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คาํนํา 
หนังสือการค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นหลักฐาน  อ้างอิงเกี่ยวกับพจนานุกรม ลำดับตามอักษร  

ท้ั งประมวลศัพท์และประมวลธรรม  ภาษาไทย ท่ีอธิบายศัพท์สำคัญทางพระวินัย คำศัพท์
พระพุทธศาสนา คำท่ีมีความหมายเฉพาะ  ยังมีจำนวนน้อยมาก  มีไม่กี่สถาบันท่ีดำเนินการจัดทำ  
และการพิมพ์เผยแพร่ก็มีจำนวนน้อย ดังน้ัน  จึงเห็นสมควรจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพราะพระไตรปิฎกภาษาไทย มีคำศัพท์ท่ีควรนำมา
จัดทำศัพท์พจนานุกรมภาษาไทยอยู่เป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นความสำคัญของการ
จัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ดังกล่าว จึงได้มีโครงการจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้คำสอนทาง
พระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ปัญหามีอยู่ว่า 
คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา มีเป็นจำนวนมาก จะดำเนินการอย่างไร ท่ีจะนำคำศัพท์เหล่าน้ันมาไว้เป็น
หมวดหมู่และเป็นระบบระเบียบ เพราะพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีจำนวนเล่ม ๔๕ เล่ม และมีคำศัพท์ท่ีเป็นดรรชนีท่ีเป็นคำศัพท์ท่ีมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็น
ศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ท่ีเป็นอสาธารณนาม ท่ีเป็นบุคคล สถานท่ี สิ่งของ
เครื่องใช้ มีมากกว่า ๑๘,๐๐๐ ศัพท์ การท่ีจะให้คำนิยามศัพท์ท่ีมีความหมายเป็นภาษาร่วมสมัย 
อธิบายให้ชัดเจน ก็ต้องอาศัยกำลังบุคลากร เป็นคณะทำงานกลุ่มต่างๆ หลายคณะ เริ่มต้ังแต่คณะผู้
รวบรวม คณะบรรณกร คณะบรรณาธิการ และต้องอาศัยเวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นจำนวนมาก หากจะดำเนินงานในเวลาเพียง ๑ ปี
คงไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก แต่ถ้าสามารถดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นโครงการ ๔ ปี ก็มีโอกาส
สำเร็จ และโครงการน้ีต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา จึงจะสามารถส่ือหรือ
ให้คำนิยามตรงประเด็น แต่ปัญหามีอยู่ว่า บุคลากรเฉพาะด้านเช่นนี้ก็มีอยู่อย่างจำกัด และที่มีความ
เช่ียวชาญมากก็ค่อนข้างจะมีอาวุโส หรือเกษียณอายุแล้ว จะดำเนินงานอะไรที่กำหนดตามกรอบเวลา 
ก็คงต้องเก้ือกูลกันหลายด้านหลายฝ่าย อาศัยสิ่งอุปถัมภ์จากภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นแรง
สนับสนุน ก็จะสามารถทำให้โครงการน้ีสำเร็จลงตามเป้าหมายได้   
 ท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ัน  ได้ดำเนินการ เม่ือปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ทำอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี กส็ำเร็จ
ตามเป้าหมาย เกินกว่า ๑๘,๐๐๐ ศัพท์ และเม่ือดำเนินการเสร็จแล้ว ผ่านไป ๕ ปี ก็ยังไม่สามารถนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ประสงค์ไว้ ดังน้ัน จึงทำรวบรวมหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มน้ีขึ้นมาโดยเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบ
ebookเท่าน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ท่ีเขียนไว้ คือ 

 ๑.การใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย เช่น การนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการ
บริหาร/กำหนดนโยบายของหน่วยงาน/อปท. /คณะสงฆ์ (โปรดระบุ) กล่าวคือผู้บริหารระดับสูง 
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ระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยด้วยบัณฑิตวิทยาลัย คณะทั้ง ๔ 
แห่ง วิทยาเขต ๑๑ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๒๕ แห่ง และห้องเรียน ๑ แห่ง และหน่วยวิทยบริการ ๗ แห่ง 
และวัด/สำนักเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐ วัด/แห่ง  
 ๒.การใช้ประโยชน์มิติเศรษฐกิจ/พาณชิย์   มหาวิทยาลัยมีรายได้จากจำหน่ายหนังสือ
พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓.การใช้ประโยชน์มิติการพัฒนาสังคม/ชุมชน/ท้องถ่ิน เช่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี/
กระบวนการ ความรู้ให้กับชุมชน กล่าวคือ สถาบันการศกึษา ระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน
ต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จำนวน ๕,๐๐๐ แห่ง และนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ
ค้นคว้าคำสอนทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๕,๐๐๐ คน   
 ๔.การใช้ประโยชน์มิติวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงผลงานที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ การนำไปสอนในรายวิชาต่างๆ อันได้แก่ คณาจารย์ท้ังภายในและ
ภายนอก ใช้ประกอบเพื่อศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงในการเขียนผลงานทางวิชาการและนิสิต นักศึกษา 
นักเรียนใช้ประกอบศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงในการทำรายงานและเขียนบทความและการทำ
วิทยานิพนธ์   
 อีกท้ังจะได้มีโอกาสการเผยแพร่ หรือได้มีการประชาสัมพันธ์ เช่น การเผยแพร่ใน
วารสาร/การนำเสนอในท่ีประชุม/เว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย 
พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจกจ่ายไปยัง
สถาบันการศึกษาและส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ทั้งคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  การตีพิมพ์
บทความการวิจัย เรื่องพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในหนังสือสารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐  หรือได้นำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์
(สำหรับผู้บริหาร) http://qa.mcu.ac.th/ac/ lxc/index.php 
 ดังนั้น หนังสือพจนานุกรมเล่มนี ้  แม้การรวบรวม จะเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะ
เน้ือหามีเป็นจำนวนมาก เกือบ ๗,๐๐๐ หน้า ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์รับไม่ได้ เพราะมีจำนวนคำถึงสาม
ล้านห้าแสนหกหมื่นเศษ  ซึ่งการรวบรวมน้ัน  ผู้เรียบเรียง ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของโครงการวิจัย 
คือ พระศรีคมัภีรญาณ, ศ.ดร.ซึ่งก็คือพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พร้อมคณะผู้ร่วมวิจัยอีกหลายท่าน และผู้เขียนอีกประมาณ ๒๐ รูป/คน ซ่ึงผู้เขียนและ
คณะทำงานอีก ๑๐ รูป/คน ซึ่งท้ังหมดล้วนทำให้หนังสือพจนานุกรมเลม่น้ีเกิดขึ้น หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  
พจนานุกรมเลม่น้ี จะเกิดประโยชน์ทางวิชาการด้านพุทธศาสตร์ เก้ือกลูในการศึกษาและค้นคว้าศัพท์
ทางพระพุทธศาสนาแก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาตลอดถึงพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป  

สุชญา ศิริธัญภร 
๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนให้ทำงานวิจัยเรื่องน้ี จากพระสุธีรัตน
บัณฑิต,รศ.ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ข้าพเจ้าพร้อมคณะผู้วิจัย รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณผู้มีรายนามดังกล่าว
ข้างต้นไว้ ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณพระมหาเจิม สุวโจ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ
ท่ีมีส่วนช่วยให้การวิจัยสำเร็จลงได้ด้วยดีโดยได้สนับสนุนมอบแผ่นซีดีพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(MCUTRAI) และคณะบรรณกรทั้ง ๔ คณะ คือกลุ่มพระ
วินัยปิฎก กลุ่มพระสุตตันตปิฎก ๑ และ ๒ และกลุ่มพระอภิธรรมปิฎก จำนวน ๓๒ รูป/คน เช่น พระ
มหาบูรณะ ชาตเมโธ,ดร.,รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร และอีกหลายท่านท่ีไม่ได้เอ่ยนามท่ีได้มีส่วนร่วมช่วย
สร้างงานวิชาการในการนิยามศัพท์ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณผู้มีรายนาม
ดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอขอบคุณราชบัณฑิตยสถานที่คณะผู้วิจัย ได้ใช้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ และพ.ศ.๒๕๔๒ และพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือใช้ค้นคว้าและนิยามคำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับน้ี และขอขอบพระคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เจ้าของผลงานพจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ ท่ีคณะผู้วิจัยที่ใช้เป็นแนวทางการให้นิยามศัพท์ และขอขอบคุณเจ้าของผลงานท่ี
เกี่ยวกับพจนานุกรมเล่มอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ท่ีคณะผู้วิจัยท่ีใช้นำมาอ้างอิงในการให้นิยามศัพท์ฉบับนี้
ด้วย  

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะบรรณาธิการชุดท่ี ๑ และชุดท่ี ๒ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ
ด้านศาสนาและปรัชญา อาทิ เช่น พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร.,พระศรีศาสนบัณฑิต ศ.อดิศักด์ิ 
ทองบุญ  ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รศ.รังษี สุทนต์ และอีกหลายท่านท่ีไม่ได้
เอ่ยนาม ท่ีตรวจเนื้อหาการนิยามศัพท์ พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ท่ีเกื้อกูล
ให้การนิยามศัพท์ในการทำวิจัยครั้งน้ีจนสำเร็จได้ด้วยดี และขอขอบคุณ รศ.ดร.สุวิญ  คงสัตย์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะ ขอขอบคุณ ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร และอีกหลายท่านท่ี
อ่านเน้ือหาของศัพท์ได้อย่างละเอียด ขอขอบคุณ พระมหาสุรศักด์ิ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักประกัน
คุณภาพ ผู้ท่ีได้พัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ศัพท์พจนากรมพระไตรปิฎกภาษาไทยของมหาวิทยาลัย จึง
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการนิยามศัพท์ 
เช่น พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร., พระมหาสมเดช  ตปสีโล,ดร. พระมหาเกรียงไกร โสภณจิตฺโต, พระ
มหาธงไชย วิสุทฺโธ, พระมหาถาวร ถาวรเมธี,ดร., ดร.เดชา กัปโก และบุคลากรกองวิชาการ หลายท่าน
ท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ท่ีมีส่วนร่วม รวมถึงคณะทำงาน เช่น นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ ฝ่ายบัญชี นายจิระศักด์ิ ธาร
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สุขกระจ่าง ธุรการ นายสุภฐาน สุดาจันทร์ นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์ นายสุรัตน์ คำโสภา ในการ
ดำเนินการวิจัย และนิยามศัพท์และทั้งปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ จนงานวิจัยครั้งน้ี 
สำเร็จลงด้วยดี  คณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีเป็นย่ิงนัก            

ท้ายสุดน้ี คุณความดีท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในการทำรายงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งส่วนที่เป็น
ศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจำนวนหน้า 
๖๕๑๖ หน้า  ผู้วิจัยขอต้ังมหากุศลเจตนาอย่างแรงกล้า อธิษฐานจิตระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่
พ่ึงท่ีระลึก แล้วแผ่ส่วนกุศลผลความดีท้ังหมดน้ีไปให้กับมารดาบิดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีอุปการคุณ 
ท่านผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง มีความสุขทุกทิพาราตรีกาล
ทุกเมื่อ 

 

คณะผู้วิจัยและผู้เขียนพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
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         ในโครงการวิจัยปีท่ี ๑ ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ๑๓๗ 
         ในโครงการวิจัยปีท่ี ๒ ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และวรรค ต ๑๕๓ 
         ในโครงการวิจัยปีท่ี ๓ ศัพท์หมวดอักษรวรรค ป ๑๕๙ 
        ในโครงการวิจัยปีท่ี ๔ ศัพท์หมวดอักษร อวรรค คือ ย ร (ฤ) ล ว (ศ) (ษ) ส ห ฬ อัง ๑๖๗ 
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(คือสระทั้งหมด คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) 
ก่อนอ่าน พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
        ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๗๘ 

อักษร ก จำนวน ๒,๒๓๑ ศัพท์ ๑๘๒ 
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อักษร ผ จำนวน ๒๓๓ ศัพท์ ๓๔๐๒ 
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อักษร พ จำนวน ๗๓๑ ศัพท์ ๓๔๗๒ 
อักษร ฟ จำนวน  ๑๒ ศัพท์ ๓๗๐๖ 
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อักษร ย จำนวน  ๑๗๗ ศัพท์ ๔๒๐๗ 
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๖๗๐๖ 

บรรณานุกรม ๖๗๒๗ 
ประวัติผู้เรียบเรียง ๖๗๓๓ 
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พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

---------------------------------- 
บทนำ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย และ
พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบถ้วนทุกเล่ม ได้จัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส ภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำเร็จแล้วเป็นจำนวน
มาก นับได้ว่ามีคัมภีร์หลักทางพระพุทธศาสนาที่พร้อมสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนา
อย่างเพียงพอ เกื้อกูลให้สามารถผลิตงานวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมได้มาก   
 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า  หนังสือเพ่ือการค้นคว้าอ้างอิงท่ีเป็นหลักฐาน  อ้างอิงเกี่ยวกับ
พจนานุกรม ลำดับตามอักษร  ท้ังประมวลศัพท์และประมวลธรรม ภาษาไทย ท่ีอธิบายศัพท์สำคัญทาง
พระวินัย คำศัพท์พระพุทธศาสนา คำท่ีมีความหมายเฉพาะ  ยังมีจำนวนน้อยมาก  มีไม่กี่สถาบันที่
ดำเนินการจัดทำ  และการพิมพ์เผยแพร่ก็มีจำนวนน้อย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย  ท่ีจัดพิมพ์เกี่ยวกับพจนานุกรมเกี่ยวกับศัพท์ทางศาสนาก็ยังไม่มีปรากฏ  จะเห็นมีบ้างก็
เป็นศัพท์ที่เป็นปทานุกรมของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งก็มีศัพท์ท่ีจะให้ศกึษาเรียนรู้จำนวนน้อย  บางครั้ง  
คำศัพท์ท่ีต้องการจะค้นคว้าก็กลับไม่ม ี  ทำให้ยากลำบากท่ีจะเรียนรู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้  และเม่ือหา
คำศัพท์แล้ว  ก็มีการนิยามศพัท์อย่างย่อ  ไม่ได้อธิบายอย่างกว้าง ทำให้สิ่งท่ีจะเรียนรู้ได้เพียงประเด็น  
ไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควรจะเป็น  หรือบางครั้งก็มีการเช่ือมโยงให้ดูศัพท์นั้นศัพท์นี้  และบอกว่าศัพท์น้ัน 
มีความง่ายจึงไม่ได้อธิบายไว้ซ่ึงเรื่องราวต่างๆ ดังกล่าวน้ีนับเป็นปัญหาสำหรับผู้ต้องการท่ีจะเรียนรู้คำ
สอนทางพระพุทธศาสนา  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยมีการอ้างอิงเช่ือมโยงคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
และปกรณ์วิเสส  อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก  เพ่ือเป็นพจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย  ฉบับมาตรฐานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามคัมภีร์หลักในพระพุทธศาสนา  เพ่ืออำนวยประโยชน์
แก่การเรียนการสอน  การวิจัยของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่
สังคม  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ไตรปิฎกคือคัมภีร์ท่ีบรรจุพระพุทธพจน์และเรื่องราวช้ันเดิมของพระพุทธศาสนา ๓ ชุด หรือ
ประมวลแห่งคัมภีร์ท่ีรวบรวมพระธรรมวินัย ๓ หมวด กล่าวคือวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรม
ปิฎก 

พระวินัยปิฎก คือคัมภีร์ท่ีประมวลกฎสำหรับฝึกอบรมกายวาจา  หรือภาชนะที่รวบรวมกฎ
สำหรับฝึกอบรมกายวาจา แบ่งออกเป็น ๕ คัมภีร์ ที่ใช้อักษรย่อว่า มหา.ภิกขุนี.ม.จู.ป. คือ  (๑) มหา



 

๑๒ 
 

 

วิภังค์หรือภิกขุวิภังค์ ว่าด้วยสิกขาบทหรือศีลของภิกษุ ๒๒๗ ข้อที่มาในพระปาติโมกข์ (๒) ภิกขุนีวิภังค์  
ว่าด้วยสิกขาบทหรือศีลของภิกษุณี ๓๑๑ ข้อท่ีมาในพระปาติโมกข์  (๓) มหาวรรค  ว่าด้วยสิกขาบท
นอกพระปาติโมกข์ตอนต้น ๑๐ ขันธกะหรือ ๑๐ หมวด (๔) จูฬวรรค  ว่าด้วยสิกขาบทนอกพระ
ปาติโมกข์ตอนปลาย ๑๐ ขันธกะ (๕) บริวาร  คือคัมภีร์ประกอบหรือคู่มือท่ีบรรจุคำถามคำตอบ
สำหรับซ้อมความรู้เรื่องพระวินัย ซ่ึงเป็นการทบทวนเน้ือหาของ ๔ คัมภร์แรก มี ๘ เล่ม คือเล่มท่ี ๑-๘  
มีคำศัพท์ที่ควรดำเนินการจัดทำเป็นพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยอยู่เป็นจำนวนมาก 

พระสุตตันตปิฎก คือคัมภีร์ท่ีเป็นประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตรน้ันประกอบด้วยพระ
ธรรมเทศนาและธรรมบรรยายต่างๆ ท่ีตรัสให้เหมาะกับบุคคล  เหตุการณ์และโอกาส  ตลอดจนบท
ประพันธ์  เรื่องเล่า  และเร่ืองราวทั้งหลายที่เป็นช้ันเดิมในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๕ นิกาย ท่ีใช้
อักษรย่อว่า ที.ม.สํ.องฺ.ขุ. คือ (๑) ทีฆนิกาย คือคัมภีร์ท่ีรวบรวมพระสูตรท่ีมีความยาวมากไว้เป็นหมวด
หน่ึงหรือหมู่หน่ึง (๒) มัชฌิมนิกาย คือคัมภีร์ท่ีรวบรวมพระสูตรท่ีมีความยาวปานกลางไว้เป็นหมวด
หน่ึงหรือหมู่หน่ึง (๓) สังยุตตนิกาย คือคัมภีร์ท่ีรวบรวมพระสูตรที่มีเน้ือหาสาระประเภทเดียวกัน  จัด
ไว้เป็นหมวดเดียวกัน (๔) อังคุตตรนิกาย คือคัมภีร์ท่ีรวบรวมพระสูตรท่ีมีหัวข้อธรรมะเท่ากันเข้าไว้เป็น
หมวดเดียวกัน (๕) ขุททกนิกาย  คือคัมภีร์ท่ีจัดแยกพระสูตรท่ีไม่เข้าเกณฑ์ท้ัง ๓ ข้างต้นไว้เป็นหมวด
เดียวกัน แต่แบ่งตามหัวข้อใหญ่เป็น ๑๕ เรื่อง คือ (๑) ขุททกปาฐะ  (๒) ธรรมบท (๓) อุทาน (๔) อิ
ติวุตตกะ  (๕) สุตตนิบาต (๖) วิมานวัตถุ (๗) เปตวัตถุ (๘) เถรคาถา  (๙) เถรีคาถา (๑๐) ชาตกะ  
(๑๑) นิทเทส  (๑๒) ปฏิสัมภิทามรรค (๑๓) อปทาน  (๑๔) พุทธวังสะ  (๑๕) จริยาปิฎก  มี ๒๕ เล่ม 
คือเล่มท่ี ๙ –๓๓ มีคำศัพท์ท่ีควรดำเนินการจัดทำเป็นพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยอยู่เป็น
จำนวนมาก  

พระอภิธรรมปิฎก คือคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน และบัญญัติ ซึ่งเป็นธรรม
อันย่ิง  อันเป็นธรรมละเอียดลุ่มลึก  นับเป็นเรื่องของวิชาการทางพระพุทธศาสนาล้วน  แบ่งออกเป็น 
๗ คัมภีร์  ใช้อักษรย่อว่า สํ.วิ.ธา.ปุ.ก.ย.ปัฏ. คือ (๑) ธัมมสังคณี คือคัมภีร์ที่แสดงหัวข้อธรรม  ท่ีเรียกว่า
มาติกา ไว้เป็นเบ้ืองต้น ท่ีรวบรวมปรมัตถธรรมท้ังหมดไว้เป็นหมวดหมู่  ขยายออกไปเป็น ๔ กัณฑ์  คือ 
จิตตุปปาทกัณฑ์  รูปกัณฑ์  นิกเขปกัณฑ์  และอัฏฐกถากัณฑต์ามลำดับ (๒) วิภังค์ คือคัมภีร์ท่ีแจกหรือ
กระจายปรมัตถธรรมออกเป็นส่วนๆ (๓) ธาตุกถา คือคัมภีร์ท่ีจัดปรมัตถธรรมไว้เป็นพวกๆ  โดย
สงเคราะห์เข้ากันได้ และสงเคราะห์เข้ากันไมได้ โดยขันธ์ อายตนะ และธาตุเป็นต้น (๔) ปุคคลบัญญัติ  
คือคัมภีร์ท่ีแสดงพระอภิธรรมโดยบัญญัติ  โดยยกบุคคลขึ้นแสดงมากกว่าสิ่งอ่ืน  (๕) กถาวัตถุ  คือ
คัมภีร์ท่ีแสดงพระอภิธรรมข้ึนโต้ตอบ โดยทำนอง ปุจฉาวิสัชนาเป็นเรื่องต่างๆ มีอยู่ ๑,๐๐๐ เรื่องเป็น
สกวาทะ ๕๐๐  ปรวาทะ ๕๐๐ (๖) ยมก  คือคัมภีร์ท่ียกปรมัตถธรรมข้ึนแสดงเป็นคู่ๆ มีอนุโลมปุจฉา
และปฏิโลมปุจฉาเป็นต้น (๗) ปัฏฐานแสดงปรมัตถธรรมแผ่กว้างพิสดารแจกไปตามปัจจัย ๒๔ มีเหตุ
ปัจจัย เป็นต้น มี ๑๒ เล่ม คือเล่มท่ี ๓๔-๔๕  



 

๑๓ 
 

 

สรุปความว่า ท้ังพระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก มีคำศัพท์ท่ีควร
นำมาจัดทำศัพท์พจนานุกรมภาษาไทยอยู่เป็นจำนวนมาก 

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีโครงการจัดทำพจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ท่ีจะศึกษาเรียนรู้คำ
สอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ปัญหามี
อยู่ว่า คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา มีเป็นจำนวนมาก จะดำเนินการอย่างไร ที่จะนำคำศัพท์เหล่านั้นมา
ไว้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบระเบียบ เพราะพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีจำนวนเล่ม ๔๕ เล่ม และมีคำศัพท์ท่ีเป็นดรรชนีท่ีเป็นคำศัพท์ท่ีมีความหมาย ไม่ว่า
จะเป็นศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ท่ีมีความหมายเฉพาะ ศัพท์ท่ีเป็นอสาธารณนาม ท่ีเป็นบุคคล สถานท่ี 
สิ่งของเครื่องใช้ มีมากกว่า ๑๘,๐๐๐ ศัพท์ การที่จะให้คำนิยามศัพท์ท่ีมีความหมายเป็นภาษาร่วมสมัย 
อธิบายให้ชัดเจน ก็ต้องอาศัยกำลังบุคลากร เป็นคณะทำงานกลุ่มต่างๆ หลายคณะ เริ่มต้ังแต่คณะผู้
รวบรวม คณะบรรณกร คณะบรรณาธิการ และต้องอาศัยเวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน มีความ
กี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นจำนวนมาก หากจะดำเนินงานในเวลาเพียง ๑ ปีคง
ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก แต่ถ้าสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการ ๔ ปี ก็มีโอกาส
สำเร็จ และโครงการน้ีต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา จึงจะสามารถส่ือหรือ
ให้คำนิยามตรงประเด็น แต่ปัญหามีอยู่ว่า บุคลากรเฉพาะด้านเช่นนี้ก็มีอยู่อย่างจำกัด และที่มีความ
เช่ียวชาญมากก็ค่อนข้างจะมีอาวุโส หรือเกษียณอายุแล้ว จะดำเนินงานอะไรที่กำหนดตามกรอบเวลา 
ก็คงต้องเก้ือกูลกันหลายด้านหลายฝ่าย อาศัยสิ่งอุปถัมภ์จากภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นแรง
สนับสนุน ก็จะสามารถทำให้โครงการน้ีสำเร็จลงตามเป้าหมายได้   
 เรื่อง “พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็น
โครงการวิจัย ๔ ปี ต่อเนื่อง โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๔ ประการ คือเพ่ือจัดทำพจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน สมบูรณ์ เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป ถูกต้องตามคัมภีร์ในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก เพ่ือให้ผู้ใช้
เข้าใจความหมายถูกต้อง สามารถนำไปได้ถูกที่ ถูกความหมาย อำนวยประโยชน์แก่การเรียนการสอน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการสำหรับใช้เป็นคู่มือศึกษาพระไตรปิฎก
และคัมภี ร์ทางพระพุทธศาสนาอ่ืนๆแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าโดยทั่ วไป  เพ่ือบ ริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการบำรุงส่งเสริมสรรพวิชาให้เป็น
คุณประโยชน์แก่ชาติและประชาชน 
 วัตถุประสงค์ เหล่านี้สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยอาศัยหลักการจัดทำพจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 



 

๑๔ 
 

 

๑. ค้นคำศัพท์ คือศัพท์ ท่ีได้ค้นหามาจาก ๒ ส่วน คือ ศัพท์ท่ีเป็นดรรชนีจาก
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปิฏกํ ๒๕๐๐ ท้ัง ๔๕ เล่ม และศัพท์ที่คัดเลือกเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่โดยพิจารณาเลือกมาจากหนังสือ
พระไตรปิฎกท้ัง ๔๕ เล่ม (ซึ่งในเล่มนี้ จะไม่ขยายความ) 

๒. เรียงคำศัพท์คือการนำเสนอศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย จะเรียง
ศัพท์ตามลำดับหมวดอักษร คือ หมวดอักษร วรรค ก  วรรค จ วรรค ฏ วรรค ต วรรค ป  และหมวด
อักษรอวรรค คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ (สระทั้งหมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ (ซึ่งในเล่มนี้ ให้ดูสารบัญ
ในเล่ม) 

๓. คัดเลือกคำศัพท์  คือคำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  มีรูปแบบ
กระบวนการรวบรวมคัดเลือกศัพท์ที่เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ 
และคำภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ช่ือพระสูตร  ช่ือชาดก วัตถุ วิมาน คาถา นิทเทส รวมถึงอป
ทาน พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก (ในตอนน้ี จะขยายความเพียงบางตอนเท่าน้ัน) 

๔. เขียนนิยามคำศัพท์ ได้ใช้เกณฑ์ ให้มีคำต้ังให้นิยามความหมาย และอธิบาย
เช่ือมโยง และอ้างอิงท่ีมา ใช้สำนวนภาษาท่ีกระทัดรัดและศัพท์ท่ีเข้าใจได้ยากให้วงเล็บคำภาษาบาลีไว้ 
คำศัพท์ท่ีให้ความหมายอยู่ระดับเดียวกัน อาจจะแปลตามตัวหรือแปลโดยอรรถ หรือแปลโดย
พยัญชนะ หรือแปลอธิบายความ 

๕. อักษรย่อและเคร่ืองหมายที่ใช้ในพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยได้ใช้อักษร
ย่อคมัภีร์และเครื่องหมายมหาวิทยาลัยระบุไว้ ประกอบด้วยคำย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์ปกรณ์วิ
เสส  อรรถกถา คัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา และไวยากรณ์ 

 
ผลการวิจัย พบว่า  

๑ .พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ได้ค้นคว้ารวบรวมศัพท์  คัดเลือกศัพท์จาก
พระไตรปิฎกทั้งในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก โดยเปิดแต่ละหน้าและ
ค้นหาศัพท์ที่เห็นสมควรและทำบัญชีศัพท์ไว้ และการเขียนนิยามศัพท์  

ในอักษรหมวดวรรค ก คืออักษร ก จำนวน ๒,๒๓๑ ศพัท์  อักษร ข จำนวน ๔๘๗ ศัพท์ 
อักษร ค จำนวน ๑๕๙๓ ศัพท์ อักษร ฆ จำนวน ๕๑ ศัพท ์อักษร ง จำนวน ๕๐ ศัพท์ รวมจำนวนศัพท์ 
๔,๕๐๐ ศัพท ์ ซึ่งเป็นศัพท์เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานที่ ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ และคำ
ภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ ช่ือสูตร ช่ือชาดก รวมถึงอปทาน คาถา และจริยาด้วยและคำศัพท์ที่
ปรากฏในพระสูตรมีปรากฏจำนวนมาก ในพระวินัยจำนวนปานกลาง และพระอภิธรรมมีจำนวนน้อย 
และศัพท์ท่ีความหมายเดียวมีเป็นจำนวนมาก ศัพท์ท่ีมีหลายความหมาย มีจำนวนเพียงเล็กน้อย 

ในอักษรทั้ง ๓ หมวด คือหมวดวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต   



 

๑๕ 
 

 

หมวดอักษรวรรค จ อักษร จ จำนวน  ๖๗๗  ศัพท์  อักษร ฉ จำนวน ๗๘ ศัพท์  อักษร ช 
จำนวน ๓๘๖ ศัพท์ อักษร ฌ จำนวน ๓๔ ศัพท์ อักษร ญ  จำนวน ๖๕  รวมจำนวนศัพท์ ๑,๒๔๐  
ศัพท์  

หมวดอักษรวรรค ฏ อักษร ฏ จำนวน  มี ๑ ศัพท์  อักษร ฐ จำนวน ๒๙ ศัพท์  อักษร ฑ  
ไม่มีศัพท์ อักษร ฒ จำนวน ๑  ศัพท์ อักษร ณ  จำนวน ๑  ศัพท์ รวมจำนวนศัพท์  ๓๒   ศัพท์  

หมวดอักษรวรรค ต อักษร ด,ต จำนวน  ๘๑๒ ศัพท์  อักษร ถ จำนวน ๗๒ ศัพท์  อักษร 
ท จำนวน ๘๑๙ ศัพท์ อักษร ธ จำนวน ๔๓๓  ศัพท์ อักษร น  จำนวน ๘๑๒ ศัพท์  รวมจำนวนศัพท์   
๒,๙๔๘ ศัพท์ รวมจำนวนศัพท์ท้ัง ๓ วรรคเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔,๒๒๐ ศัพท์ ศัพท์เหล่าน้ีเป็นศัพท์
เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานที่ ช่ือส่ิงของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ และคำภาษาไทยท่ีมีความหมาย
เฉพาะ ช่ือสูตร ช่ือชาดก รวมถึงอปทาน คาถา และจริยาด้วยและคำศัพท์ท่ีปรากฏในพระสูตรมี
ปรากฏจำนวนมาก ในพระวินัยจำนวนปานกลาง และพระอภิธรรมซ่ึงเกี่ยวกับ ปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต 
เจตสิก รูป และนิพพาน และปัจจัย ๒๔ มีจำนวนน้อย และศัพท์ที่ความหมายเดียว มีเป็นจำนวนมาก 
ศัพท์ท่ีมีหลายความหมาย มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ลดหลั่นลงตามลำดับ 

ในหมวดอักษร  ป วรรค คือ (บ), ป, ผ (ฝ), พ, (ฟ), ภ, ม ดังรายละเอียดดังน้ี 
อักษร บ  (๒๖๘ ศัพท์), อักษร ป (๑,๕๐๓ ศัพท์) จำนวน ๑,๗๗๑ ศัพท์  อักษร ผ (๒๓๓ 

ศัพท์) อักษร (ฝ) (๘ ศัพท์) จำนวน  ๒๔๑  ศัพท์  อักษร พ (๗๒๑ ศัพท์),อักษร (ฟ) (๑๒ ศัพท์)  
จำนวน  ๗๓๓ ศัพท์ อักษร ภ จำนวน  ๔๐๔ ศัพท์ อักษร ม  จำนวน  ๑,๐๙๐ ศัพท์  รวมจำนวนศัพท์  
ท้ังสิ้น ๔,๒๓๙ ศัพท์  

ศัพท์เหล่าน้ีเป็นศัพท์เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ และคำ
ภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ ช่ือสูตร วิมาน  วัตถุ คาถา ช่ือชาดก นิทเทส   อปทาน พุทธวงศ์ และ
จริยาปิฎก และคำศัพท์ท่ีปรากฏในพระสูตรมีปรากฏจำนวนมาก ในพระวินัยจำนวนปานกลาง และ
พระอภิธรรมซึ่งเกี่ยวกับ ปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน และปัจจัย ๒๔ มีจำนวน
น้อย และศัพท์ท่ีความหมายเดียว มีเป็นจำนวนมาก ศัพท์ท่ีมีหลายความหมาย มีจำนวนเพียงเล็กน้อย 
ลดหลั่นลงตามลำดับ 

ในหมวดอักษรอวรรค คือ ย ร (ฤ) ล ว (ศ) (ษ) ส  ห ฬ อัง(อํ)  (สระ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) 
ดังรายละเอียดดังนี้  

อักษร ย  (๑๗๗ ศัพท์)  อักษร ร (๗๐๔ ศัพท์) อักษร (ฤ) (๓๔ ศัพท์ จำนวน ๗๓๘ ศัพท์  
อักษร ล (๒๑๖ ศัพท์) อักษร ว  (๑,๐๑๙ ศัพท์) อักษร (ศ) (๑๒๕ ศัพท์) อักษร (ษ) (ไม่มีศัพท์) อักษร 
ส (๒,๗๙๙ ศัพท์) จำนวน  ๒,๙๙๔  ศัพท์  อักษร ห (๒๗๗ ศัพท์)อักษร ห (ไม่มีศัพท์)  อักษร อัง(อํ)  
(อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ)  จำนวน  ๓,๒๑๑ ศัพท์  รวมจำนวนศัพท์ท้ังส้ิน ๘,๕๕๒ ศัพท์  



 

๑๖ 
 

 

ศัพท์เหล่าน้ีเป็นศัพท์เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ และคำ
ภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ ช่ือสูตร วิมาน  วัตถุ คาถา ช่ือชาดก นิทเทส   อปทาน พุทธวงศ์ และ
จริยาปิฎก และคำศัพท์ท่ีปรากฏในพระสูตรมีปรากฏจำนวนมาก ในพระวินัยจำนวนปานกลาง และ
พระอภิธรรมซึ่งเกี่ยวกับ ปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน และปัจจัย ๒๔ มีจำนวน
น้อย และศัพท์ท่ีความหมายเดียว มีเป็นจำนวนมาก ศัพท์ท่ีมีหลายความหมาย มีจำนวนเพียงเล็กน้อย 
ลดหลั่นลงตามลำดับ 

๒.วิธีการใช้พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีศัพท์ที่เกื้อกูลให้คึกษาค้นคว้าคำสอนทางพระศาสนาได้รอบด้าน  เพราะมีคำศัพท์มากมาย 
เฉพาะหมวดอักษรอวรรค  มีจำนวนศัพท์ถึง ๘,๕๕๒ ศัพท์ คงอำนวยให้เกิดความเก้ือกูลต่องาน
วิชาการ มุ่งหมายให้ผู้ท่ีจะศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาทั้งเป็นศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ ศัพท์ท่ีเป็นอสาธารณนาม 
ท่ีเป็นชื่อบุคคล สถานท่ี สิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ช่ือชาดก ศัพท์ช่ือพระสูตร รวมถึง วิมาน วัตถุ คาถา นิท
เทส   อปทาน พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก   

คณะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มศัพท์เป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) ศัพท์ท่ีมีความหมายเดียว (๒) ศัพท์ท่ีมี ๒
ความหมาย (๓)  ศัพท์ท่ีมี ๓ ความหมายข้ึนไป แต่ละกลุ่มจะมีหัวข้อย่อย ๖ หัวข้อ คือ (๑) ศัพท์ที่เป็น
ช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี (๒) ศัพท์ท่ีเป็นช่ือสิ่งของเครื่องใช้ (๓) ศัพท์ธรรมะ (๔) ศัพท์ภาษาไทยที่มี
ความหมายเฉพาะ (๕) ศัพท์เป็นช่ือชาดก (๖) ศัพท์ที่เป็นช่ือพระสูตร รวมถึง วิมาน คาถา อปทาน 
และจริยา  

ทั้ง ๖ หัวข้อนี้ เป็นแนวทางท่ีเป็นตัวอย่างสำหรับใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าคำศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกที่ถูกความหมาย สื่อความหมายได้ถูกต้อง อันจะช่วยแก้ปัญหาในการศึกษา
ค้นคว้าคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ระดับหนึ่ง เพราะศัพท์ในบทนิยามมีลักษณะเด่น ๓ อย่าง คือ 
(๑) ความหมาย (๒) อธิบายความหมาย ยกตัวอย่างประกอบ (๓) อ้างอิงในบทนิยามมีการเช่ือมโยง
ศัพท์น้ันศัพท์น้ี อธิบายความสัมพันธ์กัน นอกจากน้ี ในภาคผนวก  คณะผู้วิจัยได้จัดทำดรรชนีคำศัพท์
พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ต้ังแต่หมวดอักษรวรรค คือหมวดวรรค ก วรรค จ วรรค ฏ วรรค 
ต และ วรรค ป และหมวด อวรรค คือ ย ร (ฤ) ล ว (ศ) (ษ) ส  ห ฬ อัง(อํ)  (อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ)  
ตามลำดับไว้ในภาคผนวกอีกด้วย 
 
 
 



 

๑๗ 
 

 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับการทำพจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย 

 หลักการจัดทำและวิธีใช้พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีดังน้ี 
  ๑.ค้นคำศัพท์   
  ๒.เรียงคำศัพท์ 
  ๓.คัดเลือกคำศัพท์ 
  ๔.เขียนนิยามคำศัพท์ 
  ๕.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖.อักษรย่อและเครื่องหมายที่ใช้ในพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ในหัวข้อทั้ง ๖ จะได้นำเสนอตามลำดับดังนี้ 
 
๑.ค้นคำศพัท์   
 ศัพท์ที่ได้ค้นหาในการจัดทำพจนานุกรม พระไตรปิฎกภาษาไทยท้ังหมด มาจาก ๒ ส่วน คือ 
ศัพท์ท่ีเป็นดรรชนีพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ัง ๔๕ เล่ม และศัพท์ที่
คัดเลือกเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่โดยพิจารณาเลือกมาจากหนังสือพระไตรปิฎกท้ัง ๔๕ เล่ม  
 ศัพท์ที่เป็นดรรชนีพระไตรปิฎกภาษาไทยท้ัง ๔๕ เล่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย และพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ครบถ้วนทุกเล่ม จัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส ภาษา
บาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำเร็จแล้วเป็นจำนวนมาก นับว่ามีคัมภีร์หลักทาง
พระพุทธศาสนาพร้อมสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอ เกื้อกูลให้สามารถ
ผลิตงานวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมได้มาก  
 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า หนังสือเพ่ือการค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นหลักฐาน อ้างอิงเกี่ยวกับ
พจนานุกรม ลำดับตามอักษร ทั้งประมวลศัพท์และประมวลธรรม ภาษาไทย ท่ีอธิบายศัพท์สำคัญทาง
พระวินัย คำศัพท์พระพุทธศาสนา คำท่ีมีความหมายเฉพาะ ยังมีจำนวนน้อยมาก มีไม่กี่สถาบันที่
ดำเนินการจัดทำ และการพิมพ์เผยแพร่ก็มีจำนวนน้อย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ท่ีจัดพิมพ์เกี่ยวกับพจนานุกรมเกี่ยวกับศัพท์ทางศาสนาก็ยังไม่มีปรากฏ จะเห็นมีบ้างก็
เป็นศัพท์ที่เป็นปทานุกรมของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งก็มีศัพท์ท่ีจะให้ศึกษาเรียนรู้จำนวนน้อย  บางครั้ง 
คำศัพท์ท่ีต้องการจะค้นคว้าก็กลับไม่มี ทำให้ยากลำบากที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้  และเมื่อหา



 

๑๘ 
 

 

คำศัพท์แล้ว ก็มีการนิยามศัพท์อย่างย่อ  ไม่ได้อธิบายอย่างกว้าง ทำให้สิ่งท่ีจะเรียนรู้ได้เพียงประเด็น 
ไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควรจะเป็น หรือบางครั้ง ก็มีการเช่ือมโยงให้ดูศัพท์นั้นศัพท์น้ี และบอกว่าศัพท์น้ัน มี
ความง่ายจึงไม่ได้อธิบายไว้ ซึ่งเรื่องราวต่างๆดังกล่าวน้ีนับเป็นปัญหาสำหรับผู้ต้องการท่ีจะเรียนรู้คำ
สอนทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีการอ้างอิงเช่ือมโยงคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาและ
ปกรณ์วิเสส อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือเป็นพจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมาตรฐานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามคัมภีร์หลักในพระพุทธศาสนา เพ่ืออำนวยประโยชน์แก่
การเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม 
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 เพ่ือให้โครงการนี้ ดำเนินงานบริหารโครงการวิจัย พจนานุกรมพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดคณะผู้บริหารโครงการวิจัย พจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ,รศ.
ดร.เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมคณะอีก ๑๑ รูป/คน นอกจากน้ี ยังแต่งต้ังคณะทำงานและคณะ
บรรณาธิการอีกด้วย เพ่ือให้งานโครงการวิจัยนี้เป็นไปด้วยดี ซึ่งผลจะประสบผลสำเร็จอย่างไร  ก็ต้อง
รอความสำเร็จในอีก ๔ ข้างหน้า 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ น้ี ผู้รวบรวมคำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  ได้รับมอบให้
ดำเนินการรวบรวมคำศัพท์จากดรรชนีพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉพาะหมวดอักษร ก. คือ ก ข ค ฆ ง  จากท้ัง ๔๕ เล่ม จากวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก  
 เมื่อรวบรวมคำศัพท์พจนานุกรม พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเสร็จแล้ว  ปรากฏว่า  ศัพท์ในหมวดอักษร วรรค ก คือ ก ข  ค ฆ ง ได้คำศัพท์เป็นจำนวน
มากถึง ๑๗๗ หน้า รวมจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๔,๗๔๓ ศัพท์  
 อักษร ก มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๒,๒๙๗  ศัพท์ (และเขียนเพ่ิมเติมเป็น ๒,๓๓๑ ศัพท์) 
 อักษร ข มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๕๒๖ ศัพท์ (แต่เขยีนเพียง ๔๘๗ ศัพท์)  
 อักษร ค มีจำนวนศัพท์ทั้งสิ้น ๑,๘๑๕ ศัพท์ (แต่เขียนเพียง ๑,๕๙๓ ศัพท์)  
 อักษร ฆ มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๕๐  ศพัท์ (และเขียนเพ่ิมเติมอีก ๕๑ ศัพท์) 
 อักษร ง มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๕๑  ศัพท์ (แต่เขียนเพียง ๕๐ ศัพท์) 
 ซึ่งเม่ือคณะผู้บริหารโครงการวิจัย ได้ดำเนินการตัดศัพท์แลว้ ผลของการตัดศัพท์ ทำให้ศพัท์
ลดจำนวนลง ไม่เพียงพอตามจำนวนศัพท์ที่ต้ังไว้ ๔,๕๐๐ ศัพท์ ดังน้ัน จึงจำเป็นต้องเก็บศัพท์เพ่ิมเติม  
 ผู้รวบรวมคำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  ได้รับมอบให้ดำเนินการรวบรวม
คำศัพท์จากดรรชนีพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉพาะหมวดอักษร ก. 



 

๑๙ 
 

 

คือ ก ข ค ฆ ง  จากท้ัง ๔๕ เล่ม จากวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก  และเขียนเพ่ิมเพ่ือให้
ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้  
 ผู้รวบรวมคำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  ได้รับมอบให้ดำเนินการรวบรวม
คำศัพท์จากดรรชนีพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉพาะหมวดอักษร ใน
วรรค จ คือ จ ฉ ช ฌ ญ และในวรรค ฏ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ   จากท้ัง ๔๕ เล่ม จากวินัยปิฎก 
สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก  และเขียนศพัท์ในหมวดอักษร ในวรรค จ คือ จ ฉ ช ฌ ญ และใน
วรรค ฏ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ   
 เมื่อรวบรวมคำศัพท์พจนานุกรม พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเสร็จแล้ว  ปรากฏว่า  ได้คำศัพท์เป็นจำนวนหน่ึง ๗๑ หน้า รวมจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น 
๑,๖๗๔ ศัพท์ โดยในหมวดอักษร วรรค จ ได้ ๑,๖๔๕ ศัพท์ และในหมวดอักษร วรรค ฏ ได้  ๒๙ ศัพท์ 
ประกอบด้วย 
 อักษร จ มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๘๖๗ ศัพท์  (แต่เขียนเพียง ๖๗๖ ศัพท์) 
 อักษร ฉ มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๑๒๘  ศัพท์  (แต่เขียนเพียง ๗๘ ศัพท์) 
 อักษร ช  มจีำนวนศัพท์ทั้งสิ้น ๙๔๔ ศัพท์  (แต่เขียนเพียง ๓๘๖ ศัพท์) 
 อักษร ฌ มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๓๓  ศัพท์  (เขียน  ๓๔ ศพัท์) 
 อักษร ญ มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๖๘  ศัพท์  (แต่เขียนเพียง ๖๕ ศัพท์) 
 รวมศัพท์ในหมวดอักษร วรรค จ ท้ังส้ิน เขยีนเพียง ๑,๒๔๐ ศัพท์  
 หมวดอักษร วรรค ฏ. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีคำศัพท์ที่
ได้รวบรวมจากดรรชนีพระไตรปิฎกภาษาไทย ท้ัง ๔๕ เล่ม จากหมวดอักษร ฏ. คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  มี
จำนวนศัพท์ มี ๒๙ ศัพท์ คือ อักษร ฐ มี ๒๘ ศัพท์ และ อักษร ฑ มี ๑ ศัพท์  แต่เมื่อเขียนจริง ๓๒ 
ศัพท์  ประกอบด้วย อักษร ฐ มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๒๙ ศัพท์  และอักษร ฏ ก็ดี ฒ ก็ดี และ ณ ก็ดี มี
จำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๑ ศัพท์ สำหรับอักษร ฑ นั้น ขณะนี้ยังไม่มีศัพท์ท่ีได้รวบรวมไว้ และเขียนครบท้ัง 
๓๒ ศัพท์ แม้ได้ศัพท์มากเช่น้ัน กระนั้นก็ถือว่ายังไม่ครบกระบวนการ จึงต้องมีการรวบรวมคำศัพท์ใน
หมวดอักษร วรรค ต คือ ต ถ ท ธ น และ วรรค ป คือ ป ผ พ ภ ม เพ่ิมเติม 
 เมื่อรวบรวมคำศัพท์พจนานุกรม พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเสร็จแล้ว ปรากฏว่า ศัพท์ในหมวดอักษร วรรค ต คือ ต ถ ท ธ น ได้คำศัพท์ ๑๗๒ หน้า 
รวมจำนวนศัพท์ ๓,๑๓๕ ศัพท์ และเก็บใหม่เพ่ิมเติมอีก ๗๔๐ ศัพท์  
 ในหมวดอักษร วรรค ต. คือ ต ถ ท ธ น ประกอบด้วย  
 อักษร ต จำนวนศัพท์ ๘๖๑ ศัพท์ (รวมศัพท์เพ่ิมเติมแล้ว แต่เขียนเพียง ๘๑๒ ศัพท์) 
 อักษร ถ จำนวนศัพท์ ๑๐๑ ศัพท์ (รวมศัพท์เพ่ิมเติมแล้ว แต่เขียนเพียง ๖๙ ศัพท์) 
 อักษร ท จำนวนศัพท์ ๘๙๔ ศัพท์ (รวมศัพท์เพ่ิมเติมแล้ว แต่เขียนเพียง ๘๒๒ ศัพท์) 



 

๒๐ 
 

 

 อักษร ธ จำนวนศัพท์ ๔๓๖ ศัพท์ (รวมศัพท์เพ่ิมเติมแล้ว แต่เขียนเพียง ๔๓๓ ศัพท์) 
 อักษร น จำนวนศัพท์ ๘๔๓ ศัพท์(รวมศัพท์เพ่ิมเติมแล้ว แต่เขียนเพียง ๘๑๒ ศัพท์) 
 ภายหลังได้เก็บเพ่ิมเติมในอักษรวรรค ต ถ ท ธ และ น อีก ๗๔๐ ศัพท์ และได้นำมาเขียนกับ
ศัพท์ท่ีเก็บไว้ข้างต้น  
  สำหรับวรรค ป. คือ ป ผ พ ภ ม มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น ๕,๗๕๓ ศัพท์ ประกอบด้วย  
  อักษร ป จำนวนศัพท์ ๑,๗๙๗ ศัพท์  
  อักษร ผ จำนวนศัพท์ ๖๓๐ ศัพท์  
  อักษร พ จำนวนศัพท์ ๑,๗๒๒ ศัพท์  
  อักษร ภ จำนวนศัพท์ ๓๙๘ ศัพท์  
  อักษร ม จำนวนศัพท์ ๑,๒๐๖ ศัพท์  
 สำหรับวรรค ป ได้เสนอนิยามศัพท์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อน่ึง เมื่อรวมกับศัพท์ท่ีเก็บ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ พระสูตร วัตถุ วิมาน  คาถา นิทเทส อปทาน วงส์ และจริยา ซึ่งมีประมาณอีก ๘๐๐ 
ศัพท์ ซึ่งอยู่ในขั้นพิจารณาเก็บอยู่ ดังนั้น รวมหมวดอักษร ป มีจำนวนคำศัพท์ถึง ๖,๗๕๓  ศัพท์ 
สำหรับคำศัพท์จะมีอะไรบ้าง โปรดค้นหาอ่านได้ในเอกสารประกอบนอกเล่ม แม้ได้ศัพท์มากเช่นั้น 
กระน้ันก็ถือว่ายังไม่ครบกระบวนการ จึงต้องมีการรวบรวมคำศัพท์จากดรรชนีพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ท้ัง ๔๕ เล่ม จากหมวดอักษรเศษวรรค  คือ ย ร ล ฤ ว ศ ส ห ฬ อัง (อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ)  ท่ีเรียก
กันว่า อวรรค มีจำนวนศัพท์ ๘,๒๔๕ ศัพท์  ประกอบด้วย 
   อักษร ย  มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น   ๒๒๕  ศัพท์  
  อักษร ร   มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น   ๙๑๕  ศัพท์  
  อักษร ฤ   มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น     ๕๕  ศัพท์ 
  อักษร ล  มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น   ๓๗๕  ศัพท์  
  อักษร ว  มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น   ๙๔๑  ศัพท์   
  อักษร  ศ   มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น   ๑๗๒  ศัพท์    
  อักษร  ส   มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น  ๒,๕๔๐  ศัพท ์   
  อักษร  ห   มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น    ๗๑๗  ศัพท์   
  อักษร  ฬ    มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น    -------  ศัพท์    
  อักษร  อ    มีจำนวนศัพท์ท้ังสิ้น  ๒,๓๘๖  ศัพท ์   
 สำหรับคำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจลงกรณราช
วิทยาลัย จะมอีะไรบ้าง โปรดค้นหาอ่านได้ในเอกสารประกอบนอกเล่ม ส่วนเน้ือหาของคำศัพท์ต่างๆที่
ได้รับการคัดเลือกก็โปรดอ่านหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  อีก ๑ ปีหวังว่าคงได้อ่านกันแน่นอน  
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สรุปจำนวนศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๔ ปีต่อเน่ือง ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 
ที ่ ช่ือโครงการ ศัพท์ ศัพท์ผ่าน ศัพท์ไม่ผ่าน ศัพท์ยกไป

หมวดอ่ืน 
รวมศัพท์ 

๑ โครงการท่ี ๑(วรรค ก) ๔,๗๔๓ ๒,๙๔๕ ๑,๖๗๘ ๖๑ ๔,๗๔๓ 
 (เก็บเพ่ิม ๑,๕๕๕)   ๑,๕๕๕    ๖,๒๙๘ 
๒ โครงการท่ี ๒(วรรค จ,ฏ,ต)      
 วรรค จ  ๑,๖๗๔ ๑,๒๔๐ ๔๓๔   
 วรรค ฏ (เพ่ิมอีก ๓)  ๒๙ ๓๒ -   
 วรรค ต (๓๑๓๕+๗๔๐) ๔,๘๗๕ ๒,๙๔๘ ๑,๙๒๗  ๖,๕๘๑ 
       
๓ โครงการท่ี ๓ (วรรค ป)      
 วรรค ป ๕,๗๕๓ ๒,๘๕๖ ๒๘๙๗   
 (เก็บเพ่ิม ๑,๓๘๓ ศัพท์) ๑,๓๘๓     ๗,๑๓๖ 
       
๔ โครงการท่ี ๔(อวรรค) ๘,๒๔๕ ๕,๔๕๖  ๒,๗๘๙   
 อวรรคพยัญชนะ (รวมสระ)      
 (เก็บเพ่ิม ๒,๖๐๐ศัพท์)  ๒,๖๐๐   ๑๐,๘๔๕ 
 รวมศัพท์ท้ังสิน้ ๒๖,๓๑๙     

 
สำหรับศัพท์ท่ีคัดเลือกเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่โดยพิจารณาเลือกมาจากหนังสือพระไตรปิฎก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ัง ๔๕ เล่ม ขณะน้ีอยู่ระหว่างดำเนินการเฉพาะศัพท์หมวด
อักษรในอวรรค คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ  (สระท้ังหมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ  ซึ่งจะดำเนินการและ
นำเสนอคำศัพท์พจนานุกรมดังกล่าว ในการส่งต้นฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
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๒.เรียงคำศัพท์ 
 การนำเสนอศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจลงกรณราช
วิทยาลัย จะนำเสนอเรียงคำศัพท์ตามลำดับหมวดอักษร คือ 
 หมวดอักษรวรรค ก คือ ก ข ค ฆ ง 
 หมวดอักษรวรรค จ คือ จ ฉ ช ฌ ญ  
 หมวดอักษรวรรค ฏ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
 หมวดอักษรวรรค ต คือ  ต ถ ท ธ น 
 หมวดอักษรวรรค ป คือ ป ผ พ ภ ม 
 หมวดอักษรอวรรค คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ (สระท้ังหมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 
 ในการเรียงคำน้ีก็ศึกษาจากเอกสารหลายๆ เล่ม เช่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มี
การเรียง พอสรุปเป็นแนวสังเขปได้ดังน้ี 
 การเรียงลำดับคำและวิธีเก็บคำ 
 ๑.ตัวพยัญชนะลำดบัตามตวัอักษร คือ ก ข ฃ  ฯลฯ  จนถึง อ ฮ.  ไม่ได้ลำดับตามเสียง เช่น  
จะค้นคำว่า ทราบ ต้องไปหาในหมวดตัว ท  จะค้นคำ เหมา  ต้องไปหาในหมวดตัว ห  ส่วน ฤ ฤ 
ลำดับไว้หลังตัว ร  และ ฦ ฦ  ลำดับไว้หลังตัว ล  
 ๒.สระไม่ได้ลำดับไว้ตามเสยีง  แต่ลำดับไว้ตามรูปดังนี้  กะ กั กา กิ กี กึ กื กุ กู เ แ โก ใ ไ  
รูปสระที่ประสมกับหลายรูปจะจัดเรียงตามลำดับรูปสระที่อยู่ก่อน และหลังตามลำดับข้างต้น ดังได้
ลำดับให้ดูต่อไปนี้ 
 กะ 
 กั 
 กะ (ผัวะ) 
 กา 
 กำ 
 กิ 
 กี 
 กึ 
 กื 
 กุ 
 กู 
 เ 
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 เ กะ (เกะ) 
 เ กา (เขา) 
 เกาะ (เจาะ) 
 เกิ (เกิน) 
 เกี (เสีย) 
 เกียะ(เดียะ) 
 เกื (เสือ) 
 เกือะ (เกือะ) 
 แ 
 แกะ (แพะ) 
 โ 
 โกะ(โป๊ะ) 
 ใ 
 ไ 
 สำหรับตัว ย ว อ  นับลำดับอยู่ในพยัญชนะเสมอ 
 ๓.การเรียงลำดับคำ   จะลำดับตามพยัญชนะก่อนเป็นสำคัญ  แล้วจึงลำดับตามรูปสระ  
ดังนั้น   คำท่ีไม่มีสระปรากฏเป็นรูปประสมอยู่ด้วย จึงอยู่ข้างหน้า  เช่น กก  อยู่หน้า กะ  หรือขลา  
อยู่หน้า  ชะช่ำ ส่วนคำที่มีพยัญชนะกบัสระปรากฏเป็นรูปประสมกันก็ใช้หลักการลำดับคำดังกล่าว
ข้างต้น  เช่นเดียวกัน เช่น จริก จรมิ  จรี  จรึง จรุก  และโดยปกติจะไม่ลำดับตามวรรณยุกต์  เช่น 
ไต้ก๋ง  ไต้ฝุ่น  ไต่ไม้   แต่จะจัดวรรณยุกต์เข้าในลำดับต่อ  เม่ือคำนั้นเป็นคำที่มีตัวสะกดการันต์
เหมือนกัน  เช่น ไต  ไต่ ไต้  ไต๋  หรือกระตุ่น  กระตุ้น    
 ๔.จำพวกคำท่ีนำด้วย กระ- บางพวกใช้แต่ กระ –อย่างเดียว  บางพวกใช้เป็น กะ-  ก็ได้  
ประเภทที่ใช้เป็น กะ-  ได้นั้น  ได้เก็บมารวมพวกไว้ท่ี กะ-  อีกครั้งหน่ึง  แต่เก็บเฉพาะคำโดยไม่มีบท
นิยาม ดังน้ัน  ถ้าพบคำที่ขึ้นต้นด้วย  กะ  ในจำพวกน้ัน   ให้ดูบทนิยามท่ี กระ – เช่น กระทะ  
กระเปาะ  เว้นไว้แต่ท่ีใช้ได้ทั้ง ๒ อย่าง โดยความหมายต่างกัน  เช่น กระแจะ –กะแจะ กระด้าง- 
กะด้าง  จึงจะมีบทนิยามไว้ท้ัง ๒ แห่ง 
 ๕.คำท่ีเพ่ิมพยางค์หน้า ซ่ึงใช้ในคำประพันธ์โบราณ  เช่น มี่  เป็น มะม่ี  ริก เป็นระริก  ครื้น 
เป็นคะครื้น  หรือ คระครื้น  แย้ม  เป็น ยะแย้ม  ฯลฯ  อันเป็นวิธีท่ีภาษาบาลี เรียกว่า  อัพภาส  และ
ภาษาสันสกฤตเรียกว่า   อัภยาส แปลว่า  วิธีซ้อนตัวอักษร  เช่น ททาติ  ททามิ นั้น   คำเหล่านี้มี
จำนวนมาก  บางแห่งเก็บรวมไว้ท่ีคำขึ้นต้น  เช่น   คะคร้ืน  เก็บที่ คะ  แล้วบอกว่า ใช้นำหน้าคำที่ต้ัง
ต้นด้วยตัว ค มีความแปลอย่างเดียวกับคำเดิมน้ัน  บางแห่งเก็บกระจายเรียงไปตามลำดับคำ  เช่น 
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มะม่ี  แต่ก็คงจะเก็บไม่หมด  ฉะน้ัน  ถ้าคำใดค้นไม่พบท่ีลำดับคำ   ให้ไปดูคำท่ีเป็นต้นเดิม  เช่น ยะ
แย้ม  ดูท่ี แย้ม 
 ๖.ภาษาถิ่น บางถิ่นพูดสั้นๆ  เช่น กะดะ พูดแต่เพียง ดะ (ไม่มี กะ) กะง้อนกะแง้น  พูดแต่
เพียงง้อนแง้น  (ไม่มี กะ)   แต่ความหมายของคำเหมือนกันกับคำที่มี กะ นำหน้า  คำเช่นน้ี เก็บไว้ท่ี  
กะ แห่งเดียว 
 ๗.คำท่ีมีเสียงกับกัน เช่น ตะกรุด เป็นกะตรุด  ตะกร้อ  เป็นกะตร้อ  ตะกรับ เป็น กะตรับ  
โดยปกติเก็บไว้ท้ังท่ีอักษร  ก และ ต  แต่ถ้าค้นไม่พบ ท่ีอักษร ก ก็ให้ค้นที่อักษร ต  
 ๘.คำต่อไปน้ี  ซึ่งเป็นคำที่ใช้มากในบทกลอนคือ 
  ก.คำท่ีเติม อา อี หรือ อิน  ข้างท้าย เช่น กายา กายี กายิน 
  ข.คำที่เติม  เอศ  ข้างท้าย   (ตามภาษากวีเรียกว่า ศ  เข้าลิลิต  ทำคำที่เรียกว่าคำ
สุภาพให้เป็นคำเอกตามข้อบังคับโคลง เช่น กมเลศ  มยุเรศ 
  ค.คำท่ีเติม  อาการ  ข้างท้าย  เช่น จินตนาการ  คมนาการ  ทัศนาการ 
  ฆ.คำท่ีเติม ชาติ  ข้างท้าย  เช่น กิมิชาติ  คชาชาติ 
 คำเหล่านี้ มักมีความหมายไม่ต่างไปจากคำเติม  ได้รวบรวมเก็บไว้ในพจนานุกรมน้ีด้วย  แต่
อาจไม่หมด เพราะมีจนวนมาก ค้นค้นไม่พบในรูปนั้นๆ ให้ดูท่ีคำเดิม เช่น กายา กายี  เมื่อค้นที่คำ กา
ยา  กายี ไม่พบ  ให้ดูที่คำว่า  กาย  คำ กาย มีความหมายอย่างไร กายา  กายี  ก็มีความหมาย
เช่นเดียวกัน คำอ่ืนๆ ให้ค้นดูในทำนองน้ี 
 ๙.ศัพท์ที่มีมูลรากอย่างเดียวกัน  แต่แปลงรูปไปได้หลายอย่าง  เช่น หิมวัต  แปลงรูปเป็น หิม
วันต์  หิมวา  หิมวาต  หิมวาน  หิมพาน  โดยความหมายไม่เปลี่ยนไป  ได้ให้บทนิยามไว้ท่ีศัพท์เดิมคือ
ท่ีหิมวัต แต่แห่งเดียว  ส่วนศัพท์ท่ีแปลงรูปไปจากศัพท์เดิมก็เก็บไว้ต่างหาก  แต่บ่งให้ไปดูท่ีศัพท์เดิม  
เช่น หิมวันต์,  หิมวา, หิมวาต, หิมวาน [หิมมะ-]   น.หิมวัต. 
 ๑๐.การเรียงลำดับคำที่เป็นนามย่อย เช่น ตะนอย ซ่อน คา ไม่ได้เรียงรวมกับตัวสามานยนา
มอย่างท่ีใช้พูด  เป็น  มดตะนอย  ปลาช่อน  หญ้าค้า  แต่ได้เรียงสามานยนาม มด ปลา  หญ้า  ไว้แห่ง
หน่ึงตามตัวอักษร  และเรียงนามย่อย ตะนอย เช่น  ตะนอย ช่อน  ค่าไว้ต่างหาก  ตามตัวอักษรนั้นๆ 
เว้นแต่คำซึ่งแยกออกไม่ได้    เพราะเป็นช่ือของสิงใดสิ่งหนึ่งทั้งคำ  เช่น แมลงภู่  ซึ่งเป็นช่ือของหอย
หรือปลาบางชนิด จะเรียงรวมไว้ด้วยกันที่ อักษร ม หรือปลากริม ซึ่งเป็นช่ือขนม  ไม่ใช่ปลา  จะเรียง
รวมไว้ด้วยกันท่ีอักษร ป ถึงกระนั้นก็มีคำบางคำที่ไม่อาจเรียงตามหลักน้ีได้ ฉะน้ัน  คำในทำนองนี้ เมื่อ
ค้นไม่พบในท่ีท่ีเป็นนามย่อย ก็ให้ค้นต่อไปในท่ีท่ีเป็นสามานนยนาม เช่น คำ เช่น  คำ  น้ำตาลกรวด  
เม่ือค้นท่ีกรวด ไม่พบ  ก็ให้ไปค้นท่ีคำ  น้ำตาล 
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 ๑๑.คำ ๒ คำเมื่อประสมกันแล้ว  โดยคำแรกเป็นคำเดียวกันแม่ค้าหรือคำต้ัง และมี
ความหมายเก่ียวเน่ืองกับคำต้ัง จะเก็บเป็นอนุพจน์ คือลกูคำของคำต้ังน้ัน ๆ เช่นกดขี่  กดคอ  กดหัว  
เก็บเป็นลูกของคำ กด  เว้นแต่คำที่ประสมกันนั้น จะมีความหมายเป็นอิสระหรือต่างไปจากคำต้ัง   
 ๑๒. คำคำเดียวซึ่งอาจประสมอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคำอ่ืนๆ  เช่น น้ำ  ประสมอยู่ในคำ
ต่างๆ เป็นแม่น้ำ ลูกน้ำ  น้ำใจ  น้ำต้อย  ถ้าคำที่อยู่ข้างหน้าคำ น้ำ เป็นอักษรตัวอ่ืน   จะลำดับไว้ที่
อักษรน้ันๆ อย่างคำ แม่น้ำ  ลำดับไว้ท่ีอักษร ม ลูกน้ำ  ลำดับไว้ท่ีอักษร ล  ไมล่ำดับไว้ท่ีอักษร น แต่
ถ้าคำ น้ำ อยู่ข้างหน้า  ก็ลำดับไว้ท่ีอักษร น โดยเป็น ลูกคำของคำ  น้ำ  เช่น น้ำกรด  น้ำแข้ง น้ำย่อย   

สรุปเรียงลำดับคำเป็นดังน้ี 
ลำดับคำศัพท์ คือเรียงลำดับคำศัพท์จะดำเนินการเรียงวรรคและอวรรค ดังนี้ 

 วรรค ช่ือวรรค อักษร อักษร อักษร อักษร อักษร อักษร อักษร อักษร 
 วรรค ก ก ข,ฃ ค,ฅ ฆ ง    
 วรรค จ จ ฉ ช,ซ ฌ ญ    
 วรรค ฏ ฎ,ฏ ฐ ฑ ฒ ณ    
 วรรค ต ด,ต ถ ท ธ น    
 วรรค ป บ,ป ผ,ฝ พ,ฟ ภ ม    

อวรรค  ย ร,ฤ ล,ฦ ว ศ,ษ,ส ห ฬ อ 
 

สระ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ.... 
 

 
๓. คัดเลือกคำศัพท์ 
 คำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
รูปแบบกระบวนการรวบรวมคัดเลือกศัพท์ท่ีเกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์
ธรรมะ และคำภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ เมื่อคณะทำงาน ได้ค้นหาคำศัพท์มาได้ต้องการแล้ว 
คณะทำงาน ก็เสนอให้คณะผู้บริหารโครงการวิจัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก  ซึ่งจะได้เห็นว่า ศัพท์
พจนานุกรมท่ีคณะทำไปค้นหามา จะใช้ไม่ได้ทุกศัพท์ เน่ืองจากสาเหตุ ฐานข้อมูลท่ีเป็นดรรชนี
พระไตรปิฎกภาษาไทย คณะบรรณกรของแต่ละเล่ม มีศักยภาพในการเก็บดรรชนีไม่เท่ากัน จึงทำให้
ศัพท์ที่สำคัญไม่ได้เก็บ แต่เก็บศัพท์ท่ีไม่ค่อยจะสำคัญ แต่ส่วนมาก  ศัพท์ดรรชนีท้ังหมด ก็ช่วยให้การ
ทำงานสะดวกเพ่ิมขึ้น ส่วนศัพท์ท่ียังเก็บได้ไม่เก็บในดรรชนีเล่มต่างๆ  คณะผู้วิจัย จะได้ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกเก็บต่อไป 
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 ในการคัดเลือกคำศัพท์ มีเกณฑ์กำหนดกรอบกว้างๆ ดังน้ี 
 ศัพท์ท่ีเกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี  
 ศัพท์ท่ีเป็นช่ือส่ิงของเครื่องใช้  
 ศัพท์ธรรมะ  
 คำศัพท์ภาษาไทย ท่ีมีความหมายเฉพาะ  
 เม่ือได้เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ก็ได้ไปคัดเลือกคำศัพท์พจนานุกรมที่จะได้เขียนนิยามศัพท์
ต่อไป รายละเอียดคำศัพท์ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เสนอในเอกสารประกอบ ภาคผนวก  
 
๔.เขียนนิยามคำศัพท์ 
 คำศัพท์พจนานุกรม เป็นเรือ่งที่ใหม่ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เนื่องจาก เราใช้พจนานุกรมท่ีคนอ่ืนทำมาโดยตลอดดังน้ัน การท่ีทำอะไรใหม่ จึงต้องมีเกณฑ์
ในการทำงานตามกรอบหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ เช่น 
 ๑. การเขียนบทนิยาม ศัพท์พจนานุกรม เป็นศาสตร์อย่างหน่ึง ต้องให้ความหมายเฉพาะ
และอธิบายความในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง ปรับสำนวนภาษาให้อ่านง่าย และอธิบายศัพท์ควรสรุปเป็นของผู้
เรียบเรียง  
 ๒. การอธิบายความให้ความหมายของคำศัพท์ ให้ดูฐานะของคำน้ันๆว่า คำไหน ควร
เขียนยาว คำไหนควรเขียนสั้น เช่น คำว่า ไกรสรราชสีห์ อธิบายยาว ๓ หน้าต้องปรับให้สั้น หรือ กัจฉ
ตบุรี สั้นบรรทัดเดียว ให้อธิบายเพ่ิมเติม 
 ๓. อธิบายคำศัพท์ในคัมภีร์หลัก เช่น บุคคล ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก ต้องปรับให้ตรงกับ
ธรรมชาติของคำน้ันๆ หรือศัพท์ธรรมะ ให้วงเล็บคำภาษาบาลีไว้ เพ่ือไม่ให้ความหมายดิ้นได้ เช่น การ
แสวงหากาม (กาเมสนา)  

๔. ให้ผู้เขียนดูเทียบเคียงคำศัพท์พจนานุกรมที่ทำไว้แล้ว เช่น ๑) Dictionary of  pali 
proper names เล่ม ๑-๒ ของ G.P. Malalasakera  ๒) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ 
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๓) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ๔) คัมภีร์
อภิธานวรรณนา ของพระมหาสมปอง มุทิโต ๕) คำวัดอธิบายศัพท์และแปลความหมาย ของพระธรรม
กิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ๖) หนังสือพจนานุกรมอ่ืนๆ 

๕. คำศัพท์ไหนมาในคัมภีร์อะไร ต้องอธิบายคำนั้นในคัมภีร์น้ันๆ เช่น กรุณา มาในคัมภีร์
วิสุทธิมรรค, กรัชกาย มาในคัมภีร์ธรรมบท ก็ยกมาอธิบายให้ตรงตามคัมภีร์น้ันๆ  แม้คำศัพท์อ่ืนๆ ใน
คัมภีร์อ่ืนๆ เช่น คัมภีรมังคลัตถทีปนี ก็ให้ยกมาอธิบาย ในทำนองเดียวกัน  
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๖. รูปแบบการนิยามศัพท์ คำศัพท์ท่ีให้ความหมายอยู่ระดับเดียวกัน ซึ่งอาจจะแปลตาม
ตัว หรือแปลโดยอรรถ หรือแปลโดยพยัญชนะ หรือแปลอธิบายความ แต่มีความหมายเดียวกัน ให้ใช้
คอมม่า (,)  ศัพท์ที่มีความหมายต่างกัน มีความหมายขยายออกไปต่างจากเดิม ให้ใช้ เซมิโคลอน (;) 
แม้คำศัพท์ที่มีความหมายหลายความหมาย มากกว่า ๒ คำก็ใช้เซมิโคลอน (;) เช่นกัน  

๗.  การเรียงคำศัพท์เกี่ยวกับช่ือพระสูตร ต้องเรียงสูตรให้เป็นไปตามลำดับ เช่น สูตรท่ี ๑ 
ท่ี ๒ ท่ี ๓ และคำซ้ำควรตัดทิ้ง  

 ๘. การอ้างอิง ต้องกำหนดวางการอ้างอิงให้ชัดเจน เป็นไปตามลำดับ ได้แก่ พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ปกรณ์วิเสส ฏีกา และหนังสืออ่ืน ๆ และการใช้อักษรย่อคัมภีร์ ให้ใช้เกณฑ์อักษรย่อคัมภีร์ที่
มหาวิทยาลัยระบุไว้ 

 ๙. การระบุแหล่งอ้างอิง ให้ระบุเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศัพท์นั้นๆ  เพ่ือให้สบายตา 
และหากคำศัพท์ในพระไตรปิฎกอธิบายชัด ก็ไม่ต้องอ้างอิงอรรถกถา เมื่อคำศัพท์นั้นๆ มีหลาย
ความหมาย แต่ในที่นี้อธิบายหมายถึงอะไร ต้องระบุให้ชัด  และต้องอ้างอิงคัมภีร์อรรถกถา ปกรณ์วิ
เสส  ฎีกา ระบุให้ชัดเจน ถึงเล่ม ข้อ หน้า ในวงเล็บ หรือหนังสืออ่ืนๆ ให้ระบุหน้า ในวงเล็บ 
 นอกจากน้ี  คำศัพท์พจนานุกรมที่เป็นคำตั้ง ให้เน้นคำ คำศัพท์เกี่ยวชาดก ให้มีปรารภเหตุ
ปัจจุบัน ตรัสท่ีไหน และคำที่เป็นข้อๆ ให้มีวงเล็บตัวเลข ซึง่รายละเอียดการเขียนนิยามคำศัพท์ โปรดดู
รายละเอียดในบทที่ ๔ ข้างหน้า 
 
๕. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีมากมาย เช่น  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  (๒๕๕๑,หน้า ๒) ได้พัฒนาหนังสือเรื่องพจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ชำระ-เพ่ิมเติม ช่วงท่ี ๑)ไว้ตอนหน่ึงว่า เริ่มงานนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ เดิม
ทีน้ัน มุ่งให้เป็นงานสำหรับใช้ไปพลาง  โดยพักงานพจนานุกรมเดิมที่เริ่มมาต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๐๖  ไว้ก่อน  
และเป็นงานเร่งด่วนเฉพาะ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านอาจารย์พระครูปลัดสมัย 
กิตฺติทตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ ทำไว้เพียงเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน สำหรับผู้เรียนนักธรรมและผู้
แรกศึกษา จึงต้ังข้อช่ือว่า พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับครู นักเรียน พร้อมกับหวังว่าจะหาโอกาส
ปรับปรุงและเพ่ิมเติมต่อไปงานพจนานุกรมเดิมท่ีเริ่มแต่ปี ๒๕๐๖ ซึ่งพักไว้ ได้กลายเป็นพับไปแล้ว  
ส่วน พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ น้ี  (เปลี่ยนเป็นช่ือปัจจุบันเมื่อพิมพ์ครั้งท่ี ๒ ใน พ.ศ.
๒๕๒๗ เพ่ือเข้าชุดกับพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ที่ได้เกิดขึ้นก่อนต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๘)  
ยังเป็นเพียงข้อมูลพ้ืนฐานอยู่อย่างเดิม จนกระทั้งต้นปีท่ีแล้ว(๒๕๕๐) ผ่านเวลามา ๒๘ ปี บังเอิญผู้
เรียบเรียงเกิดมีโรคแรกท่ีค่อนข้างยึดเย้ือ  ก็เลยได้มีเวลาและโอกาสหันไปรื้อฟ้ืนเพ่ิมเติมพจนานุกรมนี้  
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แต่กระน้ัน  ก็กลายเป็นงานยึดเย้ือ มีงานอ่ืนมาแย่งเวลาไปเสียมาก  ถึงขณะน้ี ๑ ปีครึ่ง  จึงยุติที่จะ
พิมพ์เผยแพร่ไปคราวหนึ่งก่อน  งานปรับปรุงและเพ่ิมเติมน้ี ในที่น้ี เรียกว่า การชำระ-เพ่ิมเติม เป็นงาน
ใหญ่  ยากจะทำให้เต็มตามต้องการ จึงได้แบ่งงานนั้นเป็น ๓ ช่วง ดังน้ี การชำระ-เพ่ิมเติม ช่วงที่ ๑  
แก้ไขปรับปรุงข้อขาดตกบกพร่องที่พบเฉพาะหน้า โดยเฉพาะส่วนหลงตาที่บังเอิญพบ  และเพ่ิมเติม
คำศัพท์และคำอธิบายท่ีรีบด่วน หรือบังเอิญนึกได้ รวมท้ังศัพท์ท่ีบันทึกไว้ระหว่างเวลาท่ีผ่านมา (เลือก
ทำเฉพาะคำที่ไม่ซับซ้อนนัก)  และบางคำท่ีท่านผู้ใช้ได้มีน้ำใจแจ้งมาว่าเจอคำผิดหรือค้นหาไม่พบ  การ
ชำระเพิ่มเติมช่วงที่ ๒ อ่าน ตรวจตลอดเล่ม เพ่ือจะได้มองเห็นคำพิมพ์ผิด คำตก จุดและแง่ที่จะแก้ไข 
ปรับปรุง เพ่ิมเติมท่ัวท้ังหมด พร้อมท้ังจัดปรับคำอธิบายท้ังของเดิมและส่วนท่ีเพ่ิมเติม ให้เข้ามาตรฐาน
เดียวกัน ท้ังในแง่การแสดงความหมาย วิธีอธิบาย  และอัตราส่วนความยาวที่สัมพันธ์กับความสำคัญ
ของศัพท์น้ัน การชำระ เพ่ิมเติม ช่วงท่ี ๓ มุ่งท่ีการจัดระบบ เพ่ือให้สม่ำเสมอ กลมกลืน เป็นแบบแผน
อันเดียวกัน และทั่วกัน เช่น มีคำอ่าน บอกที่มาในคัมภีร์  แสดงคำเดิมในภาษาบาลีและสันสกฤต และ
ถ้าเป็นไปได้ ให้คำแปลภาษาอังกฤษของศัพท์ต้ังหรือหัวศัพท์  พร้อมท้ังแผนที่และภาพประกอบ บัดนี้  
ถือว่าเสร็จงาน ชำระ เพ่ิมเติม ช่วงท่ี ๑ เน้ือหนังสือขยายจากเดิมเพ่ิมขึ้น ๒๐๔ หน้า (จาก ๓๗๖ หน้า 
เป็น ๕๘๐ หน้า) มีศัพท์ท่ีปรับแก้เพ่ิมเติมประมาณ ๑,๑๐๐ คำ แต่พร้อมกับท่ีมีศัพท์และคำอธิบาย
เพ่ิมขึ้นเป็นอันมาก  ก็เกิดความไม่สมดุลขึ้น เพราะว่า  ในขณะที่ศัพท์เพ่ิมใหม่ และศัพท์ท่ีปรับปรุง 
(เช่น  ปริตร, ภาณยักษ์,มานะ)  มีคำอธิบายยึดยาว  ดังจะเป็นสารานุกรม แต่คำเก่าที่มีอยู่เดิมส่วน
ใหญ่ มีคำอธิบายส้ันนิดเดียว ทั้งนี้ ขอให้ถือว่า คงใช้ต่อไปพลางก่อน  และให้ความเรียบร้อยราบร่ืน
เป็นเรื่องของการชำระ-เพ่ิมเติมช่วงที่ ๒ และช่วงท่ี ๓ ท่ีอาจจะมีข้างหน้า  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงพัฒนาหนังสือเร่ืองพจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลธรรม ไว้ในคำนำครั้งท่ี ๑๐ ว่า พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมมีความเป็นมา
ท่ียาวนานผ่านการจัดปรับหลายข้ันตอนจนลงตัวมีรูปเล่มและช่ือปัจจุบันเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๕(พิมพ์เสร็จ
ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๘) โดยมีเน้ือหาแยกเป็น ๓ ภาค คือ ภาค ๑ พจนานุกรมพุทธศาสตร์หมวดธรรม
ภาค๒พจนานุกรมพุทธศาสตร์ไทย–อังกฤษภาค๓พจนานุกรมพุทธศาสตร์อังกฤษ–ไทย “....ความ
เป็นมาเดิม – ช่วงที่ ๑  ว่า ท้ัง ๓ ภาคของหนังสือนี้เป็นงาน ๓ ช้ินซึ่งมีความเป็นมาต่างหากจากกัน
ดังท่ีได้เล่าไว้ในคำนำของการพิมพ์ครั้งที่ ๑ โดยเฉพาะภาค  ๒ “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ไทย–อังกฤษ” 
เป็นงานเก่าสุดเดิมช่ือพจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาไทย–บาลี–อังกฤษได้จัดทำขึ้นเม่ือผู้รวบรวม
และเรียบเรียงสอนวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยจัดทำเสร็จ ใน พ.ศ.๒๕๐๖  และได้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นครั้งคราวจนได้มาจัดรวมเข้าเป็นภาค ๒  
ของหนังสือน้ีใน พ.ศ. ๒๕๑๕ อน่ึง “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ไทย–อังกฤษ” น้ีได้มีประวัติแยกต่างหาก
ออกไปอีกส่วนหน่ึงคือได้ขยายเพ่ิมเติมเป็นฉบับพิสดารซึ่งพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ แต่จบเพียงอักษร
แล้วค้างอยู่แค่น้ันจนบัดน้ีภาค ๑ คือ “พจนานุกรมพุทธศาสตร์หมวดธรรม” เป็นงานใหม่ที่จัดทำขึ้นใน 



 

๒๙ 
 

 

พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยต้ังใจให้เป็นเพียงคู่มือศึกษาธรรมข้ันต้นแต่กลายเป็นส่วนที่มีเน้ือหามากเมื่อเทียบกับ
ภาค ๒ แล้ว ภาค ๑ นี้ได้กลายเป็นส่วนหลักของหนังสือไปส่วนภาค ๓ คือ “พจนานุกรมพุทธศาสตร์
อังกฤษ–ไทย” เป็นงานแถมและเสริมเท่าน้ันกล่าวคือเมื่อตกลงว่าจะพิมพ์ภาค ๑ และภาค ๒ รวมเป็น
เล่มเดียวกันแล้วก็เห็นว่าควรมีพจนานุกรมพากย์อังกฤษ–ไทยไว้คู่กับพากย์ไทย–อังกฤษด้วยแม้ว่าจะ
เป็นเพียงส่วนประกอบซึ่งตามปกติรู้กันว่าใช้น้อยการพิมพ์หนังสือนี้เป็นงานที่นับว่าละเอียดและ
ซับซ้อนอีกทั้งผู้รวบรวม–เรียบเรียงยังได้เพ่ิมเติมแทรกเสริมระหว่างดำเนินการพิมพ์ค่อนข้างมากจึงใช้
เวลายาวนานเข้าโรงพิมพ์ ปลายพ.ศ.๒๕๑๕ กว่าจะเสร็จออกมาเป็นเล่มหนังสือก็ถึงกลางปี ๒๕๑๘
รวมเวลาพิมพ์ประมาณ ๒ ปี ๖ เดือน…..” 
สำหรับพจนานุกรมท่ีใช้ประกอบในการเขียนในคร้ังน้ี จะใช้ฉบับท่ีจะพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๑  
ซึ่งมีหลกัในการเรยีงลาํดบัอกัษร ดงัจะยกตวัอยา่ง ดงัน้ี 
บทภาชนะ บทไขความ,บทขยายความ บรรจบ ครบ,ถ้วน,จดกัน, ประสมเข้า,ติดต่อกัน 
บทภาชนีย์ บทที่ต้ังไว้เพ่ือขยายความ,บทที่ต้อง บรรทม นอน 
 อธิบาย บรรเทา ทำให้สงบ,คลาย,เบาลง,ทำให้เบาลง, 
บรม อย่างย่ิง, ที่สุด  ทุเลา  
บรมธาตุ กระดูดพระพุทธเจ้า บรรพ ข้อ, เล่ม, หมวด, ตอน, กัณฑ์ดังคำว่า  
บรมพุทโธบาย อุบายคือวิธีของพระพุทธเจ้าผู้  กายานุปัสสนา พิจารณาเห็นซึ่งกาย โดยบรรพ  
 ยอดเย่ียม จากศัพท์ว่า บรม(ปรม) +พุทธ  ๑๔ ข้อ  มีอานาปานบรรพ ข้อท่ีว่าด้วยการ 
 (พุทธ) +อุบาย (อุปาย)  กำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นต้น 
บรมศาสดา ศาสนาที่ยอดเย่ียม, พระผู้เป็นครูท่ี บรรพชา การบวช (แปลว่า “เว้นความช่ัวทุก 
 สูงสุด, พระบรมครู หมายถึงพระพุทธเจ้า  อย่าง”) หมายถึง การบวชทั่วไป, การบวชอัน 
บรมสารีริกธาตุ ดู สารีริกธาตุ  เป็นบุรพประโยคแห่งอุปสมบท, การบวชเป็น 
บรมสุข สุขอย่างย่ิง ได้แก่ นิพพาน  สามเณร (เดิมทีเดียว อัครสาวกบรรพชา เป็น 
บรมอัฏฐิ  กระดูกกษัตริย์  ต้น ในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบันน้ี คำว่า 
บรรจถรณ์ ผ้าปูนอน, เครื่องลาด(คือ   บรรพชา หมายถึง บวชเป็นสามเณร ถ้าบวช 
 ปัจจัตถรณะ)  ภิกษุ ใช้คำว่า อุปสมบท โดยเฉพาะเมื่อใช้ 
                                       ควบกันว่า บรรพชาอุปสมบท)  
ยกนะ [ยะ-กะ-นะ] ตบั 
ยชุพเพท ชือ่คมัภรีท์ี ่ ๒ แหง่พระเวทใน

ศาสนาพราหมณ์ เป็นตาํรบัประกอบดว้ย
มนตรส์าํหรบัใชส้วดในยญัพธิแีละแถลง
พธิทีาํกจิบชูายญั เขยีนอยา่งสนัสกฤต



 

๓๐ 
 

 

เป็น ยชุรเวท; ด ู ไตรเพท, เวทยติ ผู้
สาํรวมอนิทรยี,์ นกัพรต, พระภกิษุ 

ยถาภตูญาณ ความรูต้ามความเป็นจรงิ,รู้
ตามทีม่นัเป็น 

ยถาภตูญาณทสัสนะความรูค้วามเหน็ตาม
เป็นจรงิ 

ยถาสนัถติกงัคะองคแ์หง่ผูถ้อืการอยูใ่น
เสนาสนะตามแต่เขาจดัใหไ้มเ่ลอืก
เสนาสนะเอาตามพอใจตวัเอง (ขอ้ ๑๒
ในธุดงค ์๑๓) 

ยม พญายม, เทพผูเ้ป็นใหญ่แห่งโลกของ
คนตาย และเป็นเจา้นรก, ยมราช กเ็รยีก 

ยมกะ ชือ่ภกิษุรปูหน่ึงทีม่คีวามเหน็ว่าพระ
ขณีาสพตายแลว้ดบัสญู ซึง่เป็น
ความเหน็ทีผ่ดิ ภายหลงัไดพ้บกบัพระสา
รบีุตร พระสารบีุตรไดเ้ปลือ้งทา่นจาก
ความเหน็ผดินัน้ได ้

ยมกปาฏิหาริย  ์ ปาฏหิารยิเ์ป็นคู่ๆ  อนัเป็น
ปาฏหิารยิพ์เิศษทีเ่ฉพาะพระพทุธเจา้
เทา่นัน้ทรงกระทาํได ้ ไมส่าธารณะกบั
พระสาวกทัง้หลาย  

ยมทูต ทตูของพญายม, สือ่แจง้ขา่วของ
ความตาย หรอืสภาวะทีเ่ตอืนใหนึ้กถงึ
ความตายเพือ่จะไดไ้มป่ระมาททาํความ
ดเีตรยีมไว ้ เชน่ ความแกห่งอ่ม (ธ.อ.๗/
๔) 

ยมบาล ผูคุ้มนรก, ผูท้าํหน้าทีล่งโทษสตัว์
นรก, ในคมัภรีภ์าษาบาล ี ใชค้าํวา่ นิรย
บาล; ด ูนิรยบาล 

ยมบรุษุ คนของพญายม (บาล:ี ยมปุรสิ),
ผูท้าํหน้าทีล่งโทษสตัวน์รก, นิรยบาล,
บางทใีชเ้ชงิบคุลาธษิฐาน หมายถงึ



 

๓๑ 
 

 

สภาวะทีเ่ตอืนใหนึ้กถงึความตายเพือ่จะ
ไดไ้มป่ระมาททาํวามดเีตรยีมไว ้ เชน่ 
ความแก่หงอ่ม (ข.ุธ.๒๕/๒๘/๔๖); ด ู
ยมทูต 

ยมโลก โลกของพญายม, โลกของคนตาย;
ในบางแหง่ ซึง่กล่าวถงึคูก่บัเทวโลก
อรรถกถาอธบิายวา่ ยมโลกหมายถงึ
อบายภมู ิ ๔ (ธ.อ.๓/๒), โดยเฉพาะใน
คมัภรีเ์ปตวตัถุ มกัหมายถงึแดนเปรต 
(เชน่ ข.ุเปต.๒๖/๙๒/๑๑๑) 

ยมนุา แมน้ํ่าใหญ่สายสาํคญัลาํดบัที ่ ๒ใน
มหานท ี ๕ ของชมพทูวปี มตีน้กาํเนิด
รว่มกบัแมน้ํ่าคงคา ทีส่ระอโนดาตใน
แดนหมิพานต ์และลงมาบรรจบกบัแมน้ํ่า
คงคาทีเ่มอืงปยาคะ(ปัจจุบนัคอื 
Allahabad) ไหลผา่นเมอืงสาํคญั คอื 
Delhi เมอืงหลวงปัจจุบนัของอนิเดยี ซึง่
เชือ่กนัวา่อยูต่รงทีต่ ัง้ของนครอนิทปัตถ ์
(เมอืงหลวงของแควน้กุรุ)ในอดตี เมอืง
มธุราและเมอืงโกสมัพก่ีอนจะถงึเมอืงป
ยาคะ, ปัจจุบนั คนทัว่ไปรูจ้กัในชือ่
ภาษาองักฤษวา่ Yamunaหรอื Jumna; 
ด ูมหานท ี๕ 

ยศ ความเป็นใหญ่และความยกยอ่งนบัถอื;
ในภาษาไทย มกัไดย้นิคาํวา่ เกียรติยศ
ซึง่บางครัง้มาคูก่บั อิสริยยศ และอาจจะ
ม ี ปริวารยศ หรอื บริวารยศ มาเขา้ชุด
ดว้ย รวมเป็น ยศ ๓ ประเภท 

ยศกากณัฑกบตุรพระเถระองคส์าํคญัผู้
ชกัชวนใหท้าํสงัคายนาครัง้ที ่ ๒ หลงั
พทุธปรนิิพพาน ๑๐๐ ปี เดมิชือ่ยศ เป็น



 

๓๒ 
 

 

บุตรกากณัฑกพราหมณ์; ด ู สังคายนา
ครัง้ที ่๒ 

ยส, ยสะ พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นบตุร
เศรษฐเีมอืงพาราณสมีคีวามเป็นอยูอ่ยา่ง
สขุสมบรูณ์ วนัหนึ่งเหน็สภาพใน
หอ้งนอนของตนเป็นเหมอืนป่าชา้ เกดิ
ความสลดใจคดิเบื่อหน่าย จงึออกจาก
บา้นไปพบพระพทุธเจา้ทีป่่าอสิปิตน
มฤคทายวนั ในเวลาใกลรุ้ง่ พระพทุธเจา้
ตรสัเทศนาอนุบุพพกิถา และอรยิสจัจ์
โปรด ยสกุลบตุรไดด้วงตาเหน็ธรรม
ต่อมาไดฟั้งธรรมทีพ่ระพทุธเจา้แสดงแก่
เศรษฐบีดิาของตน กไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล
แลว้ขออุปสมบท เป็นภกิษุสาวกองคท์ี ่๖ 
ของพระพทุธเจา้ 

ยสกลุบตุร พระยสะเมือ่ก่อนอุปสมบทเรยีก
วา่ยสกุลบุตร 

  พระอุดรคณาธิการ และศ.พิเศษ ดร.จำลอง  สารพัดนึก  กล่าวถึงหนังสือพจนานุกรม
บาลี-ไทย ฉบับนิสิต-นักศึกษาไว้ว่า เกิดขึ้นด้วยความพยายามในอันท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนบาลีให้
ได้รับความสะดวกย่ิงขึ้น เพราะเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันน้ี  ปรากฏว่า  เรายังขาดหนังสือประเภทนี้อยู่มาก   
เป็นการลำบากแก่นักเรียนท่ีจะหาค้นดูศัพท์ได้โดยสะดวก   และนอกจากน้ี  เรายังมีความประสงค์ท่ี
จะส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้เจริญย่ิงขึ้น  เพราะถือว่าบาลีเป็นภาษาวรรณคดีของพระพุทธศาสนา  
หากภาษาบาลี  ได้รับการศึกษาภาษาบาลีก็เท่ากับศึกษาพระพุทธศาสนานั่นเอง สมดังนักปราชญ์
ชาวตะวันตกได้กล่าวว้า ซึ่งแปลว่า ภาษาบาลีอยู่ท่ีไหน พระพุทธศาสนาก็อยู่ท่ีนั้น ในเล่มนี้มีคำศัพท์
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คำ ซึ่งเราได้รวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือหลายเล่ม ท้ังท่ีพิมพ์ในประเทศไทย 
และต่างประเทศ  นับว่าเป็นการเพียงพอแก่การค้นคว้าของนักเรียนบาลีโดยท่ัวไป เน่ืองจากเรามีเวลา
ในการจัดทำต้นฉบับ  และจัดพิมพ์กระช้ันมาก ฉะน้ัน จึงอาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง หวังว่าจะได้รับ
คำแนะนำและทักท้วงจากท่านท้ังหลายด้วยดี  ท้ังนี้เพ่ือจะได้แก้ไขให้ดีย่ิงขึ้น เพราะว่ามีความประสงค์
ท่ีจะส่ งเสริมการศึกษาภาษาบาลี ให้ เจริญ ย่ิงขึ้น  เพราะถือว่าบาลี เป็นภาษาวรรณคดีของ
พระพุทธศาสนา หากภาษาบาลีได้รับการศึกษาและสนใจอย่างจริงจังแล้ว เป็นอันหวังได้ว่า 
พระพุทธศาสนาก็จะเจริญย่ิงขึ้น เพราะการศึกษาภาษาบาลีนั้นเท่ากับศึกษาพระพุทธศาสนาน่ันเอง 
และหนังสือเล่มนี้ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งท่ีช่วยการศึกษาบาลีได้ดีขึ้น และต่อมาศ.พิเศษ ดร.จำลอง สารพัด
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นึก กล่าวไว้อีกว่าในการพิมพ์ครั้งน้ี ได้พยายามตรวจสอบข้อบกพร่องผิดพลาดที่มีในการพิมพ์ครั้งแรก
และแก้ไขแล้ว หากจะยังมีข้อบกพร่องผิดพลาดเหลืออยู่  ใคร่ขอให้ท่านผู้รู้ท้ังหลายได้โปรดติและแจ้ง
ให้ทราบด้วย 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกสมาคมราชบัณฑิตยสถาน กล่าวคำ
นำ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อพิมพ์ครั้งท่ีหน่ึงว่า พจนานุกรมเป็นหนังสือ
รวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษาและกำหนดอักขรวิธี การอ่าน ความหมาย ตลอดจนประวัติท่ีมาของคำ 
จัดเป็นหนังสือประเภทอ้างอิงที่มีความสำคัญและจำเป็นย่ิง  สำหรับหนังสือพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตสถาน น้ัน ยิ่งมีความสำคัญเป็นทวีคูณ   ท้ังน้ีเพราะมีประกาศของราชบัณฑิตยสถาน  จึงเป็น
หนังสืออันเป็นหลักสำคัญในการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้องและให้ลงรูปเดียวกันจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ...ก็มิได้ยุติการชำระพจนานุกรมแต่เพียงน้ัน เพราะทราบดีว่า  ภาษามี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มีท้ังคำท่ีเกิดขึ้นใหม่  คำท่ีอาจตายไป  คำท่ีมีความหมายขยายขึ้นหรือ
แคบลง ดังนั้น จึงยังคงมีการประชุมพิจารณาแก้ไขเติมเพ่ิมคำและบทนิยามและยังได้มีการจัดทำ
พจนานุกรมน้ีในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ซีดีรอม)โดยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติอีกโดยการให้บริการสืบค้นข้อมูลพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕
ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสามารถบรรจุลงพจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปติดต้ังไว้ใช้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เป็นการบรรเทาปัญหาในระดับหนึ่ง บัดนี้ การจัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  “...งานจัดทำพจนานุกรมเป็นงานที่ยากลำบาก มี
ความละเอียดและมีข้อมูลจำนวนมากท่ีต้องตรวจสอบ  อีกทั้งการจัดทำต้นฉบับมีความยุ่งยากกว่า
หนังสือทั่วๆไป...” 

พันเอก(พิเศษ) ปรีชา  นันตาภิวัฒน์ ร.น.  กล่าวถึงหนังสือศัพทานุกรมพระพุทธศาสนาไว้
ในคำนำตอนหนึ่งว่า  ศัพทานุกรมเล่นนี้ เขียนสะสมไว้นานกว่า ๒๐ ปี เพ่ือศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ธรรมะ  และประวัติบุคคล  สถานท่ีท่ีน่าสนใจ และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยคัดเลือก
คำศัพท์ท่ีน่าศึกษา ไม่ครบอักษรทุกคำ  เพราะมีความประสงค์จะให้ท่านผู้อ่านศึกษาเฉพาะเรื่องที่
น่าสนใจและสำคัญเท่านั้น ในเล่มเริ่มต้ังแต่เรียงลำดับอักษร ก. เช่น กฐิน กตัญญกตเวที กยิรา กรุณา 
กบิลพัสด์ุ เรื่อยไปจนถึง อักษร อ.เช่น อานนท์  อุโบสถ เป็นต้น  

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ราชบัณฑิต)  กล่าวถึงหนังสือพจนานุกรม เพ่ือ
การศึกษาพุทธศาสน์  อธิบายศัพท์และแปลความหมาย คำวัด ท่ีชาวพุทธควรรู้ ไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่า  
“คำว่า “คำวัด”  ซึ่งเป็นช่ือของหนังสือเล่มนี้ หมายถึงคำที่ใช้พูดใช้เขียนกันเป็นปกติ  ในแวดวงคนวัด
คือพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป  ผู้ท่ีอ่านหนังสือเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือได้ยิน
ได้ฟังคนวัดพูดกัน ย่อมจะได้เห็นและได้ยินคำเหล่าน้ีปนอยู่บ่อยมาก  บางคำได้เขียน ได้พูด  และได้ยิน
มาจนชินท้ังท่ีไม่เข้าใจความหมายของคำน้ัน หรือคิดว่าพอจะเข้าใจเสียด้วยซ้ำไป แต่ก็เขียนหรือพูดไป
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ตามความเคยชินเท่าน้ัน   หากเป็นเช่นนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพระศาสนาอย่างหน่ึงเหมือนกัน  
ท่ีเขียนคำวัดเหล่าน้ีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  ก็เพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ได้ยินเข้าใจความหมายของคำได้ทันที
เป็นเบ้ืองต้น  ไม่ต้องเสียเวลามาคิดมาค้นว่าคำน้ีๆ หมายความว่าอย่างไร  และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่
คุ้นเคยกับคำเหล่าน้ีได้สัมผัสไว้บ้าง  อันจะเป็นสื่อระดับพ้ืนฐานให้เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาในโอกาส
หน้าเมื่อรู้จักคำเหล่านี้ดีพอสมควรแล้ว  ต่อไปหากได้พบหรือได้ยินคำเหล่านี้ในที่นั้นๆ  ก็จักเข้าใจ
ความหมายได้ทันที  ทำให้ไม่เกิดความคบัข้องอารมณ์ท่ีต้องมาเสียเวลาคิดทำความเข้าใจ  ความรู้สึกที่
เคยมีมาก่อนว่าคำในพระพุทธศาสนาน้ันอ่านก็ยากเข้าใจก็ยากจะค่อยๆเลือนไป  และจะเกิดความ
สนใจใคร่จะศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง....” ในเล่มมีการเรียงหมวดอักษรไว้ ๓๓ ตัว เริ่มต้ังแต่ 
หมวดอักษร ก. มีคำว่า กฎแห่งกรรม กฐิน เป็นต้นไปจนถึงหมวดอักษร อ. มีคำว่า อกรณียกิจ จนถึง
โอวาทปาติโมกข์ เป็นท่ีสุด มีจำนวนศัพท์รวมทั้งสิ้น ๑,๔๓๑ ศัพท์ 

ธรรมสภา  กล่าวถึงพจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส  ไว้ในคำนำตอนหน่ึงว่า “....หนังสือ 
“พจนานุกรม ฉบับพุทธทาส”   เป็นอีกหนึ่งแห่งความพยายามของผู้รวบรวม อันมุ่งมั่นท่ีจะสืบทอดคำ
สอนของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ  ซึ่งได้พยายามรวบรวมจากประมวลศัพท์  และคำอธิบายศัพท์จาก
หนังสือหลายสิบเล่มของท่าน โดยแยกศัพท์ได้ ๓ ส่วน คือศัพท์บาลีท่ีรู้จักกันอยู่แล้ว ๑ ศัพท์บาลีท่ี
หลวงพ่อพุทธทาสคิดขึ้นสอน ๑  และศัพท์ภาษาไทยที่หลวงพ่อใช้เป็นประจำ ๑  โดยท่านได้ดัดแปลง
คำอธิบายให้มีความหมายเป็นธรรมะ...”  ในเล่มมีการเรียงหมวดอักษรไว้ ๓๐ ตัว เริ่มต้ังแต่ หมวด
อักษร ก. มีคำว่า กฏ  กตัตตาวาปนกรรม กถาสัปปายะ เป็นต้นไปจนถึงหมวดอักษร อ. มีคำว่า อกัมม
วาที  อกาลิโก   จนถึง โอสาเรตัพพะ  เป็นท่ีสุด แต่ไม่ได้บอกจำนวนศัพท์ไว้  

ไทยวัฒนาพานิช จำกัด  กล่าวถึงหนังสือพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย  ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ 
ไว้ในคำนำว่า “...ได้ทำการปรับปรุงพจนานุกรมฉบับน้ีเสียใหม่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้นโดยวิธีการต่อไปน้ี 
(1)เพ่ิมคำแปลในคำเดิมโดยละเอียด จากประสบการณ์เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางถ้อยคำ สำนวนโวหาร 
และความนิยมใช้ตามกาลสมัย  เพ่ือครอบคลุมได้ครบถ้วนทุกความหมายแห่งคำนั้นๆ (๒) เพ่ิมคำศัพท์
วิชาการทางวิศวกรรมทุกสาขา การทูต เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ การดนตรี อย่าง
ละเอียด อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาหรือสนใจในวิชาการนั้นๆ จนถึงขนาดข้ันปริญญาสูงสุด  (3) 
เลือกสรรคำรวม วลี ประโยคสั้น  หรือสำนวนต่างๆ  อันเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันมาบรรจุไว้อย่าง
กว้างขวาง  เพ่ือสะดวกแก่การค้นและอ้างอิง  และ (4) สมัยนี้คำ  Colloquial  นับว่าแพร่หลายมาก
ท่ีสุดในสังคมชาวต่างประเทศ  และดูจะเป็นการเข้าถึงจิตใจของกันและกันดีย่ิงขึ้น ....” “...
พจนานุกรมฉบับน้ีได้รับการแก้ไขและเพ่ิมให้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง  ความหมายของเล่มเดิม 
เปรียบเทียบกับที่ท่านเห็นอยู่น้ี  จะเห็นว่ามีความกะทัดรัด และสะดวกในการใช้เพียงใด  แต่ถึงกระน้ัน  
ในด้านความละเอียดของบรรดาคำท่ีจะค้นคว้าและความสมบูรณ์ของคำแปล ก็ยังมีครบถ้วน ท้ังนี้ เมื่อ
ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายอันย่ิงใหญ่ของท่านท่ีประสงค์จะได้ของดีไว้ใช้ค้นคว้า...” ในเล่มมีการเรียง
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หมวดอักษรไว้ ๒๖ ตัว เริ่มต้ังแต่ หมวดอักษร A,a (เอ) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ: หน่ึง  มีคำว่า 
aasvogel n. (‘อาสโวจึล) แร้ง  เป็นต้นไปจนถึงหมวดอักษร Z,z . (แซด) อักษรตัวท่ีย่ีสิบหก ใน
ภาษาอังกฤษ มีคำว่า zacaton (ซาคะโทน), หญ้าชดเหนียว จนถึง zymurgy (ไซเมอจู)เคมีประยุกต์ว่า
ด้วยการหมักเช้ือ เป็นท่ีสุด แต่ไม่ได้บอกจำนวนศัพท์ไว้ 

ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ไว้ในหนังสือพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎกบาลี –
โรมัน-ไทย  เล่ม ๑ อักษร อ ไว้ว่า  เพ่ือจัดทำพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก บาลี-โรมัน-ไทยให้ได้
มาตรฐานสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้
ถูกที่ ถูกความหมาย เพ่ือเป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการ สำหรับใช้เป็นคู่มือศึกษาพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์ทางพระศาสนาอ่ืนๆ แก่ผู้ศึกษาค้นคว้าโดยทั่วไป และเพ่ือเป็นการบำรุงส่งเสริมสรรพวิชาให้เป็น
คุณประโยชน์แก่ชาติและประชาชน และกล่าวถึงหลักเกณฑ์การเก็บศัพท์ การบัญญัติศัพท์ การนิยาม
ศัพท์ และการเรียงลำดับศัพท์ ไว้คือ (๑) หลักเกณฑ์การเก็บศัพท์ พิจารณาคัดเลือกศัพท์จาก
พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ โดยสอบเทียบกับพระไตรปิฎกฉบับอ่ืนด้วย  แล้วบัญญัติศัพท์และเขียนบท
นิยามศัพท์เหล่าน้ัน  (๒) หลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์  ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน คือพยายามหาคำที่ใช้อยู่ในภษาไทยมากำหนดเป็นศัพท์บัญญัติก่อน   เมื่อหาคำ
ไทยที่เหมาะสมไม่ได้  จึงใช้วิธีทับศัพท์  และอาจบัญญัติศัพท์ภาษาไทยมากกว่า ๑ คำก็ได้  (๓) 
หลักเกณฑ์การนิยามศัพท์ จัดทำในรูปยกตัวอย่างศัพท์พร้อมบริบทมาแสดงไว้ แล้วแปลศัพท์เหล่าน้ัน
เป็นภาษาไทย เพ่ือให้เห็นการใช้ศัพท์น้ันๆ  คำศัพท์บางคำมีหลายความหมาย จะแยกอธิบายเป็นข้อๆ  
คำศัพท์แต่ละคำได้แสดงโครงสร้างทางไวยากรณ์ไว้ชัดเจน  เพ่ือให้ทราบหลักไวยากรณ์  ท้ายบทนิยาม
ศัพท์ของแต่ละศัพท์จะบอกท่ีมาของตัวอย่างไว้ในวงเล็บ เช่น (ขุ.วิ.๒๖/๑๑๕๑/๑๕๕) = ขุททกนิกาย 
วิมานวัตถุ พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๖ ข้อ ๑๑๕๑ หน้า ๑๕๕ (๔) หลักเกณฑ์การเรียงลำดับศัพท์  ในการ
เรียงลำดับศัพท์  เรียงศัพท์ภาษาบาลีอักษรไทยขึ้นหน้าตามลำดับสระ คือ อ,อา, อี, อี, อุ, อู, เอ, โอ 
และต่อด้วยพยัญชนะ คือ ก, ข, ค เป็นต้นไป  แล้วเรียงต่อด้วยอักษรโรมัน  จากน้ันเรียงศัพท์บัญญัติ
ภาษาไทยต่อท้าย  เช่น อกุลปุตฺต Akullaputta  มิใช่บุตรของผู้มีสกุล  ถ้าต้องการค้นศัพท์บัญญัติ
ภาษาไทยให้ดู คำเทียบไทย-บาลี-โรมัน ซึ่งตีพิมพ์ไว้ในภาคผนวก นอกจากน้ียังกล่าวถึงอักษรย่อ และ
เครื่องหมายที่ใช้ในพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก บอกท้ังอักษรย่อบอกช่ือคัมภีร์ต่างๆ  และบอกท้ัง
อักษรย่อเก่ียวกับไวยากรณ์ด้วย  

ราชบัณฑิตยสถาน  กล่าวถึงพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย  สมัยสุโขทัย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ไว้ในคำช้ีแจง การจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา  
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการดังนี้ (๑) 
ต้นฉบับ ในระยะเริ่มแรก ใช้ต้นฉบับหนังสือไตรภูมิกถา  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒) การเก็บคำศัพท์   
เก็บศัพท์แต่ละหน้า แต่ละบรรทัด  เรียงไปตามลำดับ ศัพท์ท่ีเก็บอาจเป็นคำ  ข้อความ หรือวลี  (๓) 



 

๓๖ 
 

 

อักษรย่อหน้าบทนิยมบอกชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์ (๔) การนิยามคำที่มีหลายความ  จะเรียง
ความหมายที่ตรงท่ีสุดไว้ก่อน คำศัพท์ใด ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมากนัก  ก็จะอธิบายไว้ใน
คำอธิบายศัพท์นั้นๆ  (๕) การยกตัวอย่างประกอบศัพท์  ศัพท์ทุกคำจะมีตัวอย่างข้อความท่ีศัพทนั้นๆ  
ปรากฏอยู่ประกอบไว้ด้วย (๖)  วงเล็บหลังคำศัพท์  เพ่ือบอกคำอ่านของคำศัพท์นั้นๆ  เฉพาะคำที่
จำเป็น เช่น อามสาย  จะมีวงเล็บคำอ่านว่า  (อาม-สาย)  อุกกรุก  มีวงเล็บคำอ่านว่า (อุก-กฺรุก) (๗)  
วงเล็บท้ายบทนิยาม  พอจำแนกได้ดังน้ี  บอกหล่งค้นคว้าคำศัพท์นั้นๆ  เพ่ิมเติม แยกที่มาของคำศัพท์
น้ันๆ  เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของศัพท์นั้นๆได้ดีย่ิงขึ้น เพ่ือให้รู้ ว่าคำนั้น ในภาษาอ่ืนมี
ความหมายว่าอย่างไร  (๘) ภาคผนวกเป็นการอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีจำเป็นสำหรับศัพท์ท่ีสำคัญ  
(๙)  หนังสือท่ีใช้เป็นหลักในการอ้างอิง มีดังนี้ มีทั้งเอกสารตัวเขียนและหนังสือ ในเล่ม มีศัพท์ไตรภูมิ
กถา เรียงลำดับอักษร จำนวน ๔๑ อักษร ต้ังแต่ ก.จนถึง อ.และมีภาคผนวก เก็บศัพท์สำคัญไว้ด้วย 

พระธรรมกิตติวงษ์ (ทองดี สุรเตโช  ราชบัณฑิต)  กล่าวถึงหนังสือพจนานุกรมเพ่ือ
การศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ศัพท์วิเคราะห์ ในคำนำตอนหน่ึงไว้ว่า “... เล่มนี้สำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมาได้
ตามเจตนารมย์ท่ีเกิดขึ้นสมัยเรียนหนังสืออยู่ก็กว่า ๓๐ ปีมาแล้ว...”  “... ศัพท์ก็ดี  รูปวิเคราะห์ก็ดี  ที่
นำมาแสดงไว้ในหนังสือน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น  ส่วนท่ีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ  ซึ่งมิได้นำมาใส่ไว้
ยังมีอีกมาก   ส่วนท่ีอยู่ในหนังสือน้ีเป็นส่วนท่ีคัดเลือกแล้วเห็นว่าเป็นแบบอย่างได้   และวิเคราะห์ท่ี
นำมาน้ันก็มีหลายรูปแบบเพราะมีท่ีมาต่างกัน   ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ได้แสดงไว้ในคำปรารภและคำช้ีแจง
เบ้ืองต้นน้ันแล้ว  ถึงกระน้ันก็ตาม อาจต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือมีการรวบรวมศัพท์วิเคราะห์จากท่ี
ต่างๆ  มาเพ่ิมให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  อันจะเป็นอุปการะแก่การศึกษาบาลีมากขึ้นในอนาคต...” 
และในคำปรารภก็กล่าวไว้ว่า “... ความจริงหนังสือประเภทน้ีมีผู้เคยทำมาบ้างแล้ว  แต่มีจำนวนศัพท์
ไม่มากนัก หรือมีศัพท์มาก แต่มิได้ทำเป็นรูปพจนานุกรม  สำหรับเล่มนี้  จัดทำในรูปพจนานุกรม  โดย
เก็บศัพท์ไว้ได้จำนวน  ๔,๗๙๖ ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์จำนวน ๗,๑๕๔ วิเคราะห์ สำหรับที่นำมาแสดงน้ัน
ส่วนมาก เป็นศัพท์นาม ส่วนศัพท์คุณนามเช่นศัพท์ท่ีสำเร็จรูปมาจากสมาสได้นำมาแสดงไว้น้อย   
เพราะศัพท์ประเภทนั้นส่วนใหญ่ไม่ยากนักและเป็นที่เข้าใจกันโดยมาก ....” ในเล่มมีการเรียงหมวด
อักษรไว้ ๓๗ ตัว เริ่มต้ังแต่ หมวดอักษร  อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ หมวดอักษร ก ข ค ฆ จ  ฉ เป็นต้นไป
จนถึงหมวดอักษร ห เป็นท่ีสุด มีจำนวนหน้าถึง ๘๗๕ หน้า และในตอนท้ายยังได้เรียงพจนานุกรมธาตุ 
และดัชนีไว้ด้วย 

สุเชาว์  พลอยชุม   กล่าวถึงหนังสือสารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่า  เนื้อหาของสารานุกรม
น้ี แบ่งเป็น ๓  ตอนคือ ตอนที่ ๑  เป็นตัวสารานุกรม,  คำศัพท์ ส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในส่วนนี้,  ตอนท่ี 
๒ เป็นภาคผนวก  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน เรียกว่า ภาคผนวก ๑ ภาคผนวก ๒ และภาคผนวก 
๓ เน้ือหาตอนที่เป็นภาคผนวกน้ี ก็คือพระนิพนธ์ในลักษณะสารานุกรมท่ีทรงริเริ่มไว้เป็นแนวทางและ



 

๓๗ 
 

 

ทรงไว้เป็นภาษาบาลี  ดังที่ได้อ้างถึงในตอนต้น  ต้นฉบับพระนิพนธ์นี้ทรงไว้ในกระดาษฟูดสแกป  
ตัวเขียนอักษรขอม ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน    ทรงไว้เป็น ๓ ตอน  ในแต่ละตอนมีคำศัพท์ท่ีซ้ำ
กันบ้าง  เพ่ือแสดงให้เห็นแนวพระดำริท่ีทรงริเริ่มไว้  จึงได้จัดการแปลพระนิพนธ์ท้ัง ๓ ตอนดังกล่าว
เป็นภาษาไทย  แล้วนำมารวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของสารานุกรมนี้ด้วย เรียกว่า  ภาคผนวก ๑ ภาคผนวก 
๒ และภาคผนวก ๓  โดยตัดคำศัพท์ท่ีซ้ำกันออกไป  ส่วนสำนวนการแปลน้ีเป็นของ น.ท.โปร่ง  ช่ืนใจ 
รน.(ป.ธ.๙)  คำศัพท์ท่ีมีปรากฏอยู่ในภาคผนวกน้ี  ได้รวมอยู่ในตัวสารานุกรมด้วยแล้ว  ตอนท่ี ๓  เป็น
ส่วนที่เพ่ิมเติมภายหลังเรียกว่า ภาคเพ่ิมเติม,  เป็นภาคที่เป็นการรวบรวมคำศัพท์ท่ีหลงเหลือจากการ
จัดเตรียมต้นฉบับในคราวแรกบ้าง คำศัพท์ในพระนิพนธ์ท่ีพบภายหลังเมื่อการพิมพ์ดำเนินไปแล้ว 
บางส่วนบ้าง  และคำศัพท์ปลีกย่อยในตัวสารานุกรมบ้าง ท้ังนี้ เพ่ือทำให้หนังสือนี้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น
...”   ในตอนท้ายของสารานุกรม หรือบัญชีคำศัพท์ตามลำดับอักษรอีกครั้งหนึ่งโดยแบ่งเป็นศัพทานุ
กรมภาษาไทยและศัพทานุกรมภาษาบาลี  เพ่ือสะดวกในการค้นหาว่า คำศัพท์ท่ีต้องการนั้น ๆมีอยู่ใน
สารานุกรมน้ีหรือไม่  และมีอยู่ในตอนใดของสารานุกรมน้ี ในเล่ม  มีอักษรย่อบอกท่ีมา และอักษรย่อม
ช่ือพระคัมภีร์ และการใช้อักษรย่อ  และในเล่มมีการเรียงหมวดอักษร หมวดสระ ไว้ ต้ังแต่ อ.ถึง โอ 
และเรียงหมวดพยัญชนะไว้ ต้ังแต่ อักษร ก. ถึง อักษร ห. การอธิบายก็มีท้ังอธิบายแบบย่อ อธิบาย
แบบพิสดาร และบอกการเช่ือมโยง  เช่น ศูทร  ดู วรรณ ๔ เป็นต้น  

คณะรัฐบาล ในนามผู้เรียบเรียง กล่าวถึงหนังสือธรรมาภิธาน พจนานุกรมคำสอน
พระพุทธศาสนา พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกไว้
ในคำช้ีแจงว่า  “...ธรรมาภิธาน พจนานุกรมคำสอนพระพุทธศาสนาน้ีประมวลจากพระนิพนธ์เรื่อง
ต่างๆ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ๗ เรื่อง คือ 
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า   สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ  ทศบารมี 
ทศพิธราชธรรม  ธรรโมวาท ทศพลญาณธรรมเทศนา  ลักษณะพุทธศาสนา และทศพิธราชธรรมและ
หลักพระพุทธศาสนา ...” “...คำที่นำมาต้ังเป็นคำศัพทในหนังสือน้ี ไม่จำกัดเฉพาะข้อธรรมหรือศัพท์
ธรรมเท่านั้น  แม้คำท่ีไม่ใช่ศัพท์ธรรมโดยตรง  แต่เห็นว่าเป็นคำที่เป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
เช่นคำว่า “สอบครั้งแรก”  “อุบาสกคนแรก”  “หัวใจพระพุทธศาสนา”  ท่ีนำมาต้ังเป็นคำศัพท์ไว้ด้วย 
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สนใจใคร่รู้ในเล่มมีบอกการใข้อักษรย่อ   และธรรมาภิธาน พจนานุกรมคำสอน
พระพุทธศาสนา จำนวน ๓๔ อักษร มี ก.เป็นต้นจนถึง  ห อ เป็นที่สุด ในการอธิบายศัพท์จะมีอธิบาย
เช่ือมโยงกันมาก  เช่น กกุธะ,ไม้ ดู กัป  กฎธรรมดา  ดู ธรรม, พระธรรม, อวิชชา 

พระมหาปราโมทย์  ปโมทิโต .  พจนานุกรมธาตุ  ภาษาบาลี กล่าวถึงหนังสือ”
พจนานุกรมธาตุ”  ไว้ในคำปรารภว่าเล่มน้ี ได้รวบรวมธาตุ(รากศัพท์)  จากคัมภีร์ธาตวัตถสังคหะ 
และธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ ซึ่งเป็นคัมภีร์ธาตุภาษามคธท่ีดี และสมบูรณ์ท่ีสุดในยุคนี้  เพราะได้
รวบรวมเอาข้อดีและจุดเด่นท่ีมีอยู่ในคัมภีร์ทั้งหลาย เช่น ธาตุมัญชูสา ธาตุปาฐะ  และสัททนีติ ธาตุ



 

๓๘ 
 

 

มาลา เป็นต้นไว้ในเล่มเดียวกัน ในเล่มนี้มีบทนำ กล่าวถึงที่มาของพจนานุกรมฉบับน้ี คำช้ีแจงการ
จัดทำพจนานุกรม การใช้พจนานุกรม และมีบทอีก ๙ บท ในตอนท้ายมีการเก็บดัชนีไว้ด้วย  

ราชบัณฑิตยสถาน.  กล่าวถงึหนังสือราชนีติ  -  ธรรมนีติ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไว้ในคำ
ช้ีแจงตอนหน่ึงว่า “....ราชนีติและธรรมนีติเป็นวรรณกรรมคำสอนของอินเดียท่ีสืบทอดกันมาเป็นเวลา
ช้านาน  และได้แพร่เข้าไปในประเทศต่างๆ  ท่ีได้รับอิทธิพลหรือสนใจในปรัชญาและวัฒนธรรมอินเดีย 
ท้ังในทวีปเอเชียและยุโรป...”  “...ในการชำระต้นฉบับ ได้รวบรวมหนังสือและเอกสารเก่ียวกับราชนีติ
และธรรมนีติท้ังภาษาบาลี สันสกฤต อังกฤษ และไทย และคัดเลือกฉบับท่ีเห็นว่าสมบูรณ์ท่ีสุดดังกล่าว
ข้างต้นมาใช้เป็นหลัก แล้วเปรียบเทียบสอบทานกับฉบับอ่ืนๆ  หากมีข้อความไม่ตรงกัน  ก็จะเลือกใช้
ข้อความท่ีเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมที่สุดและทำเชิงอรรถช้ีแจงไว้ทุกแห่ง ....” ในเล่มบอกหลักเกณฑ์ใน
การจัดทำหนังสือราชนีติ-ธรรมนีติ ไว้ดังน้ี  คือ ก.หนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้า  ข.การจัดพิมพ์ และ 
ค. หลักเกณฑ์การเทียบอักษรไทย-อักษรโรมัน ในภาษาบาลีและสันสกฤต และมีดรรชนีคำสันสกฤต
และดรรชนีคำไทย พร้อมท้ังดรรชนีคำบาลีและดรรชนีคำไทยและเชิงอรรถท้ายเล่มไว้ด้วย 
  
๖.อักษรย่อและเครื่องหมายท่ีใช ้
 อักษรย่อและเครื่องหมายที่ใช้ในพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้ 

ก. คำย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก ผู้เขียนต้องใช้ฉบับมหาจุฬาฯ อ้างอิงเท่าน้ัน โดยบอก
รายละเอียดไว้ในคำช้ีแจงการใช้อักษรย่อในการเขียนตำรา เช่น อักษรย่อในการเขียนตำราน้ีใช้อ้างอิง
จากพระไตรปิฎกภาษาบาลีและพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คัมภีร์อรรถ
กถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกท่ีใช้อ้างอิง ให้ใช้อักษรย่อบอกช่ือคัมภีร์เป็น
ระบบเดียวกันหมด ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด การอ้างอิงให้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อช่ือ
คัมภีร์  ดังใช้อักษรย่อตัวพ้ืนปกติ เช่น  ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๗  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และ
ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๓๙ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๘๕/๔๖, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๕/๗๑. หมายถึง วินยปิฏก จูฬวคฺคปาลิ เล่ม ๗ ข้อ 
๒๘๕ หน้า ๔๖  ฉบับ มหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และวินัยปิฎก จูฬวรรค เล่ม ๗ ข้อ ๒๘๕ หน้า ๗๑ 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 การอธิบายบอกอักษรย่อคัมภีร์ ให้ทำเฉพาะท่ีอ้างอิงในการเขียนตำราทางวิชาการเท่าน้ัน ไม่
ต้องบอกอักษรย่อคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาทั้งหมด 
พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา.    (บาลี)   =     วินยปิฏก          มหาวิภงฺคปาลิ         (ภาษาบาลี) 



 

๓๙ 
 

 

วิ.มหา.    (ไทย) =     วินัยปิฎก          มหาวิภังค์              (ภาษาไทย) 
วิ.ภิกฺขุนี   (บาลี) =     วินยปิฏก          ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลิ       (ภาษาบาลี) 
วิ.ภิกฺขุนี   (ไทย) =     วินัยปิฎก          ภิกขุนีวิภังค์            (ภาษาไทย) 
วิ.ม.   (บาลี) =     วินยปิฏก          มหาวคฺคปาลิ           (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.   (ไทย) =     วินัยปิฎก          มหาวรรค               (ภาษาไทย) 
วิ.จู.   (บาลี) =     วินยปิฏก          จูฬวคฺคปาลิ             (ภาษาบาลี) 
วิ.จู.   (ไทย) =     วินัยปิฎก          จูฬวรรค                 (ภาษาไทย) 
วิ.ป.   (บาลี) =     วินยปิฏก          ปริวารวคฺคปาลิ         (ภาษาบาลี) 
วิ.ป.   (ไทย) =     วินัยปิฎก          ปริวารวรรค             (ภาษาไทย) 
พระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.     (บาลี) =   สุตฺตนฺตปิฏก         ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 
ที.สี.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก         ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค    (ภาษาไทย) 
ที.ม.     (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ        (ภาษาบาลี) 
ที.ม.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก         ทีฆนิกาย มหาวรรค                 (ภาษาไทย) 
ที.ปา.    (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ                (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.    (ไทย) = สุตตันตปิฎก         ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค                      (ภาษาไทย) 
ม.มู.      (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         มชฺฌิมนิกาย        มูลปณฺณาสกปาลิ            (ภาษาบาลี) 
ม.มู.      (ไทย) = สุตตันตปิฎก         มัชฌิมนิกาย        มูลปัณณาสก์                (ภาษาไทย) 
ม.ม.      (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         มชฺฌิมนิกาย        มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ      (ภาษาบาลี) 
ม.ม.      (ไทย) = สุตตันตปิฎก         มัชฌิมนิกาย        มัชฌิมปัณณาสก์           (ภาษาไทย) 
ม.อุ.      (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         มชฺฌิมนิกาย        อุปริปณฺณาสกปาลิ          (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.      (ไทย) = สุตตันตปิฎก         มัชฌิมนิกาย        อุปริปัณณาสก์                 (ภาษาไทย) 
สํ.ส.      (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         สํยุตฺตนิกาย         สคาถวคฺคปาลิ               (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.      (ไทย) = สุตตันตปิฎก         สังยุตตนิกาย       สคาถวรรค                      (ภาษาไทย) 
สํ.นิ.      (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         สํยุตฺตนิกาย         ทานวคฺคปาลิ                 (ภาษาบาลี) 
สํ.น.ิ     (ไทย) = สุตตันตปิฎก         สังยุตตนิกาย       นิทานวรรค                    (ภาษาไทย) 
สํ.ข.     (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         สํยุตฺตนิกาย         ขนฺธวารวคฺคปาลิ           (ภาษาบาลี) 
สํ.ข.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก         สังยุตตนิกาย       ขันธวารวรรค               (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         สํยุตฺตนิกาย         สฬายตนวคฺคปาลิ         (ภาษาบาลี) 
สํ.สฬา.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก         สังยุตตนิกาย       สฬายตนวรรค              (ภาษาไทย) 
สํ.ม.      (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         สํยุตฺตนิกาย         มหาวารวคฺคปาลิ         (ภาษาบาลี) 
สํ.ม.      (ไทย) = สุตตันตปิฎก         สังยุตตนิกาย       มหาวารวรรค             (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         องฺคุตฺตรนิกาย     เอกกนิปาตปาลิ           (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก         อังคุตตรนิกาย     เอกกนิบาต                  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก.    (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         องฺคุตฺตรนิกาย     ทุกนิปาตปาลิ              (ภาษาบาลี) 



 

๔๐ 
 

 

องฺ.ทุก.    (ไทย) = สุตตันตปิฎก         อังคุตตรนิกาย     ทุกนิบาต                     (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.    (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         องฺคุตฺตรนิกาย     ติกนิปาตปาลิ             (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.    (ไทย) = สุตตันตปิฎก         อังคุตตรนิกาย     ติกนิบาต                   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก         องฺคุตฺตรนิกาย     จตุกฺกนิปาตปาลิ         (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก         อังคุตตรนิกาย     จตุกกนิบาต               (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก         องฺคุตฺตรนิกาย     ปญฺจกนิปาตปาลิ       (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก         อังคุตตรนิกาย     ปัญจกนิบาต              (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก.    (บาลี)=สุตฺตนฺตปิฏก         องฺคุตฺตรนิกาย     ฉกฺกนิปาตปาลิ          (ภาษาบาลี) 
อง.ฺฉกฺก.   (ไทย) =สุตตันตปิฎก         อังคุตตรนิกาย     ฉักกนิบาต              (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.  (บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก         องฺคุตฺตรนิกาย     สตฺตกนิปาตปาลิ        (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)=  สุตตันตปิฎก         อังคุตตรนิกาย     สัตตกนิบาต           (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก.  (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก         องฺคุตฺตรนิกาย     อฏฺฐกนิปาตปาลิ        (ภาษาบาลี) 
อง.ฺอฏฺฐก.   (ไทย) =สุตตันตปิฎก         อังคุตตรนิกาย     อัฏฐกนิบาต              (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก         องฺคุตฺตรนิกาย     นวกนิปาตปาลิ       (ภาษาบาลี) 
องฺ.นวก. (ไทย)  =     สุตตันตปิฎก        อังคุตตรนิกาย     นวกนิบาต             (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก.     (บาลี)  =    สุตฺตนฺตปิฏก       องฺคุตฺตรนิกาย     ทสกนิปาตปาลิ       (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.      (ไทย) =    สุตตันตปฎิก       อังคุตตรนิกาย     ทสกนิบาต            (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกาทสก. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก       องฺคุตฺตรนิกาย     เอกาทสกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกาทสก. (ไทย) =สุตตันตปิฎก        อังคุตตรนิกาย     เอกาทสกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ.    (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก              ขุทฺทกนิกาย        ขุทฺทกปาฐปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ขุ.    (ไทย) = สุตตันตปิฎก              ขุททกนิกาย        ขุททกปาฐะ  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.     (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก              ขุทฺทกนิกาย         ธมฺมปทปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.   (ไทย) = สุตตันตปิฎก              ขุททกนิกาย         ธรรมบท   (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.   (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก              ขุทฺทกนิกาย         อุทานปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ.   (ไทย)  = สุตตันตปิฎก             ขุททกนิกาย         อุทาน   (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.   (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก             ขุทฺทกนิกาย         อิติวุตฺตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.  (ไทย)= สุตตันตปิฎก              ขุททกนิกาย          อิติวุตตกะ  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.   (บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก              ขุทฺทกนิกาย          สุตฺตนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ. (ไทย)= สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย          สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.วิ.   (บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก              ขุทฺทกนิกาย          วิมานวตฺถุปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.วิ.   (ไทย)= สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย          วิมานวัตถุ  (ภาษาไทย) 
ขุ.เปต. (บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย          เปตวตฺถุปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เปต.  (ไทย)= สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย          เปตวัตถุ   (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.  (บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย          เถรคาถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถร.  (ไทย)= สุตตนัตปิฎก               ขุททกนิกาย          เถรคาถา  (ภาษาไทย) 



 

๔๑ 
 

 

ขุ.เถรี. (บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย          เถรีคาถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถรี. (ไทย)= สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย          เถรีคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกก. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  เอกกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทุก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  เอกกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทุก. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  ทุกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทุกก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  ทุกกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ติก. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  ติกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ติก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  ติกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตุกฺก. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  จตุกฺกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.จตุกฺก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  จตุกกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปญฺจก. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  ปญฺจกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ปญฺจก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  ปัญจกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ฉกฺก. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  ฉกฺกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ฉกฺก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  ฉักกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สตฺตก. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  สตฺตกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.สตฺตก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  สัตตกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อฏฺฐก. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  อฏฺฐกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.อฏฺฐก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  อฏฺฐกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.นวก. (บาล)ี  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  นวกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.นวก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  นวกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทสก. (บาล)ี  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  ทสกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทสก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  เทสกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกาทสก. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก            ขุทฺทกนิกาย  เอกาทสกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.เอกาทสก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก             ขุททกนิกาย  เอกาทสกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทฺวาทสก. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก              ขุทฺทกนิกาย  ทฺวาทสกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทฺวาทสก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก              ขุททกนิกาย  ทฺวาทสกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เตรสก. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  เตรสกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.เตรสก. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  เตรสกนิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปกิณณฺก. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก              ขุทฺทกนิกาย  ปกิณฺณกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ปกิณณฺก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก            ขุททกนิกาย  ปกิณณกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.วีสติ. (บาล)ี  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  วีสตินิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.วีสติ. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  วีสตินิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ตึสติ. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  ตึสตินิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ตึสติ. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  ติงสตินิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก              ขุทฺทกนิกาย  จตฺตาลีสนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 



 

๔๒ 
 

 

ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก              ขุททกนิกาย  จัตตาลีสนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปญฺญาส. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก              ขุทฺทกนิกาย  ปญฺญาสนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก              ขุททกนิกาย  ปัญญาสนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สฏฺฐิ. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  สฏฺฐินิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.สฏฺฐิ. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  สัฏฐินิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สตฺตติ. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  สตฺตตินิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.สตฺตติ. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  สัตตตินิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  อสีตินิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  อสีตินิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ม. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  มหานิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  มหานิบาตชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.        (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก             ขุทฺทกนิกาย  มหานิทฺเทสปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม.        (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  มหานิเทส   (ภาษาไทย) 
ขุ.จู.        (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  จูฬนิทฺเทสปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.จู.        (ไทย)  =สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  จูฬนิเทส    (ภาษาไทย) 
ขุ.ป.       (บาลี)  =สุตฺตนฺตปิฏก               ขุทฺทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ป.       (ไทย) = สุตตันตปิฎก               ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค   (ภาษาไทย) 
ขุ.อป.     (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก    ขุทฺทกนิกาย  อปทานปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.อป.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  อปทาน    (ภาษาไทย) 
ขุ.พุทฺธ. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย  พุทฺธวํสปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  พุทธวงศ์    (ภาษาไทย) 
ขุ.จริยา. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย  จริยาปิฏกปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.จริยา.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย  จริยาปิฎก   (ภาษาไทย) 
พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สงฺ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ    (ภาษาบาลี) 
อภิ.สงฺ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี    (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ.  (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก วิภงฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก วิภังค์     (ภาษาไทย) 
อภิ.ธา. (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก ธาตุกถาปาลิ    (ภาษาบาลี) 
อภิ.ธา. (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก ธาตุกถา     (ภาษาไทย) 
อภิ.ปุ. (บาลี)   = อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปญฺญตฺติปาลิ   (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปุ. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ    (ภาษาไทย) 
อภิ.ก. (บาลี)   = อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุปาลิ    (ภาษาบาลี) 
อภิ.ก. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ     (ภาษาไทย) 
อภิ.ย. (บาลี)   = อภิธมฺมปิฏก ยมกปาลิ     (ภาษาบาลี) 



 

๔๓ 
 

 

อภิ.ย. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก ยมก     (ภาษาไทย) 
อภิ.ป. (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก ปฏฺฐานปาลิ    (ภาษาบาลี) 
อภิ.ป. (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน     (ภาษาไทย) 
ปกรณวิเสส 
เนตฺติ. (บาลี) = เนตฺติปกรณ     (ภาษาบาลี) 
เนตฺติ. (ไทย) = เนตติปกรณ์     (ภาษาไทย) 
เปฏโก. (บาลี) = เปฏโกปเทส     (ภาษาบาลี) 
มิลินฺท. (บาลี) = มิลินฺทปญฺหปกรณ     (ภาษาบาลี) 
มิลินฺท. (ไทย) = มิลินทปัญหปกรณ์     (ภาษาไทย) 
วิสุทฺธิ. (บาลี) = วิสุทฺธิมคฺคปกรณ     (ภาษาบาลี) 
วิสุทฺธิ. (ไทย) = วิสุทธิมรรคปกรณ์     (ภาษาไทย) 
  

ข. คำย่อเก่ียวกับคัมภีร์อรรถกถา ผู้เขียนต้องใช้คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาฯ 
เท่าน้ัน อรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาฯหรืออรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏฯ โดยบอก
รายละเอียดไว้ในคำช้ีแจงการใช้อักษรย่อในการเขียนตำรา ระบบอ้างอิงอรรถกถาให้ใช้อักษรย่อ
เหมือนกันท้ังหมด ตามที่กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีกำหนด และระบบอ้างอิง ให้ระบุช่ือคัมภีร์ 
ลำดับเล่ม (ถา้มี) / หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี 
สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ขอ้ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา การอ้างอิงอรรถ
กถาภาษาบาลี ผู้เขียนอาจกำหนดอักษรย่อได้ตามสะดวก โดยอนุวัตตามตัวเลขประจำเล่มอรรถกถา
ภาษาบาลี วิ.มหา.อ.(บาลี) ๑/๕๗.  หมายถงึ วินยปิฏก สมนฺตปาสาทิกา มหาวิภงฺคอฏฺฐกถา ภาค ๑ 
หน้า ๕๗ ฉบับ มหาจุฬาอฏฺฐกถา ๒๕๓๔  หรือขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๗๕-๗๖. หมายถึง ธมฺมปทอฏฺฐกถา 
ภาค ๑ หน้า ๗๕-๗๖ ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย  และในปัจจุบันมีอัฏฐกถาธัมมัฏฐกถา ฉบับมหา
จุฬาราชวิทยาลัย ดังคำย่อเช่น ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๒/๘๙ (มจร) หมายถึงภาคที่ ๒  ข้อท่ี ๒  หน้า ๘๙  
อรรถกถาพระวินัยปิฎก 
วิ.มหา.อ.  (บาลี) = วินยปิฏก   สมนฺตปาสาทิกา มหาวิภงฺคอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
วิ.มหา.อ.  (ไทย) = วินัยปิฎก   สมันตปาสาทิกา มหาวิภังค์อรรถกถา  (ภาษาไทย) 
วิ.ภิกฺขุนี.อ. (บาลี)  = วินยปิฏก   สมนฺตปาสาทิกา ภิกฺขุนีวิภงฺคอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
วิ.ภิกฺขุนี.อ. (ไทย)  = วินัยปิฎก   สมันตปาสาทิกา ภิกขุนีวิภังค์อรรถกถา  (ภาษาไทย) 
วิ.ม.อ.  (บาลี) = วินยปิฏก   สมนฺตปาสาทิกา มหาวคฺคอฏฺฐกถา    (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.อ.  (ไทย) = วินัยปิฎก   สมันตปาสาทิกา มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
วิ.จู.อ.  (บาลี) = วินยปิฏก   สมนฺตปาสาทิกา จูฬวคฺคอฏฺฐกถา    (ภาษาบาลี) 
วิ.จู.อ.  (ไทย) = วินัยปิฎก   สมันตปาสาทิกา จูฬวรรคอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
วิ.ป.อ.  (บาลี) = วินยปิฏก   สมนฺตปาสาทิกา ปริวารวคฺคอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
วิ.ป.อ.  (ไทย) = วินัยปิฎก   สมันตปาสาทิกา ปริวารวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 



 

๔๔ 
 

 

กงฺขา.อ. (บาลี) = กงฺขาวิตรณีอฏฺฐกถา    (ภาษาบาลี) 
วิ.สงฺคห. (บาลี) = วินยสงฺคหอฏฺฐกถา     (ภาษาบาลี) 
วิ.นิจฺฉย. (บาลี) = วินยวินิจฺฉย     (ภาษาบาลี) 
อุตฺตรวิ. (บาลี) = อุตฺตรวินิจฺฉย     (ภาษาบาลี) 
ขุทฺทสิกฺขา (บาลี)  = ขุทฺทสิกฺขา     (ภาษาบาลี) 
มูลสิกฺขา (บาลี) = มูลสิกฺขา      (ภาษาบาลี) 
อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.อ. (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
ที.สี.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  สีลขันธวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ที.ม.อ. (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  มหาวคฺคอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ที.ปา.อ. (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  ปาฏิกวคฺคอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  ปาฏิกวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ม.มู.อ. (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย   ปปญฺจสูทนี  มูลปณฺณาสกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
ม.มู.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย   ปปัญจสูทนี  มูลปัณณาสก์อรรถกถา (ภาษาไทย) 
ม.ม.อ. (บาลี) = มชฌฺิมนิกาย   ปปญฺจสูทนี  มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
ม.ม.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย   ปปัญจสูทนี  มัชฌิมปัณณาสกอ์รรถกถา(ภาษาไทย) 
ม.อุ.อ. (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย    ปปญฺจสูทนี  อุปริปณฺณาสกอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย   ปปัญจสูทนี  อุปริปัณณาสก์อรรถกถา (ภาษาไทย) 
สํ.ส.อ. (บาลี) = สํยุตฺตนิกาย    สารตฺถปฺปกาสินี  สคาถวคฺคอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย  สารัตถปกาสินี   สคาถวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
สํ.นิ.อ. (บาลี) = สํยุตฺตนิกาย    สารตฺถปฺปกาสินี  นิทานวคฺคอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
สํ.นิ.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย   สารัตถปกาสินี  นิทานวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
สํ.ข.อ. (บาลี) = สํยุตฺตนิกาย     สารตฺถปฺปกาสินี  ขนฺธวารวคฺคอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
สํ.ข.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย   สารัตถปกาสินี  ขันธวารวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา.อ.  (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย     สารตฺถปฺปกาสินี  สฬายตนวคฺคอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
สํ.สฬา.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย   สารัตถปกาสินี  สฬายตนวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
สํ.ม.อ.  (บาลี) = สํยุตฺตนิกาย     สารตฺถปฺปกาสินี  มหาวคฺคอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
สํ.ม.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย   สารัตถปกาสินี มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  เอกกนิปาตอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  เอกกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก.อ.  (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ทุกนิปาตอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทุก. อ.  (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ทุกนิบาตอรรถ   (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.อ.  (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ติกนิปาตอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.อ.  (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ติกนิบาตอรรถกถา   (ภาษาไทย) 



 

๔๕ 
 

 

องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี)= องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  จตุกฺกนิปาตอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  จตุกกนิบาตอรรถ   (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาลี)= องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ปญฺจกนิปาตอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ปัญจกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก.อ.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ฉกฺกนิปาตอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ฉักกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  สตฺตกนิปาตอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ. สตฺตก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  สัตตกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก.อ.  (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  อฏฺฐกนิปาตอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏฺฐก.อ.  (ไทย)= อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  อัฏฐกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก.อ.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  นวกนิปาตอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.นวก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  นวกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก.อ. (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ทสกนิปาตอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.อ. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ทสกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกาทสก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  เอกทสกนิปาตอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกาทสก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  เอกาทสกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาฐอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ข.ุขุ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     ธมฺมปทอฏฺฐกถา    (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     ธรรมบทอรรถกถา     (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     ปรมตฺถทีปนี อุทานอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     ปรมัตถทีปนี  อุทานอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     ปรมตฺถทีปนี  อิติวุตฺตกอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     ปรมัตถทีปนี  อิติวุตตกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     ปรมัตถโชติกาสุตตนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ข.ุวิ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     ปรมตฺถทีปนี  วิมานวตฺถุอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.วิ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     ปรมัตถทีปนี  วิมานวัตถุอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.เปต.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     ปรมตฺถโชตกา เปตวตฺถุอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.เปต.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     ปรมัตถโชตกา เปตวัตถุอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     ปรมตฺถทีปนี  เถรคาถาอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถร.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     ปรมัตถทีปนี  เถรคาถาอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.เถรี.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     ปรมตฺถทีปนี  เถรีคาถาอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถรี.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     ปรมัตถทีปนี  เถรีคาถาอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย     เอกกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 



 

๔๖ 
 

 

ขุ.ชา.เอกก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     เอกกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทุก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย     ทุกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา    (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทุก.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย     ทุกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ติก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย     ติกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ติก.อ. (ไทย)  = ขทุทกนิกาย     ติกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตุกฺก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย     จตุกฺกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.เจตุกฺกก.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย     ตุกกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปญฺจก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย     ปญฺจกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ปญฺจก.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย     ปัญจกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ฉกฺก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย     ฉกฺกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ฉกฺก.อ. (ไทย)   = ขุททกนิกาย     ฉักกกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สตฺตก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย     สตฺตกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.สตฺตก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย     สัตตกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อฏฺฐก.อ. (บาลี)  = ขทฺุทกนิกาย     อฏฺฐกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.อฏฺฐก.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย     อัฏฐกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.นวก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย     นวกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.นวก.อ. (ไทย)   = ขุททกนิกาย     นวกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทสก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย     ทสกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทสก.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย     ทสกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกาทสก.อ.(บาลี)  =  ขุทฺทกนิกาย   เอกาทสกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.เอกาทสก.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย   เอกทสกกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทฺวาทสก.อ. (บาลี)  =  ขุทฺทกนิกาย   ทฺวาทสกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทฺวาทสก.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย   ทวาทสกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เตรสก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย   เตรสกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.เตรสก.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  เตรสกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปกิณณฺก.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  ปกิณฺณกนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ปกิณณฺกก.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย  ปกิณณกเอกกนิบาตชาดกอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.วีสติ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  วีสตินิปาตชาตกอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.วีสติ.อ. (ไทย)   = ขุททกนิกาย  วีสตินิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  จตฺตาลีสนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  จัตตาลีสนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปญฺญาส.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  ปญฺญญาสนิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาล)ี 
ขุ.ชา.ปญฺญาส.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  ปัญญาสนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สฏฺฐิิ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  สฏฺฐินิปาตชาตกอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.สฏฺฐิ.อ. (ไทย)   = ขุททกนิกาย  สัฏฐินิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 



 

๔๗ 
 

 

ขุ.ชา.สตฺตติ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  สตฺตตินิปาตชาตกอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.สตฺตติ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  สัตตตินิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อสีติ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  อสีตินิปาตชาตกอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.อสีติ.อ. (ไทย)   = ขุททกนิกาย  อสีตินิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ม.อ. (บาลี)   = ขุทฺทกนิกาย  มหานิปาตชาตกอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ม.อ. (ไทย)   = ขุททกนิกาย  มหานิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  สัทธัมมปัชโชติกา มหานิเทสอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.จู.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา จูฬนิทฺเทสอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.จู.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  สัทธัมมปัชโชติกา จูฬนิเทสอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ป.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  สทฺธมฺมปฺปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ป.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  สัทธรรมปกาสินี ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ขุ.อป.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  วิสุทฺธชนวิลาสินี อปทานอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.อป.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  วิสุทธชนวิลาสินี อปทานอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  มธุรตฺถวิลาสินี  พุทฺธวํสอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  มธุรัตถวิลาสินี  พุทธวังสอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.จริยา.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถทีปนี  จริยาปิฏกอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.จริยา.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย  ปรมัตถทีปนี  จริยาปิฎกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก  ธมฺมสงฺคณี  อฏฺฐสาลินีอฏฺฐกถา  (ภาษาบาลี) 
อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธัมมมสังคณี  อัฏฐสาลินีอรรถกถา (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ.อ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก   วิภงฺค  สมฺโมหวิโนทนีอฏฺฐกถา (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.อ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก  วิภังค์  สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา (ภาษาไทย) 
อภิ.ปญฺจ.อ.  (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก   ปญฺจปกรณอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปญฺจ.อ. (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก ปัญจปกรณ์อรรถกถา   (ภาษาไทย) 
อรรถกถาปกรณวิเสส 
เนตฺติ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   เนตฺติอฏฺฐกถา   (ภาษาบาลี) 
เนตฺติ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย  เนตติอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
สงฺคห. (บาลี) = อภิธมฺมตฺถสงฺคห     (ภาษาบาลี) 
สงฺคห. (ไทย) = อภิธัมมัตถสังคหะ     (ภาษาไทย) 
อภิ.วตาร. (บาลี) = อภิธมฺมาวตาร     (ภาษาบาลี) 
  ค. คำย่อเก่ียวกับคัมภีร์ฎีกา การอ้างอิงคัมภีร์ฎีกาให้ใช้ระบบอักษรย่อ ตามท่ีกองวิชาการ 
สำนักงานอธิการบดีกำหนด โดยระบุช่ือคัมภีร์ตามด้วยเล่ม (ถ้าม)ี ข้อ/หน้า เช่น ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑/
๒๗๖/๓๗๓ หมายถึง ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสินี สลีกฺขนฺธวคฺคฏีกา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หนา้ 
๓๗๓ ฉบับมหาจุฬาฎีกา  สำหรับคมัภีร์ฎีกาน้ัน ภาษาบาลีมีครบสมบูรณ์เฉพาะฉบับมหาจุฬาฎีกา 



 

๔๘ 
 

 

และมีฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่อยู่บางคัมภีร์  วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๘๕/๓๐๖. หมายถึง 
วิมติวิโนทนี วินยปิฏกฏีกา ภาค ๒ ข้อ ๒๘๕ หน้า ๓๐๖ ฉบับ มหาจุฬาฏีกา ๒๕๓๘ 
ฎีกาพระวินัยปิฎก 
วชิร.ฏีกา (บาลี)  = วชิรพุทฺธิฏีกา      (ภาษาบาลี) 
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี)  = สารตฺถทีปนีฏีกา    (ภาษาบาลี) 
สารตฺถ.ฏีกา (ไทย)  = สารัตถทีปนีฎีกา    (ภาษาไทย) 
วิมติ.ฏีกา (บาลี)  = วิมติวิโนทนีฏีกา    (ภาษาบาลี) 
กงฺขา.ฏีกา (บาลี)  = กงฺขาวิตรณีปุราณฏีกา    (ภาษาบาลี) 
กงฺขา.อภินวฏีกา (บาลี)  = วินยตฺถมญฺชูสา กงฺขาวิตรณี อภินวฏีกา  (ภาษาบาลี) 
วินย.ฏีกา (บาลี)   = วินยาลงฺการฏีกา    (ภาษาบาลี) 
วิ.ฏีกา (บาลี)  = วินยวินิจฺฉยฏีกา    (ภาษาบาลี) 
อุตฺตร.ฏีกา (บาลี)  = อุตฺตรวินิจฺฉยฏีกา    (ภาษาบาลี) 
ขุทฺท.ฏีกา (บาลี)  = ขุทฺทสิกฺขาปุราณฏีกา    (ภาษาบาลี) 
ขุทฺท.อภินวฏีกา (บาลี)  = ขุทฺทสิกฺขาอภินวฏีกา    (ภาษาบาลี) 
มูล.ฏีกา (บาลี)  = มูลสิกฺขาฏีกา      (ภาษาบาลี) 

ฎีกาพระสุตตันปิฎก 
ที.สี.ฏีกา (บาลี)  = ทีฆนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.ฏีกา (บาลี)  = ทีฆนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  มหาวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.ฏีกา (บาลี)  = ทีฆนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสินี  ปาฏิกวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ที.สี.อภินวฏีกา (บาลี)   = ทีฆนิกาย  สาธุวิลาสิน ี สีลกฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา(ภาษาบาลี) 
ม.มู.ฏีกา  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  มูลปณฺณาสกฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ม.ม.ฏีกา  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  มชฺฌิมปณฺณาสกฏีกา (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.ฏีกา  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  อุปริปณฺณาสกฏีกา (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.ฏีกา (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  สคาถวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
สํ.นิ.ฏีกา (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  นิทานวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
สํ.ข.ฏีกา (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  ขนฺธวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
สํ.สฬา.ฏีกา (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  สฬายตนวคฺคฏีกา (ภาษาบาลี) 
สํ.ม.ฏีกา (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  มหาวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   เอกกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทุก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   ทุกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.ฏีกา (บาล)ี  = องฺคุตฺตรนิกาย   ติกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   จตุกฺกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก.ฏีกา(บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  ปญฺจกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   ฉกฺกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก.ฏีกา(บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   สตฺตกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 



 

๔๙ 
 

 

องฺ.อฏฐก.ฏีกา(บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   อฏฺฐกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.นวก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   นวกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   ทสกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกาทสก.ฏีกา(บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   เอกาทสกนิปาตฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.ฏีกา (บาลี)  = ธมฺมปทมหาฏีกา    (ภาษาบาลี) 
 
ฎีกาพระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สงฺ.มูลฏีกา(บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก    ธมฺมสงฺคณีมูลฏีกา  (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.มูลฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก    วิภงฺคมูลฏีกา  (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปญฺจ.มูลฏีกา(บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก    ปญฺจปกรณมูลฏีกา  (ภาษาบาลี) 
อภิ.สงฺ.อนุฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก    ธมฺมสงฺคณีอนุฏีกา  (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.อนุฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก    วิภงฺคอนุฏีกา  (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปญฺจ.อนุฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก    ปญฺจปกรณอนุฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ม.ฏีกา (บาลี)  = มณิทีปฏีกา      (ภาษาบาลี) 
มธุ.ฏีกา (บาลี)  = มธุสารตฺถทีปนีฏีกา    (ภาษาบาลี) 
 
ฎีกาปกรณวิเสส 
เนตฺติฏีกา (บาลี)  = เนตฺติฏีกา      (ภาษาบาลี) 
เนตฺติวิ. (บาลี)  = เนตฺติวิภาวินี      (ภาษาบาลี) 
มิลินฺท.ฏีกา (บาลี)  = มธุรตฺถปกาสินี   มิลินฺทปญฺหฏีกา   (ภาษาบาลี) 
วิสุทฺธิ. ฏีกา (บาลี)  = ปรมตฺถมญฺชูสา   วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา (ภาษาบาลี) 
วิสุทฺธิ. ฏีกา (ไทย)  = ปรมัตถมัญชูสา   วิสุทธิมรรคมหาฎีกา (ภาษาไทย) 
อภิ.วตารฏีกา  (บาลี)  = อภิธมฺมตฺถวิกาสินี  อภิธมฺมาวตารฏีกา  (ภาษาบาลี) 
วิภาวินี. (บาลี)  = อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฏีกา    (ภาษาบาลี) 
วิภาวินี. (ไทย)  = อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา    (ภาษาไทย) 
มงฺคล. (บาลี) = มงฺคลตฺถทีปนี     (ภาษาบาลี) 
มงคล. (ไทย) = มังคลัตถทีปนี     (ภาษาไทย) 

 
ไวยากรณ ์

อภิธา. อภิธานปฺปทีปิกา 
รูปสิทฺธิ. รูปสิทฺธิวฺยากรณ 
นีติ.ธาตุ. สทฺทนีติ ธาตุมาลา 
นีติ.ปท. สทฺทนีติ ปทมาลา 
นีติ.สุตฺต. สทฺทนีติ สุตฺตมาลา 

 อภิธาน.   อภิธานวรรณนา 



 

๕๐ 
 

 

 สรุปว่า การจัดทำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยลัยในคร้ังน้ี จะได้ดำเนินตามกรอบท้ัง ๖ อันได้แก่ ค้นคำศัพท์ เรียงคำศัพท์ คัดเลือกคำศัพท์ 
เขียนนิยามคำศัพท์ตลอดถึงทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการกำหนดใช้อักษรย่อและ
เคร่ืองหมายที่ใช้ในพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวโปรดดูรายละเอียดในบทท่ี ๓ 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 
 

 

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาและวิธีการจัดทำคำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้ดำเนินตามกรอบท้ัง ๖ ดังท่ีกล่าวมาแล้วในบท
ที่ ๒ อันได้แก่ การค้นคำศัพท์ การเรียงคำศัพท์ การคัดเลือกคำศัพท์ การเขียนนิยามคำศัพท์ 
รวมทั้งการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการกำหนดใช้อักษรย่อและเครื่องหมายที่
ใช้ในพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำหรับ
ในบทนี้ จะเน้นการเขียนนิยามศัพท์เป็นสำคัญ สำหรับประเด็นอื่นๆ จะได้นำมาเสนอแบบบูรณา
การในการเขียนนิยามคำศัพท์ต่อไป 
  สำหรับโครงการวิจัย เรื่องพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ๔ โครงการ คือ 
  โครงการท่ี ๑ :  พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย รวบรวมคัดเลือกศัพท์ และจัดทำวรรค ก  
  โครงการท่ี ๒ :  พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จัดทำวรรค จ วรรค ฏ และวรรค ต  
  โครงการท่ี ๓ :  พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยจัดทำวรรค ป  
  โครงการท่ี ๔ พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จัดทำ อวรรค คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อ (อํ) 
  สำหรับโครงการท้ัง ๔ ปี :พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย (๑) การวางแผน  (๒) การดำเนินงาน  
(๓) การตรวจสอบ (๔) การปรับแก้ไข (๕) แนวปฏิบัติสำหรับคณะทำงาน และ (๖) ลำดับ
ขั้นตอนสุดท้าย  พอสรุปตามลำดับได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 



 

๕๒ 
 

 

 
เร่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.การวางแผน  
 การวางแผน   จะประกอบด้วยคน งาน และงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาดำเนินงาน 
เพื่อขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  
 ๑.บุคลากร   
 สำหรับคนที่เรียกว่าบุคลากร จะมีคณะกรรมการ ๔ ชุด ในการขับเคล่ือนโครงการวิจัย 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  
 คนหรือ จะเป็นคณะทำงาน ในการดำเนินการโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 
  ๑) คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย   
  ๒) คณะทำงาน  
  ๓) คณะผู้เขียน 
  ๔) คณะบรรณาธิการ 

๑. การวางแผน  : บุคลากร งาน งบประมาณ และเวลา  

๒. การดำเนินงาน : การค้นศัพท์ เรียงคำศัพท์ เลือกคำศัพท์ เขียนคำศัพท์  
การทบทวนเอกสารและงานวิจัย และการกำหนดใช้เคร่ืองหมายและอักษรย่อ   

๓. การตรวจสอบ  : การจัดทำรูปเล่ม  การเตรียมการจัดส่ง  การทำหนังสือเชิญบรรณาธิการ 
ประชุม การจัดส่งข้อมูลแก่บรรณาธิการ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำศัพท์ การประสานงาน 
ผู้เขียนให้ปรับแก้ไข  จัดทำรูปเล่มที่แก้ไขแล้ว และการจ่ายค่าตอบแทน  
  

๔. การปรับแก้ไข  : แผนเก่ียวกับบุคลากร แผนเก่ียวกับงาน แผนเกี่ยวกับงบประมาณ  
และแผนเกี่ยวกับเวลา 

๕. แนวปฏิบัติสำหรับคณะทำงาน 

๖. ลำดับขั้นตอนสุดท้าย 
 



 

๕๓ 
 

 

 คณะทำงานทั้ง ๔ ชุด มีการกำหนดภาระหน้าที่อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 
 
 ๑) คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย มีจำนวน ๑๒ รูป/คน ประกอบด้วย 
  ๑. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  หัวหน้าโครงการวิจัย 
  ๒. พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที  นักวิจัย(เลขานุการ) 
  ๓. พระมหาราชัน  จิตฺตปาโล  นักวิจัย 
  ๔. พระมหาบูรณะ  ชาตเมโธ,ดร. นักวิจัย 
  ๕. รศ.ดร.สมิทธิพล  เนตรนิมิตร นักวิจัย 
  ๖. ผศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ  นักวิจัย 
  ๗. นายสนธิญาณ รักษาภักดี  นักวิจัย (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
  ๘. นายสุชญา  ศริิธัญภร  นักวิจัย (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
  ๙. นายสินชัย วงษ์จำนงค์  นักวิจัย (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
  ๑๐.ดร.ชำนาญ  เกิดช่อ  นักวิจัย (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
  ๑๑.ดร.ธานี  สวุรรณประทีป  นักวิจัย (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
  ๑๒.นายอักษราวิชญ์  โฉมศร ี  นักวิจัย (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 คณะผู้บริหารโครงการชุดนี้  มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๑. พิจารณารวบรวมและกลั่นกรองศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  
  ๒. กำหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศัพท์ท่ีจะให้เขียน 
  ๓. พิจารณาคัดเลือกผู้เขียนศัพท์ และมอบจำนวนศัพท์ให้เขียน 
  ๔. กำหนดเกณฑ์และรูปแบบเน้ือหาของศัพท์ 
  ๕. กำหนดปฏิทินการทำงาน และเป้าหมายของศัพท์ท่ีจะทำแต่ละไตรมาส แต่ละปี  
  ๖. กำหนดค่าตอบแทนธุรการประสานงาน ผูเ้ช่ียวชาญ คนผู้รวบรวมศัพท์ ธุรการด้าน
เทคโนโลยี คนจัดประชุม 
  ๗. กำหนดค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร แต่ละครั้ง  
  ๘. พิจารณาค่าตอบแทนผู้เขียนยกร่างศัพท์ 
  ๙. กำหนดภาระและหน้าท่ีของธุรการประสานงาน ๔ คน ผู้เช่ียวชาญ ผู้รวบรวมศัพท์ 
ธุรการด้านเทคโนโลยี คนจัดประชุม 
  ๑๐.พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังคณะบรรณาธิการพิจารณาศัพท์ 
  ๑๒.กำหนดภาระและหน้าท่ีของผู้เขียนยกร่างคำศัพท์ คณะบรรณาธิการ  
  ๑๓.พิจารณาศัพท์ที่คณะบรรณาธิการเสนอและให้ความเห็น 



 

๕๔ 
 

 

  ๑๔.พิจารณาการอ่ืนๆ  
 ๒) คณะทำงาน  
 คณะทำงาน เป็นเสมือนแม่บ้านที่จะทำให้งานดำเนินก้าวหน้าหรือหยุดชะงัก เพราะ
แม่บ้านทำหน้าที่ปกิณกะหลายอย่าง มีภาระหน้าที่ต้องประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่างๆ
อยู่เสมอ คณะทำงาน ประกอบด้วย 
  ๑.ด้านเทคโนโลยี 
  คณะทำงานด้านเทคโนโลยี มีภาระหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. จัดทำเว็บพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
  ๒. จัดทำระบบเกี่ยวกับผู้สมัครเขียนศัพท์พจนานุกรม พร้อมส่งรหัสผ่าน 
  ๓. จัดทำกรอบเกี่ยวกับศัพท์พจนานุกรมท่ีจะสง่ทางเว็บไซต์  
  ๔. นำเสนอขั้นตอนการใช้เกี่ยวกับเว็บพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๕. ให้คำแนะนำการใช้เว็บพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๖. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศัพท์พจนานุกรมท่ีผ่าน ไม่ผ่าน ให้กับผู้เขียน 
  ๗. รวบรวมศัพท์ที่ได้ส่งทางเว็บไซต์ ตามหมวดต่างๆ และอักษรต่างๆ ท่ีกำหนด 
  ๘. จัดลำดับของศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกให้เป็นระบบ 
  ๙. การอ่ืนๆ ท่ีคณะผู้บริหารโครงการวิจัยมอบหมาย 
  ๒.ด้านการเงิน 
  คณะทำงานด้านการเงินมีภาระหน้าที่เพื่อจัดทำงบประมาณและเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน และสรุปบัญชี-การเงินตลอดทั้งโครงการ โดยการจัดทำบัญชีงบประมาณรายจ่าย
เป็น ๒ หมวด คือ 
   ๑.หมวดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ย 
    ๑.๑ ค่ารวบรวมศัพท์ 
    ๑.๒ ค่าคัดเลือกศัพท์ 
    ๑.๓ ค่าเขียนศัพท์ 
    ๑.๔ ค่าตรวจสอบ 
    ๑.๕ ค่าเบ้ืยประชุม 
    ๑.๖ ค่าพาหนะ 



 

๕๕ 
 

 

   ๒.หมวดค่าใช้สอย ประกอบด้วย 
    ๒.๑ ค่าน้ำปานะค่าน้ำด่ืม 
    ๒.๒ ค่าถ่ายเอกสาร 
    ๒.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
    ๒.๔ ค่าติดต่อประสานงาน 
  ๓.ด้านรวบรวมศัพท์ 
  คณะทำงานด้านการรวบรวมศัพท์มีภาระหน้าเพื่อรวบรวมศัพท์ดรรชนีพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  ๑. รวบรวมศัพท์ตามดรรชนีพระไตรปิฎกภาษาไทยทั้ง ๔๕ เลม่ 
  ๒. จัดเรียงลำดับศัพท์ตามหมวด 
  ๓. ตัดศัพท์ท่ีซ้ำกนั 
  ๔. เรียงเล่มจากน้อยไปหามาก 
  ๕. ทำเอกสารเย็บเล่ม และเสนอคณะผู้บริหารโครงการวิจัยพิจารณา 
  ๔.ด้านจัดประชุม 
  คณะทำงานด้านการจัดประชุม มีภาระและหน้าท่ีดงันี ้
  ๑. ติดต่อประสานงานเก่ียวกับสถานที่และอุปกรณ์เทคโนโลยี 
  ๒. เตรียมเอกสารประชุมและแจกเอกสารที่ประชุม 
  ๓. ติดต่อประสานผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๔. เตรียมน้ำปานะ-เครื่องด่ืม 
  ๕. จ่ายค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๖. จัดสถานท่ีห้องประชุมให้สะอาดและเรียบร้อยทั้งก่อนและหลังประชุม 
 
  ๕.ด้านธุรการประสานงาน 
  คณะทำงานด้านธุรการประสานงาน มีภาระและหน้าท่ี ดังนี ้
  ๑. จัดพิมพ์ทำเอกสารประชุมคณะบรรณาธิการ พร้อมสรุปรายงานการประชุม 
  ๒. จัดพิมพ์ทำเอกสารประชุมคณะผู้บริหารโครงการวิจัย พร้อมสรุปรายงานการ
ประชุม 
  ๓. ติดต่อประสานงานผู้เขียนศัพท์ อย่างต่อเน่ือง  
  ๔. จัดทำบัญชีและการเงิน โอนเงินค่าตอบแทนเรื่องต่างๆ 
  ๕. จัดทำแฟ้มเอกสาร อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 



 

๕๖ 
 

 

  ๖. ดำเนินการให้มีการพิมพ์ ตรวจ ปรับแก้ไข ตรวจทานเกี่ยวกับศัพท์ 
  ๗. ติดตามการยกร่างศัพท์พจนานุกรมกับผู้เขียนที่ได้รับมอบ 
  ๘. ส่งและรับเอกสารเพ่ือให้คณะบรรณาธิการพิจารณา 
  ๙. ช่วยรวบรวมศัพท์จัดทำเป็นรูปเล่มเสนอที่ประชุม 
  ๑๐. การอ่ืนๆท่ีคณะผู้บริหารโครงการวิจัยมอบหมาย 
    
 ๓) คณะผู้เขียน 
 คณะผู้เขียน ถือเป็นหัวใจของงาน เพราะคุณภาพของงานก็มาจากผู้เขียนที่มีคุณภาพ 
และมีประสบการณ์ การที่จะได้ผู้เขียนที่มีคุณภาพ ต้องกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น  เช่น  
  ถ้าเป็นเปรียญอย่างเดียว ต้องเปรียญเอก ขึ้นไปเท่าน้ัน 
  ถ้าจบปริญญาเอกด้วย ต้องจบ ป.ธ.๕ ขึ้นไป 
  ถ้าจบปริญญาโทด้วย ต้องจบ ป.ธ.๖ ขึ้นไป 
  ถ้าจบปริญญาตรีด้วย ต้องจบ ป.ธ.๙  
  ผู้เขียนยกร่างคำศัพท์ ควรมีประสบการณ์ทำงานด้านคัมภีร์เพ่ิมเติม ดังน้ัน ด้วย
คุณสมบัติเบ้ืองต้นดังกล่าว ทำให้หาผู้เขียนที่ตรงสายค่อนข้างยาก สำหรับโครงการวิจัยท่ี ๔ มีคณะ
ผู้เขียนท่ีได้นิมนต์และเชิญให้เขียน จำนวน ๒๖ รูป/คน ประกอบด้วย   
  ๑.พระศรีศาสนบัณฑิต  ผู้เขียน 
  ๒.พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  ผู้เขียน    
  ๓.พระครูสิริรตันานุวัตร,รศ.ดร. ผู้เขียน  
  ๔.พระมหาราชัน  จิตฺตปาโล  ผู้เขียน 
  ๕.พระมหาสมเดช  ตปสีโล  ผู้เขียน 
  ๖.พระมหาสุรศักด์ิ ธีรวํโส  ผู้เขียน 
  ๗.รศ.ดร.สมิทธิพล  เนตรนิมติร ผู้เขียน  
  ๘.ผศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ  ผู้เขียน  
  ๙.ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร  ผู้เขียน 
  ๑๐.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง   ผู้เขียน  
  ๑๑.นายสนธิญาณ รักษาภักดี  ผู้เขียน 
  ๑๒.นายสุชญา  ศิริธัญภร  ผู้เขียน  
  ๑๓.นายสินชัย วงษ์จำนงค์  ผู้เขียน 
  ๑๔.นายอักษราวิชญ์  โฉมศร ี  ผู้เขียน 



 

๕๗ 
 

 

  ๑๕.ดร.ชำนาญ  เกิดช่อ  ผู้เขียน  
  ๑๖.นายจำรูญ ธรรมดา  ผู้เขียน 
  ๑๗.นายทศพร ศรีคำ   ผู้เขียน 
  ๑๘.นายสันทัด จันทร์ทาทอง  ผู้เขียน 
  ๑๙.ดร.ธานี สุวรรณประทีป  ผู้เขียน 
  ๒๐.นายสมควร ถ้วนนอก  ผู้เขียน 
  ๒๑.นายสังวร อ่อนสนิท  ผู้เขียน 
  ๒๒.ดร.เดชา  กัปโก   ผู้เขียน 
  ๒๓.พระมหาเกรียงไกร โสภณจิตฺโต ผู้เขียน 
  ๒๔.พระมหาธงไชย  วิสุทฺโธ  ผู้เขียน 
  ๒๕.พระมหาถาวร  ถาวรเมธี  ผู้เขียน 
  ๒๖.พระมหาบุญเกิด  ปญฺญาปวุฑฺฒี ผู้เขียน 
 คณะผู้เขียน ยกร่างศพัท์ มีภาระและหน้าท่ีดังนี ้
 ๑. สมัครเขียนศัพท์ กรอกตามแบบฟอร์ม 
 ๒. รับรหัสผ่าน 
 ๓. รับจำนวนศัพท์จากคณะผู้บริหารโครงการวิจัย 
 ๔. เขียนศัพท์พจนานุกรมภาษาไทย ให้ครบถ้วน ตามรูปแบบที่กำหนด  
 ๕. บอกแหล่งท่ีมาและแหล่งอ้างอิง 
 ๖. ส่งศัพท์ทางเว็บไซต์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
 ๗. ปรับแก้ไขศัพท์ตามท่ีคณะบรรณาธิการแนะนำ 
 ๘. ส่งศัพท์อย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมประชุมบางโอกาส 
 ๙. ส่งศัพท์ท่ีแก้ไขสมบูรณ์แล้วทางเว็บไซต์ 
 ๑๐. การอ่ืนๆท่ีคณะผู้บริหารโครงการวิจัยมอบหมาย 
 
 ๔) คณะบรรรณาธิการ 
 คณะบรรณาธิการ เป็นผู้ที่ให้ความสว่างเปรียบเสมือนดวงประทีปในท่ีมืด แก่ผู้เขียน  
ตรวจสอบศัพท์พจนานุกรมให้ได้มาตรฐาน ถูกต้อง และคณะทำงาน ได้กำหนดคุณสมบัติของ
คณะบรรณาธิการเบื้องต้นไว้ เช่นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการที่จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค จบ
ปริญญาโท หรือจบเปรียญธรรม ๗ ประโยค และจบปริญญาเอก และเป็นผู้เช่ียวชาญคัมภีร์ และ
ได้ประสานงานและแต่งตั้งคณะบรรณาธิการ จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย 



 

๕๘ 
 

 

 คณะบรรณาธิการ ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย 
  ๑.พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  ประธานบรรณาธิการ 
  ๒.พระศรีศาสนบัณฑิต  บรรณาธิการ 
  ๓.ศ.พิเศษอดิศักด์ิ ทองบุญ  บรรณาธิการ 
  ๔.ศ.ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ  บรรณาธิการ 
  ๕.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  บรรณาธิการ 
  ๖.นายสุชญา ศิริธัญภร  บรรณาธิการและเลขานุการ 
 คณะบรรณาธิการ ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย 
  ๑.พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  ประธานบรรณาธิการ 
  ๒.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร บรรณาธิการ  
  ๓.พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร.  บรรณาธิการ 
  ๔.ผศ.รังษี สทุนต์   บรรณาธิการ 
  ๕.นายชำนาญ เกิดช่อ  บรรณาธิการและเลขานุการ 
 คณะบรรณาธกิาร มีภาระและหน้าท่ีดงันี ้
 ๑. เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ 
 ๒. เมื่อขาดเกิน ๓ ครั้งต้องแจ้งให้ประธานคณะบรรณาธิการทราบ 
 ๓. ให้ความเห็นและข้อแนะนำเก่ียวกับศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
 ๔. บอกแหล่งท่ีมาและแหล่งอ้างอิง 
 ๕. ช่วยปรับสำนวนภาษาและเน้ือหาของศัพท์พจนานุกรม 
 ๖. ให้ผ่านหรือไมผ่่านเกี่ยวกับศัพท์พจนานุกรม 
 ๗. การอ่ืนๆท่ีคณะผู้บริหารโครงการวิจัยมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๙ 
 

 

 ๒.งาน 
 งาน คือสิ่งท่ีจะทำ และทำให้สำเร็จ  และการทำงานต้องรู้จักรายละเอียดของงานว่ามี
อะไรบ้าง หากยังไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็ยากท่ีทำให้สำเร็จได้ ดังนั้น การทำงานในโครงการวิจัย พจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ท่ีถูกต้อง ได้มาตรฐาน ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ในโครงการวิจัยปีท่ี ๓ พจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย คร้ังนี้ กำหนดเป้าหมายว่าจะเขียนศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
หมวดอักษรในอวรรค  คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ  (สระทั้งหมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ   
 ในอักษรหมวด อวรรค  คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ  (สระท้ังหมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ จะมี
ศัพท์ที่ควรเขียนเป็นศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย จำนวน ๔,๐๐๐ ศัพท์ นี้คืองานที่จะทำ
ต้องให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 ในการดำเนินงานโครงการวิจัยปีท่ี ๔ ในบทท่ี ๔  มีหลักการจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้ เริ่มต้นด้วยการค้นคำศัพท์ เรียง
คำศัพท์ คัดเลือกคำศัพท์ เขียนนิยามคำศัพท์ จัดทำรูปเล่มเพ่ือเข้าพิจารณา ประชุมพิจารณาศัพท์ 
ปรับแก้ไขศัพท์ และตรวจสอบ และรวบรวมศัพท์ท้ังหมดจัดทำเป็นรูปเล่ม และเสนอคณะผู้บริหาร
โครงการวิจัยพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
 ๓.งบประมาณ 
 งบประมาณ  ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างย่ิง เพราะการทำงาน มีค่าใช้จ่าย เพราะไม่มี
งบประมาณก็ยากที่จะทำให้งานสำเร็จได้ เพราะค่าใช้จ่ายต่างๆ น้ัน เป็นวงล้อสำคัญท่ีจะขับเคลื่อนงน
ไปสู่เป้าหมายได้ และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดขวัญกำลังใจ ดังน้ัน งบประมาณ เป็นสิ่งสำคัญจำเป็น และ
โครงการวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย เป็นโครงการสำคัญงานหน่ึง เพราะมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยลัยราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย หากได้ดำเนินการ
โครงการวิจัยในด้านนี้ก็จะตรงจุด สอดคล้องกับพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ท่ีว่า ศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้า
ดังกล่าว โครงการวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยน้ี สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้สนับสนุนทุนวิจัย จำนวนเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท(เก้าแสนห้าหม่ืน
บาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณที่มาก สอดคล้องกับคนและงานที่วางเป้าหมายได้ และงบประมาณที่
ได้รับ ต้องใช้จ่ายมีคุ้มค่า เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 
 



 

๖๐ 
 

 

 ๔.ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ระยะเวลาดำเนินงาน คือแต่ละช่วงของการทำงาน การกำหนดระยะเวลา ถือว่าเป็นแผนท่ีที่
จะคอยบอกว่าเราควรทำอะไรในระยะนี้ จะเห็นได้ว่า หากแต่ละงาน มีช่วงเวลาคอยกำหนด จะเห็นได้
ว่างานน้ัน จะประสบความสำเร็จ แต่คณะทำงานต้องยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง แม้จะกำหนด
ระยะเวลาดำเนินงานอย่างดี แต่หากมีแผนที่แต่ไม่ได้ใช้ก็ ไม่เกิดประโยชน์ ดังน้ัน ระยะเวลาดำเนินงาน 
คือช่วงเวลาที่จะทำอะไร เวลาไหน  สำหรับโครงการวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีระยะเวลาการดำเนินการไว้ดังนี้ 
 

  กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑.ศึกษาข้อมูลเอกสารรายงานวิจัย             

๒.วางแผนการวิจัยวิเคราะห์เน้ือหา             
๓.ติดต่อประสานงาน             

๔.ประชุมร่วมคณะทำงานแผนงานวิจัย             

๕.ปฏิบัติการรวบรวมคัดเลือกคำศัพท์
(๔,๐๐๐) 

            

๖.ปฏิบัติการทำคำศัพท์โครงการวิจัยที่ 
๔(๒๖รูป/คน) 

   ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๕๐๐  

๗.ประชุมคณะผู้บริหารงานวิจัย
โครงการที่ ๔ 

            

๘.ประชุมสรุปผลการวิจัยปีที่ ๔             

๙.รายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยปี
ที่ ๔ 

            

๑๐.ประชุมวิเคราะห์ปิดโครงการวิจัยปี
ที่ ๔ 

            

๑๑.สรุปผลแผนการวิจัย             

๑๒.สัมมนาผลงานการวิจัย             

 
 สรุปว่า การวางแผนโครงการวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดกรอบการทำงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ๔ อย่าง คือ คน งาน 
งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน ซึ่งท้ัง ๔ อย่างแต่ละอย่างล้วนมีความสำคญัแตกต่างกัน แต่
อย่างไรก็ตาม การทำงานทุกอย่าง ย่อมต้องการความสำเร็จ ดังน้ัน เมือ่ได้วางแผนไว้อย่างดี เดินตาม
แผนที่วางไว้ ปรับตามความเหมาะสม ความสำเร็จย่อมเปน็ไปตามท่ีวางไว้ 
 



 

๖๑ 
 

 

๒.การดำเนินงานตามแผน 
 การดำเนินงาน ถือว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจน หลังจากคณะทำงานแผน
กำหนดแผน ทำความเข้าใจแผน และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามแผน รบัรู้ร่วมกันว่าแผนจะทำย่อมให้
งานสำเร็จ   เมื่อรับทราบร่วมกันว่า จะทำศัพท์อะไร จำนวนเท่าไร  และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทนเป็นเท่าไร  และเมื่อดำเนินงาน มีกระบวนการทำงานประกอบด้วยอะไรบ้าง และศัพท์ที่
สิ้นสุดที่ตรงไหน เสร็จสุดตรงไหน และเป็นข้อสรุปของกระบวนการทำงานว่า เริ่นต้นให้มี ด้วยการคน้
คำศัพท์ เรียงคำศัพท์ คัดเลือกคำศัพท์ เขียนนิยามคำศัพท์ จัดทำรปูเล่มเพ่ือเข้าพิจารณา ประชุม
พิจารณาศัพท์ ปรับแก้ไขศัพท์ ตรวจสอบ และรวบรวมศัพท์ท้ังหมด และเสนอคณะผู้บริหาร
โครงการวิจัยพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพ่ือดำเนินการต่อไป 
  
 ๑.ค้นคำศัพท์  
 ค้นหาคำศัพท์ อาจจะเป็นเพราะคณะทำงาน ได้วางแผนว่าจะเป็นโครงการต่อเนื่องใน
ระยะเวลา ๔ ปี น้ัน การค้นศัพท์ ก็ดำเนินกิจกรรม เหมือนกับโครงการที่ ๑ แต่จะยากลำบาก
ตรงที่ว่า คนรับผิดชอบ มี ๒ คน แตล่ะคนก็ดำเนินการรวบรวม ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว ้
เนื่องจากโครงการที่ ๑ เป็นไฟล์งานเวิลด์ สามารถเคลื่อนย้ายศัพท์ได้ แต่ในโครงการที่ ๔ ไม่ได้
ดำเนินงานตามโครงการที่ ๑ ทำให้ต้องเสียเวลา ในการปรับรูปแบบให้ลงกันสมกัน โดยปรับเป็น 
๓ ระยะด้วยกัน กล่าวคือ 
  ๑) ปรับตารางให้เป็นเวิลด์ หากคลุมข้อความมากเกินไป ก็ไม่สามารถเรียง
ข้อความได้ เพราะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่อ่าน ต้องพยายามตัดศัพท์ ให้ลงวรรคของแต่ละเล่ม จึง
ทำให้สามารถเรียงลำดับคำศัพท์ได้ ทำอยู่หลายคร้ัง จึงจะทำให้สามารถเรียงลำดับอักษรได้หมด 
  ๒) ศัพท์ที่ปรากฏรูปแบบ ไม่เหมือนกัน ก็ปรับให้เหมือนกัน และปรับลำดับ
จำนวนของศัพท์ โดยมีเลขกำกับ หน้าคำศัพท์นั้น ๆ เช่น  
 
ลำดับท่ี ศัพท์    ท่ีมา 
๑๕๓๐๗ 
๑๕๓๐๘ 
๑๕๓๐๙ 
๑๕๓๑๐ 
๑๕๓๑๑ 
 

ยกตนขม่ผูอ้ื่น ๑๒/๔๒/๓๗,๑๒/๑๘๑/๑๘๖ 
ยกโทษ ๒๑/๑๕๙/๒๒๒ 
ยกวตัร ๓๖/๑๑๖/๑๗๗ 
ยถากรรม ๑๓/๓๐๖/๓๖๗ 
ยถากมัมปูคญาณ ๓๗/๓๗๗/๓๗๙,๔๐/๙/๘๘๒,๔๐/๑๐/

๘๘๒,๔๐/๓๙/๖๖๔,๔๐/๔๐/๖๖๕,๔๐/๔๑/



 

๖๒ 
 

 

 
 
๑๕๓๑๒ 
๑๕๓๑๓ 
๑๕๓๑๔ 
 
 
 
๑๕๓๑๕ 
๑๕๓๑๖ 
 
๑๕๓๑๗ 
๑๕๓๑๘ 
๑๕๓๑๙ 
๑๕๓๒๐ 
 
๑๕๓๒๑ 
๑๕๓๒๒ 
๑๕๓๒๓ 
๑๕๓๒๔ 
๑๕๓๒๕ 
 
๑๕๓๒๖ 
๑๕๓๒๗ 
 
 
 
๑๕๓๒๘ 
 
 
 
๑๕๓๒๙ 
๑๕๓๓๐ 

๖๖๖,๔๐/๕๓/๘๑๘,๔๐/๙๓/๗๔๘,๔๐/๔๐๔/
๒๕๘,๔๐/๔๐๖/๒๕๙ 

ยถาทฏิฐปิธานะ ๑๑/๓๐๔/๒๕๗ 
ยถาภตูญาณ ๓๑/๒๒๗/๓๘๓ 
ยถาภตูญาณทสัสนะ ๑๖/๒๓/๔๑,๒๒/๒๔/๓๐,๒๒/๕๐/๕๑๘,๒๒/

๑๖๘/๒๘๒,๒๓/๖๕/๑๓๑,๒๓/๘๕/
๔๐๕,๒๔/๑/๒,๒๔/๑/๓๙๐,๒๔/๓/
๓๙๒,๒๔/๔/๓๙๔,๒๔/๕/๘,๓๑/๓๐/๔๘๕ 

ยทตัถยิะ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๓๑/๔๒๑ 
ยมกปาฏหิารยิ ์ ๓๓/๔/๗๐๑,๓๓/๕/๖๙๑,๓๓/๕/๗๑๒,๓๓/

๗/๖๓๔ 
ยมกะ,  พระ ๑๗/๘๕/๑๔๗ 
ยมกะ, ขา้ราชบรพิาร ๒๑/๑๘๗/๒๗๐ 
ยมกะ, ภเูขา ๓๓/๕๗/๑๗๕ 
ยมตคัค,ิ ฤาษ ี ๕/๓๐๐/๑๓๐,๙/๒๘๕/๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/

๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓ 
ยมทคัคฤิาษ ี ๒๓/๕๒/๙๑ 
ยมทตู ๒๕/๒๓๕/๑๐๕ 
ยมยกัษ ์ ๒๘/๒๒๖๕/๕๓๓,๒๘/๒๒๘๕/๕๓๗ 
ยมราช ๑๕/๓๓/๔๑ 
ยมโลก ๑๕/๔๙/๖๓,๒๕/๔๔/๔๐,๒๖/๒๗/๑๗๒, 

๒๖/๗๖๗/๒๙๓, ๒๖/๘๐๗/๓๐๑ 
ยมะ ๑๐/๓๔๐/๒๖๗ 
ยมนุา, แมน้ํ่า ๗/๓๘๔/๒๘๐,๗/๓๘๕/๓๘๓,๑๐/๒๙๖/

๒๓๐,๑๐/๓๐๒/๒๓๖,๑๐/๓๓๘/๒๖๖,๑๙/
๙๒/๕๘,๑๙/๙๓/๕๘,๑๙/๙๔/๕๘,๑๙/๙๕/
๕๘,๒๓/๑๙/๒๔๗ 

ยศ ๑๐/๑๙๗/๑๔๗,๑๐/๒/๒๑๓,๑๐/๒๘๔/
๒๑๕,๑๐/๒๘๔/๒๑๖,๑๑/๑๑/๑๐,๑๑/๑๕/
๑๓,๑๑/๑๖/๑๓,๑๑/๒๔๖/๒๐๑,๑๓/๑๔๕/
๑๖๑,๑๓/๓๗๓/๔๕๗ 

ยศทพิย ์ ๑๑/๒๐๑/๑๖๔,๑๑/๒๔๐/๑๙๖ 
ยศและเกยีรต ิ ๒๗/๕/๒๐๐,๒๗/๑๒๘/๑๘๒ 



 

๖๓ 
 

 

๑๕๓๓๑ 
๑๕๓๓๒ 
๑๕๓๓๓ 
๑๕๓๓๔ 
 
๑๕๓๓๕ 
๑๕๓๓๖ 
 
๑๕๓๓๗ 
๑๕๓๓๘ 
๑๕๓๓๙ 
๑๕๓๔๐ 
๑๕๓๔๑ 
๑๕๓๔๒ 
๑๕๓๔๓ 
๑๕๓๔๔ 
๑๕๓๔๕ 
๑๕๓๔๖ 
๑๕๓๔๗ 
๑๕๓๔๘ 
๑๕๓๔๙ 
๑๕๓๕๐ 
๑๕๓๕๑ 
 
๑๕๓๕๒ 
๑๕๓๕๓ 
 
๑๕๓๕๔ 
๑๕๓๕๕ 
 
๑๕๓๕๖ 
๑๕๓๕๗ 
๑๕๓๕๘ 

ยศและความเสือ่มยศ ๓๓/๑๒๒/๗๗๔,๓๓/๑๒๒/๗๗๕ 
ยศศกัดิ ์ ๒๗/๙๓/๑๗๕ 
ยศสมบตั ิ ๒๗/๑๕๑/๔๙๖ 
ยสกากณัฑกบุตร, ภกิษุ ๗/๔๔๖/๓๙๓,๗/๔๔๖/๓๔๔,๗/๔๔๖/

๓๙๕,๗/๔๔๗/๓๙๕ 
ยสกุลบุตร ๓๗/๓๘๗/๔๐๑ 
ยสกุลบุตร, ลกูเศรษฐ ี ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๕/๓๒, ๔/๒๖/๓๑, ๔/๒๖/

๓๒ 
ยสปราสาท ๓๓/๓๔/๗๑๕ 
ยสมทะ   ๓๕/๘๔๔/๕๔๙ 
ยสวด,ี พระเทว ี ๓๓/๑๘/๖๙๙,๓๓/๒๐/๖๐๕ 
ยสวดทีายวนั ๓๓/๒๐/๖๗๙ 
ยสวดปีราสาท ๓๓/๒๐/๖๔๓ 
ยสวา, กษตัรยิ ์ ๓๓/๑๗/๖๒๗ 
ยสวาปราสาท ๓๓/๑๙/๖๐๕ 
ยสวาอุบาสก ๓๓/๒๕/๖๔๙ 
ยสสะ ๑๐/๓๔๐/๒๖๗ 
ยสะ, ภกิษุ ๔/๓๐/๓๗, ๔/๓๑/๓๙ 
ยสะ, ลกูเศรษฐ ี ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๖/๓๒, ๔/๒๗/๓๓ 
ยสตุตรปราสาท ๓๓/๑๗/๖๓๒ 
ยโสชะ, พระ ๕/๒๙๕/๑๑๙,๒๕/๒๓/๒๑๔ 
ยโสธระ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๓๕/๑๗๑๓๒/๒๑/๑๐๕ 
ยโสธรา, พระเถร ี ๓๓/๑๗/๖๒๗,๓๓/๓๔๐/๔๙๙,๓๓/๓๔๑/

๔๙๙ 
ยโสธรา, พระมเหส ี ๓๓/๑๕/๗๑๙ 
ยโสธราภกิษุณี ๓๓/๓๑๕/๔๙๖,๓๓/๓๑๘/๔๙๖,๓๓/๓๒๗/

๔๙๗,๓๓/๓๒๙/๔๙๗ 
ยโสธราอุบาสกิา ๓๓/๒๕/๖๔๙ 
ยอด ๑๑/๗๒/๕๑,๑๑/๗๓/๕๑,๑๑/๗๔/๕๓,๒๑/

๒๔๕/๓๖๔ 
ยอดเขาสทุสัสนะ ๓๓/๑๒/๕๙๓ 
ยอดธง ๑๕/๒๔๙/๓๖๐,๒๒/๗๕/๑๒๖ 
ยอดเนยใส ๑๗/๖๖๒/๓๘๕,๑๗/๖๖๓/๓๘๖,๑๗/๖๖๔/



 

๖๔ 
 

 

 
๑๕๓๕๙ 
 
๑๕๓๖๐ 
๑๕๓๖๑ 
๑๕๓๖๒ 
๑๕๓๖๓ 
๑๕๓๖๔ 
 
๑๕๓๖๕ 
๑๕๓๖๖ 
๑๕๓๖๗ 
๑๕๓๖๘ 
 
 
 
๑๕๓๖๙ 
๑๕๓๗๐ 
๑๕๓๗๑ 
๑๕๓๗๒ 
๑๕๓๗๓ 
๑๕๓๗๔ 
๑๕๓๗๕ 
 
 
๑๕๓๗๖ 
๑๕๓๗๗ 
๑๕๓๗๘ 
๑๕๓๗๙ 
 
๑๕๓๘๐ 
๑๕๓๘๑ 
๑๕๓๘๒ 

๓๘๘,๑๗/๖๖๕/๓๘๘,๒๑/๙๕/๑๔๕ 
ยอดภเูขา ๑๑/๑๕๖/๑๑๗,๑๓/๒๒๘/๒๖๖,๒๑/๑๔๗/

๒๑๑ 
ยอดภเูขาคนัธมาทน์ ๓๓/๒๘๔/๓๓๐ 
ยอดภเูขานารทะ ๓๓/๑๑/๕๙๓ 
ยอดภเูขาหมิพานต ์ ๒๗/๓๔/๔๒๘,๒๗/๓๖/๔๒๘ 
ยอดไมง้ิว้ ๒๗/๗/๔๒๔ 
ยอดเรอืน ๑๔/๑๒๔/๑๖๐,๒๐/๑๑๐/๓๕๒,๒๐/๑๑๑/

๒๕๓,๒๔/๑๕/๒๘,๒๕/๑๕๔/๘๐ 
ยอ่มพน้ทุกขไ์ด ้ ๒๕/๑๗๓/๕๓๙ 
ยอมรบั ๒๑/๑๙๕/๒๙๓ 
ยอ่หยอ่น ๑๒/๓๑/๒๙,๒๒/๑๕๖/๒๕๖ 
ยกัษ ์ ๑๐/๙๘/๕๙,๑๐/๒๑๐/๑๕๘,๑๐/๒๔๒/

๑๘๑,๑๐/๒๘๐/๒๑๐,๑๑/๒๐๕/๑๖๗,๑๑/
๒๗๕/๒๑๙,๑๑/๒๘๑/๒๒๗,๑๕/๒๐/
๒๒,๑๕/๔๓/๕๙,๑๕/๒๔๔/๓๕๐ 

ยกัษ์, พวก ๑๐/๙๘/๕๙,๑๐/๓๓๖/๒๖๕ 
ยกัษ์คุมพยิะ ๒๗/๘๕/๒๑๕ 
ยกัษ์ชัน้กลาง ๑๑/๒๘๖/๒๓๓ 
ยกัษ์ชัน้สงู ๑๑/๒๗๖/๒๑๙,๑๑/๒๘๖/๒๓๓ 
ยกัษ์ชือ่ปุณณกะ ๒๘/๑๖๔๒/๔๔๔ 
ยกัษ์นรเทพ ๓๓/๕/๗๐๑,๓๓/๗/๗๑๒ 
ยกัษ์โปรสิาท ๒๗/๗๑/๕๔๙,๒๗/๗๒/๕๔๙,๒๗/๗๕/

๕๕๐,๒๗/๗๖/๕๕๐,๒๗/๗๗/๕๕๐,๒๗/๗๙/
๕๕๐ 

ยกัษ์ผูก้ลา้หาญ ๑๑/๒๓๙/๑๙๕ 
ยกัษ์เสนาบด ี ๑๑/๒๙๒/๒๔๔ 
ยกัษ์อภสิมัมตะ ๓๓/๑๖๐/๓๕๘ 
ยกัษณิ ี ๑๑/๒๘๒/๒๒๙,๑๑/๒๙๒/๒๔๓,๑๕/๒๔๐/

๓๔๔,๒๘/๕๓๖/๑๓๔,๒๘/๒๐๖๒/๕๐๔ 
ยงัไมไ่ดต้รสัรู ้ ๒๒/๖๘/๑๑๖ 
ยัง่ยนื ๑๒/๕๐๑/๕๓๘ 
ยงัสบายดหีรอื ๒๒/๕๖/๕๔๐ 



 

๖๕ 
 

 

๑๕๓๘๓ 
 
 
 
๑๕๓๘๔ 
๑๕๓๘๕ 
๑๕๓๘๖ 
๑๕๓๘๗ 
๑๕๓๘๘ 
๑๕๓๘๙ 
๑๕๓๙๐ 
๑๕๓๙๑ 
 
๑๕๓๙๒ 
 
๑๕๓๙๓ 
๑๕๓๙๔ 
 
๑๕๓๙๕ 
 
๑๕๓๙๖ 
 

ยญั ๙/๑๗๑/๕๖,๙/๓๓๔/๑๓๐,๙/๓๓๙/๑๓๓,๙/
๓๔๐/๑๓๔,๑๐/๔๓๘/๓๖๘,๑๐/๔๓๘/
๓๖๙,๑๑/๓๕๘/๔๑๔,๑๒/๔๔๐/๔๗๕,๑๓/
๙๔/๙๗,๑๓/๒๒๕/๒๖๒ 

ยญัคอืบุญ ๒๖/๒๘๘/๖๐๒ 
ยญัญทตั ๒๗/๖๔/๓๓๒,๒๗/๗๑/๓๓๔ 
ยญัญทตัตกุมาร ๒๗/๖๒/๓๓๒,๓๓/๑๐๓/๗๗๑ 
ยญัญทตัตพราหมณ์ ๓๓/๑๗/๗๐๙ 
ยญัญสมัปทา ๒๕/๕๑๑/๖๑๖,๒๕/๕๑๕/๖๑๗ 
ยญัญาธกิรณ์ ๒๐/๖๑/๒๓๒ 
ยญัญทูตั, พราหมณ์ ๑๐/๑๒/๒๕๔๘ 
ยญัทีบ่ชูาแลว้ ๒๔/๑๗๖/๓๒๑,๒๔/๒๑๑/๓๔๗,๒๔/๒๑๖/

๓๕๔,๒๔/๒๑๗/๓๕๙ 
ยญัพธิ ี ๙/๒๗๕/๙๗,๙/๒๗๖/๙๘,๙/๒๗๖/๙๙,๙/

๓๔๒/๑๓๔,๑๐/๔๓๘/๓๖๘ 
ยญัและพระเวท ๒๘/๙๐๕/๓๒๓ 
ยญัสมบตั ิ ๙/๓๒๘/๑๒๖,๙/๓๓๕/๑๓๐,๙/๓๔๗/

๑๔๕,๙/๓๔๘/๑๔๕ 
ยา ๙/๒๗/๑๐,๙/๒๑๑/๗๒,๙/๔๕๑/๑๙๙,๑๓/

๒๒๐/๒๕๗,๓๖/๙๔/๑๖๘ 
ยากจน ๓๖/๑๖๘/๒๐๑ 
 

  
  ๓) ศัพท์ท่ีนำมายังไม่ผ่านการกล่ันกรองเท่าที่ควร ทำให้ต้องเสียเวลาจัดลำดับเล่ม
คัมภีร์ เพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน  
 หลังจากดำเนินการแล้ว ทำให้ได้ข้อสรุปว่า การท่ีทำงานหลายคน งานบางอย่างแทนท่ี
จะรวดเร็ว แต่กลับช้า ในกรณีที่ต่างคนต่างทำ ไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้และได้ข้อสรุปว่าแบบอย่าง
ในการวางแผนในการทำงาน มีความสำคัญมาก ทำให้เห็นว่าแผนดีทำให้งานสำเร็จได้อย่าง
รวดเร็ว 
 
 



 

๖๖ 
 

 

 ๒.เรียงคำศัพท์  
 เรียงคำศัพท์ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก  เพราะหากศัพท์ไม่เรียงกัน กระโดดไปมา ทำให้ดูไม่
น่าอ่าน  และทำให้รู้ได้ว่า ศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนั้นๆ มี แต่ศัพท์ของเรายังไม่มี  เพราะอะไร 
เก็บข้ามใช่ไหม หลังจากเรียงลำดับศัพท์แล้ว ก็ไปเพิ่มเติมศัพท์ที่ยังไม่ปรากฏให้มีครบสมบูรณ์ 
และการเรียงศัพท์นี้ ก็ดำเนินการตามนัยเดียวกันโครงการที่ ๑ ก็คือในโครงการท่ี ๑ มีหมวด
อักษรวรรค ก เท่านั้น และในโครงการท่ี ๔ มีอักษรอวรรค คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ  (สระทั้งหมด) 
คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ และการเรียงศัพท์นี้ ไม่ใช่แค่เรียงเท่าน้ัน  แต่ยังกำหนดทำเล่ม แจกจ่าย
ผู้เขียนด้วย  โดยกำหนดเรียงแต่ละเล่ม และในเล่มนั้น จะประกอบด้วยศัพท์เล่มละ ๑๐๐ ศัพท ์
ดังตัวอย่างที่แจกจ่ายให้แก่ผู้เขียน เช่น เล่ม ๑๕๙ มีว่า “พระครูสิริรตันานุวัตร,รศ.ดร. รับศัพท์เมือ่ 
๑ เมษายน 2559 ลำดับท่ี 15801-15900”  
 
ทีม่า ศพัท ์ ทีม่า 
15801 
15802 
 
 
15803 
15804 
15805 
15806 
15807 
 
 
15808 
15809 
15810 
 
15811 
 
15812 
 

รสดนิ ๑๕/๑๗๐/๒๒๗ 
รสตณัหา ๑๐/๑๐๑/๖๐,๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/

๓๓๔,๑๑/๓๒๓/๓๑๘,๑๑/๓๕๖/
๓๘๙,๑๗/๓๐๙/๓๒๕,๑๗/๓๒๙/๓๓๙ 

รสทพิย ์ ๑๑/๒๐๑/๑๖๔,๑๑/๒๔๐/๑๙๖ 
รสทีค่วรเสพ ๑๐/๓๖๕/๒๙๒ 
รสทีพ่งึรูแ้จง้ ๑๐/๓๖๕/๒๙๒ 
รสทีไ่มค่วรเสพ ๑๐/๓๖๕/๒๙๒ 
รสธาต ุ ๑๖/๘๕/๑๖๙,๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/

๑๙๑,๓๕/๑๘๔/๑๔๓,๓๖/๓๒/๑๑,๓๗/
๒๐/๑๗ 

รสนิมติ  ๑๗/๓/๒๕๕๖,๓๗/๖๙๖/๗๔๓ 
รสบณัฑติ ๓๓/๑๔๓/๗๔๕ 
รสราคะ ๓๗/๗๐๔/๗๕๓,๓๗/๗๗๒/๘๑๒,๓๗/

๗๗๔/๘๑๓ 
รสวจิาร ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔,๓๑/๓/

๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐ 
รสวติก ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔,๓๑/๓/

๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๙๐ 



 

๖๗ 
 

 

15813 
 
15814 
 
 
15815 
 
 
 
 
15816 
15817 
 
 
 
15818 
 
15819 
15820 
15821 
 
 
15822 
15823 
 
15824 
 
15825 
 
15826 
 
15827 
 

รสสมบตั ิ ๔๑/๘/๕๖๓,๔๑/๙/๕๕๓,๔๓/๓๙๘/
๒๓๔ 

รสสญัเจตนา ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๓,๑๗/๕๖/
๘๔,๑๗/๓๐๘/๓๒๕,๑๗/๓๒๘/
๓๓๙,๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙ 

รสสญัญา ๑๐/๔๐๐/๓๓๐,๑๐/๔๐๑/๓๓๓,๑๑/
๓๒๓/๓๑๘,๑๑/๓๒๓/๓๑๖,๑๗/๕๖/
๘๔,๑๗/๕๗/๘๙,๑๗/๓๐๗/๓๒๔,๑๗/
๓๒๗/๓๓๘,๑๘/๑๑๗/๑๓๕,๒๒/๖๓/
๕๗๕ 

รสแหง่ธรรม ๒๕/๓๕๔/๑๔๔ 
รสายตนะ ๑๑/๓๖๐/๔๓๐,๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/

๑๙๑,๓๕/๑๖๕/๑๑๗,๓๖/๒๓/๙,๓๗/๑๙/
๑๗,๓๗/๔๗๑/๕๐๒,๓๗/๕๑๙/
๕๕๘,๔๐/๒/๓,๔๐/๑๐/๙ 

รสารมณ์ ๕/๒๔๔/๑๑, ๕/๒๔๔/๑๒,๒๗/๓๔๐/
๕๒๙,๓๗/๒๘๙/๑๙๒ 

รองเทา้แกว้มณี,รองเทา้เงนิ ๓๒/๑๔๔/๕๙๙ 
รอยกงจกัร ๒๑/๓๖/๕๘ 
รอยเทา้ชา้ง ๑๒/๒๘๘/๓๑๘,๑๒/๓๐๐/๓๒๙,๑๕/

๑๒๘/๑๕๑,๑๙/๑๔๐/๗๕,๑๙/๕๒๔/
๓๓๙,๒๔/๑๕/๒๘ 

รอยพระบาท ๒๑/๓๖/๕๘ 
ระคน  ๓๗/๗๖๘/๘๐๙,๓๗/๗๗๑/๘๑๑,๓๗/

๗๗๓/๘๑๒ 
ระด ู ๑๑/๑๑๔/๘๕,๑๒/๔๐๘/๔๔๓,๑๓/๔๐๒/

๕๐๓,๑๘/๒๘๒/๓๑๔ 
ระมาด ๒๘/๒๖๗/๑๒๙,๒๘/๕๓๖/๑๓๔,๒๘/

๑๔๑๒/๔๐๓ 
ระลกึชอบ ๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/

๔๐๒/๓๓๕ 
ระลกึชาต ิ ๙/๓๑/๑๒,๙/๓๒/๑๓,๙/๓๓/๑๔,๙/

๒๔๔/๘๑,๑๓/๑๔/๑๗,๑๓/๒๘/๓๑,๑๓/



 

๖๘ 
 

 

 
 
15828 
15829 
15830 
15831 
 
 
 
15832 
15833 
15834 
15835 
15836 
 
15837 
15838 
15839 
15840 
 
15841 
 
 
15842 
15843 
15844 
 
 
 
15845 
15846 
15847 
15848 

๔๙/๔๖,๑๖/๗๐/๑๔๖,๒๐/๒๒๗/
๒๙,๒๐/๒๔๔/๓๑,๒๒/๒/๔๑๓ 

ระอา ๑๒/๒๑๗/๒๒๘ 
รกัขติวนั ๕/๔๖๗/๓๕๙ 
รกัดาํ ๒๘/๑๙๙๑/๔๙๕ 
รกัษาอุโบสถ ๔๑/๒๕/๔๗๔,๔๑/๔๕/๕๐๗,๔๑/๔๖/

๓๓๙,๔๑/๗๔/๔๔๖,๔๒/๙/๑๑๑,๔๒/
๑๙/๑๐,๔๒/๑๘/๒๘๑,๔๒/๓๕/
๑๒๔,๔๒/๖๕/๔๖๗,๔๒/๙๘/๕๒ 

รงัเกยีจบาป ๑๒/๑๕๕/๑๕๘ 
รงัของโรค ๒๕/๑๔๘/๗๘ 
รงัผึง้ ๑๓/๒๔๐/๒๘๓ 
รชัชุมาลา, ชือ่ ๒๖/๘๓๓/๙๖, ๒๖/๘๔๒/๙๗ 
รชัสมยั ๑๑/๑๗๒/๑๓๑,๑๑/๑๗๓/๑๓๒,๑๑/

๑๗๔/๑๓๒,๑๑/๑๗๕/๑๓๕ 
รฏัฐปาละ, กุลบตุร ๑๓/๒๙๔/๓๕๐,๑/๓๔๖/๓๘๒ 
รฏัฐกิะ, ชฎลิ ๓๓/๑๑/๖๔๐ 
รฐั ๑๐/๓๐๘/๒๔๒,๑๕/๗๒/๗๙ 
รฐับาล, พระ, ภกิษุ ๓๓/๑๘๙/๓๖๒,๒๐/๒๑๐/๒๘,๓๒/๑๐๗/

๑๑๗ 
รฐัสมีา ๒๗/๒๐/๕๙๗,๒๗/๑๔๖/๔๙๕,๒๗/

๑๔๗/๔๙๕,๒๗/๑๕๐/๔๒๒,๒๗/๑๘๖/
๕๐๒,๒๗/๓๐๑/๕๒๒ 

รดัประคน ๒๖/๙๖๑/๑๑๗ 
รดัประคนทอง ๒๖/๗๐๕/๘๑ 
รตัตญัญ ู ๑๐/๑๓๖/๘๒,๑๐/๒๗๖/๒๐๗,๑๐/๒๗๗/

๒๐๘,๑๒/๓๔๗/๓๘๐,๑๓/๑๔๕/
๑๖๒,๒๐/๑๘๘/๒๕,๒๐/๒๓๕/๓๐,๒๒/
๘๘/๑๕๖,๒๓/๒๓/๓๗,๒๓/๒๘/๔๓ 

รตัตญัญมูทะ   ๓๕/๘๔๔/๕๔๘ 
รตัตกิาล ๒๗/๓๓/๕๔๓ 
รตัตเิฉท  ๖/๘๓/๑๖๔,๖/๙๒/๑๘๕ 
รตันจงกรม ๓๓/๑๕/๕๕๘ 



 

๖๙ 
 

 

15849 
15850 
15851 
15852 
15853 
 
 
 
15854 
15855 
15856 
15857 
15858 
15859 
15860 
15861 
15862 
15863 
15864 
15865 
15866 
 
 
 
15867 
 
 
 
15868 
15869 
 
 
 

รตันเจดยี ์ ๒๖/๑๒๐๔/๑๕๑ 
รตันชาต ิ ๒๖/๖๖๒/๗๔ 
รตันปัชชละ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๖๐/๒๘๔ 
รตันมณฑป ๓๓/๒๗๖/๔๙๑ 
รตันะ ๒/๕๐๖/๕๙๗,๙/๑๕/๖,๙/๑๕/๗,๙/๑๙๙/

๖๘,๑๐/๒๔๒/๑๘๒,๑๐/๒๕๙/๑๙๒,๑๐/
๒๕๙/๑๙๓,๑๐/๒๗๒/๒๐๔,๑๕/๕๑/
๖๗,๑๗/๗๖/๑๑๖,๒๐/๑๖๑/๑๒๔ 

รตันะคอืแกว้มณี ๒๘/๑๖๓๔/๔๔๓ 
รตันะคอืโพชฌงค ์ ๓๓/๒๘๖/๓๓๐ 
รตันะนานปัประการ ๒๘/๑๘๔๔/๔๗๔ 
รตันะและมาลยั ๒๗/๓๙/๑๖ 
รตันาวด,ี กนินร ี ๒๘/๖๒๕/๒๗๙ 
รมัมกพราหมณ์ ๑๒/๒๗๒/๒๙๕ 
รมัมกะ, กรุง ๓๒/๔๑๔/๖๔ 
รมัมวด,ี กรุง ๓๓/๑๘/๕๙๔,๓๓/๒๕/๕๙๙ 
รมัมอุบาสก ๓๓/๒๓/๖๒๒,๓๓/๒๕/๗๐๐ 
รมัมะ, พระโอรส ๓๓/๑๘/๖๓๒ 
รมัมาอุบาสกิา ๓๓/๒๐/๖๗๔ 
รัว้หนาม ๑๑/๒๐๒/๑๖๔ 
รศัม ี ๑๑/๓๘/๒๘,๑๑/๑๒๑/๙๐,๑๑/๑๒๘/

๙๔,๑๑/๒๗๕/๒๑๙,๑๒/๕๑๓/๕๕๑,๑๔/
๒๓๒/๒๗๒,๑๔/๒๘๖/๓๔๓,๒๐/๘๑/
๓๐๗,๒๑/๑๔๒/๒๐๙,๒๖/๑/๑ 

รศัมกีาย ๒๖/๑๗/๔,๒๖/๔๕/๙,๒๖/๖๒/๑๑,๒๖/
๖๖/๑๒, ๒๖/๗๘/๑๔,๒๖/๘๔/๑๕,๒๖/
๘๗/๑๕,๒๖/๙๒/๑๖, ๒๖/๙๕/๑๖,๒๖/
๑๐๗/๑๘,๒๖/๒๓๙/๔๐,๒๖/๒๔๐/๔๐ 

รากเงา่ของพรหมจรรย ์ ๒๖/๑๐๓๐/๕๐๙ 
รากษส ๒๗/๙๑/๘๘,๒๗/๑๓๒/๕๔,๒๗/๑๘๖/

๑๙๕,๒๗/๑๘๗/๑๙๕,๒๗/๒๒๙/
๕๗๒,๒๗/๓๐๙/๕๘๕,๒๗/๓๑๑/
๕๘๕,๒๗/๓๒๑/๕๘๖,๒๘/๕๓๖/๑๓๔ 



 

๗๐ 
 

 

15870 
15871 
15872 
15873 
 
15874 
15875 
15876 
15877 
15878 
15879 
15880 
15881 
 
 
 
15882 
15883 
 
15884 
 
15885 
15886 
15887 
15888 
15889 
15890 
15891 
15892 
15893 
15894 
15895 
15896 

รากเหงา้แห่งกเิลสเครือ่งเนิน่ชา้ ๒๕/๙๒๓/๗๒๒ 
รากเหงา้แห่งกุศล ๑๒/๘๙/๘๒ 
รากเหงา้แห่งตณัหา ๒๕/๓๓๗/๑๓๘ 
รากเหงา้แห่งทุกข ์ ๑๐/๑๕๕/๑๐๐,๑๔/๖๕/๗๑,๑๘/๑๐๓/

๑๑๔,๑๘/๓๖๓/๔๑๘ 
รากเหงา้แห่งอกุศล ๑๒/๘๙/๘๒ 
รากแหง่ความโกรธ ๒๙/๒๐๓/๕๙๓ 
รากแหง่ความดหูมิน่ ๒๙/๒๐๓/๕๙๓ 
รากอกุศลธรรม ๒๕/๑๔/๕๐๑,๒๕/๓๗๒/๕๘๖ 
ราคจรติ ๒๙/๑๕๖/๔๓๐ 
ราคเปยยาล ๒๐/๑๘๖/๔๑๑ 
ราคสญัญา ๓๑/๒๑๔/๓๕๖ 
ราคะ ๑/๖/๔, ๑/๘/๔, ๑/๑๙/๑๒, ๑/๓๘/๒๖,๑/

๒๓๔/๒๕๐,๔/๕/๙, ๔/๗/๑๑, ๔/๕๔/
๖๓,๕/๒๔๔/๙, ๕/๒๔๔/๑๐, ๕/๒๔๔/
๑๑,๙/๖๓/๒๕,๙/๒๔๒/๘๐ 

ราคะทีต่อ้งประหาณดว้ยมรรคเบือ้งบน  ๓ ๔๓/๓๗/๔๒๗ 
ราคะทีต่อ้งประหาณดว้ยโสดาปัตตมิรรค ๔๑/๗๑/๑๙๗,๔๓/๑๔/๔๑๓,๔๓/๑๗/

๔๑๕ 
ราคะทีเ่ป็นเหตุไปสูอ่บาย ๒๒/๘๙/๖๑๔,๒๒/๙๐/๖๑๕,๒๒/๙๑/

๖๑๖ 
ราคะทีเ่ป็นอดตี ๓๗/๒๙๑/๑๙๙ 
ราคะทีม่ธีรรมภายในตนเป็นอารมณ์ ๔๑/๑๔/๖๒๑ 
ราคะทีม่ปีรติตะเป็นอารมณ์ ๑๘/๔๗๑ 
ราคะทีม่ปีีต ิ ๔๓/๑๕๑/๕๐๒ 
ราคะทีม่มีหคัคตะเป็นอารมณ์ ๔๑/๑๘/๔๗๑ 
ราคะทีม่อีดตีธรรมเป็นอารมณ์ ๔๑/๒๐/๕๗๔,๔๑/๒๒/๕๗๖ 
ราคะทีไ่มต่อ้งประหาณดว้ยมรรคเบือ้งบน ๔๓/๓๗/๔๒๘ 
ราคะทีไ่มแ่น่นอนโดยอาการทัง้สอง ๔๑/๔๗/๕๐๘ 
ราคะทีไ่มม่ปีีต ิ ๔๓/๑๕๑/๕๐๑ 
ราคะทีไ่มส่หรคตดว้ยสขุ ๔๓/๑๗๔/๕๑๘ 
ราคะทีว่ปิปยตุจากคนัถะ ๔๒/๗๓/๓๖๕,๔๒/๘๕/๓๗๒ 
ราคะทีว่ปิปยตุจากทฏิฐ ิ ๔๓/๖๗/๓๒๔,๔๓/๗๐/๓๒๖ 
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15897 
15898 
15899 
15900 

ราคะทีว่ปิปยตุจากปรามาส ๔๒/๖๔/๔๖๗,๔๒/๗๓/๔๗๒ 
ราคะทีส่หรคตดว้ยอุเบกขา ๔๑/๑๙/๑๓๖ 
ราคะทีส่ ัง่สม  ๓๗/๗๓๗/๗๘๑ 
ราคะทีส่มัปยตุดว้ยปรามาส ๔๒/๖๕/๔๖๘,๔๒/๗๒/๔๗๒ 
 

  
 
 ในการเรียงคำศัพท์นั้น ได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะเวลาพูดถึงศัพท์ในเล่มนั้น ศัพท์
อะไร ลำดับที่เท่าไร ก็ตอบได้ทันที เพราะศัพท์มีลำดับเลขคอยกำกับไว้  และเวลาตรวจเช็คก็
ตรวจเช็คตามลำดับศัพท์ท่ีมอบให้นั่นแหละเป็นตัวกำหนด  ทำให้รู้ว่า บางคร้ัง ก็เรียงลำดับผิด 
แต่ก็มีบางครั้ง ที่ผู้เขียนเขียนข้ามไปก็มี และบางครั้ง ศัพท์ที่ให้กบัศัพท์ท่ีอยู่อีกช่องหนึ่ง ไม่
ตรงกัน ทำให้ภายในเล่มนั้น มีศัพท์ไม่ครบ ๑๐๐ ศัพท์ ก็มีเหมือนกัน  
 ในกรณีเรียงลำดับผิด ก็คงไว้เช่นเดิม เช่น ๑๕๘๒๗ ๑๕๘๒๘ ๑๕๘๒๙  แล้วเป็น 
๑๕๘๔๐ แทนที่จะเป็น ๑๕๘๔๐  หากเป็นเช่นน้ี  ทำหมายเหตุบอกว่า เลขลำดับนั้น ไม่มี และ
ไม่ต้องเล่ือนลำดับ  
 ในกรณีที่ผู้เขียนได้เขียนข้ามก็ประสานงานให้เขียนให้ครบ เม่ือผู้เขียนส่งศัพท์มาคร้ังแรก 
 ในกรณีศัพท์ไม่ตรงกัน ก็ปรับโดยใส่วงเล็บ แต่เม่ือศัพท์เกินจำนวน ก็ทำหมายเหตุใน
กรณีศัพท์ที่ไม่มีเลขกำกับ  ทำได้ ๒ กรณี คือ 
 ในกรณีศัพท์เกินกว่าลำดับเลข ให้วงเล็บ(1) และวงเล็บ(2) เช่น ๑๕๘๒๗ ๑๕๘๒๘ 
๑๕๘๒๘(1) ๑๕๘๒๘ (2) ๑๕๘๒๙  ๑๕๘๓๐  
 ในกรณีศัพท์ไม่มี ศัพท์ไม่มีลำดับ ก็ให้ทำหมายเหตุบอกว่า ศัพท์นี้ ไม่มี โดยใช้เลขกำกับ 
โดยให้เขียนเป็นวงเล็บ(1) ต่อจากศัพท์ลำดับข้างหน้า เช่น ๑๕๘๙๗ ๑๕๘๙๘  ๑๕๘๙๙ 
๑๕๙๐๐ ๑๕๙๐๐(1)   
 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เขียน ขณะที่เขียน เห็นศัพท์ที่อยู่ใกล้นั้น แต่ยังไม่มีในฐานข้อมูล ก็เขียน
เพิ่มเติม โดยให้เขียนหลังศัพท์นั้นว่าเพิ่มเติมวงเล็บ เช่น  
ยมทัคคฤิษ ี : ช่ือฤษีคนหนึ่ง ผู้เป็นต้นแบบในการบูชายัญ คือตระเตรียมมหาทาน

ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารและเภสัชต่าง ๆ  มีเนยใส  เนยข้น   นม
ส้ม  น้ำผึ้ง  น้ำอ้อย  เป็นต้น แล้วให้ทาน เพราะเมื่อให้ทานแล้ว จิต
ผ่องใส จะเกิดความช่ืนชม โสมนัส ดังคำในทานมหัปผลสูตร พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า เหล่าฤษีในปางก่อน คือ อัฏฐกฤษ ี   วามกฤษี
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วามเทวฤษี เวสสามิตตฤษ ียมทัคคฤิษี อังคีรสฤษี ภารทวาชฤษี
วาเสฏฐฤษี กสัสปฤษี และภคุฤษี  ได้บูชามหายัญแล้ว แต่ให้ทาน
ด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานน้ี จิตย่อมผ่องใส  จะเกิดความช่ืนชม 
โสมนัส  ฯลฯ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑) 

ยมทูต :  ทูตของพญายม, สื่อแจ้งข่าวของความตาย หรือสภาวะที่เตือนให้นึก
ถึงความตายเพ่ือจะได้ไม่ประมาททำความดีเตรียมไว้ เช่น ความแก่
หง่อม,ในที่น้ีหมายถึงความตาย ดังคำในโคฆาตกปุตตวัตถุ ที่พระผู้มี
พระภาคตรัสแก่บุตรของคนฆ่าโคผู้แก่เฒ่าดังน้ี บัดน้ี    ท่านเปรียบ
เหมือนใบไม้เหลือง ท้ังยมทูตมาปรากฏแก่ท่านแล้ว (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๒๓๕/๑๐๕)  

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ยมทูต  ในทีน้ี่หมายถึงความตาย  
(ขุ.ธ.อ.  ๗/๕)  

ยมบาล (เพ่ิมเติม) ผู้คุมนรก, ผูท้ำหน้าที่ลงโทษสัตว์นรก, ในคมัภีร์ภาษาบาลี ใช้คำว่า 
นิรยบาล(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

ยมยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ท่ีร่วมอนุโมทนาในการบริจาคปุตตทานของพระ
เวสสันดร ดังคำในเวสสันตรชาดก ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระ
อินทร์    พระพรหม    ท้าวประชาบดี   พระโสม    ยมยักษ ์   
ท้าวเวสสุวรรณมหาราชและเทพเจ้าเหล่าสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ พร้อม
ท้ังพระอินทร์ทุกถ้วนหน้า    ต่างก็ถวายอนุโมทนา  (ขุ.ชา.มหา.
(ไทย) ๒๘/๒๒๖๕/๕๓๓,๒๘/๒๒๘๕/๕๓๗) 

ยมราช : พญายม, เจ้าแห่งนรก  ดังคำในสาธุสูตร ที่ เทวดาอีกองค์หน่ึงได้
เปล่งอุทานน้ีในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้นิร
ทุกข์    ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริง แม้เมื่อของมีน้อย  ทานก็ให้
ประโยชน์สำเร็จได้ ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้  
อน่ึง ทานที่ให้แม้แก่บุคคลผู้ได้ธรรมแล้วก็ย่ิงเป็นการดี บุคคลใดให้
ทานแก่บุคคลผู้ได้ธรรมแล้ว ผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุ
แล้ว บุคคลน้ันข้ามพ้นนรกแห่งยมราชได้แล้วเข้าถึงฐานะอันเป็น
ทิพย์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๓/๔๑),มีปรากฏช่ือยมราช อยู่ในยมราช
สูตร (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๗/๑๙๔) 

ยมโลก : โลกของพญายม, โลกของคนตาย;ในบางแห่ง ซึ่งกล่าวถึงคู่กับเท
วโลก   อรรถกถาอธิบายว่า ยมโลกหมายถงึอบายภูมิ ๔ (ธ.อ.๓/๒), 
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โดยเฉพาะในคัมภีร์เปตวัตถุ มักหมายถึงแดนเปรต (เช่น ข.ุเปต.๒๖/
๙๒/๑๑๑) ดังคำในมัจฉรสิตูร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่เทวดาว่า 
คนเหล่าใดในโลกน้ี เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นบริภาษผู้อ่ืน ทำ
อันตรายแก่คนเหล่าอ่ืนผู้ให้อยู่ คนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรก 
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือยมโลก ถ้าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เกิด
ในตระกูลคนยากจน  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๔๙/๖๓),หรือดังคำในอุรค
เปตวัตถุท่ีเปรตสองตนบอกสามเณรว่า พวกเราท้ังสองตีกันเองแล้ว
ด่ืมกินเลือดและหนองของกันและกัน ได้ด่ืมเลือดและหนองเป็นอัน
มากก็ยังไม่อ่ิม มีความหิวอยู่เป็นนิตย์คนทั้งหลายผู้ไม่ให้ทานตายไป
เกิดในยมโลกย่อมร่ำไห้คร่ำครวญเหมือนอย่างน้ี ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๘๑/๑๘๑) 

  คำว่า ยมโลก มีปรากฏหลายแห่ง เช่น  ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๔/
๔๐,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๗/๑๗๒, ๒๖/๗๖๗/๒๙๓, ๒๖/๘๐๗/
๓๐๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ยมโลก หมายถงึท่ีอยู่ประจำของพญา
ยมในแดนเปรต  (ขุ.เป.อ. (บาลี) ๘๑/๖๔)  

ยมะ : ท้าวยมะ, ช่ือเทพหมู่หนึ่ง ที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ ณ ป่า
มหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ  ดังคำในมหาสมยสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า เทพ ๒  หมู่    คืออสมะ และยมะก็มา เทพผู้อาศัย
พระจันทร์ มีพระจันทร์นำหน้ามา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗),ใน
กถาวัตถุ นิรยปาลกถา กล่าวไว้เป็นเทพองค์หนึ่งท่ีอยู่ในนรก ดังคำ
ท่ีปรวาทีกล่าวว่า พระสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ท้าวเวสสภู   
ท้าวเปตติราช ท้าวโสมะไม่ได้ฆ่า ท้าวยมะ และท้าวเวสวัณก็ไม่ได้ฆ่า 
กรรมของตนเองฆ่าบุคคลผู้ส้ินบุญจากโลกนี้ เกิดในปรโลกในนรก
นั้น (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖๗/๘๙๘) 

ยมุนา, แม่น้ำ : แม่น้ำใหญ่สายสำคัญลำดับท่ี ๒ ในมหานที ๕ ของชมพูทวีป มีต้น
กำเนิดร่วมกับแม่น้ำคงคา ท่ีสระอโนดาตในแดนหิมพานต์ และลง
มาบรรจบกับแม่น้ำคงคาที่เมืองปยาคะ(ปัจจุบันคือ Allahabad) 
ไหลผ่านเมืองสำคญั คือ Delhi เมืองหลวงปัจจุบันของอินเดีย ซึ่ง
เช่ือกันว่าอยู่ตรงท่ีต้ังของนครอินทปัตถ์ (เมืองหลวงของแคว้นกุรุ)ใน
อดีต เมืองมธุรา และเมืองโกสัมพีก่อนจะถึงเมืองปยาคะ,ปัจจุบันคน
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ท่ัวไปรู้จักในช่ือภาษาอังกฤษว่า Yamunaหรือ Jumna ดังคำทีพระ
ผู้มีพระภาคตรัสว่า  มหานทีทุกสาย    คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี 
สรภู มห ี   ไหลลงสู่ มหาสมทุรแล้ว    ย่อมละช่ือและโคตรเดิมของ
ตน    รวมเรยีกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้น (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๘๔/๒๘๐,๗/
๓๘๕/๓๘๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๖/๒๓๐,๑๐/๓๐๒/๒๓๖,๑๐/
๓๓๘/๒๖๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๒/๕๘,๑๙/๙๓/๕๘,๑๙/๙๔/๕๘,๑๙/
๙๕/๕๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๗) ; ดู มหานที ๕  

ยศ(เพิ่มเติม) : ความเป็นใหญแ่ละความยกย่องนับถือ ดังคำในคัคคราสูตร กล่าวไว้
ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีฝั่งสระโบกขรณี ช่ือคัคคราเขต
กรุงจัมปา พรอ้มด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ  ๕๐๐ รปู  อุบาสก
ประมาณ ๗๐๐ คน อุบาสิกาประมาณ    ๗๐๐ คน    และเทวดา
หลายพันองค์ ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวรรณะและมีพระยศ
รุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสก อุบาสิกา และ เทวดาเหล่าน้ันท้ังหมด (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๑๙/๓๒๐) ;ในภาษาไทย มกัได้ยินคำว่า เกียรติยศซึ่ง
บางครั้งมาคู่กับ อิสริยยศ และอาจจะมี ปริวารยศ หรือ บริวารยศ 
มาเข้าชุดด้วย รวมเป็น ยศ ๓ ประเภท 

ยสกากัณฑกบตุร, ภิกษุ : พระเถระองค์สำคัญผู้ชักชวนให้ทำสังคายนาคร้ังท่ี ๒ หลังพุทธ
ปรินิพพาน ๑๐๐ ปี เดิมช่ือยศ เป็นบุตรกากัณฑกพราหมณ์; ดู 
สังคายนาคร้ังท่ี ๒ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๓,๗/๔๔๖/๓๔๔,๗/
๔๔๖/๓๙๕,๗/๔๔๗/๓๙๕) 

ยสะ,ยส : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีมีความเป็นอยู่
อย่างสุขสมบูรณ์ วันหนึ่งเห็นสภาพในห้องนอนของตนเป็นเหมือน
ป่าช้า เกิดความสลดใจคดิเบื่อหน่าย จึงออกจากบ้านไปพบ
พระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในเวลาใกล้รุ่ง พระพุทธเจ้า
ตรัสเทศนาอนุบุพพิกถา และอริยสัจจ์โปรด ยสกุลบุตรได้ดวงตาเห็น
ธรรมต่อมาได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เศรษฐีบิดาของตน ก็
ได้บรรลุอรหัตตผลแล้วขออุปสมบท เป็นภิกษุสาวกองค์ท่ี ๖ ของ
พระพุทธเจ้า (วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๐/๓๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๘๗/๔๐๑)  

ยสกุลบุตร, ลกูเศรษฐี : พระยสะเม่ือก่อนอุปสมบทเรียกว่ายสกุลบุตร (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๕/
๓๑, ๔/๒๕/๓๒, ๔/๒๖/๓๑, ๔/๒๖/๓๒) 
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ยสปราสาท  : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ของกัสสปพราหมณ์ อยู่ในเมืองพาราณสี มี
กษัตริย์พระนามกิกี ปกครอง ซึ่งต่อมากัสสปพราหมณไ์ด้ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ ซึ่งพรหมทัตตพราหมณ์ผู้เป็น
พุทธบิดาให้สร้างเพ่ือเป็นท่ีประทับ ดังคำว่า พระองค์ทรงครอง
ฆราวาสอยู่    ๒,๐๐๐    ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓  หลัง คือหังสป
ราสาท  ยสปราสาท  และสิริจันทปราสาท มีนางสนมกำนัล 
๔๘,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๔/
๗๑๕) 

ยสมทะ :   ความเมาในยศ  ในกถาวัตถุอธิบาไว้ว่า ความเมา กิริยาที่เมา  ภาวะ
ท่ีเมา    ความถือตัว  กิริยาที่ถือตัว ภาวะท่ีถือตัว ความลำพองตน 
ความทะนงตน  ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความท่ีจิต
ต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยยศ นี้เรียกว่ายสมทะ (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๘๓๒/๕๓๕,๓๕/๘๔๔/๕๔๙) 

ยสวดี,พระเทวี  : 1.ช่ือพระเทวี ผู้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้านามว่าเวสสภู แห่ง
กรุงอโนมะเป็นราชธานีซึ่งมีพระเจ้าสุปปติตะผู้เป็นพุทธบิดา
ปกครอง หรือดังคำในเวสสภูพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า กรุงช่ือว่าอโนมะ    
กษัตริย์พระนามว่าสุปปติตะเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่ายสวดี
เป็นพระมารดา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู    ผู้แสวงหา
คุณอันย่ิงใหญ่  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๒/๕, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/
๖๙๙) 

 2.ช่ือพระมเหสี ของมังคลราชกุมาร แห่งกรุงอุตตระ ซึ่งมีพระเจ้า
อุตตระปกครอง ภายหลังมังคลราชกุมารตรัสออกบวชและตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่ามังคละ ดังคำว่า พระองค์ทรง
ครองฆราวาสอยู่    ๙,๐๐๐ ปีมีปราสาทท่ีอุดมอยู่  ๓  หลัง คือ ยส
วาปราสาท สุจิมาปราสาท และสิริมาปราสาท มีนางสนมกำนัล  
๓๐,๐๐๐  นางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่ายส
วดี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๐๕) 

ยสวดีทายวัน  : ช่ือวัดสำคัญ สมัยพระพุทธเจ้านามว่าติสสะ, เป็นวัดที่พระพุทธเจ้า
นามว่าติสสะประกาศธัมมจักร ณ วัดน้ี  ดังคำว่า พระมหาวีระพระ
นามว่าติสสะทรงเป็นผู้นำช้ันเลิศของโลก ผู้อันพรหมทูลอาราธนา
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แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรท่ียสวดีทายวันอันประเสริฐ (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๗๙) 

ยสวดีปราสาท  : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ของปทุมุตตรราชกุมาร อยู่ในเมืองหงสวดี มี
กษัตริย์พระนามว่าอานนท์ปกครอง ซึ่งต่อมาของปทุมุตตรราชกุมาร 
ได้ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสมัพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ  ซึ่ง
กษัตริย์พระนามว่าอานนท์เป็นพระชนกให้สร้างเพื่อเป็นท่ีประทับ 
ดังคำว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๙,๐๐๐ปี  มีปราสาทท่ีอุดม
อยู่ ๓ หลังคือนารีปราสาท พาหนปราสาท และยสวดีปราสาท (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๔๓) 

ยสวา, กษัตรยิ์  : ช่ือกษัตริย์องค์หนึ่ง ปกครองเมืองจันทวดี มมีเหสีนามว่ายโสธารา มี
พระราชโอรสนามว่าอโนมทัสสี ภายหลังพระโอรสออกบวชและ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ต่อมาเป็นพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าอ
โนมทัสส ี ดังคำว่า กษัตริย์พระนามว่ายสวาเปน็พระชนก พระเทวี
พระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนี ของพระศาสดาพระนามว่าอ
โนมทัสส ี(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๒๗) 

ยสวาปราสาท  : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ของมังคลราชกุมาร อยู่ในเมืองอุตตระ มี
กษัตริย์พระนามว่าอุตตระปกครอง ซึ่งต่อมาของมังคลราชกุมาร ได้
ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่ามังคละซึ่งกษัตริย์
พระนามว่าอุตตระเป็นพระชนกและพระมเหสีนามว่าอุตตระให้
สร้างเพ่ือเป็นท่ีประทับแห่งมังคลราชกุมารดังคำว่าพระองค์ทรง
ครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่  ๓ หลงั คือยสวา
ปราสาท สุจิมาปราสาท และสิริมาปราสาทมีนางสนมกำนัล  
๓๐,๐๐๐  นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๑๙/๖๐๕) 

ยสวาอุบาสก  : ช่ืออัครอุบาสกคนหนึ่ง,เป็นอุปัฏฐากเบ้ืองขวาสมัยพระพุทธเจ้านาม
ว่าสุเมธะ ดังคำในสุเมธพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่า อุรุเวลาอุบาสกและย
สวาอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก(ของของพระชินเจ้าพระนามว่าสุเมธะ) 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๔๙) 

ยสสะ : ช่ือเทพหมู่หนึ่ง ท่ีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และภิกษุสงฆ์ท่ีป่ามหาวัน 
เขตกรุงกบิลพัสด์ ดังคำในมหาสมยสูตร กล่าวไว้ว่า เทพ  (๑๐ หมู่) 
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คือ  อาโป  ปฐวี เตโช วาโย  วรุณะ วารุณะ    โสมะ  ยสสะ เมตตา
และกรุณา เป็นผู้มียศก็มาด้วย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 

ยสะ, ภิกษุ : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีมีความเป็นอยู่
อย่างสุขสมบูรณ์ วันหนึ่งเห็นสภาพในห้องนอนของตนเป็นเหมือน
ป่าช้า เกิดความสลดใจคดิเบื่อหน่าย จึงออกจากบ้านไปพบ
พระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในเวลาใกลรุ้่ง พระพุทธเจ้า
ตรัสเทศนาอนุบุพพิกถา และอริยสัจจ์โปรด ยสกุลบุตรได้ดวงตาเห็น
ธรรมต่อมาได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เศรษฐีบิดาของตนก็ได้
บรรลุอรหัตตผล แล้วขออุปสมบท เป็นภิกษุสาวกองค์ท่ี ๖ ของ
พระพุทธเจ้า ดังคำท่ียสกุลบุตรได้กราบทูลว่า    พระองค์ผูเ้จริญ ข้า
พระองค์พึงได้การบรรพชา พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มี
พระภาค   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด  แลว้
ตรัสต่อไปว่า ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  เธอจงประพฤติพรหมจรรย์
เถิด” (วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๐/๓๗, ๔/๓๑/๓๙) 

ยสะ, ลูกเศรษฐี :  พระยสะเม่ือก่อนอุปสมบทเรียกว่ายสกุลบุตร ดังคำในมหาวรรค
กล่าวไว้ว่า ในกรุงพาราณสี    มีกุลบุตรช่ือยสะเป็นลูกเศรษฐีเป็นผู้
สุขุมาลชาติ   ยสกุลบุตรมีปราสาท  ๓  หลัง คือ หลังหนึ่งสำหรับ
ฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อน หลังหนึ่งสำหรับฤดูฝน ยสกุลบุตร
ได้รับการบำเรอด้วยดนตรี ไม่มีบุรุษเจือปน  ตลอด ๔ เดือน อยู่บน
ปราสาทฤดูฝน    ไม่ลงมายังปราสาทช้ันล่าง คืนวันหน่ึง เมื่อยสกุล
บุตรได้รับการบำเรออ่ิมเอมเพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕  ได้หลับไป
ก่อน ฝ่ายบริวารชนได้หลับภายหลัง    ตะเกียงน้ำมันถูกจุดสว่างทั้ง
คืน คืนนั้นยสกุลบุตรต่ืนขึน้ก่อน เห็นบริวารชนของตนกำลงัหลับ 
เช่น บางนางมีพิณอยู่ใกล้รักแร้ บางนางมีตะโพนอยู่ข้างคอ บางนาง
ละเมอเพ้อไปต่าง  ๆ ปรากฏดุจป่าช้าผีดิบ    เพราะได้เห็นโทษจึง
ปรากฏแก่ยสกุลบุตร จิตต้ังอยู่ในความเบ่ือหน่าย ยสกุลบุตรจึงเปล่ง
อุทานข้ึนในขณะนั้นว่า ท่านผู้เจริญ ท่ีนีวุ่่นวายหนอ ท่านผู้เจริญ    
ท่ีนี่ขัดข้องหนอ และออกจากบ้านเดินไปยังนอกเมือง พระพุทธเจ้า
เสด็จเดินจงกรมฟังเสียงของเขา จึงตรัสว่า ยสะ ท่ีน่ี   ไม่วุ่นวาย ท่ีนี่
ไม่ขัดข้อง มาเถิด  ยสะ  จงน่ังลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ ยส
กุลบุตรร่าเริงเบิกบานใจว่า ได้ยินว่า    ท่ีนี่ไม่วุ่นวาย    ท่ีนี่ไม่
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ขัดข้อง จึงถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ฟังธรรม ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบัน (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๖/
๓๒, ๔/๒๗/๓๓) 

ยสุตตรปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ของปทุมราชกุมาร อยู่ในเมืองจัมปกะ มี
กษัตริย์พระนามว่าอสมะปกครอง ซึ่งต่อมาของปทุมราชกุมาร ได้
ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าปทุมะ ซึ่งกษัตริย์
พระนามว่าอสมะเป็นพระชนก และพระชนนีนามว่าอสมะ ให้สร้าง
เพ่ือเป็นท่ีประทับของปทุมราชกุมาร ดังคำว่า พระองค์ทรงครอง
ฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี  มปีราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง  คือ นันท
ปราสาท วสปุราสาท และยสุตตรปราสาท  มีนางสนมกำนัล 
๓๓,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/
๖๓๒) 

ยโสชะ, พระ : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นบุตรหัวหน้าชาวประมง ใกลป้ระตูเมือง
สาวัตถีได้ฟังพระธรรมเทศนากปิลสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง (ใน
สุตตนิบาต เรียกต่างไปว่า ธัมมจริยสูตร) มีความเลื่อมใสขอบวช 
ต่อมา ไปเจริญสมณธรรมที่ฝั่งวัคคุมุทา ได้สำเร็จพระอรหัต ดังคำใน
มหาวรรคและยโสชสูตรท่ีกลา่วไว้ว่า ท่านพระยโสชะผู้เข้าจำพรรษา
อยู่ด้วย ได้เรียกภิกษุท้ังหลายมากล่าวว่า ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย พระ
ผู้มีพระภาคทรงมุ่งหวังประโยชน์แสวงหาประโยชน์ทรงอนเุคราะห์ 
อาศัยความอนุเคราะห์    จึงทรงขับไล่พวกเรา เอาเถิดท่านผู้มีอายุ
ท้ังหลายขอพวกเราจงอยู่อย่างท่ีพระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหวัง
ประโยชน์แก่พวกเราเถิด ภิกษุเหล่าน้ันรับคำของท่านพระยโสชะ 
แล้วก็ปลีกตัวไป  ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่  
ภายในพรรษาน้ันน่ันแล ทุกรปูก็ได้ทำให้แจ้งวิชชา ๓ ประการ (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๙๕/๑๑๙,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๓/๒๑๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  วิชชา  ๓  ประการ  คือ  (๑)  ปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ  (๒)  ทพิพจักขุญาณ  (๓)  อาสวักขยญาณ  (ขุ.
อุ.อ.(บาลี) ๒๓/๑๙๓) 

ยโสธระ, พระเจ้าจักรพรรดิ : 1.ช่ือพระราชาองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระเอกถัมภิกเถระ ดัง
คำใน เอกถัมภิกเถราปทานท่ีพระเถระกล่าวไว้ว่า ในกัปที่ ๕๕ 
ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชามีนามว่ายโสธระแม้ในสถานที่นั้นวิมานของ
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ข้าพเจ้าก็สูงตระหง่านถึง ๗ ช้ันประกอบด้วยเรือนยอดอย่างดี มีเสา
ต้นเดียวน่ารื่นรมย์ใจ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๑๐๕) 

 2.ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของโสณโกฬิวิ
สเถระ ดังคำในโสณโกฬิวิสเถราปทาน ท่ีพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า เคยถวายดอกไม้และสร้างศาลายาวถวายพระพุทธเจ้า
นามว่าอโนมทัสสี  ทำให้ได้รบัการพยากรณ์ไว้ว่าผู้น้ีจักเกิดเป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิ ๗๗    ชาติ   พระเจ้าจักรพรรดิเหล่าน้ันแม้ท้ังหมด มี
พระนามว่ายโสธระ ผู้นี้ได้เสวยสมบัติท้ัง ๒ แล้ว สรา้งส่ังสมบุญ  
จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในกปัท่ี ๒๘ แมใ้นภพน้ันจักมีวิมานอย่าง
ประเสริฐที่วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้ ผู้น้ีจักครองบุรีนั้น ซึ่งไม่
ว่างเว้นจากเสียง ๑๐ ประการ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๕/๑๗๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ยโสธระ  หมายถึงทรงไว้ซึ่งยศคือ
บริวารสมบัติและทรัพย์สมบัติ  (ขุ.อป.อ.  ๒/๓๕/๘๑) 

ยโสธรา, พระเถรี : 1.อีกช่ือหน่ึงว่า พิมพา เป็นเจ้าหญิงแห่งเทวทหนคร เป็นพระราช
บุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธะ เป็นพระชายาของพระสิทธัตถะ เป็น
มารดาของพระราหุล ต่อมาออกบวช เรียกช่ือว่าพระยโสธรา ในยโส
ธราเถริยาปทาน กล่าวไว้ว่า พระเถรีขณะมอีายุ ๗๘ ปี พิจารณาวัย
ของตน จึงไปทูลลาปรินิพพานกับพระผู้มีพระภาค และกล่าว
อธิบายถึงประวัติของตนไว้ตอนหนึ่งว่า  ข้าแต่พระมหาวีระ  หม่อม
ฉันช่ือยโสธรา  เมื่อสมัยท่ียังทรงครองฆราวาสวิสัย เป็นปชาบดีของ
พระองค์ เกิดในตระกูลศากยะต้ังอยู่ในองค์สมบัติของผูห้ญิง ข้าแต่
พระมหาวีระ บรรดาหญิงจำนวน๑๙๖,๐๐๐ นาง หม่อมฉันเป็น
ประธาน  เป็นใหญ่กว่าหญงิทั้งปวง ในพระราชนิเวศน์ของพระองค์ 
สตรีท้ังหมดประกอบด้วยรูปสมบัติและอาจารสมบัติ แม้ดำรงอยู่ใน
วัยสาวก็ยำเกรงหม่อมฉันทุกเม่ือเหมือนมนุษย์ทั้งหลายยำเกรง
เทวดา หญิงเหล่าน้ันมีนางกษัตริย์ ๑,๐๐๐  นาง เป็นประธาน  ร่วม
สุขร่วมทุกข์กันอยู่ในพระราชนิเวศน์ของศากยบุตรปานประหนึ่ง
เทวดาทั้งหลายในสวนนันทวัน เว้นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก
แล้ว เหล่าสตรีผู้ฉลาดล่วงเลยกามภูมิต้ังอยู่ในรูปภูมิ มรีูปเช่นกับ
หม่อมฉันไมม่ ี พระยโสธราเถรี ถวายอภิวาทพระสัมมาสมัพุทธเจ้า
แล้วแสดงฤทธ์ิถวายพระศาสดาและพรรณนาถึงอดีตชาติหลายชาติ 
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จากนั้นกล่าวตอนท้ายอีกว่าบุคคลผู้ถวายตนของตนแด่พระพุทธเจ้า  
ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ เพ่ือต้องการบุญก็ย่อมพรั่งพร้อมด้วยสหาย  
บรรลุพระนิพพานซึ่งเป็นอสังขตะ กรรมทัง้ท่ีเป็นอดีต ปัจจุบันและ
อนาคตสิ้นไปแล้ว กรรมทัง้ปวงของหม่อมฉันสิ้นไปแล้ว ข้าแต่
พระองค์ผู้มีพระจักษุ หม่อมฉันขอกราบไหว้พระยุคลบาท (ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๓๑๕/๔๙๖,๓๓/๓๑๘/๔๙๖,๓๓/๓๒๗/๔๙๗,๓๓/๓๒๙/
๔๙๗,๓๓/๓๔๐/๔๙๙,๓๓/๓๔๑/๔๙๙)  

 2.พระนามพระเทวีของยสวา แห่งกรุงจันทวดี, เป็นพุทธมารดาของ
พระพุทธเจ้านามว่าอโนมทัสสี ดังคำในอโนมทัสสีพุทธวงศ์ กล่าวไว้
ว่า กรุงช่ือว่าจันทวดี กษัตริย์พระนามว่ายสวาเป็นพระชนกพระเทวี
พระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าอ
โนมทัสส ี(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๒๗) 

ยโสธรา, พระมเหสี : ช่ือพระมเหสีสิทธัตถราชกุมาร ผู้เป็นมารดาของราหุลกุมาร ดังคำใน
โคตมพุทธวงศ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงฆราวาสวิสัยตอนหนึ่งว่า เรา
ครองฆราวาสอยู่ ๒๙ ป ี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือสุจันท
ปราสาท    โกกนุทปราสาท และโกญจปราสาท มีนางสนมกำนัล    
๔๐,๐๐๐    นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม  พระมเหสขีองเราช่ือ
ว่ายโสธรา พระโอรสของเราช่ือว่าราหุล (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/
๗๑๙) 

ยโสธราภิกษุณี : ดูยโสธราเถรี  
ยโสธราอุบาสกิา : ช่ืออัครอุบาสิกา ผู้เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้านามว่าสุ

เมธะ แห่งกรุงช่ือว่าสุทัสสนะ ซึ่งมีกษัตริย์ช่ือว่าสุทัตตะปกครอง
,เป็นอัครอุปัฏฐายิกาเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้านามว่าสุเมธะ  ดังคำ
ในสุเมธพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า ยโสธราอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็น
อัครอุปัฏฐายิกา(ของของพระชินเจ้าพระนามว่าสุเมธะ แสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ่) (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๔๙) 

 นอกจากนี้ การเรียงศัพท์ยังสัมพันธ์กับการทำปกด้วย ในกรณีที่เป็นปัญหา ก็บอกไว้
หน้าปกด้วย ซ่ึงจะได้กล่าวถึงในตอนการจัดทำรูปเล่มเพ่ือพิจารณา  
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 ๓.คัดเลือกคำศัพท์  
 คัดเลือกศัพท์  เป็นกระบวนการที่กำหนดไว้ว่า  ศัพท์ท่ีเก่ียวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี 
ศัพท์ท่ีเป็นช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ภาษาไทย ที่มีความหมายเฉพาะ หลังจากที่
คณะทำงานได้รวบรวมเป็นเล่มนั้น จะมีกระบวนการคัดเลือกคำศัพท์อยู่  ๓ ขั้นตอน คือ 
 ๑.คณะทำงาน คัดเลือกศัพท์ที่ซ้ำกันออก โดยยกที่มาอ้างอิงนำมารวมกัน แล้ว
เรียงลำดับใหม่ และทำรูปเล่มเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
 ๒.เสนอผู้บริหารโครงการวิจัย ประชุมพิจารณาศัพท์ว่า ศัพท์ที่พอจะเขียนพจนานุกรมได้
นั้น คือศพัท์อะไรบ้าง และเนื่องจากการพิจารณาในที่นั้นประชุมมีเวลาน้อย ดังนั้น คณะผู้บริหาร
โครงการวิจัย จึงมีมติมอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งรับผิดชอบ และกำหนดกรอบเวลาในการทำงาน  
 ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบ ก็ปฏิบัติการดังนี้ 
  ๒.๑ พิจารณาคัดเลือกศัพท์ ศัพท์ที่ผ่าน ก็จะทำเคร่ืองหมายถูก  (/) และศัพท์ท่ีไม่
ผ่าน ก็ทำเคร่ืองหมายกากบาท (x)  
  ๒.๒ พิจารณาทบทวนศัพท์ที่ผ่านอีกครั้ง  
 ๓.คณะทำงาน ดำเนินการตัดศัพท์ตามที่ผู้รับผิดชอบให้ตัด และตัดตามนั้น  แต่ศัพท์ท่ีไม่
ผ่านนั้น ก็ไม่ได้ท้ิง เก็บไว้อีกไฟล์หนึ่ง ทำให้รู้ได้ว่า ศัพท์ท่ีไม่ผ่านนั้น มีเป็นจำนวนเท่าไร และรู้สึก
เสียดายที่บางศัพท์นั้น ไม่ผ่านการคัดเลือก   ดังจะยกเป็นตัวอย่าง  
 
  ๓.๑ ศัพท์ที่เสนอให้พิจารณา 
   
ลำดับท่ี ศัพท ์    ที่มา 
๑๕๓๐๗ 
๑๕๓๐๘ 
๑๕๓๐๙ 
๑๕๓๑๐ 
๑๕๓๑๑ 
 
 
 
๑๕๓๑๒ 
๑๕๓๑๓ 

ยกตนขม่ผูอ้ื่น  ๑๒/๔๒/๓๗,๑๒/๑๘๑/๑๘๖ 
ยกโทษ ๒๑/๑๕๙/๒๒๒ 
ยกวตัร ๓๖/๑๑๖/๑๗๗ 
ยถากรรม ๑๓/๓๐๖/๓๖๗ 
ยถากมัมปูคญาณ ๓๗/๓๗๗/๓๗๙,๔๐/๙/๘๘๒,๔๐/๑๐/

๘๘๒,๔๐/๓๙/๖๖๔,๔๐/๔๐/๖๖๕,๔๐/๔๑/
๖๖๖,๔๐/๕๓/๘๑๘,๔๐/๙๓/๗๔๘,๔๐/๔๐๔/
๒๕๘,๔๐/๔๐๖/๒๕๙ 

ยถาทฏิฐปิธานะ ๑๑/๓๐๔/๒๕๗ 
ยถาภตูญาณ ๓๑/๒๒๗/๓๘๓ 
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๑๕๓๑๔ 
 
 
 
๑๕๓๑๕ 
๑๕๓๑๖ 
 
๑๕๓๑๗ 
๑๕๓๑๘ 
๑๕๓๑๙ 
๑๕๓๒๐ 
 
๑๕๓๒๑ 
๑๕๓๒๒ 
๑๕๓๒๓ 
๑๕๓๒๔ 
๑๕๓๒๕ 
 
๑๕๓๒๖ 
๑๕๓๒๗ 
 
 
 
๑๕๓๒๘ 
 
 
 
๑๕๓๒๙ 
๑๕๓๓๐ 
๑๕๓๓๑ 
๑๕๓๓๒ 
๑๕๓๓๓ 
๑๕๓๓๔ 

ยถาภตูญาณทสัสนะ ๑๖/๒๓/๔๑,๒๒/๒๔/๓๐,๒๒/๕๐/๕๑๘,๒๒/
๑๖๘/๒๘๒,๒๓/๖๕/๑๓๑,๒๓/๘๕/
๔๐๕,๒๔/๑/๒,๒๔/๑/๓๙๐,๒๔/๓/
๓๙๒,๒๔/๔/๓๙๔,๒๔/๕/๘,๓๑/๓๐/๔๘๕ 

ยทตัถยิะ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๓๑/๔๒๑ 
ยมกปาฏหิารยิ ์ ๓๓/๔/๗๐๑,๓๓/๕/๖๙๑,๓๓/๕/๗๑๒,๓๓/

๗/๖๓๔ 
ยมกะ,  พระ ๑๗/๘๕/๑๔๗ 
ยมกะ, ขา้ราชบรพิาร ๒๑/๑๘๗/๒๗๐ 
ยมกะ, ภเูขา ๓๓/๕๗/๑๗๕ 
ยมตคัค,ิ ฤาษ ี ๕/๓๐๐/๑๓๐,๙/๒๘๕/๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/

๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓ 
ยมทคัคฤิาษ ี ๒๓/๕๒/๙๑ 
ยมทตู ๒๕/๒๓๕/๑๐๕ 
ยมยกัษ ์ ๒๘/๒๒๖๕/๕๓๓,๒๘/๒๒๘๕/๕๓๗ 
ยมราช ๑๕/๓๓/๔๑ 
ยมโลก ๑๕/๔๙/๖๓,๒๕/๔๔/๔๐,๒๖/๒๗/๑๗๒, 

๒๖/๗๖๗/๒๙๓, ๒๖/๘๐๗/๓๐๑ 
ยมะ ๑๐/๓๔๐/๒๖๗ 
ยมนุา, แมน้ํ่า ๗/๓๘๔/๒๘๐,๗/๓๘๕/๓๘๓,๑๐/๒๙๖/

๒๓๐,๑๐/๓๐๒/๒๓๖,๑๐/๓๓๘/๒๖๖,๑๙/
๙๒/๕๘,๑๙/๙๓/๕๘,๑๙/๙๔/๕๘,๑๙/๙๕/
๕๘,๒๓/๑๙/๒๔๗ 

ยศ ๑๐/๑๙๗/๑๔๗,๑๐/๒/๒๑๓,๑๐/๒๘๔/
๒๑๕,๑๐/๒๘๔/๒๑๖,๑๑/๑๑/๑๐,๑๑/๑๕/
๑๓,๑๑/๑๖/๑๓,๑๑/๒๔๖/๒๐๑,๑๓/๑๔๕/
๑๖๑,๑๓/๓๗๓/๔๕๗ 

ยศทพิย ์ ๑๑/๒๐๑/๑๖๔,๑๑/๒๔๐/๑๙๖ 
ยศและเกยีรต ิ ๒๗/๕/๒๐๐,๒๗/๑๒๘/๑๘๒ 
ยศและความเสือ่มยศ ๓๓/๑๒๒/๗๗๔,๓๓/๑๒๒/๗๗๕ 
ยศศกัดิ ์ ๒๗/๙๓/๑๗๕ 
ยศสมบตั ิ ๒๗/๑๕๑/๔๙๖ 
ยสกากณัฑกบุตร, ภกิษุ ๗/๔๔๖/๓๙๓,๗/๔๔๖/๓๔๔,๗/๔๔๖/



 

๘๓ 
 

 

 
๑๕๓๓๕ 
๑๕๓๓๖ 
 
๑๕๓๓๗ 
๑๕๓๓๘ 
๑๕๓๓๙ 
๑๕๓๔๐ 
๑๕๓๔๑ 
๑๕๓๔๒ 
๑๕๓๔๓ 
๑๕๓๔๔ 
๑๕๓๔๕ 
๑๕๓๔๖ 
๑๕๓๔๗ 
๑๕๓๔๘ 
๑๕๓๔๙ 
๑๕๓๕๐ 
 
 

๓๙๕,๗/๔๔๗/๓๙๕ 
ยสกุลบตุร ๓๗/๓๘๗/๔๐๑ 
ยสกุลบตุร, ลกูเศรษฐ ี ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๕/๓๒, ๔/๒๖/๓๑, ๔/๒๖/

๓๒ 
ยสปราสาท ๓๓/๓๔/๗๑๕ 
ยสมทะ   ๓๕/๘๔๔/๕๔๙ 
ยสวด,ี พระเทว ี ๓๓/๑๘/๖๙๙,๓๓/๒๐/๖๐๕ 
ยสวดทีายวนั ๓๓/๒๐/๖๗๙ 
ยสวดปีราสาท ๓๓/๒๐/๖๔๓ 
ยสวา, กษตัรยิ ์ ๓๓/๑๗/๖๒๗ 
ยสวาปราสาท ๓๓/๑๙/๖๐๕ 
ยสวาอุบาสก ๓๓/๒๕/๖๔๙ 
ยสสะ ๑๐/๓๔๐/๒๖๗ 
ยสะ, ภกิษุ ๔/๓๐/๓๗, ๔/๓๑/๓๙ 
ยสะ, ลกูเศรษฐ ี ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๖/๓๒, ๔/๒๗/๓๓ 
ยสตุตรปราสาท ๓๓/๑๗/๖๓๒ 
ยโสชะ, พระ ๕/๒๙๕/๑๑๙,๒๕/๒๓/๒๑๔ 
ยโสธระ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๓๕/๑๗๑๓๒/๒๑/๑๐๕ 
 

  
  ๓.๒ ศัพท์ที่ผ่านและไม่ผ่าน (เคร่ืองหมาย x ไม่ผ่าน และ  ผ่าน)   
   
ลำดับท่ี ศัพท ์    ที่มา 
๑๕๓๐๗ 
๑๕๓๐๘ 
๑๕๓๐๙ 
๑๕๓๑๐ 
๑๕๓๑๑ 
 
 
 

ยกตนขม่ผูอ้ื่น x ๑๒/๔๒/๓๗,๑๒/๑๘๑/๑๘๖ 
ยกโทษ x  ๒๑/๑๕๙/๒๒๒ 
ยกวตัร ๓๖/๑๑๖/๑๗๗ 
ยถากรรม  ๑๓/๓๐๖/๓๖๗ 
ยถากมัมปูคญาณ  ๓๗/๓๗๗/๓๗๙,๔๐/๙/๘๘๒,๔๐/๑๐/

๘๘๒,๔๐/๓๙/๖๖๔,๔๐/๔๐/๖๖๕,๔๐/๔๑/
๖๖๖,๔๐/๕๓/๘๑๘,๔๐/๙๓/๗๔๘,๔๐/๔๐๔/
๒๕๘,๔๐/๔๐๖/๒๕๙ 



 

๘๔ 
 

 

๑๕๓๑๒ 
๑๕๓๑๓ 
๑๕๓๑๔ 
 
 
 
๑๕๓๑๕ 
๑๕๓๑๖ 
 
๑๕๓๑๗ 
๑๕๓๑๘ 
๑๕๓๑๙ 
๑๕๓๒๐ 
 
๑๕๓๒๑ 
๑๕๓๒๒ 
๑๕๓๒๓ 
๑๕๓๒๔ 
๑๕๓๒๕ 
 
๑๕๓๒๖ 
๑๕๓๒๗ 
 
 
 
๑๕๓๒๘ 
 
 
 
๑๕๓๒๙ 
๑๕๓๓๐ 
 
๑๕๓๓๑ 

ยถาทฏิฐปิธานะ   ๑๑/๓๐๔/๒๕๗ 
ยถาภตูญาณ  ๓๑/๒๒๗/๓๘๓ 
ยถาภตูญาณทสัสนะ  ๑๖/๒๓/๔๑,๒๒/๒๔/๓๐,๒๒/๕๐/๕๑๘,๒๒/

๑๖๘/๒๘๒,๒๓/๖๕/๑๓๑,๒๓/๘๕/
๔๐๕,๒๔/๑/๒,๒๔/๑/๓๙๐,๒๔/๓/
๓๙๒,๒๔/๔/๓๙๔,๒๔/๕/๘,๓๑/๓๐/๔๘๕ 

ยทตัถยิะ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๓๑/๔๒๑ 
ยมกปาฏหิารยิ ์ ๓๓/๔/๗๐๑,๓๓/๕/๖๙๑,๓๓/๕/๗๑๒,๓๓/

๗/๖๓๔ 
ยมกะ,  พระ  ๑๗/๘๕/๑๔๗ 
ยมกะ, ขา้ราชบรพิาร  ๒๑/๑๘๗/๒๗๐ 
ยมกะ, ภเูขา  ๓๓/๕๗/๑๗๕ 
ยมตคัค,ิ ฤาษ ี ๕/๓๐๐/๑๓๐,๙/๒๘๕/๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/

๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓ 
ยมทคัคฤิาษ ี ๒๓/๕๒/๙๑ 
ยมทตู  ๒๕/๒๓๕/๑๐๕ 
ยมยกัษ์  ๒๘/๒๒๖๕/๕๓๓,๒๘/๒๒๘๕/๕๓๗ 
ยมราช  ๑๕/๓๓/๔๑ 
ยมโลก  ๑๕/๔๙/๖๓,๒๕/๔๔/๔๐,๒๖/๒๗/๑๗๒, 

๒๖/๗๖๗/๒๙๓, ๒๖/๘๐๗/๓๐๑ 
ยมะ  ๑๐/๓๔๐/๒๖๗ 
ยมนุา, แมน้ํ่า  ๗/๓๘๔/๒๘๐,๗/๓๘๕/๓๘๓,๑๐/๒๙๖/

๒๓๐,๑๐/๓๐๒/๒๓๖,๑๐/๓๓๘/๒๖๖,๑๙/
๙๒/๕๘,๑๙/๙๓/๕๘,๑๙/๙๔/๕๘,๑๙/๙๕/
๕๘,๒๓/๑๙/๒๔๗ 

ยศ x ๑๐/๑๙๗/๑๔๗,๑๐/๒/๒๑๓,๑๐/๒๘๔/
๒๑๕,๑๐/๒๘๔/๒๑๖,๑๑/๑๑/๑๐,๑๑/๑๕/
๑๓,๑๑/๑๖/๑๓,๑๑/๒๔๖/๒๐๑,๑๓/๑๔๕/
๑๖๑,๑๓/๓๗๓/๔๕๗ 

ยศทพิย ์x ๑๑/๒๐๑/๑๖๔,๑๑/๒๔๐/๑๙๖ 
ยศและเกยีรต ิx ๒๗/๕/๒๐๐,๒๗/๑๒๘/๑๘๒ 
ยศและความเสือ่มยศ x  ๓๓/๑๒๒/๗๗๔,๓๓/๑๒๒/๗๗๕ 



 

๘๕ 
 

 

๑๕๓๓๒ 
๑๕๓๓๓ 
๑๕๓๓๔ 
 
๑๕๓๓๕ 
๑๕๓๓๖ 
 
๑๕๓๓๗ 
๑๕๓๓๘ 
๑๕๓๓๙ 
๑๕๓๔๐ 
๑๕๓๔๑ 
๑๕๓๔๒ 
๑๕๓๔๓ 
๑๕๓๔๔ 
๑๕๓๔๕ 
๑๕๓๔๖ 
๑๕๓๔๗ 
๑๕๓๔๘ 
๑๕๓๔๙ 
๑๕๓๕๐ 
 
 

ยศศกัดิ ์x ๒๗/๙๓/๑๗๕ 
ยศสมบตั ิx ๒๗/๑๕๑/๔๙๖ 
ยสกากณัฑกบุตร, ภกิษุ    ๗/๔๔๖/๓๙๓,๗/๔๔๖/๓๔๔,๗/๔๔๖/

๓๙๕,๗/๔๔๗/๓๙๕ 
ยสกุลบตุร  ๓๗/๓๘๗/๔๐๑ 
ยสกุลบตุร, ลกูเศรษฐ ี ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๕/๓๒, ๔/๒๖/๓๑, ๔/๒๖/

๓๒ 
ยสปราสาท  ๓๓/๓๔/๗๑๕ 
ยสมทะ    ๓๕/๘๔๔/๕๔๙ 
ยสวด,ี พระเทว ี ๓๓/๑๘/๖๙๙,๓๓/๒๐/๖๐๕ 
ยสวดทีายวนั  ๓๓/๒๐/๖๗๙ 
ยสวดปีราสาท  ๓๓/๒๐/๖๔๓ 
ยสวา, กษตัรยิ ์ ๓๓/๑๗/๖๒๗ 
ยสวาปราสาท  ๓๓/๑๙/๖๐๕ 
ยสวาอุบาสก  ๓๓/๒๕/๖๔๙ 
ยสสะ  ๑๐/๓๔๐/๒๖๗ 
ยสะ, ภกิษุ  ๔/๓๐/๓๗, ๔/๓๑/๓๙ 
ยสะ, ลกูเศรษฐ ี  ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๖/๓๒, ๔/๒๗/๓๓ 
ยสตุตรปราสาท   ๓๓/๑๗/๖๓๒ 
ยโสชะ, พระ  ๕/๒๙๕/๑๑๙,๒๕/๒๓/๒๑๔ 
ยโสธระ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๓๕/๑๗๑๓๒/๒๑/๑๐๕ 
 

  
 
  ๓.๓ ศัพท์ที่ผ่าน 
 
   
ลำดับท่ี ศัพท ์    ที่มา 
๑๕๓๐๗ 
๑๕๓๐๘ 
๑๕๓๐๙ 

ยกวตัร ๓๖/๑๑๖/๑๗๗ 
ยถากรรม ๑๓/๓๐๖/๓๖๗ 
ยถากมัมปูคญาณ ๓๗/๓๗๗/๓๗๙,๔๐/๙/๘๘๒,๔๐/๑๐/



 

๘๖ 
 

 

 
 
 
๑๕๓๑๐ 
๑๕๓๑๑ 
๑๕๓๑๒ 
 
 
 
๑๕๓๑๓ 
๑๕๓๑๔ 
 
๑๕๓๑๕ 
๑๕๓๑๖ 
๑๕๓๑๗ 
๑๕๓๑๘ 
 
๑๕๓๑๙ 
๑๕๓๒๐ 
๑๕๓๒๑ 
๑๕๓๒๒ 
๑๕๓๒๓ 
 
๑๕๓๒๔ 
๑๕๓๒๕ 
 
 
 
๑๕๓๒๖ 
 
 
 
๑๕๓๒๗ 

๘๘๒,๔๐/๓๙/๖๖๔,๔๐/๔๐/๖๖๕,๔๐/๔๑/
๖๖๖,๔๐/๕๓/๘๑๘,๔๐/๙๓/๗๔๘,๔๐/๔๐๔/
๒๕๘,๔๐/๔๐๖/๒๕๙ 

ยถาทฏิฐปิธานะ ๑๑/๓๐๔/๒๕๗ 
ยถาภตูญาณ ๓๑/๒๒๗/๓๘๓ 
ยถาภตูญาณทสัสนะ ๑๖/๒๓/๔๑,๒๒/๒๔/๓๐,๒๒/๕๐/๕๑๘,๒๒/

๑๖๘/๒๘๒,๒๓/๖๕/๑๓๑,๒๓/๘๕/
๔๐๕,๒๔/๑/๒,๒๔/๑/๓๙๐,๒๔/๓/
๓๙๒,๒๔/๔/๓๙๔,๒๔/๕/๘,๓๑/๓๐/๔๘๕ 

ยทตัถยิะ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๓๑/๔๒๑ 
ยมกปาฏหิารยิ ์ ๓๓/๔/๗๐๑,๓๓/๕/๖๙๑,๓๓/๕/๗๑๒,๓๓/

๗/๖๓๔ 
ยมกะ,  พระ ๑๗/๘๕/๑๔๗ 
ยมกะ, ขา้ราชบรพิาร ๒๑/๑๘๗/๒๗๐ 
ยมกะ, ภเูขา ๓๓/๕๗/๑๗๕ 
ยมตคัค,ิ ฤาษ ี ๕/๓๐๐/๑๓๐,๙/๒๘๕/๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/

๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓ 
ยมทคัคฤิาษ ี ๒๓/๕๒/๙๑ 
ยมทตู ๒๕/๒๓๕/๑๐๕ 
ยมยกัษ ์ ๒๘/๒๒๖๕/๕๓๓,๒๘/๒๒๘๕/๕๓๗ 
ยมราช ๑๕/๓๓/๔๑ 
ยมโลก ๑๕/๔๙/๖๓,๒๕/๔๔/๔๐,๒๖/๒๗/๑๗๒, 

๒๖/๗๖๗/๒๙๓, ๒๖/๘๐๗/๓๐๑ 
ยมะ ๑๐/๓๔๐/๒๖๗ 
ยมนุา, แมน้ํ่า ๗/๓๘๔/๒๘๐,๗/๓๘๕/๓๘๓,๑๐/๒๙๖/

๒๓๐,๑๐/๓๐๒/๒๓๖,๑๐/๓๓๘/๒๖๖,๑๙/
๙๒/๕๘,๑๙/๙๓/๕๘,๑๙/๙๔/๕๘,๑๙/๙๕/
๕๘,๒๓/๑๙/๒๔๗ 

ยศ ๑๐/๑๙๗/๑๔๗,๑๐/๒/๒๑๓,๑๐/๒๘๔/
๒๑๕,๑๐/๒๘๔/๒๑๖,๑๑/๑๑/๑๐,๑๑/๑๕/
๑๓,๑๑/๑๖/๑๓,๑๑/๒๔๖/๒๐๑,๑๓/๑๔๕/
๑๖๑,๑๓/๓๗๓/๔๕๗ 

ยสกากณัฑกบุตร, ภกิษุ ๗/๔๔๖/๓๙๓,๗/๔๔๖/๓๔๔,๗/๔๔๖/



 

๘๗ 
 

 

 
๑๕๓๒๘ 
๑๕๓๒๙ 
 
๑๕๓๓๐ 
๑๕๓๓๑ 
๑๕๓๓๒ 
๑๕๓๓๓ 
๑๕๓๓๔ 
๑๕๓๓๕ 
๑๕๓๓๖ 
๑๕๓๓๗ 
๑๕๓๓๘ 
๑๕๓๓๙ 
๑๕๓๔๐ 
๑๕๓๔๑ 
๑๕๓๔๒ 
๑๕๓๔๓ 
 
 

๓๙๕,๗/๔๔๗/๓๙๕ 
ยสกุลบตุร ๓๗/๓๘๗/๔๐๑ 
ยสกุลบตุร, ลกูเศรษฐ ี ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๕/๓๒, ๔/๒๖/๓๑, ๔/๒๖/

๓๒ 
ยสปราสาท ๓๓/๓๔/๗๑๕ 
ยสมทะ   ๓๕/๘๔๔/๕๔๙ 
ยสวด,ี พระเทว ี ๓๓/๑๘/๖๙๙,๓๓/๒๐/๖๐๕ 
ยสวดทีายวนั ๓๓/๒๐/๖๗๙ 
ยสวดปีราสาท ๓๓/๒๐/๖๔๓ 
ยสวา, กษตัรยิ ์ ๓๓/๑๗/๖๒๗ 
ยสวาปราสาท ๓๓/๑๙/๖๐๕ 
ยสวาอุบาสก ๓๓/๒๕/๖๔๙ 
ยสสะ ๑๐/๓๔๐/๒๖๗ 
ยสะ, ภกิษุ ๔/๓๐/๓๗, ๔/๓๑/๓๙ 
ยสะ, ลกูเศรษฐ ี ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๖/๓๒, ๔/๒๗/๓๓ 
ยสตุตรปราสาท ๓๓/๑๗/๖๓๒ 
ยโสชะ, พระ ๕/๒๙๕/๑๑๙,๒๕/๒๓/๒๑๔ 
ยโสธระ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๓๕/๑๗๑๓๒/๒๑/๑๐๕ 
 

  
 กระบวนคัดเลือกศัพท์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้ศัพท์
พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
น่าสนใจและควรแก่การศึกษาเรียนรู้  
 
 ๔.เขียนนิยามคำศัพท์  
 เขียนนิยามคำศัพท์ เป็นกระบวนการที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพราะศัพท์ที่เขียนแต่ละ
ศัพท์คือก้าวแต่ละก้าวท่ีมุ่งไปสู่ความสำเร็จดังนั้นจำต้องมีข้ันตอน ประกอบด้วย  
  ๑. ประชุม 
  การประชมุทำความเข้าใจก่อนว่า จะเขียนศัพท์อย่างไร และวางกรอบในการ
นำเสนอคำศัพท์ ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒  



 

๘๘ 
 

 

  ๒.มอบคำศัพท์  
  การมอบคำศัพท์นั้น จะต้องมีรายช่ือผู้ที่จะเขียน มีใครบ้าง และดำเนินการเชิญให้
เขียน ประกอบด้วยเอกสาร ๔ ชิ้น กล่าวคือ 
   ๑) จดหมายเชิญ ระบุจำนวนศัพท์ ค่าตอบแทน ระยะเวลาดำเนินการ ในการ
ทำจดหมายเชิญ จะระบุจำนวนศัพท์ที่ให้เขียน ครั้งละ ๑๐๐ ศัพท์เป็นเกณฑ์ 
   ๒) ศัพท์ที่จะให้เขียน มีอะไรบ้าง 
   ๓) รายช่ือผู้รับเขียน  มีใครบ้าง ระบุวันรับศัพท์ไปเขียน 
 เพื่อให้เห็นตัวอย่างทั้ง ๓ กรณี จะได้เสนอตัวอย่างประกอบดังนี้ 
  ๑.จดหมายเชิญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๙ 
 

 

 

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ช้ัน ๓ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ 
ท่ี ศธ ๖๑๐๐.๗/ วันท่ี          มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เร่ือง มอบคำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ต้ังแต่ลำดับท่ี ๑๕๘๐๑ ถึงลำดับที่ ๑๕๙๐๐ 
เรียน พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร.  
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดำเนินงานโครงการวิจัย พจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือจัดทำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย จากหมวดอักษร วรรค ป คือ (บ) ป ผ (ฝ) พ (ฟ) ภ ม. ความทราบแล้ว น้ัน 
 เพ่ือให้โครงการนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประธานคณะผู้บริหารโครงการวิจัย ได้
มอบให้คณะทำงานดำเนินการตามนัยยะของโครงการวิจัยปีท่ี ๑ ท่ีผ่านมา ตามมติท่ีประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เห็นชอบให้มอบคำศัพท์ดรรชนีพระไตรปิฎกให้แกผู่้เขียนรบั
ไปดำเนินการเขียนในจำนวนท่ีเหมาะสม โดยมีค่าตอบแทนในการเขียนคำศัพท์ ศัพท์ละ ๑๐๐ บาท     
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในโครงการวิจัยปีท่ี ๒-๓ มีงบประมาณท่ีได้ลดลงเหลือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้
จ่ายค่าตอบแทนเขียนคำศัพท์ เหลือศัพท์ละ ๙๐ บาท (เก้าสิบบาทถ้วน)  สำหรับในโครงการวิจัยปีท่ี ๔ 
มีงบประมาณท่ีได้ลดลงเหลอื ๙๕๐,๐๐๐ บาท เก้าแสนบาทถ้วน) ดังน้ัน  จึงขอจ่ายค่าตอบแทนเขียน
คำศัพท์ เหลือศัพท์ละ ๘๕ บาท (แปดสิบห้าบาทถ้วน)  ในโครงการวิจัยปีที ่๔ โดยให้ผู้เขียนคำศัพทไ์ด้
ส่งผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์ http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/lxc/login.php     พจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ท้ังน้ีการจะจ่าย
ค่าตอบแทนนั้น คำศัพท์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะผู้บริหารโครงการวิจัย พจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย น้ัน  

เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ จึงขอเชิญท่านเป็นผู้เขียนคำศัพท์
พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน 
๑๐๐ ศัพท์ ต้ังแต่ลำดับที่ ๑๕๘๐๑ ถึงลำดับที่ ๑๕๙๐๐ ตามจำนวนคำศัพท์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเขียนต่อไป  

 (พระมหาธิติ  อนุภทฺโท) 
 ผู้อำนวยการกองวิชาการ 
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002 พระครสิูริ รับศัพท์เมื่อ ๑ เมษายน 2559 ลำดับที่ 15801-15900 
 
ทีม่า ศพัท ์ ทีม่า 
15801 
15802 
 
 
15803 
15804 
15805 
15806 
15807 
 
 
15808 
15809 
15810 
 
15811 
 
15812 
 
15813 
 
15814 
 
 
15815 
 
 
 
 

รสดนิ ๑๕/๑๗๐/๒๒๗ 
รสตณัหา ๑๐/๑๐๑/๖๐,๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/

๓๓๔,๑๑/๓๒๓/๓๑๘,๑๑/๓๕๖/
๓๘๙,๑๗/๓๐๙/๓๒๕,๑๗/๓๒๙/๓๓๙ 

รสทพิย ์ ๑๑/๒๐๑/๑๖๔,๑๑/๒๔๐/๑๙๖ 
รสทีค่วรเสพ ๑๐/๓๖๕/๒๙๒ 
รสทีพ่งึรูแ้จง้ ๑๐/๓๖๕/๒๙๒ 
รสทีไ่มค่วรเสพ ๑๐/๓๖๕/๒๙๒ 
รสธาตุ ๑๖/๘๕/๑๖๙,๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/

๑๙๑,๓๕/๑๘๔/๑๔๓,๓๖/๓๒/๑๑,๓๗/
๒๐/๑๗ 

รสนิมติ  ๑๗/๓/๒๕๕๖,๓๗/๖๙๖/๗๔๓ 
รสบณัฑติ ๓๓/๑๔๓/๗๔๕ 
รสราคะ ๓๗/๗๐๔/๗๕๓,๓๗/๗๗๒/๘๑๒,๓๗/

๗๗๔/๘๑๓ 
รสวจิาร ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔,๓๑/๓/

๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐ 
รสวติก ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔,๓๑/๓/

๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๙๐ 
รสสมบตั ิ ๔๑/๘/๕๖๓,๔๑/๙/๕๕๓,๔๓/๓๙๘/

๒๓๔ 
รสสญัเจตนา ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๓,๑๗/๕๖/

๘๔,๑๗/๓๐๘/๓๒๕,๑๗/๓๒๘/
๓๓๙,๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙ 

รสสญัญา ๑๐/๔๐๐/๓๓๐,๑๐/๔๐๑/๓๓๓,๑๑/
๓๒๓/๓๑๘,๑๑/๓๒๓/๓๑๖,๑๗/๕๖/
๘๔,๑๗/๕๗/๘๙,๑๗/๓๐๗/๓๒๔,๑๗/
๓๒๗/๓๓๘,๑๘/๑๑๗/๑๓๕,๒๒/๖๓/
๕๗๕ 
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15816 
15817 
 
 
 
15818 
 
15819 
15820 
15821 
 
 
15822 
15823 
 
15824 
 
15825 
 
15826 
 
15827 
 
 
 
15828 
15829 
15830 
15831 
 
 
 
15832 

รสแหง่ธรรม ๒๕/๓๕๔/๑๔๔ 
รสายตนะ ๑๑/๓๖๐/๔๓๐,๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/

๑๙๑,๓๕/๑๖๕/๑๑๗,๓๖/๒๓/๙,๓๗/๑๙/
๑๗,๓๗/๔๗๑/๕๐๒,๓๗/๕๑๙/
๕๕๘,๔๐/๒/๓,๔๐/๑๐/๙ 

รสารมณ์ ๕/๒๔๔/๑๑, ๕/๒๔๔/๑๒,๒๗/๓๔๐/
๕๒๙,๓๗/๒๘๙/๑๙๒ 

รองเทา้แกว้มณี,รองเทา้เงนิ ๓๒/๑๔๔/๕๙๙ 
รอยกงจกัร ๒๑/๓๖/๕๘ 
รอยเทา้ชา้ง ๑๒/๒๘๘/๓๑๘,๑๒/๓๐๐/๓๒๙,๑๕/

๑๒๘/๑๕๑,๑๙/๑๔๐/๗๕,๑๙/๕๒๔/
๓๓๙,๒๔/๑๕/๒๘ 

รอยพระบาท ๒๑/๓๖/๕๘ 
ระคน  ๓๗/๗๖๘/๘๐๙,๓๗/๗๗๑/๘๑๑,๓๗/

๗๗๓/๘๑๒ 
ระด ู ๑๑/๑๑๔/๘๕,๑๒/๔๐๘/๔๔๓,๑๓/๔๐๒/

๕๐๓,๑๘/๒๘๒/๓๑๔ 
ระมาด ๒๘/๒๖๗/๑๒๙,๒๘/๕๓๖/๑๓๔,๒๘/

๑๔๑๒/๔๐๓ 
ระลกึชอบ ๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/

๔๐๒/๓๓๕ 
ระลกึชาต ิ ๙/๓๑/๑๒,๙/๓๒/๑๓,๙/๓๓/๑๔,๙/

๒๔๔/๘๑,๑๓/๑๔/๑๗,๑๓/๒๘/๓๑,๑๓/
๔๙/๔๖,๑๖/๗๐/๑๔๖,๒๐/๒๒๗/
๒๙,๒๐/๒๔๔/๓๑,๒๒/๒/๔๑๓ 

ระอา ๑๒/๒๑๗/๒๒๘ 
รกัขติวนั ๕/๔๖๗/๓๕๙ 
รกัดาํ ๒๘/๑๙๙๑/๔๙๕ 
รกัษาอุโบสถ ๔๑/๒๕/๔๗๔,๔๑/๔๕/๕๐๗,๔๑/๔๖/

๓๓๙,๔๑/๗๔/๔๔๖,๔๒/๙/๑๑๑,๔๒/
๑๙/๑๐,๔๒/๑๘/๒๘๑,๔๒/๓๕/
๑๒๔,๔๒/๖๕/๔๖๗,๔๒/๙๘/๕๒ 

รงัเกยีจบาป ๑๒/๑๕๕/๑๕๘ 
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15833 
15834 
15835 
15836 
 
15837 
15838 
15839 
15840 
 
15841 
 
 
15842 
15843 
15844 
 
 
 
15845 
15846 
15847 
15848 
15849 
15850 
15851 
15852 
15853 
 
 
 
15854 
15855 

รงัของโรค ๒๕/๑๔๘/๗๘ 
รงัผึง้ ๑๓/๒๔๐/๒๘๓ 
รชัชุมาลา, ชือ่ ๒๖/๘๓๓/๙๖, ๒๖/๘๔๒/๙๗ 
รชัสมยั ๑๑/๑๗๒/๑๓๑,๑๑/๑๗๓/๑๓๒,๑๑/

๑๗๔/๑๓๒,๑๑/๑๗๕/๑๓๕ 
รฏัฐปาละ, กุลบตุร ๑๓/๒๙๔/๓๕๐,๑/๓๔๖/๓๘๒ 
รฏัฐกิะ, ชฎลิ ๓๓/๑๑/๖๔๐ 
รฐั ๑๐/๓๐๘/๒๔๒,๑๕/๗๒/๗๙ 
รฐับาล, พระ, ภกิษุ ๓๓/๑๘๙/๓๖๒,๒๐/๒๑๐/๒๘,๓๒/๑๐๗/

๑๑๗ 
รฐัสมีา ๒๗/๒๐/๕๙๗,๒๗/๑๔๖/๔๙๕,๒๗/

๑๔๗/๔๙๕,๒๗/๑๕๐/๔๒๒,๒๗/๑๘๖/
๕๐๒,๒๗/๓๐๑/๕๒๒ 

รดัประคน ๒๖/๙๖๑/๑๑๗ 
รดัประคนทอง ๒๖/๗๐๕/๘๑ 
รตัตญัญ ู ๑๐/๑๓๖/๘๒,๑๐/๒๗๖/๒๐๗,๑๐/๒๗๗/

๒๐๘,๑๒/๓๔๗/๓๘๐,๑๓/๑๔๕/
๑๖๒,๒๐/๑๘๘/๒๕,๒๐/๒๓๕/๓๐,๒๒/
๘๘/๑๕๖,๒๓/๒๓/๓๗,๒๓/๒๘/๔๓ 

รตัตญัญมูทะ   ๓๕/๘๔๔/๕๔๘ 
รตัตกิาล ๒๗/๓๓/๕๔๓ 
รตัตเิฉท  ๖/๘๓/๑๖๔,๖/๙๒/๑๘๕ 
รตันจงกรม ๓๓/๑๕/๕๕๘ 
รตันเจดยี ์ ๒๖/๑๒๐๔/๑๕๑ 
รตันชาต ิ ๒๖/๖๖๒/๗๔ 
รตันปัชชละ, พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒/๖๐/๒๘๔ 
รตันมณฑป ๓๓/๒๗๖/๔๙๑ 
รตันะ ๒/๕๐๖/๕๙๗,๙/๑๕/๖,๙/๑๕/๗,๙/๑๙๙/

๖๘,๑๐/๒๔๒/๑๘๒,๑๐/๒๕๙/๑๙๒,๑๐/
๒๕๙/๑๙๓,๑๐/๒๗๒/๒๐๔,๑๕/๕๑/
๖๗,๑๗/๗๖/๑๑๖,๒๐/๑๖๑/๑๒๔ 

รตันะคอืแกว้มณี ๒๘/๑๖๓๔/๔๔๓ 
รตันะคอืโพชฌงค ์ ๓๓/๒๘๖/๓๓๐ 



 

๙๓ 
 

 

15856 
15857 
15858 
15859 
15860 
15861 
15862 
15863 
15864 
15865 
15866 
 
 
 
15867 
 
 
 
15868 
15869 
 
 
 
15870 
15871 
15872 
15873 
 
15874 
15875 
15876 
15877 
15878 

รตันะนานปัประการ ๒๘/๑๘๔๔/๔๗๔ 
รตันะและมาลยั ๒๗/๓๙/๑๖ 
รตันาวด,ี กนินร ี ๒๘/๖๒๕/๒๗๙ 
รมัมกพราหมณ์ ๑๒/๒๗๒/๒๙๕ 
รมัมกะ, กรุง ๓๒/๔๑๔/๖๔ 
รมัมวด,ี กรุง ๓๓/๑๘/๕๙๔,๓๓/๒๕/๕๙๙ 
รมัมอุบาสก ๓๓/๒๓/๖๒๒,๓๓/๒๕/๗๐๐ 
รมัมะ, พระโอรส ๓๓/๑๘/๖๓๒ 
รมัมาอุบาสกิา ๓๓/๒๐/๖๗๔ 
รัว้หนาม ๑๑/๒๐๒/๑๖๔ 
รศัม ี ๑๑/๓๘/๒๘,๑๑/๑๒๑/๙๐,๑๑/๑๒๘/

๙๔,๑๑/๒๗๕/๒๑๙,๑๒/๕๑๓/๕๕๑,๑๔/
๒๓๒/๒๗๒,๑๔/๒๘๖/๓๔๓,๒๐/๘๑/
๓๐๗,๒๑/๑๔๒/๒๐๙,๒๖/๑/๑ 

รศัมกีาย ๒๖/๑๗/๔,๒๖/๔๕/๙,๒๖/๖๒/๑๑,๒๖/
๖๖/๑๒, ๒๖/๗๘/๑๔,๒๖/๘๔/๑๕,๒๖/
๘๗/๑๕,๒๖/๙๒/๑๖, ๒๖/๙๕/๑๖,๒๖/
๑๐๗/๑๘,๒๖/๒๓๙/๔๐,๒๖/๒๔๐/๔๐ 

รากเงา่ของพรหมจรรย ์ ๒๖/๑๐๓๐/๕๐๙ 
รากษส ๒๗/๙๑/๘๘,๒๗/๑๓๒/๕๔,๒๗/๑๘๖/

๑๙๕,๒๗/๑๘๗/๑๙๕,๒๗/๒๒๙/
๕๗๒,๒๗/๓๐๙/๕๘๕,๒๗/๓๑๑/
๕๘๕,๒๗/๓๒๑/๕๘๖,๒๘/๕๓๖/๑๓๔ 

รากเหงา้แห่งกเิลสเครือ่งเนิน่ชา้ ๒๕/๙๒๓/๗๒๒ 
รากเหงา้แห่งกุศล ๑๒/๘๙/๘๒ 
รากเหงา้แห่งตณัหา ๒๕/๓๓๗/๑๓๘ 
รากเหงา้แห่งทุกข ์ ๑๐/๑๕๕/๑๐๐,๑๔/๖๕/๗๑,๑๘/๑๐๓/

๑๑๔,๑๘/๓๖๓/๔๑๘ 
รากเหงา้แห่งอกุศล ๑๒/๘๙/๘๒ 
รากแหง่ความโกรธ ๒๙/๒๐๓/๕๙๓ 
รากแหง่ความดหูมิน่ ๒๙/๒๐๓/๕๙๓ 
รากอกุศลธรรม ๒๕/๑๔/๕๐๑,๒๕/๓๗๒/๕๘๖ 
ราคจรติ ๒๙/๑๕๖/๔๓๐ 



 

๙๔ 
 

 

15879 
15880 
15881 
 
 
 
15882 
15883 
 
15884 
 
15885 
15886 
15887 
15888 
15889 
15890 
15891 
15892 
15893 
15894 
15895 
15896 
15897 
15898 
15899 
15900 

ราคเปยยาล ๒๐/๑๘๖/๔๑๑ 
ราคสญัญา ๓๑/๒๑๔/๓๕๖ 
ราคะ ๑/๖/๔, ๑/๘/๔, ๑/๑๙/๑๒, ๑/๓๘/๒๖,๑/

๒๓๔/๒๕๐,๔/๕/๙, ๔/๗/๑๑, ๔/๕๔/
๖๓,๕/๒๔๔/๙, ๕/๒๔๔/๑๐, ๕/๒๔๔/
๑๑,๙/๖๓/๒๕,๙/๒๔๒/๘๐ 

ราคะทีต่อ้งประหาณดว้ยมรรคเบือ้งบน  ๓ ๔๓/๓๗/๔๒๗ 
ราคะทีต่อ้งประหาณดว้ยโสดาปัตตมิรรค ๔๑/๗๑/๑๙๗,๔๓/๑๔/๔๑๓,๔๓/๑๗/

๔๑๕ 
ราคะทีเ่ป็นเหตุไปสูอ่บาย ๒๒/๘๙/๖๑๔,๒๒/๙๐/๖๑๕,๒๒/๙๑/

๖๑๖ 
ราคะทีเ่ป็นอดตี ๓๗/๒๙๑/๑๙๙ 
ราคะทีม่ธีรรมภายในตนเป็นอารมณ์ ๔๑/๑๔/๖๒๑ 
ราคะทีม่ปีรติตะเป็นอารมณ์ ๑๘/๔๗๑ 
ราคะทีม่ปีีต ิ ๔๓/๑๕๑/๕๐๒ 
ราคะทีม่มีหคัคตะเป็นอารมณ์ ๔๑/๑๘/๔๗๑ 
ราคะทีม่อีดตีธรรมเป็นอารมณ์ ๔๑/๒๐/๕๗๔,๔๑/๒๒/๕๗๖ 
ราคะทีไ่มต่อ้งประหาณดว้ยมรรคเบือ้งบน ๔๓/๓๗/๔๒๘ 
ราคะทีไ่มแ่น่นอนโดยอาการทัง้สอง ๔๑/๔๗/๕๐๘ 
ราคะทีไ่มม่ปีีต ิ ๔๓/๑๕๑/๕๐๑ 
ราคะทีไ่มส่หรคตดว้ยสขุ ๔๓/๑๗๔/๕๑๘ 
ราคะทีว่ปิปยตุจากคนัถะ ๔๒/๗๓/๓๖๕,๔๒/๘๕/๓๗๒ 
ราคะทีว่ปิปยตุจากทฏิฐ ิ ๔๓/๖๗/๓๒๔,๔๓/๗๐/๓๒๖ 
ราคะทีว่ปิปยตุจากปรามาส ๔๒/๖๔/๔๖๗,๔๒/๗๓/๔๗๒ 
ราคะทีส่หรคตดว้ยอุเบกขา ๔๑/๑๙/๑๓๖ 
ราคะทีส่ ัง่สม  ๓๗/๗๓๗/๗๘๑ 
ราคะทีส่มัปยตุดว้ยปรามาส ๔๒/๖๕/๔๖๘,๔๒/๗๒/๔๗๒ 
 
 

  
 
 



 

๙๕ 
 

 

ตัวอย่างรายชื่อบุคคลท่ีรับศัพท์พจนานุกรมไปเขียนมีดังน้ี 
หมวดอักษร วรรค ป คือ  ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อํ (สระท้ังหมด)   ปี 2558-2559 

 
ปีงบ  

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล จำนวนศัพท์ ลำดับศัพท์ท่ี ว/ด/ปี ท่ีรับ
ศัพท์ 

หมาย
เหตุ 

001 นายสุชญา ศิรธัิญภร 150 15651-15800 28มีค59  
002 พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร. 100 15801-15900 29มีค59  
003 พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ  100 15901-16000 1เมย2559  
004 พระมหาบุญเกิด  ปญญฺาปวุฑฺฒี 100 16001-16100 1เมย2559  
005 พระมหาเกรียงไกร  โสภณจิตฺโต  100 16101-16200  1เมย2559   
006 พระมหาสมเดช ตปสีโล 100 16201-16300  2เมย2559   
007 พระมหาถาวร ถาวรเมธี 100 16301-16400  2เมย2559   
008 ผศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ 100 16501-16600  7เมย2559   
009 ดร.เดชา กัปโก  100 16401-16500  8เมย2559   
 สำหรับคนเก่า บางคร้ัง ก็ส่งตัวอย่างในการทำรูปเล่มให้ด้วย   ในกรณีคนที่เป็นผู้เขียน
ใหม่ ก็จะแนบเกณฑ์ ๙ ข้อ ส่งไปให้ด้วย  
 
 ๓.เขียนศัพท์ 
 ในการเขียนศัพท์ เป็นเทคนิคการค้นคว้าของแต่ละคน แต่กรอบท่ีขาดไม่ได้ ก็คือ 
พจนานุกรม พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเกณฑ์และสิ่งท่ีขาดไม่ได้ ก็คือ โปรแกรมพระไตรปิฎก 
mcutrai ซ่ึงต้องใช้ในการศึกษาค้นคว้า และคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ได้ ต้องเป็นรุ่นที่ window รุ่นที่
ต่ำกว่า xp ลงไป จึงจะเสถียร สามารถเปิดโปรแกรมค้นคว้าได้ 
 ในกรณีคำศัพท์นั้น หากไม่พบ เนื่องจากศัพท์เขียนฉีกศัพท์ไว้ ให้พิมพ์ค้นหาเพียงคร่ึง
ศัพท์แล้วหาคำนั้น ก็จะพบ ส่วนมากพบในกรณีที่ศัพท์นั้น เป็นศัพท์ยาก  
 อีกกรณีหนึ่ง ในกรณีหากไม่พบจริง  ก็ใช้วิธีนำเล่มพระไตรปิฎกเล่มนั้นมาเปิดหา ให้
กำหนด เล่ม ข้อ และหน้าไว้ และเปิดค้นหา  ก็จะพบ  



 

๙๖ 
 

 

 ในกรณีไม่พบจริงๆ ก็ค้นหาศัพท์บริบทข้างเคียงเฉพาะเล่มนั้นๆ  ก็จะพบหรือหากใช้ทุก
อย่างแล้วยังไม่พบอีก ก็ใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่ง ซีดีรอม ฉบบัธรรมทาน จัดทำโดยคณะ
สงฆ์ (ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย) นำมาใช้ค้นคว้า ก็เป็นอีกแรงหน่ึงท่ีจะให้การค้นคว้าประสบ
ความสำเร็จได้ นอกจากนั้นหนังสืออื่นๆ เก่ียวกับศัพท์พจนานุกรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ก็จำเป็นต้อง
นำมาใช้ในการค้นคว้าอย่างพร้อมมูล  
 สิ่งท่ีช่วยในการค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการรู้ข้อกำหนดพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬา เฉพาะเล่มท่ีมีหลายคัมภีร์ ในเล่มเดียนกัน ซึ่งช่วยได้ระดับหน่ึง ดังจะได้นำมากล่าวไว้ดังนี้ 

ท่ี เล่ม ช่ือคัมภีร์ หน้าท่ี ถึงหน้าท่ี 
1 20 เอกก. 1 56 
  ทุก. 57 138 
  ติก. 139 411 
2 22 ปญฺจก. 1 409 
  ฉกฺก. 411 644 
3 23 สตฺตก. 1 192 
  อฏฺฐก. 193 424 
  นวก. 425 564 
4 24 ทสก. 1 388 
  เอกาทสก. 389 449 
5 25 ขุ.ขุ. 1 22 
  ขุ.ธ. 23 170 
  ขุ.อุ. 171 344 
  ขุ.อิติ 345 498 
  ขุ.สุ. 499 784 
6 26 ขุ.วิ 1 166 
  ขุ.เปต 167 302 
  ขุ.เถร. 303 550 
  ขุ.เถรี. 551 640 
7 27 เอกก. 1 61 
 27 ทุก. 62 119 
 27 ติก. 120 155 



 

๙๗ 
 

 

 27 จตุกฺก. 156 198 
 27 ปญฺจก. 199 226 
 27 ฉกฺก. 227 254 
 27 สตฺตก. 255 284 
 27 อฏฺฐก. 285 300 
 27 นวก. 301 320 
 27 ทสก. 321 353 
 27 เอกาทสก. 354 373 
 27 ทวาทสก. 374 395 
 27 เตรสก 396 422 
 27 ปกิณณก. 423 468 
 27 วีสติ. 469 537 
 27 ติงสติ. 538 594 
 27 จตฺตาลีส 595 636 
8 28 ปญฺญาส. 1 34 
  สฏฺฐิ. 35 54 
  สตฺตติ. 55 84 
  อสีติ 85 182 
  มหานิบาต 183 560 
9 33 ขุ.อป. 1 364 
  ขุ.อป.(เถริยาปทาน) 365 552 
  ขุ.พุทฺธ. 553 726 
  ขุ.จริยา. 727 778 

10 36 อภิ.ธา. 1 134 
  อภิ.ปุ. 135 232 

 
 
 หรือเก่ียวกับข้อกำหนดในการอ้างอิงหนังสืออรรถกถาชาดก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๙๑ เล่ม  และอรรถกถาอื่นๆ ก็ควรกำหนดไว้ เพื่อช่วยการค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้  
ท่ี เล่ม ช่ือคัมภีร์ หน้าท่ี ถึงหน้า 



 

๙๘ 
 

 

1 55 เอกก.(วรรค1-4)   
2 56 เอกก.(วรรค5-14)   
3 57 ทุก(วรรค1-10)   
4 58 ติก-ปัญจก.   
5 59 ฉักก-ทสก   
6 60 เอกาทสก-ปกณิณก   
7 61 วีสติ-จัตตาลีส   
8 62 ปัญญาส-อสีติ   
9 63 มหานิบาต-มโหสธ   
10 64 มหานิบาต-ภูริทัต-เวสสันดร   
  วิ.มหา.1.พาหิร 5 202 
  วิ.มหา.1.ปาราชิกกัณฑปฐม 209 306 
  วิ.มหา.1.ทุต ตติย จตุตถ 307 559 
  วิ.มหา.2สํฆา,อนิยต,นิสสัค 1 252 
  วิ.มหา.2 ปาจิตปาฏิเสขิย 253 461 
  วิ.ภิกฺขุนี 2.ปาราชิก-ปาฏิ 462 528 
  วิ.ม.3 มหาวรรค มหา-ปวา 1 162 
  วิ.ม.3มหาวรรคจัม-โกสมั 163 250 
  วิ.ม.3 จูฬ กัมม-สมถ 251 301 
  วิ.ม.3จูฬ ขุทท-สตฺตสติก 302 416 
  วิ.ม.3 ปริวาร โสฬส-ปญัจวัค 417 573 
  มู.1มูลปริยายมี10สูตร 3 317 
  มู.1สีหนาท ม1ี0สูตร 320 423 
  มู.2โอปัมมมสีตูร 1 141 
  มู.2มหายมก มี 10สูตร 142 234 
  มู.2จูฬยมก ม1ี0 สูตร 235 331 
  ม.ม.คหปติ(10)ภิกขุ(10) 1 143 
  ม.ม.ปริพาราชพราหมณ(30) 144 324 
  ม.อุ.เทวทหอนุปทสุญญ 1 173 
  ม.อุ.วิภังค สฬายตน 174 260 



 

๙๙ 
 

 

  สํ.นื.2พุทธ-ภิกขุ(10สังยุต) 1 272 
  สํ.ข.2นกุลปิตุ-ฌาน(13สังยุต 273 386 
  สํ.สฬา.3สฬา-อัพยากต 1 176 
  สํ.ม.มัคค-สัจจ(12สังยุต) 177 383 
  สุตต 1 อุรควรรค 1 286 
  สุตต 2 จุฬวรรค (14สูตร) 1 187 
  สุตต 2 มหาวรรค(12สูตร) 201 344 
  สุตต2อัฏฐกวรรค 345 420 
  สุตต2 421 461 
  เถร 1เอกก(วรรค1-12) 23 370 
  เถร 1ทุกนิบาต(วรรค1-5) 371 522 
  เถร 1 ติกนิบาต มีวรรค1 523 582 
  เถร 2 จตุกก-จุททสก 1 276 
  เถร 2 โสฬสก วีสติ ตึส  277 505 
  เถร 2 ปญัญาส สัฏฐ ิมหาน ิ 506 604 
  ปฏิ.1มหาวรรคญาณ1-67 1 401 
  ปฏิ.2มหา.ทิอาอินวิ 1 214 
  ปฏิ.2ยุคันธรวรรคปฏิธัมปัญ 215 376 

 
 การเขียนศัพท์จำเป็นต้องเขียนตามกรอบที่ส่งศัพท์ไปให้  เพราะหากไปใช้วางกรอบใหม่  
ศัพท์ท่ีส่งมา บางคร้ังการอ้างอิงที่มาจะสลับหมด ดังนั้น เพื่อความสะดวกและทำงานง่าย 
จำเป็นต้องเขียนในกรอบศัพท์ที่ได้รับมา 
 การเขียนศัพท์ หากศัพท์มีหลายความหมาย  ก็ใช้เลขข้อกำกับข้างหน้า เช่น  
ยางเหนียว : 1.ตัณหา ดังคำในปฐมภวสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  อานนท์    เพราะเหตุน้ีแล    

กรรม จึงช่ือว่าเป็นไร่นา วิญญาณจึงช่ือว่าเป็นพืช    ตัณหาจึงช่ือว่าเป็นยางเหนียว 
วิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๗/๓๐๑,๒๐/๗๘/๓๐๒ 

 2.ยางที่เกิดจากต้นไม้ ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ต้นไม้งอกงามเพราะยางเหนียว
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๘/๒๕๐) 



 

๑๐๐ 
 

 

 3.ยางเหนียวจากข้าวสุก อรรถกถาอธิบายถึงยางเหนียวชนิดน้ีไว้ในวิธีหล่อสันถัต  มัก
ใช้ยางเหนียวเช่นน้ำข้าวเทลงบนพื้นท่ีเรียบแล้วเอาขนโปรยลาดลงบนยางเหนียว  
(วิ.อ.(บาลี) ๒/๕๔๒/๑๙๒) 

วิสาสะ : 1. ความคุน้เคย, ความสนิทสนม การถอืวา่เป็นกนัเอง, ในทางพระวนิยั การ
ถอืเอาของของผูอ้ื่นทีจ่ดัวา่เป็นการถอืวสิสาสะ  ๕ ประการ คอื ๑. เคยเหน็กนั
มา ๒.  เคยคบกนัมา๓. เคยบอกอนุญาตไว ้๔. เขายงัมชีวีติอยู ่๕. รูว้า่ เมือ่เรา
ถอืเอาแลว้ เขา(ผูเ้ป็นเจา้ของ)จะพอใจ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ภกิษุ ๒ รปูเป็น
เพือ่นกนั ภกิษุรปูหน่ึงเขา้ไปบณิฑบาตยงัหมูบ่า้น เมือ่ภกิษุเจา้หน้าทีก่าํลงัแจก
ของขบเคีย้วแก่สงฆ ์  ภกิษุรปูทีเ่ป็นเพือ่นรบัเอาสว่นแบ่งของเพือ่นไปแลว้ถอื
วสิาสะฉนัสว่นแบ่งของภกิษุนัน้ หรอืดงัคาํในมหาวรรควา่ ในระหวา่งทาง    
ภกิษุผูร้บัฝากถอืเอาเองเพราะวสิาสะกบัผูร้บั อยา่งนี้ชือ่วา่ถอืเอาไมถู่กตอ้ง แต่
ถอืเอาเพราะวสิาสะกบัผูฝ้าก ชือ่วา่ถอืเอาถูกตอ้ง,ในมหาวรรคอธบิายถงึ
คุณสมบตัไิวว้า่ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหผู้้
ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ๕ อยา่งถอืวสิาสะได ้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๔๖/๑๑๒,ว.ิม.
(ไทย) ๕/๓๗๘/๒๕๓, ๕/๓๗๘/๒๕๔, ๕/๓๗๘/๒๕๕,๕/๓๕๖/๒๒๙), บดัน้ีนิยม
เขยีน วิสาสะ  

 2. ความนอนใจ ดงัพทุธดาํรสัวา่ ภกิษุเธอยงัไมถ่งึความสิน้อาสวะแลว้อยา่ไดถ้งึ
วิสสาสะ (ความนอนใจ) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

วีณา, ชื่อ : 1.ชือ่เทพธดิาน้อยองคห์น่ึง เล่นพณิ เป็น ๑ ในเหล่าดุรยิเทพหกหมืน่องค ์  มี
ปรากฏในทาสวีมิาน ทีเ่ทพธดิาองคห์น่ึง กล่าวแก่พระมหาโมคคลัลานเถระวา่ 
ทา้วสกักเทวราชผูท้รงอาํนาจเชญิดฉินัมา  เหล่าดุรยิเทพหกหมืน่องค ์ ชว่ยกนั
ปลุกเรา้ดฉินั ใหเ้กดิปีตโิสมนสั ไดแ้ก่เทพบุตรมนีามวา่อาลมัพะ คคัคระ ภมีะ 
สาธุวาท ีปสงัสยิะ โปกขระและสุผสัสะ เหล่าเทพธดิาน้อยๆ มนีามวา่ วณีา โมก
ขา นนัทา สุนนัทา โสณทนินา สจุมิหติา อลมัพสุา  มสิสเกสแีละบุณฑรกิา  (ข.ุ
ว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๖/๓๐) 

 2.พณิ  มปีรากฏในวณีาถณูชาดก (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๖๓/๑๐๙) 
 ในการเขียนคำศัพท์นั้น ผู้เขียนคำศัพท์ จะมีข้อที่ควรกำหนด  ๕ ประการ คือ  
  ๑.การจัดรูปแบบ  
  การจัดรูปแบบ ให้เป็นไปตามที่กำหนด ๙ ข้อ ซ่ึงกล่าวมาแล้วในบทท่ี ๒ แต่จะ
สรุปให้ส้ันได้ดังนี้ คือ 
   ๑. เขียนบทนิยาม ศัพท์พจนานุกรม ต้องให้ความหมายเฉพาะและอธิบายความ
ในเรื่องที่เก่ียวข้อง ปรับสำนวนภาษาให้อ่านง่าย และควรสรุปเป็นของผู้เรียบเรียง  



 

๑๐๑ 
 

 

   ๒. อธิบายความให้ความหมายของคำศัพท์ ให้ดูฐานะของคำนั้นๆว่า คำไหน 
ควรเขียนยาว คำไหนควรเขียนสั้น  
   ๓. อธิบายคำศัพท์ในคัมภีร์หลัก เช่น บุคคล ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก ต้องปรับให้
ตรงกับธรรมชาติของคำน้ันๆ หรือศัพท์ธรรมะ ให้วงเล็บคำภาษาบาลีไว้ เพ่ือไม่ให้ความหมายด้ินได้  

  ๔. ให้ดูเทียบเคียงคำศัพท์พจนานุกรมที่ทำไว้แล้ว เช่น ๑) Dictionary of  
pali proper names เล่ม ๑-๒ ของ G.P. Malalasakera  ๒) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล
ศัพท์ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๓) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ๔) 
คัมภีร์อภิธานวรรณนา ของพระมหาสมปอง มุทิโต ๕) คำวัดอธิบายศัพท์และแปลความหมาย ของพระ
ธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ๖) หนังสือพจนานุกรมอื่นๆ 

  ๕. คำศัพท์ไหนมาในคัมภีร์อะไร ต้องอธิบายคำนั้นในคัมภีร์นั้นๆ  
  ๖. รูปแบบการนิยามศัพท์ คำศัพท์ท่ีให้ความหมายอยู่ระดับเดียวกัน ซึ่ง

อาจจะแปลตามตัว หรือแปลโดยอรรถ หรือแปลโดยพยัญชนะ หรือแปลอธิบายความ แต่มีความหมาย
เดียวกัน ให้ใช้คอมม่า (,)  ศัพท์ที่มีความหมายต่างกัน มีความหมายขยายออกไปต่างจากเดิม ให้ใช้ เซ
มิโคลอน (;) แม้คำศัพท์ท่ีมีความหมายหลายความหมาย มากกว่า ๒ คำก็ใช้เซมิโคลอน (;) เช่นกัน  

  ๗.  เรียงคำศัพท์เกี่ยวกับช่ือพระสูตร ต้องเรียงสูตรให้เป็นไปตามลำดับ เช่น 
สูตรท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓  

   ๘. การอ้างอิง ต้องกำหนดวางการอ้างอิงให้ชัดเจน เป็นไปตามลำดับ ได้แก่ 
พระไตรปิฎก อรรถกถา ปกรณ์วิเสส ฏีกา และหนังสืออ่ืน ๆ และการใช้อักษรย่อคัมภีร์ ให้ใช้เกณฑ์
อักษรย่อคัมภีร์ที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ 

   ๙. การระบุแหล่งอ้างอิง ให้ระบุเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศัพท์นั้นๆ  เพ่ือให้
สบายตา และหากคำศัพท์ในพระไตรปิฎกอธิบายชัด ก็ไม่ต้องอ้างอิงอรรถกถา เม่ือคำศัพท์น้ันๆ มี
หลายความหมาย แต่ในท่ีน้ีอธิบายหมายถึงอะไร ต้องระบุให้ชัด  และต้องอ้างอิงคัมภีร์อรรถกถา 
ปกรณ์วิเสส  ฎีกา ระบุให้ชัดเจน ถึงเล่ม ข้อ หน้า ในวงเล็บ หรือหนังสืออ่ืนๆ ให้ระบุหน้า ในวงเล็บ 

 
   ๒.คำนิยามศัพท ์
  การนิยามศัพท์ ถามนามให้ตอบนาม  เช่น จรณะ : ความประพฤติ,เครื่องดําเนินไป
,ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชชา จะตอบว่า ประพฤติ ไม่ได้  หรือถามกิริยาให้ตอบกิริยา 
เช่น  จงกรม : เดินไปมาโดยมีสติกำกับ จะตอบว่า การเดินไปเดินมาไม่ได้  
  ๓.การอ้างอิง 



 

๑๐๒ 
 

 

  การอ้างอิง ส่วนมากเรื่องการใช้อักษรย่อ บางครั้งต้องกำหนดเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
หากไม่ระวัง ก็มักจะใช้ตามความเคยชิน  
  ๔.การยกตัวอย่าง 
  การยกตัวอย่างมาประกอบ  บางคร้ัง หากมีหลายความหมาย ก็ต้องยกประกอบ
แต่ละตัวอย่าง เช่น  
  ๕.การข้ึนคำศัพท์ทางเว็บไซต์ 
  การขึ้นคำศัพท์ทางเว็บไซต์  เมื่อตรวจตราเรียบร้อยแล้ว ก็ขึ้นคำศัพท์ทางเว็บไซต์
ตามusername และ password ท่ีส่งให้แต่ละคน เม่ือจะข้ึน ต้องทำตามข้ันตอน คือ 
   ๑.พิมพ์คำว่า http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/lxc/login.php   
   ๒.Enter 
   ๓.ใส่ username ของตน 
   ๔. ใส่ password ของตน 
   ๕.คลิกคำว่า เพ่ิมคำศัพท์ 
   ๖.คลิกคำว่า Ok 
   ๗.กรอกข้อมูล ตามช่อง ท้ัง ๕ ช่องให้ครบ (บางศัพท์ อาจจะกรอกไม่ครบก็
ได้ ในกรณีอ้างอิงหลายจุด และอ้างอิงกำกับหลังศัพท์นั้นๆ) 
   ๘.คลิกคำว่า sent แล้ว 
   ๙.เป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกเพิ่มคำศัพท์ ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนครบ 
เสร็จแล้วจะปรากฏภาพจอเป็น 
 
 

ท่ี คำศัพท์ ผู้แต่ง กรอกเมื่อ 
16420 โยพพนมทะ : นายสุชญา ศิรธัิญภร 17-06-2559 
16419 โยนี : นายสุชญา ศิรธัิญภร 17-06-2559 
16418 โยนิโสมนสิการสัมปทา : นายสุชญา ศิรธัิญภร 17-06-2559 
16417 โยนิโสมนสิการ : นายสุชญา ศิรธัิญภร 17-06-2559 
16416 โยนิ : นายสุชญา ศิรธัิญภร 17-06-2559 
16415 โยนก, แคว้น : นายสุชญา ศิรธัิญภร 17-06-2559 
16414 โยธาชีวะ, ผู้ใหญ่บ้าน : นายสุชญา ศิรธัิญภร 17-06-2559 



 

๑๐๓ 
 

 

16413 โยชน์ : นายสุชญา ศิรธัิญภร 17-06-2559 
16376 โยคี : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16375 โยคาวจร : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16374 โยคะอันเป็นทิพย์ : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16373 โยคะซึ่งเป็นเหตุ : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16372 โยคะ : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16371 โยคสุข : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16369 โยคกิเลส : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16368 แย้มพระโอษฐ์ : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16367 แยกถือ : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16366 เย่ือในกระดูก : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16365 เยภุยยสิกา : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 
16364 ยุวนารี : นายสุชญา ศิรธัิญภร 15-06-2559 

 
 

 ๔.ผู้เขียนส่งคำศัพท์ 
 การส่งคำศัพท์ นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะผู้เขียนแต่ละคน จะมีลักษณะการทำงาน
ที่แตกต่างกัน แต่ละคน ก็ไปคนจะอย่าง จะให้เป็นไปแนวเดียวกัน ค่อนข้างยาก  ดังนั้น ต้อง
อาศัยการประสานสิบทิศ เพื่อให้ผู้เขียนจัดทำรูปแบบตามที่กำหนดไว้ เมื่อผู้เขียนเข้าใจ และเห็น
กรอบที่ชัดเจน ก็ดำเนินการส่งคำศัพท์ แต่กวา่จะได้รูปแบบท่ีกำหนดได้ ต้องอาศัยการ
ประสานงานหลายคร้ังมาก  แต่สำหรับผู้เขียนบางท่าน ก็ดำเนินการตามกรอบที่วางไว้ ทำให้
คณะทำงาน ทำงานได้ง่ายข้ึน ไม่เพียงการส่งศัพท์ให้แก่คณะทำงานเท่าน้ัน ผู้เขียนยังต้องส่ง
ข้อมูลทางเว็บไซต์ http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/lxc/login.php  ด้วย เพื่อให้คณะผู้บริหาร
โครงการวิจัยได้เห็นศัพท์พจนานุกรมที่ได้ดำเนินการอยู่  ตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น การส่ง
ศัพท์ในท่ีนี้มุ่งหมายถึงการส่งศัพท์เพื่อให้คณะทำงานจัดทำรูปเล่มเพ่ือเข้าพิจารณาในท่ีประชุม 
และให้ส่งเป็นไฟล์งาน ไล่เรียงตามลำดับศัพท์ เช่น ๑๕๙๐1-๑๖๐00, ๑๖๐01-๑๖๑00 ก็ส่ง
เรียงตามลำดับมา จะไม่สลับไปสลับมา ซ่ึงสะดวกในการตรวจเช็ดคำศัพท์ 
 ๕.การรับคำศัพท์ 



 

๑๐๔ 
 

 

 การรับคำศัพท์นั้น คณะทำงานจะตรวจสอบว่าผู้เขียนนั้น เป็นไปตามกรอบที่กำหนด
หรือไม่ บางคร้ัง เวลาส่ง ก็ส่งอย่างไม่ได้กล่ันกรองเท่าที่ควร เพราะไม่ได้ปรินท์ ทำให้ไม่เห็น
ภาพรวมทั้ง ๑๐๐ ศัพท์  ดังนั้น คณะทำงาน จะมีลักษณะการตรวจดู ๕ ลักษณะ คือ 
  ๑) การจัดรูปแบบ  
  การจัดรูปแบบเป็นไปตามท่ีกำหนด หรือตัวอย่างที่ส่งให้หรือไม่  ถ้าไม่เป็นไป
ตามที่กำหนดก็ให้นำไปปรับแก้ไข  แต่บางครั้ง ถ้าปรับไม่มาก คณะทำงานก็ปรับให้เอง 
  ๒) คำนิยามศัพท ์
  คำนิยามศัพท์น้ี เป็นส่วนสำคัญมาก  เพราะหากนิยามไม่ตรง ก็ให้ไปปรับแก้ไขให้
ตรง เช่น คำศัพท์ เป็นคำนาม แต่นิยามเป็นคำกริยา หรือคำศัพท์ เป็นกริยา แต่นิยามเป็นคำนาม 
ในลักษณะเช่นนี้ จะให้ผู้เขียนนำไปปรับแก้ไขใหม่   
  ๓) การอ้างอิง  
  การอ้างอิง  จะตรวจการใช้อักษรย่อ บางครั้ง อักษรย่อ ก็ส่งไปให้แล้ว แต่เวลาใช้ 
ก็ใช้ ตามที่ตนเองเคยอ้างอิงมา ให้ทำความสมนัยไม่ม  เพราะไม่เป็นไปแนวเดียวกัน กรณีเช่นนี้ 
ก็ให้นำไปปรับแก้ไขเพื่อให้สมนัยกัน  
  ๔) การยกตัวอย่าง 
  การยกตัวอย่างของคำนิยามว่า สอดคล้องกันหรือไม่ บางครั้ง ศัพท์ท่ียกตัวอย่าง
ยกมายาวเกินไป เอามาท้ังหมด ไม่ตัดความมา ก็ทำให้อ่านไม่รู้เรื่อง  ลักษณะเช่นนี้  ก็ให้ไป
ปรับแก้ไข  จากนั้น จึงค่อยรับศัพท์ที่ได้แก้ไขแล้ว 
  ๕) การข้ึนคำศัพท์ทางเว็บไซต์ 
  การขึ้นคำศัพท์ทางเว็บไซต์  เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า หากศัพท์ที่ขึ้น
แล้ว ต้องผ่านการกลั่นกรองมาระดับหนึ่ง เพื่อให้คนอ่ืนๆ เห็นและดูเป็นตัวอย่างในการเขียนและ
ศัพท์นั้นๆผู้บริหารโครงการวิจัยสามารถเข้าไปดูได้และให้สามารถแก้ไขได้ดังนั้น คณะทำงาน 
ก่อนที่จะมอบศัพท์ให้เขยีน ก็จะปรากฏข้อความว่า ให้ส่งผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์ ว่า ๑๖๐ 
โดยคณะทำงาน จะให้ Username และ Password นำไปใช้ และขึ้นศพัท์  
 
 ๕.การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
 
 



 

๑๐๕ 
 

 

 ๖.การกำหนดใช้อักษรย่อและเคร่ืองหมาย 
 การกำหนดใช้อักษรย่อและเคร่ืองหมาย  นั้น มีความละเอียดอ่อนมาก  เพราะผู้เขียนมี
หลายท่าน  แต่ละคนก็ใช้แตกต่างกันไป  ตามความเคยชิน  ดังนั้น การจะปรับการอ้างอิงให้
เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ต้องอาศัยเวลามากพอสมควร  ปัญหาที่พบบ่อย  เช่น ขุ.ป.แต่
ผู้เขียน ก็มักใช้เป็น ขุ.ปฏิ.  หรือคำว่า องฺ.เอกก. ใช้เป็น อํ.เอก. คำถามว่าผิดไหม ตอบไม่ผิด แต่
ไม่ถูกตามที่กำหนดกันไว้ ดังนั้น เพื่อความสมนัยของศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ก็
ต้องปรับแก้ไขให้เป็นไปในแนวที่กำหนดไว้  
 
๓. การตรวจสอบและปรับแก้ไข 
 การตรวจสอบและปรับแก้ไขเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาคำ
นิยามศัพท์ ซึ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณา เป็นส่วนสำคัญมาก เพราะหากพิจารณาดูอย่างละเอียด 
ก็จะทำให้ศัพท์ผ่านมาพิจารณามีคุณภาพ ดังนั้น คณะทำงาน จะต้องทำงานล่วงหน้าก็คือ ศัพท์ที่
จะพิจารณาเดือนหน้า ต้องจัดทำรูปเล่มและส่งไปให้บรรณาธิการชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ อา่น
ล่วงหน้าก่อน ครั้งละ ๑ เลม่หรือ ๒ เล่ม ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบนั้น จะประกอบด้วย การ
จัดทำรูปเล่ม การเตรียมการจัดส่ง การทำหนังสือเชิญบรรณาธิการประชุม การจัดส่งข้อมูลแก่
บรรณธิการล่วงหน้า และจัดประชุมเพื่อพิจารณา การประสานงานผู้เขียนให้ปรับแก้ไขและจัดทำ
รูปเล่มที่แก้ไขแล้ว การจ่ายค่าตอบแทนผู้เขียน  จะได้อธิบายให้เห็นตัวอย่างตามลำดับดังนี้ 
 ๑) การจัดทำรูปเล่ม  
 การจัดทำรูปเล่ม เป็นการทำงานเพื่อจัดลำดับงานที่แต่ละคนส่งมา เพื่อจัดทำรูปเล่มให้
น่าอ่านมีรูปเล่มอย่างเดียวกัน ประกอบด้วย 
 ๑.ปกหน้า 
 ๒.จดหมายเชิญ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
 ๓.รายช่ือผู้เขียน ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว  
 ๔.ลำดับศัพท์ที่เขียน 
 ๕.ศัพท์นิยาม 
 ๖.แบบประเมินผล 
 ในการจัดทำรูปเล่มนี้จะกล่าวในข้อท่ี ๑ ข้อที่ ๕ ข้อ ๖ เพื่อให้เห็นตัวอย่างประกอบดังนี้  
 ตัวอย่าง ปกหน้า  



 

๑๐๖ 
 

 

โครงการวิจัย ปทีี่ 4 
ศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  

ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบ 59 
เล่ม 159 

ลำดับท่ี 15801-15900 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อ คณะบรรณาธิการ โครงการวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบบัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

จำนวน 100 ศัพท์ รวม 100 ศัพท์ 
โดย พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร. 

ส่งครั้งแรก เมื่อวันท่ี  8 เมษายน  พ.ศ.2559   
 

จัดทำเอกสาร โดยทีมงานเลขานุการ คณะบรรณาธิการ 
โครงการวิจัยปีท่ี 4 พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร 

 
 
 



 

๑๐๗ 
 

 

ตัวอย่างศัพท์นิยาม 
 
 
0๑๔ นายสุชญา  ลำดบัท่ี 17001-17100 รับศพัท์เม่ือ ๑4พค59 
ลำดับท่ี     ศัพท์                     ท่ีมา 
17001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเวกธรรม : ธรรมคอืวเิวก,ธรรมคอืความสงดั,อมตนิพพาน  
หมายถงึ ธรรมเป็นทีร่ะงบัสงัขารทัง้ปวง เป็นที่
สลดัทิง้อุปธทิัง้หมด เป็นทีส่ิน้ตณัหา    เป็นที่
คลายกาํหนดั เป็นทีด่บักเิลส เป็นทีเ่ยน็สนทิ 
ดงัคาํในสตุตนิบาตทีโ่ธตกทลูพระผูม้พีระภาค
วา่  ขา้แต่พระองคผ์ูป้ระเสรฐิ ขอพระองคท์รง
พระกรุณาตรสัสอนวเิวกธรรม  ทีข่า้พระองคจ์ะ
พงึรูแ้จง้ได ้ดงัคาํในจฬูนิทเทสอธบิายวา่ คาํวา่  
วเิวกธรรม ทีข่า้พระองคจ์ะพงึรูแ้จง้ได ้ อธบิาย
วา่ อมตนิพพานตรสัเรยีกวา่  วเิวกธรรม ไดแ้ก่ 
ธรรมเป็นทีร่ะงบัสงัขารทัง้ปวง เป็นทีส่ลดัทิง้
อุปธทิัง้หมดเป็นทีส่ิน้ตณัหา เป็นทีค่ลาย
กาํหนดั  เป็นทีด่บักเิลส  เป็นทีเ่ยน็สนิท  (ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๑๐๗๒/๗๕๕,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๓๔/
๑๖๘) 

วิสภาคสญุญะ : ความวา่งดว้ยธรรมทีต่่างกลุม่กนัดงัคาํใน
ปฏสิมัภทิามรรคอธบิายวา่ วสิภาคสญุญะ  
เป็นอยา่งไร คอื อายตนะภายใน  ๖  เป็นธรรม
ต่างกลุ่มกบัอายตนะภายนอก ๖    และเป็น
ธรรมวา่ง    อายตนะภายนอก    ๖    เป็น
ธรรมต่างกลุ่มกบัหมวดวญิญาณ ๖ และเป็น
ธรรมวา่ง หมวดผสัสะ  ๖    เป็นธรรมต่างกลุ่ม
กบัหมวดเวทนา ๖  และ เป็นธรรมวา่ง  
หมวดเวทนา  ๖ เป็นธรรมต่างกลุ่มกบัหมวด
สญัญา ๖  และเป็นธรรมวา่ง หมวดสญัญา ๖ 
เป็นธรรมต่างกลุ่มกบัหมวดเจตนา ๖ และเป็น
ธรรมวา่งนี้ชือ่วา่วสิภาคสญุญะ  (ข.ุป.(ไทย) 



 

๑๐๘ 
 

 

 
17003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17004 
 
 
 
 
 
 
 
17005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17006 

๓๑/๔๘/๕๓๒) 
วิสมโลภะ : ความโลภจดั,ความโลภทีร่นุแรงในฐานะแมท้ี่

ควรจะได ้  ดงัคาํในอคัคญัญสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ในเมือ่มนุษยม์ี
อายขุยั ๕๐๐ ปี ธรรม๓ ประการ คอื อธมัมรา
คะ   วสิมโลภะ  และมจิฉาธรรม กแ็พรห่ลาย 
เมื่อธรรม ๓ ประการแพร่หลาย คนเหลา่นัน้กม็ี
อายเุสือ่มถอยบา้ง  มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง เมือ่
พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่ม
ถอยบา้ง (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๑/๗๒,๑๑/๑๐๒/
๗๓,๑๑/๑๐๕/๗๖) 

วิสสกุรรม : ชือ่เทพบตุรชัน้ดาวดงึสช์าํนาญการก่อสรา้ง
,เป็นชือ่สัน้ๆ ทีท่า้วสกักะเรยีกใช ้ดงัคาํในสกัก
ปัญหสตูรที ่ ทา้วสกักะจอมเทพทรงทราบ
พระราชดาํรขิองพระเจา้มหาสทุสัสนะ   จงึมี
เทวบญัชาเรยีกวสิสกุรรมเทพบุตรมาตรสัวา่   
มาเถดิ  สหายวสิสกุรรม เธอจงไปสรา้งพระ
นิเวศน์ชือ่ธรรมปราสาทถวายพระเจา้มหาสทุสั
สนะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๕๖/๑๙๐) 

วิสสกุรรมเทพบตุร : ชือ่เทพบตุรชัน้ดาวดงึสช์าํนาญการก่อสรา้ง 
เนรมติ ประสาท นคร เมอืง อาศรม เป็น 
เรยีกชือ่สัน่ๆ วสิสกุรรม เรยีกเตม็วา่ วสิสุกรรม
เทพบตุร ทาํหน้าทีเ่นรมติปราสาทตามทีท่า้ว
สกักะมเีทวบญัชาเชน่เนรมติใหพ้ระพทุธเจา้
นามวา่ สเุมธะ  เนรมติปราสาทใหพ้ระเจา้มหา
สทุสัสนะ พระเจา้จกัรพรรดยิโสชะ เป็นตน้ (ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๖/๑๙๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๗/
๑๗๑,๓๒/๔๕/๖๖๐,๓๒/๗๖/๑๑๓,ข.ุอป.(ไทย)
๓๓/๓๘/๑๒๒,๓๓/๔๐/๑๒๓,๓๓/๗๑/๘๗,๓๓/
๗๓/๘๘,๓๓/๗๕/๘๘,๓๓/๙๒/๑๔๗,๓๓/๑๐๗/
๗๔๑) 

วิสงัโยคะ :  ความพราก ม ี ๔ ประการ มปีรากฏในสงัคตี



 

๑๐๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17008 

สตูร และทสตุตรสตูร คอื (๑)  กามโยควสิงัโย
คะ (ความพรากจากกามโยคะ) (๒) ภว
โยควสิงัโยคะ (ความพรากจากภวโยคะ) (๓) 
ทฏิฐโิยควสิงัโยคะ (ความพรากจากทฏิฐโิยคะ)  
(๔) อวชิชาโยควสิงัโยคะ (ความพรากจาก
อวชิชาโยคะ),ในโยคสตูร อธบิายถงึความพราก
ไวท้ัง้ ๔ ประการ โดยละเอยีด (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๑๒/๒๙๒,๑๑/๓๕๔/๓๗๗,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๘) 

วิสตัติกา : ตณัหาดุจตาขา่ย, ตณัหาทีซ่่านไปในอารมณ์
ต่าง ๆ,เป็นชือ่ตณัหา ดงัคาํวา่ ตณัหาตรสั
เรยีกวา่วสิตัตกิา  ดงัคาํในธรรมบทวา่ ตณัหา
ดุจตาขา่ยชือ่วา่วสิตัตกิา ไมม่แีก่พระพทุธเจา้
พระองคใ์ดเพือ่นําไปในภพไหน  ๆพวกทา่นจกั
นําพระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ผูม้พีระญาณหา
ทีส่ดุมไิด ้  ผูไ้มม่รีอ่งรอย ไปดว้ยรอ่งรอยอะไร
เล่า,ในมหานิทเทสอธบิายไวว้า่ คาํวา่ วสิตัตกิา  
อธบิายวา่    ตณัหาชือ่วา่วสิตัตกิา    เพราะมี
ความหมาย อยา่งไร    ตณัหาชือ่วา่วสิตัตกิา 
เพราะแผไ่ป  ชือ่วา่วสิตัตกิาเพราะซ่านไป ชือ่
วา่วสิตัตกิา   เพราะขยายไป    ชือ่วา่วสิตัตกิา
เพราะครอบงาํ    ชือ่วา่วสิตัตกิา เพราะสะทอ้น
ไป    ชือ่วา่วสิตัตกิา เพราะเป็นตวัการใหพ้ดู
ผดิ    ชือ่วา่วสิตัตกิา    เพราะมรีากเป็นพษิ  
ชือ่วา่วสิตัตกิา  เพราะมผีลเป็นพษิ ชื่อวา่วสิตัติ
กา    เพราะเป็นตวัการใหบ้รโิภคสิง่มพีษิ (ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๑๘๐/๘๙, ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๖๘/๓๑๗, 
ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๗๗๕/๖๘๗,๒๕/๘๖๔/๗๐๗,ข.ุ
ม.(ไทย) ๒๙/๓/๗,๒๙/๓/๑๑,๒๙/๙๒/๒๘๘,ข.ุ
จ.ู(ไทย)๓๐/๒๒/๑๓๒,๓๐/๒๓/๑๓๖,๓๐/๓๕/
๑๗๒,๓๐/๓๖/๑๗๓) 

วิสยัตรรกะ : แนวเหตุผล, หลกัการคดิ หมายถงึหลกัแหง่
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เหตุผล,หลกัการใชเ้หตุผล ดงัคาํในมหาปทาน
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุทัง้หลาย  
ครัง้นัน้ พระวปัิสสพีทุธเจา้มพีระราํพงึดงันี้วา่ 
ทางทีด่ ี เราควรแสดงธรรม  แต่ทรงพระดาํรวิา่ 
ธรรมทีเ่ราบรรลุแลว้นี้  ลกึซึง้ เหน็ไดย้ากรูต้าม
ไดย้าก  สงบ ประณีต  ไมใ่ชว่สิยัตรรกะ 
ละเอยีด บณัฑติจงึจะรูไ้ด ้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๔/
๓๖,๑๐/๖๗/๓๘) 

  อรรถกถาอธบิายแนวของตรรกศาสตรข์อง
นกัตรรกะ  ม ี  ๔  ประการ คอือนุมานจาก
ขอ้มลูทีเ่ป็นประสบการณ์ อนุมานโดยการระลกึ
ชาต ิ  อนุมานจากประสบการณ์ภายในของตน  
และอนุมานโดยใชเ้หตุผลลว้น ๆ  (ท.ีส.ีอ. 
(บาล)ี ๓๔/๙๘)   

วิสยัหเศรษฐี : เศรษฐคีนหนึ่ง ชาวกรุงพาราณส ี มสีมบตั ิ ๘๐ 
โกฏ ิผูย้นิดใีนการใหท้าน แมม้เีทพมาตกัเตอืน
ใหห้ยดุใหท้าน กไ็มห่ยดุทีจ่ะใหท้าน เศรษฐผีูน้ี้
ใหส้รา้งโรงทานในที ่ ๖  แหง่  คอืทีป่ระตูเมอืง
ทัง้   ๔   ประต ู      ทา่มกลางพระนครและที่
ประตนิูเวศน์ของตน  แลว้ยงัการใหท้านให้
เป็นไปอยู ่ บรจิาคทรพัยว์นัละหกแสนทุกวนั  
พระโพธสิตัวแ์ละยาจกทัง้หลายย่อมมี
ภตัตาหารเป็นเชน่เดยีวกนั  เมือ่พระโพธสิตัว์
นัน้ใหท้านกระทาํชมพทูวปีทัง้สิน้ใหม้งีอนไถ
อนัยกขึน้แลว้คอืไม่ตอ้งทาํไรไ่ถนา  ภพของ
ทา้วสกักะกก็มัปนาทหวัน่ไหวดว้ยอานุภาพ
ของการใหท้าน  บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์ของ
ทา้วเทวราชแสดงอาการรอ้นทา้วสกักะทรงดาํริ
วา่ ใครหนอประสงคจ์ะใหเ้ราเคลื่อนจากที ่  จงึ
ทรงพจิารณาใครค่รวญอยู ่ ทรงเหน็ทา่นมหา
เศรษฐ ี    จงึทรงพระดาํรวิา่ วสิยัหเศรษฐน้ีีแผ่
ไปกวา้งขวางยิง่นกั ใหท้านกระทาํชมพทูวปี
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ทัง้สิน้ใหไ้มต่อ้งทาํไรไ่ถนา  ชะรอยจกัใหเ้รา
เคลื่อนจากทีแ่ลว้เป็นทา้วสกุกะเสยีเองดว้ย
ทานแมน้ี้    เราจกัทาํทรพัยข์องเขาใหฉิ้บหาย
เสยีกระทาํเศรษฐนีัน่ใหเ้ป็นคนขดัสนจนใหท้าน
ไมไ่ด ้ จงึบนัดาลทรพัยท์ัง้ปวง แมแ้ต่
ขา้วเปลอืก น้ํามนัน้ําผึง้และน้ําออ้ยเป็นตน้จน
ชัน้ทีส่ดุแมท้าสและกรรมกรใหอ้นัตรธาน
หายไป พวกคนผูจ้ดัทานมาบอกทา่นเศรษฐวีา่  
ขา้แต่นาย โรงทานขาดหายไปพวกขา้พเจา้ไม่
เหน็อะไร ๆ  ในทีท่ีเ่กบ็ไว ้   ท่านเศรษฐกีล่าว
วา่    พวกทา่นจงนําทรพัยส์าํหรบัจบัจา่ยไป
จากทีน้ี่ อยา่ตดัขาดทานเสยีเลย  แลว้เรยีก
ภรรยามาพดูวา่  นางผูเ้จรญิ   เธอจงใหท้าน
ดาํเนินไป      ภรรยาคน้หาจนทัว่เรอืนไม่พบ
แมแ้ต่กึง่มาสกจงึกล่าววา่  ขา้แต่นาย   ดฉินัไม่
เหน็อะไรๆ  อื่น  ยกเวน้ผา้ทีเ่ราทัง้หลายนุ่งหม่
อยู ่ วา่งเปล่าไปทัว่ทัง้เรอืน ทา่นเศรษฐใีหเ้ปิด
ประตหูอ้งเกบ็รตันะ  ๗ กไ็มเ่หน็อะไร ๆแม้
ทาสและกรรมกรอื่นๆ   กไ็มป่รากฏยกเวน้
เศรษฐกีบัภรรยา  มหาสตัวเ์รยีกภรรยามาอกี
แลว้กล่าววา่ นางผูเ้จรญิ เราไมอ่าจตดัขาดการ
ใหท้านเธอจงคน้หาใหท้ัว่นเิวศน์พจิารณาดขูอง
บางอยา่ง ขณะนัน้ คนหาบหญา้คนหนึ่ง ทิง้
เคยีวคาน และเชอืกมดัหญา้ไวร้ะหวา่งประตู
แลว้หนไีป ภรรยาของเศรษฐเีหน็ดงันัน้   จงึได้
นํามาใหโ้ดยพดูวา่  ขา้แตน่าย เวน้สิง่นี้   ดฉินั
ไมเ่หน็ของอยา่งอื่น พระมหาสตัวก์ล่าววา่ นาง
ผูเ้จรญิ   ธรรมดาหญา้เราไม่เคยเกีย่วตลอด
กาลมปีระมาณเทา่น้ี แต่วนันี้ เราจกัเกีย่วหญา้
นํามาขายแลว้ใหท้านตามสมควร   เพราะกลวั
การใหท้านจะขาด  จงึถอืเอาเคยีว คาน และ
เชอืกออกจากพระนครไปยงัทีม่หีญา้แลว้เกีย่ว
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หญา้คดิวา่  หญา้ฟ่อนหน่ึงจกัเป็นของพวกเรา  
และจกัใหท้านดว้ยหญา้ฟ่อนหน่ึง จงึมดัหญา้
เป็น  ๒  ฟ่อน   คลอ้งทีค่านถอืเอาไปขายที่
ประตเูมอืง ไดม้าสกมาแลว้ไดใ้หส้ว่นหน่ึงแก่
พวกยาจกแตพ่วกยาจกมมีากดว้ยกนั  เมือ่
พวกเขารอ้งขอว่า  ใหข้า้พเจา้บา้ง  จงึไดใ้ห้
สว่นแมน้อกนี้ไปอกี วนันัน้ จงึไมม่อีาหาร
พรอ้มทัง้ภรรยาใหเ้วลาลว่งผา่นไป โดยทาํนอง
น้ี  ล่วงไป  ๖  วนั ครัน้วนัที ่  ๗  เมือ่ เศรษฐี
นัน้กาํลงันําหญา้มาเป็นผูอ้ดอาหารมา ๗ วนั
ทัง้เป็นสุขมุาลชาตพิอเมือ่แสดงอาทติยก์ระทบ
หน้าผาก นยัน์ตาทัง้สองขา้งกพ็รา่พราย  
เศรษฐนีัน้ไมอ่าจดาํรงสตไิวไ้ด ้   จงึลม้ทบัหญา้
ลงไป   ทา้วสกักะเมือ่ไมอ่าจทรงหา้มวสิยัห
เศรษฐ ี  จงึตรสัถามวา่ ทา่นใหท้านเพือ่
ประโยชน์อะไร วสิยัหเศรษฐทีลูวา่ ขา้พระบาท
มไิดป้รารถนาความเป็นทา้วสกักะ หรอืความ
เป็นพระพรหม แต่ปรารถนาพระสพัพญัญุต
ญาณ  จงึใหท้าน  ทา้วสกักะไดท้รงสดบัคาํนัน้
แลว้ดพีระทยัจงึเอาพระหตัถล์ูบหลงั  เมือ่พระ
โพธสิตัวพ์อถกูทา้วสกักะทรงลบูหลงัใน
ขณะนัน้นัน่เองสรรีะทัง้สิน้กเ็ตม็บรบิรูณ์และ
ดว้ยอานุภาพของทา้วสกักะ   กาํหนดเขตแหง่
ทรพัยส์มบตัทิัง้หมดของพระโพธสิตัวน์ัน้กก็ลบั
เป็นไปตามปกตอิยา่งเดมิทา้วสกักะตรสัวา่ทา่น
มหาเศรษฐ ี จาํเดมิแต่น้ีไป  ทา่นจงสละทรพัย ์ 
๑๒  แสนใหท้านทุกวนัเถดิ  แลว้ประทาน
ทรพัยห์าประมาณมไิดไ้วใ้นเรอืนของพระ
โพธสิตัวน์ัน้  ทรงสง่พระโพธสิตัวแ์ลว้ เสดจ็ไป
เทวสถานของพระองค ์ ดงัคาํในวสิยัหชาดกที่
ทา้วสกักะเสดจ็มายนือยูใ่นอากาศ    ไดต้รสักบั
วสิยัหเศรษฐโีพธสิตัวว์า่ ทา่นวสิยัหเศรษฐ ี
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เมื่อก่อนทา่นไดใ้หท้านกเ็มือ่ทา่นใหท้านอยู่
อยา่งนัน้โภคะทัง้หลายของทา่นกส็ิน้ไปเป็น
ธรรมดา ตัง้แต่น้ีไป  ถา้ทา่นจะไมพ่งึใหท้าน  
โภคะทัง้หลายของทา่นผูง้ดใหท้านกจ็ะพงึดาํรง
อยู ่(ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๕๗/๑๘๘) 

วิสยัแห่งจกัขวิุญญาณ : อารมณ์แหง่วญิญาณคอืตา หมายถงึเขตทีต่า
เหน็ได,้อยูใ่นภาวะทีม่องเหน็,ขอบทีเ่หน็ได ้ ดงั
คาํในกถาวตัถุทีก่ล่าวไวว้า่ ปฐวธีาตเุป็นรปู 
เป็นรปูายตนะ เป็นรปูธาตุ    เป็นสเีขยีว สี
เหลอืง  สแีดง สขีาว เป็นวสิยัแหง่จกัขวุญิญาณ 
กระทบทีจ่กัษุ  มาสูค่ลองจกัษุ  (อภ.ิก.(ไทย)  
๓๗/๔๖๕/๔๙๕) 

วิสยัแห่งตรรกะ : ด ู วสิยัตรรกะ  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๗/๔๐๗) 

วิสยัแห่งมาร : ขอบเขตของมาร หมายถงึสิง่ทีอ่ยูใ่นอํานาจ
ของพญามาร ในทีน้ี่หมายถงึกาม(ซึง่ความ
หมายถงึความกาํหนดั ความกาํหนดันกั ความ
คลอ้ยตามอารมณ์ ความยนิด ีความเพลดิเพลนิ 
ความกาํหนดัดว้ยอํานาจความเพลดิเพลนิ 
ความกาํหนดันกัแหง่จติ  ความอยาก ความ
สยบ ความหมกมุน่ ความใครค่วามรกัใคร)่,
กามสญัญาดงัคาํในอาเนญชสปัปายสตูร พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย กามไมเ่ทีย่ง  
เป็นของวา่งเปล่า เทจ็ มคีวามเลอืนหายไปเป็น
ธรรมดา ลกัษณะของกามนี้ เป็นความล่อลวง 
เป็นทีบ่่นถงึของคนพาล กามทีม่ใีนภพนี้ และ
กามทีม่ใีนภพหน้า กามสญัญา(ความกาํหนด
หมายในกาม) ทีม่ใีนภพนี้ และกามสญัญาทีม่ี
ในภพหน้า ทัง้  ๒ ประการนัน้ เป็นบ่วงแหง่
มารเป็นวสิยัแหง่มาร เป็นเหยือ่แหง่มาร เป็น
โคจรแห่งมาร ในกามนี้มบีาปอกุศลทางใจ
เหล่าน้ี คอื อภชิฌาบา้ง พยาบาทบา้ง สารมัภะ
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(ความแขง่ด)ีบา้ง กามเหลา่นัน้นัน่เอง ยอ่มก่อ
อนัตรายใหแ้ก่อรยิสาวกผูต้ามศกึษาอยูใ่นธรรม
วนิยันี้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๖/๗๓) 

วิสาขปัญจาลบตุร, พระ : ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึงอยูป่่ามหาวนั กรุงเวสาล ี
ทา่นผูน้ี้ เป็นผูก้ล่าวธรรมกีถา    ประกอบดว้ย
วาจาไพเราะ  สละสลวยปราศจากโทษ นบั
เน่ืองเขา้ในวาจาทีใ่หเ้ขา้ใจเน้ือความ  ไมอ่งิ
อาศยั เดมิชือ่วสิาขะ ภายหลงัไดช้ือ่วา่ปัญจาล
บุตร เพราะเป็นบตุรของพราหมณีชือ่วา่ปัญ
จาล  มปีรากฏในวสิาขสตูร ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัชมพระวสิาขปัญจาลบุตรไวว้า่ชน
ทัง้หลายจะไมรู่จ้กัคนผูไ้มพ่ดูวา่มเีชือ้เป็นพาล
หรอืเป็นบณัฑติ แต่ยอ่มรูจ้กัคนผูพ้ดู  ผูแ้สดง
อมตบท  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๑/๓๓๓) 

วิสาขปัญจาลิบตุร : ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึงชาวกรงุเวสาล ี กล่าวผู้
กล่าวธรรมกีถา ดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย  
ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้    เกีย่วเนื่อง
กบันิพพาน    ไม่องิอาศยัวฏัฏะ ภกิษุทัง้หลาย
กพ็ากนัชืน่ชม แมพ้ระผูม้พีระภาคไดต้รสักบั
ทา่นวสิาขปัญจาลบิุตรวา่ ดจีรงิดจีรงิ   วสิาขะ 
ดเีหลอืเกนิทีเ่ธอชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเหน็ชดั
ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิ   เรา้ใจใหอ้าจ
หาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ
ดว้ยธรรมกีถาดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย 
ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้ เกีย่วเนื่องกบั
นิพพาน ไม่องิอาศยัวฏัฏะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๔๘/๗๘); เขยีนเป็นวสิาขปัญจาลบตุร กม็ ี 

ฯลฯ 
เวทนากมัมฏัฐาน : กมัมฏัฐานทีป่ระกอบดว้ยเวทนาหมายถงึ

กมัมฏัฐานทีป่ระกอบดว้ยโสมนสัเวทนา 
โทมนสัเวทนา และอุเบกขาเวทนา ดงัหวัขอ้
ธรรมทีก่ล่าวไวใ้นสกักปัญหสตูรตอนหนึ่ง   ใน
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17099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17100 
 
 
 
 
 
 
 

เรือ่งเวทนากมัมฏัฐาน พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบวา่ จอมเทพ เรากล่าวโสมนสัไว ้ ๒  อยา่ง
คอื โสมนสัทีค่วรเสพและโสมนสัทีไ่มค่วรเสพ  
กล่าวโทมนสัไว ้   ๒ อยา่ง  คอื  โทมนสัทีค่วร
เสพและโทมนสัทีไ่มค่วรเสพ    และกล่าว
อุเบกขาไว ้  ๒ อยา่ง  คอื อุเบกขาทีค่วรเสพ
และอุเบกขาทีไ่มค่วรเสพ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๓๕๙/๒๘๗) 

เวทนาเก่า : ความรูส้กึเดมิ,ความเสวยอารมณ์ทีม่อียูเ่ก่า ดงั
คาํในสพัพาสวสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ฉนับณิฑบาต
ไมใ่ช่เพือ่เล่น ไมใ่ชเ่พือ่ความมวัเมา ไมใ่ชเ่พือ่
ประดบั   ไม่ใชเ่พือ่ตกแต่ง แต่เพยีงเพือ่กายนี้
ดาํรงอยูไ่ด ้เพือ่ใหช้วีตินิทรยีเ์ป็นไป เพือ่บาํบดั
ความหวิ เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์  ดว้ย
คดิเหน็วา่'โดยอุบายนี้เราจกักาํจดัเวทนาเก่า
เสยีได ้ และจกัไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ ความ
ดาํรงอยูแ่หง่ชวีติ ความไมม่โีทษ  และการอยู่
โดยผาสกุจกัมแีก่เราแลว้จงึบรโิภคอาหาร (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๒/๑๔๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๓/
๒๓,๑๒/๔๒๒/๔๕๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๗/๔๘๐,
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๓๗/๖๑,๒๑/๑๕๙/๒๒๑,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๗๘/
๑๖๕) 

เวทนาใกล้  :  การเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นอกุศลกบัเวทนาใกลก้บั
เวทนาทีเ่ป็นอกุศลเป็นตน้, ความเสวยอารมณ์
อนัใกล ้ ดงัคาํในขนัธวภิงัคท์ีอ่ธบิายวา่ เวทนา
ใกล ้    เป็นไฉน เวทนาทีเ่ป็นอกุศลเป็นเวทนา
ใกลก้บัเวทนาทีเ่ป็นอกุศล เวทนาทีเ่ป็นกุศล
เป็นเวทนาใกลก้บัเวทนาทีเ่ป็นกุศล เวทนาที่
เป็นอพัยากฤตเป็นเวทนาใกลก้บัเวทนาทีเ่ป็น
อพัยากฤต   ทุกขเวทนาเป็นเวทนาใกลก้บั



 

๑๑๖ 
 

 

 
 
 
 

 
 

ทุกขเวทนา สขุเวทนาเป็นเวทนาใกลก้บัสขุ
เวทนาอทุกขมสขุเวทนาเป็นเวทนาใกลก้บัอทุก
ขมสขุเวทนา    เวทนาของผูไ้มเ่ขา้สมาบตัเิป็น
เวทนาใกลก้บัเวทนาของผูไ้มเ่ขา้สมาบตั ิ
เวทนาของผูเ้ขา้สมาบตัเิป็นเวทนาใกลก้บั
เวทนาของผูเ้ขา้สมาบตั ิ เวทนาทีเ่ป็นอารมณ์
ของอาสวะเป็นเวทนาใกลก้บัเวทนาทีเ่ป็น
อารมณ์ของอาสวะ เวทนาทีไ่มเ่ป็นอารมณ์ของ
อาสวะเป็นเวทนาใกลก้บัเวทนาทีไ่มเ่ป็น
อารมณ์ของอาสวะ น้ีเรยีกวา่เวทนาใกล (อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๑๓/๖) 

 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๗ 
 

 

ตัวอย่างแบบประเมินผล 
 

แบบรายงานผลศัพท์พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
โครงการวิจัย เรื่องพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ.255๙ 
 

1.ชื่อผลงาน ศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อักษร ล ว  
2.ชื่อเจา้ของผลงาน ดร.เดชา กัปโก 
3.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  คำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  
  ลักษณะผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน คำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย เป็นลักษณ
คำศัพท์ภาษาไทย เขียนเรียบเรียงอย่างมีระบบ มีเน้ือหาครบถ้วน ให้นิยามความหมาย อธิบายคว
ถูกต้อง ตามคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา ปกรณ์วิเสส  ฎีกา และหนังสืออ้างอิงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 
๓.รายละเอียดการประเมิน จำนวนศัพท์ ........ศัพท์ ต้ังแต่ศัพท์ท่ี ............ถึงศัพท์ท่ี.............  เล่มที่ .......... 

 
ลำดับท่ี 

 
รายการศัพท์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับเกณฑ์ เหตุผล 
ดี แก้ไข ปรับปรุง  

16501 
16502 
16503 
16504 
16505 
16506 
16507 
16508 
16509 
16510 
16511 
16512 
16513 
16514 
16515 

โลกุตตรปฐมฌาน  
โลกุตตรปัญญา  
โลกุตตรมรรค  
โลกุตตระ  
โลณโสวรีกะ, ยาดอง  
โลดทะนง  
โลภ  
โลภธรรม  
โลภะ  
โลภะทีว่ปิปยตุจากทฏิฐ ิ  
โลมชาต ิ  
โลมสกงัคยิะ, พระ  
โลมหงัสนบรรยาย  
โลมหงัสบณัฑติ  
โลหกุมภ,ี นรก  

    



 

๑๑๘ 
 

 

16516 
16517 
16518 
16519 
16520 
16521 
16522 
16523 
16524 
16525 
16526 
16527 
16528 
16529 
16530 
16531 
16532 
16533 
16534 
16535 
16536 
16537 
16538 
16539 
16540 
16541 
16542 
16543 
16544 
16545 
16546 
16547 
16548 
16549 
16550 
16551 
16552 

โลหธาตุ  
โลหจิจพราหมณ์  
โลหติกสณิ  
โลหติวาส ี  
โลหติาภชิาต ิ  
โลหตุิปปาทกรรม  
วงกต, ภูเขา  
วงคโ์อกกากราช  
วงศโ์สตถยิสกุล  
วงศโ์อกกากราช  
วจกีรรม  
วจทีณัฑะ  
วจทุีจรติ  
วจโีมเนยยะ  
วจสีมาจาร  
วจสีมาจารทีค่วรเสพ  
วจสีมาจารบรสุิทธิ ์  
วจสีงัขาร  
วจสีญัเจตนา  
วจสุีจรติ  
วจโีสเจยยะ  
วชริญาณ  
วชริปาณี, ยกัษ์  
วชริะ, พระเจา้จกัรพรรด ิ  
วชริานคร  
วชริาภกิษุณี  
วชริาวุธ  
วชริ,ี พระกุมาร ี  
วฏชาลกิาวหิาร  
วฏงัสก,ี พระมเหส ี  
วฏงัสปราสาท  
วณิพก  
วธรปรพิาชก  
วนเจดยี ์  
วนเทวดา  
วนนิมติ  
วนสวหยะ, เมอืง  



 

๑๑๙ 
 

 

16553 
16554 
16555 
16556 
16557 
16558 
16559 
16560 
16561 
16562 
16563 
16564 
16565 
16566 
16567 
16568 
16569 
16570 
16571 
16572 
16573 
16574 
16575 
16576 
16577 
16578 
16579 
16580 
16581 
16582 
16583 
16584 
16585 
16586 
16587 
16588 
16589 

วนิทธะ, พระเจา้จกัรพรรด ิ  
วยลกัษณะ  
วยะ  
วยานุปัสสนา  
วรณะ, พระ  
วรณา, เมอืง  
วรตระ, ปรพิาชก  
วรทสัสนะ, พระเจา้จกัรพรรด ิ  
วรรณสมบตั ิ  
วรรณะ  
วรรณะกษตัรยิ ์  
วรรณะงดงาม  
วรรณะทพิย ์  
วรรณะทีเ่ป็นทพิย ์  
วรรณะพราหมณ์  
วรรณะแพศย ์  
วรรณะศูทร  
วรุณ, ทา้วเทวราช  
วรุณ, พระเจา้จกัรพรรด ิ  
วรุณ,ทา้ว  
วรุณ,พญานาค  
วรุณเทพ, พระเจา้จกัรพรรด ิ  
วรุณอุบาสก  
วรุณะ  
วรุณะ, พระ  
วรุณะ, พระเจา้จกัรพรรด ิ  
วรุณะ, พระโอรส  
วรุณะ, พราหมณ์  
วรุณะ, ยกัษ์  
วรุณาราม  
วลยั  
วลยัไพท ี  
วลาหก, มา้หลวง,วลาหกอสัวราช,    
วลาหก,พวก  
วสภอุบาสก  
วสภะ, ภเูขา  
วสวตัด ี  



 

๑๒๐ 
 

 

16590 
16591 
16592 
16593 
16594 
16595 
16596 
16597 
16598 
16599 
16600 

วสวตัดเีทวราช, ชือ่, วสวตัตเีทพบุตร  
วส ี  
วสนุธรา, แผน่ดนิ  
วสปุราสาท  
วอ  
วกักล,ิ พระ, ภกิษุ  
วกักล,ิ มาณพ  
วกักะ  
วคัคุมทุา,แมน้ํ่า  
วงัคชนบท  
วงัคนัตพราหมณ์ 

      
 รวมศัพท์ท่ีผ่าน ระดับ ดี   
 รวมศัพท์ท่ีผ่าน ระดับ แก้ไข   
 รวมศัพท์ท่ีไม่ผ่าน ปรับปรุงใหม่   

รวมจำนวนศัพท์   
ความเห็นเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................ 
                                                           ลงช่ือ 
                                                                         (..................................................) 

                                                               ผู้ประเมิน 
                                                                  ................... /............. /.................. 

 
 
 
 
 
 



 

๑๒๑ 
 

 

 ๒) การเตรียมการจัดส่ง  
 การเตรียมการจัดส่ง การท่ีจะจัดส่งข้อมูลให้คณะบรรณาธิการตรวจสอบนั้น จำเป็นต้อง
เตรียมข้อมูล ๓ อย่าง ประกอบด้วย 
 ๑.ซองน้ำตาล 
 ๒.แบบประเมินผล คือ การเตรียมข้อมูลแบบประเมิน ซ่ึงข้อมูลด้ังเดิมจะมีข้อมูลอ้างอิง
อยู่ท้ายคำด้วย จำต้องตัดออกทั้ง ๑๐๐ ศัพท์ เพื่อให้ข้อมูลตรวจสอบง่าย  
 ๓.จดหมายส่งงาน 
 เพื่อให้เห็นตัวอย่าง จึงจะเสนอข้อมูลในข้อ ๒ และข้อ ๓ ตังต่อไปนี้ 
  
                                               ท่ีอยู่......................................................... 
ท่ี ................../ ....................                                                                    
                                                วัน............. เดือน................................ ปี....................... 
เรื่อง      รายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน คำศพัท์พจนานุกรมพระไตรปิฎก

ภาษาไทย 
เรียน/นมัสการ    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
อ้างถึง     หนังสือกองวิชาการ ท่ี ศธ ๖๑๐๐.๗ / ............. ลว..........เดือน...............พ.ศ..............  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานผลประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   จำนวน ....... 

ฉบับ 
              ตามหนังสือท่ีอ้างถึง กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี  ได้แจ้งประกาศเร่ืองแต่งต้ังคณะ
บรรณาธิการ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน คำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความทราบแล้ว น้ัน 
 ในการน้ี (ข้าพเจ้า /นาย).....................................................................ได้อ่านและทำการ
ประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน คำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 
          ขอรายงานผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
                     ( ) ควรให้ผา่น     จำนวน........ศัพท์              
                     ( ) ควรให้ผา่น แต่มีแก้ไขอักษร ภาษา   จำนวน .......ศัพท์ 
      ( ) ควรให้เจ้าของเร่ืองนำปรับปรุงแก้ไขร่างคำศัพท์ แล้วให้เสนอใหม่จำนวน .........
ศัพท์  
                     ( ) อ่ืนๆ  (ระบุ)................................................................................... 



 

๑๒๒ 
 

 

           จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป  
                                                 

                        เรียน/นมัสการมาด้วยความเคารพ 
                                          (ลงช่ือ) 

                                   (..................................................................) 
                                 ผู้ประเมิน 

โทรศัพท์   ......................................................... 
 
 
 ๓) การทำหนังสือเชิญบรรณาธิการประชุม  
 การทำหนังสือเชิญบรรณาธิการประชุม ก็ดำเนินการทำเหมือนทำจดหมายเชิญทั่วไป จะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และงานที่ส่งให้อ่าน จำนวนศัพท์  
 ๔) การจัดส่งข้อมูลแก่บรรณาธิการล่วงหน้า 
 การจัดส่งข้อมูลแก่บรณาธิการล่วงหน้า เป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อให้คณะบรรณาธิการ 
ได้ตรวจงาน ซ่ึงบรรณาธิการแต่ละรูป/คน เมื่อได้รับงานก็ได้ตรวจงานอย่างรวดเร็ว และปรับแก้
ไข พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ   
 ๕) จัดประชุมเพ่ือพิจารณา  
 จัดประชุมเพื่อพิจารณา และเม่ือถึงวันประชุม  ผู้เป็นคณะบรรณาธิการ แต่ละรูป/คนก็
ได้นำเสนอประเด็นที่พบและให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ  พร้อมแก้ไขคำศัพท์ในรูปเล่ม ทำให้
การประชุมแต่ละครั้ง ไม่เสียเวลามาก  มักนำเสนอในประเด็นที่สำคัญ ส่วนประเด็นที่ไม่สำคัญก็
เขียนไว้ภายในเล่ม และให้ความเห็นว่า ศัพท์จำนวน ๑๐๐ ศัพท์ มีศัพท์ผ่าน ระดับดี ก่ีศัพท์ และ
ให้ปรับแก้ไข กี่ศัพท์ และมีศัพท์ไม่ผ่าน สำหรับศัพท์ที่ผ่าน ก็กาเครื่องหมายถูก (√) และศัพท์ท่ีไม่
ผ่าน ก็กาเครื่องหมายผิด (x)  
 ๖) การประสานงานผู้เขียนให้ปรับแก้ไข   
 การประสานงานผู้เขียนให้ปรับแก้ไข  ในการประชุมแต่ละคร้ัง บรรณาธิการแต่ละท่านก็
จะให้คำแนะนำ และให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้เขียนนำไปแก้ไข หลังจากรับทราบ
ข้อมูลแล้ว คณะทำงานก็จะส่งข้อมูลเล่มและส่งไฟล์งานที่จัดทำรูปเล่มเพื่อปรับแก้ไข และ
ประสานงานให้ผู้เขียนรับ 
 



 

๑๒๓ 
 

 

 ๗) จัดทำรูปเล่มที่แก้ไขแล้ว  
 จัดทำรูปเล่มท่ีแก้ไขแล้ว  ก็เป็นงานอีกข้ันตอนหนึ่ง ที่ต้องจัดทำเล่มอีกคร้ังหนึ่ง  โดย
รูปแบบการทำรูปเล่ม จะมีข้ันตอนทำเล่ม ประกอบด้วย ๒ อย่าง คือ (๑) ปก  (๒) ศัพท์นิยาม 
 ๘) การจ่ายค่าตอบแทนผู้เขียน   
 การจ่ายค่าตอบแทนผู้เขียน  คณะทำงานจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เขียนได้ เมื่อผู้เขียน
ปรับแก้ไขศัพท์  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และขึ้นคำศัพท์ท่ีปรับแก้ไขแล้วทางเว็บไซต์ ครบตาม
จำนวนที่ปรับแก้ไข 
 
๔.การปรับแก้ไข 
 เม่ือได้ดำเนินการครบตามแผนอย่างเรียบร้อยแล้ว ย่อมพบอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไข ก็
ปรับแก้ไข ในขั้นตอนนี้ มีข้อที่ควรกำหนด ในการปรับแก้ไข ซึ่งมีทั้งการทบทวนและปรับแก้ไข ๔ 
ประการ คือ 
 ๔.๑ แผนเก่ียวกับคน  
 แผนเก่ียวกับคน แม้ผู้เขียนบางคน เมื่อรับงานไปแล้ว ก็ไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว ก็
ประสานงาน โดยขอศัพท์คืน และประสานงานมอบศัพท์ดังกล่าวให้ผู้เขียนคนอ่ืนเขียนแทน ใน
กรณีเช่นนี้ แม้จะมีไม่มาก แต่ศัพท์ที่ค้างอยู่นั้น เป็นศัพท์หมวดวรรค ป อักษร ป อยู่ต้นๆ  ไม่
สามารถเรียงศัพท์ให้ติดกันได้ ก็ต้องประสานให้เขียนโดยกำหนดเวลา และหากยังไม่เสร็จก็ขอคืน
ให้ผู้อื่นเขียนแทน ซึ่งการทำงานกับคนอ่ืน ต้องประสานงานหลายครั้ง ให้เวลาจนหมดเวลาใน
การที่จะเขียนได้ทัน หากยังไม่สำเร็จตามเวลาดังกล่าว ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ผู้เขียนคนเดิม 
โดยขอแบ่งไปให้ผู้อ่ืนซึ่งมีเวลาช่วย เขียนแทน ในกรณีเช่นนี้ก็มีบ้าง แต่ไม่มากนัก   
 
 ๔.๒ แผนเก่ียวกับงาน 
 การทบทวน ในการวางแผนบางอย่าง ย่อมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
เช่น ในด้านแผนงาน ในการเขียนศัพท์ เม่ือผู้เขียนศัพท์ พบว่า เกี่ยวกับชาดก ควรเพิ่มเหตุ
ปัจจุบัน เข้ามา ก็นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเช่นไร ก็นำไปปรับแผนใหม่ และแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วไป  
 หรือในกรณีศัพท์ของพระสตูร  มีกรณีพระสูตร ที่มีช่ือเหมือนกัน มีปรากฏอยู่หลายสูตร 
ก็แก้ไข โดยใช้อักษรยก กำกับ เช่น  



 

๑๒๔ 
 

 

เวสาลีสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยคหบดชีาวเมอืงเวสาล ี  อุคคคหบดชีาวเมอืงเว
สาลเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ กฏูาคารศาลา  
ป่ามหาวนั  เขตกรุงเวสาลแีลว้ทลูถามวา่  อะไรเป็นเหตุเป็น
ปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกไมป่รนิิพพานและบางพวกปรนิิพพานใน
ปัจจุบนั  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  เพราะมรีปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา  
เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหเูป็นตน้ทีน่่าปรารถนา  น่าใคร ่  น่าพอใจ  
สตัวผ์ูย้งัเพลดิเพลนิ  เชยชม  ยดึตดิรปู  เสยีงเป็นตน้นัน้  จงึ
เกดิมตีณัหา  ยงัมอุีปาทาน(ความยดึมัน่)  จงึไมป่รนิิพพาน  
สว่นผูม้นียัตรงกนัขา้ม  ยอ่มปรนิิพพาน   (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๒๔/๑๕๐) 

เวสาลีสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีก่รุงเวสาล ี  พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู ่  ณ  กฏูาคารศาลาป่ามหาวนั  เขตกรุงเวสาล ี 
ตรสัสอนอสภุกมัมฏัฐานแก่ภกิษุทัง้หลายแลว้ทรงหลกีเรน้อยูใ่น
ทีส่งดั  ขณะทีภ่กิษุเหล่านัน้เจรญิอสภุกมัมฏัฐานอยูเ่กดิ
ความรูส้กึอดึอดัเบื่อหน่าย  รงัเกยีจรา่งกายตวัเองจงึพากนัฆา่
ตวัตายเป็นจาํนวนมาก  เมือ่พระองคเ์สดจ็ออกจากทีห่ลกีเรน้
แลว้สงัเกตเหน็วา่ภกิษุสงฆน้์อยลง  หลงัจากตรสัถามทา่นพระ
อานนท ์  ไดท้ราบความแลว้  จงึรบัสัง่ใหป้ระชุมสงฆ ์  ตรสั
ประกาศวา่  อานาปานสตสิมาธเิป็นธรรมทีส่งบ  ประณีต  สด
ชืน่  ทาํใหอ้ยูเ่ป็นสขุและทาํใหบ้าปอกุศลหายไป  (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๙/๙๘๕/๔๖๓) 

สคารวสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่วา่สคารวะ  พราหมณ์ชือ่วา่สคารวะ
เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั สนทนาปราศรยัแลว้นัง่ ณ 
ที ่สมควร ทลูถามวา่ อะไรเป็นฝัง่นี้(หมายถงึโลกยิธรรม) อะไร
เป็นฝัง่โน้น (หมายถงึโลกุตตรธรรม)  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
วา่ (๑)  มจิฉาทฏิฐเิป็นฝัง่นี้ สมัมาทฏิฐเิป็นฝัง่โน้น (๒)  มจิฉา
สงักปัปะเป็นฝัง่นี้ สมัมาสงักปัปะเป็นฝัง่โน้น (๓)  มจิฉาวาจา
เป็นฝัง่นี้ สมัมาวาจาเป็นฝัง่โน้น (๔) มจิฉากมัมนัตะเป็นฝัง่นี้ 
สมัมากมัมนัตะเป็นฝัง่โน้น (๕)  มจิฉาอาชวีะเป็นฝัง่นี้ 
สมัมาอาชวีะเป็นฝัง่โน้น (๖)  มจิฉาวายามะเป็นฝัง่นี้ 
สมัมาวายามะเป็นฝัง่โน้น (๗)  มจิฉาสตเิป็นฝัง่นี้  สมัมาสตเิป็น
ฝัง่โน้น (๘) มจิฉาสมาธเิป็นฝัง่นี้  สมัมาสมาธเิป็นฝัง่โน้น (๙)  



 

๑๒๕ 
 

 

มจิฉาญาณะเป็นฝัง่นี้  สมัมาญาณะเป็นฝัง่โน้น (๑๐) มจิฉา
วมิุตตเิป็นฝัง่นี้ สมัมาวมิตุตเิป็นฝัง่โน้นแลว้ตรสัคาถาประพนัธ์
สรุปใจความไดว้า่ ในหมูม่นุษย ์ เหล่าชนผูไ้ปถงึฝัง่โน้น
(หมายถงึนิพพาน) มจีาํนวนน้อย  สว่นหมูส่ตัวน์อกน้ีเลาะไป
ตามฝัง่น้ี(หมายถงึสกักายทฏิฐ)ิ ทัง้นัน้  สว่นชนเหล่าใด
ประพฤตติามธรรม  ในธรรม(คอืมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑)ที่
พระผูม้พีระภาคตรสัไวโ้ดยชอบ  ชนเหล่านัน้จกัขา้มพน้วฏัฏะ 
อนัเป็นบ่วงมารทีข่า้มไดแ้สนยาก จกัถงึฝัง่โน้น  บณัฑติละธรรม
ดาํ(หมายถงึอกุศลธรรมคอืกายทุจรติเป็นตน้) แลว้พงึเจรญิ
ธรรมขาว(หมายถงึกุศลธรรมคอืกายสจุรติเป็นตน้) ออกจาก
วฏัฏะมาสูว่วิฏัฏะ(หมายถงึนิพพาน) ละกามทัง้หลายแลว้เป็นผู้
หมดความกงัวล พงึปรารถนาความยนิดยีิง่ในวเิวก(หมายถงึ
กายวเิวกจติตวเิวกและอุปธวิเิวก(ความสงดัจากกเิลส) ทีย่นิดไีด้
ยากยิง่ บณัฑติพงึชาํระตนใหผ้อ่งแผว้จากเครือ่งเศรา้หมองแหง่
จติทัง้หลาย บณัฑติเหล่าใดอบรมจติโดยชอบในองคธ์รรมเป็น
เครือ่งตรสัรูท้ ัง้หลาย  ไมถ่อืมัน่ ยนิดใีนนิพพานเป็นทีส่ละความ
ถอืมัน่   บณัฑติเหล่านัน้สิน้อาสวะแลว้ มคีวามรุง่เรอืง ดบัสนิท
แลว้ในโลก  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๗/๒๖๙) 

  อรรถกถาอธบิายว่า คาํวา่ วฏัฏะ หมายถงึวฏัฏะ(วงเวยีน) ๓ 
คอื  (๑) กเิลสวฏัฏะ ประกอบดว้ยอวชิชา ตณัหา อุปาทาน (๒) 
กมัมวฏัฏะ ประกอบดว้ยสงัขารและกรรมภพ (๓) วปิากวฏัฏะ 
ประกอบดว้ยวญิญาณ นามรปู สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา ซึง่
แสดงออกในรปูอุปปัตตภิพ ชาต ิ ชรา มรณะ เป็นตน้ 
(องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕) 

สคารวสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่วา่สคารวะ  พราหมณ์ชือ่สคารวะ
เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั สนทนาปราศรยัแลว้นัง่ 
ณ ที ่สมควร ทลูถามวา่ อะไรเป็นฝัง่นี้ อะไรเป็นฝัง่โน้น  พระผู้
มพีระภาคตรสัตอบวา่ (๑)  ปาณาตบิาตเป็นฝัง่นี้  เจตนางดเวน้
จากปาณาตบิาตเป็นฝัง่โน้น (๒)  อทนินาทานเป็นฝัง่นี้ เจตนา
งดเวน้จากอทนินาทานเป็นฝัง่โน้น  (๓) กาเมสมุจิฉาจารเป็นฝัง่
น้ี  เจตนางดเวน้จากกาเมสมุจิฉาจารเป็นฝัง่โน้น  (๔) มสุาวาท
เป็นฝัง่นี้ เจตนางดเวน้จากมุสาวาทเป็นฝัง่โน้น  (๕)  ปิสณุา
วาจาเป็นฝัง่นี้  เจตนางดเวน้จากปิสณุาวาจาเป็นฝัง่โน้น (๖)  



 

๑๒๖ 
 

 

ผรุสวาจาเป็นฝัง่นี้  เจตนางดเวน้จากผรุสวาจาเป็นฝัง่โน้น (๗)  
สมัผปัปลาปะเป็นฝัง่นี้ เจตนางดเวน้จากสมัผปัปลาปะเป็นฝัง่
โน้น (๘)  อภชิฌาเป็นฝัง่นี้ อนภชิฌาเป็นฝัง่โน้น (๙)  พยาบาท
เป็นฝัง่นี้ อพยาบาทเป็นฝัง่โน้น (๑๐) มจิฉาทฏิฐเิป็นฝัง่นี้ 
สมัมาทฏิฐเิป็นฝัง่โน้น แลว้ตรสัสรุปดว้ยคาถาเหมอืนในสคารว
สตูร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖๙/๓๐๔) 

สติปัฏฐานสตูร๑ :   พระสตูรวา่ดว้ยสตปัิฏฐาน พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อสงัขตธรรม  ไดแ้ก่
ความสิน้ราคะ  โทสะและโมหะ  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม  ไดแ้ก่
สตปัิฏฐาน  ๔  เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กายคตา
สตสิตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๐/๔๕๐) 

สติปัฏฐานสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยสตปัิฏฐาน พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ปฏปิทา ๓ คอื (๑) อาคาฬหปฏปิทา (ปฏปิทาอยา่ง
หยาบ) ไดแ้ก่ บุคคลผูม้วีาทะวา่ โทษในกามทัง้หลายไมม่ ี เขา
ยอ่มตกเป็นเหยือ่ในกามทัง้หลาย (๒) นิชฌามปฏปิทา (ปฏปิทา
อยา่งเหีย้มหาญ) ไดแ้ก่ บคุคลทีป่ระพฤตตินเป็นคนเปลอืย ไร้
มารยาท เลยีมอื เขาเชญิใหม้ารบัภกิษากไ็มม่า เขาเชญิใหห้ยดุ
กไ็มห่ยดุ เป็นตน้ (๓) มัชฌิมาปฏปิทา (ปฏปิทาอยา่งกลาง) 
ไดแ้ก่ ภกิษุพจิารณาเหน็กายในกาย ...พจิารณาเหน็เวทนาใน
เวทนา ...พจิารณาเหน็จติในจติ ...พจิารณาเหน็ธรรมในธรรม 
(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๔๐๒) 

สติปัฏฐานสตูร๓ : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิสตปัิฏฐานเพือ่รูย้ ิง่ราคะ   พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีภ่กิษุควรเจรญิ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ ม ี๔ คอื (๑) 
พจิารณาเหน็กายในกายอยู ่ (๒) พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา
อยู ่ (๓) พจิารณาเหน็จติในจติอยู ่ (๔) พจิารณาเหน็ธรรมใน
ธรรมอยู ่แต่ละอยา่งลว้นมคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิกาํจดั
อภชิฌาและโทมนสัในโลก  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗๔/๓๘๙) 

สติสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้สีตสิมัปชญัญะ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายพงึเป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะอยู่
ตลอดเวลา    แลว้ทรงอธบิายลกัษณะของผูม้สีตสิมัปชญัญะ
เป็นตน้วา่  ผูม้สีต ิ ไดแ้กผู่ป้ฏบิตัติามสตปัิฏฐาน  ๔  ผูม้ี



 

๑๒๗ 
 

 

สมัปชญัญะ  ไดแ้ก่ผูม้คีวามรูส้กึตวัในการกา้วไป  ถอยกลบัเป็น
ตน้ตลอดเวลา  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๖๘/๒๑๑) 

สติสตูร๒  : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้สีตสิมัปชญัญะ  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายพงึเป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะอยู่
ตลอดเวลา    แลว้ทรงอธบิายลกัษณะของผูม้สีตสิมัปชญัญะ
เป็นตน้วา่  ผูม้สีต ิ ไดแ้กผู่ป้ฏบิตัติามสตปัิฏฐาน  ๔  ผูม้ี
สมัปชญัญะ  ไดแ้ก่ผูม้คีวามรูส้กึตวัในการกา้วไป  ถอยกลบัเป็น
ตน้ตลอดเวลา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๐๑/๒๕๘) 

สติสตูร๓  : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้สีต ิพระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  
เธอทัง้หลายพงึเป็นผูม้สีตอิยูต่ลอดเวลา    แลว้ทรงอธบิาย
ลกัษณะของผูม้สีตเิป็นตน้วา่  ผูม้สีต ิ ไดแ้ก่ผูป้ฏบิตัติามสตปัิฏ
ฐาน  ๔ (ส.ม.(ไทย) ๑๙/๔๑๐/๒๖๘) 

   
 ๔.๓ แผนเก่ียวกับงบประมาณ 
 ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอในโครงการที่ ๔ ก็ปรับ
ค่าตอบแทนของผู้เขียนลดเล็กน้อยของโครงการที่ ๔ เนื่องจากเนื้อหาที่จะต้องดำเนินการมีหลาย
ขั้นตอน ดังนัน้ จำต้องปรับค่าใช้จ่ายงบประมาณ หรือแม้จำนวนงานของศัพท์ที่มาก เช่น ใน
โครงการท่ี ๑ มีจำนวนศัพท์  ๔,๕๐๐ ศัพท์ สำหรับโครงการที่ ๒ มีงบประมาณลดลง มีจำนวน
ศัพท์ลดลงคงเหลือ ๔,๒๐๐ ศัพท์ สำหรับโครงการท่ี ๓ มีงบประมาณเท่ากับโครงการที่ ๓  มี
จำนวนศัพท์ลดลงคงเหลือ ๔,๒๓๙ ศัพท์  สำหรับโครงการที่ ๔ มีงบประมาณลดลง น้อยกว่าเดิม 
๕๐,๐๐๐ บาท  ดังนั้น โครงการที่ ๔  มีจำนวนศัพท์ ๔,๐๐๐ ศัพท์  และคัดเลือกศัพท์ท่ี
เห็นสมควรว่าจะเขียนเป็นศัพท์นิยามมากที่สุด  แม้จะตัดแล้ว แตก็่ยังมีศัพท์ที่เกินอยู่ประมาณ
การ ๑,๕๐๐ ศัพท์  แต่ก็จะเขียนทั้งหมด เพื่อทำศัพท์ศัพท์พจนานุกรมมีความสมบูรณ์ 
 ๔.๔ แผนเก่ียวกับเวลา 
 แผนเกี่ยวกับเวลา ตามที่กำหนดปฏิทินระยะเวลาดำเนินงาน ก็ไม่สามารถดำเนินให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากงบประมาณแต่ละโครงการกว่าจะอนุมัติ เวลาก็ผ่าน
ไปมากแล้ว พองบประมาณออกมา ก็ผ่านไป ๔ เดือน ย่อมให้งานไม่ก้าวหน้า เพราะงานจะ
ก้าวหน้าได้ดี บางคร้ังงบประมาณสนับสนุนก็เป็นส่ิงจำเป็น เม่ืองานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กำหนด ก็ทำหนังสือไปถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพื่อขอขยายเวลา ๓ เดือน เพื่อให้
งานลุล่วงสำเร็จตามที่วางไว้ ดังแผนงานโครงการ ข้างล่าง 



 

๑๒๘ 
 

 

 
 

 ระยะเวลาการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑.ศึกษาข้อมูล
เอกสารรายงานวิจัย 

            

๒.วางแผนการวิจัย
วิเคราะห์เน้ือหา 

            

๓.ติดต่อ
ประสานงาน 

            

๔.ประชุมร่วม
คณะทำงานแผน
งานวิจัย 

            

๕.ปฏิบัติการ
รวบรวมคัดเลือก
คำศัพท์(๔,๐๐๐) 

            

๖.ปฏิบัติการทำ
คำศัพท์
โครงการวิจัยท่ี๔ 
(๒๐รูป/คน) 

   ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๕๐๐  

๗.ประชุมคณะ
ผู้บริหารงานวิจัย
โครงการท่ี ๔ 

            

๘.ประชุมสรุป
ผลการวิจัยปีท่ี ๔ 

            

๙.รายงาน
ความก้าวหน้า
ผลการวิจัยปีท่ี ๔ 

            

๑๐.ประชุมวิเคราะห์
ปิดโครงการวิจัยปีที่ 

            



 

๑๒๙ 
 

 

๔ 
๑๑.สรุปผลแผนการ
วิจัย 

            

  
 สรุปว่า การทบทวนและปรบัแก้ไข นับว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง เพราะการทำงานคือการเรียนรู้ 
เม่ือทำสิ่งน้ันแล้ว เกิดพบสิ่งใหม่ ท่ีดีกว่า ก็เลือกเอาสิ่งใหม่ เปรียบเหมือนคนท่ีแบกเปลือกปอ พบทอง 
ก็ท้ิงเปลือกปอแล้วถือทองกลบับ้านฉะน้ัน  
 อย่างไรก็ตาม ก็จัดทำพจนานุกรม จะไมส่ำเร็จสมบูรณ ์ หากยังไม่มีการเรียงศัพท์ตามลำดับ
อักษร ดังน้ัน ขั้นตอนการเรียงลำดับศัพท์ตามลำดับอักษร เป็นสิ่งจำเป็นมาก ซึ่งจะทำให้งานศัพท์
พจนานุกรมสำเร็จได้  และส่ิงท่ีขาดไม่ได้ จำเป็นต้องมี ๔ รายการน้ี เพ่ือช่วยในการเรียงศัพท์ กล่าวคือ  
 ๑) รายการศัพท์ท่ีมอบแกผู่้เขยีน 
 ๒) เลม่ศัพท์ท่ีเข้าบรรณาธิการ ให้ผ่าน ไม่ผา่น 
 ๓) บัญชีศัพท์ท่ีเป็นภาคผนวก มีเฉพาะคำศัพท์อย่างเดียว  
 ๔) เลม่ศัพท์ครัง้ท่ี ๒ หลังท่ีผู้เขียนปรับตามที่บรรณาธิการให้แก้ไขแล้ว 
 ท้ัง ๔ รายการน้ี ได้สรุปทำเป็นแผนผังตรวจสอบดังนี้ 

แผนผงัสถิตผิลการทำงานแต่ละข้ันตอน 
โครงการวิจัย พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ปี 2559 

 
เล่ม ดรรชนีศัพท์ แจก เพ่ิม ขึ้น

เว็บ 
เข้า
เล่ม 

ประธาน 
ตรวจ 

เสนอ 
บรรณ
าธิการ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ศัพท์
ผ่าน ดี แก้ไข ปรับปรุง 

๑๓๒ ๑๓๑๐๑-๑๓๒๐๐ ๑๐๐      ๕๒ ๔๘  ๑๐๐ 
๑๓๓ ๑๓๒๐๑-๑๓๓๐๐  ๑๐๐ ๑     ๖๕ ๓๖  ๑๐๐  
๑๓๔ ๑๓๓๐๑-๑๓๔๐๐ ๑๐๐      ๗๒ ๒๘  ๑๐๐ 
๑๓๕ ๑๓๔๐๑-๑๓๕๐๐ ๑๐๐      ๘๕ ๑๕  ๑๐๐ 
๑๓๖ ๑๓๕๐๑-๑๓๖๐๐  ๑๐๐      ๗๖ ๒๔  ๑๐๐ 
๑๓๗ ๑๓๖๐๑-๑๓๗๐๐ ๑๐๐      ๘๕ ๑๕  ๑๐๐  
๑๓๘ ๑๓๗๐๑-๑๓๘๐๐ ๑๐๐      ๙๘ ๑  ๙๙ 
๑๓๙ ๑๓๘๐๑-๑๓๙๐๐ ๑๐๐      ๙๙ ๑  ๑๐๐ 
๑๔๐ ๑๓๙๐๑-๑๔๐๐๐ ๑๐๐      ๑๐๐   ๑๐๐  
๑๔๑ ๑๔๐๐๑-๑๔๑๐๐ ๑๐๐      ๑๐๐    ๑๐๐  
๑๔๒ ๑๔๑๐๑-๑๔๒๐๐ ๑๐๐       ๖๙ ๓๑  ๖๙  



 

๑๓๐ 
 

 

๑๔๓ ๑๔๒๐๑-๑๔๓๐๐ ๑๐๐      ๑๐๐   ๑๐๐  
๑๔๔ ๑๔๓๐๑-๑๔๔๐๐ ๑๐๐      ๑๐๐    ๖๙  
๑๔๕ ๑๔๔๐๑-๑๔๕๐๐ ๑๐๐      94  6  94 
๑๔๖ ๑๔๕๐๑-๑๔๖๐๐ ๙๙      97  ๓ 97 
๑๔๗ ๑๔๖๐๑-๑๔๗๐๐ ๑๐๐      99  1 99 
๑๔๘ ๑๔๗๐๑-๑๔๘๐๐ ๑๐๐      97  3 97 
๑๔๙ ๑๔๘๐๑-๑๔๙๐๐ ๑๐๐      98  2 98 
๑๕๐ ๑๔๙๐๑-๑๕๐๐๐ ๑๐๐      97  3 97 
๑๕๑ ๑๕๐๐๑-๑๕๑๐๐ ๑๐๐      99  1  99 
๑๕๒ ๑๕๑๐๑-๑๕๒๐๐ ๑๐๐      100 0  100 
๑๕๓ ๑๕๒๐๑-๑๕๓๐๐ ๑๐๒      101 0  101 
๑๕๔ ๑๕๓๐๑-๑๕๔๐๐ ๑๐๐       100  ๑๐๐ 
๑๕๕ ๑๕๔๐๑-๑๕๕๐๐ ๑๐๐      100 0  100 
๑๕๖ ๑๕๕๐๑-๑๕๖๗๑ ๗๑      64 7  ๗๑ 
๑๕๘ ๑๕๖๕๑-๑๕๘๐๐ ๑๕๘      ๑๔๖ ๓ ๙ ๑๔๙ 
๑๕๙ ๑๕๘๐๑-๑๕๙๐๐ ๑๐๐      ๖๓ ๓๗  ๑๐๐ 
๑๖๐ ๑๕๙๐๑-๑๖๐๐๐ ๑๐๐      ๑๐๐   ๑๐๐ 
๑๖๑ ๑๖๐๐๑-๑๖๑๐๐ ๙๓      ๙๓   ๙๓ 
๑๖๒ ๑๖๑๐๑-๑๖๒๐๐ ๑๐๐       ๗๔  ๒๖  ๑๐๐ 
๑๖๓ ๑๖๒๐๑-๑๖๓๐๐ ๑๐๐       ๑๐๐  ๑๐๐ 
๑๖๔ ๑๖๓๐๑-๑๖๔๐๐ ๑๐๐      ๖๖ ๓๔  ๑๐๐ 
๑๖๕ ๑๖๔๐๑-๑๖๕๐๐ ๙๒      ๙๑ ๑  ๙๒ 
๑๖๖ ๑๖๕๐๑-๑๖๖๐๐ ๑๐๐      ๗๓ ๒๗  ๑๐๐ 
๑๖๗ ๑๖๖๐๑-๑๖๗๐๐  ๗๔      67 2 5 ๖๙ 
๑๖๘ ๑๖๗๐๑-๑๖๘๐๐ ๑๐๐      ๑๐๐   ๑๐๐ 
๑๖๙ ๑๖๘๐๑-๑๖๙๐๐ ๑๐๐ ๒      ๔๒ ๖๐ ๑๐๐ 
๑๗๐ ๑๖๙๐๑-๑๗๐๐๐ ๑๐๐      ๒๕ ๗๕  ๑๐๐ 
๑๗๑ ๑๗๐๐๑-๑๗๑๐๐ ๑๐๐ ๒     ๕๐ ๕๒  ๑๐๒ 
๑๗๒ ๑๗๑๐๑-๑๗๒๐๐ ๑๐๐       ๑๐๐  ๑๐๐ 
๑๗๓ ๑๗๒๐๑-๑๗๒๗๓ ๘๓      ๘๓    ๘๓ 
๑๗๔ ๑๗๓๐๑-๑๗๔๐๐ ๑๐๐      ๘๔ ๘ ๘ ๙๒ 
๑๗๕ ๑๗๔๐๑-๑๗๕๐๐ ๑๐๐ ๑     ๒๕ ๗๖  ๑๐๑ 
๑๗๖ ๑๗๕๐๑-๑๗๖๐๐ ๑๐๐ ๓๘     ๑๒๐ ๑๘  ๑๓๘ 
๑๗๗ ๑๗๖๐๑-๑๗๗๐๐ ๑๐๐      ๑๐๐   ๑๐๐ 



 

๑๓๑ 
 

 

๑๗๘ ๑๗๗๐๑-๑๗๘๐๐ ๑๐๐      ๙๙  ๑ ๙๙ 
๑๗๙ ๑๗๘๐๑-๑๗๙๐๐ ๑๐๐      ๘๙  ๑๑ ๘๙ 
๑๘๐ ๑๗๙๐๑-๑๘๐๐๐ ๑๐๐      ๑๐๐   ๑๐๐ 
๑๘๑ ๑๘๐๐๑-๑๘๑๐๐   ๑๐๐      93 7  ๑๐๐ 
๑๘๒ ๑๘๑๐๑-๑๘๒๐๐  ๑๐๐ ๑๓     108 7  ๑๑๓ 
๑๘๓ ๑๘๒๐๑-๑๘๓๐๐   ๑๐๐ ๒๐     ๑๐๐   ๑๐๐ 
๑๘๔ ๑๘๓๐๑-๑๘๔๐๐ ๑๐๐ ๒๓     ๑๒๑  ๒ ๑๒๑ 
๑๘๕ ๑๘๔๐๑-๑๘๕๐๐   ๑๐๐       70 30 ๑๐๐ 
๑๘๖ ๑๘๕๐๑-๑๘๖๐๐  ๙๙      100   ๑๐๐ 
๑๘๗ ๑๙๒๐๑-๑๙๓๐๐ ๙๐      ๙๐   ๙๐ 
๑๘๘ ๑๘๖๐๑-๑๘๗๐๐  ๑๐๐      100   ๑๐๐ 
๑๘๙ ๑๘๗๐๑-๑๘๘๐๐  ๑๐๐      ๑๐๐   ๑๐๐ 
๑๙๐ ๑๘๘๐๑-๑๘๙๐๐ ๑๐๐       100  ๑๐๐ 
๑๙๑ ๑๙๐๐๑-๑๙๑๐๐  ๑๐๐       ๗๘ ๒๒ ๗๘ 
๑๙๒ ๑๙๑๐๑-๑๙๒๐๐  ๗๘       ๗๘  ๗๘ 
๑๙๓ ๑๙๒๐๑-๑๙๓๐๐  ๑๐๐      31 69  ๑๐๐ 
๑๙๔ ๑๙๓๐๑-๑๙๔๐๐  ๑๐๐      100   ๑๐๐ 
๑๙๕ ๑๙๔๐๑-๑๙๕๐๐  ๑๐๐      94 6  ๑๐๐ 
๑๙๖ ๑๙๕๐๑-๑๙๖๐๐  ๑๐๐ ๒๓     62 63  ๑๒๓ 
๑๙๗ ๑๙๖๐๑-๑๙๗๐๐  ๑๐๐ ๒๓     76 42 ๓ ๑๑๘ 
๑๙๘ ๑๙๗๐๑-๑๙๘๐๐  ๑๐๐      100   ๑๐๐ 
๑๙๙ ๑๙๘๐๑-๑๙๙๐๐  ๙๘       9๐ 8 ๙๘ 
๒๐๐ ๑๙๙๐๑-๒๐๐๐๐  ๙๘      92 5 ๑ ๙๗ 
๒๐๑ ๒๐๐๐๑-๒๐๑๐๐  ๑๐๐ ๖      ๙๘ ๘ ๑๐๖ 
๒๐๒ ๒๐๑๐๑-๒๐๒๐๐ ๑๐๐ ๑๒     108 4  ๑๑๒ 
๒๐๓ ๒๐๒๐๑-๒๐๓๐๐ ๑๐๐  ๑๑     103 0 ๘ ๑๐๓ 
๒๐๔ ๒๐๓๐๑-๒๐๔๐๐ ๑๐๐ ๒๒     115 7  ๑๒๒ 
๒๐๕ ๒๐๔๐๑-๒๐๕๐๐  ๑๐๐ ๓๘     ๑๓๗ 1  ๑๓๘ 
๒๐๖ ๒๐๕๐๑-๒๐๖๐๐  ๑๐๐ ๑๔     ๑๐๗ ๗  ๑๑๔ 
๒๐๗ ๒๐๖๐๑-๒๐๗๐๐  ๑๐๐ ๔     ๗๘ ๑๗ ๙ ๙๕ 
๒๐๘ ๒๐๗๐๑-๒๐๘๐๐  ๑๐๐ ๑๐     94 6 10 ๑๐๐ 
๒๐๙ ๒๐๘๐๑-๒๐๙๐๐  ๑๐๐ ๗     99 3 5 ๑๐๒ 
๒๑๐ ๒๐๙๐๑-๒๑๐๐๐  ๑๐๐ ๓๕     131  4 ๑๓๐ 
๒๑๑ ๒๑๐๐๑-๒๑๑๐๖ ๑๐๖ ๒๒     ๑๐๔ 18 6 ๑๒๒ 



 

๑๓๒ 
 

 

            
 
 เม่ือมีท้ัง ๔ รายการนี้จึงจะสามารถเรียงลำดับศัพท์ได้สมบูรณ์ แต่เพ่ือความเรียบร้อย 
จำเป็นต้องตรวจดูความเร็ยบร้อยอีกหลายรอบ จึงนำเสนอคณะผู้บริหารโครงการวิจัยพิจารณาให้
ความเห็น ก่อนเสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
๕.แนวปฏิบตัิสำหรับคณะทำงาน 
 สำหรับโครงการวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ปีท่ี ๔ การท่ีแต่ละคนมีแนวปฏิบัติสำหรับการทำงานนับว่าเป็นสิ่งท่ีดีมาก เพราะไม่ต้อง
ไปนับหนึ่งใหม่ เพราะคณะทำงานแต่ละคนก็เคยทำโครงการวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฯ 
ในปีท่ี ๑ สำเร็จมาแล้ว ดังน้ัน แนวปฏิบัติใดที่ดีอยู่แล้ว ก็ดำเนินการตามแนวปฏิบัติน้ัน เพียงยึดถือ
ตามแนวปฏิบัติเดิมท่ีได้ดำเนินการมาแล้ว ก็จะทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แต่
อย่างไรก็ตาม งานแต่ละอย่างไม่ใช่จะราบเรียบเสมอไป ย่อมต้องมีอุปสรรคและปัญหาบ้าง แต่ก็เป็น
เรื่องธรรมดา เพราะงานทุกอย่างย่อมจะมีปัญหาบ้างไม่มากก็น้อย โครงการวิจัย พจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีท่ี ๔ กม็ีปัญหาอุปสรรคบ้าง 
แต่เม่ือมีปัญหาในด้านใดแล้ว ก็ไปแก้ไขใหต้รงจุดของงาน ส่วนมากปญัหาอุปสรรคก็จะอยู่ในกรอบ ๔ 
เรื่อง คือบุคลากร งาน งบประมาณ และเวลา  
 ในปัญหาและอุปสรรคทั้ง ๔ เรื่องดังกล่าว หากมีก็ได้ดำเนินการตามแผนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
โดยยึดภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่รับผิดชอบ ตามแผนงานท่ีวางไว้เป็นเกณฑ์ สำหรบังาน  เช่น 
 ในเรื่องบุคลากร ผู้เขียนบางคนอาจจะมีเสียงให้ได้ยินว่า ผมทำไมจึงได้ศัพท์ยากจัง ทำไมไม่มี
ศัพท์ง่ายเขียนบ้าง ก็ตอบได้ว่า เน่ืองจากจะจักลำดับ ใครหมดศัพท์ก่อน ก็ส่งให้ผู้นั้นไปเขียนในลำดับ
ศัพท์ท่ีมีอยู่ โดยยึดถือลำดับเวลาเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในเรื่องดังกล่าว อาจทำให้แต่ละคน ไม่เข้าใจบ้าง 
เม่ือได้รับคำช้ีแจงแล้ว ก็หมดปัญหา 
 ในเรื่องงาน สำหรับการเขียนคำศัพท์ ผู้เขียนคำศัพท์แต่ละคน ต้องมีข้อท่ีควรกำหนด  ๕ 
ประการ คือ  
  ๑.จัดรูปแบบ : จัดรูปแบบ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนด ๙ ข้อ ซึ่งกล่าวมาแล้วในบทที ่ ๒ 
อย่างเคร่งครัด 
   ๒.คำนิยามศัพท์ : การนิยามศัพท์ ถามนามให้ตอบนาม  หรอืถามกิริยาใหต้อบกิริยา 
เช่น  จงกรม : เดินไปมาโดยมีสติกำกับ จะตอบว่า การเดินไปเดินมาไม่ได้  
  ๓.การอ้างอิง : การอ้างอิง ส่วนมากเรื่องการใช้อักษรย่อ บางครั้งต้องกำหนดเป็นอย่าง
ย่ิง ให้ใช้ตามท่ีกำหนด ไม่ให้ใช้ตามความเคยชิน 
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  ๔.การยกตัวอย่าง : การยกตัวอย่างมาประกอบบางคร้ัง หากมีหลายความหมาย ต้อง
ยกประกอบแต่ละตัวอย่าง  ให้ชัดเจน  ตรงประเด็น  
  ๕.การข้ึนคำศัพท์ทางเว็บไซต์:การข้ึนคำศัพท์ทางเว็บไซต์ เมื่อตรวจตราเรียบร้อยแล้ว 
ก็ขึ้นคำศัพท์ทางเว็บไซต์ตามusername และ password ท่ีส่งให้แต่ละคน เม่ือขึ้น ต้องทำตามข้ันตอน 
คือ (๑) http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/lxc/login.php (๒) Enter (๓) ใส ่username  (๔)  ใส่ 
password  (๕) คลิกคำว่า เพ่ิมคำศัพท์ (๖) คลิกคำว่า Ok (๗) กรอกขอ้มูลตามช่อง ทั้ง ๕ ช่องให้ครบ 
(๘) คลิกคำว่า sent แล้ว (๙) ผลการส่งศัพท์แต่ละศัพท์เสร็จสมบูรณ์ แลว้คลิกเพ่ิมคำศพัท์ต่อไป 
 ในเรื่องงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณ พิจารณาให้เหมาะกับเน้ืองานท่ีกระทำ  และปรับ
ให้เหมาะสมได้ ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม งบประมาณ แบ่งเป็น ๒ หมวด คือ หมวด
ค่าตอบแทนและหมวดค่าใช้สอยซึ่งงบประมาณ ก็ได้ดำเนินการจ่ายโดยอาศัยมติท่ีประชุมกำหนดไว้
เป็นเกณฑ์ในการทำงานเพื่อการเบิกจ่าย 
 ในเรื่องเวลา เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่  การท่ีจะทำงานให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลาน้ัน เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ก็ต้องขอเวลาเม่ือครบกำหนด ซึ่งท่ีผ่านมาก็จะต่อประมาณ ๓ 
เดือน และสามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน เป็นไปตามกรอบกำหนดเวลาที่ขอขยายเวลาไว้ 
 
๖.ลำดับข้ันตอนสุดท้าย  
 การทำงานทุกอย่าง ย่อมมีผลสำเร็จเป็นท่ีหมาย แต่จะถึงที่สุดหรือเป้าหมายน้ัน ย่อมมีลำดับ
ขั้นตอนในการทำงานกว่าจะส่งต้นฉบับเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ได้น้ัน มีลำดับขั้นตอนและพัฒนาการมา
ตามลำดับ ดังนี้ 
  ๑.ศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจัย  
  ๒.วางแผนการวิจัย/วิเคราะห์เนื้อหา/ปรับแก้ไข 
  ๓.ติอต่อประสานงาน 
  ๔.ประชุมร่วมคณะทำงานแผนงานวิจัย 
  ๕.ปฏิบัติการรวบรวม/เรียง/คัดเลือก/เขียนคำศัพท์ 
  ๖.ปฏิบัติการเขียนคำศัพท์โครงการวิจัย ซึ่งมีจำนวนผู้เขียน ๒๐ รูป/คน 
  ๗.ประชุมคณะบรรณาธิการพิจารณาคำศัพท์ 
  ๘.รายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยปีท่ี ๔ 
  ๙.รวบรวบคำศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยจัดทำ(ร่าง)ต้นฉบับส่ง
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
  ๑๐.ปรับแก้ไขต้นฉบับ/ส่งต้นฉบับสมบูรณ ์
  ๑๑.ประชุมผู้บริหารงานวิจัยโครงการท่ีปี ๔  วิเคราะห์ปิดโครงการวิจัยปีที่ ๔ 
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  ๑๒.สรุปผลแผนการวิจัย 
 สำหรับขั้นตอนสุดท้ายของโครงการวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีสำคัญมากที่สุด กค็ือ ขอ้ ๑๐ ปรับแก้ไขต้นฉบับ/สง่ต้นฉบับสมบูรณ ์
สำหรับข้อที่ ๑๑ และ ๑๒ ถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะทำงานของโครงการท่ีวไป ดังนั้นจะเน้นถึง
ปรับแก้ไขต้นฉบับ/ส่งต้นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมแีนวปฏิบัติสำหรับคณะทำงาน ดังนี้ 
  ๑.ดูข้อมูลรูปเล่มของต้นฉบับทั้งก่อนและหลังจากการเข้าประชุมพิจารณา 
  ๒.เรียงลำดับคำศัพท์ให้ต่อเนื่องตามลำดับ  อักษรอวรรค  คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ  (สระ
ท้ังหมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ  
  ๓.ตรวจเช็คคำศัพท์ให้สอดคล้องกับคำในผนวก  
  ๔.แบ่งลำดับแต่ละอักษร มีจำนวนกี่ศัพท์ ตามลำดับ อักษรอวรรค  คือ ย ร ล ว ส ห ฬ 
อํ  (สระท้ังหมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ  
  ๕.ดำเนินการจัดทำรูปแบบตามที่กำหนด  
  ๖.ส่ง(ร่าง) ต้นฉบับโครงการวิจัยให้ประธานผู้บริหารโครงการพิจารณา ก่อนแล้วส่งร่าง
ต้นฉบับให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
  ๗.ปรับแก้ไขตามผลการพิจารณา(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
  ๘.ประธานผู้บริหารโครงการตรวจสอบความเรียบร้อยแลว้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   
 
 ในท่ีน้ี ขอสรุปถึงวิธีการทำงานอันประกอบด้วย ๖ ประการ คือ  (๑) การวางแผน กำหนด
แผนไว้อย่างไร ก็ปฏิบัติไปตามแผน กำหนดให้ได้ว่า บุคคล คือใครบ้าง มีหน้าท่ีอะไร งานเป็นอย่างไร 
และแต่ละงานต้องมีขั้นตอนอย่างไร และเงินค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างต้องมีค่าใช้จ่าย แต่ละอย่างแต่ละช่วง
มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ปรับแผนได้ตามความเหมาะสม  (๒) การดำเนินงาน หากแผนที่กำหนดไว้ มี
กระบวนการขั้นตอนแต่ละอย่างท่ีชัดเจน ก็สามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว (๓)  
การตรวจสอบ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบ ไม่ใช่เพียงคณะบรรณาธิการตรวจสอบเท่าน้ัน มีการ
ตรวจสอบหลายช่วงด้วยกัน เช่น ศัพท์ท่ีรวบรวม ก็ผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานที่รับผิดชอบ 
ศัพท์ท่ีนำมาเขียน ก็ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้รับผิดชอบ พิจารณาว่า ศัพท์นี้ควรเก็บไม่ควรเก็บ 
ศัพท์ท่ีนำมาเขียน ให้คำนิยาม ก็ผ่านการตรวจสอบจากที่ผู้เขียนว่า ให้ความหมายตรงไหม ครอบคลุม
แต่ละศัพท์แล้วหรือยัง  ยกตัวอย่างประกอบตรงไหม และตรวจสอบที่อ้างอิง ตรงไหม การจัดทำ
รูปเล่ม ก็ผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานว่า ผู้เขียนได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไป
ตามรูปแบบให้ต้องปรับแก้ไข เมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้ว ก็มีขั้นตอนการตรวจสอบโดยบรรณกร โดย
บรรณาธิการ ซ่ึงมี ๒ ชุด  การท่ีจะผ่านการตรวจสอบก็ผ่านตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและ
ภายนอก ซึ่งเชิญมาเป็นกรรมการ และผู้ เขียน ก็นำเล่มงานเขียนของตนไปปรับแก้ไข ตามที่
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บรรณาธิการแนะนำ  จากน้ัน คณะทำงานก็ตรวจสอบกับเล่มที่แก้ไขว่าแก้ไขตรงตามนั้นหรือไม่ 
จากน้ันจึงรวบรวมศัพท์ท้ังหมดเป็นเล่ม (๔) การปรับแก้ไข ซึ่งต้องดูหลายอย่าง ทั้ง(๑) งาน มีขั้นตอน
ใดบ้างที่ต้องปรับแก้ไข ก็ต้องแก้ไข  (๒) บุคลากร เกี่ยวกับคนท่ีรับผิดชอบ ทำงานเสร็จหรือไม่ หากไม่
เสร็จก็พยายามติดตามสอบถามอยู่บ่อยๆจนหมดเวลาจึงค่อยประสานงานหาคนอ่ืนช่วยดำเนินการ
แทน (๓) งบประมาณ งานแต่ละอย่างมีค่าใช้จ่าย ก็ปรับแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อให้โครงการ
สามารถดำเนินการจนบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ และ (๔) เวลา เก่ียวกับเวลา แต่ระยะเวลา
ดำเนินการยังไม่สำเร็จ ก็ขอขยายเวลาดำเนินการ เพ่ือให้งานสำเร็จ  ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (๕)แนว
ปฏิบัติสำหรับคณะทำงาน สำหรับโครงการวิจัยปีท่ี ๑ แนวปฏิบัติใดที่ดีอยู่แล้ว ก็นำแนวปฏิบัติน้ันมา
ใช้ไม่ต้องคิดแนวทางใหม่ทำใหม่ แนวปฏิบัติใดท่ีควรปรับปรุง ก็ปรับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และ
พัฒนาให้มีความสมบูรณ์ย่ิงๆ ขึ้น และ (๖) ลำดับขั้นตอนสุดท้าย ก็ยึดเป็นแนวปฏิบัติของคณะทำงาน
อย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้งานโครงการวิจัยน้ัน มีลำดับขั้นตอนและพัฒนาการตามลำดับ จนนำไปสู่
ความสำเร็จได้ต้นฉบับโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในที่สุด  
 เพราะฉะน้ัน เมื่อได้ปฏิบัติตามข้ันตอนท้ัง ๖ ประการน้ีครบถ้วนแล้ว จึงทำให้งานวิจัยสำเร็จ
ทุกประการด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๖ 
 

 

วิธีการใช้พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี

ศัพท์ท่ีเกื้อกูลให้คึกษาค้นคว้าคำสอนทางพระศาสนาได้รอบด้าน  เพราะมีคำศัพท์มากมาย 
เฉพาะหมวดอักษรวรรคและอวรรค เพราะศึกษาค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎก ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาบาลี คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส อำนวยให้เกิดความเก้ือกูลต่องาน
วิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งหมายให้ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้
ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา มีเป็นจำนวนมาก ได้
ดำเนินการรวบรวมนำคำศัพท์เหล่านั้นมาไว้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบระเบียบ จาก
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๔๕ เล่ม และมีคำศัพท์ที่เป็น
ดรรชนีที่มีความหมาย ซ่ึงเป็นศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ที่
เป็นอสาธารณนาม ที่เป็นช่ือบุคคล สถานท่ี สิ่งของเคร่ืองใช้ ศัพท์ชื่อชาดก ศัพท์ช่ือพระสูตร มี
มากกว่า ๑๘,๐๐๐ ศัพท์  

พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะ
แก้ปัญหาในการศึกษาค้นคว้าคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ระดับหนึ่ง เพราะศัพท์ที่ค้นคว้านั้น 
จะมีลักษณะเด่นที่พอสังเกตได้อยู่ ๓ อย่าง คือ (๑) ความหมาย (๒) อธิบายความหมาย/คำที่
เก่ียวข้อง/ยกตัวอย่างประกอบ (๓) อ้างอิง คำศัพท์มีการนิยามศัพท์ ทั้งที่มีความหมายเดียว มี ๒ 
ความหมาย หรือที่มีต้ังแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป  อธิบายครอบคลุม การมีเชื่อมโยงศัพท์นั้นศัพท์
นี้ และจะอธิบายสัมพันธ์กัน และเมื่อไปดูศัพท์ที่ต้องการ ก็อธิบายไว้ในการดำเนินการของ
โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นการบริการวิชาการด้านพระพุทธ ศาสนา แก่สังคม และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

การให้นิยามศัพท์ที่มีความหมาย ใช้สำนวนภาษาเป็นภาษาร่วมสมัย อธิบายให้ชัดเจน 
โดยอาศัยกำลังบุคลากรเป็นคณะทำงานกลุ่มต่างๆ หลายคณะ เริ่มตั้งแต่คณะผู้รวบรวม คณะ
บรรณกร คณะบรรณาธิการ และต้องอาศัยเวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน ต้องทำงาน
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นจำนวนมาก  และอาศัยบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถสื่อหรือให้คำนิยามตรงประเด็น แม้บุคลากรเฉพาะด้าน
เช่นนี้ มีอยู่อย่างจำกัด ซ่ึงผู้ที่มีความเช่ียวชาญมาก อยู่ในวัยอาวุโสก็เก้ือกูลช่วยเหลือและ



 

๑๓๗ 
 

 

สนับสนุน อีกทั้งได้รับอุปถัมภ์จากภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นแรงสนับสนุน จึงสามารถทำให้
โครงการน้ีสำเร็จลงตามเป้าหมาย 
 ในบทน้ี จะกล่าวถึงวิธีการใช้พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญหรือบทบาทต่อการศึกษาค้นคว้าคำสอน
ทางพระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์ นิสิต นักศึกษาและประชาชน อันเป็นเป้าหมายและวิธีการใน
การจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อันสามารถเทียบเคียงกับเป้าหมายและวิธีการในการจัดทำพจนานุกรมฉบับต่างๆได้ระดับหน่ึง   
 เพื่อให้สะดวกในการค้นคว้าศัพท์หมวดอักษรวรรคและอวรรค  คณะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม
ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ๓ กลุ่มดังนี้ (๑) ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีความหมายเดียว (๒) 
ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มี ๒ ความหมาย  (๓) ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีตั้งแต่ ๓ 
ความหมายขึ้นไป  เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ ศัพท์เกี่ยวกับคำ
ภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ ศัพท์ช่ือชาดก ศัพท์ช่ือพระสูตร และสงเคราะห์รวมคำที่เป็นคาถา 
วิมาน อปทานและจริยาเข้าไว้ด้วย ดังต่อไปน้ี : - 

 
ในโครงการวิจัยปีท่ี ๑ 
ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีความหมายเดียว 

ในเบ้ืองต้นการนิยามศัพท์พระไตรปิฎกภาษาไทย คณะทำงานได้ค้นคว้าคำศัพท์เก่ียวกับ
ชื่อบุคคล สัตว์ สถานท่ี ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ และคำไทยที่มีความหมายเฉพาะ ชื่อ
ชาดก ชื่อพระสูตร ตลอดถึงชื่อตระกูล จริยา จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ แล้วได้รวบรวมศัพท์ เลือก
ศัพท์ มอบหมายศัพท์ให้เขียน ผู้เขียนได้นิยามศัพทจ์ากพระไตรปิฎก ปกรณวิเสส อรรถกถา ฎีกา 
อนุฎีกา และคัมภีร์ไวยากรณ์ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอ้างอิงหนังสือ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงเรียงลำดับคัมภีร์ เรียงลำดับสูตร ให้วงเล็บคำบาลี เพื่อให้ความหมาย
ชัดเจนขึ้น ตรวจสอบอ่านเนื้อหาโดยผ่านคณะบรรณกร คณะบรรณาธิการ คณะผู้บริหาร
โครงการวิจัย และนำเผยแพรให้ทราบ เพื่อให้นำไปใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์ นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งคณะผู้วิจัย จะได้นำเสนอศัพท์
หมวดอักษรวรรค ก ประกอบด้วย อักษร ก จำนวน ๒,๒๓๑ ศัพท์  อักษร ข จำนวน ๔๘๗ ศัพท์ 
อักษร ค จำนวน ๑๕๙๓ ศพัท์ อักษร ฆ จำนวน ๕๑ ศัพท์ อักษร ง จำนวน ๕๐ ศัพท์ ในการนำเสนอ



 

๑๓๘ 
 

 

น้ัน จะไม่นำเสนอครบทุกศัพท์ จะเสนอเพียงบางศัพท์ เพ่ือให้เห็นเป็นแนวทางในการนำไปใช้ สะดวก
ท่ีจะค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ย่ิงๆ ขึ้นไป  

๑.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีความหมายเดียว : ศพัท์เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี 
เน่ืองจากศัพท์ท่ีอยู่กลุ่มนี้ ม ี ๓ ประเภท คือ บุคคล ๑ สัตว์ ๑ และ สถานท่ี ๑ เพ่ือสะดวกในการ
ค้นคว้า จะขอกล่าวแยกแต่ละจำพวกดังน้ี 

เก่ียวกับบุคคล แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ บรรพชิต และคฤหสัถ ์
กลุ่มบรรพชิต มีท้ังภิกษุ ภกิษุณี สามเณร  เชน่ กัจจายนะ, พระ : พระมหากัจจายนเถระ  

พระอรหันต์มหาสาวกสมัยพุทธกาล   
กฏโมรกติสสกะ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสหายของพระเทวทัต 
กฏิสสหะ, พระ : ช่ือของพระเถระผู้มีช่ือเสียงชาวเมืองเวสาลี 
กปิละ,ภิกษุ :ช่ือของภิกษุรูปหน่ึงชาวกรุงโกสัมพี 
กังขาเรวตะ,  ภิกษุ  :พระมหาสาวกองค์หน่ึง ได้รับเอตทัคคะในด้านยินดีฌานสมาบัติ  
กัณฏกี, ภิกษุณี  : ภิกษุณีรูปหน่ึงสมัยพุทธกาล  ถูกสามเณรกัณฏกะข่มขืน     
กิสาโคตมี, ภิกษุณี : กิสาโคตมีภิกษุณี หรือกีสาโคตมีเถรี  
กัณฏกะ, สามเณร  : สามเณรกัณฏกะศิษย์ของพระอุปนัทศากยบุตร ผูข้่มขืนกัณฏกีภิกษุณี 
โคปกะ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุนามว่าโคปกะ, พระเถระอยู่ในวัดกุกกุฏาราม เมืองปาฏลีบุตร  
โคลิสสานิ, พระ : ภิกษุช่ือว่าโคลิสสานิ ชาวกรุงราชคฤห์ 
 
กลุ่มคฤหัสถ์ มีท้ังอุบาสก เทพบุตร ดาบส พราหมณ์  ยักษ์ เจ้าลัทธิ พระโอรส เปรต เทวี เช่น 

กกุฏอุบาสก : อุบาสกชาวบ้านญาติกะ แคว้นโกศล  
กกุธ, เทพบุตร : เป็นช่ือของเทพบุตรองค์หนึ่ง เคยเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ณ 

พระอัญชนวัน  
กัณฐกเทพบุตร : เทพบุตรผู้เคยเป็นพญาม้ากัณฐกะ  
กกุธโกฬิยบุตร : ชาวบ้านช่ือว่ากกุธะ ในหมู่บา้นญาติกะ แคว้นโกศล  
กกุธะ, อุบาสก : อุบาสกชาวบ้านญาติกะ บางแห่งก็เรียกนาทิกะ แคว้นโกศล 
กฏิสสหอุบาสก : อุบาสกคนหน่ึงชาวนาทิกคาม เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี 
กบิลดาบส  : ดาบสช่ือว่ากบิล เป็นดาบสท่ีอยู่ในดงไม้สักกะประเทศหิมพานต์ 
กบิลพราหมณ ์ : พราหมณ์ช่ือว่ากบิละ อาศัยอยู่ในมัททชนบท นครสากละ     
กรติยะ, ยักษ์  : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง 
กัจจายนะ, ตระกูล  :  ช่ือตระกูลช้ันสูง 
กัณหโคตร  : วงศ์คนผิวดำ,โคตรคนดำ 



 

๑๓๙ 
 

 

กัณหายนตระกูล  : ตระกูลกัณหายนะ  
กัสสปะ, โคตร  : ช่ือวงศ์สกุล, เผ่าพันธ์ุ หรือต้นตระกูลของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์  
กัจจายนะ, เจา้ลัทธิ  : กัจจานะ หรือ  ปกุธะกัจจายนะ เจ้าลัทธิในสมัยพุทธกาล  เป็นนัตถิ

กวาทะ  
กัญจนาเวฬะ, พระโอรส  : ช่ือพระโอรสของพระปิยทัสสีพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นฆราวาส 
กัณฑรายนะ, พราหมณ์ : ช่ือพราหมณ์ ผู้สนทนากับพระมหากัจจานะ ณ ป่าคุนทาวัน เมือง

มธุ 
กัณณมุณฑเปติวัตถุ :  เรื่องนางเปรตที่ถูกสุนัขกัณณมณุฑะกัดกิน  
กัณหเปตวัตถุ : เรื่องเปรตกัณหโคตร  
กัณหดาบส, กัณหะ, ดาบส  : ผู้มีชาติดำ คนผิวดำ 
กัณหากุมารี  : พระธิดาของพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี เป็นน้องสาวของชาลี 
กรุมหะ : ช่ือหมู่เทพหมู่หน่ึง ในบรรดาเทพ ๑๐ หมู ่เทพหมู่นี้มาร่วมประชุมในมหาสมยสูตร 
กีสวัจฉดาบส : ช่ือดาบสหรือฤษีในสรภังคชาดก 
กากวดี, เทวี   : ช่ือพระเทวีของพญาครุฑเวนเตยยะ อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร 
โคปกเทพบุตร : เทพบุตรช่ือว่าโคปกะ, ช่ือเทพบุตรองค์หน่ึงอยู่ในภพช่ือว่าดาวดึงส์    
โคปกโมคคลัลานพราหมณ์ :พราหมณ์ช่ือว่าโคปกโมคคัลลานะ มีอายุอยู่หลังพุทธกาล เป็น

ข้าราชการ 
โคปาละ, ยักษ ์: ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้เป็นบริวารของท้าวกุเวร  เป็นผู้คอยรับใช้เจ้านาย มีมายา 

อยู่ทางทิศเหนือ 
โคปิกา :  ธิดาชาวศากยะช่ือว่าโคปิกา ในกรุงกบิลพัสด์ุ 
ฆฏิการอุบาสก : อุบาสกช่ือว่าฆฏิการะ,อุบาสกช่างป้ันหม้อ  ผู้เป็นอริยบุคคลช้ันอนาคามี 

เป็นอุปัฏฐาก  
โฆฏมุขะ, พราหมณ์ :พราหมณ์ช่ือว่าโฆฏมุขะ 
โฆสิตคหบดี : คหบดีช่ือว่าโฆสิต หมายถึงกมุภโฆสกเศรษฐ ี
 
เก่ียวกับสัตว์ และสงเคราะห์ศัพท์ท่ีมีคำว่า วัตถุ ท้ายเข้าด้วย  
เช่น  
กปิลมัจฉวัตถุ  : เรื่องปลากปิละ  
กัณหะ, โค  : โคตัวมกีำลังสามารถลากเข็นธุระหนักไปได้  
กัณหาโคตมกะ, พญางู :  ตระกูลของพญางู ๔ ตระกลู  
ไก่เถ่ือน : ช่ือไก่ชนิดหน่ึง ในมหาวนวัณณนา  เวสสันดรชาดก 



 

๑๔๐ 
 

 

ไก่ป่า  : ช่ือไก่ชนิดหนึ่ง,ไก่ในป่า มีขาสีเทา โคนหางสีขาว ชอบอาศัยในป่าไผ่  
ไก่ฟ้า  : ช่ือไก่ชนิดหนึ่ง ตัวโตขนาดไก่บ้าน ขาและปากแข็งแรงมาก ตัวผู้มีขนยาว สีสัน

สวยงามกว่าตัวเมีย  
ไกรสรราชสห์ี : ราชสีห์ท่ีมีสีขาวหรือมีสีแดง,มีชาติสูง  
โคกัณหะ  : โคช่ือว่ากัณหะ,โคดำ, โคพลิพัทธ์ท่ีแข็งแรงมาก 
โคควมัปติ  : ช่ือโคอุสภะ, เป็นโคหัวหน้าฝูง  
โคนิสภะ : ช่ือโคอุสภะ, เป็น ๑ ในบรรดาโค(ท่ีใช้ฆ่าบูชายัญ) ๔ ชนิด 
โคพลพัิท,โคพลิพัทท์ : โคผู้,โคถึกที่มีกำลัง  
งูเขียว : งูตัวเขียว หมายถึงงูท่ีมีอยู่บนก้อนหินหรือต้นไม้ ช่ือว่างูเขียว 
งูปลา : งูที่เต็มด้วยลายเป็นแนวยาว 
งูพิษ : ช่ือสัตว์เลื้อยคลาน ลำตัวเรียวยาว ไม่มีขา มีเกล็ด 
งูเรือน : งูที่นำธรรมไป (เพราะไม่เบียดเบียน)  ช่ือว่างูเรือน   
งูเวฬุกะ : งูไม้ไผ่, ช่ืองูอยู่ในปล้องไม้ไผ่ เป็นงูพิษร้าย กัดคนตาย   
งูเหลือม : งูท่ีนำไป ช่ือว่างูเหลือม, งูท่ีกินแพะได้ช่ือว่างูเหลือม 
 
เก่ียวกับสถานที่ กล่าวถึงแมน้่ำ ภูเขา ซอกเขา นิคม ตำบล กรุง รัฐ แคว้น เมือง วิหาร 

ปราสาท ป่า ท่าน้ำ ประตู โคนไม้ เช่น กกุธา, แม่น้ำ : แมน้่ำขนาดเล็ก ไหลผ่านเมืองปาวา กับเมืองกุสิ
นาราแคว้นมัลละ 

กชังคลนคิม  : นิคมแห่งหนึ่งอยู่ใกล้เวฬุวันมหาวิหาร อยู่ด้านทิศตะวันออกของมัธยม
ประเทศ  

กัณณกถล, ตำบล  : ป่าสงวนอันน่ารื่นรมย์ (เอโก รมณีโย ภูมิภาโค) ต้ังอยู่ในเขตเมือง
อุชุญญา 

กทัมพะ, ภูเขา  : ช่ือภูเขาแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์    
กบิลพสัด์ุ, กรงุ : ช่ือเมืองๆ หน่ึงซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะหรือศากยะ  
กบิลรัฐ :  ช่ือแคว้นๆ หน่ึง มีเมืองหลวงช่ือว่าอุตตรปัญจาละ    
กปิละ,แคว้น : ช่ือแคว้นในอดีต  ท่ีอุดมมั่งคั่งมีพาหนะมากมาย    
กปิวันตะ, เมือง : ช่ือเมืองๆหน่ึงในอุตตรกุรุทวีปต้ังอยู่ทางทิศเหนือมีท้าวเวสวัณมหาราชทรง

เป็นผู้ปกครอง  
กโปตกันทราวิหาร  : วิหารท่ีสร้างใกลซ้อกเขาที่มีนกพิราบอาศัยอยู่จำนวนมาก อยู่ในกรุงรา

ชคฤห์ 
กโปตะ, ซอกเขา  : ช่ือซอกเขาแห่งหน่ึงในเขตนครราชคฤห์ 



 

๑๔๑ 
 

 

กัจฉตบุรี  : ช่ือเมืองหนึ่งสมัยโบราณ 
กัชชังคลนคิม  : ช่ือเมืองเล็กๆ ด้านตะวันออกแห่งมัชฌิมประเทศ  ใกล้หมู่บ้านมหาศาล 
กัญจนปราสาท  : ปราสาทสีเหมือนทองคำ, ช่ือปราสาทหลังหนึ่งใน ๓ หลัง 
กัณฏกีวัน  : ช่ือป่า ในเขตเมืองสาเกต 
กัณณกถลมฤคทายวัน,ปา่สงวน  : ช่ือป่าสงวนในเขตเมืองอุชุญญา 
กัณณกุชชะ, เมือง  : ช่ือเมืองในชมพูทวีป 
โคดม, ท่า  : ท่าท่ีพระสมณโคดมเสด็จข้ามแม่น้ำคงคา เมื่อคราวที่เสด็จเมืองปาฏลีบุตร  
โคดม, ประตู  : ประตูท่ีพระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านไปน้ัน ได้ปรากฏนามว่า ประตูพระโคดม  
โคนต้นสาละ :  โคนต้นไม้ที่พญามารสนทนากับพระอุบลวรรณาเถรี   
โคนต้นอชปาลนิโครธ :  โคนต้นไม้ท่ีประทับน่ังรับข้าวปายาส ก่อนที่จะเสด็จไปยังแม่น้ำ

เนรัญชรา 
โคนิสาทิกา : ช่ือกัปปิยภูมิเคลื่อนที่ได้ เป็นข้อที่ ๒ ใน กัปปิยภูมิ ๔  
โฆฏมุขี : โรงเล้ียงท่ีพราหมณ์ช่ือว่าโฆฏมุขสร้างถวาย ในเมืองปาฏลีบุตร 
โฆสิตาราม : อารามของท่านโฆสิตเศรษฐี,วัดที่เศรษฐีช่ือว่าโฆสิตให้สร้าง 
 
๒.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีความหมายเดียว : ศัพท์เก่ียวกับช่ือสิ่งของเคร่ืองใช้  
เช่น กง : ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถ เรียกกงเกวียน กงรถ  
กงจักร : สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีรมิเป็นแฉก ๆ โดยรอบ   
กงล้อ : ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถม้าเป็นต้น  
กรรไกร  : เครื่องมือที่เป็นสิ่งของมีคมอย่างหนึ่ง  ใช้ประโยชน์ในการตัด 
กากข้าว  : ข้าวเปลือกที่หักหรือขัดไม่หมดปะปนในข้าวสารหรือข้าวสุก 
กริช : อาวุธชนิดหน่ึง คล้ายมีด มี ๒ คม ปลายแหลม ใบมีดตรงก็มี คดก็มี 
ก่ึงกหาปณะ : มาตราวัดรูปิยะหรือเงินคร่ึงหน่ึงของกหาปณะ 
ไข่มุก : วัตถุมีค่า ลักษณะกลมๆ เกิดจากหอยบางชนิด มีหลากสี ใช้เป็นเครื่องประดับ    
งอนไถ : หางไถ, สิ่งท่ีเป็นใหญใ่นไถ ช่ือว่าหางไถ หมายถึงท่อนไม้อยู่ตอนหางของไถ ช่ือว่าหาง

ไถ  
งอนไถใหญ่ :ท่อนไม้อยู่ตอนหางของไถขนาดใหญ่ ในที่น้ีหมายถึงหางไถมีขนาดใหญ่เท่ากับ

งวงพญาช้าง 
งอนรถ : สิ่งที่อยูห่น้ารถ เป็นสัญลักษณ์ของรถ 
ง้าว : ดาบด้ามยาว, มีดใหญท่ี่มีด้ามยาว  มีดที่ตัดร่างกายของศัตรูเหมือนดาบ ช่ือว่าง้าว 
เงินยวง :ลักษณะของเงินบริสุทธ์ิท่ีละลายและย้อยลงมาเรียกว่าเงินยวง 



 

๑๔๒ 
 

 

 
๓.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีความหมายเดียว : ศัพท์ธรรมะ  
เช่น กฏัตตารูป  : รูปที่กรรมแต่งขึ้น,รูปที่เกิดจากกรรม  
กฏัตตารูปท่ีเปน็ภายนอก  :รูปที่กรรมแต่งขึ้น,รูปที่เกิดจากกรรม หมายเอาเฉพาะรูปที่อยู่

ภายนอกตน 
กตเวทิตา  : ความเป็นผู้ประกาศคุณท่าน,ความเป็นผู้สนองคุณท่าน 
กตัญญุตา  : ความกตัญญู,ความเป็นผู้รู้อุปการคุณท่ีท่านทำให้กับตน 
กทริยตา  : ความตระหนี่ ในท่ีน้ีหมายถึงความตระหนี่จัด  
กรรม : การกระทำ หมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา 
กรรมกิเลส  :กรรมเครื่องเศร้าหมอง, การกระทำที่เป็นเหตุให้เศร้าหมอง 
กรรมช่ัว :กรรมที่บุคคลทำไมดี่,กรรมที่น่าติเตียน 
กรรมเป็นเครือ่งก้ัน : กรรมกั้นความดี หมายถึงการกระทำที่ร้ายแรงสง่ผลให้ไมส่ามารถบรรลุ

ธรรมได้ 
กรรมเป็นทายาท :กรรมดุจทรัพย์มรดก หมายถึงการกระทำของสัตว์ท่ีต้องได้รับผลด่ังทรัพย์

มรดกเลวและดีต่างกัน  
กรรมภพ : กรรมก่อให้เกิดหมายถึงการกระทำทั้งดีและไม่ดีที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ 
กรรมวัฏ : วนคือกรรม หมายถึงวงจรกรรม, กระบวนกรรมที่ปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่างๆ  
กรุณาภาวนา :  การเจริญกรณุา 
กวฬิงการาหาร : อาหารคือคำข้าว, อาหารท่ีจะต้องทำให้เป็นคำๆ ไปแล้วกลืนกิน 
โคจรคาม  : หมู่บ้านที่อาศัยเที่ยวภิกษาจารของภิกษุ  
โคปาลอุโบสถ : อุโบสถท่ีปฏิบัติอย่างคนเลี้ยงโค  
โควัตร : ข้อประพฤติปฏิบัติเลียนแบบโค คือผูกเขา ผูกหางเท่ียวไปกับฝูงโค  
ฆานายตนะ : อายตนะคือจมูก 
ฆานนิทรีย์ : อินทรีย์คือจมูก, อธิบายว่า ความเป็นใหญ่ทางจมูก 
 
๔.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ทีมี่ความหมายเดียว : ศัพท์เก่ียวกับคำภาษาไทยท่ีมี

ความหมายเฉพาะ 
เช่น กฎกติกา  : ข้อกำหนด, ข้อบัญญัติที่บัญญัติท่ีบังคับใหต้้องปฏิบัติตาม 
กฐินเดาะ  : กฐินที่เสียหายคอืกฐินใช้ไม่ได้ หมดประโยชน์  
กด: บังคับลง, ข่ม, ใช้กําลังดันให้ลง  



 

๑๔๓ 
 

 

กติกาสงฆ์  : หลักเกณฑ์หรอืข้อตกลงที่สงฆ์กำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน 
กรชกาย :  ร่างกายท่ีเกิดจากธุลีคือราคะ,ร่างกาย,กายอันเกิดด้วยธุลีในสรีระ 
กรณียกิจ  : หน้าท่ีท่ีพึงทำ,ข้อท่ีควรทำ,เรื่องที่ควรทำ,กิจที่พึงประพฤติ 
กรรมกรณ์  : เครื่องลงอาญา, ของสำหรับลงโทษ  
กรรมฐาน  : ท่ีต้ังแห่งการงาน, อารมณ์เป็นท่ีต้ังแห่งการงานของใจ, อุบายทางใจ 
กัญญา :  สาวรุ่น, สาวน้อย  
กัณฑ์ : เรื่องหรือหมวด,ตอน,ส่วนของเรื่อง มักปรากฏต่อท้ายคำอ่ืนๆ เช่น เวรัญชกัณฑ์ 
กัณหาภิชาติ :  ผู้มีชาติดำ ผู้เกิดในตระกูลต่ำ ผู้มีอาชีพการงานน่าหวาดกลัว  
กัตติกโจร  : โจรเดือนกัตติกา  
กวัดแกว่ง : หว่ันไหว, ไม่อยู่ท่ี 
กสาวะ : กิเลสอันเปรียบเสมือนน้ำฝาด,กิเลสดุจน้ำย้อม   
กีฬาซักป่าน : กีฬาชนิดหนึ่ง นิยมใช้เป็นอุปมาในการต่อสู้ด้วยการโต้วาทะ  
ก่ึงเดือน  : ครึง่เดือน, ๑๕ วัน, ปักษ์, 
เฆ่ียน : ลักษณะการลงโทษผู้ทำความผิดชนิดหนึ่ง โดยใช้แส้หรือหวายเฆี่ยน 
ฆ่ามารดา  : ฆ่าแม่บังเกิดเกล้า, ทำลายชีวิตแม่ผู้ให้กำเนิด,เป็นข้อแรกในอนันตริยกรรม ๕ ข้อ 
เงื่อนปม  : ขอดของผ้าหรือเชือก, ข้อยุ่งท่ีแก้ยาก 
เงื้อมภูเขา  :  สิ่งท่ีสูงย่ืนง้ำออกมาของภูเขา 
 
๕.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีความหมายเดียว : ศัพท์ช่ือชาดก  
เช่น กกัณฏกชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องก้ิงก่า  
กณเวรชาดก  : ชาดกว่าด้วยหญิงหลายใจระลึกถึงความหลงัใต้ต้นย่ีโถแดง 
กปิชาดก  : ชาดกว่าด้วยการเข้าใจผิดว่าลงิเป็นฤษี 
กโปตกชาดก  : ชาดกว่าด้วยนกพิราบโพธิสัตว์ 
กัญจนักขันธชาดก  : ชาดกว่าด้วยการแบ่งแท่งทอง 
กัฏฐหาริชาดก, กัฏฐวาหนชาดก  : ชาดกว่าด้วยหญิงหาฝืน  ชาดกเร่ืองน้ีปรารภพระนาง

วาสภขัตติยา  
กัณหชาดก  : ชาดกว่าด้วยกัณหฤษี 
กันทลกชาดก  : ชาดกว่าด้วยนกหัวขวาน ปรารภพระเทวทัตประพฤติเลียนพระพุทธเจ้าแต่

ทำไม่ได้ 
กัลยาณธัมมชาดก  : ชาดกว่าด้วยผู้มีกัลยาณธรรม   
กัสสปมนัทิยชาดก  :  ชาดกว่าด้วยฤษีกัสสปมันทิยะ 



 

๑๔๔ 
 

 

ขันธชาดก  : ชาดกว่าด้วยเร่องมนต์ป้องกันสัตว์ร้าย 
ขุรัปปชาดก  :   ชาดกว่าด้วยคนกล้าไม่กลัวลกูศรท่ีคม 
คชกุมภชาดก   : ชาดกว่าด้วยสัตว์เลื้อยคลานช่ือคชกุมภะ   
คหปติชาดก  :  ชาดกว่าด้วยเรื่องคหบดีโพธิสัตว์ 
ฆฏชาดก :  ชาดกว่าด้วยเรื่องพระเจ้าฆฏะ 
ฆตปัณฑิตชาดก :  ชาดกว่าด้วยฆตบัณฑิต   
ฆตาสนชาดก :   ชาดกว่าด้วยเรื่องภัยเกิดจากที่พ่ึง 
 
๖.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีความหมายเดียว : ศัพท์ชื่อพระสูตร และในท่ีนีข้อ

สงเคราะห์พระสูตรทีเ่ปน็อปทาน คาถา วิมาน และจริยาไว้ด้วย 
เช่น กกจูปมสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อย   
กกุธเถรสูตร : พระสูตรว่าด้วยกกุธเทพบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ 
กกุธสูตร : พระสูตรว่าด้วยกกุธเทพบุตร  
กตโมรกติสสกสูตร  : พระสตูรว่าด้วยกตโมรกติสสกภิกษุ  
กติฉินทสูตร  : พระสูตรว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอฆะได้ 
กถาปวัตติสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้การสนทนาดำเนินไปได้  
กถาสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกถาเคร่ืองขัดเกลากิเลส   
กถาวัตถุสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยกถาวัตถุ (สูตรท่ี ๑)  
กถาวัตถุสูตร (ทุติย) : พระสตูรว่าด้วยกถาวัตถุ  (สูตรที ่๒)    
กยวิกกยสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อการขาย  
กรชกายสูตร : พระสูตรว่าด้วยบาปกรรมท่ีกรชกายเคย  
กัฏโฐปมสูตร  : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยไม้เสียดสีกัน 
กัณฏกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยสิ่งตรงข้าม สิง่แย้งกัน (ปฏิปักขธรรม)   
กีฏาคิริสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีฏาคีรีนิคม    
โคมยปิณฑสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนโคมัย    
โฆสิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยโฆสิตคหบดี 
กัณหทินนเถรคาถา  : คาถาของพระกัณหทินนเถระ 
กีสาโคตมีเถรคีาถา : คาถาของพระกีสาโคตมีเถรี  
กรณียวิมาน (ปฐม) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำ (เร่ืองที่ ๑) 
กรณียวิมาน (ทุติย) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำ (เร่ืองที่ ๒) 
กัญชิกทายิกาวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำข้าวปรุงผสมผลพุทราอบ    



 

๑๔๕ 
 

 

กัณฐกวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่พญาม้ากณัฐกะ  ดู กัณฐกเทพุตร  
กณเวรปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกณเวรปุปผิยเถระ 
กณิการฉัตติยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการฉัตติยเถระ 
กณิการปุปผิยเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการปุปผิยเถระ  
กทลิผลทายกเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกทลิผลทายกเถระ    
กีสาโคตมีเถรยิาปทาน : ประวัติของพระกีสาโคตมีเถรี   
กปิลราชจริยา  : จริยาของพญาวานร  
กัณหทีปายนจริยา :  ความประพฤติ,จริยาของกัณหทีปายนดาบส  
สรุปว่า ศัพทห์มวดอักษรวรรค ก ทีม่ีความหมายเดียว จะมีจำนวนมาก  มีครบท้ัง ๖ หัวข้อ

ย่อย แต่ศัพท์ท่ีนำมากล่าวนั้น เป็นเพียงนิยามศัพท์ท่ีเป็นความหมายเท่าน้ัน ไม่ได้กล่าวถึงเน้ือหาของ
ศัพท์ การยกตัวอย่างประกอบและอ้างอิงท่ีมา  เพราะบทนิยามศัพท์ที่กล่าวไว้ในบทท่ี ๓   
 
๒.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย  

ในการนำเสนอศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมายน้ัน จะไม่นำเสนอครบทุกศพัท์ จะ
เสนอเพียงบางศัพท์ เพ่ือให้เห็นเป็นแนวทางในการนำไปใช้ สะดวกท่ีจะค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ย่ิงๆ ขึ้นไป 
ซึ่งศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย มีเป็นจำนวนน้อย  จะมีไม่ครบทั้ง ๗ หัวข้อย่อย ดังเช่น
ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีความหมายเดียว จะยกมากล่าวเฉพาะศัพท์ท่ีปรากฏในวรรค ก เท่าน้ัน 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี  

๑.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย: ศัพท์เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานที่ 
เน่ืองจากศัพท์ท่ีอยู่กลุ่มนี้ ม ี ๓ ประเภท คือ บุคคล ๑ สัตว์ ๑ และ สถานท่ี ๑ เพ่ือสะดวกในการ
ค้นคว้า จะขอกล่าวแยกแต่ละจำพวกดังน้ี 

เก่ียวกับบุคคล เชน่ 
กัปปะ มี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) กัปปะ: ภิกษุรูปหน่ึงสมัยพุทธกาล (๒) กัปปะ :  มาณพคน

หนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี   
กัมพล มี ๒ นยั กล่าวคือ (๑)  กัมพล, นาค   : ช่ือนาคท่ีเป็นบริวารของท้าวจตุโลกบาล

ช่ือว่าวิรูปักษ์ เป็น ๑ ในหมู่นาค (๒) กัมพล, ผ้า : ผ้าท่ีทอด้วยขนสัตว์ เช่น สักหลาด มีหลายส ี
กาลี ม ี๒ นัย กล่าวคือ (๑) กาลี, สาวใช้ : หญิงสาวใช้ช่ือกาลี ผู้เป็นคนรับใช้หญิงแม่เรือน

ช่ือเวเทหิกา (๒) กาลี, อุบาสิกา : อุบาสิกาช่ือว่ากาลี ชาวปวัตตบรรพต  เมืองกุรุรฆระ แคว้นอวันตี
ชนบท 



 

๑๔๖ 
 

 

กาสี มี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) กาสี, ราชา : พระเจ้าพรหมทัต ราชาแห่งแคว้นกาสี  เป็น
พ่อตาของทีฆาวุกุมาร แห่งแคว้นโกศล (๒) กาสี, กรุง, แคว้น, ชนบท,รัฐ : แคว้นหน่ึงในบรรดา 
๑๖ แคว้นแห่งชมพูทวีป  

กาฬกัณณี ม ี ๒ นัย กล่าวคือ (๑)  กาฬกัณณี, ช่ือคน :บุรษุคนหนึ่งช่ือกาฬกัณณี (๒) 
กาฬกัณณี, ชื่อเทพธิดา :ช่ือเทพธิดาผู้เป็นลูกสาวของท้าววิรูปักข์มหาราช มีผิวพรรณดำ เป็นคน
โหดร้าย ไร้ปัญญา มีพ่ีชาย ๒ คน 

กาฬเทวิลดาบส  ม ี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) ช่ือดาบสองค์หน่ึง ผู้เป็นศิษย์ช้ันหัวหน้าองค์ท่ี ๔ 
ของโชติปาลดาบสโพธิสัตว์  (๒)  อสิตดาบส ดาบสผู้คุน้เคย และเป็นท่ีนับถือของศากยราชสกุล  มี
เรื่องปรากฏในนาลกสูตร  

โกสิยะ ม ี ๒ นัย กล่าวคอื (๑) ชฏิลช่ือว่าโกสิยะ,ช่ือชฎิลคนหนึ่ง โกสิยชฎิลน้ีอยู่อาศรม 
บริเวณภูเขานิสภะ  ไม่ห่างไกลจากป่าหิมพานต์ บำเพ็ญพรตอยู่ผู้เดียว ไม่มีเพ่ือน (๒) โกสิยะ,ตระกลู : 
ช่ือตระกูลช้ันต่ำ ตระกูล ๑ ในบรรดาตระกูลช้ันต่ำ ๒ ตระกลู  

เก่ียวกับสัตว์  
เช่น กุกกุฏะ มี ๒ นัย คือ (๑) กุกกุฏะ, นก : อดีตชาติของพระกุมุททายกเถระผู้เคยเกิดเป็น

นกช่ือกุกกุฏะ  เป็นสัตว์มีศีล  สมบูรณ์ด้วยวัตร (๒) กุกกุฏะ, ภูเขา : ช่ือของภูเขาลูกหนึ่ง  อยู่ไม่ไกล
จากภูเขาหิมพานต์  มีพระปัจเจกพุทธะ ๗  พระองค์อาศัยอยู่   

เก่ียวกับสถานที่  
เช่น กาฬศิลา มี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) กาฬศิลา, ตำบล  :สถานที่สำคัญแห่งหน่ึง ในแคว้น

มคธ  อยู่ข้างภูเขาอิสิคิลิ  กรงุราชคฤห์  (๒) กาฬสิลา: ช่ือมหาวิหารแห่งหนึ่ง   
กุรุ มี ๒ นัย คอื (๑) ช่ือแคว้นหน่ึง  แคว้น  ๑ ในบรรดา ๑๖ มหาชนบทแห่งชมพูทวีป (๒) คน

ผู้อยู่เมืองกุร ุ 
โขมะ มี ๒ นัย คือ (๑) โขมะ,แคว้น  :แคว้นช่ือว่าโขมะ  แคว้นโขมะ จัดเป็นหนึ่งในสามของ

แคว้นท่ีขึ้นชื่อด้านการผลิตผ้า  อันประกอบด้วย แคว้นกาสี  แคว้นโขมะ  และแคว้นโกทุมพร  (๒) โข
มะ, ด้ายเปลือกไม้  : ด้ายที่ทำด้วยเปลือกไม้โขมะ ไม้โขมะ กว่าจะแปรสภาพมาเป็นผ้าท่ีประณีต
ได้ ต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง  

๒.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย: ศัพท์เกี่ยวกับช่ือสิ่งของเครื่องใช้  ใน
หมวดอักษรวรรค ก ตอนน้ียังไม่พบ   

 
  ๓.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มี ๒ ความหมาย : ศัพท์ธรรมะ  

เช่น กรุณา มี ๒ นัย กล่าวคือ กรุณา (๑) :  ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์, ความหว่ันใจ 
เม่ือเห็นผู้อ่ืนมทุีกข์ กรุณา (๒) :ช่ือเทพจำพวกหน่ึงช้ันจาตุมมหาราช  



 

๑๔๗ 
 

 

กุศล มี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) สภาวะที่เกี่ยวตัดทิ้งสิ่งเลวร้ายอันน่ารังเกียจ, ความรู้ท่ีทำความ
ช่ัวร้ายให้เบาบาง, ธรรมท่ีตัดความช่ัวอันเป็นดุจหญ้าคา, สภาวะหรือการกระทำที่ฉลาด กอปรด้วย
ปัญญา หรือเกดิจากปัญญา เกื้อกูล เอ้ือต่อสุขภาพ ไม่เสียหาย ไร้โทษ ดีงาม เป็นบุญ มีผลเป็นสขุ (๒) 
ความเกษม, ความปลอดภัย, สวัสดิภาพ, ความหวังดี, ความมีเมตตา  

๔.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มี ๒ ความหมาย : ศัพท์เกี่ยวกับคำภาษาไทยที่มี
ความหมายเฉพาะ เช่น กาละ มี ๒ นัย กลา่วคือ(๑) ตาย, เสียชีวิต, มรณะ อาการอย่างหนึ่งของมรณะ  
(๒) ช่ือบุตรของอนาถปิณฑิกเศรษฐีนามว่ากาละ  

 
๕.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มี ๒ ความหมาย: ศัพท์ช่ือชาดก 
เช่น กากชาดก  มี ๒ ชาดก คือ (๑) ชาดกว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว (๒)  ชาดกว่าด้วยกาวิดน้ำ

ด้วยจะงอยปาก    
๖.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย : ศัพท์ช่ือพระสูตร ในท่ีน้ีขอสงเคราะห์

ศัพท์ท่ีเป็น คาถา อปทาน เขา้ไปด้วย 
เช่น  กัณหสัปปสูตร มี ๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ กัณหสปัปสูตร (สูตรท่ี ๑) : พระสูตรว่า

ด้วยงูเห่า งูเห่ามีโทษ ๕ ประการ กัณหสปัปสูตร  (สูตรที ่๒) : พระสูตรว่าด้วยงูเห่า มีโทษ ๕ 
ประการ แต่ต่างกันที่เนื้อหาธรรมะ  

กัปปสูตร ม ี๒ สูตร มีเนื้อหาแตกต่างกัน กล่าวคือ กัปปสตูร (สูตรที่ ๑) :พระสูตรว่าด้วยพระ
กัปปะ กัปปสตูร(สูตรที่ ๒) : พระสูตรว่าด้วยพระกัปปะ  

กัปปสูตร ม ี๒ สูตร มีเนื้อหาต่างกันมาก กล่าวคือ  กัปปสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยกัป แสดง
ความยาวนานแห่งอสงไขยกัป ๔ ประการ กัปปสูตร (สูตรที่ ๑) :พระสตูรว่าด้วยพระกัปปะ ท่านพระ
กัปปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระผู้มีพระภาค ทูลถามปัญหา  

กัสสปสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  กัสสปสตูร (ปฐม)  : พระสูตร
ว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สูตรท่ี ๑  

กัสสปสูตร  มี ๒ สูตร มีเน้ือหาแตกต่างกัน กล่าวคือ (๑) กัสสปสูตร  :  พระสูตรว่าด้วย
พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  (๒) กัสสปสูตร (ปฐม)  : พระสูตรว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สูตรท่ี ๑   
กัสสปสูตร (ทุติย)  :พระสูตรว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สูตรท่ี ๒     

กามภูสูตร มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน กล่าวคือ กามภูสูตร,ปฐม  : พระสูตรว่าด้วยพระกาม
ภู สูตรท่ี ๑ กามภูสูตร, ทุติย  : พระสูตรว่าด้วยพระกามภู สูตรท่ี ๒    

กายทุจจริตสูตร มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกันบางข้อ กล่าวคือ (๑) กายทุจจริตสูตร (ปฐม) :
 พระสูตรว่าด้วยกายทุจริต พระพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของกายทุจริตและอานิสงส์ของกายสุจริต  



 

๑๔๘ 
 

 

(สูตรท่ี ๑)   (๒) กายทุจจริตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยกายทุจริต (สูตรท่ี ๒)  พระพุทธเจ้าตรัสถึง
โทษของกายทุจริตและอานิสงส์ของกายสุจริต  

ขตสูตร  ม ี๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน กล่าวคือ (๑) ขตสูตร  : พระสูตรว่าด้วยการบริหารตน
ให้ถูกกำจัด (๒) ขตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด (สตูรท่ี ๑) และ ขตสูตร (ทุติย) : 
พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด (สูตรท่ี ๒) 

กาลสูตร มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน  กล่าวคือ กาลสูตร (ปฐม)  : พระสูตรว่าด้วยกาล (สูตร
ท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กาล มี ๔ ประการ กาลสูตร (ทุตยิ)  : ว่าด้วยกาล (สูตรท่ี ๒) พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า  กาลที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบ ให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบ ย่อมให้ถงึความสิ้นอาสวะ
ตามลำดับ มี ๔ ประการ  

กุลปุตตสูตร มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน  กล่าวคือ กุลปุตตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วย
กุลบุตร (สูตรท่ี ๑) กุลปุตตสตูร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยกุลบุตร (สูตรท่ี ๒)  

กุลุปกสูตร มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน  กล่าวคือ กุลุปกสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้
เข้าไปสู่ตระกูล (สูตรท่ี ๑) ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล มีโทษ ๕ ประการ กุลุปกสูตร (ทุติย) :พระสูตรว่า
ด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล (สูตรท่ี ๒)  ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล อยู่คลุกคลีในตระกูลนานเกินเวลา มีโทษ 
๕ ประการ  

กุลูปกสูตร อีกนัยหนึ่ง ม ี๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน  กล่าวคือ กุลูปกสูตร(นัย๑)  : พระสูตร
ว่าด้วยภิกษุเข้าไปสู่ตระกูล  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธีการเข้าไปสู่ตระกูลของท่านพระมหากัสสป
โดยไม่ยึดติดในปัจจัย ๔ กุลปูกสูตร(นยั๒)  : พระสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล คือ พระ
ผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายอกุศลและฝ่ายกศุล ฝ่ายละ ๕ ประการ  

กุสลสูตร ม ี๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ กุสลสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นกุศล
(สูตรท่ี๑),พระสูตรท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมท่ีเป็นกุศลแก่ภิกษุท้ังหลาย  กุสลสูตร (ทุติย) :   
 พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศล (สูตรท่ี ๒)  ทรงแสดงว่า โยนิโสมนสิการ เลิศกว่ากุศลธรรม
ท้ังหมด  

โกฏิคามสูตร มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ โกฏิคามสูตร  (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระ
ธรรมเทศนาทีห่มู่บ้านโกฏิคาม(สูตรท่ี๑)ท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านโกฏิคามทรงแสดงธรรมกับ
ภิกษุท้ังหลาย โกฏิคามสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านโกฏิคาม(สูตรท่ี
๒)ท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีหมู่บ้านโกฏิคามทรงแสดงธรรมกับภิกษุทั้งหลาย   

คิลานสูตร  ๒ สูตร แต่เนื้อหาธรรมะต่างกัน กล่าวคือ คิลานสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วย
ภิกษุอาพาธ(สูตรท่ี ๑)  คิลานสูตร(ทุติย):  พระสูตรว่าด้วยภิกษุอาพาธ(สูตรท่ี ๒)     



 

๑๔๙ 
 

 

กิมพิลเถรคาถา มี ๒ คาถา แต่เน้ือหาต่างกัน คือ (๑) กิมพิลเถรคาถา (๑): คาถาของพระ
กิมพิลเถระ ทา่นพระกิมพิลเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่าวัยย่อมร่วงโรยไปเร็วนัก (๒) กิมพิลเถรคาถา
(๒) : คาถาของพระกิมพิลเถระ ท่านพระกิมพิลเถระเมื่อจะแสดงความอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี  

กทัมพปุปผิยเถราปทาน  มี ๒ เรื่อง กล่าวคือ กทัมพปุปผิยเถราปทาน (๑)  : ประวัติใน
อดีตชาติของพระกทัมพปุปผยิเถระ ท่านพระกทัมพปุปผิยเถระได้นำดอกกระทุ่มไปบูชาพระพุทธเจ้า
พระนามว่าวิปัสสี  กทัมพปุปผิยเถราปทาน (๒)  : ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ  
ท่านพระกทัมพปุปผิยเถระได้ใช้ดอกไม้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า  ๗  พระองค์     

กุฏชปุปผิยเถราปทาน มี ๒ เรื่อง กล่าวคือ กุฏชปุปผิยเถราปทาน(๑) :  ประวัติในอดีตชาติ
ของพระกุฏชปุปผิยเถระ เป็นอดีตชาติกัปท่ี ๙๒ ท่านได้ใช้ดอกโมกมันบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุส
สะ (๒)กุฏชปปุผิยเถราปทาน(๒) : ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ เป็นอดีตชาติกัป
ท่ี ๓๑  ท่านได้ถวายดอกอัญชันเขียวแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า (พระนามว่า สุทัสสนะ)   

กุฏิวิหารีเถรคาถา ม ี๒ คาถา กล่าวคือ (๑) คาถาของพระกุฏิวิหารีเถระ,คาถาของพระเถระผู้
อยู่ในกระท่อมบรรลุพระอรหัตในอดีตชาติ ท่านเป็นชาวบ้านถวายหม้อน้ำเป็นทานแด่พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมุตตระทางอากาศ  (๒) กุฏิวิหารีเถรคาถา (ทุติย) :คาถาของพระกุฏิวิหารีเถระ,คาถาของ
พระเถระผู้อยู่ในกระท่อมบรรลุพระอรหัต (องค์ท่ี ๒) ในอดีตชาติ ท่านเป็นอุบาสกถวายพัดที่สานอย่าง
วิจิตรด้วยดอกอ้อแด่ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  

สรุปว่า ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย จะมีจำนวนหนึ่ง  มีเพียง ๕ หัวข้อย่อย 
และศัพท์ท่ีนำมากล่าวนั้น เป็นเพียงนิยามศัพท์ท่ีเป็นความหมาย และกล่าวถึงเน้ือหาของศัพท์บางส่วน 
เพ่ือให้เห็นถึงความต่างกันของศัพท์  มีการยกตัวอย่างประกอบบ้าง เพราะต้องการให้เห็นถึงช่วงเวลา  
ส่วนเน้ือหาของบทนิยามศัพท์ท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี ๓   

  
๓.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป    

ในการนำเสนอศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายข้ึนไปนั้น จะไม่นำเสนอครบ
ทุกศัพท์ จะเสนอเพียงบางศัพท์ เพ่ือให้เห็นเป็นแนวทางในการนำไปใช้ สะดวกทีจ่ะค้นคว้าศึกษา
เรียนรู้ย่ิงๆ ขึ้นไป 

๑.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีตั้งแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ 
สถานที่ เนื่องจากศัพท์ท่ีอยู่กลุ่มน้ี มี ๓ ประเภท คือ บุคคล ๑ สัตว์ ๑ และ สถานท่ี ๑ เพ่ือสะดวกใน
การค้นคว้า จะขอกล่าวแยกแต่ละจำพวกดังน้ี 

เก่ียวกับบุคคล  



 

๑๕๐ 
 

 

เช่น  กิสาโคตมีวัตถุ มี ๓เรือ่ง แต่เน้ือหาต่างกัน กล่าวคือ : (๑)  เร่ืองนางกิสาโคตมี ในสหัส
สวรรค  ธรรมบท (๒) เรื่องนางกิสาโคตมี  ในมัคควรรค  ธรรมบท (๓)  เรื่องนางกิสาโคตมี  ในพ
ราหมณวรรค  ธรรมบท   แต่เน้ือหาธรรมะแตกต่างกัน 

กาลิงคะ มี ๓ นัย กล่าวคือ (๑) กาลิงคะ,พระราชา  :ราชาผู้ปกครองกรุงทันตปุระ ของกา
ลิงครัฐ,ราชาแห่งแคว้นกาลิงคะ เรียกพระนามของพระองค์ตามช่ือว่าแคว้นท่ีปกครอง (๒) กาลิงคะ, 
ป่า  :ช่ือป่ารกทึบสมัยก่อนพุทธกาล;  ป่า  ๑ ในบรรดา ๔ ป่า คือ ป่าทัณฑกี  ป่ากาลิงคะ ป่าเมชฌะ 
ป่ามาตังคะ (๓) กาลิงคะ, แคว้น, รัฐ   : ดินแดนที่พระเจ้ากาลิงคะปกครอง, แคว้นท่ีได้พระเขี้ยวแก้ว
ไปบูชาสักการะ  

กิมพิละ มี  ๓ นัย คือ (๑) เช้ือสายกษัตริย์ศากยะ ภายหลังได้ออกบวชพร้อมกับสหายอีก ๖ 
ท่าน คือพระเจ้าภัททิยศากยะ เจ้าอนุรุทธะ เจ้าอานนท์ เจ้าภคุ เจ้ากิมพิละและเจ้าเทวทัต  (๒) 
กิมพิลา, เมือง :  ช่ือเมืองแห่งหนึ่งในอดีต สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ (๓) ช่ือเมืองหน่ึงใน
สมัยพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำคงคา เขตเมืองกิมพิละ    

โกณฑัญญะ มี ๔ นัย กล่าวคือ (๑) โกณฑัญญพราหมณ์ผูท้ำนายพุทธลักษณะของ
พระพุทธเจ้า ก็ดี โกณฑัญญะ, พระ, ภิกษุ  : พระโกณฑัญญะเป็น ๑ ในบรรดาภิกษุ ๕ รูปท่ีเป็น
พระปัญจวัคคีย์ ก็ดี หรือ ฤษีนามว่าโกณฑัญญะ ก็ดี เป็นคนเดียวกัน แต่อยู่ในคนละช่วงเวลาต่างกัน 
(๒) โกณฑัญญะ, ตระกูล:ตระกูลของพระอัญญาโกณฑญัญะ (๓) พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าโกณ
ฑัญญะ (๔)โกณฑัญญะ, พระพุทธเจา้  :พระพุทธเจ้าพระนามว่า โกณฑัญญะ   

กัสสปะ มี ๘ นัย กล่าวคือ 1.อัญเดียรถีย์นามว่าอเจลกัสสปะ ผูท่ี้สนทนากับพระพุทธเจ้า
ขณะประทับอยู่ ณ กัณณกถล มฤคทายวัน เขตเมืองอุชุญญา 2.พระมหาเถระรูปหน่ึง  ท่ีได้ช่ือว่ากัสส
ปะ  เพราะเรียกตามโคตร  ช่ือเดิมว่า ปิปผลิ 3.พระกุมารกัสสปเถระ ช่ือเดิมว่า กัสสปะ เป็นบุตรธิดา
เศรษฐีในเมืองราชคฤห์ เกิดขณะที่มารดาเป็นภิกษุณี 4.ชฎิลสามพ่ีน้อง ผู้ถือลัทธิบูชาไฟ เรียนจบไตร
เพท เกิดในวรรณะพราหมณ์ บิดามารดาไม่ปรากฏชื่อ เกิดที่เมืองพาราณสี มีช่ือตามโคตรว่า กัสสปะ 
5.เจ้าลัทธิคนหน่ึง ช่ือเดิมว่าปูรณะ  มีช่ือตามโคตรว่า กัสสปะ  เป็น ๑ ในเจ้าลัทธิท้ัง ๖  6. ช่ือ
พราหมณ์คนหน่ึง ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ 7.กัสสปฤษี  8.กัสสปะ, สมณกุมาร 

เก่ียวกับสัตว์ ในหมวดอักษรวรรค ก ตอนนียั้งไม่พบ      
เก่ียวกับสถานที่ เช่น โกกนุท มี ๓ นัย กล่าวคือ (๑) โกกนุท, ปราสาท: ปราสาททีน่ายช่าง

ทำให้มีสณัฐานคล้ายดอกบัว (๒) โกกนุทปริพาชก  : ปรพิาชกช่ือว่าโกกนุท ณ  ตโปทารามเขตกรุงรา
ชคฤห์  (๓) ดอกบัวแดง 

โกลิยะ มี ๓ นัย กล่าวคือ (๑) โกลิยะ,กรุง,เมือง  : ดินแดนของกษัตริย์โกลิยวงศ์ แคว้น ๑ ใน
ชมพูทวีปครั้งพุทธกาล  มีนครหลวงชื่อเทวทหะและ รามคาม  (๒) โกลิยะ, พระโอรส  : พระกุมารของ



 

๑๕๑ 
 

 

กษัตริย์ผู้อยู่บริเวณดินแดนต้นโกละมีนามว่าโกลิยะ  (๓) โกลิยะ,ราชา : เจ้าโกลิยะ หมายถึง
พระราชบุตรท่ีเป็นสามีของพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา   

โกศล มี ๔ นัย กล่าวคือ (๑) ช่ือแคว้นหน่ึงในบรรดา  ๑๖ แคว้นแห่งชมพูทวีป   (๒) โกศล,
ชาว,ชนบท  : ชนบทที่อยู่ในเขตดินแดนแคว้นโกศล (๓) โกศล,พระราชา :  พระเจ้าปเสนทิโกศลท่ีชุบ
เลี้ยงกุมารกัสสปะ ทรงครองกรุงสาวัตถี แคว้นโกศล (๔) โกศล,ข้อธรรม  : ความฉลาด มี ๓ ข้อ อัน
ได้แก่ (๑) อายโกศล(ความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ) (๒) อปายโกศล (ความเป็นผู้ฉลาดในความเส่ือม) 
(๓) อุปายโกศล (ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย)  

โกสัมพี มี ๓ นัย คือกล่าวคอื (๑) โกสัมพี, กรุง  : ช่ือเมืองหลวงของแคว้นวังสะ  (๒) โกสัม
พี, ภิกษุ  :ภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ผู้อยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี (๓) โกสัมพี, อุบาสกอุบาสิกา : 
ชาวบ้านกรุงโกสัมพี, ชาวเมืองโกสัมพี  

๒.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีตั้งแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์เกี่ยวกับช่ือสิ่งของ
เคร่ืองใช้ ในหมวดอักษรวรรค ก ตอนน้ียังไม่พบ    

๓.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีตั้งแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป : ศัพท์ธรรมะ ในหมวด
อักษรวรรค ก ตอนนี้ยังไม่พบ   

๔.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีตั้งแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์เกี่ยวกับคำภาษาไทยที่
มีความหมายเฉพาะ ในหมวดอักษรวรรค ก ตอนน้ียังไม่พบ    

 
๕.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีตั้งแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์ช่ือชาดก 
เช่น กัจฉปชาดก ชาดกว่าด้วยเร่ืองเต่า มี ๓ ชาดก (๑) กจัฉปชาดก ชาดกน้ีสอนไม่ใหติ้ดที่อยู่

อาศัย ปรารภชายหนุ่มชาวเมืองสาวัตถี  (๒) กัจฉปชาดก ชาดกเร่ืองนี้สอนโทษการพูดมาก ปรารภ
พระโกกาลิกะ  (๓) กัจฉปชาดก ชาดกเร่ืองนี้ปรารภความทะเลาะของมหาอมาตย์ ๒ คน ของพระเจ้า
โกศล     

โคธชาดก มี ๔  ชาดก คือ โคธชาดก (๑) : ชาดกว่าด้วยเรื่องพญาเห้ียติเตียนดาบส  โคธ
ชาดก (๒) : ชาดกว่าด้วยเรื่องตระกูลเห้ียประสพความพินาศเพราะกิ้งก่า   โคธชาดก  (๓) : ชาด
กว่าด้วยเรื่องฤษีลวงเห้ีย โคธชาดก (๔) : ชาดกว่าด้วยเรื่องพระราชาหลอกกินเห้ียย่าง  

๖.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีตั้งแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์ช่ือพระสูตร รวมอป
ทานเข้าไว้วด้วย  

เช่น กัณฏกีสูตร มี ๓ สูตร กล่าวคือ กัณฏกีสูตร (สตูรท่ี ๑) : ว่าด้วยการสนทนาธรรม
ท่ีกัณฏกีวัน  พระอนุรุทธเถระ พระสารีบุตรเถระ และพระมหาโมคคัลลานเถระ พักอยู่ท่ีกัณฏกีวัน  ใน
เวลาเย็น พระสารีบุตรเถระและพระมหาโมคคัลลานเถระ เข้าไปหาพระอนุรุทธเถระ ถามเรื่องธรรมที่



 

๑๕๒ 
 

 

เสขบุคคลพึงเข้าถึงอยู่  กัณฏกีสูตร (สูตรที่ ๒) : เน้ือหาเหมือนสูตรที ่๑  พระสารบุีตรเถระถามเรื่อง
ธรรมท่ีอเสขบุคคลพึงเข้าถึงอยู่ คำตอบเหมือนพระสูตรท่ี ๑ กัณฏกีสตูร (สูตรท่ี ๓) : เน้ือหาเหมือน
สูตรท่ี ๑ พระสารีบุตรเถระถามเรื่องธรรมที่พระอนุรุทธเถระเจริญทำให้มาก แล้วทำให้ทรงอภิญญา  
คำตอบเหมือนพระสูตรท่ี ๑ 

กามสูตร มี ๓ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน กล่าวคือ กามสูตร(นัยท่ี๑) :พระสูตรว่าด้วยผู้ต้องการ
ประโยชน์ พระสูตรนี้เกี่ยวกับการสนทนาถามตอบระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดา กามสูตร(นัยที๒่) : 
พระสูตรว่าด้วยด้วยกาม  พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายโดยมากหมกมุ่นอยู่ในกาม กุลบุตรผู้ละ
เคียวและคานหาบหญ้าออกบวช กามสูตร(นัยท่ี๓) : พระสูตรว่าด้วยเรื่องกาม พระพุทธเจ้าตรัสแก่
พราหมณ์ผู้เป็นชาวนา ณ กรุงสาวัตถี    

กุกกุฏารามสูตร  มี ๓ สูตร แต่มีเนื้อหาต่างกัน กล่าวคือ  กุกกุฏารามสตูร (ปฐม) : พระสูตร
ว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม (สตูรที่ ๑) กุกกุฏารามสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการ
สนทนาธรรมในกุกกุฏาราม (สูตรที่ ๒) กุกกุฏารามสูตร (ตติย) :พระสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมใน
กุกกุฏาราม (สตูรท่ี ๓)    

ขตสูตร  มี ๔ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน กล่าวคือ (๑) ขตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้
ตนถูกทำลาย (สูตรท่ี ๑)  (๒) ขตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรท่ี ๒)  
(๓) ขตสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรท่ี ๓)  (๔) ขตสูตร (จตุตถ) : 
พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรที ่๔)  

คิลานสูตร ม ี ๓ สูตร แต่มีเนื้อหาต่างกัน กล่าวคือ คิลานสูตร(ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยผู้
อาพาธ(สูตรที่ ๑)  ใจความของพระสูตรน้ี ท่านพระมหากัสสปะอาพาธ คิลานสูตร(ทุตยิ): พระสูตรว่า
ด้วยผู้อาพาธ(สูตรท่ี๒) ใจความของพระสูตรนี้ ท่านพระมหาโมคัลลานะอาพาธ  คิลานสูตร(ตติย) : 
พระสูตรว่าด้วยผู้อาพาธ(สูตรท่ี ๓)  ใจความของพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงพระประชวร  

กุลสูตร มี ๔ สูตร กล่าวคือ กุลสูตร (นัย ๑) : พระสูตรว่าด้วยตระกูล กุลสูตร (นัย ๒) :เหตุ
ปัจจัยท่ีทำให้ตระกูลคับแค้น ๘ ประการ  กุลสูตร (นัย ๓) : เหตุท่ีตระกูลต้ังอยู่ได้ไม่นาน ๔ ประการ 
กุลสูตร (นยั ๔) :เหตุที่ทำให้ตระกูลประสพบุญ ๕ ประการ 

คิลานสูตร ม ี๔ สูตร แต่มีเนื้อหาต่างกัน กล่าวคือ (๑) คิลานสูตร,สำหรับภิกษุไข้ :  พระสูตร
ว่าด้วยธรรมสำหรับภิกษุไข้ ใจความของพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงมุ่งเอาธรรมที่มีผลแก่ภิกษุไข้  (๒) 
คิลานสูตร,อุบาสกป่วย : พระสูตรว่าด้วยอุบาสกป่วย ใจความของพระสูตรน้ีมีว่า เจ้าศากยะพระนาม
ว่ามหานามะเข้าไปทูลถามพระพุทธองค ์ (๓) คิลานสูตร  : พระสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรยีบ
ด้วยคนไข้ ใจความของพระสูตรน้ีพระพุทธองค์ทรงเปรียบคนไข้กับบุคคลในโลก ๓ จำพวก  (๔) คิลาน
สูตร : พระสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร ใจความของพระสูตรน้ีมีว่า พระผู้มีพระภาค
ทรงพระประชวรอย่างหนัก   



 

๑๕๓ 
 

 

โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ม ี๓ เรื่อง แต่มีเน้ือหาต่างกัน คือ โกรัณฑปปุผิยเถราปทาน (เรื่อง 
๑) :ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ ในอดีตชาติกัปที่  ๙๒  ท่านได้ถวายดอกหงอนไก่
บูชารอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ  โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน (เรื่อง ๒): 
ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ ท่านได้ถวายดอกหงอนไก่บูชารอยพระยุคลบาทของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน (เร่ือง ๓): ประวัติในอดีตชาติของพระ
โกรัณฑปุปผิยเถระ ในอดีตชาติกัปท่ี  ๙๒  ท่านได้ใช้ดอกหงอนไก่บูชารอยพระยุคลบาทของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ  

สรุปว่า ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีตั้งแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป จะมีจำนวนหน่ึง มีเพียง 
๓  หัวข้อย่อย และศัพท์ท่ีนำมากล่าวนั้น เป็นเพียงนิยามศัพท์ที่เป็นความหมาย กล่าวถึงเน้ือหาของ
ศัพท์บางส่วน เพ่ือให้เห็นถึงความต่างกันของศัพท์  มีการยกตัวอย่างประกอบ  เพราะต้องการให้เห็น
ถึงช่วงเวลา   
 
 
ในโครงการวิจัยปีที่ ๒ 
๑.ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และวรรค ต  ท่ีมี ๑ ความหมาย  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีมีความหมายเดียว จะมีจำนวนมาก  มี
ครบทั้ง ๖ หัวข้อย่อยกล่าวคือ (๑) ศัพท์ท่ีเป็นช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี (๒) ศัพท์ที่เป็นช่ือสิ่งของ
เคร่ืองใช้ (๓) ศัพท์ธรรมะ (๔) ศัพท์ภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ(๕) ศัพท์เป็นช่ือชาดก(๖) ศัพท์ที่
เป็นช่ือพระสตูร รวมถึง วัตถุ วิมาน คาถา นิทเทส อปทาน วงส์ และจริยา 

ศัพท์เก่ียวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี เน่ืองจากศัพท์ท่ีอยู่กลุ่มนี้ มี ๓ ประเภท คือ บุคคล 
๑ สัตว์ ๑ และ สถานที ่๑  

เก่ียวกับบุคคล แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ บรรพชิต และคฤหัสถ์ กลุ่มบรรพชิต มท้ัีงภิกษุ 
ภิกษุณี สามเณรเช่น จุนทกะ,พระเถระรูปหนึง,จูฬปันถก พระอรหันต์มหาสาวกสมัยพุทธกาล,ตครสิขี
,ช่ือพระปัจเจกพุทธเจ้า,ทีปังกร พระนามพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง กลุ่มคฤหัสถ์มท้ัีงอุบาสก เทพบุตร 
เทพธิดา พระราชา พระเจ้าจักรพรรดิ ดาบส ฤษี พราหมณ์  ยักษ์ เจ้าลทัธิ พระโอรส เปรต เทวี เช่น 
จัณฑะ ช่ือผู้ใหญ่บ้าน, จันทติตตะ พระนามพระเจ้าจักรพรรดิ จันทเทพบุตร ช่ือเทพบุตรองค์หน่ึง ผู้
เป็นโอรสของท้าวสักกะ จิตตฤษี ผู้เป็นบุตรปุโรหิตชาวกรุงโกสัมพี ชยทิสะพระกุมารผู้เกิดมาชนะ
ยักษิณีผู้เป็นปัจจามิตร ทธิมุขะ ยักผู้เข้าสิงอุบาสกอุบาสิกา ทูสีมาร ช่ือมาตนหนึ่ง นกุลปิตาคหบดี ช่ือ
คหบดีท่ีมีอายุมาก นันทราช พระนามพระราชาองค์หน่ึง นารทพรหม พรหมช่ือว่านารทะ 
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 เก่ียวกับสัตว์ เช่น จัมเปยยกะ ช่ือพญานาคตนหนึ่ง ช้างกุญชร ช้างท่ีพระเวสสันดร
ประทานแก่พราหมณ์แคว้นกาลิงคะ ช้างเอราวัณ ช้างทรงของท้าวสักกะ นกหัสดีลิงค์ นกในวรรณคดี 
มีจะงอยปากยาวคล้ายงวงช้าง ช้างนาฬาคีรี ช้างดุร้าย ชอบฆ่าคน  

เก่ียวกับสถานที่ กล่าวถึงแมน้่ำ ภูเขา ซอกเขา นิคม ตำบล กรุง รัฐ แคว้น เมือง วิหาร 
ปราสาท ป่า ท่าน้ำ ประตู ทวีป เช่น จันทวดี ช่ือเมืองแห่งหน่ึง จัมปา กรุง เมือง จาลิกบรรพต  ช่ือ
ภูเขา จิตรลดา สวนทิพย์ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ตัณพุลปาลิ ช่ือประตูเล็กในเมืองราชคฤห์ ทวาราวดี ช่ือ
นครอโยธยา ท่าพระโคดม ท่าภรุคัจฉะ ท่าเรือภรุกัจฉะ นันทาราม ช่ือวัดแห่งหนึ่ง นาสภะ ช่ือสระแห่ง
หนึ่ง นิโครธาราม ช่ือวิหารแห่งหน่ึงที่พระญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้า เนรุ ช่ือภูเขาทอง 

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีมีความหมายเดียว : ศัพท์เกี่ยวกับช่ือ
สิ่งของเคร่ืองใช้ เช่น จันทประสาท ช่ือประสาทของพระเจ้าพระนามว่าสุมนะ ท่ีเคยประทับเมื่อครั้ง
เป็นพระราชกุมาร นาทิยปราสาท ช่ือประสาทของพระราชกุมารพระนามว่าติสสะ  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีมีความหมายเดียว : ศัพท์ธรรมะ เช่น 
จงกรม เดินกำหนดมีสติกำกับ จริต ความประพฤติ จักขุ ตา จาคธนะ ทรัพย์คือจาคะ จิตตปริญญา 
การกำหนดรู้จิต ฌานวิโมกข ์ความหลุดพ้นด้วยฌาน โทสาคติ  ความลำเอียงเพราะชัง นาถกรณธรรม 
ธรรทำที่พ่ึง นิยมปัญญา ชอบปัญญา พอใจเร่ืองปัญญา เนยยะ ผู้พอแนะนำได้  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีมคีวามหมายเดียว : ศัพท์เกี่ยวกับคำ
ภาษาไทยที่มคีวามหมายเฉพาะเช่นจตุรงคเสนา เสนามอีงค์ ๔ อย่าง จอมคน คือพระพุทธเจ้า จอม
ปราชญ์ คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จอมอสูร อสูรท่ีเป็นใหญ่ จักรวาล ระบบสุริยะ จารกิ  เที่ยวไป จำวัด 
นอน โชคชะตา การทำนายราศี ญัตติ คำเผดียงสงฆ์ ตถาคต พระนามอย่างหน่ึงของพระพุทธเจ้า ตำรา  
คัมภีร์ ทายบาล คนเฝา้สวน นิจศีล ศลีท่ีพึงรักษาเป็นประจำ เนกขัมมะ การออกจากกาม 

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต  ทีมี่ความหมายเดียว : ศัพท์ช่ือชาดก  
เช่น จตุโปสถิยชาดกชาดกที่ว่าด้วยบุคคล ๔ จำพวกผู้รักษาอุโบสถ จันทกินนรีชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่อง
นางจันทกินนรี ตโยธัมมชาดก : ชาดกว่าด้วยธรรม ๓ ประการของพญาวานร นฬปานชาดก ชาดกว่า
ด้วยอุบายด่ืมน้ำด้วยไม้อ้อ เนรุชาดก ชาดกว่าด้วยอานุภาพของภูเขาเนรุ 

ศัพท์อักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีมีความหมายเดียว : ศัพท์ช่ือพระสูตร และใน
ท่ีน้ีขอสงเคราะห์พระสูตรที่เป็นวัตถุ คาถา วิมาน อปทาน นิทเทส วงส์ และจริยาไว้ด้วย เช่น  จตุตถ
โวหารสูตร พระสูตรท่ีว่าด้วยโวหาร  สูตรท่ี ๔ จันทิมสสูตร  พระสูตรว่าด้วยจันทิมสเทพบุตร ตโมตม
สูตร พระสูตรว่าด้วยผู้มืดมาและมืดไป ทุกขวิปากสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็น
วิบาก นามสูตร พระสูตรว่าด้วยช่ือ จันทาภเถรวัตถุ เรื่องพระจันทาภเถระ จิญจมาณวิกาวัตถุ  เรื่อง
นางจิญจมาณวิกา ตาลปัณณทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดใบตาล นิมพมุฏฐิ
ทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผักสะเดา  จันทาเถรีคาถา คาถาของพระจันทาเถรี,  
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ภาษิตของพระจันทาเถรี จาปาเถรีคาถา คาถาของพระจาปาเถรี, ภาษิตของพระจาปาเถรี จริยา
นานัตตญาณนิทเทส แสดงจริยานานัตตญาณ จารวิหารนิทเทส แสดงความประพฤติและความเป็นอยู่ 
ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณฑิปุปผิยเถระ นิสเสณิทายกเถราปทาน  
ประวัติในอดีตชาติของพระนิสเสณิทายกเถระ จันทกุมารจริยา พระจริยาของพระจันทกุมารทรง
บำเพ็ญขันติบารมี  จัมเปยยจริยา  จริยาของจัมเปยยนาคราช    

  
๒. ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และวรรค ต  ท่ีมี ๒ ความหมาย  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีมี ๒ ความหมาย จะมีจำนวนหนึ่ง  มี
ครบ ๖ หัวข้อย่อย เช่น ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีมี ๒ ความหมาย: ศัพท์
เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี เน่ืองจากศัพท์ที่อยู่กลุ่มนี้ มี ๓ ประเภท คือ บคุคล ๑ สัตว์ ๑ และ 
สถานที่ ๑ เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า  

เกี่ยวกับบุคคล เช่น:  
ธรรมทินนา, ภิกษุณี :1.พระเถรีมหาสาวิกาองค์หน่ึง  2.พระธรรมทินนาเถรี อีกองค์หน่ึง

เลิศด้านมีปัญญามาก เป็นพระอัครสาวิกา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี คู่กับพระสุชาตาเถรี   
นางกาฬี :1.หญิงผู้มีร่างกายใหญ่ ดำเหมือนกา ทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลป่าช้า เผาศพ 2.หญิง

แพศยาช่ือว่ากาฬี มีน้องชายช่ือตุณฑิละ   
เนสาทะ, พราหมณ์ ๒ นัย คือ  1.พราหมณ์ช่ือว่าเนสาทะ ผู้ใช้ดอกไม้ร้อยกลีบกวาด

อาศรม อาศัยอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำแล้วเห็นพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะจึงได้ถวาย 2.พราหมณ์ช่ือว่าเนสาทะ
อีกคนหนึ่ง เป็นพรานผู้บอกให้พราหมณ์อลัมปายนะ  ปล่อยพญานาคภูริทัตตะ  

เก่ียวกับสัตว์เช่น 1.ช้างตระกูลมาตังคะ เป็นช้างชนิดดุร้าย 2.ช่ือช้างพระโพธิสัตว์ใน
อดีตชาติของพระโคตมพุทธเจา้ บำเพ็ญอธิษฐานอุปบารมี    

เก่ียวกับสถานที่ เช่น ทักขิณาชนบท : 1. ชนบทด้านทิศใต้  ชนบทตอนใต้ของแม่น้ำคงคา   
เป็นที่ ต้ังของสำนักพราหมณ์และดาบสจำนวนมาก2.อวันตีทักขิณาบถทักขิณาบถในแคว้นอวันตี 
บางแห่งเรียกว่าทักขิณาบถได้แก่บ้านเมืองชนบททางตอนใต้ของแคว้นอวันตี  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต มี ๒ ความหมาย: ศัพท์เก่ียวกับชื่อ
สิ่งของเคร่ืองใช้  เช่น จักร :1.รูปเป็นวงกลมและมีแฉก ๆ โดยรอบ  2.ล้อ,ล้อรถ, ธรรมนำชีวิตไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนำรถไปสู่ที่หมาย เรียกว่า จักร  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ที่มี ๒ ความหมาย : ศัพท์ธรรมะ เช่น 
จริยา : 1. ความประพฤติ, การครองตน,การดําเนินชีวิต 2. ลักษณะความประพฤติหรือการแสดงออก
ท่ีเป็นพ้ืนประจําตัว,  พ้ืนจิตพ้ืนนิสัยของแต่ละบุคคลที่หนักไปด้านน้ันด้านน้ี  แตกต่างกันไป  
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จิตตสังขาร : สังขารของจิต ม ี ๒ นัย คือ 1.ปัจจัยปรุงแต่งจิต ได้แก ่ สญัญาและเวทนา  
 2.สภาพท่ีปรุงแต่งการกระทำทางใจ  ได้แก่ เจตนาที่ก่อให้เกิดมโนกรรม  

ธัมมบูชา :1.การบูชาด้วยธรรม, การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม 2.การบูชาซึ่งธรรม, การ
บูชาพระธรรมอันเป็นอย่างหน่ึงในพระรัตนตรัย (คือบูชาพระธรรมรัตนะ) ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ของ
หอม เป็นต้น  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และวรรค ต ท่ีมี ๒ ความหมาย : ศัพท์เกี่ยวกับคำ
ภาษาไทยที่มคีวามหมายเฉพาะเช่น นิกาย: พวก,หมวด,หมู่, ชุมนุม, กอง ; 1.หมวดตนใหญ่แห่งพุทธ
พจน์ ในพระสตุตันตปิฎก ซึ่งแยกเป็นทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย และขุททก
นิกาย 2.คณะนักบวช  หรือศาสนิกชนในศาสนาเดียวกันที่แยกเป็นพวกๆ   

เนื้ออ่อน ๒ นยั คือ 1.ส่วนของร่างกายคนหรือสัตว์ที่อยู่ถัดหนังเข้าไป ในที่น้ีหมายถึงเนื้อ
ในที่แคบ ซึ่งเปน็ริดสีดวง 2.สิ่งท่ีเป็นลักษณะประจําตัวของสิ่งต่าง ๆ  เช่น ไม้  ไม้เน้ืออ่อน   

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีม ี๒ ความหมาย: ศพัท์ชื่อชาดก เช่น 
ทุมเมธชาดก:ชาดกว่าด้วยคนโง่ ทุมเมธชาดก ชาดกว่าด้วยคนมีปัญญาทราม ทูตชาดก ชาดกว่าด้วย
ทุกชีวิตเป็นทูตของท้อง ทูตชาดก ชาดกว่าด้วยบุคคลผู้เป็นทูต ธัมมัทธชชาดก ชาดกว่าด้วยผู้มีธรรม
เป็นธงชัย ธัมมัทธชชาดก ชาดกว่าด้วยการมีธรรมเป็นธงชัย  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีมี ๒ ความหมาย : ศัพท์ช่ือพระสูตร ใน
ท่ีนี้ขอสงเคราะห์ศัพท์ท่ีเป็นวัตถุ คาถา อปทาน เข้าไปด้วย เช่น จังกมสูตร พระสูตรว่าด้วยการจงกรม 
จังกมสูตร พระสูตรว่าด้วยการเดินจงกรม แต่เน้ือหาแตกต่างกัน ตถสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งจริงแท้ 
ตถสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งจริงแท้ ญาณสูตร พระสูตรว่าด้วยญาณ ญาณสูตรพระสูตรว่าด้วยญาณ
เกิดขึ้นเพราะเจริญอิทธิบาท ทูเตยยสูตร พระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของทูต ทูเตยยสูตร พระสูตรว่า
ด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการทำหน้าท่ีเป็นตัวแทน ฯ นาวาสูตร พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นดุจเรือข้าม
ฟาก นาวาสูตร พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเรือ ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ (๑) เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ ฉัพพัคคิย
ภิกขุวัตถุ (๒) เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์  นันทกเถรคาถา  คาถาของพระนันทกเถระ, ภาษิตของพระนันทก
เถระ นันทกเถรคาถา คาถาของพระนันทกเถระ,ภาษิตของพระนันทกเถระ ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน 
ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฏฐิทายกเถระ ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระ
ติณมุฏฐิทายกเถระ  นฬมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ  นฬมาลิย
เถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ  

 
๓. ศัพทห์มวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และวรรค ต  ท่ีมี ๓ ความหมายข้ึนไป  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต  ทีมี่ต้ังแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป จะมี
จำนวนหน่ึง มี ๕  หัวข้อย่อย ยกเว้นศัพท์เกี่ยวกับช่ือสิ่งของเครื่องใช้  เช่น 



 

๑๕๗ 
 

 

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต มีต้ังแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป: ศัพท์
เก่ียวกับชื่อบคุคล สัตว์ สถานท่ี เนื่องจากศัพท์ท่ีอยู่กลุม่น้ี ม ี๓ ประเภท คือ บุคคล ๑ สัตว์ ๑ และ 
สถานที่ ๑ เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า  

เกี่ยวกับบุคคล เช่น จันทนะ มี ๔ นัย คือ จันทนะเทพบุตร : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง เคย
สนทนาธรรมกับพระโลมสกังคิยเถระ จันทนะ, ขัตติยกุมาร : ราชกุมารองค์หนึ่ง ผู้เป็นราชโอรสของ
กษัตริย์พระนามว่าอัญชสะ ซึ่งคนมีกิริยาแข็งกระด้าง จันทนะ, ยักษ์ :ยักษ์ตนหนึ่งผู้เป็นบริวารรับใช้
ท้าวมหาราชนามว่ากุเวร  จันทนะ, นักบวช : ช่ือนักบวชคนหนึ่ง นันทะ เก่ียวกับภิกษุ ๓ นัย คือ  นัน
ทะ, ภิกษุ :1.พระอนุชาของพระพุทธเจ้าแต่ต่างพระมารดา  2.ช่ือพระอรหันต์องค์หน่ึงชาวเมืองโกสัมพี  
3.ช่ือพระอรหันต์องค์หนึ่งในอดีตซึ่งพระเถระ  

นันทะ อีก ๕ นัย คือ 1.นันทะ ชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ ทักขิณาคีรีชนบท เป็นบุตรหญงิท่ีช่ือ
ว่านันทมาตาอุบาสิกา ถูกจับ 2.ช่ือมาณพ เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี 3.ช่ือดาบสและเป็นบัณฑิต ผู้ที่
เป็นนอ้งชายโสณดาบส 4.ชื่อทาสคนหน่ึง เป็นบุตรของทาสี มักพูดวาจาหยาบ 5.ช่ือพระราชาองค์หน่ึง 
ท่ีบำเพ็ญกุศลกรรมบถ  

ศัพท์เกี่ยวกับช่ือสิ่งของเครื่องใช้  ยังไม่พบศพัท์ ในตอนนี้  
ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต  ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป : ศพัท์

ธรรมะ  เช่น ทุกข์ ๓ นัย คือ ทุกข์ 1.สภาพท่ีทนอยู่ได้ยาก, สภาพท่ีคงทนอยู่ไม่ได้ 2.อาการแห่งทุกข์ที่
ปรากฏขึ้นหรืออาจปรากฏขึ้นได้แก่คน 3.สภาพที่ทนได้ยาก, ความรู้สึกไมส่บาย ได้แก่ ทุกขเวทนา    

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์
เก่ียวกับคำภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ เช่น ญาณหยั่งรู้ มี ๓ นยั คือ 1.สัพพัญญุตญาณ ดังคำ
ในมหาปรินิพพานสูตรตอนหนึ่งว่า ตถาคตมีญาณหย่ังรู้ในเรื่องน้ี  2. ญาณพิเศษ ในทีฆนิกาย สังคีติ
สูตร กล่าวถึงญาณหย่ังรู้ไว้ในญาณ ๓  3.ความรู้พิเศษชนิดต่างๆ  ในกัจจานโคตตสูตร  

นิสัย : นิสัย มี ๓ นัย คือ  1.ท่ีพ่ึง, ท่ีอาศัย 2.ปัจจัยเคร่ืองอาศัยของบรรพชิต ๔ อย่าง  3.
ความประพฤติท่ีเคยชิน เช่น ทำจนเป็นนิสัย  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต  ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์ช่ือ
ชาดก เช่น  ติตติรชาดก ๓ ชาดก แต่มีเน้ือหาต่างกันคือ 1. ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา  2.
ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา 3.ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา ทัททรชาดก มีช่ือทัททรชา
ดก ๓ ชาดก คือ 1. ทัททรชาดก ชาดกว่าด้วยราชสีห์กับสุนัขจ้ิงจอกที่ภูเขาเงิน 2. ทัททรชาดก ชาด
กว่าด้วยนาคทัททระ 3.ทัททรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค จ วรรค ฏ และ วรรค ต  ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์ช่ือ
พระสูตร รวมวัตถุ วิมาน คาถา อปทานเข้าไว้ด้วย เช่น เทวทหสูตร  มี ๓ สูตร คือ เทวทหสูตร  พระ



 

๑๕๘ 
 

 

สูตรว่าด้วยเทวทหนิคม เทวทหสูตร พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม เทวทหสูตร   พระ
สูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม  

ธัมมกถิกสูตร มี ๔ สูตร คือ ธัมมกถิกสูตร  พระสูตรว่าด้วยธรรมกถึก  พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธรรมกถึก ๔ จำพวก ธัมมกถิกสูตร พระสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึก  ธัมมกถิกสูตร  พระสูตรว่า
ด้วยพระธรรมกถึก ธัมมกถิกสูตร (ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึก  (สูตรท่ี  ๒)  

นขสิขสูตร มี ๔ สูตร คือนขสิขสูตร พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บ นขสิขสูตร 
พระสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บนขสิขาสูตรพระสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บ นขสิขาสูตร พระสูว่าด้วย
อุปมาด้วยฝุ่นท่ีปลายเล็บ  

นิโรธสูตร มี ๓ สูตร คือนิโรธสูตร พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่า นิโรธ นิโรธสูตร พระ
สูตรว่าด้วยนิโรธ นิโรธสูตร พระสูตรว่าด้วยนิโรธสัญญา   

ติสสเถรวัตถุ  มี  ๓ เรื่อง ต่างกรรมต่างวาระ ดังนี้ 1.เรื่องพระติสสเถระรูปที่ ๑ พระผู้มี
พระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย 2.เรื่องพระติสสเถระรูปท่ี ๒ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถา
น้ีแก่พระติสสเถระ 3.เรื่องพระติสสเถระรูปท่ี ๓ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลาย  

นาควิมาน (ปฐม) : วิมานท่ีมีช้างทิพย์เป็นพาหนะ (เรื่องท่ี ๑) นาควิมาน (ทุติย) : วิมานที่
มีช้างทิพย์เป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๒) นาควิมาน (ตติย): วิมานท่ีมีช้างทิพย์เป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๓) นาค
วิมาน : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าคู่หน่ึงแด่พระพุทธเจ้า  

ติสสเถรคาถา มี ๓ ครั้ง แต่ละคร้ัง ล้วนพระเถระชื่อว่าติสสะกล่าว แต่มีเน้ือหาแตกต่างกัน 
คือ 1.ท่านพระติสสเถระได้กล่าวไว้ว่า ภิกษุพึงมีสติพยายามละกามราคะ 2.ท่านพระติสสเถระได้กล่าว
ไว้ว่า เราละทิ้งจานทองคำลวดลายวิจิตร 3.ท่านพระติสสเถระเมื่อจะประกาศโทษในลาภสักการะและ
ความท่ีตนไม่ติดข้องอยู่ในลาภสักการะ 

จิตกปูชกเถราปทาน ม ี๖ เรื่อง จิตกปูชกเถราปทาน  ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปู
ชกเถระ จิตกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ   จิตกปูชกเถราปทาน  ประวัติ
ในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระจิตกปูชกเถราปทาน  ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ จิตก
ปูชกเถราปทาน  ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ จิตกปูชกเถราปทาน  ประวัติในอดีตชาติ
ของพระจิตกปูชกเถระ แต่ท้ัง ๖ เร่ืองมีเนื้อหาแตกต่างกัน เหมือนกันเพียงช่ือเท่านั้น   
 
 
 
 
 



 

๑๕๙ 
 

 

ในโครงการวิจัยปีที่ ๓ 
๑.ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรค คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม  ที่ม ี ๑ ความหมาย  

ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว จะมจีาํนวนมาก  มคีรบทัง้ ๖ หวัขอ้
ย่อยกล่าวคอื (๑) ศพัทท์ีเ่ป็นชือ่บุคคล สตัว ์สถานที ่(๒) ศพัทท์ีเ่ป็นชื่อสิง่ของเครือ่งใช ้(๓) ศพัท์
ธรรมะ (๔) ศพัทภ์าษาไทยทีม่คีวามหมายเฉพาะ(๕) ศพัทเ์ป็นชือ่ชาดก(๖) ศพัทท์ีเ่ป็นชือ่พระ
สตูร รวมถงึ วตัถุ วมิาน คาถา นิทเทส อปทาน วงส ์และจรยิา  

ศพัทเ์กี่ยวกบัชื่อบคุคล สตัว  ์สถานที่ เน่ืองจากศพัทท์ีอ่ยูก่ลุ่มนี้ ม ี๓ ประเภท คอื 
บุคคล ๑ สตัว ์๑ และ สถานที ่๑  

เกี่ยวกบับคุคล แยกเป็น ๒ กลุ่ม คอื บรรพชติ และคฤหสัถ ์กลุ่มบรรพชติ มทีัง้ภกิษุ 
ภกิษุณี สามเณร เช่น พระมหากสัสปเถระ พระมหากจัจายนเถระ, พระมหากปัปินถุระ, ปฏาจา
รา, ภิกษุณี : ภกิษุณีชือ่ปฏาจารา มหานาคะ, ภิกษุ:ภกิษุชือ่มหานาคะ, มหานาคะภกิษุผูม้ ี
คุณสมบตัมิปัีญญามาก ภารทวาชสามเณร :ชือ่สามเณรผูเ้ป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึง  เป็นชาว
โกศล  อยูใ่นหมูบ่า้นพราหมณ์ของชาวโกศลชือ่มนสากฏะ มหกะ,  สามเณร: ชือ่ของสามเณรรปู
หน่ึงรว่มกบัสามเณรชือ่กณัฏกะ ผูเ้ป็นอุปัฏฐากของทา่นพระอุปนนัทศากยบตุร  

กลุ่มคฤหสัถม์ทีัง้ เจา้ลทัธ ิพระราชา ยกัษ์ พระเจา้จกัรพรรด ิชาวบา้น  มเหส ี เทวดา 
เชน่  ปกธุกจัจายนะ, เจ้าลทัธิ : เจา้ลทัธชิือ่ปกุธกจัจายนะ, ปเจตนะ, พระราชา : ชือ่พระราชา
องคห์น่ึง ปชาบดี, ยกัษ์ : ยกัษ์ชือ่ปชาบด ี  เป็นตนที ่๕  ปชุนนเทวราช : ราชาเทพชื่อ
วา่ปชุนนะ  ปฏิชคัคะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :   พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงซึง่ในอดตีชาตเิป็นจติก
ปชูกเถระ ปฏิสงัขาระ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ปฏสิงัขาระ ปฐวีทุนทุภิ, 

พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพ์ระนามวา่ปฐวทีนุทุภ ิปทวิกกมนะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระ
เจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ปทวกิกมนะ ปทุมะ, นาย: ชือ่ของนายปทุมะ, ผูเ้ป็นคนเฝ้าประตูอยูท่ี่
กรุงหงสวด ี ปทุมา, พระมเหสี: พระมเหสพีระนามวา่ปทุมา,พระมเหสขีองพระพทุธเจา้ทปัีงกร
สมยัครองฆราวาส ๒๐,๐๐๐ ปี ประภาวดี, พระเทวี: หญงิผูม้ผีวิพรรณผดุผอ่งเรอืงรอง ปริ
นิมมิตวสวตัดี, เทวดา :  ปัชชุนนเทพ :เทวราชองคห์น่ึง เป็นเทพแหง่ฝน เทพประจาํเมฆฝน   
ปัญจาลจณัฑเทพบตุร ชือ่เทพบตุรองคห์น่ึงชือ่ปัญจาลจณัฑะ เคยสนทนาธรรมกบัผูม้พีระภาค 
ปิยงักระ, ยกัษ์ : ชือ่ของยกัษ์นามวา่ปิยงักระผูไ้มเ่บยีดเบยีนใคร  

เกี่ยวกบัสตัว  ์เชน่ ปลาติมิ : ชื่อปลาขนาดใหญ่ชนิดหน่ึงอาศยัอยูใ่นมหาสมทุร  ปลา
ติมิงคละ :ชือ่ปลาขนาดใหญ่สามารถกลนืกนิปลาตมิไิด ้ และปลาตมิติมิงิคละมขีนาดลาํตวัใหญ่
ถงึ ๕๐๐ โยชน์ สามารถกลนืกนิปลาตมิงิคละดว้ยกนัได ้ปลาติมิติมิงคละ : ชือ่ปลาขนาดใหญ่
สามารถกลนืกนิปลาตมิไิด ้ และปลาตมิติมิงิคละมขีนาดลาํตวัใหญ่ถงึ ๕๐๐ โยชน์ สามารถกลนื



 

๑๖๐ 
 

 

กนิปลาตมิงิคละดว้ยกนัได ้ ปลามงักร :ชือ่ปลาทีต่เีรอืของพอ่คา้สมทุรแตกและเป็นปลาทีอ่าศยั
อยูใ่นสระโบกขรณ ี 

เกี่ยวกบัสถานที่ กล่าวถงึ รฐั บา้น  ปราสาท  เจดยี ์วหิาร ภเูขา ป่า หนทาง นรก 
เชน่บา้นมลรฐั : หมูบ่า้นชื่อมลรฐั,บา้นมลรฐั บา้นอตุตรยวมชัฌคาม  : บา้นชือ่อุตตรยวมชัฌ
คาม, บา้นทีอ่ยูข่องพระนางอมราเทว ีปทุมปราสาท:ปราสาทประทมุ, ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่งใน ๓ 
หลงัของพระโสภติพทุธเจา้ ปทุมะ, พระเจดีย :์ พระเจดยีน์ามวา่ปทุม, วหิารชือ่ปทุม ปทุมะ, 
ภเูขา:ภเูขานามวา่ปทุมะ, ภเูขานี้อยูใ่นป่าหมิพานต ์  ปริสงักปุถะ, ชื่อหนทาง : ทางบนยอด
เขาคชิฌกฏู ทางบนคชิฌบรรพต  ยอดเขานกแรง้  ชื่อปรสิงักุปถะ  ปลาสวนั,ป่า : ชือ่ป่าปลา
สวนัอยูใ่กลน้ฬกปานนิคม ปัจจลกปัปะ, บา้น : ชือ่ของหมูบ่า้นปัจจลกปัปะทีน่างพราหมณี
ชือ่ธนญัชานีอาศยัอยู ่ปัจจตัตเวทนียนรก :นรกชนิดหน่ึงในนรก ๓ ชนิด เป็นนรกทีส่ตัวน์รกก่อ
ทุกขเวทนาใหเ้กดิแก่ตนเอง  ปัจจนัตชนบท,ปัจจนัตประเทศ : ถิน่แควน้ชายแดนนอกมชัฌมิ
ชนบทออกไป ปัชชเนละ, นิคม :ชือ่นิคมหน่ึงในชมพทูวปีครัง้พทุธกาล อยูใ่นแควน้โกฬยิะ มี
เมอืงหลวงชือ่เทวทหะ ปัญจาละ, แคว้น :ชื่อแควน้หนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน้ใหญ่  แหง่ชมพทูวปี 
ปัณณกตะ, นคร  :นครชือ่วา่ปัณณกตะ  เป็นเมอืงทีรุ่ง่เรอืง    

 ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว : ศพัทเ์กีย่วกบัชือ่สิ่งของเครื่องใช้ 
เชน่  บณัฑุกมัพลศิลาอาสน์: แทน่หนิมสีดุีจผา้กมัพลเหลอืงเป็นทีส่ถติของพระอนิทร ์
บรรณศาลา  บรรพต   

ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว : ศพัทธ์รรมะ เชน่  บทธรรม บรม
ธรรม  บาปธรรม  : ธรรมชัว่, ธรรมเลวทราม,อกุศลธรรม บคุคลที่ ๗  : บุคคลลาํดบัที ่๗, 
บุคคลขัน้ที ่๗,  พระอรยิบุคคลชัน้ที ่๗, บคุคลที ่๗  ปกาสนียกรรม : กรรมเป็นเครือ่ง
ประกาศ กรรมอนัสงฆพ์งึทาํแก่ภกิษุผูท้ีพ่งึถูกประกาศ   ปฏิฆนิมิต : นิมติคอืการกระทบกระทัง่,
นิมติทีไ่มน่่าปรารถนา,นิมติใหข้ดัเคอืงความกระทบกระทัง่ในใจ  ปฏิจจสมปุปันนธรรม :  
ธรรมทีอ่าศยักนัและกนัเกดิขึน้ ปริกปั: การกาํหนด เป็นศพัทท์ีใ่ชใ้นวนิยัสงฆ,์ มสีตกิาํหนด  

ศพัทห์มวดอกัษรป วรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว : ศพัทเ์กีย่วกบัคาํภาษาไทยที่ม ี
ความหมายเฉพาะ เชน่บรรพชา การบวช บริขาร ของใชส้ว่นตวัของพระ,เครือ่งใชส้อย
ประจาํตวัของภกิษุ;บรขิารทีจ่าํเป็นแทจ้รงิ คอืบาตร และ(ไตร) จวีร ปฏิคาหก : ผูร้บั ปฏิภาณดี:
 ความมไีหวพรบิด,ีความคดิฉบัไว  

ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว : ศพัทช์ื่อชาดก  เช่น ปทุมชาดก  : 
 วา่ดว้ยลกูชายเศรษฐขีอดอกบวั ปรนัตปชาดก: ชาดกวา่ดว้ยปรนัตปะมหาดเลก็   ปโรสต
ชาดก :ชาดกวา่ดว้ยคนมปัีญญาคนเดยีว ปโรสหสัสชาดก   :ชาดกวา่ดว้ยคนมปัีญญาคนเดยีว



 

๑๖๑ 
 

 

ประเสรฐิกว่าคนโงต่ัง้ ๑,๐๐๐ ปลายิตชาดก : ชาดกว่าดว้ยการขบัไลศ่ตัรแูบบสายฟ้าแลบ  
ปัณณิกชาดก   : ชาดกวา่ดว้ยอุบาสกชือ่ปัณณิกะ  

ศพัท์หมวดอกัษร ป วรรค ที่มีความหมายเดียว : ศพัท์ชื่อพระสูตร  และในที่น้ีขอ
สงเคราะหพ์ระสตูรทีเ่ป็นวตัถุ  คาถา วมิาน อปทาน นิทเทส วงส ์และจรยิาไวด้ว้ย เช่น ปจายิก
สูตร :พระสตูรว่าดว้ยสตัวท์ีอ่่อนน้อมต่อผูเ้จรญิ  ปเจตนสูตร : พระสตูรว่าดว้ยพระเจา้ปเจตนะ
รบัสัง่ใหช้่างทําลอ้รถ  ปฏิจจสมุปปาทสูตร :พระสตูรว่าดว้ยปฏจิจสมุปบาท  ปฏิจฉันนสูตร : 
พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีปิ่ดด ีเปิดไมด่ ี ปฏิลีนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูห้ลกีเรน้   

ปฏาจาราเถรีคาถา : คาถาของพระปฏาจาราเถร ีปักขเถรคาถา :ภาษิตของพระ
ปักขเถระ,คาถาของพระปักขเถระ  

ปฏาจาราวตัถ  ุ: เรื่องนางปฏาจารา ปฐมนฏปุพพกเถรวตัถ  ุ:  เรื่องพระเถระผูเ้คย
เป็นนกัฟ้อนรปูที ่๑ ปธานกมัมิกติสสเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระปธานกมัมกิตสิสเถระ  

ปติพพตาวิมาน  (ปฐม ) : ว่าด้วยวมิานที่เกดิขึน้แก่หญิงผูซ้ื่อสตัย์ต่อสาม ี(เรื่องที่ ๑)  
กล่าวถงึวมิานที่ดาดด้วยบุปผชาตน่ิารื่นรมย ์มนีกนานาพนัธุ์ส่งเสยีงไพเราะน่าฟังในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์ผูซ้ื่อสตัยต์่อสามใีนทีน้ี่คอืหญงิชาวกรุงสาวตัถ ี ปัลลงักวิมาน :ว่าดว้ยวมิานทีม่บีลัลงัก์
สวยงามเกดิแก่หญงิผูป้ระพฤตธิรรม   

ปฏาจาราเถริยาปทาน  : ประวตัใินอดตีชาติของพระปฏาจาราเถร ีปังสุกลูปูชกเถ
ราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปังสุกูลปูชกเถระ ปังสุกลูสญัญกเถราปทาน :ประวตัใิน
อดตีชาตขิองพระปังสกุลูสญัญกเถระ ปัจเจกพทุธาปทาน : พระประวัติในอดีตชาติของ
พระปัจเจกพทุธเจา้  

ปทุมพุทธวงศ ์ : ว่าด้วยพระประวตัขิองพระปทุมพุทธเจ้า ปทุม ุตตรพุทธวงศ ์ : ว่า
ดว้ยพระประวตัขิองพระปทุมุตตรพุทธเจา้  มงัคลพุทธวงศ ์ :ว่าดว้ยพระประวตัขิองพระมงัคล
พทุธเจา้  

ภิงสจริยา๑ : วา่ดว้ยจรยิาของภงิสพราหมณ์   ภรูิทตัตจริยา : ว่ า ด้ ว ย จ ริย า ข อ ง
ภรูทิตัตนาคราช   มหาโควินทจริยา :วา่ดว้ยจรยิาของมหาโควนิทพราหมณ์  

 
๒. ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรคที่ม ี ๒ ความหมาย  

ศพัทห์มวดอกัษร ป  วรรคทีม่ ี๒ ความหมาย จะมจีาํนวนหนึ่ง  มคีรบ ๖ หวัขอ้ยอ่ย 
เชน่ ศพัทห์มวดอกัษร ป  วรรคทีม่ ี ๒ ความหมาย: ศพัทเ์กีย่วกบัชือ่บุคคล สตัว ์ สถานที ่
เนื่องจากศพัทท์ีอ่ยูก่ลุ่มนี้ ม ี๓ ประเภท คอื บุคคล ๑ สตัว ์๑ และ สถานที ่๑ เพือ่สะดวกในการ
คน้ควา้  



 

๑๖๒ 
 

 

เกีย่วกบับุคคล เชน่: พระนิสภเถระ : 1.ชือ่พระสาวกองคห์น่ึง สมยัพระพทุธเจา้พระ
นามวา่โคดม 2.ชือ่พระอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามวา่อโนมทสัส ี พระภทัทเถระ :
 1.พระมหาสาวกองคห์น่ึง ผูเ้ป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามว่าโกณฑญัญะ 
2.ชือ่พระสาวกองคห์น่ึงสมยัพระโคดมพทุธเจา้  พระภารทวาชเถระ : 1.ชื่อมหาสาวกผูเ้ป็นพระ
อคัรสาวกเบือ้งซา้ยของพระพทุธเจา้นามวา่กสัสปะ 2.พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นบุตรพราหมณ์
มหาศาล ภารทวาชโคตร  ในกรุงราชคฤห ์  เรยีนจบไตรเพท  ออกบวชในพระพทุธศาสนา  ได้
สาํเรจ็พระอรหตั ภีมรถ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : 1.ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ไดฟั้งธรรมจากสรภงัค
ดาบส  ไดล้ะกามได ้2.ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ดงัคาํในกงิกณิกปุปผยิเถราปทาน ทีพ่ระกิ
งกณิกปุปผยิเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตน  ภารทัวาชมาณพ : มาณพคนหน่ึงชือ่ภารทัวาชะ 
ภารทัวาชะ, ฤๅษี,   ปณุณะ, บตุรของชาวโกลิยะ : ชายชาวนิคมโกลยิะ แควน้โกลยิะประพฤติ
วตัรเลยีนแบบสนุขั  ปณุณะ, ภิกษุ : พระชาวเมอืงสนุาปรนัตะ เดมิทา่นผูน้ี้เป็นชาวสนุาปรนั
ตะ ปรุาณะ, ช่างไม้ : ชือ่ชา่งไมน้ามวา่ปุราณะ เป็นชา่งหลวงของพระเจา้ปเสนทโิกศล ทาํงาน
รว่มกนักบัชา่งไมช้ือ่อสิทินัตะ ปรุาณะ, ภิกษุ : พระเถระอกีองคห์น่ึง ทีไ่มไ่ดร้ว่มสงัคายนาครัง้ที ่
๑ แมเ้หล่าภกิษุจะแจง้วา่พระมหาเถระสงัคายนาแลว้  

เกี่ยวกบัสตัว  ์เชน่  ปิงคิยะ, ชื่อสนุ ัข : ชือ่ของสนุขันามวา่ปิงคยิะ เป็นบรวิารของแพะ
ทีอ่าศยัอยูใ่นถํ้าแหง่หนึ่ง ปิงคิยะ, มาณพ :ชือ่ของมาณพนามวา่ปิงคยิะ คนที ่๑๖ ของพราหมณ์
พาวร ี

มจุลินท,์ พญานาค : ชือ่พระยานาคทีเ่ขา้มาเฝ้าพระพทุธเจา้ขณะทีป่ระทบัเสวยวมิตุติ
สขุอยูใ่ตต้น้จกิ (มจุจลนิท)์ ฝนตกพราํเจอืดว้ยลมหนาวตลอด ๗ วนั  มจุลินท ,์ ต้นไม้ : ต้ น
จกิ,ไมจ้กิตัง้อยู่ทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้พระศรมีหาโพธิพ์ระพุทธเจา้ประทบันัง่เสวยวมิตุตสิุข
อยูใ่ตต้น้ไมน้ี้ ๗ วนั  

เกี่ยวกบัสถานที่ เชน่ มจุลินทะ,สระ(เพ่ิมเติม) ชือ่สระแหง่หนึ่ง ใกลภู้เขา  มปีรากฏ
ในเวสสนัตรชาดก  มจุลินทะ, ยกัษ์ : ชือ่ยกัษ์ตนหนึ่ง ทีเ่ป็นบรวิารของทา้วเวสสวุณั  ปัณฑ
วะ, ภเูขา : ภเูขาชือ่วา่ปัณฑวะ เป็นหนึ่งในภเูขา ๕ ลกู คอื อสิคิลิ ิ เวปุลละ เวภาระ คชิฌกลู 
และปัณฑวะ  ปัณฑวะ, ม้ามงคล : มา้มงคลชือ่วา่ปัณฑวะ ปาจีนวงัสทายวนั : ป่า
ชือ่วา่ปาจนีวงัสะอยูใ่นแควน้เจต ี  เมอืงหลวงชือ่โสตถวิด ี   ปาจีนวงัสะ, ภเูขา : ภเูขาชือ่ปาจนี
วงัสะ  เดมิชือ่ภูเขาเวปลุละ   

ศพัทห์มวดอกัษร ป  วรรคทีม่ ี ๒ ความหมาย : ศพัทเ์กี่ยวกบัชื่อสิ่งของเครื่องใช้  
เชน่ เมร ,ุภเูขา 1. ชือ่ภเูขาทีเ่ป็นศนูยก์ลางของจกัรวาล  เมร  ุ2.ทีเ่ผาศพ หลงัคาเป็นยอด มรีัว้
ลอ้มรอบ ซึง่คงไดค้ตจิากภเูขาเมรุ    
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ศัพท์หมวดอักษร ป  วรรคท่ีมี ๒ ความหมาย : ศัพท์ธรรมะ    เช่น มายา : ความเจ้าเล่ห์,
มารยาคือเจ้าเล่ห์  มายา, พระมารดา,มายาเทวี :เจ้าหญิงแห่งเทวทหนคร เป็นพระราชบุตรีของพระ
เจ้าอัญชนะ  เป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ  แห่งกรุงกบิลพัสด์ุ  

ศัพท์หมวดอักษร ป  วรรคท่ีมี ๒ ความหมาย : ศัพท์เกีย่วกับคำภาษาไทยที่มีความหมาย
เฉพาะเช่น บณัเฑาะก์,บัณเฑาะว์ : 1.กะเทย,ขัณที(ชายท่ีถูกตอน),คนไม่ปรากฏชัดว่าเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิง  2.กลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีหลักอยู่ตอนบน ผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากลอง 
ใช้ไกวให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้ง ๒ ข้าง ภูมิ : 1. พ้ืนเพ, พ้ืน, ช้ัน, ที่ดิน, แผ่นดิน 2. ช้ันแห่งจิต, 
ระดับจิตใจ  

ศพัทห์มวดอกัษร ป  วรรคทีม่ ี๒ ความหมาย : ศพัทช์ื่อชาดก เช่น ปลาสชาดก  : 
 ม ี๒ ชาดก แปลความหมายต่างกนั และเนื้อหาต่างกนั กล่าวคอื 1.ปลาสชาดก ๑  ชาด
กว่าดว้ยพราหมณ์ขยนักวาดใบไม ้  ปลาสชาดก๒   ชาดกวา่ดว้ยปลาสเทวดา มหากปิชาดก :  
 ชาดกวา่ดว้ยพญาวานรโพธสิตัว ์ ม ี ๒ ชาดก แต่คนละเรือ่งกนั กล่าวคอื 1.มหากปิ
ชาดก๑ ชาดกว่าดว้ยพญาวานรโพธสิตัว ์2.มหากปิชาดก๒ ชาดกวา่ดว้ยพญาวานร  พระ
โพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิป็นพญาวานร  

ศพัทห์มวดอกัษร ป  วรรคทีม่ ี๒ ความหมาย: ศพัทช์ื่อพระสตูร ในทีน้ี่ขอสงเคราะห์
ศพัทท์ีเ่ป็นวตัถุ คาถา อปทาน เขา้ไปดว้ย เชน่  ปฏิปทาสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทา ม ี ๒ 
สตูร แปลเหมอืนกนั ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 1.ปฏิปทาสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทา2.
ปฏิปทาสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทา ปทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยรอยเทา้สตัว ์ ม ี ๒ 
สตูร แปลความหมายเหมอืนกนั ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 1.ปทสตูร๑ :พระสตูรวา่ดว้ยอุปมา
ดว้ยรอยเทา้สตัว ์ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ความไม่ประมาทเลศิกวา่กุศลธรรม
ทัง้หมด   2.ปทสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยรอยเทา้สตัว ์ พระผูม้พีระภาคตรสัถามภกิษุ
ทัง้หลายวา่ปัญญนิทรยีซ์ึง่เลศิกวา่อนิทรยี ์  ๔  ปราภวสตูร ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม คอื 
ปราภวสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยความเสือ่มและความเจรญิของอุบาสก ปราภวสตูร๒ : พระสตูร
วา่ดว้ยทางแหง่ความเสือ่ม วา่ดว้ยทางแหง่ความเสือ่ม ปริญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการ
กาํหนดรู,้ พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่กาํหนดรูอ้ทัธานะ ม ี ๒ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม 
กล่าวคอื1.ปริญญาสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยการกาํหนดรู ้ เน้นธรรมทีค่วรกาํหนดรู ้ ไดแ้ก่ขนัธ ์ ๕  
2.ปริญญาสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่กาํหนดรูอ้ทัธานะ เน้น  อนิทรยี ์  ๕  มี
สทัธนิทรยีเ์ป็นตน้   ปารงัคมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ใหถ้งึฝัง่,พระสตูรวา่ดว้ย
ธรรมทีใ่หถ้งึฝัง่ ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 1.ปารงัคมสตูร ๑ พระสตูรวา่
ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ใหถ้งึฝัง่  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  โพชฌงค ์  ๗  เป็น
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ธรรมทีท่าํใหถ้งึฝัง่คอืนิพพาน 2.ปารงัคมสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีใ่หถ้งึฝัง่ พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  เป็นธรรมทีท่าํใหถ้งึฝัง่คอืนิพพาน 

ภิกขาทายิกาวิมาน๑ (ปฐม) :วา่ดว้ยวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายภกิษา(เรือ่งที ่ ๑) 
ภิกขาทายิกาวิมาน๒ (ทุติย) :วา่ดว้ยวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายภกิษา (เรือ่งที ่๒)  

ปทปชูกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทปชูกเถระ มชีือ่เหมอืนกนั ๒ 
องค ์ แต่คนละองคก์นั  กล่าวคอื 1.ปทปชูกเถราปทาน๑  ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทปชูก
เถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่  ทา่นถวายดอกมะลแิดพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะ 2.ปท
ปชูกเถราปทาน๒  ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทปชูกเถระ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาติ
กปัที ่ ๙๑ ทา่นเกดิเป็นกนินรในป่าหมิพานตไ์ดนํ้า(ผง)จนัทน์แดงและกฤษณามาโปรยลงทีพ่ระ
ยุคลบาทของพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี ปทุมปชูกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระ
ปทุมปชูกเถระ มชีือ่เหมอืนกนั ๒ องค ์ แต่คนละองคก์นั กล่าวคอื1.ปทุมปชูกเถราปทาน๑ 
ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมปชูกเถระมเีน้ือความอธบิายไวว้า่   ในอดตีชาต ิทา่นเป็นดาบส 
มดีาบสบรวิารอยูท่ีภ่เูขาชือ่วา่โคตมะ ไมห่า่งจากภเูขาหมิพานต ์สัง่สอนศษิยใ์หต้ัง้อยูใ่นความไม่
ประมาท ในกปัที ่    ๙๑ ทา่นไดใ้ชด้อกปทุมบชูาไวแ้ดพ่ระพทุธเจา้ผูม้พีระภาค  2.ปทุมปชูกเถ
ราปทาน๒ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมปชูกเถระ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่
๙๑ ทา่นไดนํ้าดอกบวักัน้บงัแดดเพือ่บชูาพระปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่โสภติะ  

ปฐมสตุตนัตนิทเทส : แสดงสตูรที ่๑ มี ๒ นิทเทส ต่างกันที่องค์ธรรม กล่าวคือ1.
ปฐมสุตตนัตนิทเทส๑ แสดงสูตรที ่๑ พระผูม้พีระภาคตรสัว่า อนิทรยี ์๕ ประการนี้ 2.ปฐมสุต
ตนัตนิทเทส๒ แสดงสตูรที ่ ๑ ในปฏสิมัภทิามรรค กล่าวเป็นการตัง้คาํถามว่า ทุกข ์  ชือ่วา่สจัจะ 
เพราะมสีภาวะเป็นของแท้  สมุทยั ชื่อว่าสจัจะ เพราะมสีภาวะเป็นของแท้   นิโรธ ชื่อว่าสจัจะ 
เพราะมสีภาวะเป็นของแท ้ มรรค ชือ่วา่สจัจะ เพราะมสีภาวะเป็นของแท ้ 

 
๓. ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรคที่ม ี ๓ ความหมายขึน้ไป  

ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรค ทีม่ตี ัง้แต่ ๓ ความหมายขึน้ไป จะมจีาํนวนหนึ่ง ม ี๕  หวัขอ้
ย่อย ยกเวน้ศพัทเ์กีย่วกบัชือ่สิง่ของเครือ่งใช ้ เชน่ 

ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรค ทีม่ตี ัง้แต่ ๓ ความหมายขึน้ไป : ศพัทเ์กี่ยวกบัชื่อบุคคล 
สตัว  ์สถานที่ เนื่องจากศพัทท์ีอ่ยูก่ลุ่มนี้ ม ี๓ ประเภท คอื บุคคล ๑ สตัว ์๑ และ สถานที ่๑ เพือ่
สะดวกในการคน้ควา้  

เกีย่วกบับุคคล เชน่  ภีมเสน : 1.บุรุษคนหนึ่ง มนิีสยัชอบคุยโว เมือ่เหตุการณ์ถูก
เปิดเผยถงึกบัฉี่รด 2.ชือ่ทา้วคนหนึ่ง ทีเ่ป็นชูก้บันางกณัหา ผูเ้ป็นธดิาของพระเจา้กาสแีละพระ
เจา้โกศล  3.พระราชาองคห์น่ึงมกีาํลงัมาก  มแีขนตัง้พนั    ไม่มใีครเสมอเหมอืนในแผน่ดนิ  
ปณุณกยกัษ์ : ชือ่ยกัษ์ตนหนึ่ง เป็นระดบัเสนาบดยีกัษ ์ ทาํหน้าทีค่อยดแูลทางทศิเหนือ ปณุณ
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กะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระอสนโพธยิเถระ ปณุณ
กะ, มาณพ : ศษิยค์นหนึ่งในจาํนวน ๑๖ คนของพราหมณ์พาวร ี ทีไ่ปทลูถามปัญหากบัพระ
ศาสดา ทีป่าสาณเจดยี ์ 

เกี่ยวกบัสตัว  ์  เชน่ มงักร,มงักรที่ร ้ายกาจ : 1.สตัวร์ปูร่างคลา้ยง ูแต่มตีนี มเีขา,อยู่
ในทะเล  2.ปลาไหลทะเล ลาํตวัยาวทรงกระบอก สว่นหางแบนขา้ง ไม่มเีกลด็ ปากกวา้ง จะงอย
ปากบนยาวลํา้กรามล่าง ฟันคม แขง็แรง ครบีอกใหญ่ พืน้ลาํตวัและครบีสน้ํีาตาลอ่อนปนเหลอืง
หรอืคลํ้า  

เกี่ยวกบัสถานที่  เชน่ มาตงัคะ, ป่า : ชือ่ป่าแห่งหนึ่ง เป็นทีอ่ยูข่องพวกฤๅษ ี  เหมาะ
การบาํเพญ็เพยีร ภายหลงั เพราะการประพฤตชิัว่ จงึกลายเป็นป่าทบึ  มาตงัคฤาษี,ชฎิล : ชือ่
ฤๅษตีนหนึ่ง อยูป่่าหมิพานต ์เดมิเป็นวรรณะจณัฑาล ภายหลงัไดแ้ต่งงานกบันางทฏิฐมิงคลกิา ผู้
มทีรพัยม์าก มาตงัคะ, ช้าง : 1.ชา้งตวัหนึ่งทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในโขลงชา้งอยูต่วัเดยีว     

ศพัทเ์กีย่วกบัชือ่สิง่ของเครือ่งใช ้ เชน่  
ศัพท์หมวดอักษร ป วรรค ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป : ศัพท์ธรรมะ   เช่น  มาติกา :1. 

หัวข้อ เช่น หัวข้อแห่งการเดาะกฐิน  2.แม่บท เช่น บาลีท่ีเป็นแม่บท ท่ีเรียกว่าสวดมาติกา  3.เหมือง, 
ทางน้ําไหล   

 ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรค ทีม่ตี ัง้แต ่ ๓ ความหมายขึน้ไป : ศพัทเ์กี่ยวกบัคาํ
ภาษาไทยที่ม ีความหมายเฉพาะ เชน่ บริกรรม : 1.ตระเตรยีม 2.สถานทีเ่ขาลาดปนู ปู
ไม ้ ขดัเงา หรอืซกัเงา โบกปนู ทาส ี เขยีนส ี แต่งอยา่งอื่น เรยีกวา่ทีท่าํบรกิรรม หา้มภกิษุถ่ม
น้ําลาย หรอืนัง่พงิ 3.การนวดฟัน้ ประคบ หรอืถูตวั เชน่ พงึทาํบรกิรรมแก่อุปัชฌายแ์มใ้นน้ํา 4.
การกระทาํขัน้ตน้ในการเจรญิสมถกมัมฏัฐานหรอืกาํหนดใจโดยเพง่วตัถุ หรอืนึกถงึอารมณ์ที่
กาํหนดนัน้ซํ้าๆ  อยูใ่นใจอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพือ่ทาํใจใหส้งบ 5.เลอืนมาเป็นความหมายใน
ภาษาไทยหมายถงึทอ่งบ่น,เสกเป่าเชน่ ในธมัมสงัคณีกล่าวไวว้า่ โยคาวจรบุคคลเจรญิมรรคเพือ่
เขา้ถงึรปูภพไมไ่ดท้าํบรกิรรมสญัญาทีร่ปูภายใน (อภ.ิส.ํ(ไทย)  ๓๔/๒๐๔/๖๙) 

บริวาร :1.ผูแ้วดลอ้ม, ผูห้อ้มลอ้มตดิตาม, ผูร้บัใช ้ 2.สิง่แวดลอ้ม,ของสมทบ, สิง่
ประกอบรว่ม เชน่ ผา้บรวิาร บรวิาร กฐนิ เป็นตน้ 3.ชื่อคมัภรีพ์ระวนิยัปิฎก หมวดสุดทา้ยใน ๕ 
หมวด คอื อาทกิมัม ์ปาจติตยิ ์มหาวรรค  จุลวรรค บรวิาร   

ศพัทห์มวดอกัษร ป วรรค ทีม่ตี ัง้แต่ ๓ ความหมายขึน้ไป : ศพัทช์ื่อชาดก  เชน่ มจัฉ
ชาดก๑ :  ชาดกวา่ดว้ยพญาปลา,ชาดกวา่ดว้ยปลาออ้นวอนขอฝน,ชาดกวา่ดว้ยปลาเรา่รอ้น
เพราะไฟราคะ   ม ี๓ ชาดก แต่เนื้อหาต่างกนั กล่าวคอื 1.มจัฉชาดก๑ :  ชาดกวา่ดว้ยพญาปลา
  2.มจัฉชาดก๒ ชาดกวา่ดว้ยปลาออ้นวอนขอฝน 3.มจัฉชาดก๓ ชาดกวา่ดว้ยปลาเรา่
รอ้นเพราะไฟราคะ     



 

๑๖๖ 
 

 

ศพัท์หมวดอกัษร ป วรรค ที่มตีัง้แต่ ๓ ความหมายขึ้นไป : ศพัท์ชื่อพระสูตร รวม
วตัถุ วมิาน คาถา อปทานเขา้ไวด้ว้ย เช่น  ปฏิสลัลานสูตร : พระสตูรว่าดว้ยการหลกีเรน้ ม ี๔ 
สูตร ต่างกนัที่องค์ธรรม 1.ปฏิสลัลานสูตร๑ พระสูตรว่าด้วยการหลกีเรน้พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายจงประกอบความเพยีรในที่
สงดั  เพราะผูห้ลกีเรน้อยู่ในที่สงดัย่อมรูช้ดัความเกดิและความดบัแห่งขนัธ์  ๕  ตามความเป็น
จรงิ  2.ปฏิสลัลานสูตร๒ พระสูตรว่าด้วยการหลกีเรน้  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดั
พระเชตวนัได้ตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  เธอทัง้หลายหลกีเรน้แล้ว  จงประกอบความเพยีรเถิด  
เพราะผู้หลกีเรน้แล้วย่อมรูช้ดัตามความเป็นจรงิว่า อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  
วญิญาณ  ๖  สมัผสั  ๖  และแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรอืทุกข์หรอืมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่
เกิดขึ้นเพราะสมัผสั  ๖  เป็นปัจจยัว่าไม่เที่ยง  3.ปฏิสลัลานสูตร๓ พระสูตรว่าด้วยผู้หลกีเร้น 
พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  การหลกีเรน้ทาํใหรู้ช้ดัอรยิสจั  ๔  มทีุกขเ์ป็นตน้  ตาม
ความเป็นจรงิ  4.ปฏิสลัลานสูตร๔  พระสตูรว่าดว้ยการหลกีเรน้  พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุ
ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเป็นผูพ้อใจในการหลกีเรน้    ยนิดใีนการหลกีเรน้  หมัน่ประกอบความ
สงบแหง่จติภายใน ไมห่า่งจากฌาน   

ปธานสูต ร   :มีชื่อสูตรเหมือนกัน ๕  สูตร แปลความหมายต่างกัน และองค์ธรรม
เหมอืนกนักม็ ีต่างกนักม็ ีกล่าวคอื 1.ปธานสูตร๑  พระสูตรว่าดว้ยความเพยีรทีเ่กดิไดย้าก   2.
ปธานสูตร๒  พระสูตรว่าด้วยสมัมปัปธาน  พระผู้มพีระภาคตรสัว่า สมัมปัปธาน (ความเพยีร
ชอบ) ๔ 3.ปธานสูตร๓ พระสตูรวา่ดว้ยปธาน พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ปธาน (ความเพยีร) ๔  4.
ปธานสูตร๔ พระสตูรว่าดว้ยความเพยีรเป็นเหตุสิน้อาสวะ  5.ปธานสูตร๕ พระสตูรว่าดว้ยความ
เพยีรอยา่งเดด็เดีย่ว  

ปริสาสูตร  : พระสูตรว่าด้วยบรษิทั ม ี ๔ สูตร แปลความหมายเหมอืนกนั ต่างกนัที่
องคธ์รรม กล่าวคอื1.ปริสาสูตร๑  พระสตูรว่าดว้ยบรษิทั พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ตรสัว่า บรษิทั 
๓ จาํพวก 2.ปริสาสตูร๒พระสตูรวา่ดว้ยบรษิทั พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ตรสัวา่ บรษิทั ๓ จาํพวก 
3.ปริสาสูต ร๓ พระสูตรว่าด้วยบรษิัท พระผู้มีพระภาคตรสัว่า บุคคลผู้ประทุษร้ายบรษิัท ๔ 
จาํพวก 4.ปริสาสตูร๔  พระสตูรวา่ดว้ยบรษิทั ตรสัวา่ บรษิทั ๘   

ปริหานสูตร  :ม ี๕ สูตร แปลความหมายต่างกนัและมอีงค์ธรรมต่างกนั ทัง้ ๔ สูตร 
กล่าวคอื   1.ปริหานสูตร๑  พระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้พระเสขะเสื่อม  2.ปริหานสูตร๒ 
พระสตูรว่าดว้ยความเสือ่มแห่งพระสทัธรรม  3.ปริหานสูตร๓  พระสตูรว่าดว้ยธรรมเป็นเหตุแห่ง
ความเสือ่ม  4.ปริหานสตูร๔ พระสตูรว่าดว้ยบุคคลผูม้ธีรรมเสือ่ม   

ปัชโชตสตูร : พระสูตรว่าด้วยความรุ่งเรือง,พระสูตรว่าด้วยแสงสว่าง มี ๓ สูตร 
ต่างกนัทีเ่น้ือหา กล่าวคอื1.ปัชโชตสูตร๑ พระสูตรว่าดว้ยความรุ่งเรอืง  พระผูม้พีระภาคตรสัว่า 
ความรุ่งเรอืง ๔ 2.ปัชโชตสูตร๒ พระสตูรว่าดว้ยแสงสว่าง พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  แสงสว่างใน



 

๑๖๗ 
 

 

โลกม ี ๔  อย่าง  3.ปัชโชตสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยแสงสวา่ง สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ  
วดัพระเชตวนั   เน้นถงึปัญญาเป็นแสงสวา่งในโลก 

ภิกขสุตูร๑   : พระสูตรว่าด้วยภิกษุ  มี  ๑๐ สูตร ต่างกันที่เน้ือหาและองค์ธรรม 
กล่าวคอื1.ภิกขสุ ูตร๑ พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  2.ภิกขสุ ูตร๒ พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  พระผูม้พีระภาค
ตรสัว่า ธรรมที่เป็นเหตุใหภ้กิษุตกนรก ๕ 3.ภิกขสุ ูตร๓ พระสูตรว่าดว้ยภกิษุ  พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนั  ได้ตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  ภกิษุผูรู้ป้ฏจิจสมุปบาท 4.ภิกขุ
ส ูตร๔ พระสูตรว่าดว้ยภกิษุ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายว่า  ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารุณ  5.ภิกขสุ ูตร๕  พระสตูรว่าดว้ยภกิษุ
ทลูถามเรือ่งโพชฌงค ์6.ภิกขสุตูร๖ : พระสูตรว่าด้วยภกิษุ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุรูป
หน่ึงว่า  เบื้องตน้เธอควรรกัษาศลีใหบ้รสิุทธิ ์ 7.ภิกขสุ ูตร๗ :พระสตูรว่าดว้ยเหตุทีท่ําใหภ้กิษุได้
วมิตุต ิ 8.ภิกขสุตูร๘ :พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีท่าํใหภ้กิษุไดว้มิตุต ิ9.ภิกขสุตูร๙ : พระสูต รว่ า
ดว้ยเหตุทีท่าํใหภ้กิษุไดว้มิตุต1ิ0.ภิกขสุตูร๑๐ :พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหไ้ดช้ือ่วา่ภกิษุ   

มหาลิส ูต ร  มีชื่อเหมือนกัน ๓ สูตร แต่เน้ือหาองค์ธรรมต่างกัน คือ  มหาลิส ูต ร๑  
 พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ลจิฉวชีื่อมหาล ิมหาลิส ูตร๒ :  พระสตูรว่าดว้ยเจา้ลจิฉวพีระนามว่า
มหาล ิมหาลิสตูร๓ :พระสตูรวา่ดว้ยเจา้มหาล ิเจา้ลจิฉวพีระนามว่ามหาลทิลูถามพระผูม้พีระภาค 
  

มคัคสูตร : พระสูตรว่าด้วยทางเดยีว,พระสูตรว่าด้วยทางแห่งการเจรญิอทิธบิาท, 
พระสูตรว่าด้วยมรรค  ม ี๓ สูตร แต่เนื้อหาต่างกนั กล่าวคอื1.มคัคสูตร ๑ พระสูตรว่าด้วยทาง
เดยีว 2.มคัคสูตร๒ พระสูตรว่าด้วยทางแห่งการเจรญิอทิธบิาท 3.มคัคสูตร๓ พระสูตรว่าด้วย
มรรค   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖๘ 
 

 

 
 
ในโครงการวิจัยท่ี ๔ 
๑.ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค คือ ย ร (ฤ) ล ว (ศ) (ษ) ส ห ฬ องั (คือสระทัง้หมด 

คือ อ อา อิ อี อ  ุอ  ูเอ โอ) ที่ม ี ๑ ความหมาย  
ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว จะมจีาํนวนมาก  มคีรบทัง้ ๖ หวัขอ้ยอ่ย

กล่าวคอื (๑) ศพัทท์ีเ่ป็นชือ่บุคคล สตัว ์ สถานที ่ (๒) ศพัทท์ีเ่ป็นชือ่สิง่ของเครือ่งใช ้ (๓) ศพัท์
ธรรมะ (๔) ศพัทภ์าษาไทยทีม่คีวามหมายเฉพาะ(๕) ศพัทเ์ป็นชือ่ชาดก(๖) ศพัทท์ีเ่ป็นชือ่พระ
สตูร รวมถงึ วตัถุ วมิาน คาถา นิทเทส อปทาน วงส ์และจรยิา  

ศพัทเ์กี่ยวกบัชื่อบคุคล สตัว  ์สถานที่ เน่ืองจากศพัทท์ีอ่ยูก่ลุ่มนี้ ม ี๓ ประเภท คอื 
บุคคล ๑ สตัว ์๑ และ สถานที ่๑  

เกี่ยวกบับคุคล แยกเป็น ๒ กลุ่ม คอื บรรพชติ และคฤหสัถ ์ 
กลุ่มบรรพชติ มทีัง้ภกิษุ ภกิษุณี สามเณร เชน่ ยสกากณัฑกบตุร, ภิกษุ : พระเถระ

องคส์าํคญัผูช้กัชวนใหท้าํสงัคายนาครัง้ที ่ ๒ หลงัพทุธปรนิิพพาน ๑๐๐ ปี เดมิชื่อยศ เป็นบุตร
กากณัฑกพราหมณ์  ยสะ,ยส : พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นบุตรเศรษฐเีมอืงพาราณสมีคีวาม

เป็นอยู่อยา่งสขุ   รฐับาล , พระ, ภิกษุภกิษุชือ่วา่พระรฐับาล  อตุตราเถรี : 1.ชือ่พระเถรี
ผูม้อีายมุาก ๑๒๐ ปี 2.ชือ่พระเถรผีูเ้ป็นคูอ่คัรสาวกิของพระพทุธเจา้นามวา่นารทะ  

กลุ่มคฤหสัถม์ทีัง้ พราหมณ์  เทวดา ยกัษ์  กุมาร ดาบส  มเหส ี เชน่  ยมะ : ทา้วยมะ, 
ชือ่เทพหมู่หน่ึง ยกัษ์คมุพิยะ : ยกัษต์นหน่ึงทีช่อบวางยาพษิเหมอืนน้ําผึง้ไวใ้นป่า ยญัญทตัต
พราหมณ์ : พราหมณ์ผูเ้ป็นพทุธบดิาของพระพทุธเจา้นามวา่โกนาคมนะ ชาวกรุงโสภวด ี มี
ภรรยาชือ่วา่อุตตรา ซึง่มพีระเจา้โสภะปกครอง  ยญัญทตัตกมุาร : ลกูชายของสามี
ภรรยาคูห่น่ึง เมื่อพอ่แมเ่ดนิทางมาเยีย่มดาบส เดก็ผูน้ี้ถูกงกูดัสลบ ทาํใหพ้ราหมณ์ผูเ้ป็นพอ่
อธษิฐานจติเพือ่ใหล้กูชายฟ้ืน ยธุญัชยักมุาร : พระกุมารองคห์น่ึง แห่งกรุงรมัมะ(ซึง่กค็อืกรุง

พาณารณีนัน่เอง) ซึง่มพีระเจา้สพัพทตัปกครอง   รากษส ยกัษ์, ผเีสือ้น้ํา, เป็นชือ่พวกอสรูเลว 
มนิีสยัดุรา้ย  ราม :ชือ่ของ อุทกดาบส รามบุตร  พระพทุธเจา้เรยีกทา่นสัน้ๆ วา่ “ราม” ทา่นผูน้ี้
เคยเป็นอาจารยข์องพระพทุธเจา้เมื่อครัง้ทีพ่ระองคอ์อกแสวงหาโมกขธรรม ราหลุ, สามเณร : 
สามเณรชือ่วา่ราหุล โรปินี, พระมเหสี: พระมเหสขีองพระโพธสิตัวพ์ระนามวา่เขมะ ในกรุง
เขมวด ี 

เกี่ยวกบัสตัว  ์เช่น แร้ง : นกแรง้, อแีรง้, นกชนิดหน่ึงรปูคลา้ยเหยีย่ว แต่โตกวา่ 
กนิสตัวท์ีต่ายแลว้เป็นอาหาร แร้งมิคาโลปะ : นกแรง้ชือ่มคิาโลปะ, อแีรง้ชือ่มคิาโลปะ, ลกูแรง้
ชือ่มคิาโลปะ โรหณะ, พญาเนื้อ : ชือ่พญาเนื้อตวัหนึ่งทีเ่คยเกดิเป็นพระโพธสิตัว ์ 



 

๑๖๙ 
 

 

เกี่ยวกบัสถานที่ กล่าวถงึ แมน้ํ่า ปราสาท แควน้  เชน่ ยมนุา, แม่นํ้า : แมน้ํ่าใหญ่
สายสาํคญัลาํดบัที ่๒ ในมหานท ี๕ ของชมพทูวปี  ยสปราสาท  : ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่ง
ของกสัสปพราหมณ์ อยูใ่นเมอืงพาราณส ียามา, เทวโลก, สวรรค  ์: สวรรคช์ัน้ที ่๓ มทีา้ว
สยุามเทพบุตรปกครอง,แดนทีอ่ยูแ่หง่เทพผูป้ราศจากทุกข ์  มทีา้วสยุามเป็นจอมเทพ  โยนก, 

แคว้น : อาณาจกัรโบราณทางทศิพายพัของชมพทูวปี รฐัสีมา อาณาเขตแหง่รฐั, อาณาจกัร

ในแวน่แควน้, เขตปกครองแหง่รฐั รมัมวดี, กรงุ กรุงชื่อรมัมวด,ี เมอืงหลวงสมยัพระเจา้ทปัีงกร
, เมอืงหลวงสมยักษตัรยิพ์ระนามว่าสเุทพเป็นพระชนก เรณุวดี, กรงุ : เมอืงชือ่เรณุวด,ี นคร
ชือ่เรณุวด,ี เมอืงหลวงชือ่เรณุวด ีเร ือนโพธิ์  :สถานทีต่รสัรู,้ สถานประทบัอาศยัในการตรสัรู(้โพธิ
ฆร), ตน้โพธิ,์ เรอืนตน้โพธิ ์ ลมุพินีวนั : ชือ่สวนเป็นทีป่ระสตูขิองพระพุทธเจา้ เป็นสงัเวชนยี
สถานหนึ่งในสีแ่ห่ง ตัง้อยูร่ะหว่างกรุงกบลิพสัดุ ์ และกรุงเทวทหะ  อปุสิริปราสาท : 1.ชือ่
ปราสาทหลงัหนึ่งของอโนมทสัสโพธสิตัว ์ 2.ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่งของสชุาตโพธสิตัว ์ 

 ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว : ศพัทเ์กีย่วกบัชือ่สิ่งของเครือ่งใช้ 
เชน่  ยาน :เครือ่งนําไป, พาหนะต่างๆ เชน่ รถ,เรอื, เกวยีน เป็นตน้  ยานทิพย  ์: พาหนะของ
เทวดา เชน่ ใชบ้รรทุกเทพธดิาของทา้วมหาราช  ร่มขาว : ชนิดรม่อยา่ง ๑ ในบรรดารม่ 
๓ อยา่ง ทีอ่นุญาต  

ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว : ศพัทธ์รรมะ เชน่  ยญัญสมัปทา :
ความสมบรูณ์แห่งยญั,ความถงึพรอ้มดว้ยยญั ยญัพิธี : พธิบีชูายญั การจุดไฟบชูาโดยมกีาร
ฆา่สตัวเ์พือ่บชูายญั  ยามกาลิก : ของทีใ่หฉ้นัได ้ชัว่ระยะวนัหน่ึง กบัคนืหนึ่ง   ยามหาวิกฏั : 
ยา ๔ อยา่ง คอื มตูร คถู เถา้ ดนิ ภกิษุอาพาธฉนัไดโ้ดยไมต่อ้งรบัประเคน  ยาวตติยกะ : 
แปลวา่ “ตอ้งอาบตัเิมือ่สวดสมนุภาสน์จบครัง้ที ่๓” โยนิโสมนสิการ : การทาํในใจโดยแยบ
คาย,กระทาํไวใ้นใจโดยอุบายอนัแยบคาย,การพจิารณาโดยแยบคาย,การใชค้วามคดิถูกวธิ,ี 

ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว : ศพัทเ์กีย่วกบัคาํภาษาไทยที่ม ี
ความหมายเฉพาะ เช่น ยศ : ความเป็นใหญ่และความยกยอ่งนบัถอื   ยาค  ู  :ขา้วตม้,เป็น
อาหารเบาสาํหรบัฉนัรองทอ้งก่อนถงึเวลาฉนัอาหารหนกัเป็นของเหลว ดืม่ได ้ ซดได ้ ไมใ่ชข่อง
ฉนัใหอ้ิม่   ยาดองนํ้ามตูร : ปตูมิตุตเภสชั,เป็นนิสสยั ๔ ขอ้ที ่๔ ทีจ่ดัเป็นปัจจยัทีห่าไดง้า่ย 
เยภยุยสิกา :วธิตีดัสนิโดยอาศยัเสยีงขา้งมาก,กริยิาเป็นไปตามขา้งมากไดแ้ก่ วธิตีดัสนิอธกิรณ์ 
โดยถอืเอาตามคาํของคนขา้งมาก 

ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่คีวามหมายเดยีว : ศพัทช์ื่อชาดก  เชน่ ยธุญัชยชาดก :  
 วา่ดว้ยพระราชกุมารยธุญัชยั รถลฏัฐิชาดก :   วา่ดว้ยปุโรหติโกรธประหารผูอ้ื่นดว้ย
ปะฏกั    



 

๑๗๐ 
 

 

ศัพท์หมวดอักษรอวรรค ที่มีความหมายเดียว : ศัพท์ชื่อพระสูต ร  และในที่น้ีขอ
สงเคราะห์พระสูตรที่เป็นวตัถุ  คาถา วมิาน อปทาน นิทเทส วงส์ และจรยิาไว้ด้วย เช่น  ยว
กลาปิสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยฟ่อนขา้วเหนียว   ยงัทุกขสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทุกข ์ 

ยสเถรคาถา : คาถาของพระยสเถระ  ยสทตัตเถรคาถา : ค า ถ า ข อ ง พ ร ะ ย
สทตัตเถระ  

ราธเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระราธเถระ เรวตเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระเรวตเถระ  เรวตีเปต
วตัถ ุ: เรือ่งนางเรวด ี 

เรวตีวิมาน : ว่าดว้ยวมิานที่เกดิขึน้แก่นันทยิอุบาสกผูเ้ป็นสามขีองนางเรวด ี ลขมุา
วิมาน :ว่าดว้ยวมิานทีเ่กดิขึน้แก่นางลขุมาอุบาสกิา  ลตาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่เทพธดิาชื่อ
ลดา  

ยสเถราปทาน  : ประวตัิในอดีตชาติของพระยสเถระ  ยญัญสามิกเถราปทาน  : 
ประวตัใินอดตีชาตขิองพระยญัญสามกิเถระ   

เรวตพทุธวงศ  ์: วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระเรวตพทุธเจา้ วิปัสสีพทุธวงศ  ์: ว่ า
ดว้ยพระประวตัขิองพระวปัิสสพีทุธเจา้  เวสสภพูทุธวงศ  ์: ว่ า ด้ ว ย พ ร ะป ร ะ วั ติ ข อ ง
พระเวสสภพูทุธเจา้   

โลกตัถจริยา :  ความประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก , พระพุทธจริยาเพื่อ
ประโยชน์แก่โลก เวสสนัตรจริยา : วา่ดว้ยพระจรยิาของพระเวสสนัดร   
สสปัณฑิตจริยา : พระสตูรวา่ดว้ยจรยิาของสสบณัฑติ    

 
๒. ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค คือ ย ร (ฤ) ล ว (ศ) (ษ) ส ห ฬ องั (คือสระทัง้หมด 

คือ อ อา อิ อี อ  ุอ  ูเอ โอ) ที่ม ี ๒ ความหมาย   
ศพัทห์มวดอกัษรอ วรรคทีม่ ี๒ ความหมาย จะมจีาํนวนหนึ่ง  มคีรบ ๖ หวัขอ้ยอ่ย เชน่ 

ศพัทห์มวดอกัษร ป  วรรคทีม่ ี๒ ความหมาย: ศพัทเ์กีย่วกบัชือ่บุคคล สตัว ์สถานที ่ เนื่องจาก
ศพัทท์ีอ่ยูก่ลุม่นี้ ม ี๓ ประเภท คอื บุคคล ๑ สตัว ์๑ และ สถานที ่๑ เพือ่สะดวกในการคน้ควา้  

เกีย่วกบับุคคล   เชน่ ยโสธรา, พระเถรี : 1.อกีชือ่หน่ึงวา่ พมิพา เป็นเจา้หญงิ
แหง่เทวทหนคร เป็นพระราชบุตรขีองพระเจา้สปุปพทุธะ เป็นพระชายาของพระสทิธตัถะ เป็น
มารดาของพระราหุล 2.พระนามพระเทวขีองยสวา แหง่กรุงจนัทวด,ี เป็นพุทธมารดาของ
พระพทุธเจา้นามวา่อโนมทสัส ี1.เรวตะ, พระ, ภิกษุ  : พระชือ่เรวตะ, ภกิษุชือ่เรวตะ, พระ
เถระชือ่เรวตะ, 2.เรวตะ, พระพทุธเจ้า : พระพทุธเจา้พระนามวา่เรวตะ, พระบรมศาสดาพระ
นามวา่เรวตะ 1.โรหิณี,  พระเจ้าจกัรพรรดิ:พระนามของพระเจา้จกัรพรรดพิระองคห์น่ึง 2.พระ
โรหณิีเถร ี   1.วปัปะ, ฤาษี : ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึงในคณะปัญจวคัคยี ์ เป็นพระอรหนัตรุ์น่แรก 2.



 

๑๗๑ 
 

 

วปัปะ : เจา้ศากยะพระนามวา่วปัปะ  1.วาโย : 1.ชือ่เทพหมูห่น่ึง 2. ชือ่ธาตุอยา่งหนึ่ง อยูใ่น
มหาภตูรปู  สาฬหภิกษุ,สาฬหะ, ภิกษุ : 1.ชือ่ภกิษุรปูหนึ่งทีไ่ดร้บัการพยากรณ์วา่เป็นพระ
อรหนัต ์2.ชือ่พระเถระองคห์น่ึงในการกสงฆผ์ูท้าํสงัคายนาครัง้ที ่๒  สทุตัตอบุาสก : 1.ชือ่
อุบาสกคนหน่ึง หมูบ่า้นญาตกิะ เป็นอรยิบุคคลชัน้สกทาคาม ี 2.ชือ่อุบาสกคนหนึ่งผูเ้ป็นอคัร
อุปัฏฐากเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามวา่สชุาตะ สทุสัสนะ, พระปัจเจกพทุธเจ้า : ชือ่พระ
ปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึง ประทบัอยู ่ณ ภเูขาลกูหน่ึงชือ่ฉาปละ ไมไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์ 2.ชือ่
พระปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึง ประทบัอยู่ ณ ภเูขาลกูหน่ึงชือ่อจัจละ ไมไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์  
หาริตะ: 1.ชือ่พรหมองคห์น่ึงในพรหมโลก  2.ชือ่พระเถระรปูหนึ่งผูเ้ป็นอรหนัต ์  

เกี่ยวกบัสตัว  ์เชน่  1. วลาหก, ม้าหลวง,วลาหกอศัวราช 2.วลาหก,พวก : ชือ่
ของเทพพวกหน่ึง  1.สวิฏฐกะ, นก :ชือ่นกชนิดหน่ึง เสยีงอนัไพเราะ 2. สวิฏฐกะ, ทาส : ชือ่คน 
แต่เป็นชือ่ทีเ่ลว,เป็น ๑ ใน ๕ ชือ่ทีเ่ขาเยย้หยนัดหูมิน่  อสุภะ, ชื่อ : ๑.ชือ่โค เป็นโคจา่ฝงูของโค
จาํนวนมากตัง้ ๑๐๐ ตวั ๑,๐๐๐ ตวั ๑๐๐  คอก ๑,๐๐๐ คอก มสีขีาว ๒.ชื่อพระเถระรปูหนึ่ง ผู้
เป็นอรหนัต ์

เกี่ยวกบัสถานที่ เชน่ 1. วนั : ป่า, ดง, สวน   2.วนั : ระยะเวลาตัง้แต่พระอาทติยข์ึน้

ถงึพระอาทติยต์ก 1.เวสสามิต , ภเูขาภเูขาชือ่เวสสามติ 2.ฤาษคีนหน่ึงในเหล่าฤาษทีีใ่หท้าน
และจาํแนกทาน บชูามหายญั  หาริกะ: 1.ชือ่เพชฌฆาต กรุงราชคฤห ์ 2.ชือ่ภเูขาลกูหน่ึงอยูไ่ม่
ไกลจากภเูขาหมิพานต ์  

ศพัทห์มวดอกัษรวรรคทีม่ ี๒ ความหมาย : ศพัทเ์กี่ยวกบัชื่อสิ่งของเครื่องใช้  เช่น 
สทุสัสนปราสาท : 1.ชือ่ประสาทหลงัหนึ่งของพระเรวตโพธสิตัว ์ แหง่กรุงสธุญัญกะ 2.ชือ่
ประสาทหลงัหนึ่งของพระธมัมทสัสโีพธสิตัว ์ แห่งกรงุสรณะ ทีพ่ระกษตัรยิน์ามวา่สรณะใหส้รา้ง
เพือ่เป็นทีป่ระทบัของพระธมัมทสัสโีพธสิตัว ์  

ศพัทห์มวดอกัษรอวรรคทีม่ ี๒ ความหมาย : ศพัทธ์รรมะ    เชน่  คาํวา่ เวท 1. ญาณ 
๔ คอืโสดาปัตตมิรรค,สกทาคามมิรรค,อนาคามมิรรค,อรหตัตมรรค 2. เวท ๕  หรอืคาํวา่ สมบตั ิ
1. สิง่ทีไ่ด ้ทีถ่งึ ดว้ยด,ี เงนิทองของมคีา่ 2. ความครบถว้นของสงัฆกรรม เชน่ อุปสมบท เป็นตน้ 
ทีจ่ะทาํใหส้งัฆกรรมนัน้ถูกตอ้ง ใชไ้ด ้มผีลสมบรูณ์  สามญั : 1. ปรกต,ิ ธรรมดา, ทัว่ๆ ไป  2.
ความเป็นสมณะ  

ศพัทห์มวดอกัษรอวรรคทีม่ ี ๒ ความหมาย : ศพัทเ์กีย่วกบัคาํภาษาไทยที่ม ี
ความหมายเฉพาะเชน่ วิสาสะ,วิสสาสะ :1. ความคุน้เคย, ความสนิทสนม การถอืวา่เป็น
กนัเอง 2. ความนอนใจ หรอืคาํวา่ สมัพนัธ  ์: 1. เกีย่วขอ้ง, ผกูพนั, เนื่องกนั  2. ในทาง
อกัขรวธิภีาษาบาล ี หมายถงึมตี่างบทมาสนธเิชื่อมเขา้ดว้ยกนั อนุโมทนา : 1. ความยนิดตีาม, 
ความยนิดดีว้ย, การพลอยยนิด,ี การแสดงความเหน็ชอบ  2. ในภาษาไทย นิยมใชส้าํหรบั



 

๑๗๒ 
 

 

พระสงฆ ์หมายถงึใหพ้ร อนุโยค : 1.ความพยายาม, ความเพยีร,ความประกอบเนืองๆ  2.การ
ซกัถาม  โอภาส : 1. แสงสวา่ง, แสงสกุใส ผดุผอ่ง  2. การพดูหรอืแสดงออกทีเ่ป็นเชงิเปิด
ชอ่งทางหรอืใหโ้อกาส   

ศพัทห์มวดอกัษรอวรรคทีม่ ี๒ ความหมาย : ศพัทช์ื่อชาดก เชน่ 1.ราธชาดก : พระ
สตูรวา่ดว้ยลกูนกแขกเตา้ราธะ   2.ราธชาดก๒ :พระสตูรวา่ดว้ยนกราธโพธสิตัว ์ 1.วฏัฏกชาดก
๑ :  ชาดกวา่ดว้ยนกคุม่โพธสิตัว ์2. วฏัฏกชาดก๒ :  ชาดกวา่ดว้ยนกกระจาบ 

 ศพัทห์มวดอกัษรอวรรคทีม่ ี ๒ ความหมาย: ศพัทช์ื่อพระสตูร ในทีน้ี่ขอสงเคราะห์
ศพัทท์ีเ่ป็นวตัถุ คาถา อปทาน เขา้ไปดว้ย เชน่  โยธาชีวสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยนกัรบ
อาชพี (สตูรที ่๑) โยธาชีวสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยนกัรบอาชพี (สตูรที ่ ๒)  รโหคตสตูร 
(ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยผูห้ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั  (สตูรที ่ ๑)  รโหคตสตูร (ทตุิย) : พระสตูรวา่
ดว้ยผูห้ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั  (สตูรที ่  ๒) 1.รปูารามสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยผูย้นิดใีนรปู 
(สตูรที ่๑)  2.รปูารามสตูร (ทุติย) :พระสตูรวา่ดว้ยผูย้นิดใีนรปู (สตูรที ่๒) 1. โรหิตสัสสตูร๑: 
พระสตูรวา่ดว้ยโรหติสัสเทพบุตร 2. โรหิตสัสสตูร๒: พระสตูรวา่ดว้ยโรหติสัสเทพบุตร   1.
โลกายติกสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยพราหมณ์ผูร้อบรูค้มัภรีโ์ลกายตะ 2.โลกายติกสตูร๒ :  พระ
สตูรวา่ดว้ยพราหมณ์ผูช้าํนาญคมัภรีโ์ลกายตั  

รงัสิสญัญกเถราปทาน: ประวตัใินอดตีชาตขิองพระรงัสสิญัญกเถระ รงัสิสญัญก
เถราปทาน๒: ประวตัใินอดตีชาตขิองพระรงัสสิญัญกเถระ1.สีหาสนทายกเถราปทาน 2.สีหา
สนทายกเถราปทาน  
 
๓. ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค คือ ย ร (ฤ) ล ว (ศ) (ษ) ส ห ฬ องั (คือสระทัง้หมด 

คือ อ อา อิ อี อ  ุอ  ูเอ โอ)  ที่ม ี ๓ ความหมายขึน้ไป  
ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่ตีัง้แต่ ๓ ความหมายขึน้ไป จะมจีาํนวนหนึ่ง ม ี๕  หวัขอ้

ย่อย ยกเวน้ศพัทเ์กีย่วกบัสตัว ์และชือ่สิง่ของเครือ่งใช ้  
ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่ตี ัง้แต่ ๓ ความหมายขึน้ไป : ศพัทเ์กี่ยวกบัชื่อบคุคล 

สตัว  ์สถานที่ เนื่องจากศพัทท์ีอ่ยูก่ลุ่มนี้ ม ี๓ ประเภท คอื บุคคล ๑ สตัว ์๑ และ สถานที ่๑ เพือ่
สะดวกในการคน้ควา้  

เกีย่วกบับุคคล เชน่  1.ยมก  ชือ่พระรปูหน่ึงมคีวามเหน็ชัว่ ชาวกรุงสาวตัถ ี2.ยมกะ, 
ข้าราชบริพาร : ชือ่ขา้ราชการคนหน่ึง ในบรรดาขา้ราชบรพิาร ๖ คน ของพระเจา้เอเฬยยะ  3. 
ยมกะ, ภเูขา ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง ทีอ่ยูไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์   สทุตัตะ, กษตัริย  ์ : 1.ชือ่กษตัรยิ์
องคห์น่ึง แห่งกรุงสทุสัสนะ เป็นพระบดิาของพระพทุธเจา้นามวา่สเุมธะ  2. .ชือ่กษตัรยิอ์งคห์น่ึง 



 

๑๗๓ 
 

 

แหง่กรุงสธุญัญะ เป็นพระบดิาของพระพทุธเจา้นามวา่ปิยทสัส ี 3. ชือ่กษตัรยิอ์งคห์น่ึง แห่งกรุง
เมขละ เป็นพระบดิาของพระพทุธเจา้นามวา่สมุนะ  

1.โรมสะ, กษตัริย :์ ชือ่ของพระวกุลปปุผยิเถระในอดตีชาต ิ 2. โรมสะ, พระปัจเจก
พทุธเจ้า,พระพทุธเจ้า พระนามของพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคห์น่ึง  3.  โรมสะ, ภเูขา: ภูเขา
ลกูหน่ึงซึง่อยูไ่มไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์4. โรมสะ, มานพ: ชือ่ของมานพคนหนึ่ง   

1.ลกัขณะ,ภิกษุ: ชือ่ของพระเถระรปูหน่ึงสมยัพทุธกาล  2.ลกัขณะ, เนื้อ : ชือ่
ของลกูเน้ือตวัหนึ่ง ซึง่เป็นพีน้่องรว่มทอ้งกบัเนื้อชือ่กาฬะ 3. ลกัษณะ ๓๒:ลกัษณะพระรปูกาย
ของพระผูม้พีระภาคถงึพรอ้มดว้ย 4.ลกัษณะ : สมบตัเิฉพาะตวั, เครือ่งหมาย, เครือ่งแสดง, 
คุณสมบตั ิ 

1.วรณุ, ท้าวเทวราช : เป็นอดตีชาตขิองพระเอกาสนิยเถระ  2. วรณุ, พระเจ้า
จกัรพรรดิ:เป็นอดตีชาตขิองพระเอกสญัญกเถระ  3.วรณุ,ท้าว :ชือ่ของเทพนาคราช 4.วรณุะ : 
ชือ่ของเทพ ๑๐ หมู ่ (พวกหนึ่ง) 5.วรณุะ, พระ :ชื่อของพระเถระผูเ้ป็นอุปัฏฐากของพระศาสดา
พระนามวา่อโนมทสัส ี 6.วรณุะ, พระโอรส : ชือ่ของพระโอรสของของพระพทุธเจา้พระนาม
วา่เรวตะ 7. วรณุะ, พราหมณ์ :เป็นอดตีชาตขิองพระสพัพผลทายกเถระ  8.วรณุะ, ยกัษ์ : ชือ่
ของยกัษ์ตนหน่ึง มปีรากฏในอาฏานาฏยิสตูร  

1.วิมลา, นางนาคนางนาคกญัญานามวา่วมิลา 2.วิมลา, พระมเหสีมเหสพีระนาม
วา่วมิลา, มเหสขีองพระเจา้ปิยทสัส ี3.พระวมิลาเถร ี

1.วิสาขา, นางพราหมณี : ชือ่พราหมณีคนหนึ่ง 2.วิสาขา, พระมเหสี : ชือ่มเหสคีน
หน่ึง ของอตัถทสัสรีาชกุมาร แห่งกรุงโสภณะ เป็นมารดาของเสลกุมาร 3.พระวสิาขาเถร ี 4.
วิสาขามหาอบุาสิกา,วิสาขาอบุาสิกา : ชื่อยกยอ่งนางวสิาขาทีเ่รยีกขานกนั   

1.สตรงัสี, พระปัจเจกพทุธเจา้พระปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่สตรงัส ี 2.สตรงัสี, 

พระพระภกิษุนามวา่สตรงัส,ี พระอรหนัตนามวา่สตรงัส ี3. สตรงัสี, พระเจ้าจกัรพรรดิพระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่สตรงัส ี 

สทุสัสนา, พระมเหสี : 1.ชือ่พระมเหสขีองพระเรวตโพธสิตัว ์แหง่กรุงสธุญัญกะ 2. ชือ่
พระมเหสขีองพระเจา้สาคระ แห่งกรุงโสภณะ ภายหลงัเป็นพระชนนีของพระพทุธเจา้นามวา่อตัถ
ทสัส ี 3.ชือ่พระมเหสขีองพระวปัิสสโีพธสิตัว ์ แหง่กรุงพนัธุมด ี ทีม่กีษตัรยิพ์ระนามวา่พนัธุมะ
ปกครอง  

เกี่ยวกบัสตัว  ์ยงัไมพ่บ 

เกี่ยวกบัสถานที่  เชน่ 1.เวภาระ, กรงุ กรุงชือ่เวภาระ, กรุงทีว่สิสกุรรม

เทพบตุรเนรมติขึน้ 2. เวภาระ, ชื่อภเูขาชือ่เวภาระ, ภเูขาลกูหน่ึงในภเูขาหา้ลกูในกรุงราชคฤห ์

แควน้มคธ 3. เวภาระ, พระเจ้าจกัรพรรดิพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่เวภาระ       



 

๑๗๔ 
 

 

ศพัทเ์กีย่วกบัชือ่สิง่ของเครือ่งใช ้ ยงัไมพ่บ  
ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่ตี ัง้แต่ ๓ ความหมายขึน้ไป : ศพัทธ์รรมะ   เชน่  1. วิ

มละ ผูไ้มม่มีลทนิ, พระนามของพระตถาคตเจา้ ๒.วิมละ, พระเจ้าจกัรพรรดิพระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่วมิละในอดตีชาต ิ๓.วิมละ, สหายของยสะ สหายของยสกุลบตุร, คนหน่ึง
ใน ๕ คนของสหายสะ 

ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่ตี ัง้แต่ ๓ ความหมายขึน้ไป : ศพัทเ์กี่ยวกบัคาํภาษาไทย
ที่ม ีความหมายเฉพาะ เชน่   ยางเหนียว : 1.ตณัหา 2.ยางทีเ่กดิจากตน้ไม ้  3.ยางเหนียวจาก
ขา้วสกุ  อาสวะ : 1. ความเสยีหาย, ความเดอืดรอ้น, โทษ, ทุกข ์ 2. น้ําดองอนัเป็นเมรยั 3.กเิลส
ทีห่มกัหมมหรอืดองอยูใ่นสนัดานไหลซมึซ่านไปยอ้มจติเมือ่ประสบอารมณ์ต่างๆ   

ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่ตี ัง้แต่ ๓ ความหมายขึน้ไป : ศพัทช์ื่อชาดก ยงัไมพ่บ  
ศพัทห์มวดอกัษรอวรรค ทีม่ตี ัง้แต่ ๓ ความหมายขึน้ไป : ศพัท์ชื่อพระสูตร รวมวตัถุ 

วมิาน คาถา อปทานเขา้ไวด้ว้ย เชน่   
1.ราหลุสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระราหุล 2.ราหลุสูตร (ทุตยิ) : พระสูตรว่าด้วยพระ

ราหุล  (สตูรที ่๒)  ราหลุสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยพระพทุโธวาททีต่รสัโปรดพระราหุล  
ราหลุสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยพระราหุล  

1.รปูสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยรปู 2.รปูสตูร๒ :พระสตูรว่าดว้ยรปู  3.รปูสตูร๓ : พ ระ
สตูรวา่ดว้ยรปู 4.รปูสตูร๔ : พระสตูรวา่ดว้ยรปู  รปูสตูร๕ : พระสูตรว่าดว้ยบุคคลผูถ้อืรูป
เป็นประมาณ    

1.โลกสตูร๑ : พระสูตรว่าด้วยโลก 2.โล กสูต ร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิด
ประโยชน์แก่ชาวโลก 3.โลกสตูร๓ : พระสูตรว่าด้วยโลก 4.โลกสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยผู้รู้
โลก 5.โลกสตูร๕ :พระสตูรวา่ดว้ยพระตถาคตเป็นอรยิะในโลก 6.โลกสตูร๖ : พระสตูรวา่ดว้ยโลก 
7.โลกสตูร๗ : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวโ์ลก 8. โลกสูตร๘ :พระสตูรวา่ดว้ยโลก  

 1.สทุธิกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยสทุธกิภารทวาชพราหมณ์  2 .สุท ธิ ก สูต ร  พระ
สตูรวา่ดว้ยขนัธล์ว้น ๆ 3.สทุธิกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยกาํเนิดนาคลว้น ๆ  4 .สุท ธิ ก สูต ร  พระ
สูตรว่าดว้ยกําเนิดครุฑลว้น ๆ 5.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยเทพผูน้ับเนื่องในหมู่คนัธพัพเทพ
ลว้น  6.สุทธิกสูตรพระสูตรว่าดว้ยเวทนาลว้น ๆ7.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยอนิทรยีล์ว้น 
8.สทุธิกสตูร พระสตูรว่าดว้ยอนิทรยีล์ว้น 9.สทุธิกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอทิธบิาทลว้น 10.สทุธิก
สตูร พระสตูรวา่ดว้ยอานาปานสตลิว้น  

1.อนัตตสูตร พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา 2.อนัตตสูตร  พระสตูรว่าดว้ยสิง่ทีเ่ป็น
อนัตตา 3.อนัตตสูตร พระสูตรว่าด้วยสิง่ทีเ่ป็นอนัตตา 4.อนัตตสูตร พระสูตรว่าด้วยสิง่ที่เป็น
อนตัตา (ทุติย) (สตูรที ่๒)  5.อนัตตสูตร พระสตูรว่าดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนัตตา  (ตติย) (สตูรที ่๓) 6.



 

๑๗๕ 
 

 

อนัตตสูตร พระสูตรว่าดว้ยสิง่ที่เป็นอนัตตา 7.อนัตตสูตร พระสูตรว่าดว้ยสิง่ที่เป็นอนัตตา 8.
อนัตตสูตร พระสูตรว่าด้วยสิง่ที่เป็นอนัตตา 9.อนัตตสูตร :พระสูตรว่าด้วยอนัตตสญัญา 10.
อนัตตสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นอนตัตา   

1. สมัพหุลภิกขุวตัถุ เรื่องภกิษุหลายรูป  2. สมัพหุลภกิขุวตัถุ เรื่องภกิษุหลายรูป 3. 
สมัพหุลภกิขุวตัถุ เรื่องภกิษุหลายรูป 4. สมัพหุลภกิขุวตัถุ เรื่องภกิษุหลายรูป  5. สมัพหุลภกิขุ
วตัถุ เรือ่งภกิษุหลายรปู  

ดงันัน้ ศพัทท์ีก่ล่าวมานี้  เป็นศพัทท์ีเ่กีย่วกบัชื่อบุคคล สตัว ์สถานที ่ชื่อสิง่ของเครื่องใช ้
ศพัท์ธรรมะ ศพัท์เกี่ยวกบัคําภาษาไทยที่มคีวามหมายเฉพาะ ศพัท์ชื่อชาดก ศพัท์ชื่อพระสูตร 
รวมถงึวมิาน คาถา อปทาน และจรยิาเขา้ไวด้้วย พอเป็นแนวทางที่เป็นตวัอย่างสําหรบัใชเ้พื่อ
การศึกษาค้นคว้าเรยีนรู้คําศพัท์ทางพระพุทธศาสนาได้และสามารถนําไปใช้ได้ถูกที่และถูก
ความหมายอันจะแก้ปัญหาในการศึกษาค้นคว้าคําสอนทางพระพุทธศาสนาได้ระดับหน่ึง   
บณัฑติผู้ใคร่ต่อการศกึษา โปรดเลอืกใช้ศพัท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยดงักล่าวอนั
เพรยีบพรอ้มความหมาย และอธบิายความพรอ้มดว้ยการยกตวัอยา่ง และการอา้งองิ  

ในที่น้ี ขอใหข้อ้เสนอแนะไวว้่า พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๔ โครงการ เป็นเรื่องใหม่สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะเป็นการเร่ิมต้นในการจัดทำหนังสือแนวอ้างอิงในวงการทางวิชาการ
ระดับชาติ  

การทำเรื่องใหม่ๆ  เป็นเรื่องท่ีดี เพราะเป็นการพัฒนาบุคลากร ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า แนวคิดในการดำเนินการดังกล่าว ก็เป็นการทำสิ่งท่ียังไม่มี ให้เกิดมี เริ่มต้นจากนัตถิปัจจัย
เป็นอัตถิปัจจัย การทำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยครั้งนี้เริ่มจากศัพท์ที่ยังไม่ได้มีการรวบรวมไว้ 
แล้วเริ่มเก็บรวบรวมและขยายความอธิบายให้เข้าใจง่ายและเม่ือได้เขียนศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทยแล้ว ศัพท์ใด ยังค้นคว้าไม่ดี ไม่สมบูรณ์ ขาดตกบกพร่องไป ก็พัฒนาทำศัพท์น้ัน ให้สมบูรณ์ 
และศัพท์ท่ีสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็พัฒนาปรับสำนวนภาษาให้ร่วมสมัยมากขึ้น เขียนเช่ือมโยงศัพท์นั้นศัพท์
น้ีให้ประสานสอดคล้องกันการทำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยไม่ใช่เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น 
ต้องอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน จากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง บรรพชนได้ทำไว้ได้แค่นั้น เช่นตอนแรก
จัดพิมพ์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ภาษาบาลี คนรุ่นต่อมาก็จัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย อรรถ
กถา ฎีกา ภาษาไทย สืบต่อกันในลักษณะเช่นนี้ วงวิชาการก็พัฒนาไปโดยลำดับ  

สำหรับการจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  

โครงการวิจัยปีท่ี ๒ น้ี เมื่อได้ดำเนินการโดยอาศัยเน้ือหาพระไตรปิฎก ก็ได้เห็นอะไรหลาย
อย่าง ท่ียังไม่สอดคล้องกันด้านการใช้ภาษา เช่น นาทิกะ ญาติกะ อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนักใน



 

๑๗๖ 
 

 

พระไตรปิฎก แต่ก็อ้างอิงไว้ เพ่ือให้เห็นข้อแตกต่างกัน มีเก็บดรรชนี แต่ในเนื้อนาไม่มีศัพท์  ฑีฆาวุ แต่
ความจริง เป็นทีฆาวุ,อุบาสก  หรืออาจจะเขียนอักษรผิดบ้าง เช่น คำว่า นหาตกะ พิมพ์เป็น นาหาตกะ 
ซึ่งเม่ือไปค้นศัพท์ดูก็รู้ว่าพิมพ์ผิด จึงเขียนอธิบายเป็น นหาตกะ คำว่า นิยสกรรม พิมพ์เป็น นิสยกรรม
ในศัพท์ท่ีพิมพ์ผิดเช่นนี้  อาจจะมีบางคำเม่ือมีการพิมพ์ซ้ำ หากแก้ไขให้มีความสมบูรณ์คงจะเป็นการดี
ย่ิงนัก 

 โครงการวจิยัปีที ่๓  น้ี เมือ่ไดด้าํเนินการโดยอาศยัเนื้อหาพระไตรปิฎก กไ็ดเ้หน็อะไร
หลายอยา่ง ทีย่งัไมส่อดคลอ้งกนัดา้นการใชภ้าษา เชน่ ศพัทบ์างศพัทใ์นดรรชนี ทีเ่กบ็ไว ้คน้แลว้
ไม่ม ี กอ็าจจะประสานงานใหแ้กไ้ข ในพระไตรปิฎก การเกบ็ดรรชนี แต่ในเนื้อหาไม่มศีพัท ์ เช่น 
คาํวร่า มาลุตะ ซึง่เมือ่ไปคน้ศพัทด์กูร็ูว้า่ พมิพผ์ดิ จงึเขยีนเป็นศพัทใ์หม ่ทีค่น้พบ 

 โครงการวิจัยปีท่ี ๒ น้ี เมื่อได้ดำเนินการโดยอาศัยเน้ือหาพระไตรปิฎก ก็ได้เห็นอะไรหลาย
อย่าง ท่ียังไม่สอดคล้องกันด้านการใช้ภาษา เช่น นาทิกะ ญาติกะ อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนักใน
พระไตรปิฎก แต่ก็อ้างอิงไว้ เพ่ือให้เห็นข้อแตกต่างกัน มีเก็บดรรชนี แต่ในเนื้อนาไม่มีศัพท์  ฑีฆาวุ แต่
ความจริง เป็นทีฆาวุ,อุบาสก  หรืออาจจะเขียนอักษรผิดบ้าง เช่น คำว่า นหาตกะ พิมพ์เป็น นาหาตกะ 
ซึ่งเมื่อไปค้นศัพท์ดูก็รู้ว่าพิมพ์ผิด จึงเขียนอธิบายเป็น นหาตกะ คำว่า นิยสกรรม พิมพ์เป็น นิสยกรรม
ในศัพท์ที่พิมพ์ผิดเช่นนี้  อาจจะมีบางคำเมื่อมีการพิมพ์ซ้ำ หากแก้ไขให้มีความสมบูรณ์คงจะเป็นการดี
ย่ิงนัก 

 โครงการวิจัยปีท่ี ๔  น้ี เมื่อได้ดำเนินการโดยอาศัยเน้ือหาพระไตรปิฎก ก็ได้เห็นอะไรหลาย
อย่าง ท่ียังไม่สอดคล้องกันด้านการใช้ภาษา เช่น ศัพท์บางศัพท์ในดรรชนี ท่ีเก็บไว้ ค้นแล้วไม่ม ี  ก็
อาจจะประสานงานให้แก้ไข ในพระไตรปิฎก การเก็บดรรชนี แต่ในเน้ือหาไม่มีศัพท์  เช่น สุทันตะ ซึ่ง
เม่ือไปค้นศัพท์ดูก็รู้ว่า พิมพ์ผิด เดิมเป็น สุทัตตะ  หรือคำว่า เรวัตตะ,พระ เดิมเป็น เรวตะ,พระ, หรือ
คำว่า วีราเถรี เดิมเป็น ธีราเถรี คำว่า สาวัตติฉันท์ เดิมเป็น สาวิตติฉันท์  จึงเขียนเป็นศัพท์ใหม่ ที่
ค้นพบ 

ในการค้นคว้าหาศัพท์และเขยีนบทนิยามน้ันจะมีข้อเสนอแนะที่อยากให้คนรุ่นต่อไปได้
ดำเนินการจัดทำใน ๓ เรื่อง กล่าวคือ (๑) เรื่องการจัดทำสารานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) การจัดทำพจนานุกรมพุทธศาสน์ประมวลธรรม ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๓) เรื่องการจัดทำพจนานุกรมอรรถกถาภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ในเรื่องสารานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
น้ันเพราะมีบางศัพท์ไม่สามารถเขียนบทนิยามให้ยาวมากได้หากเป็นศัพท์สารานุกรมทาง
พระพุทธศาสนาคงเสนอได้อย่างครบถ้วน  



 

๑๗๗ 
 

 

การจัดทำพจนานุกรมพุทธศาสน์ประมวลธรรมฉบับมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย เน่ืองจากในการคน้คว้าและเขียนบทนิยาม มหีมวดธรรมเป็นจำนวนมาก  หากรวบรวมนำมา
จัดหมวดเป็นหมวดธรรม ต้ังแต่หมวดธรรม ๑  หมวดธรรม ๒ เป็นต้นไป คงอำนวยให้เกิดประโยชน์
อย่างย่ิง   
การจัดทำพจนานุกรมอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เน่ืองจาก
ศัพท์บางศัพท์ ในพระไตรปิฎกมีอธิบายยังไม่ชัดเจนก็ต้องอาศัยอรรถกถาอธิบายเพ่ิมเติม ดังน้ัน หาก
ทำศัพท์พจนานุกรมอรรถกถาภาษาไทยขึ้นมา ก็คงจะทำให้การคน้คว้าและอ้างอิงมีความสมบูรณ์ 
ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๘ 
 

 

 
 
ก่อนอ่าน พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

เรื่อง “พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๔ ประการ คือเพ่ือจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ถูกต้องตามคัมภีร์ใน
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก เพ่ือให้ผู้ใช้เขา้ใจความหมายถูกต้อง สามารถ
นำไปได้ถูกที่ ถูกความหมาย อำนวยประโยชน์แก่การเรียนการสอนการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
หนังสืออ้างอิงทางวิชาการสำหรับใช้เป็นคู่มอืศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอ่ืนๆแก่
ผู้ศึกษาค้นคว้าโดยท่ัวไป เพ่ือบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการบำรุงส่งเสริมสรรพวิชาให้เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติและประชาชน 

วัตถุประสงค์เหล่านี้สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยอาศัยหลักการจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 

๑.การค้นคำศัพท์ คือศัพท์ท่ีได้ค้นหามาจาก ๒ ส่วน คือ ศัพท์ท่ีเป็นดรรชนีจาก
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปิฏกํ ๒๕๐๐ท้ัง ๔๕ เลม่ และศัพท์ท่ีคัดเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่โดยพิจารณาเลือกมาจากหนังสือ
พระไตรปิฎกท้ัง ๔๕ เลม่ 

๒.การเรียงคำศัพท์คือการนำเสนอศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย จะเรียง
ศัพท์ตามลำดับหมวดอักษร คือ หมวดอักษร วรรค ก วรรค จ วรรค ฏ วรรค ต วรรค ป  และหมวด
อักษรอวรรค คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ (สระทัง้หมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ  

๓.การคัดเลือกคำศัพท์ คือคำพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย มีรูปแบบ
กระบวนการรวบรวมคัดเลือกศัพท์ท่ีเกี่ยวกับช่ือบุคคล สตัว์ สถานที่ ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ 
และคำภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ ช่ือพระสูตร ช่ือชาดก รวมถึงอปทาน คาถาและจริยาด้วย 

๔.การเขียนนิยามคำศัพท์ ได้ใช้เกณฑ์ ให้มีคำต้ังให้นิยามความหมาย และอธิบาย
เช่ือมโยง และอ้างอิงท่ีมา ใช้สำนวนภาษาที่กระทัดรัดและศัพท์ท่ีเข้าใจได้ยากให้วงเล็บคำภาษาบาลีไว้
คำศัพท์ท่ีให้ความหมายอยู่ระดับเดียวกัน อาจจะแปลตามตัวหรือแปลโดยอรรถ หรือแปลโดย
พยัญชนะ หรอืแปลอธิบายความ 



 

๑๗๙ 
 

 

๕.อักษรย่อและเครื่องหมายที่ใช้ในพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยได้ใช้อักษรย่อ
คัมภีร์และเครือ่งหมายมหาวิทยาลัยระบุไว้ ประกอบด้วยคำย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์ปกรณ์วิ
เสส  อรรถกถา คัมภีร์ฎีกา อนุฏีกา และไวยากรณ์ 
  โคงการวิจัย ปีท่ี ๑  ศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย หมวดวรรค ก วรรค จำนวน 
๔,๕๐๐ ศัพท ์แบ่งเป็น ๕ หัวข้อ คือ (๑) หมวดอักษรวรรค ก อักษร ก (๒) หมวดอักษรวรรค ก อักษร 
ข (๓) หมวดอักษรวรรค ก อักษร ค (๔) หมวดอักษรวรรค ก อักษร ฆ และ (๕) หมวดอักษรวรรค ก 
อักษร ง  (ดูตารางรายการศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย) ดังต่อไปน้ี   
 

ตารางรายการศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวนศพัท์ ๔,๕๐๐ ศัพท์  

หมวดอักษรวรรค ก คือ ก ข ค ฆ ง  
ที่ รายการอักษรหมวดวรรค ก ศัพท์ลำดับท่ี ถึงศัพท์ลำดับท่ี  จำนวนศัพท์ 
๑ อักษร ก ๑ ๒๓๓๑ ๒,๓๓๑ 
๒ อักษร ข ๒๓๓๒ ๒๘๑๘ ๔๘๗ 
๓ อักษร ค ๒๘๑๙ ๔๔๑๑ ๑๕๙๓ 
๔ อักษร ฆ ๔๔๑๒ ๔๔๖๒ ๕๑ 
๕ อักษร ง ๔๔๖๓ ๔๕๑๒ ๕๐ 

รวมศัพท์ท้ังสิน้ ๔,๕๑๒ 
 

โครงการวิจัยปีที่ ๒ เริ่มต้ังแต่ หมวดอักษร จ วรรค อักษร จ อักษร ฉ อักษร ช (ซ) อักษร ฌ 
อักษร ญ หมวดอักษร ฏ วรรค อักษร (ฎ) ฏ อักษร ฐ  อักษร ฒ อักษร ณ (ยกเว้นอักษร ฑ) และ
หมวดอักษร ต วรรค อักษร (ด) ต อักษร ถ อักษร ท อักษร ธ และอักษร น  ซ่ึงจะได้แสดงจำนวน
ศัพท์แต่ละอักษรดังกล่าวข้างต้น ดังปรากฏตามตารางดังน้ี 

ตารางรายการศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวนศพัท์ ๔,๒๒๐ ศัพท์  

อักษร จ วรรค คือ  จ ฉ ช ฌ ญ, ฏ วรรค คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ,ต วรรค คือ ต ถ ท ธ น 
ท่ี รายการอักษรหมวด จ,ฎ,ต วรรค  ศัพท์ลำดับท่ี ถึงศัพท์ลำดับท่ี  จำนวนศัพท ์
๑ อักษร จ ๔๕๐๑ ๕๑๗๗ ๖๗๗ 
๒ อักษร ฉ ๕๑๗๘ ๕๒๕๕ ๗๘ 
๓ อักษร ช (ซ)  ๕๒๕๖ ๕๖๔๑ ๓๘๖ 
๔ อักษร ฌ ๕๖๔๒ ๕๖๗๕ ๓๔ 



 

๑๘๐ 
 

 

๕ อักษร ญ ๕๖๗๖ ๕๗๔๐ ๖๕ 
๖ อักษร ฏ ๕๗๔๑ ๕๗๔๑ ๑ 
๗ อักษร ฐ ๕๗๔๒ ๕๗๗๐ ๒๙ 
๘ อักษร ฒ ๕๗๗๑ ๕๗๗๑ ๑ 
๙ อักษร ณ ๕๗๗๒ ๕๗๗๒ ๑ 
๑๐ อักษร (ด),ต ๕๗๗๓ ๖๕๘๔ ๘๑๒ 
๑๑ อักษร ถ ๖๕๘๕ ๖๖๕๖ ๗๒ 
๑๒ อักษร ท ๖๖๕๗ ๗๔๗๕ ๘๑๙ 
๑๓ อักษร ธ ๗๔๗๖ ๗๙๐๘ ๔๓๓ 
๑๔ อักษร น ๗๙๐๙ ๘๗๒๐ ๘๑๒ 

รวมศัพท์ท้ังส้ิน ๔,๒๒๐ 

 
โครงการวจิยัปีที ่๓  ในหมวดอกัษร ป   ประกอบดว้ย อกัษร (บ)   ๒๖๘ ศพัท ์อกัษร ป  

๑,๕๐๓ ศพัท ์ อกัษร ผ  ๒๓๓  ศพัท ์  อกัษร  (ฝ)  ๘ ศพัท ์อกัษร พ ๗๒๑ ศพัท ์ อกัษร (ฟ)  
๑๒ ศพัท ์อกัษร ภ ๔๐๔ ศพัท ์อกัษร ม ๑,๐๙๐ ศพัท ์เป็นจาํนวนศพัทท์ัง้สิน้ ๔,๒๓๙ ศพัท ์  

 
ที ่ รายการอกัษรหมวด จ,ฎ,ต วรรค  ศพัทลํ์าดบัที ่ ถงึศพัทล์าํดบัที ่ จาํนวนศพัท ์
๑ อกัษร (บ)   (๒๖๘) ป (๑,๕๐๓) ๘,๕๐๑ ๑๐,๒๗๑ ๑,๗๗๑ 
๒ อกัษร ผ  (๒๓๓)  (ฝ) (๘) ๑๐,๒๗๒ ๑๐,๕๑๒ ๒๔๑ 
๓ อกัษร พ (๗๒๑)  (ฟ) (๑๒) ๑๐,๕๑๓ ๑๑,๒๔๕ ๗๓๓ 
๔ อกัษร ภ ๑๑,๒๔๖ ๑๑,๖๔๙ ๔๐๔ 
๕ อกัษร ม ๑๑,๖๕๐ ๑๒,๗๓๙ ๑,๐๙๐ 

รวมศพัทท์ัง้สิน้ ๔,๒๓๙ 

 
โครงการวิจัยปีท่ี ๔  หมวดอักษร อักษรอวรรค  คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อํ  (สระท้ังหมด) คือ อ 

อา อิ อี อุ อู เอ โอ แต่เม่ือได้เขียนศัพท์แล้ว ปรากฏว่าได้จำนวนศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎก
ภาษาไทย จำนวน ๘,๕๒๒ ศัพท์ ซึ่งเกินจำนวนไปท้ังสิ้น ๔,๕๕๒ ศัพท์  ซึ่งจะได้แสดงจำนวนศัพท์แต่
ละอักษรดังกล่าวข้างต้น  

รายการศัพทพ์จนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวนศัพท์  ๘,๕๕๒ ศัพท์  

  
ท่ี รายการอักษรหมวดอ วรรค  ต้ังแต่ศัพท์ลำดับท่ี-ศัพท์ลำดับท่ี  จำนวนศัพท์ 
๑ อักษร ย ๑๓๑๐๑ - ๑๓๒๗๗ ๑๗๗ 



 

๑๘๑ 
 

 

๒ อักษร ร (ฤ) (๗๓๘)   
 อักษร ร  ๑๓๒๗๘ - ๑๓๙๘๑ ๗๐๔ 
 อักษร (ฤ) ๑๓๙๘๒ - ๑๔๐๑๕ ๓๔ 

 ๓ อักษร ล ๑๔๐๑๖ - ๑๔๒๓๑  ๒๑๖ 
๔ อักษร ว ๑๔๒๓๒ - ๑๕๒๕๐ ๑,๐๑๙ 
๕ อักษร (ศ,ษ) ส (๒,๙๐๔)   
 อักษร (ศ) ๑๕๒๕๑ - ๑๕๓๗๕ ๑๒๕ 
 อักษร (ษ) 0 ๐ 
 อักษร ส ๑๕๓๗๖ - ๑๘๑๕๔ ๒,๗๗๙ 
๖ อักษร ห  ๑๘๑๕๕ - ๑๘๔๔๑ ๒๗๗ 
๗ อักษร ฬ ๐ ๐ 
๘ อักษร อัง(อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) ๑๘๔๔๓ - ๒๑๖๕๓ ๓,๒๑๑ 
 รวมศัพท์ท้ังสิน้  ๘,๕๕๒ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘๒ 
 

 

 
 
อกัษร ก จำนวน ๒,๒๓๑ ศัพท์ 
กกจูปมสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อย  โดยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่เหลา่ภิกษุ ขณะ

ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี โดยทรงปรารภความประพฤติของพระโมลิย
ผัคคุนะ เหตุเกิดพระสูตรนี้จัดอยู่ในประเภทอัตถุปปัตติกะ ลักษณะของพระสูตรนี้ 
เป็นการบรรยายโวหารแบบมีการถามตอบและอุปมาอุปไมยหลายเรื่องและจบลงด้วย
อุปมาด้วยเลื่อย ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๒๒/๒๓๓)  

กกัณฏกชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องกิ้งก่า พระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นมโหสธบัณฑิต กราบ
ทูลให้พระเจ้าวิเทหะทรงทราบถึงกิ้งก่าท่ีได้ทรัพย์แล้วหย่ิง ไมแ่สดงความเคารพ
เหมือนก่อน เป็นเพราะว่ากิ้งก่าได้ทรัพย์กึ่งมาสกซึ่งตนเองไม่เคยได้มาก่อนจึงดูหม่ิน
พระเจ้าวิเทหะผู้ครองกรุงมิถิลา  (ขุ.ชา.ทุก. (ไทย) ๒๗/๓๙/๗๓, ๒๗/๓๙๑/๗๓) 

กกุฏอุบาสก :  อุบาสกชาวบ้านญาติกะ บางแห่งก็เรียกนาทิกะ แคว้นโกศล เป็นหนึ่งในบรรดาเหล่าอุ
บาลกทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าถึงแก่กรรมแล้ว มีความแน่นอนท่ีจะ
สำเร็จสัมโพธิ ได้แก่ มรรค ๓ เบื้องสูง ได้แก่ สกทาคามมิรรค อนาคามิมรรค และ
อรหัตมรรค ในวันข้างหน้าแน่นอน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑,๐๐๖/๕๐๘, ๑๙/๑๐๐๖/
๕๐๘, ที.ม.อ.(บาลี)  ๑๗๕/๑๔๕)  

กกุธ, เทพบุตร : เป็นช่ือของเทพบุตรองค์หน่ึงซึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ณ พระอัญชน
วัน สถานท่ีพระราชทานเหย่ือแก่หมู่เนื้อ เมืองสาเกต แล้วทูลถามเร่ืองความเพลิน
เพลินยินดี ความเศร้าโศก เป็นต้น และพระองค์ได้ทรงตอบว่า ผู้มีความทุกข์เท่าน้ัน
จึงมีความเพลิดเพลิน ผู้มีความเพลิดเพลินเท่านั้น จึงมีความทุกข์ ส่วนภิกษุไม่มีความ
เพลิดเพลิน จึงไม่มีความทุกข์ ในท่ีสุดกกุธเทพบุตรจึงทูลช่ืนชมพระผู้มีพระภาคว่า 
นานจริงหนอจึงได้พบเห็นภิกษุ ผู้เป็นพราหมณ์ ดับสนิท ไม่มีความเพลนิเพลิน ไม่มี
ความทุกข์ ผูข้้ามพ้นเครื่องข้องในโลกได้แล้ว (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๓๓๓/๑๗๕, วิ.จู.
(ไทย) ๗/๓๓๓/๑๗๕, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๙๙/๑๐๔, องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๐/๑๗๐) 

กกุธโกฬิยบุตร : ชาวบ้านช่ือว่ากกุธะ ในหมู่บ้านญาติกะ บางแห่งเรียกว่า นาทิกะ ก็ม ี นาติกะ ก็มี 
เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี  มีปกติให้ทาน รกัษาศีล เจรญิภาวนาเป็นประจำ  เจริญ
มรณัสสติกมัมฏัฐานอยู่เสมอ เป็นอริยบุคคลช้ันอนาคามี เม่ือถึงมรณกรรมแล้ว ได้รับ
พุทธพยากรณ์ว่า ไปเกิดเป็นโอปปาติกะ (ผู้ท่ีเกิดและเติบโตเต็มทีทันที และเมื่อจุติก็
ไม่มีเช้ือหรือทิ้งสรีระให้ปรากฏ หายวับไป)ในพรหมโลกช้ันสุทธาวาส แล้วจะ



 

๑๘๓ 
 

 

ปรินิพพานในพรหมโลกนั้น ไม่หวนกลับมาเกิดอีก (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๕๕/๒๒๑, ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๑๕๗/๑๐๑) 

กกุธเถรสูตร : พระสูตรว่าด้วยกกุธเทพบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานเถระพระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี สมัยน้ัน กกุธเทพบุตรได้เข้าไปหาท่านพระ
มหาโมคคัลลานะเล่าเรื่องที่พระเทวทัตเกิดความปรารถนาช่ัว คิดจะปกครองสงฆ์ 
และได้เสื่อมจากฤทธ์ิพร้อมด้วยจิตตุปบาทน้ัน จากน้ัน ท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องน้ันให้ทรงทราบ ครั้นแล้ว พระองค์ทรงแสดง
ศาสดาผู้ไม่บรสิุทธ์ิ ๕ จำพวก คือ (๑) ศาสดาผู้ไม่บริสุทธ์ิในทางศีล (๒) ศาสดาผู้ไม่
บริสุทธ์ิในทางอาชีพ (๓) ศาสดาผู้ไม่บรสิุทธ์ิในทางธรรมเทศนา (๔) ศาสดาผู้ไม่
บริสุทธ์ิในทางเวยยากรณะ (๕) ศาสดาผู้ไมบ่ริสุทธ์ิในทางญาณทัสสนะ และทรงแสดง
ว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธ์ิใน ๕ ทาง ตรงกนัข้ามกับศาสดา ๕ จำพวกน้ัน  (ม.มู.(ไทย) 
๒๒/๑๐๐/๑๗๐) 

กกุธสูตร : พระสูตรว่าด้วยกกุธเทพบุตร เน้ือหาในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงตอบปัญหา
ของกกุธเทพบุตร ขณะประทบัอยู่ ณ พระอัญชนวัน สถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่
เน้ือ เมืองสาเกต ว่า ผู้มีความทุกข์เท่าน้ันจึงมีความเพลิดเพลิน ผู้มีความเพลิดเพลิน
เท่าน้ัน จึงมีความทุกข์ ส่วนภิกษุไม่มคีวามเพลิดเพลิน จึงไม่มีความทุกข ์ ในท่ีสุดกกุธ
เทพบุตรจึงทูลช่ืนชมพระผู้มีพระภาคว่า นานจริงหนอจึงได้พบเห็นภิกษุ ผู้เป็น
พราหมณ์ ดับสนิท ไมม่ีความเพลินเพลิน ไม่มีความทุกข ์ ผู้ข้ามพ้นเครือ่งข้องในโลก
ได้แล้ว (๓/๓๓๓/๑๗๕,๑๕/๙๙/๑๐๔,๒๒/๑๐๐/๑๗๐) ๑๕/๙๙/๑๐๔) 

กกุธะ, อุบาสก  :อุบาสกชาวบ้านญาติกะ บางแห่งก็เรียกนาทิกะ แคว้นโกศล เป็นหนึง่ในบรรดาเหล่า
อุบาลกทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าถึงแก่กรรมแล้ว มีความแน่นอนที่จำ
สำเร็จสัมโพธิ ได้แก่ มรรค ๓ เบื้องสูง ได้แก่ สกทาคามมิรรค อนาคามิมรรค และ
อรหัตมรรค ในวันข้างหน้าแน่นอน ( ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๑, ๑๐/๑๕๗/๑๐๑), 
๑๐/๑๕๖/๑๐๑, ๑๐/๑๕๗/๑๐๑, ที.ม.อ.(บาลี)  ๑๗๕/๑๔๕) 

กกุธา, แม่น้ำ :  แม่น้ำขนาดเลก็ ไหลผ่านเมอืงปาวา กับเมืองกุสินาราแคว้นมัลละ ห่างจากบ้านนาย
จุนทะไม่ไกลนัก เป็นหนึ่งในบรรดาแม่น้ำ ๓ สาย คือ (๑) แม่น้ำน้อย (๒) แม่น้ำกกุธา 
(๓) แม่น้ำหิรญัญวดี ท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จข้ามแม่น้ำไป ก่อนถึงเมืองกุสินารา เป็น
แม่น้ำท่ีใสสะอาด เย็น จืดสนิท มีท่าน้ำน่ารื่นรมย์ ในวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ระหว่างเสด็จไปเมืองกุสินารา พระอานนทเถระกราบทลูเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าให้ไป
เสวยและสรงชำระพระวรกาย ๑๐/๑๙๑/๑๓๙ ในขณะท่ีสรงพระวรกาย ปรากฏว่า
ปลาในแม่น้ำและสัตว์น้ำทุกตัวเป็นสีทอง และแม่น้ำมีสีใสด่ังเงิน จึงนับว่าเป็นแม่น้ำที่
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ทรงสรงเป็นครั้งสุดท้ายในพระชนม์ชีพ ปัจจุบันมีสะพานขนาดใหญ่ข้าม ช่วงใต้
สะพาน น้ำไหลแรง    (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙๑/๑๓๙, ๑๐/๑๙๖/๑๔๖) 

กกุสันธะ, พุทธวงศ์ : 1. สายหรือลำดับของพระพุทธเจ้า กล่าวคือ การสืบสายของพระพุทธเจ้าไม่
ได้มาจากการสืบสายโลหิต หรือการชิงอำนาจปราบดาภิเษกอย่างการสืบราชสมบัติ 
แต่มาจากการสั่งสมบำเพ็ญบารมีและรับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีต มีจำนวน 
๒๕ พระองค์ และในการทำสังคายนาคร้ังท่ี ๑ พระอรหันตสาวกที่ร่วมสังคายนา ได้
จัดให้เรื่องพุทธวงศ์เป็นคัมภีร์หน่ึงในหมวดอปทาน ขุททกนิกาย  2. พระนามของ
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๒๒ ในบรรดา
พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ มีพระชาติเป็นพราหมณ์ ทรงอุบัติในตระกูลพราหมณ์ มี
พราหมณ์อัคคทัิตเป็นพระบิดา พราหมณีวิสาขาเป็นพระมารดา ทรงมปีระสาท ๓ 
หลัง คือ กามวัฑฒะ กามสุทธิ และรติวัฑฒนะ มีพระมเหสีพระนามว่าโรปินี มี
พระโอรสพระนามว่าอุดร มีนางสนม ๓๐,๐๐๐ นาง ครองฆราวาสวิสัยอยู่ ๔,๐๐๐ ปี 
เสด็จออกผนวชด้วยรถราชยาน ทรงทำความเพียรอยู่ ๘ เดือน จึงสำเร็จพระอนุตตร
สัมมาสมัโพธิญาณ ณ ควงไม้สิรีสะ (ต้นซึก) ในสมัยของพระองค์มีการบรรลุธรรมคร้ัง
ใหญ่ๆ  ๓ ครั้ง คือ (๑) ทรงแสดงพระธรรมจักร แก่ภิกษุ ๔๐,๐๐๐ รูป ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน ใกล้มกิลนคร มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรม ๔๐,๐๐๐ โกฏิ (๒) ทรง
แสดงยมกปาฏิหาริย์ แก่พวกเดียรถีย์ ณ โคนต้นมหาสาละ  ใกล้ประตูกัณณกุชชนคร  
มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรม ๓๐,๐๐๐ โกฏิ (๓) ทรงแสดงอริยสัจ ๔  โปรดนรเทพ
ยักษ์ ณ เทวาลัยแห่งหน่ึง ใกล้กรุงเขมวดี มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรมนับประมาณ
มิได้ มีการประชุมพระสงฆ์สาวกขีณาสพ ๑ คร้ัง มีผู้เข้าประชุม ๔๐,๐๐๐ รูป ทรงมี
พระวิธุระและพระสัญชีวะเป็นคู่พระอัครสาวกช้ันเลิศ ทรงมีพระวุฑฒิชะเป็นพุทธ
อุปัฏฐาก ทรงมีพระสามาเถรีและพระจัมปาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกาช้ันเลิศ ทรงมีอัจจุคค
อุบาสกและสุมนอุบาสกเป็นคู่อัครอุบาสกชั้นเลิศ ทรงมนีันทาอุบาสิกาและสุนันทา
อุบาสิกาเป็นคู่อัครอุบาสิกาช้ันเลิศ ทรงมีพระวรกายสูง ๔๐ ศอก มีพระรัศมีสีทอง 
แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์ สว่างไสวไปได้ไกล ๑๐ โยชน์โดยรอบ  ทรง
มีพระชนมายุ ๔๐,๐๐๐ ปี เสด็จดับขันธปรินิพพานพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกขีณาสพ
ท่ีเขมารามวิหาร พระสถูปของพระองค์สูงจรดฟ้าประมาณหน่ึงคาวุต ประดิษฐานอยู่ 
ณ เขมารามวหิาร พระศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่ ๔๐,๐๐๐ ปีแล้วก็อันตรธานไป 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๗๐๑) 

กกุสันธโพธสิตัว์, พระ :  พระนามของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์   ต่อมาพระชาติ
สุดท้ายได้ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอาการอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้า ท้ังหลายในอ
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ดีด เช่น พระพุทธเจ้าพระนามว่าสีขี เวสสภู โกนาคมนะ กัสสปะ และโคตมะ เป็นต้น 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๓/๔๙๖) 

กกุสันธสูตร :  พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ใจความของพระสูตรแสดงให้เห็น
ว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ได้ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอาการอย่างเดียวกัน
กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต เช่น พระพุทธเจ้าพระนามว่าสีขี เวสสภู โกนาคมนะ 
กัสสปะ และโคตรมะ เป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗/๑๔, ๑๖/๗/๑๔ 

กกุสันธะ  :  พระนามของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๒๒ 
ในบรรดาพระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ มพีระชาติเป็นพราหมณ์ ทรงอุบัติในตระกูล
พราหมณ์ มีพราหมณ์อัคคิทัตเป็นพระบิดา พราหมณีวิสาขาเป็นพระมารดา ทรงมี
ประสาท ๓ หลัง คือ กามวัฑฒะ กามสุทธิ และรติวัฑฒนะ มีพระมเหสีพระนามว่า
โรปินี มีพระโอรสพระนามว่าอุดร มีนางสนม ๓๐,๐๐๐ นาง ครองฆราวาสวิสัยอยู่ 
๔,๐๐๐ ปี เสด็จออกผนวชด้วยรถราชยาน ทรงทำความเพียรอยู่ ๘ เดือน จึงสำเร็จ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ควงไม้สิรีสะ (ต้นซึก) ในสมัยของพระองค์มีการ
บรรลุธรรมคร้ังใหญ่ๆ ๓ ครั้ง คือ (๑) ทรงแสดงพระธรรมจักร แก่ภิกษุ ๔๐,๐๐๐ รูป 
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้มกิลนคร มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรม ๔๐,๐๐๐ 
โกฏิ (๒) ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ แก่พวกเดียรถีย์ ณ โคนต้นมหาสาละ  ใกล้ประตู
กัณณกุชชนคร  มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรม ๓๐,๐๐๐ โกฏิ (๓) ทรงแสดงอริยสัจ 
๔  โปรดนรเทพยักษ์ ณ เทวาลัยแห่งหนึง่ ใกล้กรุงเขมวดี มีเทวดาและมนุษย์บรรลุ
ธรรมนับประมาณมิได้ มีการประชุมพระสงฆ์สาวกขีณาสพ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าประชุม 
๔๐,๐๐๐ รูป ทรงมีพระวิธุระและพระสัญชีวะเป็นคู่พระอัครสาวกช้ันเลิศ ทรงมีพระ
วุฑฒิชะเป็นพุทธอุปัฏฐาก ทรงมีพระสามาเถรีและพระจัมปาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกาช้ัน
เลิศ ทรงมีอัจจุคคอุบาสกและสุมนอุบาสกเป็นคู่อัครอุบาสกช้ันเลิศ ทรงมีนันทา
อุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุบาสิกาช้ันเลิศ ทรงมีพระวรกายสูง ๔๐ 
ศอก มีพระรศัมสีีทอง แผซ่่านออกจากพระวรกายของพระองค์ สว่างไสวไปได้ไกล 
๑๐ โยชน์โดยรอบ  ทรงมีพระชนมายุ ๔๐,๐๐๐ ปี เสด็จดับขันธปรินิพพานพร้อม
ด้วยพระสงฆ์สาวกขีณาสพที่เขมารามวิหาร พระสถูปของพระองค์สูงจรดฟ้าประมาณ
หนึ่งคาวุต ประดิษฐานอยู่ ณ เขมารามวิหาร พระศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่ 
๔๐,๐๐๐ ปีแลว้ก็อันตรธานไป   (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔/๒) 

กกุสันธะ,พระพุทธเจ้า,พระผู้มีพระภาค: พระนามของพระผู้มพีระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ง
เป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๒๒ ในบรรดาพระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ มีพระชาติเป็น
พราหมณ์ ทรงอุบัติในตระกูลพราหมณ์ มีพราหมณ์อัคคทัิตเป็นพระบิดา พราหมณี
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วิสาขาเป็นพระมารดา ทรงมีประสาท ๓ หลัง คือ กามวัฑฒะ กามสุทธิ และรติวัฑฒ
นะ มีพระมเหสีพระนามว่าโรปินี มีพระโอรสพระนามว่าอุดร มีนางสนม ๓๐,๐๐๐ 
นาง ครองฆราวาสวิสัยอยู่ ๔,๐๐๐ ปี เสด็จออกผนวชด้วยรถราชยาน ทรงทำความ
เพียรอยู่ ๘ เดือน จึงสำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ควงไม้สิรีสะ (ต้นซึก) ใน
สมัยของพระองค์มีการบรรลธุรรมคร้ังใหญ่ๆ  ๓ ครั้ง คือ (๑) ทรงแสดงพระธรรมจักร 
แก่ภิกษุ ๔๐,๐๐๐ รูป ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลม้กิลนคร มีเทวดาและมนุษย์
บรรลุธรรม ๔๐,๐๐๐ โกฏิ (๒) ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ แก่พวกเดียรถีย์ ณ โคนต้น
มหาสาละ  ใกล้ประตูกัณณกชุชนคร  มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรม ๓๐,๐๐๐ โกฏิ 
(๓) ทรงแสดงอริยสัจ ๔  โปรดนรเทพยักษ์ ณ เทวาลัยแห่งหน่ึง ใกลก้รุงเขมวดี มี
เทวดาและมนุษย์บรรลุธรรมนับประมาณมิได้ มีการประชุมพระสงฆ์สาวกขีณาสพ ๑ 
ครั้ง มีผู้เข้าประชุม ๔๐,๐๐๐ รูป ทรงมีพระวิธุระและพระสัญชีวะเป็นคู่พระอัคร
สาวกช้ันเลิศ ทรงมีพระวุฑฒิชะเป็นพุทธอุปัฏฐาก ทรงมีพระสามาเถรีและพระจัมปา
เถรีเป็นคู่อัครสาวิกาช้ันเลิศ ทรงมีอัจจุคคอุบาสกและสุมนอุบาสกเป็นคู่อัครอุบาสก
ช้ันเลิศ ทรงมีนันทาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสกิาเป็นคู่อัครอุบาสิกาชั้นเลิศ ทรงมี
พระวรกายสูง ๔๐ ศอก มพีระรัศมีสีทอง แผซ่่านออกจากพระวรกายของพระองค์ 
สว่างไสวไปได้ไกล ๑๐ โยชน์โดยรอบ  ทรงมพีระชนมายุ ๔๐,๐๐๐ ปี เสด็จดับขันธป
รินิพพานพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกขีณาสพท่ีเขมารามวิหาร พระสถูปของพระองค์สูง
จรดฟ้าประมาณหน่ึงคาวุต ประดิษฐานอยู่ ณ เขมารามวิหาร พระศาสนาของ
พระองค์ดำรงอยู่ ๔๐,๐๐๐ ปีแล้วก็อันตรธานไป  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๘/๑๑, ๑/๒๐/
๑๒, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๗/๕๔๖, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗/๑๔, ๑๖/๑๔๓/๒๓๐, ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๓๔/๔๑๓,๓๒/๔๔๙/๖๔๓, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑/๗๕, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/
๗๐๖, ๓๓/๑๔/๗๐๔,๓๓/๑๑๙/๕๓๕) 

กง :  ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถ เรียกกงเกวียน กงรถ โครงเรือ เรียกกงเรือ (ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๘๓/๖๒,๑๑/๕๘/๖๓, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๖/๔๗๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๖/
๓๐๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๘, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๓/๖๒, ๑๑/๘๕/๖๓, ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๘๖/๔๗๕, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๖/๓๐๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๘) 

กงจักร : สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีรมิเป็นแฉก ๆ โดยรอบ เช่นในอังคุตตรนิกาย โทณสูตร โทณ
พราหมณ์เห็นรอยกงจักรมีซี่กำพันซี่  มีกง มีดุมครบ มีส่วนประกอบครบทุกอย่างที่
รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาค,ในอปทาน กล่าวถึง พระยโสธราเถรีได้ถวาย
อภิวาทท่ีลายลักษณ์กงจักรของพระศาสดาแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร,ในยมกมีกล่าวถึงการ
อธิบายคำของบทโดยยึดบทประธานเป็นหลักดุจกงจักร,และกล่าวถึงการอธิบายคำ
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ของบทท่ีมีอายตนะล้วน ๆ เป็นมูลดุจกงจักร  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๘,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๓๒๐/๔๙๖,อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๔/๑๑๗,อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๔/๑๒๐)  

กงรถ : ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถม้า (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๑/๓๙๗, ๒๗/๒๑/
๓๙๙) 

กงล้อ : ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถม้าเป็นต้น ตัวอย่างเช่น เขายึดกงล้ออีกช้ันด้วยลวด
เพ่ือจะได้ไม่ร่อนหลุดออกมา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๔, ๑๒/๓๓๕/๓๖๘, สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๔๖/๑๘๖)  

กชังคลนคร : ดู กชังคลนิคม  (ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๘๘/๔๓๗) 
กชังคลนคิม  : นิคมแห่งหน่ึงอยู่ใกล้เวฬุวันมหาวิหาร อยู่ด้านทิศตะวันออกของมัธยมประเทศ เมือง

พาราณสี (ชาดก ๓ ภาค ๔) แคว้นมคธ บางแห่งเขียนเป็นกชังคลนิคม ดังคำในวินัย
ปิฎกมหาวรรคว่า ด้านทิศตะวันออก ต้ังแต่กชังคลนิคมลงมาถึงมหาสาลา รอบนอก
เป็นปัจจันตชนบท รอบในเป็นมัชฌิมประเทศ ชาวกชังคลนิคม ออกบวชเป็นจำนวน
มาก และมักถามปัญหาและสนทนาธรรมกันและกัน  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๙/๓๘, 
องฺ.ทสก. (ไทย)๒๔/๒๘/๖๔) 

กฎกติกา  : ข้อกำหนด, ขอ้บัญญัติท่ีบัญญัติที่บังคับใหต้้องปฏิบัติตาม,ข้อกำหนดท่ีวางไว้เป็นหลัก
,หลักเกณฑ์หรอืข้อตกลงท่ีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ 
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน) (ขุ.ชา.ทฺวาสก.(ไทย)๒๗/๗๒/๓๘๕) 

กฎหมาย : กฎที่สถาบันหรือผู้มีอํานาจสงูสุดในรัฐตราข้ึน หรือท่ีเกิดขึน้จากจารีตประเพณีอันเป็น
ท่ียอมรับนับถอื เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือ
เพ่ือกําหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ,ในมหา
วิภังค์ เรื่อง ๑๐ จำพวก มีกล่าวถึงหญิงท่ีไม่ควรล่วงละเมิด คือหญงิที่มีกฎหมาย
คุ้มครอง,อธิบายไว้ว่า ท่ีช่ือว่าหญิงท่ีมีกฎหมายคุ้มครอง ได้แก่หญิงท่ีมพีระราชาบาง
องค์ทรงกำหนดโทษไว้ว่า ชายที่ล่วงเกินหญิงคนน้ี ต้องได้รับโทษเท่าน้ี,ในทีฆนิกาย 
สาเลยยกสูตรกล่าวถึงบุคคลเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม คือเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่
อยู่ในปกครองของมารดา...สตรีมีกฎหมายคุ้มครอง,ในอุทาน สิปปสูตร กล่าวถึง
บุคคลบางพวกกล่าวว่า ศิลปะว่าด้วยวิชากฎหมายเลิศกว่าศิลปะทั้งหลาย (วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๓๐๓/๓๔๕,วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๐๔/๓๔๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๓,ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๒๙/๒๒๗) 

กฏโมรกติสสกะ, ภิกษุ :  ช่ือภิกษุรูปหน่ึงจัดอยู่ในกลุ่มสหายของพระเทวทัต ซึง่คอยติดตามพระ
เทวทัตตลอดเวลา แม้กระทัง่ตอนท้ายเมื่อพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึงพากัน
คิดว่าจะทำลายสงฆ์ ทำลายจักรของสมณโคดม จึงพากันไปทูลขอวัตถุ ๕ ประการ 
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และสุดท้ายพระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงอนุญาต (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๐๘/๔๔๑, ๑/
๔๐๙/๔๔๑,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๔๒/๑๙๘) 

กฏัจฉุภิกขทายิกาเถริยาปทาน : ว่าด้วยประวัติในอดีตของพระกฏัจฉุภิกขาทายิกาเถรี ซึ่งใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๒ ท่านได้ถวายภิกษาหารทัพพีหน่ึงแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ 
เพราะผลแห่งทานนั้นทำใหท่้านไม่รู้จักทุคติเลย เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวดาและ
มนุษย์เท่านั้น ในชาติสุดทา้ยได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(เถริ
ยาปทาน) (ไทย) ๓๓/๖๐/๓๗๕) 

กฏัตตารูป  : รูปท่ีกรรมแต่งขึ้น,รูปท่ีเกิดจากกรรม (ดูกัมมชรูป) กฏัตตารูปมีหลายประเภท เช่น 
กฏัตตารูปท่ีเห็นได้และกระทบได้ (อภิ.สงฺ. (ไทย)๔๑/๒/๖๓๒),กฏัตตารูปท่ีเห็นไม่ได้
และกระทบไมไ่ด้ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๔๑/๓/๖๓๔), กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปท่ีเห็น
ไม่ได้แต่กระทบได้ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๔๑/๑/๖๓๐), กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปท่ีเห็น
ไม่ได้และกระทบไม่ได้ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๔๑/๑/๖๓๐), กฏัตตารูปท่ีเป็นอุปาทายรูปที่
เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้  (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๔๑/๑/๖๓๐,๖๓๑), 
กฏัตตารูปท่ีเป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้กระทบได้ และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๔๑/๑/๖๓๑), กฏัตตารูปท่ีเป็นอุปาทายรูปท่ีเห็นได้กระทบได้ ท่ีเห็นไม่ได้แต่
กระทบได้ และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๔๑/๑/๖๓๑) กฏัตตารูปที่
เป็นภายนอก (อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๒๖/๑๘๔), กฏัตตารูปที่เป็นภายใน (อภิ.ป. (ไทย) 
๔๓/๓๘๐/๑๘๕), กฏัตตารูปท่ีเป็นภายในและท่ีเป็นภายนอก (อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/
๓๒๖/๑๘๕) ๔๐/๑/๑,๔๐/๖๖/๓๕๔,๔๑/๑/๒๗๔,๔๑/๑๓/๖,๔๑/๑๖๙/๑๙๗,๔๒/
๒/๑,๔๒/๖/๒๘๙,๔๒/๔๐๗/๒๓๙,๔๒/๔๖๑/๒๗๗,๔๓/๒/๑,๔๓/๖/๒๘๙,๔๓/
๔๐๗/๒๓๙,๔๓/๔๖๑/๒๗๗,๔๕/๕/๒๐) 

กฏัตตารูปท่ีเปน็ภายนอก  :รูปที่กรรมแต่งขึ้น,รูปท่ีเกิดจากกรรม ในท่ีน้ีหมายเอาเฉพาะรูปที่อยู่
ภายนอกตน (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๓๒๕/๑๘๔,๔๒/๓๔๐/๑๙๔,๔๒/๓๕๓/๒๐๓,๔๓/
๓๒๕/๑๘๔,๔๓/๓๔๐/๑๙๔,๔๓/๓๕๓/๒๐๓) ดูกฏัตตารูป 

กฏัตตารูปท่ีเปน็ภายใน  : รูปที่กรรมแต่งขึ้น,รูปท่ีเกิดจากกรรม ในท่ีน้ีหมายเอาเฉพาะรูปที่อยู่ภายใน
ตน(อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๓๒๓/๑๘๓,๔๒/๓๓๓/๑๘๘,๔๒/๓๕๓/๒๐๓,๔๒/๓๕๗/
๒๐๕,๔๓/๓๒๓/๑๘๓,๔๓/๓๓๓/๑๘๘,๔๓/๓๓๗/๑๙๑,๔๓/๓๕๗/๒๐๕) ดูกฏัตตา
รูป 

กฏัตตารูปท่ีเปน็อุปาทายรปู :รูปท่ีกรรมแต่งขึ้น,รูปท่ีเกิดจากกรรม ในที่น้ีหมายเอาปสาทรูป ๕, 
ภาวรูป ๒, หทยรูป ๑  และชีวิตรูป ๑ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๓๗๐/๒๑๔,๔๒/๓๘๑/
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๒๒๑,๔๒/๔๐๖/๒๓๘,๔๓/๓๗๐/๒๑๔,๔๓/๓๘๑/๒๒๑,๔๓/๔๐๖/๒๓๘) ดูกฏัตตา
รูป 

กฏัตตารูปท่ีเห็นได้และกระทบได้  :  รูปที่กรรมแต่งขึ้น,รปูที่เกิดจากกรรม ในท่ีนี้หมายเอากฏัตตารูป
ท่ีเป็นอุปาทายรูปท่ีเห็นได้และกระทบได้ท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ ท่ีเห็นไม่ได้และกระทบ
ได้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒/๖๓๒) ดูกฏัตตารูป 

กฏัตตารูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ :  รูปท่ีกรรมแต่งขึ้น,รูปท่ีเกิดจากกรรม ในท่ีนีห้มายเอากฏัต
ตารูปท่ีเป็นอุปาทายรูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ ท่ีเห็นไม่ได้
แต่กระทบได้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๓/๖๓๔) ดูกฏัตตารูป 

กฏาหกชาดก  : ชาดกว่าด้วยทาสช่ือกฎาหะ กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นมหา
เศรษฐีชาวเมืองพาราณสี ถกูลูกทาสปลอมตัวอ้างว่าเป็นบุตรของท่านไปแต่งงานกับ
ลูกสาวเศรษฐต่ีางเมือง เมื่อท่านไปพบกลับไม่เอาเรื่อง เพียงแต่บอกให้ภรรยาของเขา
ได้รับรู้กำเนิดเดิมของเขาเท่านั้น (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๒๕/๕๑)  

กฏาหกะ, นาย : ช่ือของทาสผู้รับใช้ในเรือนของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นเศรษฐีชาวเมือง
พาราณสี และปลอมตัวเป็นบุตรของเจ้านายไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐต่ีางเมือง (ขุ.
ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๒๕/๕๑  

กฏิสสหอุบาสก : อุบาสกคนหน่ึงชาวนาทิกคาม (เรียกว่า ญาติกะ ก็มี นาติกะ ก็มี) เมือง   เวสาล ี
แคว้นวัชชี มีปกติให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นประจำ เจริญมรณสัสติ
กัมมัฏฐานอยู่เสมอ เป็นอริยบุคคลช้ันอนาคามี ถึงมรณกรรมแล้ว เกิดเป็นโอปปาติกะ 
(สัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้นและโตเต็มตัวในทันที และเมื่อจุติก็ไม่มีเช้ือหรือท้ิงสรีระให้ปรากฏ) 
ในพรหมโลกชัน้สุทธาวาส ปรินิพพานในพรหมโลกนั้น ไม่หวนกลับมาเกิดอีก 2. เป็น
ช่ือของคู่อัครอุบาสกช้ันเลิศของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า (๑.สุภัททะ ๒. กฏิสสหะ) (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๑, ๑๐/๑๕๗/๑๐๒, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๐๖/๕๐๘, ขุ.ชา.
พุทธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๖๙) 

กฏิสสหะ, พระ : ช่ือของพระเถระผู้มีช่ือเสียงชาวเมืองเวสาลี คราวหน่ึง ได้บำเพ็ญฌาน ท่ีกูฏาคาร
ศาลา พร้อมกับพระพุทธเจ้า ทนเสียงอ้ืออึงของพวกเจ้าลิจฉวีท่ีพากันมาเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าไม่ได้ จึงหลีกไปบำเพ็ญฌานท่ีโคสิงคสาลทายวันพร้อมกับคณะ ภายหลัง
พระพุทธเจ้าเสด็จไปตรัสปฏิปักษ์ ๑๐ มีเสียงเป็นปฏิปักษ์เป็นต้นให้ฟัง (สุ./อัง./๑๖, 
องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๒/๑๕๘) 

กฏุวิยสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งเน่าเหม็น ใจความพระสูตรน้ี พระผู้มีพระภาคตรัสสอนภิกษุรูป
หนึ่งขณะเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในย่านชุมชนค้าขายของชาวมิลักขะ ในกรุงพาราณสีว่า 
อย่าทำตนเป็นคนมักใหญ่ เพราะแมลงวันไม่ตอม ไม่กดัผู้มักใหญ่ท่ีชุ่มด้วยกลิ่นดิบ



 

๑๙๐ 
 

 

เป็นไม่มี คำว่ามักใหญ่ ทรงหมายถึงอภิชฌา แมลงวัน ทรงหมายถึงบาปอกุศลวิตก
และกลิ่นดิบทรงหมายถึงพยาบาท ขณะประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุง
พาราณสี (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๙/๓๗๗) 

กฐินเดาะ  : กฐินท่ีเสียหายคือกฐินใช้ไม่ได้ หมดประโยชน์ หมดอานิสงส์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖๓/
๔,๒/๔๗๖/๑๒,๒/๕๐๐/๒๑) 

กฐินสมุฏฐาน ฐานหรือทางที่เกิดของอาบัติมี ๖ สมุฏฐาน ได้แก่ (๑) กาย (๒) วาจา (๓) กายกับ
วาจา (๔) กายกับจิต (๕) วาจากับจิต (๖) กาย วาจา กับจิต แต่กฐินสมุฏฐานน้ี มุ่ง
เอาสมุฏฐานท่ี ๓ คือกายกับวาจา และสมฏุฐานที่ ๖ คือกาย วาจา กับจิต (กงฺ.ขา.อ.
(บาลี)  ๑๓๖, วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๖/๔๒, ๘/๖๗/๕๔, ๘/๒๒๖/๒๗๐) 

กณเวรชาดก  : ชาดกว่าด้วยหญิงหลายใจระลึกถึงความหลงัใต้ต้นย่ีโถแดง ใจความของชาดกเรื่องนี้
กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เม่ือครั้งเสวยพระชาติเป็นบุตรคหบดี แต่เกิดในฤกษ์โจรจึง
ประกอบอาชีพโจร ถูกทางการจับได้จะนำไปฆ่า แต่หญิงแพศยาคนหน่ึงมีจิตหลงรัก
ในโจรน้ันเข้า จึงได้ส่งคนนำทรัพย์ไปถ่ายตัวออกมาเพ่ือให้เป็นสามีของตน (ขุ.ชา.เปต.
(ไทย) ๒๗/๖๙/๑๗๐) 

กณเวรปปุผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกณเวรปุปผิยเถระ ในอดีตชาติกัปที่ 
๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้บำรุงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน
ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในกัปท่ี ๑๒๙ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ในชาติสุดท้าย
ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗/๓๒๙) 

กณิการฉัตติยเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการฉัตติยเถระ ในอดีตชาติกัปที่ 
๓๑ ท่านได้นำดอกกรรณิการ์มาทำเป็นร่มบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภู เพราะ
ผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไมรู่้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๒๐ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะถึง ๘ ชาติ ในชาติสุดท้ายได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๓/๓๓๑) 

กณิการปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการปุปผิยเถระ ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๒ ท่าน
ได้นำดอกกรรณิการ์ไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน 
ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๓๕ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีผลานุภาพมาก 
ในชาติสุดท้ายได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๓๖๙)   

กด: บังคับลง, ข่ม, ใช้กําลังดันให้ลง เช่น ในวิตักกสัณฐานสูตร กล่าวถึงกดฟันด้วยฟัน ดัง
พระดำรัสว่า เม่ือเธอกดฟันด้วยฟัน ใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่น ใช้จิต ขม่ค้ันจิต ทำจิตให้
เร่าร้อน เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้าง ประกอบด้วย
โทสะบ้าง ประกอบด้วยโมหะบ้างได้ วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้



 

๑๙๑ 
 

 

,ในมหาสัจจกสูตร โพธิราชกุมารสูตร มหาบุรุษก็ทรงกดฟันด้วยฟันเช่นกัน เมื่อครั้ง 
ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา,ในสังกิจจชาดกกล่าวถึงคนผู้ฆ่าบิดาจะต้องหมกไหม้อยู่ในโลห
กุมภีนรก นายนิรยบาลจะใช้หอกแทงเขาผู้ถูกต้มจนไม่มีหนังทำให้ตาบอด ให้กิน
ปัสสาวะและอุจจาระเป็นอาหารแล้วกดคนเช่นน้ันให้จมลงในน้ำกรด (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๒๒๐/๒๓๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๗/๔๑๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๒/๔๐๑,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๘๐/๖๐๗,ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๑๐๘/๖๐) 

กตโมรกติสสกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกตโมรกติสสกภิกษุ ใจความสำคัญของพระสูตรนี้กล่าวถึงสุ
พรหมปัจเจกพรหมและสุทธาวาสปัจเจกพรหม เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ี
ประทับแล้วต่างพากันยืนพิงประตูคนละข้างและปรารภกับกตโมรติสสกภิกษุกล่าว
คาถาว่า ผู้มีปัญญาในโลกน้ี จะพึงกำหนดนับพระขีณาสพผู้มีคุณอันประมาณมิได้ เรา
เห็นว่าผู้นั้นมีปัญญาทึบ ยังเป็นปุถุชนอยู่ บังอาจกำหนนดนับพระขีณาสพผู้มีคุณอัน
ประมาณมิได้ แล้วก็พากันหลีกไป (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๙/๒๔๖) 

กตโมรกติสสกะ, พระ, ภิกษุ  : ช่ือภิกษุรูปหน่ึงจัดอยู่ในกลุ่มสหายของพระเทวทัต ซึ่งคอยติดตาม
พระเทวทัตตลอดเวลา แม้กระท่ังตอนท้ายเม่ือพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึง
พากันคิดว่าจะทำลายสงฆ์ ทำลายจักรของสมณโคดม จึงพากันไปทูลขอวัตถุ ๕ 
ประการ และสุดท้ายพระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงอนุญาต (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๐๘/
๔๔๑,๒/๑๙๒/๓๕๖,วิ.จู.(ไทย)๗/๓๔๒/๑๙๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๙/๒๔๖) 

กตเวทิตา  : ความเป็นผู้ประกาศคุณท่าน,ความเป็นผู้สนองคุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับกตัญญุตา 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒), (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๓/
๓๓๓) 

กตเวที  : การประกาศคุณท่าน,สนองคุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับกตัญญู (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๓/๗๗) 

กตัญญุตา  : ความกตัญญู,ความเป็นผู้รู้อุปการคุณท่ีท่านทำให้กับตน,ความเป็นผู้รู้คุณท่าน 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑๓/๓๓๓ 

กตัญญู : ผู้รู้อุปการคุณที่ท่านทำให้กับตนหรือรู้สึกถึงบุญคุณท่ีท่านทำแก่ตน กล่าวคือระลึกรู้ว่า
ใครเคยทำดี เคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมาก็ยอมรับและไม่ลมืบุญคุณของผูน้ั้น เป็นคำคู่
กันกับกตเวที (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)  (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๓๓/๗๗, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๖๓/๒๑๐, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๙๘๙/๑๒๑,๒๖/๑๑๖๙/
๑๔๖,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๗/๒๓/๓๕๗,๒๗/๑๐๖/๓๔๐) 

กตัญญูกตเวที : 1. ผู้รู้อุปการคณุที่ท่านทำแลว้และทำตอบแทน แยกได้เป็น ๒ คือ ๑.กตัญญูกตเวที
ต่อบุคคลผู้ทำคุณความดีหรือมีอุปการะแก่ตนเอง  ๒.กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้



 

๑๙๒ 
 

 

บำเพ็ญคุณประโยชน์หรือทำคุณงามความดี แก่สังคมหรือส่วนรวม ผู้ท่ีรูว่้าบุคคลน้ีทำ
อุปการะแก่เราแล้วทำตอบแทนให้เขารู ้และแสดงให้ปรากฏตามสมควรแก่อุปการะที่
ผู้อ่ืนทำไว้  (องฺ.อ.(บาลี) ๒/๓๐๗)  2. จัดอยู่ในบุคคลผู้หาได้ยาก ๒ ประเภท คือ ๑.
บุพพการีบุคคล ๒.กตัญญูกตเวทีบุคคล (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๐/๑๑๔),(อภิ.ปุ./๓๖/
๘๓/๑๖๖) จัดอยู่ในบุคคลผูห้าได้ยาก ๓ ประเภท คือ ๑.พระพุทธเจ้า ๒.บุคคลผู้
แสดงธรรมวินัย ๓. กตัญญูกตเวทีบุคคล (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๕/๓๔๘)  จัดเป็น
รัตนะ ๕ ท่ีหาได้ยาก คือ ๑.พระพุทธเจ้า ๒.บุคคลผูแ้สดงธรรมวินัย 3.บุคคลผู้รูแ้จ้ง
ธรรมวินัย ๔.บุคคลผู้แจ้งธรรมแล้วปฏิบัติตามธรรม ๕.กตัญญูกตเวทบุีคคล (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๑๕๓/๒๓๙)  

กตัญญูกตเวทีบุคคล  : ดู กตัญญูกตเวที (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๑๕/๓๕๘, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๓/
๒๓๙, อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๔๙๑/๕๒๐) 

กติกาสงฆ์  : หลักเกณฑ์หรอืข้อตกลงที่สงฆ์กำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน,ข้อกำหนด, 
ข้อบัญญัติท่ีบัญญัติท่ีบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม,ข้อกำหนดท่ีวางไว้เป็นหลัก,หลักเกณฑ์
หรือข้อตกลงที่บุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ (พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน), (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๙๑/๓๐๓) 

กติฉินทสูตร  : พระสูตรว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอฆะได้ ใจความของพระสูตรน้ี พระผู้มีพระ
ภาค ขณะประทับอยู่ ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี ได้ตรัสตอบเทวดาผู้ว่าภิกษุตัดธรรม 
๕ ประการ ได้แก่ (๑) สักกายทิฏฐิ (๒) วิจิกิจฉา (๓) สีลพัพตปรามาส (๔) กามฉันทะ 
(๕) ปฏิฆะหรือพยาบาท ละธรรม ๕ ประการ ได้แก่ (๑) รูปราคะ (๒) อรูปราคะ (๓) 
มานะ (๔) อุทธัจจะ (๕) อวิชชา เจริญธรรม ๕ ประการ ได้แก่ (๑) สัทธินทรีย์ (๒) วิริ
ยินทรีย์ (๓) สตินทรีย์ (๔) สมาธินทรีย์ (๕) ปัญญินทรีย์ และก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่อง
ข้อง ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ราคะ (๒) โทสะ (๓) โมหะ (๔) มานะ และ (๕) ทิฏฐิ  จึง
จะสามารถข้ามโอฆะได้ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕/๖) 

กถา  : ถ้อยคำ เรื่อง คำอธิบาย คำกล่าว นิยมใช้ตามหลังคำอ่ืนๆ เช่น ปาฐกถา ถ้อยคำหรือ
เรื่องราวท่ีบรรยายในที่ชุมนุมชนเป็นต้น(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒); 
อนุปุพพิกถา ถ้อยคำท่ีกล่าวโดยลำดับ มี ๕ อย่าง ได้แก่ (๑) ทานกถา ถ้อยคำที่
พรรณนาทาน (๒) สลีกถา ถ้อยคำที่พรรณนาศีล (๓) สัคคกถา ถ้อยคำท่ีพรรณนา
สวรรค์ (๔) กามาทีนวกถา ถ้อยคำที่พรรณนาโทษของกาม (๕) เนกขัมมานิสังสกถา 
ถ้อยคำท่ีพรรณนาอานิสงส์ของการออกจากกาม; ธรรมมีกถา ถ้อยคำอันเกี่ยวด้วย
ธรรม การกล่าวเรื่องราวท่ีเป็นธรรม; อนุโมทนากถา ถ้อยคำเพ่ือให้เกิดความยินดี บท
สวดภาษาบาลีของพระสงฆ์; สัมโมทนียกถา ถ้อยคำอันเป็นท่ีบันเทิงใจ คำพูดที่ทำให้
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ประทับใจ; อานิสังสกถา การกล่าวถึงเรื่องผลแห่งกุศลกรรม ผลบุญ อารัมภกถา คำ
ปรารภ คำเริ่มต้น; ธรรมกถา การกล่าวธรรม ถ้อยคำท่ีเปน็ธรรม; อรรถกถา คัมภีร์ท่ี
อธิบายความพระบาลี คัมภีร์ท่ีไขความพระไตรปิฎก; ปฐมสมโพธิกถา เรื่องราวใน
คัมภีร์ว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้า; ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย คาถา
ธรรมบท; ติรจัฉานกถา เรือ่งท่ีขัดขวางทางสวรรค์และนิพพาน เป็นต้น และใช้
นำหน้าคำอ่ืนๆ เช่น กถามรรค ทางแห่งกถา ลาดเลาแห่งกถา แนวทางแห่งคำพูด; 
กถาวัตถุ เรื่องที่ควรพูด เรื่องท่ีควรนำมาสนทนากันในหมู่ภิกษุ; อัปปิจฉกถา(เรื่อง
ความมักน้อย) เป็นต้น;  ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุรูปไหนหนอท่ีภิกษุเพ่ือน
พรหมจารีในทอ้งถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่า  ตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสันตุฏฐิกถา
(เรื่องความสันโดษ)แก่ภิกษุ ‘ตนเองเป็นผู้มักน้อย และกล่าวอัปปิจฉกถา(เรื่องความ
มักน้อย)แก่ภิกษุท้ังหลายตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวปวิเวกกถา(เรื่องความสงัด)แก่
ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลแีละกลา่วอสังสัคคกถา(เรื่องความไม่คลุกคลี)แก่
ภิกษุทั้งหลาย ตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าววิริยารัมภกถา(เร่ืองการ
ปรารภความเพียร)แก่ภิกษุท้ังหลาย ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล และกล่าวสีล
สัมปทากถา(เรือ่งความสมบูรณ์ด้วยศีล)แก่ภิกษุท้ังหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย
สมาธิและกล่าวสมาธิสัมปทากถา(เรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ)แก่ภิกษุท้ังหลาย   
ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวปัญญาสมัปทากถา(เรื่องความสมบูรณ์ด้วย
ปัญญา)แก่ภิกษุท้ังหลาย ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและกล่าววิมุตติสัมปทากถา
(เรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติ)แก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติ
ญาณทัสสนะกล่าววิมุตติญานทัสสนสัมปทากถา(เรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติ
ญาณทัสสนะ)แก่ภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้ให้โอวาท แนะนำช้ีแจงให้เ ท่านพระปุณณมัน
ตานีบุตรเป็นผู้ท่ีพวกภิกษุเพ่ือนพรหมจารีท้องถิ่นยกย่องอย่างนั้น  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/
๒๕๒/๒๗๓) 

กถาปวัตติสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้การสนทนาดำเนินไปได้  โดยพระสูตรน้ีมีเน้ือหาสาระว่า  
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  การสนทนาดำเนินไปได้ด้วยฐานะ  ๓ 
ประการ  คือ  (๑)  บคุคลผู้แสดงธรรมรูแ้จ้งอรรถและรู้แจ้งธรรม  (๒) บุคคลผู้ฟัง
ธรรมรู้แจ้งอรรถและรู้แจ้งธรรม  (๓) บุคคลผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมท้ัง ๒ ฝ่ายรู้
แจ้งอรรถและรู้แจ้งธรรม(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๔/๒๐๗) 

กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่ง :เรื่องราวเกี่ยวกับข้อประพฤติปฏิบัติท่ีมีอานิสงส์มากถ้าปฏิบัติตาม
คือสามารถขัดเกลาจิตใจให้บรรลุธรรมได้  มี ๑๐  อย่าง  คือ (๑) อัปปิจฉกถา  เรื่อง
ความมักน้อย  (๒) สันตุฏฐิกถา เรื่องความสันโดษ (๓) ปวิเวกกกถา  เรื่องความสงัด 
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(๔) อสังสคัคกถา เรื่องความไม่คลุกคลี (๕) วิริยารัมภกถา เรื่องการปรารภความเพียร  
(๖) สลีกถา เรือ่งศีล (๗) สมาธิกถา  เรื่องสมาธิ  (๘) ปัญญากถา  เรือ่งปัญญา  (๙) 
วิมุตติกถา  เรื่องวิมุตติ (๑๐) วิมุตติญาณทัสสนกถา เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติ 
กถาทั้ง  ๑๐ อย่างนี้เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต  เป็นไปเพ่ือความเบื่อ
หนา่ยอย่างเดียว  เพ่ือคลายกำหนัด  เพ่ือดับ  เพ่ือสงบระงับ  เพ่ือรู้ย่ิง  เพ่ือตรัสรู้  
และเพ่ือนิพพาน ภิกษุผู้ประกอบด้วยกถาเป็นเคร่ืองขัดเกลาอย่างย่ิงน้ี  ถ้าเจโตวิมุตติ
ยังไม่แก่กล้ากจ็ะแก่กล้าย่ิงขึน้  (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๔, องฺ.ปญฺจก.  ๒๒/๙๐/
๑๖๐-๑๖๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒,ข.ุม.  ๒๙/๘๕/๒๕๗-๒๕๘) 

กถาวัตถุ : เรื่องที่ควรพูด, เรื่องที่ควรนำมาสนทนากัน ; เป็น ๑ ในธรรมมีประเภทละ ๓ ๆ ที่
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบแล้ว คือ กถาวัตถุ ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) ปรารภส่วน
อดีต กล่าวถ้อยคำว่า กาลที่ล่วงไปแล้วได้มีแล้วอย่างน้ี (๒) ปรารภส่วนอนาคต กล่าว
ถ้อยคำว่า กาลท่ียังไม่มาถึงจักมีอย่างน้ี (๓) ปรารภกาลส่วนท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใน
บัดน้ี กล่าวถ้อยคำว่า กาลท่ีเกิดขึ้นขั้นเฉพาะหน้าบัดน้ี เป็นอยู่อย่างนี้;  เรื่องท่ีควร
พูด เรื่องที่ควรนำมาสนทนากันในหมู่ภิกษุ ๑๐ ประการ ได้แก่ (๑) อัปปิจฉกถา เรื่อง
ความมักน้อย ถ้อยคำท่ีชักชวนให้มีความปรารถนาน้อย (๒) สันตุฏฐิกถา เรื่องความ
สันโดษ ถ้อยคำท่ีชักนำให้มคีวามสันโดษ ไม่ชอบฟุ้งเฟ้อหรือปรนเปรอ (๓) ปวิเวก
กถา เรื่องความสงัด ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายใจ (๔) อสังสัคคกถา เร่ืองไม่
ความไม่คลุกคลี ถ้อยคำท่ีชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ (๕) วิริยารมัภกถา เรื่อง
การปรารภความเพียร ถ้อยคำที่ชักนำให้มุง่มั่นทำความเพียร (๖) สลีกถา เร่ืองศีล 
ถ้อยคำท่ีชักนำให้ต้ังอยู่ในศีล (๗) สมาธิกถา เรื่องสมาธิ ถ้อยคำท่ีชักนำให้ทำจิตต้ังมั่น 
(๘) ปัญญากถา เรื่องปัญญา ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา (๙) วิมุตติกถา เรื่องวิมุตติ 
ถ้อยคำท่ีชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ (๑๐) วิมุตติญาณทัสสนกถา 
เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติถ้อยคำท่ีชักนำให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ความเห็น
ในภาวะท่ีหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์; เป็นช่ือของคัมภีร์ๆ หนึ่งในอภิธรรมปิฎก 
ท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่า อภิธรรม ๗ คัมภีร ์ได้แก่ (๑) ธัมมสังคิณี (๒) วิภงัค์ (๓) ธาตุ
กถา (๔) ปุคคลบัญญัติ (๕) กถาวัตถุ (๖) ยมก (๗) ปัฏฐาน  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๗๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๘/๒๗๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๕/
๒๕๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๖/๕๗๐,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๗๗/๔๓๗,อภิ.ป.(ไทย) ๓๗/
๗๒๑/๗๖๙,อภิ.ป.(ไทย) ๓๗/๗๒๒/๗๗๐,วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๒)  

กถาวัตถุสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเรื่องควรพูด ๓ ประการ  ในพระสูตรน้ีมีใจความสรุปว่า  พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  กถาวัตถุ  ๓ ประการ  คือ  (๑) ควรพูดถึงแต่เรื่องที่
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เป็นจริงในอดีต  (๒) ควรพูดถึงแต่เรื่องที่จักเป็นจริงในอนาคต (๓) ควรพูดถึงแต่เรื่อง
ท่ีกำลังเป็นจริงในปัจจุบัน เร่ืองที่ควรพูดนี้  ๓  ประการน้ีใช้เป็นเครื่องกำหนดว่า  
ผู้ใดที่ควรพูดด้วยและไม่ควรพูดด้วย    (องฺ.ติก. ๒๐/๖๘/๒๗๐)  

กถาวัตถุสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยกถาวัตถุ (สูตรท่ี ๑) หมายถึงเรื่องที่ภิกษุควรนำมาสนทนากัน;  
มีข้อความอธิบายสรุปว่าพระผู้มีพระภาคได้ยินภิกษุสนทนากันเรื่องติรัจฉานกถา
ต่างๆ จึงตรัสสอนว่าติรัจฉานกถา  ๒๘ เรื่อง เป็นเรื่องที่ภิกษุไม่ควรนำมาสนทนากัน 
คือ (๑) ราชกถา  เรื่องพระราชา  (๒) โจรกถา  เรื่องโจร  (๓) มหามตัตกถา  เรื่อง
มหาอำมาตย์  (๔) เสนากถา  เรื่องกองทัพ  (๕) ภยกถา  เร่ืองภัย  (๖) ยุทธกถา  
เรื่องการรบ  (๗) อันนกถา  เรื่องข้าว  (๘) ปานกถา  เร่ืองน้ำ  (๙) วัตถกถา  เรื่องผ้า  
(๑๐) สยนกถา  เรื่องที่นอน  (๑๑) มาลากถา  เรื่องดอกไม ้ (๑๒) คันธกถา เรื่องของ
หอม  (๑๓) ญาติกถา  เรื่องญาติ  (๑๔) ยานกถา  เรื่องยาน  (๑๕) คามกถา  เรื่อง
บ้าน  (๑๖) นิคมกถา  เรื่องนิคม  (๑๗) นครกถา  เรื่องเมืองหลวง  (๑๘) ชนปทกถา  
เรื่องชนบท  (๑๙) อิตถีกถา  เรื่องสตรี  (๒๐) ปุรสิกถา  เรื่องบุรุษ  (๒๑) สูรกถา  
เรื่องคนกล้า  (๒๒) วิสิขากถา  เรื่องตรอก  (๒๓) กมุภัฏฐานกถา  เรื่องท่าน้ำ  (๒๔) 
ปุพพเปตกถา  เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว  (๒๕) นานัตตกถา  เร่ืองเบ็ดเตล็ด  (๒๖) โล
กักขายิกะ  เรือ่งโลก  (๒๗) สมุททักขายิกะ  เรื่องทะเล  (๒๘) อิติภวาภวกถา  เรื่อง
ความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้น  โดยทรงสอนให้นำกถาวัตถุ  ๑๐  ประการมา
สนทนากัน คอื (๑) อัปปิจฉกถา เรื่องความมักน้อย  (๒) สันตุฏฐิกถา เรื่องความ
สันโดษ (๓) ปวิเวกกถา เรื่องความสงัด  (๔) อสังสัคคกถา  เรื่องความไม่คลุกคล ี (๕) 
วีริยารัมภกถา  เรื่องการปรารภความเพียร  (๖) สีลกถา  เรื่องศีล  (๗) สมาธิกถา  
เรื่องสมาธิ  (๘) ปัญญากถา  เรื่องปัญญา  (๙) วิมุตติกถา  เรื่องวิมตุติ  (๑๐) วิมุตติ
ญาณทัสสนกถา  เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติ  ในสูตรท่ี ๑  ทรงเน้นว่าถ้าสนทนา
กถาวัตถุเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะมีเดชานุภาพมาก (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๐)  

กถาวัตถุสูตร (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยกถาวัตถุ  (สตูรท่ี ๒)  หมายถึงเรื่องที่ภิกษุควรนำมาสนทนา
กัน;มีข้อความอธิบายสรุปว่า พระผู้มีพระภาคได้ยินภิกษุสนทนากันเรื่องติรัจฉานกถา
ต่างๆ    จึงตรัสสอนว่าติรัจฉานกถา  ๒๘  เรื่อง เป็นเร่ืองที่ภิกษุไม่ควรนำมาสนทนา
กัน มีราชกถา  เรื่องพระราชา  เป็นต้น โดยทรงสอนให้นำกถาวัตถุ  ๑๐  ประการมา
สนทนากัน คอื (๑) อัปปิจฉกถา เรื่องความมักน้อย  (๒) สันตุฏฐิกถา เรื่องความ
สันโดษ (๓) ปวิเวกกถา เรื่องความสงัด  (๔) อสังสัคคกถา  เรื่องความไม่คลุกคล ี (๕) 
วีริยารัมภกถา  เรื่องการปรารภความเพียร  (๖) สีลกถา  เรื่องศีล  (๗) สมาธิกถา  
เรื่องสมาธิ  (๘) ปัญญากถา  เรื่องปัญญา  (๙) วิมุตติกถา  เรื่องวิมุตติ  (๑๐) วิมุตติ



 

๑๙๖ 
 

 

ญาณทัสสนกถา  เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติ  ทรงเน้นว่าถ้าสนทนากถาวัตถุเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้วสามารถปฏิบัติตามท่ีพูดได้จะได้รับการสรรเสริญ  (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๖๙/๑๕๐,๗๐/๑๕๓) 

กถาสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกถาเคร่ืองขัดเกลากิเลส  ในพระสูตรนี้มีใจความสรุปว่า  พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  ถ้าภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕  ประการน้ี  คือ  (๑) มี
กิจธุระน้อย  เลี้ยงง่าย  สันโดษ  (๒) มีอาหารน้อย  ไม่เห็นแก่ปากท้อง  (๓) มีการ
หลับน้อย  หมัน่ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยู่  (๔) เป็นพหูสูต  ทรงสตุะ  สั่งสมสุ
ตะ  (๕) พิจารณาจิตตามท่ีหลุดพ้นแล้ว ครัน้เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู่ ไม่นาน
ย่อมบรรลุอกุปปธรรม(พระอรหัตตผล) (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.ปญฺจก.อ.
(บาล)ี  ๓/๙๔-๙๕/๔๔) 

กทริยตา  : ความตระหน่ี ในที่นี้หมายถึงความตระหน่ีจัด; เป็นหน่ึงในกิเลส ๑๔ อย่าง ท่ีสนัง
กุมารพรหมตรสัตอบแก่มหาโควินทพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าเรณุ ได้แก่ (๑) โกธะ 
ความโกรธ (๒) โมสวัชชะ การพูดเท็จ (๓) นิกติ การโกง (๔) โทพภะ การประทุษร้าย
มิตร (๕) กทรยิตา ความตระหนี่ (๖) อติมานะ ความดูหมิ่น (๗) อุสุยา ความริษยา 
(๘) อิจฉา ความปรารถนา (๙) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย (๑๐) ปรเหฐนา การ
เบียดเบียนผู้อ่ืน (๑๑) โลภะ ความอยากได้ (๑๒) โทสะ ความคิดประทุษร้าย (๑๓) 
มทะ ความมัวเมา (๑๔) โมหะ ความหลง   (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘)  

กทลิผลทายกเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกทลิผลทายกเถระ  ; มีข้อความอธิบายสรุปว่า  
ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑  ท่านได้ถวายผลกล้วยแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าสิขี  
เพราะผลแห่งทานนั้น  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายน้ีได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๗/๕๗๐) 

กทัมพปุปผิยเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ โดยมีช่ือซ้ำกัน  ๒  แห่ง  คือ
ในพันธุชีวกวรรค  และในมณัทารปุปผิยวรรค; มีข้อความอธิบายสรุปว่า  ในอดีตชาติ
กัปท่ี๙๑ท่านพระกทัมพปุปผยิเถระได้นำดอกกระทุ่มไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปัสสี  เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ;  ในอดีตชาติกัปท่ี  ๙๔  ท่านพระกทัมพปุปผิยเถระได้
ใช้ดอกไม้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า  ๗  พระองค์  เพราะผลแห่งการบูชานั้น  ท่านไม่
รู้จักทุคติเลย  ในกัปท่ี  ๙๒  ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ๗  ชาติ  ในชาติ
สุดท้ายนี้ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๐/๕๔๖,ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๓๐/๓๒๒) 



 

๑๙๗ 
 

 

กทัมพะ, ภูเขา  : ช่ือภูเขาแห่งหน่ึงอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์  มีพระปัจเจกพุทธเจ้า  ๗  องค์  
อาศัยอยู่ท่ีข้างภูเขาน้ี  โดยพระสัตตกทัมพปุปผิยเถระได้เล่าอดีตชาติของตนว่า  ได้
นำดอกกระทุ่มจำนวน  ๗  ดอก  ประนมมอืโปรยบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าท้ัง ๗ องค์
ท่ีอาศัยอยู่ข้างภูเขากทัมพะ  ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยกุศล  ด้วยกรรมและเจตนาที่ต้ังม่ันไว้
ดี  เม่ือละกายมนุษย์ก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๖๑-๖๓/๔๐)  

กบิลดาบส  : ดาบสช่ือว่ากบิล เป็นดาบสท่ีอยู่ในดงไม้สักกะประเทศหิมพานต์  ; มีข้อความว่า พระ
ราชบุตรและพระราชบุตรี ของพระเจ้าโอกกากราชพากันไปสร้างพระนครใหมใ่นที่อยู่
ของกบิลดาบส  ครั้นได้สร้างพระนครแล้ว จึงขนานนามพระนครนี้ว่ากบิลพัสด์ุ (ที่
หรือที่ดินของกบิลดาบส)โดยอาศัยช่ือของกบิลดาบสเจ้าของถิ่นเดิมเป็นนิมิต 
ภายหลังกษัตริย์ท้ัง ๔ พระองค์นั้นเกรงจะเสื่อมเสียขัตติยวงศ์ หากจะไปอภิเษกสมรส
ด้วยกษัตริย์อ่ืน ด้วยพระโอรสที่เกิดมาจะไม่เป็นอุภโตสุชาติ คือ เกิดจากมารดาและ
บิดาดีไม่พร้อมท้ังสองฝ่าย ดีเฉพาะบิดาฝ่ายเดียว จึงได้อภิเษกสมรสด้วยเจ้าหญิงท้ัง 
๔ ผู้เป็นกนิฏฐภคินี ยกขึ้นเป็นอัครมเหสีสืบราชสันตติวงศ์  ในสังกิจจชาดก มีเรื่อง
เล่าว่า พระเจ้าพรหมทัตได้เสด็จไปหาสังกิจจฤษท่ีีทายปัสสอุทยาน สนทนาเป็นที่พอ
พระทัยแล้ว ทรงสอบสามกรรมท่ีเป็นบาปว่า คนผู้ประพฤติล่วงธรรมเม่ือตายแล้วจะ
ไปสู่คติอย่างไร  ท่านสังกิจจฤษีตอบว่า  คนประพฤติล่วงธรรม  เม่ือตายไปจะสู่นรก  
๘  ขุม คนท่ีกล่าวล่วงเกินฤษีผูส้ำรวม  มีตบะก็ตกนรกเหมือนกัน  จากน้ันได้เล่า
เรื่องที่กบิลดาบสผู้มีฤทธ์ิมาก  ได้สาปพระเจ้าเจจะ  ผู้ทรงเหาะไปในอากาศ  ให้เป็นผู้
เสื่อมฤทธ์ิ  เพราะสาเหตุท่ีไปล่วงเกินท่าน  จนกระทั่งภายหลังพระเจ้าเจจจะได้ถูก
แผ่นดินสูบถึงสิ้นพระชนม์ (ขุ.ชา. ๒๘/๙๘/๔๙)  

กบิลพราหมณ ์ : พราหมณ์ช่ือว่ากบิละ อาศัยอยู่ในมัททชนบท นครสากละ  มีภรรยาช่ือว่าสุจิมตี 
พระภัททกาปิลานีเถรีเล่าเรื่องในอดีตของตนว่าครั้งหน่ึงเกิดเป็นธิดาของกบิล
พราหมณ์  ผู้อยู่ในมัททชนบท นครสากละที่ประเสริฐ  และมีมารดาช่ือว่าสุจิมตี  (ขุ.
ชา. (๒๗/๓๐๐/๔๙๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๐๐/๔๙๔) 

กบิลพัสดุ์, กรงุ : ช่ือเมืองๆ หน่ึงซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะหรือศากยะ เมืองที่กษัตริย์
ศากยะปกครองตลอดมาจนถึงสมัยของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นเมืองที่เจ้าชายสิทธัตถะ
เจริญเติบโตและประทับอยู่ก่อนที่จะเสด็จออกผนวช กบิลพัสด์ุ แปลว่า ท่ีอยู่ของกบิล
ดาบส เพราะบริเวณน้ีเคยเป็นที่อยู่อาศัยของดาบสช่ือว่ากบิล พวกเจ้าศากยะได้มา
จับจองสร้างเมืองและต้ังช่ือว่ากบิลพัสด์ุ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่กบิลดาบส ต่อมาเมื่อ
พระเจ้ามหานามะขึ้นครองราชย์ เกิดวิวาทกับพระเจ้าวิฑูฑภะกษัตริย์แห่งแคว้นโกศล 
พระเจ้าวิฑูฑภะได้ยกทัพเข้าตีเมืองกบิลพัสด์ุ จับเจ้าศากยะฆ่าและเผาเมืองกบิลพัสด์ุ



 

๑๙๘ 
 

 

เสียปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนตอนเหนือของประเทศอินเดีย  (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๕๗๖/๑๐๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๓/๒๘๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๕/
๑๗๗,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๓/๒๔๕,องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๕๑/๓๓๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๑/๔๑๐,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๓/๗๑๙) 

กบิลพัสดุ์, เขตกรุง  : ช่ือของเมืองๆหน่ึงซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะหรือศากยะ, มีข้อความที่
พระอานนท์เล่าว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีป่ามหาวัน  เขตกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้น
สักกะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ซึง่ล้วนเป็นพระอรหันต์มีเหล่า
เทวดาจำนวนมากจาก ๑๐ โลกธาตุมาประชุมกันเพ่ือเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเย่ียม
ภิกษุสงฆ์ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๓๖/๑๗๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๓๙/๑๗๙)  

กบิลพัสดุ์, ชาว : ช่ือเรียกประชากรหรือพลเมืองที่อยู่ในกรุงกบิลพัสด์ุ ชาวกบิลพัสด์ุมีผิวสีเหลือง  
อาชีพทำนา  โดยกรุงกบิลพัสด์ุเป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๓๖/๑๗๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๓๙/๑๗๙)  

กบิลรัฐ :  ช่ือแคว้นๆ หน่ึง มีเมืองหลวงช่ือว่าอุตตรปัญจาละ  มีพระราชาพระนามว่าปัญจาละ
ปกครอง  พระมเหสีของพระองค์ไม่ปรากฏพระนาม  ได้คลอดพระโอรส  แต่ก็ถูก
ยักษิณีผู้เป็นศตัรูในภพก่อนของพระนาง  มาจับพระโอรสไปกินถึง  ๒  ครั้ง  ครั้งท่ี ๓  
พระนางได้ประสูติพระโอรสอีก  ยักษิณีก็เข้ามาจับพระโอรสเพ่ือจะกินอีก  แต่ยังไม่
ทันได้ทำอะไร  เพราะพวกทหารได้เข้ามา  ยักษิณีจึงจับพระโอรสน้ันหนีไป  ส่วน
พระโอรสหิวนมนึกว่ายักษิณีเป็นแม่จึงเอาปากดูดนมของนางยักษิณี  นางยักษิณีเกิด
ความรักเด็ก  ฆ่าไม่ลง  จึงพาเด็กไปเลี้ยงดูท่ีป่าช้า หาเน้ือมนุษย์มาให้เด็กกิน เด็กไม่รู้
ว่าตนเองเป็นมนุษย์จึงได้กินเนื้อท่ียักษ์เอามาให้  ครัน้เติบโตก็ติดใจเน้ือมนุษย์ จึง
เที่ยวหาเน้ือมนุษย์มากินเป็นอาหารภายหลังยักษิณีได้ไปรับใช้ท้าวเวสวรรณมหาราช
(หัวหน้ายักษ์)และตายในท่ีน้ันฝ่ายพระมเหสีของพระราชาก็ได้คลอดพระโอรสอีกหน่ึง
พระองค์  และพระปยูรญาติได้ขนานพระนามให้ว่าชยัททิสกุมาร  เพราะเกิดขึ้น
มาแลว้ชนะนางยักษิณีผู้เป็นศัตรู (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๙๔-๙๕/๕๕๓,ขุ.ชา.อ.(บาลี)  
๗/๑๖๔)   

กปิชาดก  :  ชาดกว่าด้วยการเข้าใจผิดว่าลิงเป็นฤษี; พระศาสดาขณะประทับอยู่ ณ เชตวันมหา
วิหาร ทรงพระปรารภภิกษุหลอกลวงรูปหน่ึง ตรัสชาดกน้ีไว้  โดยมีข้อความอธิบาย
สรุปว่า  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์  ออกบวชเป็นฤษีได้ฌานโลกีย ์ 
พร้อมกับบุตรชาย ฤษีลกูชายถูกลิงปลอมเป็นฤษี  มีความสงสารจึงกลา่วกับดาบสผู้
เป็นบิดาว่าฤษีนี้ยินดีในความสงบและความสำรวมถูกความหนาวเบียดเบียน จึงควร
เชิญให้เข้ามาในบรรณศาลา ท่านจึงสอนบุตรว่า ผู้น้ีไม่ใช่ฤษีผู้ยินดีความสงบและ



 

๑๙๙ 
 

 

ความสำรวมแต่มันเป็นลิงท่ีห้อยโหนไปตามก่ิงมะเด่ือ มันเป็นสัตว์เลวทรามลามก  มัก
ประทุษร้าย ถา้มันเข้ามาก็จะทำลายบรรณศาลานี้ จึงให้ไล่มันออกไป  (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๗/๒๐๐/๑๑๙)  

กปิฏฐผลทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกปิฏฐผลทายกเถระ;มีข้อความอธิบายสรุปว่า
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี  เพราะผล
แห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายน้ีได้บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคุณ
วิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗/๒๐๒) 

กปิลมัจฉวัตถุ  : เรื่องปลากปิละ;  มีข้อความสรุปว่า  ภิกษุกปิละตายไปเกิดในนรก   ไหม้ในนรกสิ้น
พุทธันดรหนึ่งแล้ว ต่อมาบังเกิดเป็นปลาใหญ่ในแม่น้ำอจิรวดี มีสีเหมือนทองคำ   มี
ปากเหม็นด้วยเศษแห่งวิบาก วันหนึ่งบุตรชาวประมงผู้เป็นสหายกันปรึกษากันว่า 
“เราจักจับปลา”จึงถือเครื่องจับสัตว์น้ำมีแหเป็นต้น  ทอดไปในแม่นำ้ปลาน้ันได้เข้า
ไปสู่ภายในแหของคนเหล่านั้น ชาวบ้านประมงทั้งหมดเห็นปลานั้นแลว้  ได้ส่งเสียง
เอ็ดอึงว่า“ลูกของพวกเราเมื่อจับปลาครั้งแรก  ก็จับได้ปลาทอง,  คราวน้ี  พระราชา
จักพระราชทานทรัพย์แก่เราอย่างเพียงพอ” ได้เอาปลาใส่เรือไปสูพ่ระราชสำนัก  
พระราชาทอดพระเนตรเห็นปลาน้ันจึงตรัสถามว่า  “น่ันอะไร” พวกเขาได้กราบทูล
ว่า  “ปลา  พระเจ้าข้า” พระราชาทอดพระเนตรเห็นปลามีสีเหมือนทองคำ ทรงดำริ
ว่า “พระศาสดาจักทรงทราบเหตุท่ีปลานั่นมีสีเป็นสีทอง” รับสั่งให้คนถือปลา  เสด็จ
ไปสำนักพระผู้มีพระภาคเม่ือปลาพออ้าปากเท่าน้ัน พระเชตวันท้ังสิ้นได้มีกลิ่นเหม็น
เหลือเกิน  พระราชาทูลถามพระศาสดาถึงสาเหตุของปลา พระศาสดาตรัสว่า “ปลา
น้ีเคยเป็นภิกษุช่ือกปิละ  เป็นพหูสูต  มีบรวิารมาก ในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาค
พระนามว่ากัสสปะ  ถูกความทะยานอยากในลาภครอบงำแล้วด่าบริภาษพวกภิกษุผู้
ไม่เช่ือถือคำของตน  ทำพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะให้เสื่อม
ลงแล้ว  เขาบังเกิดในอเวจีด้วยกรรมน้ันแล้ว  บัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเศษแห่งวิบาก 
แต่เพราะผลกรรมที่เธอบอกพระพุทธวจนะ  กล่าวสรรเสริญคณุพระพุทธเจ้าสิ้นกาล
นานจึงได้อัตภาพมีสีเหมือนทองคำและเพราะผลกรรมที่เธอได้ด่าบริภาษภิกษุ
ท้ังหลาย  กลิน่เหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของเธอ  (ขุ.ธ.อ.(บาลี)  ๘/๓๘๗);  มีข้อความ
อธิบายสรุปว่า  พระผู้มีพระภาคตรัสคาถาแก่บริษัท ๔  ว่า  ตัณหาย่อมเจริญแก่
มนุษย์ผู้ประพฤติประมาท  เหมือนเถาย่านทรายเจริญอยู่ในป่า  เขาย่อมเร่ร่อนไปมา  
เหมือนวานรที่ต้องการผลไม้  เที่ยวเร่ร่อนไปมาในป่าฉะน้ัน (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๓๔/
๑๓๗) 



 

๒๐๐ 
 

 

กปิลราชจริยา  :จริยาของพญาวานร ; มีข้อความอธิบายสรุปว่า พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า  พระองค์ทรง
บำเพ็ญสัจจบารมีในสมัยที่เกดิเป็นพญาวานรได้กระโดดเหยียบศีรษะจระเข้ที่หลอก
จะกินตับ  ข้ามไปฝั่งโดยไม่เป็นอันตราย  และได้ฝึกสัจจะที่ว่าจะโดด  แล้วโดดไปตาม
สัจจะน้ัน  น้ีเป็นสัจจบารมี (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๗/๗๖๖) 

กปิละ,แคว้น : ช่ือแคว้นในอดีต  ท่ีอุดมม่ังคัง่มพีาหนะมากมาย  ; มีข้อความอธิบายสรุปว่า  ครั้ง
หนึ่งมโหสธบัณฑิตได้สร้างพระราชรนิเวศน์ถวายพระเจ้าวิเทหะทรงปกครองเมืองมิถิ
ลา; ดังข้อความท่ีพระบรมศาสดาตรัสว่า  มโหสธบัณฑิตได้ไปยังเมืองอันน่าร่ืนรมย ์
ของพระเจ้าปัญจาละก่อน เพ่ือสร้างพระราชนิเวศน์  ถวายพระเจ้าวิเทหะผู้ทรงยศ 
ครั้นได้สร้างพระราชนิเวศน์ถวายแด่พระเจ้าวิเทหะผู้ทรงยศ แล้วภายหลังจึงได้ส่งทูต
ไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหะผู้ครองกรุงมิถิลาทูลเชิญพระองค์เสด็จมายังพระราช
นิเวศน์   พระราชาจึงเสด็จไปพร้อมด้วยจตุรงคเสนา  เพ่ือทอดพระเนตรเมืองเจริญ
ท่ีมโหสธบัณฑติสร้างถวาย  ในแคว้นกปิละซึ่งมีพาหนะนับไม่ถ้วน เมื่อเสด็จไปถึง  
พระองค์ทรงส่งพระราชสาส์นไปถวายพระเจ้าพรหมทัตว่า  หม่อมฉันจะมาเพ่ือถวาย
บังคมพระยุคลบาทของพระองค์  ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระธิดา ผู้ทรงความ
งามทั่วท้ังองค์  ประดับด้วยเคร่ืองอลังการทำด้วยทองคำ แห่ห้อมล้อมด้วยหมู่นาง
ข้าหลวง  ให้เป็นมเหสีของหม่อมฉัน ณ  บัดน้ีเถิด  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๖๓๘/๒๘๒) 

กปิละ,ภิกษุ  : ช่ือของภิกษุรูปหน่ึงชาวกรุงโกสัมพี  ; มีข้อความอธิบายสรุปว่า  ท่านเป็นเพ่ือนของ
ภิกษุช่ือปัณฑุกะที่อยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้าน  ในกรุงโกสัมพี  วันหน่ึงเพ่ือนของท่านได้
เดินทางจากหมู่บ้านมาหาท่านที่กรุงโกสัมพี ระหว่างเดินทางข้ามแม่น้ำ  เปลวมันข้น
หลุดออกจากมือของพวกคนฆ่าหมูลอยมาติดที่เท้า  ท่านปัณฑุกะจึงเก็บไว้ด้วยต้ังใจ
ว่าจะคืนให้เจ้าของ  แต่พวกเจ้าของกลับกล่าวหาว่าท่านไม่เป็นพระ  เพราะเก็บของที่
เจ้าของไม่ได้ให้ และในระหว่างเดินทางข้ามน้ำนั้นหญิงเลีย้งโคคนหน่ึงพบท่าน  จึง
ชวนเสพเมถุนธรรม  ท่านคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นพระแล้ว  จึงเสพเมถุนกับหญิงเลี้ยงโค
พอเดินทางถึงโกสัมพีก็เล่าเรื่องให้พวกภิกษุฟังพวกภิกษุจึงกราบทูลให้พระพุทธเจ้า
ทรงทราบ  พระพุทธองค์ตรัสว่า  ไม่เป็นอาบัติเพราะถือเอาเปลวมันข้นท่ีเจ้าของ
ไม่ได้ให้เหตุท่ีต้ังใจจะคืนให้เจ้าของแต่เป็นอาบัติปาราชิกเพราะเสพเมถุนธรรม (วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๑๖๐/๑๓๒) 

กปิวันตะ, เมือง : ช่ือเมืองๆ หน่ึง  ในอุตตรกุรุทวีปต้ังอยู่ทางทิศเหนือ  มีท้าวเวสวัณมหาราชทรง
เป็นผู้ปกครอง ; มีข้อความอธิบายว่า  อุตตรกุรุทวีปเป็นรมณียสถาน มีภูเขาหลวงช่ือ
สิเนรุ แลดูงดงาม ต้ังอยู่ทางทิศใด  พวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตตรกุรุทวีปนั้น ไม่ยึดถือสิ่ง
ใดว่าเป็นของตน    ไม่ถอืครอง  มนุษย์เหล่าน้ันไม่ต้องหว่านพืช ไม่ต้องนำไถออกไถ 



 

๒๐๑ 
 

 

หมู่มนุษย์บริโภคข้าวสาลีอันผลิผลในท่ีที่ไมต้่องไถพวกเขาหุงข้าวสาลีอันไม่มีรำ    ไม่
มีแกลบ  บริสทุธ์ิ มีกลิ่นหอม    มีเมล็ดเป็นข้าวสาร บนเตาอันปราศจากควันและ
ถ่าน  แล้วบริโภคโภชนะจากที่น้ัน   พวกเขาใช้แม่โคแทนม้ากีบเด่ียว  แล้วเท่ียวไปสู่
ทิศน้อยทิศใหญ่  ใช้สัตว์เลี้ยงแทนม้ากีบเด่ียว แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ ่ ใช้หญิง
เป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทศิน้อยทิศใหญ ่ ใช้ชายเป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อย
ทิศใหญ่  ใช้เด็กหญิงเป็นพาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่  ใช้เด็กชายเป็น
พาหนะ แล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ พระสนมทั้งหลายของท้าวมหาราชน้ันก็ขึ้นสู่
ยานเหล่าน้ัน ตามห้อมล้อมไปทุกทิศ  ยานช้าง ยานม้า ยานทิพย์  ปราสาท  และวอ 
บังเกิดแก่ท้าวมหาราชผู้มียศท้าวเธอทรงมีเมืองหลายเมืองที่สร้างในอากาศ คือเมือง
อาฏานาฏา    เมืองกุสินาฏา เมืองปรกุสินาฏา เมืองนาฏปริยา เมืองปรกุสิฏนาฏา  
ทางทิศเหนือ    มีเมืองกปีวันตะ  และมีอีกเมืองหนึ่งช่ือชโนฆะ อีกเมืองหน่ึงชื่อนวนว
ติยะ  และมีอีกเมืองหน่ึงช่ืออัมพรอัมพรวติยะ   มีราชธานีช่ืออาฬกมันทา  (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๑/๒๔๐)  

กโปตกชาดก  : ชาดกว่าด้วยนกพิราบโพธิสัตว์ ; ชาดกน้ีพระผู้มีพระภาคทรงปรารภภิกษุโลเลรูปหน่ึง  
ตรัสไว้ขณะที่ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน โดยมีข้อความอธิบายสรุปว่า  พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นนกพิราบ  ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์กาผู้ตกยาก  บินออกไปหากิน
ข้างนอก ส่วนนกกามีสินัยไม่ดีชอบไปลักขโมยของคนกิน  จึงถูกพ่อครัวจับได้แล้ว
ถอนขนทาด้วยผงเมล็ดผักกาดผสมกากเปรยีง  นกพิราบโพธิสัตว์กลับมาเห็นกาเป็น
เช่นนั้นจึงกล่าวสอนว่า เจ้าจักประสบความช่ัวร้ายเช่นน้ีอีกเพราะปกติของเจ้าเป็น
เช่นนั้น อาหารของมนุษย์เป็นของที่นกไม่ควรกิน (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๓๕/๒๒๔)  

กโปตกันทราวิหาร  : วิหารท่ีสร้างใกล้ซอกเขาที่มีนกพิราบอาศัยอยู่จำนวนมาก อยู่ในกรุงราชคฤห ์ 
; มีข้อความอธิบายว่า  ขณะท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีกลันทกนิวาปสถาน  ใกล้
กรุงราชคฤห์  ท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอาศัยอยู่ท่ีกโปตกันทราวิหาร
โดยพระสารีบุตรได้บำเพ็ญเพียรอยู่ในที่กลางแจ้งในคืนเดือนหงาย  ในขณะน้ันยักษ ์ 
๒  ตนอยู่ในทีน่ั้นด้วย  ด้วยความคึกคะนอง  ยักษ์ตนหนึง่ได้พูดโอ้อวดกับยักษ์เพ่ือน
ว่าจะไปตีศีรษะของพระสารีบุตรให้ตาย  ถึงยักษ์เพ่ือนห้ามอยู่ก็ไม่ฟัง  จึงได้ไปตี
ศีรษะของพระสารีบุตร แต่พระสารีบุตรมิได้เป็นอะไรเลย และไม่ได้มีอาการหว่ันไหว  
ฝ่ายพระมหาโมคคัลลานะเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตาทิพย์ จึงเข้าไปถามพระสารีบุตรว่า
เป็นอย่างไรบ้างท่ียักษ์มาตีศีรษะ พระสารีบุตรตอบว่าไม่เป็นอะไร เพียงแต่มีทุกข์ท่ี
ศีรษะนิดหน่อย พระมหาโมคคัลลานะกล่าวยกย่องว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างย่ิง
เพราะว่ายักษ์น้ันได้ทำการตีด้วยพละกำลังมาก  สามารถทำลายภูเขาใหญ่และช้างที่



 

๒๐๒ 
 

 

สูงถึง ๗-๘ ศอกให้ทำลายได้ แต่ท่านพระสารีบุตรมิได้เป็นอะไรเลย  ฝ่ายพระผู้มีพระ
ภาคได้สดับการสนทนาของพระเถระท้ังสองด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ ทรงเปล่งอุทาน
วา “จิตของผู้ใดเปรียบด้วยภูเขาหิน ต้ังมั่นไม่หว่ันไหว  ไมก่ำหนัดในอารมณ์เป็นท่ีต้ัง
แห่งความกำหนัด  ไม่โกรธเคืองในอารมณ์เป็นท่ีต้ังแห่งการโกรธเคือง  จิตของผู้ใด
อบรมดีแล้วแลว้อย่างน้ี  ทุกข์จักถึงผู้น้ันได้ที่ไหน”   (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๔/๒๓๙) 

กโปตะ, ซอกเขา  : ช่ือซอกเขาแห่งหนึ่งในเขตนครราชคฤห์ เป็นซอกเขาที่มีช่ือเสียงในสมัยพุทธกาล  
เพราะพวกภิกษุชอบอาศัยอยู่เพ่ือบำเพ็ญเพียรสมาธิ เป็นสถานท่ีสงบควรแก่การ
ปฏิบัติธรรม; มีข้อความอธิบายว่าครั้งหนึ่งท่านพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุท้ังหลาย
ว่าต้องการพักที่ไหนกันบ้าง  จะได้จัดแจงเสนาสนะให้  พวกภิกษุต่างคนต่างบอก
สถานที่ท่ีตนอยากไป  เช่น  ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ  ท่ีเหวสำหรับท้ิงโจร  ท่ีกาฬสิลาข้าง
ภูเขาอิสิคิลิ  ที่ถ้ำสัตตบรรณคูหาข้างภูเขาเวภาระ  ท่ีเง้ือมสัปปโสณฑิกะใกล้สีตะวัน 
ท่ีซอกเขาโคตมกะ  ท่ีซอกเขาติณฑุกะ  ท่ีซอกเขากโปตะ  ที่ตโปทาราม  ท่ีชีวกัมพวัน  
และที่มัททกุจฉิมฤคทายวัน (วิ.จู.(ไทย)๖/๑๙๑/๓๐๒)  

กยวิกกยสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการซื้อการขาย  ; มีข้อความอธิบายสรุปว่า  พระผู้
มีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า ฝุ่นเลก็น้อยท่ีพระองค์ใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมากับ
แผ่นดินใหญ่น้ีอย่างไหนจะมากกว่ากันโดยภิกษุท้ังหลายได้กราบทูลว่า  แผ่นดินใหญ่
มากกว่าฝุ่นท่ีพระพุทธองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมา ฝุ่นเล็กน้อยท่ีพระพุทธ
องค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมาเมื่อเทียบกัแผ่นดินใหญ่แล้วคำนวณไม่ได้  
เทียบเคียงกันไม่ได้  และไมถ่ึงส่วนแห่งเสี้ยว  จากนั้นพระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบ
ให้ฟังว่า  ข้อนี้ก็เหมือนกัน คอืสัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อขายมีจำนวนน้อย  ส่วนสัตว์
ท่ีไม่เว้นขาดจากการซื้อขายมีจำนวนมากกว่าสาเหตุเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ๔ 
ประการ  คือ (๑) ทุกขอริยสจั  (๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจ  (๓) ทุกขนิโรธสจั (๔) ทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ แลว้ตรัสให้ภิกษุทำความเพียรเพ่ือรู้ชัดอริยสัจ  ๔ ประการ
ตามความเป็นจริง (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๖๒/๖๕๐) 

กรชกาย :  ร่างกายท่ีเกิดจากธุลีคือราคะ,ร่างกาย,กายอันเกิดด้วยธุลีในสรีระ,กายเกิดพร้อมแล้ว
ด้วยธุลีในกาย(กายเกิดด้วยน้ำกาม) ; มีข้อความอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคตรัส
อธิบายให้ภิกษุฟังว่า  “อุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ สตรีหรือบุรุษควรเจริญแท้ สตรีหรือ
บุรุษจะพาเอากายน้ีไปไม่ได้ สัตว์ผู้จะต้องตายนี้เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุ สัตว์นั้นย่อมรู้ชัด
อย่างนี้ว่า “บาปกรรมอะไร ๆ ของเราน้ี ท่ีกรชกายนี้เคยทำมาแล้ว บาปกรรมน้ัน
ท้ังหมดเราพึงเสวยในอัตภาพน้ี จักไม่ติดตามไป” ภิกษุท้ังหลาย อุเบกขาเจโตวิมุตติที่
ภิกษุผู้มีปัญญาในธรรมวินัยน้ียังไม่แทงตลอดวิมุตติอันย่ิง อบรมแล้วอย่างน้ี ย่อม



 

๒๐๓ 
 

 

เป็นไปเพ่ือความเป็นอนาคามี” (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๙/๓๖๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๒๐๙/๔๓๑, ที.สี.ฏีกา (อภินว) ๑/๔๕/๕๑๘) ;  มีข้อความที่พระมหาธรรมปาละ
ปฏิบัติธรรมอย่างย่ิงยวดโดยไม่ยอมเอนหลังถึง  ๓  เดือน  ลมได้เสียดแทงตาของ
ท่านทำให้จักษุของท่านเกิดโรค ภายหลังภิกษุทราบจึงไปบอกหมอ  หมอได้ปรุงยาให้
มารักษาโดยคิดว่านอนหยอดทางจมูกครั้งเดียวก็หายแล้ว  เมื่อภิกษุรบัยาไปให้ท่าน  
ท่านไม่ยอมเอนหลังยอดเพราะได้ปวารณาในการปฏิบัติธรรมได้แต่นั่งหยอดจึงไม่
เกิดผล ภายหลังหมอเห็นว่าท่านยังไม่หายก็นึกสงสัยจึงไปถาม  พระเถระจึงบอกให้
ท่านกลับไปก่อน โดยบอกว่าจะปรึกษาดูก่อน  โดยท่านได้ปรึกษากับกรัชกายว่า แน่ะ
ปาลิตะผู้มีอายุ ท่านจงว่ามาก่อน, ท่านจักเหน็แก่จักษุหรือจักเห็นแก่พระพุทธศาสนา, 
ก็ในสังสารวัฏอันมีท่ีสุด อันใครตามค้นไปก็รู้ไม่ได้ การคณนานับตัวท่านผู้บอดด้วย
จักษุหามีไม ่ และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ลว่งไปหลายร้อยหลายพันพระองค์แล้ว ใน
พระพุทธเจ้าเหล่านั้น พระพุทธเจ้า แม้แต่พระองค์เดียวก็กำหนดไม่ได้ ท่านได้ผูกใจไว้
เด๋ียวน้ีเองว่า จักไม่นอนจนตลอด ๓ เดือนภายในฤดูฝนน้ี เหตุฉะนั้นจักษุของท่านฉิบ
หายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิดท่านจงทรงแต่พระพุทธศาสนาไว้เถิด อย่าเห็นแก่จักษุ
เลย เมื่อกล่าวสอนภูตกาย ได้กล่าวว่า :- จักษุท่ีท่านถือว่าของตัว เสื่อมไปเสียเถิด, หู
ก็เสื่อมไปเสียเถิด, กายก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิด, แม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายน้ี ก็
เสื่อม ไปเสียเถิด, ปาลิตะ เหตุไฉน ท่านจงึประมาทอยู่ จักษุท่ีท่านถือว่าของตัวทรุด
โทรมไปเสียเถดิ, หูก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด, กายก็เป็นเหมือนกันอย่างน้ันเถิด, แมส้รรพ
สิ่งอันอาศัยกายนี้ ก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด, ปาลิตะ เหตุไฉน ท่านจึงประมาทอยู่. จักษุ
ท่ีท่านถือว่าของตัว แตกไปเสียเถิด, หูก็แตกไปเสียเถิด, รูปก็เป็นเหมือนกันอย่างน้ัน
เถิด, แม้สรรพสิ่งอันอาศัย กายน้ี ก็แตกไปเสียเถิด, ปาลิตะ เหตุไฉน ท่านจึงประมาท
อยู่  (ขุ.ธ.อ.(บาลี)๑/๘-๙)   

กรชกายสูตร : พระสูตรว่าด้วยบาปกรรมที่กรชกายเคยทำ  ; มขี้อความอธิบายสรุปว่า  พระผู้มีพระ
ภาคทรงช้ีให้เห็นว่าทุกคนกำลังเสวยผลแห่งกรรมที่ตนเคยทำไว้ในชาติก่อนโดยให้
พิจารณาตามอัปปมัญญา๔  ประการ  เมื่อเห็นชัดแล้ว  จะเป็นเหตุให้ตัดผลแห่ง
กรรมเก่า  ไม่ทำอกุศลกรรมใหม่อีกต่อไป  และเป็นเหตุให้ได้บรรลุผลอย่างต่ำก็เป็น
อนาคามี (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๙/๓๖๔) 

กรณียกิจ  : หน้าท่ีท่ีพึงทำ,ข้อท่ีควรทำ,เรื่องที่ควรทำ,กิจที่พึงประพฤติ ซึ่งแต่ละคนจะมีกิจที่ควร
ทำแตกต่างกันไป มีทั้งหน้าท่ีปกติ และหน้าท่ีเร่งด่วน ดังคำว่า ผู้ครองเรือน...วุ่นวาย
อยู่กับกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นต้น (ขุ.อุ.อ.(บาลี)  ๑/๔๖/๓๓๕) กิจท่ีบรรพชิตพึง
กระทำ หมายถึงการศึกษาในไตรสิกขา คอืศีล สมาธิ ปัญญา (ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๙/๒๑๒) 



 

๒๐๔ 
 

 

ดังคำว่าในพระธรรมวินัยน้ียังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติย่ิงขึ้นไปกว่าขั้นอริยสีลขันธ์น้ีอีก  
(ที.สี.(ไทย)๙/๔๕๓/๒๐๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๑/๒๔๐,ม.
ม.(ไทย)๑๓/๑๕๘/๑๗๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๒/๕๘๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๘/๓๐๑,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๒๔๒/๓๔๖,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๔๘/๕๗๑) 

กรณียวิมาน (ปฐม) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กจิที่ควรทำ (เรือ่งที่ ๑) มีข้อความอธิบายสรุปว่า  
พระมหาโมคคลัลานะได้ถามเทพบุตรองค์หน่ึงว่า  เพราะบุญอะไร  ท่านจึงมาสถิต  
ด่ืม  กิน  อยูใ่นวิมานที่มีเสาทำด้วยแก้วมณี  ๑๒  โยชน์  เป็นปราสาท  ๗๐๐ ยอด  
มีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพฑูรย์  มีพ้ืนปูด้วยแผ่นทองคำ  พร้อมท้ังตัวท่านเองก็มี
ผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่ง  มีอานุภาพรุ่งเรือง  มีรัศมสีว่างไสวไปทั่วทุกทิศ  โดย
เทพบุตรได้ตอบว่าเพราะบุญท่ีตนเองทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุญเขตท่ี
ใครๆ ถวายทานแล้วจะมีบุญมาก เพียงเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากป่า
มายังหมู่บ้านเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง  จึงได้มาอุบัติในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๙๒๖/๑๑๒)  

กรณียวิมาน (ทุติย) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กจิที่ควรทำ (เร่ืองท่ี ๒) ; มีขอ้ความอธิบายสรุปว่า  
พระมหาโมคคลัลานะได้ถามเทพบุตรองค์หน่ึงว่า  เพราะบุญอะไร ท่านจึงมาสถิต  
ด่ืม  กิน  อยู่ในวิมานที่มีเสาทำด้วยแก้วมณี  ๑๒ โยชน์  เป็นปราสาท  ๗๐๐ ยอด  มี
เสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพฑูรย์  มีพ้ืนปูด้วยแผ่นทองคำ  พร้อมท้ังตัวท่านเองก็มี
ผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่ง  มีอานุภาพรุ่งเรือง  มีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศโดย
เทพบุตรได้ตอบว่า  เพราะบุญท่ีตนเองทำจิตให้เลื่อมใสในภิกษุผู้เป็นบุญเขตท่ีใครๆ 
ถวายทานแล้วจะมีบุญมาก เพราะคิดว่าภิกษุรูปนั้นออกจากป่าเข้ามายังหมู่บ้านเพ่ือ
ประโยชน์แก่ตนเอง จึงได้มาอุบัติในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๙๓๕/๑๑๓) 

กรติยะ, ยักษ์  : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง มีหน้าท่ีเป็นผู้รับใช้ของท้าวมหาราช เป็นพวกมีมายา หลอกลวง โอ้
อวด อยู่ในจำนวนยักษ์เหล่าน้ี  คือ อินทะ โสมะ  วรุณะ ภารทวาชะ  ปชาปดี  จันท
นะ  กามเสฏฐะ  กินนุฆัณฑุ  นิฆัณฑุ  ปนาทะ  โอปมัญญะ  เทวสูตะ  มาตลิ  จิตต
เสนะ  คันธัพพะ  นโฬราชา  ชโนสภะ  สาตาคิระ  เหมวตะ  ปุณณกะ  กรติยะ  
คุฬะ  สิวกะ  มุจลินทะ  เวสสามิตตะ  ยุคันธระ  โคปาละ  สุปปเคธะ  หิริ  เนตติ  
มันทิยะ  ปัญจาลจันทะ  อาฬวกะ  ปชุนนะ  สุมนะ  สมุขุะ  ทธิมุขะ  มณิ  มานิจระ   
ทีฆะ   รวมทั้งเสรีสกะด้วย   (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑)  

กรรไกร  : เครื่องมือที่เป็นสิ่งของมีคมอย่างหนึ่ง  ใช้ประโยชน์ในการตัด  ท้ังกระดาษ  ผ้าและ
สิ่งของอ่ืนๆ ท่ีต้องกร  ถูกใช้บ่อยไม่ขาดเพราะไม่ต้องกลัวโดนบาด  ได้งานออกมา
เรียบร้อยแต่กรรไกรก็แฝงความสามารถด้านลบไว้มากมายที่คนทั่วไปคดิไม่ถึงเช่นกัน 



 

๒๐๕ 
 

 

หากกรรไกรถกูประยุกต์ใช้เป็นอาวุธจะมีความหลากหลายในการใช้งานมาก  กรรไกร
มีหลายอย่าง เช่นกรรไกรปลายแหลมปากเล็ก,กรรไกรปลายงอน  ใช้สำหรับตัดผ้า  
ฉลุผ้า งานประดิษฐ์  สามารถใช้เจาะผ้าได้เน่ืองจากตัวกรรไกรถูกออกแบบมาให้มี
หลายแหลมคม  วัสดุท่ีทำส่วนมากจะเป็นวัสดุสแตนเลส กรรไกรก้ามปู,กรรไกรจีน
แดง  ใช้สำหรับตัดผ้า,ตัดเศษผ้า กรรไกรขาเดียว คือกรรไกรธรรมดาท่ีใช้กันอยู่ แต่
ถูกนำมาดัดแปลงโดยการถอดขากรรไกรออกไป ๑ ข้าง  เพ่ือให้สามารถจับด้ามกรร
ไกได้สะดวกเหมือนจับด้ามมีด  เหมาะสำหรับการใช้เป็นอาวุธอย่างหน่ึง  เรียกอาวุธ
ชนิดนี้ว่า “กรรไกรขาเดียว” ลักษณะกรรไกรขาเดียวลักษณะเหมือนกับมีดคารัมบิต;  
ในคัมภีร์ขุททกนิกาย  อปทานกล่าวถึงกรรไกรว่า พระปิลินทวัจฉเถระได้เล่าประวัติ
ในอดีตชาติของตนว่า  ได้เข้าไปหาช่างจักรสาน จ้างช่างให้ทำแหนบ กรรไกร วัตถุขัด
สนิมและถุงสำหรับใส่เภสัชให้สมควรแก่สมณบริโภค เป็นต้น  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๙/
๕๘๑)   

กรรเชียง :  เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว  มีหลักสำหรับพาดใช้เหนี่ยว ; อาการท่ีพุ้ยน้ำ 
เรียกว่าตีกรรเชียง,  ใช้คำว่า กระเชียง  ก็มี;  เรียกขาคู่สุดท้ายของปูในวงศ์  
Portunidae  เช่น  ปูม้า  ปูทะเล  ซึ่งปล้องปลายมีลักษณะแบนคล้ายใบพาย, 
กระเชียงปูก็เรียก; ในคัมภีรอั์งคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  กล่าวถึงกรรเชียงไว้ว่า 
เปรียบเหมือนบุรุษใคร่จะข้ามแม่น้ำ  พึงถือผึ่งอันคมเข้าไปป่า  เขาพบต้นรังใหญ่ใน
ป่า  ลำต้นตรง  ยังเป็นไม้อ่อน  ไม่มท่ีีตำหนิ  เขาพึงตัดที่โคน ท่ีปลาย  แล้วลิดกิ่ง
และใบให้เรียบร้อย  ถากด้วยผึ่ง  เกลาด้วยมีด ขีดแต่งด้วยสิ่ว ทำภายในให้เรียบร้อย 
ขุดเป็นร่อง ขัดด้วยลูกหิน  ทำให้เป็นเรือ  ติดกรรเชียงและหางเสือ  เสร็จแล้วปล่อย
ลงน้ำ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๖/๒๙๘) 

กรรณ : หู,ใบหู, เช่นในทีฆนิกาย อัมพัฏฐสูตร กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงแลบพระชิวหาสอด
เข้าช่องพระกรรณท้ัง ๒  ข้างกลับไปมา,ในสงัยุตตนิกาย ธีตุสูตร กล่าวถึงบุรุษคนหน่ึง
เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศล ถึงท่ีประทับแล้วกราบทูล ณ ท่ีใกล้พระกรรณของพระ
เจ้าปเสนทิโกศล,ในโกสลสูตร กล่าวถึง มหาดเล็กคนหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิ
โกศลแล้วกราบทูลกระซิบทีใ่กล้พระกรรณ,ในพุทธวงส์ กล่าวถึงกรรณ์เป็นคำท้ายคำ
อ่ืน ดังคำว่า พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ทรงทรมานยักษ์ช่ือว่ากุมภกรรณ์ (ที.
สี.(ไทย) ๙/๒๐๘/๑๐๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๗/๑๕๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๙/๘๑,ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๕/๖๔๕) 

กรรณิการ์ :  ไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง  เมื่อโตเต็มท่ีมีความสูงประมาณ  ๓-๔ เมตร  แต่ถ้าปล่อยให้
สูงไปเรื่อยๆ โดยไม่ตัดกิ่งออกบ้าง ต้นไม้จะขึ้นโอนเอนไปมาไม่เป็นระเบียบ  แถมจะ



 

๒๐๖ 
 

 

เก็บดอกไม่ถึง  อยู่สูงเกินไป  เป็นใบเด่ียวเรียงตรงข้าม รูปไข ่  เมือ่ใบยังเล็กอยู่  
ลักษณะขอบใบจะอ้วนเรียวและเรียบ  ปลายใบแหลม  แต่พอใบโตข้ึน  ขอบใบจะ
ออกเป็นจักๆ  มีท้ังขอบเรียบและขอบจักแหลมอยู่ในต้นเดียวกัน  ใบสากไม่เรียบ มี
ขนอ่อนๆ บนใบ  ลำต้นดูแปลกดี  เป็นสี่เหลี่ยมมีปุ่มกลมๆ  เป็นจุดๆ  เรียงลงมา
ตลอดแนวของลำต้น ถ้าลองหักก่ิงดู  หักออกง่าย  เป็นไม้มีมีแก่น  ข้างในกลวง 
ขยายพันธ์โดยการเพาะเมล็ด ตอนก่ิง  หรือปักชำ  มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพร 
สำหรับเปลือกสามารถนำเปลือกช้ันในไปต้มน้ำด่ืมเป็นยาแก้วิงเวียนศีรษะ  ส่วนของ
ใบก็ช่วยแก้ไข้  บำรุงน้ำดี โดยนำใบสดไปตำแล้วคั้นเอาแต่น้ำมาด่ืม  ใช้เป็นยาเจริญ
อาหาร  ถ้าด่ืมมากจะเป็นยาระบาย  ส่วนของดอกนำมาแก้ไข้  แก้ลมวิงเวียน  บำรุง
หัวใจ  ก้านดอกสีส้มออกแสด  เมื่อนำมาคัน้น้ำแล้วจะออกสีเหลือง  ใช้เป็นสีทำขนม
และสีย้อมผ้าได้  รากของต้นก็มีประโยชน์เป็นยาบำรุงกำลัง  แก้ผมหงอก  บำรุง
ผิวหนังให้สดช่ืน  ต้นกรรณิการ์เป็นไม้ชอบแดด  ดอกร่วงเร็วมาก  แต่ถา้อยากจะเก็บ
ดอกให้ทัน  ให้เก็บในตอนกลางคืน  หรือกอ่นเวลา  ๖  โมงเช้า  กรณีต้องการดอกที่
ไม่ช้ำเวลาเก็บต้องใช้ปลายน้ิวค่อยๆ จับตรงก้านสีส้มแล้วค่อยๆ ดึงออกมา  อย่าถูก
กลีบใบเพราะกลีบใบอ่อนนุ่มมาก  แถมช้ำเร็ว  ถ้าเก็บหลังเวลา  ๖  โมงเช้า  ดอก
เริ่มร่วงแล้ว  แต่ถ้าต้องการเก็บดอกแบบเร็ว  ไม่สนใจความช้ำ  เพราะอาจจะ
ต้องการใช้แต่ก้านเพียงอย่างเดียว  ให้ใช้มือเขย่าท่ีกิ่ง  ดอกจะร่วงหล่นลงมา  ถ้าปลูก
ท่ีแสงรำไรจะไม่ออกดอกและไม่ค่อยโต  ไม่เหมาะปลูกในกระถางเพราะเป็นไม้ต้น
ขนาดกลาง อย่าปลูกตรงบริเวณสนามหญ้า เพราะเวลาดอกร่วงหล่นลงพ้ืนสนาม
หญ้า  ดอกเหีย่วเฉาเร็วจะเก็บดอกท่ีร่วงออกจากสนามหญ้าลำบากมาก  เวลารดน้ำ
ให้รดท่ีโคนต้นก็เพียงพอแล้ว  ถ้ารดทั้งต้น ดอกกรรณิการ์จะช้ำและร่วงเน่าเร็ว
กว่าเดิม มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้จากตอนเหนือของปากีสถานและเนปาล ไปทางใต้ถึง
ตอนเหนือของอินเดียและตะวันออกเฉียงใต้ของไทย  มีช่ือพ้ืนเมืองอ่ืนๆคือ กณิการ์ 
กรณิการ์; มีขอ้ความว่า พระเจ้ากุสโพธิสัตว์ตรัสว่า  คนใดได้คนที่ไม่ต้องการตนก็
ตามท่ีต้องการตนก็ตามมาเป็นคนรัก เราสรรเสริญการได้ในความรักน้ีของคนนั้น การ
ไม่ได้ในความรกันั้นซิเป็นความโชคร้ายพระนางประภาวดีกราบทูลว่า พระองคท์รง
ปรารถนาหม่อมฉันผู้ไม่ปรารถนาพระองค์เปรียบเสมือนพระองค์ทรงใช้ไม้กรรณิการ์
ขุดเพชร (หรือ)ทรงใช้ตาข่ายดักลม (ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย)๒๘/๒๐๔๐/๕๐๒) 

กรรณิการ์,ดอก : เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง  โดยดอกกรรณิการ์จะออกดอกเป็นช่อๆ  ท่ีปลายกิ่ง  และ
ตามง่ามใบใกลส้่วนปลายก่ิง  ในช่อหน่ึงๆ จะมีพุ่มเล็กๆ  ติดกันเป็นหลอดรูปกรวย  
แยกเป็นหลายพุ่ม  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๓/๑๒๑) ดูกรรณิการ์ 



 

๒๐๗ 
 

 

กรรณิการเ์ขา : ช่ือไม้ต้นขนาดเล็ก ใบคาย ดอกไม่หอม กลบีขาว หลอดดอกสีแสด ใช้ย้อมผ้า อยู่ตาม
เนินท่ีสูงขึ้นไป หรือเชิงเขา มักใช้ประดับสวนบริเวณท่ีอยู่, บางพันธ์ุไม้มีดอกเท่าดอก
ปทุม,ในกุสชาดก กล่าวถึงต้นกรรณิการ์เหล่านั้นมีดอกบานสะพรั่งในคราวหิมะตก
แห่งฤดูเหมันต์,ในพุทธวงส์กล่าวถึงต้นกรรณิการ์ว่าเป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มี
พระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ (ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๑/๓๕๔,ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.
(ไทย) ๒๗/๒๐๙/๖๓๐,ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๔๔/๖๓,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๗๔) 

กรรณิการวิมาน : สวรรค์ที่อยู่ในเทวโลกช้ันดาวดึงส์  สูง  ๖๐  โยชน์  กว้าง  ๓๐  โยชน์  ในสวรรค์
น้ีมีปราสาท ๗  ช้ันประกอบด้วยธงและแก้วมณีสีเขียว  ป้อม  ๑๐๐,๐๐๐  ล้อมรอบ  
ประกอบด้วยบัลลังก์ทองคำแก้วมณี  แก้วทับทิม  และแก้วผลึก  มกีารฟ้อน  การขับ
ร้องการเคาะกังสดาลการประโคม และนางอัปสร (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕๕-๙๒/๓๔๔-
๓๔๙)  

กรรม : การกระทำ หมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา คือทำด้วยความจงใจหรือจงใจ
ทำ ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เช่น ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ให้ตกลงไปตายเป็นกรรม แต่
จุดบ่อน้ำไว้กินใช้ สัตว์ตกลงไปตายเองไม่เป็นกรรม  แต่ถา้รู้อยู่ว่าบ่อน้ำท่ีตนขุดไว้อยู่
ในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่ายแล้วปล่อยปละละเลย มีคนตกลงไปตายก็ไม่พ้นกรรม, ว่า
โดยสาระ  กรรมก็คือเจตนาหรือเจนาน่ันเองเป็นกรรม, การกระทำที่ดี เรียกว่ากรรม
ดี  การกรทำที่ช่ัว เรียกว่ากรรมช่ัว (พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท ์
๒๕๕๑) ; พระผู้มีพระภาคตรัสการทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจในมหากัมมวิ
ภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรม สูตรใหญ่ว่า บุคคลทำกรรมท่ีประกอบด้วยความจง
ใจทางกาย ทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นสุขย่อมเสวยสุข บุคคลทำกรรมท่ี
ประกอบด้วยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจอันให้ผลเป็นทุกข์ ย่อมเสวย
ทุกข์ บุคคลทำกรรมท่ีประกอบด้วยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจอันให้ผล
เป็นอทุกขมสุข ย่อมเสวยผลเป็นอทุกขมสุข (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๘-๓๐๐/๓๕๗-๓๕๙) 
;  กรรม ๒  กรรมจำแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุมี ๒ คือ (๑) 
อกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล  กรรมช่ัวคือเกิดจากอกุศลมูล  (๒) กุศลกรรม กรรมที่
เป็นกุศล กรรมดี คือเกิดจากกุศลมลู;  กรรม  ๓  จำแนกตามทวารคือทางที่ทำกรรม  
มี  ๓  คือ (๑) กายกรรม (กรรมทำด้วยกาย,การกระทำทางกาย)  (๒) วจีกรรม 
(กรรมทำด้วยวาจา,การกระทำทางวาจา)(๓) มโนกรรรม  (กรรมทำด้วยใจ,การ
กระทำทางใจ);  กรรม  ๑๒กรรมจำแนกตามหลักเกณฑ์เกีย่วกับการให้ผล พระอรรถ
กถาจารย์รวบรวมแสดงไว้ ๑๒  อย่าง  คือ (๑) ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมใหผ้ล
ในภพปัจจุบันคือในภพน้ี)  (๒) อุปปัชชเวทนียกรรม (กรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิดคือ



 

๒๐๘ 
 

 

ในภพหน้า)  (๓) อปราปริยเวทนียกรรม (กรรมให้ผลในภพต่อๆ ไป)  (๔) อโหสิกรรม 
(กรรมเลิกให้ผล  ไม่มผีลอีก)  (๕) ชนกกรรม (กรรมแต่งให้เกิด,กรรมทีเ่ป็นตัวนำไป
เกิด) (๖) อุปัตถัมภกกรรม (กรรมสนับสนุน,กรรมท่ีเข้าช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติมต่อ
จากชนกกรรม)  (๗) อุปปีฬกกรรม (กรรมบีบคั้น,กรรมท่ีมาให้ผล บีบคัน้ผลแห่งชนก
กรรมและอุปัตถัมภกกรรมนัน้ ให้แปรเปลีย่นทุเลาลงไป บ่ันทอนวิบากมิให้เป็นไปได้
นาน)  (๘) อุปฆาตกกรรม (กรรมตัดรอน,กรรมทีแ่รง ฝา่ยตรงข้ามกับชนกกรรมและ
อุปัตถัมภกกรรมเข้าตัดรอนการให้ผลชของกรรมสองอย่างน้ันให้ขาดไปเสียทีเดียว 
เช่น เกิดในตระกูลสูง ม่ังคั่ง แต่อายุสั้น เป็นต้น)  (๙) ครุกกรรม (กรรมหนัก ใหผ้ล
ก่อน ได้แก่ สมาบัติ ๘ หรือ อนันตริยกรรม)  (๑๐) พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม 
(กรรมทำมากหรือกรรมชิน ให้ผลรองจากครุกกรรม)  (๑๑) อาสันนกรรม (กรรมจวน
เจียนหรือกรรมใกล้ตาย คือกรรมทำเมื่อจวนจะตาย จับใจอยู่ใหม่ๆ ถา้ไม่มี ๒ ข้อ
ก่อนก็จะให้ผลก่อนอ่ืน)  (๑๒) กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม (กรรมสักว่าทำ,
กรรมที่ทำไว้ด้วยเจตนาอันอ่อน หรือมิใช่เจตนาอย่างน้ันโดยตรง ต่อเม่ือไม่มีกรรมอ่ืน
ให้ผลแล้วกรรมน้ีจึงจะให้ผล)  (พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม
,ฉบับประมวลศัพท์  ๒๕๕๑) 

กรรมกร : ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน,คนงาน,ลูกจ้าง;มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เป็นข้อบัญญัติ
สำหรับภิกษุณีว่า  ก็ภิกษุณีใดก่อคดีพิพาทกับคหบดี กับบุตรคหบดี กับทาส หรือกับ
กรรมกรโดยทีสุ่ดกระท่ังกับสมณปริพาชกภิกษุณีนี้ต้องธรรมคือสังฆาทิเสสท่ีช่ือ
ว่าปฐมาปัตติกะ นิสสารณียะ  (วิ.ภิกขุนี.(ไทย). ๓/๖๘๐/๒๘,ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๕/
๑๔๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๙/๕๗,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๕๑๑/๔๒๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๑๗/
๖๑๐)   

กรรมกรณ์  : เครื่องลงอาญา, ของสำหรับลงโทษ เช่น โซ่ ตรวน ขื่อ คา, ช่ือเคร่ืองพันธนาการ ๕ 
อย่าง หรือวิธีลงโทษ ๕ จุด ที่นายนิรยบาลใช้ลงโทษสัตว์นรก คือ ๑) ตอกตะปูเหล็ก
ร้อนแดงที่มือข้างขวา ๒) ตอกตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือข้างซ้าย ๓) ตอกตะปูเหล็กร้อน
แดงที่เท้าข้างขวา ๔) ตอกตะปูเหล็กร้อนแดงที่เท้าข้างซ้าย และ ๕) ตอกตะปูเหล็ก
ร้อนแดงที่กลางอก  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๐/๒๙๕, องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๓๖/๑๙๔, อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๘๖๘/๘๙๙) 

กรรมกิเลส  : กรรมเครื่องเศร้าหมอง, การกระทำที่เป็นเหตุให้เศร้าหมอง, ข้อเสื่อมเสียของความ
ประพฤติ มี ๔ อย่าง คือ ๑) ปาณาติบาต การฆ่าฟันทำลายชีวิต ๒) อทินนาทาน 
ถือเอาสิ่งท่ีเจ้าของมิได้ให้คือ ลักขโมย ๓) กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติในกาม ๔) 



 

๒๐๙ 
 

 

มุสาวาท พูดเท็จ กรรมกิเลสเป็นที่ต้ังแห่งความอาฆาตมีรากเป็นพิษ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๔๔-๒๔๕/๒๐๐,ขุ.เถร.ฉกฺก.(ไทย) ๒๖/๔๑๘/๔๑๒) 

กรรมเก่า บาปกรรมท่ีเคยทำไว้ในกาลก่อน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒,กรรมทีก่ระทำไว้ใน
ชาติก่อน  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑/๑,๑๔/๒/๓),บุพกรรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๓/๕๗๔),
การกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน ซึง่จะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต สื่อความ
หมายถึงทั้งท่ีเป็นกุศลและอกุศล  ในท่ีน้ีมุง่หมายถึงกรรมฝ่ายอกุศลท่ีสง่ผลมาถึงชาติ
ปัจจุบัน เช่น นางขุชชุตตรา มีหลังค่อม เพราะเคยสร้างกรรมเลียนแบบพระปัจเจก
พุทธเจ้าท่ีหลังค่อม ๑๔/๓/๕,๑๖/๓๗/๗๙,๒๑/๑๙๕/๒๙๓,อธิบายว่าจักขุ (ตา) 
บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สำเร็จด้วยเจตนา เป็นที่ต้ังแห่ง
เวทนาฯลฯ โสตะ (หู) ฯลฯ ฆานะ( จมูก) ฯลฯ   ชิวหา (ลิน้) บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็น
กรรมเก่า ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สำเร็จด้วยเจตนาเป็นท่ีต้ังแห่งเวทนากาย ฯลฯ   มโน 
(ใจ)  บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ต้ังแห่ง
เวทนา น้ีเราเรียกว่ากรรมเก่า (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๖/๑๗๙) อธิบายหมายถึงอายตนะ
ภายในท่ีมีอยู่เป็นกรรมเก่า (ส่วน) การกระทางกาย วาจา และใจที่มีอายตนะ
ประกอบเป็นกรรใหม่; อีกนัยหน่ึงกรรมเก่า หมายถึงกาย ดังคำว่า กายน้ีมิใช่ของเธอ
ท้ังหลาย    ท้ังมิใช่ของผู้อ่ืน กายน้ีเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า  ถูกปัจจัยปรุง
แต่ง สำเร็จด้วยเจตนา เป็นท่ีต้ังแห่งเวทนา อรรถกถากล่าวว่า คำว่า กรรมเก่า  ในท่ีนี้
เป็นโวหารที่ท่านเรียกกายที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการปรุงแต่งแห่งปัจจัยทั้งหลาย(ตาม
กระแสปฏิจจสมุปบาท) (สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๓๗/๘๐) และกรรมเก่าน้ีจะละได้ด้วย
อรหัตมรรค หลังจากที่พระอรหันต์ดับกิเลสและขันธ์แล้ว 

กรรมขาว  : กรรมฝ่ายกุศล ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ คือ กายสุจริต ๓ อย่าง คือ  ๑) 
ปาณาติปาตา เวรมณี  เว้นจากฆ่าฟันทำลายชีวิต ๒) อทินนาทานา เวรมณี เว้นจาก
การลักทรัพย์ ๓) กาเมสมิุจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม, วจีสุจริต 
๔ อย่าง คือ  ๔) มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ๕) ปิสุณาย  วาจาย เวรมณี เว้น
จากพูดส่อเสียด ๖) ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดคำหยาบ ๗) สัมผัปปลาปา 
เวรมณี เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ, มโนสุจริต ๓ อย่าง คือ ๘) อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของ
เขา ๙) อพยาบาท ไม่พยาบาทปองร้ายเขา ๑๐) สัมมาทฏิฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๗๙-๘๑,๑๓/๑๐๙-๑๑๑/๑๑๙-๑๒๔, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๕๗/๔๐, 
๒/๘๑/๗๗, ขุ.ชา.อ.(บาลี)๘/๘๑/๑๑๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๒/๓๔๕, องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี)๒/๒๓๒/๔๔๐) 

กรรมขาวมีวิบากขาว :  การกระทำประกอบด้วยเจตนาที่ไม่เบียดเบียน ได้รับผลเป็นสุข   



 

๒๑๐ 
 

 

   ในโสณกายนสูตร  อธิบายว่า บางคนปรุงแต่งกายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร
ท่ีไม่มีความเบียดเบียน  เขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียน 
ผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบยีดเบียนนั้น 
เขาถูกผัสสะท่ีไม่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียน 
เป็นสุขโดยส่วนเดียวเหมือนพวกเทวดาช้ันสุภกิณหะ นีเ้รียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาว  
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๔/๓๔๘) 

กรรมชั่ว : กรรมที่บุคคลทำไม่ดี,กรรมท่ีน่าติเตียน,กรรมท่ีบุคคลทำไมดี่หรือทำน่าเกลียด, การ
กระทำที่ช่ัว เรียกว่ากรรมชั่ว,อกุศลกรรมบถ  ๑๐ ช่ือว่ากรรมช่ัว(ทุกฺกฏกมฺม) (ขุ.ป.อ.
(บาลี) ๒/-/๓๘)  กรรมอันมีโทษยังสัตว์ให้เป็นไปในอบาย อธิบายว่า กรรมช่ัวย่อมเผา
ผลาญ ในกาลที่ตนตามระลึกถึงแล้ว  ๆ ร่ำไป (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๓๑๔/๓๕๗) เช่นสัตว์
บางพวก (เมื่อมีการแบ่งข้าวสาลีและกั้นเขตคันก้ันขึ้น) มีความโลเล รกัษาส่วนของตน
ไว้ ถือเอาส่วนอ่ืนท่ีเขาไม่ได้ให้บริโภค(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๙/๙๕) มุ่งหมายถึงคนผู้
ประกอบกายทุจริต  วจีทุจรติ มโนทุจริต โดยเฉพาะกายทุจริต เช่น ทำจำเพาะแต่
กรรมช่ัว ด้วยสามารถแห่งกายทุจริตมีปาณาติบาตเป็นต้น (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๒๔๖/
๑๕๓) หรือกรรมแม้ของพระเทวทัตเพราะยังพระอชาตสัตรูกุมารให้สำเร็จโทษ
พระราชา (พระราชบิดา) เสียก็ดี  เพราะแต่งนายขมังธนูก็ดี เพราะกลิ้งศิลาก็ดี 
เพราะปล่อยช้างนาฬาคิรี ก็ดี (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๑๐๘) กรรมช่ัวส่งผลร้ายให้ไปเกิด
เป็นเปรต ดังท่ีพระมหาโมคคัลลานะเห็นภิกษุเปรตลอยในอากาศ สังฆาฏิ บาตร 
ประคตเอว    และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางและภายหลัง
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟังว่า ภิกษุทั้งหลาย  เปรตน้ันเคยเป็นภิกษุช่ัวในศาสนา
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพราะผลกรรมน้ัน จึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยป ี 
หลายพันปี  หลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นน้ี    เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือ(วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๒๓๐/๒๔๐) , ผูท้ำกรรมช่ัวแลว้ ชีวิตสืบต่อแปรเปลี่ยนไปในทางที่ไม่น่า
ปรารถนา เป็นวิบาก และเกิดความโศกเศร้าเสียใจ เป็นนิสสันทะ ซึ่งจะเป็นผลท่ี
พลอยเกิดแก่คนอ่ืนด้วย เช่น  บุคคลวิบากของกรรมช่ัว มีชีวิตที่ไม่ดีแลว้ ครอบครัว 
ญาติพ่ีน้องของเขาเกิดความเดือดร้อน อยู่ยากลำบาก และกรรมช่ัวคนช่ัวทำได้ง่าย 
กรรมช่ัว พระอริยะท้ังหลายทำได้ยาก (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๔๓/๒๐๓) (ที.สี.(ไทย) ๙/๖๕/
๒๗,๙/๑๘๐/๕๙,๙/๑๘๐/๖๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๑๓/๓๔๕, ๑๐/๔๒๕/๓๕๗,๑๐/
๔๒๗/๓๕๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๙/๙๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๙/๒๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๖/
๕๔) 
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กรรมชั่วร้าย : การกระทำที่ไม่ดีอย่างมาก ในท่ีนี้สื่อความหมายถึงภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปเข้าไปต้ัง
สัญญาในอาบัติปาราชิกทั้งหลายว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้า เป็นอาปัตติภัย (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๔๔/๓๖๒) ผูต้้อง(อาบัติ)แล้วจักทำคืนตามสมควรแก่ธรรม อรรถกถา
กล่าวว่า คำว่า ทำคืนตามสมควรแก่ธรรม หมายถึงสละความเป็นพระภิกษุตาม
สมควรแก่โทษ คืออาบัติปาราชิก หรือดำรงอยู่ในภูมิสามเณร (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/
๒๔๔/๔๔๔) กรรมช่ัวร้ายนี้ จัดเป็นกรรมอันมีโทษยังสัตว์ให้เป็นไปในอบาย ย่อมตาม
เผาผลาญ ในกาลท่ีตนตามระลึกถึงแล้วๆ รำ่ไป (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/-/๔๗๘) อีกนัยหน่ึง
การกระทำที่ไม่ดี ซึ่งเป็นกรรมท่ีทำไม่ดีหรอืทำน่าเกลียด อันการกระทำที่ช่ัว ท่ีเป็น
กรรมช่ัว คืออกุศลกรรมบถ ๑๐ (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/-/๓๗,๔๘) ดังคำท่ีพระราชา
โพธิสัตว์กล่าวว่า ผู้ใดรู้กรรมช่ัวร้ายที่คนอ่ืนทำแก่ตน และรู้กรรมช่ัวรา้ยที่ตนทำตอบ
แก่เขาเวรของผู้น้ันย่อมระงับไปด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี (๒๗/๑๗๐/๑๙๑)  

กรรมฐาน  : ท่ีต้ังแห่งการงาน, อารมณ์เป็นท่ีต้ังแห่งการงานของใจ, อุบายทางใจ, วิธีฝึกอบรมจิต 
มี ๒ อย่าง คือ (๑) สมถกรรมฐาน อุบายสงบใจคือ การปฏิบัติธรรมด้วยการบริกรรม
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีอารมณ์แนบแน่นไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอก(๒) วิปัสสนากรรมฐาน 
อุบายเรืองปัญญาคือการปฏิบัติธรรมด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมให้เป็นไป
ตามสภาพที่เป็นจริงคือ ไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา กระท่ังสามารถละความยึดม่ัน
ถือมั่นในส่ิงต่างๆ ได้ (ขุ.เถร.ติงฺส.(ไทย) ๒๖/๙๘๑/๕๐๐) กัมมัฏฐาน ก็เขียน 

กรรมดำ :  กรรมฝ่ายอกุศล ได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ คือ กายทุจริต ๓ อย่าง คือ ๑) 
ปาณาติบาต ฆ่าฟันทำลายชีวิต ๒) อทินนาทาน ลักทรัพย์ ๓) กาเมสุมิจฉาจาร 
ประพฤติผิดในกาม, วจีทุจริต ๔ อย่าง คือ ๔) มุสาวาท พูดเท็จ ๕) ปิสณุาวาจา พูด
ส่อเสียด ๖) ผรุสวาจา พูดคำหยาบ ๗) สัมผัปปลาป พูดเพ้อเจ้อ, มโนทุจริต ๓ อย่าง 
คือ  ๘) อภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา ๙) พยาบาท ความขัดเคืองคิดร้าย 
๑๐) มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผดิจากคลองธรรม (ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๗๙-๘๑,๑๓/๑๐๙-
๑๑๑/๑๑๙-๑๒๔, ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๕๗/๔๐, ๒/๘๑/๗๗, ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๘/๘๑/๑๑๑, 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๒/๓๔๕, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๓๒/๔๔๐) 

กรรมดำมีวิบากดำ  : การกระทำประกอบด้วยเจตนาที่เบียดเบียน ได้รับผลเป็นทุกข์  
  ในโสณกายนสูตร อธิบายว่า บางคนปรุงแต่งกายสังขาร วจีสังขาร มโนสงัขาร ท่ีมี

ความเบียดเบียน ปรุงแต่ง เขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียน  
ผัสสะทีมี่ความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มคีวามเบียดเบียนนั้น เขา
ถูกผัสสะท่ีมีความเบียดเบียนกระทบเข้า ย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียน เป็น
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ทุกข์โดยส่วนเดียวเหมือนพวกสัตว์นรก  น้ีเรียกว่า กรรมดำมีวิบากดำ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๓๔/๓๔๘)  

กรรมดี : กรรมที่ทำให้มคีวามสุข, กรรมท่ีทำให้ดีงาม, กรรมท่ีทำแลว้ เป็นการกระทำดี เรียกว่า
กรรมดี ดังคำว่า กรรมดี คนดีทำได้ง่าย (วิ.จู.(ไทย)๗ ๓๔๓/๒๐๓) ; การกระทำที่ดี 
เรียกว่ากรรมดี,กุศลกรรมบถ  ๑๐ ช่ือว่ากรรมดี(สุกตกมมฺ) (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/-/๓๘) 
บุคคลทำกรรมดีแล้ว เกิดผลดีต่อชีวิต เกิดผลดีต่อชีวติ เป็นวิบาก พลอยมีลาภ มี
ความสะดวกสบายเกิดตามมา(ประมวลศัพท์) 

กรรมดีงาม : บุญ, กรรมท่ีเป็นกุศล,กรรมท่ีเจริญ  ในท่ีน้ีหมายถึงคฤหัสถ์ท่ีบำรุงท่านผู้มีศีล  ผู้
ปฏิบัติชอบ ด้วยจีวร บิณฑบาต    เสนาสนะ  และยารักษาโรค (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๖๐/๙๙)  บัณฑิตที่ได้ทำกรรมดีงาม ช่ือว่าปฏิบัติปฏิปทาท่ีเหมาะสมแก่คฤหัสถ ์  ทำ
ให้บุญเจรญิทุกเมื่อท้ังกลางวันและกลางคืน หลังจากตายแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์  อรรถกถากล่าวว่า กรรมดีงาม เม่ือทำแล้วย่อมทำให้บุญเจรญิ ทุกเมื่อ ด้วย
อำนาจการบริจาคและด้วยการระลึกถึง (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๖๑/๓๕๑)  

กรรมทั้งดำและขาว :  กรรมฝ่ายกุศล ได้แก่ กศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ มีการเว้นจากการฆ่าฟัน
ทำลายชีวิต เป็นต้น และกรรมฝ่ายอกุศล ได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ มีการ
ฆ่าฟันทำลายชีวิต เป็นต้น มุ่งถึงการท่ีบุคคลกระทำกรรมทัง้ดีและไม่ดีปะปนกัน (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๘๑/๗๙-๘๑,ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๘๑/๗๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๒/๓๔๕, 
องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๓๒/๔๔๐) 

กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากท้ังดำและขาว: การกระทำประกอบด้วยเจตนาที่เบียดเบียนบ้าง ท่ีไม่
เบียดเบียนบ้าง ได้รับผลมีทกุข์และสขุระคนกัน 

   ในโสณกายนสูตร อธิบายว่า บางคนปรุงแต่งกายสังขาร วจีสังขาร มโนสงัขาร
ท่ีมีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง เขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึง
โลกท่ีมีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้าง    
ไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มคีวามเบียดเบียนบ้าง    ไม่
มีความเบียดเบียนบ้าง เขาถูกผัสสะท่ีมีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียน
บ้างกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้าง  ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง มี
สุขและทุกข์ระคนกันเหมือนมนุษย์เทวดาบางพวกและวินิปาติกะบางพวก น้ีเรียกว่า
กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากท้ังดำและขาว  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๔/๓๔๘)  

กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาว : กรรมท่ีไม่เป็นท้ังฝ่ายกุศลและอกุศล ได้แก ่มรรคญาณ  ญาณในอริยมรรค  
คือความหย่ังรู้ท่ีให้สำเร็จภาวะอริยบุคคล๔ประการ(โสดาปัตติมรรค  สกทาคามิมรรค  
อนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค)ซึ่งเป็นเหตุทำให้หมดกรรม (ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๗๙-
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๘๑, ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๘๑/๗๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๒/๓๔๕, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) 
๒/๒๓๒/๔๔๐) 

กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาว มีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม : การละไม่กระทำ
กรรมทั้ง ๓ ได้ท้ังหมด 

   ในโสณกายนสูตร อธิบายว่า บรรดาเจตนาเหล่าน้ัน  เจตนาเพ่ือละกรรมดำที่มี
วิบากดำ เจตนาเพ่ือละกรรมขาวท่ีมีวิบากขาว และเจตนาเพ่ือละกรรมทั้งดำและขาว
ท่ีมีวิบากท้ังดำและขาว น้ีเรียกว่ากรรมท้ังไม่ดำและไม่ขาว    มีวิบากท้ังไม่ดำและไม่
ขาวเป็นไปเพ่ือความสิ้นกรรม,ในอริยมรรคสูตร กล่าวถึงมัชฌิมาปฏิทา ประกอบด้วย
มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สมัมาทิฏฐิ สมัมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสมาธิ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๗/๓๕๓)   

  อรรถกถาอธิบายว่า เจตนาในที่น้ีหมายถึงเจตนาในอริยมรรคที่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึง
วิวัฏฏะคือพระนิพพาน  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๓๓/๔๔๐) 

กรรมทางกาย : การกระทำทางกาย  ได้แก ่ เจตนา  ๒๐  แบ่งเป็นฝ่ายกามาวจรกุศล  ๘ คือ ๑) จิตที่
เกิดพร้อมด้วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไม่มีการชักนำ ๒) จิตที่เกิดพร้อม
ด้วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนำ ๓) จิตที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสส
เวทนา ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่มีการชักนำ ๔) จิตที่เกดิพร้อมด้วยโสมนัสสเวทนา 
ไม่ประกอบด้วยปัญญามีการชักนำ ๕) จิตที่เกดิพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา 
ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่การชักนำ ๖) จิตที่เกดิพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา 
ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนำ ๗) จิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา ไม่
ประกอบด้วยปัญญา ไม่มีการชักนำ ๘) จิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา ไม่
ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนำ  และฝ่ายอกุศล  ๑๒  คือ โลภมลูจิต (จิตมีโลภะ
เป็นมูล) ๘ คือ  ๑) จิตที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไม่มี
การชักนำ ๒) จิตที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชัก
นำ ๓) จิตที่เกดิพร้อมด้วยโสมนัสสเวทนา ไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐ ิ ไม่มีการชักนำ 
๔) จิตที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสสเวทนา ไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนำ ๕) จิต
ท่ีเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีการชักนำ ๖) จิตที่เกิด
พร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐ ิ มีการชักนำ ๗) จิตที่เกิดพร้อม
ด้วยอุเบกขาเวทนา ไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีการชักนำ ๘) จิตที่เกิดพร้อมด้วย
อุเบกขาเวทนา ไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนำ, โทสมูลจิต (จิตมีโทสะเป็น
มูล) ๒ คือ ๙) จิตที่เกิดพร้อมด้วยโทมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปฏิฆะ ไม่มีการชักนำ 



 

๒๑๔ 
 

 

๑๐) จิตที่เกิดพร้อมด้วยโทมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปฏิฆะ มีการชักนำ, โมหมูลจิต 
(จิตมีโมหะเป็นมูล) ๒ คือ ๑๑) จิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วย
วิจิกิจฉา ๑๒) จิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยอุทธัจจะ ท่ีถึงการ
ยึดถือ  การรับ  การปล่อย  และการเคล่ือนไหวทางกายทวาร  อีกนัยหนึ่ง  หมายถึง 
ท้ังกายสุจริต ๓ และกายทุจริต  ๓  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๙-๑๑๑/๑๑๙-๑๒๔, ม.ม.อ.
(บาลี) ๒/๕๗/๔๐, ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๘/๘๑/๑๑๑) 

กรรมทางใจ : การกระทำทางใจ  หมายถึงเจตนา ๒๙ ท้ังฝ่ายกุศลและอกุศล ท่ีไม่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวทางกายทวารและวจีทวาร แต่เกิดขึ้นทางมโนทวาร อีกนัยหน่ึง หมายถึง 
ท้ังมโนสุจริต ๓ อย่าง คือ (๑) อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของเขา (๒) อพยาบาท ไม่
พยาบาทปองร้ายเขา (๓) สมัมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม และหมายถึงท้ัง มโน
ทุจริต ๓ อย่าง คือ (๑) อภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา (๒) พยาบาท ความขัด
เคืองคิดร้าย (๓) มิจฉาทิฏฐ ิ ความเห็นผิดจากคลองธรรม  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๙-
๑๑๑/๑๑๙-๑๒๔,  ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๕๗/๔๐, ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๘/๘๑/๑๑๑) 

กรรมทางวาจา :การกระทำทางวาจา หมายถึงเจตนา ๒๐ แบ่งเป็นฝา่ยกามาวจรกุศล ๘ และฝ่าย
อกุศล ๑๒ ท่ีไม่เกี่ยวกับการยึดถือเป็นต้นทางกายทวาร แต่เกี่ยวกับการเปล่งวาจาที่
เกิดขึ้นทางวจีทวาร อีกนัยหนึ่ง หมายถึง ท้ังวจีสุจริต ๓ อย่าง คือ  ๑) มุสาวาทา 
เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ๒) ปิสุณาย    วาจาย เวรมณี เว้นจากพูด ส่อเสียด ๓) ผรุ
สาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดคำหยาบ ๔) สมัผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากพูดเพ้อ
เจ้อ และหมายถึงท้ังวจีทุจริต ๓ อย่าง คือ  ๑) มสุาวาท พูดเท็จ ๒) ปิสณุาวาจา พูด
ส่อเสียด ๓) ผรุสวาจา พูดคำหยาบ ๔) สัมผัปปลาป พูดเพ้อเจ้อ (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๐๙-๑๑๑/๑๑๙-๑๒๔, ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๕๗/๔๐, ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๘/๘๑/๑๑๑) 

กรรมที่ควร : กุศล, การกระทำที่เป็นบุญ, บุญกรรม, กุศลกรรม  ในท่ีนี้มุ่งอธิบายถึงการให้ผลของ
กรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรม (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๓/๓๖๗) อรรถกถากล่าวว่า 
ครั้นเมื่อกุศลมาก (มีเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น) อันบุคคลแม้ทำไว้แล้ว  กรรมมี
กำลังห้ามวิบากของกรรมท่ีไม่มีกำลัง   ย่อมทำโอกาสแก่วิบากของตน  กรรมนี้ช่ือว่า
กรรมควรและส่องให้เห็นว่าควร อีกนัยหนึ่ง บุคคลทำอกุศลแล้วทำกุศลในเวลาใกล้
ตาย  กุศลกรรมน้ัน(มีกำลัง) ห้ามวิบากของอกุศลกรรม  ทำโอกาสให้แก่วิบากของตน  
กรรมนี้ ช่ือว่ากรรมที่ควรและส่องให้เห็นว่าไม่ควร  (ม.อุ.อ.๓/๓๐๓/๑๘๘) ; การ
กระทำที่เหมาะ ดังคำว่า  สมควรแล้ว เหมาสมแล้ว  เธอจงยังข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อม
ด้วยความเลื่อมใสเถิด (อภิธานวัณณนา  หน้า ๔๕๑) 



 

๒๑๕ 
 

 

กรรมที่เปน็กุศลและอกุศล :กัมมปัจจัย,เจตนา อธิบายว่า กัมมปัจจัย  ได้แก ่ กรรมท่ีเป็นกุศลและ
อกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัยเจตนา เป็นปัจจัย
แก่สภาวธรรมที่สัมปยุตและรูปมีสภาวธรรมน้ันเป็นสมุฏฐานโดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๐/๑๓/๑๐) และกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิสสย
ปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๔๕๒/๒๗๐)  

กรรมที่ผิด : กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมท่ีผิด(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙/๔๖,๒๙/๑๐/๕๐)ในท่ีน้ี
หมายความถึงปาณาติบาต(การฆ่าสัตว์)อทินนาทาน(การลักทรัพย์)กาเมสุมิจฉาจาร
(การประพฤติผิดในกาม) มสุาวาท(การพูดเท็จ)  ปิสุณาวาจา(วาจาส่อเสียด) ผรุส
วาจา(วาจาหยาบ)  สัมผัปปลาปะ(คำพูดเพ้อเจ้อ) อภิชฌา(ความเพ่งเล็งอยากได้ของ
เขา)พยาบาท(ความคิดปองร้าย)  มิจฉาทฏิฐิ(ความเห็นผดิจากทำนองคลองธรรม) ;  
เจตนา  ความปรารถนา  ความต้ังใจท่ีผดิ(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙/๔๗)และกรรมท่ีผิดนี้
จัดเป็นกรรมท่ีทำไม่ดี (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๙/๕๑๗)  

กรรมที่พึงเสวยในปัจจบุัน : กรรมท่ีให้ผลในปัจจุบัน, กรรมท่ีให้ผลในปัจจุบันคือภพน้ี,กรรมทั้งท่ีเป็น
กุศลและอกุศลซึ่งให้ผลทันตาเห็น  เป็นข้อ ๑ ในวิบากแห่งกรรม ๓ อันได้แก่  (๑) 
กรรมที่พึงเสวยในปัจจุบัน   (๒) กรรมที่พึงเสวยในอัตภาพถัดไป  (๓) กรรมที่พึงเสวย
ในอัตภาพต่อๆ ไป (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๓/
๕๗๗,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓๕๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๓๕/๓๘๕,๘๙๐-๘๙๑/
๕๐๖-๕๐๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ข้อ ๑ ในกรรม ๑๒  ท่ีช่ือว่าทิฏฐธรรมเวทนีย กรรม (กรรมท่ี
พึงเสวยในปัจจุบัน)  เพราะเจตนาในปฐมชวนจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลในจิต  ๗  ดวง  
ช่ือว่าทิฏฐเวทนียกรรมซึ่งให้ผลในอัตภาพน้ี, กรรมท่ีพึงเสวยในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐ
เวทนียกรรม (ม.ม.อ.(บาลี)(บาลี) ๒/๓๕๒/๒๔๖) 

กรรมที่มีโทษ : กรรมดำ มีวิบากดำ พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ากรรมที่มีโทษ, กรรมชั่วท่ีมทุีกข์กำไร นำ
สัตว์ให้ไปเกิดในอบาย สื่อความหมายถึงกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมท่ีมีโทษ มี
การฆ่าสัตว์เป็นต้น ( องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗/๑๔๕, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๐๗/๗๑๘, ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๓๕/๓๗๒ 

  อรรถกถาอธิบายว่า กรรมดำ มีวิบากดำ หมายถึงอกุศลกรรมบถ  ๑๐  มีการฆ่า
สัตว์เป็นต้น ย่อมมีผลให้บุคคลผู้ทำเกิดในอบาย, กรรมท่ีมีโทษจะมีทุกขเ์ป็นกำไร นำ
สัตว์ให้ตกไปในอบาย  และคำว่าอกุศลท้ังปวงก็คืออกุศลกรรมบถ ๑๐ (ขุ.ธ.อ.(บาลี) 
๘/๑๐๐, ขุ.สุ.อ.  (บาลี) ๒/๙๐๗/๔๐๑, ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๑๒/๒๒๐)    



 

๒๑๖ 
 

 

  ฎีกาอธิบายว่า กรรมท่ีมีโทษ สหรคตด้วยอกุศลจิต  ๑๒  ดวง ช่ือว่าบาป (ที.ม.ฏี
กา (บาลี) ๙๐/๙๒) 

กรรมที่มีผล : กรรมเก่าท่ีมีผลวิบาก,บุพกรรมท่ีส่งผลมาถงึปัจจุบัน (ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๔๓๖/๖๒๖)  
  ในอิสิทาสีเถรคีาถา กล่าวอธิบายถึงกรรมเก่าในอดีตชาติ ๗ ชาติของนางอิสิทาสี 

ซึ่งสืบเนื่องต่อมาถึงชาติปัจจุบัน แม้มีสามแีล้ว สามีก็ท้ิงไปเสีย แล้วได้บวชเป็นอิสี
ทาสีเถรี เล่าถึงบุพกรรมท่ีเป็นเป็นชู้กับภรรยาของผู้อ่ืนแล้วส่งผลถึงชาติปัจจุบัน ดัง
คำว่า (๑) ชาติก่อน ดิฉันเป็นช่างทองในเมืองเอรกกัจฉะ มทีรัพย์มาก มัวเมาในวัย
หนุ่ม ได้เป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืนดิฉันน้ันตายจากชาติน้ันแล้ว (๒)  ต้องไปหมกไหม้อยู่ใน
นรกเป็นเวลานาน   พ้นจากนรกนั้นแล้ว   (๓)  ก็เกิดในทอ้งนางลิงพอเกิดได้ ๗    วัน  
วานรใหญ่ก็กัดอวัยวะสืบพันธ์ุ  ตายจากกำเนิดวานรแล้ว (๔)  เกิดในท้องแม่แพะตา
บอดและเป็นง่อยอยู่ในป่า  แคว้นสินธุ พออายุได้  ๑๒ ปี  พาเด็กขึ้นหลังไปถูกเด็กตัด
อวัยวะสืบพันธ์ุ ป่วยเป็นโรค  หมู่หนอนชอนไชที่อวัยวะสืบพันธ์ุ ตายจากกำเนิดแพะ
แล้ว (๕)  ก็เกิดในท้องแม่โคของพ่อคา้โค เป็นลูกโคมีขนแดงดังน้ำครั่ง อายุ    ๑๒    
เดือนถูกตอน ดิฉันถูกเขาใช้ให้ลากไถและเทียมเกวียน ป่วยเป็นโรคตาบอด  มีความ
ลำบาก พอตายจากกำเนิดโคนั้นแล้ว (๖)  เกิดในท้องสาวใช้ข้างถนนในพระนคร เป็น
หญิงก็ไม่ใช่ เป็นชายก็ไม่เชิง พออายุ ๓๐ปีตาย (๗) มาเกดิเป็นเด็กหญิง   ในตระกูล
ช่างเกวียนที่เข็ญใจ มีโภคทรพัย์น้อย มีเจ้าหน้ีมากมาย เมื่อหน้ีพอกพูนทับถมมากขึ้น
แต่น้ัน  นายกองเกวียนก็ริบเอาทรัพย์สมบัติแล้ว ฉุดคร่าดิฉันผู้กำลังรำพันอยู่ออกจาก
เรือนของสกุล  ภายหลังบุตรของนายกองเกวียนช่ือคิริทาสเห็นดิฉันเป็นสาวรุ่นอายุ 
๑๖ ปีกม็ีจิตปฏิพัทธ์ จึงขอไปเป็นภรรยา แต่นายคิริทาสมีภรรยาอยู่ก่อนคนหนึ่ง เป็น
คนมีศีล มีคณุธรรม และมีช่ือเสียงรักใคร่สามีอย่างดียิ่ง ดิฉันได้ทำให้สามีเกลยีดนาง  
ข้อที่สามีท้ังหลายเลิกร้างดิฉันซึ่งปรนนิบัติอยู่เสมือนสาวใช้ไป ก็เป็นผลกรรมท่ีดิฉัน
น้ันกระทำแล้วในครั้งน้ัน (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๔๙/๒๖๘) 

กรรมที่ไม่ควร : อกุศล,การกระทำที่เป็นบาป,บาปกรรม,อกุศลกรรม  ในอัมพัฏฐสูตร อธิบายถึงกรรม
ท่ีไม่ควรว่าการไม่บูชาผู้ควรบูชาสักการะ ดังคำท่ีอัมพัฏฐมาณพกราบทูลว่า การท่ีคน
ชาติศากยะซึ่งเป็นคนดุร้าย หยาบช้าวู่วามพูดพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะ
เคารพ นับถือ บูชานอบน้อมพวกพราหมณ์เป็นกรรมที่ไม่เหมาะ เป็นกรรมท่ีไมค่วร
เลย, ในมหากัมมวิภังคสูตร อธิบายมุ่งถึงการให้ผลของกรรมที่เป็นกุศลกรรมและ
อกุศลกรรม(ที.สี.(ไทย) ๙/๓๖๖-๙๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๓/๓๖๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่าเมื่ออกุศลกรรม(มีการฆา่สัตว์เป็นต้น) มีมากทีบุ่คคลทำไว้ 
กรรมอันมีกำลงัห้ามวิบากของกรรมท่ีไม่มีกำลังย่อมทำโอกาสให้แก่วิบากของตน 
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กรรมนี้ช่ือว่ากรรมไม่ควร ส่องให้เห็นว่าไม่ควร ดังเช่นกรรมน้ีมีการฆ่าสัตว์เป็นต้น ช่ือ
ว่าไม่ควรเพราะเป็นอกุศล กรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดในนรกน้ัน ช่ือว่าเป็นอกุศลปรากฏ
เพราะความที่บุคคลนั้นเกิดในนรก   

  อีกนัยหน่ึง บุคคลทำกุศลกรรม(มีเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น) แล้วทำ
อกุศลกรรมในเวลาใกล้ตาย อกุศลกรรมน้ันห้ามวิบากของกุศลกรรมทำโอกาสให้แก่
วิบากของตน  กรรมน้ีชื่อว่ากรรมไม่ควรสอ่งให้เห็นว่าควร ดังเช่นกรรมน้ันมีการฆ่า
สัตว์เป็นต้นช่ือว่าไม่ควร เพราะเป็นอกุศล ก็กรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์ของอัญ
เดียรถีย์ท้ังหลาย ช่ือว่า เป็นกุศลปรากฏ เพราะความท่ีบุคคลน้ันเกิดในสวรรค์  (ม.
อุ.อ.(บาลี) ๓/๓๐๓/๑๘๙)   

กรรมที่ไม่ตรงไปตรงมา : กายกรรม วจีกรรม  มโนกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมา(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๐๓/๑๗๙) ในมหาโจรสูตรอธิบายว่า ภิกษุช่ัวประกอบด้วยธรรม ๓ คือ กายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรมท่ีไม่ตรงไปตรงมา ย่อมบริหารตนให้ถกูกำจัด ถูกทำลาย มีความ
เสียหาย ถูกผู้รู้ติเตียน และประสพสิ่งทีไ่ม่ใช่บุญเป็นอันมาก(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๕๑/
๒๑๒) 

กรรมที่ย่อหยอ่น  : คุณเคร่ืองความเป็นสมณะทีผู่้บวชทำไม่ดี,กิจกรรมอย่างอ่ืนอะไรๆท่ีผู้บวชเป็น
ภิกษุทำย่อหย่อน หมายถึงสมณธรรมท่ีภิกษุประพฤติไม่ดี ดังข้อความในตายนสูตร ที่
ตายนเทพบุตรกล่าวว่า กรรมท่ีย่อหย่อนอย่างใดอย่างหน่ึง วัตรท่ีเศร้าหมองและ
พรหมจรรย์ ท่ีพึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัย ท้ัง  ๓ นั้นไม่มีผลมาก (สํ.ส.(ไทย)
๑๕/๘๙/๙๔,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๑๒/๑๓๐,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๒๗๗/๓๘๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า การงานไรๆท่ีบุคคลทำ ทำให้เป็นการยึดไว้ย่อหย่อน โดยทำ
หละหลวม ในท่ีนี้หมายถึงภาวะแห่งความเป็นสมณะ กล่าวคือสมณธรรมท่ีภิกษุ
ปฏิบัติไม่ดี เพราะเป็นผู้ทุศีลเป็นต้น ย่อมส่งผลใหส้ัตว์ไปเกิดในนรก (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/
๓๑๑/๓๕๖) 

กรรมที่สั่งสม  : วิบากกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติ เพราะเคยทำบุญถวายทาน ถวายจีวรแก่
พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่สาวก ดังคำท่ีพระมหาโกฏฐิกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตน
ไว้ว่า ข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน  ๒  ภพ คือ (๑) เทวดา (๒) มนุษย์คติอ่ืน
ข้าพเจ้าไม่รู้จักเลย  นี้เป็นผลแห่งกรรมท่ีสัง่สมไว้ดีแล้ว(ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๔๐/๒๗๐), 
มีปรากฏในกถาวัตถุ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๓๗/๗๘๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า กุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ได้สะสมไว้, กรรมท่ีได้บำเพ็ญไว้ 
เกิดพร้อมกับจิต เป็นแดนเกิดของวิบาก รับรู้อารมณไ์ด้ ดังคำที่พระสกวาทีถาม
พระปรวาทีว่า กรรมกับกรรมท่ีสั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีก็ตอบ
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ว่าใช่ พระอรรถกถาจารย์กล่าวอธิบายไว้ในกถาวัตถุว่า กรรมและกรรมท่ีสั่งสมเป็น
ไวพจน์กัน สมัปยุตด้วยจิตและรับรู้อารมณไ์ด้ ต่างกันในเวลาให้ผลเท่าน้ัน (ม.อุ.อ. 
(บาลี) ๓/๑๓๑/๘๗-๘๘,อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)  ๗๓๗/๒๘๓) 

กรรมเป็นกำเนิด กรรมจำแนกกำเนิด :  การกระทำของสัตว์ท่ีจำแนกใหมี้กำเนิดเลวและดีต่างกัน 
เช่น บางคนฆ่าสัตว์ หยาบช้า ขาดความกรุณาในสรรพสตัว์ เมื่อตายไป ย่อมเกิดใน
อบายภูมิ ถ้ากลับมาเกิดในโลกมนุษย์ จะมอีายุสั้น เพราะผลที่มีกรรมเป็นกำเนิด นัย
ตรงกันข้าม บางคนละเว้นการฆ่าสัตว์ วางศัสตราวุธ มีความกรุณามุ่งหวังประโยชน์
เกื้อกูลในสรรพสัตว์ เม่ือตายไป ย่อมเกิดในสุคติภูมิ ถ้ากลับมาเกิดในโลกมนุษย์ จะมี
อายุยืน เพราะผลท่ีมกีรรมเป็นกำเนิด  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๙-๒๙๐/๓๕๐-๓๕๑) 

กรรมเป็นเครือ่งก้ัน : กรรมกั้นความดี หมายถึงการกระทำที่ร้ายแรงส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุธรรม
ได้ ได้แก่ อนนัตริยกรรม ๕ คือ ๑) มาตุฆาต ฆ่ามารดา ๒) ปิตุฆาต ฆ่าบิดา ๓) 
อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์ ๔) โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงให้พระโลหิต
ห้อขึ้นไป ๕) สังฆเภท ทำลายสงฆ์ใหแ้ตกกัน  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๘๖/๖๑๑, 
อง.ฉกฺก.อ.๓/๘๖/๑๕๕) 

กรรมเป็นเครือ่งประมวลมา :อายุหนะ ดังคำว่า เมื่อละอายุหนะ (กรรมเป็นเครื่องประมวลมา) ธรรม
ท้ังหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งวยานุปัสสนา ย่อมไม่ล่วงเลยกันและกัน,ในญาณกถา  
สีลมยญาณนิทเทสกล่าวถึงกรรมเป็นเครื่องประมวลมาว่าจะละได้ด้วยวยานุปัสสนา 
ในอินทริยกถาทุติยสุตตันตนิทเทสอธิบายว่า อินทรีย์ ๕ ในวยานุปัสสนา สลัดออก
จากอายุหนะ, กรรมน้ีเกิดขึ้นเพระอวิชชา, อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดกรรมเครือ่งประมวล
มา ดังคำว่า ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอวิชชาเป็นท่ีต้ังแห่งความเกิดขึ้น  เป็นท่ีต้ัง
แห่งความเป็นไป เป็นที่ต้ังแห่งนิมิต  เป็นที่ต้ังแห่งกรรมเป็นเคร่ืองประมวลมา,กรรม
เป็นเคร่ืองประมวลมาเป็นสังขาร กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นเหตุ  กรรมเป็น
เครื่องประมวลมา เป็นปัจจัยแห่งความบังเกิดของกิเลสท้ังหลาย (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๕๔/
๘๗, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๑, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๙๓/๓๐๘, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๕/๗๐)    

กรรมเป็นทายาท : กรรมดุจทรัพย์มรดกหมายถึงการกระทำของสัตว์ท่ีต้องได้รับผลด่ังทรัพย์มรดกเลว
และดีต่างกัน เช่น บางคนฆ่าสัตว์ หยาบช้า ขาดความกรุณาในสรรพสัตว์ เม่ือตายไป 
ย่อมเกิดในอบายภูมิ ถ้ากลับมาเกิดในโลกมนุษย์ จะมีอายุสั้น เพราะผลที่มีกรรมเป็น
ทายาท นัยตรงกนัข้าม บางคนละเว้นการฆ่าสัตว์ วางศัสตราวุธ มีความกรุณามุ่งหวัง
ประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ เมื่อตายไป ย่อมเกิดในสคุติภูมิ ถ้ากลบัมาเกิดในโลก
มนุษย์ จะมีอายุยืน เพราะผลท่ีมกีรรมเป็นทายาท  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๙-๒๙๐/
๓๕๐-๓๕๑) 
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กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ :  กรรมดุจเผ่าพันธ์ุ หมายถึงการกระทำของสัตว์ท่ีต้องได้รับผลดุจสืบสายโลหิตมา
จากชาติพันธ์ุหรือเครือญาติเลวและดีต่างกัน เช่น บางคนฆา่สัตว์ หยาบช้า ขาดความ
กรุณาในสรรพสัตว์ เมื่อตายไป ย่อมเกิดในอบายภูมิ ถ้ากลับมาเกิดในโลกมนุษย์ จะมี
อายุสั้น เพราะผลท่ีมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ นัยตรงกันข้าม บางคนละเว้นการฆ่าสัตว์ วาง
ศัสตราวุธ มีความกรุณามุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสตัว์ เมื่อตายไป ย่อมเกิดใน
สุคติภูมิ ถ้ากลบัมาเกิดในโลกมนุษย์ จะมีอายุยืน เพราะผลที่มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ  (ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๙-๒๙๐/๓๕๐-๓๕๑) 

กรรมเผ็ดร้อน : กรรมที่ทำด้วยความโลภ มกีามเป็นเหตุ,กรรมท่ีทำเพราะความใคร่,  เช่นดังคำใน
โลมสกัสสปชาดก พระนางจันทวดีได้ใช้ฤษีช่ือโลมสกัสสปะ ซึ่งมีตบะสูง บูชายัญช่ือ
วาชเปยยะ เพ่ือประโยชน์แก่พระบิดาได้ ฤษีโลมสกัสสปะสลดใจ    จึงกล่าวว่า 
กรรมที่กระทำด้วยความโลภมีกามเป็นเหตุน้ันเป็นกรรมเผ็ดร้อน (ข.ุชา.นวก(ไทย) 
๒๗/๖๗/๓๑๑) 

กรรมฝ่ายกุศล : กรรมข้างดี ศลกรรมบถ ๑๐ ประการ คือ กายกรรม ๓ ได้แก่ ๑) เว้นจากทำลายชีวิต 
๒)  เว้นจากถอืเอาของที่เขามิได้ให้ ๓) เว้นจากประพฤติผิดในกาม วจีกรรม ๔ ได้แก่ 
๔) เว้นจากพูดเท็จ ๕) เว้นจากพูดส่อเสียด ๖) เว้นจากพูดคำหยาบ ๗) เว้นจากพูด
เพ้อเจ้อ มโนกรรม ๓ ได้แก่ ๘) ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา ๙) ไมค่ิดร้าย
เบียดเบียนเขา ๑๐) เห็นชอบตามคลองธรรม (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๓๖๐/๖๑๔, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๒/๓๔๕, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๓๒/๔๔๐) 

กรรมภพ :  กรรมก่อให้เกดิหมายถึงการกระทำทั้งดีและไม่ดีท่ีเป็นเหตุให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ 
มุ่งถึงอภิสังขาร คือสภาพทีป่รุงแต่งกรรม ๓ อย่าง คือ ๑) ปุญญาภิสังขาร คืออภิ
สังขารที่เป็นบุญ สภาพท่ีปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี ได้แก ่กุศลเจตนา ๒) อปุญญาภิสังขาร 
คือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายช่ัว ได้แก่ อกศุลเจตนาทั้งหลาย ๓) อาเนญชาภิสังขาร 
คือสภาพที่ปรงุแต่งภพอันม่ันคงไม่หว่ันไหว ได้แก่ ภาวะจิตที่ม่ันคงแน่วแน่ด้วยสมาธิ
แห่งจตุตถฌาน (ขุ.จู.๓๐/๒๔/๑๓๘, ขุ.จู.๓๐/๑๐๔/๓๕๗, ขุ.ม.อ.  ๒๕/๒๑๖, อภิ.วิ.
(ไทย)๓๕/๒๓๔/๒๒๑) 

กรรมมีทุกข์เปน็กำไร : การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นอกุศล เช่น การประหารผู้อ่ืน 
การพูดเท็จ เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อ่ืน เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบ้าง เพ่ือ
เบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง เพ่ือเบียดเบียนท้ัง ๒ ฝา่ยบ้าง ดังข้อความในราหุโลวาทสูตรตอน
หนึ่งว่า กายกรรมน้ีเป็นอกุศล มทุีกข์เป็นกำไร  มทุีกข์เป็นวิบาก กรรมทางกายเห็น
ปานน้ีเธออย่าทำเด็ดขาด,ในญาณกถา จรยิานานัตตญาณนิทเทส ปฏิสัมภิทามรรค 
อธิบายความหมายวิญญาณจริยาตอนหน่ึงว่า ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่



 

๒๒๐ 
 

 

ประกอบด้วยกรรมมีทุกข์เป็นกำไร (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๙/๑๑๙, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๒๓๕/๓๙๘) 

กรรมมีทุกข์เปน็วิบาก :การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจท่ีเป็นอกุศล เช่น การประหารผู้อ่ืน 
การพูดเท็จ เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อ่ืน เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบ้าง เพ่ือ
เบียดเบียนผู้อ่ืนบ้างเพ่ือเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง ดังข้อความในราหุโลวาทสูตรตอน
หนึ่งว่า วจีกรรมน้ีเป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก กรรมทางวาจาเห็น
ปานน้ี เธออย่าทำเด็ดขาด ในปฏิสัมภิทามรรค อธิบายว่า ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะ
ประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมท่ีมีทุกข์เป็นวิบาก  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๐/๑๒๑,ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๖๙/๑๑๖)  

กรรมมีโทษ : อกุศลกรรมบถ ๑๐,ทางแห่งการกระทำท่ีเป็นบาป  ในมหาวิยูหสุตตนิทเทส อธิบาย
ว่า กรรมดำ มีวิบากดำ ตรัสเรียกว่ากรรมมีโทษ, ในกัมมกถา ปฏิสัมภิทามรรค
กล่าวถึงกรรมไว้ว่า  กรรมมโีทษได้มีแล้ว... กรรมไม่มีโทษได้มีแล้ว (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๑๓๕/๓๗๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๕/๒๙๘),  

  อรรถกถาอธิบายว่ากรรมดำ มีวิบากดำ หมายถึงอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ย่อมมีผล
ให้บุคคลผู้ทำเกิดในอบาย (ท.ีปา.อ.(บาลี) ๓/๓๑๒/๒๒๐)   

กรรมมีสุขเป็นกำไร : กายกรรมวจีกรรม และมโนกรรมท่ีเป็นกุศล,กรรมท่ีดี ซึง่หมายถึงกุศลกรรม
และกรรมทั้ง ๓ อย่างน้ีย่อมไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนท้ัง ๒ ฝ่ายบ้าง  ดังข้อความในจูฬราหุโล
วาทสูตรตอนหน่ึงว่า กายกรรมนี้เป็นกุศล มีสขุเป็นกำไร มีสขุเป็นวิบาก เป็นต้น, 
ในกัมมกถา ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงกรรมไว้ว่า กรรมมีสุขเป็นกำไรได้มีแล้ว...กรรมมี
ทุกข์เป็นกำไรได้มีแล้ว (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๙/๑๒๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๕/๓๙๘)  

  ในกถาวัตถุ อภิธรรมปิฎกกล่าวกรรมมีสุขเป็นกำไรว่าหมายถึงกายสัญเจตนา ๓ 
อย่าง เป็นกายกรรมฝ่ายกุศล มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก วจีสัญเจตนา ๔  อย่าง 
เป็นวจีกรรมฝา่ยกุศล มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก  มโนสัญเจตนา ๓ อย่าง เป็น
มโนกรรมฝ่ายกุศล มสีุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก (อภิ.ก.(ไทย)๓๗-๕๓๙/๕๘๔) 

กรรมมีสุขเป็นวิบาก : กรรมดี, กายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมทีเ่ป็นกุศล,บุญ เช่นทาน ศีล ภาวนา 
เป็นต้น, กายกรรมท่ีมีเจตนาเป็นกุศล ๓ เช่นเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรพัย์ ประพฤติ
ในกาม  วจีกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศล ๔ เช่น เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำ
หยาบ และพูดเพ้อเจ้อ และ มโนกรรมท่ีมีเจตนาเป็นกุศล ๓ เช่น ไม่เพ่งเล็งอยากได้
ของของเขา ไม่พยาบาท และมีความเห็นชอบ  ดังข้อความในกัมมกถา ปฏิสัมภิทา



 

๒๒๑ 
 

 

มรรคตอนหน่ึงว่า กรรมมีสุขเป็นกำไรได้มีแล้ว...กรรมมีทุกข์เป็นกำไรได้มีแล้ว (ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๒๓๕/๓๙๘) 

  ในวิสาขาสูตร กล่าวถึงอธิบายกรรมมีสขุเป็นวิบากเกี่ยวกับการรักษาอุโบสถศีล
ตอนหนึ่งไว้ว่า 

   สตรีหรือบุรุษผูม้ีศีลรักษาอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ 
  ทำบุญที่มสีุขเป็นกำไรไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์ 
  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๓/๓๑๒) 
กรรมไม่มีโทษ : กุศลกรรมบถ อธิบายว่า กรรมขาว มีวิบากขาว ตรัสเรียกว่า กรรมไม่มีโทษ ในกัมมก

ถา ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงกรรมไว้ว่า  กรรมมีโทษได้มีแล้ว... กรรมไม่มีโทษไดมี้
แล้ว (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๕/๒๙๘) ดังข้อความที่พระผู้มพีระภาคตรัสไว้ในมหาวิยูห
สุตตนิทเทสตอนหน่ึงว่า  

                                สาวกละศีลวัตรได้ท้ังหมด 
                          ละกรรมท่ีมีโทษและกรรมที่ไม่มีโทษนั้นเสียได้ 
  ไม่ปรารถนาความหมดจดและความไม่หมดจด 
                          งดเว้นแล้ว    ไม่ยึดมั่นทิฏฐิท่ีมีอยู่เที่ยวไป 
  (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๓๕/๓๗๒)  
  อรรถกถาอธิบายว่า กรรมขาว มีวิบากขาว หมายถึงกุศลกรรมบถ  ๑๐  ย่อมมีผล

ให้บุคคลผู้ทำเกิดในสวรรค์  (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๑๒/๒๒๐)    
กรรมย่อมจำแนกสัตว์ : กรรมฝ่ายดี คอืกุศลธรรม เช่นการงดเว้นจากการฆา่สัตว์เป็นต้น ผู้งดเว้น

จากการฆ่าสัตว์ หลังจากตายแล้ว เขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ถ้าไม่ไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในท่ีใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุยืน,กรรมฝ่ายช่ัวคือ
อกุศลกรรม เช่น การฆ่าสัตว์เป็นต้น ผู้ฆ่าสัตว์ หลังจากตายแล้ว เขาจึงไปเกิดใน
อบาย ทุคติ  วินิบาต นรก ถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติ วินิบาต นรก กลับมาเกิดเป็น
มนุษย์ในท่ีใดๆ เขาก็จะเป็นคนมีอายุสั้น  ดังพระพุทธพจน์ว่า กรรมย่อมจำแนกสัตว์
ท้ังหลายให้เลวและดีต่างกัน(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๕๐) 

กรรมวัฏ :  วนคือกรรม หมายถึงวงจรกรรม, กระบวนกรรมที่ปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่างๆ 
ประกอบด้วย ๑) สังขาร ๒) ภพ, หนึ่งในวัฏ ๓ แห่งปฏิจจสมุปบาท คือ ๑) กิเลสวัฏ 
๒) กรรมวัฏ ๓) วิปากวัฏ กรรมวัฏจะละได้ก็ต่อเมื่อละกิเลสวัฏได้แลว้  (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๑/๕๘) 

กรรมวาจา  : คำประกาศกิจ, คำประกาศกิจในท่ามกลางสงฆ์, การสวดประกาศ แบ่งเป็น ๒ คือ ๑) 
ญัตติ คำเผดียงสงฆ์หรือคำกล่าวเสนอมติ ๒) อนุสาวนา คำสวดประกาศหรือคำ



 

๒๒๒ 
 

 

ประกาศข้อปรึกษาและตกลงมติ ใช้ในกิจกรรมสำคญัต่างๆ เช่น การบรรพชา
อุปสมบท การตัดสินอธิกรณ์ การสมมติสีมา  (วิ.ภิกฺขุนี.๓/๖๗๑/๑๗-๑๘, ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๓๒๒/๒๘๒) 

กรรมวาทะ  : ผู้กล่าวเรื่องกรรม, ลทัธิเช่ือกรรมและผลของกรรม หมายถึงพระพุทธศาสนาและ
นักบวชนอกพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลบางพวก เช่น พวกชฎิลบูชาไฟ ท่ีสอนเน้น
เรื่องทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัว บุคคลทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนัน้ กรรมมีจรงิ 
ผลของกรรมมีจริง เป็นคำที่นักบวชนอกศาสนาที่ไม่เช่ือเรื่องกรรมใช้เรียก
พระพุทธเจ้าว่า เป็นพวกกรรมวาทะ(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๔/๔๔-๔๕) 

กรรมวาที : ผู้มีปกติกล่าวเร่ืองกรรมลัทธิเช่ือกรรมและผลของกรรมหมายถึงพระพุทธศาสนาและ
นักบวชนอกพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลบางพวก เช่น พวกชฎิลบูชาไฟ ท่ีสอนเน้น
เรื่องทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัว บุคคลทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนัน้ กรรมมีจรงิ 
ผลของกรรมมีจริง เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์เอง พระพุทธสาวกเรียก
พระองค์ และพระพุทธเจ้าทรงเรียกพวกชฎิลบูชาไฟว่า เป็นกรรมวาที  (วิ.ม.(ไทย)๔/
๘๗/๑๔๒,  วิ.อ.  ๓/๘๗/๕๕, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๔,  ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๖/๒๑๘) 

กรรมวิบาก : ผลของกรรม หมายถึงผลของกรรมท้ังฝ่ายดีและช่ัว ผลของกรรมฝ่ายดี เช่น พระมหา
โกฏฐิตเถระ ในอดีตชาติเคยเข้าเฝ้าพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ปรารถนาตำแหน่ง
เอตทัคคะด้านผู้บรรลุปฏิสัมภิทา หม่ันทำบุญสั่งสมบารมี กระท่ังในพุทธุปบาทกาล 
จึงได้รับเอตทัคคะด้านผู้บรรลุปฏิสัมภิทาด้วยผลแห่งกรรมดีน้ัน (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๒๓๗/๒๗๐) ผลของกรรมฝา่ยช่ัว เช่น พระสุภัททเถระ ปัจฉิมสาวก ในอดีตชาติเคย
เข้าเฝ้าพระกัสสปพุทธเจ้าได้สั่งสมบุญบารมีเป็นอันมากจึงได้โอกาสเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าในพุทธุปบาทกาลนี้แต่เคยกลา่ววาจาไม่ไพเราะแก่อัครสาวกช่ือว่าติสสะ 
จึงต้องมาพบความเจริญช้าคือได้บวชเป็นปัจฉิมสาวกด้วยผลแห่งกรรมไม่ดีน้ัน (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๒๑/๑๘๔)กรรมช่ัวบางทีเรียกว่า กรรมดำ หมายถึงอกุศลกรรมบถ  ๑๐  
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๒๘๔, องฺ.จตุกฺก.อ.  ๒/๒๓๒/๔๔๐) มีวิบากดำ  คือ  มผีลนำ
สัตว์ให้เกิดในอบาย (ทางเสื่อม)   ๔  คือ  ๑)  นิรยะ  นรก,  ภาวะเร่าร้อนกระวน
กระวาย  ๒)  ติรัจฉานโยนิ  กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ๓)  ปิตติวิสัย  แดนเปรต  ๔)  
อสุรกาย พวกอสูร  (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๒๓๒/๔๔๐) กรรมดี บางทีเรียกว่า กรรมขาว 
หมายถึงกุศลกรรมบถ  ๑๐  (ตรงข้ามกับอกุศลกรรมบถ)  มีวิบากขาว  หมายถึง มี
สุขเป็นผล  นำสัตว์ให้เกิดในสวรรค์  (องฺ.จตุกฺก.อ.  ๒/๒๓๒/๔๔๐) 

กรรมเศร้าหมอง : กายทุจริต ๓  วจีทุจริต ๔ และมโนทุจริต ๓ ดังข้อความในพาลปัณฑติสูตร แห่ง
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนหน่ึงว่า คนพาลมีความคิดว่า เรายังไม่ได้ทำความดี
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ไว้หนอ...ทำแต่กรรมเศร้าหมอง เราตายแล้ว จะไปสู่คติของผู้ไม่ได้ทำความดีไว้),ใน
นิรยสูตร จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย อธิบายว่า การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การพูด
เท็จ และการคบหาภรรยาของผู้อ่ืน จัดเป็นกรรมเศร้าหมอง (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๘/
๒๙๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๔/๑๐๘) 

กรรมสังขาร :  การปรุงแต่งกรรม หมายถงึการปรุงแต่งกรรมอันก่อให้เกิดขันธ์ ๕ ซ่ึงเป็นเหตุให้
เวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด ถา้ไม่มีการปรุงแต่งกรรม การปฏิสนธิก็ไม่มี การเวียนว่าย
ตายเกิดก็ไม่มี  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๕/๗๘-๘๐) 

กรรมหยาบช้า : บาปกรรม,กรรมท่ีเป็นบาป คือประพฤติกายทุจริต ประพฤติวจีทุจริต ประพฤติมโน
ทุจริต ดังข้อความในพาลปัณฑิตสูตร แห่งมชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนหน่ึงว่า  
คนพาลมีความคิดว่า  เรายังไม่ได้ทำความดีไว้หนอ ...ทำแต่ความช่ัว ทำแต่กรรม
หยาบช้า (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๘/๒๙๓)  

กรรมใหญ่  : กรรมสำคญั หมายถึงสังฆกรรมที่สำคญั เช่น อุโบสถกรรม ปวารณากรรม อปโลก
นกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม เป็นต้น  (วิ.ป.(ไทย)๘/
๔๕๘/๖๕๓, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๗๖/๕๗๒) 

กรรมใหม่  : กรรมที่ปรุงแต่งขึ้นใหม่ หมายถึงกรรมท่ีบุคคลทำด้วยกาย วาจา ใจ ในปัจจุบัน ต่าง
จากกรรมเก่าอันได้แก่อายตนะภายใน ๖ มีจักขุ (ตา) เป็นต้น ท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง 
สำเร็จด้วยเจตนา เป็นท่ีต้ังแห่งเวทนา  (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๔๖/๑๗๙) 

กรรมอันดีงาม : บุญกุศล,คุณความดี,สุจริต ดังพระพุทธพจน์ในมหาสุวราชชาดกว่า  
   หากบุคคลจะพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน 
   เป็นนักปราชญ์ มีปกติอยู่ด้วยกรรมอันดีงาม 
     เที่ยวไปด้วยกัน ครอบงำอันตรายท้ังปวงแล้ว 
                             มสีติ พอใจ พึงเท่ียวไปกับสหายนั้นเถิด  
   (ขุ.ชา.นวก.(ไทย)๒๗/๑๗/๓๐๓)  
กรรมอันไม่สมควร : อาบัติหนัก คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิก ในท่ีน้ีหมายถึงกรรมท่ีสงฆ์พึง

ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้เป็นบ้ามีใจฟุ้งซ่านไปช่ัวขณะ ดังคำท่ีภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่า 
ข้าพเจ้าระลึกถึงกรรมอันไมส่มควรแกส่มณะเป็นอันมากท่ีข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าได้
ประพฤติล่วงละเมิด ได้พูดพล่ามไปแล้วนั้น ไม่ได้เลย  ขา้พเจ้าลืมสติ ได้ทำกรรมนี้
แล้ว, กรรมท่ีกระทำในขณะท่ีเกิดการบาดหมาง เกิดการทะเลาะ ถึงการวิวาทกันอยู่ 
ได้ประพฤติล่วงละเมิด  ได้พูดล่วงเกินแล้ว(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๕๐/๕๖,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๕๓/๕๙)      
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กรรมอันลามก : กรรมช่ัว,บาปอกุศล ดังคำท่ีเขมเทพบุตรกลา่วไว้ว่า คนพาลผู้มีปัญญาทราม ประพฤติ
ตนเป็นเหมือนศัตรู ย่อมทำกรรมอันลามกซึ่งให้ผลเผ็ดร้อน (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๓/
๑๑๐) 

กรรมอันสมควร : การกระทำที่เหมาะสม ในท่ีนี้หมายถึงการกระทำที่เหมาะสมกับโภคทรัพย์ที่หามา
ได้ด้วยความขยันหม่ันเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำ
ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม มี ๕ อย่าง คือ (๑) บำรุงตนเอง มารดา บิดา บุตร 
ภรรยา ทาส  กรรมกร คนรับใช้ มิตร และอำมาตย์ให้เป็นสุข บริหารให้เป็นสุขโดย
ชอบ (๒) ป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำ พระราชา โจร คนท่ีไม่ชอบกนั หรือจาก
ทายาท (๓) ทำพลี ๕ อย่าง คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี  เทวตาพลี  
(๔) บำเพ็ญทักษิณาท่ีมีผลสูงขึ้นไป   เป็นไปเพ่ือให้ได้อารมณ์ดี มีสขุเป็นผล ให้เกิดใน
สวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๓),  

  อรรถกถาอธิบายว่า ประกอบด้วยธรรม  หมายถึงมีกุศลธรรม  ๑๐ ได้มาโดย
ธรรม  หมายถงึสิ่งท่ีบุคคลดำรงอยู่ในกุศลกรรมบถ ๑๐ แเล้วได้มา  พล ี (พะลี)  คือ
การสงเคราะห์  บวงสรวง  น้อมให้  หรอืส่วย มี  ๕  อย่าง  คือ (๑)ญาติพล ี 
สงเคราะห์ญาติ (๒)อติถิพลี  ต้อนรับแขก (๓)ปุพเพเปตพลี  ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย  (๔)
ราชพลี  ถวายเป็นของหลวงมีเสียภาษีอากรเป็นต้น  (๕)เทวตาพลี  ทำบุญอุทิศให้
เทวดา, มีผลสงูขึ้นไป  หมายถึงสวรรค์ช้ันกามาวจรภูมิ  ๖  ช้ัน  ให้ได้อารมณ์ดี 
หมายถึงอำนวยให้บังเกิดในสวรรค์ช้ันกามาวจรภูมิ  ๖  ช้ัน  ให้เกิดในสวรรค์ 
หมายถึงให้บังเกิดผลวิเศษ  ๑๐ อันดีเลิศ  มีอายุ วรรณะ ยศ  สุข  ความเป็นใหญ่อัน
เป็นทิพย์และรปูท่ีน่าปรารถนาเป็นต้น(องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๖๑/๓๕๓,  องฺ.จตุกฺก.ฏี
กา (บาลี) ๒/๖๑-๖๔/๓๘๖)  

กรรมที่ประกอบด้วยความจงใจ  : กรรมท่ีทำด้วยความต้ังใจ, ทำด้วยหมายใจ, ทำด้วยเจตนา คือ ทำ
ด้วยความต้ังใจ,มีความมุ่งหมายที่จะทำ;พระผู้มีพระภาคตรัสการทำกรรมท่ี
ประกอบด้วยความจงใจในมหากัมมวิภังคสูตรว่า บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความ
จงใจทางกาย  ทางวาจา และทางใจอันให้ผลเป็นสุข ย่อมเสวยสุข บุคคลทำกรรมที่
ประกอบด้วยความจงใจทางกาย  ทางวาจา และทางใจอันให้ผลเป็นทุกข์ ย่อมเสวย
ทุกข์ บุคคลทำกรรมท่ีประกอบด้วยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจอันให้ผล
เป็นอทุกขมสุข ย่อมเสวยผลเป็นอทุกขมสุข (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๙๘-๓๐๐/๓๕๗-๓๕๙) 

กรองทอง : ผ้าโปร่งอันทอหรือถักด้วยเส้นลวดทองหรือไหมทอง เป็นอาภรณ์ชนิดหน่ึงซึ่งเป็น
เครื่องคลุมกายของเทพบุตรและเทพธิดาในฉัตตมาณวกวิมาน วิมานของฉัตตมาณพผู้
ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า “เทพบุตรและเทพธิดาจำนวน
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มากในวิมานน้ีมีรูปร่างลักษณะต่างๆ กัน มีจิตใจเบิกบาน  ทรงทิพยอาภรณ์  ประดับ
ด้วยดอกไม้ทิพย์ คลุมด้วยกรองทอง  ห่มด้วยอาภรณ์ทอง โชยกลิ่นหอมฟุ้งไปตาม
ลม”  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๙๓/๑๐๖) 

กรอบพระพักตร์ : เครื่องประดับขอบหน้าผากเป็นรูปกระจังเป็นต้น;พระวิปัสสีราชกุมาร พระโอรส
ของพระเจ้าพันธุมาและพระนางพันธุมดีเทวี แห่งพันทุมดีนคร มีพระเศียรดุจประดับ
ด้วยกรอบพระพักตร์ ซึ่งเป็นลักษณะที่ ๓๒ ในลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ คือ (๑) 
มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน (๒) พ้ืนฝ่าพระบาทท้ังสองของพระราชกุมารน้ี มีจักรซึ่งมี
กำข้างละ ๑,๐๐๐ ซี ่มีกง มีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง ฯลฯ (๓๑) มีพระ
อุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่น (๓๒) มีพระเศียรดุจประดับด้วย
กรอบพระพักตร์ มหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการน้ี มีคติ 
(ความสำเร็จ คือบรรลุผลตามจุดหมาย) ๒ อย่าง ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือ ๑. ถ้าอยู่ครอง
เรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่น
แผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะ มีพระราชอาณาจักรมั่นคง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ (๑) จักรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) ม้าแก้ว (๔) มณแีก้ว 
(๕) นางแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปรณิายกแก้ว มีพระราชโอรสมากกว่า ๑,๐๐๐ องค ์
ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยีราชศัตรูได้ พระองค์ทรง
ชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็น
ขอบเขต ๒. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันต
สัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก 

   ๑ ในราชกกุธภัณฑ์ ๕ ประการ คือ  ๑. พัดวาลวีชนี ๒. กรอบพระพักตร์ ๓. 
พระขรรค์ ๔. เศวตฉัตร ๕. ฉลองพระบาท  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๐/๑๕๙-๑๖๓, ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๐/๑๘๗, ขุ.ชา.สฏฺฐิ (ไทย) ๒๘/๗๒/๔๕, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๕๕/
๑๔๒) (ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ดู (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕/๑๖-๒๐, ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๐๐/๑๕๙-๑๖๓) 

กรอบหน้า,กรอบหน้าตา่ง :เคร่ืองประดับขอบหน้าผากเป็นรูปกระจังเป็นต้น,  ขอบเขตช่องฝาบ้าน
หรือเรือนเป็นต้นท่ีเปิดปิดได้เพ่ือรับแสงสว่างหรือให้อากาศถ่ายเทได้ แต่มใิช่ทาง
สำหรับเข้าออก เช่นในมหาวรรค จูฬวรรค กล่าวถึงวิธีการทำความสะอาดให้เช็ด
ข้างบนก่อน ดังคำว่า  ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดเพดานลงมาก่อน กรอบ
หน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ด หรือดังคำว่า  พึงกวาดหยากไย่ต้ังแต่เพดานลงมาก่อน 
เช็ดกรอบหน้าต่างและมุมห้อง,จัดเป็นวัตรอย่างหน่ึง เช่น ปัดกวาดหยากเยื่อต้ังแต่
เพดานลงมา เช็ดกรอบหน้าต่าง ฝาทาน้ำมัน พ้ืนทาสีดำ, ในทีฆนิกาย กล่าวถึงสมณ
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พราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายในการ
ประดับตกแต่งร่างกายอย่างนี้ เช่น สวมรองเท้าวิจิตรติดกรอบหน้า ปักป่ิน,กรอบหน้า
มีกล่าวไว้ในมหานิทเทส จูฬนิทเทสหมายถึงการติดกรอบหน้า ซึ่งเป็นการประดับ
ตกแต่งของคฤหัสถ์อย่างหน่ึง, ในจูฬนิทเทสกล่าวว่า คำว่ากรอบหน้า ท่านเรียกว่า
เครื่องหมายคฤหัสถ์  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๖/๘๔, วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๘๒/๒๖๘,วิ.จู.(ไทย) ๗/
๓๘๒/๒๗๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖/๗, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๐๐/๖๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๑/
๔๕๓,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๓๐/๔๓๑) 

กระจก : วัสดุท่ีทำมาจากแก้ว ซึ่งมอีงค์ประกอบหลักทางเคมีคือซิลิคอน (Silicon เป็น
ส่วนประกอบหลักของ(แก้ว ซีเมนต์ เซรามิก) ซึ่งสามารถหลอมและนำไปขึ้นรูปได้ 
เมื่อเย็นตัวแล้วมีลักษณะโปร่งใส และเป็นของแข็งโดยไม่จับผลึก กระจกจึงสามารถ
แตกได้เหมือนแก้ว และมีความคมมากกว่าแก้วเมื่อแตกเพราะมีความบางในการผลิต 
ความแตกต่างในการใช้คำเมือ่เทียบกับคำว่าแก้ว คือ กระจก จะใช้เรียกแก้วท่ีนำมา
ทำให้เป็นแผ่นโดยมีลักษณะแบนราบและมีความหนาประมาณหน่ึงเป็นส่วนใหญ่ มี
หลายชนิด เช่น กระจกเงา กระจกเว้า กระจกนูน เป็นต้น 

   เป็นช่ือเรียกโรคต้อชนิดหนึ่ง คือ ต้อกระจก หมายถึง แก้วตา หรือเลนส์ตาที่
ขุ่น ซึ่งโดยปกติแก้วตาของคนเราจะใส สาเหตุต่าง ๆของต้อกระจกมีมากมาย แต่ท่ี
สำคัญท่ีสุดคือ การเสื่อมของแก้วตาตามอายุ นอกจากนี้อุบัติเหตุท่ีกระทบกระเทือน
ตา การได้รับรังสีเข้าตา การอักเสบที่ตา หรือโรคทางกายบางอย่าง เช่น เบาหวาน ก็
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดต้อกระจกได้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๙/๑๑๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๖/
๓๐๓, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๓/๑๔๒, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๙/๓๕๙) 

กระจก, บาตร  :เป็นบาตร ๑ ในบาตรชนิดต่างๆ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ภิกษุใช้ คือ (๑) บาตร
ทองคำ (๒) บาตรเงิน (๓) บาตรแก้วมณี (๔) บาตรแก้วไพฑูรย์ (๕) บาตรแก้วผลึก 
(๖) บาตรทองสัมฤทธิ ์(๗) บาตรกระจก (๘) บาตรดีบุก (๙) บาตรตะกั่ว (๑๐) บาตร
ทองแดง ภิกษุรูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฎ ทรงอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือ (๑) บาตร
เหล็ก (๒) บาตรดิน (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๒/๑๙) 

กระจกคือธรรม  : มรรคมีองค ์๘ และนิพพาน : ดังข้อความตอนหน่ึงในกีสาโคตมีเถรีคาถา พระกีสา
โคตมีเถรีได้กล่าวภาษิตไว้ว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงอมตธรรม เราได้
เจริญแล้ว แม้นิพพานเราก็ทำให้แจ้งแล้ว เราได้พบกระจกคือธรรมแล้ว (ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๒๒๒/๕๙๑)  



 

๒๒๗ 
 

 

กระจกเงา  : แผ่นกระจกท่ีฉาบด้านหลังด้วยแผ่นบางๆ ของโลหะเงินหรือโลหะเจือปรอทแล้วทาสี
ทับเป็นวัตถุท่ีมีความสามารถในการสะท้อนดีจนสามารถเห็นภาพสะท้อนของวัตถุได้
ชัดเจน สาเหตุท่ีเราสามารถเห็นภาพในกระจกเงาได้ เน่ืองจากแสงจากวัตถุไปตก
กระทบกับกระจก แล้วสะท้อนกลับมาเข้าตา 

   จัดเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งในการประดับตกแต่งของคฤหัสถ์ ในการประดับ
ตกแต่ง ๒ อย่าง คือ (๑) การประดับตกแต่งของคฤหัสถ์  คือ การแต่งผม  การแต่ง
หนวด การทัดดอกไม้  การประพรมเคร่ืองหอม การย้อมผิว   การใช้เครื่องประดับ  
การใช้เครื่องแต่งตัว  การนุ่งผ้าสวยงาม  การประดับข้อมือ   การโพกผา้โพกศีรษะ  
การอบตัว  การนวดตัว  การอาบน้ำ  การดัดตัว  การส่องกระจก การทาเปลือกตา  
การสวมพวงดอกไม้   การทาปาก  การเจิมหน้า การผูกข้อมือ    การเกล้าผม   การ
ใช้ไม้เท้า การใช้ทะนาน  การใช้พระขรรค ์การใช้ร่ม การสวมรองเท้าสวยงาม  การ
ติดกรอบหน้า  การปักป่ิน  การใช้พัด  การนุ่งผ้าขาว การนุ่งผ้าชายยาว  (๒) การ
ประดับตกแต่งของบรรพชิต คือ การตกแต่งจีวร การตกแต่งบาตร การตกแต่ง
เสนาสนะ การตกแต่ง  การประดับประดา  การเล่นสนุกในการประดับ   ความ
เพลิดเพลินในการประดับ ความปรารถนาการประดับ  ความเป็นผู้ปรารถนาการ
ประดับ   กิริยาที่ประดับ ความเป็นกิริยาที่ประดับร่างกายอันเน่าเป่ือยน้ี หรือบริขาร
อันเป็นภายนอก  (ม.มู (ไทย) ๑๒/๑๘๔/๑๙๗, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๔, 
องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๔/๑๑๖, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๔๕/๔๖๖, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๑/
๑๑๒, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๔๔/๗๑๗) 

กระจอก  : ห่วย, ต่ำต้อย, กระจอกงอกง่อย (ยากจน,เข็ญใจ,ง่อยเปลีย้), กิ๊กก๊อก (ช้ันเลว, ไม่ดี), 
ขี้ประต๋ิว (ไม่สำคัญ, ขีผ้ง, เลก็น้อย), ต๊อกต๋อย (มีลักษณะซอมซ่อไม่สง่างาม) ; นกตัว
เล็กๆ ชนิดหน่ึง ขนลายชอบอาศัยชายคาบ้านเรือน; กระจอกเทศ นกขนาดใหญ ่
คล้ายนกกระจอก บินไม่ได้ ว่ิงเร็ว ขนปีกและหางมีค่า เป็นเครื่องประดับ อาศัยอยู่ใน
ทวีปแอฟริกา 

   พระผู้มีพระภาคตรัสคนกระจอกไว้ ๓ จำพวก คือ (๑) คนกระจอกบางคนใน
โลกนี้สมบูรณด้์วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความ
ใหญ ่ (๒) คนกระจอกบางคนในโลกน้ีสมบูรณ์ด้วยเชาวน์และสมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่
ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ (๓) คนกระจอกบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วย
เชาวน์ สมบูรณ์ด้วยวรรณะ และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ ่ (องฺ,ทุก.(ไทย)
๒๐/๑๔๑/๓๘๗-๓๘๘, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๘-๑๖๙/๒๐๑) 



 

๒๒๘ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เชาวน์ ในท่ีนี้หมายถึงญาณ คือความหย่ังรู้อริยสัจ 
๔ (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๑๔๑/๒๗๓) วรรณะ ในท่ีนี้หมายถงึคุณ  คือความมีปฏิภาณใน
การโต้ตอบแก้ปัญหาในเร่ืองอภิธรรม อภิวินัย  ไม่จนปัญญา (องฺ.ติก.อ.(บาลี)๒/
๑๔๑/๒๗๓) 

กระจับ : พันธ์ุไม้น้ำชนิดหน่ึง มีฝักเปลอืกแข็งสีดำ ม ี ๒ เขา คล้ายเขาควาย เนื้อในสีขาว รส
หวานมัน รับประทานได้ ในสระโบกขรณีท่ีอยู่ไม่ไกลจากอาศรมของพระเวสสันดร ที่
พรานเจตบุตรกล่าวไว้ในจูฬวนวัณณนาว่า ในสระโบกขรณีน้ันมีกระจับขนาดใหญ่ ท้ัง
ข้าวสาลีอ่อนบ้าง แก่บ้าง เหล่าน้ันนั่นแหละล้มระเนระนาดอยูบ่นพ้ืนดิน และในสระ
โบกขรณีน้ัน น้ำใสสะอาดมองเห็นฝูงปลา เต่า และปูเป็นจำนวนมากท่ีกำลังว่ายไปมา
เป็นกลุ่ม รสท่ีไหลออกจากเหง้าบัวและจากสายบัว มรีสหวานปานน้ำผึ้ง นมสด และ
เนยใสที่เจือปนด้วยน้ำนม; ข้อความตอนหน่ึงท่ีพระนางมัทรีทรงคร่ำครวญว่า  ข้าแต่
พระองค์ผู้จอมกษัตริย์  เหง้าบัวพร้อมทั้งฝัก หน่ออุบล  และกระจับ  ท่ีคลุกน้ำผึ้ง  
ขอเชิญพระองค์ทรงเสวยพร้อมพระโอรสท้ังหลายเถิด  ; เป็นช่ือของขวากรูปร่าง
คล้ายกระจัย ; เป็นช่ือเรียกพานปากแบะเหมือนเขากระจับว่า พานปากกระจับ เป็น
ช่ือเรียกเครื่องป้องกันอวัยวะเพศชายของนักมวย  ขณะขึ้นชกบนเวที  เรียกว่า 
กระจบั นักมวย  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๙๖/๔๙๕, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๒๓๔/
๕๒๙)) 

กระจับเหล็ก : เป็นคำพูดเปรียบเปรยของนิครนถ์นาฏบุตร ท่ีได้ทูลเชิญพระราชกุมารพระนามว่า
อภัยให้เสด็จไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมโดยอ้างว่าเมื่อพระองค์ทรงโต้วาทะกับพระ
สมณโคดมอย่างน้ีแล้วกิตติศัพท์อันงามของพระองค์ท่ีได้โต้วาทะกับพระสมณโคดมผู้
มีฤทธ์ิมาก มอีานุภาพมาก จักระบือไป  โดยให้ทูลถามว่า มีบ้างไหมที่พระตถาคต
ตรัสวาจาอันไม่เป็นท่ีรัก ไมเ่ป็นท่ีชอบใจของคนอ่ืน พระสมณโคดมจะทรงตอบว่ามี
บ้างที่ตถาคตกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นท่ีชอบใจของคนอ่ืน  พระองค์พึงทูลถาม
อย่างนี้ว่า เมื่อเป็นเช่นนั้น การกระทำของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชน เพราะ
ปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีชอบใจของคนอ่ืน  พระสมณโคดมจะทรง
ตอบว่า ตถาคตไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีชอบใจของคนอ่ืน พระองค์พึง
ทูลถามอย่างนี้ว่า เม่ือเป็นเช่นน้ัน เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงพยากรณ์พระเทวทัต
ว่า เทวทัตจักเกิดในอบาย จักเกิดในนรก ดำรงอยู่สิ้น ๑ กัป เป็นผู้ท่ีใครๆ เยียวยา
ไม่ได้ เพราะวาจาของพระองค์น้ัน พระเทวทัตโกรธ เสยีใจ   พระสมณโคดมถูก
พระองค์ทูลถามปัญหา ๒ เง่ือนนี้แล้วจะทรงกลืนไม่เข้า คายไม่ออก กระจับเหล็กติด
อยู่ในลำคอของบุรุษ บุรุษนัน้ไม่อาจกลืนเข้าไป ไม่อาจคายออก แม้ฉันใด พระสมณ



 

๒๒๙ 
 

 

โคดมก็ฉันน้ันเหมือนกัน ถูกพระองค์ทูลถามปัญหา ๒ เง่ือนน้ีแล้วก็จะทรงกลืนไม่เข้า 
คายไม่ออก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๓/๘๕, ๑๓/๘๕/๘๗) ; พันธ์ุไม้น้ำชนิดหนึ่ง มีฝัก
เปลือกแข็งสีดำ มี ๒ เขา คลา้ยเขาควาย เน้ือในสีขาว รสหวานมัน รับประทานได้ แต่
ในที่น้ีทำด้วยเหล็ก ; กระจับนักมวยที่ทำด้วยเหล็ก 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ปุถุชน  หมายถงึคนที่ยังมีกิเลสหนา  ท่ีเรียกเช่นนี้
เพราะบุคคลประเภทน้ียังมีเหตุก่อให้เกิดกิเลสอย่างหนานานัปการ ปุถุชนมี  ๒ 
ประเภท  คือ (๑) อันธปุถุชนคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิต (๒) กัลยาณปุถุชน  
คนที่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตแล้ว  (ม.มู.อ.(บาลี)๑/๒/๒๒, ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๗/
๕๘-๕๙) 

กระจาด : ภาชนะสานรูปทรงเต้ีย ปากกว้าง ก้นสอบ สานด้วยไม้ไผ่เป็นต้น, โดยปริยายเรียก
เครื่องสานท่ีทําเป็นตาโต ๆ ขอบปากแบบพานปากกระจับเพ่ือใส่ของเคร่ืองกัณฑ์
เทศน์  เช่นในอปทาน พระผลทายกเถระ  กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าเคย
เกิดเป็นผู้คงแก่เรียน อยู่ในอาศรมท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์  เครื่องบูชาไฟและเมล็ดบวั
ขาวของข้าพเจ้ามีอยู่ของทั้งหมด ข้าพเจ้าใส่ไว้ในกระจาดแล้ว คล้องไว้ท่ียอดไม้, ใน
อปทานอีกเรื่องหน่ึง พระจัมปกปุปผิยเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้ามีลูก
ศิษย์ ๓ คน ข้าพเจ้าผู้มีตบะ ได้เก็บดอกจำปา ๗  ดอกใส่ไว้ในกระจาด ถือดอกไม้
เหล่าน้ันไปบูชาพระญาณของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสสภู  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๗๖/๒๘๗, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๒๙๙) 

กระจายไป : ทําให้แพร่หรือแตกแยกออกจากกันไปในท่ีต่างๆ, แพร่หรอืแตกแยกออกจากกันไปใน
ท่ีต่างๆ หมายถึงกระจัดกระจาย เช่นดอกไม้นานาพรรณกองอยู่บนแผ่นกระดาน ยัง
ไม่ร้อยด้วยด้าย ย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายไป , ร่างกายแตกดับ กระจายไป ดังคำ
ว่า กายนี้ ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป  ๔ เกิดจากมารดาบิดา เจริญวัยเพราะข้าวสุก
และขนมกมุมาส ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็น
ธรรมดา 

  ในมหาปรินิพานสูตร กล่าวถึงโทณพราหมณ์ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ 
ส่วน  พระสถูปจะได้แพร่กระจายไปยังทิศต่างๆ 

  ในมหาสติปัฏฐานสูตร กล่าวถึงซากศพท่ีเขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกไม่มี
เอ็นรึงรัดแล้ว  กระจุยกระจายไปในทิศใหญ ่ ทิศเฉียง  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๙/๑๑, ที.
สี.(ไทย) ๙/๒๓๔/๗๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๓๗/๑๗๘, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๙/๓๑๑, 
สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๓/๑๑๕) 
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กระแจะจันทน์ : ช่ือว่านไม้มงคล เป็นไมล้้มลุก หัวเป็นแง่ง ลักษณะกลมยาว ออกติดต่อกันกระจาย
คล้ายหวีกล้วยและลูกกล้วย เน้ือในของแง่งสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมฉุนรุนแรงมาก 
ใบและลำต้นคล้ายเปราะหอม ก้านใบสั้นหรือยาวประมาณ ๓-๔ ซม. ด้านในเป็นร่อง
กว้าง ด้านนอกลมนูน ใบรูปกลมรีแข็งแรงและใหญ่กว่าใบเปราะ ขนาดกว้าง ๘-๑๐ 
ซม. ปลายใบมนแหลม โคนใบมน แผ่นใบอยู่ในลักษณะนอนขนานกับพ้ืนดิน ทาง
ด้านบนเส้นกลางใบและเส้นใบเป็นร่อง ด้านล่างนูนเป็นสัน แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม
กว่าด้านล่าง ขอบใบมีขลบิสีแดงท้ังด้านบนและด้านล่าง หลังใบมีขน ก้านใบสั้น
หรือไม่มี โคนเป็นกาบสั้น ดอกช่อมีใบประดับหุ้ม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีใส 
กลีบดอกโคนเช่ือมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก ๓ กลีบ รูปยาวรี ปลายมน สีขาว 
เกสรเพศผู้ส่วนท่ีเป็นกลีบอยู่บนหลอดกลีบดอก มี ๓ กลีบ กลีบข้าง ๒ กลีบ รูปไข่
กว้างหัวกลับ สีชมพูม่วง กลบีปากหรือกลีบใหญ่ม ี๑ กลบี รูปคล้ายไตแฝด ปลายเว้า
ต้ืน สีชมพูม่วงมีสีเหลืองที่รอยเว้า ขอบกลีบซ้อนกันเล็กน้อย เกสรเพศผู้ก้านเกสรสั้น
ส่วนบนแผ่แบน รูปวงกลม ปลายเว้าต้ืนๆ สีขาว เกสรเพศเมียยอดเกสรรูปคล้าย
กรวย สีขาว รอบขอบปากมีขน รังไข่ สีขาว ไม่มีขน การปลูก ใช้ดินท่ีสะอาด จะเป็น
ดินกลางแจ้ง ดินกลางนา หรือดินเผาไฟได้ท้ังน้ัน ผสมอิฐหักทุบละเอียดรวมด้วย
หรือไม่ก็เป็นผงถ่านก็ได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็จะงอกงามดีตามธรรมชาติ หากปลูกลงกระถาง
ให้ใช้กระถางทรงเต้ียใบใหญ่ใส่ดินสามในสี่ของกระถางเพ่ือใบจะได้โผล่ออกมาท่ีปาก
กระถางเสมอกันพอดี การขยายพันธ์ุ โดยการแยกหน่อ ความเป็นมงคล ปลูกไว้เป็น
เมตตามหานิยมในการเข้าหาผู้ใหญ่ ให้เกิดความเมตตาสงสารเมื่อไปขอคามช่วยเหลือ
ให้ทำการใดๆ และใช้การทำเสน่ห์จะมีอานุภาพมากในทางการค้าขาย นักขายเร่มัก
พกติดตัวไว้ เพราะเป็นเสน่ห์ท้ังตนเองและสินค้าท่ีนำไปขาย เข้าหาใครไม่มใีคร
รังเกียจ มีแต่ให้การต้อนรับเจรจาความด้วยดี ทำให้ขายได้ มีกำไรดี ใช้เป็นเครื่องลูบ
ไล้ตัวหรือทาตัว เพราะว่าเป็นว่านท่ีมีกลิ่นหอมแรงมาก จึงนิยมนำว่านนี้มา
บดละเอียด แล้วคลุกเข้ากับแป้งหอมหรือเคร่ืองหอมต่างๆ เป็นเครื่องสำอางมาต้ังแต่
โบราณกาลเพ่ือลูบไล้ตัว ปัจจุบันสามารถนำเหง้าสดมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยโดย
การต้มกลั่นได้ (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๗๖/๑๙๒, ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย)๒๘/๔๐/๖๒, 
ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๙๕/๒๑๓, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๕๕๙) 

กระแจะจันทน์แดง :กระแจะจันทน์สีแดงเป็นสีอย่างสีเลือดหรือสีชาด (ดู กระแจะจันทน์) 
   ดังมีข้อความตอนหนึ่งท่ีพระนางประภาวดีกล่าวไว้ในกุสชาดก ว่าด้วยพระเจ้า

กุสะหลงรูปโฉมนางประภาวดี ว่า ถันทั้ง ๒ ของหม่อมฉันยังไม่หย่อนยาน เปรียบ
ปานได้กับผลตาล ลูบไล้ด้วยกระแจะจันทนแ์ดงจากแคว้นกาสีเหล่าน้ัน สุนัขจ้ิงจอก
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เห็นเข้าแล้วจักย้ือดึงถันท้ัง ๒ ของหม่อมฉัน เหมือนลูกอ่อนอันเกิดแต่ตนย้ือดึงถันท้ัง 
๒ ของมารดาเป็นแน่ (ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๔๐/๖๒)  

กระแจะเจิม : ผงเครื่องหอมต่างๆ ท่ีผสมกนัสำหรับทาหรอืเจิม โดยปรกติมีเครื่องผสมคือ ไม้จันทน ์
แก่นไม้หอมชะมดเชียงหญ้าฝรั่นเป็นต้น 

   ดังมีข้อความตอนหนึ่งท่ีเทพธิดากล่าวตอบพระมหาโมคคัลลานเถระใน
คันธปัญจังคุลกิทายิกาวิมาน วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้เคยใช้แป้งเจิมสถปูว่า ดิฉันใช้
น้ิวท้ังห้าจุ่มกระแจะเจิมที่พระสถูป (ทอง) ของพระผู้มพีระภาคทรงพระนามว่ากัสส
ปะ ดิฉันนั้นต้ังใจถวายสิ่งท่ีน่ารัก จึงได้ทิพยสถานท่ีน่าเจริญใจเช่นน้ี (ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/
๓๗๓/๕๙) 

กระโจม : สิ่งที่ตามปรกติมียอดเป็นลอมอย่างซุ้ม ใช้เป็นเคร่ืองกําบังแดดลมเป็นต้น โดยปริยาย
หมายถึงผ้าที่ทําเป็นลอมเพ่ือเข้าไปอยู่ให้เหงื่อออก เช่น เข้ากระโจม ในมหาวรรค 
เรื่องการรมเหง่ือ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตการเข้ากระโจม
รมเหง่ือ  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๗/๕๖) 

กระฉ่อน : อ้ือฉาว, แพร่สน่ันไป, แพร่สะพัดทั่วไป, อึงไปทั่ว ใช้ในความหมายท้ังดีและช่ัว ใน
มหาวรรค โทษแห่งวิบัติ กล่าวถึง กิตติศัพท์อันช่ัวของบุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ ย่อม
กระฉ่อนไป 

  ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต กล่าวถึงกระฉ่อนเป็นคำขยายในเรื่องช่ือเสียงหรือ
กิตติศัพท์ ดังคำว่า เมื่อบุคคลทำกายทุจริต  วจีทุจริต มโนทุจริตที่เรากล่าวว่าเป็นสิ่ง
ท่ีไม่ควรทำโดยส่วนเดียว บุคคลน้ันจะได้รบัโทษ เช่น กิตติศัพท์อันช่ัวย่อมกระฉ่อนไป
,ในชิคุจฉิตัพพสูตร กล่าวถึงคนท่ีคบมิตรช่ัวเป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม กิตติศัพท์อัน
ช่ัวของเขาก็กระฉ่อนไป 

  ในอปทาน พระพักกุลเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ได้เคยถวายยาสำหรับด่ืม
แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี และผู้รับการพยากรณ์ว่า ผู้น้ีจักได้เป็นกษัตริย์
พระนามว่าอโนมิทรงมีชัยชนะมีสมุทรท้ัง ๔  เป็นขอบเขต เป็นใหญ่ในชมพูทวีป  จัก
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก ลือกระฉ่อน
ไปจนถึงภพดาวดึงส์,ในคราวท่ีสุเมธดาบสได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน ในการน้ัน มหาสมุทรย่อมกระฉ่อน โลกธาตุมีหม่ืนจักรวาลก็ไหว  (วิ.ม.(ไทย) 
๕/๒๘๕/๙๘, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๘/๗๑, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๗/๑๗๖, ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๔๐๔/๓๖๗, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๙๑/๕๗๙) 

กระเชา้ : ภาชนะสานมีหูเป็นวงโค้งขึ้นไปสําหรับห้ิว ดังคำที่มารดาบิดาของช่างหม้อช่ือฆฏิกา
ระกราบทูลต่อพระพุทธเจ้าในฆฏิการสูตรว่า ขอพระองค์จงรับขนมกุมมาสจาก
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กระเช้าน้ี, ในอัตตันตปสูตร อังคุตตรนิกายกล่าวถึงการเป็นดำรงชีวิตของนักบวช
เปลือย ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน ก็
จะไม่รับภิกษาจากกระเช้า   (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙๐/๓๔๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/
๓๐๔) 

กระซิกกระซ้ี : หัวเราะเย้าหยอกกัน, ระริก, ซิกซี ้ก็ว่า 

   ดังเรื่องราวในมหาวิภังค์เมื่อคราวที่พระอุทายีพาหญิงท้ังหลายเท่ียวชม พวก
หญิงที่ไม่กลัวบาป ใจถึง ไม่มียางอาย บ้างก็ย้ิมพราย บ้างก็พูดย่ัว  บ้างก็กระซิกกระซ้ี 
บ้างก็กระเซ้ากับท่านพระอุทายี 

  ในปฐมโยธาชีวสูตรอธิบายถึงเรื่องที่มาตุคามเข้าไปหาภิกษุผู้ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้
หรือไปสู่เรือนว่าง  แล้วยิ้มแย้ม  ปราศรัย  กระซิกกระซี ้

  ในสีหาเถรีคาถา พระสีหาเถรีกล่าวว่าเป็นมายาอย่างหน่ึงที่ทำให้ชายลุมหลง (วิ.
มหา.(ไทย)๑/๒๘๓/๓๑๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๕/๑๒๘,ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๗๔/๕๖๘) 

กระด้ง : เครื่องมือใช้สอยชนิดหน่ึง ภาชนะสานรูปแบน ขอบกลม สำหรับฝัดข้าว เป็นต้น ถ้า
ขนาดใหญ่ เรยีกว่า กระด้งมอญ ; ถ้ามีตาห่าง เรียก ตะแกรง ;  ๑ ในสิ่งของที่นาง
ปุณณิกาทาสีผูต่้ำต้อยในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งต้องการ คือ ครก กระด้ง และ
สาก (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๕๔/๒๙๓,ขุ.ชา.ติก(ไทย) ๒๗/๑๑๖-๑๑๗/๑๔๖) 

กระดอง : ส่วนแข็งท่ีหุ้มตัวสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือแมงดาทะเล ในสังยุตตนิกาย ทุกกร
สูตร กล่าวถงึภิกษุยับย้ังความวิตกในใจ(มโนวิตก) ไว้ได้เหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ใน
กระดองของตน ย่อมไม่ว่าร้ายใคร  ในกมุโมปมสูตร กล่าวถึงเต่าเห็นสุนัขจ้ิงจอกเที่ยว
หากินแต่ไกล ก็หดหัวและขาเข้ากระดองของตน ไม่เคลื่อนไหวน่ิงอยู่ 

  คำว่ากระดอง บางครั้งหมายถึงหนัง ดังคำว่า ปูทองซึ่งมีตาโปนออกมา มีกระดูก
เป็นหนัง ซึ่งก็คือกระดองปู (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗/๑๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๐/๒๔๑,ขุ.
ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๙๔/๒๔๕)  

กระดองสังข์ : ส่วนแข็งของหอยสังข์ ; คำว่า สังข์ หมายถึงช่ือหอยทะเลกาบเด่ียว เปลือกสีขาว 
รูปทรงงดงาม ใช้สำหรับหลั่งน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำเทพมนตร์ เปลือกมีลาย ใช้เป่า
ในงานพิธีของชาวเกาะ คำว่า กระดอง หมายถึงส่วนแข็งท่ีหุ้มตัวหอยทะเลท่ีเรียกว่า
สังข์  ในจูฬวรรค กล่าวถึงการทำด้ามมีดด้วยวัตถุชนิดต่างๆ ดังคำว่า เราอนุญาตให้
ใช้ด้ามมีดทำด้วยกระดูก งา เขา สัตว์ ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ไม้ธรรมดา ครั่ง เมลด็ผลไม้ โลหะ 
กระดองสังข์, ในเรื่องปลอกสวมน้ิวมือทำด้วยกระดองสังข์ ไม้แคะขี้หูทำกระดองสังข ์ 
ลูกดุมทำด้วยกระดองสังข์ ก็ทรงอนุญาต (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๖/๒๕, วิ.จู.(ไทย) ๗/
๒๕๗/๒๘,  วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๒๖/๕๕,วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๗๖/๕๔,วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๗๙/๖๗) 



 

๒๓๓ 
 

 

กระด้าง : ค่อนข้างแข็ง หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะไมอ่่อน, ไม่น่ิมนวล เช่น ลิน้กระด้าง, ข้าว
กระด้าง ; ขัดแข็ง หมายถึง มีกิริยาวาจาไม่อ่อนตาม เช่น มีกิริยากระด้างขึ้น ; 
กระด้างกระเด่ือง หมายถึง แข็ง, ไม่อ่อนน้อม ;  งูชนิดหน่ึง งูกระด้าง อาศัยอยู่ในน้ำ 
; น้ำชนิดหน่ึง น้ำกระด้างไม่เกิดฟองกบัสบู่ ; ข้อ ๑ ในธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้กระด้าง มักดูหม่ินผู้อ่ืน แม้ข้อท่ีภิกษุเป็นผู้กระด้าง มักดู
หมิ่นผู้อ่ืนน้ี ก็เป็นธรรมท่ีทำให้เป็นผู้ว่ายาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทางแห่ง
ความเสื่อม ขอ้ที่ ๗ ได้แก่ คนกระด้างเพราะชาติ กระด้างเพราะทรัพย์ และกระด้าง
เพราะโคตร ชอบดูหมิ่นญาติของตน นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๑๘๑/๑๘๘, ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๑๐๘/๔๘๘) (ทางแห่งความเสื่อมมี ๑๒ ข้อ ดู ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๕๒๖)  

กระดานแก้วผลึก : กระดานที่ทำด้วยแก้วผลึก (แก้วหินสีขาวสลัว, สารละลายที่จับตัวกันเป็นก้อน) ; 
เป็น ๑ ในแผน่กระดาน ๔ ชนิด ได้แก่ (๑) กระดานทอง (๒) กระดานเงิน (๓) 
กระดานแก้วไพฑูรย์ (๔) กระดานแก้วผลึก  แผ่นกระดานทั้ง ๔ นี้ใช้ปูพระราชนิเวศน์
ช่ือธรรมปราสาท ปราสาทท่ีวิสสุกรรมเทพบุตรได้รับเทวบัญชาจากท้าวสักกะจอม
เทพให้เนรมิตถวายพระเจ้ามหาสุทัสสนะ แห่งกรุงกุสาวดีราชธานี  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๕๖/๑๙๐)  

กระดานแก้วไพฑูรย์ : กระดานท่ีทำด้วยแก้วไพฑูรย์ (แก้วสีไม้ไผ่, สีเขียวรุ้ง, สีเพชรตาแมว) ;  เป็น ๑ 
ในแผ่นกระดาน ๔ ชนิด ได้แก่ (๑) กระดานทอง (๒) กระดานเงิน (๓) การดานแก้ว
ไพฑูรย์ (๔) กระดานแก้วผลึก  แผ่นกระดานทั้ง ๔ นี้ใช้ปูพระราชนิเวศน์ช่ือธรรม
ปราสาท ปราสาทท่ีวิสสกุรรมเทพบุตรได้รับเทวบัญชาจากท้าวสักกะจอมเทพให้
เนรมิตถวายพระเจ้ามหาสุทัสสนะ แห่งกรุงกุสาวดีราชธานี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๖/
๑๙๐)  

กระดานเงิน : กระดานที่ทำด้วยเงิน (ธาตุชนิดหน่ึง เป็นโลหะสีขาว เนือ้ค่อนข้างอ่อน สามารถ
หลอมละลายได้)  ; เป็น ๑ ในแผ่นกระดาน ๔ ชนิด ได้แก่ (๑) กระดานทอง (๒) 
กระดานเงิน (๓) การดานแก้วไพฑูรย์ (๔) กระดานแก้วผลึก   แผ่นกระดานท้ัง ๔ น้ี
ใช้ปูพระราชนิเวศน์ช่ือธรรมปราสาท ปราสาทท่ีวิสสุกรรมเทพบุตรได้รับเทวบัญชา
จากท้าวสักกะจอมเทพให้เนรมิตถวายพระเจ้ามหาสุทัสสนะ แห่งกรุงกุสาวดีราชธานี 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๖/๑๙๐) 

กระดานทอง : กระดานที่ทำด้วยทอง (ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเน้ือแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า) 
; เป็น ๑ ในแผ่นกระดาน ๔ ชนิด ได้แก่ (๑) กระดานทอง (๒) กระดานเงิน (๓) การ
ดานแก้วไพฑูรย์ (๔) กระดานแก้วผลึก : แผ่นกระดานท้ัง ๔ น้ีใช้ปูพระราชนิเวศน์ช่ือ



 

๒๓๔ 
 

 

ธรรมปราสาท ปราสาทที่วิสสุกรรมเทพบุตรได้รับเทวบัญชาจากท้าวสักกะจอมเทพ
ให้เนรมิตถวายพระเจ้ามหาสุทัสสนะ แห่งกรุงกุสาวดีราชธานี  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๕๖/๑๙๐) 

กระดานหมากรุก : ไม้ซุงท่ีเลื่อยออกเป็นแผ่นๆ มีลักษณะอย่างกระดาน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
แบ่งเป็นทางกว้าง ๘ ช่อง ทางยาว ๘ ช่อง แต่ละช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุัรัส ดังนั้นใน
กระดานแผ่นหนึ่งจึงมีตาตารางอยู่ท้ังหมด ๖๔ ช่อง เป็นอุปกรณ์กีฬาชนิดหน่ึงท่ีใช้ใน
การแข่งขันท่ีเดินบนตากระดาน เช่น หมากรุก หมากฮอส 

   ภาษิตตอนหน่ึงของพระรัฏฐปาลเถระที่ได้กล่าวไว้ว่า ขอเชิญโยมมารดาบิดา
ทรงดูรูปที่สตรีใช้แก้วมณีและต่างหูแต่งให้วิจิตร ซึ่งมหีนังหุ้มกระดูกไว้ภายใน งาม
พร้อมเสื้อผ้า ฯลฯ ผมที่ตบแต่งให้เป็นลอนดังกระดานหมากรุก ตาทั้งสองท่ีหยอด
ด้วยยาหยอดตาก็สามารถทำคนเขลาให้ลุม่หลง แต่ไม่สามารถทำคนทีแ่สวงหาฝ่ังคือ
นิพพานให้ลุ่มหลงได้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๗๒/๔๖๙) 

   ภาษิตตอนหน่ึงของพระอานนทเถระ เมื่อจะสังคายนาพระธรรมได้กล่าวไว้ว่า 
ขอเชิญดูอัตภาพที่สตรีใช้แก้วมณีและต่างหูแต่งให้วิจิตร ซึ่งมีหนังหุ้มกระดูกไว้ภายใน 
งามพร้อมเสื้อผ้า ฯลฯ ผมท่ีตบแต่งให้เป็นลอนดังกระดานหมากรุกตาทั้งสองท่ีหยอด
ด้วยยาหยอดตาก็สามารถทำคนเขลาให้ลุม่หลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาฝั่งคือ
นิพพานให้ลุ่มหลงได้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๒๒/๕๐๗) 

   ภาษิตตอนหน่ึงของพระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะกลา่วสอนภิกษุท้ังหลาย
ได้กล่าวไว้ว่า เชิญท่านดูรูปท่ีสตรีใช้แก้วมณแีละต่างหูทำให้วิจิตร ซึ่งมีหนังหุ้มกระดูก
ไว้ภายใน งามพร้อมกับผ้า ฯลฯ ผมที่ตบแต่งให้เป็นลอนดังกระดานหมากรุกตาทั้ง
สองที่หยอดด้วยยาหยอดตาก็สามารถทำคนเขลาให้ลุม่หลง แต่ไม่สามารถทำคนที่
แสวงหาฝั่งคือนิพพานให้ลุ่มหลงได้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๖๓/๕๓๐). (ขุ.เถร.(ไทย)
๒๖/๗๗๒/๔๖๙) 

กระด่ิง : เครื่องทำเสียงสัญญาณทำด้วยโลหะ มีรูปคล้ายระฆัง แต่ขนาดเล็กกว่า มีตุ้มเล็กๆ อยู่
ข้างใน สำหรับทำให้เกิดเสียง, ระฆังเล็ก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๕๘/๑๙๒)  

กระด่ิงเงนิ :  ธรรมปราสาทของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ แห่งกรุงกุสาวดีราชธานี มีข่ายกระด่ิง
แวดล้อม ๒ ช้ัน คือ ข่ายทองช้ันหน่ึง ข่ายเงินช้ันหน่ึง ข่ายทองมีกระดิ่งเงิน ข่ายเงินมี
กระดิ่งทอง ข่ายกระดิ่งเหล่าน้ันยามเมื่อต้องลม เกิดเสียงไพเราะ น่ายินดี ชวนฟัง 
ชวนให้เคลิบเคลิ้ม (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๕๘/๑๙๑) 

กระด่ิงทอง : ธรรมปราสาทของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ แห่งกรุงกุสาวดีราชธานี มีข่ายกระด่ิง
แวดล้อม ๒ ช้ัน คือ ข่ายทองช้ันหน่ึง ข่ายเงินช้ันหน่ึง ข่ายทองมีกระดิ่งเงิน ข่ายเงินมี



 

๒๓๕ 
 

 

กระดิ่งทอง ข่ายกระดิ่งเหล่าน้ันยามเมื่อต้องลม เกิดเสียงไพเราะ น่ายินดี ชวนฟัง 
ชวนให้เคลิบเคลิ้ม (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๕๘/๑๙๑ ;  ดอกไม้ชนิดหนึ่งท่ีพระกิงกณิกปุป
ผิยเถระกล่าวไว้ในกิงกณิกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกิงกณิกปุป
ผิยเถระ ว่า ข้าพเจ้ามีจิตเบิกบาน    มีใจยินดีจึงได้ประคองดอกกระด่ิงทองบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ ผู้คงท่ี (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๑/๓๗๑),  ดอกไม้ชนิดหน่ึงที่พระโสณณกิงกณิยเถระกล่าวไว้ในโสณณกิงกณิย
เถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโสณณกิงกณิยเถระ ว่า  ครั้นแล้ว  ข้าพเจ้า
เป็นผู้มีจิตร่าเริง มีใจเบิกบาน  โปรยดอกกระดิ่งทองโดยพลัน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๔๓/๕๓) และว่า  ข้าพเจ้าเสวยผลวิบากของดอกกระด่ิงทอง ได้ครองเทวสมบัติ
ตลอด  ๕๘  ชาติ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๕๐/๕๔),   ดอกไม้ชนิดหน่ึงท่ีพระตีณิกิงกณิปุป
ผิยเถระกล่าวไว้ในตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิ
ปุปผิยเถระ ว่า ข้าพเจ้าเก็บดอกกระด่ิงทอง ๓ ดอกมาบูชา ครั้นบูชาพระสัมมาสมั
พุทธเจ้าแล้ว ได้บ่ายหน้าหลีกไปทางทิศใต้ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒/๑๖๖),  ดอกไม้ชนิด
หนึ่งท่ีพระปังสุกูลปูชกเถระกล่าวไว้แล้วในปังสุกูลปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติ
ของพระปังสุกูลปูชกเถระ ว่า ครั้งน้ัน ข้าพเจ้ามีจิตร่าเริง บันเทิงใจ ได้เลือกเก็บดอก
กระดิ่งทอง  ๓ ดอกมาบูชาผ้าบังสุกุล (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๙/๑๖๗),ดอกไม้ชนิดหน่ึงที่
พระปุฬินถูปิยเถระกล่าวไว้ในปุฬินถูปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินถู
ปิยเถระว่าครั้นแล้วได้สร้างพระสถูปทองคำไว้ท่ีหาดทราย แล้วใช้ดอกกระดิ่งทอง
จำนวน   ๓,๐๐๐ ดอกบูชา  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๖๖/๑๗๖)  และว่า ข้าพเจ้าได้เสวยผล
ของดอกกระดิ่งทองเหล่าน้ัน ดอกกระดิ่งทองจำนวน  ๒๒,๐๐๐  ดอก แวดล้อม
ข้าพเจ้าไปทุกภพ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗๔/๑๗๗) 

กระด่ิงทองคำ : เครื่องทำเสียงสัญญาณทำด้วยทองคำ มีรูปคล้ายระฆัง แต่ขนาดเล็กกว่า มีตุ้มเล็กๆ 
อยู่ข้างใน สำหรับทำให้เกิดเสียง ; เป็นเคร่ืองประดับพญาช้างพาหนะของเทพธิดาผู้
อยู่ท่ีกุญชรวิมาน เมื่อพญาช้างเย้ืองย่างไป กระดิ่งทองคำก็ดังประสานเสียงน่าร่ืนรมย ์
กังวานไพเราะจับใจ ฟังคล้ายกับเสียงดนตรีเครื่องห้า (ดนตรีเครื่องห้า  คือ  อาตตะ
(โทน)  วิตตะ(ตะโพน)  อาตตวิตตะ(บัณเฑาะว์)  ฆนะ(กังสดาล)  สุสริะ(ปี่, สังข์) (ขุ.
วิ.อ.  ๓๔/๓๗).  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๔/๗)  

กระดูก : ส่วนใดส่วนหนึง่ของโครงร่างกาย, โครงร่างกายมีลักษณะแข็ง ; เป็น ๑ ในอาการท่ีมี
อยู่ในร่างกายมนุษย์ ๓๒ ดังคำในสัมปสาทนียสูตรตอนหน่ึงว่า ในกายน้ีมี  ผม ขน 
เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก ; ดังเรื่องราวของเมืองเวรัญชาเกิดข้าวยากหมากแพง 
ประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้น ใช้สลากปันส่วนซื้ออาหาร ล้มตายกันกระดูกขาว
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เกลื่อน ; ในธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ กล่าวถึงกระดูกว่าจัดเป็นปฐวีธาตุท่ีเป็นภายใน 
(วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๖/๘(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๙/๑๐๙,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๗๓/๑๓๔) 

กระดูกขา : โครงร่างกายมีลักษณะแข็งส่วนขา ดังคำว่า ซากศพอันเขาท้ิงไว้ในป่าช้า  เป็นโครง
กระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้ว กระจุยกระจายไปในทิศใหญ ่ ทิศเฉียง   คือ กระดูกมืออยู่
ทางทิศหน่ึง ... กระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่ง ;  เป็นอารมณ์อย่างหน่ึงของการท่ีภิกษุไป
ป่าช้าแล้วพิจารณาอสุภกัมมฏัฐานของกายคตาสติ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๑,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๑๑๒/๑๐๘,๑๒/๑๗๒/๑๗๓, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/๒๐๐) 

กระดูกแข้ง : โครงร่างกายมีลักษณะแข็งสว่นแข้ง, หน้าแข้ง, ข้าท่อนล่าง ; ดังคำที่บรรยายถึง
ซากศพอันเขาท้ิงไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้ว กระจุยกระจายไปใน
ทิศใหญ่ ทิศเฉยีง  คือกระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูก
แข้งอยู่ทางทิศหนึ่ง; ในกายคตาสติสูตร อุปริปัณณาสก์กลา่วว่า เป็นอารมณ์อย่างหน่ึง
ของการท่ีภิกษุไปป่าช้าแล้วพิจารณาอสุภกัมมัฏฐานของกายคตาสติ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๓๗๙/๓๑๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๒/๑๐๘,๑๒/๑๗๒/๑๗๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/๒๐๐)  

กระดูกซ่ีโครง : ซี่โครง, กระดูกโครงออกที่เรียงเป็นซี่ๆ ; ในมหาสติปัฏฐานสูตร มหาทกุขักขันธสูตร  
และกายคตาสติสูตร กล่าวถึงซากศพอันเขาท้ิงไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็น 
รึงรัดแล้ว กระจุยกระจายไปในทิศใหญ ่  ทิศเฉียง เช่นกระดูกหลังอยู่ทางทิศหน่ึง 
กระดูกซี่โครงอยู่ทางทิศหน่ึง,ในมหาสีหนาทสูตร กลา่วถึงกระดูกซี่โครงเหลื่อมขึ้น
เหลื่อมลงเหมอืนกลอนศาลาเก่าเหลื่อมกัน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๙/๓๑๑,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๑๑๒/๑๒๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๘/๑๖๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๒/๑๗๓,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๕๔/๒๐๐) 

กระดูกเท้า : โครงร่างกายมีลักษณะแข็งส่วนของเท้า ; ดังคำที่บรรยายถึงซากศพอันเขาท้ิงไว้ในป่า
ช้าเป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้ว กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ ทศิเฉียง คือ
กระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกเท้าอยู่ทางทิศหน่ึง ; ในกายคตาสติสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า เป็นอารมณ์อย่างหน่ึงของการท่ีภิกษุไปป่าช้าแล้วพิจารณาอสุภ
กัมมัฏฐานของกายคตาสติ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๒/
๑๐๘,๑๒/๑๗๒/๑๗๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/๒๐๐)  

กระดูกเปน็โครงร่าง : กระดูก ๓๐๐ ท่อนท่ีอยู่ในร่างกาย ;  ดังพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัส
ปรารภร่างของนางสิริมาว่า จงดูอัตภาพท่ีตกแต่งอย่างสวยงาม แต่มีกายเป็นแผล  มี
กระดูกเป็นโครงร่าง  (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๔๗/๗๗),  

  อรรถกถากล่าวว่า กระดูกเป็นโครงร่าง หมายถึงมีกระดูก ๓๐๐ ท่อนเป็นโครงร่าง  
(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๑๔๗/๘๑)  
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กระดูกผุป่น : ส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย ท่ีตายนานแล้ว เป็นซากศพท่ีเขาทิ้งไว้ในป่าช้า ซึ่งเป็น
ช้ินเล็กช้ินน้อย ดังคำในสติปัฏฐานสูตรว่า ภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็น
ว่า ถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างน้ัน มีลักษณะอย่างน้ัน ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างน้ันไปได้, 
ในกายคตาสติสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสว่า เป็นอารมณ์อย่างหน่ึงของการท่ีภิกษุไป
ป่าช้าแลว้พิจารณาอสุภกัมมฏัฐานของกายคตาสติ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๒,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๑๗๒/๑๗๓) 

กระดูกมือ :  โครงร่างกายมีลักษณะแข็งส่วนของมือ ; ดังคำในสติปัฏฐานสูตรว่า ซากศพอันเขาท้ิง
ไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้ว กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ ทิศเฉียง 
คือกระดูกมืออยู่ทางทิศหน่ึง; เป็นอารมณ์อย่างหน่ึงของการท่ีภิกษุไปป่าช้าแล้ว
พิจารณาอสุภกัมมัฏฐานของกายคตาสติ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๑๒/๑๐๘,๑๒/๑๗๒/๑๗๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๙/๑๗๐)  

กระดูกสะเอว : โครงร่างกายมีลักษณะแข็งส่วนของสะเอว ; ดังคำท่ีบรรยายถึงซากศพอันเขาท้ิงไว้ใน
ป่าช้า  เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้ว  กระจุยกระจายไปในทิศใหญ ่ทิศเฉียง  คือ
กระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่ง ... กระดูกสะเอวอยู่ทางทิศหนึ่ง ;  เป็นอารมณ์อย่างหน่ึง
ของการท่ีภิกษุไปป่าช้าแล้วพิจารณาอสุภกัมมัฏฐานของกายคตาสติ (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๗๙/๓๑๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๒/๑๐๘,๑๔/๑๕๔/๒๐๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๙/
๑๗๐)  

กระดูกสันหลงั : โครงร่างกายมีลักษณะแข็งสว่นของหลัง ดังคำที่บรรยายถึงซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่า
ช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้ว กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ ทิศเฉียง คือ
กระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่ง ... กระดูกหลังอยู่ทางทิศหน่ึง ; ในมหาสีหนาทสูตร 
กล่าวถึงลักษณะของกระดูกสันหลังของพระโพธิสัตว์ในกาลบำเพ็ญทุกกรกิริยาไว้ว่า 
กระดูกสันหลังขึ้นเป็นปุ่มๆ เหมือนเถาสะบ้า  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๑,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๑๑๒/๑๐๘,๑๒/๑๗๒/๑๗๓,๑๔/๑๕๔/๒๐๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๘/๑๖๑)  

กระต่าย : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก มีขนปุกปุยท่ัวลำตัว มีหางกลมสั้น มีใบหูยาว ซึ่ง
วิวัฒนาการมาาใช้สำหรับฟังเสียงได้เป็นอย่างดี และยังมีประสาทสัมผสัในการดม
กลิ่นท่ีดีมาก กระต่ายมีขาหน้าที่มี ๕ น้ิว ขาหลังมี ๔ น้ิว มีสะโพกท่ียาวและทรงพลัง 
เต็มไปด้วยกล้ามเน้ือ จึงสามารถกระโดดได้เป็นอย่างดี ใต้ฝ่าเท้ามีขนนุ่ม ๆ รองรับอยู่ 
เพ่ือมิให้เกิดเสียงเมื่อเคล่ือนไหว เป็นสัตว์ที่ต่ืนตกใจง่ายและมีความว่องไวปราด
เปรียวมากในการระแวดระวังภัย เป็นสัตว์ท่ีกินพืชเป็นอาหารเท่าน้ัน ต่างจากสัตว์ฟัน
แทะท่ีกินได้ท้ังเน้ือและพืช อาหารของกระต่ายได้แก่หญ้า และพืชผักชนิดต่าง ๆ 
อายุขัยโดยเฉลี่ยของกระต่ายจะอยู่ท่ี ๒-๓ ปี เป็นสัตว์ที่สบืพันธ์ุเร็วมาก โดยปีหนึ่ง ๆ 
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สามารถออกลกูได้ถึง ๒-๓ ครั้ง ครั้งละประมาณ ๒-๓ ตัว มักอาศัยอยู่ในที่ราบโล่งที่
เป็นทุ่งหญ้างมากกว่าป่าทึบ โดยขุดโพรงใต้ดินเป็นรังและท่ีอยู่อาศัย 

   ๑ ในสัตว์นานาชนิดในมหาวนวัณณนา พรรณนากัณฑ์มหาพน ดังในประโยค
ท่ีว่า อนึ่ง ในป่าน้ัน มีสัตว์หลากหลายชนิด  คือ ราชสีห์  เสือโคร่ง  ยักษิณีมีหน้า
ดุจฬา  ช้างพัง ช้างพลาย  เน้ือทราย  เน้ือฟาน  ละมั่ง และอีเห็น ฯลฯ กระต่าย แร้ง 
ราชสีห์ และเสือปลา ฯลฯ  (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๓, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๑๗๑/
๑๔๗, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๖๓-๖๔/๑๖๙, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๘๖/๑๗๔, ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/
๑๗๐/๓๕๑, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๕๙/๔๖๓, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๖๗/๑๒๙, ขุ.ชา.(ไทย)
๒๘/๕๓๖/๑๓๔, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๔๑๓/๔๐๓, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๐๖๖/๕๐๕) 

กระต่ายแก้วประพาฬ : กระต่ายที่ทำด้วยรัตนะ (แก้ว) ชนิดหนึ่ง สแีดงอ่อน เกิดจากหิน ปะการัง
ใต้ทะเล  ; ๑ ในกระต่าย ๗ ชนิด ท่ีพระเจ้าวาสุเทพ ตรัสถามฆฏบัณฑติ พระภาดา
ร่วมอุทร (น้องชาย) ของพระองค์ว่า เหตุไรหนอ เธอจึงเป็นดังคนบ้า เที่ยวบ่นเพ้ออยู่
ท่ัวพระนครทวารกะนี้ว่า กระต่าย ๆ เธอต้องการกระต่ายเช่นไร ฉันจักให้นายช่างทำ
กระต่ายทองคำ กระต่ายแก้วมณี กระต่ายโลหะ กระต่ายเงิน กระต่ายสังข์ กระต่าย
ศิลา กระต่ายแก้วประพาฬ ให้เธอ (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๒๑๐/๒๐๒) 

กระต่ายแก้วมณี  : กระต่ายที่ทำด้วยแก้วหินมีค่าสีแดง ในจำพวกนพรัตน์ แก้ว ๙ อย่าง คือ เพชร 
ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์ ; ๑ ในกระต่าย ๗ ชนิด คือ
กระต่ายทองคำ กระต่ายแก้วมณี กระต่ายโลหะ กระต่ายเงิน กระต่ายสังข์ กระต่าย
ศิลา กระต่ายแก้วประพาฬ (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๒๑๐/๒๐๒) 

กระต่ายเงิน : กระต่ายที่ทำด้วยเงิน มีลักษณะเป็นโลหะสีขาว เน้ือค่อนข้างอ่อน สามารถหลอม
ละลายได้ ; ๑ ในกระต่าย ๗ ชนิด คือ  กระต่ายทองคำ กระต่ายแก้วมณี กระต่าย
โลหะ กระต่ายเงิน กระต่ายสังข์ กระต่ายศิลา กระต่ายแก้วประพาฬ  (ขุ.เปต.(ไทย)
๒๖/๒๑๐/๒๐๒) 

กระต่ายทองคำ : กระต่ายที่ทำด้วยธาตุแท้ชนิดหน่ึงเน้ือแน่นมาก สีเหลืองสกุปลั่ง เป็นโลหะมีค่า ; 
๑ ในกระต่าย ๗ ชนิด คือ  กระต่ายทองคำ กระต่ายแก้วมณี กระต่ายโลหะ กระต่าย
เงิน กระต่ายสังข์ กระต่ายศิลา กระต่ายแก้วประพาฬ  (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๒๑๐/๒๐๒) 

กระต่ายในดวงจันทร์ : เป็นคำกล่าวยกย่องพระพุทธเจ้าของพระพุทธสัญญกเถระ (พระวีตโสกเถระ 
พระอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราช ภายหลังพุทธปรินิพพาน ๒๑๘ ปี (ขุ.เถร.อ. ๑/
๒๘๒/๔๕๔) เมื่อครั้งท่ีท่านประกาศประวัติในอดีตชาติของตน ได้กล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า 
ความเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกน้ีหาได้ยาก เหมือนหาดอกมะเด่ือที่ดี 
เหมือนหากระต่ายในดวงจันทร์ หรือเหมือนหาน้ำมันกา (น้ำมันกาหายาก เพราะกา
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ท้ังหลายถูกความหิวความสะดุ้งเบียดเบียนท้ังกลางคืนและกลางวันจึงหามันเหลวได้
ยาก (ขุ.อป.อ.  ๒/๑๖/๒๖๐). (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖/๑๓๗) 

กระต่ายโลหะ : กระต่ายที่ทำด้วยโลหะ (ธาตุท่ีถลุงจากแรแ่ล้ว เช่น เหลก็ ทองแดง ทองคำ)  หรือ
โลหะชนิดใดชนิดหน่ึง ในบรรดาโลหะเหล่าน้ี คือ เหลก็ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี 
ปรอท อลูมิเนียม แมกนีเซียม ; ๑ ในกระต่าย ๗ ชนิด คือ  กระต่ายทองคำ กระต่าย
แก้วมณี กระต่ายโลหะ กระต่ายเงิน กระต่ายสังข์ กระต่ายศิลา กระต่ายแก้ว
ประพาฬ  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๑๐/๒๐๒) 

กระต่ายศิลา : กระต่ายที่ทำด้วยหิน หินเป็นของแข็งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเป็นสารผสมท่ีเกิดจาก
การเกาะตัวกันแน่นขอนงแร่ ต้ังแต่ ๑ ชนิดขึ้นไป หรือ เป็นสารผสมของแร่กับแก้ว
ภูเขาไฟ หรือ แร่กับซากดึกดำบรรพ์ หรือของแข็งอ่ืน ๆ หินมีหลายลักษณะ มีรูปร่าง
ท่ีแตกต่างกัน และมีสสีันที่ต่างกันออกไป ตามถิ่นท่ีอยู่  ; ๑ ในกระต่าย ๗ ชนิด คือ  
กระต่ายทองคำ กระต่ายแก้วมณี กระต่ายโลหะ กระต่ายเงิน กระต่ายสังข์ กระต่าย
ศิลา กระต่ายแก้วประพาฬ  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๑๐/๒๐๒) 

กระต่ายสังข์ : กระต่ายที่ทำด้วยหอยทะเลกาบเด่ียว สีขาว เรียกว่า สังข์ หรือหอยสังข์ ; สังข์มีหลาย
ชนิด เช่น สังข์รดน้ำ เปลือกสีขาว รูปทรงงดงาม ใช้สำหรับหลั่งน้ำพระพุทธมนต์หรือ
น้ำเทพมนตร์ ; สังข์แตร เปลอืกมีลาย ใช้เป่าในงานพิธีต่างๆ ; ๑ ในกระต่าย ๗ ชนิด 
คือ  กระต่ายทองคำ กระต่ายแก้วมณี กระต่ายโลหะ กระต่ายเงิน กระตา่ยสังข์ 
กระต่ายศิลา กระต่ายแก้วประพาฬ  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๑๐/๒๐๒) 

กระแต : สัตว์บกขนาดเล็ก เลี้ยงลูกด้วยนม รูปร่างคล้ายกระรอก แต่ไมใ่ช่กระรอก และไม่ใช่
สัตว์ฟันแทะ เป็นสัตว์เลี้ยง และเป็นดัชนีบ่งช้ีถึงสภาพแวดล้อมท่ีดีและแสดงถึงความ
สมดุลของระบบนิเวศ กระแตจะไม่สามารถขบกัดผลไม้เปลือกแข็งได้เหมือนกระรอก 
จึงชอบกินผลไม้สุก เช่น ชมพู่ กล้วยสุก แต่อาหารที่มันชอบกินท่ีสุด คือ แมลงต่างๆ 
ปลวก มด ตัวด้วง และหนอนแมลง ทำรังอยู่ตามโพรงของต้นไม้ท่ีล้มอยู่ตามป่า ตก
ลูกครั้งละ ๒–๓ ตัว แม่ใหน้มลูกประมาณเดือนคร่ึง และลูกจะไปหากินเอง (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๘๓/๘๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๗/๑๑๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๓/๑๙๕, ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๗๙/๘๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๘/๓๕๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๕/๕๕, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๗/๒๖๘) 

   เน้ือชนิดหน่ึงในฝูงเน้ือนานาชนิดที่ปุณณกยักษ์ทูลเชิญให้พระราชา ๑๐๑ 
พระองค์ในท่ีประชุมชองชาวกุรุรัฐทอดพระเนตร ดังความตอนหนึ่งว่า  ขอทูลเชิญ
ทอดพระเนตรฝูงเนื้อนานาชนิด เป็นจำนวนมากท่ีเชิงเขา  เช่น ราชสีห์  เสือโคร่ง  
ช้าง  หมี  หมาใน    เสือดาว แรด  โคลาน  กระบือ  ละม่ัง  กวาง เนื้อทราย  ระมาด  
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วัว  สุกรบ้าน ชะมด  แมวป่า  กระต่าย  และกระแต ซึ่งมีอยู่มากมายหลายหลาก ขอ
ทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรฝูงเนื้อนานาชนิด ท่ีมีอยู่กลาดเกลื่อนซึง่ธรรมชาติได้
เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงน้ี (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๑๓/๔๐๓)  

   ๑ ในสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในสระใหญ่ธรรมชาติสระหน่ึงใกล้อาศรมของพระอุป
สีวเถระ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า ในท่ีไม่ไกลอาศรมของข้าพเจ้า มีสระใหญ่ธรรมชาติ
สระหน่ึง มน้ีำใส  เย็นสนิท  มีท่าน้ำราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจ  ฯลฯ  นกต้อยตีวิด  นก
จักรพาก   นกช้อนหอย  นกโพระดก กระแต    นกเขา    เหย่ียว    และนาก   มีอยู่
มาก  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒๔/๖๗๐) 

กระถางบัวหลวง : กระถางสำหรับปลูกบัวหลวง ; กระถาง ได้แก่ ภาชนะปากกว้าง มีรูปต่างๆ 
สำหรับปลูกต้นไม้ หรือใส่น้ำและอ่ืนๆ ; บัวหลวง มีดอกสีขาวหรือชมพู กลิ่นหอม 
พันธ์ุดอกสีขาวเรียก สัตตบุษย์ พันธ์ุดอกสีชมพูเรียก ปัทม ์หรือ สัตตบงกช ดอกใช้ใน
งานพิธีต่าง ๆ เมล็ดกินได้ 

   กระถางบัวหลวง เป็นเคร่ืองประดับตกแต่งปราสาทแก้วหลายร้อยช้ัน สูง
ตระหง่านโชติช่วงในท้องฟ้า เป็นปราสาทที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตขึ้น ทรงตรัสเล่า
พระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าให้พระอานนทเถระฟัง ดังความตอนหน่ึงว่า 
(ท่ีปราสาทน้ัน) มท่ีีต่อ (ช่อง) หลายแห่งจัดไว้เรียบร้อยดี มีบานประตูและลูกดาล
งดงาม มีกระถางบัวหลวงบัวขาบเรียงรายอยู่ท้ัง ๒ ด้าน เป็นต้น (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๒๑/๔) 

กระถางโลหะ : ภาชนะปากกว้าง มีรูปต่าง ๆ สําหรับปลูกต้นไม้ หรือใส่น้ําและอ่ืน ๆ ทำด้วยโลหะอัน
เป็นธาตุท่ีถลุงจากแร่ เช่น เหล็ก ทองแดง ทองคํา ; ในมหาวิภังค์ จัดเป็นครุภัณฑ์ของ
สงฆ์ ดังคำว่า ครุภัณฑ์ของสงฆ์คืออาราม พ้ืนท่ีอารามวิหาร พ้ืนท่ีวิหาร เตียง  ต่ังฟูก  
หมอน  หม้อ โลหะ  อ่างโลหะ  กระถางโลหะ ; ในจูฬวรรค เสนาสนขันธกะ กล่าวถึง
ของสงฆ์ท่ีใคร ๆ ไม่ควรสละ ใครสละเป็นโทษ ดังคำว่า หม้อโลหะ    อ่างโลหะ    
กระถางโลหะ กระทะโลหะ    มีด    ขวาน    ผึ่ง จอบ สว่าน  น้ีเป็นของท่ีไม่ควรสละ
อันดับที่ ๔ สงฆ์  คณะหรือ บุคคลไม่พึงสละ แม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละ  รูปใดสละ    
ต้องอาบัติถุลลัจจัย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๕/๑๘๑,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๒๑/๑๔๒,วิ.จู.(ไทย) 
๗/๓๒๒/๑๔๕) 

กระโถน : ภาชนะสําหรับบ้วนหรือท้ิงของต่างๆ ที่ไม่ต้องการ มีรูปทรงต่างๆ ปากกลม หรือปาก
สี่เหลี่ยมเป็นต้น ในเสขิยวัตร กล่าวถึงการใช้กระโถน ดังคำว่า ภิกษุเก็บเมล็ดข้าวออก 
แล้วเทน้ำล้างบาตรหรือขย้ีเมล็ดข้าวให้ละลายหรือเทน้ำล้างบาตรในกระโถนนำไปเท
ข้างนอก ; ในมหาวรรคกล่าวถึงกระโถนไว้ว่า เมื่อทำความสะอาดวิหารให้นำออกมา
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ไว้ข้างนอกและทำเสร็จแล้วให้นำเข้าไปข้างใน ; ในเรื่องเสฏฐิภริยาวัตถุ กล่าวถึง
ภรรยาเศรษฐีถ่มเนยใสน้ันลงกระโถน ; ในจูฬวรรค พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า  ภิกษุ
ท้ังหลาย  ภิกษุไม่พึงใช้บาตรรองรับเศษอาหารก้างหรือน้ำบ้วนปาก  รูปใดใช้  ต้อง
อาบัติทุกกฏ ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ใช้กระโถน (วิ.มหา.(ไทย)๒/๖๓๒/๗๑๑,วิ.
ม.(ไทย) ๔/๖๖/๘๔,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๐/๑๘๔,วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๕/๒๔) 

กระทบกระเทียบ : เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, เปรียบเปรยให้กระทบถึง ดังคำที่ชาวกาลา
มะกราบทูลในเกติปุตติสูตรว่า มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงมายังเกสปุตตนิคม แสดง
ประกาศวาทะของตนเท่านั้น แต่กระทบกระเทียบ ดูหมิ่นกล่าวข่มวาทะของผู้อ่ืน (องฺ.
ติก.(ไทย)๒๐/๖๖/๒๕๖)  

กระท่อม : เรือนเล็กหรือที่อยู่อาศัยท่ีปลูกติดกับพ้ืนดิน หรือสร้างขึน้อย่างง่ายๆ มุงด้วยฟาง จาก 
หรือใบไม้ เป็นสถานท่ีสำหรับพักอาศัยหรือบำเพ็ญฌาน 

   ในกุฏิกาสูตร เทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ท่านไม่มีกระท่อมหรือ ท่านไม่
มีรังหรือ ท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือ ท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแลว้หรือ พระผูม้ี
พระภาคตรัสตอบว่า แน่นอน เราไม่มีกระทอ่ม ฯลฯ เราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูก
แล้ว เทวดาทลูถามว่า กระท่อมท่ีข้าพเจ้ากล่าวกับท่าน คืออะไร  ฯลฯ  เครื่องผูกที่
ข้าพเจ้ากล่าวกับท่าน คืออะไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า กระท่อมที่ท่านกล่าวกับ
เรา คือมารดา รังท่ีท่านกล่าวกับเรา คือภรรยา ผู้สืบสกลุท่ีท่านกล่าวกับเรา คือบุตร 
เครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเรา คือตัณหา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๒/๙๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๔๑๑/๕๑๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๓/๒๔๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๘/๓๕๗,  สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๙/๑๗, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๕๖/๓๒๓) 

   ช่ือต้นไม้ชนิดหน่ึง เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ใบหนาทึบ คล้ายใบกระดังงา ก้าน
และใบสแีดงชนิดหน่ึง สีเขียวชนิดหนึ่ง เนื้อไม้แข็งมีแก่น ดอกกลมขนาดลูกพุทรา มี
เกสรรวมคล้ายดอกกระถิน ใบกระท่อมรสเบื่อเมา ปัจจุบันรัฐบาลควบคุม ถือว่าเป็น
ยาเสพติด รับประทานทำใหข้ยันในการทำงานระยะหนึ่ง มีสรรพคุณเป็นยา แพทย์
แผนโบราณใช้ปรุงเป็นยาแก้บิด แก้ปวดมวน ท้องร่วง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ระงับ
ประสาท กะทอ่มก็เรียก  

กระท่อมกลางป่า  : เรือนเล็กหรือท่ีอยู่อาศัยท่ีปลูกติดกับพ้ืนดิน หรือสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ กลางป่า มุง
ด้วยฟาง จาก หรือใบไม้ เพ่ือเป็นสถานท่ีสำหรับพักอาศัยหรือบำเพ็ญฌานของ
นักบวช (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๖/๑๙๙) 

กระทะทองแดง : เครื่องทรมานในนรกขุมหน่ึง ช่ือว่า โลหกุมภี ; อัครมเหสีของพระราชาพระองค์
หนึ่ง ในปานียชาดก ว่าด้วยการรังเกียจบาปเพราะเผลอไปด่ืมน้ำ ทรงสรรเสริญ
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ความสุขในกามว่า กามทั้งหลายน่าพอใจมาก  มีความสุข  สุขท่ียิ่งกว่ากามไม่มี คนผู้
ซ่องเสพกามย่อมขึ้นสวรรค ์  ส่วนพระโพธิสัตว์ติเตียนกามว่า กามท้ังหลายน่ายินดี
น้อย  มีทุกข์มาก ทุกข์ท่ีย่ิงกว่ากามไม่มี   คนผู้ซ่องเสพกามย่อมตกนรก ฯลฯ  กาม
ท้ังหลายมีทุกขม์ากกว่าการด่ืมยาพิษท่ีร้ายแรง กว่าการใช้น้ำมันท่ีเดือดพล่านรด กว่า
การตกกระทะทองแดงที่กำลังละลายคว้าง (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๗๒/๓๖๖) 

กระทะเหล็ก  : ภาชนะปากกว้างก้นต้ืน เป็นอุปกรณ์หลักช้ินหน่ึงในครัว ไว้สำหรับทอด ต้ม และปรุง
อาหาร โดยท่ัวไปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ ๒๐ ถึง ๓๐ ซม. กระทะจะมีแอ่ง
เรียบตรงกลาง และมีขอบขึน้มาเป็นวงกลม โดยปกติจะไม่มีฝา (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๒๔๔/๒๕๓) ; ในอรกสูตร ว่าด้วยครูช่ืออรกะ เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัด
ในกาม ได้แสดงธรรมแก่สาวกโดยเปรียบชีวิตของมนุษย์ด้วยช้ินเนื้อว่า ช้ินเนื้อที่เขา
ใส่ไว้ในกระทะเหล็กที่ถูกเผาไฟตลอดทั้งวัน  ย่อมหดหายไปอย่างรวดเร็ว  คงอยู่ได้ไม่
นาน   แมฉ้ันใด  ชีวิตของมนุษย์ท้ังหลายท่ีเปรียบด้วยช้ินเน้ือ  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน  
เป็นของเล็กน้อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก  มีความคับแค้นมาก  บุคคลพึงรู้ด้วยปัญญา พึง
ทำกุศล  พึงประพฤติพรหมจรรย์  ไม่มีหรอก  สตัว์ท่ีเกิดมาแล้วจะไม่ตาย (องฺ.สตฺตก.
(ไทย)๒๓/๗๔/๑๖๘)  

กระทำชอบ สัมมากัมมันตะ ,เป็นอย่างหน่ึง ใน บรขิารแห่งสมาธิ ๗  กล่าวคือ (๑)สมัมาทิฏฐ ิ (๒) 
สัมมาสังกัปปะ (๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ  (๕)สัมมาอาชีวะ (๖)
สัมมาวายามะ (๗) สัมมาสติ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๙๐/๒๒๔), เป็นอย่าง ๑ ในอริยมรรคมี
องค์ ๘ หรือที่เรียกว่าสัมมตัตะ อันได้แก่ (๑)สมัมาทิฏฐิ (๒) สัมมาสังกัปปะ (๓) 
สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ  (๕)สัมมาอาชีวะ (๖)สัมมาวายามะ (๗) สัมมาสติ (๘) 
สัมมาสมาธิ) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/๔๐๒/๓๓๕), อธิบายว่า เจตนาเป็นหตุ
งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการลักทรัพย์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้น
จากการประพฤติผิดในกาม น้ีเรียกว่าสัมมากัมมันตะ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๐๕/๑๗๒),
จัดเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ซ่ึงเป็นทางหนึ่งในอริยมรรคมีองค์ ๘ (องฺ.ติก.
(ไทย)๒๐/๖๒/๒๔๓) 

กระทำประทักษิณ : การเดินเวียนขวา  คือเดินประณมมือเวียนขวาตามเข็มนาฬิกา  ๓  รอบ, การ
เวียนขวา การเวียนไปทางขวา คือการเวียนโดยให้สิ่งท่ีจะเวียนอยู่ทางขวามือของผู้
เวียน เวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกา เช่น การเวียนเทียน การแห่นาคเวียนรอบ
อุโบสถ  ;  ประทักษิณ เปน็การแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหน่ึงของชาวชมพู
ทวีปคือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปในสมัย
พุทธกาลผู้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อกราบลาแล้วก็กระทำประทักษิณคือเดินเวียนรอบ



 

๒๔๓ 
 

 

พระคันธกุฎีก่อน ๓ รอบจงึกลับ ; การทำประทักษิณในทางพระพุทธศาสนา เช่น 
การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเวียนรอบพระพุทธรูป พระสถูป
เจดีย์ของพระพุทธเจ้า หรือรอบอุโบสถซึ่งเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้า (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๗๑/๔๑, ที.ม.(ไทย)๑๐/๘๗/๔๗, ๑๐/๓๓๐/๒๕๘, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๔/
๒๔๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๕๕/๒๗๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๕/๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๗/๔๕๑,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑/๒,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑/๒,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๖๔/๕๖,องฺ.จตุกฺก(ไทย)๒๑/
๒๕๗/๓๗๔,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๖๖๒/๖๕๗,ขุ,ชา,อฏฺฐก.(ไทย)๒๗/๒๑/๒๘๘,ขุ.ชา.อสีติ.
(ไทย)๒๘/๘๓/๙๗,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๓๕/๗) 

กระทิง : วัวป่าชนิดหนึ่ง ขนาดโตกว่าวัวบ้าน มีกำลังมาก ดุร้ายเมื่อได้รับบาดเจ็บ ขนยาวสีดำ
หรือดำแกมน้ำตาล เว้นแต่ท่ีตรงหน้าผากและคร่ึงล่างของขาทั้ง ๔ เป็นสีขาวเทา ๆ 
หรือเหลืองอย่างสีทอง เรียกว่า หน้าโพ ขาทั้ง ๔ ข้างต้ังแต่เหนือเข่าลงไปถึงกีบเท้ามี
สีขาวเทาหรือเหลืองทองทำให้มองดูเหมือนสวมถุงเท้า สีขนของกระทิงบริเวณ
หน้าผากและถงุเท้าเกิดจากคราบน้ำมันในเหง่ือซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ชนิดนี้ 
คอสั้น และมีเหนียงคอห้อยยาวลงมาจากใต้คอ มีเขาโค้งงามสีเขียวเข้ม ปลายเขามีสี
ดำ บริเวณโคนเขามีรอยย่นซ่ึงรอยน้ีจะมีมากขึ้นเมื่อสูงวัยขึ้น ; กระทิงโทน ลูกกระทิง
ท่ีปลีกตัวออกจากฝูง เที่ยวโดดเด่ียว 

   ๑ ในสตัว์เป็นจำนวนมากท่ีมาหากินที่บริเวณสระโบกขรณี ใกล้อาศรมของ
พระเวสสันดร มีกวาง  กระทิง  หมี   วัวป่า  แรด หม ู พังพอน  และงูเห่า  เป็นต้น 
(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๖๔/๕๐๔) 

   ไม้ยืนต้นขนาดกลาง  ใบกลมโตกว่าสารภี เส้นใบถ่ี ดอกนวลขาว เกสรเหลือง 
ขนาดดอกบุนนาค กลิ่นหอม ผลกลมขนาดผลตะขบไทย ดอกมีสรรพคุณทางยา 
เมล็ดมีน้ำมันปลาน้ำจืดชนิดหน่ึง ลำตัวยาวคล้ายปลาไหล แต่มีครีบหางและท้อง ตัว
ลาย สีสดสวย  

กระทุ่ม : ผลของต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบดกหนาทึบ ใบคล้ายใบกระท่อมแต่ใหญ่กว่า 
ผลัดใบปีละครัง้ เปลือกสีน้ำตาลปนดำ แต่เป็นร่องตามยาว มีใบเด่ียวเรียงตรงข้าม ใบ
รูปมน หรือรูปไข่ ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกรวมเป็นช่อกระจุกแน่น ที่
ตามซอกใบ หรือปลายกิ่ง ผลสีน้ำตาลเล็กๆ รวมเป็นกลุม่กลม ผิวขรุขระ สีนำ้ตาล 
ผิวแข็ง รับประทานได้ ต้นไม้ชนิดน้ีประโยชน์มากมาย เช่น เปลือกและรากให้สีย้อมสี
เหลือง ใบรักษาไข้ ไม้ใช้ทำเครื่องเรือน กลอง โทน รำมะนา  ;  ผลไม้ชนิดหน่ึง ในกงิ
ฉันทชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องดาบสผู้พอใจอะไร ในบรรดาผลไม้เหล่าน้ี คือ มะม่วง 



 

๒๔๔ 
 

 

ผลหว้า ขนุนสำปะลอ กระทุ่ม ผลตาล และมะเด่ือ ท่ีลำธารจากภูเขาพัดพามาสู่แม่น้ำ
ซึ่งมีเทพธิดารักษาอยู่ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔/๕๔๐) 

กระทุ่มเลือด : ๑ ในพืชนานาพันธ์ุ มีชะเอมต้น   ชะเอมเครือ  กำยาน ประยงค์  เนระพูสี แห้วหม ู 
สัตตบุษย์  สมุลแว้ง  พิมเสน  สามสิบ  กฤษณา  เถากระไดลิงเป็นจำนานมาก  
บัวบก  โกฐขาว  กระทุ่มเลือด  ต้นหนาด  ขม้ิน  แก้มหอม หรดาล กำคณู สมอพิเภก  
ไคร้เครือ  การบูร  และกลิงคกุ  ท่ีเกิดอยู่ใกล้สระโบกขรณ ีในเวสสันตรชาดก ตอนว่า
ด้วยมหาวนวัณณนา หรือพรรณนากัณฑ์มหาพน  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้น
เหมือนกระทุ่มใหญ่ ใบเด่ียว รูปไข่ ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ดอกเป็นช่อ ทรง
กลมคล้ายดอกกระถิน สีเหลอืงปลายขาว เมื่อสับดูท่ีเปลือก จะมีน้ำยางสีแดงเหมือน
เลือด เกิดอยู่ตามป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด เปลือก มรีส
ฝาดร้อน มีสรรพคุณคือฆ่าพยาธิ แก้บาดแผลติดเช้ือ แก้มะเร็งคุดทะราด แก้บิดมูก
เลือด (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๐๖๐/๕๐๔) 

กระเทียม : พืชล้มลุกที่มีหวัอยู่ใต้ดิน แต่ละหัวประกอบด้วยกลีบเรียงซ้อนกันประมาณ ๔-๑๕ 
กลีบ บางพันธ์ุจะมีเพียงกลีบเดียว เรียกว่า กระเทียมโทน แต่ละกลีบมีกาบเป็นเย่ือ
บางๆ สีขาวอมชมพูหุ้มอยู่โดยรอบ กระเทียมมีรากไม่ยาวนัก ใบมีลกัษณะยาวแบน 
ปลายใบแหลมแคบ โคนมีใบหุ้มซ้อนกัน ดอกออกเป็นช่อ มีสีขาวติดเป็นกระจุกที่
ปลายก้านช่อ กระเทียมมีกลิ่นหอมฉุน รสชาติเผ็ดร้อน มีสรรพคุณมากมายหลาย
อย่าง เช่น การกินกระเทียมทั้งสดหรือแห้งเป็นประจำสามารถป้องกันโรคหลอดเลือด
อุดตันและกล้ามเน้ือหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลัน ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลใน
เส้นเลือด ความดันโลหิตสูง และปรมิาณน้ำตาลในเส้นเลือด รักษาโรคท่ีเกี่ยวกับ
กระเพาะอาหารและลำไส ้นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันโรคหวัด วัณโรค คอตีบ ปอด
บวม ไทฟอยด์ มาลาเรีย คออักเสบและอหวิาตกโรคได้อีกด้วย 

   ในสมัยพุทธกาล ภิกษุรูปหนึง่ฉันกระเทียม ไม่อยากให้ภกิษุรูปอ่ืนรู้ จึงนั่งในที่
ไกลๆ เสีย เพราะกลัวว่าภิกษุรูปอ่ืนจะได้กลิ่นกระเทียม พระพุทธเจ้าทอดพระเนตร
เห็น จึงตรัสถาม เมื่อทราบเหตุแล้ว จึงห้ามไม่ให้ภิกษุฉันอาหารที่ทำให้เหินห่างจาก
ธรรมกถา (วิ.จู.(ไทย)๗/๒๘๙/๗๔) 

   คราวหน่ึงพระสารีบุตรเป็นลมเสียดท้อง แต่หายจากโรคเพราะฉันกระเทียม
พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันกระเทียมได้ เพ่ือเป็นการรักษาโรค  (วิ.จู.(ไทย) 
๗/๒๙๓/๘๗) 

   ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี พระลสุณทายกเถระ ได้เล่า
อดีตชาติของตนว่า เม่ือครั้งที่เป็นดาบสอยู่ท่ีภูเขาหิมพานต์ได้อาศัยกระเทียมเลี้ยง



 

๒๔๕ 
 

 

ชีวิตและบริโภคกระเทียมเป็นอาหารได้หาบกระเทียมเต็มหาบไปถวายพระสงฆ์ 
เพราะอานิสงส์แห่งการถวายกระเทียมน้ันจึงบันเทิงในสวรรค์ตลอดกัปหนึ่ง ในกัปที ่
๙๑ นับจากกปัน้ีไป ไม่รู้จักทุคติเลย และได้บรรลุคุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘๙-๙๓/๑๖๒)., ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๗๒๔/
๘๔, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๔/๒๕๘, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๑๕/๖๗๐)  

กระบวนกลอง : พิธีแห่เฉลิมฉลองเพ่ือเป็นการแสดงความช่ืมชมยินในชัยชนะของพระราชาผู้เป็นจอม
ทัพซึ่งกำชัยในการรบ โดยจัดเป็นแถวกระบวนนำหน้า ประกอบไปด้วยกระบวนกลอง 
ตะโพน สังข์ บัณเฑาะว์ และมโหระทึก เพ่ือยังพระราชาผู้จอมทัพให้ร่าเริง (ขุ.ชา.
สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๑๑๗/๗๕, ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๙๖๗/๓๓๓)กระบวนทัพ กองทัพที่จัด
ระเบียบ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๒/๔๕๕) หมายถึงวิธีดำเนินการให้กองทัพเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นแผน ลำดับรายการท่ีเกิดขึ้นยามออกศึกสงครามในเวลาที่
บ้านเมืองต้องออกรบกับอริศัตรู ดังคำที่มาในจูฬศีลสรุปได้ว่า พระสมณโคดมทรงเว้น
ขาดจากการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลเช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉัน
โภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล
อย่างนี้ เช่น การรบ การตรวจพลสวนสนาม การจัดกระบวนทัพ    (ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๓/๖,๙/๑๖๓/๕๒, ๙/๑๙๗/๖๗) กระบวนทัพมีพนักงานจัด จัดเป็นอาชีพท่ีต้อง
อาศัยศิลปะมากมายอาชีพหน่ึง (ที.สี.(ไทย) ๙/๘๒/๖๐)  เรียกว่าหน่วยจัดกระบวน
ทัพ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๗/๒๓๗)  

กระบวนทัพ : กองทัพที่จัดระเบียบ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๒/๔๕๕) หมายถึงวิธีดำเนินการให้กองทัพ
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแผน ลำดับรายการที่เกิดขึ้นยามออกศึกสงคราม
ในเวลาท่ีบ้านเมืองต้องออกรบกับอริศัตรู ดังคำท่ีมาในจูฬศีลสรุปได้ว่า พระสมณโค
ดมทรงเว้นขาดจากการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลเช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจริญ
บางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึก
ต่อกุศลอย่างน้ี เช่น การรบ การตรวจพลสวนสนาม การจัดกระบวนทัพ    (ที.สี.
(ไทย) ๙/๑๓/๖,๙/๑๖๓/๕๒, ๙/๑๙๗/๖๗) กระบวนทัพมีพนักงานจัด จัดเป็นอาชีพ
ท่ีต้องอาศัยศิลปะมากมายอาชีพหน่ึง (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๘๒/๖๐)  เรียกว่าหน่วยจัด
กระบวนทัพ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๗/๒๓๗)  

กระบวยตักน้ำ : ภาชนะสำหรับตักน้ำ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๔/๕๘๒) กระบวยเดิมทำด้วยกะลามะพร้าว 
มีด้ามถือ(ราชบัณฑิตยสถาน) ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลายเราอนุญาตกระบวยตักน้ำย้อม
เป็นภาชนะ มีด้าม(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๔/๒๑๐)  



 

๒๔๖ 
 

 

กระบอกกรองน้ำ :  เครื่องกรองน้ำของพระสงฆ์ ; เครื่องใช้สอย ๑ อย่างในอัฐบริขาร มีลักษณะก้น
หุ้มผ้า  ธมกรก ก็เรียก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗/๕๘๑) อธิบายว่า กระบอกกรองน้ำท่ีเป็น
บริขารของพระภิกษุ, กระบวยที่ใช้กรองน้ำ โดยเอาผ้ากรองปิดคลุมด้านปากไว้  ส่วน
ด้านก้นปิดเหลือเพียงเป็นรูป หรือมีกรวยตรงกลางให้ลมผ่าน ซึ่งใช้ปลายนิ้วปิดได้ ให้
น้ำผ่านเข้าทางปากกระบอกผ่านผา้กรอง ขับลมออกทางรูปท่ีก้นจนพอแล้วเอานิ้วปิด
รูปนั้น ก็จะได้น้ำในกระบอกที่กรองแล้ว (บางแห่งเขียนเป็นธัมมกรณ์บ้าง) ถ้าเป็นผ้า
กรองน้ำเรียกว่าปริสสาวนะ ดังคำในอรรถกถาว่า  ติจีวรญฺจ  ปตฺโต  จ  วาสี  สูจิ 
พนฺธนํ  ปริสฺสาวเนนฏฺเฐเต  ยุตฺตโยคสฺส ภิกฺขุโน)(วิ.มหา.อ.(บาลี)๑/-/๒๕๕)  ดู 
บริขาร (ธรมกรก) ประมวลศพัท์ หน้า ๑๔๑) 

กระบอกน้ำดืม่:ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนๆ(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๓๘/๑๐๘)(พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) หมายถึงเคร่ืองใช้สอยใส่น้ำด่ืมในเวลาเดินทางหรือของอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงเช่นน้ัน เช่น กระบอกข้าวหลาม  

กระบอกเป่าควันไฟ :  เครื่องใช้สอยอย่างหน่ึง ใช้สำหรับเป่าควันไฟ ท่ีชาวบ้านถวายวัด  ทำให้
สมควรแก่สมณบริโภค ดังคำที่ปิลนิทวัจฉเถระได้เล่าประวัติในอดีตชาติของตนว่า 
สมัยท่ีเป็นคนเฝ้าประตูได้จ้างช่างให้ทำสายโยค กระบอกเป่าควันไฟ  ตะเกียงต้ัง  
คนโทน้ำและผอบ ให้สมควร(แก่สมณบริโภค) (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๘/๕๘๑) สำหรับคน
ท่ีถวายกระบอกเป่าควันไฟ จะได้รับอานิสงส์ ๓ อย่าง คือมีสติต่ังมัน่ เส้นเอ็ด
ต่อเน่ืองกันดี และได้ท่ีนอนทพิย์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๕๘-๑๕๙/๖๐๑) 

กระบอง : ไม้สั้นท่ีใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง คล้ายพลองแต่สั้นกว่า จัดอยู่ในเครื่อง ประหาร 
เพ่ือใช้ทำร้ายผู้อ่ืน ดังคำอธิบายว่า ประหารบ้าง ได้แก่ ประหารด้วยมือบ้าง ด้วยเท้า
บ้าง ด้วยแส้บ้าง ด้วยหวายบ้าง ด้วยกระบองบ้าง,ในทีฆนิกาย และมหานิทเทส 
กล่าวถึงกระบอง ใช้เป็นการละเล่นได้ เช่น การรำกระบี่กระบอง,ในทัททรชาดก 
กล่าวถึงชายคนหน่ึงแสดงการรบด้วยกระบองพร้อมทั้งบ่วงบาศกลางโรงมหรสพ,ใน
เนมิราชชาดก กล่าวถึงสัตว์นรกว่านายนิรยบาลท้ังหลายโบยตีด้วยกระบองเหล็กอัน
ร้อน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๙๒/๘๑,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๓/๖,ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๑๑๑/
๓๑๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๕๙/๒๕๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๕) 

กระบองเพชร :  1.ช่ืออาวุธชนิดหน่ึงของจอมเทพ หมายถึงไม้สัน้ท่ีใช้ตี ทำด้วยเพชร ดังคำว่า ยักษ์ว
ชิรปาณีถือกระบองเพชรมีไฟลุกโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๗/๓๙๔) 
อรรถกถากล่าวว่า ยักษ์วชิรปาณี  ในท่ีน้ีหมายถึงท้าวสักกเทวราช (ม.มู.อ. ๒/๓๕๗/
๑๘๕) ; 2.ช่ือไม้พุ่มชนิดหน่ึง สูง ๓-๕ เมตร ยอกเป็นร่องโดยรอบ มีหนามละเอียด 



 

๒๔๗ 
 

 

ดอกใหญ ่ สีขาว กลิ่นหอม  บานกลางคืนมักปลูกเป็นรั้วบ้าน ตะบองเพชร ก็เรียก 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

กระบ่ี : อาวุธชนิดหน่ึง ใบแบนยาว ปลายแหลม มีคมข้างหน่ึงหรือทั้ง ๒ ข้าง ด้ามสั้น ท่ีด้าม
ถือ อาจมีโกร่งหรือไม่มีก็ได้ มีฝัก มีสีขาว เช่นคำในมโหสธชาดกกล่าวถึงกระบี่
ท้ังหลายที่มีสีเช่นเดียวกับปลาสลาด, ในทฆีนิกาย และมหานิทเทส กล่าวถึงกระบี่ ใช้
เป็นการละเล่นอย่างหนึ่ง เช่น การรำกระบ่ีกระบอง,ในทีฆนิกาย อัมพัฏฐสูตร 
กล่าวถึงฤษีใช้บุรุษขัดกระบ่ี รักษาเชิงเทินแห่งนคร มีคูล้อมรอบลงลิ่ม,ในเตมิยชาดก 
กล่าวถึงกระบี่ใช้ป้องกันตัว  ดังคำที่พระเตมีย์โพธิสัตว์กราบทูลแด่พระราชาว่า  อา
ตมภาพไม่มีราชองครักษ์คาดกระบ่ีคอยป้องกัน (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๓/๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๘๙/๑๙๗,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๑๙/๒๙๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๕) 

กระบือ : ควาย(ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๘๔/๑๓๙,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๒๕๒/๔๖๒,ขุ.ชา.ตึสติ.
(ไทย)๒๗/๔๖/๕๔๕,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๖๗/๑๒๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๔๗๗/
๒๕๕,๒๘/๑๔๑๒/๔๐๓,๒๘/๒๐๖๕/๕๐๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๑๒/๗๗๓);สัตว์ท่ีนอน
บนพ้ืนดิน  (อภิธานวรรณนา หน้า ๗๔๓) หมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่ง มักเคี้ยวเอ้ือง เท้ามี
กีบคู่ รูปร่างใหญ่ ตัวมีสีดำ นวล เทา หรือเผือก เขาโค้งยาว ใต้คาง และหน้าอก มีขน
ขาวเป็นรูปง่าม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิยสถาน)  

กระบือบอด : ควายตาบอด ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบถึงคนที่ไม่มีความรู ้จำมาพูดอย่างเดียว ท้ังไม่ได้
ศึกษาอย่างรอบด้าน คำนี้มุ่งอธิบายเปรียบเทียบถึงคนท่ีไม่การศึกษา หรือไม่ได้รับ
การศึกษา ก็เปรียบเหมือนควายตาบอดตัวเที่ยวไปในป่า  ดังพระพุทธพจน์ว่า  หาก
ชนจำนวนมากไม่มีความรู้เป็นของตน หรือไม่ได้ศึกษาวินัยอย่างดี ก็จะพึงเที่ยวไป
เหมือนกระบือบอดเท่ียวไปในป่า (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๘๑/๒๗๐) 

กระบุง : ภาชนะสานทึบรูปกลมสูง พ้ืนก้นเป็นสี่เหลี่ยม  ในมหาวรรค เมณฑกคหปติวัตถุ 
กล่าวถึงลูกสะใภ้ของท่านเมณฑกเศรษฐีว่าเป็นผู้มีฤทธานุภาพอย่างนี้  คือน่ังใกล้
กระบุงท่ีจุข้าว ๔ ทะนานเพียงใบเดียวแล้วแจกภัตตาหารกลางปีแก่ทาสและกรรมกร 
ภัตตาหารไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่เธอยังไม่ลุกขึ้น,และนางก็นั่งใกล้กระบุงท่ีจุข้าวได้ 
๔ ทะนานเพียงใบเดียวเสนาท้ัง ๔ เหล่า,ในเปตวัตถุ นันทเปติวัตถุ กลา่วถึงกระบุงใช้
ตวงความสุขและความทุกข์ได้  ดังท่ีนันทเปรตกล่าวถึงความเช่ือแห่งศาสดาที่ตนนับ
ถือตอนหนึ่งว่า สุขและทุกข ์    เหมือนตักตวงได้ด้วยทะนานและกระบุง พระชินเจ้า
ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๖/๑๒๑,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๗/๑๒๓,ขุ.เปต.
(ไทย) ๒๖/๖๙๐/๒๘๐) 



 

๒๔๘ 
 

 

กระเบา : ช่ือไม้ต้นขนาดย่อมถึงขนาดใหญ่ มีผลกลม เปลือกแข็ง มีขนสีน้ําตาล ขนาดเท่าผลส้ม
โอขนาดย่อม เน้ือในเป็นแป้งสีเหลืองอ่อน ๆ กินได้ มีผลดก ผลิตเมล็ดประจำ เมล็ด
มีน้ํามัน ใช้เป็นยาแก้โรคเรื้อน,มักใช้ผลกระเบามาอธิบายลักษณะของสิง่ต่างๆ เช่น 
ในสังยุตตนิกาย โกกาลิกสูตร พระโกกาลิกะ ด่าว่าพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและ
พระมหาโมคคลัลานะ ต่อมา ร่างกายของพระโกกาลิกะ ก็มีตุ่มขนาดเท่าเมล็ดพันธ์ุ
ผักกาดเกิดขึ้นท่ัวร่าง และตุ่มเหล่าน้ัน ก็โตขึ้นตามลำดับ เช่น เท่าเมลด็พันธ์ผักกาด 
แล้วก็โตขึ้นเทา่เมล็ดถั่วเขียว โตเท่าเมล็ดถั่วดำ โตเท่าเมล็ดพุทรา  โตเท่าเมล็ด
กระเบา,ในปฐวีสูตร และปฐมมหาปฐวีสตูรพระพุทธเจ้าตรัสยกก้อนดินเหนียวเท่า
เมล็ดกระเบา๗ ก้อน ว่ามีจำนวนน้อยไม่ถึงเศษหน่ึงส่วน ๑๐๐ ไม่ถึงเศษหน่ึงส่วน 
๑,๐๐๐ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วน ๑๐๐,๐๐๐ (แห่งแผน่ดินใหญ่) การได้ธรรมจักษุมี
ประโยชน์ย่ิงใหญ่ เป็นอย่างนี้,ในวิธุรชาดก กล่าวถึงไม้กระเบามีปรากฏในนาคพิภพ
,ในพระคยากัสสปเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าได้เคยถวายผลกระเบาแก่
พระพุทธเจ้า ด้วยมือท้ังสอง  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๑/๔๔๙,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๘/
๑๖๔,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๕/๖๓๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๑,ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/
๖๖๒/๖๕๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๓/๓๙๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๘/๓๔๑) 

กระเบื้อง : เครื่องถ้วยชามท่ีปั้นด้วยดินผสมอย่างดี เน้ือมีลักษณะแขง็และขาว เคลอืบผิวเป็นมัน
มีพ้ืนหรือลวดลายเป็นสีหลายสีเรียกรวมว่าเคร่ืองกระเบ้ือง (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน)(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๓๑/๒๔๒,๑๒/๓๖๐/๓๙๗,สํ.ส.๑๙/๙๐๖/
๔๓๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗/๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๓/๕๘๑,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๒๕/
๑๘๐) กระเบือ้งจัดเป็นธรรมชาติที่แข็ง ดังคำท่ีสรุปได้ว่า ธรรมชาติท่ีกระด้าง  ความ
แข็ง ภาวะที่แข็ง เป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ซึ่ง
เป็นภายนอกตน เช่น เหล็กโลหะก้อนกรวด กระเบ้ือง (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๗๓/๑๓๔) ; 
ภาชนะใส่อาหาร ดังคำว่า สัตว์ท่ีไม่ได้ข้าวอันเลิศและรสอันเลิศยังชีพด้วยการ
แสวงหาด้วยภัตที่ใส่กระเบื้อง(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๓๔/๔๔) ;  เครื่องมุงหลังคาหรือ
ปูพ้ืนเป็นต้น ทำด้วยดินหรือวัตถุอย่างอ่ืน มีลักษณะเป็นแผน่ ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย  
เราอนุญาตเครื่องมุง ๕ ชนิด  คือ กระเบ้ือง  ศิลา  ปูนขาว หญ้า ใบไม้ (วิ.จู.(ไทย)๗/
๓๐๓/๑๑๐)  หรือดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย ทองมีสิ่งท่ีทำให้เศร้าหมองอย่างหยาบ คือ 
ดินร่วน ทราย ก้อนกรวด และกระเบ้ือง (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๐๒/๓๐๔);  ช้ินของถ้วย
หรือชามแก้ว ท่ีแตกออก ดังคำว่า ภิกษุใช้มือ ใช้เท้าใช้ไม้หรือใช้กระเบื้องตีน้ำ ต้อง
อาบัติทุกกฏ (วิ.มหา.(ไทย) ๒-/๓๓๘/๔๗๒); กระทะรปูทรงแบน สำหรับละเลงทำ



 

๒๔๙ 
 

 

ขนมเบ้ืองเปน็ต้น ทำด้วยดินเผาปัจจุบันทำด้วยโลหะ  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิย
สถาน)  

กระเบื้องถ้วย : เศษภาชนะดินเผาที่แตกออกเป็นช้ินเล็นช้ินน้อยโดยปริยายหมายถึงของเล็กๆน้อยๆ 
ไม่เป็นช้ินเป็นอันที่ชำรุดหรอืขาดชุดหมดราคา ในท่ีน้ีหมายถึงสิ่งของที่แตกออกเป็น
ช้ินเล็กๆ  ดังคำว่า แผลเก่าถกูไม้หรือกระเบ้ืองกระทบเข้า  ย่อมให้เกิดความเจ็บปวด
มากขึ้น(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๒๕/๑๗๓) ; ช่ือต้นไม้ชนิดหน่ึง ดังคำว่า บุคคลผู้มีตาดี    
ยืนอยู่บนฝั่งมองไม่เห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้าง ก้อนกรวด และกระเบ้ืองถ้วยบ้าง
(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๕/๘) ในภาคต้นของประเทศไทย หมายถึงต้นกะอวม ซึ่งเป็น
ต้นไม้ขนาดกลาง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  ; สิ่งท่ีเป็นเครือ่งเคลือบดิน
เผา, ถ้วยชามท่ีทำด้วยดิน แข็ง และ ขาวเคลือบผิวเป็นมัน ก้นลึก มรีปูต่างๆ สำหรับ
ใส่น้ำหรือของบริโภคเป็นต้น เช่น ถ้วยน้ำพริก  ส่วนมากเป็นเคร่ืองเคลือบดินเผา ที่
ทำด้วยแก้วหรือสิ่งอ่ืนก็มี ถ้วยกระเบื้อง ก็เรียก 

กระเบื้องหม้อ : เครื่องภาชนะชนิดหนึ่ง(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๗/๕๒๓)ทำด้วยดินเผาหรือโลหะต่างๆ 
สำหรับหุ่งต้ม  หรือใส่ของบางอย่าง เช่น ชาวชมพูทวีป มักใช้น้ำมันหรอืเนยใส เป็น
ต้น ดังคำว่า  บุรุษยกหม้อท่ีร้อนออกจากเตาเผาหม้อ วางบนพ้ืนท่ีเรียบไออุ่นท่ีหม้อ
น้ันพึงหายไป เหลืออยู่เพียงกระเบ้ืองหม้อ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๕๑/๑๐๒) ; เศษภาชนะ
ดินเผาที่แตก ดังคำท่ีสรุปได้ว่า บุรุษดำลงในห้วงน้ำลึกแลว้ทุบหม้อเนยใส ก้อนกรวด
หรือกระเบ้ืองหม้อนั้นพึงจมลงในห้วงน้ำน้ัน  ส่วนเนยใสในหม้อนั้นพึงลอยขึ้น(สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๓๕๘/๔๐๓)  

กระป้ีกระเปร่า : สดช่ืน, แจ่มใส, เบิกบานใจ, มีกำลังวังชา (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๓๓)  เช่น 
ร่างกายมีสุขภาพดี แข็งแรง ก็ทำให้คล่องแคล่ว กระป้ีกระเปร่า ดังคำว่า เราฉัน
อาหารมื้อเดียวเราเม่ือฉันอาหารม้ือเดียวย่อมรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อย
กระปรี้กระเปร่า (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๔/๑๕๐) หรือเช่นพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงดำรง
อยู่ได้โดยเสวยพระกระยาหารทะนานหน่ึงเป็นอย่างมากเร่ือยมา ต่อมามีพระวรกาย
กระปรี้กระเปร่า 

กระเปาะไข่ : คำว่า กระเปาะ คือรูปนูนกลม, เรียกสิ่งท่ีมสีัณฐานเช่นน้ันว่ากระเปาะ เช่น กระเปาะ
ไข่ กระเปาะดอกไม้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ในท่ีน้ี หมายถึงเปลือกไข่
ส่วนท่ีมีสัณฐานนูนกลม,  สิ่งท่ีอยู่รอบไข่ไก่ หรือเปลือกไข่ไก่ ที่แม่ไก่ออกไข่มาแล้วกก
ให้ความอบอุ่น ฟัก มุ่งหวังให้ลูกใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่
ออกมาโดยสวัสดี ดังคำว่า ไข่    ๘ ฟอง   ๑๐ ฟอง  หรือ  ๑๒ ฟอง แมไ่ก่กกหรือฟัก
ดีแล้ว ลูกไก่ตัวท่ีใช้เล็บหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/



 

๒๕๐ 
 

 

๑๑/๕, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๑/๑๕๖, องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๑/๒๒๒,วิ.มหา.อ.(บาลี)๑/
๑๑/๑๓๒-๑๓๓)  

กระเปาะฟอง :  กรรมท้ังหลายดังคำว่าบุคคลพิจารณากระเปาะฟองท้ังสิ้น คือกระเปาะฟองเทวดา    
กระเปาะฟองมนุษย์ และกระเปาะฟองพรหมแล้ว ผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกท่ีเป็น
มูลเหตุแห่งกระเปาะฟองท้ังมวลเป็นผู้คงท่ีดำรงตนอยู่เช่นนั้น พระพุทธเจ้าท้ังหลาย
ตรัสเรียกว่าผู้ฉลาด  (ขุ.ส.ุ(ไทย) ๒๕/๕๓๑/๖๒๓) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า กระเปาะ
ฟอง หมายถึงกรรม  เพราะคล้ายกระเปาะฟองที่ต้ังในตน  (ขุ.สุ.อ.(บาล)ี ๒/๕๓๑/
๒๕๔); ภพ ๓ และอายตนะ ๑๒  เพราะเป็นเช่นกับฝักดาบ  ด้วยอรรถว่าเป็นที่อยู่
ของสัตว์และธรรมทั้งหลาย แต่ความจริงบุคคลถึง เข้าถึงอายตนะท้ังภายในและ
ภายนอก โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น ยึดอยู่ด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองค้นคว้า 
พระพุทธเจ้าตรัสบุคคลเช่นน้ันเป็นผู้ฉลาด (ขุ.สุ.อ.๒/๕๓๑/๒๕๔) 

กระเปาะฟองไข่คืออวิชชา : คำว่า กระเปาะ หมายถึงรูปนูนกลม,เรียกสิ่งท่ีมีสัณฐานคล้ายคลึงกัน
เช่นนั้นว่า กระเปาะ เช่น กระเปาะไข่, กระเปาะดอกไม้  อวิชชา หมายถึงความไม่รู้
แจ้ง หมายถึงไม่รู้แจ้งอริยสัจ ๔ อันได้แก่ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค รวมความว่า สิ่งที่
ปกปิดบังความจริงอันประเสริฐไว้ พระวิปัสสีเมื่อจะตรัสรู ้ ได้ทำลายกระเปาฟองไข่
คืออวิชชาแล้วทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เสด็จไปยังกรุงพันธุมดีเพ่ือทรงประกาศ
พระธรรมจักร (ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒/๖๘๕)  

กระพอง : ส่วนท่ีนูนเป็นปม ๒ ข้างของศีรษะช้าง ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ขวา
ลูบกระพองช้างนาฬาคิรี (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๔๒/๑๙๖)  กระพองมีสีคล้ายสีดอกปทุม 
สำหรับช้างที่เป็นพญาช้างมักประดับด้วยพวงดอกปทุมและพวงดอกอุบล ทำให้สง่า
งามรุ่งเรือง (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๒/๗) ดังคำว่า กองช้างพลายที่ประดับด้วยเครื่อง
อลังการพร้อมสรรพ สายรดัทองคำ มีเครื่องปกกระพองและข่ายทองคำ(ขุ.ชา.ม.
(ไทย)๒๘/๒๐๑/๒๑๔) ตะพอง ตระพอง หรือกะพอง ก็เรียก (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

กระพองช้าง : 1.ส่วนท่ีนูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างศีรษะช้าง, ในวินัยปิฎก จูฬวรรค กล่าวถึงเม่ือช้างนาฬาคีริ
ว่ิงตรงมาจะทำร้าย พระผู้มพีระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปที่ช้างนาฬาคิรี  ทำให้ช้าง
นาฬาคิรีได้สัมผัสกระแสเมตตาจิต แล้วลดงวงลง  ยืนอยู่ตรงพระพักตร์  พระผู้มีพระ
ภาคทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาฬาคิรี พลางตรัสสอนช้างนาฬาคิรี, นาง
วิสาขามิคารมาตาประสงค์จะให้สร้างปราสาทมีระเบียงและมีหลังคาดังเทริดต้ังอยู่บน
กระพองช้างถวายสงฆ์ ; 2.ช่ือสตัว์ชนิดหน่ึง ช่ือว่าคชกุมภะ มีลักษณะเชือ่งช้า  (วิ.จู.
(ไทย) ๗/๓๒๐/๑๔๐,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๔๒/๑๙๖,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๗๗/๑๙๓) 



 

๒๕๑ 
 

 

   อรรถกถาคชกุมภชาดก กล่าวถึงกระพองช้างไว้ โดยได้อธิบายลักษณะของตัว
โยกเยกว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายกระพองช้าง  เมื่อจะเดินต้องโยกตัวก่อน  
หรือโยกตัวอยู่บ่อย ๆ  จึงเรียกตัวโยกเยก  (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๔/๑๗๗/๓๕๑) 

กระพ้ี  : ส่วนของเนื้อไม้ท่ีหุ้มแก่น, เน้ือไม้ท่ีอยู่ระหว่างเปลือกกับแก่น  มีลักษณะอ่อนและยุ่ย
ง่าย ขาดง่าย โดยปริยายความหมายว่า ไมมี่แก่นสาร ในท่ีนี้หมายถึงส่วนภายนอก
ก่อนถึงแก่น เช่น การระลึกชาติได้ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๒/๕๐,๑๑/๗๓/๕๑,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๓๐๘/๓๔๒,๑๒/๓๑๖/๓๕๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๒/๑๔๖,๑๓/๑๙๒/๒๒๗,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๒๔/๓๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๓/๕) องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๓/
๓๙๓,๒๔/๕/๓๙๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๖๒) อรรถกถาอธิบายว่า ตามลัทธิเดียรถีย์อุปมา
ว่า ลาภสักการะเหมือนกิ่งไม้และใบไม ้ศีล  ๕  เหมือนสะเก็ดไม้ สมาบัติ  ๘ เหมือน
เปลือกไม้  ปุพเพนิวาสานุสสติ  (ญาณท่ีทำให้ระลึกชาติได้) และอภิญญาอันเป็นที่สุด
เป็นกระพ้ีไม้ ทิพพจักข ุ (ญาณท่ีทำให้มีตาทิพย์) เหมือนแกน่ไม้ ในทาง
พระพุทธศาสนาอุปมา ลาภสักการะเหมือนกิ่งไม้และใบไม้ ปาริสุทธิศีล ๔ เหมือน
สะเก็ดไม้  ฌานสมาบัติเหมือนเปลือกไม้ อภิญญาที่เปน็โลกิยะเป็นกระพ้ีไม้ ส่วน
มรรคผลเหมือนแก่นไม้(ที.ปา.อ.๗๔/๒๕) 

 กระพุ่มมือ : การพนมมือ, มือที่พนม(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  หมายถึงกริยาอาการ
ท่ีเมื่อช่างกัลบกตัดผม หรือใช้แหนบถอนผมหงอก คนที่ถูกตัดผมหรอืถอนผมหงอก 
จะใช้มือทั้งสองข้างประสานติดกันแล้วรองรับผมไว้  เป็นกริยาอาการที่คล้ายคลึงการ
พนมมือ มือทีพ่นม ดังคำว่า พระเจ้ามฆเทวะตรัสว่า ช่างกัลบกเพ่ือนรัก ถ้าเช่นน้ัน 
ท่านจงใช้แหนบถอน ผมหงอกน้ันให้ดี แล้ววางลงท่ีกระพุ่มมือของเราเถิด (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๓๐๘/๓๗๓) 

กระเพาะปัสสาวะ : อวัยวะภายในท้องของคนและสัตว์ รูปเป็นถุง เป็นท่ีเก็บน้ำปัสสาวะ ดังคำใน
อภิธรรมปฎิก กถาวัตถุว่า ลำไส้ใหญ่และกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นท่ีต้ังของอุจจาระ
ปัสสาวะ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๐๙/๒๕๕) ;  

  อรรถกถากล่าวว่า น้ำปัสสาวะ(มูตร)ท่ีอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ  (ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๓/
๕๑) 

กระรอก :  ช่ือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีกลา่วถึงในมหาวนวัณณนา ในเวสสันดรชาดก ดังคำท่ีสรุป
ได้ว่า ในป่าน้ัน มีสัตว์หลากหลายชนิด คือราชสีห์ หมาใน กระรอก จามรี  (ขุ.ชา.ม.
(ไทย)๒๘/๒๐๖๓/๕๐๔) กระบอกน้ีใช้ฟันแทะ ตาโต หูใหญ่ หางยาวเป็นพวง มีหลาก
สี  กินผลไม้ มหีลายสกุลและหลายชนิด(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)   



 

๒๕๒ 
 

 

กระสวย :  เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผา้หรือเย็บผ้า  มีปรากฏในมุนีสูตร ดังคำว่า ผู้ต้ังตนไว้
ชอบ ซื่อตรงดุจกระสวยรังเกียจบาปกรรมทั้งหลายพิจารณาเห็นกรรมทีเ่สมอและไม่
เสมอนักปราชญ์ท้ังหลายประกาศว่าเป็นมุนี(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๑๗/๕๕๐)(พจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)ในท่ีน้ีหมายถึงใช้คุณสมบัติของกระสวยท่ีไปตรงมา
เปรียบเทียบพระมุนี ท่ีละกามได้ ไม่ยึดมัน่ ปฏิบัติตนเคร่งครัด เที่ยวไปอยู่เหมือน
กระสวยที่ไปตรง(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๖๙/๖๐๗,๒๕/๕๐๓/๖๑๔); สิ่งประดิษฐ์ท่ีมนุษย์
นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นแล้วส่งขึ้นไปสู่อวกาศ ก็เรียกว่ากระสวย  

กระสอบ : เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอเป็นต้น ใช้บรรจุข้าวและของอ่ืน ๆดังคำ
ท่ีพระสุทินบอกโยมให้ใช้บรรจุเงินทองในกระสอบป่านแล้วทิ้งในแม่น้ำคงคา หรือดัง
เรื่องในมารตัชชนียสูตร มูลปัณณาสก์ท่ีพระมหาโมคคัลลานขณะเดินจงกรมในท่ีแจ้ง
ถูกมารเข้าสิงในท้อง ทำให้ท้องเป็นเหมือนกระกระสอบท่ีบรรลุถั่วเหลอืงเต็ม เมื่อ
กลับมาน่ังในวิหารแล้วพิจารณารู้ได้ว่าตนมีมารเข้าสิงแล้วบอกแก่มารให้ออกมาและ
กล่าวสอน, หรือดังคำในอุปาลิวาทสูตรท่ีกล่าวถึงชายฉกรรจ์ผู้เป็นกรรมกรในโรงงาน
สุรา ท้ิงกระสอบที่มีส่วนผสมสุราใบใหญล่งในบ่อหมักส่าท่ีลึกแล้วจับทีมุ่มส่ายไปส่าย
มาสลัดออก ((วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๔/๒๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๐๖/๕๔๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๕๙/๕๗) 

กระสอบหนังแมว :  เครื่องใช้สอย ท่ีถัก ทอ หรอืทำด้วยหนังแมว โดยปริยาย กระสอบหนงัแมว ซึ่ง
ก่อนจะทำกระสอบจะต้องฟอกหนังแมวให้สะอาด ฟอกสะอาดดีแล้ว จะอ่อนนุ่ม
ดังปุ่นนุ่น ดีไม่มีเสียง ตีไม่ดัง ดังคำว่า กระสอบหนังแมวน้ีท่ีเขาฟอกแล้ว ฟอกสะอาด
แล้ว  ฟอกเรียบร้อยแล้ว อ่อนนุ่มดังปุยนุ่น ตีไม่มีเสียง ตีไม่ดัง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓๑/
๒๔๓)   อรรถกถาอธิบายว่า บุคคลควรใช้วิธีพูดนุ่มนวลโดยผู้พูดต้องมีเมตตาจิตพูด 
พูดตามกาล พูดจริง พูดเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ และใช้คำอ่อนหวาน ในท่ีน้ีเมตตาจิต
เปรียบเหมือนกระสอบหนังแมว (ม.มู.อ.๒/๒๓๑/๘)    

กระเสือกกระสน :  ด้ินรนเพ่ือให้พ้นจากความทุกข์ยาก (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) กำลัง
ด้ินรน, ทุรนทรุาย, สั่นเทา,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๒/๖๐)  
ดังคำที่ลูกสาวเศรษฐีคนที่ ๓ กล่าวคำสาบานในอัมพชาดกว่า หญิงใดได้ลักผลมะม่วง
ท้ังหลายของท่านไป ขอหญิงนั้นถึงจะกระเสือกกระสนเดินทางอันยาวไกลเพียงคน
เดียว ก็อย่าได้พบผัวแม้ในสถานท่ีท่ีได้นัดหมาย (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๗๕/๑๙๒) 
มีอธิบายสรุปถงึเหตุแห่งความกระเสือกกระสนไว้ว่า ผู้ทำกรรมช่ัวมกีารฆ่าสัตว์ลัก
ทรัพย์ ประพฤติในกามเป็นต้น  เมื่อทำกรรมใดไว้    ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน  
คนที่ทำกรรมช่ัว เช่นฆ่าสัตว์ จะขาดความเอ็นดูต่อสรรพสัตว์ แล้วกระเสือกกระสน



 

๒๕๓ 
 

 

ด้วยกายเป็นต้น ทำให้กายกรรมเป็นต้นของเขาคดเค้ียว คติก็คดเคี้ยว ตลอดถึงการ
อุบัติก็คดเคี้ยว ผู้เช่นนี้ย่อมมีคติ ๒ อย่างอย่างใดอย่างหน่ึงคือนรก หรือกำเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน เมื่ออุบัติเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน เช่นเกิดเป็นงู แมงป่อง  หรือสัตว์อ่ืนใด  เห็น
มนุษย์แล้วย่อมกระเสือกกระสน หนีไปให้พ้นภัย สัตว์เป็นผู้รบัผลของกรรมเช่นนี้ 
(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๖/๓๕๓) 

กระแส : เส้น, สาย, แนว, ทาง, ท่ีเป็นไปไม่ขาดสาย เกิดขึ้นต่อเน่ืองติดต่อกัน เช่น กระแสน้ำ 
ท่ีไหลเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย กระแสลม ท่ีพัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาด
สาย (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ในท่ีน้ีมุ่งหมายถึงกระแสเมตตาจิต ดังคำ
ว่า ช้างนาฬาคิรีได้สัมผสักระแสเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงลดงวงลง (วิ.จู.
(ไทย)๗/๓๔๒/๑๙๖) ; ลักษณะกระแสมีการหลั่งไหลออกมาตามลำดับ ไหลทะยอย
กันไปไม่ขาด ทำให้จมลงและข้ามได้โดยยาก  ในทางพระพุทธศาสนาระดับโลกิยะ 
เกี่ยวกับอกุศล หมายถึงตัณหา  เกี่ยวกับกุศล กระแสธรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  เป็น
พระโสดาบันเข้าสู่กระแสอรยิมรรค หรอืพระอนาคามีท่ีมีกระแสในเบ้ืองบนไปสู่อก
นิฏฐภพ  คือเกิดในสุทธาวาส ภพใดภพหน่ึงแล้วก็จะเกิดเลื่อนต่อไปจนถึงอกนิฏฐภพ
แล้วจึงปรินิพพานในภพน้ัน  (องฺ.ติก.อ. ๒/๘๘/๒๔๒) ระดับโลกุตตระ หมายถึง
นิพพาน  (วิ.อ.(บาลี) ๓/๗/๑๔) วิ.ม.(ไทย)๔/๗/๑๑, ๔/๘/๑๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๑/
๓๘๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๖/๗๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๙/๙๔,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๗/
๓๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕/๗,๒๑/๑๙๕/๒๙๕,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๓/๑๕๒,ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๗๒๑/๖๗๐,๒๕/๗๔๒/๖๗๗,๒๕/๑๐๔๑/๗๔๕); ประเภทของกระแส ม ี
๕ อย่าง คือ กระแสตัณหา กระแสทิฏฐิ กระแสกิเลส  กระแสทุจริต และกระแส
อวิชชา (ขุ.จู.๓๐/๓/๕๓) 

กระแสเช่ียว : แม่น้ำท่ีไหลแรงเป็นแนวไม่ขาดสาย,เรียกอาการที่สายน้ําไหลแรง เรียกว่ากระแสเช่ียว
, ในนาวาสูตร สุตตนิบาตอธิบายว่า คนข้ามแม่น้ำท่ีมีน้ำมาก กำลังหลากมา   มี
กระแสเช่ียว ถกูพัดลอยไปตามกระแสน้ำ(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๕๗๔),  หรือดังคำใน
มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย ท่ีปุกกุสะมัลลบุตร กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคว่า ข้า
พระองค์ขอโปรยความเลื่อมใสที่มีในอาฬารดาบส กาลามโคตร ไปตามกระแสลมท่ี
พัดแรง หรือลอยในแม่น้ำกระแสเช่ียว, ในอาวรณสูตร อังคุตตรนิกายกล่าวว่า แม่น้ำ
ท่ีไหลลงจากภูเขาไปสู่ท่ีไกล มีกระแสเช่ียว พัดสิ่งท่ีจะพัดไปได้และคนหรือของที่ตก
ไปย่อมถูกพัดพาไปอย่างรวดเร็ว (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๓/๑๔๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๕๑/๙๐) 



 

๒๕๔ 
 

 

กระแสตัณหา : โลกสันนิวาสถูกกระแสตัณหาพัดไปคร่าไปช่ือว่ากระแสตัณหาเพราะตัณหาน้ันแหละ
เป็นกระแสโดยคร่า(สัตว์)ไปในสงสารไปในสงัสารวัฏ; ความโลภในอารมณ์มีรูปเป็น
ต้นมีประเภทเป็นอเนกด้วยสามารถแห่งอารมณ์ท่ีมีอยู่ในภายในและภายนอกเป็นต้น
เกิดขึ้นแล้วก็ถงึความเจริญย่ิงขึ้นตามลำดับพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ากระแสตัณหา
(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๓๙/๑๓๘,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๗๓๙/๔๖๔) โดยปริยายหมายความถึง
กระแสตัณหา ๓๖ สาย อันได้แก่ตัณหา ๓ (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) อาศัย
อายตนะภายใน ๖ (รูป เสียง กลิ่น รส สมัผัส และธรรมารมย์)(๓x๖=  ๑๘) อาศัย
อายตนะภายนอก ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (๓x๖=๑๘) ได้กระแส ๓๖ สายที่ไหล
ไปในอารมณ์มรีูปเป็นต้นที่น่าชอบใจ (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๓๓๙/๓๙๕) และบุคคลย่อ
มตกไปสู่กระแสตัณหาเหมือนแมงมุมติดใยที่ตนถักไว้เอง ธรรมดากระแสตัณหา
เริ่มต้นแต่ไหลมา เม่ือไม่มีปัจจัยท่ีจะทำให้มันขาดก็จะไม่ขาดลง จะมุ่งหน้าสู่สมุทรคอื
อบาย ไหลไปโดยไหลทะยอยกัไปไม่ขาด จะทำให้สัตว์ผู้ตกลงไปภายในกระแสของตน
จมลงไปไม่ให้โผล่ศีรษะขึ้นมาได้ให้ถึงความตายบ้าง ความทุกข์ปางตายบ้าง โดยการ
ตัดรากกุศลธรรมให้ขาดไป และโดยการเข้าไปสู่สังกิเลสธรรม 

กระแสน้ำ : น้ำที่ไหลเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) สายน้ำ, 
อธิบายสรุปได้ว่า เม่ือมหาเมฆเบ้ืองบนหลั่งฝนลงมา น้ำจะเต็มลำธาร ห้วย เคลื่อน
จากลำธาร ห้วยเป็นต้นนั้นแล้ว ก็จะเต็มหนอง เคลื่อนจากหนองนั้นแลว้ ก็จะเต็มลำ
น้ำน้อย(คลอง) จากลำน้ำน้อยน้ัน ก็จะไหลเข้าสู่ลำน้ำใหญ ่กลายเป็นห้วงน้ำห้วงเดียว
ไหลไป  ชาวโลกเรียกสายนำ้น้ีว่ากระแสน้ำ (นทีโสต)  โดยปกติ กระแสน้ำต้ังแต่ไหล
มาจนถึงมหาสมุทร เมื่อไมม่ปัีจจัยที่จะทำให้มันขาด ก็จะยังไม่ขาด  ไหลติดต่อกันไป
ตามลำดับ กระแสน้ำจะทำให้สัตว์ที่ตกลงไปภายในกระแสจมลง ไมใ่ห้โผล่ศรีษะ
ขึ้นมาได้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๒๘/๔๖๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๕/๒๐๑,๑๔/๒๕๘/๓๐๖,ขุ.
วิ.(ไทย) ๒๖/๔๘/๙,๒๖/๖๙/๑๒,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗/๓๐๕) ; ช่ือของตัณหา (ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๑๐๙/๔๘๙)  มีอุปมาว่า   ชายคนหนึ่งถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัด
พาไปอยู่ คนมีตาดียืนอยู่บนฝั่งเห็นชายคนนั้นแล้วบอกว่า  พ่อหนุ่ม  ท่านถูก
กระแสน้ำคือปยิรูปสาตรูปพัดไปอยู่แล้วจริงๆ แต่ในกระแสน้ำนี้มีห้วงน้ำลึกภายใต้ท่ีมี
คลื่นมีน้ำวน มีสัตว์ร้าย  มีผีเสื้อน้ำซึ่งทา่นจมไปถึงแลว้ต้องถึงความตาย หรือไม่ก็
ได้รับความทุกข์ปางตายแน่นอน ครั้นชายคนน้ันได้ยินเสียงของชายที่อยู่บนฝั่งน้ันแล้ว
ก็พยายามใช้ท้ังมือและเท้าแหวกว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมา (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๙/
๔๘๙) ; อรยิมรรคมีองค ์ ๘  ดังคำท่ีพระคยากัสสปเถระกล่าวว่า เราก้าวลงสู่
กระแสน้ำคือมรรคอันมีองค์  ๘ ลอยบาปได้หมดแล้ว  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๔๙/๓๙๘) 



 

๒๕๕ 
 

 

กระแสน้ำคือคณุ :  กระแสคือส่ิงดีงาม มีอธิบายสรุปได้ว่า พระพาหิยเถระได้เล่าประวัติในอดีตชาติ
ของตนว่า พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ข้าพเจ้าว่าจงดูพราหมณ์ที่หมอบอยู่แทบเท้าของ
เราน้ี ผู้มีกำลังคือคุณมาก เปน็บ่อเกิดแห่งกระแสน้ำคือคณุ  มีหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส(ขุ.
อป.(ไทย)๓๓/๑๘๓/๒๖๒) กระแสน้ำคือคณุ แปลมาจากคำว่า คุโณฆายตนีภูต  ซ่ึงมี
ความหมายว่าพราหมณ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งกระแสน้ำคือคณุ คำว่า คุณ ในท่ีน้ีส่ือความ
หมายถึงธรรม เมตตา อริยมรรค อนาคามิมรรค และนิพพาน เช่นคำว่า กระแสธรรม 
กระแสเมตตาจิต กระแสอริยมรรค(โสตาบัน,โสตาปัตติ) กระแสมรรคในเบื้องบน 
(พระอนาคามี) กระแสนิพพาน   

กระแสน้ำคือภพ : แปลมาจากคำว่า ภวโสต ซึ่งมคีวามหมายว่า กระแสน้ำคือที่อยู่ ดังคำท่ีพระมหา
กัปปินเถรกล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าข้ามแม่น้ำไปได้โดยความ
สวัสดีเพราะระลึกถึงพระพุทธคุณว่า ถ้าพระพุทธเจ้าทรงข้ามกระแสน้ำคือภพ ทรงถึง
ท่ีสุดแห่งโลก  ทรงรู้แจ้งไซร้ ด้วยสัจวาจาน้ีขอการไปของข้าพเจ้าจงสำเร็จ (ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๙๑/๑๒๕๙)  คำว่า ภพ สื่อความหมายถึงท่ีอยู่ ซึ่งมี ๓ อย่าง อันได้แก่
กามภพ รูปภพ และอรูปภพ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๙๑/๒๔๙,๓๓/๑๘๓/๒๖๒)  

กระแสมาร :  แนว, ทาง, ขอบเขตอำนาจท่ีเป็นไปไม่ขาดสาย  เกิดขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันของพญา
มารท่ีช่ือวสวัสตี(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๘๖) ลักษณะกระแสของพญามารมีการแผ่
ออกมาตามลำดับ สาดส่องทะยอยกันไปไม่ขาด เพ่ือคอยตรวจดูสัตว์โลกผู้อยู่บนโลก
น้ีไม่ให้หลุดพ้นไปจากอำนาจของตนไปได้ หากใครมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากอำนาจ
ของตนก็มักไปจะห้ามสิ่งที่อยู่ให้เปลี่ยนใจ หรือมาขัดขวางสิ่งท่ีทำอยู่ให้มีขวากหนาม 
ทำให้ผู้น้ันเกิดท้อแท้ เปลี่ยนใจ ดังน้ัน ผู้จะหลุดพ้นกระแสมารออกได้ ต้องต้ังใจ
ปฏิบัติธรรมอย่างมุ่งมั่น จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบนัขึ้น ก็ช่ือว่า
ว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่ง(คือนิพพาน)โดยสวัสดี (ม.มู.อ. ๒/๓๕๒/๑๗๔) 

กระแสแม่น้ำ :  สายน้ำ, สายแม่น้ำ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๑/๓๘๕) โดยปกติ เม่ือเมฆเบ้ืองบนหลั่งฝนลง
มา น้ำจะเต็มลำธาร ห้วย เคลื่อนจากลำธาร ห้วยเป็นต้นน้ันแล้ว ก็จะเต็มหนอง 
เคลื่อนจากหนองนั้นแล้ว ก็จะเต็มลำน้ำน้อย(คลอง) จากลำน้ำน้อยน้ัน ก็จะไหลเข้าสู่
ลำน้ำใหญ ่ กลายเป็นห้วงน้ำห้วงเดียวไหลไป  ชาวโลกเรียกสายน้ำน้ีว่ากระแสแม่น้ำ 
(นทีโสต)  โดยปกติ กระแสแม่น้ำต้ังแต่ไหลมาจนถึงแม่แมน้่ำใหย่ เมื่อไม่มีปัจจัยท่ีจะ
ทำให้มันขาด ก็จะยังไม่ขาดไหลติดต่อกันไปตามลำดับ กระแสแม่น้ำจะทำให้สัตว์ที่
ตกลงไปภายในกระแสจมลง ไม่ให้โผล่ศีรษะขึ้นมาได้  

กระแสวิญญาณ :  ความสืบต่อแห่งจิต (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๙/๑๑๐) สื่อความหมายถงึภาวะที่จุติจิต
เคลื่อนไปจากร่างเดิมเหลือเพียงกระดูก อธิบายว่า ผู้รู้กระโหลก เห็นกระดูกหรือ



 

๒๕๖ 
 

 

กระโหลก เช่นวังคีสพราหมณ์เคาะดูก็รู้ได้ว่า วิญญาณของผู้น้ันไปจุติท่ีไหน อย่างไร 
(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/-/๕๓๖-๕๓๗)  ดังคำที่สรุปได้ว่า สมณพราหมณ์พิจารณาก้าวข้าม
ผิวหนังเน้ือและเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูกและรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่ง
กำหนดโดยส่วนสอง คือ ท่ีไม่ต้ังอยู่ในโลกน้ี และที่ไม่ต้ังอยู่ในโลกหน้า (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๔๙/๑๑๑) 

กระหยิ่ม :  กริ่ม คือครื้มใจ, อ่ิมใจ,ภูมิใจ  ดังคำในกถาวัตถุว่า สัตว์ท้ังหลายเป็นผู้ยินดีอย่างย่ิงใน
สุข บางพวกประรถนา กระหย่ิม แสวงหา ค้นหา เสาะหาสุข ยึดสุขดำรงอยู่ (อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๖๗๔/๗๒๔) 

กระหายเกินไป :รู้สึกคอแหง้ด้วยอยากด่ืมน้ำ เพราะมีอาการร้อนในเป็นต้น, อยากน้ำเป็นกำลัง ในที่นี้
หมายถึงอาการของคนที่ขี้เกียจไม่ทำงาน มกัอ้างว่ากระหายนักแล้วผัดเพ้ียน อ้างโน้น
อ้างนี้ไม่ยอมทำงาน ทำให้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้นแล้วกถ็ึงความเสื่อม
สิ้นไป  ดังคำในสิงคาลกสูตรท่ีมักอ้างว่า กระหายเกินไป แล้วไม่ทำการงาน (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๕) 

กระหายน้ำ : อยากด่ืมน้ำ,อยากน้ำเป็นกำลัง อาการท่ีกระหายน้ำน้ี เมื่อกระหายน้ำ ต้องหาน้ำด่ืม 
ปล่อยให้เวลานานไป ตายได้ ดังคำในขทุทกวัตถุว่า ภิกษุ(รูปท่ีกล่าวเตือน)น้ัน
กระหายน้ำอ้อนวอนรูปที่โกรธว่า ท่านโปรดให้ผ้ากรองน้ำ ผมจักด่ืมน้ำ ภิกษุรูปที่
โกรธไม่ยอมให ้ ภิกษุรูป(ที่กล่าวเตือน)นั้นกระหายน้ำจนถึงแก่มรณภาพ,ในวิมานวัตถุ
กล่าวถึงคนที่ให้มอบน้ำแก่ผูก้ำลังกระหายน้ำย่อมได้บุญ ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มี
สายน้ำบังเกิดท่ีวิมาน ดังคำท่ีเทพธิดากล่าวตอนหน่ึงว่า ดิฉัน...เห็นภิกษุหลายรูปผู้
เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำจึงขมีขมันถวายน้ำให้ท่านด่ืม(วิ.จู.(ไทย)๗/๒๕๙/๓๒,ขุ.วิ.
(ไทย)๒๖/๔๗/๙) 

กรัชกาย : ร่างกาย,กายอันเกิดด้วยธุลีในสรีระคำนี้แปลมาจากหมวดว่าด้วยกรชกาย (องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๒๑๑/๓๔๖) ดังเช่นเรื่องที่พระจักษุปาลเถระขอปรึกษากับกรัชกาย (กาย
อันเกิดแต่ธุลีมีในสรีระ) ซึ่งบอกกับหมอที่รักษาจักษุ(ตา)ให้ดังคำท่ีพระเถระตอบแก่
หมอที่รักษาจกัษุว่า ไปเถิด  ผู้มีอายุ  ข้าพเจ้าจักปรึกษาดูก่อนแล้วจึงจักรู้ก็ในท่ีน้ันไม่
มีญาติสาโลหิตของพระเถระเลย ท่านจะพึงปรึกษากับใครเล่า ถึงอย่างนั้น ท่าน
ปรึกษากับกรัชกายยู่ (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๘-๙)  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า กรชกาย 
หมายถึงร่างกายที่เกิดจากธุลีคือราคะ ดังคำว่า ชีวิตเกี่ยวเน่ืองด้วยวิญญาณ มูลเหตุ
(กรัชกาย) ของสภาวธรรมเหล่าน้ีมีกำลังน้อย(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๕๒)  (เทียบ  ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๒๐๙/๔๓๑,  ขุ.จู.  ๓๐/๗๔/๑๖๒,ที.สี.ฏีกา(อภินว)  ๔๕/๕๑๘) กรชกาย
น้ีเป็นท่ีต้ังแห่งลมหายใจเข้าและเข้าใจออก,เป็นที่อยู่ของวิญญาณ มีอธิบายว่า 



 

๒๕๗ 
 

 

กรัชกายช่ือว่าเป็นท่ีต้ัง หมายถึงเป็นเหตุเดิมของลมหายใจเข้าและหายใจออก (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๔) เพราะลมหายใจเข้าและหายใจออกเหล่านี้อาศัยวัตถุ  คำว่า 
กรัชกายช่ือว่าวัตถุ ช่ือว่าวัตถุรูป และมหาภูตรูป ๔ กับอุปาทายรูป ๒๔ ช่ือว่า
กรัชกาย (ที.ม.อ.๒/๓๗๔/๓๗๙) และกรัชกายของเทวดากับมนุษย์มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือมนุษย์ท้ังหลายมีเตโชธาตุอันเกิดแต่กรรมอ่อน มกีรัชกายแข็งแรง และเมื่อ
เตโชธาตุของมนุษย์เหล่าน้ันอ่อน  กรัชกายแข็งแรง แม้เลยเวลาอาหารไปถึง ๗ วัน  ก็
อาจใช้น้ำร้อนและข้าวต้มใสเป็นต้นบำรุงร่างกายได้ ส่วนพวกเทวดามีเตโชธาตุแรง 
กรัชกายอ่อนแอ เทวดาเหล่าน้ันเลยเวลาอาหารมื้อเดียวเท่านั้นก็ไม่อาจจะดำรงอยู่ได้ 
เทวดาในที่นี้มุ่งถึงเทวดาพวกขิฑฑาปโทสิกะแม้จะเคี้ยวแม้จะด่ืมอยู่ไม่ขาดในภายหลัง
ก็จุติทันทีต้ังอยู่ไม่ได้(ที.สี.อ.๑/๔๔-๔๖/๑๐๔) ดังคำว่า กายที่เกิดจากธุลีในน้ำของ
พวกเทวดาเป็นของละเอียด  รูปที่เกิดจากกรรมเป็นของมีกำลัง เพราะความท่ีกายอัน
เกิดแต่ธุลีในน้ำเป็นของละเอียด(และ)เพราะรูปที่เกิดจากกรรมเป็นของมีกำลังถ้าก้าว
ล่วงอาหารแม้มื้อเดียวพวกเทวดาก็ต้ังอยู่ไม่ได้ (ที.ม.อ.๒/๓๕๙/๓๓๗)กรชกายก็เขียน  

กรานกฐิน : ขึงไม้สะดึง มีกล่าวไว้ในวินัยปิฏก ดังคำว่า ท่ีช่ือว่าสมัยท่ีเป็นจีวรกาล คือ เม่ือยังไม่ได้
กรานกฐินมีเวลาท้ายฤดูฝน ๑ เดือน เมื่อกรานกฐินแล้ว ขยายเวลาออกไปอีกเป็น ๕  
เดือน (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๔๙/๑๖๙) หมายถึงเอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรขึงท่ีไม้สะดึง 
เย็บเสร็จแล้ว บอกแก่ภิกษุท้ังหลายผู้ร่วมใจกันยกผ้าให้ในนามของสงฆ์เพ่ืออนุโมทนา 
ภิกษุผู้เย็บจีวรเช่นนั้นเรียกว่า ผู้กราน   พิธีทำในบัดน้ี คอื ภิกษุซึ่งจำพรรษา ครบ 
สามเดือน ในวัดเดียวกัน (ต้องมีจำนวน ๕ รูปขึ้นไป) ประชุมกันในอุโบสถ พร้อมใจ
กันยกผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง ในหมู่พวกเธอ ภิกษุรูปน้ัน ทำกิจ ต้ังแต่ ซัก กะ ตัด 
เย็บ ย้อมให้เสร็จในวันน้ัน  ทำพินทุกัปปะอธิษฐานเป็นจีวรครองผืนใดผืนหนึ่งในไตร
จีวรแล้วบอกแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ยกผ้าให้เพ่ืออนุโมทนา และภิกษุนั้นอนุโมทนาแล้ว  
เรียกว่ากรานกฐิน  ถ้าผ้ากฐินเป็นจีวร  สำเร็จรูป  กิจทีจ่ะต้องซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม  
ก็ไม่มี (กราน เป็นภาษาเขมร  แปลว่า “ขึง”  ค้อทำให้ตึง  กฐิน  เป็นภาษาบาลี  
แปลว่า “ไม้สะดึง”  กรากฐิน ก็คือ “ขึงไม้สะดึง”  คือเอาผ้าท่ีจะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงที่
ไม้สะดึง)เขียน กราลกฐิน บ้างก็มี (ประมวลศัพท์ หน้า ๗-๘) อธิบายว่า ระยะเวลา
ต้ังแต่แรมค่ำหน่ึง เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ ระยะเวลาน้ีเรียกเป็นสามัญว่า 
เทศกาลกฐิน ฤดูกาลกฐินหรอืหน้ากฐินก็มี ภิกษุสงฆ์ผู้ได้อนุโมทนากฐินแล้วนั้น ย่อม
ได้ช่ือว่าเป็นผู้กรานกฐิน ด้วยผลของการทอดกฐิน เรียกว่าอานิสงส์กฐิน ในทางวินัยมี
สิทธิพิเศษ ๕ ประการ ซึ่งมีแก่ภิกษุผู้ได้กรานกฐินแล้ว ก็เรียกว่าอานิสงส์กฐิน เมื่อ
พระสงฆ์ในวัดรับผ้ากฐินแล้วจะประชุมกันทำสังฆกรรม โดยยกผ้ากฐนิน้ันให้แก่ภิกษุ



 

๒๕๘ 
 

 

รูปหนึ่ง ภิกษุรูปน้ันรับผ้าน้ันแล้วก็นำไปซัก กะ ตัด เย็บ ย้อมให้เสร็จในวันน้ัน เสร็จ
แล้วก็ทำพินทุกัปปะ อธิษฐานเป็นผ้าครอง วิธีท้ังหมดนี้เรียกว่ากรานกฐิน เมื่อ
อธิษฐานแล้ว ภิกษุผู้กรานกฐนิประกาศให้สงฆ์อนุโมทนา สงฆ์รับทราบแล้วอนุโมทนา 
เรียกว่าอนุโมทนากฐิน เมื่อสงฆ์อนุโมทนาแล้ว ก็จะได้รับอานิสงส์กฐิน คือได้รับ
ยกเว้นพระวินัยบางประการ เช่น ไปในท่ีต่างๆ โดยไม่ต้องนำผ้าไตรจีวรติดตัวไปครบ
สามผืนได้  

กราบไหว้ : ทำความเคาพโดยยกมือขึ้นประนมแล้วกราบ เช่น กราบไหว้พระรัตนตรัย ด้วยให้เข่า
และฝ่ามือวางราบติดพ้ืนและหน้าฝากจดพ้ืน ดังคำในมหาวิภังคตอนหน่ึงว่า ภิกษุน้ัน
รำคาญเสียงนกจึงเข้าไปหาเราถึงท่ีอยู่ กราบไหว้เราแล้วน่ังลง ณ ท่ีสมควร, กราบไหว้
เป็นกิริยาอาการท่ีแสดงอาการเคารพต่อผู้ท่ีควรเคารพ ดังคำในคัมภีร์ธรรมบทว่า 
ธรรม  ๔  คืออายุ  วรรณะ สุขะ  พละ ย่อมเจรญิแกผู่้กราบไหว้  ผู้อ่อนน้อมต่อ
ผู้ใหญ่  เป็นนิตย์(วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๔๕/๓๘๑,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๐๙/๖๔)  

กราบไหว้ผูค้วรกราบไหว้ :ต้ังอวัยวะทั้ง ๕ ลงกับพ้ืน คือ กราบเอาเข่าทั้ง ๒ จดพ้ืน ฝา่มือท้ัง ๒ วาง
ราบติดพ้ืน และหน้าผากจดพ้ืนว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดง
ความเคารพอย่างสูงสุด ดังคำที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า เมื่อบุคคลยึดถือ
บาปกรรมแล้วถวายจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร กราบไหว้ผู้
ควรกราบไหว้ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๐๓/๖๕๘) 

กริช : อาวุธชนิดหน่ึง คล้ายมีด มี ๒ คม ปลายแหลม ใบมีดตรงก็มี คดก็ม ีดังคำที่พระจาปา
เถรีกล่าวถึงอดีตเมื่อคร้ังยังเป็นคฤหัสถแ์ก่อุปกาชีวกตอนหน่ึงว่า  ดิฉันจะเอาท่อนไม้
ทุบหรือเอากริชแทงลูกคนน้ีของท่านให้ล้มลงเหนือพ้ืนดิน เพราะความเศร้าโศกถึงลูก 
ท่านจะไปไม่ได้แน่,ในยุธัญชยชาดก กล่าวถึงกามร้ายกว่ากริช ดังคำว่า กามท้ังหลายมี
ทุกข์มากกว่าการใช้ดาบท่ีลับดีแล้วฟันใช้กริชท่ีชุ่มด้วยน้ำมันแทง  (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/
๓๐๓/๕๐๕,ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๗๐/๓๖๖) 

กริยา :  อาการท่ีแสดงออกมาด้วยกาย,มารยาท,การกระทำบางทีใช้ในความหมายท่ีดี เช่นมี
กริยา หมายความว่ามีกริยาดี คำท่ีแสดงอาการของนามหรือสรรพนาม เป็นคำพูด
ส่วนหนึ่งในไวยากรณ์ ท่ีแสดงอาการของนามหรือสรรพนาม ในทางพระพุทธศาสนา 
มีท่ีใช้กริยา เช่น กริยาแห่งการเข้าเฝ้า หรือใช้ในคำว่า การรวบรวมโดยกริยาอย่าง
ท่ีว่าพลรถท้ังหมด พลถือธนูท้ังหมด ช่ือว่ากริยาสังคหะ สมัยทำทุกรกรยิา กริยาที่ว่ิง
พล่านของโลหิต ราชสีห์เห็นกริยาของหมู รูปาวจรท่ีเป็นฝ่ายกุศล ฝ่ายวิบาก และฝ่าย
กริยา สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๑/๑๒๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๑/๙๗,๒๙/๗๘/๕๑๐ 



 

๒๕๙ 
 

 

กริ้ว : โกรธ, เคือง ในอัมพัฏฐสูตรกล่าวถึงพระเจ้าโอกกากราชทรงกริ้วไม่พอพระทัยต่อฤษี
,กริ้วเป็นราชาศัพท์หมายถึงโกรธ ในคังคมาลชาดกกล่าวถึงนายสุมังคละกล่าวสดุดี
พระราชาว่าขอพระองค์อย่าทรงกริ้ว มีพระราชหฤทัยผอ่งใสอยู่เป็นนิตย์(ที.สี.(ไทย)
๙/๒๗๔/๙๕, ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย)๒๘/๓๓/๒๙๐) 

กรีดกราย : เย้ืองกราย ดังคำในวิมานวัตถุท่ีพระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองค์หน่ึงว่า 
ขณะท่ีดนตรีบรรเลงอยู่อย่างไพเราะ เธอกรีดกรายมือและเท้าฟ้อนรำได้อย่าง
กลมกลืน, เดินทอดแขน, มีท่าทางหยิบหย่ง, ทำอะไรไม่เต็มกำลัง, ในกุณาลชาดก
กล่าวถึงกิริยากรีดกรายว่าเป็นอย่าง ๑ ในมายาหญิง ๔๐ คืออาการท่ีหญิงยั่วยวนชาย
เป็นต้นว่า ทำซิกซี้ด้วยการฟ้อนรำ ด้วยการขับร้อง ด้วยการประโคมดนตรี ด้วยการ
ร้องไห้ ด้วยการกรีดกราย,ในมหานิทเทสกล่าวถึงกิริยาอาการของภิกษุผู้ประพฤติ
ไม่ได้นับถอืพระพุทธเจ้า ดังคำว่า ภิกษุเหล่าใดเป็นคน คดโกง แข็งกระด้าง พูดพล่อย 
กรีดกราย มีมานะจัด มีจิตไม่มั่นคงภิกษุเหล่าน้ันมิใช่ผู้นับถือเรา เป็นผู้ไปจากธรรม
วินัย จะไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัย (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๘๒๖/๙๕, ขุ.ชา.
อสีติ.(ไทย)๒๘/๓๐๐/๑๔๔, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๑/๑๕๑)   

กรีส :  คูถ,อุจจาระ, ขี้, (ประมวลศัพท์ หน้า ๗) ของท่ีไม่ต้องการ, สิ่งโสโครก, สิ่งขับถ่าย, 
ช่องทวารหนัก, หนึ่งน้ำมูตร, หลุมรับของโสโครก มกีลิ่นเหม็นฟุ้ง; มาตราวัดพ้ืนที่ ๔ 
เหลี่ยมของที่ดิน, เนื้อที่ท่ีหว่านเมล็ดพืช ๑ กรีสลงไปได้,พ้ืนท่ีประมาณแปลงกล้า, 
พ้ืนที่เพียงพอต่อการหว่านเมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือกได้ ๔ อัมพณะ (อภิธานวรรณนา 
หน้า ๒๖๔) หมายถึงมาตราวัดพ้ืนท่ี  มีอัตราเท่ากับ ๔ อัมพณะ   หรือ ๒๕ ศอก, 
กำหนดเนื้อที่ทำนา ได้ข้าวประมาณ ๔๔ ทะนาน  (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๓๖/๑๙๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๓/๕๑) กรีษ 
ก็เขียน 

กรุณา ๑  :  ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์, ความหว่ันใจ เม่ือเห็นผู้อ่ืนมีทุกข ์ คิดหาทาง
ช่วยเหลือ ปลดเปล้ืองทุกข์ของเขา (ประมวลศัพท์ หน้า ๗) ; ข้อ ๒ ในพรหมวิหาร
ธรรม ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  ซึ่งมารดาบิดาที่มีกรุณาต่อบุตร มุ่งหวัง
ปรารถนาให้บุตรพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนใจ เช่น ในเวลาใด บุตรน้ันยังอ่อนนอน
หงายอยู่  ถูกสตัว์ท้ังหลายมีเล็นเป็นต้นกัด หรือถูกการนอนเป็นทุกข์บีบคั้น ร้องไห้อยู่  
ในกาลนั้น มารดาบิดาทั้งสองก็เกิดความกรุณาขึ้นเพราะได้สดับเสียงบุตรน้ัน (ขุ.ชา.
เอกก.๒๗/๗๖/๓๑) อธิบายว่า ความหว่ันใจเม่ือเห็นเขาตกทุกข์ คิดช่วยเหลือให้พ้น
จากทุกข์ กรุณาเป็นเคร่ืองป้องกัน และกำจัดวิเหสาการเบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นคุณท่ีทำ
ให้เป็นผู้ประเสริฐ ล่วงชนสามัญ  ท่านผู้ใหญ่ในหมู่ชน จนถึงหัวหน้าในตระกูล ควรมี



 

๒๖๐ 
 

 

กรุณาเผยให้ไพศาลออกไป พระพุทธเจ้าผู้เป็นท่ีเคารพบูชาแห่งพุทธบริษัท ก็เพราะ
ทรงมีกรุณาจำเดิมแต่ตรัสรู้แล้วทรงสั่งสอนหมู่ชนในคามนิคมชนบทราชธานีน้ันๆให้
ได้บรรลุธรรมตามสมควรแก่อุปนิสัย มไิด้ทรงเห็นแก่ความเหน่ือยยากลำบากพระ
วรกาย ต้ังใจปรารถนาให้หมู่สัตว์พ้นจากทุกข์เป็นเบ้ืองหน้าจนถึงกาลสมัย ท่ีสุดใน
วันท่ีจะเสด็จดับขันธปรินิพพานทรงมีอาพาธกล้า ก็ทรงมีอุตสาหะตรัสเทศนาโปรดสุ
ภัททปริพาชก ผู้เป็นปัจฉิมสาวก ซ่ึงเป็นขอ้ธรรมที่น่าเลื่อมใสย่ิงนัก ผูม้ีกรณุา ย่อมได้
บรรลุผลคือเป็นท่ีรักใคร่นับถอืแห่งหมู่ชน  เป็นกำลังในการที่จะยังบุคคลให้ประกอบ
กิจซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนตามสามารถ เม่ือมีโอกาสท่ีจะช่วยเหลือได้ไม่ให้น่ิงเฉย 
ดังเช่นพระมัลลิกาเทวีเห็นสตัว์ท่ีลำบากเดือดร้อนช่วยเหลือให้พ้นภัย คนที่พ้นภัย มี
จิตระลึกถึงพระคุณของพระนาง จึงพากันกล่าวสรรเสรญิใหมี้ชีวิตยืนนาน มีปัญญา มี
วิจารณญาณ พระนางมัลลิกาเป็นที่รักนับถือของหมู่ชน เพราะมีกรุณา(ขุ.ธ.อ.(บาลี) 
๑/-/๓๓๙-๓๔๐)และคุณของกรุณาเป็นข้าศึกแห่งความเบียดเบียนและเป็นบุญอย่าง
หนึ่ง (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๑๙/๒๔๗,๑๐/๓๒๐/๒๔๘,๑๐/๓๔๐/๒๖๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๔๗/๑๘๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๔๔/๑๙๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๑/๒๖๕,ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๒๐๔/๓๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒๙/๒๓,ข.ุพุทฺธ.๓๓/๗๗/๕๖๖,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๖๕๓/๔๒๘,๓๕/๖๕๙/๔๒๙,๓๕/๖๙๘/๔๔๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๐๗/๘๔๓, วชิร.  
๑๙๑-๑๙๓ ;เทพท่ีเกิดด้วยอำนาจกรุณาฌานที่เคยบำเพ็ญมา (ที.ม.อ.๒/๓๔๐/๓๐๕) 

กรุณา ๒  : ช่ือเทพจำพวกหน่ึงช้ันจาตุมมหาราช, ในมหาสมยสูตร  มเีทพหมู่หนึ่ง ช่ือว่า กรุณา 
อยู่ในพวกเทพ ๑๐ หมู ่ ท่ีลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและชมปฏิปทาของพระภิกษุสงฆ์ 
๕๐๐ รูป ผู้บรรลุอรหัตตผลในวันน้ัน   อรรถกถาอธิบายว่า   ที่ช่ือว่ากรุณา เพราะ
เทพหมู่น้ันบังเกิดขึ้นด้วยอำนาจกรุณาฌาน  ท่ีเคยบำเพ็ญไว้ในมนุษยโลก (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๔๐/๒๖๗, ที.ม.อ.๒/๓๔๐/๓๐๕)   ในอสังกิยชาดก  ฤษีโพธิสัตว์นามว่าอสังกิ
ยะ  ผู้บำเพ็ญเมตตาและกรุณาอยู่เป็นประจำ  กล่าวสอนพวกพ่อค้าเกวียนว่า  “เรา
ไม่มีความหวาดระแวงในหมู่บ้าน  ท้ังไม่มีความกลัวในป่า  เรามุ่งขึ้นสู่ทางตรงด้วย
เมตตาและกรุณา”  (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๖/๓๑) คำว่าทางตรง หมายถึงทางสู่
พรหมโลก 

 กรุณาจิต  : จิตที่มีกรุณา, จิตที่เกิดเพราะความกรุณา  มาจากคำว่ากรุณา+จิต คำว่า กรุณา 
หมายถึงการสงสาร กิริยาที่สงสาร  ความสงสารในสัตว์ท้ังหลาย คำว่า จิต หมายถึง
จิต มโน มานัส  หทัย เป็นต้น และจิต เกิดร่วม เจือปน ด้วยกรุณาน้ี ด้วยเหตุนั้น จึง
เรียกว่ากรุณาจิต  ในทางพระพุทธศาสนา มีการใช้กรุณาจิตหลายแห่ง เช่นในคำว่า  
ภิกษุแผ่กรุณาจิตไปยังสัตว์ท้ังปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหน่ึงผูต้กทุกข์ได้ยาก
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แล้ว พึงสงสารฉะน้ัน บุคคลเมื่อจะแผ่กรณุาจิตอยู่ พึงแผ่ออกไป น้อมจิตไปยังทิศ
หนึ่งอันได้แก่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก  หรือทิศเหนอื หรือทิศใต้ หรือทิศเบ้ือง
สูง หรือทิศเบ้ืองต่ำ  หรือทิศเบ้ืองขวาง หรือทิศต่างๆ  ให้ดำเนินไปติดต่อกัน พักอยู่ 
หรือดังในคำว่า  แผ่กรุณาจิตอันไพบูลย์ กว้างขวาง หาประมาณมไิด้  ไม่มีเวร ไมมี
พยาบาท  ไปยังสัตว์โลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่ (ที.สี.
(ไทย) ๙/๕๕๖/๒๔๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๒/๑๙๔,๑๐/๓๒๐/๒๔๘,๑๐/๓๒๗/๒๕๖,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๗๑/๔๙,๑๑/๗๒/๕๐,๑๑/๑๑๐/๘๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๗/๖๗,๑๒/
๔๕๙/๔๙๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐/๒๒,๑๓/๕๔/๕๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๐/๒๗๐,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๔๙/๓๘๕,๑๘/๓๖๐/๔๑๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๕/๑๗๕,อง.เอกก.๒๐/
๖๔/๒๕๑,๒๐/๖๖/๒๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๕/๑๘๑,๒๑/๑๙๐/๒๗๕,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๖/๔๒๙,๒๔/๒๑๙/๓๖๕,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๑๒/๓๕๒) กรุณาจิต คือการ
แผ่จิตไปยังสรรพสัตว์เสมอเหมือนกันหมด  เป็นสิ่งท่ีทำได้ยาก หากทำได้ ผู้น้ันก็ไปสู่
พรหมโลก 

กรุณาเจโตวิมุตติ :  ความหลุดพ้นแห่งจิต,  ความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยอำนาจกรุณา, มาจากคำว่า 
กรุณา+เจโตวิมุตติ คำว่า กรุณา มคีวามหมายดังกล่าวข้างต้น  คำว่า เจโตวิมุตติ 
ความหลุดพ้นแห่งจิต อธิบายว่าการหลุดพ้นจากิเลสด้วยอำนาจการฝึกจิตหรืออำนาจ
กำลังแห่งกรุณาเป็นอารมณ์,  ความหลุดพ้นทางใจที่มีกรุณาเป็นอารมณ์  กรุณาท่ีเกิด
จากตติยฌานและจตุตถฌาน เพราะพ้นจากธรรมท่ีเป็นข้าศึก(ปัจจนีกธรรม) กล่าวคือ
นิวรณ์ ๕ ประการ อันได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท  ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และ
วิจิกิจฉา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๖/๓๒๕,๑๑/๓๕๖/๓๙๑ ,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๕/
๑๗๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๘๓/๔๖,๒๐/๓๘๔/๔๖,๒๐/๓๘๙/๔๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)
๒๒/๑๓/๔๒๙,องฺ.ฉกฺก.๒๓/๖๓/๓๖๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๕๐๒/๔๔๘,ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๖/๑๓,๓๑/๑๒๓/๑๙๒) (อง.ฺเอกก.อ.๑/๑๗/๔๒,องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๑๓/๑๐๔) 

กรุณาฌาน :  การเพ่งท่ีประกอบด้วยกรุณาเป็นอารมณ์, มาจากคำว่า กรุณา+ฌาน คำว่า ฌาน 
แปลว่า การเพ่ง  การเข้าฌาน, ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เน่ืองมาจากการเพ่งที่
ประกอบด้วยกรุณาเป็นอารมณ์, การเพ่งที่มีกรุณาเป็นอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็น
สมาธิ เรียกลกัษณะการทำจิตให้สงบตามหลักทางศาสนาว่า เข้าฌาน เช่น พระ
เข้าฌาน ฤษีเข้าฌาน โดยปริยายเรียกผู้ทีห่ลับตาน่ิงอยู่ว่าเข้าฌาน  มีอธิบายว่า  บาง
คนในโลกน้ี  มีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหน่ึงอยู่ ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศที่
สี่ ก็เช่นกัน ตามนัยน้ี ท้ังเบือ้งบน เบ้ืองล่าง เบ้ืองขวาง  แผ่ไปตลอดโลกท่ัวสัตว์ทุก
เหล่าในท่ีทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันไพบูลย์  ถึงความเป็นใหญ่ หา
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ประมาณมิได้  ไม่มีเวร  ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจกรุณาฌาน
น้ัน และถึงความปลื้มใจด้วยกรุณาฌาน ยับย้ังอยู่ในกรุณาฌาน น้อมใจไปในกรุณา
ฌาน อยู่จนคุน้ด้วยกรุณา  ไม่เสื่อม เมือ่ทำกาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ มีอายุ ๒ กัปของเทวดาเหล่าอาภัสสระ  หากเป็นปุถุชน ดำรง
อยู่ในช้ันอาภัสสระ  ตราบเทา่ตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหล่าน้ัน
ให้สิ้นไปแลว้ ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง  ส่วนสาวก
ของพระพุทธเจ้า  ดำรงอยู่ในช้ันอาภัสสระน้ัน ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุ
ท้ังหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง ; การสลัด
ออกไปจากความเบียดเบียน ช่ือว่ากรุณาฌาน (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๑๒/๒๔๓,๑๐/๓๑๓/
๒๔๔, ๑๐/๓๑๗/๒๔๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๕/๑๙๑)  หมายถึงฌานที่
ประกอบด้วยวิหารธรรม ๔ ประการ อันบุคคลเจรญิโดยมีกรุณาเป็นตัวนำ (ที.ม.อ. 
๓๑๗/๒๗๗)  

กรุณาภาวนา :  การเจริญกรณุา, มาจากคำว่า กรุณา+ภาวนา  คำว่าภาวนา การเจริญ,งอกงาม สวด 
ในที่น้ีหมายถึงเจริญกัมมัฏฐาน,และงอกงาม คือทำให้กรุณางอกงามเพ่ิมขึ้น,  ผลการ
เจริญกรุณา สามารถละวิหิงสาความเบียดเบียนได้ การเจริญภาวนาน้ีช่ือว่าเป็นหิต
จริยา มักใช้ในกรณีท่ีจะเข้าฌาน จำต้องทำบริกรรมในกรุณาภาวนาเข้าฌาน 
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พระราหุลเจริญกรณุาภาวนา เพราะเม่ือเจริญกรุณาภาวนา
อยู่ จักละความเบียดเบียนได้ เป็นอย่าง ๑  ในภาวนา ๖ อย่าง อันได้แก่ เมตตา
ภาวนา กรุณาภาวนา มุทิตาภาวนา อุเบกขาภาวนา อสุภภาวนา และอนิจจภาวนา 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๐/๑๓๐) 

กรุณาสูตร :  พระสูตรว่าด้วยกรุณา  พระพุทธเจ้าตรัสว่า กรุณา ท่ีบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อม
มีผลมาก มีอานิสงส์มาก เมือ่กรุณาอันบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว พึงหวังผลอย่าง ๑ 
ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรอืเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นพระ
อนาคามี กรณุาที่บุคคลเจรญิทำให้มากแลว้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก และอยู่ผาสุก  
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๔๔/๑๙๓) คำว่าประโยชน์มาก  หมายถึงมรรค ๔  อีกนัยหน่ึง
หมายถึงสามัญญผล ๔ (องฺ.เอกก.อ.๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒) คำว่า ธรรมเป็นแดนเกษม
จากโยคมาก  หมายถึงสามัญญผล ๔ อีกนัยหน่ึง หมายถึงนิพพาน (องฺ.เอกก.อ.๑/
๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒) คำว่า เพ่ือความสังเวชมาก  หมายถึงวิปัสสนา อีกนัยหน่ึง 
หมายถึงมรรคแห่งวิปัสสนา (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)  

กรุมหะ :  ช่ือหมู่เทพหมู่หน่ึง ในบรรดาเทพ ๑๐ หมู่ หมู่หน่ึง ท่ีมาร่วมประชุมในมหาสมยสูตร 
ในคราวประชุมมหาสมาคมครั้งใหญ่ของเหล่าเทวดา จาก ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ ณ ป่า
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มหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ เแคว้นสักกะ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๙)   คำว่า ๑๐ 
สหัสสีโลกธาตุ บางทีใช้ว่า โลกธาตุ ดังท่ีปรากฏในมหาสมยสูตร  ตอนหน่ึงว่า “ทสห ิ
จ โลกธาตูหิ  เทวตา”  หมายถึงเหล่าเทวดาจาก ๑๐ โลกธาตุ อนึ่ง ๑๐ โลกธาตุ ใน
ท่ีนี้เท่ากับหมืน่จักรวาล ซึ่งตรงกับ ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ ในพระสูตรน้ี  (ที.ม.อ. ๒/๓๓/
๒๙๓) (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๑/๓๐๕-๓๐๗) คำว่า ป่ามหาวัน หมายถึงป่าท่ีเกิดเองตาม
ธรรมชาติ  อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัย  (ที.ม.อ.(บาลี)๒/๓๓๑/๒๘๗) 

กเรริกุฎี : กุฎิท่ีอยู่ใกล้กเรริมณฑป ในพระเชตวัน  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑/๑)  เป็นกุฎีใหญ่หลังหน่ึง  
ในบรรดากุฎีใหญ่ ๔ หลัง คือ (๑) กเรริกุฎี (๒) โกสมัพกฎุี (๓) คันธกุฎี (๔) สฬลฆร
กุฎี อรรถกถากล่าวว่า ที่ช่ือว่ากเรริกุฎี เพราะตั้งอยู่ใกล้กเรริมณฑป (ที.ม.อ. (บาลี) 
๒/๑/๑) 

กเรริมณฑป  : ช่ือของมณฑป  ท่ีมีลักษณะเป็นเรือนยอดสี่เหลี่ยม สร้างด้วยไม้กุ่มน้ำ ต้ังอยู่ระหว่าง
พระคันธกุฎีกับหอน่ัง   

กเรริมัณฑลมาฬะ : ศาลาสำหรับนั่ง (นิสีทนสาลา) เป็นศาลาทรงกลมที่สร้าง ย่อส่วนจากเรือนยอด ไม่
มีฝา บางทีคำว่า มัณฑลมาฬะ ท่านใช้รวมถึงบริเวณพระคันธกุฎี กเรริกุฎี และหอน่ัง 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑/๑,๑๐/๒/๒,๑๐/๑๔/๗,๒๕/๒๘/๒๒๔) (ที.ม.ฏีกา ๒/๑/๑) 

กโรโตสูตร : พระสูตรว่าด้วยอกิริยทิฏฐิ  (ทิฏฐิท่ีถือว่าทำบาปก็ไม่เป็นอันทำบาป) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๒๑๑/๒๘๗) ;  พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทราบถึงความถือมั่นรูปเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ เป็นเหตุให้บุคคลทำบาปหรือใช้ให้ผู้อ่ืนทำบาป  ทำให้บุญไมม่าถึงเขา ทำให้
เขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทาน จากการฝึกอินทรีย์ จากการสำรวม จากการพูดคำ
สัตย์  ทรงสอนให้เห็นรูปเป็นต้น ว่าไม่เที่ยง มีความแปรผันเป็นธรรมดา  เพราะไม่ถือ
มั่นรูปเป็นต้น จึงทำให้สิ่งท่ีเห็น ฟัง ทราบ รู้ ถึง แสวงหา ใคร่ครวญด้วยใจว่ารูปเป็น
ต้นไม่เที่ยง เป็นเหตุให้ละความสงสัยในฐานะทั้ง ๖ ได้ จึงละความสงสัยแม้ในทุกข ์
เป็นต้น ได้สำเร็จเป็นอริยสาวกเป็นผู้โสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนท่ีจะ
สำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า   

กฤชทองคำ : อาวุธชนิดหน่ึงสีทอง ทำด้วยทอง คล้ายมีด ๒ คม ปลายแหลม ใบมีดตรงก็มีคดก็ม ี 
ดังคำในมหาชนกชาดกท่ีพระเจ้ามหาชนกเมื่อครองราชย์แล้ว ทรงดำริว่า เมื่อไร เรา
จักละพวกราชบุรุษผู้ประดับ ด้วยเครื่องอลังการพร้อมสรรพ   สวมเกราะอันวิจิตร 
แกล้วกล้า เหน็บกฤชทองคำ ออกบวชได้ ,กฤษทองคำจัดเป็นอาวุธประจำกายของ
ทหารของพระเจ้ามหาชนก (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๙๔/๒๑๓, ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๒๗/
๒๑๘) 



 

๒๖๔ 
 

 

กฤษณา :  ส่วนของเนื้อไม้ท่ีมีสีดำ เกิดเมือ่ต้นไม้มีบาดแผล พบเฉพาะในต้นไม้วงศ์ 
Thymelaeaceae มีกลิ่นหอม ใช้ทำยาได้(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บดกฤษณาผสมเป็นเครื่องยาตา ดังคำว่า  เราอนุญาตไม้
จันทน์ กฤษณา กะลัมพัก    ใบเฉียง    แห้วหมู่ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๕/๕๐)  และให้บด
กฤษณาผสมเป็นเครื่องยาทา  ดังคำว่า เด็กท้ังหลายเคยลูบไล้ด้วยกฤษณาและจันทน์
หอม  เมื่อต้องมาแปดเปื้อนละอองธุลี  (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๘๕๕/๔๗๕) และ
กฤษณายังนับว่าเป็นผงคันธชาตอันเป็นทิพย์อีกด้วย และกฤษณาเป็นรุกขชาติท่ีช่ือว่า
คุมพะ รวมอยูใ่นไม้จันทน์ หญ้าฝรั่น กลัมพก การบูรเป็นต้น อธิบายว่า กฤษณาเป็น
ไม้มีกลิ่นหอมนิยมใช้เป็นส่วนผสมของเคร่ืองยา เป็นส่วนผสมของน้ำหอมและ
เครื่องสำอางบางชนิด(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๔๒); ดังข้อความใน
พระไตรปิฎกท่ีได้นำกลิ่นของกฤษณามาเปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนว่า กลิ่น
ดอกไม้ย่อมฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ กลิ่นจันทน์หรือกฤษณา และกระลำพัก ย่อมฟุ้งทวน
ลมไปไม่ได้ ส่วนกลิ่นของสตับุรุษย่อมฟุ้งทวนลมไปได้ เพราะสัตบุรุษฟุ้งไปท่ัวทิศ 
(ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๕๔/๔๓,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๗๖/๔๓๗) 

กฤษณา, ดอกไม้  : พืชชนิดหน่ึงท่ีมีรากหอม กลิ่นอันเกิดแต่รากไม้ของกฤษณา นับว่าเป็นกลิ่นท่ีน่า
ชอบใจ และบรรดาไม้ท่ีมีรากหอม เขายกย่องกฤษณาว่าเป็นเลิศ ดังคำว่า “กลิ่นหอม
ท่ีเกิดแต่รากชนิดใดชนิดหนึ่ง กฤษณา ชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดแห่งกลิ่นหอมที่เกิด
แต่รากเหล่าน้ัน หากบุคคลใช้ใบไม้ห่อกฤษณา ก็ทำให้ใบไม้พลอยหอมฟุ้งไปด้วย การ
คบกับนักปราชญ์ก็เช่นกัน บางทีบุคคลก็บดกฤษณาแล้วชโลมกาย ทำให้ร่างกายหอม 
ดังนั้น ผู้ท่ีใช้กฤษณาชโลมกาย มีกลิ่นของหอม จึงช่ือว่า คันธคันธินี ผู้มีกลิ่นเครื่อง
หอม เป็นพืชท่ีพวกกินนรีมักกินเป็นอาหาร บางทีก็ใช้ไม้กฤษณาทำเป็นท่ีอยู่อาศัย (ขุ.
ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๒๙/๔๒๗,ขุ.ขา.วีสติ.๒๗/๑๘๔/๕๐๑,๒๗/๒๐๐/๕๐๔) 

กฤษณา,กลิ่น :  พืชชนิดหน่ึงมีรากหอม มักจะถูกยกขึ้นมาเป็นอุปมาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีมีคุณค่ามาก 
ในเรื่องที่ดีงาม บุคคลที่ดีงาม เช่น ในอนิจจสัญญาสูตร เปรียบการกระทำอันเป็นทาง
สู่การบรรลุหลดุพ้น การเจริญอนิจจสญัญา กุศลธรรมอันบุคคล เจริญ ทำให้มากแล้ว 
ย่อมประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลาย ดุจกฤษณาเป็นยอดแห่งรากไม้ท้ังหลายในบรรดามี
ในโลกน้ีเป็นต้น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๒/๑๙๖) ดูอนิจจสญัญาสูตร (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๘/
๘๔,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๒/๑๙๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๑/๗๖,๑๙/๑๔๕/๗๖,องฺ.ติก.
(ไทย)๒๐/๘๐/๓๐๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๕/๒๘,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๙๒/๑๐๖,ขุ.ชา.ม.
(ไทย)๒๘/๑๙๙๑/๔๙๕,๒๘/๒๐๔๓/๕๐๒,๒๘/๒๐๖๐/๕๐๔) 



 

๒๖๕ 
 

 

กลม : สัณฐานโดยรอบไม่เป็นเหลี่ยม,ไม่แบน เช่นในควัมปติสูตร กล่าวถึงภิกษุท้ังหลายน่ัง
ประชุมกันท่ีโรงกลม  มักใช้คำหน้าคำอ่ืน ทำให้มีความหมายเพ่ิม เช่น กลมกล่อม 
หมายถึงเสียงกลมกล่อม กลมเกลียว หมายถึงคนทั้งสองมีความสามัคคีกลมเกลี่ยวกัน 
กลมกลืน หมายถึงเข้ากับได้ดี หมายถึงน้ำจากแม่น้ำคงคากับน้ำจากแม่น้ำยมุนาย่อม
กลมกลืนกันได้ เข้ากันได้, ในทีฆนิกาย มหาปทานสูตร กลา่วถึงลักษณะมหาบุรุษว่ามี
ลำพระศอกลมเท่ากันตลอด, ในมหาวิภังค์ กล่าวอธิบายกลมไว้ในคำอธิบายว่า พึงเอา
สันถัตเก่า ๑  คืบสุคตโดยรอบมาปนเพ่ือทำให้เสียส ี  คอื ตัดเป็นรูปทรงกลมหรือรูป
สี่เหลี่ยม  หรือภิกขุนีวิภังค์กล่าวถึงคำว่ากลมไว้ในคำอธิบายว่า ร่ม ได้แกร่่ม ๓ ชนิด 
คือ (๑)ร่มขาว (๒)  ร่มลำแพน (๓)  ร่มใบไม้ท่ีเย็บเป็นวงกลมเย็บเข้ากับซี่,ในมัชฌมิ
ปัณณาสก์ ภัททาลิสูตร กล่าวถึงคนฝึกม้าก็จะฝึกให้มันรู้เรือ่งอ่ืนต่อไปอีก เช่นการว่ิง 
การว่ิงเป็นวงกลม (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๖๘/๙๓,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๑๘๑/๓๙๕,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๕/๑๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๖/๒๓๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๓,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๐/๖๑๑) 

   อรรถกถาวินัยกล่าวถึงกลม โดยเป็นคำอธิบายลักษณะของส่ิงต่างๆ เช่น ไข่ 
กระเปาะ ดังคำว่า กระเปาะ คือ  รูปนูนกลม  สิ่งต่างๆ  ท่ีม ี   สัณฐานคล้ายคลึง
เช่นนั้น  เรียกว่ากระเปาะ  เช่นกระเปาะไข่  กระเปาะดอกไม้,ในอรรถกถาทีฆนิกาย 
กล่าวถึง พราหมณ์โปกขรสาติมีจมูกกลมเกลี้ยงเกลา (วิ.อ. (บาล)ี ๑/๑๑/๑๔๓-๑๔๔,
ที.สี.อ. (บาลี)/๒๕๕/๒๑๙)  

   ในฎีกากล่าวถึงกลมไว้ ในคำอธิบายว่า ศาลาสำหรับน่ัง (นิสีทนสาลา) เป็น
ศาลาทรงกลมท่ีสร้างย่อส่วนจากเรือนยอดไม่มีฝา บางทคีำว่า มณฺฑลมาฬ ท่านใช้
รวมถึงบริเวณพระคันธกุฎี กเรริกุฎีและหอนั่ง   (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๑/๑) 

กลละ  : คำว่ากลละ ในอินทกสูตร ตอนท่ีว่าด้วยอินทกยักษ์ทูลถามพระพุทธองค์ถึงรูปที่ไม่ใช่
ชีวะ สัตว์อยู่ในครรภ์ได้อย่างไร พระพุทธองค์จึงตรัสถึงรูปและสัตว์ปฏิสนธิในครรภ์
ของมารดา และปรากฏมีขนาด สัณฐานขยายใหญ่ขึ้นตามลำดับ เริ่มจากกลละ อัพพุ
ทะ เปส ิฆนะ และ ปัญจสาขา (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐/๓๓๗); รูปละเอียดมลีักษณะกลม
ใส ขนาดเท่าหยดน้ำมันที่ติดอยู่บนขนแกะซึ่งเหลอืจากการสะบัด  ๓ ครั้ง (สํ.ส.อ. ๑/
๒๓๕/๒๘๔, ส.ํฏีกา ๑/๒๓๕/๓๒๖) 1.วิวัฒนาการของทารกในครรภ์  ในชีววิทยา, มี
อธิบายว่า ขั้นแรกในการก่อตัวของลูกอ่อนในครรภ์ ซึ่งมอียู่ ๔ ขั้นตอนในเดือนที่หน่ึง 
คือ กลละ, อัพพุทะ,  เปสิ, ฆนะ หลังจาก ๔ ขั้นนี้ไปแล้วนับเป็น ๑-๕ เดือน และ ๑๐ 
เดือนโดยลำดับ, 2. สิ่งโสมม รกเด็กในครรภ์, 3.โคลนหรือดงโคลน ท่ีหนาแน่นอยู่ที่
ก้นแม่น้ำหรือทะเลสาบ, 4.ตะกอนของน้ำมันงาที่ใช้สำหรับดองของหรือทำไม่ให้เน่า



 

๒๖๖ 
 

 

เสีย,  5. สัตว์ท่ีจะพึงเกิดในฟองไข่คือไข่แดง (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๕/๓๓๗, ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๓๙/๑๔๕, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๙๒/๗๓๘)   

กล้วย,มีเมล็ด,ไม่มีเมล็ด :  ช่ือไม้ล้มลุก มีหลายชนิด แบ่งออกได้เป็น ๒ จำพวก คือ จำพวกท่ีแตก
หน่อเป็นก่อ และจำพวกท่ีไม่แตกหน่อเป็นก่อ  จำพวกที่แตกหน่อเป็นก่อมีผลสุกเนื้อ
นุ่ม กินผล เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม บางชนิดผลสุกเน้ือแขง้ ต้องผ่าหรือ
ต้มก่อนจึงกินได้ เช่น กล้วยหักมุก จำพวกที่ไม่แตกหน่อเป็นก่อ ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด 
เช่น กล้วยนวล กล้วยผา ;  กล้วยจัดอยู่ในน้ำปานะหรือน้ำค้ันผลไม้ท่ีทรงอนุญาตที่
ช่ือว่า อัฏฐบาน ๘ เป็นอย่าง๑ ใน ๘ อย่างอันได้แก่  (๑) อัมพปานะ น้ํามะม่วง (๒) 
ชัมพุปานะ น้ําหว้า (๓) โจจปานะ  นํ้ากล้วยมีเมล็ด (๔) โมจปานะ น้ํากล้วยไม่มีเมลด็ 
(๕) มธุกปานะ นํ้ามะทราง (๖) มุททิกปานะ น้ําผล จันทน์หรือนํ้าองุ่น (๗) สาลูก
ปานะ นํ้าเหง้าบัว (๘) ผารุสกปาน น้ําผลมะปรางหรือน้ําลิ้นจี่๒ ๘/๒๖๒/๑๒๘,๒๘/
๒๐๔๒/๕๐๒ และน้ําผลไม้ทุกชนิด เว้นน้ําต้มเมล็ดข้าวเปลือก, นํ้าใบไมทุ้กชนิด เว้น
น้ําผักดอง, น้ําดอกไม้ทุกชนิด เว้นน้ําดอกมะทราง,น้ําอ้อยสด ฉันได้ (วิ.ม.  ๕/๓๐๐/
๘๔, วิ.อ. ๒/๒๕๕-๖/๓๗๘) 

กลหวิวาทสุตตนิทเทส :  การอธิบายความแห่งพระสูตรว่าด้วยความทะเลาะและความวิวาท โดย
พระสารีบุตรเถระได้อรรถาธิบายความที่พระพุทธเนรมิตทูลถามพระตถาคตว่า การ
ทะเลาะ การวิวาท ความคร่ำครวญ ความเศร้าโศก ความตระหน่ี ความถือตัว ความดู
หมิ่นและวาจาส่อเสียด มีมาจากไหน กิเลสเหล่าน้ันมีมาจากไหน ขอเชิญพระองค์
โปรดตรัสบอกเหตุน้ัน  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๗/๒๙๗)   

กลหวิวาทสูตร : พระสูตรว่าด้วยความทะเลาะและความวิวาท  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๖๙/๗๐๘) ใจความ
ย่อว่า พระพุทธเนรมิตได้ทูลถามพระตถาคตว่า การทะเลาะ การวิวาท ความคร่ำ
ครวญ ความเศร้าโศก ความตระหน่ี ความถือตัว ความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียด มีมา
จากไหน กิเลสเหล่าน้ันมีมาจากไหน พระตถาคตตรัสตอบว่า การทะเลาะ การวิวาท 
ความคร่ำครวญ ความเศร้าโศก ความตระหน่ี ความถอืตัว ความดูหมิ่น และวาจา
ส่อเสียด มีมาจากส่ิงเป็นท่ีรัก การทะเลาะ การวิวาท ประกอบในความตระหน่ี มีมา
จากสิ่งเป็นท่ีรัก  

กลอก, กลับกลอก : คำว่า กลอก หมายถึงเคลื่อนหรือขยับเขย้ือนกลับไปกลับมาภายในเขตของสิ่ง
น้ัน ๆ เช่น ในกาฬพาหุชาดก นกราธโพธิสัตว์กล่าวว่า  ลิงกาฬพาหุกระดิกหู  กลอก
หน้ากลอกตาทำให้พระราชกุมารหวาดกลัวอยู่บ่อยๆ, ทําให้มีอาการเช่นนั้น เช่น 
กลอก น้ําร้อนในถ้วยเพ่ือให้เย็น,คำว่า กลับกลอก หมายถงึไม่อยู่กับร่องกับรอย, พลิก
แพลง,  ในมหาวรรค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จิตกลับกลอกเร็วนัก ในสังยุตตนิกาย 
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กุมภสูตร กลา่วถึงจิตที่ไม่มีธรรมเครื่องรองรับ กลับกลอกได้ง่าย ท่ีมีธรรมเครื่อง
รองรับ กลับกลอกได้ยาก; อีกนัยหนึ่งกลับกลอก ใช้กับกิริยาพูด เช่นในมัชฌิมนิกาย 
อนังคณสูตร   คณกโมคคลัลานสูตร กลา่วถึงบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาต้องการท่ีจะมีชีวิต
อยู่(ในโลกน้ี)  ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต มิใช่ด้วยศรัทธา เป็นคนโอ้อวด มี
มารยา หลอกลวง ฟุ้งซา่น ถือตน  กลับกลอก ปากกลา้,ในเถรคาถา พระอัญญาสิ
โกณฑัญญเถระกล่าวถึงภิกษุที่ยังมีจิตฟุ้งซ่าน กลับกลอก คบหาแต่มติรช่ัว,ในมหิส
ชาดก กล่าวถึงลิงผู้มีจิตกลับกลอก,ในอรัญญชาดก กล่าวถึงดาบสสอนลูกว่า คนท่ีมี
จิตกลับกลอกเหมือนลิง รกัง่ายหน่ายเร็ว,ในกุณาลชาดกกล่าวถึงหญิงทั้งหลายกลับ
กลอกบิดพลิ้วเหมือนนอแรด (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๐/๓๑๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๕,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๗๘/๘๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๗/๒๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๘๑/๔๕๖,ขุ.ชา.ติก.
(ไทย) ๒๗/๘๒/๑๓๘,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๑๖/๑๘๐,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/
๑๙๒/๑๙๖,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๙๒/๑๔๑) 

กลอง : เครื่องตีทําด้วยไม้เป็นต้น มีลกัษณะกลม กลวง ขึงด้วยหนัง มีหลายชนิด ดังเรื่องราว
ในปาราชิกกัณฑ์ท่ีพระเจ้าพิมพิสารทรงระดมพลยกไปรบกับพวกเจ้าลิจฉวีจนได้ชัย
ชนะ ให้ตีกลองประกาศชัยชนะในการสงคราม หรือดังคำในวิมานวัตถุท่ีพระวังคีสะ
เถระกล่าวแก่เทพธิดาช่ือว่าเปสวดีว่า วิมานเธอนี้ก้องกังวาลไปด้วยเสียงดนตรี คือ
พิณเคร่ืองใหญ่ กลอง ฉิ่งและกังสดาล (วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๓๑/๒๔๖,ข.ุวิ.(ไทย)๒๖/
๖๔๘/๗๒) 

  อรรถกถากล่าวว่า กลองเป็นอย่าง ๑ ในเครื่องดนตรี ๕ อันได้ (๑)  อาตตะ  
กลองขึงหนังหน้าเดียว  (๒)  วิตตะ ตะโพน  (๓)  อาตตวิตตะ  บัณเฑาะว์ (๔)  สุสิระ  
ป่ีหรือขลุ่ย  (๕) ฆนะดาลที่เคาะด้วยศิลาและแผ่นเหล็ก  (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๓/๔๖/
๒๕๙,อภิธา.คาถา๑๓๙-๑๔๐)  

กล่องเข็ม  : กล่องสำหรับใส่เข็ม (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓/๕๘๐)  ซ่ึงจะมีเข็มหรือไม่มีเขม็ก็ตาม เป็น
อุปกรณ์สำหรับเก็บเข็มซึ่งเป็น ๑ ในบริขาร ๘ ประการ สำหรับพระสงฆ์ในสมัย
พุทธกาลท่ีมีความจำเป็นต้องใช้เย็บปะชุนไตรจีวรอยู่เสมอ  

กลองทิพย ์ : กลองอันเป็นทิพย์,  กลองสวรรค์ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๙/๑๑๖,๑๐/๑๗๐/๑๑๗,๑๐/
๒๒๐/๑๖๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๙๐) กลองทิพย์ได้รับการกล่าวถึงในขณะท่ีพระ
พุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารและวันแห่งการเสด็จดับขันธปรินิพพาน และใน
ตรัสอุทานขึ้นในเหตุการณ์สำคัญๆ กลองทิพย์ในทิพยวิมานเกิดเสียงดังขึ้นเอง และ
มักเกิดพร้อมกับเหตุการณ์แผน่ดินไหวอย่างรุนแรง น่าสะพรึงกลัว 
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กลองน้อย :  เครื่องดนตรีชนิดหน่ึงตีให้เกิดเสียงดัง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๗๗๙/๓๐๔)  มีกล่าวถึงใน
ชาดก ๒ คราว คือ คราวท่ี พระเจ้าวิเทหะรับทราบถึงกิตติศัพท์ของมโหสธแล้ว ก็
รับสั่งให้ตีกลองร้องป่าวไปท่ัวพระนครเพ่ือให้ยกย่องและต้อนรับ และปรากฏในคราว
ท่ี พระเจ้ากรุงสญชัยทรงรับสัง่ให้เสนาบดีจัดต้ังขบวนเสด็จดำเนินไปรับพระเวสสันดร
กลับสู่พระนคร ได้มีการจัดต้ังวงมโหรีสมโภชอย่างขนานใหญ่ ดีดพิณ ตีกลองน้อย
กลองใหญ่ และเป่าสังข์ เป็นต้น  (ดูกลองเล็กประกอบ)  

กลองนนัทิเภร ี  :กลองชนิดหนึ่งใช้ตีเพ่ือแสดงความยินดีต่างๆ, ช่ือกลองชนิดหน่ึงมีขนาดใหญ่,กลอง
ชนิดนี้ให้ความเพลิดเพลินและทำให้ศัตรูกลวั,เป็นกลองที่ใช้ตีที่เขาวงกต ซึ่งเป็น
สถานที่ท่ีพระเวสสันดรได้เคยประทับอยู่  มีกล่าวถึงในเวสสันดรชาดก (ข.ุชา.ม.(ไทย)
๒๘/๒๔๐๗/๕๕๕) ในขณะท่ีพระเวสสันดรเสด็จกลับจากป่ามาถึงพระนครแล้ว ชาว
ชนบทและชาวนิคมต่างก็โบกผ้าสะบัดไปมา พระองค์รับสั่งให้นำกลองนันทิเภรีไปตี
ประกาศในพระนครและรับสัง่ให้ประกาศปลดปล่อยสัตว์ท้ังปวงจากเคร่ือง
พันธนาการ  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๔๐๗/๕๕๕,ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๔๓๘/๕๖๐) 

กลองเภรี : ช่ือกลองประเภทหนึ่ง ใช้ในการพิธีกรรมต่างๆ เช่นพิธีงานศพ ดังคำที่พระปัตติปุปผิย
เถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า เม่ือพระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระปรินิพพาน  ชน
ท้ังปวงมาประชุมกันแห่พระสรีระไป เม่ือนำพระสรีระไป  เม่ือเขาประโคมกลองเภรี
อยู่ ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส มใีจยินดี ได้ใช้ดอกประดู่บูชา,ในพุทธวงศ์ กล่าวถึงเมื่อ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเสด็จปัจจันตชนบท มีการต้อนรับด้วยขบวนแห่ ดังคำ
ว่า การต้อนรับย่อมเป็นไป คนเป็นอันมากประโคมกลองเภรี เทวดาและมนุษย์ต่างก็มี
ความช่ืนชม เปล่งเสียงสาธุการ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๕๕๔,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๔๖/
๕๗๓) 

กล่องยาหยอดตา :  กล่องสำหรับบรรจุยาหยอดตา (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๒/๓๖๐) เป็นวัสดุท่ีมักจะ
ประดิษฐ์ด้วยสิ่งสวยงาม ประดับตกแต่งอย่างดี จึงใช้เป็นของเปรียบเทียบกับความ
งดงามของสตรีที่จะสามารถหลอกคนเขลาให้ลุ่มหลง แต่หาหลอกคนทีแ่สวงหาฝ่ังคือ
พระนิพพานไม่ได้ เป็นภาษิตของพระเถระ ปรากฏในส่วนเถรคาถาเป็นส่วนใหญ่  

กล่องลูกกุญแจ  : กล่องสำหรับใส่ลูกกญุแจ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗/๕๘๑) กล่าวถึงในอปทาน ใน
อดีตชาติของพระเถระช่ือปิลินทวัจฉะ ได้จัดแจงมหาทานรวมท้ังสมณบริขารท่ีไม่เคย
มีผู้ใดถวาย ตระเตรียมไว้ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  

กลองเล็ก  : เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๓๖๐/๕๔๘) เป็นชนิดตี ทําด้วยไม้เป็นต้น 
มีลักษณะกลม กลวง ขึงด้วยหนัง มีหลายชนิด, ถ้าขึ้นหนังหน้าเดียว มีรูปยาวมาก ใช้
สะพายใน เวลาตี เรียกว่า กลองยาว หรือ เถิดเทิง, ถ้าขึ้นหนังหน้าเดียว มีรูปกลม 
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แบนและต้ืน เรียกว่า กลองรํามะนา, ถ้าขึ้นหนังท้ัง ๒ หนา้ ร้อยโยง เข้าด้วยกันด้วย
หนังเรียด เรียกว่า กลองมลายู, ถ้าร้อยโยงด้วยหวาย เรียกว่า กลองแขก กลองชนะ, 
ถ้าขึ้นหนังตรึงแน่นทั้ง ๒ หน้า เรียกว่า กลองทัด ในพระไตรปิฎก กล่าวถึงกลองเล็ก 
เป็นกลองท่ีใช้ตีร่วมกับเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ เช่นตะโพน บัณเฑาะว์ สังข์ จะเข้ และกลอง
ใหญ ่ ปรากฏในคราวตระเตรียมการต้อนรับเสด็จพระเวสสันดร ในเวสสันดรชาดก 
และในคราวยกอุปมาอุปมัยถึงช้างที่ผ่านการฝึกแล้ว เมื่อลงสูส่งครามย่อมไม่ครั่น
คร้ามต่ออาวุธและเสียงเครื่องดนตรีและกลองศึกมี มีกลองเล็ก เป็นต้น 

กลองศึก  : เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๗/๒๕๑) กลองศึกใช้ตีร่วมกับเครื่องดนตรี
อ่ืนๆ เช่นตะโพน บัณเฑาะว์ สังข์ จะเข้ และกลองใหญ่ ใช้ตียามออกศึกสงคราม เพ่ือ
เป็นสิริมงคล และเป็น ขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารหาญในการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะ  

กล้องสูบยาเส้น : วัตถุลักษณะยาวกลวงตลอด ดังคำในทสพราหมณชาดกท่ีวิธุรอำมาตย์กราบทูล
แด่พระเจ้าโกรัพยะว่า พราหมณ์อีกพวกหนึ่งย่อมค้าขายผลสมอ มะขามป้อม ลูกเกด 
อ้อยลำ น้ำอ้อยงบ กล้องสูบยาเส้น น้ำผึ้ง,  เรียกของใช้บางอย่างท่ีมีลักษณะเช่นน้ัน 
เช่น กล้องเป่าแล่น กล้องสอ่ง (ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๒๔๓/๔๖๑) 

กลองหนา้เดียว : กลองขึ้นหนังหน้าเดียว มีรูปกลมแบนและต้ืน เรียกว่ากลองรํามะนา ในเตมิย
ชาดก กล่าวถึงกลองหน้าเดียวใช้ในการแห่นำขบวน ดังพระดำรัสท่ีเจ้ากาสีตรัสแก่
อำมาตย์ให้เตรียมเสด็จว่า เจ้าหน้าท่ีท้ังหลายจงเทียมรถ    เทียมม้า ผูกเคร่ืองประ
คับช้าง จงประโคมสังข์และบัณเฑาะว์ ตีกลองหน้าเดียวเถิด,ในเวสสันตรชาดก พระ
เจ้ากรุงสญชัยจึงได้รับสั่งเสนาบดีว่าพวกมโหรีจงเล่นดนตรี  ดีดพิณพร้อมทั้งตีกลอง
น้อยกลองใหญ ่ เป่าสังข์    ตีกลองหน้าเดียว (ขุ.มหา.(ไทย) ๒๘/๖๔/๑๙๓,ขุ.มหา.
(ไทย) ๒๘/๒๓๕๙/๕๔๘) 

กลองใหญ ่ : เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๗๗๙/๓๐๔,๒๘/๒๓๖๐/๕๔๘,ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๑๔๗/๕๓) ใช้ตีร่วมกับเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ เช่นตะโพน บัณเฑาะว์ สังข์ จะเข ้และ
กลองเล็ก ปรากฏในคราวตระเตรียมการต้อนรับเสด็จพระเวสสันดรกลบัสู่เมือง ใน
เวสสันดรชาดก และเป็นเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงใน ๖๐,๐๐๐ ช้ินท่ีบรรเลงต้อนรับ
เทพบุตรบนวิมาน ตามประวัติอดีตชาติพระโสณณกิงกณิยเถระ  

กลองอมตธรรม :  ช่ือเรียกธรรมบรรยาย  เพราะพระโยคาวจร ศึกษาปฏิบัติวิปัสสนาตามท่ีกล่าว
ไว้ สามารถย่ำยีกิเลสท้ังหลายจนประสบชัยชนะคืออรหัตตผลได้   เหมอืนนักรบผู้ทำ
หน้าท่ีย่ำยีข้าศึกถือกลองรบเข้าประจัญบานกับข้าศึกฝ่ายตรงข้ามจนประสบชัยชนะ
ฉะนั้น (ม.อุ.อ. ๓/๑๓๒/๘๙);   เปน็คำกล่าวเชิงเปรียบเทียบการประกาศพระ
ธรรมจักรหรือการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ ท่ีเปรยีบเหมือนกับการตีกลองป่าว
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ร้องด้วยเสียงอันกึกก้องซึ่ง อมตธรรม คือ ธรรมท่ีเป็นอมตะไม่มีวันตาย คือ อมต
นิพพาน เพ่ือให้เหล่าสัตว์ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์เสด็จไปยัง
เมืองหลวงของแคว้นกาสี แลว้ทรงพบกับอุปกาชีวกในระหว่างทาง เมื่ออุปกาชีวกทูล
ถามถึง ผิวพรรณที่ผ่องใส การการบวชอุทิศผู้ใดของพระพุทธองค์ จึงตรัสตอบพร้อม
ท้ังตรัสบอกเหตุผลท่ีจะไปยังเมืองกาสี เพ่ือประกาศอมตธรรม ดังกล่าว ซึ่งเม่ืออุปกา
ชีวกรับทราบแล้วก็ได้โคลงศีรษะแล้วหลีกไป (ม. มู. ๑๒/๒๘๕/๓๑๑), (ม. มู. อ. 
(บาลี) หน้า ๙๗), (ม. มู. ฎีกา (บาลี) หน้า ๑๗๕) 

กลองอานนัทเภรี  : กลองที่ตีประกาศให้ราษฎรแสดงความยินดี มีกล่าวถึงในมหาปชาปตีโคตมีเถริ
ยาปทานว่า พระมหาปชาบดีเถรีได้ให้โอวาทขณะใกล้นิพพานแก่ภิกษุณีท้ังหลาย 
และกล่าวอ้างถึงเสียงกลองอานันทเภรีท่ีดังอยู่ ๓๓/๑๒๕/๔๐๓ 

กลอน  : 1. ไม้ขัดประตูหน้าต่าง, ดาล, เคร่ืองสลักประตูหน้าต่าง;  ไม้ท่ีพาดบนแปสําหรับวาง
เครื่องมุงหลังคาจากเป็นต้น. (ราชบัณฑิตยสถาน) สำหรับในพระไตรปิฎกมักกล่าวถึง
กลอนที่มีลักษณะเป็นไม้ขัดประตูหน้าต่าง ขนาดใหญ่ท่ีใช้ขัดไว้ด้านใน ปรากฏในพระ
วินัยปิฎก  มหาวิภังค์  ปาราชิกกัณฑ์    ปาราชิกสิกขาบทที ่  ๓  วินีตวัตถุว่า ภิกษุ
ช่วยกันก่อสร้างและสง่ไม้กลอนขึ้นไปบนหลังคา และภิกษุรูปที่รับอยู่ด้านบนเกิดรับ
พลาด ไม้กลอนร่วงหล่นถูกศรีษะของรูปที่อยู่ด้านล่างมรณภาพ 2. คํา
ประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคําเรียงท่ีมีสัมผสัทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ หรือร่ายก็
ตาม เช่นในคำว่า ชุมนุมตํารากลอน, ครั้นเรียกเฉพาะคําประพันธ์เฉพาะอย่างเป็น
โคลง ฉันท์ กาพย์ ร่าย แล้ว คําประพันธ์นอกน้ีอีกอย่างหน่ึงจึงเรียกว่ากลอน เป็นลํา
นําสําหรับขับร้องบ้าง คือ บทละคร สักวา เสภา บทดอกสร้อย, เป็นเพลงสําหรับอ่าน
บ้าง คือ กลอนเพลงยาว หรือ กลอนตลาด, ในพระไตรปิฎกใช้ในความหมายเดียวกัน 

กลอนประตู : ไม้ขัดประตูหน้าต่าง,ดาล, เครื่องสลักประตูหน้าต่าง  ดังคำในมหาปทานสูตรที่อธิบาย
ความชราของคนแก่มีซี่โครงคดดังกลอนประตูว่า พระวิปัสสีราชกุมารได้
ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีซี่โครงคดเหมือนกลอนประตู หลังงองุ้ม, ธัมมเจติยสูตร
กล่าวอธิบายคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าว่ามีกลอนประตู ดังท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลถึง
คันธกุฎีพระพุทธเจ้าแล้วทรงเคาะกลอนประตูนิดหน่อยแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ (ที.
ม.(ไทย)๑๐/๔๔/๑๒๒, ม.มู.(ไทย)๑๓/๓๖๖/๔๕๑),  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า  “ดาล”  เป็นช่ือกลอนประตูท่ีทำด้วยไม้สำหรับขัดบาน
ประตู เช่นประตูโบสถ์ 

กลอนประตูเหล็ก : เหล็กขัดประตูหน้าต่าง, ดาลท่ีทำด้วยเหล็ก, เคร่องสลักประตูหน้าต่างทำด้วย
เหล็ก, ดังคำในวิธุรชาดกท่ีปุณณกยักษ์กราบทูลแด่พระราชาว่า ขอทูลเชิญพระองค์
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ทรงทอดพระเนตรดูเสาระเนียดคูคลองกลอนประตูเหล็กป้อมค่ายและซุม้ประตูท่ี
ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงน้ีเถิด (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๓๙๘/๔๐๑) 

กลอนเรือน : ไม้ท่ีพาดบนแปสําหรับวางเครื่องมุงหลังคาจากเป็นต้น มักใช้เปรียบกับสรีระร่างกาย
คนแก่ ดังคำในมหาทุกขักขนัธสูตรตอนหน่ึงว่า คนแก่ มีซ่ีโครงคดดังกลอนเรือน มี
หลังงอ; กลอนเรือนน้ี หากเป็นอันท่ีสูงสุด เรียกว่ากลอนเรือนยอด ดังคำในกูฏสูตร 
สังยุตตนิกาย นิทานวรรคตอนหนึ่งว่า กลอนเรือนยอดอย่างใดอย่างหน่ึง กลอนเรือน
ยอดเหล่าน้ันท้ังหมดไปรวมที่ยอด เมื่อรื้อยอดเรือน กลอนเหล่านั้นท้ังหมดย่อมถึง
การร้ือด้วย,ใช้เป็นคำอุปมาด้านร่างกาย ดังคำในสิวกเถรคาถาที่พระสิวกเถระกล่าวไว้
ว่า กลอนเรือนคือกิเลสของท่านเราหักสิ้นแล้ว (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๑/๑๗๒, สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๒๒๓/๓๑๓,  ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๘๔/๓๖๓) 

กลอนศาลา : ไม้ท่ีพาดบนแปสำหรับวางเครื่องมุงหลังคามีจากและแฝกเป็นต้น ดูกลอนศาลาเก่า 
(ไทย) ๑๓/๓๓๔/๔๐๔ 

กลอนศาลาเกา่ :ไม้ท่ีพาดบนแปสำหรับวางเครื่องมุงหลังคามีจากและแฝกเป็นต้นทีส่ร้างเป็นศาลา, 
มักใช้เป็นคำเปรียบของของกระดูกซี่โครงการ ดังคำท่ีพูดถึงนักบวชท่ีทรมานร่างกาย
ไว้ว่า กระดูกซี่โครงเหลื่อมขึน้เหลื่อมลง  เหมือนกลอนศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะน้ัน 
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๘/๑๖๑),แม้แต่พระโพธิสัตว์ก็กล่าวถึงตอนที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ไว้ว่า ซี่โครงทั้ง ๒ ข้างขึ้นสะพรั่ง  เหมือนกลอนศาลาเก่า (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๘๐/๔๑๕,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๔/๔๐๔, ๑๓/๔๘๑/๖๑๐) 

กลอนเหล็ก : ไม้ขัดประตูหน้าต่างทำด้วยเหล็ก, ดาลที่เปน็เหล็ก, เครื่องสลักประตูหน้าต่างทำด้วย
เหล็ก; เหล็กท่ีพาดบนแปสําหรับวางเครื่องมุงหลังคาจากเป็นต้น ดังคำในเสนาสน
ขันธกะ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลายเราอนุญาตซุ้มประตู ไม้คร่าว บาน
ประตูคู่  เสาระเนียด กลอนเหล็ก,ในอังคุตตรนิกาย เรื่องทัณฑภัย พระราชาจับโจรได้
แล้ว รับสั่งให้ลงอาชญา โดยประการต่าง ๆ เช่น เฆี่ยนด้วยแส้บ้าง เฆ่ียนด้วยหวาย
บ้าง ตีด้วยไม้ตะบองบ้าง  ตัดมือบ้าง... ทำให้หมุนเหมอืนกลอนเหล็กบ้าง   (วิ.จู.
(ไทย) ๗/๓๐๓/๑๑๐,  องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑/๕๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๑/๑๘๓) 

กลัณฑุกชาดก :  ชาดกว่าด้วยชาติกำเนิดของนายกลัณฑุกะ (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๑๒๗/๕๒) เนื้อความใน
ชาดกกล่าวถึง ลูกนกแขกเตา้โพธิสัตว์กล่าวเตือนทาสกลัณฑุกะว่า เราเท่ียวอยู่ในป่า
ยังรู้ชาติกำเนิดของเจ้าได้ นายของเจ้าทราบแน่ชัดแล้วต้องจับเจ้าไป เจ้ากลัณฑุกะ
เจ้าจงด่ืมนมสดเสียเถิด,เป็นชาดกท่ีมีคำสอนเรื่องมารยาทส่อสกุล การพูดจาโอ้อวดดู
ถูกถากถางผู้อ่ืนย่อมนำมาซึ่งความไม่ชอบพอใจของเหล่าเพ่ือนฝูงและคนรอบข้าง อีก
ท้ังสร้างความบาดหมางและเข้าใจผิดไม่เป็นผลดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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กลัณฑุกะ, ทาส :ช่ือของทาสช่ือกลัณฑุกะ (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๑๒๗/๕๒)  ทาสผู้น้ีได้หนีจากการเป็นทาง
ของเศรษฐีเมืองพาราณสี ได้แต่งงานกับธิดาของเศรษฐีในปัจจันตชนบท พาราณสี
เศรษฐีได้ส่งนกแขกเต้าที่ตนเลี้ยงไว้ให้ไปสืบหาตัวนายกลัณฑุกะ นกแขกเต้าก็ได้พบ
ตัวเขาขณะกำลังอาบน้ำในสระโบกขรณี ในขณะที่เขาด่ืมนมสดและบ้วนปากรดลงบน
ศีรษะของธิดาเศรษฐีด้วยความลำพองตนว่าเป็นสามี และลืมชาติกำเนิดความเป็น
ทาสของตน เวลาน้ันนกแขกเต้าจึงกล่าวสอนเขาว่า “สกุลของเจ้าไม่ใช่สกุลสูง เราผู้
เที่ยวอยู่ในป่าก็ยังรู้ได้ นายของเจ้าทราบแน่แล้ว ก็พึงจับเจ้าไป. ดูราเจ้ากลัณฑุกะ 
เจ้าจงด่ืมน้ำนมเสียเถิด” จากน้ันจึงนำความไปแจ้งแก่พาราณสีเศรษฐีให้นำตัวเขา
กลับไปใช้งานเย่ียงทาสตามเดิม 

กลันทกนิวาปสถาน :  สถานท่ีสำหรับพระราชทานเหย่ือแก่กระแต เป็นสถานท่ีท่ีต้ังอยู่ ณ พระเวฬุ
วัน เขตกรุงราชคฤห์ มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เพราะเป็นสถานที่จำ
พรรษา และแสดงธรรมของพระพุทธองค์ และพระเถระหลายท่าน เช่น พระสารีบุตร 
พระมหากัสสปะ (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๒๕๒/๔๑-๔๒) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๒/๒๗๓,๑๒/
๔๖๐/๕๐๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๔๘,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๖/๔๘๔,ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๖/๑๗๘,๒๕/๓๙/๒๕๐,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗๙/๓๔๑) 

กลันทคาม,หมู่บ้าน : หมู่บ้านแห่งหน่ึง ไม่ไกลจากกรุงเวสาลี, เป็นท่ีอาศัยของนายสุทิน บุตรชายคน
เดียวของเศรษฐีชาวกลันทคาม  ซึ่งต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า และเกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบวชด้วยความไม่เต็มใจของมารดาบิดา เม่ือถึง
ทุพภิกขภัยได้กลับมายังกลันทคามบ้านเกิดเพ่ืออาศัยบ้านของตนเองที่เป็นเศรษฐี
เลี้ยงตนเองและเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย เมื่อน้ัน มารดาบิดาออกอุบายให้พระสุทิน
เสพเมถุนธรรมกับภรรยาเก่า เพ่ือต้องการบุตรไว้สืบสกุลแทนตน พระสุทินจึงเสพ
เมถุนธรรมกับภรรยาเก่า เป็นเหตุให้เกิดการบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ ในเวลา
ต่อมา ส่วนพระสุทินน้ันถือว่า เป็นต้นบัญญัติ  จึงไม่ต้องอาบัติ  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๔/
๑๗) 

กลับกัน : ตรงกันข้ามกับภาวะเดิม เช่นในพระสูตร แปลอัสสาสะ หมายถึงการหายใจเข้า แต่ใน
พระวินัยแปลอัสสาสะ ว่าการหายใจออก (ม.ม.อ. (บาลี)๒/๓๐๕/๑๓๖) 

   อรรถกถาอธิบายคำว่ากลับกันในคำอธิบาย อโยนิโสมนสกิาร ไว้ว่า อโยนิโสมน
สิการ หมายถงึการทำไว้ในใจโดยไม่ถูกอุบาย โดยไม่ถูกทาง กล่าวคือการทำไว้ในใจ
ในสิ่งท่ีไม่เที่ยงว่าเที่ยง ในสิง่ท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข  ในสิง่ที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา
หรือการนึกการน้อมนึก การผูกใจ   การใฝ่ใจ การทำไว้ในใจถึงความคิดโดยนัยที่
กลับกันกับสัจธรรม,ในอรรถกถาวินัย อธิบายกลับกันว่าหมายถึงข้อความท่ีตรงกัน



 

๒๗๓ 
 

 

ข้ามกัน ดังคำว่า   กลับกัน  คือ อัสสาสะ  หมายถึงหายใจออก ปัสสาสะ  หมายถึง
หายใจเข้า (วิ.อ.  ๑/๑๖๕/๔๔๖) (ม.มู.อ.  (บาลี) ๑/๑๕/๗๑) 

กลัมพทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกลัมพทายกเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕๐/๖๗)
ปรากฏเนื้อความในพระไตรปิฎกว่า พระกลัมพทายกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโรมสะ  ประทับอยู่ท่ีซอก
ภูเขา ข้าพเจ้าเลื่อมใส ได้ถวายผักบุ้งแด่พระองค์ด้วยมือท้ัง    ๒ ของตนในกัปที่ ๙๔ 
นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในคร้ังน้ันจึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เปน็ผลแห่งการ
ถวายผักบุ้ง กิเลสท้ังหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว ภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว 
ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่อง
พันธนาการได้แลว้อยู่อย่างอิสระ การท่ีขา้พเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการ
มาดีแล้วโดยแท้  วิชชา ๓ ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ   คำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้ คอื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘  
และอภิญญา ๖  ข้าพเจ้ากไ็ด้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้
ทำสำเร็จแล้ว ดังน้ีแล ได้ทราบว่า ท่านพระกลัมพทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้    
ด้วยประการฉะนั้น  

กล้า : เก่งกล้า, ไม่กลัว, ไม่ครั่นครา้ม,แกล้ากล้า เช่น ในทีฆนิกาย สักกปัญหสูตร กล่าวถึง
เทพทั้งหมดพร้อมทั้งพระอินทร์และพระปชาบดีเข้าไปนั่งประชุมกันในสธัุมมาเทวส
ภาซึ่งล้วนแต่เป็นผู้กล้า; อย่างรุนแรง ในสิริมันตชาดก กล่าวถึงนายนิรยบาลท้ังหลาย
ย่อมฉุดคร่าคนมีปัญญาทราม...ไปสู่นรกท่ีมีเวทนาอันแรงกล้า (วิ.ภิกฺขุน.ี(ไทย) ๓/
๘๕๙/๑๗๐, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๓) 

กลาก : ช่ือโรคผิวหนัง (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๕/๕๐๙) ;  โรคผิวหนังอย่างหนึ่ง มีหลายชนิด เกิด
จากเช้ือรา ขึ้นเป็นวง มีอาการคัน, ขี้กลาก ก็ว่า, (ราชา) โรคดวงเดือน (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน), เปน็โรคหนึ่งในบรรดาโรค ๕ ชนิดที่เกิดขึ้นมากในแคว้น
มคธ คือโรคเรือ้น, โรคฝี, โรคกลาก, โรคมองคร่อ และโรคลมบ้าหมู มนุษย์ทั้งหลายท่ี
เป็นโรคเหล่านี้ ก็พากันไปหาหมอชีวกเพ่ือให้ช่วยรักษา หมอชีวกไม่รับรักษา อ้างว่า 
มีภาระต้องรักษาพระราชา, บุคคลในราชสำนักและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุข, คนเหล่าน้ันเห็นไม่มทีางอื่น จึงขอบวช ภิกษุทั้งหลายก็บวชให้ เป็นภาระแก่
ภิกษุทั้งหลายท่ีจะต้องพยาบาล. แม้หมอชีวกเองก็ต้องทำงานหนักจนเสียราชกิจ ชาย
คนหนึ่งออกบวชให้หมอชีวกรักษา  พอหายแล้วก็สึกไป. หมอชีวกเห็นเข้าจำได้ ถาม
ทราบความ ก็ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติวินัย ห้ามบวชแก่คนเป็นโรค ๕ 
ชนิด ผู้ใดบวชให้ ต้องอาบัติทุกกฏ. (พระไตรปิฎกฉบับประชาชน) 



 

๒๗๔ 
 

 

กลาง : ส่วนท่ีไม่ค่อนไปข้างใดข้างหน่ึง ดังคำในฉวาลาตสูตรท่ีกลา่วถึงท่อนไม้ท่ีถูกท้ิงไว้ในป่า
ช้า ไฟไหม้ท้ังสองข้าง ตรงกลางเปื้อนคูถ ย่อมไม่อำนวยประโยชน์เป็นเครื่องเรือน
,เป็นการบอกระดับของความประพฤติปฏิบัติ ดังคำใน อเจลกวรรค ติกนิบาตว่า 
ปฏิปทา ๓ อะไรบ้าง คือ (๑) ปฏิปทาอย่างหยาบ (๒) ปฏิปทาอย่างเห้ียมหาญ (๓) 
ปฏิปทาอย่างกลาง,หรือในวิภังค์กล่าวถึงระดับของจิตตอนหน่ึงว่า จิตที่เป็นกามาวจร
ซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เป็นช้ันต่ำ ช้ันกลาง ช้ันประณีต 
(องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๔๐๑,๒๐/๑๕๘/๔๐๑,๒๐/๑๖๓/๔๐๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๙๕/๑๔๔)อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๐๙/๔๕๑),  

  อรรถกถากล่าวว่า กลม(สะดือทะเล) กว้างใหญ่กลางมหาสมุทร,ใช้ในการอธิบาย
ขยายความหลักธรรม เช่น กตัตุกัมยตาฉันทะ  หมายถึงความพอใจคือความเป็นผู้ใคร่
เพ่ือจะทำ(ได้แก่ฉันทะที่เป็นกลาง ๆ  ดีก็ได้  ช่ัวก็ได้  ต่างจากกามฉันทะทีเ่ป็นแต่ฝ่าย
ช่ัว)(องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๙๒/๓๖๗, (ขุ.เถร.อ.(บาลี)๒/๕๑๙), 

  พจนานุกรมอธิบายความหมายถึงของคำว่ากลางไว้ โดยปริยายหมายความว่า ใน
ท่ีหรือเวลาระหว่าง เช่นกลางฝน; ท่ีรวม, ที่รวมกิจการงานท่ีมีสาขาย่อยออกไป เช่น 
สํานักงานกลาง  

กลางคืน : ระยะเวลาต้ังแต่ย่ําคํ่าถึงย่ํารุ่ง, (กฎ) เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกกับพระอาทิตย์ขึ้น 
ดังคำในจัมมขนัธกะว่า ถ้าเป็นฤดูหนาว พึงเปิดหน้าต่างกลางวัน ปิดกลางคืน ถ้าเป็น
ฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน เปิดกลางคืน, หรือดังคำในพรหมชาลสตูร ทีฆนิกาย
ตอนหนึ่งว่า พระสมณโคดมเสวยม้ือเดียว  ไม่เสวยตอนกลางคืน  ทรงเว้นขาดจาก
การเสวยในเวลาวิกาล(วิ.ม.(ไทย)๔/๖๖/๘๕, ที.สี.(ไทย)๙/๑๐/๔) 

กลางคืนและกลางวัน : ระยะเวลาต้ังแต่ยํ่าค่ําถึงย่ํารุ่งและระยะเวลาต้ังแต่ย่ํารุ่งถึงย่ําคํ่า ดังพระพุทธ
ดำรัสในอุปักกิเลสสูตร อุปรปัิณณาสก์ตอนหนึ่งว่า เราน้ันจำแสงสว่างอันหาประมาณ
มิได้ และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ด้วยจักษุอันหาประมาณมิได้   ตลอดกลางคืน
บ้าง ตลอดกลางวันบ้าง ตลอดกลางคืนและกลางวันบ้าง, หรือดังคำสัปปุริสสูตรท่ี
อธิบายว่า สัตบุรษุผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนเป็นผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนและ
กลางวัน ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์แก่คนหมู่มาก,ในสุตตนิบาต กล่าวถึงลักษณะของผู้ไม่
ประมาท ดังคำที่พระปิงคิยะบอกแก่อาจารย์พาวรีว่า ท่านพราหมณ์ อาตมภาพไม่
ประมาททั้งกลางคืนและกลางวัน, ในสุรุจิชาดกบอกให้คนเรามีความขยัน มิได้เกียจ
คร้านทั้งกลางคืนและกลางวัน หรือดังพระดำรัสท่ีตรัสตอบแก่มารว่า เราเดินไปก็ไม่
หวาดหว่ัน ถึงหลับอยู่ก็มิได้กลัวเกรงกลางคืนและกลางวัน ไม่ทำให้เราเดือดร้อน (ม.



 

๒๗๕ 
 

 

อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๓/๒๘๙, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔๙/๑๙๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๘-๒๙๘, 
ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๑๔๙/๗๘,ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย)๒๗/๔๐๖/๔๔)   

กลางแจ้ง : นอกร่มไม้ชายคา ดังคำมหาวิภังค์ว่า ภิกษุรูปหนึ่งผึ่งจีวรไว้กลางแจ้งแลว้เข้าไปวิหาร, 
จัดเป็นธุดงค์อย่าง ๑ ในธุดงค์ ๑๓ ดังคำในมหาสกุลุทายิสูตร มัชฌมิปัสสาสก์ตอน
หนึ่งว่า สาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร  ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร
,กลางแจ้ง เหมาะสำหรับการเดินจงกรม ดังคำในธัมมเจติยสูตรว่า ภิกษุหลายรูปเดิน
จงกรมอยู่ท่ีกลางแจ้ง,กลางแจ้งจัดเป็นเสนาสนะท่ีสงัด ดังคำในปัญจกปุคคลบัญญัติ
ว่า ภิกษุนั้นย่อมเข้าสู่เสนาสนะอันสงัด เช่น  ป่า โคนไม้  ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้าป่า
ทึบ กลางแจ้ง    (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๓๕/๑๐๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๒/๒๘๗, ม.ม.(ไทย)
๑๓/๓๖๖/๔๕๑, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๙๘/๒๒๓) 

กลางแถว : คนหรือสิ่งของที่อยู่กลาง ดังพระดำรัสท่ีตรัสไว้ว่า ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพท
เหมือนคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกัน คนอยู่หัวแถว คนอยู่กลางแถว และคนอยู่
ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็น,ในจังกีสูตร มัชฌิมปัณณาสก์กล่าวถึงคนตาบอดเข้าแถว
เกาะหลังกัน  คนอยู่หัวแถว  คนอยู่กลางแถว และคนอยู่ปลายแถว ต่างก็มองไม่เห็น
กัน แมฉ้ันใด ภาษิตของพราหมณ์ท้ังหลายก็ฉันน้ันเหมือนกัน(ที.สี.(ไทย)๙/๕๒๙/
๒๓๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๘/๕๓๘)  

กลางวัน : ระยะเวลาต้ังแต่ย่ํารุ่งถึงย่ําคํ่า, ระยะเวลาราว ๆ เที่ยง ดังคำมหาวรรคว่า พระผู้มีพระ
ภาคทรงทราบความรำพึงในใจของชฎิลอุรุเวลกัสสปะด้วยพระทัย จึงเสด็จไปยังอุตตร
กุรุทวีป    ทรงนำบิณฑบาตจากทวีปมาเสวยที่ริมสระอโนดาตประทับพักกลางวัน    
ณ    ท่ีน้ัน,ในอัคคัญญสูตรกล่าวถึงการเกิดเวลากลางวันไว้ว่า เมื่อใด สัตว์เหล่าน้ันพา
กันใช้มือป้ันง้วนดินให้เป็นคำ ๆเพ่ือบริโภค เม่ือนั้นรัศมีท่ีซ่านออกจากร่างกายของ
สัตว์เหล่าน้ันก็หายไป เมื่อรัศมีท่ีซ่านออกจากร่างกายหายไป ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ก็
ปรากฏ เมื่อดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ปรากฏ  ดวงดาวนักษัตรท้ังหลายก็ปรากฏ เมื่อ
ดวงดาวนักษัตรท้ังหลายปรากฏ กลางคนื    กลางวันก็ปรากฏ,เรียกอาหารระหว่าง
มื้อเช้ากับม้ือเย็นว่าอาหารกลางวัน, มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงเข้าใจกลางคืนแท้ ๆ  
ว่าเป็นกลางวัน เข้าใจกลางวันแท้ๆ ว่าเป็นกลางคืน (วิ.ม.(ไทย)๔/๔๓/๕๓, ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๒๑/๙๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๐/๔๑) 

กล่าว : บอก,แจ้ง,พูด  ดังคำว่า ตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทำอย่างน้ัน ทำอย่างใดก็กล่าวอย่าง
น้ัน,ในโลกสูตรกล่าวอธิบายกิริยาที่กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าทำอย่างใด(ยถาการี)ก็กล่าว
อย่างนั้น(ตถาวาที)(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓/๓๗,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๑-/๔๙๖) 
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กล่าวแก้ : กล่าวอธิบาย ดังพระดำรัสในจูฬนิทเทสว่า อชิตะ เธอได้ถามปัญหานั้นใด เราจะกล่าว
แก้ปัญหานั้นแก่เธอ นามและรูปน้ันดับไม่มีส่วนเหลือในทีใ่ด นามและรูปน้ันดับไปใน
ท่ีนั้นเพราะวิญญาณดับ, ขยายความสิ่งกล่าวไว้โดยย่อโดยพิสดาร ดังมีอธิบายว่า คำ
ว่า เราจะกล่าวแก้  ได้แก่เราจะกล่าว คือจะบอก  แสดง  บัญญัติ กำหนด เปิดเผย 
จำแนก  ทำให้ง่าย ประกาศปัญหาน้ัน  (ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๖/๖๐,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๒/๖๒)   

กล่าวต้อนรบั : กล่าวทักทายผูม้าเย่ียม, กล่าวทักทายเพื่อนรัก ดังคำในสิงคาลกสูตรท่ีคนดีแต่พูด ซึ่ง
เป็นผู้ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม เพราะกล่าวต้อนรับด้วยเร่ืองที่เป็นอดีตไปแล้ว 
กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังมาไม่ถึง, กล่าวให้การต้อนรับแก่ผู้มาใหม่ ดังคำในลฏุกิก
ชาดกตอนหนึ่งว่า นางนกไส้กล่าวต้อนรับพญาช้างน้ันผู้เที่ยวไปตามลำพังเชือกเดียว
ว่า พญาช้าง  ข้าพเจ้าขอไหว้ท่านผู้เที่ยวไปผู้เดียว (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๖/๒๐๘,ขุ.
ชา.ปญฺจก.(ไทย)๒๗/๔๐/๒๐๖)  

กล่าวติเตียน : กล่าวว่าร้าย ดังคำในพรหมชาลสูตรท่ีสุปปยิปริพาชกกล่าวติเตียนพระพุทธ  พระ
ธรรม  พระสงฆ์หลายอย่าง,ในกัณฏกสามเณรวัตถุ กล่าวถึงองค์ ๑๐ สำหรับนาสนะ
สามเณรไว้ตอนหน่ึงว่า หากกล่าวติเตียนพระรัตนตรัย ถ้าบวชเป็นสามเณร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราอนุญาตให้นาสนะสามเณร กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าเป็นต้น, 
ยกโทษข้ึนพูด ดังคำท่ีกล่าวไว้ในโปตลิยสูตรไว้  บุคคลบางคนในโลกน้ีกล่าวติเตียนผู้
ควรติเตียนตามความเป็นจริง,ในปุคคลบัญญัติก็กล่าวทำนองเดียวกันตอนหน่ึงว่า 
บุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริง เหมาะแก่กาล (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๐/
๑๗๒, ที.สี. (ไทย)๙/๑/๑,๙/๒/๑,๙/๓/๒,๙/๕/๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๐/๑๕๐,
อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๐/๑๔๓)   

กล่าวตู่ : กล่าวคำที่ไม่จริง (ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๒/๔๙,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๔/๔๕,๑๖/๒๕/๔๙,๑๖/
๒๖/๕๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕/๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๕/๒๘๘,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๒/
๒๓๔,๒๓/๔๐/๓๐๑) กล่าวคำเท็จ ว่าร้ายผู้อ่ืนด้วยคำที่ไม่จริง กล่าวอ้างหรือทึกทัก
เอาของผู้อ่ืนว่าเป็นของตัว, กล่าวอ้างผิดตัว ผิดสิ่ง ผิดเรื่อง, มาจากภาษาบาลีว่า อภูต
วาที มีอธิบายในอรรถกถาว่า ผู้ไม่เห็นโทษของผู้อ่ืนเลย ทำการกล่าวเท็จ ตู่ผู้อ่ืนด้วย
คำเปล่า   

กล่าวเท็จ :  พูดโกหก พูดปด พูดไม่จริง (พจนานุกรมไทย), (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๕/๒๒,๙/๓๑๖/
๑๒๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๑/๔๒๙,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๕/๑๘, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๓๔/
๑๗๓) กล่าวเท็จเป็นการทำผิดศีลธรรมข้ันต้นของพุทธศาสนา ในขั้นศีล ๕ ของ
คฤหัสถ ์สำหรบัพระภิกษุน้ัน การกล่าวเท็จหากเข้าข่ายของการอวดอุตริมนุสสธรรมที่
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ไม่มีในตน เป็นอาบัติหนักคือปาราชิก หากไม่ถึงขัน้อาบัติหนักก็จะต้องอาบัติเล่า
ลดหลั่นลงมาตามลำดับ 

กล่าวเท็จท้ังท่ีรู้ : พูดโกหก พูดปด พูดไม่จริง ทั้งท่ีรู้และประกอบด้วยเจตนา (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓/
๑๘๗) ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง    เพราะ
บุคคลอ่ืนเป็นเหตุบ้าง เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิสเล็กน้อยบ้าง ส่วนมาก เป็นการ
กล่าวถึงการปรับอาบัติแก่ภิกษุ ดังข้อความว่า “ภิกษุกลา่วเท็จทั้งที่รู้ว่า “ข้าพเจ้าเข้า
ปฐมฌานแล้ว” ด้วยอาการ ๓ อย่าง คือ (๑) เบ้ืองต้นเธอรู้ว่า    จักกล่าวเท็จ (๒) 
กำลังกล่าว ก็รู้ว่ากำลังกล่าวเท็จ (๓) ครั้นกล่าวแล้ว ก็รูว่้ากล่าวเท็จแลว้ ต้องอาบัติ
ปาราชิก” (วิ. ๑/๒๐๐/๑๘๖) 

กล่าวเป็นบท :  กล่าวธรรมเป็นบทๆ เป็นข้อห้ามมิให้ภิกษุกับอนุปสัมบันเริ่มสวดพร้อมกัน จบลง
พร้อมกันปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ มุสาวาทวรรค ปทโสธัมมสกิขาบท ว่า
ด้วยการให้กล่าวธรรมเป็นบทๆ การกล่าวเป็นบทเป็นวิธีการหน่ึงของการท่ีภิกษุสอน
อนุปสัมบันให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทๆ ทำให้อุบาสกไม่เคารพ ไม่ยำเกรง ไม่ปฏิบัติ
ให้เหมาะสมในภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้มักน้อยทั้งหลายจึงประณาม ตำหนิ และโพทนา 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖/๒๓๔) 

กล่าวเป็นอนบุท :  สวดเร่ิมต้นแยกกัน แต่จบลงพร้อมกัน,  การที่ภิกษุกับอนุปสัมบันสวดเริ่มต้นสวด
แยกกัน แต่จบลงพร้อมกัน, ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ มุสาวาทวรรค ปท
โสธัมมสิกขาบท ว่าด้วยการให้กล่าวธรรมเป็นบทๆ การกล่าวเป็นบทเป็นวิธีการหน่ึง
ของการท่ีภิกษุสอนอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทๆ ทำให้อุบาสกไม่เคารพ 
ไม่ยำเกรง ไมป่ฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูม้ักน้อยทั้งหลายจึงประณาม 
ตำหนิ และโพทนา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสกิขาบท  (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๔๖/๒๓๔) 

กล่าวเป็นอนพุยัญชนะ : กล่าวเปล่งเสียงรับพร้อมกัน,  การท่ีภิกษุสอนให้ว่า “รปูํ อนิจฺจํ” แต่
อนุปสัมบันเปล่งเสียงรับพร้อมกันคือเปล่งเสียงรับพร้อมกันกับภิกษุผู้สอนว่า “เวทนา 
อนิจฺจา” เป็นต้น ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ มุสาวาทวรรค ปทโสธัมม
สิกขาบท ว่าด้วยการให้กล่าวธรรมเป็นบทๆ การกล่าวเป็นบทเป็นวิธีการหน่ึงของการ
ท่ีภิกษุสอนอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทๆ ทำให้อุบาสกไม่เคารพ ไม่ยำ
เกรง ไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูม้ักน้อยทั้งหลายจึงประณาม 
ตำหนิ และโพทนา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสกิขาบท  (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๔๖/๒๓๔) 
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กล่าวเป็นอนุอกัขระ :  กล่าวนำให้คฤหัสถ์สวดพร้อมกัน,  ท่ีเมือ่ภิกษุสอนว่า “รูปํ อนิจฺจํ” แต่
อนุปสัมบันสวดพร้อมกันคือเปล่งเสียงรับพร้อมกันกับภิกษุผู้สอน “รู”้ แล้วหยุด
ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ มุสาวาทวรรค ปทโสธัมมสิกขาบท ว่าด้วยการให้
กล่าวธรรมเป็นบทๆ การกล่าวเป็นบทเป็นวิธีการหนึ่งของการท่ีภิกษุสอนอนุปสัมบัน
ให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทๆ ทำให้อุบาสกไม่เคารพ ไม่ยำเกรง ไม่ปฏิบัติให้
เหมาะสมในภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผู้มักน้อยทั้งหลายจึงประณาม ตำหนิ และโพทนา 
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖/๒๓๔) 

กล่าวยกย่อง : กล่าวเชิดชู,กล่าวสรรเสริญ ดังคำที่พระสารีบุตรกราบทูลว่า เม่ือก่อน ข้าพระพุทธเจ้า
กล่าวยกย่องพระเทวทัตในกรงุราชคฤห์, หรอืดังคำท่ีให้พิจารณาถึงคำกล่าวยกย่องใน
พรหมชาลสูตรว่า ภิกษุทั้งหลาย ถึงคนพวกอ่ืนจะพึงกล่าวยกย่องเรา  กล่าวยกย่อง
พระธรรมหรือกล่าวยกย่องพระสงฆ์ก็ตามพวกเธอไม่ควรทำความร่ืนเริงดีใจหรือ
กระหยิ่มใจ, ดังคำในหตัถิปาลชาดกท่ีหัตถิปาลกุมารกราบทูลพระราชาว่าสัตบุรุษ
กล่าวยกย่องการปล่อยวางคันธารมณ์และรสารมณ์ (ที.สี.(ไทย)๙/๒/๑,๙/๓/๒, ที.สี.
(ไทย)๙/๖/๗, ๙/๓๓๓/๑๓๐, ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๓๔๑/๔๒๙)  

กล่าวร้ายพระอริยะ : พูดให้ร้ายพระอริยะ,กล่าวติเตียนผู้สิ้นอาสวกิเลส, ด่าว่าพระอรหันต์(อริ
ยุปวาท) ดังคำว่า สัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  กล่าวรา้ยพระอริยะ
มีความเห็นผิด...หลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ    วินิบาต  นรก  (วิ.
มหา.(ไทย)๑/๑๓/๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๐/๑๔๗), กล่าวร้ายต่อพระอริยบุคคล (สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๗๐/๑๔๗) ปรากฏหลายแห่งในพระไตรปิฎก ในส่วนเกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วิชชา ๓ ความว่า ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตาม
กรรมว่า“หมู่สตัว์ท่ีประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าวร้าย พระอริยะ 
มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำตามความเห็นผิด พวกเขา หลังจากตายแล้วจะ
ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แต่หมูส่ัตว์ท่ีประกอบกายสุจริต วจีสุจรติ และมโน
สุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อ่ืนให้ ทำตามความ
เห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค”   

  อรรถกถากล่าวไว้ว่า ภิกษุโกกาลิกน้ี(ด่าพระอัครสาวก) ทำผิดในพระเถระ
ท้ังหลายจึงมาตายแล้วจักเกิดในปทุมนรกโดยส่วนเดียว (ทุติยโกกาลิกสูตร) ; อริยะ  
หมายถึงพระพุทธเจ้า  พระปัจเจกพุทธเจ้า  และสาวกของพระพุทธเจ้า  (องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๘/๓๑๑) 

กล่าวสรรเสรญิ : กล่าวคํายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น สรรเสริญพระพุทธคุณ, กล่าวคําชมด้วย
ความนิยมพอใจ หรือเยินยอคุณความดี เช่น สรรเสริญคนท่ีมีความกตัญญูรู้คณุ ดังคำ



 

๒๗๙ 
 

 

ในมหาวรรค วินัยปิฎกว่า เจ้าลิจฉวีผู้มีช่ือเสียงน่ังประชุมกันในสันถาคารกล่าว
สรรเสริญพระพุทธ...พระธรรม...พระสงฆ์โดยประการต่าง ๆ,ในจตุกกนบิาตอังคุตตร
นิกาย อธิบายว่า สัตบุรุษกล่าวสรรเสริญขอ้ดีของบุคคลอ่ืนอย่างละเอียดเต็มท่ี,  ใน
วิภังค์ กล่าวถึงกิริยาที่กล่าวสรรเสริญว่าหมายถึงแสดงบัญญัติ แต่งต้ังเปิดเผย จำแนก 
ทำให้ชัดเจนประกาศบุคคลผูไ้ด้บรรลุ(ธรรม) (วิ.ม.(ไทย)๕/๒๙๐/๑๐๘, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๗๓/๑๑๙,๒๑/๘๓/๑๒๗,๒๑/๒๖๔/๓๘๑, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๘๘/๔๐๗)  

กล่าวส่ังสอน : พูดให้คำแนะนำ, กล่าวตักเตือน, กล่าวพร่ำสอน ดังคำในทุติยนาถสูตรท่ีภิกษุเป็นผู้มี
ศีล ผู้เป็นเถระก็ดี ผู้เป็นมัชฌิมะก็ดี ผู้เปน็นวกะก็ดี ย่อมสำคัญภิกษุว่าเป็นผู้ควรว่า
กล่าวสั่งสอน,หากว่ายากสอนยาก ก็เป็นผู้ไม่ควรสั่งสอน ดังคำใน ชวสูตร เกสิวรรค 
จตุกกนิบาตว่า ตถาคตย่อมกำหนดบุรุษว่าไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอน,   ซึ่งบุรุษประเภทนี้ 
ฝึกไม่ได้(สั่งสอนไม่ได้) ด้วยวิธีแบบสุภาพ วิธีแบบรุนแรง  วิธีท้ังแบบสุภาพและแบบ
รุนแรง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๗๑, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๘/๓๔) 

กล่าวเสียดสี  : พูดเสียดสีให้เจ็บใจ,ในพระวินัยปิฎก กล่าวถึง ภิกษุกล่าวเสียดสีด้วยอาการ ๑๐ อย่าง 
คือ (๑)  ชาติกำเนิดบ้าง (๒) ช่ือบ้าง (๓) ตระกูลบ้าง (๔) หน้าท่ีการงานบ้าง (๕) 
ศิลปวิทยาบ้าง (๖) ความเจ็บไข้บ้าง (๗) รปูลักษณ์บ้าง (๘) กิเลสบ้าง (๙)    อาบัติ
บ้าง (๑๐) คำด่าบ้าง (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๒) 

กล่าวหลบเลี่ยง  : พูดหลบเลี่ยง ไม่ตอบคำถามหรือพูดตรงๆ (ที.สี.(ไทย)๙/๖๑/๒๔,๙/๖๑/๒๕,๙/
๑๓๔/๔๓) ; เป็นช่ือของหน่ึงในทิฏฐิ ๖๒ เรยีกว่า อมราวิเขปวาท มีวาทะหลบเลี่ยงไม่
แน่นอน เป็นสมณพราหมณพ์วกหน่ึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอน พอถกูถามปัญหาใน
ประเด็นน้ัน ๆ ย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุ ๔ อย่าง  (ที.สี.(ไทย) ๙/
๖๑/๒๔) ในอรรถกถา มีอธิบายว่า เป็นลัทธิที่มีความเหน็หลบเลี่ยงไมแ่น่นอนว่าใช่
หรือไม่ใช่ เป็นความเห็นท่ีลื่นไหลจับได้ยากเหมือนปลาไหล (ที.สี.อ. ๑/๖๑/๑๐๖) 

กล่าวใหผู้้อื่นเพ่งโทษ  : กล่าวเพ่ือให้ผู้อ่ืนเพ่งโทษ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๐๖/๒๘๙)  ในพระวินัยปิฎก 
บ่งถึงการกล่าวให้ภิกษุท้ังหลายดูหมิ่นพระทัพพมัลลบุตร  มองดูพระทัพพมัลลบุตร 
เป็นช่ือสิกขาบท ในภูตคามวรรค เรียกว่า อุชฌาปนกสิกขาบท วาทะว่าด้วยการกล่าว
ให้เพ่งโทษ ได้แก่การที่ภิกษุท้ังหลายกล่าวตำหนิ พระเมตติยะและพระกุมมชกะที่
กล่าวให้ผู้อ่ืนเพ่งโทษท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า “พระทัพพมัลลบุตรจัดแจงเสนาสนะ
ด้วยความชอบพอกัน และแจกภัตตาหารด้วยความชอบพอกัน” เม่ือพระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสกิขาบท ห้ามภิกษุกล่าเพ่งโทษ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๐๓/
๒๘๗) ในอรรถกถา มีอธิบายว่า กล่าวให้ภิกษุทั้งหลายดูหม่ินพระทัพพมัลลบุตร 



 

๒๘๐ 
 

 

มองดูพระทัพพมัลลบุตรอย่างดูหมิ่น หรือกล่าวให้คิดในทางไม่ดีในพระทัพพมัลลบุตร 
(วิ.มหา.อ. ๒/๑๐๓/๒๙๕) 

กล่าวอย่างใด : พูดอย่างไร(ยถาวาที) ก็ทำอย่างนั้น หมายถึงทำตามท่ีพูดไว้ ดังคำในปาฏิกวรรคและ
อังคุตตรนิกายว่า กล่าวอย่างใดก็ทำอย่างนั้น, เพราะตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทำอย่าง
น้ัน  ทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้น ฉะน้ันชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคต (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๘๘/๑๔๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓/๓๗) ;  

  อรรถกถากล่าวว่า หมายถึงมีปกติตรัสอย่างท่ีทรงทำและทรงทำอย่างที่ตรัส(ที.
ม.อ.(บาลี)๒/๒๙๖/๒๖๙)  

กลิงครสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเรื่องหมอนท่อนไม้  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓๐/๓๑๘)ความย่อแห่งพระ
สูตรว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภกษัตริย์ลิจฉวีท่ีทรงใช้พระเขนยไม้หนุนพระ
เศียรและพระบาท เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรในการศึกษาศิลปะ พระเจ้าอชาต
ศัตรู กษัตริย์แคว้นมคธ จึงไม่ได้โอกาส แต่ในอนาคต พวกกษัตริย์ลิจฉวีจักเป็น
กษัตริย์สุขุมาลชาติ มีฝ่าพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม บรรทมบนที่บรรทมมีพระ
เขนยหนาอ่อนนุ่ม จนดวงอาทิตย์ขึ้น พระเจ้าอชาตศัตรู จักทรงได้ช่องได้โอกาสของ
กษัตริย์ลิจฉวีเหล่าน้ัน เปรียบเหมือน ในปัจจุบัน ภิกษุท้ังหลายใช้หมอนไม้หนุนศีรษะ
และเท้า เป็นผูไ้ม่ประมาท มคีวามเพียรเครื่องเผากิเลส ในการบำเพ็ญเพียรอยู่ มารผู้
มีบาปจึงไม่ได้ช่องไม่ได้ โอกาสของภิกษุเหล่าน้ัน แต่ในอนาคต ภิกษุท้ังหลายจักเป็น
สุขุมาลชาติ มีฝ่ามือและเท้าอ่อนนุ่ม นอนบนที่นอนมีหมอนหนาอ่อนนุ่ม จนดวง
อาทิตย์ขึ้น มารผู้มีบาปจักได้ช่องได้โอกาสของเธอท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลาย จากน้ัน 
ตรัสสอนภิกษุท้ังหลายว่า “เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างน้ีว่า ‘เราทั้งหลาย จักใช้หมอน
ไม้หนุนศีรษะและเท้า เป็นผู้ไม่ประมาท มคีวามเพียรเครื่องเผากิเลส ในการบำเพ็ญ
เพียรอยู่’ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้” (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๓๐/๓๑๘) 

กลิงคุก  : ช่ือของพืชในตระกูลยาชนิดหนึ่ง  มีปรากฏในมหาวนวรรณนา ในเวสสันดรชาดก 
คราวที่อัจจุตฤษีกล่าวพรรณนาถึงป่ามหาวันอันเป็นท่ีอาศัยอยู่ของพระเวสสันดร 
กลิงคุกเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีเกิดใกล้สระโบกขรณีในป่ามหาวัน ๒๔ ชนิด ประกอบด้วย 
ชะเอมต้น  ชะเอมเครือ กำยาน ประยงค์ เนระพูส ี แหว้หมู สัตตบุษย์ สมุลแว้ง   
พิมเสน สามสิบ กฤษณา เถากระไดลิง บัวบก โกฐขาว กระทุ่มเลือด ต้นหนาด ขมิ้น 
แก้มหอม หรดาล กำคูณ สมอพิเภก ไคร้เครือ การะบูร และกลิงคุก (ขุ.ชา.ม.(ไทย)
๒๘/๒๐๖๑/๕๐๔) 

กลิ่น : คันธะ,คันธธาตุ, สิ่งท่ีรู้ได้ด้วยจมูก คือ เหม็น หอม และอ่ืน ๆ, บางทีใช้หมายความว่า
เหม็น เช่นของสิ่งน้ันมีกลิ่น มีปรากฏในหลายแห่ง (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๙๖/๓๒๗,ที.ปา.



 

๒๘๑ 
 

 

(ไทย)๑๑/๑๒๐/๘๙,(ไทย)ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๘๒/๕๒๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒/๑๕,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๕๗/๖๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๓/๑๔๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๙๔/๙๘,สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๑๘๗/๑๒๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑/๔๑๒,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๘๖/๒๑๔); 

  ในคัมภีร์วิภังค์อธิบายว่า กลิ่นเป็นสิ่งท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ดังคำว่า กลิ่นใด
อาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นรูปท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เช่น กลิ่นรากไม้ ; เป็นอย่าง ๑ 
ในกามคุณ ๕; จัดเป็นอย่าง ๑ ในอายตนะภายนอก ๖ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๐, 
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๖, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๖๔/๑๑๗) 

กลิ่นกฤษณา  : กลิ่นหอมไม้กฤษณา,กลิ่นท่ีเกดิจากไม้กฤษณา (ดูกฤษณาประกอบ) 
กลิ่นของเหล่าฤษี  : ฤษีคือผูแ้สวงหา พวกฤษีนิยมใช้เปลือกไมห้รือหนังสัตว์เป็นเครื่องนุ่งห่ม และ

ขมวดผมมวย ให้เป็นกลุ่มสูงเรียกว่าชฎา อาศัยเลี้ยงชีพด้วยมูลผลาหารในป่า ลัทธิท่ี
ประพฤติมีการบำเพ็ญตบะทรมานกายอย่างเคร่งเครียด เพียรพยายามทนความหนาว
ร้อน อดอาหาร และทรมานด้วยวิธีต่างๆ ความมุ่งหมายที่บำเพ็ญตบะคือหวังให้มีฤ
ทธิเดช และบำเพ็ญตบะเพ่ือที่จะซักฟอกวิญญาณให้บริสทุธ์ิสะอาดเข้าถึงพรหม และ
เกิดฤทธิเดชเหนือเทวดามนุษย์  (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) ; มีข้อความ
อธิบายสรุปว่า  พระอานนทเถระบอกให้พระเถระทั้งหลายผู้ร่วมทำปฐมสังคายนา
ต้ังใจฟังว่า  พระสารีบุตรเถระได้เล่าประวัติของตนให้ท่านฟังว่า  ครั้งหน่ึงพระสารี
บุตร  เคยเกิดเป็นฤษีบำเพ็ญบารมีท่ีภูเขาอลัมพกะ  ใกล้ภูเขาหิมพานต์  มีปกติ
เข้าฌาน ยินดีในฌาน มีเหลา่ศิษย์ซึ่งเป็นผูส้งบ มีตบะ แวดล้อม  อาศรมของท่าน
หอมด้วยกลิ่น  ๒  อย่าง คือกลิ่นศีลของเหล่าฤษีและกลิน่ดอกไม้  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๒๐๓/๓๔) 

กลิ่นคาว : กลิ่นท่ีก่อให้เกดิอาการอาเจียน,กลิ่นท่ีเหม็นคาว หมายถึงกล่ินปลาสดเน้ือสด; โดย
ปริยายหมายถึงความเสื่อมเสีย ความมัวหมอง มลทิน เช่น ราคีคาว คนน้ันยังมีคาว; 
ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ รูปธาตุยาอายตนกถา  พระสกวาทีกล่าวถึงรูปธาตุว่ามีกลิ่น
ท่ีเกิดจากราก เกิดจากแก่น เกิดจากเปลือก เกิดจากใบ เกิดจากดอก เกิดจากผล มี
กลิ่นคาว กลิ่นฉุน กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๒๒/๕๖๒) 

กลิ่นจันทน์ :  กลิ่นหอมไม้จันทน์, กลิ่นหอมท่ีเกิดจากไม้จันทน์, จันทน์ เป็นพันธ์ุไม้บางชนิดที่มีเนื้อ
ไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ทํายาและปรุงเครื่องหอม, จันทน์กะพ้อ ช่ือต้นไม้ขนาดกลาง 
ขึ้นตามป่าดิบทางปักษ์ใต้และปลูกกันตามบ้าน  ดอกขาว หอมคล้ายน้ำมันจันทน์,  
จันทน์ขาว, จันทน์ชะมด ช่ือต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ขึ้นตามป่าช้ืนบางแห่ง 
เน้ือไม้หอม, จนัทน์แดงช่ือไม้พุ่มชนิดหน่ึงขึ้นตามเขาปินปูน  เน้ือไมท่ี้สารลงมีสีแดง, 
จันทน์ผาก็เรียก,  จันทน์เทศ  ช่ือไม้ต้นขนาดกลางชนิดหน่ึง  รกหุ้มเมล็ดมีกลิ่นหอม



 

๒๘๒ 
 

 

ฉุนเรียกดอกจันทน์  เมล็ดมกีลิ่นหอมฉุนเช่นกัน  เรียกลกูจันทน์  ใช้เป็นเคร่ืองเทศ  
เป็นพรรณไม้ทีน่ำเข้ามาจากหมู่เกาะอินเดียตะวันออก,  จันทนผ์า  ดูจันทน์แดง,  
จันทน์หอม  ดูจันทน์ชะมด,  จันทนา ช่ือไม้ต้นขนาดกลาง  เนื้อไม้หอม, จันทน์ขาวก็
เรียก, (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๔๒)  ; มีข้อความว่า  กลิน่ศีลยอดเย่ียม
กว่ากลิ่นหอมเหล่าน้ี    คือกลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา  กลิ่นดอกอุบล  และกลิ่นดอก
มะลิ; กลิ่นกฤษณา  หรือกลิน่จันทน์น้ี   หอมเพียงเล็กน้อย  แต่กลิ่นของท่านผู้มีศีล
หอมมากที่สุด  หอมฟุ้งไปทั่วท้ังเทวโลกและมนุษยโลก  (ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๕๔/๔๓,ขุ.ธ.
(ไทย)๒๕/๗๖/๔๓๗) 

กลิ่นช่ัวรา้ย  : โกธะ, ความโกรธ, เป็นช่ือเรียกเปรียบเทียบหลักธรรมในพระพุทธศาสนา,  เช่น ใช้คำ
ว่า กลิ่นช่ัวร้าย ก็คือกล่ินของสัตว์ผู้ประกอบด้วยกิเลสมีความโกรธเป็นต้น   ดัง
ข้อความที่มหาโควินทพราหมณ์ทูลถามสนังกุมารพรหมว่า   ‘บรรดามนุษย์   พวก
ไหนมีกลิ่นช่ัวร้าย   ข้าพเจ้าไม่รู้จักพวกน้ัน   ขอท่านผู้เป็นปราชญ์    จงบอกมาใน
ท่ีนี้เถิด  อะไรร้อยรัด  หมู่สตัว์จึงเหม็นเน่าคลุ้ง   ต้องไปอบาย    ปิดพรหมโลกแล้ว’  
สนังกุมารพรหมตรัสตอบว่า  ‘โกธะ    (ความโกรธ)    โมสวัชชะ    (การพูดเท็จ)  
นิกติ  (การโกง)    โทพภะ    (การประทุษร้ายมิตร)  กทริยตา (ความตระหนี่)    
อติมานะ    (ความดูหมิ่น) อุสุยา (ความรษิยา) อิจฉา (ความปรารถนา) วิจิกิจฉา    
(ความลังเลสงสัย)    ปรเหฐนา  (การเบียดเบียนผู้อ่ืน)  โลภะ    (ความอยากได้)  
โทสะ  (ความคิดประทุษร้าย)  มทะ    (ความมัวเมา) โมหะ (ความหลง)  สัตว์ผู้
ประกอบด้วยกิเลสเหล่าน้ี  จัดว่าเป็นผู้มีกลิ่นช่ัวร้าย ต้องไปอบาย ปิดพรหมโลกแล้ว’ 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๑๙/๒๔๗,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๒๔/๒๕๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๕/๒๕๕) 

กลิ่นดอกสน  : กลิ่นท่ีเกิดจากดอกของไม้สน,  สนเป็นช่ือไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลในหลายวงศ์  
เช่น  สนสองใบ  หรือเกี๊ยเปลือกหนา,  สนสามใบหรือเกีย๊เปลือกบาง  ท้ัง  ๒  ชนิด  
สนเขา ก็เรียก,  พายัพเรียก จ๋วง; สนหางกระรอก; สนฉำฉา หรือ สนญี่ปุ่น;   สน
ทราย หรือ  สนสร้อย; สนทะเล.  สนแผง,สนหางสิงห์  ใบเป็นแผง  ใบและเมล็ดใช้
ทำยาได้   ลักษณะสนเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสงูประมาณ ๕-
๑๕ เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีน้ำตาล ลำต้นมีตุ่มเล็กๆ ขึ้นรอบต้น ลำต้นกลมทรงพุ่ม
โปร่ง   และมีเกล็ดใบเล็ก ๆ ออกตามต้นส่วนยอดการเจริญแตกกิ่งก้านเป็นช้ันๆ
ออกไป ตามแนวนอน ส่วนลำต้นขึน้ตรงไป   ใบออกตามกิ่งก้านเป็นเกล็ด มี
ลักษณะเป็นขนส้ันเล็กมีสีเขยีว เรียงตัวกันแน่น (พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๒);  มีข้อความว่า พระสลฬปปุผิกาเถรีได้เล่าประวัติในอดีตชาติของตนว่า 
ขณะท่ีตนเกิดเป็นนางกินนรี  อาศัยอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำจันทภาคา  ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระ



 

๒๘๓ 
 

 

นามว่าวิปัสสี  จึงเก็บดอกสนไปถวายพระพุทธเจ้าทรงรับและทรงสูดดมกลิ่นดอกสน  
ตนเองจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า  เพราะผลบุญท่ีถวายดอกไม้ในคร้ังนั้น  จึง
ไม่รู้จักทุคติเลย   (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๓/๓๘๙) 

กลิ่นดิบ : พยาบาท,ความอาฆาตเบียดเบียน,เป็นช่ือเรียกเปรียบเทียบหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา,  เช่น ใช้คำว่ากลิ่นดิบ แทนความหมายของพยาบาท (องฺ.ติก.(ไทย)
๒๐/๑๒๙/๓๗๘) ; มีข้อความว่า  การฆ่าสตัว์   การทุบตี    การตัด   การจองจำ การ
ลักขโมย    การพูดเท็จ   การเห็นแก่ได้    การหลอกลวง  การศึกษาตำราที่ไร้
ประโยชน์    และการเป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืน ช่ือว่ากลิ่นดิบ;  คนผู้ไมค่วบคุมตนในกาม
ท้ังหลาย ติดอยู่ในรสต่าง ๆ    เจือปนด้วยของไม่สะอาด มีความเห็นว่าทานที่ให้แล้ว
ไม่มีผล มีการงานไม่เสมอ    ว่ายากสอนยาก ช่ือว่ากลิ่นดิบ ; พวกคนผู้เศร้าหมอง    
มีใจหยาบช้า หน้าไหว้หลังหลอก ประทุษรา้ยมิตร    ไร้ความกรุณาผู้อ่ืน    ถือตัวจัด 
ไม่ชอบให้ทาน    และไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆ ช่ือว่ากลิ่นดิบ ; ความโกรธ  ความมัว
เมา  ความด้ือรั้น    การต้ังตนไว้ผิด ความมีมายา   ความริษยา  การยกตนข่มผู้อ่ืน  
การถือตัวเหยียดหยามผู้อ่ืน    และการสมาคมกับอสัตบุรุษ ช่ือว่ากลิ่นดิบ ;  คนผู้
ประพฤติช่ัวเป็นปกติ กู้หน้ีแล้วไม่ชดใช้    ชอบพูดเสียดสี  เป็นพยานให้การเท็จ    
ปลอมเป็นนักบวชในศาสนานี้  เป็นคนต่ำทราม    ทำความช่ัวร้ายแรงไว้  ช่ือว่ากลิ่น
ดิบ ; คนผูฆ้่าสัตว์ท้ังหลายถือเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน    เบียดเบียนชีวิตผู้อ่ืนประพฤติช่ัว    
ร้ายกาจ    พูดคำหยาบ    ไม่มีความเอ้ือเฟ้ือ ช่ือว่ากลิ่นดิบ ; คนผู้รักใคร่    เกลียด
ชัง   ลุ่มหลง ประกอบอกุศลกรรมอยู่เสมอ  ตายแล้วต้องตกไปสู่ที่มืด   หรือไม่ก็ด่ิง
หัวจมลงไปสู่นรก ช่ือว่ากลิ่นดิบ ;   คนผู้ฆ่าสัตว์ท้ังหลายถือเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน    
เบียดเบียนชีวิตผู้อ่ืน ประพฤติช่ัว  ร้ายกาจ พูดคำหยาบ  ไม่มคีวามเอ้ือเฟ้ือ ช่ือว่า
กลิ่นดิบ ; คนผู้รักใคร ่เกลียดชัง  ลุ่มหลง ประกอบอกุศลกรรมอยู่เสมอ ตายแล้วต้อง
ตกไปสู่ท่ีมืด  หรือไม่ก็ด่ิงหัวจมลงไปสู่นรก  ช่ือว่ากลิ่นดิบ  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๔๓/
๕๕๗, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๔๔/๕๕๗,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๔๘/๕๕๘) ; อาหารจำพวกปลา
และเนื้อสัตว์  (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๒๔๓/๕๐) 

กลิ่นทิพย์  : กลิ่นวิเศษ, หมายถึงกลิ่นชนิดหน่ึงท่ีอยู่ในสวรรค์  เป็นของเทวดา  จัดอยู่ในจำนวน  
๑๐  อย่าง คืออายุทิพย์    วรรณะทิพย์    สุขทิพย์    ยศทิพย์    ความเป็นใหญ่ทิพย์    
รูปทิพย์    เสียงทิพย์    กลิน่ทิพย์    รสทิพย์    โผฏฐัพพะทิพย์  ; ดังเช่นข้อความที่
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  ในชาติก่อน    ภพก่อน    กำเนิดก่อน    
ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์สมาทานในกุศลธรรม    สมาทานมั่นคงในกายสุจริต(ประพฤติ
ชอบด้วยกาย) ในวจีสุจริต(ประพฤติชอบด้วยวาจา)    ในมโนสุจรติ(ประพฤติชอบ



 

๒๘๔ 
 

 

ด้วยใจ)    ในการจำแนกทาน    ในการสมาทานศีล    ในการรักษาอุโบสถ    ใน
ความเก้ือกูลมารดา ในความเก้ือกูลบิดา    ในความเกื้อกลูสมณะ    ในความเก้ือกูล
พราหมณ์    ในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกลู    และในกุศลธรรมอันย่ิง
อ่ืนๆ   อีก    เพราะได้ทำ สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น    ทำกรรมน้ันให้ไพบูลย์แลว้ 
หลังจากตายจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ ครอบงำเทพเหล่าอ่ืนในเทวโลกด้วยฐานะ    
๑๐  คือ    อายุทิพย์    วรรณะทิพย์    สุขทิพย์    ยศทิพย์    ความเป็นใหญ่ทิพย์    
รูปทิพย์    เสยีงทิพย์    กลิน่ทิพย์    รสทพิย์    โผฏฐัพพะทิพย์  จุติจากเทวโลกมาสู่
ความเป็นอย่างน้ี    จึงได้ลักษณะมหาบุรุษ  เช่นน้ีคือมีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน ขณะ
เหยียบลงพ้ืนฝ่าพระบาทราบเสมอกัน  ยกฝ่าพระบาทข้ึนก็ยังเสมอกัน    ขณะจดฝ่า
พระบาทลงทุกส่วนก็แตะพื้นพร้อมกัน (ท.ีปา.(ไทย)๑๑  /๒๐๑/๑๖๔ ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๐๑/๑๖๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๐/๑๙๖) ; มีข้อความเปรียบดอกสาละเหมือนกลิ่น
ทิพย์ว่า  ป่าโคสิงคสาลวัน    เป็นสถานท่ีน่ารื่นรมย์    ราตรีแจ่มกระจ่าง    ไม้สาละ
บานสะพรั่งท่ัวทุกต้น  กลิ่นดุจกลิ่นทิพย์ย่อมฟุ้งไป (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๓๓/๓๖๗) ; มี
ข้อความที่พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่า เธอนำดอกไม้สวรรค์ช่ือ
ปาริจฉัตตกะ หอมหวน น่ารื่นรมย์ มาร้อยเป็นมาลัยทิพย์ ขบัร้องรื่นเริงบันเทิงอยู่ 
เมื่อเธอกำลังฟ้อนรำ    เสียงทิพย์ และกลิ่นทิพย์หอมระรืน่ช่ืนใจ ก็เปล่งออก ฟุ้งออก
จากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วนสัดของเธอ  แม้มาลัยบนศีรษะของเธอก็มีกลิ่นหอมระรื่น
ช่ืนใจ ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศ   ดุจต้นอุโลก  เป็นต้น  เธอจงบอกเถิดว่าน้ีเป็นผล
ของกรรมอะไร  เทพธิดาตอบว่า เพราะได้น้อมนำมาลัยดอกอโศกซึ่งมีเกสรงามเลื่อม
ประภัสสร มีสสีด  มีกลิ่นหอมฟุ้ง    ไปน้อมบูชาพระพุทธเจ้า  (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๓๕/
๒๗๒, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๗๓๑/๘๕,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๘๒๘/๙๖) 

กลิ่นท่ีเกิดจากราก  : กลิ่นของไม้ล้มลุกท่ีรากมีกลิ่นหอม  เช่น  แกงหอม แคมหอม แฝก และหญ้า 
แฝกหอม เป็นต้น  ; มีขอ้ความอธิบายสรุปว่าพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า 
กลิ่น ๓ อย่าง คือ กลิ่นท่ีเกิดจากราก กลิ่นที่เกิดจากดอก กลิ่นท่ีเกิดจากแก่น   ลอย
ตามลมได้เท่านั้น ไม่สามารถลอยทวนลมได้  ท่านพระอานนท์จึงทูลถามว่ากลิ่นท่ี
สามารถลอยตามลม และลอยทวนลมมีหรอืไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า กลิ่นที่ลอย
ตามลมและทวนลมได้มีอยู่ คือหญิงหรือชายที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ งดเว้นจาก
การล่วงศีล ๕ ประพฤติธรรม มีใจที่ปราศจากความตระหน่ี คือเป็นผู้ให้อยู่เนืองนิตย์ 
ผู้คนทั้งหลายทุกๆสารทิศ ย่อมยกย่องสรรเสริญในคณุความดีของผู้นั้น แม้เทวดา 
พรหมโลก ท่ีอยู่ไกลแสนไกล ก็ยกย่องคุณความดีของผู้น้ัน (องฺ.ติก. ๒๐/๘๐/๓๐๔)  ; 
มีข้อความท่ีพระปรวาทีซึ่งเป็นภิกษุในนิกายอันธกะและนิกายสมิติยะ กับพระสกวาที



 

๒๘๕ 
 

 

ได้สนทนากันเรื่องอายตนะในรูปธาตุ มีคำถามหน่ึงที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า 
ในรูปธาตุมีกลิ่นท่ีเกิดจากราก เกิดจากแก่น เกิดจากเปลือก เกิดจากใบ เกิดจากดอก 
เกิดจากผล มีกลิ่นคาว กลิ่นฉุน กลิ่นหอม กลิ่นเหม็นใช่ไหม พระปรวาทีได้กล่าวว่าไม่
ควรกล่าวอย่างนั้นฯ  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๒๒/๕๖๒) 

กลิ่นท่ีควรเสพ  : กลิ่นท่ีเสพแล้วอกุศลธรรมเสือ่มลง  กุศลธรรมเจริญย่ิงขึ้น ช่ือว่ากล่ินท่ีควรเสพ   ; 
มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า เม่ือบุคคลเสพกล่ินท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นใด 
อกุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมลง กุศลธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงขึ้น กลิ่นท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูก
เช่นนี้ เป็นกล่ินท่ีควรเสพ  (ที.สี. ๑๐/๓๖๕/๒๙๒) 

กลิ่นท่ีพึงรู้แจง้ : กลิ่นท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูก   ๒   อย่าง  คือกลิ่นท่ีควรเสพและกลิ่นท่ีไม่ควรเสพ  ; มี
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  เมือ่บุคคลเสพกลิ่นท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นใด  
อกุศลธรรมท้ังหลายเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง  กลิ่นท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูก
เช่นนี้  เป็นกลิ่นที่ไม่ควรเสพ  เม่ือบุคคลเสพกลิ่นท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นใด อกุศล
ธรรมท้ังหลายเสื่อมลง  กุศลธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงขึ้น  กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นนี้   
เป็นกลิ่นท่ีควรเสพ   (ที.สี. ๑๐/๓๖๕/๒๙๒) 

กลิ่นท่ีไม่ควรเสพ  : กลิ่นท่ีเสพแล้วอกุศลธรรมท้ังหลายเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง  พระผู้
มีพระภาคตรัสไว้ว่า เมื่อบุคคลเสพกลิ่นท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นใด อกุศลธรรม
ท้ังหลายเจริญย่ิงขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสือ่มลง กลิ่นท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นนี้ เป็น
กลิ่นท่ีไม่ควรเสพ  (ที.สี.๑๐/๓๖๕/๒๙๒) 

กลิ่นสาบ  : กลิ่นตัวท่ีมีประจำอยู่กับสัตว์และของบางชนิด  เช่น  สาบเสือ  สาบแพะ,กลิ่นของ
พวกแมง และเสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน เป็นต้น  
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) ; ในที่น้ีหมายถึงความโกรธ  (องฺ.ฉกฺก.อ.  ๓/
๕๔/๑๓๔)  ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพราหมณ์ธัมมิกะว่า    เธอพึง
สำเหนียกอย่างน้ีแล   ครท้ัูง    ๖ ผู้มียศ  ได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีต  คือครู
สุเนตตะ   ครูมูคปักขะ ครูอรเนมิ  ครูกุททาลกะ  ครูหัตถิปาลมาณพและครูโชติปา
ละผู้เป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระราชา  ๗  พระองค์    เป็นเจ้าของโค   ท่าน
เหล่าน้ันเป็นผู้หมดกลิ่นสาบ  มุ่งมั่นในกรณุา   ล่วงพ้นกามสังโยชน์ คลายกามราคะ
ได้   เป็นผู้เขา้ถึงพรหมโลกแล้ว  แม้สาวกหลายร้อยคนของครูเหล่าน้ันก็เป็นผู้หมด
กลิ่นสาบ    มุง่มั่นในกรุณา  ล่วงพ้นกามสังโยชน์    คลายกามราคะได้ เป็นผู้เข้าถงึ
พรหมโลกแล้ว  (องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๒/๕๔/๕๓๑,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๒๓/๖๗๐,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๒๘๑/๑๗๓) 



 

๒๘๖ 
 

 

กลิ่นหอม : ของหอมหมายถึงของที่มีกลิ่นหอมชนิดใดชนิดหน่ึง ดังคำที่กล่าวถึงข้าวสาลี
ในอัคคัญญสูตรไว้ว่า ข้าวสาลีอันผลิผลในท่ีท่ีไม่ต้องไถ    ไม่มีรำ    ไม่มีแกลบ 
บริสุทธ์ิ มีกลิ่นหอม, ในอาฏานาฏิยสูตรกล่าวถึงข้าวสาลีไว้ว่า ข้าวสาลีอันไม่มีรำ ไม่มี
แกลบ บริสทุธ์ิ มีกลิ่นหอม; ในคันธชาตสูตร อังคุตตรนิกายกล่าวถึงกลิ่นหอมไว้ว่า 
กลิ่นหอม ๓  อย่าง คือ (๑) กลิ่นท่ีเกิดจากราก (๒) กลิน่ท่ีเกิดจากแก่น (๓) กลิ่นที่
เกิดจากดอก ((ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๕/๙๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๖,๑๑/๒๙๑/
๒๔๐,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๐/๓๐๔,๒๐/๘๐/๓๐๕) 

กลิ่นหอมฟุง้ : กลิ่นท่ีหอมตลบ, กลิ่นที่โชยปลิวไปทั่วบริเวณ,กลิ่นท่ีกระจายไปได้ไกล เช่นในอิติวุตต
กะกล่าวถึงใบไม้ท้ังหลายท่ีคนนำมาห่อกฤษณาก็พลอยมกีลิ่นหอมฟุ้งตามไปด้วย,ใน
มหานารทกัสสปชาดก กล่าวไว้ทำนองเดียวกันว่า คนเอาใบไม้ห่อกฤษณาแม้ใบไม้กม็ี
กลิ่นหอมฟุ้งไปด้วย, ในวิมานวัตถุ พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองค์หน่ึงว่า 
มาลัยบนศีรษะของเธอ  มีกลิน่หอมระรื่นช่ืนใจ กส็่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศ  ดุจต้น
อุโลก ทำบุญอะไรมา ก็ได้รับคำตอบว่า เคยถวายมาลัยดอกอโศกแด่พระพุทธเจ้า,ใน
เถรคาถา กล่าวถึงหมู่ไม้มีดอกบานสะพรั่งน่ารื่นรมย์ใจ สง่กลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วทุก
ทิศ,ในอปทาน กล่าวถึงกลิน่จันทน์ทำให้หอมฟุ้งได้ไกลมาก ดังคำท่ีพระผุสิตกัมมิย
เถระกล่าวว่า กายของข้าพเจ้ามีกลิ่นหอมฟุ้งไปเหมือนกล่ินจันทน์กลิ่นหอมที่ออกจาก
ร่างกายของข้าพเจ้าฟุ้งไป ๒๕๐ ช่ัวธนู,แม้ดอกมะลิซ้อนก็หอมไปได้ไกลเช่นกัน  (ขุ.อิ
ติ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๔๓๗,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๘๘๗/๗๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๒๘/๔๓๒,ขุ.
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๕๘/๓๗๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๘/๕๐๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๕๙/
๖๘๘) 

   อรรถกถาอธิบายไว้อีกว่า ต้นอุโลก  เป็นไมช้นิดหนึ่ง  เน้ือไม้สีาว  (ใช้ทำยาได้) 
เวลามีดอก ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปท่ัวทุกทิศ (ขุ.อิติ.อ.(บาลี)๖๘๕/๑๙๙) 

กลิ่นเหม็น : กลิ่นสาป,กลิ่นไม่ดี, ตรงข้ามกับหอม ดังคำมหาวิภังค์ว่า กระผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ
ได้เห็นมังคุลิเปรต กลิ่นเหม็น เพศหญิง ลอยในอากาศ,ในจูฬวรรค วินัยปิฎก ภิกษุ
ท้ังหลายเอาบาตรผึ่งแดดไว้ท้ังท่ียังมีน้ำบาตรมีกลิ่นเหม็น; ในคูถนรกเปตวัตถุ กล่าว
ไว้ว่า ทำไมหนอจึงปรากฏแต่อุจจาระ ปัสสาวะ  สิ่งสกปรกเหตุไฉน อุจจาระนี้จึงมี
กลิ่นเหม็นร้ายกาจ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๓๐/๒๓๖, วิ.จู.(ไทย)๗/๒๕๔/๒๑, ขุ.เปต.(ไทย)
๒๖/๗๒๒/๒๘๕) 

กลีบดอกบุณฑริก  : กลีบดอกบัวหลวงขาว, ส่วนของดอกบัวหลวงขาวท่ีเรียงหรือซ้อนกันเป็นชั้นๆ  
รอบเกสร  โดยปรกติเป็นแผ่นบางๆ, บัวหลวงขาว, บัวหลวงพันธ์ุดอกขาว เรียกว่า
บุณฑริก ลักษณะใบและรูปทรงของดอกเหมือนกับบัวปทุม    บัวหลวงสีขาวอาจ



 

๒๘๗ 
 

 

เรียกว่าปทุมชาติสีขาว เป็นพืชน้ำท่ีมีเหง้าฝั่งอยู่ในดินใต้น้ำ  รูปทรงดอกป้อมเมื่อตูม  
สีกลีบดอกเป็นสีขาว  ดอกใหญ่ กลีบดอกซ้อนเรียงตัวอัดกันแน่น  เมื่อบานจะมี
เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๖-๑๒  นิ้ว  ดอกกลีบซ้อนสามชั้น  เม่ือดอกบาน  กลีบดอก
อ้าสุด  มีดอกหอม  ผลเมลด็เป็นฝัก  เมล็ดอ่อนอร่อยมีรสหวานมัน  เมล็ดแก่ใช้ใส่
น้ำแข็งหวานเย็น    (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) ; มีข้อความที่พระเจ้า
กรุงสีพีตรัสถึงช่ือของอุมมาทันตี ผู้เป็นภรรยาของอภิปารกอำมาตย์  กับสุนันทสารถี
ว่า พ่อมหาจำเริญ    ช่ือของนางน้ี  มารดาและบิดาต้ังให้เหมาะสมดีจริง    เมื่อนาง
อุมมาทันตีมองดูเรา    ได้ทำให้เราคล้ายจะเป็นบ้า  ในคืนเดือนเพ็ญ    นางมีนัยน์ตา
ชะม้ายคล้ายตานางเน้ือทราย  ร่างกายมีผิวพรรณดุจกลีบดอกบุณฑริก  น่ังอยู่ใกล้
หน้าต่าง ในคืนน้ันเราได้เห็นนางนุ่งผ้าสีแดงดุจสีเท้านกพิราบแล้ว   สำคัญว่าดวง
จันทร์ขึ้น ๒ ดวง (ขุ.ชา.ปญฺญาส. ๒๘/๖๒/๑๒,๖๗/๑๒) 

กลีบปทุม  : กลีบดอกบัว,ส่วนของดอกบัวท่ีเรียงหรือซ้อนกันเป็นช้ันๆ  รอบเกสร  โดยปรกติเป็น
แผ่นบางๆ,  บัวพันธ์ุดอกสีชมพู  มีช่ือว่าปทุม, ปัทมา, โกกระนต(บัวแหลมชมพู)  
หรือโกกนุต  มีดอกขนาดใหญ่   ดอกตูมเป็นรูปไข่  ปลายเรียวสีชมพู กลีบดอก
ช้ันนอกมี  ๒ ช้ัน  กลีบรูปไข่มีขนาดเล็กเรยีงตัวกัน ๔-๕  ส่วนกลางของกลีบมีรูปร่าง
โค้งป่อง  ตรงกลางสีชมพูอมเขียว  โคนกลีบดอกสีขาวนวลมีกลีบดอกช้ันกลางและ
ช้ันในสีชมพูเข้ม  เรียงตัวกันเป็นช้ันประมาณ  ๑๓-๑๔  ช้ัน  กลีบดอกช้ันนอกและ
ช้ันในมีสีและรปูร่างคล้ายช้ันกลางแต่เล็กกว่ากลีบช้ันกลาง  กลีบดอกบัวปทุมชาติจะ
มีกลีบกว้าง  มีปลายเรียวแหลมโค้งงอเข้าด้านในมาก  และมีเส้นเรียงตัวเป็นระยะ
ตามแนวยาวอยู่บนกลีบดอก ; มีข้อความที่พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาว่า  
เทพธิดาผู้มีดวงตางดงามคล้ายกลีบปทุม ช้างพาหนะอันประเสริฐของเธอ   ประดับ
ประดาด้วยแก้วนานาประการ น่าพอใจ  มพีลัง    แคล่วคล่องว่องไว ท่องเที่ยวไปใน
อากาศได้   น้ีเป็นผลของทาน    ศีล    หรือการกราบไหว้ของเธอ  โปรดบอกผล
กรรมนั้นเถิด เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานเถระถาม จึงตอบว่าตนเองได้เห็น
พระเถระผู้สมบูรณ์ด้วยคุณผู้ได้ฌาน  ยินดีในฌาน  สงบ  จึงถวายอาสนะที่ปูด้วยผ้า  
โปรยปรายดอกไม้ไว้ ยังมีดอกปทุมเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่ง มีความเลื่อมใสแล้วจึงโปรย
กลีบปทุมรอบๆ  อาสนะ  เพราะผลแห่งกศุลกรรมน้ันจึงเกิดเป็นเทพธิดา  และมีมวล
เทพสักการะ    เคารพ    นอบน้อม    (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๑/๖,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๙/๘) 

กลีบเมฆ  : กลีบคือเป็นแผน่บางๆ,  เมฆคือไอน้ำท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ  
รวมกันเรียกว่า กลีบเมฆคอืไอน้ำท่ีรวมเรียงหรือซ้อนกันเป็นช้ันๆ อยู่ในอากาศ  
บางครั้งก็ใช้ในการเปรียบเทียบคน  เช่นใช้ว่าเขาหายลับไปไม่ได้พบอีก  เช่น  ต้ังแต่



 

๒๘๘ 
 

 

เขายืมเงินไปแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลย  (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒)  
; มีข้อความท่ีพระมหาโมคคลัลานเถระถามเทพธิดาว่า  เทพธิดาผู้ประดับองค์   ทรง
มาลัย  ทรงภูษาสวยงาม  วิมานตั่งทองคำของเธอช่างโอ่อ่า   ล่องลอยไปในที่ต่าง  ๆ    
ได้รวดเร็วสมใจปรารถนา  เธอเปล่งรัศมีสว่างไสว    ดังสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆ  
เพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นน้ี ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมาน
น้ี และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดแก่เธอ  เม่ือเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไร
ไว้ เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรศัมีกายสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่าง
น้ี  เทพธิดาจึงตอบปัญหาผลกรรมว่า  เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ ได้
ถวายต่ัง   แด่บรรดาภิกษุผู้เพ่ิงมาถึง ได้กราบไหว้    ประคองอัญชลี และถวายทาน
ตามกำลังทรัพย์ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑/๑, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๘/๓) 

กลีบเกสร  : ส่วนท่ีเรียงหรือซ้อนกนัเป็นช้ัน ๆ โดยปรกติเป็นแผ่นบางๆ ใช้เรียกของอ่ืนท่ีมีลักษณะ
เช่นนั้น เช่น กลีบตา กลีบผ้า กลีบเมฆ,  เกสรคือส่วนในของดอกไม้โดยมากเป็นเส้นๆ 
เช่น เกสรบัว, เรณูหรือผงเหลืองที่มีอยู่ในดอกไม้ ติดอยู่กับก้านเกสรก็ม ี  ติดกับเมล็ด
เกาะอยู่กับดอกก็มี, ส่วนสืบพันธ์ุของดอกไม้; (แบบ) ขนสร้อยคอสิงโต  เช่น  เกสร
สร้อยศอดังผ้ารัตกัมพล. เกสรทั้งห้า เกสรดอกไม้ ๕ ชนิด มีเกสรดอกพิกุล เกสรดอก
บุนนาค เกสรดอกสารภี เกสรดอกบัวหลวง เกสรดอกมะลิ.  กลีบเกสรจึงหมายถึง
ส่วนท่ีเรียงหรือซ้อนกันเป็นช้ันๆ ของส่วนในของดอกไม้ที่เป็นเส้นๆ  (พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) ; มีข้อความอธิบายว่า  ครั้งหน่ึงพระผู้มีพระภาคตรัสกับ
นางภัททาเทพธิดาว่า   เทพธิดาผู้ทรงปัญญา  เธอประดับมาลัยดอกมณฑารพซ่ึงมสีี
ต่างๆ ไว้ท่ีศีรษะ คือสีเขียว เหลือง ดำ หงสบาทและแดง  รายล้อมด้วยกลีบเกสร  ใน
เทพหมู่อ่ืนไม่มต้ีนไม้ชนิดน้ี  เพราะบุญอะไรเธอจึงได้เกิดในหมู่เทพช้ันไตรทศ   ซึ่ง
เทพธิดาได้กราบทูลว่า ตนเอง ได้จำอุโบสถศีลทุกวัน ๘ ค่ำ  ๑๔  ค่ำ  และ  ๑๕  ค่ำ 
แห่งปักษ์และตลอดปาฏิหาริยปักษ์  และแจกจ่ายทานด้วยความเคารพ  และถวาย
อาหารแก่ภิกษุผู้อนุเคราะห์เกื้อกูล  จึงได้มาเกิดในสวรรค์ช้ันนี้  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๒๐๖/๓๖,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๒๐๗/๓๖) 

กลืน :  อาการท่ีทําใหอ้าหารหรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในปากล่วงลําคอลงไป เช่นในจูฬวรรค
กล่าวถึงภิกษุรูปหน่ึงมีนิสัยเคี้ยวเอ้ือง สำรอกอาหารออกมาเคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปอีก ,
พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระเทวทัตเป็นผู้บริโภคปัจจัยดุจกลนืน้ำลาย ; โดยปริยายใช้
หมายถึงอาการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นน้ัน ก็ใช้ว่า กลืน ได้ในความหมายเช่นทําให้
หายหรือให้สญูไป ดังเช่นในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงปลาบางตัวเห็นแก่เหย่ือ กลืนกิน
เบ็ดที่เกี่ยวเหย่ือ หรือดังคำในมัชฌิมนิกายว่า ภูเขาน้ีกลืนกินฤษีเหล่าน้ี  )วิ.จู.(ไทย) 



 

๒๘๙ 
 

 

.(ไทย) ๑๒/๕๐๓/๕๔๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/ทย) ๗/๓๓๖/๑๘๑,ม.มู๒๗๓/๕๙,วิ.จู.(ไ๗/
ไทย) ๑๖/๑๕๘/๒๖๖๑๓๓/๑๗๑,สํ.นิ.( (  

กลืนกิน : อาการท่ีทําใหอ้าหารหรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในปากล่วงลําคอลงไป ดังคำในพรหมนิมันตนิก
สูตรตอนหนึ่งว่า เราทั้งหลายจักรู้จักประมาณในโภชนะ จักพิจารณาโดยแยบคายแล้ว
กลืนกินอาหาร; โดยปริยายใช้หมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น ก็ใช้ว่า 
กลืน ได้ในความหมายเช่นทําให้หายหรือให้สูญไป ดังเช่นในพฬิสสูตร นิทานสังยุต 
กล่าวถึงลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนเบ็ดเช่นปลาบางตัวเห็นแก่
เหย่ือ กลืนกินเบ็ดที่เกี่ยวเหย่ือ,  หรือดังคำในอิสิคิลสิูตรว่า ภูเขาน้ีกลืนกินฤษีเหล่าน้ี 
ภูเขานี้จึงปรากฏช่ือว่า อิสิคิลิ  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๐๓/๕๔๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๓/
๑๗๑, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๕๘/๒๖๖)  

กลุ่ม : คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ หรือกลุ่มก้อน  เช่นกลุ่มภิกษุฉพัพัคคีย์ กลุ่ม
ภิกษุสัตตรสวัคคีย์ กลุ่มพ่อค้า, ในวินัยปิฎก กล่าวถึงภิกษุบางกลุ่มพากันเข้าไปหาตา
เถนมิคลัณฑิกะเพ่ือให้ฆ่าตนเอง,ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ กล่าวถึงกลุ่มกัตติกโจร(หมู่
โจรเดือน๑๒),ในโภชนวรรค กล่าวถึงพ่อค้าเกวียนกลุ่มหน่ึงต้องการจะเดินทางจาก
กรุงราชคฤห์ไปถิ่นย้อนแสง,ในปายาสิสูตร กล่าวถึงนายกองเกวียนแยกกองเกวียนนี้
ออกเป็น ๒ กลุ่มคือ    แยกเป็นกลุ่มละ ๕๐๐ เลม่  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๒/๑๓๔,วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๖๕๒/๑๗๓,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๓๑/๓๘๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๐/๓๖๑) 

กลุ่มควัน : สิ่งที่เห็นเป็นควันขาวคล้ายหมอกลอยออกมาจากของที่กําลังไหม้ไฟ หรือจากการเผา
ไหม้, สิ่งท่ีมลีักษณะคล้ายคลึงเช่นน้ัน ; (วิทยา) แกส๊ท่ีมอีนุภาคละเอียดของของแข็ง
แขวนลอยอยู่ ดังเรื่องควันในโคธิกสูตรตอนหน่ึงว่า ก็สมัยน้ัน กลุม่ควันกลุ่มหมอ
กลอยไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ กลุ่มควันน้ี พระพุทธเจ้าตรัส
หมายถึงมาร ท่ีเรียกว่าเทวปุตตมารค้นหาวิญญาณของโคธิกกุลบุตร (สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๕๙/๒๐๗) 

กลุ่มชน : หมู่ชน,ประชาชน  ดังคำในมหาวิภังค์ว่า กลุ่มชนที่อยู่เฉพาะหน้าช่ือว่าได้เห็น กลุ่มชน
ท่ีอยู่ลับหลังช่ือว่าได้ยิน, ในภิกขุนีวิภังค์อธิบายว่า ท่ีช่ือว่ากลุ่มชน ความว่า กลุ่มชน
ปกครองในถิ่นใด ต้องบอกกลุ่มชนในถิน่น้ัน, หรือดังคำในทัททรชาดกท่ีนาค
มหาทัททรโพธิสัตว์กล่าวไว้ว่า สถานที่นั้น เขาเมื่ออยู่ในกลุ่มชนท่ีไม่มีใครรู้จักเลย ไม่
ควรมีมานะ(วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๓๗/๔๖๘, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๖๘๔/๓๒,ขุ.ชา.จตุกฺก.
(ไทย)๒๗/๑๓/๑๕๙)   

กลุ่มด้าย : ม้วนก้อนด้าย,ก้อนท่ีถูกม้วนไว้ ดังคำท่ีอชิตเกสกัมพลมคีวามเห็นว่าสัตว์จะทำที่สุด
แห่งทุกข์ได้เอง พวกคนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วก็จักทำที่สุดทุกข์



 

๒๙๐ 
 

 

ได้เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่ถูกขว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เอง, ในกายคตาสติสูตร 
กล่าวถึงการใช้กลุ่มด้ายมาเปรียบเทียบการเจริญกายคตาสติ โดยให้เจริญกายคตาสติ
ให้มาก จะทำมารไม่ได้ช่อง เหมือนบุรุษโยนกลุ่มด้ายเบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบที่
ทำด้วยไม้แก่นล้วน; เปรียบตัณหาที่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ปกคลุมโลกนี้ไว้ดังกลุ่ม
ด้ายที่ยุ่งเหยิง ดังคำในตัณหาสูตรว่า ตัณหา ...เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อโลกนี้  ซึ่งยุ่ง
เหมือนกลุ่มด้ายอันยุ่งเหยิง, คำว่าตัณหาในที่นี้หมายถงึตัณหาวิจริต ๑๐๘ ซ่ึงมี
อธิบายว่า ตัณหาวิจริต  ๑๘  อันอาศัยเบญจขันธ์ภายใน ตัณหาวิจริต  ๑๘  อันอาศัย
เบญจขันธ์ภายนอกรวมเป็น  ๓๖  คูณด้วยกาล  ๓  คอื ปัจจุบัน  อดีต  อนาคต  
เท่ากับ  ๑๐๘,แม้นันทกเปตวัตถุกล่าวถึงเหตุท่ีตนเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าผลบุญผลบาป
ไม่มีทำให้ตนต้องมาเกิดเป็นเปรต เพราะมีความเฃ่ือว่า กลุ่มด้ายที่ถูกขว้างไป กลุ่ม
ด้ายน้ันย่อมคลายกลิ้งไปได้ ฉันใด  ถงึชีวะนั้นก็ฉันน้ันเหมือนกัน ย่อมแหวกหนี
ออกไปจากร่างได้, (ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๘/๕๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๙, ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๑๕๗/๒๐๔, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๙/๓๑๑) ขุ.
เปต.(ไทย)๒๖/๖๘๖-๒๘๐,) 

กลุ่มหมอก : ละอองน้ำขนาดเล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ํา ลอย
อยู่ในอากาศ, ในท่ีน้ีหมายถึงกลุ่มควันท่ีเกิดจากมาร ดังเรื่องควันในโคธิกสูตรตอน
หนึ่งว่า ก็สมัยน้ันกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตก ทิศเหนอื 
ทิศใต้ กลุ่มควันน้ี พระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงมาร ท่ีเรียกว่าเทวปุตตมารค้นหา
วิญญาณของโคธิกกุลบุตร,ในวักกลิสูตร ขันธวารวรรคกล่าวถึงมารแปลงเป็นกลุ่ม
หมอกมาหาวิญญาณ(ปฏิสนธิจิต) ของพระวักกลิเหมือนกัน แต่ก็หาไม่พบ เพราะ
วักกลิกุลบุตรไม่มีวิญญาณสถติอยู่ ปรินิพพานแล้ว;ในโกกาลิกสูตร สุตตนิบาต
กล่าวถึงนรกไว้ว่า นายนิรยบาลเอาข่ายเหล็กพันสัตว์นรก แล้วทุบด้วยฆ้อนเหล็กในที่
น้ัน  ๆ  สัตว์นรกทั้งหลายเข้าไปสู่นรกหมอกควันท่ีมืดทึบ ซ่ึงปกคลุมอบอวลไปทั่วดุจ
กลุ่มหมอก (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕๙/๒๐๗, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖๗/๑๘๓, ข.ุสุ.(ไทย)๒๕/
๖๗๕/๖๖๑) 

กลุ้มรุม : ประดังห้อมล้อมเข้ามา,เข้าครอบงำ ดังคำในภยเภรวสูตร มูลปัณณาสก์ที่กล่าวถึง
สมณะถูกถีนมทิธะกลุ้มรุมแลว้    เข้าอาศยัเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่า
ทึบ  ย่อมประสบความกลัวและความขลาด, ใช้ในความหมายแห่งความเสื่อม ดังคำ
ในสมาปัตติสูตร ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า เมื่อใด ศรัทธาเสื่อมหายไป ความไม่
มีศรัทธากลุ้มรมุอยู่    เม่ือนั้น อกุศลธรรมก็เข้ามาได้, กลุ้มรุมส่วนมากใช้จิต ดังคำใน
สันธสูตรเอกาทสกนิบาต อังคุตตรนิบาตว่า จิตของอริยสาวกน้ันย่อมไม่ถูกราคะกลุ้ม



 

๒๙๑ 
 

 

รุม ไม่ถกูโทสะกลุ้มรุมไมถู่กโมหะกลุ้มรุม สมัยน้ัน จิตของอริยสาวกน้ันย่อมปรารภ
ตถาคตดำเนินไปตรงทีเดียว,ความกลุ้มรุมเกิดขึ้นได้เพราะอนุสัย ดังคำในวิภังค์ท่ีพระ
สกวาทีถามว่า ความกลุ้มรมุเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไร พระปรวาทีตอบว่า เกิดขึ้น
เพราะอาศัยอนุสัย (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๙/๓๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖/๘, องฺ.ทสก. 
(ไทย) ๒๔/๔๐๓,๒๔/๑๑/๔๑๑,๒๔/๑๒/๔๑๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๖๘/๑๔๑) 

กวฬิงการาหาร : อาหารคือคำข้าว, อาหารท่ีจะต้องทำให้เป็นคำๆ ไปแล้วกลืนกิน; ข้อ ๑ ในอาหาร 
๔ อย่าง  ได้แก่ (๑) กวฬิงการาหาร (อาหารคือคำข้าว) ท้ังหยาบและละเอียด  (๒) 
ผัสสาหาร (อาหารคือผัสสะ)  (๓) มโนสญัเจตนาหาร     (อาหารคือมโนสัญเจตนา)  
(๔)    วิญญาณาหาร  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๖,สํ.
นิ.(ไทย)๑๖/๑๑/๑๗,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๘๕/๖๓๗) ; ข้าวสกุ    ขนมสด    ขนมแห้ง    
ปลา เน้ือ  นมสด    นมส้ม  เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย หรือรูปแม้อ่ืน  มีอยู่  
ท่ีพึงกินทางปาก  ขบเคี้ยว  กลืนกิน  อ่ิมท้อง ซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่
น้ันๆ    ดำรงชีพอยู่ได้    รปูน้ีช่ือว่าเป็นกวฬิงการาหาร  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๔๕/
๒๐๕) 

กวฬิงการาหารท่ีเปน็ภายนอก : อาหารท่ีจะต้องทำให้เป็นคำๆ ไปแล้วกลืนกินที่อยู่ภายนอก, จัดอยู่
ในอาหาร  ๔  ท่ีควรกำหนดรู้  ได้แก่ (๑) กวฬิงการาหาร (อาหารคือคำข้าว)    ท้ัง
หยาบและละเอียด  (๒)    ผัสสาหาร (อาหารคือผัสสะ)  (๓)    มโนสญัเจตนาหาร 
(อาหารคือมโนสัญเจตนา)  (๔) วิญญาณาหาร  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๗, ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๑/๑๗,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๘๕/๖๓๗) ; ข้าวสุก    
ขนมสด    ขนมแห้ง    ปลา    เน้ือ    นมสด    นมส้ม    เนยใส    เนยข้น    น้ำมัน 
น้ำผึ้ง    น้ำอ้อย    หรือรูปแม้อ่ืน    มีอยู่    ท่ีพึงกินทางปาก    ขบเคีย้ว    กลืนกิน    
อ่ิมท้อง ซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานทีน่ั้นๆ    ดำรงชีพอยู่ได้    รูปนี้ช่ือว่า
เป็นกวฬิงการาหาร  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๔๕/๒๐๕)  กวฬิงการาหารที่เป็นภายนอก  
จึงเป็นปัจจัยแก่กายภายนอกและกายภายใน  เพราะไปบำรุงเลี้ยงร่างกายให้
เจริญเติบโต  (อภิ.ป. ๔๒/๓๕๑/๒๐๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๕๑/๒๐๒) 

กวฬิงการาหารท่ีเปน็ภายนอกตน : อาหารที่จะต้องทำให้เป็นคำๆ ไปแล้วกลืนกินท่ีอยู่ภายนอก
ร่างกาย, จัดอยู่ในอาหาร  ๔  ท่ีควรกำหนดรู้  ได้แก ่(๑) กวฬิงการาหาร (อาหารคือ
คำข้าว)    ท้ังหยาบและละเอียด  (๒) ผัสสาหาร (อาหารคือผัสสะ)  (๓) มโน
สัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา)  (๔) วิญญาณาหาร  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๑/๒๘๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๑/๑๗,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๙๘๕/๖๓๗) ; ข้าวสุก    ขนมสด    ขนมแห้ง    ปลา    เน้ือ    นมสด    นมสม้    



 

๒๙๒ 
 

 

เนยใส    เนยข้น    น้ำมัน น้ำผึ้ง    น้ำอ้อย    หรือรูปแม้อ่ืน    มีอยู่    ท่ีพึงกินทาง
ปาก ขบเคี้ยว กลืนกิน    อ่ิมท้อง ซ่ึงมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่นัน้ๆ    ดำรง
ชีพอยู่ได้    รูปน้ีช่ือว่าเป็นกวฬิงการาหาร  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๔๕/๒๐๕)  กวฬิงกา
ราหารท่ีเป็นภายนอก  จึงเป็นปัจจัยแก่กายภายนอกและกายภายใน  เพราะไปบำรุง
เลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโต   (อภิ.ป. ๔๐/๔๗/๖๑๐) 

กวฬิงการาหารท่ีเปน็ภายในตน : อาหารท่ีจะต้องทำให้เป็นคำๆ ไปแล้วกลืนกินท่ีอยู่ภายในร่างกาย  ; 
จัดอยู่ในอาหาร  ๔  ท่ีควรกำหนดรู้  ได้แก่ (๑) กวฬิงการาหาร (อาหารคือคำข้าว) 
ท้ังหยาบและละเอียด  (๒) ผัสสาหาร (อาหารคือผัสสะ)  (๓) มโนสญัเจตนาหาร 
(อาหารคือมโนสัญเจตนา)  (๔) วิญญาณาหาร (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๗, ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๑/๑๗,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๘๕/๖๓๗) ; ข้าวสุก  
ขนมสด  ขนมแห้ง  ปลา เน้ือ นมสด นมสม้  เนยใส เนยข้น น้ำมัน นำ้ผึ้ง  น้ำอ้อย 
หรือรูปแม้อ่ืน    มีอยู่  ท่ีพึงกินทางปาก ขบเคี้ยว  กลืนกิน อ่ิมท้อง ซึ่งมีโอชาเป็นเหตุ
ให้สัตว์ในสถานที่นั้นๆ  ดำรงชีพอยู่ได้    รูปน้ีช่ือว่าเป็นกวฬิงการาหาร  (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๖๔๕/๒๐๕) ; กวฬิงการาหารที่เป็นภายในตน จึงหมายถึงอาหารคือสิ่งที่
บุคคลกลืนกินเข้าไปทางปาก เช่นคำข้าวและสิ่งที่ต้องกิน ด่ืม ลิ้มอย่างอ่ืน ๆ เมื่อ
บุคคลบริโภคอาหารเข้าไปแล้ว อาหารย่อมนำผลมา ๓ ประการ คือ บรรเทาความหิว
เก่า ป้องกันความหิวใหม่ ทำให้ร่างกายมีกำลังสามารถประกอบกิจการงานอันเป็น
หน้าท่ีของตนได้ ท้ังทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  (อภิ.ป. ๔๐/๔๓/๖๐๘) 

กวฬิงการาหารท่ีมีจิตเปน็สมุฏฐาน :  อาหารท่ีเรากินเข้าไปเป็นคำ ๆ แล้วย่อยเป็นโอชา นำไปเล้ียง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เรียกว่ารูปอาหาร อาหารมื้อหนึ่งๆ จะช่วยหล่อเลี้ยงร่างกาย
ได้ถึง ๗ วัน เช่นผู้ท่ีเข้านิโรธสมาบัติในมนุษยภูมิ จะอยู่ได้โดยไม่ต้องรับประทาน
อาหารเลย สว่นนามอาหาร ม ี ๓ อย่างคือ ผัสสาหาร มโนสญัเจตนาหาร และ
วิญญาณาหาร ซึ่งทำให้เกิดผลธรรมของตน ๆ ตามมา เช่น ผัสสะเจตสิกนำมาซึ่ง
เวทนาเจตสิก วิญญาณ นำมาซึ่งรูป-นามเป็นต้น  จิตคอืธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ หรือ
ธรรมชาติท่ีทำหน้าท่ี เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รูร้ส รู้สึกต่อการสัมผสัถูกต้องทางกาย และ
รู้สึกนึกคิดทางใจ เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติฝ่ายนามธรรม ท่ีเกิดขึน้ ต้ังอยู่ แล้ว
ก็ดับไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิดขึ้น ต้ังอยู่ และดับไป
ตามกฎของธรรมชาติ       สถานที่เกิดของจิตมีอยู่ด้วยกัน ๖ แห่ง คือ  ตาทำหน้าท่ี
เห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณ  หูทำหน้าท่ีได้ยินเรียกว่าโสตวิญญาณ  จมกูทำหน้าท่ีดม
กลิ่นเรียกว่าฆานวิญญาณ  ลิ้นทำหน้าท่ีรู้รสที่ปรากฏทางลิ้น  เรียกว่าชิวหาวิญญาณ  
กายทำหน้าท่ีรับความรู้สึกสัมผัสท่ีมาถกูต้อง  เรียกว่ากายวิญญาณ  และใจทำหน้าที่



 

๒๙๓ 
 

 

รู้สึกนึกคิด  เรียกว่ามโนวิญญาณ ; กวฬิงการาหารที่มีจิตเป็นสมุฏฐานจึงหมายถึง
อาหารคือคำข้าวที่เกิดขึ้นตามอำนาจของจิตที่เป็นสมุฏฐาน  (อภิ.ป.๔๒/๒๒๒/๑๒๗,
อภิ.ป. ๔๓/๒๒๒/๑๒๗) 

กวัดแกว่ง : หว่ันไหว, ไม่อยู่ท่ี เช่น จิตกวัดแกว่ง ดังคำในคัมภีร์ธรรมบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่
พระเมฆิยเถระว่า  จิตที่ด้ินรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก, ในสัจจกถาแห่ง
ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงจิตกวัดแกว่งเศร้าหมอง จิตภาวนาย่อมเคลื่อน, บุคคลผูมี้จิต
กวัดเกว่งจัดเป็นบุคคคลผู้ประมาณได้ง่าย (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๓/๓๕, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗/
๔๒๗, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๑๘/๑๗๘) 

  อรรถกถากล่าวว่ากวัดแกว่ง หมายถึงหว่ันไหว ไม่อาจจะต้ังม่ันอยู่ในอารมณ์เดียว
ได้นานดุจทารกไม่อาจทรงตัวอยู่ในอิริยาบถเดียวได้นาน (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๓๓/๒๑๕),   

  คำว่า กวัดเกว่ง หมายถึงจับด้ามวัตถุให้ปลายต้ังขึ้นแล้วปัดไปมา เช่น กวัดแกว่ง
อาวุธ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

กวาง : ช่ือสัตว์เคี้ยวเอ้ืองหลายชนิด  ในวงศ ์Cervedae เป็นสัตว์กีบคู่  ลำตัวเพรียว คอและ
ขายาว หางสั้น  ตัวเมียเล็กกว่าตัวผู้ มีท้ังชนิดมีเขาและไม่มีเขา  ในเพศเดียวกันหรือ
ต่างเพศ เช่น กวางป่า (Cervus  unicolor), กวางแขม, กวางขุก (ถิ่น-ปักษ์ใต้), กวาง
เดินดง ช่ือวิธีรำท่าหน่ึงอยู่ในลำดับว่า นาคาม้วนหาง กวางเดินดง  หงส์ลีลา, (ฟ้อน); 
ช่ือกลบทอย่างหน่ึง เช่น อกเอ๋ยอกประหลาดจริงท่ีน่ิงเฉย  โอ้เอ๋ยผิดคิดไม่เห็นจะเป็น
เลย เสียดายเอ๋ยท่ีพ่ีเคยสงวนงาม, (กลบท),  กวางทราย ; ช่ือปลางัวบางชนิดในวงศ์ 
Tri-zcanthidae, Monacanthidae และ Balistidea (พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒)  ; มีข้อความที่กวางโพธิสัตว์แสร้งกล่าวกับต้นไม้กระทบ
นายพรานว่าน่ีไม้มะรื่น    การท่ีท่านปล่อยผลมะรื่นให้หล่นกลิ้งมานั้น  กวางรู้แล้ว    
เราจะไปยังไม้มะรื่นต้นอ่ืน   เราไม่ชอบใจผลของท่าน(ขุ.ชา.เอกก. ๒๗/๒๑/๙,ขุ.ชา. 
อสีติ. ๒๘/๒๖๗/๑๒๙,ขุ.ชา. อสีติ. ๒๘/๕๓๖/๑๓๔,ขุ.ชา.ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๖๔/
๕๐๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๗/๖) 

กวางทอง : ช่ือสัตว์เคี้ยวเอ้ือง กีบคู่ ลำตัวเพรียว คอและขายาว หางสั้น มีท้ังชนิดมีเขาและไม่มี
เขา ในท่ีน้ีหมายถึงพญากวาง ตัวมีเท้าดุจทองคำ ในสุวัณณมิคชาดก กล่าวถึงพญา
เน้ือผู้มีเท้าดุจทองคำติดบ่วงนายพรานแล้วพยายามดิ้นให้หลุด,ในอปทาน หมายถึง
กวางตัวสีทอง ดังคำที่พระนิมิตตสัญญกเถระ กล่าวอดีตชาติของตนว่าตนเคยอาศัย
อยู่ในอาศรมใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นกวางทองกำลังเดินอยู่ในป่าจึงทำจิตให้
เลื่อมใส(ช่ืนชม)ในกวางทองแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญท่ีสุดในโลก (ขุ.ชา.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๗/๕๐/๒๐๘, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๔๘๗) 



 

๒๙๔ 
 

 

กว้างขวาง : แผ่ออกไปมาก, ใหญ่โต  เช่นมีเน้ือท่ีกว้างขวาง ดังเช่นคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวว่า 
กรุงเวสาลีเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ มีอาณาเขตกว้างขวางพลเมืองมาก,ในมหาปรินิพพาน
สูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่มารว่า เราจะยังไม่ปรินิพพาน ตราบเท่าท่ีพรหมจรรย์ของ
เรายังไม่บริบูรณ์ กว้างขวาง,ในภูมิจาลสูตร กล่าวถึง พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาค
เจริญแพร่หลายกว้างขวาง รู้กัน, ในปวารณาสูตร พระพทุธเจ้าตรัสชมพระสารีบุตรว่า
เป็นบัณฑิต มีปัญญามาก มีปัญญากว้างขวาง, ในจตุทวารชาดก รุกขเทวดากล่าวถึง
ความอยากที่แผ่ซ่านไป กว้างขวางย่ิงนักให้เต็มได้ยากโดยมาก; เผื่อแผ่ เช่น มีน้ําใจ
กว้างขวาง ในมหาวิภังค์ กล่าวถึงพระสมณะเช้ือสายศากยบุตรท่ีอยู่ในป่าเช่นนี้ มี
อัธยาศัยกว้างขวาง (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๖๙/๒๙๑,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๒๖/๑๗๙,ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๒๑๕/๓๑๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๐/๓๗๕, ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๖/๓๒๑) 

กว้างใหญ่ : แผ่ออกไปไกล,กว้างขวางมาก หมายถึงกว้างใหญ่ไพศาล ในมหาวรรค กล่าวถึงกรุง
พาราณสี มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพรหมทัต ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งค่ัง ... มีกำลังพล
มาก    มีพาหนะมาก มีอาณาจักรกว้างใหญ่,ในทีฆนิกาย กูฏทันตสูตร กล่าวถึงพระ
เจ้ามหาวิชิตราชทรงเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก  มีโภคะมาก...ครอบครองดินแดนที่
กว้างใหญ่,ในมชัฌิมปัณณาสก์ พระอุบาลีกล่าวว่าตนเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้
สงบแล้ว มีพระปัญญากว้างใหญ่เสมอด้วยแผ่นดิน,ในปุฏภัตตชาดก กล่าวถึงโลกกว้าง
ใหญ ่ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๘/๓๔๓,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๓๖/๑๓๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๖/๗๔,ขุ.
ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๔๖/๑๐๓) 

กวิสูตร : พระสูตรว่าด้วยกวี    ; มีข้อความอธิบายสรุปว่า  เทวดาได้เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้า
ว่า  อะไรเป็นต้นเหตุของคาถา  อะไรเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้น  คาถา
อาศัยอะไร  อะไรเป็นท่ีอาศัยของคาถา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ฉันท์เป็น
ต้นเหตุของคาถา  อักขระเปน็เคร่ืองปรากฏของคาถาเหล่านั้นคาถาอาศัยช่ือ กวีเป็น
ท่ีอาศัยของคาถา   ; มีข้อความอธิบายสรุปว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า กวีมี  ๔ จำพวก    คือ (๑) จินตากวี (๒) สุตกวี (๓) อัตถกวี  (๔) ปฏิภาณกวี  
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๖๐/๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๑/๓๔๔) 

กวี : ผู้รู้ผู้เช่ียวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน  ;มีข้อความอธิบายสรุปว่า  เทวดาได้
เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า  อะไรเป็นต้นเหตุของคาถา  อะไรเป็นเคร่ืองปรากฏ
ของคาถาเหล่านั้น  คาถาอาศัยอะไร  อะไรเป็นท่ีอาศัยของคาถา พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า  ฉันท์เป็นต้นเหตุของคาถา  อักขระเป็นเคร่ืองปรากฏของคาถาเหล่าน้ัน
คาถาอาศัยช่ือ กวีเป็นท่ีอาศัยของคาถา   ; มีข้อความอธิบายสรุปว่า พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า กวีมี ๔ จำพวก    คือ (๑) จินตากวี (๒) สุตกวี (๓) อัตถกวี  



 

๒๙๕ 
 

 

(๔) ปฏิภาณกวี  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๖๐/๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๑/๓๔๔)  ; คมัภีร์
อรรถกถาอธิบายว่า  จินตากวี  คือผู้รู้เช่ียวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน  ตาม
แนวความคิดของตน  สุตกวีคือผู้เช่ียวชาญในศลิปะการประพันธ์ตามท่ีได้ฟังมา อัต
ถกวีคือผู้เช่ียวชาญในศิลปะการประพันธ์  โดยอาศัยความหมายสั้นๆ แลว้ขยายความ
ให้พิสดาร ปฏิภาณกวีคือ  ผู้เช่ียวชาญในศิลปะการประพันธ์โดยใช้ปฏิภาณของตน  
ในลักษณะแต่งกลอนสดเหมือนพระวังคีสเถระ    )ก.อองฺ.จตุกฺ  . ๒ /๒๓๑/๔๔๐-๒๒๑( ; 
กวีจำแนกเป็น ๔   คือ  (๑) จินตกวี แต่งโดยความคิด  (๒) สุตกวี แต่งโดยได้ฟังมา 
(๓) อรรถกวี แต่งตามความจริง  (๔) ปฏิภาณกวี แต่งกลอนสด. กวีนิพนธ์ คำ
ประพันธ์ท่ีกวีแต่ง. (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

กษัตราธิราช : พระราชาผู้ย่ิงใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งหลาย  ; ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
พระอานนท์ว่า  อานนท์    เรื่องเคยมีมาแล้ว    ได้มีกษัตราธิราชพระนามว่ามหา
สุทัสสนะผู้ได้รบัมูรธาภิเษกแล้วทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมทุรท้ังสี่เป็นขอบเขต    
ทรงได้รับชัยชนะ มีพระราชอาณาจักรมั่นคง    กรุงกุสนิาราน้ีมีนามว่ากุสาวดี    ได้
เป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ    ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว  
๑๒ โยชน์  ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้าง    ๗ โยชน์    กรุงกุสาวดีเป็นราชธานีที่
เจริญรุ่งเรือง  มีประชากรมาก มีพลเมืองหนาแน่น  เศรษฐกิจดี    เหมือนกับกรุง
อาฬกมันทาซึ่งเป็นราชธานีของทวยเทพท่ีเจริญรุ่งเรือง  มีประชากรมาก มียักษ์
หนาแน่น    เศรษฐกิจดี (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๔/๒๑๕, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๐๐/๒๓๔,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๑๑/๒๔๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๓/๖๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๕/๖๓,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๙๐/๖๖, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๗/๒๕๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๖/๓๐๒,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๓๕/๑๗๑,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒/๑๕๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗/๔๔๐, องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๓๔/๒๑๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๕/๒๑๘,ขุ.เถร. วีสติ. ๒๖/๘๒๓/
๔๗๗) 

กษัตราธิราชทัง้ ๒ พระองค์ :  พระราชาผู้ย่ิงใหญ่กว่ากษัตรย์ิท้ังหลาย  ๒  พระองค์,  ในที่น้ีเป็น
ความหมายของสัสสตทิฏฐิ  (ความเห็นว่าเที่ยง)  และอุจเฉททิฏฐ ิ  (ความเห็นว่าขาด
สูญ)  (ขุ.ธ.อ. ๒/๒๙๔/๓๓๓) ; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  
บุคคลฆ่ามารดา  ฆ่าบิดา   ฆา่กษัตราธิราชท้ัง    ๒    พระองค์ได้ ฆ่าชาวแว่นแคว้น  
พร้อมเจ้าพนักงานแล้วดำเนินชีวิตเป็นพราหมณ์อยู่อย่างไร้ทุกข์  บุคคลฆ่ามารดา ฆ่า
บิดา  ฆ่ากษัตราธิราชทั้ง ๒  พระองค์ได้ ทำลายทางเสือผ่านที่ ๕ ได้ ดำเนินชีวิตเป็น
พราหมณ์อยู่อย่างไร้ทุกข์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๙๔/๑๒๔) 



 

๒๙๖ 
 

 

กษัตริย์ : พระเจ้าแผ่นดิน, ใช้เต็มว่า พระมหากษัตริย์, คนในวรรณะแห่งสังคมฮินดู ซึ่งมีอยู่  ๔  
วรรณะ  ได้แก่  วรรณะกษัตริย์  วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย์  และวรรณะศูทร, 
ผู้ป้องกันภัย,ชาตินักรบ; แท้ไม่มีอ่ืนปน เช่น ทองเน้ือกษัตริย์   ,เรียกรูปพรรณท่ีทำด้วย
โลหะมีราคา    เช่น  ถ้าทำด้วยเงิน  ทอง  นาก  สลับกัน  เรียกว่าสามกษัตริย์, 

 กษัตริยชาติ ชาติกษัตริย์ เช่น รู้แน่ว่าเป็นกษัตริยชาติ, (พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒)  ; ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า    “อัมพัฏฐะ    
แม้นางนกไส้ยังพูดได้ตามปรารถนาในรังของตน    กรุงกบิลพัสด์ุเป็นถิ่นของพวก
ศากยะ ท่านอัมพัฏฐะ ไม่น่าจะกินแหนงแคลงใจเพราะเร่ืองเล็กน้อยเพียงเท่านี้”  เขา
กล่าวว่า  “ท่านพระโคดม วรรณะ    ๔    เหล่าน้ี    คอืกษัตริย์ พราหมณ์  แพศย์ 
และศูทร ในวรรณะทั้ง ๔ น้ี    แท้จริงแลว้ ๓ วรรณะ คือกษัตริย์ แพศย์  และศูทร 
เป็นคนบำเรอของพราหมณ์  การท่ีคนชาติศากยะซึ่งเป็นคนดุร้าย หยาบช้า วู่วาม    
พูดพล่าม    เป็นคนรับใช้    ไม่ยอมสักการะ    เคารพ    นับถือ    บูชานอบน้อม
พวกพราหมณ์    เป็นการไมเ่หมาะไม่ควรเลย”  (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖๖/๙๒,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๖/๑๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๖๐/๔๒, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๘/๑๖๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๐/๓๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๒๓/๑๕๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔/๑๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๔๕/
๓๓๘,สํ.ข. ๑๗/๒/๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๒/๒๘๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๙/๘๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๓/๒๘๘,องฺ.สตฺตก. ๒๓/๑๙/๒๕๐,ข.ุวิ.(ไทย)๒๖/๒๑๘/๒๐๓, ขุ.
ชา.จตุกฺก. ๒๗/๖๘/๒๑๒,ข.ุมหา. ๒๙/๑/๓,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒/๘๗,ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๕/๕๕๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๓๒/๘๑) 

กษัตริย์ ๖ พระองค์ :  กษัตริย์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระราชาทิสัมบดี  จำนวน  ๖  พระองค์  คือ  
(๑) พระเจ้าสตัตภู  (๒) พระเจ้าพรหมทัต  (๓) พระเจ้าเวสสภู  (๔) พระเจ้าภรตะ  
(๕-๖) พระเจ้าธตรฐ ๒ พระองค์  ทุกพระองค์เป็นพระกนิฏฐภาดาของพระเจ้าเรณุ 
เป็นพระราชโอรสของพระราชาทิสัมบดี  แต่คนละพระมารดา  ภายหลังพระราชา
ทิสัมบดีสวรรคตแล้ว พระเจ้าเรณุได้ขึ้นครองราชย์  ก่อนพระราชาทิสัมบดีจะ
สวรรคต  มหาโควินทพราหมณ์กลัวพระเจ้าเรณุจะปลงพระชนม์พ่ีน้องกันเอง  จึงเข้า
ไปหากษัตริย์ท้ัง  ๖  พระองค์แล้วบอกอุบายเพ่ือเข้าไปหาพระเจ้าเรณุ  เพ่ือบอกว่า
เมื่อพระบิดาสวรรคต  พระเจ้าเรณุต้องได้ขึ้นครองราชย์แน่นอน  เมื่อพระเจ้าเรณุมี
ความสุข  พวกตนก็มีความสุขด้วย  และขอให้พระเจ้าเรณุแบ่งราชสมบัติให้บ้าง  
พระเจ้าเรณุก็ทรงยินดีเพราะเป็นพ่ีน้องที่สนิทสนมรักใคร่กันมาก  ภายหลงัเม่ือขึ้น
ครองราชย์ก็ได้ให้ท่าน(มหา)โควินทะแบ่งราชสมบัติ  โดยมหาโควินทพราหมณ์แบ่ง
มหาปฐพีน้ีซึ่งทางทิศเหนือผายออกและทางทิศใต้สอบเขา้เหมือนส่วนหน้าของเกวียน 



 

๒๙๗ 
 

 

ให้เป็นส่วนแบ่งอย่างดี  ๗  ส่วนเท่า  ๆ    กัน สถาปนารัฐ(อาณาจักร)ท้ังหมดให้มี
ลักษณะเหมือนส่วนหน้าของเกวียน  ในเน้ือท่ีเหล่านั้น ชนบท(มหาอาณาจักร)ของ
พระเจ้าเรณุอยู่ตรงกลางรัฐทั้งหมดน้ัน โดยมหาโควินทพราหมณ์ได้ให้สร้างเมืองหลวง
เหล่าน้ีไว้    คือ  (๑) กรุงทันตปุระ เมืองหลวงของรัฐกาลิงคะ  มีพระเจ้าสัตตภู
ครองราชย์   (๒) กรุงโปตนะ เมืองหลวงของรัฐอัสสกะ  มีพระเจ้าพรหมทัต
ครองราชย์  (๓) กรุงมาหิสสติ เมืองหลวงของรัฐอวันตี มีพระเจ้าเวสสภูครองราชย ์ 
(๔) กรุงโรรุกะ  เมืองหลวงของรัฐโสวีรานะ  มีพระเจ้าภรตะครองราชย์  (๕) กรุงมิถิ
ลา  เมืองหลวงของรัฐวิเทหะ  มีพระเจ้าเรณุครองราชย์  ๖. กรุงจัมปา  เมืองหลวง
ของรัฐอังคะ   มีพระเจ้าธตรฐครองราชย์  (๗) กรุงพาราณสี  เมืองหลวงของรัฐกาสี  
มีพระเจ้าธตรฐครองราชย์  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๐/๓๐๖)    

กษัตริย์, ชุมนมุ,ตระกูล : ชุมนุมกษัตริย์, ท่ีประชุมพระเจ้าแผ่นดิน, ตระกูลพระเจ้าแผ่นดิน, เช้ือสาย
พระเจ้าแผ่นดิน, เช้ือพระวงศ์พระเจ้าแผ่นดิน ; เป็นบริษัทหนึ่ง ในบรรดาบริษัท ๘   
ดังเช่นข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่า บริษัท  ๘ คือ (๑) ขัตติย
บริษัท (ชุมนุมกษัตริย์)  (๒) พราหมณบริษัท (ชุมนุมพราหมณ์)  (๓) คหบดีบริษัท    
(ชุมนุมคหบดี)  (๔) สมณบริษัท  (ชุมนุมสมณะ)  (๕)  จาตุมหาราชบริษัท    (ชุมนุม
เทพช้ันจาตุมหาราช)  (๖) ดาวดึงสบริษัท (ชุมนุมเทพช้ันดาวดึงส์) (๗) มารบริษัท 
(ชุมนุมมาร)  (๘) พรหมบริษัท    (ชุมนมุพรหม) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๒/๑๑๘) ; คนใน
วรรณะแห่งสังคมฮินดู ซึ่งมีอยู่  ๔  วรรณะ  ได้แก่  วรรณะกษัตริย์  วรรณะพราหมณ์  
วรรณะแพศย์  และวรรณะศูทร, ผู้ป้องกันภัย,ชาตินักรบ นของพระเจ้าแผ่นดิ  
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

กษัตริย์, นาง  : กษัตริย์ผู้หญิง, ญิงเจ้าห  ;  ดังเช่นข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “โปฏฐปาทะ    
เปรียบ เหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างน้ีว่า    ‘เราปรารถนารัก ใคร่
หญิงงามแห่งชนบทน้ี’    คนจะถามเขาว่า ‘พ่อคุณ    เธอรู้จัก หญิงคนน้ันหรอืว่าเป็น
นางกษัตริย์ นางพราหมณี  นางแพศย์หรือ นางศูทร’ เมื่อถูกถามอย่างน้ีเขาจะตอบ
ว่า    ‘ไม่รู้จัก’ จะถูกถามต่อไปว่า    ‘เธอรู้จักหญิงคนน้ันหรือว่ามีช่ือ ตระกูล    สูง  
ต่ำ สันทัด ดำ คล้ำ  หรือผิวเหลือง อยู่ในหมู่บ้าน นิคม หรือเมืองโน้น’    เมื่อถูกถาม
อย่างนี้เขาจะตอบว่า ‘ยังไม่รู้จัก’    จะถูกถามต่อไปว่า   ‘เธอปรารถนารักใคร่หญิงท่ี
ยังไม่เคยรู้จักทัง้ไม่เคยเห็นอย่างน้ันหรือ’ เมื่อถูกถามอย่างน้ี  เขาจะตอบว่า ‘ใช่’  (ที.
สี.(ไทย)๙ /๔๒๖ /๑๘๗ ,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๑/๒๐๓) 

กษัตริย์กับพราหมณ์  : พระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศกับบุคคลผู้อยู่ในชนช้ันผู้สั่งสอนผู้คนให้มี
ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีหน้าที่กล่าวมนต์,   กษัตริย์กับพราหมณ์จัดเป็น



 

๒๙๘ 
 

 

คนในวรรณะที ่๑ และที่ ๒  ในสังคมฮินดู  ซึ่งมีอยู่  ๔  วรรณะ  ได้แก่  วรรณะ
กษัตริย์  วรรณะพราหมณ์  วรรณะแพศย์  และวรรณะศูทรรรณะกษัตริย์  วรรณะ
แพศย์  และวรรณะศูทร (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒); ดังเช่นข้อความที่
พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า  กษัตริย์กับพราหมณ์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหม 
โดยพระปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น  เป็นต้น  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๑/๔๘) 

กษัตริย์กับศูทร  : พระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศกับพวกชนช้ันต่ำ ด้อยการศึกษา และมีฐานะ
ยากจน มีอาชีพรับจ้างใช้แรงงาน  ได้แก่ พวกคนรับใช้และกรรมกร แมมี้จำนวนมาก 
แต่ไม่มีพลังอำนาจพอท่ีจะยกระดับตัวเองให้ทัดเทียมวรรณะอ่ืนได้ และมักเป็นที่
รังเกียจของคนวรรณะอื่น,  กษัตริย์กับศูทรจัดเป็นคนในวรรณะท่ี ๑ และที ่ ๔  ใน
สังคมฮินดู  ซึง่มีอยู่  ๔  วรรณะ  ได้แก่  วรรณะกษัตริย์  วรรณะพราหมณ์ วรรณะ
แพศย์  และวรรณะศูทร (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) ; ดังเช่นข้อความที่
พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า  กษัตริย์กับศูทรเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหม โดย
พระปรวาทีตอบว่า   ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น  เป็นต้น  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๑/๔๘) 

กษัตริย์ผู้อภิชาติ  : พระเจ้าแผ่นดินผู้เกิดดี มีตระกูล   ;ดังเช่นข้อความท่ีนันทบัณฑิตดาบสกราบทูล
พระเจ้าอโนชะว่า  คหบดี ชาวชนบทและพราหมณ์มหาศาลกว่าร้อยขึ้นไป  กษัตริย์ผู้
อภิชาติผู้ทรงมีพระอิสริยยศเหล่านี้ท้ังหมด  และพระองค์ผู้ทรงพระเจริญทรงพระ
นามว่าพระเจ้ามโนชะ ผู้วิงวอนขอร้อง    ก็จักเพียงพอ  (ขุ.ชา. สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/
๑๑๔/๗๔,ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย)๒๘/๑๓๙/๗๗) 

กษัตริย์ลิจฉวี  : กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเวสาลี  แคว้นวัชชี  ทรงปกครองเมืองเวสาลี  แคว้นวัชชี  
กษัตริย์ลิจฉวีได้ปกครองเมืองโดยระบบสามัคคีธรรม  ทรงยึดมั่นในหลักอปริหานิย
ธรรม(ธรรมอันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเสื่อม,ป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว สำหรับหมู่
ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง) ๗  ประการ คือ (๑) หมัน่ประชุมกันเนืองนิตย์  (๒) 
พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพียงกันทำกิจที่พึงทำ  (๓) 
ไม่บัญญัติสิ่งท่ีมิได้บัญญัติไว้ (อันเป็นการขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ลม้ล้างสิ่งท่ีบัญญัติไว้
(ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติม่ันตามวัชชีธรรม(หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม  (๔) ท่าน
เหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี  เคารพนับถือท่านเหล่าน้ัน เห็นถ้อยคำของท่านว่า
เป็นสิ่งท่ีควรรับฟัง  (๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมถูกข่มเหงหรือ
ฉุดคร่าขืนใจ  (๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย์(ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึง
อนุสาวรีย์ต่างๆ) ของวัชชี(ประจำชาติ)ท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้
ธรรมิกพลีท่ีเคยให้เคยทำแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป  (๗) จัดให้ความอารักขา 
คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ท้ังลาย(ในท่ีน้ีกินความกว้าง หมายถึง



 

๒๙๙ 
 

 

บรรพชิตผู้ดำรงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป)  ต้ังใจว่า  ขอพระอรหันต์
ท้ังหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น  ท่ีมาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก อปริ
หานิยธรรม  ๗  ประการน้ี  พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีท้ังหลาย ผู้ปกครองรัฐ
โยระบอบสามัคคีธรรม  ซึ่งรฐัคู่อริยอมรับว่า  เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้  
จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้  นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามคัคี  
(ขุ.เปต. ๒๖ /๕๑๗/๒๕๐ ) 

กษัตริย์ศากยวงศ์  : เช้ือสายศากยะซึ่งเป็นผู้ปกครอง, กษัตริย์ราชวงศ์ศากยะเป็นใหญ่ปกครองสักกช
นบท  สืบราชวงศ์ติดต่อมาโดยลำดับจนถึงพระเจ้าชยเสนะ  พระองค์ทรงมีพระราช
โอรสองค์หนึ่งพระนามว่าสีหนุ  มีพระราชธิดาพระองคืหนึ่งพระนามว่ายโสธรา ครั้น
พระเจ้าชยเสนะทิวงคตแล้ว สีหนุกมุารได้ครองราชย์สืบมา มีมเหสีพระนามว่ากัญจ
นา ซึ่งเป็นน้องสาวของพระเจ้าอัญชนะผู้ครองเทวทหนคร มีพระราชโอรส ๕ 
พระองค์และพระราชธิดา  ๒ พระองค์ รวมเป็น ๗ พระองค์ คือ   )๑(  สุทโธทนะ  )๒ (  
สุกโกทนะ    )๓(  โธโตทนะ  )๔ (  อมิโตทนะ  (๕) ฆนิโตทนะ )๖  (  ปมิตา  )๗ (  อมิตา  
ส่วนพระนางยโสธราเป็นมเหสีของพระเจ้าอัญชนะ มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ คือ 
สุปปพุทธะและทัณฑปาณิ  มีพระราชธิดา  ๒  พระองค์  คือ มายาและปชาบดี )โคต
มี(  เมื่อพระเจ้าสีหหนุสวรรคตแล้ว สทุโธทนกุมารครองราชย์ต่อมา  ได้พระนางมายา
เป็นมเหสี   มีพระโอรส ๑ พระองค์พระนามว่าสิทธัตถะ ภายหลังพระนางมายา
ทิวงคตได้พระนางปชาบดีเป็นมเหสี มีพระราชโอรส ๑ พระองค์ คือนันทะ  และมี
พระราชธิดา ๑ พระองค์ คอืรูปนันทา  (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. พุทธานุพุทธประวัตินักธรรมและธรรมศึกษาช้ันเอก โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ) ; ดังเช่นข้อความท่ีเทพบุตรดีใจท่ีพระ
มหาโมคคัลลานเถระถาม จงึตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า ข้าพเจ้า
คือพญาม้ากัณฐกะ เป็นสหชาตกับพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะในกรุง
กบิลพัสด์ุราชธานีท่ีอุดมของกษัตริย์ศากยวงศ์ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๑๘๕/๑๔๘) 

กษัตริย์สาว  : กษัตริย์ผู้หญิงซึ่งมีอายุประมาณ  ๑๕-๑๖  ชันษา ; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า กษัตริย์สาว    พราหมณ์สาว  หรือคหบดีสาว  มีอายุ  ๑๕ ป ี 
หรือ  ๑๖ ปี  ไม่สูงเกินไป    ไม่ต่ำเกินไป ไม่ผอมเกินไป ไม่อ้วนเกินไป ไม่ดำเกินไป   
ไม่ขาวเกินไป    แมฉ้ันใด ในสมัยน้ัน    หญิงสาวผู้น้ันย่อมเป็นผู้งดงาม เปล่งปลั่ง
อย่างยิ่ง ฉันนั้นมิใช่หรือ”  ภิกษุท้ังหลายพากันกราบทูลว่า  “อย่างนั้น  พระพุทธเจ้า
ข้า”ว่า  มีอายุประมาณ๑๕ปี หรือ  ๑๖ ปี    ไมสู่งเกินไป ไม่ต่ำเกินไป    ไมผ่อม



 

๓๐๐ 
 

 

เกินไป ไม่อ้วนเกินไป ไม่ดำเกินไป  ไม่ขาวเกินไป    ย่อมเป็นผู้งดงาม เปล่งปลั่งอย่าง
ย่ิง   (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๑/๑๗๒) 

กษัตริย์สุขุมาลชาต ิ : ชนชั้นปกครอง,ผู้ปกครองแผน่ดินท่ีมีตระกูลสูง มีลักษณะอย่างผู้ดี;ดังเช่น
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชาวนครเจตราชเห็นพระนางมัทรี   ผู้มีลักษณะ
สวยงามเสด็จมา ก็ห้อมล้อมแหแ่หนดว้ยกล่าวกันว่าพระแม่เจ้าเป็นกษัตริย์สุขุมาล
ชาติหนอ  ดำเนินมาด้วยพระบาทเปล่า  (ขุ.ชา.มหานิ. ๒๘/๒๓๓๖/๕๔๕,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๙๗/๗๔๐) 

กษัตริย์หนุ่ม  : ชายเช้ือสายกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ ; มีข้อความสรุปท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับ
พระเจ้าปเสนทิโกศล  ท่ีกรุงสาวัตถี  ว่าบุคคลควรใหท้านในท่ีไหน    และทานที่ให้ใน
ท่ีไหนจึงมีผลมาก ทานท่ีให้แก่ผู้มีศีลมีผลมาก ทานท่ีให้ในผู้ทุศีลไม่มีผลมาก  การ
ยุทธ์พึงปรากฏเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์    สงครามพึงประชิดกัน    ถ้ากษัตริย์
หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษา   ไม่ได้ฝึกปรือ    ไม่มีความชำนาญ ไม่ได้ประลองการยิง    
เป็นคนขลาด    หวาดสะดุ้ง    มักว่ิงหนี มาอาสา    พระองค์พึงชุบเลี้ยงและต้องการ
คนเช่นนั้นหรือ พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่า  ไม่พึงชุบเลี้ยง ไม่ต้องการคนช่นน้ัน
เลย   แต่ถ้ากษัตริย์หนุ่มมีนัยยะตรงกันข้ามก็จะชุบเลี้ยงและต้องการ   (สํ.ส.(ไทย)
๑๕ /๑๕/๑๖๘ ) 

กสาวะ : กิเลสอันเปรียบเสมือนน้ำฝาด,กิเลสดุจน้ำย้อม  ; มีข้อความว่า  ราคะ    ช่ือว่ากสาวะ    
โทสะช่ือว่ากสาวะโมหะช่ือว่ากสาวะ  โกธะฯลฯ    อุปนาหะ    ฯลฯ มกัขะ ฯลฯปฬา
สะ  ฯลฯ  อกุสลาภิสังขารทกุประเภท ช่ือว่ากสาวะ    (ขุ.จู.๓๐/๑๔๒/๔๕๔)  ; กสา
วะ มี  ๓  คอื (๑) ราคกสาวะ  (๒) โทสกสาวะ  (๓) โมหกสาวะ  ; กสาวะอีก ๓ 
ประการ คือ (๑) กายกสาวะ  (๒) วจีกสาวะ  (๓) มโนกสาวะ  (ขุ.สุ.อ. ๑/๕๖/๑๐๔)  

กสิกร : ผู้ทำไร่ไถนา ; ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆ ฝน
ย่อมตกบ่อยๆ    ชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆ แว่นแคว้นย่อมสมบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อย ๆ  
ผู้ขอย่อมขอบ่อย ๆ    ทานบดีย่อมให้บ่อยๆ  ครั้นให้บ่อยๆแล้ว    ก็เข้าถึงสวรรค์
บ่อย ๆ   ผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดน้ำนมบ่อยๆ ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆ บุคคล
ย่อมลำบากและด้ินรนบ่อยๆ  คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อยๆ  สัตว์ย่อมเกิดและตาย
บ่อยๆ บุคคลท้ังหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆ ส่วนผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินย่อมไม่
เกิดบ่อยๆ เพราะได้มรรคแลว้ไม่มีภพใหม่อีกต่อไป (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๙๘/๒๘๖, ขุ.
ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๘๐/๔๓๖) 

กสิกรรม  : การทำไร่ไถนา  ; ดังเช่นข้อความท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสไว้ว่า  พราหมณ์ท้ังหลาย
บัญญัติทรัพย์ของแพศย์คือกสิกรรมและโครักขกรรม    แต่แพศย์เมื่อดูหม่ินทรัพย์คือ



 

๓๐๑ 
 

 

กสิกรรมและโครักขกรรม    ชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผิด    เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโค
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้    พราหมณ์ท้ังหลายบัญญัติทรัพย์ของแพศย์ไว้เช่นนี้  
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๔๐/๕๕๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐,ขุ.ขุ. ๒๕/๖/๑๖,ขุ.เปต. 
๒๖/๑๙/๑๗๑,ขุ.ชา. ปกิณณก. ๒๗/๑๓๒/๔๙๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐๗/๔๗,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๔๙๐/๕๑๙) 

กสิกะ, ภูเขา  : ภูเขาแห่งหน่ึง  อยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ ; มีข้อความสรุปว่า  พระเอกาสนทายก
เถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในท่ีไม่ไกลจากภูเขาหิม
พานต์    มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือกสิกะ ข้าพเจ้าได้สร้างอาศรมและบรรณศาลาไว้อย่าง
สวยงาม  ข้าพเจ้ามีนามว่านารทะ แต่คนทั้งหลายเรียกว่ากัสสปะ  ครั้งน้ัน    ข้าพเจ้า
แสวงหาทางบริสุทธ์ิอาศัยอยู่ท่ีภูเขากสิกะ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๖/๓๖)  

กสิณ,ท้ังหมด,ท้ังสิ้น,ล้วน, : วัตถุท่ีเป็นอารมณ์อย่างเดียวล้วนในการเจรญิกัมมัฏฐาน เช่น ถ้าใช้
ปฐวีคือดิน ก็เป็นปฐวีอย่างเดียวล้วน  ไม่มีอย่างอ่ืนปน  จึงเรียกว่าปฐวีกสิณ,  วัตถุ
อันจูงใจคือจูงใจให้เข้าไปผูกอยู่, เป็นช่ือของกรรมฐานท่ีใช้วัตถุของล้วนหรือสีเดียว
ล้วน สำหรับเพ่งเพ่ือจูงจิตให้เป็นสมาธิ  มี  ๑๐  อย่าง  คือ  ภูตกสิณ ๔  ; (๑) ปฐวี 
(ดิน) (๒) อาโป (น้ำ)  (๓) เตโช (ไฟ)  (๔) วาโย (ลม); วรรณกสิณ ๔ ; (๕) นีล ํ (สี
เขียว)  (๖) ปีตํ (สีเหลือง)  (๗) โลหิตํ (สแีดง)  (๘) โอทาตํ (สีขาว)  (๙) อาโลโก (แสง
สว่าง)  (๑๐) อากาโส (ท่ีว่าง) (พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท ์
๒๕๕๑); วัตถุสำหรับเพ่งเพ่ือจูงใจให้เป็นสมาธิท้ังหมดหรือสิ้นเชิง  กล่าวคือวัตถุ
สำหรับแผ่ไปไม่เหลือ  ไม่ปักใจอยู่ในอารมณ์กัมมัฏฐานเพียงอารมณ์เดียว  
(องฺ.ทสก.อ.  ๓/๒๕/๓๓๓,องฺ.ทสก.ฏีกา  ๓/๒๕/๓๙๕) ; ดังเช่นข้อความที่พระผู้มี
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า    บ่อเกิดแห่งธรรมทีมี่กสิณเป็นอารมณ์    ๑๐ 
ประการ คือ  (๑) บุคคลหน่ึงย่อมรู้ชัดปฐวีกสิณ(กสิณคอืดิน)เบ้ืองบน    เบ้ืองต่ำ    
เบ้ืองขวาง  ไมม่ีสอง  ไม่มีประมาณ  (๒) บุคคลหนึ่งย่อมรูชั้ดอาโปกสิณ(กสิณคือน้ำ) 
... (๓) บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดเตโชกสิณ(กสณิคือไฟ)... (๔) บุคคลหนึง่ย่อมรู้ชัดวาโย
กสิณ(กสิณคือลม) ... (๕) บคุคลหน่ึงย่อมรูชั้ดนีลกสิณ(กสิณคือสีเขียว)... (๖) บุคคล
หนึ่งย่อมรู้ชัดปีตกสิณ(กสิณคอืสีเหลือง) ...  (๗) บุคคลหนึง่ย่อมรู้ชัดโลหิตกสิณ(กสิณ
คือสีแดง)...  (๘) บุคคลหน่ึงย่อมรู้ชัดโอทาตกสิณ(กสิณคอืสีขาว) ...  (๙) บุคคลหน่ึง
ย่อมรู้ชัดอากาสกสิณ(กสิณคอืท่ีว่างเปล่า)... (๑๐) บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวิญญาณกสิณ
(กสิณคือวิญญาณ)เบ้ืองบน    เบื้องต่ำ  เบื้องขวาง    ไม่มีสอง    ไม่มีประมาณ (ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๒๓๒/๒๗๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๕/๕๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๗๐,ขุ.ชา.
เอกก.๒๗/๑๓๕/๕๕) 



 

๓๐๒ 
 

 

กสิณสมาบัติ  : การเข้าด้วยการกำหนดวัตถุสำหรับเพ่ง,การเข้าสมาธิด้วยการเพ่งกสิณ  หมายถึง
ภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึงด้วยการกำหนดวัตถุสำหรับเพ่งเพ่ือจูงจิตให้เป็นสมาธิ
ได้แก่  ฌาน  ๑๐  มีปฐวีกสณิฌานเป็นต้น  (ขุ.ม.อ.  ๕๐/๒๖๖); มีข้อความว่า  พระ
ผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัญญาภาวนา    ๑๐  กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปาน
สติสมาธิ อสุภสมาบัติจึงช่ือว่าพระผู้มีพระภาค (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๔,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๘๔/๒๔๙) 

กสิณสูตร  : พระสูตรว่าด้วยบ่อเกิดแห่งธรรมท่ีมีกสิณเป็นอารมณ์  ; พระสูตรน้ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสอธิบายให้ภิกษุทั้งหลายฟัง สรุปความว่า คำว่า “ธรรม” ในคำว่า “บ่อเกิดแห่ง
ธรรมท่ีมีกสณิเป็นอารมณ์” หมายถึงฌานหรือสมาบัติ คำว่า “บ่อเกิด” หมายถึงกสิณ 
๑๐ ประการ คือ ปฐวีกสิณ(กสิณคือดิน) อาโปกสิณ (กสณิคือน้ำ) เตโชกสิณ (กสิณคือ
ไฟ) วาโยกสิณ (กสิณคือลม) นีลกสิณ (กสณิคือสีเขียว) ปีตกสิณ (กสณิคือสีเหลือง) 
โลหิตกสิณ (กสิณคือสีแดง) โอทาตกสิณ (กสิณคือสีขาว) โอกาสกสิณ (กสิณคือท่ีว่าง
เปล่า) และวิญญาณกสิณ (กสิณคือวิญญาณ) ท่ีว่ากสิณเป็นบ่อเกิดแห่งฌานน้ัน ท่าน
เปรียบเหมือนนาเป็นท่ีเกิดและท่ีเจริญงอกงามของข้าวกล้า  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๒๕/๕๖,องฺ.ทสก.อ.  ๓/๒๕/๓๓๓,องฺ.ทสก.ฏีกา  ๓/๒๕/๓๙๕) 

กสิณายตนะ  : บ่อเกิดแห่งธรรมท่ีมีกสิณเป็นอารมณ์,ท่ีเกิดหรือท่ีเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายโดย
บริกรรมกสิณเป็นอารมณ์ ; มี  ๑๐ ประการ  คือ ปฐวีกสิณ(กสณิคือดิน)  อาโปกสิณ 
(กสิณคือน้ำ)  เตโชกสิณ (กสณิคือไฟ)  วาโยกสิณ (กสิณคอืลม)  นีลกสณิ (กสิณคือสี
เขียว)  ปีตกสิณ (กสิณคือสีเหลือง)  โลหิตกสิณ (กสิณคอืสีแดง)  โอทาตกสิณ (กสิณ
คือสีขาว)  โอกาสกสิณ (กสณิคือท่ีว่างเปล่า)  และวิญญาณกสิณ (กสิณคือวิญญาณ) ( 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๖/๓๖๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๒๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๐/๒๙๗,
ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๓๔๖/๒๔๗,  องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๕/๓๓๓,อง.ทสก.ฏีกา  ๓/๒๕/๓๙๕)  
และดูเทียบ  องฺ.ทสก.  ๒๔/๒๕/๕๖) 

กสิภารทวาชพราหมณ์ : พราหมณ์คนหน่ึง ชาวบ้านพราหมณ์เอกนาลา ในทักขิณาคีรีชนบท แคว้น
มคธ ประกอบอาชีพด้วยการทำนาจึงได้ช่ือว่ากสิ  ส่วนคำว่าภารทวาชะเป็นโคตร  (ขุ.
สุ.อ. ๑/๑๓๘) ; มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่    ณ หมู่บ้านพราหมณ์ช่ือ
เอกนาลา  ทักขิณาคีรีชนบท แคว้นมคธ    สมัยน้ัน กสิภารทวาชพราหมณ์ประกอบ
ไถจำนวน  ๕๐๐ ในฤดูหว่านข้าว    ครั้นเวลาเช้า    พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตร
วาสก ถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังท่ีทำการงานของกสิภารทวาชพราหมณ  (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๙๗/๒๘๓) 



 

๓๐๓ 
 

 

กสิภารทวาชสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกสิภารทวาชพราหมณ์  ; มีข้อความอธิบายสรุปว่า  ขณะที่พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ หมู่บ้านพราหมณ์เอกนาลา ในทักขิณาคีรีชนบท แคว้นมคธ 
เวลาน้ันกสิภารทวาชพราหมณ์ได้ดำเนินการไถนาจำนวน ๕๐๐ ไร ่ พระพุทธองค์
เสด็จไปที่ทำงานของเขา พราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้านึกว่ามาขออาหาร จึงบอกว่า
ตนเองไถและหว่านก่อนจึงบริโภค แล้วบอกให้พระพุทธองค์ทำเหมือนกับตนเอง 
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าพระองค์ก็ไถและหว่านแล้วจึงบริโภคเหมือนกนั พราหมณ์ได้
ฟังดังน้ันจึงย้อนถามว่าทำไมไม่เห็นแอก ไถ ผาล ประตัก หรือโคพลิพัทเลย พระพุทธ
องค์จึงตรัสว่า ศรัทธาเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ หิริ
เป็นงอนไถ ใจเป็นเชือก สติของเราเป็นผาลและประตัก เราคุ้มครองกาย วาจา และ
สำรวมในการบริโภค ดายหญ้าด้วยคำสัตย์ โสรัจจะช่วยทำงานให้สำเร็จ ความเพียร
ช่วยนำธุระไปให้ถึงความเกษมจากโยคะ เราทำนาอย่างนี้ นาที่ทำแล้วมีผลเป็นอมตะ
(นิพพาน) ครั้นกสิภารทวาชพราหมณ์ได้ฟังดังนั้น จึงบอกให้พระพุทธองค์บริโภคผลท่ี
เป็นอมตะ พระพุทธองค์จึงตรัสว่าท่ีพระองค์ตรัสคาถาน้ีมิใช่เพ่ืออาหาร เพราะมิใช่
ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรม พระพุทธเจ้าท้ังหลายไม่รับอาหารเพราะกล่าวคาถา แล้ว
สอนให้พราหมณ์บำรุงพระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณธรรม ผูแ้สวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ 
ผู้ไม่มีความคะนอง ด้วยข้าวและน้ำ และด้วยปัจจัยอย่างอ่ืน กสิภารทวาชพราหมณ์ได้
สดับอย่างน้ันแล้วก็ช่ืนชมพุทธภาษิต ประกาศตนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็น
ท่ีพ่ึงตลอดชีวิต  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๗/๒๘๓,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๕/๕๑๗) 

กหาปณะ :  เงินตรามีพิกัดเท่ากับ ๒๐ มาสก หรือ ๑ ตําลึง คือ ๔ บาท (พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒); มีปรากฏอยู่ในพระวินัยว่าด้วยเร่ืองการลักทรัพย์ คือ
ภิกษุจงใจลักทรัพย์ที่มีราคา ๕ มาสก หรอื ๑ บาท ขึ้นไป  ต้องอาบัติสูงสุดคือ
ปาราชิก   หากมีราคาต่ำกว่าน้ันก็มีความผิดลดหลั่นลงมาตามราคาทรัพย์  (พระ
ธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธ
ศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๘) ; เงิน  ท่ีมีช่ือเรียกว่า
หิรัญญะ (วิ.ม.อ.๑/๓๓/๒๑๘) ; เงิน หรือเรยีกว่ารชตะ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีทำด้วยวัตถุหลาย
อย่าง เช่น เป็นมาสกทำด้วยโลหะ มาสกทำด้วยคร่ัง มาสกทำด้วยไม้   (ที.สี.อ.๑/
๑๐/๗๕); ดังเช่นข้อความว่า  พระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานทรัพย์    ๕๐๐    
กหาปณะเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวัน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๑/๕๒๙,องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๑๐๑/๓๓๘, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๑/๑๘๓,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๓๒๕/
๖๐๘,ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๒๓/๑๒๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗๕/๒๙๙) 



 

๓๐๔ 
 

 

กฬายมุฏฐิชาดก :  ชาดกว่าด้วยลิงซัดลูกเดือยทิ้งท้ังกำมือ  ; มขี้อความอธิบายสรุปว่า  พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของพระเจ้ากรุงพาราณสี กราบทูลพระราชาถึงความโง่
ของวานรที่แสวงหาประโยชน์ส่วนน้อย ยอมทิ้งประโยชน์ส่วนใหญ ่ คือลิงได้ซัดลูก
เดือยทั้งกำลงบนพ้ืนดิน แล้วเที่ยวเก็บลูกเดือยที่ตนเองท้ิงไปบนพื้นดินขึ้นมากินที
ละเม็ด และกราบทูลว่า พวกเราก็ดี ชนเหล่าอ่ืนก็ดี ท่ีมีความโลภจัด จะเสื่อมจาก
ประโยชน์ส่วนมาก เพราะประโยชน์ส่วนน้อย เหมือนลิงท่ีเสื่อมจากลูกเดือย ทำให้
พระราชาได้คิดยอมยกกองทัพกลับ  (ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๕๑/๗๗) 

  กฬารขัตติยะ, พระ : ภิกษุรูปหน่ึงในพระพุทธศาสนา เหตุท่ีได้ช่ือว่ากฬาระ เพราะมีฟันสีดำแดงและ
ขึ้นไม่เสมอกัน  (สํ.นิ.อ. ๓๒/๗๐) ;  มีข้อความอธิบายสรุปว่า  คราวหน่ึง พระกฬาร
ขัตติยะไปสนทนากับพระสารีบุตรว่า พระโมลิยผัคคุนะได้บอกคืนสิกขากลับมาเป็น
คฤหัสถ ์ สงสยัไม่ได้ความพอใจในพระธรรมวินัยน้ีแล้ว  ส่วนท่านพระสารีบุตรคงได้
ความพอใจในธรรมวินัย    ”เมื่อพระสารีบุตรตอบว่า  ”ตนเองไม่มีความสงสัยและ
ต่อไปก็จะไม่ลังเลสงสัย ” ท่านจึงไปฟ้องพระผู้มีพระภาคว่าพระสารีบุตรพยากรณ์
อรหัตตผลจนเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระสารบุีตรมาเข้าเฝ้าเพ่ือต้องการ
เฉลยให้พระกฬารขัตติยะรู้ว่าพระสารีบุตรนั้นบรรลุธรรมช้ันสูงสุดแล้วจริง (สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๓๒/๖๒)     

กฬารกชนก,พระราชโอรส : พระราชโอรสพระองค์หน่ึงของพระเจ้านิมิ  กรุงมิถิลา แคว้นวิเทหะ  
ท่ีมีช่ือว่ากฬารกชนกเพราะมีฟันดำ  หลังจากพระเจ้านิมิพระราชบิดาเสด็จออกผนวช
เป็นบรรพชิต ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ท่ีมฆเทวอัมพวัน   ก็ได้มอบราชสมบัติให้พระ
ราชโอรสพระนามว่ากฬารกชนกบริหารราชการแผ่นดินต่อ  ราชวงศ์ของพระเจ้ามฆ
เทวะสืบราชวงศ์ต่อกันมา  ๘๔,๐๐๐  ช่ัวกษัตริย์  และจะออกผนวชกันมาตามลำดับ  
แต่พอมาถึงสมัยของพระเจ้ากฬารกชนก  ท่านมิได้ปฏิบัติตามราชประเพณีดังกล่าว  
ท่านได้ตัดวัตรอันงามท่ีบุรพมหากษัตริย์ได้เคยประพฤติปฏิบัติมา  ทำให้ท่านได้ช่ือว่า
เป็นมนุษย์คนสุดท้ายของราชบรรพชิต  จนเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคได้นำเรื่องน้ีมา
ตรัสกับพระอานนท์  ขณะประทับอยู่ท่ีอัมพวันของพระเจ้ามฆเทวะ  เขตกรุงมิถิลา  
เพ่ือสอนภิกษุสงฆ์ว่า  “พวกเธอควรประพฤติวัตรอันงามตามวิธีท่ีเราต้ังไว้  อย่าเป็น
คนสุดท้ายของเราเลย”  (ม.ม. (ไทย)๑๓/๓๑๕/๓๘๐) 

กฬารมัชฌกะ,นักบวชเปลือย :   นักบวชประเภทหน่ึงสมัยพุทธกาล  อยู่ที่วัชชีคามในเมืองเวสาล ี 
เป็นผู้เลิศด้วยลาภและยศ  เขาได้สมาทานข้อวัตร  ๗   ข้อ  คือ  (๑)  เราพึงเปลือย
กาย  ไม่นุ่งห่มผ้าตลอดชีวิต (๒) เราพึงประพฤติพรหมจรรย์  ไม่เสพเมถุนตลอดชีวิต 
(๓)  เราพึงด่ืมสุราและบริโภคเน้ือสัตว์ดำรงชีพอยู่  ไม่บริโภคข้าวและขนมตลอดชีวิต  



 

๓๐๕ 
 

 

(๔)  เราไม่พึงล่วงเกินอุเทนเจดีย์   ซึ่งอยู่ทางทิศบูรพาเมืองเวสาล ี  (๕)  เราไม่พึง
ล่วงเกินโคตมเจดีย์  ซึ่งอยู่ทางทิศทักษิณ  เมืองเวสาลี (๖)  เราไม่พึงล่วงเกินสัตตัมพ
เจดีย์  ซ่ึงอยู่ทางทิศปัจฉิม  เมืองเวสาลี (๗)  เราไม่พึงล่วงเกินพหุปุตตกเจดีย์   อยู่
ทางทิศอุดร  เมืองเวสาลีภายหลังได้เลิกเป็นนักบวชเปลือย  กลับไปนุ่งห่มผ้า  มี
ภรรยา ล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีท้ังหมด จึงเสื่อมจากลาภยศทีเ่คยได้รับแล้ว
ตายอย่างคนธรรมดาทั่วไป  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑/๑๐,ที.ปา. (ไทย)๑๑/๑๓/๑๒,ที.
ปา. (ไทย)๑๑/๑๔/๑๒) 

กฬารสูตร :     สูตรว่าด้วยพระกฬาระ,  พระสูตรน้ีมีเน้ือหาว่า  พระกฬารขัตติยะกราบทูลพระผู้มี
พระภาคเก่ียวกับท่านพระสารีบุตรพยากรณ์อรหัตตผล  พระพุทธองค์จึงตรัสถาม
ท่านพระสารีบุตรเกี่ยวกับองค์ปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการว่าเกิดขึ้นอย่างไร  โดยเริ่ม
จากชาติ  ภพ  อุปาทาน  ตัณหา  เวทนา  ผสัสะ  เหล่าน้ีมีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็น
เหตุเกิด  มีอะไรเป็นกำเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด  ท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลตรง
ตามพระพุทธประสงค์ทุกประการ  และกล่าวแก่ภิกษุท้ังหลายว่า  แม้พระผู้มีพระ
ภาคจะตรัสถามปัญหาเหล่าน้ีมากมาย  หลายวันหลายเดือน  ก็สามารถตอบได้  พระ
ผู้มีพระภาคจึงทรงรับรองว่า  พระสารีบุตรแทงตลอดธัมมธาตุแล้ว เธอสามารถตอบ
ปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ติดขัด  (สํ.นิ. (ไทย)๑๖/๓๒/๖๒) 

กฬิมภะ,พระ : พระเถระรูปหน่ึง ปรากฏในกัณฏกสูตร ท่านรูปน้ีมีช่ือเสียง เคยอยู่ป่ามหาวัน กรุงเว
สาลี เคยปฏิบัติธรรม ณ โคสิงคสาลวนทายวัน ซึ่งเงียบ เสียงไม่พลุกพล่าน    อยู่
ผาสุก  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๒/๑๕๘) 

กฬิภอุบาสก : อุบาสกช่ือว่ากฬิภะ,  เป็นอุบาสกคนหน่ึงชาวญาติกคาม บางแห่งเรียกว่า นาทิกคาม 
ก็มี นาติกะ ก็มี เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี มีปกติให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็น
ประจำ เจริญมรณัสสติกมัมฏัฐานอยู่เสมอ เป็นอริยบุคคลชั้นอนาคามี ถึงมรณกรรม
แล้ว เกิดเป็นโอปปาติกะ (สัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้นและโตเต็มตัวในทันที และเม่ือจุติก็ไม่มีเช้ือ
หรือทิ้งสรีระให้ปรากฏ) ในพรหมโลกช้ันสทุธาวาส ปรินิพพานในพรหมโลกน้ัน ไม่
หวนกลับมาเกิดอีก  โดยพระอานนท์ได้นำเร่ืองราวของอุบาสกในญาติกคามมาทูล
ถามพระผู้มีพระภาคว่า พวกอุบาสกทั้งหลายมีกฬิภอุบาสกเป็นต้น  เม่ือตายแล้วคติ
และอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไร  โดยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  เมื่อตายแล้วจะไป
เกิดเป็นโอปปาติกะ  เมื่อโอรมัภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นก็จะปรินิพพานในภพน้ัน  (สํ.ม. 
(ไทย)๑๙/๑๐๐๖/๕๐๘) 

กฬิสสาอุบาสกิา : อุบาสิกาช่ือว่ากฬิสสา,  มีข้อความสรปุว่า  กฬิสสาอุบาสิกาเป็นอุบาสิกาชาวกรุง
สรณะ  ท่ีมีพระราชาพระนามว่าสรณะทรงปกครอง  โดยนางได้เป็นผู้มีศรัทธามั่นคง



 

๓๐๖ 
 

 

ในพระรัตนตรัย และเป็นคู่อัครสาวิกากับสาฬิสาอุบาสิกา ของพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าธัมมทัสสี  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๐/๖๖๙) 

ก่อการแก่งแย่ง : ทำพยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกัน ใน
มหาทุกขขันธสูตร มูลปัณณาสก์ กล่าวไว้ว่า เพราะกามเป็นเหตุ ทำให้ชนเป็นมากทำ
เลาะทำร้ายกัน ดังคำว่า เพราะกามเป็นเหตุ... ชนเหล่าน้ันก่อการทะเลาะ  ก่อการ
แก่งแย่ง และก่อการวิวาทกันในที่น้ัน ทำรา้ยกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง... สาเหตุแห่ง
การก่อการแก่งแย่งมาจากความถือตัว ดังคำในมหานิทเทสว่า ผู้ใดสำคัญว่าเราเสมอ
เขา   เลิศกว่าเขา  หรือด้อยกว่าเขา .... ผู้น้ัน พึงต้องก่อการทะเลาะ ก่อการ
บาดหมางก่อการแก่งแย่ง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๘/๑๖๙,๑๒/๑๗๘/๑๘๐, ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๗๗/๒๓๑)     

ก่อการทะเลาะ : ทำทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน ในมหาทุกขขันธสูตร 
กล่าวไว้ว่า เพราะกามเป็นเหตุ ทำให้ชนเป็นมากทำเลาะทำร้ายกัน ดังคำในมหา
ทุกขักขันธสูตร มูลปัณณาสกว่์า เพราะกามเป็นเหตุ... ชนเหล่าน้ันก่อการทะเลาะ ก่อ
การแก่งแย่ง และก่อการวิวาทกันในท่ีน้ัน  ทำร้ายกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง...  ;ใน
มหานิทเทสอธิบายถึงสาเหตุแห่งการก่อการแก่งแย่งมาจากความถือตัวไว้ตอนหน่ึงว่า 
ผู้ใดสำคญัว่าเราเสมอเขา เลศิกว่าเขา  หรือด้อยกว่าเขา ...ผู้น้ัน พึงต้องก่อการ
ทะเลาะก่อการบาดหมางก่อการแก่งแย่ง(ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๘/๑๖๙,๑๒/๑๗๘/๑๘๐, 
ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๗/๒๓๑)     

 ก่อการทะเลาะวิวาท : ทำเหตุให้เกิดการทะเลาะ เพราะโทษแห่งการด่ืมสุรา ดังคำในสิงคาลกสูตร 
ปาฏิกวรรคว่า การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่ง
ความประมาทมีโทษ  ๖ น้ี  คือ(๑)  เสียทรัพย์ทันตาเห็น (๒) ก่อการทะเลาะวิวาท 
(๓) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค (๔) เป็นเหตุให้เสียช่ือเสียง (๕) เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย (๖) 
เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา;ในกิมพิลสูตร อังคุตตรนิกาย กล่าวไว้ว่า ภิกษุอยู่อย่างไม่มี
ความเคารพ ไม่มีความยำเกรงกันและกัน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๘/๒๐๒-๒๐๓, องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๒๐๑/๓๔๓) 

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า ก่อการทะเลาะวิวาท หมายถึงก่อการทะเลาะด้วยวาจา
และการทะเลาะด้วยการใช้มือเป็นต้น, ในปัญจกนิบาตอรรถกถาอธิบายว่าจะทำให้
ก่อการทะเลาะวิวาทกันเป็นต้น (ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๒๔๘/๑๓๖,องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)๓/
๒๐๑/๘๔) 

กอง : ทําให้รวมสมุกนัไว้, สุมกันไว้ ดังคำว่า ดอกไม้นานาพรรณกองอยู่บนแผ่นกระดาน  
ยังไม่ร้อยด้วยด้าย   ย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายไป,ในมหาวิภังค์กล่าวถึงมารดาของ



 

๓๐๗ 
 

 

พระสุทิน แบง่ทรัพย์ออกเป็น  ๒ กองคือเงินกองหน่ึง ทองกองหนึ่ง เป็นกองใหญ่
เท่าๆ กันสูงท่วมศีรษะ,ในเรื่องการมอบทรัพย์  กล่าวถึงหลานชายของคหบดีนำ
ทรัพย์สมบัติมาต้ังเป็นกองทุนและเริ่มให้ทาน   (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙/๑๑,วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๓๓/๒๒,วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๕๘/๑๓๑) 

กองกระดูก : ส่วนใดส่วนหนึง่ของโครงร่างกายที่รวบเป็นกอง;ในปุคคลสูตร นิทานสังยุต และอัฏฐิ
ปุญชสูตร อิติวุตตกะ อธิบายว่า เมื่อบุคคลคนหนึ่งพึงแลน่ไปท่องเที่ยวไปตลอดกัป 
กองกระดูก ถ้ามีคนรวบรวมเก็บไว้และไมสู่ญหายไปก็จะเป็นกองกระดูกใหญ่โตเท่า
ภูเขาเวปุลละนี้แน่นอน, พระสุเมธาเถรี ก็กล่าวไว้ว่า  โปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกใน
กัปหนึ่งของบุคคลคนหน่ึงเทียบเท่าภูเขาเวปุลลบรรพต,กลุม่โครงร่างกายมีลักษณะ
แข็งที่ยังกระจาย, ในสติปัฏฐานกถา ปฏิสัมภิทามรรค ในภาวนา ๔ มุ่งหมายให้
พิจารณากองกระดูกโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๓๓/
๒๒๓, ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๒๔/๓๖๙, (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๔๙๙/๖๓๖, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๕/
๕๙๓) 

กองกำลัง : กำลังพลทุกหมู่เหล่า, เหล่าทหารที่ทำให้เกิดอํานาจความเข้มแข็ง ในที่น้ีมุงหมายถึง
กำลงัทหารที่รกัษาพระบรมสารีริกธาตุ ดังคำในมหาปรินพิพานสูตรว่า เจ้ามัลละผู้
ครองกรุงกุสินาราได้จัดกำลังพลหอกไว้รอบสัณฐาคารล้อมด้วยกำแพงธนู (ป้องกัน
พระบรมสารีรกิธาตุของพระผู้มีพระภาค)   แล้วสกัการะเคารพพระสรีระของพระผู้มี
พระภาค, ในอาฏานาฏิยสูตร กล่าวว่า ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ ท้าว
มหาราชท้ัง ๔  องค์วางยามรักษาการณ์ไว้ท้ัง ๔ ทิศวางกองกำลังไว้ท้ัง  ๔ ทิศ (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๓๕/๑๗๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๕/๒๑๙,๑๑/๒๘๕/๒๓๓)  

  ในอรรถกถา มหาวรรคทีฆนิกายกล่าวอธิบายถึงพระเจ้ามัลละต้ังกองกำลัง เพ่ือ
ปกป้องรักษาพระบรมสารีริกธาตุ ในคราวปรินิพพาน โดยทรงจัดวางกำแพงธนูที่
เรียกว่าธนูปราการ ถัดออกมาจากกำลังพลหอกธนูปราการ(กำแพงธนู)  
ประกอบด้วย (๑)พลช้าง  (ให้ยืนแถวชิดกันจนกระพองจดกระพอง) (๒) พลม้า  (ให้
ยืนแถวชิดกันจนคอจดคอ) (๓) พลรถ(ให้จอดแถวชิดกันจนดุมจดดุม)(๔) พลราบ(ให้
ยืนแถวชิดกันจนแขนจดแขน) (๕) พลธนู  (ให้ยืนแถวถือธนูขัดกันและกัน)  ซึ่งจัดเป็น
กองกำลังอารักขารอบนอกสุด(ที.ม.อ.(บาลี) ๒๓๕/๒๑๔,องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๑๓๔/
๕๒) 

  คำว่ากองกำลัง มุ่งหมายถึงกองกำลัง  ๔  เหล่า  คือ  พลช้าง  พลม้า  พลรถ  พล
คนเดินเท้า  ( องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๓๔/๕๖) 



 

๓๐๘ 
 

 

กองกุศล :       หมวดหมู่สิ่งท่ีดี,หมวดหมู่ของกุศล,หมวดหมู่ของความดี;  มีข้อความว่า   พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  บุคคลเม่ือจะกล่าวถึงกองกุศลให้ถูกต้อง  ควรกล่าวถึง
สติปัฏฐาน  ๔  คือ  (๑)  พิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสมัปชัญญะ  มี
สติ  กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได ้  (๒) พิจาณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย มี
ความเพียร  มสีัมปชัญญะ  มีสติ  กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (๓) พิจารณา
เห็นจิตในจิต  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได ้ 
(๔) พิจาณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กำจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  (สํ.ม.  (ไทย) ๑๙/๔๑๑/๒๖๘) 

กองเกวียน,นาย  : หัวหน้าหรือผู้นำของพวกคนขับเกวียน,  มีข้อความว่า  สมัยหน่ึง  ท่านพระกุมาร
กัสสปะจาริกอยู่ในแคว้นโกศล  พร้อมภิกษุสงฆ์จำนวน  ๕๐๐  ไปถึงเมืองเสตัพยะ
ของชาวโกศล  พักอยู่  ณ  ป่าไม้สีเสียด  ทางทิศเหนือเมืองเสตัพยะ  สมัยน้ันพระเจ้า
ปายาสิปกครองเมืองอยู่    ซึ่งพระเจ้าปายาสินั้นมีทิฏฐิช่ัวว่าโลกอ่ืนไม่มี  โอปปาติก
สัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและทำช่ัวไม่มี  เม่ือทรงทราบว่าพวกพราหมณ์
และคฤบดีชาวเมืองพากันเดินทางไปหาท่านพระกุมารกัสสปะ  จึงรับสัง่มหาดเล็กไป
บอกให้รอเพ่ือจะเสด็จไปด้วย    ครั้นไปถึงท่ีอยู่ของท่านพระกุมารกัสสปะสนทนา
ปราศรัยพอประมาณ  ก็ได้สอบถามเรื่องท่ีตนมีความเช่ือดังกล่าว  ท่านพระกุมาร
กัสสปะได้ยกอุปมาด้วยนายกองเกวียน ๒  คน  ที่มีบริวารคนละ ๕๐๐  เปรียบเทียบ
ให้สดับสรุปว่าคนหน่ึงโง่และคนหน่ึงฉลาด  คนโง่พาบริวารไปประสบความพินาศ  
คนฉลาดพาบริวารรอดพ้นจากความพินาศ    จากนั้นกราบทูลพระเจ้าปายาสิว่า  
พระองค์ทรงโง่เขลา ไม่ฉลาด แสวงหาโลกอ่ืนโดยไม่ถูกวิธี  จะถึงความพินาศเช่นกับ
นายกองเกวียนคณะแรก  แล้วแนะนำให้สละทิฏฐิช่ัวเช่นน้ัน  แต่พระเจ้าปายาสิไม่
ยอมทำตาม    (ที.ม.  (ไทย) ๑๐/๔๓๐/๓๖๑) 

กองขน :        กลุ่มขน,   หมวดหมู่ของขน, กองขนจัดอยู่ใน  ตจปัญจกกรรมฐาน  คือ  เกสา(ผม)  
โลมา(ขน)   นขา(เล็บ)  ทันตา(ฟัน)  ตโจ(หนัง)    เป็นธรรมะข้อหน่ึงสำหรับให้ภิกษุ
ใช้พิจารณา  อยู่ในหมวดสติปัฏฐาน  ๔  ข้อท่ี ๑  คือ  พิจารณาเห็นกายในกาย  โดย
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ีพิจารณาเห็นกองขนโดยความไม่เที่ยง  
ไม่พิจารณาเห็นโดยความเท่ียง  พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์  ไม่พิจารณาเห็นโดย
ความเป็นสุข  พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็น
อัตตา  ย่อมเบ่ือหน่าย  ไม่ยินดี  คลายกำหนัด  ไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับ  ไม่ให้
เกิด  ย่อมสละคืน  ไม่ยึดถอื  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสญัญา
ได้  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสญัญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดย



 

๓๐๙ 
 

 

ความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้  เมื่อเบ่ือหน่ายย่อมละนันทิได้  เมื่อคลาย
กำหนัดย่อมละราคะได้  เม่ือทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้  เมื่อสละคืนย่อมละอา
ทานะได้  (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๕/๕๙๓) 

  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายว่า  พระโยคาวจรเม่ือจะทำ พึงกำหนดตจปัญจก
กรรมฐานเป็นต้น แล้วทำการท่องด้วยอำนาจอนุโลม(ตามลำดับและปฏิโลม(ทวน
ลำดับ)เถิด จรงิอยู่ อาจารย์พึงบอกว่าเกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ (ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนัง) แล้วจึงบอกโดยปฏิโลมซ้ำอีกว่า ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา (หนัง ฟัน เล็บ 
ขน ผม)  (วิสุทธิ. (ไทย) ๑/๑๘๐/๒๒๑) 

กองขยะ : หยากเย่ือมากมาย, กองมูลฝอย อยู่ในสถานท่ีไม่สะอาด ในทางพุทธศาสนากองขยะ
เป็นที่แสวงหาผ้าของพระภิกษุ เป็นท่ีเกิดของหมอชีวก เป็นท่ีนิพพานของเถระและ
เป็นแหล่งท่ีเกดิของดอกบัว เช่นในวินัยปิฎก มหาวิภังค์กล่าวถึงหญิงงามเมืองช่ือ
สาลวดี คลอดบุตรชาย ได้กำชับหญิงรับใช้ว่า เธอจงวางทารกคนน้ีในกระด้งเก่าๆ  
แล้วนำออกไปท้ิงท่ีกองขยะ ซ่ึงทารกผู้น่ันต่อมาก็คือหมอหลวง ชีวกโกมารภัจ,ในมหา
ปรินิพพานสูตร เม่ือคราวที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน มีดอกมณฑารพปรากฏทั่วไป
แม้กระทั่งกองขยะ ดังคำว่า ท่ัวกรุงกุสินารากระทั่งซอกเรือน  ท่อน้ำท้ิงและกองขยะ
ดารดาษไปด้วยดอกมณฑารพ  อย่างต่ำสูงถงึเข่า,ในธรรมบทกล่าวถึงของดีบางครั้งก็
เกิดในสถานท่ีไม่สะอาด ดังคำว่า  ในกองขยะที่เขาทิ้งไว้ข้างทางใหญ่ยังมีดอกบัวมี
กลิ่นหอมรื่นรมย์ใจเกิดขึ้นมาได้,ในเถรคาถา กล่าวถึงกองขยะเป็นที่พระภิกษุไป
แสวงหาผ้าจีวร ดังคำที่พระวังคันตปุตตอุปเสนเถระกล่าวว่าภิกษุพึงเก็บผ้าจากกอง
ขยะ จากป่าช้า,ในอปทาน กล่าวถึงพระพาหิยทารุจิริยเถระถูกแม่โคตัวท่ีถูกผีสิงไม่
เห็นตัวขวิดให้ล้มลงท่ีกองขยะ,พระโมฆราช และพระกีสาโคตมีเถรี ผู้เลิศในด้านทรง
จีวรเศร้าหมอง เพราะเก็บผ้ามาจากกองขยะ  ป่าช้า และทางรถทางเกวียนแล้วทำผ้า
สังฆาฏิจากผ้านั้น ใช้สอยจีวรท่ีเศร้าหมอง (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๒๗/๑๘๐,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๒๙/๑๗๒,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๕๘/๔๕,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๒๑/๒๓๓,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๕๗๘/๔๓๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๑๑/๒๖๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๕๗/๒๘๗,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๙๐/๔๖๗) 

กองข้าวเปลือก : หมวดหมู่ข้าวเปลือก,กลุ่มข้าวเปลือก, ข้าวเปลือกที่เก็บทำรวมกันไว้เป็นกลุ่ม เช่น  
ชาวนาเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็นวดข้าวเพ่ือให้ได้ข้าวเปลือกแล้วนำข้าวเปลือกมา
รวมกันไว้เป็นกลุ่มเป็นกอง  เพ่ือเก็บรักษาไว้, มีข้อความท่ีพระปรวาทีสนทนากับพระ
สกวาทีว่า  พระปรวาทถีามว่า    กองข้าวเปลือกก็ดี    กองทองก็ดี    ใช้ไม้เท้าทอง
ช้ีบอกได้ใช่ไหม   พระสกวาทีตอบว่าใช่   พระปรวาทีกล่าวว่า อย่างน้ันเหมือนกัน    



 

๓๑๐ 
 

 

สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดี    ท่ีเป็นโลกุตตระก็ดี   พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระ
โวหารท่ีเป็นโลกุตตระ   พระสกวาทีกล่าวว่ากองข้าวเปลือกก็ดี    กองทองก็ดี    ใช้
ไม้เท้าต้นละหุ่งช้ีบอกได้ใช่ไหม    พระปรวาทีกล่าวว่าใช่  (อภิ.ก.  (ไทย) ๓๗/๓๕๑/
๓๓๓) 

กองไขกระดูก : กลุ่มไขกระดูก;หมวดหมู่ไขกระดูก; พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นกองไขกระดูกโดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นโดยความเท่ียง  
พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข  พิจารณาเห็นโดย
ความเป็นอนัตตา  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตา  ย่อมเบ่ือหน่าย  ไม่ยินดี  
คลายกำหนัด  ไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับ  ไมใ่ห้เกิด  ย่อมสละคืน  ไม่ยึดถือ  เมื่อ
พิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้  เมือ่พิจารณาเห็นโดยความเป็น
ทุกข์ย่อมละสขุสัญญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญา
ได้  เมื่อเบ่ือหน่ายย่อมละนันทิได้  เม่ือคลายกำหนัดย่อมละราคะได้  เมื่อทำราคะให้
ดับย่อมละสมทัุยได้  เมื่อสละคืนย่อมละอาทานะได้  (ขุ.ป.  (ไทย) ๓๑/๓๕/๕๙๓) 

  กองไขกระดูกจัดอยู่ในอสุภกรรมฐาน  ๑๐  คือ  (๑) อุทธุมาตกอสุภ คือ ร่างกาย
ของคนและสัตว์ที่ตายไปแล้ว นับแต่วันตายเป็นต้นไป มีร่างกายข้ึนบวมพอง (๒) วินี
ลกอสุภ เป็นรา่งกายที่มีสีเขียว สีแดง สขีาว ปะปนคน สแีดงในที่มีเน้ือมาก สีขาวในที่
มีน้ำเหลืองน้ำหนองมาก สีเขียวท่ีมีผ้าสีเขยีวคลุม ร่างของผู้ตายส่วนใหญ่ปกคลมุด้วย
ผ้า (๓) วิปุพพกอสุภ เป็นซากศพท่ีมีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติ  (๔) วิฉิทททกอสุภ 
คือซากศพที่มีร่างกายขาดเป็นสองท่อนในท่ามกลาง มีกายขาดออกจากกัน  (๕) วิก
ขายิตกอสุภ เป็นร่างกายของซากศพที่ถูกสตัว์ย้ือแย่งกัดกิน  (๖) วิขิตตกอสุภ เป็น
ซากศพที่ถูกทอดท้ิงไว้จนส่วนต่าง ๆ กระจัดกระจาย  (๗) หตวิกขิตตกอสุภ คือ
ซากศพที่ถูกสบัฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ ่  (๘) โลหิตกอสุภ คือซากศพที่มีเลือด
ไหลอออกเป็นปกติ (๙) ปุฬุวกอสุภ คือซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลานกินอยู่  
(๑๐) อัฏฐกอสุภ คือซากศพที่มีแต่กระดูก   จัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งสำหรับให้ภิกษุใช้
พิจารณา  อยู่ในหมวดสติปัฏฐาน  ๔  ข้อที ่๑  คือ  พิจารณาเห็นกายในกาย (วิสุทธิ. 
(ไทย) ๑/๔๗/๑๑๔) 

กองเงิน  :    หมวดหมู่เงิน,กลุ่มเงิน,เงินที่เก็บรวมไว้เป็นกลุ่ม,เงินจำนวนมากท่ีนำมารวมกันไว้ในที่
เดียวกันเป็นกลุ่มก้อน  บางครั้งคำนี้นำไปใช้เปรียบเทียบ  เช่น  คนๆน้ีอยู่บนกองเงิน
กองทอง  หมายถึง  เกิดมาในตระกูลท่ีมเีงินทองมากมายมหาศาล ; มีข้อความว่า  
ครั้งหนึ่งบิดาของท่านพระรัฐบาลเถระอยากให้ลูกชายลาสิกขา  จึงไปนิมนต์ให้มาฉัน
ท่ีนิเวศน์ของตน    รู้ว่าลูกชายรับนิมนต์แลว้จึงกลับไปนิเวศน์ให้คนใช้ขนเงินและทอง



 

๓๑๑ 
 

 

มากองเป็นกองใหญ ่  หลายกองแล้วเอาเสื่อลำแพนปิดไว้  เม่ือพระรัฐบาลเถระมาถึง
นิเวศน์แล้วจึงสั่งให้คนใช้เปิดกองเงินกองทอง  บอกว่ากองน้ีเป็นของแม่   กองโน้น
เป็นของพ่อ  อีกกองเป็นของปู่  ท้ังหมดนี้เป็นของลูกผู้เดียว  ลูกสามารถใช้สอย
สมบัติแลถะทำบุญด้วยทรัพย์ทั้งหมดน้ีได้  ขอเพียงลาสิกขาออกมาเท่านั้น  แต่ท่าน
พระรัฐบาลเถระบอกให้บิดาใช้คนขนกองเงินกองทองใส่เกวียนนำไปทิ้งกลาง
กระแสน้ำคงคา  โดยบอกว่าความเศร้าโศกคร่ำครวญ  ทุกข์กายทุกข์ใจและคับแค้น
ใจที่เกิดกับทุกคนน้ัน  เพราะมีทรัพย์เป็นสาเหตุท้ังนั้น (ม.ม.  (ไทย) ๑๓/๓๐๑/๓๕๘) 

กองช้าง :     กลุม่ช้าง;  มีข้อความทีพ่ระโพธิสัตว์กล่าวกับเทพธิดาว่า เราจักละกองช้างพลาย ที่
ประดับด้วยเคร่ืองอลังการพร้อมสรรพมสีายรัดทองคำ มีเครื่องปกกระพองและข่าย
ทองคำ มีนายควาญช้างถือโตมรและขอขึ้นขี่ประจำ    ออกบวชได้    การละกองช้าง
เห็นปานน้ีออกบวชนั้นจักสำเร็จได้เม่ือไรหนอ (ขุ.ชา.ม.  (ไทย) ๒๘/๑๖๙/๒๑๐) 

  กองช้าง หมายถึงกองช้างขนาดต้ังแต่ ๑๐ เชือกขึ้นไป จัดอยู่ในกองพลท้ัง ๔ คือ  
กองพลช้าง  กองพลม้า  กองพลรถ  และกองพลราบ  (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๔) ; 

กองช้างพลาย :กลุ่มช้างพลาย,กองช้างสีดอหรือช้างนรการ,กองช้างเพศผู้แต่มีงาท่ีมีขนาดสั้นโผล่
ออกมาเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ไม่ยาวเหมือนช้างงาตามปกติท่ัวไป แต่มีขนาดของงา
คล้ายขนายของตัวเมีย  ; มีข้อความที่พระโพธิสัตว์กล่าวกับเทพธิดาว่า เราจักละกอง
ช้างพลาย ท่ีประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสรรพมีสายรัดทองคำ มีเครื่องปก
กระพองและข่ายทองคำ มีนายควาญช้างถือโตมรและขอข้ึนขี่ประจำ    ออกบวชได้    
การละกองช้างเห็นปานน้ีออกบวชน้ันจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ (ขุ.ชา.ม.  (ไทย) ๒๘/
๑๖๙/๒๑๐) 

กองช่างโยธา : กองทหารท่ีมีหน้าท่ีอำนวยการ  ประสานงาน  แนะนำ  กำกับการและดำเนินการ
เกี่ยวกับการสร้าง  ซ่อมดัดไทยง  บำรุงรักษาอาคารสถานที่  สิ่งก่อสรา้ง  เครื่องทุ่น
แรงและอุปกรณ์สายช่างโยธา  การส่งกำลังพัสดุสายช่างโยธา  การให้การฝึกและ
ศึกษาวิชาการช่างโยธาและวิชาการอ่ืนๆ  ;  ในมโหสธชาดกกล่าวถึงกองช่างโยธา    
กองราบ   ล้วนแต่ฉลาดในสงครามทุกอย่าง    มีเสียงอึกทึกกึกก้อง  เป็นสัญญาให้
กันและกันรู้ได้ด้วยเสียงกลองและเสียงสังข์  (ขุ.ชา.ม. (ไทย)  ๒๘/๕๙๑/๒๗๔) 

กองชีวะ :      กองชีพ;กองความเป็นอยู่;กองสิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งท่ีสืบเน่ืองมาจากชีวิต  ; มีข้อความที่
พระอานนท์สนทนากับสันทกปริพพาชกว่า  ศาสดาบางคนในโลกน้ีมีวาทะและทิฏฐิ
ว่า  สภาวะ  ๗  กองน้ี  คือ  (๑) กองแห่งธาตุดิน  (๒)  กองแห่งธาตุน้ำ  (๓) กองแห่ง
ธาตุไฟ  (๔) กองแห่งธาตุลม  (๕) กองสุข  (๖) กองทุกข์  (๗) กองชีวะ  ไม่มีผู้สร้าง  
ไม่มีผู้บันดาล  ไม่มผีู้เนรมิต  ไม่มีผูใ้ห้เนรมิต  ย่ังยืนมั่นคงดุจยอดภูเขา  ดุจเสา



 

๓๑๒ 
 

 

ระเนียด  ไมห่ว่ันไหว  ไม่ฝันแปร  ไม่กระทบกระท่ังกัน  ไม่ก่อให้เกดิสุขหรือทุกข ์ 
หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน  (ม.ม.  (ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๖) 

กองเตโชธาตุ :  กองธาตุไฟ,กองของสิ่งท่ีเป็นของร้อน,  กองเตโชธาตุจัดเป็นธรรมะข้อหน่ึงสำหรับให้
ภิกษุใช้พิจารณา  อยู่ในหมวดสติปัฏฐาน  ๔  ข้อท่ี ๑  คือ  พิจารณาเห็นกายในกาย  
โดยพระพุทธเจ้าตรสัว่า  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกองเตโชธาตุ (ธาตุ
ไฟ,สิ่งท่ีเป็นของร้อน) โดยความไม่เที่ยง ไมพิ่จารณาเห็นโดยความเท่ียง  พิจารณา
เห็นโดยความเป็นทุกข์  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข  เป็นต้น (ขุ.ป.  (ไทย) ๓๑/
๓๕/๕๙๓)  

  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายว่าเตโชธาตุที่เป็นภายในคือ อุปาทินนกรูปภายในที่
เป็นของเฉพาะตน เป็นของเร่าร้อน มีความเร่าร้อน ได้แก ่ ธรรมชาติท่ีเป็นเครื่องทำ
ร่างกายให้อบอุ่น ธรรมชาติท่ีเป็นเครื่องทำร่างกายให้ทรุดโทรม ธรรมชาติท่ีเป็น
เครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อน ธรรมชาติท่ีเป็นเครื่องย่อยสิ่งท่ีกินแล้วด่ืมแล้ว เคี้ยวแล้ว 
และลิ้มรสแล้ว หรืออุปาทินนกรูปภายในอ่ืนใด ท่ีเป็นของเฉพาะตน เป็นของเร่าร้อน 
เป็นความร้อนน้ีเรียกว่า เตโชธาตุภายใน (วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๓๐๗/๓๖๐) 

กองทอง :   กลุม่ของทอง,หมวดหมู่ของทอง, ทองท่ีเก็บรวมไว้เป็นกลุ่ม,ทองจำนวนมากที่นำมา
รวมกันไว้ในที่เดียวกันเป็นกลุ่มก้อน  บางครั้งคำนี้นำไปใช้เปรียบเทียบ  เช่น  คนๆนี้
อยู่บนกองเงินกองทอง  หมายถึง  เกิดมาในตระกูลท่ีมีเงินทองมากมายมหาศาล; (ดู
คำว่า  กองเงิน)  (ม.ม.  (ไทย) ๑๓/๓๐๑/๓๕๘) 

กองทัพ    :    หน่วยทหารท่ีประกอบด้วยทหารซ่ึงประกอบด้วยพลช้าง  พลม้า  พลรถ  และพลเดิน
เท้า มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา  ; มีข้อความว่า  พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงยกกองทัพ
ออกรบ  พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ก็ออกไปเพ่ือชมกองทัพที่กำลังเคล่ือนขบวนออกรบ  
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุฉัพพัคคีย์กำลังเดินมาแต่ไกล  
ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจงึรับสั่งให้นิมนต์มา    แล้วตรัสถามว่า    “พระคุณเจ้า
ท้ังหลาย    พวกท่านมาทำไมกัน”  (วิ.ม.  (ไทย) ๒/๓๑๔/๔๕๓) 

กองทัพ  ๔ เหล่า : พลช้าง  พลมา้  พลรถ  และพลเดินเท้า,  กองทัพ  ๔  เหล่าน้ีถือเป็นคุณลักษณะ
ข้อหนึ่ง  ในจำนวน  ๘  ข้อ  ของพระเจ้ามหาวิชิตราช  คือทรงมีกองทหารท่ีเข็มแข้ง
ประกอบด้วยกองทัพ  ๔  เหล่าอยู่ในระเบียบวินัย  คอยรับพระบัญชา มีพระบรมเด
ชานุภาพดังจะเผาผลาญข้าศกึได้ด้วยพระราชอิสริยยศ  (ที.สี.  (ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓) 

กองทัพกุมภัณฑ์ : กองทัพยักษ์,  กุมภัณฑ์มีรูปร่างไทยก หน้าตาพองๆ เป็นยักษ์ประเภทหน่ึง  มี
หน้าท่ีลงไปทรมานสัตว์นรกในยมโลก   เป็นอสูรชนิดหน่ึง มี  ๒ พวก คือ กุมภัณฑ์
ช้ันสูงเป็นยักษ์ไม่มีเขี้ยว ท้องโต ตาโต เช่น พญายมราช  ส่วนกุมภัณฑ์ช้ันต่ำมีอัณฑะ



 

๓๑๓ 
 

 

ใหญ่เหมือนหม้อ ไม่มีเขี้ยว ท้องโต ตาโตสีแดง กองทัพกุมภัณฑ์จัดเป็นกองทัพของ
ท้าวมหาราช  ในจำนวนกองทัพ  คือ  กองทัพยักษ์หมู่ใหญ่  กองทัพคนธรรพ์หมู่ใหญ่  
กองทัพกุมภัณฑ์หมู่ใหญ่  กองทัพนาคหมู่ใหญ่   (ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๒๘๕/๒๓๓) 

กองทัพคนธรรพ์  : กองทพัชาวสวรรค์พวกหน่ึง เป็นบริวารท้าวธตรฐ  มีความชำนาญในวิชาดนตรี
และขับร้อง; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอาฏานาฏิยสูตรว่า ท้าวมหาราช
ท้ัง ๔ องค์วางยามรักษาการณ์ไว้ทั้ง ๔  ทิศ  วางกองกำลังไว้ท้ัง  ๔  ทิศ  วางหน่วย
ป้องกันไว้ท้ัง  ๔  ทิศ  ด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ ่ ด้วยกองทัพคนธรรพ์หมู่ใหญ่  ด้วย
กองทัพกุมภัณฑ์หมู่ใหญ่  และด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญ่  เม่ือราตรีน้ันผ่านไป    มี
วรรณะงดงามย่ิงนัก    เปลง่รัศมีให้สว่างไสวท่ัวภูเขาคิชฌกูฏแล้ว  เขา้ไปหาเราถึงที่
อยู่   (ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๒๗๕/๒๑๙,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

กองทัพช้าง :  กองทหารที่ใช้ช้างเป็นพาหนะ,หน่วยรบทางทหารท่ีประกอบไปด้วยช้าง,พลช้างจะยืน
อยู่เป็นแนวดูสวยงามน่าเกรงขาม  ในอดีตนิยมใช้ช้างเป็นพาหนะในการออกไปรบกับ
ข้าศึกศัตรู ; มขี้อความว่า ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรูป    คอื    ช้างของ
พระราชาในโลกน้ี    เข้าสู่สมรภูมิแล้ว    เห็นกองทัพช้าง    กองทัพม้า  กองทัพรถ    
หรือกองทัพพลเดินเท้า    ก็หยุดน่ิง    หว่ันไหว    ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้   ช้าง
ของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อเสียงคือ ช้างของพระราชาในโลกนี้    เข้าสู่สมรภูมิ
แล้ว ได้ยินเสยีงกองทัพช้างกองทัพม้า    กองทัพรถ กองทัพพลเดินเท้า หรือเสียง
กลอง บัณเฑาะว์   สังข ์ มโหระทึกท่ีกระหึ่มก็หยุดนิ่ง    หว่ันไหว    ไม่สามารถเข้าสู่
สมรภูมิได้    (องฺ.ปญฺจก.  (ไทย) ๒๒/๑๓๙/๒๒๔) 

กองทัพทหารราบ : หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว;  มีข้อความว่า  พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์ทรงดำริจะ
ยึดเอาเมืองตักกศิลา จึงตรัสว่า  ตักกสิลาถูกกองทัพช้างอันเกรียงไกร ถูกกองทัพม้า
สินธพอันเกรียงไกร ถูกกองทัพรถประดุจเกลียวคลื่นในมหาสมุทร อันยังห่าฝนคือ
ลูกศรให้ตกลงประดุจเมฆฝนอันหนาทึบถูกกองทัพทหารราบซึ่งถือดาบกวัดแกว่ง
ประหารได้อย่างแม่นยำลอ้มรอบด้าน  (ขุ.ชา.ทุก.  (ไทย) ๒๗/๑๕๗/๑๐๖) 

กองทัพนาค : กองทัพงูชนิดหน่ึงท่ีมีฤทธ์ิ, นาคจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นกำลังพล,  พญานาคเป็น
สัตว์มหัศจรรย์ ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถไทยงกายได้   มีอิทธิฤทธ์ิ และมีชีวิต
ใกล้กับคน สามารถไทยงเป็นคนได้ เช่นคราวท่ีไทยงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้า 
ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงนาคที่ช่ือถลชะ ท่ีไทยว่า เกิดบนบก จะเนรมิตกาย
ได้เฉพาะบนบก  และนาคช่ือชลชะ ไทยว่า เกิดจากน้ำ จะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำ
เท่าน้ัน; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์วางยาม
รักษาการณ์ไว้ท้ัง ๔  ทิศ  วางกองกำลังไว้ท้ัง  ๔  ทิศ  วางหน่วยป้องกันไว้ท้ัง  ๔  



 

๓๑๔ 
 

 

ทิศ  ด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ่  ด้วยกองทัพคนธรรพ์หมู่ใหญ่  ด้วยกองทัพกุมภัณฑ์
หมู่ใหญ่  และด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญ่  เม่ือราตรีน้ันผ่านไป    ท้าวมหาราชพระนาม
ว่าวิรูปักษ์ซึ่งเป็นแม่ทัพของกองทัพนาคมีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างไสว
ท่ัวภูเขาคิชฌกูฏแล้ว  เข้าไปหาเราถึงท่ีอยู่   (ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๒๘๕/๒๓๓)   

กองทัพพลเดินเท้า : กองทัพท่ีประกอบด้วยทหารท่ีเดินรบไม่มียานพาหนะอย่างอ่ืน  ถืออาวุธเดิน
ต่อสู้กับข้าศึกศัตรู,  กองทัพพลเดินเท้าเป็นหนึ่งในกองทัพ  ๔  เหล่า  คือ (๑) 
กองทัพช้าง  (๒) กองทัพม้า  (๓) กองทัพรถ  (๔) กองทัพพลเดินเท้า   เป็น
คุณลักษณะของกษัตราธิราชอย่างหนึ่ง (องฺ.ปญฺจก.  (ไทย) ๒๒/๑๓๙/๒๒๔) 

กองทัพม้า :  กองทหารท่ีมีมา้เป็นพาหนะในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรู; มขี้อความว่า  พระเจ้า
พรหมทัตโพธิสัตว์ทรงดำริจะยึดเอาเมืองตักกศิลา    จึงตรัสว่า  ตักกสิลาถูกกองทัพ
ช้างอันเกรียงไกร ถูกกองทัพม้าสินธพอันเกรียงไกร ถูกกองทัพรถประดุจเกลียวคล่ืน
ในมหาสมทุร อันยังห่าฝนคือลูกศรให้ตกลงประดุจเมฆฝนอันหนาทึบ ถูกกองทัพ
ทหารราบซึ่งถอืดาบกวัดแกว่งประหารได้อย่างแม่นยำล้อมรอบด้าน  (ขุ.ชา.ทุก.  
(ไทย)  ๒๗/๑๕๗/๑๐๖) 

 กองทัพม้า  เป็นหนึ่งในกองทัพ  ๔  เหล่า  คือ (๑) กองทัพช้าง  (๒) กองทัพม้า  (๓) 
กองทัพรถ  (๔) กองทัพพลเดินเท้า   เป็นคณุลักษณะของกษัตราธิราชอย่างหน่ึง (ขุ.
ม.อ. (บาลี) ๑/๑๔) 

กองทัพมาร : กองทัพที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดีหรือจากผลท่ีหมายอันประเสริฐ,สิ่งท่ีล้าง
ผลาญคุณความดี,ตัวการท่ีกำจัดหรือขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุผลสำเร็จอันดี;  มี
ข้อความว่า  ในทีฆนิกาย มหาวรรค  พระผู้มีพระภาคตรัสกับเทพท้ังหมดพร้อมทั้ง
พระอินทร์แลพระพรหมผู้ประชุมกันว่า  มหาเสนามารได้ส่งเสนามารไปในท่ีประชุม
เหล่าเทพให้จบัหมู่เทพมาผูกไว้ด้วยราคะแล้วล้อมไว้ทุกด้าน  อย่าได้ปล่อยให้ใครหลุด
พ้นไป  แล้วให้เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัว  แต่ในเวลาน้ันก็มิได้ทำให้ใครตก
อยู่ในอำนาจได้  จึงเกร้ียวโกรธกลับไปเหมือนเมฆฝนทีบั่นดาลให้ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้า
แลบ;  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๒/๒๗๑,ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๒๗๗/๒๒๐,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/
๑๕๓-๑๕๔/๗๙-๘๐,ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๗๙-๑๘๐/๑๕๐-๑๕๓,ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑/-
๑๐๖-๑๐๗,ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/-/๙๑-๙๒,ข.ุพุทฺธ.อ. (บาลี) -/-/๑๒) 

กองทัพยักษ์ : กองทัพอมนุษย์ชนิดหนึ่ง;  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ท้าวมหาราชทั้ง ๔ 
องค์วางยามรักษาการณ์ไว้ท้ัง ๔  ทิศ  วางกองกำลังไว้ท้ัง  ๔  ทิศ  วางหน่วยป้องกัน
ไว้ท้ัง  ๔  ทศิ  ด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ ่ ด้วยกองทัพคนธรรพ์หมู่ใหญ่  ด้วยกองทัพ
กุมภัณฑ์หมู่ใหญ่  และด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญ่  เมื่อราตรน้ัีนผ่านไป    ท้าวมหาราช



 

๓๑๕ 
 

 

พระนามว่าวิรุฬหะมีวรรณะงดงามย่ิงนัก    เปล่งรัศมีให้สว่างไสวทั่วภูเขาคิชฌกูฏ
แล้ว  เข้าไปหาเราถึงท่ีอยู่   ฝ่ายยักษ์เหลา่น้ัน    บางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระ
ภาคแล้ว    น่ัง    สมควรบางพวกสนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ    พอเป็นที่
ระลึกถึงกันกับพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง  ณ ท่ีสมควร    บางพวกประนมมือไปทางที่
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วน่ัง  ณ ท่ีสมควร    บางพวกประกาศช่ือและตระกูล
แล้วน่ัง    ณ ท่ีสมควร  บางพวกนั่งน่ิงเฉย  ณ    ที่สมควร  (ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/
๒๗๕/๒๑๙) 

กองทัพรถ : หน่วยทหารท่ีใช้รถเป็นพาหนะ,  หมายถึงกองทัพท่ีประกอบไปด้วยรถ; มีข้อความว่า  
พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์ทรงดำริจะยึดเอาเมืองตักกศิลา    จึงตรัสว่า  ตักกสิลาถูก
กองทัพช้างอันเกรียงไกร ถูกกองทัพม้าสินธพอันเกรียงไกร ถูกกองทัพรถประดุจ
เกลียวคลื่นในมหาสมุทร อันยังห่าฝนคือลูกศรให้ตกลงประดุจเมฆฝนอันหนาทึบ ถูก
กองทัพทหารราบซึ่งถือดาบกวัดแกว่งประหารได้อย่างแม่นยำล้อมรอบด้าน  (ขุ.ชา.
ทุก.  (ไทย) ๒๗/๑๕๗/๑๐๖)   

  กองทัพรถจัดเป็นหน่ึงใน  ๔  กองทัพ  คือ (๑) กองทัพช้าง  (๒) กองทัพม้า  (๓) 
กองทัพรถ    (๔) กองทัพพลเดินเท้า   (ขุ.ม.อ. (บาลี)๑/๑๔)  

กองทัพแห่งมัจจุ : กองทัพแห่งความตาย;  คำว่า  มัจจุ  ในบางท่ีหมายถึงความตาย  บางที่หมายถึง
เทพบุตร  คือมัจจุเทพบุตร;   มีข้อความว่า  อภิภูภิกษุยืนอยู่ในพรหมโลกได้กล่าว
คาถาเหล่าน้ีว่า  ท่านท้ังหลายจงปรารภความเพียร   จงทำความเพียรอย่าหยุดย้ัง จง
ประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา จงกำจัดกองทัพแห่งมัจจุ   เหมอืนช้างกำจัด
เรือนต้นอ้อ    ฉะน้ัน  ผู้ทีไ่ม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยน้ี   ละการเวียนว่ายตาย
เกิดแล้ว    จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๙/๒๐๗,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๖๓/๒๒๐,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๘๕/๒๕๘) 

กองทุกข์ : กองแห่งสภาพที่ทนได้ยาก; กองแห่งอุปาทานขันธ์  ๕; กองแห่งความลำบาก 
หมายถึงทุกข์ท่ีเกิดจากกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ(สัมผสั) ท่ีน่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ทุกข์ในทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นกิจในอริยสัจ ๔ ท่ีชาว
พุทธต้องกำหนดรู้เพ่ือละและปล่อยวางในลำดับต่อไปในกิจทั้ง ๔ ในอรยิสัจ อันได้แก่ 
รู้ทุกข์ เพ่ือค้นหาสาเหตุในการดับทุกข์ (สมทัุย) แล้วจึงต้ังจุดมุ่งหมายในการดับทุกข์ 
(นิโรธ) และดำเนินตามเส้นทางสู่ความดับทุกข์ (มรรค) คอืสละ ละ ปลอ่ยวาง ไม่ยึด
ติดในใจด้วยอำนาจกิเลส  ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  กุลบุตรในโลกนี้
เลี้ยงชีวิตด้วยการมีศิลปะใด    คือ ด้วยการนับคะแนนการคำนวณ    การนับจำนวน    
การไถ การค้าขาย   การเลี้ยงโค   การยิงธนู  การรับราชการ    หรือด้วยศิลปะอย่าง



 

๓๑๖ 
 

 

ใดอย่างหน่ึง    อดทนต่อความหนาว    ตรากตรำต่อความร้อน    เดือดร้อนเพราะ
สัมผสัแห่งเหลอืบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตว์เลื้อยคลาน (และ)ตายเพราะความหิว
กระหาย    แม้ข้อนี้ก็ช่ือว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลาย    เป็นกองทุกข์ท่ีจะพึงเห็นได้
เอง    มีกามเป็นเหตุ    มีกามเป็นต้นเหตุ    มีกามเป็นเหตุเกิด เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามท้ังหลายน่ันแล; และเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย    
ปฏิจจสมุปบาท   คือ    เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย    สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็น
ปัจจัย    วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย    นามรูปจึงมี  เพราะนามรูปเป็น
ปัจจัย    สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย    ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็น
ปัจจัย    เวทนาจึงมี  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย    ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย    
อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย    ภพจึงมี   เพราะภพเป็นปัจจัย    ชาติจึงมี 
เพราะชาติเป็นปัจจัย    ชรา    มรณะ    โสกะ(ความเศรา้โศก)    ปริเทวะ    (ความ
คร่ำครวญ)    ทุกข์(ความทุกข์กาย)    โทมนัส(ความทุกข์ใจ)    และอุปายาส(ความ
คับแค้นใจ)    จึงมี   ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวลนี ้    มีได้ด้วยประการฉะนี้  
(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๘,ม.ม.  (ไทย) ๑๓/๑๖๒/๑๘๓,ม.อุ. (ไทย)  ๑๔/๑๒๖/
๑๖๕,สํ.นิ. (ไทย)  ๑๖/๑/๒,สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๒,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๐๖/
๑๒๐,สํ.ม.  (ไทย) ๑๙/๑๑๑๙/๖๓๒,องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๑๒๒/๑๘๕) 

กองทุกข์ท้ังมวล : ปฏิจจสมุปบาท คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณโสกปรเิทวะ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
วิญญาณน้ีย่อมหมุนกลับมาจากนามรูปเท่านั้น    ไม่เลยไปกว่าน้ัน เพราะความหมุน
กลับเพียงแค่นี้    สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง แก่บ้าง    ตายบ้าง จุติบ้าง    อุบัติบ้าง    
ความเป็นไปน้ัน    คือเพราะนามรูปเป็นปัจจัย   วิญญาณจึงมี  เพราะวิญญาณเป็น
ปัจจัย  นามรูปจึงมี เพราะนามรปูเป็นปัจจัย  สฬายตนะจึงมี  เพราะสฬายตนะเป็น
ปัจจัยผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหา
จึงมี  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อุปาทานจึงมี  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย  ภพจึงม ี 
เพราะภพเป็นปัจจัย  ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย  ชรา    มรณะ    โสกะ(ความ
โศก)    ปริเทวะ (ความครำ่ครวญ)    ทุกข์(ความทุกขก์าย) โทมนัส(ความทุกข์ใจ)    
และอุปายาส (ความคับแค้นใจ) จึงมี   ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวลนี้ด้วย
ประการอย่างน้ี  (วิ.ม.  (ไทย)  ๔/๑-๓/๒-๖,  ที.ม.  (ไทย)  ๑๐/๕๗-๖๑/๓๑-
๓๕,๙๖-๑๑๖/๕๗-๖๖,สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๑๐๒๔/๕๔๕,  องฺ.ติก.  (ไทย)  ๒๐/๖๒/ 
๒๔๒-๒๔๓,  ขุ.ม.  (ไทย)  ๒๙/๒๗/๑๑๓,  ขุ.จู.  (ไทย)  ๓๐/๔/๕๕-๕๖, อภิ.วิ. 
(ไทย)  ๓๕/๒๔๒/๒๒๓, อภิ.วิ.  (ไทย)  ๓๕/๒๒๕-๓๕๓/ ๒๑๘-๓๐๕) 



 

๓๑๗ 
 

 

 ปฏิจจสมุปบาท  คือ  ปัจจยาการ  หมายถึงอาการแห่งธรรมท่ีอาศัยกันเกิดขึ้น  (ส.ํ
นิ.อ.  (บาลี) ๒/๑/๗) 

กองเนื้อ  : กลุ่มเนื้อ, กองเน้ือจัดอยู่ในวักกปัญจกกรรมฐาน(กรรมฐานมีม้ามเป็นที ่ ๕) คือ มํส ํ
(เน้ือ) นหาร ุ(เอ็น) อฏฺฐิ (กระดูก) อฏฺฐิมิญชํฺ (เย่ือในกระดูก) วกฺกํ (ม้าม)  เป็นธรรมะ
ข้อหนึ่งสำหรับให้ภิกษุใช้พิจารณา  อยู่ในหมวดสติปัฏฐาน  ๔  ข้อที่ ๑  คอื  
พิจารณาเห็นกายในกาย  โดยพระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นกองเน้ือโดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นโดยความเท่ียง  พิจารณาเห็น
โดยความเป็นทุกข์  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข  พิจารณาเห็นโดยความเป็น
อนัตตา  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตา  ย่อมเบ่ือหน่าย  ไม่ยินดี  คลายกำหนัด  
ไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับ  ไม่ให้เกิด  ย่อมสละคืน  ไม่ยึดถือ  เมื่อพิจารณาเห็น
โดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละ
สุขสญัญาได้  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้  เมื่อเบื่อ
หน่ายย่อมละนันทิได้  เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้  เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละ
สมุทัยได้  เมื่อสละคืนย่อมละอาทานะได้  (ม.ม.  (ไทย) ๑๓/๖๔/๖๑)   

  ในคัมภีร์วิสทุธิมรรคอธิบายว่า  พระโยคาวจรเมื่อจะทำกรรมฐานโดยความเป็น
ของปฏิกูล  พึงบอกในวักกปัญจกกรรมฐาน(กรรมฐานมีม้ามเป็นที่ ๕) ว่า มํสํ (เนื้อ) 
นหารุ (เอ็น) อฏฺฐิ (กระดูก) อฏฺฐิมิญฺชํ (เยื่อในกระดูก) วกฺกํ (ม้าม) แล้วบอกโดย
ปฏิโลม ว่า วกฺกํ อฏฺฐิมิญฺชํ อฏฺฐิ นหารุ มํสํ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา (วิสทฺุธิ. 
(ไทย)๑/๑๘๐/๒๒๑) 

กองบุญใหญ่ : ห้วงบุญกุศล;หมวดแห่งสิ่งท่ีเป็นกุศลมาก;  ทานที่บุคคลถวายแก่ภิกษุผูป้ระกอบด้วย
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย  มีใจปราศจากความตระหน่ีอันเป็นมลทิน    มจีาคะ
อันสละแล้วมฝีา่มือชุ่ม    ยินดีในการสละ    ควรแก่การขอ    ยินดีในการให้ทานและ
การแจกทาน    อยู่ครองเรือน  ประพฤติปฏิบัติดี  บรรลุเจโตสมาธิท่ีประมาณไม่ได้  
ปราศจากราคะ    ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ    ไม่มีอาสวะ  ย่อมเป็นเขตที่
สมบูรณ์แห่งการให้ ทายกต้อนรับปฏิคาหกด้วยตนเอง  ถวายทานด้วยมือตนเอง  ยัญ
น้ันย่อมมีผลมาก เพราะตน(ทายกผู้ให้ทาน)    และเพราะผู้อ่ืน(ปฏิคาหก)   เป็น
บัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์    มศีรัทธา  มีใจพ้นแล้ว  บูชายัญอย่างนี้     ย่อมเข้าถึงโลก
ท่ีปราศจากความเบียดเบียนเป็นสุข  ดังข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  “แม่น้ำ
หลายสายคับคัง่ไปด้วยหมู่ปลา ไหลบ่าไปยังมหาสมุทร    อันเป็นท่ีขังน้ำขนาดใหญ่
ประมาณไม่ได้    มีสิ่งท่ีน่ากลัวมาก  เป็นแหล่งรัตนะช้ันเย่ียม    ฉันใด สายธารแห่ง
บุญย่อมหลั่งไหลไปสู่นรชนผูเ้ป็นบัณฑิต    ผู้ให้ข้าว    น้ำ    ผ้า  ท่ีนอน    ท่ีนั่งและ



 

๓๑๘ 
 

 

เครื่องปูลาด  เปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทร    ฉันนั้น” (องฺ.
จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๕๑/๘๕,องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  ๒๒/๔๕/๗๔,ขุ.เปต.  (ไทย)  ๒๖/
๓๐๕/๒๑๖) 

   คำว่า  ยัญ  ในท่ีนี้หมายถึงทาน  หรือเคร่ืองไทยธรรม  (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี)  
๒/๔๐/๓๔๑,  องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๓๗/๑๑๘) 

   กองปฐวธีาตุ : กองธาตุดิน,กองของสิ่งที่เป็นของแข็ง; พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุบางรูปในธรรม
วินัยนี้พิจารณาเห็นกองปฐวีธาตุ (ธาตุดิน,สิ่งท่ีเป็นของแข็งโดยความไม่เที่ยง ไม่
พิจารณาเห็นโดยความเท่ียง  พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์  ไม่พิจารณาเห็นโดย
ความเป็นสุข  พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็น
อัตตา  ย่อมเบ่ือหน่าย  ไม่ยินดี  คลายกำหนัด  ไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับ  ไม่ให้
เกิด  ย่อมสละคืน  ไม่ยึดถอื  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสญัญา
ได้  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสญัญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดย
ความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้  เมื่อเบ่ือหน่ายย่อมละนันทิได้  เมื่อคลาย
กำหนัดย่อมละราคะได้  เม่ือทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้  เมื่อสละคืนย่อมละอา
ทานะได้  เม่ือภิกษุพิจารณาเห็นกายด้วยอาการ  ๗  อย่าง  กายย่อมปรากฏ  ไม่ใช่
สติ  สติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วย  การท่ีภิกษุพิจารณาเห็นกายด้วยสติและญาณ
น้ัน  ช่ือว่าพิจาณาเห็นกายในกายว่าสติปัฏฐานภาวนา;  กองปฐวีธาตุ  จัดอยู่ในธาตุ  
๖  คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุและวิญญาณธาตุ  เป็น
ธรรมะข้อหน่ึงสำหรับให้ภิกษุใช้พิจารณา  อยู่ในหมวดสติปัฏฐาน  ๔  ข้อที่ ๑  คือ  
พิจารณาเห็นกายในกาย (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๐๐/๑๑๘,ขุ.ป.  (ไทย) ๓๑/๓๕/๕๙๓) 

กองผม :  กลุ่มผม,  กองผมจัดจัดอยู่ใน  ตจปัญจกกรรมฐาน  คือ  เกสา(ผม)  โลมา(ขน)   นขา
(เล็บ)  ทันตา(ฟัน)  ตโจ(หนงั)  เป็นธรรมะข้อหน่ึงสำหรับให้ภิกษุใช้พิจารณา  อยู่ใน
หมวดสติปัฏฐาน  ๔  ข้อท่ี ๑  คือ  พิจารณาเห็นกายในกาย  โดยพระพุทธเจ้าตรัสว่า  
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ีพิจารณาเห็นกองผมโดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นโดย
ความเท่ียง  พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์  ไมพิ่จารณาเห็นโดยความเป็นสุข  
พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตา  ย่อมเบื่อ
หน่าย  ไม่ยินดี  คลายกำหนดั  ไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับ  ไม่ให้เกิด  ย่อมสละคืน  
ไม่ยึดถือ  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้  เมือ่พิจารณาเห็น
โดยความเป็นทุกข์ย่อมละสขุสัญญาได้  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อม
ละอัตตสัญญาได้  เมื่อเบ่ือหน่ายย่อมละนันทิได้  เม่ือคลายกำหนัดย่อมละราคะได้  



 

๓๑๙ 
 

 

เมื่อทำราคะใหดั้บย่อมละสมทัุยได้  เมื่อสละคืนย่อมละอาทานะได้  (ขุ.ป. (ไทย)  
๓๑/๓๕/๕๙๓)   

กองผิว :  กลุ่มผิว, กองผิวจัดจัดอยู่ใน  ตจปัญจกกรรมฐาน  คือ  เกสา(ผม)  โลมา(ขน)   นขา
(เล็บ)  ทันตา(ฟัน)  ตโจ(หนัง/ผิวหนัง)  เปน็ธรรมะข้อหน่ึงสำหรับให้ภิกษุใช้พิจารณา  
อยู่ในหมวดสติปัฏฐาน  ๔  ขอ้ที่ ๑  คือ  พิจารณาเห็นกายในกาย  โดยพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกองผิวหนังท้ังหมดโดยความไม่เที่ยง 
ไม่พิจารณาเห็นโดยความเท่ียง  พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์  ไม่พิจารณาเห็นโดย
ความเป็นสุข  พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็น
อัตตา  ย่อมเบ่ือหน่าย  ไม่ยินดี  คลายกำหนัด  ไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับ  ไม่ให้
เกิด  ย่อมสละคืน  ไม่ยึดถอื  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสญัญา
ได้  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสญัญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดย
ความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้  เมื่อเบ่ือหน่ายย่อมละนันทิได้  เมื่อคลาย
กำหนัดย่อมละราคะได้  เม่ือทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้  เมื่อสละคืนย่อมละอา
ทานะได้    (ขุ.ป.  (ไทย) ๓๑/๓๕/๕๙๓)   

 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายว่า  พระโยคาวจรเมื่อจะทำ พึงกำหนดตจปัญจก
กรรมฐานเป็นต้น แล้วทำการท่องด้วยอำนาจอนุโลม(ตามลำดับและปฏิโลม(ทวน
ลำดับ)เถิด จรงิอยู่ อาจารย์พึงบอกว่าเกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ (ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนัง) แล้วจึงบอกโดยปฏิโลมซ้ำอีกว่า ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา (หนัง ฟัน เล็บ 
ขน ผม)  (วิสุทธิ. (ไทย) ๑/๑๘๐/๒๒๑) 

 กองพล : หน่วยทหาร ท่ีมีทหารราบเป็นหลัก มีทหารหน่วยอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบ มีผู้
บัญชาการกองพลเป็นผู้บังคับบัญชา ในที่น้ีหมายถึงพลช้าง พลม้า พลรถ พลธน ู 
หน่วยเชิญธง หน่วยจัดกระบวนทัพ หน่วยพลาธิการ หน่วยเสนาธิการ  หน่วยจู่โจม 
หน่วยทหารหาญ หน่วยกล้าตาย หน่วยทหารเกราะหนัง หน่วยทหารทาส ดังคำใน
วินัยปิฎก อุยโยธิกสิกขาบท  กล่าวถึงท่ีพักพล ได้แก่ กองช้างประมาณเท่าน้ี กองม้า
ประมาณเท่าน้ี กองรถประมาณเท่านี้ กองพลเดินเท้าประมาณเท่าน้ี,ในอังคุตตร
นิกาย นคโรปมสูตร กลา่วถึงปัจจันตนครของพระราชามีกองพลต้ังอาศัยอยู่มาก
,ในนฬินิกาชาดก พระเจ้าพรหมทัตตรัสแกพ่ระราชธิดานฬินิกาว่า ลูกจงพาเอากอง
พลช้าง กองพลม้า กองพลรถและกองพลราบไป,ในมหานิทเทส กลา่วถึงกองพล 
หมายถึงกองพลรบ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๒๔/๔๕๙, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๗/๑๓๗,ขุ.
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔/๒,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘/๖๖) 



 

๓๒๐ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า กองพลรบ  มี  ๔  เหล่า  คือ  (๑)  กองพลช้าง(๒) กอง
พลม้า  (๓)  กองพลรถ  (๔)  กองพลทหารราบ(ขุ.ม.อ.  ๑/๑๔) 

กองพลช้าง : กองกำลังทหารท่ีใช้ช้างเป็นพาหนะ,หน่วยรบทางทหารท่ีประกอบไปด้วยช้าง; มี
ข้อความว่า  พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้เรียกพระราชธิดานฬินิกามาแล้วตรัสว่า  ลกู
หญิงนฬินิกา    ลูกจงไปยังชนบทท่ีมั่งคั่ง    ด้วยช้าง    ด้วยรถ    และด้วยยานที่
สร้างด้วยไม้โดยวิธีนี้เถิด  ลูกจงพาเอากองพลช้าง    กองพลม้า    กองพลรถและกอง
พลราบไป    ลูกจักนำพราหมณ์มาสู่อำนาจได้เพราะผิวพรรณและรูปของลูก  (ขุ.
ชา.ปญฺญาส.  (ไทย) ๒๘/๔/๒) กองพลช้างจัดอยู่ในกองพลท้ัง  ๔  คือ  กองพลช้าง  
กองพลม้า  กองพลรถ   และกองพบราบ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๔)  

กองพลม้า : ฝูงม้าฝึก,ฝูงม้าที่เป็นกำลังพลช่วยในการรบ ดังพระดำรัสท่ีพระราชาตรัสว่า ลูกจงพา
เอากองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ และกองพลราบไป (ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)  ๒๘/
๔/๒) ; ในชาดก มหานิบาต กล่าววว่า เป็น ๑ ในเสนา ๔ เหล่า อันได้แก ่คือ กองพล
ช้าง กองพลม้า กองพลรถ  และกองพลราบ   (ขุ.ชา.ม.(ไทย)  ๒๘/๒๖/๑๘๗,๒๘/
๑๐๙/๒๐๐,๒๘/๒๔๓๓/๕๕๙) ; ในจูฬนิทเทสกล่าวว่า กองพลม้าอยู่ในกำลังรบ 
จัดเป็นวัตถุกาม (ขุ.จู.(ไทย)  ๓๐/๘/๖๖) ; ในมโหสธชาดก มโหสธบัณฑิตโพธิสัตว์
ทราบความประสงค์ของพระเจ้าจูฬนี  จึงทูลว่า ข้าแต่มหาราช ขอพระองค์
ทอดพระเนตรอุโมงค์ ท่ีสร้างไว้ดีแล้วงดงามมีความเป็นระเบียบ ดังคำว่า เรืองรอง
ด้วยถ่องแถวแห่งกองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถและกองพลราบ  (ขุ.ชา.ม.(ไทย)  
๒๘/๗๖๓/๓๐๑) ;  

   อรรถกถากล่าวว่าเป็น ๑ ในกองทัพ  ที่เรียกว่ากองพลรบ มี  ๔  เหลา่  คือ  
(๑)  กองพลช้าง  (๒)  กองพลม้า  (๓)  กองพลรถ  (๔)  กองพลทหารราบ  (ขุ.ม.อ.
(บาลี) ๑/๑๔) 

กองพลมาร : กำลังพลของมาร, เสนามาร,สมุนของพญามารดังคำในอังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาตว่า 
พระขีณาสพท้ังหลาย ชนะมารพร้อมท้ังเสนามาร เป็นผู้ยินดี  ไม่มีความหวั่นไหวและ
ล่วงพ้นซึ่งกองพลมารทั้งหมด ถึงสุขแล้ว (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓/๒๔);  

   ในอรรถกถาอติิวุตตกะกล่าวว่า ครอบงำมาร  ๔  อย่างพร้อมด้วยเสนามาร 
อันได้แก่เสนาคือกิเลส และเสนาคือความพินาศ  ไม่ให้เหลือ จริงอยู่   กิเลสท้ังหลาย
ท่านเรียกว่า  เสนา   เพราะเข้าถึงความเป็นสหายแม้ของเทวบุตตมารในการฆ่าคุณ
ความดี อนึ่งความพินาศมีโรคเป็นต้น ก็เป็นเสนาของมัจจุมาร กามท้ังหลายเหล่าน้ัน  
ท่านกล่าวว่า เป็นเสนาที่  ๑  ความริษยาเป็นเสนาที่  ๒  ความอยากความกระหาย
เป็นเสนาที่  ๓ ตัณหาเป็นเสนาที่  ๔  ถีนมทิธะเป็นเสนาที่  ๕  ความขลาดเป็นเสนา



 

๓๒๑ 
 

 

ท่ี   ๖  ความสงสัย เป็นเสนาที่  ๗  ความลบหลู่   ความหัวด้ือ ความโลภ  ความ
สรรเสริญ  สักการะความเห็นผิด  ยศที่ได้รับแล้ว  การยกตน  และการข่มผู้อ่ืนเป็น
เสนาที่  ๘  การทำลายน้ัน เป็นเสนาของท่าน มีปกติทำลายความช่ัวร้าย  อสูรชนะ
มารน้ันไม่ได้   คร้ันชนะได้แล้ว  ก็ได้ความสุข  โดยอธิบายว่า กามเป็นเสนาที่หน่ึง 
ข้าศึกทั้งหมดมขีันธมาร  กิเลสมาร  อภิสังขารมาร  มัจจุมาร   และเทวบุตรมารเป็น
ต้น ให้เป็นไปในอำนาจของตน เสนามาร  ตรัสว่าเสนา   กายทุจริตเป็นเสนามาร  วจี
ทุจริตเป็นเสนามาร มโนทุจริตเป็นเสนามาร  ราคะเป็นเสนามาร   โทสะเป็นเสนา
มาร โมหะเป็นเสนามาร ความโกรธ  ความผูกโกรธ  ความลบหลู ่  ความตีเสมอ 
ความริษยา  ความตระหนี่ ความลวง  ความโอ้อวด  ความกระด้าง ความแข่งดี   
ความถือตัว ความดูหมิ่นท่าน   ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง   ทุจริตทั้งปวง  
ความกระวนกระวายท้ังปวง   ความเร่ารอ้นทั้งปวง  ความเดือดร้อนท้ังปวง  อกุ
สลาภิสังขารทัง้ปวงเป็นเสนามาร  ดังพระพุทธพจน์ว่า  กามท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่ 
๑ ความไม่ยินดีท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๒ ความหิวและความกระหายท่านกล่าวว่า
เป็นเสนาที่ ๓ ตัณหาท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๔ ถีนมิทธะท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๕  
ความขลาดท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๖ วิจิกจิฉาท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่  ๗ ความลบ
หลู่ ความกระด้างท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๘ ลาภ  ความสรรเสริญ  สกัการะ  ยศที่
ได้มาผิดก็เป็นเสนา   ความยกตนและการข่มผู้อ่ืนก็เป็นเสนา   นี้เสนามารของท่าน  
(เป็นมารไม่ปลอ่ยท่านให้พ้นอำนาจไป) เป็นผู้ประหารท่านผู้มีธรรมดำ  คนไม่กล้า 
ย่อมไม่ชนะเสนานั้นได้   คนกล้าย่อมชนะได้ ครั้นชนะแล้วย่อมได้ความสุข  เสนามาร
ท้ังปวง กิเลสทั้งปวง ชนเหล่าใดชนะแล้ว  ให้แพ้ทำลาย กำจัด ให้เบือนหน้าหนีแลว้
ด้วยอริยมรรค  ๔   ในกาลใด   ในกาลน้ัน  ชนเหล่าน้ัน เรากล่าวว่าผู้กำจัดเสนาเสีย
แล้ว 

กองพลรถ :  กลุ่มรถท่ีเป็นของหลวง, ราชพาหนะ ดังพระดำรัสท่ีพระราชาตรัสว่า ลูกจงพาเอากอง
พลช้างกองพลม้า กองพลรถ และกองพลราบไป ; เป็น ๑ ในเสนา ๔ เหล่า อันได้แก่ 
คือ กองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ  และกองพลราบ; ในจูฬนิทเทส  กล่าวว่า กอง
พลรถ อยู่ในกำลังรบ จัดเป็นวัตถุกาม (ขุ.ชา.ปญฺญาส  (ไทย) ๒๘/๔/๒, ขุ.ชา.ม.(ไทย)
๒๘/๒๖/๑๘๗,๒๘/๑๐๙/๒๐๐,๒๘/๒๔๓๓/๕๕๙, ขุ.จู.๓๐/๘/๖๖) ;  

   อรรถกถากล่าวว่า เป็น ๑ ในกองทัพท่ีเรียกว่ากองพลรบ  มี  ๔  เหลา่  คือ  
(๑)  กองพลช้าง  (๒)  กองพลม้า  (๓)  กองพลรถ  (๔)  กองพลทหารราบ  (ขุ.ม.อ. 
(บาลี)๑/๑๔) 



 

๓๒๒ 
 

 

กองพลราบ : กองทหารเดินเท้า, กองกำลัง,กำลังพล  ดังพระดำรัสในนฬินิกาชาดกที่พระราชาตรสั
ว่า ลูกจงพาเอากองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ และกองพลราบไป ; ในมหานิบาต 
กล่าวว่า เป็น ๑ ในเสนา ๔ เหล่า อันได้แก่ คือ กองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ  
และกองพลราบ (ขุ.ชา.ปญฺญาส  (ไทย) ๒๘/๔/๒, ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๖/๑๘๗,๒๘/
๑๐๙/๒๐๐,๒๘/๒๔๓๓/๕๕๙)  ;  

   อรรถกถากล่าวว่า เป็น ๑ ในกองทัพท่ีเรียกว่ากองพลรบ  มี ๔  เหล่า คอื  (๑) 
กองพลช้าง  (๒)  กองพลม้า  (๓)  กองพลรถ  (๔)  กองพลทหารราบ  (ขุ.ม.อ.(บาลี)
๑/๑๔) 

กองพลโล่ : ทหารที่ใช้เครือ่งเปิดป้องศัสตราวุธ, ทหารที่ถือวัตถุมีรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้า ทําด้วยโลหะ
หรือหนังดิบ ด้านหลังมีที่จับ,  ทหารท่ีมีวัตถุต่างโล่เพ่ือกันความเสียหายแก่ตัว; 
หมายถึงทหารผูกโล่ ดังคำท่ีพระราชาตรัสแก่พระเตมียโพธิสัตว์ว่า โยมขอมอบกอง
พลช้าง  กองพลม้า กองพลรถ กองพลราบ เหล่าทหารผูกโล่  หรือดังคำในเวสสันดร
ชาดกว่า จงเตรียมโล่ เกราะ และแล่งธนูไว้ให้พร้อม ทหารเหล่าน้ีจงตระเตรียมให้
พร้อมแล้วรีบตามมา  ; กองพลโล่น้ี แม้ไม่เป็นทหาร ก็จับหรือถือโล่เช่นกัน ดังคำใน
จูฬนิทเทสว่า เพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย ชนท้ังหลายถือดาบและโล่จับธนูพาดลูกศร
แล้ว ว่ิงเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้ง    ๒  ฝ่าย (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๙๒/๑๙๗,๒๘/๑๐๙/
๒๐๐, ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๓๕๓/๕๔๗,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๓๖/๔๔๔) 

กองพลเสนา : ไพร่พล,กองกำลังออกรบ ดังคำใน .มหานารทกัสสปชาดกท่ีอลาตเสนาบดีอำมาตย์ได้
กราบทูลคำน้ีแด่พระเจ้าวิเทหะ(ในวันเพ็ญเดือน ๔)ว่า  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงจัด
ราชยาน  กองพลช้าง  กองพลม้า  กองพลเสนา ท่ียินดีร่าเริงแล้วให้พร้อมสรรพ์ 
ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายจะนำกองทัพท่ีทรงพลังเกรียงไกรออกต่อสู้การยุทธ์ให้ได้  (ขุ.
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๕๗/๓๖๓) 

กองฟืน : ไม้ใช้เป็นเช้ือไฟ(ทารุกขันธะ), เรียกตามลักษณะนาม เช่น ดุ้น อัน ท่อน ช้ิน ดังคำใน
ปัญจกนิบาต ท่ีพระสารีบุตรกล่าวไว้สรุปได้ความว่า ภิกษุผู้มีฤทธ์ิ บรรลคุวามชำนาญ
ทางใจ เม่ือต้องการพึงน้อมจิตถึงกองฟืนโน้นว่าดิน ก็ได้ เพราะที่กองฟืนโน้นมีธาตุดิน
อยู่; ในวิภังค์ กล่าวถึงกองฟืนว่าจัดเป็นเตโชธาตุภายนอก เมื่อจุดไฟก็กลายเป็นความ
ร้อนแห่งกองฟืน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๑/๔๙๓, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๗๕/๑๓๖) 

  ในอรรถกถาวรณุชาดกกล่าวถึงมาณพหักไม้กุ่มมาเป็นกองฟืนแล้วเอาไปรวมกัน
ดังนั้น จึงมีท้ังกองฟืนเปียกและกองฟืนแห้ง ดังคำท่ีแม่ครัวจุดไฟไม่ติดเพราะใช้กอง
ฟืนเปียกมาก่อไฟ (ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี) ๒/๗๑/๑๐๕-๑๐๗) 



 

๓๒๓ 
 

 

กองไฟ : ไฟที่ได้เช้ือ,ไฟฟ้า เช่น ไฟสว่าง,  เป็นช่ือธาตุอย่าง ๑ ในธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม; 
ผลจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งก่อให้เกิดความร้อน แสงสว่าง และเปลว คือ กลุม่แก๊สท่ีกําลัง
ลุกไหม ้ ทําให้ไหม้สิ่งต่าง ๆ ได้; ในมหาวรรค วินัยปิฎกกล่าวเป็นเชิงอุปมา
เปรียบเทียบท่ีท้าวสักกะเทวราชมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ในกลางคืน และอุรุเวลกัสสป
ชฎิลเห็นก็เข้าใจว่ากองไฟใหญ่เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าทรงอธิบายให้ฟังว่า กองไฟใหญ่
น้ันก็คือท้าวสักกะเทวราช,กองไฟแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรดูหมิ่น  ดังคำในทหรสูตร สงั
ยุตตนิกายว่า นรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นไฟทีก่ินเช้ือมากลุกเป็นเปลว    ไหม้ดำเป็นทาง
ว่าเล็กน้อยเพราะไฟน้ันได้เช้ือแล้วก็กลายเป็นกองไฟใหญ่, หรือในนิทานวรรค สังยุตต
นิกายกล่าวถึงกองไฟใหญ่  ได้อาหารอย่างน้ัน ได้เช้ืออย่างนั้น    พึงลุกโพลงตลอด
กาลนาน, ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค กล่าวเปรียบหทัยว่าเป็นดุจกองไฟ ดังพระ
ดำรัสท่ีตรัสแกสุ่นทริกภารทวาชพราหมณ์ว่า หทัยเป็นดุจที่ต้ังกองไฟ (วิ.ม.(ไทย)๔/
๔๑/๕๒, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๖๒/๓๙๙, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๑๒/๑๒๙) ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๑๙๕/๒๗๘, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๕๒/๑๕๕, ,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๗๒/๑๕๙) 

กองไฟคือราคะ : กองไฟคือความกำหนัดยินดี,ไฟคือราคะ,ไฟราคะ ในอังคุตตรนิกายอธิบายว่า กอง
ไฟคือราคะ เป็นสิ่งท่ีควรเสพ ดังคำว่า บุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะครอบงำ  มีจิตถูก
ราคะกลุ้มรุม  ย่อมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา    ทางใจ  หลังจากตายแล้ว 
เขาจึงไปเกิดในอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก ฉะน้ัน  กองไฟคือราคะ (ราคัคคิ)น้ี    จึง
เป็นสิ่งท่ีควรละ ;  ดังคำใน อัคคิสูตร อิติวุตตกะว่า ไฟคือราคะ ย่อมเผาผลาญนรชนผู้
กำหนัด หมกมุ่นอยู่ในกามท้ังหลาย ; ดังพระดำรัสในธนิยสูตรสุตตนิบาตที่
พระพุทธเจ้าตรัสตอบนายธนิยะเจ้าของโคว่า    เราเป็นผู้ไม่โกรธปราศจากกิเลสดุจ
ตะปูตรึงใจ  พักแรม ๑ ราตรี ใกล้ฝั่งแมน้่ำมหี  ...  กองไฟคือราคะเป็นต้นกดั็บ
หมดแล้ว, ในพระสูตรและพระอภิธรรมกล่าวไว้ว่า สัตว์โลก... ร้อนเพราะไฟคือราคะ 
เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ  รอ้นเพราะชาติ เพราะชรา เพราะมรณะ
เพราะโสกะ  เพราะปริเทวะ  เพราะทุกข ์ เพราะโทมนสั    เพราะอุปายาส (วิ.ม. 
(ไทย)๔/๕๔/๖๓-๖๔,  สํ.สฬา.(ไทย)  ๑๘/๒๘/๒๗-๒๘, องฺ.สตฺตก.(ไทย)(๒๓/๔๗/
๗๒, ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๙๓/๔๖๗, ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๙/๕๐๒, อภิ.ก. (ไทย)๓๗/๓๓๘/
๓๑๑)  

   อรรถกถากล่าวว่า ; กองไฟคือราคะนี้ พระพุทธเจ้าทรงดับด้วยน้ำคือ
อริยมรรค (ขุ.สุ.อ.(บาลี)๑/๑๘/๓๐)   

กองไฟใหญ่ : กองไฟที่ใหญ่ ดังคำในสังยุตตนิกาย นิทานวรรคว่า กองไฟใหญ่ ได้อาหารอย่างน้ัน ได้
เช้ืออย่างนั้นพึงลุกโพลงตลอดกาลนาน ; กองไฟท่ีมีรัศมใีหญ่หมายถึงรัศมีกายที่ออก



 

๓๒๔ 
 

 

จากวรกายทั้งท้าวมหาราชทั้ง ๔ เป็นข้ออุปมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงการที่ท้าว
มหาราชท้ัง ๔ คือ ท้าวกุเวร ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก และทา้ววิรูปักษ์ มาเข้าเฝ้าแล้วมี
รัศมีปรากฏดุจกองไฟใหญ่  ดังคำในวินัยปิฎกมหาวรรคว่า ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เปล่ง
รัศมีงามยังไพรสณฑ์ท้ังสิ้น ให้สว่าง  เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย
อภิวาทแล้วได้ยืนเฝา้ท้ัง    ๔ ทิศ ดุจกองไฟใหญ่ฉะนั้น ;กองไฟใหญ่นี้ แม้ได้รับการ
เปรียบเทียบความสว่างว่าคล้ายกับดาวศุกร์ ดังคำในจูฬสกุลุทายิสูตร มชัฌิมปัณณสก์
ว่า ท่านเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร    กองไฟใหญ่ในราตรีท่ีมีเดือนมืด    กับดาว
ศุกร์ในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆ    ในเวลาใกล้รุง่; กองไฟเล็กท่ีได้เช้ือแล้วก็
กลายเป็นกองไฟใหญ ่ ดังคำในทหรสูตร สคาถวรรคว่า ไมค่วรดูถูกดูหมิ่นไฟที่กินเช้ือ
มาก... ว่าเล็กน้อย  เพราะไฟน้ันได้เช้ือแล้วก็กลายเป็นกองไฟใหญ่ พึงลามไหม้ชาย
หญิงผู้เขลาในกาลบางคราว; ในอังคุตตรนิกาย กล่าวว่า กองไฟใหญ่ น้ีพระพุทธเจ้า
เคยสอนให้ภิกษุฟังว่าการนอนกอดหญิงสาวกับกองไฟใหญ่อย่างไหนประเสริฐ ซึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสสรุปให้ฟังว่ากอดกองไฟใหญ่น้ีประเสริฐ เพราะตายไม่ต้องไปรับผล
กรรมในนรกอีก(วิ.ม. (ไทย)๔/๔๐/๕๑, ม.ม. (ไทย)๑๓/๒๗๓/๓๒๓,๑๓/๒๗๙/๓๓๓, 
สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๒/๑๒๙, สํ.นิ. (ไทย)๑๖/๕๒/๑๐๕, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๗๒/
๑๕๙);  

   อรรถกถาอธิบายว่า กองไฟใหญ่ หมายถึงเตโชธาตุ (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี)  ๓/
๑๙๗/๘๑) 

กองโภคทรัพย ์: กองสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สินเงินทอง ดังคำอังคุตตรนิกาย ท่ีกล่าวถึงคหบดี
หรือเศรษฐีบุตรที่จะบวชเป็นภิกษุไว้ว่า เขาได้ละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่และเครือ
ญาติน้อยใหญแ่ล้วปลงผมและหนวด  ครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต  ; กองโภคทรัพย์นี้ คนท่ีมีอาชีพจับปลาฆ่าแล้วขายอยู่ไม่ได้เป็นเจ้าของโภค
ทรัพย์  ดังคำว่า ชาวประมงจับปลาฆ่าแล้วขายอยู่    ได้เป็นผู้ขี่ช้าง ขี่ม้า  ขี่รถขี่ยาน 
เป็นเจ้าของโภคทรัพย์  หรือครอบครองกองโภคทรัพย์เป็นอันมาก  เพราะอาชีพน้ัน    
เพราะเขาเพ่งดูปลาเหล่านั้นท่ีเขาพึงฆ่า ท่ีพึงนำมาเพ่ือฆ่าด้วยใจที่เป็นบาป,แม้คนฆ่า
โคฆ่าโคแล้วขายอยู่ ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของโภคทรัพย์เป็นอันมากเช่นกัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๙๘/๓๐๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๘/๔๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๕)  

กองโภคะ : กองสมบัติ,ทรัพย์สินเงินทอง  ดังท่ีพระสุภากัมมารธิดาเถรีกล่าวไว้ว่า เราละหมู่ญาติ 
ทาส กรรมกร บ้าน ไร่นา ความม่ังค่ัง และกองโภคะที่น่ารื่นรมย์ ท่ีเขาบันเทิงกันนัก 
ละสมบัติมิใช่น้อย  ออกบวชด้วยศรัทธา (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๓๔๑/๖๑๐)  



 

๓๒๕ 
 

 

กองม้าสินธพชาติอาชาไนย : ฝูงม้าพันธ์ุดี รู้รวดเร็ว ว่ิงเร็ว เดิมหมายถึงฝูงม้าพันธ์ุดีท่ีเกิดในลุ่ม
แม่น้ำสินธุ, ฝูงม้าชาติอาชาไนย ท่ีฝึกหัดมาดีแล้ว  รู้จักเหตุและผล  ดังคำท่ีพระเจ้า
มหาชนกกล่าวไว้ว่า เมื่อไร กองม้าสินธพชาติอาชาไนยที่ประดับด้วยเครื่องอลังการ 
เป็นพาหนะเร็ว (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๓/๒๑๕);  

   อรรถกถาอธิบายว่า กองม้าสินธพชาติอาชาไนย  หมายถึงฝูงม้าท่ีมีช่ือว่า
อาชาไนย เพราะเป็นม้าท่ีรู้จักเหตุและมิใช่เหตุ (ฝึกง่าย)  โดยกำเนิด  (ขุ.ชา.อ. (บาลี)
๙/๑๗๐/๘๓) 

กองโมหะ : กองแห่งความมืด (ตโมกขนฺธ),กองคือความไม่รู้, กลุม่คอืความไม่รู้แจ้ง, สิ่งท่ีบิดบัง
ปัญญา, สิ่งท่ีบงัปัญญาทำให้ไม่บรรลุธรรม ดังคำว่า ธรรมน้ี ไม่ใช่สิ่งที่ผูถู้กราคะและ
โทสะครอบงำ จะรู้ได้ง่าย แต่เป็นสิ่งพาทวนกระแส  ละเอียด ลึกซึ้ง รู้เห็นได้ยาก 
ประณีต  ผู้กำหนัดด้วยราคะ   ถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้  จักรู้เห็นไม่ได้ (วิ.ม. (ไทย)๔/
๗/๑๑,ม.ม. (ไทย)๑๓/๓๓๗/๔๐๗) ;  

   ในอรรถกถาอธิบายทีฆนิกาย ปาฏิวรรค อธิบายว่า นิพเพธิกปัญญาสามารถ
ทำลายกองโมหะได้; ในมัชฌิมปัณณาสก ์ อธิบายว่า มรรคปัญญาช่ือว่านิพเพธิกา  
เพราะเจาะแทง คือทำลายกองโลภะ กองโทสะ กองโมหะที่ไม่เคยเจาะแทงที่ไม่เคย
ทำลายเสียได้โดยตัดได้ขาด วิปัสสนาปัญญาชื่อว่านิพเพธิกา เพราะเจาะแทงทำลาย
กองโลภะเป็นต้นได้โดยเจาะแทงทำลายได้ช่ัวขณะ และเพราะเป็นไปเพ่ือได้มาซึ่ง
มรรคปัญญา  อันป็นเคร่ืองเจาะแทง เหตุน้ัน วิปัสสนาปัญญา จะรียกว่านิพเพธิกาก็
ควร  ; คนท่ีทำลายกองโมหะได้ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ดังคำที่พระจิตตาเถรี
กล่าวว่า  นั่งบนภูเขา  ทำลายกองโมหะท่ีไม่เคยทำลายเป็นเวลายาวนาน  ข่มตนคือ
อัตภาพ ด้วยการทำลายกองโมหะนั้นน่ันแล  คือขม่สันดานของตน   ด้วยให้ถึงความ
ไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๒๑๖/๑๒๓, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/ ๒๕/
๒๓ ,ขุ.เถรี.อ. (บาลี)๑/๒๘/๔๓) 

กองรถ : ขบวนรถที่ติดเคร่ืองรบ ชักธงชัยเฉลิมพลประจำ  ห้อมด้วยหนังเสือเหลืองและเสือ
โคร่ง มีนายสารถีขับขี่ ดังคำในมหาชนกชาดกท่ีพระเจ้ามหาชนกตรัสไว้ว่า เมื่อไร เรา
จักละกองรถท่ีติดเคร่ืองรบ ชักธงชัยเฉลิมพลประจำ    หุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและ
เสือโคร่ง ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสรรพ  มีนายสารถีสวมเกราะ(ใช้สีเขียว) 
ถือธนูขึ้นขี่ประจำ; กองทัพรถ, ดังคำในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ว่า ท่ีช่ือว่าท่ีพักพล ได้แก่
กองช้างประมาณเท่านี้ กองม้าประมาณเท่าน้ี  กองรถประมาณเท่าน้ี    กองพลเดิน
เท้าประมาณเท่าน้ี  ;  เป็นกำลังพล ๑ ในบรรดากำลังพลท่ีเรียกว่ากองทัพ  ๔ อัน
ได้แก่ กองทัพช้าง  กองทัพม้า กองทัพรถ กองทัพพลเดินเท้า  และกองรถได้ ต้องมี 
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๓ คันเป็นอย่างน้อย ดังคำว่า กองทัพรถมีรถ ๓ คันเป็นอย่างน้อย ; กองรถนี้บางคัน
ประกอบด้วยทองคำ ดังคำในมหาชนกชาดกว่า เมื่อไร รถทองคำที่ติดเครื่องรบชัก
ธงชัยเฉลิมพลประจำ  จักไม่ติดตามเรา (วิ.มหา.(ไทย)๒/๓๒๔/๔๕๙, ขุ.ชา.ม.(ไทย)
๒๘/๑๗๒/๒๑๑,๒๘/๑๗๓/๒๑๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๗/๒๑๕) 

กองพลรถและกองพลราบ : กำลังพล ๒ กองที่อยู่ในกองทัพและกองทพัพลเดินเท้า ดังพระดำรัส
ในมโหสธชาดกท่ีพระเจ้าจูฬนี ตรัสแกม่โหสธบัณฑิต ในเวลาที่ทูลลากลับว่า ชน
ท้ังหลายจงให้อาหารแก่ช้างและม้าทั้งหลาย  อย่างละ ๒ เท่าเพียงใด ก็จงเลี้ยงกอง
พลรถและกองพลราบ ให้อ่ิมหนำด้วยข้าวและน้ำเพียงนั้นเถิด  (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/
๗๖๙/๓๐๒) 

กองราบ : ทหารที่เดินเทา้, กำลังพลท่ีเดินเท้าเก่งด้านการบ,ทหารที่ผ่านศึกสงคราม ดังพระ
ดำรัสท่ีพระเจ้าวิเทหะทอดพระเนตรเห็นมโหสธบัณฑิตโพธิสัตว์เข้ามาเฝ้าก็สบาย
พระทัย  แล้วรับสั่งตอนหน่ึงว่า)  กองทัพของพระเจ้าปัญจาละน้ัน ประมาณไม่ได้  มี
กองช่างโยธา  กองราบ ล้วนแต่ฉลาดในสงครามทุกอย่าง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๕๙๑/
๒๗๔) 

กองลม : สายลมธรรมชาติ,ลมซึ่งเป็น ๑ ในบรรดาธาตุ ๔ อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ  ดังคำที่
พระสัมมุขาถวิกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน  ได้กล่าวถึงในคราวที่
พระพุทธเจ้าประสูติปรากฏว่าสายลมหยุดไม่พัดตอนหน่ึงไว้ว่า พระผู้มีพระภาค(คือ
พระวิปัสสีพุทธเจ้า) พระองค์ใดประสูติ  กองลมไม่พัด บัดนี้  พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น เป็นศาสดาผู้มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่  ; ไม่เพียงลมไม่พัดเท่าน้ัน 
แม้แต่สายน้ำกห็ยุดไหล ไฟอเวจีหยุดลุกและหมู่นกกาก็หยุดเดิน  ซึ่งพระสัมมุขาถวิ
กเถระก็ได้กล่าวไว้เช่นกิน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๖/๒๘๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๗/๒๘๓) 

กองลมทั้งปวง : ลมอัสสาสะปัสสาสะ, ลมที่อยู่ในร่างกาย, ลมในกายสังขาร, ลมหายใจเข้าและลม
หายใจออก หมายถึงลมหายใจเข้ายาวเป็นไปทางกาย  ลมหายใจออกยาวเป็นไปทาง
กาย ลมหายใจเขา้สั้น  ลมหายใจออกสั้น  ลมที่ภิกษุรู้แจ้งซึง่กองลมท้ังปวงหายใจเข้า   
ลมท่ีภิกษุรูแ้จ้งซึ่งกองลมท้ังปวงหายใจออก เป็นไปทางกาย  ดังคำว่า ภิกษุในธรรม
วินัยนี้    ไปสูป่่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรอืนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ต้ังกายตรง ดำรงสติ
ไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจออก  มีสติหายใจเข้า...สำเหนียกว่า  จะรู้ชัดกองลมทั้งปวง  
หายใจออก สำเหนียกว่า จะรู้ชัดกองลมทั้งปวง หายใจเข้า  ; ในปฏิสัมภิทามรรค
อธิบายว่า เราจักเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๔/
๓๐๒,๑๐/๓๗๔/๓๐๓,ม.ม. (ไทย)๑๓/๑๒๑/๑๓๒ ,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๘/๑๘๘,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๑๖๓/๒๕๕)  
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    อรรถกถาอธิบายว่า ย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขาร คือย่อมศึกษาว่า  เรา
ระงับ  สงบ ดับ และเข้าไปสงบกายสังขาร   กล่าวคือลมอัสสาสปัสสาสะอย่างหยาบ   
หายใจเข้าหายใจออก ในบทนั้นพึงทราบถึงความหยาบ ความละเอียด   และความ
สงบด้วยประการอย่างน้ี  ในกาลท่ีภิกษน้ีุมิได้กำหนดถือเอาก่อน กายและจิตย่อม
กระวนกระวาย และเป็นของหยาบ เมื่อกายและจิตหยาบไม่สงบ  แม้ลมอัสสาสะ   
ลมปัสสาสะก็หยาบด้วย  ลมอัสสาสะลมปัสสาสะมีกำลงักว่ายังเป็นไป  จมูกไม่
เพียงพอ ต้องหายใจเข้าบ้าง หายใจออกบ้างทางปาก  เม่ือใดกายบ้าง  จิตบ้าง อัน
ภิกษุนั้นกำหนดถือเอา  เม่ือนั้นลมอัสสาสปัสสาสะเหลา่นั้นสงบระงับ   เมื่อลมอัส
สาสปัสสาสะเหล่าน้ันสงบ ลมอัสสาสปัสสาสะละเอียดยังเป็นไป  ย่อมถึงอาการท่ีควร
ค้นคว้าว่า  ลมอัสสาสปัสสาสะมีหรือไม่ม ี เหมือนอย่างว่าเมื่อบุรุษว่ิงลงจากภูเขาหรือ
ยกภาระหนักลงจากศีรษะยืนอยู่  ลมอัสสาสปัสสาสะก็หยาบ   จมกูไม่เพียงพอ   
ต้องยืนหายใจเข้าบ้าง  หายใจออกบ้างทางปาก  เม่ือบุรุษบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย
น้ัน  อาบน้ำ  ด่ืมน้ำเอาผ้าสาฎกเปียกปิดอก นอนใต้ร่มเงาเย็น  ลมอัสสาสปัสสาสะ
ของบุรุษน้ันละเอียด ย่อมถึงอาการท่ีควรค้นคว้าดูว่า ลมอัสสาสปัสสาสะมีหรือไม่มี  
ฉันใด  พึงให้พิสดารว่า  ในกาลท่ีภิกษุท่ีกำหนดถือเอาอย่างน้ันก็ฉันน้ัน จริงอย่างน้ัน  
ในกาลที่ภิกษุน้ันไม่กำหนดถือเอาก่อน  การผูกใจ  การรวบรวมและการใส่ใจว่า เรา
ย่อมสงบกายสังขารหยาบๆ  ดังน้ี ย่อมไม่มี แต่ในกาลทีก่ำหนดถือเอาย่อมมี  ด้วย
เหตุน้ัน ในกาลที่ภิกษุนั้นกำหนดถือเอาจากกาลท่ีมิได้กำหนดถือเอา กายสังขารเป็น
ของละเอียด ดังท่ีพระโบราณาจารย์ท้ังหลายกล่าวว่า เมื่อกายและจิตป่ันป่วน   กาย
สังขารย่อมเป็นไปรุนแรง เมื่อกายไม่ป่ันป่วน กายสังขารย่อมเป็นไป อย่างสุขุม 
(ขุ.ป.อ. (บาลี)๑/-/๑๐๗)  

กองวาโยธาตุ : กองธาตุลม, กลุ่มแห่งวาโยธาตุ, ส่วนต่างๆของธาตุลม,กองลมในร่างกาย ดังคำใน
ปฏิสัมภิทามรรคท่ีเกี่ยวกับภาวนาในสติปัฏฐานท่ีว่า ภิกษุบางรูปพิจารณาเห็น...กอง
วาโยธาตุ ฯลฯ กองผม โดยความไม่เที่ยง  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเท่ียง  พิจารณา
เห็นโดยความเป็นทุกข์ ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข   พิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนัตตา  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตา ย่อมเบ่ือหน่าย ไม่ยินดี ย่อมคลาย
กำหนัด  ไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับ  ; ในมูลปัณณาสก ์มีอธิบายเกี่ยวกับวาโยธาตุ 
หมายถึงอุปาทินนกรูป  ท่ี เป็นของพัดไปมา มีความพัดไปมา  ได้แก่  ลมท่ีพัดขึ้น
เบ้ืองบน  ลมทีพั่ดลงเบ้ืองต่ำ  ลมในท้อง ลมในลำไส้ลมทีแ่ล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ 
ลมหายใจเข้า  ลมหายใจออก หรืออุปาทินนกรูปภายในอ่ืนใดที่เป็นของเฉพาะตน
เป็นของพัดไปมา  มีความพัดไปมา นี้เรียกว่าวาโยธาตุ; ในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค 
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กล่าวว่าเป็น ๑ ในมหาภูตรูป ๔ อันได้แก่ ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโย
ธาตุ   ; ในอุปรปัณณาสก์กล่าวว่าเป็น ๑ ในธาตุ ๖ อันได้แก่ ปฐวีธาตุ(ธาตุดิน) 
อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ)เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ(ธาตุลม) อากาสธาตุ(ธาตุคือท่ีว่าง) 
และวิญญาณธาตุ  ธาตุคือความรู้อารมณ์) (ที.สี.(ไทย)๙/๔๘๗/๒๑๖, ม.ม. (ไทย)๑๒/
๓๐๕/๓๓๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๐/๑๑๘,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๕/๕๙๓)  

กองสุข : ศูนย์รวมความสุข, กลุ่มความสุข, เป็น ๑ ในบรรดาสภาวะ  ๗ ของลัทธิครูปกุธะกัจ
จายนะ อันได้แก่  (๑) กองแห่งธาตุดิน  (๒) กองแห่งธาตุน้ำ  (๓) กองแห่งธาตุไฟ  
(๔) กองแห่งธาตุลม (๕) กองสุข (๖) กองทุกข์  (๗) กองชีวะ  ซึ่งลัทธิน้ีมีความเช่ือว่า 
สภาวะ  ๗  กองเหล่านี้  ไม่มีผู้สร้าง  ไม่มีผู้บันดาล  ... ไม่ก่อให้เกดิสุขหรือทุกข ์ 
หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน  ในสภาวะ  ๗  กองน้ัน  ไม่มีผู้ฆ่า  ไม่มีผูใ้ช้ให้คน
อ่ืนฆ่า  ไมม่ีผูฟั้ง  ไม่มผีู้ใช้ให้คนอ่ืนฟัง  ไม่มีผู้รู ้ ไม่มีผู้ทำให้คนอ่ืนรู้  ใครก็ตามแมจ้ะ
เอาศัสตราคมตัดศีรษะใคร  ก็ไม่ช่ือว่าปลงชีวิตใครได้  เพราะเป็นเพียงศัสตราแทรก
ผ่านไประหว่างสภาวะ  ๗  กองเท่าน้ันเอง(ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๔/๘,ม.ม. (ไทย)๑๓/
๒๒๘/๒๖๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๑๓/๒๙๒) ;  

   อรรถกถาอธิบายว่า เจ้าลัทธิน้ันเป็นผู้ห้ามน้ำเย็น แม้จะถ่ายอุจจาระก็ไม่ใช้น้ำ 
ได้น้ำร้อนหรือน้ำข้าวจึงใช้ เขาเดินผ่านแม่น้ำ หรือน้ำในทางก็คิดว่า  เราศีลขาดแล้ว  
ก่อทรายทำเป็นสถูปอธิษฐานศีลเดินต่อไป (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๓๑๒/๑๔) คำว่า  ชีวะ  
ในที่น้ี  เทวดากล่าวหมายถึงดวงชีพ  ตรงกับอาตมันหรืออัตตาของลัทธิพราหมณ์(ขุ.
เปต.(ไทย) ๒๖/๖๘๕/๒๘๐)   

กองหญ้าปล้อง :กอหญ้าปล้อง, กลุ่มกอหญ้าท่ีชอบข้ึนในที่ช้ืนแฉะ ต้นเป็นข้อๆ มีไสใ้นระหว่างข้อเป็น
ปุยขาว  ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงกองหญ้าปล้องเจริญ แต่ไม่ควรกล่าวว่า บุญที่สำเร็จ
ด้วยการบริโภค  เจริญเหมือนกองหญ้าปล้อง ดังคำที่พระสกวาทีถามว่า (บุญที่สำเร็จ
ด้วยการบริโภค) เจรญิได้เหมือนเถาวัลย์ ...เหมือนกองหญ้าปล้อง ใช่ไหม ซึ่งพระปร
วาทีก็ตอบว่าไม่ควรกล่าวเช่นน้ัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๘๓/๕๑๓) ;  

   อรรถกถากล่าวว่า บุญท่ีสำเร็จด้วยการบริโภค  ในท่ีน้ีหมายถึงบุญท่ีเกดิจาก
วัตถุทานที่ผู้รับ  (ปฏิคาหก)  นำไปใช้สอย   ซ่ึงพระปรวาทีมีความเห็นว่า  วัตถุทานที่
ผู้รับนำไปใช้สอยเท่านั้นจึงเกิดบุญ  ซึ่งต่างกับความเห็นของสกวาทีท่ีเห็นว่า  บุญเกิด
จากจาคเจตนาใน  ๓  กาล  คือ  (๑)  ปุรมิเจตนา (เจตนาก่อนให้)(๒) มุญจนเจตนา  
(เจตนากำลังให้)  (๓) อปราปรเจตนา  (เจตนาหลงัจากให้แล้ว)  โดยไม่คำนึงถึงว่าจะ
ใช้สอยวัตถุทานนั้นหรือไม่  (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี)๔๘๓/๒๒๔-๒๒๕) 



 

๓๒๙ 
 

 

กองหนัง : กองผิวหนัง, กลุ่มแห่งหนัง, ส่วนต่างๆของผิว,กลุ่มผิวหนังในร่างกาย ดังคำที่เกี่ยวกับ
ภาวนาในสติปัฏฐานที่ว่า ภิกษุบางรูปพิจารณาเห็น...  กองผม ...กองหนัง  โดยความ
ไม่เที่ยง  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยง  พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ไม่
พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุขพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา  ไม่พิจารณาเห็น
โดยความเป็นอัตตา ย่อมเบ่ือหน่าย ไม่ยินดี ย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมทำราคะ
ให้ดับ  (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๕/๕๙๓) ; 

   ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค อธิบายถึงหนังหรือกองหนังไว้ว่า คำว่า  หนัง(ตโจ)   คือ
หนังท่ีหุ้มร่างกายท้ังสิ้นอยู่  เหนือหนังนั้น  มีสิ่งท่ีช่ือว่าฉวี  (ผิว)  มีสีต่างๆ  เช่นดำ 
คล้ำ  เหลือง  ซึ่ง (หาก) ชักเอาออกจากร่างกายจนสิ้น  (ป้ันเป็นก้อนเข้า)  ก็จะได้ 
ประมาณเท่าเมล็ดในพุทรา หนัง(ตโจ) โดยสีก็ขาวเท่าน้ัน  ความท่ีมันขาวจะปรากฏ
เมื่อฉวีถลอก  เพราะเหตุมีเปลวไฟลวกเอาและถูกเคร่ืองประหารเป็นต้น   โดย
สัณฐานมันกม็สีัณฐานเหมือนร่างกายน่ันเอง มีอธิบายเพ่ิมอีกว่า หนังน้ิวเท้าสัณฐาน
ดังรังไหม  หนังหลังเท้า  สณัฐานดังรองเท้าหุ้มหลังเท้า  หนังแข้งสัณฐานดังใบตาล
ห่อข้าว  หนังขา  สัณฐานดังไถ้บรรจุข้าวสารเต็มหนงัตะโพก  สัณฐานดังผืนผ้ากรอง
อุ้มน้ำ  หนังหลัง  สัณฐานดังหนังหุ้มโล่  หนังท้อง  สัณฐานดังหนังหุ้มรางพิณ  หนัง
อก  โดยมากมสีัณฐานสี่เหล่ียม  หนังแขนท้ังสองข้าง  สัณฐานดังหนังหุ้มแล่งธนูหนัง
หลังมือ  สณัฐานดังฝักมีด  หรือสัณฐานดังถุงโล่  หนังนิ้วมือสัณฐานดังฝักกุญแจ  
หนังคอ  สัณฐานดังเสื้อปิดคอ  หนังหนา้  มีช่องใหญน้่อย  สัณฐานดังรังต๊ักแตน  
หนังศีรษะ  สณัฐานดักถลกบาตรวิธีกำหนดหนัง (วิสุทฺธิ.(บาลี)๑/๑๘๗/๒๗๔-๒๗๕) 

กองหยากเยื่อ : กองมูลฝอย,กองเศษสิ่งของท่ีเขาทิ้งแล้ว ดังคำมูลปัณณาสก์ว่า แมวทีจ้่องหาหนูท่ีราง
น้ำ ท่อน้ำครำและกองหยากเย่ือ รำพึง ซบเซา  เหงาหงอยอยู่; ผ้าท่ีทำเป็นจีวรของ
พระภิกษุ บางครั้งเก็บมาจากกองหยากเย่ือ  ดังคำในมหานิทเทสว่า  สมณะควรเท่ียว
เลือกเก็บผ้าเก่าจากป่าช้า กองหยากเย่ือ,หรือดังคำในมหาสกุลุทายิสูตร มัชฌมิ
ปัณณาสก์ว่า สาวกท้ังหลายของเราเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ... เลือกเก็บผ้าท่ีไม่มี
ชายจากป่าช้าบ้าง    จากกองหยากเย่ือบ้าง;  บางครั้ง พวกปีศาจก็ใช้เป็นที่ปกปิด ดัง
คำในอรัญญชาดกว่า พวกกุมภัณฑ์และพวกปีศาจในกองหยากเย่ือท้ังปวง จงคร่ำ
ครวญไปเถิด (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๘/๕๔๘, ม.ม. (ไทย)๑๓/๒๔๒/๒๘๗, ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๘๗/๒๖๒, ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๘๘/๑๙๕) 

กองแห่งความมืด : อวิชชา,ความไม่รู้แจ้งคือไม่รูแ้จ้งในอริยสัจ ๔,ความเขลา ดังคำในเถรคาถาท่ีพระ
สุนีตเถระกล่าวไว้ว่า  ในปัจฉิมยาม ได้ทำลายกองแห่งความมืดคืออวิชชาแล้ว, โมหะ, 
ความหลง ดังคำในอิติวุตตกะว่า อริยสาวกทั้งหลาย ละโมหะได้ ทำลายกองแห่งความ



 

๓๓๐ 
 

 

มืดได้  ย่อมไม่ท่องเท่ียวไปอีกเพราะท่านเหล่าน้ันไม่มีอวิชชาเป็นเหตุ  ;พระผู้บรรลุ
อรหัตผลย่อมทำลายกองแห่งความมืดได้ ดังคำท่ีพระอุบลวรรณาเถรีกล่าวว่า  กอง
แห่งความมืดเราก็ทำลายได้แล้ว(ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๑๔/๓๕๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๙/
๕๖๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๖๐/๔๔๘) ;  

   อรรถกถาอธิบายว่า กองแห่งความมืด  หมายถึงโมหะ  (ความหลง)  (ข.ุอิติ.อ. 
(บาลี)๑๔/๖๖,ขุ.เถรี.อ. (บาลี) ๓/๑๒,๔๓,๖๒)  

กองแห่งตัณหาใหญ่ : ตัณหา,หมายถึงความอยากท่ีเป็นอุปาทาน ดังพระดำรัสในตัณหาสังขยสูตรที่
ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เธอท้ังหลายจงทรงจำสาติภิกษุบุตรชาวประมงว่า เป็นผู้ติด
อยู่ในข่ายคือตัณหาและกองแห่งตัณหาใหญ่ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๑๔/๔๕๑) 

   อรรถกถากล่าวว่า ตัณหา  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  ข่ายตัณหาใหญ่ เพราะ
อรรถว่าร้อยรัดไว้  (ม.มู.อ. (บาลี)๒/๔๑๔/๒๑๙)  

กองแห่งธาตุดนิ : กองดิน,หมู่ดิน,กองธาตุดินในสรีระ ดังคำในสีลขันธวรรคที่ครูปกุธะ  กัจจายนะ
กล่าวแก่พระเจ้าอชาตศัตรูว่า มหาบพิตร  สภาวะ  ๗  กองน้ี  ไม่มีผูส้ร้าง ...สภาวะ  
๗  กองน้ัน คอื  กองแห่งธาตุดิน  กองแห่งธาตุน้ำ  กองแห่งธาตุไฟกองแห่งธาตุลม  
กองสุข  กองทุกข์  กองชีวะ; ในมัชฌิมนิกาย กล่าวว่า เป็น ๑ ในบรรดาสภาวะ  ๗ 
ของลัทธิครูปกุธะกัจจายนะ อันได้แก่  (๑) กองแห่งธาตุดิน  (๒) กองแห่งธาตุน้ำ  (๓) 
กองแห่งธาตุไฟ  (๔) กองแห่งธาตุลม (๕) กองสุข (๖) กองทุกข์  (๗) กองชีวะ  ซึ่ง
ลัทธิน้ีมีความเช่ือว่า สภาวะ  ๗  กองเหล่าน้ี  ไม่มีผูส้ร้าง  ...  ไม่ก่อให้เกิดสุขหรือ
ทุกข์  หรือทั้งสุขและทุกข์แกก่ันและกัน  ในสภาวะ  ๗  กองน้ัน  ไมมี่ผู้ฆ่า  ไมมี่ผูใ้ช้
ให้คนอ่ืนฆ่า  ไม่มีผู้ฟัง  ไม่มีผู้ใช้ให้คนอ่ืนฟัง  ไม่มีผู้รู้  ไม่มีผู้ทำใหค้นอ่ืนรู้  ใครก็ตาม
แม้จะเอาศัสตราคมตัดศีรษะใคร  ก็ไม่ช่ือว่าปลงชีวิตใครได้  เพราะเป็นเพียงศัสตรา
แทรกผ่านไประหว่างสภาวะ  ๗  กองเท่านั้นเอง ;  ในนันทกเปตวัตถุ นันทกเปรต
กราบทูลแก่พระราชาว่า  คนแม้ฆ่าคน (หรอื) ตัดคอคนอ่ืน ก็ไม่ช่ือว่าใครฆ่าใคร เป็น
แต่ศัสตรา เสยีบเข้าไปในระหว่างช่องกายท้ัง  ๗ ช่อง  ชีวะของสัตว์ท้ังหลาย ไม่ถูก
ตัด ไม่ถูกทำลาย,   ในทีฆนิกาย สีลกัขันธวรรคกล่าวไว้ว่า  กายท้ัง  ๗  ในลัทธินี ้ 
หมายถึงสภาวะ  ๗  กอง  ได้แก่  กองแหง่ธาตุดิน  น้ำ  ไฟ  ลม  สุข ทุกข์และชีวะ 
(ดูลัทธิของครูปกุธะ  กัจจายนะ  ใน ที.ส.ี(ไทย)  ๙/๑๗๓/๕๔, (ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๔/
๕๘, ม.ม. (ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๑๓/๒๙๒,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๘๕/
๒๘๐) 

กองแห่งธาตุนำ้ : กองน้ำ, หมู่น้ำ, กองธาตุน้ำในสรีระ ดังคำที่ครูปกุธะกัจจายนะกล่าวแก่พระเจ้า
อชาตศัตรูว่า มหาบพิตร  สภาวะ  ๗  กองนี้  ไม่มีผู้สร้าง ...สภาวะ  ๗  กองน้ัน คือ  



 

๓๓๑ 
 

 

กองแห่งธาตุดิน  กองแห่งธาตุน้ำ  กองแห่งธาตุไฟกองแห่งธาตุลม  กองสุข  กองทุกข์  
กองชีวะ (ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๔/๕๘,ม.ม. (ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๖,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/
๒๙๒) ; ดูกองสุข ประกอบ 

กองแห่งธาตุไฟ : กองไฟ, หมู่ไฟ, กองธาตุไฟในสรีระ ดังคำในสีลขันธวรรคที่ครูปกุธะ  กัจจายนะ
กล่าวแก่พระเจ้าอชาตศัตรูว่า มหาบพิตร  สภาวะ  ๗  กองน้ี  ไม่มีผูส้ร้าง ...สภาวะ  
๗  กองนั้น คือ  กองแห่งธาตุดิน  กองแห่งธาตุน้ำ  กองแห่งธาตุไฟ  กองแห่งธาตุลม  
กองสุข  กองทุกข์  กองชีวะ (ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๔/๕๘,ม.ม. (ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๖,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๒) ; ดูกองสุข ประกอบ  

กองแห่งธาตุลม : กองลม, หมู่ลม, กองธาตุลมในสรีระ ดังคำในสีลขันธวรรคท่ีครูปกุธะ  กัจจายนะ
กล่าวแก่พระเจ้าอชาตศัตรูว่า มหาบพิตร  สภาวะ  ๗  กองน้ี  ไม่มีผูส้ร้าง ...สภาวะ  
๗  กองน้ัน คอื  กองแห่งธาตุดิน  กองแห่งธาตุน้ำ  กองแห่งธาตุไฟกองแห่งธาตุลม  
กองสุข  กองทุกข์  กองชีวะ (ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๔/๕๘,ม.ม. (ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๖,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๒) ; ดูกองสุข ประกอบ 

กองแห่งสังขาร : ส่วนของสังขาร, ร่างกาย, ตัวตน, สิ่งท่ีประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและ
จิตใจร่วมกัน  ธรรมดาว่าขันธ์ท้ังหลายยังมีอยู่ การสมมติว่าสัตว์ก็มีได้ ดุจรถมีได้
เพราะประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ดังคำที่ภิกษุณีวชิรากล่าวแก่มารว่า  มารเอ๋ย 
ทิฏฐิของเจ้าเช่ือว่าอะไรเป็นสัตว์ กองแห่งสังขารล้วน ๆ นี ้ บัณฑิตจะเรียกว่าสัตว์
ไม่ได้เลย (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๑/๒๒๘) ; 

    อรรถกถากล่าวว่า  ในกองสังขารล้วนน้ี ว่าโดยปรมัตถ์  จะได้แก่สัตว์ก็หาไม่ 
เมื่อขันธ์  ๕ ยังมีอยู่ ท่านกำหนดเอาด้วยอาการน้ันๆน้ีเป็นเพียงสมัญญาว่าสัตว์
เท่าน้ัน (สํ.ส.(ไทย)อ. (บาลี)๑/๑๗๑/๑๘๔)  

กองอกุศล : นิวรณ์, ธรรมท่ีกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี ดังพระพุทธพจน์ในสังยุตตนิกาย มหาวาร
วรรคว่า บุคคลเม่ือจะกล่าวถึงกองอกุศล  จะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงนิวรณ ์
(ธรรมท่ีกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี)  ๕ อันได้แก่ (๑) กามฉันทนิวรณ์ (๒) พยาบาท
นิวรณ์ (๓) ถนีมิทธนิวรณ์  (๔) อุทธัจจกกุกุจจนิวรณ์ (๕) วิจิกิจฉานิวรณ์  ; ในอัง
คุตตรนิกาย อกุสลราสสีูตร กล่าวไว้ว่า นิวรณ์ ๕ อันได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท ถนี
มิทธะอุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๗๑/๒๑๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๕๒/๙๑) 

กองอวิชชาใหญ่ : ความไม่รู้มากท่ีมีมูลแห่งวัฏฏะได้ในฐานะทั้ง  ๘,สิ่งท่ีเป็นข้าศึกต่อมรรคปัญญา, 
อวิชชาท่ีมี ๓ รากอันได้แก่ราคะ โทสะและโมหะ หมายถึงกายขนาดใหญ่ ดังในคำอัง
คุตตรนิกายว่า ภิกษุทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้    ภิกษุช่ือว่าทำลายกาย ขนาดใหญ่
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ได้; ดังคำในอุปริปัณณาสก์ว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีชยเสนราชกุมารผู้ถูกกองอวิชชาใหญ่ย่ิง
กว่าภูเขาลูกน้ันกั้นไว้... ยังอยู่ท่ามกลางกาม ยังบริโภคกาม;  และในคำอังคุตตรนิกาย 
กล่าวว่า ผู้มีสมัมาวิมุตติ จึงทำลายกองอวิชชาได้ ดังคำว่า อริยสาวกผูม้ีสัมมาวิมุตติ
ทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๖/๔๔๙,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๓๔/
๓๘๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๑/๒๕๘, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๖/๒๙๙) ;  

   อรรถกถาอธิบายว่า ละอวิชชาใหญ่ท่ีมมูีลแห่งวัฏฏะได้ในฐานะท้ัง  ๘ อวิชชา
เป็นข้าศึกของมรรคปัญญา  มรรคปัญญาก็เป็นข้าศึกของอวิชชา.   ในขณะมีอวิชชา  
ไม่มีมรรคปัญญา  ในขณะมมีรรคปัญญา   ไม่มีอวิชชา อวิชชาเกิดขึ้นเม่ือใด  เมื่อน้ัน
ย่อมห้ามมิใหม้รรคปัญญาเกิดขึ้น    คือตัดหนทาง มรรคปัญญาเกิดขึ้นเม่ือใด    เมื่อ
น้ันมรรคปัญญาก็เพิกถอนอวิชชาพร้อมทั้ง ๓ รากทีเดียว  สหชาตธรรมทั้งสองคือ
มรรคจิต   มรรคปัญญา  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  (องฺ.ติก.อ. (บาลี)๒/๑๗๘/
๔๐๐) 

กองอาโปธาต ุ: กองธาตุน้ำ ดังคำในปฏิสมภิทาวรรค ท่ีเกี่ยวกับภาวนาในสติปัฏฐานที่ว่า คำว่า ภิกษุ
บางรูปในธรรมวินัยน้ีพิจารณาเห็นกองอาโปธาตุ... กองผม โดยความไม่เที่ยง  ไม่
พิจารณาเห็นโดยความเท่ียง (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๕/๕๙๓) ; ในสีลขันธวรรค 
และมัชฌมนิกาย มูลปัณณาสก์ และมัชฌิมนิกาย อธิบายเก่ียวกับวาโยธาตุ หมายถึงอุ
ปาทินนกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของเอิบอาบ มีความเอิบอาบ  ได้แก่ ดี 
เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันข้น น้ำตา เปลวมันน้ำลาย น้ำมูก  ไขข้อ มตูร หรืออุปา
ทินนกรูปภายในอ่ืนใด ท่ีเป็นของเฉพาะตน เป็นของเอิบอาบ มีความเอิบอาบ นี้
เรียกว่าอาโปธาตุ  ; เป็น ๑ ในมหาภูตรูป ๔ อันได้แก่ ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  
และวาโยธาตุ  ; เป็น ๑ ในธาตุ ๖ อันได้แก่ ปฐวีธาตุ(ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ)
เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ(ธาตุลม) อากาสธาตุ(ธาตุคือที่ว่าง) และวิญญาณธาตุ  
ธาตุคือความรู้อารมณ์) (ที.ส.ี(ไทย)๙/๔๘๗/๒๑๖,ม.ม. (ไทย)๑๒/๓๐๓/๓๓๒, ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๐๐/๑๑๘) 

กองเอ็น : กลุ่มเอ็น หมายถึงบรรดาเอ็นภายในร่างกาย ๙๐๐ เส้น ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคท่ี
เกี่ยวกับภาวนาในสติปัฏฐานที่ว่า ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ีพิจารณาเห็นกอง
อาโปธาตุ... กองเอ็น    ... โดยความไม่เที่ยง  ไม่พิจารณาเห็นโดยความเท่ียง    (ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๓๕/๕๙๓) ;   

   ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่า กองเอ็นมีอยู่ภายในสรีรร่างกายของคน ดังคำ
ว่า อันสรีระน้ี มีกระดูก  ๓๐๐ ท่อนกว่าๆ เป็นโครง ( กระดูกนั้น) ชนติดกันด้วยข้อ
ต่อ ๑๘๐ ข้อ ยึดกันอยู่ด้วยเอ็น ๙๐๐ เส้น (วิสทุธิ.(บาลี) ๑/๑๒๒/๒๑๒) ; อธิบาย
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เกี่ยวกับเอ็นหรือกองเอ็นไว้ว่า เอ็น  ๙๐๐  เส้น  โดยสี  เอ็นท้ังปวงสีขาว  โดย
สัณฐาน  มีสณัฐานต่าง  ๆ   ในเอ็นเหล่านั้น เอ็นใหญ่ทีร่ึงรัดสรีระจับแต่ส่วนบนแห่ง
คอหย่ังลงไปทางข้างหน้า ๕  เส้น  ทางข้างหลังก็  ๕  เส้น  ทางข้างขวาก็  ๕  เส้น  
ทางข้างซ้ายก็  ๕  เส้น  แมท่ี้รึงรัดมือขวา  ทางข้างหน้ามือก็ ๕   ทางข้างหลัง(มือ)  
ก็  ๕   ท่ีรึงรัดมือซ้ายก็อย่างนั้น   แม้ท่ีรึงรดัเท้าขวา  ทางข้างหน้าเท้าก็  ๕  ทางข้าง
หลังก็  ๕  ท่ีรงึรัดเท้าซ้ายเล่าก็อย่างนั้น(วิสุทฺธิ.(ไทย) ๒/๑๘๙/๒๗๖) 

ก่อตัว : ทำให้เกิดขึ้น มีขึ้น เป็นรูปขึน้ แปลมาจากคำว่า อุปจยะ  เช่นในทีฆนิกาย มหานิทาน
สูตร กล่าวถึง นามรูปจะก่อตัวขึ้นในท้องมารดา,ใน กิงฉันทชาดก เทพธิดากล่าวว่า 
ธารน้ำจากแนวป่า  ก่อตัวเป็นห้วงวารีสีเขียวและธารน้ำอันเป็นท่ีปลื้มใจแห่งพวกนาค
เป็นจำนวนมากไหลมาท่วมขา้พเจ้าด้วยห้วงวารี,ในอภิธรรมปิฎก ปริหานิกถา พระสก
วาทีกล่าวถึงสักกายทิฏฐิก่อตัวขึ้น วิจิกิจฉาก่อตัวขึ้น  สีลัพพตปรามาสก่อตัวขึ้น
,ในธัมมสังคณ ี กล่าวอธิบายคำว่าก่อตัว หมายถึงความก่อตัวแห่งรูป ซึง่เป็นอย่าง ๑ 
ในลักขณรูป ๔  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๑๕/๖๕,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๑๓/๕๔๐, ขุ.จู.  
(ไทย)  ๓๐/๕/๕๘,อภิ.สงฺ.(ไทย)  ๓๔/๕๘๔-๙๘๔/๑๖๙-๒๕๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๒๖๘/๑๔๒) 

ก่อน : เดิม, เริ่ม, ลําดับแรก, เช่นในมหาวิภังค์ เวรัญชกัณฑ์ กล่าวถึงลูกไก่ตัวท่ีใช้เล็บหรือ
จะงอยปากทำลายกระเปาะ ไข่ออกมาได้ก่อน ควรเรียกมันว่า    เป็นตัวพ่ี หรือตัว
น้อง,ในมหาวรรคกล่าวว่า เมื่อจะชำระวิหารให้สะอาด    พึงขนบาตรและจีวรออก
ก่อน วางไว้ ณ ท่ีสมควร, ถ้าใช้ประกอบหลังคํานามบอกเวลา หมายถึงล่วงมาแล้ว 
เช่นในลักขณสตูร กล่าวถึง  ในชาติกอ่น ภพก่อน  กำเนิดก่อน  ตถาคตเกิดเป็น
มนุษย์สมาทานในกุศลธรรม, ถ้าใช้ประกอบหน้าคํานามบอกเวลา หมายถึงยังไม่มาถึง 
เช่นในทุติยอิทธิปาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ก่อนจะตรัสรู้  เราเป็น
พระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้เจริญทำใหม้ากซึ่งธรรม ๕  ประการ,ในคยาสีสสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก่อนจะตรัสรู้  เราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้  เรารู้โอภาส แต่ไม่
เห็นรูปทั้งหลาย,ใช้ประกอบหลังคํากริยา บางกรณีหมายความว่า ให้ระงับยับย้ังไว้
ช่ัวคราว เช่นในอุปาลีวาทสูตร นายประตูบอกนิครนถ์ช่ือทีฆตปัสสีว่า หยุดก่อนท่าน 
อย่าเข้าไปเลย ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป    อุบาลีคหบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแล้ว,
บางกรณีหมายความว่าล่วงหน้า เช่นในมหาวิภังค์ พระธนิยภุมภการบุตรกล่าวแก่
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ว่า ท่านจงไปก่อนเถิด    อาตมาจะตามไป  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๑/๕,วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๘๗/๗๖, วิ.ม.(ไทย) ๔/๗๘/๑๐๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๑/๑๖๓,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๗๒/๖๗, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๘/๑๑๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๓๖๔) 
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ก้อนกรวด : ก้อนหินเล็ก ๆ เขื่องกว่าเม็ดทราย;  อยู่ในจำพวกปฐวีธาตุ ลักษณะแข็ง ; มักถูกพัด
พาไป ดังคำอังคุตตรนิกายว่า ฝนลูกเห็บตกลงท่ีบึงใหญ่ไม่ไกลบ้านหรือนิคม    พึงยัง
หอยโข่ง    หอยกาบ ก้อนกรวด และกระเบ้ืองถ้วยให้หมดไป;  มีกล่าวถึงก้อนกรวด
ในหลายลักษณะ เช่นดังคำในสีลักขันธวรรคว่า คนตาดียืนท่ีขอบสระน้ัน  เห็นหอย
โข่งและหอยกาบ  ก้อนกรวดและก้อนหิน ; ดังคำในวินัยปิฎก จูฬวรรคว่า ภิกษุ
ท้ังหลายใช้ก้อนกรวดบ้าง ขี้ผึ้งบ้างถอนขนจมูก  จมูกเจบ็และต่อมาทรงห้ามใช้ก้อน
กรวดถอนขนจมูก  ; บางครัง้เด็กน้อยก็หยิบใส่ปาก ดังคำในมัชฌิมปัณณาสก์ว่า ถ้า
กุมารน้อยน้ีอาศัยความประมาทของพระองค์หรือของหญิงพ่ีเลี้ยง    พึงนำไม้หรือ
ก้อนกรวดมาใส่ปาก,ใช้เป็นอาวุธได้เช่น ก้อนกรวดที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็
มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมาล  ; เป็นสิ่งที่ให้ทองเศร้าหมองดังคำในอังคุตตร
นิกบายว่า ทองมีสิ่งท่ีทำให้เศร้าหมองอย่างหยาบ คือ ดินร่วน ทราย    ก้อนกรวด    
ก้อนกรวด; ในบางครั้งไม่ใด้เกิดจากธรรมชาติ ท่ีเกิดการกัดเซาะ และพัดของน้ำ
เท่าน้ัน ยังเกิดได้จากมือมนุษย์ เช่น ดังคำในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรคว่า บุรุษดำ
ลงในห้วงน้ำลึกแล้วทุบหม้อเนยใสหรือหม้อน้ำมัน    ก้อนกรวดหรือกระเบื้องหม้อน้ัน
พึงจมลงในห้วงน้ำ  ; ในนาคพิภพ ไม่มีก้อนกรวด ดังคำในสังขปาลชาดก ท่ีพญานาค
สังขปาละกล่าวว่า นาคพิภพน้ันประกอบไปด้วยภูมิภาคภาคพ้ืนท่ีไม่มีก้อนกรวด; แม้
พระพุทธเจ้าของเราก็ได้รับผลกรรมจากก้อนกรวดเช่นกัน ดังคำในอปทานว่า ในชาติ
ก่อน เรายังเป็นเด็กเล่นอยู่ท่ีหนทางใหญ ่ ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า จึงหว่านก้อน
กรวดไว้ที่หนทางด้วยผลกรรมน้ัน    ในภพสุดท้ายน้ี พระเทวทัตจึงชักชวนนักแม่นธนู
ผู้เป็นนักฆ่าเพ่ือฆ่าเรา(วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๗๕/๖๓, ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๙/๘๔, ม.ม. (ไทย)
๑๓/๘๖/๘๗, ม.ม. (ไทย)๑๓/๓๕๒/๔๒๙, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๕๐๘/๔๐๓,องฺ.ติก.(ไทย)
๒๐/๑๐๒/๓๔๑, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๐/๕๕๖, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘๗/๕๗๖,ขุ.ชา.จตฺ
ตาฬีส.๒๗/๕๘/๖๒๑) 

ก้อนเกลือ : วัตถุท่ีมีรสเค็ม ใช้ประกอบอาหารเป็นต้น โดยทั่วไปได้มาจากน้ําทะเล, เกลือสมุทร ก็
เรียก; มีกล่าวไว้หลายแห่ง เช่นใช้ตัดเนื้องอกได้ ดังคำในวินัยปิฎก มหาวรรคท่ีมีเนื้อ
งอกย่ืนออกมา พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตัดด้วยก้อนเกลือ, 
และใช้ก้อนเกลือเป็นข้ออุปมาก็มี ดังคำในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรคท่ีพระสารีบุตร
กล่าวถึงพระพุทธองค์ให้พระมหาโมคคัลลานะฟังว่า เปรียบเหมือนก้อนเกลือเล็ก  ๆ 
ท่ีบุคคลเอาไปวางเทียบกับหม้อเกลือใหญ่ฉันใด    ผมเมื่อเปรียบเทียบกับท่านก็ฉัน
น้ัน  (วิ.ม. (ไทย)๕/๒๖๗/๖๐, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓๗/๓๒๙), องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๑/
๓๓๗) 



 

๓๓๕ 
 

 

ก้อนข้าว : อาหารท่ีภิกษุบิณฑบาตได้มา, ของขบฉัน ดังคำในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ว่า  ภิกษุรูป
หนึ่งคลุกข้าวกับเนยใสจำนวนมากได้แจกขา้วก้อนใหญ่แกอ่าชีวกนั้น  ครั้นแล้ว 
อาชีวกน้ันได้ถือก้อนข้าวนั้นไป; อาหารท่ีทายกถวายแก่ภิกษุ ดังคำในวินัยปิฎก มหา
วิภังค์ มหาวรรคที่ชาวบ้านกรุงสาวัตถีกล่าวถึงภิกษุชาวเมืองโกสัมพีว่าแม้พวกเธอเข้า
มาบิณฑบาต ก็จะไม่ถวายก้อนขา้ว หรือดังคำในมัชฌิมปัณณาสก์ว่า ศาสดาน้ันเข้าไป
ยังเรือนว่างบ้าง ไม่ได้ก้อนข้าวบ้าง  ; ก้อนข้าวเป็นสิ่งท่ีภิกษุต้องแสวงหา ดังคำในสัง
ยุตตนิกาย ขันธวารวรรคว่า   กุลบุตรต่างเป็นผู้ตระหนักในเหตุ    อาศัยความ
ตระหนักในเหตุจึงเข้ามาใช้ชีวิตเที่ยวขอก้อนข้าว (วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๖๙/๔๑๙,วิ.ม. 
(ไทย)๕/๔๖๗/๓๖๑,ม.ม. (ไทย)๑๓/๒๒๙/๒๗๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๔/๒๓๕, สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๗)  

   อรรถกถาอธิบายถึงการท่ีภิกษุเข้าไปบ้านเท่ียวไปบิณฑบาตเพ่ือก้อนข้าว (วิ.อ. 
(บาลี)  ๓/๓๕๗/๓๙๓) 

ก้อนเขฬะ : ก้อนน้ำลาย ดังคำอุปมาในอุปริปัณณาสก์ว่า อุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษ
มีกำลังตะล่อมก้อนเขฬะไว้ท่ีปลายลิ้นแล้วถ่มได้ไม่ยาก,หรือดังคำในอังคุตตรนิกาย ที่
พระพุทธเจ้าตรัสแก่พราหมณ์ไว้ตอนหนึ่งว่า บุรุษผู้มีกำลังอมก้อนเขฬะไว้ท่ีปลายลิ้น
แล้ว พึงถ่มท้ิงไปโดยไม่ยากนัก แม้ฉันใด    ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายท่ีเปรียบด้วยก้อน
เขฬะ, หรือดังคำในอปทานทีพ่ระรัฐบาลกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าลุกขึ้นแล้วสละโภคสมบัติ
ออกบวช  ข้าพเจ้าไม่มีความรักในโภคสมบัติ    ดุจในก้อนเขฬะ(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๕๗/
๕๐๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๗๔/๑๖๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐๙/๑๑๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๑๙๑/๓๖๓)  

ก่อนจะตรัสรู้ : เวลาสมัยท่ีมหาบุรุษกำลังบำเพ็ญเพียรทุกกรกิริยา ดังคำในทุติยอิทธิปาทสูตร อัง
คุตตรนิกายว่า ก่อนจะตรัสรู ้ เราเป็นพระโพธิสัตว์    ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้เจริญทำให้มาก
ซึ่งธรรม ๕ อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และความขมักเขม้น หรือดังคำว่า 
มหาสุบิน  ๕  ปรากฏแก่ตถาคต ก่อนจะตรัสรู้  ยังไม่ได้ตรัสรู้    ยังเป็นพระโพธิสัตว์
อยู่  ; ในคยาสีสสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาตกล่าวไว้ว่า  ก่อนจะตรัสรู้ เราเป็น
โพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้  เรารู้โอภาส แต่ไม่เห็นรูปทั้งหลาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖๘/
๑๑๖, องฺ.ปญจฺก.(ไทย)๒๒/๑๙๖/๓๓๕, องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๖๓/๓๖๔) 

ก่อนดับขันธปรินิพพาน : ก่อนตาย,ก่อนเสียชีวิต หมายถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้า ดังคำในสตุต
นิบาตที่พระพุทธเจ้าตรัสแกพ่ระพุทธนิมิตไว้ว่า ก่อนดับขันธปรินิพพาน    พระ
อรหันต์เป็นผู้คลายตัณหา ไมติ่ดอยู่กับความเพลิดเพลินท่ีมีอยู่ในส่วนเบ้ืองต้น,ในมหา
นิทเทส อธิบายไว้ว่า ก่อนกายแตก  ก่อนอัตภาพแตก ก่อนการทิ้งซากศพ ก่อนการ



 

๓๓๖ 
 

 

ขาดชีวิตินทรีย์ พระอรหันต์เป็นผู้คลายตัณหาแล้ว    คือปราศจากตัณหาแล้ว  (ขุ.สุ.
(ไทย)๒๕/๘๕๖/๗๐๖,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๔/๒๔๘)  

ก้อนดิน : สิ่งที่แยกหรือแตกออกจากสิ่งใหญ ่ ไม่กําหนดรูปแน่นอน โดยมากมีลักษณะค่อนข้าง
กลม เช่น ก้อนอิฐ ก้อนหิน กอ้นดิน ดังคำในนวกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า นายขมังธนู  
พยายามยิงลูกศรไปที่หุ่นหญา้หรือกองดิน; วัตถุธาตุของพื้นโลกท่ีใช้สําหรับปลูก
พืชผลหรือป้ันสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น; มีปรากฏในหลายแห่ง เช่น (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๒๕/
๓๕๗,๑๐/๔๒๖/๓๕๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๙/๙๖,๑๑/๒๒๗/๑๘๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๓๐๕/๓๓๖,ม.มู.(ไทย)๑๓/๓๕๒/๔๒๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๑/๓๕๑, ๑๔/๓๙๖/
๔๔๙,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๒๕/๖๓๖, องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๖/๕๐๙, ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/
๘๑๓/๙๓);  

  ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ กล่าวว่า ท่ีช่ือว่าดิน มี ๒ ชนิด คือ (๑) ดินแท้ (๒)ดินไม่
แท้ ที่ช่ือว่าดินแท้ คือดินรว่นล้วน เป็นต้น ท่ีช่ือว่าดินไม่แท้ คือหินลว้น ดินมีกรวด
ล้วน เป็นต้น (วิ.มหา.(ไทย)๒/๘๖/๒๗๔) 

ก้อนถูตัว : ผงถูตัวท่ีถูกพรมน้ำพอผ่านไปไม่นานก็ซึมจับเป็นก้อน ในท่ีน้ีมุ่งอธิบายถึงปีติและสุขที่
แผ่ซ่าน ดังคำว่า พนักงานสรงสนาน เทผงถูตัวลงในภาชนะแล้วเอาน้ำประพรมให้ติด
เป็นก้อน  พอตกเย็นก้อนถูตัวท่ียางซึมไปจับ ก็ติดกันหมด  ภิกษุทำกายน้ีให้ชุ่มช่ืน
เอิบอ่ิมด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก  รู้สึกซาบซ่านอยู่  ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่
ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้อง  (ที.สี.(ไทย)๙/๒๒๗/๗๖, ม.ม. (ไทย)๑๒/
๔๒๗/๔๕๙,ม.ม. (ไทย)๑๓/๒๕๑/๒๙๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๕/๒๐๑) 

ก้อนเน้ือ : วิวัฒนาการของคันธัพพะท่ีเกิดในครรภ์ตามมารดาตามลำดับ หมายถึงพัฒนาการ
มนุษย์ ต้ังแต่รูปน้ีเป็นกลละก่อน จากกลละเกิดเป็นอัพพุทะจากอัพพุทะเกิดเป็นเปสิ 
(ช้ินเนื้อเล็ก) จากเปสิเกิดเป็นฆนะ (เป็นก้อน) จากฆนะเกิดเป็นปุ่ม  ๕ปุ่ม  ต่อจากน้ัน  
ผม ขนและเลบ็จึงเกิดขึ้น,  เน้ือสัตว์ที่แล่เปน็ช้ิน ดังคำในมหาชนกชาดกที่พระนางสิว
ลีกราบทูลแกพ่ระชนกว่า พระองค์พึงเสวยก้อนเน้ือท่ีเป็นเดนสุนัข, หรือดังคำในเอสุ
การีสูตร มัชฌิมปัณณาสก์ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงพราหมณ์ไว้ตอนหน่ึงว่า ชน
ท้ังหลายแขวนก้อนเนื้อที่อาบยาพิษไว้, หรือดังคำในสคาถวรรคท่ีอินทกยักษ์ถาม
พระพุทธเจ้าว่า  กระดูกและก้อนเนื้อมาจากไหน สัตว์น้ีจะอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร, ใน
มหานิทเทสกลา่วถึงคนตายในวัยท่ีแตกต่างกัน ดังคำว่า มนุษย์ย่อมเคลื่อน ตายใน
ขณะท่ีเป็นกลละ(น้ำใส)บ้าง  ... ในขณะท่ีเป็นเปสิ(ช้ินเน้ือ)บ้าง  ...  ในขณะที่เป็นฆ
นะ(ก้อนเน้ือ)บ้าง; ในนิทานสังยุตกล่าวถึงก้อนเน้ือในลักษณะท่ีเป็นร่างกายของเปรต 
ดังคำที่พระมหาโมคคัลลานะกล่าวไว้ว่า เมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ    ได้เห็น



 

๓๓๗ 
 

 

มังสปิณฑเปรต(เปรต ร่างก้อนเน้ือ)  ลอยขึ้นสู่กลางอากาศ (ม.ม. (ไทย)๑๓/๔๓๗/
๕๔๘, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕/๒๓๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๕/๓๓๗, สํ.นิ. (ไทย)๑๖/๒๐๔/
๓๐๕, ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๗๙/๒๒๖,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓๙/๑๔๕)  

   อรรถกถาอธิบายถึงไตไว้ว่าหมายถึง ก้อนเนื้อ  ๒  ก้อนมีขั้วเดียวกัน  รูปร่าง
คล้ายลูกสะบ้าของเด็ก ๆ  หรือคล้ายผลมะม่วง  ๒  ผลท่ีติดอยู่ในขั้วเดียวกัน  มีเอ็น
ใหญ่รึงรัดจากลำคอลงไปถึงหัวใจแล้วแยกออกห้อยอยู่ทั้ง  ๒  ข้าง  (ขุ.ขุ.อ. (บาลี)
๑/-/๔๓-๔๔)   

ก้อนเมฆ : สิ่งที่ขาวเหมือนปุ่ยนุ่น,ไอน้ําท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ  ในท่ีน้ีเป็นข้อ
อุปมาในเรื่องบาป ดังคำในสคาถวรรคท่ีเทวดากล่าวแก่ภิกษุเพ่ือให้เกิดความสังเวชไว้
ว่า บาปประมาณเท่าปลายขนเน้ือทรายย่อมปรากฏประดุจเท่าก้อนเมฆในนภากาศ; 
ในเถรคาถา พระขทิวนิยเรวตเถระกล่าวไว้ว่า ความช่ัวเพียงเท่าปลายขนทราย ย่อม
ปรากฏดังเท่าก้อนเมฆ  ; ก้อนเมฆบางคร้ังก็อยู่ระหว่างวิมานของเทพบุตรเทพธิดา 
ดังคำในเนมิราชชาดกว่า วิมานทองเป็นอันมากน้ีท่ีได้นิรมติไว้   ลอยอยู่ในอากาศ    
รุ่งเรืองสุกใสเหมือนสายฟ้าส่องแสงเรือง  ๆอยู่ในระหว่างก้อนเมฆทึบ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๒๓๔/๓๓๕,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๕๒/๔๕๑,ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๕๖๑/๒๖๙)  

ก้อนโลหะ :  ก้อนเหล็ก หมายถึงธาตุลําดับท่ี ๒๖ สญัลักษณ์ Fe เป็นโลหะลกัษณะเป็น
ของแข็งสีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน หลอมละลายที่ ๑๕๓๖ °ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย 
เช่น ทําเหล็กหล่อ เหล็กพืด เหล็กกล้า ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงก้อนโลหะใช้ใส่ในปาก
สัตว์นรก ดังคำว่า นายนิรยบาลจึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้
อ้า แล้วใส่ก้อนโลหะอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปาก (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๗๐/
๓๑๗) ; ก้อนเหล็ก ก็เรียก 

ก้อนศิลา : ก้อนหินขนาดใหญ่ ในท่ีนี้หมายถึงหินบนยอดเขาขนาดใหญ่ ท่ีเขาคชิฌกูฏท่ีพระ
เทวทัตใช้เป็นอาวุธทำร้ายพระพุทธเจ้า ดังคำในวินัยปิฎก จูฬวรรคว่า พระเทวทัตขึ้น
ภูเขาคิชฌกูฏกลิ้งศิลาก้อนใหญ่  ด้วยหมายใจว่า  เราจะปลงพระชนม์พระผู้มีพระ
ภาคด้วยก้อนศิลา; ในสุนักขัตตสูตร อุปริปัณณาสก ์ กล่าวถึงความเกี่ยวข้องใน
อาเนญชสมาบัติของบุคคลผู้มีใจน้อมไปในอากิญจัญญายตนสมาบัติก็แตกไป ดังก้อน
ศิลาแตกออกเป็น  ๒  เสี่ยงแล้ว ย่อมเปน็ของเช่ือมกันให้สนิทไม่ได้ฉะนั้น; ในกายค
ตาสติสูตร อุปริปัณณาสก์กลา่วถึง กายคตาสติอันภิกษุไม่เจริญ ไมท่ำให้มากแล้ว มาร
ย่อมได้ช่อง  ได้อารมณ์ ดุจบุรุษเหว่ียงก้อนศิลาหนักไปที่กองดินเปียก    ก้อนศิลา
หนักจะพึงจมลงในกองดินเปียกได้ฉะน้ัน; ในมหากปิชาดกกล่าวถึงพญาวานรใช้
เถาวัลย์ผูกก้อนศิลาไว้เพ่ือช่วยเหลือคนที่ตกเหว ดังคำว่า วานรผู้กล้าหาญเท่ียวไปหา



 

๓๓๘ 
 

 

ก้อนศิลาที่มีน้ำหนักท่ีภูเขา ผูกเถาวัลย์ท่ีกอ้นศิลา(วิ.จู.(ไทย)๗/๓๔๑/๑๙๑,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๖๐/๖๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๖/๒๐๓, ข.ุชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๑๙๘/๕๖๙) 

ก้อนหิน : ของแข็งท่ีประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ 
หมายถึงสิ่งท่ีแยกหรือแตกออกจากสิ่งใหญ่ ไม่กําหนดรูปแน่นอน โดยมากมีลักษณะ
ค่อนข้างกลม เช่น ก้อนอิฐ ก้อนหิน ก้อนดิน ดังคำในภิกขุณีวิภังค์ท่ีภิกษุณีฉัพพัคคีย์
เข้าไปที่วิหารของท่านพระกัปปิตกะอยู่    แล้วช่วยกันขนก้อนหินและก้อนดินทับ
วิหารของท่าน, มีอยู่ในแหล่งน้ำดังคำในสีลขันธวรรคว่า สระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบน
ยอดภูเขา  คนตาดียืนท่ีขอบสระน้ัน  เห็นหอยโข่งและหอยกาบ  ก้อนกรวดและก้อน
หิน , ใช้เป็นอาวุธทำร้าย ดังคำในมารตัชชนียสูตรว่า ทูสมีารได้เข้าสิงเด็กคนหน่ึงแล้ว
เอาก้อนหินขว้างที่ศีรษะของท่านพระวิธุระแตก  (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๐๒๘/๓๖๘, ที.
สี. (ไทย)๙/๒๔๙/๘๔,ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๑๒/๕๕๐) 

ก้อนหินใหญ่ : หินท่ีเป็นก้อนใหญ่ ดังคำในสฬายตนวรรคว่า บุรุษโยนก้อนหินใหญล่งในห้วงน้ำลึก 
ซึ่งก้อนน้ันจะไม่ลอยขึ้น , อีกนัยหน่ึงหมายถึงหินขนาดใหญ่ท่ีมีดำสนิท ในท่ีนี ้ ไม่ใช่
ก้อนหิน แต่เป็นมารท่ีแปลงเป็นพญาช้างมีศีรษะเท่าก้อนหินใหญ ่ ว่ิงมาเพื่อให้เกิด
ความกลัว ความหวาดสะดุ้งแก่พระผู้มีพระภาค ดังคำในนาคสูตร สังยุตตนิกายว่า 
พญาช้างนั้นมีศีรษะเหมือนกอ้นหินใหญส่ีดำสนิท    มีงา ท้ังสองสีเหมอืนเงินยวง  มี
งวงเหมือนงอนไถใหญ่ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๘/๑๗๖,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๕๘/๔๐๒) 

ก้อนเหล็ก : ก้อนโลหะ หมายถึงธาตุลําดับท่ี ๒๖ สญัลกัษณ์ Fe เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสี
ขาวเป็นเงาคล้ายเงิน หลอมละลายที่ ๑๕๓๖ °ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทํา
เหล็กหล่อ เหล็กพืด เหล็กกล้า ในทางพระพุทธศาสนามักใช้ก้อนเหล็กในการอุปมา
เปรียบเทียบ เช่น  เป็นช่ือเรียกกามคุณ ดังคำจูฬนิทเทสว่า คำว่า    ก้อนเหลก็    
เบ็ดเหย่ือ  ...น้ี   เป็นช่ือของกามคุณ    ๕  ;  ในปายาสิสตูร กล่าวถึงก้อนเหล็กเวลา
ร้อนจะมีน้ำหนักเบากว่า ดังคำพระเจ้าปายาสิตรัสแก่พระกมุารกัสสปะว่า ก้อนเหล็ก
มีไฟ  มีลม  ติดไฟลุกโพลงอยู่จะมีน้ำหนักเบากว่า; ในอโยคุฬสูตร สังยุตตนิกาย
กล่าวถึงก้อนเหล็กเป็นข้ออุปมาถึงคนที่มีสุขสัญญา จะมีร่างกายเบา ดุจก้อนเหลก็
ร้อนฉะน้ัน; ในกสิภารทวาชสูตร สุตตนิบาต กล่าวถึงก้อนเหล็กแดงเมือ่โยนลงในน้ำ
จะมีเสียงฉ่า ดังคำว่า ก้อนเหล็กท่ีถูกเผาไฟให้ร้อนอยู่ตลอดวันแล้วถูกนำไปหย่อนลง
ในน้ำ ก็เกิดเสยีงดังแฉ่  ๆ    ปรากฏควันโขมงคลุ้งขึ้นรอบด้าน; ในเถรีคาถา พระสุ
เมธาเถรีกล่าวถึงกามทั้งหลายว่าไม่เที่ยง ไม่ย่ังยืน    มทุีกข์มาก มีพิษมากเป็นเหตุ
แห่งทุกข์ มีผลเป็นทุกข์  เหมือนก้อนเหลก็ท่ีลุกโชน(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๒๔/๓๕๖,สํ.ม.



 

๓๓๙ 
 

 

(ไทย) ๑๙/๘๓๔/๔๑๔, ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๘๒/๕๒๐,ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๔๙๑/๖๓๕,ขุ.จู.
(ไทย)๓๐/๑๔๗/๔๗๐) ; ก้อนโลหะ ก็เรียก 

ก้อนเหล็กแดง :  ก้อนโลหะที่ถูกไฟเผาจนแดง  ในท่ีนี้มุ่งหมายสอนให้ภิกษุผู้ทุศีล มีความสะดุ้งกลัว
ในการฉันอาหาร ดังในคำธรรมบทและอิติวุตตกว่า การกลืนกินก้อนเหลก็แดงที่ร้อน
ดุจเปลวเพลิง   ยังดีกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศลี    ไม่สำรวม บริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขา
ถวาย  ; ในมหาทุกขักขันธสูตร มลูปัณณาสก์ กล่าวถึงการลงอาญาในบางครั้งใช้ก้อน
เหล็กก้อนบนศีรษะนักโทษ ดังคำว่า พระราชาก็รับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วยประการ
ต่าง  ๆ    คือ เฆ่ียนด้วยแส้บ้าง    ...วางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้าง, ในสัมพหุลภิกขุ
วัตถุ ธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสสอนพวกภิกษุไม่ให้ประมาท ดังคำว่า จงอย่าปล่อยจิต
ของเธอ ให้วนเวียนอยู่ในกามคุณ  อย่าเผลอกลืนก้อนเหล็กแดง(ในนรก); ในโกกาลิก
สูตร สุตตนิบาต กล่าวถึงสัตว์นรกมีก้อนเหล็กแดงเป็นอาหาร ดังคำว่า ผู้ทำกรรมช่ัว 
....มีก้อนเหล็กแดงโชติช่วงเป็นอาหาร; ในสังกิจจชาดกกล่าวถึงนายนิรยบาลบังคับให้
สัตว์นรกกินก้อนเหล็ก (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๙/๑๗๐,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๐๘/๑๒๙,ขุ.อิติ.
(ไทย)๒๕/๔๘/๓๙๙,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๗๑/๑๔๙,  ขุ.ส.ุ(ไทย)๒๕/๖๗๓/๖๖๑,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๑๗๐/๔๘๑,ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๑๐๙/๕๐)  

ก่อนให้ก็มีใจดี : ปุพพเจตนา,เป็นองค์ประกอบอย่าง ๑ ในเจตนา ๓ ของทายก (ผูใ้ห้) ดังคำว่า  (๑) 
ก่อนให้ก็มีใจดี  (๒) กำลังใหก้็ทำจิตให้เลื่อมใส (๓) ครั้นให้แล้วก็มใีจเบิกบาน  นี้คือ
องค์  ๓  ของทายก (องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๓๗/๔๘๖);  

  อรรถกถาในทานสูตรกล่าวไว้ว่า  ทายกเป็นผู้ถึงความโสมนัสต้ังเดือนหนึ่งว่า เรา
จะถวายทาน  ยกตัวอย่าง ปุพพเจตนาเกิดขึ้นแก่ผู้เริ่มต้นทำนาโดยคิดอยู่ว่า เราจัก
ถวายทานด้วยข้าวกล้าท่ีเกิดจากนาน้ี จำเดิมแต่กาลท่ีเกิดความขึ้นว่า เราจักถวาย
ทาน นี้จัดเป็นปุพพเจตนา (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)๓/๓๗/๑๑๗-๑๑๘) 

กอบัวขาว : ปุณฑริกที่แตกจากเหง้าเดียวกันเจริญเติบโตในน้ำ ดังคำอุปมาในสีลขันธวรรคและอัง
คุตตนิกายที่กล่าวถึงสมาธิในตติยฌานว่าขณะได้ปีติและสุข  ร่างกายจะถูกปีติและสุข
แผ่ซมึซาบทั่วเรือนร่าง ดุจในกอบัวเขียว(อุบล) กอบัวหลวง(ปทุม)หรือกอบัวขาว
(บุณฑริก)ดอกบัวเขียว  ดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าท่ีเกิดเจริญเติบโตใน
น้ำ  ...ชุ่มช่ืนเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นต้ังแต่ยอดถึงเหง้า  ไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะ
ไม่ถูกต้องฉะนั้น   ; ในมหานิทเทสและจูฬนิทเทส ใช้กอบัวขาวบรรยายถึงการมีพระ
จักษุของพระพุทธองค์ ท่ีเปรียบเทียบกล่าวถึงสัตว์ท้ังหลาย ผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยใน
ปัญญาจักขุ ผูม้ีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจกัขุ มีอินทรีย์แก่กล้า    มีอินทรีย์อ่อน    มี
อาการดี  มีอาการทราม ผูท้ี่แนะนำให้รู้ได้ง่ายผู้ท่ีแนะนำให้รู้ได้ยาก บางพวกเป็นผู้



 

๓๔๐ 
 

 

เห็นโทษและภยัในปรโลกอยู่ก็มี บางพวกเป็นผู้ไม่เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มี ดุจ
ดอกบัวเขียว   ดอกบัวแดง  หรือดอกบัวขาว บางเหล่าเกิดในน้ำ...จมอยู่ในน้ำและน้ำ
หล่อเลี้ยงไว้... บางเหล่าเกิดในน้ำ    เจรญิในน้ำ  ต้ังอยู่เสมอผิวน้ำ  ... บางเหล่าเกิด
ในน้ำ    เจรญิในน้ำ    โผล่ขึน้พ้นระดับน้ำ    น้ำไม่ติดเป้ือนอยู่ฉะน้ัน (ที.สี.(ไทย)๙/
๒๓๑/๗๗,๙/๔๖๙/๒๐๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๘/๓๗, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๖/
๔๓๐,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๘๕/๓๔)  

กอบัวเขียว : อุบลท่ีแตกจากเหง้าเดียวกันเจริญเติบโตในน้ำ ดังคำอุปมาในสีลขันธวรรคและอังคุตต
นิกายที่กล่าวถึงสมาธิในตติยฌานว่าขณะได้ปีติและสุข  ร่างกายจะถูกปีติและสุขแผ่
ซึมซาบท่ัวเรือนร่าง ดุจในกอบัวเขียว(อุบล)  กอบวัหลวง(ปทุม)หรือกอบัวขาว
(บุณฑริก)ดอกบัวเขียว  ดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าท่ีเกิดเจริญเติบโตใน
น้ำ  ...ชุ่มช่ืนเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นต้ังแต่ยอดถึงเหง้า  ไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะ
ไม่ถูกต้องฉะนั้น   ; ใช้กอบัวเขียวบรรยายถึงการมีพระจักษุของพระพุทธองค์ ที่
เปรียบเทียบกล่าวถึงสัตว์ท้ังหลาย ตามนัยยะกอบัวขาว   (ที.สี.(ไทย)๙/๒๓๑/๗๗,๙/
๔๖๙/๒๐๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๘/๓๗,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๕๖/๔๓๐,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/
๘๕/๓๔)  

กอบัวหลวง : ปทุมท่ีแตกจากเหง้าเดียวกันเจริญเติบโตในน้ำดังคำอุปมาในสีลขันธวรรคและอังคุตต
นิกาย กล่าวถงึสมาธิในตติยฌานว่าขณะได้ปีติและสุข  ร่างกายจะถูกปีติและสุขแผ่
ซึมซาบท่ัวเรือนร่าง ดุจในกอบัวเขียว(อุบล)  กอบวัหลวง(ปทุม)หรือกอบัวขาว
(บุณฑริก)ดอกบัวเขียว  ดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าท่ีเกิดเจริญเติบโตใน
น้ำ  ...ชุ่มช่ืนเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นต้ังแต่ยอดถึงเหง้า  ไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะ
ไม่ถูกต้องฉะนั้น  ; ใช้กอบัวหลวงบรรยายถึงการมีพระจักษุของพระพุทธองค์ ที่
เปรียบเทียบกล่าวถึงสัตว์ท้ังหลาย ตามนัยยะกอบัวขาว   (ที.สี.(ไทย)๙/๒๓๑/๗๗,๙/
๔๖๙/๒๐๔,ม.ม. (ไทย)๑๓/๒๕๑/๒๙๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๘/๓๗,ข.ุม.(ไทย)๒๙/
๑๕๖/๔๓๐,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๘๕/๓๔)  

กอปทุม : บัวท่ีแตกจากเหง้าเดียวกันเจริญเติบโตในน้ำ  ; ใช้กอบัวหลวงบรรยายถึงการมีพระ
จักษุของพระพุทธองค์ ที่เปรียบเทียบกล่าวถึงสัตว์ท้ังหลาย    ตามนัยยะกอบัวขาว ; 
ในมูลปัณณาสก์มีอุปมาที่กล่าวถึงสมาธิในตติยฌานว่าขณะได้ปีติและสุข  ร่างกายจะ
ถูกปีติและสุขแผ่ซึมซาบทั่วเรอืนร่าง  ทำกายนี้ให้ชุ่มช่ืน  อ่ิมเอิบ เต็มเป่ียมด้วยสุขอัน
ไม่มีปีติ    รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายท่ีสุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง    
ดุจในกออุบล   ในกอปทุม หรือในกอบุณฑริก  ดอกอุบล  ดอกปทุม    หรือดอก
บุณฑริก    บางดอกที่เกิดในน้ำ  เจริญในน้ำ    ยังไม่พ้นน้ำ  จมอยู่ใต้น้ำและมีน้ำ



 

๓๔๑ 
 

 

หล่อเลี้ยงไว้    ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มช่ืน เอิบอาบ บริบูรณ์    ซึมซาบด้วยน้ำเย็นต้ังแต่
ยอดจดถึงเหง้า ไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้อง; ในอปทานกล่าวถึงท่ีอยู่ของดาบส
มักปลูกบัวไว้ ดังคำที่พระอุปสีวเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนกล่าว
ไว้ว่า ในที่ไม่ไกลอาศรมของข้าพเจ้าน้ัน  มีแม่น้ำสายหน่ึงไหลอยู่ มีท่าน้ำราบเรียบ  
น่ารื่นรมย์ใจ  มีกอปทุมและกออุบลจำนวนมาก เกิดอยู่ท่ีท่าน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยน้ำ(วิ.
ม. (ไทย)๔/๙/๑๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๖๙/๓๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๓/๓๐๘, ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๒๙/๔๖๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๒/๒๓๒, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐๑/๖๖๘) 

กอปทุมและกออุบล : กอปทุมคือบัวหลวง บัวก้าน หมายถึงบัวท่ีเกิดจากเหง้าเดียวกันจริญเติบโตใน
น้ำ,ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์  มัชฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ และสคาถวรรคอธิบายว่า กอ
ปทุมท่ีเกิดในนำ้  เจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ในน้ำ,  มีน้ำหล่อเล้ียงไว้  อยู่พ้นน้ำ 
ไม่แตะน้ำ, ในอปทานอธิบายว่า เกิดในน้ำ ดังคำท่ีพระอุปสีวเถระกล่าวถึงอดีตชาติ
เมื่อครั้งที่บวชเป็นดาบสอยู่ณ ป่าหิมวันต์ว่า ที่อาศรมมกีอปทุมและกออุบลจำนวน
มากเกิดอยู่ท่ีท่าน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยน้ำ (วิ.ม. (ไทย)๔/๙/๑๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๓/
๓๐๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๒/๒๓๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐๑/๖๖๘)  

   กออุบลคือบัวสาย หมายถึงบัวที่เกิดจากเหง้าเดียวกันจริญเติบโตในน้ำ  มีดอก
สีคราม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

กอปุณฑริก : กอปุณฑริกคือบัวขาวหมายถึงบัวท่ีเกิดจากเหง้าเดียวกันจริญเติบโตในน้ำ;ใช้กอบัว
ขาวบรรยายถึงการมีพระจักษุของพระพุทธองค์กล่าวถึงสัตว์ท้ังหลาย ผู้มีกิเลสดุจธุลี
น้อยในปัญญาจักขุ ตามนัยยะกอบัวขาว(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๒/๒๓๒)  

กอไผ่  : ช่ือไม้พุ่มชนิดหน่ึง แตกเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง ๆ มีหลายชนิด เช่น ไผ่ป่า  ไผ่สสีกุ  
มีลักษณะแตกก่ิงก้านสาขา (๒๕/๒๒๒/๕๐๘) อธิบายว่า พุ่มต้นไผ่    เรียกว่ากอไผ่  
ในพุ่มต้นไผ่  ย่อมมีหนามจากกอเก่า ยุ่งคือรก  เกี่ยว ข้อง เกาะติด เกี่ยวพัน พัวพัน
กัน  (ขุ.จู.๓๐/๑๒๔/๔๑๒) 

กอไม้ : หมู่ไม้ขนาดเลก็ เกิดขึ้นบริเวณทั่วไปท้ังในพ้ืนราบและป่าเขา ดังคำว่า เมื่อช่างตีแผ่น
เหล็กที่ถูกเผาตลอดวัน สะเก็ดร่อนกระเด็น ออกแลว้ตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้
ใหญ่ๆ ทำให้เกิดไฟบ้าง ทำให้เกิดควันบ้างไหม้กองหญ้าหรือกองไม้น้ันให้หมดไป ไหม้
กอไม้บ้าง ไหม้ป่าไม้บ้าง,ในสัมภวชาดก พราหมณ์กล่าวถึงไฟป่ามีเปลวไฟเป็นช่อ 
เรืองโรจน์ ลุกโพลงอยู่ท่ีกอไม้ในป่า,ในกุณาลชาดก กล่าวถึงนางนกดุเหว่า ๒ ตัวใช้
ปากคาบท่อนไม้ให้นกกุณาละน้ันจับตรงกลางพาบินไปด้วยประสงค์ว่า นกกุณาละนี้
อย่าได้กระทบกอไม้ เถาวัลย์,ในมหานิทเทส และจูฬนิทเทสกล่าวถึงพระผู้มีพระภาค
มีพระจักษุแจ่มแจ้งด้วยมังสจักขุ โดยทรงมองเห็นได้ตลอด ๑ โยชน์โดยรอบไม่มีหลมุ



 

๓๔๒ 
 

 

บานประตูกำแพง ภูเขา กอไม้หรือเถาวัลย์มาปิดกั้นการเห็นรูปท้ังหลายได้,ในอปทาน 
กล่าวถึงกอไม้ว่าเป็นสถานที่ไม่เหมาะที่จะเดินจงกรม ดังคำท่ีพราหมณ์นามว่าสุเมธะ
กล่าวว่า  ในทีน้ั่น เราสร้างที่จงกรมซึ่งเว้นโทษ ๕ ประการ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๕๕/๑๐๒, ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๑๖๕/๕๖๕,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๘๙/๑๓๕,ข.ุม
หา.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๒๕,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๙/๕๗๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า โทษ(แห่งสถานที่ไม่เหมาะที่จะเดินจงกรม)  ๕  ประการ  
คือ  (๑)  ท่ีแข็งกระด้างขรุขระ  (๒)  มีต้นไม้อยู่ภายใน (๓)  มีกอไม้ปกคลุม (๔)  
แคบเกินไป   (๕)  กว้างเกินไป  (ขุ.พุทธ.อ.(บาลี) ๒๙/๑๑๗) 

กอหญ้า : ช่ือเรียกไม้ล้มลุกหลายชนิด,เป็นท่ีอยู่ของเหล่าเทวดา,เป็นท่ีอ้อนวอนของคนที่ขาดที่
พ่ึง,ให้คติสอนใจในเรื่องความเพียร  เช่น หญ้าแพรก หญ้าตีนกา หญา้คา, ในเถร
คาถา พระตาลปุฏเถระคิดว่า เมื่อไรหนอเราพึงเห็นสภาพภายในคือ เบญจขันธ์ของ
เราเหล่าน้ี รูปธรรมที่ยังไม่รู้และสภาพภายนอก คือ ท่อนไม้ กอหญ้า และลดาวัลย์ 
ว่าเป็นสภาพเสมอกัน, พระมาตังคบุตรเถระกล่าวถึงความเพียรของคนขยันไว้ว่า ผู้ไม่
คำนึงถึงความหนาวและความร้อนย่ิงไปกว่าหญ้า ทำหน้าท่ีของคนอยู่ย่อมไม่เสื่อม
จากความสุข, ในกุสนาฬิชาดก มีเรื่องราวของเทวดาที่ต้นรุจาผูกมิตรกับเทวดาที่กอ
หญ้า ดังคำที่กล่าวถึงมิตรว่าเม่ือความเสื่อมเกิดขึ้น ก็พึงทำประโยชน์อันอุดมให้ได้
เหมือนเราผู้เป็น เทวดาสถิตอยู่ท่ีต้นรุจากับเทวดาผู้สถิตอยู่ท่ีกอหญ้าทำมิตรไมตรีกัน
,ในสัมพุลาชาดก กล่าวถึงพระนางสัมพุลาราชบุตรีผู้มียศ เม่ือไม่ทรงเห็นพระสวามีผู้
เป็นที่พ่ึงในป่าก็มีดวงพระเนตรพร่าพรายเพราะความร้อน ทรงกันแสงอยู่ ณท่ีน้ัน ก็
ทรงไหว้วอนเทพเจ้าผู้สิงสถิตอยู่ท่ีกอหญ้าลดาวัลย์และหมูไ่ม้โอสถ,ในปาฏิกวรรค 
กล่าวถึงให้คนอดทนดุจกอหญ้าจะได้รับความสุข ดังคำว่า ผูใ้ดทำหน้าท่ีของบุรุษไม่ใส่
ใจความหนาว ความร้อน ย่ิงไปกว่าหญ้าผู้น้ันย่อมไม่เสื่อมจากความสุข (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๕๓/๒๐๗, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๒๓๒/๓๗๕, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๑๐๔/๕๑๙,ขุ.ชา.
เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๒๑/๕๐,ข.ุชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๓๑๖/๕๘๖) 

กออุบล :  กอบัว กอดอกบัว หมายถึงกลุ่มบัวขาบที่เกิดจากเหง้าเดียวกัน  ๑๕/๑๗๒/๒๓๒ 
อธิบายว่า กออุบลท่ีเกิดในน้ำ เจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ในน้ำ (๔/๙/๑๔) มีน้ำ
หล่อเลี้ยงไว้  อยู่พ้นน้ำ ไม่แตะน้ำ  (๑๒/๒๘๓/๓๐๘) กออุบล มีดอกสีคราม 
(ราชบัณฑิตยสถาน) เกิดในน้ำ ดังคำว่า ชุ่มช่ืนอ่ิมเอิบซึมซาบด้วยน้ำเย็นตลอดยอด 
ตลอดเหง้า ไม่มีส่วนไหนๆ แห่งกออุบล    ทุกส่วนท่ีน้ำเย็นจะไม่ถูกต้อง  (องฺ. ปญฺจก. 
๒๒/๒๘/๓๗) 



 

๓๔๓ 
 

 

กะเทย : คนที่มีอวัยวะทั้งชายและหญิง, คนท่ีมีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน; 
ผลไม้ท่ีเมล็ดลบีเช่น ลำไยกะเทย,  

   อรรถกถาวินัยปิฎก ระบุว่า มีกะเทยหรือบัณเฑาะก์ ๖ จำพวก ได้แก่ ๑.  
บัณเฑาะก์ผู้อมองคชาตของชายอ่ืน ถูกน้ำอสุจิหลั่งรด ความกระวนกระวายย่อม
ระงับหายไป  เรียกว่าอาสิตตบัณเฑาะก์ ๒. บัณเฑาะก์ผู้เห็นอัชฌาจารของคนอื่น 
เมื่อเกิดความริษยาความกระวนกระวายย่อมระงับหายไป เรียกว่าอุสูยบัณเฑาะก์ ๓. 
บัณเฑาะก์ผู้มีพืชถูกนำออกไป (คนถูกตอน) เรียกว่าโอปักกมิกบัณเฑาะก์ ๔. บางคน
เป็นบัณเฑาะก์ตอนข้างแรมเพราะผลแห่งอกุศลวิบาก แต่ข้างขึ้น ความเร่าร้อน
กระวนกระวายย่อมระงับไป เรียกว่าปักขบัณเฑาะก์๖.บัณเฑาะก์ผู้เกิดมาพร้อมไม่มี
ภาวรูปต้ังแต่เวลาปฏิสนธิ เรียกว่านปุงสกบัณเฑาะก์ (วิ. อ.(บาลี) ๓/๑๐๙/๑๐๐-
๑๐๑), วิบากกรรมท่ีทำให้เกิดเป็นบัณเฑาะก์ ระบเุฉพาะฝ่ายชายว่า ชายท่ีประพฤติ
ล่วงละเมิดภรรยาของผู้อ่ืน จะมีวิบากกรรมเป็นกะเทย (ขุ. ธ. อ. (บาลี) ๑/๓๒/
๒๔๕);  ในอินเดียสมัยโบราณ การเลี้ยงชีพผิดวิธี หรือ มิจฉาชีวะ อย่างหนึ่งคือ ทำ
กะเทยให้เป็นชาย ทำชายให้เป็นกะเทย  (ที. สี.(ไทย) ๙/๒๗/๑๐)  

กะโหลกน้ำเตา้ :  ช่ือส่วนแข็งของลูกน้ำเต้า ผลน้ำเต้าแห้งซึ่งมีส่วนแข็ง  น้ำเต้าเป็นไม้พุ่มโปร่งขนาด
กลาง ใบเด่ียวเป็นกระจุกตามกิ่ง ใบรูปหอกกลับ โคนใบสอบ เรียว ปลายใบเป็นต่ิง
หนาม ขอบใบเรียว ดอกเขียว ออกบนตุ่มตามกิ่งบริเวณท่ีติดใบ กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ 
เช่ือมติดกัน ผลกลมสีเขียว มีผิวเกลี้ยงและแข็ง ภายในจะมีเน้ือและเมล็ดแบน ออก
ดอกตลอดป ี  ผลแข็งเมื่อแห้งสนิท มีขนาดใหญใ่ช้แทนภาชนะรับอาหารได้  ในพระ
วินัย ห้ามภิกษุใช้กะโหลกน้ำเต้ารับอาหารแทนบาตร  ห้ามใช้กะโหลกน้ำเต้าเที่ยว
บิณฑบาต   (วิ. จู.(ไทย) ๗/๒๕๕/๒๓) 

กะโหลกผี  : กะโหลกของคนตาย  ห้ามภิกษุใช้กะโหลกของคนตายรับอาหาร   (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๒๕๕/๒๔) 

กะโหลกศีรษะ : กะโหลกมนุษย์ กระดูกศีรษะส่วนที่แข็ง ในการเจริญกัมมัฏฐาน หรือการพิจารณา
ร่างกายที่ต้องใช้ศพเป็นอารมณ์ (กายคตาสติ) ภิกษุไปป่าช้าเห็นซากศพถูกทิ้ง หรือ
โครงกระดูกกระจุยกระจาย กระดูกมือ กระดูกเท้า กระดูแข้ง กระดูกขา กระดูก
สะเอว กระดูกสันหลัง กระดูกคอ กระดูกคาง กระดูกฟัน กะโหลกศีรษะ พิจารณา
โครงกระดูกเปรียบกับร่างกายตนเองว่า แม้ร่างกายตนก็มีสภาพอย่างน้ี มีลักษณะ
อย่างนี้ ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๑๒/๑๐๘, ม. อุป. ๑๔/
๑๕๔/๑๙๖) 



 

๓๔๔ 
 

 

กักกฏกรสทายกวิมาน : วิมานที่เกิดแก่คนเฝ้านาท่ีเคยถวายแกงปู คราวหนึ่ง พระมหาโมคคัลลาน
เถระจาริกไปยังเทวโลก เห็นเทพบุตรตนหนึ่งมีรัศมีกายสว่างไสวทั่วทุกทิศ ถามว่าที่
เสวยทิพย์สมบติัในวิมานแก้วมณี มีปราสาท ๗๐๐ ยอด เสาแก้วไพฑูรย์ ปูลาดแผ่น
ทองคำ มีเทพนารีฟ้อนรำขับกล่อม เมื่อเป็นมนุษย์ทำบุญอะไร  เทพบุตรตอบว่า 
ถวายแกงปูแก่ภิกษุ (ขุ. วิมาน. ๒๖/๙๑๐/๑๑๐, ขุ. วิมาน. อ. ๕๔/๑๗๙) 

กักกฏะ, พระ  : ช่ือภิกษุรูปหน่ึงในสมัยพุทธกาล  เล่าว่า  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคาร
ศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี พร้อมด้วยพระสาวกผู้เป็นเถระที่มีช่ือเสียงหลายรูป 
คือ ท่านพระปาละ  ท่านพระอุปปาละ ท่านพระกักกฏะ ท่านพระกฬิมพะ ท่านพระ
นิกฏะ ท่านพระกฏิสสหะ และพระสาวกผู้เป็นเถระมีช่ือเสียงเหล่าอ่ืน  (องฺ. ทสก.  
๒๔/๗๒/๑๕๘) 

กักกรปัตตะ,นคิม  : นิคมของชาวโกฬิยะ (ชาวพยัคฆปัชชะ) เขตกรุงโกฬิยะ   พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยความหม่ัน (อุฏฐานสัมปทา), ความถึง
พร้อมด้วยการรักษา) อารักขสัมปทา, ความเป็นผู้มีมิตรดี (กัลป์ยาณมิตตตา) และ 
ความเป็นอยู่เหมาะสม (สมชีวิตา) แสดงแก่ทีฆชานุโกฬิยบุตร  (องฺ. อฏฺฐก.  ๒๓/๕๔/
๓๔๐) 

กักการิกทายิกาวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพธิดาผู้ถวายผลแตงกวา  คราวหน่ึง พระมหาโมคคัล
ลานเถระจาริกไปในเทวโลก พบเทพธิดามีวรรณะสว่างไสว  จึงถามว่าเมื่อเกิดเป็น
มนุษย์ได้ทำบุญอะไร   เทพธิดาตอบว่าเคยถวายผลแตงกวาแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต  
(ขุ. วิมาน. ๒๖/๔๔๕-๔๕๒/๖๔, ขุ. วิมาน.อ. ๔๔๕/๑๖๒) 

กักการุชาดก  : ชาดกว่าด้วยผู้ควรได้ดอกกักการุทิพย์  ชาดกเร่ืองนี้ปรารภพระเทวทัต ช้ีโทษการ
กล่าวเท็จ เลา่ว่า ในเมืองพาราณสี คราวหน่ึงในงานเทศกาลประจำปี มนุษย์และ
อมนุษย์มาชุมนุมชมมหรสพ เทพบุตร ๔ ตน มาจากดาวดึงส์ ประดับดอกกักการุทิพย ์
ส่งกลิ่นหอมตลบไปทั่วเมือง  ชาวบ้านรุมล้อมขอดอกไม้ทิพย์ เทพบุตรตอบว่าผู้
สมควรได้รับดอกไม้ทิพย์ต้องมีคุณธรรม ไมทุ่ศีล เช่น ไม่กล่าวเท็จ   ไมม่วัเมายศศักด์ิ 
ไม่หวงแหนทรพัย์สมบัติ ปุโรหิตของเจ้าเมืองอยากได้ดอกกักการุทิพย์ อ้างว่าตนมี
คุณสมบัติอย่างนั้น  เทพบุตรได้มอบดอกกักการุให้แล้วจากไป  ปุโรหิตประดับดอก
กักการุท่ีศีรษะ แต่เพราะเขากล่าวเท็จ จึงประสบทุกข์เหมือนถูกแผ่นเหล็กรัด เจ้า
เมืองทราบว่าปุโรหิตประสบทุกขเวทนาเพราะกล่าวเท็จ จึงสั่งให้จัดมหรสพข้ึนอีก 
เพ่ือต้องการให้เทพบุตรมาและให้ชีวิตแก่ปุโรหิต  เทพบุตร ๔ ตน มาอีก เม่ือทราบ
ความจริงจึงกล่าวตำหนิปุโรหิต สอนศีลธรรมชาวบ้านแล้วนำดอกไม้ทิพย์กลับสวรรค ์ 
(ขุ. ชา.(ไทย) ๒๗/๓๒๖/๑๗๗, ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๔/๓๒๖/๒๙๒) 



 

๓๔๕ 
 

 

กักการุปุปผปชูกเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระเถระผู้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกฟักทิพย์  
ในอดีตชาติ ท่านเกิดเป็นภุมมัฏฐเทวดา นำดอกฟักทิพย์ไปบูชาพระสิขีพุทธเจ้า  ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ เกิดในเมืองสาวัตถี เลื่อมใสพระรัตนตรัย ได้ฟังธรรมออกบวช  ได้
เป็นพระอรหันต์  (ขุ. อป. (ไทย) ๓๒/๒๑/๓๒๐, ขุ. อป. อ. (บาลี) ๑๕๖/๑๙๘) 

กักการุปุปผิยเถราปทาน  : ประวัติในอดตีชาติของพระเถระผู้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกฟักทิพย์  
เล่าว่า ท่านมาจากเทวโลกช้ันยามา นำดอกฟักทิพย์มาบูชาพระโคดมพุทธเจ้าในโลก
มนุษย์   (ขุ. อป. (ไทย) ๓๒/๕/๕๔๓) 

กักขัง : บังคับให้อยู่ในสถานที่จํากัด, เก็บตัวไว้ในสถานที่จํากัด เช่นในวินัยปิฎก กล่าวว่าใช้
กับโจร ดังคำว่า การกักขังในเรือนจำบ้าง  กักบริเวณในเมืองบ้าง ในหมู่บ้านบ้าง ใน
ตำบลบ้าง  ให้คนคอยควบคุมบ้าง,  เป็นโทษทางอาญาสถานหนึ่ง ท่ีให้กักตัวผู้
ต้องโทษไว้ในสถานที่ซึ่งกําหนดไว้อันมิใช่เรือนจํา,ในสังยุตตนิกาย ปิณโฑลยสูตร 
กล่าวถึงกุลบุตรท่ีไม่ถูกกักขังออกบวชเพ่ือทำความส้ินทุกขใ์ห้ปรากฎ,ในชีวกสูตร 
กล่าวถึงกุลบุตรท่ีไม่ถูกกักขังพอบวชแล้วกลับมีความละโมบ กำหนัดยินดีอย่างแรง
กล้าในกาม    มีจิตพยาบาท คิดประทุษร้ายหลงลืมสติ ไม่รู้สึกตัว มีจิตไม่ต้ังมั่น
กระสับกระส่าย ไม่สำรวมอินทรีย์,ในจตุทวารชาดก กล่าวถึงนายมิตตวินทกะถาม
รุกขเทวดาโพธิสัตว์ว่า ข้าพเจ้าได้ทำกรรมช่ัวอะไร จึงถูกกักขังไว้ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๙๒/๘๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๐/๑๒๗,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๙๑/๔๖๔,ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/
๑/๓๒๑) 

กังขา : ความสงสัย ; ความงงงวย,ความเคลือบแคลง เช่นในสังยุตตนิกาย กังเขยยสูตร 
กล่าวถึงข้อกังขาของเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะในเร่ืองเสขวิหารธรรม  กับ
ตถาคตวิหารธรรมเป็นอย่างเดียวกันหรือ หรือว่าเสขวิหารธรรมเป็นอย่างหน่ึง 
ตถาคตวิหารธรรมเป็นอีกอย่างหน่ึง,ต่อมา พระโลมสกังภิยะตอบให้ฟังว่า เสขวิหาร
ธรรมกับตถาคตวิหารธรรมไม่ใช่อย่างเดียวกัน เสขวิหารธรรมเป็นอย่างหน่ึง ตถาคต
วิหารธรรมเป็นอีกอย่างหน่ึง,คำว่ากังขา น้ีใช้คำหน้าของคำอ่ืน เป็นช่ือของพระเถระ
บ้าง ช่ือของธรรมะบ้าง เช่น พระกังขาเรวตเถระ กังขาวิตรณวิสุทธิ  (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๕๙/๔๑๙,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๘/๔๗๐,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๐๔/๒๗, อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๑๘/๒๗๓) 

กังขากถา : เรื่องความสงสัย,ถ้อยคำท่ีทำให้เคลือบแคลง ในอภิธรรมปิฎก กังขากถา พระสกวาที
กล่าวถึงความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๑๘/๒๗๓)  



 

๓๔๖ 
 

 

กังขาเรวตเถรคาถา  : ภาษิตของพระกังขาเรวตเถระ “เชิญดูพระปัญญาของพระตถาคตทั้งหลาย ผู้
ประทานแสงสว่างและปัญญา ช่ือว่าทรงกำจัดความสงสัยของเวไนยสัตว์ ผู้มาเฝ้า 
เหมือนแสงไฟว่างเจิดจ้าเวลาค่ำคืน” (ขุ. เถร.(ไทย) ๒๖/๓/๓๐๔)  

กังขาเรวตเถราปทาน   : ประวัติในอดีตชาติของพระกังขาเรวตเถระ  ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แต่
ภัทรกัปน้ี สมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า กังขาเรวตะเกิดเป็นพราหมณ์เรียนจบไตรเพท 
ในกรุงหงสาวดี ได้รับพยากรณ์ว่า อีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป เขาจะเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้านามว่าโคดม ในพุทธุปบาทกาลน้ี เขาเกิดในตระกูลกษัตริย์ กรุงโกลิยะ 
ฟังธรรมออกบวชเมื่อคราวพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ  (ขุ. เถร.(ไทย)๓๓/๓๔/
๒๙๓, ขุ. เถร.  อ. (บาลี) ๑/๑๔๐/๔๖) 

กังขาเรวตสูตร  : พระสูตรปรารภพระกังขาเรวตเถระ คราวหน่ึง พระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเช
ตวัน เมืองสาวัตถี  ทอดพระเนตรพระกังขาเรวตะนั่งคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง เข้าสมาธิ
พิจารณากังขาวิตรณวิสุทธิอยู่ไม่ไกล  ทรงเปล่งพระอุทาน ว่า “ความสงสัยเหล่าใดที่
มีในอัตภาพนี้หรือในอัตภาพอ่ืน ในความรูต้นหรือในความรู้ผู้อ่ืน บุคคลผู้เพ่งพินิจ มี
ความเพียร ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมละความสงสัยเหล่านั้น”    (ขุ. อุ. (ไทย) ๒๕/
๔๗/๒๗๔)    

กังขาเรวตะ,  ภิกษุ  : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง ได้รับเอตทัคคะในด้านยินดีฌานสมาบัติ  ท่านเป็น
บุตรตระกูลกษัตริย์ กรุงโกลิยะ ออกบวชคราวท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ ท่าน
เป็นภิกษุต้นบัญญัติเรื่องน้ำอ้อยงบ มีพระพุทธานุญาตให้ภิกษุฉันน้ำอ้อยงบ ท่ีผสม
แป้ง หรือเถ้าลงในน้ำอ้อยงบ เพ่ือให้เน้ือน้ำอ้อยจับเกาะตัวกัน    (วิ. จู.(ไทย) ๗/
๒๗๒/๖๘) 

กังขาวิตรณวิสุทธิ  : ความหมดจดแห่งญาณด้วยข้ามพ้นความสงสัยทั้งหมด ความบริสุทธ์ิด้วยหมด
ความสงสัยในนามรูป คือ กำหนดรู้ปัจจัยแห่งนามรูปได้ว่า เพราะอะไรเกิด นามรูปจึง
เกิด เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ  (ที. ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๙) 

กังขาวิตรณะ  : ความหมดจดแห่งญาณด้วยข้ามพ้นความสงสัยทั้งหมด  คำว่า กังขาวิตรณะ, ยถาภู
ตะ และ  สัมมาทัสสนะ มีความหมายเดียวกัน แต่เขียนต่างกัน (ขุ. ป.  (ไทย) ๓๑/
๒๒๗/๓๘๓)  

กังเขยยสูตร  : ความสงสัยของเจ้ามหานามศากยะ ครั้งหนึ่ง เจ้ามหานามศากยะเข้าไปหาท่านพระ
โลมสกังภิยะ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสด์ุ ถามเรื่องความต่างแห่งเสขวิหารธรรมกับ
ตถาคตวิหารธรรม  เสขวิหารธรรม คือ ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพระอรหันต์ผู้ละนิวรณ์  
ตถาคตวิหารธรรม (อริยวิหาร, พรหมวิหาร) คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคต 
คือ อานาปานสติสมาธิ (สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๙๘๘/๔๗๐) 



 

๓๔๗ 
 

 

กังสดาล  : ระฆังวงเดือน  เมื่อถูกตีส่งเสยีงกังวาน “พราหมณ์พวกหน่ึงถือกังสดาลป่าวประกาศ
ไปข้างหน้า” (ขุ. ชา.(ไทย) ๒๗/๒๓๐/๔๕๙) ใช้เป็นโวหารสำหรับคนมคีวามสำรวม 
พูดแต่น้อย  “ถ้าทำตนให้นิง่เงียบได้เหมือนกังสดาลท่ีตัดขอบปาก”  (ขุ. ธ. (ไทย) 
๒๕/๑๓๔/๗๓) ใช้เป็นเครื่องดนตรี “วิมานของเธอก้องกังวานไปด้วยเสียงดนตรี คือ 
พิณเคร่ืองใหญ่ กลอง ฉิ่งและกังสดาล” ( ขุ. วิ. (ไทย) ๒๖/๖๔๘/๗๒) 

กังสะ, เงินตรา  : ค่าเงินโบราณ  ๑ กังสะเท่ากบั ๔ กหาปณะ, ๔ กังสะ มีค่าเท่ากับ ๑๖ กหาปณะ 
(๔X๔)  ในภิกขุนีวิภังค์  เม่ือภิกษุณีจะขอผา้ห่มหนา ขอได้เพียงราคา ๔ กังสะ เป็น
อย่างมาก ขอเกินกว่าน้ัน ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ (วิ. ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๗๘๔/
๑๑๙) 

กังหัน,กังหนัไม้  : สิ่งที่ประกอบด้วยใบพัดหมุนได้ด้วยกำลังลม,  เรียกเคร่ืองหมุนทำด้วยไม้มีรูป
ทำนองกังหัน,  กังหันไม้ เครื่องหมุนด้วยไม้ใช้เป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็ก  เด็กที่เติบโต
มีอินทรีย์แก่กล้า เล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็ก คือ เล่นไถน้อยๆ เล่นตีไม้ห่ึง เล่นกังหันไม้ 
เล่นกังหันใบไม้ เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ  (องฺ. ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/
๒๓๔)   

กัจจานโคตตสตูร  : พระสูตรว่าด้วยพระกัจจานโคตร  ครั้งหน่ึง พระพุทธเจ้าประทับ ณ  พระเชตวัน 
กรุงสาวัตถี   ตรัสเหตุท่ีพระตถาคตเป็นสัมมาทิฏฐิ  เพราะไม่ยึดมั่นด้วย (๑) ความมี 
(๒) ความไม่มี  แต่ทรงแสดงธรรมเป็นกลาง ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  สงัขารจึงม ี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวล มีได้
อย่างนี้  (สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕/๒๔)  

กัจจานโคตร, พระ  : พระกัจจานโคตรเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าท่ีเรียกพระองค์เป็น “สัมมาทิฏฐิ”   
พระพุทธเจ้าตรัสกัจจานโคตตสูตร ดู กัจจานโคตตสูตร  (สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕/๒๔)  

กัจจานสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระมหากัจจานะ  ครั้งหน่ึง  พระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเชตวัน 
กรุงสาวัตถี ทอดพระเนตรพระมหากัจจานะนั่งคู้บัลลังก์ เข้าสมาธิ ต้ังกายตรง เจริญ
กายคตาสติ  จึงทรงเปล่งพระอุทาน ว่า ผู้ใดเข้าไปต้ังกายคตาสติตลอดเวลาว่า ถ้าใน
อดีตกรรมกิเลสไม่มีแก่เรา  ในปัจจุบันอัตภาพนี้ก็ไม่พึงมีแก่เรา  ในอนาคตวิปากวัฏก็
จะไม่มี ผู้นั้นช่ือว่าอยู่ด้วยอนุปุพพวิหารครบท้ัง ๓ กาล พึงข้ามพ้นตัณหาท่ีช่ือวิสัตติ
กา ในเวลาอริยมรรคเกิด”  (ขุ. อุ. (ไทย) ๒๕/๖๘/๓๑๖) 

กัจจานิชาดก   : ชาดกว่าด้วยนางกัจจานี   ชาดกนี้ปรารภชายหนุ่มชาวเมืองสาวัตถี เมื่อบิดา
สิ้นชีวิต เขาเลี้ยงมารดาชราภาพ มารดานำหญิงมาเป็นภรรยา เขาถูกภรรยายุแหย่ให้
เกลียดมารดา จึงบอกภรรยาว่า เธอเป็นสาวยังหาเล้ียงชีวิตได้ แต่แม่ของตนแก่ชราไม่
มีท่ีพ่ึงอ่ืน ขอให้ภรรยาออกไปจากบ้านตน  ภรรยากลัวเป็นหม้าย เลกิใส่ความแมผ่ัว



 

๓๔๘ 
 

 

อยู่ปรนนิบัติแต่โดยดี  พระพุทธเจ้าตรัสชาดกว่า ในอดีตกาล บุตรคนหน่ึง เมื่อบิดา
เสียชีวิต ดูแลมารดาเหมือนเทวดา ต่อมามารดาหาภรรยาให้ เขาถูกภรรยายุแหย่ให้
เกลียดชังมารดา จึงขับไล่มารดาจากบ้าน สุดท้ายเขารับมารดากลับมาอยู่ด้วยกัน  (ข.ุ 
ชา.  (ไทย) ๒๗/๔๑๗/๒๘๕, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๕/๔๑๗/๒๒๗)  

กัจจายนะ, เจา้ลัทธิ  : กัจจานะ หรือ  ปกุธะกัจจายนะ เจ้าลัทธิในสมัยพุทธกาล  เป็นนัตถิกวาทะ 
เขาถือทฤษฎีว่า ไม่มีเหตุ ไมม่ีปัจจัย เขาเป็นนักปรมาณูนิยมเก่าแก่ท่ีสุด (ในอินเดีย) 
ถือว่า  กองธาตุดิน กองธาตุน้ำ กองธาตุไฟ กองธาตุลม กองสุข กองทุกข์ และกอง
ชีวะ ไม่มีใครสร้าง ไม่ใครบันดาล ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครให้เนรมิต ย่ังยืน มั่นคงดุจ
ยอดเขา ดุจเสาระเนียด ไม่หว่ันไหว ไม่ผันแปร ไม่กระทบกระท่ังกัน ไม่ก่อให้เกิดสุข
หรือทุกข์ หรือทั้งสุขและทุกข์ ในสภาวะ ๗ กอง ไม่มีผู้ฆา่ ไม่มีผู้ใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ไม่มี
ผู้ฟัง ไม่มีผู้ใช้ให้คนอ่ืนฟัง  ไม่มีผู้รู้ ไม่มีผูท้ำให้คนอ่ืนรู้ ใครก็ตาม แมใ้ช้ศัสตราคมตัด
ศีรษะใคร ก็ไม่ช่ือว่าฆ่าใคร เพราะเป็นเพียงศัสตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะ
เท่าน้ัน (ที. สี.(ไทย) ๙/๑๗๔/๕๗) 

กัจจายนะ, ตระกูล  : ช่ือตระกูลช้ันสูง ในพระวินัยปิฎก ภิกษุผู้ต้องการด่าหรือสบประมาท ต้องการ
ให้ภิกษุอ่ืนเก้อเขิน กล่าวเสียดสีภิกษุผู้มีตระกูลต่ำด้วยคำบ่งถึงตระกูลสูง  ตระกูลสูง 
คือ ตระกูลโคตมะ ตระกูลโมคคัลลานะ ตระกูลกัจจายนะ  ตระกูลวาเสฏฐะ  (วิ. 
มหา. (ไทย)  ๒/๑๘/๒๐๗) 

กัจจายนะ, พระ : พระมหากัจจายนเถระ  พระอรหันต์มหาสาวกสมัยพุทธกาล  เกิดในกัจจายน
โคตรที่เมืองอุชเชนี เป็นบุตรปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชต แคว้นอวันตี เรียนจบ
ไตรเพท ได้เป็นปุโรหิตแทนบิดา ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า ได้บรรลุพระ
อรหัตผล อุปสมบทแล้วแสดงความประสงค์ท่ีจะอัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าสู่แคว้นอ
วันตี พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้ท่านเดินทางไปเอง ท่านเดินทางไปยังอุชเชนี ประกาศ
ธรรมแก่พระเจ้าจัณฑปัชโชตและสอนชาวเมืองให้เลื่อมใสศรัทธา   ได้รับเอตทัคคะ
ในทางขยายความย่อให้พิสดาร (ขุ. อป.(ไทย) ๓๓/๑/๒๓๗) 

กัจฉตบุรี  : ช่ือเมืองหน่ึงสมัยโบราณ,  ธาตุภาชนียกถา  (ว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ) 
พุทธวงศ์  ระบุว่า  ผ้ากาสาวพัสตร์(ของพระพุทธเจ้า)อยู่ที่พรหมโลก ผ้าโพกอยู่ท่ี
ดาวดึงส์ รอยพระบาทอันประเสริฐอยู่ท่ีหนิเหมือนอยู่ท่ีกัจฉตบุรี ผ้านิสทีนะอยู่ที่อวัน
ตีชนบท ผ้าลาดอยู่ท่ีสวรรค์ช้ันดาวดึงส์   (ข.ุ พุทธ. (ไทย) ๓๓/๑๕/๗๒๖) 

กัจฉปชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องเต่า มี ๓ ชาดก  คือ 
  กัจฉปชาดก๑ ชาดกน้ีสอนไม่ให้ติดที่อยู่อาศัย ปรารภชายหนุ่มชาวเมืองสาวัตถี ผู้

รอดตายจากอหิวาตกโรค เพราะไม่ติดที่อยู่  เล่าว่า ในอดีตกาล ปลาและเต่าอาศัยอยู่



 

๓๔๙ 
 

 

ในสระใหญแ่ห่งหน่ึง  พวกมันรู้ยามท่ีฝนชุกและยามท่ีฝนแล้ง ก่อนถึงยามแล้งพวกมัน
หลีกหนีไปอยู่ท่ีอ่ืน เต่าตัวหนึ่งไม่ยอมท้ิงท่ีอยู่ เมื่อถึงยามแล้งน้ำแห้งขอด ขุดดินหมก
ตัวอยู่ใกล้เหมือง จึงถูกเจ้าของเหมืองใช้จอบขุดโดนกระดอกแตกตาย (ขุ. ชา.(ไทย) 
๒๗/๑๗๘/๗๘, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๓/๑๗๘/๗๘)   

 กัจฉปชาดก๒  ชาดกเรื่องน้ีสอนโทษการพูดมาก ปรารภพระโกกาลิกะ  เล่าว่า ใน
อดีตกาล เจ้าเมืองพาราณสีทรงพูดมาก เมื่อพระองค์ทรงพูดจะไม่เปิดโอกาสแก่คน
อ่ืนได้พูด อมาตย์จึงหาอุบายสอนเจ้าเมือง * เวลานั้น มีเต่าตัวหน่ึงอาศัยอยู่ในสระน้ำ
ในป่าหิมพานต์ มันคุ้นเคยกบัลูกหงส์ ๒ ตัว วันหน่ึง ลูกหงส์ชวนเต่าไปหากินท่ีอ่ืน 
อาสาพาเต่าไปโดยให้เต่าคาบท่อนไม้ตรงกลาง หงส์คาบปลายไม้สองข้างบินไป กำชับ
เต่าว่าขณะบินห้ามเต่าอ้าปาก  เต่าตอบตกลง  เม่ือถึงวันย้ายถิ่น  เต่าคาบตรงกลาง
ท่อนไม้ หงส์สองตัวคาบปลายท่อนไม้ บินผา่นไปท่ามกลางหมู่บ้าน  เด็กๆ มองเห็น
เหตุการณ์จึงพากันส่งเสียง เต่ารู้สึกรำคาญอยากต่อว่าเด็ก เผลออ้าปาก จึงพลัดหลุด
จากไม้ท่ีคาบตกในบริเวณเมอืงหลวง (ขุ. ขา. (ไทย) ๒๗/๒๑๕/๙๙, ขุ. ชา. อ. (บาลี) 
๓/๒๑๕/๑๗๖) 

 กัจฉปชาดก๓ ชาดกเร่ืองน้ีปรารภความทะเลาของมหาอมาตย์ ๒ คน ของพระเจ้า
โกศล  เล่าว่า ในอดีตกาล  พระโพธิสัตว์เป็นดาบส บำเพ็ญอุเบกขาบารมี ณ บริเวณ
ใกล้อาศรม  มลีิงจอมสนมาเที่ยวเล่น  มันใช้องคชาติแหย่หูดาบส ดาบสน่ิงเฉย อยู่มา
วันหนึ่ง เต่าตัวหนึ่ง นอนหลับอ้าปากผึ่งแดดอยู่ใกลฝ้ั่งแม่น้ำคงคา ลิงตัวน้ันใช้
องคชาติแหย่ลงในปากเต่า เต่าตกใจตื่นกัดองคชาติอย่างแรง ลิงร้องด้วยความ
เจ็บปวด พากันไปหาดาบสช่วยไกล่เกลี่ย (ข. ชา. (ไทย) ๒๗/๒๗๓/๑๓๕, ขุ. ชา. อ.
(บาลี) ๔/๒๗๓/๙๔) 

กัชชังคลนคิม  : ช่ือเมืองเล็กๆ ด้านตะวันออกแห่งมัชฌิมประเทศ  ใกล้หมู่บ้านมหาศาล (วิ. ม.(ไทย) 
๕/๒๕๙/๓๘) คราวหน่ึง พระพุทธเจ้าประทับ ณ สวนรกุขชาติ เต็มด้วยไม้ไผ่ ในกัช
ชังคลนิคม ตรสัเรื่องการเจริญอินทรีย์ในอริยวินัย (อินทรยิภาวนาสูตร : ม. อุ. (ไทย) 
๑๔/๔๕๓/๕๐๔)  ในมิลินทปัญหา  กัชชังคละ  เป็นที่เกดิของพระนาคเสน  บันทึก
ของท่านเห้ียนจัง (Hiouen Thsang) ระบุช่ือ Kie-ecu-hoh-khi-lo  คัมภีร์ทิพยาว
ทาน เรียกว่า ปุณฑวัฒนะ (Pundavardhana)   คัมภีรอ์วทานศตกะ เรียกว่า กชัง
คลา  (D. P.P.N. I/481) 

กัญจนปราสาท  : ปราสาทสีเหมอืนทองคำ, ช่ือปราสาทหลังหนึ่งใน ๓ หลัง คือ สุจันทปราสาท กญั
จนปราสาท และสิริวัฑฒนปราสารท,  เมื่อคั้งครองฆราวาส พระพุทธเจ้าพระนามว่า
สุเมธทรงมีปราสาทอยู่ ๓ หลงั (ขุ. พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๙/๖๔๘)   



 

๓๕๐ 
 

 

กัญจนักขันธชาดก  : ชาดกว่าด้วยการแบ่งแท่งทอง ชาดกน้ีปรารภภิกษุกระสัน เบ่ือหน่าย
กฎระเบียบ จะสึกไปประกอบอาชีพ จึงไม่รักษาศีล มอบบาตรจีวรให้สหธรรมิก  พระ
อาจารย์และพระอุปัชฌาย์แนะเธอไปเฝ้า  พระพุทธเจ้าทรงให้รักษากาย วาจา ใจ 
(ไตรทวาร) เธอพอใจมาก  ตรัสชาดก ว่า  ในอดีตกาล  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นชาวนา  
วันหนึ่ง เขาไปไถนาในหมู่บ้านร้าง  ผาลกระทบแท่งทองที่เศรษฐีคนหน่ึงฝังท้ิงไว้  จึง
คุ้ยดิน พบแท่งทอง  แล้วแบ่งทองเป็น ๔ ส่วนใช้สอย  (ขุ. ชา.(ไทย) ๒๗/๕๖/๒๔, ขุ. 
ชา. อ. ๒/๕๖/๕๓) 

กัญจนาเวฬะ, พระโอรส  : ช่ือพระโอรสของพระปิยทัสสีพุทธเจ้าเม่ือครั้งเป็นฆราวาส (ขุ. พุทธ. 
(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๕๙) 

กัญชิกทายิกาวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายน้ำข้าวปรุงผสมผลพุทราอบ  เล่าว่า พระมหา
โมคคัลลานเถระจารกิไปในเทวโลกถามเทพธิดาตนหน่ึงที่มีวิมานอันงดงามว่า เมือ่
ครั้งเกิดเป็นมนุษย์นางทำบุญอะไร เทพธิดาตอบว่า ในอดีตชาติ นางเป็นภรรยาของ
หมอคนหนึ่งผูถ้วายการรักษาพยาบาลพระพุทธเจ้า คราวท่ีพระองค์ทรงอาพาธโรค
ลมในพระอุทร ( กุจฺฉิยํ วาตโรโค)  (ขุ. วิ. (ไทย) ๒๖/๗๑๙/๘๓) 

กัญญา : สาวรุ่น, สาวน้อย เช่นในทีฆนิกายกล่าวถึงขัตติยกุมารในโลกน้ีอยู่ร่วมกับนาง
พราหมณกัญญา จนมีบุตร,ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึง ท้าวสักกะจอมเทพ ทรงมีนาง
อสุรกัญญานามว่าสุชาดาเป็นปชาบดี,ในวิมานวัตถุ กล่าวถึงเทพกัญญาอีกพวกหน่ึง 
คือ เอณีปัสสา สุผัสสา สภัุททาและมุทุวาทินี ผู้ประเสริฐกว่านางอัปสรท้ังหลาย
,ในอลัมพุสาชาดก  กล่าวถึงนางอลัมพุสาเทพกัญญารู้ว่าอิสิสิงคดาบสน้ันหลงใหลแล้ว
(ในตน) (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๕/๙๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๒๖/๒๑๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๘/
๓๗๖,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๖๘/๓๐,ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๒๐/๖๑๕) 

กัฏฐหารสูตร  : พระสูตรว่าด้วยคนหาฟืน  เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับนั่งคู้บัลลังก์ ณ ราวป่าใน
แคว้นโกศล  ศิษย์หลายคนของพราหมณ์ภารทวาชโคตร มีอาชีพหาฟืน พบเห็น
พระองค์จึงไปบอกอาจารย์ พราหมณ์ภารทวาชะไปถามเหตุท่ีทรงยินดีอยู่ป่าเพียง
ลำพัง ว่าต้องการเกิดเป็นพรหมหรือ เมื่อพราหมณ์ฟังคำตอบ จึงเลื่อมใสประกาศตน
เป็นอุบาสก (ส.ํ ส. (ไทย) ๑๕/๒๐๔/๒๙๕)  

กัฏฐหาริชาดก, กัฏฐวาหนชาดก  : ชาดกว่าด้วยหญิงหาฝืน  ชาดกเร่ืองนี้ปรารภพระนางวาสภขัตติ
ยา เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบว่า พระนางวาสภขัตติยาเกิดจากนางนาคมุณ
ฑา ทาสีของเจ้ามหานามะศากยะ รับสั่งให้ริบตำแหน่งทั้งของพระนางและวิฑูฑภะ 
พระพุทธเจ้าตรัสกัฏฐวาหนชาดก ว่า  พระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปพระอุทยาน ทรงได้
ฟังเสียงขับร้องของหญิงเก็บฝืนคนหนึ่ง ทรงพอพระทัย ได้รับนางไว้เป็นพระมเหสี 



 

๓๕๑ 
 

 

ต่อมาได้ประทานตำแหน่งแก่พระนางและโอรส    (ขุ. ชา.(ไทย) ๒๗/๗/๓, ขุ. ชา. อ. 
(บาลี) ๑/๗/๑๙๑) 

กัฏโฐปมสูตร  : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยไม้เสียดสีกัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงความเกิดขึ้นแห่ง
อินทรีย์ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) สุขินทรีย์  (๒) ทุกขินทรีย์ (๓) โสมนัสสินทรีย์ (๔) 
โทมนัสสินทรีย์ (๕) อุเปกขินทรีย์   ว่าเหมอืนกับไม้ ๒ อันเสียดสีกันเกิดความร้อนลุก
เป็นไฟ เพราะแยกไม้ออก ความร้อนก็ดับ ฉันใดก็ฉันนั้น สุขินทรีย์เกิดได้เพราะอาศัย
ผัสสะอันเป็นท่ีต้ังสุขเวทนา มีสุขก็รู้ว่ามีสขุ  เพราะผัสสะอันเป็นที่ต้ังแห่งสุขเวทนา
ดับ ก็รู้ชัดว่า สุขินทรีย์ท่ีเกดิขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนา ท่ีเสวย
อยู่อันเกิดจากผัสสะดับ... (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๐๙/๓๑๗) 

กัณฏกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยสิ่งตรงข้าม สิ่งแย้งกัน (ปฏิปักขธรรม)  เม่ือครั้งพระพุทธเจ้าประทับ 
ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี พร้อมภิกษุสาวกเถระหลายรปู คือ  ภิกษุ
ปาละ  ภิกษุอุปปาละ ภิกษุกักกฏะ ภิกษุกฬิมพะ ภิกษุนิกฏะ ภิกษุกฏิสสหะ  พวก
เจ้าลิจฉวีจัดกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเสด็จเข้าไปป่ามหาวัน   พระเถระ
รังเกียจเสียงอึกทึก  จึงพากันไปยังโคสิงคสาลวนทายวัน ท่ีเงียบสงัด  เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงทราบ ได้ตรัสสรรเสริญ ตรัสสิ่งเป็นข้าศึกกัน ๑๐ ประการ ได้แก่ (๑)  
ความยินดีการคลุกคลีหมู่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ยินดีความสงัด (๒)  การเจรญิสุภนิมิตเป็น
ปฏิปักษ์ต่อผู้เจริญอสุภนิมิต (๓) การดูมหรสพเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้คุ้มครองทวารใน
อินทรีย์ (๔) ความใกล้ชิดมาตุคามเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์ (๕) เสียงเป็นปฏิปักษ์
ต่อปฐมฌาน (๖) วิตกวิจารเป็นปฏิปักษ์ต่อตติยฌาน (๗) ปีติเป็นปฏิปักษ์ต่อตติยฌาน 
(๘) ลมอัสสาสะปัสสาสะเปน็ปฏิปักษ์ต่อจตุตถฌาน (๙) ราคะ โทสะและโมหะเป็น
ปฏิปักขธรรม    (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๒/๑๕๘ 

กัณฏกะ, สามเณร  : สามเณรกัณฏกะศิษย์ของพระอุปนัทศากยบุตร ผู้ข่มขืนกัณฏกีภิกษุณี (วิ. ม. 
(ไทย) ๔/๑๐๑/๑๕๖) กลา่วตู่พระพุทธเจ้า เห็นผิดไปว่าตนเองรู้ท่ัวถึงคำสอนของ
พระพุทธเจ้า คำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีผลจริง ถูกสงฆ์ขับไล่ออกจากหมู่ (วิ. มหา. 
(ไทย) ๒/๔๒๘/๕๓๖, วิ. อ.(บาลี) ๒/๔๒๘/๔๒๐-๔๒๑) 

กัณฏกี, ภิกษุณี  : ภิกษุณีรูปหนึ่งสมัยพุทธกาล  ถูกสามเณรกัณฏกะข่มขืน  (วิ. ม.(ไทย)  ๔/๑๐๘/
๑๗๒)  

กัณฏกีวัน  : ช่ือป่า ในเขตเมืองสาเกต ครั้งหน่ึง พระอนุรุทธเถระ พระสารีบุตร และพระมหาโมค
คัลลานะอยู่ท่ีป่ากัณฏกี  พระสารีบุตรแสดงธรรมที่เสขภิกษุพึงเข้าถึง คือ เรื่องสติปัฏ
ฐาน ๔ (สํ. ม.(ไทย) ๑๙/๙๐๒/๔๓๔) 



 

๓๕๒ 
 

 

กัณฏกีสูตร (สตูรที่ ๑) : ว่าด้วยการสนทนาธรรมท่ีกณัฏกีวัน  พระอนุรุทธเถระ พระสารีบุตรเถระ 
และพระมหาโมคคัลลานเถระ พักอยู่ที่กัณฏกีวัน  ในเวลาเย็น พระสารีบุตรเถระและ
พระมหาโมคคลัลานเถระ เข้าไปหาพระอนุรุทธเถระ ถามเรื่องธรรมที่เสขบุคคลพึง
เข้าถึงอยู่ พระอนุทธเถระ ตอบว่า คือ สติปัฏฐาน ๔    (สํ. ม.(ไทย) ๑๙/๙๐๒/๔๓๔) 

กัณฏกีสูตร (สตูรที่ ๒) :  เนื้อหาเหมือนสูตรท่ี ๑  พระสารีบุตรเถระถามเรื่องธรรมที่อเสขบุคคลพึง
เข้าถึงอยู่ คำตอบเหมือนพระสูตรท่ี ๑ (สํ. ม.(ไทย) ๑๙/๙๐๓/๔๓๕) 

กัณฏกีสูตร (สตูรที่ ๓) :  เนื้อหาเหมือนสูตรท่ี ๑ พระสารีบุตรเถระถามเร่ืองธรรมท่ีพระอนุรทุธ
เถระเจริญทำให้มาก แล้วทำให้ทรงอภิญญา คำตอบเหมือนพระสูตรท่ี ๑ (สํ. ม.(ไทย) 
๑๙/๙๐๔/๔๓๖) 

กัณฐกเทพบุตร : เทพบุตรผู้เคยเป็นพญาม้ากัณฐกะ เป็นสหชาติกับพระสิทธัตถกุมารพระโอรสของ
พระเจ้าสุทโธทนะ กรุงกบิลพัสด์ุ เพราะพลัดพรากพระสิทธัตถกุมาร พญาม้ากัณฐกะ
จึงป่วยจนสิ้นชีวิตไปเกิดในวิมาน ณ ภพดาวดึงส์  (ขุ. วิ. (ไทย) ๒๖/๑๑๙๗/๑๔๗) 

กัณฐกวิมาน  : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่พญาม้ากัณฐกะ  ดู กัณฐกเทพุตร (ขุ. วิ. (ไทย) ๒๖/๑๑๗๑/๑๔๗) 
กัณฑ์ : เรื่องหรือหมวด,ตอน,ส่วนของเรื่อง มักปรากฏต่อท้ายคำอ่ืนๆ เช่น เวรัญชกัณฑ์ 

ปาราชิกกัณฑ์ สังฆาทิเสสกัณฑ์, ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงคามกัณฑ์,ใน
ปาฏิกวรรค สิงคาลกสูตร กล่าวถึงฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์,ในวิธุรชาดก กล่าวถึงโทหฬ
กัณฑ์ ตอนว่าด้วยความแพ้ท้อง,เวสสันดรชาดก กล่าวถึงกัณฑ์ทศพรเป็นต้น, ใน
ภาษาไทย หมายถึงข้อความท่ีแต่งเป็นคําเทศน์เรื่องหน่ึง ๆ ท่ีจบลงคราวหน่ึงๆ, ตอน
หนึ่ง ๆ ของคําเทศน์ท่ีเป็นเรื่องยาวของเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก, ลักษณ
นามของเทศน์ เช่น เทศน์กัณฑ์หน่ึง เทศน์ ๒ กัณฑ์; (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๑๖๕/๑๑๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๖๖/๒๑๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๔๖/๓๙๑,ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๑๖๕๕/๔๔๗) 

กัณฑรายนะ, พราหมณ์ : ช่ือพราหมณ์ ผู้สนทนากับพระมหากัจจานะ ณ ป่าคุนทาวัน เมืองมธุรา 
กล่าวตำหนิพระมหากัจจานะ  ท้ายที่สุด นับถือพระรัตนตรัย (องฺ. ทุก.(ไทย) ๒๐/
๓๙/๘๕) 

กัณฑิชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องน่าตำหนิคนมีลูกศรเป็นอาวุธ  ชาดกเรื่องนี้แสดงโทษกาม ปรารภ
ภิกษุที่ถูกภรรยาเก่าประเล้าประโลม เล่าว่า ในอดีต ณ แคว้นมคธ  เน้ือป่าหลงรัก
นางเน้ือบ้าน ถูกนายพรานฆ่าตาย เพราะกาม  ชาดกน้ีช้ีโทษกาม และคนท่ีตกอยู่ใน
อำนาจของมาตุคาม  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๓/๖, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๑/๑๓/๒๑๖) 

กัณณกถล, ตำบล  : ป่าสงวนอันน่ารื่นรมย์ (เอโก รมณีโย ภูมิภาโค) ต้ังอยู่ในเขตเมืองอุชุญญา (ที. 
สี. อ. ๑/๓๘๑/๒๘๘)  



 

๓๕๓ 
 

 

กัณณกถลมฤคทายวัน,ปา่สงวน  : ช่ือป่าสงวนในเขตเมืองอุชุญญาครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับ ณ 
กัณณกถลมฤคทายวัน  ทรงสทนากับอเจลกัสสปะ ตรัสมหาสีหนาทสูตร (ที. สี.(ไทย) 
๙/๓๘๑/๑๖๐)  

กัณณกัตถลสตูร : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ท่ีตำบลกัณณกัตถละ(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๕/๔๕๙) 
กัณณกัตถละ,ตำบล  : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ท่ีตำบลกัณณกัตถละ พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไป

เฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ตำบลกณัณกัตถละ  ทรงสดับเร่ืองคุณสมบัติภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร 
๕ ประการ ได้แก่ (๑) มีศรทัธา (๒) มีอาพาธน้อย (๓) ไม่โอ้อวด  (๔) ปรารภความ
เพียร (๕) มีปัญญา   (ม. ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๕/๔๕๙) 

กัณณกุชชะ, เมือง  : ช่ือเมืองในชมพูทวีป, คร้ังหน่ึงพระพุทธเจ้าประทับ ณ เมืองเวรัญชา แล้วเสด็จ
ไปยังท่าเมืองปยาคะ ไม่แวะเมืองโสเรยยะ เมืองสังกัสสะ เมืองกัณณกุชชะ ข้ามแม่น้ำ
คงคาที่เมืองปยาคะ  เสด็จถึงกรุงพาราณสี (วิ. มหา.(ไทย) ๑/๒๓/๑๕),  พระเรวตะ
เดินทางจากเมืองโสเรยยะไปเมืองสังกัสสะ  ไปเมืองกัณณกุชชะ ไปเมืองอุทุมพระ ไป
เมืองอัคคฬปุระ ไปสหชาตินคร (วิ. จู.(ไทย) ๗/๔๕๑/๔๐๒) อรรถกถาพุทธวงศ์ มี
เรื่องว่า ราชบุตรพระนามว่าสุรักขิตะและบุตรของปุโรหิตช่ือธัมมเสนกุมาร แห่งกัณณ
กุชชนครฟังพระธรรมเทศนาของพระปุสสพุทธเจ้า (พุทฺธ. อ. (บาล)ี หน้า๓๓๖), 
พระกกุสันธพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ประตูเมืองกัณณกุชชะ (พุทธ. อ.  
หน้า ๓๖๖) ทีปวงศ์ ระบุช่ือ “กัณณโคจจะ” ว่าเป็นเมืองหลวงของพระเจ้านรเทพ 
กษัตริย์องค์ท่ี ๙  ในราชวงศ์มหาสัมมตะ,   ตามบันทึกของเฮ้ียนจัง เมืองสังกัสสะห่าง
จากเมืองกัณณกุชชะ ๒๐๐ ลี้ หรือ ๓๓ ไมล์  ฟาเหียนรระบุกว่า ห่างกัน ๔๐ ไมล ์
(D.P.P.N. 1/498) 

กัณณมุณฑเปติวัตถุ :  เรื่องนางเปรตที่ถูกสุนัขกัณณมุณฑะกัดกนิครั้งท่ีเป็นมนุษย์นางทุศีลประพฤติ
นอกใจสามี  เม่ือสามีตักเตือนกลับกล่าวเท็จสาบานว่าไม่ได้ประพฤตินอกใจ ถ้า
นอกใจขอให้สนัุขกัณณมุณฑะกัดกินอตัวนาง  (ขุ. เปต.(ไทย) ๒๖/๓๔๘/๒๒๒) 

กัณหโคตร  : วงศ์คนผิวดำ,โคตรคนดำ, เรียกช่ือโคตรของคนผิวดำ ; ผู้เป็นเหล่ากอของวาสุเทพ (ขุ.
เปต.อ.(บาลี)๒๐๗/๑๐๒);โคตรของคนวรรณะต่ำ,คำด่าเช่นเมื่อคราวอัมพัฏฐมาณพ
แสดงอาการไม่เคารพพระพุทธเจ้า เดินสนทนาบ้าง ยืนสนทนาบ้าง ถือว่าตนเป็น
วรรณะพราหมณ์ วรรณะสูงกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นสมณะศรีษะโล้น เป็นคนวรรณะต่ำ 
(กัณหโคตร) เกิดจากพระบาทท้าวมหาพรหม (ที. สี.(ไทย) ๙/๒๖๓/๙๐) 

กัณหชาดก  : ชาดกว่าด้วยกัณหฤษี  เมื่อคราวอยู่ท่ีกรุงกบิลพัสด์ุ พระอานนทเถระทูลถามเหตุแย้ม
พระโอษฐ์ พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกัณหฤษี ความว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เกิดใน
ตระกูลมั่งคั่ง สละทรัพย์สมบัติบวชเป็นดาบส เป็นคนสันโดษ ไม่บริโภคอาหารจากที่



 

๓๕๔ 
 

 

อ่ืน บริโภคแต่ผล ดอก ใบ สะเก็ดของตนไม้ที่ตนอยู่อาศัย สักกเทวราชมองเห็นความ
มักน้อยของดาบส จึงประทานพรให้ต้นไม้ท่ีอาศัยอยู่ออกผลตลอดปี   (ขุ. ชา.(ไทย) 
๒๗/๒๙/๑๒) (ขุ. ชา.(ไทย) ๒๗/๔๔๐/๓๗๓) 

กัณหชาติ  : ผู้มีชาติดำ คนผิวดำ เป็นคำกล่าวเชิงดูหม่ิน  เป็นคำสบประมาทวรรณะศูทร (ม. ม.
(ไทย) ๑๓/๔๓๕/๕๔๖)    

กัณหดาบส,  กัณหะ, ดาบส  : ผู้มีชาติดำ คนผิวดำ เป็นคำกล่าวเชิงดูหมิ่น  เป็นคำสบประมาทคน
ในวรรณะศูทร (ม. ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๕/๕๔๖) ;   ดาบสผูมี้ความมักน้อยสันโดษอย่าง
ย่ิง(ปรมปฺปิจฺโฉ)  ดู กัณหชาดก (ขุ. ชา.(ไทย) ๒๗/๖๖/๓๓๓) 

กัณหทินนเถรคาถา  : คาถาของพระกัณหทินนเถระ ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ กรุงราชคฤห์ ฟัง
ธรรมของพระสารีบุตรเถระ เป็นพระอรหันต์สาวก  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๗๙/๓๖๑, ขุ. 
เถร. อ.(บาลี) ๑/๒๘๗/๔๖๗) 

กัณหทีปายนจริยา : ความประพฤติ,จริยาของกัณหทีปายนดาบส พระโพธิสัตว์เกิดเป็นบุตรพราหมณ์
มหาศาล มีช่ือว่าทีปายนะ  ทรงบำเพ็ญสัจจบารมี   (ขุ. จริยา. (ไทย) ๓๓/๙๒/
๗๗๐,ขุ. จริยา. อ. (บาลี) ๑๑/๒๘๐) 

กัณหทีปายนดาบส,กัณหทีปายนะ, ดาบส : ดาบสผิวดำ(กัณหะ)ที่ช่ือว่ากัณหทีปายนะ เพราะเลือด
ไหลออกมาก ถูกจับทรมานนอนบนหลาวตลอดท้ังคืน  (ขุ. จริยา. อ. (บาลี) ๑๑/
๒๘๐)    

กัณหทีปายนฤษี, กัณหทีปายนะ, ฤษี  : ฤษีผิวดำ (กัณหะ)  
กัณหทีปายนะ  : ผู้มีผิวดำ (ข.ุ จริยา. อ. (บาลี) ๑๑/๒๘๐)    
กัณหเปตวัตถุ : เรื่องเปรตกัณหโคตร พระพุทธเจ้าทรงปรารภอุบาสกชาวเมืองสาวัตถี ผู้เสียใจเพราะ

บุตรชายตาย ไม่อาบน้ำ ไม่บริโภคอาหาร ไม่ทำงาน ไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พร่ำบ่นหา
บุตรอยู่ตลอดเวลา (ขุ. เปต.(ไทย) ๒๖/๒๐๗/๒๐๑, ขุ. เปต. อ.(บาลี)๑๐๓/๑๐๑)  

กัณหมัคคสูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว ธรรมฝ่ายดำ ได้แก่ (๑) มิจฉาทิฏฐิ 
(๒) มิจฉาสังกปัปะ (๓) มิจฉาวาจา  (๔) มิจฉากมัมันตะ (๕)  มิจฉาอาชีวะ  (๖) 
มิจฉาวายามะ (๗) มิจฉาสติ (๘) มิจฉาสมาธิ  ธรรมฝ่ายขาว ได้แก่ (๑) สมัมาทิฏฐิ 
(๒) สมัมาสังกปัปะ (๓) สัมมาวาจา  (๔) สัมมากัมมันตะ (๕)  สัมมาอาชีวะ  (๖) 
สัมมาวายามะ (๗) สมัมาสติ (๘) สัมมาสมาธิ (องฺ. ทสก.(ไทย)๒๔/๑๔๖/๒๙๑, ๒๔/
๑๙๐/๓๓๗)  

กัณหมาร : มารดำ  มารผวิดำ มารช้ันต่ำ มารโง่เขลา (ที. ม. (ไทย) ๑๐/๓๔๒/๒๗๑) 
กัณหฤษี  : ฤษีผู้เป็นต้นตระกูลกัณหายนะ หรือ กัณหายนโคตร เป็นบุตรของนางทิสา หญิงรับ

ใช้ของพวกศากยะ  เม่ือแรกเกิด กัณหะ พูดว่า “แม่จงล้าง ให้อาบน้ำ ปลดเปลื้อง



 

๓๕๕ 
 

 

จากสิ่งโสโครก ฉันเกิดมาเพ่ือประโยชน์แก่แม่” มนุษย์สมัยน้ันเรียกปีศาจว่า กัณหะ 
(พวกดำ) พวกเขาพูดว่า เด็กคนน้ีพอเกิดมาก็พูดได้เลย กัณหะเกิดแล้ว ปีศาจเกิด
แล้ว” พวกกัณหายนะเกิดขึ้นต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา เด็กกัณหะเป็นบรรพบุรุษของ
พวกกัณหายนะ  กัณหะเป็นบรรพบุรุษของอัมพัฏฐมาณพ (ที. สี.(ไทย) ๙/๒๖๗/๙๒) 

กัณหสัปปสูตร๑  : พระสูตรว่าด้วยงูเห่า งูเห่ามีโทษ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ไมส่ะอาด (๒) มีกลิ่น
เหม็น (๓) น่ากลัว (๔) มีภัย (๕) มักทำร้ายมิตร เปรยีบมาตุคามกับงูเห่า คือ ไม่
สะอาด มีกลิ่นเหม็น น่ากลัว มีภัย และมกัทำร้ายมิตร (องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๒๒๙/๓๗๐) 

กัณหสัปปสูตร๒   : พระสูตรงูเห่า งูเห่ามีโทษ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) มักโกรธ (๒) มักผูกโกรธ (๓) มี
พิษร้าย (๔) มลีิ้นสองแฉก (๕) มักทำร้ายมิตร  เปรียบมาตุคามกับงูเห่า คือ มักโกรธ 
มักผูกโกรธ มพิีษร้าย มีลิ้นสองแฉก และมักทำร้ายมิตร  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓๐/
๓๗๑) 

กัณหสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมฝ่ายดำ ๒ ประการ ได้แก่ (๑) อหิริกะ  ความไม่ละอายบาป (๒) 
อโนตตัปปะ (ความไม่กลัวบาป (องฺ. ทุก.(ไทย) ๒๐/๗/๖๒) 

กัณหะ  : ดำ ผิวดำ สีผิว คนผิวดำ, คำกล่าวเชิงดูหมิ่น ;  ช่ือบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ ดู 
กัณหฤษี 

กัณหะ, โค  : โคตัวมีกำลังสามารถลากเข็นธุระหนักไปได้ แม้หนทางขรุขระหรือทางที่เป็นร่องลึก 
(ขุ. ชา.(ไทย) ๒๗/๒๙/๑๒) 

กัณหะ,นาย  : ทาสผู้เป็นบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ  ดู  กัณหฤษี 
กัณหากุมารี  : พระธิดาของพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี เป็นน้องสาวของชาลี (ขุ. จริยา. (ไทย) 

๓๓/๙๕/๗๓๙) 
กัณหาโคตมกะ, พญางู :  ตระกูลของพญางู ๔ ตระกูล ได้แก ่ (๑) ตระกูลพญางูวิรูปักษ์ (๒) ตระกูล

พญางูเอราปถะ (๓) ตระกูลพญางูฉัพยาบุตร (๔) ตระกลูพญางูกัณหาโคตมกะ (วิ. จู.
(ไทย) ๗/๒๕๑/๑๔, องฺ. จตุกก. (ไทย) ๒๑/๖๗/๑๑๐, ขุ. ชา.(ไทย) ๒๗/๒๐๓/๙๒) 

กัณหาภิชาติ :  ผู้มีชาติดำ ผู้เกิดในตระกูลต่ำ ผู้มีอาชีพการงานน่าหวาดกลัว เช่น เป็นโจร เป็น
เพชฌฆาต (ที. สี. อ. ๑/๑๖๘/๑๔๗) ;  เป็นหนึ่งในอภิชาต ๖ อย่าง,  กัณหาภิชาติ คู่
กับ สุกกาภิชาติ ผู้มีชาติขาว ผู้เกิดในตระกูลสูง (ที. ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๙/๓๒๙) 
ปูรณะกัสสปะ เจ้าลัทธิคนหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า กัณหาภิชาติ คือ คนฆ่าแพะ คนฆ่าสุกร 
พรานนก พรานเน้ือ ชาวประมง โจร เพชฌฆาต เจ้าหน้าที่เรือนจำ หรอืคนทำงานที่
โหดร้ายอ่ืนๆ กัณหาภิชาติ ท่ีประพฤติธรรมดำ หมายถึง  ผู้เกิดในตระกูลจัณฑาล  
ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างสาน ตระกูลช่างรถ ตระกูลคนเทขยะ เขามีผิวพรรณ
หม่นหมอง ไมน่่าดู ต่ำเต้ีย มีโรคมาก ตาบอด เป็นง่อย เป็นคนกระจอก เป็นโรค
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อัมพาต  มักไม่ได้สิ่งของเครื่องใช้ท่ีดี คือ น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล ้
ท่ีนอน ท่ีพัก และเครื่องประทีป และเขายังประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ  
หลังจากตายจึงไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  (องฺ. ฉกฺก.(ไทย)  ๒๒/๕๗/๕๔๓) 

กัณหายนโคตร :โคตรคนดำ  ดู กัณหฤษี 
กัณหายนตระกูล  : ตระกูลกัณหายนะ ดู กัณหฤษี 
กัณหายนะ,พวก  : พวกคนผิวดำ  ดู กัณหฤษี 
กัตติกโจร  : โจรเดือนกัตติกา, โจรเดือน ๑๒, ตามจันทรคติ เดือน ๑๒ ตกในราวเดือนตุลาคมถึง

เดือนพฤศจิกายนคร้ังเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เม่ือถึงวันออก
พรรษา กลุ่มกตัติกโจร เข้าใจว่าพวกภิกษุมีลาภมาก จึงเข้าปล้น ได้ไตรจีวร จึงมีพระ
พุทธานุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะป่าเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึงไว้ในละแวกบ้านได้ 
(วิ. มหา. (ไทย) ๒/๖๕๒/๑๗๑) 

กัตถีสูตร  : พระสูตรว่าด้วยการกล่าวโอ้อวดว่าได้บรรลุคุณวิเศษ พระมหาจุนทะอยู่ท่ีสหชาติวัน 
แคว้นเจตี กลา่วกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุท่ีกล่าวอวดว่าตนบรรลุธรรม เพราะ (๑) 
ทุศีล (๒) ไม่มศีรัทธา (๓) มสีุตะน้อย (๔) ว่ายาก (๕) มีมิตรช่ัว (๖) เกยีจคร้าน (๗) 
หลงลืมสติ (๘) ลวงโลก (๙) เลี้ยงยาก (๑๐) ปัญญาทราม  (องฺ. ทสก.(ไทย)๒๔/๘๕/
๑๘๗ 

กัททมทหะ, แม่น้ำ  : แม่น้ำในเขตเมอืงวรณา อยู่ทางทิศตะวันตกเมืองสาวัตถี  คราวหน่ึง พระ
มหากัจจายนะอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำกทัทมทหะ พราหมณ์อารามทัณฑะเข้าไปสนทนา ถามว่า 
อะไรเป็นเหตุให้กษัตริย์ขัดแย้งกับกษัตรย์ิ พราหมณ์ขดัแย้งกับพราหมณ์  คหบดี
ขัดแย้งกับคหบดี  พระมหากัจจายนะตอบว่า เพราะกามราคะ พราหมณ์ถามว่า 
อะไรเป็นเหตุให้สมณะขัดแยง้กับสมณะ พระมหากัจจายนะตอบว่า เพราะทิฏฐิราคะ 
พราหมณ์ถามว่า ผู้ล่วงพ้นกามราคะและทิฏฐิราคะ ยังมีอยู่ในโลกน้ีหรือไม่ พระ
มหากัจจายนะตอบว่า มี พราหมณ์ถามว่า ใครล่วงพ้นกามราคะและทิฏฐิราคะ พระ
มหากัจจายนะ ตอบว่า พระอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าล่วงพ้นกามราคะและทิฏฐิราคะ 
พระองค์ประทับอยู่เมืองสาวัตถี อยู่ด้านทิศตะวันออก เมื่อพราหมณ์ทราบจึงลุกขึ้น
ห่มผ้าเฉวียงบ่า คุกเข่าประนมมือหันไปทางเมืองสาวัตถี เปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า ขอ
นอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ล่วงพ้นจากกามราคะและทิฏฐิ
ราคะ ได้นับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต (องฺ. ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๘/๘๒) 

ก้ัน : กีดขวางหรือทําสิ่งกีดขวางเพ่ือบัง คั่น หรือกันไว้ไม่ให้เข้ามา เช่น กั้นร่ม, ในมหา
วิภังค์ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุท้ังหลาย โดยอาศัยอำนาจประโยชน ์
๑๐ เช่น เพ่ือปิดกั้นอาสวะท้ังหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน,ในทีฆนิกาย กล่าวถึง เมื่อ



 

๓๕๗ 
 

 

พระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หน่ึง    ทรงยืนได้ อย่างม่ันคงด้วยพระบาทท้ังสองท่ีเสมอ
กัน ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ทรงดำเนินไป ๗ ก้าวขณะท่ีหมู่เทวดากั้น
เศวตฉัตรตามเสด็จ,ในเทฺวธาวิตักกสูตร กล่าวถึงคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคท้ังหลาย
ในที่มีข้าวกล้าหนาแน่น เขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากท่ีน้ันๆ กั้นไว้ ห้ามไว้ (วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๓๙/๒๘, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๙๕/๕๘๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๑/๑๔,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๒๐๘/๒๒๐) 

กันดาร :  อัตคัด,ฝืดเคือง,ลำบาก, แห้งแล้ง คำนีมั้กใช้แก่เวลา ท้องท่ี หรือถิ่นท่ีมีลักษณะ
เช่นนั้น เช่น กันดารข้าว กันดารน้ำ คราวกันดาร ทางกันดาร ท่ีกันดาร  ที่ใช้เกี่ยวกับ
ความเห็นผิดก็มี เช่น  ทิฏฐิว่า ‘โลกเท่ียง’ น้ัน เป็นรกชัฏคือทิฏฐิ เป็นกันดารคือทิฏฐิ 
เป็นเสี้ยนหนามคือทิฏฐิ  เป็นความด้ินรนคือทิฏฐิ เป็นสังโยชน์คือทิฏฐิ  ก่อให้เกดิ
ความทุกข์ ความลำบาก ความคับแค้น และความเร่าร้อน ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อ
หน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู ้และเพ่ือนิพพาน  
(ม. ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๙/๒๒๓) 

กันดารคือทิฏฐิ  : ความเห็นผิดอันเป็นความคับแค้น ดู กันดาร 
กันทลกชาดก  : ว่าด้วยนกหัวขวานปรารภพระเทวทัตประพฤติเลียนพระพุทธเจ้าแต่ทำไม่ได้  

พระพุทธเจ้าตรัสสอนด้วยกันทลกชาดก เลา่ว่า ในอดีตกาล พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนก
หัวขวานช่ือขทิรวนิยะ พระเทวทัตเกิดเป็นนกหัวขวานช่ือกันทลกะ ท้ังสองเป็นสหาย
กัน วันหน่ึง นกขทิรวนิยะพานกกันทลกะไปหากินในป่าไม้ตะเคียน ใช้จะงอยปาก
เคาะต้นตะเคียนนำสัตว์ในต้นตะเคียนออกมาให้นกกันทลกะ  ๆ คิดว่าตนเองเป็นชาติ
นกหัวขวานเหมือนกัน ทำไมต้องอาศัยผู้อ่ืน บอกนกขทิรวนิยะว่า ตนจะเคาะต้น
ตะเคียนหาอาหารกินเอง นกขทิรวินิยะเตือนว่าอย่าทำ เพราะนกกันทลกะเคยใช้
จะงอยปากเคาะเพียงไม้เน้ืออ่อน ไม่เคยเคาะไม้แก่น นกกนัทลกะไม่เช่ือฟัง ใช้จะงอก
ปากเคาะไม้ตะเคียน เป็นเหตุให้จะงอยปากหัก ตาทะเลน้ หัวแตก มันสมองแตก   
(ขุ. ชา.(ไทย) ๒๗/๒๑๐/๙๖, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๓/๒๑๐/๑๖๒) 

กันทรกสูตร :  พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือกันทรกะเมื่อครัง้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกลส้ระ
โบกขรณีช่ือคัคครากรุงจัมปาบุตรนายควาญช้างช่ือเปสสะและปริพาชกกันทรกะเข้า
ไปเฝ้าสนทนา  กันทรกะปริพาชก  เห็นอาการน่ิงสงบของภิกษุสงฆ์ เกิดความยินดี  
กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าท้ังอดีตและอนาคต ทรงแนะนำภิกษุสงฆ์เหมือนพระพุทธ
องค์เวลาน้ี พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระพุทธเจ้าในอดีตและอนาคตทรงสอนภิกษุสงฆ์
อย่างเดียวกันคือ เรื่องสติปัฏฐาน   นายเปสสะ กราบทูลความวิเศษแห่งสติปัฏฐาน  
กราบทูลว่า  คนสอนยาก สัตว์เลี้ยงฝึกง่าย  พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคล ๔ จำพวก ใน



 

๓๕๘ 
 

 

โลกนี้ ได้แก ่(๑) ผู้ทำตนให้เดือดร้อน ประกอบการทำตนให้เดือดร้อน  (๒) ผู้ทำผู้อ่ืน
ให้เดือดร้อนประกอบการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน(๓) ผูท้ำตนให้เดือดร้อน ประกอบการ
ทำตนให้เดือดร้อน และทำผูอ่ื้นให้เดือดร้อน  ประกอบการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน (๔) ผู้
ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบการทำตนให้เดือดร้อนและไม่ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน  
ไม่ประกอบการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน  ว่า เหมือนกัน (ม. ม.(ไทย) ๑๓/๑/๑) 

กันทรกะ,ปริพาชก : ปริพาชกช่ือกันทกะ ดู กันทกสูตร 
กับ : 1.คําท่ีเช่ือมคําหรือความเข้าด้วยกัน มีความหมายว่า รวมกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น  

ในวินัยปิฎก กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่    ณ    ควงต้นสะเดาอัน
เป็นที่อยู่ของนเฬรุยักษ์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ 
รูป,ในมหาวรรค กล่าวถึง อาชีวกช่ืออุปกะได้พบพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกล 
ณ  ระหว่างแม่น้ำคยากับต้นโพธิพฤกษ์,ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงชีวะกับสรีระเป็น
อย่างเดียวกัน ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑,วิ.ม.(ไทย) ๔/
๑๑/๑๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๘/๖๒)2.อาหารซึ่งปรกติใช้กินพร้อมข้าว  

กับข้าว,อาหาร : อาหารซึ่งปกติใช้กินพร้อมข้าว ในวินัยปิฎก กล่าวถึงคหบดีพร้อมบุตรภรรยา
อังคาส อยู่ใกล้ๆ ในโรงฉัน  คนอ่ืนๆ  ถามถึงความต้องการข้าวสุก    ถามถึงความ
ต้องการกับข้าว,ในมหาวิภังค์ กล่าวถึงบาตรขนาดเล็ก  จุข้าวสุกจากข้าวสารครึ่ง
ทะนาน จุของเค้ียวเศษหน่ึงส่วนสี่  จุกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุก,ในเสขิยวัตร 
กล่าวถึงภิกษุใดไม่เอ้ือเฟ้ือ ใช้ข้าวสุกกลบแกงหรือกับข้าว  เพราะอยากได้มาก  ต้อง
อาบัติทุกกฏ,ในสุตนชาดก  ยักษ์กล่าวว่า มาเถิดมาณพ  จงวางภักษาหารที่
เพียบพร้อมด้วยกับข้าวลง ( วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๓/๔๑๕,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๐๒/
๑๒๔,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๑๑/๖๘๖,ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๖/๒๕๗)  

กัป, กัลป์  : กาลกำหนด, กำหนดอายุของโลก, ระยะเวลายาวนานเหลือเกิน ที่กำหนดว่าโลกคือ
จักรวาล ประลัยครั้งหนึ่ง (ศาสนาฮินดูว่าเป็นวันหน่ึงคืนหน่ึงของพระพรหม) ท่านให้
เข้าใจด้วยอุปมาว่า เปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาล้วน กว้าง ยาว สูง ด้านละ ๑ โยชน์ ทุก 
๑๐๐ ปี มีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบครั้งหน่ึง จนกว่าภูเขาน้ันจะสึกหรอสิ้นไป 
กัปหนึ่งยาวนานกว่านั้น ;  กำหนดอายุของมนุษย์หรือสัตว์จำพวกนั้นๆ ในยุคน้ันๆ 
เรียกเต็มว่า ‘อายุกัป’  เช่นว่า อายุกัปของคนยุคน้ี ประมาณ ๑๐๐ ปี   ท่ีกล่าว
ข้างต้นน้ัน เป็นข้อควรรู้ท่ีพอแก่ความเข้าใจทั่วไป หากต้องการทราบละเอียด พึง
ศึกษาคติโบราณดังน้ี      กปัมี ๔ อย่าง ได้แก่ มหากัป กับใหญ ่คือ กำหนดอายุของ
โลก อันหมายถึงสกลพิภพ๒. อสงไขยกัป กัปอันนับเวลามิได้ คือ ส่วนย่อย ๔ แห่ง
มหากัป ได้แก ่    ๑) สังวัฏฏกัป (เรียกเต็มว่า สังวัฏฏอสงไขยกัป) กับเสื่อม คือ ระยะ



 

๓๕๙ 
 

 

กาลท่ีโลกเสื่อมลงจนถึงวินาศ๒) สังวัฏฏฐายีกัป (สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัป) ระยะกาลที่
ลกพินาศแล้วทรงอยู่  ๓) วิวัฏฏกัป (วิวัฏฏอสงไขยกัป) กัปเจริญ คือ ระยะกาลท่ีโลก
กลับเจริญขึ้น  ๔) วิวัฏฏฐายีกัป (วิวัฏฏฐายีกัปอสงไขย) ระยะกาลท่ีโลกเจริญแล้ว
ทรงอยู่ ครบรอบ ๔ อสงไขยกัปน้ี เป็นมหากัปหนึ่งอันตรกัป กัปในระหว่าง ได้แก่
ระยะกาลท่ีหมูม่นุษย์เสื่อมจนส่วนใหญพิ่นาศแล้ว  ส่วนท่ีเหลือดีขึ้นเจริญขึ้นและมี
อายุยืนยาวขึ้นจนถึงอสงไขย แล้วกลับเสื่อมลง  อายุสั้นลงๆ จนเหลือเพียงสิบปีแล้ว
พินาศ ครบรอบน้ีเป็นอันตรกัปหน่ึง ๖๔ อันตรกัปเช่นน้ัน เป็น ๑ อสงไขยกัป อายุกัป 
กำหนดอายุของสัตว์จำพวกน้ันๆ เช่น อากัปของมหาพรหมเท่ากับ ๑ อสงไขยกัป 
โดยท่ัวไป  คำว่า “กัป”  ทีม่าโดดๆ มักหมายถงึมหากัป แต่หลายแห่งหมายถึงอายุ
กัป  เช่นท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้ทรงเจริญอิทธิบาล ๔ เป็นอย่างดีแล้ว หาก
ทรงจำนง จะทรงพระชนม์อยู่ตลอดกัปหรือเกินกว่ากัปก็ได้  “กัป” ในท่ีนี้ หมายถึง
อายุกัป คือจะทรงพระชนม์อยู่จนครบกำหนด อายุของคนในยุคน้ันเต็มบริบูรณ์ คือ
เต็ม ๑๐๐ ปี หรือเกินกว่าน้ัน ก็ได้ ตามคติท่ีบางคัมภีร์ประมวลมาบันทึกไว้ พึงทราบ
ว่า ตลอดมหากัปน้ันพระพุทธเจ้าจะอุบัติเฉพาะในวิวัฏฏฐายีกัป คือ ในระยะกาลที่
โลกกลับเจริญขึ้น และกำลังทรงอยู่ เท่าน้ัน และกัป เม่ือจำแนกตามกาลอุบัติของ
พระพุทธเจ้า มี ๒ อย่าง ได้แก่  (๑) สุญกัป  กัปสูญ  หรือกัปว่างเปล่า คือ กัปท่ีไม่มี
พระพุทธเจ้าอุบัติ (รวมท้ังไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้า พระพทุธสาวก และพระเจ้า
จักรพรรดิธรรมราชาด้วย) (๒) อสญุกัป กัปไม่สูญ หรอืกัปไม่ว่างเปล่า คือ  กัปทีม่ี
พระพุทธเจ้าอุบัติ แยกย่อยเป็น ๕ ประเภท ได้แก ่ ๑) สารกัป (กัปท่ีมีสาระขึ้นมาได้
โดยมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ) คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติพระองค์เดียว ๒) มัณฑกัป 
(กัปเย่ียมยอด) คือ กัปท่ีมีพระพุทธเจ้าอุบัติ ๒ พระองค์ ๓) วรกัป (กัปประเสริฐ) คือ 
กัปท่ีมีพระพุทธเจ้าอุบัติ ๓ พระองค์ ๔) สารมัณฑกัป (กัปท่ีมีสาระเย่ียมยอดยิ่งกว่า
กัปก่อน) คือ กัปท่ีมีพระพุทธเจ้าอุบัติ ๔ พระองค์ ๕) ภัทกัป (ภัททกัป หรือภัทรกัป 
ก็ได้, กัปเจริญ หรือกัปที่ดีแท้) คือ  กัปท่ีมีพระพุทธเจ้าอุบัติ ๕   พระองค์   กัป
ปัจจุบัน เป็นภัทกัป มีพระพุทธเจ้าอุบัติ ๕ พระองค์ คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมน์ 
พระกัสสปะ พระโคตมะ ที่อุบัติแล้ว และพระเมตไตรย์ที่จะอุบัติต่อไป  ในศาสนา
ฮินดู  ถือว่า ๑ กัป (รูปสันสกฤตเป็นกลัป์) อันเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของพระพรหม 
(กลางวันเป็นอุทัยกัป คือ กัปรุ่ง, กลางคืนเป็นขัยกัป คือ กัปมลาย) ต้ังแต่โลกเริ่มต้น
ใหม่จนประลัยไปรอบหน่ึงน้ัน มี ๒,๐๐๐ มหายุค แต่ละมหายุคยาว ๔,๓๒๐,๐๐๐ ป ี 
โดยแบ่งเป็น ๔ ยุค (จตุยุค, จตุรยุค) เริ่มจากระยะกาลท่ีมนุษย์มีศลีธรรมและร่างกาย
สมบูรณ์งดงาม แล้วเสื่อมทรามลง และช่วงเวลาของยุคก็สั้นเข้าตามลำดับ คือ ๑. 



 

๓๖๐ 
 

 

กฤตยุค ยุคที่โลกอันพระพรหมสร้างเสร็จแล้ว มีความดีงามสมบูรณ์อยูดั่งลูกเต๋าด้าน 
‘กฤต’  ที่มี ๔ แต้ม เป็นยุคดีเลิศ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ปี (สัตยยุค คือ ยุคแห่งสัจจะ ก็เรียก 
; ไทยเรียก กฤดายุค) ๒. เตรดายุค  ยุคที่มีความดีงามถอยลงมา ดังลูกเต๋าด้าน ‘เตร
ดา’  ท่ีมี ๓ แต้ม ยังเป็นยุคท่ีดี ๑,๒๙๖,๐๐๐ ปี (ไทยเรยีกไตรรดายุค) ๓. ทวาปรยุค 
ยุคท่ีความดีงามเสื่อมลงไปอีก ดังลูกเต๋าด้าน ‘ทวาปร’ ท่ีมี ๒ แต้ม เป็นยุคท่ีมีความดี
พอทรงตัวได้ ๘๖๔,๐๐๐ ปี (ไทยเรียก ทวาบรยุค) ๔. กลียุค ยุคท่ีเสื่อมทรามถึงที่สุด 
ดังลูดเต๋าด้าน ‘กลิ’ ท่ีมีเพียงแต้มเดียว เป็นยุคแห่งความเลวร้าย ๔๓๒,๐๐๐ ปี 

กัปปฏกุรเถรคาถา :  คาถาของพระกัปปฏกุรเถระ ;   ท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถี ก่อนบวชมีอาชีพ
หาบหญ้าขาย ได้ฟังธรรมจากพระขีณาสพ บวชแล้วสึก ๗ คร้ัง เป็นพระอรหันต์  (ขุ. 
เถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๙/๓๖๗, ขุ. เถร. อ. (บาลี) ๑/๒๙๗/๔๙๓) 

กัปปดาบส :  ดาบสผู้ใกล้ชิด เป็นหัวหน้าศิษย์ (เชฏฺฐนฺเตวาสิโก) ของเกสวดาบส  กปัปดาบสช่วย
ให้เกสวดาบสผู้เป็นอาจารย์หายจากโรค “คิดถึง” โดยไม่ต้องพ่ึงหมอหลวง  (ขุ. ชา.
(ไทย) ๒๗/๑๘๑/๑๙๔, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๔/๓๔๖/๓๕๓) 

กัปปเถรคาถา :  คาถาของพระกัปปเถระ   (ขุ. เถร.(ไทย) ๒๖/๕๖๗/๔๓๘) ท่านเกิดในราชตระกูล
มัณฑลิกะ  แคว้นมคธ ได้ครองราชย์สมบัติต่อมาฟังอสุภกถา เบ่ือหน่ายออกบวช 

กัปปมาณวกปญัหา :  ปัญหาของกัปปมาณพ ศิษย์คนหน่ึงของพราหมณ์พาวรี พบพระพุทธเจ้าที่
ปาสาณกเจดีย์ แคว้นมคธ ทูลถามว่า  ขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พ่ึงของสัตว์
ท้ังหลาย ผู้ดำรงกลางสังสารวัฏ ผู้ถูกชราและมัจจุราชครอบงำ ขอพระองค์ตรัสบอกที่
พ่ึง โดยวิธีที่ทุกข์จะไม่พึงมีแก่เขาอีก (ขุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๙๙/๗๖๕, ข.ุจู.(ไทย) ๓๐/
๑๑๗/๒๗, ขุ. จู ๓๐/๖๑/๒๓๔) 

กัปปมาณวปญัหานิทเทส : อธิบายความในปัญหาของกัปปมาณพ เช่น คำว่า เหล่าสัตว์ผู้ดำรงอยู่
ท่ามกลางสังสารวัฏ อธิบายว่า  สงสาร ตรสัเรียกว่า สระ คือ การมา การไป  การไป
และการมา ความตาย คติ  ภพน้อยภพใหญ่ จุติ อุปบัติ ความเกิด ความดับ ชาติ ชรา 
มรณะ ที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารไม่ปรากฏ ท่ีสุดเบ้ืองปลายก็ไม่ปรากฏ เหล่าสัตว์ผู้
ดำรงอยู่แล้ว คือ ดำรงมั่นแล้ว ติด ติดแน่น ติดพัน ติดใจในสงสารวัฏอันเป็น
ท่ามกลาง ท่ีสดุเบ้ืองต้นแห่งสงสารไม่ปรากฏอย่างไร เป็นต้น (ขุ. จู. (ไทย) ๓๐/๖๑/
๒๓๔) 

กัปปรุกขิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกัปปรุกขิยเถระ เลา่ว่า ในสมัยพระสิทธัตถพุทธ
เจ้า ท่านบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการประดิษฐานต้นกัลปพฤษ์คล้องผ้าอันงดงามหลาย
ผืน  ในภพต่อๆมา เกิดต้นกลัปพฤษ์ขึ้นที่ประตูบ้านส่องแสงงดงาม   (ขุ. อป.(ไทย)  
๓๒/๑๐๘/๑๖๕) 



 

๓๖๑ 
 

 

กัปปสหัสสสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้ระลึกได้ต้ัง ๑,๐๐๐ กัป  ครั้งหนึ่ง ภิกษุจำนวนมากเข้า
ไปหาท่านพระอนุรุทธเถระ  ณ พระเชตวัน  สนทนากันพอเป็นท่ีระลึกถงึกันแล้วถาม
สาเหตุท่ีพระอนุรุทธเถระเป็นผู้มีอภิญญามาก พระอนุรุทธเถระตอบว่า เพราะท่าน
เจริญสติปัฏฐาน ๔ (สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๙๐๙/๔๔๒) 

กัปปสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกัป แสดงความยาวนานแห่งอสงไขยกัป ๔ ประการ คอื  (๑) เวลาที่
สังสารวัฏฏกัปดำเนินไป ไม่มีใครกำหนดนบัได้ว่า จำนวนเท่าน้ีหลายปี จำนวนเท่านี้ 
๑๐๐ ปี จำนวนเท่าน้ี ๑,๐๐๐ ปี  หรือ จำนวนเท่าน้ี ๑๐๐,๐๐๐ ปี (๒) เวลาท่ีที่
สังสารวัฏฏฐายีกัป ดำเนินไป...(๓) เวลท่ีวิวัฏฏกัป ดำเนินไป... ๔( เวลาท่ีวิวัฏฏฐายี
กัป ดำเนนิไป... (องฺ. จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๕๖/๒๑๖)  

กัปปสูตร๑  : พระสูตรว่าด้วยพระกัปปะ ท่านพระกัปปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระผู้มีพระภาค ทูลถาม
ว่า บุคคลรู้เหน็อย่างไร จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และนามานุสัยในกาย  และใน
นิมิตทั้งปวงภายนอก  พระพุทธเจ้า ทรงตอบว่า เมื่อบุคคลรู้เห็น ขันธ์ ๕ ด้วยปัญญา
อันชอบตามว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา”  ( สํ. ข. (ไทย) 
๑๗/๑๒๔/๒๑๘) 

กัปปสูตร๒  : พระสูตรว่าด้วยพระกัปปะ เนื้อหาเหมือนพระสูตรแรก ตอนท้าย ความว่า ..แลใน
นิมิตทั้งปวงในภายนอก  ก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบระงับ หลุดพ้นดีแล้ว  คำตอบ
เหมือนพระสูตรแรก (สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๑๒๕/๒๑๙)  

กัปปะ, ภิกษุ  : ภิกษุรูปหน่ึงสมัยพุทธกาล  ดู กัปปสูตร 
กัปปะ, มาณพ  : มาณพคนหน่ึงในจำนวน ๑๖ คน ผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี (๑)  อชิตะ (๒)  

ติสสเมตเตยยะ  (๓)  ปุณณกะ  (๔)  เมตตคู  (๕)  โธตกะ  (๖)  อุปสวีะ  (๗)  นันทะ  
(๘)  เหมกะ (๙)  โตเทยยะ  (๑๐)  กัปปะ  (๑๑)  ชตุกณัณิ  (๑๒) ภัทราวุธ  (๑๓)  
อุทัย  (๑๔)  โปสาละ (๑๕)  โมฆราช  (๑๖)  ปิงคิยะ (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๐๑๓-๑๐๑๕/
๗๔๐) (อรรถกถาอธิบายว่า มาณพ  ๑๖  คนนี้ได้เคยบวชในศาสนาของพระผู้มีพระ
ภาคพระนามว่ากัสสปะ  แลว้อบรมจิตเพ่ือเป็นบุญวาสนาที่จะติดตามตัวไป  (ขุ.สุ.อ.
(บาลี) ๒/๑๐๑๓-๑๘/๔๓๐) 

  กัปปมาณพ  เกิดในสกุลพราหมณ์ เมืองสาวัตถี เมื่อเจริญวัยได้ไปศึกษาเล่าเรียน
ศิลปวิทยาในสำนักของพราหมณ์พาวรี  ซึ่งต้ังอาศรมอยู่ฝั่งแม่น้ำโคธาวารี ท่ีเป็น
พรมแดนระหว่างแค้วนอัสสกะกับแคว้นมุฬกะ 

  เมื่อพราหมณ์พาวรีส่งมาณพท้ัง ๑๖ คนไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าขณะ
ประทับอยู่ท่ีปาสาณเจดีย์ แคว้นมคธ กัปปมาณพได้ทูลถามเป็นคนที่ ๑๐ ว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้นิรทุกข์ ขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พ่ึงของสัตว์ทั้งหลาย ผู้ดำรงอยู่



 

๓๖๒ 
 

 

ท่ามกลางสระ ผู้ถูกชราและมัจจุราชครอบงำ ในขณะเกิดห้วงน้ำอันเป็นมหันตภัย 
อน่ึง ขอพระพุทธองค์โปรดตรัสบอกที่พ่ึงโดยวิธีท่ีทุกข์นี้จะไม่พึงมีแก่ขา้พระองค์อีก”  
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ท่ีพึงนั้น คือ นิพพาน” (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๐๙๙-๑๑๐๒/
๗๖๕) 

  ในท่ีสุดแห่งการพยากรณ์ปัญหา กัปปมาณพได้สำเร็จพระอรหัตผล และเมื่อจบ
โสฬสปัญหาพยากรณ์ กัปปมาณพ พร้อมด้วยมาณพ ๑๕ คน ได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในสำนักพระพุทธเจ้า (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๑๓๕-๑๑๓๖/๗๗๕,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๑๗-
๑๑๙/๒๗) (คำว่า ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระพุทธเจ้า หมายถึง การบวช
ประพฤติธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้า (ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๒/๑๕๕) 

กัปปาสิกะ,ผา้  : ผ้าฝ้าย เป็นคหบดีจีวรชนิด ๑ ใน ๖ ชนิดที่พระพุทธเจ้าอนุญาต คือ (๑) โขมะ ผ้า
เปลือกไม้ (๒) กัปปาสิกะ ผ้าฝ้าย (๓) โกเสยยะ ผ้าไหม (๔) กัมพละ ผา้ขนสัตว์ (๕) 
สาณะ ผ้าป่าน (๖) ภังคะ ผ้าท่ีทำด้วยของ(วัสดุ)ผสมกัน (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๓๙/๒๐๐, ขุ.
ม.(ไทย)๒๙/๑๕๙/๔๔๔) 

กัปปิตกภิกษุ  : พระเถระรูปหน่ึงในจำนวน ๑,๐๐๐ รูปที่เคยเป็นนักบวชชฎิลมีพระอุรุเวลกัสสปะเป็น
หัวหน้า ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระอุบาลี พักอยู่ท่ีกปินัจจานา ในป่าช้า เมืองเว
สาลี แคว้นวัชชี (ขุ.เปต.อ. (บาลี)๕๔๘/๒๔๕) 

  ครั้งหนึ่ง พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์นำศพภิกษุณีอาวุโสท่านหนึ่งไปเผาในป่าช้าใกล้ท่ี
พักของพระกัปปิตกะ แล้วสร้างสถูปไว้เป็นที่ระลึก และพากันร่ำไห้ท่ีน่ันทำให้พระ
กัปปิตกะเกิดความรำคาญ จึงทำลายสถูปน้ันเสีย  พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ทราบจึงไป
ทำลายกุฏิท่าน แต่ท่านหลีกไปอยู่ทีอ่ืนเสียก่อน (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๐๒๘/๒๖๘) 

   ในอัมพสักขรเปตวัตถุ กล่าวถึงเจ้าลิจฉวีช่ืออัมพสักขระ เป็นมิจฉาทิฏฐิ เห็นว่า 
ไม่มีเหตุ ไม่มปัีจจัย ทำดีทำช่ัวไม่มีผล (นตัถิกวาทะ,นัตถิกทิฏฐิ) เห็นเปรตเปลือยตน
หนึ่งท่ีนอกเมือง อยู่ใกล้กบันักโทษหนุ่มคนหน่ึงท่ีถูกแทงด้วยหลาวประจานไว้หน้า
เมือง จากการสนทนากับเปรตตนน้ันทำให้เจ้าอัมพสักขระอยากพิสูจน์ความเช่ือเรื่อง
กฎแห่งกรรม โดยนำผ้า ๘ คู่ไปถวายพระกัปปิตกะ ซึง่ส่งผลให้เปรตตนนั้นมีผ้านุ่ง
อย่างที่กล่าวไว้ และเมื่อได้ฟังธรรมจากพระเถระก็สามารถละมิจฉาทิฏฐไิด้ (ขุ.เปต.
(ไทย) ๒๖/๕๘๖-๕๙๐/๒๖๒-๒๖๔) 

กัปปินะ, พระ  : พระมหาสาวกรูปหนึ่ง นามเดิมว่า กัปปินะ เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติในนครกุกกุฏ
วดี ในปัจจันตประเทศ พระบิดาและพระมารดา ไม่ปรากฏพระนาม ทรงอภิเษก
สมรสกับเจ้าหญิงอโนชาเทวี พระราชธิดาของพระเจ้าสาคละ แห่งแคว้นมัททะ ท้ัง ๒ 
พระองค์ทรงสนพระทัยเรื่องศาสนา คอยสดับตรับฟังข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้า



 

๓๖๓ 
 

 

ตลอดเวลา วันหน่ึง ทรงทราบข่าวจากพ่อค้าชาวเมืองสาวัตถีว่า พระพุทธเจ้า พระ
ธรรม และพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลก ก็บังเกิดปีติศรัทธา สละราชสมบัติ ทรงม้าเดิน
ทางไกลถึง ๓๐๐ โยชน์ ไปยังเมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าทรงทราบข่าวการเสด็จมา
ของพระเจ้ามหากัปปินะ จึงเสด็จไปประทับน่ังรออยู่ท่ีโคนต้นพหุปุตตนิโครธ ชายฝั่ง
แม่น้ำจันทภาคา ท้าวเธอพร้อมด้วยบริวารได้เสด็จเข้าไปเฝ้า พระองคท์รงแสดงอนุปุ
พพิกถาและอริยสัจ ๔ ครั้นจบพระธรรมเทศนา พระราชาพร้อมด้วยบริวารได้ทูลขอ
บรรพชาอุปสมบท ทรงประทานอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

  พระมหากัปปินเถระชอบอยู่สงบสงัดและมกัอุทานว่า สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ  
ท่านมีความมักน้อย และไม่ชอบสอนใคร ต่อมาพระศาสดาทรงทราบ จึงรับสั่งให้ท่าน
สอนผู้อ่ืนบ้าง ท่านจึงแสดงธรรมแก่ศษิย์ประมาณ ๑,๐๐๐ รูป จนได้บรรลุอรหัตผล
ในคราวเดียวกัน พระศาสดาทรงอาศัยเหตุน้ัน จึงต้ังท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้าน
เป็นผู้ให้โอวาทแก่ภิกษุ  พระมหากัปปินเถระ ทำหน้าท่ีของพระสงฆ์ผู้ดำรง
พระพุทธศาสนา ตามสมควรแก่เวลาแล้วจงึนิพพาน ส่วนพระอัครมเหสีอโนชา เมื่อ
ทราบข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าก็เกิดปีติและศรัทธาเช่นเดียวกัน เสด็จมาเฝ้า
พระพุทธเจ้า ฟังธรรมจนบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ได้รับการบรรพชาจากพระ
อุบลวรรณาเถรีไปอยู่ในสำนักภิกษุณี  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๔๕/๓๓๘, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๖๖/๒๔๖) 

  พระกัปปินะเป็นผู้ท่ีพระสารีบุตรเถระเคารพนับถือ  ขอคำปรึกษาในเรื่องสำคัญๆ 
เช่นในในสารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ  ดังข้อความว่า พระสารีบุตรเถระฟังคำของมารดา
แล้วคิดจะช่วยเหลือ จึงปรึกษาพระมหาโมคคัลลานเถระ  พระอนุรุทธะ  และพระ
กัปปินะ (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๑๒๒/๑๘๘) 

กัปปินะ, อำมาตย์  : พระมหากัปปินเถระ ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ได้เกิด
เป็นมหาอำมาตย์ช่ือว่ากัปปินะ เป็นผู้พิพากษาอยู่ในกรุงหงสวดี เป็นผู้มีความองอาจ
ในการตัดสินคดีความต่างๆ  ได้ฟังธรรมของพระองค์ซึ่งกำลังประกาศคุณของสาวกซึ่ง
อยู่ในตำแหน่งเป็นผู้กล่าวสอนภิกษุ ก็เกิดปีติโสมนัส จึงทูลนิมนต์พระตถาคตพร้อม
พระสาวกให้เสวยและฉัน แล้วก็ต้ังจิตอธิษฐานปรารถนาตำแหน่งน้ัน (ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๗๙/๒๔๘, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๘๕/๒๔๙) ดู กัปปินะ, พระ 

กัปปิยการก  : ผู้ทำของท่ีสมควรแก่สมณะ, ผู้ทำหน้าท่ีจัดของที่สมควรถวายภิกษุ,  ผู้ปฏิบัติภิกษุใน
เรื่องปัจจัย ๔, ศิษย์พระ (วิ.ม.(ไทย)๕/๒๗๔/๗๒) 

  ในเรื่องรับประเคนผลไมท่ี้จับต้องแล้ว (อุคคหิตปฏิคคหณา) พระพุทธเจ้ารับสั่งกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเห็นของเคี้ยวคือผลไม้ท่ีใด(ของป่า) ถึงไม่มีกัปปิย



 

๓๖๔ 
 

 

การก เราอนุญาตให้หยิบนำไปเอง พบกัปปิยการกแล้ววางไว้บนพ้ืนดินให้เขาประเคน
แล้วฉันได้ ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้รับประเคนสิ่งของที่จับต้องแล้ว (ทรงอนุญาต
สำหรับภิกษุผู้เดินทางไกลไม่มีกัปปิยการกไปด้วย) (วิ.ม.(ไท)๕/๒๗๕/๗๓)   

กัปปิยกุฎี  : สถานที่เก็บอาหาร, เรือนเก็บของท่ีเป็นกัปปิยะ; พระผู้มพีระภาคทรงอนุญาตเพ่ือให้
ภิกษุสงฆ์พ้นจากการเก็บของไว้เองและหุงต้มเอง (วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๙๕/๑๒๐, วิ.จู.
(ไทย)๗/๓๐๗/๑๒๐) (วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๙๕/๑๘๓)  ; ดู กัปปิยภูมิ 

กัปปิยภูมิ  : สถานที่เก็บโภชนาหารสำหรับภิกษุสงฆ์, ที่สำหรับเก็บเสบียงอาหารของวัด, ครัววัด มี 
๔ ชนิด คือ   (๑) อุสสาวนันติกา  กัปปิยภูมิท่ีประกาศให้ได้ยินกัน  ได้แก่  กุฎีท่ีภิกษุ
ท้ังหลายต้ังใจจะให้เป็นกัปปิยกุฎี  เป็นเรือนที่ใช้เป็นห้องครัวมาตั้งแต่แรก  คือ  เมื่อ
ขณะทำ  ก็ช่วยกันทำโดยประกาศให้ได้ยินท่ัวกัน ๓  ครัง้ว่า  “กปฺปิยกุฏึ  กโรม” 
แปลว่า  “เราทั้งหลายทำกัปปิยกุฎี” (๒) โคนิสาทิกา  กปัปิยภูมิเหมือนกับที่โคจ่อม  
ได้แก่  สถานทีไ่ม่มีรั้วล้อม  แบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท  คือ  วัดที่ไม่มีรั้วลอ้ม  เรียกว่า  
อารามโคนิสาทิกา  กุฎีท่ีไม่มีรั้วล้อม  เรียกว่า  วิหารโคนิสาทิกา โดยความก็คือ  
เรือนครัวเล็ก ๆ  ท่ีไม่ลงหลักปักฐานม่ันคง  สามารถเคลือ่นย้ายได้ (๓)  คหปติกา  
เรือนของคหบดี  ได้แก ่  เรือนของพวกชาวบ้าน  เขาถวายแก่ภิกษุสงฆ์เพ่ือใช้เป็นกัป
ปิยกุฎี โดยสวดประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่า จะใช้ท่ีแห่งน้ีเป็น
กัปปิยกุฎีหรือกัปปิยภูมิ  (๔)  สัมมติกา  กัปปิยภูมิท่ีสงฆ์สมมติ  ได้แก่  สถานท่ีหรือ
กุฎีท่ีภิกษุท้ังหลายตกลงกันเลือกใช้เป็นกัปปิยกุฎี โดยสวดประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจาว่า  จะใช้ท่ีแห่งน้ีเป็นกัปปิยกุฎีหรือเป็นกัปปิยภูมิ (วิ.ม.(ไทย)๕/
๒๙๕/๑๑๘-๑๒๐, วิ.อ. (บาลี)๓/๒๙๕/๑๘๒-๑๘๓ 

กัปปิยะ  : สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมตามพุทธบัญญัติ เช่น น้ำปานะ ๘ ชนิด ได้แก่  (๑) น้ำมะม่วง 
(๒) น้ำหว้า (๓) น้ำกล้วยมีเมล็ด (๔) น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด (๕) น้ำมะทราง (๖) น้ำผล
จันทน์หรือน้ำองุ่น (๗) น้ำเหง้าบัว (๘) น้ำผลมะปรางหรือน้ำลิ้นจ่ี, เภสัช ๕ ชนิด 
ได้แก่  (๑) เนยใส (๒) เนยขน้ (๓) น้ำมัน (๔) น้ำผึ้ง (๕) น้ำอ้อย, โภชนะ ๕ ชนิด 
ได้แก่ (๑) ข้าวสุก (๒) ขนมสด (๓) ข้าวตู (๔) ปลา (๕) เน้ือ รวมทั้งสิ่งท่ีเป็นยาม
กาลิก (สิ่งท่ีบริโภคได้ต้ังแต่เช้าถึงเท่ียง) สัตตาหกาลิก (สิ่งท่ีบริโภคได้ภายใน ๗ วัน) 
และยาวชีวิก (สิ่งท่ีบริโภคได้ตลอดชีวิต คือ เกลือ มูตร คถู เถ้า ดิน) (ดูเทียบ วิ.มหา. 
(ไทย) ๒/๒๓๘-๒๕๖/๓๙๕-๔๐๙) ; ตรงกันข้ามกับอกัปปิยะ หมายถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสมตามพุทธบัญญัติ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๓/๑๘๓) 

  อีกนัยหน่ึง กัปปิยะ  หมายถึงสิ่งท่ีสมควรแก่ภิกษุบริโภค,  ของที่สมควรแก่ภิกษุ
บริโภคใช้สอย  คือ  พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้หรือฉันได้  เช่น  ข้าวสุก  



 

๓๖๕ 
 

 

จีวร  รม่  ยาแดง ; อกัปปิยะ  หมายถึงสิ่งที่ไม่ควรแก่ภิกษุบริโภค,  ของที่ไม่สมควร
แก่ภิกษุจะบริโภคใช้สอย  คือ  พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตใหภิ้กษุใช้หรือฉัน  
อกัปปิยะควรทำให้เป็นกัปปิยะเสียก่อนจึงถวายพระ เช่น ผลไม้ที่มีเปลือกหนา ควร
ปอกเปลือกหรือใช้ของมีคมกรีดให้เป็นรอยเสียก่อน เรียกว่าทำกัปปิยะ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๒๒/๑๘๕) ;  ผูท้ำกัปปิยะ เรียกว่า กัปปิยการก ; ดู กัปปิยการก 

กัปปิลา, กรุง  : เมืองหลวงแห่งแคว้นปัญจาละ เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีพระราชาพระนามว่าชัยทิศ
เป็นผู้ปกครอง  พระองค์มีพระราชโอรสผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม พระนามว่า 
อลีนสัตตกุมาร 

  คราวหน่ึง พระเจ้าชัยทิศเสด็จไปล่าเน้ือ ถูกพระยาโปริสารทจับและถอืเอาเนื้อ
แล้วปล่อยไปโดยบังคับให้กลับมาอีก พระราชโอรสทราบเรื่องนั้นเข้าจึงตกแต่ง
ร่างกาย  สะพายธนู  เหน็บพระแสงขรรค ์ออกไปหาพระยาโปริสาท ด้วยคิดว่า พระ
ยาโปริสาทเห็นเรามีอาวุธอยู่ในมือ  อาจจะสะดุ้งกลัวบ้าง แต่กลับคิดได้ว่า ถ้าเราทำ
ให้พระยาโปริสาทสะดุ้งกลัว ศีลของเราจะขาด เพราะกลัวศีลจะขาด  เราจะไม่กล่าว
วาจาน่ารังเกียจแก่พระยาโปริสารทนั้น จะมีเมตตาจิตกล่าวแต่คำท่ีเป็นประโยชน์ว่า 
ท่านปู่ ขอท่านจงก่อไฟกองใหญ่ขึ้น  เราจักขึ้นต้นไม้แล้วโดดเข้าไปในกองไฟนั้น  เมื่อ
ท่านรู้ว่าเราสุกดีแล้ว ก็จงกินเสียเถิด  (ขุ.จรยิา.(ไทย)๓๓/๗๔/๗๕๕)  

กัมพล, นาค   : ช่ือนาคท่ีเป็นบริวารของท้าวจตุโลกบาลช่ือว่าวิรูปักษ์ เป็น ๑ ในหมู่นาคเหล่าน้ี คือ 
นาคท่ีอยู่ในสระนาภสะ และท่ีอยู่ในกรุงเวสาลี นาคตัจฉกะ นาคกัมพล นาคอัสดร 
นาคท่ีอยู่ในท่าปายาคะ นาคท่ีอยู่ในแม่น้ำยมุนา และนาคที่เกิดในตระกูลธตรฐ (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๓๘/๒๖๖) (อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า ท้าวจตุโลกบาล ได้แก่ ท้าว
มหาราช ๔ องค์ คือ (๑) ท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์ครองทิศตะวันออก (๒) ท้าววิรุฬหก 
จอมกุมภัณฑ์ครองทิศใต้ (๓) ท้าววิรูปักษ์ จอมนาคครองทิศตะวันตก (๔) ท้าวเวสวัณ 
หรือท้าวกุเวร จอมยักษ์ครองทิศเหนือ  (ที.ม.อ. (บาลี) ๒๙๔/๒๖๐,  ที.ม.ฏีกา ๑๙/
๓๒) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นาคกัมพลอัสดร  หมายถึงพวกนาคท่ีอาศัยอยู่ท่ีเชิง
เขาสิเนรุและเป็นญาติฝ่ายพระมารดาของท้าวธตรฐ (ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๑๐/๗๙๐/๑๐) 

กัมพล, ผา้  : ผ้าท่ีทอด้วยขนสัตว์ เช่น สักหลาด มีหลายสี เช่น ผ้าท่ีทอด้วยขนสัตว์สีแดง, ผ้ากัมพล
เหลือง และมหีลายชนิด เช่น  ผ้ากัมพลทำด้วยผมคน,  ผ้ากำพลทำด้วยขนสตัว์ร้าย,  
ผ้ากัมพลทำด้วยขนปีกนกเค้า  (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๓๘/๑๙๙), (องฺ.ติก.ฏีกา ๒/๖๔/๑๙๑, 
องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๔/๒๔๘) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๓/๑๙๕, ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๖/๑๙๘)  
(ที.สี.(ไทย)๙/๓๙๖/๑๖๕), (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๖๓/๔๐๒) (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๔/
๓๒๖) 



 

๓๖๖ 
 

 

    ๑ ในผ้า ๖ ชนิดที่พระพุทธเจ้าอนุญาต  คือ  ๑. โขมะ ผ้าเปลือกไม้   ๒. กัป
ปาสิกะ ผ้าฝ้าย ๓. โกเสยยะ ผ้าไหม ๔. กัมพล  ผ้าขนสัตว์ ๕.สาณะ  ผ้าป่าน  ๖. 
ภังคะ ผ้าที่ทำด้วยวัสดุผสมกัน (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๓๙/๒๐๐, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๙/๔๔๔, 
ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๖/๖๐๐) 

กัมโพชสูตร  : พระสูตรท่ีว่าด้วยสาเหตุท่ีทำให้มาตุคาม(สตรี)ไปแคว้นกัมโพชะไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหา
ข้อ ๑ ใน ๓ ข้อที่พระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ท่ีโฆสิตาราม เมือง
โกสัมพี คือ พระอานนท์ทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้มาตุคามน่ังในสภา
ไม่ได้   ทำงานใหญ่ไม่ได้  และไปแคว้นกัมโพชะก็ไม่ได้  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 
เพราะมาตุคามเป็นคนมักโกรธ  ชอบริษยา  ตระหนี่  ไม่มีปัญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๘๐/๑๒๕) 

กัมโพชะ, แคว้น  :  แคว้น ๑ ใน ๑๖ แคว้นแห่งชมพูทวีปสมัยพุทธกาล มีเมอืงหลวงช่ือทวารกะ หรือ
ทวารวดีนคร ได้แก่ (๑) อังคะ (๒) มคธะ (๓) กาสี (๔) โกสละ (๕) วัชชี (๖) มัลละ 
(๗) เจตี (๘) วังสะ (๙) กุรุ (๑๐) ปัญจาละ (๑๑) มัจฉะ (๑๒) สุรเสนะ (๑๓) อัสสกะ 
(๑๔) อวันตี (๑๕) คันธาระ (๑๖) กัมโพชะ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๘, องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๔๒/๓๐๗, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย), ๒๓/๔๓/๓๑๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๕/
๓๑๕) 

   ๑ ใน ๒ แคว้น ในสมัยของพระเจ้ามิลินท์ คอื (๑) แคว้นโยนก (๒) แคว้นกัมโพ
ชะ ดังปรากฏอยู่ในอัสสลายนสูตรว่า ประชาชนของทั้ง ๒ แค้วนนี้มีเพียง ๒ วรรณะ
เท่าน้ัน คือ (๑) เจ้า (๒) ทาส  เป็นเจ้าแลว้กลับเป็นทาสก็ได้  เป็นทาสแล้วกลับเป็น
เจ้าก็ได้  ซึ่งต่างจากสังคมอินเดียที่มี ๔ วรรณะ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐๑/๕๐๓, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๔๐๓/๕๐๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๐/๑๒๕) ; ดินแดนท่ีเป็นแคว้นกัมโพชะ 
ปัจจุบันอยู่ในอัฟกานิสถาน  

กัมมกถา  : กถาว่าด้วยกรรม  วิบากแหง่กรรม ท่ีเป็นอดีตกรรม ปัจจุบันกรรม และอนาคตกรรม 
กุศลกรรม อกุศลกรรม กรรมมีโทษ กรรมไม่มีโทษ กรรมดำ กรรมขาว กรรมมีสขุเป็น
กำไร กรรมมทุีกข์เป็นกำไร  กรรมมีสขุเป็นวิบาก กรรมมีทุกข์เป็นวิบาก  (ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๒๓๔/๓๙๗) 

กัมมนิทานสูตร  : พระสูตรว่าด้วยต้นเหตุแห่งกรรม ; พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ  
โทสะ โมหะ เป็นต้นเหตุแห่งอกุศล ได้แก ่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่าง (ปาณาติบาต 
อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา สมัผัปปลาปะ 
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ)  (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๔/๓๑๖) 



 

๓๖๗ 
 

 

กัมมนิโรธสูตร  :พระสูตรว่าด้วยกรรมและความดับกรรม ; ในสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกรรม
ใหม่และกรรมเก่า  ความดับกรรม  และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรม; กรรมใหม ่
ได้แก่ กรรมท่ีบุคคลทำด้วยกาย  วาจา  ใจ; กรรมเก่า ได้แก่ จักขุ (ตา) ชิวหา (ลิ้น) 
มโน (ใจ) ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง  สำเร็จด้วยเจตนา  เป็นท่ีต้ังแห่งเวทนา; ความดับกรรม 
ได้แก่ นิโรธท่ีถูกต้องวิมตุติ  เพราะดับกายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรมได้; 
ปฏิปทาให้ถึงความดับกรรม ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘  (สัมมาทิฏฐิ สมัมาสังกัปปะ  
สัมมาวาจา  สมัมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ)  
(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๔๖/๑๗๙) 

กัมมปัจจัย  : กรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย  
เจตนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สมัปยุตและรูปมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมฏุฐาน
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๓/๑๐,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๖๓/๓๓, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/
๓๓๓/๒๐๙, อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๓๑/๒๑๙) 

   สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้อง
ประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคโดยกัมมปัจจัย ได้แก่ เจตนาท่ีต้องประหาณด้วยโสดา
ปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย (๑) สภาวธรรมท่ีต้องประหาณ
ด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค
โดยกัมมปัจจัย    ม ี ๒  อย่าง    คือ  สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ   ได้แก ่   
เจตนาท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมม
ปัจจัย  นานาขณิกะ    ได้แก่   เจตนาที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัย
แก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย  (๒) สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วย
โสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและท่ีไม่
ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคโดยกัมมปัจจัย  ได้แก ่  เจตนาที่ต้องประหาณด้วย
โสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย    (๓)   
สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่ต้อง
ประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคโดยกัมมปัจจัย   มี  ๒ อย่าง  คือ  สหชาตะและ
นานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย   ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ   
นานาขณิกะ  ได้แก่   เจตนาท่ีไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่ขันธ์
ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย  (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/ ๒๓/๔๑๙, อภิ.ป.(ไทย)
๔๓/๘๑/๓๓๑, อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๒๖๓/๑๔๗, อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๔๐๑/๒๓๖, อภิ.ป.



 

๓๖๘ 
 

 

(ไทย)๔๔/๑๗/๖, อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๕๙/๑๙, อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๗๘/๒๕, อภิ.ป.(ไทย)
๔๔/๑๑๗/๔๐) 

กัมมภพ  : ๑ ในภพ ๒ คือ (๑) กัมมภพ (๒) อุปปัตติภพ ซึ่งเป็นเหตุและเป็นผลแก่กันและกนั  
กัมมภพ คือการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดปัจจยุปบันธรรมข้ึน ได้แก่กรรม ๒๙ หรือเจตนา 
๒๙ คือ อกุศลเจตนา ๑๒  และโลกิยกุศลเจตนา ๑๗ 

  ตามความหมายท่ัวไป กัมมภพก็คือการทำบาปและการบำเพ็ญบุญน่ันเอง  อุป
ปัตติภพ หมายถึง ปัจจยุปบันธรรมท่ีเกิดปรากฏข้ึนในภพนั้นๆ โดยอาศัยกัมมภพเป็น
ปัจจัย ดังน้ัน อุปปัตติภพ ได้แก่ โลกิยวิบากวิญญาณ ๓๒ เจตสิก ๓๕ กัมมชรูป ๑๘ 
หรือ  ๒๐ กลา่วคือ เม่ือได้ทำกรรม (กมัมภพ) แล้วก็มาได้รับผล (อุปปัตติภพ)  โดย
เกิดเป็นสัตว์ใน ๓๑ ภูมิ ตามควรแก่กรรม พร้อมทั้งมีการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น  
การรู้รส การสมัผัสถูกต้อง และการนึกคิด ตามควรแก่อัตภาพของตน 

  ในภพท้ังสองคือกัมมภพและอุปปัตติภพน้ี  ยังเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันได้อีก
กล่าวคือกัมมภพเป็นเหตุ อุปปัตติภพเป็นผล หมายความว่า เพราะได้กระทำกรรมดี
และกรรมช่ัว คือ มีกัมมภพมาก่อน จึงได้เกิดมามีขันธ์ ๕ หรือขันธ์ ๔ หรือขันธ์ ๑ 
ตามควรแก่กรรมนั้นๆ การได้เกิดมามีขันธ์นี่แหละคืออุปปัตติภพ 

  ในทางตรงกันข้าม อุปปัตติภพเป็นเหตุ และกมัมภพเป็นผลได้เช่นกัน  
หมายความว่าเม่ือได้เกิดมามีขันธ์ ๕ หรือขันธ์ ๔ คือมีอุปปัตติภพเป็นเหตุ จึง
ปรากฏผลให้มีกัมมภพ คือ การกระทำกรรมดี กรรมช่ัวท้ังหลาย ท้ังทางกาย วาจา ใจ  
ถ้าไม่มีอุปปัตติภพแล้ว กัมมภพก็ไม่ปรากฏ (ขุ.ป.(ไทย๓๑/๔๗/๗๓,  อภิ.ธา.(ไทย)
๓๖/๖๖/๑๘, อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๘๒/๔๑, อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๓๒๙/๘๔, อภิ.ธา.(ไทย)
๓๖/๔๖๗/๑๑๙) 

กัมมวิปากชสตูร  :  พระสูตรว่าด้วยการอดกลั้นทุกขเวทนาท่ีเกิดจากผลกรรม ; พระผู้มีพระภาคตรัส
พระสูตรน้ีขณะประทับอยู่ ณ  พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุง
สาวัตถี  ขณะน้ัน  ภิกษุรูปหนึ่งน่ังคู้บัลลังก์  ต้ังกายตรง อดกลั้นทุกขเวทนาที่กล้า
แข็ง  เจ็บปวด  เผ็ดร้อน  ท่ีเกิดจากผลแห่งกรรมเก่า  มีสติ  มสีัมปชัญญะ  ไม่ร้อนรุ่ม
ใจ  อยู่ในที่ไม่ไกล พระผูม้ีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปน้ัน จึงทรงเปล่ง
อุทานว่า ภิกษุผู้ละกรรมท้ังหมดได้ กำจัดกรรมท่ีเป็นดุจธุลีท่ีตนเคยทำไว้ได้  ไม่มี
ความยึดถือว่าของเรา   ดำรงมั่น คงที ่   ก็ไมม่ีประโยชน์อะไรที่จะบอกให้คนช่วย
เยียวยา (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๒๑/๒๐๙) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ละกรรมท้ังหมด 
หมายถึงละกุศลกรรมและอกศุลกรรมทั้งหมด (ขุ.อุ.อ. (บาลี)  ๒๑/๑๗๔, คำว่า กรรม
ท่ีเป็นดุจธุลี  หมายถึงทุกขเวทนียกรรม(กรรมท่ีพึงเสวยทุกข์)  อันเจือด้วยราคะเป็น



 

๓๖๙ 
 

 

ต้น  (ขุ.อุ.อ. (บาลี)  ๒๑/๑๗๕, คำว่า ดำรงมั่น  หมายถึงข้ามโอฆะ  ๔  ประการได้
แล้ว  ดำรงมั่นอยู่บนบกคือนิพพาน  (ขุ.อุ.อ. (บาลี)  ๒๑/๑๗๕) 

กัมมสมาทานสูตร  :พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรม; ท่านพระอนุรุทธะเป็น
ผู้แสดงขณะพักอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี 
เพ่ือตอบปัญหาของภิกษุจำนวนมากที่เข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ และได้เรียนถาม
ท่านว่า ท่านอนุรุทธะได้ถึงความเป็นผู้รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรม เพราะธรรม
เหล่าไหนท่ี ท่านตอบว่า ท่าน ผมได้ถึงความเป็นผู้รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรม ท้ังท่ี
เป็นอดีต   อนาคต และปัจจุบันโดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเป็นจริง   ก็เพราะสติ
ปัฏฐาน ๔ ท่ีเจริญแล้วอย่างนี้ คือ ๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่    ฯลฯ ๒. 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย    ฯลฯ ๓.พิจารณาเห็นจิตในจิต  ฯลฯ ๔. 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่   มีความเพียร    มีสัมปชัญญะ  มีสติ    
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๑๔/๔๔๔) 

กัมมสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกรรมและทิฏฐิท่ีมีโทษ; ในพระสตูรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัส
เปรียบเทียบคนพาลกับบัณฑิตว่ามีธรรมต่างกันว่า คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลม เป็นอสัต
บุรุษ ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ๑. กายกรรมท่ีมีโทษ  ๒. วจีกรรมท่ีมีโทษ 
๓. มโนกรรมทีมี่โทษ  ๔. ทิฏฐิที่มีโทษ   ย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัด  ถูกทำลาย  มี
ความเสียหาย   ถูกผู้รู้ติเตียนและประสพสิ่งท่ีมิใช่บุญเป็นอันมาก  ส่วนบัณฑิตผู้เฉียบ
แหลม  เป็นสัตบุรุษ  ประกอบด้วยธรรม   ๔  ประการ  คือ ๑. กายกรรมท่ีไม่มีโทษ  
๒. วจีกรรมท่ีไม่มีโทษ  ๓. มโนกรรมท่ีไมม่ีโทษ ๔. ทิฏฐิท่ีไม่มีโทษ  ย่อมบริหารตน
ไม่ให้ถูกกำจัด  ไม่ให้ถูกทำลาย  ไม่มีความเสียหาย  ไม่ถกูผู้รู้ติเตียนและประสพบุญ
เป็นอันมาก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๖๓/๓๘๐) 

กัมมัฏฐาน  : ท่ีต้ังแห่งการงาน, การบำเพ็ญ หรือเจริญ บางแห่งเรียกว่า ภาวนา, อารมณ์เป็นท่ีต้ัง
แห่งการงานของใจ, อุบายทางใจ, วิธีฝึกอบรมจิตใจและเจริญปัญญา เขียนว่า 
กรรมฐาน ก็ได้ ; กัมมัฏฐานเป็นช่ือของการทำความเพียร ไม่ใช่ช่ือธรรมะ ทำความ
เพียรเพ่ือมุ่งผล ๒ ประการ คือ ทำใจให้สงบ และให้รู้ตามความเป็นจริง 

  กัมมัฏฐานมี ๒ อย่าง (โดยหลักท่ัวไป) คือ (๑) สมถกัมมัฏฐาน กรรมฐานเพ่ือการ
ทำจิตใจให้สงบ เป็นอุบายสงบใจ การเจริญสมถะเป็นการบริกรรมโดยเพ่งอย่างใด
อย่างหน่ึงเป็นอารมณ์ จนสติมั่นคงมีจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว เพ่ือบรรเทาโลภะ 
โทสะ โมหะ,  วิธีฝึกอบรมเจริญจิตใจ (๒) วิปัสสนากัมมฏัฐาน กรรมฐานเพ่ือการให้
เกิดความรู้แจ้ง เป็นอุบายเรืองปัญญา หรือรูแ้จ้งตามความเป็นจริงของสังขาร ผู้เจริญ
วิปัสสนาพึงปฏิบัติให้ศีลบริสทุธ์ิมีจิตบริสุทธ์ิและมีความเหน็บริสุทธ์ิก่อน แล้วจึงศึกษา



 

๓๗๐ 
 

 

อารมณ์ของวิปัสสนา คือ สงัขารอันปัจจัยปรุ่งแต่ง หรือนามและรูป ได้แก่ขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ และอินทรีย์ ๒๒ เป็นต้น, วิธีฝึกอบรมเจริญปัญญา 

  กัมมัฏฐาน ๒ (โดยการปฏิบัติ) คือ (๑) สัพพัตถกกัมมัฏฐาน กรรมฐานที่พึง
ต้องการในท่ีท้ังปวง หรือพึงใช้เป็นฐานของการเจริญภาวนาทุกอย่าง, กรรมฐานท่ีเป็น
ประโยชน์ในทุกกรณี  (๒) ปาริหาริยกัมมฏัฐาน กรรมฐานที่จะต้องบริหารประจำตัว 
คือกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม ท่ีเลือกว่าเหมาะกับตน เช่นว่าตรงกับจริตแล้ว หรือ
กำหนดเอาเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือก้าวขึ้นสู่ผลท่ีสูงขึ้นไป 

  กัมมัฏฐาน ๔๐ ได้แก ่กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเร
ปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ อรูป ๔ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า เม่ือภิกษุเป็นผู้ต่ืน  อยู่อย่างมีสติ    มีสัมปชัญญะ    มี
จิตต้ังมั่น  เบิกบาน  ผ่องใส  และเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่กาลในกุศลธรรมท้ังหลาย  
ในการประกอบกัมมัฏฐานน้ันอยู่  พึงหวังได้ผลอย่าง  ๑ ใน  ๒ อย่าง  คือ  
อรหัตตผลในปจัจุบัน  หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จกัเป็นอนาคามี (ขุ.อิติ.(ไทย)
๒๕/๔๗/๓๙๗) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เป็นผู้ต่ืน  หมายถึงเป็นผู้มีความเพียรเป็น
เครื่องต่ืน  (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๗/๑๙๖) 

กัมมันตวิบัติ  : ความวิบัติแห่งการงาน; ๑ ในวิบัติ ๓ คือ ๑. กัมมันตวิบัติ  ความวิบัติแห่งการงาน ๒. 
อาชีววิบัติ  ความวิบัติแห่งอาชีพ ๓. ทิฏฐิวิบัติ  ความวิบัติแห่งทิฏฐิ ; บุคคลบางคนใน
โลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์    ฯลฯ    พูดเพ้อเจ้อ  น้ีเรียกว่า กัมมนัตวิบัติ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๑๒๐/๓๖๕) 

กัมมันตสัมปทา  : ความถึงพร้อมด้วยการงาน; ๑ ในสมัปทา ๓ คือ ๑. กัมมันตสัมปทา ความถึง
พร้อมด้วยการงาน  ๒. อาชีวสัมปทา  ความถึงพร้อมด้วยอาชีพ ๓. ทิฏฐิสัมปทา  
ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ; บุคคลบางคนในโลกน้ีเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์    ฯลฯ    
การพูดเพ้อเจ้อ    นี้เรียกว่า   กัมมันตสัมปทา (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๐/๓๖๖) 

กัมมันตสูตร  :   พระสูตรว่าด้วยความวิบัติแห่งการงาน ๑ ในวิบัติ ๓ คือ (๑) กัมมันตวิบัติ (๒) อาชีว
วิบัติ  (๓) ทิฏฐิวิบัติ และความถึงพร้อมด้วยการงาน ๑ ในสัมปทา ๓ คือ (๑) กัมมันต
สัมปทา (๒) อาชีวสัมปทา (๓) ทิฏฐิสัมปทา (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๐/๓๖๕) 

กัมมันตะ  : การงาน, การกระทำ  ; เมื่อสนธิกับคำว่า สัมมา เป็น สัมมากัมมันตะ แปลว่า กระทำ
ชอบ  ข้อ ๔ ในมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ (๑) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (๒)  สมัมาสังกัปปะ 
ดำริชอบ (๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ (๔) สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ (๕) 
สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพชอบ (๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ (๗) สมัมาสติ ระลึก
ชอบ (๘) สมัมาสมาธิ ต้ังจิตม่ันชอบ  แต่เม่ือต่อท้ายคำว่า มิจฉา เป็น มิจฉากัมมนัตะ 



 

๓๗๑ 
 

 

แปลว่า กระทำผิด ข้อ ๔ ในมิจฉัตตธรรม  (ธรรมท่ีผิด)  ๘  ได้แก ่  (๑)  มิจฉาทิฏฐ ิ
เห็นผิด  (๒) มิจฉาสังกัปปะ ดำริผิด  (๓) มิจฉาวาจา  เจรจาผิด (๔) มิจฉากัมมันตะ 
กระทำผิด (๕) มิจฉาอาชีวะ  เลี้ยงชีพผิด  (๖)  มจิฉาวายามะ  พยายามผิด (๗)  
มิจฉาสติ  ระลึกผิด (๘)  มิจฉาสมาธิ  ต้ังจิตม่ันผิด  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๐๗)
(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๔/๔๓๘) 

กัมมัสสกตาจิต  : ธรรมชาติท่ีรู้ หรือสภาพที่นึกคิด หรือความคิด ถึงภาวะที่สัตว์ท้ังหลายมีกรรมเป็น
ของตน คือ ทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัว  (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๙/๕๗๓) 

กัมมัสสกตาญาณ  :  ญาณที่เช่ือความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน,  เช่ือว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ  
จะต้องรับผิด เสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน  หมายถึงสัมมาทิฏฐิ (อภิ.วิ.(ไทย)  
๓๕/๗๙๓/๕๐๙) 

  ญาณหย่ังรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน, ญาณรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ  ตน  คอื  
ทำดีได้ดี  ทำช่ัวได้ช่ัว  (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๘/๔๔๐), จัดเป็นปัญญาที่ถูกต้องในระดับ
สามัญ (ยังไมเ่ป็นอธิปัญญา) และเป็นโลกิยสัมมาทิฏฐ ิ (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า 
สัมมาทิฏฐิ  ม ี  ๒  อย่าง  คือ  (๑)  โลกิยสัมมาทิฏฐ ิ  หมายถึงกัมมัสสกตาญาณ  
ญาณหย่ังรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน  และสัจจานุโลมิกญาณ  ญาณหย่ังรู้โดยสมควร
แก่การกำหนดรู้อริยสัจ  (๒)  โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ  หมายถึงปัญญาทีป่ระกอบด้วย
อริยมรรค และอริยผล ในท่ีนี้หมายถึงโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ (ม.มู.อ. (บาลี)  ๑/๘๙/
๒๐๙) 

  กัมมัสสกตญาณ ก็เขียน, กมัมัสสกตาปัญญา หรือ กัมมัสสกตปัญญา ก็เรียก  (ขุ.
ม.(ไทย)๒๙/๗๔/๒๒๔) 

  ปัญญา กิริยาท่ีรู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม    สัมมาทิฏฐิ
ซึ่งมีลักษณะว่า   “ทานทีใ่ห้แล้วมีผล   ยัญที่บูชาแล้วมีผล   การเซ่นสรวงมีผล  ผล
วิบากของกรรมท่ีทำดีทำช่ัวมีอยู่  โลกนี้มี  โลกหน้ามี   มารดามีคุณ   บิดามีคณุ  
สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีอยู่   สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกน้ีและโลกหน้า
ด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อ่ืนรู้แจ้งมีอยู่ในโลก”  นี้เรียกว่า  กัมมัสสกตาญาณ (อภิ.วิ.
(ไทย)๓๕/๗๙๓/๕๐๙) 

กัมมาภิสังขาร  : สภาพท่ีปรุงแต่งกรรม, ธรรมมีเจตนาเป็นประธานอันปรุงแต่งผลแห่งการกระทำ, 
เจตนาที่เป็นตัวการในการทำกรรม, เจตนาที่เป็นตัวการในการกระทำกรรม ดีก็ตาม 
ช่ัวก็ตาม  (ขุ.ส.ุ(ไทย)๒๕/๑๑๒๒/๗๗๑, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๘๓/๒๙๓, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๘๔/
๒๙๖) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า กัมมาภิสังขาร อภิสังขารคือชาติ  หมายถึงอภิ
สังขารอันเป็นปัจจัยแห่งขันธ์ท่ีเกิดในภพใหม่  เพราะเกิดและท่องเที่ยวไปในชาติต่าง 



 

๓๗๒ 
 

 

ๆ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๔๕/๒๒), คำว่า กัมมาภิสังขาร ในที่น้ีหมายถึงอภิสังขารที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อบุญคือเป็นบาป  สภาพท่ีปรุงแต่งกรรมฝ่ายช่ัว ได้แก่ อกุศลเจตนา
ท้ังหลาย เรียกว่า  อปุญญาภิสังขาร (ขุ.จู.อ. (บาลี)๘๓/๖๗), คำว่า กัมมาภิสังขาร ใน
ท่ีนี้หมายถึง  อภิสังขารที่เป็นบุญ  สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี  ได้แก่กุศลเจตนาที่
เป็นกามาวจรและรูปาวจร (ขุ.จู.อ. (บาลี)  ๘๓/๖๘), คำว่า กัมมาภิสังขาร ในที่นี้
หมายถึงอาเนญชาภิสังขาร  สภาพท่ีปรุงแต่งภพอันมั่นคง  ไม่หว่ันไหว  ได้แก่กุศล
เจตนาที่เป็นอรูปาวจร  ๔ หมายถึงภาวะจิตที่มั่นคงแน่วแน่ด้วยสมาธิแห่งจตุตถฌาน  
(ขุ.จู.อ. (บาลี) ๘๔/๖๙)  

กัมมาสทัมมะ, กัมมาสธัมมะ: ช่ือนิคมของชาวกุรุ  ต้ังอยู่ในแคว้นกุร ุ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุรุ
ชนบท พระผูม้ีพระภาคทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรแก่ชาวนิคมน้ีเป็นครั้งแรก ชาว
นิคมน้ีจึงมีความสนใจในการเจริญสติปัฏฐานอย่างมาก แม้พวกทาส กรรมการ และ
บริวารชนก็พูดกันแต่เรื่องสติปัฏฐาน  นอกจากน้ี พระพุทธองค์ยังทรงแสดง
อาเนญชสัปปายสูตรแก่ชาวนิคมน้ีด้วย  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๕/๕๗, ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๗๒/๓๐, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๐๕/๑๐๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๗/๒๔๕), ม.อุ. (ไทย)๑๔/
๖๖/๗๒) (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๖/๑๒๙, สํ.ม. (ไทย)๑๙/๓๖๗/๒๑๐-๒๑๑, อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๓๕๕-๓๘๙/๓๐๖-๓๒๗) 

กัลบก  : ช่างตัดผม ช่างโกนผม ช่างแต่งผม ช่างโกนหนวด ช่างแต่งหนวด ช่างแต่งกาย  ; 
จัดเป็นศิลปวิทยาช้ันต่ำ ในศิลปวิทยา  ๒  อย่าง  คือ  (๑) ศิลปวิทยาช้ันต่ำ (๒)  
ศิลปวิทยาช้ันสูง :  ศิลปวิทยาช้ันต่ำ   ได้แก่   วิชาช่างจักสาน    วิชาช่างหม้อ  วิชา
ช่างหูก วิชาช่างหนัง  วิชาช่างกัลบก  อีกอย่างหน่ึง   ศิลปวิทยาท่ีเขาเย้ยหยัน  
เหยียดหยาม  เกลียดชัง  ดูหมิ่น  ไม่นับถอืกันในท้องถิ่นน้ัน ๆ  น้ีจัดเป็นศิลปวิทยา
ช้ันต่ำ  : ศิลปวิทยาช้ันสูง  ได้แก่  วิชานับ  วิชาคำนวณ  วิชาเขียน  อีกอย่างหน่ึง  
ศิลปวิทยาที่เขาไม่เย้ยหยัน  ไม่เหยียดหยาม  ไม่เกลียดชัง  ไม่ดูหมิ่น  นับถือกันใน
ท้องถิ่นน้ัน  ๆ  น้ีจัดเป็นศิลปวิทยาช้ันสูง (วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๕/๒๐๓-๒๐๔, วิ.มหา. 
(ไทย)๕/๓๐๓/๑๓๗, ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๓/๕๒, ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๕/๕๓, ที.สี.(ไทย)๙/
๑๘๒/๖๐, ที.สี.(ไทย)๙/๕๐๔/๒๒๒, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๗๓/๑๖๒)) 

กัลยาณธรรม  : ธรรมอันดี, ธรรมดีงาม, ธรรมของกัลยาณชน คือ ๑. เบญจศีล ได้แก ่(๑) เว้นจากฆา่
สัตว์ (๒) เว้นจากลักทรัพย์ (๓) เว้นจากประพฤติผิดในกาม (๔) เว้นจากพูดเท็จ (๕) 
เว้นจากการด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท ๒.เบญจธรรม 
ได้แก่ (๑) ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนและความสงสารคิดช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้น
ทุกข์ (๒) เลีย้งชีพในทางสุจริต (๓) การสำรวมในกาม (๔) พูดคำจริง (๕) มี



 

๓๗๓ 
 

 

สติสัมปชัญญะ  ;  ภิกษุผู้มีกัลยาณธรรม หมายถึงมีโพธิปักขิยธรรม ธรรมอันเป็น
ฝักฝ่ายแห่งธรรมเคร่ืองตรัสรู ้ ๓๗ ประการ ได้แก่  (๑)  สติปัฏฐาน  ๔  (๒)  
สัมมัปปธาน  ๔  (๓)  อิทธิบาท  ๔ (๔) อินทรีย์  ๕  (๕)  พละ  ๕  (๖)  โพชฌงค์  ๗  
(๗)  มรรคมีองค์  ๘  (ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๒/๕๕/๕๒) (องฺ.ทสก.ฏีกา  ๓/๑๑๓-๑๑๖/
๔๓๘) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๑๙/๓๕๒, ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๒๐/๓๕๔, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๘/
๓๔๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๘/๓๔๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๒/๓๘๙, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๑/
๔๓๐, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๕๕/๓๗๒, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๘/๑๔๑, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๑๙/
๕๒๘, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๔๙/๙๓, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๓/๑๕๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๓๕/๕๖, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๓/๘๘, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑๑/๓๓๒, องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๕๘/๑๐๗, ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๕๕๑/๒๕๖, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๐/๕๙๖, ขุ.ชา.
(ไทย)๒๗/๔๑/๗๔, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๙/๖๐๒, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๒๑/๒๓๓, ขุ.ชา.
(ไทย)๒๘/๓๔๖/๒๓๖, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๔๘/๒๓๗, ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๘/๗๕๙, ข.ุ
จริยา.(ไทย)๓๓/๗๐/๗๕๔) 

กัลยาณธัมมชาดก  : ชาดกว่าด้วยผู้มีกัลยาณธรรม ; ในชาดกนี้กล่าวถึงเศรษฐีโพธิสัตว์ทูลขอพระ
บรมราชานุญาตบวชว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จอมชน  เมื่อใด บุคคลได้รับสมญาว่า   ผูมี้
กัลยาณธรรมในโลก เมื่อน้ัน นรชนผู้มปัีญญาไม่ควรทำตนให้เสื่อมจากสมญาน้ัน 
ธรรมดาสัตบุรุษถือเอาสมญานั้นเป็นธุระสำคัญแม้ด้วยหิริ  สมญาว่าผู้มีกัลยาณธรรม
ในโลก ข้าพระองค์ได้รับแล้วในวันนี้ ข้าพระองค์พิจารณาถึงสมญาน้ันอยู่จักขอบวช
ในวันน้ี เพราะข้าพระองค์ไม่มีความพอใจในการบริโภคกามคุณในโลกน้ี (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๔๑/๗๔) 

กัลยาณปุถุชน  : คนธรรมดาท่ีมีความประพฤติดี, ปุถุชนผู้มีคุณธรรมสูง(พจนานุกรมพุทธศาสน์)  ;  ๑ 
ในปุถุชน  คนที่ยังมีกิเลสหนา  ๒  ประเภท  คือ  (๑)  อันธปุถุชน  คนที่ไม่ได้รับ
การศึกษาอบรมทางจิต  (๒) กัลยาณปุถุชน  คนที่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตแล้ว  
(ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๒/๒๒, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๗/๕๘-๕๙)    วิ.ป.(ไทย)๘/๒/๕, วิ.ป.
(ไทย)๘/๘/๑๒, วิ.ป.(ไทย)๘/๒๒/๒๕, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๘/๒๗๖, ข.ุม.(ไทย)๒๙/
๒๑๐/๖๑๖) 

กัลยาณมิตตตา  : ความเป็นผู้มีกัลยาณมติร(มิตรดี), ความเป็นผู้มีมิตรดี, ความมีเพ่ือนเป็นคนดี, การ
คบค้าสมาคมกบัคนดี ; ข้อ ๓ ในทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง ได้แก่ 
(๑) อุฏฐานสัมปทา  ความถงึพร้อมด้วยความหมั่น  (๒)  อารักขสัมปทา   ความถึง
พร้อมด้วยการรักษา (๓)  กัลยาณมิตตตา  ความเป็นผู้มีมติรดี  (๔)  สมชีวิตา  ความ
เป็นอยู่เหมาะสม (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๔/๓๔๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๕/๓๔๔) ;  



 

๓๗๔ 
 

 

กุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสม  เจรจา  สนทนากับคนในหมู่บ้านหรอืในนิคมท่ีตน
อาศัยอยู่  จะเป็นคหบดี  บุตรคหบดี  คนหนุ่มผู้เคร่งศีล  หรือคนแก่ผูเ้คร่งศีลก็ตาม    
ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา  ถึงพร้อมด้วยศีล  ถึงพร้อมด้วยจาคะ และถึงพร้อมด้วยปัญญา  
คอยศึกษาสัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควร คอยศึกษาสีล
สัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควร   คอยศึกษาจาคสัมปทาของท่านผู้ถึง
พร้อมด้วยจาคะตามสมควร   และคอยศกึษาปัญญาสมัปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วย
ปัญญาตามสมควร  น้ีเรียกว่า  กัลยาณมิตตตา ; ๑ ในธรรมหมวดละ ๒ (สังคีติหมวด 
๒) ได้แก ่(๑) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่าย ๒. กัลยาณมิตตตา   ความมกีัลยาณมิตร 
(ดูเทียบ องฺ.ทุก.  (ไทย)  ๒๐/๙๖/๑๐๘), องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๔/๓๔๑, ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๔/๒๕๓) 

กัลยาณมิตตสตูร   : พระสูตรว่าด้วยกัลยาณมิตร  ;  ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัส
เปรียบเทียบดวงอาทิตย์อุทัยกับกัลยาณมิตรไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย เม่ือดวงอาทิตย์กำลัง
จะอุทัยย่อมมแีสงอรุณขึ้นมาก่อน   เป็นบุพนิมิต   ฉันใด   กลัยาณมติตตา   (ความ
เป็นผู้มีมิตรดี)  ก็เป็นตัวนำ  เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์  ๘  
ฉันนั้น (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๙/๔๓, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๖/๔๕) ; นอกจากนี้พระพุทธองค์ยัง
ตรัสยกย่องกัลยาณมิตตตาไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันเป็นเอก  มีอุปการะมากเพ่ือ
ความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมอีงค์  ๘  ธรรมอันเป็นเอก  คืออะไร คือ  กลัยาณมิตตตา 
(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๖๓/๔๘, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๗๐/๕๐, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๗๗/๕๓, สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๘๔/๕๕)   

กัลยาณมิตร  : มิตรดี, สหายท่ีดี, เพ่ือนท่ีดี, มิตรผู้มีคณุอันบัณฑิตพึงนับ องค์แห่งมิตร สูตรท่ี ๑  คือ 
(๑)  ทุทฺทท ํ ททาติ ให้สิ่งท่ีให้ได้ยาก  (๒)  ทุกฺกรํ กโรติ  ทำสิ่งที่ทำได้ยาก  (๓)  
ทุกฺขม ํ ขมติ  อดทนถ้อยคำท่ีอดทนได้ยาก (๔)  คุยฺหมสฺส อาวิกโรติ  เปิดเผย
ความลับแก่เพ่ือน  (๕)  คุยฺหมสฺส ปริคูหติ  ปิดความลับของเพื่อน  (๖)  อาปทาสุ น 
ชหติ  ไมท่อดทิ้งในยามวิบัติ (๗)  ขีเณน นาติมญฺญติ  เมื่อเพ่ือนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดู
หมิ่น (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓๖/๕๖,องฺ.สตฺตก.(บาลี)๒๓/๓๖/๒๘) 

   องค์แห่งมิตร สูตรท่ี ๒ เรยีกว่า กัลยาณมิตรธรรม ธรรมคือคุณสมบัติของ
กัลยาณมิตร  ๗ ประการ คือ (๑) ปิโย เป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจ (๒) ครุ เป็นท่ีเคารพ (๓) 
ภาวนีโย เป็นท่ียกย่อง (๔) วตฺตา เป็นนักพูด (๕) วจนกฺขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ 
(๖) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา เป็นผู้พูดถ้อยคำลึกซึ้งได้ (๗) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนำ
ในอฐานะ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓๗/๕๗, องฺ.สตฺตก.(บาลี)๒๓/๓๗/๒๙) 
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   (ฎีกาอธิบายว่า คำว่า เป็นท่ีรกัเป็นท่ีพอใจ หมายถึงมีลักษณะแห่งกัลยาณมิตร  
๘  ประการ  คือ  (๑)  มีศรทัธา  คือ  เช่ือการตรัสรู้ของพระตถาคต  เช่ือกรรมและ
ผลของกรรม  (๒)  มีศลี  คือ  เป็นที่รัก  เป็นที่เคารพ  เป็นท่ีนับถือของสัตว์ท้ังหลาย  
(๓)  มสีุตะ  คือ  กล่าวถ้อยคำท่ีลึกซึ้งทีส่มัปยุตด้วยสัจจะและปฏิจจสมุปบาท  (๔)  
มีจาคะ  คือ ปรารถนาน้อย  สันโดษ  ชอบสงัด  ไม่คลุกคลีด้วยหมู ่  (๕)  มีความ
เพียร  คือ  ปรารภความเพียรในการปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่ตนและเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน  (๖)  
มีสติ  คือ  มีสติต้ังม่ัน  (๗)  มีสมาธิ  คือ  มีจิตต้ังมั่นไม่ฟุ้งซ่าน (๘)  มีปญัญา  คือ  รู้
อย่างไม่วิปริต ใช้สติพิจารณาคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม  รู้สิ่งท่ีเกื้อกูลและสิ่ง
ไม่เกื้อกูลแห่งสัตว์ท้ังหลายด้วยปัญญาตามความเป็นจริง  มีจิตเป็นหน่ึงในอารมณ์น้ัน
ด้วยสมาธิ  เว้นสิ่งท่ีไม่เกื้อกูล  ประกอบสิง่ท่ีเกื้อกูลด้วยความเพียร  (องฺ.สตฺตก.ฏีกา 
(บาลี) ๓/๓๗-๔๓/๒๐๓) 

   คำว่า เป็นนักพูด  อรรถกถาจารย์อธิบายว่า หมายถึงเป็นผู้ฉลาดในการใช้
คำพูด 

   คำว่า อดทนต่อถ้อยคำ  หมายถึงปฏิบัติตามโอวาทท่ีท่านให้แล้ว 
  คำว่า ถ้อยคำลึกซึ้ง  หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับฌาน  วิปัสสนา  มรรค  ผล  และ

นิพพาน   
   คำว่า ไม่ชักนำในอฐานะ  หมายถึงป้องกันไม่ให้ทำในส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์

เกื้อกูล มีคติเป็นทุกข์  แต่ชักชวนให้ทำสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เกื้อกูล มีคติเป็นสุข (องฺ.สตฺ
ตก.อ. (บาลี)  ๓/๓๗/๑๗๙  ดูเทียบ องฺ.สตฺตก.ฏีกา  ๓/๓๗/๒๐๓) 

   มิตรท่ีดี คือมิตรมีใจดี (มิตรแท้) มี ๔ อย่าง คือ (๑) มิตรมีอุปการะ (๒) มิตรร่วม
สุขร่วมทุกข์ (๓) มิตรแนะนำประโยชน์ (๔) มิตรมคีวามรักใคร ่

    มิตรมีอุปการะ มีลักษณะ ๔ อย่าง คือ (๑) ป้องกันเพ่ือนผู้ประมาทแลว้ (๒)  
ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพ่ือนผู้ประมาทแล้ว (๓)  เม่ือมีภัยก็เป็นท่ีพ่ึงพำนักได้ (๔)  
เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้น  ก็ช่วยโภคทรัพย์ให้   ๒   เท่าของทรัพย์ท่ีต้องการในกิจน้ัน 

   มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์มีลกัษณะ ๔ อย่าง คือ (๑) บอกความลับแก่เพ่ือน (๒) 
ปิดความลับของเพ่ือน (๓) ไม่ละท้ิงในยามอันตราย (๔) แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพ่ือ
ประโยชน์ชองเพ่ือนได้ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๒/๒๑๐) 

    มิตรแนะนำประโยชน์ มีลักษณะ ๔ อย่าง คือ (๑) ห้ามมิให้ทำความช่ัว (๒) 
แนะนำให้ต้ังอยู่ในความดี (๓) ให้ฟังสิ่งท่ียังไม่เคยฟัง (๔) บอกทางสวรรค์ให้ 

  มิตรมีความรักใคร่ มีลักษณะ ๔ อย่าง คือ (๑) ไม่พอใจความเสื่อมของเพ่ือน (๒) 
พอใจความเจริญของเพ่ือน (๓) ห้ามปรามคนที่นินทาเพ่ือน (๔) สนับสนุนคนที่
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สรรเสริญเพ่ือน (ที.ปา(ไทย)๑๑/๒๖๐-๒๖๔/๒๐๙-๒๑๐), (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๓/
๑๙๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๑/๒๐๗, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๙/๔๓, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๖๓/๔๘, สํ.
ม.(ไทย)๑๙/๒๒๙/๑๕๙, องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๙๕/๑๖, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๖/๑๐๘,  
องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๒๖/๒๐๖, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๙/๕๘๘,  องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/
๓๔/๕๓, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓๕/๕๔, ๒๓/๕๖/๑๐๗, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๔/๗๓/
๑๖๑, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๒/๑๘๒, ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๘๙/๔๖๐, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๘/
๕๕๓, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๒๑๓/๕๙๐, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๒๔๙/๓๗๙, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/
๑๐๓๗/๕๐๙, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๕๓/๒๓๗, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๗๘/๖๐๘, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/
๑๙๑/๑๑๕, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๖๘/๓๒๗) 

กัลยาณสลีสูตร  : พระสูตรว่าด้วยผู้มีศีลงาม ธรรมงาม และปัญญางาม 
  ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้มีศีลงาม คอื เป็นผู้มีศีล  สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์    

เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่  มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย  สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้มีธรรมงาม  คือ เป็นผู้หม่ันประกอบความ
เพียรติดต่อกันด้วยการเจริญโพธิปักขิยธรรม  ๓๗  ประการอยู่เสมอ ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้
มีปัญญางาม คือ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ    เพราะอา
สวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเอง  เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน(ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๙๗/๔๗๑) 

กัลยาณสิูตร  : พระสูตรว่าด้วยนางงาม  พระสูตรนี้  พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายขณะ
ประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตกรุงสาวัตถี ว่า  
ภิกษุทั้งหลาย   ลาภ   สักการะ   และความสรรเสริญ  เป็นสิ่งทารุณ  เผ็ดร้อน  
หยาบคาย   เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  ซึ่งไม่มีธรรมอ่ืนย่ิง
กว่า   มาตุคามคนเดียวไม่สามารถครอบงำจิตของภิกษุรูปหน่ึงได้  แต่ลาภสักการะ
และความสรรเสริญสามารถครอบงำจิตของภิกษุได้  ฯลฯ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๗๑/
๒๗๖) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ลาภ  หมายถึงปัจจัย  ๔  (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๕๗/
๒๒๘) คำว่า สกัการะ หมายถึงลาภท่ีเกิดจากการทำงาน  เกิดจากปัจจัย  ๔  นั้น (สํ.
นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๕๗/๒๒๘) คำว่า ความสรรเสริญ หมายถึงเสียงยกย่องชมเชย  (สํ.
นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๕๗/๒๒๘) 

กัลลวาลมุตตคาม  : ช่ือหมู่บ้านแห่งหน่ึง ในแคว้นมคธ เป็นสถานท่ีท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสจปลาย
มานสูตร พระสูตรว่าด้วยอุบายแก้ความง่วง ๗ อย่าง แก่พระมหาโมคคัลลานเถระ 
คือ (๑) เมื่อมีสญัญาอยู่อย่างไร   ความง่วงนั้น   ย่อมครอบงำได้   อย่าได้มนสิการถึง
สัญญาน้ัน  อย่าได้ทำสัญญาน้ันให้มาก  (๒)  พึงตรึกตรองพิจารณาธรรมตามที่ได้
สดับมา   ได้เล่าเรียนมา   (๓) พึงสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมา  ได้เลา่เรียนมาโดย
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พิสดาร  (๔) พึงยอนช่องหูท้ัง  ๒  ข้าง ใช้มือบีบนวดตัว (๕) พึงลุกขึน้ยืน  ใช้น้ำลูบ
ตา เหลียวดูทิศท้ังหลาย   แหงนดูดาวนักษัตร (๖) พึงมนสิการถึงอาโลกสัญญา(ความ
กำหนดหมายแสงสว่าง)  ต้ังสญัญาว่าเป็นกลางวันไว้  คือกลางวันอย่างไร  กลางคืนก็
อย่างนั้น    กลางคืนอย่างไร  กลางวันก็อย่างน้ัน  มีใจเปิดเผย  ไมมี่อะไรหุ้มห่อ  ทำ
จิตให้โปร่งใส (๗) พึงอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมา  สำรวม
อินทรีย์ภายใน  มีใจไม่คิดไปภายนอก (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๑/๑๑๖) 

กัลลิตมูลกอารัมมณสุตตาทฉิักกะ  :  ว่าด้วยพระสูตร ๖ สูตร มีกลัลิตมลูกอารัมมณสตูรเป็นต้น; เรื่อง
เกิดขึ้นท่ีเมืองสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน มี ๔ 
จำพวก คือ ๑. บุคคลผู้ได้ฌานบางคน เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ แต่ไม่ฉลาด
ในอารมณ์ในสมาธิ  ๒. บุคคลผู้ได้ฌานบางคน เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ    แต่
ไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ  ๓. บุคคลผู้ได้ฌานบางคน เป็นผู้ไมฉ่ลาดในความ
พร้อมในสมาธิ และไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ ๔.บุคคลผู้ได้ฌานบางคน    เป็นผู้
ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ และฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ  ในบุคคล ๔  จำพวกน้ัน   
บุคคลผู้ได้ฌานท่ีฉลาดในการเข้าสมาธิและทำสปัปายะในสมาธิ  เป็นผู้เลิศ  ประเสริฐ  
เป็นประธาน  สูงสุด   และย่ิงใหญ่ท่ีสุด  (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖๙๖-๗๐๑/๔๐๒) 

กัสสกวัตถุ  : เรื่องชาวนา  ; พระผู้มีพระภาคตรัสกับชาวนาคนหนึ่งว่า บุคคลทำกรรมใดแล้ว ย่อม
เดือดร้อนใจในภายหลัง  ร้องไห้น้ำตานองหน้า   เสวยผลกรรมอยู่  กรรมนั้นช่ือว่า   
เป็นกรรมไม่ดี (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๖๗/๔๘) 

กัสสกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นชาวนา  ;  เรื่องเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถี  ขณะที่พระผู้
มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อมารผู้มีบาปเห็นดังนั้น จึงคิดจะไปเข้า
เฝ้าพระผู้มีพระภาค แต่เมื่อต้องการจะลวงบริษัทให้หลงเข้าใจผิด จึงแปลงกายเป็น
ชาวนาแบกไถใหญ่  ถือประตักด้ามยาว  ผมรกรุงรัง  นุ่งผ้าเน้ือหยาบ  เท้าเป้ือน
โคลน  เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  แล้วกราบทูลเรื่องอายตนะภายในคือ  ตา  หู   
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ว่าเป็นของของตน   จะหนีไปไหนพ้น  พระผู้มีพระภาคจึงตรัส
ว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  เป็นของของท่าน  แต่ท่ีใดไม่มตีา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ที่
น้ันก็ไม่ใช่ทางดำเนินของท่าน (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๕/๑๙๖) 

กัสสปการาม  : อารามท่ีกัสสปเศรษฐีให้สร้าง อยู่ไม่ไกลจากเมืองราชคฤห์ เป็นอารามที่พระอัสสชิพัก
อาศยัขณะท่ีอาพาธหนัก  ขณะนั้น พระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน กลันท
กนิวาปสถาน (สถานที่ให้เหย่ือกระแต) ใกลเ้มืองราชคฤห์  พระอัสสชิได้วานให้ภิกษุผู้
อุปัฏฐากไปเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องที่ตนอาพาธหนัก ด้วยมีความประสงค์จะให้พระองค์



 

๓๗๘ 
 

 

เสด็จมาเย่ียม พระผู้มีพระภาคจึงเสด็จไปตรัสถามอาการแล้วตรัสถึงความไม่เที่ยงของ
ขันธ์ ๕ (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๗/๑๖๓) 

กัสสปคุณาชีวก  : ชีเปลือยคนหนึ่งช่ือว่าคุณะ  กัสสปโคตร ชาวโลกยอมรับว่าเป็นนักปราชญ์อยู่ใน
มฤคทายวัน  เป็นพหูสูต    พูดจาไพเราะ  เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ  ผู้ท่ีพระเจ้าวิเทหะ
พระนามว่าอังคติเสด็จเข้าไปหาเพ่ือให้กำจัดความสงสัย โดยตรัสถามว่า ท่านกัสสปะ  
นรชนพึงประพฤติธรรม ในบดิาและมารดาอย่างไร ประพฤติธรรมในอาจารย์อย่างไร 
ประพฤติธรรมในบุตรภรรยาอย่างไร ประพฤติธรรมในวุฑฒบุคคลอย่างไร ประพฤติ
ธรรมในสมณะและพราหมณ์อย่างไร ประพฤติธรรมในพลนิกาย(กองกำลัง)อย่างไร 
และประพฤติธรรมในชาวชนบทอย่างไร  ชนท้ังหลายประพฤติธรรมกันอย่างไร เมื่อ
จากโลกนี้แล้วจึงไปสู่สุคติ  ส่วนคนบางพวกไม่ดำรงอยู่ในธรรม   ทำไมจึงตกนรก   
คุณาชีวกกัสสปโคตรจึงกราบทูลว่า  ผลดีผลช่ัวแห่งธรรมท่ีประพฤติแล้วไม่มี โลกอ่ืน
ไม่มี ใครเล่าทีจ่ากโลกอ่ืนมาสู่โลกน้ี  ปู่ย่าตายายก็ไม่มี แลว้มารดาบิดาจะมีได้อย่างไร  
ช่ือว่าอาจารย์ไม่มี  ใครกันเล่าจักฝึกคนท่ียังไม่ฝึก  สัตว์ท้ังหลายเป็นผู้ทัดเทียมกัน
หมด  ผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญไม่มี กำลังหรอืความเพียรไม่มี  บุรุษผู้มี
ความขยันหมัน่เพียรจะได้รับผลแต่ที่ไหน  สัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดตามกันมาเหมือนเรือ
พ่วงตามเรือไป  สัตว์ย่อมได้สิง่ที่ควรจะได้  ในข้อนั้น  ผลทานจะมีแต่ท่ีไหน  ผลทาน
ไม่มี  เขาไมมี่อำนาจ  ไม่มีความเพียร  พวกคนโง่บัญญัติทาน   พวกคนฉลาดรับทาน  
พวกคนโง่ถือว่าตนฉลาด  เป็นผู้ไร้อำนาจ  ย่อมให้ทานแกพ่วกนักปราชญ์  รูปกายอัน
เป็นที่รวม  ๗  ประการนี้  คอื  (๑) ดิน   (๒) น้ำ   (๓) ไฟ  (๔) ลม  (๕)   สขุ   (๖)  
ทุกข์   (๗)  ชีวิต    เป็นของที่แน่นอน  ไมดั่บสูญ  ไม่กำเริบ  ผู้ฆ่า   ผู้ทำลาย   หรือ
ใคร ๆ   ท่ีถกูฆ่าก็ไม่มี   ศัสตราทั้งหลายสอดแทรกเขา้ไป  ในระหว่างรูปกาย  ๗  
ประการนี้   ผู้ใดตัดศีรษะของผู้อ่ืนด้วยดาบที่ลับแล้ว  ผู้นั้นไม่ช่ือว่าตัดรูปกาย
เหล่าน้ัน   ในการทำเช่นน้ัน    ผลบาปจะมีแต่ท่ีไหน  สตัว์ทุกจำพวกท่องเท่ียวอยู่ใน
วัฏสงสารตลอด ๘๔  มหากัป  ย่อมบรสิุทธ์ิได้เอง   เม่ือยังไม่ถึงเวลานั้น  แม้จะ
สำรวมดีแล้วกบ็ริสุทธ์ิไม่ได้  เม่ือยังไม่ถึงเวลาน้ัน  แม้จะประพฤติความดีมากมายก็
บริสุทธ์ิไม่ได้  แม้ถ้าทำบาปไว้มากมายก็ไม่ล่วงพ้นขณะน้ันไปได้  ฯลฯ (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๘/๑๑๖๙/๓๖๕,๑๑๘๓-๑๑๙๗/๓๖๗-๓๖๙, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๒๐๓/๓๗๐, ขุ.ชา.
(ไทย)๒๘/๑๒๑๓/๓๗๑, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๒๕๓/๓๗๖) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า 
เขาไม่มีอำนาจ  ไม่มีความเพียร  หมายถึงเมื่อผลทานไม่มอีย่างน้ี  ใครคนใดคนหน่ึง
ซึ่งเป็นคนโง่ก็ยังให้ทานอยู่  แต่เขาไม่มีอำนาจ  ไม่มีความเพียร  โดยสรุปอาชีวก



 

๓๗๙ 
 

 

กราบทูลช้ีแจงว่า  คนผู้นั้นไม่เช่ือว่าให้ทานด้วยอำนาจ  ด้วยกำลังของตน  แต่สำคญั
ว่า  ผลทานมจึีงให้ทาน  เพราะเช่ือคนโง่พวกอ่ืน  (ขุ.ชา.อ. (บาลี)๑๐/๑๑๙๐/๑๓๙),  

กัสสปโคตตสตูร  : พระสูตรว่าด้วยพระกัสสปโคตร  ท่านพระกัสสปโคตรอยู่ ณ ราวป่าแห่งหน่ึง 
แคว้นโกศล ได้กล่าวสอนนายพรานเนื้อคนหนึ่ง เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้น มี
ความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่าน หวังจะให้ท่านสลดใจ จึงกล่าวคาถามีใจความว่า  
ภิกษุผู้กล่าวสอนนายพรานเน้ือ   ผู้เที่ยวไปตามซอกเขา   มีปัญญาน้อย  ประดุจคน
เขลา   ไม่รู้เหตุผลว่าอะไรควรไม่ควร   นายพรานเน้ือเป็นคนโง่  ถึงฟังธรรมอยู่ก็ไม่
เข้าใจ   ถึงมปีระทีปสว่างอยู่ก็ไม่เห็น  เมือ่ท่านกล่าวธรรมอยู่ก็ไม่รู้เน้ือความ  ถึงแม้
ท่านจะถือประทีปอันสว่างต้ัง  ๑๐  ดวง  เขาก็จักไม่เห็นรูป  เพราะเขาไม่มีจักษ ุ 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๓/๓๒๕) 

กัสสปโคตร,พระ  :  1.พระเถระรูปหน่ึงอยู่ประจำในอาวาสแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านช่ือวาสภคาม แคว้นกา
สี  เช่ียวชาญงานก่อสร้าง  ต้ังใจว่า ขอให้ภิกษุผู้มีศีลเป็นท่ีรักที่ยังไมม่าพึงมา ท่ีมา
แล้วพึงอยู่ผาสุก และขอให้อารามน้ีเจริญรุ่งเรือง ต่อมามีภิกษุหลายรูปเท่ียวจาริก
มาถึงวาสภคาม ท่านเห็นแต่ไกล จึงปูอาสนะ ต้ังน้ำล้างเท้า ต่ังรองเท้า กระเบื้องเช็ด
เท้า ลุกไปรับบาตรจีวร นิมนต์ให้ฉันน้ำ เตรียมน้ำสำหรับสรง จัดแจงภัตตาหารถวาย 
จึงได้รับคำชมว่า พระเถระรูปน้ีดีเหลือเกิน จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ จึงพา
กันพำนักอยู่ในวาสภคาม  

  ต่อมาท่านคิดว่า พระเหล่านี้พักอยู่กันอย่างสบาย ไม่มีความลำบาก พวกท่ีไม่มี
ความชำนาญทางโคจร  ก็ชำนาญแล้ว การทำความขวนขวาย(จัดแจง)ในตระกูลคน
อ่ืนไปจนตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และคนเหล่าน้ันก็จะพากันขออยู่ร่ำไป ไม่
รู้จักคำว่าพอ  จึงเลิกดูแลปรนนิบัติ  ภิกษุเหล่าน้ันจึงลงอุกเขปนียกรรมปรับอาบัติ
ท่านในฐานที่ไม่ปรนนิบัติดูแล 

  ท่านจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ริมฝั่งสระโบกขรณีช่ือคัคครา เมืองจัม
ปา กราบทูลเรื่องให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า  การกระทำเช่นนั้นไม่เป็น
อาบัติ เธอไมต้่องอาบัติ ไม่ถูกลงอุกเขปนียกรรม  แลว้ให้กลับไปอยู่ในวาสภคาม
ตามเดิม 

  ต่อมาพระเหล่าน้ันสำนึกผิดว่าพวกตนได้กระทำความผิด ปรับอาบัติภิกษุผู้บริสุทธ์ิ 
หาความผิดมิได้ พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแสดงโทษท่ีล่วงเกินและสารภาพ
ความผิด พระพุทธเจ้าทรงตำหนิ และรับสัง่ว่า ภิกษุผู้บริสุทธ์ิไม่มีอาบัติ สงฆ์ไม่พึงลง
อุกเขปนียกรรม เพราะเรื่องไม่สมควร เพราะเหตุไม่สมควร สงฆ์หมู่ใดลงอุกเขปนียก
รรม ต้องอาบัติทุกกฎ (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๘๐/๒๖๐, วิ.ม.(ไทย)๕/๓๘๐/๒๖๑) (อรรถกถา



 

๓๘๐ 
 

 

อธิบายว่า คำว่า ทางโคจร  หมายถึงหนทางท่ีจะไปบิณฑบาต  สถานที่เที่ยวไปเพ่ือ
ก้อนข้าว  (วิ.อ. (บาลี)  ๓/๓๕๗/๓๙๓) 

  2.ท่านพระกัสสปโคตรอยู่ ณ ราวป่าแห่งหน่ึง แคว้นโกศล ได้กล่าวสอนนายพราน
เน้ือคนหน่ึง เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่าน้ัน มีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่าน หวังจะ
ให้ท่านสลดใจ จึงกล่าวคาถามีใจความว่า  ภิกษุผู้กล่าวสอนนายพรานเน้ือ   ผู้เที่ยว
ไปตามซอกเขา   มีปัญญาน้อย  ประดุจคนเขลา   ไม่รูเ้หตุผลว่าอะไรควรไม่ควร   
นายพรานเน้ือเป็นคนโง่  ถึงฟังธรรมอยู่ก็ไม่เข้าใจ   ถงึมีประทีปสว่างอยู่ก็ไม่เห็น  
เมื่อท่านกล่าวธรรมอยู่ก็ไม่รู้เนื้อความ  ถึงแม้ท่านจะถือประทีปอันสว่างต้ัง  ๑๐  ดวง  
เขาก็จักไม่เห็นรูป  เพราะเขาไม่มีจักษุ  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๓/๓๒๕) 

  3. พระเถระรูปหน่ึง เป็นเจ้าอาวาสอยู่ท่ีตำบลปังกธา แคว้นโกศล ได้ทราบว่า
พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึง พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ และแสดงธรรมอันปฏิสังยุตด้วย
สิกขาบท ก็เกดิความไม่พอใจว่า สมณะน้ีขดัเกลาย่ิงนัก เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จหลีกไป
ได้ไม่นาน ก็เกิดความเดือดร้อนใจในสิ่งที่ตนกระทำ ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ แสดงความผิดของตน ในฐานท่ีนึกล่วงเกินเพราะความโง่เขลา งมงาย 
ไม่ฉลาด พรอ้มทั้งกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงยกโทษให้  (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๒/
๓๒๑) 

กัสสปเถรคาถา  : 1.ว่าด้วยภาษิตของมารดากล่าวกับพระกัสสปเถระ: โยมมารดาของท่าน
พระกัสสปเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่า ลูกเอ๋ย ในทิศใด ๆ อาหารหาง่าย ไร้โรคและ
ปราศจากภัย จงไปในทิศน้ัน ๆ เถิด ขอเจา้อย่าได้ประสบความเศร้าโศกเลย (ขุ.เถร. 
(ไทย)๒๖/๘๒/๓๓๓)  

  2. ว่าด้วยภาษิตของพระเถระตระกูลกัสสปะ คือ (๑) กุมารกัสสปเถรคาถา  
ภาษิตของพระกุมารกัสสปเถระ  พระกมุารกัสสปเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัต    
จึงได้กล่าวไว้  ๒ คาถา (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๒๐๑-๒๐๒/๓๖๗-๓๖๘) (๒) นทีกัสสปเถร
คาถา  ภาษิตของพระนทีกัสสปเถระ  พระนทีกัสสปเถระได้กล่าวไว้   ๕  คาถา (ขุ.
เถร.(ไทย)๒๖/๓๔๐-๓๔๔/๓๙๖-๓๙๗) (๓) คยากัสสปเถรคาถา  ภาษิตของพระค
ยากัสสปเถระ  พระคยากัสสปเถระได้กล่าวไว้    ๕ คาถา (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๓๔๕-
๓๔๙/๓๙๗-๓๙๘) (๔) อุรุเวลกัสสปเถรคาถา  ภาษิตของพระอุรุเวลกัสสปเถระ  พระ
อุรุเวลกัสสปเถระได้กล่าวไว้   ๖คาถา (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๓๗๕-๓๘๐/๔๐๔/๔๐๕) (๕) 
มหากัสสปเถรคาถา  ภาษิตของพระมหากัสสปเถระ   พระมหากัสสปเถระได้กล่าว
ภาษิตไว้หลายคาถา (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๐๕๔-๑๐๙๓/๕๑๒-๕๑๗) 



 

๓๘๑ 
 

 

กัสสปทสพลสวัุณณเจติยวัตถุ  :   เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทศพล  :  พระผู้มีพระภาคตรัส
พระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า   บุญของบุคคลผู้บูชาท่านผู้ควรบูชา  คือ
พระพุทธเจ้า  หรือพระสาวก  ผู้ก้าวพ้นธรรมเครื่องเนิ่นช้า  ผู้ข้ามความโศกและความ
ร่ำไรได้แล้ว  ผูค้งท่ี    ผู้ดับกิเลสได้แล้ว  ผู้ไม่มีภัยแต่ท่ีไหน  ใคร  ๆ  ไมอ่าจนับได้ว่า  
บุญน้ีมีประมาณเท่าน้ี (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๙๕/๙๓) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรม
เครื่องเน่ินช้า  หมายถึงตัณหา  ทิฏฐ ิ และมานะ  (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๖/๑๐๙)   

กัสสปเทพบุตร  : เทพบุตรองค์หนึ่ง ตามท่ีปรากฏในกัสสปสูตรท่ี ๑ ว่า เป็นผู้มีวรรณะงดงามย่ิงนัก 
เปล่งรัศมีสว่างไสวท่ัวพระเชตวัน ในยามราตรี  ขณะเข้าไปเผ้าพระผู้มีพระภาคแล้ว
กราบทูลว่า   พระองค์ทรงประกาศภิกษุ  แต่ไม่ทรงประกาศคำสั่งสอนสำหรับภิกษุ   
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  กัสสปเทพบุตร  ถ้าอย่างน้ัน ท่านเห็นว่าการประกาศคำสั่ง
สอนควรเป็นอย่างไร  กัสสปเทพบุตรกราบทูลว่า  บุคคลพึงศึกษาคำสุภาษิต  ศึกษา
การเข้าไปนั่งใกล้สมณะ  ศึกษาการน่ังในที่สงัดแต่ผู้เดียว  และศึกษาการสงบระงับจิต  
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๒/๘๗) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า คำสุภาษิต  หมายถึงวจีสุจริต  ๔  
อย่าง  ท่ีอาศัยสัจจะ  ๔  อาศัยกถาวัตถุ  ๑๐  (และ)  อาศัยโพธิปักขิยธรรม  ๓๗  
ประการ  (สํ.ส.อ. (บาลี)  ๑/๘๒/๙๙) 

  ในกัสสปสูตรที ่๒  กัสสปเทพบุตร  ได้กลา่วคาถาน้ีในสำนักของพระผู้มีพระภาค
ว่า  ถ้าภิกษุหวังการบรรลุธรรมท่ีเป็นหัวใจ  มีธรรมที่เปน็หัวใจเป็นอานิสงส์  เธอพึง
เป็นผู้มีฌาน มีจิตหลุดพ้น  รู้ความเกิดขึน้และความเสือ่มไปแห่งโลก มใีจดี  ไม่มี
ตัณหาและทิฏฐิอาศัย (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๓/๘๘) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า การบรรลุ
ธรรมท่ีเป็นหัวใจ  ในท่ีน้ีหมายถึงพระอรหัต  (สํ.ส.อ. (บาลี)  ๑/๘๓/๑๐๐), คำว่า 
โลก  ในท่ีน้ีหมายถึงสังขารโลก  (สํ.ส.อ. (บาลี)  ๑/๘๓/๑๐๑), ดูเทียบคาถาข้อ  ๙๔  
หน้า  ๑๐๑  ในเล่มน้ี )  

กัสสปพุทธเจา้, พระ  :   พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ ในพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ในภัทรกัปน้ี  มีพระชาติ
เป็นพราหมณ์  เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลพราหมณ์ ในเมอืงพาราณสี  มีพราหมณ์
พรหมทัตเป็นพระบิดา นางพราหมณีธนวดีเป็นพระมารดา ทรงมีปราสาท ๓ หลัง คือ  
หังสะ  ยสะ และสิริจันทะ  มีพระมเหสีพระนามว่าสุนันทา  มีพระโอสรพระนามว่า
วิชิตเสน  มีนางสนม ๔๘,๐๐๐ นาง  ครองฆราวาสวิสัยอยู่ ๒,๐๐๐ ปี  เสด็จออก
ผนวชด้วยปราสาทราชยาน  ทรงทำความเพียรอยู่ ๗ วัน  จึงสำเร็จพระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณท่ีโคนต้นไทร 

  ในสมัยของพระองค์มีการบรรลุธรรมคร้ังสำคัญๆ คือ (๑) เมื่อคราวที่พระองค์
เสด็จเที่ยวจาริกไปแสดงธรรมโปรดภิกษุท่ีบวชตามพระองค์ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  



 

๓๘๒ 
 

 

มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรม ๒๐,๐๐๐ โกฏิ (๒) เมื่อคราวที่พระองค์เสด็จเที่ยว
จาริกไปแสดงธรรมโปรดมหาชนในชนบทต่าง ๆ  มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรม  
๑๐,๐๐๐ โกฏิ (๓) เมื่อคราวที่พระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แก่พวกเดียรถีย์  ท่ี
โคนต้นประดู่  ใกล้ประตูสุนทรนคร  มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรม  ๕,๐๐๐ โกฏ ิ
(๔) เม่ือคราวที่พระองค์ประทับน่ัง ณ เทวสภาช่ือสุธรรมา ในภพดาวดึงส์  ทรงแสดง
พระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา  และเทวดา ๓,๐๐๐ โกฏิ (๕) เมื่อคราวท่ีพระองค์
เสด็จไปแสดงธรรมโปรดนรเทพยักษ์  มีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรมนับประมาณมิได้  

  มีการประชุมพระสาวกครั้งเดียว  มีภิกษุ  ๒๐,๐๐๐  รูป พระสาวกท่ีเข้าประชุม
ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ ทรงมีพระติสสเถระและพระภารทวาชเถระเป็นคู่พระอัคร
สาวกช้ันเลิศ ทรงมีพระสัพพมิตตเถระเป็นพุทธอุปัฏฐาก ทรงมีพระอนุลาเถรีและพระ
อุรุเวลาเถรีเป็นคู่พระอัครสาวิกาช้ันเลิศ  ทรงมีสุมงคลอุบาสกและฆฏิการอุบาสกเป็น
คู่อัครอุบาสกชั้นเลิศ ทรงมวิีชิตเสนาอุบาสิกาและภัททาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุบาสิกา
ช้ันเลิศ ทรงมีพระวรกายสูง ๒๐ ศอก มีพระรัศมีแผซ่่านออกจากพระวรกายสว่างไสว
เหมือนกับพระจันทร์ทรงกลด  ทรงมีพระชนมายุประมาณ ๒๐,๐๐๐ ปี  เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานที่เสตัพยารามวิหาร  พระสถูปของพระองค์สูง ๑ โยชน์  ประดิษฐาน
อยู่ท่ีเสตัพยารามวิหาร  พระศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่ ๒๐,๐๐๐ ปี  แล้วก็
อันตรธานไป (ที.ม.(ไทย)๑๐/๕/๓, ที.ม.(ไทย)๑๐/๗/๓, ที.ม.(ไทย)๑๐/๙/๔,  ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๐/๕, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒/๖, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๐/๖๕, สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๐๕/๑๑๕, ข.ุพุทธ.(ไทย)๓๓/๓-๗/๗๑๒, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑-๕๑/๗๑๑-๗๑๘)  

  (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า การประชุมพระสาวก ในที่น้ีหมายถึงการประชุมสงฆ์ 
ท่ีต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ (๑) ภิกษุผู้เข้าประชุมท้ังหมดมีพระพุทธเจ้าเป็น
อุปัชฌาย์ (๒) ภิกษุผู้เข้าประชุมท้ังหมดมีบาตรและมีจีวรเกิดจากฤทธ์ิ  (๓) ภิกษุผู้เข้า
ประชุมท้ังหมดเข้าประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย (๔) วันประชุมตรงกับวันอุโบสถขึ้น 
๑๕ ค่ำ  พระศาสดาทรงแสดงอุโบสถ (โอวาทปาติโมกข์) ด้วยพระองค์เอง (ที.ม.อ. 
(บาลี)๑๐/๑๒),  คำว่า พระขีณาสพ หมายถึงผู้สิ้นอาสวะ ๔ คือ (๑) กามาสวะ (อา
สวะคือกาม) (๒) ภวาสวะ (อาสวะคือภพ) (๓) ทิฏฐาสวะ (อาสวะคือทิฏฐิ) (๔) 
อวิชชาสวะ (อาสวะคืออวิชชา) (ที.ปา.อ. (บาลี) ๑๑๖/๔๘), คำว่า พระอัครสาวก คือ 
พระสาวกช้ันยอด เพราะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าพระสาวกอ่ืนท้ังหมด พระพุทธเจ้าแต่
ละพระองค์มีพระอัครสาวก ๒ องค์ พระอคัรสาวกของพระพุทธเจ้าของเรา  คือ (๑) 
พระสารีบุตรเถระ  เลิศทางปัญญา  (๒)  พระมหาโมคคัลลานเถระ  เลิศทางมีฤทธ์ิ
มาก  (ที.ม.อ. (บาลี)๙/๑๑-๑๒) 



 

๓๘๓ 
 

 

กัสสปพุทธวงศ์  : พระประวัติของพระกัสสปพุทธเจ้า ; ดู กัสสปพุทธเจ้า,พระ (ขุ.พุทธ.(ไทย)๓๓/๑/
๗๑๑) 

กัสสปโพธิสัตว์, พระ : ๑ ในพระโพธิสัตว์ ๗ พระองค์ คือ (๑) พระวิปัสสีโพธิสัตว์ (๒) พระสิขี
โพธิสัตว์ (๓) พระเวสสภูโพธิสัตว์ (๔) พระกกุสันธโพธิสัตว์ (๕) พระโกนาคมน
โพธิสัตว์ (๖) พระกัสสปโพธิสัตว์ (๗) พระโคดมโพธิสัตว์ ; ดู กัสสปพุทธเจ้า,พระ 
(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๓/๔๙๖) 

กัสสปมนัทิยชาดก  :   ชาดกว่าด้วยฤษีกัสสปมันทิยะ :  ในชาดกน้ีฤษีกัสสปมันทิยะผู้เป็นพระ
โพธิสัตว์กล่าวกับบิดาเร่ืองภาวะผู้นำว่า  แม้เด็กหนุ่มจะด่าว่าบ้าง  ทบุตีบ้าง    ก็
เพราะยังเป็นวัยรุ่น  บัณฑิตผู้ฉลาดย่อมอดทน  อดกลั้น  ต่อความผิดทั้งหมดท่ีเด็ก
วัยรุ่นทำ  แมบั้ณฑิตทั้งหลายวิวาทกันก็ประสานกันได้โดยเร็ว  ส่วนคนพาลหาเป็น
เหมือนบัณฑิตไม่  แตกกันเหมือนภาชนะดิน  ยากที่จะประสานกันได้  คนที่รู้โทษที่
ตนล่วงเกินแล้ว    กับคนที่รู้จักการให้อภัย   ย่อมจะสมัครสมานกันย่ิงขึ้น  ความ
สนิทสนมของพวกเขาย่อมไม่เสื่อมคลาย  ผู้ใดเมื่อชนเหล่าอ่ืนล่วงเกินกัน  เขา
สามารถประสานชนเหล่าน้ันได้ด้วยตัวเอง  ผู้น้ันแหละเป็นผู้ยอดเย่ียม  เป็นผู้นำ
ภาระไป   เป็นผู้ทรงธุระไว้ได้   (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๕/๑๖๖) 

กัสสปฤษี  : ฤษีตนหนึ่งในบรรดาฤษี ๑๐ ตน  ผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ผู้จบไตรเพท 
ได้แก่ (๑) ฤษีอัฏฐกะ (๒) ฤษีวามกะ (๓) ฤษีวามเทพ (๔) ฤษีเวสสามิตร (๕) ฤษี
ยมตัคคิ (๖) ฤษีอังคีรสะ (๗) ฤษีภารทวาชะ (๘) ฤษีวาเสฏฐะ (๙) ฤษีกัสสปะ 
(๑๐) ฤษีภคุ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑) 

กัสสปสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ; ดู กัสสปพุทธเจ้า,พระ  (สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๙/๑๕) 

กัสสปสูตร (ปฐม)  : พระสูตรว่าด้วยกัสสปเทพบตุร สูตรที่ ๑  : ดู กัสสปเทพบุตร  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๘๒/๘๗) 

กัสสปสูตร (ทุติย)  : พระสูตรว่าด้วยกัสสปเทพบตุร สูตรท่ี ๒   :  ดู กัสสปเทพบุตร (สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๘๓/๘๘) 

กัสสปะ, โคตร  : ช่ือวงศ์สกุล, เผ่าพันธ์ุ หรือต้นตระกูลของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ เช่น ใน
ภัทรกัปน้ี มีพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ผู้มีพระโคตรว่า กัสสปโคตร คอื พระกกุสันธ
พุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า และพระกัสสปพุทธเจ้า ทุกพระองค์ลว้นมีพระบิดา
เป็นพราหมณ์ กัสสปโคตรจึงน่าจะเป็นช่ือโคตรหรือตระกูลของพราหมณ์โคตรหน่ึง  
พระเถระหลายรูปท่ีเรียกช่ือตามช่ือโคตรว่ากัสสปะ เช่น พระกุมารกัสสปะ พระ
มหากัสสปะ พระอเจลกัสสปะ พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ 



 

๓๘๔ 
 

 

(ดูท่ีคำน้ันๆ)   (ที.ม.(ไทย)๑๐/๖/๓, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๗๓/๕๙, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙/
๓๙๔)  

กัสสปะ, พระ ๑ : 1.อัญเดียรถีย์นามว่าอเจลกัสสปะ ผูท่ี้สนทนากับพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ ณ 
กัณณกถล มฤคทายวัน เขตเมืองอุชุญญา ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความ
ปลื้มใจเป็นอย่างมาก กราบทูลว่า พระภาษิตของพระพุทธเจ้าชัดเจนไพเราะย่ิงนัก 
พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงาย
ของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด โดยต้ังใจว่า 
ผู้มีตาดีจักเห็นรูปได้ พร้อมท้ังขอถึงพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็น
สรณะ และหวังได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
กัสสปะ ผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยน้ี จะต้องอยู่
ปริวาส ๔ เดือน หลังจาก ๔ เดือนลว่งไปแล้ว เมือ่ภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชา
อุปสมบทเป็นภิกษุ  อเจลกสัสปะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้า เมื่อ
บวชได้สักระยะหน่ึงก็หลีกไปอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มุ่งม่ันพระนิพพาน 
ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งทีสุ่ดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเย่ียม ท่ีเหล่ากลุบุตรผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้
ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจทีค่วรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือ
ความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป ท่านพระอเจลกัสสปะ ได้เป็นพระอรหนัต์องค์หนึ่งใน
บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย (ที.สี.(ไทย)๙/๓๘๒/๑๖๑, ที.สี.(ไทย)๙/๓๘๔/๑๖๒, ที.
สี.(ไทย)๙/๓๘๕/๑๖๒, ที.สี.(ไทย)๙/๔๐๕/๑๗๓, สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๕๑/๓๙๑)   
(อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ปริวาส ในพระสูตรน้ีเรียกว่า ติตถิยปริวาส ได้แก่ 
ข้อบังคับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่หันมาเลื่อมใสพระธรรมวินัยแล้วประสงค์จะ
บวชเป็นภิกษุ ให้ขอปริวาสต่อสงฆ์ แล้วดำรงตนอย่างสามเณรครบ ๔ เดือนจนสงฆ์
พอใจจึงจะขออุปสมบทเป็นภิกษุได้  (ที.สี.อ. (บาลี)  ๔๐๕/๒๙๙) 

  2.พระมหาเถระรูปหนึ่ง  ท่ีได้ช่ือว่ากัสสปะ  เพราะเรียกตามโคตร  ช่ือเดิมว่า ปิป
ผลิ เป็นบุตรของกปิลพราหมณ์ และสมุนเทวีพราหมณี  เป็นตระกูลพราหมณ์
มหาศาล เกิดที่หมู่บ้านพราหมณ์ช่ือมหาติตถะ เมืองราชคฤห์ เมื่ออายุ ๒๐ ปี ได้
แต่งงานกับธิดาพราหมณ์มหาศาลช่ือว่าภัททกาปิลานี แต่เกิดความเบ่ือหน่ายในเรื่อง
กามารมณ์ และเห็นโทษของการครองเรือนว่าเป็นภาระ ท้ังสองจึงได้ตัดสินใจออก
บวช ช่วยกันปลงผมใหแ้กก่ันและกันเสร็จแล้วครองผ้ากาสาวพัสตร์สะพายบาตรลง
จากปราสาทไปอย่างไม่มีความอาลัย เมือ่ท้ังสองเดินทางไปด้วยกันได้ระยะหนึ่งก็คิด
ได้ว่า การเดินทางไปด้วยกันเช่นนี้ ไม่เหมาะสม อาจจะถูกครหานินทาจากผู้ท่ีพบเห็น 
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จึงแยกทางกัน นางภัททกาปิลานีไปยังสำนักภิกษุณีแห่งหนึ่งแล้วบวช  ภายหลังได้
บรรลุพระอรหัตตผล   กัสสปะได้พบพระพุทธเจ้าขณะประทับน่ังท่ีโคนต้นพหุปุตต
นิโครธระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองนาลันทา เกิดความเลื่อมใสศรัทธาว่า ท่านผู้นี้ 
จักเป็นศาสดาของเรา เราจักบวชอุทิศท่านผู้น้ี จึงเข้าไปหาแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มพีระภาคเจ้าจงเป็นศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็น
สาวก พระพระพุทธเจ้าตรัสว่า กัสสปะ ถ้าเธอทำความเคารพนับถือเช่นน้ีแก่แผ่นดิน 
แผ่นดินก็ไม่สามารถจะรองรับได้ ความเคารพนับถืออันเธอผู้รู้ความท่ีตถาคตเป็นผู้มี
คุณมากอย่างนี้กระทำแล้ว ย่อมไม่ทำแม้เสน้ขนของเราให้ไหวได้ จงนั่งลงเถิด ตถาคต
จะให้ทรัพย์มรดกแก่เธอ แล้วอุปสมบทให้โดยวีธีโอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา อุปสมบท
โดยรับโอวาท ๓ ข้อ คือ (๑) เข้าไปต้ังความละอาย และความยำเกรงในภิกษุทั้งท่ีเป็น
เถระ ปานกลาง และบวชใหม่ (๒) ธรรมใดเป็นกุศล เงี่ยโสตลงฟังธรรมน้ัน พิจารณา
เน้ือความของธรรมน้ัน (๓) ไมท้ิ่งกายคตาสติ คือพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์อยู่
เสมอ ครั้นบวชได้ ๗ วันก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา เป็นผู้มักน้อย
สันโดษ ต้ังจิตอธิษฐานสมาทานธุดงควัตร ๓ ข้อ ตลอดชีวิต คือ (๑) ทรงผ้าบังสุกุล
เป็นวัตร (๒) เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร (๓) อยู่ป่าเป็นวัตร ได้รับเอตทัคคะในด้านถือ
ธุดงค์   ท่านเป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธานในการทำปฐมสังคายนา ท่ีถ้ำสตัตบรรณคูหา 
ภูเขาเวภาระ เมืองราชคฤห์ หลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน โดยพระเจ้าอชาตศัตรูเป็น
องค์ศาสนูปถัมภก์ พระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาพระวินัย พระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระ
ธรรม ใช้เวลาในการสังคายนา ๗ เดือน ท่านดำรงชีวิตสืบมาจนอายุ ๑๒๐ ปี จึง
ปรินิพพาน  (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๔๕/๒๓๔, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๕๑/๒๔๗, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๒๕๑/๔๘๘) 

  3.พระกุมารกัสสปเถระ ช่ือเดิมว่า กัสสปะ เป็นบุตรธิดาเศรษฐีในเมืองราชคฤห์ 
เกิดขณะที่มารดาเป็นภิกษุณี (มารดาของท่านมีศรัทธาต้ังใจจะบวชต้ังแต่ยังไม่
แต่งงาน แต่บิดามารดาไม่อนุญาต หลังจากแต่งงานแล้วขออนุญาตสามีบวช)  พระ
เจ้าปเสนทิโกศลทรงเลี้ยงเป็นโอรสบุญธรรม จึงเรียกกนัว่า กุมารกสัสปะ เพราะได้รับ
การเลี้ยงดูอย่างราชกุมาร เมื่อเจริญวัยแลว้ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงนำไปบวชใน
สำนักของพระพระพุทธเจ้า ท่านบวชขณะท่ีอายุยังไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ แต่
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยนับทั้งอยู่ในครรภ์มารดา (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๒๔/๑๙๑) 

  ท่านต้ังใจศึกษาเล่าเรียนแต่ก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่อย่างใด ครั้งนั้น มีเทวดาองค์
หนึ่งเข้าไปหาท่าน ผูกปัญหา ๑๕ ข้อแลว้กล่าวว่า นอกจากพระพุทธเจ้าหรือสาวก
ของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มใีครสามารถพยากรณ์ปัญหาเหลา่น้ีได้ รุ่งขึ้นท่านเข้าไปเฝ้า
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พระพุทธเจ้าแล้วทูลถามปัญหาเหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ท้ังหมด พระกุมาร
กัสสปเถระได้ศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ ไมน่านก็บรรลุพระอรหัต ได้รับ
เอตทัคคะในด้านแสดงธรรมได้วิจิตร ดำรงอยู่ตามสมควรแก่เวลา ปรินิพพานเหมือน
ไฟดับไปโดยปราศจากเช้ือ (องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๑๗/๒๘, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๗๒/
๒๖๑) 

  4.ชฎิลสามพี่น้อง ผู้ถือลัทธิบชูาไฟ เรียนจบไตรเพท เกิดในวรรณะพราหมณ์ บิดา
มารดาไม่ปรากฏช่ือ เกิดที่เมืองพาราณสี มีช่ือตามโคตรว่า กัสสปะ ได้แก่ (๑) กัสส
ปะคนโต บวชเป็นฤษีต้ังอาศรมอยู่ท่ีตำบลอุรุเวลา จึงได้นามว่า อุรุเวลกัสสปะ มี
บริวาร ๕๐๐ คน (๒) กัสสปะคนกลาง บวชเป็นฤษีต้ังอาศรมอยู่ทีร่ิมฝั่งแม่น้ำเนรัญ
ชรา จึงได้นามว่า นทีกัสสปะ มีบริวาร ๓๐๐ คน (๓) กสัสปะคนเล็ก บวชเป็นฤษีต้ัง
อาศรมอยู่ท่ีตำบลคยาสีสะ จึงได้นามว่า คยากัสสปะ มีบรวิาร ๒๐๐ คน  ภายหลังท้ัง
สามอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุและฟังพระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตร สำเร็จเป็น
พระอรหันต์  พร้อมกับบริวารทั้งหมด  พระอุรุเวลกัสสปะได้รับเอตัคคะว่าเป็นผู้เลิศ
ในด้านผู้มีบริวารมาก  ท้ังสามท่านจัดอยู่ในกลุ่มพระอสติีมหาสาวก ได้ช่วยประกาศ
พระพุทธศาสนาให้เจริญแพร่หลายและเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาใน
แคว้นมคธ ภายหลังปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๘๖/
๒๗๗, วิ.ม.(ไทย)๔/๕๑-๕๓/๖๑-๖๓) (อาทติตปริยายสูตร ดู  วิ.มหา. (ไทย)  ๔/๕๔/
๖๔, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘/๒๗) 

  5.เจ้าลัทธิคนหน่ึง ช่ือเดิมว่าปูรณะ  มีช่ือตามโคตรว่า กัสสปะ  เป็น ๑ ในเจ้าลัทธิ
ท้ัง ๖ ได้แก่ (๑) ปูรณะ กัสสปะ (๒) มักขลิ โคศาล (๓) อชิตะ เกสกัมพล (๔) ปกุธะ 
กัจจายนะ (๕) สญชัย เวลัฏฐบุตร (๖) นิครนถ์ นาฏบุตร  เขาได้รับยกย่องว่าเป็นทาส
มงคล แม้จะเกียจคร้านไม่ทำการงานก็ไม่มีใครว่ากล่าว ถึงกระน้ันเขาก็ยังคิดว่า เรา
จะอยู่ในที่นี้ทำไม จึงหนีไป ระหว่างทางถูกโจรชิงเอาทรัพย์สินและเสื้อผา้ ได้เข้าไปยัง
หมู่บ้านแห่งหน่ึงทั้งท่ีเปลือยกาย พวกชาวบ้านเห็นก็พากันคิดว่า สมณะน้ีเป็นพระ
อรหันต์ มักน้อย ไม่มีผู้ใดที่จะเสมอเหมือนกับสมณะนี้ จึงนำอาหารคาวหวานเข้าไป
สักการะ ปูรณกัสสปะคิดว่า ลาภน้ีเกิดขึ้นแก่เราเพราะไม่นุ่งผ้า ต้ังแต่นั้นมาแม้ได้ผ้า
มาก็ไม่นุ่ง ถือเอาการไม่นุ่งผ้าเป็นบรรพชา ต้ังลัทธิอกิริยวาทะ ลัทธิท่ีถือว่าทำแล้วไม่
เป็นอันทำ คือถือว่าบุญบาปไม่มี ความดีความช่ัวไม่มี (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๑๒/๓๔๙, ม.
ม.(ไทย)๑๓/๒๓๘/๒๘๑)  (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ปูรณะ  เป็นช่ือของเขา  เหตุที่
มีช่ืออย่างน้ันเพราะเขาเป็นทาสคนที่ครบร้อยพอดี  คำว่า  กัสสปะเป็นช่ือโคตร  
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รวมทั้งช่ือและโคตรเรียกว่า  ปูรณกัสสปะ  (ที.สี.อ. (บาลี)  ๑/๑๕๑/๑๓๐, ม.มู.อ. 
(บาลี)  ๒/๓๑๒/๑๔๐)  

กัสสปะ,พระกมุาร๒  :  ดู กสัสปะ,พระ   (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๖/๓๔๑, ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๙/๓๔๓) 
กัสสปะ, พระผู้มีพระภาค๓   :พระองค์เสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพรอ้มกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่  เสด็จ

แวะออกจากทางแล้วได้ทรงแย้มพระโอษฐ์   ณ  สถานท่ีแห่งหน่ึง  ท่านพระอานนท์
คิดว่า   อะไรหนอ   เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผูม้ีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์  
ธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุ พระองค์จึง
ตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งอดีตกาล  สถานที่แห่งน้ี  มีนิคมช่ือเวคฬิงคะ  เป็นนิคมท่ีมั่งคัง่  
อุดมสมบูรณ์  มีประชากรมาก  พระผู้มพีระภาคพระนามว่ากัสสปะ  ผู้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคฬิงคนิคมอยู่   ท่ีนี้เคยเป็นอารามของพระผู้มี
พระภาคพระนามว่ากัสสปะพระองค์นั้นมาก่อน   พระผูมี้พระภาคพระนามว่ากัสส
ปะประทับน่ังตรัสสอนภิกษุสงฆ์  ณ ที่น้ี ฯลฯ  ; ดู กสัสปะพุทธเจ้า, พระ  (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๘๒/๓๓๗, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙/๑๕, สํ.น.(ไทย)๑๖/๑๔๓/๒๓๑, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๙๒/๕๗๗, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒๐/๑๘๓, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑/๕๘, ขุ.พุทธ.(ไทย)๓๓/๑/
๗๑๑, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๒๕/๓๒๐, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๘๐/๔๕๑) 

กัสสปะ, พราหมณ์ ๔  :  ช่ือพราหมณ์คนหนึ่ง ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ซึง่เป็น
อดีตชาติของพระอุรุเวลกัสสปะ เป็นพราหมณ์ชาวกรุงหงสวดี  พร้อมด้วยพราหมณ์
อีก ๑,๐๐๐ คน ได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ โดยต้ังจิต
อธิษฐานว่า ขอให้ตนเองผู้เกิดในภพน้ันๆ จงมีบริวารมาก;   ดู กัสสปะ,ชฎิล (ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๒๖๖/๒๗๔) 

กัสสปะ, ภิกษุ ๕   :  ท่านพระมหากัสสปะ  มีอุปสัมปทาเปกขะ ท่านจึงส่งทูตไปให้นิมนต์พระ
อานนท์มาสวดอุปสัมปทาเปกขะ  พระอานนท์ตอบว่า   กระผมไมส่ามารถจะระบุ
นามของพระเถระได้  เพราะพระเถระเป็นท่ีเคารพของกระผม  พระผูม้ีพระภาคทรง
ทราบจึงทรงอนุญาตให้สวดระบุโคตรได้ (ฎีกาอธิบายว่า คำว่า อุปสัมปทาเปกขะ  คือ  
ผู้มุ่งจะบวชเป็นภิกษุ  ผู้ประสงค์จะบวช, คำว่า ระบุนาม หมายถึงไม่สามารถระบุช่ือ
ของพระมหากัสสปะ  ที่จะปรากฏอยู่ในคำสวดว่า  “อายสฺมโต  ปิปผฺลิสฺส  
อุปสมฺปทาเปกฺโข  (อุปสัมปทาเปกขะของท่านปิปผลิ)  (สารตฺถ.ฏีกา. ๓/๑๒๒/๓๒๓)  
เพราะการระบุช่ือและโคตรถือเป็นการแสดงความไม่เคารพ) 

   ท่านพระมหากัสสปะมีอุปสัมปทาเปกขะ  ๒ คน  อุปสมัปทาเปกขะทั้ง  ๒   
ต่างคนต่างก็อยากจะอุปสมบทก่อน จึงถกเถียงกัน   พระผู้มีพระภาคทรงทราบเข้าจึง
ทรงอนุญาตให้สวดอุปสัมปทาเปกขะ  ๒  คน   ในอนสุาวนาเดียวกันได้ ต่อมา  พระ



 

๓๘๘ 
 

 

เถระหลายรูปต่างก็มีอุปสัมปทาเปกขะหลายคน   อุปสัมปทาเปกขะเหล่าน้ันต่างก็
ถกเถียงแย่งกันเพ่ือจะอุปสมบทก่อน พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้สวด
อุปสัมปทาเปกขะในอนุสาวนาเดียวกันครั้งละ  ๒  คน  ๓  คนได้   แต่ให้มีอุปัชฌาย์
รูปเดียวกัน    ไม่อนุญาตให้มอุีปัชฌาย์ต่างรูปกัน (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๒๒/๑๙๐,วิ.ม.(ไทย)
๔/๑๒๓/๑๙๐) 

   คราวหน่ึง ท่านพระมหากัสสปะเดินทางจากอันธกวินทวิหารมายังกรุงราชคฤห์
เพ่ือทำอุโบสถ   ระหว่างทางขณะข้ามแม่น้ำ  จีวรของท่านเปียกน้ำ  ภิกษุท้ังหลายจึง
ถามท่านว่าทำไมจีวรจึงเปียก ท่านก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล
พระผู้มีพระภาค พระองค์จึงทรงรับสั่งว่า  ภิกษุทั้งหลาย   สมานสังวาสสีมา    มี
อุโบสถเดียวกันแห่งใดที่สงฆส์มมติแล้ว    สงฆ์ก็จงสมมติสีมาน้ันให้เป็นแดนไม่อยู่
ปราศจากไตรจีวร (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๔๓/๒๒๑) (อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า 
สมานสังวาส  หมายถงึเขตแดนที่สงฆ์สมมติเพ่ือเขา้ร่วมอุโบสถปวารณาและสังฆ
กรรมอ่ืนด้วยกัน  (ดู วิ.อ. (บาลี) ๑/๕๕/๒๗๘, กงฺขา.ฏีกา ๑๕๒,๑๕๕, คำว่า แดนไม่
อยู่ปราศจากไตรจีวร แปลมาจากภาษาบาลีว่า “ติจีวราวิปปวาส” หมายถึงสถานที่ที่
สงฆ์กำหนดเป็นเขตอยู่ปราศจากไตรจีวรโดยไม่ต้องอาบัติ (ดู วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๗๓-
๔๗/๑๐-๑๑) 

กัสสปะ, ฤษ ี ๖  :ดู กัสสปฤษี  (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๐๐/๓๑๐, ที.สี(ไทย)๙/๒๘๕/๑๐๔, ที.สี.(ไทย)๙/
๒๘๖/๑๐๕, ที.สี.(ไทย) ๙/๕๔๐/๒๓๘) 

กัสสปะ, สมณกุมาร  ๗  : ดู กัสสปะ, พระ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๗/๓๔๑, ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๘/๓๔๒) 
กัสสปะ,พระพทุธเจ้า ๘  : ดู กัสสปพุทธเจ้า, พระ  (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๘/๑๑, วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๐/๑๒) 
กา  : นกชนิดหน่ึงขนสีดำ ส่งเสียงร้องกาๆ ออกหากินตอนเช้าตรู่, อีกา ก็เรียก, (อุป.) จงดู

เย่ียงกา แต่อย่าเอาอย่างกา หมายถึงให้ขยันแต่ไม่ใช่ขโมยเขากิน 
  ในมหาทุกขักขนัธสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสเร่ืองคุณและโทษแห่งรูป ในที่น้ีจะ

กล่าวเฉพาะโทษ โดยให้พิจารณาว่า บุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นซึ่งเป็นซากศพที่เขา
ท้ิงไว้ในป่าช้า  ถูกกาจิกกินบ้าง   แร้งท้ึงอยู่บ้าง  นกตะกรุมจิกกินบ้าง   สุนัขกัดกิน
อยู่บ้าง  สุนัขจ้ิงจอกกัดกินอยู่บ้าง  สัตว์เล็ก  ๆ  หลายชนิดกัดกินอยู่บ้าง  ฯลฯ (ม.มู.
(ไทย)๑๒/๑๗๒/๑๗๓) 

  ในกายคตาสติสูตร  พระผู้มพีระภาคตรสัว่า ภิกษุเห็นซากศพท่ีเขาทิ้งไว้ในป่าช้า  
ซึ่งถูกกาจิกกิน  แร้งท้ึงกิน  นกตระกรุมจิกกิน  สุนขักัดกิน  สุนขัจ้ิงจอกกัดกิน    
หรือสัตว์เล็ก ๆ  หลายชนิดกัดกินอยู่  แม้ฉันใด  ภิกษุกฉ็ันนั้นเหมือนกัน  พิจารณา
กายน้ีโดยเปรียบเทียบว่า  แม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างน้ัน  มีลักษณะอย่างนั้น  ไม่ล่วง



 

๓๘๙ 
 

 

พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ ฯลฯ  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/๒๐๐,  สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๐/
๒๑๐, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๑๗/๕๒๒, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๒๒/๖๓๕, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/
๙๘/๒๔๖, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๙๙/๒๔๖, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๐๐/๒๔๖, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/
๑๓๒/๒๕๒, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๒๕/๖๗๑) 

กาก  : สิ่งที่เหลือเมื่อคั้นหรือคัดเอาส่วนดีออกแล้ว เช่น กากมะพร้าว กากข้าว ; หยากเย่ือ; 
ใช้เป็นคําด่า เช่น กากมนุษย์ คนกาก (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๒/๒๘๗, (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๒๘๗/๓๔๓) 

กากข้าว  : ข้าวเปลือกที่หักหรือขัดไม่หมดปะปนในข้าวสารหรือข้าวสุก ;  เป็น ๑ ในอาหาร
ของผู้บำเพ็ญตบะหรืออเจลก (ประพฤติเปลือยกาย) ผู้ถือลัทธิกีดกนับาปด้วยตบะ  
ดังความตอนหน่ึงว่า  บุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกน้ี  เป็นอเจลก (ประพฤติเปลือยกาย) 
ไม่มีมารยาท  เลียมือ   เขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไป  เขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่
หยุด    ไม่รับอาหารท่ีเขาแบ่งไว้  ไม่รับอาหารท่ีเขาทำเจาะจง ฯลฯ กนิผักดองเป็น
อาหาร    กินข้าวฟ่างเป็นอาหาร   กินลกูเดือยเป็นอาหาร  กินกากข้าวเป็นอาหาร    
ฯลฯ   (ดูความพิสดารใน ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙, ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๖๘/๒๘๙, ม.มู.
(ไทย)๑๒/๔๗๐/๕๑๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๗/๘, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๕/๕๒๐, องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๙๔/๓๒๖, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๖๑/๔๐๒, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๖๓/๔๐๒) 

กากชาดก  :   1.ชาดกว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว : ในชาดกน้ี กาโพธิสัตว์กล่าวถึงเหตุท่ีกาไม่มีมันเหลว
ว่า กาทั้งหลายมีใจหวาดผวาอยู่เป็นนิตย์  มีปกติเบียดเบียนชาวโลกท้ังมวล  
เพราะฉะน้ัน    มันเหลวของกาท้ังหลายผู้เป็นญาติของข้าพเจ้าจึงไม่มี 

 2. ชาดกว่าด้วยกาวิดน้ำด้วยจะงอยปาก  ในชาดกน้ี ฝูงกาปรึกษากันว่าไม่สามารถจะ
ทำทะเลให้แห้งได้  จึงกล่าวว่า  คางของพวกเราล้าแล้วหนอ  ปากก็ซีดเซียว  พวกเรา
พากันวิดอยู่ก็ไม่อาจทำให้น้ำแห้งได้  ห้วงน้ำใหญ่ก็ยังคงเต็มอยู่เช่นเดิม (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๑๔๐/๕๗, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔๖/๕๙) 

กากวดี, เทวี   : ช่ือพระเทวีของพญาครุฑเวนเตยยะ อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร ได้เป็นชู้กับคนธรรพ์นาม
ว่านฏกุเวร  คนธรรพ์นฏกุเวร เป็นผู้ท่ีหลอกลวงพญาครุฑ โดยใช้อุบายหลอกให้พญา
ครุฑพาข้ามสมทุร และขึ้นไปยังวิมานฉิมพลีเพ่ือไปเป็นชู้กับเมียตัวเอง เม่ือพญาครุฑ
คิดได้ก็ตำหนิติเตียนตนเองเสียยกใหญ่ว่า เราน่ีช่างน่าตำหนิติเตียนเสียจริงๆ  ตัวใหญ่
เสียเปล่า  แต่หามีความคิดไม่  เพราะเราได้พาชายชู้ของเมียตัวเองท้ังไปท้ังกลับ  (ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๑๐๕/๑๗๘, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๙๐/๑๔๐) (อรรถกถาอธิบายว่า พญา
ครุฑเวนเตยยะ เป็นอดีตชาติของนกกุณาละ เรื่องน้ีเป็นเรื่องเดียวกันกับกากวตีชาดก 



 

๓๙๐ 
 

 

ชาดกท่ี ๓๒๗ ในจตุกกนิบาต (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๑๗๘) (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/
๒๙๐/๓๓๒)  

กากวดี, นาง  : ดู กากวดี, เทวี  (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๐๕/๑๗๘) 
กากวตีชาดก  :   ชาดกว่าด้วยนางกากวดี ; ดู กากวดี,เทวี (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๐๕/๑๗๘) 
กากสูตร  : พระสูตรว่าด้วยอสัทธรรมของกา: พระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบพฤติกรรมของกา

กับภิกษุชั่วไว้ว่า กาและภิกษุช่ัวประกอบด้วยอสัทธรรม ๑๐ ประการเหมือนกัน คือ 
๑.  มักกำจัด  ๒. คะนอง  ๓. ทะเยอทะยาน  ๔.กินจุ  ๕. หยาบช้า  ๖.ไม่มีกรุณา  
๗. อ่อนแอ  ๘. มักร้อง  ๙. หลงลืมสติ  ๑๐. สั่งสม (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๗/๑๗๖) 
(อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มักกำจัด ในท่ีนีห้มายถึงกำจัดคุณความดีของผู้อ่ืน ชอบใส่
ร้ายป้ายสีผู้อ่ืน (องฺ.ทสก.อ. (บาลี)  ๓/๗๗/๓๖๐)  

กากะ, ทาส  : ทาสของพระเจ้าปัชโชต แห่งกรุงอุชเชนี อาศัยเกิดกับอมนุษย์ สามารถเดินทางได้วัน
ละ ๖๐ โยชน์  สมัยหนึ่ง ประเจ้าปัชโชตทรงประชวรเป็นโรคผมเหลือง เสียเงินเสีย
ทองกับการระดมหาแพทย์เกง่ๆ มารักษาไปเป็นจำนวนมากมายก็ยังไม่หาย จึงส่งทูต
ไปยังราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ ขอให้พระองค์ส่งหมอชีวกโกมาร
ภัจมารักษา หมอชีวกโกมารภัจได้เดินทางมาเข้าเฝ้าเพ่ือทำการรักษา เมื่อตรวจ
อาการแล้วก็กราบทูลว่าจะหุงเนยใสให้เสวย แต่พระเจ้าปัชโชตทรงเกลียดเนยใส จึง
ให้หาวีธีอ่ืน หมอชีวกคิดว่าพระเจ้าปัชโชตประชวรหนักขนาดน้ี ถ้าไม่ใช้เนยใสคงไม่
อาจรักษาให้หายเป็นปกติได้ จึงคิดหาอุบายหุงเนยใสด้วยยาชนิดต่าง ๆ   ทำให้มีส ี 
กลิ่น  และรสเหมือนน้ำฝาด แต่กก็ลับคิดได้ว่า เนยใสทีท้่าวเธอเสวยแล้ว  เม่ือย่อยไป
จะทำให้เรอ   พระราชาพระองค์น้ีทราบแล้วก็จะทรงพิโรธรับสั่งให้ฆ่าเราได้  ทางท่ีดี
เราควรกราบทูลลาไว้เสียก่อน จึงกราบทูลว่าจะไปเก็บรากไม้มาทำยา แล้วก็ขึ้นช้าง
ภัททวดีหนีไป 

  ครั้นพระเจ้าปัชโชตเสวยน้ำฝาดแล้วก็ทรงเรอขึ้น ทรงทราบว่าถูกหลอกให้เสวย
เนยใส จึงให้ตามตัวหมอชีวกมา  โดยส่งทาสช่ือว่ากากะไปตาม ทาสกากะเดินไปทัน
หมอชีวกซ่ึงกำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่ในระหว่างกรุงโกสัมพี จึงบอกว่า ท่าน
อาจารย์ พระราชารับสั่งให้เชิญท่านกลับ หมอชีวกจึงบอกว่าให้รอก่อน เมื่อ
รับประทานอาหารเสร็จแล้วจึงจะกลับ แล้วก็ชวนให้รับประทานอาหารด้วยกัน ทาส
กากะตอบว่า อย่าเลย ท่านอาจารย์ พระราชารับสั่งว่า ธรรมดาพวกหมอมีเล่ห์เหลี่ยม
มาก อย่าได้ไปรับอะไรๆ จากพวกหมอ  ขณะนั้น  ชีวกโกมารภัจได้แทรกยาทาเล็บ  
พลางเคี้ยวมะขามป้อมและด่ืมน้ำแล้วร้องเชิญทาสกากะว่า  เชิญท่านกากะมาเคี้ยว
มะขามป้อมและดื่มน้ำด้วยกันซิ ทาสกากะคิดว่า  หมอคนน้ีกำลังเคี้ยวมะขามป้อม
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และด่ืมน้ำ  ไมน่่าจะมีอะไร  จึงเค้ียวมะขามป้อมและด่ืมน้ำ  มะขามป้อมคร่ึงผลที่เขา
เคี้ยวนั้นได้ระบายท้องให้ถ่ายอุจจาระออกมาในที่น้ันทีเดียว  ต่อมาทาสกากะถามชี
วกโกมารภัจว่า  ท่านอาจารย์    ผมจะยังมีชีวิตอยู่หรือ  ชีวกโกมารภัจตอบว่า  อย่า
กลัวไปเลย  ท่านไม่มีอันตราย    แต่พระราชาทรงพิโรธก็จะรับส่ังให้ฆ่าเราได้  ดังน้ัน
เราคงไม่กลับไปละ   แล้วมอบช้างภัททวดีให้ทาสกากะ สว่นตนเองก็เดินทางรอนแรม
ไปจนถึงกรุงราชคฤห์  ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐแล้วกราบทูลเรื่อง
น้ันให้ทรงทราบทุกประการ  (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๓๔/๑๙๒, วิ.ม.(ไทย)๕/๓๓๔/๑๙๓) 

กากะทิง : ช่ือไม้ต้นชนิดหนึ่ง  ใบและผลคล้ายสารภี แต่ใบขึ้นสันมากและผลกลมกว่า เปลือก
เมล็ดแข็ง เช่นในกุณาลชาดก กล่าวถึงในป่าหิมพานต์ มีหมู่ไม้นานานาพันธ์ุ เช่น ต้น
จำปา ต้นอโศก ต้นกากะทิง ต้นหงอนไก่ ,ในวิธุรชาดก กล่าวถึงต้นไม้ในนาคพิภพ 
เช่น  ไม้จำปาไม้กากะทิง มะลซิ้อน มะลิลา และไม้กระเบา,ในเวสสันตรชาดก 
กล่าวถึงต้นกากะทิงขึ้นอยู่ในสระมุจลินท์ ดังคำว่า ต้นกากะทิงมีอยู่ท่ี ๒ ฟากฝั่งของ
สระมุจลินท์,ในอปทาน พระเรณุปูชกเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าตนเคยถือดอก
กากะทิงพร้อมทั้งเกสรไปบูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี,ในนาคปุปผิย
เถราปทาน พระนาคปุปผิยเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าตนเคยเก็บเอาดอก
กากะทิงไปโปรยลงที่ทางเสด็จไปของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ (ขุ.ชา.อสีติ.
(ไทย) ๒๘/๒๘๙/๑๒๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๓/๓๙๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๘/
๕๐๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๓/๒๕๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๒/๓๒๔)  

กาญจนไพที  : ท่ีรอง, แท่น, ฐานบัวค่ำบัวหงายที่พระเจดีย์ ท่ีสร้างด้วยทอง; คำว่า กาญจนไพที มี
ปรากฏอยู่ในมโหสธชาดก ชาดกว่าด้วยพระมโหสธบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารม ี 
ตอนที่มโหสธบัณฑิตโพธิสัตว์กล่าวพรรณนาพระสิริรูปของพระนางนันทาเทวีอัคร
มเหสีของพระเจ้าวิเทหะแห่งมิถิลานคร ความว่า พระนางนันทาเทวี...มีบ้ันพระองค์
ด่ังว่าจะกำได้โดยรอบ มีบ้ันพระองค์งามดุจหน่อไม้ซึ่งมีสแีดงต้องลมก็ไหวเอน เมื่อ
ทรงเย้ืองกรายงามไพโรจน์ดังเถานาคลดาท่ีเกิดดีแล้ว มีบ้ันพระองค์งามปานกาญจน
ไพท ี (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๗๕๖/๓๐๐,ขุ.ชา.อ. (บาลี)๙/๗๕๘) (อรรถกถาอธิบายว่า พระ
ศาสดาเมื่อประทับ  ณ  พระเชตวัน  ทรงปรารภปัญญาบารมีของพระองค์  
ตรัสมโหสธชาดกซึ่งมีคำเริ่มต้นว่า  พระเจ้าพรหมทัตผู้ครองแคว้นปัญจาละเสด็จ
ยาตราทัพมาพร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่าเป็นต้น  (ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๙/๒๐๙)  (ต้น
เรื่องมโหสธชาดกมีปรากฏในชาดกภาค  ๑  คือ  พระไตรปิฎกเล่มท่ี  ๒๗ ถงึ  ๑๑  
ตอน  มีสัพพสงัหารกปัญหชาดก  เป็นต้น)  
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กาณมาตาวัตถุ : เรื่องมารดาของนางกาณา:  พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
บัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้ว   ย่อมผ่องใส ดุจห้วงน้ำท่ีลึก ใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว ฉะน้ัน 
(ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๘๒/๕๓) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ผ่องใส ในที่น้ีหมายถึงบรรลุ
สภาวะที่จิตปราศจากอุปธิกิเลสด้วยอำนาจโสดาปัตติมรรค เป็นต้น (ขุ.ธ.อ. (บาลี)  
๔/๔๐); ดู กาณา, ธิดา  

กาณา, ธิดา  : ลูกสาวท่ีมารดายกให้เป็นภรรยาของชายผู้หน่ึงในหมู่บ้านแห่งหน่ึง คราวหน่ึงนาง
กาณามีกิจบางอย่างจึงได้เดินทางมาบ้านมารดา ฝ่ายสามีก็ส่งข่าวมาบอกให้นางกลับ 
มารดาของนางไม่อยากให้ลูกสาวกลับไปมือเปล่าจึงทอดขนมให้เป็นของฝาก ขณะน้ัน
มีภิกษุรูปหนึ่งมาบิณฑบาต มารดาจึงสั่งลูกสาวให้ถวายขนม ภิกษุรูปน้ันก็บอกแก่
ภิกษุรูปอ่ืน ภิกษุรูปอ่ืนก็พากันบอกต่อๆ กันไป มารดาของนางก็สั่งให้ถวายอยู่อย่าง
น้ันถึง ๓ ครั้ง ฝ่ายสามีกส็่งข่าวมาบอกให้กลับถึง ๓ ครัง้เหมือนกัน นางก็ยังไม่ยอม
กลับสามีจึงได้หาหญิงอ่ืนมาเป็นภรรยา นางกาณาพอทราบข่าวก็เสียใจยืนร้องไห้อยู่ 
ขณะน้ันในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปถึงบ้านของอุบาสิกามารดาของนางกาณา 
ตรัสถามถึงสาเหตุท่ีนางกาณาร้องไห้  มารดาของนางกาณาจึงกราบทูลเรื่องราวให้
ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้มารดาของนางกาณาเห็นชัด   ชวนให้อยาก
รับเอาไปปฏิบัติ   เร้าใจใหอ้าจหาญแกล้วกล้า   ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงด้วยธร
รมีกถา  แล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จไป (วิ.ม.(ไทย)๒/๒๓๐/๓๘๗) 

กาติยานเถรคาถา  : ภาษิตของพระกาติยานเถระ  ; พระกาติยานเถระได้กล่าว ๖ คาถาไว้มี
ใจความว่า  ลุกขึ้นเถิด   กาติยานะ   อย่ามัวนอนหลับอยู่เลย  อย่าให้มัจจุราชคือ
ความประมาทชนะเธอผู้เกียจคร้านเลย  ชาติและชราครอบงำเธอ  เหมอืนกำลังคลื่น
มหาสมุทร  เธอนั้นจงทำที่พ่ึงอย่างดีสำหรับตนเสีย  เพราะเธอไม่มท่ีีพ่ึงอย่างอ่ืน ท้ัง
ในโลกน้ีและโลกหน้า  พระศาสดาช้ีบอกทางซ่ึงล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องและจากภัยคือ
ชาติและชรา  จงอย่าได้ประมาทตลอดยามต้นและยามปลาย  หม่ันกระทำความ
เพียรให้มั่นเถิด  จงปลดเปลื้องเครื่องผูกท้ังหลายเสีย  ใช้สอยผ้าสังฆาฏิ   ปลงผม
และฉันอาหารที่เที่ยวบิณฑบาตได้มา   อย่าเห็นแก่การเลน่สนุกสนาน   อย่าเห็นแก่
การหลับนอน    จงหมั่นเข้าฌาน  จงเพ่งฌาน   ชนะกิเลส   เธอเป็นผู้ฉลาดในทางท่ี
ปลอดโปร่งจากโยคะ จะถึงความบริสุทธ์ิซึง่ไม่มคีวามบริสุทธ์ิอ่ืนใดยิ่งกว่าแล้ว
ปรินิพพานเหมือนไฟลุกโชนที่เขาดับด้วยน้ำ  ประทีปทีมี่เปลวไฟน้อย   ย่อมดับไป
เพราะลมเหมือนเถาวัลย์หลุดร่วงเพราะลม   ฉันใด  เธอผู้มีโคตรเหมือนพระอินทร ์ 
ก็ฉันนั้น  อย่ายึดมั่นถือมั่น   จงกำจัดมารเสีย  จงปราศจากความกำหนัดพอใจใน
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เวทนาทั้งหลาย  จงเป็นผู้สงบ  รอคอยกาลปรินิพพานในอัตภาพน้ีแล  (ขุ.เถร.(ไทย)
๒๖/๔๑๑/๔๑๐) 

กาติยานี, อุบาสิกา  : อุบาสิกาคนหน่ึง  ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ บังเกิดใน
เรือนสกุล กรงุหังสวดี  เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผู้หน่ึงไว้ในตำแหน่ง
เอตทัคคะว่าเป็นเลิศด้านเป็นผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น ก็ปรารถนาตำแหน่งเช่นน้ัน
บ้างจึงทำบุญกุศลให้ย่ิงยวดขึ้นไป เม่ือนางสิ้นชีวิตแลว้ก็เวียนว่ายอยู่ในภพภูมิของ
เทวดาและมนุษย์ถึงแสนกัป  ถือกำเนิดเป็นนางกาติยานีในสมัยพระสมณโคดมพุทธ
เจ้า ในกุรรฆรนคร บิดามารดาตั้งช่ือนางว่า กาติยานี พระศาสดาทรงสถาปนาไว้ใน
ตำแหน่งเอตทัคคะว่าเป็นเลิศด้านเป็นผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น  (องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/
๒๖๕/๓๓) 

  ในกัจจานิชาดก ชาดกว่าด้วยนางกัจจานี  นางกัจจานีเป็นผู้ที่มีความคดิว่าธรรมะ
ได้ตายแล้ว จึงได้ทำบุญอุทิศถวายแก่ธรรมะ  ท้าวสักกะตรัสถามถึงสาเหตุ นางก็
กล่าวด้วยความมั่นใจว่าธรรมะได้ตายแล้ว  เพราะเด่ียวนี้คนช่ัวกลับเป็นอยู่สุขสบาย   
โดยยกตัวอย่างลูกสะใภ้ท่ีเป็นหมันของนาง  หล่อนทุบตี   ขับไล่นาง แล้วคลอดบุตร  
เด๋ียวนี้เป็นใหญ่ในตระกูลท้ังหมด  ส่วนนางกลับถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดาย ไม่มี
ใครเหลียวแล   ท้าวสักกะจึงตรัสว่า  เรายังมีชีวิตอยู่  ยังไม่ตาย  เรามาที่น้ีเพ่ือ
ประโยชน์แก่เจ้าโดยเฉพาะ  ลูกสะใภ้คนใดทบุตีขับไล่เจ้า เราจะทำหล่อนพร้อมกับ
บุตรให้เป็นเถ้าธุลีทีเดียว   นางกัจจานีกล่าวว่า  หากพระองค์ต้ังใจเสด็จมาที่น้ีเพ่ือ
หม่อมฉัน  ขอหม่อมฉัน   ลูกชาย  ลูกสะใภ้  และหลาน  จงอยู่ร่วมเรือนกันด้วย
ความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันด้วยเถิด  ท้าวสักกะตรัสว่า  แม่กาติ
ยานี   หากเจ้าพอใจเช่นนั้น  แม้จะถูกทุบตีขับไล่ก็อย่าได้ละท้ิงธรรม   ขอให้พวกเจา
ทุกคนจงอยู่รว่มเรือนกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขเถิด   นางกาติยานีกับลูกสะใภ้
ได้มีใจเบิกบานอยู่ร่วมกับลูกชายและหลาน เพราะท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพได้ทรง
อนุเคราะห์  (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑-๙/๒๘๕-๒๘๖) 

ก้าน : ส่วนท่ีต่อดอก หรือใบหรือผล กับกิ่งไม้, เรียกสิ่งท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นน้ัน เช่น กอ
ไผ่ท่ีแตกกิ่งก้านสาขา ดอกบัวก้านมีหนามเกิดในน้ำ, ในมหาวิภังค์ กล่าวถึงภิกษุช่ือ
ว่าอัสสชิและปุนัพพสุกะ ทำมาลัยต่อก้านเองบ้าง ใช้ผู้อ่ืนทำบ้าง ทำมาลัยเรียงก้าน
เองบ้าง,ในมหาวรรค เร่ืองยางไม้ท่ีเป็นยา พระพุทธเจ้าอนุญาตยางไม้ท่ีเป็นยา เช่น 
ยางเคี่ยวจากก้านตันตกะ กำยาน ในเรื่องหมอชีวกทูลถวายพระโอสถถ่าย ๓๐ ครั้ง  
หมอชีวกได้อบก้านอุบล ๓ ก้านด้วยยาต่างๆแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค,ในอป
ทาน พระนาลิปุปผิยเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าตนเคยได้เด็ดดอกบัวพร้อมทั้ง



 

๓๙๔ 
 

 

ก้าน๗ ดอกที่ขั้วโปรยบูชาเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ    (วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๔๓๑/๔๕๙,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๓/๔๘,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๖/๑๙๕,ขุ.ชา.วี
สติ.(ไทย) ๒๗/๒๒๒/๕๐๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๐/๒๓๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙/๔๘๐) 

ก้านบัว  : ส่วนที่ต่อกับดอกบัว ; ก้านบัว มีปรากฏในพระไตรปิฎก  ดังน้ี 
  ในมารธีตุสูตร  พญามารเม่ือจะตำหนิธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี  และนาง

ราคา  จึงกล่าวคาถาเป็นการเปรียบเปรยว่า  พวกเจ้าช่างโง่เขลานัก  พากันทำลาย
ภูเขาด้วยก้านบัว  ขุดภูเขาด้วยเล็บ  เค้ียวเหล็กด้วยฟัน  พวกเจ้าอาศัยพระโคดมหา
ท่ีพ่ึง  จะเป็นดุจคนวางหินไว้บนศีรษะแล้วเจาะหาที่พ่ึงในบาดาล  ฉะน้ัน พวกเจา้
เหมือนเอาหนามมายอกอกพ่อ  จงหลีกไปเสียเถิด (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๑/๒๑๕) 

  ในภัททชิเถราปทาน  พระภัททชิเถระได้เล่าประวัติในอดีตของตน เพราะต้องการ
ท่ีจะบริโภคเหง้าบัวจึงลงไปถอนเหง้าบัวในสระโบกขรณี สมัยนั้น พระผู้มีพระภาค
พุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  เสด็จเหาะไปในอากาศ  พระพุทธองค์ทรงสะบัดจีวร  
ตนได้ยินเสียงจึงแหงนหน้าขึ้นดู  ได้พบพระพุทธเจ้าจึงได้ทูลอ้อนวอนว่า  น้ำผึ้งพร้อม
ท้ังเหง้าบัว  น้ำนม  เนยใสทีม่ีอยู่ในก้านบัว  มีอยู่  ขอพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุจงรับ
เพ่ืออนุเคราะห์ข้าพระองค์เถิด  พระองค์ทรงรับภิกษาหารแล้วได้กระทำอนุโมทนา  
แล้วเหาะไปทางอากาศ จากน้ันตนเองก็ได้ถือเหง้าบัวกลับมายังอาศรมแขวนไว้ที่
ต้นไม้ ขณะน้ันเองเกิดลมพายุใหญ่ขึ้นได้พัดป่าให้ป่ันป่วน อากาศบันลือลั่นและฟ้าผ่า  
สายฟ้าผ่าลงมาที่ศีรษะของตน จึงตายในขณะท่ีน่ังอยู่นั่นเอง  เพราะบุญกรรมที่ได้ทำ
ไว้  จึงไปเกิดในสวรรค์ช้ันดุสิต (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๐๑/๓๕๐)  

กาน้ำร้อน  : ภาชนะสําหรับใส่น้ําหรือต้มน้ํา มีพวยและหูสําหรับห้ิวหรอืจับ, ลักษณนามว่า ใบ 
หรือ ลูก  ;  สมัยหน่ึง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน  อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี  พระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคลม  ท่านพระอุป
วาณะเป็นอุปัฏฐาก  พระองค์รับสั่งให้ท่านพระอุปวาณะหาน้ำร้อนมาถวาย ท่านพระ
อุปวาณะจึงเดินทางไปยังบ้านของเทวหิตพราหมณ์เพ่ือขอน้ำร้อน  เทวหิตพราหมณ์
ให้บุรุษถือกาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยตามไปถวายท่านพระอุปวาณะ  ท่านพระอุป
วาณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลให้สรงสนาน  และใช้น้ำร้อนละลายน้ำอ้อย
แล้วถวายพระผู้มีพระภาค  พระผู้มีพระภาคจึงทรงหายจากพระอาการประชวร (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๙๙/๒๘๗) 

กาปทิกะ, มาณพ  : มาณพหนุ่มคนหน่ึง  อายุ ๑๖ ปี โกนศีรษะ เป็นบุตรของผู้มีสกุล  เป็นพหูสูต  
เป็นบัณฑิต   เจราจาถ้อยคำไพเราะ  เรียนจบไตรเพท  พร้อมทั้งนิฆัณฑุศาสตร์  
เกฏุภศาสตร์  อักษรศาสตร ์ และประวัติศาสตร์  เป็นผูเ้ข้าใจตัวบทและไวยากรณ์   



 

๓๙๕ 
 

 

ชำนาญคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ  ทูลถามบทมนตร์กบัพระผู้มีพระ
ภาค ขณะประทับอยู่  ณ  ป่าไม้สาละช่ือเทพวัน  ทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหมณ์ช่ือ
โอปาสาทะของชาวโกศล โดยพูดสอดขึ้นในระหว่างท่ีจังกีพราหมณ์พร้อมด้วยคณะ
พราหมณ์ผู้แก่เฒ่าหมู่ใหญ่กำลังสนทนาอยู่กับพระผู้มีพระภาค โดยกราบทูลว่า ในบท
มนตร์ท่ีเป็นของเก่าแก่สืบทอดกันมาตามคัมภีร์ พราหมณ์ท้ังหลายพากันปักใจเช่ือ
โดยเด็ดขาดว่า นี้เท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนไม่จริง เรื่องน้ีพระองค์มีความเห็นอย่างไร  พระ
ผู้มีพระภาคตรัสถามว่า บรรดาพราหมณ์ท้ังหลาย จะมีพราหมณ์สักคนหน่ึงไหมที่จะ
กล่าวอย่างน้ีว่า เรารู้สิ่งน้ี เราเห็นสิ่งน้ี น้ีเท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนไม่จริง กาปทิกมาณพทูล
ตอบว่า ไม่มีเลย (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๖/๕๓๕) 

  (อรรถกถาอธิบายว่า บทสวด (มันตระ) ในคัมภีร์พระเวท หมายถึงบทสวด
สรรเสริญเทพเจ้า ซึ่งรวบรวมเป็นหมวด ๆ เรียกช่ือว่า ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และ
อาถรรพเวท, ไตรเพท หมายถึงคัมภีร์ ๓ ข้างต้น คือ ฤคเวท (อิรุเวท) ยชุรเวท และ
สามเวท (ส่วนอาถรรพเวทปรากฏภายหลังจากการปรากฏของพระสูตรนี้), นิฆัณฑุ
ศาสตร์ คัมภีรป์ระเภทศัพทมูลวิทยา (Etymology) คลังศพัท์ (Lexicon) หรืออภิธาน
ศัพท์ (Glossary) ท่ีรวบรวมคำศัพท์ในพระเวทซึ่งเป็นคำยาก หรือคำที่เลิกใช้แล้ว 
นำมาอธิบายความหมายเป็นส่วนหน่ึงของนิรุกติ ซึ่งเป็น ๑ ในเวทางคศาสตร์ ๖ ของ
ศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤตเรียกว่านิฆัณฏุ, เกฏุภศาสตร์ คัมภีร์ท่ีว่าด้วย
กฎเกณฑ์การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมแก่การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของ
กัลปะ ซึ่งเป็น ๑ ในเวทางคศาสตร์ ๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤตเรียกว่า 
ไกฏภ, อักษรศาสตร์ คือ คมัภีร์ว่าด้วยสิกขา (การเปล่งเสียง, การออกเสียง) และ
นิรุตติ (การอธิบายคำศัพท์โดยอาศัยประวัติและกำเนิดของคำ), ประวัติศาสตร์ คือ
พงศาวดารเล่าเรื่องเก่า ๆ มักจะมีคำว่า สิ่งนี้ได้เป็นมาอย่างนี้ (ที.สี.อ. (บาลี) ๒๕๖/ 
๒๒๒), ศาสตร์ว่าด้วยลักษณะของบุคคลสำคัญมีพระพทุธเจ้าเป็นต้น อันมีอยู่ใน
คัมภีร์พราหมณ์ ซึ่งเรียกว่ามนตร์ เฉพาะส่วนท่ีว่าด้วยผู้เป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่าพุทธ
มนตร์ มีอยู่ ๑๖,๐๐๐ คาถา (ที.สี.อ. (บาลี)๒๕๖/๒๒๓) 

กาป่า  : นกชนิดหน่ึงขนสีดำ ส่งเสียงร้องกาๆ ออกหากินตอนเช้าตรู่ อาศัยและหากินอยู่ในป่า, 
อีกา ก็เรียก, (อุป.) จงดูเย่ียงกา แต่อย่าเอาอย่างกา หมายถึงให้ขยันแต่ไม่ใช่ขโมยเขา
กิน 

  ในเนรุชาดก ชาดกว่าด้วยอานุภาพของภูเขาเนรุ  หงส์น้องชายของพญาหงส์
โพธิสัตว์สนทนากับพ่ีชายว่า  สถานทีใ่ดคนดีไม่ได้รับการยกย่อง  ซ้ำถูกดูหมิ่น แต่
กลับยกย่องคนเลว  สถานท่ีใดคนเกียจคร้าน  คนขยัน  คนกล้าหาญ  และคนขลาด



 

๓๙๖ 
 

 

ได้รับการบูชา  สถานท่ีน้ันคนดีไม่อยู่  เหมือนภูเขาที่ไม่ทำความแตกต่างกัน  ภูเขาเน
รุน้ีไม่แยกคนเลว  คนดี  คนปานกลาง  ดังข้อความตอนหนึ่งว่า กาป่าก็ดี   ฝูงกา
ธรรมดาก็ดี  พวกเราผู้ประเสริฐกว่านกทั้งหลายก็ดี  พอมาถึงภูเขาน้ีแล้ว  เป็น
เหมือนกันหมด (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๐/๒๓๒) 

กาปากเหล็ก  : ๑ ในบรรดาฝูงสัตว์  คือ ฝูงสุนัขดำ  ฝูงสุนัขด่าง  ฝูงแร้ง  ฝูงกาปากเหล็กท่ีรุมกัดจิก
กินสัตว์นรกในแม่น้ำช่ือเวตตรณี  สัตว์นรกที่พระเจ้าเนมิตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่า
ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงถูกฝูงกาปากเหล็กรุมกัดจิกกิน  มาตลีเทพสารถีจึงทูล
พยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำช่ัวว่า  ชนเหล่าใดเป็นคนตระหนี่ มีธรรมลามก  
บริภาษ  เบียดเบียน  ด่าว่าสมณะและพราหมณ์  ชนเหล่าน้ันช่ือว่าผู้ทำกรรมหยาบ
ช้า ทำบาป   จึงถูกฝูงกาปากเหล็กรุมกัดจิกกิน  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๔๕๖/๒๕๒) (อรรถ
กถาอธิบายว่า แม่น้ำช่ือเวตตรณี  เป็นแมน้่ำที่ต้ังขึ้นตามฤดูซ่ึงมีกรรมเป็นเหตุ  เหล่า
นายนิรยบาลในนรกน้ันถืออาวุธ  มีดาบ  หอก  หอกซัด  ฉมวก  และพลองเป็นต้นที่
ลุกเป็นไฟ  เข้าประหาร  ท่ิมแทง  ทุบตีสัตว์นรกท้ังหลาย  (ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๙/๔๕๒/
๑๖๖)  

กาโปติกะ, สุรา   : หัวเช้ือสุราช่ือกาโปติกะ ; ในสุราปานสิกขาบท  สิกขาบทว่าด้วยการด่ืมสุราและ
เมรัย สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปยังแคว้นเจตีย์โดยเสด็จไปทางหมู่บ้าน
ภัททวดี พวกชาวไร่ชาวนาคนเลี้ยงสัตว์และคนเดินทางเห็นพระองค์เข้าก็พากันกราบ
ทูลไม่ให้เสด็จไปที่ท่าอัมพติตถะเน่ืองจากมีนาคที่มีฤทธ์ิ มพิีษท่ีเขี้ยว มีพิษกล้า อาศัย
อยู่ แม้จะห้ามถึง ๓ ครั้ง พระองค์ก็ทรงน่ิง แล้วเสด็จจาริกไปถึงหมู่บ้านภัททวดี ท่าน
พระสาคตะเดินเข้าไปจนถึงท่ีอยู่ของนาค นาคเห็นเขา้ก็หงุดหงิดโกรธไม่พอใจจึงทำ
ให้ควันตลบขึ้น ท่านพระสาคตะก็ทำให้ควันตลบข้ึนบ้าง นาคไม่ยอมจึงพ่นไฟสู้ ท่าน
พระสาคตะก็เข้าเตโชกสิณพ่นไฟสู้บ้าง ในทีสุ่ดนาคก็พ่ายแพ้ 

   จากนั้นพระผู้มีพระภาคก็เสด็จจาริกไปยังกรุงโกสัมพี พวกอุบาสกอุบาสิกา
ชาวกรุงโกสัมพีรู้เร่ืองที่ท่านพระสาคตะต่อสู้กับนาคท่ีท่าอัมพติตถะก็พากันมารับ
เสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระสาคตะถามถึงสิ่งท่ีหาได้ยากและเป็นท่ี
ชอบใจของท่าน เพ่ือท่ีจะได้จัดเตรียมถวาย พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ได้ยินเข้าก็บอกให้
จัดเตรียมหัวเช่ือสุราช่ือกาโปติกะ โดยบอกว่าเป็นของหายาก และเป็นท่ีชอบใจของ
ภิกษุทั้งหลาย พอรุ่งเช้าพวกอุบาสกอุบาสิกาเห็นพระสาคตะเข้าไปบิณฑบาตก็นิมนต์
ให้ด่ืมหัวเช้ือสุราช่ือกาโปติกะ โดยนิมนต์ให้ท่านด่ืมกันทุกๆ ครัวเรือน เมื่อท่านพระ
สาคตะดื่มเข้าไปมาก ก็เกิดอาการเมามายไม่ได้สติแล้วล้มกลิ้งท่ีประตูเมือง ฯลฯ ด้วย



 

๓๙๗ 
 

 

เหตุน้ีพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุท่ีด่ืมสุรา
และเมรัย (วิ.ม.(ไทย)๒/๓๒๖/๔๖๓, วิ.ม.(ไทย)๒/๓๒๖/๔๖๔) 

   (อรรถกถาอธิบายว่า กาโปติกาติ กโปตปาทสมวณฺณรตฺโตภาสา. ปสนฺนาติ สุ
รามณฺฑสฺเสตํ อธิวจนํ แปลสรุปความได้ว่า หัวเช้ือสุราท่ีมีสแีดงเหมือนเท้านกพิราบ 
(วิ.อ. (บาลี) ๒/๓๒๖/๔๐๔) คำว่า ปสนฺน หัวเช้ือสุรา ในท่ีน้ีมิได้หมายถึงน้ําใส แต่
หมายถึงนํ้าหัว (ตสฺสาเยวกิณฺปกฺขิตฺตาย มณฺเฑ คหิเต เมื่อใส่หัวเช้ือในสุราน้ันแล้ว จน
จับตัวเป็นฝา - วิ.อ. (บาลี)  ๒/๓๒๘/๔๐๕) รสานํ  สพฺพรสานํ อคฺคมฺหิ รเส มณฺฑสทฺ
โท มัณฑศัพท์ หมายถึงน้ําท่ีสุดยอดกว่าน้ําท้ังหมด (ดู อภิธา. และ  อภิธา.ฏีกา  
คาถา  ๔๖๗)  

กาฝาก  : ช่ือพืชเบียนหลายชนิดในหลายวงศ์ท่ีอาศัยเกาะดูดนํ้าและแร่ธาตุ หรือสารอาหารที่
สังเคราะห์แล้วจากพรรณไม้อ่ืน ส่วนใหญ่มักใช้เรียกไม้พุ่มท่ีอาศัยเกาะเบียนไม้ต้น
ชนิดต่าง ๆ 

  ในรุกขสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบระหว่างต้นไม้ใหญ่กับกุลบุตรไว้ว่า  
ต้นโพธิ์   ต้นไทร  ต้นเลียบ  ต้นมะเด่ือ  ต้นกัจฉกะ  ต้นมะขวิด  ต้นไมใ้หญ่เหล่าน้ีที่
มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มหักลง   ฉนัใด   กุลบุตรบางคนในโลก
น้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน  ละกามเช่นใด  ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  เขาย่อมถูก
กามเช่นน้ัน  หรือสิ่งท่ีเลวกว่าน้ัน  ทำให้หักล้มลง (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๒๐/๑๕๑) 

กาพย์กลอน  : คําร้อยกรอง ;  กาพย์  เป็นคำกานท์(บทกลอน) ที่ปรับปรุงขึ้นภายหลัง โดยอาศัย
แบบแผนทางบาลี สันสกฤต ปนกับของไทย, กาพย์ โดยสามัญม ี ๓ ประเภท คือ 
กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์  ; กลอน  คาํประพันธ์ซ่ึงแต่เดิมเรียกคํา
เรียงท่ีมีสัมผสัท่ัวไป จะเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ หรือร่าย ก็ตาม เช่นในคำว่า ชุมนุม
ตํารากลอน, ครั้นเรียกเฉพาะคําประพันธ์เฉพาะอย่างเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ ร่าย แล้ว 
คําประพันธ์นอกน้ีอีกอย่างหนึ่งจึงเรียกว่า กลอน เป็นลํานําสําหรับขับร้องบ้าง คือ 
บทละคร สักวา เสภา บทดอกสร้อย, เป็นเพลงสําหรับอ่านบ้าง คือ กลอนเพลงยาว 
หรือกลอนตลาด (กานท์ เรยีกบทประพันธ์ท่ีคล้องจองกัน มักไว้ท้ายคำประพันธ์น้ัน 
เช่น กลอนกานท์ โคลงกานท์ เป็นต้น คำกานท์ หรือบทกานท์ ได้แก่ เรื่องที่แต่งขึ้น
เป็นกลอน กาพย์ โคลง ฉันท์ ท่ีไว้หน้าคำประพันธ์ก็มี เช่น กานท์กลอน  เช่น กานท์
กลอนนี้ต้ังอาทิ กวี หนึ่งนา บางทีก็ใช้ กลอนกานท์ เช่น จบเสร็จเกลากาพย์เกลี้ยง 
กลอนกานท์ – ทวาทศมาส ในสกลิกสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ มัททกุจ
ฉิมฤคทายวัน  เขตกรุงราชคฤห์  สะเก็ดหินกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค  
พระผู้มีพระภาคทรงได้รับทุกขเวทนาทางพระวรกายอย่างหนัก  พระองค์ทรงสำเร็จ



 

๓๙๘ 
 

 

สีหไสยา โดยพระปรัศว์เบื้องขวา  ทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท  มีพระ
สติสัมปชัญญะ  มารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าแล้วทูลถามว่า  ท่านนอนด้วยความซึมเซา  
หรือมัวเมาคิดกาพย์กลอนอะไรอยู่  ประโยชน์ของท่านมีไม่มาก  ท่านอยู่  ณ ที่นอนที่
น่ังอันสงัดแต่ผู้เดียวต้ังหน้าแต่จะหลับ  ทำไมท่านยังหลับอยู่เล่า  พระองค์ตรัสตอบ
ว่า  เราไม่ได้นอนด้วยความซึมเซา  ท้ังมิได้มัวเมาคิดกาพย์กลอนอะไรอยู่หรอก  เรา
บรรลุประโยชน์แล้ว  ปราศจากความเศร้าโศก อยู่  ณ ท่ีนอนท่ีน่ังอันสงัดแต่ผู้เดียว  
นอนคำนึงถึงสัตว์ท้ังปวงด้วยความเอ็นดู  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๐/๓๒๑) 

กาม  : ความใคร่, ความใคร่ทางเมถุน, ความอยาก, ความปรารถนา ในรูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผสั  เรียกว่า กามคุณ ๕ ประการ, สิ่งท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ ; กาม มี ๒ คือ (๑) 
กิเลสกาม กิเลสท่ีทำให้ใคร ่ (๒) วัตถุกาม วัตถุอันน่าใคร่ ได้แก่ กามคุณ ๕ ;  คำว่า    
กาม ได้แก่  กาม  ๒  อย่าง  แบ่งตามหมวด  คือ  (๑) วัตถกุาม  (๒) กิเลสกาม 

  วัตถุกาม คือ รูป เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ ท่ีน่าพอใจ  เครื่องปูลาด  
เครื่องนุ่งห่ม ทาสหญิงชาย   แพะ  แกะ  ไก่  สุกร  ช้าง  โค  ม้า ลา ท่ีนา  ท่ีสวน  
เงิน  ทอง  หมู่บ้าน  นิคม  ราชธานี  แคว้น  ชนบท  กองพลรบ  คลังหลวง  และ
วัตถุท่ีน่ายินดีอย่างใดอย่างหน่ึง  เหล่านี้ช่ือว่าวัตถุกาม  อีกนัยหน่ึง  กามที่เป็นอดีต  
ท่ีเป็นอนาคต  ที่เป็นปัจจุบัน  กามท่ีเป็นภายใน ท่ีเป็นภายนอก  ท่ีเป็นท้ังภายในและ
ภายนอก  กามอย่างหยาบ  อย่างกลาง  อย่างประณีต  กามที่เป็นของสัตว์ในอบาย  
ท่ีเป็นของมนุษย์  ท่ีเป็นของทิพย์  กามท่ีปรากฏเฉพาะหน้า  ท่ีเนรมิตขึ้นเอง  ท่ีไม่ได้
เนรมิตขึ้นเอง ที่ผู้อ่ืนเนรมิตให้  กามท่ีมีผู้ครอบครอง  ที่ไม่มีผู้ครอบครอง  ท่ียึดถือว่า
เป็นของเรา  ที่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเรา  สภาวธรรมที่เป็นกามาวจร  ท่ีเป็นรูปาวจร ที่
เป็นอรูปาวจร แมท้ั้งปวง  กามท่ีเป็นเหตุเกิดแห่งตัณหา  เป็นอารมณ์แห่งตัณหา ที่
ช่ือว่ากาม เพราะมีความหมายว่าน่าปรารถนา  น่ายินดี  น่าลุ่มหลง  เหล่าน้ีเรียกว่า  
วัตถุกาม  (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ชนบท  หมายถึง  รัฐหลาย ๆ  รฐัมารวมกัน  มี
กาสีชนบทและโกศลชนบท  เป็นต้น  (ขุ.ม.อ. (บาลี)  ๑/๑๔), กองพลรบ  มี  ๔  
เหล่า  คือ  (๑)  กองพลช้าง  (๒)  กองพลม้า  (๓)  กองพลรถ  (๔)  กองพลทหาร
ราบ  (ขุ.ม.อ. (บาลี)๑/๑๔), คลังหลวง  มี  ๓  อย่าง  คือ  (๑)  คลังทรัพย์สิน  (๒)  
คลังพืชพันธ์ุธัญญาหาร  (๓)  คลังผ้า  (ขุ.ม.อ. (บาลี)  ๑/๑๔) , คำว่า กามาวจร  คือ
ระดับจิตของผู้ท่ียังปรารภกามเป็นอารมณ์  ได้แก ่  จิตของสัตว์ในกามภพทั้ง  ๑๑  
ช้ัน  คือ (๑)  อบายภูมิ  ๔  (๒)  มนุษยโลก  (๓)  สวรรค์  ๖  ช้ัน  (ขุ.ม.อ. (บาลี)  
๑/๑๖), รูปาวจร  คือระดับจิตของผู้ได้รูปฌาน  ได้แก ่  สัตว์ผู้เกิดในพรหมโลก  ๑๖  
ช้ัน  ต้ังแต่ช้ันพรหมปาริสัชชา  จนถึงช้ันอกนิฏฐา  (ขุ.ม.อ. (บาลี)  ๑/๑๖), อรูปาวจร  



 

๓๙๙ 
 

 

คือ  ระดับจิตของผู้ได้อรูปฌาน  ได้แก่  สตัว์ผู้เกิดในอรูปพรหม  ๔  ช้ัน  (ขุ.ม.อ. 
(บาลี)  ๑/๑๖) 

   กิเลสกาม  คือ  ความพอใจ  ความกำหนัด  ความกำหนัดด้วยอำนาจความ
พอใจ  ความดำริ  ความกำหนัด  ความกำหนัดด้วยอำนาจความดำริ  ช่ือว่ากาม    
ได้แก่  ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่  ความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่  ความ
เพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่  ความทะยานอยากด้วยอำนาจความใคร่  ความเยื่อ
ใยด้วยอำนาจความใคร่  ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่  ความสยบด้วยอำนาจ
ความใคร่  ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่  ห้วงน้ำคือความใคร่  กิเลสเครื่อง
ประกอบคือความใคร่  กิเลสเคร่ืองยึดมั่นคือความใคร่  กิเลสเครื่องกัน้จิตคือความ
พอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลาย   (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑/๑-๒, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/
๘/๖๖, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๐/๗๕, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๓๖/๔๔๑, ที.สี.(ไทย)๙/๙๕/๓๗, ที.
สี.(ไทย)๙/๒๒๖/๗๕, ที.สี.(ไทย)๙/๕๔๖/๒๔๐, ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๑/๕๒, ที.ม.(ไทย)
๑๐/๙๑/๕๓, ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๒/๕๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๒/๖๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๕/
๖๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๑/๓๑๑, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๕/๑๖๗, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๙/
๑๗๐, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๗/๑๗๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓/๑๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒/๔๓, ม.
ม.(ไทย)๑๓/๑๒๙/๑๔๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๗/๖๐๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖/๒๓, ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๖๖/๗๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๔/๒๔๗, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐/๑๙, สํ.ส.(ไทย)
๑๕/๓๔/๔๓, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๗/๒๒๓, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๔/๑๔๖, สํ.ข.(ไทย)๑๗/
๓๓๒/๓๔๒, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๒, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๔/๒๕๑, สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๓๕๑/๓๙๐, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๒๐/๑๕๒, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๗/๓๗๕, ขุ.
สุ.(ไทย)๒๕/๗๗๓/๖๘๗, ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๗๘๐/๖๘๘,  ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๔/๒๓๐, ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๑๕/๒๓๐, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๕/๒๘๗, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๘๘/๕๒๐, ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๓๕๙/๕๓๒, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๐/๓๗, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๑/๓๗, ขุ.ชา.
(ไทย) ๒๘/๒๓/๓๗, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑/๑, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓/๗, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๕๓/
๑๘๓, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๐/๒๔๐, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๘/๖๖, ข.ุจู.(ไทย)๓๐/๑๐/๗๕, ขุ.จู.
(ไทย)๓๐/๑๓๖/๔๔๑, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๔๗/๔๖๙, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๕๙/๔๔๘, อภิ.
วิ.(ไทย)๓๕/๕๖๔/๔๐๒, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๑๓/๕๕๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๑๐/๗๖๐ 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า กาม  หมายถึงความใคร่,  ความอยาก,  สิง่ท่ีน่า
ปรารถนา  น่าใคร่  ม ี  ๒  อย่าง  คือ  (๑)  กิเลสกาม  กิเลสท่ีทำให้ใคร ่  ได้แก่  
ราคะ  โลภะ  อิจฉา(ความอยากได้)  เป็นต้น  (๒) วัตถกุาม  วัตถุอันน่าใคร่  ได้แก ่ 
กามคุณ  ๕  (รูป,  เสียง,  กลิ่น,  รส,  โผฏฐัพพะ  (สัมผัสทางกาย)  ที่น่าใคร่  น่า



 

๔๐๐ 
 

 

พอใจ)  (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี)๓/๗/๒), กามเลว  หมายถึงกามของตระกูลช้ันต่ำซึ่งทุกข์
ยากขัดสน  ๕  ตระกูล  คือ  (๑)  จัณฑาละ  ตระกูลจัณฑาล  (๒)  เวณะ  ตระกูล
ช่างสาน  (๓)  เนสาทะ  ตระกูลนายพราน  (๔)  รถการะ  ตระกูลช่างรถ  (๕)  ปุกกุ
สะ  ตระกูลคนขนขยะ  (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี)  ๓/๗/๓)  และดู  สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๒/
๑๑๒, องฺ.ติก.  (ไทย)  ๒๐/๑๓/๑๕๑,  กามปานกลาง  หมายถึงกามของชนช้ันกลาง,  
กามประณีต  หมายถึงกามของชนช้ันปกครอง  (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี)๓/๗/๓) (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๗/๙,  องฺ.ปญจฺก.(ไทย)๒๒/๑๔/๑๘) 

กามของมนุษย์  : กามคุณ ๕ ประการ ท่ีมนุษย์เราซึ่งเอิบอ่ิมพรั่งพร้อม บำเรอตนอยู่ ด้วยรูปท่ีพึงรู้
แจ้งทางตา  ท่ีน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  ชวนให้รัก  ชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัด    
ฯลฯ   ด้วยเสยีงท่ีพึงรู้แจ้งทางหู  ฯลฯ   ด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก  ฯลฯ  ด้วยรสที่
พึงรู้แจ้งทางลิ้น ฯลฯ ด้วยโผฏฐัพพะท่ีพึงรู้แจ้งทางกาย ท่ีน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่า
พอใจ  ชวนให้รัก  ชักให้ใคร่  พาใจให้กำหนัด ประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต  มโน
สุจริต  หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ในหมู่เทพช้ันดาวดึงส์  มหีมู่นาง
อัปสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวัน  เอิบอ่ิมพร่ังพร้อมด้วยกามคุณท่ีเป็นทิพย์  บำเรอ
ตนอยู่ในดาวดึงส์เทวโลกนั้น  จะไม่เวียนกลับมาหากามของมนุษย์อีก  เพราะกามที่
เป็นทิพย์เป็นสิ่งที่น่าใคร่ย่ิงกว่าและประณีตย่ิงกว่ากามของมนุษย์  (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๒๑๒/๒๕๐) 

กามคุณ  : สิ่งที่ทำให้เกิดความใคร่, สิ่งที่ผูกพันสัตว์ไว้คือกาม, สิ่งท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ
, ส่วนที่ดีหรือส่วนอร่อยของกาม ; กามคุณ  แยกอธิบายว่า  ท่ีช่ือว่า  กาม  เพราะมี
ความหมายว่าเป็นสิ่งท่ีบุคคลพึงใคร่  ท่ีช่ือว่า  คุณ  เพราะมีความหมายว่าผูกพันไว้  
ร้อยรัดไว้  ดุจคำว่า  “อนฺตํ  อนฺตคุณํ”  แปลว่า  “ไส้ใหญ่  ไส้เล็ก”  และดุจคำว่า 
“กยิรา มาลาคุเณ พหู” แปลว่า “ช่างดอกไม้พึงร้อยพวงมาลัยไว้เป็นจำนวนมาก” (ดู  
ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๗/๒๕๑, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๐/๗๙, ข.ุขุ.  ๒๕/๓/๒ และดู ขุ.ธ.
(ไทย)๒๕/๕๓/๒๖, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๓/๕๗๒, องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒๐/๔๗๐, 
องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี)  ๓/๖๓/๑๔๘) 

  กามคุณ มี ๕ ประการ คือ ๑. รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตา  ที่น่าปรารถนา  น่าใคร่    
น่าพอใจ  ชวนให้รัก ชักให้ใคร่  พาใจให้กำหนัด  ๒. เสยีงท่ีจะพึงรู้แจ้งทางหู  ฯลฯ  
๓. กลิ่นท่ีจะพึงรู้แจ้งทางจมูก ...  ๔. รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น  ...  ๕. โผฏฐัพพะ
(สัมผสัทางกาย)ที่จะพึงรู้แจ้งทางกาย  ที่น่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ ชวนให้รัก  
ชักให้ใคร ่  พาใจให้กำหนัด   (ที.สี.(ไทย)๙/๙๔/๓๗, ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๓/๖๑, ที.สี.
(ไทย)๙/๕๔๖/๒๔๐, ม.ม.(ไทย)๑๐/๒๒/๑๒, ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๒/๒๒, ที.ม.(ไทย)๑๐/



 

๔๐๑ 
 

 

๔๑๕/๓๔๘, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๐/๔๘, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๓/๑๔๑, ม.มู.(ไทย)๑๒/
๓๗/๓๕, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๖/๑๖๗, (ม.มู(ไทย)๑๒/๑๗๘/๑๗๘ , ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๐/
๙๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๕/๑๗๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๔/๑๘๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕๗/๖๓, 
ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๒๘/๓๙๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๔๐/๕๐๐, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑/๑๑) (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๓๐/๓๔), (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๒/๑๔๒, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๐/๓๐๕, สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๖๓/๑๒๐), (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๑๗/๑๓๔), (ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๑/๒๔๔, 
สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๗๙/๓๑๐, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๐/๓๐, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๗๗/๑๐๔, สํ.
ม.(ไทย)๑๙/๑๐๕๐/๕๗๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๒/๑๘๖, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๕/
๔๕๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๕/๙๖, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๓/๕๗๒, องฺ.นวก.(ไทย)
๒๓/๒๐/๔๗๐, องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๓๔/๕๐๐, องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๖๕/๕๕๐, ขุ.ขุ.
(ไทย)๒๕/๑๐/๒๒, ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๘๓/๕๔, ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๕๗/๕๓๖, ขุ.สุ.(ไทย)
๒๕/๓๔๐/๕๗๘, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๓๖/๓๑๖, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๗๔/๓๓๐, ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๑๓๙/๒๔, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๐๒/๔๘, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๘๑๔/๙๔, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/
๙/๑๕๘, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๓/๗๒, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๙๑/๖๒๖, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/
๒๓๗/๑๒๓, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๕๔/๑๕๕, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๐๐/๓๘๓, ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๗/๓๑, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘/๔๓, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๙๔/๒๙๐, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗๕/
๕๐๐, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๓๖/๔๔๒, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๐/๑๐๖, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๕/
๕๗๖, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๗๖/๖๙๐, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗/๒๑๗, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๑/
๑๘๘) อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๓๘/๓๑๒), (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๑๐/๕๔๕) 

  (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า กามคุณ หมายถึงกาม (สิ่งท่ีทำให้เกิดความใคร่) (ที.
สี.อ. (บาลี) ๑/๕๔๖/๓๓๕) ฉะน้ัน กามคุณจึงหมายถึงสิ่งที่ผูกพันสตัว์ไว้คือกาม 
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กามคุณ  หมายถึงกาม  (สิ่งท่ีทำให้เกิดความใคร่)  
และคุณ  (เครือ่งผูกพันหรือพันธนาการ)  (ที.สี.อ. (บาลี)  ๑/๕๔๖/๓๓๕)  ฉะนั้นกาม
คุณจึงหมายถึงสิ่งท่ีผูกพันสัตว์ไว้  คือกาม  ได้แก่  รูป  เสยีง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ) 

กามคุณทิพย์  : กามสุขในสุคติ, สิ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ นา่พอใจ อันมีในโลกสวรรค์, เบญจกามคุณ
อันเป็นทิพรส  ;  พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองค์หน่ึงถึงผลกรรมว่า เมื่อ
ครั้งเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ จึงได้มีอานุภาพรุ่งเรือง มีรัศมีกายสว่างไสวไปท่ัว
ทุกทิศ เทพบตุรตอบว่า ได้เคยจัดดอกไม้ที่เขาวางไว้ไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อย แล้วได้
วางไว้ท่ีพระสถูปของพระสุคต จึงเป็นผู้มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก พร่ังพร้อมด้วยกาม
คุณทิพย์ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๘๗/๑๖๔) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า พระสุคต 
หมายถึงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า  (ขุ.วิ.อ. (บาลี)  ๘๕/๔๑๔)   



 

๔๐๒ 
 

 

กามคุณสูตร  :   พระสูตรว่าด้วยกามคุณ ๕ ประการ คือ ๑.รูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ 
น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัด ๒. เสียงท่ีพึงรู้แจ้งทางหู  ฯลฯ  ๓. 
กลิ่นท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูก  ฯลฯ  ๔. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น  ฯลฯ  ๕.โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้ง
ทางกาย  ท่ีน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  ชวนให้รกั  ชักให้ใคร ่ พาใจให้กำหนัด  
(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๑๗/๑๓๔, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๗๗/๑๐๔, องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒๐/
๔๗๐, องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๖๕/๕๕๐)  ; ดู กามคุณ   

กามฉันทนิวรณ์  : นิวรณ์คือความพอใจในกาม, สิ่งท่ีกั้นจิตคือความพอใจในกามารมณ์, ธรรมหรือสิ่ง
ท่ีกั้นจิตหรือขดัขวางจิตไม่ให้เกิดความพอใจ รักใคร่ ในอารมณ์ท่ีชอบใจ ท่ีน่า
ปรารถนาอย่างใดอย่างหน่ึง ในจำนวน ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ
(สัมผสั) 

  ความพอใจในกาม  ความกำหนัดในกาม  ความเพลิดเพลินในกาม  ตัณหาในกาม  
สิเนหาในกาม  ความเร่าร้อนเพราะกาม  ความหลงใหลในกาม  ความหมกมุ่นในกาม  
ในกามท้ังหลาย  เรียกว่ากามฉันทนิวรณ์ 

  เป็น ๑ ในอันตรายท่ีไม่ปรากฏ ในอันตราย ๒ อย่าง คือ  (๑)  อันตรายท่ีปรากฏ  
คือ  ราชสีห์  เสือโคร่ง  เป็นต้น  (๒)  อันตรายท่ีไม่ปรากฏ  คือ   กายทุจริต  วจี
ทุจริต  มโนทจุริต  กามฉันทนิวรณ์ (สิ่งกัน้จิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม  คือความ
พอใจในกาม)  พยาบาทนิวรณ์ (สิ่งกั้นจติไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม  คอืความคิดปอง
ร้าย)  ถีนมิทธนิวรณ์ (สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม คือความหดหู่และเซื่องซมึ)  
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ (สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม คือความฟุ้งซ่านและร้อน
ใจ) วิจิกิจฉานิวรณ์ (สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม คือความลังเลสงสัย)  เป็นต้น 

  เป็น ๑ ในนิวรณ์ (สิ่งท่ีกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม, ธรรมท่ีกั้นจิตไม่ให้บรรลุ
คุณความดี, อกุศลธรรมทีท่ำจิตให้เศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อนกำลงั) ๖  คือ ๑. 
กามฉันทนิวรณ์  ๒.พยาปาทนิวรณ์  ๓. ถีนมิทธนิวรณ์  ๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์  ๕.
วิจิกิจฉานิวรณ์  ๖.อวิชชานิวรณ์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๑, ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๕๑/
๒๗๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๗/๕๙๐, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๕/๑๖-๑๗, ขุ.ม. (ไทย)๒๙/๖/๒๕, 
ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙๕/๕๖๔, อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๑๕๘-๑๑๕๙/๒๙๖,อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/
๑๕๐๓/๓๖๘, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๖๗/๑๔๑, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๐๗/๒๔๙, อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๖๐๕/๖๖๖) 

กามฉันทะ,กามฉันท์  : ความพอใจในกาม, ความพอใจในกามารมณ์,ความกำหนัดในกามคุณ  
หมายถึงความพอใจ ความรกัใคร่ในอารมณ์ท่ีชอบใจ ท่ีน่าปรารถนา อย่างใดอย่าง
หนึ่งในจำนวน  ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(สัมผสั) ; เป็นข้อ ๑ ใน



 

๔๐๓ 
 

 

นิวรณ์ ๕(ธรรมหรือสิ่งท่ีกั้นจิตหรือขัดขวางจิตไม่หทำความดี ไม่ให้เจรญิก้าวหน้า มี 
๕ ประการ) 

  คำว่า กามฉันทะ  ปรากฏในคัมภร์ต่างๆ เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๕๔๘/๒๔๐,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๘๒/๓๑๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๕/๑๑๒,สํ.ส.(ไทย)
๑๕/๑๓๕/๑๖๙,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๓/๑๑๐,องฺ.เอกกก.๒๐/๑๑/๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๒๓/๒๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๐๕/๖๖๑. 

กามฉันทะภายใน  : ความพอใจในกามภายในตน, ความกำหนัดในกามารมณ์ท่ีมีอยู่ในจิต  
  ในมหาสติปัฏฐานสูตร กล่าวถึงกามฉันทะภายในไว้ว่า ความพอใจในกามารมณ์ท่ี

กำลังเกิดขึ้นในจิต ให้ใช้สติในสติปัฏฐาน  ข้อธัมมานุปัสสนา พิจารณาให้รู้ทันว่า  
ขณะน้ันจิตมีกามฉันทะภายในปรากฏอยู่หรือถ้าไม่มี ก็ให้รูชั้ดว่า กามฉันทะภายในไม่
ปรากฏอยู่ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๒/๓๑๖)  

กามชาดก  : ชาดกว่าด้วยกามและโทษของกาม มีเนื้อความสรุปได้ว่า “ครั้งท่ีพระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะจอมเทพ วันหนึ่งได้แปลงกายลงมาแสดงธรรมโปรดพระ
เจ้าพรหมทัต ผู้ครองกรุงพาราณสี ใหห้ายจากโรคที่เกิดจากความโลภ โดยช้ีแจงให้
เห็นคุณและโทษของกามว่า ผู้ท่ีต้องการสิ่งใด  เมื่อได้สิ่งน้ันแล้วพอใจ ก็มีความสขุ 
แต่ผู้ท่ีได้สิ่งที่ต้องการอย่างหน่ึงแล้ว ยังต้องการอย่างอ่ืนย่ิงๆ ขึ้นไป  ก็จะมีแต่ความ
ทุกข์อยู่เรื่อยไป” ท่านอธิบายต่อไปว่า เพราะกามหรือความต้องการในสิ่งท่ีน่าใคร่น่า
ปรารถนาไม่มีท่ีสิ้นสุด ไม่รูจ้ักอ่ิม ผู้ติดอยู่ในกาม จึงถูกกาม ชักพาให้เสวยทุกข์
ตลอดไป ส่วนผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของกามแล้ว สามารถหลีกออกจากกามได้   

  พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงศรัทธา  เลื่อมใสพระราชทานทรัพย์จำนวนมากแก่พระ
โพธิสัตว์ แต่ท่านไม่รับ  เพราะไม่ยินดีในกาม (ขุ.ชา.ทวาทสก. ๒๗/๓๗/๓๘๐,ขุ.ชา.ทวา
ทสก.อ.๖/๓๗-๔๘/๙๘/๑๐๖)  

กามตัณหา  :  ความทะยานอยากในกาม,ความอยากได้กามคุณ ๕ คอืสิ่งสนองความต้องการทาง
ประสาทสัมผสั  ๕ ได้แก่ รูป  เสียง  กลิ่น รส และที่น่าใคร่ น่าปรารถนา สนองความ
ต้องการทาง  ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; เป็นข้อ ๑ ในตัณหา ๓  กามตัณหา ภวตัณหา 
และวิภวตัณหา  

  คัมภีร์วิภังค์แห่งพระอภิธรรมปิฎก  กลา่วถึงกามตัณหาไว้ว่า หมายถึงความ
กำหนด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยกามธาตุ  (อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๙๑๖/๕๗๓) ดูกามธาตุประกอบ 

  ในพระสุตตันตปิฎก  มีกล่าวถึงโทษของกาม ตัณหา และคุณที่เกิดจากการละ
กามตัณหาไว้ในพระสูตรต่างๆ หลายพระสูตร ดูใน ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๑๒/๖๔,ม.ม.ู



 

๔๐๔ 
 

 

(ไทย)๑๒/๙๑/๘๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๑/๒๔๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๔/๔๒๑,สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๖๕/๒๒๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๒/๓๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๓/๓๔๒,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓,ขุ.อิติ.(ไทย)  ๒๕/๕๘/๔๑๒,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๐/๕๗๘,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๕๕/๑๘๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๕๒/๔๘๒ ประกอบ  

กามทเทพบุตร  : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง ปรากฏในกามทสูตร   (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๗/๙๑) ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เทพบุตรองค์น้ีที่พระเชตวัน กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล (ดู กา
มทสูตร ประกอบ)  

  อรรถกถาอธิบายว่า  เทพบุตรองค์น้ีเคยเป็นพระโยคาวจร บำเพ็ญเพียรเพ่ือข่ม
กิเลสท้ังหลาย เพราะเป็นผู้มีกิเลสหนา  แม้พยายามอย่างหนัก ก็ไม่สามารถบรรลุ
อริยภูมิ  เพราะยังมีอุปนิสัยน้อย เมื่อตายแล้วไปบังเกิดในเทวโลก วันหน่ึงลงมาทูล
ถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ดังความในกามทูตร (สํ.ส.อ.(บาลี)๑/๘๗/๑๐๑-๑๐๒)   

กามทสูตร   : พระสูตรว่าด้วยกามทเทพบุตร ผู้ทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ที่พระเชตวันวิหาร  
กรุงสาวัตถี  เป็นคำฉันท์มีใจความดังนี้ 

  กราบทูลว่า สมณธรรมบำเพ็ญได้ยาก ตรัสตอบว่า ไม่ยากสำหรับผู้ต้ังมั่นในศลของ
พระเสขะ  ต้ังจิตได้มั่นคง ออกบวช มีความสันโดษ ย่อมได้รับความสุข  

  กราบทูลว่า :  ความสันโดษเป็นสิ่งท่ีได้ยาก ตรัสตอบว่า   ไม่ยากสำหรบัผู้ยินดีใน
ความสงบทางใจ  ในการอบรมจิตทั้งกลางวันและกลางคืน 

  กราบทูลว่า :  จิตเป็นสิ่งท่ีต้ังมั่นได้ยาก  ตรัสตอบว่า   :  ไม่ยาก สำหรบัผู้ยินดีใน
ความสงบแห่งอินทรีย์ เมื่อมจิีตต้ังมั่นแล้ว จะสามารถตัดข่ายแห่งมัจจุได้  

  กราบทูลว่า : ทางที่ไม่สม่ำเสมอเป็นทางที่ไปได้ยาก ตรัสตอบว่า   :  อริยบุคคล
ย่อมไปได้แม้ในทางที่ไปได้ยาก ซึ่งเป็นทางท่ีไม่สม่ำเสมอ ส่วนผู้ไมใ่ช่อริยบุคคลย่อม
ด่ิงศีรษะตกลงไปในทางที่ไม่สม่ำเสมอ     (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๘๗/๙๑)  

กามทิพย์  :  กามสุขในสุคติ, สิ่งน่าใครน่าปรารถนาอันมีในโลกสวรรค ์  ตามความเช่ือของผู้ติดอยู่
ในกาม ดังคำกล่าวของมารท่ีแปลงกายเป็นพราหมณ์กลา่วแนะนำภิกษุหนุ่มท้ังหลาย 
ดังนี้ 

  มาร : พวกท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็ฯของมนุษย์เถิด  พวกท่านอย่าละ
กามท่ีเห็นเฉพาะหน้าว่ิงไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลย 

  ภิกษุ : พวกเรามิได้ละกามท่ีเห็นเฉพาะหนา้ว่ิงไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาล  
แต่พวกเราละกามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลแลว้ว่ิงไปหาธรรมท่ีเห็นเฉพาะหน้า (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๕๗/๒๐๑) ดู ธรรม ประกอบ 



 

๔๐๕ 
 

 

  - กามทิพย์อันมีอยู่ตามกาล  ได้แก ่ อายุ วรรณะ สขุะ ยศ ความเป็นใหญ ่  รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทีเ่ป็นทิพย์อยู่ในสวรรค์ เกิดแก่ผู้บำเพ็ญเทวธรรม (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๐๑/๑๖๔)  

  -กามที่เห็นเฉพาะหน้า ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ ความเป็นใหญ่ รูป เสยีง กลิ่น 
รส และโผฏฐพัพะ ท่ีเป็นของมนุษย์มีอยู่ในโลกนี้  

กามที่เห็นเฉพาะหนา้  : ดู กามทิพย์  
กามธาตุ   : ธาตุคือกาม, โลกแห่งกาม, (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๒๕/๑๖๓,สํ.

นิ.(ไทย)๑๖/๙๖/๑๘๒,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๗/๓๐๐,องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๑๑๐/๖๓๒,ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๑๘๑/๓๖๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๓๕/๕๑๑) 

  ท่านอธิบายกามธาตุไว้ ๒ ความหมาย คือ (๑) หมายถึงความตรึก, ความตรึกโดย
อาการต่างๆ ,  ความดำริ, ความท่ีจิตแนบแน่นในอารมณ์, ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์,  
มิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยกาม, รวมเรียกว่า กิเลสกาม (๒) หมายถึง ขันธ์ ธาตุ 
อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณ ท่ีท่องเที่ยวนับเน่ืองอยู่ในกามภพมี
อเวจีมหานรกเป็นช้นต่ำสุด และสวรรค์ช้ันปรนิมมิตวสวดีเป็นช้ันสูงสุด  (อภิ.วิ.(ไทย)
๓๕/๑๘๒/๑๔๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๑๐/๕๔๕,อภิ.วิ.อ.(บาลี)   ๑๘๑/๘๐) ดูกามภพ 
ประกอบ 

ก้ามปู : 1.ก้ามของปู, หมายถึงขาคู่แรกของปู เรียกว่าเป็นก้ามรยางค์ท่ีปล้องท้องไม่ใช้ในการ
ว่ายน้ํา เช่นในจูฬสัจจกสูตร กล่าวถึงพวกเด็กชายหญิง จบัปูขึ้นจากน้ำ วางไว้บนบก  
ปูนั้นส่ายก้ามไปทางใด เด็กเหล่านั้นก็คอยต่อย ตี  ทุบก้ามปูนั้นด้วยไม้บ้าง ด้วย
กระเบ้ืองบ้าง, ในวินัยปิฎก กล่าวอธิบายว่า เตียง ต่ัง มีขาดังก้ามปู  ซึ่งเป็นของสงฆ์ 
มีผู้ถวาย หมายถึงมีขาโค้งน่ันเอง,ในเสนาสนขันธกะ กลา่วถึง เตียงมีเท้าดังก้ามปูที่
เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเกิดขึ้นแก่สงฆ์ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย    เรา
อนุญาตเตียงชนิดมีเท้าดังก้ามปู  2.ช่ือไมต้้นขนาดใหญ่ เรือนยอดทึบแบนแผ่สาขา
กว้างใหญ่จึงให้ร่มเงาได้ดี ช่อดอกเป็นพู่สีชมพูแก่ ฝักแกส่ีน้ําตาลไหม้ รสหวาน เป็น
ไม้ท่ีนําเข้ามาปลูก เดิมเรียก จามจุรีแดง แต่มักเรียกสั้นๆ ว่า จามจุรี  (วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๑๑๑/๒๙๒,วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๙๗/๙๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖๐/๓๙๗)  

กามนีตชาดก  :  ชาดกว่าด้วยผู้ถูกความอยากครอบงำ  (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕๕/๑๐๖) อธิบาย
สรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะได้สอนธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัต
ผู้ถูกความอยากครอบงำเพราะอยากได้บ้านอ่ืนเมืองอ่ืนมาเป็นของตนมากเกินไปจน
ทำให้ประชวรอาเจียรเป็นเลือดด้วยการเตือนสติพระราชาว่า จริงอยู่คนที่ถูกงูเห่ากัด 
หมอบางคนก็รักษาหาย คนที่ถูกผีสิง หมอผีที่เก่ง ๆ ก็ไล่ออกได้แต่คนที่ถูกความ



 

๔๐๖ 
 

 

อยากทำลายแล้ว ใคร ๆ ก็รกัษาไม่ได้ เพราะว่าคนที่ละเลยกุศลธรรมคอืคุณงามความ
ดีเสียแล้วจะรกัษาได้อย่างไร พระราชาสดับแล้วเกิดความเลื่อมใสหายประชวรทันที
และได้ต้ังอยู่ในธรรม บำเพ็ญกุศลตลอดพระชนมชีพ (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๕๕-
๑๕๖/๒๑๔-๒๑๘) 

กามพันธน์  :  เครื่องผูกคือกาม, เครื่องผูกคือกามคุณ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๔/๒๘๒) หมายถึงกาม
ราคะ ซึ่งมีช่ือต่าง ๆ  เช่น  โยคะ  คันถะ  สื่อความหมายถึงความยินดีในกาม ความ
เพลิดเพลินในกาม ความเย่ือใยในกาม ความสยบในกาม ความกระหายในกาม  
ความกลดกลุ้มในกาม ความหมกมุ่นในกาม ความดินรนในกามที่ติดแนบใจ เรียกว่า
กามโยคะ ซึ่งกามพันธน์น้ี เป็นเคร่ืองผูกแห่งคฤหัสถ์ท้ังหลาย ซึ่งมีอยู่ในกาลก่อนที่
ผูกพันไว้ในกาลเป็นคฤหัสถ ์ (ที.ม.อ.(บาล)ี ๒/๓๕๔/๓๒๔) และกามพันธน์กับกาม
สังโยชน์เป็นไวพจน์กัน ดูเทียบ ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒/๒ 

กามภพ  :  ภพที่เป็นกามาวจร,ภพที่เกี่ยวข้องกับกาม, ภพคือกาม, ท่ีเกิดของผู้ท่ียังเก่ียวข้องอยู่
ในกาม, โลกเป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้เสพกาม ได้แก่อบายภูมิ ๔ มนุษยโลก และสวรรค ์๖ 
ช้ัน ต้ังแต่ช้ันจาตุมหาราชิกาถึงช้ันปรนิมมิตวสวดี มีอธิบายว่า สัตว์ท่ียังยินดีอยู่ในรูป 
เสียง กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ จัดเป็นกามภพอยู่ในใจ เป็นอยู่ที่จิตที่อยู่ของสัตว์จำพวก
น้ันเรียกว่ากามภพ อรรถกถาอธิบายว่า กามภพและอุปปัตติภพ ช่ือว่ากามภพ  กรรม
ท่ีเป็นเหตุให้เขา้ถึงกามภพนั่นแหละชื่อว่ากรรมภพ  กรรมน่ันแหละเรียกว่าภพ โดย
การกล่าวถึงผล ดังเช่นคำว่า การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าท้ังหลายเป็นเหตุนำมาซึ่ง
ความสุข การสะสมบาปเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ ดังนี้  เพราะกรรมภพน้ันเป็นเหตุแห่ง
อุปปัตติภพ ขันธปัญจกที่ตัณหาและทิฏฐิยึดครองแล้ว เกิดขึ้นแล้ว ด้วยกรรมน้ัน ช่ือ
ว่าอุปปัตติภพ เพราะขันธปัญจกนั้น เรียกว่าภพ เพราะเป็นท่ีเกิด(แหง่ปฏิสนธิจิต) 
ดังนั้น ท้ังกรรมภพและอุปปัตติภพ ท่านจึงกล่าวว่าเป็นกามภพ แม้โดยประการท้ัง
ปวง(ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๙/๕๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๒๖/
๓๔๔,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๘/๓๐๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๕/๖๒๖,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๒๕/
๔๘๓,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๗๘/๕๔๑,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๖๖/๕๘๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๑/
๕๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕/๑๒,อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๖๗/๑๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๐๕/๕๓๗  

  อรรถกถากล่าวว่า กามภพ ก็คืออุปปัตติภพ  (ภพคือท่ีเกิด)  อันประกอบด้วย 
กามภพ  รูปภพ  และอรูปภพ  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)  ๒๑๗/๑๕๗) 

กามภู : ช่ือพระเถระรูปหน่ึง  มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในกามภูสูตร ๓ สูตร (ดู กามภูสูตร, กามภู
สูตร,ปฐม และกามภูสูตร,ทุติย)  (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๒๓/๒๒๗,๑๘/๓๔๘/๓๘๑)  



 

๔๐๗ 
 

 

กามภูมิ  : ภูมิท่ีเกี่ยวข้องกามคุณ,ดินแดนที่เกี่ยวข้องกามคุณ หมายถึงกามาวจรภูมิ หรือช้ันที่
เป็นกามาวจร นับต้ังแต่ช้ันต่ำสุด คืออเวจีมหานรก จนถึงช้ันสูงสุด คือ ปรนิมมิตวสว
ดี การจะข้ามพ้นกามภูมิได้ก็ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ ดังข้อความในกุณาลชาดก
ตอนหนึ่งว่า 

   คติท่ีล่วงเลยกามภูมิ ก็ดี 
   การสมภพในรปูภูมิ ก็ดี 
   การเข้าถึงวิสัยแห่งผู้ปราศจากราคะ ก็ดี 
   อันชายผู้ไม่มีความต้องการหญิง 
   ประพฤติพรหมจรรย์ หาได้ไม่ยากเลย  
  (ขุ.ชาอสีติ.(ไทย) ๒๘/๓๖๘/๑๕๗)  
กามภูสูตร   : พระสูตรว่าด้วยพระกามภู ครั้งหนึ่ง พระกามภูขณะพักอยู่ในวัดโฆสิตาราม กรุงโกสัม

พี แคว้นวังสะ เข้าไปหาพระอานนท์ ถามว่า อายตนะภายใน ๖ กับอายตนะภายนอก  
๖ เกี่ยวข้องกันหรือไม่   

  พระอานนท์ตอบว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่เพราะอาศัยอายตนะทั้งสอง เช่น ตาเห็น
รูป ฉันทราคะ (ความกำหนัดด้วยความพอใจ) จึงเกิดขึ้น อายตนะภายในกับอายตนะ
ภายนอกเกี่ยวข้องกันท่ีฉันทราคะน้ีเอง (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๓/๒๒๗)   

กามภูสูตร,ปฐม  : พระสูตรว่าด้วยพระกามภู สตูรท่ี ๑  มีเน้ือความว่า ครั้งหน่ึง  พระกามภู ขณะพัก
อยู่ในวัดอัมพาฏกวัน ในป่ามัจฉิกาสณฑ์ แคว้นกาสี  ได้สนทนาธรรมกับจิตตคหบดี
(ผู้สร้างวัดน้ัน) โดยต้ังปัญหาถามว่า  พระดำรัสท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อว่า 
“เธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษ  มีหลังคาขาว  มีเพลาเดียว  ไม่มีทุกข ์ 
แล่นไปถึงท่ีหมาย  ตัดกระแส  ไม่มีเครื่องผูก”  นีมี้ความพิสดารเป็นอย่างไร   

  จิตตคหบดีน่ิงอยู่ครู่หน่ึง แล้วตอบว่า  รถ  ท่ีตรัสน้ัน หมายถึงกายอัน
ประกอบด้วยมหาภูตรูป  ๔  เกิดจากมารดาบิดา  เจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุม
มาส  ไม่เทีย่งแท้  ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น  มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา  
ตรัสเรียกราคะ  โทสะและโมหะว่าเป็นทุกข์  ทุกข์เหลา่น้ันภิกษุขีณาสพละได้แล้ว  
ฉะนั้น  พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ผู้ไม่มีทุกข์ ท่ีตรัสว่า ส่วนประกอบอันไม่มีโทษ  
หมายถึงศีล ท่ีตรัสว่า  หลังคาขาว  หมายถึงวิมุตติ ท่ีตรัสว่า  เพลาเดียว หมายถึง
สติ  ท่ีตรสัว่า แล่นไป  หมายถึงการก้าวไปและการถอยกลับ ท่ีตรัสว่า แล่นไปถึงที่
หมาย  หมายถึงพระอรหันต์ ที่ตรัสว่ากระแส  หมายถึงตัณหา  เพราะภิกษุขีณาสพ
ละตัณหาน้ันได้แล้ว  ท่านจึงได้ช่ือว่าเป็นผู้ตัดกระแส  เพราะท่านละราคะ  โทสะ 
และโมหะอันเป็นกิเลสเครื่องผูกได้แล้ว  ช่ือว่าผู้ไม่มีเครื่องผูก  



 

๔๐๘ 
 

 

  พระกามภูพอใจคำตอบของจิตตคหบดี(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๗/๓๘๐,สํ.สฬา.อ.
(บาลี) ๓/๓๔๗/๑๕๔) 

กามภูสูตร, ทติุย  : พระสูตรว่าด้วยพระกามภู สูตรท่ี ๒ มีเน้ือความว่า ครั้งหนึ่ง  พระกามภู ขณะพัก
อยู่ในวัดอัมพาฏกวัน ในป่ามัจฉิกาสณฑ์ เมอืงมัจฉิกาสณฑ์   แคว้นกาสี   จิตตคหบดี
เข้าไปสนทนาธรรมกับท่าน เรื่องสังขาร ๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร   และจิตต
สังขาร  เรื่องสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เรื่องผัสสะ ๓ คือ สุญญผัสสะ  อนิมิตตผัสสะ  
และอัปปณิหิตผัสสะ และเรื่องธรรมท่ีมีอุปการะมากแก่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  

  พระกามภูตอบปัญหา เรื่องสังขาร ๓ มีใจความว่า กายสังขาร  ได้แก่ลมหายใจ
เข้าและลมหายใจออก  เพราะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นไปในกายและ
เกี่ยวเนื่องด้วยกาม วจีสังขาร  ได้แก่วิตกวิจาร เพราะบุคคลตรึกตรงอก่อนแล้วจึง
เปล่งวาจาออกมา จิตตสังขาร  ได้แก่สญัญาและเวทนา  เพราะ สัญญาและเวทนา
เป็นไปทางจิต  เกี่ยวเน่ืองด้วยจิต   

  พระกามภูตอบปัญหาเรื่องสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ(สมาบัติท่ีดับท้ังสัญญาและ
เวทนา) และผสัสะ ๓ มีใจความว่า  ผู้จะเขา้สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ต้องฝึกอบรม
จิตมาอย่างดีแล้ว คือได้อนาคามิผล หรืออรหัตตผลแล้ว   เม่ือเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติ  วจีสังขารจะดับก่อน  จากนั้น กายสังขารและจิตตสังขารจึงดับตามลำดับ  

  ผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติต่างกับคนตาย คือ สังขาร ๓ ของคนตายดับระงับ
ไปหมด  อายุสิ้นไป ไออุ่นหมดไป  อินทรีย์แตกสลายไป  ส่นผู้เข้าสญัญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติ แม้สงัขาร ๓ ของเขาจะดับระงับไป แต่อายุยังไม่สิ้นไป  ไออุ่นยังมีอยู่ 
อินทรีย์กลับผอ่งใส  

  เมื่อออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติจะถูกกระสบด้วยผัสสะคือ  สุญญผัสสะ 
(ความรู้สึกถึงความว่าง) อนิมิตตผัสสะ (ความรู้สึกถึงความไม่ยึดมั่นถือม่ันในสิ่งใดๆ)  
อัปปณิหิตผัสสะ (ความรู้สึกถงึคามไม่มีความปรารถนาใดๆ) มีจิตมุ่งสู่วิเวก (นิพพาน) 
อย่างเดียว 

  ปัญหาสุดท้าย คือ ธรรมอะไรมีอุปการะมากแก่สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ท่าน
ตอบว่า สมถะและวิปัสสนา  มีอุปการะมากแก่สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๔๘/๓๘๑-๓๘๔)   

กามโภคะ  : สมบัติท่ีน่าปรารถนา,โภคทรัพย์ท่ีน่าใคร่,หมายถึงทรัพย์สิง่ของที่ใช้อุปโภคบริโภคมี
เงินทองทรัพย์สิน บ้านเรือนเป็นต้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๓/๑๘๒,ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒๓/
๗๖๐,๓๓/๔๕/๗๖๔) 

กามโภคี   : ผู้บริโภคกาม, ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ ์ ดูกามโภคีบุคคล 



 

๔๐๙ 
 

 

กามโภคีบุคคล   : บุคคลผู้บริโภคกาม, บุคคลผูค้รองเรือน  บุคคลผู้เป็นคฤหสัถ์,ในกามโภคสีูตร แบ่ง
กามโภคีบุคคลออกเป็นจำพวก คือ  

  ๑.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิด 
ครั้นได้มาแล้ว ไม่บำรุงตนให้เป็นสุข และไม่แจกจ่าย ไม่ทำบุญ 

  ๒.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม ด้วยการงานที่ผิด 
ครั้นได้มาแล้ว บำรุงตนให้เป็นสุข แต่ไม่แจกจ่าย ไม่ทำบุญ 

  ๓.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม ด้วยการงานที่ผิด 
ครั้นได้มาแล้ว บำรุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่าย ทำบุญ  

  ๔.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์ท้ังโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม 
ด้วยการงานที่ผิดบ้าง ถูกบ้าง ครั้นได้มาแล้ว ไม่บำรุงตนให้เป็นสุข ไม่แจกจ่าย ไม่
ทำบุญ 

  ๕.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์ท้ังโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม 
ด้วยการงานที่ผิดบ้าง ถูกบ้าง ครั้นได้มาแล้ว บำรุงตนให้เป็นสุข แต่ไม่แจกจ่าย ไม่
ทำบุญ 

  ๖.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์ท้ังโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม 
ด้วยการงานที่ผิดบ้าง ถูกบ้าง ครั้นได้มาแล้ว บำรุงตนให้เป็นสุข และแจกจ่าย ทำบุญ 

  ๗.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ ไมผ่ิด 
ครั้นได้มาแล้ว ไม่บำรุงตนให้เป็นสขุ และไม่แจกจ่าย ไม่ทำบุญ 

  ๘.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ ไมผ่ิด 
ครั้นได้มาแล้ว บำรุงตนให้เป็นสุข แต่ไม่แจกจ่าย ไม่ทำบุญ 

  ๙.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ ไมผ่ิด 
ครั้นได้มาแล้ว บำรุงตนให้เป็นสุข  แจกจ่าย ทำบุญ แต่เป็นผู้มัวเมา หมกมุ่น จดจ่อ 
ไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่าน้ัน  

  ๑๐.กามโภคีบุคคลบางคนแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ด้วยการงานที่ ไม่ผิด 
ครั้นได้มาแล้ว บำรุงตนให้เป็นสุข  และแจกจ่าย ทำบุญ ท้ังเป็นผู้ไม่มัวเมา ไม่หมกมุ่น 
ไม่จดจ่อ เห็นโทษ มีปัญญาเครื่องสลัดออก ใช้สอยโภคทรพัย์เหล่านั้น  

  ในราสิยสูตร แบ่งกามโภคีบุคคลออกเป็น ๓ จำพวก โดยจัดรวมกามโภคบุีคคล 
๑๐ ในกามโภคีสูตร ดังกล่าวเป็น ๓ จำพวก คือ ร่วมจำพวกที่ ๑-๓ เป็นจำพวกที่ ๑ 
รวมจำพวกท่ี ๔-๖ เป็นจำพวกที่ ๒ และรวมจำพวกท่ี ๗-๑๐ เป็นจำพวกที่ ๓  
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๒๑-๔๒๒ ดูราสิยสูตร  ในสํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๑๙-
๔๓๐ ประกอบ) 



 

๔๑๐ 
 

 

กามโภคีสูตร   : พระสูตรว่าด้วยกามโภคีบุคคล ๑๐ (ดู กามโภคีบุคคล) และวิเคราะห์ว่า กามโภคีพวก
ไหนควรตำหนิ พวกไหน ควรสรรเสริญ  (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๑/๒๐๗)  

กามโยควิสังโยคะ   : ความพรากจากกามโยคะ, คำว่า กามโยคะ แปลว่า โยคะคือกาม, เครื่องผูกคือ
กาม, กิเลสเครือ่งประกอบคือกาม (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๒,๑๑/๓๕๔/๓๗๗) 

  ในโยคสูตร  อธิบายกามโยคะ  ว่าหมายถึงความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความ
เย่ือใ  ความหมกมุ่น  ความกระหาย ความเร่าร้อน  ความติด หรอืความอยากที่
เกิดขึ้น  เพราะอาศัยวัตถุกามท้ังหลาย 

  ความพรากจากกามโยคะ  ช่ือว่ากามโยควิสังโยคะ  ซึง่จะเกิดขึ้นแก่ผู้รู้ชัดความ
เกิด ความดับ คุณและโทษของกามท้ังหลายตามความเป็นจริง พร้อมท้ังรู้แจ้งวิธีสลัด
ออกจากกามทั้งหลาย  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐/๑๘) 

กามโยคสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยผู้ประกอบด้วยกามไปสู่วัฏฏสงสาร  มีเน้ือความว่า พระพุทธเจ้าตรัส
ถึงบุคคล ๓ จำพวก คือ  

  ๑.บุคคลผู้ประกอบด้วยกามโยคะ (ความกำหนัดในกามคุณ ๕) และภวโยคะ 
(ความพอใจในรูปภพและอรูปภพ) ช่ือว่าอาคามี คือยังต้องกลับมาเกิดในกามภูมิอีก 

  ๒.บุคคลผู้พรากจากกามโยคะ แต่ยังประกอบด้วยภวโยคะ ช่ือว่าอนาคามี คือ ผู้
ไม่กลับมาเกิดในโลกน้ีอีก และ 

  ๓.บุคคลผู้พรากจากกามโยคะและภวโยคะ ช่ือว่าพระอรหันต์ คือผู้สิ้นอาสวกิเลส
(ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๙๖/๔๗๐) 

กามโยคะ   : โยคะคือกาม, เครื่องผูกคือกาม, กิเลสเครือ่งประกอบคือกาม ; ความกำหนัด ความ
เพลิดเพลิน ความเย่ือใย ความหมกมุ่น ความกระหาย ความเร่าร้อน ความติด หรือ
ความอยากที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวัตถุกามทั้งหลาย (ดู กามโยควิสังโยคะ และกามโยค
สูตร ประกอบ)  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒,อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๒๖๗/๑๔๑) 

กามราคปริยุฏฐาน  :  กิเลสท่ีพลุ่งขึน้มารุมเร้าอยู่ในจิตใจคือกามราคะ,จิตมีกามราคะครอบงำหรือ
พัวพัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๖๗/๑๔๑,๓๗/๖๐๕/๖๖๑,๓๗/๗๐๐/๗๔๗)  คำว่า กาม
ราคะ หมายถงึความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกาม คำว่า ปริยุฏฐาน แปลว่าเกิดขึ้น
ครอบงำจิต, ท่วมทับครอบงำจิต, หุ้มห่อจิตเกิดขึ้น  เมื่อรวมกันเป็นกามราคปริยุฏ
ฐาน หมายถงึมีจิตอันกามราคะกลุ้มรุมแลว้ ซึ่งแปลโดยตรงว่า ปริยุฏฐานคือกาม
ราคะ,จิตมีกามราคะครอบงำหรือพัวพัน,กิเลสที่กลุม้รุมจิตคือกามราคะ ในท่ีน้ี
หมายถึงอุปกิเลสอันนอนเน่ืองอยู่ในสันดาน  

กามราคสังโยชน์  : กิเลสท่ีผูกมัดใจสัตว์คือกามราคะ, สังโยชน์คือกามราคะ, กิเลสเคร่ืองประกอบสัตว์
ไว้ในภพคอืกามราคะ,การผูกจิตด้วยกามราคะ,เครื่องผูกมัดคือกามราคะ,กิเลสเป็น



 

๔๑๑ 
 

 

เครื่องผูกคือความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกาม,เครื่องผูกคือความใคร่กาม, กิเลสเป็น
เครื่องผูกคือราคะที่อาศัยเบญจกามคุณ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗/๓๓,๒๙/๓๐/๑๒๑,๒๙/
๒๑๐/๖๑๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๖,๓๑/๖๑/๑๐๐,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๑๑๙/
๒๘๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๖๗/๑๔๑,๓๗/๓๐๗/๒๔๙) ท่ีช่ือว่าสังโยชน์เพราะเป็น
เครื่องผูก บางแห่งหมายถึงอนุนยสังโยชน์ สังโยชน์คือความยินดี และกามราค
สังโยชน์จะเกิดขึ้น ในจักษุทวาร  เมื่อเราชอบใจเพลิดเพลินยินดีอิฏฐารมณ์ท่ีมาสู่
คลอง(ตา) ด้วยอำนาจแห่งความพอใจในอิฏฐารมณ์ กามราคสังโยชน์จะเกิดขึ้น และ
กามราคสังโยชน์ฆ่าด้วยอนาคามิมรรคได้ บุคคลละกามราคสังโยชน์อย่างละเอียดได้
อนาคามิมรรค  

กามราคะ   : ความติดใจในกามคุณ, ความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกาม, ความใคร่ในกาม,ความ
พอใจกาม,ความพอใจในกามคุณ,ความกำหนัดในกาม,ความกำหนัดด้วยอำนาจความ
ใคร่ ; ข้อ ๑ ในอนุสัย ๗ อันได้แก่ ๑. กามราคะ ความกําหนัดในกาม  ๒.  ปฏิฆะ  
ความหงุดหงิด  ๓.  ทิฏฐ ิความเห็นผิด  ๔. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสยั  ๕.  มานะ
ความถือตัว ๖. ภวราคะ ความกําหนัดในภพ ๗. อวิชชา ความไม่รู้จริง, ข้อ ๑ ในมา
นานุสัย  (กิเลสท่ีนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์)  ๗ อันได้แก่  (๑)  กามราคะ  (๒) 
ปฏิฆะ  (๓)  ทิฏฐิ  ความเห็นผิด  (๔)  วิจิกิจฉา  (๕)  มานะ (๖)  ภวราคะ  (๗)  
อวิชชา  ;ข้อ ๑ ในสังโยชน์(กิเลสท่ีผูกมัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์) ๑๐ ตามนยัพระอภิธรรม 
อันได้แก่๑. สกักายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน ๒.  วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  
๓. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลพรต ๔. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ ๕. 
ปฏิฆะ  ความกระทบกระทั่งในใจ  ๖. รูปราคะ  ความติดใจในรูปธรรม  ๗.  อรูป
ราคะ  ความติดใจในอรูปธรรม ๘. มานะ  ความถือว่าตัวเป็นนั่นเป็นนี่ . อุทธัจจะ  
ความฟุ้งซ่าน  ๑๐.อวิชชาความไม่รู้จริง) (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๙๓/๕๓๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๐-๑๘๑/๕๖-๕๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๓/๑๔,อภิ.วิ.  
๓๕/๙๔๐/๔๖๐) บางแห่ง หมายถึงกามสังโยชน์ ซึ่งมีช่ือต่าง ๆ  เช่น  ฉนัทะ  ราคะ  
ฉันทราคะ  (ที.ม.ฏีกา ๓๕๔/๓๑๔); ข้อ ๑ ในกิเลสตัณหา  หรือ  สังโยชน์  ๑๐  คือ  
(๑)  สักกายทิฏฐิ  (๒)  วิจิกจิฉา (๓)  สีลัพพตปรามาส  (๔)  กามราคะ  (๕)  ปฏิฆะ    
(๖)  รูปราคะ    (๗)  อรูปราคะ (๘)  มานะ  (๙)  อุทธัจจะ (๑๐) อวิชชา   (ที.ปา.ฏี
กา(บาลี)  ๓๔/๑๓) บางแห่งหมายถึงความยินดี(องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี)๓/๘/๑๖๐) (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๒๒๓,  สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๙/๕๙,  สํ.นิ.อ.๒/๒๐๐/๒๓๗) ; ช่ือ
เรียกของกิเลสกามในจำนวนช่ือเรียก ๑๘ อันได้แก่ ๑)  ฉันทะ  (๒)  ราคะ  (๓)  
ฉันทราคะ   (๔)  สังกัปปะ  (๕)  ราคะ  (๖)  สังกัปปราคะ  (๗)  กามฉันทะ (๘)  



 

๔๑๒ 
 

 

กามราคะ  (๙)  กามนันทะ  (๑๐)  กามตัณหา    (๑๑)  กามเสนหะ  (๑๒)  กาม
ปริฬาหะ  (๑๓)  กามมุจฉา (๑๔)  กามัชโฌสานะ   (๑๕)  กาโมฆะ  (๑๖)  กาม
โยคะ  (๑๗)  กามุปาทานะ   (๑๘)  กามัจฉนัทนีวรณะ  (ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑/๒) 

กามราคานุสัย  : อนุสัยคือกามราคะ,กิเลสท่ีนอนเน่ืองคือกามราคะ,กิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดาน
คือกามราคะ,กิเลสท่ีแฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์คือความกำหนัดในกาม, 
กิเลสท่ีสงบน่ิงอยู่ในสันดาน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/
๑๗,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๐๙/๑๐๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗/๓๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๖,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๖๘/๑๔๒,อภิ.ย.๓๘/๑๑๐/๖๓๐); กิเลสอย่างละเอียด มี ๗ อย่าง
อันได้แก่ ๑. กามราคะ ความกําหนัดในกาม  ๒.  ปฏิฆะ  ความหงุดหงิด  ๓.  ทิฏฐิ 
ความเห็นผิด  ๔. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  ๕.  มานะความถือตัว ๖. ภวราคะ 
ความกําหนัดในภพ ๗. อวิชชา ความไม่รู้จริง อธิบายว่า อนุสัย กิเสสท่ีนอนเน่ือง 
หมายถึงกิเลสสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานอันยังไม่ถูกกระตุ้นให้พลุ่ง
ขึ้นมา ซึ่งก็คืออนุสัย ๗ มกีามราคะเป็นต้น จะละได้วยอธิปัญญา กเิลสเหล่าน้ีจะ
ปรากฏเมื่ออารมณ์มาย่ัวยุ เหมือนตะกอนน้ำท่ีอยู่กก้นโอ่ง  ถ้าไม่มีคนกวน  ตะกอนก็
นอนเฉยอยู่ ถา้กวนน้ำเข้า ตะกอนก็ลอยขึ้นมา 

กามราคานุสัย-ทิฏฐานุสัย  : อนุสัยคือกามราคะ, กิเลสที่นอนเน่ืองคือกามราคะ,กิเลสอันนอนเน่ือง
อยู่ในสันดานคือกามราคะ,กิเลสท่ีแฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์คือความ
กำหนัดในกาม,อนุสัยคือทิฏฐิ, กิเลสท่ีนอนเนื่องคือทิฏฐิ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๑/๑๐๐, 
อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๑๑/๕๓๖) 

กามราคานุสัย-ภวราคานุสัย  : อนุสัยคือกามราคะ, กิเลสที่นอนเน่ืองคือกามราคะ,กิเลสอันนอนเน่ือง
อยู่ในสันดานคือกามราคะ,กิเลสท่ีแฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์คือความ
กำหนัดในกาม, อนุสัยคือภวราคะ, กิเลสที่นอนเน่ืองคือภวราคะ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๖๑/๑๐๐, อภ.ิย.(ไทย) ๓๘/๑๓/๕๓๘, ๓๘/๒๔/๕๔๗, ๓๘/๓๐๗/๘๑๓,๓๘/๓๒๙/
๘๓๕) 

กามราคานุสัย-มานานุสัย  :อนุสัยคือกามราคะ,กิเลสทีน่อนเนื่องคือกามราคะ,กิเลสอันนอนเน่ืองอยู่
ในสันดานคือกามราคะ,กิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์คือความ
กำหนัดในกาม,อนุสัยคือมานะ,กิเลสท่ีนอนเนื่องคือมานะ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๑/๑๐๐, 
อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๑๐/๕๓๖,๓๘/๑๐๖/๖๒๘,๓๘/๓๒๖/๘๓๑) 

กามราคานุสัยและปฏิฆานุสยั : อนุสัยคือกามราคะ, กิเลสที่นอนเน่ืองคือกามราคะ, กิเลสอันนอน
เน่ืองอยู่ในสันดานคือกามราคะ,กิเลสท่ีแฝงตัวนอนเน่ืองอยู่ในสันดานของสัตว์คือ
ความกำหนัดในกาม,อนุสัยคือปฏิฆะ, กิเลสท่ีนอนเน่ืองคือปฏิฆะ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
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๖๑/๑๐๐, อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๙/๕๓๕, ๓๘/๒๐/๕๔๒, ๓๘/๒๙๒/๘๐๐,๓๘/๓๒๕/
๘๒๙) 

กามราคานุสัย-วิจิกิจฉานุสัย : กิเลสท่ีนอนเนื่องคือกามราคะ, กิเลสอันนอนเน่ืองอยู่ในสันดานคือกาม
ราคะ,กิเลสท่ีแฝงตัวนอนเน่ืองอยู่ในสันดานของสัตว์คือความกำหนัดในกาม,อนุสัยคือ
วิจิกิจฉา, กิเลสที่นอนเนื่องคือวิจิกิจฉา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๑/๑๐๐, อภิ.ย.(ไทย)๓๘/
๑๒/๕๓๗,๓๘/๒๓/๕๔๖,๓๘/๓๒๘/๘๓๓) 

กามและโอฆะ : ความกำหนัดและห้วงน้ำ, ความใคร่และห้วงน้ำคือสงสาร, สิ่งท่ีน่าใคร่และห้วงน้ำคอื
การเวียนว่ายตายเกิด,ความกำหนัดในกามและกิเลสอันเปน็ดุจกระแสน้ำหลากท่วมใจ
สัตว์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๘๗/๔๒๕) 

กามวัฑฒปราสาท : ปราสาทชื่อว่ากามวัฑฒะ (ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑๖/๗๐๔) อธิบายสรุปได้ว่า ช่ือ
ปราสาทหลัง ๑ ใน ๓ หลงัอันได้แก่ กามวัฑฒปราสาท กามสุทธิปราสาท และ
รติวัฑฒปราสาท ซึ่งเป็นปราสาทที่พระกกุสนัธพุทธเจ้าสมัยท่ีเม่ือครั้งยังเป็นราชกุมาร
ทรงอยู่อาศัย พระเจ้าเขมะทรงให้สร้างไว้ในเขมนคร  

กามวิตก : คิดแสไปในทางกาม หาทางปรนปรือตน,ความตริในกาม, ความตรกึในทางกาม, 
ความดำริในทางกาม, วิตกที่ประกอบด้วยกาม  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๐/๑๙๓,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๐) อธิบายสรุปได้ว่า ข้อ ๑ ในวิตก ๖ อย่าง คือ กามวิตก  
พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตก  กามสัญญา พยาบาทสัญญา และวิหิงสาสญัญา ท่ีทำให้ผู้
มีธรรมอยู่เป็นทุกข์ มีความเดือดร้อน คับแค้น เร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียว เม่ือตายไป 
พึงหวังทุคติได้ บางแห่งสื่อความหมายถึงกามธาตุ ธาตุที่ประกอบด้วยกาม หมายถึง
กิเลสกาม เพราะกามธาตุเป็นช่ือของกามวิตก (ความตรกึในกาม) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๒๖/๒๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๘๙/๒๒๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๑/๓๓๒,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๖/
๑๘๒,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๗,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๙/๘๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑/
๒๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๗๔/๕๙๖,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓/๔๓๒,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๗/๔๓๓,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๓,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๗/๕๕๗,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๑๐/๕๖๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๘๕/๕๑๓) มีอธิบายว่า กาม
สัญญาและกามวิตก ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกัน 

กามวิลาปชาดก : ชาดกว่าด้วยผู้เพ้อถึงกาม (ข.ุชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๓๙/๑๕๒) อธิบายสรุปได้ว่า พระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสมทุทเทวดา ติเตียนบุรุษโจร ท่ีต้องโทษจะตายอยู่แล้ว ยังครวญ
ถึงภรรยามีเน้ือหาว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสมุททเทวดาเห็นโจรร้ายที่ถูก
เสียบอยู่บนหลาวได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแต่ก็ยังคร่ำครวญร้องสั่งนกกาท่ีบิน
ผ่านมา ฝากไปถึงภรรยาผู้ดุร้าย เพราะเขากลัวว่านางจะโกรธแล้วทำให้ตนเอง
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เดือดร้อน การที่เขาถูกหลาวเสียบอยู่ไม่ได้ทำให้เขาเป็นทกุข์เลยแต่ท่ีเปน็ทุกข์คือเขา
กลัวว่าภรรยาจะไม่มีเสื้อผ้าและเครื่องประดับทัดเทียมชาวบ้านและไม่เหน็
เครื่องประดับเล็กน้อยที่เขาเก็บไว้ต่างหาก ขอให้นางเห็นและใช้ทรัพย์นั้นตาม
ปรารถนาเถิดจากนั้นเขาก็ตายไปเกิดในนรก (ขุ.ชา.ติก.อ.๔/๑๓๙๑๔๑/๑๘๖-๑๘๘) 

กามสังกัปปะ :  ความดำริในกาม, ความดำริในทางกาม, (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๑; ข้อ ๑ ใน
อกุศลสังกัปปะ ๓ อันได้แก่(๑)กามสังกปัปะความดำริในทางกาม (๒)พยาปาท
สังกัปปะ ความดำริในทางพยาบาท (๓) วิหิงสาสังกัปปะ ความดำริในทางเบียดเบียน   

กามสังโยชน์ :  สังโยชน์คือกาม, เครื่องผูกพันคือกาม, เครื่องผูกพันคือกามคุณ (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๕๔/๒๘๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐/๓๙,๑๔/๓๓/๔๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๓๙/๒๑๙) 
หมายถึงกามราคะ ซึ่งมีช่ือต่างๆ  เช่น ฉันทะ  ราคะ  ฉนัทราคะ (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๒/
๓๕๔/๓๑๔) ดูกามพันธน์ประกอบ 

กามสัญญา  : ความหมายรู้กาม, สัญญาในกาม,  สัญญาที่ประกอบด้วยกาม  (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๑๓/
๑๗๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓๗/๒๕๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๖/
๗๒, ๑๔/๒๐๙/๒๔๒,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๖/๑๐๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๖/๑๘๒,องฺ.ติก.(ไทย)
๒๐/๓๓/๑๘๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๔/๕๙๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๑/๔๙๓,ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๑๗๗/๕๔๐,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๔๒/๕๑๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๗/๑๑๒) 
อธิบายว่า ความจำได้    กิริยาที่จำได้ ภาวะที่จำได้  ท่ีเกี่ยวด้วยกาม  น้ีเรียกว่า กาม
สัญญา เป็นข้อ ๑ ในอกุศลสญัญา ๓ อันได้แก่ ๑. กามสญัญา ๒.พยาปาทสัญญา  ๓. 
วิหิงสาสัญญา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๑๑/๕๖๙) กามสญัญาเป็นที่อาศัยแหง่กามวิตก (ขุ.
ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๘) 

กามสุข : สุขในทางกาม, สุขท่ีเกิดจากกามารมณ์  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๐/๙๒,๑๓/๒๘๐/๓๓๔) 
อธิบายว่า สุขโสมนัสท่ีอาศัยกามคุณ ๕ ประการเกิดขึ้น เรียกว่ากามสุข (องฺ.นวก.
(ไทย) ๒๓/๓๔/๕๐๐) ; เป็นข้อ ๑ ในสุข ๒  อย่าง อันได้แก่ ๑. กามสุข ๒.เนกขัมม
สุข  อรรถกถล่าวว่า กามสุข หมายถึงสุขท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ  ๕  คือ  รูป  
เสียง  กลิ่น  รส  และโผฏฐพัพะท่ีน่าพอใจ  (องฺ.ทุก.อ. ๒/๖๖/๖๐) และกามสุข สื่อ
หมายถึงราคะอันน่ายินดี  (องฺ.อฏฺฐก.อ.  ๓/๕๖/๒๖๗) และความสุขท่ีเกิดจากกิเลส
กาม  (ขุ.อุ.อ.  ๑๒/๑๑๑-๑๑๒)(สํ.ส.๑๘/๒๖๗/๒๙๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๖/๑๐๒,ขุ.
อุ.(ไทย) ๒๕/๓๔๖/๑๔๑,๒๕/๑๒/๑๙๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๒๖/๕๙๗,ขุ.เปต.(ไทย) 
๒๖/๓๖๖/๒๒๔,ขุ.เถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๘๕/๖๓๔,ขุ.ชา.ฉกฺก.๒๗/๑๒๐/๒๗๗,ขุ.จู.๓๐/
๑๔๕/๔๖๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๑/๓ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗/๒)    
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กามสุขัลลิกานุโยค :  การประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุข เป็นอย่างหน่ึงในที่สุด ๒ อย่าง 
คือ (๑)กามสขุัลลิกานุโยค  (๒) อัตตกิลมถานุโยค,  การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุข(ใน
กามท้ังหลาย), (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๓/๒๐) การหมกมุ่นด้วยกามสุขในวัตถกุาม,  การ
ประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกามท้ังหลาย เรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยค   มี
อธิบายว่า การประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุข  จัดเป็นเป็นธรรมอันทราม  
เป็นของชาวบ้าน  เป็นของปุถุชน  ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์; 
ข้อ ๑ ในอันตะ (ท่ีสุด) ๒  ข้าง คือ กามสุขัลลิกานุโยค ๑ อัตตกิลมถานุโยค ๑ มี
อธิบายว่า กามสุขัลลิกานุโยค เป็นสิ่งนำตนให้ออกนอกทาง(แห่งอริยมรรค)  ซึ่งเป็น
เรื่องของชาวบ้าน เป็นของปถุุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์,
เพราะเป็นสิ่งต่ำทราม และนำให้ออกนอกทางเหตุทำให้ผู้ติดอยู่ในกามคุณ เกลื่อน
กล่นด้วยธุลี คือกิเลสและทุกข์ท่ีตนได้รับในปัจจุบันและที่จะพึงได้รับในอนาคต 
เพราะเป็นสุขเศร้าหมองด้วยตัณหาและทิฏฐิในปัจจุบัน  เพราะมีทุกข์เป็นผลต่อไป 
และเพราะผู้ขวนขวายกามสุขัลลิกานุโยค พัวพันด้วยตัณหาและทิฏฐิ ส่วนทางที่ควร
ดำเนิน คือมัชฌิมาปฏิปทา เพราะเป็นทางสายกลาง ไม่มีสุขและทุกข์เศร้าหมอง(ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๑๖๐/๑๒๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓/๒๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๔/๔๒๐,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๒ (ที.ปา.อ.(บาลี)๑๖๐/๘๕) 

กามสุตตนิทเทส : การอธิบายกามสูตร  ซึ่งว่าด้วยกาม (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑/๑) พระผูมี้พระภาคตรัส
ว่า ถ้ากามนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์  ผู้อยากได้กามอยู่ สตัว์น้ันได้กามตามที่ต้องการ
แล้ว  ก็เป็นผูอ่ิ้มใจแนแ่ท้ พระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า คำว่า  กาม  ม ี ๒ 
อย่าง  คือ  วัตถุกาม และกเิลสกาม (๑) วัตถุกาม  ได้แก ่ ๑) ความอยากได้ส่วนท่ีดี
หรือส่วนท่ีอร่อย  ท่ีเรียกว่ากามคุณ ๕ คือ  รูป  เสียง  กลิน่  รส  และโผฏฐัพพะ  ๒)
ความอยากได้ทรัพย์ท้ังส่วนท่ีเรียกว่า สวิญญาณกทรัพย์ (ทรัพย์ท่ีมีชีวิต)  และอวิญ
ญาณกทรัพย์ (ทรัพย์ท่ีไม่มีชีวิต) ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนา (๒)  กิเลสกาม  ได้แก่  ความ
อยากได้ท่ีเป็นตัวกิเลส  คือตัวความอยาก  ความปรารถนากามคุณ วัตถุกามและ
กิเลสกามให้ความเอร็ดอร่อยสนุกสนานหวานช่ืนแก่ผู้ปรารถนาได้เพียงช่ัวครู่ช่ัวยามท่ี
เสพเท่าน้ัน แต่ให้ความเจ็บปวดชอกช้ำแก่ผู้เสพอย่างต่อเน่ืองยาวนาน  พระผู้มีพระ
ภาคจึงทรงเปรียบเทียบกามไว้ดังนี้ เปรียบเหมือนร่างโครงกระดูก  เพราะให้ความ
ยินดีน้อย เปรียบเหมือนช้ินเน้ือ  เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง   เปรยีบเหมือนคบ
เพลิงหญ้า   เปรียบเหมือนความฝัน เปรียบเหมือนของยืม  เปรียบเหมอืนผลไม้คา
ต้น  เพราะเป็นเหตุให้กิ่งหักต้นล้ม เปรยีบเหมือนเขียงห่ันเน้ือ  เพราะเป็นเครื่อง
รองรับการตัดฟัน เปรียบเหมือนหอกหลาว  เปรียบเหมือนหัวงู เพราะเป็นสิ่งมีภัย



 

๔๑๖ 
 

 

เฉพาะหน้า เปรียบเหมือนกองไฟ  เพราะเผาผลาญ เม่ือบุคคลพิจารณาเห็นว่า  กาม
ท้ังหลายมีความหวานช่ืนน้อย  มีทุกข์มากมีความคับแคน้มากและมีโทษมากอย่าง
น้ี  พึงเว้นขาดด้วยการข่มไว้และด้วยการตัดขาด พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นรชนใด
ปรารถนาเนืองๆ ซึ่งสวิญญาณกทรัพย์  เช่น ทาสช้างเป็นต้นและอวิญญาณก
ทรัพย์ เช่น ที่ดิน ไร่นา นรชนนั้นย่อมถูกอันตราย ๒ อย่างครอบงำ 
อน่ึง เมื่อใด  สทัธาพละ  วิริยพละ  สติพละ ปัญญาพละ  หิริพละ  โอตตัปปพละ ไม่
มีแก่บุคคลใด  กิเลสคือโลภะโทสะและโมหะย่อมย่ำยีบุคคลนั้น  กิเลสและอันตราย
น้ันๆ ก็เข้าย่ำยี ทุกข์ต่างๆ คือเกิดแก่เจ็บ ตายเป็นต้น จึงเกิดขึ้นตาม   แต่ถ้าเมื่อใด
บุคคลมีสติอยู่ทุกเมื่อ  ก็จะละกามทั้งหลายได้  เมื่อน้ันก็พึงข้ามห้วงน้ำท้ัง 
๔  คอื  กาม  ภพ  ทิฏฐิ และอวิชชาได้  อุปมาเหมือนคนวิดน้ำออกจากเรือได้
แล้ว  ข้ามไปถงึฝั่งได้  

กามสุทธปิราสาท : ปราสาทช่ือว่ากามสุทธิ,  ปราสาทล้วนด้วยกามคุณ  (ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑๖/๗๐๔) 
อธิบายสรุปได้ว่า  ช่ือปราสาทหลัง ๑ ใน ๓ หลัง อันได้แก่ กามวัฑฒปราสาท กาม
สุทธิปราสาท และรติวัฑฒปราสาท ซึ่งเป็นปราสาทท่ีพระกกุสันธพุทธเจ้าสมัยท่ีเมื่อ
ครั้งยังเป็นราชกุมารทรงอยู่อาศัย พระเจ้าเขมะทรงให้สรา้งไว้ในเขมนคร  

กามสูตร ๑ : พระสูตรว่าด้วยผู้ต้องการประโยชน์  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๗๘/๘๔) พระสูตรน้ีเกี่ยวกับการ
สนทนาถามตอบระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดา โดยเทวดาถามว่า กุลบุตรผู้ต้องการ
ประโยชน์ไม่ควรให้อะไรเล่า ไม่ควรสละอะไรเล่า อะไรเล่าท่ีดีควรปล่อย แต่สิ่งท่ีไม่ดี
ไม่ควรปล่อย  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า บุรุษไม่ควรให้ตน ไม่ควรสละตน วาจาที่ดี
ควรปล่อย แต่วาจาที่ไม่ดีไม่ควรปล่อย (สํ.ส.อ.(บาลี) ๑๗๘/๙๗)   

กามสูตร # : พระสูตรว่าด้วยด้วยกาม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗/๙) อธิบายสรุปได้ว่า พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายโดยมากหมกมุ่นอยู่ในกาม กุลบุตรผู้ละเคียวและคานหาบหญ้า
ออกบวช ควรเรียกว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธา เพราะเขาควรได้กามด้วยความเป็นหนุ่ม  
และกามเหล่าน้ันก็มีระดับคือ กามเลว กามปานกลาง และกามประณีต เด็กอ่อนนอน
หงาย เอาช้ินไม้หรือช้ินกระเบ้ืองใส่เข้าไปในปากเพราะความพลั้งเผลอของพี่เลี้ยง พ่ี
เลี้ยงพึงใสใ่จในเด็กนั้นทันที รีบนำช้ินไม้หรือ ช้ินกระเบื้องออกโดยเร็ว ถ้าไม่สามารถ
นำออกโดยเร็วได้ ก็เอามือซ้ายจับโดยเร็ว งอน้ิวมือข้างขวาแล้วแยงเข้าไปนำออกมา
ท้ังท่ียังมีโลหิต เพราะความลำบากน้ันจะมีแก่เด็ก เราไม่กล่าวว่า “ไม่มีความลำบาก 
และพ่ีเลี้ยงผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์ พึงทำอย่างน้ันด้วยความอนุเคราะห์ แต่
เมื่อใด เด็กน้ัน เจริญวัย มีปัญญาสามารถ เมื่อน้ัน พ่ีเลี้ยงก็วางใจในเด็กน้ันว่า “บัดนี้ 
เด็กมีความสามารถรักษาตนเองได้ ไม่ประมาท ฉั นใดภิกษุก็ฉันน้ัน ย่อมเป็นผู้ท่ี



 

๔๑๗ 
 

 

พระองค์ต้องรักษา ตลอดเวลาที่เป็นผู้ไม่มีทำสิ่งท่ีควรทำในกุศลธรรมด้วยศรัทธา หิริ 
โอตตัปปะ วิริยะและปัญญา แต่เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้ทำสิ่งท่ีควรทำในกุศลธรรมด้วย
ศรัทธาเป็นต้น เมื่อน้ัน พระองค์ก็วางพระทัยในภิกษุน้ันได้ว่า บัดนี้ภิกษุมี
ความสามารถรักษาตนได้ไม่ประมาท(องฺ.ปญฺจก.อ/๗/๒-๓)   

กามสูตร ๓ : พระสูตรว่าด้วยเรื่องกาม (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๗๓/๖๘๗) อธิบายสรุปได้ว่า  
พระพุทธเจ้าตรัสแก่พราหมณ์ผู้เป็นชาวนา ณ กรุงสาวัตถีว่า ถ้ากาม(หมายถึงวัตถุ
กาม) น้ันสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้น  ผู้อยากได้กามอยู่ สัตว์น้ันได้ตามตามท่ีต้องการแล้ว 
ย่อมเป็นผู้อ่ิมใจแน่แท ้  ถา้เมื่อสัตว์นั้นอยากได้กามอยู่ เกิดความพอใจแล้ว กาม
เหลา่น้ัน เสื่อมไป สัตว์นั้นย่อมเจ็บปวด เหมือนถูกลูกศรแทง ตอนทา้ยสูตรตรัสว่า 
ฉะนั้น  สัตว์เกิด (หมายถึงนรชน  มานพ  บุรุษ  บุคคล  ผูม้ีชีวิต  ผู้เป็นไปตามกรรม)  
พึงมีสติทุกเม่ือ ละกามทั้งหลายได้ครั้นละกามเหล่านั้นได้แล้ว    พึงข้ามโอฆะได้
เหมือนคนวิดน้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะน้ัน ดูประกอบ (ขุ.ม.  (ไทย)  ๒๙/๖/๒๓) 

กามเสฏฐะ, : ยักษ์ ช่ือยักษ์ตนหนึ่ง ผู้รับใช้ ซึ่งมีมายา (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๕) อธิบายสรุปได้
ว่าช่ือยักษ์ตน ๑ ในบรรดายักษ์ผู้รับใช้ท่ีมีมายา ๘ ตนอันได้แก่ กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ วิฏู  
วิฏุฏะ จันทนะ กามเสฏฐะ กนินุฆัณฑุ  และ นิฆัณฑ ุของท้าวกุเวร(ท้าวเวสสวัณ) อยู่
ทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวจตุมหาราชทั้ง ๔ อันได้แก่ท้าวธตรฐอยู่ทางทศิ
ตะวันออก ท้าววิรุฬหกอยู่ทางทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์อยู่ทางทิศตะวันตกท้าวกุเวรอยู่ทาง
ทิศเหนือ ; เปน็ยักษ์ตน ๑ ในบรรดายักษ์ที่เป็นยักษ์มหายักษ์    เสนาบดียักษ์  มหา
เสนาบดียักษ์ ๔๑ ตนอันได้แก่ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ  ๑ ภารทวาชะ ๑ ปชาบดี ๑ 
จันทนะ ๑  กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆัณฑุ  ๑ นิฆัณฑุ ๑ ปนาทะ ๑ โอปมัญญะ ๑ เท
วสูตะ ๑  มาตลิ  ๑ จิตตเสนะ ๑ คันธัพพะ  ๑  นโฬราชา ๑ ชโนสภะ ๑ สาตาคิระ 
๑ เหมวตะ ๑ ปุณณกะ ๑ กรติยะ ๑ คุฬะ ๑ สิวกะ ๑ มจุลินทะ ๑  เวสสามิตตะ ๑ 
ยุคันธระ ๑  โคปาละ ๑  สุปปเคธะ ๑  หริ ิ   ๑  เนตติ ๑ มันทิยะ ๑ ปัญจาลจันทะ 
๑  อาฬวกะ ๑ ปชุนนะ ๑  สุมนะ ๑ สุมุขะ ๑  ทธิมุขะ ๑  มณิ ๑ มานิจระ ๑  ทีฆะ 
๑  รวมทั้งเสรีสกะด้วย  ; เป็นยักษ์ตน ๑  ในบรรดายักษ์ผู้มีหน้าที่รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน กล่าวโทษท่ีพุทธบริษัทถูกยักษ์น้ีสิงเข้าสงิระราน รุกราน เบียดเบียน 
บีบค้ัน ไม่ยอมปล่อย ที่ท้าวกเุวรกล่าวถึง ซึ่งกล่าวไว้ในอาฏานาฏิยสูตร (มนต์เครื่อง
รักษาช่ืออาฏานาฏิยะ)   ซึ่งเป็นมนต์เพ่ือคุ้มครอง เพ่ือรักษา เพ่ือไม่เบียดเบียน เพ่ือ
อยู่สำราญของภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑)  

กามอันทราม : สิ่งน่าใคร่ท่ีต่ำทราม,กามท่ีเลว  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๒๓/๓๙๐) หมายถึงกามสุขัลลกิานุ
โยค, การประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกาม  มีอธิบายว่า เป็นสิ่งนำตนให้ออก



 

๔๑๘ 
 

 

นอกทาง(แห่งอริยมรรค)  ซึ่งเป็นเร่ืองของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระ
อริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์,เพราะเป็นสิ่งต่ำทราม และนอกทางเหตุทำให้ผู้ติด
อยู่ในกามคุณ เกลื่อนกล่นด้วยธุลี คือกิเลสและทุกขท่ี์ตนได้รับในปัจจุบันและที่จะพึง
ได้รับในอนาคต ;  ข้อ ๑ ในอันตะ(ท่ีสุด) ๒ อย่าง อันได้แก่ กามสุขลัลิกานุโยค(ทำ
ความเพียรในกามสุข) และอัตตกิลมถานุโยค (การประกอบตนให้ลำบาก,การทรมาน
ร่างกายให้เป็นทุกข์, การทำความเดือดร้อนแก่ร่างกาย,การทำความเพียรในการทำ
ตนให้ลำบาก,แผดเผาตนทำตนให้เร่าร้อน) การหมกมุ่นท่ีเป็นเหตุให้ตนเดือดร้อน  
เร่าร้อน  เช่น  การบำเพ็ญตบะแบบทรมานตน  (ที.ปา.อ.(บาลี)๑๖๐/๕๕) อรรถกถา
อธิบายว่า ท่ีช่ือว่ากามอันทราม เพราะเป็นสุขเศร้าหมองด้วยตัณหาและทิฏฐิใน
ปัจจุบัน เพราะมีทุกข์เป็นผลต่อไป และเพราะผู้ขวนขวายกามสุขัลลิกานุโยค พัวพัน
ด้วยตัณหาและทิฏฐิ ส่วนทางที่ควรดำเนิน คือมัชฌมิาปฏิปทา เพราะเป็นทางสาย
กลาง ไม่มีสุขและทุกข์เศร้าหมอง 

กามัณฑะ, : เมือง ช่ือเมืองเล็กแห่งหนึ่ง อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงสาวัตถี แคว้นโกศล (สํ.สฬา.(ไทย)
๑๘/๑๓๓/๑๖๔) อธิบายสรุปได้ว่า เมืองน้ีเคยเป็นท่ีบ้านที่อยู่อาศัยของโตเทยย
พราหมณ์ เป็นเมืองที่พระอุทายีเถระแสดงธรรมให้ลูกศิษย์ของพราหมณีเวรหัญจานิ
โคตรและพราหมณีเวรหัญจานิโคตรเกิดความเลื่อมใสศรทัธาถวายทานและขอถึง
พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดไป  

กามาทีนวกถา : ว่าด้วยโทษของกาม,กถาที่เกี่ยวกับโทษของกาม (ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒/๕๕๕) เร่ืองโทษของ
กาม, พรรณนาโทษของกาม มีอธิบายว่า คำว่า กามาทีนวกถา  หมายถึงเรื่องโทษ 
ความต่ำทราม    ความเศร้าหมองแห่งกาม แปลมาจากคำว่า  กามานํ  อาทีนวํ  โอ
การํ  สงฺกิเลส ํ  (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๓/๑๖๐)   (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๗๙/๔๔,๑๐/๘๓/๔๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๙/๖๕,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๒/๒๓๒,ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๔๓/๒๕๖,ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒/๕๕๕); ข้อ ๔ ในอนุบุพพิกถา ๕ อย่าง อันได้แก ่ (๑) 
ทานกถา พรรณนาทาน (๒) สีลกถา พรรณนาศีล (๓) สัคคกถา พรรณนาสวรรค์ คือ
ความสุขท่ีพรั่งพร้อมด้วยกาม (๔) กามาทนีวกถา พรรณนาโทษของกาม (๕) เนกขัม
มานิสังสกถา  พรรณนาอานิสงส์แห่งการ ออกจากกาม   

กามารมณ์  : อารมณ์คือกาม,อารมณ์แห่งกาม, เครื่องยึดหน่วงของจิตคือกาม, สิ่งยึดหน่วงของจิต
คือกามคุณ,สิ่งที่รับรู้คือกามคณุ(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑/๑๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๓/
๒๓๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๒/๓๒๔,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๓/๓๓๐,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๘๑๔/
๓๐๙) กามารมย์ มี๒ นัย คอื  1.อารมณ์ท่ีน่าใคร่ น่าปรารถนา หมายถงึรูปเสียงกลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ได้แก่ กามคุณ ๕ นั่นเอง   2. ในภาษาไทย มักหมายถึงความรู้สึกทาง
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กาม,  เครื่องบริโภคกามของมนุษย์ ดังคำว่า เวลาท่ีพระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของ
พระมารดา พระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามารมณ์(ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๐๓/๒๓๘) และกามารมณ์ ม ี ๒ อย่าง คืออันเป็นของทิพย์เรียกว่าทิพยกามารมย์ 
และอันเป็นของมนุษย์ ซึ่งมีมากมายเป็นสรรพกามารมณ์บ้าง ตัณหากามารมณ์บ้าง  

กามาวจร : การท่องเท่ียวไปในกามภพ, การยินดีอยู่ในกาม (ที.สี.(ไทย) ๙/๘๖/๓๕,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๘๖/๒๖๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๓๓/๖๙๓,อภิ.ป.๔๕/๓๙/๑๙๖ หมายถึงกามาวจร 
ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับกาม ได้แก่ ขันธ์  ธาตุ อายตนะ  ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นไปใน
กามภพ ต้ังแต่อเวจีมหานรกถึงสวรรค์ช้ันปรนิมมิตวสวัตดี; ดู ภพ, ภูมิ ( วชิร.  ๕๘-
๕๙ ).  

กามาวจรกุศล : กุศลของผู้ท่องเที่ยวไปในกามภพ, กุศลท่ีเป็นกามาวจร, ความดีของผู้ท่ียินดีอยู่ในกาม 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๙๙/๕๓๑)คำว่า กามาวจร  แปลว่า การท่องเท่ียวไปในกามภพ ท่ี
เกี่ยวข้องอยู่กับกาม ได้แก ขันธ์  ธาตุ อายตนะ  ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นไปใน
กามภพ ต้ังแต่อเวจีมหานรกถึงสวรรค์ช้ันปรนิมมิตวสวัตดี  คำว่า กุศล แปลความดี,
คุณความดี หมายถึงความต้ังใจประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เม่ือรวมกันเป็นกามาวจรกุศล 
หมายถึงความดีของผู้ท่ียินดีในกามคุณ (วชิร. (บาลี) ๕๘-๕๙ ) 

กามาวจรจิต : จิตที่เป็นกามาวจร, จิตที่นับเนื่องในกามาวจรธรรมท้ังหลาย (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙/
๕๗๓) ดังคำว่า ธรรมเป็นกามาวจรเป็นไฉน คือ เบ้ืองต่ำมีอเวจีนรกเป็นท่ีสุด เบื้องบน
มีสวรรค์ช้ันปรนิมมิตวสวัตดีเป็นท่ีสุด 1.อมหัคคตจิต จิตไม่เป็นมหัคคตะ ซึ่งต่างจาก
เป็นมหัคคตจิต ซึ่งหมายถึงรปูาวจรจิตและอรูปาวจรจิต 2.สอุตตรจิต จิตที่เป็นอุตต
ระ ไม่ใช่จิตที่เป็นอนุตตระ ซึ่งหมายถึงรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิต ; ในบรรดาสอุตต
รจิตและอนุตตรจิต  สอุตตรจิตหมายถึงรูปาวจรจิต อนุตตรจิตหมายถึงอรูปาวจรจิต 
3.ปริตตจิต จิตเป็นปริตตะและปมาณจิต จิตที่ประมาณได้ บางแห่งอธิบายว่า ภูมิ มี 
๔ อย่าง คือ วิปัสสนา ๑ ฌานท่ีบาทแห่งวิปัสสนา ๑ มรรค ๑ และผล ๑ ในภูมท้ัิง ๔ 
อย่างนั้น  ในเวลาที่เกิดในวิปัสสนา โพชฌงค์ เป็นกามาวจร  ในเวลาที่เกิดในฌานอัน
เป็นบาทของวิปัสสนา  โพชฌงค์ เป็นรูปาวจร และอรูปาวจร และในเวลาที่เกิดใน
มรรคและผล โพชฌงค์เป็น โลกุตตระ (องฺ.เอกก.อ.๑) บางแห่งอธิบายว่า กามาวจร
จิตช่ือว่าจิต รูปาวจรจิตช่ือว่าอธิจิต เพราะเทียบเคียงกับกามาวจรจิต อรูปาวจรจิต 
ช่ือว่าอธิจิต เพราะเทียบเคียงกับรูปาวจรจิต โลกิยจิตทัง้หมดจัดเป็นจิต โลกุตตรจิต 
จัดเป็นอธิจิต (องฺ.ติก.อ.๒) และกามาวจรจิตน้ีมี ๕๔ ดวง อันได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ 
อเหตุกจิต ๑๘ และกามาวจรกุศล ๒๔ ซึ่งประกอบด้วยกามาวจรกุศลจิต ๘ กามาวจร
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วิบากจิต ๘ และกามาวจรอัพยากฤตจิต ๘ และมีช่ือว่าบริกรรมอุปจาร อนุโลม และ
โคตภู ๓ หรือ ๔ ดวง  

กามาวจรธรรม : ธรรมของผู้ท่ีท่องเท่ียวไปในกามภพ,ธรรมท่ีเป็นกามาวจร,ธรรมที่ทำให้ท่องเที่ยว
ไปในกามภพ, ธรรมแห่งการยินดีอยู่ในกาม,  ธรรมเป็นท่ีท่องเท่ียวไปแห่งกาม, ธรรม
ท่ีนับเน่ืองในกามาวจรธรรม (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๓/๑๒๓) หมายความถึงกุศลกรรมบถ  
๑๐  ได้แก่  กายสุจริต ๓ วจีสุจริต  ๔  และมโนสุจริต  ๓ และอกุศลกรรมบถ  ๑๐  
ได้แก่  กายทุจริต  ๓ วจีทุจรติ  ๔ และมโนทุจริต  ๓  (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๗๓/๓๑๗) 
(ขุ.ป.อ.  ๑/๗๓/๓๑๗) คำว่า กามาวจร  หมายถึงการท่องเท่ียวไปในกามภพ  การ
ยินดีอยู่ในกาม การเกี่ยวข้องอยู่กับกาม คำว่า ธรรม หมายถึงอริยสัจ ๔ หรือธรรม ๔ 
อันได้แก่กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรมและโลกุตตรธรรม เมื่อรวมเป็น
กามาวจรธรรม ก็คือธรรมทีเ่ป็นกามาวจร มุ่งหมายถึงธรรม (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) 
๓๗๔/๑๙๗) อันได้แก่ธรรมฝ่ายกุศล  ฝ่ายอกุศล ฝ่ายอัพยากฤต (องฺ.ปญฺจ.อ.(บาลี) 
๓/๑๓๑/๕๑, องฺ.ปญฺจ.ฏีกา(บาลี) ๓/๑๓๑/๕๓)ดังคำว่า พระโยคาวจรกำหนดกุศล
กรรมบถ ๑๐  เป็นฝ่ายกุศล  กำหนด กุศลกรรมบถ ๑๐  เป็นฝ่ายอกุศล กำหนดรูป 
วิบาก  และกิริยาเป็นฝ่ายอัพยากฤต(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๓/๑๒๓) อรรถกถากล่าวว่า 
คำว่า กุศลกรรมบถ  ๑๐  ได้แก่  กายสุจริต  ๓  วจีสุจริต  ๔  และมโนสุจริต  ๓  
และคำว่า อกุศลกรรมบถ  ๑๐  ได้แก่  กายทุจริต  ๓  วจีทจุริต  ๔  และมโนทุจริต  
๓  (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๗๓/๓๑๗)  

กามาวจรปัญญา :  ปัญญาช้ันกามาวจร อธิบายว่า ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรกุศลและ
กามาวจรอัพยากฤตช่ือว่ากามาวจรปัญญา,ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพ
ยากฤตที่เป็นกามาวจรช่ือว่ากามาวจรปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๗/๕๐๒,๓๕/
๗๙๕/๕๑๐) 

กามาวจรภูมิ  : ภพ,ภูมิของผู้ท่ีท่องเที่ยวไปในกามภพ, ช้ันท่ียังท่องเท่ียวอยู่ในกาม, ภูมท่ีินับเนื่องใน
กามาวจร, คำว่า กามาวจร คือการท่องเท่ียวไปในกามภพ คำว่า ภูมิ 1.ช้ัน พ้ืนแพ, 
ช้ัน, ที่ดิน, แผน่ดิน, 2.ช้ันแห่งจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวิต, เม่ือรวมเป็นกามาวจรภูมิ 
ซึ่งหมายถึงช้ันของจิตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในกาม; ข้อ ๑ ในภูมิ ๔ อันได้แก่ คือ ๑.
กามาวจรภูมิ ช้ันที่ยังท่องเท่ียวอยู่ในกาม ๒.รูปาวจรภูมิ  ช้ันที่ท่องเท่ียวอยู่ในรูป 
หรือช้ันของพวกที่ได้รูปฌาน ๓. อรูปาวจรภูมิ  ช้ันท่ีท่องเท่ียวอยู่ในอรูป  หรือช้ันของ
พวกท่ีได้อรูปฌาน ๔. โลกตุตรภูมิ ช้ันท่ีพ้นโลกหรือระดับพระอริยบุคคล,  เรียกให้
สั้นว่า กามภูม ิ รูปภูม ิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ,  ภูมิ ๔ น้ี จัดประเภทได้เป็น ๒ 
ระดับ  คือ  สามภูมิแรก เป็นโลกียภูมิ ส่วนภูมิท่ี ๔เป็นโลกุตตรภูมิ,  บางทีเรียกโลกีย
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ภูมิ ๓ น้ันรวมกันว่า“ไตรภูมิ” ในภูมิ  ๔  นี้ สามภูมิแรก  คือโลกียภูมิ ๓ แยกย่อยอ
อกไปได้ เป็น ภูมิ  ๓๑ ภูมิ คือ  ๑.กามาวจรภูมิ  ๑๑  แบ่งเป็นอบายภูมิ ๔ (นรก, 
กําเนิดดิรัจฉาน,  แดนเปรต,  อสุรกาย) และกามสุคติภู มิ  ๗  (กามาวจรภูมิท่ีเป็นสุ
คติ คือมนุษย์ และเทพช้ันจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตว
สวัตดี) ๒.รูปาวจรภูมิ ๑๖ ระดับ ของรูปพรหม แบ่ง  เป็น ก. ปฐมฌานภูมิ  ๓( 
พรหมระดับปฐมฌาน ๓ คอื พรหมปาริสชัชา พรหมปุโรหิตา มหาพรหมา) ข. ทุติย
ฌานภูมิ   ๓  (พรหมระดับทุติยฌาน ๓ คือ ปริตตาภา อัปปมาณาภา อาภัสสรา) ค. 
ตติ ยฌานภูมิ ๓ (พรหมระดับตติยฌาน ๓ คือ ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา  สุภกิณหา)  
ง. จตุตถฌานภู มิ ๗ (พรหมระดับจตุตถฌาน  ๗  คือ  เวหัปผลา  อสัญญีสัตว์ 
สุทธาวาส ๕  [ที่เกิดของพระอนาคามี ๕ คอื  อวิหา  อตัปปา  สุทัสสา  สุทัสสี  อก
นิฏฐา]) ๓. อรปูาวจรภูมิ ๔  ระดับของอรูปพรหม  (พรหมระดับอรูปฌาน  ๔คืออา
กาสานัญจายตนภูมิ วิญญาณัญจายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูมิ เนวสัญญานา
สัญญายตนภูมิ)   คําว่ า “ภมิู ” นี ้ มีความหมายใกล้ เคียงกับคำว่า “ภพ”  ซึ่งบางที 
ก็พูดควบคู่ไปด้วยกัน แต่ท่ีแท้นั้น ภูมิหมายถงึระดับของจิตใจ  ส่วนภพหมายถึงภาวะ
ชีวิตของสัตว์ หรือโลกท่ีอยู่ของสัตว์ ดังน้ัน ภูมิ จึงมี   ๔  เพราะนับโลกุตตรภูมิด้วย 
ส่วนภพมีเพียง ๓ เพราะโลกุตตรภพไม่มี  แต่ในท่ีทั่วไป เมื่อยกโลกุตตรภูมิออกไป 
แล้ว ภูม ิ  ๓ ท่ีเป็นโลกีย์  บางทีก็ใช้อย่างคลุมๆรวมไปถึงโลกที่อยู่ของสัตว์ มี
ความหมายคล้ายกับคําว่า ภพ ๓ ด้ วย (เช่ นคําว่ า“ไตรภูมิ ”  ท่ีนํามาพูดกันใน
ภาษาไทย); เทียบ ภพ, คติ ; ดู อรยิบุคคล 

กามาสวะ  : กิเลสท่ีหมกหมมหรือดองอยู่ในสันดานทำให้เกิดความใคร่, อาสวะคือกาม,กิเลสท่ีดอง
อยู่ในสันดานท่ีทําให้เกิดความใคร่ ; ข้อ ๑ ในอาสวะ ๔ อันได้แก่ (๑)  กามาสวะ อา
สวะคือกาม (๒)  ภวาสวะ  อาสวะคือภพ (๓)  ทิฏฐาสวะ อาสวะคือทิฏฐิ  (๔)  
อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔๘/๘๔, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๒/
๘๙,๑๐/๑๔๓/๘๙, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๔,,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๐/๑๓๖,อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๑๐๓/๒๘๑, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๑๔/๕๗๑,๓๗/๖๖๗/๗๑๙,๔๑/๑/๒๐๔ 
(องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๙๔/๒๘๔,  สํ.สฬา.อ.  (บาลี) ๓/๕๓-๖๒/๑๔)ดู อาสว 

กามินทบัณฑติ :  ช่ือบัณฑิต, ช่ือนักปราชญ์ ในเมณฑกปัญหชาดก ปัญจบัณฑิตชาดก, และมโหสธ
ชาดก (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๓๒๙/๕๒๗)  อธิบายสรุปได้ว่า ท่านเป็นคนอาพาธที่ต่ำ
ช้าลามก เพราะถูกยักษ์นรเทพสิงทำให้เปิดความลับ เคยบอกความลับแก่บุตร เกิดใน
รัชชสมัยแห่งพระเจ้าวิเทหะ กรุงมิถิลา แคว้นวิเทหะ ; ๑ ในบัณฑิต ๔ คนผู้ถวาย
อนุศาสนอรรถธรรมแด่พะเจ้าวิเทหราช อันได้แก่ เสนกบัณฑิต ปุกกุสบัณฑิต กามินท
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บัณฑิต เทวินทบัณฑิต  ในบรรดาทั้ง ๔ คนเสนกบณัฑิตเป็นประธาน, ในสมัย
ท่ีมโหสธบัณฑติไม่ยังเกิดก็มีปัญญาเจิดจ้าเหมือนกองไฟที่ลุกโพลิง ; เป็นบัณฑิตคน ๑ 
ในบัณฑิต ๕ คนอันได้แก่ เสนกบัณฑิต ปกุกุสบัณฑิต กามินทบัณฑิต เทวินทบัณฑิต 
และมโหสธบณัฑิต ของพระเจ้าวิเทหราช  ผู้เคยกล่าวคำว่า บิดาควรเปิดเผยข้อความ
ท่ีควรติเตียน หรือความสรรเสริญอันเป็นเนือ้ความลับ แต่บุตรผู้ดำเนินไปตามใจของ
บิดา เป็นอนุชาตบุตร มีปัญญาไมท่รามกว่าบิดา สมัยพุทธกาล ในมโหสธชาดก 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  เสนกบัณฑิตในครั้งนั้น คือกัสสปภิกษุในบัดนี้  กามินทะคือ
อัมพัฏฐภิกษุ  ปุกกุสบัณฑิต คือโปฏฐปาทภิกษุ (ขุ.ชา.ม.อ.(บาล) ๙/-/๔๓๐) 

กามุปปัตติ  : กามอุบัติ, การเกิดในกามภพ, การเกิดขึ้นเพ่ือกามาวจร (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๐) 
อธิบายสรุปได้ว่า กามุปปัตติ  คือการอุบัติของสัตว์ในกามภพ  มี ๓ จำพวก คือ (๑)
สัตว์ท่ีมีกามปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่  สัตว์เหล่าน้ันเป็นไปตามอำนาจของกามท้ังหลาย
ท่ีปรากฏเฉพาะหน้าแล้ว เช่น  มนษุย์ เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวก (๒) สัตว์
ท่ีเนรมิตกามคณุได้มีอยู่ สัตว์เหล่านั้นเนรมติแล้ว เป็นไปตามอำนาจของกามท้ังหลาย 
เช่น พวกเทพช้ันนิมมานรดี (๓) สัตว์ท่ีผู้อ่ืนเนรมิตกามคุณให้มีอยู่ สัตว์เหล่าน้ัน
เป็นไปตามอำนาจของกามคุณท่ีผู้อ่ืนเนรมิตให้แล้ว เช่นพวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี  

กามุปาทาน : 1.ความยึดมั่นถือมั่นคือกาม, อุปาทานคือกาม, ความยึดติดถือม่ันในกามยึดถือว่าเป็
นของเราหรือจะต้องเป็นของเราจนเป็น เหตุ ให้เกิดความริษยาหรือหวงแหนลุ่มหลง 
เข้าใจผิด ทําผดิความยึดถือกาม, กิเลสชาต ช่ือว่ากามุปาทาน เพราะเป็นเหตุยึดม่ัน
วัตถุกาม หรือเพราะยึดวัตถุกามน่ันเอง, 2.กามนั้นด้วย เป็นอุปาทานด้วย ฉะนั้นจึง
ช่ือกามุปาทาน, การยึดมั่น เรียกว่าอุปาทาน ; กามุปาทาน เป็นช่ือของราคะท่ีเป็นไป
ในกามคุณ หมายถึงความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลาย, คำว่า กาม นี้
ท่านแสดงถึงรูป เสียง กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  ซึ่งเป็นวัตถุกาม และท่ีรูป เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ เป็นวัตถุกาม ก็เพราะกิเลสกาม, ถ้าไม่มีกิเลสกาม รูป เสียง  กลิ่น  รส
โผฏฐัพพะ ก็เป็นอยู่ตามธรรมดา, ฉะน้ันกามุปาทานความยึดถือกาม ก็จะหมายถึง
ยึดถือความใคร่ซึ่งเป็นกิเลสกาม(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๐/๕๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/
๒๙๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๓/๑๓๗,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๒๕/๓๔๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๒๑๘/๓๖๓,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๒๐/๓๐๘,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๘/๕๘๘,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๒/๑/๒๘๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๙๕/๓๓๙)  

กามูปปัตติสูตร  : พระสูตรว่าด้วยผู้ยังเสพกามไม่สามารถล่วงสังสารทุกข์ได้ อธิบายสรุปได้ว่า 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า การเสพกาม มี ๓ อย่าง คือ (๑) การเสพกาม
ของสัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิตย์(หมายถึงมนุษย์และเทวดาต้ังแต่ช้ันจาตุมหา
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ราชิกาจนถึงช้ันดุสิต) (๒) การเสพกามของเทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติท่ีตนเนรมิต 
(หมายถึงเทวดาช้ันนิมมานรดี) (๓) การเสพกามของเทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติที่
เทวดาอื่นเนรมิตให้(หมายถึงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดี)(ข.ุอิติ.อ.(บาลี) ๙๕/๓๔๐-
๓๔๑) แล้วตรสัอีกว่า สัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิตย์ เทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติ
ท่ีตนเนรมิต เทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติท่ีเทวดาอื่นเนรมิตให้และสัตว์เหล่าอ่ืนท่ีเสพ
กามอยู่เป็นนิตย์ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏท่ีมีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอ่ืนบัณฑิต
รู้โทษในการเสพกามท้ังหลายนี้แล้วควรละเว้นกามท้ังท่ีเป็นของทิพย์และของมนุษย์
ท้ังหมด บัณฑติตัดกระแสตัณหาที่กำหนัดยินดี ในปิยรูปสาตรูป(หมายถึงรูปเป็นต้นที่
น่ารักและน่าพอใจด้วยอำนาจสุขเวทนา) (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๙๕/๓๔๑)ท่ีคนทั่วไปล่วง
พ้นได้ยากขาดสิ้นแล้ว ช่ือว่าดับกิเลสได้สิ้นเชิง ล่วงพ้นทุกข์ได้ท้ังสิ้น บัณฑิตผู้เห็นแจ้ง
อริยสัจ จบเวท รู้สิ่งท้ังปวงโดยชอบ ย่อมไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะรู้ย่ิงถึง
ภาวะสิ้นสุดการเกิด (ขุ.อิติ.๒๕/๙๕/๔๖๙) 

กาเมสนา  : การแสวงหากาม(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๕) ในขทุทกวิภังค์ อธิบายกาเมสนาไว้ ๒ 
นัย คือ  1.ความพอใจในกาม ความกำหนัดในกาม ความเพลิดเพลินในกาม ความ
อยากในกามความเยื่อใยในกาม ความเร่าร้อนเพราะกาม ความสยบในกาม ความ
หมกมุ่นในกาม เรียกว่ากาเมสนา,ความกำหนัดในกาม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ท่ีเป็นอกุศลซึ่งต้ังอยู่ ในฐานเดียวกันกับความกำหนัดในกามน้ันน้ี เรียกว่ากาเมสนา 
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๑๙/๕๗๕); ข้อ ๑ ในเอสนา ๓ อันได้แก่ (๑) กาเมสนา การ
แสวงหากาม (๒) ภเวสนา การแสวงหาภพ (๓) พรหมจริเยสนา การแสวงหา
พรหมจรรย์  

กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณ ี  : 1.การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม, เจตนาเครื่องงดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย,เว้นจากประพฤติผิดในกาม,2.เว้นการล่วงประเวณี (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๓,๑๑/๓๔๗/๓๖๒) 

กาเมสุมิจฉาจาร :  1.ความประพฤติผิดในกามท้ังหลาย,2.การล่วงประเวณี,ความผิดประเวณี สื่อ  
หมายถึงการเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน เป็นต้น  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๙๗/๗๑, ม.
ม.(ไทย)๑๓/๑๙๔/๒๒๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๓/๒๓๗,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๔๐/
๓๐๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖๗/๓๐๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๕) อรรถกถากล่าว
ว่า กาเมส ุ คอืการเสพเมถุน  การประพฤติลามกอันบัณฑิต ติเตียนโดยส่วนเดียว ช่ือ
ว่ามิจฉาจาร  แต่เมือ่ว่าโดยลักษณะได้แก่เจตนาเป็นเหตุก้าวล่วงฐานะที่ไม่ควร
เกี่ยวข้องท่ีเป็นไปทางกายทวารโดยประสงค์อสัทธรรม  ช่ือว่ากาเมสุมิจฉาจาร 
มิจฉาจารน้ีนั้น   ช่ือว่า มีโทษน้อยก็เพราะอคมนียฐานเว้นจากคุณมีศีลเป็นต้น   ช่ือ
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ว่ามีโทษมาก  ในเพราะอคมนียฐานถึงพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้น  กาเมสุมิจฉาจาร
น้ันมี(องค์)๔คอื๑. อคมนียวัตถุ  (วัตถุที่ไม่ควรเก่ียวข้อง) ๒. ตสม ึ  เสวนจิตตํ  (มีจิต
คิดเสพในอคมนียวัตถุนั้น) ๓. เสวนปฺปโยโค(พยายามเสพ)๔.มคฺเคนมคฺคปฏิปตฺติ
อธิวาสนํ(การยังมรรคให้ถึงมรรค)ประโยคของมิจฉาจารน้ัน   มีหน่ึงคือสาหัตถิกป
โยคะเท่าน้ัน (อภิ.สงฺ.อ.๑/-/๑๔๖) 

กาเมสุมิจฉาจารสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๑๔๓/๖๔๔)อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าเพราะไม่ได้
เห็นอริยสัจ  ๔  สัตว์ท่ีเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจึงมีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ที่
ไม่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเหมือนแผ่นดินใหญม่ากกว่าฝุ่นที่เราใช้ปลาย
เล็บช้อนขึ้นมา  

กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณสีิกขาบท : สิกขาบทว่าด้วยเจตนาเคร่ืองงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม,
สิกขาบทว่าด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม, สกิขาบทว่าด้วยการเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม, เว้นจากการเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน เป็นต้น (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๙๔/๒๒๙, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๐๖/๔๔๘,๓๕/๗๑๐/๔๕๒) 

กาโมฆะ :  ห้วงน้ำคือกาม,ห้วงน้ำคือการเวียนว่ายตายเกิด,กิเลสอันเป็นดุจกระแสน้ำหลากท่วม
ใจสัตว์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๒,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๓๘/๒๓๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๕๕/๙๖,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖/๒๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๖๗/๑๔๑;ข้อ ๑ ในโอฆะ ๔ 
อย่าง อันได้แก่ (๑)  กาโมฆะ (โอฆะคือกาม) (๒)  ภโวฆะ  (โอฆะคือภพ) (๓) ทิฏ
โฐฆะ (โอฆะคอืทิฏฐิ) (๔) อวิชโชฆะ (โอฆะคืออวิชชา) (ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๓๔/๑๔) 

กาย :  กอง, หมวดหมู่,ที่รวม,ชุมนุม เช่นสัตวกาย (มวลสัตว์) พลกาย (กองกำลังทหาร) รถ
กาย (กองทหารรถ)ธรรมกาย (ท่ีรวมหรือท่ีชุมนุมแห่งธรรม) (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๓/๖๕,
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕/๓๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๗/๕๕); กาย ม ี 2 นัย คือ 1. ที่รวมแห่ง
อวัยวะท้ังหลาย หรือชุมนุมแห่งรูปธรรม คือ ร่างกาย บางทีเรียกเต็มว่า รูปกาย 2. 
ประชุมแห่งนามธรรม หรือกองแห่งเจตสิก เช่น ในคำว่า “กายปัสสัทธิ” (ความสงบ
เย็นแห่งกองเจตสิก) บางทีเรียกเต็มว่า นามกาย (แต่ในบางกรณี นามกาย หมายถึง
นามขันธ์หมดทั้ง ๔ คือ ทั้ง เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือ ท้ังจิต และ
เจตสิก); นอกจากความหมายพ้ืนฐาน ๒ อย่างน้ีแล้ว ยังมีความหมายปลีกย่อย และ
ความหมายเฉพาะ ตามข้อความแวดล้อมอีกหลายอย่าง เช่น ในคำว่า “กายสัมผสั” 
(สัมผสัทางกาย) หมายถึงกายอินทรีย์ที่รับรูโ้ผฏฐัพพะคือสิ่งต้องกาย, ในคำว่า “กาย
ทุจริต” (ทุจรติด้วยกาย)หมายถึงกายทวารที่ใช้ทำกรรมคือเคลื่อนไหวแสดงออกและ
ทำการต่างๆ, ในคำว่า “กายสุข”(สุขทางกาย) หมายถึงทางทวารทั้ง ๕ คือตา หู จมูก 



 

๔๒๕ 
 

 

ลิ้น และกาย ซึ่งคู่กับเจโตสุขหรือสุขทางใจ, ในคำว่า “กายภาวนา” (การพัฒนากาย) 
หมายถึงอินทรียสังวรคือความรู้จักปฏิบัติให้ได้ผลดีในการใช้ (วิ.ม.(ไทย)๔/๕๔/๖๔,ที.
สี.(ไทย) ๙/๔๙/๒๐, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๗/๗๒, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗/๒๒, ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๑๑๗/๑๑๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒/๓,๑๓/๑๒/๑๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔/๖, ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๙๐/๒๘๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒๐/๑๘๓,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๘๗/๔๐๗,อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๓๙๑/๔๐๕,อภิ.ย.๓๙/๑๐๐/๒๐๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๒/๕๖๐,อภิ.ป.๔๑/๓๒/๑๗,
อภิ.ป.๔๒/๓๗/๑๙,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๗/๑๙) 

 กายกรรม  : 1.กรรมทางกาย, การกระทำด้วยกาย, การกระทำทางกาย ;กายกรรมมท้ัีง ฝ่ายอกุศล 
อันเป็นทางนำไปสู่ทุคติ  มี ๓ อย่าง เช่น คือ  (๑) ปาณาติปาต การฆ่าสัตว์ ทำลาย
ชีวิต อทินนาทาน การลักทรัพย์ การถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ไห้ (๓) กาเมสุ  มิจฉาจาร 
การประพฤติผิดในกาม การเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน หรือกายกรรมฝ่ายกุศล  
อันเป็นทางนำไปสู่สุคติ  มี  ๓ อย่าง คือ  (๑) ปาณาติปาณา เวรมณี เว้นจากการฆ่า
สัตว์ ทำลายชีวิต อทินนาทานา เวรมณี  เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการถือเอา
สิ่งของที่เขามิได้ไห้ (๓) กาเมสุ  มิจฉาจารา  เวรมณี  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
เว้นจากการเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืน เป็นต้น 2.ในภาษาไทย หมายถึงการ
ดัดตนเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง, การเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๓/
๖๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕/๓๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๗/๕๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๙/๒๘๑, 
สํ.สฬาฯ๑๘/๑๔๖/๑๗๙,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๗/๘๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๒/
๑๐๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๑/๔๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๔/๒๔๖,องฺ.เถรี.๒๖/
๒๗๗/๖๐๑,ขุ.ชา.อฏฺฐก.๒๗/๓๑/๒๙๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๑/๕๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕/
๕๕๐,ขุ.จริยา.๓๓/๔๓/๗๓๓,อภิ.ธา.๓๖/๑๔๔/๑๘๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๖๙/๔๙๙) 

กายกรรมท่ีเปน็อกุศล : การกระทำที่ไม่ดี, การกระทำที่เป็นความช่ัว  (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๑๓/๕๗๑); 
ธรรมข้อ ๑ ในธรรม ๓ อันได้แก่ คือ ๑.กายกรรมท่ีเป็นอกุศล๒.วจีกรรมท่ีเป็นอกุศล  
๓.มโนกรรมท่ีเป็นอกุศล บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓พึงทราบว่า เป็นคนพาล  (องฺ.
ติก.(ไทย)๒๐/๖/๑๔๔) ; อยู่ในศีลท่ีเป็นอกศุล  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๖๔/๓๑๑) หมายถึง
กายทุจริต, ทุจริตด้วยกาย, ประพฤติช่ัวด้วยกาย,ประพฤติช่ัวทางกาย,  กายทวารท่ีใช้
ทำกรรมคือเคลื่อนไหวแสดงออกและทำการต่างๆ  หมายถึงกายทุจริต ๓ อันได้แก่ 
(๑) ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ (๒) อทินนาทาน ลกัทรัพย์  (๓) กาเมสุ มิจฉาจาร ประพฤติ
ผิดในกาม  และหมายถึงกายสัญเจตนาที่เป็นอกุศล ซ่ึงก็คอืความจงใจทางกาย ซึ่งทำ
ให้เกิดกายกรรมที่เป็นบาปทุจริตต่างๆ  



 

๔๒๖ 
 

 

กายกระสบักระส่าย  : กายที่ฟุ้งซ่าน, กายที่ทุรนทุราย (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๕๑/๑๑๐)  หมายถึงกายที่
เร้าร้อนทนน่ิงเป็นปกติอยู่ไม่ได้  เกิดยามเจ็บไข้ไม่สบาย ได้รับความทุกข์ หรือยามแก่
ชรา  อธิบายสรุปได้ว่า ปุถุชน ในโลกนี้ผู้ไมไ่ด้สดับ(ผู้ไม่มปีริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ)  (องฺ.
เอกก.อ.  ๑/๕๑/๕๔) ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ
แนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รบั
การแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็น
อัตตาว่ามีรูป พิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปดำรงอยู่ด้วย
ความยึดมั่นว่า เราเป็นรูป รปูเป็นของเรา เมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดม่ันว่า เราเป็น
รูป รูปเป็นของเรา  รูปน้ันแปรผันเป็นอย่างอ่ืนเพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอ่ืนโส
กะ(ความเศร้าโศก)ปริเทวะ(ความคร่ำครวญ)ทุกข์(ความทุกข์กาย)โทมนัส (ความทุกข์
ใจ)และอุปายาส(ความคับแคน้ใจ)จึงเกิดขึ้นแก่เขา(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑/๓) อรรถกถา
กล่าวว่า คำว่า ปุถุชน คือคนท่ียังมีกิเลสหนา  เพราะยังมีเหตุก่อให้เกิดกิเลสอย่าง
หนานานัปการ  ปุถุชนมี  ๒  ประเภท  คืออันธปุถุชน คนที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรม
ทางจิต และกลัยาณปุถุชน  คนที่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตแล้ว) (ที.สี.อ. ๗/๕๘-
๘๙) คำว่า ผู้ไม่ได้สดับ หมายถึงผู้ไม่มีปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ)  (องฺ.เอกก.อ.  ๑/๕๑/
๕๔); ข้อ ๑ ในอาการกระสับกระส่าย ๒ อย่าง อันได้แก่ กายกระสับกระส่าย และจิต
กระสับกระส่าย   

กายกับบุคคล  : แยกอธิบายเป็น ๒  คือ กาย และบุคคล (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๗/๔๑)  คำว่า กาย 
หมายถึงสรีระ ร่างกาย สือ่ความหมายถึงท่ีรวมแห่งอวัยวะทั้งหลายหรือชุมนุมแห่ง
รูปธรรมคือร่างกาย บางทีเรียกเต็มว่ารูปกาย  เพราะสรีระและกายนี้มีความหมาย
อย่างเดียวกัน เสมอกัน มีส่วนเท่ากัน มีสภาพเหมือนกัน คำว่า บุคคล หมายถึงชีวะ 
เพราะชีวะและบุคคลนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกัน มีส่วนเท่ากัน มีสภาพ
เหมือนกัน ในอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญติั อธิบายไว้ว่า บุคคล  หมายถึงคนใดคน
หนึ่งดังท่ีใช้กันในวงนักวิชาการว่าปัจเจกบุคคลในทางพระวินัย  เมื่อพูดถึง
บุคคล  ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่คณะ (ต้ังแต่ ๒ ถึง ๓คน) ไม่ใช่สงฆ์ (ต้ังแต่ ๔ คนขึน้
ไป)  ในทางพระอภิธรรม  บุคคล  เป็นเรื่องสมมติ  ไม่ได้มีอยู่จริง เช่น “นาย
ดำ”  เป็นคำสมมติเรียกขันธ์  ๕ ท่ีรวมเข้าเป็นรูป มีวิญญาณครอง  เมื่อขันธ์แตก
สลายช่ือนายดำก็หายไป เช่นเดียวกับช่ือรถ  ช่ือเรือน  ช่ือสิ่งต่าง ๆ  ล้วนเป็นเรื่อง
สมมติ (บทนำ หน้า ๑๑๗) ดังน้ัน เพราะท้ังกายและบุคคลน้ีไม่ใช่มคีวามหมายอย่าง
เดียวกัน เสมอกนั มีส่วนเท่ากัน  มีสภาพเหมือนกัน แต่มีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กัน 
แยกกันไม่ใด้  



 

๔๒๗ 
 

 

กายกับสรีระ  : แยกป็น ๒ คำ คือ กายและสรึระ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๗/๔๑, ๓๗/๖๗/๔๑) คำว่า 
กาย หมายถึงสรีระ ร่างกาย สื่อความหมายถึงท่ีรวมแห่งอวัยวะทั้งหลายหรือชุมนุม
แห่งรูปธรรมคือร่างกาย บางทีเรียกเต็มว่ารูปกาย  คำว่า สรีระหมายถึงกาย,ร่างกาย 
เพราะสรีระและกายน้ีมีความหมายอย่างเดียวกัน เสมอกัน มีส่วนเทา่กัน มีสภาพ
เหมือนกัน แต่ท้ังกายและสรีระ มีความหมายอย่างเดียวกัน เสมอกัน มีส่วนเท่ากัน มี
สภาพเหมือนกัน เน่ืองจากสัมพันธ์กันแยกกันไม่ใด้  

กายกัมมญัญตา :  ความควรแกก่ารงานของกาย,ความควรแก่งานแห่งนามกาย,ธรรมชาติที่ทำนาม
กายคือเจตสิกทั้งหลายให้อยู่ในภาวะท่ีจะทำงานได้ดี(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๖/๓๕,๓๔/
๓๒๖/๙๙) ;  ข้อ ๑๔ ในโสภณเจตสิก ๒๕, ความควรแกก่ารงาน, กิริยาที่ควรแก่การ
งาน ภาวะที่ควรแก่การงานแห่งเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์  และสังขารขันธ์  เรียกว่า 
กายกัมมัญญตา  อรรถกถากล่าวอธิบายว่า กายกัมมัญญตาน้ี มีการเข้าไปสงบความ
ไม่ควรแกการงานของกายเป็นลักษณะ มีการกำจัดการไม่ควรแก่การงานของกายเป็น
รส  มีการถึงพร้อมด้วยการทำกายสมควรแก่อารมณเ์ป็นปัจจุฏฐาน มีกายเป็น
ปทัฏฐาน พึงเห็นว่า  เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรรณ์ท่ีเหลือ อันกระทำความไม่ควรแกการ
งานของกาย กายกัมมัญญตานี้ เป็นธรรมนำมาซึ่งความเลื่อมใสในวัตถุอันเป็นท่ีต้ัง
แห่งความเลื่อมใสทั้งหลาย เป็นการนำมาซึ่งความเกษม เหมาะสมในการทำประโยชน์
เกื้อกูล ดุจความหมดจดแห่งทองฉะน้ัน (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๑/๔๖/๑๘๐)  

กายขนาดใหญ่ : 1.กองอวิชชาขนาดใหญ่ (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๓๔/๓๘๓) อันได้แก ่ ความ
เพลิดเพลินด้วยอำนาจตัณหาในขันธ์ อายตนะ  ธาตุ  ภพ  กำเนิด  คติ  ฐิติและนิวาส
ท้ังหมด และกายขนาดใหญ่นีจ้ะถูกทำลายได้ด้วยอรหัตตมรรค (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๘๑/๒๕๗,๒๑/๑๙๖/๒๙๙) 2.กายขนาดใหญ ่ ก็คืออสรุินทราหู ดังคำว่า บรรดา
สัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่ ราหูผู้เป็นจอมอสูรเป็นเลิศ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕/๒๗) 

กายของคนพาล  : ร่างกายของคนพาล มาจากคำว่า พาลสฺส กาโย (๑๖/๑๙/๓๒) หมายถึงกายของ
คนพาลผู้ท่ีจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ, ผู้ถูกอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งขวาง
กั้น ประกอบด้วยตัณหาเกิดขึ้นแล้วอย่างน้ี กายและนามรูปภายนอกน้ี(ร่างกายของ
บุคคลอ่ืน)มีอยู่ท้ัง ๒ ส่วนอย่างน้ี เพราะอาศัยส่วนทั้ง ๒ นั้น ผัสสะจึงม ี    คนพาล
ถูกผัสสายตนะ ๖ หรืออายตนะอย่างใดอย่างหน่ึงกระทบเข้า จึงเสวยสุขและทุกข์  มี
อธิบายว่า กายของคนพาลผู้ถูกอวิชชาใดหุ้มห่อแล้ว ประกอบด้วยตัณหาใดเกิดขึ้น
แล้ว อวิชชานั้นแหละคนพาลยังละไม่ได้ และตัณหาก็ยังไม่สิ้นไป  ขอ้น้ันเพราะคน
พาลไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบ เมื่อตายไปจึงเข้าถึงกาย
(การถือปฏิสนธิในกายอ่ืน)  (สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๑๙/๔๕) เม่ือยังมีการเข้าถึงกาย เขาจึง



 

๔๒๘ 
 

 

ไม่พ้นไปจากชาติ ชรา  มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาส เขาไม่พ้น
จากทุกข์  

กายคตาสติ  : สติท่ีเป็นไปในกาย(วิ.จู.(ไทย)๗/๔๓๘/๓๗๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๑/๓๖๗,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๑๕๓/๑๙๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๒/๓๐๘,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๓๒/๑๖๒,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๓๘๖/๒๔๔,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๙๗/๓๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๔๕๒,ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๒๕/๒๑๙,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖/๓๐๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๕๕/๔๓๔,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๐๑/๒๓๗); เป็นวิธีเจริญกัมมัฏฐานอย่างหน่ึงในอนุสสติ ๑๐ เม่ือระลึก
ถึงกายคตาสติอยู่เสมอ ย่อมส่งผลใหข้่มความยินดียินร้าย ข่มภัยและความขลาดกลัว
ได้  อดทนต่อทุกขเวทนา  ทำให้จิตสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน บรรเทาราคะและความยึดมั่นใน
กาย ถอนความคิดว่างามลงได้ ดังคำว่า ชนเหล่าใดได้เจริญกายคตาสติ ชนเหล่าน้ัน
ช่ือว่าได้เจริญอมตธรรม หรือดังคำว่า กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึง่ได้เจริญทำให้
มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นส่วนแห่งวิชชาย่อมเป็นภาวนาท่ีหย่ังลงใน
จิตของภิกษุน้ัน (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๖๓/๕๑,๒๐/๖๑๓/๖๐๗) อรรถกถากล่าวว่า 
คำว่า วิชชา หมายถึงวิชชา  มี  ๘  ประการ  คือ  (๑)  วิปัสสนาญาณ  (๒)  มโนมยิ
ทธิ  (๓)  อิทธิวิธา  (๔)  ทพิพโสตะ  (๕) เจโตปริยญาณ   (๖) ปุพเพนิวาสานุสสติ  
(๗)  ทิพพจักข ุ (๘) อาสวักขยญาณ  (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๓/๔๗๒)  

กายคตาสติกรรมฐาน : กรรมฐานเก่ียวกับสติท่ีเป็นไปในกาย, กรรมฐานว่าด้วยสติท่ีเป็นไปในกาย  (ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๕๙๙/๔๔๓) คำว่า  กายคตาสติ  แปลว่าสติท่ีเป็นไปในกาย  คือ  การ
ต้ังสติพิจารณากายให้เห็นตามสภาพท่ีมีส่วนประกอบ  ซึง่ล้วนเป็นของไม่สะอาด  ไม่
งาม  น่ารังเกียจ  จะได้ไม่หลงยึดติด  เป็นวิธีเจริญกัมมัฏฐานอย่างหนึ่ง  รวมอยู่ในสติ
ปัฏฐาน คือกายานุปัสสนา ๑๔  วิธี ในวิสุทธิมรรคกล่าวว่า กายคตาสติกรรมฐานนี้
สำเร็จด้วยอำนาจปฐมฌานแต่เพราะสำเร็จด้วยเรี่ยวแรงแห่งสติ(อันเป็นไป)ใน
โกฏฐาสท้ังหลาย อันมีลักษณะต่างๆ มีสแีละสัณฐานเป็นต้น จึงเรียกว่ากายคตาสติ
และให้พิจารณาเฉพาะร่างของตนที่ยังเป็นอยู่ ต่างจากอสุภะ ท่ีพิจารณาร่างของคน
อ่ืนที่ตายแล้ว (วิสุทฺธิ.๑ (บาลี) /๒๑๔/๒๘๙) 

กายคตาสติสตูร :  พระสูตรว่าด้วยวิธีเจริญกายคตาสติ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๓/๑๙๖,สํ.สฬา.(ไทย)
๑๘/๓๖๖/๔๔๘  เน้ือหาสาระของพระสูตรนี้ เป็นบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเอง  
และมีอุปมาอุปไมยประกอบ  มีเหตุเกิดจัดอยู่ในประเภทปรัชฌาสยะ  พระผู้มีพระ
ภาคทรงแสดงแก่ภิกษุ  ณ  พระเชตวัน  กรุงสาวัตถี  โดยทรงปรารภคำกราบทูลของ
ภิกษุผู้กำลังน่ังสนทนาเร่ืองกายคตาสติกันอยู่   พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายวิธีเจริญ
กายคตาสติให้ภิกษุฟังโดยละเอียด ว่าวิธีเจรญิกายคตาสติ ๑๘  วิธี  ได้แก่การเจริญ



 

๔๒๙ 
 

 

กายานุปัสสนา  ๑๔  วิธี  เช่น กำหนดลมหายใจเข้าออกยาว-สั้น  (อานาปานสติ
บรรพ)  กำหนดอิริยาบถ  ๔  คือ  เดิน  ยืน  น่ัง  นอน (อิริยาบถบรรพ)  กำหนด
อิริยาบถย่อย  เช่นการก้าวไป  การถอยกลับ  (สัมปชัญญบรรพ)พิจารณากายว่าเป็น
สิ่งไม่สะอาด  (ปฏิกูลมนสิการบรรพ) พิจารณากายว่าเป็นธาตุ  (ธาตุมนสิการบรรพ)  
พิจารณาซากศพ  (นวสีวถิกาบรรพ)  และวิธีเจริญฌาน ๔  วิธี  (ปฐมฌานจตุตถ
ฌาน)ในตอนทา้ย  ทรงแสดงอานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติแบบน้ีไว้ ๑๐ประการ  
พระผู้มีพระภาคทรงนำวิธีการเจริญสติปัฏฐาน  ๑๔  วิธีอันเป็นส่วนกายานุปัสสนามา
ผสมกับวิธีเจรญิฌาน  ๔  ต้ังแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุตถฌาน  คือทรงแสดงสมถ
กัมมัฏฐานกับวิปัสสนากัมมัฏฐานรวมไว้ในพระสูตรเดียว 

กายคันถะ :  กิเลสที่ร้อยรัดมัดใจสัตว์ให้ติดอยู่กับกาย, เคร่ืองร้อยรัดกาย,กิเลสเคร่ืองผูกกาย (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๓) มาจากคำว่า อภิชฌากายคันถะ  ซึ่งเป็นข้อ ๑ ในคันถะ ๔ 
อันได้แก่  (๑) อภิชฌากายคันถะ กายคันถะคืออภิชฌา (๒) พยาปาทกายคันถะ  กาย
คันถะคือพยาบาท (๓) สลีัพพตปรามาสกายคันถะ กายคันถะคือสีลัพพตปรามาส (๔) 
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ  กายคันถะคือความยึดถือว่าสิ่งน้ีเท่าน้ันจริง คำว่า 
อภิชฌากายคันถะ  มีอธิบายว่า ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความคล้อยตาม
อารมณ์ ความยินดี ความเพลิดเพลิน ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน 
ความกำหนัดนักแห่งจิต ความอยาก ความสยบ ความหมกมุ่น ความใคร ่ความรักใคร ่
ความข้องอยู่ ความจมอยู่  ธรรมชาติที่คร่าไป ธรรมชาติท่ีหลอกลวง ธรรมชาติท่ียัง
สัตว์ให้เกิด ธรรมชาติท่ียังสัตว์ให้เกิดพร้อม ธรรมชาติท่ีร้อยรัด ธรรมชาติท่ีมีข่าย  
ธรรมชาติท่ีกำซาบใจ  ธรรมชาติที่ซ่านไป ธรรมชาติเหมือนเส้นด้าย ธรรมชาติท่ีแผ่ไป 
ธรรมชาติท่ีประมวลมา ธรรมชาติเป็นเพ่ือนสอง ปณิธาน ธรรมชาติที่นำไปสู่ภพ 
ตัณหาเหมือนป่า ตัณหาเหมือนดง ความเก่ียวข้อง ความเย่ือใย  ความห่วงใย ความ
ผูกพันความหวัง กิริยาที่หวัง ภาวะที่หวัง  ความหวังรูป ความหวังเสียง ความหวัง
กลิ่นความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย์  ความหวัง
บุตรความหวังชีวิต  ธรรมชาติท่ีกระซิบ ธรรมชาติท่ีกระซบิท่ัว ธรรมชาติท่ีกระซิบย่ิง
ความกระซิบ กิริยาที่กระซิบ ภาวะที่กระซบิ ความละโมบ กิริยาที่ละโมบ ภาวะที่
ละโมบ ธรรมชาติเป็นเหตุซมซานไป ภาวะที่ใคร่แต่อารมณ์ดีๆ ความกำหนัดในฐานะ
อันไม่ควร ความโลภเกินพอดี ความติดใจ กิริยาที่ติดใจ ความปรารถนา ความ
กระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา รูปตัณหา อรูป
ตัณหา นโิรธตัณหา (คือราคะ สหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐ)ิ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธ
ตัณหา  รสตัณหาโผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา  โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ์ 



 

๔๓๐ 
 

 

นิวรณ์ เครื่องปิดบัง เครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย  ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือนเถาวัลย์ 
ความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆ มูลเหตุแห่งทุกข์ เหตุแห่งทุกข์  แดนเกิดแห่งทุกข์ 
บ่วงแห่งมาร  เบ็ดแห่งมาร วิสัยแห่งมาร ตัณหาเหมือนแม่น้ำ ตัณหาเหมือนข่าย  
ตัณหาเหมือนเชือก ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ น้ีเรียกว่าอภิชฌา
กายคันถะ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๑๔๑/๒๒๙) 

กายใจ : ร่างกายและจิตใจ, กายใจ แปลมาจากคำว่า “ปหิตัตตา  : อุทิศกายใจอยู่” หรือคำว่า
“ความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้ากายใจที่มแีก่ขา้พระองค์ผู้ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏก็ระงับไป” ใน
ท่ีนี้หมายถึงโยคาวจรมุ่งท่ีจะบรรลุอรหัตตผลโดยไม่ห่วงอาลัยต่อร่างกายและจิตใจ
(ชีวิต)ของตน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๐/๒๘๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๕/๑๘๘,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๘๕/๒๕๗) (ที.ม.อ.๒๐๔/๑๙๐,สารตฺถ.ฏีกา(บาลี) ๓/๒๔๓/๓๕๓)  

กายท่อนหน้า : ลำตัว(ร่างกาย) ท่ีแบ่งครึ่งจากตัวช้างต้ังแต่คอลงมาถึงกลางลำตัว (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๐๘/๑๑๘)บางแห่งหมายความถึงความบริบูรณ์ของร่างกายที่ถึงพร้อมด้วยลักษณะ 
ท่ีเรียกว่ามหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ดังคำว่า พระมหาบุรุษทรงมีสว่นพระวรกาย
บริบูรณ์ดุจกึ่งกายท่อนหน้าของพญาราชสีห์ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๕๙-๑๖๓,  ม.
ม.(ไทย)๑๓/๓๘๖/๔๗๔-๔๗๘) 

กายท่อนหลัง : ลำตัวท่ีแบ่งครึ่งจากตัวช้างต้ังแต่กลางลำตัวจนถึงท้ายลำตัวช้าง(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๘/
๑๑๘) 

กายทัณฑะ  : 1.อาชญาทางกาย ;  ข้อ ๑ ในทัณฑะ ๓ ของลัทธินอกพระพุทธศาสนา อันได้แก่ (๑) 
กายทัณฑะ (๒) วจีทัณฑะ (๓) มโนทัณฑะ ในท่ีน้ีหมายความถึงการกระทำช่ัวทาง
กาย (ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๖/๕๔,๑๓/๖๑/๕๙) ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงกาย
ทุจริต ความประพฤติชั่วทางกาย คำว่า ทัณฑะ เป็นช่ือของทุจริตท้ังหลายมีกาย
ทุจริตเป็นต้นกายทุจริตช่ือว่าทัณฑะเพราะเป็นเหตุให้ลงโทษ มีอธิบายว่า เบียดเบียน
คือให้ถงึความพินาศ ; 2.การลงโทษด้วยการประหารน่ันเทียว ช่ือว่าทัณฑะ (ขุ.จู.อ.
(บาลี) ๑/-/๙๔) ดังน้ัน กายทัณฑะ หมายถึงกายทุจริต ๓ อันได้แก่ การฆ่าสัตว์ การ
ลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม (ขุ.ม.อ.(บาลี) ๑/-/๕๙) 

กายทิพย์ : กายของเทวดา,  คำว่า กายทพิย์ ในท่ีน้ีมุ่งความหมายถึงอัตภาพร่างกายของท้าวสักก
เทวราชในเทวโลกช้ันดาวดึงส์ ดังคำท่ีท้าวสกักะกล่าวว่า เมื่อข้าพระองค์จุติจากกาย
ทิพย์ ละอายุของอมนุษย์ เป็นผู้ไม่หลง จะเข้าสู่ครรภ์ในตระกูลท่ีข้าพระองค์มีใจยินดี 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๙/๒๙๖) 

กายที่เป็นภายนอก :  กายของผู้อ่ืนท่ีอยู่ห่างไกลจากตน, กายของผู้อ่ืนอันเป็นไปภายนอก (อภิ.ป.
๔๒/๓๕๑/๒๐๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๕๑/๒๐๒ คำว่า กาย หมายถึงช่ือของสรีระ 



 

๔๓๑ 
 

 

หมายถึงร่างกายที่ประชุมธาตุ ๔ เกิดจากมหาภูต ๔ มีกระดูก  ๓๐๐ ท่อนยกขึ้นรัด
ด้วยเอ็น ฉาบด้วยเน้ือ  ห่อด้วยหนังสดย้อมผิว ลวงสัตว์ท้ังหลาย อันความยินดีพอใจ
ในผิวปกปิดไว้แล้ว  อนึ่งเล่า ของไม่สะอาดทั้งหลาย ย่อมไหลออกจากปากแผลทั้ง ๙ 
(ทวาร ๙)   และจากขุมขนประมาณ ๙๙,๐๐๐ ขุม  มีกลิน่เหม็นเต็มไปด้วยซากศพ 
เป็นสิ่งน่ารังเกียจ เป็นของปฎิกูลอันสะสมไว้ซึ่งสิ่งปฏิกูล ๓๒ ประการ  จะหาสิ่งที่
เป็นแก่นสาร หรือสิ่งท่ีประเสริฐในกายนี้มิได้มี (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๒๑๖/๔๑๖) 

กายที่เป็นภายนอกตน : กายของผู้อ่ืนท่ีอยู่ห่างไกลตน(อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๓/๖๐๘)กายของผู้อ่ืนอัน
เป็นไปภายนอกตน (อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๒)  

กายที่เป็นภายใน  : ร่างกายที่อยู่ภายในตัวของเรา,ร่างกายของตน (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖๖/๑๐๙) ; ข้อ ๕ 
ในอายตนะภายใน ๖ ซึ่งเป็นท่ีต้ังท่ีเกิดแห่งอารมณ์ (ขุ.ป.อ. ๑/๖๗/๗๗) อันได้แก ่
จักขุ  โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมโน ดังคำท่ีพระโยคาวจรกำหนดกายที่เป็น
ภายในดังนี้ว่า “กายเกิดเพราะอวิชชา” กำหนดว่า “กายเกิดเพราะตัณหา”กำหนด
ว่า“กายเกิดเพราะกรรม”กำหนดว่า“กายเกิดเพราะอาหาร” กำหนดว่า “กายเกิด
เพราะอาศัยมหาภูตรูป ๔” กำหนดว่า  “กายเกิดแล้ว” กำหนดว่า “กายมาร่วมกัน
แล้ว” กำหนดว่า “กายไม่มีแล้วเกิดมี มแีลว้จักไม่มี” กำหนดกายโดยความเป็นของมี
ท่ีสุด คือกำหนดว่า “กายไม่ย่ังยืน ไม่เที่ยง  มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา”กำหนดว่า 
“กายไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา เสื่อม
ไปเป็นธรรมดา คลายไปเป็นธรรมดา ดับไปเป็นธรรมดา” กำหนดกายโดยความไม่
เที่ยง ไม่กำหนดโดยความเท่ียง กำหนดโดยความเป็นทุกข์ ไม่กำหนดโดยความเป็น
สุข กำหนดโดยความเป็นอนัตตา ไม่กำหนดโดยความเป็นอัตตา ย่อมเบื่อหน่าย ไม่
ยินดี ย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัด ย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิดขึ้น ย่อมสละคืนไม่
ยึดถือ เมื่อกำหนดโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสญัญา (ความหมายรู้ว่าเที่ยง)ได้ 
เมื่อกำหนดโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสขุสัญญา(ความหมายรู้ว่าเป็นสุข)ได้ เมื่อ
กำหนดโดยความเป็นอนัตตา ย่อมละอัตตสัญญา(ความหมายรู้ว่าอัตตา)ได้ เมื่อเบื่อ
หน่าย ย่อมละนันทิ (ความยินดี)ได้ เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้ เม่ือทำราคะ
(ความกำหนัด)ให้ดับย่อมละสมุทัย(เหตุเกิด)ได้ เมื่อสละคืนย่อมละอาทานะ(ความ
ยึดถือ)ได้ พระโยคาวจรกำหนดกายท่ีเป็นภายในอย่างน้ี 

กายที่เป็นภายในตน  : กายของตน, ตัวตนของเรา(อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๓/๖๐๘) ; ข้อ ๕ ในอายตนะ
ภายใน ๖ ซึ่งเป็นท่ีต้ังท่ีเกิดแห่งอารมณ์ (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๖๗/๗๗)ที่เป็นไปภายในตน 
คำว่ากาย หมายถึงชื่อของสรีระ คือร่างกายที่ประชุมธาตุ ๔ อันได้แก่ธาตุดิน ธาตุน้ำ 
ธาตุไฟ และธาตุลม  เกิดจากมหาภูต ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ และลม มีกระดกู ๓๐๐ ท่อน



 

๔๓๒ 
 

 

ยกขึ้นรัดด้วยเอ็น ฉาบด้วยเนื้อ  ห่อด้วยหนังสดย้อมผิว ลวงสัตว์ท้ังหลาย ดังคำว่า 
สรีระนี้ท่ีเป็นไปในภายใน  อันกรรมที่กระดูก ๓๐๐ ท่อนให้ยกขึ้นแล้วทำให้เป็นนคร 
อันเส้นเอ็นรึงรัดไว้ฉาบทาด้วยเนื้อและโลหติ หุ้มห่อด้วยหนัง เพ่ือประโยชน์แก่การต้ัง
ลงแห่งชราซึ่งมีความทรุดโทรมเป็นลักษณะแห่งมัจจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะ  แห่ง
มานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยความระหงเป็นต้นเป็นลักษณะ 
และแห่งมักขะมีการทำกรรมท่ีเขาทำดีแล้วให้ฉิบหายเป็นลกัษณะ เพราะอาพาธอัน
เป็นไปทางกายและทางใจเหน็ปานน้ี ต้ังลงแล้วในสรีระน้ี (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๑๕๐/๘๖-
๘๗) 

กายที่เป็นอดตี : กายที่เป็นอดีต  กายที่ล่วงลับไปแล้ว  เป็นกายที่มีอยู่จริงตามความเช่ือของนิกาย
สัพพัตถิกวาทท่ีเช่ือว่าสภาวธรรมท้ังปวงที่ผ่านพ้นไปแล้วและท่ียังมาไมถ่ึงย่อมมี
สภาพเหมือนกับสภาพที่เป็นปัจจุบันคือมีตัวตนปรากฏ  ไม่เปลี่ยนแปลง   แต่เมื่อถูก
ฝ่ายเถรวาทถามว่า  กายที่เป็นอดีตได้รับการยกย่องและการลงโทษ  ได้รับการตัด
และการทำลายเป็นของทั่วไปแก่ฝูงกา แร้ง เหย่ียวใช่ไหม  ยาพิษ ศัสตรา ไฟ พึงกล้ำ
กรายเข้าไปในกายท่ีเป็นอดีตใช่ไหม  กายทีเ่ป็นอดีตยังถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือ
ขื่อคา เครื่องจองจำ  คือเชือก เคร่ืองจองจำคือโซ่ตรวน เครื่องจองจำคือบ้าน    
เครื่องจองจำคือนิคม  เครื่องจองจำคือนคร เครื่องจองจำคือชนบท ด้วยการจองจำ(ที่
มือทั้ง ๒ และเท้าท้ัง ๒) มีการผูกท่ีคอเป็นท่ี    ๕  ใช่ไหม นิกายสัพพัตถิกวาทกลับ
ตอบว่าไม่ใช่ ซึ่งถือว่าเป็นความเห็นท่ีแย้งกับความเห็นในตอนต้นจึงเป็นความเห็นผิด  
(อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๙๓/๒๐๗) 

กายที่มีโทษ : กายที่ไร้สาระมีอันจะเป่ือยเน่าในท่ีสุด  ท่ีพวกคนเขลาหลงอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่   
ดังคำที่พระสุเมธาเถรีกล่าวถึงร่างกายแก่พระชนกและพระชนนีก่อนท่ีจะได้บวชไว้ว่า  
กายที่มีโทษคือกายที่ไร้สาระซึง่พวกคนเขลาช่ืนชมนักหนา จะมีประโยชน์อะไรในภพ  
ขอทั้ง ๒ พระองค์ทรงอนุญาตเถิด   ลูกจักบวชเพ่ือดับภวตัณหา(ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/
๔๖๐/๖๓๐) 

กายที่มีวิญญาณ : กายที่มีวิญญาณครอง, กายท่ีมีใจครอง,  กายของผู้ที่ยังมีชีวิติอยู่ กายท่ีเป็นเหตุให้
เกิดอหังการ มมังการ  และมานานุสัย  ควรพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์  คอื ไม่
เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ตรงกันข้ามกับกายที่ไม่มวิีญญาณครอง (สํ.ข. (ไทย) 
๑๗/๗๑/๑๑๑,สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๗๒/๑๑๒,ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๑๒๔/๒๑๘) 

กายที่ไร้สาระ  : กายที่ไม่มีแก่นสาร  กายที่มโีทษ  ท่ีคนเขลาช่ืนชม  แต่พระอริยะ(พระสุเมธาเถรี)  
พิจารณาว่าเป็นกายที่ไร้สาระไม่มีแก่นสาร ซึ่งตรงกับวิธีการท่ี  ๕  ในวิธีการพิจารณา
เห็นโลกโดยความว่างเปล่า(สุญญตา)  ๑๐  อย่าง  ได้แก่  (๑)  โดยความเป็นของว่าง 



 

๔๓๓ 
 

 

(๒)  โดยความเป็นของเปล่า  (๓)  โดยความเป็นของสูญ  (๔)  โดยความเป็นอนัตตา  
(๕)  โดยความไม่มีแก่นสาร  (๖)  โดยความเป็นดุจเพชฌฆาต  (๗)  โดยความเป็น
ของปราศจากความเจริญ  (๘)  โดยความเป็นเหตุแห่งความลำบาก  (๙)  โดยความ
เป็นของมีอาสวะ  (๑๐)  โดยความเป็นของท่ีถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่ง  (ขุ.เถรี. (ไทย) 
๒๖/๔๖๐/๖๓๐,  ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๘๘/๓๑๖) 

กายทุจจริตสตูร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยกายทุจริต  (สูตรที่ ๑)  มใีจความว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดง
โทษของกายทุจริตและอานิสงส์ของกายสุจริต โทษของกายทุจริตม ี   ๕    ประการ 
คือ  ๑) ตนติเตียนตนเองได้ (๒) ผู้รู้ใครค่รวญแล้วติเตียนได้  (๓) กติติศัพท์อันช่ัว
กระฉ่อนไป (๔) หลงลืมสติตาย (๕) หลังจากตายแล้ว  จะไปเกิดในอบาย  ทุคติ  
วินิบาต  นรก  ส่วนอานิสงส์ของกายสุจริตมีนัยตรงกันข้าม  (องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๒๔๒/
๓๘๕) 

กายทุจจริตสตูร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยกายทุจริต (สูตรท่ี ๒)  พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษของกาย
ทุจริตและอานสิงส์ของกายสุจริต  โทษของกายทุจริตมี    ๕   ประการ คือ  ๑) ตนติ
เตียนตนเองได้ (๒) ผู้รูใ้คร่ครวญแล้วติเตียนได้  (๓) กิตติศัพท์อันช่ัวกระฉ่อนไป (๔) 
เสื่อมจากสัทธรรม (๕)  ต้ังอยู่ในอสัทธรรม  ส่วนอานิสงส์ของกายสุจริตมีนัยตรงกัน
ข้าม    (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๔๖/๓๘๗) 

กายทุจริต  : ความประพฤติช่ัวด้วยกาย,  กายกรรมท่ีเป็นอกุศล  เป็นทุจริตอย่างหน่ึงในทุจริต  ๓  
คือ  กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  โดยองค์ธรรม  ได้แก่  ปาณาติบาต(การฆ่า
สัตว์)    อทนินาทาน(การลักทรัพย์) และกาเมสุมิจฉาจาร(การประพฤติผิดในกาม)   
จัดเป็นเสนามารบ้าง  ศัสตราทางกายบ้าง  กิเลสอย่างหยาบบ้าง  โทษทางกายบ้าง   
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๕/๓, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๙/๔, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓/๗,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๙๑๓/๕๗๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๓/๕๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๖/๙๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๕๘/๑๑๙,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๓/๔๒,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๘/๖๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕/
๑๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๕/๙๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๘/๒๓๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๘/๓๐๕,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๑๘/๒๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๘/๒๙๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๕/๑๓๒,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๑๖/๑๓๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๒/๑๖๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๐/๑๔๖,สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๑๕๒/๒๕๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๗/๑๒๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๒๓/๓๙๓,องฺ.เอกก. ๒๐/
๑/๕๘,องฺ.เอกก. ๒๐/๓/๖๐,องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๕/๑๒๙,องฺ. จตุกฺก.๒๑/๑๑๑/
๑๗๐,องฺ. จตุกฺก.๒๑/๒๒๒/๓๓๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒/๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๓/๒๙, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔๒/๓๘๕,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๑/๒๒๐,อง.ทสก. ๒๔/
๙๗/๒๓๐,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๐/๓๗๗,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๓๗๘,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/



 

๔๓๔ 
 

 

๒๓๑/๑๐๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕/๑๗, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๑/๙๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๙/
๓๙๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๕/๕๖๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘/๑๕๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗๖/
๑๔๕,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๑๓/๕๗๑,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๒/๑๕๘,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๗๒/
๑๖๓,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑,ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๖/๘๓, ที.สี.(ไทย)๙/๔๗๘/๒๑๐,
ที.สี.(ไทย)๙/๔๗๘/๒๑๑) 

กายธาตุ  : ธาตุคือกายปสาท  เป็นธาตุชนิดหน่ึงในธาตุ  ๑๘  ได้แก ่  (๑)  จักขุธาตุ    (ธาตุคือ
จักขุปสาท)   (๒) รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์) (๓) จักขุวิญญาณธาตุ  (ธาตุคือจักขุ
วิญญาณ)  (๔) โสตธาตุ    (ธาตุคือโสตปสาท) (๕)  สัททธาตุ    (ธาตุคือสัททารมณ์)    
(๖)โสตวิญญาณธาตุ  (ธาตุคอืโสตวิญญาณ)  (๗)  ฆานธาตุ (ธาตุคือฆานปสาท) (๘)  
คันธธาตุ  (ธาตุคือคันธารมณ์) (๙)  ฆานวิญญาณธาตุ  (ธาตุคือฆานวิญญาณ)  (๑๐)  
ชิวหาธาตุ  (ธาตุคือชิวหาปสาท) (๑๑)  รสธาตุ  (ธาตุคือรสารมณ์)   (๑๒)  ชิวหา
วิญญาณธาตุ (ธาตุคือชิวหาวิญญาณ)(๑๓)  กายธาตุ (ธาตุคือกายปสาท) (๑๔)  
โผฏฐัพพธาตุ    (ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์)   (๑๕)  กายวิญญาณธาตุ    (ธาตุคือกาย
วิญญาณ)  (๑๖)  มโนธาตุ    (ธาตุคือมโน)    (๑๗)  ธัมมธาตุ    (ธาตุคือธรรมารมณ์)    
(๑๘)  มโนวิญญาณธาตุ  (ธาตุคือมโนวิญญาณ)(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๘๕/๑๗๐,สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๘๖/๑๗๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.ธา. ๓๖/๓๒/
๑๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๔/๑๔๔,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๐/๑๗,๒๕/๒๑) 

กายนิพพินทชาดก  : ชาดกว่าด้วยความเบ่ือหน่ายร่างกาย  มีใจความว่า  พระฤษีโพธิสัตว์เปล่ง
อุทานว่า  ร่างกายถูกโรคภัยเบียดเบียนได้รับทุกข์ซูบซีดเหมือนดอกไม้ตกอยู่ท่ีทราย
กลางแดด  ร่างกายอันไม่น่าพอใจกลับเป็นสิ่งท่ีน่าพอใจ  ไม่สะอาดกลับเข้าใจว่าเป็น
สิ่งที่สะอาด  เต็มไปด้วยซากศพนานาชนิด ปรากฏเป็นท่ีน่าพอใจแกผู่้ไม่เห็นความ
จริง  หมู่สัตว์พากันมัวเมาหมกมุ่นในร่างกายอันเป่ือยเน่าจึงทำทางท่ีจะเข้าถึงสุคติให้
เสื่อม  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๒๗/๑๔๙) 

กายนิมิต  : นิมิตคือกาย,  เครื่องหมายของกาย,  รูปร่างของกาย มาพร้อมกับคำว่า  ฆานนิมิต  
ชิวหานิมิต  เป็นความเช่ือของฝ่ายปรวาทีคือนิกายอาจริยวาท(อันธกะและสมิติยะ)
ท่ีว่า  ในรูปธาตุ  รูปพรหมมีอายตนะครบท้ัง  ๖  มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง  โดยอ้าง
เหตุผลว่าในรปูธาตุ มีฆานนิมิต    ชิวหานิมิต    และกายนิมิต ดังน้ันจึงสามารถมี
ฆานปสาทรูป  ชิวหาปสาทรูป  และกายปสาทรูปได้  ซึ่งต่างกับความเห็นของสกวาที
(เถรวาท)ท่ีเห็นว่า  รูปพรหมมีอายตนะเพียง  ๓  เท่าน้ัน  คือ  (๑)  จักขายตนะ  (๒)  
โสตายตนะ  (๓)  มนายตนะ  รูปพรหมไม่มีฆานายตนะ  ชิวหายตนะ  และกายายต
นะ  แมม้ีฆานนิมิต ชิวหานิมิต และกายนิมติ ก็เป็นเพียงนิมิตหรือเครื่องหมายเท่าน้ัน  



 

๔๓๕ 
 

 

ไม่มีฆานปสาทรูป  ชิวหาปสาทรูป  และกายปสาทรูป  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๒๓/
๕๖๓) 

 กายนี้ทีเ่ปน็อปุาทายรูป  : กายที่เป็นอุปาทายรูป, กายท่ีเป็นรูปอาศัย กายที่มีกวฬงิกา
ราหารเป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย  และอัตถิปัจจัย ตรงกันข้ามกับกายที่ไม่เป็นอุปา
ทายรูป   (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๔๐๓/๒๓๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๔๐๗/๒๔๐) 

กายนี้ท่ีไม่เปน็อุปาทายรูป  : กายที่ไม่เป็นอุปาทายรูป,กายที่ไม่เป็นรูปอาศัย กายที่มีกวฬิง
การาหารเป็นปัจจัย โดยอาหารปัจจัย  และอัตถิปัจจัย ตรงกันข้ามกับกายที่เป็นอุปา
ทายรูป  (อภิ.ป. ๔๓/๔๐๓/๒๓๗) 

กายในกาย  : กายในกายที่พึงพิจารณาตามวิธีในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ได้แก่  ๑)  ลมหายใจ
เข้าออก  ๒)  อิริยาบถใหญ่(ยืน  เดิน  น่ัง  นอน) ๓)  อิรยิาบถย่อย  (เช่น  การก้าว
ไป  การถอยกลับ  การแลดู  การเหลียวดู)  ๔)  สิ่งปฏิกูลในกาย (อาการ  ๓๒  เช่น 
ผม ขน เล็บ  ฟัน หนัง)  ๕)  ธาตุในกาย (ดิน น้ำ ไฟ ลม)  ๖)  สภาพ ลักษณะของ
กาย ซึ่งเหมือนซากศพในป่าช้า  ๙  ชนิด  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๐/๑๐๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๖๕/๑๑๑, ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๒/๓๓๖) 

กายในกายทัง้ภายในท้ังภายนอก  : กายในกายที่พึงพิจารณาตามวิธีในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง
ภายในคือกายของตน  ทั้งภายนอกคือกายของผู้อ่ืน; ดู กายในกาย   (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๗๔/๓๐๓, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๒, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๓)   

กายในกายภายนอก  : กายในกายท่ีพึงพิจารณาตามวิธีในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานภายนอกคือกาย
ของผู้อ่ืน (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐/๓๗๔/๓๐๓, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๓ (ดู กายในกาย) 

กายในกายภายใน  : กายในกายที่พึงพิจารณาตามวิธีในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานภายในคือกายของ
ตน  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๙/๒๒๒, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๓) (ดู กายในกาย) 

กายประสาท  : ประสาททางกาย,  กายปสาทรูป,  กายธาตุ (ธาตุคือกายประสาท) เช่นกายประสาท
เป็นมูลแห่งโรคกาย  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๒๕/๑๖๒, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒/๘๕, อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๒๘๙/๑๙๓) 

กายปริญญา  : การกำหนดรู้กาย   เป็นโมเนยยธรรม(ธรรมท่ีทำให้เป็นมุนี) อย่างหน่ึง  ใน  ๗  อย่าง  
ได้แก่  ๑)   การละทุจริตทางกาย  ๓ อย่าง   ๒) กายสจุริต  ๓  อย่าง  ๓)  ญาณมี
กายเป็นอารมณ์  ๔)  กายปริญญา  ๕)  มรรคท่ีสหรคตด้วยปริญญา  ๖)  การละ
ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกาย ๗)  ความดับแห่งกายสังขาร การบรรลุ
จตุตถฌาน   (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔/๖๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๙/๓๙๙)  



 

๔๓๖ 
 

 

กายปัสสัทธิ  : ความสงบแห่งกายคือกองเจตสิก,  ความสงบ    ความสงบระงับ    กิริยาที่สงบ    
กิริยาที่สงบระงับ ภาวะที่สงบระงับแห่งเวทนาขันธ์    สญัญาขันธ์    และสังขารขันธ์    
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑/๒๗,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๐/๓๔,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๒๐/๙๘) 

กายปาคญุญตา : ความคล่องแคล่วแห่งกายคือกองเจตสิก,  ความคล่องแคลว่    กิริยาที่คล่องแคล่ว    
ภาวะที่คล่องแคล่วแห่งเวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  และสังขารขันธ์  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๔๘/๓๕,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๒๘/๙๙) 

กายเปื่อยเน่า : ร่างกายที่เต็มด้วยของโสโครกและมลทิน  (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๔๐/๕๗๘), มีอธิบายว่า 
ร่างกายนี้ เต็มด้วยของสกปรกและมลทิน มีหลุมคถูใหญ่เป็นท่ีเกิดเป็นดุจบ่อน้ำครำที่
มีมานาน ดุจฝีใหญ่ ดุจแผลใหญ่ เต็มด้วยหนองและเลอืด ด้วยหลุมคูถ มีน้ำไหล
ออกเป็นประจำ หลั่งของเน่าออกอยู่ประจำ มีเส้นรัดรึง มเน้ือฉาบทา  มีหนังหุ่ม มี
เอ็นเช่ือมต่อโครงกระดูกผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะมีมหาภูตรูป ๔ ชีวิตินทรีย์ ลม
หายใจเข้าออก และวิญญาณเป็นต้นเก่ียวเน่ืองกัน (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๕๖๗/๔๓๘) 

กายพรหม  : กายของพรหม  เช่น  ลักษณะมหาบุรุษข้อ  ๑๕ ท่ีว่ามีพระวรกายต้ังตรงดุจกาย
พรหม   เป็นผลอันเกิดจากในชาติก่อน   พระตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาดจาก
การฆ่าสัตว์  คอืวางทัณฑาวุธ    และศสัตราวุธ มีความละอาย  มีความเอ็นดู    มุ่ง
ประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕/๑๘,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๐๐/๑๖๑,
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๖/๑๖๗) 

กายพันธนทายิกาวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายประคดเอว  ว่าด้วยอานิสงส์ของการถวาย
ประคดเอวแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต  (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๕๓๓-๕๔๐/๖๕) 

กายภายนอก  : กายในกายภายนอกที่พึงพิจารณาตามวิธีในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เช่น  ลม
หายใจเข้าออกของผู้อ่ืน   (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๗/๑๐๓) 

กายภายใน  : กายในกายภายในท่ีพึงพิจารณาตามวิธีในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เช่น  ลมหายใจ
เข้าออกของตน  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๗/๑๐๓, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๘/๑๐๔)  

กายภาวนา  : การอบรมกาย,วิปัสสนาภาวนาอันกำหนดกายส่วนหยาบ  เป็นภาวนาอย่างหนึ่งใน
ภาวนา  ๓  คือ  ๑) กายภาวนา  ๒)  จิตภาวนา (การอบรมจิต) ๓)  ปัญญาภาวนา 
การอบรมปัญญา;    บางแห่งแบ่งเป็น  ๒  อย่าง คือ  ๑)  กายภาวนา  หมายถึง  
วิปัสสนาภาวนา  คือการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง เป็น
วิปัสสนาอันกำหนดกายส่วนหยาบ  ซึ่งในลทัธินิครนถ์(สัจจกะ นิครนถ์) หมายถึงอัตต
กิลมถานุโยค  และ  ๒)  จิตตภาวนา  หมายถึงสมถภาวนาคือการฝึกอบรมจิตให้เกิด
ความสงบ; ดู  สมถะและวิปัสสนา  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๒,ม.มู. (ไทย) ๑๒/
๓๖๕/๔๐๑, ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๓๖๕/๑๙๒,   องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๒/๗๖) 
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กายมนุษย์  : 1.  ร่างกายของมนุษย์(มนุสสวิคคหะ), อัตภาพในระหว่างจิตดวงแรกเกิดคือวิญญาณ
ดวงแรกปรากฏขึ้นในครรภ์มารดาจนถึงเวลาตาย  ในพระวินัยปิฎก  กายมนุษย์เป็น
วัตถุคือฐานที่ต้ังของอาบัติปาราชิก  เช่น  ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต    
หรือแสวงหาศัสตราอันจะพรากกายมนุษย์น้ัน    แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาส
มิได้  2.  กายมนุษย์(มานุสเทห) หมายถึง สังโยชน์เบ้ืองต่ำ  ๕  ประการ (วิ.ม. ๑/
๑๖๗/๑๓๙, วิ.ม. ๑/๑๗๒/๑๔๑, วิ.ป.(ไทย) ๘/๖/๙,วิ.ป.(ไทย) ๘/๑๕๙/๑๒๓,วิ.ป.
(ไทย) ๘/๑๙๐/๑๗๗, วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๕/๕๐๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๒/๒๖๐,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๖๙/๒๙๗,    สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๐/๖๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๕/๑๑๔, สํ.ส.อ.  
๑/๕๐/๘๘) 

กายมโนมัย  : กายที่สำเร็จด้วยใจ,  กายแห่งพรหมท่ีบังเกิดด้วยฌาน  เทพกายหรือพรหมกายของผู้
บำเพ็ญฌานสมาบัติแล้วบังเกิดขึ้นในพรหมโลกช้ันสุทธาวาสด้วยอำนาจฌาน  (วิ.จู.
(ไทย) ๗/๓๓๓/๑๗๕, สารตฺถ.  ฏีกา  ๓/๓๓๓/๔๙๓,  องฺ.เอกาทส. ๒๔/๑๓/๔๑๙,  
องฺ.ปญฺจก.อ.  ๓/๔๔/๒๖,๑๖๖/๖๔, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๔/๗๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๐๐/๑๗๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๖/๒๗๓) 

กายมุทุตา  : ความอ่อนแห่งกายคือกองเจตสิก,  ความอ่อน    ภาวะท่ีอ่อน    ความไม่แข็ง    
ความไม่กระด้างแห่งเวทนาขันธ์  สัญญาขนัธ์  และสังขารขันธ์  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๔๔/๓๕, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๒๔/๙๘) 

กายโมเนยยะ : 1.  ธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางกาย  2. ความเป็นมุนีทางกาย เป็นโมเนยยธรรมอย่าง
หนึ่งใน  ๓  อย่างคือ  (๑)  กายโมเนยยะ  (ธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางกาย)  (๒)  วจีโม
เนยยะ  (ธรรมท่ีทำให้เป็นมนีุทางวาจา)  (๓)  มโนโมเนยยะ  (ธรรมท่ีทำให้เป็นมุนี
ทางใจ) ; โดยองค์ธรรม ได้แก่  (๑)  การเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  (๒)  การเว้นขาด
จากการลักทรพัย์  (๓)  การเว้นขาดจากการประพฤติไม่ประเสริฐ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๕/๒๗๔,  องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒๓/๓๖๙)  ดู  กายปรญิญา. 

กายลหุตา  : ความเบาแห่งกายคือกองเจตสิก,  ความเบา ความรวดเร็วความไม่เช่ืองช้า    ความไม่
หนักแห่งเวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  และสงัขารขันธ์  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๒/๓๕, 
อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๒๒/๙๘) 

กายและจิต  : กายและจิตที่เปรียบกับอุปมา ๓ข้อ  ได้แก่  ๑)  กายและจิตยังไม่หลกีออกจากกาม  
เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำ  ๒)  กายและจิตหลีกออกจากกามแล้ว แต่ยัง
มีความพอใจในกาม เปรียบเหมือนไม้สดมยีางที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ำ  ๓)  กาย
และจิตหลีกออกจากกามแลว้เปรียบเหมือนไม้ท่ีแห้งสนิทซ่ึงวางอยู่บนบกห่างจากน้ำ 
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  กายและจิตเป็นธรรมสำหรับพิจารณาในขณะปฏิบัติกรรมฐาน เช่น  เมื่อจิตมีปีติ  
กายและจิตย่อมสงบ,    ปุถุชนยึดถือกายเป็นอัตตาประเสริฐกว่ายึดถือจิตเป็นอัตตา, 
กายและจิตเป็นสิ่งท่ีพึงใช้โยนิโสมนสิการตามปฏิจจสมุปบาท  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/
๓๗๔/๔๑๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๐/๑๙๒,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๑/๑๑๖, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๒/
๑๑๘) 

กายและใจ  : กายและใจท่ีควรอุทิศ(ทุ่มเท)ขณะบำเพ็ญเพียร  เช่น  ท่านพระมิคชาละได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอประทานวโรกาส    ขอพระผู้มี
พระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ    ซึ่ง ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีก
ออกไปอยู่คนเดียว    ไมป่ระมาท   มีความเพียร    อุทิศกายและใจอยู่เถิด”  
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๔/๕๕,ส.ํสฬา.  ๑๘/๘๖/๗๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๑/๓๙๑) 

กายวิญญาณ  : ความรู้อารมณ์ทางกาย, ความรู้แจ้งอารมณ์ทางกายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและ
โผฏฐัพพารมณ์;  เป็นวิญญาณในหมวดวิญญาณ  ๖  ได้แก่  ๑)  จักขุวิญญาณ  ๒)  
โสตวิญญาณ  ๓) ฆานวิญญาณ  ๔)  ชิวหาวิญญาณ  ๕) กายวิญญาณ  ๖)  มโน
วิญญาณ,  กายวิญญาณมีโผฏฐัพพายตนะและกายายตนะเป็นปัจจัย โดยอัตถิปัจจัย, 
มีโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยโดยอารัมมณปัจจัย  มีกายายตนะเป็นปัจจัยโดยนิสสย
ปัจจัย  มีโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยโดย(อารัมมณ)ปุเรชาตปัจจัย  มีกายายตนะเป็น
ปัจจัยโดย(วัตถุ)ปุเรชาตปัจจัย  มีกายินทรีย์เป็นปัจจัย โดยอินทรียปัจจัย  มีกายายต
นะเป็นปัจจัยโดยวิปปยุตตปัจจัย; 

  ความรู้แจ้งอารมณ์ทางกายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ ์ เรียกว่า
กายวิญญาณ เป็นการเรียกตามปัจจัยให้เกิดกายวิญญาณ  คำสอนเก่ียวกับกาย
วิญญาณ  เช่น    กายวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูป(รูปท่ีน่ารักน่าช่ืนใจ)ในโลก, กาย
วิญญาณมีอยู่ในที่ใด  มารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในท่ีน้ัน,กายวิญญาณท่ีเป็นแต่
เพียงสัมผัสโผฏฐัพพะช่ือว่าวิญญาณจริยา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๖,  ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๒๐๔/๒๑๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๕/๔๓๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๙๐/๒๙๑,ส.ํข. ๑๗/๕๖/
๘๖, สํ.ข. ๑๗/๕๗/๙๐,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๔/๓๓๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗/๒๖,  ที.ม.
(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๑/๓๓๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๕/๕๗,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๕/๕๙๕, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๘/๑๑๕, อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๒๘๙/๑๙๓,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๖/๓๐๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๙๕/๗๔๒,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๙๐๖/๙๓๕,อภิ.ป. ๔๐/๑๓/๖๔๖,อภิ.ป. ๔๐/๕๓/๖๗๒,  อภิ.ป. ๔๐/
๔๓๕/๒๘๙,  อภิ.ป. ๔๐/๕๓/๘๑๙,  อภิ.ป. ๔๐/๖๐/๘๒๗,  อภิ.ป. ๔๐/๖๔/๘๓๓, 
อภิ.ป. ๔๐/๗๕/๘๔๕,อภิ.ป.  ๔๐/๘๐/๘๕๑, อภิ.ป. ๔๑/๑๘/๒๘๒,อภิ.ป. ๔๑/๑๙/
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๑๐,อภิ.ป. ๔๑/๙๙/๕๓,อภ.ิป. ๔๑/๑๔๙/๑๘๘,อภิ.ป. ๔๓/๑๖/๘,อภ.ิป. ๔๓/๒๙/
๑๕,อภิ.ป. ๔๓/๕๔๓/๒๗๑,อภิ.ป. ๔๒/๑๖/๘,อภิ.ป. ๔๒/๒๑/๔๑๘,อภิ.ป. ๔๒/
๔๐๘/๒๔๐,อภิ.ป. ๔๒/๕๔๓/๒๗๑)     

กายวิญญาณที่เปน็ภายนอกตน  : กายวิญญาณท่ีเป็นภายนอกตน  มีโผฏฐัพพายตนะท่ีเป็นภายใน
ตนเป็นปัจจัยโดยอารัมมณปัจจัยและโดยปุเรชาตปัจจัย (๔๑/๒๘/๖๐๑,๔๑/๓๖/
๖๐๖,)   

กายวิญญาณที่เปน็ภายในตน :กายวิญญาณท่ีเป็นภายในตนมีโผฏฐัพพายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็น
ปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย มีโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยโดยอัตถิปัจจัย(๔๑/๒๙/๖๐๒, 
๔๑/๓๗/๖๐๖, ๔๑/๔๗/๖๑๐)   

กายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุข :กายวิญญาณที่ประกอบด้วยความสุข,กายวิญญาณที่เป็นไปพร้อมกับ
สุข  กายวิญญาณท่ีสหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยให้บุคคลให้ทานด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุข
เวทนา   เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนา  และเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอุปนิสสยปัจจัย(ปกตูปนิสสยะ)เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่
เป็นวิบาก  โดยอนันตรปัจจัย  (อภิ.ป. (ไทย)๔๐/๕๓/๖๗๒, อภิ.ป. (ไทย)๔๓/๑๗๑/
๕๑๕) 

กายวิญญาณธาตุ  : ธาตุคือกายวิญญาณ,  จิต  มโน มานัส หทัย ปัณฑระ  มโน    มนายตนะ    
มนินทรีย์ วิญญาณ  วิญญาณขันธ์  กายวิญญาณธาตุท่ีเหมาะสมกัน  อาศัยกายและ
โผฏฐัพพะเกิดขึ้น   

  กายวิญญาณธาตุมีโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัย โดยอารัมมณปัจจัย  เป็นปัจจัยแก่
มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุน้ันโดยอนันตรปัจจัยและสมนันตร
ปัจจัย  มีกายายตนะเป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย  มีกายายตนะและโผฏฐัพพายตนะ
เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย  อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัย  มีกายินทรีย์เป็นปัจจัย
โดยอินทรียปัจจัย; กายวิญญาณธาตุเป็นธาตุอย่างหน่ึงในธาตุ ๑๘  อย่าง  ได้แก่  (๑)    
จักขุธาตุ  (๒)  รูปธาตุ  (๓)  จักขุวิญญาณธาตุ  (๔)  โสตธาตุ  (๕)     สทัทธาตุ  (๖)   
โสตวิญญาณธาตุ  (๗)  ฆานธาตุ  (๘)   คนัธธาตุ  (๙)    ฆานวิญญาณธาตุ  (๑๐)  
ชิวหาธาตุ  (๑๑) รสธาตุ  (๑๒)  ชิวหาวิญญาณธาตุ  (๑๓)  กายธาตุ  (๑๔)  
โผฏฐัพพธาตุ  (๑๕)  กายวิญญาณธาตุ  (๑๖)    มโนธาตุ  (๑๗)  ธัมมธาตุ  และ  
(๑๘)  มโนวิญญาณธาตุ ; วิญญาณธาตุอย่างหนึ่งในวิญญาณธาตุ  ๖ ได้แก่  (๑)  จักขุ
วิญญาณธาตุ   ( ๒)  โสตวิญญาณธาตุ   (๓)  ฆานวิญญาณธาตุ   (๔)  ชิวหาวิญญาณ
ธาตุ (๕)  กายวิญญาณธาตุและ  (๖)  มโนวิญญาณธาตุ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๘๕/
๑๗๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒๓/๑๙๑, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๗๘/
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๑๓๘,  อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๓/๑๔๒, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๔/๑๔๔,  ,อภิ.ธา. ๓๖/๓๒/
๑๑,อภิ.ธา.๓๖/๑๗๒/๓๙,อภ.ิธา.๓๖/๔๕๙/๑๑๗,  อภิ.ป. ๔๐/๒/๓, อภิ.ป. ๔๐/๔-
๕/๔-๖,อภิ.ป. ๔๐/๘/๘, อภิ.ป. ๔๐/๑๐/๙,อภิ.ป. ๔๐/๒๑/๑๒, อภิ.ป. ๔๐/๒๔/
๑๓,  อภิ.ป. ๔๐/๑๖/๑๑)   

กายสมบัติ  : ความถึงพร้อมแห่งกาย, ความเป็นผู้มีกายสมบูรณ์ ไม่บกพร่องหรือพิการ กายสมบัติม ี 
๓  ประการ ได้แก่  (๑)  นามกายสมบัติ  (๒)  รูปกายสมบัติ และ  (๓)  ธรรมกาย
สมบัติ  (อภิ.ป. (ไทย)๔๑/๘/๕๖๓,อภิ.ป. ๔๑/๙/๕๕๔, อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๓๗/๖๕๐, 
อภิ.ป. (ไทย)๔๓/๓๙๘/๒๓๔) 

กายสมาจาร  : ความประพฤติทางกาย มี  ๒  คือ  ๑) กายสมาจารท่ีควรเสพ  ๒)  กายสมาจารที่ไม่
ควรเสพ,  อีกอย่างหน่ึง จัดเป็น  ๒  ได้แก่  ๑)  กายสมาจารที่เป็นอกุศล  กาย
สมาจารท่ีมีโทษ  การสมาจารที่มีความเบียดเบียน  กายสมาจารท่ีมทุีกข์เป็นวิบาก  
กายสมาจารท่ีเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเอง  เบียดเบียนผู้อ่ืน  เบียดเบียนท้ัง  ๒  ฝ่าย  
เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญ  กุศลธรรมเสื่อม  และ  ๒)  กายสมาจารที่เป็นกุศล มีนัย
ตรงกันข้าม  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๘๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๐, ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๐๙/๑๓๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๙/๔๔๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๖๑/๔๔๕, ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๑๐๐๓/๕๐๒,อง.ทสก. (ไทย)๒๔/๔๔/๙๖) 

กายสมาจารท่ีควรเสพ : ความประพฤติทางกายที่บุคคลเสพแล้วรู้ว่า อกุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมลง  
กุศลธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงขึน้ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๘๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/
๒๙๐)  ดู  กายสมาจาร   

กายสมาจารท่ีไม่ควรเสพ  :ความประพฤติทางกายท่ีบุคคลเสพแล้วรูว่้า อกุศลธรรมท้ังหลายเจริญ
ย่ิงขึ้น  กุศลธรรมท้ังหลายเสือ่มลง  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๘๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/
๒๙๐)  ดู  กายสมาจาร   

กายสมาจารบริสุทธิ์  : ความประพฤติทางกายที่บริสุทธ์ิ เช่น  การท่ีภิกษุไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรพัย์ไม่
ประพฤติผิดในกาม  ไมใ่ช้ฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม้  หรือศัสตราทุบตีเบียดเบียนผู้อ่ืน  
หรือไม่เง้ือมือหรือท่อนไม้ไลก่าที่กำลังด่ืมน้ำในหม้อน้ำหรอืจิกกินข้าวสุกในบาตร  
จัดเป็นอรักเขยยะ(ข้อท่ีพระตถาคตไม่ต้องรักษา)อย่างหน่ึงใน  ๓  อย่าง  คือ  ๑)  
การมีกายสมาจารบริสุทธ์ิ  ๒)  การมีวจีสมาจารบริสุทธ์ิ  ๓)  การมีมโนสมาจาร
บริสุทธ์ิ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๗, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๑๗/๔๕๓)  ดู  กายสมาจาร   

กายสักขี  : ผู้เป็นพยานในนามกาย,  ผูม้ีสมาธินทรีย์แก่กล้า ได้สัมผสัวิโมกข์  ๘  ด้วยนามกาย 
และอาสวะบางอย่างก็สิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา,  บุคคลผู้ได้สัมผัสสันตวิโมกข์ซึ่ง
ไม่มีรูป เพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกาย และอาสวะบางอย่างสิ้นไปเพราะเห็นด้วย



 

๔๔๑ 
 

 

ปัญญา, บุคคลผู้ถูกต้องธรรม  บุคคลผู้ถูกต้องฌานก่อน ภายหลังจึงทำให้แจ้งนิพพาน
ซึ่งเป็นความดับ  บุคคลผู้มอัีปปณิหิตวิโมกข์มีประมาณยิ่ง ; กายสักข ี ได้แก ่  พระ
อริยบุคคล  ๖ จำพวก คอื  ๑) พระผูต้ั้งอยู่ในโสดาปัตติผล  ๒) พระผู้ต้ังอยู่ใน
สกทาคามิมรรค  ๓)  พระผูต้ั้งอยู่ในสกทาคามิผล  ๔)  พระผู้ต้ังอยู่ในอนาคามิมรรค  
๕)  พระผู้ต้ังอยู่ในอนาคามิผล  ๖)  พระผูต้ั้งอยู่ในอรหัตมรรค  (ที.ปา.  ๑๑/๑๕๐/
๑๑๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๖/๑๕๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๒/
๒๐๙, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๙/๙๒, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๑/๑๖๖,องฺ.สตฺตก. ๒๓/๑๔/
๒๐,องฺ.สตฺตก. ๒๓/๕๖/๑๐๗, องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๒๒/๒๖๒, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/
๓๐, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๑/๓๖๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๒/๓๗๕,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๖/
๓๘๐) 

กายสักขสูีตร  : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นกายสักขี  มีใจความว่า   พระอุทายีถาม พระอานนท์ว่า 
พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกบุคคลว่า กายสักขี ด้วยเหตุเท่าไร ท่านพระอานนท์จึงแสดง
ธรรมแต่ละอย่างที่เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลว่า กายสักข ี รวม ๙ 
ประการกล่าวโดยย่อ คือ การบรรลุอนุปุพพวิหารธรรมและได้สัมผัสธรรมน้ัน ๆ ด้วย
(นาม)กาย   อนุปุพพวิหารธรรม ๙ ประการน้ัน  ได้แก่  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน 
๔  และสญัญาเวทยิตนิโรธ ๑   (องฺ.นวก. (ไทย)๒๓/๔๓/๕๓๖) ดู  กายสกัขี 

กายสังขาร  : 1.  สภาพปรุงแต่งกาย, ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก,  ลมหายใจอันเป็นไปในกาย
หรือเน่ืองด้วยกาย  2. สภาพปรุงแต่งการกระทำทางกายหรือกายสัญเจตนาคือความ
จงใจทางกาย สังขารอย่างหน่ึงในสังขาร  ๓  ได้แก่  (๑)  กายสังขาร  สภาพท่ีปรงุ
แต่งกาย  (๒)  วจีสังขาร  สภาพท่ีปรุงแต่งวาจา  และ  (๓)  จิตตสังขาร(มโนสังขาร)  
สภาพท่ีปรุงแต่งใจ  (วิ. มหา.(ไทย) ๑/๑๖๕/๑๓๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๘/๒๒๐,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๘๘/๒๒๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๔/๓๐๓, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๘/๓๖๕,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๒,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๒/๙๗,  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๗/๑๐๓,ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๔๕๗/๔๙๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๗๙, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๘/๑๘๘, สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๒๕/๕๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๘/๓๘๒,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๘/๓๘๓, สํ.
ม.(ไทย)๑๙/๙๗๗/๔๕๔, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๘๖/๔๖๖, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๓/๑๗๑, 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๘/๖๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๑/๒๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๓๓๖/๓๕๑, องฺ. ทสก.๒๔/๑๙/๓๙, องฺ. ทสก.๒๔/๖๐/๑๓๑, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖/๒๖,  
ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๗๑/๒๖๗,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๒๖/๒๒๐,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๕๘/๔๘๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๔๑/๗๘๕,อภิ. ย. ๓๘/๑/๔๔๖,อภิ. 
ย. ๓๘/๒/๔๔๖,อภิ. ย. ๓๘/๗/๔๔๗,อภิ. ย. ๓๘/๗/๔๔๘) 



 

๔๔๒ 
 

 

กายสัญเจตนา : 1.ความจงใจทางกาย, ความจำนงทางกาย, เจตนาอันเป็นไปในกายทวาร, ความจงใจ
ท่ีเน่ืองด้วยการมีกาย,  เจตนากายหรือสัญเจตนากาย  2.  ความสำเรจ็แห่งเจตนาใน
กายทวาร ; กายสัญเจตนา  แบ่งเป็น  ๒  ฝ่าย  คือ  ๑)  กายสัญเจตนาท่ีเป็น
กายกรรมฝ่ายอกุศล  ๓  ประการ ได้แก ่ (๑)  การฆ่าสตัว์  (๒)  การลักทรัพย์  (๓)  
การประพฤติผิดในกาม  ๒)  กายสัญเจตนาท่ีเป็นกายกรรมฝ่ายกุศล  ๓  ประการ มี
นัยตรงกันข้าม,  ความสำเร็จแห่งเจตนาในกายทวาร  ได้แก่  เจตนา  ๒๐  ประการ  
คือ  กามาวจรกุศลเจตนา  ๘  และอกุศลเจตนา  ๑๒   ท่ีเป็นไปทางกายทวารแล้วยัง
กายวิญญัติใหต้ั้งขึ้น หรือเรยีกว่า เจตนาที่เป็นกุศลและอกุศล ๒๐ ท่ีเป็นเหตุให้เกิด
การเคลื่อนไหวทางกายทวาร; ดู   กายสังขาร, สัญเจตนา (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๕/๔๐, 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๑/๒๓๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๓๙/๕๘๔, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี)  
๒/๑๗๑/๓๙๒)  

กายสัมผสั  : สัมผสัทางกาย, ความกระทบทางกาย, ผัสสะ  ความถูกต้อง    กิริยาที่ถูกต้อง    
ภาวะที่ถูกต้องทางกาย, สภาวธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการประชุมของธรรม  ๓  ประการ 
คือ  กาย  โผฏฐัพพะ และกายวิญญาณ ; เป็นสัมผัสอย่างหน่ึงในสัมผสั ๖ ได้แก่  ๑)  
จักขุสัมผัส (ความกระทบทางตา)  ๒)  โสตสัมผัส  (ความกระทบทางหู)  ๓)    ฆาน
สัมผสั (ความกระทบทางจมูก)  ๔)  ชิวหาสมัผัส   (ความกระทบทางลิ้น)  ๕)  กาย
สัมผสั (ความกระทบทางกาย) ๖)  มโนสมัผัส (ความกระทบทางใจ) (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๐๒/๖๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๑/๓๓๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๒๓/๓๑๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๕/๔๓๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๕/๑๙๘,สํ.ข. ๑๗/๓๐๕/
๓๒๓,สํ.ข. ๑๗/๓๒๕/๓๓๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๐๖/๓๑๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐๗/
๓๒๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒๓/๑๘๙) 

กายสัมผสัสชาเวทนา : เวทนาเกิดจากกายสัมผัส, ความรู้สึกอันเกิดจากความกระทบทางกาย  เป็น
เวทนาอย่างหน่ึงในเวทนา ๖ ได้แก ่  (๑) จักขสุัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากจักขุ
สัมผสั)  (๒)   โสตสัมผสัสชาเวทนา  (เวทนาเกิดจากโสตสัมผัส)  (๓)  ฆานสัมผสัสชา
เวทนา  (เวทนาเกิดจากฆานสัมผสั)   (๔)  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกิดจาก
ชิวหาสัมผัส)  (๕)  กายสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกิดจากกายสัมผัส)  (๖)  มโน
สัมผสัสชาเวทนา   (เวทนาเกิดจากมโนสัมผัส)  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๗,สํ.ข. 
๑๗/๕๖/๘๓,ส.ํข. ๑๗/๓๒๖/๓๓๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๓/
๑๘๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๓๒/๒๐๓) 

กายสุจริต  : ความสุจริตทางกาย, ความประพฤติชอบด้วยกาย  มี  ๓  ประการ  คือ  ๑)  ความงด
เว้นจากปาณาติบาต  ๒)  ความงดเว้นจากอทินนาทาน  ๓)  ความงดเว้นจาก



 

๔๔๓ 
 

 

กาเมสุมิจฉาจาร;  เป็นสุจรติอย่างหนึ่งในสุจริต ๓ ประการ คือ ๑) กายสุจริต 
(ประพฤติชอบด้วยกาย) ๒) วจีสุจริต (ประพฤติชอบด้วยวาจา)  ๓)  มโนสุจริต  
(ประพฤติชอบด้วยใจ);  บางทีเรียกว่ากุศลธรรม  ๓  ประการ   (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๑๓/๗,ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๖/๘๓, ที.สี.(ไทย)๙/๔๗๘/๒๑๐,ที.สี.(ไทย)๙/๔๗๘/๒๑๑,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๗๓/๕๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๖/๑๐๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๗/๑๐๐,ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๕๓/๔๒,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๘/๖๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕/๑๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๙๖/๙๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๘/๓๐๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๘/๒๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๑/
๑๖๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๖๐/๓๐๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๕/๑๓๒,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๖/
๑๓๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๒/๑๖๒,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๐/๑๔๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๗/
๑๒๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๑๓/๒๗๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๒๓/๓๙๔,องฺ.เอกก. ๒๐/๒๘๗/๓๕, 
องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑/๕๘,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓/๖๐,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๑/๖๕,อง.ฺทุก.
(ไทย) ๒๐/๑๕๖/๓๙๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๖/๑๓๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๑/
๑๗๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒๒/๓๓๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒/๔๑๔,องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/
๑๑/๒๒๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑/๔๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๓/๕๐,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๓๐/๗๙,ข.ุอิติ.(ไทย) ๒๕/๖๔/๔๒๑,ข.ุอิติ.(ไทย) ๒๕/๗๑/๔๒๘,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/
๒๓๑/๑๐๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓/๖๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๙/๓๙๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๕๖/๔๒๕,อภิ.ธา. ๓๖/๑๖๘/๒๐๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๗๗/๓๘๐, ที.ปา.อ.(บาลี)
๒๐๓/๑๑๒) 

กายสูตร  : 1.  พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยกาย 2.  พระสูตรว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกาย   1.  
พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยกาย มีใจความว่า  นิวรณ์ ๕  ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร  ขาด
อาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้  โพชฌงค์  ๗  ก็ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร  ขาดอาหารก็ดำรงอยู่
ไม่ได้  อุปมาด้วยกายท่ีดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร  ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้  อาหาร
ของนิวรณ์  ๕  คือ  (๑)  การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิต เป็นอาหารของ
ฉนัทนิวรณ์  (๒)  การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในปฏิฆนิมิต  เป็นอาหารของ
พยาบาท  (๓)  การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในความไม่ยินดี    ความเกียจคร้าน    
ความเมื่อยขบของร่างกาย    ความเมาอาหาร    และความท่ีจิตหดหู่  เป็นอาหาร
ของถีนมิทธะ  (๔)  การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบจิต เป็นอาหารของ
อุทธัจจกุกกุจจะ  (๕)  การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่ง
วิจิกิจฉา  เป็นอาหารของวิจิกิจฉา, ส่วนอาหารของโพชฌงค์  ๗  ได้แก ่ (๑)  การทำ
มนสิการโดยแยบคายในธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งสติสัมโพชฌงค์เป็นอาหารของสติ
สัมโพชฌงค์  (๒) การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล   มีโทษ



 

๔๔๔ 
 

 

และไม่มีโทษ  เลวและประณีต  เป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาว  เป็นอาหารของธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์ (๓)  การทำมนสิการโดยแยบคายในความริเริ่ม    ความพากเพียร    
ความบากบั่น  เป็นอาหารของวิริยสัมโพชฌงค์  (๔)  การทำมนสิการโดยแยบคายใน
ธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งปีติสัมโพชฌงค์  เป็นอาหารของปีติสัมโพชฌงค์  (๕)  การทำ
มนสิการโดยแยบคายในความสงบกาย(คือกองเจตสิก) และความสงบจิต  เป็นอาหาร
ของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  (๖)   การทำมนสิการโดยแยบคายในสมถนิมติ(ความสงบ
หรืออารมณ์ท่ีเกิดจากความสงบ)และอัพยัคคนิมติ(นิมิตแหง่จิตที่มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน)  
เป็นอาหารของสมาธิสัมโพชฌงค์  (๗)  การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมอันเป็น
ท่ีต้ังแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ เป็นอาหารของอุเบกขาสัมโพชฌงค์  2. พระสูตรว่า
ด้วยธรรมที่พึงละทางกาย  มีใจความว่า  ธรรมท่ีบุคคลพึงละทางกาย  แต่มใิช่ทาง
วาจาก็มี  ธรรมท่ีบุคคลพึงละทางวาจา  แต่มิใช่ทางกายก็มี  ธรรมท่ีบคุคลพึงละทาง
กายก็ไม่ได้  ทางวาจาก็ไม่ได้  แต่พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแลว้จึงละได้ก็ม ี ธรรมท่ีบุคคล
พึงละทางกาย ได้แก่กายทุจรติ  ธรรมที่บุคคลพึงละทางวาจา ได้แก่  วจทุีจริต  ธรรม
ท่ีพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้  ได้แก ่  โลภะ  โทสะ  โมหะ  โกธะ  อุปนาหะ    
มักขะ  ปฬาสะ  มัจฉริยะ   ความริษยาอันช่ัว  ความปรารถนาอันช่ัว (ส.ํสฬา. (ไทย) 
๑๙/๑๘๓/๑๑๐, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๓/๕๐)   

กายโสเจยยะ  : ความสะอาดทางกาย, ความสะอาดด้วยศีลทางกาย    เป็นความสะอาดอย่างหนึ่งใน
ความสะอาด(โสเจยยะ)  ๓  ประการ  ได้แก่  (๑)  กายโสเจยยะ  (ความสะอาดทาง
กาย)  (๒)  วจีโสเจยยะ (ความสะอาดทางวาจา)  (๓)  มโนโสเจยยะ (ความสะอาด
ทางใจ); โดยองค์ธรรมมี  ๓  ประการ  ได้แก่  (๑)  การเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์    
(๒)  การเว้นขาดจากการลักทรัพย์  (๓)  การเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
 (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๓,  องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒๑/๓๖๖) 

กายอื่น : กายที่เกิดจากการใช้มโนมยิทธิญาณเนรมติขึ้นจากกายของผู้เนรมิต  มีรูปที่เกิดแต่ใจ
(มโนมัย)    มอีวัยวะครบถ้วน  มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง  เปรียบเหมือนไส้ในหญ้าปล้อง  
ดาบในฝัก  หรอืงูในคราบงู  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๓/๓๐๑) 

กายานปุัสสนา : การพิจารณากาย,  การพิจารณาเห็นเนือง ๆ ในกาย  ; กายานุปัสสนา  แบ่งเป็น  ๖  
หมวด  ได้แก ่  (๑)  อานาปานปัพพะ  หมวดลมหายใจเข้าออก  พิจารณาลมหายใจ
เข้า ลมหายใจออก ให้เห็นการไหลเข้า  ไหลออกติดต่อกันเป็นลำ  ยาว  สั้น  สลับกัน
ไป  (๒)  อิรยิาปถปัพพะ  หมวดอิริยาบถ  พิจารณาอิริยาบถ  คือ  พิจารณาการ
เดิน  ยืน  นั่ง  นอน  ให้รู้ความเป็นไป ของอิริยาบถนั้น ๆ  (๓)  สัมปชัญญปัพพะ  
หมวดสัมปชัญญะพิจารณาสมัปชัญญะ  คือ  พิจารณาความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหว
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ทางกาย เช่น  การก้าวไป  การถอยกลับ  การคู้แขนเข้า  การเหยียดแขนออก  โดย
กำหนดให้รู้ทันทุกอากัปกิริยาน้ัน ๆ  (๔)  ปฏิกูลปัพพะ หมวดมนสิการสิ่งปฏิกูล  
พิจารณาสิ่งปฏิกูล  คือ  พิจารณาอาการ  ๓๒  ในกายของตนมี  ผม  ขน 
เล็บ  ฟัน  หนัง  เป็นต้น  ให้เห็นว่าเป็นของน่าเกลียด  (๕)  ธาตุปัพพะ  หมวด
มนสิการธาตุ  พิจารณาธาตุ  คือ  พิจารณาดิน  น้ำ  ไฟ  ลม  ในกายของตน  ให้เห็น
โดยความเป็นธาตุ  เหมือนคนฆ่าโค  หรือลูกมือของคนฆา่โคน่ังแบ่งอวัยวะของโคที่
ฆ่าแล้ว ออกเป็นส่วน ๆ  อย่างชำนาญ  (๖) นวสีวถิกาปัพพะ  หมวดป่าช้า  ๙    
พิจารณาซากศพ  ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ  กัน  ถึง  ๙  ลักษณะ  เช่น  ซากศพที่ตายแล้ว  
๑  วัน  ถึง ๓ วัน  แล้วนำมาเปรียบเทียบกับกายของตนว่า  มีสภาพอย่างเดียวกัน;  
กายานุปัสสนาเป็นอนุปัสสนาอย่างหน่ึงในอนุปัสสนา  ๔  คือ  (๑)  กายานุปัสสนา  
(๒)  เวทนานุปัสสนา  (๓)  จิตตานุปัสสนา  (๔)  ธัมมานุปัสสนา  (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๘๙/๒๒๒,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๙/๒๒๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๑๓) 

กายานปุัสสีสตูร  : พระสูตรว่าด้วยผู้ควรเจริญกายานุปัสสนา มีใจความว่า ภิกษุละธรรม  ๖  
ประการไม่ได้ ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกาย เมื่อละได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็น
กายในกาย  ธรรม  ๖  ประการน้ัน คือ ๑) ความเป็นผู้ชอบการงาน  ๒)  ความเป็นผู้
ชอบการพูดคุย  ๓)  ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ  ๔)  ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลี
ด้วยหมู่  ๕)  ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย  ๖)  ความเป็นผู้ไม่รู้จัก
ประมาณในการบริโภค  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๗/๖๓๘) 

กายายตนะ  : อายตนะคือกาย,  กายที่เป็นปสาทรูป   กายายตนะอาศัยมหาภูตรูป    ๔    นับเน่ือง
ในอัตภาพ  เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้  เช่น  กายที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็น
เหตุให้บุคคลเคยถูกต้อง กำลังถูกต้อง จักถูกต้องหรือพึงถูกต้องโผฏฐัพพะท่ีเห็นไม่ได้
แต่กระทบได้;  คำไวพจน์ของกายายตนะ คือ  กาย  กายธาตุ  กายินทรีย์  โลก  
ทวาร  สมุทร  ปัณฑระ    เขต  วัตถ ุ ฝั่งนี้   บ้านว่าง; กายายตนะเป็นอายตนะอย่าง
หนึ่งในอายตนะภายใน  ๖ ได้แก่ (๑)  จักขวายตนะ  (อายตนะคือตา)  (๒)   โสตายต
นะ  (อายตนะคือหู  (๓)  ฆานายตนะ (อายตนะคือจมูก)  ( ๔)  ชิวหายตนะ 
(อายตนะคือลิ้น)  (๕)  กายายตนะ  (อายตนะคือกาย)  (๖)  มนายตนะ (อายตนะคือ
ใจ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๘๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/
๔๓๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๖๐/๑๑๔,
อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๒๓/๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๑๙/๑๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๗๑/๕๐๒,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๖๓๙/๖๙๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๙๐๖/๙๓๕,อภิ.ป. ๔๐/๒๑/๓๒๒,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๐/๓๑/๔๒๔,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๘๖/๒๑๐,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๘/๘,อภิ.ป.(ไทย) 



 

๔๔๖ 
 

 

๔๐/๑๗/๘๙๐,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๖๔/๘๓๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๑๗/๗๖๙,อภิ.ป.๔๒/
๑๖/๘,อภิ.ป.๔๒/๒๑/๔๑๘,อภิ.ป.๔๒/๒๑๘/๑๒๓,อภิ.ป.๔๒/๓๔๕/๑๙๘,อภิ.ป. 
๔๓/๑๖/๘, อภิ.ป. ๔๓/๔๗/๓๗๘,อภิ.ป. ๔๓/๓๔๕/๑๙๘) 

กายิกสุข  : สุขทางกาย, ความสำราญทางกาย  ความสุขทางกาย  ความเสวยสุขท่ีเป็นความ
สำราญซึ่งเกิดจากกายสัมผัส สุขเวทนาที่เปน็ความสำราญซึ่งเกิดจากกายสัมผสั  ; กา
ยิกสุขเป็นสุขอย่างหนึ่งในสุข ๒  ได้แก ่  ๑)  กายิกสุข  สขุทางกาย  ๒)  เจตสิกสุข  
สุขทางใจ  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๗๓/๒๗๑) 

กายินทรีย์  : อินทรีย์คือกาย, อินทรีย์คือกายปสาท, กายินทรีย์ เป็นไวพจน์ของกายายตนะ ดู กา
ยายตนะ ; กายินทรีย์เป็นอินทรีย์อย่างหน่ึงในอินทรีย์ ๕  ได้แก่  (๑) จักขุนทรีย ์ 
(อินทรีย์คือตา)  (๒)  โสตินทรีย์ (อินทรียคื์อหู)  (๓)  ฆานินทรีย์ (อินทรีย์คือจมูก)  
(๔)  ชิวหินทรีย์ (อินทรีย์คอืลิ้น)  (๕) กายินทรีย์   (อินทรีย์คือกาย), เป็นอินทรีย์
อย่างหน่ึงในอินทรีย์  ๖  ได้แก่  (๑) จักขุนทรีย์  (อินทรีย์คือตา)  (๒)  โสตินทรีย ์
(อินทรีย์คือหู)  (๓)  ฆานินทรีย์  (อินทรีย์คือจมูก)  (๔)  ชิวหินทรีย์ (อินทรีย์คือลิ้น)  
(๕) กายินทรีย์   (อินทรีย์คือกาย)  (๖)  มนนิทรีย์  (อินทรย์ีคือใจ),  เป็นอินทรีย์อย่าง
หนึ่งในอินทรีย์  ๒๒  ได้แก ่ (๑)  จักขุนทรย์ี    (อินทรีย์คือจักขุปสาท)    (๒)   โสติ
นทรีย์    (อินทรีย์คือโสตปสาท)  (๓)  ฆานินทรีย์ (อินทรีย์คือฆานปสาท)  (๔)  ชิว
หินทรีย์    (อินทรีย์คือชิวหาปสาท)   (๕)  กายินทรีย์    (อินทรีย์คือกายปสาท)  (๖)  
มนินทรีย์ (อินทรีย์คือใจ)  (๗)  ชีวิตินทรีย์  (อินทรีย์คอืชีวิต)  (๘)  อิตถินทรีย์    
(อินทรีย์คืออิตถีภาวะ)  (๙) ปุริสินทรีย์  (อินทรีย์คือปุรสิภาวะ)  (๑๐)  สุขินทรีย์    
(อินทรีย์คือสุขเวทนา)  (๑๑)  ทุกขินทรีย์    (อินทรีย์คือทุกขเวทนา)  (๑๒)   โสมนัส
สินทรีย์ (อินทรีย์คือโสมนัสสเวทนา)  (๑๓)  โทมนัสสินทรีย์    (อินทรย์ีคือโทมนัสส
เวทนา)  (๑๔)  อุเปกขินทรีย์ (อินทรีย์คืออุเบกขาเวทนา)  (๑๕) สทัธินทรีย์ (อินทรีย์
คือศรัทธา)  (๑๖)  วิริยินทรีย์    (อินทรยี์คือวิริยะ)  (๑๗) สตินทรีย ์    (อินทรีย์คอื
สติ)  (๑๘)  สมาธินทรีย์    (อินทรีย์คือสมาธิ)  (๑๙)  ปัญญินทรีย์    (อินทรีย์คือ
ปัญญา)    (๒๐) อนัญญาตญัญัสสามีตินทรีย์ (อินทรียแ์ห่งท่านผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเรา
จักรู้สัจธรรมทียั่งมิได้รู้)  (๒๑)  อัญญินทรีย์  (อินทรีย์คือปัญญาอันรูท่ั้วถึง)  (๒๒)  
อัญญาตาวินทรีย์  (อินทรีย์แห่งท่านผู้รู้ท่ัวถงึแล้ว)  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๑๐,ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๒๒/๒๒, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๕/๔๙๔,สํ.ข. ๑๗/๔๗/๖๕,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๓๕/๒๓๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๐๐/๓๐๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๑๑/๓๒๒,ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๔/๑๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๒๐/๑๙๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/
๕๑/๑๕,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๓/๓๙,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๖๒/๑๑๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/



 

๔๔๗ 
 

 

๒๑/๑๘,อภิ.ป. ๔๐/๑๕/๕๕๕,อภิ.ป. ๔๐/๔๖/๖๕๔,อภิ.ป. ๔๐/๑๐๑/๒๙๔,อภิ.ป. 
๔๐/๑๒๐/๑๐๒,อภิ.ป. ๔๐/๑๖/๑๑,อภิ.ป. ๔๐/๒๓/๘๙๕,อภิ.ป. ๔๐/๔๓๐/๒๘๔,
อภิ.ป. ๔๑/๓๓/๒๒๐,อภิ.ป. ๔๑/๘๑/๑๕๐,อภิ.ป. ๔๑/๑๖๔/๑๙๔,อภิ.ป. ๔๒/๓๘/
๑๙,อภิ.ป. ๔๒/๑๗๔/๙๗,อภิ.ป. ๔๒/๓๕๓/๒๐๓,อภิ.ป. ๔๒/๔๖๑/๒๗๗,อภิ.ป. 
๔๓/๓๘/๑๙,อภิ.ป. ๔๓/๒๒๕/๑๒๘,อภิ.ป. ๔๓/๔๖๑/๒๗๗) 

กายุชุกตา  : ความตรงแห่งกายคือกองเจตสิก, ความตรง  กิริยาที่ตรง  ความไม่คด  ความไม่โค้ง  
ความไม่งอแห่งเวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๕๐/๓๖,
อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๓๐/๙๙) 

การกด : ดูกด ประกอบ  ในอภิธรรมปิฎก กล่าวถึงการกดว่าหมายถึงนิคคหะ ดังคำท่ีพระสก
วาทีกล่าวว่า  ท่านจงรับนิคคหะดังต่อไปน้ี (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๑/๒) 

   อรรถกถาอธิบายการกัด ในคำอธิบายคำว่า นิคคหะ หมายถึงการข่ม การกด  
การกดขี่  การปราบ(ด้วยวาทะ)  ความผดิอันเกิดจากคำพูดที่ขัดแย้งกันเอง   ซึ่ง
หมายถึงความผิดอันเกิดจากคำพูดที่ขัดแย้งกันเอง (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)๑/๑๓๓) 

การกราบ : การแสดงความเคารพด้วยวิธีน่ังประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศรีษะลงจดพ้ืน, 
การประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ท่ีใดที่หนึ่ง ก็
อนุโลมถือว่าเป็นกราบ, เรียกกราบไหว้ด้วยต้ังอวัยวะท้ัง ๕ ลงกับพ้ืน คือ กราบเอา
เข่าท้ัง ๒ จดพ้ืน ฝ่ามือท้ัง ๒ วางราบติดพ้ืน และหน้าผากจดพ้ืนว่า กราบโดย
เบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, ในมหาวิภังค์ เรื่องครุ
ธรรม ๘ ข้อ  กล่าวถึงภิกษุณีถึงจะบวชได้ ๑๐๐พรรษา ก็ต้องทำการกราบไหว้  
ต้อนรับ ทำอัญชลีกรรม    ทำสามีจิกรรมแก่ภิกษุผูบ้วชแม้ในวันนั้น,ในจูฬวรรค 
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลกีรรม สามีจิกรรม  อาสนะ
อันเลิศ  น้ำอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศตามลำดับพรรษา,ในสุตตนิบาต นาลกสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า มุนีพึงทำทั้งคำด่าและการกราบไหว้ในหมู่บ้านให้มีส่วนเสมอกัน
,ในอปทาน พระนิปันนัญชลกิเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าตนเคยเป็นไข้หนัก น่ัง
พักอยู่ท่ีโคนต้นไม้ พระพุทธเจ้า ทรงอาศัยความอนุเคราะห์จึงเสด็จมาหาข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส ประนมมือไว้เหนือเศียรเกล้า มใีจยินดีได้ถวายอภิวาทพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผูสู้งสุดแห่งสรรพสัตว์ แล้วได้ส้ินชีวิตในที่นั้น...ทำ
ให้ไม่รู้จักทุคติเลย (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๔๙/๓๒๒, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๓๖/๓๗๓,วิ,จู.(ไทย) 
๗/๓๑๑/๑๒๕,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๐๘/๖๖๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๙/๒๓๐) 

การกลับ,การกลับไป : การไปสู่ที่อยู่,การมายังท่ีอยู่เดิม ตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม  เช่น
กลับวัด กลับบ้าน ดังคำในปาฏิกสูตร ท่ีมหาอำมาตย์ของเจ้าลิจฉวีกล่าวว่า ท่าน



 

๔๔๘ 
 

 

ปาฏิกบุตรท่านจงกลับไปเถิด ด้วยการกลับไปของท่านนั่นแหละ พวกเราจะทำให้
ท่านชนะจะทำให้พระสมณโคดมแพ้,ในสังยุตตนิกาย อนุรุทธสูตร พระอนุรุทธเถระ
กล่าวว่า การกลับไปอยู่ในสวรรค์ของเราไม่มีอีกต่อไป,ในเทวตาปัญหชาดก พระราชา
ตรัสบอกปัญหาข้อท่ี ๒ ตามท่ีเทวดาถามว่าบุคคลด่าผู้อ่ืนตามใจชอบ แต่ปรารถนา
การกลับมาของเขา,ในสุตโสมจริยา พระเจ้าสุตโสมกล่าวว่า ในการกลับมายังสำนัก
ของพระยาโปริสาทนั้น เราไม่มีความสงสัยว่าจักถูกฆ่าหรือไม่ เราตามรักษาสัจจวาจา 
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔/๑๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๒๖/๓๒๘,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๙๘/
๑๙๗,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๐๘/๗๗๒) 

   อรรถกถาชาดกอธิบายว่า ผู้ด่าผู้อ่ืนตามชอบใจ คือมารดา ผู้ถูกด่า  คอืบุตร 
(ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๙/๒๐๐/๒๘๔-๒๘๗) 

การกล่าว : การพูด,การบอก,การแจ้ง, การใช้ถ้อยคำ เช่น การกลา่วเท็จ การกลา่วเสียดสี การ
กล่าวส่อเสียด การกล่าวตู่ การกล่าวหา การกล่าวธรรม การกล่าวสรรเสริญ,ในทีฆ
นิกาย มหานิทานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแกพ่ระอานนท์ว่า   ผู้ใดกล่าวกับภิกษุผู้มีจิต
หลุดพ้นแล้วดังกล่าวน้ันอย่างน้ีว่า ท่านมีทิฏฐิว่า หลังจากตายแล้ว  ตถาคตเกิดอีก
หรือ การกล่าวของผู้น้ันไม่สมควร,  ในวินัยปิฎก ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔  พระผู้มีพระ
ภาคตรัสแก่พวกภิกษุชาวฝ่ังแม่น้ำวัคคุมุทาว่า พวกเธอใช้มีดชำแหละโคอันคมคว้าน
ท้องยังดีกว่า การกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันให้พวกคฤหัสถ์ฟัง,ใน
มหาวรรค เรื่องจัตตาริอกรณียะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า การกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม
น้ัน อันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต,ในปาฏิกวรรค สังคติีสูตร ในอริยโวหาร ๔ มี
กล่าวถึง การกล่าวสิ่งท่ีไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นเป็นต้น,ในสังยุตตนิกาย อัคคิกสูตร พระ
ผู้มีพระภาคตรัสว่า พระพุทธเจ้าท้ังหลายไม่รับอาหารท่ีได้มาเพราะการกล่าวคาถา 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๔/๑๘๐,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๘๘/๒๗๖,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒๖/๗๑,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๑/๓๙๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๔)  

การกล่าวตู่  : การกล่าวขัดแย้งหรือคัดค้านพระพุทธเจ้าด้วยคำที่ไม่เป็นจริง ไม่ตรงตามพระพุทธ
พจน์  เช่น  การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคของอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านก
แร้งด้วยทิฏฐิช่ัวว่า “เรารู้ทั่วถึงธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว    จนกระท่ังว่า
ธรรมตามท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตราย (กาม)  ก็หาสามารถก่อ
อันตรายแก่ผู้ซอ่งเสพได้จริงไม่” ซึ่งขัดแย้งกับพระพุทธพจน์เรื่องโทษของกาม,  สาติ
ภิกษุกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยทิฏฐิช่ัวว่า  “เรารู้ท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงว่า วิญญาณนี้น่ันแลมิใช่อ่ืน ท่องเท่ียวไป  แล่นไป”  ซึ่งขัดแย้งกับพระพุทธ



 

๔๔๙ 
 

 

พจน์ว่า  วิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๓๔/๒๔๖,ม.มู. (ไทย) ๑๒/
๒๓๕/๒๔๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๔๖/๕๙๒) 

การกล่าวตู่พระอรหันต์ : การกล่าวตู่พระอรหันต์เป็นเหตุแห่งกรรมทีท่ำให้พระอรหนัต์เสื่อมจาก
อรหัตตผล  เป็นทัศนะของนิกายปุพพเสลิยะและสมิติยะที่เห็นว่า  พระอรหันต์อาจ
เสื่อมจากความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะกรรมคือการกล่าวตู่พระอรหันต์ในอดีตชาติ 
ซึ่งขัดแย้งกับทัศนะของเถรวาทท่ีทักท้วงว่า ถ้าเห็นเช่นนั้น  คนทุกคนที่เคยกล่าวตู่
พระอรหันต์เท่าน้ันจึงได้บรรลุอรหัตตผล  แต่ผู้บรรลุอรหัตตผลไม่ได้บรรลุเพราะการ
กล่าวตู่พระอรหันต์ในอดีตชาติ ดังนั้น การกล่าวตู่พระอรหันต์ในอดีตชาติจึงไม่ใช่
กรรมที่เป็นเหตุให้พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตตผล (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๔๖/๕๙๒) 

การกล่าวโทษ : คำนินทา คำติเตียน การตำหนิ หมายถึงคนเป็นมากยกเหตุขึ้นมากล่าวโทษ ในอุมมา
ทันตีชาดก  พระเจ้าสีพีตรัสแก่อภิปารกเสนาบดีผู้จะยกพระนางอุมมาทันตีถวายว่า นี่
แน่ะท่านอภิปารกะ ผู้บำเพ็ญประโยชน์  หากท่านสละนางอุมมาทันตีผู้ไม่ประทุษร้าย
ต่อท่านก็จะไม่พึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ท่าน การกล่าวโทษอย่างใหญห่ลวงก็จะพึงมี
แก่ท่าน แม้คนผู้เป็นฝักฝ่ายของท่านในเมืองก็จะไม่พึงมีอีกด้วย (ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) 
๒๘/๘๘/๑๗) 

   อรรถกถาอธิบายถึงการกล่าวโทษว่าหมายถึง วาทะ ดังคำว่า พวกเราจักยกวา
ทะ (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๒๘๙/๑๐๕) 

การกล่าวสอน : การสอน,การพร่ำสอน หมายถึงการให้โอวาทแก่ผู้อ่ืน ในนันทกเถราปทาน พระมหา
มุนีทรงสรรเสรญิสาวกผู้ท่ีชาวโลกยกย่องว่าประเสริฐในการกล่าวสอนภิกษุณี
ท้ังหลายได้ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕๐/๓๑๐) 

การกวาด : การใช้ไม้กวาดทำความสะอาดบริเวณ เช่นในมหาวิภังค์ นหานสิกขาบทกล่าวถึงสมัย
ท่ีทำงาน คือโดยที่สุดแม้การกวาดบริเวณ ภิกษุพึงอาบน้ําได้ เพราะถือว่าเป็นสมัยท่ี
ทำงาน,ในวินัยปิฎก ปริวารกล่าวถึงการกวาดมีอานิสงส์  ๕อย่าง คือ(๑) จิตของตน
เลื่อมใส(๒) จิตของผู้อ่ืนเลื่อมใส (๓) เทวดาช่ืนชม(๔) สั่งสมกรรมท่ีเป็นไปเพ่ือให้เกิด
ความเลื่อมใส (๕) หลังจากตายแล้วย่อมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์,การกวาดแม้อ่ืน
อีกก็มีอานิสงส์ ๕ อย่าง คือ (๑-๓)เหมือนกัน (๔) เป็นอันทำตามคำสั่งสอนของพระ
ศาสนา(๕) ชนรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่าง,ในอปทานพระสกิงสัมมัชชกเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าไม่มีโรคเรื้อน    ฝี โรคกลาก  โรคลมบ้าหมู คุดทะราด 
หิดเป่ือย และหิดด้าน น้ีเป็นผลแห่งการกวาด (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๖๔/๔๘๘,วิ.ป.(ไทย) 
๘/๓๒๕/๔๖๖-๔๖๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗/๓๒) 



 

๔๕๐ 
 

 

การกสงฆ์  : สงฆ์ผู้ทำสังฆกรรม, ภิกษุต้ังแต่  ๔  รูปขึ้นไปผู้ทำหน้าที่ของสงฆ์ในสงัฆกรรม เช่น  
การสังคายนา การทำอุกเขปนียกรรม (วิ.จู.(ไทย)๖/๒๙/๖๐,วิ.จู.๖/๒๙/๖๑,วิ.ป.
(ไทย) ๘/๒๑๐/๒๑๒,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๒๙/๒๘๓) 

การก่อกรรม  : การเริ่มต้นของกรรม, การเพ่ิมพูนกรรม เช่น  “พระสมณโคดมทรงบัญญัติกรรมท้ัง
ปวงว่าเป็นอกิริยะ ก็เม่ือบัญญัติกรรมทั้งปวงว่าเป็นอกิริยะ    ช่ือว่ากล่าวความขาด
สูญแห่งโลก    ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ โลกน้ีมีกรรมเป็นสภาพ ดำรงอยู่ได้ด้วยการก่อ
กรรมมใิช่หรือ” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๔/๓๔๘) 

การกอดไว้แนบอก : กิริยาอาการท่ีมารดากอดบุตรไว้แนบอก ดังคำในโสณนันทชาดกตอนหน่ึงว่า 
เมื่อบุตรร้องไห้ มารดาก็ปลอบโยนให้ยินดีได้ด้วยน้ำนมบ้าง    ด้วยการร้องเพลง
กล่อมบ้าง ด้วยการกอดไว้แนบอกบ้าง เพราะเหตุนั้น    บัณฑิตจึงเรียกท่านว่าโตเสน
ตี หญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริงยินดี (ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๑๖๘/๘๒) 

การก้าวไป :  เดิน, ยกเท้าไปช่ัวระยะทางครั้งหนึ่ง, ยกเท้าย่างไป ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า 
ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ,ในอังคุตตรนิกาย เถรสูตร กล่าวถงึ
ภิกษุเถระเป็นผู้น่าเลื่อมใสในการก้าวไปและถอยกลับ เป็นผู้สำรวมดีในการนั่งใน
ละแวกบ้าน ซึง่เป็นข้อ ๑ในคณุธรรมของพระเถระ ๑๐ คือ (๑) เป็นรัตตัญญู  บวชมา
นาน  (๒)  มศีลี (๓) เป็นพหูสูต (๔) ทรงจำปาติโมกข์ท้ังสองได้ดี   (๕) ฉลาดในการ
ระงับอธิกรณ์ท่ีเกิดขึ้น (๖)เปน็ผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟังและแสดงธรรมเป็นท่ีพอใจ   (๗) 
เป็นผู้สันโดษ (๘) เป็นผู้น่าเลือ่มใสในการก้าวไปและถอยกลับ    เป็นผู้สำรวมดีในการ
น่ังในละแวกบ้าน(๙) เป็นผู้ได้ฌาน๔  (๑๐)ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ    ปัญญาวิมุตติ ,  ใน
มหานิทเทส กล่าวหมายถึงก้าวออก, ก้าวไปข้างหน้า,ย่างข้ึนไป(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๐๙/
๑๐๕,๑๒/๒๙๕/๓๒๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒/๑๕,๑๓/๔๑๙/๕๒๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/
๒๓,๑๔/๗๕/๘๐,๑๔/๑๐๓/๑๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐๓/๑๕๘,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๙๘/๒๓๒,องฺ.ทสก.(ไทย)  ๒๔/๙๙/๒๓๗, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๕๙/๑๙๑), (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๒๐๑/๕๘๙)   

การก้าวไปข้างหน้า : การทำพยายามให้ก้าวต่อไปอีก,การทำความขยันใหม้ากข้ึน,ความไม่ถอยกลับ
,ความอุตสาหะเพิ่มมากขึ้น ดังคำท่ีอธิบายคำว่า พึงทำความเพียรและความบากบ่ัน
ให้มั่นคง อธิบายว่า การปรารภความเพียร การก้าวออก การก้าวไปข้างหน้า การย่าง
ขึ้นไป ความพยายาม ความอุตสาหะ  ความขยัน ความไม่ถอยกลับ ความมั่นคง 
ความทรงไว้ ความบากบ่ันไม่ย่อหย่อน ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ 
ความประคองธุระไว้,ในจูฬนิทเทส กล่าวถึงการก้าวไปข้างหน้าไว้ในคำอธิบายคำว่า



 

๔๕๑ 
 

 

ความมุ่งมั่น ซึง่มีอธิบายว่า วิริยะเรียกว่า ความมุ่งมั่น ได้แก่ การต้ังความเพียร การ
ก้าวออก การก้าวไปข้างหน้า(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๑/๕๘๙,ข.ุจู.(ไทย) ๓๐/๑๕๖/๔๙๓) 

การก้าวลงสู่ครรภ์  : พระธรรมเทศนาที่พระสารีบุตรกล่าวว่ายอดเย่ียมเรื่องหนึ่งของพระพุทธเจ้า 
ว่าด้วยการก้าวลงสู่ครรภ์ ; การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์  ๔  ประเภท  ได้แก่  (๑)   
สัตว์บางชนิดในโลกน้ีไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา  ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ใน
ครรภ์ของมารดา (และ)ไม่รู้สกึตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา    (๒)    สัตว์บาง
ชนิดในโลกน้ี    รูส้ึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา แต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์
ของมารดา    ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา  (๓)  สัตว์บางชนิดในโลกนี้    
รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา   รู้สกึตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดา    แต่ไม่
รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา  (๔)  สัตว์บางชนิดในโลกน้ี    รู้สึกตัวขณะ
ก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา    รูส้ึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดา (และ)รู้สึกตัวขณะ
คลอดจากครรภ์ของมารดา  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๗/๑๐๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/
๒๙๔) 

การก้าวล่วง : การละเมิด,การละ เช่น การก้าวล่วงโทมนัส การก้าวล่วงอุเบกขา ดังคำในมัชฌิม
นิกาย อุปริปัณณาสก์ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอทั้งหลายอาศัยพ่ึงพิงอุเบกขาอันอาศัย
เนกขัมมะ ๖ น้ันแล้ว จงละจงก้าวล่วงอุเบกขาอาศัยเรือน ๖ น้ันเสีย การละ การก้าว
ล่วงอุเบกขาเหล่าน้ันมีได้ด้วยอาการอย่างนี้,ในมหาชนกชาดก นารทดาบสกล่าวว่า 
นักปราชญ์ไม่เรียกผู้ประพฤติวัตรว่า เป็นสมณะเหมือนการก้าวล่วงทุกข์ได้เลย (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๓๐๙/๓๗๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๑๐/๓๗๗,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๖๖/๒๒๔) 

การกำจัดความอยาก : การกำจัดตัณหา ดังคำในนิทเทสวัตถุแห่งทีฆนิกายที่กล่าวถึงภิกษุมีฉันทะ
อย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยาก (ที.ปา. (ไทย)๑๑/๓๓๑/๓๓๔,๑๑/๓๕๗/
๔๐๑,องฺ.สตฺตก. (ไทย)๒๓/๒๐/๓๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การกำจัดความอยาก หมายถึงการกำจัดหรือข่มตัณหาได้
ด้วยอำนาจภังคานุปัสสนาญาณ (ญาณท่ีพิจารณาเห็นความดับ) หรือด้วยอำนาจ
วิปัสสนา  ญาณมีวิราคานุปัสสนาเป็นต้น (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)๓/๒๐/๑๖๕,องฺ.สตฺ
ตก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๐/๑๙๒,ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๓๑/๓๒๖)  

การกำจัดฉันทราคะ :  การละฉันทราคะในกาม รูปและเวทนาทั้งหลาย   หมายถึงการสลัดออกไป
จากกาม จากรูปและเวทนาทั้งหลาย  ดังคำอธิบายว่า การกำจัดฉันทราคะ  การละ
ฉันทราคะในกามท้ังหลาย  น้ีช่ือว่าการสลัดออกไปจากกามทั้งหลาย,การกำจัด
ฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูปท้ังหลาย น้ีช่ือว่าการสลัดออกไปจากรูปท้ังหลาย, 
การกำจัดฉันทราคะ    การละฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายได้    น้ีช่ือว่าการสลัด



 

๔๕๒ 
 

 

ออกไปจากเวทนาทั้งหลาย  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๐/๑๗๑,๑๒/๑๗๒/๑๗๔,๑๒/๑๗๔/
๑๗๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  การกำจัดฉันทราคะ  หมายถึงนิพพาน  (ม.มู.(ไทย)อ.
(บาลี)๑/๑๗๐/๓๘๒)   

การกำหนด : การหมายไว้  ดังคำในปาจิตตียกัณฑ์ว่า ในการกำหนดอาบัติ ภิกษุบอกอาบัติอ่ืน
นอกจากอาบัติที่สงฆ์กำหนดไว้    ต้องอาบัติปาจิตตีย์ , การระบุ,การกะเกณฑ์ ดังคำ
ในปฏิสัมภิทามรรคว่า ปัญญาในสภาวะที่สำเร็จ ด้วยการกำหนดกายและจิตเข้า
ด้วยกัน  , การเจาะจง ดังคำในมหานิทเทสว่า บางคนเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดสมาธิ
ในสมาธิ    แต่ไม่ฉลาดในการกำหนดสมาบัติ  (วิ.มหา.(ไทย)๒/๘๑/๒๗๑,ขุ.ม. (ไทย) 
๒๙/๑๙/๘๗,ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๒๘/๑๑๗,ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๙/๑๑๘,ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/
๓๘/๑๓๖,ขุ.จู.๓๐/๗๐/๒๕๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๕๐/๕) 

การกำหนดรู้ : การกำหนดรู้ แปลจากคำว่า ปริญญา  ,ในมหานิทเทส กล่าวการกำหนดรู้ว่าหมายถึง 
ปริญญา มี ๓ อย่างคือ (๑) ญาตปริญญา(การกำหนดรู้ขั้นรู้จัก) (๒) ตีรณปริญญา 
การกำหนดรู้ขั้นพิจารณา)(๓)ปหานปริญญา(การกำหนดรู้ขั้นละ),ในปฏิสมัภิทามรรค 
กล่าวถึงบุคคลรู้แจ้งทุกขสัจว่าเป็นธรรมท่ีควรรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้, ในสัจจกถา
กล่าวถึงการรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้รูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์,ในเถรคาถา  พระสารีบุตร
เถระกล่าวว่า พึงเลิกฉันก่อนอ่ิม    ๔-๕ คำ แล้วด่ืมน้ำ  เท่าน้ีก็เพียงพอเพ่ืออยู่ผาสุก 
ของภิกษุผู้มีใจเด็ดเด่ียวมุ่งนิพพาน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๑/๔๙๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๓/
๓๕, ,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๗๔/๓๙๕,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๘๓/๕๐๐, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๓/
๖๓, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔/๔๓๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๒/๓๗๖)   

การกำหนดแน่นอน : การหมายได้อย่างแน่ชัด,ความกำหนดได้อย่างแน่ชัด,ภาวะท่ีระบุได้ชัดเจน
หมายถึงพระโสดาบันจะเกิดอย่างย่ิงไม่เกิน ๗ ครั้งจะปรินิพพาน ดังคำในอภิธรรม
ปิฎก กถาวัตถุ ท่ีพระสกวาทีถามว่า บุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิด
อีก  ๗ ครั้งเป็นอย่างย่ิงใช่ไหม...ด้วยการกำหนดแน่นอนอะไร พระปรวาทีกล่าวว่า 
ด้วยการกำหนดแน่นอนคือโสดาปัตติผล  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๔๔/๗๐๑) 

   อรรถกถาอธิบายถึงพระอริยบุคคลช้ันโสดาบันผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำ  ๓  
ประการได้แล้ว ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า  
ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกอีก ๗ ชาติแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้  
(อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)๓๑/๕๓-๕๔) 

การกำหนดรู้ : การกำหนดรู้ แปลจากคำว่า ปริญญา  ,ในมหานิทเทส กล่าวการกำหนดรู้ว่าหมายถึง 
ปริญญา มี ๓ อย่างคือ (๑) ญาตปริญญา(การกำหนดรู้ขั้นรู้จัก) (๒) ตีรณปริญญา 



 

๔๕๓ 
 

 

การกำหนดรู้ขั้นพิจารณา)(๓)ปหานปริญญา(การกำหนดรู้ขั้นละ),ในปฏิสมัภิทามรรค 
กล่าวถึงบุคคลรู้แจ้งทุกขสัจว่าเป็นธรรมท่ีควรรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้, ในสัจจกถา
กล่าวถึงการรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้รูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์,ในเถรคาถา  พระสารีบุตร
เถระกล่าวว่า พึงเลิกฉันก่อนอ่ิม    ๔-๕ คำ แล้วด่ืมน้ำ  เท่าน้ีก็เพียงพอเพ่ืออยู่ผาสุก 
ของภิกษุผู้มีใจเด็ดเด่ียวมุ่งนิพพาน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๑/๔๙๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๓/
๓๕, ,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๗๔/๓๙๕,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๘๓/๕๐๐, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๓/
๖๓, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔/๔๓๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๒/๓๗๖)  

การกิน :  การกัดกิน ดังคำในปาฏิกวรรคว่า สุนัขจ้ิงจอกแก่ตัวหนึ่ง    เจริญเติบโตด้วยการ
กินเน้ือ,ในมูลปัณณาสก์ กลา่วถึงการกิน พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถามเกินกว่า ๒ 
ครั้งได้ ดังคำว่า เธอทั้งหลายไม่ควรถามเราเกินกว่า ๒ ครั้ง นอกจากเร่ืองการกิน การ
ด่ืม  ,ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงการกิน หากไม่กินส่ิงท่ีไม่ควรก็อาจจะตายได้ ดังที่
ลูกช้างเล็กๆ ทำตามช้างใหญ่เหล่าน้ันลงสูส่ระนั้นแล้ว ใช้งวงถอนเหง้าและรากบัวขึ้น 
(แต่)ไมล่้างใหดี้ไม่เคี้ยวให้ละเอียด    กลืนท้ังโคลนตม  จึงถึงความตายหรือทุกข์ปาง
ตาย เพราะการกิน, ในเปตวัตถุกล่าวถึงการกินของเปรตว่ากินเลือดและหนอง,การ
รู้จักกินทำให้อายุยืน ดังท่ีหมูไม่กินอาหารทำให้ร่างกายผอม จึงทำให้ไม่ถูกจับไปฆ่า 
(ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๘/๒๒, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๑/๑๖๔,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๑/๓๒๐,ขุ.
เปต.(ไทย) ๒๖/๑๒๑/๑๘๘,ข.ุชา. เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๐/๑๓)  

การกีดกันบาปด้วยตบะ : การรังเกียจบาปด้วยตบะ, การเกลียดตบะ,  การบำเพ็ญทุกกรกิริยาเพื่อ
ย่างกิเลส,  ลทัธิกีดกันบาปด้วยตบะซึ่งมีการกีดกันบาปด้วยตบะเป็นแก่นสาร    ยึด
ติดอยู่กับการกีดกันบาปด้วยตบะ  เป็นลัทธิท่ีพวกปริพาชกยึดถือ  มีวิธีบำเพ็ญ คือ  
ปฏิบัติตนเป็นอเจลก(ประพฤติเปลือยกาย)    ไม่มีมารยาท  เลียมือ เขาเชิญให้ไปรับ
อาหารก็ไม่ไป เขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุด  .... ยืนอย่างเดียว  ไม่ยอมน่ังเดิน
กระโหย่ง  คือถือการเดินกระโหย่ง    (เหยยีบพ้ืนไม่เต็มเท้า)    ถือการนอนบนหนาม
นอนบนที่นอนอันทำด้วยหนาม นอนบนแผน่กระดาน นอนบนเนินดิน    นอนตะแคง
ข้างเดียว เอาฝุ่นคลุกตัว อยู่กลางแจ้ง น่ังบนอาสนะตามท่ีปูลาดไว้บริโภคคูถ คือถือ
การบริโภคคูถ ไม่ด่ืมน้ำเย็น คือถือการไม่ด่ืมน้ำเย็น  อาบน้ำวันละ ๓ ครั้ง คือถือการ
ลงอาบน้ำ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๔๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๘/
๔๐) 

การเกลียดตบะ : การรังเกียจบาปด้วยตบะ คือ  การบำเพ็ญทุกรกิริยาเพ่ือย่างกิเลส  ดู  การกีดกัน
บาปด้วยตบะ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๖/๒๙๗) 



 

๔๕๔ 
 

 

การเกิด : การเป็นขึ้น, การมีขึ้น, กําเนิด,เช่นในมหาสมยสูตร กล่าวถึงเมื่อพระพุทธเจ้าประทับ
อยู่ท่ีป่ามหาวัน เทพ ๑๐ หมู่ก็มาด้วยความคิดว่า พวกเราจะเข้าพบพระนาคะผู้ไม่มี
การเกิด ไม่มีกิเลสดังตะปู,สักกปัญหสูตร โคปกเทพบุตร กล่าวว่าเราได้มาเห็นพวก
ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระโคดม ผู้เกิดอยู่ในหมู่คนธรรพ์  ท่านเหล่าน้ีหันหน้าไปทาง
ไหนจึงไม่ได้รับพระธรรมของพระพุทธเจ้า...พวกท่านเข้าไปน่ังใกล้พระพุทธเจ้าผู้
ประเสริฐ ประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าผู้ยอดเย่ียม แต่กลับมาเกิดในหมู่เทพ
ช้ันต่ำ การเกิดของพวกท่านไม่สมควร,ในวิภังค์อธิบายการเกิดไว้ในคำว่า เพราะภพ
เป็นปัจจัย ชาติ(การเกิด) จึงมี ดังคำว่า ความเกิด    ความเกิดพร้อม ความหย่ังลง 
ความบังเกิดเฉพาะ  ความปรากฏแห่งขันธ์    ความได้อายตนะในหมู่สตัว์น้ันๆ ของ
เหล่าสัตว์น้ันๆ  นี้เรียกว่าเพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๗๐,
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๒) 

การเกิดข้ึน : การเป็นขึ้น, การมีขึ้นเป็นขึ้น,อุปปัตติ เช่นในเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม กล่าวถึง 
เพราะชาติเป็นปัจจัยชรา มรณะ โสกะ    ปริเทวะ ทุกขะโทมนัส  อุปายาสจึงมีกอง
ทุกข์ท้ังมวลน้ีมีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างน้ี,ในทีฆนิกาย มหาสติปัฏฐานสูตร 
กล่าวถึงการเกิดขึ้นแห่งกามฉนัทะที่ยังไม่เกิดขึ้น มีได้ด้วยเหตุใด (ภิกษุ) ก็รู้ชัดเหตุน้ัน  
(วิ.ม.(ไทย) ๔/๓/๕, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๔/๓๒๐) 

   อรรถกถามหาวรรคอธิบายการเกิดขึ้นว่าหมายถึงญาณคติ (การเกิดขึ้นแห่ง
มรรคญาณ) เพราะมีสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕สิ้นไปและหมายถึงบุญท่ีให้เกิดเป็นเทพช้ันใด
ช้ันหน่ึง (ที.ม.อ. (บาลี) ๒๗๓-๒๗๕/๒๔๘), อรรถกถาทฆีนิกายอธิบายทฤษฎีว่าด้วย
ต้นกำเนิดของโลก ว่าหมายถึงทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการเกิดขึ้นของโลกว่านี้เป็นดินแดน
เริ่มต้นของโลก (ที.ปา.อ. (บาลี) ๕/๓) 

การเกิดในภพใหม่  : 1.  การอุบัติในภพใหม่ (ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) 2.  ความบังเกิดคือภพใหม่ ของ
สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด   3.  นามรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิญญาณโดยมี
วิญญาณาหาร(ปฏิสนธิจิต)เป็นปัจจัย ; กระบวนการเกิดในภพใหม่  คือ  มีอาหาร  ๔ 
(กวฬิงการาหาร ท่ีหยาบหรือละเอียด ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร),  
มีราคะ นันทิ  ตัณหา ในกวฬิงการาหารเป็นต้น, มีวิญญาณท่ีต้ังอยู่งอกงามในกวฬิง
การาหารเป็นต้น, มีนามรูปหย่ังลง,  มีความเจริญแห่งสงัขาร  จึงมีการเกิดในภพใหม ่ 
จากนั้นจึงมีชาติ ชรา มรณะ  มีความโศก  ความกระวนกระวาย และความคับแค้น; 
การเกิดในภพใหม่อีกกระบวนการหน่ึง คือ  กรรมเป็นไรน่า  วิญญาณเป็นพืช ตัณหา
เป็นยางเหนียว    วิญญาณ(หรือเจตนาแน่วแน่ และความปรารถนา) ดำรงม่ันอยู่ได้
เพราะธาตุอย่างหยาบ(กามธาตุ)  ธาตุอย่างกลาง(รูปธาตุ)  หรือธาตุอย่างละเอียด



 

๔๕๕ 
 

 

(อรูปธาตุ) ของสัตว์ท่ีมีอวิชชาเป็นเคร่ืองปิดกั้น    มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูกใจ    การเกิด
ในภพใหม่จึงมต่ีอไปอีก; คำว่า  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ  มาคู่กับคำว่า  คพฺภเสยฺยา  (การ
นอนในครรภ์ - ชลาพุชะ)  หมายถึง กำเนิด  ๓  ได้แก่  อัณฑชะ  สังเสทชะ  และ
โอปปาติกะ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๐/๔, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๒/๒๐,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๔/
๑๒๖, องฺ. ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๗/๓๐๑,องฺ. ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๘/๓๐๒)  

การเกิดใหม่  : การเกิดในภพใหม่, การไปเกิดในครรภ์ใหม่, การเกิดในภพใหม่ หมายถงึคนท่ีต้องไป
ผุดเกิดอีก ดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่เวรัญชพราหมณ์ว่า เราเรียกคนท่ีละการอยู่ใน
ครรภ์และการเกิดใหม่ได้หมด  ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไป
แล้วเหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่ม ี  เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่า เป็นคนไม่ผุดไม่เกดิ,ในจูฬวรรค 
และอุปักกิเลสสูตร กล่าวถึงสมณพราหมณ์พวกหนึ่งดำเนินชีวิตด้วยมิจฉาชีพ ...ย่อม
ยินดีการเกิดใหม่,ในขุททกปาฐะ และสุตตนิบาต รัตนสูตร กล่าวถึงพระขีณาสพว่า
เป็นผู้สิ้นภพเก่าแล้ว  ไม่มีการเกิดใหม่,ในมหานิทเทส กล่าวถึงคนที่ตัดรอยต่อแห่ง
การเกิดใหม่ ...เป็นบุรษุสูงสุด, การเกิดใหม่เป็นช่ือเรียกตัณหาเป็นเหตุเกิด(โปโนพภวิ
กาตัณหา) (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๐/๔,วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๔๗/๓๙๗,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๕/
๑๓๙, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๒/๔๓๔, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๐/๕๐๐, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๓๒/
๖๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๐/๘๓,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑๕/๑๓,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๓๘/
๕๕๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๘/๒๗๕),ดู การเกดิในภพใหม่   

   อรรถกถาอธิบายว่า การเกิดใหม่ เป็นของคนที่ยังมีสนธิ (รอยต่อ)  หมาย
ถึงวัฏฏสนธิ  (รอยต่อคือวัฏฏะ)  สังสารสนธิ  (รอยต่อคือสงสาร)  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๔/
๘/๖๖) 

การโกง : การใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง (กูฏ)  เช่น โกงเงิน, จัดเป็นกรรมช่ัว, การ
แสดงอาการดื้อไม่ยอมทําตาม เช่น เด็กโกง ม้าโกง,การโกงอยู่, ในทีฆนิกาย  จูฬศลีที่
พระพุทธองค์และพระพุทธสาวกเว้นขาดจากการโกง ,การโกง(นิกติ) จดัอยู่ในสิ่งที่
เป็นกลิ่นช่ัวร้ายที่พระสนังกุมารพรหมกล่าวไว้ ,ส่ิงท่ีทำให้เกิดการโกง เช่น ตาช่ัง, ของ
ปลอม, เครื่องวัดตวง ,ผลการโกงทำให้ได้รับกรรมช่ัวเช่น ต้องกลืนกินเบ็ด ดังคำว่า 
สัตว์นรกเหล่าน้ันมีกรรมหยาบช้า ทำบาปแล้ว    จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอน (ที.สี.(ไทย)
๙/๑๐/๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘,ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๔๐/๑๙๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๔๑๘/๕๒๔,ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๑๔/๑๔๖, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๙๑/๒๕๘)  

การขบฉนั : การเค้ียวกิน (ใช้แก่นักบวช), เรียกอาหารการกินของนักบวชว่า ของขบฉัน ดังคำว่า  
พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอำนาจประโยชน์ ๓ จึงได้ทรงบัญญัติการขบฉนั  ๓ หมวด
ในตระกูลท้ังหลายไว้ คือ(๑) เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก  (๒) เพ่ือความอยู่ผาสุกของ
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เหล่าภิกษุผู้มีศลีดีงาม (๓)  เพ่ืออนุเคราะห์ตระกูลมิใหเ้หล่าภิกษุผู้มีความปรารถนา
ช่ัว อาศัยพรรคพวกทำลายสงฆ์ให้แตกกัน,ในเถรคาถา พระโคตมเถระกล่าวให้รู้จัก
ประมาณในการขบฉัน  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๔/๒๕๖,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๘๓/๔๔๐) 

   อรรถกถากล่าวว่า การขบฉัน  ๓  หมวด  ในที่น้ีหมายถึงการขบฉันใน
โภชนวรรค  สิกขาบทท่ี  ๑, ๒,  ๓  แต่ในที่น้ีพระมหากัสสปะ กล่าวหมายเอา
สิกขาบทที่  ๒  คือคณโภชนสิกขาบท  ว่าด้วยการฉันโภชนะเป็นคณะ  (สํ.นิ.(ไทย) อ.
(บาลี) ๒/๑๕๔/๑๙๙) 

การข่ม : การบังคับ, การครอบงำ เช่มการข่มจิต ดังคำว่า การข่มจิตควรมีในเมื่อจิตฟุ้งซ่าน 
แปลมาจากวิกขัมภนะ ในท่ีน้ีมุ่งหมายถึงการข่มกิเลสมีราคะเป็นต้น,  ในทสุตตรสูตร 
และสมาธิสูตร กล่าวถึงสัมมาสมาธิประกอบด้วยญาณ ในข้อท่ี ๕ ว่า ญาณย่อม
เกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธิน้ี    สงบ ประณีต ได้ด้วยความสงบระงับ บรรลุได้ด้วย
ภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น และ มใิช่บรรลไุด้ด้วยการข่ม(ธรรมท่ีเป็นข้าศึก),การข่มนี้
บางครั้งมักมาท้ายคำอ่ืน เช่นในอปัณณกสตูร กล่าวถึงการยกตน การข่มผู้อ่ืน ซึ่งเกิด
มาจากมีความเห็นผิดเป็นต้น ; การพูดข่ม หมายถึงการแสดงกิริยาวาจาให้เห็นว่า
เหนือกว่า หรือการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าด้อยกว่า เช่นในมหาวรรค กล่าวถึงภิกษุผู้
ฉลาดในพระวินัย อันมีประโยชน์มากอันนำความสุขมาให้ภิกษุผู้มีศีลดีงาม ในการขม่
ภิกษุผู้ปรารถนาต่ำทราม, ในปริวาร กล่าวถึงการรู้ฐานะและมิใช่ฐานะเพ่ือประโยชน์
แก่การข่มบุคคลผู้เก้อยาก เพ่ือประโยชน์แก่การยกย่องเหล่าภิกษุมีศีลดีงาม,ในขัชโช
ปนกชาดก กล่าวถึงชนทั้งหลายบรรลุประโยชน์ท่ีต้องการด้วยอุบายวิธีต่างๆคือการ
ข่มศัตรูและยกย่องมิตร,ในมหานิทเทส อธิบายถึงบุคคลละกามได้โดยการข่มไว้ ดังคำ
ว่าบุคคลเมื่อพิจารณาเห็นว่า กามท้ังหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูก เพราะให้
ความยินดีเล็กน้อยจึงละกามได้โดยการข่มไว้    (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓๑/๒๐๑,วิ.ป.(ไทย) 
๘/๓๖๖/๕๕๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๘๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๘/๑๐๓,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๒๗/๓๖,ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๗๘/๒๑๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓/๗,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๒๑๐/๖๑๘) 

   อรรถกถาอธิบายการข่มไว้ในคำอธิบายคำว่า วิเวก ๕ ซึ่งข้อที่ ๑ กล่าวถึง
วิกขัมภนวิเวก(ความสงัดด้วยการข่มไว้),ในอรรถกถาอังคุตตรนิกายกล่าวถึงการกำจัด
ความอยาก  หมายถึงการกำจัดหรือการข่มตัณหาได้ด้วยอำนาจของภังคานุปัสสนา
ญาณ (ญาณอนัตามเห็นความสลาย)  (องฺ.ปญฺจก.อ.  ๓/๒๐/๑๖๕,  (ม.มู.อ.(บาลี)๑/
๒๗/๙๑)  
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การข่มข่ี : การกดขี่ ในลกัขณสูตร กล่าวถึงมหาบุรุษตอนหนึ่งว่า เม่ือพระองค์ทรงเป็นพระราชา
ปกครองแผ่นดินใหญ ่ จะทรงมีคนหมู่มากเป็นบริวารที่สะอาดและไม่มีการข่มขีใ่ห้
เดือดร้อนในราชอาณาจักร,ในอปทาน พระสุคันธเถระกลา่วถึงอดีตชาติของตนว่า คน
พาลเหล่าใดเป็นผู้มีความสงสยั จึงดูหมิ่นพระมหามุนี เพราะฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึงข่มคน
พาลเหล่าน้ันโดยการข่มขี่ท่ีชอบธรรม (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๑/๒๙๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๑๙/๒๓๔) 

การข่มขู่ : การกำราบ ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า   คำว่า การข่มขู่    ได้แก่ การกำราบ , การทําให้
กลัว, การทําให้เสียขวัญ การทําให้ผู้อ่ืนต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายเป็นภัยแก่
ตนเอง แก่สกุลแห่งตน หรือแก่ทรัพย์สนิของตน เป็นภัยอันใกล้จะถึง ดังคำใน
ปาฏิกวรรคว่า มหาบุรุษเป็นผู้ไม่ทรงเบียดเบียน ไม่ทรงย่ำยีปวงชนด้วยฝ่ามือ และ
ท่อนไม้ด้วยก้อนดิน    ด้วยศัสตรา    ด้วยคำสั่งประหาร ด้วยการจองจำหรือด้วยการ
ข่มขู่,ในอิติวุตตกะกล่าวว่า เม่ือมีการสามัคคีกัน ก็จะไม่มกีารข่มขู่  ,สถานท่ีมีการข่มขู ่
จะเกิดการฆ่า การจองจำ การหลอกลวงด้วยของปลอมการหลอกลวงซึ่ง ๆ  หน้า 
การปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ และการกระทำทารุณอย่างแสนสาหัส (วิ.ภิกฺขนีุ.(ไทย)  ๓/
๗๒๙/๗๑,ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๒๗/๑๘๕,ข.ุอิติ.(ไทย)๒๕/๑๙/๓๖๓,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) 
๒๘/๑๗๘/๕๐๐)  

การข่มใจ : การบังคับตน, เป็นอย่าง ๑ ในฌานสมาบัติ ๓ ที่ทำใหพ้ระเจ้ามหาสุทัสสนะ มีฤทธ์ิ
มากมีอานุภาพมาก ดังคำว่า เหตุท่ีเรามีฤทธ์ิมากอย่างนี้    มีอานุภาพมากอย่างน้ีใน
เวลาน้ีเป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรม ๓  อย่างคือ    (๑) การให้  (๒) การข่มใจ (๓) การ
สำรวม แล้วจึงเสด็จเข้าไปยังเรือนยอด (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๐/๑๙๓) 

   อรรถกถากล่าวว่า การข่มใจ(ทมะ)  หมายถึงช่ือแห่งความสำรวมอินทรีย์  เป็น
ต้น  อนึ่ง  ความสำรวมอินทรีย์  ท่านอธิบายว่า  ถูกข่มไว้ด้วยสัจจะแล้วจึงเข้าถึงการ
ข่มใจผู้ประกอบด้วยความข่มใจและสงบใจช่ือว่าผู้ถึงท่ีสุดพระเวท  อยู่จบพรหมจรรย์
แล้ว  ส่วนความสงบใจ(อุปสมะ)  เป็นไวพจน์ของการข่มใจ  (ม.อุ.อ.(บาลี)๓/๓๙๖/
๒๓๙,  สํ.สฬา.อ.(บาลี)  ๓/๘๘-๘๙/๒๔) 

การข่มผู้อืน่ : การแสดงกิริยาวาจาให้เห็นว่าเหนือกว่า,มักมาคู่กับการยกตนการข่มผู้อ่ืน  หรือการ
ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าด้อยกว่า เช่น พูดข่ม จัดเป็นบาปอกุศลธรรมอย่าง ๑ ซึ่ง
กล่าวไว้ในความเห็นผิด ดังคำในมัชฌิมปัณณาสก์ว่า เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยบาป
อกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้    คือ มิจฉาทิฏฐิ    ... ความเป็นข้าศึกกับพระอริยะ. 
การทำให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดจากความเป็นจริง .การยกตนการข่มผู้อ่ืนย่อมเกิดขึ้น ,ในมหา
นิทเทสกล่าวว่าเป็นส่วนหน่ึงของความถือตัว ๒ นัย ดังคำว่า ความถือตัว ๒ นัย คือ
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(๑) การยกตน (๒) การข่มผู้อ่ืน,ญาตปริญญาสามารถกำหนดรู้การข่มผู้อ่ืนได้ (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๙๕/๙๘, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๑/๙๕,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๗๘/๕๑๐) 

การขโมย : การลัก,การหยิบของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้  หมายถึงกิริยาที่ทำในสิ่งที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้หรือหวง
แหน โดยปริยายหมายความว่า ลอบทำสิ่งท่ีตนไม่มีสิทธ์ิหรือไมไ่ด้รับอนุญาต เช่นใน
จักกวัตติสูตรกล่าวว่า เมื่อความขัดสนแพรห่ลาย บุรุษคนหน่ึงจึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืน
ไม่ได้ให้โดยอาการขโมย,ในปาสาทิกสูตร กล่าวถึงฐานะท่ีไม่อาจเป็นไปได้ (อภัพพ
ฐาน)สำหรับพระขีณาสพ ดังคำว่า ภิกษุขีณาสพไม่อาจถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้
โดยอาการขโมย,การขโมย ไม่เป็นท่ีรักท่ีพอใจของคนท้ังหลาย,อุปสิงฆปุปผชาดก 
เทพธิดาองค์หน่ึงสถิตอยู่ที่ค่าคบต้นไม ้  ต้องการให้ฤษีโพธิสัตว์สลดใจ  จึงกล่าวว่า 
ท่านผู้นิรทุกข ์ การท่ีท่าน ลักดมดอกบัวที่เขายังไม่ได้ให้  น่ันเป็นองค์แห่งการขโมย
อย่างหน่ึง ท่านช่ือว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่น,ในสุธาโภชนชาดก กล่าวถึงคนดีที่ให้ทาน 
บางครั้งหลงผิดไปเพราะการชักชวน ดังคำที่โกสิยดาบสกล่าวว่า ในกาลบางคราว 
มนุษย์ท้ังหลายยึดถือการให้ทานบ้าง การฝึกฝนตนบ้าง  การบริจาคบ้าง ความสำรวม
บ้างกระทำไปด้วยศรัทธา แต่มนุษย์พวกหน่ึงกลับถูกเธอชักนำผิดทาง จึงกระทำการ
ขโมยบ้าง พูดเท็จบ้าง  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๙๑/๖๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๖/๑๔๔,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๓,  ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๑๕/๒๔๙,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/
๒๕๑/๑๒๖) 

การขยายความ :การอธิบาย,การช้ีแจง,ในท่ีน้ีหมายถึง ขยายเทศนา ขยายสุตตันตะที่ยังไม่ชัดเจนให้
ชัดเจน,อธิบายข้อความให้แจ่มแจ้ง   ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาตกล่าวถึงคนกล่าวตู่
ตถาคต  ๒ จำพวกคือ (๑) คนที่แสดงสุตตันตะท่ีควรขยายความว่า สุตตันตะมีการ
ขยายความแล้ว (๒)คนที่แสดงสุตตันตะที่มีการขยายความแล้วว่าสุตตันตะที่ควร
ขยายความ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๑/๒๕/๗๔) 

การขวนขวาย : การหมั่นเสาะแสวงหาเพ่ิมเติมโดยไม่ยอมอยู่นิ่ง,เวยยาวัจจะ,การช่วยเหลือ,ความ
พยายาม เช่นในภิกขุนีวิภังค์ กล่าวถึงพวกภิกษุณีช่วยทำการขวนขวายเพ่ือคฤหัสถ์,ใน
สิกขาบทวิภังค์อธิบายว่า ท่ีช่ือว่าช่วยทำการขวนขวายเพ่ือคฤหัสถ์ คือต้มข้าวต้ม หุง
ภัตตาหารหรือทำของเค้ียว  ซักผ้านุ่งหรือผ้าโพกเพ่ือคฤหัสถ์,ในมหาวรรคอธิบายว่า 
ถ้าจีวรของอุปัชฌาย์จะต้องซัก สัทธิวิหารกิพึงซัก หรือพึงทำการขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ ใคร ๆ พึงซักจีวรของอุปัชฌาย์,ในโสณนันทชาดก พระเจ้าอโนชะ 
ตรัสแก่นันทดาบสว่า พระคุณเจ้าได้ทำการขวนขวายช่วยเหลือมิใช่น้อยเห็นปานนี้
เมื่อฝนตก  พระคุณเจ้าก็ได้ทำให้ฝนหยุด,ในมหานิทเทส กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้งดเว้น
จากการขวนขวายในการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานน้ี  (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) 



 

๔๕๙ 
 

 

๓/๙๙๐/๒๔๕,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๙๙๒/๒๔๖,วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๖/๘๗,ขุ.ชา.สัตตติ.
(ไทย) ๒๘/๙๔/๗๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๕) 

   อรรถกถาอธิบายถึงการขวนขวายไว้ว่า การขวนขวายในการดูการละเล่นท่ีเป็น
ข้าศึกต่อกุศล เช่นการฟ้อนขับร้อง ประโคมดนตรี (วิสุทฺธิ.(บาลี)  ๑/๑๔/๑๗-๑๘) 

การขอ : การพูดให้เขาให้สิ่งท่ีต้องการ, การวิงวอน เช่นในมหาวิภังค์ กล่าวถึงภิกษุทำสันถัตทุก
ปีเป็นผู้มากไปด้วยการขอว่า  ท่านท้ังหลายจงให้ขนเจียม พวกอาตมาต้องการขน
เจียม  หรือดังท่ีพวกชาวบ้านถูกรบกวนด้วยการขอ ด้วยการออกปากขอ พบเห็น
ภิกษุทั้งหลาย(ชาวเมืองอาฬวีสร้างกุฎีแล้วขออุปกรณ์ต่างๆ พากันหวาดสะดุ้ง , การ
ขอ การออกปากขอ  ย่อมไม่เป็นท่ีพอใจแม้ของพวกสัตว์ดิรัจฉานเหล่าน้ัน ไม่จำต้อง
กล่าวถึงพวกมนุษย์เลย ,คนที่มีจิตศรัทธามัน่คง เป็นทานบดี ควรแก่การขอ  ดังคำใน
อังคุตตรนิกายว่า สตรี... มีฝ่ามือชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ  ,พระพุทธเจ้าก็
ทรงเป็นผู้ควรแก่การขอ ดังคำในสุตตนิบาตว่า   ภิกษท้ัุงหลาย เรานี้แลเป็นพราหมณ์
ผู้ควรแก่การขอ ขวนขวายในธรรมทานตลอดเวลา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๔๒/๓๗๘,วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๓๔๕/๓๘๒, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๕๗/๘๓, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๐/๓๐๔, 
ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๐/๔๗๗) 

การขอร้อง : ขอให้ช่วยเหลือ, ขอให้ทำตามท่ีขอ เช่นในมหาวรรค พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับการขอร้องให้กุลบุตรอุปสมบทได้,ในปริวาร
กล่าวถึงการขอร้องไว้ในอธิบายสมถะ ๗ มีสมุฏฐาน  ๓๖ ว่าเป็นสมุฏฐาน ๑ ของสติ
วินัย  อมูฬหวินัย เป็นต้น,ในธัมมเทวปุตตชาดก อธรรมเทพบุตรกล่าวแก่ธรรม
เทพบุตรว่า ข้าพเจ้าก็จะไม่ให้หนทางแก่ท่านเพราะการขอร้อง เพราะการเจรจาได้
ถูกต้อง  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๗๑/๙๙,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๕๓/๕๓๔,ข.ุชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/
๒๙/๓๕๙) 

การขัดแย้ง : การไม่ลงรอยกัน ดังเรื่องราวที่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกันเพราะเร่ืองน้ำ  ภิกษุ
รูปหนึ่งกราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อย    ประกอบตามสุขวิหาร
ธรรมในปัจจุบนัอยู่เถิด ข้าพระองค์ท้ังหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมาง  การ
ทะเลาะการขัดแย้ง และการวิวาทน่ันเอง (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๖/๒๗๗) 

การขับร้อง : การร้องเพลง ดังคำว่า พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์พากันไปดูมหรสพบนยอดเขา พวก
ชาวบ้านจึงตำหนิว่า  ไฉนพวกภิกษุณีจึงไปดูการฟ้อนรำบ้าง    การขับรอ้งบ้าง,ในทีฆ
นิกาย ปาฏิกวรรคกล่าวถึงการขับร้องว่าเป็นโทษอย่างหน่ึง แห่งการเท่ียวดูมหรสพ ๖ 
,ในอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสว่า  การขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัย,การขับ
ร้องมีปรากฏแม้ในสวรรค์ ดังคำในอปทานว่า ในวิมานนั้นข้าพเจ้ารื่นรมย์ด้วยการ
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ฟ้อน การขับรอ้ง การเคาะกังสดาล ,พระทา้วมหาราช นามว่าธตรฐ ทรงโปรดปราน
การขับร้อง ดังคำในปาฏิกวรรคว่า ท้าวมหาราชมีพระนามว่าธตรฐทรงเป็นหัวหน้า
ของพวกคนธรรพ์ มีคนธรรพ์แวดล้อมทรงโปรดปรานการร่ายรำและการขับร้อง,ใน
ชาดกกล่าวถึงการร้องไห้ว่าเป็นกิริยาอย่าง๑ ในมายาหญงิ ๔๐ ท่ีหญิงจะยั่วยวนชาย
(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๓๓/๑๕๒, ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๕๐/๒๐๓,ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๗๘/
๒๒๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๘/๓๕๑, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖/๑๘๖,๓๓/๗๐/๓๔๕, ข.ุ
ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๓๐๐/๑๔๔) 

การขับไล่ : การบังคับให้ออกไปให้พ้น ดังคำในอิติวุตตกะว่า เมื่อสงฆ์แตกกัน    ย่อมมีความ
บาดหมางกัน มีการบริภาษกันมีการดูหมิน่กัน และมีการขับไล่กัน, การบังคับให้ไป
หรือให้ออกจากที่เดิม เช่น ไล่คนออกจากบ้าน ดังเรื่องราวที่เมื่อสัตว์มีการถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ก็จะเกิดการขับไล่ตามมา ดังคำในปาฏิกวรรคว่า บาปธรรม
เกิดขึ้นในหมู่สตัว์แล้ว คือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จักปรากฏ การครหา
จักปรากฏ  การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ  การขับไลจ่ักปรากฏ ,
ในชาดกกล่าวถึงการขับไล่ต้องทำแบบฉับพลัน ดังการขับไล่ศัตรแูบบสายฟ้าแลบ(ที.
ปา. (ไทย)๑๑/๑๓๒/๙๗,ข.ุอิติ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๓๖๒,ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕๗/
๑๐๖) 

การข้าม : การยกเท้าย่างผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือให้พ้นไป,การผ่านจากข้างหน่ึงไปยังอีกข้าง
หนึ่ง เช่น ในมหาวิภังค์ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้โดยสารเรือลำเดียวกันข้ามฟาก 
ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย  ในการข้ามฟาก เราอนุญาตให้ชักชวนภิกษุณีโดยสารเรือลำ
เดียวกันได้,การล่วงพ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยผ่านเหนือสิ่งนั้นไป เช่นการข้ามโอฆะ แปล
จากคำว่า ตรณะ ในอังคุตตรนิกาย สาฬหสูตร เจ้าลิจฉวีพระนามว่าสาฬหะกล่าวถึง
สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติการข้ามโอฆะเพราะเหตุ ๒  อย่างคือ (๑) เพราะสีลวิ
สุทธิ  เป็นเหตุ (๒) เพราะการเกลียดตบะเป็นเหตุ,การล่วงพ้นช่วงเวลาใดช่วงเวลา
หนึ่ง เช่นการสวดมนต์ข้ามปี; การผ่านเลยลําดับ,การไม่เปน็ไปตามลําดับ เช่ม การ
ข้ามขั้น,การข้ามบรรทัด (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๘๗/๒๕๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑/๑,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๖/๒๙๖) 

   ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค อธิบายถึงการข้ามไว้ในญาณ ๑๖ ข้อโคตรภูญาณไว้ว่า 
โคตรภูญาณ  หมายถึงญาณหย่ังรู้ท่ีเป็นหัวต่อแห่งการข้ามพ้นจากภาวะปุถุชนเข้าสู่
ภาวะอริยบุคคล วิสุทฺธิ.(บาลี)๒/๖๖๒-๘๐๔/   ๒๕๐-๓๕๐) 
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การข้ามไป : การข้ามฝาก,การข้ามฝ่ัง ดังคำในเตวิชชสูตร กล่าวถึงคนจะข้ามแม่น้ำอจิรวดี แต่กลับ
ทำอีกอย่างหน่ึง ดังคำว่า ชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้น แต่กลับนอนคลุมโปงอยู่
ท่ีฝั่งน้ี  (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๔๕/๒๓๙,ที.สี.(ไทย) ๙/๕๔๗/๒๔๐) 

การขาย : การขาย (วิกกย) การเอาของแลกเงินตรา ดังคำในมูลปัณณาสก์และมัชฌิมปัณณาสก์
ท่ีภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพ เพราะเว้นขาดจากการซื้อการขาย, ในสัง
ยุตตนิกาย กยวิกกยสูตรกล่าวไว้ว่า สัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อขายมีจำนวนน้อย,
การค้าขายเป็นกิจกรรมของผู้เป็นพราหมณ์ ดังคำในอังคุตตรนิกายว่า เขามอบทรัพย์
สำหรับบูชาอาจารย์เพ่ืออาจารย์แล้วแสวงหาภรรยาโดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรม
บ้าง  แสวงหาด้วยการซื้อบ้าง  แสวงหาด้วยการขายบ้าง (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๙๒/๓๒๓,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/๑๔, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๒/๖๕๐, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๒/
๓๒๓) 

การขู่กรรโชก : การขู่เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัว โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะทํา
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรภีาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สิน, จัดเป็นศีลข้อ ๑ ในจูฬศีล 
๒๖ ข้อท่ีพระสมณโคดมทรงเว้นขาด ดังคำในสีลขันธวรรคและมลูปัณณาสก์ว่า พระ
สมณโคดมทรงเว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ)  การฆ่า  การจองจำ การตีชิงว่ิงราว  การ
ปล้นและการขู่กรรโชก  ,ในปาฏิกวรรคกล่าวถึงการขู่กรรโชกว่าจัดเป็นมิจฉาอาชีวะที่
ควรเว้นขาด ส่งผลให้พระองค์มีพระทนต์เรียบเสมอกัน และมีพระเขี้ยวแก้วขาวงาม
,ในอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติทรงสอนใหภิ้กษุเป็นผู้เว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ)การ
ฆ่า การจองจำ  การตีชิงว่ิงราว การปล้นและการขู่กรรโชก(ที.สี.(ไทย)๙/๑๐/๕,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๒๙๓/๓๒๕, ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๔๐/๑๙๖,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๙/๒๑๑)  

การเขา้เจโตวิมุตติ  : การเข้าเจโตวิมุตติ,การบรรลุเจโตวิมุตติ,  การเข้า(สมปตฺติ,สมาปชฺชน) 
หมายถึง  การได้  การให้อุบัติขึ้น การใหอุ้บัติขึ้นด้วยดี การให้ต้ังขึ้น การให้ต้ังขึ้น
ด้วยดี  การให้บังเกิด   การให้บังเกิดโดยย่ิง  การให้เกิด  การให้เกิดด้วยดีซึ่งเจโต
วิมุตติ;  การเข้าเจโตวิมุตติ  มี ๒  ประการ  คือ  ๑)  การเข้าเจโตวิมุตติท่ีไม่มีทุกข์ไม่
มีสุข โดยอาศยัปัจจัย  ๔  ประการ  ได้แก ่ (๑)  เพราะละสุขได้    (๒)    เพราะละ
ทุกข์ได้    (๓)    เพราะโสมนัสดับไปก่อน (๔)    เพราะโทมนัสดับไปก่อนแล้วจึง
บรรลุจตุตถฌาน    ซึ่งไม่มีทุกข์ ไม่มสีุข   มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ ๒)  การเข้า
เจโตวิมุตติท่ีไม่มีนิมิต  โดยอาศัยปัจจัย  ๒  ประการ ได้แก่  (๑)  การไม่มนสิการถึง
นิมิตทั้งปวงคืออารมณ์มีรูปเป็นต้น   (๒)  การมนสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตคือ
การมนสิการถึงธรรมที่เกิดร่วมกับผลสมาบัติ  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๘/๔๙๖, อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๔๕๗/๔๘๙) 



 

๔๖๒ 
 

 

การเขา้ได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้ : การถูกกัน, การลงรอยกัน,การทำให้ลงรอยกัน, ความเหมาะเจาะ
กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้  ดังคำในนิทานวรรคที่ท่านพระมุสลิะได้ตอบต่อท่านปวิฏฐะว่า 
เว้นจากความเช่ือ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตามกันมา เว้นจากการคิด
ตรองตามแนวเหตุผล    เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า เพราะ
ชาติเป็นปัจจัย  ชราและมรณะจึงม ี,หรือดังพระดำรัสในสฬายตนวรรคว่า ภิกษุอาศัย
เหตุใดพยากรณ์อรหัตตผล  เว้นจากความเช่ือ ... เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีท่ีพินิจ
ไว้แล้ว   รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว    ...  ไมมี่กิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป เหตุน้ันมี
อยู่ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๘/๑๓๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๕๓/๑๘๘) 

การเขา้ถึงกาย : การถือปฏิสนธิในกายอ่ืน ด้วยอำนาจอวิชชาและตัณหา (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๙/๓๓) 
การเขา้ถึงภพ  : การไปเกิดในภพ;  การเข้าถึงภพ  มี  ๔  ประการ  ได้แก่    (๑)  บุคคลผู้น้อมจิตแผ่

กสิณมีแสงสว่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์   หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่
ร่วมกับเทพช้ันปริตตาภา  (๒)    บุคคลผู้นอ้มจิตแผ่กสณิมีแสงสว่างหาประมาณมิได้
เป็นอารมณ์  หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันอัปปมาณาภา  
(๓)  น้อมจิตแผก่สณิมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์  หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึง
ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันสังกิลิฏฐาภา  (๔)  น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างบริสุทธ์ิ
เป็นอารมณ์  หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันปริสุทธาภา  (ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๒/๒๗๑) 

การเขา้ไปนัง่ใกล้ : การน่ังไม่ชิดและห่างเกินไป ดังคำในสังยุตตนิกายว่า การเข้าไปหาภิกษุเหล่าน้ัน
(สมบูรณ์ด้วยศลี    สมาธิ ปญัญา  วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ) ก็ดี การเข้าไปน่ัง
ใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดี...เรากล่าวว่า  มีอุปการะมาก ,จัดเป็นกิริยาที่เกิดถัดการเข้าไป
หา ดังคำในมัชฌิมปัณณาสก์ว่า การเข้าไปหามีอุปการะมากแก่การเข้าไปน่ังใกล้  ถ้า
บุคคลไม่เข้าไปหา ก็จะพึงน่ังใกล้ไม่ได้   หมายถึงอาการที่หย่อนก้นให้ติดกับพ้ืนหรือ
ท่ีรองเช่นเก้าอ้ี ,การเข้าไปน่ังใกล้ทำให้เง่ียโสตได้ ดังคำในมัชฌิมปัณณาสก์ว่า การ
เข้าไปนั่งใกล้มอุีปการะมากแก่การเงี่ยโสตลง    ถ้าบุคคลไม่เข้าไปนั่งใกล้ ก็จะพึงเงี่ย
โสตลงไม่ได้ , การเข้าไปน่ังใกล้จัดเป็นพัฒนาการของบุคคลผู้เป็นโมเนยยะ(พระมุนี) 
ดังท่ีบุคคลบรรลุธรรมโดยลำดับอย่างนี้  คือโดยการแสดง การถาม การมนสิการโดย
แยบคาย  การเสพ  การคบ  การเข้าไปนั่งใกล้กัลยาณมิตร  บุคคลน้ีเรียกว่าผู้เป็นเนย
ยะ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๓๔/๕๔๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๔/๑๑๔,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๕๐/
๑๘๗) 

   อรรถกถากล่าวว่า การเข้าไปน่ังใกล้  หมายถึงการเข้าไปนั่งใกล้เพ่ือสอบถาม
ปัญหา  (สํ.ม.อ.(บาลี)  ๓/๑๘๔/๒๐๘) 



 

๔๖๓ 
 

 

การเขา้ไปนัง่ใกล้สมณะ : การก้าวเดินไปพบสมณะ,การเข้าไปพบนักบวช,  เทวดาสอนให้ศึกษาการ
เข้าไปนั่งใกล้สมณะ ดังท่ีกัสสปเทพบุตรกลา่วไว้ว่า บุคคลพึงศึกษาการเข้าไปน่ังใกล้
สมณะ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๒/๘๗) 

   อรรถกถากล่าวถึงบุคคลท่ีเขา้ไปใกล้สมณะทำให้ได้บรรลุธรรมไว้ว่า บุคคลที่
มนสิการโดยแยบคาย  โดยการแสดง  การถาม  การเสพ  การคบหา การเข้าไปน่ัง
ใกล้กัลยาณมิตร  จึงบรรลุธรรมโดยลำดับ  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๓๓/๓๘๐) 

การเขา้ไปหา : การเข้าไปพบ ดังคำในมหานิทเทสท่ีว่า การมาเฝ้า  การก้าวเดินเข้าเฝ้า  การเข้าไป
เฝ้า การเข้าไปน่ังใกล้ พึงมีแก่ผู้ต้องการด้วยปัญหา   (ดังคำในสังยุตตนิกายว่า การ
เข้าไปหาภิกษุเหล่าน้ัน(สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา  วิมตุติและวิมุตติญาณทัสสนะ 
...เรากล่าวว่า  มีอุปการะมาก เพราะบุคคลได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปานนั้นแล้วย่อม
หลีกออกด้วยการหลีกออก ๒  อย่าง คือ (๑) หลีกออกทางกาย (๒)หลีกออกทางจิต 
เขาหลีกออกไปอยู่อย่างน้ันย่อมระลึก ตรึกถึงธรรม (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๓๔/๕๔๕, สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๘๔/๑๑๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙๒/๕๖๐) 

   อรรถกถากล่าวว่า การเข้าไปหา  หมายถึงการเข้าไปหาพระอริยะด้วยความ
ต้ังใจอย่างน้ีว่า  เราจักถวายทาน  จักถามปัญหา  จักฟังธรรม  หรือจักทำสักการะ  
(สํ.ม.อ.(บาลี)  ๓/๑๘๔/๒๐๘) 

การเขา้สัญญาเวทยิตนิโรธ  : การเข้าถึงการดับสัญญาและเวทนาเป็นสมาบัติ เรียกว่าสัญญาเวทยิต
นิโรธสมาบัติ  เรียกสั้นๆว่า นโิรธสมาบัติ  (ขอ้ ๙ ในอนุปุพพวิหาร)  มีอธิบายเกี่ยวกับ
การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธท่ีภิกษุณีช่ือว่าธัมมทินนากลา่วแก่วิสาขอุบาสกไว้ว่า ภิกษุผู้
เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ มิได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เราจักเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ  เรา
กำลังเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ  หรือเราเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธแล้ว  ท่ีแท ้  จิตที่ท่าน
อบรมไว้ในเบ้ืองต้นอย่างนั้น ย่อมนำเข้าไปในภาวะนั้นได้เอง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๔/
๕๐๔)  

การแข่งคู่ : การจับคู่, การแข่งขัน,  การสนทนา, การปราศรัยถึง  โดยปริยายหมายความว่า เท่า, 
เสมอ, เช่น คู่ฟ้า คู่ดิน  แต่ในมหานิทเทส อธิบายหมายถึงปสูรปริพาชก ไม่สามารถ
เทียบได้กับพระผู้มีพระภาค คือ ไม่สามารถแข่งคู่  คือ จับคู่แข่งขัน  สนทนา ปราศรัย  
ถึงการสนทนากับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้มีปญัญาเครื่องกำจัดได้เลย เพราะปสูร
ปริพาชก เลว ทราม ต่ำทรามน่ารังเกียจ  หยาบช้า ต่ำต้อย ส่วนพระผู้มีพระภาค  
ทรงล้ำเลิศ ประเสริฐ  วิเศษนำหน้า สูงสุด ประเสริฐสุด (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๖๙/๒๑๓) 

การแข่งดี : การมุ่งเอาชนะชิงดีชิงเด่น  โดยไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กัน ดังคำในอังคุตตรนิกายที่
พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ภัททิยะ สารัมภะ (การแข่งดี) เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคล  



 

๔๖๔ 
 

 

ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือเกื้อกูลหรือไม่เก้ือกูล, การแข่งดี แม้คนนอกพระพุทธศาสนาก็ไม่ชอบ
ใจ ดังคำในอุปริปัณณาสก์ว่า แม้พวกวัสสะและพวกภัญญะชาวโอกกลชนบท  ผู้เป็น
อเหตุกวาทะ  เป็นต้น ก็ยังเข้าใจธรรมบรรยายช่ือว่ามหาจัตตารีสกะว่าไม่ควรติเตียน 
ไม่ควรคัดค้าน เพราะกลัวการนินทา การว่าร้ายและการแข่งดี (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๓/
๑๘๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๙๓/๒๘๔) 

   อรรถกถากลา่วว่า การแข่งดี เป็นข้อ ๑ ในอุปกิเลส ๑๖ ซึ่งหมายถึงอกุศล
ธรรมท่ีเข้าไปเบียดเบียนจิต  กล่าวคือ อภิชฌาวิสมโลภะ พยาบาท  โกธะ อุปนาหะ  
มักขะ  ปลาสะ  อิสสา  มัจฉริยะ  มายา  สาเถยยะ  ถมัภะ  สารัมภะ(การแข่งดี)  
มานะ  อติมานะ  มทะ  ปมาทะ  (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๑๒๒/๒๓๒) 

การคดโกง : การประพฤติทุจริต, ความไม่ซื่อตรง ดังคำในอังคุตตรนิกาย อันธสูตร กล่าวถึงบุคคล
ตาเดียวหมกมุ่นกับธรรมและอธรรม แสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูด
เท็จอันเป็นการลักขโมยท้ังสองอย่าง,ในกัณหชาดก กล่าวถึงการคดโกงเกิดแก่บุคคลผู้
มีความโลภ ดังคำที่กัณหฤษีกล่าวแก่ท้าวสกักะไว้ว่า การปล้นฆ่าชาวบ้าน การจ้ีข่มขู่
เอาทรัพย์ การคดโกงและการหลอกลวงย่อมปรากฏมีอยู่ในบุคคลผู้มคีวามโลภ
เพราะฉะน้ันอาตมาจึงไม่ชอบความโลภ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๙/๑๗๙, ขุ.ชา.ทสก.
(ไทย) ๒๗/๑๘/๓๒๔) 

การค้นคว้า : การหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา, การเสาะหาเอามา,แปลจากคำว่าปวิจย ดังใน
อธิบายในทุกขญาณว่า ความรู้ท่ัว ความรู้ชัด การเลือกเฟ้น การคน้คว้า ความ
สอดส่องธรรม  การกำหนดดี  การเข้าไปกำหนด การเข้าไปกำหนดเฉพาะ ความเป็น
บัณฑิต  ความเป็นผู้ฉลาด ความเป็นผู้ละเอียด ความแจ่มแจ้ง ความคิด การพิจารณา
,ในการค้นคว้าจะทำให้มีปัญญามาก หรือปฏิบัติเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญามาก ดังคำว่า 
มากด้วยการวิจัย  มากด้วยการค้นคว้า มากด้วยการพิจารณา มากด้วยการเพ่งพินิจ 
มีการเพ่งพินิจเป็นธรรมดา อยู่ด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งและประพฤติในปัญญา (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๒๙/๑๖๙,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๙๙/๕๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่า มีการค้นคว้ามาก ดังคำว่า ช่ือว่า  ปวิจยพหุโล  เพราะมี
การค้นคว้าสภาวธรรมโดยประการต่างๆ มาก,ในอรรถกถาจริยาปิฎก กล่าวถึง
ความสำเร็จแห่งการค้นคว้า การต้ังม่ัน  การต้ังใจสมาทานบารมีให้สงูขึ้นไปเพราะ
ความเป็นไปแห่งปัจจัยน้ัน ย่อมมีแก่พระมหาบุรุษท้ังหลาย  (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/๖/
๓๐๔,จริยา.อ.(บาลี) ๑/-/๓๓๐) 

การคบ : การเสพ  การส้องเสพ การส้องเสพด้วยดี การคบหา ความภักดี  ความจงรักภักดี 
ความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตาม  เช่น  บุคคลผู้มมีิตรช่ัว  เป็นไฉน  ในข้อน้ัน  



 

๔๖๕ 
 

 

ความเป็นผู้มีมติรช่ัว    เป็นไฉน  บุคคลผูไ้ม่มีศรัทธา ทุศีล  สดับมานอ้ย  มีความ
ตระหนี่    มีปัญญาทราม,  การเสพ การส้องเสพ การส้องเสพด้วยดี  การคบ  การ
คบหา  ความภักดี  ความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่าน้ัน    ความเป็นผู้มีกายและใจโนม้
น้าวไปตามบุคคลเหล่าน้ัน  น้ีเรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรช่ัว  บุคคลผู้ประกอบด้วย
ความเป็นผู้มีมติรช่ัวน้ีช่ือว่า  ผู้มีมิตรช่ัว  (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๖/๑๕๙,อภิ.ปุ.(ไทย) 
๓๖/๗๖/๑๖๔,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๕๐/๑๘๗) 

การคบคนชั่วเป็นมิตร : การเข้าเป็นพวกกันกับคนช่ัว,การคบหากับคนช่ัว จัดเป็นอบายมุขแห่ง
โภคะทั้งหลาย ดังคำในสิงคาลกสูตรว่า การหมกมุ่นในการคบคนช่ัวเป็นมิตร  เป็น
อบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย ,การคบคนช่ัวเป็นมิตรมีโทษ  ๖ กล่าวคือ ผู้ที่คบคนช่ัว
เป็นมิตร ย่อมกลายเป็นนักเลงการพนัน  เป็นนักเลงเจ้าชู เป็นนักเลงเหล้า เป็นคน
หลอกลวง เป็นคนโกง และเป็นโจร (ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๔๗/๒๐๒,ที.ปา. (ไทย)๑๑/
๒๕๒/๒๐๔-๒๐๕) 

การคบค้าสมาคมกัน : การไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกัน ดังคำในสังยุตตนิกายว่า สัตว์ท้ังหลายคบ
ค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกัน คือสัตว์ท้ังหลายผู้ไมมี่ศรัทธา คบค้าสมาคมกับ
สัตว์ท้ังหลายผู้ไม่มีศรัทธา สตัว์ท้ังหลายผู้ไม่มีหิร ิคบค้าสมาคมกับสัตว์ท้ังหลายผู้ไม่มี
หิริ เป็นต้น,ในอัสสัทธสังสันทนสูตรกล่าวไว้อีกว่า แม้ในอดีต...  แม้ในอนาคต ...ภิกษุ
ท้ังหลาย แม้ในปัจจุบันนี้ สตัว์ท้ังหลายคบค้าสมาคมกัน(เช่นนี้) (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๑๐๑/๑๙๑,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๑/๑๙๓),คบหาก็ว่า  

การคบหา  : การคบหาสัตบุรุษ,  การเสพ การส้องเสพ  การส้องเสพด้วยดี    การคบหา   ความ
ภักดี  ความจงรักภักดี  ความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามสัตบุรุษ; ดู  การคบ, 
เช่น  ธรรม ๓ ประการที่มีอุปการะมากคืออะไร  คือ  (๑)   สัปปุริสสังเสวะ  (การคบ
หาสัตบุรุษ)  (๒)  สัทธัมมสัสวนะ (การฟังพระสัทธรรม)  (๓)  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 
(การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๙/๙๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๐/
๙๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๒/๙๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๖/๑๕๙,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๑๗/
๑๗๗)   

การครองเรือน : การทำหน้าท่ีการงานมีกสิกรรมและพานิชกรรมเป็นต้น อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่
การครองเรือน,  ความกังวลอย่างหน่ึงของผู้ออกบวช  เช่น  พึงตัดความกังวลเรื่อง
การครองเรือน  ตัดความกังวลเรื่องบุตรภรรยา ตัดความกังวลเร่ืองญาติ ตัดความ
กังวลเรื่องมิตรอำมาตย์  ตัดความกังวลเรื่องการสะสมทั้งหมด  โกนผมและหนวดแล้ว  
นุ่งห่มผ้ากาสาวะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  เข้าถงึความไม่กังวลแล้วเท่ียวไป 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๕/๑๗๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑/๒๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๐/๑๔๙) 



 

๔๖๖ 
 

 

การครำ่ครวญ : การร้องรํ่ารําพัน,ปริเทวนา,การร้องไห้มีน้ำตานองหน้า ในสุตตนิบาต สัลลสูตร  พระ
ผู้มีพระภาคตรัสแก่อุบาสกคนหนึ่งผู้โศกเศร้าเพราะบุตรตายว่า  ผู้ท่ีเบียดเบียนตนเอง 
ย่อมจะซูบผอม ไมผ่่องใส สตัว์ทั้งหลายผู้ละไปสู่ปรโลกหาคุ้มครองตนอยู่ด้วยการคร่ำ
ครวญนั้นได้ไม ่ ฉะน้ันการคร่ำครวญจึงเป็นสิ่งท่ีไร้ประโยชน์,ในทสรถชาดก พระราม
บัณฑิตประกาศความไม่เที่ยงว่า ผู้ที่เบียดเบียนตนเองย่อมจะซูบผอมไมผ่่องใสเพราะ
การคร่ำครวญน้ัน สัตว์ท้ังหลายผู้ละไปสู่ปรโลกก็คุ้มครองตนไม่ได้ การคร่ำครวญเป็น
สิ่งที่ไร้ประโยชน์,ในอปทาน พระมหาปชาบดีเถรีกล่าวว่า โอ ชีวิตมีความพินาศเป็น
ท่ีสุด การคร่ำครวญได้มีแล้ว ด้วยประการฉะนี้ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๙๑/๖๔๓,ขุ.ชา.
เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๙/๓๖๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๕๒/๔๒๑) 

การคลอด  : การออกลูก, การออกจากครรภ์ หมายถึงภาวะที่มารดาให้ทารกเกิดมา,การท่ีมารดา
เบ่งลูกจากครรภ์ให้ออกมา, ในมหานิทเทส อธิบายถึงการคลอดเป็นทุกข์อย่างหน่ึง 
ดังคำว่า เพราะอันตรายน้ัน ทุกข์จึงติดตามนรชนนั้นไป อธิบายตอนหนึ่งว่า ทุกข์
เน่ืองจากการถือกำเนิดในครรภ์...ทุกข์เน่ืองจากการอยู่ในครรภ์...ทุกข์เนื่องจากการ
คลอดจากครรภ์... ทุกข์ที่สบืเน่ืองมาจากผู้เกิด,ในจูฬนิทเทส กล่าวถึงทุกข์เป็นภัย
ใหญ่ของโลกน้ัน โดยอธิบายความเหมือนกันกับมหานิทเทส,ในอปทาน พระปฏาจารา
กล่าวถึงอดีตของตนเมื่อคราวก่อนบวชตอนหนึ่งว่า มหาเมฆก็เกิดขึ้นในเวลาท่ีหม่อม
ฉันจะคลอด  สามีไปหาเครื่องกำบังแต่ถูกงูกัดตาย ครั้งนั้น    หม่อมฉนัมีทุกข์เพราะ
การคลอด หมดท่ีพ่ึง เป็นคนกำพร้า (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕/๒๒,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๒/๕๑,ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๔๙๔/๔๕๓) 

การคลอดบุตร : การคลอดลูก, ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต กล่าวถึงสิ่งท่ีมาตุคามไม่อ่ิมว่า มาตุคาม
(สตรี)ไม่อ่ิม ไม่ระอาต่อธรรม ๒ ประการจนกระทั่งตาย คือ (๑) การเสพเมถุนธรรม 
(๒) การคลอดบุตร,ในเถรีคาถา กีสาโคตมีเถรีคาถา ยักษิณีกล่าวว่า พระผู้มีพระภาค
เป็นสารถีผู้ทรงฝึกคนที่ควรฝกึ ตรัสว่า  ความเป็นหญิงเป็นทุกข์ เพราะแม้ความเป็น
หญิงมีสามีร่วมกันก็เป็นทุกข ์ หญิงบางพวกคลอดครั้งเดียว  อดกลัน้ความทุกข์ที่
เกิดขึ้นเพราะการคลอดบุตรไม่ไหว จึงเชือดคอตนเองเสียก็มี,ในพุทธวงส์ กล่าวถึง
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐท่ีสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอน เหมอืนสตรีมีครรภ์
แก่ จะต้องมีการคลอดบุตรในครรภ์เป็นแน่ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๒/๙๙,ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๒๑๗/๕๙๐,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๑๔/๕๘๒) 

การคล้อยตาม : ความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน, การมีความเห็นอย่างเดียวกัน,แปลมาจากคำ
ว่า อันวยะ เช่นการคล้อยตามวาทะ,  ในทีฆนิกาย สังคีติสูตร กล่าวถึงญาณ (ความรู้) 
๔ คือ (๑) ธัมมญาณ(ความรู้ในธรรม) (๒) อันวยญาณ(ความรู้ในการคล้อยตาม)(๓) 



 

๔๖๗ 
 

 

ปริยญาณ (ความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อ่ืน) (๔)  สัมมติญาณ (ความรู้ในสมมติ),ใน
อุปริปัณณาสก์ อุทเทสวิภังคสูตร กล่าวถึงบุคคลมีวิญญาณคล้อยตามความแปรผัน
ของรูป ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรม อันเกิดจากการคล้อยตามความแปร
ผันของรูป  ย่อมครอบงำจิตของเขาต้ังอยู่,ในวัจฉโคตตสูตร วัจฉโคตรปริพาชก ทูล
ถามพระพุทธเจ้าว่า ก็การคล้อยตามคำพูดที่ชอบธรรมบางอย่าง ย่อมไม่ถึงฐานะที่น่า
ติเตียนบ้างหรือ  เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ประสงค์จะกล่าวตู่ท่านพระโคดม,ใน
ภัททิยสูตร เจ้าลิจฉวีพระนามว่าภัททิยะทูลถามพระพุทธเจ้าว่า การคล้อยตามวาทะ
อันชอบแก่เหตุไร  ๆ    ย่อมไม่มาถึงฐานะอันควรติเตียนหรือ,ใน อัตถัสสทวารชาดก  
เศรษฐีโพธิสัตว์แก้ปัญหาของบุตรชายถามถึงช่องทางแห่งประโยชน์ว่า บุคคลควร
ปรารถนาลาภอย่างย่ิง คือ(๑) ความไม่มีโรค    (๒) ศีล(๓) การคล้อยตามความรู้ของ
ท่านผู้ฉลาด(๔)การสดับตรับฟัง (๕) การประพฤติสมควรแก่ธรรม(๖)ความที่จิตไม่หด
หู่(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๘๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๐/
๓๘๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๕๘/๒๒๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๓,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๘๔/๓๕) 

การคล้อยตามวาทะ : การเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกัน, การมีความเห็นอย่างเดียวกัน, เช่น ใน
สีลขันธวรรค ท่านโสณทัณฑะลบหลู่ผิวพรรณ ลบหลู่มนตร์  ลบหลู่ชาติกำเนิด  พูด
คล้อยตามวาทะของพระสมณโคดมถ่ายเดียวเท่านั้น ,หรือดังคำในอังคุตตรนิกาย ที่
เจ้าลิจฉวีนามว่าภัททิยะกราบทูลว่า ...การคล้อยตามวาทะอันชอบแก่เหตุไร  ๆ ย่อม
ไม่มาถึงฐานะอันควรติเตียนหรือ แท้จริง  ข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่พระผู้มี
พระภาคเลย (ที.สี.(ไทย)๙/๓๑๕/๑๒๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๓/๒๘๓) 

การคัดค้าน การแสดงอาการไม่เห็นด้วย,การทักท้วงในระหว่าง,ปฏิโกสน,ปฏิพาหน, ในมหาวิภังค์  
กล่าวถึงกัมมปฏิพาหนสิกขาบท ว่าด้วยการคัดค้านกรรมท่ีถูกต้อง,ในธรรมบท
กล่าวถึง ผูมี้ปัญญาทราม อาศัยทิฏฐิช่ัวคัดค้านคำสอนของพระอริยะผู้เป็นพระ
อรหันต์  ผู้ดำรงอยู่โดยธรรม การคัดค้านและทิฏฐิช่ัวน้ัน เกิดขึ้นมาเพ่ือทำลายตนเอง  
(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๙๓/๕๘๔,วิ.ป.(ไทย) ๘/๑๓๕/๙๐, วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๙๕/๓๔๗,ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๑๖๔/๘๓) 

การค้าขาย  : อาชีพของพ่อค้า  เช่น  วาเสฏฐะ    เธอจงรู้อย่างนี้ว่า  ในหมู่มนุษย์    ใครก็ตาม
อาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ   ผู้น้ันเรียกว่า    พ่อค้า    ไม่เรียกว่า    พราหมณ์ ;  
การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร มีเหตุ  ๔  ประการ  คือ  ๑) คนที่ปวารณาจะถวาย
ปัจจัยแก่สมณะหรือพราหมณ์ตามท่ีท่านประสงค์แล้วไมถ่วาย  ชาติต่อไปจะค้าขาย
ขาดทุน  ๒) คนที่ปวารณาจะถวายปัจจัยแก่สมณะหรือพราหมณ์ตามท่ีท่าน



 

๔๖๘ 
 

 

ประสงค์  แต่ไม่ถวายตามที่ท่านประสงค์  ชาติต่อไปจะค้าขายไม่ได้กำไรตามที่
ประสงค์  ๓) คนที่ปวารณาจะถวายปัจจัยแก่สมณะหรือพราหมณ์ตามท่ีท่าน
ประสงค์  และถวายตามท่ีท่านประสงค์  ชาติต่อไปจะค้าขายได้กำไรตามที่
ประสงค์  ๔) คนที่ปวารณาจะถวายปัจจัยแก่สมณะหรือพราหมณ์ตามท่ีท่าน
ประสงค์  แต่ถวายเกินกว่าท่ีท่านประสงค์  ชาติต่อไปจะค้าขายได้กำไรเกินคาด;  
การค้าขายท่ีอุบาสกไม่ควรประกอบมี ๕ ประการ   คือ  ๑)  การค้าขายศัสตราวุธ  
(หมายถึงการให้สร้างอาวุธแล้วขายอาวุธน้ัน   เพราะการค้าขายอาวุธ  เป็นเหตุให้ทำ
ความผิดก่อโทษแก่ผู้อ่ืนได้) ๒)  การค้าขายสัตว์  (หมายถึงการค้าขายมนุษย์  เพราะ
การค้าขายมนุษย์ทำให้มนุษย์หมดอิสรภาพ)  ๓)    การค้าขายเน้ือ  (หมายถึงการ
เลี้ยงสัตว์มีสุกรเป็นต้นไว้ขาย  หรือการขายเนื้อสัตว์  เพราะการค้าขายเน้ือเป็นเหตุ
ให้ต้องฆ่าสัตว์)  ๔)  การค้าขายของมึนเมา  (หมายถึงการให้ปรุงของมึนเมาชนิดใด
ชนิดหน่ึงแล้วขาย  เพราะการค้าขายของมึนเมาเป็นเหตุให้มีการด่ืมแล้วเกิดความ
ประมาท)  ๕)  การค้าขายยาพิษ  (หมายถึงการให้ทำยาพิษแล้วค้าขายยาพิษน้ัน)  
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๗/๕๗๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๔/๕๘๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๙/
๑๒๔, องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕, องฺ.ปญฺจก.อ.  ๓/๑๗๗/๖๘, องฺ.ปญฺจก.ฏีกา  
๓/๑๗๗-๘/๖๖-๘) 

การคาดคะเนความจริง : วิธีการคาดคะเนความจริงของศาสดาผู้เป็นนักตรรกะ นักอภิปรัชญา  เช่น  
ศาสดาบางคนในโลกนี ้    เป็นนักตรรกะ  เป็นนักอภิปรัชญา    ศาสดาน้ันจึงแสดง
ธรรมตามปฏิภาณของตน    ตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริง    ศาสดาผู้
เป็นนักตรรกะ    เป็นนักอภิปรัชญา    ก็ย่อมมีการใช้เหตุผลถูกบ้าง    การใช้เหตุผล
ผิดบ้าง    เป็นอย่างนั้นบ้าง    เป็นอย่างอ่ืนบ้าง; นักตรรกะ  (ตกฺก)ี  คือผู้ท่ีใช้เหตุผล
ตามแนวของตรรกศาสตร์  (Logic)  มี  ๔  จำพวก  คือ  ๑) อนุสสติกะ  อนุมานจาก
ข้อมูลท่ีเป็นประสบการณ์  ๒) ชาติสสระ  อนุมานโดยการระลึกชาติ  ๓) ลาภิตักกิกะ  
อนุมานจากประสบการณ์ภายในของตน  และ ๔) สุทธิตักกิกะ  อนุมานโดยใช้เหตุผล
ล้วน ๆ  ส่วนนักอภิปรัชญา  (วีมํสี)  คือผู้ท่ีใช้เหตุผลโดยการคาดคะเนความจริงเอา
จากการเทียบเคียงจนพอใจถูกใจแล้วยึดถือเป็นทฤษฎี  เช่น  คาดคะเนในเร่ืองที่
เกี่ยวกับปฐมเหตุของโลกและจักรวาล   (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๑/๒๗๒, ที.สี.อ.(บาลี) ๑/
๓๔/๙๘-๙๙) 

การคำนวณ : ๑.  วิชาคำนวณ, วิชานับเลข, การนับจำนวนว่าหน่ึง  หมวดหน่ึง  สอง    หมวดสอง    
สาม    หมวดสาม    สี ่หมวดสี่  ห้า  หมวดห้า  หก หมวดหก    เจ็ดหมวดเจ็ด    
แปด หมวดแปด  เก้า  หมวดเก้า  สิบ หมวดสิบ ถึงจำนวนร้อยหรือเกินจำนวนร้อย  



 

๔๖๙ 
 

 

๒.  ศลิปะที่ใช้เป็นอาชีพอย่างหน่ึงของกุลบุตร  เช่น  กุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วย
การมีศิลปะใด    คือ    ด้วยการนับคะแนน  การคำนวณ    การนับจำนวน    การไถ    
การค้าขาย  การเลี้ยงโค การยิงธนู การรับราชการ    หรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  ;  การคำนวณมี  ๓  อย่าง  คือ  ๑)  การคำนวณด้วยวิธีนับน้ิว  (มุททา)  ๒)  
การคำนวณด้วยวิธีคิดในใจ  (คณนา) และ  ๓)  การคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วย
สายตา  (สังขาน)  (ที.สี.(ไทย)๙/๒๕/๑๐, ที.สี.(ไทย)๙/๒๐๙/๗๑, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๒๙/๒๒๗) 

การคิด : การนึก, การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง,จินตะ,ความดำริ หมายถึงการทําให้ปรากฏเป็น
รูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรอืเป็นเรื่องขึ้นในใจ ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแผ่
เมตตาจิตไปท่ีช้างนาฬาคิรี แล้วตรัสว่า  กญุชรเอ๋ย การคิดเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้า
ท้ังหลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์,เป็นช่ือหนึ่งท่ีทำให้มีปัญญา ในปัญญา ๓ อันได้แก ่
(๑) จินตามยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจากการคิด) (๒) สุตมยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจาก
การฟัง) (๓) ภาวนามยปัญญา  (ปัญญาที่เกิดจากการอบรม),ในปาฏิกวรรค กล่าวถึง
การคิดไว้ในความดำริอันไม่ขุ่นมัว,ในทางอกุศล มุ่งหมายถึงการคิดร้าย, การคิดปอง
ร้ายผู้อ่ืน,การคิดผิดทาง,การคิดเอาเอง,การคิดประทุษร้าย, ในทางกุศล มุ่งหมายถึง
การคิดตรองตามแนวเหตุผล,การคิดถึงกุศล,การคิดถูกวิธี, การคิดถูกทาง, ในโกสัม
พิยสูตร กล่าวถึงภิกษุมีความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ โลกหน้า กช่ื็อว่ามีจิตถูก
ปริยุฏฐานกิเลสครอบงำแล้ว,ในสังยุตตนิกาย จินตีสูตรกลา่วถึงการคิดเรื่องอริยสัจ,ใน
โลกจินตาสูตร กล่าวถึงการคิดเรื่องโลก,ในเถรคาถา พระอังคุลิมาลเถระกล่าวไว้ว่า 
การท่ีเรามาสำนักพระศาสดาเป็นการดีแล้ว มใิช่ไม่ดี  การท่ีเราคิดจะบวชในสำนัก
พระศาสดาน้ีก็มิใช่เป็นการคิดไม่ดี,ในกูฏวาณิชชาดก อำมาตย์โพธิสัตว์ผู้พิพากษา
ทราบว่าพ่อค้าบ้านนอกคิดโกง เมื่อจะแก้เอาชนะคนโกง จึงกล่าวว่า การท่ีท่านคิดฉ้อ
ฉลตอบบุคคลผู้ฉ้อฉลเป็นการคิดที่ดีแล้ว  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๔๒/๑๙๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๙๓/๕๓๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๔,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๘๙/๘๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๙๓/๕๓๓,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๘/๑๓๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๗๘/๕๘๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๑/๖๒๒,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘๘๕/๔๘๕,ขุ.ชา.ทุก.
(ไทย) ๒๗/๑๓๕/๑๐๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๕/๔) 

   อรรถกถาอธิบายการคิดไว้ในคำว่า มนสิการโดยแยบคาย  หมายถึงการคิดถูก
วิธี(อุปายมนสิการ)และการคดิถูกทาง(ปถมนสิการ)  (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๘๘/๒๕๔) 

การคุ้มครอง : การรักษาป้องกัน, การป้องกันรักษา, การระวังรักษา, การปกป้องรักษา เช่นการ
คุ้มครองพ่อค้า,สังวร เช่นอินทรียสังวร, ในปาฏิกวรรค ลกัขณสูตร กล่าวว่า มหาบุรุษ



 

๔๗๐ 
 

 

เคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน  ๆ นำความสุขมาใหแ้ก่คนหมู่มาก บรรเทาภัยคือความ
หวาดกลัวและความหวาดสะดุ้ง ขวนขวายในการคุ้มครองรักษาป้องกัน,ในสังยุตต
นิกาย ทุติยอัปปมาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลว่า มหาบพิตร 
เมื่อพระองค์ไม่ประมาท อาศัยความไม่ประมาทอยู่ แมพ้ระองค์เองก็จักเป็นผู้ได้รับ
การคุ้มครอง รักษาแล้ว,ในธรรมบท และขทิรวนิยเรวตเถรคาถา พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
เมืองชายแดนได้รับการคุ้มครองท้ังภายในและภายนอกฉันใด เธอท้ังหลายจง
คุ้มครองตนให้ได้ฉันน้ัน,ในปิลินทวัจฉเถราปทาน พระปิลินทวัจฉเถระกล่าวถึง
อานิสงส์ของการถวายภาชนะน้ำมัน อานิสงส์ของการถวายไม้เท้าคนแก่ และอานิสงส์
ของการถวายคนโทน้ำและผอบว่า ตนเองได้รับการคุ้มครองโดยการอารักขาทั้งปวง
,ในอปทาน พระวักกลิเถระกล่าวถึงตนเองได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธเจ้า ดังคำ
ว่า ข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองโดยไม่ต้องเฝ้ารักษาจึงพ้นจากความป่วยไข้ทุกอย่าง    
อยู่อย่างสุขสำราญ  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๕/๑๖๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๕,ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๓๑๕/๑๓๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๒๒/๕๙๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๕๐/๖๐๐,ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๓/๖๐๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๐/๒๔๔) 

   อรรถกถาทีฆนิกาย อธิบายถึงการคุ้มครองไว้ในคำว่า อินทรยิสังวร ว่าหมายถึง
การปิดกั้น การคุ้มครอง  สำรวมระวังทวารทั้ง  ๖  (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๕/๓๕๑) 

การคู้เข้า : การงอเข้ามา ดังคำในสังยุตตนิกายว่า เมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่ การคู้เข้าและการเหยียด
ออกก็ปรากฏ, การงอเข้า เช่น คู้เข่า ก็ว่า, ตรงกันข้ามกับ เหยียด  ดังคำในกถาวัตถุที่
พระสกวาทีถามว่า เมื่อข้อพับท่ีเป็นอดีตมีอยู่  การคู้เข้าและเหยียดออกย่อมปรากฏ
ใช่ไหม,ในอุปรปิัณณาสก์ อังคุตตรนิกาย และอภิธรรมปิฎกกล่าวถึงการคู้เข้าว่า
จัดเป็นกำหนดในการทำความรู้สึกตัว ดังคำว่า  ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้า การ
เหยียดออก,เป็นกิริยาอาการสำรวมของภิกษุในพระพุทธศาสนา ทำให้คนผู้พบเห็น
เกิดความเลื่อมใส ดังคำในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ว่า ภิกษุรูปหน่ึง ครองอันตรวาสก    
ถือบาตรและจีวรไปบิณฑบาตที่กีฏาคิรีชนบท    มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู 
การเหลยีวดู การคู้เข้า การเหยียดออก ท่ีน่าเลื่อมใส  สายตา มองทอดลง    สมบูรณ์
ด้วยอิริยาบถ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๓๒/๔๖๐, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/๒๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๒๓๖/๒๓๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐๕/๑๖๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๒๓/๓๙๒,อภิ.ปุ.
(ไทย) ๓๖/๑๕๙/๑๙๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๙๓/๒๐๗)  

การเคลื่อนไหวกาย : การท่ีกายไม่อยู่น่ิง, การไม่คงที่ของกาย,ตรงกันข้ามกับภาวะจิตเป็นสมาธิต้ัง
มั่น, ในวจีเภทกถา กล่าวถึงคนที่เข้าฌานจะไม่มีการเคลื่อนไหวกาย ดังคำในกถาวัตถุ
ท่ีพระสกวาทีถามว่า การเคลื่อนไหวกายของผู้เข้าฌานไม่มีใช่ไหม,พระพุทธองค์ทรง



 

๔๗๑ 
 

 

ไม่มีการเคล่ือนไหวกายตลอด ๗ คืน ๗ วัน ดังพระดำรัสในมลูปัณณาสก์ท่ีตรัสไว้ว่า  
เราไม่เคลื่อนไหวกาย  ไม่พูดสามารถเสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอด ๗  คืน ๗ วัน 
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๘๐/๑๘๕,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๒๖/๒๙๒) 

การเคาะกังสดาล : การตีระฆังวงเดือน เช่น แว่วสําเนียงเสียงระฆังกังสดาล ดังคำในอปทานที่พระ
ตีณิกณิการปุปผิยเถระกล่าวถงึอดีตชาติของตนสมัยท่ีเกิดเป็นวิทยาธรตอนหน่ึงไว้ว่า 
ในวิมานนั้นข้าพเจ้ารื่นรมย์ด้วยการฟ้อน การขับร้อง การเคาะกังสดาล  และการ
ประโคม เป็นผู้หมกมุ่นในกาม บันเทิงอยู่ด้วยความยินดีในการเล่น ,แมพ้ระอุตตรเถ
ระก็กล่าวไว้ทำนองเดียวกัน (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๖/๑๘๖,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๗๐/๓๔๕) 

การเคีย้ว : การบดให้แหลกด้วยฟัน(ขายิตะ) ดังคำในสีลขันธวรรคท่ีกล่าวถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้
ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป  การถอยกลบั ...การฉัน  การด่ืม  การเคี้ยว  การลิ้ม 
(ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๔/๗๓),ในมัชฌิมนิกาย อังคุตตรนิกายกล่าวไว้ว่าจัดอยู่ในหมวด
สัมปชัญญะ แห่งกายานุปัสสนาที่สอนให้ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการฉัน  การด่ืม การ
เคี้ยว การล้ิม,ในวิภังค์กลา่วถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้มีสติสมัปชัญญะในการฉัน  
การด่ืม    การเค้ียว การลิ้ม (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๐๙/๑๐๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/๒๓,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๙,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๒๓/๓๙๓) 

   อรรถกถากล่าวว่า การใช้ฟันเคี้ยวกินของขบเคี้ยวท่ีทำด้วยแป้งเป็นต้น(ที.สี.อ.
(บาลี)๑/๒๑๔/๑๘๐) 

การเคีย้วไม้ชำระฟัน : การใช้ฟันบดไม้ชำระฟัน,การเคี้ยวไม้ชำระฟันมีอานิสงส์ ๕ นี ้คือ(๑) ตาสว่าง 
(๒) ปากไม่มีกลิ่นเหม็น (๓) ประสาทลิ้นรับรสอาหารได้ดี  (๔) น้ำดีและเสมหะไม่หุ้ม
ห่ออาหาร (๕) ชอบฉันอาหาร(เจริญอาหาร) (วิ.จู.(ไทย)๗/๒๘๒/๖๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๒๐๘/๓๕๑)  

การใคร่ครวญ : การตรึกตรอง, การพิจารณา, การคิดทบทวน,การค้นคิด ดังพระดำรัสท่ีตรัสแก่อุบาลี
สาวกนิครนถ์ว่า ท่านจงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเถิด การใคร่ครวญกอ่นแล้วจึงทำ 
เป็นความดีสำหรับคนที่มีช่ือเสียงเช่นท่าน, การใคร่ครวญ เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาที่
ช่ือว่าอัญญาตาวินทรีย์   ดังคำในธัมมสังคณีว่า ความค้นคิด การใคร่ครวญ  ปัญญา
เหมือนแผ่นดิน ปัญญาเคร่ืองทำลายกิเลส ... สัมมาทิฏฐิ  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อัน
เป็นองค์มรรค นับเน่ืองในมรรคที่เกิดขึ้น  ในสมัยนั้น  น้ีช่ือว่าอัญญาตาวินทรีย์ที่
เกิดขึ้นในสมัยนั้น  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๗/๖๓,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๕๕๖/๑๖๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนว่า ท่านควรใคร่ครวญกอ่นแล้ว
จึงทำเถิด เพราะอุบาลีคหบดีเป็นผู้มี ช่ือเสยีงและเลื่อมใสพวกนิครนถ์มาช้านาน  ถ้า
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รีบแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  คนจะครหาได้ว่า พบนิครนถ์ก็ถึงนิครนถ์เป็นสรณะ  
พบพระก็ถึงพระเป็นที่พ่ึง  (ม.ม.อ.(บาลี)  ๒/๖๗/๖๗) 

การใคร่ครวญธรรม  : การไตร่ตรองธรรม (ธมฺมนสินฺติ),  การพิจารณาธรรม,  การเพ่งพินิจพิจารณา
เห็นธรรมโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง  เป็นทุกข ์ และเป็นอนัตตา   

  คำว่า  “ธมฺมนิสนฺติ”  เป็นช่ือของวิปัสสนา  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๑/๓๓๔,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๗/๔๐๑, ที.ปา.อ.(บาลี)๓๓๑/๒๓๙, องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี)๓/๒๐/๑๖๕,  
องฺ.สตฺตก.ฏีกา  ๓/๒๐/๑๙๒) 

การฆ่า : การทําให้ตาย,ปาณาติบาต  เช่น การฆ่าคน การฆ่าสัตว์ ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีมหาโจร
บางคน มีบริวารเป็นร้อยหรือเป็นพันห้อมล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคาม    นิคมและ
ราชธานี ทำการฆ่าเอง, ในปาฏิกวรรค ลักขณสูตร กล่าวว่า ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละ
มิจฉาอาชีวะแล้ว  ดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ คือ เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง 
... การฆ่า ...เพราะตถาคตได้ทำ สั่งสม  พอกพูน ทำให้กรรมน้ันไพบูลย์แล้ว  
หลังจากตายแล้ว  ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติ ครอบงำเทพเหล่าอ่ืนในเทวโลก ด้วย
ฐานะ ๑๐ มีอายุทิพย์เป็นต้นจุติจากเทวโลกน้ันแล้ว มาสูค่วามเป็นอย่างน้ี ได้ลักษณะ
มหาบุรุษ  ๒ คือ (๑)  มีพระทนต์เรียบเสมอกัน  (๒)  มพีระเขี้ยวแก้วขาวงาม ,ในสัง
ยุตตนิกายกล่าวถึงผู้มีเกิดมาแล้วย่อมประสบ ดังท่ีจาลาภิกษุณีกล่าวว่า ความตาย
ย่อมมีแก่ผูท้ี่เกดิมาแล้ว ผู้ท่ีเกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์คอืการจองจำ การฆ่า ความ
เศร้าหมอง,ในฆัตวาสูตร พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการฆ่าบาปอกุศล ดังคำว่า พระ
อริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๙๕/๑๘๐,ที.ปา. (ไทย)
๑๑/๒๔๐/๑๙๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๗/๒๒๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๖๗/๓๙๑)  

การฆ่าปัจจัยแห่งเมถุน : การฆ่าปัจจัยแห่งเมถุนด้วยอริยมรรค(เสตุฆาต)  เช่น  “กายนี้เกิดขึ้นเพราะ
เมถุนและการฆ่าปัจจัยแห่งเมถุนด้วยอริยมรรค  พระผูม้พีระภาคตรัสไว้แล้ว” เป็นคำ
สอนที่พระอานนท์แสดงแก่ภิกษุณีรูปหน่ึงท่ีมีจิตปฏิพัทธ์ท่านแล้วแสร้งป่วยเพ่ือให้
ท่านเข้าไปเย่ียม กิริยาของนางเป็นการทอดสะพาน(เสตุ) เป็นปัจจัยแหง่เมถุน  พระ
อานนท์จึงแสดงธรรมเพ่ือให้นางฆ่า(ฆาต)ปัจจัยแห่งเมถุนน้ัน   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๕๙/๒๒๐) 

การฆ่าพระอรหันต์ : การทำให้พระอรหันต์ตาย,อรหันตฆาต,  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๔๖/๕๙๑),ในอัง
คุตตรนิกาย กล่าวถึงบุคคลผู้กระทำอนันตริยกรรม แม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลง
สู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลายได้(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๘๖/๖๑๑)  

    อรรถกถากล่าวว่า การฆ่าพระอรหันต์จัดเป็นกรรมเครื่องปิดกั้น,  คำว่า กรรม
เป็นเคร่ืองกั้น  ในที่นี้หมายถงึอนันตริยกรรม  ๕  คือ (๑)มาตุฆาต (ฆ่ามารดา) (๒) 
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ปิตุฆาต (ฆ่าบิดา)  (๓)  อรหันตฆาต(ฆ่าพระอรหันต์)  (๔)  โลหิตุปบาท(ทำร้าย
พระพุทธเจ้าจนถึงให้พระโลหิตห้อขึ้นไป) (๕)  สังฆเภท  (ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน)  
(อง.ฉกฺก.อ.(บาลี)  ๓/๘๖/๑๕๕)  

การฆ่ามารดา : การทำให้มารดาตาย,มาตุมาต, จัดเป็นข้อ ๑ ในอนันตริยกรรม  ๕ คือ (๑) มาตุฆาต
(ฆ่ามารดา)(๒) ปิตุฆาต (ฆ่าบิดา) (๓) อรหันตฆาต(ฆ่าพระอรหันต์)(๔)โลหิตุปบาท(มี
จิตประทุษร้ายทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อด้วยจิตคิดร้าย) (๕) สังฆ
เภท (ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน)  (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๔๑/๕๙๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๔๖/
๕๙๑) 

การฆ่าสัตว์ : การทำสัตว์ให้ตาย(ปาณาติปาต),การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ดังคำในวินัยปิฎก 
มหาวรรคว่า พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิการฆ่าสัตว์ ทรงสรรเสริญการงดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์มิใช่หรอื, ในมลูปัณณาสก์กล่าวถึงการฆ่าสัตว์เป็นอกุศล ,ในกถาวัตถุกล่าว
อธิบายว่า การฆ่าสัตว์ท่ีบุคคลเสพ  เจรญิ ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดใน
นรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ในภูมิแห่งเปรต  วิบากแห่งปาณาติบาตอย่างเบาที่สุด    
ย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุสั้นแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์, (วิ.ม.(ไทย)๕/๒๕๕/๒๓๐, ม.มู.
(ไทย)๑๒/๘๙/๘๒, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๙๐๓/๙๓๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า องค์แห่งการฆ่าสัตว์ มี ๕ คือ (๑) สัตว์มีชีวิต (๒) รู้ว่าสัตว์
มีชีวิต (๓) จิตที่จะฆ่า (๔) มีความพยายาม (ลงมือทำ) (๕) สัตว์ตายด้วยความ
พยายามน้ัน (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๘/๖๘) 

การงด : การหยุดหรือการเว้น (วิรติ) คือ การไม่กระทําหรือไม่ดําเนินการตามปกติ, จัดเป็น
สัมมาวาจา ท่ีเป็นอริยะ ดังคำว่า การงด การเว้น การเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุงดเว้น
จากวจีทุจริต ๔ ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึก  มีจิตหาอาสวะมิได้  เพียบพร้อมด้วย
อริยมรรคเจรญิอริยมรรคอยู่    น้ีเป็นสมัมาวาจาอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุต
ตระ เป็นองค์แห่งมรรค  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๘/๑๗๘) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  การงดมักมาคู่กับคำอ่ืนๆ เช่นเมถุนวิรัติ(การงดเว้นจาก
การเสพเมถุน) (ที. สี.อ.(บาลี) ๑/๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒),การงด จัดเป็นศีล ดังคำว่า ศีล
เป็น วิรติเจตสิก มีการเกิดดับตามกระแสจิต  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)  ๕๙๐/๒๕๓),การ
งด, การเว้น,เจตนาที่งดจากความช่ัว ท่ีเรียกว่าวิรัติ มี ๓ อย่าง คือ (๑) สัมปัตตวิรัติ 
งดสิ่งท่ีประจวบเข้า (๒) สมาทานวิรัติ (งดด้วยการสมาทาน (๓) สมุทเฉทวิรัติ  (งด
โดยเด็ดขาด) 

การงดเว้น : การเว้นด้วยการงด คือ หยุดไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ,วิรัติ เช่น การงด
เว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท,การงดเว้น
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จากเมถุนธรรม,การงดเว้นจากบาป, ในมหาวรรค วัสสปูนายิกขันธกะ พระผู้มีพระ
ภาคทรงตำหนิการกล่าวเท็จ ทรงสรรเสริญการงดเว้นจากการกล่าวเท็จ,ในปริวาร 
จัดเป็นข้อ ๓ ในวินีตวัตถุ ๕ อันได้แก่ (๑)การเว้นไกล (๒) การเว้นขาด (๓) การงด
เว้น (๔) เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากกองอาบัติ ๕ (๕) ความไม่ประกอบ การไม่ทำ การไม่
แกล้งต้อง  การไม่ละเมิดเวลา  การกำจัดด้วยอริยมรรคช่ือเสตุ,ในคำอธิบายวินีตวัตถุ 
๗ ก็เป็นข้อ ๓ เช่นกัน,ในอาฏานาฏิยสูตร ท้าวเวสวัณมหาราชกล่าวว่า พวกยักษ์ไม่งด
เว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น  การท่ีพระผู้มพีระภาคทรงแสดงธรรมเพ่ือการงดเว้นน้ัน
จึงไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีชอบใจของยักษ์เหล่านั้น,ในสังยุตตนิกาย เวฬุทวาเรยยสูตร 
กล่าวถึงพระอริยสาวกเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เองด้วย ชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้น
จากการฆ่าสัตว์ด้วย กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วย,ในขุททกปาฐะ 
กล่าวถึงการงดเว้นจากบาปเป็นมงคลข้อท่ี ๑๙ ในมงคล๓๘,ในสุตตนิบาต ธัมมิกสูตร 
กล่าวถึงสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่ควรประพฤติการด่ืมน้ำเมา ควรยินดีชอบใจธรรมคือ
การงดเว้นการด่ืมน้ำเมา  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๐๖/๓๒๓,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๗๑/๓๖๒,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๘๐/๓๘๖,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๗๑/๓๖๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๖/๒๒๐,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๒,ขุ.ขุ.(ไทย) ๑๙/๘/๗,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๐//๕๙๓) 

การงาน : สิ่งหรือกิจกรรมท่ีทํา เช่น การตักน้ำ ดังคำในอปทานทีพ่ระอุทกทายิกาเถรีเมื่อจะ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน    จึงกล่าวว่า  หม่อมฉันเป็นหญิงหาบน้ำขายอยู่
ในกรุงพันธุมดี เลี้ยงชีพอยู่ด้วยการหาบน้ำขายเลี้ยงดูเด็ก  ๆ    ด้วยการงานนั้น,หรือ
ดังคำในวินัยปิฎก จูฬวรรคที่พระเจ้ามหานามะตรัสเรื่องการทำนาให้เจ้าอนุรุทธะฟัง  
เจ้าอนุรุทธศากยะทูลถามว่า   การงานไม่มีที่จบสิ้น ท่ีสุดของการทำงานไม่ปรากฏ  
การงานจะสิ้นไปเม่ือไร,ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงการงานท่ีพึงทำด้วยกำลังท้ังหมด    
บุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้,   การงานทำให้เกิดประโยชน์ 
ดังคำในสิงคาลกสูตรว่า ประโยชน์ท้ังหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวท่ีละท้ิงการงาน โดย
อ้างว่า  เวลานี้หนาวเกินไปเวลาน้ีร้อนเกินไป เวลานี้เย็นเกินไป  เป็นต้น, การงาน
ของพระอรหันต์คือการบำเพ็ญเพียรทางจิต ดังคำในปัพพัชชาสูตรตอนหน่ึงว่า อาตม
ภาพเห็นโทษในกามทั้งหลาย  เห็นการออกบวชว่าเป็นทางเกษม จะจาริกไปเพื่อ
บำเพ็ญเพียร  ใจของอาตมภาพ ยินดีในการบำเพ็ญเพียร  (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๓๐/๑๖๘,
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๕, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๔๙/๗๙,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕/๖๑, ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๔๒๗/๕๙๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๑๖/๓๘๓) 

การงานที่จะตอ้งช่วยกันทำ : งานทั้งหลายท้ังงานสูงและงานต่ำ, ข้อ ๕ ในนาถกรณธรรม๑๐  ดังคำ
ในปาฏิกวรรคและอังคุตตรนิกายว่า ภิกษุเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้อง



 

๔๗๕ 
 

 

ช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย    ประกอบด้วยปัญญา
เป็นเคร่ือง พิจารณาอันเป็นอุบายในการงานท่ีจะต้องช่วยกันทำนั้น    สามารถทำได้
สามารถจัดได้ ,เป็นคุณสมบัติข้อ ๑ ของผู้เป็นมหาบุรุษ ดังคำในอังคุตตรนิกาย จตุกก
นิบาตว่า บุคคล เป็นคนขยัน    ไม่เกียจคร้านในการงานท่ีจะต้องช่วยกันทำของ
คฤหัสถ์ (ที.ปา. (ไทย)๑๑/๓๔๕/๓๑๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑๓๕/๕๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๑๗/๓๒) 

   อรรถกถากล่าวไว้ว่า งานสูง  หมายถึงงานย้อมจีวร  หรืองานโบกทาพระเจดีย์  
ตลอดถึงงานที่จะต้องช่วยกันทำที่โรงอุโบสถ  เรือนพระเจดีย์  เรือนต้นโพธ์ิเป็นต้น  
งานต่ำ  หมายถึงงานเล็กน้อย  มีล้างเท้า  และนวดเท้าเป็นต้น  (องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/
๑๗/๓๒๒)  

การงานที่ประเสริฐสุด : งาน, สิ่งหรือเรื่องที่ทําแล้วถึงความดับกิเลส บรรลุพระนิพพาน, ปฏิปทาที่
นำไปสู่พระนิพพาน  ดังท่ีพระโรหิณีเถรีกลา่วแก่บิดาไว้ว่า สมณะทั้งหลายชอบทำการ
งาน ไม่เกียจคร้าน  ทำแต่การงานที่ประเสริฐสุด    จึงละราคะโทสะได้ (ขุ.เถรี.(ไทย)
๒๖/๒๗๕/๖๐๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  การงานท่ีประเสริฐสุด หมายถงึการกระทำงานอัน
ประเสริฐ สูงสดุ ซึ่งนำมาเพ่ือพระนิพพานอย่างเดียว (ขุ.เถรี.(ไทย)๑/๒๗๕/๒๗๗) 

การงานที่พึงทำด้วยกำลัง : งาน, สิ่งหรือเรื่องที่ทํา บรรดามีในโลกน้ี (พลกรณียะ),ภาระหน้าท่ีท่ีใช้
เรี่ยวแรงกระทำ  ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย การงานท่ีพึงทำด้วยกำลังท้ังหมด บุคคลต้อง
อาศัยแผ่นดิน ดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้ (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๔๙/๗๘) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การงานที่พึงทำด้วยกำลัง หมายถึงการงานมีการว่ิง  การ
กระโดด  การก้มและการหว่านเป็นตัน พึงทำด้วยกําลังขาและกําลงัแขน (สํ.ม.อ.
(บาลี)๓/๑๔๙/๑๙๙),  

การงานปกปิด : สิ่งหรือเรื่องที่ทําเป็นเรื่องลับ เป็นลกัษณะการประพฤติของผู้ท่ีไม่ใช่สมณะแต่
ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ ดังคำในสังยุตตนิกายกล่าวถึงการงานปกปิดว่าจัดเป็นความ
เน่าในของภิกษุผู้ทุศลี, ในอังคุตตรนิกายว่า ภิกษุบางรูปเป็นคนทุศีล มธีรรมเลวทราม 
ไม่สะอาด มีความประพฤติที่น่ารังเกียจ    มีการงานปกปิด  ไม่ใช่สมณะ แต่ปฏิญาณ
ว่าเป็นสมณะ , มีในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาตอธิบายว่า ผู้มีการงานปกปิดไว้  พึงหวัง
ได้คติอย่าง ๑ใน  ๒ อย่าง คือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๑/
๒๔๔, องฺ.ทุก.๒๑/๒๗/๗๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๓/๓๕๙) 



 

๔๗๖ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า การงานที่ปกปิดไว้  หมายถึงบาปกรรม  แท้จริง  ขึ้นช่ือ
ว่าบาป  บุคคลจะทำอย่างปกปิดหรือไม่ปกปิด ก็ตาม  กช่ื็อว่าบาปกรรมท่ีปกปิดไว้  
(องฺ.ทุก.อ.(บาลี)  ๒/๒๗/๒๙) 

การเงี่ยโสต : การเอียงหู, การตะแคงหูฟัง ดังคำในมัชฌิมปัณณาสก์ว่า ถ้าศรัทธาไม่มี การเข้าไปหา  
การน่ังใกล้ การเง่ียโสตลงสดับ  .... และการอุทิศกายและใจก็ไม่มี , การเง่ียโสตลงมี
อุปการะมากแก่การฟังธรรม  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๓/๒๑๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๓๔/๕๔๕) 

การจงกรม : การเดินไปมาโดยมีสติกำกับอย่างพระเดินเจริญกัมมัฏฐาน เรียกว่า เดินจงกรม ดังคำ
ในมัชฌิมนิกาย และสังยุตตนิกายว่า พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยน้ี ชำระจิตให้
บริสุทธ์ิจากธรรมที่เป็นเคร่ืองขัดขวาง  ด้วยการจงกรม ด้วยการนั่งตลอดวัน , การ
จงกรมเป็นอิริยาบถอย่างหนึ่งของการปฏิบัติธรรม ดังคำในอปทานที่ศษิย์ของพระสา
รีบุตรเถระให้เวลาผ่านไปด้วยการนั่งขัดสมาธิ การยืน  และการจงกรม ตลอดคืน,ใน
อังคุตตรนิกาย กล่าวถึงอานิสงส์การเดินจงกรมว่ามี ๕ อย่าง คือ (๑) อดทนต่อการ
เดินทางไกล (๒) อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร (๓) มีอาพาธน้อย (๔) อาหารท่ีกิน    ด่ืม    
เคี้ยว    ลิม้แล้วย่อยได้ง่าย  (๕) สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมต้ังอยู่ได้นาน  (ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๗๕/๘๐,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๙/๑๘๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑, ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๘๒/๓๒) 

การจบคาถา : การสิ้นสุดแห่งคาถา, หมายถึงการสิ้นสุดคราวหน่ึง ๆในแต่ละคาถา, ในจูฬนิทเทส 
อชิตมาณวปัญหานิทเทส กลา่วถึงเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่อชิตมาณพ โดย
ตรัสคาถาว่า ภิกษุไม่พึงปรารถนาย่ิงในกามทั้งหลาย  พึงเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัว  ฉลาดใน
ธรรมท้ังปวงมีสติดำรงอยู่ ดังนี้ พร้อมกับการจบคาถา ธรรมจักษุไร้ธุลี ปราศจาก
มลทินว่า สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งน้ันท้ังหมดล้วนมีความดับไปเป็น
ธรรมดา ได้เกิดขึ้นแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์หลายพัน,ในจูฬนิทเทส กล่าวถึงการจบ
คาถาเช่นน้ีไว้ ๑๖ ครั้ง เพราะพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมโปรดมาณพของพราหมณ์
พาวรี จำนวน ๑๖ มีอชิตมาณพเป็นต้น (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘/๗๒) 

การจรดกีบ :  การเอาปลายกีบจรดแผ่นดิน, การเดินด้วยปลายกีบ, การฝึกม้าให้เดินเบา ๆ ไม่ให้
ข้าศึกได้ยินเสียงฝีเท้า  เป็นวิธีการฝึกม้าอย่างหน่ึงในวิธีฝึกม้า  ๑๐  อย่าง  ได้แก่  ๑)  
การเหยาะย่าง  ๒)   การว่ิงเป็นวงกลม  ๓)   การจรดกีบ  ๔)  การว่ิง  ๕)   การใช้
เสียงร้องให้เป็นประโยชน์  ๖)  คุณสมบัติได้เป็นราชนิยม  ๗)   ความเป็นวงศ์พญาม้า  
๘)   ความว่องไวชั้นเย่ียม  ๙)  การเป็นม้าช้ันเย่ียม  ๑๐)  การเป็นมา้ท่ีควรแก่การ
ชมเชยอย่างย่ิง   (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๗/๑๖๓) 



 

๔๗๗ 
 

 

การจ้องมอง : การเพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะ ในท่ีหมายถึงหญิงจ้องมองชาย  เช่น
ในกุณาลชาดก  นกดุเหว่ากุณาละ กล่าวถึงลักษณะมายาหญิงไว้ว่า พวกหล่อน
ประเล้าประโลมชาย ด้วยการเดินบ้าง ด้วยการจ้องมองบ้าง ด้วยการหัวเราะบ้าง 
ด้วยการนุ่งห่มไม่เรียบร้อยบ้างและด้วยการกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานบ้าง(ขุ.ชา.อสีติ.
(ไทย) ๒๘/๓๓๓/๑๕๒) 

การจัดรองเทา้ : การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ, การวางระเบียบของรองเท้า, การเรียงรองเท้า
ตามลําดับ, การจัดรองเท้าเป็นศีล ดังคำว่า  การจัดน้ำล้างเท้าให้เป็นศีล การจัด
รองเท้าให้เป็นศีล  ในท่ีนี้มุ่งอธิบายถึงกายวิญญัติของภิกษุ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๐๑/
๖๕๕) 

   อรรถกถาอธิบายว่า กายวิญญัติและวจีวิญญัติเป็นศีล,ในอรรถกถาอังคุตตร
นิกายอธิบายว่า กายวิญญัติ  (ความเคลื่อนไหวร่างกายให้รู้ความหมาย  เช่นสั่นศีรษะ  
โบกมือ  ขยิบตา  ดีดน้ิว)   (องฺ.จตุกฺก.อ.  ๒/๑๗๑/๓๙๒,อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๖๐๑/
๒๕๔) 

การจัดอาสนะ : การตกแต่งอาสนะทําให้เรียบ, การวางอาสนะอย่างเป็นระเบียบ, การจัดอาสนะ
จัดเป็นศีล ดังคำว่า  การจัดอาสนะให้เป็นศีล  การจัดทีน่อนให้เป็นศีล  (อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๖๐๑/๖๕๕) 

   อรรถกถาอธิบายว่า เพราะการจัดอาสนะเป็นการเคลื่อนไหวทางกายอย่าง
หนึ่ง ท่ีเรียกว่ากายวิญญัติ ซึ่งจัดเป็นศีล (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๖๐๑/๒๕๔) 

การจับต้อง : อาการท่ีใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหน่ึงตลอดจนกําไว้ยึดไว้, หมายถึงกริิยาเพียงแต่ลูบ
คลำ, ในภิกขนีุวิภังค์ ในกายสังสัคคสิกขาบท  ปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๑ กล่าวถึงการ
ยินดีการจับต้องท่ีบริเวณเหนือเข่าขึ้นไปของชาย ดังพระบัญญัติว่า ภิกษุณีใดกำหนัด
ยินดีการจับต้อง การลูบคลำ การจับ  การต้องหรือการบีบของชายผู้กำหนัดบริเวณ
ใต้รากขวัญลงมาเหนือเข่าขึ้นไป แม้ภิกษุณีน้ีเป็นปาราชิก (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๕๖/
๑, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๕๗-๖๕๘/๕-๖,วิ.ป.(ไทย) ๘/๑๙๔/๑๙๐) 

การจำแนก : การแจก, การแบ่ง, การแยกออก, ดังคำในอังคุตตรนิกายและอิติวุตตกะว่า การ
จำแนก ๒ อย่าง คือ (๑) การจำแนกอามิส (๒) การจำแนกธรรม บรรดาการจำแนก 
๒ อย่างนี้ การจำแนกธรรมเป็นเลิศ,การจำแนกย่อมปรากฏเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติ
ขึ้น ดังคำในสังยุตตนิกายว่า เมื่อใด ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก เมื่อน้ัน ความสว่างไสวเจิด
จ้าก็ปรากฏ เวลาน้ันไม่มีความมืดมนอนธการ    การบอก  ...การจำแนก  การทำให้
ง่ายซ่ึงอริยสัจ  ๔ ก็ย่อมม ี  (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๘/๖๑๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๔๘/
๑๒๒,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๙๘/๔๗๓) 



 

๔๗๘ 
 

 

   ในฎีกากล่าวไว้ว่า คำว่า จำแนก หมายถึงการจำแนกประเด็นท่ีเปิดแล้ว 
หมายถึงหัวข้อที่กล่าไว้ข้างต้นท่ีได้ต้ังไว้ (องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี)  ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

การจำแนกทาน : การแจกทาน, การแบ่งทาน, การแยกทานออก ดังคำในอังคุตตรนิกาย ว่า  แม้
พวกเทวดาก็กล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่า   สตรีหรือบุรุษในบ้านหรอืในตำบลโน้น    
ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ...ควรแก่การขอ ยินดีในการให้ทานและการจำแนกทาน    
อยู่ครองเรือน ,จัดเป็นส่วนหน่ึงของจาคสัมปทา ,ในอิติวุตตกะ ทานสูตร กล่าวถึงผล
ของการให้ทานไว้ว่า  ถา้สัตว์ท้ังหลายพึงรู้ผลแห่งทานเจตนาและการจำแนกทาน
เหมือนอย่างที่เรารู้ สัตว์เหล่าน้ันไม่ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่บริโภค,คนที่จำแนกทาน
ย่อมไปสู่สุคติ ดังคำในชาดกว่า คนผู้หวังสุคติเหล่านี้ บางพวกดำรงอยู่ในธรรมคือ 
ความสำรวมและการจำแนกทาน,ในอปทานกล่าวถึงผู้ถวายต่ังจะยินดีในการจำแนก
ทาน (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๐/๓๐๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๑,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๒๖/
๓๗๐,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๐๘/๑๑๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗๔/๖๐๓)  

การจำพรรษา :  การอยู่ประจําท่ีวัด ๓ เดือนในฤดูฝน (ใช้แก่พระสงฆ์) ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ที่
กล่าวถึง  พวกภิกษุณีอยู่จำพรรษาในเมืองราชคฤห์น่ันแหละตลอดฤดูฝน  หรือดังคำ
ในอุปริปัณณาสก์ว่า ข้อท่ีท่านพักกุละไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้าน 
ตลอดเวลา  ๘๐ พรรษาน้ี   ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่า  เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคย
ปรากฏ    ของท่านพักกุละ ,ในวินัยปิฎก วัสสูปนายิกขนัธกะ กล่าวถึง พระสมณะ
เช้ือสายศากยบุตรเหล่าน้ี เที่ยวจาริกไปทั้งฤดูหนาว  ฤดูร้อน และฤดูฝน  ย่ำติณชาติ
อันเขียวสด เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตซึ่งมีอินทรีย์เดียว เหยียบสัตว์เล็ก ๆจำนวนมากให้ถึง
ความวอดวายไป ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุท้ังหลายเข้าจำพรรษา , ใน
อังคุตตรนิกาย กล่าวถึงการจำพรรษามี ๒ อย่าง ดังคำในวัสสูปนายิกสูตรว่า การจำ
พรรษา มี ๒  อย่างคือ (๑) การเข้าพรรษาต้น  (๒) การเข้าพรรษาหลัง (วิ.ภิกขุนี.
(ไทย) ๓/๙๗๓/๒๓๖,วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๘๔/๒๙๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๑/๒๔๕,องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๑๐/๖๔) 

การจุติ  : การเคลื่อนไปจากชีวิต อัตภาพ  ภพ, ความตาย;  ไวพจน์ของความตาย คือ การจุติ  
การเคลื่อนจากหมู่สัตว์นั้น  ๆ    ของเหลา่สัตว์น้ัน  ๆ    ความทำลาย    ความ
หายไป    มัจจุ    ความตาย    กาลกิริยา    การทำลายขันธ์  การทอดทิ้งซากศพไว ้   
การตัดขาดชีวิตินทรีย์;  การจุติมักมาคู่กับคำว่า การอุบัติหรือการบังเกิด  เช่น  ด้วย
อาศัยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์  เราเห็นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้อยู่
เป็นทุกข์เพราะบุญน้อย  หลงัจากตายแล้วไปบังเกิดในอบาย ทุคติ  วินิบาต  นรกก็มี  
ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์กม็ี    เรารู้การมา  การไป  การจุติและการบังเกิดของคน



 

๔๗๙ 
 

 

เหล่าน้ันตามความเป็นจริงอย่างน้ี  (ที.สี.(ไทย)๙/๓๘๓/๑๖๑, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๑/
๑๕๐, ขุ.พุทธ.(ไทย)๓๓/๑๐๖/๕๘๑) 

การเจรจา : การพูด, การพูดจากัน, การพูดจากันเป็นทางการ,สังโวหาร  เช่นปิยวาจา (การเจรจา
ถ้อยคำท่ีน่ารัก), ในมหาวิภังค์ เรื่องการเปิดเผยความท้อแท้ แต่ไม่เป็นการบอกคืน
สิกขา กล่าวถึงภิกษุบอกให้ผูอ่ื้นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงการหัวเราะ  การเจรจา การเล่น
ในครั้งก่อน,ในสังยุตตนิกาย สัตตชฏิลสูตร กล่าวถึงความสะอาดจะพึงรู้ได้ด้วยการ
เจรจา  ความสะอาดน้ันจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนาน ไม่ใช่ด้วยกาลเล็กน้อย ผู้ใส่ใจจึงจะรู้
ได้  ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ ผู้มีปญัญาจึงจะรู้ได้,ในอังคุตตรนกาย มิจฉาวาจาสูตร กล่าวถึง
ภิกษุณีผู้มีการเจรจาผิด ซ่ึงเป็นธรรมข้อ ๑ ในธรรม ๕ อันส่งผลให้ไปดำรงอยู่ในนรก 
เหมือนถูกนำไปฝังไว้,ถ้ามีการเจรจาชอบ ซึ่งเป็นธรรมข้อ ๑ ในธรรม ๕ อันส่งผลให้
ไปดำรงอยู่ในสวรรค์    เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้,ในบางคร้ังมาคู่กับ
ปราศรัย หมายถึงการเจรจาปราศรัย แปลมาจากสมุลลาปนะ ดังคำว่า สมุลลาปนสัง
สัคคะ(การคลกุคลีด้วยการเจรจา),ในปรันตปชาดก กล่าวถึงปุโรหิตคิดถึงภรรยาจึงบ่น
เพ้อว่า หางตาท่ีหยาดเย้ิมซึ่งเจ้าหล่อนชำเลืองมา การย้ิมและการเจรจาจักกระทำให้
ข้าพเจ้าผอมเหลือง,ในอกิตติชาดก พระโพธิสตัว์ กราบทูลพระราชาว่า ขอให้อาตมา
ไม่พึงพบเห็นคนพาล  ... ไม่พึงทำการเจรจาปราศรัยและไม่พึงพอใจการเจรจา
ปราศรัยกับคนพาลเลย,ในมหานิทเทส กล่าวถงึการเจรจาสบายของสหายผู้ใจดี
,ในธัมมสังคณ ี กล่าวว่าเป็นส่วนหน่ึงของวจีวิญญัติ ดังคำว่า  การพูด    การเปล่ง
วาจา การเจรจา การกล่าว  การป่าวร้อง ...ช่ือว่าเป็นวจีวิญญัติ  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๔๗/๓๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๒/๑๔๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๙/๑๙๘,ขุ.ชา.สตฺตก.
(ไทย) ๒๗/๑๕๗/๒๘๓,ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๙๐/๔๑๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๒๓/
๔๐๙,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๓๖/๓๐๓) 

   มีอธิบายว่า การเจรจา แปลจากบาลีว่า  “สํโวหาเรน” ซึง่มีความหมายหลาย
นัยดังน้ี คือ  (๑)  หมายถึงพาณิชกรรม(การค้าขาย) (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๒๐/ ๖๔๘)  
(๒) หมายถึงเจตนา  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๐๖)  หมายถึงบัญญัติ  (อภิ.สงฺ.  
(ไทย)  ๓๔/๑๓๑๓/๓๓๐)  หมายถึงการเจรจา (สํ.ส.  (ไทย)  ๑๕/๒๕/๒๙)  ในที่นี้
หมายถึงการเจรจา  (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๕๒/๓๕๖,  สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๑๒๒/๑๔๓) 

   อรรถกถาอธิบายถึงการเจรจาว่าหมายถึงสังโวหาร ดังคำว่า สังโวหาร  มี  ๔  
ความหมายคือ การงาน  เจตนา  บัญญัติ  และการเจรจา ในท่ีน้ีหมายถึงการเจรจา  
(สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๑๒๒/๑๔๒,ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๗๘/๒๗๙) 



 

๔๘๐ 
 

 

การเจรญิ : 1. การเติบโต, การงอกงาม, การทําให้งอกงาม, เช่น พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสรญิ
การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน , ความมากข้ึน ดังคำในมูลปัณณาสก์ท่ีพระเถรีช่ือธัมมทิน
นากล่าวแก่วิสาขอุบาสกว่า สัมมัปปธาน    ๔ เป็นเคร่ืองอุดหนุนสมาธิ  การเสพ  
การเจริญ การทำให้มากซึ่งธรรมเหล่าน้ันน่ันแล เป็นการเจริญสมาธิ,  หรือดังพระ
ดำรัสในมัชฌิมปัณณาสก์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนราหุลสามเณรว่า เธอจงเจริญเมตตา
ภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่  จักละพยาบาทได้ (วิ.มหา.(ไทย)๑/
๑๖๒/๑๓๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๐/๑๓๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๓) ;  

 2.สาธยาย, สวด, (ในงานมงคล) เช่น เจริญพระพุทธมนต์ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

การเจรญิโพชฌงค์  : การอบรมโพชฌงค์, การเสพ  การทำให้มาก การทำติดต่อในโพชฌงค์, คำว่า 
การเจริญ (ภาวนา)  มีความหมายเช่นกับคำว่า  อาเสวนา - การเสพ   พหุลีกรรม-
การทำให้มาก  สาตัจจกิริยา-การทำติดต่อ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๔/๓๗๙)  

การเจรญิมรรค : 1.  การเจริญมรรคมีองค์  ๘  2.  พรหมจรรย์อย่างหน่ึง  3.  การเจริญมรรค
(มรรคภาวนา)   ๔; การเจริญมรรคมีองค ์  ๘ ได้แก ่ ๑)  สัมมาทิฏฐ ิ  ๒)  สัมมา
สังกัปปะ  ๓)  สัมมาวาจา  ๔)  สมัมากัมมันตะ  ๕) สัมมาอาชีวะ  ๖)  สมัมาวายามะ  
๗)  สัมมาสติ  ๘)  สมัมาสมาธิ,  พรหมจรรย์อย่างหน่ึงในพรหมจรรย์  ๒  ได้แก่  ๑) 
การเจริญมรรค (มรรคพรหมจรรย์)  ๒)  การบรรพชา,  การเจรญิมรรค(มรรค
ภาวนา) ๔   ได้แก่  ๑)  โสดาปัตติมรรค  ๒) สกทาคามมิรรค  ๓)  อนาคามิมรรค 
และ  ๔)  อรหตัตมรรค  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๗/๑๘๖, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๗๖/๖๓๐) 

การเจรญิเมตตา  : การปฏิบัติ  การเจริญ การทำให้มากซึ่งเมตตา, การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ, การ
เจริญเมตตาพรหมวิหาร   

  การเจริญเมตตาเป็นธรรมที่เหมาะแก่บุคคลโทสจริต  เช่น  พระผู้มีพระภาคทรง
ทราบว่า  “บุคคลน้ีมีราคจริต บุคคลนี้มีโทสจริต    บุคคลน้ีมีโมหจริต    บุคคลน้ีมี
วิตกจริต  บุคคลน้ีมีสทัธาจริต    บุคคลน้ีมีญาณจริต”    พระผู้มีพระภาคย่อมตรัส
อสุภกถาแก่บุคคลราคจริต    ตรัสการเจริญเมตตาแก่บุคคลโทสจริต    ย่อมทรง
แนะนำบุคคลโมหจริตใหด้ำรงอยู่ในการเล่าเรียน...; การเจริญเมตตาจิต(เมตตาเจโต
วิมุตติ)  เป็นธรรมท่ีมผีลมากกว่าทาน  เช่น  บุคคลใดพึงให้ทานประมาณ    ๑๐๐    
หม้อใหญ่ในเวลาเช้าบุคคลใดพึงให้ทานประมาณ    ๑๐๐    หม้อใหญใ่นเวลาเท่ียง    
บุคคลใดพึงใหท้านประมาณ    ๑๐๐    หม้อใหญใ่นเวลาเย็น    บุคคลใดพึงเจริญ
เมตตาจิตในเวลาเช้าอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโค    บุคคลใดพึงเจริญ
เมตตาจิตในเวลาเที่ยงอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโค    หรือบุคคลใดพึงเจริญ
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เมตตาจิตในเวลาเย็นอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโค    การเจรญิเมตตาจิตนี้มี
ผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้ว    ๓    ครั้งในวันหน่ึงน้ัน;  อานิสงสข์องการเจริญ
เมตตา(เมตตาเจโตวิมุตติ) มี  ๘ ประการ ได้แก่  ๑)  หลบัเป็นสุข  ๒)   ต่ืนเป็นสุข  
๓)  ไม่ฝันร้าย  ๔) เป็นท่ีรักของมนุษย์ทั้งหลาย  ๕)   เป็นท่ีรักของอมนุษย์ท้ังหลาย  
๖)   เทวดาทั้งหลายรักษา    ๗)  ไฟ    ยาพิษ    หรอืศัสตรากล้ำกรายไม่ได้  ๘)  
เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษ ย่อมเข้าถึงพรหมโลก;  บุญกิริยาวัตถุทีมี่อุปธิเป็นเหตุ
ท้ังหมดไม่ถึงเสี้ยวท่ี    ๑๖    แห่งเมตตาเจโตวิมุตติ; การเจริญเมตตาจิต (เมตตา
พรหมวิหาร) มีผลให้ไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลก  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๒๖/
๓๑๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑/๑๙๔, ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๒/๓๖๖, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๕๖/๔๓๐,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘๕/๓๐๔)   

การเจรญิวิโมกข์  : การปฏิบัติ   การเจริญ  การทำให้มากซึ่งปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน    จตุตถ
ฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ    
เนวสัญญานาสญัญายตนสมาบัติ    โสดาปัตติมรรค    สกทาคามิมรรค  
อนาคามิมรรค   และอรหัตตมรรค;  วิโมกข์  ๓  ได้แก ่  ๑)  อนิมิตตวิโมกข์  การ
หลุดพ้นของบุคคลผูม้นสิการโดยความไม่เที่ยงจนพ้นจากนิมิต  ๒)  อัปปณิหิตวิโมกข์  
การหลุดพ้นของบุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์จนพ้นจากปณิธิ  (ความต้ังม่ัน)  
๓)  สุญญตวิโมกข์  การหลดุพ้นของบุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นอนัตตาจนพ้นจาก
อภินิเวส  (ความยึดมั่น) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๔/๓๗๘, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๘/
๓๘๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๙/๓๘๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๐/๓๙๑) 

การเจรญิสติปฏัฐาน : การปฏิบัติ    การเจริญ    การทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน 
  การเจริญสติปฏัฐาน  ๔  ได้แก่  ๑)  การพิจารณาเห็นกายในกาย  มีความเพียร    

มีสัมปชัญญะ    มีสติ  กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  ๒)  การพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนา...  ๓)  การพิจารณาเห็นจิตในจิต...  ๔)  การพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรม... ; อีกนัยหน่ึง  การเจริญสติปัฏฐาน  ๔ (แบบวิภังค์หรือจำแนกรายละเอียด)  
ได้แก่  ๑)  พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับใน
กาย  พิจารณาเห็นท้ังธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกาย   มีความเพียร    
มีสัมปชัญญะ    มสีติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้    ๒)  พิจารณาเห็นธรรม
เป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลาย... ๓)  พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิต... ๔)  
พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมท้ังหลาย... สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๐๕/๒๖๒, สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๔๐๖/๒๖๓) 
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การเจรญิอินทรีย์อันยอดเย่ียม : การที่จิตกำหนดอารมณ์ท่ีผา่นมาทางอินทรีย์ ๖ มีตาเป็นต้นรู้ปัจจ
ยาการอาศัยกันและกันเกิดขึน้ แล้วจึงเกิดอุเบกขา ดังคำในอุปริปัณณาสก์ท่ีตรัสแก่
พระอานนท์ว่า  เราแสดงการเจริญอินทรย์ีอันยอดเย่ียมในอริยวินัยไว้แล้วแสดงพระ
เสขะผู้กำลังปฏิบัติไว้แล้ว ,อธิบายสรุปได้ว่า ภิกษุเห็นรูปทางตาเป็นต้นแล้วจึงเกิด
ความชอบใจ  เกิดความไมช่อบใจ และเกิดทัง้ความชอบใจและความไม่ชอบใจ  ภิกษุ
น้ันรู้ชัดอย่างน้ีแล้ว ความชอบใจเป็นต้นน้ันถูกปัจจัยปรุงแต่ง  เป็นของหยาบ อาศัย
กันและกันเกิดขึ้น  ยังมีส่ิงท่ีละเอียด  ประณีต คือ อุเบกขา’ ความชอบใจ ความไม่
ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้น ท่ีเกดิขึ้นแล้วแก่ภิกษุน้ันจึงดับไป  
อุเบกขา ย่อมดำรงมั่น เปรียบเหมือนบุรุษมีตาดีกระพริบตา แม้ฉันใด ความชอบ
ใจความไม่ชอบใจ  ความชอบใจและความไม่ชอบใจ อันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูป
หนึ่งฉันนั้น  ย่อมดับไปอย่างเร็วพลัน โดยไม่ยากอย่างน้ี  อุเบกขาย่อมดำรงมั่น    นี้
เรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรปูท่ีพึงรู้แจ้งทางตาอันยอดเย่ียมในอริยวินัย (ม.อุ.(ไทย)
๑๔/ ๔๕๔/๕๐๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๖๓/๕๑๐)  

การเจาะ การทําให้เป็นช่องเป็นรูจนสิ่งท่ีหุ้มห่อแตกออก ในมหาวิภังค์ วิชชา ๓  เรื่องปุพเพนิ
วาสานุสติญาณ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาคร้ังท่ี 
๑ของเราเหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่,เรื่องจุตูปปาตญาณ กล่าวถึง
การเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาคร้ังท่ี ๒ ของเราเหมือนการเจาะออกจาก
กระเปาะไข่ของลูกไก่ และเร่ืองอาสวักขยญาณ กล่าวถึงการเจาะกระเปาะไข่คือ
อวิชชาออกมาคร้ังท่ี ๓  ของเราเหมือนการเจาะออกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่, ในอัง
คุตตรนิกาย เวรัญชสูตร ก็อธิบายไว้เช่นกัน,ในกันทคลกชาดก  กล่าวถึงนกหัวขวาน
กันทคลกะตกลงที่พ้ืนดินแล้ว  กล่าวกับนกหัวขวานขทิรวนิยโพธิสัตว์ว่ากระหม่อม
ของข้าพเจ้าแตกเพราะการเจาะต้นไม้น้ีเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๒/
๖,๑๓/๗,๑๔/๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๓,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑๙/๙๖) 

การฉลอง : การทําบุญหรอืการบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพ่ือแสดงความปีติยินดี, จัดงาน
เอิกเกริกเพ่ือแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่นฉลองกุฎี ฉลองวิหาร,ฉลองแท่น
สำหรับบูชา,ฉลองสถูป,  ในภิกขุนีวิภังค์ กล่าวถึงอุบาสกคนหนึ่งให้สร้างวิหารอุทิศ
(ถวาย)สงฆ์    ในการฉลองวิหาร  อุบาสกน้ันประสงคจ์ะถวายอกาลจีวรแก่สงฆ์ท้ัง
สองฝ่าย,ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถงึพระราชาจะสร้างพระสถูปบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุและทำการฉลอง,ในอปทาน กล่าวถึงการฉลองต้นมหาโพธ์ิของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๙๒๕/๒๐๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๓๖/๑๗๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๑๙๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑/๓๐๘) 
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การฉัน : การกิน ใช้สำหรับภิกษุสามเณร หมายถึงรับประทานอาหาร ดังคำในมหาวิภังค์ว่า 
ภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามการฉันคณโภชนะ จึงไม่
รับนิมนต์,ในทฆีนิกาย จูฬศลี กล่าวไว้ว่า ภิกษุ...เว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาล,ใน
มูลปัณณาสก์  กกจูปมสูตร กลาวถึงการฉันอาหารมื้อเดียว จะรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย    
มีความลำบากกายน้อย   มคีวามเบากาย  มีกำลัง  และอยู่อย่างผาสุก ในอภิธรรม
ปิฎกกล่าวไว้ว่า ให้ภิกษทุำความรู้สึกตัวในการฉัน การด่ืมการเคี้ยว การลิ้ม (วิ.มหา.
(ไทย)๒/๒๑๖/๓๗๕, ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๖,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๐๘/๓๘๕)    

   อรรถกถาอธิบายว่า ฉันอาหารมื้อเดียว  หมายถึงการฉันอาหารในเวลาเช้า  
คือต้ังแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงวัน  แม้ภิกษุ ฉันอาหาร  ๑๐ ครั้ง  ในช่วง
เวลาน้ีก็ประสงค์ว่า  ฉันอาหารมื้อเดียว  (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๒๒๕/๓) 

การชกมวย : การชกกันด้วยหมัดและเข่าเป็นต้น, หมายถึงการชกมวยบนเวที หมายถึงการที่ท้ัง ๒ 
ฝ่ายใช้อาวุธเช่นหมัดเป็นต้นต่อสู้กันบนเวที, ในพรหมชาลสูตร มัชฌิมศลีกล่าวว่าเป็น
การละเล่นอย่างหน่ึง ดังคำว่า การรำกระบ่ีกระบอง การชกมวย  มวยปล้ำ  ซึ่งเป็นสิ่ง
ท่ีพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล, ในมหานิท
เทส เรื่องผู้มตีาลอกแลก กล่าวถึงการชกมวยเป็นการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล
สำหรับภิกษุ,จะทำให้ภิกษุเป็นผู้สอดส่ายจักษุ มีตาลอกแลก อธิบายว่า มีตาลอกแลก 
หมายถึงผู้ประกอบด้วยความเป็นคนมีตาลอกแลกด้วยคิดว่า รูปที่ยังไม่เคยดูเราควรดู 
รูปท่ีเราเคยดูแล้ว ควรผ่านไปเลย จึงเป็นผูข้วนขวายการเท่ียวนาน   (ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๓/๖,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๗/๖๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๗/๔๓๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/
๖๐๕,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๔๙/๔๗๓) 

การชนะ : การทําให้อีกฝา่ยหน่ึงพ่ายแพ้ เช่นในทุติยสังคามสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ผู้ชนะ
ย่อมได้รับการชนะตอบ,ในธรรมบท พระพุทธเจ้าตรัสว่า  การชนะตนของบุคคลผู้ฝึก
ตนดีแล้ว  ประพฤติสำรวมเป็นนิตย์นั่นแล ประเสริฐกว่าการชนะผู้อ่ืน,ในเถรคาถา 
กล่าวถึงขุชชโสภิตภิกษุ ได้รับความสุขด้วยอาการเหล่าน้ีคือ ด้วยการรบดี การบูชาดี 
การชนะสงคราม,ในกุททาลชาดก กุททาลบัณฑิตกล่าวว่า ความชนะใดที่บุคคลชนะ
แล้วไม่กลับแพ้อีก ความชนะน้ันเป็นการชนะท่ีดี (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๙,ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๖๒,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๓๖/๓๗๖,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๐/๒๙) 

  อรรถกถาธรรมบทอธิบายถึงความชนะว่าชนะตน  หมายถึงชนะกิเลสมีโลภะเป็น
ต้น(ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๔/๙๕) 

การชักเข้าหาอาบัติเดิม  : การชักภิกษุผู้อยู่ปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม(มูลายปฏิกัสสนา),  การลงโทษ
ตามโทษเดิมแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสซ้ำ ขณะกำลังอยู่ปริวาส  เช่น พระอุทายี



 

๔๘๔ 
 

 

ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัวช่ือ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ(การจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน)  
ขณะกำลังอยู่ปริวาส    ท่านต้องอาบัติเดิม(สญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ)ซ้ำอีกครั้ง  ในกรณี
น้ี ทรงอนุญาตให้มีการชักเข้าหาอาบัติเดิม;  ภิกษุผู้ได้รับการชักเข้าหาอาบัติเดิม  
ห้ามยินดีการท่ีปกตัตตภิกษุ(ภิกษุปกติ)กราบไหว้  ลุกรับ  ประนมมอื  ทำสามีจิกรรม    
นำอาสนะมาให้ นำที่นอนมาให้ ต้ังน้ำล้างเท้า    ต้ังต่ังรองเท้า ต้ังกระเบื้องเช็ดเท้า 
การรับบาตรและจีวร  การถูหลังให้ในคราวอาบน้ำ  และมีวัตรปฏิบัติเป็นการเฉพาะ
อีก  ๗๙  ข้อ เช่น  ๑)  ไม่พึงให้อุปสมบท  ๒)  ไม่พึงให้นิสัย  ๓)  ไม่พึงใช้สามเณร
อุปัฏฐาก  ๔)   ไม่พึงรับแต่งต้ังเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี  ๕)  แม้ได้รับแต่งต้ังแล้วก็ไม่พึง
สั่งสอนภิกษุณี ...,  การชักเข้าหาอาบัติเดิมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบ้ืองต้น    มญีัตติ
เป็นท่ามกลาง    มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด  มีประโยชน์แก่นิคคหะ (วิ.จู.(ไทย)๖/๘๖/
๑๑๖, วิ.จู.(ไทย)๖/๑๑๐/๒๐๕,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๒/๔๙๖,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๓/๔๙๘) 

การช่ัง,ชัง่ : การทําให้รู้นํ้าหนักโดยใช้เครื่องช่ังหรือตราชูเป็นต้น เช่นบุคคลช่ังสิ่งของ,ในมหาวิภังค์
กล่าวถึง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง ,ในมหานิทเทส อธิบายถึงการช่ังไว้ ดังคำว่า ปิงคิย
พราหมณ์ ได้พบพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้ไม่หว่ันไหว ... มีพระคุณชั่งไม่ได้,ในจูฬศีล 
กล่าวถึงพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๕๔/
๘๐,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๐/๕, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๒๑/๑๒๙, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐๕/๓๖๐) 

  อรรถกถาจูฬนิทเทสอธิบายถึงมีพระคุณช่ังไม่ได้  คือปราศจากการช่ัง ใคร ๆ  ไม่
สามารถช่ังได้  (ขุ.จู.อ.(บาลี) ๑๐๕/๘๕) 

การช้ีแจง : การพูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน,การเปิดเผย เช่นในปริวาร กลา่วถึงสูตรเพ่ือ
ประโยชน์แก่การเทียบเคียง  ข้ออุปมาเพ่ือประโยชน์แก่การช้ีแจงเนื้อความเพ่ือ
ประโยชน์ที่จะให้เขาเข้าใจ,อุปาลิปัญจกะกล่าวถึงภิกษุอำพรางความเห็นด้วยกรรม
ด้วยอุทเทสด้วยการช้ีแจง,ในอาวาสิกวรรค พระพุทธเจ้าตรัสถึงการช้ีแจงพระวินัยที่
ไม่ชอบธรรมมี ๕  อย่าง คือ(๑)  กำหนดอธรรมว่าเป็นธรรม (๒)กำหนดธรรมว่าเป็น
อธรรม (๓) กำหนดส่ิงท่ีมิใช่วินัยว่าเป็นวินัย (๔) กำหนดวินัยว่าเป็นส่ิงที่มิใช่วินัย (๕) 
บัญญัติสิ่งท่ีไมไ่ด้ทรงบัญญัติ ถอนข้อท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ,ในอุปาลิวาทสูตร 
กล่าวถึงอุปาลิคหบดีปรารถนาจะฟังปฏิภาณการช้ีแจงปัญหาอันวิจิตรน้ีของพระผู้มี
พระภาค  จึงได้แสร้งทำเป็นเหมือนอยู่ต่างฝ่ายกับพระผู้มีพระภาค (วิ.ป.(ไทย) ๘/
๓๖๖/๕๕๑,วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๕๙/๖๕๗,วิ.ป.(ไทย)๘/๔๖๒/๖๖๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๖/
๖๓) 



 

๔๘๕ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่าการช้ีแจงหมายถึงการเปิดเผย ดังคำว่า การช้ีแจงแสดง
เน้ือความตามที่ต้ังอุทเทสไว้  โดยการวกกลับมาอธิบายซ้ำอีก   (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/
๓๗๑/๒๒๓) 

การเชิดชู : การยกย่อง, การชมเชย ในมหานิทเทสกล่าวการเชิดชูว่ามี ๒ อย่าง คือ (๑)การเชิดชู
ด้วยอำนาจตัณหา (๒)การเชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐิ ,อธิบายว่า เพราะเป็นผู้ละการเชิดชู
ด้วยอำนาจตัณหา  สลัดทิง้การเชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว สัตบุรุษก็ไม่เที่ยวเชิดชู
ตัณหาหรือทิฏฐิไว้  (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙/๘๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๙/๑๑๘) 

การเชื้อเชิญ : การเชิญด้วยความสุภาพ, การเชิญด้วยความอ่อนน้อม,นิมันตนา เช่นในพรหมนิมัน
ตนิกสูตร กล่าวถึงพระสูตรว่าด้วยการเช้ือเชิญของพรหม,ในโฆฏมุขสตูร โฆฏมุข
พราหมณ์กล่าวแก่ท่านพระอุเทนว่า ข้าพเจ้ารอการเช้ือเชิญของท่านอุเทนอยู่จึงยังไม่
น่ัง เพราะคนเช่นข้าพเจ้าไม่มีใครเช้ือเชิญกอ่นแล้ว จะพึงสำคัญการนั่งบนอาสนะที่
ควรนั่งก็ดูกระไรอยู่,ในปฐมอุรุเวลสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย การท่ีเรา
ทราบการเช้ือเชิญของพรหมและสักการะ เคารพ อาศัยธรรมที่เราตรัสรูแ้ล้วน่ันแลอยู่ 
เป็นการสมควรแก่เรา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐/๑๕๓๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๒/๕๑๖,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑/๓๔) 

การใช้ขอช้าง :  การใช้เหล็กที่งอ ๆ สับหรือเฉาะที่กระพอง(ใช้สำหรับช้าง), ดังคำท่ีโพธิราชกุมาร
ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในศิลปะ คือ การทรงช้าง  การใช้
ขอช้าง (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๓/๔๑๖) 

การใชค้วามคิดอย่างถูกวิธี : การพิจารณาโดยชอบ (สัมมามนสิการ), การพิจารณาโดยอุบายวิธี (อุปา
ยมนสิการ) เช่น  พิจารณาว่าไม่เที่ยงในสิ่งท่ีไม่เที่ยง;  การใช้ความคิดอย่างถูกวิธี เป็น
อุบายวิธีท่ีสมณพราหมณ์นอกพระพุทธศาสนาปฏิบัติอยู่  เป็นเหตุให้ได้ทิพพจักษุ  
เป็นเหตุให้บรรลุเจโตสมาธิ(สมาธิแห่งจิตคือสมาธิในรูปาวจรจตุตถฌาน) และสามารถ
ระลึกถึงชาติก่อนได้  (ที.ส.ี(ไทย)๙/๓๑/๑๒, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๒/๓๐,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๖/๑๑๖) 

การใชล้าภต่อลาภ  : การแลกลาภด้วยลาภ   การหา  การแสวงหาลาภด้วยลาภ    ภาวะแห่งการ
แลกลาภด้วยลาภ  เช่น  ภิกษุเห็นแก่ลาภสักการะและความสรรเสริญ   มีความ
ปรารถนาลามก   ถูกความอยากครอบงำนำอามิสท่ีตนได้จากเรือนน้ีไปที่เรือนโน้น  
หรือนำอามิสท่ีตนได้ในท่ีโน้นมาในที่น้ี   การใฝ่หา   เสาะหา   แสวงหาอามิสด้วย
อามิสเห็นปานน้ี ช่ือว่า  การใช้ลาภต่อลาภ  ;  เป็นมิจฉาอาชีวะอย่างหน่ึง  เช่น  
มิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไร  คือการพูดหลอกลวง การเลียบเคียง การหว่านล้อม    การ
พูดและเล็ม การใช้ลาภต่อลาภ นี้เป็นมิจฉาอาชีวะ  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๐/๑๘๐) 
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การใชส้อย  : วิธีการละอาสวะด้วยการใช้สอย  มี  ๔  วิธี ได้แก่  ๑)  การพิจารณาโดยแยบคาย
แล้วใช้สอยจีวรเพียงเพ่ือป้องกันความหนาว    ความร้อน    เหลือบ    ยุง    ลมแดด 
และสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพ่ือปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอาย  ๒)  
การพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพ่ือเล่น    ไมใ่ช่เพ่ือความมัวเมา    
ไม่ใช่เพ่ือประดับ    ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง  แต่เพียงเพ่ือกายน้ีดำรงอยู่ได้ เพ่ือให้ชีวิตินทรีย์
เป็นไป  เพ่ือบำบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์    ด้วยคิดเห็นว่า โดยอุบายนี้ 
เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียได้  และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความดำรงอยู่แห่งชีวิต  
ความไม่มีโทษ    และการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เรา แล้วจึงบริโภคอาหาร  ๓)  การ
พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพ่ือป้องกันความหนาวความร้อน  
เหลือบ ยุง ลม แดด  และสัมผัสแห่งสัตว์เลือ้ยคลาน เพียงเพ่ือบรรเทาอันตรายท่ีเกิด
จากฤดู    และเพ่ือความยินดีในการหลีกเรน้  ๔)  การพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้
สอยคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร    เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่าง  ๆ    ที่
เกิดขึ้นแล้ว    และเพ่ือไม่มีความเบียดเบียนเป็นท่ีสุด ซ่ึงเม่ือไม่ใช้สอย    อาสวะและ
ความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น    ก็จะพึงเกิดขึ้น  เมื่อใช้สอยอยู่    อาสวะและ
ความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นจะไม่ม ี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒) 

การใช้อาวุธ : การเอาอาวุธมาทําให้เกิดประโยชน์ เช่นใช้อาวุธ เป็นต้นว่า ในสงคราม นกัรบย่อมใช้
หอกแทง ใช้ดาบฟัน ใช้มีดแทง ใช้ปืนยิงใส่ศัตรู ดังคำทีค่ณกโมคคัลลานะพราหมณ์
กราบทูลว่า แม้นักรบเหล่าน้ีก็มีการศึกษาโดยลำดับ    มกีารกระทำโดยลำดับ มีการ
ปฏิบัติโดยลำดับ ย่อมปรากฏในเรื่องการใช้อาวุธ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๔/๗๘) 

การซ้ือ : การใช้เงินแลกของ แปลมาจากคำว่า กยะ  หมายถึงการเอาเงินตราแลกกับสิ่งของ 
ดังท่ีภิกษุท้ังหลายกล่าวว่า ไฉนท่านพระอุปนันทศากยบุตรจึงทำการซื้อขายกับ
ปริพาชกเล่า,ใน กยวิกกยสิกขาบท กล่าวถงึภิกษุใดทำการซ้ือขายมีประการต่าง  ๆ  
ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ , ในจูฬศลีกล่าวไว้ว่า ภิกษุเว้นขาดจากการซ้ือขาย
,ในกยวิกกยสตูรกล่าวไว้ว่า ภิกษุเว้นขาดจากการซื้อขาย,อธิบายว่า ภิกษุเม่ือทำความ
ล่อลวง    หรือปรารถนากำไร  แลกเปล่ียนบาตร จีวรหรือบริขารอ่ืนอย่างใดอย่าง
หนึ่งกับสหธรรมิก ๑ จำพวก ภิกษุชื่อว่าดำรงชีวิตในการซื้อขาย (วิ.มหา.(ไทย)๒/
๕๙๓-๕๙๔/๑๑๘, ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/๑๔,สํ.ม.(ไทย)
๑๙๑๑๕๒/๖๕๐,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๖๔/๔๖๑) 

การซ้ือขาย  : 1.  การท่ีภิกษุพูดเป็นเชิงบังคับว่าท่านจงให้ของสิ่งน้ีด้วยของน้ี นำของสิ่งน้ีมาด้วย
ของนี้  แลกเปลี่ยนของสิ่งน้ีด้วยของนี้ จ่ายของสิ่งน้ีด้วยของนี้   เป็นต้น    แล้วให้
สิ่งของของตนตกไปอยู่ในมือของคนอ่ืน และสิ่งของของคนอื่นตกมาอยู่ในมือของตน 
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2. การท่ีภิกษุดำรงชีวิตด้วยความล่อลวง หรือปรารถนากำไร    แลกเปลี่ยนบาตร    
จีวร หรือบริขารอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งกับสหธรรมิก  ๕ จำพวก คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  
สิกขมานา  สามเณร  สามเณรี เช่น  ในกยวิกกยสิกขาบท(สิกขาบทว่าด้วยการซื้อ
ขาย) มีพระบญัญัติว่า  ภิกษุใดทำการซื้อขายมีประการต่าง  ๆ  ต้องอาบัตินิสสัคคิย
ปาจิตตีย์, สิ่งของที่ห้ามภิกษุซื้อขาย ได้แก่  จีวร    บิณฑบาต    เสนาสนะและคิลาน
ปัจจัยเภสัชบริขาร    โดยท่ีสุดกระทั่งก้อนจุรณ   ไม้ชำระฟันหรือด้ายชายผ้า   (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๕๙๕/๑๑๘, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๖๔/๔๖๑) 

การเซน่สรวง : การบูชาพอสมควร(หุตะ), สกัการะที่เพียงพอเมื่อเทียบกับการบูชาใหญ่(ยิฏฐะ)  เช่น  
ความเห็นว่าการเซ่นสรวงไม่มีผล การเซ่นสรวงสิ้นสุดลงท่ีเถ้าถ่าน  เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เป็นทิฏฐิวิบัติ  ความเห็นว่าการเซ่นสรวงมีผลเป็นสัมมาทิฏฐิ (สัมมาทิฏฐิท่ียังมีอาสวะ    
เป็นส่วนแห่งบุญ    ให้ผลคอือุปธิ) เป็นทิฏฐิสัมปทา  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๕, 
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๔๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๕/๒๖๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๑/๑๐๖,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๑๑๖/๑๔๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๖/๑๗๕,สํ.ข. ๑๗/๒๑๐/๒๘๕,สํ.ข. ๑๗/
๖๖๒/๓๘๕,สํ.ข. ๑๗/๖๖๙/๓๙๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๘,องฺ. ทุก.(ไทย) ๒๐/
๑๑๘/๓๖๑,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๘๒/๑๖๖) 

การณปาลี, พราหมณ์ : พราหมณ์ช่ือการณปาลี ชาวกรุงเวสาลี เป็นข้าราชการในราชสำนักของเจ้า
ลิจฉวี  มีหน้าท่ีสร้างและซ่อมแซมประตู  ป้อม  และกำแพงของเจ้าลิจฉวี  ปรากฏช่ือ
ในการณปาลีสตูร  เป็นอาจารย์ของปิงคิยานีพราหมณ์  ซึ่งเป็นศิษย์และเป็นพระ
อนาคามี  หลงัจากได้ฟังคำสรรเสริญพระพุทธคุณจากปิงคิยานีพราหมณ์แล้ว ได้นับ
ถือพระพุทธศาสนา  (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๑๙๔/๓๓๐) ดู  การณปาลีสตูร 

การณปาลสีูตร  : พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือการณปาลี  มีใจความว่า  การณปาลีพราหมณ์
ถามปิงคิยานีพราหมณ์ว่าเห็นประโยชน์อะไรจึงเลื่อมใสในพระสมณโคดมอย่างย่ิง 
ปิงคิยานีพราหมณ์จึงแสดงเหตุผลพร้อมด้วยอุปมา ๕  ประการ  ดังน้ี  (๑) ผู้ได้ฟัง
พุทธธรรมแล้วจะไม่นับถือลัทธิพราหมณ์อ่ืน  เหมือนคนที่อ่ิมในรสอนัเลิศแล้วไม่
ต้องการรสอ่ืนท่ีด้อยกว่า  (๒) ผู้ได้ฟังพุทธธรรมแล้วจะได้รับความพอใจ ความ
เลื่อมใส  เหมือนคนหิวท่ีได้รวงผึ้ง ย่อมได้รสดีเลิศ  (๓) ผูไ้ด้ฟังพุทธธรรมแล้วจะได้รับ
ความปราโมทย์ โสมนัส เหมอืนคนที่ได้ไม้จันทน์  ย่อมไดสู้ดกลิ่นหอมของไม้น้ัน  (๔) 
ผู้ได้ฟังพุทธธรรมแล้วจะไมมี่ทุกขโทมนัส  เหมือนคนไข้ท่ีได้หมอเก่งย่อมได้รับการ
รักษาดี  (๕) ผู้ได้ฟังพุทธธรรมแล้วจะไม่มีความกระวนกระวาย เหมือนคนท่ีเหน็ด
เหน่ือยหิวกระหายได้พบสระที่มีน้ำใสจืด  สนิท  สะอาด  ย่อมระงับความเหน็ด
เหน่ือยได้  ด้วยการอาบ  และดื่มน้ำในสระน้ัน   เมื่อปิงคิยานีกล่าวจบ  การณปาลี
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พราหมณ์ประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เปล่งวาจาแสดงความนอบ
น้อม ๓ ครั้ง  แล้วแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต;  ดู กา
รณปาลี, พราหมณ์ (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๑๙๔/๓๓๐) 

การดมกล่ิน : การใช้จมูกสูดกลิ่น, การสูดกล่ินทางจมูก, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ดอม เป็น ดมดอม 
หรือ ดอมดม ดังคำว่า  ภิกษุ...พึงประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูก
เนือง ๆ,ในสุนกัขัตตสูตรกล่าวว่า การดมกลิ่น ย่อมทำให้ราคะเกิดขึ้นได้ ผู้มีจิตถูก
ราคะครอบงำแล้ว    พึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตาย,ถ้าไม่ประกอบการดมกลิ่นอัน
ไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนือง  ๆราคะก็ครอบงำจิตไม่ได้  ผู้มีจิตไม่ถูกราคะครอบงำ
แล้ว    จึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตาย  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๓/๖๗,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๖๔/๗๐) 

การดักใจ  : การดักใจและการกำหนดรู้ใจของผู้อ่ืนได้ด้วยใจของตน,  การดักใจว่า ใจของท่านเป็น
อย่างนี้  ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างน้ี    ความคิดของท่านเป็นดังน้ี  การ
กำหนดรู้ใจว่ามโนสังขารของท่านผู้น้ีต้ังอยู่ด้วยประการใด  เขาจะต้องตรึกถึงวิตกช่ือ
น้ี ในลำดับจิตน้ี ด้วยประการน้ัน;  การดักใจเป็นอาเทสนาปาฏิหาริย์  มี  ๔  ประการ 
ได้แก่  ๑)   การดักใจได้ด้วยนิมิต  ๒)  การมิได้ดักใจได้ด้วยนิมิต    แต่ได้ฟังเสียงของ
มนุษย์    อมนุษย์    หรือเทวดาท้ังหลายแล้วจึงดักใจได้  ๓)  การมิได้ดักใจได้ด้วย
นิมิต    ท้ังมิได้ฟังเสียงของมนุษย์    อมนุษย์    หรือเทวดาท้ังหลายแลว้ดักใจได้  แต่
ได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจาร จึงดักใจได้  ๔) การมิได้ดักใจได้ด้วยนิมิต  มิได้ฟัง
เสียงของมนุษย์ อมนุษย์  หรือเทวดาท้ังหลายแล้วดักใจ  ท้ังมิได้ฟังเสียงละเมอของผู้
วิตกวิจารแล้วดักใจได้  แต่กำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิซึ่งยังมีวิตกวิจารด้วยใจได้  (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๘/๑๐๘) 

การด่า : การใช้ถ้อยคําว่าคนอ่ืนด้วยคําหยาบช้าเลวทราม  ดังคำในปาฏิกวรรคว่า มหาบุรุษ ไม่
ตรัสคำหยาบรุนแรงคือที่ก่อให้เกิดการด่า การบาดหมาง ,ในสังยุตตนิกาย ทุติยสัง
คามสูตรกล่าวไว้ว่า  ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ  ,เมื่อมีการแตกแยกกันจะมีการด่ากัน 
ดังคำในอังคุตตรนิกายว่า เมื่อสงฆ์แตกแยกกัน  จึงมีการด่า ,อธิบายว่า ภิกษุด่า
บริภาษเพ่ือนสพรหมจารี    กล่าวโทษพระอริยะ ย่อมถึงความพินาศอย่าง  ๑ ใน ๑๐
อย่าง คือ (๑) ไม่บรรลุธรรมท่ียังไม่บรรลุ (๒) เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว (๓) 
สัทธรรมย่อมไม่ผ่องแผ้ว (๔) มีความสำคญัว่าได้บรรลุสัทธรรม (๕)  ไมยิ่นดีประพฤติ
พรหมจรรย์ (๖) ต้องอาบัติเศร้าหมองกองใดกองหนึ่ง  (๗)เป็นโรคเร้ือรัง (๘) ถึงความ
วิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่าน (๙) หลงลืมสติมรณภาพ (๑๐) หลังจากตายแล้วจะไปเกิดใน
อบาย  ทุคติ  วินิบาต นรก, ในอภิธรรมปฎิก วิภังค์ กลา่วถึงผู้มีมุ่งลาภสักการะและ
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ช่ือเสียง ผู้ปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำ  มักจะมีการด่า (ที.ปา. (ไทย)๑๑/
๒๓๗/๑๙๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๖/๑๔๙, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๔/๙๓), องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๘๘/๑๙๙,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๖๔/๕๕๔) 

   อรรถกถาขยายความว่า การด่าหมายถึงวจีทุจริต (ขุ.อุ.อ.(บาลี)๒๓/๑๙๗)   
การดำเนินกระบวนความ  : วิธีการโต้ตอบ,การโต้กลับ,การทำคืน  ดังคำในกถาวัตถุว่า นิคคหะ

ท่ีท่านกระทำแล้วเป็นการกระทำโดยมิชอบ    ปฏิกรรมเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว  
การดำเนินกระบวนความเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕/๖,๓๗/๑๐/
๑๐),ในปุคคลกถากล่าวไว้ว่า คำว่า การดำเนินกระบวนความ  หมายถึงวิธีการโต้กลับ
ต้ังแต่ปฏิกัมมจตุกกะ  (ข้อ  ๒)  จนถึงนิคคมจตุกกะ ดูรายละเอียดใน อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๗-๘/๗-๘ 

   อรรถกถากล่าวว่า การทำคืน  การทำตอบ  การโต้กลบั  การแก้ไข  ในท่ีนี้
หมายถึงการโต้กลับเพ่ือยกนิคคหะคืนไป  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๒/๑๓๓)  

การดำรงชีพ : การทําให้ชีวิตคงอยู่,มีการอาชีพ ในอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ กล่าวถึง  การดำรง
ชีพของบุคคลใดเกิดขึ้นเพราะความขยัน ความหมั่น ความเพียรและเกิดขึ้นเพราะผล
บุญ บุคคลน้ีเรียกว่าผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหม่ันเพียรและดำรงชีพด้วยผล
แห่งบุญ(อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๗/๒๐๐) 

  อรรถกถาปาฏิกวรรคอธิบายถึงการดำรงชีพ ก็คืออาชีพ (ที.ปา.อ.(บาลี)๗๘/๒๗) 
การดำรงอยู่ : การมีชีวิต, การให้ชีวิตยังเป็นไปได้, การเลี้ยงชีวิต,การดำเนินชีวิต  ในอาหารสูตร  โม

ลิยผัคคุนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษท้ัุงหลาย อาหาร ๔ อย่างน้ี(คือ (๑) กวฬิง
การาหาร    (อาหารคือคำข้าว) ท่ีหยาบหรือละเอียด (๒)  ผสัสาหาร (อาหารคือ
ผัสสะ)  (๓) มโนสัญเจตนาหาร(อาหารคือมโนสัญเจตนา)  (๔) วิญญาณาหาร 
(อาหารคือวิญญาณ)  เป็นไปเพ่ือการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือ  เพ่ือ
อนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด,ในอุทาน ปปัญจักขยสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องเน่ินช้าและการดำรงอยู่(ในสังสารวัฏ)... ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก
ย่อมไม่ดูหม่ินผูน้ั้น...,ในโกกาลิกสูตร กล่าวถึงคนผู้ชอบทำกรรมช่ัวหยาบเป็นประจำ 
ต้องรู้แก่ใจว่าการดำรงอยู่ในนรกน้ีทุกข์ยากลำบากจริงๆ,ในกีฏาคิริสูตร อธิบายถึง
การดำรงอยู่ในอรหัตตผล ว่าหมายถึง  การบรรลุอรหัตตผล มีได้ด้วยการบำเพ็ญ
สิกขาโดยลำดับ ด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับ (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๓/๒๑๒, ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑/๑๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๒/๑๙,ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๖๗/๓๑๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๘๒/๖๖๒) 



 

๔๙๐ 
 

 

  อรรถกถาอุปริปัณณาสก์อธิบายถึงเทวดาจะจุติจะไม่ยินดีในดำรงอยู่บนอาสนะ
ของตน (ม.อุ.อ. (บาลี)๓/๒๐๐/๑๒๓)  

การดีดพิณ : เอาน้ิวมือหรือไม้สะกิดที่พิณให้ดัง ในมหาวรรค และโสณสูตรกล่าวถึงพระโสณโกฬิวิ
สะเป็นผู้เช่ียวชาญในการดีดพิณ ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตตรัสสอนให้พระโสณ
โกฬิวิสะต้ังความเพียรให้พอดี ปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน ดุจการขึงพิณให้อยู่ในระดับท่ี
พอเหมาะ  พิณย่อมมีเสียงใช้การได้,ในคุตติลวิมาน กล่าวถึง ท้าวสักกเทวราชรับสั่ง
ให้มาตลีเทพสารถีนำเวชยันต์ราชรถลงมารับคุตติลาจารย์ไปยังเทวโลกเพ่ือให้ดีดพิณ
ถวาย    คุตติลาจารย์จึงกราบทูลท้าวเธอ ในท่ามกลางเทพบริษัท เพ่ือขอไต่ถามถึง
บุพกรรมของเทพธิดาท้ังหลาย  ณที่น้ัน  เป็นรางวัลแห่งการดีดพิณเสียก่อน,ในคุตติล
ชาดก นักขับร้องโพธิสัตว์กล่าวกับท้าวสักกะว่า ข้าพระองค์ได้สอนศิษย์ให้เรียนการ
ดีดพิณ ๗  สาย มีเสียงอันไพเราะ น่าจับจิตจับใจเขากลับมาท้าทายข้าพระองค์( วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๔๓/๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๕/๕๓๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๒๘/๕๓,ขุ.ชา.ทุก.
(ไทย) ๒๗/๑๘๖/๑๑๕) 

การด่ืม :  การกินของเหลว เช่นน้ํา ดังคำว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีทำความรู้สึกตัวในการฉัน  
การด่ืม การเค้ียว  การลิ้ม (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๐/๑๐๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/๒๓),ในสุรา
ปานสิกขาบทกล่าวอธิบายถึงการด่ืมไว้ว่า  คำว่า ด่ืม คือภิกษุด่ืมสุรา โดยท่ีสุดแม้ด่ืม
ด้วยปลายหญ้าคาแตะ   ต้องอาบัติปาจิตตีย์(วิ.มหา.(ไทย)๒/๓๒๘/๔๖๕) 

   อรรถกถากล่าวว่า คำว่า การด่ืม หมายถึงการด่ืมยาคูเป็นต้น  (ที.สี.อ.(บาลี)๑/
๒๑๔/๑๘๐) 

การด่ืมน้ำเมา :  การด่ืมเหล้า, การด่ืมสุรา ดังคำในสังยุตตนิกายว่า สัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการด่ืม
น้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีจำนวนมาก,ในขุททกปาฐะ 
มงคลสูตรกล่าวไว้ว่า การเว้นจากการด่ืมน้ำเมา  น้ีเป็นมงคลอันสูงสุด ,ในชวนหัง
สชาดก พระราชาตรัสให้ปฏิญาณแก่หงส์โพธิสัตว์ไว้ว่า  น่าติเตียนจริง  การด่ืมน้ำเมา 
ซึ่งเป็นท่ีพอใจของข้าพเจ้าย่ิงกว่าท่าน, ในกถาวัตถุกล่าวไว้ว่า วิบากแห่งการด่ืมสุรา
เมรัยอย่างเบาท่ีสุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกดิเป็นมนุษย์ (สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๑๑๓๔/๖๔๑, ดูเทียบ  องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๑-๓๐๒, ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๘/
๗, ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๓๑/๔๐๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๔๘๖,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๙๐๓/๙๓๒) 

   อรรถกถากล่าวว่า คำว่า การด่ืมน้ำเมา หมายถึงการด่ืมสุรา ,ในอรรถกถาสุรา
ปานชาดกกล่าวไว้ว่า เพราะด่ืมสุราท่ีทำให้สัญญาวิปริต แต่ยังดีที่ไม่ได้กลายเป็นลิงให้
เห็น คำว่า สัญญาวิปริต  หมายถึงความจำแปรปรวนจนลืมนึกถึงกิริยาอาการของตน



 

๔๙๑ 
 

 

,ในอรรถกถาขทุทกปาฐะกล่าวว่า เจตนาเป็นต้นเหตุกลืนกิน  น้ำเมาคือสรุาและเมรัย  
เป็นไปทางกายทวาร  ด้วยประสงค์ในอันด่ืม การด่ืมสุรา  มีองค์ ๔ คอื  บรรดาสุรา
เป็นต้น น้ำด่ืมอย่างใดอย่างหน่ึง  ซึ่งเป็นท่ีต้ัง แห่งความเมา ๑  จิตมีความเป็นผู้ใคร่
จะด่ืมปรากฏ ๑  ผู้ด่ืมถึงความพยายามอันเกิดแต่จิตน้ัน  ๑  น้ำเมาท่ีด่ืมแล้วไหลเข้า
ไป ๑  ส่วนในฎีกาสุราปานสิกขาบท  กลา่วไว้ด้วยสามารถการดื่มสุราของภิกษุ  ว่า 
ในสุราปานสิกขาบท มีองค์ ๒ คือ  ความเป็นน้ำเมา ๑  การด่ืมน้ำเมา ๑ ความที่การ
ด่ืมน้ำเมาเป็นอจิตตกะ  เพราะไม่รู้วัตถุ  (ก็เป็นอาบัติ) ความท่ีการด่ืมน้ำเมา ช่ือว่า
เป็นโลกวัชชนะ  เพราะความเป็นน้ำเมาอันบุคคลพึงด่ืมด้วยจิตอันเป็นอกุศลแท ้ 
ความท่ีการด่ืมสุราเป็นอติตตกะ  ย่อมมีได้ด้วยสามารถแห่งภิกษุ  ในอรรถกถามหา
ขันธกะว่า  ในเพราะการด่ืมน้ำเมา  สำหรับภิกษุผู้แม้ไม่รู้  ด่ืมน้ำเมาต้ังแต่พืช ต้อง
ปาจิตตีย์ ส่วนสามเณรต่อรู้  แล้วด่ืม  จึงถึงสีลเภท  (ศีลขาด),  ไม่รู้แล้วด่ืม  ไม่ถึงสีล
เภท การด่ืมน้ำเมา  สำหรับพวกสามเณร  เป็นสจิตตกะ  เป็นวัตถุแห่งปาราชิก   (ม.
ม.อ.(บาลี)๒/๒๗๔/๑๙๙,ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๒-๒๕, ขุ.ชา.อ.(บาลี)  ๒/๘๑/๑๖๕-
๑๖๖)  

การดู : การใช้สายตาเพ่ือให้เห็น เช่น การดูมหรสพ การดูฤกษ์ยาม, การดูการละเล่น   ใน
ปริวาร กล่าวถึงสิกขาบทที่ ๑๐  ว่าด้วยการดูการขับร้องฟ้อนรำ,ในจูฬศีล กล่าวถึง
พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล,ในอุโปสถสูตร
กล่าวถึงพระอรหันต์ท้ังหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีการดู
การละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กศุล,ในตุวฏกสูตร กล่าวถึงผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึง
ประกอบการทำอาถรรพณ์การทำนายฝัน การทำนายลักษณะ หรือแม้การดูฤกษ์ยาม
,ในอปทาน พระวักกลิเถระมคีวามอาลัยในการดูพระพุทธเจ้า  (วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๒๖/
๒๗๒,ที.สี.(ไทย)๙/๑๓/๖, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๗,ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๙๓๔/๗๒๔,ขุ.
ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๔/๒๔๒) 

การดูถูก : การแสดงอาการเป็นเชิงดูหม่ินหรือเหยียดหยามเขา เช่นใน พระพุทธเจ้าตรัสถึงนร
ชนไม่ควรดูถูกดูหม่ินกษัตริย์ผู้ถึงพร้อมด้วยชาติตระกูล ผู้เป็นอภิชาติ ผู้มียศ ว่ายัง
ทรงพระเยาว์...บุคคลเมื่อจะรกัษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์ ...
พึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นไฟ ในทหรสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่ง๔ อย่าง ที่ไม่ควรดู
ถูก อันได้แก ่ (๑) กษัตริย์ ไม่ควรดูถูกดูหมิน่ว่ายังทรงพระเยาว์  (๒) งูไม่ควรดูถูกดู
หมิ่นว่าตัวเล็ก (๓)ไฟ ไม่ควรดูถูกดูหม่ิน ว่าเล็กน้อย (๔) ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายัง
หนุ่ม (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๒/๑๒๘) 



 

๔๙๒ 
 

 

การดูรูป : การใช้สายตาเพ่ือให้เห็นรูป ดังพระดำรัสท่ีตรัสแก่สุนักขัตตะว่า ภิกษุน้ันพึงประกอบ
เนือง ๆ  ซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจ  อันน้อมไปในนิพพานโดยชอบ พึง
ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนือง  ๆ   ,ในสุนักขัตตสูตร กล่าวไว้อีกว่า  
เมื่อเธอไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆ  ไม่ประกอบการฟังเสียง
อันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนือง ๆ   ... ราคะก็ครอบงำจิตไม่ได้  ผูม้ีจิตไม่ถูกราคะ
ครอบงำแล้ว  จึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตาย(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๓/๖๖,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๖๔/๖๙) 

การดูฤกษ์ยาม : การทำนายฤกษ์ยามว่า  ฤกษ์มี    ๒๘    ฤกษ์ ควรทำงานมงคลขึ้นบ้านใหม่โดยฤกษ์
น้ี ควรทำงานมงคลผูกเคร่ืองประดับโดยฤกษ์น้ี ควรทำงานมงคลแต่งงานโดยฤกษ์นี้    
ควรทำงานมงคลปลูกพืชโดยฤกษ์น้ี    ควรทำงานมงคลครองเรือนโดยฤกษ์น้ี ; การดู
ฤกษ์ยามเป็นสิง่ท่ีไม่ควรทำสำหรับผู้นับถือพระรัตนตรัย ดังท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
ผู้นับถือพระรัตนตรัย    ไมพึ่งประกอบการทำอาถรรพณ์  การทำนายฝัน    การ
ทำนายลักษณะ    หรือแม้การดูฤกษ์ยาม  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๒/๔๕๕);  ฤกษ์  ๒๘  
ได้แก่  ๑)  อัสสยุชะ  ดาวม้า  ๒)  ภรณี  ดาวก้อนเส้า  ๓)  กัตติกา  ดาวลูกไก่  ๔)  
โรหิณี  ดาวคางหมู หรือดาวรูปเหมือนไม้คำ้เกวียน  (๕)  มิคสิระ  ดาวหัวเน้ือ  ๖)  
อัททา  ดาวฉัตร  ๗)  ปุนัพสุ  ดาวสำเภา  ๘)  ปุสสะ  ดาวปุยฝ้าย  ๙)  อสิเลสะ  
ดาวงู หรือดาวเรือน  ๑๐)  มาฆะหรือมฆะ  ดาววานร ดาวงอนไถ หรือดาวงูผู้  ๑๑)  
ปุพพผัคคุณี  ดาวเพดานตะวันออก ดาววัวตัวผู้  ดาวงูเมีย หรือดาววัวตัวเมีย  ๑๒)  
อุตตรผคัคุณี  ดาวเพดานเหนือ  ๑๓)  หัตถะ  ดาวฝ่ามือ  ดาวศอกคู้   ๑๔)  จิตตะ  
ดาวตาจระเข้  ดาวไต้ไฟ หรือดาวต่อมน้ำ  ๑๕)  สาติ  ดาวช้างพัง หรือดาวงูเหลือม  
๑๖)  วิสาขา  ดาวคันฉัตร  ดาวเขากระบือ  หรือดาวแขนนาง  ๑๗)  อนุราธะ  ดาว
ประจำฉัตร ดาวนกยูง  ดาวหมี  หรือดาวหน้าไม้  ๑๘)  เชฏฐา  ดาวช้างใหญ่ ดาว
งาช้าง ดาวคอนาค  หรือดาวแพะ (ในวันเพ็ญเดือน ๗ มท้ัีงดาวเชฏฐะและดาวมูละจึง
เรียกช่ือว่า ดาวเชฏฐมูละ)  ๑๙)  มูละ  ดาวช้างน้อย  หรือดาวแมว  ๒๐)  ปุพ
พาสาฬหะ  ดาวฉัตรทับช้างตะวันออก ดาวราชสีห์ตัวเมีย ดาวแตรงอน  หรือดาว
แรดตัวผู้  ๒๑)  อุตตราสาฬหะ  ดาวฉัตรทับช้างเหนือ  หรือดาวแรดตัวเมีย  ๒๒)  
สวณะ  ดาวหลักชัย  ดาวพระฤษี หรือดาวคนจำศีล  ๒๓)  ธนิฏฐะ  ดาวไซ ดาว
เศรษฐี หรือดาวกา  ๒๔)  สตภิสชะ  ดาวพิมพ์ทอง ดาวยักษ์ ดาวร้อยดวง หรือดาว
มังกร  ๒๕)  ปุพพาภัททะ  ดาวภัทรบทตะวันออก ดาวหัวเน้ือทราย ดาวไม้เท้า ดาว
แรดตัวเมีย  หรือดาวราชสีห์ตัวผู้  ๒๖)  อุตตราภัททะ  ดาวภัทรบทเหนือ  ดาว
ราชสีห์ตัวเมีย  ๒๗)  เรวตี  ดาวปลาตะเพียน ๒๘)  ฤกษ์ยาม ฤกษ์พานาที หรือ



 

๔๙๓ 
 

 

ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์  (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า, พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๐, หน้า ๑๖-๑๗) 

การดูแล : การเอาใจใส่, การปกปักรักษา, การปกครอง เช่น ในมหาวิภังค์ กล่าวถึงพระสุทินน์
บอกโยมพ่อให้นำทรัพย์บรรจุในกระสอบป่านใบใหญ่ๆแล้วท้ิงในแม่น้ำคงคา ดังคำว่า 
เพราะโยมพ่อจะไม่ต้องกลัว ไม่ต้องหวาดระแวง ไม่ต้องขนพองสยองเกล้า ไม่ต้องมี
การดูแลรักษา ซึ่งมีสาเหตุมาจากทรัพย์นั้นเลย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๔/๒๓) 

การดูหมิ่น : การดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน การแสดงกิริยาท่าทาง พูดจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะต่ําต้อย หรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเป็นต้น, อวชานนะ,เช่น
การดูหมิ่นชาติช้ันวรรณะ, ในอัคคัญญสูตร กล่าวถึงเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมานะถือ
ตัว  เพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัย  ง้วนดินจึงหายไป,ในสังฆสามัคคสีูตร 
เรื่องสังฆเภท พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อสงฆแ์ตกกัน ย่อมมีความบาดหมางกัน มีการ
บริภาษกัน มกีารดูหม่ินกัน และมีการขับไล่กัน,ในจูฬวิยูหสูตร จูฬวิยูหสุตตนิทเทส 
กล่าวถึงเจ้าลัทธิอาศัยธรรมเหล่าน้ีคือรูปท่ีเหน็ เสียงท่ีได้ยิน ศีล วัตร และอารมณ์ที่
รับรู้แล้วแสดงอาการดูหมิ่นและดำรงอยู่ในทิฏฐิท่ีตกลงใจแล้วก็ร่าเริงกลา่วว่าคนอ่ืน
เป็นคนพาล,ในอปทานกล่าวถึงพระวังสีสเถระมีปฏิภาณอันวิจิตรจึงดูหมิ่นภิกษุรูปอ่ืน
แต่มีศีลเป็นท่ีรกั เกิดความสลดใจเพราะการดูหมิ่นน้ันจึงได้บรรลุอรหัต,ในจริยาปิฎก 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า... เราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาภและความเสื่อมลาภ...ในความนับถือ
และการดูหมิ่นทั้งปวงแล้ว จึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๙๑/๕๖๕,
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๒/๙๐,ข.ุอิติ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๒๖๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๙๔/๗๑๕,ขุ.
ม.(ไทย) ๒๙/๑๒๒/๓๕๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๓๗/๓๐๘,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/
๗๗๕) 

การเดิน : การยกเท้าก้าวไป; โดยปริยายหมายความว่า เคลื่อนไปด้วยกําลังต่าง ๆ เช่น  ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ทำความรู้สึกตัวในการเดิน  การยืน  การน่ัง การนอน ,ในมหานิทเทสก
ล่าวถึงภิกษุบำเพ็ญเพียรเคร่ืองต่ืนอยู่ด้วย พึงชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมเครื่องกาง
กั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๐/๑๐๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๒๙๕/๓๒๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/๑๙๘,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๖๑/๔๕๐) 

   อรรถกถากล่าวว่า พระมหาสิวเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกกล่าวว่า  ภิกษุใดเดิน
หรือจงกรมนาน  ภายหลังหยุดยืน ย่อมพิจารณาเห็นว่า รูปธรรมและอรูปธรรมที่
เป็นไปในเวลาจงกรม    ดับไปในขณะหยุดยืนน้ันแหละ  ภิกษุน้ีช่ือว่าเป็นผู้ทำความ
รู้สึกตัวในการเดิน (ที.สี.อ.(บาลี)๑/๒๑๔/๑๘๒) 



 

๔๙๔ 
 

 

การเดินกระโหย่ง : อาการท่ีเดินหรือว่ิงไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพ่ือทําให้ตนสูงขึ้น หรือเพ่ือ
ไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินกระโหย่ง ว่ิงกระโหย่ง ดังคำในมหาโพธิชาดกว่า บางพวก
ทำความเพียรโดยการเดินกระโหย่ง  หรือดังคำในมัชฌิมปัณณาสก์ว่า คนศีรษะโล้น 
ทำความเพียรในการเดินกระโหย่ง  ถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไป  (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๒๖/๒๖๕,ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๑๖๐/๓๐) 

   อรรถกถาเรียกรอยเท้าที่ไม่เต็ม เห็นแต่ปลายเท้าและสน้เท้าว่า รอยเท้า
กระโหย่ง(ขุ.ธ.อ.(บาลี)๑/-/๑๕๒)  

การเดินจงกรม :การเดินกลับไปกลับมา, วิธีบำเพ็ญเพียรทางกายอย่างหนึ่ง  เช่น  ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมท่ีกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรม  ด้วยการ
น่ังตลอดวัน;  อานิสงส์แห่งการเดินจงกรม   มี ๕    ประการ    ได้แก่  ๑)  เป็นผู้มี
ความอดทนต่อการเดินทางไกล  ๒)  เป็นผู้มีความอดทนต่อการบำเพ็ญเพียร  ๓)  
เป็นผู้มีอาพาธน้อย  ๔)  อาหารท่ีกิน    ด่ืม  เคี้ยว  ลิ้มแล้วย่อยได้ง่าย  ๕)  สมาธิที่
ได้เพราะการเดินจงกรมต้ังอยู่ได้นาน  (อง.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑, อภิ.วิ.(ไทย)
๓๕/๕๑๙/๓๙๑) 

การเดินทาง  : การไปสู่จุดที่หมายอีกแห่งหนึ่งท่ีไกลออกไป ดังคำในพรหมชาลสูตร กล่าวสุปปิย
ปริพาชก เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทา  พร้อมด้วยพรหมทัต
มาณพผู้เป็นศิษย์ ในการเดินทางครั้งน้ัน  สปุปิยปริพาชกกล่าวติเตียนพระพุทธ  พระ
ธรรมพระสงฆ์หลายอย่าง ,ในเถรคาถาพระกาฬุทายีได้เคยกราบทูลให้พระพุทธองค์
เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุดังคำว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ฤดูนี้ไม่หนาวนัก ไม่ร้อนนักเป็น
ฤดูท่ีสบาย เหมาะแก่การเดินทาง ,ในวิธุรชาดกกล่าวถึงการเดินทางของปุณณกยักษ์
ตอนนำวิธุรบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวแคว้นกุรุไปสู่กรงุอินทปัตถ์ ได้เร็วย่ิงกว่าใจ
ของมนุษย์คิดไปรับอารมณ์เสียอีก(ที.สี.(ไทย)๙/๑/๑,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๒๙/๔๓๒,ขุ.
ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๖๓๗/๔๔๓)   

การเดินทางไกล : การไปสู่จุดที่หมายอีกแห่งหนึ่งท่ีไกลออกไป  ดังพระดำรัสท่ีตรัสแก่เจ้าวัชชีไว้ว่า 
การเดินทางไกลก็เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น  บุคคลจึงไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกล, ในอัง
คุตตรนิกาย จังกมสูตร กล่าวถึงคนที่เดินจงกรม จะมีความอดทนต่อการเดินทางไกล 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๙/๔๑,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๐๒/๑๒๗ 

   อรรถกถากล่าวว่า การเดินทางไกล  หมายถึงการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ  
(ขุ.ธ.อ.(บาลี)๒/๓๐๒/๓๔๐) 

การเดินทางผดิ : การเสพทางผิด,หมายถึงการท่ีจิตเกี่ยวข้องกับความโลภ และความโกรธ เป็นเหตุ
ปัจจัยทำให้มีความหลงลืมสติ  ความไมม่สีัมปชัญญะ ความฟุ้งซ่านแห่งจิต, ในอัง



 

๔๙๕ 
 

 

คุตตรนิกายอธิบายว่า เป็นข้อที่ ๒ ในธรรม ๓ ท่ีบุคคลยังละธรรม  ๓  นี้ไม่ได้ก็ไม่อาจ
ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสได้  ได้แก(่๑) การมนสิการโดยไม่แยบ
คาย (๒) การเดินทางผิด  (๓) ความหดหู่แห่งจิต,สิ่งท่ีทำให้เดินทางผิด ม ี๓ คือ (๑) 
ความหลงลืมสติ (๒) ความไม่มีสัมปชัญญะ (๓) ความฟุ้งซ่านแห่งจิต, บุคคลเมื่อจิต
ฟุ้งซ่าน จึงไม่อาจละการมนสิการโดยไม่แยบคาย   การเดินทางผิดและความหดหู่
แห่งจิตได้(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๖/๑๗๐,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๖/๑๗๒) 

การเดินเรือ : การแล่นเรือ,การพายเรือข้ามแม่น้ำ ดังคำว่า คนลงเรือท่ีมัน่คงแข็งแรง    มีพายและ
ถ่ออยู่พร้อม เป็นผู้เฉลียวฉลาด  รอบรู ้  ชำนาญการเดินเรือน้ันย่อมสามารถพา
ผู้โดยสารในเรอืนั้น ให้ข้ามไปถึงฝั่งได้โดยปลอดภัย (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๒๔/๕๗๔)  

การได้ : การรับมาหรือตกมาเป็นของตัว,ลาภะ เช่น การได้ลาภ, การได้คุณวิเสส,การได้ความ
โสมนัส,การได้ธรรมจักษุ, ในพรหมชาลสูตร กล่าวถึงคนทีร่ะลึงชาติได้หลายชาติ เขา
จึงมีความคิดว่า เพราะการได้บรรลุคุณวิเศษน้ี  เราจึงรู้อาการท่ีอัตตาและโลกเท่ียง 
ย่ังยืนต้ังมั่นอยู่ดุจยอดภูเขา,ในสังคีติสูตร กล่าวถึงการได้อันยอดเย่ียมท่ีเรียกว่า ลาภา
นุตตริยะ ซึ่งเป็นข้อ ๓ ในอนุตตริยะ ๖,ในธรรมบทกล่าวถึงการได้เกิดมาเป็นมนุษยก์็
นับว่ายาก,ในสุขปัตถนาสูตร กล่าวถึงนักปราชญ์ เม่ือปรารถนาความสุข ๓   ประการ 
คือความสรรเสริญ  การได้ความปลื้มใจ และการตายไปเกิดในสวรรค ์ พึงรักษาศีล  
(ที.สี.(ไทย) ๙/๓๑/๑๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๘/๒๙๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๗/๓๒๘,สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๗๔/๑๖๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๒/๒๘๐,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๙๒/๘๐,ขุ.อิ
ติ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๔๓๖) 

การได้พบ : การได้เห็น ใช้แก่อาการเห็นซึ่งต่อเนื่องกับกิริยาอ่ืน เช่น ไปพบ,ในเวรัญชกัณฑ์ 
เวรัญชพราหมณ์ได้พบพระพุทธเจ้า แล้วคดิว่า การได้พบพระอรหันต์ท้ังหลายเช่นนี ้
เป็นความดีอย่างแท้จริง, ในเวนาคปุรสูตร พวกพราหมณ์ช่ือเวนาคปุระ เข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าแล้วกล่าวกันว่า การได้พบพระอรหันต์เช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง ; 
ประสบ, เจอ, เช่น พบสัตบุรุษ ดังท่ีพระสุสารทเถระกล่าวไว้ว่า การได้พบเห็นเหล่า
สัตบุรุษผู้อบรมตนดีแล้วเป็นการดี,ในจูฬสุตโสมชาดก กลา่วแก่อาฬารดาบสว่า การ
ได้พบเห็นท่านนับว่าเป็นท่ีพอใจของข้าพเจ้า (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑/๒, องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๖๔/๒๔๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๕/๓๓๐,ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๘๘/๖๒๖) 

การได้ยิน : สวนะ, การรับรู้เสียงด้วยหู, การได้ยินได้ฟังทางหู  ดังคำในอังคุตตรนิกายว่า เทวดา
เหล่าน้ันเปล่งอุทานบางแห่งว่า  สุขหนอ  ๆ  ผูใ้ดได้ยินเสียงน้ัน การได้ยินของผู้น้ัน 
เลิศกว่าการได้ยินท้ังหลาย หรือดังคำในมหานิทเทสว่า สมณพราหมณ์เหล่าน้ันลุกขึ้น
แต่เช้าตรู่  ได้ยินเสียงท่ีสมมติว่าเป็นมงคลย่ิงว่า เจริญแลว้ กำลังเจริญ ...หรือว่าเจริญ



 

๔๙๖ 
 

 

ศรีก็พากันถือการได้ยินเสียงเห็นปานนี้ว่า  เป็นมงคล, หรือดังคำในจูฬนิทเทสว่า  คน
บางคน ได้ยินว่า  ในหมู่บ้าน  หรือนิคมช่ือโน้น  มสีตรี หรือกุมารี รูปงาม  น่าดู น่า
ชมเพียบพร้อมด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างย่ิง(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๔/๑๑๔,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๑๗๐/๒๘๕,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๙/๒๕,ขุ.จู.๓๐/๒๒/๔๐๒) 

   อรรถกถากล่าวว่า การได้ยิน  หมายถึงการได้ยินได้ฟังด้วยหูว่า  พระขีณาสพ
ช่ือโน้นอาศัยอยู่ในแว่นแคว้น  ชนบท คาม นิคม  วิหาร หรือในถ้ำช่ือโน้น (สํ.ม.อ.
(บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๘) 

การได้สัญญา : การรับรู้สัญญา, การเกิดสัญญา;   การได้สัญญา    ๒    ประการ    ได้แก่  ๑)  การ
ได้สัญญาท่ีควรเสพ  คือการได้สัญญาที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อมลง  กุศลธรรม
เจริญขึ้น,  การได้สัญญาท่ีสหรตด้วยอนภิชฌา  อพยาบาท ความไม่เบียดเบียน  ๒)    
การได้สัญญาทีไ่ม่ควรเสพ  คือ  การได้สัญญาที่เปน็เหตุให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น    
กุศลธรรมเสื่อมลง,  การได้สัญญาท่ีสหรตด้วยอภิชฌา  พยาบาท  และความ
เบียดเบียน (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๙/๑๓๖) 

การได้อัตภาพ : การมีอัตภาพ, การเกิดแล้วได้รับอัตภาพน้ัน ๆ เช่น  การได้อัตภาพท่ีไม่มีสญัญา
(อสัญญสัตว์) การได้อัตภาพท่ีมีขันธ์ ๕  การได้อัตภาพท่ีมีขันธ์ ๑; มาพร้อมกับคำอ่ืน 
คือ  เป็นภพ    เป็นคติ    เป็นสัตตาวาส เป็นสงสาร  เป็นกำเนิด    เป็นวิญญาณฐิติ    
เป็นการได้อัตภาพ;  การได้อัตภาพมี  ๒  ประการ  ได้แก่  (๑)  การได้อัตภาพท่ีควร
เสพ  คือ การได้อัตภาพท่ีเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อมลง  กุศลธรรมเจริญขึ้น  (๒)  
การได้อัตภาพท่ีไม่ควรเสพ  คือ  การได้อัตภาพที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น  
กุศลธรรมเสื่อมลง;  อีกนัยหนึ่ง  การได้อัตภาพ  มี  ๔  ประการ  ได้แก่  (๑)  การได้
อัตภาพท่ีสัญเจตนาของตนดำเนินไป    มใิช่สัญเจตนาของผู้อ่ืนดำเนินไป (หมายถึง
การจุติจากกายของสัตว์เพราะสัญเจตนาของตน เช่น การจุติของเทวดาพวกขิฑฑาป
โทสิกะ(ผู้ถูกการเล่นประทุษรา้ย)   (๒)  การได้อัตภาพท่ีสัญเจตนาของผู้อ่ืนดำเนินไป    
มิใช่สัญเจตนาของตนดำเนินไป  (หมายถงึการจุติจากกายของสัตว์เพราะสัญเจตนา
ของผู้อ่ืน เช่น การจุติของเทวดามโนปโทสิกา(ผู้ถูกใจประทษุร้าย) ซึ่งเป็นเทวดาช้ันจา
ตุมมหาราชิกา  (๓)  การได้อัตภาพท่ีสัญเจตนาของตนและสัญเจตนาของผู้อ่ืนดำเนิน
ไป  (หมายถึง  การจุติจากกายของสัตว์เพราะสัญเจตนาทั้งของตนและของผู้อ่ืน  เช่น  
การจุติของมนุษย์) (๔)  การได้อัตภาพที่มิใช่สัญเจตนาของตนและมิใช่สญัเจตนาของ
ผู้อ่ืนดำเนินไป (หมายถงึการจุติจากกายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงช้ันเนวสัญญานา
สัญญายตนะ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๔, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๑๗/๑๔๗, องฺ.จตุกฺก.



 

๔๙๗ 
 

 

(ไทย)๒๑/๑๗๑/๒๔๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๕๕/๔๘๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๐๗/๕๓๙,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๒๔/๕๖๔,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๒๑/๖๗๘) 

การตก : กิริยาที่ลดลงสูร่ะดับต่ําในอาการอย่างพลัดลง เช่นการตกอยู่ในอำนาจกามราคะ,การ
ตกอยู่ในทิฏฐิ, การตกไปในเงื้อมมือของผู้อ่ืน,การตกนรก ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 
พระมหากัจจายนะกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงล่วงพ้นความยึดม่ันกามราคะ การตก
อยู่ในอำนาจกามราคะ,ในปานียชาดก กล่าวถึงกามทั้งหลายมีทุกข์มากกว่าการตก
กระทะทองแดงท่ีกำลังละลายคว้าง,ในอปทาน พระเอกทุสสทายกเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนสมัยท่ีเกิดเป็นคนหาบหญ้าว่า ข้าพเจ้ามีแต่ผ้าสาฎกผืนเดียวนี้ ไม่มี
ใครให้ข้าพเจ้า  การตกนรกเป็นทุกข์ ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าสาฎกแด่พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุตตระ  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๘/๘๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๓๓,ขุ.ชา.เอกา
ทสก.(ไทย) ๒๗/๗๒/๓๖๖,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๒๕/๑๙๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๓๓) 

การตกลงกัน : การยินยอมพร้อมใจ, การปลงใจ  ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงบริษัทธรรมวาทีว่า ภิกษุ
เหล่าน้ันมีการตกลงกันได้เป็นแรงหนุน  มีการเพ่งโทษตนเป็นแรงหนุน  คิดแต่จะ
ยอมรับ ไม่กล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นอธิกรณ์น้ันว่า    น้ีเท่านั้นจริง อย่างอ่ืนไม่จริง 
(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๒/๙๕) 

การตกลงใจ : ความยินยอมพร้อมใจ, การปลงใจ,การปลงใจเช่ือ  ดังคำในมหานิทเทสอธิบายว่า 
ความถือ ความยึดมั่น ความถือม่ัน  ความติดใจ ความน้อมใจเช่ือว่า  ข้อน้ีจริง แท้ แน่ 
แท้จริง ตามเป็นจริงไม่วิปริต  ดังคำในสตุตนิบาตท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  มา
คนัทิยะ การตกลงใจในธรรมท้ังหลายแล้วถอืมั่นว่า เรากล่าวสิ่งน้ี  ย่อมไม่มีแก่เรา (ขุ.
สุ.(ไทย) ๒๕/๘๔๔/๗๐๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๒/๒๑๙)  

การตระเตรียม : การจัดแจงไว้ให้เรียบร้อย,หมายถึงการเตรียมการไว้พร้อมเสร็จ เช่นการตระเตรียม
มหาทาน,การตระเตรียมของควรเคี้ยวควรฉัน; การตกแต่ง เช่น การตระเตรียมปัญหา
หรือการตกแต่งปัญหา, ในกฏูทันตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงนิตยทานที่ทำสืบกันมา
ถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีล นี้เป็นยัญซึง่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่า 
แต่มีผลานิสงสม์ากกว่ายัญสมบัติ  ๓ ประการ มีองค์ประกอบ ๑๖,ในอปทาน พระปิลิ
นทวัจฉเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าได้เคยตระเตรียมทาน เพ่ือถวายแก่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔๙/๑๔๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๕/
๕๘๖) 

  อรรถกถาอังคุตตรนิกาย อธิบายถึงการตระเตรียมในที่นี้หมายถึงการตระเตรียม
มหาทานซ่ึงประกอบไปด้วยอาหารและเภสัชต่างๆมีเนยใส  เนยข้น นมส้ม  น้ำผึ้ง  
น้ำอ้อย  เป็นต้น  (องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๕๒/๑๘๖) 



 

๔๙๘ 
 

 

การตรัสรู้  : 1.  การตรัสรู้ (สัมโพธะ,สัมโพธิ) มี ๓ ประการ ได้แก่  สัมมาสมัโพธิญาณ  ปัจเจก
สัมโพธิญาณ  สาวกสัมโพธิญาณ) 2. การตรสัรู้สัจจะ (สจัจานมภิสมยะ)  คือ การตรัส
รู้อริยสัจ  ๔  ได้แก่  ทุกขอริยสัจ  ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ  และทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 3. การตรัสรู้อรรถ(อัตถาภิสมยะ)  4..  การตรัสรู้ธรรม  (ธัม
มาภิสมยะ) มี  ๔  ประการ  ได้แก่  ปริญญาภิสมยะ ปหานาภิสมยะ ภาวนาภิสมยะ 
และสัจฉิกิริยาภิสมยะ   5. การรู้แจ้งแทงตลอด (ปฏิเวธ)  ;  การตรัสรู้เกิดได้ด้วยจิตที่
เป็นปัจจุบันสัมปยุตด้วยมรรคญาณในขณะแห่งโลกุตตรมรรค   คือ    ในขณะแห่งโล
กุตตรมรรค    จิตเป็นใหญ่ในการให้เกดิขึ้นและเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งญาณ(มรรค
ญาณ)    จิตทีส่ัมปยุตด้วยญาณน้ันมีนิโรธเป็นโคจร(มีนิพพานเป็นอารมณ์) ญาณเป็น
ใหญใ่นการเหน็และเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งจิต    ญาณทีส่ัมปยุตด้วยจิตนั้นมีนิโรธเป็น
โคจร,  การตรสัรู้มิใช่เกิดขึ้นด้วยจิตและญาณเท่าน้ัน   แต่ธรรมคือจิตและเจตสิกอัน
สัมปยุตด้วยมรรคท้ังหมดก็ช่ือว่าเป็นความตรัสรู้ด้วย  เพราะยังกิจคือความตรัสรู้
สัจจะให้สำเร็จ  ดังน้ัน  ในขณะแห่งโลกุตตรมรรค  การตรัสรู้คือความเห็นช่ือว่า
สัมมาทิฏฐิ    การตรัสรู้คือความตรึกตรองช่ือว่าสัมมาสังกัปปะ    การตรัสรู้คือการ
กำหนดชื่อว่าสัมมาวาจา    การตรัสรู้คือสมุฏฐานช่ือว่าสัมมากัมมันตะ    การตรัสรู้
คือความผ่องแผ้วช่ือว่าสัมมาอาชีวะ    การตรัสรู้คือความต้ังมั่นช่ือว่าสัมมาสติ  การ
ตรัสรู้คือความไม่ฟุ้งซ่านช่ือว่าสัมมาสมาธิ,  การตรัสรู้คือความต้ังมั่นช่ือว่าสติ
สัมโพชฌงค์    การตรัสรู้คือความเลือกเฟ้นช่ือว่าธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  การตรัสรู้คือ
ความประคองไว้ช่ือว่าวิริยสัมโพชฌงค์ การตรัสรู้คือความแผซ่่านไปช่ือว่าปีติสัม
โพชฌงค์  การตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจช่ือว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ การตรัสรู้คือ
ความไม่ฟุ้งซ่านช่ือว่าสมาธิสัมโพชฌงค์  การตรัสรู้คือการพิจารณาช่ือว่าอุเบกขาสัม
โพชฌงค์,  การตรัสรู้คอืความไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรทัธาช่ือว่าสัทธาพละ    
การตรัสรู้คือความไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้านช่ือว่าวิริยพละ   การตรัสรู้คือ
ความไม่หว่ันไหวเพราะความประมาทช่ือว่าสติพละ    การตรัสรู้คือความไม่หว่ันไหว
เพราะอุทธัจจะช่ือว่าสมาธิพละ    การตรัสรู้คือความไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชาช่ือว่า
ปัญญาพละ,  การตรัสรู้คือความน้อมใจเช่ือช่ือว่าสัทธินทรีย์    การตรัสรู้คือการ
ประคองไว้ช่ือว่าวิริยินทรีย์    การตรัสรู้คือความตั้งม่ันช่ือว่าสตินทรีย์    การตรัสรู้คือ
ความไม่ฟุ้งซ่าน    ช่ือว่าสมาธินทรีย์    การตรัสรู้คือความเห็นช่ือว่าปัญญินทรีย์,  
การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าอินทรีย์เพราะมีสภาวะเป็นใหญ ่    การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าพละเพราะมี
สภาวะไม่หว่ันไหว    การตรัสรู้ที่ช่ือว่าโพชฌงค์เพราะมีสภาวะนำออก  การตรัสรูท้ี่
ช่ือว่ามรรคเพราะมีสภาวะเป็นเหตุ    การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าสติปัฏฐานเพราะมีสภาวะตั้ง



 

๔๙๙ 
 

 

มั่น การตรัสรูท่ี้ช่ือว่าสัมมัปปธานเพราะมีสภาวะดำรงไว้  การตรัสรู้ทีช่ื่อว่าอิทธิบาท
เพราะมีสภาวะให้สำเร็จ    การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้    การ
ตรัสรู้ท่ีช่ือว่าสมถะเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน  การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าวิปัสสนาเพราะมี
สภาวะพิจารณาเห็น    การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าสมถะและวิปัสสนาเพราะมีสภาวะมีรสเป็น
อย่างเดียวกัน    การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าธรรมที่เป็นคู่กันเพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน,  การ
ตรสัรู้ท่ีช่ือว่าสีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะสำรวม    การตรสัรู้ที่ช่ือว่าจิตตวิสุทธิเพราะมี
สภาวะไม่ฟุ้งซ่าน    การตรสัรู้ท่ีช่ือว่าทิฏฐิเพราะมีสภาวะเห็น    การตรัสรู้ท่ีช่ือว่า
อธิโมกข์เพราะมีสภาวะหลุดพ้น    การตรัสรู้ท่ีชื่อว่าวิชชาเพราะมีสภาวะรู้แจ้ง    
การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าวิมุตติเพราะมีสภาวะสละ    การตรัสรูท่ี้ช่ือว่าญาณในความสิ้นไป
เพราะมีสภาวะตัดขาด    การตรัสรู้ที่ช่ือว่าฉันทะเพราะมีสภาวะเป็นมูลเหตุ    การ
ตรัสรู้ท่ีช่ือว่ามนสิการเพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐาน    การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าผัสสะเพราะมี
สภาวะเป็นท่ีรวม    การตรสัรู้ท่ีช่ือว่าเวทนาเพราะมีสภาวะเป็นท่ีประชุม    การตรสั
รู้ท่ีช่ือว่าสมาธิเพราะมีสภาวะเป็นประธาน    การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าสติเพราะมีสภาวะเป็น
ใหญ ่    การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าปัญญาเพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ย่ิงกว่าธรรมน้ัน    การ
ตรัสรู้ท่ีช่ือว่าวิมุตติเพราะมีสภาวะเป็นแก่นสาร การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าธรรมท่ีหย่ังลงสู่
อมตะคือนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นท่ีสุด;  การตรัสรูม้ีในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค   
ในขณะแห่งโสดาปัตติผล  ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค    ในขณะแห่งสกทาคามิผล 
ในขณะแห่งอนาคามิมรรค ในขณะแห่งอนาคามิผล ในขณะแห่งอรหัตตมรรค   และ
ในขณะแห่งอรหัตตผล; การตรัสรู้ประกอบด้วยโพชฌงค์(องค์แห่งการตรัสรู้)  ๗  
ได้แก่  (๑)   สติสัมโพชฌงค์  (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้)  (๒)   
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรม) (๓)   วิ
ริยสัมโพชฌงค์  (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร)  (๔)    ปีติสัมโพชฌงค์ 
(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรูค้ือความอ่ิมใจ) (๕)   ปัสสทัธิสัมโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์
แห่งการตรัสรูค้ือความสงบกายสงบใจ) (๖) สมาธิสมัโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์แห่งการ
ตรัสรู้คือความต้ังจิตม่ัน) (๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ
ความวางใจเป็นกลาง) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๒/๓๕๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๑/๔๐๑, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๔๗๘/๖๐๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙/๕๗๒) 

การตรัสรู้ธรรม : การรู้แจ้งสภาวะท่ีเป็นจริง หมายถึงการรู้อริยสัจ ๔ คือ ทุกข ์สมุทัย นิโรธ มรรค  
; ดังเช่นข้อความอธิบายสรุปว่า  สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน  
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี  เขตกรุงสาวัตถี  พระพุทธองค์ทรงใช้ปลายพระนขา
ช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อย  แล้วรับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า  “ฝุ่นเพียงเล็กน้อยที่



 

๕๐๐ 
 

 

เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมาน้ีก็ดีแผ่นดินใหญ่น้ีก็ดี  อย่างไหนจะมากกว่ากัน”พวกภิกษุ
กราบทูลว่า“แผ่นดินใหญม่ีมากกว่า  ส่วนฝุ่นท่ีพระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อน
ขึ้นมามีเพียงเล็กน้อย”  จากน้ันพระพุทธองค์ตรัสว่า  “ความทุกข์ทีห่มดส้ินไปของ
บุคคลผู้เป็นอรยิสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ผู้รู้แจ้ง  น้ีแหละมีมากกว่า  ส่วนความ
ทุกข์ท่ีเหลือมปีระมาณน้อย  เมื่อเทียบกับกองทุกขท่ี์หมดสิ้นไปซึ่งมีในก่อน  ความ
ทุกข์ท่ีได้รับมากมายใน  ๗  อัตภาพ  มีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหน่ึงส่วน  ๑๐๐  ไม่ถึง
เศษหน่ึงส่วน  ๑,๐๐๐  ไม่ถงึเศษหน่ึงส่วน  ๑๐๐,๐๐๐  การตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์
ย่ิงใหญ่อย่างน้ี  การได้ธรรมจักษุมีประโยชน์ย่ิงใหญ่อย่างน้ี”;  พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่  ณ  ภัณฑคาม  แคว้นวัชชีตรัสบอกภิกษุท้ังหลายว่าการตรัสรู้ธรรมเป็น
เหตุให้สิ้นภพ โดยต้องประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งแทงตลอดธรรม  ๔  ประการ  คือ  อริ
ยศีล  อริยปัญญา  อริยสมาธิ  และอรยิวิมุตติ  (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๗๔/๑๖๑,สํ.นิ. 
(ไทย) ๑๖/๗๕/๑๖๒,สํ.นิ.(ไทย)  ๑๖/๘๓/๑๖๗,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การตรึก : การนึก;การใคร่ครวญ;การพิจารณา  ; มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงซ่ึงมีวาทะและทิฏฐิว่า ‘อัตตาและโลก
เที่ยง  น้ีเท่านัน้จริง  อย่างอ่ืนไม่จริง’  เป็นไปไม่ได้เลยที่ญาณเฉพาะตนอันบริสุทธ์ิผดุ
ผ่อง  ซ่ึงเป็นธรรมอ่ืนจากความเช่ือ  อ่ืนจากความชอบใจ  อ่ืนจากการฟังตามกันมา  
อ่ืนจากการตรึกตามอาการอ่ืนจากการเข้าได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้  จักมีแกส่มณ
พราหมณ์เหล่านั้นได้; การตรึกเป็นความหมายของวิตก  มี  ๓  คือ  (๑) กามวิตก 
(ความตรึกในทางกาม) (๒) พยาบาทวิตก  (ความตรึกในทางพยาบาท) (๓) วิหิงสา
วิตก  (ความตรึกในทางเบียดเบียน)  (ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๑๘๙/๒๒๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๑๐๗๗/๕๘๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  วิตก  แปลว่าการตรึก  การไตร่ตรอง  หมายถึงการตรึกเพ่ือ
การตัดสิน  ๒  อย่าง  คือ  (๑)  ตัณหาวนิิจฉัย (การตัดสินด้วยอำนาจตัณหา)  (๒)  
ทิฏฐิวินิจฉัย  (การตัดสินด้วยอำนาจทิฏฐิ)  (ที.ม.อ.  (บาลี) ๓๕๘/๓๓๖) 

การตลบตะแลง : การพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเช่ือ, ความปล้ินปล้อน ดังคำในจูฬศีลว่า ภิกษุ
เว้นขาดจากการรับสินบน  การล่อลวง และการตลบตะแลง ดังคำในสังยุตตนิกายว่า 
สัตว์ท่ีเว้นขาดจากการรับ สินบน การล่อลวง และการตลบตะแลงมีจำนวนน้อย (ที.สี.
(ไทย)๙/๑๙๔/๖๗,๑๑/๒๔๐/๑๙๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๒,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๗๙/
๒๑๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๖๕/๖๕๑) 



 

๕๐๑ 
 

 

การต้อนรบั : ปฏิสันถาร, การรับรอง, การรับแขก ดังคำในปาฏิกวรรคว่า พวกเจ้าศากยะกระทำ
การนอบน้อม การอภิวาท การต้อนรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรมในพระเจ้าป
เสนทิโกศล ดังคำในสังคีติสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ธรรม ๒ คือ  (๑) สาขัลยะ(ความมีวาจา
อ่อนหวาน) (๒) ปฏิสันถาร(การต้อนรับ)  ในอังคุตตนิกาย ทุกนิบาต กล่าวว่า 
ปฏิสันถาร(การต้อนรับ)  ม ี๒ อย่างน้ี คอื (๑) อามิสปฏิสันถาร  (การต้อนรับด้วย
อามิส) (๒) ธัมมปฏิสันถาร (การต้อนรับด้วยธรรม),ที.ปา. (ไทย)๑๑/๑๑๗/๘๘, ที.ปา. 
(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๕๒/๑๒๓) 

การตอบแทน : การทําทดแทนแก่ผู้ทําก่อน, การให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน, เช่น การตอบแทนบุญคณุ 
ในพหุการสูตร กล่าวถึงการตอบแทนว่าหมายถึงการกราบไหว้ การลุกรับการประนม
มือไหว้ การแสดงความเคารพ การให้ผ้านุ่งห่ม    อาหาร ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค
,  ในมหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร และปาฏลิคามิยสูตร กล่าวถึงบัณฑิตทำบุญแล้ว
อุทิศทักขิณาให้เทวดา ดังคำว่า บัณฑิตอยู่ในท่ีใดครัน้เลี้ยงดูท่านผู้มีศีล ผู้สำรวม
ประพฤติพรหมจรรย์ในท่ีท่ีตนอยู่น้ันพึงอุทิศทักษิณาแก่เหล่าทวยเทพผูส้ถิตอยู่ในท่ี
น้ัน...ทวยเทพย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทน,ในทุกนิบาต กล่าวถึงการ
ทำตอบแทนแก่ท่านทั้งสองเราไม่กล่าวว่าเป็นการทำได้โดยง่าย ท่านท้ังสองคือใคร 
คือมารดาและบิดา,ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงการที่บุคคลนี้จะปฏิบัติตอบแทนแก่
บุคคล ๓ จำพวก (คือ(๑) คนที่ให้ถึงพระรัตนตรัย(๒) คนท่ีให้ถึงความรู้แจ้งอริยสัจ 
(๓) คนทีใ่ห้รู้แจ้งเจโตวิมุตติ ปญัญาวิมุตติ) นี้ด้วยการตอบแทน... เรากลา่วว่ามิใช่จะ
ทำได้โดยง่าย,ในโคธชาดก พระราชาทรงระลึกถึงคุณความดีของพระเทวีได้    จึงตรัส
กับพระเทวีว่า  เราน้ันเป็นกษัตริย์มุ่งความกตัญญ(ูอุปการคุณท่ีเธอกระทำแล้ว) จะ
กระทำการตอบแทนเธอตามความสามารถ(วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๑๕๓/๙๗,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๔/๗๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๔/๑๗๓,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๗๖/๓๓๖,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๓๒/๑๘๓) 

การตอบปัญหา : การทําหรือการพูดโต้,ปัญหาพยากรณ์, การกล่าวแก้ เช่น ตอบปัญหา, กล่าวเมื่อมี
ผู้ถาม เช่น ตอบคําถาม ดังคำว่า เจ้าปายาสิตรัสว่า เพียงอุปมาโวหารข้อแรกของ
ท่านกัสสปะเท่านั้นโยมก็พอใจอย่างยิ่งแล้ว แต่อยากจะฟังปฏิภาณในการตอบปัญหา
ท่ีวิจิตรเหล่าน้ี (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๓๗/๓๖๘), อธิบายว่า การตอบปัญหา ๔ คือ  (๑) เอ
กังสพยากรณียปัญหา (ปัญหาที่ควรตอบโดยนัยเดียว) (๒) วิภัชชพยากรณียปัญหา 
(ปัญหาที่ควรแยกตอบ(๓) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา (ปัญหาที่ควรตอบโดยย้อน
ถาม) (๔)) ฐปนียปัญหา (ปัญหาที่ควรงดตอบ)  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๓/๗๐),บาง



 

๕๐๒ 
 

 

แห่งอธิบายว่า คำว่า พยากรณ์  ในท่ีน้ีหมายถึงการตอบปัญหา  หรอืการอธิบาย
ปัญหาให้ชัดเจน 

การต่อสู้ : การสู้เฉพาะหน้า,การรบกัน, การตีรันกัน,การแข่งขัน เช่น พระสาคตะต่อสู้กับนาคที่
ท่าอัมพติตถะ,พระเจ้าอชาตศัตรูต่อสู้กับพระเจ้าปเสนทิโกศล, ในวิธุรชาดก เร่ืองการ
พนัน(สะกา)  ปุณณกยักษ์กราบทูลพระราชาว่า ข้าแต่พระเจ้าสุรเสนปัญจาละผู้มีพระ
กิตติศัพท์โด่งดัง ข้าแต่พระเจ้ามัจฉะ พระเจ้ามัททะ พร้อมด้วยชาวเกกกชนบท
ท้ังหลายขอพระราชาเหล่านี้จงทรงทอดพระเนตรการต่อสู้ ของข้าพระองค์ท้ังหลาย
โดยการไม่ฉ้อโกง มิใช่ไม่ทรงทำใครให้เป็นพยานในท่ีประชุม (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๒๖/
๔๖๓, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๕/๑๔๖, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๕๔/๓๖๔, ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๔๓๕/๔๐๗) 

การต้ังความเพียร : การต้ังใจเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติธรรม ; ความเพียร มี ๔ คือ (๑) สังวร
ปธาน (เพียรระวังหรือเพียรปิดกั้น คือเพียรระวังยับย้ังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้
เกิดขึ้น (๒) ปหานปธาน (เพียรละหรือเพียรกำจัดคือเพียรละบาปอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้ว (๓) ภาวนาปธาน (เพียรเจรญิคอืเพียรก่อให้เกิดคือเพียรทำกุศลธรรมท่ียัง
ไม่เกิดให้เกิดขึ้น (๔) อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษาคือเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แล้วให้ต้ังมั่นและให้เจรญิย่ิงขึ้นไปจนไพบูลย์  ; ดังเช่นข้อความว่า พระปัจเจกสัม
พุทธเจ้าน้ันปลูกฉันทะให้เกิด  พยายาม  ต้ังความเพียร  ประคองจิต  มุ่งมั่นเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดบาปอกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด  ปลูกฉันทะให้เกิด  พยายามต้ังความ
เพียร  ประคองจิต  มุ่งมั่น  เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว;การปรารภความ
เพียรทางใจ  ฯลฯ สัมมาวายามะ  เรียกว่าความมุ่งมั่น ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ 
ประกอบแล้วด้วยการต้ังความเพียรน้ี  เพราะฉะน้ันจึงเรียกว่า  มุ่งม่ันเพียรสร้างกุศล
ธรรมท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๓๙๖/๓๒๙,อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๐๒/
๓๓๑,อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๐๗/๓๓๒,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม 
๒๕๕๑) 

การต้ังใจฟงั : การเอาใจจดใจจ่อในการฟัง,การใส่ใจ, ในท่ีนี้หมายเอาการมีใจจดจ่อในการฟังธรรม
,เช่นในอุทุมพริกสูตร กล่าวถึงอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านี้ต้ังใจฟังพระภาษิตของพระ
ผู้มีพระภาค เงี่ยโสตลงสดับ  ไม่ส่งจิตไปในท่ีอ่ืน, ในเถรคาถา พระสารีบุตรเถระกล่าว
ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้ว... ทรงแสดงธรรมโปรดผู้อ่ืน เมื่อพระองค์ทรงแสดง
ธรรมอยู่ เรามุง่ประโยชน์ ได้ต้ังใจฟัง  การตั้งใจฟังของเราน้ันไม่ไร้ประโยชน์จึงเป็นผู้
หลุดพ้นแล้วหาอาสวะมิได้,ในมหาวิภังค์อธิบายการต้ังใจฟังไว้ในคำว่าจงใส่ใจ ความ



 

๕๐๓ 
 

 

ว่า จงมีจิตแน่วแน่ มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตไมซ่ัดส่าย ต้ังใจฟัง (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓๕/๒๑๐,
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๕/๕๓, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๙๕/๕๐๒) 

การต้ังใจม่ัน : การเอาใจจดใจจ่อต่อสิ่งน้ันๆ,ความปักใจมัน่, การต้ังใจมั่นเนืองๆสม่ำเสมอไม่ขาด
ระยะ เช่น ในปริวารกล่าวถึงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติ ไม่ทำคืนอาบัติ ไม่
สละทิฏฐิ การตั้งใจม่ันลงอุกเขปนียกรรมผูมี้ศีลวิบัติในอธิศีล ดังคำว่า สงฆ์เม่ือมุ่งหวัง 
พึงต้ังใจมั่นลงอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ คือ (๑) ก่อความ
บาดหมาง...ก่ออธิกรณ์ในสงฆ ์ (๒)   โง่เขลา ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก ต้องอาบัติกำหนด
ไม่ได้ (๓) อยู่คลุกคลีกับคฤหสัถ์ด้วยการคลกุคลีกับคฤหสัถ์ท่ีไม่สมควร ;ความต้ังใจม่ัน 
เป็นส่วนหน่ึงของผู้ศึกษา ดังคำว่า สิกขา ๓(คือศีล สมาธิ ปัญญา) เหล่าน้ี เมื่อสัตว์
เกิดนึกถึง ช่ือว่าพึงศึกษา... เม่ือต้ังใจมั่น ช่ือว่าพึงศึกษา (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๓/
๔๔๔,๔๕๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๙/๑๑๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๖/๒๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๑๐/๔๙) 

การต้ังธรรมจักร : การประดิษฐานวงล้อแห่งธรรม;  การนำเคร่ืองหมายทางพระพุทธศาสนาที่เป็นรูป
วงล้อมี  ๘  ซีบ้่าง  ๑๒  ซี่บ้าง  ไปวางไว้ข้างหน้าพุทธอาสน์ของพระผู้มีพระภาค  ; มี
ข้อความว่า  พระธัมมจักกิกเถระได้ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า  ตนเองได้
ต้ังธรรมจักร  ท่ีทำอย่างสวยงามอันวิญญูชนชมเชยไว้ข้างหน้าพุทธอาสน์ของพระผู้มี
พระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ  ในกัปท่ี  ๙๔  นับจากกัปนี้ไป  ได้ต้ังธรรมจักรไว้  จึง
ไม่รู้จักทุคติเลย  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๐๕/๑๖๔,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๒) 

การต้ังปัญหา : การผูกปัญหา;การต้ังคำถามขึ้นมาถามเพ่ือคลายความสงสัย ; มีข้อความท่ีพระเจ้าป
เสนทิโกศลสนทนากับพระอานนท์ว่า  “น่าอัศจรรย์จริง  ไม่เคยปรากฏ  ข้อความที่
พวกโยมไม่สามารถทำให้บรบูิรณ์ด้วยการต้ังปัญหา  พระคณุเจ้าอานนท์ทำให้บริบูรณ์
ได้ด้วยการแก้ปัญหา  ชนเหล่าใดเป็นคนพาล  ไม่ฉลาด  ไม่ใคร่ครวญ ไม่พิจารณา
แล้ว  ยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอ่ืนได้  พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือ
โทษของชนเหล่านั้น  โดยความเป็นสาระ  ส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิต  เป็นผูฉ้ลาด
เฉียบแหลม  มีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้ว  กล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอ่ืน  
พวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระ  (ม.ม.
(ไทย)  ๑๓/๓๕๙/๔๔๔) 

การต้ังอยู่ : การทรง,การดํารง ในท่ีนี้หมายถึงการทำจิตให้เป็นสมาธิ  ดังคำในสังยุตตนิกาย ขัน
ธวารวรรคว่า บุคคลผู้ได้ฌาน...เป็นผู้ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการ
ต้ังอยู่ในสมาธิ, การทําให้มีขึน้ ; การสร้างให้มีขึ้น ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย เราไม่เรียก



 

๕๐๔ 
 

 

อายตนะน้ันว่า มีการมา มีการไป มีการต้ังอยู่ มีการจุติ มีการอุบัติ อายตนะนั้นไม่มี
ท่ีต้ังอาศัย  ไมเ่ปลี่ยนแปลง ไม่มีอารมณ์ยึดเหนี่ยว น้ีแลคือท่ีสุดแห่งทุกข์,  (สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๖๖๓/๓๘๖,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๗๑/๓๒๒)  

   อรรถกถากล่าวว่า ฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ  หมายถึงสามารถต้ังจิตให้เป็น
สมาธิได้  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)๓/๒๔/๑๐๙)   

การตัด :  การทําให้ขาดด้วยของมีคม หมายถึงการทำให้สิ่งของหรืออวัยวะขาดเป็น ๒ ท่อน
ด้วยของมีคม เช่น มีด  ดังคำในจูฬวรรคว่า ภิกษุณีบางพวกไม่ยินดีการกราบ การ
ปลงผม การตัดเล็บ  หรือดังคำในจูฬศีลว่า พระสมณโคดม ทรงเว้นขาดจากการตัด
(อวัยวะ)  การฆ่า การจองจำ ; การตัดสิง่ใดสิ่งหน่ึงทําให้เป็นสิ่งสําเร็จรูป ดังคำว่า 
ผู้ใดเป็นกัลบก มีช่ือว่า สัมภวะ อาศัยการตัดผมเลี้ยงชีพ (วิ.จู.(ไทย)๗/๔๓๖/๓๗๓, ที.
สี.(ไทย)๙/๑๐/๕,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๗๓/๑๖๒) 

การตัดขาดจากวัฏฏะ :การสิ้นสุดการวนเวียน;การสิ้นสุดการเวียนเกิดเวียนตาย; การหมดสิ้นการ
เวียนว่ายตายเกิด;การส้ินสุดความเวียนเกิดหรือวนเวียนด้วยอำนาจกิเลส กรรมและ
วิบาก;ความสิ้นสุดของวัฏฏะ ๓ หรือวงจร ๓ ส่วนของปฏิจจสมุปบาทซึ่งหมุนเวียนสืบ
ทอดต่อๆ กันไป ทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิด หรือวงจรแห่งทุกข์ ได้แก่  กิเลสวัฏฏะ  
กรรมวัฏฏะและวิบากวัฏฏะ; มีข้อความที่พระสกวาทีสนทนากับพระปรวาทีว่า  พระ
สกวาทีถามว่า การทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี  การตัดขาดจากวัฏฏะไม่มี  อนุปาทา
ปรินิพพานก็ไม่มีแก่วิบากแห่งวิบากท่ีเป็นสภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบากท้ัง  ๒  
ช้ันดังกล่าวมาน้ันใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่าไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  ฯลฯ  (อภิ.ก. 
(ไทย) ๓๗/๕๐๑/๕๓๓,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การตัดขาดโวหาร : การยุติคำพูด;การหยุดย้ังคำพูด  ; มีข้อความที่โปตลิยคหบดีกราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคว่า  ทรัพย์ก็ดี  ธัญชาติก็ดี  เงินก็ดี  ทองก็ดี  ท่ีมีอยู่ทั้งหมด  ตนเองมอบให้เป็น
มรดกแก่บุตรทัง้หลาย  ไม่ต้องแนะนำ  ไม่ต้องตักเตือนพวกเขาในสิ่งน้ันๆ  ตนเองมี
เพียงอาหารและเคร่ืองนุ่งห่มก็พอแล้ว  ละท้ิงการงานทุกอย่าง  ตัดขาดโวหารทุก
อย่างได้อย่างน้ี”  พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า “การตัดขาดโวหารท่ีคหบดีพูดมาเป็นอย่าง
หนึ่ง  แต่การตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหน่ึง”  คหบดีทูลถาม พระพุทธ
องค์จึงตรัสว่า  “ธรรม ๘  ท่ีเป็นไปเพ่ือการตัดขาดโวหารในอริยวินัย  คือ (๑) บุคคล
พึงละการฆ่าสัตว์ได้  เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์  (๒) บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้  
เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย ์ (๓) บุคคลพึงละการพูดเท็จได้  เพราะอาศัยการพูดจริง 
(๔) บุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้  เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียด  (๕)  บุคคลพึงละ
ความโลภคือความกำหนัดยินดีได้ เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดี  



 

๕๐๕ 
 

 

(๖) บุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้  เพราะอาศัยการไม่นินทาและการ
ไม่ประทุษร้าย (๗) บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้  เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น (๘) 
บุคคลพึงละความดูหมิ่นได้  เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่น  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒/๓๗) 

การตัดเล็บ : การใช้มีดตัดเล็บมือและเท้า, ในวินัยปิฎก  จูฬวรรค พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตให้ตัดเล็บเสมอเนื้อ, ภิกษุณีบางพวกไม่ยินดีการตัดเล็บจากพวก
บุรุษ พระผู้มพีระภาคทรงอนุญาตให้ยินดีได้,ในภูริทัตตชาดก กล่าวถึงพวกพราหมณ์
พาคนเข้าไปโรงบูชาไฟแล้ว ต่างก็ย่ืนหน้าพูดนำไปด้วยการพรรณนาอย่างวิจิตรต่างๆ
ให้เขาโกนผม    โกนหนวด และตัดเล็บยังทรัพย์ของเขาให้ส้ินไปด้วยเวทท้ังหลาย,ใน
อปทาน พระปิลินทวัจฉเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าตนเองเคยจ้างช่างให้ทำมีด
โกน  มีดเล็ก เข็ม และมีดตัดเล็บ ท่ีสมควร(แก่สมณบริโภค) แล้วให้วางไว้ภายใต้ร่ม 
(วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๗๔/๖๑, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๓๖/๓๗๓,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๔๖/๓๒๙,ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๑/๕๘๐)  

การตัดสนิ : การลงความเห็นช้ีขาด,วินิจฉัย เช่น ในอรณวิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุ
ท้ังหลายว่า ภิกษุ... พึงแสดงธรรมเท่าน้ัน พึงรู้การตัดสินความสุข ครั้นรู้แล้ว พึง
ประกอบเนืองๆ ซึ่งความสุขในภายใน ในพระสูตรนี้เน้นถึงเนกขัมมสุข  เป็นสุขอัน
เกิดจากความสงัด เป็นสุขเกิดจากความสงบ เป็นสุขเกิดจากการตรัสรู้,ในมหานิทเท
สกล่าวถึงนรชนย่อมสลัดทิ้ง(ธรรม)    เพราะเหตุ ๒  อย่างคือ(๑) สลัดทิ้งด้วยการ
ตัดสินของผู้อ่ืน(๒) เม่ือไมส่ำเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้งเสีย,ในอปทาน พระมหากัปปิน
เถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้พิพากษาอยู่ในกรุงหงสวดี ได้เข้าไปฟัง
ธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ...ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า จงดูมหา
อำมาตย์ผู้น้ีผู้องอาจในการตัดสิน  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๓/๓๙๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๘/
๓๙๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗๓/๒๔๗) 

  อรรถกถาทีฆนกิายอธิบายถึงการตัดสินว่าหมายถึงวินิจฉัย ดังคำว่า การตัดสิน  ๒  
อย่าง  คือ (๑) ตัณหาวินิจฉยั (การตัดสินด้วยอำนาจตัณหา) (๒)  ทิฏฐิวินิจฉัย(การ
ตัดสินด้วยอำนาจทิฏฐิ)(ที.ม.อ. (บาลี)๒/๓๕๘/๓๓๖) 

การตัดสนิใจ : การตกลงใจ เช่นในกลหวิวาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใด
ว่า  น่าดีใจ น่าเสียใจ ฉันทะกจ็ะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้น ชนในโลกมองเหน็ความเสื่อม
และความเจรญิในรูปท้ังหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจ,ในมหานิทเทสอธิบายว่า คำ
ว่า  การตัดสินใจ ได้แก่ การตัดสินใจ  ๒  อย่างคือ (๑) การตัดสินใจด้วยอำนาจ
ตัณหา (๒) การตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิ,ในอปทาน พระอานนทเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนว่า ในการตัดสินใจ  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีนอบน้อม  



 

๕๐๖ 
 

 

ท้ังในปฐมยาม มัชฌมิยาม และปัจฉิมยาม เป็นอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ด 
(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๗๔/๗๐๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐๒/๓๑๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๕๘/
๑๐๐) 

การตามไปผูก : ความผูกบ่อยๆ,ความเข้าไปผูกอยู่เสมอ เช่นการท่ีเข้าไปผูกโกรธว่าผู้น้ันได้ด่าเรา ได้
ชนะเรา ด้วยการระลึกถึงและการใส่ไว้ในใจ, มุ่งหมายถึงความโกรธในเวลาต่อมา, 
แปลมาจากบาลีว่า อุปนาหะ,คำว่า ผูก หมายถึงการเอาเชือกเป็นต้นสอดคล้องกันให้
เกิดเป็นเง่ือน เพ่ือทําให้มั่นหรือติดต่อกันในตัวหรือกับส่ิงอ่ืน ในท่ีนี้หมายถึงการตาม
ไปผูกความโกรธ เช่น  ความโกรธคร้ังแรกช่ือว่าความโกรธ ความโกรธในเวลาต่อมา
ช่ือว่าความผูกโกรธ ความผูกโกรธ กิริยาท่ีผูกโกรธ ภาวะที่ผูกโกรธ การไม่หยุดโกรธ 
การต้ังความโกรธไว้ การดำรงความโกรธไว้ การโผลงไปตามความโกรธ การตามไปผูก
ความโกรธไว้  การทำความผูกโกรธไว้ให้ม่ัน มลีักษณะเช่นว่านี้  นี้เรียกว่า อุปนาหะ 
(อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๙๑/๕๖๑,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๓๕) 

การตำข้าว : การใช้สากหรอืสิ่งอ่ืนท่ีคล้ายคลึงเช่นน้ันท่ิมลงไปอย่างแรงเร่ือย ๆ มีคำท่ีกล่าวไว้
ในอัคคัญญสูตรว่า พราหมณ์เหล่าน้ันไม่มีการหุงต้ม ไม่มกีารตำข้าว พากันเที่ยวไปยัง
หมู่บ้านตำบลและเมืองแสวงหาอาหาร  เพ่ือเป็นอาหารเย็นในตอนเย็น (ที.ปา. (ไทย)
๑๑/๑๓๒/๙๗) 

   อรรถกถากล่าวว่า การตำข้าวเป็นหน้าท่ีของชาวบ้าน ดังคำว่า การตำข้าว  หุง
ข้าว บดของหอม  ร้อยดอกไม้  เป็นต้น  (วิ.อ.(บาลี)๒/๗๒๓/๔๘๐) 

การตำหนิ : การช้ีข้อบกพร่อง; การยกโทษขึ้นพูด;การว่ากล่าวคนท่ีทำไม่ถูกต้อง;การว่ากล่าว
ตักเตือนถึงสิ่งที่ทำผิดพลาดไปเพ่ือจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาอีก ; มีข้อความที่
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ทีสุ่ด ๒  
อย่างนั้นท่ีตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว  อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ  กอ่ให้เกิดญาณ  
เป็นไปเพ่ือความสงบ  เพ่ือความรู้ย่ิง  เพ่ือความตรัสรู้  เพ่ือนิพพาน  พึงรู้จักการยก
ย่องและการตำหนิ  คร้ันรู้แล้ว ไม่พึงยกย่อง ไม่พึงตำหนิ  พึงแสดงธรรมเท่าน้ัน  พึงรู้
การตัดสินความสุข  ครั้นรูแ้ล้ว  พึงประกอบเนืองๆ  ซึ่งความสุขในภายใน ไม่พึง
กล่าวความลับ  ไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้า  เมื่อไม่รีบร้อน  จึงพูด  เม่ือรีบร้อนไม่
ควรพูด  ไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่น  ไม่พึงละเลยคำพูดสามัญ (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓๙/
๒๘๒,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๓๒๓/๓๙๑,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๓๖/๓๙๙) 

การติฉินนินทา : การว่ากล่าวคนอ่ืนลับหลัง ; ดังเช่นข้อความว่า  คนพาลมีใจไม่ต้ังม่ันในศีล  ย่อม
ได้รับการติฉินนินทาในโลกน้ี  ตายไปแล้วย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในอบายภูมิ  ได้รับ
ทุกข์โทมนสัในที่ทั่วไป (ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๑๗/๔๔๖) 



 

๕๐๗ 
 

 

การติด,การตดิไฟ : ก่อไฟ, ประดับไฟ ดังพระดำรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้ก่อไฟ
หรือใช้ให้ก่อไฟผิงได้ ต่อมา ภิกษุท้ังหลายมีความยำเกรงการตามประทีปบ้าง การก่อ
ไฟบ้าง การติดไฟในเรือนไฟบ้าง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้
ก่อไฟหรือใช้ให้ก่อไฟ เพราะมีเหตุผลท่ีสมควร  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๕๑-๓๕๒/๔๘๐) 

การติดต่อ : การไปมาหาสู่กัน, การพูดจาเพ่ือทําความตกลง, การสื่อสาร ในที่น้ีหมายถึงการคบหา
สมาคม,การตดิต่อเกี่ยวข้องกัน เช่นในโปตถกสูตร และปุคคลบัญญติั เรื่องภิกษุ
เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า การคบหาเป็นต้นนั้น(ซึ่งภิกษุผู้ทุศลี 
มีธรรมเลวทราม) ย่อมเป็นไปเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์แก่คนเหล่าน้ันตลอดกาลนาน  
เรากล่าวอย่างน้ีเพราะภิกษุน้ันมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์ เราเรียกบุคคลเช่นน้ีว่าเป็น
เหมือนผ้าเปลือกไม้ท่ีมีสมัผัสไม่สบาย,ในวิภังค์ กล่าวถึงการติดต่อ ปรากฏว่าเป็น
ธรรมข้อ เช่น คือคำว่า  สังสัคคารามตา (ความยินดีในการติดต่อเกี่ยวข้อง)  ในปริ
หานิยธรรม ๖ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๐/๓๓๔,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๔๕/๖๐๑,อภิ.ปุ.
(ไทย) ๓๖/๑๓๖/๑๗๖) 

การติดตาม : การไปด้วย, การมาด้วย; การแสวงหาเพ่ิมเติม, การสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไป
เรื่อยๆ, เช่น การติดตามพระเถระ  ดังท่ีสารีบุตรปริพาชกได้เห็นท่านพระอัสสชิกำลัง
เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์มีกิริยาก้าวไปน่าเลื่อมใส หวังท่ีจะถามปัญหา แต่
คิดว่า บัดน้ี    ยังเป็นกาลไม่สมควรทีจ่ะถามภิกษุนี้ เพราะท่านกำลังเข้าละแวกบ้าน
เที่ยวบิณฑบาตอยู่  ถ้ากระไร เราควรติดตามภิกษุนี้ไปข้างหลัง เพราะการติดตามไป
ข้างหลังน้ีเป็นหนทางที่ผู้มีความต้องการรู้แล้ว (วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๐/๗๒) 

การติเตียน : การยกโทษข้ึนพูด, การกล่าวร้าย,แปลจากคำว่า อนุวาทะ,อสีโลกะ, ในมหานิทเทสห
มายถึงการนินทา ดังคำในสันทกสูตรท่ีสันทกปริพาชกกล่าวว่าท่านพระอานนท์    น่า
อัศจรรย์จริง    ไม่เคยปรากฏในพระธรรมวินัยน้ี ไมไ่ด้มีการยกย่องธรรมของตน  
และไม่มีการติเตียนธรรมของผู้อ่ืน    มแีต่การแสดงธรรมตามเหตุผลเท่านั้น,ในอัตตา
นุวาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลกลัวภัยท่ีเกิดจากการติเตียนตนเอง จึงละกาย
ทุจริต บำเพ็ญกายสุจริต ละวจีทุจริต  บำเพ็ญวจีสุจริต ละมโนทุจริต บำเพ็ญมโน
สุจริต บรหิารตนให้บริสทุธ์ิ,ในวสลสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงพวกพราหมณ์ทำ
บาปกรรมอยู่เป็นประจำ พราหมณ์พวกน้ันถูกตำหนิในชาติปัจจุบันตายแล้วก็ต้องไป
ทุคติ ชาติกำเนิดห้ามพวกเขาจากทุคติหรือจากการติเตียนไม่ได้,ในมหาวิยูหสุตตนิท
เทส กล่าวถึงมณพราหมณ์เหล่าน้ันทุกพวกน่ันแหละจะได้รับการนินทาคือได้รับการติ
เตียนได้รับความเสื่อมเกียรติ,ในตุวฏกสุตตนิทเทส กล่าวถงึภิกษุผู้ถูกนินทาติเตียนว่า
ร้ายแล้ว ก็ไมพึ่งหว่ันไหว ...ไม่พึงสะดุ้ง   ไม่พึงหนีไปเพราะการนินทา เพราะการติ



 

๕๐๘ 
 

 

เตียน,ในจูฬนิทเทส กล่าวถึงการติเตียน จัดอยู่ในภัยอย่าง ๑ เช่น อัตตานุวาทภัย(ภัย
เกิดจากการติเตียนตน) ปรานุวาทภัย(ภัยเกิดจากการติเตียนของผู้อ่ืน) อสิโลกภัย 
(ภัยเกิดแต่การติเตียน)  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๖/๒๗๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๑/
๑๘๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๔๑/๕๓๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓๐/๓๖๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๓/
๑๕๙,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๓/๔๑๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๔๒/๕๙๗) 

  อรรถกถากล่าวว่า อัตตานุวาทภัย  หมายถงึ ภัยท่ีเกิดจากการติเตียนตนเอง  (องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี)๒/๑๒๑/๓๗๓) 

การต่ืน : การฟ้ืนจากหลับ เช่นในวินัยปิฎก มหาวรรค ทีฆาวุกุมารทูลรับสนองพระราชดำรัส
แล้วจึงได้ประพฤติทำนองต่ืนก่อนนอนทีหลัง , การไม่หลับ เช่น ต่ืนอยู่ ดังคำอธิบาย
เรื่องสติสัมมปัชชะว่า ภิกษุ...ทำความรู้สึกตัวในการเดิน  การยืน การน่ัง การนอน 
การต่ืน  การพูด การน่ิง; ในชาดก กล่าวถึง การแสดงอาการผิดปกติเพราะตกใจ ดีใจ 
หรือแปลกใจ เป็นต้น เช่น กระต่ายได้ยินเสียงผลมะตมูหล่นเสียงดังสน่ันก็ว่ิงหนีไป 
ฝูงสัตว์ฟังคำของกระต่ายก็กลัวตัวส่ัน  พวกคนโง่เขลายังไม่ทันรู้เรื่องแจ่มแจ้งฟังคน
อ่ืนโจษขานก็พากันต่ืนตระหนก ; การรู้สิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริง ในคําว่า 
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ต่ืนแล้ว; โดยปริยายหมายความว่า รู้เท่าทัน, รู้ตัวขึน้  (วิ.ม.(ไทย)
๕/๔๖๑/๓๔๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๐/๑๐๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๙/๕๒๕,ขุ.ชา.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๗/๘๖-๘๗/๑๗๔) 

การต่ืนลัทธิ : การดีใจเกินเหตุถึงคติความเช่ือ ความคิดเห็นและหลักการท่ีมีผู้นิยมนับถือและปฏิบัติ
ตามสืบเน่ืองกันมา เช่น ต่ืนลทัธิสังคมนิยม  ลัทธิชาตินิยม ลัทธิทุนนิยม; มีข้อความที่
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า “เธอทั้งหลายกล่าวอย่างน้ี  แม้เราก็กล่าว
อย่างนี้  เม่ือสิ่งน้ีไม่มี  สิ่งน้ีจงึไม่มี  เพราะสิ่งน้ีดับ  สิ่งน้ีจึงดับ  คือเพราะอวิชชาดับ 
สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ  เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ 
เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับชรา  มรณะ  โสกะ  
ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  และอุปายาส จึงดับ  ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นน้ัน  ย่อม
มีได้อย่างน้ี  เธอท้ังหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงเช่ือถือข้อวัตร  การต่ืนลัทธิ  และการ
ถือมงคลของพวกสมณพราหมณ์ปุถุชน  โดยเช่ือว่าเป็นแก่นสารบ้างหรือไม่”  ภิกษุ
กราบทูลว่าข้อน้ีไม่เป็นดังน้ัน (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๗/๔๔๓, พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 



 

๕๐๙ 
 

 

การแตกกัน : การทําให้แยกออกจากส่วนรวม, ในที่น้ีหมายถึงการทำให้สงฆ์แตกแยกกัน, ในจูฬ
วรรค นิคมคาถากล่าวถึงภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน ยินดีการแตกกัน เข้าถึงอบาย
อยู่ในนรกตลอดกัป ดังพระดำรัสในปฐมอานนัทสูตร สังฆเภทสูตร และกัปปัฏฐกถา
ว่า บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน  ยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบาย
อยู่ในนรกตลอดกัป (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๕๔/๒๑๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๙/๙๑,ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๑๘/๓๖๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๕๗/๗๑๑) 

การแตกความสามัคคี : การไม่มีความพร้อมเพรียงกัน; การไม่มีความปรองดองกัน; การไม่มีความ
พร้อมเพรียงกันทำ; การไม่มกีารร่วมมือร่วมใจกันทำ  ; พระพุทธเจ้าตรัสแสดงอปริ
หานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ๗  แก่เจ้าวัชชีท้ังหลาย
ผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม ซ่ึงรฐัคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตาม
หลักธรรมนี ้ จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้
แตกสามัคคี; ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นไปเพ่ือความสามัคคี มี  ๖  ;  มีข้อความ
ท่ีพระปรวาทีสนทนากับพระสกวาทีว่า  พระปรวาทีถามว่าพระสูตรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ว่า  “อันตราย  ๓  อย่าง  คือ  (๑) อันตรายจากไฟ  (๒) อันตรายจากน้ำ  
(๓)  อันตรายจากการแตกความสามัคคีจักมีแก่กรุงปาฏลีบุตร”  มีอยู่จริงมิใช่หรือ  
พระสกวาทีกล่าวว่าใช่  ;  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๔/๗๘,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๒/๕๓๑,
อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๔๔๐/๔๖๘,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การแตกทำลาย : การคุมหรือควบคุมไว้ไม่อยู่ ในท่ีน้ีหมายถึงการท่ีพรหมจรรย์ถูกทำลายไป สื่อ
ความถึงศีลขาด,การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไม่ได้  เช่นในภูริทัตตชาดก ดังคำที่
นาคราชพระโพธิสัตว์ตรัสแก่พราหมณ์เนสาทะผู้หวังจะบวชถืออุโบสถศีล ประพฤติ
พรหมจรรย์ว่า หากพรหมจรรย์มีการแตกทำลาย กิจที่ต้องทำด้วยโภคทรัพย์ท้ังหลาย
จะเกิดขึ้น ท่านอย่าได้มีความหว่ันใจ ควรมาหาเรา   เราจะให้ทรัพย์แกท่่านมากๆ (ขุ.
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๑๗/๓๑๐) 

การแต่งงาน : การทําพิธีเพ่ือให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี หมายถึงวิวาหมงคล  อา
วาหมงคล  เช่นในอิติวุตตกะ วิตักกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้    
ละทิ้งบุตร    สัตว์เลี้ยง การแต่งงาน และความห่วงใยได้ เช่นนี้  จึงควรเพ่ือจะบรรลุ
อรหัตตผลอันยอดเย่ียมได้  (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๐/๔๔๓) 

  อรรถกถากล่าวถึงการแต่งงาน หมายถึงท้ังวิวาหมงคลและอาวาหมงคล  (ขุ.อิติ.อ.
(บาลี) ๑/๘๐/เร่ืองวิตักกสูตร)  คำว่า วิวาหมงคล หมายถึงพิธีแต่งงาน, งานสมรส, 
เช่น ขอเชิญหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ในงานวิวาหมงคล คำว่า อาวาหมงคล หมายถึงการ
แต่งงานแบบหน่ึงท่ีฝ่ายชายจะนําหญิงที่ตนแต่งงานด้วยมาอยู่ท่ีบ้านของตน เป็น



 

๕๑๐ 
 

 

ประเพณีแต่งงานที่นิยมปฏิบัติกันในประเทศอินเดียฝ่ายเหนือ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

การแต่งตั้ง : การยกย่องขึ้น, การชุบเลี้ยงให้มียศ, การให้ตําแหน่ง ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ขอสงฆ์จง
ฟังข้าพเจ้า  สงฆ์แต่งต้ังพระทัพพมัลลบุตรให้เป็นเสนาสนปัญญาปกะและภัตตุทเทส
กะ  ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งต้ังพระทัพพมัลลบุตรให้เป็นเสนาสนปัญญาปกะ
และภัตตุทเทสกะ  ท่านรูปน้ันพึงน่ิง ,การบอกกล่าว,การประกาศให้ทราบ ดังคำในสัง
ยุตตนิกายว่า การบอก    การแสดง การบัญญัติ  การแต่งต้ังการเปิดเผย  การจำแนก 
การทำให้ง่ายซึง่อริยสัจ  ๔ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๘๑/๔๑๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๘/๖๑๘) 

   ในฎีกาอธิบายว่า คำว่า การแต่งต้ัง หมายถึงการประกาศให้รู้ถึงเน้ือความตาม
ท่ีต้ังอุทเทสไว้โดยประการต่าง ๆ  ตามที่ยกแสดงไว้ (องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี)  ๒/๑๗๒/
๔๓๕)  

การแต่งตัว :  การแต่งหน้าแต่งตาดูเงาหน้าในกระจก,การประดับตกแต่งร่างกาย ดังคำในสังยุตต
นิกายว่า สัตว์ท่ีเว้นขาดจากการทัดทรง  ประดับ ตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของ
หอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวมีจำนวนน้อย, ในทีฆนิกาย
กล่าวถึงการสวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย ชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการ
แต่งตัว  เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกใสสะอาดหรือในภาชนะน้ำใส  หน้ามีไฝ
ฝ้าก็รู้ว่ามีไฝฝ้า,พระภิกษุมีข้อบัญญัติห้ามแต่งตัว ดังคำในมูลปัณณาสก์ว่า เว้นขาด
การทัดทรง ประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้  ของหอม และเคร่ืองประทินผิว
อันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว (ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๓/๘๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๑๑/
๔๔๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๕๐/๖๔๖) 

การโต้ตอบ : การตอบกันไปมาในเร่ืองน้ัน ๆ ดังคำในอุปริปัณณาสก์ว่า ภิกษุท้ังหลาย เรามีวาทะ
อย่างนี้ ก็ไม่พิจารณาเห็นการโต้ตอบวาทะอันชอบธรรมแม้สักนิดในนิครนถ์ท้ังหลาย,
หรือดังคำในอปทานกล่าวถึงดาบสช่ืออโนมะแกล้วกล้าในลัทธิสมัยของตน ฉลาดใน
การโต้ตอบ,  การโต้ตอบทำให้เรื่องไม่ยุติ ดังคำในอังคุตตรนิกายว่า ในอธิกรณ์ใด การ
โต้ตอบกันด้วยวาจา...ในอธิกรณ์น้ันจะมีผลตามมาดังนี้  คืออธิกรณ์นั้นจักเป็นไปเพ่ือ
ความยืดเย้ือ เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความร้ายแรงและภิกษุท้ังหลายจักอยู่ไม่ผาสุก(ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๕/๗,๖/๙,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๔/๑๐๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗๕/๖๗๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การโต้ตอบ จะมีปฏิภาณในการโต้ตอบแก้ปัญหาในเร่ือง
อภิธรรม  อภิวินัย  ไมจ่นปัญญา  (องฺ.ติก.อ.(บาลี)๒/๑๔๑/๒๗๓), การโต้ตอบ 
หมายถึงการมีหนังสือโต้ตอบไปมา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 



 

๕๑๑ 
 

 

การไตร่ตรอง : การคิดทบทวน, การตริตรอง,การตรึก, เช่นในกีฏาคิริสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้า
ศรัทธาไม่มี  การเข้าไปหา การนั่งใกล้.. อุตสาหะ การไตร่ตรอง  และการอุทิศกาย
และใจก็ไม่มี เธอท้ังหลายเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิด (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๓/
๒๑๓) 

  อรรถกถามหาวรรค อธิบายถึงการไตร่ตรองว่าหมายถึงวิตก  แปลว่าการตรึก  
เช่นการตรึกเพ่ือการตัดสิน (ที.ม.อ.(บาลี) ๓๕๘/๓๓๖) 

การถวายทาน : การให้, การมอบให้, เช่น ถวายของ (ใช้แก่พระสงฆ์);  เช่นในมหาวิภังค์กล่าวถึงชาย
กรรมกรยากจนคนหนึ่งได้มีความคิดว่า ทานน้ีไม่ใช่เป็นของต่ำต้อย    เพราะพวก
ชาวบ้านเหล่านี้ได้ช่วยกันจัดภัตตาหารโดยเคารพ เอาเถิด  แมตั้วเราก็พึงจัด
ภัตตาหารบ้าง  หรือดังคำในอุปริปัณณาสก์ว่า  ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้ง
โสดาปัตติผลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่จำเป็นต้อง
กล่าวถึงการถวายทานในพระโสดาบัน , อนาถบิณฑิกเศรษฐี (สทัุตตะ) เป็นผู้ยินดีย่ิง
ในการถวายทาน ดังคำในอังคุตตรนิกายว่า สุทัตตอนาถบิณฑิกคหบดีเลศิกว่าอุบาสก
สาวกท้ังหลายของเรา ผู้ยินดีย่ิงในการถวายทาน, ในฝ่ายอุบาสิกา คือนางวิสาขา ดัง
คำว่า วิสาขามิคารมาตาเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา    ผู้ยินดีย่ิงในการ
ถวายทาน , ในอปทานกล่าวว่า การถวายทานทำให้ร่ำรวย ดังคำท่ีพระจูฬสุคันธเถระ
กล่าวอดีตชาติของตนไว้ตอนหน่ึงว่า บุคคลจะเป็นผู้มโีภคสมบัติมากได้เพราะการ
ถวายทาน (วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๒๑/๓๗๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๙/๔๒๘, องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐-๔๙/๓๑,๒๕๙/๓๒, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๘๙/๓๓๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การถวายทานไม่ใช่เรื่องต่ำต้อย ดังคำว่า ศาสนานี้หรือ
การถวายทานพระสงฆ์ซ่ึงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้ มิใช่เรื่องต่ำต้อย คือมิใช่เรื่อง
เล็กน้อยเลวทราม  (วิ.อ.(บาลี)  ๒/๒๒๑/๓๕๒), ในการถวายทาน จะมีอานิสงส์มาก 
ต้องรู้จักช่วงเวลาท่ีจะถวาย ดังคำว่า ภิกษุสงฆ์ลงปาติโมกข์แล้ววันรุ่งขึ้นจึงมีศีล
บริสุทธ์ิ การถวายทานแก่ท่านย่อมมีผลานสิงส์ มาก การถวายทานในวันปาฏิบท คือ
ถวายถัดจากวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ไปหนึ่งวัน (วิ.อ.(บาลี)๓/-/๓๗๗-๓๗๘)  

การถอยกลับ : การเคลื่อนหรอืทําให้เคลื่อนไปข้างหลัง เช่น ถอยเรือ ถอยรถ, การขยับออกจากท่ี, 
การเคลื่อนท่ี ดังท่ีภิกษุช่ือว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ทำความรู้สึกตัวในการก้าว
ไป การถอยกลับ; การถอยกลับ สมัพันธ์กับร่างกาย ดังคำในสังยุตตนิกายว่า เมื่อเท้า
ท้ัง ๒ มีอยู่ การก้าวไปและการถอยกลบัก็ปรากฏ,จัดเป็นส่วนหน่ึงของกายานุปัส
สนามหาสติปัฏฐาน (ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๔/๗๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๖/๓๐๕, ม.มู.(ไทย)
๑๒/๑๐๙/๑๐๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๓๖/๒๓๓) 



 

๕๑๒ 
 

 

การถาม : การพูดเพ่ือให้ได้คำตอบ, การถามเพื่อรับคําตอบ ดังคำถามว่า สติวินัยมีในท่ีใด สมัมุ
ขาวินัยมีในที่น้ัน   หรือดังคำว่า  สิกขาบทที่  ๑๒ ว่าด้วยการถามปัญหาภิกษุโดยไม่
ขอโอกาส, กามถามมี ๕ อย่าง ดังเช่นในวินัยปิฎกปริวาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุ
บาลี การถามปัญหานี้มี  ๕ อย่างคือภิกษุ (๑) ถามปัญหาเพราะความเปน็ผู้โง่เขลา  
งมงาย(๒) เป็นผู้ปรารถนาเลวทราม  ถูกความอยากครอบงำ  จึงถามปัญหา (๓) ถาม
ปัญหาเพราะดูหมิ่น (๔) เป็นผู้ไม่ประสงคจ์ะรู้ จึงถามปัญหา (๕) ถามปัญหาด้วย
คำนึงว่า ถ้าเราถามปัญหาแล้ว ภิกษุจักพยากรณ์ ได้ถูกต้อง  การพยากรณ์ดังนี้น้ัน
เป็นสิ่งดี  แต่ถ้าเราถามปัญหาแล้ว เธอจักพยากรณ์ไม่ถกูต้อง  เราก็จักพยากรณ์แก่
เธออย่างถูกต้อง  (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๔๙/๕๓๐,วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๓๒/๖๑๔) 

การถามตอบ : ปฏิปุจฉา, การถามย้อนกลับ,การถามตอบระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ เมื่อมีผู้ถาม เช่น 
ตอบคําถาม ดังคำในอุปริปัณณาสก์ นันทโกวาทสูตรว่า พระนันทกะกล่าวกับภิกษุณี
เหล่าน้ันว่า  น้องหญิงท้ังหลาย การถามตอบกันจักมีขึ้น ในการถามตอบกันน้ัน น้อง
หญิงทั้งหลายเมื่อรู้  พึงตอบว่าดิฉันท้ังหลายรู้ , ในสังคีตสูตรและอังคุตตรนิกายกล่าว
ว่า เป็นข้อ ๑ ในปัญหากรณ์ ๔ หรือท่ีเรียกว่าวิธีการตอบปัญหา (ที.ปา. (ไทย)๑๑/
๓๑๒/๒๑๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๘/๔๕๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๒/๗๐), การแจ้งกลับไป
ให้อีกฝ่ายหน่ึงรู้ เช่นตอบจดหมาย (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

การถึง : การรับนับถือ,การยึดถือ เช่นไตรสรณคมน์ การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ, ในปฐม
อคติสูตร กล่าวถึงการถึงอคติ(ความลำเอียง)มี๔ อย่าง    คือ(๑) ลำเอียงเพราะชอบ 
(๒)  ลำเอียงเพราะชัง (๓)ลำเอียงเพราะหลง (๔) ลำเอียงเพราะกลัว,ในสุนทริกสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสแก่สุนทริกภารทวาชพราหมณ์ว่า การถึงธรรมอันประเสริฐ  
อาศัยในท่ามกลาง  ท่านจงทำความนอบน้อมในพระขีณาสพผู้ซื่อตรงทั้งหลายเรา
กล่าวคนน้ันว่า ผู้มีธรรมเป็นสาระ,ในโลกันตคมนสูตร กล่าวถึงการถึงท่ีสุดแห่งโลกฐ
,ในสักกสูตร พระมหาโมคคัลลานะกล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพว่า การถึงพระพุทธเจ้า
เป็นสรณะดีนัก (วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๔/๔๓, วิ.ม.(ไทย) ๔/๘๖/๑๓๖,วิ.ป.(ไทย) ๘/-/
๔๖๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๖/๑๓๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๓๔๑/๓๕๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗/๒๙) 

การถึงแก่กรรม : ความตาย (ใช้แก่คนทั่วไปในคําพูดที่สุภาพ), การถึงมรณกรรม หรือการถึงแก่
มรณกรรม หมายถึงการสิ้นชีวิต,การสิ้นใจ,การสิ้นสภาพความมีชีวิต ดังคำว่า นิครนถ์ 
นาฏบุตร ได้ถึงแก่กรรมไมน่านท่ีกรุงปาวา  เพราะการถึงแก่กรรมของนิครนถ์นาฏ
บุตรน้ัน  พวกนิครนถ์จึงแตกกัน  เกดิแยกกันเป็น ๒ พวก  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๖๔/
๑๒๕,๑๑/๑๖๕/๑๒๖) 



 

๕๑๓ 
 

 

การถึงเฉพาะ : การบรรลุจุดหมาย ในท่ีนี้หมายถึงการได้ การถูกต้อง การทำให้แจ้ง การเข้าถึงการ
บรรลุธรรม,แปลจากคำว่า สมฺปตฺติ,  ในโสฬสปัญญานิทเทส อธิบายถึงการได้ปัญญา
ว่าหมายถึงการได้  การได้เฉพาะ การถึง การถึงเฉพาะ การถูกต้อง การทำให้แจ้ง  
การเข้าถึงพร้อมซ่ึงมัคคญาณ ๔ ผลญาณ ๔  ปฏิสัมภิทาญาณ ๔   อภิญญาญาณ ๖ 
ญาณ  ๗๓ ญาณ  ๗๗ น้ีช่ือว่าการได้ปัญญา   (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๔) 

การถึงอคติ : การมีความลำเอียง  ; มีขอ้ความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุว่า  การถึงอคติ 
(ความลำเอียง) ๔ นี้  คือ (๑)บุคคลย่อมถึงฉันทาคติ  (ลำเอียงเพราะชอบ)  (๒) 
บุคคลย่อมถึงโทสาคติ  (ลำเอียงเพราะชัง)  (๓) บุคคลย่อมถึงโมหาคติ (ลำเอียง
เพราะหลง)  (๔)บุคคลย่อมถึงภยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว)  บุคคลใดละเมิด
ความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ ภยาคติ  ยศของบุคคลน้ันย่อม
เสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรมฉะน้ัน  (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗/๒๙) 

การถือกำเนิดในครรภ์ : การมีปฏิสนธิวิญญาณปรากฏในท้อง(ของมารดา) ; มีขอ้ความที่พระผู้มี
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เพราะปัจจัย  ๓  ประชุมพร้อมกัน  การถือกำเนิด
ในครรภ์จึงมีได้ ในสัตว์โลกน้ี มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน  แต่มารดายังไม่มีระดู  และ
คันธัพพะยังไม่ปรากฏ การถือกำเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้  ในสัตว์โลกน้ีมารดาบิดาอยู่
ร่วมกัน  มารดามีระดู  แต่คันธัพพะยังไม่ปรากฏ  การถือกำเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้  
แต่เม่ือใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกัน  มารดามีระดู  และคันธัพพะก็ปรากฏ  เมื่อน้ัน 
เพราะปัจจัย ๓  ประชุมพรอ้มกันอย่างนี้  การถือกำเนิดในครรภ์จึงมีได้  (ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๔๐๘/๔๔๓) 

การถือตัว : 1.มานะ หมายถึงกิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน  ความทะนงตน  ความ
เชิดชูตนเป็นดุจธง   ความเห่อเหิม  ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธง (ข้อ ๕ ใน
อุทธัมภาคิยสังโยชน์(ธรรมท่ีมดัสัตว์ไว้กับทุกข์เบื้องสูง) ๕)  (ข้อที ่๘ ในสงัโยชน์ ๑๐)  
หมายถึงการไว้ตัว การไม่ยอมลดตัวเพราะหย่ิงในศักด์ิหรอืฐานะของตนเป็นต้น เช่น 
พระฉันนะ เคยเป็นสารถีของเจ้าชายสิทธัตถะในวันเสด็จออกบรรพชา ต่อมาเมื่อบวช
เป็นภิกษุถือตัวว่าเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้า ใครว่ากลา่วก็ไม่ยอมเช่ือฟัง,ในอุทาน 
กล่าวถึงพราหมณ์หุหุกชาติ  มีทิฏฐิว่าสิ่งท่ีเห็นแล้วเป็นมงคล ชอบเที่ยวตวาดว่า   หึ  
หึ  เพราะความถือตัวและเพราะความโกรธ   (ที.ปา. (ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๒,ที.ปา. 
(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๑/๒๔๓,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔/๙๖)  

 2.การถือตัว ทีแ่ปลมาจากคำว่า วิธา มี ๓ อย่าง คือ (๑) เสยโยหมัสมีติ  วิธา  (ถือตัว
ว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขา) (๒) สทิโสหมัสมีติ  วิธา (ถือตัวว่าเราเป็นผู้เสมอเขา) (๓) หี
โนหมัสมีติ วิธา (ถือตัวว่าเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา) (ที.ปา. (ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๕) 



 

๕๑๔ 
 

 

   อรรถกถากล่าวว่า เป็นข้อ ๑ ในกิเลสตัณหา  หรือ  สังโยชน์  ๑๐  (ที.ปา.ฏีกา 
(บาลี)  ๓๔/๑๓) 

 การถือท่อนไม้ : การจับท่อนไม้เอาไว้ในมือ, การจับยึดท่อนไม้ไว้,ความถือท่อนไม้จะเกิดเมื่อมีอา
รักขะ(ความหวงกั้น)  ดังคำในทีฆนิกายว่า เพราะเวทนาเป็นเหตุ ... เพราะมัจฉริยะ
เป็นเหตุ... อารักขะเป็นเหตุ   บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก ย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อน
ไม้ การถือศัสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท, ในมูลปัณณาสก์ มธุปิณฑิก
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบแก่ภิกษุว่า    แง่ต่าง ๆ แห่งปปัญจสญัญา   ย่อม
ครอบงำบุรุษ  เพราะเหตุใด ถ้าสิ่งท่ีบุคคลจะพึงยินดี  จะพึงยอมรับ  จะพึงยึดถือ  ไม่
มีในเพราะเหตุนั้น  ข้อน้ีเป็นท่ีสุดแห่งราคานุสัย....เป็นท่ีสุดแห่งอวิชชานุสัย และเป็น
ท่ีสุดแห่งการถอืท่อนไม้, ในมชัฌิมปัณณาสก์ อปัณณกสูตร กล่าวว่า ในอรูปพรหมไม่
มีการถือท่อนไม้ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑,ที.ปา. (ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๑,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๒๐๑/๒๑๐-๒๑๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๓/๑๑๐) 

   อรรถกถากล่าวว่า แง่ต่าง ๆแห่งปปัญจสญัญา คือ  แง่ต่าง ๆ  แห่งสัญญาอัน
ประกอบด้วย กิเลสเป็นเหตุเน่ินช้า (ม.มู.อ.(บาลี)๑/๒๐๑/๔๐๑), จัดเป็นข้อท่ี ๙ ใน
ตัณหามูลกธรรม  ๙ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๖๓/๖๑๗) 

การถือทัณฑาวุธ : การมีอาวุธคือท่อนไม้และก้อนดินเป็นต้นอยู่ในมือ; มขีอ้ความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสกับวาเสฏฐะและภารทวาชะว่า สัตว์นั้นก็รักษาส่วนของตนไว้แลว้  ถือเอาส่วนอ่ืน
ท่ีเขาไม่ให้มาบริโภค  คนทั้งหลายพากันจับเขาแล้วกล่าวว่า  ‘คุณทำกรรมช่ัว  ที่
รักษาส่วนของตนไว้แล้ว  ถือเอาส่วนอ่ืนท่ีเขาไม่ให้มาบริโภค  คุณอย่าได้ทำอย่างนี้
อีก’ คนเหล่าอ่ืนใช้ฝ่ามือ ก้อนดิน  ท่อนไม้ทำร้าย  เพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุ  การ
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏ การครหาจึงปรากฏ การพูดเท็จจึงปรากฏ  
การถือทัณฑาวุธจึงปรากฏ  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๙/๙๖,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๑๓๐/
๙๖,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๑๓๒/๙๗) 

การถือภาระ : ตัณหาอันทำให้เกิดอีก ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติให้
เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ; มีข้อความว่า ภาระคืออุปาทานขันธ์  (กองอันเป็นท่ีต้ัง
แห่งความยึดม่ัน) ๕  คือ (๑) รูปูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือรูป)  (๒) เวทนูปาทาน
ขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือเวทนา) (๓) สัญญูปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือสัญญา)  (๔) 
สังขารูปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือสังขาร)  (๕) วิญญาณูปาทานขันธ์  (อุปาทาน
ขันธ์คือวิญญาณ)  การถือภาระคือตัณหาอันทำให้เกิดอีก  ประกอบด้วยความ
เพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ  ได้แก่  (๑) 
กามตัณหา  (ความทะยานอยากในกาม) (๒) ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ) 



 

๕๑๕ 
 

 

(๓) วิภวตัณหา  (ความทะยานอยากในวิภพ);  พระผูม้ีพระภาคตรัสสรุปว่า ขันธ์  ๕  
คือภาระ  บุคคลคือผู้แบกภาระ  การถือภาระเป็นทุกข์ในโลก  การวางภาระเป็นสุข
ในโลก  บุคคลวางภาระหนักได้แล้ว  ไม่ถือภาระอ่ืนไว้ ถอนตัณหาพร้อมท้ังราก  สิ้น
ความอยาก  ดับสนิทแลว้  (สํ.นิ.(ไทย)  ๑๗/๒๒/๓๔,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การถือมงคล : การมีความเช่ือในสิ่งที่พวกตนมีความเช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีดี;ความยึดมั่นในส่ิงท่ีพวกตนมี
ความเช่ือว่าเป็นสิ่งที่ดี ; มีข้อความที่พระผู้มพีระภาคตรัสกับภิกษุว่า เธอท้ังหลายเมื่อ
รู้เห็นอย่างน้ีจะพึงเช่ือถือข้อวัตร  การต่ืนลัทธิ  และการถือมงคลของพวกสมณ
พราหมณ์ปุถุชน  โดยเช่ือว่าเป็นแก่นสารบ้างหรือไม”่ ภิกษุกราบทูลว่า“ข้อน้ีไม่เป็น
ดังนั้น  พระพุทธเจ้าข้า” ; มงคล  ๓๘ คือ (๑) การไมค่บคนพาล (๒) การคบแต่
บัณฑิต (๓) การบูชาคนที่ควรบูชา (๔) การอยู่ในถิ่นท่ีเหมาะสม (๕) การได้สร้างบุญ
ไว้ในปางก่อน  (๖)  การต้ังตนไว้ชอบ  (๗) ความเป็นพหูสูต  (๘) ความเป็นผู้มีศิลปะ 
(๙) วินัยที่ศึกษามาดี  (๑๐) วาจาสุภาษิต  (๑๑) การบำรุงมารดาบิดา (๑๒) การ
สงเคราะห์บุตร (๑๓) การสงเคราะห์ภรรยา  (๑๔) การทำงานไม่อากูล (๑๕) การให้
ทาน  (๑๖) การประพฤติธรรม (๑๗) การสงเคราะห์ญาติ  (๑๘) การงานที่ไม่มีโทษ  
(๑๙) การงดเว้นจากบาป  (๒๐) การงดเว้นจากการด่ืมน้ำเมา (๒๑) ความไม่ประมาท
ในธรรม (๒๒) ความเคารพ (๒๓) ความถอ่มตน  (๒๔) ความสันโดษ (๒๕) ความ
กตัญญู  (๒๖)  การฟังธรรมตามกาล (๒๗) ความอดทน  (๒๘) ความเป็นคนว่าง่าย 
(๒๙) การพบเห็นสมณะ  (๓๐)การสนทนาธรรมตามกาล (๓๑) การเผาผลาญบาป  
(๓๒) การประพฤติพรหมจรรย์ (๓๓) การเห็นอริยสัจ  (๓๔) การทำนิพพานให้แจ้ง 
(๓๕) จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หว่ันไหว (๓๖) จิตไม่เศร้าโศก (๓๗) จิต
ปราศจากธุลี  (๓๘) จิตเกษม  (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๖๑/๕๖๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๗/
๔๔๓) 

การถือศัสตรา : การถืออาวุธ;การมีอาวุธหรือของมีคมอยู่ในมือ ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
ธรรม  ๙  ท่ีควรละ คือ ธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ  ๙  ได้แก่ (๑) เพราะอาศัยตัณหา  
ปริเยสนา(การแสวงหา)จึงเป็นไป (๒) เพราะอาศัยปริเยสนา  ลาภะ(การได้)จึงเป็นไป 
(๓) เพราะอาศัยลาภะ  วินิจฉยะการกำหนด)จึงเป็นไป  (๔) เพราะอาศัยวินิจฉยะ  
ฉันทราคะ  (ความกำหนดด้วยอำนาจความพอใจ)จึงเป็นไป  (๕) เพราะอาศัยฉันทรา
คะ  อัชโฌสานะ(ความหมกมุ่นฝังใจ)จึงเปน็ไป  (๖) เพราะอาศัยอัชโฌสานะ  ปริคค
หะ(การยึดถือครอบครอง)จึงเป็นไป (๗) เพราะอาศัยปริคคหะ  มัจฉริยะ(ความ
ตระหนี่)จึงเป็นไป (๘)  เพราะอาศัยมัจฉริยะ  อารักขะ(ความหวงกั้น)จึงเป็นไป  (๙) 



 

๕๑๖ 
 

 

เพราะอาศัยอารักขะเป็นเหตุ  บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกท่ีเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้  
การถือศัสตรา  การทะเลาะ  การแก่งแย่ง  การวิวาท  การกล่าวขึ้นเสียงและการพูด
เท็จ  จึงเป็นไป  (ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๕๙/๔๒๑) 

การถือเอา : การเอาไว้ในมือ, การจับยึดไว้,การถือ, หมายถึงการยึดถือ แปลจากคำว่าอาทานะ 
เช่น ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้,ในจูฬศีล
กล่าวถึงพระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
,ในธัมมิกสูตร กล่าวถึงสาวกคฤหัสถ ์ พึงงดเว้นการถือเอาสิ่งของทั้งปวงที่เจ้าของมิได้
ให้โดยเด็ดขาด,ในมหาวรรค กล่าวถึงเรื่องการถือเอาของฝากโดยวิสาสะ,ในจักกวัตติ
สูตร กล่าวถึงอทินนาทาน (การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้) (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๘๔/
๗๔,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๗๙/๒๕๙, วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๐๕/๒๐๘, วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๓๖,
ที.สี.(ไทย) ๙/๘/๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๙๒/๖๙,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๙๘/๕๙๒,ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๒๑/๔๓) 

การถือเอาชัยชนะในคำสอน : การยึดม่ันในหลักคำสอนที่ดีท่ีถูกต้อง  ละเว้นคำสอนท่ีไม่ดีไม่ถูกต้อง
และไม่มสีาระ ; มีข้อความว่า  พระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ท่ีนิคมของชาวโกฬิยะช่ือ
อุตตระในแคว้นโกฬิยะ  ผู้ใหญ่บ้านช่ือปาฏลิยะเข้าไปเฝ้า สนทนากับพระพุทธองค์  
โดยพระพุทธองค์ตรัสกับผู้ใหญ่บ้านว่า  อริยสาวกในศาสนานี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  
ลักทรัพย์  ประพฤติผิดในกาม  การประพฤติผิดในกาม  การพูดเท็จ  เป็นต้น  ถ้า
ศาสดาท่านนั้นพูดจริง  ข้อท่ีเราสำรวมกาย  วาจา ใจ  และข้อท่ีเราหลังจากตายแล้ว
จักไปเกิดในสคุติโลกสวรรค ์  ทั้ง ๒ ข้อนีเ้ป็นการถือเอาชัยชนะในคำสอน เพราะเรา
ไม่เบียดเบียนใครๆ  ไม่ว่าผูส้ะดุ้งหรือผู้มั่นคง  จึงเป็นผูป้ฏิบัติไม่ผิด (สํ.สฬา. (ไทย)  
๑๘/๓๖๕/๔๔๐,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๔๑,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๔๖) 

การถือเอาสิ่งของที่เจา้ของเขามิได้ให้ : อทินนาทาน;การถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้โดยอาการ
ขโมย;การลักหรือขโมยเอาสิ่งของท่ีเขาไม่ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น; มีข้อความว่า 
ท้าวเวสวัณมหาราช ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  “ยักษ์ช้ันสูง  ช้ันกลางและช้ันต่ำ
ท่ีไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี  ท่ีเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี  โดยมากยักษ์ไม่
เลื่อมใส  เพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์  งดเว้น
จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้  งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  งดเว้น
จากการพูดเท็จ  งดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย; มีข้อความที่พระผู้มี
ภาคตรัสว่า ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรพัย์ท่ีอยู่ในแผ่นดิน  แล้วหาเพ่ือนไปด้วย หา
จอบ หาตะกร้า  หรือไปแต่ผู้เดียว ต้องอาบัติทุกกฏ  ตัดไม้หรือเถาวัลย์ท่ีขึ้นอยู่ท่ีน้ัน  
ต้องอาบัติทุกกฏ  ขุดคุ้ยหรือโกยดินร่วน ต้องอาบัติทุกกฎ  จับต้องหม้อทรัพย์  ต้อง



 

๕๑๗ 
 

 

อาบัติทุกกฏ  ทำให้ไหว  ต้องอาบัติถุลลัจจัย  ทำให้เคลื่อนท่ี  ต้องอาบัติปาราชิก  (วิ.
มหา. (ไทย) ๑/๙๔/๘๓,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๖/๒๑๙,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๓๓,
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒)) 

การถูกจองจำ : การใส่ตรวนหรือเคร่ืองพันธนาการขังไว้ในคุกในตะรางเป็นต้น, อธิบายว่า สมัยท่ีมี
ข้าวกล้าหนาแน่น โคเข้าไปกิน เจ้าของโคถูกจองจำ ดังคำในมูลปัณณาสก์ว่า  คน
เลี้ยงโคมองเห็นการฆ่า การถูกจองจำ  การเสียทรัพย์การถูกติเตียน    เพราะโค
ท้ังหลายเป็นต้นเหตุ,ในอังคุตตรนิกายอธิบายว่า ผลของการเป็นหนี้ทำให้ถูกจองจำ, 
และการถูกจองจำเป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลก,การถูกจองจำเกิดขึ้นเพราะ
กรรม ดังคำในกถาวัตถุว่า บุคคลได้เกียรติ...และการถูกจองจำก็เพราะกรรม  (อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๘๗๕/๘๒๑) ในเถรคาถากล่าวถึงคนทั้งหลายผู้เนื่องอยู่ในกามท้ังหลายย่อม
ได้รับการจองจำ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๐๘/๒๒๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๕/๕๐๘,ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๓๔๗/๖๑๒), จําจอง ก็ว่า.  

การถูกทำร้าย :  การทําให้บาดเจ็บหรือเสียหาย,การถูกทำร้าย เน่ืองมาจากเหตุท่ีได้ทำไว้ในปาง
ก่อน ดังคำในสังยุตตนิกาย สิวกสูตรว่า บุรุษบุคคลน้ีเสวยสุข  ทุกข์ หรืออทุกขมสุข
อย่างใดอย่างหน่ึง สุข ทุกข ์ หรืออทุกขมสุขท้ังหมดน้ันมีเหตุท่ีได้ทำไว้ในปางก่อน ,
จัดเป็นเหตุอย่าง ๑ ในเหตุ ๘ อันได้แก่ ดี ๑    เสลด ๑  ลม  ๑  ดี  เสลด  และลม 
รวมกัน ๑ ฤดู  ๑  การบริหารกายไม่สม่ำเสมอ ๑ การถูกทำร้าย  ๑ รวมกับผลกรรม
อีก ๑ เป็น ๘ (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๖๙/๓๐๑,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๖๙/๓๐๒) 

   อรรถกถากล่าวว่าการถูกทำร้าย เกิดขึ้นเพราะถูกกล่าวหาว่าผู้น้ีเป็นโจร เป็นชู้
เป็นภรรยาของผู้อ่ืน จึงถูกทำร้ายด้วยศอกเข่าและไม้ค้อนเป็นต้น  (สํ.สฬา.อ.(บาลี)๒/
๒๖๙/๑๔๓), 

การไถ : การงานของชาวนา ดังคำในมูลปัณณาสก ์ มหาทุกขักขนัธสูตรว่า กุลบุตรในโลกน้ี
เลี้ยงชีวิตด้วยการมีศิลปะใด    คือ ด้วยการนับคะแนน  การคำนวณ การนับจำนวน 
การไถ  การค้าขาย  หมายถงึเอาไถเทียมควายหรือวัวเป็นต้นลากไปเพ่ือกลับดิน,  ใน
มัชฌิมปัณณาสก์ สุภสูตรกล่าวว่าเป็นกิจอย่างหน่ึงของการทำนาก่อนหว่านข้าว,และ
คำว่า ไถ เปน็เครื่องมือทําไร่ทํานาชนิดหน่ึง ประกอบด้วยคันชัก หางยาม ผาล หัวหมู 
ใช้ควายหรือวัวเป็นต้นลากไปเพ่ือกลับดิน; การเคลื่อนไปไถลไป เช่น น่ังไม้ลื่นไถลง
มา; (ปาก) ขอร้องแกมบังคับ, รีดไถ. เป็นสิง่ที่ต้องอุปกรณ์มาก ดังคำว่า  ฐานะแห่ง
การงานคือการไถ    ท่ีมีความต้องการมาก    มีกิจมาก มีเรื่องมาก มีความเพียรมาก 
เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อย (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๗/๑๖๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๔/๕๘๕)  



 

๕๑๘ 
 

 

การทดลอง : การลองทํา, การลองให้ทํา, การทดสอบข้อสมมุติฐานเป็นต้น,การตรวจสอบ แปลจาก
คำว่า วีมังสะ,วีมังสกะ, เช่นในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓  วินีตวัตถุ  พระพุทธเจ้าตรัสถึง
ภิกษุรูปหน่ึงต้องการทดลองจึงให้ยาพิษแกภิ่กษุอีกรูปหนึ่งฉัน ท่านถึงแก่มรณภาพ 
ภิกษุผู้ทดลองยาพิษเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอ ทูลถาม
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุ เธอ(มีความประสงค์จะทดลอง) ไม่ต้องอาบัติ
ปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย,ในสีลวีมังสกชาดก, สีลวีมังสชาดก กลา่วถึงชาดกว่า
ด้วยการทดลองศีล ๒ ชาดก (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๘๑/๑๕๕, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๘๗/
๕๒๕,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๖/๓๖, ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๗/๕๙,ขุ.ชา.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๗/๖๕/๒๐๑) 

  อรรถกถามูลปณัณาสก์กล่าวถึงการทดลองว่าหมายถึงการตรวจสอบ ดังคำว่า ผู้
ตรวจสอบมี ๓ จำพวก  คือ (๑) อัตถวีมังสกะ  หมายถึงผู้พิจารณาประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อ่ืน(๒) สังขารวีมงัสกะ  หมายถึงผู้พิจารณาสังขารธรรมโดยลักษณะของ
ธรรมนั่นโดยสามัญญลักษณะ และ โดยวิภาคธรรม(๓) สัตถุวีมังสกะ หมายถึงผู้
พิจารณาตรวจสอบพระศาสดาเช่นพิจารณาว่า  ขึ้นช่ือว่าศาสดาต้องมีคุณเช่นนี้ ๆ  
ในสูตรนี้  หมายเอาสัตถุวีมังสกะ(ม.มู.อ.(บาลี)๒/๔๘๗/๒๘๖,ม.มู.ฏีกา(บาลี)  ๒/
๔๘๗/๓๖๑) 

การทรงจำ : การกําหนดไว้ในใจ,การระลึกได้ ดังคำในมัชฌิมปัณณาสก์ จังกีสูตรว่า การฟังธรรมมี
อุปการะมากแก่การทรงจำธรรม ,การทรงจำได้ดี ผู้น้ันต้องมีศรัทธาเป็นเบ้ืองต้น ดัง
คำในอังคุตตรนิกายว่า ผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมท้ังหลาย    มีหิริ ...มี
โอตตัปปะ... มีวิริยะ...มีปัญญา  ...  มีการเง่ียโสตฟังธรรม  ...  มีการทรงจำธรรม  ...
มีการพิจารณาเน้ือความแห่งธรรม ... มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ... มีความไม่
ประมาทในกุศลธรรมท้ังหลาย,  ในมัชฌมินิกาย กีฏาคิริสูตรอธิบายว่า การทรง
จำเป็นกิจอย่างหนึ่งของการปฏิบัติธรรม อันเป็นปัจจยาการเกิดต่อกัน กล่าวคือ  ถ้า
ศรัทธาไม่มี การเข้าไปหา การนั่งใกล้ การเงี่ยโสตลงสดับ การฟังธรรม  การทรงจำ
ธรรม  การพิจารณาเนื้อความ  ความเพ่งพินิจธรรม  ฉันทะอุตสาหะ  การไตร่ตรอง 
และการอุทิศกายและใจ ก็ไมมี่ , ในปฏิสมัภิทามรรคกล่าวไว้การทรงจำเป็นข้อต้น ดัง
คำว่า ปัญญาในการทรงจำธรรมท่ีได้สดับมา ช่ือว่าสุตมยญาณ  (ญาณในการทรงจำ
ธรรมท่ีได้สดับมา), พระอานนท์เถระเป็นเลิศด้านการทรงจำ ดังคำในอปทานว่า พระ
สาวกช่ืออานนท์ เป็นอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ท่านมีคติ    มีธิติ    มสีติ    เป็นพหูสตู  
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๓/๒๘๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๓๔/๕๔๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๘/๑๔๙, 
ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑/๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๖-๕๗/๔๙๑)  



 

๕๑๙ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายไว้ว่า ที่ว่าพระอานนท์เถระมีคติ เพราะมีคติ  คือมหีลักการ
ทรงจำพุทธพจน์ได้หมดทุกบทท่ีพระองค์ทรงแสดงให้ฟังในแต่ละคร้ังได้หมดทุกบท  
มีธิติ  คือเพียรเรียน  เพียรสาธยาย  เพียรทรงจำ และ มสีติ  คือสามารถจำพระพุทธ
พจน์ได้เป็นเลิศ ในคัมภีร์กังขาวิตรณีกล่าวถึงการทรงจำว่าเป็นศาสตร์ว่าด้วยการทรง
จำ  ซึ่งเม่ือปฏิบัติตามท่ีกล่าวไว้  จะทรงจำคัมภีร์ได้มากมาย (กงฺขา.ฏีกา (บาลี)  
๕๐๓) 

การทรงจำธรรมที่ได้สดับมา :  สุตมยญาณ, อธิบายว่า การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า   ธรรมเหล่านี้
ควรรู้ย่ิง ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมาน้ัน  ช่ือว่าสุตมยญาณ ,ในการทรงจำธรรมที่ได้
สดับมา พระสารีบุตรเถระอธิบายไว้ว่ามี ๑๖ ข้อ เริ่มต้ังแต่ธรรมเหล่าน้ีควรรู้ย่ิง ควร
กำหนดรู้ ควรละ ควรเจริญ เป็นต้น มีอธิบายว่า การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า ธรรม
เหล่าน้ีควรรู้ย่ิง ปัญญารู้ชัดธรรมท่ีได้สดับมาน้ัน ช่ือว่าสุตมยญาณ  เป็นอย่างไร  คือ
ธรรม ๑  อย่างที่ควรรู้ย่ิง  คือ สัตว์ท้ังปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร,  ธรรม  ๒  อย่าง
ท่ีควรรู้ย่ิง  คือ ธาตุ  ๒ เป็นต้น, คำว่าธรรมที่ได้สดับมา มุ่งหมายถึงอริยสัจ ๔ เป็น
สำคัญ ดังคำว่า การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า น้ีทุกขอริยสัจ  น้ีทุกขสมุทยอริยสจั  
น้ีทุกขนิโรธอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ปัญญารู้ชัดธรรมทีไ่ด้สดับมาน้ัน 
ช่ือว่าสุตมยญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑/๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒/๘, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๑/
๔๙) 

การทรงช้าง : การข่ีช้าง หมายถึงการน่ังบนหลังของช้าง  ในราชาศัพท์มีความหมายว่า ขี่ ดังคำที่
พระผู้มีพระภาคตรัสพระโพธิราชกุมารว่า ... พระองค์เป็นผู้ฉลาดในศลิปะ  คือการ
ทรงช้าง  การใช้ขอช้าง  มิใช่หรือ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๓/๔๑๖)  

การทรมาน : การทําให้ลําบาก, การทําทารุณ มุ่งหมายถึงการทำตนให้ลำบากเดือดร้อน เช่น 
สามัญญผลสูตร กล่าวถึงอัตตกิลมถานุโยค ลัทธิที่ถือว่าการทรมานตนเองเป็นการเผา
กิเลส,ในมหาสหีนาทสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรามิได้บรรลุญาณทัสสนะที่ประเสริฐ
อันสามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์แม้ด้วยการปฏิบัติอันประเสริฐน้ัน ด้วย
ปฏิปทาน้ันและด้วยการทรมานตนท่ีทำได้ยาก,ในอามคันธสูตร กล่าวถงึการทรมาน
ตนตามฤดูกาลท่ีทำคนผู้ยังไม่ล่วงพ้นความสงสัยให้หมดจดได้,ในมโหสธชาดก 
กล่าวถึงคนฆ่ากันตายไปเพราะกลัวการทรมาน ดังคำเสนกบัณฑิตกราบทูลแก่พระ
เจ้าวิเทหะว่า พวกเราจับศัสตราห้ำหั่นฆ่ากันและกันชิงละชีวิตไปเสียก่อน อย่าให้พระ
เจ้าพรหมทัตฆ่าพวกเราด้วยการทรมานเป็นเวลานานเลย (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๑๗๖/๕๘,  
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๙/๑๖๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๕๒/๕๕๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๖๗๑/
๒๘๗) 



 

๕๒๐ 
 

 

การทอผา้ : การพุ่งเส้นด้ายหรือเส้นไหมเป็นต้นให้ขัดกับเส้นยืนในเครือ่งทอ เช่น ทอผ้า ทอไหม 
ทอกระสอบ ทอเสื่อ เช่นในอนุรุทธสูตร กล่าวถึงการงานท่ีมาตุคามทำภายในบ้าน
สามี ดังคำว่า การงานเหล่าใดเป็นการงานในบ้านสามี คือการทอผ้าขนสัตว์หรือผ้า
ฝ้าย เธอเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานเหล่านั้น,ในปฐมอิธโลกิกสตูร กล่าวถึง
มาตุคามผู้จัดการงานดีเพราะการทอผ้า ดังคำว่า  มาตุคามในโลกน้ีเป็นคนขยัน ไม่
เกียจคร้านในการงานภายในบ้านสามีคือการทอผ้าขนสัตว์ หรือผ้าฝ้ายประกอบด้วย
ปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณาอันเป็นอุบาย(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๖/๓๒๐,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๔๙/๓๒๕) 

การทะเลาะ,การทะเลาะกัน : การทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ ดังเร่ืองราวในอุปริปัณณาสก์ท่ีเมื่อ
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง
ขวนขวายน้อย    ประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่ มีใจความว่า  ข้าพระองค์
ท้ังหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมาง การทะเลาะ การขัดแย้ง และการวิวาท
น่ันเอง  , การโต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน ดังคำในทัพภปุปผชาดก สุนัขจ้ิงจอก
ตอบว่า เพราะการทะเลาะกัน สัตว์จึงผ่ายผอม  ทรัพย์จึงสิ้นไป พวกนากเสื่อมเพราะ
การทะเลาะกัน แม่มายาวี เธอจงกินปลาตะเพียนเถิด ,การทะเลาะทำให้ความลับ
เปิดเผย ดังคำในชวนหังสชาดกว่า พวกมนุษย์เกิดการทะเลาะกันขึ้นท่ีใด ที่น้ันมนุษย์
ท้ังหลายก็เปิดเผยความลับ เหมือนนกยูงรำแพน, ในมหานิทเทส  กล่าวไว้ว่า คน ๒ 
คนก่อการทะเลาะกัน    เรียกว่าคู่ทะเลาะ, การทะเลาะกัน เกิดขึ้นเพราะทิฏฐิ จึงมี
คำสอนไม่ให้เพราะทะเลาะกัน ดังคำว่า ไม่ควรวิวาทกัน อธิบายว่า  ไม่พึงก่อการ
ทะเลาะกัน ,การทะเลาะเกิดมาจากสิ่งอันเป็นท่ีรัก ดังคำในสุตตนิบาตว่า การทะเลาะ  
การวิวาท ประกอบในความตระหน่ี  มีมาจากสิ่งเป็นท่ีรัก เม่ือการวิวาทเกิดขึ้นแล้ว  
ก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้น(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๖/๒๗๗, ขุ.ชา.สตฺตก. (ไทย) ๒๗/๔๗/
๒๖๑, ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๒๔/๔๐๐) ๑๔/๕๓/๕๘, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๗๐/
๗๐๘ขุ.ม.(ไทย)๒๙-๔๙/๑๖๙,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๖๕/๒๐๖)  

การทะเลาะววิาท : การทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ,การโต้เถียงกัน,การปากเป็นเสียงกัน เช่น ในอุปริ
ปัณณาสก์กล่าวถึงภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพี เกิดความบาดหมาง เกิดการทะเลาะ
วิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่,การทะเลาะวิวาทปัจจัยส่วนหน่ึงเกิดจากการ
ด่ืมสุราที่ทำให้ก่อการทะเลาะวิวาท จัดเป็นโทษข้อท่ี ๒ ในโทษของการหมกมุ่นในการ
เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท  ๖ อย่าง, คำว่า วิวาท 
มักใช้เข้าคู่กบัคำ ทะเลาะ เป็น ทะเลาะวิวาท,  ในมหานิทเทสอธิบายว่า ท้ัง ๒ มี
ความหมายเดียวกัน ดังคำว่า การทะเลาะ  ในคำว่า การทะเลาะ การวิวาท...  มีมา



 

๕๒๑ 
 

 

จากไหน อธิบายว่า การทะเลาะมีอาการอย่างเดียวกันกับการวิวาทได้แก่ารทะเลาะ ก็
คือการวิวาท   การวิวาท  ก็คือการทะเลาะ ,ในสุตตนิบาต กลหวิวาทสูตรกล่าว
อธิบายว่า การทะเลาะ การวิวาท....วาจาส่อเสียด มีมาจากสิ่งเป็นที่รัก, ในมหานิทเท
สอธิบายว่า คำว่า สิ่งเป็นท่ีรัก  มีความหมาย  ๒  อย่าง  คือ  (๑)  สตัว์  หมายถึง
มารดา  บิดา  พ่ี  น้อง  บุตร  ธิดา  เป็นต้น  (๒)  สังขาร  หมายถึงรูป  เสียง  กลิ่น  
รส  โผฏฐัพพะ  ท่ีชอบใจ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๘/๒๐๒-๒๐๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๖/
๒๗๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๖๙/๗๐๘,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๖๐/๑๙๗, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๙๘/
๓๐๑-๓๐๒) 

การทัดทรง  : การเอาสิ่งของหรือดอกไม้เหน็บหู ตรงบริเวณท่ีเรียกว่า ทัดดอกไม ้ ,มีกล่าวไว้ใน
สิกขาบท ๑๐ ของสามเณรข้อท่ี  ๘ มีว่า เจตนางดเว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของ
หอมและเครื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเคร่ืองประดับตกแต่ง  (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๐๖/๑๖๙),พระ
สมณโคดมทรงเว้นขาดจากการทัดทรงด้วยพวกดอกไม้ (ที.สี.(ไทย)๙/๑๐/๔,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๑/๑๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๘/๕๒๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๑), การทัดทรง 
สัตว์ส่วนมากชอบใจ ดังคำในสังยุตตนิกายว่า สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการทัดทรง ประดับ
ตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้  ของหอม และเครื่องประทินผิว อันเป็นลกัษณะแห่งการ
แต่งตัว มีจำนวนมากกว่า(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๕๐/๖๔๖) 

การทา:  กิริยาอาการท่ีเอาของเปียกหรือของเหลวเป็นต้น ฉาบ ลบู ไล ้ ป้าย หรือบ้าย เช่น 
การทาแป้ง การทายา การทาเท้า,ในมหานิทเทสกล่าวถงึการทาเปลือกตา การทา
ปาก  เช่นพรหมชาลสูตร กล่าวถึงพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการขวนขวายใน
การประดับตกแต่งร่างกาย,ในมหานิทเทสกล่าวถึงการทาปากว่าเป็นกิจกรรมการ
ประดับตกแต่งของคฤหัสถ์ (ท.ีสี.(ไทย) ๙/๑๖/๗, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๐๐/๖๘, ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๖๑/๔๕๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๑/๔๕๓,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๔๕/๔๖๖) 

  อรรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค กล่าวถึงการทา เช่น การทาเท้าเป็นการปรนนิบัติ 
มุ่งหมายถึงการอุปัฏฐาก  มกีารอุปัฏฐากพระเถระ เช่น  การล้างเท้า การนวดเท้า
และการทาเท้า  (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๕๔/๓๒๓) 

การทารณุ : การดุร้าย, ความโหดร้าย, ความร้ายกาจ, การทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อนประกอบความ
ขวนขวายในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน หมายถึงการทำการงานทารุณ  เช่นในมัชฌิม
ปัณณาสก์ กันทรกสูตร โฆฏมุขสูตร กล่าวถึงบุคคลเป็นผูท้ำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน หม่ัน
ประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน คือบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะ ฆ่าสุกร ...เป็นคนคุม
เรือนจำ    หรอืบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘/๘) 
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การทำกรรมชัว่  : การทำกรรมช่ัวท่ีนิครนถ์ นาฏบุตรบัญญัติไว้ ในท่ีน้ีหมายถึงทัณฑะ อันได้แก่ กาย
ทัณฑะ วจีทัณฑะ และมโนทัณฑะ ดังพระดำรัสในมชัฌิมปัณณาสก์ท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสถามนิครนถ์ช่ือทีฆตปัสสว่ีา ตปัสสี นิครนถ์ นาฏบุตรบัญญัติกรรมในการทำกรรม
ช่ัว  ในการประพฤติกรรมช่ัวไว้เท่าไร และทัณฑะ ม ี๓ ประการ คือ (๑) กายทัณฑะ  
(๒) วจีทัณฑะ (๓)มโนทัณฑะ  ,มีอธิบายว่า ในการทำกรรมช่ัว ในการประพฤติกรรม
ช่ัว  กายทัณฑะเท่าน้ันมีโทษมากกว่า มิใช่วจีทัณฑะ หรือมโนทัณฑะเลย(ม.ม.(ไทย)
๑๓/๕๖/๕๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๗/๕๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๔/๖๒) 

การทำตนใหเ้ดือดร้อน  :  การทำตนให้ได้รับความทุกข์กายและทุกขใ์จ เช่น   เป็นคนเปลือย
กินผักดองเป็นอาหารบ้าง  กินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้าง  ...นุ่งห่มผ้าป่านบ้าง    นุ่งห่ม
ผ้าแกมกันบ้าง  นุ่งห่มผ้าห่อศพบ้าง ...ถอนผมและหนวด หมั่นประกอบการถอนผม
และหนวดบ้าง    ยืนอย่างเดียวปฏิเสธการน่ังบ้าง    น่ังกระโหย่งประกอบความเพียร
ด้วยการน่ังกระโหย่งบ้าง    นอนบนหนาม  ดังคำในอัตตันตปสูตรว่า  บุคคลบางคน
ในโลกน้ี  เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๑๔/๒๙๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การทำตนให้เดือดร้อนด้วยการ ประพฤติวัตรอย่าง
นักบวชเปลือย(อัตตกิลมถานุโยค) ผลท่ีจะพึงได้รับในอบาย  เพราะการทำกรรมตาม
ความเห็นผิดเป็นเหตุ(อัตตกิลมถานุโยค) (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๕๘/๓๗๕-๓๗๗) 

การทำตอบแทน  : การตอบแทนอุปการะ, การสักการะบูชาปัจจัย ๔ แกผู่้มีพระคุณ เช่น มารดา 
บิดา ครู อาจารย์  ดังคำในอุปริปัณณาสก์ว่า บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว เป็นผู้มีความ
เลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า   ...เราไม่กล่าวการกระทำนี้ คือ การกราบไหว้  การ
ลุกรับ การทำอัญชลี การทำสามีจิกรรม ด้วยการบริจาคจีวร บิณฑบาต ...  ว่าเป็น
การทำตอบแทนกันของบุคคลน้ีกับบุคคลนี ้ ,ในทุกนิบาตกล่าวไว้ว่า การทำตอบแทน
แก่ท่านท้ังสองเราไม่กล่าวว่าเป็นการทำได้โดยง่าย  ท่านท้ังสองคือใคร คือมารดาและ
บิดา (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๘/๔๒๗, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๔/๗๗) 

   อรรถกถากล่าวอธิบายว่า การตอบแทนอุปการะมีหลายอย่าง เช่น ศิษย์ทำ
ตอบชแทนคุณของอาจารย์ ดังคำว่า  การเห็นอาจารย์แล้วทำการกราบไหว้  ช่ือว่า
อภิวาทนะ(การกราบไหว้)   ได้แก ่  เม่ือจะสำเร็จอิริยาบถท้ังหลาย ผนิหน้าไปทาง
ทิศาภาคท่ีอาจารย์อยู่ไหว้แล้วเดิน ไหว้แล้วยืน ไหว้แล้วน่ังไหว้แล้วนอน   ส่วนการ
เห็นอาจารย์แต่ที่ไกลแล้ว  ลุกขึ้นทำการต้อนรับ ช่ือว่าปัจจุฏฐานะ(การลุกรับ)  ก็
กรรมนี้คือเห็นอาจารย์แล้ว  ประคองอัญชลีไว้เหนือศีรษะนมัสการอาจารย์หรือแม้ผิน
หน้าไปทางทิศาภาคท่ีอาจารย์นั้นอยู่ นมัสการอย่างน้ันแล เดินไปก็ดี  ยืนก็ดี  น่ังก็ดี  
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นอนก็ดี ประคองอัญชลีแล้วนมัสการน้ันเทียว  ช่ือว่าอัญชลีกรรม การทำกรรมอัน
สมควร  ช่ือว่าสามีจิกรรม (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๓๗๘/๒๒๘)  

การทำที่สุดแห่งทุกข์ : การรู้แจ้งที่สุดแห่งทุกข์; การรู้อริยสัจ ๔ คอื ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  ; มี
ข้อความที่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เรายังไม่รู้วิบากกรรม  จะไม่
กล่าวถึงความสิ้นสุดแห่งกรรมที่สัตว์เจตนาทำขึ้น  สั่งสมข้ึน  ก็วิบากน้ันเองที่สัตว์พึง
เสวยในปัจจุบันก็มี  ในอัตภาพถัดไปก็มี  หรือในอัตภาพต่อๆ ไปก็มี  เรายังไม่รู้วิบาก
กรรม  จะไม่กล่าวถึงการทำที่สุดแห่งทุกข์ของกรรมท่ีสัตว์เจตนาทำข้ึน (องฺ.ทสก. 
(ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓๕๗,อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๕๐๑/๕๓๓,อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๖๒๗/๖๘๔,
พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การทำนาย : การบอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดในเบ้ืองหน้า,ทายก็ว่า; มีขอ้ความท่ีพระ
โบราณกเถระทั้งหลายกล่าวในเร่ืองลักษณะมหาบุรุษน้ันว่า  “มหาบุรุษไม่ถลึงตาดู  
ไม่ค้อน ไม่เมินมองตรง  มองเต็มตา แลดูคนหมู่มากด้วยดวงพระเนตรเป่ียมด้วยความ
รัก  พระองค์เสวยผลวิบากในสุคติทั้งหลาย  บันเทิงอยู่ในสุคติเหล่านั้น  เสด็จมาใน
โลกนี้  มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพ่ิงคลอด และมีดวงพระเนตรดำสนิท
มองเห็นได้ชัดเจน  พวกมนุษย์จำนวนมากเป็นอภิโยคี  มีความรอบคอบ  ฉลาดใน
นิมิตฉลาดในการทำนายอย่างละเอียดถี่ถ้วน จะชมเชยพระกุมารนั้นว่า  ‘เป็นผู้ทีแ่ลดู
น่ารัก’  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๙/๑๘๗,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การทำนายฝัน  :การแก้ความฝัน, การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงฝันแล้วให้การทำนายทายทัก  เป็นกิจที่ไม่
สมควรทำสำหรับผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึงที่ระลึก  เพราะพระพุทธเจ้าตรัสสอน
ไว้ในตุวฏกสูตร สุตตนิบาตว่า ผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงประกอบการทำอาถรรพณ ์ 
การทำนายฝัน การทำนายลักษณะ  หรือแม้การดูฤกษ์ยาม ดังคำท่ีพระสารีบุตรเถระ
อธิบายในมหานิทเทสว่า  พวกนักทำนายฝัน ย่อมทำนายฝันว่า คนฝันเวลาเช้าจะมี
ผลอย่างนี้ คนฝันเวลาเที่ยงจะมีผลอย่างน้ี คนฝันเวลาเย็นจะมีผลอย่างนี้  (ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๙๓๔/๗๒๔, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๒/๔๕๕) 

   อรรถกถาอธิบายเหตุความฝัน ๔ อย่าง คือ  (๑)ธาตุกำเริบเป็นต้น (๒)อารมณ์
ท่ีเคย รับรู้มาก่อน (๓) เทวดาดลใจ (๔) ปุพพนิมิต (ลางบอกเหตุดีเหตุร้าย) ในความ
ฝัน ๔ อย่างน้ี ความฝัน ๒ อย่างแรก ไม่เป็นจริง ความฝันอย่างท่ี ๓ เป็นจริงก็มี ไม่
เป็นจริงก็มี ท่ีเป็นอย่างน้ี เพราะเทวดาบางเหล่าโกรธประสงค์ร้าย บางเหล่าประสงค์
ดี ความฝันอย่างที่ ๔ เป็นจรงิแน่นอน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๖/๗๘-๗๙, อภิ.วิ.อ.(บาลี)  
๓๖๖/๔๓๖) 
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 การทำนายลักษณะ : การบอกคุณสมบัติเฉพาะตัว;การทายคุณสมบัติเฉพาะตัว; มีข้อความว่า  พระ
ผู้มีพระภาคตรัสว่า  ผู้นับถือพระรัตนตรัย  ไม่พึงประกอบการทำอาถรรพณ์  การ
ทำนายฝัน  การทำนายลักษณะ; พวกนักทำนายลักษณะ  ย่อมทำนายลกัษณะ  คือ  
ลักษณะแก้วมณี  ลักษณะไมพ้ลอง  ลกัษณะผ้า  ลักษณะดาบ  ลักษณะศร  ลักษณะ
ธนู  ลักษณะอาวุธ  ลักษณะสตรี  ลักษณะบุรุษ  ลักษณะเด็กหญิง  ลักษณะเด็กชาย  
ลักษณะทาสหญิง  ลักษณะทาสชาย  ลักษณะช้าง  ลักษณะม้า  ลกัษณะกระบือ  
ลักษณะโคอุสภะ  ลักษณะโคสามัญลักษณะแพะ  ลกัษณะแกะ  ลักษณะไก่  
ลักษณะนกกระทา  ลักษณะเห้ีย  ลักษณะตุ้มหู  ลักษณะเต่า  ลักษณะมฤค  (ขุ.ม. 
(ไทย) ๒๙/๑๖๒/๔๕๕,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การทำนายเสยีงสัตว์ร้อง : การบอกหรือการทายเสียงเนื้อ(มฤค)และเสยีงนกร้อง  ; มขี้อความว่าพวก
นักทำนายเสียงเน้ือและเสียงนกร้องย่อมทำนายเสียงเน้ือและเสียงนกร้อง  คือรู้จัก
เสียงร้อง เสียงเจรจากันของพวกนกหรือพวกสัตว์  ๔ เท้า โดยพระผูมี้พระภาคตรัส
ว่าผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงประกอบการทำอาถรรพณ์  การทำนายฝัน  การทำนาย
ลักษณะ  หรือแม้การดูฤกษ์ยาม  ไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสัตว์ร้อง  การปรุงยาให้
ต้ังครรภ์และการบำบัดรักษาโรค  (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๖๒/๔๕๗) 

การทำบาป : การประกอบกรรมช่ัว;การทำความช่ัว;การทำสิ่งท่ีไม่ดีทางกาย  วาจาและใจ; มี
ข้อความที่โจรองคุลิมาลกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่า  “ท่านผู้ท่ีเทวดาและมนุษย์บูชา
แล้ว  ผูแ้สวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ เสด็จมาถึงป่าใหญ่เพ่ืออนุเคราะห์ข้าพระองค์ ข้า
พระองค์นั้นจักละการทำบาป เพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของพระองค์” (ม.
ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๙/๔๒๔) 

การทำผลให้แจ้ง : การทำผล  ๔  ให้แจ้ง  คือ  การทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง  การทำสกทาคามิผลให้
แจ้ง การทำอนาคามิผลให้แจ้ง  การทำอรหัตตผลให้แจ้ง;  มีข้อความว่า ฌาน  
วิโมกข์  สมาธิ  สมาบัติ  ญาณทัสสนะ  มรรคภาวนา  การทำผลให้แจ้ง  การละกิเลส  
ภาวะที่จิตปลอดจากกิเลส  ความยินดีในเรือนว่าง ช่ือว่าอุตตริมนุสสธรรม; มีข้อความ
ว่า  กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นเหตุ  กรรมเป็นเคร่ืองประมวลมาเป็นปัจจัยแห่ง
ความบังเกิดของกิเลสทั้งหลาย  จิตเห็นโทษในกรรมเป็นเคร่ืองประมวลมาแล้ว จึง
แล่นไปในนิพพานซึ่งไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมา  เพราะจิตแล่นไปในนิพพานซึ่ง
ไม่มีกรรมเป็นเคร่ืองประมวลมา  กิเลสที่พึงบังเกิดเพราะกรรมเป็นเคร่ืองประมวลมา
เป็นปัจจัย  ท่ียังไม่เกิดก็เกิดไม่ได้  ท่ียังไม่บังเกิดก็บังเกิดไม่ได้  ท่ียังไม่เกิดขึ้นก็
เกิดขึ้นไม่ได้  ท่ียังไม่ปรากฏก็ปรากฏไม่ได้  เพราะเหตุดับ  ทุกข์จึงดับด้วยประการ
ฉะนี้  มัคคภาวนาจึงมีอยู่  การทำผลให้แจง้ก็มีอยู่  การละกิเลสก็มีอยู่  ธรรมาภิสมัย



 

๕๒๕ 
 

 

ก็มีอยู่ ((วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕,วิ.มหา.(ไทย)  ๒/๗๐/๒๕๖,ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/
๒๑/๕๗๗) 

การทำผู้อื่นให้เดือดร้อน  : การทำให้เขาเดือดร้อน ให้ร้อนรุ่ม ดังคำในทีฆนิกาย ในบุคคล ๔ จำพวก
ท่ีว่า เป็นผู้ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน   เช่น เป็น
คนฆ่าแพะ ฆ่าสุกร ฆ่านก  ฆ่าเน้ือ(เลี้ยงชีพ) เป็นคนโหดเหี้ยม เป็นคนฆ่าปลา เป็น
โจร เป็นคนฆ่าโจร เป็นคนฆ่าโค เป็นคนคุมเรือนจำ หรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณ, 
อธิบายว่า บุคคลผู้ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน  หมั่นประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน  
ช่ือว่าทำผู้อ่ืนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดรอ้น ให้ร้อนรุ่ม  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๔/
๒๙๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๕/๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๘/๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๕) 

การทำรา้ย : การทําให้บาดเจ็บหรือเสียหาย,มุ่งหมายถึงการเบียดเบียนผู้อ่ืน แปลจากคำว่าปหาระ  
เช่นในกถาวัตถุ กล่าวถึงการทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห้อ, ในมหาวิภังค์ ปหาร
สิกขาบท สิกขาบทว่าด้วยการทำร้ายเพ่ือนภิกษุ, ตลสัตติกสิกขาบท สิกขาบทว่าด้วย
การเง้ือหอกคือฝ่ามือขึ้นทำทีว่าจะทำร้าย กล่าวถึงพวกภิกษุฉัพพัคคีย์โกรธ  ไม่พอใจ
เง้ือหอกคือฝ่ามือ(จะทำร้าย)พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์ พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์เหล่าน้ัน
กลัวการทำร้ายจึงร้องไห้,ในปหารสิกขาบทอธิบายว่า  คำว่า ทำร้าย ความว่า ภิกษุทำ
ร้ายด้วยกาย ด้วยของเนื่องด้วยกายหรือด้วยของที่โยนไปโดยที่สุดแม้ด้วยกลีบอุบล
,ในมหาหัตถิปโทปมสูตร อธิบายถึงการทำร้ายว่าหมายถึงการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้าง 
การทำร้ายด้วยก้อนดินบ้าง การทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้าง การทำร้ายด้วยศัสตราบ้าง
,ในพราหมณธัมมิกสูตรกล่าวถึง การทำร้ายเบียดเบียนปศุสัตว์น้ีนับเป็นการลงทัณฑ์
ชนิดหน่ึงท่ีไร้คุณธรรมมีมาแต่เดิมแล้ว(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๔๙/๕๕๖,วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๔๕๑/๕๕๗, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๕๔/๕๕๙,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๙๓/๕๘๔,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๓๐๒/๓๓๑, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๑๕/๔๗๒, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๔๖/๕๙๒) 

  อรรถกถาวินัยอธิบายว่า การทำร้าย ในทีน้ี่หมายถึงการแสดงอาการจะทำร้าย,ใน
อรรถกถาอังคุตตรนิกายกล่าวถึงการทำร้ายกันด้วยก้อนหิน ก้อนดิน และท่อนไม้เป็น
ต้น (วิ.อ.(บาลี)๒/๔๕๔/๔๓๐,องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๑๕/๑๓) 

การทำรา้ยพระพุทธเจา้ : การประทุษร้ายทำให้พระพุทธเจ้าได้รับบาดเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่ง  จัดเป็น
กรรมหนัก;กรรมท่ีเป็นบาปหนักท่ีสุด ตัดทางสวรรค์ ตัดทางนิพพาน; มีข้อความที่
พระสกวาทีถามว่า เทวดาทั้งหลายเป็นผู้โง่เขลา  เบาปัญญา  ไม่รู้เดียงสา  ใช้ภาษา
ใบ้ ไมส่ามารถจะรู้ความหมายของคำที่กล่าวดีหรือช่ัวได้  ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า  
พระธรรม  พระสงฆ์  ไม่เขา้ไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า  ไมทู่ลถามปัญหากับ
พระองค์  เมื่อพระองค์ทรงวิสัชนาปัญหาก็ไม่ช่ืนชม  เป็นผู้ประกอบด้วยเครื่องก้ันคือ



 

๕๒๖ 
 

 

กรรม  เครื่องกั้นคือกิเลส  เครื่องกั้นคือวิบาก  ไม่มีศรทัธา  ไม่มีฉันทะ  มีปัญญา
ทราม  ไม่ควรที่จะก้าวลงสู่นิยามอันถูกต้องในกุศลธรรมท้ังหลาย  เป็นผู้ฆ่ามารดาฆ่า
บิดา  ฆ่าพระอรหันต์  ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อ  ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน  
เป็นผู้ฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์  ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  พูดส่อเสียด  พูดคำหยาบ  
พูดเพ้อเจ้อ  มากไปด้วยอภิชฌา  มีจิตคิดพยาบาท  เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหม  พระปร
วาทีกล่าวว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  ฯลฯ; ผู้ท่ีทำร้ายพระพุทธเจ้าคือพระเทวทัตโดย
ได้พยายามลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าหลายครั้ง เช่น ปล่อยช้างตกมันเข้าทำร้าย
พระพุทธองค์, จ้างนายธนู ๑๐ ผลัด ไปลอบยิงพระพุทธองค์,กลิ้งหินให้ตกจากหน้า
ผาเขาคิชกูฏใส่พระพุทธเจ้า  (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๖๙/๑๔๕,อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๕๔๖/
๕๙๒,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า กรรมท่ีให้ผลคือความเดือดร้อนไม่เว้นระยะเลย จัดอยู่ใน
กรรมที่เรียกว่าอนันตริยกรรม ๕ อย่าง คือ  (๑)  มาตุฆาต  (ฆ่ามารดา)  (๒)  ปิตุฆาต  
(ฆ่าบิดา)  (๓)  อรหันตฆาต(ฆ่าพระอรหันต์)  (๔)  โลหตุิปบาท(ทำร้ายพระพุทธเจ้า
จนถึงให้พระโลหิตห้อขึ้นไป)  (๕)  สังฆเภท  (ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน)  (อง.ฉกฺก.อ.  
(บาลี) ๓/๘๖/๑๕๕) 

การทำลาย  : 1.การทำให้เสยีหาย ในพระวินัย เรียกว่า เภทนกะ  หมายถึงทำลายสิ่งของที่ภิกษุไม่
สมควรใช้ ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ภิกษุใดทำกล่องเข็มด้วยกระดูก ด้วยงา หรือด้วยเขา 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ที่ช่ือว่าเภทนกะ 

   คำว่า “เภทนกะ” เป็นช่ือเฉพาะอาบัติปาจิตตีย์สิกขาบทน้ี แปลว่า มีการ
ทำลาย คือต้องทำลายวัตถุก่อน จึงแสดงอาบัติตก 

    ในวินัยปิฎก ปริวาร กล่าวว่า การทำลายมี ๒ อย่าง คอื  (๑)  การทำลาย
สิกขา (๒)การทำลายโภคะ (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๒/๔๓๑)  

   อรรถกถาอธิบายว่า การทำลายสิกขา หมายถึงการไม่ศึกษาสิกขา  ๓  การ
ทำลายโภคะ  หมายถึงการใช้สอยของสงฆ์หรือของส่วนบุคคลเสียหาย  (วิ.อ.(บาลี) 
๒/๕๑๘/๔๓๘, วิ.อ.(บาลี) ๓/๓๒๒/๔๔๗)   

  2.การทำให้ผู้อ่ืนพินาศ  มุ่งหมายถึงการทำลายจะทำได้ทางกาย ทางวาจาและ
ทางกายและทางวาจาเท่าน้ัน, ในมัชฌิมปัณณาสก์อธิบายว่า เมื่อมีการทุม่เถียงกัน ก็
จะมีการทำลายกัน เมื่อมีการทำลายกัน ก็จะมีการเบียดเบียนกัน (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๕๑๗/๖๐๖, วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๒/๒๔๑)  
   



 

๕๒๗ 
 

 

การทำลายสงฆ์ให้แตกกัน :การใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทำให้สงฆ์แตกแยกสามัคคีจัดเป็น
กรรมหนัก; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุว่า ผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน  
ยินดีในการแตกกัน ต้ังอยู่ในอธรรม  เป็นผูเ้ข้าถึงอบาย  อยู่ในนรกตลอดกัป  พลาด
จากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ  เสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกัป เพราะ
ทำลายสงฆ์ท่ีสามัคคีกันให้แตกแยกกัน;  มเีรื่องว่าพระเทวทัตหลังจากบวชปรากฏว่า 
ท่านได้มิละความเพียรในการบำเพ็ญสมณธรรม หลังจากได้ฤทธ์ิแล้ว ท่านได้มีความ
มักใหญ่ใฝ่สูง อยากจะเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธองค์ เสนอให้พระพุทธเจ้าลาออก
จากตำแหน่งพระศาสดาแล้วให้พระเทวทัตเป็นพระศาสดาแทน และพยายามทำตัว
ให้ดูเป็นผู้นำทีเ่คร่งครัดอย่างย่ิงยวดเพ่ือแบ่งแยกคณะสงฆ ์ เช่น เสนอพระวินัยอย่าง
เคร่งครัด เช่น กินเจตลอดชีวิต อยู่ป่าตลอดชีวิต แก่พระพุทธเจ้าเพ่ือทรงบัญญัติ  ซึ่ง
เมื่อผู้คนเริ่มทราบความต้ังใจช่ัวของท่าน ทำให้พระเจ้าอชาตศัตรูออกห่าง ไม่อุปถัมภ์
บำรุง และโดนดูหมิ่นจากชาวบ้านและพระสงฆ์ ทำให้ในภายหลัง ท่านได้สำนึกผิด 
และเดินทางไปขอขมาพระพุทธเจ้า แต่ทว่าด้วยกรรมท่ีท่านสร้างไว้น้ันหนักมาก จึง
ทำให้ท่านต้องถูกธรณีสูบลงสูอ่เวจีนรก ณ ริมสระโบกขรณีหน้าวัดพระเชตวันมหา
วิหาร (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๒๙/๒๐๙,ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๘/๓๖๒,อภิ.ก. (ไทย) 
๓๗/๕๔๖/๕๙๒,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า สังฆเภท(การทำลายสงฆ์ให้แตกกัน)  หมายถึงการทำสงฆ์
ให้แตกจากกัน  เช่นการไม่ทำอุโบสถ  ปวารณา  และสังฆกรรมร่วมกัน (ขุ.อิติ.อ. 
(บาลี) ๑๘/๗๘) 

การทำให้ง่าย  : การอธิบายเน้ือความให้ชัดเจน ดังคำว่า การบอก การแสดง การบัญญัติ    การ
กำหนด การเปิดเผย  การจำแนก การทำให้ง่ายซ่ึงทุกขอริยสัจ ๔ ,ในมณัฑเปยยกถา
กล่าวถึงการบอก การแสดง  ... การทำให้ง่ายซึ่งอริยมรรคมีองค์  ๘ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๓๗๑/๔๑๖, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๘/๖๑๘,  องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๒/๒๔๒-
๒๔๓,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๘/๔๐๕) 

   อรรถกถากล่าวว่า การทำให้ง่าย  หมายถึงการแสดงประเด็นท่ีจำแนกไว้ให้
ชัดเจนด้วยการช้ีเหตุและยกอุทาหรณ์ต่าง ๆ  มาประกอบ  (ม.อุ.อ.(บาลี)๓/๓๗๑/
๒๒๓,  องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี) ๒/๑๗๒/๓๙๙,  องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

การทำให้มาก  :  พหุลีกรรม, กำลังคือภาวนา,  ดังคำที่ธัมมทินนาภิกษุณีตอบวิสาขอุบาสกว่า ความ
ท่ีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึงเป็นสมาธิ สติปัฏฐาน ๔ เป็นนิมิตของสมาธิ สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นเคร่ืองอุดหนุนสมาธิ  การเสพ  การเจริญ  การทำให้มากซึ่งธรรมเหล่าน้ันน่ันแล 
เป็นการเจริญสมาธิ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๓),อธิบายว่า บุคคลเมื่อรักษาตนด้วย



 

๕๒๘ 
 

 

การปฏิบัติ ด้วยการเจริญ ด้วยการทำให้มากช่ือว่ารักษาผู้อ่ืน (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๘๕/
๒๔๒),การทำให้มาก เรียกว่ากำลังคือภาวนา, ในอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณีอธิบายอีก
ว่า  การเสพ การเจริญ การทำให้มาก  ซึง่กุศลธรรม น้ีเรียกว่ากำลังคือภาวนา แม้
โพชฌงค์ ๗ ก็เรียกว่ากำลังคือภาวนา (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๖๑/๓๔๐)  

การทำอัญชลี : การประนมมือ;การไหว้  ; มีข้อความว่า  ในวันอุโบสถขึ้น  ๑๕ ค่ำ คืนดวงจันทร์เต็ม
ดวง อันเป็นวันครบ  ๔  เดือนแห่งฤดูฝน  เป็นเดือนที่มดีอกโกมุท พระผู้มีพระภาค
ทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อม  ประทับน่ัง  ณ  ท่ีกลางแจ้ง  ทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์  ซ่ึงน่ิง
เงียบอยู่  จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า  “บริษัทนี้ไม่สนทนากัน  เงียบเสียง
สนทนากัน  ดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธ์ิ  ภิกษุสงฆ์บริษัทน้ีเป็นเช่นเดียวกันกับ
บริษัทที่ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย  ควรแก่ของต้อนรับ  ควรแก่ทักษิณาทาน  ควร
แก่การทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก  ภิกษุสงฆ์น้ีเป็นเช่นเดียวกันกับ
บริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่มีผลมาก  และถวายของมากก็ย่ิงมีผลมากข้ึน  (ม.อุ. 
(ไทย)๑๔/๑๔๖/๑๘๕,อภิ.ป. (ไทย) ๓๗/๖๐๑/๖๕๕,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การท้ิง : การทําให้ส่ิงใดสิ่งหน่ึงท่ีถืออยู่หลุดจากมือด้วยอาการต่างๆ เช่นการท้ิงก้อนหิน, การ
ท้ิงร่างกาย  ในปริวาร ลสุณวรรค กล่าวถึงสิกขาบทที่ ๘   ว่าด้วยการท้ิงอุจจาระออก
นอกฝา มีเนือ้ความกล่าวถึงพราหมณ์คนหนึ่งสนานเกล้าแล้วเดินไปราชสำนักผ่านที่
อยู่ภิกษุณี ภิกษุณีรูปหน่ึงถ่ายอุจจาระลงในหมอ้แล้วเทท้ิงภายนอกฝาราดลงบน
ศีรษะของพราหมณ์น้ันพอดี,  สิกขาบทท่ี   ๙ ว่าด้วยการท้ิงอุจจาระออกนอกกำแพง 
มีเน้ือความกล่าวถึงพราหมณ์คนหน่ึงมีนาข้าวเหนียวแปลงหนึ่งอยู่ติดกับสำนักภิกษุณี 
พวกภิกษุณีเทอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง หยากเย่ือบ้าง ของเป็นเดนบ้าง ท้ิงลงในนา
ข้าวเหนียว(ของพราหมณ์น้ัน),ในการันทิยชาดก อาจารย์เจรจากับการันทิยโพธิสัตว์
ว่าน่ีเจ้าการันทิยะ  จะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้าด้วยการท้ิงก้อนหินลงที่ซอกเขานี้,ใน
มหานิทเทสอธิบายถึงการท้ิงร่างกาย ดังคำว่า    ก่อนดับขันธปรินิพพาน พระอรหันต์
เป็นผู้คลายตัณหา ว่าหมายถึง...ก่อนการท้ิงซากศพ...พระอรหันต์เป็นผู้คลายตัณหา
แล้ว (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๒๔/๑๔๖, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๒๘/๑๔๙,  วิ.ป.(ไทย) ๘/
๒๒๖/๒๗๒,ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๓๔/๒๐๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๔/๒๔๘) 

การทุบ,การทบุตี : การทําร้ายร่างกายด้วยการทุบ ตี เตะ ต่อย เป็นต้น เช่นในสาเลยยกสูตร กล่าวถึง
ความประพฤติไม่สม่ำเสมอ คือความประพฤติอธรรมทางกาย,ในจุนทสตูร กล่าวถึง
ความไม่สะอาดทางกาย เช่น บางคนเป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนหยาบช้า มีมือเปื้อนเลือด 
ปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตี ไม่มีความละอายไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ท้ังปวง,ในวา



 

๕๒๙ 
 

 

เสฏฐสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราเรียกผู้ไม่ประทุษร้าย อดกลั้นต่อคำด่าการทุบตี  
และการจองจำ มีขันติธรรมเป็นพลังมีพลังใจเข้มแข็งว่า เป็นพราหมณ์,การทุบตี เป็น
ส่วนประกอบหน่ึงของการฆ่าสัตว์ อันเป็นธรรมข้อ ๑ ในธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดในนรก
,ในเทวตาปัญหชาดก พระราชาตรัสบอกปัญหาที่เทวดาถามแก่พระโพธิสัตว์มโหสธ
บัณฑิตว่า บุคคลใช้มือท้ัง ๒  เท้าท้ัง ๒ ทุบตีและตบปากผู้อ่ืน ข้าแต่มหาราช เขา
กลับเป็นท่ีรักเพราะเหตุแห่งการทุบตีนั้น (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๔๕๘/๕๗๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๑/๓๔๖,ขุ.ชา.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๙๗/๑๙๗) 

การทุ่มเถียง  : เถียงกันรุนแรงอย่างทะเลาะ, เป็นส่วนหนึ่งของวิวาทาธิกรณ์ ดังคำในวินัยปิฎก 
ปริวารว่า  ความบาดหมาง    ความทะเลาะ  ความแก่งแย่ง  การทุ่มเถียงการกล่าว
ต่างกัน การกล่าวโดยประการอ่ืน การพูดเพ่ือความกลัดกลุ้ม ความหมายมั่นในเรื่อง
น้ันน้ีเรียกว่าวิวาทาธิกรณ์,การทุ่มเถียงมีเหตุมาจากเห็นผิดกัน ดังคำในมัชฌิม
ปัณณาสก์ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่นายอัคคเิวสสนะตอนหน่ึงว่า เราก็จะพึงถือผิด
จากสมณพราหมณ์ ๒ พวกน้ี  คือ (๑) สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิ
อย่างนี้ว่า สิ่งท้ังปวง  ไม่เป็นท่ีพอใจแก่เรา (๒) สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี ้
มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า บางส่ิงเป็นท่ีพอใจแก่เรา บางสิ่งไม่เป็นท่ีพอใจแก่เรา เม่ือเราถือผิด
จากสมณพราหมณ์ ๒ พวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกัน,การละทิฏฐ ิ จะทำให้ไม่มีการ
โต้เถียงดังคำในมัชฌิมปัณณาสก์ว่า วิญญชูนนั้นเม่ือพิจารณาเห็นการถือผิดกัน การ
ทุ่มเถียงกัน การทำลายกัน และการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐิน้ัน และไม่ยึดถือ
ทิฏฐิอ่ืน (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๑๔/๔๑๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๒/๒๔๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๔/
๒๔๒,)    

การเท่ียวซา่นไปหาที่อาศัย  : การแล่นกระจายไปทั่วยังท่ีซึ่งกําหนดไว้ครั้งหน่ึง ๆ หรอืไปกลับ
รอบหนึ่ง ๆ  ในท่ีน้ีหมายถึงการที่วิญญาณซ่ึงผูกพันด้วยราคะเท่ียวไปหารูปเวทนา
สัญญาสังขารเพ่ือเกิดอีก ดังที่ท่านพระมหากัจจายนะตอบหาลินทกานิคหบดีว่า ท่าน
คหบดี รูปธาตุเป็นท่ีอาศัยแห่งวิญญาณ วิญญาณที่ผูกพันไว้ด้วยราคะในรูปธาตุ พระผู้
มีพระภาคตรัสเรียกว่า การเท่ียวซ่านไปหาท่ีอาศัย แมใ้นเวทนาเป็นต้น ก็ตรัสไว้
ทำนองเดียวกัน คือเวทนาธาตุ  ...  สัญญาธาตุ  ...  สังขารธาตุ    เป็นท่ีอาศัยแห่ง
วิญญาณ  วิญญาณท่ีผูกพันไว้ด้วยราคะในสังขารธาตุ    พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า 
การเท่ียวซ่านไปหาที่อาศัย (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๙/๒๓๔)  

การเท่ียวดูมหรสพ  : การเตร็ดเตร่ไปเพ่ือหาความสนุกเพลิดเพลินตามท่ีต่างๆ  ดังคำในทีฆนิกาย 
สิงคาลกสูตรว่า การเท่ียวดูมหรสพ เป็นอบายมุขแห่งโภคะท้ังหลาย ดังเช่นในปริวาร



 

๕๓๐ 
 

 

กล่าวถึงการเท่ียวดูมหรสพบนยอดเขา, ในสิงคาลกสูตร กล่าวถึงการเท่ียวดูสหรสพไว้
ว่า มีการรำที่ไหน(ไปท่ีนั่น) มกีารขับร้องที่ไหน (ไปที่น่ัน)การประโคมที่ไหน(ไปท่ีน่ัน)มี
เสภาท่ีไหน(ไปท่ีน่ัน) มีการบรรเลงท่ีไหน(ไปท่ีน่ัน)มีเถิดเทิงที่ไหน(ไปท่ีน่ัน),การเท่ียวดู
มหรสพเช่นน้ีย่อมมีโทษ ๖ ประการ (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๕/๕๐๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๔๗/๒๐๒, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๐/๒๐๓-๒๐๔) 

การเท่ียวบิณฑบาต : การเท่ียวไปเพ่ือก้อนข้าว;กิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของท่ีเขานำมาใส่บาตร  
; มีข้อความทีพ่ระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ถ้าสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ  เคารพ  นับ
ถือ  บูชาเรา  นอกจากสกัการะ เคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจว่า  สาวก
ท้ังหลายของเราเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร  ถือการเท่ียวบิณฑบาตตามลำดับตรอก
เป็นวัตร  ยินดีในวัตรคือการรับภัตตาหารทั้งดีท้ังเลว  เธอเหล่าน้ันเมื่อเข้าไปถึง
ละแวกบ้านแลว้  ถึงใครจะนิมนต์ด้วยอาสนะก็ไม่ยินดี  ส่วนเราสิบางครั้งก็ฉันในที่
นิมนต์  แต่ลว้นเป็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เขานำกากออกแล้ว  มีแกงและกับหลาย
อย่าง  เป็นต้น  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๑/๔๒๗,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๒) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การเท่ียวบิณฑบาต  จัดเป็นวัตรข้อหน่ึง ในธุดงควัตร  
๑๓  (ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๑/๒๑๔/๒๙๔)  

การแทงตลอดด้วยทิฏฐิ : มัคคทัสสนะ(การเห็นด้วยมรรค); จัดอยู่ในธรรม  ๗ ประการที่ควรรู้ยิ่ง  คอื
นิททสวัตถุ ๗  ได้แก่ ภิกษุ (๑) เป็นผูมี้ฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขา  
และไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสกิขาต่อไป  (๒) เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้า
ในการใคร่ครวญธรรม และไม่ปราศจากความรักในการใคร่ครวญธรรมต่อไป (๓) เป็น
ผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยาก  และไม่ปราศจากความรักในการ
กำจัดความอยากต่อไป (๔) เป็นผู้มฉีันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้น  และไม่
ปราศจากความรักในการหลกีเร้นต่อไป (๕) เป็นผู้มฉีันทะอย่างแรงกล้าในการปรารภ
ความเพียร  และไม่ปราศจากความรักในการปรารภความเพียรต่อไป (๖) เป็นผูมี้
ฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเครื่องรักษาตน  และไม่ปราศจากความรักใน
สติปัญญาเครือ่งรักษาตนต่อไป  (๗) เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทง
ตลอดทิฏฐิ  และไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดทิฏฐิต่อไป  (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๓๓๑/๓๓๔)  

   อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่าหมายถึงการเห็นแจ้งด้วยมัคคสัมมาทิฏฐิ  (องฺ.สตฺ
ตก.อ.  (บาลี) ๓/๒๐/๑๖๕,  องฺ.สตฺตก.ฏีกา  (บาล)ี ๓/๒๐/๑๙๓)   



 

๕๓๑ 
 

 

การแทงตลอดทิฏฐิ : มัคคทัสสนะ  (การเห็นด้วยมรรค)  ;จัดอยู่ในธรรม  ๗ ท่ีควรรู้ย่ิง  คือนิททส
วัตถุ ๗  ได้แก่ ภิกษุ (๑) เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสกิขา  และไม่
ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาต่อไป  (๒) เป็นผูม้ีฉันทะอย่างแรงกล้าในการ
ใคร่ครวญธรรม และไม่ปราศจากความรักในการใคร่ครวญธรรมต่อไป (๓) เป็นผูมี้
ฉันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยาก  และไม่ปราศจากความรักในการกำจัด
ความอยากต่อไป (๔) เป็นผูม้ีฉันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้น  และไม่ปราศจาก
ความรักในการหลีกเร้นต่อไป (๕) เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารภความ
เพียร  และไม่ปราศจากความรักในการปรารภความเพียรต่อไป (๖) เป็นผู้มีฉันทะ
อย่างแรงกล้าในสติปัญญาเครื่องรักษาตน  และไม่ปราศจากความรักในสติปัญญา
เครื่องรักษาตนต่อไป  (๗) เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดทิฏฐิ  และไม่
ปราศจากความรักในการแทงตลอดทิฏฐิต่อไป  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๒) 

   คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่าหมายถึงการเห็นแจ้งด้วยมัคคสมัมาทฏิฐิ  
(องฺ.สตฺตก.อ.  (บาลี) ๓/๒๐/๑๖๕,  องฺ.สตฺตก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๐/๑๙๓) 

การแทงตลอดอกุปปธรรม :การทำให้แจ้งอรหัตผล, ในท่ีน้ีหมายถึงการที่อนาคามีบุคคลบรรลุธรรม
เป็นพระอรหันต์ในช้ันสุทธาวาส ดังคำที่พระสกวาทีกล่าวว่า อนาคามีบุคคลยังละ
สังโยชน์เบ้ืองสูง  ๕ ประการไม่ได้  เมื่อจติุจากโลกน้ีแลว้ไปปฏิสนธิในช้ันสุทธาวาส
น้ัน การเกิดขึ้นแห่งอรหัตตผล การปลงภาระ การกำหนดรู้ทุกข์ การละกิเลส การทำ
ให้แจ้งนิโรธ  การแทงตลอดอกุปปธรรมก็มีในท่ีนั้น,ในอกปุปสูตรกล่าวถึงอกุปปธรรม 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๕/๑๖๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๗๒/๑๕๔) 

  อรรถกถาอังคุตตรนิกายอธิบายถึงอกุปปธรรมว่าหมายถึงอรหัตผล (องฺ.ปญฺจก.อ.  
(บาลี) ๓/๙๔-๙๕/๔๔)  

การนมัสการ  : การแสดงความนอบน้อมด้วยการกราบไหว้ เช่นกราบไหว้พระรัตนตรัย ดังคำในรตน
จังกมนกัณฑ์ แห่งพุทธวงศ์ว่า  พระองค์ย่อมควรแก่การอภิวาท การสดุดี การไหว้ 
การสรรเสริญ  การนมัสการ และการบูชาทุกอย่าง (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๔๑/๕๖๑) 

การนวด  : การใช้มือบีบหรือกดเพ่ือให้คลายจากความปวดเมื่อยหรือเมื่อยขบ ดังคำในอังคุตตร
นิกายที่กล่าวถึงการทำตอบแทนแก่มารดาบิดาไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีทำได้โดยง่ายถึงบุตรจะมี
อายุ ๑๐๐ ปี  มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปีประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหน่ึง
ประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหน่ึง ปฏิบัติ ท่านท้ังสองน้ันด้วยการอบกลิ่นการนวด, 
การนวดมีหลายอย่าง เช่นการนวดหลังเป็นศีล  หรือดังคำท่ีพระสกวาทีถามพระปร
วาทีว่า การนวดหลังในเวลาอาบน้ำเป็นศีลใช่ไหม, การนวดตัว จัดเป็นการประดับ
ตกแต่งของคฤหัสถ์ ดังคำว่า การประดับตกแต่งของคฤหัสถ์เป็นอย่างไร คือการแต่ง



 

๕๓๒ 
 

 

ผม การแต่งหนวด การทัดดอกไม้...การอบตัว การนวดตัว (องฺ.ทุก.(บาลี)๒๐/๓๔/
๗๗, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๔๖๑/๔๕๓)อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๐๑/๖๕๕) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การนวดเป็นส่วนหนึ่งของการอุปัฏฐาก ดังคำว่า การ
อุปัฏฐาก เช่น การล้างเท้า การนวดเท้าและการทาเท้า(ที.ม.อ. ๓๕๔/๓๒๓), 

การนวดเฟ้น  : การบีบนวด, การใช้มือบบีตามร่างกาย ดังคำในอุปริปัณณาสก์ที่พระพักกุลัตเถระ
กล่าวถึงตนไว้ว่า ไม่รู้จักยินดีการนวดเฟ้นตัวของเพ่ือนพรหมจารีเลย,การนวดเฟ้น
เป็นกิจกรรมท่ีลูกจะนวดเฟ้นในพ่อแม่ ดังคำในโสณนันทชาดกที่นันทดาบสกล่าวไว้ว่า 
ท่านโสณบัณฑติผู้พ่ีห้ามข้าพเจ้าผู้จะบำรุงมารดาและบิดาให้มีความสุขด้วยการ
อุปัฏฐาก และการนวดเฟ้นจากบุญน้ัน ช่ือว่าเป็นคนปิดก้ันหนทางอันประเสริฐ(ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๒๑๑/๒๔๔, ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๑๔๕/๗๘) 

การนอน  : การเอนตัวลงกับพ้ืนหรือที่ใดๆ,อาการท่ีสัตว์เอนตัวลงกับพ้ืนเพ่ือพักผ่อนเป็นต้นหรือ
ยืนหลับอยู่กับท่ี, จัดเป็นสว่นหน่ึงในอิริยาบถ ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภิกษุมี
สติสัมปชัญญะ คือทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ ...การเดิน การยืน 
การน่ัง การนอน การต่ืนการพูด    การน่ิง, ในอังคุตตรนิกายกลาวถึงการนอนมี ๔ 
คือ (๑) นอนอย่างคนตาย (๒) นอนอย่างคนบริโภคกาม (๓) นอนอย่างราชสีห์  (๔) 
นอนอย่างตถาคต,ในทีฆนิกาย ภิกขุอปริหานิยธรรมกลา่วไว้ว่า ภิกษุพึงหวังได้แต่
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าท่ีภิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการนอน
หลับ,การนอน หากยินดีการนอนมากไปก็เป็นกิเลสเคร่ืองผูกใจ ดังคำในปาฏิกวรรคที่
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ฉันอาหารตามความต้องการจนอ่ิมเกินไป ประกอบความสุขใน
การนอน ความสุขในการเอกเขนก ความสขุในการหลับอยู่ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๗/
๘๔,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๐/๑๐๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๐๙, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๕/
๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๖/๓๖๖)  

การนอนต่ืนสาย  : การนอนจนตะวันขึ้นไป,การที่ต่ืนนอนในเวลาตะวังโด่ง,จัดเป็นเหตุ ๑ ในเหตุ ๖ ท่ี
จะทำลายคนให้พินาศ ดังคำในสิงคาลกสูตรว่า เหตุ ๖ ประการน้ีคือ (๑) การนอนต่ืน
สาย (๒) การเป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืน(๓)การผูกเวร(๔) ความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหาย(๕)
การมีมิตรช่ัว(๖)ความตระหนี่จัด ย่อมทำลายบุรุษให้พินาศ , ในกกจูปมสูตร กล่าวถึง
นางเวเทหิกาบันดาลโทสะใช้ลิ่มประตูขว้างศีรษะนางกาลีผู้เป็นคนใช้จนแตก
เลือดออก เพราะเหตุนอนต่ืนสาย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๒๖/
๒๓๘)  

   ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายคำว่าสายไว้ว่า เวลาระหว่างเช้า
กับเท่ียงประมาณ ๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. เช่น พอสายก็ออกเดินทาง  



 

๕๓๓ 
 

 

การนอนในครรภ์  :  การเกิดในครรภ์มารดา,ถือกำเนิด ดังเสียงของพระปัจเจกพุทธเจ้าว่า ชาตินี้
เป็นชาติสุดท้าย การนอนในครรภ์ก็เป็นครั้งสุดท้าย สังสารวัฏเพ่ือภพต่อไปของเราสิ้น
แล้ว (ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๑๗/๒๘๗) 

การนอนร่วมกัน   : การท่ีพระภิกษุนอนในห้องเดียวกันสามเณรนานเกินกว่า ๔ คืน  ดังคำว่า อน่ึง  
ภิกษุใดนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันเกิน  ๒-๓  คืน ต้องอาบัติปาจิตตีย์  สหเสยย
สิกขาบทที่  ๕, ในทุติยสหเสยยสิกขาบทที่  ๖  แห่งมุสาวาทวรรค  กล่าวถึงการที่
ภิกษุนอนร่วมกับผู้หญิงมีโทษ ดังคำว่า ภิกษุใดนอนร่วมกันกับมาตุคามต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์ (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๑/๒๓๙,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๖/๒๔๓) 

การนอนหลบั : อาการท่ีสัตว์เอนตัวลงกับพ้ืนเพ่ือพักผ่อนเป็นต้น หรือนอนหลับอยู่กับที่,แปลจากคำ
ว่า นิททา เช่น นิททารามตา (ความยินดีในการนอนหลับ), ในมหาปรินิพพานสูตร 
ภิกขุอปริหานิยธรรม ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อมเลย
ตราบเท่าท่ีภิกษุยังเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ,ในอติตติสูตร กล่าวถึงความอ่ิมในการ
เสพสิ่ง ๓ ประการ  (กล่าวคอื (๑) ความอ่ิมในการนอนหลับ (๒) ความอ่ิมในการเสพ
เครื่องด่ืมคือสุราและเมรัย (๓) ความอ่ิมในการเสพเมถุนธรรม)ย่อมไมม่ี,ในนาคิตสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ท่ีไม่ได้เนกขัมมสขุ ปวิเวกสุข อุปสมสุข  สัมโพธสุข จะยินดีสุขท่ี
ไม่สะอาด สุขในการนอนหลบั และสุขที่อิงอาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ,ใน
ปฐมเสขสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ เป็นธรรมข้อ ๓ ใน
ธรรม ๕ ท่ีเป็นไปเพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษผุู้เปน็เสขะ,ในอิติวุตตกะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ภิกษุชอบการงาน  ยินดีในการพูดคุย ชอบการนอนหลับ  มีจิตฟุ้งซ่าน  เช่นน้ีจึงไม่
ควรเพ่ือจะบรรลุอรหัตตผลอันยอดเยี่ยมได้(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๗/๘๔, องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๐๙/๓๕๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๙/๑๕๙,ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๗๙/๔๒๒,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๔๕/๖๐๑) 

การนอบน้อม  : อาการท่ีน้อมศีรษะลงแสดงความเคารพ, อาการแสดงความเคารพอย่างสูง เช่น นอบ
น้อมพระรัตนตรัย ดังคำในทีฆนิกายทีพ่วกศากยะยังต้องตามเสด็จพระเจ้าปเสนทิ
โกศลอยู่ตลอดเวลาและพวกเจ้าศากยะยังต้องกระทำการนอบน้อมการอภิวาทในพระ
เจ้าปเสนทิโกศลอยู่ด้วยประการดังว่ามานี้ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงกระทำการนอบ
น้อม การอภิวาทนั้นในเราตถาคต,หรือดังคำในสังยุตตนิกายที่มานัตถัทธพราหมณ์คดิ
ว่า พระสมณโคดมทรงทราบจิตของเราจึงหมอบลงด้วยศีรษะที่ใกล้พระยคุลบาทพระ
ผู้มีพระภาค ณ ที่น้ันเอง,การท่ีปฏิบัติการคำสอนช่ือว่าแสดงความเคารพ ดังคำในสัง
ยุตตนิกาย มหาวารวรรค ท่ีพระสารีบุตรกราบทูลว่า ภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้
มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ ในสิกขา ในสมาธิ น้ีแล 
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คือการนอบน้อมอย่างยิ่งท่ีภิกษุขีณาสพประพฤติในพระตถาคตหรือในคำสอนของ
พระตถาคต ,ในชาดก กล่าวถึงผู้มีการนอบน้อมจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันและ
หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๗/๘๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๑/
๒๙๑, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๒๘/๓๔๓,ขุ.ชา.ฉกฺก.(บาลี) ๒๗/๑๑๑/๒๔๘) 

   อรรถกถาชาดก อธิบายว่า การนอบน้อมบางครั้งก็หวังผล ดังที่มารดานอบ
น้อมเทวดา คือบนบานต่อเทวดาว่า ขอลูกจงเกิดขึ้นแก่เรา (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/๑๖๕/
๑๙๕-๑๙๖) 

การน้อมจิตไปในสงัขารุเปกขา:การน้อมใจไปในการวางเฉยสังขาร;การปฏิบัติเพ่ือให้จิตมุ่งไปต่อความ
เป็นกลางต่อสังขาร คือรู้เท่าทันสภาวะของสังขารว่าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นน้ัน มัน
เป็นไปของมันอย่างน้ันเป็นธรรมดา จึงเลิกเบ่ือหน่ายเลิกคิดหาทางแต่จะหนี วางใจ
เป็นกลางต่อมันได้ เลิกเกี่ยวเกาะและให้ญาณแล่นมุ่งสู่นิพพานอย่างเดียว ; การน้อม
จิตไปในสังขารุเปกขามีด้วยอาการ ๘ อย่าง ได้แก่  การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขา
ของปุถุชนมีด้วยอาการ  ๒  อย่าง  คือ (๑) ปุถุชนย่อมยินดีสังขารุเปกขา  (๒)  ปุถุชน
ย่อมเห็นแจ้งสงัขารุเปกขา  การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะมีด้วยอาการ  
๓  อย่าง คือ (๑) พระเสขะย่อมยินดีสังขารุเปกขา (๒) พระเสขะย่อมเห็นแจ้งสังขารุ
เปกขา (๓)  พระเสขะพิจารณาแล้วย่อมเข้าผลสมาบัติ  การน้อมจิตไปในสังขารุเปก
ขาของท่านผู้ปราศจากราคะมีด้วยอาการ  ๓  อย่าง  คือ  (๑)  ท่านผู้ปราศจากราคะ
ย่อมเห็นแจ้งสงัขารุเปกขา  (๒)  ท่านผู้ปราศจากราคะพิจารณาแล้วย่อมเข้าผล
สมาบัติ (๓) ท่านผู้ปราศจากราคะเพ่งเฉยในสังขารุเปกขานั้นแล้วย่อมอยู่ด้วยสุญญต
วิหารสมาบัติ  อนิมิตตวิหารสมาบัติ  หรืออัปปณิหิตวิหารสมาบัติ  (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/
๕๕/๘๘,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การนั่ง  : อาการท่ีหย่อนก้นให้ติดกับพ้ืนหรือท่ีรองเช่นเก้าอ้ี, จัดเป็นส่วนหน่ึงในอิริยาบถดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภิกษุมีสติสัมปชัญญะ คือทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการ
ถอยกลับ...การเดิน การยืน การน่ัง การนอน การต่ืนการพูด การนิ่ง ,ในทีฆนิกาย 
มหาวรรค กลา่วถึงการนั่งของท้าวมหาราชทั้ง ๔ ในบริเวณสุธัมมาเทวสภาไว้ว่า เมื่อ
ครั้งท่ีพวกเทพช้ันดาวดึงส์ท้ังสิ้นน่ังประชุมกันในสุธัมมาเทวสภา  มีเทพบริษัท
มากมายนั่งอยู่โดยรอบ มีท้าวจาตุมหาราชประทับอยู่ในทิศท้ัง ๔  น้ีเป็นธรรมเนียมใน
การน่ังของท้าวจาตุมหาราช,ในสังยุตตนิกายพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภิกษุประกอบ
ความเพียรเครื่องต่ืนอยู่เนือง ๆ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมทั้งหลายที่เป็นตัว
ขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการน่ังตลอดวัน (ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๔/๗๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/
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๒๘๒/๒๑๓, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๖/๓๐๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๕/๘๐, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๑๒๐/๑๔๓) 

การนั่งกระโหย่ง  : อาการท่ีน่ังเอาปลายเท้าต้ังลงที่พ้ืน ส้นเท้าทัง้ ๒ รับก้น เรียกว่า น่ังกระโหย่ง,เป็น
ส่วนหนึ่งของข้อปฏิบัติอย่างเห้ียมหาญ ดังคำว่า คนเปลือย...นั่งกระโหย่ง ประกอบ
ความเพียรด้วยการนั่งกระโหย่งบ้าง ,เป็นวัตรท่ีไม่หมดจด ดังพระดำรัสว่า ...การมี
กายหมักหมมด้วยธุลี การทำความเพียรด้วยการน่ังกระโหย่ง วัตรท้ังหมดเหล่าน้ีหา
ชำระคนผู้ยังไม่ล่วงพ้นความสงสัยให้หมดจดได้ไม่(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๖๓/๔๐๒,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๕, ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๔๑/๗๕, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๗๔/๓๐๖)  

การนั่งในท่ีสงัดแต่ผู้เดียว  :การน่ังอยู่ในท่ีเงียบเพียงผู้เดียว,  การเข้าถึงความสงบ ดังคำที่กัสสป
เทพบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า บุคคลพึงศึกษาคำสุภาษิต ศึกษาการเข้าไปน่ัง
ใกล้สมณะ ศึกษาการนั่งในท่ีสงัดแต่ผู้เดียว และศึกษาการสงบระงับจิต (สํ.ส.(ไทย)
๑๕/๘๒/๘๗) 

   อรรถกถาปฐมกัสสปสูตรกล่าวไว้ว่า การเข้าถึงความสงบอันสมณะทั้งหลายพึง
เสพ คือพึงศึกษา พึงเจริญกมัมัฏฐาน ๓๘ ประเภท (สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๘๒/๙๙)  

การนัดหมาย : การกําหนดและกะกันไว้ หมายถึงการตอบปากรับคำกันไว้ ใช้เกี่ยวกับวันเวลาและ
สถานที่ เช่น ในปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๒  มาติกา กล่าวถึงทรัพย์ท่ีอยู่ในแผ่นดิน ...การ
ชักชวนกันไปลัก การนัดหมาย, ดังคำว่า ท่ีช่ือว่า การนัดหมาย อธิบายว่า ภิกษุทำ
การนัดหมายว่า จงลักทรัพย์ตามเวลานัดหมายน้ัน คือในเวลาก่อนฉนัอาหาร  หรือใน
เวลาหลังหลังอาหารในเวลากลางคืน หรือในเวลากลางวัน    ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้
ลัก ลักทรัพย์ได้มาตามเวลานัดหมายน้ัน ต้องอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ภิกษุผู้ลัก ลัก
ทรัพย์ได้มาก่อนหรือหลังเวลานัดหมายน้ัน ภิกษุผู้นัดหมายไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ลกั 
ต้องอาบัติปาราชิก,ปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๓ อธิบายถึงการนัดหมายไว้ ดังคำว่า ท่ีช่ือว่า 
การนัดหมาย  ได้แก่ ภิกษุทำการนัดหมายว่า จงฆ่าเขา ตามเวลานัดหมายนั้น คือ ใน
เวลาก่อนอาหาร หรือในเวลาหลังอาหาร ในเวลากลางคืน    หรือในเวลากลางวัน 
ต้องอาบัติทุกกฏ ผู้รับคำสั่งฆ่าเขาสำเร็จตามเวลานัดหมายน้ันต้องอาบัติปาราชิกทั้ง 
๒ รูป ฆ่าเขาได้ก่อนหรือหลังเวลานัดหมายน้ัน ผู้นัดหมายไม่ต้องอาบัติ  ผู้ฆ่าต้อง
อาบัติปาราชิก,ในสุตโสมชาดก กล่าวถึงพระเจ้าสุตโสมได้ทำการนัดหมายไว้กับ
พราหมณ์ ดังพระดำรัสที่พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ตรัสว่า หม่อมฉันมิได้ทอดถอน  มิได้
เศร้าโศกเพื่อประโยชน์แก่ตนแก่โอรส มเหสี  ทรัพย์ และแคว้น  แต่ธรรมของเหล่า
สัตบุรุษท่ีเคยประพฤติมาเก่าก่อน หม่อมฉันนัดหมายไว้กับพราหมณ์หม่อมฉันทอด
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ถอนเศร้าโศกถึงการนัดหมายนั้น  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๙๓/๘๒,วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓๙/
๙๓,วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๗๙/๑๕๐,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๔๐๐/๑๖๓) 

การนับ  : การตรวจหรือการบอกให้รู้ถงึจำนวน เช่าการนับพรรษาของภิกษุ การนับปักษ์  ดัง
พระดำรัสในวินัยปิฎก มหาวรรคท่ีพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย เรา
อนุญาตให้เรียนวิธีการนับปักษ์,  ในสามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย กล่าวถงึการนับให้รู้
จำนวนมีหลายประเภท กล่าวคือ การคำนวณด้วยการนับนิ้ว(มุททา) การคำนวณด้วย
วิธีคิดในใจ (คณนา)การคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตา(สังขาน) (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๑๓๖/๒๓๙,ที.สี.(ไทย)๙/๒๐๙/๑๗๑) 

   อรรถกถาและฎีกากล่าวว่า คำว่า กิริยาทุกประเภทมีการนับพรรษาของภิกษุ
เป็นต้นพึงทราบว่าสังวาส, เป็นส่วนหน่ึงการของคำนวณ ดังคำว่า นักคำนวณ 
หมายถึงผู้ฉลาดในการนับติดต่อกันไปไม่ขาดสาย (วิ.ม.อ. (บาลี)๓/๑๑๐/๘๒-๘๓, 
สํ.สฬา.อ.(บาลี)๓/๔๑๐/๑๗๕, สํ.ฏีกา (บาลี) ๒/๔๑๐/๔๕๙)  

การนับคะแนน  : การนับมือ หมายถึงการท่ีคนประชุมกันแล้วตัดสินด้วยความการยกมือ,  จัดเป็น
โทษแห่งกาม ดังคำว่า กุลบุตรในโลกน้ีเลี้ยงชีวิตด้วยการมีศิลปะใด คือ ด้วยการนับ
คะแนน การคำนวณ การนับจำนวน การไถ การค้าขาย การเลี้ยงโค การยิงธนู การ
รับราชการ หรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหน่ึง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๘,ขุ.จู.(ไทย) 
๓๐/๑๓๖/๔๔๒) 

   อรรถกถาในมหาทุกขักขันธสูตรกล่าวว่า การต้ังสัญญาในขอ้น้ีท้ังหลายแลว้นับ
มือ (ม.มู.อ.(บาลี)๑/๑๖๗/๓๗๙)  

การนับถือ  : ความเคารพ,ความยกย่อง,ความเช่ือถือยึดมั่น การนับถือศาสนา ดังคำในสิงหาคก
สูตรว่า ถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือ หรือการบูชา
เพราะบุตรเป็นเหตุ, ในมหานิทเทสกล่าวถึงการนับถือเกิดขึ้นเพราะไม่มีความริษยา
,ในพุทธาปทานกล่าวถึงการนับถือ แม้ได้รับแล้ว ก็ไม่ควรดี ควรวางใจเป็นกลาง ดัง
พระดำรัสว่า เรามีใจสม่ำเสมอในอารมณ์ทั้งปวง คือท้ังในลาภ ในความเสื่อมลาภใน
ความสุข ในความทุกข์ ในการนับถือและในการถูกดูหมิ่น (บำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้ว) 
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๗/๑๑-๑๒) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๓/๒๑๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๒/
๕๑,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๘๗/๕๓๐) 

   ในอรรถกถาโสณนันทชาดกกล่าวบุตรที่นับถือมารดาบิดาเพราะประพฤติ
สังคหวัตถุธรรม (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/๑๗๘/๑๙๗)  

การนำออก : การท่ีนำจิตออกจากทุกข์,การนำตนออกไปจากโลก ดังคำอธิบายถึงประตูสู่วิโมกข์  ๓ 
ประการนี้ย่อมเป็นไปเพ่ือการนำออกจากโลก กล่าวคือ (๑) การออกจากโลกมีได้ 



 

๕๓๗ 
 

 

เพราะพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวง ท้ังโดยส่วนเบ้ืองต้นและส่วนเบ้ืองปลาย และ
เพราะจิตดำเนินไปในอนิมิตตธาตุ (๒) การออกจากโลกมีได้ เพราะทำใจให้อาจหาญ
ในสังขารทั้งปวงและเพราะจิตดำเนินไปในอัปปณิหิตธาตุ (๓) การออกจากโลกมีได้ 
เพราะพิจารณาเห็นธรรมท้ังปวงโดยความเป็นฝ่ายอ่ืนและเพราะจิตดำเนินไปใน
สุญญตธาตุ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๙/๓๖๕) 

การนิคคหะ :  การข่ม;การกดขี่;การปราบ(ด้วยวาทะ) ; มีข้อความที่พระสกวาทีกับพระปรวาที
สนทนากันว่า  พระสกวาทีถามว่า สภาวธรรมใดเปน็สัจฉิกัฏฐะเป็นปรมัตถะ  ท่าน
หย่ังรู้บุคคลนัน้ได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ์นั้นใช่ไหม  พระปรวาทีกล่าวว่าไม่ควรกล่าว
อย่างนั้น  พระสกวาทีกล่าวว่าท่านจงรับนิคคหะดังต่อไปน้ี  หากท่านหยั่งรู้บุคคลได้
โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ์  ดังน้ัน ท่านจึงควรยอมรับว่า “สภาวธรรมใดเป็นสัจฉิกัฏฐะเป็น
ปรมัตถะ  ข้าพเจ้าหย่ังรู้บุคคลน้ันได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถน์ั้น”  ท่านกล่าวคำขัดแย้ง
ใดในตอนต้นน้ันว่า  “ข้าพเจ้ายอมรับว่า  ข้าพเจ้าหยั่งรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ ์
แต่ไม่ยอมรับว่า สภาวธรรมใดเป็นสัจฉิกัฏฐะ เป็นปรมัตถะ  ข้าพเจ้าหย่ังรู้บุคคลน้ัน
ได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ์น้ัน” คำนั้นของท่านผิด อน่ึง หากท่านไม่ยอมรับว่า 
“สภาวธรรมใดเป็นสัจฉิกัฏฐะเป็นปรมัตถะ  ข้าพเจ้าหยั่งรู้บุคคลน้ันได้โดยสัจฉิกัฏฐ
ปรมัตถ์น้ัน”  ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า  “ข้าพเจ้าหย่ังรู้บุคคลได้โดยสัจฉกิัฏฐปรมัตถ์”  
ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า  “ข้าพเจ้ายอมรับว่า  ข้าพเจ้าหย่ังรู้บุคคลได้
โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ์  แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจฉิกัฏฐะเป็นปรมัตถะ  
ข้าพเจ้าหย่ังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ์นั้น”  คำน้ันของท่านผิด  (อภิ.ก. (ไทย) 
๓๗/๔/๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่าหมายถึงความผิดอันเกิดจากคำพูดที่ขัดแย้งกันเอง  
(อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)  ๑/๑๓๓) 

การนิ่ง  : กายอยู่เฉย,การไม่ส่งเสียง, ความไม่เคลื่อนไหว, การไม่กระดูกกระดิกจัดเป็นส่วนหน่ึง
ในอิริยาบถ  ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภกิษุมีสติสมัปชัญญะ คือทำความรู้สึกตัวใน
การก้าวไป การถอยกลับ ...การเดิน การยืน การน่ัง การนอน การตื่นการพูด การนิ่ง, 
ในปัญญาสูตร อังคุตตรนิกาย กล่าวถึงให้มีการนิ่งอย่างพระอริยะ (ที.สี.(ไทย)๙/
๒๑๔/๗๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๐/๑๐๕, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๒๔/๔๕๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๗๕/๘๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒/๑๙๗)  

การนินทา : การติเตียนลับหลัง  ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับโปตลิยคหบดีว่า  “ธรรม ๘  
น้ี เป็นไปเพ่ือการตัดขาดโวหารในอริยวินัย  คือ (๑) บุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้  
เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์  (๒)บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้  เพราะอาศัยการไม่ลัก



 

๕๓๘ 
 

 

ทรัพย์  (๓) บุคคลพึงละการพูดเท็จได้  เพราะอาศัยการพูดจริง  (๔) บุคคลพึงละการ
พูดส่อเสียดได้  เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียด  (๕) บคุคลพึงละความโลภคือความ
กำหนัดยินดีได้  เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดี (๖) บุคคลพึงละ
การนินทาและการประทุษร้ายได้ เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย  
(๗) บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้  เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น  (๘) บุคคลพึงละ
ความดูหมิ่นได้  เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่น(ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๓๒/๓๗,ม.ม.(ไทย)  
๑๓/๓๘/๔๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๓/๑๘๓,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๔๙,ขุ.ม. (ไทย) 
๒๙/๑๓๐/๓๖๓,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การนุ่งห่ม : การแต่งตัว เช่น การนุ่งห่มให้เรียบร้อย หมายถึงการนุ่งสบงและห่มจีวรเป็นปริมณฑล 
ในเสขิยกัณฑ์ ปริมัณฑลวรรค หมวดว่าด้วยการนุ่งห่มเรียบร้อย เช่นภิกษุพึงครอง
อันตรวาสกให้เรียบร้อย คือปิดบริเวณสะดือ    บริเวณเข่า,ในจูฬอัสสปุรสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณะ
ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อน,ในมาตาปุตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  สตรี
ท้ังหลายย่อมผกูพันบุรุษผู้ลุ่มหลง ด้วยการมองดู  การหัวเราะ การนุ่งห่มไม่เรียบร้อย
และการพูดอ่อนหวาน   (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๗๖/๖๔๙,วิ.ป.(ไทย) ๘/-/๑๒๑,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๓๗/๔๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๕/๙๖) 

การแนะนำ  : การช้ีแจงให้ทำหรือปฏิบัติ เช่น แนะนำให้เขาทำความดี ดังท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศล
กล่าวไว้ในธรรมเจติยสูตรว่า หม่อมฉนัไม่เห็นบริษัทอ่ืนท่ีได้รับการแนะนำอย่างดี
เช่นนี้ นอกจากบริษัทน้ี,หรือเปิดเผยสิ่งท่ีสงสัย ดังคำในอังคุตตนิกายที่ภิกษุเหล่าน้ัน
เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผย ทำให้ง่ายซ่ึงธรรมท่ียังไมไ่ด้ทำให้ง่าย และบรรเทา
ความสงสัยในธรรมที่น่าสงสยัหลายอย่าง, หรือการแนะนำให้ไปตาย, ในวินัยปิฎก 
ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ กล่าวไว้ว่า การแนะนำ ได้แก่ ภิกษุที่เขาไม่ได้ถามแต่แนะนำให้
เขาตายว่า ท่านจงตายอย่างนี้ ผู้ตายอย่างน้ีจะได้ทรัพย์ ได้ยศ หรือได้ไปสวรรค์ ต้อง
อาบัติทุกกฏเขาคิดว่า จะตาย แล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดตามการแนะนำนั้น ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย เขาตาย ต้องอาบัติปาราชิก (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๗๓/๑๔๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๗๐/๔๕๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๘/๙๒) 

   การบอกให้รู้จกักันตามธรรมเนียม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๒) 

การบรรเทา  : การทุเลาหรือการทำให้ทุเลา เช่น การบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย, ในมูลปัณณาสก์
กล่าวถึงการผ่อนคลายหรือการทำให้ผ่อนคลายลงเช่น การบรรเทาความเมื่อยล้า, 
การเบาบางหรือทำให้เบาบางลง, ความสงบหรือการทำให้สงบ เช่น อาการโรค



 

๕๓๙ 
 

 

บรรเทาลง บรรเทาทุกข์,บรรเทาความโศก ดังคำในเถรีคาถาท่ีสุชาตพราหมณ์ผู้เป็น
บิดา เมื่อจะถามถึงเหตุแห่งการบรรเทาความเศร้าโศกจึงถามพระวาสิฏฐีเถรี, ในสัพ
พาสวสูตร มลูปัณณาสก ์ กล่าวถึงการพิจารณากามวิตกด้วยการบรรเทา ดังคำว่า 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับกามวิตกท่ีเกิดขึ้น ละบรรเทา ทำ
ให้สิ้นสุด และทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖/๒๕,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๖๑/๖๔, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๗/๑๑๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๖/๗๖,ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๓๑๓/๖๐๗) 

   ในอรรถกถากล่าวถึงอานิสงส์แห่งการบรรเทากามวิตกเป็นต้น (ขุ.อุ.อ.(บาลี) 
๓๑/๒๕๒)  

การบรรพชา : การบวช เช่น บรรพชาเป็นกิจที่ทำได้ยาก, ถ้าใช้คู่กบัคำอุปสมบท  บรรพชา
หมายความว่าการบวชเป็นสามเณร  อุปสมบทหมายความว่าการบวชเป็นภิกษุ; มี
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับเสล พราหมณ์ว่า พรหมจรรย์เรากล่าวไว้แล้ว  ผู้
บรรลุจะเห็นได้เอง  ให้ผลไม่จำกัดกาล ในศาสนาที่มีการบรรพชาไม่ไร้ผล  เม่ือคนที่
ไม่ประมาท  หม่ันศึกษาอยู่ ; ถ้าบุคคลจะทำความเพียร พึงทำความเพียรน้ันจริงๆ  
พึงบากบ่ันทำความเพียรนั้นให้มั่นคง  เพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อน  ย่อม
โปรยธุลีคือกิเลสให้แปดเป้ือนย่ิงขึ้น  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๙/๔๙๙,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๘๙/๙๔,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๒๙/๓๔๖,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๓๑/๓๔๙,พจนานุกรม
ศัพท์พุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การบรรลุคณุวิเศษ : การได้ความดีแปลกกว่าสามัญ; มีข้อความที่พระผู้มพีระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมอืนบุรุษวางก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว  ๗  
ก้อนไว้บนขุนเขาสิเนรุ  เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร  คือก้อนหินเท่า
เมล็ดถั่วเขียว  ๗  ก้อนที่บุรษุวางไว้ก็ดี  ขุนเขาสิเนรุก็ดี  อย่างไหนจะมากกว่ากัน”  
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ขุนเขาสิเนรุมีมากกว่า  ส่วนก้อนหินเท่าเมลด็ถั่วเขียว  ๗  
ก้อนที่บุรุษวางไว้มีจำนวนน้อย  ก้อนหินเทา่เมล็ดถั่วเขียว  ๗  ก้อนท่ีบุรุษวางไว้  ไม่
ถึงเศษหนึ่งส่วน  ๑๐๐  ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วน  ๑,๐๐๐  ไม่ถงึเศษหน่ึงส่วน  
๑๐๐,๐๐๐”  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “อุปมาน้ีฉันใด  อุปไมยก็ฉันน้ัน  เม่ือเทียบ
กับการบรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  การบรรลุคุณวิเศษ
ของอัญเดียรถีย์  สมณพราหมณ์และปริพาชกท้ังหลาย  มีปริมาณน้อย  ไม่ถึงเศษ
หนึ่งส่วน ๑๐๐  ไม่ถึงเศษหน่ึงส่วน  ๑,๐๐๐  ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วน ๑๐๐,๐๐๐  บุคคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  มีการบรรลุย่ิงใหญ่อย่างน้ี  มีอภิญญายิ่งใหญ่อย่างนี้  (สํ.นิ. 
(ไทย) ๑๖/๘๔/๑๖๘,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 



 

๕๔๐ 
 

 

การบรรลุธรรม : การสำเร็จมรรคผล; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุว่า ภิกษุเจริญอิทธิบาท
ท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร  วิริยสมาธิปธานสังขาร  จิตตสมาธิปธาน
สังขาร  และวิมังสาสมาธิปธานสังขาร  มีความเพียรย่ิงเป็นท่ี  ๕  ภิกษุผู้มีองค์  ๑๕  
รวมทั้งความเพียรอันย่ิงอย่างน้ีนั้นย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบ่ือหน่ายย่ิง  ควรแก่การ
ตรัสรู้  และควรแก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม  (ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๑๘๙/๒๐๓,อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๙๗/๙๒๗,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร ์ 
ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  ฉันทสมาธิหมายถึงสมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ  ปธานสังขาร
หมายถึงความเพียรที่มุ่งม่ัน  (ปธาน)  วิริยสมาธิจิตตสมาธิ  และวิมังสาสมาธิ  กม็ี
อรรถาธิบายเช่นเดียวกัน  ในสูตรน้ี  เป็นท้ังโลกิยะและโลกุตตระ  (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/
๑๘๙/๓๙๓), ภิกษุผู้มีองค์  ๑๕  คือ  มีการละกิเลสเคร่ืองตรึงจิตดุจตะปู  ๕  มีการ
ตัดกิเลสเครื่องผูกใจ  ๕  มีอิทธิบาท  ๔  และมีความเพียรอันย่ิง  ๑  รวมเป็น  ๑๕  
(ม.มู.อ.  (บาลี)๑/๑๘๙/๓๙๓), ความเบ่ือหน่ายย่ิง  หมายถึงการทำลายกิเลสด้วย
ญาณ  (ม.มู.อ.  (บาลี) ๑/๑๘๙/๓๙๓) 

การบรรลุธรรมโดยลำดับ :การสำเร็จมรรคผลตามลำดับ ; มีข้อความท่ีพระสกวาทีสนทนากับพระปร
วาทีว่า  พระสกวาทีถามว่า มีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่าใช่  
(อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๓๓๙/๓๑๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  เพราะพระปรวาทีมีความเห็นว่า  การบรรลุอรหัตตผลเกิด
จากการละกิเลสได้โดยลำดับด้วยญาณ  ๑๖  ประการ  โดยแบ่งเป็นมรรคละ  ๔  
ประการ  เช่น  ผู้บรรลุโสดาปัตติผลย่อมละกิเลสบางอย่างด้วยการเห็นทุกข์(ทกุข
ญาณ) ละกิเลสบางอย่างด้วยการเห็นสมุทัย(สมุทยญาณ)  ละกิเลสบางอย่างด้วยการ
เห็นนิโรธ(นิโรธญาณ)  และละกิเลสก็บางอย่างด้วยการเห็นมรรค(มัคคญาณ)  การ
บรรลุสกทาคามิผล  อนาคามิผล  และอรหัตตผลก็มนัียเดียวกันน้ี  (อภิ.ปญฺจ.อ. 
(บาลี) ๓๓๙/๑๘๖) 

การบรรลุธรรมที่เป็นหัวใจ : พระอรหัตตผล; มีข้อความทีก่ัสสปเทพบุตรยืนอยู่  ณ  ท่ีสมควรกล่าวใน
สำนักของพระผู้มีพระภาคว่า  ถ้าภิกษุหวังการบรรลุธรรมท่ีเป็นหัวใจ  มีธรรมท่ีเป็น
หัวใจเป็นอานิสงส์  เธอพึงเป็นผู้มีฌาน  มจิีตหลุดพ้น  รูค้วามเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไปแห่งโลก  มีใจดี  ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัย  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๓/๘๘,สํ.ส. (ไทย)  
๑๕/๙๔/๑๐๑,สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๘๓/๑๐๐) 

การบรรลสุัจจะ : การประสบความจริง;การปฏิบัติ เจริญ ทำให้มากซึ่งธรรม  ๓  คือ (๑) ในธรรมที่
เป็นเหตุให้เกิดโลภะ(ความโลภ)  (๒) ในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะ(การประทุษร้าย)  



 

๕๔๑ 
 

 

(๓) ในธรรมทีเ่ป็นเหตุให้เกิดโมหะ(ความหลง); มีข้อความว่า  กาปทิกมาณพทูลถาม
พระผู้มีพระภาคว่า  “บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร”  พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า  “การปฏิบัติ  เจริญ  ทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้น  ช่ือว่าเป็นการ
บรรลุสัจจะ”  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๓๓/๕๔๒) 

การบรรเลง  : การทําเพลงด้วยเครื่องดุริยางค์ให้เป็นที่เจรญิใจ ดังคำใน วินัยปิฎก จูฬวรรค ขุททก
วัตถุ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึงไปดูการฟ้อนรำ การขับร้อง 
หรือการบรรเลงดนตรี, ในสิงคาลกสูตร ปาฏิกวรรค กล่าวว่า เป็นข้อ ๖ แห่งโทษของ
การเท่ียวกลางคืน ๖ , ในมหาปโลภนชาดกกล่าวถึงผู้ท่ีเช่ียวชาญการบรรเลงดนตรี
สามารถทำให้ผู้อ่ืนหว่ันไหวได้ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๔๘/๑๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๐/
๒๐๔,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)  ๒๗/๒๘๙/๕๒๑)  

การบริจาค  : การสละ, การให้, การแจก, ความเสียสละ เช่น บริจาคจีวร, ในมหาหังสชาดกกล่าว
ว่าเป็นธรรมข้อ ๕ ในทศพิธราชธรรม,เป็นธรรมข้อ ๕ ในบัญญัติ ๕ อันได้แก่ (๑) 
สัจจะ (๒) ตบะ (๓) พรหมจรรย์ (๔) การเรียนมนตร์ (๕) การบริจาค ท่ีดังสุภมาณพ 
กราบทูล เพ่ือทำบุญ เพ่ือยังกุศลธรรมให้สำเร็จ,ในสุภสูตรกล่าวว่า การบริจาคทำให้
เกิดความปราโมทย์เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพ่ืออบรมจิตไม่ให้มีเวร ไม่ใหมี้ความ
เบียดเบียน,ในอังคุตตรนิกายกล่าวถึงการบริจาคมี ๒ อย่างคือ (๑) การบริจาคอามิส 
(๒) การบริจาคธรรม(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๙/๕๙๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๗/๔๒๖,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๔๖๔/๕๘๖, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๔๕/๑๒๑, ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๑๗๘/
๑๑๒) 

   ในอรรถกถาอภยัตถสูตร และมหาหังสชาดกกล่าวถึงการบริจาคไทยธรรมมี
ข้าวเป็นต้น (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๒๒/๘๙, ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๒๘/๑๗๖/๒๖๑)  

การบริภาษ : การกล่าวติเตียน, การกล่าวโทษ, การด่าว่า เช่นในปริวาร กล่าวถึงสิกขาบทท่ี ๓ ว่า
ด้วยการบริภาษคณะ,ในสมยสูตร สังฆสามัคคีสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า สมัยที่สงฆ์
แตกแยกกัน เม่ือสงฆ์แตกแยกกัน  จึงมีการด่ากัน มีการบริภาษกัน,ในมหานิทเทส 
จูฬนิทเทส กลา่วถึงพระราชาย่อมทรงบริภาษบุคคลน้ัน เพราะการบริภาษเป็นปัจจัย  
เขาย่อมเกิดความกลัวแล้วเสวยทุกข์และโทมนัสบ้าง (วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๒๖/
๒๗๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๙๓,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๓๖๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๗๐/๔๘๐,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๒/๔๐๔) 

การบริโภค : การกิน (ใช้เฉพาะอาการท่ีทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ) เช่น บริโภคอาหาร, เสพ 
เช่น บริโภคกาม; ใช้สิ้นเปลือง,ใช้สอย เช่น บริโภคสมบัติ, คู่กับอุปโภค; มีข้อความที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระอริยสาวกเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค  คือพิจารณา



 

๕๔๒ 
 

 

โดยแยบคายแล้วจึงกลืนกินอาหาร ไม่ใช่เพ่ือเล่น  ไม่ใช่เพ่ือมัวเมา  ไมใ่ช่เพ่ือประดับ  
ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง  แต่กลืนกินอาหารเพียงเพ่ือความดำรงอยู่ได้แห่งกายน้ี  เพ่ือให้กาย
น้ีเป็นไปได้  เพ่ือกำจัดความเบียดเบียน  เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์  ด้วยคิดเห็นว่า  
‘เราจักกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น  ความดำเนินไปแห่งกาย  
ความไม่มีโทษ  และการอยู่ผาสุก  จักมแีก่เรา’ (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖๖/๔๐๓,ม.ม.
(ไทย)  ๑๓/๒๓/๒๖,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๙/๓๒,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๒) 

การบริโภคอาหาร  : การกินอาหาร, การเค้ียวกลืนอาหารให้ล่วงลำคอลงสู่กระเพาะ เช่น ในวินัย
ปิฎก สิกขาบท ๑๐ ของสามเณร มีข้อห้ามว่า เจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารใน
เวลาวิกาล),ในมหาสีหนาทสตูร ทีฆนิกายกล่าวถึงการท่ีอเจลกบำเพ็ญตบะที่ไร้
ประโยชน์ ด้วยการถือการบริโภคอาหาร ๑๕ วันต่อ ๑ ม้ือ ,ในมหาสหีนาทสูตร มลู
ปัณณาสก์ กลา่วถึงสมัยท่ีพระพุทธเจ้าเคยเป็นอเลจก ก็ถอืการบริโภคอาหาร ๑๕ วัน
ต่อ ๑ ม้ือเช่นกัน ,ในโคลิสสานิสูตร มัชฌมิปัณณาสก์กลา่วถึงคุณธรรมของผู้มีอยู่ป่า
เป็นวัตรไว้ว่า ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ควรเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร ,
ในอุปริปัณณาสก์ คณกโมคคัลลานสูตร สอนการบริโภคอาหารโดยให้พิจารณาโดย
แยบคายแล้วฉนัอาหาร ไม่ใช่เพ่ือเล่นไม่ใช่เพ่ือมัวเมา ไม่ใช่เพ่ือประดับ ไม่ใช่เพ่ือ
ตกแต่ง แต่ฉันอาหารเพียงเพ่ือความดำรงอยู่ได้แห่งกายน้ี เพ่ือให้กายน้ีเป็นไปได้ เพ่ือ
กำจัดความเบียดเบียน เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดเห็นว่า เราจักกำจัดเวทนา
เก่า และจักไมใ่ห้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความดำเนินไปแห่งกาย ความไม่มีโทษ และการ
อยู่ผาสุข จักมแีก่เรา ,ในสารปุีตฺตสทฺธิวิหาริกสูตร สฬายตนวรรค สังยุตตนิกาย กล่าว
ไว้ว่า เป็นไปได้ที่ภิกษุน้ันคุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย รู้ประมาณในการบริโภค
อาหาร ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยู่เนือง ๆ จักสืบต่อพรหมจรรย์ให้บริสทุธ์ิ 
บริบูรณ์ได้จนตลอดชีวิต ,ในวิกาลโภชนสูตร สังยุตตนิกาย มหาวรรคกล่าวว่า สัตว์ที่
ไม่เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลมีจำนวนมากกว่า ,ในอรกสูตร อังคุตตร
นิกาย กล่าวถึงการบริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุ ๑๐๐ ปีว่าจะบริโภคอาหารได้ 
๗๒,๐๐๐ มื้อคอื ฤดูหนาว ๒๔,๐๐๐ มื้อ ฤดูร้อน ๒๔,๐๐๐ ม้ือ ฤดูฝน ๒๔,๐๐๐ มื้อ 
นับรวมถึงการด่ืมนมมารดาและเหตุท่ีทำให้ไม่ได้บริโภคอาหาร ในข้อนั้น เหตุท่ีทำให้
ไม่ได้บริโภคอาหารมีดังนี้ คนโกรธก็ไม่บริโภคอาหาร คนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหาร คน
เจ็บไข้ก็ไม่บริโภคอาหาร คนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหาร และคนหาอาหารไม่ได้ก็
ไม่บริโภคอาหาร (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๐๖/๑๖๘,ที.สี.(ไทย)๙/๓๙๗/๑๖๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๕๕/๑๕๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๓/๑๙๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/๘๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
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๑๒๐/๑๔๑,๑๘/๒๓๙/๒๓๙, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๔๙/๖๔๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๑๗๔/๖๙-๗๐)   

การบริหารกาย : การออกกำลังกาย; มีข้อความที่พระผู้พระภาคตรัสตอบปริพาชกช่ือโมฬิยสีวกะว่า  
“เวทนาบางอย่างเกิดจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอกม็ ี  การท่ีเวทนาบางอย่างเกิด
จากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอนี้  บุคคลพึงรู้ได้เองน้ีก็มี  การท่ีเวทนาบางอย่างซึ่ง
เกิดจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอน้ี  ชาวโลกสมมติว่าเป็นความจริงก็มี  ในข้อน้ัน
สมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะและทิฏฐิว่า  ‘บุรุษบุคคลน้ีเสวยสุข  ทุกข์  หรืออทุกขม
สุขอย่างใดอย่างหน่ึง  สุข  ทุกข์ หรืออทุกขมสุขทั้งหมดน้ันมีเหตุท่ีได้ทำไว้ในปาง
ก่อน’  ย่อมแล่นไปหาสิ่งท่ีตนเองรู้และแลน่ไปหาสิ่งที่ชาวโลกสมมติว่าเป็นความจริง  
เพราะฉะน้ัน  เราจึงกล่าวว่า  ‘เป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน’ (สํ.สฬา. 
(ไทย) ๑๘/๒๖๙/๓๐๑,สํ.สฬา. (ไทย)  ๑๘/๒๖๙/๓๐๒,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การบวงสรวง : การบูชา  เช่น การบูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น  ; มี
ข้อความที่พระสารีบุตรได้ถามธนัญชานิพราหมณ์ว่า  “ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่
หรือ”  ธนัญชานิพราหมณ์ได้ตอบว่า  “จะไม่ประมาทได้อย่างไร  เพราะต้องเลี้ยง
มารดาบิดา  บุตรและภรรยา  พวกทาสกรรมกรและคนรับใช้  ต้องทำกิจที่ควรทำแก่
มิตรและอำมาตย์  แก่ญาติสาโลหิต  แก่แขก  ต้องทำบุญท่ีควรแก่บุรพเปตชน  ต้อง
ทำการบวงสรวงที่ควรทำแก่เทวดาต้องสนองพระราชกรณียกิจของพระราชาแม้กายนี้
ก็ต้องบำรุงบำเรอ”  (ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๔๔๖/๕๕๙,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การบวช : การเว้นท่ัว;การเว้นความช่ัวทุกอย่าง;การถือเพศเป็นนักพรตทั่วไป;การบวชพระคือ
บวชเป็นภิกษุ เรียกว่าอุปสมบท, การบวชเณรคือบวชเป็นสามเณร เรียกว่าบรรพชา; 
มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เปน็พระอรหันต์  
ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  ไปดี  รู้แจ้งโลก เป็น
สารถีฝึกผูท่ี้ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย  
เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค  ตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมท้ังเทวโลก มารโลก  
พรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์  เทวดาและมนุษย์  ด้วยตนเองแล้ว
ประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น  มีความงามในท่ามกลาง  
และมีความงามในทีสุ่ดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิ  
บรบูิรณ์ครบถ้วน  คหบดี บตุรคหบดี  หรอือนุชน(คนผู้เกิดภายหลัง)  ในตระกูลใด
ตระกูลหนึ่ง  ได้สดับธรรมน้ันแล้ว  เกิดศรทัธาในตถาคต  เมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนัก
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ว่า ‘การอยู่ครองเรือนเป็นเร่ืองอึดอัด  เป็นทางมาแห่งธุลี  การบวชเป็นทางปลอด
โปร่ง  การท่ีผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บรสิทุธ์ิ  บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์
ขัดไม่ใช่ทำได้ง่าย  ทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวด  นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์  ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต’  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๑๘/๕๒๓,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓/๑๙,ม.อุ.
(ไทย)  ๑๔/๑๐๒/๑๒๑,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐๒/๑๒๖,ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕๑/๑๗๗,ขุ.ม.
(ไทย)  ๒๙/๕๖/๑๙๐,ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๙๔/๒๙๐,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การบวชตาม  : การเกิดความเลื่อมใสในพระอรหันต์แล้วบวชในสำนักของท่าน ดังคำว่า การบวชตาม
ภิกษุเหล่านั้น(คือสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ)ก็ดี 
เรากล่าวว่า มีอุปการะมากข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะบุคคลได้ฟังธรรมของภิกษุเห็น
ปานน้ันแล้วย่อมหลีกออกด้วยการหลีกออก ๒ อย่าง คือ (๑) หลีกออกทางกาย (๒) 
หลีกออกทางจิต เขาหลีกออกไปอยู่อย่างน้ันย่อมระลึก ตรึกถึงธรรมน้ัน (สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๑๘๔/๑๑๔) 

   อรรถกถากล่าวว่า คำว่า การบวชตาม หมายถึงการทำจิตให้เลื่อมใสในพระ
อรยิะแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของท่าน (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๘๔/
๒๐๙) 

การบวชที่ถูกต้อง  :ธัมมิกปัพพัชชา, ธัมมิกบรรพชา ก็เขียน หมายถงึการบวชที่สมณะหรือพราหมณ์
ปฏิบัติธรรมบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ เป็นอนาคาริกบริษัท ในคำนี้ เป็น
ความเห็นผิดของโฆฏมุขพราหมณ์ ดังคำทีโ่ฆฏมุขพราหมณ์กล่าวกะท่านพระอุเทนว่า 
สมณะผู้เจรญิ การบวชที่ถูกต้องไม่มี ในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ เพราะ
ในการบวชนี้ บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรม” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๒/๕๑๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ต่อมาโฆฏมุขพราหมณ์มีความเห็นถูกต้อง เพราะฟัง
คำอธิบายของพระอุเทน แลว้บริจาคทรัพย์สร้างศาลาท่ีเมอืงปาตลีบุตร ตายแล้วไปสู่
เทวโลก(ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๔๒๑/๒๙๗) 

การบอก  : การพูดให้รู้,การเล่าให้ฟัง, การแนะนำ, การกล่าว, เช่น การบอกนิสสัยแก่มาณพ ดัง
คำในวินัยปิฎกว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้บอกนิสสยัพออุปสมบทเสร็จ , ใน
ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ กล่าวถึงการบอก(วิธีตายแก่คนที่อยากตาย) ไว้ว่า ท่ีช่ือว่า การ
บอก ได้แก่ ภิกษุถูกถามแล้วบอกว่า ท่านจงตายอย่างนี้ ผู้ตายอย่างนี้จะได้ทรัพย์ ได้
ยศ หรือได้ไปสวรรค์ ต้องอาบัติทุกกฏ ,ในสัจจวิภังคสูตร อุปริปัณณาสก์กล่าวถึงการ
บอกอริยสัจ, ในทุติยสุริยสูตร สังยุตตนิกายกล่าวว่า เมื่อใด ตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เม่ือนั้น ความสว่างไสวเจิดจ้าก็ปรากฏ เวลาน้ันไม่มีความ
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มืดมนอนธการ การบอก ...การทำให้ง่ายซ่ึงอริยสัจ ๔ ก็ย่อมมี (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๗๙/
๑๔๙, วิ.ม.(ไทย)๔/๗๔/๑๐๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๑/๔๑๖,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๘/
๖๑๘)  

   อรรถกถากล่าวไว้ว่า การบอก หมายถึงการบอกว่า นี้ช่ือว่า ทุกขอริยสจั นี้ช่ือ
ว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ น้ีช่ือว่าทุกขนิโรธอริยสัจ น้ีช่ือว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๗๑/๒๒๓, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๗๒/๓๙๕, องฺ.
จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๗๒/๔๓๔)  

การบอกกล่าวธรรม  : การแสดงธรรม หมายถึงการเทศนาธรรมโปรดสัตว์ ดังคำที่พระสกวาทีถาม
พระปรวาทีว่า บุรพประโยค บุรพจริยา การบอกกล่าวธรรม  การแสดงธรรมของพระ
โพธิสัตว์เป็นเช่นไร  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๐๐/๔๒๖) 

   อรรกถาแห่งผลญาณกถา ในกถาวัตถุกล่าวไว้ว่า การกล่าวธรรมด้วย  การ
แสดงธรรมด้วย ก็เป็นเช่นเดียวกัน, พระพุทธเจ้าท้ังหลายก็ดี พระสาวกท้ังหลายก็ดี  
ย่อมแสดงซึ่งการบอกกล่าวธรรมเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยผลของสัตว์ท้ังหลาย  
(อภิ.ก.อ.๓๕๔/๑๙๐,อภิ.ก.อ.๔๔๓-๔๔๔/๒๑๕)  

การบัญญัติ : การกล่าวถึง;การขนานนาม;การต้ังช่ือ; บัญญัติคือข้อความท่ีตราหรือกำหนดขึ้นไว้
เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ พุทธบัญญัติ  
บัญญัติ ๑๐,ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรอืเป็นกฎหมาย 
เช่น บัญญัติศัพท์ บัญญติักฎหมาย; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงบัญญติัการเข้าถึงอายตนะนี้  ด้วย
เหตุเพียงสิ่งท่ีพึงรู้แจ้งโดยได้เห็นได้ยินและได้ทราบสังขาร  การบัญญัติของสมณะ
หรือพราหมณ์เช่นน้ี  เขากล่าวว่าเป็นความพินาศของการเข้าถึงอายตนะน้ี  ความจริง
อายตนะน้ี  บัณฑิตไม่กล่าวว่าพึงบรรลุด้วยการมีสังขาร  แต่ท่านกล่าวว่าอายตนะนี้
พึงบรรลุด้วยการมีสังขารที่เหลือ  (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔/๓๔,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๓๗๑/
๔๑๖,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๖๕/๕๖,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๖๖/๕๖,๖๗/๕๖,สํ.สฬา. (ไทย) 
๑๘/๒๕๑/๒๗๒,สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๘/๖๑๘, ขุ.ม.(ไทย)  ๒๙/๗๓/๒๒๒)   

การบัญญัติอายตนะ : การกล่าวถึงบ่อเกิด; มีข้อความท่ีพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
เทศนาที่พระผูมี้พระภาคทรงแสดงธรรมในเร่ืองการบัญญติัอายตนะก็นับว่ายอดเย่ียม  
อายตนะภายในและอายตนะภายนอก มีอย่างละ  ๖  น้ี  คือ (๑) ตากับรูป  (๒) หูกับ
เสียง  (๓) จมูกกับกลิ่น (๔) ลิ้นกับรส  (๕) กายกับโผฏฐัพพะ  (๖) ใจกบัธรรมารมณ์  
(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๖/๑๐๖) 
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การบาดหมาง : การโกรธเคืองกัน;การหมองใจกัน;การผิดใจกัน;มีข้อความท่ีพระโบราณกเถระ
ท้ังหลายกล่าวเรื่องลักษณะมหาบุรุษว่า  “มหาบุรุษไม่ตรัสคำหยาบรุนแรง คือที่
ก่อให้เกิดการด่า  การบาดหมาง  และการเบียดเบียนกัน ท่ีก่อให้เกิดความเจ็บแค้น  
ท่ีทำลายชนจำนวนมาก  ตรสัแต่คำอ่อนหวาน  นุ่มนวล  มีประโยชน์  (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๒๓๗/๑๙๓,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๕๓/๕๘,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๒) 

การบำบวง : การบนบาน;การเช่นสรวง;การบูชา; มีข้อความว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่าน
พระอานนท์ว่า  “ศีลวัตร  ชีวิต  พรหมจรรย์และการบำบวง  มีผลทุกอย่างหรือ”  
พระอานนท์กราบทูลว่า  “ในปัญหาเรื่องนี้ไม่พึงตอบโดยแง่เดียว”  พระผู้มีพระภาค
ตรัสบอกให้พระอานนท์จำแนก  พระอานนท์กราบทูลว่า  “เม่ือบุคคลน้ันเสพ(รักษา) 
ศีลวัตร ชีวิต พรหมจรรย์ และการบำบวงใด  อกุศลธรรมเจริญย่ิงขึ้น  กศุลธรรมกลับ
เสื่อมไป  ศีลวัตร ชีวิต พรหมจรรย์และการบำบวงนั้นช่ือว่าไม่มีผล  เม่ือบุคคลเสพศีล
วัตร  ชีวิต  พรหมจรรย์และการบำบวงใด อกุศลธรรมเสือ่มไป  กุศลธรรมกลับเจรญิ
ย่ิงขึ้น  ศีลวัตร  ชีวิต  พรหมจรรย์และการบำบวงน้ันช่ือว่ามีผล” (องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/
๗๙/๓๐๓,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย สถาน ๒๕๔๒) 

การบำบดัรักษาโรค  : การรักษาโรค ได้แก่การรักษาโรค ๕ อย่าง  คือรักษาทางเสกเป่า  รักษาทาง
ผ่าตัด  รักษาทางยา(ประกอบยาด้วยรากไม้เป็นไม้แล้วรกัษากาย)    รักษาทางภูตผ ี  
รักษาทางกุมาร ดังคำในสุตตนิบาต ตุวฏกสูตรว่า ผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึง
ประกอบการทำอาถรรพณ์ การทำนายฝัน การทำนายลกัษณะ หรือแม้การดูฤกษ์
ยาม  ไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสัตว์ร้อง  การปรุงยาให้ต้ังครรภ์    และการ
บำบดัรักษาโรค,  ในตุวฏกสุตตนิทเทส กล่าวอธิบายว่า คำว่า การบำบัดรักษาโรค 
ได้แก่ การบำบัดรักษาโรค  ๕ อย่าง คือ (๑)  การรักษาด้วยการเสกเป่า (๒) การ
รักษาด้วยการผ่าตัด  (๓) การรักษาทางยา (๔) การรักษาทางภูติผี (๕) การรักษาโรค
เด็ก (กุมารเวช),การบำบัดรักษาโรคเช่นน้ีจัดเป็นการศึกษาเพ่ือได้กามคุณ อธิบาย 
ความเป็นหมอเสกเป่า ความเป็นหมอทางผ่าตัด  ความเป็นหมอทางยา  ความเป็น
หมอทางภูตผี  ความเป็นหมอทางกุมาร ภิกษุผู้นับถือพระพุทธเจ้า  ผู้นบัถือพระธรรม   
ผู้นับถือพระสงฆ์  ภิกษุผู้นับถือนั้นย่อมนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้า หรือว่าพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าย่อมทรงรับบุคคลนั้นไม่พึงประกอบ อธิบายว่า ผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึง
เรียน คือ ไมพึ่งเล่าเรียนไม่พึงเสพพร้อมไม่พึงเสพเฉพาะ  ไม่พึงประพฤติ  ไม่พึง 
ประพฤติเอ้ือเฟ้ือ ไม่พึงสมาทานประพฤติการบำบัดรักษาโรค อีกนัยหนึ่งไม่ควรเรียน
ไม่ควรท่อง ไม่ควรทรงจำ ไม่ควรเข้าไปทรงจำ ไม่ควรเข้าไปกำหนดไม่ควร



 

๕๔๗ 
 

 

ประกอบการทำนายเสียงสัตว์ร้องเป็นต้น รวมความว่าผู้นับถือพระรัตนตรัย... ไม่พึง
เรียนการบำบัดรักษาโรค(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๓๔/๗๒๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๖๒/๔๕๗,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๑๖๒/๔๕๘)     

การบำเพ็ญเพยีร  : การบำเพ็ญทุกกรกริยา ดังคำในทีฆนกาย มหาวรรคว่า  พระวิปัสสีพุทธเจ้าได้
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก มีพระชาติเป็นกษตัริย์  ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์    มี
พระโคตรว่าโกณฑัญญะ มีพระชนมายุประมาณ  ๘๐,๐๐๐ ปี ตรัสรู้ทีค่วงต้นแคฝอย    
ทรงมีคู่พระอัครสาวก  เป็นคู่ท่ีเจริญ  ได้แก่พระขัณฑะและพระติสสะ... การบรรพชา
ของพระองค์เป็นอย่างนี้    การบำเพ็ญเพียรของพระองค์เป็นอย่างน้ี    การตรัสรู้
ของพระองค์เป็นอย่างนี้ , ในปาฏิกถวรรคกล่าวว่าจัดเป็นอย่าง ๑ ในธรรม  ๒ อย่าง
อันได้แก่ ปธานัสมิง อัปปฏิวานิตา(ความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียร),การบำเพ็ญ
เพียร ท่ีพัฒนาก้าวหน้า เพราะมีอาพาธน้อย โรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับ
ย่อยอาหาร สม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร, 
ในมัชฌิมปัณณาสก์กล่ววถึงสถานที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เหมาะแก่การบำเพ็ญ
เพียร,ในกลิงครสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค กล่าวถงึการบำเพ็ญเพียรว่า ภิกษุ
ท้ังหลายใช้หมอนไม้หนุนศีรษะและเท้า  เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเคร่ืองเผา
กิเลส  ในการบำเพ็ญเพียรอยู่ ,ในอุปปัญญาตสูตร อังคุตตนิกายกล่าวถึงการบำเพ็ญ
เพียร ก่อนท่ีพระองค์จะตรัสรู้ว่า เราจักเริ่มต้ังความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่
หนัง เอ็น  และกระดูกก็ตามที  เน้ือและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด ยังไม่
บรรลุผลท่ีพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ  ด้วยความเพียรของบุรุษ  ด้วยความบาก
บ่ันของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียร,วัฑฒมาตุเถรีคาถา กล่าวถึงพระวัฑฒะกล่าว
ว่า เราน้ันถูกโยมมารดาเตือนอยู่ มีใจเด็ดเด่ียว ด้วยการบำเพ็ญเพียร  ไม่เกียจคร้าน
ท้ังกลางวันและกลางคืน ได้สัมผัสความสงบอย่างยอดเย่ียมแล้ว  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๑/
๕๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔-๒๕๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๗/๓๐๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๙/
๓๙๘,๑๓/๔๗๗/๖๐๔,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓๐/๓๑๙, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕/๖๑,ขุ.เถรี.
(ไทย) ๒๖/๒๑๒/๕๘๙) 

การบำรงุ  : การทำให้เจริญ,การทำให้งอกงาม, การรักษาให้อยู่ในสภาพดี ดังเช่นในอังคุตตรนิกาย 
ฉักกนิบาตกล่าวถึงบำรุงกษัตริย์บ้าง  บำรุงพราหมณ์บ้าง บำรุงคหบดีบ้าง บำรุงคน
ช้ันสูงช้ันต่ำบ้าง หรือบำรุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้าง  การบำรุงน้ียัง
เป็นการบำรุงท่ีเลว  เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน  ไม่ใช่อริยะ ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์, หรือดังคำในวินัยปิฎก จูฬวรรคท่ีเจ้าอนุรุทธศากยะได้รับการบำรุงบำเรอ
ด้วยดนตรีท่ีมีเหล่าสตรีล้วนขบักล่อมตลอด ๔  เดือน ในปราสาทฤดูฝน ไม่ลงมาที่



 

๕๔๘ 
 

 

ปราสาทช้ันล่างเลย,ในปาฏิกวรรคและอังคุตตนิกายกล่าวว่าจัดเป็นอย่าง ๑ ในอนุต
ตริยะ ๖ ท่ีเรียกว่าปาริจาริยา,ในฆฏิการสูตร มัชฌิมปัณณาสก์กล่าวถึงภิกษุสงฆ์ได้รับ
การบำรุงจากฆฏิการอุบาสก, ในนันทสูตร สังยุตตนิกายกล่าวถึงเทวดาช้ันดาวดึงส์
องค์หนึ่งมีเหล่านางอัปสรแวดล้อม เอิบอ่ิมพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕ อันเป็นทิพย์ 
ได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในสวนนันทนวัน,ในอังคุตตรนกิายกล่าวว่า การบำรุงนี้
จัดเป็นกรรมท่ีบัณฑิตบัญญัติไว้ , การบำรุง เช่นบำรุงพ่อแม่ให้มีความสุข ตายแล้ว
ไปสู่สวรรค์ ดังคำในสังยุตตนิกา สคาถวรรคว่า บุคคลใดเลีย้งมารดาและบิดาโดยชอบ
ธรรม  เพราะการบำรุงเลี้ยงมารดาและบิดาเช่นน้ี บัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลน้ัน
ขณะท่ียังอยู่ในโลกครั้นจากโลกน้ีไปแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์, ในขุททกปาฐะ
กล่าวว่าจัดเป็นมงคลข้อ  ๑ ในมงคล ๓๘ ที่เรียกว่ามาตาปิตุอุปัฏฐาน, ในอปทาน
กล่าวว่า การบำรุงพระธาตุ ทำให้ไม่รู้จักทุคคติเลย (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๓๐/๑๖๗,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๒๗/๓๒๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๕/๒๙๗,องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๘/๔๒๐, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๘๘/๓๔๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑/๑๑,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๔๕/๒๐๕,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๓๐/๔๗๔,ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๕/๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๕/๔๑๑) 

การบำรงุบำเรอกาย  : การบำรุงรักษากายให้งดงาม หมายถึงการใช้ของหอมกับพวงดอกไม้ท่ีหอมดี
เป็นต้นมาพอกเลี้ยงทางกาย  เป็นเรื่องของบุคคลผู้อยู่ครองเรือน  บุคคลท่ีติดในการ
บำรุงบำเรอทางกาย หากไม่มีศีล ๕ ไม่มีศีล ๑๐  ไมป่ระพฤติธรรม เลี้ยงดูมารดา 
บิดา ไม่เลี้ยงดูบุตร และภรรยาเป็นต้น ย่อมไปยังนรกได้ ดังคำท่ีกล่าวไว้ในธนัญชานิ
สูตรว่า เพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกาย นายนิรยบาลจะพึงฉุดคร่าเขาไปยังนรก  
เพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๔๗/
๕๖๓,ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๔๔๖/๓๐๘) 

การบำรงุมารดาบิดา : การปรนนิบัติมารดาบิดา;การเลี้ยงดูมารดาบิดา;  มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบ้ือง
หน้าบุตรพึงบำรุงโดยหน้าที่ ๕ คือ (๑) ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ  (๒) จกั
ทำกิจของท่าน  (๓) จักดำรงวงศ์ตระกูล ๔.จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็น
ทายาท (๕) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบญุอุทิศให้ท่าน  มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบ้ือง
หน้า เม่ือบุตรบำรุงโดยหน้าท่ี ๕ ประการน้ี  ย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าท่ี ๕ คือ 
(๑) ห้ามไมใ่ห้ทำความช่ัว (๒) ให้ต้ังอยู่ในความดี  (๓) ให้ศึกษาศิลปวิทยา  (๔) หา
ภรรยา(สามี)ท่ีสมควรให ้  (๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร; จัดอยู่ในสัปปุ
ริสบัญญัติ คือข้อท่ีสัตบุรุษต้ังไว้ ๓ อย่าง  (๑) ทาน สละสิ่งของของตนเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  (๒) ปัพพัชชา คือบวช เป็นอุบายเว้นจากเบียดเบียนกันและกัน  
(๓) มาตาปิตุอุปัฏฐาน บำรุงมารดาบิดาของตนให้เป็นสุข  ; จัดเป็นมงคลข้อหน่ึง



 

๕๔๙ 
 

 

บรรดามงคล ๓๘ ประการ (ดูการถือมงคล) (ที .ปา  . (ไทย) ๑/๒๖๗/๒๑๒,ขุ.ขุ.(ไทย)  
๒๕/๒๖๕/๕๖๒, องฺ.ทุก.(ไทย)  ๒๐/๔๕/๒๐๗)  

การบำเรอ : การปรนนิบัติให้เป็นท่ีชอบใจ ; มขี้อความท่ีเอสุการีพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคว่า “พราหมณ์ท้ังหลายบัญญัติการบำเรอไว้  ๔  ประเภท  คือ (๑) บัญญัติการ
บำเรอพราหมณ์  (๒) บัญญติัการบำเรอกษัตริย์  (๓) บญัญัติการบำเรอแพศย์  (๔) 
บัญญัติการบำเรอศูทร  พระผู้มีพระภาคตรัสถามพวกพราหมณ์เห็นด้วยหรือไม่  เอสุ
การีพราหมณ์ทูลตอบว่าไม่  พระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุรุษผู้ขัดสน  ไม่มทีรัพย์สินสิ่งไร
เป็นของตน ยากจน  ชนท้ังหลายแขวนก้อนเนื้อท่ีอาบยาพิษไว้สำหรับเขาซึ่งไม่ชอบ
พอกัน ชวนให้กินแต่ให้จ่ายค่าเน้ือเพ่ิมขึ้น แมฉ้ันใด  พราหมณ์ท้ังหลายบัญญัติการ
บำเรอไว้ ๔ ประเภทแก่สมณพราหมณ์เหล่าน้ันฝ่ายเดียว โดยไม่มีฝ่ายอ่ืนยินยอม  ฉัน
น้ันเหมือนกัน  เราไม่กล่าวว่า‘สิ่งท้ังปวงควรบำเรอ’  แต่ก็ไม่กล่าวว่า ‘สิ่งท้ังปวงไม่
ควรบำเรอ’  เพราะเมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดแล้วมีแต่ความช่ัว  ไม่มคีวามดีเลย  สิ่งน้ัน
ไม่ควรบำเรอ  แต่เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดแลว้มีแต่ความดีเท่านั้น  ไม่มคีวามช่ัว  ‘สิ่ง
น้ันควรบำเรอ’ (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๓๖/๕๔๗, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๒) 

การบำเรอไฟ : การบูชาด้วยไฟคือการนำฟืนมาก่อไฟเพ่ือลุกโพลงแล้วทำการกราบไหว้อ้อนวอนขอ
พรต่อเทพเจ้า; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระสารีบุตรว่า มีสมณพราหมณ์
พวกหน่ึงผู้มีวาทะอย่างน้ี  มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า  ‘ความบริสทุธ์ิมีได้เพราะการบำเรอไฟ’  
ไฟที่เราผู้เป็นขัตติยราชซึ่งได้รับมูรธาภิเษกแล้ว  หรือเป็นพราหมณมหาศาล  ไม่เคย
บำเรอแล้วโดยกาลช้านาน  น้ีเป็นสิ่งท่ีหาได้ไม่งา่ย (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๐/๑๖๓,ขุ.
อป. (ไทย) ๓๒/๔/๖๕๔) 

การบีบ : การใช้มือเป็นต้นกดด้านท้ัง ๒ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเข้าหากัน,หมายถึงจับอวัยวะแล้วบีบ 
เช่น บีบแข้ง บีบขา, โดยปริยายหมายถึงกดดันเช่นถูกบีบ ในปาราชิกสกิขาบทท่ี  ๑ 
กล่าวถึงภิกษุณีกำหนัดยินดีการจับต้อง การลูบคลำการจับ การต้องหรือการบีบของ
ชายผู้กำหนัดบริเวณใต้รากขวัญลงมาเหนือเข่าขึ้นไป,ในสุวัณณสามชาดก กล่าวถึง
สุวรรณสามดาบส บีบนวดมือและเท้าให้แก่มารดดาบิดา ด้วยความพยายาม (วิ.
ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๕๗/๕,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๕๘/๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๓๑๙/๒๓๒) 

การบีบนวด  : การใช้มือบีบหรือกดเพ่ือให้คลายจากความปวดเมื่อยหรือเมื่อยขบ ดังคำว่า ถึงบุตร
จะมีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่ ๑๐๐  ปีประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหน่ึง
ประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหน่ึงปฏิบัติท่านท้ังสองน้ันด้วยการอบกลิ่น การนวด 
การให้อาบน้ำและการบีบนวด(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๔/๗๗)  



 

๕๕๐ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายไว้ว่า การดึงไปและดึงมาซึ่งมือและเท้าเป็นต้น  (องฺ.ทุก.อ.
(บาลี) ๒/๓๔/๓๒) 

การบูชา : การแสดงความเคารพ;การยกย่องเทิดทูน;การเช่นสรวง; การแสดงความเคารพบุคคล
หรือสิ่งที่นับถอืด้วยเคร่ืองสักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น เช่น บูชาพระ  บูชา
เทวดา บูชาไฟ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรูค้วามสามารถ 
เช่นบูชาวีรบุรุษ บูชาความรู้ บูชาฝีมือ  ; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มารดา
บิดาเป็นทิศเบื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรภรรยาเป็นทิศเบ้ืองหลัง  มิตร
สหายเป็นทิศเบ้ืองซ้าย  ทาสกรรมกรเป็นทิศเบ้ืองล่าง สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน 
คฤหัสถใ์นตระกูลผู้มีความสามารถ  พึงไหว้ทิศเหล่านี้  บณัฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล  เป็น
คนละเอียดและมีไหวพริบ มีความประพฤติเจยีมตน ไม่แข็งกระด้างเช่นนั้น ย่อมได้
ยศ คนขยัน  ไม่เกียจคร้าน ย่อมไม่หว่ันไหวในอันตรายท้ังหลาย คนมีความประพฤติ
ไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นน้ัน  ย่อมได้ยศ คนชอบสงเคราะห์ ชอบสร้างไมตรี  รู้เรื่องที่
เขาบอก ปราศจากความตระหน่ี  เป็นผู้ชอบแนะนำช้ีแจงแสดงเหตุผลเช่นน้ัน ย่อมได้
ยศ  ทาน(การให้) เปยยวัชชะ(วาจาเป็นท่ีรัก) อัตถจริยา(การประพฤติประโยชน์)ใน
โลกนี้  และสมานัตตตา(การวางตนสม่ำเสมอ) ในธรรมน้ันๆ  ตามสมควรสังคหธรรม
เหล่าน้ีแลช่วยอุ้มชูโลก  เหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถทีแ่ล่นไปไว้ได้ฉะนั้น ถ้าไม่มีสังคห
ธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ แต่
เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหธรรมเหล่าน้ี  ฉะน้ัน  บัณฑิตเหล่านี้จึงถึง
ความเป็นใหญแ่ละเป็นผู้น่าสรรเสริญ” (ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๑๐๓/๗๔,ที.ปา.(ไทย)  
๑๑/๒๗๓/๒๑๘,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๗๒/๔๐๙,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑/๒๓,ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๓๒๘/๓๙๘,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๔๗๖/๖๐๔,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๓/๓๕๒,สํ.ส. (ไทย) 
๑๕/๓๒/๓๙,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๐/๖๗,ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๓/๔๑/๕๖๑,อภิ.ป. (ไทย) ๓๖/๔๙/๑๕๗,อภิ.ป.(ไทย) ๓๖/๖๙/๑๖๒, 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย สถาน ๒๕๔๒) 

การบูชาจิตกาธาน : การแสดงความเคารพต่อเชิงตะกอน;การแสดงความเคารพบุคคลหรือสิง่ท่ีนับ
ถือด้วยเครื่องสักการะคือเชิงตะกอน; มีข้อความท่ีพระคันธปูชกเถระกล่าวว่า เมื่อ
มหาชนกำลังช่วยกันทำจิตกาธานอยู่  เม่ือพวกเขานำของหอมนานาชนิดมา  ตนเองมี
จิตเลื่อมใส  มใีจยินดี  ได้ใช้ของหอมกำมือหน่ึงบูชาแล้ว ในกัปท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  นับ
จากกัปนี้ไป  ได้บูชาจิตกาธานไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชาจิตกาธาน  
(ขุ.อป.(ไทย)  ๓๓/๖๔/๑๐๑,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 



 

๕๕๑ 
 

 

การบูชาไฟ : การแสดงความเคารพด้วยไฟ;การแสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งท่ีนับถือด้วยเครื่อง
สักการะคือไฟ; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณิยชฎิลด้วยพระ
คาถาเหล่าน้ีว่า “การบูชาไฟเป็นการบูชายัญอันประเสริฐ  ว่าด้วยเรื่องฉันท์  สาวิตรี
ฉันท์เป็นฉันทอั์นดับแรก  พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ท้ังหลาย สมุทรสาครเป็น
ศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลาย (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๐๐/๔๙๙,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๔/
๒๗๓,ขุ.ชา.ปญฺญาส. (ไทย) ๒๘/๔๘/๙,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การบูชายัญ : การแสดงความเคารพด้วยเครื่องบูชา;การบูชาของพราหมณ์อย่างหนึ่ง;การเซ่นสรวง
ด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา; มีข้อความท่ีพระผู้มพีระภาคทรงอนุโมทนาแก่
เกณิยชฎิลว่า “การบูชาไฟเป็นการบูชายัญอันประเสริฐ  ว่าด้วยเรื่องฉันท์  สาวิตรี
ฉันท์เป็นฉันทอั์นดับแรก  พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ท้ังหลาย สมุทรสาครเป็น
ศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลาย (ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๔๐๐/๔๙๙,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)  ๒๘/
๔๘/๙,ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๕/๑๐๐,ขุ.จู.(ไทย)  ๓๐/๑๕/๑๐๑,ขุ.จู.(ไทย)  ๓๐/๑๕/
๑๐๒, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การบูชาหลักการของตน : การแสดงความเคารพในเหตุผลของตน; มขี้อความว่า  บุคคลสักการะ  
เคารพ  นับถือ บูชาศาสดาของตนว่า “ศาสดานี้เป็นสัพพัญญู” นีช่ื้อว่าการบูชา
หลักการของตน  บุคคลย่อมสักการะ  เคารพ  นับถือบูชาธรรมท่ีศาสดากล่าวสอน  
หมู่คณะ ทิฏฐิ  ปฏิปทา มรรคของตนว่า “มรรคน้ีเป็นทางนำสัตว์ออกจากทุกข์” นี้
ช่ือว่าการบูชาหลักการของตน;  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  การบูชา
หลักการของตน  เป็นเรื่องแท้จริง  เหมือนพวกสมณพราหมณ์พากันสรรเสริญ
แนวทางของตน  ฉะน้ัน การว่าร้ายทุกอย่างก็พึงมีอยู่แท้จริง เพราะความหมดจดของ
สมณพราหมณ์เหล่านั้น เป็นเรื่องเฉพาะตนเท่าน้ัน (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๙๑๐/๗๑๔,ขุ.ม.
(ไทย)  ๒๙/๑๔๑/๓๘๑) 

การเบียดเบียน  : วิหิงสา, การทําให้เดือดร้อน เช่น การเบียดเบียนสัตว์ ดังคำในมูลปัณณาสก์ท่ีพระ
มหาโมคคัลลานะกล่าวกับมารท่ีสิงในท้องในใส้ว่า การเบียดเบยีนน้ันอย่าได้มีเพ่ือสิ่งที่
ไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือความทุกข์แกท่่านตลอดกาลนาน, ในมัชฌิมปัณณาสก์ มหา
ราหุโลวาทสูตร กล่าวถึงการเจริญกรุณาภาวนาอยู่จักละการเบียดเบียนได้, ในมัชฌิม
ปัณณาสก์ ทีฆนขสูตรกล่าวถงึการเบียดเบียนมาจากคน ๒ ฝ่ายทุ่มเถียงกัน ดังคำว่า 
เมือ่มีการทุ่มเถยีงกัน  ก็จะมีการทำลายกัน เมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียน
กัน,ในอุปริปัณณาสก์กล่าวว่า การเบียดเบียนเกิดจากมิจฉาสังกัปปะ, ในสังยุตตนิกาย 
ขันธวารวรรคกล่าวว่าจัดอยู่ในอกุศล ๓ ท่ีเรียกว่าวิหิงสาวิตก, ในปฏิสัมภิทามรรค 
เมตตากถา กล่าวถึงผู้เจริญเมตตา เว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ังปวง



 

๕๕๒ 
 

 

,ในจริยปิฎกกล่าวถึงกระต่ายกล่าวกับพราหมณ์ผู้เป็นแขกว่า วันน้ีเราจักให้ทานอัน
ประเสริฐทีใ่คร ๆ ไม่เคยให้แก่ท่าน ท่านผูป้ระกอบด้วยศีลคุณ  การเบียดเบียนผู้อ่ืน
ไม่ควรแก่ท่าน(ม.มู.(ไทย๑๒/๕๐๖/๕๔๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๐/๑๓๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๒๐๒/๒๔๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๗/๑๗๖,สํ.ข.(ไทย๑๗/๘๐/๑๒๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓/
๔๖๓,ขุ.จริยา.(ไทย ๓๓/๑๓๖/๗๔๔) 

การเบียดเบียนผู้อืน่  : การทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน เรียกว่า ปรเหฐนา, การเบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นประจำ
เป็นนิสัยของสัตว์นรก ดังคำท่ีกล่าวไว้เนมิราชชาดกที่ว่า สัตว์นรกเหล่านี้บางพวกมัก
ก่อเหตุ    เกรีย้วกราดรังแกมิตรสหาย    ต้ังมั่นในการเบียดเบียนผู้อ่ืนทุกเมื่อ, ในทีฆ
นิกาย มหาวรรค จัดเป็นธรรมอย่าง ๑ ในธรรม ๑๔ ทีเ่รียกว่ากลิ่นช่ัวร้าย(กลิ่นดิบ) 
ดังท่ีสนังกุมารพรหมกล่าวไว้,ในจริยาปิฎกกล่าวถึงการเบียดเบียนผู้อ่ืนเน่ืองจากไม่มี
ศีล เพราะผู้รักษาศีลจะเว้นการเบียดเบียนผู้อ่ืนดังกระต่ายโพธิสัตว์ฉะน้ัน (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๒๐/๒๔๘,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๘๓/๒๕๗,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๒๕/๗๔๓) 

   อรรถกถากล่าวว่า ความเบียดเบียนผู้อ่ืนมีการทำให้ลำบากเป็นลักษณะ (ที.
ม.อ.(บาลี) ๒/๓๒๐/๒๗๙) 

การแบ่งเวลา  : การแบ่งกาลเวลาให้เป็นช่วง ๆ, ในตุวฏกนิทเทสกล่าวถงึการแบ่งเวลาไว้ว่า พึงแบ่ง
กลางคืนและกลางวันออกเป็น   ๖  ส่วน ต่ืนเสีย    ๕    ส่วน นอนหลับเสีย  ๑ ส่วน 
,ในอังคุตตรนิกาย อรกสูตร กล่าวถึงการแบ่งเวลาไว้ว่า   ผู้มีอายุยืนจะอยู่ได้  ๑๐๐  
ปี น้อยกว่าน้ันก็มี มากกว่านั้นก็มี ส่วนคนที่อยู่ได้ถึง ๑๐๐ ปี  จะอยู่ได้ ๓๐๐ฤดู
เท่าน้ัน  คือฤดูหนาว  ๑๐๐ ฤดูร้อน ๑๐๐ ฤดูฝน  ๑๐๐ คนที่อยู่ได้ถึง ๓๐๐ ฤดู  จะ
อยู่ได้ถึง๑,๒๐๐  เดือน คือฤดูหนาว ๔๐๐ ฤดูรอ้น ๔๐๐ ฤดูฝน  ๔๐๐ (องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๖๔/๑๗๙,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๖๑/๔๕๐) 

การปกครอง  : การดูแล,การคุม้ครอง, การดูแลรักษา, การบริหาร ดังคำในสีลขันธวรรคว่า พระสมณ
โคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา  เช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้
เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรทัธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉาน
วิชาอย่างนี้  คือ...วิชาการปกครอง, ในมหาศีล สามญัญผลสูตร กล่าวถึงภิกษุละเว้น
จากการเรียนวิชาเดรัจฉาวิชาเช่น... วิชาการปกครอง  (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑/๘, ที.สี.
(ไทย)๙/๒๐๕/๗๐) 

   อรรถกถากล่าวอธิบายถึงวิชาการปกครองหมายถึงได้แก่วิชานิติศาสตร์  มี
อัพเภยยศาสตร์มาสุรักขศาสตร์และราชศาสตร์เป็นต้น(ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๒๑/๘๘) 

การปฏิบัติ  :  ปฏิปทา, การกระทำเพ่ือให้เกิดความชำนาญเช่น, การกระทำตาม ดังคำในทีฆนิกาย 
มหาวรรค ท่ีบุคคล...อาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม ไม่
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เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรม สขุย่อมเกิดขึ้น, ในวินัยปิฎก จูฬวรรค และอุปริปัณณาสก์
กล่าวถึงพวกมนุษย์ท่ีเลื่อมใสในการปฏิบัติปอนๆ,ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคกล่าวว่า จัด
ธรรมยอดเย่ียมข้อ ๑ ในอนุตตริยะ ๓ ท่ีเรียกว่าปฏิปทา(วิ.จู.(ไทย)๗/๓๔๓/๑๙๙,ที.
ม.(ไทย)๑๐/๒๘๘/๒๒๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๔/๗๘,๑๔/
๔๓๗/๔๙๗) 

   คำว่า การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หมายถึงการปฏิบัติหลักเบื้องต้นมีศีล
เป็นต้น ให้สอดคล้องกับโลกุตตรธรรม ,  ในมูลปัณณาสก์อรรถกถา กล่าวว่า การ
ปรนนิบัติรับใช้,การประพฤติ  ซึ่งเป็นการปฏิบัติดีด้วยจิตบริสุทธ์ิแบ่งเป็น ๒ อย่าง 
ได้แก่   อาคาริยปฏิปัตติสุคติ  มจิีตบริสทุธ์ิงดเว้นจากการฆ่าสัตว์บ้าง  จากการลกั
ทรัพย์บ้าง  บำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ ให้บรบูิรณ์ อนาคาริยปฏิปัตติสุคติ คือสุคติของ
บรรพชิตผู้มีจิตบริสุทธ์ิ รักษาปาริสุทธิศีล ๔ ให้บริสุทธ์ิ   สมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ  
เรียนกัมมัฏฐานในอารมณ์ ๓๘ กระทำกสิณบริกรรม  ทำฌานสมาบัติให้ เกิดขึ้น  
เจรญิโสดาปัตติมรรค  ฯลฯ  อนาคามิมรรค (ที.ม.อ.(บาลี)๑๙๙/๑๘๔,ม.มู.อ.(บาลี) 
๑/๗๐/๑๘๐)  

   ในกังขาวิตรณีอรรถกถาอธิบายว่า ดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน เช่น 
การปฏิบัติในการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส  ท่ีเรียกว่าประพฤติวุฏฐานวิธี (กงฺขา.อ.
(บาลี)๑๗๘)  

การปฏิบัติธรรม :  การปฏิบัติชอบ;การปฏิบัติเหมาะสม;การปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึก;การปฏิบัติท่ีเอ้ือ
ประโยชน์การทำตามหลักธรรม;การประพฤติธรรม;  มีข้อความพระอุทกทายกเถระ
กล่าวว่า  มารดาบิดาทั้ง  ๒  ถือสะเก็ดไม้โพธ์ิให้สร้างเป็นพระสถูปทอง  นมัสการใน
ท่ีเฉพาะพระพักตร์ของพระศากยบุตร  ทุกเช้าเย็นในวันอุโบสถ  ท่านทั้ง  ๒  นำพระ
สถูปทองออกมาแล้ว กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ ให้เวลาผ่านไปตลอด  ๓  ยาม  
ด้วยการปฏิบัติธรรม  (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๒๙/๓๔๖,ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๓,ขุ.
อป. (ไทย) ๓๓/๘๓/๑๗๘) 

การปฏิบัติผิด : การทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง;การประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต และมโนทุจริต ; มี
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับสุภมาณพว่า  “ในเรื่องน้ีเราแยกกล่าว  มิได้รวม
กล่าว  เราไม่สรรเสริญการปฏิบัติผิดของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต  คฤหัสถห์รือบรรพชิต
ผู้ปฏิบัติผดิ  ช่ือว่าเป็นผู้ไม่ยังกุศลธรรมเคร่ืองนำออกจากทุกข์ให้สำเร็จ  เพราะเหตุ
แห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิด;  การปฏิบัติผิดมี  ๘  คอื  (๑)มิจฉาทฏิฐิ  (๒) มิจฉา
สังกัปปะ  (๓) มิจฉาวาจา (๔) มิจฉากัมมนัตะ  (๕) มจิฉาอาชีวะ  (๖) มิจฉาวายามะ  
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(๗) มิจฉาสติ  (๘) มจิฉาสมาธิ  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๖๓/๕๘๔,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓/
๒๕) 

การปฏิสนธิ  : การเกิดในท้อง,การถือกำเนิด (อุปฺปตฺติ) ดังคำท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า บุคคล
เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหม (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๘๘/๔๐๑),อรรถ
กถาอธิบายว่า พระปรวาที(หมายถึงภิกษุในนิกายอุตตราปถกะ)  ตอบว่า ใช่ (ซึ่งมุ่ง
หมายเอาผู้ไปเกิดในช้ันสุทธาวาส  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๓๘๘/๒๐๑) (อภิ.ก.(บาลี) 
๓๗/๓๘๘/๔๐๒)  

การปฏิสังขรณ์ :การซ่อมแซมสิ่งท่ีทรุดโทรม;การทำสิ่งท่ีทรุดโทรมดีขึ้น; มีข้อความท่ีพระสุธาปิณฑิย
เถระ  เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน  จึงกล่าวว่า  สำหรับบุคคลผู้บูชา
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ควรบูชา ผู้ล่วงพ้น
กิเลสเป็นเหตุเน่ินช้า  ข้ามความเศร้าโศกและความร่ำไรได้แล้ว (และ)สำหรับบุคคลผู้
บูชาผู้ควรบูชาเหล่าน้ัน ผู้เช่นน้ัน  ผู้ไมมี่ภัยแต่ท่ีไหน  ซึ่งนิพพานแล้ว  ใครๆ  ไม่อาจ
นับบุญได้ว่า บุญน้ีมีประมาณเท่านี้  การที่บุคคลในโลกนี้  พึงครองความเป็นใหญ่
แห่งทวีปท้ัง ๔ น้ันก็ยังไม่ถึงเสี้ยวท่ี  ๑๖  แห่งการบูชาน้ีเลย  ข้าพเจ้ามีใจผ่องใส ได้
ใส่ก้อนปูนขาวไว้ในระหว่างแผ่นอิฐที่พระเจดีย์แห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัต
ถะ  ผู้เป็นนระผู้เลิศ  ในกัปท่ี  ๙๔ นับจากกัปน้ีไป  ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในคร้ังน้ัน
จึงไม่รู้จักทุคติเลย  น้ีเป็นผลแห่งการปฏิสังขรณ์  (วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๓๘/๓๗๗,ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๕/๒๓๘,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การปฏิสนัถาร : การทักทายปราศรัยแขกผูม้าหา (มักใช้แกผู่น้้อย), การต้อนรับแขก; ปฏิสันถารมี  ๒  
อย่าง  คือ (๑) อามิสปฏิสันถาร  (การต้อนรับด้วยอามิส)  (๒)  ธัมมปฏิสนัถาร  (การ
ต้อนรับด้วยธรรม); จัดเป็นธรรมะข้อหน่ึงในธรรม  ๒  อย่าง  คือ (๑)  สาขลัยะ  
(ความมีวาจาอ่อนหวาน)  (๒)  ปฏิสันถาร  (การต้อนรับ); มีข้อความที่พระจันทนมา
ลิยเถระ  เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน  จึงกล่าวว่าตนเองละเบญจกาม
คุณท่ีน่ายินดี  น่าพอใจ และละทรัพย์ประมาณ  ๘๐  โกฏิแล้ว  จึงออกบวชเป็น
บรรพชิต  ครัน้บวชแล้ว  ได้เว้นกายทุจริต  ละวจีทุจริต  อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ  อยู่คน
เดียว  พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐท่ีสุด  ได้เสด็จมาใกล ้  ตนเองไม่ทราบว่าเป็น
พระพุทธเจ้า แต่ก็ได้ทำการปฏิสันถาร คร้ันทำการปฏิสันถารแล้ว  จึงได้ทูลถามถึงช่ือ
และโคตรว่า ท่านเป็นเทวดาหรือคนธรรพ์  หรือเป็นท้าวสักกปุรินททะ ท่านเป็นใคร
หรือเป็นบุตรของใคร หรือเป็นท้าวมหาพรหม  มา  ณ  ท่ีนี ้ สว่างไสวไปท่ัวทุกทิศ  
เหมือนดวงอาทิตย์อุทัย  (องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๕๓/๑๒๓,องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๖๗/
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๑๒๖,ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๗๘/๑๔๕,อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓๕๑/๓๓๗,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การปฏิเสธ :  การไม่รับ, การไม่ยอมรับ, เช่น ในปฐมโนเจอัสสาทสูตร พระสูตรว่าด้วยการปฏิเสธ
คุณของอายตนะ สตูรท่ี ๑ , การไม่ยอมรับข้อเท็จจริง เช่น ปฏิเสธข้อกล่าวหา,ใน
พรหมทัตตชาดก ดาบสโพธิสัตว์ได้กล่าวคาถากับพระราชาว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เป็น
ใหญแ่ห่งแคว้นปัญจาละ บัณฑิตทั้งหลายเรียกการขอว่าเป็นการร้องไห้เรียกการ
ปฏิเสธว่า เป็นการร้องไห้ตอบ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๗/๑๖,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/
๙๐/๑๗๕) 

การปรนนิบัติ :  การเอาใจใส่คอยปฏิบัติรับใช้ เช่น การปรนนิบัติมารดาบิดา, ในปริวาร กล่าวถึง
สิกขาบทที่  ๖ ว่าด้วยการปรนนิบัติ, ในอุปติฏฐสกิขาบท สิกขาบทว่าด้วยการ
ปรนนิบัติ,ในสพรหมกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เพราะการปรนนิบัติบิดามารดา
น้ัน บัณฑิตจึงสรรเสริญในโลกน้ีเอง  เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์,ในอปทาน 
พระอุบาลีเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนตอนหน่ึงว่า การปรนนิบัติ(พระพุทธเจ้า)ไม่
เป็นหมัน(เปล่าประโยชน์) และการนอบน้อมก็ไม่เปล่าประโยชน์   (วิ.ป.(ไทย) ๘/
๒๒๖/๒๗๒,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๖๓/๓๕๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑๖๓/๑๐๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๐๘/๗๖) 

การประโคม  : การบรรเลงดนตรีเพ่ือเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพ่ือสักการบูชาหรือยกย่องเป็นต้น,
จัดเป็นมหรสพอย่างหน่ึง อยู่ข้อ ๓ แห่งโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ ๖ ประการที่ว่า มี
การประโคมท่ีไหน (ไปที่น่ัน) ,ในวิมานสวรรค์ ในเทวโลก ล้วนมีประโคม เช่นดังคำใน
อปทาน ท่ีตีณิกณิการปุปผยิเถระบอกถึงอดีตชาติตอนหนึ่งว่า ในวิมานน้ันข้าพเจ้า
รื่นรมย์ด้วยการฟ้อน การขับร้อง การเคาะกังสดาล และการประโคม เป็นผู้หมกมุ่น
ในกาม (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๐/๒๐๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๖/๑๘๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗๐/
๓๔๕) 

การประชุม  : การมาตกลงปรึกษากัน,การมารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพ่ือประโยชน์อย่างใด
อย่างหน่ึง, การมาร่วมพบกันเพ่ือปรึกษาหารือ, ในวินัยปิฎก ปริวาร ในเร่ืองกฐิน มี
อธิบายว่า  พึงรู้กฐิน คือการรวบรวม การประชุม ช่ือ การต้ังช่ือ,  ในอุปริปัณณาสก์
กายคตาสติสูตร กล่าวว่า ภิกษุหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหาร
เสร็จแล้ว น่ังประชุมกันในหอฉัน ได้เกิดการสนทนากันขึน้ในระหว่างการประชุม ใน
เรื่องพระพุทธเจ้าตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้วว่า มีผลมาก มีอานิสงส์
มาก, ในอุปริปัณณาสก์ อัจฉริยพภูตธัมมสูตร กล่าวว่าภิกษุหลายรูปน่ังประชุมกันใน



 

๕๕๖ 
 

 

หอฉัน ได้เกิดการสนทนากันขึ้นในเรื่องพระตถาคตทรงมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมาก 
(วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๑๒/๕๘๑, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙๗/๒๓๓) 

การประชุมพรอ้ม  ภาวะที่สิ่งท้ังหลายมารวมกัน ในที่น้ีหมายถงึการถือกำเนิดของสัตว์ ซึ่งกล่าวไว้
ในมหาตัณหาสัขยสูตรว่า เม่ือใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู และคันธัพพะก็
ปรากฏ    เมื่อน้ัน เพราะปัจจัย  ๓  ประการประชุมพร้อมกันอย่างน้ีการถือกำเนิดใน
ครรภ์จึงมีได้ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๘/๔๔๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า คันธัพพะ  ในท่ีน้ีหมายถึงสัตว์ผู้จะมาเกิดในครรภ์
น้ัน  (ปฏิสนธิวิญญาณ)  (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๔๐๘/๒๑๘)  

การประชุมแห่งขันธ์ ๑๐ : การรวมลงแห่งขันธ์(กอง)  ๑๐  อย่าง;การรวมลงแห่งขันธ์  ๑๐  อย่าง  
ได้แก่  ขันธ์  ๕  คือ  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  
และขันธ์ ๕ ท่ีเป็นกิริยา;  มขี้อความท่ีพระสกวาทีกับพระปรวาทีสนทนากันว่า  พระ
สกวาทีถามว่าเมื่อขันธ์  ๕  ทีแ่สวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับ  ขันธ์  ๕ ท่ีเป็นกิรยิาก็อุบัติใช่
ไหม  พระปรวาทีตอบว่าใช่  พระสกวาทีถามว่ามีการประชุมแห่งขันธ์ ๑๐  ขันธ์ ๑๐  
มารวมกันได้ใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่าไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  พระสกวาทีถามว่ามี
การประชุมแห่งขันธ์ ๑๐  ขันธ์ ๑๐ มารวมกันได้ใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่าใช่  
(อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๕๗๑/๖๒๕) 

การประชุมแห่งผัสสะ ๒ : การประชุมแห่งการกระทบของสิ่ง ๒ สิ่ง;การถูกต้องของส่ิง ๒ สิ่ง  เช่น 
ผัสสะทางกาย  ผัสสะทางใจ;การท่ีตา หู จมกู ลิ้น และกาย กระทบกับรปู เสียง กลิ่น 
รส และสิ่งที่รับรู้ได้ทางกาย เช่น ความสุขทางผัสสะ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) ; มีข้อความท่ีพระสกวาทีสนทนากับพระปรวาทีว่า  พระ
สกวาทีถามว่าพระตถาคตทรงใฝ่พระทัยถึงฐานะ  อฐานะ และสญุญตะใช่ไหม  
พระปรวาทีตอบว่าไม่ควรกล่าวอย่างนั้น  ฯลฯ  พระสกวาทีถามว่าพระตถาคตทรงใฝ่
พระทัยถึงฐานะ  อฐานะ  และสุญญตะใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่าใช่  พระสกวาที
ถามว่ามีการประชุมแห่งผัสสะ  ๒  อย่าง  จิต  ๒ ดวงใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่าไม่
ควรกล่าวอย่างนั้น  ฯลฯ  (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๕๗๑/๖๒๕,อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๖๐๓/
๖๕๗,อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๔๘๕/๕๑๔,อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๕๔๗/๕๙๔) 

การประชุมใหญ่ : การประชุมครั้งใหญ่ของเหลา่เทวดา  ดังคำในสมยสูตรท่ีเทวบุตรตนหนึ่งกล่าวว่า  
การประชุมใหญ่ได้มีแล้วในปา่ใหญ่พวกเทวดามาประชุมพร้อมกันแล้ว พวกข้า
พระองค์พากันมาสู่ท่ีประชุมอันเป็นธรรมน้ีเพ่ือจะเย่ียมเยียนหมู่ภิกษุผู้ทีใ่ครๆ    ให้
พ่ายแพ้ไม่ได้; ในเวยยาวัจจกเถราปทาน  พระเวยยาวัจจกเถระกล่าวถึงประวัติใน
อดีตชาติว่า ได้มีการประชุมใหญแ่ห่งพระผูมี้พระภาคพระนามว่าวิปัสสี ข้าพเจ้าได้



 

๕๕๗ 
 

 

เป็นไวยาวัจกร    ขวนขวายในกิจทุกอย่าง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๗/๔๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๕๑/๒๔๖) 

การประดบัตกแต่ง :การจัดให้ดี, การทำให้งาม,หมายถึงการตกแต่งสิ่งต่างๆให้งดงาม, ในมหานิทเท
สกล่าวว่า การประดับตกแต่ง ๒ อย่าง คือ (๑)การประดับตกแต่งของคฤหัสถ์  (๒) 
การประดับตกแต่งของบรรพชิต คือ  การแต่งผม การแต่งหนวด  การทัดดอกไม้ การ
ประพรมเครื่องหอม การย้อมผิว การใช้เครื่องประดับ การใช้เครื่องแต่งตัว  การนุ่ง
ผ้าสวยงาม การประดับข้อมือการโพกผ้าโพกศีรษะ การอบตัว การนวดตัว การ
อาบน้ำ  การดัดตัว การส่องกระจกการทาเปลือกตา การสวมพวงดอกไม้ การทาปาก 
การเจิมหน้า  การผูกข้อมือ การเกล้าผม การใช้ไม้เท้า การใช้ทะนาน  การใช้พระ
ขรรค์ การใช้รม่  การสวมรองเท้าสวยงาม การติดกรอบหน้า การปักปิ่น  การใช้พัด 
การนุ่งผ้าขาว  การนุ่งผ้าชายยาว นี้ช่ือว่าการประดับตกแต่งของคฤหัสถ์,การตกแต่ง
จีวร  การตกแต่งบาตร การตกแต่งเสนาสนะ การตกแต่ง  การประดับประดา การ
เล่นสนุกในการประดับ  ความเพลิดเพลินในการประดับ ความปรารถนาการประดับ 
ความเป็นผู้ปรารถนาการประดับ กิริยาที่ประดับ  ความเป็นกิริยาที่ประดับร่างกาย
อันเน่าเปื่อยน้ี หรือบริขารอันเป็นภายนอก น้ีช่ือว่าการประดับตกแต่งของบรรพชิต 
(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๑/๔๕๓,ข.ุจู.(ไทย)  ๓๐/๑๔๕/๔๖๖) 

การประทุษร้าย :โทสะ,ในจังกีสูตร มัชฌิมปัณณาสก์กล่าวว่าเป็นธรรมข้อ ๑ ในธรรม ๓ คือ (๑) ธรรม
ท่ีเป็นเหตุให้เกิดโลภะ(ความโลภ)(๒) ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะ(การประทุษร้าย) 
(๓) ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดโมหะ(ความหลง),  การทำให้บาดเจ็บ ดังในคำในมหาโควิ
นทสูตร ทีฆนิกายที่สนังกุมารพรหมกล่าวถงึธรรมท้ังหลาย เช่น โกธะ  (ความโกรธ)    
โมสวัชชะ (การพูดเท็จ)  นิกติ  (การโกง) โทพภะ  (การประทุษร้ายมิตร) ... ว่าเป็นผู้
มีกลิ่นช่ัวร้าย, การทำให้เสียหายดังท่ีลิงประทุษร้ายรังในกุฏิทูสกชาดก, หมายถึงการ
ทําร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ดังคำในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ 
ท่ีภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุนัพพสุกะ ๒  รูปน้ี  ประทุษร้ายตระกูล ประพฤติเลวทราม
,ในวินัยปิฎก ปริวาร กล่าวว่า  การประทุษร้ายบริษัทม๔ี อย่าง คือ  (๑) ภิกษุผูทุ้ศลี   
มีธรรมทราม จัดเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท  (๒) ภิกษุณผีู้ทุศีล มีธรรมทราม จัดเป็นผู้
ประทุษร้ายบริษัท (๓) อุบาสกผู้ทุศลี มีธรรมทราม จัดเป็นผู้ประทุษรา้ยบริษัท (๔) 
อุบาสิกาผู้ทุศีล มีธรรมทราม จัดเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท,ในโปตลิยสูตร มัชฌมิ
ปัณณาสก์กล่าวถึงบุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้ เพราะอาศัยการไม่
นินทา และการไม่ประทุษร้าย ดังเช่น อริยสาวกในธรรมวินัยน้ีเห็นประจักษ์ชัดดังน้ีว่า   
เราเป็นผู้มีการนินทาและการประทุษร้ายเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใด    เราพึง



 

๕๕๘ 
 

 

ปฏิบัติเพ่ือละ    เพ่ือตัดสังโยชน์เหล่านั้น,ในคันธตินทุกชาดก กล่าวถึงความเสื่อม
ก่อให้เกิดการประทุษร้าย ดังคำว่า ความประมาทเกิดจากความมัวเมาความเสื่อมเกิด
จากความประมาท และเพราะความเสื่อมจึงเกิดการประทุษร้าย,  ในภัททกาปิลานีเถ
ริยาปทาน พระภัททกาปิลานีเถรีเล่าถึงอดีตชาติของตนว่าสมัยที่เกิดเป็นมเหสีของ
พระเจ้ากาสี ได้เกิดในกาสิกคามในกรุงพาราณสี โกรธที่สามีเอาอาหารของตนถวาย
พระปัจเจกพุทธเจ้า ด้วยการปัดให้หก ภายหลังรู้สึกตัวท้ังเห็นใบหน้ามจิีตสงบของ
พระปัจเจกพุทธเจ้า  ท้ังในการให้ การรับ การเคารพ และการประทุษร้าย จึงสลดใจ
มาก หม่อมฉนัมีจิตเลื่อมใสรับบาตรมาแล้ว   ใช้น้ำหอมอย่างดีล้างจนสะอาดบรรจุ
น้ำตาลกรวดกับเปรียงจนเต็มบาตรแล้วถวายคืนหม่อมฉันเกิดในภพใด  ๆ กมี็รูปงาม  
เพราะถวายทานแต่มีกลิ่นตัวเหม็น  เพราะการย่ำยีที่กระทำไม่สมควรแก่พระปัจเจก
พุทธเจ้า  (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๔/๔๕๖, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๓๔๘, ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๒/๓๗,๑๓/๓๘/๔๑,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๘๑/๑๗๓,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๓๓๓/
๕๘๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๘๒-๒๘๕/๔๙๒)  

   อรรถกถากล่าวว่า ความประทุษร้ายมีความร้ายกาจเป็นลักษณะ (ที.ม.อ.(บาลี) 
๒/๓๒๐/๒๘๐) 

การประพฤตกิรรมช่ัว : การทำกรรมช่ัว ในที่น้ีหมายถึงทัณฑะอย่างหนึ่ง และหมายถึงกรรมอย่าง
หนึ่ง ดังคำในอุปาลีวาทสูตร มัชฌมิปัณณาสก์ท่ี นิครนถ์ช่ือทีฆตปัสสกีราบทูลพระ
พุทธองค์ว่า ท่านพระโคดม นิครนถ์ นาฏบุตรบัญญัติทัณฑะในการทำกรรมช่ัว ในการ
ประพฤติกรรมช่ัวไว้๓ ประการ  คือ (๑) กายทัณฑะ (๒) วจีทัณฑะ (๓) มโนทัณฑะ 
บรรดาทัณฑะท้ัง ๓ ประการ ท่ีจำแนกแยกเป็นอย่างน้ีนิครนถ์ นาฏบุตรบัญญัติกาย
ทัณฑะว่ามีโทษมากกว่ากัน ในการทำกรรมช่ัว ในการประพฤติกรรมช่ัว มิใช่วจี
ทัณฑะ หรือมโนทัณฑะ,จากนั้นพระพุทธองค์อธิบายว่า ตปัสสี เราบัญญัติกรรมใน
การทำกรรมช่ัวในการประพฤติกรรมช่ัวไว้ ๓ ประการคือ  (๑) กายกรรม (๒)วจีกรรม 
(๓) มโนกรรม ตปัสสี บรรดากรรมทั้ง    ๓ ประการท่ีจำแนกแยกเป็นอย่างนี้   เรา
บัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่า  ในการทำกรรมช่ัว ในการประพฤติกรรมช่ัว  มิใช่
กายกรรมหรือวจีกรรม  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๗/๕๕,๑๓/๖๒/๖๐)  

   อรรถกถาอธิบายว่า กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  อธิบายว่า  กายกรรม  
ได้แก่  เจตนา  ๒๐  เป็นฝ่ายกามาวจรกุศล  ๘  และ   เป็นฝ่ายอกุศล  ๑๒  ท่ีถึงการ
ยึดถือ  การรบั  การปล่อย  และการเคลื่อนไหวในกายทวาร  วจีกรรม  ได้แก่   
เจตนา  ๒๐  เหล่านั้นแหละ  ท่ีไมเ่กีย่วกับการยึดถือเป็นต้นทางกายทวาร  แต่
เกี่ยวกับการเปล่งวาจาที่เกิด   ขึ้นทางวจีทวาร  มโนทวาร  ได้แก่  เจตนา  ๒๙  ท้ัง



 

๕๕๙ 
 

 

ฝ่ายกุศลและอกุศล  ท่ีไม่เกี่ยวกับการเคล่ือนไหวทาง   ทวารท้ัง  ๒  (กายทวารและ
วจีทวาร)  ท่ีเกิดขึ้นทางมโนทวาร  อีกนัยหน่ึง  กายกรรม  หมายถึงกายทุจริต  ๓   
วจีกรรม  หมายถึงวจีทุจริต  ๔  มโนกรรม  หมายถึงมโนทุจริต  ๓  (ม.ม.อ. (บาลี) 
๒/๕๗/๔๐) 

การประพฤติธรรม : ธรรมจริยา,การประพฤติสิ่งท่ีดีงาม,การทำความดี หมายถึงประพฤติกุศลกรรม 
๑๐  จัดอยู่ในมงคลข้อที่ ๑๖ ในมงคล ๓๘  ดังคำในธัมมจริยสูตร สุตตนิบาตท่ีพระผู้
มีพระภาคตรัสแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายดังนี้ว่า พระอริยะท้ังหลายกล่าวการ
ประพฤติธรรม  และการประพฤติพรหมจรรย์ท้ัง ๒  นีว่้าเป็นรัตนะอันสูงสุด,  ใน
มหาปทานสูตร ทีฆนิกาย สารถีกราบทูลพระวิปัสสีราชกุมารว่า การประพฤติธรรม
เป็นความดี,ในธนัญชานิสูตร มัชฌิมปัณณาสก์ ธนัญชานิพราหมณ์สนทนาธรรมกับ
พระสารีบุตรว่า บุคคลผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสม่ำเสมอ    เพราะเหตุแห่งมารดา
บิดา    ประเสริฐกว่าแท้จริง    การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอ    
ประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอ,ในพาลปัณฑิตสูตร 
อุปริปัณณาสก์กล่าวถึงในวินิบาตน้ัน ไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการทำบุญ มีแต่สัตว์
ผู้เคี้ยวกินกันเอง เคี้ยวกินสัตว์ผู้มีกำลังน้อยกว่า,การประพฤติธรรม หมายถึงการเลี้ยง
ดูแลมารดาบิดา ดังคำในทุติยขตสูตร อังคตุตรนิกายว่า การประพฤติธรรมในมารดา
บิดานั้นบัณฑิตท้ังหลายจึงสรรเสริญนรชนน้ันในโลกน้ีแล  เขาจากโลกนี้ไปแล้วจึง
บันเทิงในสวรรค์,ในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวความหมายของธรรมจักรไว้ ดังคำว่า ช่ือว่า
ธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักรเป็นไปด้วยการประพฤติธรรม, นันทาเถริ
ยาปทานกล่าวถึง พระนันทเถรีเล่าถึงประวัติของตนว่า หม่อมฉันระลึกถึงตนด้วย
ความขวนขวายตรวจตราอย่างมากพระมารดาตรัสตักเตือนเพื่อให้ประพฤติธรรมแต่
หม่อมฉันมิได้สนใจขวนขวายในการประพฤติธรรมนั้นเลย (ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๒/๒๙, 
ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๔๘/๕๖๓, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๒/๒๙๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๑๗, 
ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๗/๗, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๗๗/๕๖๕,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๐/๕๐๒)  

  อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึงการประพฤติสุจริต  มีกายสุจริต  เป็นต้น  (ขุ.สุ.อ.
(บาลี) ๒/๒๗๗/๑๒๑), จุดสุดท้ายของการประพฤติธรรม ในที่น้ีหมายเอา พระ
อรหัตตผล อันเป็นจุดหมายสูงสุดของมรรคพรหมจรรย์ (ที.สี.อ. (บาลี) ๔๐๕/๓๐๐),
ในอรรถกถาขทุทกปาฐะอธิบายว่า การประพฤติกุศลกรรมบถ๑๐   ช่ือว่าธรรมจริยา
เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นต้นอย่างน้ีว่า คหบดีท้ังหลาย การ
ประพฤติธรรม  การประพฤติสม่ำเสมอ ม ี๓ อย่าง ก็การประพฤติธรรมนั้น  พึงทราบ
ว่าเป็นมงคล   เพราะเป็นเหตุเข้าถึงโลกสวรรค์  สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส



 

๕๖๐ 
 

 

ไว้ว่าคหบดีท้ังหลาย   เพราะเหตุที่ประพฤติธรรม  ประพฤติสม่ำเสมอ สัตว์บางเหล่า
ในโลกน้ี  เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก  ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ (ขุ.ขุ.อ.(บาลี) 
๑/๗/๑๒๒)  

การประพฤตนิอกใจ :   การนอกใจคู่ครองของตน, การเป็นชู้,การไม่ซื่อตรงต่อสามีหรือภรรยาด้วย
การคบชู้สู่สาว ในวิมานวัตถุ มีปรากฏหลายแห่งท่ีกล่าวถึงการท่ีตนไม่ประพฤติ
นอกใจแล้วไปเกิดในสวรรค ์ ดังเช่น ในอุตตรวิมานอธิบายผลดีของการไม่ประพฤติ
นอกใจว่าไปเกิดในสวรรค ์ดังคำว่า ดิฉันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ จากการลักขโมย จาก
การประพฤตินอกใจสามี    สำรวมระวังจากการพูดเท็จ และเว้นไกลการด่ืมน้ำเมา 
(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๓/๒๒, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๔๘๖) 

   อรรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า การประพฤตินอกใจสามี(หรือภรรยา) จัดเป็น
ความประพฤติช่ัว  (ขุ.ธ.อ.  (บาลี) ๗/๑๔,  องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา  (บาล)ี ๓/๑๕-๑๘/๒๗๙) 

การประพฤตผิิด : การกระทำผิด, การกระทำชั่ว, การประพฤติช่ัว,  มิจฉาจาร, หมายถึงการ
ประพฤติผิดในกาม หรือกาเมสุมิจฉาจาร ดังคำในอัคคัญญสูตรว่า เม่ือความขัดสน
แพร่หลาย    อทินนาทานก็แพร่หลาย    เมื่ออทินนาทานแพร่หลาย ฯลฯ 
กาเมสุมิจฉาจาร(การประพฤติผิดในกาม)กแ็พร่หลาย เมือ่กาเมสุมิจฉาจารแพร่หลาย  
คนเหล่านั้นก็มอีายุเสื่อมถอยบ้าง    มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง,ในสฬายตนวรรค สังยุตต
นิกายกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนการประพฤติผิดในกามโดยประการ
ต่าง  ๆ    เป็นอันมาก  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๙๗/๗๑,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๐/๔๑๐)   

การประพฤตผิิดในกาม : การกระทำหรือปฏิบัติตนในความใคร่ ; ความใคร่ทางเมถุน; จัดอยู่ในศีล  
๕  (๑) การฆ่าสัตว์  (๒) การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้  (๓) การประพฤติผิด
ในกาม  (๔) การพูดเท็จ  (๕) การด่ืมสุราและเมรัย  และจัดอยู่ในกุศลกรรมบถ  ๑๐  
คือ  (๑)  เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  (๒)  เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขา
มิได้ให้  (๓)  เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  (๔)  เว้นขาดจากการพูดเท็จ (๕)  
เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด  (๖)  เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ  (๗)  เว้นขาดจาก
การพูดเพ้อเจ้อ (๘)  ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา  (๙)  ความมจิีตไม่พยาบาท  
(๑๐)  ความเห็นชอบ  ; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุว่า  เม่ือ
พระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แกค่นที่ไม่มทีรัพย์  ความขัดสนก็แพร่หลาย  
เมื่อความขัดสนแพร่หลาย  อทินนาทานก็แพร่หลาย  เมื่ออทินนาทานแพร่หลาย  
ฯลฯ  กาเมสมิุจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม)ก็แพร่หลาย  เมื่อกาเมสุมิจฉาจาร
แพร่หลาย  คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง  มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง  เมื่อพวกเขามี
อายุเสื่อมถอยบ้าง  มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง  บุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย  ๑๐,๐๐๐  ปี  



 

๕๖๑ 
 

 

ก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ ๕,๐๐๐  ปี (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๖/๒๑๙,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๙๒/๑๐๘, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๗๗/๔๒๖,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๑๐/๒๐๒,สํ.นิ.(ไทย)  ๑๖/
๑๑๑/๒๐๓,สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๓,อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๔๘๐/๕๑๐,อภิ.ก. (ไทย) 
๓๗/๕๔๖/๕๙๑, ที.ปา.อ. (บาลี) ๘๔/๓๔,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๒) 

การประพฤตพิรหมจรรย์ :  การประพฤติมรรคพรหมจรรย์  ดังคำในธัมมจริยสูตร สตุตนิบาตที่พระผู้
มีพระภาคตรัสแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายดังนี้ว่า พระอริยะท้ังหลายกล่าวการ
ประพฤติธรรม  และการประพฤติพรหมจรรย์ทั้ง ๒  น้ีว่าเป็นรัตนะอันสูงสุด (ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๒๗๗/๕๖๕)  (ดูการประพฤติธรรม ประกอบ) 

   อรรถกถาอธิบายว่า พรหมจรรย์  หมายถึงมัคคพรหมจรรย์  (ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/
๒๗๗/๑๒๑), หมายถึงจุดสุดท้ายของการประพฤติธรรม ในท่ีนี้หมายเอา พระ
อรหัตตผล อันเป็นจุดหมายสูงสุดของมรรคพรหมจรรย์ (ท.ีสี.อ. (บาลี) ๔๐๕/๓๐๐) 

การประพฤตสิม่ำเสมอ : การทำตามเป็นประจำ, การปฏิบัติต่อเน่ือง หมายถึงความเป็นไปอันเกี่ยว
ด้วยการกระทําหรือปฏิบัติตนอย่างต่อเน่ือง ดังคำท่ีพระวิปัสสีราชกุมารตรัสไว้ในทีฆ
นิกาย มหาปทานสูตรว่า บรรพชิตนี้ดีแท้    เพราะการประพฤติธรรมเป็นความดี    
การประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดี, ในธนัญชานิสูตร มัชฌิมปัณณาสก์ ธนัญชานิ
พราหมณ์กล่าถึงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอ    ประเสริฐกว่าการ
ประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอ , ในเนมชิาดก กล่าวถึงพระเจ้าเนมิ
ตรัสกับท้าวสักกเทวราชไว้ตอนหน่ึงว่า หม่อมฉันจักกลับไปทำบุญให้มากขึ้นในหมู่
มนุษย์  ด้วยการบริจาคทาน    การประพฤติสม่ำเสมอความสำรวมและความฝึก
อินทรีย์ท่ีบุคคลทำแล้ว จะได้รับความสุขและไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง,ยัญญ
สามิกเถราปทาน พระยัญญสามิกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ตอนหนึ่งว่า 
ข้าพเจ้ามีอายุ ๗ ขวบ เป็นผู้จบมนตร์ ได้ดำรงวงศ์ตระกูล ได้ตระเตรียมพิธีบูชายัญจะ
ฆ่าสัตว์เลี้ยง  ๘๔,๐๐๐ ตัว เมื่อพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเสด็จมาตรัสว่าเราพอใจการไม่
เบียดเบียนสัตว์ท้ังปวง  การงดเว้นจากการลักขโมย  จากการประพฤตินอกใจ   และ
จากการด่ืมน้ำเมา คือความยินดีในการประพฤติสม่ำเสมอ ความเป็นพหูสูต    และ
ความเป็นผู้กตัญญ ู ธรรมเหล่านี้บัณฑิตก็สรรเสริญทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้
ชำระจิตให้บริสุทธ์ิก่อนแล้วทำจิตให้เลื่อมใส ในภายหลงั   ด้วยจิตที่เลื่อมใสน้ัน 
ข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ช้ันดุสิต  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๓/๒๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๔๔๘/๕๖๕, ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๕๘๗/๒๘๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๒/๔๘๖) 



 

๕๖๒ 
 

 

การประสบ : การพบ, การพบปะ, การพบเห็น ดังคำในสัมมาทิฏฐิสตูรตอนหนึ่งว่า การประสบกับ
อารมณ์อันไม่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๒๙/๑๒๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า อารมณ์  ในท่ีนี้หมายถึงสัตว์และสังขาร  (ขุ.ป.อ.(บาลี) 
๑/๓๒/๑๖๐) 

การประสบกับอารมณ์อนัไม่เป็นท่ีรักเปน็ทุกข์ :การพบเห็นสัตว์และสงัขารอันไม่เป็นท่ีรัก  มีอธิบาย
ว่า การไปร่วม  การมารว่ม การประชุมร่วม การอยู่ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นที่
ปรารถนา ไม่เป็นท่ีรักใคร่ ไม่เป็นท่ีชอบใจของเขาในโลกนี้ เช่น รูป สยีง กลิ่น รส  
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ หรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งท่ีไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่
สิ่งที่ไม่เกื้อกูล  ปรารถนาแต่สิ่งท่ีไม่ผาสุก ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่มีความเกษมจากโยคะ
ของเขา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔,  ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙/๒๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๓/
๕๑, อภิ.วิ. (ไทย)๓๕/๑๙๙/๑๖๕) 

การประหัตประหาร : การประหาร, การเอาถึงเป็นถึงตาย, ดังคำในจูฬกัมมวิภังคสูตร อุปริปัณณาสก์
ว่า การที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ เป็นคนหยาบช้า  มีมือเปื้อนเลือด ฝักใฝ่ในการ
ประหัตประหาร  ไม่มีความกรุณาในสัตว์ท้ังหลาย น้ีเป็นปฏิปทา(ข้อปฏิบัติ)ที่เป็นไป
เพ่ือความมีอายุสั้น (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๙๐/๓๕๐) 

การประหารชวิีต  : การลงโทษ หมายถึงการโทษทางอาญาข้ันสูงสุดทีล่งแก่ผู้กระทําความผิดอาญา
อุกฉกรรจ์  ในที่น้ีหมายถึงการเอาตัวผู้ต้องโทษประหารชีวิตไปตัดคอเสียให้ตาย ดัง
คำในจักกวัตติสูตร ปาฏิกวรรคท่ีกล่าวถึงพระเจ้าจักรพรรดิ รับสั่งให้ประหารชีวิตคน
ท่ีลักขโมย ถอืเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ดังคำว่า ท้าวเธอทรงสั่งบังคับราชบุรุษ
ท้ังหลายว่า ‘แน่ะพนาย  ถา้เช่นน้ัน  ท่านจงใช้เชือกเหนียว  ๆ มัดบุรุษนี้ไพล่หลัง
อย่างแน่นหนาแล้ว  โกนผมนำตระเวนไปตามถนนและตรอก    พรอ้มกับแกว่ง
บัณเฑาะว์เสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้ จงคุมตัวอย่างแข็งขันทำการ
ประหารชีวิต ตัดศีรษะบุรุษน้ันเสียทางด้านทิศใต้แห่งพระนคร  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๙๒/๖๙) 

การประหารด้วยหลาว : การฆ่าด้วยการใช้หลาว,การทำลายด้วยหลาว ในที่น้ีหมายถึงการท่ีใช้หลาว
พุ่งแทงให้ตาย ดังคำท่ีกล่าวถึงคนมีอายุ ๑๐๐ ปี ถ้าใครมาพูดว่า คนทั้งหลายใช้หอก
แทงท่านในตอนเช้า ๑๐๐ เลม่  ตอนเท่ียง ๑๐๐ เล่ม ตอนเย็น ๑๐๐ เลม่ ท่านน้ันถูก
หอกท่ิมแทงวันละ๓๐๐เลม่ มีอายุ    ๑๐๐ ปีมีชีวิตอยู่๑๐๐ ปี เม่ือล่วงไป ๑๐๐ ปี ก็
จักรู้แจ้งอริยสจั ๔ที่ยังไม่ได้รูแ้จ้ง คนผู้เห็นประโยชน์ควรยอมรับข้อเสนอน้ันไว้ ในสัต
ติสตสูตร มหาวารวรรค สงัยุตตนิกายว่า  เพราะสงสารนี้มีเบ้ืองต้นกับเบ้ืองปลาย
กำหนดรู้ไม่ได้ เบ้ืองต้นและที่สุดแห่งการประหารด้วยหอก การประหารด้วยดาบ    



 

๕๖๓ 
 

 

การประหารด้วยหลาว และการประหารด้วยขวาน ย่อมไม่ปรากฏ  (สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๑๑๐๕/๖๑๖) 

การประหารด้วยหอก : การฆ่าด้วยการใช้หอก,การทำลายด้วยหอก ในท่ีนี้หมายถึงการท่ีใช้หอกท่ิม
แทงให้ตาย มีอธิบายว่า ผู้ถูกหอก ๑๐๐ เล่มท่ิมแทงวันละ ๓ คร้ัง คือเวลาเช้า เวลา
เที่ยง และเวลาเย็น  ตลอด ๑๐๐ ปี แล้วจกัรู้แจ้งอริยสัจ ๔  ที่ยังไม่ได้รูแ้จ้ง คนผู้เห็น
ประโยชน์ควรยอมรับข้อเสนอน้ันไว้ ดังคำในสัตติสตสูตร มหาวารวรรค สังยุตตนิกาย
ว่า  เปรียบเหมือนใครๆ พึงกล่าวกับบุรุษผู้มีอายุ ๑๐๐ ป ี  มีชีวิตอยู่  ๑๐๐ ปีว่ามา
เถิด  พ่อมหาจำเริญ ชนท้ังหลายจักใช้หอก ๑๐๐  เล่ม ทิ่มแทงท่านในเวลาเช้า ใช้
หอก ๑๐๐ เล่มท่ิมแทงในเวลาเท่ียง ใช้หอก  ๑๐๐ เล่มทิ่มแทงในเวลาเย็น  ท่านน้ัน
ถูกหอกท่ิมแทงวันละ  ๓๐๐ เล่ม มีอายุ ๑๐๐ ปีมีชีวิตอยู่   ๑๐๐ ปี  เมื่อล่วงไป  
๑๐๐ ปี  ก็จักรู้แจ้งอริยสัจ  ๔ ท่ียังไม่ได้รู้แจ้ง   กุลบุตรผูเ้ห็นประโยชน์ควรยอมรับ
ข้อเสนอน้ัน  ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะสงสารน้ีมีเบ้ืองต้นกับเบื้องปลายกำหนดรู้
ไม่ได้ เบ้ืองต้นและท่ีสุดแห่งการประหารด้วยหอก การประหารด้วยดาบ การประหาร
ด้วยหลาว และการประหารด้วยขวาน ย่อมไม่ปรากฏ  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๕/๖๑๖) 

การปราชัย : การพ่ายแพ้  ดังคำในโกกาลิกสูตร สังยุตตนิกายว่า การปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่น
การพนันจนหมดตัวน้ี เป็นความผิดเพียงเล็กน้อย  แต่การท่ีบุคคลมีใจประทุษร้ายใน
บุคคลผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่าน้ัน เป็นความผิดมากกว่า,  ในพระสตูรต่างๆ เช่น 
ทุติยขตสูตร โกกาลิกสูตร กล่าวถึงผู้สรรเสริญคนท่ีควรติเตียน หรือติเตียนคนท่ีควร
สรรเสริญ ช่ือว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุข  เพราะความผิด 
บุคคลผู้ต้ังวาจาและใจอันช่ัวติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรก (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๐/
๒๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓/๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๑,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๖๔/
๖๕๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การปราชัยเสียทรัพย์เพราะการพนนั พร้อมทั้งสิ่งของของ
ตนทั้งหมดก็ดี พร้อมท้ังตนเองก็ดี  เป็นความผิดเพียงเล็กน้อย  ผู้ใดพึงมีจิตคิด
ประทุษร้ายในเหล่าบุคคลผู้ปฏิบัติดี ความประทุษร้ายแห่งจิตของผู้น้ันเป็นโทษ
มากกว่าโทษในการพนัน (สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๑๘๐/๒๐๕) 

การปรารภความเพียร : การบำเพ็ญทางกายและทางจิต, อารัทธวิริยะ,ดังคำในสัลเลขสูตร มลู
ปัณณาสก์ว่า  การปรารภความเพียร    เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เกียจคร้าน, 
การปรารภความเพียร    เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้เกียจคร้าน,ใน
วัมมิกสูตรกล่าวถึงการขุดว่าเป็นช่ือของการปรารภความเพียร ดังคำว่า คำว่า    จง
ขุด    นัน้    เป็นช่ือของการปรารภความเพียร,  ในสังคีติสูตร ทีฆนิกายกล่าวถึง 



 

๕๖๔ 
 

 

อารัมภวัตถุ  เหตุแห่งการปรารภความเพียร  ๘,  การปรารภความเพียร จัดอยู่ใน
กถาเป็นเคร่ืองขัดเกลาอย่างย่ิง  ท่ีเป็น สัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต  เป็นไปเพ่ือ
ความเบ่ือหน่ายอย่างเดียวเพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับเพ่ีอสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง  เพ่ือตรัส
รู้  เพ่ือนิพพาน,ในมหานิทเทสอธิบายการปรารภความเพียรว่าอยู่ในความเพียรเป็น
เครื่องเผากิเลสตอนหน่ึงว่า ความเพียร  ตรัสเรียกว่าความเพียรเครื่องเผากิเลส    คือ
การปรารภความเพียร  การก้าวออก การก้าวไปข้างหน้า การย่างขึ้นไป ความ
พยายาม  ความอุตสาหะ  ความขยัน    ความมั่นคง ความทรงไว้ ความบากบ่ันไม่ย่อ
หย่อน ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคองธุระไว้  (ที.ปา,(ไทย) 
๑๑/๓๓๑/๓๓๔,๑๑/๓๓๕/๓๔๓, ๑๑/๓๕๗/๔๐๑,๑๔/๙๒/๑๐๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๘๕/๗๗, ๑๒/๘๗/๘๐,๑๒/๒๕๑/๒๗๑, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗,, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๓๑/๒๓๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๑/๔๕๑)  ดูอารัมภวัตถุ ๘ และ ดูสมาบัติ ๘  

   อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มีอธิบายผู้ที่ปรารภความเพียรทางกายและทาง
ใจไว้ ภิกษุเหลา่ใด  บรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่อยู่ผู้เดียว  ในอิริยาบถท้ัง ๔ โดย
อารัมภวัตถุ  ๘  ภิกษุเหล่าน้ันช่ือว่าปรารภความเพียรทางกาย  ภิกษุเหล่าใดบรรเทา
ความคลุกคลทีางจิต อยู่ผู้เดียว  โดยสมาบัติ ๘ ไม่ยอมยืนเมื่อกิเลสที่เกิดในขณะเดิน
อยู่  ไม่ยอมนัง่เมื่อกิเลสท่ีเกดิในขณะยืนอยู่    ไม่ยอมนอนเมื่อกิเลสท่ีเกิดในขณะน่ัง 
อยู่ข่มกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก  ภิกษุเหล่าน้ัน  ช่ือว่าปรารภความเพียรทางจิต 
(ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๑๓๘/๑๓๐) 

การปรารภความเพียร : การบำเพ็ญทางกายและทางจิต, อารัทธวิริยะ,ดังคำในสัลเลขสูตร มูล
ปัณณาสก์ว่า  การปรารภความเพียร    เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เกียจคร้าน, 
การปรารภความเพียร    เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้เกียจคร้าน,ใน
วัมมิกสูตรกล่าวถึงการขุดว่าเป็นช่ือของการปรารภความเพียร ดังคำว่า คำว่า    จง
ขุด    นั้น    เป็นช่ือของการปรารภความเพียร,  ในสังคีติสูตร ทีฆนิกายกล่าวถึง 
อารัมภวัตถุ  เหตุแห่งการปรารภความเพียร  ๘,  การปรารภความเพียร จัดอยู่ใน
กถาเป็นเคร่ืองขัดเกลาอย่างย่ิง  ที่เป็น สัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต  เป็นไปเพ่ือ
ความเบ่ือหน่ายอย่างเดียวเพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับเพ่ีอสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง  เพ่ือตรัส
รู้  เพ่ือนิพพาน,ในมหานิทเทสอธิบายการปรารภความเพียรว่าอยู่ในความเพียรเป็น
เครื่องเผากิเลสตอนหน่ึงว่า ความเพียร  ตรัสเรียกว่าความเพียรเครื่องเผากิเลส    คือ
การปรารภความเพียร  การก้าวออก การก้าวไปข้างหน้า การย่างขึ้นไป ความ
พยายาม  ความอุตสาหะ  ความขยัน    ความมั่นคง ความทรงไว้ ความบากบ่ันไม่ย่อ
หย่อน ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคองธุระไว้  (ที.ปา,(ไทย) 



 

๕๖๕ 
 

 

๑๑/๓๓๑/๓๓๔,๑๑/๓๓๕/๓๔๓, ๑๑/๓๕๗/๔๐๑,๑๔/๙๒/๑๐๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๘๕/๗๗, ๑๒/๘๗/๘๐,๑๒/๒๕๑/๒๗๑, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗,, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๓๑/๒๓๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๑/๔๕๑)  ดูอารัมภวัตถุ ๘ และ ดูสมาบัติ ๘  

   อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มีอธิบายผู้ที่ปรารภความเพียรทางกายและทาง
ใจไว้ ภิกษุเหลา่ใด  บรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่อยู่ผู้เดียว  ในอิริยาบถท้ัง ๔ โดย
อารัมภวัตถุ  ๘  ภิกษุเหล่าน้ันช่ือว่าปรารภความเพียรทางกาย  ภิกษุเหล่าใดบรรเทา
ความคลุกคลทีางจิต อยู่ผู้เดียว  โดยสมาบัติ ๘ ไม่ยอมยืนเมื่อกิเลสที่เกิดในขณะเดิน
อยู่  ไม่ยอมนัง่เมื่อกิเลสท่ีเกดิในขณะยืนอยู่    ไม่ยอมนอนเมื่อกิเลสท่ีเกิดในขณะน่ัง 
อยู่ข่มกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก  ภิกษุเหล่าน้ัน  ช่ือว่าปรารภความเพียรทางจิต 
(ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๑๓๘/๑๓๐) 

การปลงใจ : การตกลงใจ ดังคำในทุฏฐัฏฐกสูตร สุตตนิบาตว่า  การปลงใจในธรรมท้ังหลายแล้วถือ
มั่น ก็มใิช่ก้าวล่วงได้ง่าย, ในทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทสอธิบายว่า คำว่า การปลงใจในธรรม
ท้ังหลายแล้วถอืม่ันได้แก่ในทิฏฐิ    ๖๒   คำว่าปลงใจแล้ว   ได้แก่ตกลงใจแลว้  
วินิจฉัยแล้ว  ตัดสินแล้ว ชี้ขาดแล้ว   เทียบเคียงแล้ว  พิจารณาแล้ว  ทำให้กระจ่าง
แล้ว  ทำใหแ้จ่มแจ้งแล้ว (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๙๒/๖๙๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐/๙๐) 

การปลงผม : การโกนผม ,ในมหาวรรค    พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า   ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต
ให้อปโลกน์ต่อสงฆ์เพ่ือการปลงผม,ในจูฬวรรค กล่าวถึงภิกษุณีทั้งหลายยำเกรงอยู่ จึง
ไม่ยินดีการปลงผมจากพวกบุรุษ,ในจูฬนิทเทส กล่าวถึงเรื่องที่บัณฑิตสัตบุรุษ พุทธ
สาวก  พระปัจเจกสัมพุทธเจา้    มุ่งหวัง  คือ เรื่องการปลงผมและการนุ่งห่มผ้า
กาสาวะ,ในกถาวัตถุ มีกล่าวสรุปไว้ว่า ในหมู่เทวดาน้ันไม่มีการบรรพชา การปลงผม   
(วิ.ม.(ไทย) ๔/๙๘/๑๕๒, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๓๖/๓๗๓,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๖/๔๑๘,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๒๗๐/๑๔๖) 

การปล้น : การใช้กําลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาโดยไม่รู้ตัว, ในจูฬศีล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค 
กล่าวถึงพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำการตีชิง
ว่ิงราว  การปล้นและการขู่กรรโชก, ในจกักวัตติสูตร กล่าวถึงชาวบ้านจึงให้ช่างทำ
ศัสตราคม    แล้วจึงเริ่มทำการปล้นบ้าน    นิคม    พระนคร    ปลน้ตาม ถนน
หนทาง    จับคนท่ีไม่ให้สิง่ของที่พวกตนถือเอาโดยอาการขโมยคุมตัวอย่างแข็งขัน
ประหารชีวิต    ตัดศีรษะของบุคคลเหล่าน้ันเสีย, ในเฉทนาทิสูตร สังยุตตนิกาย กล่าว
ว่า  สัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า  การจองจำ การตีชิง  ว่ิงราว  การ
ปล้น  และการกรรโชกมีจำนวนมากกว่า, ในมหาโจรสูตร อังคุตตรนิกาย กล่าวถึงการ
ปล้นว่าเป็นขององค์ประกอบของมหาโจร ดังคำว่า มหาโจรประกอบด้วยองค์    ๓ 



 

๕๖๖ 
 

 

ประการ  ย่อมงัดแงะบ้าง ทำการปล้นบ้าง ล้อมปล้นเรอืนหลังเดียวบ้าง  ดักปล้น
ในทางเปลี่ยวบ้าง,การปล้นย่อมเกิดขึ้นขณะเดิน ดังคำในสมยสูตร อังคุตตรนิกายว่า 
สมัยท่ีมีภัย    มีการปล้นสะดมในดง  ชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไป   (ที.
สี.(ไทย) ๙/๑๐/๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๙๓/๗๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๔, ๑๓/๔๑๘/
๕๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๒,๑๔/๑๐๒/๑๒๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๖-๑๑๗๑/
๖๕๑,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๑/๒๑๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๕๓) 

การปล่อยน้ำอสุจิ : การทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน, ดังคำในเรื่องที่บุคคลอ่ืนนำเข้าไปให้ ที่พระสกวาทีถาม
พระปรวาทีว่า น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมซึ่งพระปร
วาทีตอบว่า ใช่, การปล่อยน้ำอสุจิ  ก็คือการทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจากฐาน ดังคำที่กล่า
ไว้ในมหาวิภังค์ กล่าวถึงสุกกวิสัฏฐิสิกขาบท ว่าด้วยการจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน (วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๒๓๔/๒๔๙,วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๔๒/๔๗๒, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๗/
๒๔๙) 

   ในสังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑ อธิบายว่า คำว่า น้ำอสุจิ หมายถึงน้ำอสุจิมี ๑๐
ชนิด คือ (๑) อสุจิสีเขียว (๒) อสจุิสีเหลือง (๓) อสุจิสแีดง(๔) อสุจิสีขาว (๕)  อสุจสิี
เหมือนเปรียง (๖) อสุจิสีเหมอืนน้ำท่า (๗)    อสุจิสีเหมือนน้ำมัน (๘) อสุจิสีเหมือน
นมสด (๙) อสุจิสีเหมือนนมส้ม(๑๐) อสุจิสีเหมือนเนยใส (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๒๗/
๒๕๒) 

   อรรถกถากถาวัตถุอธิบายว่า ในเร่ืองน้ัน  ชนเหล่าใดย่อมสำคัญว่า เทวดาผู้นับ
เน่ืองในหมู่มารน้อมนำน้าสุกกะ   คือน้ำอสุจิเข้าไปแก่พระอรหันต์ได้ เพราะเห็นการ
สละน้ำสุกกะ  คืออสุจิของชนทั้งหลายผู้ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์  ผู้หลอกลวง   
ผู้เย่อหย่ิง ผู้สำคัญในธรรมอันตนไม่บรรลุว่าบรรลุแล้ว หรือผู้ปฏิบัติอยู่เพ่ือความเป็น
พระอรหันต์    ดุจนิกายปุพพเสลิยะ  และอปรเสลยิะท้ังหลายในขณะน้ี,ภิกษุใน
นิกายปุพพเสลิยะ  มีความเห็นว่า  ถ้าถูกมารดลใจ  แมพ้ระอรหันต์ก็หลั่งน้ำอสุจิได้ 
จึงตอบรับ  (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๓๐๗/๑๘๑) 

การป้องกัน : การกั้นไว้เพ่ือต้านทานหรือคุ้มครอง ดังคำท่ีกล่าวถึงวิธีแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ใน
อหิราชสูตรว่า เราทำการรักษาแล้ว ทำการป้องกันแล้ว    ขอหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตจงหลีก
ไป เราน้ันขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค  ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ 
พระองค์,ในเถรคาถา พระปาราปริยเถระกล่าวว่า บุรุษท่ียังกำหนัดยินดีในรูป  เสียง 
กลิ่น  (รส) และโผฏฐัพพะ ของสตรี    ย่อมประสบทุกขต่์าง  ๆ กระแสตัณหาในสตรี
ท้ัง    ๕    ย่อมไหลไปในทวารทั้ง  ๕    ของบุรุษ ผู้ใดมีความเพียรอาจทำการ
ป้องกันกระแสตัณหาทั้ง ๕ น้ันได้,ในขันธชาดกสอนให้ขันธปริตรป้องกันสัตว์ร้ายต่าง 



 

๕๖๗ 
 

 

ๆ ได้ ดังท่ีฤษีโพธิสัตว์สอนดาบสท้ังหลายให้เจริญเมตตาในพญางูท้ัง ๔ ตอนหน่ึงว่า
เราทำการรักษา ทำการป้องกันไว้แล้ว  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๑/๑๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๖๗/๑๑๒,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๓๙/๔๖๔,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๖/๙๒)  

การปิดป้องทิศ :  การปิดเพ่ือกักหรือกั้นไว้ ในที่น้ีหมายถึงการปิดป้องทิศ ๖ อันได้แก่ ทิศเบื้องหน้า 
ทิศเบ้ืองหลัง ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบ้ืองซ้าย ทิศเบ้ืองล่าง และทิศเบ้ืองบน ดังคำใน
สิงคาลกสูตรว่า  คหบดีบุตร เธอพึงทราบทิศ  ๖ นี ้   คือ    พึงทราบว่า  มารดาบิดา
เป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่า  อาจารย์เป็นทิศเบ้ืองขวา พึงทราบว่า  บุตรและภรรยา
เป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่า    มติรสหายเป็นทิศเบ้ืองซ้าย พึงทราบว่า  ทาสและ
กรรมกรเป็นทิศเบ้ืองล่างพึงทราบว่า สมณพราหมณ์เป็นทิศเบ้ืองบน (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๖๖/๒๑๒) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การปกปิดทิศทั้ง ๖ น้ี จะทำให้ปราศจากบาปคือความ
ลามก ๑๔ อย่างเหล่าน้ี เพ่ือชนะโลกนี้และโลกหน้าท้ังสอง ทำให้ไม่มีเวรทั้ง ๕ ตาย
แล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๒๔๔/๑๓๔) 

การเปน็ชู้กับภรรยาผู้อื่น : การร่วมประเวณีกับเมียผู้อ่ืน  ในที่น้ีมุ่งหมายถึงคำสอนท่ีตรัสแกส่ิงคาลก
มาณพและจัดเป็นเหตุข้อ ๒ ในเหตุ ๖ ที่ทำลายบุรุษให้พินาศ ดังคำว่า เหตุ ๖ 
ประการนี้    คือ(๑) การนอนต่ืนสาย (๒) การเป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืน (๓) การผูกเวร 
(๔)  ความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหาย (๕) การมีมิตรช่ัว(๖) ความตระหนี่จัดย่อมทำลาย
บุรุษให้พินาศ, ในอามคันธสูตร สุตตนิบาต กล่าวถึงกลิ่นดิบซึ่งเป็นความประพฤติ 
ไม่ใช่อาหารท่ีปรุงด้วยเนื้อ  ดังพระดำรัสที่พระกัสสปสัมมาสมัพุทธเจ้าตรัสแก่ติสส
ดาบสว่า การฆ่าสัตว์ การทุบตีการตัด การจองจำ การลักขโมย การพูดเท็จ  การเห็น
แก่ได้  การหลอกลวง การศึกษาตำราที่ไร้ประโยชน์    และการเป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืน 
น้ีต่างหาก ช่ือว่ากลิ่นดิบ  หาใช่อาหารท่ีปรุงด้วยเนื้อไม่(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๓/
๒๐๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๔๕/๕๕๘) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า กลิ่นดิบ ในความหมายท่ัวไป หมายถึงอาหาร
จำพวกปลาและเนื้อสัตว์  (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๒๔๓/๕๐) 

การเปน็ผูน้ิ่งอย่างพระอริยะ : การเข้าฌานสมาบัติ;  การอยู่น่ิงด้วยการเข้าฌานสมาบัติ  ในที่นี้
หมายถึงการที่มาประชุมกัน ควรทำให้หน้าท่ี ๒ อย่าง คอืสนทนาธรรมและน่ังอยู่น่ิง 
ดังคำในปาสราสิสูตร มูลปัณณาสก์ท่ีพระผูมี้พระภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า    ข้อที่
เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา ประชุมสนทนา
ธรรมีกถากันนั้นเป็นเรื่องสมควร    เธอทั้งหลายผู้มาประชุมกันมีกิจทีค่วรทำ    ๒ 
ประการ  คือ (๑) การสนทนาธรรม(เรื่องกถาวัตถุ  ๑๐)  (๒)การเป็นผูน้ิ่งอย่างพระ



 

๕๖๘ 
 

 

อริยะ, ในปัญญาสูตร อังคุตตรนิกาย อธิบายว่า อยู่ในท่ีประชุมสงฆ์    ไม่พูดเรื่องราว
ต่างๆ    ไม่พูดติรัจฉานกถา   กล่าวธรรมเอง    เช้ือเชิญผู้อ่ืนให้กล่าว    และไม่ดู
หมิ่นการนิ่งอย่างพระอริยะ น้ีเป็นเหตุปัจจัยข้อ ๑  (ในข้อ  ๘) ท่ีเป็นไปเพื่อได้ปัญญา
อันเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์ท่ียังไม่ได้    เพ่ือภิญโญภาพ    ไพบูลย์    เจรญิเต็มที่
แห่งปัญญาท่ีได้แล้ว,ในราชสตูร อุทาน พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุท่ีสนทนากัน
เรื่องอันตรากถา,มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “ข้อท่ีเธอทั้งหลายผู้เป็น
กุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา  ประชุมสนทนาธรรมีกถากันน้ัน
เป็นเรื่องสมควร  เธอท้ังหลายผู้มาประชุมกันมีกิจที่ควรทำ  ๒  คือ (๑)  การสนทนา
ธรรม (๒) การเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะ   (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๓/๒๙๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๒/๑๙๗-๑๙๘,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔/๔๓๕,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะ  หมายถึง   การเข้าฌาน
สมาบัติ  (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๗๓/๗๗), เม่ือมีการสนทนาธรรมกัน ควรถามปัญหา  
ตอบปัญหาเกี่ยวกับธรรมวินัย  พูดน้อย  พูดมีท่ีจบ  ดังพระพุทธพจน์ท่ีว่า  ภิกษุผู้น่ัง
ประชุม  มีหนา้ท่ี  ๒  อย่าง  คือ  (๑) สนทนาธรรม  (๒)  เป็นผู้น่ิงอย่างพระอริยะ  
(ที.ม.อ.(บาลี)  ๒/๑๓๗/๑๒๘, องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี)  ๓/๒๔/๑๗๗)  และดู  องฺ.ฉกฺก.  
(ไทย)  ๒๒/๒๒/๔๕๒)  

การเปรียบเทียบ : การพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันและต่างกัน ดังคำในอนุรุทธ
สูตร อุปริปัณณาสก์ ท่ีพระอนุรุทธเถระกล่าวกับพระมหากัจจายนะว่า ท่านกัจจานะ 
ถ้าเช่นนั้น กระผมจักทำการเปรียบเทียบแก่ท่าน  แม้เพราะการเปรียบเทียบ วิญญูชน
บางพวกในโลกน้ี  จึงรู้ท่ัวถงึอรรถแห่งภาษิตได้  เช่น เมื่อประทีบน้ำมันอันบุคคลจุด
ไฟอยู่ แม้น้ำมนัก็บริสุทธ์ิ แมไ้ส้ก็บริสุทธ์ิ เพราะน้ำมันและไส้บริสุทธ์ิ  ประทีปน้ำมัน
น้ันจึงติดไฟอย่างไม่ริบหรี่หรือดังคำว่าในนาลกสูตร สุตตนิบาตว่า สิ่งใดพร่อง สิ่งน้ัน
ดัง  สิ่งใดเต็ม  สิ่งน้ันเงียบ  หรือดังคำในมหานารทกัสสปชาดกว่า เหมือนเรือของ
พ่อค้าบรรทุกสนิค้าหนักเกินประมาณ ย่อมทำสินค้าท่ีหนักย่ิงจมด่ิงลงในมหาสมุทร
ฉันใด  คนสั่งสมบาปกรรมไว้ทีละน้อย  ๆกจ็ะพาเอาบาปกรรมที่หนักอย่างย่ิงจมด่ิงลง
ในนรกฉันนั้น, ในพาลปัณฑิตสูตร กล่าวว่า เปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ ่   
ย่อมบดบัง  ครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็น แม้ฉันใด กรรมดีท่ีบัณฑิตทำ  คือการ
ประพฤติกายสุจริต   การประพฤติวจีสุจริต การประพฤติมโนสุจริตไว้ในกาลก่อน ก็
ฉันนั้น  ย่อมคุม้ครอง ป้องกันบัณฑิต ,ในนฬกลาปีสูตร กล่าวถึงพระสารีบุตรกล่าวถึง
การเปรียบให้พระมหาโกฏฐิตเถระฟังว่า ผมจักเปรียบเทียบให้ท่านฟัง บุรุษท้ังหลายผู้
มีความรู้ในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความแห่งภาษิตได้แม้ด้วยการเปรียบเทียบ  เปรียบเหมือน



 

๕๖๙ 
 

 

ไม้อ้อ ๒ กำ พึงต้ังอยู่ได้เพราะอาศัยกันและกัน  อุปมาน้ีฉนัใดอุปไมยก็ฉันน้ัน เพราะ
นามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี, จูฬนิทเทสอธิบายว่า  คำว่า ฉันน้ัน ในคำว่า อาตม
ภาพก็ฉันน้ันละคณาจารย์ผู้มทีรรศนะแคบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  เหมือนหงส์โผลงสู่
สระใหญ่ เป็นคำที่ทำให้การเปรียบเทียบสมบูรณ์ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๔/๒๗๕,๑๔/
๒๕๕/๓๐๑,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๗/๑๓๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๒๗-๖๗๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๒๔๕/๓๗๕,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐๕/๓๕๙) 

การเปล่งวาจาของผูเ้ข้าฌาน : การเปล่งคำพูดหรือเสียงออกมาของบุคคลในขณะท่ีเข้าฌาน; มี
ข้อความที่พระสกวาทีสนทนากับพระปรวาทีว่า  พระสกวาทีถามว่าการเปล่งวาจา
ของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่าใช่ พระสกวาทีถามว่าการเปล่งวาจา
ของผู้เข้าฌานมีอยู่ในโอกาสท้ังปวงใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่าไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  
ฯลฯ  พระสกวาทีถามว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่า
ใช่  พระสกวาทีถามว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ในกาลทั้งปวงใช่ไหม  
พระปรวาทีตอบว่าไม่ควรกล่าวอย่างนั้น  ฯลฯ  พระสกวาทีถามว่าการเปล่งวาจาของ
ผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่าใช่  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๒๖/๒๙๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่าพระปรวาทีมีความเห็นว่า  ในขณะทีบุ่คคลบรรลุโสดาปัตติผล  
จะมีการเปล่งเสียงว่าทุกข์  (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๓๒๖/๑๘๓) 

การเปิดเผย : การทำสิ่งที่ปิดบังอยู่ให้เผยออก, การเผยให้รู้  ในท่ีนี้หมายถึงอธิบายเน้ือความที่ขึ้นมา
กล่าว, การช้ีแจงขยายความตามหัวข้อท่ีต้ังไว้  การตรงไปตรงมา, การไม่ปิดบัง เช่น 
เป็นคนเปิดเผย ไม่มคีวามลบัดังเช่น พระพุทธเจ้าไม่ทรงเป็นอาจริยมุฏฐิ,ในทุติยสุริย
สูตรอธิบายว่า เม่ือตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ความสว่างไสวเจิด
จ้าก็ปรากฏ เวลาน้ันไม่มีความมืดมนอนธการ การบอก  การแสดง  การบัญญัติ การ
แต่งต้ัง  การเปิดเผย  การจำแนก การทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ  ๔ ก็ย่อมมฉีันนั้น, ในวินัย
ปิฎก ปริวาร กล่าวถึงการเปิดเผยไว้ตอนหน่ึงว่า  การเปิดเผยความเห็นท่ีชอบธรรมม ี
๕ อย่าง  คือ(๑) การเปิดเผยความเห็นในอาบัติ(๒) การเปิดเผยความเห็นในอาบัติที่
เป็นเทสนาคามินี (๓) การเปิดเผยความเห็นในอาบัติที่ยังไม่ได้แสดง (๔) การไม่
เปิดเผยความเห็นพร้อมกัน    ๔-๕  รูป(๕) การไม่เปิดเผยความเห็นด้วยนึกในใจ, 
ในปัญจปัณฑิตชาดก กล่าวว่า ธรรมดาความลับปกปิดไว้เท่านั้นเป็นการดี การ
เปิดเผยความลับบัณฑิตไม่สรรเสริญ, ในสุธาโภชนชาดก  หิรีเทพธิดากล่าวถึงการเปิย
เผยไว้ตอนหนึ่ง ดังคำว่า สำหรับหญิง การขอเป็นเหมือนการเปิดเผยอวัยวะที่น่า
ละอาย  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๐, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๘/๖๑๘,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) 
๒๗/๓๓๑/๕๒๗,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๕๖/๑๒๗) 



 

๕๗๐ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า การเปิดเผย  หมายถงึการช้ีแจงแสดงเนื้อความตามที่ต้ัง
อุทเทสไว้  โดยการวกกลับมาอธิบายซ้ำอีก,คำว่า อาจริยมุฏฐิ กำมือของอาจารย์ 
อธิบายว่า มือที่กำไว้ ใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพระพุทธศาสนาที่หวงวิชา 
ไม่ยอมบอกแก่ศิษย์ขณะที่ตนเองยังหนุ่ม แต่จะบอกแก่ศิษย์ที่ตนรัก ขณะท่ีตน ใกล้
จะตายเท่าน้ัน  แต่พระผู้มพีระภาคไม่ทรงถือตามคติเช่นน้ี (ที.ม.อ. (บาลี) ๑๖๕/
๑๕๐)   (ม.อุ.อ.  (บาลี)๓/๓๗๑/๒๒๓,  องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี)  ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

การไปร่วม : การมีส่วนร่วมด้วยกัน เช่น การมาร่วม การประชุมร่วม ในที่น้ีมุ่งอธิบายการประสบ
กับอารมณ์(คือสัตว์และสังขาร) อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข ์  ดังคำในทุกขสัจสรุปได้ว่า 
การไปร่วม  การมาร่วม การประชุมร่วม  การอยู่ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นท่ีปรารถนา 
เช่น รูป เสียงกลิ่น รส  โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  หรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งท่ี
ไม่ใช่ประโยชน์ สิ่งท่ีไม่เกื้อกูล  สิ่งท่ีไม่ผาสุก สิ่งท่ีไม่มีความเกษมจากโยคะ น้ีเรียกว่า 
การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๙๖/๓๒๗, ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๒๙/๑๒๐, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๓/๕๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๙๙/๑๖๕) 

การผูกเวร : การผูกใจเจ็บ, ในท่ีน้ีมุ่งหมายถึงการที่ผูกใจในบุคคลผู้ทำท่ีเจ็บใจแล้วแก้แค้นภายหลัง
,การมากไปด้วยเวร  ในสิงคาลกสูตร  กลา่วถึงการผูกเวรว่าเป็นเหตุข้อ ๓ ในเหตุ ๖ 
ท่ีทำลายบุรุษให้พินาศ ดังคำว่า เหตุ ๖ นี้  คือ(๑) การนอนต่ืนสาย (๒) การเป็นชู้กับ
ภรรยาผู้อ่ืน (๓) การผูกเวร (๔)  ความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหาย (๕) การมีมิตรช่ัว(๖) 
ความตระหน่ีจัดย่อมทำลายบุรุษให้พินาศ, ในผันทนชาดกกล่าวถึงการผูกเวรของหมี
และไม้สะคร้อ  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๖,ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๔/๓๙๘) 

   อรรถกถาอธิบายถึงการผูกเวรไว้ว่า เขาดูหมิ่นเราในท่ามกลางชุมชน  ช่างเถิด
เราจักให้บทเรียนเขา (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๒๕๑๑๓๘) 

การเผาผลาญบาป : การทำความช่ัวให้หมดสิ้นไป;การทำความมัวหมองให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ; 
จัดเป็นมงคลข้อหน่ึงบรรดามงคล ๓๘ คือ (๑) การไม่คบคนพาล  (๒) การคบแต่
บัณฑิต  (๓) การบูชาคนที่ควรบูชา (๔) การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม (๕) การได้สร้างบุญ
ไว้ในปางก่อน  (๖)  การต้ังตนไว้ชอบ  (๗) ความเป็นพหูสูต  (๘) ความเป็นผู้มีศิลปะ 
(๙) วินัยท่ีศึกษามาดี  (๑๐) วาจาสุภาษิต  (๑๑) การบำรุงมารดาบิดา  (๑๒) การ
สงเคราะห์บุตร (๑๓) การสงเคราะห์ภรรยา  (๑๔) การทำงานไม่อากูล (๑๕) การให้
ทาน  (๑๖) การประพฤติธรรม (๑๗) การสงเคราะห์ญาติ  (๑๘) การงานที่ไม่มีโทษ  
(๑๙) การงดเว้นจากบาป  (๒๐) การงดเว้นจากการด่ืมน้ำเมา (๒๑) ความไม่ประมาท
ในธรรม (๒๒) ความเคารพ  (๒๓) ความถอ่มตน  (๒๔) ความสันโดษ (๒๕) ความ
กตัญญู  (๒๖)  การฟังธรรมตามกาล (๒๗)  ความอดทน  (๒๘) ความเป็นคนว่าง่าย 
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(๒๙) การพบเห็นสมณะ  (๓๐)  การสนทนาธรรมตามกาล (๓๑) การเผาผลาญบาป 
(๓๒)  การประพฤติพรหมจรรย์ (๓๓) การเห็นอริยสัจ  (๓๔) การทำนิพพานให้แจ้ง 
(๓๕) จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หว่ันไหว (๓๖) จิตไม่เศร้าโศก (๓๗) จิต
ปราศจากธุลี  (๓๘) จิตเกษม (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๒๗๐/๕๖๓) 

การเผาไม้ : การจุดไฟ, การให้ไฟโพลงขึ้นด้วยการใส่ของบูชา  ในท่ีน้ีหมายถึงการท่ีพราหมณ์บูชา
ไฟ  บำเรอการบูชาไฟอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำสุนทริกา โดยใช้ข้าวปายาสเป็นเชื้อเพลิง  ดังท่ี
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกภารทวาชพราหมณ์ว่า ท่านกำลังเผาไม้อยู่ อย่า
สำคัญว่าบริสุทธ์ิ ก็การเผาไม้นี้เป็นของภายนอก  ผู้ฉลาดท้ังหลายไม่กล่าวความ
บริสุทธ์ิด้วยการเผาไม้ และตรัสอีกว่า พราหมณ ์ เราเลิกการเผาไม้ท่ีบุคคลพึง
ปรารถนา ความบริสุทธ์ิด้วยการเผาไม้ซึ่งเป็นของภายนอกยังไฟ ให้โพลงภายในตน 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๗) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ไฟ  ในท่ีนี้หมายถึงไฟคือญาณ  (สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๑๙๕/
๒๒๔) 

การฝึก : การกระทํา,การฝึกฝน  เช่น บอก แสดง หรือปฏิบัติ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจจนเป็นหรือมีความชํานาญเช่นการฝึกอินทรีย์ ในลักขณสูตร ปาฏิกวรรค 
กล่าวถึงมหาบุรุษทรงยินดีในสัจจะ ในธรรม ในการฝึก ในความสำรวม ในความ
สะอาด, ในมหาปรินพิพานสูตร ทีฆนิกาย กล่าวถึงท่านพระจุนทกะรูปน้ัน ผู้ได้รับการ
ฝึกมาดีแล้ว พอได้รับคำสั่งก็รีบปูสังฆาฏิซ้อนกัน  ๔  ช้ัน พระศาสดาบรรทมแล้ว ทรง
หายเหน็ดเหน่ือย, ในอุทุมพริกสูตร ปาฏิกวรรคกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงฝึกตน
แล้ว ทรงแสดงธรรมเพ่ือการฝึกตน, ในมหาสีหนาทสูตร กล่าวถึงนักแม่นธนูได้รับการ
ฝึกหัด ช่ำชอง ชำนิชำนาญ เคยแสดงฝีมือมาแล้วพึงยิงงวงตาลทางด้านขวางให้ตกลง
ได้โดยไม่ยากด้วยลูกศรขนาดเบา,ในโทณสูตร อังคุตตรนิกาย กล่าวถึงพระผู้มีพระ
ภาคประทับนั่งท่ีโคนต้นไม้ต้นหน่ึง    มีพระอาการกิริยาน่าพอใจ น่าเลื่อมใสมีพระ
อินทรียส์งบ มพีระทัยสงบ    บรรลุการฝกึและความสงบยอดเยี่ยม,ในนิธิกัณฑสูตร ขุ
ททกปาฐะ กล่าวถึงการฝึกว่าหมายถึงปัญญา ดังคำว่า ขุมทรัพย์ท่ีผู้ใดจะเป็นสตรีก็
ตาม    เป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้ว ด้วยทาน ศีล สญัญมะ และทมะ(การฝึก), ,ในมหา
นิทเทสกล่าวถงึ ม้าอัสดร    ม้าอาชาไนย    ม้าสินธพ    ช้างใหญ่ที่ได้รับการฝึกหัด
แล้ว ประเสริฐแต่คนทีฝ่ึกหัดแล้ว ประเสริฐกว่าสัตว์พาหนะเหล่าน้ัน  (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๑๙๖/๑๔๖, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๓/๑๖๕,๑๑/๗๗/๕๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๑/
๑๖๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๐/๒๘๒) 
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   อรรถกถากล่าวว่า การฝึก ในท่ีนี้หมายถึงการฝึกอินทรีย ์  (ที.ปา.อ. (บาลี) 
๒๐๓/๑๑๒), คำว่า ทมะ ในท่ีน้ี หมายถึงการฝึกตน  ได้แก่  การเข้าไประงับกิเลสคำ
น้ีเป็นช่ือของปัญญา(ขุ.ขุ.อ.(บาลี)๘/๑๙๗) 

การฝึกอินทรยี์ : การปฏิบัติอินทรีย์;การเจริญอินทรีย์  ๕  คือ  สทัธินทรีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  
สมาธินทรีย์  ปัญญินทรีย์; มีข้อความว่าเมื่อพระโยคาวจรเจริญสทัธินทรีย์  เพราะมี
สภาวะน้อมใจเช่ือ  อินทรย์ีอีก ๔ อย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่ง
สัทธินทรีย์  เพราะฉะนั้นจึงช่ือว่าภาวนา  เพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ท้ังหลายมีรส
เป็นอย่างเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญวิริยินทรีย์  เพราะมีสภาวะประคองไว้  
อินทรีย์อีก  ๔  อย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรีย์  เพราะฉะน้ัน  
จึงช่ือว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ท้ังหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน  เมื่อ
พระโยคาวจรเจริญสตินทรีย์  เพราะมีสภาวะตั้งมั่น  อินทรีย์อีก  ๔ อย่างก็มีรสเป็น
อย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสตินทรีย์  เพราะฉะนั้น  จึงช่ือว่าภาวนาเพราะมี
ความหมายว่าอินทรีย์ท้ังหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน  เม่ือพระโยคาวจรเจริญสมาธิ
นทรีย์  เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน  อินทรีย์อีก  ๔  อย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วย
อำนาจแห่งสมาธินทรีย์  เพราะฉะน้ัน  จึงช่ือว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์
ท้ังหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน  เมื่อพระโยคาวจรเจริญปัญญินทรีย์  เพราะมีสภาวะ
เห็น  อินทรีย์อีก ๔ อย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย ์ 
เพราะฉะน้ัน  จึงช่ือว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ท้ังหลายมีรสเป็นอย่าง
เดียวกัน;  มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า แม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคา  
ให้เอง  ใช้ให้ผู้อ่ืนให้  บูชาเอง  ใช้ให้ผู้อ่ืนบูชา  เขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมน้ัน  
ไม่มีบุญมาถึงเขา  ไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทาน  จากการฝึกอินทรีย์  จากการสำรวม  
จากการพูดคำสัตย์  ไมมี่บญุมาถึงเขา  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๙๘/๑๐๒,ส.ํสฬา. (ไทย) 
๑๘/๓๖๕/๔๓๘,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๖๑๘/๖๗,ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๗/๓๗) 

การใฝห่ากาม :   การแสวงหากาม หมายถึงการมุ่งหากามต่าง ๆ  ดังคำท่ีกล่าวถึงพระอนาคามี
บุคคลสามารถการใฝ่หากามได้ ดังคำว่า ภิกษุละการใฝห่ากาม ละการแสวงหาภพ 
ระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้ ภิกษุผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างน้ี,ในปฏิ
ลีนสูตรกล่าวว่า การใฝ่หากาม    การแสวงหาภพ  และการแสวงหาพรหมจรรย์อัน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้สละได้เด็ดขาดแล้ว (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๘/๖๓-๖๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ละการใฝ่กาม  หมายถึงละได้ด้วยอนาคามิมรรค (องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๓๘/๓๓๙) 
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การพ่นควัน : การครุ่นคิดในเวลากลางคืน, หมายถึงการท่ีบุคคลขมักเขม้นการงานในกลางวันแล้ว
ตรึกถึงตรองถึงในกลางคืน, คนที่ถึงเวลาพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนกลับคิดถงึเรื่องงานอีก 
ดังคำถามในวัมมิกสูตร มลูปัณณาสก์ว่า อย่างไร ช่ือว่าการพ่นควันในเวลากลางคืน 
และพระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายไว้ว่า คำว่า อย่างไร ช่ือว่าการพ่นควันในเวลา
กลางคืนนั้น ได้แก่ การที่บุคคลทำการงานในเวลากลางวันแล้วตรึกตรองถึงในเวลา
กลางคืน น้ีช่ือว่าการพ่นควันในเวลากลางคืน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๑/๒๗๐) 

การพนนั :  การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนโดยอาศัยความฉลาดความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพรบิ
และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย การเล่นเช่นน้ันเรียกว่าการพนัน, ในมหาวิภังค์กล่าวถึง
พราหมณ์ได้ไปทำการพนันเอาทรัพย์๑,๐๐๐กหาปณะกับเศรษฐีด้วยกลา่วว่าโคถึก
ของเราจะลากเกวียน ๑๐๐ เล่มที่ผูกติดกันไปได้ แต่เพราะพูดไม่ไพเราะ จึงทำใหแ้พ้ 
เสียทรัพย์,ภายหลังพราหมณก์ล่าวคำไพเราะ โคถึกโคนันทิวิสาลก็ลากเกวียนหนักไป
ได้ทำให้พราหมณ์ได้ทรัพย์,ในสีลขันธวรรค ทีฆนิกาย กลา่วถึงพระสมณโคดมทรงเว้น
ขาดจากการขวนขวายในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท,ในสิงคาลก
สูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกายกล่าวถึงการพนันว่าเป็นอบายมุข ดังคำว่า การหมกมุ่นใน
การเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย,
จัดเป็นเหตุข้อที่ ๑ ในเหตุ ๖ ท่ีทำให้บุรุษพินาศ ดังคำว่า เหตุ  ๖ น้ี คือ (๑) นักเลง
การพนันและนักเลงหญิง  (๒)นักเลงสุรา (๓) ฟ้อนรำขับร้อง(๔) นอนหลับในกลางวัน
เที่ยวกลางคืน (๕) การมีมิตรช่ัว(๖) ความตระหน่ีจัด ย่อมทำลายบุรุษให้พินาศ,การ
พนันมีโทษ ๖ อันได้แก่ มีโทษ ๖ น้ี คือ(๑) ผู้ชนะย่อมก่อเวร(๒) ผู้แพ้ย่อมเสียดาย
ทรัพย์ท่ีเสียไป (๓) เสียทรัพย์ทันตาเห็น(๔) ถ้อยคำท่ีเป็นพยานในศาลก็เช่ือถือไม่ได้
(๕)ถูกมิตรอำมาตย์ดูหมิ่น(๖) ไม่มใีครประสงค์จะแต่งงานด้วย  เพราะเห็นว่าชายผู้นี้
เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้,ในพาลปัณฑิตสูตร กลา่วถึงผลของ
คนที่เล่นการพนันว่าจะหมดเน้ือหมดตัว ดังคำว่า นักเลงการพนัน เพราะความพ่าย
แพ้ครั้งแรกเท่าน้ันจึงเสียลูก เสียเมีย เสียทรัพย์สมบติัทุกอย่างและถึงการจองจำที่
เป็นการสูญเสยีอย่างย่ิง(ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔/๖,๙/๑๙๘/๖๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๗/
๒๐๒, ๑๑/๒๕๑/๒๐๔, ๑๑/๒๕๓/๒๐๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๒/๒๙๘) 

การพยากรณ์ : การทำนายหรือการคาดการณ์;การทำให้แจ้ง เช่น การพยากรณ์พระพระอรหัตตผล;
การทำนายอนาคต เช่น ทำนายว่านายสุมนมาลการจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 
พระเทวทัตจะไปเกิดในอเวจีนรกหรือวัสสการพราหมณ์จะไปเกิดเป็นลิง เป็นต้น มี
ข้อความว่าบุตรนายพรานกล่าวว่า ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ท้ัง  ๒  เห็นได้ชัดเจน  
ส่องโลกให้สว่างไสว  โคจรไปในอากาศ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้ง ๒  น้ันมีอยู่ใน



 

๕๗๔ 
 

 

โลกอ่ืน  ไม่ใช่โลกน้ีในมนุษยโลก  พวกเขากล่าวถึงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้ง ๒ 
น้ันว่าเทวดา  ต่อมาพระโพธิสัตว์ได้กล่าวกับเขาว่าสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเป็น
อเหตุกทิฏฐิ  ไม่พูดถึงกรรม ไม่พูดถึงผลของกรรมดีกรรมช่ัวด้วยเหมือนกัน  แต่สอน
ว่าทานคนโง่บัญญัติไว้ สมณะและพราหมณ์เหล่าน้ันผู้มีทิฏฐิเลวทราม ถูกกำจัดแล้ว
ในเพราะการพยากรณ์เพียงเท่าน้ี  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๓/๑๖๔,ข.ุชา.ปกิณณก.
(ไทย)  ๒๗/๑๕๒/๔๔๗,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การพยากรณอ์รหัตตผล : การกล่าวอ้างว่าตนได้บรรลุอรหัตตผล  ; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า  การพยากรณ์อรหัตตผลมี  ๕ คอื (๑) พยากรณ์อรหัตตผล  
เพราะโง่เขลา  เพราะหลงงมงาย  (๒) มีความปรารถนาช่ัว ถูกความปรารถนา
ครอบงำ  จึงพยากรณ์อรหัตตผล  (๓) พยากรณ์อรหัตตผล  เพราะความบ้า  เพราะ
จิตฟุ้งซ่าน (๔) พยากรณ์อรหัตตผล  เพราะสำคัญว่าได้บรรลุ  (๕) พยากรณ์
อรหัตตผลโดยถูกต้อง (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๙๓/๑๖๔, องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาลี) ๓/
๙๓/๔๔) 

การพรำ่สอน : อนุศาสนี, การบอกวิชาความรู้อย่างต่อเน่ือง,การสอนบ่อยๆ, การบอกกล่าวอยู่เสมอ
,เช่น ในมหาทกุขักขันธสูตรกล่าวถึงการแสดงธรรมหรือการพร่ำสอนของพระสมณโค
ดมว่ามีความแปลกกันความมุ่งหมาย และมีการกระทำต่างจากการแสดงธรรมหรือ
การพร่ำสอนของพวกอัญเดียรถีย์ แล้วพระพุทธเจ้าตรัสอธิบายให้ฟังเร่ืองอะไรเป็น
คุณ อะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากกามทั้งหลาย อะไรเป็นคุณ อะไรเป็น
โทษ อะไรเป็นการสลัดออกไปจากรูปท้ังหลาย อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็น
การสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลาย 

   ในมหาสกุลุทายิสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุทายี เราไม่หวังการพร่ำสอนจาก
สาวกท้ังหลายที่แท้สาวกท้ังหลาย ย่อมหวังการพร่ำสอนจากเราเท่าน้ัน 

   ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต กล่าวถึงการพร่ำสอนไว้ว่า การพร่ำสอนว่า จงตรึก
อย่างนี้ อย่าได้ตรึกอย่างนี้ จงมนสิการอย่างนี้   อย่าได้มนสิการอย่างน้ีจงละธรรมนี้ 
จงบรรลุธรรมน้ี   

   ในโสภิตพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระองค์พร้อมกับสาวกนั้น    ทรงประทานพระ
โอวาทและการพร่ำสอนทรงสั่งสอนหมู่ชนท่ีเหลือให้เผากเิลสแล้วปรินิพพานดังเปลว
ไฟไหม้เช้ือแล้วดับไป  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๓/๑๖๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๕/๒๙๐,องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๖๑/๒๓๕,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๘/๖๒๒) 

การพลดัพราก : การจากกัน,การแยกออกจากกัน ในธัมมานุปัสสนา มหาสติปัฏฐานสูตร มีการคำถาม
ว่า การพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นท่ีรกัเป็นทุกข์ เป็นอย่างไร มีอธิบายสรุปได้
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ความว่า การไม่ไปร่วม การไม่ประชุมร่วม การไม่อยู่ร่วมกับอารมณ์ อันเป็นที่
ปรารถนาเช่นรูปเสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ    ธรรมารมณ์หรือกับบุคคลผู้ปรารถนา
ประโยชน์ ความเก้ือกูล ความผาสุก ความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดา 
พ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว น้องสาว มิตร  อำมาตย์หรือญาติสาโลหิต น้ีเรียกว่าการพลัด
พรากจากอารมณ์อันเป็นท่ีรกัเป็นทุกข์,ในคัมภีร์ธรรมบทกล่าวถึงบุคคลไม่ควรทำสิ่ง
ไรๆ ให้เป็นท่ีรกั เพราะการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์ระทมผู้ท่ีไม่มีส่ิงเป็นที่
รักและไม่เป็นท่ีรักย่อมไม่มีกเิลสเครื่องร้อยรัด,สัลลสูตร สุตตนิบาตกล่าวถึงอาการ
ใดๆท่ีสัตว์ท้ังหลายสำคัญหมายอาการน้ันๆ    ย่อมแปรผนัเป็นอ่ืนไปการพลัดพราก
จากกันและกันเช่นนี้มีอยู่เป็นประจำ, ใน กล่าวถึงอสังขตสถานไม่มีการพลัดพราก ดัง
คำว่า ในที่ใดไม่มีความแก่และความตายไม่มีการสมาคมกบัสัตว์และสงัขารซึ่งไม่เป็นที่
รักไม่มีการพลดัพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นท่ีรักท่ีนั้นนักปราชญ์กลา่วว่าเป็น
อสังขตสถาน(สถานที่ท่ีไมม่ีปัจจัยปรุงแต่ง)(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๙๗/๓๒๗, ม.มู.(ไทย)
๑๒/๑๓๐/๑๒๐,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๑๑/๙๘,ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๕๙๔/๖๔๓,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๓๓/๕๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๑๓/๔๐๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๐/๑๖๕) 

การพลดัพรากจากอารมณอ์ันเปน็ท่ีรักเปน็ทุกข์ : การพลัดพรากจากสัตว์และสงัขารอันเป็นท่ีรัก ดัง
คำในญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส อธิบายสรุปได้ความว่าการไม่ไปร่วม การไม่
ประชุมร่วม การไม่อยู่รว่มกับอารมณ์ อันเป็นท่ีปรารถนาเช่นรูปเสียงกลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์หรือกบับุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ ความเกื้อกูล ความผาสุก 
ความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดา พ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว น้องสาว มิตร  
อำมาตย์หรือญาติสาโลหิต น้ีเรียกว่าการพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นท่ีรักเป็นทุกข์ 
(อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๐/๑๖๕)  ดู การพลัดพราก ประกอบ  

การพิจารณา : ปัจจเวกขณะ, การตรวจตรา, การตริตรอง, การสอบสวน ในอานาปานัสสติสูตร อุปริ
ปัณณาสก ์ กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างน้ันย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณา
ธรรมนั้นด้วยปัญญา,ในภิกขกสูตร กล่าวถงึว่า ผู้ใดในโลกนี้ละบุญและบาปได้แล้ว
ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการพิจารณาผู้นั้นแลจัดว่าเป็นภิกษุ,ในอานันทสูตร สังยุตต
นิกาย สคาถวรรคกล่าวถึงพระอานนท์กล่าวสอนพระวังคีสะเมื่อคราวท่ีเกิดกามราคะ
ตอนหนึ่งว่า ท่านจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เดียวให้ต้ังม่ันดีด้วยการพิจารณาเห็นว่าไม่
งามจงอบรมกายคตาสติและจงเป็นผู้เบ่ือหน่ายให้มาก,ในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึง
ความใสคือการพิจารณา ช่ือว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ การไม่พิจารณาเป็นกากบุคคลท้ิง
การไม่พิจารณาอันเป็นกากแล้วด่ืมความใสคือการพิจารณาของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
เพราะเหตุน้ัน    อุเบกขาสัมโพชฌงค์จึงช่ือว่ามีความใสและน่าด่ืม, ในอภิธรรมปิฎก 
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ปุคคลบัญญัติกล่าวถึงการพิจารณาว่าเป็นองค์อย่างหน่ึงของการบริโภคดังคำว่า 
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการพิจารณาแลว้บริโภคในโภชนาหารนั้น น้ีเรียกว่าความ
เป็นผู้รู้จักประมาณในการบรโิภค (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๐/๑๙๒,๑๕/๒๐๖/๒๙๘,สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๑๒/๓๐๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๙/๔๐๖, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๗๘/๑๖๕) 

   อรรถกถาอธิบายถึงการพิจารณาในภิกขกสตูร คำว่า การพิจารณาในที่นี้
หมายถึงฌาน(สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๒๐๖/๒๕๓) 

การพิจารณากาย : การตรวจดูกาย;การใช้สติพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่า กายนี้ก็สักว่ากาย ไมส่ัตว์  
บุคคลตัวตนเราเขา จัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งในสติปัฏฐาน ๔  ; มีข้อความที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า  ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  คือ ภิกษุในธรรมวินยัน้ีไปสู่ป่าก็ดี  
ไปสู่โคนไม้ก็ดี  ไปสู่เรือนว่างก็ดี  น่ังคู้บัลลังก์ต้ังกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า  มี
สติหายใจเข้า มีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้ายาว’  เมื่อ
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกยาว’  เม่ือหายใจเข้าสั้น  ก็รู้ชัดว่า ‘เรา
หายใจเข้าสั้น’ เมื่อหายใจออกส้ัน  กร็ู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกสั้น’  สำเหนียกว่า ‘เรา
กำหนดรู้กองลมทั้งปวง  หายใจเข้า’ สำเหนียกว่า ‘เรากำหนดรู้กองลมท้ังปวง  
หายใจออก’ สำเหนียกว่า  ‘เราระงับกายสังขารหายใจเข้า’  สำเหนียกว่า  ‘เราระงับ
กายสังขาร  หายใจออก’ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การพิจารณาจิต : การตรวจดูจิต;การใช้สติพิจารณาใจท่ีเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็
สักว่าใจ  ไมใ่ช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา กำหนดรู้จิตตามสภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้นๆ 
เช่น จิตมีราคะ โทสะ โมหะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ โทสะ โมหะ จิตปราศจากราคะ โทสะ 
โมหะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะ จัดเป็นธรรมข้อหน่ึงในสติปัฏฐาน ๔ ; มี
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุพิจารณาเห็นจิต คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้จิต
มีราคะ  ก็รู้ชัดว่า  ‘จิตมีราคะ’  จิตปราศจากราคะ  กร็ูชั้ดว่า ‘จิตปราศจากราคะ’  
จิตมีโทสะ  ก็รูชั้ดว่า ‘จิตมีโทสะ’  จิตปราศจากโทสะ  ก็รูชั้ดว่า‘จิตปราศจากโทสะ’  
จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่า  ‘จิตมีโมหะ’  จิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่า  ‘จิตปราศจากโมหะ’  
จิตหดหู่ก็รู้ชัดว่า  ‘จิตหดหู่’ จิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่า ‘จิตฟุ้งซ่าน’  จิตเป็นมหัคคตะก็รู้ชัด
ว่า  ‘จิตเป็นมหัคคตะ’  จิตไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่า  ‘จิตไม่เป็นมหัคคตะ’  จิตมีจิต
อ่ืนย่ิงกว่าก็รู้ชัดว่า  ‘จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่า’  จิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่าก็รู้ชัดว่า  ‘จิตไม่มีจิตอ่ืน
ย่ิงกว่า’  จิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่า  ‘จิตเป็นสมาธิ’  จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่า  ‘จิตไม่เป็น
สมาธิ’  จิตหลดุพ้นแล้วก็รู้ชัดว่า  ‘จิตหลุดพ้นแล้ว’  จิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่า  ‘จิตไม่
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หลุดพ้น’(ม.มู. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔, พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวล
ศัพท์ ๒๕๕๑) 

การพิจารณาธรรม : การตรวจดูธรรม;การต้ังสติกำหนดพิจารณาธรรม; สติพิจารณาธรรมที่เป็น
กุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่า  ธรรมน้ีก็สักว่าธรรมไมใ่ช่สัตว์บุคคล
ตัวตนเราเขา จัดเป็นธรรมะข้อหน่ึงในสติปัฏฐาน ๔ ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย  คือรู้ชัดนิวรณ์  ๕  เป็นต้นภายใน
กายของตนว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่  ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายภายในอยู่  
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่  หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ท้ังหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่  พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมท้ังหลาย
อยู่  พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมท้ังหลายอยู่  หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรม
เป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมท้ังหลายอยู่  หรือว่าภิกษุน้ันมีสติปรากฏอยู่
เฉพาะหน้าว่า ธรรมมีอยู่  ก็เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณ  เจริญสติเท่าน้ัน  ไม่อาศัย
(ตัณหาและทิฏฐิ)อยู่  และไมยึ่ดม่ันถือม่ันอะไร ๆ  ในโลก  (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๒/
๓๑๖,ม.มู. (ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๔/๔๖,(พจนานุกรมศัพท์
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑)) 

การพิจารณาเวทนา : การตรวจดูเวทนา;การใช้สติตามดูเวทนา คือความรูส้ึกสุขทุกข์และไม่สุขไม่
ทุกข์ เป็นอารมณ์โดยรู้เท่าทันว่า เวทนานี้ก็สักว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 
(ข้อ ๒ ในสติปัฏฐาน ๔) ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเมื่อเสวยสุขเวทนา  ก็รู้ชัดว่า  
‘เราเสวยสุขเวทนา’ เมื่อเสวยทุกขเวทนา  ก็รู้ชัดว่า  ‘เราเสวยทุกขเวทนา’ เมื่อ
เสวยอทุกขมสขุเวทนา  ก็รู้ชัดว่า  ‘เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา’ เมื่อเสวยสุขเวทนาที่มี
อามิส  ก็รู้ชัดว่า  ‘เราเสวยสุขเวทนาที่มีอามิส’  เมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส  กร็ู้
ชัดว่า  ‘เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส’  เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิส  ก็รู้ชัดว่า  
‘เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิส’ เมื่อเสวยทุกขเวทนาท่ีไม่มีอามิส  ก็รู้ชัดว่า  ‘เราเสวย
ทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิส’ เมือ่เสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิส  ก็รู้ชัดว่า  ‘เราเสวยอ
ทุกขมสขุเวทนาที่มีอามิส’ เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส  กร็ู้ชัดว่า  ‘เรา
เสวยอทุกขมสขุเวทนาที่ไม่มีอามิส’ ด้วยวิธีน้ี  ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ท้ังหลายภายในอยู่  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอก๒อยู่  หรือ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่  พิจารณาเห็นธรรม
เป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาท้ังหลายอยู่  
หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเปน็เหตุดับในเวทนาท้ังหลายอยู่ หรือ
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ว่าภิกษุน้ันมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า  เวทนามีอยู่ ก็เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณ 
เจริญสติเท่าน้ัน  ไม่อาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ)  อยู่  และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร  ๆ  ใน
โลก  (ม.มู.(ไทย)  ๑๐/๓๘๐/๓๑๓,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ 
๒๕๕๑) 

การพิจารณาเห็น :    สมนุปัสสนา, การตรวจตรา, การตริตรอง, การตามพิจารณา  ในสมนปัุสสนา
สูตร ขนัธสังยุต กล่าวถึงการพิจารณาเห็นอย่างนี้จัดว่าผู้นั้นยึดมั่นถือมั่นว่า เราเป็น 
เมื่อผู้นั้นยึดมั่นถือมั่นว่า เราเป็น ย่อมเกิดอินทรีย์ ๕ มีจักขุนทรีย์เปน็ต้น และ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่า อินทรีย์ ๕   ต้ังอยู่ได้เพราะการพิจารณาเห็นน้ันแล,ในจูฬ
นิทเทสกล่าวถงึ  ญาณ    ตรสัเรียกว่า อนุปัสสนา ได้แก่  ความรู้ท่ัว กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ
ความไม่หลงงมงาย    ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐ ิ  ผู้ใดประกอบ ประกอบ
พร้อมดำเนินไป    ดำเนนิไปพร้อม เป็นไป เป็นไปพร้อม เพียบพร้อมด้วยปัญญา
เครื่องพิจารณาเห็นน้ี ผู้น้ันตรัสเรียกว่า ผู้มีปกติพิจารณาเห็น,ในปฏิสัมภิทามรรค
อธิบายว่า คำว่า พิจารณาเห็น  อธิบายว่า ภิกษุพิจารณาเห็นกายน้ันอย่างไร ซึ่ง
หมายถงึสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นกายในกาย,  ในอภิธรรมปิฎก กายา
นุปัสสนานิทเทส อธิบายว่า ในคำว่า พิจารณาเห็น น้ัน การพิจารณาเห็น เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาท่ีรู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ นี้
เรียกว่าการพิจารณาเห็น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๗/๖๕-๖๖,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๒๐/๑๒๔,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๑๗๑/๒๖๙, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๓๕๗/๓๐๘,๓๕/๓๖๘/๓๑๗) 

   อรรถกถากล่าวถึงการพิจารณาเห็นว่ามี ๗ เรียกว่าอนุปัสสนา ดังน้ี อนุปัสสนา 
๗ ประการ  คือ(๑) อนิจจานุปัสสนา  (๒) ทุกขานุปัสสนา  (๓) อนัตตานุปัสสนา (๔) 
นิพพิทานุปัสสนา (๕)  วิราคานุปัสสนา (๖) นิโรธานุปัสสนาและ(๗) ปฏินิสสัคคา
นุปัสสนา,ในอรรถกถามูลปณัณาสก์ กลา่วถึงอนุปัสสนาว่าจัดเป็นวิปัสสนา (ม.มู.อ.
(บาลี)๑/๖๕/๑๖๙,ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๔๕๒/๒๕๕)  

การพิจารณาเห็นกายในกาย :การตรวจดูกายในกาย;การใช้สติพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่า กายนี้ก็
สักว่ากาย ไม่สัตว์  บุคคลตัวตนเราเขา จัดเป็นธรรมะข้อหน่ึงในสติปัฏฐาน ๔  ; มี
ข้อความว่า  เมื่อภิกษุรู้ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์  ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจ
เข้ายาว  สติย่อมต้ังมั่น กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏด้วยสตินั้น  ด้วยญาณน้ัน  เมื่อรู้
ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์  ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว  สติย่อมต้ัง
มั่น  กายเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสติน้ัน  ด้วยญาณนั้น  เมื่อรู้ความท่ีจิตเป็น
เอกัคคตารมณ์  ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้น  สติย่อมต้ังม่ัน  กายเหล่าน้ัน
ย่อมปรากฏด้วยสติน้ัน  ด้วยญาณน้ันเม่ือรูค้วามที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์  ไม่ฟุ้งซ่าน
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ด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้น  สติย่อมต้ังมั่น  กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏด้วยสติน้ัน
ด้วยญาณน้ัน  เม่ือคำนึงถึง  กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ  เมื่อรู้ กายเหล่านั้นย่อม
ปรากฏ  เมื่อเห็น กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ  เมื่อพิจารณา  กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏ  
เมื่ออธิษฐานจิต  กายเหล่านัน้ย่อมปรากฏ  เม่ือน้อมใจเชือ่ด้วยศรัทธา  กายเหล่าน้ัน
ย่อมปรากฏ  เมื่อประคองความเพียร  กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏ  เมื่อต้ังสติไว้ม่ัน  
กายเหลา่น้ันย่อมปรากฏ  เมื่อต้ังจิตไว้มั่น กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ  เม่ือรู้ชัดด้วย
ปัญญา  กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏ  เม่ือรู้ย่ิงธรรมท่ีควรรู้ย่ิง  กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏ  
เมื่อกำหนดรู้ธรรมท่ีควรกำหนดรู้  กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ  เมื่อละธรรมท่ีควรละ  
กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏ  เมื่อเจริญธรรมทีค่วรเจริญ  กายเหล่านั้นย่อมปรากฏ  เมื่อ
ทำให้แจ้งธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง  กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏ  กายเหล่าน้ันย่อมปรากฏ
อย่างนี้  กายคือความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมท้ังปวงหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏ  
ความปรากฏเป็นสติ  การพิจารณาเห็นเป็นญาณ  กายย่อมปรากฏ  ไม่ใช่สติ  สติ
ปรากฏด้วย  เป็นตัวระลึกด้วย  ภิกษุพิจารณาเห็นกายน้ันด้วยสติน้ัน  ด้วยญาณน้ัน
เพราะเหตุน้ัน  ท่านจึงกล่าวว่า“สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นกายในกาย  
(ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๑/๔๙๐,ขุ.ป.(ไทย)  ๓๑/๔๑/๕๐๖, พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑)  

การพิจารณาเห็นจิตในจิต :การตรวจดูจิตในจิต;การใช้สติพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็น
อารมณ์ว่าใจน้ีก็สักว่าใจ  ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา กำหนดรู้จิตตามสภาพที่
เป็นอยู่ในขณะน้ันๆ เช่น จิตมีราคะ โทสะ โมหะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ โทสะ โมหะ จิต
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะ จัดเป็นธรรมะข้อ
หนึ่งในสติปัฏฐาน ๔ ; มีข้อความว่า  วิญญาณด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวเป็นจิต  
จิต คือ มโน มานัส  หทัย  ปัณฑระ มโน มนายตนะ  มนินทรีย์  วิญญาณ  วิญญาณ
ขันธ์  มโนวิญญาณธาตุอันควรแก่จิตนั้นใด  น้ีช่ือว่าจิต  วิญญาณด้วยอำนาจลม
หายใจออกยาว  ฯลฯ  ด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจเข้า  ฯลฯ  
วิญญาณด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจออกเป็นจิต  จิต คือ มโน 
มานัส หทัย ปัณฑระ มโน  มนายตนะ  มนินทรีย์  วิญญาณ  วิญญาณขันธ์  มโน
วิญญาณธาตุอันควรแก่จิตน้ันใด  น้ีช่ือว่าจิต คือเม่ือภิกษุรู้ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตา
รมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว  สติย่อมต้ังมั่น  จิตนั้นย่อมปรากฏด้วย
สติน้ัน  ด้วยญาณน้ัน เม่ือรู้ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลม
หายใจออกยาว  สติย่อมต้ังมั่น  จิตนั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้น  ด้วยญาณน้ัน  ฯลฯ  
เมื่อทำให้แจ้งธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง  จิตน้ันย่อมปรากฏ  จิตน้ันย่อมปรากฏอย่างนี้  



 

๕๘๐ 
 

 

วิญญาณด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏ  ความ
ปรากฏเป็นสติ  การพิจารณาเห็นเป็นญาณ  จิตย่อมปรากฏ  ไมใ่ช่สติ  สติปรากฏ
ด้วย เป็นตัวระลึกด้วย  ภิกษุพิจารณาเห็นจิตน้ันด้วยสติน้ัน  ด้วยญาณนั้น  เพราะ
เหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า“สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นจิตในจิต” (ขุ.ป. 
(ไทย) ๓๑/๓๑/๔๙๐,ขุ.ป.(ไทย)  ๓๑/๔๑/๕๐๗,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย:การตรวจดูธรรมในธรรมท้ังหลาย;การต้ังสติกำหนดพิจารณา
ธรรม;สติพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่า  ธรรมนีก้็
สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา จัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งในสติปัฏฐาน ๔; มี
ข้อความว่า  พระโยคาวจรเม่ือเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันธ์  ย่อมเห็นลักษณะ  
๒๕  ฯลฯ  เมือ่เห็นความเกิดขึ้นและความเส่ือมไปแห่งเบญจขันธ์  ย่อมเห็นลักษณะ  
๕๐ น้ี  ภิกษุสำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในรูปหายใจเข้า” สำเหนียกว่า 
“เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในรูปหายใจออก”  สำเหนียกว่า  “เราพิจารณาเห็นว่า
ไม่เที่ยงในเวทนา  ฯลฯ  ในสญัญา  ฯลฯ  ในสังขาร  ฯลฯ  ในวิญญาณ  ฯลฯ ในจักข ุ 
ฯลฯ  สำเหนียกว่า  “เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในชราและมรณะ  หายใจเข้า”  
สำเหนียกว่า  “เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในชราและมรณะหายใจออก”  ธรรม
ท้ังหลายด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกย่อม
ปรากฏ  ความปรากฏเป็นสติ  การพิจารณาเห็นเป็นญาณ  ธรรมย่อมปรากฏ  ไม่ใช่
สติ  สติปรากฏด้วย  เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่าน้ันด้วยสติน้ัน  
ด้วยญาณน้ัน  เพราะเหตุนั้น  ท่านจึงกล่าวว่า  “สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย” (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๑/๔๙๑,ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๕๐๗, 
พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย:การตรวจดูเวทนาในเวทนาทั้งหลาย;การใช้สติตามดู
เวทนา คือความรู้สึกสุขทุกขแ์ละไม่สขุไม่ทกุข์ เป็นอารมณ์โดยรู้เท่าทันว่า เวทนานี้ก็
สักว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา จัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งในสติปัฏฐาน ๔ ; มี
ข้อความว่าเม่ือภิกษุรู้ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้า
ยาว  สติย่อมต้ังมั่น  สุขเหลา่นั้นย่อมปรากฏด้วยสติน้ัน  ด้วยญาณนั้น  เม่ือรู้ความที่
จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว  สติย่อมต้ังมั่น  สุข
เหล่าน้ันย่อมปรากฏด้วยสตินั้น  ด้วยญาณน้ัน  ฯลฯ  เมือ่ทำให้แจ้งธรรมท่ีควรทำให้
แจ้ง  สุขเหลา่นั้นย่อมปรากฏ  สุขเหล่าน้ันย่อมปรากฏอย่างนี้  เวทนาด้วยอำนาจ
ความเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจเขา้หายใจออกย่อมปรากฏ  ความปรากฏเป็นสติ  การ



 

๕๘๑ 
 

 

พิจารณาเห็นเป็นญาณ  เวทนาย่อมปรากฏ  ไม่ใช่สติ  สติปรากฏด้วย  เป็นตัวระลึก
ด้วย  ภิกษุพิจารณาเวทนานั้นด้วยสตินั้น  ด้วยญาณน้ัน  เพราะเหตุน้ัน  ท่านจึง
กล่าวว่า  “สติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย” (ขุ.ป.
(ไทย)  ๓๑/๓๑/๔๙๐,ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๕๐๗, พจนานกุรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

การพูด : การบอกกล่าว, การกล่าววาจา, การคุย, การสนทนา, ในปาฏิกสูตร ปาฏิกวรรค 
กล่าวถึงสุนักขัตตะ ลิจฉวีบตุร กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าว่า บัดน้ีข้าพระองค์ขอบอก
คืนพระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์จักไม่อยู่อุทิศพระผู้มีพระภาค ภายหลังพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า โมฆบุรษุ เธอเป็นใคร จะบอกคืนใคร  โมฆบุรษุ เธอจงดูเถิดว่า การพูดเช่นนี้
เป็นความผิดของเธอมากเพียงไร, ในมัชฌิมนิกายกล่าวถึงกิจที่ควรทำให้ย่ิงขึ้นไป ซึ่ง
เป็นสอนให้เหล่าภิกษุสำเหนียกการมีสติสัมปชัญญะโดยตรัสว่า เธอท้ังหลายควร
สำเหนียกอย่างน้ีว่าเราท้ังหลายจักเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวในการก้าว
ไป การถอยกลับ... การนอน การต่ืน  การพูด การน่ิง,ในมหาสุญญตสูตรกล่าวถึงการ
มีสติสัมปชัญญะในการพูดว่า เมื่อภิกษุน้ันอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี จิตย่อมน้อมไปเพ่ือ
การพูด เธอใส่ใจว่า เราจักไม่พูดเรื่องเห็นปานน้ี คือ เรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่อง
มหาอำมาตย์ ... เรื่องความเจริญและความเสื่อม ซ่ึงเป็นเรื่องเลวทราม เป็นของ
ชาวบ้าน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อ
หน่ายเพ่ือคลายกำหนัดเพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับเพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้  และเพ่ือนิพพาน 
ภิกษุนั้นช่ือว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูด,ในสุตสูตร อังคุตตรนิกายกล่าวว่า ผู้ใดผู้
หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนได้ฟังว่า  เราได้ฟังอย่างน้ี ย่อมไม่มีโทษเพราะการพูดน้ัน,ในสมณ
สัจจสูตรกล่าวว่า พราหมณ์(คือพระขีณาสพ) ในธรรมวินัยน้ีกล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ท้ัง
ปวงไม่ควรถูกฆ่า พราหมณ์เมื่อกล่าวอย่างน้ี ช่ือว่าพูดจริง ไม่ใช่พูดเท็จเพราะการพูด
,ในทุกกถาสูตร อธิบายถึงการพูดเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับคน ๕ จำพวก คือ การพูด เป็น
เรื่องไมดี่สำหรับบุคคล ๕ จำพวกไหนบ้างคือ (๑) การพูดเรื่องศรัทธา เป็นเรื่องไม่ดี
สำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา (๒) การพูดเรื่องศีล เป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ทุศีล  (๓) 
การพูดเรื่องพาหุสัจจะ เป็นเรือ่งไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีสุตะน้อย (๔) การพูดเรื่องจาคะ 
เป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ตระหน่ิ (๕) การพูดเร่ืองปัญญา เป็นเรื่องไม่ดีสำหรบั
บุคคลผู้มีปญัญาทราม (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓/๒,๑๑/๑๐/๑๐,๑๑/๑๔/๑๒,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๒๔/๔๕๗,มู.ม.๑๓/๔๑๙/๕๒๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/๘๐,๑๔/๑๘๙/๒๒๖,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๓/๒๖๐,๒๑/๑๘๕/๒๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๗/๑๕๙) 



 

๕๘๒ 
 

 

การพูดคำสัตย์ : การกล่าวคำจริง,การไม่พูดมุสา,สัจจวาจา ดังเช่นพระอังคุลิมาลเถระพบหญิงท้องแก้
ใกล้คลอด ก็พูดคำสัตย์ว่า น้องหญิง ต้ังแต่อาตมภาพเกิดมา  ไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิต
สัตว์เลย ด้วยสัจจวาจาน้ี ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกใน
ครรภ์ของเธอเถิด,หรือดังคำในมัณฑัพยชาดกท่ีดาบสกระทำสัจจวาจาว่าอาตมา
ต้องการบุญ มีจิตเล่ือมใสประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้เพียง ๗ วันเท่าน้ันต่อแต่น้ันแม้
จะไม่พอใจประพฤติพรหมจรรย์ ก็ยังประพฤติมาเกิน ๕๐  ปี ด้วยสัจจวาจาน้ี ขอจงมี
ความสวัสดี ขอพิษจงคลาย  ขอยัญญทัตต์กุมารจงรอดชีวิต, ในอปัณณกสูตร มัชฌิม
ปัณณาสก์ว่า บุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคา ให้เอง  ใช้ให้ผู้อ่ืนให้ ... ย่อมมบุีญท่ีเกิดจาก
การให้ทาน จากการฝึกอินทรย์ี จากการสำรวม จากการพูดคำสัตย์ มีบุญมาถึงเขา,ใน
ปาฏลิยสูตร คามณสังยุตก็กล่าวทำนองเดียวกัน,นิคันฐอุโบสถ อังคุตตรนิกาย นิครนถ์
เหล่าน้ันชักชวนสาวกในวันอุโบสถว่า   มาเถิด พ่อคุณ ท่านจงท้ิงผ้าทุกช้ิน แล้วกล่าว
อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใคร ๆ ในท่ีไหนๆและตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคล
และสิ่งของใด  ๆ ในท่ีไหนๆ...นิครนถ์เหล่าน้ันชักชวนในการพูดเท็จในเวลาที่ควร
ชักชวนในการพูดคำสัตย์ ด้วยประการฉะนี้ เรากล่าวถึงกรรมน้ีของผู้น้ันว่าเป็น
มุสาวาท,พระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น สีลขนัธวรรค ทีฆนิกาย มีการกลา่วถึงการพูด
คำสัตย์ ท่ีอธิบายลัทธิอกิริยวาทะ ลัทธิท่ีถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำ ของครูปูรณะ กัสส
ปะ,จัดอยู่ในธรรมข้อ ๔ ในธรรม ๕ ท่ีเรียกว่าเบญจธรรม,ในอังคุตตรนิกาย จัดเป็น
ธรรมข้อ ๑ ในวจีสุจริต ๔ (ที.สี.(ไทย)  ๙/๑๖๕/๕๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๙/๑๐๔,๑๓/
๓๕๑/๔๒๘, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๙,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐๑/๗๐/๒๘๐-๒๘๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๙/๒๑๒, ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๖๒/๓๓๒) 

การพูดคำหยาบ : ผรุสวาจา, ในจักกวัตติสูตร ปาฏิกวรรค กล่าวว่า เมื่อมนุษย์มีอายุขัย    ๕,๐๐๐  
ปี  ธรรม ๒ ประการคือผรุสวาจา(การพูดคำหยาบ)และสัมผัปปลาปะ(การพูดเพ้อ
เจ้อ)ก็แพร่หลาย  เมื่อธรรม  ๒ประการแพร่หลาย คนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง 
มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง,การพูดคำหยาบจัดอยู่ในอนริยโวหาร วิธีการพูดของผู้มิใช่
อริยะ ๔,ในมัชฌิมปัณณาสก์ ในกันทรกสูตร กล่าวถึงภิกษุในธรรมวินัยเป็นผู้ละ    
เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ คือ พูดแต่คำไม่มีโทษ ไพเราะน่ารัก จับใจ เป็นคำของ
ชาวเมือง คนส่วนมากรักใครพ่อใจ, ในมหาวัจฉโคตตสูตร กล่าวว่า ผรุสวาจา(การพูด
คำหยาบ)เป็นอกุศล,ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค กล่าวถึงตุทุปัจเจกพรหมได้กล่าว
ว่าผรุสวาจา (การพูดคำหยาบ)  เป็นเหมือนผึ่งเคร่ืองตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำช่ัว
ย่อมเกิดที่ปากของบุรุษ,ในอังคุตตรนิกาย ในทุจจริตวิปากสูตร กล่าวถึงผลการพูดคำ
หยาบไว้ว่า ผรุสวาจา (การพูดคำหยาบ) ท่ีบุคคลเสพเจรญิทำให้มากแลว้ย่อมอำนวย
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ผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน อำนวยผลให้ไปเกิดใน
เปรตวิสัยวิบากแห่งผรุสวาจาอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้ได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าพอใจ
แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์  ในทสกนิบาต กล่าวถึงการพูดคำหยาบจัดอยู่ในธรรมท่ีไม่ดี ๑๐, 
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๙๘/๗๑,๑๑/๓๐๔/๒๙๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๓, ๑๓/๑๘๙๔/
๒๒๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๐/๒๔๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๒, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๗๘/๓๓๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การพูดคำหยาบเป็นปกติของคนพาล ดังคำท่ีกล่าวถึงคน
พาลชอบพูดแต่เร่ืองช่ัว หมายถึงประกอบวจีทุจริต ๔ คือ (๑) มสุาวาท(พูดเท็จ)(๒) ปิ
สุณาวาจา (พูดส่อเสียด) (๓) ผรุสวาจา(พูดคำหยาบ) (๔) สัมผัปปลาปะ(พูดเพ้อเจ้อ) 
(ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๒๔๖/๑๕๒,องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๓/๗๙)  

การพูดคุย: การพูดจาสนทนากัน ดังคำในปฐมสมยวิมุตตสูตรว่า ความเป็นผูช้อบการพูดคุย, 
จัดเป็นข้อ ๑ ในธรรม ๕ อันเป็นไปเพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต ธรรม ๕ 
ประการคือ (๑) ความเป็นผู้ชอบการงาน (๒) ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย (๓) ความ
เป็นผู้ชอบการนอนหลับ (๔) ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ (๕)  ไมพิ่จารณาจิต
ตามท่ีหลุดพ้นแล้ว(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๙/๒๔๖) 

การพูดเท็จ : การโกหก;การพูดไม่จริง; จัดอยู่ในศีล  ๕ คอื (๑) การฆ่าสัตว์  (๒) การถือเอาสิ่งของ
ท่ีเจ้าของเขามิได้ให้  (๓) การประพฤติผิดในกาม  (๔) การพูดเท็จ  (๕) การด่ืมสุรา
และเมรัย  และจัดอยู่ในกุศลกรรมบถ  ๑๐  คือ  (๑)  เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  (๒)  
เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้  (๓)  เว้นขาดจากการประพฤติผิด
ในกาม  (๔)  เว้นขาดจากการพูดเท็จ (๕)  เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด  (๖)  เว้น
ขาดจากการพูดคำหยาบ  (๗)  เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ (๘)  ความไม่เพ่งเล็ง
อยากได้ของของเขา  (๙)  ความมีจิตไม่พยาบาท  (๑๐)  ความเห็นชอบ  ; มีข้อความ
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุว่า  เมือ่พระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่
คนที่ไม่มทีรัพย์  ความขัดสนก็แพร่หลาย  เมื่อความขัดสนแพร่หลาย  อทินนาทานก็
แพร่หลาย  เมื่ออทินนาทานแพร่หลาย  ศัสตราก็แพร่หลาย  เมื่อศัสตราแพร่หลาย  
ปาณาติบาตก็แพร่หลาย  เมื่อปาณาติบาตแพร่หลาย  มสุาวาท(การพูดเท็จ)ก็
แพร่หลาย  เม่ือมุสาวาทแพร่หลาย  คนเหล่าน้ันก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง  มีวรรณะ
เสื่อมถอยบ้าง  เมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้าง  มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง  บุตรของ
มนุษย์ท่ีมีอายุขัย  ๔๐,๐๐๐  ปี  ก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  ปี  (ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๑๒๙/๙๖,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐/๙๖,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๑๑/๑๒,ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๓๕/๓๙,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๐๕/๕๐๖,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔/๒๐,ม.อุ.(ไทย)  
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๑๔/๙๒/๑๐๘,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๑๐/๒๐๓,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๑๑/๒๐๓,สํ.ม. (ไทย) 
๑๙/๑๐๐๓/๕๐๓,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๓๑/๒๒,อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๔๘๐/๕๑๐,อภิ.ก. 
(ไทย) ๓๗/๕๔๖/๕๙๑, (ที.ปา.อ.(บาลี)  ๘๔/๓๔) พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การพูดเพ้อเจอ้ : การพูดมากในเรื่องท่ีเหลวไหลไร้สาระ;การพูดพล่ามจนเสียประโยชน์;การพูดไม่
รู้จักจบ;การพูดไม่ถูกเวลา;การพูดคำไม่จริง;การพูดไม่อิงประโยชน์;การพูดไม่อิงธรรม;
การพูดไม่อิงวินัย;การพูดคำท่ีไม่มีหลักฐาน  ไมม่ีท่ีอ้างอิง  ไม่มีท่ีกำหนด  ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์  ไม่เหมาะแก่เวลา; ดังข้อความว่า  สามีเทวดาอยู่ร่วมกับ
ภรรยาผี คือสามีในโลกนี้เปน็ผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  เว้นขาดจากการลักทรัพย์  
เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  เว้นขาดจากการพูดเท็จ  เว้นขาดจากการพูด
ส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ  เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ ไม่เพ่งเล็งอยากได้
ของเขา  มีจิตไม่พยาบาท  เป็นสัมมาทิฏฐิ  เป็นผู้มศีีล  มีกลัยาณธรรม  มใีจ
ปราศจากความตระหน่ีอันเป็นมลทิน  ไม่ด่าและไม่ติเตียนสมณพราหมณ์  อยู่ครอง
เรือน  ส่วนภรรยาของเขาประพฤติตรงกันข้าม; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกบั
ภิกษุว่า บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝัง
ไว้  ธรรม  ๔  ประการ  คือ  (๑) ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ  (๒) ชักชวนผู้อ่ืนให้พูดเพ้อ
เจ้อ  (๓)  เป็นผู้พอใจการพูดเพ้อเจ้อ  (๔) กล่าวสรรเสรญิการพูดเพ้อเจ้อ; มีข้อความ
ว่า ท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรพระเจ้ามธุระ อวันตีบุตรว่า  “กษัตริย์ในโลกนี้
พึงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  เว้นขาดจากการลักทรัพย์  เว้นขาดจากการประพฤติผิด
ในกาม  เว้นขาดจากการพูดเท็จ  เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด  เว้นขาดจากการพูด
คำหยาบ  เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ  ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน  มีจิตไม่
พยาบาท  เป็นสัมมาทิฏฐิ  หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  ใช่หรือไม ่ 
หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องน้ีว่าอย่างไร”  พระเจ้ามธุระ  อวันตีบุตร ตรัสว่า  
“มีความเห็นในเรื่องน้ีอย่างน้ี  และก็ได้ฟังเรื่องน้ีมาจากพระอรหันต์ท้ังหลายเช่นน้ัน”  
(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๑/๑๓,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๐๕/๕๐๖,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๓๘/๕๕๐,ม.
อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔/๒๐,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๒/๑๐๘,สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๔,
อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๕๔๖/๕๙๑,พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การพูดยุแหย่ : การกล่าวให้คนสามัคคีกันทะเลาะกัน,มักใช้ในทางที่ไม่สมควร ในเปสุญญสิกขาบท
มหาวิภังค์กล่าวถึงพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ไปยุแหย่พวกภิกษุผู้บาดหมางกัน    ทะเลาะกัน 
วิวาทกัน  คือฟังเรื่องข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพ่ือทำลายข้างน้ี...ความบาดหมางที่ยัง
ไม่เกิดก็เกิดขึ้น และความบาดหมางท่ีเกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงย่ิงขึ้น ในกันติสูตร อุปริ
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ปัณณาสก์ กลา่วว่า ภิกษุทั้งหลาย แต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกัน ร่วมใจกันไม่วิวาท
กันศึกษาอยู่ พึงเกิดการพูดยุแหย่กันมีความเห็นแตกแยกกัน ผูกใจเจ็บ  ไม่เชื่อถือกัน
ไม่ยินดีต่อกันได้,ในวัสสการสตูรอังคุตตรนิกายกล่าวถึงพระราชาแห่งแคว้นมคธ พระ
นามว่าอชาตศัตรู  เวเทหิบุตรไม่ควรทำสงครามกับพวกเจ้าวัชชีนอกจากจะใช้วิธี
ปรองดองทางการทูต หรือไม่ก็ทำใหแ้ตกสามัคคีกัน (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๖/๒๒๔, ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๔๐/๔๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๓๖) 

การพูดเรื่องศรัทธา :  การพูดเรื่องความเช่ือ ในทุกกถาสูตร อธิบายถึงการพูดเป็นเรื่องไม่ดี
สำหรับคน ๕ จำพวก เช่น การพูดเรื่องศรัทธา เป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ไมม่ี
ศรัทธา มีอธิบายว่า การพูดเรื่องศรัทธา    เป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ไม่มศีรัทธา 
เพราะบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา  เม่ือพูดเรื่องศรัทธา ก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาทขึ้งเคียด 
แสดงอาการโกรธขัดเคือง และไม่พอใจ ขอ้นั้นเพราะเหตุไร  เพราะบุคคลผู้ไมม่ี
ศรัทธา ไม่พิจารณาเห็นสัทธาสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)ในตนและไม่ได้ปีติ
ปราโมทย์ที่มีสทัธาสัมปทานั้นเป็นเหตุ ฉะน้ัน การพูดเรื่องศรัทธาจึงเป็นเรื่องไมดี่
สำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๗/๒๕๘) 

การพูดเลียบเคียง : การพูดหว่านล้อม  พูดเลียบเคียง  พูดเลียบเคียงอย่างดี  การพูดยกย่อง  พูดยก
ย่องอย่างดี  การพูดผูกพัน  พูดผูกพันอย่างดี  การพูดอวดอ้าง  พูดอวดอ้างอย่างดี  
การพูดคำเป็นท่ีรัก  ความเป็นผู้พูดมุ่งให้คนรัก  ความเป็นผู้พูดเหลวไหล ความเป็นผู้
พูดประจบ  ความเป็นผูพู้ดแคะไค้  (กัดกินเน้ือหลังของผู้อ่ืน)  ความเป็นผูพู้ด
อ่อนหวาน  พูดไพเราะ  พูดปลูกไมตรี  เป็นผู้ไม่พูดคำหยาบแก่คนอ่ืน  ของผู้มั่น
หมายลาภ  สกัการะ  และความสรรเสริญ  มีความปรารถนาช่ัว  ถูกความอยาก
ครอบงำ  เห็นแก่อามิส  หนกัในโลกธรรม, การใช้คำพูดหรือแสดงอาการกรายเข้าไป
ใกล้ๆ  เพ่ือหย่ังเชิงเขาดู เช่นไปพูดเพ่ือให้เจ้าภาพทอดกฐินท่ีวัด ในปริวารอธิบายเหตุ
ท่ีไม่เป็นอันกรานบางข้อ ท่ีช่ือว่า  ทำนิมิต  คือ ภิกษุทำนมิิตว่า เราจักกรานกฐินด้วย
ผ้าผืนนี้ ท่ีช่ือว่า พูดเลียบเคียง คือภิกษุพูดเลียบเคียงด้วยคิดว่า เราจักให้ผ้ากฐินเกิด
ด้วยการพูดเลียบเคียงนี้,ในกฐินเภทกล่าวถงึคำว่าพึงรู้การพูดเลียบเคียง คือทำการพูด
เลียบเคียงด้วยคิดว่าเราจักให้ผ้ากฐินเกิดด้วยการพูดเลียบเคียงนี้,ในทีฆนกิาย สีล
ขันธวรรคกล่าวถึงภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง  เช่นที่
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวง 
เลียบเคียง    หว่านล้อม พูดและเล็ม  ใช้ลาภต่อลาภ,  ในมหานิทเทส กล่าวอธิบาย
ความหลอกลวงเก่ียวกับการพูดเลียบเคียงว่า ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    มีความ
ปรารถนาเลวทราม ถูกความอยากครอบงำ ปรารถนาจะให้เขายกย่อง คิดว่า  คนจัก



 

๕๘๖ 
 

 

ยกย่องเราด้วยอุบายอย่างนี้ จึงกล่าววาจาอิงอริยธรรมคือพูดว่า ภิกษุผู้ทรงจีวร มีรูป
แบบอย่างน้ี  เป็นสมณะมีศักด์ิใหญ่  ผูใ้ช้บาตร...อีกนัยหน่ึง ภิกษุเป็นผู้วางหน้าเฉย
เมย  ... เป็นผู้ได้รับยกย่องด้วยการวางหน้าว่าสมณะน้ีได้วิหารสมาบัติ อันมีอยู่เห็น
ปานน้ี  ภิกษุนั้นย่อมกล่าวถ้อยคำเช่นน้ัน อันเกี่ยวเนื่องด้วยโลกุตตรธรรมและสญุญต
นิพพาน อันลึกซึ้ง เร้นลับ ละเอียดอ่อน,จัดเป็นข้อ ๑ ในกุหนา (ความหลอกลวง) ๓,
ในจูฬนิทเทสอธิบายถึงบุคคลบางคนได้แล้วประสบแล้วซึ่งปัจจัย    เลี้ยงชีพด้วยการ
โกหก ด้วยการพูดเลียบเคียง จัดว่าเป็นบุคคลผู้บริโภคปัจจัยอันมีโทษ,จัดเป็นส่วน
หนึ่งของการทำนิมิตของผู้มีความปรารถนาลามก ดังคำว่า การทำนิมิต ความฉลาดใน
การทำนิมิต การพูดเกี่ยวข้องด้วยปัจจัย การพูดเป็นเลศนัย การพูดเลียบเคียงชน
เหล่าอ่ืน ของภิกษุผู้มุ่งลาภสกัการะและช่ือเสียงผู้มีความปรารถนาลามก  ถูกความ
อยากครอบงำนี้เรียกว่าเนมิตติกตา (วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๐๓/๕๐๒,๘/๔๑๒/๕๘๒,ที.สี.
(ไทย)๙/๒๐๔/๖๙, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๗/๒๖๓,๒๙/๑๖๔/๔๖๔,๒๙/๑๙๒/๕๕๘,ขุ.จู.
(ไทย) ๓๐/๑๓๓/๔๓๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๖๓/๕๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  ท่ีช่ือว่า  พูดเลียบเคียง   เพราะเป็นผู้พูดมีความต้องการ
ลาภสักการะ (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๒๐/๘๖),ในวิสุทธิมรรค อธิบายว่า การพูดเฉียด(วัตถุที่
ประสงค์) ช่ือว่าการพูดเลียบเคียง และได้ยกตัวอย่างของการพูดเลียงเคียงว่า ภิกษุ
เข้าไปในห้องมองดูไป พบท่อนอ้อยที่ซอกประตู เห็นน้ำอ้อยงบในภาชนะ เห็นปลา
แห้งในตระกร้าเห็นข้าสารในหม้อ  เห็นเรียงในกระออมแล้วออกมาน่ังอยู่ หญิงแม่
เรือน(กลับ)   มาถึง แสร้งบอกว่าไม่ได้ข้าวสาร ภิกษุก็พูดขึ้นว่า  อุบาสิกาฉันเห็นลาง
ก่อนแล้ว  รู้ว่าวันนี้ภิกษาจักไม่สำเร็จ หญิงแม่เรือนถามว่า  ลางอะไร  เจ้าข้า ภิกษุว่า  
ฉันเห็นงูคล้ายท่อนอ้อยที่เก็บไว้ซอกประตู คิดจะตีมัน   มองดูไปก็เห็นพังพานซึ่ง
คล้ายกับปลาแห้งท่ีเก็บไว้ในตะกร้า อันงูน้ันมันถูกประหารด้วยก้อนหินและก้อนดิน
ซึ่งคล้ายก้อนน้ำอ้อยงบที่วางไว้ในภาชนะ ทำ  (แผ่)  ขึ้นเม่ือมันจะกัดก้อนดินนั้น ก็
เห็นเขี้ยวของมันคล้ายเมล็ดขา้สารในหม้อพอเคืองจัด  (ก็เห็น) น้ำลายเจือด้วยพิษที่
ออกจากปากของมันคล้ายกับเปรียงท่ีใส่ไว้ในกระออม หญิงแม่เรือนน้ันเห็นว่าไม่
อาจจะลวงคนหัวโล้นได้   จึงถวายอ้อยแล้วหุงข้าวถวายพร้อมกับเปรียงน้ำอ้อยงบ
และปลา การพูดเฉียดอย่างนี้พึงทราบว่า การพูดเลียบเคียง (วิสุทฺธิ.(บาลี) ๑/๑๗/
๒๙-๓๐) 

การพูดและเล็ม :การพูดเริ่มล่ามท่ีละน้อย, การพูดเริ่มทลีะน้อย ดังเช่น กระต่าย แมว    และสนุัข
จ้ิงจอกเที่ยวและเล็มหญ้าเหล่านั้นบนหลังเปือกตมแห้ง ดังคำในทีฆนิกาย สีล
ขันธวรรค กล่าวถึงสมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธา



 

๕๘๗ 
 

 

แล้วยังพูดหลอกลวง เลียบเคียง หว่านล้อม พูดและเล็ม  ใช้ลาภต่อลาภ,ในอุปริ
ปัณณาสก์ มหาจัตตารีสกสูตร กล่าวถึงการพูดและเล็มอยู่ในมิจฉาอาชีวะ ดังคำว่า 
การพูดหลอกลวง การเลียบเคียง การหว่านล้อม การพูดและเล็ม การใช้ลาภต่อลาภ 
น้ีเป็นมิจฉาอาชีวะ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๐/๘, ๙/๒๐๔/๖๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๐/๑๘๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีช่ือว่าพูดและเล็ม   เพราะมีคำพูดและเล็มเป็นปกติ
ทีเดียว (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๒๐/๘๖)  

การพูดส่อเสียด : การพูดยุยงให้ผู้อ่ืนแตกแยก; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  สามีผีอยู่
ร่วมกับภรรยาผี  คือ  สามีเป็นผู้ฆ่าสัตว์  ลกัทรัพย์  ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  พูด
ส่อเสียด  พูดคำหยาบ  พูดเพ้อเจ้อ  เพ่งเล็งอยากได้ของเขา  มีจิตพยาบาท  เป็น
มิจฉาทิฏฐิ  เป็นผู้ทุศีล  มีธรรมเลวทราม  มีใจถูกความตระหน่ีอันเป็นมลทินครอบงำ
ด่าและติเตียนสมณพราหมณ ์  อยู่ครองเรือน  แม้ภรรยาของเขาก็ประพฤติ
เช่นเดียวกับเขา  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๑/๑๒,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๖/๓๙,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/
๔๐๕/๕๐๖,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๑๔/๒๐, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๘/๑๗๗,สํ.นิ.(ไทย)  ๑๖/
๑๑๐/๒๐๓,สํ.นิ.(ไทย)  ๑๖/๑๑๑/๒๐๓,สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๓,องฺ.จตุกฺก. 
(ไทย)๒๑/๕๔/๔๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๔๖/๕๙๑, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
๒๕๔๒) 

การเพง่พินิจ :  การพิจารณา,การตรวจตรา หมายถึงการใช้ปัญญาไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรม 
ดังคำในกีฏาคีริสูตร มัชฌิมปัณณาสก์กลา่วถงึการเพ่งพินิจไว้ตอนหน่ึงว่า ธรรม
ท้ังหลายย่อมควรเพ่งพินิจ เม่ือมีการเพ่งพินิจธรรมอยู่ ฉันทะ ย่อมเกิด,ในจังกีสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปัญญาเคร่ืองไตร่ตรองเน้ือความเป็นธรรม มีอุปการะมากแก่
ความควรแก่การเพ่งพินิจแห่งธรรม ถ้าบุคคลไม่ไตร่ตรองเน้ือความ  ธรรมท้ังหลายก็
จะไม่พึงควรแก่การเพ่งพินิจ แต่เพราะเขาไตร่ตรองเน้ือความ ธรรมท้ังหลายจึงควร
แก่การเพ่งพินิจฉะน้ัน,ในธรรมบทกล่าวถึงบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์เหล่านั้น    เพ่ง
พินิจมีความเพียรต่อเน่ือง    มีความบากบ่ันมั่นคงเป็นนิตย์ย่อมบรรลุนิพพาน,ใน
ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงผู้มากไปด้วยความเพ่งพินิจ มีการเพ่งพิจารณาเป็นธรรมดา 
ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มากด้วยปัญญา(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๓/๒๑๒,๑๓/๔๓๔/
๕๔๔,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๓/๓๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๕๕๓) 

  อรรถกถาทีฆนกิายและธรรมบท อธิบายว่า การเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่ว
แน่ ในท่ีน้ีมุ่งถงึฌาน ๒ คือ (๑) อารัมมณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ ได้แก่ สมาบัติ ๘ 
คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ (๒) ลักขณูปนิชฌาน(การเพ่งลักษณะได้แก่ วิปัสสนา 
มรรค  และผล),คำว่า เพ่งพินิจ  หมายถึงการเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ม ี๒  



 

๕๘๘ 
 

 

อย่าง  คือ  อารัมมณูปนิชฌาน  และลักขณูปนิชฌาน (ขุ.ธ.อ.  ๒/๖๑-๖๕), อีกนัย
หนึ่งอธิบายว่า หมายถึงการเพ่งพินิจพิจารณาเห็นธรรม  โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยง  
เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา  (ที.ม.อ.  (บาล)ี ๒/๓๔๗/๓๑๕,องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี)๓/๒๐/
๑๖๕,  องฺ.สตฺตก.ฏีกา (บาลี)๓/๒๐/๑๙๒)   

การฟ้อน,การฟ้อนรำ : การเย้ืองกายด้วยลีลางดงาม,อาการท่ีแสดงท่าอ่อนช้อยงมงาม หมายถึงการ
แสดงท่าเคลื่อนไหวโดยมีลีลาและแบบท่าเข้ากับจังหวะเพลงร้องหรือเพลงดนตรี,  ใน
วินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์ กล่าวถึงพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ไปดูการฟ้อนรำบ้าง การขับร้อง
บ้างการประโคมดนตรีบ้าง,ภิกษุณีใดไปดูการฟ้อนรำ การขับร้อง หรือการประโคม
ดนตรี ต้องอาบัติปาจิตตีย์,มหาวรรค กล่าวถึงหญิงงามเมืองช่ืออัมพปาลี รูปงาม น่าดู  
น่าชม มีผิวพรรณผุดผ่องอย่างย่ิง เธอชำนาญการฟ้อนรำ ขับร้อง และประโคมดนตรี,
กันทรกส๖ูร มัชฌิมปัณณาสก์ กล่าวถึงเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคม
ดนตรี และดูการละเล่นท่ีเป็นข้าศึกแก่กศุล,ในรุณณสูตรกล่าวถึงการฟ้อนรำว่าเป็น
ความเป็นบ้าในอริยวินัย,เป็นศีลข้อ ๗ ในทสสิกขาบท,ในวิมานวัตถุ กล่าวถึงสิริมา
สมัยท่ีเป็นมนุษย์ ว่าเป็นมีความชำนาญอย่างย่ิงในการฟ้อนรำ ขับร้อง ชาวเมือง
ราชคฤห์ได้พากันเรียกขานดิฉันว่าสิริมา, ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทาน พระ
ตีณิกณิการปุปผิยเถระกล่วอดีตชาติของตนว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นวิทยาธรสัญจรไปใน
อากาศ ในวิมานน้ันข้าพเจ้าร่ืนรมย์ด้วยการฟ้อนการขับร้อง,ในจูฬกุณาลชาดก
กล่าวถึงหญิงผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้อง   ในอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญติั 
กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอัน
เป็นข้าศึกแก่กศุล (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๓๓/๕๒,๓/๘๓๔/๕๓,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๒๖/
๑๗๙,  ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๓,๑๓/๔๑๘/๕๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๑,๑๔/๑๐๒/
๑๒๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๘/๓๕๑,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๒/๓,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๒/๒๕, 
ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๑๒/๓๗๕, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖/๑๘๖,๓๓/๗๐/๓๔๕,อภิ.
ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๙/๒๑๐)  

การฟ้อนรำขบัร้อง : การร้องรำทำเพลง;การแสดงออกทางกายและเปล่งเสียงออกมา; จัดเป็น
นาฏศิลป์อย่างหนึ่ง  เช่น การแสดงพื้นเมือง  อันเป็นศิลปะของไทยฝ่ายเหนือ เป็น
การร่ายรำท่ีแสดงพร้อมกันเป็นชุดๆ  ไม่ดำเนินเป็นเรื่องราว  ท่าทางกรีดกรายร่ายรำ
บางท่า  แม้จะไม่มีความหมายนอกจากความสวยงาม  แต่บางท่ามคีวามหมายตาม
ท่าและบทร้อง  ในสมัยโบราณฟ้อนใช้แสดงประกอบเฉพาะในวันสำคัญในพระราช
พิธีและพระราชฐานเท่านั้น  เช่น  ในคุ้มหลวง  ผู้ฟ้อนโดยมากล้วนเป็นเจ้านายเช้ือ
พระวงศ์ฝ่ายในทั้งสิ้น  ศลิปะการฟ้อนอยู่ท่ีความพร้อมเพรียงและความอ่อนช้อยของ



 

๕๘๙ 
 

 

ท่ารำเป็นสำคัญ  เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ด้วยความประณีตงดงาม  เพ่ือให้ความ
บันเทิงให้ผู้ที่ได้ดูมีความรู้สึกคล้อยตาม การร่ายรำนี้ต้องอาศัยเครื่องดนตรีและการ
ขับร้อง ; มีข้อความว่า คนผู้ถือดาบอันคมกริบ พึงเจรจาแม้กับปีศาจผูดุ้ร้าย พึงเข้าไป
น่ังใกล้งูตัวท่ีมีพิษร้ายแรง แต่อย่าพึงเจรจากับหญิงตัวต่อตัว เพราะว่านารีท้ังหลาย
เป็นผู้ย่ำยีจิตของชาวโลก มีการฟ้อนรำขับร้อง เจรจาและการแย้มย้ิมเป็นอาวุธ  ย่อม
เบียดเบียนชายผู้มีสติไมม่ั่นคง เหมือนหมู่นางรากษสบนเกาะเบียดเบียนพวกพ่อค้า 
(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)  ๒๘/๓๕๒/๑๕๔) 

การฟัง : การต้ังใจสดับ, การคอยรับเสยีงด้วยหู, การได้ยิน; การเช่ือ แปลจากคำว่า สวนะ  ดัง
คำในมหาวิภังค์ท่ีภิกษุท้ังหลายเช่ือฟังพระบัญญัติ, การทําตามถ้อยคํา หรือดังคำใน
มหาวรรคที่ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ยอมเช่ือฟังพระผู้มีพระภาค เงี่ยโสตสดับต้ังจิตเพ่ือรู้ย่ิง, 
ในสันทกสูตร มัชฌมิปัณณาสก์ กล่าวว่า ศาสดาผู้เช่ือถือด้วยการฟังตามกันมา ผู้
เช่ือถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมา ย่อมมีการฟังถูกบ้าง ฟังผิดบ้าง,ในอังคุตตรนิกาย 
หัตถกสูตร กล่าวถึงหัตถกเทวบุตรกล่าวว่า ข้าพระองค์ยังไม่อ่ิม ยังไม่เบื่อการฟัง
สัทธรรมก็จุติเสียแล้ว,  เกสปุตติสูตร กล่าวถึงหลักแห่งการตัดสินใจก่อนปลงใจเช่ือไว้
ว่า อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา (วิ,มหา.(ไทย) ๒/๑๐๔/๒๘๘, วิ.ม.(ไทย) ๔/
๑๒/๒๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๐/๓๗๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๑๒๘/๓๗๗)  

   พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า การฟังเป็นข้อ ๑ ในอนุตตริยะ ท่ีเรียกว่าสวนานุต
ตริยะ  ดังคำว่า อนุตตริยะ  ๖  คือ  ทัสสนานุตตริยะ  สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ 
สิกขานุตตริยะ  ปาริจริยานุตตริยะ  อนุสสตานุตตริยะ (องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๑๗๕-
๑๘๖/๑๐๖) 

   พระฎีกาจารย์กล่าวอีกว่า การฟัง (สุตะ)  หมายถึงการฟังธรรมท่ีเป็นสัปปายะ  
(องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๕/๑๐) 

การฟังตามกันมา : การได้ยิน เช่ือ ทำตามถ้อยคำต่อๆ กันมา; จัดเป็นธรรมะข้อหน่ึงในธรรม  ๕  คือ 
(๑) ศรัทธา (ความเช่ือ)  (๒) รุจิ (ความชอบใจ) (๓) อนุสสวะ (การฟังตามกันมา)  (๔)  
อาการปริวิตก (ความตรึกตามอาการ) (๕) ทิฏฐินิชฌานขันติ (ความเข้ากันได้กับ
ทฤษฎีท่ีพินิจไว้); มีข้อความท่ีระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล  พร้อมด้วย
ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่  เสด็จถึงตำบลของพวกกาลามะช่ือว่าเกสปุตตนิคม  ได้ตรัสกับชาว
กาลามะว่า ท่านทั้งหลายอย่าปลงใจเช่ือด้วยการฟังตามกันมา  อย่าปลงใจเช่ือด้วย
การถือสืบ  ๆ  กันมา  อย่าปลงใจเช่ือด้วยการเล่าลือ  อย่าปลงใจเช่ือด้วยการอ้าง
ตำราหรือคัมภีร์  อย่าปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ  อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน 



 

๕๙๐ 
 

 

อย่าปลงใจเช่ือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล  อย่าปลงใจเช่ือเพราะเข้าได้กับ
ทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้ว  อย่าปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ อย่า
ปลงใจเช่ือเพราะนับถือว่า  ท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา (ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๒๓๐/๒๗๑,
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๕/๗,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๘/๑๓๘,องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๖๒, 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การฟังธรรม : การฟังพระสัทธรรม, ธัมมัสสวนะ หมายถึงการเง่ียโสตสดับธรรม ดังคำในกีฏาคิริสูตร 
มัชฌิมปัณณาสก์กล่าวว่า ถ้าศรัทธาไม่มี การเข้าไปหา การน่ังใกล้ การเง่ียโสตลงสดับ
การฟังธรรม การทรงจำธรรม    การพิจารณาเนื้อความ  ความเพ่งพินิจธรรม    
ฉันทะอุตสาหะ    การไตร่ตรอง และการอุทิศกายและใจก็ไม่มี  ในจังกสีูตรท่ีกล่าวว่า 
การฟังธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรม ถ้าบุคคลไม่ฟังธรรมน้ัน  กจ็ะพึงทรง
จำธรรมนี้ไม่ได้ แต่เพราะเขาฟังธรรมจึงทรงจำธรรมไว้ได้ ฉะนั้น การฟังธรรมจึงมี
อุปการะมากแก่การทรงจำธรรม,ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค กล่าวว่า การฟังธรรม
ย่อมปลดเปลื้องสัตว์ท้ังหลายจากทุกข์ได้ ดังคำที่นางยักษิณีผู้เป็นมารดาของปุนัพพสุ    
ปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่า ลูกอุตรา เจ้าจงนิ่งเถิด ลูกปุนัพพสุ เจ้าจงนิ่งเถิดจนกว่าแม่
จะฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า, เราต้องการฟังธรรมที่ทำให้ตรัสรู้เพ่ือจะพ้นจากชรา
และมรณะ ลูกปุนัพพสุ เจ้าจงนิ่งเถิด,   ในอังคุตตรนิกาย ธัมมัสสวนสูตร อธิบายว่า 
การฟังธรรมมีอานิสงส์ ๕ คอื (๑)  ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง (๒) เข้าใจชัดสิ่งท่ีได้ฟังแล้ว 
(๓) บรรเทาความสงสัยเสียได้ (๔) ทำความเห็นได้ตรง (๕) จิตของผู้ฟังธรรมย่อม
เลื่อมใส,ในธัมมาภิสมยกถา กถาวัตถุ กล่าวถึงการฟังธรรมทำให้บรรลุธรรมได้,ในอป
ทาน พระธัมมสัญญกเถระกล่าวถงึอดีตชาติของตนว่า ในกัปท่ี ๙๑นับจากกัปน้ีไป 
ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการฟังธรรม,  พระ
เอกธัมมัสสวนยิเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าได้บรรลุอรหัตตผลตั้งแต่อายุ
ได้ ๗ ขวบ พระพุทธเจ้าจึงให้ข้าพเจ้าอุปสมบทน้ีเป็นผลแห่งการฟังธรรม (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๘๓/๒๘๓, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๔/๕๔๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๑/๓๔๕, องฺ.ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๒๐๒/๓๔๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๗/๔๖๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐๒/๔๖, อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๘๙๗/๙๒๗) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การฟังธรรมท่ีเป็นสัปปายะ  มีความหมายเท่ากับปรโตโฆ
สะ  (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๔๕๒/๒๕๔) 

การฟังธรรมตามกาล:   กาเลน ธัมมัสสวนะ,การฟังธรรมในเวลาท่ีเหมาะสม จัดเป็นข้อ ๑ ในกาล ๔ 
ดังคำว่า กาล  ๔    ประการ คือ (๑) การฟังธรรมตามกาล(๒) การสนทนาธรรมตาม
กาล (๓) ความสงบใจตามกาล (๔) ความเห็นแจ้งตามกาล,ในทุติยกาลสูตร อธิบายว่า 



 

๕๙๑ 
 

 

กาล ๔    ประการน้ีท่ีบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ    ให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมให้
ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับ,ในผัคคุณสูตร กล่าวถึงอานิสงส์การฟังธรรมตามกาลไว้
ว่า แรกทีเดียวจิตของผัคคุณภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมภาคิยสังโยชน์(สังโยชน์เบ้ือง
ต่ำ)    ๕    ประการ  แต่เพราะได้ฟังธรรมเทศนาน้ัน  จิตของผัคคุณภิกษุจึงหลุดพ้น
จากโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ การฟังธรรมตามกาล การพิจารณาเน้ือความตามกาล มี
อานิสงส์ ๖ ประการน้ี, ในขุททกปาฐะ กลา่วว่า เป็นมงคลข้อท่ี ๒๖ ในมงคล ๒๘ ดัง
คำว่า การฟังธรรมตามกาล น้ีเป็นมงคลอันสูงสุด (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๗/
๒๑๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๖/๕๔๑,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๒๖/๘) 

   อรรถกถากล่าวว่า การฟังธรรม เพ่ือบรรเทาความวิตกในกาลท่ีจิต
ประกอบด้วยอุทธัจจะหรือจิตถูกวิตกทั้งหลายมีกามวิตกเป็นต้นอย่างใดอย่างหน่ึง
ครอบงำ  ช่ือว่าการฟังธรรมตามกาลอาจารย์อีกพวกหน่ึงกล่าวว่า การฟังธรรมทุกๆ  
๕ วัน  ช่ือว่าการฟังธรรมตามกาล, คำว่า กาล  ในท่ีนี้หมายถึงเวลาท่ีเหมาะสม  
(ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๙/๑๒๘, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๔๖/๓๘๓)  

 การฟังเสียง : การสดับเสียง,การฟังเสียงทางหู,หมายถึงการเงี่ยโสตฟังเสียงที่ก่อให้เกิดกิเลส, ในสุ
นักขัตตสูตร อุปริปัณณาสก์  กล่าวถึงภิกษุประกอบเนืองๆ  ซ่ึงอารมณอั์นไม่เป็นสัป
ปายะแห่งใจ อันน้อมไปในนิพพานโดยชอบ พึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะ
ทางตาเนือง ๆ พึงประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆ, เมื่อปฏิบัติ
เช่นนี้ ราคะพึงครอบงำจิตได้ เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือทุกข์
ปางตาย(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๓/๖๗-๖๘) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ไม่เป็นสัปปายะ  ในท่ีน้ีหมายถึงอารมณ์ท่ีไม่ก่อให้เกิด
ความเจริญ (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๖๔/๓๗) 

การเฟน้ธรรม : การคัดเอาแต่ธรรมท่ีดี;การคัดเอาแต่ธรรมท่ีต้องการ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย (๑) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อม
เลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญสติสัมโพชฌงค์  (ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความ
ระลึกได้)  (๒) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสือ่มเลย ตราบ
เท่าท่ีภิกษุยังเจริญธัมมวิจยสมัโพชฌงค์  (ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้น
ธรรม) (๓) ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่
ภิกษุยังเจริญวิริยสัมโพชฌงค์  (ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร) (๔) 
ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อมเลย  ตราบเท่าท่ีภิกษุยัง
เจริญปีติสัมโพชฌงค์  (ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ)  (๕) ภิกษุพึง
หวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีภิกษุยังเจริญปัสสทัธิ



 

๕๙๒ 
 

 

สัมโพชฌงค์  (ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ)  (๖) ภิกษุพึง
หวังได้  แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีภิกษุยังเจริญ
สมาธิสัมโพชฌงค์  (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตม่ัน)  (๗) ภิกษุพึง
หวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีภิกษุยังเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์  (ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลาง) ภกิษุ
ท้ังหลาย  ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่
ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมท้ัง  ๗  นี้อยู่  และใสใ่จอปริหานิยธรรมท้ัง ๗  น้ีอยู่  (ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๕, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

การมนสิการโดยแยบคาย :การเข้าใจต้ังแต่ต้น;การเข้าใจโดยตลอด; จัดเป็นธรรมะข้อหน่ึงในองค์แห่ง
การบรรลุโสดาบัน  ๔  คอื  (๑) สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ)  (๒)  
สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) (๓)  โยนิโสมนสกิาร (การมนสิการโดยแยบ
คาย) (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ   (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม); เป็นธรรมะข้อ
หนึ่งในปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี  ๒  คือ  (๑)  ปรโตโฆสะ (การได้สดับจากบุคคลอ่ืน) 
(๒) โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย);  มีข้อความว่า  บุคคลผู้เป็นเนยยะ  
ได้แก่บุคคลใดบรรลุธรรมโดยลำดับอย่างน้ี  คือ โดยการแสดง  การถาม  การ
มนสิการโดยแยบคาย  การเสพ  การคบ การเข้าไปน่ังใกล้กัลยาณมิตร  (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๓๑๑/๒๘๖,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑,อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๕๐/๑๘๗, 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  คุณเครื่องความเป็นสมณะ  หมายถึงปาริสุทธิศีล  ๔  
ประการ  สมถะ  วิปัสสนา  หรืออริยมรรค  เมื่อว่า โดยย่อมี  ๒  ประการ  คือ  (๑)  
คุณเคร่ืองภายนอก  ได้แก่  ธรรมเครื่องอาศัยของสัตบุรุษและการฟังสทัธรรม  (๒)  
คุณเคร่ืองภายใน  ได้แก ่  โยนิโสมนสิการ(การมนสิการโดยแยบคาย)  และธัมมา
นุธัมมปฏิบัติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)  คุณเคร่ืองความเป็นสมณะนั้น  มี
ธรรมท่ีเป็นองค์ประกอบเหล่าน้ี  คือความมักน้อย  ความสันโดษ  ความสงัด  ความ
ไม่คลุกคลีด้วยหมู่  ความปรารภความเพียร  เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ.  (บาลี) ๑๐๑/๓๖๘) 

การมีมิตรช่ัว : การมีเพ่ือนท่ีไม่ดี; คนมีมิตรช่ัว  เช่น อชาตศัตรูกุมารมีพระเทวทัตเป็นมิตรเป็นต้น; มี
ข้อความว่า เหตุ ๖ น้ี  คือ (๑) การนอนต่ืนสาย (๒) การเป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืน (๓) 
การผูกเวร  (๔) ความเป็นผู้กอ่แต่เรื่องเสียหาย  (๕) การมีมิตรช่ัว  (๖) ความตระหนี่
จัด  ย่อมทำลายบุรุษให้พินาศ  คนมีมิตรช่ัว  มีเพ่ือนช่ัว  มีมารยาทและความ
ประพฤติช่ัวย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสอง  คือจากโลกนี้และจากโลกหน้า (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๒๕๓/๒๐๖) 



 

๕๙๓ 
 

 

การไม่คบคนพาล : การไม่คบ คือ ไม่คบหา, ไม่คบค้า, ไม่คบหาสมาคม, ไม่คบค้าสมาคม, ไม่ไปมาหา
สู่กัน, ไม่รักใคร่ต่อกัน, ไม่วิสาสะ, ไม่สนทนา, ไม่พูดคุย  ;  คนพาล คือ คนช่ัวร้าย, 
คนเกเร, คนที่หาเร่ืองทำให้วุ่นวาย, หาเร่ืองทำให้เดือดร้อน เช่น พาลหาเรื่อง พาลหา
เหตุ  ;  คนพาลมีลักษณะ ๓ ประการ คือ (๑) กายทุจริต ความประพฤติช่ัวด้วยกาย  
คือ ทำสิ่งที่ประกอบด้วยกายทุจริต เช่น การฆ่าสัตว์ ลักขโมย ฉ้อโกง ฉุดคร่าอนาจาร 
ประพฤติผิดในกาม  (๒) วจีทจุริต  ความประพฤติช่ัวด้วยวาจา  คือ คำพูดที่ประกอบ
ไปด้วยวจีทุจริต เช่น พูดเทจ็ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ (๓) มโน
ทุจริต  ความประพฤติช่ัวด้วยใจ คือ มีจิตคิดอยากได้ในทางทุจริต มีความพยาบาท 
และเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผดิเป็นชอบ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒/๑๔๐)  ;  การไม่คบคน
พาล เป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ และเป็นขอ้แรกในมงคลอันสูงสุด ๓๘ 
ประการ ได้แก่ (๑) การไมค่บคนพาล (๒) การคบแต่บัณฑิต (๓) การบูชาคนที่ควร
บูชา (๔) การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม (๕) การได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน (๖) การต้ังตนไว้
ชอบ (๗) ความเป็นพหูสูต (๘) ความเป็นผูมี้ศิลปะ (๙) วินัยท่ีศึกษามาดี (๑๐) วาจา
สุภาษิต (๑๑) การบำรุงมารดาบิดา (๑๒) การสงเคราะห์บุตร (๑๓) การสงเคราะห์
ภรรยา (๑๔) การงานท่ีไม่อากูล (๑๕) การให้ทาน (๑๖) การประพฤติธรรม (๑๗) 
การสงเคราะห์ญาติ (๑๘) การงานท่ีไม่มีโทษ (๑๙) การงดเว้นจากบาป (๒๐) การเว้น
จากการด่ืมน้ำเมา (๒๑) ความไม่ประมาทในธรรม (๒๒) ความเคารพ (๒๓) ความ
ถ่อมตน (๒๔) ความสันโดษ (๒๕) ความกตัญญู (๒๖) การฟังธรรมตามกาล (๒๗) 
ความอดทน (๒๘) ความเป็นคนว่าง่าย (๒๙) การพบเห็นสมณะ (๓๐) การสนทนา
ธรรมตามกาล (๓๑) การเผาผลาญบาป (๓๒) การประพฤติพรหมจรรย์ (๓๓) การ
เห็นอริยสัจ (๓๔) การทำนพิพานให้แจ้ง (๓๕) จิตของผูท่ี้ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่
หว่ันไหว (๓๖) จิตไม่เศร้าโศก (๓๗) จิตปราศจากธุลี (๓๘) จิตเกษม (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๒๖๒/๕๖๒) 

การไม่ได้ส่ิงท่ีต้องการเปน็ทุกข์ : การท่ีไม่ได้สิ่งท่ีต้องการตามที่ปรารถนาไว้ จะมีความทุกข์ ในทีฆ
นิกาย มหาวรรค กล่าวถึงการไม่ได้สิ่งท่ีต้องการเป็นทุกข์ โดยอธิบายว่า เหล่าสัตว์ผู้มี
ความเกิดเป็นธรรมดา เกิดความปรารถนาว่า ไฉนหนอ ขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็น
ธรรมดา หรือขอความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลย ข้อน้ีไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนา 
น้ีเรียกว่าการไม่ได้สิ่งท่ีต้องการเป็นทุกข์,แม ้ เหล่าสัตว์ผูม้ีความแก่ มคีวามเจ็บ มี
ความตาย และมีความโศก  ความคร่ำครวญ ความทุกขก์าย ความทุกข์ใจและความ
คับแค้นใจเป็นธรรมดาเป็นธรรมดา ถึงจะปรารถนาไม่ให้เป็นอย่างน้ันก็ไม่พึงสำเร็จได้



 

๕๙๔ 
 

 

ตามความปรารถนา(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๙๘/๓๒๗, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๑/๑๒๐, ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๗๓/๔๒๐, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๑/๑๖๖) 

การไม่ตำหนิ : การไม่ติเตียน,การไม่ยกโทษขึ้นพูด,การไม่กล่าวให้อาย,การไม่กล่าวร้าย หมายถึงการ
ไม่พูดให้ผู้อ่ืนเสียหาย ดังเช่นพระเจ้าอชาตศัตรูกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า หม่อมฉันจึง
ไม่ช่ืนชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูสัญชัย    เวลัฏฐบุตร ถึงไม่ช่ืนชมไม่ตำหนิ แต่ก็ไม่
พอใจ ดังคำในอรณวิภังคสูตรว่า  การไม่ตำหนิและการแสดงธรรม เป็นอย่างไร โดย
อธิบายว่า คนท่ีไม่กล่าวว่า  ชนเหล่าใดประกอบเนืองๆ ซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มี
ความสุขอันเกิดจากกามอันทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระ
อริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ชนเหล่าน้ันท้ังหมดจึงมีทุกข์ มีความเบียดเบียน มี
ความคับแค้น  มคีวามเร่าร้อน เป็นผู้ปฏิบัติผิด เขาเมื่อกล่าวดังน้ีว่าธรรมคือการ
ประกอบเนืองๆน้ีแล มีทุกข์ มีความเบียดเบียน  มีความคับแค้น  มีความเร่าร้อน เป็น
ข้อปฏิบัติผิด ช่ือว่าแสดงธรรมเท่านั้น (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๘๑/๖๐, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๓๒๗/๓๙๔) 

การไม่ยกย่อง : การไม่เชิดชู ในอรณวิภังคสูตร อุปริปัณณาสก์ มีคำถามต้ังขึ้นว่า การไม่ยกย่องการไม่
ตำหนิ และการแสดงธรรมเป็นอย่างไร แล้วอธิบายข้อความท่ีต้ังไว้ดังข้อความตอน
หนึ่งว่าบุคคลไม่กล่าวว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซ่ึงอัตตกิลมถานุโยคอันเป็นทุกข์
ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ชนเหลา่น้ันจึงมีทุกข์ มีความ
เบียดเบียน มีความคับแค้นมีความเร่าร้อน เป็นผู้ปฏิบัติผิด เขาเมื่อกล่าวดังน้ีว่า ธรรม
คือการประกอบเนืองๆนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียน มีความคับแค้น มีความเร่าร้อน 
เป็นข้อปฏิบัติผิด ช่ือว่าแสดงธรรมเท่านั้น,ธรรมคือการไม่ยกย่องการไม่ตำหนิ การ
แสดงธรรมเท่าน้ันนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มคีวามเร่าร้อน
เป็นข้อปฏิบัติถูกฉะนั้นธรรมนี้จึงช่ือว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลส,ในอุทยชาดก กล่าวถึงผู้ใด
ไม่ยกย่องนับถือมารดาบิดาสมณะและพราหมณ์ในเรือนของตนผู้เช่นน้ันหลังจากตาย
ไปทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกน้ีแล้วย่อมตกนรก,ในมิตตามิตตชาดก กล่าวถึงลักษณะ
มิตรและผูม้ิใช่มิตร ดังคำว่า คนผู้มิใช่มิตร มีลักษณะเช่นเห็นเพ่ือนแล้วไม่ย้ิมแย้มไม่
ช่วยปกปิดความลับของเพ่ือนไม่ยกย่องการกระทำของเพ่ือน(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๒๗/
๓๙๔,๑๔/๓๓๖/๓๙๙,ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย)๒๗/๓๕/๓๐๖,ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย) 
๒๗/๑๒๔/๓๙๔) 

การไม่แสดงธรรม :  การไม่กล่าวธรรม ในท่ีน้ีหมายถึงการไม่กล่าวความจริงท่ีเรียกว่าอริยสัจ  
เทศนาสั่งสอนผู้อ่ืน ดังคำในอรณวิภังคสูตรที่กล่าวถึงการไม่แสดงธรรม ที่มีทุกข ์ มี
ความเบียดเบียน มีความคบัแค้น มีความเร่าร้อน เป็นข้อปฏิบัติผิด จัดเป็นธรรมมี



 

๕๙๕ 
 

 

กิเลส,ในพระวินัยปิฎก ปริวาร เสขิยกัณฑ ์กล่าวถึงหากจะแสดงธรรม คนฟังไม่พร้อม
อยู่ในอาการต่างๆ พระพุทธองค์ก็จะการไม่แสดงธรรมเช่นกัน กล่าวคือ พระตถาคต
จะไม่ทรงแสดงพระสัทธรรม(น เทเสนฺติ ตถาคตา) แก่คนเหล่าน้ี ดังข้อความใน
สิกขาบทที ่๕๗-๗๒ (ม ี๑๗ สิกขาบท) ว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้กั้นร่ม แกค่น
ผู้ถือไม้พลอง แก่คนผู้ถือศสัตรา  คนผู้ถอือาวุธ แก่คนผู้สวมเขียงเท้า แก่คนผู้สวม
รองเท้า แก่คนผู้อยู่ในยานพาหนะ แก่คนผู้อยู่บนท่ีนอน แกค่นผู้นั่งรดัเข่า แก่คนผู้
โพกศีรษะ แกค่นผู้คลมุศีรษะ แก่คนผู้น่ังบนอาสนะ แก่คนผู้นั่งบนอาสนะสูง แก่คนผู้
น่ังอยู่ แก่คนผู้เดินไปข้างหน้า และว่าด้วยการไม่แสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปในทาง
ขณะท่ีอยู่นอกทาง (วิ.ป.(ไทย) ๘/๑๕๖/๑๒๐-๑๒๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๖/๓๙๓) 

   อรรถกถากล่าวว่า พระสุภูติเถระ อาศัยจตุกะน้ีดำรงอยู่ในตำแหน่งเอตทัคคะ  
จริงอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอยู่ การยกย่องและการตำหนิ ย่อม
ปรากฏแก่บุคคลท้ังหลาย เมื่อพระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นแสดง
ธรรม การยกย่องและการตำหนิ ก็ปรากฏอย่างน้ัน (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๓๒๓/๑๙๖-
๑๙๗)  

การยกตน : การยกยอตัวเอง, การยกย่องตน,การยกย่องตัวเองและข่มผู้อ่ืน, การพูดทับถมผู้อ่ืน 
แสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า ในมูลปัณณาสก์ ภยเภรวสูตร กล่าวถึงสมณะหรือ
พราหมณ์บางพวกเป็นผู้ยกตนข่มผู้อ่ืน เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่ง
และป่าทึบ ย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศล เพราะเหตุแห่งโทษ
ของตนคือการยกตนข่มผู้อ่ืน,ในอปัณณกสูตร มัชฌิมปณัณาสก์กล่าวถึงการยกตน 
เกิดขึ้น เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย,ในสุตตนิบาต อามคันธสูตรกล่าวถึงการยกตน 
เป็นธรรมอย่างหนึ่งท่ีเรียกว่ากลิ่นดิบ ที่ไม่ใช่อาหาร (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๒/๓๑,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๙๕/๙๘,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๔๘/๕๘) 

การยกย่อง : การเชิดชู,การสรรเสริญ, ดังคำในมหาวรรคในพระธรรมวินัยน้ีภิกษุเช่นไรจึงจัดว่าเป็น
ผู้มีอุปการะมากและควรแก่การยกย่อง พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เบ้ืองต้น ภิกษุมี
ศีลไม่ด่างพร้อย มีมารยาทสงบเสง่ียม ศัตรูตำหนิไม่ได้โดยธรรม เป็นต้น ซึ่งลักษณะ
ในมหาวรรค มีกล่าวไว้ยาว ผู้สนในพึงค้นคว้าดูเถิด,ในทีฆนิกาย สีลขันธวรรคกล่าวถึง
พระสมณโคดมทรงเป็นหัวหน้า ทรงเป็นคณาจารย์ ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้ยอด
เย่ียมกว่าเจ้าลัทธิอ่ืนๆ,ในมัชฌิมปัณณาสกก์ล่าวถึงสันทกปริพาชกสรรเสริญ
พระพุทธเจ้าดังคำว่า ในพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้มีการยกย่องธรรมของตน    และไม่มี
การติเตียนธรรมของผู้อ่ืน  มีแต่การแสดงธรรมตามเหตุผลเท่าน้ัน    แต่ก็ปรากฏว่ามี
ผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้มาก และได้ส่งบริวารของตนไปอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
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ในพระสมณโคดมอันจะทำให้มีผล,ในอุปริปัณณาสก์กล่าวถึงภิกษุพึงรู้จักการยกย่อง
และการตำหนิ ครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่อง  ไม่พึงตำหนิ พึงแสดงธรรมเท่าน้ัน (วิ.ม.(ไทย) 
๔/๔๗๘/๓๗๒,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๕, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๖/๒๗๗, ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๒๖/๓๙๓) 

การย่าง,การย่างเท้า : การยกเทา้ก้าวไป, การเดิน, การย่างเท้า ดังคำในจูฬวรรคที่ เมื่ออนาถบิณฑิก
เศรษฐีเดินไปเพ่ือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเช้าค่ำ สีวกยักษ์หายตัวอยู่ประกาศให้ได้ยิน
เสียงว่า ช้าง  ๑  แสนเชือก ม้า๑  แสนตัว รถม้าอัสดร ๑ แสนคัน สาวน้อยประดับ
ต่างหูเพชร ๑  แสนคน  ก็ยังไม่ถึงเสี้ยวที่  ๑๖ แห่งการย่างเท้าไปก้าวหนึ่งเชิญก้าวไป
เถิดคหบดี;ในสังยุตตนิกายสถาวรรค กล่าวถึงฤษีช่ือว่าโรหิตัสสะเป็นบุตรของ
ผู้ใหญ่บ้านเปรียบได้กับนายขมังธนู มีฤทธ์ิ เหาะได้ เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความเร็ว
และการย่างเท้าอย่างนี้, ในอังคุตตรนิกายกล่าวไว้อีกว่า การย่างเท้าแต่ละก้าวของข้า
พระองค์เปรียบได้กับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออกถึงทะเลด้านตะวันตกฉะนั้น;  
การทำร่างกายให้ร้อน การอยู่ใกล้กองไฟ ในมูลปัณณาสก์ และมัชฌิมปัณณาสก์ 
กล่าวถึงการประพฤติวัตรของปริพาชกว่ามการถือการย่างและการอบกายหลาย
รูปแบบ การย่าง (ตัว)น้ี จัดเป็นวัตรของบุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบ
ในการทำตนให้เดือดร้อน,ในเมณฑกปัญหชาดก กล่าวถึงแต่ไหนแต่ไรมา ความเป็น
เพ่ือนกันแม้เพียงการย่างก้าวเดินไป  (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๐๕/๑๑๓, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๗/
๑๑๘,ม.ม.(ไทย)๑๒/๔๗๐/๕๑๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗/๘,๑๓/๑๐๖/๑๑๓,๑๓/๔๑๕/
๕๒๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๕/๗๔,ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๙๔/๓๘๘)  

   ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า การเคลื่อนเข้าสู่ เช่น การย่าง
เข้าหน้าหนาว อายุย่าง ๒๐ ปี 

การยึดถือ : สมาทาน, การยึด, การเกาะติด ดังในมูลปัณณาสก์ มหาสีหนาทสูตร กล่าวถึงตถาคต
รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นท้ังอดีต อนาคต และปัจจุบันโดยฐานะ โดยเหตุ
ตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นกำลังของพระตถาคตข้อ ๒ ในตถาคตพละ ๑๐, การจับถือ 
ดังในมูลปัณณาสก์  อลคัททูปมสูตรและมหาตัณหาสังขยสูตร  ท่ีกล่าวถึงเราจักแสดง
ธรรมซึ่งอุปมาด้วยแพ แก่เธอทั้งหลาย เพ่ือการสลัดออก ไมใ่ช่เพ่ือการยึดถือแก่เธอ
ท้ังหลาย, ในนิทานวรรค อัสสุตวาสูตร คำว่า เพราะเหตุท่ีการประชุมก็ดี ความสิ้นไป
ก็ดี การยึดถือก็ดี การทอดทิ้งกายซึ่งเป็นท่ีประชุมแห่งมหาภูตทั้ง  ๔ นี้ก็ดี ย่อม
ปรากฏ,...ในทุติยอัสสุตวาสูตรกล่าวถึงการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตา ไม่ประเสริฐ
เลย,,ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรคกัมมสมาทานสูตรกล่าวถึงพระอนุรุทธเถระรู้ชัด
วิบากแห่งการยึดถือกรรมท้ังที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตาม
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ความเป็นจริง ก็เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ท่ีได้เจริญ ทำให้มากแลว้,ในอังคุตตร
นิกาย จตุกกนิบาต อุชชยสูตร กล่าวถึงการยึดถือว่าสิ่งน้ันสิ่งน้ีจริงอันเป็นพ้ืนฐาน
แห่งทิฏฐิ,ในอุทานกล่าวถึงผู้ไม่มีการยึดถือว่าเป็นของเราได้ช่ือว่าช่ือว่าพราหมณ์    
สมณะ ภิกษุ,ในอิติวุตตกะ ทุติยเอสนาสูตรกล่าวถึงการแสวงหากาม การแสวงหาภพ
และการแสวงหาพรหมจรรย์คือการยึดถือว่าอย่างนี้จริงอันเป็นทิฏฐิฏฐาน(คือช่ือ
ของทิฏฐินั่นเอง ทิฏฐิท้ังหลายท่ีช่ือว่าทิฏฐิฏฐาน  เพราะเป็นเหตุแห่งความพินาศ
ท้ังหลายทั้งปวง),ในสุตตนิบาต กล่าวถงึผู้ท่ีตัดขาดการเช่ือสิ่งท่ีเห็นเป็นต้นว่าเป็น
มงคล การยึดถืออุกกาบาตตก ความฝันและการทำนายลักษณะละสิ่งที่ทำให้เกิดผล
เสียต่อมงคลได้เด็ดขาด ได้ช่ือว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบ ; การเอามารักษา,การ
แสวงหา ดังคำท่ีฤษีตอบแกพ่ราหมณ์ในภกิขาปรัมปรชาดก ตอนหน่ึงว่า อาตมายัง
แสวงหาผัก เหง้าบัว น้ำผึ้งเน้ือ พุทรา  และมะขามป้อมเหล่าน้ันมาบริโภคอยู่ อาตมา
ยังมีการยึดถือน้ันอยู่,ในวิภังค์ อธิบายการยึดถือว่าหมายถึงกุมมัคคเสวนา(การยึดถือ
ทางผิด) มีอธิบายว่า มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉา
อาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ น้ีเรียกว่ากุมมัคคะ การเสพ  การเสพ
เป็นนิตย์ การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดี ความภักดี ความจงรักภักดี ความเป็น
ผู้โน้มน้าวไปตามทางผิด นี้เรียกว่ากุมมัคคเสวนา  (มู.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๘, ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๒๔๐/๒๕๕, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๑/๔๓๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๑/๑๑๕,สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๖๒/๑๑๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๑๔/๔๔๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๘/๖๔,ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๒๖/๒๒๑,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕๕/๔๐๙,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๖๓/๕๘๕,ข.ุ
ชา.ปกิณณก.(ไทย)๒๗/๒๖๑/๔๖๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๓๕/๕๔๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๙๓๖/๕๘๖) 

   ในอรรถกถาได้อธิบายการยึดถือไว้ในคำว่าการถือมงคล ว่า  หมายถึงการ
ยึดถือรูปหรือเสียงเป็นต้นว่าเป็นมงคล(ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๔๐๗/๒๑๖-๒๑๗, ม.มู.ฏีกา 
(บาลี) ๒/๔๐๗/๒๗๗) 

   อธิบายการยึดถือไว้อีกในคำว่ากายกรรม ได้แก่เจตนา ๒๐  เป็นฝ่ายกามาวจร
กุศล ๘  และ เป็นฝ่ายอกุศล  ๑๒  ท่ีถึงการยึดถือ การรับ  การปลอ่ย  และการ
เคลื่อนไหวในกายทวาร (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๕๗/๔๐)  

   อรรถกถาขุททกปาฐะกล่าวถึงการยึดถือว่าหมายถึงการนับถือ เช่น การยึดถือ
พระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึง  ดังคำอธิบายเรื่องสรณะตอนหนึ่งว่าการยึดถือพระรัตนตรัยว่า
เป็นสรณะ ก็เพ่ือเป็นเครื่องช่วยทำลาย ขจัด  ปัดเป่าทุกข์ภัย  และกเิลสต่าง ๆ  ใน
จิตใจให้หมดสิน้  (ขุ.ขุ.อ.หน้า  ๖-๗)  
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การยึดถือครอบครอง :  ปริคคหะ, การยึดครอง, ดังคำในทีฆนิกาย ในปฏิจจสมปุบาทตอนหนึ่งว่า 
เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ (ความหมกมุ่นฝังใจ) จึงมี เพราะอาศัยอัชโฌสา
นะ ปริคคหะ (การยึดถือครอบครอง) จึงมีเพราะอาศัยปริคคหะ มัจฉริยะ (ความ
ตระหนี่)จึงมี,ในทีฆนิกาย ทสุตตรสูตร พระสารีบุตรเถระอธิบายว่าจัดอยู่ในข้อ ๑ ใน
ธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ  ๙  ซึ่งจัดเป็นธรรมท่ีควรละ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๒๑) 

การยึดภาษาท้องถ่ิน : การถือเอาภาษาที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงของประเทศ, การถือเอา
ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงท่ีมีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียง  
;  ในอรณวิภังคสูตร สูตรว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลส พระผู้มีพระภาคอธิบาย
ความหมายของการยึดภาษาท้องถิ่น และการละเลยคำพูดสามัญ ว่า ภาชนะชนิด
เดียวกันน่ันแหละในโลกน้ี บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ปาติ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ปัตตะ 
บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ปิฏฐะ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า สราวะ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า 
หโรสะ บางทอ้งถิ่นรู้จักกันว่า โปณะ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า หนะ บางท้องถิ่นรู้จักกัน
ว่า ปิปิละ ภิกษุพูดด้วยความยึดม่ันถือม่ันโดยวิธีที่ชนท้ังหลายในท้องถิ่นนั้นๆ จะรู้จัก
ภาชนะนั้นว่า นี้เท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนไม่จริง การยึดภาษาท้องถิ่น และการละเลย
คำพูดสามัญ เป็นอย่างน้ี (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๓๑/๓๙๗)  ;  ธรรมคือการยึดภาษา
ท้องถิ่น ช่ือว่าเป็นธรรมมีกิเลส เพราะมีทุกข์ มีความเบียดเบียน มีความคับแค้น มี
ความเร่าร้อน เป็นข้อปฏิบัติผิด (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๔๑/๔๐๐) 

การยืน : การเอาเท้าเหยียบพ้ืนแล้วต้ังตัวให้ตรงขึ้นไป,จัดเป็นอิริยาบถใหญ ่ ของอิริยาบถทั้ง ๔  
ดังเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานี มีการยืนกับชายในที่กำบัง,ในวินัย
ปิฎก ปริวารกล่าวถึงการยืนในหลายสิกขาบท กล่าวคือ ฉนันสิกขาบท ว่าด้วยการยืน
เคียงคู่กันสองต่อสองกับชาย  ในโอกาสที่กำบัง  โอกาสสิกขาบท  ว่าด้วยการยืนเคียง
คู่กันสองต่อสองกับชายในที่แจ้ง  พยูหสิกขาบท ว่าด้วยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสอง
กับชายในตรอกตัน ในทีฆนิกายเป็นต้นกล่าวถึงเรื่องสติสัมปชัญญะว่าให้ภิกษุทำ
ความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน การน่ัง การนอน การต่ืน การพูดการนิ่ง,ในมูล
ปัณณาสก์ จูฬทุกขักขันธสตูร กล่าวถึงลทัธิของนิครนถ์ว่านิครนถ์เป็นจำนวนมากถือ
การยืนเป็นวัตร,ในอุปริปัณณาสก์ มหาสุญญตสูตร กล่าวถึงภิกษุเดินจงกรมว่ามีจิต
น้อมไปเพ่ือการยืน ภิกษุน้ันจึงยืนด้วยหวังว่า  บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัส 
จักครอบงำเราผู้ยืนอยู่แล้วอย่างน้ีไม่ได้,ในทันตภูมิสูตร กลา่วถึงช้างตัวหน่ึงรับทำตาม
โอวาทของควาญช้างในการยืนและการหมอบ,ในฉัททันตชาดก กล่าวถึงการยืนว่า
เป็นเหตุทำให้ติดตามได้ง่ายของผู้ติดตามเช่นนายพราน,ในมหานิทเทส กล่าวถึง
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สำรวมการยืน ต้ังสติยืน  เหมือนภิกษุมีสมาธิยืนว่าเป็นความหลอกลวงเก่ียวกับ
อริยาบถ,ในจูฬนิทเทสกล่าวถึงการยืนสบายแห่งสหายผู้ใจดี,ในสารีปุตตเถราปทาน 
กล่าวถึงวัตรปฏิบัติในอิริยาบถมีการยืนและนั่งเป็นต้นเกี่ยวกับศิษย์ของพระสารีบุตร
เถระว่าเป็นผู้ให้เวลาผ่านไปด้วยการน่ังขัดสมาธิการยืนและการจงกรมตลอดคืน (วิ.
ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๔๒/๑๕๘,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๖๖/๓๕๘,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑๔/๗๓, ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒, ๑๒/๒๙๕/๓๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๑๗/๒๕๑,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๑๑๘/๕๕๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๙/๒๖๓,ขุ.จู.(ไทย) 
๓๐/๑๒๓/๔๐๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘๒/๓๒)  

   ในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงมารดาบิดาเป็นอาจารย์คนแรกท่ีสอนลูก
ให้เรียนรู้การนัง่  การยืน  การเดิน  การนอน เป็นต้นรวมท้ังสอนให้รู้จักพูดและรู้จัก
อะไรควรอะไรมิควร (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๑/๑๑๑-๑๑๒), อรรถกถาฉักกนิบาต
กล่าวถึงการยืนว่าเป็นสิ่ง ๓  สิ่งยังเป็นไปดังคำว่า สิ่ง  ๓  สิ่ง  คือ  อายุ  ไออุ่น  และ
วิญญาณ  เป็นปัจจัยท่ีทำให้กายน้ีอดทนต่อ  อิริยาบถมีการยืนและการเดินเป็นต้นได้
แต่เม่ือสิ่ง  ๓  สิ่งนี้ขาดไป กายนี้จึงมีความเน่าเป่ือยเป็นธรรมดา (องฺ.ฉกกฺ.อ.(บาลี)๓/
๒๙/๑๑๓),ในอปทานอรรถกถาอธิบายถึงการยืนว่าเป็นว่าเป็นอิริยาบถของการ
บำเพ็ญเพียร ดังคำว่า ผู้บำเพ็ญเพียร  หมายถึงมีความเพียรในอิริยาบถท้ังหลายมีการ
ยืนการนั่งเป็นต้น  (ขุ.อป.อ.(บาลี)๑/๓๘๙/๒๘๙) 

การยุทธ์ : การพุ่งรบ,ภาวะสงคราม,ในสงัยุตตนิกายอิสสัตถสูตร  กลา่วถึงพระพุทธเจ้าตรัสถาม
พระเจ้าปเสนทิโกศลว่า ณ ท่ีนี้ การยุทธ์พึงปรากฏเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ 
สงครามพึงประชิดกัน  ถ้ากษัตริย์หนุ่มเป็น ผู้ศึกษาดีแล้ว ได้ฝึกปรือแล้ว มีความ
ชำนาญได้ฝึกการยิงมาแล้ว ไม่เป็นคนขลาด ไม่หวาดสะดุ้ง ไม่หลบหนี มาอาสา 
พระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองคพึ์งต้องการคนเช่นนั้นหรือ ซึ่งพระเจ้าป
เสนทิโกศลทูลตอบว่าพึงชุบเลี้ยงคนนั้นและข้าพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้น,ในมหา
นารทกัสสปชาดก กล่าวถึงข้อสนทนาตอนหนึ่งท่ีอลาตเสนาบดีกราบทูลต่อราชาของ
ชาวแคว้นวิเทหะทรงพระนามว่าอังคติว่า ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายจะนำกองทัพ ที่
ทรงพลังเกรียงไกรออกต่อสู้การยุทธ์ให้ได้ พวกใดยังไม่มาสู่อำนาจ ข้าพระพุทธเจ้า
ท้ังหลายจะนำมาสู่อำนาจ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๖๘,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๕๘/
๓๖๔) 

การแย่งชิง : การยึดถือเอาทรัพย์หรือสิ่งของในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืน,สัยหะ หมายถงึ
การยึดเอาทรัพย์ของพระเจ้าพระพระเจ้าอชาตศัตรูผู้เป็นหลานซึ่งมาทำสงครามแล้ว
ไปปล่อยตัวกลับไป ดังพระดำรัสท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุติยสังคามสูตรว่า ในคนจะ
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แย่งชิงได้ เท่าท่ีการแย่งชิงน้ันจะเป็นไปได้แต่เมื่อใดคนเหล่าอ่ืนมาแย่งชิงบ้าง เมื่อน้ัน
ผู้แย่งชิงน้ันก็กลับถูกเขาแย่งชิงไป เพราะว่าบาปยังไม่ให้ผลเพียงใดคนพาลย่อมสำคัญ
บาปว่าเป็นของดีเพียงน้ัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๘) 

   อรรถกถาอธิบายการแย่งชิงว่าหมายถึงการช่วงชิง สํ.ส.อ.(บาลี)๑/๑๒๖/๑๔๗) 
การรบ : ยุทธะ, การสู้กนั, การต่อสู้ในทางศึก, เช่น การไปรบกับข้าศึกท่ีชายแดน มีปรากฏใน

พระไตรปิฎกจำนวน ๑๗ แห่ง เช่นในมัชฌิมปัณณาสก ์ สันทกสูตรกล่าวถึงติรัจฉาน
กถาสันทกปรพิาชกกำลังน่ังอยู่กับปริพาชกบริษัทหมูใ่หญ่ผู้กำลังสนทนาถึงดิรัจฉาน
กถาต่างๆ ด้วยเสียงดังอ้ืออึง คือพูดเรื่องพระราชา ...เรื่องการรบ,ในวินัยปิฎก อุยโยธิ
กสิกขาบท กล่าวถึงภิกษุไม่เป็นอาบัติในกรณีที่ภิกษุดูการรบพุ่งท่ีผ่านมายังท่ีท่ีภิกษุ
ยืนที่ภิกษุน่ัง หรือท่ีภิกษุ นอน,ในวินัยปิฎก มหาวรรค กล่าวถึงทหารท่ีเป็นราชภัฏซึ่ง
ยินดีในการรบจะไปทำบาปกรรมและจะประสพสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากจึงหนีบวช,ใน
ทีฆนิกาย สลีขันธวรรคกลา่วถึงพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการดูการละเล่นอัน
เป็นข้าศึกต่อกุศล เช่น มวยปล้ำการรบ,ในสังยุตตนิกาย สาธุสูตรและอาทิตตชาดก 
กล่าวถึง นักปราชญ์ท้ังหลายกล่าวว่า ทานกับการรบเสมอกนั  พวกวีรบุรุษแม้มีน้อยก็
เอาชนะคนขี้ขลาดที่มากกว่าได้ ถ้าบุคคลมีศรัทธา ย่อมให้สิ่งของแมม้ีน้อยได้,ในสัง
ยุตตนิกาย ปัพพโตปมสูตร กล่าวถึงการรบ ใช้ช้างเป็นสัตว์ในการทำสงคราม,ในอัง
คุตตรนิกาย ทุติยโกสลฺลสูตรกล่าวถึงพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จกลับจากการรบทรง
ชนะสงครามมาสมพระราชประสงค์แล้ว,ในสุตตนิบาต ปสูรสูตร และในมหานิทเทส 
กล่าวถึงกิเลสท่ีเคยมีแต่ก่อนของตถาคตมิได้มีเพ่ือการรบ,ในมหานิทเทสอธิบายอีกว่า 
เพ่ือประโยชน์แก่การรบ คือ    เพ่ือประโยชน์แก่การทะเลาะกัน เพ่ือประโยชน์แก่การ
บาดหมางกัน เพ่ือประโยชน์แก่การแก่งแย่งกัน เพ่ือประโยชน์แก่การวิวาทกัน เพ่ือ
ประโยชน์แก่การมุ่งร้ายกัน เพราะกิเลสเหล่านั้นตถาคตละได้แล้ว, ในอสทิสชาดก
กล่าวถึงอสทิสราชบุตร ทรงเป็นนักแม่นธนูมีพลังมากยิงได้ไกล ยิงได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นยำ ทำลายเป้าใหญ่ๆ ได้  พระองค์ทรงทำการรบให้ข้าศกึ(พระราชา ๗ 
พระองค์) ท้ังหมดหนีไป แต่ไม่เบียดเบียนใคร  ๆ,ในธัมมเทวปุตตชาดกกล่าวถึง
เทพบุตร ๒ ฝ่ายเดินทางแล้วไม่ยอมหลีกให้แก่กันจึงท้ารบกันว่า ผู้ใดชนะในการรบ 
หนทางเป็นของผู้น้ัน,ในมหาเวสสันตรชาดกกล่าวถึงพญากุญชร(ปัจจยานาค) ตัวมีงา
ดุจงอนไถ แกล้วกล้าสามารถ รู้จักเขตแห่งการรบทั้งปวง,ในกุณาลชาดก กล่าวถึงการ
ร้องไห้ว่าเป็นว่าเหตุย่ัวยวนของหญิงอย่าง ๑ ในเหตุ ๔๐ ที่หญิงย่ัวยวนชาย  (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๓๒๕/๔๒๖,วิ.ม.(ไทย) ๔/๙๐/๑๔๕,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๓/๖,  ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๒๓/๒๖๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๓/๔๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๖/๑๗๒,องฺ.ทสก.(ไทย) 
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๒๔๑/๓๐/๗๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๓๘/๗๐๑,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๖๒/๘๐,ขุ.ชา.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๗/๗๒/๒๙๖,ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๒๙/๓๕๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๖๗๘/๔๕๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๖/๒๐๘,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๗/๓๐๐/๑๔๔) 

   อรรถกถาวิภังค์อธิบายว่า ตีกลองพิชัยเภรีเที่ยวประกาศไป (วิ.มหา.อ.(บาลี)  
๑/๓๒๑/๕๕๕  มีอธิบายอีกว่า พระเถระนั่งในท่ีพักกลางวันและที่พักกลางคืนของตน
เห็นพวกเจ้าลิจฉวีผู้มีผมืีอชำนาญ ยิงได้แม่นยำ  เมื่อคำนึงว่า  ก็พระราชาทรงก่อ
สงครามกับพวกเจ้าลิจฉวีเหลา่น้ันได้เห็นพระราซาทรงปราชัย หนีไปอยู่ ด้วย
ทิพยจักษุ ลำดับน้ัน  พระเถระจึงเรียกภกิษุท้ังหลายมากล่าวว่า ผู้มีอายุท้ังหลาย  
พระราชาผู้เป็นอุปัฏฐากของพวกท่าน ทรงปราชัยพวกเจ้าลิจฉวีแล้ว (วิ.มหา.อ.(บาลี)
๑/๓๒๑/๕๕๕) 

   อรรถกถามหาวรรค ทีฆนิกายอธิบายว่า สงครามของพวกเทวดาและพวกอสูร 
คำว่า  ประชิดกัน  ได้แก่เผชิญหน้ากันแบบถึงลักษณะที่เอาหน้าผากเข้ากระแทกกัน  
เล่ากันว่า บางที  พวกเหล่านั้นถึงกับรบกันบนหลังทะเลหลวงก็มี แต่ในท่ีนั้นไม่มีการ
ฆ่ากันและกันด้วยการฟันการแทงเป็นต้น เอากันแค่ชนะและแพ้เหมือนการรบกัน
ระหว่างไม้กับแกะเท่าน้ันเอง บางคร้ังเหล่าเทพก็ชนะ บางครั้งก็เหล่าอสูร (ที.ม.อ.
(บาลี) ๒/๓๖๘/๓๕๔-๓๕๕) 

การร้องไห้ :  การร่ำไห้, การมีน้ำตาร่วง, (รุณณะ) หมายถึงการมีหน้านองด้วยน้ำตา,การมีน้ำตา
นองหน้า, อาการที่นํ้าตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า เช่น เจ็บปวด เศร้า
โศก ดีใจ,ในวินัยปิฎก ปริวาร อันธการวรรค กล่าวถึงวธิสิกขาบท ว่าด้วยการร้องไห้
ทุบตีตนเอง, ในอังคุตตรนิกาย รุณณสูตร กล่าวถึงการขับร้องคือการร้องไห้ในอริย
วินัย,ในอังคุตตรนิกาย ปฐมพลสูตร กล่าวถึงเด็กมีการร้องไห้เป็นกำลัง ซ่ึงเป็นกำลัง
อย่าง ๑ ในกำลัง ๘,ในขทุทกปาฐะ ติโรกุฑฑสูตร กล่าวว่า การร้องไห้ ความเศร้าโศก 
หรือความร่ำไห้คร่ำครวญอย่างอ่ืนใด ใคร  ๆไม่ควรทำเลย  เพราะการร้องไห้    เป็น
ต้นนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว,ในสุตตนิบาต สัลลสตูร กล่าวถึง
บุคคลจะได้รับความสงบใจ เพราะการร้องไห้ เพราะความเศร้าโศกก็หาไม่,ในอุรคเปต
วัตถุกล่าวถึงผลของการร้องไห้จะทำให้ซูบผอม,ในเถรคาถา พระจูฬปันถกเถระกล่าว
ว่า การร้องไห้น้ีนำยศมาใหไ้ม่ได้,มตโรทนชาดก กล่าวถึงการร้องไห้ถึงคนท่ีตายแล้ว 
โดยเศรษฐีโพธิสัตว์กล่าวกับพวกลิง เป็นคติเตือนใจว่า พวกท่านร้องไห้ถึงคนที่ตายไป
แล้วเท่าน้ันแต่หาได้ร้องไห้ถึงคนท่ีจักตายไม ่ สัตว์ท้ังหลายท่ียังมีร่างกายอยู่ย่อมละ
ชีวิตไปโดยลำดับ,ในพรหมทัตตชาดกกล่าวว่า บัณฑิตทั้งหลายเรียกการขอว่า เป็น
การร้องไห้ เพราว่า ขึ้นช่ือว่าผู้ขอ ย่อมได้ผล    ๒  อย่าง คือ (๑) ไม่ได้ทรัพย์ (๒)ได้



 

๖๐๒ 
 

 

ทรัพย์ เพราะการขอมีสภาพเช่นน้ีเป็นธรรมดา,ในมิคโปตกชาดกกล่าวถึงท้าวสักกะ
ตรัสว่า สัตบุรุษทั้งหลายกลา่วการร้องไห้ว่าเปล่าประโยชน์ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๒๖/
๒๗๒,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๖๑/๓๕๒,  องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๘/๓๕๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๒๗/๒๗๒,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๙๐/๖๔๒,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๘๙/
๑๘๒,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๕๔/๔๓๖,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๖๕/๑๗๐,ขุ.ชา.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๗/๘๙-๙๐/๑๗๕,ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑๑๘/๒๒๑)  

   อรรถกถามหาวิภังค์กล่าวถึงประชาชนมีการร้องไห้มากมาย ดังคำว่า ใน
สถานที่ท่ีพระอานนท์ไปแล้วๆ  ได้มีการรอ้งไห้ร่ำไรมากมายว่า  ท่านอานนท์ผู้เจริญ  
ท่านพักพระศาสดาไว้ท่ีไหน  จึงมาแล้ว (วิ.มหา.อ.(บาลี)๑/-/๙)  

   อรรถกถาขุททกปาฐะอธิบายว่า ความร่ำไห้ ความท่ีน้ำตาร่วง (ขุ.ขุ.อ.(บาลี) 
๑/๑๑/๑๘๙) 

การระงับตัชชนียกรรม : การระงับกรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงขู่ ; การระงับ ได้แก่ การหยุด
, การยับย้ัง, การหยุดย้ัง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง  ในที่น้ีหมายถึงตัชชนียก
รรม กรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงขู่ ; สังฆกรรมประเภทนิคหกรรมอย่างหน่ึง 
ซึ่งสงฆ์ทำการตำหนิโทษภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท ก่ออธิกรณ์ขึ้นในสงฆ์ เป็นผูมี้
อาบัติมาก และคลุกคลีกับคฤหัสถ์ในทางท่ีไม่สมควร  ;  เป็น ๑ ในนิคหกรรม การ
ลงโทษตามพระธรรมวินัย, ๑ ในสังฆกรรมประเภทลงโทษผู้ทำความผิด ๖ อย่าง คือ 
(๑) ตัชชนียกรรม (๒) นิยสกรรม (๓) ปัพพาชนียกรรม (๔) ปฏิสารณียกรรม (๕) อุก
เขปนียกรรม (๖) ตัสสปาปิยสิกากรรม  ;  ตัชชนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเป็น
เบ้ืองต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุด  ;  การระงับตัชชนียกรรม มี
ความประพฤติชอบเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง  มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด (วิ.ป.
(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๔๙๙) 

การระงับนิยสกรรม  :  การระงับกรรมอันสงฆ์พึงทำให้เป็นผู้ไร้ยศ ; การระงับ ได้แก่ การหยุด, การ
ยับย้ัง, การหยุดย้ัง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง  ในท่ีน้ีหมายถึงนิยสกรรม 
กรรมอันสงฆ์พึงทำให้เป็นผู้ไรย้ศ ได้แก่การถอดยศ  ;  เป็นช่ือนิคหกรรมท่ีสงฆ์ทำแก่
ภิกษุผู้มีอาบัติมาก หรือคลุกคลีกับคฤหสัถด้์วยการคลุกคลีกันในทางที่ไม่สมควร โดย
ปรับโทษให้ถือนิสัยใหม่อีก  ;  เป็น ๑ ในนิคหกรรม การลงโทษตามพระธรรมวินัย, ๑ 
ในสังฆกรรมประเภทลงโทษผู้ทำความผิด ๖ อย่าง คือ (๑) ตัชชนียกรรม (๒) นิยสก
รรม (๓) ปัพพาชนียกรรม (๔) ปฏิสารณียกรรม (๕) อุกเขปนียกรรม (๖) ตัสสปาปิยสิ
กากรรม ;  นิยสกรรม มีวัตถุและบุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มี
กรรมวาจาเป็นท่ีสุด ;  การระงับนิยสกรรม มีความประพฤติชอบเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติ



 

๖๐๓ 
 

 

เป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด  (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/
๔๙๙) 

การระงับปฏิสารณียกรรม : การระงับกรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงให้กลับไป ; การระงับ 
ได้แก่ การหยุด, การยับย้ัง, การหยุดย้ัง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง  ในท่ีน้ี
หมายถึงปฏิสารณียกรรม กรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงให้กลับไป หมายถึงการ
ท่ีสงฆ์ลงโทษให้ภิกษุไปขอขมาคฤหัสถ ์ กรรมน้ีสงฆ์ทำแก่ภิกษุปากกล้า ด่าว่าคฤหัสถ์
ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เป็นทายกอุปัฏฐากสงฆ์ด้วยปัจจัย ๔ เป็นทาง
จะยังคนผู้ยังไม่เลื่อมใสมิให้เลื่อมใส จะยังคนเลื่อมใสอยู่แล้วให้เป็นอย่างอ่ืนไปเสีย ;  
เป็น ๑ ในนิคหกรรม การลงโทษตามพระธรรมวินัย, ๑ ในสังฆกรรมประเภทลงโทษ
ผู้ทำความผิด ๖ อย่าง คือ (๑) ตัชชนียกรรม (๒) นิยสกรรม (๓) ปัพพาชนียกรรม (๔) 
ปฏิสารณียกรรม (๕) อุกเขปนียกรรม (๖) ตัสสปาปิยสิกากรรม  ;  ปฏิสารณียกรรม 
มีวัตถุและบุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด  ;  การ
ระงับปฏิสารณียกรรม มคีวามประพฤติชอบเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็นทา่มกลาง มี
กรรมวาจาเป็นท่ีสุด (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๒/๔๙๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๔๙๙) 

การระงับปัพพาชนียกรรม : การระงับกรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงไล่ หรือขับออกจากวัด ; 
การระงับ ได้แก่ การหยุด, การยับย้ัง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง  
ในที่น้ีหมายถึงปัพพาชนียกรรม กรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงไล่เสีย,  การขับ
ออกจากหมู่, การไล่ออกจากวัด  กรรมน้ีสงฆ์ทำแก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุลและ
ประพฤติเลวทราม หรือแก่ภิกษุผู้เล่นคะนอง ๑ อนาจาร ๑ ลบล้างพระบัญญัติ ๑ 
มิจฉาชีพ ๑ ;  เป็น ๑ ในนคิหกรรม การลงโทษตามพระธรรมวินัย, ๑ ในสังฆกรรม
ประเภทลงโทษ ผูท้ำความผดิ ๖ อย่าง คอื (๑) ตัชชนียกรรม (๒) นิยสกรรม (๓) 
ปัพพาชนียกรรม (๔) ปฏิสารณียกรรม (๕) อุกเขปนียกรรม (๖) ตัสสปาปิยสิกากรรม  
;  ปัพพาชนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจา
เป็นที่สุด  ;  การระงับปัพพาชนียกรรม มคีวามประพฤติชอบเป็นเบ้ืองต้น มญีัตติเป็น
ท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุด (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๔๙๙) 

การระงับอุกเขปนียกรรม : การระงับกรรมกันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงยกเสีย ; การระงบั ได้แก่ 
การหยุด, การยับย้ัง, การหยุดย้ัง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง  ในท่ีน้ีหมายถึง
อุกเขปนียกรรม กรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงยกเสีย หมายถึงวิธีการลงโทษที่
สงฆ์กระทำแกภ่ิกษุผู้ต้องอาบัติแล้ว ไม่ยอมรับว่าเป็นอาบัติหรือไม่ยอมทำคืนอาบัติ 
หรือมีความเห็นช่ัวร้าย (ทิฏฐิบาป) ไม่ยอมสละซึ่งเป็นทางเสียสีลสามัญญตา 
หรือทิฏฐิสามญัญตา โดยยกเธอเสียจากการร่วมสมโภคกับสงฆ์ คือ ไม่ใหฉ้ันร่วม 
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ไม่ให้อยู่ร่วม ไม่ให้มสีิทธิเสมอกับภิกษุท้ังหลาย  ;  เป็น ๑ ในนคิหกรรม การลงโทษ
ตามพระธรรมวินัย, ๑ ในสังฆกรรมประเภทลงโทษผู้ทำความผิด ๖ อย่าง คือ (๑) ตัช
ชนียกรรม (๒) นิยสกรรม (๓) ปัพพาชนียกรรม (๔) ปฏิสารณียกรรม (๕) อุกเขปนียก
รรม (๖) ตัสสปาปิยสิกากรรม  ;  อุกเขปนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มี
ญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด  ;  การระงับอุกเขปนียกรรม มีความ
ประพฤติชอบเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด  (วิ.ป.(ไทย)๘/
๓๓๒/๔๙๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๔๙๙)  

การระลึกถึง :  อนุสสติ, ความระลึกถึงเนือง ๆ  หมายถึงการคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ในอดีตได้ เช่น การระลึกถึงภกิษุผู้มีศลี  การระลึกถึงพระพุทธเจ้า การระลึกถึงศีล,ใน
มูลปัณณาสก์ อากังเขยยสูตร กล่าวถึงภิกษุพึงหวังว่า ‘ญาติสาโลหิตเหล่าใดผู้ล่วงลับ
ไปแล้วมีจิตเลือ่มใสระลึกถึงเราอยู่ ขอการระลึกถึงเราของญาติสาโลหิตเหล่าน้ันพึงมี
ผลมากมีอานิสงส์มาก, ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สีลสูตรกล่าวถึง การระลึกถึง
ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีอุปการะ
มาก,ในอังคุตตรนิกาย ฉักกนบิาต กล่าวถึงบุคคลท่ีมศีรัทธาต้ังม่ัน  มีความรักต้ังม่ัน  
บรรลุท่ีสุด มคีวามเลื่อมใสอย่างย่ิง ระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคต    การ
ระลึกถึงน้ีของบุคคลน้ันเป็นการระลึกถึงท่ียอดเย่ียมกว่าการระลึกถึงทัง้หลาย    
เป็นไปเพ่ือความบริสุทธ์ิของสตัว์ท้ังหลาย ...เพ่ือทำให้แจ้งนิพพาน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๖๕/๕๗, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๔/๑๑๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๗๕) ดูอนุสสติ ๑๐  

   อรรถกถาสีลสตูร อธิบายว่าหมายถึงการระลึกถึงภิกษุผู้น่ังอยู่ในท่ีพักกลางคืน
และที่พักกลางวันว่า บัดน้ี พระอริยะท้ังหลายให้เวลาล่วงไปอยู่ด้วยความสุขเกิดแต่
ฌาน วิปัสสนามรรคและผล  ในท่ีมีท่ีเร้น  ถำ้  และมณฑปเป็นต้น โอวาทใดอันเราได้
แล้วในสำนักของพระอริยะเหล่านั้นการจำแนกโอวาทนแล้วระลึกถึงอย่างน้ีว่าในที่น้ี
ท่านกล่าวถึงศีล ในท่ีนี้ท่านกล่าวถึงสมาธิ   ในท่ีนีท่้านกลา่วถึงวิปัสสนา   ในที่น้ีท่าน
กล่าวถึงมรรค   ในที่น้ีท่านกล่าวถึงผล (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๘) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยจัดเป็นอนุสสตานุตตริยะ  
ส่วนการระลึกถึงคุณบุคคลอ่ืน  หาใช่อนุสสตานุตตริยะไม่ และการระลึกน้ี จัดอยู่ใน 
อนุสสติฏฐาน แปลว่า  ฐานคืออนุสสติหมายถึงเหตุคืออนุสสติ  กล่าวคือฌาน ๓  
(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๕/๑๑๐,๒๙/๑๑๒)   อนุสสติ  ท่ีเรียกว่า ฐาน เพราะเป็นเหตุให้
ได้รับประโยชน์เกื้อกูล และความสุขทั้งในภพน้ีและภพหน้า เช่น  พุทธานุสสติ  (การ
ระลึกถึงพระพุทธคุณ)ย่อมเปน็เหตุให้บรรลุคุณวิเศษ เพราะเม่ือบุคคลระลึกถึงพุทธ   
คุณอยู่ ปีติ(ความอ่ิมใจ)ย่อมเกิดจากนั้นจึงพิจารณาปีติให้เห็นความสิ้นไปเสื่อมไปจน



 

๖๐๕ 
 

 

ได้บรรลุอรหัตตผล อนุสสติฏฐานนี้  จัดเป็นอุปจารกัมมัฏฐานแม้คฤหัสถ์ก็สามารถ
บำเพ็ญได้(ขุ.ป.อ.๑/๒๕/๑๓๗,องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๙/๑๐๘) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ในที่น้ีหมายถึงการระลึกถึงพระอริยะที่อยู่ในท่ีพักกลางคืน
และกลางวัน  หรือการระลึกถึงโอวาทของท่าน  (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๙) 

การรักษา : การระวัง ดังคำในวินัยปิฎก จูฬวรรคว่า  ศาสดาเช่นน้ีก็หวังการรักษาโดยศีล จาก
พวกสาวก,ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ลักขณสูตร กล่าวถึงในชาติก่อน ตถาคตเกิดเป็น
มนุษย์สมาทานในกุศลธรรม สมาทานม่ันคงในการรักษาอุโบสถ ;  การป้องกัน ในอัง
คุตตรนิกาย อหิราชสูตร กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตให้
ตระกูลพญางู ๔ ตระกูลน้ี(คอื  (๑) พญางูช่ือวิรูปักษ์ (๒)  พญางูช่ือเอราปถะ (๓)  
พญางูช่ือฉัพยาบุตร และ(๔) พญางูช่ือกัณหาโคตมกะ) เพ่ือคุ้มครองตน เพ่ือรักษาตน 
เพ่ือป้องกันตนว่า เราทำการรักษา ทำการป้องกันไว้แล้ว ขอหมู่สัตว์ผู้มชีีวิตทั้งหลาย
จงหลีกไป ; การดูแล  ดังคำในทีฆนิกาย สามัญญผลสูตร กล่าวถึงพระเจ้าอชาตศัตรูมี
ความเห็นว่าควรท่ีจะจัดการรักษา ปกป้อง คุ้มครองเขา(หมายถึงเจ้าลัทธิ) อย่างชอบ
ธรรม,ในมหาปรินิพพานสตูร ราชอปริหานิยธรรม กล่าวถึงพวกเจ้าวัชชีจัดการรักษา 
คุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ท้ังหลายโดยชอบธรรมด้วยต้ังใจว่าทำอย่างไร พระ
อรหันต์ที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา; การเยียวยา ดังคำในวินัยปิฎก มหาวรรค 
กล่าวถึงพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐรับสัง่ชีวกโกมารภัจว่า ไปเถิดชีวก  เจ้า
เดินทางไปกรุงอุชเชนีจงถวายการรักษาพระเจ้าปัชโชต ; การสงวนไว้ ดังคำในวินัย
ปิฎก จูฬวรรคกล่าวถึงภิกษุณีท้ังหลายยำเกรงอยู่ จึงไม่ยินดีการกราบ การปลงผม 
การตัดเล็บ การรักษาแผลจากพวกบุรุษ,ในวิภังค์  กล่าวถงึการรักษาว่าจัดอยู่ในธรรม
ข้อ ๑ ใน ตัณหามูลกธรรม ๙ ดังคำว่า เพราะอาศัยความตระหน่ี การรักษาจึงเกิดขึ้น 
เพราะอาศัยการรักษา สภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่างคือการถือท่อนไม้ การ
ถือศัสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การพูดขึ้นมึงกู การพูดส่อเสียด การ
พูดเท็จจึงเกิดขึ้น,ในปุคคลบญัญัติ กล่าวถงึการรักษาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครอง
ทวารในอินทรย์ี ๖ ดังคำว่า ความคุ้มครอง กิริยาที่คุ้มครอง การรักษาการสำรวม
อินทรีย์ท้ัง ๖ เหล่าน้ี น้ีเรยีกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์,ในอภิธรรมปิฎก 
กล่าวถึงการรักษาไว้ ในประโยสุดท้ายของผู้แต่งคัมภีร์ปัฏฐานว่า   ด้วยเดชแห่งธรรม
ของพระพุทธเจ้าเป็นต้นน้ัน ข้าพเจ้าขอผูกการรักษาไว้โดยประการท้ังปวง (วิ.ม.(ไทย) 
๕/๓๓๔/๑๙๑,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๔/๑๗๖,วิ.จู.(ไทย)๗ /๔๓๔/๓๖๔,ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๘๗/๖๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๔/๘๐,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐//๑๖๓,  องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
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๒๑/๖๗/๑๑๒,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๖๓/๖๑๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๗๗/๑๖๔,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๕/๙๒/๗๓๑) 

การรักษาแผล : การทำแผลใหส้ะอาด ดังคำว่าในจูฬวรรค ท่ีกล่าวว่า ภิกษุณีบางพวกไม่ยินดีการ
กราบ...การรักษาแผลจากพวกบุรุษ พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ยินดีได้ (วิ.จู.
(ไทย) ๗/๔๓๔/๓๖๔,วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๓๖/๓๗๓) 

การรักษาศีล : ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย, ข้อปฏิบัติ
สำหรับควบคุมกายและวาจาให้ต้ังอยู่ในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, 
ปกติมารยาทท่ีปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดีย่ิงขึ้น, ความ
สุจริตทางกายวาจาและอาชีพ  ;  ศีลมีหลายประเภท เช่น ศีล ๕ สำหรับบุคคลท่ัวไป, 
ศีล ๘ สำหรับแม่ชี ผู้มีศรทัธาจะรักษาก็ได้ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อุโบสถศีล ได้แก่ ศีล
ท่ีอุบาสกอุบาสิกาสมาทานรกัษาในวันพระ, ศีล ๑๐ สำหรับสามเณร ผู้มีศรัทธาจะ
รักษาก็ได้, ศีล ๒๒๗ สำหรับภิกษุ, ศีล ๓๑๑ สำหรับภิกษุณี  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/
๔๓๓) 

การรักษาสัจจะ : การรักษาคำพูดที่เป็นท่ีเป็นคำจริงแท้แน่นอนไม่บิดพลิ้ว หรือการรักษาความสัตย์
ซื่อ ; สจัจะ ที่เป็นคำพูด แปลว่า คำจรงิ หมายถึง คำตรง คำแท้ คำท่ีไม่โกหก 
หลอกลวงบิดพลิ้ว ; สัจจะ แปลว่า ความสัตย์ ความซื่อ ถ้าขยายความตามศัพท์แยก
ได้ ๓ ลกัษณะ คือ มคีวามจรงิ ความตรง และความแท้จรงิ คือ ไม่เล่น ตรง คือ ความ
ประพฤติทางกาย วาจา ตรงไม่บิดพลิ้ว ไม่บ่ายเบ่ียง แท้ คอื ไม่เหลวไหล ตรงข้ามกับ
คำว่า อสัจ ซึ่งแปลว่า ไมจ่ริง บิดพลิ้ว แต่ถ้าในทางปฏิบัติ  สัจจะ คือ ความ
รับผิดชอบ หมายความว่า ถ้าจะทำอะไรแล้ว ต้องต้ังใจทำจริง ทำอย่างสุด
ความสามารถให้เป็นผลสำเร็จ การท่ีใครจะสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้น้ัน ต้องมีสัจจะ
เป็นพ้ืนฐาน เพราะคนที่มีสัจจะเป็นพ้ืนฐานจะมีความรับผดิชอบต่องานท่ีทำทุกอย่าง 
ไม่ปล่อยผ่านกบัสิ่งท่ีได้รับมา จะทำทกุสิ่งที่มาถึงมืออย่างสุดกำลัง และเต็ม
ความสามารถ ;  ลักษณะของสัจจะ มีด้วยกัน ๕ ประการ คือ สัจจะต่อความดี สัจจะ
ต่อหน้าที่ สัจจะต่อการงาน สัจจะต่อวาจา สัจจะต่อบุคคล ;  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
การรักษาสัจจะ ย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติ ๕ อย่าง ได้แก่ (๑) มีศรัทธา (๒) มีความชอบ
ใจ (๓) มีการฟังตามกันมา (๔) มคีวามตรึกตามอาการ (๕) มีความพินิจที่เข้ากันได้กับ
ทฤษฎีของตน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๙/๕๓๙)  ; สัจจะ ความจริง มี ๒ ได้แก่ (๑) สมมติ
สัจจะ ความจริงโดยสมมติ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ (๒) ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดย
ปรมัตถ์ เช่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณ  ;  สัจจะ ความจริง มี ๓ ได้แก่ (๑) 
จริงใจ คือ ซื่อสัตย์ (๒) จริงวาจา คือ พูดจริง (๓) จริงการ คือ ทำจริง (พจนานุกรม
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พุทธศาสน์) ; สัจจะ ๔ คือ ๑. ทุกขสัจ (ความจริงคือทุกข์) ๒. สมทุยสจั  (ความจริง
คือเหตุให้เกิดทุกข์) ๓. นิโรธสัจ  (ความจรงิคือความดับทุกข์) ๔. มัคคสัจ  (ความจริง
คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)  (สํ.ส.อ. ๑/๑๗๒/๑๘๕,  ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๐๘/
๑๖๘, อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๑/๓๕๒)  ;  ๑ ในฆราวาสธรรม ๔ ได้แก ่(๑) สัจจะ (๒) ทมะ 
(๓) ขันติ (๔) จาคะ ;  ๑ ในอธิษฐานธรรม ๔ ได้แก่ (๑) ปัญญา (๒) สัจจะ (๓) จาคะ 
(๔) อุปสมะ ; ๑ ในเบญจธรรม ได้แก ่ (๑) เมตตากรุณา (๒) สัมมาอาชีวะ (๓) กาม
สังวร (๔) สัจจะ (๕) สติสัมปชัญญะ  ;  ๑ ในบารมี ๑๐ ได้แก่ (๑) ทาน (๒) ศีล (๓) 
เนกขัมมะ (๔) ปัญญา (๕) วิริยะ (๖) ขันติ (๗) สัจจะ (๘) อธิษฐาน (๙) เมตตา (๑๐) 
อุเบกขา 

การรักษาอุโบสถ  : การอยู่จำ, อยู่จำอุโบสถ  (หมายถึงอธิษฐานอยู่จำอุโบสถศีล  กล่าวคือศีล  ๘  
เดือนละ  ๘  ครั้ง  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๘/๑๓๗), การเข้าจำ, การรักษาศีล,  ศีลที่
รักษาเป็นอุโบสถ หรือศีลท่ีรักษาในวันอุโบสถ ได้แก ่ ศีล ๘ ท่ีอุบาสกอุบาสิกา
สมาทานรักษาเป็นการจำศีลในวันพระ คือขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ (แรม ๑๔ ค่ำใน
เดือนขาด) เรียกว่า รักษาอุโบสถ หรือ รักษาอุโบสถศีล คอื การอยู่จำรักษาองค์ ๘ ที่
โดยท่ัวไปเรียกกันว่า ศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา จำแนกได้ ๓ ประเภท ได้แก ่ ๑. 
ปกติอุโบสถ อุโบสถที่รกัษาตามปกติช่ัววันหนึ่งกับคืนหน่ึง ปัจจุบันนิยมรักษากัน
เฉพาะในวันขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ขึ้น ๑๕ คำ่ แรม ๑๕ ค่ำ หรือ ๑๔ คำ่ ๒. ปฏิชาคร
อุโบสถ  การรักษาอุโบสถศีลในวันรับและวันส่ง  วันรับคือ  วัน  ๔  ค่ำ,  ๗  ค่ำ  และ  
๑๓  ค่ำ สำหรับเดือนขาด  หรือวัน  ๑๔  ค่ำ  สำหรับเดือนเต็ม  วันส่งคือ  ๖  ค่ำ,  
๙  ค่ำ  และ  ๑  ค่ำ  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๘/๑๓๗) ๓. ปาฏิหาริยอุโบสถ  อุโบสถที่
รักษาประจำตลอด  ๓  เดือน  ภายในพรรษา  ถ้าไม่อาจรักษา  ๓ เดือนได้ก็รักษา  
๑  เดือน  ในระหว่างวันปวารณาท้ังสอง  หรือถ้าไม่อาจรักษาได้ถึง  ๑  เดือน  ก็
รักษาตลอดครึ่งเดือนต้ังแต่วันปวารณาต้น  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๘/๑๓๙) (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๐๑/๑๖๓, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๐/๑๘๗)  

การรับคำแนะนำจากผู้อื่น :การรับข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ คำเสนอแนะ ข้อความช้ีแจงสิ่งท่ีต้องทำ
หรือต้องทำตามจากคนอ่ืน 

  ในปรวิตารณกถา ว่าด้วยการรับคำแนะนำจากผู้อ่ืน ระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชน 
คือ การรับคำแนะนำจากผู้อ่ืนของพระอรหันต์มีอยู่ และท่านไม่ถูกผู้อ่ืนนำไป ไม่ถูก
ผู้อ่ืนชักจูงไป ไม่อาศัยผู้อ่ืน ไม่เกาะผู้อ่ืน ไม่โง่เขลา ฉลาด ย่อมรู้ ย่อมเห็น พระ
อรหันต์ไม่ต้องรับคำแนะนำจากผู้อ่ืนใน (เรือ่ง) พระศาสดา ใน (เรื่อง) พระธรรม ใน 
(เรื่อง) พระสงฆ์ ในสิกขา ในส่วนเบ้ืองต้น ในส่วนเบื้องปลาย ทั้งในส่วนเบื้องต้น และ



 

๖๐๘ 
 

 

ส่วนเบ้ืองปลาย ในปฏิจจสมุปบาทท่ีว่าเพราะธรรมน้ีเป็นปัจจัย ธรรมน้ีจึงมี  ส่วน
ปุถุชนตรงกันข้ามกับพระอรหันต์น้ัน คือยังต้องรับคำแนะนำจากผู้อ่ืนอยู่ เหตุท่ีพระ
อรหันต์ต่างจากปุถุชนก็เพราะราคะ โทสะ โมหะ อโนตตัปปะ พระอรหันต์ละได้แล้ว 
ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่มี 
เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เจริญมรรค เจริญโพชฌงค์ เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ อโนตตัปปะ 
และทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว  ;  ท่านปรวาทีและสกวาทีได้กล่าวถึงการรับ
คำแนะนำจากผู้อ่ืนของพระอรหันต์ ว่ามีหรือไม่มี ท่านกลา่วว่า ผู้อ่ืนจะพึงแนะนำช่ือ
และโคตรของสตรีและบุรุษ ทางและมใิช่ทาง ช่ือของหญ้า ไม้ และต้นไม้เจ้าป่าแก่
พระอรหันต์ได้ แต่ไม่ควรกล่าวว่า ผู้อ่ืนจะพึงแนะนำโสดาปัตติผล สกทาคามิผล 
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล แก่พระอรหันต์ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๒๒/๒๘๔)  

การรับราชการ :การเข้าทำงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน, จัดเป็นอาชีพอย่างหน่ึงของ
กุลบุตรท่ีเลี้ยงชีวิตในโลกน้ี ดังคำในมูลปัณณาสก์ จูฬทุกขักขันธสูตรว่า กุลบุตรใน
โลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการประกอบศิลปะใด คอื  ด้วยการนบัคะแนน การคำนวณ การ
นับจำนวน การไถ การค้าขาย การเลี้ยงโค การยิงธนู  การรับราชการ,ในอังคุตตร
นิกาย โทณพราหมณสูตร กล่าวถึงพราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรหม ดังคำที่กล่าวถึง
ความชอบธรรมในการแสวงหาไว้ตอนหน่ึงว่า  เขาไม่แสวงหาด้วยกสิกรรม ...ไม่
แสวงหาด้วยการรับราชการ ไม่แสวงหาด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหน่ึง เขาถือกระเบ้ือง
เที่ยวขอทานอย่างเดียว มอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพ่ืออาจารย์แล้ว    โกนผม
และหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต,ในมหานิทเทสก
ล่าวถึงชนทำการตัดสินใจด้วยอำนาจตัณหา โดยอธิบายว่า บุคคลย่อมดำเนินชีวิตด้วย
กสิกรรมพาณชิยกรรมโครักขกรรม(เลี้ยงปศุสัตว์)ศาสตรแ์ห่งการยิงธนู การรับ
ราชการ หรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง,และการรับราชการ ในจูฬนิทเทสก็กล่าวว่า
อยู่ในโทษแห่งกามคุณเช่นกัน ดังเช่นกับอาชีพหรือการใช้ศิลปะอ่ืนๆ เช่น การนับ
คะแนน การคำนวณ การนับจำนวน การไถการค้าขายการเลี้ยงโคการยิงธนู  (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๘,๑๒/๑๗๘/๑๗๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๑๙,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๐-/๓๑๓,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๓๖/๔๔๒) 

การรับรูธ้รรมารมณ์ : การรับรู้อารมณ์ท่ีใจรู้, อารมณ์ท่ีเกิดทางใจ, สิ่งทีใ่จคิด, ความคิด, จินตนาการ, 
สิ่งที่ใจเก็บมาคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต เช่น เรื่องท่ีเคยได้รู้ได้
เห็นมา ประสบการณ์ในอดีต ความวิตกกังวล ตลอดถึงความวาดหวัง ความฝัน เป็น
ต้น ซึ่งใจคิดนกึไปถึงแล้วดึงมาเป็นอารมณ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ สัมผสัได้ด้วยใจ  ;  
ธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกอย่างหน่ึง ในจำนวน ๖ อย่าง ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น 



 

๖๐๙ 
 

 

รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นสิ่งท่ีเช่ือมต่อกับอายตนะภายใน ๖ อย่าง ได้แก่ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๓/๖๗) 

การรับสินบน : การถือเอาทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่บุคคลเพ่ือจูงใจให้ผู้น้ันกระทําการ
หรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง ไม่ว่าการน้ันชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี,การ
ฉ้อโกง ในทฆีนิกาย สีลขันธวรรค กล่าวถึงพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับ
สินบน การลอ่ลวงและการตลบตะแลง,ในอุปริปัณณาสก์ เทวทหสูตรกล่าวถึงภิกษุ
เว้นขาดจากการรับสินบน    การล่อลวง และการตลบตะแลง,ในสังยุตตนิกาย อุก
โกฏนสูตร กล่าวถึงสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการ
ตลบตะแลงมีจำนวนมากกว่า   (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๐/๕, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๐/๑๙๖, 
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๘/๕๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๒,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๑๖๕/๖๕๑, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๗๙/๒๑๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การรับสินบนเพ่ือกระทำผู้เป็นเจ้าของให้ไม่เป็นเจ้าของ
(ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑๐/๗๗),ในอรรถกถามลูปัณณาสก์กลา่วว่าเป็นเบ้ืองต้นการฉ้อโกง 
ซึ่งมีการรับสินบน แค่นกกระทา   นกคุ่ม  ก้อนเนยใส และก้อนเนยแข็งเป็นต้น (ม.มู 
อ.(บาลี)๒/๔๔๐/๒๓๙),ในอรรถกถาอัตถกรณสูตรท่ี ๓ สคาถวรรคกลา่วถึงอำมาตย์
รับสินบนตอนหน่ึงว่า พระราชาเสด็จออกประทับน่ัง ฟังการพิจารณาคดีความ ในคดี
น้ัน พวกอมาตย์รับสินบนเข้ามาก่อนน่ังวินิจฉัยคดี ก็ตัดสินให้ผูม้ีใช้เจ้าของทรัพย์สิน
กลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินไป พระราชาทรงทราบเร่ืองนั้นแล้วทรงพระดำริว่า ต่อ
หน้าเราผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอำมาตย์พวกนี้ยังกระทำถึงเพียงนี้ลับหลังเราเขาจักไม่
ทำกระไรได้  บัดน้ี  วิฑูฑภเสนาบดีจักปรากฏเป็นพระราชาเอง ประโยชน์อะไรของ
เราจะนั่งท่ีเดียวกับพวกอมาตย์กินสินบนพูดมดเท็จเห็นปานน้ี (สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๑๑๗/
๑๓๓),ในนิทานวรรคอรรถกถาในกุมภัณฑสูตรกล่าวถึงการรับสินบนของพวกอำมาตย์
แล้วมีอัณฑะโตเท่าหม้อไว้ตอนหน่ึงว่าอำมาตย์ผู้วินิจฉัยคดี  เพราะเขามีส่วนเสมอกับ
กรรมจึงมีอัณฑะประมาณเท่าหม้อ คือขนาดหม้อใหญ ่  เพราะเขารับสินบนในท่ีลับ
คือที่ปกปิดทำโทษให้ปรากฏในการวินิฉัยคดีโกง ทำผู้เป็นเจ้าของให้ไม่ได้เป็นเจ้าของ
ฉะนั้น อวัยวะเพศลับของเขาจึงเกิดในท่ีเปิดเผย เพราะเม่ือลงโทษ  เขาได้ข่มเหงผู้อ่ืน  
ฉะนั้น  อวัยวะเพศลับของเขาจึงเกิดเป็นสิ่งข่มเหง(ทรมานตน) เพราะเหตุท่ีอวัยวะ
ดำรงอยู่ในตำแหน่งท่ีดำรงอยู่แล้วควรจะเรียบร้อยกลับไม่เรียบร้อยฉะน้ันเขาจึงต้อง
น่ังอย่างไม่เรียบร้อยบนอวัยวะเพศลับ(สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๒๑๑/๒๔๓-๒๔๔)ในอรรถ
กถามหาวารวรรคอธิบายว่า การทำเจ้าของมิให้เป็นเจ้าของแล้วรับสินบน  ช่ือว่าการ
รับสินบน(สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๑๖๕/๓๙๑)     



 

๖๑๐ 
 

 

การร่ายรำและการขับร้อง :การแสดงกิริยาอาการฟ้อนรำ เยื้องท่าฟ้อนรำ และร้องเพลง เป็นการ
กระทำที่โปรดปรานของจอมเทพ ๔ องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน ๔ ทิศ ซึ่งเรียกว่า 
ท้าวโลกบาล, ท้าวจัตุโลกบาล หรือ ท้าวจาตุมหาราช ปกครองอยู่องค์ละทิศ ได้แก ่
(๑) ท้าวมหาราชน้ันมีพระนามว่าธตรฐ ทรงเป็นหัวหน้าของพวกคนธรรพ์ มีคนธรรพ์
แวดล้อม ทรงโปรดปรานการร่ายรำและการขับร้อง ท้าวธตรฐ   จอมภูตหรือจอม
คนธรรพ์ รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก) (๒) ท้าวมหาราชน้ันมีพระนาม
ว่าวิรุฬหะ ทรงเป็นหัวหน้าของพวกกุมภัณฑ์ มีกุมภัณฑ์แวดล้อม ทรงโปรดปรานการ
ร่ายรำและการขับร้อง (ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รกัษาโลกด้าน
ทักษิณหรือทิศใต้) (๓) ท้าวมหาราชน้ันมีพระนามว่าวิรูปักษ์ ทรงเป็นหัวหน้าของพวก
นาค มีนาคแวดล้อม ทรงโปรดปรานการร่ายรำและการขับร้อง (ท้าววิรูปักษ์ จอม
นาค รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก)  (๔) ท้าวมหาราชน้ันมีพระนามว่า
ท้าวกุเวร ทรงเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์ มียักษ์แวดล้อม ทรงโปรดปรานการร่ายรำ
และการขับร้อง (ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ ท้าวกุเวรมี
ช่ือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า ท้าวเวสวัณ หรือ  ท้าวเวสสุวรรณ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๗/
๒๒๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๙/๒๓๗)  

การรำ : การแสดงท่าเคลื่อนไหวโดยมีลีลาและแบบท่าเข้ากับจังหวะเพลงร้องหรือเพลงดนตรี  
ดังคำในทีฆนิกาย สลีขันธวรรคกลา่วถึงพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการดู
การละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล เช่น การฟ้อน การขับรอ้ง การประโคมดนตรี  การ
รำ,ในสามัญญผลสูตร กลา่วถึงภิกษุเป็นผู้ภิกษุเว้นขาดจากการดูการละเล่นอันเป็น
ข้าศึกต่อกุศล เช่น การฟ้อน การขับร้อง การประโคมดนตรี  การรำ,ในสิงคาลกสูตร 
กล่าวถึงการรำว่าเป็นโทษข้อท่ี ๑ ในโทษแห่งการเท่ียวดูมหรสพ ๖ ดังคำว่า มีการรำ
ท่ีไหน    (ไปท่ีนั่น),ในนัจจชาดก กล่าวถึงพญาหงส์ทองไม่ยอมยกลูกสาวให้นกยูง ดัง
คำตอนหนึ่งว่า  เราจะไม่ให้ลกูสาวแก่เธอ    เพราะการรำแพนหางร่ายรำ,ในมหานิท
เทสกล่าวถึงการรำก็เป็นการศิลปะได้ เช่น การรำกระบี่กระบอง  (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๓/
๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๗/๖๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๐/๒๐๓,ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๑/
๑๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๓๗/๔๕๘) 

การรู้ : การทราบ, การแจ้ง, การเข้าใจ,ญาณ ดังคำในวินัยปิฎก ปริวาร กล่าวถึงการพิจารณา
เพ่ือประโยชน์แก่การรู้ฐานะและมิใช่ฐานะ, ในมัชฌมิปัณณาสก์  โพธิราชกุมารสูตร 
กล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์ แม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ  เผ็ดร้อนซึ่ง
เกิดขึ้นเพราะความเพียรกเ็ป็นผู้ควรแก่การรูก้ารเห็นและการตรัสรู้อันยอดเย่ียม
,ในสังคารวสูตรกล่าวถึงสมณะหรือพราหมณ์ มีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วท้ัง
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ละและระงับความพอใจ ความรักใคร่ ความหลงความกระหาย และความกระวน
กระวายในกามทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดในภายใน แม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง 
หยาบ  เผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้
อันยอดเย่ียม,ในมัชฌิมปัณณาสก์ จังกีสูตรกล่าวถึง การรู้สัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติ
เพียงเท่านี้,ในจูฬหังสชาดก นายพรานกล่าวถึงหงส์ไว้ว่า  ความจริงการรู้ถึงอันตราย
เป็นเหตุของคนผู้เป็นใหญ่,ในมหานิทเทส กล่าวถึงการรู้ในความหมายว่าแจ้งชัด ดัง
คำอธิบายว่า ภิกษุรู้รูปคือรู้จัก    มองเห็นว่า รูปอย่างใดอย่างหน่ึง รูปท้ังหมด คอื
มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศยัมหาภูตรูป ๔   รูปไม่มีเพราะการรู้เป็นอย่างนี้,ในกถา
วัตถุ กล่าวถึงการรู้ความย่ิงและหย่อนแห่งผล การรู้ความย่ิงและหย่อนแห่งอินทรีย์ 
การรู้ความย่ิงและหย่อนแห่งบุคคล    ของพระสาวกซึ่งเป็นการถามและตอบของพระ
สกวาทีและพระปรวาที (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๖๖/๕๕๑, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๑/๔๐๑, ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๔๓๓/๕๔๒, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๗๘/๖๐๖,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๒/๒๒,ขุ.
ม.(ไทย) ๒๙/๑๐๗/๓๒๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๔๓/๔๗๑) 

การรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้  : รู้แจ้ง คือ เข้าใจตลอด, รูต้ามเหตุผลอย่างชัดเจน, รู้แจ้งแทงตลอด การ
รู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้รูปที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาว่า น้ีเป็น
โทษแห่งรูป เป็นทุกขสัจ การรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้วิญญาณที่ไม่เที่ยง เป็น ทุกข ์ มี
ความแปรผันเป็นธรรมดาว่า น้ีเป็นโทษแห่งวิญญาณ เป็นทุกขสัจ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๑๔/๔๓๘) 

การรู้แจ้งด้วยการเจริญ   : รู้แจ้ง คือ เข้าใจตลอด, รู้ตามเหตุผลอย่างชัดเจน, รู้แจ้งแทงตลอด การรู้
แจ้งด้วยการเจริญทิฏฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สติ สมาธิ ในฐานะ
ท้ัง ๓ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข ์มีความแปรผนัเป็นธรรมดา เป็นมัคคสัจ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๑๔/๔๓๘) 

การรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้ง :  รู้แจ้ง คือ เข้าใจตลอด, รู้ตามเหตุผลอย่างชัดเจน, รู้แจ้งแทงตลอด 
การรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้งธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะใน
รูปว่า นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูป เป็นนิโรธสัจ การรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้งธรรม
เป็นที่กำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะ ในวิญญาณว่า นี้เป็นเคร่ืองสลัดออก
จากวิญญาณ เป็นนิโรธสัจ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๔/๔๓๘) 

การรู้แจ้งด้วยการละ  : รู้แจ้ง คือ เข้าใจตลอด, รู้ตามเหตุผลอย่างชัดเจน, รู้แจ้งแทงตลอด การรู้แจ้ง
ด้วยการละสุขโสมนัสท่ีอาศัยรูปเกิดขึ้นว่า น้ีเป็นคุณแห่งรปู เป็นสมุทยสจั การรู้แจ้ง
ด้วยการละสุขโสมนัสท่ีอาศัยเวทนา ฯลฯ ท่ีอาศัยสัญญา ฯลฯ ท่ีอาศยัสังขาร ฯลฯ 
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การรู้แจ้งด้วยการละสุขโสมนัสท่ีอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นว่า น้ีเป็นคุณแห่งวิญญาณ 
เป็นสมุทยสัจ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๔/๔๓๘) 

การรู้แจ้งสัจจะ  :  1. รู้แจ้ง คือ เข้าใจตลอด, รู้ตามเหตุผลอย่างชัดเจน, รู้แจ้งแทงตลอด การรู้แจ้ง
สัจจะมีได้ด้วยอาการ ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) รู้แจ้งทุกขสจัว่า เป็นธรรมท่ีควรรู้แจ้งด้วย
การกำหนดรู้ (๒) รู้แจ้งสมุทยสัจว่า เป็นธรรมท่ีควรรู้แจ้งด้วยการละ (๓) รู้แจ้งนิโรธ
สัจว่า เป็นธรรมท่ีควรรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้ง (๔) รู้แจ้งมัคคสัจว่า เป็นธรรมท่ีควรรู้
แจ้งด้วยการเจริญ  การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วยอาการ ๔ อย่างนี้ บุคคลเม่ือรู้แจ้งสัจจะ
ด้วยอาการ ๔ อย่างน้ี เป็นสทัธาธิมุตด้วยอำนาจสัทธินทรย์ี เป็นกายสักขีด้วยอำนาจ
สมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐิปัตตะด้วยอำนาจปัญญินทรีย์    2. การรู้แจ้งสัจจะมีได้ด้วย
อาการ ๙ อย่าง ได้แก่ (๑) รู้แจ้งทุกขสัจว่า เป็นธรรมท่ีควรรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้ 
(๒) รู้แจ้งสมุทยสัจว่า เป็นธรรมท่ีควรรู้แจ้งด้วยการละ (๓) รูแ้จ้งนิโรธสัจว่า เป็น
ธรรมท่ีควรรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้ง (๔) รู้แจ้งมัคคสัจว่า เป็นธรรมท่ีควรรู้แจ้งด้วยการ
เจริญ (๕) รูแ้จ้งธรรมท้ังปวงด้วยความรู้ยิ่ง (๖) รูแ้จ้งสังขารทั้งปวงด้วยการกำหนดรู้ 
(๗) รูแ้จ้งอกุศลธรรมทั้งปวงด้วยการละ (๘) รู้แจ้งมรรค ๔ ด้วยการเจริญ (๙) รูแ้จ้ง
นิโรธด้วยการทำให้แจ้ง  บคุคลเมื่อรู้แจ้งสัจจะด้วยอาการ ๙ อย่างน้ี เป็นสัทธาธิมตุ 
(ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา) ด้วยอำนาจสัทธินทรีย์ เป็นกายสกัข ี (ผู้เป็นพยานด้วยนาม
กาย,ผู้ประจักษ์กับตัว) ด้วยอำนาจสมาธินทรีย์ เป็นทิฏฐปัิตตะ (ผู้ถึงทิฏฐิ คือ บรรลุ
สัมมาทิฏฐิ) ด้วยอำนาจปัญญินทรีย์  (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๒๒/๓๗๖, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๒๒๖/๓๘๑) 

การเรียนมนตร์ : การเล่าเรียน ในมัชฌิมปัณณาสก์ สุภสูตร กล่าวถึงการบัญญัติธรรมของพราหมณ์
ไว้ ดังคำที่สุภมาณพกราบทูลว่า ท่านพระโคดม พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติธรรมข้อท่ี 
๑ คือสัจจะ เพ่ือทำบุญ เพ่ือยังกุศลธรรมให้สำเร็จ บัญญัติธรรมข้อท่ี  ๒ คือตบะ... 
บัญญัติธรรมขอ้ที่ ๓ คือพรหมจรรย์ ... บัญญัติธรรมขอ้ท่ี ๔ คือการเรียนมนตร์... 
บัญญัติธรรมขอ้ที่ ๕ คือการบริจาคเพ่ือทำบุญเพ่ือยังกุศลธรรมให้สำเร็จ (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๔๖๔/๕๘๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่าการเรียนมนตร์ ในท่ีน้ีหมายถึงการสาธยายมนต์กล่าวคือ
พระเวท (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๓๔/๑๑๙,ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๔๖๔/๓๑๙)  

การลงโทษ : การทําโทษ,กัมมกรณ์ เช่น การเฆี่ยน การจําขัง การปรับเอาเงิน เป็นต้น,ในวินัยปิฎก 
มหาวิภังค์  กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ สงฆ์จงลงวิเหสกกรรมแก่ภิกษุฉันนะ
,ในจูฬวรรค กล่าวถึงเรื่องระงับอธิกรณ์โดยการลงโทษแกผู่้ทำผิด ซึ่งพระอุปวาฬะถูก
ซักถามอาบัติในท่ามกลางสงฆ์    ปฏิเสธแล้วรับ รับแล้วปฏิเสธเอาเร่ืองหน่ึงมากล่าว
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กลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งท่ีรู้  พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สงฆ์จงลงตัส
สปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวาฬะ,ในจูฬวรรค กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต
ให้ภิกษุมอบการลงโทษของภิกษุณีใหแ้ก่ภิกษุณี ภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณี
อุบลวรรณาเรียนวินัยจนสติฟ่ันเฟือน,ในอังคุตตรนิกาย ในมหานิทเทส และจูฬนิทเท
สกล่าวถึงวิธีการลงโทษ โดยวิธีการต่างๆ แก่คนทำผิด เช่น ฆ่าสัตว์บ้าง ลักทรัพย์บ้าง    
ตัดช่องย่องเบาบ้าง ขโมยยกเค้าบ้างปล้นบ้านบ้าง ดักจี้ในทางเปล่ียวบ้าง ละเมิด
ภรรยาของผู้อ่ืนบ้าง พระราชารับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วยประการต่าง  ๆ กล่าวคือ
ให้เฆี่ยนด้วยแส้บ้าง ให้เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ให้ตีด้วยไม้พลองบ้าง ตัดมือบ้าง ตัดเท้า
บ้าง ตัดทั้งมือและเท้าบ้าง ตัดใบหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง  ตัดทั้งใบหูและจมูกบ้าง  วาง
ก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้าง    ถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังข์บ้าง    เอาไฟ
ยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้าง    เอาผ้าพันตัวราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้าง    
พันมือแล้วจุดไฟต่างคบบ้าง    ถลกหนังต้ังแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจน
ล้มลงบ้าง    ถลกหนังต้ังแต่คอถึงบ้ันเอว ทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้าง    
สวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าแล้วเสียบหลาวท้ังห้าทิศเอาไฟเผาบ้าง   ใช้เบด็
เกี่ยวหนัง เน้ือ เอ็นออกมาบ้างเฉือนเน้ือออกเป็นแว่น  ๆ เหมือนเหรียญกษาปณ์บ้าง 
เฉือนหนังเน้ือ เอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้าง ใช้หลาวแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้าง 
เสียบให้ติดดินแล้วจับเขาหมุนได้รอบบ้าง ทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือ
ไว้แต่กองเน้ือเหมือนต่ังใบไม้บ้าง  รดตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้าง  ให้สุนัขกัด
กินจนเหลือแต่กระดูกบ้าง ให้นอนบนหลาวทั้งเป็นบ้าง    ตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้าง
,ในมหานิทเทสกล่าวถึงการลงโทษในนรกไว้ ว่ามี ๕ ประการ คือ พวกนายนิรยบาล
ลงโทษ  มกีารจองจำ    ๕    อย่าง คือ (จบัเขานอนหงายแล้ว)  (๑) เอาหลาวเหล็ก
ตรึงท่ีมือขวา (๒) ตรึงท่ีมือซา้ย (๓) ตรึงท่ีเท้าขวา (๔) ตรึงท่ีเท้าซ้าย(๕) ตรึงท่ีกลาง
อก,ในอภิธรรมปิฎก กล่าวถึงพระสกวาทีและปรวาทีได้ถามและตอบในเร่ืองแผ่นดิน 
เข้าถึงการยกย่องและการลงโทษ เข้าถึงการตัดและการทำลายไว้   (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๙๔/๒๘๒, วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๐๕/๓๒๐,วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๓๖/๓๖๘,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑/
๕๘, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๕/๑๘๗-๑๘๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๐/๔๘๒,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๙๐/
๓๒๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙๒/๕๒๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การลงโทษทางพระวินัย  เช่น ตัชชนียกรรมเป็นต้น  (วิ.อ.
(บาลี) ๓/๔๐๙/๔๐๗)  อรรถกถาอธิบายการลงโทษไว้ ในคำว่า วิเหสกกรรม ได้แก่ 
การลงโทษภิกษุผู้ทำสงฆ์ให้ลำบาก คือภิกษุประพฤติไม่สมควร สงฆ์เรียกตัว มาถาม
กลับนิ่งเฉยไมต่อบ สงฆ์จึงสวดประกาศการที่เธอทำตัวเช่นน้ัน (วิ.อ. (บาลี) ๒/๙๔/
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๒๙๓, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๙๔-๙๘/๒๘-๒๙),ในอรรถกถาอธิบายการลงโทษ ที่
เรียกว่านาสนะ ให้ฉิบหาย ซึ่งเป็นการลงโทษภิกษุ มี ๓ วิธี คือ (๑) ลิงคนาสนะ ให้สกึ   
(๒) ทัณฑกรรมนาสนะ ไล่ออกจากสำนัก (๓) สังวาสนาสนะ ยกออกจากหมู่ (วิ.อ. 
(บาลี) ๒/๔๒๘/๔๒๐-๔๒๑, วิ.อ.(บาลี) ๓/๓๒๑/๔๔๔) การลงโทษน้ี เป็นวิธีตัดสิน
เรื่องราวท่ีเป็นอธิกรณ์ของสงฆ์ ท่ีเรียกว่า ตัสสปาปิยสิกา  วิธีตัดสินโดยการลงโทษแก่
ผู้ทำผิด (กงฺขา.อ.(บาลี)  ๓๓๘-๓๓๙  ดู  องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๐๒-๒๐๓/๑๒๓) 

   การลงโทษ  ตามนัยอรรถกถา  ม ี ๓๒  ประการ แต่ในพระบาลีมี  ๒๖  
ประการ  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)๒/๑๒๑/๓๗๓) 

การลงอาบนำ้ : การอาบน้ำที่ฝั่งแม่น้ำ ในทีฆนิกาย สลีขันธวรรค ปาฏิกวรรค และมัชฌมินิกาย มูล
ปัณณาสก์ มัชฌิมปัณณาสก์ กล่าวถึงการหลีกบาปด้วยตบะ อันเป็นการบำเพ็ญตบะ
ของพวกอเจลก ที่นับว่าเป็นสามัญคุณและพรหมัญคณุของสมณพราหมณ์ด้วยการ
อาบน้ำวันละ ๓ ครั้ง คือถือ(ยึดมั่นในวัตรปฏิบัติ) การลงอาบน้ำ วิธีการเหล่านี้
พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นการหลกีบาปด้วยตบะท่ีไร้ประโยชน์,ในมูลปัณณาสก์ จูฬอัสส
ปุรสูตร กล่าวถึงมิใช่สมณะด้วยเครื่องแบบและวัตร ดังคำว่า เราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้
อาบน้ำมีความเป็นสมณะ ด้วยอาการเพียงการลงอาบน้ำ,ผู้ถือวัตรเช่นน้ีจัดอยู่ใน
บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน,ในสังยุตต
นิกาย สคาถวรรคกล่าวถึงสังครวพราหมณ์ชาวกรุงสาวัตถีมีลัทธิถือความบริสุทธ์ิด้วย
น้ำปรารถนาความบริสุทธ์ิด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลา
เช้าเป็นประจำ,ในมหานิทเทสกล่าวถึงบุคคลเช่นน้ีว่าอยู่ในพวกสัตว์ถูกลูกศรคือทิฏฐิ
ปักติด ว่ิงพล่านไปทุกทิศทาง  (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๖/๑๖๕, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๓๗/
๔๖๕, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๗๐/๕๑๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๗/๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๕/
๕๒๑,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๗/๒๙๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๔/๔๙๗) 

   อรรถกถาสีลขนัธวรรคอธิบายว่า เวลาเย็น เป็นครั้งท่ี  ๓   อเจลกคิดว่า เราจัก
ลอยบาปวันละ ๓ ครั้ง คือเช้า เที่ยงเย็น จึงประกอบการขวนขวายลงอาบน้ำ (ที.สี.อ.
(บาลี)๑/๓๙๖/๒๙๕) 

การล่วงละเมิด :  การละเมิด  หมายถึงการล่วงเกินหรือการฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่มี
บัญญัติไว้ เช่น การล่วงละเมิดศีล  ๕  การล่วงละเมิดศีล  ๘หรือศลี ๑๐; การจงใจ
หรือความประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต 
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรอืสิทธิ,  ในสิงคาลกสูตรกล่าวถึงการฆ่าสัตว์ 
การลักทรัพย์ การล่วงละเมิดภรรยาผู้อ่ืน และการพูดเท็จ เรียกว่าเป็นกรรมกิเลส,ในขุ
ททกปาฐะกล่าวถึงสิกขาบท ๑๐ ไว้ เช่น สิกขาบทท่ี ๖ ว่า ข้าพเจ้าขอสมาทาน
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สิกขาบท    คือเจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล การลว่งละเมิด ทำ
ให้ศีลข้อ ๖ ขาดก็คือได้บริโภคอาหารในเวลาวิกาล ในทีน้ี่หมายถึงเวลาที่เลยเที่ยงวัน
ไป,ในมหานารทกัสสปชาดก กล่าวถึงคำท่ีพระนางรุจาราชธิดากราบทูลแด่พระเจ้าวิ
เทหะว่า กรรมคือการล่วงละเมิดภรรยาของผู้อ่ืนใดที่หม่อมฉันได้กระทำไว้ในแคว้น
มคธ ผลของกรรมน้ันได้มาถึงหม่อมฉันเข้าแล้วในภายหลังเหมือนด่ืมยาพิษอัน
ร้ายแรง,ในอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณีและปุคคลบัญญัติ กล่าวถึงการล่วงละเมิดศีล 
ในเรื่องความวิบัติแห่งศีลไว้ว่า การล่วงละเมิดทางกาย การล่วงละเมิดทางวาจาการ
ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความวิบัติแห่งศีล ความเป็นผู้ทุศีลแม้
ท้ังหมดก็ช่ือว่าความวิบัติแห่งศีล (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๕/๒๐๑, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๒๖๗/๓๗๘, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๖๘/๓๔๑, อภิ.ปุ.(ไทย),๓๖/๖๑/๑๖๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า พระอริฏฐะ  รูปน้ีเป็นพหูสูต  เป็นธรรมกถึก  รู้แต่
อันตรายิกธรรมบางส่วน แต่ไม่รู้เรือ่งอันตรายิกธรรมแห่งการลว่งละเมิดพระวินัย
บัญญัติ เพราะเหตุที่ท่านไม่ฉลาดเรื่องวินัย (วิ.อ.(บาลี)๒/๔๑๗/๔๑๘-๔๑๙,  ม.มู.อ.
(บาลี) ๒/๒๓๔/๙-๑๐), การล่วงละเมิดสิกขาบทท่ีพระผูม้ีพระภาคทรงบัญญัติไว้  (ม.
ม.อ. (บาลี)๒/๑๔๕/๑๑๕,ขุ.ขุ.อ.(บาลี)๒/๒๗) 

การล่วงละเมิดภรรยาผู้อืน่ : การละเมิด รกุราน บุกรุก ล่วงล้ำภรรยาคนอ่ืน ;  เป็น ๑ ในกรรมกิเลส 
(กรรมเครื่องเศร้าหมอง) ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) ปาณาติบาต การฆ่าสัตว์ (๒) 
อทินนาทาน การลักทรัพย์ (๓) กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม (การล่วง
ละเมิดภรรยาผู้อ่ืน) (๔) มุสาวาท การพูดเท็จ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  “ปาณาติปาโต อทินฺนาทานํ มุสาวาโท จ วุจฺจติ, ปร
ทารคมนญฺเจว นปฺปสํสนฺติ ปณฺฑิตา’ติ”  “การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การล่วงละเมิด
ภรรยาผู้อ่ืน  และการพูดเท็จ เรียกว่า  เป็นกรรมกิเลส บัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญ” 
(ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๔๕/๑๕๗), ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๕/๒๐๑); จัดอยู่ในบาปกรรม 
๑๔ ประการ ได้แก่ (๑) กรรมกิเลส ๔ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร 
มุสาวาท (๒) อคติ ๔ คือ ฉนัทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ (๓) อบายมุข ๖ คือ 
ด่ืมน้ำเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการเล่น เลน่การพนัน คบคนช่ัวเป็นมิตร เกียจคร้าน
การทำงาน อริยสาวกผู้ปราศจากบาปกรรม ๑๔ ประการน้ีแล้ว ช่ือว่าเป็นผู้ปิดป้อง
ทิศ ๖ ปฏิบัติเพ่ือครองโลกทั้งสอง ทำให้เกิดความยินดีท้ังโลกน้ีและโลกหน้า หลังจาก
ตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๔-๒๔๖/๒๐๐-๒๐๒) 

 (*ปิดป้องทิศ ในที่นี้หมายถึงปกปิดช่องว่างระหว่างตนกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเรียกว่า
ทิศ ๖ (ที.ปา.ฏีกา(บาลี) ๒๔๔/๑๕๙), (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๕/๒๐๑) 
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การล่อลวง วัญจนะ, การใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งท่ีเป็นเท็จ เช่น การล่อลวงด้วยการของที่
ไม่ใช่ของจริงให้เห็นเป็นของจริง ในทฆีนกิาย สีลขันธวรรค มัชฌมินิกาย อังคุตต
นิกาย และอภิธรรมปิฎก กลา่วถึงพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับสินบน การ
ล่อลวงและการ ตลบตะแลง,ภิกษุเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการ
ตลบตะแลง, ในสังยุตตนิกาย อุกโกฏนสูตร กล่าวถึงสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการการ
ล่อลวงมีจำนวนมาก,ในกุณาลชาดกกล่าวถึงมายาต่างๆ ท่ีหญิงจะไม่รู้ไม่มี ดังคำว่า 
การล่อลวงอย่างใดอย่างหน่ึงในหมู่มนุษย์ พวกเธอจะไม่รู้ไม่มีเลย  (ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๐/๕, ๙/๑๙๔/๖๗, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๓/๓๒๕, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๔, ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๔/๒๒,๑๔/๑๐๒/๑๒๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๕/๖๕๑,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 
๒๗/๓๓๔/๑๕๒, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๙/๒๑๑) 

   อรรรถกาอธิบายว่า การล่อลวงผู้อ่ืนด้วยอุบายน้ัน ๆ หมายถึงการล่อล่วงด้วย
ของเทียมโดยทำของท่ีมิใช่สงัวาลให้เห็นเป็นสังวาล ของที่มิใช่แก้วมณ ี ให้เห็นเป็น
แก้วมณ ี ของที่มิใช่ทอง ให้เห็นเป็นทอง ด้วยอำนาจการประกอบขึ้นหรือด้วยอำนาจ
กลลวง (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑๐/๗๗) 

การละ : ปหานะ, การสละ, การปลอ่ยวาง หมายถึงการท่ีแยกตัวให้พ้นจากส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวข้องอยู่ เช่น การละทิฏฐิ การละสังโยชน์ การละอกุศลธรรม ; การทิ้งไว้, การ
ปล่อยไว้ เช่น การละทุจริต การละมานะ  ในมูลปัณณาสก์ มหาเวทัลลสูตร กล่าวถึง
ปัญญามีไว้เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือการกำหนดรู้ และเพ่ือการละ,ในมัชฌิมปัณณาสก์ ที
ฆนขสูตร กล่าวถึงวิญญูชนเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิดกันการทุ่มเถียงกัน การทำลาย
กัน และการเบยีดเบียนกันในตน จึงละทิฏฐินั้น และไม่ยึดถือทิฏฐิอ่ืน การละการสลัด
ท้ิงทิฏฐิเหล่าน้ัน ย่อมมีได้ด้วยประการอย่างน้ี,ในสังยุตตนิกาย ปหานสูตร กล่าวถึง
ปหานสัญญา (ความหมายรู้การละ)  ท่ีบคุคลเจรญิแล้ว  เมื่อปหานสัญญาที่บุคคล
เจริญ ทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่าง ๑ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน  หรือ
เมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามี (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๕๑/๔๙๑,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๐๓/๒๔๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/) 

   อรรถกถาอธิบายกิจที่ควรทำ ซึ่งหมายถึงกิจในอริยสัจ  ๔  ในข้อท่ี ๒ คือ  การ
ละเหตุแหง่ทุกข์ (ที.สี.อ. (บาลี)๒๔๘/๒๐๓) 

การละกามฉันทะ  :  ละ คือ ท้ิง, ปลอ่ย, วาง, เลิก, อาการท่ีแยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่ง
เกี่ยวข้องอยู่  ;  กามฉันทะ เป็น ๑ ในนิวรณ์ เครื่องกั้น หมายถึงธรรมท่ีเป็นเครื่องปิด
กั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ๕ อย่าง ได้แก่ (๑) กามฉันทะ พอใจติดใจอยู่ในสิ่ง
ท่ีชอบใจ (๒) พยาบาท คิดร้ายผู้อ่ืน คือมีความโกรธ อาฆาตอยู่ (๓) ถีนมิทธะ หดหู่, 
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ท้อแท้, เศร้าซมึ (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้งซา่น, อึดอัด, กลัดกลุ้ม, วิตกกังวล, รำคาญ
ใจ (๕) วิจิกิจฉา ลังเลใจ, ตัดสินใจไม่ได้, สงสัย, กังวล  ;  ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมท้ังหลาย คือ นิวรณ์ ๕ ประการ อย่างน้ี คือเมื่อกามฉันทะภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า 
กามฉันทะภายในของเรามีอยู่ หรือเมื่อกามฉันทะภายในไม่ม ี ก็รู้ชัดว่า กามฉันทะ
ภายในของเราไม่มี การเกิดขึน้แห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุ
น้ัน  การละกามฉันทะที่เกิดขึน้แล้วมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น และกามฉันทะทีล่ะ
ได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน ฯลฯ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๒/
๓๑๖, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๕/๑๑๒) 

การละกิเลส : ละ คือ ท้ิง, ปล่อย, วาง, เลิก, อาการที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ ; 
กิเลส แปลว่า สิ่งเกาะติด, สิ่งเปรอะเป้ือน, สิ่งสกปรก, สิง่ท่ีแฝงติดอยู่ในใจแล้วทำให้
ใจเศร้าหมองขุน่มัว การละกิเลส ได้แก่ การละราคะ การละโทสะ การละโมหะ  ;   
เป็น ๑ ในอุตตริมนุสสธรรม ๑๐ ได้แก่ (๑) ฌาน (๒) วิโมกข์ (๓) สมาธิ (๔) สมาบัติ 
(๕) ฌาณทสัสนะ (๖) มรรคภาวนา (๗) การทำผลให้แจ้ง (๘) การละกิเลส (๙) ภาวะ
ท่ีจิตปลอดจากกิเลส (๑๐) ความยินดีในเรือนว่าง  (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๙๙/๑๘๕), วิ.
มหา.(ไทย)๒/๗๐/๒๕๖), ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๑/๕๗๗) 

การละความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ  : ละ คือ ท้ิง, ปล่อย, วาง, เลิก, อาการท่ีแยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่  ;  คลกุคลี คือ เข้าปะปนระคนกัน, เข้าใกล้ชิดกัน  ; พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ผู้จะบวช ในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียว ด้วยเหตุ ๒ อย่าง ได้แก่ (๑) ด้วยการ
บวช (๒) ด้วยการละความคลุกคลีด้วยหมูค่ณะ  ;  การละความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
คือ เมื่อบวชแล้ว ผู้เดียว ใช้สอยเสนาสนะท่ีเป็นป่าละเมาะและป่าทึบ อันสงัด มีเสียง
น้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที่ทำการลับ
ของมนุษย์ สมควรเป็นท่ีหลกีเร้น เธอเดินรูปเดียว ยืนรูปเดียว น่ังรูปเดียว นอนรูป
เดียว เข้าหมู่บ้านเพ่ือบิณฑบาตรูปเดียว กลับมารูปเดียว นั่งในท่ีลับรูปเดียว อธิษฐาน
จงกรมรูปเดียว เที่ยวไปผู้เดียว คือ อยู่ เคลื่อนไหว เป็นไป เลี้ยงชีวิต ดำเนินไป ยัง
ชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียว   (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๕๑/๑๗๗, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๕๖/๑๙๐) 

การละฉันทราคะ   :  ละ คือ ท้ิง, ปล่อย, วาง, เลิก, อาการท่ีแยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่ง
เกี่ยวข้องอยู่  ;  ฉันทราคะ คอื ความพอใจติดใคร่, ความชอบใจจนติด, ความอยากที่
แรงขึ้นเป็นความติด, ฉันทะ ในท่ีน้ีหมายถึงอกุศลฉันทะ คอืตัณหาฉันทะ ซึ่งในขั้นต้น
เมื่อเป็นราคะอย่างอ่อน (ทุพพลราคะ) ก็เรยีกแค่ว่าเป็นฉันทะ แต่เมื่อมีกำลังมากขึ้น 
ก็กลายเป็นฉันทราคะ คือราคะอย่างแรง (พลวราคะ)  ; พระผู้มีพระภาคตรัสการละ
ฉันทราคะในขนัธ์ ๕ ว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูป ด้วยการละ
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อย่างนี้ เธอทั้งหลายจักละรูปนั้นได้เด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลท่ีถูกตัด
รากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ฯลฯ ในเวทนา ฯลฯ 
ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๕/๓๗)  ; พระผู้มี
พระภาคตรัสการละฉันทราคะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง ว่า ภิกษุท้ังหลาย สิ่งใดไม่
เที่ยง เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนัน้ คือ จักขุไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทราคะในจักขุนั้น โสตะไม่เที่ยง ... ฆานะไม่เที่ยง ... ชิวหาไม่เที่ยง ... กายไม่เที่ยง 
... มโนไม่เที่ยง เธอท้ังหลายพึงฉันทราคะในมโนนั้น (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๗๐/๒๐๓) 
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๐/๑๗๑) 

การละเล่น :   มหรสพต่างๆ, การแสดงต่างๆ เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง  ;  การละเล่เหล่าน้ี คอื 
การฟ้อน การขับร้อง การประโคมดนตรี การรำ การเลา่นิทาน การเลน่ปรบมือ การ
เล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง การสร้างฉากบ้านเมืองให้งดงาม การละเล่นของคน
จัณฑาล การเล่นกระดานหก การละเล่นหน้าศพ การแข่งชนช้าง การแข่งม้า การแข่ง
ชนกระบือ การแข่งชนโค การแข่งชนแพะ การแข่งชนแกะ การแข่งชนไก่ การแข่งชน
นกกระทา การรำกระบ่ีกระบอง การชกมวย มวยปล้ำ การรบ การตรวจพลสวน
สนาม การจัดกระบวนทัพ การตรวจกองทัพ ช่ือว่าการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล 
(ที.สี.(ไทย)๙/๑๐/๔, ที.ส(ีไทย)๙/๑๓/๖,  ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๗/๖๗, ม.มู.(ไทย)๑๒/
๔๑๑/๔๔๗, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๑, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๒/๑๒๒) 

การละเล่นหนา้ศพ : โธวนะ,หมายถึงการละเล่นล้างกระดูก,พิธีล้างกระดูกด้วยการเล่นกล  ในทีฆ
นิกาย สีลขันธวรรค กล่าวถงึพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการดูการละเล่นอันเป็น
ข้าศึกต่อกุศล เช่น การฟ้อน การขับร้อง...การละเล่นหน้าศพ,ในมหานิทเทส และจูฬ
นิทเทสกล่าวถงึภิกษุผู้มีตาลอกแลก เป็นผู้สอดส่ายจักษุ ว่าเป็นผู้ขวนขวายดู
การละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กศุลเห็นปานน้ี เช่น การฟ้อน...การละเล่นหน้าศพ  (ที.สี.
(ไทย)๙/๑๓/๖,๙/๑๙๗/๖๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๗/๓๔๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๖/
๕๗๒,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๔๙/๔๗๓) 

   อรรถกถาอธิบายถึงการละเล่นหน้าศพ ว่าหมายถึงการเล่นล้างกระดูก ได้ยิน
ว่า  ในชนบทบางแห่ง เม่ือญาติตาย เขายังไม่เผา เก็บฝังไว้    ครั้นรู้ว่าศพเหล่าน้ัน
เป่ือยเน่าแล้วก็นำออกมาล้างอัฐิ ทาด้วยของหอม    แล้วเก็บไว้ ในคราวนักษัตรฤกษ ์
เขาต้ังอัฐิไว้แห่งหนึ่งต้ังสุราเป็นต้นไว้แห่งหน่ึงแล้วก็พากันร้องไห้คร่ำครวญด่ืมเหล้า
กัน ข้อนี้สมด้วยพระบาลีท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า   ภิกษุท้ังหลาย มีพิธีช่ือว่าการ
เล่นล้างอัฐิในชนบทตอนใต้ ในพิธีน้ันมีข้าวบ้างน้ำบ้างของเคี้ยวบ้าง ของบริโภคบ้าง  
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ของลิ้มบ้างเป็นอันมาก พิธีล้างกระดูกน้ันมีอยู่ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า พิธีล้าง
กระดูกด้วยการเล่นกล ช่ือว่าการเล่นหน้าศพ ก็มี (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑๓/๘๑) 

การละเลยคำพูดสามัญ : การใช้ถ้อยคำพูดคงเดิม,การพูดถ้อยดังเดิม,โลกสมญัญา คือ โลกบัญญัติ  
ดังคำในอุปริปัณณาสก์ อรณวิภังคสูตร กล่าวถึงเรื่องการละเลยคำพูดสามัญ โดย
อธิบายว่า ภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า‘ปาติ’ บาง
ท้องถิ่นรู้จักกันว่า‘ปัตตะ’  บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ‘ปิฏฐะ’ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า 
‘สราวะ’ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ‘หโรสะ’  บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ‘โปณะ’ บางท้องถิ่น
รู้จักกันว่า ‘หนะ’ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ‘ปิปิละ’ ภิกษุพูดด้วยความยึดมั่นถือมั่นโดย
วิธีที่ชนท้ังหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะน้ันว่า‘นี้เท่าน้ันจริงอย่างอ่ืนไม่จริง’,ใน
อรณวิภังค์นั้น  ธรรมคือการยึดภาษาท้องถิ่น และการละเลยคำพูดสามัญน้ี มีทุกข์ มี
ความเบียดเบียนมีความคับแค้น มีความเร่าร้อน เป็นข้อปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรม
น้ีจึงช่ือว่าเป็นธรรมมีกิเลส(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๓๑/๓๙๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๐๔๑/๔๐๐) 

การละสังโยชน์ : สัญโญชนปหานะ, การละกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพ,การปราศจากสังโยชน์, ;  
สังโยชน์ คือ กิเลสท่ีผกูมัดใจสัตว์, ธรรมท่ีมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ มี ๑๐ อย่าง แบ่งเป็น โอ
รัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ ได้แก ่ (๑) สักกายทฏิฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของ
ตน (๒) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย (๓) สลีพัพตปรามาส ความถือม่ันศีลพรต (๔) กาม
ราคะ ความติดใจในกามคุณ (๕) ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ และ อุทธัมภาคิย
สังโยชน์ สังโยชน์เบ้ืองสูง ๕ ได้แก่ (๖) รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรม (๗) อรูปราคะ 
ความติดใจในอรูปธรรม (๘) มานะ ความถือตัว (๙) อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน (๑๐) 
อวิชชา ความไมรู่้จริง   ; พระโสดาบัน ละสังโยชน์ ๓ ขอ้ต้นได้, พระสกทาคามี ทำ
สังโยชน์ข้อ ๔ และ ๕ ให้เบาบางลงได้, พระอนาคามี ละสังโยชน์ ๕ ข้อต้นได้หมด, 
พระอรหันต์ ละสังโยชน์ท้ัง ๑๐ ข้อได้หมด,    ในมหาสติปัฏฐานสูตร กล่าวถึงภิกษุรู้
ชัดตา รู้ชัดรูป สังโยชน์ใดอาศัยตาและรูปท้ังสองน้ันเกิดขึ้น ก็รู้ชัดสังโยชน์น้ันการ
เกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ท่ียังไม่เกิดขึ้นมีได้ ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน การละสังโยชน์ที่
เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วย เหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน,ในมูลปัณณาสก์ อลคัททูปมสูตร อธิบาย
การละสังโยชน์ไว้ว่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมเบ่ือหน่ายในรูป  
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลาย
กำหนัด จิตจึงหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่
จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 
ภิกษุนี้เราเรียกว่าปราศจากสังโยชน์(กิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพ)แล้ว,ในสังยุตตนิกาย 
สฬายตนวรรค สญัโญชนปหานสูตรอธิบายถึงการวิธีการละสังโยชน์ไว้โดยละเอียด,ใน
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อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ กล่าวถึงการละสังโยชน์ท้ังปวง เป็นอรหัตตผล (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๘๔/๓๒๑, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๖/๑๑๕, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘๔/๓๑๙-
๓๒๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๕๔/๔๖, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๑๓/๔๔๕,๓๗/๘๑๐/๘๔๗) 
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๑๓/๔๔๕, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๑๐/๘๔๗) 

การลักทรพัย์ : หยิบฉวยเอาสิ่งของผู้อ่ืนด้วยวิธีลับ ปิดบัง ซ่อนเร้น ขโมย หยิบฉวยเอาทรัพย์สินเมื่อ
เจ้าของไม่อยู่หรือเผลอ เอาสิง่ของที่เขาไม่ได้ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น  ; ช่ือความผิด
อาญาฐานเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือท่ีผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต; การ
เอาทรัพย์เคล่ือนท่ีไปจากที่เดิมในลักษณะที่จะพาทรัพย์นั้นไปได้ และทรัพย์นั้นเขา้มา
อยู่ในความยึดถือครอบครองเพ่ือตนแล้ว แม้ทรัพย์น้ันเคลื่อนท่ีเพียงเล็กน้อยก็ถือว่า
เป็นการเอาไปแล้ว ถึงแม้ผู้กระทำจะยังไม่เอาทรัพย์น้ันไปหรือถูกขัดขวางในภายหลัง
และเอาทรัพย์นั้นไปไม่ได้ก็ตาม ต้องถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ   ;  การ
ลักทรัพย์ (อทนินาทาน) ข้อ ๒ ในกรรมกิเลส ๔ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๕/๒๐๐)  ได้แก่ 
(๑) ปาณาติบาต การฆ่าสตัว์ (๒) อทินนาทาน การลักทรัพย์ (๓) กาเมสุมิจฉาจาร 
การประพฤติผิดในกาม (๔) มุสาวาท การพูดเทจ็ ; ข้อ ๒ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๗/๓๖๒) ได้แก่ (๑) ปาณาติบาต การฆ่าสัตว์ (๒) อทินนาทาน การ
ลักทรัพย์ (๓) กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม (๔) มุสาวาท การพูดเท็จ (๕) 
ปิสุณาวาจา การพูดส่อเสียด (๖) ผรุสวาจา การพูดคำหยาบ (๗) สัมผัปปลาปะ การ
พูดเพ้อเจอ้ (๘) อภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา (๙) พยาบาท ความคิด
ร้าย (๑๐) มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด;   ในทางพระวินัย กล่าวถึงการถือเอาของท่ีเขา
ไม่ได้ให้ (การลกัทรัพย์) ไว้ว่า ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติปาราชิก ด้วย
อาการ ๕ อย่าง (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๒๒/๙๕)  คือ (๑) ทรัพย์มีผู้ครอบครอง (๒) สำคญั
ว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง (๓) ทรัพย์มีค่ามาก ราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ 
มาสก (๔) มีไถยจิตปรากฏ (๕) ภิกษุจับต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย ทำให้เคลื่อนท่ี ต้องอาบัติปาราชิก  และภิกษุถอืเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้อง
อาบัติปาราชิก ด้วยอาการ ๖ อย่าง  (วิ.มหา.(ไทย)๑๒๕/๙๖)  คือ (๑) สำคัญว่าไม่ใช่
ของของตน (๒) ไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ (๓) ไม่ใช่เป็นของขอยืม (๔) ทรัพย์มีค่ามาก 
ราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก (๕) มีไถยจิตปรากฏ (๖) ภิกษุจับต้อง ต้อง
อาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ทำให้เคลื่อนที ่ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุผู้
ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ (๑) ทรัพย์มีผู้
ครอบครอง (๒) สำคญัว่าเป็นทรัพย์ท่ีมีผูค้รอบครอง (๓) ทรัพย์มีค่าน้อย ราคาเกิน ๑ 
มาสก หรือน้อยกว่า ๕ มาสก (๔) มีไถยจิตปรากฏ (๕) ภิกษุจับต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ 
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ทำให้ไหว ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เคลื่อนที ่ ต้องอาบัติถุลลัจจัย และภิกษุผู้ถือเอาของ
ท่ีเขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ด้วยอาการ ๖ อย่าง คือ (๑) สำคัญว่าไม่ใช่ของของ
ตน (๒) ไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ (๓) ไมใ่ช่เป็นของขอยืม (๔) ทรัพย์มีคา่น้อย ราคา
เกิน ๑ มาสก หรือน้อยกว่า ๕ มาสก (๕) มีไถยจิตปรากฏ (๖) ภิกษจัุบต้อง ต้อง
อาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว  ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติถุลลัจจัย (ดู วิ.
มหา.(ไทย) ๑)ภิกษุผู้ถือเอาของท่ีเขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ด้วยอาการ ๕อย่าง 
คือ (๑) ทรัพย์มีผู้ครอบครอง (๒) สำคญัว่าเป็นทรัพย์ท่ีมีผูค้รอบครอง (๓) ทรัพย์มคี่า
น้อย ราคา ๑ มาสก หรือน้อยกว่า ๑ มาสก (๔). มีไถยจิตปรากฏ  (๕) ภิกษุจับต้อง 
ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติทุกกฏ และ
ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ด้วยอาการ ๖ อย่าง คอื (๑) สำคญั
ว่าไม่ใช่ของของตน (๒)ไมใ่ช่ถือเอาด้วยวิสาสะ (๓) ไม่ใช่เป็นของขอยืม (๔) ทรัพย์มี
ค่าน้อย ราคา ๑ มาสก หรือน้อยกว่า ๑ มาสก (๕) มีไถยจิตปรากฏ (๖) ภิกษุจับต้อง 
ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เคลื่อนท่ี ต้องอาบัติทุกกฏ (ดู วิ.
มหา.(ไทย) ๑) ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ด้วยอาการ ๕ อย่าง 
คือ (๑) ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง (๒) สำคัญว่าเป็นทรัพย์ท่ีมีผูค้รอบครอง (๓) 
ทรัพย์มีค่ามาก ราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก (๔) มีไถยจิตปรากฏ (๕) ภิกษุ
จับต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติทุกกฎ 
(ดู วิ.มหา.(ไทย) ๑)  ภิกษุผูถ้ือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ด้วยอาการ ๕ 
อย่าง คือ (๑) ไมใ่ช่ทรัพย์ท่ีมีผู้ครอบครอง (๒) สำคัญว่าเป็นทรัพย์ท่ีมีผู้ครอบครอง 
(๓) ทรัพย์มีค่าน้อย ราคาเกิน ๑ มาสก หรอืน้อยกว่า ๕ มาสก (๔) มีไถยจิตปรากฏ 
(๕) ภิกษุจับต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เคลื่อนที่ ต้อง
อาบัติทุกกฎ (ดู วิ.มหา.(ไทย) ๑) ภิกษุถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฎ ด้วย
อาการ ๕ อย่าง คือ (๑) ไม่ใช่ทรัพย์ท่ีมผีูค้รอบครอง (๒)สำคัญว่าเป็นทรัพย์ท่ีมีผู้
ครอบครอง (๓) ทรัพย์มค่ีาน้อย ราคา ๑ มาสก หรือน้อยกว่า ๑ มาสก (๔) มีไถยจิต
ปรากฏ (๕) ภิกษุจับต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เคลื่อนที ่
ต้องอาบัติทุกกฎ   (ดู วิ.มหา.(ไทย) ๑)  ;  มีพระบัญญัติและพระอนุบัญญัติว่า อน่ึง 
ภิกษุใดถือเอาทรัพย์ท่ีเจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก จากหมู่บ้านก็ตาม จาก
ป่าก็ตาม มีมลูค่าเท่ากับอัตราโทษที่พระราชาท้ังหลายจับโจรได้แล้ว ประหารบ้าง 
จองจำบ้าง เนรเทศบ้าง บริภาษว่า เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้า
เป็นขโมย ดังน้ี เพราะถือเอาทรัพย์ท่ีเจ้าของมิได้ให้เช่นใด ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่
เจ้าของมิได้ให้เช่นน้ัน แม้ภิกษุน้ีก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๙๑/
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๘๐),(วิ.มหา.(ไทย)๑/๘๙/๗๘-๗๙),(วิ.มหา.(ไทย)๑/๙๑/๘๐),  ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๕/
๒๐๑, ม.มู(ไทย)๑๒/๒๙๒/๓๒๓, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๘๐/๕๒๑, ๑๓/๓๔/๓๘, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๔๐๕/๕๐๖,  ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๙/๑๗๙, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๗/๔๒๖, สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๑๑๐/๒๐๒, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๑๑/๒๐๓, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๓/๕๐๒, 
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘๐/๕๑๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๔๖/๕๙๑) 

การล้ิม : สายนะ,สายิตะ การใช้ลิ้นลิม้รส หมายถึงการชิม,การลองรสดูด้วยลิ้น เช่น การลิ้มรส 
มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้น, ในสีลขันธวรรค กลา่วถึงสติสัมปชัญญะ โดยอธิบายให้ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวในการฉัน การด่ืม การเคี้ยว การล้ิม,ในสังยุตตนิกาย 
กล่าวถึง  ภิกษุผู้มีสมัปชัญญะย่อมทำความรู้สึกตัวในการลิ้ม,ในมหานิทเทส กล่าวถงึ
ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการฉนั การด่ืม การเคี้ยว การลิ้ม (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑๔/๗๓, ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕/๒๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๖๘/๒๑๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๒๓/๓๙๒) 

  อรรถกถากล่าวว่า  คำว่า การลิ้ม หมายถงึการใช้ปากลิ้มน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้น 
(ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๒๑๔/๑๘๐)  

การล้ิมรส :   การลิ้ม คือ ชิม, ทดสอบรสดู, ลองรสดูด้วยลิ้น, กิน, รับประทาน  ;   รส คือ ไว
สัมผสัทางจมูกหรือลิ้น เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม หอม ขม ฯลฯ เป็น ๑ ในกามคุณ ๕ 
ประการ ได้แก่ (๑) รูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตา ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก 
ชักให้ใคร ่พาใจให้กำหนัด (๒) เสียงท่ีพึงรู้แจ้งทางหู... (๓) กลิ่นท่ีพึงรูแ้จ้งทางจมูก... 
(๔) รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น... (๕) โผฏฐัพพะท่ีพึงรู้แจ้งทางกาย ท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ 
น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุบาง
รูปในพระธรรมวินัยนี้ ประกอบเนืองๆ ซึง่อารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อม
ไปในนิพพานโดยชอบ พึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆ พึง
ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆ พึงประกอบการดมกลิ่นอันไม่
เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆ พึงประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆ  
พึงประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆ พึงประกอบการ
รับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆ เมื่อภิกษุนั้นเห็นรูปอันไม่เป็นสัปปา
ยะทางตาเนืองๆ ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆ ประกอบการ
ดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆ ประกอบการลิ้มรสอันไม่เปน็สัปปายะทาง
ลิ้นเนืองๆ  ประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆ     
ประกอบการรบัรู้ธรรมารมณอั์นไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆ แล้ว ราคะพึงครอบงำ
จิตได้ เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตาย  (ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๖๓/๖๗) 
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การลุกโพลง : การท่ีบุคคลทำงานในกลางวันกลับมาพักผ่อนในเวลากลางคืนก็ยังไตร่ตรองถึงอยู่
เสมอ, ในมลูปัณณาสก์ วัมมกิสูตร กล่าวถงึปริศนาธรรมข้อท่ี ๓ ในปรศินาธรรม ๑๕ 
ข้อ ท่ีเทวตาตั้งปัญหาถามพระกุมารกัสสปะว่า  อย่างไร  ชื่อว่าการลุกโพลงในเวลา
กลางวัน,ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงไขปริศนากรรมให้ฟังว่า การที่บุคคลตรึกตรองถึง
บ่อยๆ  ในเวลากลางคืน แล้วประกอบการงานในเวลากลางวันด้วยกายและวาจา นี้
ช่ือว่าการลุกโพลงในเวลากลางวัน (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๕๐/๒๗๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๕๑/
๒๗๑) 

การลุกรับ : การเคลื่อนขึ้นจากท่านั่ง เช่น ลุกจากอาสนะ ในท่ีน้ีหมายถึงอาการแสดงความเคารพ
ยำเกรง สักการะ นับถือ บูชาต่อบุคคลผู้เจริญทั้งหลาย,  ในวินัยปิฎก จูฬวรรค 
กล่าวถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้การ
ลุกรับ อัญชลีกรรม สามจิีกรรม อาสนะอันเลิศ นำ้อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ตามลำดับพรรษา, พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลขอพรให้พระผู้มพีระภาคพึง
อนุญาตการกราบ การลุกรบั การไหว้ สามีจิกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายและภิกษุณี
ท้ังหลายตามลำดับพรรษาและพระพุทธเจ้าตรัสว่า อานนท์ ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสท่ี
ตถาคตจะอนุญาต การกราบ การลุกรับ การไหว้ สามีจิกรรมแก่มาตุคาม,อุปริ
ปัณณาสก์ ทักขิณาวิภังคสูตร กล่าวถึงการลุกรับไมใ่ช่การตอบแทนคุณกันได้ ดังคำว่า 
บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว เป็นผู้มีความเลือ่มใสแน่วแน่ในพระรัตนตรัย  มีศีล เราไม่
กล่าวการกระทำน้ีคือ การกราบไหว้การลุกรับ...ด้วยการบริจาค...ว่าเป็นการทำตอบ
แทนกันของบุคคลน้ีกับบุคคลนี้  บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว้  เป็นผู้หมดความสงสัยใน
ทุกข์ ...เราไม่กล่าวการกระทำน้ีคือการกราบไหว้ การลุกรบั ... ด้วยการบริจาคจีวร...
ว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลน้ี,ในอังคุตตรนิกาย พหุการสูตร 
กล่าวว่า การท่ีบุคคลน้ีจะปฏิบัติตอบแทนแก่บุคคล ๓  จำพวกนี้ ด้วยการตอบแทน 
คือด้วยการกราบไหว้ การลุกรับ ...การให้ผ้านุ่งห่ม ... เรากล่าวว่า มิใช่จะทำได้
โดยง่าย,ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุกล่าวว่า การกราบไหว้เป็นศีล การลุกรับเป็นศีล 
(วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๑๑/๑๒๕, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๐๕/๓๒๑-๓๒๒, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๗/
๔๒๖,องฺ.ติกฺ.(ไทย) ๒๐/๒๔/๑๗๓, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๐๑/๖๕๕)  

การเล่น : การทําเพ่ือสนุกหรือผ่อนอารมณ์ เช่น   การเล่นปรบมือ การเล่นปลกุผี การเล่นตี
กลอง  การเลน่กระดานหก, ในมหานิทเทสและจูฬนิทเทสกล่าวถึงการเล่น ๒ อย่าง 
กล่าวคือ  (๑) การเล่นทางกาย (๒) การเลน่ทางวาจา การเล่นทางกาย  เป็นอย่างไร 
คือคนย่อมเล่นกีฬาบังคับช้างบ้าง เล่นกีฬาบังคับม้าบ้าง  เล่นรถ เล่นธนู  เล่น หมาก
รุกแถวละ ๘ตา    หรือเล่นหมากแถวละ ๑๐  ตา เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมาก
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ไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ  เล่นสะกา เล่นเป่าใบไม้เล่นไถ
เล็ก ๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน  เล่นตวงทราย  เล่นรถเล็กๆ เล่นธนูเล็ก  ๆ เล่น
เขียนทราย เลน่ทายใจ เล่นล้อเลียนคนพิการ น้ีช่ือว่าการเล่นทางกาย การเล่นทาง
วาจา เป็นอย่างไร คือ การทำเสียงกลองด้วยปาก ทำเสียงพิณพาทย์ด้วยปากเล่นรัว
กลองด้วยปาก ผวิปาก กะเดาะปาก เป่าปาก ซ้อมเพลง โห่ร้อง ขับร้อง เล่นตลก  น้ี
ช่ือว่าการเล่นทางวาจา,ในอปทาน พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า  ในท่ามกลางสหาย
ย่อมมีการเล่น    มีความยินดี (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๑/๔๕๒, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๗/
๔๒๐,ขุ.จู.(ไทย)  ๓๐/๑๔๕/๔๖๕,ขุ.จู.(ไทย)  ๓๐/๑๔๕/๔๗๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙๗/
๑๖) 

การเล่นกระดานหก  :  กระดานหก เป็นเคร่ืองเล่นอย่างหน่ึงสำหรับเด็ก นิยมติดต้ังไว้ในสนามเด็ก
เล่นประกอบด้วยคานเต้ียๆ มีไม้กระดานแคบยาว ๑ แผ่นวางขวางบนคาน ทำให้
ปลายสองด้านโยกข้ึนลงได้ ท่ีปลายไม้เป็นที่สำหรับน่ัง ให้เด็กเล่นโล้ขึ้นลงสลับข้างกัน 
บางท่ีทำเป็นท่ีน่ังไว้บริเวณปลายของกระดานหก การเลน่กระดานหกน้ัน ผู้เล่นแต่ละ
ข้างควรจะมีน้ำหนักตัวไม่ต่างกันมากนัก เพ่ือถ่วงน้ำหนักอย่างสมดุล อาจมีข้างละ
มากกว่า ๑ คนก็ได้ ผู้เล่นแต่ละข้างจะใช้เท้ายันพ้ืนให้ไม้กระดานเด้งขึ้น ขณะที่ปลาย
อีกข้างก็จะกดลง ผู้เล่นอีกด้านหนึ่งก็จะใช้เท้าดันพ้ืนเพ่ือดีดตัวขึ้นในลักษณะเดียวกัน 
สลับกันไป ปัญหาในการเลน่กระดานหกก็คือ หากผู้เล่นข้างหน่ึงออกจากไม้กระดาน
กะทันหัน จะทำให้ผู้เล่นอีกข้างกระแทกพ้ืนฉับพลัน หรือกระเด็นจากกระดานหก 
ดังนั้น กระดานหกจึงมักจะวางบนพ้ืนทราย  หรือพ้ืนหญ้า  แทนที่จะเป็นพ้ืนแข็ง
อย่างชีเมนต์ หรือไม้;  ๑ ในการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล  เช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้
เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรทัธาแล้วยังดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อ
กุศลอย่างน้ี คอื การฟ้อน การขับร้อง การประโคมดนตรี การรำ การเลา่นิทาน การ
เล่นปรบมือ การเล่นปลกุผี การเล่นตีกลอง การสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงาม 
การละเล่นของคนจัณฑาล การเล่นกระดานหก การละเลน่หน้าศพ การแข่งชนช้าง 
การแข่งม้า การแข่งชนกระบือ การแข่งชนโค การแข่งชนแพะ การแข่งชนแกะ การ
แข่งชนไก่ การแข่งชนนกกระทา การรำกระบ่ีกระบอง การชกมวย มวยปล้ำ การรบ 
การตรวจพลสวนสนาม การจัดกระบวนทัพ การตรวจกองทัพ (ที.สี.(ไทย)๙/๑๓/๖,ที.
สี.(ไทย)๙/๑๙๗/๖๗) 

 การเล่นการพนนั : การเล่นเอาเงินหรือทรัพย์กัน, การเล่นเพ่ือเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนใดโดยการเสี่ยงโชค 
หรือใช้ฝีมือ โดยการทำนายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดขึ้นในอนาคต มีได้ มเีสีย การพนัน
อาจแบ่งได้หลายอย่าง เช่น การพนันในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น เกมไพ่  เกมลูกเต๋า  
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การพนันโดยการทำนายผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การแทงมวย การแทง
บอล   การแทงม้า    และการพนันท่ีไม่มีการแข่งขันโดยขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น  
ของเหตุการณ์ท่ีเกิด เช่น หวย; ๑ ในอบายมุข ปากหรือทางแห่งความเสื่อม ๖ 
ประการ ได้แก่ (๑) การด่ืมนำ้เมา (๒) การเที่ยวกลางคืน (๓) การเท่ียวดูมหรสพ (๔) 
การเล่นการพนัน (๕) การคบคนช่ัวเป็นมิตร (๖) ความเกียจคร้าน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๔๗/๒๐๒) ;  การเล่นการพนัน มีโทษ ๖ อย่าง ได้แก่ (๑) ผู้ชนะย่อมก่อเวร (๒) ผู้
แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ท่ีเสียไป (๓) เสียทรพัย์ทันตาเห็น (๔) ถ้อยคำท่ีเป็นพยานใน
ศาล ก็เช่ือถือไม่ได้ (๕) ถูกมติรอำมาตย์ดูหมิ่น (๖) ไมม่ีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย 
เพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้  (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๕๑/๒๐๔)  ;  ในปฐมขตสูตร  ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด สูตรที่ ๑ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสการเล่นการพนันว่าเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยไว้ว่า การปราชัยด้วยทรัพย์ใน
การเล่นการพนันจนหมดตัวน้ี เป็นความผิดเพียงเล็กน้อย  แต่การที่บุคคลมใีจ
ประทุษร้ายในบุคคลท่ีดำเนินไปดีแล้วน้ีเท่านั้น   เป็นความผิดมากกว่า  (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๓/๕) 

การเล่นตีกลอง : ในสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญอย่างในปัจจุบันนี้ นาฬิกามักจะมีเฉพาะตามวัด
เท่าน้ัน พระท่านก็ต้องตีกลองหรือฆ้องระฆัง เป็นสัญญาณบอกให้ทราบเวลาเป็น
ระยะๆ ไป เช่น ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ตามวัดต่างๆ ในชนบทมักจะ “ย่ำกลอง” “ย่ำ
ฆ้อง” “ย่ำระฆัง” หรือบางแห่งเรียกว่า “ย่ำค่ำ”เพ่ือบอกเวลาให้ชาวบ้านรู้ เสียง
กลองจากวัดที่เราได้ยินกนัจนคุ้นหู คือ เสยีงกลองเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. เพ่ือบอก
เวลาฉันเพล ท้ังนี้จะตีโดยใช้ไม้เดียว ๓ ลา (ลา มาจากการรัวกลองหรือระฆังจน
ข้อมือล้า) จากช้าไปเร็วสุด จบด้วยการตี ๓ คร้ัง แต่ทุกวันน้ีชาวบ้านมีนาฬิกาใช้กัน
ท่ัวไปแล้ว การย่ำกลอง ย่ำฆ้อง หรือย่ำระฆัง จึงชักค่อยๆ หมดไป  ;  ๑ ใน
การละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล  เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหาร
ท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลอย่างน้ี คือ การฟ้อน การ
ขับร้อง การประโคมดนตรี การรำ การเล่านิทาน การเลน่ปรบมือ การเล่นปลุกผี การ
เล่นตีกลอง การสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงาม การละเลน่ของคนจัณฑาล การเล่น
กระดานหก การละเล่นหน้าศพ การแข่งชนช้าง การแข่งม้า การแข่งชนกระบือ การ
แข่งชนโค การแขง่ชนแพะ การแข่งชนแกะ การแข่งชนไก่ การแข่งชนนกกระทา การ
รำกระบ่ีกระบอง การชกมวย มวยปล้ำ การรบ การตรวจพลสวนสนาม การจัด
กระบวนทัพ การตรวจกองทัพ  (ที.สี.(ไทย)๙/๑๓/๖,ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๗/๖๗) 



 

๖๒๖ 
 

 

การเล่นปรบมือ  :  การเอาฝ่ามือตีกันให้เกิดเสียง, การเอาฝ่ามือตบกันหลาย ๆ ครั้งให้เกดิเสียงเพ่ือ
แสดงความยินดี, ให้จังหวะ, เป็นสัญญาณ เป็นต้น ตบมือ ก็เรียก  ;  ๑ ในการละเล่น
อันเป็นข้าศึกต่อกุศล  เช่นทีส่มณพราหมณผ์ู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้วยังดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลอย่างนี้ คือ การฟ้อน การขับร้อง การ
ประโคมดนตรี การรำ การเลา่นิทาน  การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผ ีการเล่นตีกลอง 
การสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงาม การละเล่นของคนจัณฑาล การละเล่นหน้าศพ 
การแข่งชนช้าง การแข่งม้า การแข่งชนกระบือ การแข่งชนโค การแขง่ชนแพะ การ
แข่งชนแกะ การแข่งชนไก่ การแข่งชนนกกระทา การรำกระบี่กระบอง การชกมวย 
มวยปล้ำ การรบ การตรวจพลสวนสนาม การจัดกระบวนทัพ การตรวจกองทัพ (ที.สี.
(ไทย)๙/๑๓/๖, ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๗/๖๗)  

การเล่นปลุกผ ี: การน่ังเข้าสมาธิบริกรรมคาถาเพ่ือให้ผีลุกขึน้ไปทำประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา หรือ
ลนเอาน้ำมันสำหรับใช้ให้หญงิหลงรัก เรียกกันว่า น้ำมันพราย ;  การปลุกผีนี้มักทำ
กับผีตายท้ังกลม คนโบราณเช่ือว่าถ้าปลุกผีขึ้นมาเพ่ือลนเอาน้ำมันไปแต้มหรือดีดใส่
ผู้หญิงที่ตนหลงรัก แล้วจะทำให้สมหวังในความรัก (เรียกหญิงท่ีตายพร้อมกับลูกท่ีอยู่
ในท้องว่า หญิงตายทั้งกลม คือ ตายทั้งหมด, ตายท้ังแม่ท้ังลูก)  ;  ๑ ในการละเล่นอัน
เป็นข้าศึกต่อกุศล  เช่นที่สมณพราหมณผ์ู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้วยังดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลอย่างนี้ คือ การฟ้อน การขับร้อง การ
ประโคมดนตรี การรำ การเลา่นิทาน การเลน่ปรบมือ การเล่นปลุกผ ีการเล่นตีกลอง 
การสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงาม การละเล่นของคนจัณฑาล การเลน่กระดานหก 
การละเล่นหน้าศพ การแข่งชนช้าง การแข่งม้า การแขง่ชนกระบือ การแข่งชนโค 
การแข่งชนแพะ การแข่งชนแกะ การแข่งชนไก่ การแขง่ชนนกกระทา การรำกระบี่
กระบอง การชกมวย มวยปล้ำ การรบ การตรวจพลสวนสนาม การจัดกระบวนทัพ 
การตรวจกองทัพ  (ที.สี.(ไทย)๙/๑๓/๖, ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๗/๖๗) 

การเล่นอนัเปน็ข้าศึก : มหรสพต่าง ๆ, การแสดงต่าง ๆ เพ่ือความสนุกสนานร่ืนเริงท่ีเป็นปฏิปักข
ธรรมต่อกุศลธรรม ในที่น้ีมุง่สอนภิกษุไม่ให้ขวนขวายดูการละเล่น เพราะทำให้ตา
ลอกแลก เพราะการแสดงมหรสพต่างๆ จัดเป็นอโคจร สำหรับภิกษุ, ในมหานิทเทส 
อธิบายว่า การเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล เช่น การฟ้อน การขับร้อง การประโคมดนตรี 
การดูมหรสพ  การเล่านิทาน การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเลน่ตีกลอง การ
สร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงาม การละเล่นของคนจณัฑาล การเล่นกระดานหก 
การละเล่นหน้าศพ  การแขง่ชนช้าง การแข่งม้า การแข่งชนกระบือ การแข่งชนโค 
การแข่งชนแพะ  การแข่งชนแกะ การแขง่ชนไก่ การแข่งชนนกกระทาการรำกระบี่



 

๖๒๗ 
 

 

กระบอง การชกมวย มวยปล้ำ การรบ การตรวจพลสวนสนามการจัดกระบวนทัพ  
(ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๖/๔๓๘,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๙๖/๕๗๒) 

การเล่าเรียน : การท่องบ่น เช่น การเล่าเรียนมนต์, การศึกษาหาความรู้ เช่น การเรียนสุตตะเคยยะ ,
ในมูลปัณณาสก์ อลคทัทูปมสูตร กล่าวถึงการเล่าเรียนธรรมของโมฆบุรุษดังคำว่า 
โมฆบุรุษบางพวกเล่าเรียนธรรมมีสุตตะ เคยยะ เป็นต้นพวกเขาเล่าเรียนธรรมน้ันแล้ว
ไม่ไตร่ตรองเน้ือความแห่งธรรมเหล่าน้ันด้วยปัญญา ธรรมเหล่าน้ันจึงไม่ประจักษ์ชัด
แก่พวกเขา,ต่างจากการเล่าเรียนของกุลบุตรไตร่ตรองเน้ือความแห่งธรรมเหล่านั้น
ด้วยปัญญา ธรรมเหล่านั้นจึงประจักษ์ชัด๒แก่พวกเขา,ในอุปริปัณณาสก์ คณกโมคคัล
ลานสูตร กลา่วถึงพวกพราหมณ์มีการศึกษาโดยลำดับ มีการกระทำโดยลำดับมีการ
ปฏิบัติโดยลำดับ ย่อมปรากฏด้วยการเล่าเรียน,ในเถรคาถากล่าวว่าการเล่าเรียนเล่า 
เพราะเป็นมีความปรารถนาลามก เกียจคร้าน มีความเพียรย่อหย่อน และไม่เอ้ือเฟ้ือ
,ในมหานิทเทสและจูฬนิทเทสกล่าวถึงบุคคลที่ช่ือว่าผู้มีปฏิภาณเพราะปริยัติ เพราะ
อาศัยการเล่าเรียน,และบุคคลที่เป็นโมหจรติควรเล่าเรียน ดังคำที่พระพุทธเจ้าย่อม
ทรงแนะนำบุคคลโมหจริตให้ดำรงอยู่ในการเล่าเรียนการไต่ถามการฟังธรรมตามกาล 
การสนทนาธรรมตามกาล การอยู่ร่วมกับครู  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๓๘/๒๕๒,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๒๓๙/๒๕๒, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๔/๗๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๘๗/๕๐๑,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๘๘/๒๗๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐,ข.ุจู.(ไทย) ๓๐/๑๑๘/๓๘๖) 

   อรรถกถากล่าวว่า การเล่าเรียนทำให้เกิดปัญญา ดังคำอธิบายที่กล่าวถึง
ปัญญาท่ีเกิดจากการเล่าเรียนและสอบถาม,การเล่าเรียนทำให้เป็นพหูสูต ดังคำว่า 
ความเป็นพหูสูต หมายถึงความเป็นผู้มีการศึกษามากด้วยการเล่าเรียน(องฺ.จตุกฺก.อ.
(บาลี)๒/๑๕๘/๓๘๕,ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๑๐๓๐/๔๖๗) 

การเลี้ยง : การชุบเลี้ยง, การทำให้เจรญิ, การทำให้เติบโตด้วยอาหาร, การปรนปรือด้วยอาหาร
การกินเป็นต้น เช่น การเลี้ยงเด็ก ; การกินร่วมกันเพ่ือความรื่นเริงหรือความสามัคคี
เป็นต้น เช่น  การเลี้ยงสังสรรค์ ดังคำในมัชฌิมปัณณาสก ์อัสสลายนสูตร กล่าวถึงคน
ท่ีเล่าเรียนกับคนท่ีไม่ได้เล่าเรียนเมื่อมีการเลี้ยง พราหมณ์ท้ังหลายพึงเช้ือเชิญคนไหน
ใน ๒ คนน้ีให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดี ในการเลี้ยงเพ่ือเป็น
บรรณาการก็ดี ; การดูแล, การเอาใจใส่, การบํารุง เช่น การเลี้ยงโค การเลี้ยงสัตว์มี
สุกรเป็นต้น,ในอปทาน  พระมหาปชาปตีโคตมีเถรีกราบทูลพระพุทธองค์ว่า พระองค์
ช่ือว่ามิได้เป็นหน้ีหม่อมฉันในเพราะการเลี้ยงดูด้วยความผูกพัน,อโยฆรจริยา กล่าวถึง
พระอโยฆรราชกุมารว่าได้รับการเลี้ยงในทีค่ับแคบ ดังคำว่า  การเลี้ยงดูข้าพระองค์ใน
ท่ีคับแคบนี้เป็นความยอดเย่ียมในโลก    ข้าพระองค์เติบโตอยู่ในเรือนเหล็ก(วิ.มหา.



 

๖๒๘ 
 

 

(ไทย) ๑/๒๘/๑๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๘, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๙/๕๑๑,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๖๖/๒๐๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๓๓/๔๐๔,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๒๘/๗๖๑) 

การเลี้ยงชีพ : การเลี้ยงตัว, การทำมาหากินเพ่ือให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ ดังคำในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค 
มหาวรรคที่กลา่วว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉาน
วิชา,ในสุตตนิบาต กิสภารทวาชสูตร  กล่าวว่า พระพุทธเจ้าท้ังหลาย ไม่รับโภชนะที่
ได้มาเพราะการขับกล่อม พราหมณ์    เมื่อธรรมมีอยู่ การเลี้ยงชีพแบบน้ีก็ยังมีอยู่, ใน
มหาสติปัฏฐานสูตร กล่าวถงึอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมจิฉาอาชีวะแล้ว สำเร็จการ
เลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ,ในอังคุตตรนิกาย อุชชยสูตร 
กลา่วถึง คนขยันหมั่นเพียรในการงาน ไม่ประมาท รูวิ้ธีการเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะ 
กล่าวคือกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพ
แต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่า ด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้ 
รายรับของเราจักเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักไม่เกินรายรับ,ในลาภครหชาดก 
ลูกศิษย์กล่าวแก่อาจารย์ว่า นักบวชถือบาตรเลี้ยงชีพ การเลี้ยงชีพเช่นน้ันแหละยัง
ดีกว่าการแสวงหาโดยไมช่อบธรรม (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑/๘, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๒/
๓๓๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖๒/๓๐๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๒-๓๔๔,ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๘๑/๕๙๑,ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๑๑/๑๔๕) 

   อรรถกถามัชฌิมปัณณาสก์กลา่วถึงการเลี้ยงชีพ ๒ ประเภท คือ อาชีพผิด
เรียกว่ามิจฉาชีพ  อาชีพชอบ เรียกว่าสัมมาชีพ  (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๖๒/๑๙๕) 

การเลี้ยงดู  :  การดูแล, การเอาใจใส่, การบํารุง, การปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น เช่นคำใน
วินัยปิฎกท่ีกล่าวถึงนายสุทินได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีจากมารดาบิดา,ในมัชฌิม
ปัณณาสก์ กลา่วถึงนายรัฏฐบาละซึ่งเจ้าเป็นลูกชายคนเดียว  เป็นที่รักเป็นท่ีชอบใจ
ของพ่อแม่ เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี, ในมหานิท
เทส กล่าวถึงคนกล้าท่ีได้รับการเลี้ยงดูด้วยของเสวยของพระราชา;สุวรรณดาบสเลี้ยง
ดูมารดาบิดาผู้ตาบอด ดังคำว่า มารดาบิดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอด ข้า
พระองค์เลี้ยงดูท่านท้ัง ๒ น้ันอยู่ในป่าใหญ่ ข้าพระองค์จะไปตักน้ำมาให้ท่านทั้ง  ๒ 
น้ัน จึงมายังแม่น้ำมิคสัมมตา,ในสุตตนิบาต มาคันทิยสูตร  กล่าวถึงคนกล้าท่ีได้รับ
การเลี้ยงดูด้วยของเสวยของพระราชา,ในลตาวิมานกล่าวถึงลตาเทพธิดาท่ีกล่าวไว้ว่า 
สตรีผู้มีศรทัธา เป็นอริยสาวิกาในศาสนานี้ยังอาศัยสามีให้การเลี้ยงดู ควรประพฤติ
เกื้อกูลยำเกรงสามี  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๘/๑๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙๖/๓๕๒,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๐๙/๕๑๑,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๓๘/๗๐๑,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๒๖/๕๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๓๑๓/๒๑๒) 



 

๖๒๙ 
 

 

   อรรถกถาวินัยกล่าวถึงการเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยถูกต้องชอบธรรม  (วิ.อ. 
(บาลี) ๓/๒๔๒/๑๖๓) 

การเลียบเคียง : หย่ังเสียง, หย่ังเชิง, เลียบๆ เคียงๆ, พูดหาทางที่จะรู้ความคิดของผู้อ่ืน, พูดหย่ังเชิง
เพ่ือรู้ความในใจเขา, หาทางใช้คำพูดหรือแสดงอาการกรายเข้าไปใกล้ๆ เพ่ือหย่ังเชิง
เขาดู เช่น เลียบๆ เคียงๆ เพ่ือจะขอยืมเงิน  ;  ๑ ในมิจฉาอาชีวะ ๕ อย่าง ได้แก่ (๑) 
การพูดหลอกลวง (๒) การเลียบเคียง (๓) การหว่านล้อม (๔) การพูดและเล็ม (๕) 
การใช้ลาภต่อลาภ  ; พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม    ๕    
ประการ    ย่อมไม่เป็นท่ีรัก    ไม่เป็นที่พอใจ    ไม่เป็นท่ีเคารพ    และไม่เป็นที่ยก
ย่องของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการ คือ (๑) เป็นผูห้ลอกลวง (๒) เป็น
ผู้พูดป้อยอ (๓) เป็นผู้ทำนิมิต (๔) เป็นผู้พูดบีบบังคับ (๕) เป็นผู้แสวงหาลาภด้วยลาภ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๓/๑๕๑) ,ในวิสทุธิมรรคอธิบายว่า คำว่า ทำนิมิต  หมายถึง
การกระทำทางกายวาจาเพ่ือให้คนอ่ืนใหท้าน  เช่นการพูดเป็นเลศนัย  พูดเลียบเคียง 
(อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๘๖๓/๕๒๓, วิสุทฺธิ.  ๑/๑๖/๒๔)  

การแลดู : การมองดู,อาโลกิตะ การแลดู การเหลียวดู   ดังคำในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ 
โฆฏมุขสูตร  อุปริปัณณาสก์ เทวทหสูตร  อังคุตตรนิกาย อุทกรหทสูตร และอภิธรรม
ปิฎก ปุคคลบัญญัติ กล่าวถึงให้ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ,ใน
วิภังค์กล่าวถึงภิกษุทำความรู้สึกตัวในการแลดู    การเหลียวดู ;  การเอาใจใส่, การ
ปกปักรักษา,การปกครอง เช่นเมื่อลูกเจริญเติบโต มารดาบิดาก็จะแลดูลูกอยู่ห่างๆ  
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๙/๕๒๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/๒๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐๔/๑๕๙,
อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๒๓/๓๙๒, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๕๙/๑๙๑,๓๖/๑๖๐/๑๙๒,๓๖/
๑๘๒/๒๑๒) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การเพ่งดูไปข้างหน้า  ช่ือว่าการแลดู (อาโลกิตะ) เมื่อจิต
คิดว่า เราจักแลดูไปข้างหน้า  ดังน้ีเกิดขึ้น ยังมิทันแลไปด้วยอำนาจจิตน่ันแล 
ใคร่ครวญถือเอาประโยชน์ ช่ือสาตถกสัมปชัญญะ  (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๒๑๔/๑๗๔)   

การว่าร้าย  :  นินทา, ซุบซิบ, ว่า, ติเตียน เป็นกิริยาอาการที่มักไม่กระทำต่อหน้า เช่น นินทาลับ
หลัง ว่าร้ายลับหลัง ติเตียนลบัหลัง   ;  ๑ ในธรรมก่ออันตราย ๕ อย่าง คือ (๑) กรรม 
ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ (๒) กิเลส ได้แก่ นิยตมิจฉาทิฏฐิ (๓) วิบาก ได้แก่ การเกิด
เป็นบัณเฑาะก์ สัตว์ดิรัจฉาน และสัตว์ ๒ เพศ (๔) อริยุปวาท ได้แก ่การว่าร้ายพระ
อริยเจ้า (๕) อาณาวีติกกมะ ได้แก่ อาบัติ ๗ กอง ท่ีภิกษุจงใจล่วงละเมิด (ม.มู.อ.๒/
๒๓๔/๙),ม.มู(ไทย)๑๒/๒๓๔/๒๔๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๓/๑๘๓) 



 

๖๓๐ 
 

 

การวินิจฉัยวินัย  :  วินิจฉัย คือ ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ช้ีขาด, ตัดสิน, ชำระความ  ;  วินัย คือ การ
นำไปดี, แบบแผน, ข้อกฎต่างๆ ที่บังคับให้ต้องทำ, ระเบียบแบบแผนสำหรับฝึกฝน
ควบคุมความประพฤติของบุคคลให้มีชีวิตที่ดีงามเจริญก้าวหน้าและควบคมุหมู่ชนให้
อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อยดีงาม, ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็น
ระเบียบเดียวกัน  ได้แก่ คำสัง่สอนของพระพุทธเจ้าท่ีเป็นข้อบัญญัติ เป็นข้อห้าม วาง
ไว้เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะ  ;  ส่วนหน่ึงของ
พระไตรปิฎก เรียกว่า วินัยปิฎก สิกขาบทของพระภิกษุสงฆ์  ;  วินัยบัญญัติ ข้อกฎ
ต่างๆ ท่ีบังคับให้ภิกษุสงฆ์ต้องปฏิบัติ  ;  วินัยสงฆ์ ข้อกฎต่างๆ ท่ีภิกษุสงฆ์ต้องทำหรือ
ปฏิบัติ  ;  ในทางพระพุทธศาสนา ผู้ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแต่งต้ังไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ
ว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ทรงวินัย คือ พระอุบาลีเถระ สมดังท่ีพระอุบาลีเถระกล่าวไว้ใน
อุปาลิเถราปทานว่า “พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ทรงละพระเถระ
เหล่าน้ีทุกรูป ทรงมุ่งเฉพาะข้าพระองค์ แลว้ทรงประทานการวินิจฉัยวินัย ซึ่งบัณฑิต
ผู้รู้แสดงไว้แล้วแก่ข้าพระองค์” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๔๓/๘๒)  และว่า  “พระผู้มีพระ
ภาคผู้โคดม ประทับน่ังในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้ว บันลืออย่างน้ีว่า ผู้เสมอกับอุบาลีใน
พระวินัย* และในขันธกะ (คอืในมหาวรรค จูฬวรรค และปริวาร) ไม่มี” (*วินัยในที่น้ี 
หมายถึง อุภโตวิภังค์ วินัยทั้งฝ่ายภิกษุและฝ่ายภิกษุณี) (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๔๖/๘๓) 

การวินิจฉัยอรรถคดี : วินิจฉัย คือ ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ช้ีขาด, ตัดสิน, ชำระความ  ;  อรรถคดี คือ 
เรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาล  ;  ในตจสารชาดก ว่าด้วยขื่อคาไม้ไผ่ ท่านได้กล่าว
เปรียบเทียบผู้ท่ีรู้หลักในการวินัจฉัยอรรถคดีไว้ว่า พระราชาทรงเห็นเด็กเหล่าน้ันไม่
กลัวท้ังยังมีใจรา่เริง จึงตรัสถามว่า พวกเจ้าตกอยู่ในเง้ือมมือของศัตรู ถูกจองจำด้วย
ขื่อคาที่ทำด้วยลำไม้ไผ่ ยังมหีน้าผ่องใส เพราะเหตุไร พวกเจ้าจึงไมเ่ศร้าโศก พระ
โพธิสัตว์ได้ฟังคำน้ันจึงได้กล่าวว่า ความเศร้าโศกและความพิไรรำพัน ไม่ได้ประโยชน์
เลยแมแ้ต่น้อยนิด คนที่เศรา้โศกเป็นทุกข์ ศัตรูรู้เข้าแลว้ย่อมพอใจ ส่วนคนผู้เป็น
บัณฑิตรู้หลักในการวินิจฉัยอรรถคดี ย่อมไม่สะทกสะท้านในเพราะอันตรายในกาล
ใดๆ เขามีใบหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ยังเหมือนเดิม ศัตรูเห็นเข้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ (ขุ.
ชา.ปญฺจก.(ไทย)๒๗/๙๗/๒๑๗) 

การวิวาท  :  โต้เถียงกัน, ขัดแย้งกัน, ทะเลาะกัน  มักใช้คู่กับคำว่า ทะเลาะ เป็น ทะเลาะวิวาท  ;  
การวิวาท ได้แก่ การทะเลาะเพราะทิฏฐิ การบาดหมางเพราะทิฏฐิ การแก่งแย่ง
เพราะทิฏฐิ การวิวาทเพราะทิฏฐิ การมุง่ร้ายกันเพราะทิฏฐิ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓๑/
๑๒๕)  ;  การทะเลาะมีอาการต่างจากการวิวาท การวิวาทท่ีเป็นส่วนเบ้ืองต้นแห่ง
การทะเลาะ เรียกว่า การวิวาท กล่าวคือ พระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้ 



 

๖๓๑ 
 

 

กษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์ก็ได้ พราหมณ์วิวาทกับพราหมณ์ก็ได้ คหบดีวิวาทกับคหบดีก็
ได้ มารดาวิวาทกับบุตรก็ได้ บุตรวิวาทกับมารดาก็ได้ บิดาวิวาทกับบุตรก็ได้ บุตร
วิวาทกับบิดาก็ได้ พ่ีชายน้องชายวิวาทกับพ่ีชายน้องชายก็ได้ พ่ีสาวน้องสาววิวาทกับ
พ่ีสาวน้องสาวก็ได้    พ่ีชายน้องชายวิวาทกับพ่ีสาวน้องสาวก็ได้ พ่ีสาวน้องสาววิวาท
กับพ่ีชายน้องชายก็ได้ สหายวิวาทกับสหายก็ได้ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๘/๑๖๙,ม.มู(ไทย)
๑๒/๑๗๘/๑๘๐,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๒/๒๔๔,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๙๗/๒๙๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๑๗๑/๔๘๗,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๓๖/๔๔๓) น้ีช่ือว่าการวิวาท  ส่วน การทะเลาะ คือ คน
ครองเรือนใฝ่หาเร่ืองกัน ก็ทำการทะเลาะกันด้วยกายวาจา บรรพชิตต้องอาบัติก็ทำ
การทะเลาะกันด้วยกายวาจา น้ีช่ือว่าการทะเลาะ ; การวิวาท เป็น ๑ ในกิเลส ๗ 
ชนิด คือ (๑) การทะเลาะ (๒) การวิวาท (๓) ความคร่ำครวญ (๔) ความเศร้าโศก (๕) 
ความถือตัว (๖) ความดูหมิน่ (๗) วาจาสอ่เสียด (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๙๘/๓๐๓)  ;  โทษ
ของการวิวาท คือ มีชนะมีแพ้ มีลาภมีเสื่อมลาภ มียศมีเสื่อมยศ มีนินทามีสรรเสริญ 
มีสุขมีทุกข ์ มีโสมนัสมีโทมนัส มีอิฏฐารมณ์มอีนิฏฐารมณ์ มีปลอดโปร่งมี
กระทบกระทั่ง มีความยินดีมคีวามยินร้าย ใจยินดีเพราะชนะ ใจยินร้ายเพราะพ่ายแพ้ 
ใจยินดีเพราะได้ลาภ ใจยินรา้ยเพราะเสื่อมลาภ ใจยินดีเพราะได้ยศ ใจยินร้ายเพราะ
เสื่อมยศ ใจยินดีเพราะสรรเสริญ ใจยินร้ายเพราะนินทา ใจยินดีเพราะความสุข ใจยิน
ร้ายเพราะความทุกข ์ ใจยินดีเพราะโสมนัส ใจยินร้ายเพราะโทมนัส ใจยินดีเพราะ
เฟ่ืองฟู ใจยินร้ายเพราะตกอับ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๖๓/๒๐๒-๒๐๓)  ;  ผลแห่งการวิวาท 
คือ ชนะกับพ่ายแพ้ มลีาภกับเสื่อมลาภ   มียศกับเสื่อมยศ  นินทากับสรรเสริญ สุข
กับทุกข์ โสมนัสกับโทมนัส อารมณ์ที่พึงปรารถนากับไม่พึงปรารถนา ความชอบกับ
ความชัง ความเฟ่ืองฟูกับความแฟบฟุบ ความยินดีกับความยินร้าย (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๐๓/๑๑๐, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๓/๕๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕๓/๕๘,  ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๗/
๒๓๑, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๓๑/๓๖๔, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๓๙/๓๗๙) 

การวิวาทกัน : การทะเลาะ,การทะเลาะวิวาท ในมูลปัณณาสก์ จูฬทุกขักขันธสูตร เพราะกามเป็น
เหตุทำให้คนทัง้หลาย มีญาติ พ่ีน้อง และสหายก่อการวิวาทกันในท่ีน้ัน ทำร้ายกัน
และกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศัสตราบ้าง,ในผันทน
ชาดกกล่าวถึงไม้สะคร้อยุให้คนฆ่าหมี  ส่วนหมียุให้คนโค่นต้นสะคร้อ  เพราะการ
วิวาทกันและกัน ต่างคนต่างยุให้ฆ่ากันและกัน คือพวกมนุษย์เกิดการทะเลาะกันขึ้นที่
ใดที่นั้นมนุษย์ท้ังหลายก็เปิดเผยความลับ ในมหานิทเทสกล่าวถึง คน ๒ คนก่อการ
วิวาทกันเรียกว่าคู่วิวาท และการวิวาทกันเกิดขึ้นเพราะทิฏฐิ กล่าวคือทิฏฐิอย่างใด
อย่างหน่ึงในทิฏฐิ ๖๒,ในอปทานสอนให้เห็นถึงการวิวาทกันเป็นสิ่งน่ากลัว,ในอปทาน 
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พระอภิรูปนันทาเถรีกล่าวถึงพวกเจ้าศากยะเกิดการวิวาทกันใหญ่โตเพราะแย่ง
พระองค์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๘/๑๘๐,ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๒๓-๒๔/๔๐๐, ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๔๙/๑๖๙, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๓, ขุ.ม.(ไทย)  ๒๙/๖๕/๒๐๖, ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๖๗/๒๐๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๙/๑๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๕๒/๕๔๐) 

การวิวาห์  :  การแต่งงาน, การสมรส, การพาออกไป หมายถึง การแต่งงานแบบหนึ่งท่ีฝ่ายชาย
จะต้องถูกนำไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง เรียกว่า วิวาหมงคล, เป็นประเพณีแต่งงานที่นิยม
ปฏิบัติกันในประเทศอินเดียฝ่ายใต้, การแต่งงานตามประเพณีไทย ไมว่่าฝ่ายหญิงจะ
ไปอยู่บ้านฝ่ายชาย หรือว่าฝ่ายชายจะไปอยู่บ้านฝ่ายหญิง หรือจะแยกไปอยู่ตาม
ลำพัง ก็เรียกว่า วิวาหะ หรือวิวาหมงคล ท้ังสิ้น  ส่วนการอาวาหะ ได้แก่ การแต่งงาน
, การสมรส, การพาหญิงมาสู่บ้านตัว หมายถึง การแต่งงานโดยนำเจ้าสาวมาอยู่บ้าน
เจ้าบ่าว เรียกว่า อาวาหมงคล ;  ๑ ในเหตุท่ีให้เกิดยศท่ีมนุษย์เปรตกราบทูลพระเจ้าสี
พี ได้แก่ การงาน วิชชา ความขยัน การวิวาห์ ศีล และความอ่อนโยน (ขุ.ชา.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๗/๖๖/๒๙๕ 

การเว้น : การงด, การงดเว้น,การไม่ทำ,การเลิกทำ, การละเว้น, วิรติ, การแยกออกไป ในอุปริ
ปัณณาสก์ มหาจัตตารีสกสูตร กล่าวถึงการเว้น  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากมิจฉา
อาชีวะ ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค 
เจริญอริยมรรคอยู่ น้ีเป็นสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะท่ีไม่มอีาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็น
องค์แห่งมรรค,ในอภิธรรมปิฎก วิภังค์ กล่าวถึงการเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้ตอนหน่ึงว่า 
การงด การเว้น การงดเว้น การเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ การไม่ทำ การเลิกทำ การไม่
ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ก็เกิดขึ้น น้ีเรียกว่าปาณา
ติปาตาเวรมณีสิกขาบท (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๕/๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๘/๑๗๘,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๔๐/๑๘๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๐๔/๔๔๗)  

การเว้นขาด : การเว้นไกล,การงดเว้น,ปฏิวิรติ จัดอยู่ในข้อ ๑ ในวินีตวัตถุ ๕,ในมูลปัณณาสก ์
มหาธัมมสมาทานสูตร กล่าวว่า เพราะการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย  เขาจึง
เสวยสุขโสมนัส  มีสุขบ้าง มีโสมนัสบ้าง,ในวิภังค์อธิบายถึงการเว้นขาดจากการด่ืม
สุราไว้ตอนหนึ่งว่า การงด    การเว้น การงดเว้น การเว้นขาด จากการดื่มน้ำเมาคือ
สุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท การไม่ทำ การเลิกทำ การไม่ล่วงละเมิด 
การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งการด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่ง
ความประมาท นี้เรียกว่าสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท      (วิ.ป.(ไทย) 
๘/๑๗๑/๒๘๒, ม.มู.(ไทย)๑-/๔๘๐/๕๒๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๘/๑๗๘,อภิ.วิ.(ไทย)
๓๕/๗๑๑/๔๕๓) 
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   อรรถกถาอวิชชาสูตรอธิบายว่า การงด  การเว้น การเว้นขาด   จากกายทุจริต 
๓ คือเจตนาเครื่องงดเว้นไม่กระทำ การไม่ทำอันใด,ในขทุทกปาฐะอธิบายว่า ความ
เว้นทางกายวาจา  โดยกรรมและทวาร   ช่ือว่าการเว้น(วิรติ) (สํ.ม.อ.(บาลี)๓/๒/
๑๘๐,ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๘/๑๒๓)  

การเวียนว่าย : การเวียนเกิดเวียนตาย, การวนเวียนอยู่สังสารวัฏ การเกิดบ่อยๆ หมายถึงการเวียน
ว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารร่ำไป, ในทีฆนิกาย มหาปรินพิพานสูตร อธิบายถึงผู้ท่ีไม่
ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้,ในอุปริ
ปัณณาสก์ ปัญจัตตยสูตรอธิบายการเวียนว่ายว่าสัมพันธ์กับโลกน้ีและโลกหน้า ดังท่ี
สมณพราหมณ์ ย่อมถือการเวียนว่ายในชาติหน้ากล่าวยืนยันความหวังอย่างเดียวว่า
เราละโลกนี้ไปแล้ว จักเป็นเช่นน้ี เราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นน้ี,ในสคาถวรรค พระ
อนุรุทธเถระกลาวถึงความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขจักไม่เกดิอีก ดังคำ
ว่า  การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้ว บัดน้ี ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป,ในสังยุตตนิกาย คัท
ทูลพัทธสูตร กล่าวถึงการเวียนว่ายก็คือสังสาร ดังคำว่า สงสาร น้ีมเีบ้ืองต้นเบ้ือง
ปลายที่ใครๆ รู้ไม่ได้    เบ้ืองต้นเบ้ืองปลายไม่ปรากฏแก่สัตว์ท้ังหลาย ผู้มีอวิชชาเป็น
เครื่องปิดกั้น    มีตัณหาเป็นเคร่ืองประกอบไว้ ท่องเท่ียวไป (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘๕/
๑๓๒, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕/๓๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๖/๓๒๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๙/๑๘๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การเวียนว่าย หมายถึงสังสารวัฏ (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๑๑๖/
๑๐๒) 

การเวียนว่ายตายเกิด : คติความเช่ือถือท่ีว่ามนุษย์หรือสัตว์เมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดอีก เรียกว่า สัง
สาระ(สงสาร) หรือ สังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิด (ขุ.ธ.อ. ๓/๑๐๖, ขุ.ธ.(ไทย)
๒๕/๖๐/๔๕), การหมุนอยู่ในสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิด, ความท่องเท่ียวไปใน
อาการท่ีเป็นวัฏฏะ, การหมุนวนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
วัฏสงสาร  หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจ
กิเลสกรรมวิบาก หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าท่ียังตัดกิเลสกรรมวิบากไม่ได้ (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๘๕/๑๓๒, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๐/๑๖๓, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๕/๒๕๙, สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๒๒๖/๓๒๘, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๙๙/๑๘๙, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๔๗/๕๖๒, ขุ.เถรี.
(ไทย)๒๖/ ๑๖๐/๕๘๑) 

การศึกษา : การเล่าเรียน, การฝึกฝน, การอบรม, สิกขา ในมัชฌิมปัณณาสก์ จังกีสูตรกล่าวถึงคน
ท่ีมีการศึกษาได้รับการยกย่องดังคำท่ีกล่าวถึงกาปทิกมาณพจักสำเร็จการศึกษาใน
ปาพจน์คือไตรเพทเป็นแน่แท้พราหมณ์ท้ังหลายจึงพากันยกย่องเขา,ในอุปริปัณณาสก์ 
คณกโมคคัลลานสูตร กล่าวถึงพวกพราหมณ์ก็มีการศึกษา การกระทำ และการปฏิบัติ
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โดยลำดับ ปรากฏด้วยการเล่าเรียน,ในอังคุตตรนิกาย ปังกธาสูตร กล่าวถึงภิกษุผู้ไม่
ใคร่ต่อการศึกษา ไม่สรรเสริญการเอาใจใส่การศึกษา ไม่ชักชวนภิกษุอ่ืนท่ีไม่ใคร่ต่อ
การศึกษาให้ใคร่ต่อการศึกษา และไมส่รรเสริญคุณที่มีจริงเป็นจริงของภิกษุอ่ืนที่ใคร่
ต่อการศึกษาตามโอกาสอันสมควร ทำให้คนผู้คบหาเขา ทำตามอย่างเขา ข้อนั้นพึง
เป็นไปเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์ผู้คบหาเขาทำตามอย่างเขา,ในมหานิทเทสกล่าวถึง
การศึกษา เป็นสาเหตุข้อ๑ ท่ีทำให้เกิดมานะ เกิดความถือตัวเพราะการศึกษา สำคัญ
ตนว่าเราเลิศกว่าเขา,และอธิบายการศึกษาเพ่ือได้กามคุณว่าหมายถึงการศึกษาเรื่อง
ช้าง การศึกษาเรื่องม้า การศึกษาเรื่องรถ การศึกษาเรื่องธนู การเสกเป่า วิชาผ่าตัด 
การบำบัดรักษาทางยา วิชาหมอผี วิชา หมอเด็ก(กุมารเวช),และอธิบายถึงการศึกษา
เพ่ือสิ้นกิเลสไว้ ดัง คำว่าศึกษา ในคำว่า พึงศึกษาเพ่ือความดับกิเลสของตน ได้แก่
สิกขา๓ อย่างคือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสกิขา,ในอปทาน พระโคตมีป
ชาบดีเถรีกล่าวถึงการศึกษาทำให้สิ่งต่างๆได้มาก ดุจนายช่างทองท่ีได้รับการศึกษา
แล้วแสดงเคร่ืองประดับทองคำชนิดต่างๆ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๖/๕๓๖,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๗๔/๗๘,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๒/๓๒๒,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๓/๔๒๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๗๕/๕๐๐-๕๐๑,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐๓/๓๕๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๒๐/๔๑๖) 

   อรรถกถาอธิบายการศึกษาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง หมายถึง
การศึกษาสิกขา ๓  คือ  ศลี  สมาธิ  และปัญญา  (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๓/๑๙/๒๔๔) 

การสงบระงบัจิต :  ความสงบจิต,ความสงบใจ, จิตตวูปสมะ, ดังคำกราบทูลท่ีกสัสปเทพบุตรต่อ
พระพุทธเจ้าว่าบุคคลพึงศึกษาการน่ังในที่สงัดแต่ผู้เดียว และศึกษาการสงบระงับจิต
,ในอปทาน พระโสวัณณโกนตริกเถระเล่าถึงประวัติปรารภถึงพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระว่าเสด็จดำเนินอยู่ในทางอันประเสริฐทรงยินดีในการสงบระงับจิต (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๘๒/๘๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕๗/๕๕) 

   อรรถกถากล่าวว่า คำว่า การสงบระงับจิต หมายถึงความสงบจิตด้วยอำนาจ
สมาบัติ ๘ อันมุ่งหมายถึงอธิจิตตสิกขาน่ันเอง (สํ.ส.อ.(บาลี)๑/๘๒/๑๐๐) 

การสดุดี : คํายกย่อง, คําสรรเสริญ,การสรรเสริญ ในสุตตนิบาตและ จูฬนิทเทส กล่าวเร่ืองปา
รายนัตถุติคาถา ว่าด้วยการสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง,ในอปทาน พระญาณัตถวิ
กเถระเล่าถึงอดีตชาติของตนปรารภถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงถอนสัตว์โลกน้ีขึ้น
(จากวัฏฏสงสาร) แล้วพระญาณอันหย่ังรู้สรรพสิ่ง เป็นสิ่งท่ียอดเย่ียม ด้วยพระญาณ
น้ัน ชาวโลกจึงขนานพระนามพระองค์ว่า สัพพัญญู ในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปนี้
ไปข้าพเจ้าได้สดุดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ดไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เปน็ผลแห่งการ
สดุดีพระพุทธญาณ, พระอภยเถระผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร กล่าวถึงการ



 

๖๓๕ 
 

 

สดุดีพระชินเจ้าผู้ประเสริฐ เป็นผู้มีร่างกายและปากมีกลิ่นหอม แต่เป็นผู้เพียบพร้อม
ด้วยความสุข,ในพุทธวงศ์เล่าถึงพระพุทธองค์ย่อมควรแก่การอภิวาทการสดุดีการไหว้  
การสรรเสริญ การนมัสการและการบูชาทุกอย่าง (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/-/๗๗๔, ขุ.จู.(ไทย) 
๓๐/๑๔๘/๓๖, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๐/๖๕, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๑๙/๓๒๐, ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๔๑/๕๖๑) 

การสนทนา : การคุยกัน,การปรึกษาหารือกัน, การพูดจาโต้ตอบกัน เช่น การสนทนาเก่ียวกับ
ดิรัจฉานกถาของภิกษฉัพพัคคีย์,ในมหาวรรค กล่าวถึงภิกษุท้ังหลายได้มีการสนทนา
กันว่า   วันอุโบสถมีเท่าไร,   ในอุปริปัณณาสก์ ภิกษุท้ังหลายนั่งประชุมกันในหอฉนั 
ได้เกิดการสนทนากันในเรื่องกายคตาสติ,ในอังคุตตรนิกาย ฐานสูตร กล่าวถึงปัญญา
พึงรู้ได้ด้วยการสนทนา ซึ่งมอีธิบายว่าบุคคลในโลกน้ีเมื่อสนทนากันจึงรู้ว่า  ท่านผู้นี้
พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างหน่ึงพูดกับคนสองคนเป็นอย่างหน่ึงพูดกับคนสามคนเป็น
อย่างหน่ึง พูดกับคนหลายคนเป็นอย่างหน่ึง,ในอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติกล่าวถึง
การสนทนาเก่ียวกับศีลสมาธิปัญญากับคนที่เสมอตนในด้านศีล สมาธ ิ ปัญญา (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๑๔๔/๓๑๗,วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔๙/๒๒๖, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๓/๑๙๖,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๙๗/๒๓๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๒/๒๗๙,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๒๒/๑๗๙) 

การสนทนาธรรม  : การคุยข้อธรรม,การปรึกษากันเก่ียวกับธรรมะ, การพูดจาโต้ตอบกัน หมายถึง
คำพูดสนทนาถาม-ตอบปัญหาธรรมะ เช่น ในมูลปัณณาสก์ ปาสราสสีูตร กล่าวถึงผู้
มาประชุมกันควรมีกิจที่ควรทำ๒ คือ (๑) การสนทนาธรรม(๒)การเป็นผูน้ิ่งอย่างพระ
อริยะ,ในอังคุตตรนิกาย นันทกสูตร กล่าวถึงอานิสงส์ของการสนทนาธรรมว่ามี ๕ 
ประการเช่น เป็นที่รัก เป็นทีพ่อใจ เป็นท่ีเคารพและเป็นที่ยกย่องของพระศาสดาเป็น
ต้น,ในอภิธรรมปิฎก กล่าวถึงการสนทนาธรรมว่าเป็นเหตุให้บรรลุธรรมแห่งสัตว์,ในขุ
ททกปาฐะกล่าวว่าเป็นมงคลข้อท่ี ๓๐ ในมงคล ๓๘ ดังคำว่า การสนทนาธรรมตาม
กาลน้ีเป็นมงคลอันสูงสุด  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๓/๒๙๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๑๔๗/
๒๑๑,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔/๔๓๗,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๘, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๙๗/
๙๒๗) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การสนทนาธรรม หมายถึงการสนทนาเรื่องกถาวัตถุ ๑๐  
การเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะ หมายถงึการเข้าฌานสมาบัติ,ในอังคุตตรอรรถกถา
อธิบายว่า ถ้อยคำสนทนาในการถามและตอบปัญหาเกี่ยวกับธรรม (องฺ.จตุกฺก.อ.
(บาลี)๒/๑๔๖/๓๘๓, ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๗๓/๗๗) 

การสนทนาปราศรัย : การเจรจาสบาย, การพูดด้วยไมตรีจิต, การแสดงอัชฌาสัยในระหว่างผู้ใหญ่ต่อ
ผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน,วจีสังขาร เช่นในมชัฌิมปัณณาสก์ พหเวทนิยสูตร กล่าวถึง
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ท่านพระอานนท์ได้ยินการสนทนาปราศรัยของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ช่ือปัญจกัง
คะในเร่ืองจำนวนของเวทนา,ในพาหิติกสูตร กล่าวถึงการสนทนาปราศรัยระหว่าง
พระเจ้าปเสนทิโกศลกับพระอานนท์,ในนิทานวรรค กล่าวถึงการสนทนาปราศรัยของ
ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระภูมิชะในเร่ืองสุข ทุกข์ เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย
,ในสุตตนิบาต ปัพพัชชาสูตรกล่าวถึงการสนทนาปราศรัยเป็นธรรมเนียมให้ระลึกถึง
กัน,ในเวสสันตรชาดก กัณฑ์ชูชูก กล่าวถึงการสนทนาปราศรัยควรอยู่ในวัยเสมอกนั
จึงจะดี ดังคำว่า การสนทนาปราศรัยกับผัวแก่ก็ไม่มี,ในมหานิทเทสกล่าวช่ืนชมสหาย
ว่าทำให้การสนทนาปราศรัยสบายหรือการทักทายสบาย การสนทนาสบาย การ
เจรจาสบาย (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๙/๙๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๓/๔๔๙,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๕/
๔๙,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๔๒๒/๕๙๗,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๒๗/๔๘๕,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๒๗/
๔๓๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่าการสนทนาปราศรัยเป็นข้อ ๑ ในการคลุกคล ี ๕,ในอรรถ
กถาฉักกนิบาตกล่าวถึงการสนทนาปราศรัยก็คือวจีสังขาร  (ม.มู.อ. (บาลี)๒/๒๕๒/
๕๑,องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๔๔/๑๒๖,องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)๓/๖๐/๑๔๔, องฺ.ฉกฺก.ฏีกา(บาลี) ๓/
๖๐/๑๖๓)  

การสมมติ  :  การเห็นร่วมกัน, การรู้ร่วมกัน, การตกลงกัน, การมีมติร่วมกัน หรือยอมรับร่วมกัน  ;  
การท่ีสงฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุให้ทำกิจหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีใน
เรื่องอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น สมมติภิกษุเป็นผู้ให้โอวาทภิกษุณี สมมติภิกษุเป็นภัตตุ
เทศก์ เป็นต้น  ;  ในภาษาไทยใช้ในความหมายว่า ตกลงกันว่า, ต่างว่า อีกนัยหน่ึง 
การสมมติ ได้แก่ รูส้ึกนึกเอาว่า, สมมติใหบั้งอรเป็นพ่ี, ต่างว่า, ถือเอาว่า เช่น สมมติ
ว่าได้มรดกร้อยล้าน จะบริจาคช่วยการกุศลและช่วยคนยากจน, สมมติว่าถูกแจ็คพอต
สลากกินแบ่งรฐับาล จะไปเท่ียวรอบโลก  ;  ท่ียอมรับตกลงกันเองโดยปริยายโดยไม่
คำนึงถึงสภาพที่แท้จริง เช่น สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๑/๒๒๘) 

การสมมติท้ิงรปูิยะ  :  การสมมติ คือ การเห็นร่วมกนั, การรู้ร่วมกนั, การตกลงกัน, การมีมติร่วมกัน 
หรือยอมรับร่วมกัน  ;  การทีส่งฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุให้ทำกิจ
หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเร่ืองอย่างใดอย่างหน่ึง  ;  รูปิยะ หมายถึง ทองและเงิน 
หรือสิ่งของที่ใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินตราได้, สิ่งท่ีใช้เป็นมาตราสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายกันได้ ในพระวินัยระบุไว้ ๕ อย่าง ได้แก่ (๑) ทองคำ ทองคำบริสุทธ์ิท่ีเป็นแท่ง
หรือเป็นแผ่น (๒) กหาปณะ เงินตราที่ทำจากทองคำหรือเงิน (๓) มาสกโลหะ เงินตรา
ท่ีทำจากทองแดง ตะกั่ว หรือดีบุก (๔) มาสกไม้ เงินตราท่ีทำจากแก่นไม้ ซีกไม้ไผ่ 
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ใบตาล (๕) มาสกคร่ัง เงินตราท่ีทำจากครัง่หรือยาง (พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธ
ศาสน์)  ;  วิธีสมมติภิกษุผู้ท้ิงรูปิยะ : พึงขอภิกษุให้รับตกลงก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้
ฉลาด ผูส้ามารถ พึงประกาศ ให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ ท่านเจ้า
ข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว สงฆ์พึงสมมติ ภิกษุมี
ช่ือน้ีให้เป็นผู้ท้ิงรูปิยะ น่ีเป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมี
ช่ือน้ีให้เป็นผู้ท้ิงรูปิยะ การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรปิูยะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้
น้ันพึงเป็นผู้น่ิง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงพูด ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆ์สมมติให้เป็นผู้ท้ิง
รูปิยะแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุน้ันจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความน้ีไว้ด้วยอย่างน้ี ภิกษุผู้รับ
สมมติแล้วน้ัน พึงท้ิงอย่าหมายที่ตก ถ้าท้ิงหมายท่ีตก ต้องอาบัติทุกกฏ (วิ.มหา.(ไทย)
๒/๕๘๕/๑๑๐, วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๙๐/๑๑๕)  ;  องค์ ๕ ของภิกษุผู้ท้ิงรูปิยะ คือ (๑) 
ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ (๒) ไม่ถึงความลำเอียงเพราะเกลียดชัง (๓) 
ไม่ถึงความลำเอียงเพราะงมงาย (๔) ไม่ถงึความลำเอียงเพราะกลัว (๕) รู้จักว่าทำ
อย่างไรเป็นอันท้ิงหรือไม่เป็นอันทิ้ง(วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๘๔/๑๑๐,วิ.มหา.(ไทย)๒/
๕๘๙/๑๑๕) ;  การสมมติท้ิงรูปิยะ มีวัตถุและบุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็น
ท่ามกลาง มกีรรมวาจาเป็นที่สุด  (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๗, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/
๕๐๑) 

การสมมติไม้เท้า  :  การสมมติ คือ การเห็นร่วมกัน, การรู้ร่วมกัน, การตกลงกัน, การมีมติร่วมกัน หรือ
ยอมรับร่วมกัน ; การท่ีสงฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุให้ทำกิจหรือ
เป็นเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเร่ืองอย่างใดอย่างหน่ึง  ;  ไม้เท้า หมายถึง ไม้ช่วยในการเดิน 
ใช้ยันพ้ืน, ไมห้รือสิ่งอ่ืน ๆ สําหรับถือยันตัวหรือเดิน, ไม้สักกะเท้า ก็เรียก  ;  วิธีสมมติ
ไม้เท้า : ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ปราศจากไม้เท้า ไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ ภิกษุ
ท้ังหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ให้สมมติไม้เท้าแก่ภิกษุอาพาธ ฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้สมมตไิม้เท้าอย่าง
น้ี ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า 
น่ังกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขออย่างน้ี ว่าดังน้ี ท่านเจ้าข้า ขา้พเจ้าอาพาธ 
ไม่ใช้ไม้เท้าไมส่ามารถไปไหนได้ ท่านเจ้าขา้ ข้าพเจ้าน้ันขอทัณฑสมมติ กะสงฆ์ พึงขอ
แม้คร้ังท่ีสอง พึงขอแม้ครั้งท่ีสาม ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีช่ือน้ีรูปนี้
อาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้ เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ์ ถา้ความพร้อม
พรั่งของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว สงฆ์พึงให้ทัณฑสมมติแก่ภิกษุมีช่ือนี้ น้ีเป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอ
สงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีช่ือน้ีรูปนี้อาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้ เธอ
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ขอทัณฑสมมติกะสงฆ์ สงฆใ์ห้ทัณฑสมมติแก่ภิกษุมีช่ือนี้ การให้ทัณฑสมมติแก่ภิกษุมี
ช่ือน้ี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงพูด 
ทัณฑสมมติ อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงน่ิง ข้าพเจ้าทรง
ความนี้ไว้ ด้วยอย่างน้ี   ;  การสมมติไม้เท้า มีวัตถุและบุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็น
ท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุด (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๗, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๕๐๑) 

การสมมติไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร  : การสมมติ คือ การเห็นร่วมกัน, การรู้ร่วมกัน, การตกลงกัน, 
การมีมติร่วมกนั หรือยอมรับร่วมกัน  ;  การท่ีสงฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือ
แต่งต้ังภิกษุให้ทำกิจหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเรื่องอย่างใดอย่างหน่ึง ; การไม่อยู่
ปราศจากไตรจีวร (ติจีวราวิปปวาส) คือ ภิกษุอยู่ในแดนที่สมมติเป็นติจีวราวิปปวาส
แล้ว อยู่ห่างจากไตรจีวรก็ไม่เป็นอันอยู่ปราศ ไม่ต้องอาบัติด้วยนิสสัคคิยปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๑  ;  วิธีสมมติการไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร  : ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง
ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้วให้มสีังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ถ้า
ความพร้อมพรั่งของ สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติสมีานั้น ให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจาก
ไตรจีวร นี้เป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สีมาน้ันใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว
ให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์สมมติอยู่ บัดน้ี ซึ่งสีมานั้น ให้เป็นแดนไม่
อยู่ปราศจากไตรจีวร การสมมติสีมานี้ให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผูน้ั้นพึงพูด สีมาน้ีสงฆ์สมมติ
ให้เป็นแดนไมอ่ยู่ปราศจากไตรจีวรแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงน่ิง ข้าพเจ้าทรงความ
น้ีไว้ ด้วยอย่างน้ี (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔๓-๑๔๔/๒๒๓) ; สมัยต่อมา ภิกษุท้ังหลายทราบ
ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการสมมติติจีวราวิปปวาสแล้ว จึงเก็บจีวรไว้ใน
ละแวกบ้าน จีวรเหล่านั้นหายบ้าง ถูกไฟไหม้บ้าง ถูกหนูกัดบ้าง ภิกษุท้ังหลายมีแต่ผ้า
ไม่ดี มีจีวรเศรา้หมอง ภิกษุท้ังหลายจึงถามกันอย่างน้ีว่า อาวุโสท้ังหลาย เพราะเหตุ
ไร  พวกท่านจึงมีแต่ผ้าไมดี่ มีจีวรเศร้าหมองเล่า ภิกษุเหล่าน้ันตอบว่า อาวุโส
ท้ังหลาย พวกผมทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการสมมติติจีวราวิปปวาส
แล้ว จึงเก็บจีวรไว้ในละแวกบ้าน ณ ตำบลนี้ จีวรเหล่านั้นหายเสียบ้าง ถูกไฟไหม้
บ้าง ถูกหนูกัดบ้าง เพราะเหตุน้ัน พวกผมจึงมีแต่ผ้าไม่ดี มีจีวรเศร้าหมอง ภิกษุ
ท้ังหลายจึงกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุ
ท้ังหลายว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย สีมาน้ันใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอ
กัน    สงฆ์จงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไมอ่ยู่ปราศจากไตรจีวร เว้นบ้านและอุปจาร
แห่งบ้าน (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๔๓/๒๒๒)  ;  การสมมติไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร มีวัตถุและ
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บุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มกีรรมวาจาเป็นที่สุด (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/
๔๙๗, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๕๐๐) 

การสมมติสันถัต  :  การสมมติ คือ การเห็นร่วมกัน, การรู้ร่วมกัน, การตกลงกัน, การมีมติร่วมกัน หรือ
ยอมรับร่วมกัน; การท่ีสงฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุให้ทำกิจหรือ
เป็นเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเร่ืองอย่างใดอย่างหน่ึง  ;  สันถัต ได้แก่ ผ้าที่พระภิกษุรองนั่ง, 
ผ้าปูพ้ืนท่ีหล่อด้วยขนเจียมคือขนแกะ ใช้รองน่ัง หรือปูนอน  ;  สมัยหน่ึง ภิกษุรูป
หนึ่งอาพาธอยู่ในพระนครโกสัมพี พวกญาติส่งทูตไปในสำนักภิกษุรูปน้ันว่า นิมนต์
ท่านมา พวกผมจักพยาบาล แม้ภิกษุท้ังหลายก็ได้กล่าวอย่างน้ีว่า ไปเถิดอาวุโส พวก
ญาติจักได้พยาบาลท่าน ภิกษุนั้นได้ตอบอย่างน้ีว่า ท่านท้ังหลาย พระผูม้พีระภาคทรง
บัญญัติสิกขาบทไว้ว่า อนึง่ ภิกษุให้ทำสันถัตใหม่แล้ว พึงทรงไว้ให้ได้ ๖ ฝน ก็ผมกำลัง
อาพาธ ไม่สามารถจะนำสันถัตไปด้วยได้ และผมเว้นสันถัตแล้ว ไม่สบาย ผมจักไม่ไป
ละ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคจึงอนุญาตให้
สมมติสันถัตแก่ภิกษุผู้อาพาธ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๕๙/๘๕)  ;  วิธีสมมติสันถัต : ภิกษุผู้
อาพาธรูปน้ันพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษา
กว่า น่ังกระหย่งประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม่สามารถจะ
นำสันถัตไปด้วยได้  ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าน้ัน ขอสมมติสันถตัต่อสงฆ์ พึงขอแม้ครั้งท่ี ๒ 
พึงขอแม้ครั้งท่ี ๓ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติย
กรรมวาจา ว่าดังน้ี ท่านเจ้าข้า ขอสงฆจ์งฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีช่ือนี้ผู้น้ีอาพาธ ไม่
สามารถจะนำสันถัตไปด้วยได้ เธอขอสมมติสันถัตต่อสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สมมติสันถัตแก่ภิกษุมีช่ือนี้ น่ีเป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ขา้พเจ้า ภิกษุมีช่ือน้ีผู้น้ีอาพาธ ไม่สามารถจะนำสันถัตไปด้วยได้ เธอขอสมมติสันถัต
ต่อสงฆ์ สงฆ์ให้สมมติสันถัตแก่ภิกษุมีช่ือนี้ การใหส้มมติสันถัตแก่ภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผูน้ั้นพึงพูด การสมมติสันถัต
อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุน้ันจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความน้ีไว้ด้วย
อย่างนี้ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๕๙-๕๖๐/๘๔-๘๕) ;  การสมมติสันถัต มวัีตถุและบุคคล
เป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด  (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๗, 
วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๕๐๐) 

การสมมติสาแหรก  :  การสมมติ คือ การเห็นร่วมกนั, การรู้ร่วมกนั, การตกลงกัน, การมีมติร่วมกัน 
หรือยอมรับร่วมกัน; การทีส่งฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุให้ทำกิจ
หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเร่ืองอย่างใดอย่างหน่ึง  ;  สาแหรก ได้แก่ เครื่องใช้ใน
การหาบสิ่งของต่างๆ ทำด้วยหวาย มีสี่สาย, ภาชนะที่ทำด้วยหวายสำหรับหิ้วหรือ
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หาบ ส่วนบนทำเป็นหูหิ้ว  ส่วนล่างใช้ไม้ขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระจาด (วิ.จู.
(ไทย)๗/๒๗๑/๕๗)  ;  วิธีสมมติสาแหรก : ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ไม่ใช้สาแหรก ไม่
สามารถจะนำบาตรไปได้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้สมมติสาแหรกแก่ภิกษุอาพาธ ฯ ก็แล สงฆ์พึงให้
สมมติอย่างน้ี ภิกษุอาพาธน้ัน พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผา้อุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุผู้แก่กว่า น่ังกระโหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขออย่างนี้ ว่าดังน้ี ท่านเจ้าข้า 
ข้าพเจ้าอาพาธ ไม่มีสาแหรกไม่สามารถจะนำบาตรไปได้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าน้ัน
ขอสิกกาสมมติกะสงฆ์ พึงขอแม้ครั้งท่ีสอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้
สามารถ พึงประกาศให้สงฆท์ราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังน้ี ท่านเจ้าข้า ขอ
สงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีช่ือน้ีรูปน้ีอาพาธไม่ใช้สาแหรกไม่สามารถจะนำบาตรไปได้ 
เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ์ ถา้ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว สงฆ์พึงให้สิกกาสมมติ
แก่ภิกษุมีช่ือน้ี นี้เป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีช่ือน้ีรูปน้ีอาพาธ 
ไม่ใช้สาแหรกไม่สามารถจะนำบาตรไปได้ เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ์ สงฆ์ให้สิกกา
สมมติแก่ภิกษุมีช่ือน้ี การให้สิกกาสมมตแิกภ่ิกษุมีช่ือนี้ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง
เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงพูด สิกกาสมมติ อันสงฆ์ให้แลว้แก่ภิกษุมีช่ือ
น้ี ชอบแก่สงฆ์ เหตุน้ันจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความน้ีไว้ ด้วยอย่างน้ี (วิ.จู.(ไทย)๗/๒๗๑/
๕๗-๕๘)  ; การสมมติสาแหรก มีวัตถุและบุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มี
กรรมวาจาเป็นท่ีสุด (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๗, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๕๐๑) 

การสมมติให้เป็นผูส้อนภิกษุณี  : การสมมติ คือ การเห็นร่วมกัน, การรู้ร่วมกัน, การตกลงกัน, การมี
มติร่วมกัน หรือยอมรับร่วมกัน ; การทีส่งฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ัง
ภิกษุให้ทำกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น สมมติภิกษุเป็นผู้ให้
โอวาทภิกษุณี  ;  สมัยหนึ่ง พระฉัพพัคคีย์ (พวกภิกษุผู้ชอบประพฤติผิดมี  ๖  รูป  
คือ  พระปัณฑุกะ  พระโลหิตกะ  อยู่ในกรุงสาวัตถี  พระเมตติยะ  พระภุมมชกะ  อยู่
ในกรุงราชคฤห์  พระอัสสชิ  พระปุนัพพสุกะ  เป็นคณาจารย์อยู่ประจำในกีฏาคีรี
ชนบท  แคว้นกาสี  (ม.ม.อ.  ๒/๑๗๕/๑๓๘) ปรึกษากันว่า บัดน้ีพระเถระท่ีกล่าว
สอนพวกภิกษุณี ย่อมได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสัชบริขาร เอา
เถิด พวกเราจะกล่าวสอนพวกภิกษุณีบ้าง จึงพากันเข้าไปหาพวกภิกษุณี แล้วกล่าวว่า 
มาเถิด น้องหญิงท้ังหลายจงไปหาพวกเราบ้าง แม้พวกเราก็จักกล่าวสอนพวกเธอ 
หลังจากน้ัน ภิกษุณีเหล่าน้ันได้เข้าไปหาพระฉัพพัคคีย์ พระฉัพพัคคีย์ได้ทำธรรมีกถา
แก่พวกภิกษุณีเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ให้วันเวลาล่วงไปด้วยติรัจฉานกถา พวกภิกษุณี
จึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลให้ทราบ พระผู้มีพระภาครับส่ังให้ประชุม



 

๖๔๑ 
 

 

ภิกษุสงฆ์แล้วสอบถามพระฉัพพัคคีย์ เมือ่ทรงทราบความจริงจึงทรงติเตียน
พระฉัพพัคคีย์ แล้วอนุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณี (วิ.มหา.(ไทย)๒/
๑๔๔/๓๑๖) ;  วิธีสมมติภิกษุผู้กล่าวสอนภิกษุณี :  พึงขอรอ้งภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุ
ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังน้ี  ท่าน
เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมี
ช่ือน้ีให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณี นี่เป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์
สมมติภิกษุมีช่ือนี้ให้เป็นผู้กลา่วสอนภิกษุณี การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอน
ภิกษุณีชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงพูด 
ข้าพเจ้ากล่าวความน้ีเป็นคร้ังท่ี ๒ ฯลฯ ข้าพเจ้ากล่าวความน้ีเป็นครั้งท่ี ๓ ท่านเจ้าข้า 
ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีช่ือน้ีให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณี การสมมติภิกษุ
มีช่ือน้ี ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผูน้ั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงพูด ภิกษุมีช่ือน้ี สงฆ์สมมติให้เป็นผูก้ล่าวสอนภิกษุณีแล้ว ชอบ
แก่สงฆ์ เหตุน้ันจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างน้ี (วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๔๕/๓๑๘) 
; การสมมติใหเ้ป็นผู้สอนภิกษุณี มีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง 
มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๗, (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๕๐๐) 

การสมมติให้รับบาตร : การสมมติ คือ การเห็นร่วมกนั, การรู้ร่วมกนั, การตกลงกัน, การมีมติร่วมกัน 
หรือยอมรับร่วมกัน ; การทีส่งฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุให้ทำกิจ
หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเร่ืองอย่างใดอย่างหน่ึง  ;  บาตร ได้แก่ ภาชนะที่ภิกษุ
สามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต เป็นบริขารประจำตัวคู่กับไตรจีวร จัดเป็นอย่างหน่ึง
ในบริขาร ๘ ของภิกษุ ทรงอนุญาต ๒ ชนิด คือ บาตรเหลก็ และบาตรดิน (วิ.จู.(ไทย)
๗/๒๕๒/๑๙);  สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขต
พระนครกบิลพัสด์ุ สักกชนบท ครั้งน้ัน นายช่างหม้อผู้หนึ่งปวารณาภิกษุท้ังหลายไว้
ว่า พระคุณเจ้าเหล่าใดต้องการบาตร กระผมจักถวายบาตรแก่พระคุณเจ้าเหล่าน้ัน 
สมัยน้ัน ภิกษุทั้งหลายไม่รู้จักประมาณ ขอบาตรเขามาเป็นอันมาก ภิกษุท่ีมีบาตร
ขนาดเล็ก ย่อมขอบาตรขนาดใหญ่ ภิกษท่ีุมีบาตรขนาดใหญ่ ย่อมขอบาตรขนาด
เล็ก จึงนายช่างหม้อน้ัน มัวทำบาตรเป็นอันมากถวายภิกษุท้ังหลายอยู่ ไม่สามารถจะ
ทำของสำหรับขายอย่างอ่ืนได้ แม้ตนเองก็ไม่พอครองชีพ  แม้บุตรภรรยาของเขาก็
ลำบาก ชาวบ้านพากันเพ่งโทษติเตียนโพนทะนา ภิกษุทั้งหลายได้ยินเข้าจึงกราบทูล
เรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงห้ามขอบาตร ต่อมา บาตร
ของภิกษุรูปหน่ึงแตก ภิกษุน้ันรังเกียจว่า การขอบาตร พระผู้มพีระภาคเจ้าทรง
บัญญัติห้ามแล้ว จึงไม่ขอบาตร เขาเท่ียวรับบิณฑบาตด้วยมือท้ังสอง ชาวบ้านพากัน



 

๖๔๒ 
 

 

เพ่งโทษติเตียน  โพนทะนาว่า ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงได้เที่ยวรับ
บิณฑบาตด้วยมือทั้งสองเหมือนพวกเดียรถีย์เล่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาต
ให้ภิกษุผู้มีบาตรหายหรือมีบาตรแตก ขอบาตรเขาได้ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๖๐๙-๖๑๑/
๑๒๘-๑๓๐)  ;  การสมมติให้รับบาตร มีวัตถุและบุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็น
ท่ามกลาง  มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด  (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๗, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/
๕๐๑) 

การสมมติให้รับผ้าสาฎก  : การสมมติ คือ การเห็นร่วมกัน, การรู้ร่วมกัน, การตกลงกัน, การมีมติ
ร่วมกัน หรือยอมรับร่วมกัน  ;  การท่ีสงฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุ
ให้ทำกิจหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในเร่ืองใดเร่ืองอย่างใดอย่างหน่ึง  ;  ผ้าสาฎก ได้แก่ ผ้า, 
ผ้าห่ม, ผ้าคลมุ   ;  การสมมติให้รบัผ้าสาฎก มีวัตถุและบุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติ
เป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นท่ีสุด (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๗, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/
๕๐๑) 

การสมาคม  :  การประชุม, การเข้าร่วมพวก, การเข้าร่วมคณะ, การคบค้า, การคบหา เช่น อย่า
สมาคมกับคนพาล ให้สมาคมกับนักปราชญ์  (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย)๒๗/๑๒๕/๔๑๗, ข.ุ
ม.(ไทย)๒๙/๗๐/๒๑๗) 

การสมาทาน : การให้คำมั่นสญัญา, การถือเอารับเอาเป็นข้อปฏิบัติ, การถือปฏิบัติ เช่น สมาทานศีล 
คือรับเอาศีลมาเป็นข้อปฏิบัติ, สมาทานวัตร, สมาทานธุดงค์ เป็นต้น (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/
๑๐๓๗/๑๒๙) 

การสมาทานกุศลธรรม : กุศลธรรม คือ ธรรมที่เป็นกุศล, ธรรมฝ่ายกุศล, ธรรมท่ีดี, ธรรมฝ่ายดี ;   
การสมาทานกศุลธรรม คือ การถือเอารับเอากุศลธรรมเป็นข้อปฏิบัติ;   กุศลธรรม 
หมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ที.ปา.อ.(บาลี)๒๐๑/๑๐๙),(ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๐๑/๑๖๓) ; กุศลกรรมบถ (ทางแห่งกรรมดี, ทางทำดี, ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล, 
กรรมดีอันเป็นทางนำไปสูสุคติ มี  ๑๐  ประการ  คือ  ก.กายกรรม ๓ ได้แก่ (๑)  เว้น
ขาดจากการฆ่าสัตว์  (๒)  เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้  (๓)  
เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  ข.วจีกรรม ๔ ได้แก ่ (๔)  เว้นขาดจากการพูด
เท็จ (๕)  เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด  (๖)  เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ  (๗)  เว้น
ขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ  ค.มโนกรรม ๓ ได้แก่ (๘)  ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของ
เขา  (๙)  ความมีจิตไม่พยาบาท  (๑๐)  ความเห็นชอบ  (ที.ปา.อ.(บาลี)๘๔/๓๔), 
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๔๖/๔๘๓-๔๘๕)  ;  เทศนาอันยอดเย่ียมท่ีพระผู้มีพระภาคทรง
แสดงในเร่ืองกุศลธรรมทั้งหลาย ได้แก่ (๑) สติปัฏฐาน ๔ (๒) สัมมัปปธาน ๔ (๓) 



 

๖๔๓ 
 

 

อิทธิบาท ๔ (๔) อินทรีย์ ๕ (๕) พละ ๕ (๖) โพชฌงค์ ๗ (๗) อริยมรรคมีองค์ ๘ (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๕/๑๐๖),  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๐/๖๐) 

การสมาทานธรรม   :  แปลจากคำว่า ธัมมสมาทาน แยกอธิบายดังน้ี คือ  ธรรม หมายถึงลัทธิหรือข้อ
วัตรปฏิบัติ ได้แก่ จริยาท่ีตนยึดถือ คำว่า สมาทาน หมายถึงถือปฏิบัติ (ม.มู.อ. ๒/
๔๖๘/๒๗๙),(ม.มู(ไทย)๑๒/๔๖๘/๕๐๘) ; การสมาทานธรรม คือการถือปฏิบัติธรรม, 
การรับเอาถือเอาธรรมมาเป็นข้อปฏิบัติ  ;  ธรรม  สภาพท่ีทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ
, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง, เหตุ, ต้นเหตุ;  สิ่ง, ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, 
สิ่งที่ใจคิด; คณุธรรม, ความดี, ความถูกต้อง, ความประพฤติชอบ; หลักการ, แบบ
แผน, ธรรมเนยีม, หน้าท่ี; ความชอบ, ความยุติธรรม ;  พระธรรม, คำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์)  ;  การสมาทานธรรม (การถือปฏิบัติธรรม) มี ๔ ประการ คือ (๑) 
การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบัน และมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต (๒) การ
สมาทานธรรมท่ีมีทุกขใ์นปัจจุบัน แต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต (๓) การสมาทานธรรม
ท่ีมีสุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต (๔) การสมาทานธรรมท่ีมีสขุใน
ปัจจุบัน และมสีุขเป็นวิบากในอนาคต (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๘/๕๐๘-๕๐๙, ม.มู.(ไทย)
๑๒/๔๗๕/๕๑๖) 

การสมาทานวัตร  : วัตร กิจที่พึงทำ, หน้าท่ี, ธรรมเนียม, ความประพฤติ, ข้อปฏิบัติ จำแนกออกเป็น 
๓ ได้แก่ (๑) กิจวัตร ว่าด้วยกิจที่ควรทำ เช่น อุปัชฌายวัตร สัทธิวิหาริกวัตร อาคันตุ
กวัตร (๒) จริยาวัตร ว่าด้วยมารยาทอันควรประพฤติ เช่น ไม่ท้ิงขยะทางหน้าต่างหรือ
ท้ิงลงนอกฝานอกกำแพง ไม่จับวัตถุอนามาส (๓) วิธีวัตร ว่าด้วยแบบอย่างที่พึง
กระทำ เช่น วิธีเก็บบาตร วิธีพับจีวร วิธีเปิดปิดหน้าต่างตามฤดู วิธีเดินเป็นหมู่   ;   
สมาทานวัตร หรือขึ้นวัตร โวหารเรียกวินัยกรรมเกี่ยวกับวุฏฐานวิธีอย่างหน่ึง คือเมื่อ
ภิกษุต้องครุกาบัติช้ันสังฆาทิเสสแล้วอยู่ปริวาสยังไม่ครบเวลาที่ปกปิดอาบัติไว้หรือ
ประพฤติมานัตอยู่ยังไม่ครบ ๖ ราตรี พักปริวาสหรือมานัตเสียเน่ืองจากมีเหตุอัน
สมควร เมื่อจะสมาทานวัตรใหม่เพ่ือประพฤติปริวาสหรือมานัตที่เหลือนั้น เรียกว่า 
สมาทานวัตร หรือ ขึ้นวัตร ถ้าขึ้นปริวาสพึงกล่าวคำในสำนักภิกษุรูปหนึ่งว่า ปริวาสํ 
สมาทิยาม ิข้าพเจ้าขึ้นปริวาส วตฺตํ สมาทยิามิ ข้าพเจ้าขึ้นวัตร ถ้าขึ้นมานัต พึงกล่าว
ว่า มานตฺตํ สมาทิยามิ ข้าพเจ้าขึ้นมานัต หรือ วตฺตํ สมาทิยามิ ข้าพเจ้าขึ้นวัตร 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; พระมหากัจจานะกล่าวคาถากับมาณพ
ผู้หาฟืนซึ่งเป็นศิษย์ของโลหิจจพราหมณไว้ตอนหน่ึงว่า การสมาทานวัตรท้ังปวง  คือ  
การไม่กิน  การนอนบนพ้ืนดิน  การอาบน้ำเวลาเช้า และพระเวท  ๓ ของพราหมณ์ผู้
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ไม่คุ้มครองทวารย่อมไร้ผล เหมือนคนได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจในความฝันฉะน้ัน 
(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๓๒/๑๖๑) 

การสมาทานศลี  :  การถือเอารับเอาศีลมาปฏิบัติ  ;  ศลี คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การ
รักษากายและวาจาให้เรียบร้อย, ข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้ต้ังอยู่ใน
ความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่ปราศจากโทษ, ข้อ
ปฏิบัติในการฝึกกายวาจาให้ดีย่ิงขึ้น, ความสุจรติทางกายวาจาและอาชีพ  ศลี แบ่ง
ประเภทเป็น อธิศีลสิกขา, ศลี ๕, ศลี ๘, ศีล ๑๐, ศีล ๒๒๗, ศีล ๓๑๑  (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๐๑/๑๖๓, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๐/๑๘๗,  ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๔/๔๘๙) 

การสมาทานสกิขา  :  การถือเอารับเอาสิกขามาปฏิบัติ  ;  สิกขา คือ การศึกษา, การสำเหนียก, การ
เรียน, การฝึกฝนปฏิบัติ, ข้อท่ีจะต้องศึกษา, ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมพัฒนาบุคคล ;   
สิกขา ๓ ได้แก่ (๑) อธิสลีสกิขา สิกขาคือศีลอันย่ิง, อธิศีลอันเป็นข้อทีจ่ะต้องศึกษา, 
ข้อปฏิบัติเพ่ือการฝึกอบรมพัฒนาศีลอย่างสูง (ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ เป็นศีล, ปาฏิโมก
สังวรศีล เป็นอธิศีล) (๒) อธิจิตตสิกขา สกิขาคือจิตอันย่ิง, อธิจิตอันเป็นข้อท่ีจะต้อง
ศึกษา, ข้อปฏิบัติเพ่ือการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้มสีมาธิเป็นต้นอย่างสูง (กุศลจิต
ท้ังหลายจนถึงสมาบัติ ๘ เป็นจิต, ฌานสมาบัติที่เป็นบาทแห่งวิปัสสนา เป็นอธิจิต) 
(๓) อธิปัญญาสิกขา สิกขาคอืปัญญาอันย่ิง, อธิปัญญาอันเป็นข้อท่ีจะต้องศึกษา, ข้อ
ปฏิบัติเพ่ือการฝึกอบรมพัฒนาปัญญาอย่างสูง (ความรู้เขา้ใจหลักเหตุผลถูกต้องอย่าง
สามัญ อันเป็นกัมมัสสกตาญาณคือความรู้จักว่าทุกคนเป็นเจ้าของแห่งกรรมของตน 
เป็นปัญญา, วิปัสสนาปัญญาที่กำหนดรู้ความจริงแหง่ไตรลักษณ์ เป็นอธิปัญญา) 
สิกขา ๓ นี้ นิยมเรียกว่า ไตรสิกขา และเรียกข้อย่อยทั้งสามสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ 
ปัญญา  ;  สมาทานสิกขา  ในท่ีน้ีหมายถึงการบำเพ็ญไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธ ิ 
ปัญญาให้บริบรูณ์และถูกต้อง  (องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี)๓/๒๐/๑๖๕,  องฺ.สตฺตก.ฏีกา  ๓/
๒๐/๑๙๒),  ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๑/๓๓๓, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๗/๔๐๑,องฺ.สตฺตก.
(ไทย)๒๓/๒๐/๒๙) 

การสรรเสริญ : ยกย่อง, ชมเชย, กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น สรรเสริญพระพุทธคุณ, 
สรรเสริญพระบารมี เพลงเทิดพระเกียรติยศพระเจ้าอยู่หัว, สรรเสรญิเยินยอ ยกย่อง
ชมเชย ; กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอคุณความดี เช่น สรรเสริญคนที่
มีความกตัญญรูู้คุณ,  สรเสริญกใ็ช้ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๓/๗๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๖๗/๑๒๘, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๒/๕๙๗, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙/๒๖, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/
๔๑/๕๖๑) 
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การสละ : การบริจาค, การเสียสละ,โวสัคคะ,จาคะ เช่น ในจาคสัมปทา ผู้บริจาคทานยินดีใน
การสละ; การผละออก เช่นดังท่ีพระมุนีสละความอาลัยในอัตภาพน้ันเท่ียวไปเพราะ
การสละความอาลัยในอัตภาพแล้วเที่ยวไป เหมาะสมแก่ผู้เช่นนั้น, การละทิ้ง เช่น 
สละบ้านเรือนออกบวช, การละวาง, การปล่อยวาง เช่น การสละราคะ โทสะและ
โมหะ หรือการสละภัต,  ในปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถากล่าวถึงสภาวะแห่งการสละ  
สภาวะที่ดำเนินไปในการสละ,ในสังยุตตนิกาย อสังขตสูตร กลา่วถึงทางที่ให้
ถึงอสังขตธรรมว่าผู้เจริญอินทรีย์ ๕ มศีรัทธาเป็นต้นอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ,ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาตกล่าวถึงการสละมี ๒ อย่าง 
(๑) อามิสจาคะ (การสละอามิส) (๒) ธัมมจาคะ (การสละธรรม),ในอังคุตตรนิกาย 
มหานามสูตร กล่าวถึงจาคะว่าผู้ให้ทาน ต้องกำจัดความหน่ี ดังคำว่า อริยสาวกระลึก
ถึงจาคะ(การสละ) ของตนว่า    เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ  เมื่อหมู่สัตว์
ถูกความตระหน่ีอันเป็นมลทินกลุ้มรุมเรา มใีจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน มี
จาคะอันสละแล้ว มีฝ่ามือชุ่ม ยินดีในการสละ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๐๙/๑๙๗,วิ.จู.(ไทย) 
๖/๗๕/๑๕๘, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๔๒/๑๘๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๗, องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๑๔๔/๑๒๑, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๐/๓๐๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐/
๔๖๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖/๒๔) 

   อรรถกถาอธิบายถึงพึงเพ่ิมพูนจาคะ หมายถึงเพ่ิมพูนการสละกิเลส(อย่าง
หยาบ)มาแต่ต้น เพ่ือทำการสละกิเลสทั้งหมดด้วยอรหัตตมรรค,ในอรรถกถาอังคุตตร
นิกายอธิบายว่า ผู้รู้ประมาณ หมายถึงทรงรู้ประมาณการสละปัจจัย  ๔  (ม.อุ.อ. 
(บาลี) ๓/๓๔๓/๒๑๓,องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓/๑๓๑/๕๑,  องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/
๑๓๑/๕๓)   

การสละทุกส่ิงทุกอย่าง : พระนิพพาน,นิพพานธรรม, สัพพนิสสัคคะ ดังคำท่ีสุพรหมเทวบุตรทูลถาม
ว่า  จิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิตย์ ใจนี้หวาดเสียวอยู่เป็นนิตย์ เม่ือกิจทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นก็
ดี เกิดขึ้นแล้วก็ดี ถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่ ขอให้ตรัสบอก พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
นอกจากปัญญาเคร่ืองตรัสรู้(โพชฌงค์)  ความเพียรเครื่องเผากิเลส(ตปะ) ความ
สำรวมอินทรีย์(อินทริยสังวร) และการสละทุกสิ่งทุกอย่าง เรายังไม่เห็นความสวัสดี
แห่งสัตว์ท้ังหลายเลย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๘/๑๐๔) 

การสลัดท้ิง : การละ, การละทิ้ง, การไม่ยึดถือ การทำให้สิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีติดอยู่ให้หลดุไปโดยวิธี ละ  
สะบัด ซัด หรือกระพือ ไม่ยึดถือ เป็นต้น เช่นการสลัดทิ้งทิฏฐิ การสลัดท้ิงเครื่องกังวล  
การสลัดทิ้งเคร่ืองยึดมั่น การสลัดทิ้งมหาภูตรูป ๔ การสลดัทิ้งวานะ(ตัณหา)  ท่ีคำใน
มัชฌิมปัณณาสก์ ทีฆนขสูตรท่ีกล่าวถึงเหตุที่ทำให้คน ๒ ฝ่ายมีการทุ่มเถียงกัน เมื่อมี
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การทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกัน  เม่ือมกีารทำลายกัน ก็จะมีการเบียดเบียนกันจึง
มีการสลัดทิ้งทิฏฐิ,ในมหานิทเทสกล่าวถึงเหตุแห่งการสลิดทิ้งในคำว่า  ย่อมสลัดทิ้ง  
ในคำว่า ย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้าง ยึดถือธรรมไว้บ้าง เพราะเหตุ ๒ อย่างคือ (๑) สลัดทิ้ง
ด้วยการตัดสินของผู้อ่ืน เช่นศาสดาที่นับถือ มีใครมากล่าวว่าไม่ดี ก็สละท้ิง  (๒) เมื่อ
ไม่สำเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้งเสีย เช่น นรชนเม่ือไม่ทำศีลให้สำเร็จประโยชน์ก็สลัด
ท้ิงศีล,ในมหานิทเทส กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะตรัสรู้เหตุเกิด เหตุ
ดับ คุณ โทษ และการสลัดท้ิงผัสสายตนะ  ๖...การสลดัทิ้งอุปาทานขันธ์ ๕....การ
สลัดทิ้งมหาภูตรูป ๔,ในจูฬนิทเทสอธิบายถึงเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมัจจุราชตอน
หนึ่งว่า การสลัดทิ้ง การระงับชราและมรณะได้ เป็นอมตนิพพาน,แม้การการสลัดทิ้ง 
การระงับอวิชชา ความคะนอง หรือความพอใจในกามและโทมนัสท้ัง ๒ได้ ก็เป็นอมต
นิพพานด้วย  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๒/๒๔๑, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๔/๒๔๒,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๒๐/๙๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๕๐,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๖๓/๒๔๒,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/
๗๔/๒๗๒) 

การสลัดทุกข์ : การสลัด ในทีน้ี่ ตรงกับคำว่า นิสสฺรณ ได้แก่ การสลัดออก, การปลดเปลื้อง, การเลิก, 
การออกไป, การจากไป, การเลิกละ, การละทิ้ง, การรอดพ้น, การหลบหนี (จาก 
สงสาร : การท่องเท่ียว, การเวียนว่ายตายเกิด), การช่วยตนให้พ้นบาป พ้นโทษ และ
พ้นทุกข์  ;  ทุกข์ ได้แก่ (๑) สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก, สภาพท่ีคงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูก
บีบค้ันด้วยความเกิดขึ้นและความดับสลาย เน่ืองจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยท่ีไม่
ขึ้นต่อตัวมันเอง (ข้อ ๒ ในใตรลักษณ์ ได้แก ่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)  (๒) อาการแห่ง
ทุกข์ท่ีปรากฏขึ้นหรืออาจปรากฏขึ้นได้แก่คน (ได้ในคำว่า ทุกขสัจจะ หรือทุกขอริย
สัจจ์ ซึ่งเป็นขอ้ที่ ๑ ในอริยสัจจ์ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมทัุย นโิรธ มรรค)  (๓) สภาพท่ีทน
ได้ยาก, ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุกขเวทนา, ถ้ามาคู่กับโทมนัส (ในเวทนา ๕ คือ ๑.
สุข สบายกาย ๒.ทุกข์ ไมส่บายกาย ๓.โสมนัส สบายใจ ๔.โทมนัส ไม่สบายใจ ๕.
อุเบกขา เฉยๆ) ทุกข์หมายถึงความไม่สบายกายคือทุกข์กาย (โทมนัส คือความไม่
สบายใจ) แต่ถ้ามาลำพัง (ในเวทนา ๓ คือ ๑.สุขเวทนา ความรู้สึกสุขสบาย ๒.
ทุกขเวทนา ความรู้สึกไม่สบาย ๓.อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกไมสุ่ขไม่ทุกข์ คอื 
เฉยๆ) ทุกข์หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจ คือท้ังทุกข์กายและทุกข์ใจ  (ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๑, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๖/๑๑๔) 

การสลัดออก : ตรงกับคำว่า นิสฺสรณ ได้แก ่ การสลัดออก, การปลดเปลื้อง, การเลิก, การออกไป, 
การจากไป, การเลิกละ, การละทิ้ง, การรอดพ้น, การหลบหนี (จาก สํสาร : การ
ท่องเที่ยว, การเวียนว่ายตายเกิด), การช่วยตนให้พ้นบาป พ้นโทษ และพ้นทุกข์ ; ใน



 

๖๔๗ 
 

 

ท่ีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อะไรเป็นคุณ  อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นการสลัดออกไป
จากกามท้ังหลาย  อะไรเป็นคุณ  อะไรเป็นโทษ   อะไรเป็นการสลัดออกไปจากรูป
ท้ังหลาย   อะไรเป็นคุณ   อะไรเป็นโทษ   อะไรเป็นการสลัดออกไปจากเวทนา
ท้ังหลาย (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๕/๑๖๗, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๔/๑๗๖) 

การสลัดออกจากรูป  :  การสลัดออก คือ นิสฺสรณ ได้แก่ การสลัดออก, การปลดเปลื้อง, การเลิก, 
การออกไป, การจากไป, การเลิกละ, การละทิ้ง, การรอดพ้น, การช่วยตนให้พ้นบาป 
พ้นโทษ และพ้นทุกข์  ;  รูป ได้แก่ อารมณ์ท่ีรู้ได้ด้วยจักษุ, สิ่งท่ีปรากฏแก่ตา, สิ่งที่
ต้องสลายไปเพราะปัจจัยต่างๆ อันขัดแย้ง, สิ่งท่ีเป็นรปูร่างพร้อมทั้งลักษณะอาการ
ของมัน  ;  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การกำจัดฉันทราคะ การละฉนัทราคะในรูป
ท้ังหลาย นี้ช่ือว่าการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลาย (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๒/๑๗๔), (อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๕๒๖/๕๖๖) 

การสวดอ้อนวอน : การสวดสรรเสริญ การประนมมือพรรณนาถึงเทวโลก พรหมโลกเป็นต้น ในที่น่ี
หมายถึงหมู่มหาชนท่ีมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอน สวดสรรเสริญ  ประนมมือเดิน
เวียนรอบบุรุษว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เถดิ ย่อม
เป็นไปไม่ได้ ดังคำอุปมาในอสิพันธกปุตตสูตรท่ีกล่าวถึงคนโยนก้อนหินใหญ่ลงในสระ
ใหญแ่ล้วสวดอ้อนวอนว่า ก้อนหินใหญ่นั้นพึงโผล่ขึ้น ลอยขึ้น หรือขึ้นบกเพราะการ
สวดอ้อนวอน  เพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่ง
หมู่มหาชน ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน,ในท้ายสูตรอธิบายว่า ผู้เว้นจากอกุศลกรรม ๑๐ มี
การฆ่าสัตว์เป็นต้น ย่อมไปเกิดในสุคติ (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๕๘/๔๐๒,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๕๘/๔๐๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การประนมมือ ยืนห้อมล้อมชวนให้เข้าไปยังสวรรค์ว่า ไป
พรหมโลกเถิด ท่านผู้เจริญ  (สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/๓๕๘/๑๖๕) 

การสวรรคต : การไปสู่สวรรค,์ ตาย, (ใช้ในราชาศัพท์) หมายถึงไปสวรรค์, ในมหาสุทัสสนสูตร 
กล่าวถึงพระดำรัสท่ีพระเทวีกราบทูลแก่พระเจ้ามหาสุทัสสนะตอนหน่ึงว่า การ
สวรรคตของผู้ยังมีความอาลัยเป็นทุกข์ และบัณฑิตติเตียน,ในสังยุตตนิกาย ปฐมมหา
นามสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระเจ้ามหานามะว่า การสวรรคตของพระองค์จัก
ไม่เลวทราม กาลกิริยาก็จักไม่เลวทรามจิตของผู้ใดผู้หน่ึงท่ีได้เจริญด้วยศรัทธา ท่ีได้
เจริญด้วยศีล ท่ีได้เจริญด้วยสุตะ ท่ีได้เจริญด้วยจาคะ  และที่ได้เจริญด้วยปัญญามา
เป็นเวลานาน,ในชยัททิสชาดก กล่าวถึงคำท่ียักษ์ทูลถามพระเจ้าชยัททิศว่า กรรม
อะไรเล่าท่ีทำให้พระองค์ผู้ใกล้ถึงการสวรรคตต้องทรงเดือดร้อน(ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๖๗/๑๙๙, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๑๗/๕๒๒,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๖๘/๕๔๘) 



 

๖๔๘ 
 

 

การส้องเสพ   :  ส้องเสพ ได้แก่ การคบ, การคบหา ; ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการส้องเสพมิตรช่ัว และมิตรดี 
ดังนี้  บุคคลผูไ้ม่มีศรัทธา ทุศีล สดับมาน้อย มีความตระหนี่ มีปัญญาทราม การเสพ 
การส้องเสพ การส้องเสพด้วยดี การคบ การคบหา ความภักดี ความจงรักภักดีต่อ
บุคคลเหล่าน้ัน ความเป็นผูมี้กายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้น น้ีเรียกว่า
ความเป็นผู้มีมติรช่ัว (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๓๓/๓๓๓, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๖/๑๕๙) 
บุคคลผู้มีศรัทธา มีศีล เป็นพหูสูตร มีจาคะ มีปัญญา การเสพ    การส้องเสพ การ
ส้องเสพด้วยดี การคบ การคบหา ความภักดี ความจงรักภักดี ต่อบุคคลเหล่าน้ัน 
ความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้น นี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรดี 
(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๓๓/๓๓๓)อภิ.ปุ(ไทย)๓๖/๗๖/๑๖๔) 

การสอบถาม :   ปริปุจฉา, ปริปุจฉิตะ, การถามเพ่ือขอทราบข้อมูลท่ีต้องการ เช่น การสอบถาม
อุโบสถและปวารณา,ในวินัยปิฎก มหาวรรคกล่าวถึงกรรมท่ีควรทำโดยการสอบถาม 
แต่สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำโดยไม่สอบถาม กรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม 
เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัย,ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการ
สอบถามในธรรมเหล่าน้ันในบาลีนั้นๆ,ในปริปุจฉิตสูตร กล่าวถึงการสอบถามในเรื่อง
อัตตาไว้,ในอังคุตตรนิกาย วัฑฒิสูตร กล่าวถึงการสอบถามเป็นอาหารของปัญญา,ใน
อปทาน พระนันทกเถระกระทำการสอบถามธรรมกถาแกภ่ิกษุณีท้ังหลาย,ในอภิธรรม
ปิฎก ธัมมาภิสมยกถา กล่าวถึงการสอบถามว่าเป็นเหตุให้บรรลุธรรม (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๔๐๐/๒๘๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๒/๑๓๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑๘/๒๑๒,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๓/๗๓/๑๖๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕๙/๓๑๑, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๙๗/๙๒๗) 

   อรรถกถาอธิบายถึงการสอบถามไว้ ในธรรมอันเป็นเหตุอยู่ร่วมกัน (คือกรรมที่
ทำร่วมกัน อุทเทสท่ีสวดร่วมกัน ความมีสิกขาเสมอกัน)หมายถึงการสอบถามอุโบสถ
และปวารณา,ในอรรถกถามหาวรรคกล่าวว่า การสอบถามขอความเห็นชอบร่วมกัน
ในกิจของสงฆ์เช่นสอบถามการปลงผมการอุปสมบท การบรรพชา,ในอรรถกถาสัง
ยุตตนิกาย นิทานวรรคกล่าวถึงการสอบถาม การวินิจฉัยในขันธ์ ธาตุ  อายตนะ  ปัจจ
ยาการ  และสติปัฏฐานเป็นต้น,ในอรรถกถาอังคุตตรนิกายกล่าวถึงการสอบว่าคือปริ
ปุจฉาหมายถึงการสอบถามเหตุผล  (วิ.อ.(บาลี)๒/๑๐๔๘/๕๑๓, วิ.อ.(บาลี) ๓/๙๘-
๙/๖๕,สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๖๑/๑๑๑,องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๖๘/๒๐๓)  

การส่อเสียดยยุง  :  อาการท่ีพูดยุยงให้ผู้อ่ืนแตกแยกกัน, พูดกระทบให้หมางใจกัน  ;  เป็นบาปอกุศล
ธรรมอย่างหน่ึง ในบรรดาบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ คือ ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย วิจิกิจฉา
นุสัย มานานุสยั ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย การถือท่อนไม้ การถือศัสตรา การทะเลาะ 
การแก่งแย่ง การวิวาท การส่อเสียดยุยง การกล่าวเท็จ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๐๑/๒๑๑) 



 

๖๔๙ 
 

 

การสะสม : การสั่งสม, การรวบรวมให้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นในปัตตสิกขาบท พวกภิกษุฉัพพัค
คีย์ทำการสะสมบาตรไว้เป็นอันมาก ซ่ึงเป็นบาตรที่ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกัป, ในสันนิธิ
การกสิกขาบทกล่าวถึงพระเวฬัฏฐสีสะสะสมข้าวตากแห้งไว้,ในนคโรปมสูตร 
กล่าวถึงปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอาวุธไว้มาก, ในลกัษณะตัดสินพระ
ธรรมวินัย ๘ ประการ มีข้อ ๑ ที่เป็นเคร่ืองพิจารณากล่าวถึงธรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพ่ือ
การสะสมหรือไม่,ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงการสะสมมี ๒ อย่าง คือ (๑) การสะสม
อามิส (๒) การส่ังสมธรรม,ในอังคุตตรนิกาย โทณพราหมณสูตรกล่าวถึงบัดน้ี พวก
พราหมณ์ทำการสะสมทรัพยบ้์างข้าวเปลือกบ้าง เงินบ้างทองบ้าง,ในมหานิทเทส 
กล่าวการสะสมว่าหมายถึงการสะสมข้าวสกุ การสะสมน้ำด่ืม การสะสมผ้า  การ
สะสมยาน การสะสมที่นอน การสะสมของหอม การสะสมอามิส  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๕๙๘/๑๒๒, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๐๒/๔๐๗, วิ.ภิกขุณี.(ไทย) ๓/๗๓๕/๗๓,วิ.จู.(ไทย) ๗/
๔๐๖/๓๐๓, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๒/๑๒๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๑/๓๑๖,องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๖๗/๑๓๖, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๙/๔๔๕) 

   ในอรรถกถากล่าวถึงภิกษุไม่เลี้ยงชีพด้วยกรรมท่ีไมส่มควร  มีอาชีวไม่บริสุทธ์ิ 
จะมีการสะสมปัญจโครสมีเนยใสเป็นต้น (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๔๒๐/๒๒๓-๒๒๔) 

การสังวร  :  การระวัง, การเหน่ียวรั้ง, การป้องกัน, การสํารวม เช่น สังวรศีล สังวรธรรม, ถ้าใช้
เป็นส่วนท้ายของสมาสหมายความว่า ความสำรวม, ความระวัง, เช่น อินทรียสังวร 
ความสำรวมในอินทรีย์, จักษุสังวร ความสำรวมในจักษุ, ญาณสังวร ความสำรวมใน
ญาณ, ศลีสังวร ความสำรวมในศีล  ;  สังวร  (การสำรวม)  มี  ๕  อย่าง  คือ  (๑)  
ปาติโมกขสังวร  (สำรวมในปาติโมกข์)  (๒)  สติสังวร  (สำรวมด้วยสติ)  (๓)  ญาณ
สังวร  (สำรวมด้วยญาณ)  (๔)  ขันติสงัวร  (สำรวมด้วยขันติ)  (๕)  วิริยสังวร  
(สำรวมด้วยความเพียร)  (ขุ.อิติ.อ.  ๓๕/๑๒๖,  องฺ.จตุกฺก.ฏีกา  ๒/๒๕/๓๒๓-๓๒๔), 
(ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๓๕/๓๘๒)  ;  สังวร  เป็นช่ือของสติ  หมายถึงการระวัง  การปิด  
การก้ัน  (องฺ.ฉกฺก.อ.  ๓/๕๘/๑๓๙), (องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๕๘/๕๔๗)  ;   การสังวรของ
นิครนถ์ นาฏบุตร ม ี๔ อย่าง คือ ๑.เว้นน้ำดิบทุกอย่าง    ๒.  ประกอบกิจที่เว้นจาก
บาปทุกอย่าง    ๓.  ล้างบาปทุกอย่าง ๔.  รับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาป (ที.สี.
(ไทย)๙/๑๗๗/๕๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๓/๖๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๒/๒๒,  ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๑๘/๒๕๒) 

การสังวรในปาติโมกข์ : การสำรวมในพระปาติโมกข์, การสำรวมในพระวินัยบัญญัติ ; ปาติโมกข์ 
แปลว่า ธรรมท่ีทำให้ผูร้ักษาพ้นจากกิเลสเศร้าหมองมีตัณหาเป็นต้น, ธรรมเป็นท่ีพ้น
จากอบายแห่งผู้รักษา, ธรรมเป็นท่ีอาศัยพ้นจากอาบัติ ; ปาติโมกข์ คือ คัมภีร์เป็นที่



 

๖๕๐ 
 

 

รวมพระวินัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธอาณาสำหรับพระสงฆ์ มี ๒ คือ ๑.
อาณาปาฏิโมกข์ ปาฏิโมกข์ท่ีเป็นพระพุทธอาณา ได้แก่ ภิกขุปาฏิโมกข์ และภิกขุณี
ปาฏิโมกข์ ๒. โอวาทปาฏิโมกข์ ปาฏิโมกข์ท่ีเป็นพระพุทธโอวาท ได้แก่ พุทธพจน์ ๓ 
คาถากึ่ง ดังท่ีตรัสไว้ในท่ีประชุมพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ ในวันมาฆปุณมี หลังตรัสรู้
แล้ว ๙ เดือน  ;  ปาติโมกข์ ช่ือบาลปีระมวลพุทธบัญญัติสำคญัเป็นข้อสรุปของ
พระพุทธศาสนา เช่น ไม่ทำช่ัว ทำแต่ความดี ชำระจิตใจให้บรสิุทธ์ิ การประพฤติ
พรหมจรรย์ มีพุทธานุญาตให้สวดในท่ีประชุมสงฆ์ทุกวันพระอุโบสถ, คัมภีร์รวมวินัย
บัญญัติ ๒๒๗ ข้อ พระพุทธเจ้าทรงแสดงในคืนวันเพ็ญเดือนสาม มาฆบูชา  (ม.มู.
(ไทย)๑๒/๖๔/๕๖, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔/๒๖, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๕/๗๙) 

 การสงัวรในพระปาติโมกข ์ : สังวรในพระปาติโมกข์  มีอรรถาธิบายแต่ละคำดังน้ี  สังวร  หมายถึง
การไม่ล่วงละเมิดทางกาย  ทางวาจา  ปาติโมกข์  หมายถึงศีลสิกขาบทท่ีเป็นเหตุให้
ผู้รักษาหลุดพ้นจากทุกข์  (ปาติ=รักษา+โมกขะ  =  ความหลุดพ้น)  (วิสุทฺธิ.  ๑/๑๔/
๑๗), ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๐๕)  ;  ปาติโมกขสังวร หรือ ปาฏิโมกขสังวร คือ 
สำรวมในพระปาฏิโมกข์, การสำรวมในพระวินัยบัญญัติ เว้นข้อท่ีพระพุทธเจ้าห้าม 
ทำตามข้อที่พระองค์อนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย  ;  ข้อ ๑ ในปา
ริสุทธิศีล  ๔  ประการ  คือ (๑)  ศีลคือการสังวรในพระปาติโมกข์  (๒)  ศลีคือการ
สำรวมอินทรีย์  ๖ (๓)  ศลีคือการพิจารณาใช้สอยปัจจัย  ๔  (๔)  ศลีคือการเลี้ยง
ชีวิตด้วยความบริสุทธ์ิ  (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๒๕๒/๕๔) ;  ขอ้ ๑ ในสังวร ๕ คือ  (๑)  ปา
ติโมกขสังวร  (สำรวมในปาติโมกข์)  (๒)  สติสังวร  (สำรวมด้วยสติ)  (๓) ญาณสังวร  
(สำรวมด้วยญาณ)  (๔)  ขันติสังวร  (สำรวมด้วยขันติ)  (๕)  วิริยสังวร  (สำรวมด้วย
ความเพียร)  (ขุ.อิติ.อ.  ๓๕/๑๒๖,องฺ.จตุกฺก.ฏีกา  ๒/๒๕/๓๒๓-๓๒๔), (ขุ.อิติ.(ไทย)
๒๕/๓๕/๓๘๒);  ข้อ ๑ ในองค์แห่งภิกษุใหม ่ ๕ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์)  (๑.ปาฏิโมกขสังวร สำรวมในพระปาฏิโมกข์  ๒.อินทรียสังวร สำรวม
อินทรีย์ท้ัง ๖ ๓.ภัสสปริยันตะ พูดคุยมีขอบเขต ไม่เอิกเกริกเฮฮา ๔.กายวูปกาสะ อยู่
ในเสนาสนะอนัสงัด ๕.สัมมาทัสสนะ ต้ังตนไว้ในความเห็นชอบ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๔๕/๓๕๙)  

การสังวาส  :  การอยู่ด้วยกัน, การอยู่ร่วมกัน, การร่วมประเวณี ; ธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกันของ
สงฆ์ ได้แก่การมีสิกขาบทเสมอกัน; สังวาส ในคำวัดหมายถึงการท่ีภิกษุเป็นอยู่ ขบฉัน 
ทำสังฆกรรมร่วมกัน สวดปาฏิโมกข์ร่วมกัน เรียกง่ายๆว่าทำอุโบสถ สังฆกรรมร่วมกัน 
คือเป็นพวกเดียวกัน อยู่ด้วยกันได้ มีฐานะและสิทธิเสมอกัน มี ๒ อย่าง คือ ๑. สมาน
สังวาส การอยู่ร่วมกันกับภิกษุท่ีอุปสมบทแบบเดียวกัน  ๒.นานาสังวาส การอยู่
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ร่วมกันกับภิกษุท่ีอุปสมบทต่างแบบกัน เช่น ภิกษุหินยานด้วยกัน หรือภิกษุมหายาน
ด้วยกัน ถือว่าเป็นสมานสังวาส แต่ภิกษุหินยานกับภิกษุมหายาน ถือว่าเป็นนานา
สังวาส ;  สังวาส ในคำไทยใช้หมายถึงการร่วมประเวณี, ร่วมสังวาส, เสพสังวาส, การ
มีเพศสัมพันธ์  ;  ความตอนหนึ่งในมาคันทิยสุตตนิเทส ที่พระสารบุีตรเถระกล่าว
อธิบายมาคันทิยสูตร ว่าด้วยเมถุนธรรมว่า คำว่า จักมีความพอใจ  เพราะเห็นเรือน
ร่างที่เต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระนี้อย่างไรได้เล่า เราไม่ปรารถนาจะถูกต้องเรือน
ร่างนางแม้ด้วยเท้า อธิบายว่า จักมีความพอใจ เพราะเห็นเรือนร่างที่เต็มไปด้วย
ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ  เลือด มีกระดูกเป็นโครง  มีเอ็นเป็นเครื่องผูกพัน มีเลือด
และเนื้อเป็นเคร่ืองฉาบทา ห่อหุ้มด้วยหนัง    ปิดบังด้วยผิวหนัง  มีช่องเล็กช่องใหญ่ 
ไหลเข้าออกอยู่เสมอ มีหมูห่นอนแฝงตัวอยู่  เต็มไปด้วยมลทินโทษต่าง  ๆ  นี้  
อย่างไรได้เล่า เราไม่ปรารถนาจะเหยียบด้วยเท้า  การสังวาส  หรือการสมาคม จักมี
มาจากไหนได้  รวมความว่า จักมีความพอใจ เพราะเห็นเรือนร่างที่เต็มไปด้วย
ปัสสาวะและอุจจาระนี้อย่างไรได้เล่า เราไม่ปรารถนาจะถูกต้องเรือนร่างนางแม้ด้วย
เท้า (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๐/๒๑๗) 

การส่ังสอน : โอวาท, การช้ีแจงให้เข้าใจและบอกให้ทํา เช่น แม่สั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ศาสดาสั่ง
สอนสาวก, ในโอวาทสิกขาบท สิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณี ซึ่งมีภิกษุรับหน้าที่
สั่งสอนภิกษุณี,อัตถังคตสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์
อัสดงแล้ว, ในสักกสูตร สกักยักษ์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า การสั่งสอนคนอ่ืนน้ันไม่
เหมาะแก่สมณะเช่นท่าน ผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดแล้ว ผู้พ้นวิเศษแล้ว,ใน
ปาฏิกวรรค กล่าวถึงมหาบุรุษเม่ือไม่ทรงออกผนวชก็จะหมุนจักรให้เป็นไปปกครอง
แผ่นดินในการสั่งสอนสิ่งท่ีเป็นประโยชน์,ในวิธุรชาดกกล่าวถึงบัณฑิตช่ือว่าวิธุระ ผู้ทำ
การสั่งสอนอรรถธรรมแก่พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ,ในอปทาน พระนันนกเถระ
กล่าวถึงประวัติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอน จากพระศาสดาผู้รู้แจ้งธรรมจึง
ข้ามพ้นสังสารวัฏไปได้ บรรลุอรหัตตผล กระทำการสอบถามธรรมกถาแก่ภิกษุณี
ท้ังหลาย (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๔๔/๒๑๗,วิ.ป.(ไทย) ๘/๘๓/๖๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๑๗/๑๗๗, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๖/๓๓๘,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๖๕/๓๙๕,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑๕๙/๓๑๑), การสอนสัง่ ก็ว่า 

การสัญจร  :  เที่ยวไป, เดินไป, ผ่านไป, ช่องทาง, ถนน,การผ่านไปมา,เดินทางกันไปมา เช่น ทาง
สัญจร ; สถานที่อันรื่นรมย์ในอุทยานหลวง เป็นสถานที่ปราศจากการสัญจรไปมาของ
ผู้คน ดังข้อความตอนหนึ่งในธัมมเจติยสูตร ว่าด้วยธรรมเจดีย์ ว่า ลำดับน้ัน พระเจ้าป
เสนทิโกศลทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากนิคมชื่อนครกะ พร้อมกับ
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ยานพาหนะคันงาม ๆตามเสด็จ ด้วยราชานุภาพอย่างย่ิงใหญ่ เสด็จไปยังอุทยานอัน
น่ารื่นรมย์ จนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงจากยาน เสด็จพระราชดำเนินด้วย
พระบาทเข้าไปยังอุทยาน  ท้าวเธอพระราชดำเนินพักผ่อนไปมาในอุทยาน ได้
ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้ล้วนน่าร่มรื่น ชวนให้เกิดความเพลินใจ มีเสียงน้อย มีเสียง
อึกทึกน้อย  ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์    
สมควรเป็นท่ีหลีกเร้น ครั้นเห็นแล้วทรงเกดิพระปีติปรารภพระผู้มีพระภาคว่า หมู่ไม้
เหล่าน้ีล้วนน่าร่มร่ืน ชวนให้เกิดความเพลินใจ มีเสียงน้อย มีเสยีงอึกทึกน้อย 
ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานท่ีทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่
หลีกเร้น เป็นเหมือนสถานทีท่ี่เราเคยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้ามาก่อน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๖๔/๔๕๐) ; ข้อความตอนหนึ่งในโคปกโมคคัลลานสูตร
ว่า ครั้งน้ัน วัสสการพราหมณ์  มหาอำมาตย์แคว้นมคธ ถามท่านพระอานนท์ว่า ก็
เวลาน้ี  ท่านพระอานนท์พักอยู่ท่ีไหน ท่านพระอานนท์ตอบว่า เวลาน้ี อาตมภาพพัก
อยู่ท่ีพระเวฬุวัน ท่านพระอานนท์ ก็พระเวฬุวันเป็นที่รื่นรมย์ มีเสียงน้อย มีเสียง
อึกทึกน้อย ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นที่ทำการลับของมนุษย ์
สมควรเป็นท่ีหลีกเร้นหรือ ถกูแล้ว พราหมณ์ พระเวฬุวันเป็นท่ีรื่นรมย์ มีเสียงน้อย มี
เสียงอึกทึกน้อย ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นท่ีทำการลับของมนุษย์ 
สมควรเป็นท่ีหลีกเร้น ก็เพราะมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่าน (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๓/๙๓) 

การสาธยาย  :  การท่อง, การสวด, การทบทวน เช่น สาธยายมนต์ หรอืสำนวนพูดที่ว่า การช้ีแจง
แสดงเรื่อง เช่น สาธยายอยูน่ั่นแหละ ไม่รูจั้กจบเสียที (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๙/๕๙๓) 

การสำรวม  :  ระมัดระวัง ต้ังใจ ตรอง ยับย้ังช่ังใจ เช่น สำรวมกาย วาจา ใจ สํารวมกริิยามารยาท 
สำรวมตา สำรวมปาก สํารวมสติ การสำรวมกรรมทวาร (คือ กาย วาจา ใจ) ใน
อินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ  ;  ๑ ใน ๓ อย่าง ท่ีเป็นผลเป็นวิบากแห่ง
กรรมที่ทำให้พระเจ้ามหาสุทัสสนะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ดังข้อความตอนหนึ่งใน
มหาสุทัสสนสูตร  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๐/๑๙๓) ว่า พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงดำริดังนี้
ว่า เหตุท่ีเรามีฤทธ์ิมากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างน้ีในเวลาน้ี เป็นผลเป็นวิบากแห่ง
กรรมอะไรหนอ ทรงดำริดังน้ีว่า เหตุท่ีเรามีฤทธ์ิมากอย่างน้ี มีอานุภาพมากอย่างน้ีใน
เวลาน้ี เป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรม ๓ อย่าง คือ (๑) การให้ (๒) การข่มใจ (๓) การ
สำรวม (ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๘/๑๐๒, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๑๘/๖๗) 

การสำรวมกาย : การระมัดระวังการกระทำทางกาย ท่ีเรียกว่า กายกรรม ๓ ได้แก่ ๑.ปาณาติบาต 
ทำลายชีวิต (ฆ่าสัตว์) ๒.อทินนาทาน ถอืเอาของที่เขาไม่ได้ให้ (ลกัทรัพย์) ๓. 
กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๖/๑๓๕) 
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การสำรวมใจ : การระมัดระวังการกระทำทางใจ ท่ีเรียกว่า มโนกรรม ๓ ได้แก ่ ๑.อภิชฌา ละโมบ
คอยจ้องอยากได้ของเขา ๒.พยาบาท คิดร้ายเขา ๓.มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลอง
ธรรม (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๖/๑๓๕)  

การสำรวมวาจา  :  การระมัดระวังการกระทำทางวาจา ท่ีเรียกว่า วจีกรรม ๔ ได้แก่ ๑.มสุาวาท พูด
เท็จ ๒.ปุสณุาวาจา พูดส่อเสียด ๓.ผรุสวาจา พูดคำหยาบ ๔. สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อ
เจ้อ  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๖/๑๓๕) ; ผู้สำรวมวาจา ได้แก่ ผู้สำรวม  เคร่งครัด    
คุ้มครอง   ปกปัก รักษา  สังวร สงบ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๕/๒๕๗) 

การสืบทอดขยายความ : การรับช่วงปฏิบัติต่อ เช่นเขาสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ ในที่นี้
หมายถึงการสืบทอดบทบาลีและอรรถกถาอย่างท่ีพระเถรานุเถระธำรงรักษาคำสอน
ไว้จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง เช่นจากอาจารย์สู่ศิษย์, การสืบทอดขยายความมีกล่าวไว้ 
๒ ลักษณะ คอื (๑) อรรถแห่งบทพยัญชนะที่ต้ังไว้ไม่ดีก็ช่ือว่าเป็นการสืบทอดขยาย
ความไม่ดี ซึ่งเป็นธรรมท่ีทำให้ศาสนาเสื่อม (๒) อรรถแห่งบทพยัญชนะท่ีต้ังไว้ดีก็ช่ือ
ว่าเป็นการสืบทอดขยายความดี ซึ่งเป็นธรรมท่ีทำให้ศาสนาเจริญ ดังคำว่า ธรรม ๒ นี้
ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมสญูหายไปแห่งสทัธรรม  คือ (๑) บทพยัญชนะท่ีสืบทอด
กันมาไม่ดี (๒)  อรรถท่ีสืบทอดขยายความไม่ดี,ในสุคตวินยสูตรอธิบายไว้ว่า ภิกษุเล่า
เรียนสูตรท่ีเล่าเรียนกันมาผิดลำดับโดยบทพยัญชนะท่ีสืบทอดกันมาไม่ดี  แม้อรรถ
แห่งบทพยัญชนะท่ีสืบทอดกันมาไม่ดี ก็เป็นการสืบทอดขยายความไม่ดี น้ีเป็นธรรม
ประการข้อ ๑ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม และกล่าวไว้อีกว่า 
ภิกษุเล่าเรียนสูตรท่ีเล่าเรียนกันมาดีโดยบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาดีแม้อรรถแห่ง
บทพยัญชนะท่ีสืบทอดกันมาดีก็เป็นการสืบทอดขยายความดี  นี้เป็นธรรมประการข้อ 
๑ที่เป็นไปเพ่ือความดำรงมั่นไม่เสื่อมสญู ไม่หายไปแห่งสัทธรรม,ในตติยสัทธัมม
สัมโมสสูตร กล่าวถึงเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที ่ ๓ และในพระสตูรนี้กล่าวถึง
เหตุเจริญแห่งพระสัทธรรมไว้   (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐/๗๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๑/
๗๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๐/๒๒๓-๒๒๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๖/๒๕๕,๒๕๗) 

   อรรถกถาอธิบายว่า บทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดี หมายถึงบทบาลีท่ีสืบ
ทอดกันผิดระเบียบ  อรรถท่ีสืบทอดขยายความไม่ดี หมายถึงอรรถกถาที่สวดสืบทอด
กันมาผิดระเบียบ  (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๒๐/๒๘) 

การเสกมนต์ : มนต์ หรือมนตร์ ได้แก ่บทสวด, คำศักด์ิสิทธ์ิ, คำเสกเป่า การเสกมนต์ คอื ร่ายมนตร์
เพ่ือทำให้ขลังหรือศักด์ิสิทธ์ิ เช่น เสกน้ำล้างหน้า, เสกแป้งผัดหน้า, ร่ายมนตร์เพ่ือให้
สิ่งหน่ึงกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น เสกหญ้าให้กลายเปน็หุ่นพยนต์, ร่ายมนตร์เพ่ือให้
เกิดพลังส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปทำร้ายศัตรู เช่น เสกหนังเข้าท้อง ;  ความตอนหนึ่งใน นฬิ
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นิกาชาดก ว่าด้วยพระราชธิดานฬินิกา พระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัต ว่า (อิสสิิง
คดาบสกล่าวว่า) แผลของท่านมีสีแดง  ค่อนข้างลึกและใหญ่แต่ไม่เน่า มีกลิ่นนิด
หน่อย ข้าพเจ้าจะปรุงยาน้ำฝาดให้ท่านขนานหน่ึง เท่าท่ีท่านผู้เจริญจะพึงมีบรมสุขได้ 
(พระราชธิดานฬินิกาตรัสว่า) ท่านพรหมจารี การเสกมนต์ การปรุงยาน้ำฝาด และ
โอสถท้ังหลายก็บำบัดไม่ได้ ขอท่านพึงใช้องคชาตอันอ่อนนุ่มเสียดสีกำจัดอาการคัน 
เท่าท่ีข้าพเจ้าจะพึงมีบรมสุขได้เถิด (ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๑๗/๔) 

การเสพ : เสวนะ,การคบ เช่น ซ่องเสพ; การกิน, การบริโภค, เช่น เสพสุรา ดังคำว่า การ
หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย; การร่วมประเวณี เช่น เสพเมถุน เสพ
กาม,ในวินัยปิฎก กล่าวถึงการเสพเมถุนธรรม ว่าหมายถึงการร่วมประเวณี  การร่วม
สังวาส  กล่าวคือการเสพอสัทธรรมอันเป็นประเวณีของชาวบ้าน  มีน้ำเป็นท่ีสุด  เป็น
กิจที่จะต้องทำในท่ีลับ  เป็นการกระทำของคนท่ีเป็นคู่ ๆ,  ในมูลปัณณาสก์ จูฬเวทัลล
สูตร กล่าวถึงความท่ีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึงเป็นสมาธิ  สติปัฏฐาน ๔ เป็นนิมิตของ
สมาธิ สัมมัปปธาน ๔  เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิ การเสพ การเจริญ การทำให้มากซึ่ง
ธรรมเหล่านั้นน่ันแล เป็นการเจริญสมาธิ,ในอังคุตตรนิกายกล่าวถึงภิกษุเสพเมตตาจิต
แม้ช่ัวลัดนิ้วมือเดียว ภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌาน ทำตามคำสอนของพระ
ศาสดา,  ในปุคคลบัญญัติ ได้ขยายความของคำว่าการเสพในเรื่องการมิตรไว้ว่า การ
ส้องเสพ การส้องเสพด้วยดี การคบ การคบหา ความภักดี ความจงรักภักดี,ในเรื่อง
บุคคลผู้เป็นเนยยะไว้ว่า การเสพ การคบ การเข้าไปนั่งใกล้กัลยาณมิตร,ในอังคุตตร
นิกาย กล่าวถงึสิ่งท่ีมาตุคามไม่อ่ิม ไมร่ะอา ม ี๒ อย่าง คอื  (๑) การเสพเมถุนธรรม 
(๒) การคลอดบุตร (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๕๕/๓๖, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๗/๒๐๒, ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๓,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๓/๑๐,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๖/๙๙, อภิ.
ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๖/๑๕๙,๓๖/๑๕๐/๑๘๗) 

   อรรถกถามูลปณัณาสก์กล่าวว่า การเสพ  ในท่ีนี้หมายถึงการเสพที่เป็นไป
ช่ัวขณะจิตเดียว,ในอรรถกถาอังคุตตรนิกายอธิบายว่า เสพ  หมายถึงการนึกหน่วง
การรู้  เห็น  พิจารณา  อธิษฐานจิต  น้อมใจเช่ือ  ประคองความเพียร  ต้ังสติไว้  ต้ัง
จิตไว้  กำหนดรู้ด้วยปัญญา รู้ย่ิงธรรมท่ีควรรู้ย่ิง  กำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้  ละ
ธรรมท่ีควร ละ  เจริญธรรมที่ควรเจริญ ทำให้แจ้งธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง  ในท่ีน้ีหมาย
เอาการเสพโดยมุ่งแผ่ประโยชน์ไปโดยมีเมตตาจิตเป็นเบ้ืองต้น  (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/
๔๖๒/๒๗๑,องฺ.เอกก.อ. (บาลี)๑/๕๓/๖๒)  

การเสพกาม : การร่วมเวณี, การเสพสมของคู่รักกัน, ในอิติวุตตกะ กล่าวถึงการเสพกาม ม ี๓ อย่าง 
คือ (๑)  การเสพกามของสัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิตย์ (๒) การเสพกามของ
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เทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติท่ีตนเนรมิต (๓) การเสพกามของเทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติ
ท่ีเทวดาอื่นเนรมิตให้,ในเสคคุชาดกกล่าวถึงสัตวโลกท้ังหมดมีความพอใจในการเสพ
กาม,ในอภิธรรมปิฎก กล่าวถงึชีวิตของพวกอสูรเหล่าหน่ึงว่า อสูรจำพวกกาลกัญชิกา 
มีรูปร่างเหมือนกัน มีการเสพกามเหมือนกัน  (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕/๔๖๙,ขุ.ชา.ทุก. 
(ไทย) ๒๗/๑๓๓/๑๐๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๐๓/๕๓๕) 

   อรรถกถาอธิบายการเสพกามในข้อที่ ๑ หมายถึงมนุษย์  และเทวดาตั้งแต่ช้ัน
จาตุมหาราชิกาจนถึงช้ันดุสิต  ข้อท่ี  ๒ หมายถึงเทวดาช้ันนิมมานรดี ข้อท่ี ๓ 
หมายถึงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดี  (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๙๕/๓๔๐-๓๔๑) 

การเสพของมึนเมา :  การด่ืม,การบริโภคของมึนเมาคือสุราและเมรัย ดังคำในพาลปัณฑิตสูตรที่
กล่าวถึงคนเป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท  
บัณฑิตเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๔๖/๒๙๑, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๓/๒๙๙) ดู.การเสพของมึน
เมาคือสุราและเมรัย  

    อรรถกถาอธิบายของมึนเมา ก็คือสุราและเมรัย  คำว่า สรุาหมายถึง  สรุา  ๕  
อย่าง  คือ  (๑)  สุราแป้ง  (๒)  สุราขนม  (๓)  สรุาข้าวสุก  (๔)  สุราใสเ่ช้ือ (๕)  สรุา
ผสมเครื่องปรุง  และคำว่า เมรัย หมายถึงเมรัย  ๕  อย่าง  คือ  (๑)  เครื่องดอง
ดอกไม้  (๒)  เคร่ืองดองผลไม้  (๓)  เครื่องดองน้ำอ้อย  (๔)  เครื่องดองน้ำผึ้ง  (๕)  
เครื่องดองผสมเครื่องปรุง  (ขุ.ขุ.อ.(บาลี)  หน้า  ๑๗-๑๘)  

การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย : การด่ืมของเมาคือสุราและเมรัย ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ 
กล่าวถึงอริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น
เหตุแห่งความประมาท,เป็นข้อ ๑ ในอบายมุข ๖ ดังคำว่า การเสพของมึนเมาคือสุรา
และเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย,การเสพของ
มึนเมาคือสุราและเมรัย มีโทษ ๖ อย่าง คือ(๑)เสียทรพัย์ทันตาเห็น (๒) ก่อการ
ทะเลาะวิวาท (๓) เป็นบ่อเกดิแห่งโรค(๔) เป็นเหตุให้เสียช่ือเสียง (๕) เป็นเหตุให้ไม่
รู้จักอาย (๖) เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา,ในอาฏานาฏิยสูตรกล่าวถึงพระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้
จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นเหตุแห่งความประมาท,ในสังยุตตนิกาย สัตตกัมมปถสูตร กล่าวถึงสตัว์
ท้ังหลายผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท คบค้า
สมาคมกับสัตว์ท้ังหลายผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท,ในปัญจสลีสูตร กล่าวถึงมาตุคามผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุรา
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และเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทหลงัจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์,
การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัย จึง
ประสพภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสัมปรายภพบ้าง ต้องเสวยทุกขโทมนัสทางใจ
บ้าง,ในทุจจริตวิปากสูตร กล่าวถึงวิบากไว้ว่า การด่ืมสุราและเมรัยท่ีบุคคลเสพ ย่อม
อำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน อำนวยผลให้ไป
เกิดในเปรตวิสัย วิบากแห่งการด่ืมสุราและเมรัยอย่างเบาท่ีสุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้
วิกลจริตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์   (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๘/
๒๐๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๓๓,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๙/๒๐๒, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๓๐๓/๓๒๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๒, องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๗/๔๘๗, อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๔๘๐/๕๑๐) 

   สุราและเมรัย  หมายถึงสุรา  ๕  อย่าง คือ (๑)  สุราแป้ง (๒)  สุราขนม (๓) 
สุราข้าวสุก (๔)  สุราใส่เช้ือ (๕)  สุราผสมเคร่ืองปรุง  และเมรัย  ๕ อย่าง คือ (๑)  
เครื่องดองดอกไม้  (๒)  เครื่องดองผลไม้  (๓)  เครื่องดอง  น้ำอ้อย (๔)  เครื่องดอง
ผสมเครื่องปรุง  (๕)  เครื่องดองน้ำผึ้ง  (ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๒/๑๗-๑๘) ส่วนใน  องฺ.ปญฺ
จก.อ.(บาลี) ๓/๑๗๙/๖๙,  องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๗๙/๖๖  อธิบายว่า  เมรัยมี  
๔  อย่างกล่าวคือ ไม่มีเครื่องดองผสมเครื่องปรุง คำว่า  เว้นขาดจากการเสพของมึน
เมาคือสุราและเมรัย  อาจแปลได้อีกว่า เว้นขาดจากการเสพสุรา เมรยัและของมึน
เมา  ตามนัยน้ีคือ  ตทุภยเมว  (สุราเมรยํ)  มทนียฏฺเฐน  มชฺชํ,  ยํ  วา  ปนญญฺมฺปิ  
กิญฺจิ  มทนียํ’  แปลว่า สุราและเมรัยท้ังสองน้ันแหละเป็นของมึนเมา เพราะเป็นเหตุ
ให้เมาและยังมีส่ิงอ่ืนอีกท่ี   เป็นของมึนเมา  (ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๒/๑๘)  

การเสวยอารมณ์ :   ได้รับ, ได้รับรู้, ได้ประสบกบัเคร่ืองยึดหน่วงของจิต, ส่ิงท่ีจิตยึดหน่วง, สิ่งที่ถูกรู้
หรือถูกรับรู้, สิง่ท่ีจิตไปเกาะเก่ียวอยู่แล้วยึดติดไว้ ได้แก่อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๗/๗๓) 

การแสดง : การช้ีแจง, การอธิบาย,การบอกข้อความให้รู้, เช่น การแสดงธรรม แสดงปาฐกถา 
ดังเช่นทุติยสุริยสูตรเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น การแสดงอริยสัจ ๔ ก็ย่อมมี,ใน
อภิธรรมปิฎก กล่าวถึงเนยยบุคคลว่าเป็นผู้บรรลุธรรมโดยลำดับอย่างน้ี คือ โดยการ
แสดง การถาม การมนสกิารโดยแยบคาย การเสพ การคบ การเข้าไปน่ังใกล้
กัลยาณมิตร,ในกถาวัตถุกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม,ในเถรีคาถา 
กล่าวถึงพระอิสิทาสีเถรฉีลาดในการแสดงธรรม, การทําให้ปรากฏออกมา เช่น ใน
กรรมวาจาขอให้สงฆ์แสดงพื้นท่ีสร้างวิหาร ดังคำว่า ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแสดง
พ้ืนที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุช่ือนี้ ท่านรูปน้ันพึงน่ิง ; การเล่น เช่น การแสดงละคร เช่น
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ในภิกขุนีวิภังค์ จิตตาคารวรรค การไปดูโรงละครหลวง (วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๗๐/๑๐๕,
วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๒๒๖/๒๗๓,  สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๘/๖๑๘,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/
๔๐๖/๖๒๒, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๕๐/๑๘๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๐๔/๘๔๑) 

   ฎีกาอังคุตตรนิกายอธิบายว่า การแสดง  หมายถึงการให้อุทเทส  (คำเริ่มต้น)  
จบลง, (องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

การแสดงธรรม : ธรรมบรรยาย,การกล่าวธรรม, การเทศนาสั่งสอน, การเทศน์,ธรรมเทศนา เช่น
ในธัมมเทสนาสิกขาบท กลา่วถึงพระอุทายีแสดงธรรมใกล้หูหญิงแม่เรือน, ในจุนท
สูตรพระอานนท์กล่าวชมพระสารีบุตรเถระว่าเป็นผู้เอาใจใส่ในการแสดงธรรม
อนุเคราะห์เพ่ือนพรหมจารี ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงโอชะแห่งธรรม โภคธรรม
และการอนุเคราะห์ด้วยธรรมน้ันของท่านพระเถระ, ในมูลปัณณาสก์ มหาทุกขักขันธ
สูตร กล่าวถึงการแสดงธรรมหรือการพร่ำสอนของพระสมณโคดมไว้,ในสังยุตตนิกาย 
ญาติกสูตร กล่าวถึงพระผู้มีพระภาค้ตรัสธรรมบรรยายนีว่้า เพราะอาศัยจักขุและรูป 
จักขุวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรม ๓ เป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย 
เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทาน
จึงเกิด,ในกถาวัตถุ พลกถากล่าวถึงการกล่าวธรรม การแสดงธรรมของพระตถาคต
,ในธัมมาภิสมยกถา กล่าวถงึการแสดงธรรม  การฟังธรรม การสนทนาธรรม การ
สอบถามของสัตว์ว่าเป็นเหตุให้บรรลุธรรม,ในอังคุตตรนิกาย คิลานสูตร กล่าวถึง
บุคคลผู้เป็นไขไ้ด้ฟังธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศไว้จึงหย่ังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนด
ในกุศลธรรมทัง้หลาย เมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่หย่ังลง เพราะอาศัยบุคคลน้ีแล พระผู้มีพระ
ภาคจึงอนุญาตการแสดงธรรม,ในพาหิยสูตร พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาแก่นาย
พาหิยะว่า เมื่อใด เธอเม่ือเห็นรูปกส็ักแต่ว่าเห็น เมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟัง เมื่อรับรู้
อารมณ์ท่ีได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้ เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง เมื่อน้ัน 
เธอก็จะไม่มี เมื่อใด เธอไม่มี    เมื่อน้ัน เธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งน้ัน  เมื่อใด  เธอไม่ยึด
ติดในสิ่งน้ัน เม่ือนั้น เธอจักไม่มีในโลกน้ี ไม่มีในโลกอ่ืน  ไม่มีในระหว่างโลกท้ังสอง น้ี
เป็นที่สุดแห่งทุกข์  (วิ.ม.(ไทย) ๒/๖๐/๒๔๖, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๓/๑๖๖,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๓๒๗/๓๙๔,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๕/๙๑, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๙/๒๓๓,องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๒๐/๑๗๐, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๖, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๔/๓๔๐, อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๔๐๐/๔๒๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๙๗/๙๒๗) 

   อรรรถกถาสุตตนิบาต ราหุโลวาทสูตร ในพระพุทโธวาทท่ีตรัสโปรดพระราหุล 
อธิบายถึงการชูคบเพลิงแก่มวลมนุษย์ว่าหมายถึงการแสดงธรรม,ในอรรถกถาธรรม
บทกล่าวถึงการแสดงธรรม การได้ฟังธรรม  หรือการแนะนำธรรม ย่อมก่อให้เกิดปีติ
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สุข และเป็นปัจจัยให้บรรลุอรหัตตผล สิ้นทุกข์ในสังสารวัฏได้ (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๓๓๘/
๑๕๗, ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๘/๓๖-๓๘) 

การแสดงฤทธิ ์: การแสดง ได้แก่ ช้ีแจง, อธิบาย, บอกข้อความให้รู้, ทำให้ปรากฏออกมา ; ฤทธ์ิ ได้แก่ 
อำนาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ, อำนาจทีจ่ะทำอะไรได้อย่างวิเศษ, ความสำเร็จ, ความรุ่งเรืองงอก
งาม ;  การแสดงฤทธ์ิ เรียกอีกอย่างว่า การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ได้แก ่การแสดงฤทธ์ิ
ได้เป็นอัศจรรย์ การแสดงฤทธ์ิซึ่งพ้นวิสัยท่ีบุคคลธรรมดาจะทำได้ อิทธิปาฏิหาริย์ 
เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า พระอริยสาวก และผูวิ้เศษผู้ได้ฌาน
สมาบัติ โดยทำสิ่งท่ีพ้นวิสัยมนุษย์ทั่วไปได้ อิทธิปาฏิหาริย์  หมายถึงการแสดงฤทธ์ิ
ต่าง ๆ  คือ  คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้  หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้  
ปรากฏตัวได้  หายตัวได้  เดินทะลุฝา  กำแพง  ภูเขาได้  ดำดินได้  เดินบนน้ำได้  
น่ังขัดสมาธิในอากาศได้ เป็นต้น  (ดูอังคุตตรนิกายแปลเลม่ท่ี  ๒๐  ข้อ  ๖๑  ติกนิ
บาต  หน้า  ๒๓๔)  ; ข้อความตอนหน่ึงในสัมปสาทนียสูตร ตอนว่าด้วยเทศนาเรื่อง
การแสดงฤทธ์ิ ว่า พระสารีบุตรเถระ ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อีก
ประการหน่ึง เทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเร่ืองการแสดงฤทธ์ิกน็ับว่า
ยอดเย่ียม การแสดงฤทธิ์ ๒ ประการนี้ คอื ๑.ฤทธ์ิท่ีมีอาสวะ มีอุปธิ* ไม่เรียกว่า 
อริยะ ๒. ฤทธ์ิท่ีไม่มีอาสวะ ไม่มีอุปธิ เรียกว่า อริยะ (*มีอาสวะ มีอุปธิ ในท่ีน้ีหมายถึง
มีโทษ มีข้อติเตียน (ที.ปา.อ.(บาลี)๑๕๙/๘๓) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๙/๑๒๐) ;  
ข้อความตอนหน่ึงในจูฬตัณหาสังขยสูตร ตอนว่าด้วยปัญหาธรรมของท้าวสักกะ ว่า 
ในขณะนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้มีความคิดว่า “ท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่
มากนัก ทางท่ีดี เราควรให้ท้าวสักกะน้ีสังเวช”   จึงบันดาลอิทธาภิสังขาร* ใช้น้ิวหัว
แม่เท้ากดเวชยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหว่ันไหว ทันใดน้ันท้าวสกักะจอมเทพ 
ท้าวเวสวัณมหาราช และพวกเทพช้ันดาวดึงส์ มีความประหลาดมหัศจรรย์ใจ กล่าว
กันว่า “ท่านผูเ้จริญท้ังหลาย น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ พระสมณะมีฤทธ์ิมาก มี
อานุภาพมาก ใช้น้ิวหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้ (*อิทธาภิ
สังขาร  หมายถึงการแสดงฤทธ์ิ  ในท่ีน้ีพระมหาโมคคัลลานเถระ  เข้าอาโปกสิณแล้ว
อธิษฐานว่า “ขอให้โอกาส (พ้ืนท่ี) อันเป็นที่ต้ังเฉพาะปราสาท จงเป็นน้ำ” แล้วใช้หัว
แม่เท้ากดลงท่ีช่อฟ้าปราสาท ปราสาทนั้นสัน่สะท้านหว่ันไหวไปมา เหมือนบาตรวาง
ไว้บนหลังน้ำ เอานิ้วเคาะที่ขอบบาตร ก็หว่ันไหวไปมา อยู่นิ่งไม่ได้ฉะนั้น (ม.มู.อ.
(บาลี) ๒/๓๙๓/๒๑๑), (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๙๓/๔๒๔)  ;  ข้อความตอนหนึ่งในพรหมายุ
สูตร ว่าด้วยพราหมณ์ช่ือพรหมายุ ว่า ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่า 
“ลักษณะ ๓๒ ประการของเราอุตตรมาณพนี้เห็นโดยมากเว้นอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) 
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คุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝัก (๒) ชิวหาใหญ่ จึงยังมีความเคลือบแคลงสงสยั ไม่น้อมใจ
เช่ือ และไม่เลือ่มใสลกัษณะมหาบุรุษท้ัง ๒ ประการน้ี” จากน้ันพระผู้มีพระภาคจึง
ทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร*ให้อุตตรมาณพได้เห็นพระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝัก และ
ทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าไปในช่องพระกรรณท้ัง ๒ ข้างกลับไปกลับมา ทรงสอดเข้า
ไปในช่องพระนาสิกท้ัง ๒ ข้างกลับไปกลับมา ทรงแผ่พระชิวหาปิดทั่วมณฑลพระ
นลาฏ (*อิทธาภิสังขาร หมายถึงการแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง เช่น คนเดียวแสดงเป็น
หลายคนก็ได้  หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้  แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้  
ทะลุฝากำแพง และภูเขาเหมือนไปในที่ว่าง ... ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็
ได้ (ดู  ที.สี.  (ไทย) ๙/๒๓๘/๗๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๕/๔๗๔) 

การแสวงหา : เอสนา, ปริเยสนา, การเท่ียวหา,การค้นหา,การเสาะหา เช่น การแสวงหากาม,  ใน
สังคีติสูตร ในอริยวงศ์ กล่าวถึงภิกษุในอริยวงศ์ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะ
จีวรเป็นเหตุ, ในสังคีติสูตรและเอสนาสูตร กล่าวว่า การแสวงหา ๓ อย่าง กล่าวคือ 
(๑) กาเมสนา(การแสวงหากาม) (๒) ภเวสนา (การแสวงหาภพ) (๓) พรหมจริเยสนา 
(การแสวงหาพรหมจรรย์),ในอังคุตตรนิกาย ฐานสูตร กล่าวถึงบุคคลผู้มีปัญญารู้ได้
ด้วยการสนทนา ตอนหน่ึงว่า ท่านผู้น้ีมีการแสวงหาปัญหาอย่างไร เตรียมปัญหา
อย่างไร และถามปัญหาอย่างไร,ในมูลปัณณาสก์ ปาสราสสิูตร กล่าวถึงการแสวงหามี 
๒  อย่าง คือ  (๑) การแสวงหาท่ีประเสริฐ  (๒) การแสวงหาที่ไม่ประสรฐิ,ในอังคุตตร
นิกาย เอกกนิบาต กล่าวถึงสัตว์ท่ีไม่ได้ข้าวอันเลิศและรสอันเลศิยังชีพด้วยการ
แสวงหาด้วยภัตที่ใส่กระเบ้ืองมามีจำนวนมากกว่า,ในทุกนิบาตกล่าวว่า การแสวงหา  
๒    อย่าง  คอื(๑) การแสวงหาอามิส  (๒) การแสวงหาธรรม บรรดาการแสวงหา ๒ 
อย่างนี้  การแสวงหาธรรมเป็นเลิศ, ในปฏิลีนสูตร กล่าวอธิบายถึงภิกษุผู้มีการ
แสวงหาอันสละได้ดี ว่าหมายถึงเป็นผู้ละการใฝ่หากาม ละการแสวงหาภพระงับการ
แสวงหาพรหมจรรย์ได้  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๕, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๔, 
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๔/
๒๙๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๑/๙๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๕๑/๒๗๙,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/
๓๓๔/๔๔, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๕๕๑๒๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๘/๖๒) 

การแสวงหากาม : การใฝ่หากาม, กาเมสนา,กามปริเยสนา, เป็นข้อ ๑ในเอสนา การแสวงหา ๓ 
กล่าวคือ (๑) กาเมสนา(การแสวงหากาม) (๒) ภเวสนา (การแสวงหาภพ) (๓) 
พรหมจริเยสนา (การแสวงหาพรหมจรรย์),ในสังคีติสูตร กล่าวถึงภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้เป็นผู้ละการแสวงหากามได้,ในอุปริปัณณาสก์ ทันตภูมิสูตร กลา่วถึงคนที่ยัง
แสวงหากามจะบำเพ็ญเนกขัมมะได้ ดังคำตอนหน่ึงว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีชยเสนราชกุมาร
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ผู้ยังอยู่ท่ามกลางกาม... ยังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่  จักทรงรู้ ทรงเห็น หรือ
ทรงทำให้แจ้งจิตเตกัคคตาที่บุคคลพึงรู้ พึงเห็นพึงบรรลุ พึงทำให้แจ้ง ด้วยเนกขัมมะ
ได้,ในสังยุตตนิกาย สนิทานสตูร เรื่องธรรมท่ีเป็นต้นเหตุ กล่าวถึง กามปริเยสนา(การ
แสวงหากาม) เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามปริฬาหะ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหากาม
ปริเยสนาย่อมปฏิบัติผิด ๓ ทางคือ ทางกาย  ทางวาจา ทางใจ,ในอังคุตตรนิกาย 
ตัณหามูลกสูตร กล่าวถึงธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ ๙  ในข้อท่ี ๑และข้อ ๒ ว่า เพราะ
อาศัยตัณหา การแสวงหาจึงเกิดขึ้น  เพราะอาศัยการแสวงหา การได้จึงเกิดขึ้น (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๕, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/
๔๓๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๕/๒๔๘, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๒, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖/
๙๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๘/๖๓,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๓/๔๘๐) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกายอธิบายการแสวงหากามว่าหมายถึงการใฝ่กาม  ซึ่งจะ
สามารถละได้ด้วยอนาคามิมรรค  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๓๘/๓๓๙) 

การแสวงหาบณิฑบาต : การออกบิณฑบาตโปรดสัตว์, การเท่ียวบิณฑบาต,การหาอาหารด้วยการ
บิณฑบาต, ในสังยุตตนิกาย ชันตุสูตร ชันตุเทพบุตรเข้าไปหาภิกษุผู้ฟุ้งซ่าน  ถือตัว 
โลเล ปากกล้า พูดพร่ำเพร่ือ หลงลมืสติ ไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตกวัดแกวง่  ไมส่ำรวม
อินทรีย์ถึงท่ีอยู่ กล่าวว่า ในกาลก่อน พวกภิกษุสาวกของพระโคดม เป็นอยู่เรียบง่าย 
ไม่มักมากการแสวงหาบิณฑบาต ไม่มักมากที่นอนที่น่ัง ท่านรู้ว่าสิ่งท้ังปวงในโลกเป็น
ของไม่เที่ยง จึงกระทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๖/๑๑๗) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การเท่ียวบิณฑบาตของพวกภิกษุแต่ก่อน  ยังชีพให้เป็นไป
ด้วยอาหารคลุกกัน ซึ่งเที่ยวไปตามลำดับตรอกในตระกูลสูงและต่ำได้มา (สํ.ส.อ.
(บาลี) ๑/๑๐๖/๑๑๐) 

 การแสวงหาพรหมจรรย์ : เที่ยวหา ค้นหา เสาะหาการประพฤติประเสริฐเย่ียงพรหม เว้นจากการ
เสพเมถุน หมายถึงการครองชีวิตเว้นเมถุนและประพฤติปฏิบัติตนเคร่งครัดต่างๆ ท่ี
จะควบคุมตนให้มุ่งม่ันในการศึกษาได้เต็มท่ี โดยเฉพาะในการเรียนพระเวท โดยนัย
หมายถึงการศึกษาพระเวท และหมายถึงช่วงเวลาหรือขั้นตอนของชีวิตที่พึงอุทิศเพ่ือ
การศึกษาอย่างน้ัน  ;  ๑ ใน เอสนา (การแสวงหา) ๓ ได้แก่ (๑) กาเมสนา การ
แสวงหากาม (๒) ภเวสนา การแสวงหาภพ (๓) พรหมจริเยสนา การแสวงหา
พรหมจรรย์ (คำว่า พรหมจรรย์ มีความหมายหลายนัย เช่น พรหมจรรย์หมายถึง
ความประพฤติประเสริฐ มีนยั ๑๐ ประการ คือ ทาน (การให้) ไวยาวัจจะ (การ
ขวนขวายช่วยเหลือ) ปัญจสีละ (ศีลห้า) อัปปมัญญา (การประพฤติพรหมวิหารอย่าง
ไม่มีขอบเขต) เมถุนวิรัติ(การงดเว้นจากการเสพเมถุน) สทารสันโดษ (ความยินดี



 

๖๖๑ 
 

 

เฉพาะคู่ครองของตน) วิริยะ (ความเพียร) อุโปสถังคะ (องค์อุโบสถ) อริยมรรค (ทาง
อันประเสริฐ) และศาสนา (พระพุทธศาสนา) ในท่ีนี้หมายถึงศาสนา (ที.สี.อ. ๑๙๐/
๑๖๐-๑๖๒), (ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๐/๖๔), ท่ีสดุแห่งพรหมจรรย์ หมายถึงจุดสุดท้ายของ
การประพฤติธรรม ในท่ีน้ีหมายเอา พระอรหัตตผล อันเป็นจุดหมายสูงสดุของมรรค
พรหมจรรย์ (ที.สี.อ. ๔๐๕/๓๐๐), อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว หมายถึง กิจแห่งการปฏิบัติ
เพ่ือทำลายอาสวกิเลสจบสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่มีกิจที่จะต้องทำเพ่ือตนเอง แต่ยังมี
หน้าท่ีเพ่ือผู้อ่ืนอยู่ ผู้บรรลุถึงขั้นน้ีได้ช่ือว่า อเสขบุคคล (ที.สี.อ. ๒๔๘/๒๐๓), คำว่า 
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค หมายถึง การบวชประพฤติธรรมในศาสนา
ของพระผู้มีพระภาค(สี.ที.(ไทย)๙/๓๗๒/๑๕๕), พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า มารผูม้ีบาป 
เราจะยังไม่ปรินิพพาน ตราบเท่าท่ีพรหมจรรย์ของเรายังไม่บริบูรณ์    กว้างขวาง    
แพร่หลาย    รู้จักกันโดยมาก  ม่ันคงดี  กระท่ังเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้
ดีแล้ว (พรหมจรรย์ ในท่ีนี้หมายถึงศาสนพรหมจรรย์ คือ คำสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นท่ีรวมลงในไตรสิกขา (ที.ม.อ.(บาลี)๑๖๘/๑๕๙),(ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๖๘/๑๑๕), พรหมจรรย์น้ีน้ัน    จึงบริบูรณ์กว้างขวาง    แพร่หลาย    รู้จักกัน
โดยมาก    มัน่คงดี    กระทั่งเทพและมนุษย์ท้ังหลายประกาศได้(พรหมจรรย์  ในที่นี้
หมายถึงไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  (ที.ม.อ.(บาลี)๒๙๒/๒๕๘),(ที.ม.(ไทย)
๑๐/๒๙๒/๒๒๖), ปฏิญาณอาทิพรหมจรรย์(อาทิพรหมจรรย์  ในที่น้ีหมายถึงโลกุต
ตรมรรคหรืออริยมรรค  (ที.ปา.อ. ๕๔/๑๙-๒๐,  ที.ปา.ฏีกา(บาลี)  ๕๔/๑๙),(ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๕๔/๓๗)  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๘/๓๖๔, ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๔)  

การแสวงหาภพ  :  เที่ยวหา ค้นหา เสาะหาภพ  ภพ ได้แก่ โลกท่ีเป็นอยู่ของสัตว์, ภาวะชีวิตของสัตว์ 
โลก, แผ่นดิน, วัฏสงสาร หรือมนุษย์ สวรรค ์บันดาล มี ๓ คือ (๑) กามภพ ภพที่เป็น
กามาวจร (ภพของผู้ยังเสวยกามคุณ)  (๒) รปูภพ ภพที่เป็นรูปาวจร (ภพของผู้เข้าถึง
รูปฌาน)  (๓) อรูปภพ ภพที่เป็นอรูปาวจร (ภพของผู้เขา้ถึงอรูปฌาน) (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๕/๒๖๕) ;  ๑ ใน เอสนา (การแสวงหา) ๓ ได้แก ่(๑) กาเมสนา การแสวงหา
กาม (๒) ภเวสนา การแสวงหาภพ (๓) พรหมจริเยสนา การแสวงหาพรหมจรรย์ (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๘/๓๖๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๔) 

การหมกมุ่น : การฝังใจมุ่งไปทางเดียว เช่นการหมกมุ่นอยู่กับอบายมุข,ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
กล่าวถึงกามสุขัลลิกานุโยคในกามทั้งหลาย (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกาม
ท้ังหลาย (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๐, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๔๘/๒๐๒)  
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การหมกมุ่นในการคบคนชัว่ : การฝังใจมุ่งไปทางเดียวในการคบหาบาปมิตร เช่น การหมกมุ่นอยู่กับ
มิตรช่ัว, จัดเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งในอบายมุข ดังคำว่า การหมกมุ่นในการคบคนช่ัว
เป็นมิตร เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย,ในสิงคาลกสูตรอธิบายว่า การหมกมุ่นใน
การคบคนช่ัวเป็นมิตร มีโทษ    ๖ อย่าง คือ (๑) เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 
(๒) เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย (๓) เขามีนักเลงเหล้าเปน็มิตรสหาย (๔)เขามีคน
หลอกลวงเป็นมิตรสหาย  (๕) เขามีคนโกงเป็นมิตรสหาย (๖) เขามีโจรเป็นมิตรสหาย 
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๒/๒๐๔-๒๐๕) 

การหมกมุ่นในความเกียจคร้าน : การฝงัใจมุ่งไปทางเดียวในการเป็นขี้เกียจ, จัดเป็นอบายมุขอย่าง
หนึ่งในอบายมุข ดังคำว่า การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะ
ท้ังหลาย, ในสงิคาลกสูตรอธิบายว่า  การหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ ๖ คือ (๑-
๖) มักอ้างว่า หนาวเกินไป ร้อนเกินไป เวลาเย็นเกินไป เวลายังเช้าเกินไปหิวเกินไป 
กระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงาน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๕๓/๒๐๕) 

การหลีกเร้น : การหลบให้ลับตาคน,กายวิเวก, การแฝง, เช่น เร้นกายเข้าไปในความมืด เร้นเข้าไปใน
ถ้ำ ไม่ให้คนเห็น, การหลกีให้พ้นจากผู้คนเพ่ือหาความวิเวก เช่นพระภิกษุหลีกไปเร้น
อยู่ในป่า, ในปาฏกิวรรค อุทุมพริกสูตร  กล่าวถึง ฝ่ายอัญเดียรถีย์ปริพาชกมาพบปะ
สมาคมกันแล้ว มักสนทนาถึงดิรัจฉานกถาต่างๆ  แต่ฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงใช้
เสนาสนะควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้น,ในอัคคัญญสูตร
กล่าวถึงสามเณรช่ือวาเสฏฐะเห็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากการหลีกเร้นเสด็จลง
จากปราสาทแล้วทรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งท่ีร่มเงาปราสาท,ในสุตตนิบาต ขัคควิ
สาณสูตร กลา่วถึงพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า ไม่ละการหลีกเร้นและฌานประพฤติธรรม
สมควรแก่ธรรมเป็นนิตย์,ในมหานิทเทส กล่าวถึง ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึง
ใช้สอยเสนาสนะเพ่ือบรรเทาอันตรายจากฤดูและความยินดีในการหลีกเรน้ (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๕๒/๓๖,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๗๖/๕๔,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๑๑๒/๘๓,(ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๖๙/๕๑๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๖/๖๐๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การหลีกเร้น  ในท่ีนีห้มายถึงกายวิเวก  (สงัดกาย)  (ขุ.
สุ.อ.(บาลี) ๑/๖๙/๑๒๒,ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๑๒๕/๒๓๖) 

การหลีกออก : การหลบสิ่งท่ีกดีขวาง, การเลี่ยง, การขยับไปให้พ้นท่ีเดิม เช่นการหลกีออกจากหมู่
คณะไปบำเพ็ญเพียร, การให้ทาง ในสังยุตตนิกาย สีลสูตร กล่าวถึงบุคคลฟังธรรมของ
ภิกษุแล้วย่อมหลีกออกด้วยการหลีกออก ๒ อย่าง คอื(๑)หลีกออกทางกาย(๒)หลกี
ออกทางจิต,ในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงปัญญาในการอธิษฐาน ช่ือว่าจิตตวิวัฏฏญาณ
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(ญาณในการหลีกออกจากอกุศลด้วยกุศลท่ีอธิษฐาน,และกล่าวถึงเนกขัมมะ(การหลีก
ออกจากกาม)เป็นสภาวะเดียว (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๔/๑๑๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๖/
๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๕๓/๒๓๔) 

การหัวเราะ : อุชชัคฆิกะ, หมายถึงการเปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ เป็นต้น, การหัวร่อ 
ก็ว่า,เช่นในเสขิยวัตร กล่าวถึงพวกภิกษุฉัพพัคคีย์หัวเราะดังไปในละแวกบ้าน,ใน
ปริวาร กล่าวถึงอุชชัคฆิกสิกขาบท ว่าด้วยการหัวเราะดังในบ้าน ๒  สิกขาบท, ใน
วินัยปิฎก กล่าวถึงการเปิดเผยความท้อแท้ แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิกขา ดังคำว่า 
ข้าพเจ้าระลึกถึงการหัวเราะ การเจรจา การเล่นในครั้งกอ่น, ในอังคุตตรนิกาย ติกนิ
บาต รุณณสูตรกล่าวถึงการหัวเราะจนเห็นฟันมากเกินไปคือความเป็นเด็กในอริยวินัย
,ในมาตาปุตตสูตรกลา่วถึงมายาของหญิงไว้ ดังคำว่า สตรีทั้งหลายย่อมผูกพันบุรุษผู้
ลุ่มหลง ด้วยการมองดู การหัวเราะ การนุ่งห่มไม่เรียบร้อย และการพูดอ่อนหวาน,ใน
โสณนันทชาดก กล่าวถึงการหัวเราะไว้เพราะการเล้ียงดูมารดาบิดา ดังคำว่า ความ
เพลิดเพลินยินดี ความรื่นเริงบันเทิงใจ และการหัวเราะเล่นหัวกันในกาลทุกเมื่อน้ัน 
บัณฑิตผู้รู้แจ้งจะพึงได้เพราะบำรุงมารดา เพราะบำรุงบิดา,ในกุณาลชาดกกล่าวถึง
มายาหญิงไว้ตอนหน่ึงว่า พวกหล่อนประเลา้ประโลมชาย ด้วยการเดินบ้าง ด้วยการ
จ้องมองบ้าง ด้วยการหัวเราะบ้าง ด้วยการนุ่งห่มไม่เรียบร้อยบ้างและด้วยการกล่าว
ถ้อยคำอ่อนหวานบ้าง,ในมหานิทเทสกล่าวถงึบุคคลยินดี    มุ่งหวัง ถึงความปลื้มใจ
ด้วยการหัวเราะพูดจาเล่นหัวกับมาตุคามในกาลก่อน  บุคคลจึงช่ือว่าทำความมุ่งหวัง
(กาม)ในกาลก่อน เป็นอย่างนี้,(แต่) พระอรหันต์ย่อมไม่ช่ืนใจ ไม่ใยดี  ไม่ถึงความ
ปลาบปลื้มใจด้วยการหัวเราะการพูดจา การปราศรัย และการเล่นหัวกับมาตุคาม  (วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๔๗/๓๖,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๘๖/๖๖๐,วิ.ป.(ไทย) ๒/๒๖๑/๓๕๑,องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๐๘/๓๕๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๕/๙๖,ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย)๒๘/๑๗๕-
๑๗๖/๘๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘/๔๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๔/๒๕๐) 

การหุงต้ม : ปจนะ, ปักกะ หมายถึงการทําให้สิ่งใดสิ่งหน่ึงสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น เช่น หุง
ข้าว ต้มแกง,ในวินัยปิฎก มหาวรรค เรื่องอันโตวุฏฐะ อันโตปักกะ  พระพุทธเจ้าทรง
ห้ามการหุงต้มภายใน  ดังคำว่า อาหารที่เก็บไว้ภายใน ท่ีหุงต้มภายใน  ท่ีหุงต้มเอง 
จัดเป็นอกปัปิยะ,ในอัคคัญญสตูรกล่าวถึงพวกพราหมณ์ไมมี่การหุงต้ม พากันเที่ยวไป
ยังหมู่บ้านตำบลและเมืองแสวงหาอาหาร เพ่ือเป็นอาหารเย็นในตอนเย็น เพ่ือเป็น
อาหารเช้าในตอนเช้า,ในอังคุตตรนิกาย อุสสูรภัตตสูตร กล่าวถึงการหุงต้มสาย มีโทษ 
๕ อย่าง คือ(๑) ไม่ได้ต้อนรับแขกที่ควรต้อนรับตามเวลา (๒) ไม่ได้เซ่นไหว้เทวดาผู้รับ
พลีกรรมตามเวลา(๓) ไม่ได้ถวายสมณพราหมณ์ผูฉ้ันมื้อเดียว ไม่ฉันตอนกลางคืน งด
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เว้นการฉันในเวลาวิกาลตามเวลา (๔) ทาส    กรรมกร และคนใช้ หลบหน้าทำการ
งาน (๕) อาหารท่ีบริโภคในเวลาไม่ควรเช่นน้ันไม่มีโอชา,ในอปทาน กล่าวถึงเพราะได้
หุงต้มไว้จึงได้ทำบุญ ดังคำที่พระเอกาสนทายิกาเถรีกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า
หม่อมฉันรับบาตรของท่านแล้ว ได้ถวายบิณฑบาตตามท่ีตนหุงต้มไว้ (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๒๗๔/๗๑, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๒/๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๘/๓๖๙-๓๗๐,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๓๗/๓๙๑) 

   ฎีกาอังคุตตรนิกายอธิบายการหุงต้มเป็นกิจของชาวบ้าน ดังคำอธิบายเรื่องรู้
ความประสงค์ของผู้ขอ ไว้ตอนหน่ึงว่า คฤหัสถ์เมื่อเห็นภิกษุเที่ยวบิณฑบาตยืนท่ีประตู
เรือนของตนเป็นผู้น่ิงไม่ออกปากขอ ก็รู้ความหมายได้ว่าท่านกำลังขอซึง่เป็นการขอ
อย่างพระอริยะ เมื่อรู้แล้วกค็ิดว่า พวกเราหุงต้มได้ แต่ภิกษุเหล่านี้หุงต้มไม่ได้ แล้ว
ท่านจะหาภัตได้ท่ีไหน จึงจัดแจงไทยธรรมถวายภิกษุน้ัน(องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี)๓/
๓๖-๓๗/๒๑) 

การเห็น : ทัสสนะ, หมายถึงอาการของตาที่ประสบรูป, การปรากฏแก่ตา, การปรากฏแก่ใจ 
เช่นการเห็นนิมิต, การคิดรู้ ดังคำกราบทูลของท่านพระอนุรุทธะ    ท่านพระนันทิยะ    
และท่านพระกมิพิละแด่พระพุทธเจ้าว่า ข้าพระองค์ท้ังหลายไม่ประมาทมีความเพียร 
อุทิศกายและใจอยู่  จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้  แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและ
การเห็นรูปนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ท้ังหลาย จึงแทงตลอด
นิมิตน้ันไม่ได้, ในมัชฌิมปัณณาสก์  โพธิราชกุมารสูตร และสังคารวสูตรกล่าวถึงสมณ
พราหมณ์ท่ีปฏิบัติแม้เสวยทุกขเวทนาท่ีกล้าแข็งหยาบ เผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความ
เพียร ก็เป็นผู้ควรแก่การรู้ การเห็น และการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม,ในสังยุตตนิกาย สีล
สูตร กล่าวถึงภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติและวิมุตติญาณทัส
สนะ  การเห็นภิกษุเหล่าน้ันก็ดี เรากลา่วว่ามีอุปการะมาก,ในอังคุตตรนิกาย ทุก
นิบาต สัญโญชนสูตร กล่าวถึงธรรม ๒ อย่างท่ีเก่ียวกับการเห็นไว้ คอื (๑)การเห็น
ธรรมท่ีเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความพอใจ (๒) การเห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่ง
สังโยชน์โดยความเบื่อหน่าย,ในอนุตตริยสูตร กล่าวถงึการเห็นอันยอดเย่ียมเรียกว่า
ทัสสนานุตตริยะ,ในมหานิทเทสอธิบายถึงความเห็นเป็นญาณ ซึ่งอธิบายว่าย่อมเช่ือ
การเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณว่าเป็นญาณ เป็นมรรค  เป็นทาง เป็นทางนำออกจาก
ทุกข์,และการเห็นจะมองได้ดี เพราะไม่มีความมืดประกอบด้วยองค์ ๔ คือ (๑) ดวง
อาทิตย์ตกไปแล้ว (๒)  เป็นวันอุโบสถข้างแรม (๓) ป่าชัฏรกทึบ(๔)  มีเมฆก้อนใหญ่
ผุดขึ้นมา, ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงความใสคือการเห็น ช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ   (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๒๓/๒๑๕, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๑/๔๐๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๘/๖๐๖,ม.อุ.
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(ไทย) ๑๔/๒๔๑/๒๘๔, ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๔/๑๑๔,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖/๖๒, 
องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘/๔๑๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๓/๑๐๒,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๙๖/๔๒๕, 
ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๙/๔๐๗) 

   อรรถกถากล่าวว่า การเห็นหมายถึงการเห็น ๒ อย่างคือ การเห็นด้วยตาและ
การเห็นด้วยญาณ(สํ.ม.อ.(บาลี)๓/๑๘๔/๒๐๘),มีอธิบายว่า การได้เห็น ๒ อย่างคือ 
(๑) การเห็นด้วยตา(จักษุ) (๒) การเห็นด้วยญาณ  ในการได้เห็น  ๒ อย่าง การได้เห็น
คือการได้แลดูพระอริยะท้ังหลายด้วยจักษุ อันเลื่อมใสช่ือว่าการได้เห็นด้วยตา ส่วน
การได้เห็นลักษณะอันพระอริยะเห็นแล้ว และการแทงตลอดลักษณะอันพระอริยะ
แทงตลอดแล้ว ด้วยฌาน  ด้วยวิปัสสนา  หรือด้วยมรรคและผล  คือว่าการได้เห็น
ด้วยญาณ, (สํ.ม.อ.(บาลี)๓//๘๔/๒๐๘)   

การเห็นรูป : การพิจารณารูปทั้งหลาย,  ในอุปริปัณณาสก์ อุปักกิเลสสูตร กล่าวถึงสมาธิทำให้จำ
แสงสว่างและการเห็นรูปได้ แต่เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึง
หายไป เราจักทำโดยวิธีท่ีวิจิกิจฉาและอมนสิการจะไม่เกิดแก่เราอีก,ในคัมภีร์ทีฆ
นิกายเป็นต้น กล่าวถึงพระนันทะ เป็นผู้สำรวมอินทรีย์ ๖ คือสำรวมระวังการเห็นรูป 
ฟังเสียง  เป็นต้น,ในมหานิทเทสกล่าวถึงความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็น 
ซึ่งอธิบายว่า ความหมดจด  คือ ความสะอาด ความบริสุทธ์ิ ความหลดุไป ความพ้น
ไป ความหลุดพ้นไปย่อมมีแก่นรชนเพราะการเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณ (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๒๓/๒๑๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๑/๒๘๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๓/๑๐๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า การเห็นรูปเช่นเห็นพระทศพลและพระภิกษุสงฆ์ด้วย
ศรัทธาด้วยความรักที่ต้ังม่ันหรือเห็นอารมณ์กัมมัฏฐานมีกสิณและอสุภนิมิตเป็นต้น
อย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งก่อให้เกิดความเจริญใจ จัดเป็นทัสสนานุตตริยะ ส่วนการเห็นสิ่ง
ท่ีมีค่าอ่ืนๆมีช้างแก้วม้าแก้ว เป็นต้น  หาใช่ทัสสนานุตตริยะไม่ (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/
๘-๙/๙๖, (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๒๕/๑๑๐,๒๙/๑๑๒, ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๒๕/๑๓๗,  
องฺ.ฉกฺก.ฏีกา(บาลี)๓/๘-๙/๑๐๗-๑๐๘) 

การเหยียดออก : การทําสิ่งที่งออยู่ให้ตรง,หมายถึงยาวตรงออกไปเต็มขนาด เช่น เหยียดแขน 
เหยียดขา, ในวินัยปิฎก กล่าวถึงการเหยียดออกเป็นอาการที่ทำให้เกิดความเลื่อมใส
ได้,ในทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย อังคุตตรนิกาย และอภิธรรมปิฎก เร่ืองสติสัมปชัญญะ มี
ปรากฏหลายสูตร เช่นกายคตาสติสูตร กลา่วถึงภิกษุทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้า การ
เหยียดออก, ในอังคุตตรนิกาย กุมภสูตร กล่าวถึงภิกษุมีการคู้เข้า การเหยียดออก น่า
เลื่อมใส แต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข ์นี้ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทา ก็มีเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝา (วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๓๒/๔๖๐, 
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ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕/๒๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๕/๘๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๐๔/๑๕๙, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๕๙/๑๙๑,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๑/๑๙๔,
อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๘๒/๒๑๒) 

การเหลียวดู : การผินไปทางขวาหรือทางซ้ายอย่างเอ้ียวคอ,หมายถึงใช้สายตาแลดูข้างโน้นข้างน้ี 
เลิ่กลั่กเหมือนลิง, ในวินัยปิฎก กล่าวถึงการเหลียวดูเป็นอาการที่ทำให้เกิดความ
เลื่อมใสได้,ในทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย อังคุตตรนิกาย และอภิธรรมปิฎก เรื่อง
สติสัมปชัญญะ มีปรากฏหลายสูตร เช่นกายคตาสติสูตร กล่าวถึง ทำความรู้สึกตัวใน
การแลดู การเหลียวดู, ในอังคุตตรนิกาย กุมภสูตร กล่าวถึงภิกษุมีการแลดู การ
เหลียวดูน่าเลื่อมใส แต่เขาไมรู่้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิ
โรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็มีเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝา (วิ.มหา.(ไทย)๑/
๔๓๒/๔๖๐, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕/๒๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๕/๘๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/
๑๙๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๔/๑๕๙, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๕๙/๑๙๑,อภิ.ปุ.(ไทย) 
๓๖/๑๖๑/๑๙๔,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๘๒/๒๑๒)  

   อรรถกถาปาฏิกวรรคอธิบายการเหลียวดูของพระพุทธองค์ไว้ว่า  ทรงเหลียวดู
โดยทิศนั้นๆด้วยจักษุ ๒  อย่างคือมังสจักษุ และทิพยจักษุ จริงอยู่ทรงกำหนด
อิริยาบถภายนอกของภิกษุเหล่านั้นด้วยมังสจักษุ  ในหมูภิ่กษุเหล่านั้น มิได้มีภิกษุผู้
คะนองมือคะนองเท้า แม้สักรปูเดียว ไม่มีรูปไหนยืนศีรษะพูดจาหรือนั่งหลับ ภิกษุท้ัง
ปวงนั้นเป็นผู้ศึกษาอบรมมาแล้วด้วยไตรสิกขาน่ังสงบนิ่งเสมือนหน่ึงเปลวประทีปในที่
อันสงัดลม ทรงกำหนดอิริยาบถนี้ของภิกษุเหล่านั้นด้วยมังสจักษุ ด้วยประการดังนี้ 
และทรงเจรญิอาโลก(แสงสว่าง)จนเห็นหทัยรูปของภิกษุเหล่าน้ันแล้วทรงตรวจดูศีล
ภายใน ด้วยทิพยจักษุ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๐๐/๑๖๖)   

การให้,การใหท้าน : ทาน,การมอบ,การให้วัตถุสิ่งของ หมายถึงมอบทรัพย์ท่ีมีอยู่ของตนให้แก่ผู้อ่ืน 
เช่น การบริจาคสิ่งของ, การสละ,การอุทิศให้ เช่น การถวายอาหารบิณฑบาต, การให้
ส่วนบุญแกผู่้ท่ีล่วงลับไปแล้ว, ในปาฏิกวรรค กล่าวถึงอุตตรมาณพเป็นเจ้าหน้าท่ีใน
การให้ทานของเจ้าปายาสิ ให้ทานโดยเคารพ ให้ทานด้วยมือของตนเอง ใหท้านโดย
ความนอบน้อมไม่ใช่ให้ทานอย่างโยนทิ้งหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ใน
ช้ันดาวดึงส์,ในสังคีตสูตรกล่าวถึงทานวัตถุเหตุแห่งการให้ทาน ๘ คือ (๑)  ให้ทาน
เพราะประสบเข้า (๒) ให้ทานเพราะกลัว (๓-๗) ให้ทานเพราะคิดว่า  เขาได้ให้แก่เรา
แล้ว เขาจักให้แก่เรา การให้ทานเป็นการดี  เราหุงหากินเองได้ ชนเหล่าน้ีหุงหากิน
เองไม่ได้ การท่ีเราหุงหากินเองได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่าน้ีผู้หุงหากินเองไม่ได้ ไม่
ควร เม่ือเราใหท้านนี้ กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป (๘) ให้ทานเพ่ือเป็นเครื่องประดับ
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จิตและปรุงแต่งจิต,ในคันธชาตสูตรกล่าวถึงสตรีหรือบุรุษเป็นผู้ยินดีในการสละควรแก่
การขอ  ยินดีในการให้ทานและการจำแนกทาน อยู่ครองเรือน,ในอังคุตตรนิกาย ทุก
นิบาต กล่าวถึงประเภทของทาน ว่าม ี ๒ อย่าง คือ (๑) อามิสทาน (การให้สิ่งของ) 
(๒) ธัมมทาน (การให้ธรรม),บรรดาทาน ๒  อย่างน้ีธัมมทานเป็นเลิศ,ในปัญจนิบาต 
ทานานิสังสสูตร  กล่าวถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่ามี ๕ อย่าง เช่นเป็นท่ีรักของคน
เป็นต้น, ในธรรมบท เร่ืองอสทิสทาน กล่าวถึงพวกคนพาลไม่สรรเสริญการให้ทาน 
ส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาการให้ทาน,ในขทุทกปาฐะและสตุตนิบาต กล่าวถึงการให้
ทานเป็นอุดมมงคล,ในรวดีวิมาน กล่าวถึงการคร่ำครวญของเปตเรวดีว่าถ้าเราเกิดเป็น
มนุษย์แล้วจักรูค้วามประสงค์ของผู้ขอ  สมบูรณ์ด้วยศีลจักสร้างกุศลให้มากด้วยการ
ให้ทาน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๓๙/๓๗๐,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๖/๓๔๕, ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๖๘/๖๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๘/๑๐๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๔๒/๑๒๐,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๘๐/๓๐๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๕/๓๕/๕๖, ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๗/๗, ขุ.ธ.(ไทย) ๒๐/๑๗๗/
๘๐,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๖/๕๖๒,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๘๐/๑๐๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่าการให้ทาน เกี่ยวกับอามิสทานและธรรมทานไว้ว่า อามิส
ทาน หมายถึงการให้สิ่งของคือปัจจัย ๔ (จีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ และเภสัช  ธัมม
ทาน  หมายถึงการแนะนำข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุอมตธรรม(พระนิพพาน)(องฺ.ทุก.อ.
(บาลี) ๒/๑๔๒/๖๘) 

การให้ปริวาส : อยู่รอบ อยู่ครบ อยู่จบ อยู่ปรับตัวให้พร้อม อยู่พอจนได้ท่ี บ่มตัว อบ หมกอยู่ ในพระ
วินัย แปลกันมาว่า อยู่กรรม หรืออยู่ชดใช้ เป็นช่ือวุฏฐานวิธี (ระเบียบปฏิบัติสำหรับ
การออกจากครุกาบัติ) อย่างหนึ่ง ซึ่งภิกษุผูต้้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ จะต้อง
ประพฤติ เป็นการลงโทษตนเองชดใช้ให้ครบเท่าจำนวนวันท่ีปกปิดอาบัติ ก่อนท่ีจะ
ประพฤติมานัตอันเป็นขั้นตอนปกติของการออกจากอาบัติต่อไป ระหว่างอยู่ปริวาส
ต้องประพฤติวัตรต่างๆ เช่น งดใช้สิทธิบางอย่าง ลดฐานะของตน และประจานตัว 
เป็นต้น ปริวาสมี ๓ อย่าง คือ ปฏิจฉันนปริวาส สโมธานปริวาส และสุทธันตปริวาส 
มีปริวาสอีกอย่างหน่ึงสำหรับนักบวชนอกศาสนา จะต้องประพฤติ เป็นการปรับตัวให้
พร้อมก่อนท่ีจะบวชในพระธรรมวินัย เรียกว่า ติตถิยปริวาส ; การให้ปริวาส มีวัตถุ
และบุคคลเป็นเบื้องต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุด (วิ.ป.(ไทย)๘/
๓๓๒/๔๙๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๔๙๘, วิ.ป.(ไทย)๘/๔๙๙/๗๑๓) 

 การให้มานัต : ช่ือวุฏฐานวิธี คือระเบียบปฏิบัติในการออกจากครุกาบัติ แปลว่า นับ หมายถึงการนับ
ราตรี ๖ ราตรี คือ ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว เม่ือจะปลดเปลื้องตนจากอาบัติ
ตามธรรมเนียมแห่งอาบัติสังฆาทิเสสจะต้องไปหาสงฆ์จตุวรรค ทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้าง



 

๖๖๘ 
 

 

หนึ่ง กราบภิกษุแก่กว่า น่ังกระหย่งประนมมือ กล่าวคำขอมานัตตามอาบัติท่ีต้อง 
ภิกษุรูปหน่ึงสวดประกาศให้มานัตแล้ว ภิกษุรูปนั้นประพฤติมานัต ๖ ราตรี เป็นวุฏ
ฐานวิธีเบื้องต้น แห่งการออกจากครุกาบัติ แล้วสงฆ์จึงสวดระงับอาบัติน้ัน (แต่ถา้
ปกปิดอาบัติไว้ ต้องอยู่ปริวาสก่อนจึงประพฤติมานัตได้) ;  การให้มานตั มีวัตถุและ
บุคคลเป็นเบ้ืองต้น มีญัตติเป็นท่ามกลาง มกีรรมวาจาเป็นที่สุด (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๒/
๔๙๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๓๓๓/๔๙๘, วิ.ป.(ไทย)๘/๔๙๙/๗๑๒) 

การให้โอวาท : โอวาท, การให้คำแนะนำ,การแนะนำพร่ำสอน,การโอวาทสั่งสอน,การกล่าวธรรมีกถา 
เช่น พระนันทกเถระโอวาทส่ังสอนภิกษุณีท้ังหลาย, ในวินัยปิฎก  จูฬวรรค กล่าวถึง
เมือ่ภิกษุณีท้ังหลายยังไม่ยอมเช่ือ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย  เรา
อนุญาตให้งดการให้โอวาท,ในปริวาร มีกล่าวถึงภิกขุโนวาทวรรค หมวดว่าด้วยการให้
โอวาทภิกษุณี,ในอุปริปัณณาสก์ อนาถปิณฑิโกวาทสูตร กล่าวถึงพระสารีบุตรเถระ
เดินทางไปเย่ียมและให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกคหบดี,ฉันโนวาทสูตกล่าวถึงท่านพระ
สารีบุตรและทา่นพระมหาจุนทะเข้าไปหาท่านพระฉันนะผู้เจ็บไข้ แล้วให้โอวาทแก่
พระฉันนะ,ในสังยุตตนิกาย โอวาทสูตร ทติุยโอวาทสูตร  ตติยโอวาทสูตร กล่าวถึง
พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระมหากัสสปะว่า    กัสสปะ  เธอจงกลา่วสอนภิกษุ จง
แสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุท้ังหลายเถิด  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๑๑/๓๓๐,วิ.ป.(ไทย)๘/๔๕๐/
๖๓๓, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๓/๔๓๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๙/๔๔๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๘/
๔๕๒,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๙/๑๔๓, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๐/๑๔๕, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๑/
๒๔๗) 

   อรรถกถาวินัยปิฎก เรื่องบุพพกิจอุโบสถ กล่าวถึงการให้โอวาทว่าเป็นข้อ ๑ ใน
บุพพกิจ (กิจเบื้องต้น) ๔ เช่น แจ้งการให้โอวาทภิกษุณี (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๖๘/๑๓๙, 
กงฺขา.อ. (บาลี)  ๑๑๘-๑๒๒)   

การไหว้ : อภิวาท, การทําความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม, ถ้าเป็นผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ่หรือผู้ทรง
ศีล ต้องก้มศีรษะลงแต่พองาม  แปลจากบาลีว่า วันทนา, ในวินัยปิฎก จูฬวรรคพระ
นางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลขอพร ให้ทรงอนุญาตการกราบ การลุกรับ การไหว้ 
สามีจิกรรมแก่ภิกษุท้ังหลายและภิกษุณีท้ังหลายตามลำดับพรรษาเถิด, ในปาฏิกวรรค 
สิงคาลกมาณพ กราบทูลให้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรม แก่ข้าพระองค์ ตาม
วิธีการไหว้ทิศ ๖ ในอรยิวินัย, ในอังคุตตรนิกาย วันทนาสตูร กล่าวถึงการไหว้ ๓ ทาง 
คือ (๑)  การไหว้ทางกาย (๒) การไหว้ทางวาจา(๓)  การไหว้ทางใจ,ในมัลลิกาเทวี
สูตร กล่าวถึงผู้ให้ทานไม่มีใจริษยาในลาภสักการะ การไหว้ของผู้อ่ืน ไม่กีดกัน ไม่ตัด
รอน  ไม่ผูกความริษยา หลังจากตายแล้ว กลับมาเกิดในชาติใดๆ จะเป็นคนมั่งคั่ง  สูง



 

๖๖๙ 
 

 

ศักด์ิ, ในอัคคิกขันโธปมสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุผู้ทุศลีไม่ให้ยินดีการไหว้
ของขัตติยมหาศาลเป็นต้นแต่ตรัสสอนให้ยินดีการท่ีบุรุษผู้มกีำลังใช้หอกท่ีคมชะโลม
ด้วยน้ำมัน พุ่งใส่กลางอกนี้เป็นทุกข์ยังดีกว่า เพราะทุกข์หรือตาย เพียงชาติเดียว ส่วน
การยินดีการไหว้นั้น หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบายทุคติ วินิบาต  นรก,ในธรรม
บท เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นเพ่ือนของพระสารีบุตรเถระ กล่าวถึงการไหว้ท่านผู้ปฏิบัติ
ตรงประเสริฐกว่าการบูชายัญและการบวงสรวงใดๆ  ในโลกที่ผู้หวังบุญทำอยู่ตลอดปี
,ในอปทาน พระอุปาคตหาสนิยเถระกล่าวถึงการไหว้ทำให้ไม่เกิดในทุคติเลย ดังคำว่า 
ในกัปที่ ๙๑  นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ไหว้พระศาสดาผู้สูงสุดแห่งมนุษยชาติ จึงไม่
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการไหว้, ในเรื่องอายุวัฒนกุมาร กล่าวไว้ว่า ธรรม ๔ คือ    
อายุ วรรณะ  สุขะ พละย่อมเจริญแก่ผู้กราบไหว้  ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์, ใน
พุทธองค์ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าย่อมควรแก่การอภิวาท การสดุดี การไหว้ การ
สรรเสริญ การนมัสการและการบูชาทุกอย่าง, (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๐๕/๓๒๑,ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๔๔/๒๐๐, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๕๕/๓๙๙,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๗/
๓๐๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๒/๑๗๑, ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๐๘-๑๐๙/๖๔, ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๓๗/๔๓๑, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๔๑/๕๖๑) 

 การฬิมภะ, อบุาสก  :  อุบาสกคนหน่ึงชาวนาทิกคาม (เรียกว่า ญาติกะ ก็มี นาติกะ ก็มี) เมืองเว
สาลี แคว้นวัชชี มีปกติให้ทาน รักษาศีล เจรญิภาวนาเป็นประจำ เจริญมรณัสสติ
กัมมัฏฐานอยู่เสมอ เป็นอรยิบุคคลช้ันอนาคามี ถึงมรณกรรมแล้ว เป็นโอปปาติกะ 
(หมายถึงสัตว์ท่ีเกิดและเติบโตเต็มที่ทันที และเม่ือจุติ (ตาย) ก็หายวับไปไม่ทิ้งซากศพ 
เช่น เทวดาและสัตว์นรก เป็นต้น (ที.สี.อ. ๑๗๑/๑๔๙) เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ 
ประการสิ้นไป ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส ปรินิพพานในพรหมโลกน้ัน ไม่หวนกลับมา
เกิดอีก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๖/๑๐๑, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๗/๑๐๒) 

การอดกลั้น : การระงับอารมณ์,อธิวาสนะ,มักมาคู่กันว่าอดทนอดกลั้น ดังคำในมหาปทานสูตร 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ว่า ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะ
อย่างยิ่ง, เป็นข้อ ๑ ในธรรม ๒ อันได้แก ่(๑) ขันติ (ความอดทน) (๒) โสรัจจะ (ความ
เสง่ียม), ในมูลปัณณาสก์ สัพพาสวสูตร กลา่วถึงอาสวะท้ังหลายที่ต้องละด้วยการอด
กลั้นก็มี อาสวะท้ังหลายที่ต้องละด้วยการเว้นก็มี, โดยอธิบายว่า ภิกษุพิจารณาโดย
แยบคายแล้ว เป็นผู้อดทนต่อความหนาวเป็นต้น เป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำหยาบ คำ
ส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกาย เป็นทุกข์ กล้าแข็ง เผ็ดร้อน  
ไม่น่ายินดี  ไม่น่าพอใจพรากชีวิตได้ ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่ อาสวะและความเร่า
ร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่อเธออดกลั้นอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่



 

๖๗๐ 
 

 

ก่อความคับแคน้ย่อมไม่มี,ในธรรมบท เรื่อง กล่าวถึงการอดกลั้นมาคู่กับขันติ ดังคำว่า 
ผู้ไม่ประทุษร้าย อดกลั้นคำด่าการฆ่าและการจองจำได้ มีขันติเป็นพลัง มีขันติเป็น
กำลังพล เราเรียกว่าพราหมณ์, ในอุทาน ถึงกัมมวิปากชสูตร กล่าวถงึการอดกลั้น
ทุกขเวทนาที่เกิดจากผลกรรม,และในสุปปวาสาสูตร กล่าวถึงข้อดีของการอดกลั้นทำ
ให้มีชีวิตอยู่รอดได้ ดังท่ีพระนางสุปปวาสา ทรงครรภ์อยู่ถึง ๗ ปี  มีพระครรภ์หลงอยู่
ถึง ๗  วัน  ได้รับทุกขเวทนากล้าแข็ งแต่ทรงอดกลั้นไว้ด้วยความตรึก ๓ คือ (๑) พระ
ผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบทรงแสดงธรรมเพ่ือละทุกข์เห็นปานนี้ (๒)  
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติเพ่ือละทุกข์เห็นปานนี้(๓) 
พระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เห็นปานนี้เป็นสุขดีอย่างแท้จริง (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐, 
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖/๑๘, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๔/๒๔,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๐/๑๒๖, ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๓๙๙/๑๕๙, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒/๒๐๙,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๑๙๙) 

  อรรถกถาอธิบายการอดกลั้นว่าหมายถึงความอดทน ดังคำว่า ความอดทน  ในท่ีน้ี
หมายถึงความอดทนด้วยการอดกลั้น(อธิวาสนขันติ)  (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๑๖๖/๗๑) 

การอดอาหาร : การไม่ยอมกินอาหารปกติ,เป็นวัตรอย่างหน่ึง ของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา, การ
ไม่รับประทานท้ังอาหารและน้ำ ;  ในที่น้ีหมายถึงกินอาหารให้น้อยลงๆ ในแต่ละมื้อ 
ในมัชฌิมนิกาย มหาสัจจกสูตร โพธิราชกุมารสูตร สังคารวสูตร กลา่วถึงมหาบุรุษ
ปฏิบัติด้วยการอดอาหาร ในการบำเพ็ญทุกกรกิริยาของมหาบุรุษ,ในธรรมบท เรื่อง
พหุภัณฑิกภิกขุวัตถุ กล่าวถึงการเป็นคนเปลือย การเกล้าชฎา การเอาโคลนทาตัว กา
รอดอาหาร  การนอนบนพ้ืนดินการมีกายหมักหมมด้วยธุลี หรือการทำความเพียร
ด้วยการน่ังกระโหย่ง วัตรท้ังหมดเหล่าน้ีหาชำระคนผู้ยังไม่ล่วงพ้นความสงสัยให้หมด
จดได้ไม่,ในกุณาลชาดก กล่าวถึงคนที่อดอาหารแล้วทำกรรมช่ัว ดังคำว่า นางสมณีช่ือ
ปัญจตปาวี อาศัยอยู่ท่ามกลางป่าช้ายังพรตคือการอดอาหาร  ๔ วันแล้วจึงจะบริโภค
ให้ผันแปรไป ได้กระทำลามกกับนักเลงสุรา,ในเวสสันตรชาดก กล่าวถึงการอดอาหาร
ทำให้ได้สามี ดังคำว่า กุมารีได้สามีด้วยวัตตจริยาเป็นอันมาก คือ ด้วยการอดอาหาร 
ทรมานท้องและด้วยการผูกคาดด้วยไม้คางโค เป็นต้น,ในจริยาปิฎก สังขพราหมณ
จริยา กล่าวถงึความสันโดษอย่างย่ิงด้วยการอดอาหาร ดังคำว่า ในสรีระของเรามี
ผิวพรรณไม่เปลี่ยนแปลงเพราะการอดอาหารน้ันเป็นปัจจัยเลย เรายับยัง้อยู่ตลอดวัน
น้ันๆ ด้วยปีติ สุข และความยินดี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๙/๔๑๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๔/
๔๐๓,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๔๘๑/๖๐๙,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๔๑/๗๕,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/
๒๙๐/๑๔๐,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๓๔/๔๗๒,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๘/๗๒๘)  



 

๖๗๑ 
 

 

การอนุมาน  :  การคาดคะเน, คาดคะเนตามหลักเหตุผล, การคาดหมาย  ;  คำว่า ธรรมท่ีเป็นพยาน  
ในคำว่า ได้เห็นธรรมท่ีเป็นพยาน    ซึ่งไมต้่องเช่ือใคร  อธิบายว่า ได้เห็น คือ  ได้แล
เห็นได้แทงตลอดธรรมที่ประจักษ์แก่ตน ธรรมท่ีรู้ด้วยตนเอง  มิใช่โดยอาการเชื่อผู้อ่ืน
ว่า ธรรมน้ีเป็นดังน้ี  ธรรมน้ีเป็นดังน้ี มิใช่โดยการเล่าลือมิใช่โดยการถือสืบๆ กันมา 
มิใช่โดยการอ้างตำรา  มิใช่โดยตรรก มิใช่โดยการอนุมาน  มิใช่โดยการคิดตรองตาม
แนวเหตุผล    มิใช่เพราะเข้าได้กับ ทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้ว  รวมความว่า  ได้เห็นธรรมที่
เป็นพยาน    ซึ่งไม่ต้องเช่ือใคร  (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๖๙/๔๗๘)  

การอบ : การปรุงกลิ่นด้วยควัน; การทําให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ําหรือไอไฟในท่ีท่ีความร้อนออก
ไม่ได้; อากาศถ่ายเทไม่ได้, มูลปัณณาสก์ มหาสีหนาทสูตร จูฬธัมมสมาทานสูตร  
กล่าวว่า นักบวชหรือปริพาชกถือการลงอาบน้ำวันละ๓ ครั้ง  ถือการย่างและการอบ
กายหลายรูปแบบ,ในอังคุตตรนิกาย กลา่วถึงบุตรปฏิบัติต่อมารดาบิดาท้ังสองท่าน
ด้วยการอบกลิ่น การนวด,ในสพรหมกสูตร พหุการสูตร กล่าวถึงบัณฑิตพึงนมัสการ
และสักการะบดิามารดานั้นด้วยข้าว น้ำ ผ้า ท่ีนอน การอบกลิ่น,ในโสณนันทชาดก
กล่าวถึงดาบสผู้เป็นบุตรปฏิบัติต่อมารดาบิดาด้วยการอบตัวและอาบน้ำให้ และด้วย
การล้างเท้าท้ัง ๒ ใหท่้าน,ในมหานิทเทส จูฬนิทเทสกล่าวถึงการประดับตกแต่งของ
คฤหัสถ์ว่ามีการอบตัว การนวดตัว,ในอปทาน พระกุฏิธูปกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของ
ตนว่า ข้าพเจ้าเป็นคนรักษาพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ 
ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสอบพระคันธกุฎีให้หอมด้วยมือท้ัง ๒  ของตน ตามกาลอันสมควร 
ในกัปที่ ๙๔    นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้
เป็นผลแห่งการอบพระกุฎี (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๕/๑๕๙, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๗๐/
๕๑๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๔/๗๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๖๓/๑๐๗,ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๑๘๒/๘๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๑/๔๕๓,ขุ.จู.(ไทย) 
๓๐/๑๔๕/๔๖๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๔๑๐) 

การอบกลิน่ : การรมด้วยกลิ่นในท่ีกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้ ในอังคุตตรนิกาย เรื่องการตอบแทนที่
ทำได้ยาก กล่าวถึงบุตรปฏิบัติต่อมารดาบิดาท้ังสองด้วยการอบกล่ิน การนวด,ในพร
หมกสูตร พหุการสูตร กล่าวถึงบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะบิดามารดานั้นด้วย
ข้าว น้ำ ผ้า ท่ีนอน การอบกลิ่น,ในพหุการสูตร กล่าวถึงบัณฑิตพึงนมัสการและ
สักการะมารดาบิดาน้ันด้วยข้าว น้ำ ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การอาบน้ำและการล้าง
เท้า (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๔/๗๗, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๖๓/๑๐๗,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๖/๔๘๖) 



 

๖๗๒ 
 

 

การอบกาย  :  การให้ร่างกายอยู่ในท่ีที่ความร้อนออกไม่ได้ หมายถึงการอบร่างกายในกระโจม, การ
ทําให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ําหรือไอไฟในท่ีท่ีความร้อนออกไม่ได้,  การปรุงกลิ่นด้วย
ควัน หรือการรมด้วยกลิ่นในท่ีท่ีควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้, การทำให้ร้อน
หรือสุกด้วยไฟ, การทำให้รอ้นหรือสุกด้วยไอน้ำ หรือไอไฟในท่ีท่ีความร้อนออกไป
ไม่ได้  ;  ๑ ในพรหมจรรย์ในการบำเพ็ญตบะของปริพาชกบางคนที่เป็นอเจลก 
(ประพฤติเปลือยกาย) (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๕/๑๕๙),ในมหาสีหนาทสูตร กล่าวถึงการ
บำเพ็ญตบะของมหาบุรุษในคราวที่บำเพ็ญทุกกรกิริยาว่าถือการอาบน้ำวันละ ๓ ครั้ง 
ถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบ,ในจูฬธัมมสมาทานสูตร กล่าวถึงปริพาชก
ถือการลงอาบน้ำวันละ ๓ ครั้ง  ถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบ,ในมัชฌิม
ปัณณาสก์ อปัณณกสูตร และโฆฏมุขสูตร กล่าวถึงอเจลก(ประพฤติเปลือยกาย) ไม่มี
มารยาทเลียมือ...  ถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๕/
๑๕๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๗๐/๕๑๒, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐๖/๑๑๓,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๔๑๕/
๕๒๑),  

การอภิวาท  :  การกราบไหว้  ;  ๑ ในอาการ ๕ อย่าง ท่ีพวกเจ้าศากยะยังต้องกระทำในพระเจ้าป
เสนทิโกศล และพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ยังต้องกระทำในพระตถาคต ได้แก่ (๑) การ
นอบน้อม (๒) การอภิวาท (๓) การต้อนรับ (๔) อัญชลีกรรม (๕) สามีจิกรรม (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๑๗/๘๘)  ;  พระองค์(พระผู้มีพระภาค)ย่อมควรแก่การอภิวาท การสดุดี  
การไหว้ การสรรเสริญ การนมัสการ  และการบูชาทุกอย่าง (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๔๑/
๕๖๑) 

การอยู่ครองเรอืน  :  การร่วมชีวิตครอบครัว, การท่ีชายและหญงิมีความพอใจในรสสัมผัสซ่ึงกันและ
กัน ตกลงใจท่ีจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จะเผชิญกับปัญหาร่วมกัน และมีความพยายามที่จะ
ดำเนินชีวิตร่วมกันเพ่ือความสุขในการครองเรือน,  การท่ีบุคคล ๒ คน ซึ่งต่างก็มี
พ้ืนฐานจากครอบครัวเดิมต่างกัน มีความคิด ค่านิยม รสนิยมต่างกัน มาอยู่ร่วมกัน, 
การเป็นเจ้าของบ้าน และปกปักรักษาคุ้มครองคนในครัวเรือนให้ได้รับความสุข 

   ในถปติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การอยู่ครองเรือนในโลกน้ีคับแคบ (อึด
อัด)  เป็นทางมาแหง่ธุลี  ส่วนบรรพชา (การบวช) ปลอดโปร่ง  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๒/
๑๒๑, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๒/๔๙๘)  

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า การอยู่ครองเรือนเป็นเร่ืองอึดอัด  เพราะไม่มีเวลา
ว่างที่จะทำกุศลกรรมได้อย่างสะดวก  แม้เรอืนมีเน้ือที่กว้างขวางถึง  ๖๐  ศอก  มี
บริเวณภายในบ้านต้ัง  ๑๐๐  โยชน์  มีคนอยู่อาศัย  ๒  คน  คือ  สามภีรรยา  ก็ยัง
ถือว่าคับแคบ  เพราะต้องคอยห่วงใยและกงัวลต่อกัน  (ที.สี.อ.(บาลี)  ๑/๑๙๑/๑๖๓, 
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สํ.นิ.อ.(บาลี)๒/๑๕๔/๒๐๑, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๙๘/๔๒๑) เป็นทางมาแห่งธุลี  
เพราะเป็นท่ีเกิดและเป็นท่ีต้ังแห่งกิเลสอันทำจิตให้เศร้าหมอง  เช่น  ราคะ  เป็นต้น 
(ที.สี.อ.(บาลี)๑/๑๙๑/๑๖๓, สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๑๕๔/๒๐๑, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/
๑๙๘/๔๒๒) การบวช  ช่ือว่าปลอดโปร่ง  เพราะนักบวชแม้จะอยู่ในเรือนยอด  
ปราสาทแก้ว  หรือเทพวิมาน  ซึ่งมีประตูหน้าต่างปิดมิดชิด  ก็ยังถือว่าปลอดโปร่ง  
เพราะนักบวชไม่มีความยึดติดในสิ่งใด ๆ  ท้ังยังมีเวลาว่างท่ีจะทำกุศลกรรมได้อย่าง
สะดวกอีกด้วย  (ที.สี.อ.(บาลี)๑/๑๙๑/๑๖๓, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)๒/๑๙๘/๔๒๑-๔๒๒) 

การอยู่จำพรรษา  : การอยู่ประจำวัดตลอดสามเดือนในฤดูฝน คือ ต้ังแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น 
๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกว่า ปุริมพรรษา พรรษาต้น หรือ ปุริมิกาวัสสูปนายิกา หรือ
ต้ังแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ถงึ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เรียกว่า ปัจฉิมพรรษา พรรษา
หลัง หรือ ปัจฉิมิกาวัสสูปนายิกา ; ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาแล้วกรานกฐิน ย่อมได้รับ
อานิสงส์ ๕ อย่าง คือ  ๑. เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา  ๒.ไมต้่องถือไตรจีวรไปครบสำรับ  
๓. ฉันคณโภชนะได้  ๔. ทรงอติเรกจีวรไว้ได้ตามต้องการ  ๕.พวกเธอจะได้จีวรที่
เกิดขึ้นในท่ีน้ัน (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๐๖/๑๔๖) (อานิสงส์ท้ัง ๕ นี้ได้ช่ัวเวลาหน่ึงเดือน นับ
แต่ออกพรรษาแล้ว คือ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ นอกจากนั้นยังได้สิทธิท่ีจะกราน
กฐินและได้รับอานิสงส์ ๕ นั้นต่อไปอีก ๔ เดือน (เฉพาะภิกษุผู้อยู่จำพรรษาแรก
เท่าน้ัน ผู้อยู่จำพรรษาหลังไม่ได้อานิสงส์และสิทธิพิเศษเหล่านี้) (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๘/
๓๔๔) 

การอยู่ในถ่ินท่ีเหมาะสม  : ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในประเทศอันสมควร, อยู่ในถิ่นท่ีดี, อยู่ในถิ่นท่ีเหมาะ 
หมายถึงอยู่ในถิ่นเจริญ มีคนดี มีนักปราชญ์ ; ข้อ ๑ ในจักร ๔ ได้แก่ (๑) ปฏิรูปเท
สวาสะ(การอยู่ในถิ่นท่ีดี) (๒) สัปปุรสิูปัสสยะ การสมาคมกับสัตบุรุษ (๓) อัตตสัมมา
ปณิธิ การต้ังตนไว้ชอบ (๔) ปุพเพกตปุญญตา   ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๑/๕๐) ; ข้อ ๔ ในมงคล ๓๘ (๑) อเสาวนา จ พาลานํ ไม่คบ
คนพาล  (๒) ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา คบบัณฑิต (๓) ปูชา จ ปูชะนียานํ บูชาคนที่ควร
บูชา (๔) ปฏิรูปเทสวาโส จ อยู่ในถิ่นท่ีเหมาะสม ฯลฯ (๓๖) อโสกํ จิตไม่เศร้า (๓๗) 
วิรชํ จิตปราศจากธุลี (๓๘) เขมํ จิตเกษม)  (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๒๖๓/๕๖๒) 

การอยู่ประจำท่ีนาน :  อตินิวาสะ, การอยู่ประจำนานเกินไป,การอยู่อาศัยไม่มีกำหนดพอดี, การ
อยู่ประจำไม่ย้ายถิ่น หมายถงึการอยู่ติดที่ไม่ยอมไปไหน ในอตินิวาสสูตร กล่าวถึงการ
อยู่ประจำที่นานมีโทษ ๕ คอื (๑) มีสิ่งของมากสะสมสิง่ของมาก (๒) มีเภสัชมาก 
สะสมเภสัชมาก(๓) มีกิจมาก มีหน้าท่ีที่จะต้องทำมาก ยึดติดในการงานที่จะพึงทำ 
(๔) อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยการคลุกคลีอย่างคฤหัสถ์อันไม่สมควร(๕)



 

๖๗๔ 
 

 

เมื่อจากอาวาสนั้นไป จากไปท้ังที่ยังมีความห่วงใย,มัจฉรีสตูร กล่าวถึงการอยู่ประจำที่
นานมีโทษ ๕ คือ (๑-๕) เป็นผู้ตระหนี่อาวาส ตระกูล ลาภ วรรณะ และตระหน่ีธรรม 
และพระพุทธเจ้าตรัสถึงการอยู่มีกำหนดพอดี ซึ่งจะได้รับอานิสงส์ ๕ อย่าง มีนัยย
ตรงกันข้ามกัน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๓/๓๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๔/๓๖๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ตระหนี่วรรณะ  ในที่น้ีหมายถึงตระหน่ีคุณความดี  
ตระหนี่ธรรม  ในท่ีน้ีหมายถึงตระหนี่ปริยัติ(องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)  ๓/๒๒๓-๒๒๔/๙๐) 

การอยู่ปราศจากไตรจีวร  : พระบัญญัติว่า เมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้ว เมื่อกฐินเดาะแล้ว ถ้าภิกษุอยู่
ปราศจากไตรจีวรแม้สิ้นราตรีหน่ึง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ สมัยน้ัน ภิกษุรูปหน่ึง
เป็นไข้อยู่กรุงโกสัมพี พวกญาติส่งทูตไปสำนักของภิกษุน้ันให้แจ้งข่าวว่า “นิมนต์พระ
คุณท่านมาเถิด พวกเราจะอุปัฏฐาก” ภิกษุทั้งหลายก็กลา่วอย่างนี้ว่า “ท่านไปเถิด 
พวกญาติจะอุปัฏฐากท่านเอง” ภิกษุน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า “ท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระ
ภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่า ‘ภิกษุไม่พึงอยู่ปราศจากไตรจีวร’ กระผมเป็นไข้ไม่
สามารถนำไตรจีวรไปได้ กระผมจะไม่ไป” ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ
ผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคจึง ทรงอนุญาตให้สมมติติจีวราวิปวาส 
(สมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวร) ดังนี้ ภิกษุผู้เป็นไข้น้ันพึงเข้าไปหาสงฆ์ 
ห่มอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหน่ึง กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษา นั่งกระโหย่งประนมมือ 
กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ กระผมเป็นไข้ไม่สามารถนำไตรจีวรไปได้ กระผมขอให้สงฆ์
สมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวร พึงกล่าวขออย่างนี้เป็นครั้งท่ี ๒ พึงกล่าว
ขออย่างนี้เป็นครั้งท่ี ๓ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติย
กรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุช่ือน้ีเป็นไข้ ไม่สามารถนำไตร
จีวรไปได้เธอขอให้สงฆ์สมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว
พึงให้สมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุช่ือน้ี  น่ีเป็นญัตติ ท่านผู้เจรญิ 
ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุช่ือน้ีเป็นไข้ไม่สามารถนำไตรจีวรไปได้ เธอขอให้สงฆ์สมมติ
เพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวร    สงฆ์ให้สมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตร
จีวรแก่ภิกษุช่ือน้ี ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตร
จีวรแก่ภิกษุช่ือน้ี    ท่านรปูนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปน้ันพึงทักท้วง  
การสมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวร อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุมีช่ือน้ี ชอบแก่
สงฆ์ เหตุน้ันจงึน่ิง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างน้ี  ;  พระอนุบัญญัติว่า จีวรของ
ภิกษุสำเร็จแลว้ กฐินเดาะเสียแล้ว ถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวร แม้สิ้นราตรีหนึ่ง เว้น
แต่ภิกษุได้รับสมมติ เป็นนิสสคัคิยปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๔๗๓/๑๐, วิ.มหา.(ไทย)
๒/๔๗๓/๑๑, วิ.มหา.(ไทย)๒/๔๗๓/๑๐) 



 

๖๗๕ 
 

 

การอยู่ป่า : การอาศัยอยู่ป่า,อรัญญวาสะ,หมายถึงการออกบวชใช้ชีวิตอยู่ตามป่าเขา ในมัชฌิม
ปัณณาสก์ กลา่วถึงพระองคุลิมาลเถระเมื่อบวชแล้ว ถือธุดงค์ ๔ อย่างคือถือการอยู่
ป่าเป็นวัตร ถือการเท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตร ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ถือไตรจีวรเป็นวัตร
,ในสัปปุริสสูตร กล่าวถึงอสัตบุรุษถือการอยู่ป่าเป็นวัตร เพราะมุ่งหวังเพ่ือยกตน ขม่
ผู้อ่ืน,ในชิณณสูตร กล่าวว่า พระมหากัสสปเถระกล่าวสรรเสริญคณุแห่งการอยู่ป่าเป็น
วัตร,ในจตุตถอนาคตภยสูตร กล่าวถึงพวกภิกษุในอนาคต จักละการอยู่ป่าเป็นวัตร 
จักละเสนาสนะอันเงียบสงัด คือป่าโปร่ง  และป่าทึบ ไปรวมกันอยู่ท่ีหมู่บ้าน นิคม 
และเมืองหลวงและจักถึงการแสวงหาที่ไม่สมควร,ในอังคุตตรนิกาย อารัญญกสูตร 
กล่าวถึงภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ทำอานาปานสติกัมมัฏฐานให้มากอยู่  ไม่นาน
นัก ย่อมบรรลอุกุปปธรรม คือถือการอยู่ป่าเป็นวัตร อยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด (ม.
ม.(ไทย)๑๓/๓๕๑/๔๒๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๗/๑๒๙,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๘/
๒๔๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๘/๑๖๘) 

การอยู่ป่าเปน็วัตร  :  ช่ือธุดงค์อย่างหนึ่ง,  เป็น ๑ ในธรรม ๕ ประการ ท่ีเม่ือภิกษุทำอานาปานสติ
กัมมัฏฐานให้มากอยู่ ไม่นานนัก ย่อมบรรลอุกุปปธรรม ได้แก่ (๑) เป็นผู้มีธุระน้อย มี
กิจน้อย  เลี้ยงง่าย สันโดษในบริขารแห่งชีวิต (๒) เป็นผู้มอีาหารน้อย หมั่นประกอบ
ความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง (๓) เป็นผู้มีการหลับน้อย หมัน่ประกอบความเพียรเครื่อง
ต่ืนอยู่ (๔) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร อยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด (๕) พิจารณาจิตตามที่
หลุดพ้นแล้ว  ;   ๑ ใน ธุดงค์ ๘ ข้อ ได้แก ่๑.อารัญญิกังคธุดงค์ (สมาทานการอยู่ป่า
เป็นวัตร) ๒.ปิณฑปาติกังคธุดงค์ (สมาทานการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร) ๓.ปังสุกูลิ
กังคธุดงค์ (สมาทานการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร) ๔. เตจีวริกังคธุดงค์(สมาทานการ
ทรงไตรจีวรเป็นวัตร) ๕.สปทานจาริกังคธุดงค์(สมาทานการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับ
ตรอกเป็นวัตร) ๖.ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์(สมาทานการงดฉันอาหารมื้อหลังเป็นวัตร) 
๗.เนสัชชิกังคธุดงค์(สมาทานการนั่งเป็นวัตร) ๘. ยถาสันถติกังคธุดงค์(สมาทานการ
อยู่ในเสนาสนะตามท่ีเขาจัดให้เป็นวัตร)  ;  พระผู้มีพระภาคตรัสเหตุผลของการอยู่
ป่าไว้ว่า อน่ึง ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบแห่งใดแห่งหน่ึง เมื่อเธอเข้าไป
อยู่อาศัยป่าทึบน้ัน    สติท่ียังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ต้ังมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะที่ยัง
ไม่สิ้นไปก็ส้ินไป และภิกษน้ัุนก็บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมที่
ยังไม่ได้บรรลุ ส่วนปัจจัยเคร่ืองดำรงชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลาน
ปัจจัยเภสัชบริขารท่ีบรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอย ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก ภิกษุนั้นควร
พิจารณาอย่างน้ีว่า ‘เราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบน้ี เม่ือเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบน้ี สติท่ี
ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน อาสวะท่ียังไม่สิ้นไปก็สิ้นไป และเราก็



 

๖๗๖ 
 

 

บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมท่ียังไม่ได้บรรลุ  ส่วนปัจจัยเครื่อง
ดำรงชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ที่บรรพชิต
จำต้องนำมาใช้สอย ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก แต่เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวร ฯลฯ  เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต ฯลฯ เพราะเหตุแห่ง
เสนาสนะ เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งคิลานปัจจัยเภสัช
บริขาร เมื่อเป็นเช่นนั้น เมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบน้ี สติท่ียังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิต
ท่ียังไม่ต้ังม่ันก็ต้ังมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไป และเราก็บรรลุธรรมอันเป็นแดน
เกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมท่ียังไม่ได้บรรลุ’ ภิกษุน้ันรู้แล้วควรอยู่ในป่าทึบน้ัน ไม่
ควรหลีกไป (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๙๓/๒๐๕-๒๐๖), ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๓/๑๙๖) 

การอยู่เปน็สขุในปัจจุบนั :  ในชิณณสูตร ว่าด้วยความแก่ พระมหากัสสปเถระพิจารณาเห็นอำนาจ
ประโยชน์ ๒ ประการ คือ ๑. การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตน ๒. อนุเคราะห์คนรุ่น
หลัง จึงเป็นผูอ้ยู่ป่าเป็นวัตร และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัตร เป็นผู้
เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ... เป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ...  เป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็น
วัตร ... เป็นผู้มักน้อย ... เป็นผู้สันโดษ ...  เป็นผู้สงัดจากหมู่  ...  ไม่คลุกคลีด้วยหมู ่ 
...  เป็นผู้ปรารภความเพียร และกล่าวสรรเสริญคณุแห่งการปรารภความเพียร (สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๑๔๘/๒๔๒)    

  อรรถกถาอธิบายว่า การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตน ในที่น้ีหมายถึงการอยู่ป่า
เป็นวัตรอันเป็นสถานที่สัปปายะแก่การประพฤติธรรม เพราะไม่มีเสียงรบกวนเหมือน
อยู่ในบ้าน (สํ.นิ.อ.  ๒/๑๔๘/๑๙๒) 

  ในสุขวิหาริชาดก ว่าด้วยการอยู่เป็นสุข (ฤษีโพธิสัตว์แสดงธรรมถวายพระราชา
ว่า) บุคคลเหล่าอ่ืนไม่ต้องรักษาคุ้มครองผูใ้ด และผู้ใดกไ็ม่ต้องรักษาคุ้มครองบุคคล
เหล่าอ่ืน มหาบพิตร ผู้นั้นแหละไม่เย่ือใยในกามทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นสุข (ขุ.ชา.เอกก.
(ไทย)๒๗/๑๐/๔) ;  การอยู่เป็นสุข ความหมายน่าจะอันเดียวกันกับ การอยู่ผาสุก ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า “เห็นการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตน” หมายถงึการอยู่ผาสุก
อันเป็นโลกิยะและโลกุตตระ (องฺ.ทุก.อ.๒/๓๑/๓๐,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๑/๗๖) 

การอยู่ผาสุก  :  การอยู่อย่างสุขสบาย มีความสงบร่มเย็น ; คำว่า สุข กับ ผาสุก มีความหมาย
คล้ายกัน คำว่า สุข หมายถงึ สบายกายสบายใจ ไม่เดือดร้อน เช่น คนเราย่อมมีสุข
บ้างทุกข์บ้าง, ขอให้มีความสุขความเจริญ ; คำว่า ผาสุก หมายถึง สบาย, สงบ, 
ร่มเย็น, เช่น ฉันปรารถนาให้บ้านเมืองมีความผาสุกตลอดไป, ขณะที่เรานอนหลับ
อย่างผาสุกอยู่ในบ้าน มีคนจำนวนหน่ึงช่วยรักษาความปลอดภัยให้เรา ;  การอยู่
ผาสุก ความหมายน่าจะอันเดียวกันกับ การอยู่เป็นสุข ดังข้อความตอนหนึ่งว่า “เห็น
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การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตน” หมายถงึการอยู่ผาสุกอันเป็นโลกิยะและโลกุตตระ 
(องฺ.ทุก.อ.๒/๓๑/๓๐, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๑/๗๖) 

การอยู่ผูเ้ดียว : การอยู่โดดเดียว, การอยู่คนเดียว, การอยู่เพียงเราหน่ึงเท่านั้นไม่มีอ่ืนอีก เช่นคนเดียว
,การไม่มีเพ่ือนเข้าหมู่บ้านบิณฑบาตผู้เดียว กลับผู้เดียว น่ังในท่ีลับผู้เดียว และ
อธิษฐานจงกรมผู้เดียว ดังท่ีพระผู้มีพระภาค ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมท่ียินดีการอยู่ผู้
เดียว,ในสังยุตตนิกาย เถรนามกสูตร  กล่าวถึงพระเถรนามกะมีปกติอยู่ผู้เดียว และมี
ปกติกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียว,ในเถรคาถา พระปัสสิกเถระกล่าวว่า บุคคลควร
ศึกษาคำสุภาษิต การเข้าไปน่ังใกล้สมณะ การอยู่ผู้เดียวในที่ลับ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๒๔๔/๓๓๖,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๔/๓๓๗,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๓๙/๓๗๗) 

   อรรถกถาอธิบายถึงท่ีหลีกเรน้ว่าหมายถึงการอยู่ผู้เดียว การอยู่โดยเพ่งพินิจ
ธรรมหรือการอยู่ด้วยผลสมาบัติ,อีกนัยหน่ึงการอยู่ผู้เดียวด้วยผลสมาบัติ   (สํ.สฬา.อ.
(บาลี)๓/๘๗/๒๐,  องฺ.ฉกกฺ.อ.(บาลี) ๓/๑๗/๑๐๖-๑๐๗,องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี)๓/๖๘/
๒๐๓)   

การอยู่ร่วมกัน : สังวาส, การอยู่ร่วมเป็นอันเดียวกันแบบสามีภรรยา, หมายถึงการที่ชายหญิงใช้ชีวิตคู่
ด้วยกันแบบสามีภรรยา, การอยู่ด้วยกัน, การอยู่ร่วมเป็นอันเดียวกัน  ในอังคุตตร
นิกาย ปฐมสังวาสสูตร ทุติยสังวาสสูตร กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันไว้ว่า การอยู่ร่วมกัน ๔ 
แบบ คือ (๑) สามีผีอยู่ร่วมกบัภรรยาผี (๒) สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา (๓) สามี
เทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผี (๔) สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา,ในฐานสูตร ฐานะท่ี
พึงรู้ด้วยฐานะ และสัตตชฏิลสูตร  กล่าวถึงศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน และศลีน้ัน
แลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อย ผู้มนสิการจึงรู้ได้,ในโสณสูตร กล่าวถึงวิถี
ชีวิตของพราหมณ์ในปัจจุบันว่าบัดน้ี พวกพราหมณ์ซื้อบ้างขายบ้างซึ่งพราหมณี  ยัง
การอยู่ร่วมกันให้เป็นไปด้วยความรักด้วยความผูกพัน,ในมิคสาลาสูตร กล่าวไว้ว่า บาง
คนในโลกน้ีเป็นผู้งดเว้นจากบาป มีการอยู่ร่วมเป็นสุข เพ่ือนพรหมจารียินดีย่ิงด้วย
การอยู่ร่วมกัน,ในสาเกตชาดก กล่าวถึงเหตุแห่งความรักไว้ว่า ความรักเกิดด้วยสาเหตุ 
๒ คือ(๑) ด้วยการอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อน(๒) ด้วยการเกื้อกูลกันและกันในปัจจุบัน
เหมือนดอกอุบลเกิดในน้ำ, ในจูฬนารทกัสสปชาดก กล่าวว่า เพราะการอยู่รว่มกัน
นานเกินไป คนที่รักกันก็จะกลายเป็นไม่รักกัน,ในสัตติคุมพชาดกกล่าวว่า บุคคลทำ
คนเช่นไรให้เป็นมิตรและคบหาจนสนิทกับคนเช่นไร ถึงเขาก็เป็นเช่นคนนั้น เพราะ
การอยู่ร่วมกันเป็นเช่นน้ัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๓/๘๘, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๔/
๙๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๒/๒๗๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๑/๓๐๕,องฺ.ฉกฺก.
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(ไทย) ๒๒/๔๔/๕๐๔,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๒/๒๘๕,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๗๔/๑๑๑,ขุ.
ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๓๗/๔๐๒,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๘๑/๕๐๑) 

การอวดอ้างวาทะ  :  อวด  แสดงให้รู้เห็น, เอาให้ชม, ยกย่องต่อหน้าชุมชน, อวดกล้าคุณสมบัติของ
คนขลาด อวดฉลาดคุณสมบัติของคนโง่ ; อวดอ้าง  คุยโต, ยกคุณวิเศษของตัว, พูด
แสดงสรรพคณุหรือคุณวิเศษที่มิได้มีอยู่หรอืให้เกินความเป็นจริง, พูดโดยยกหลักฐาน
ซึ่งไม่มีอยู่จริงหรือที่บิดเบือนไปจากความจริงมาประกอบ ; ในอังคุตตรนิกาย จตุกก
นิบาต พรหมจริยสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องการอวดอ้างวาทะไว้ดังนี้ว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ตถาคตประพฤติพรหมจรรย์น้ี มิใช่เพ่ือจะลวงคน มิใช่เพ่ือเกลี้ยกล่อมคน 
มิใช่เพ่ืออานิสงส์คอืลาภสักการะและช่ือเสียง มิใช่เพ่ืออานิสงส์คือการอวดอ้างวาทะ 
มิใช่เพ่ือให้คนรู้ว่า ‘คนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างน้ี’ แท้จริง ตถาคตประพฤติ
พรหมจรรย์น้ีเพ่ือสำรวมระวัง เพ่ือละ เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับทุกข์ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๕/๔๑) 

การออกจากสมาธิ  :  บุคคลผู้ได้ฌาน  ๔  จำพวก  คือ (๑)  บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้   เป็นผู้
ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ (๒)  บุคคลผู้ได้ฌาน
บางคนในโลกน้ี    เป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาธิ* แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นใน
สมาธิ (๓)  บคุคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกน้ี    เป็นผู้ไมฉ่ลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ 
และไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ (๔) บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกน้ี  เป็นผู้ฉลาดใน
การต้ังจิตมั่นในสมาธิ  และฉลาดในการออกจากสมาธิ (*ฉลาดในการออกจากสมาธิ  
ในที่น้ีหมายถึงกำหนดเวลาที่จะออกจากสมาธิได้  (องฺ.ฉกฺก.อ.  ๓/๒๔/๑๐๙) บุคคลผู้
ได้ฌานที่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ  เป็นผู้เลิศ  
ประเสริฐ  เป็นประธาน  สูงสุด  และยิ่งใหญ่ท่ีสุด (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖๖๔/๓๘๗) 

การออกจากอาบัติ  :  วิธีออกจากอาบัติ ๒ วิธี คือ (๑) เทสนาวิธี ได้แก่ วิธีแสดงอาบัติหรือปลงอาบัติ 
(ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย ปาจติตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต) (๒) กัมมวาจาวิธี 
หรือ วุฏฐานวิธี ได้แก่ วิธีปฏิบัติสำหรับผู้จะเปลื้องตนออกจากอาบัติสังฆาทิเสส มี ๔ 
อย่าง คือ ปริวาส มานัต อัพภาน และปฏิกัสสนา (องฺ.ทุก.อ.  ๒/๙๘/๖๓,องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๙๘/๑๐๙), (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๙๖/๕๓๔) 

การออกปากขอ :  การเอ่ยปากขอสิ่งท่ีประสงค์ หมายถึงออกปากขอเอง  เช่นในภิกขุนีวิภังค์ กล่าวถึง
ภิกษุณีออกปากขอเขามาฉันเพราะเหตุผลคืออาพาธ ออกปากขออปรัณชาติ,ในวินัย
ปิฎก มหาวิภังค์ และในมหาวรรค กล่าวว่า การขอ การออกปากขอ ย่อมไม่เป็นที่
พอใจแม้ของพวกสัตว์ดิรัจฉานเหล่าน้ัน ไมจ่ำต้องกล่าวถึงพวกมนุษย์เลย, การออก
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ปากขอย่อมไม่เป็นท่ีชอบใจของคนทั้งหลาย  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๔๕/๓๘๒, วิ.ภิกฺขุนี.
(ไทย) ๓/๘๒๒/๑๔๔, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๒๒๙/๓๘๖,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๐/๒๖๑)  

การอ้างเลศ  :  อ้าง ได้แก่ ระบุ, บ่ง, กล่าวถึง, ช้ีเป็นหลัก, ถือเอา ; เลศ ได้แก่ อุบาย, แสดงอาการรู้
ในท่าที, แบบ, ช้ันเชิง  ; เลศนัย แสดงอาการรู้กันในท่าที, การพูดหรอืแสดงอาการ
เป็นช้ันเชิงให้รู้ในที เช่น พูดเป็นเลศนัย ขยิบตาให้รู้เป็นเลศนัยว่าให้หยุดพูด; การอ้าง
เลศ เป็นสาเหตุของการหมกมุ่นในความเกยีจคร้าน มีโทษ ๖ ประการ คือ ๑. มักอ้าง
ว่า  ‘หนาวเกินไป’ แล้วไม่ทำการงาน ๒.มักอ้างว่า ‘ร้อนเกินไป’ แล้วไม่ทำการงาน 
๓. มักอ้างว่า ‘เวลาเย็นเกินไป’ แล้วไม่ทำการงาน ๔. มักอ้างว่า ‘เวลายังเช้าเกินไป’ 
แล้วไม่ทำการงาน ๕. มักอ้างว่า ‘หิวเกินไป’ แล้วไมท่ำการงาน ๖. มักอ้างว่า 
‘กระหายเกินไป’ แล้วไม่ทำการงาน   บุคคลที่มากไปด้วยการอ้างเลศ ผัดเพ้ียนการ
งานอยู่อย่างนี้ โภคะท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมสิ้นไป (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๕) 

การอาบสะอาด  : การใช้น้ํารดตัวหรือลงในน้ําท้ังตัว เพ่ือแก้ร้อนหรือชําระล้างเหง่ือไคลเป็นต้น 
เรียกว่าอาบ อาบน้ำ, ในที่น้ีหมายถึงการอาบคือการออกจากกิเลสอันมีในภายใน มุ่ง
ถึงการชำระกิเลสท่ีมีอยู่ให้หมดจดด้วยธรรมเครื่องสลัดออกจากกิเลส จนหลุดพ้นจาก
อาสวะทั้งปวง,  ในมูลปัณณาสก์ วัตถูปมสตูร กล่าวถึง ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นจากกามา
สวะ ภวาสวะ ละอวิชชาสวะ  และรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจ
ท่ีควรทำเสร็จแล้ว ไมม่ีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป   ได้ช่ือว่าเป็นผู้อาบ
สะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายใน  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๘/๖๗) 

   อรรถกถาอธิบายถึงเหตุท่ีตรัสพระสูตรน้ี เพราะมีเหตุท่ีพราหมณ์ผู้มคีวามเห็น
ว่าความบริสุทธ์ิมีได้เพราะการอาบน้ำ เพราะมีความเช่ือว่า คนที่อาบน้ำในแม่น้ำสุนท
ริกาย่อมละบาปได้ (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๗๙/๑๘๙)   

การอุบัติ  :  เกิด, เกิดขึ้น, การเกิดขึ้น, กำเนิด, การบังเกิด, เหตุ, เหตุให้เกิด (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๕/
๒๓๘) ; การอุบัติ หมายถึงเกิด (ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๑๐๖/๑๕๓, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/
๑๐๖/๕๘๑) 

การะเกด  :   ไม้จำพวกเตย ลำเจียก ลำจวน ต้นขนาดย่อม ใบยาวแยกออกจากโคนต้น คล้าย
สัปปะรด ใบแข็งสีนวล ริมใบมีหนามแหลมตลอด ดอกสีเหลืองพุ่งออกจากกลีบต้น มี
ใบอ่อนหุ้มเกสรมิดชิด กลิ่นหอมเย็น มักขึน้ในที่ช้ืนแฉะ ตามริมน้ำ และชายคลอง, 
ลำเจียกหนู ก็เรียก ;  ๑ ในบรรดาหมู่ไม้นานาชนิดที่ผลิดอกออกผลจำนวนมาก  ณ  
ท่ีใกล้อาศรมของโกสิยดาบส ในสุธาโภชนชาดก ว่าด้วยอาหารทิพย์ ดังความว่า  ณ  
ที่ใกล้อาศรมน้ีมีหมู่ไม้นานาชนิด ผลิดอกออกผลจำนวนมาก  คือ  มะม่วง   มะหาด   



 

๖๘๐ 
 

 

ขนุน   ทองกวาว  มะรุม  อีกท้ังโลดทะนง   บัวบก   การะเกด   จันทนก์ระพ้อ และ
หมากหอมก็ผลิดอกบานสะพร่ัง (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๖๐/๑๒๘)  ; ๑ ในบรรดา
ต้นไม้ท่ีขึ้นริมขอบสระโบกขรณี ใกล้ที่ประทับของพระเวสสันดร ในเวสสันตรชาดก  
มหาวนวัณณนา พรรณนากัณฑ์มหาพน ดังข้อความตอนหนึ่งว่า ต้นมะคำไก่  ไม้
มะซาง ต้นแก้ว ต้นมะรุม  การะเกด  กรรณิการ์ และชบาผลิดอกบานสะพรั่ง (ขุ.ชา.
ม.(ไทย)๒๘/๒๐๔๐/๕๐๒) 

การัณฑวสูตร   :  พระสูตรว่าด้วยสมณะหยากเยื่อ  ในสูตรน้ีกล่าวถึงเรื่องที่ภิกษุท้ังหลายโจทภิกษุ
ด้วยอาบัติ ภิกษุรูปที่ถูกโจทนัน้ พูดกลบเกลือ่น พูดนอกเร่ือง แสดงอาการโกรธ ขัด
เคือง และไม่พอใจ  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๐/๒๑๕) ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ ริมฝั่งสระคัคคราโบกขรณี เขตกรงุจัมปา ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย  เธอท้ังหลาย จงกำจัดบุคคลน้ีออกไป จงกำจัดบุคคลนี้ออกไป คนชนิดน้ี
ต้องขับออก เป็นบุตรนอกคอก กวนใจเสยีจริง ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในธรรม
วินัยนี้ มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู  การคู้เข้า  การเหยียดออก  
การครองสังฆาฏิบาตรและจีวรเหมือนภิกษุผูเ้จริญอ่ืน ๆ  ตราบเท่าท่ีภิกษุท้ังหลายยัง
ไม่เห็นอาบัติของเขา แต่เมื่อใด ภิกษุท้ังหลายเห็นอาบัติของเขา เมื่อน้ัน ภิกษุ
ท้ังหลายย่อมรูจั้กเขาอย่างน้ีว่า  ‘ผู้น้ีเป็นผูป้ระทุษร้ายสมณะ เป็นสมณะแกลบ เป็น
สมณะหยากเย่ือ’  คร้ันรู้จักเขาอย่างนี้แล้ว  จึงนาสนะเขาออกไป    ข้อน้ันเพราะเหตุ
ไร เพราะคิดว่า ‘ภิกษุน้ีอย่าได้ประทุษร้ายภิกษุท่ีดีอ่ืน ๆ’ (วิ.ม.(ไทย)๒/๔๒๘/๕๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า “นาสนะ” แปลว่า ให้ฉิบหาย ได้แก่ การลงโทษภิกษุ มี 
๓ วิธี คือ (๑) ลิงคนาสนะ ให้สึก (๒) ทัณฑกรรมนาสนะ ไล่ออกจากสำนัก (๓) 
สังวาสนาสนะ ยกออกจากหมู่ (วิ.อ.(บาลี) ๒/๔๒๘/๔๒๐-๔๒๑),  วิ.อ.(บาลี)  ๓/
๑๐๘/๗๙)  

การันทิยชาดก  :  ชาดกว่าด้วยการันทิยพราหมณ์, ว่าด้วยการทำที่เหลือวิสัย  ชาดกน้ีกล่าวถึงการัน
ทิยพราหมณ์กับอาจารย์ การันทิยะเห็นอาจารย์ให้ศีลกับคนทุกคนท่ีได้พบเห็น ไม่ว่า
เขาจะขอหรือไม่ขอก็ตาม คนเหล่าน้ันเมื่อรับศีลไปแล้วกร็ักษาบ้าง ไม่รักษาบ้าง จึง
หาอุบายที่จะทำให้อาจารย์ใหศี้ลแก่พวกคนที่ขอเท่านั้น โดยยกข้ออุปมาอุปมัย
เปรียบเทียบว่า คนๆ เดียวไม่อาจจะทำแผน่ดินใหญซ่ึ่งมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขต ให้
ราบเรียบเพียงดังฝ่ามือได้ โดยการเกลี่ยก้อนหินลงไปในซอกเขา ฉันใด อาจารย์เพียง
คนเดียวก็ไม่อาจท่ีจะทำให้มนุษย์ผู้มีทิฏฐิต่างๆ กันมาอยู่ในอำนาจได้ ฉันน้ัน
เหมือนกัน (ดูการันทิยะ, พระโพธิสัตว์)   (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย)๒๗/๓๔/๒๐๕) 



 

๖๘๑ 
 

 

การันทิยะ, พระโพธสัิตว์  : ในรัชสมัยของพระเจ้าพรหมทัตเจ้าผู้ครองเมืองพาราณสี พระโพธิสัตว์
นามว่าการันทิยะ บังเกิดในสกุลพราหมณ์ เป็นอันเตวาสิกของอาจารย์ทิศาปาโมกข์
ในเมืองตักกสิลา คราวนั้น อาจารย์น้ันให้ศีลแกค่นท่ีได้ประสบพบเห็นทุกคนท่ีไม่ได้
ขอศีลเลย ไม่เว้นแม้แต่ชาวประมง คนเหล่าน้ันเมื่อรับศีลไปแล้วก็ไม่รักษา อาจารย์จึง
เล่าเรื่องน้ันให้อันเตวาสิกฟัง อันเตวาสิกจึงพากันกล่าวว่า ท่านอาจารย์ ท่านใหศ้ีล
โดยความไม่ชอบใจของคนเหล่านั้น เพราะฉะน้ัน พวกเขาจึงพากันทำลายเสีย นับแต่
บัดนี้ไป ท่านพึงให้เฉพาะแก่คนที่ขอเท่านั้น อย่าให้แก่คนทีไ่ม่ขอ อาจารย์ได้ฟังดังน้ัน
ก็เกิดความไม่สบายใจ แต่ก็ยังคงให้ศีลแกพ่วกคนที่ตนได้ประสบพบเห็นอยู่นั่นแหละ 
อยู่มาวันหน่ึง มีผู้คนมาจากหมู่บ้านแห่งหน่ึง เชิญอาจารย์ไปสวด อาจารย์จึงเรียกกา
รันทยิะมาแล้วกล่าวว่า การันทิยะ เราจะไมไ่ป เธอจงพาพราหมณ์ ๕๐๐ น้ีไปสวด กา
รันทิยพราหมณ์น้ันก็เดินทางไปตามที่อาจารย์สั่ง ครั้นเมือ่เสร็จกิจแล้วก็เดินทางกลับ 
ในระหว่างทาง เห็นซอกเขาแห่งหน่ึงจึงคิดว่า อาจารย์ของพวกเราให้ศีลแก่คนที่ได้
ประสบพบเห็น ซึ่งไม่ได้ขอศลีเลย นับแต่บัดน้ีไป เราจะทำอาจารย์นั้นได้ให้ศีลเฉพาะ
แก่พวกคนท่ีขอเท่าน้ัน  เม่ือพราหมณ์เหล่าน้ันกำลังพักผ่อนกันอยู่ เขาจึงลุกขึ้นไปยก
ศิลาก้อนใหญ ่ โยนลงไปในซอกเขา โยนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เช่นน้ัน ลำดับน้ัน พราหมณ์
เหล่าน้ันจึงถามการันทิยะว่า ท่านการันทยิะ ท่านทำอะไร การันทิยะก็ไม่ตอบอะไร 
พราหมณ์เหล่านั้นจึงไปบอกอาจารย์ อาจารย์น้ันเมื่อจะถามการันทิยะถึงเรื่องนั้น จึง
กล่าวว่า  เธอผู้เดียวรีบร้อน ยกเอาก้อนหินใหญ่กลิ้งลงไปในซอกภูเขาในป่า การันทิ
ยะ จะมีประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยการท้ิงก้อนหินลงในซอกเขาน้ีเล่าหนอ ?  การันทิ
ยะตอบว่า กระผมเกลี่ยหินก้อนเล็กก้อนใหญล่ง จักกระทำแผ่นดินใหญน่ี้ซ่ึงมี
มหาสมุทรสี่เป็นขอบเขต ให้ราบเรียบเพียงดังฝ่ามือ เพราะฉะนั้นกระผมจึงได้ทิ้งหิน
ลงในซอกเขา  อาจารย์กล่าวว่า การันทิยะ เราสำคัญว่า มนุษย์คนเดียว ย่อมไม่
สามารถจะทำแผ่นดินให้ราบเรียบดังฝ่ามือได้ เธอพยายามจะทำซอกเขาน้ีให้เต็ม เห็น
ทีเธอก็จักละโลกนี้ไปเสียเปลา่เป็นแน่  การันทิยะกล่าวว่า ท่านอาจารย์ หากว่า 
มนุษย์คนเดียวไม่สามารถจะทำแผ่นดินใหญ่น้ีให้ราบเรียบได้ ฉันใด ท่านอาจารย์ก็จัก
นำมนุษย์เหล่าน้ีผู้มีทิฏฐิต่างๆ กันมาไม่ได้ ฉนัน้ันเหมือนกัน  อาจารย์กล่าวว่า การันทิ
ยะ เธอได้ช้ีทางสว่างให้แก่เรา แผ่นดินน้ีมนุษย์ไม่สามารถจะทำให้ราบเรียบได้ ฉันใด 
เราก็ไม่อาจจะทำให้มนุษย์ท้ังหลายมาอยู่ในอำนาจของเราได้ ฉันน้ัน  อาจารย์ในคร้ัง
น้ัน คือพระสารีบุตรเถระ การันทิยพราหมณ์คือตถาคต (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย)๒๗/๓๔/
๒๐๕, ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย)๒๗/๓๖/๒๐๕, ขุ,ชา.ปญฺจก.(ไทย)๒๗/๓๘/๒๐๕) 



 

๖๘๒ 
 

 

กาล : เวลา, ครั้งคราว, หน ; สีดำ, สีน้ำเงินแก่  ;  คำว่า กาล นี้ มักใช้นำหน้าหรือสนธิกับ
ศัพท์อ่ืนๆ แลว้มีความหมายแตกต่างกันออกไป เช่น กาลญัญ ู ผู้รู้เวลา, กาลิก เน่ือง
ด้วยกาล ขึ้นกับกาล, กาลกิริยา ตาย, กาลกรรณี กาลกัณณี คนกาลกิณี ตัวก่อ
อุบาทว์ ตัวนำเคราะห์ร้ายหรือทำให้อับโชค เสนียดจัญไร อัปมงคล (กาฬกรรณี, 
กาฬกัณณี ก็เรยีก), กาลทูต ลางบอกเหตุแห่งความตาย, กาลเทศะ สถานท่ีและเวลา, 
กาลปักษ์ ข้างแรม, กาลสูตร ข้อกำหนดแหง่เวลา ความตาย ช่ือนรกขุมหนึ่ง(กาลสุต
ตนรก หรือกาฬสุตตนรก นรกขุมที ่๒ ในบรรดานรก ๘ ขุม) (ดู ขุ.ชา.สฏฺฐิ(ไทย)๒๘/
๘๓/๔๗),  กาลานุกาล เวลาท่ีกระทำประจำวัน, กาลามสูตร สูตรหนึ่งในคัมภีร์ติกนิ
บาตร อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสสอนชนชาวกาลามะแห่งเกสปุตตนิคมใน
แคว้นโกศล ไม่ให้เช่ือเรื่องงมงายไร้เหตุผล ตามหลัก ๑๐ ประการ (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๖๘/๖๔), ยามกาลิก(สิ่งที่บริโภคได้ต้ังแต่เช้าถึงเที่ยง), สัตตาหกาลิก (สิ่งท่ีบริโภคได้
ภายใน ๗ วัน)(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๓/๑๘๓)  ;  ในอัจเจนติสูตร  ว่าด้วยกาลที่ล่วงเลย
ไป  เทวดาได้กล่าวคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า กาล*ล่วงเลยไปคืนผ่านพ้น
ไป  ช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับ  บุคคลพิจารณาเห็นภัยน้ีในมรณะ ควรทำบุญท่ีนำ
ความสุขมาให้ (*กาล ในท่ีน้ีหมายถึงกาลมีกาลก่อนภัตรเป็นต้น (สํ.ส.อ. ๑/๔/๒๒, 
สํ.ส.(ไทย)๑๕/๔/๕) ; ในสมิทธิสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิ เทวดาองค์หน่ึงได้กล่าวกับ
ท่านพระสมิทธิด้วยคาถาว่า  ภิกษุ ท่านไม่บริโภคแต่ยังขออยู่ ท่านบริโภคแล้วก็ต้อง
ไม่ขอเลย  ภิกษุ ท่านบริโภคแล้วจงขอเถิด  กาล*อย่าได้ล่วงท่านไปเลย (*กาล  ใน
ท่ีนี้หมายถึงเวลาที่ยังเป็นหนุ่ม-สาว ควรแก่การเสพเมถุน  (สํ.ส.อ.  ๑/๒๐/๔๑, สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๒๐/๑๘), (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๘/๑๒๐) ; ในอุปวาณสันทิฏฐิกสูตร ว่าด้วย
พระอุปวาณะทูลถามธรรมท่ีพึงเห็นเอง พระอุปวาณะทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ด้วย
เหตุเพียงเท่าไรหนอพระธรรมจึงช่ือว่าเป็นธรรมท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง  
ไม่ประกอบด้วยกาล*  ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน    อันวิญญูชนพึงรู้
เฉพาะตน (*ไม่ประกอบด้วยกาล  หมายถึงให้ผลไม่จำกัดกาล  คือไม่ขึน้กับกาลเวลา  
ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติทุกเวลา  ทุกโอกาส  ปฏิบัติเมื่อใด  ก็ได้รับผลเมื่อน้ัน  (องฺ.ทุก.อ.  
๒/๕๔/๑๕๘, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๗๐/๕๙, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๗๐/๖๐-๖๑), (สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๓๕๒/๓๙๓) ; ในปฐมกาลสูตร ว่าด้วยกาล สูตรที่ ๑ พระผูมี้พระภาคตรัส
กาลไว้ ๔ ประการ คือ (๑) การฟังธรรมตามกาล* (๒) การสนทนาธรรมตามกาล (๓) 
ความสงบใจตามกาล (๔) ความเห็นแจ้งตามกาล (*กาล ในท่ีน้ีหมายถงึเวลาที่
เหมาะสม (องฺ.จตุกฺก.อ.  ๒/๑๔๖/๓๘๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๖, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๔๗/๒๑๑),  (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๗๒๐/๗๖๖) 
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กาลกัญชะ,พวกอสูร  : ช่ืออสูรจำพวกหน่ึง มีร่างน่ากลัวมาก ต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภท (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๓๙/๒๖๗) อรรถกถากล่าววว่า อสูรท่ีมีตัวสงู ๓ คาวุต  มีเนื้อและโลหติ
น้อย  มีตาติดบนศีรษะคล้ายตาปู มีปากเท่ารูเข็มบนศีรษะก้มตัวลงกินอาหารด้วย
ปากเล็กๆน้ัน (ที.ปา.อ.๓/๗/๕) ในอรรถกถาคัมภีร์อภิธรรมปิฎก กล่าวว่า คติมีเพียง 
๕ โดยไม่แยกอสุรกายออกเป็นคติหนึ่งต่างหาก แต่จัดพวกอสุรกายฝ่ายช่ัวเข้าในเปต
คติ  และจัดพวกอสุรกายฝ่ายดีเข้าในเทวคติ  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๕๐๓/๒๓๒) 

กาลกัญชิกา, หมู่อสูร  : ช่ืออสูรกาลกัญชิกา ซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภท (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗/
๘,๑๑/๘/๙,๑๑/๙/๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๐๓/๕๓๕) คืออสูรท่ีมีตัวสูง  ๓  คาวุต  มี
เน้ือและโลหิตน้อย  มีตาติดบนศีรษะคล้ายตาปูมีปากเท่ารูเข็มบนศีรษะ ก้มตัวลงกิน
อาหารด้วยปากเล็กๆนั้น ในอภิธรรมปิฎก กล่าวว่า อสูรจำพวกกาลกัญชิกา มีรูปร่าง
เหมือนกัน มีการเสพกามเหมือนกันมีอาหารเหมือนกัน มีอายุเหมือนกันกับเปรต
ท้ังหลาย  และแต่งงานกับเปรตทั้งหลายได้   (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๗/๕) 

กาลกิริยา  : การกระทำกาละ,การตาย,มรณะ,ความตาย,การเสียชีวิต(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๑๐/
๓๕๒,๒๐/๑๑๑/๓๕๓,องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๑๔/๔๓๒); อาการอย่างหนึ่งของความตาย 
ดังคำว่า การจุติ การเคลื่อนจากหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ ความทำลาย ความ
หายไป มัจจุ ความตาย กาลกิริยา การทำลายขันธ์ การทอดทิ้งซากศพไว้การตัดขาด
ชีวิตินทรีย์ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๑/๑๕๐) อรรถกถากล่าวว่า กาลกิริยา สือ่หมายถึงการ
ถือปฏิสนธิ (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๑๔/๑๐๕)  

กาลเถรวัตถุ  :  เรื่องพระกาลเถระ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๔/๘๓) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาค
ตรัสพระคาถาน้ีแก่พระกาลเถระและชนทั้งหลายดังนี้ ผู้มีปัญญาทรามอาศัยทิฏฐิช่ัว
คัดค้านคำสอนของพระอริยะผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ดำรงอยู่โดยธรรมการคัดค้าน
และทิฏฐิช่ัวนัน้เกิดขึ้นมาเพ่ือทำลายตนเองเหมือนขุยไผ่ทำลายต้นไผ่ฉะนั้น (ขุ.ธ.อ.
(บาลี) ๒/๑๖๔/๑๑๘-๑๑๙) 

กาลท้ังปวง  :  ทุกเม่ือ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๑๒/๑๑,๓๗/๑๕/๑๔) ดังคำว่า ทุกเมื่อ คือ ในกาลท้ังปวง 
ตลอดกาลทั้งปวง ตลอดกาลเป็นนิจ ตลอดกาลย่ังยืน ตลอดกาลต่อเน่ืองกัน ตลอด
กาลสืบเน่ืองกัน ตลอดกาลติดต่อกัน ตลอดกาลเป็นลำดับตลอดกาลติดต่อกันเหมือน
ระลอกคลื่น ตลอดกาลเป็นไปต่อเน่ืองไม่ขาดสาย  ตลอดกาลสืบต่อกันกระช้ันชิด
ตลอดกาลก่อนภัตหลังภัตตลอดปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามตลอดข้างแรมข้างขึ้น 
ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาวฤดูร้อน ตลอดปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัย(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖/
๒๓) ในอรรถกถาคัมภีร์กถาวัตถุกล่าวว่า คำว่า กาล  หมายถึงช่วงเวลาที่กำหนดตาม
เหตุการณ์ เช่น  เช้า  สาย  บ่าย  เย็น  อดีตอนาคต และคำว่า กาลทั้งปวง คือ



 

๖๘๔ 
 

 

ระยะเวลาของอัตภาพในอดีตชาติอนาคตชาติและปัจจุบันชาติต้ังแต่เกิดจนถึงตาย
(อภิ.ปญฺจ.อ.๑๒/๑๓๗,อภิ.อนุฏีกา๓/๑๒/๘๔)และคำว่ากาลท้ังปวงน้ีมีความ
สอดคล้องกับคำว่า โอกาสทั้งปวง ซึ่งมีอธิบาย หมายถึงภพ  ๓ คือ  กามภพ  รูปภพ  
และอรูปภพ  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๓๒๖/๑๘๓) 

กาลทาน  :  การให้ตามกาล,ทานที่ให้ตามกาล, (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๖/๕๗) ทานท่ีให้ได้
เฉพาะเหตุการณ์หรือเป็นครั้งคราวในโอกาสพิเศษไม่ใช่ให้ได้ตลอดเวลาตามท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสไว้เดิม ; กาลทาน มี ๕ คือ (๑) อาคันตุกทาน (ทานเพ่ือผู้มาจากต่าง
ถิ่น) คมิกทาน (ทานเพ่ือผู้จะไปจากถ่ิน)  คิลานทาน (ทานเพ่ือผู้เจ็บไข้)  ทุพภิกขทาน 
(ทานในยามมทุีพภิกขภัย)  และทานคราวข้าวใหม่ มีผลไม้ใหม่ จัดให้แก่ท่านผูม้ีศลี
เป็นปฐม  

  อรรถกถากล่าวว่า กาลทาน  หมายถึงยุตตทานคือการให้ท่ีเหมาะสม (องฺ.ปญฺ
จก.อ.(บาลี) ๓/๓๖/๒๒) ปัจจุบันน้ี มักใช้ในความหมายว่า ทานท่ีให้ได้เฉพาะภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีการให้นอกเวลาหรือนอกเทศกาล เช่น การถวายผ้ากฐินการ
ถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้นซึ่งทายกจะถวายได้ตามกำหนดเวลาท่ีพระพุทธเจ้า ทรง
อนุญาตเท่าน้ัน ก่อนหรือเลยเขตกำหนดไปทำไม่ได้ (ประมวลศัพท์ หน้า ๑๙)  

กาลทานสูตร   : พระสูตรว่าด้วยกาลทาน (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๓๖/๕๗)  มีเนื้อหาว่า พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า กาลทาน  มี  ๕ ประการ คือ (๑)ใหท้านแก่ผู้มาสู่ถิน่ของตน  (๒) ให้ทานแกผู่้
เตรียมจะไป  (๓) ให้ทานแกผู่้เป็นไข้ (๔) ให้ทานในสมัยมภิีกษาหาได้ยาก (๕) ใหข้้าว
อย่างดี  และผลไม้ใหม่แกผู่้มศีีล ตรสัคาถาว่า ผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ของผู้ขอ เป็น
ผู้ปราศจากความตระหน่ี ย่อมให้ทานในกาลท่ีควรให้ ทานท่ีให้ในพระอริยะผู้ซ่ือตรง 
ผู้คงที่ ย่อมเป็นทักษิณาที่ไพบูลย์  ทำให้เขามีใจผ่องใสชนเหล่าใดอนุโมทนาหรือ
ขวนขวายในทักษิณานั้นเพราะการอนุโมทนาหรือขวนขวายของชนเหล่านั้น ทักษิณา
ย่อมมีผลไม่พรอ่ง  แม้พวกเขาก็เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะน้ัน ผู้มจิีตไม่ท้อถอยจึง
ควรให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะบุญเป็นท่ีพ่ึงของสัตว์ท้ังหลายในโลกหน้า ฎีกา
กล่าวว่า คำว่า รู้ความประสงค์ของผู้ขอ หมายถึงคฤหัสถ์เมื่อเห็นภิกษุเที่ยวบิณฑบาต
ยืนที่ประตูเรือนของตนเป็นผู้น่ิงไม่ออกปากขอ ก็รู้ความหมายได้ว่า ท่านกำลังขอ ซึ่ง
เป็นการขออย่างพระอริยะ เมื่อรู้แล้วก็คิดว่า พวกเราหุงต้มได้  แต่ภิกษุเหล่าน้ีหุงต้ม
ไม่ได้  แลว้ท่านจะหาภัตรได้ที่ไหน‘จึงจัดแจงไทยธรรมถวายท่าน(องฺ.ปญฺจก.ฏีกา 
(บาลี) ๓/๓๖-๓๗/๒๑) 

กาลท่ีสมควร  :  เวลาท่ีเหมาะสม (ม.ม.(ไทย)๑๓/๖/๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕๖/๖๒) ดังคำท่ีพระอานนท์
เถระกราบทูลว่า ข้าแต่พระสุคต บัดนี้เปน็กาลที่สมควร ท่ีพระผูม้ีพระภาคจะทรง
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แสดงโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ ภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้ว 
จักทรงจำไว้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๙/๑๔๔) หรือดังคำว่า บัดน้ีเป็นกาลท่ีสมควรท่ีพระผู้
มีพระภาคจะทรงจำแนกญาณเป็นเคร่ืองรู้อินทรีย์ของบุคคล ภิกษุท้ังหลายได้สดับ
จากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจำไว้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๒/๕๖๕) 

กาลปุรักขิตฤษี  : ฤษีช่ือว่ากาลปุรัตขิตะ, ฤษีผู้เป็นพ่ีน้องกันท้ัง ๗ คน มียานหนุฤษีเป็นต้น อาศัย
ตบะคือศีล และตบะคือสมาบัติแปด บำเพ็ญพรหมจริยวาส ล่วงกามาวจรภพ ไปเกิด
ในรูปภพ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๔๓๔/๒๔๘) ท่านฤษีองค์นี้เกิดในพรหมโลก(เทวโลก) 
แต่ก่อนจะมาเกิดน้ันเคยเกิดเป็นเปรต ดังคำที่ท้าวสักกเทวราชเม่ือจะทรงแสดงเหล่า
ดาบสผู้ล่วงภพแห่งเปรตแล้วได้บังเกิดในพรหมโลกด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ จึง
ตรัสว่า ฤษีท้ัง ๗ คือ (๑) ยานหนฤษี (๒) โสมยาคฤษี (๓) มโนชวฤษี (๔) สมทุท
ฤษี (๕)มาฆฤษี  (๖) ภรตฤษี (๗) กาลปุรกัขิตฤษี และเทพองค์นี้เป็นเทพช้ันปรนิม
มิตวสวัตดีและได้ช่ือว่าผู้ตกยากเนื่องจากมีความสุขเน่ืองด้วยผู้อ่ืน(ขุ.ชา.ม.อ.(บาลี) 
๙/๔๓๔/๑๕๗)  

กาลภายหลัง  : อนาคต ตรัสเรียกว่าในกาลภายหลัง,อนาคตใกล้อดีตก็ดี ปัจจุบันใกล้อดีตก็ดี    ตรัส
เรียกว่าในกาลภายหลัง (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘/๔๑); บางแห่งหมายถึงกาลที่ยังมาไม่ถึง 
กล่าวคืออนาคต ดังคำว่า สัตว์เหล่าน้ันมีความปรารถนาเป็นต้นเหตุติดพันอยู่กับ
ความพอใจในภพ มุ่งหวัง(กาม) ในกาลภายหลัง(อนาคต)หรือในกาลก่อน(อดีต) 
ปรารถนากามเหล่านี้และกามที่มีอยู่ก่อน  ย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้ยาก(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๗๘๐/๖๘๘) หรือดังคำว่ากาลภายหลัง หมายถึงอนาคต  เหล่าภิกษุ ภิกษุณี  จะไม่
เช่ือฟังครูอาจารย์ ไม่เคารพกันและกัน ไม่เอ้ือเฟ้ือพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ดังคำว่า 
ครั้นกาลภายหลัง(ตติยสังคายนา)ผ่านไปแล้ว พวกภิกษุและภิกษุณีในกาลภายหน้า 
จักปฏิบัติกันอย่างนี้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๗๖-๙๗๗/๔๙๙) ; อรรถกถากล่าวว่า กาล
ภายหลังภัต  คือเที่ยงวันไปก็ฉันได้  (วิ.อ. ๑/๑๙๒/๕๑๘)  

กาลวาที   : พูดตามกาล(ขุ.จู.๓๐/๘๓๒๙๑) หมายถึงพูดในเวลาที่เหมาะ, (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๘/
๑๔๖,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๐/๒๗๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๒๙/๑๐๑,๓๗/๒๓๑/๑๐๒,๓๗/
๒๓๘/๑๐๘), พูดในกาลเวลาอันสมควร  อรรถกถากล่าวว่า กาลวาที หมายถึงพูดใน
เวลาเหมาะสม  (ขุ.จู.อ. ๘๓/๖๔) และพระตถาคตช่ือว่าเป็นกาลวาที เพราะแม้เรื่อง
ปัจจุบัน เป็นเรื่องไม่จริง  ไม่แท้  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์
เรื่องปัจจุบันนั้น ถึงแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริง  แท้  แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันน้ัน   ถึงแม้เรื่องปัจจุบัน  เป็นเรื่องจริง  แท้  ท้ัง
ประกอบด้วยประโยชน์ ในเรื่องน้ันตถาคตก็รู้จักกาลท่ีจะพยากรณ์ปัญหานั้น 



 

๖๘๖ 
 

 

กาลสุตตนรก,กาฬสุตตนรก  : นรกสายบรรทัดเหล็กหมายถึงสัตว์นรกว่ิงไปบนแผ่นเหล็กแดง  ถ้าล้ม
ลง  จะถกู ดีดด้วยสายบรรทัดเหล็กแดง (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๙๑๐/๙๓๙), นรกขุมท่ีมี
สัตว์นรกถูกขวานช่ือกาฬสัตตะของนายช่างสับร่างกายอยู่ (อภิธานวรรณนา หน้า 
๗๙๐) ; ช่ือหนึง่ในมหานรกท้ัง  ๘ ขุมน้ี อันได้แก่ ๑.สญัชีวนรก ๒. กาฬสุตตนรก ๓. 
สังฆาฏนรก ๔. ชาลโรรุวนรก ๕.ธูมโรรุวนรก ๖. ตาปนนรก ๗.ปตาปนนรก ๘.อเวจี
มหานรก แต่ละขุมมีประตู  ๔  ด้าน ประตูหน่ึง ๆ  มีอุสสทุนรก  (นรกบริวาร)  ด้าน
ละ  ๔  มหานรกขุมหน่ึง ๆ จึงมีอุสสทนรก ๑๖ แห่ง มหานรก  ๘ ขมุมีอุสสทนรก  
๑๒๘  รวมกับมหานรก  ๘ เป็น  ๑๓๖  ขุม  (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/๘๓-๘๔/๑๑๑-๑๑๔)   

กาลสูตร (ปฐม)  : พระสูตรว่าด้วยกาล (สูตรท่ี ๑)(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔๖/๒๑๑) มีเน้ือหาว่า พระ
ผู้มีพระภาคตรัสว่า กาล มี ๔ ประการ คือ (๑) การฟังธรรมตามกาล (๒) การสนทนา
ธรรมตามกาล (๓) ความสงบใจตามกาล (๔) ความเห็นแจ้งตามกาล อรรถกถากล่าว
ว่า คำว่า กาล ในท่ีนี้หมายถึงเวลาที่เหมาะสม  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๔๖/๓๘๓) 
คำว่า สนทนาธรรม คือถ้อยคำสนทนาในการถามและตอบปัญหาเกี่ยวกับธรรม(องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๔๖/๓๘๓) 

กาลสูตร (ทุตยิ)  : ว่าด้วยกาล (สูตรท่ี ๒) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔๗/๒๑๑) มีเนื้อหาว่า พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า  กาลท่ีบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ ให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบ ย่อมให้ถึง
ความสิ้นอาสวะตามลำดับ มี ๔ ประการ คือ(๑) การฟังธรรมตามกาล (๒) การ
สนทนาธรรมตามกาล (๓) ความสงบใจตามกาล  (๔)ความเห็นแจ้งตามกาล โดยตรัส
เปรียบดังเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดภูเขา น้ำไหลไปตามที่ลุ่ม ทำให้ซอกเขาลำธาร
และห้วยเต็มซอกเขาลำธาร และห้วยเต็มแล้วทำให้หนองเต็ม หนองเต็มแล้วทำให้บึง
เต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่
เต็มแล้วก็ทำให้มหาสมุทรเต็ม ฉะน้ัน 

กาละ  : 1.ตาย, เสียชีวิต, มรณะ,(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๐/๔๑๑) ; อาการอย่างหนึ่งของมรณะ ดัง
คำว่า ความจุติ  ความเคลือ่นไป ความทำลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือ
มฤตยู การทำกาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิง้ร่างกาย ความขาดสูญแห่ง
ชีวิตินทรีย์ ในหมู่สัตว์น้ันๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๙๐/๓๒๕)  ดังคำที่
เทวดาองค์หน่ึงเข้ามาหาแล้วกล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อาฬารดาบสกาลาม
โคตร  ทำกาละได้ ๗ วันแล้ว หรือดังคำที่เทวดาผู้ไม่ปรากฏกายมาทูลพระผู้มีพระ
ภาคว่า พระองค์ผู้เจริญ   อุททกดาบส รามบุตร ได้ทำกาละเมื่อวานน้ี (วิ.ม.(ไทย)๔/
๑๐/๑๖) : 2.ช่ือบุตรของอนาถปิณฑิกเศรษฐีนามว่ากาละ  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๗๘/
๘๘) อรรถกถากล่าวว่า นายกาละนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นบิดาจ้างให้ฟังธรรม 



 

๖๘๗ 
 

 

ต่อมาภายหลังได้บรรลุโสดาปัตติผล ก็ไม่รบัค่าจ้างจากบิดา (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๑๗๗/
๑๔๖-๑๔๘); ช่ือลมอย่างหน่ึง ดังคำในมิคาโลปชาดกท่ีว่า นกแร้งมิคาโลปะไม่เช่ือฟัง
คำสอนของแร้งอปรัณณะพ่อผู้เฒ่าบินผ่านลมกาละไปตกอยู่ในอำนาจลมเวรัมภา 
(ลมกรด)แล้วประสบความพินาศ (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๓๗/๒๓๔) 

กาลัญญู   : ผู้รู้จักเวลา,ผู้รูจั้กกาลเวลา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๐/๓๓๓) อธิบายว่า ผู้รู้จักกาลว่า  นี้
เป็นกาลแห่งอุทเทศ น้ีเป็นกาลแห่งปริปุจฉา น้ีเป็นกาลบำเพ็ญเพียร น้ีเป็นกาลหลีก
เร้น ฉะนั้น เราจึงเรียกว่าเป็นกาลัญญู อรรถกถากล่าวว่า คำว่าอุทเทส  หมายถึงการ
เรียนพระพุทธพจน์ คำว่า ปริปุจฉา หมายถึงการสอบถามเหตุผล(องฺ.สตฺตก.อ.๓/๖๘/
๒๐๓)ดังน้ันกาลัญญหูมายถึงความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรในการประกอบกิจ
น้ันๆ เช่น  รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร เป็นต้น ; ข้อ ๕ ในสัปปุริสธรรม ๗ คือ  (๑) 
เป็นธัมมัญญู (ผู้รู้จักเหตุ) (๒) เป็นอัตถัญญู(ผู้รู้จักผล) (๓) เป็นอัตตัญญู(ผูรู้้จักตน) (๔) 
เป็นมัตตัญญู(ผู้รู้จักประมาณ) (๕) เป็นกาลญัญู(ผู้รู้จักกาลเวลา)(๖) เป็นปริสัญญ(ูผู้รู้
จักชุมชน) (๗) เป็นปุคคลญัญู(ผู้รู้จักบุคคล) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐,องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓) 

กาลัตตยอนิจจสูตร   : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีไม่เที่ยงในกาล  ๓  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙/๒๔) มีเนือ้หาว่า 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อริย
สาวกผู้ได้สดับ  เห็นอยู่ซึ่งขันธ์  ๕  ท่ีเป็นอดีตและอนาคตว่ายังเป็นธรรมไม่เที่ยง  ไม่
ต้องกล่าวถึงขันธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบันเลย  จึงไม่อาลัยในขันธ์  ๕ ท่ีเป็นอดีต  ไม่
เพลิดเพลินขันธ์  ๕ ที่เป็นอนาคต  ปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหน่าย  เพ่ือคลายกำหนัด  
เพ่ือดับขันธ์  ๕  ท่ีเป็นปัจจุบันอย่างเดียว   

กาลัตตยทุกขสูตร  : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกขใ์นกาล ๓  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐/๒๕) มีเนือ้หาว่า 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  อริย
สาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่ซึ่งขันธ์ ๕  ท่ีเป็นอดีตและอนาคตว่ายังเป็นทุกข์  ไม่ต้อง
กล่าวถึงขันธ์  ๕ ท่ีเป็นปัจจุบันเลย จึงไม่อาลัยในขันธ์  ๕  ที่เป็นอดีต  ไม่เพลิดเพลิน
ขันธ์  ๕  ท่ีเป็นอนาคตปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหน่ายเพ่ือคลายกำหนัดเพ่ือดับขันธ์ ๕ ที่
เป็นปัจจุบันอย่างเดียว 

กาลัตตยอนัตตสูตร   : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นอนัตตาในกาล ๓  มีเน้ือหาว่า พระผู้มีพระภาคขณะ
หลายว่า  อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ัง ประทับอยู่ ณ

ซึ่งขันธ์  ๕  ท่ีเป็นอดีตและอนาคตว่ายังเป็นธรรมเป็นอนัตตา ไม่ต้องกล่าวถึงขันธ์  ๕  
ท่ีเป็นปัจจุบันเลยจึงไม่อาลัยในขันธ์  ๕ ท่ีเป็นอดีต  ไม่เพลิดเพลินขันธ์  ๕  ท่ีเป็น



 

๖๘๘ 
 

 

อนาคต  ปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด  เพ่ือดับขันธ์  ๕  ท่ีเป็น
ปัจจุบันอย่างเดียว (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑/๒๕)    

กาลามะ,ชาว   : ชนชาวกาลามะแห่งเกสปุตตนิคมแคว้นโกศล(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๖/๒๕๕) 
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ชนชาวกาลามะ ไม่ให้เช่ืองมงายไร้เหตุผล ตามหลัก ๑๐ ข้อ 
คือ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา   อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา 
อย่าปลงใจเช่ือด้วยการเล่าลือ  อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ อย่าปลง
ใจเช่ือเพราะตรรกะ(การคิดเอาเอง) อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน อย่าปลงใจเช่ือ
ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล อย่าปลงใจเช่ือเพราะเข้าได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้ว 
อย่าปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ อย่าปลงใจเช่ือเพราะนับถอื
ว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา ; ต่อเมื่อใดพิจารณาด้วยปัญญาว่า ธรรมเหล่านั้นเป็น
อกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไมม่ีโทษ  ผู้รู้ติเตียน ผู้รู้สรรเสริญ เป็นต้น จึงควรละ หรือถอื
ปฏิบัติตามนั้น (ประมวลศัพท์ หน้า ๒๐) 

กาลิงคพราหมณ์  :  โรหิตช่ือว่ากาลิงคภารทวาชะ ชาวเมืองทันตบุระ แห่งกลิงครัฐ,พราหมณ์ผู้ทำ
หน้าท่ีเป็นปุโรหิตชาวกาลิงคะสอนธรรมแก่พระเจ้ากาลิงคะ พราหมณผ์ู้น้ีเช่ียวชาญ
ชำนาญในการพยากรณ์ลักษณะ  พระเจ้ากาลิงคะแห่งกรุงทันตปุระ เคยช่ืนชมว่าเป็น
สัมพุทธะ สัพพัญญูรู้เห็นเหตุท้ังปวง แต่เขาไม่ยอมรับคำชมเชยนั้น แล้วกราบทูลให้
ทรงทราบว่า ความจริง ข้าพระองค์ท้ังหลายเป็นนักพยากรณ์ ส่วนพระพุทธเจ้า
ท้ังหลายเป็นสัพพัญญู และทรงรู้ทุกอย่าง หาทรงทราบด้วยสูตรไม่ สว่นข้าพระองค์
ท้ังหลายรู้ได้ด้วยกำลังวิชาอาคม พระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงรู้ชัดทุกสิ่งทุกอย่าง (ขุ.ชา.
เตรสก.(ไทย) ๒๗/๗๙/๔๐๙,ขุ.ชา.เตรสก.อ.(บาลี) ๖/๗๙/๑๗๓) 

กาลิงคโพธชิาดก  :  ชาดกว่าด้วยพระเจ้ากาลิงคะทรงบูชาโพธิมณฑล (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๖๗/
๔๐๗) มีเน้ือหาสรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปุโรหิตของพระเจ้ากาลิงคะ
ช่ือภารทวาชะ ได้กราบทูลเรื่องจักรวรรดิวัตรแด่พระเจ้ากาลิงคะและพระองค์ก็ทรง
ดำรงอยู่ในจักรวรรดิวัตรน้ัน เป็นเหตุให้จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว 
คหบดีแก้ว ปรินายกแก้ว เกิดขึ้นแก่พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในจักรวาล
ท้ังหมด วันหนึ่งเสด็จประทับบนคอช้างเผือกสูงเช่นเขาไกรลาสออกไปพร้อมด้วย
บริวาร ๓๖๐,๐๐๐ คน เพ่ือจะบูชาบริเวณมหาโพธิมณฑล แต่ช้างมงคลไม่สามารถ
เข้าใกล้โพธิมณฑลได้ถึงกับหัวใจแตกตาย ปุโรหิตจึงกราบทูลให้ท้าวเธอเปลี่ยนช้าง
ทรงเชือกใหม่ จึงสามารถเสด็จไปถึงสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท้ังหลายได้ ทรง
เกิดความเลื่อมใสอย่างย่ิงได้ทำสักการะบูชาด้วยเครื่องสักการบูชาเป็นอันมากทรงเชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของปุโรหิต ทรงบำรุงพระราชมารดาพระราชบิดาและประยูรญาติ
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ท้ังหลายให้เป็นสุข ทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นตลอดพระชนมชีพสุดท้ายได้ไป
บังเกิดในภพดาวดึงส์ (ขุ.ชา.เตรสก.อ.(บาลี) ๖/๖๗/๑๗๑-๑๗๘)  

กาลิงคะ, แคว้น, รัฐ   : ดินแดนท่ีพระเจ้ากาลิงคะปกครอง, แคว้นท่ีได้พระเขี้ยวแก้วไปบูชา
สักการะ ดังคำว่า  อีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะ (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๐๙/๒๔๒), แคว้นกาลิงคะน้ีอยู่ในเน้ือท่ีท่ีเป็นชนบท(มหาอาณาจักร)ของพระ
เจ้าเรณุและพราหมณ์โควินทะเป็นผู้สร้างเมืองหลวงโดยสร้างกรุงทันตปุระ ให้เป็น
เมืองหลวงของรัฐกาลิงคะ(ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๗๖/๑๓๗) ; แคว้นกาลิงคะน้ีเป็นถิ่นท่ี
อยู่พราหมณ์เฒ่าชูชก และเคยส่งพราหมณ์ ๘ คนไปขอช้างมงคลช่ือว่าปัจจยนาค 
จากพระเวสสันดรแห่งเมืองสีพี ซึ่งมีพระเจ้าสญชัยปกครอง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๖๗๔/
๔๕๑) ดังคำว่า พวกพราหมณ์ชาวแคว้นกาลิงคะได้มาหาเราขอพญาคชสารช่ือ
ว่าปัจจยนาค  ซึ่งประกอบด้วยธัญญลักษณะ(ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๒/๗๓๐) 

กาลิงคะ, ป่า   : ช่ือป่ารกทึบสมัยก่อนพุทธกาล  ;  ป่า  ๑ ในบรรดา ๔ ป่า คือ ป่าทัณฑกี  ป่ากาลิง
คะ ป่าเมชฌะ ป่ามาตังคะ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๕/๖๒) และป่าท้ัง ๔ แห่งน้ีได้กลายเป็น
ป่าทึบเพราะจิตคิดประทุษร้ายของพวกฤษีเพราะในอุปาลิวาทสูตรกล่าวว่า เน่ืองจาก
พราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ ผู้ถึงความเช่ียวชาญทางจิตสามารถทำให้เป็นเถา้ได้ด้วยจิตคิด
ประทุษร้ายคร้ังเดียว 

กาลิงคะ,พระราชา   : ราชาผู้ปกครองกรุงทันตปุระ ของกาลิงครัฐ,ราชาแห่งแคว้นกาลิงคะ เรียกพระ
นามของพระองค์ตามช่ือว่าแคว้นท่ีปกครอง,พระเจ้ากาลิงคะมีพระอัครมเหสีองค์หน่ึง
เป็นคนข้ีหึงเอากระทะมีถ่านไฟคลอกหญิงคู่แข่ง (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓๐/๒๓๘,สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๒๑๖/๓๑๐),พระราชาแห่งแคว้นกาลิงคะได้รับพระเข้ียวของพระพุทธเจ้า
องค์หนึ่งไปบูชาในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะ(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๐/๒๔๐); กาลิงครา
ชครองราชสมบัติอยู่ในกรุงทันตปุระ แคว้นกาลิงคะ ทรงสมบูรณ์ด้วยรี้พลและพาหนะ 
แม้พระองค์เองก็มีกำลังดังช้างสารไม่เห็นผู้จะต่อยุทธ มีพระธิดา ๔ พระองค์ทรงพระ
รูปโฉม  และได้เสด็จไปกรุงโปตละ  แคว้นอัสสกะซึ่งมีพระเจ้าอัสสกะปกครอง และ
พระเจ้าอัสสกะก็ทรงให้ปิดประตูพระนครแล้วทรงส่งเคร่ืองบรรณาการออกไปถวาย
อำมาตย์ของพระเจ้าอัสสกะนั้น ช่ือว่านันทเสนเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดในอุบาย นันท
เสนอำมาตย์น้ันคิดว่า ข่าวว่า พระราชธิดาของพระเจ้ากาลิงคราชเหล่านี้ เสด็จเที่ยว
ไปทั่วชมพูทวีปก็ไม่ได้ผู้จะต่อยุทธ  แม้เมือ่เป็นอย่างน้ี  ชมพูทวีปก็ได้ช่ือว่าว่างจาก
นักรบ เราจักรบกับพระเจ้ากาลิงคราช เคยสนทนาธรรมกับฤษีโพธิสัตว์ และได้ฟังว่า
ตนเองจะรบชนะ และได้ให้แพร่ขา่วเช่นนี้ ต่อมาเพราะเช่ือคำของฤษีจึงประมาทไม่
เตรียมการรบให้พร้อมและเมือ่รบจึงพ่ายแพ้สงคราม และเสด็จหนีตายพร้อมตรัสว่า
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แน่ะดาบสโกง ท่านได้พูดไว้อย่างน้ีว่า ชัยชนะจักมีแก่พวกพระเจ้ากาลิงคราชผู้
สามารถย่ำยีบุคคลท่ีใครๆ ย่ำยีไม่ได้  ความปราชัยไม่ชนะจักมีแก่พวกพระเจ้าอัสสกะ 
ชนทั้งหลายผู้ซือ่ตรงย่อมไม่พูดเท็จ เมื่อพระเจ้ากาลิงคราชหนีไปแล้ว พระเจ้าอัสสก
ราชให้กวาดต้อน   (เชลยและยุทธภณัฑ์) แล้วเสด็จไปยังพระนครของพระองค์ 
อำมาตย์นันทเสนส่งสาส์นไปถวายพระเจ้ากาลิงคราชว่า พระองค์จงส่งส่วนทรัพย์
มรดกไปถวายพระราชธิดาทั้ง ๔ พระองค์น้ี  ถ้าไมท่รงส่งไป  พวกเราจักรู้กิจที่จะต้อง
ทำในข้อน้ี พระเจ้ากาลิงคราชได้ทรงสดับข่าวสาสน์นั้นแล้ว ท้ังกลัวทัง้สะดุ้ง
หวาดเสียว จึงส่งพระราชทรัพย์มรดกที่พระราชธิดาเหล่านั้นจะพึงได้ไปประทาน 
จำเดิมแต่นั้นมา พระราชาท้ังสอง ก็อยู่อย่างสมัครสมานกนั (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/
๑/๑๕๖), เรียกอีกช่ือหนึ่งว่าจูฬกาลิงคะ 

กาลี, สาวใช้  :  หญิงสาวใช้ช่ือกาลีผู้เป็นคนรับใช้หญิงแม่เรือนช่ือเวเทหิกาผู้เป็นคนเรียบร้อย   เจียม
ตน  ใจเย็น (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๒๖/๒๓๗) สาวใช้คนนี้อยู่กรุงสาวัตถี ปกติเป็นคนขยัน 
ไม่เกียจคร้าน  จัดการงานดี แต่ต้องการจะพิสูจน์เจ้านายว่าเป็นผู้โกรธหรือไม่จึง
แกล้งต่ืนสาย ทำให้ได้ฟังเสียงเรียกจากเจ้านายด้วยคำไม่ไพเราะหูอยู่หลายวัน ต่อมา
แกล้งต่ืนสายบ่อยเข้า ทำให้เจ้านาย โกรธจัด  คว้าลิ่มประตูขว้างศีรษะ    ทำให้ศีรษะ
แตก แล้วได้รู้ว่า นายหญิงเป็นผู้ดุร้าย ไม่เจียมตน  ใจร้อน 

กาลี, อุบาสิกา  : อุบาสิกาช่ือว่ากาลี ชาวปวัตตบรรพต  เมืองกุรุรฆระ แคว้นอวันตีชนบท  
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๖/๕๗) นางเคยสนทนาธรรม กับพระมหากัจจานเถระ ณ เมือง
กุรุรฆระ ในเรื่องกุมารีปัญหาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อว่า  การบรรลุประโยชน์   
เป็นความสงบแห่งหทัย เราชนะเสนา ท่ีมีรูปเป็นท่ีรักเป็นที่ช่ืนใจแล้ว เป็นต้น และ
พระมหากัจจายนเถระได้อธิบายโดยพิสดาร สรุปได้ว่า  สมณพราหมณ์พวกหน่ึงทำ
ประโยชน์ช้ันยอด คือสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้ว    แต่พระผู้มีพระ
ภาคได้ทรงรู้ประโยชน์ช้ันยอด คือสมาบัติท่ีมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์น้ันแล้วได้ทรงเห็น
เบ้ืองต้น  โทษ  ธรรมเป็นเครื่องสลัดออก  มัคคามัคคญาณทัสสนะ เพราะเหตุท่ีทรง
เห็นเบื้องต้น    โทษ   ธรรมเป็นเคร่ืองสลัดออกและมัคคามัคคญาณทัสสนะ การ
บรรลุประโยชน์จึงเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าเป็นความสงบแห่งหทัย ต่อมา
พระพุทธเจ้าตรัสว่า กาลีอุบาสิกาชาวเมืองกุรรฆระ เลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลาย
ของเราผู้เลื่อมใสเพราะได้ยินได้ฟังตาม  ๆ กันมา (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๖๗/๓๓) 
อรรถกถากล่าวว่า กุมารีปัญหา  หมายถึงคำถามของธิดามาร  ปรากฏในมารธีตุสูตร  
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๑/๑๕๒) (สํ.ข.อ.(บาลี) ๒/๓/๒๘๔)  
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กาลียักขินีวัตถุ  : เรื่องนางยักษ์ช่ือกาลี (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๕/๒๕) พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่
นางยักษ์ช่ือกาลีและหญิงคนหน่ึง ดังน้ีว่า เพราะว่าในกาลไหน  ๆ เวรท้ังหลายในโลก
น้ีย่อมไม่สงบระงับด้วยเวร แต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรน้ีเป็น
ธรรมเก่ามีเรื่องเล่าไว้ว่าหลังจากท่ีแม่เนื้อมาเกิด้เป็นยักขินี และแม่เสอืเหลืองมาเกิด
เป็นหญิงสาวในกรุงสาวัตถี เม่ือหญิงสาวแต่งงานมีลูก   นางยักขินีก็มาจับลูกกิน ๒ 
ครั้ง พอคร้ังท่ีสาม หญิงสาวน้ันได้อุ้มลูกหนีไปท่ีพระเชตะวัน พระพุทธเจ้า
ทอดพระเนตรเห็นนางทั้งสอง จึงตรัสพระคาถาน้ีให้ฟัง ณ พระเชตวัน พอฟังธรรมจบ 
ยักขินีได้บรรลุโสดาบัน  และต่อมาพระพุทธเจ้าให้หญิงสาวรับนางยักขินีไปอยู่ท่ีบ้าน  
นางได้ทำประโยชน์ช่วยบอกว่าปีน้ีฝนดี ปีนี้ฝนแล้ง ทำให้มีลาภมาก ได้เปน็ผู้เริ่มต้น
ถวายสลากภัต ๘ ท่ี  

  อรรถกถากล่าวว่า เวรน้ันนอกจากจะไม่สงบระงับแล้วยังกลับเพ่ิมพูนเวรต่อกันให้
มากขึ้น  เปรียบเหมือนการใช้น้ำสกปรก ชำระล้างสิ่งสกปรกก็ย่ิงเพ่ิมพูนความสกปรก
มากขึ้นฉะนั้น คำว่า การไม่จองเวร หมายถึงธรรมคือขันติ(ความอดทน)  เมตตา
(ความรัก) โยนิโสมนิการ(การพิจารณาโดยแยบคาย)และปัจจเวกขณะ(การพิจารณา) 
เป็นธรรมเก่า หมายถึงเป็นทางปฏิบัติเพ่ือสงบระงับเวรที่ประพฤติสืบๆ  กันมาของ
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพ (ขุ.ธ.อ.(บาลี)๑/๕/๓๖-๔๒) 

กาลีสูตร  : พระสูตรว่าด้วยอุบาสิกาช่ือกาลี (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๖/๕๗) มีเนื้อหาสรุปได้ว่าสมัย
หนึ่ง ท่านพระมหากัจจานะอยู่ ณ ปวัตตบรรพต เขตกรุงกุรรฆระ แคว้น อวันตีชนบท 
อุบาสิกาช่ือกาลีชาวเมืองนั้นเข้าไปหาท่านแล้วถามว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระ
ดำรัสน้ีไว้ในกุมารีปัญหาว่า การบรรลุประโยชน์ เป็นความสงบแห่งหทัย เราชนะ
เสนาที่มีรูปเป็นท่ีรักเป็นท่ีช่ืนใจแล้ว เปน็ผู้เดียวเพ่งอยู่ ได้ตรัสรู้ความสุขโดยลำดับ 
เพราะฉะน้ัน เราจึงไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยาน การอ้างอิงใคร ๆ เป็นพยานจึงไม่มี
สำหรับเรา จะพึงทราบเน้ือความแห่งพระดำรัสท่ีพระองค์ตรัสไว้โดยย่อนี้โดยพิสดาร
ได้อย่างไร ท่านพระมหากัจจานะตอบว่า สมณพราหมณ์พวกหน่ึงทำประโยชน์ช้ัน
ยอด คือสมาบัติที่มีปฐวีกสณิ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ ปีตกสณิ 
โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ อากาสกสิณ และวิญญาณกสณิเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้ว แต่
พระผู้มีพระภาคทรงรู้ประโยชน์ช้ันยอดคือสมาบัติท่ีมีปฐวีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์นั้น
แล้วได้ทรงเห็นเบื้องต้น โทษ ธรรมเป็นเคร่ืองสลัดออก มัคคามคัคญาณทัสสนะ 
เพราะเหตุท่ีทรงเห็นเบ้ืองต้น โทษ ธรรมเป็นเครื่องสลัดออก และมคัคามัคคญาณทัส
สนะ การบรรลุประโยชน์จึงเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าเป็นความสงบแห่ง
หทัย เพราะเหตุดังนี้ พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระดำรัสน้ีไว้ในกุมารปัีญหา อรรถ



 

๖๙๒ 
 

 

กถากล่าวว่า คำว่ากุมารีปัญหา หมายถึงคำถามของธิดามาร ปรากฏในมารธีตุสูตร 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๑/๑๕๒) ประโยชน์ ในท่ีน้ีหมายถึงพระอรหัตตผล เสนา ในท่ีน้ี
หมายถึงกิเลสมีราคะเป็นต้น  เบ้ืองต้น หมายถึงสมุทัยสัจ โทษ หมายถึงทุกขสัจ 
ธรรมเป็นเครื่องสลัดออกหมายถึงนิโรธสัจ มัคคามัคคญาณทัสสนะ หมายถึงมัคคสัจ 
ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๒๖/๓๓๔) 

ก้าวไป  : เดิน, ยกเท้าไปช่ัวระยะทางคร้ังหน่ึง, ยกเท้าย่างไป ดังคำในมหาสติปฏัฐานสูตรว่า 
ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ,ในอังคุตตรนิกาย เถรสูตร กล่าวถงึ
ภิกษุเถระเป็นผู้น่าเลื่อมใสในการก้าวไปและถอยกลับ เป็นผู้สำรวมดีในการนั่งใน
ละแวกบ้าน ซึ่งเป็นข้อ ๑ในคุณธรรมของพระเถระ ๑๐,  ในมหานิทเทส กล่าว
หมายถึงก้าวออก, ก้าวไปข้างหน้า,ย่างขึ้นไป(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๐๙/๑๐๕,๑๒/๒๙๕/
๓๒๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒/๑๕,๑๓/๔๑๙/๕๒๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/๒๓,๑๔/๗๕/
๘๐,๑๔/๑๐๓/๑๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐๓/๑๕๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๘/
๒๓๒,องฺ.ทสก.(ไทย)  ๒๔/๙๙/๒๓๗, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๕๙/๑๙๑), (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๒๐๑/๕๘๙)   

ก้าวลงสู่นิยาม  : บรรลุอริยมรรค  ซึ่งแปลมาจากคำว่า เหล่าเทวดา ผู้มีศรัทธา  มีฉันทะ มีปัญญา 
ควรที่จะก้าวลงสู่นิยามอันถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๖๙/
๑๔๖) ในนิยามกถา พระสกวาทีได้ถามปรวาทีว่า สภาวธรรมท่ีไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
(เป็นอสังขตะ) (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๔๕/๔๗๔) นิยาม ในท่ีนี้หมายถึงอริยมรรค  
(อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๔๔๕-๔๔๗/๒๑๖) อรรถกถา กลา่วว่า สกวาทีมีความเห็นว่า  
นิยามเป็นสภาวธรรม ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๔๔๕-๔๔๗/๒๑๖)  
นิยาม ในที่น้ีหมายถึงนิยาม ๒ อย่างคือ (๑) มจิฉัตตนิยามหรือเรียกว่าอนันตริยกรรม 
(๒) สัมมัตตนิยามหรือเรียกว่าอริยมรรค (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๖๖๓-๖๖๔/๒๖๙) ; ใน
เรื่องนิยามนี้  พระปรวาทีมคีวามเห็นว่า  พระโพธิสัตว์ผู้ได้รับเอกังสพยากรณ์ช่ือว่า
เข้าถึงนิยามแล้วโดยเช่ือว่าการได้รับพยากรณ์เช่นนั้นเป็นการก้าวลงสู่นิยามประเภท
หนึ่ง  ซึ่งต่างกับความเห็นของสกวาทีท่ีเห็นว่า  การได้รับ เอกังสพยากรณ์ไม่ช่ือว่า
เป็นการเข้าถึงนิยาม (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๖๖๓/๒๖๙) แต่ผู้ก้าวลงสู่นิยาม ก็คือบุคคล
ผู้แน่นอน ในที่น้ีหมายถึงผู้เป็นพระโพธิสัตว์ท่ีได้รับเอกังสพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า
ว่าจักบรรลุโพธิญาณ (ปัญญาเป็นเคร่ืองตรัสรู้) ในอนาคตอย่างแน่นอน  (อภิ.ปญฺจ.อ.
(บาลี) ๖๖๓-๖๖๔/๒๖๙) 

กาสวิฏฐกะ  : ช่ือกาชนิดหนึ่ง (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๘/๙๓) กาน้ี หากินบนบกเป็นส่วนมาก เป็น
สหายของกาวีรกโพธิสัตว์ท่ีหากินในน้ำ มปีกติเที่ยวหากินทั้งทางน้ำและทางบก กิน



 

๖๙๓ 
 

 

ปลาดิบอยู่เป็นนิตย์ มีเมีย ร้องด้วยเสียงอันไพเราะมีสร้อยคอสีคล้ายสร้อยคอนกยูง 
วันหนึ่งกาวีรกโพธิสัตว์ได้เตือนเพ่ือนว่า อย่าได้เลียนแบบตนในการหากินในทะเล  
แต่กาบกกาสวิฏฐกะไม่เช่ือฟังขณะท่ีหากินในทะเล  จึงถกูสาหร่ายพันคอถึงแก่ความ
ตาย (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๐๘/๑๔๙-๑๕๑) 

กาสายะ  : ผ้าย้อมฝาด, ผ้าย้อมน้ำฝาด, ผ้าเหลืองสำหรับพระ  ดังคำว่า  บุคคลปลงผมและ
หนวด ครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/
๓๐๗) (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๔๗/๓๒๑,วิ.ม.(ไทย)๔/๑๐๕/๑๖๕,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๓๕/
๑๘๙);ในอรรรถกถาแห่งจีวรวรรคมหาวิภังค์กล่าวว่าภิกษุณีใช้ผ้ากาสายะ 
ประกอบด้วยผ้า ๕ ผืน คือ (๑) สังฆาฏิ ผ้าห่มซ้อนนอก (๒) อุตตราสงค์ ผ้าห่ม (๓) 
อันตรวาสก ผ้านุ่ง   (๔)  อุทกสาฏิกา  ผา้อาบน้ำ  (๕)  สังกัจจิกา  ผ้ารัดถัน  (กงฺ
ขา.อ.(บาลี) ๓๗๕)  ดูกาสาวะ   

กาสาวชาดก  : ชาดกว่าด้วยผ้ากาสาวพัสตร์(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๔๑/๑๐๒)มีเน้ือความว่าพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาช้าง ติเตียนมนุษย์เข็ญใจท่ีนำเอาผ้ากาสาวพัสตร์มา
นุ่งห่มแล้วลอบฆ่าช้างบริวารที่เดินล้าหลังโดยท่านสังเกตเห็นว่าบริวารหายไปดังน้ัน
ในวันต่อมาท่านจึงเดินล้าหลังเสียเองเม่ือเห็นนายพรานจ้องจะมาฆ่า ซัดหอกมา ท่าน
จึงหลบและตรงเข้าไปใช้งวงจับเขาด้วยต้ังใจว่าจะจับฟาดให้ตาย แต่พอแลเห็นผ้ากา
วาสาวพัสตร์ท่ีเขานุ่งห่มอยู่รู้ว่าผ้าน้ีเป็นธงชัยของพระอรหันต์ ควรท่ีจะทำความ
เคารพ จึงหดงวงกลับพร้อมกับติเตียนว่าผู้ท่ียังไม่หมดจากกิเลสดุจน้ำฝาดมีราคะและ
โทสะเป็นต้นทั้งไม่มีทมะและสัจจะยังไม่ควรท่ีจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ส่วนผู้ท่ีหมด
กิเลสดุจน้ำฝาดแล้ว ต้ังม่ันอยู่ในศลี ประกอบด้วยทมะและสัจจะจึงควรนุ่งห่มผ้ากาสาว
พัสตร์ (ขุ.ชา.ทุก.อ.๓/๑๔๑/๑๙๘-๒๐๐,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๘-๙/๖๑-๖๒) 

กาสาวพัสตร,์ ผ้า  : ผ้าท่ีย้อมด้วยรสฝาด, ผ้าย้อมน้ำฝาด, ผ้าเหลืองสำหรับพระ (พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์หน้า ๒๐) ดังคำว่า บางคนโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากา
สาวพัสตร์  ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๗/๕๔๖) ที.สี.(ไทย) 
๙/๑๘๓/๖๑,๙/๑๘๖/๖๒,๙/๔๕๐/๑๙๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๗,๑๐/๓๒๖/
๒๕๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๔/๒๕๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๑๙,องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๖๙/๑๔๘,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๒๗,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๒/๔๔๕,ขุ.ติก.(ไทย) 
๒๗/๑๔๒/๑๐๒) หรือดังคำว่า ผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ท่ีพรหมโลก (ขุ.จรยิา.(ไทย) ๓๓/
๑๕/๗๒๖)  

  อรรถกถากล่าวว่า ผ้ากาสาวพัสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มอันเป็นธงชัยพระอรหันต์ 
เป็นสัญลักษณข์องเพศบรรพชิต  (วิ.อ. (บาลี) ๑/๘๘/๓๑๘) และผ้ากาสาวพัสตร์ แม้



 

๖๙๔ 
 

 

การบวชดาบสก็ใช้ ดังคำว่า พระเจ้าทัฬหเนมิทรงโกนพระเกศาและพระมัสสุทรง
ครองผ้ากาสาวพัสตร์เสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิต อรรถกถากล่าวว่า 
บวชเป็นบรรพชิต  ในท่ีนีห้มายถึงบวชเป็นดาบส  ซึ่งต้องโกนผมและหนวดเป็นพิธี
การแรก  หลงัจากบวชแล้วเมื่อผมงอกขึ้นมาใหม ่  กจ็ะใช้วิธีมุ่นผมเป็นชฎา  แล้ว
เที่ยวไป  การบวชในสมัยแรกใช้ผ้ากาสาวพัสตร์ (ผ้าท่ีย้อมน้ำฝาด)  ในสมัยต่อมาใช้
ผ้าเปลือกไม้กมี็  (ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๘๒/๓๓)  

กาสาวะ, ผ้า   : ผ้าย้อมฝาด, ผา้ย้อมน้ำฝาด, ผ้าเหลืองสำหรับพระ  ดังคำว่า ผู้ใดคายกิเลสดุจน้ำฝาด 
ต้ังมั่นดีแล้วในศีล ประกอบด้วยทมะและสัจจะ ผู้น้ันแลควรท่ีจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ  
(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๒๗,ข.ุอิติ.(ไทย) ๒๕/๔๘/๓๙๙,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๑/๑๗๗) 
หมายถึงผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดมีน้ำแก่นขนุนเป็นต้น; ผ้ากาสาวะเป็นท่ีมุ่งหวังของเหล่า
บัณฑิต ดังคำว่า เรื่องที่บัณฑิตสัตบุรุษ พุทธสาวก พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า มุ่งหวัง คือ
เรื่องการปลงผมและการ นุ่งห่มผ้ากาสาวะ (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๖/๔๑๘) ดู กาสายะ 

กาสิกพสัตร์, ผ้า   : ผ้าท่ีทอจากแคว้นกาสี,ผ้าแคว้นกาสี, ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๓/๒๙,๑๐/๗๘/๔๔) 
หมายถึงผ้าที่สะอาดหมดจด ดังคำว่า แก้วมณีท่ีบุคคลวางไว้ในผ้ากาสิกพัสตร์ ย่อมไม่
ทำให้ผ้ากาสิกพัสตร์แปดเป้ือน  ถึงผ้ากาสิกพัสตรก์็ไม่ทำให้แก้วมณีแปดเป้ือน  
เพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธ์ิหมดจด (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๙/๑๔); ผ้าฝ้ายเน้ือดีเลิศ 
ดังคำว่าผ้าท่ีทอด้วยด้ายชนิดใดชนิดหนึ่งผ้าแคว้นกาสีชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าผ้า
เหล่าน้ัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๖/๗๖); ผ้าแคว้นกาสีมีสมัผัสสบาย (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๑๐๐/๓๓๕)  ดังคำว่า ผ้าแคว้นกาสีแม้จะเก่า แต่ก็มสีีสวย  สัมผัสสบาย  และมีราคา
แพง (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๑๗/๑๗๗) อรรถกถากล่าวว่า ผ้าแคว้นกาสี  เป็นผ้าท่ีทำจาก
ฝ้ายเน้ือละเอียดมาก  (สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๑๒๘/๑๗๘) 

กาสิกะ, กรุง  : กรุงท่ีวิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตขึ้นพระโพธิฆรการกเถระได้กล่าวถึงประวัติใน
อดีตชาติของตน สรุปได้ว่า ในกัปท่ี ๖๕ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ วิสสุกรรมเทพบุตร  ได้เนรมิตนครช่ือกาสิกะ กรุงกาสิกะน้ี มีลักษณะยาว 
๑๐ โยชน์ กว้าง ๘ โยชน์  ไม่มีไม้เครือเถาและดิน  มปีราสาทช่ือว่ามงคลยาว ๑ 
โยชน์ กว้างคร่ึงโยชน์ และเสาปราสาท มี ๘๔,๐๐๐ ต้น ล้วนเป็นทองคำ พ้ืนสำเร็จ
ด้วยแก้วมณี หลังค่าทำด้วยแผ่นเงิน ตัวเรอืนสำเร็จด้วยทองคำล้วน  ข้าพเจ้าได้อยู่
ครองปราสาทนั้น น้ีเป็นผลแห่งการถวายเรือนโพธ์ิ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗๑/๘๗) ; เมือง
ท่ีกษัตริย์พระนามว่าชัยเสนปกครอง สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะ ซึ่งพระเจ้า
ชัยเสนเป็นพระชนกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะ  (ข.ุพุทฺธ.๓๓/๑๔/๖๘๓) 



 

๖๙๕ 
 

 

กาสิยะ, อัตราเงิน : ค่าเงิน ๑,๐๐๐ ดังคำว่า พระเจ้ากาสีทรงส่งผ้ากัมพลราคาครึ่งกาสิยะไป
พระราชทานแก่ชีวกโกมารภัจ  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๘/๑๙๙) คำว่า กาสยิะ หมายถึง 
๑,๐๐๐ คำว่า ผ้ากัมพลราคาคร่ึงกาสิยะ คือ ราคา ๕๐๐ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๓๓๘/๒๐๘)  
มีอธิบายว่า หนึ่งพัน เรียกว่ากาสีหนึ่ง ผ้ากัมพลมีราคาพันหนึ่งช่ือมีค่ากาสีหนึ่ง,แต่ผ้า
กัมพลผืนน้ี   มีราคา  ๕๐๐  ฉะน้ันมีค่ากึ่งกาสี  

กาสี, ราชา : พระเจ้าพรหมทัต ราชาแห่งแคว้นกาสี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓) ผู้เป็นพ่อตาของ
ทีฆาวุกุมาร แห่งแคว้นโกศล ดังคำว่า พระเจ้ากาสีพระนามว่าพรหมทัต  ทรงเป็น
กษัตริย์ผู้ม่ังคั่ง มีทรัพย์มาก  มีโภคสมบัติมาก  มีกำลงัพลมาก  มพีาหนะมาก มี
อาณาจักรกว้างใหญ่  มีภัณฑาคารห้องเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธ์ุธัญญาหารอุดม
สมบูรณ์(วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๘/๓๔๓);สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ราชาแห่ง
แคว้นกาสี มนีามว่า กิกี ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๒๘๗/๓๔๒) ; สมัยพุทธกาล หมายถึงพระเจ้าปเสนทิโกศล ดังพระดำรัสท่ีพระเจ้าป
เสนทิโกศลตรสักับพระมัลลกิาเทวีว่า แคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเรา 
เพราะอานุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศล  เราจึงใช้สอยแก่นจันทน์ท่ีเกิดจาก
แคว้นกาสี (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๗/๔๔๑)  

กาสี, กรุง, แคว้น, ชนบท,รัฐ : แคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นแหง่ชมพูทวีป (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๗๕/
๗๓, วิ.จู.๖/๒๒/๔๓,๖/๓๓/๖๕,ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๐/๒๒๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๓/๒๐๕,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๔/๒๐๑, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๒/๑๔๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๒/
๔๙๗,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๓๙/๑๙๙,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๕/๕๕๘,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/
๑๓๑/๕๖๐,๒๖/๖๕/๑๗๘,ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๗๗๖/๓๐๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๗๓/
๕๔๓,ขุ.จริยา.๓๓/๓๔/๗๖๒) ; แคว้นลำดับท่ี ๓ ในบรรดา ๑๖ แคว้นอันได้แก่ อังคะ 
มคธะกาสี โกสละ  วัชชี  มลัละ  เจตี  วังสะ กุรุ  ปัญจาละ  มจัฉะ สุรเสนะ อัสสกะ 
อวันตี  คันธาระ กัมโพชะ (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๘) ;  กาสีมีนครหลวงชื่อพาราณ
สี  ในสมัยพุทธกาล  กาสีได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของแคว้นโกศลแล้ว   ดังคำว่า 
ภิกษุรูปหน่ึงจำพรรษาในแคว้นกาสีแล้ว (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๓๒/๔๖๐, ๑/๔๓๒/
๔๖๑) ; แคว้นที่ชาวเมืองรุ่งเรืองด้วยสมบัติ (อภิธานวรรณนา หน้า ๒๕๑) คำว่า กาสี
ชนบท หมายถึง รัฐหลาย ๆ  รัฐมารวมกัน  มีกาสีชนบทและโกศลชนบท เป็นต้น  
(ขุ.ม.อ.(บาลี) ๑/๑๔)  หรือดังคำว่า  พรามหณ์มหาโควินทะ ...ให้สร้างกรุงพาราณสี 
เป็นเมืองหลวงของรัฐกาสี (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๐๙/๒๔๒)  

กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกาสุมาริกผลทายกเถระ (ข.ุอป.(ไทย)
๓๓/๕๑/๑๙๑) พระกาสุมาริกผลทายกเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของ



 

๖๙๖ 
 

 

ตนจึงกล่าวว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑  ท่านได้ถวายผลมะรื่นแด่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าสิขีเพราะผลแห่งทานน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
วิชชา  ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ   

กาสุมาริผลทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกาสุมาริผลทายกเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๕๓/๕๖๐) พระกาสุมาริผลทายกเถระ ได้ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน กล่าว
สรุปความได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่  ๓๑  ทา่นถวายผลมะรื่นแด่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าสิขี เพราะผลแห่งทานน้ัน  ท่านไม่รูจ้ักทุคติเลยในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  

กาฬกภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึง ในนัปปิยสูตรท่ีพระพุทธเจ้าทรงปรารภ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๗/
๑๙๔) ท่านกาฬกภิกษุรูปนี้มีลักษณะมีความโอ้อวด ความโกง  ความไม่ซื่อตรง  ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ชอบก่ออธิกรณ์ไม่สรรเสริญการระงับ
อธิกรณ์ แมล้กัษณะเช่นนี้จัดเป็นธรรมท่ีไม่เป็นไปเพ่ือความเป็นที่รัก เพ่ือความเป็นที่
เคารพ เพ่ือความยกย่อง เพ่ือความเป็นสมณะเพ่ือความเป็นอันเดียวกัน อรรถกถา
กล่าวว่าอธิกรณ์  ในท่ีน้ีหมายถึงเร่ืองที่สงฆ์ต้องดำเนินการ  ๔  คือ  (๑) วิวาทาธิกรณ์  
การเถียงกันเรื่องวินัย (๒)  อนุวาทาธิกรณ์ การโจทหรือกล่าวหากันด้วยอาบัติ  (๓)  
อาปัตตาธิกรณ์  การต้องอาบัติ การปรับอาบัติและการแกไ้ขตัวให้พ้นจากอาบัติ  (๔)  
กิจจาธิกรณ์  กิจสงฆ์ต่าง ๆ  เช่น  ให้อุปสมบท หรือให้ผา้กฐินเป็นต้น (องฺ.ทุก.อ.๒/
๑๕/๑๒) ความเป็นสมณะในที่น้ีหมายถึงการสมานธรรม  (องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๘๗/
๓๖๒)  

กาฬกัณณิชาดก : ชาดกว่าด้วยมิตรช่ือกาฬกัณณี (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๓/๓๔) มีเนือ้ความว่า 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมหาเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี ท่านได้ติเตียนพวกคนที่
ให้ขับไล่มิตรออกจากเรือนว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำเหตุเพราะบุคคลได้ช่ือว่ามิตรเพราะ
เดินทางร่วมกัน ๗ ก้าว ช่ือว่าสหายเพราะเดินทางร่วมกัน ๑๒ ก้าวช่ือว่าญาติเพราะ
อยู่ร่วมกันครึ่งเดือนหรือหน่ึงเดือนช่ือว่าเสมอกับตนเพราะอยู่ร่วมกันย่ิงกว่าน้ัน ดังน้ัน 
ท่านจึงได้ช่วยสงเคราะห์เพ่ือนช่ือกาฬกัณณีเอาไว้โดยไมร่ังเกียจ เพราะความจนหรือ
ช่ือของเขาแม้แต่น้อย ต่อมาเพ่ือนได้ช่วยรักษาทรัพย์ของท่านจากการถูกโจรปล้นไว้
ได้ ต้ังแต่นั้นมา ก็มิได้มีใคร ๆ ที่จะได้ช่ือว่ากล่าวละลาบละล้วงกาฬกัณณีน้ันอีกเลย  
(ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี) ๒/๘๓/๖๙-๗๐) 

กาฬกัณณี, ช่ือคน : บุรุษคนหน่ึงช่ือกาฬกัณณี มหาเศรษฐีกลา่วว่า บุคคลช่ือว่าเป็นมิตรเพราะเดิน
ร่วมกัน  ๗ ก้าวเท่านั้น ช่ือว่าเป็นสหายเพราะเดินร่วมกัน  ๑๒ ก้าว  ช่ือว่าเป็นญาติ
เพราะอยู่ร่วมกัน ๑ เดือนหรือครึ่งเดือน ช่ือว่าเสมอกับตน ก็เพราะอยู่ร่วมกัน



 

๖๙๗ 
 

 

ย่ิงกว่านั้น ข้าพเจ้าน้ันจะพึงละท้ิงมิตรท่ีช่ือกาฬกัณณีซึ่งสนิทสนมกันมานาน เพราะ
เหตุแห่งความสุขส่วนตัวได้อย่างไร (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๘๓/๓๕) อธิบายว่า กาฬกัณณีนี้ 
ได้รับการช่วยสงเคราะห์จากมหาเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีและได้เป็นมิตรของมหา
เศรษฐีชาวกรุงพาราณสี ต่อมาได้ช่วยรักษาทรัพย์ของท่านมหาเศรษฐีไว้ไม่ให้ถูกพวก
โจรปล้น คำว่า เป็นมิตร หมายถึงเข้าไปต้ังไว้เฉพาะซ่ึงไมตรีจิต กระทำความสนิท
สนม  อธิบายว่า เป็นมิตรกันได้ด้วยเหตุเพียงเดินทางร่วมกัน  ๗  ย่างก้าว เป็นสหาย 
เน่ืองจากไปร่วมกันในอิริยาบถทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งการกระทำกิจทุกๆอย่างร่วมกัน  
เป็นสหายกันได้วด้วยเพียงย้างเท้าไป ๑๒ กา้ว (ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี) ๓/๘๓/๖๙-๗๐) 

กาฬกัณณี, ช่ือเทพธิดา : ช่ือเทพธิดาผู้เป็นลูกสาวของท้าววิรูปักข์มหาราช มีผิวพรรณดำ เป็นคน
โหดร้าย ไร้ปัญญา มีพ่ีชาย ๒ คน (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๔๑/๒๓๕) เทพธิดาผู้น้ีเคย
บอกชายที่ตนหมายปองแก่เศรษฐีโพธิสัตว์ว่า  ชายใดมักลบหลู่คุณท่าน ตีเสมอ  แข่ง
ดี ริษยา  ตระหนี่ และโอ้อวด ทำทรัพย์ท่ีได้มาแล้วให้พินาศไป  ดิฉันรักใคร่ชายน้ัน 
ชายใดมักโกรธ  ผูกโกรธ พูดส่อเสียด มักทำลายมิตรภาพ มีวาจาเสียดแทง พูดวาจา
หยาบคายดิฉันรักใคร่ชายน้ันย่ิงกว่าชายคนแรก พอเศรษฐีโพธิสัตว์ได้ฟังเช่นน้ีแล้ว 
จึงติเตียนแล้วไล่ไป 

กาฬการาม, วิหาร : วิหารท่ีกาฬกเศรษฐีอุทิศถวาย, วิหารท่ีกาฬกเศรษฐีสร้างไว้ อยู่เมืองสาเกต  
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔/๓๙)  

  อรรถกถากล่าวว่า ธิดาจูฬสุภัททาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่งงานกับลูกชายของ
กาฬกเศรษฐ ี ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เลื่อมใสชีเปลือย ต่อมาเพราะลูกสะไภ้นิมนต์
พระพุทธเจ้าทำบุญที่บ้าน กาฬกเศรษฐีจึงได้ฟังธรรม แล้วบรรลุธรรมเป็นโสดาบัน 
ถวายอุทยานของตนแก่พระพุทธเจ้า และให้พวกชีเปลือยออกไป สร้างวิหารบริเวณ
อุทยาน  หลั่งน้ำทำให้เป็นพรหมไทยอุทิศถวาย วิหารน้ัน จึงช่ือว่ากาฬการาม เพราะ
กาฬกเศรษฐีให้พรหมไทยอุทิศถวายและเพราะกาฬกเศรษฐีให้สร้างไว้  

กาฬการามสูตร : พระสูตรว่าด้วยพุทธกิจในกาฬการามในเมืองสาเกต (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔/
๓๙) มีเน้ือความสรปุได้ว่า สมัยหน่ึง พระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ ณ กาฬการาม เขต
เมืองสาเกต ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า รูปท่ีได้เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ท่ีได้ทราบและ
ธรรมารมณ์ท่ีรูแ้จ้งท่ีชาวโลก พร้อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกถึง แสวงหา ตรอง
ตามด้วยใจน้ันเราก็รู้ รูปท่ีได้เห็นเป็นต้น เราก็รู้แล้ว ตถาคตรู้แจ้งรูปท่ีได้เห็นเป็นต้น
น้ัน อารมณ์ไมป่รากฏในตถาคต รูปท่ีได้เห็นเป็นต้น เรากล่าวว่า ไม่รู้ คำน้ันของเรา
พึงเป็นคำเท็จ ถ้ากล่าวว่า รู้และไม่รู้ คำนัน้พึงเป็นคำเท็จเช่นเดียวกัน และถ้าเราพึง
กล่าวว่า รู้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่ คำน้ันพึงเป็นโทษแก่เรา ทรงแสดงวิธีปฏิบัติ ๔ ใน



 

๖๙๘ 
 

 

อารมณ์ท้ัง ๖ ตามลำดับดังน้ี ตถาคตเห็นรูปท่ีควรเห็นแลว้ แต่ไม่สำคญัว่าได้เห็น ไม่
สำคัญว่าไม่ได้เห็น ไม่สำคญัว่าต้องได้เห็น ไม่สำคัญว่าเป็นผู้เห็น ฟังเสียงท่ีควรฟังแล้ว 
แต่ไม่สำคัญว่าได้ฟัง ไม่สำคัญว่าไม่ได้ฟัง ไม่สำคัญว่าต้องได้ฟัง ไม่สำคัญว่าเป็นผู้ฟัง 
ทราบอารมณ์ที่ควรทราบแลว้ แต่ไม่สำคญัว่าได้ทราบ ไม่สำคัญว่าไม่ได้ทราบ ไม่
สำคัญว่าต้องได้ทราบ ไม่สำคัญว่าเป็นผู้ทราบ รู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีควรรู้แจ้งแล้ว แต่ไม่
สำคัญว่าได้รู้แจ้ง ไม่สำคัญว่าไม่ได้รู้แจ้ง ไม่สำคัญว่าต้องได้รู้แจ้ง ไม่สำคัญว่าเป็นผู้รู้
แจ้ง ตถาคตเป็นผู้คงท่ีในรูปทีไ่ด้เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบ และธรรมารมณ์
ท่ีรู้แจ้ง จึงกล่าวว่า บุคคลอ่ืนผู้คงที่ย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าตถาคตไม่มี อรรถกถา
กล่าวว่า อารมณ์ หมายถึงอารมณ์ที่เป็นไปทางทวาร ๖ ไม่ปรากฏในตถาคตด้วย
ตัณหาและทิฏฐิ คำว่า คงที ่ในท่ีน้ีหมายถึงไม่หว่ันไหวเพราะโลกธรรม๘ คือ  (๑)  ได้
ลาภ  (๒)  เสื่อมลาภ  (๓)ได้ยศ (๔)  เสื่อมยศ  (๕)  นินทา  (๖)  สรรเสริญ  (๗)  สขุ  
(๘)  ทุกข ์ (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๔/๓๐๗-๓๐๘)   

กาฬเขมกศากยะ, เจ้า : เจ้าศากยะช่ือว่ากาฬเขมกะ ชาวเมืองกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ,เจ้าศากยะผู้มี
ผิวดำช่ือว่าเขมกะ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๘๕/๒๒๒)  

  อรรถกถากล่าวว่า เจ้าศากยะองค์นี้ให้สรา้งวิหาร ซึ่งเป็นท่ีพัก โดยล้อมรั้ว ณ 
ประเทศแห่งหนึ่ง  ใกล้นิโครธาราม และสร้างซุ้มประตู ประดิษฐานเสนาสนะรูปหงษ์
เป็นต้น และสร้างมณฑลมาล (หอนั่ง) โรงฉนัเป็นต้น  และจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมาก 
เช่น เตียง ต่ัง  ฟูก หมอน เสือ่ ท่อนหนัง สนัถัตที่ทำด้วยหญ้า   สันถัดท่ีทำด้วยใบไม้  
สันถัดที่ทำด้วยฟางเป็นต้น    ซึ่งเขาปูลาดไว้  คือต้ังเตียงจดเตียง... ต้ังสันถัดที่ทำ
ด้วยฟาง  จดสันถัดที่ทำด้วยฟางเหมือนกัน ได้เป็นเหมอืนท่ีอยู่ของภิกษุท่ีอยู่กันเป็น
คณะ ท่ีน่ันมีภิกษุอยู่จำนวนมาก เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพักผ่อนในเวลากลางวัน ตรัสให้
พระอานนท์ทราบถึงการอยู่ผู้เดียวสามารถทำให้บรรลุมรรคผลได้ อรรถกถากล่าวว่า
กูฏาคารศาลาที่เขาติดช่อฟ้าสร้างไว้ด้วยการมุงแบบหงส์ เรียกว่ามัณฑลมาล ก็มี บาง
แห่ง อุปัฏฐานศาลาที่เขาติดช่อฟ้าไว้ตัวเดียวสร้างเสาระเบียงไว้รอบ เรียก
ว่ามัณฑลมาล ก็มี  แต่ในที่น้ีหมายถึงหอน่ัง เรียกว่ามัณฑลมาล (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๓/
๔๓) 

กาฬเทวิลดาบส : 1.ช่ือดาบสองค์หน่ึง ผู้เป็นศิษย์ชั้นหัวหน้าองค์ท่ี ๔ ของโชติปาลดาบสโพธิสัตว์ 
ต่อมาได้ไปอาศัยโขดศิลาแห่งหน่ึงอยู่ ณ ทักษิณาบทในแคว้นอวันตี    มีฤษีหลายพัน
เป็นบริวาร และน้องชายของท่านช่ือว่านารทฤษ ี   เป็นศษิย์ช้ันหัวหน้าองค์ท่ี ๗  ไป
อยู่ในถ้ำท่ีเร้นแห่งหน่ึงในระหว่างชายภูเขาอัญชนคิรี ในป่ามัชฌิมประเทศแต่องค์
เดียว ณ ท่ีใกล ้ๆ ภูเขาอัญชนคิรี ต่อมาน้องชายเกิดหลงรักวรรณทาส ีจงึซูบผอมกาฬ



 

๖๙๙ 
 

 

เทวิลดาบสจึงไปหาแล้วเตือนว่า ไม่มีสิ่งอ่ืนใดที่จะเลวไปกว่าผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่ง
อินทรีย์ท้ังหลายนี้เลยและกาฬเทวิลดาบสยังได้ไปเชิญสรภังคดาบสมาให้ช่วยเตือน
น้องชายอีก สรภังคศาสดานำเร่ืองน้ีมาแสดงให้ดาบสเข้าใจแจ่มแจ้ง นารทดาบสน้ัน
ได้ความสลดใจ เพราะถ้อยคำของสรภังคศาสดา จึงไหว้ขอขมาโทษ แล้วทำกสณิ
บริกรรม ทำฌานที่เสื่อมแล้วให้กลับคืนเป็นปกติ  สรภังคดาบสไม่ยอมให้นารทดาบส
อยู่ท่ีท่ีนั้นพาไปยังอาศรมของตน (ขุ.ชา.อฏฺฐก.๒๗/๖๕/๒๙๕,ขุ.ชา.อฏฺฐก.อ.๕/๖๕/
๒๗๘) ; 2. อสิตดาบส ดาบสผู้คุ้นเคย และเป็นท่ีนับถือของศากยราชสกุล  มีเรื่อง
ปรากฏในนาลกสูตร (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๘๕/๖๖๓) ว่า ในวันท่ีพระโพธิสัตว์ประสูติ  
ท่านได้ทราบข่าวประสูติแห่งพระราชโอรส ของพระเจ้าสุทโธทนะ จึงเข้าไปเย่ียม 
พระราชาทรงนำพระราชโอรสออกมาเพ่ือจะให้ไหว้พระดาบส แต่พระบาททั้งสอง
ของพระราชโอรสกลับเบี่ยงขึ้นไปประดิษฐานบนเศียรของดาบสเมื่อพระดาบส
พิจารณาพระลักษณะของพระราชโอรสแล้ว ม่ันใจว่า พระราชโอรสน้ันจักตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน นอกจากทำอัญชลีนับไหว้แล้ว ก็ได้แย้มย้ิมแสดงความแช่มช่ืนใจ
ออกมาแต่เมื่อมองเห็นว่าตนจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงเวลาแห่งการตรัสรู้ก็เสียใจร้องไห้ 
กระนั้นก็ตาม  พระดาบสได้ไปบอกหลานชายช่ือว่านาลกะให้ออกบวชรอเวลาท่พระ
โพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้  

  อรรถกถากล่าวว่า เท้าท้ัง ๒ ของพระองค์ผู้ท่ีน้อมน้ำเขา้ไปไหว้กาฬเทวิลดาบส 
เปลี่ยนกลับไปตั้งท่ีชฎาของกาฬเทวิลดาบส(ขุ.อุ.อ.๑/๓๘/๒๗๔) (ขุ.สุ.อ. (บาล)ี ๒/
๖๘๕/๓๑๙,  ขุ.ชา.(บาลี) ๑/-/๘๒);  กาฬเทวิล หรือกาฬเทวัลดาบส มีช่ืออีกอย่าง
หนึ่งว่า อสิตดาบส  (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ หน้า ๕๒๒-๕๒๓) 
(เรียกว่ากัณหเทวิลฤษี ก็ม)ี ; ตามหนังสือแบบเรียก กาฬเทวิลดาบส ทำนายพระราช
โอรสว่า มีคติเป็น ๒ ตามตำรับมหาบุรุษลกัษณะพยากรณ์ศาสตร์ ;  ดู มหาบุรุษ
ลักษณะ, นาลกะ 1 ; เทียบ พราหมณ์ทำนายพระมหาบุรุษ 

กาฬปักษ์ :  ฝ่ายดำ คือข้างแรม ดังคำว่า กลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในกาฬปักษ์
(ข้างแรม)ผ่านไป ดวงจันทร์น้ันย่อมเสื่อมจากความงาม ย่อมเสื่อมจากรศัมี ย่อมเสื่อม
จากแสงสว่าง ย่อมเสื่อมจากด้านยาวและด้านกว้าง (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๔/๒๔) 
หรือดังคำว่า พึงปวารณาในกาฬปักษ์ที่จะมาถึงเถิด (วิ.ม.(ไทย)๔/๒๔๐/๓๘๘); 
หมายถึงปักษ์ท่ีคนไปได้เพราะไฟ (อภิธานวรรณนา หน้า ๑๑๙) ;  ในกาฬปักษ์ดวง
จันทร์ย่อมอ่อนแสงลงทุกๆ  วัน  (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๔๘๔/๑๘๐) 

กาฬพาหุชาดก : ชาดกว่าด้วยลิงชื่อกาฬพาหุ (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๑๓/๑๗๙) มีเน้ือความสรุป
ได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกแขกเต้าช่ือราธะได้สอนน้องชายช่ือโปฏฐาปา



 

๗๐๐ 
 

 

ทะไม่ให้ริษยาวานรดำที่เพ่ิงถูกจับมาใหม่ว่าได้อาหารมากกว่าตน ว่า น้องเอ๋ย โลก
ธรรมในหมูม่นษุย์เหล่าน้ีคือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขและ
ทุกข์ เป็นของไม่เที่ยง เจ้าอย่าเศร้าโศกไปเลย จะเศร้าโศกไปทำไม น้องชายจึงกล่าว
ว่า พ่ีเป็นบัณฑิตแท้ ๆย่อมรู้จักประโยชน์ท่ียังไม่มาถึง ทำอย่างไรฉันจะเห็นลิงดำน้ัน
ถูกไล่ออกจากวัง นกราธโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า ลิงดำตัวน้ันกระดิกหูกลอกหน้ากลอกตา
หลอกพระกุมารไม่นานก็คงถูกไล่ออกไปมันจะทำให้ตัวมันเองอดข้าวอดน้ำ”จากนั้น
มาเพียง ๒-๓ วัน มันก็ถูกขับออกจากพระราชวังเพราะชอบหลอกพระกุมารให้กลัว 
(ขุ.ชา.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๔/๑๑๓/๓๐๔-๓๐๗) 

กาฬศิลา, ตำบล  : สถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในแคว้นมคธ  อยู่ข้างภูเขาอิสิคิลิ กรุงราชคฤห์ ณ ท่ีน้ี 
พระพุทธเจ้าเคยประทับ และแสดงนิมิตโอภาสแก่พระอานนท์ว่า อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้
หนึ่งเจริญ  ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานแล้ว    ทำให้เป็นท่ีต้ังแลว้ ให้ต้ังม่ันแลว้
สั่งสมแล้ว ปรารภดี  ผู้น้ันเม่ือมุ่งหวัง   พึงดำรงอยู่ได้  ๑ กัป  หรือเกินกว่า  ๑  กัป  
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๐/๑๒๘); เป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าสนทนาธรรมกบัพวกนิครนถ์
ท่ีถือการยืนเป็นวัตร ปฏิเสธการน่ัง เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อน ซ่ึงเกิดจาก
ความพยายาม  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒) ; เป็นสถานท่ีท่ีพระมหาโมคคัลลานะถูก
คนร้ายซึ่งรับจ้างจากพวกเดียรถีย์ไปลอบฆ่าด้วยการทุบตีจนร่างกายแหลก (ขุ.ธ.อ.
(บาลี) ๑๑๑/๑๑)  

กาฬสลิา,มหาวิหารแห่งหนึ่งในมหาวิหารท้ัง ๑๘ แห่ง  : ช่ือวิหารแห่งหน่ึง  ข้างภูเขาอิสิคิลิ  กรุง
ราชคฤห์ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๙/๒๐๕) ดังคำที่เหล่าภิกษุพูดกับทัพพมัลลบุตรเถระว่า 
ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมท่ีภูเขาคิชฌกูฏ...ท่ีเหวสำหรับทิ้งโจร...ท่ีกาฬ
สิลาข้างภูเขาอิสิคิลิ... วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔)  หรือดังคำว่า ภิกษุผู้อุปัฏฐาก
เหล่าน้ันรับคำแล้วอุ้มท่านพระวักกลิขึ้นเตียง หามไปยังวิหารกาฬสิลาขา้งภูเขาอิสิคิลิ 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๗/๑๖๐)  

กาฬสุตตนรก : นรกสายบรรทดัเหล็ก  หมายถึงสัตว์นรกว่ิงไปบนแผ่นเหลก็แดง  ถ้าลม้ลง  จะถูก ดีด
ด้วยสายบรรทัดเหล็กแดง (ข.ุชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๑๐๒/๕๐,๒๘/๑๐๗/๕๐) ; ช่ือนรก
ลำดับท่ี ๓ ในบรรดานรก ๘ ขุม อันได้แก ่ (๑) สัญชีวนรก  (๒)กาฬสุตตนรก (๓) 
สังฆาฏนรก   (๔) ชาลโรรุวนรก  (๕) ธูมโรรุวนรก  (๖) ตาปนนรก (๗) ปตาปนนรก  
(๘) อเวจีมหานรก (ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๘๓/๔๗) 

กาฬสุมนะ, ภิกษุ : พระเถระรูปหน่ึง,ผู้เช่ียวชาญสอนนิกาย ๕ และปกรณ์ ๗ เช่ียวชาญพระวินัย ณ 
โรหนชนบท บนเกาะตามพปัณณิ (ลังกา) (วิ.ป.(ไทย)๘/๓/๖)  ดังคำว่า พระอริฏฐะผู้
มีปัญญา  พระติสสทัตตบัณฑิต พระกาฬสุมนะ ผู้เช่ียวชาญ พระทีฆเถระ  พระทีฆ
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สุมนบัณฑิต   พระกาฬสุมนะ พระนาคเถระ พระพุทธรักขิตะ พระติสสเถระผูม้ี
ปัญญา  และพระเทวเถระผู้เป็นบัณฑิต (วิ.ป.(ไทย)๘/๓/๕,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/๒๖) 

กาฬเสนาบดี  : กาฬหัตถีเสนาบดี กรุงพาราณสี แคว้นกาสี ในสมัยพระเจ้าพรหมทัต ซึ่งต่อมาพระ
เจ้าพรหมทัตได้พระนามว่า โปริสาท (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๓๗๕/๑๕๙) เสนาบดีผู้น้ีเป็น
ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องมนุษย์กินคนเกิดขึ้นในเมืองพาราณสี แล้วทำการสืบสวน 
จนสามารถจับตัวพ่อครัวท่ีเป็นเคร่ืองต้นของพระเจ้าพรหมทัตทราบข่าวว่าพระราชา
ให้พ่อครัวฆ่าคนมาเพ่ือให้ทำอาหาร จึงนำตัวพ่อครัวไปแจ้งเหตุต่อพระพักตร์ ทูลถาม
เหตุได้ความว่าพระราชาทรงเสวยเน้ือมนุษย์ แล้วกราบทูลเหตุที่ไม่ควรเสวยเนื้อ
มนุษย์ โดยยกปลาอานนท์ท่ีติดใจในรสอาหาร เมื่อได้กินปลาแล้ว จึงกินปลาทั้งหมด
และกินตัวเองตายในท่ีสุด(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๓๗๘/๑๖๐) เมื่อฟังเหตุกราบทูลเช่นนี้ 
พระราชาก็ยกเหตุผลมาหักล้างและไม่ยอมท่ีจะละท้ิงการกินเน้ือมนุษย์ และถูกพสก
นิกรเนรเทศ  แล้วสถาปนาพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตขึ้นเป็นพระราชา และได้
ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีเช่นเดิม และเม่ือพระเจ้าโปริสารทต้ังอยู่ในศีล ๕ ตามคำ
สอนของพระเจ้าสุตโสม กรุงอินทปัตถ์ แล้วกลับเขา้เมืองพร้อมกับพระเจ้าสุตโสม  
และกาฬหัตถีเสนาบดี ให้การต้อนรับและได้สถาปนาพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชา
ดังเดิมอรรถกถากล่าวว่า โปริสาท  แปลว่า  มีคนเป็นอาหาร, คนกินคน  เป็นช่ือของ
พระเจ้าพรหมทัต  หลังจากถูกชาวเมืองเนรเทศแล้วได้ไปอาศัยโคนต้นไทรอยู่  แล้ว
เที่ยวปล้นคนเดินทางเพื่อฆ่าเอาเน้ือมาปรุงอาหารจึงปรากฏช่ือเสียงว่าโปริสาท(ขุ.
ชา.อ.(บาลี) ๘/๓๙๒/๓๙๗) 

กาฬหัตถี,เสนาบดี : กาฬเสนาบดี ของพระเจ้าพรหมทัต กรุงพาราณสี แคว้นกาสี  ในยุคเดียวกัน
กับพระเจ้าสุตโสม กรุงอินทปัตถ์ แคว้นกุรุ  กาฬหัตถีผู้น้ี มีมือดำดังนั้น จึงช่ือว่ากาฬ
หัตถี  มีอำนาจมาก  ทำหน้าที่สำคัญสืบสวนจนสามารถรู้ตัวว่าพระเจ้าพรหมทัตเสวย
เน้ือมนุษย์ แล้วทำให้พระเจ้าพรหมทัตต้องถูกชาวเมืองเนรเทศ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/
๓๗๔/๑๕๙) เรียกว่ากาฬะ ก็มี ดูกาฬเสนาบดี 

กาฬะ, เนื้อ : ช่ือเน้ือตัวหน่ึง ในลักขณชาดก (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๑๑/๕) เน้ือกาฬะน้ี เป็นลกูของพญา
เน้ือโพธิสัตว์ เป็นพ่ีน้องกับเนื้อลักษณะ ในเวลาท่ีพญาเน้ือแก่ จึงได้มอบบริวารให้ท้ัง
ลักษณะและกาฬะดูแลตัวละ ๕๐๐ตัว เมื่อกาฬะดูแล พาฝูงเน้ือไปเพ่ือไปหากินที่
ภูเขาในเวลาที่ข้าวกล้าเจริญงอกงาม แต่เพราะเน้ือกาฬะโง่ ไม่รู้เวลาควรไม่ควรท่ีจะ
เดินทาง พาหมู่เน้ือไปทางประตูบ้าน  ท้ังในเวลาเช้าและเวลาเย็น ทั้งเวลาพลบค่ำ
และเวลาใกล้รุง่ ทำให้ชาวบ้านดักฆ่าบริวารตายเป็นจำนวนมาก ดังน้ัน เน้ือกาฬะจึงมี
บริวารลดน้อยลง เม่ือเวลาผ่านไป ๕ เดือน กลับมาหาพญาเน้ือโพธิสัตว์ แต่กลับมา
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ภายหลังเน้ือลักษณะ ซึ่งเนื้อลักษณะเดินทางกลับในกลางคืนเท่านั้น จึงรักษาบริวาร
ไว้ได้ ไม่ตายเลย เมื่อกลับมาถึงบ้านเพียงตัวเดียว จึงถูกตำหนิว่าเป็นผู้มีบริวารเสื่อม
เพราะความโง่เขลา (ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๑๑/๒๐๓-๒๐๕) 

กาฬิโคธสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระนางสากิยานีพระนามว่ากาฬิโคธา(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๕/๕๕๕) 
มีเน้ือความสรปุว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่พระนางสากิยานีพระนามว่า
กาฬิโคธาว่า ผู้มีธรรม ๔ มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าประกอบด้วย
ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระสงฆ์และมีมีใจปราศจากความตระหน่ียินดีในการให้ทานและการแจกทาน อยู่
ครองเรือน ย่อมเป็นพระโสดาบัน  ไม่ตกต่ำ จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า หลังจาก
ฟังแล้ว นางกาฬีโคธากราบทูลว่า องค์เครือ่งบรรลุโสดา ๔ น้ีที่พระองค์ทรงแสดงไว้ 
ธรรม(คือองคเ์ครื่องบรรลุโสดา)เหล่าน้ันมีอยู่ในหม่อมฉัน และหม่อมฉันก็เห็นธรรม
เหล่าน้ัน เพราะโสดาปัตติผล นางทำให้แจ้งแล้ว 

กาฬิโคธา, พระนางสากิยาน ี : นางกษัตริย์เช้ือสายชาวศากยะช่ือว่ากาฬิโคธา  กรุงกบิลพัสด์ุ  แคว้น
สักกะ  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๕/๕๕๕), ช่ือว่ากาฬิโคธา  เนื่องจากพระองค์มีผิวดำ จึง
มีนามว่ากาฬี ส่วนโคธานั้นเป็นพระนามเดิม ดังนั้น จึงได้พระนามว่ากาฬิโคธา พระ
นางศากิยานีผู้น้ีเป็นมารดาของพระภัททิยเถระ ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัคคมเหสี 
(องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๑๙๓/๑๗๓) ; พระองค์เป็นอริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรม    
๔    มีความเลื่อมใสพระรัตนตรัยอันไม่หว่ันไหว มีศีล  เป็นโสดาบัน บริจาคทรัพย์
บำเพ็ญทานอยู่เสมอ โดยไมแ่บ่งแยกกับท่านผู้มีศีล ผูม้ีธรรมอันงาม (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๓๕/๕๕๖) 

กาฬุทายี,อำมาตย์, ภิกษุ, พระ : ท่านมีโคตรว่าอุทายี  เพราะมีผิวดำ จึงได้ช่ือว่ากาฬุทายี  เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งเป็นอมาตย์ กรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสกักะ ดังคำว่า กาฬุทายีอำมาตย์กับบริวาร 
๑,๐๐๐ ถือเพศภิกษุแล้ว นิมนต์พระผู้มีพระภาคพระศากยมุนีผู้ประเสริฐ ทรงรับ
นิมนต์แล้วเสด็จดำเนินไปตามทางใหญ ่ เสด็จพร้อมด้วยภิกษุ    ๒๐,๐๐๐ รูป พระ
พุทธองค์เสด็จถึงกรุงกบิลพัสด์ุ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒/๕๕๕)  ; พระเถระผู้เป็นเลิศด้าน
ผู้ยังสกุลให้เลื่อมใส ดังคำว่า กาฬุทายีเลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเราผู้ยังสกุลให้
เลื่อมใส (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๒๕/๒๙)  ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๑๐๑/๔๓๙, ผู้เป็น
ต้นแบบของผู้ถวายดอกปทุม ดอกอุบล ดอกมะลิซ้อนและข้าวสุกอย่างดีแก่
พระพุทธเจ้า (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๐/๑๕๖) ; (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๗๙/๓๑๔,๓๓/๒/
๕๕๕) ; เป็นหนึ่งในบรรดาสหชาต เกิดในวันเดียวกัน ๗ อย่าง อันได้แก่ เทวีผู้เป็น
มารดาของราหุ พระอานนท์เถระ ฉันนอำมาตย์ กาฬุทายีอำมาตย์  ม้ากณัฐกะ ต้นศรี
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มหาโพธ์ิ  และขุมทองทั้ง ๔(ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑/-/๘๑-๘๒)  ในอรรถกถากล่าวว่า คำว่า 
สหชาต เกิดวันเดียวกัน  (ขุ.วิ.อ.(บาลี)  ๑/๑๑๘๕/๓๗๒)   

กาฬุทายเีถรคาถา : คาถาของพระกาฬุทายีเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๒๗/๔๓๒) พระกาฬุทายีเถระได้
กราบทูลพระผูมี้พระภาคสรุปได้ว่า ฤดูน้ีไม่หนาวนัก  ไม่ร้อนนัก  เป็นฤดูที่สบาย 
เหมาะแก่การเดินทางพระประยูรญาติท้ังฝ่ายศากยวงศ์และโกลิยวงศ์จะได้เฝ้า
พระองค์ผู้ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกซ่ึงกำลังเสด็จข้ามแม่น้ำโรหิณ ี
นักปราชญ์มีปัญญากว้างขวาง  เกิดในสกุลใด ย่อมทำสกุลน้ันให้บริสทุธ์ิสะอาดอย่าง
เดียว ถึง  ๗ ช่ัวคนข้าพระองค์เข้าใจว่า  พระองค์เป็นเทพเหนือกว่าเทพ ย่อมทรง
สามารถทำผู้อ่ืนให้บริสุทธ์ิได้ เพราะพระองค์ทรงอุบัติโดยอริยชาติ ได้สัจนามว่า    
มนีุ  พระราชบิดาของพระองค์พระนามว่าสุทโทธนะ ผู้แสวงคุณอันย่ิงใหญ่ ส่วนพระ
มเหสีพระนามว่า มหามายา    เป็นพุทธมารดา ซึ่งถนอมพระครรภ์พระโพธิสัตว์
มาแล้วเสด็จสวรรคตไปบันเทิงอยู่ในโลกสวรรค์(ช้ันดุสิต) พระนางมายาเทวีโคตมี
พระองค์นั้นสวรรคต จุติจากโลกน้ีเพียบพร้อมด้วยกามคุณทิพย์ มีหมู่นางฟ้าห้อมล้อม    
ทรงบันเทิงอยู่ด้วยกามคุณ ๕ และได้ถวายพระพรพระเจ้าสุทโธทนมหาราชว่า อาตม
ภาพเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ท่ีไม่มใีครย่ำยีได้ มีพระรัศมีแผซ่่านจากพระวรกาย ไม่
มีผู้ท่ีจะเปรียบปาน คงท่ี มหาบพิตร  พระองค์เป็นบิดาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบิดา
ของอาตมา  ท้ังเป็นพระเจ้าปู่ของอาตมาโดยธรรม   

กาฬุทายเีถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกาฬุทายีเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๘/๑๕๖) มี
เน้ือความสรุปได้ว่าพระกาฬุทายีเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึง
กล่าวว่าในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐  ท่านได้ถวายอาหารบิณฑบาตและดอกไม้แด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านได้เกิดเป็นท้าวสักกะ
๑๘ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๒๕  ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน  ๕๐๐  ชาติ
ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ข.ุอป.อ.(บาลี)  ๒/๔๘-๖๗/
๖๖-๗๒) ; ประวัติในอดีตชาติของพระกาฬุทายีเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๖๕/๓๑๒) มี
เน้ือความสรุปได้ว่า พระกาฬุทายีเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึง
กล่าวว่า ในอดีตชาติกัปท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระ และได้ทำสักการะพร้อมทั้งได้ต้ังความปรารถนาว่า ขอให้ได้
เป็นสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้ทำตระกูลให้เลื่อมใส เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่าน
เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิเป็นอันมากในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓พร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๑๖๕/๓๑๖)   
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กำ  : 1.ซี่ล้อของรถหรือเกวียน ดังคำในปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตรหน่ึงว่า เม่ือลูกประพฤติ
จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ สนานพระเศียร ในวันอุโบสถ๑๕    ค่ำ รักษาอุโบสถ 
ประทับอยู่ช้ันบนปราสาทหลังงาม จักปรากฏจักรแก้วอันเป็นทิพย์ ซึ่งมีกำ ๑,๐๐๐ ซ่ี  
มีกง มีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง, ในลักขณสูตร กล่าวถึงพ้ืนฝ่าพระบาท
ท้ังสองของมหาบุรุษ มีจักรซึง่มีกำข้างละ ๑,๐๐๐  ซี่ มีกง มีดุม และมีส่วนประกอบ
ครบทุกอย่าง (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๓/๖๒, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๐/๑๖๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๕๖/๓๐๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๘) 

 2.การงอน้ิวมือทั้ง ๔ ให้จดอุ้งมือ,การใช้น้ิวมือท้ัง ๕ โอบรอบสิ่งใดสิ่งหน่ึง, อาการที่
งอนิ้วมือทั้ง ๕ รวบสิ่งใดสิ่งหน่ึงไว้ ดังคำในสากมุฏฐิทายิกาวิมาน เทพธิดาตนหน่ึงเล่า
ถึงประวัติการทำบุญของตนว่า ดิฉันได้ถวายผักดองกำมือหน่ึงแด่ภิกษุผู้กำลังเท่ียว
บิณฑบาต หรือดังคำว่า  ชาติก่อน    ดิฉันได้ถวายดอกบัวเขียวกำมือหน่ึง (ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๔๘๕-๔๙๒/๖๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๖๖/๘๙) 

   อรรถกถาอธิบายถึงพระอรหนัต์ เพราะห่างไกลจากกิเลส, เพราะกำจัดข้าศึก
คือกิเลส,เพราะหักซี่กำแห่งสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิด,ในอรรถกถาสังยุตต
นิกาย กล่าวถึงกำหรือกำมือไว้ในคำว่า กำมือของอาจารย์  อธิบายว่ามือท่ีกำไว้ใช้
เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพุทธศาสนาที่หวงวิชาไม่ยอมบอกแก่ศิษย์ขณะที่
ตนเองยังหนุ่ม แต่จะบอกแก่ศิษย์ท่ีตนรัก  ขณะท่ีตนใกล้ จะตายเท่าน้ันแต่พระผู้มี
พระภาคไม่ทรงถือตามคติเช่นน้ี  (วิ.อ.(บาลี)๑/๑/๑๐๓-๑๑๘,ที.ม.อ. (บาลี) ๑๖๕/
๑๕๐,สํ.ม.อ.(บาลี)  ๓/๓๗๕/๒๗๖, วิสุทฺธิ. (บาลี)๑/๒๖๕) 

กำจัด  : ขับไล่, ปราบ, ทําให้สิ้นไป,บรรเทา,วินยะ ในมูลปัณณาสก์ จูฬสัจจกสูตร กล่าวถึง
สัจจกะ นิครนถบุตรเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อ่ืน เป็นคนคะนองวาจา  ได้เข้าใจพระ
ดำรัสของท่านพระโคดมว่า ตนสามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตน พอได้สนทนากัน
แล้ว กลับเลือ่มใสแล้วได้ถวายภัตตาหาร,ในอังคุตตรนิกาย ปฏิลีนสตูร กล่าวถึง
ปัจเจกสัจจะเป็นอันมาก เช่น  เห็นว่า โลกเที่ยงบ้าง โลกไม่เที่ยงบ้าง  โลกมท่ีีสุดบ้าง  
โลกไม่มีท่ีสุดบ้าง อันภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรเทาได้ กำจัดได้,ในราควินยสูตร กล่าวถึง
บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะ เช่น ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะและชักชวน
ผู้อ่ืนเพ่ือกำจัดราคะ,ในทานสตูร กล่าวถงึองค์หรือคุณสมบัติของปฏิคาหกไว้ ๓ 
กล่าวคือ(๑) เป็นผู้ปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะ (๒)เป็นผู้ปราศจาก
ราคะ หรือปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะ(๓) เป็นผูป้ราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพ่ือกำจัดโมหะ 
; ขับไล่, ปราบ, ทำให้สิ้นไป(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
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๓๖๒/๓๙๙) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๘/๖๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๖/๑๔๕,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๓๗/๔๘๖) 

   อรรถกถาอธิบายถึงพระอรหันต์ เพราะกำจัดข้าศึกคือกิเลส (วิ.อ.(บาลี)๑/๑/
๑๐๓-๑๑๘,ที.ม.อ. (บาลี) ๑๖๕/๑๕๐,สํ.ม.อ.(บาลี)  ๓/๓๗๕/๒๗๖, วิสทฺุธิ. (บาลี)๑/
๒๖๕) 

กำจัดคุณผู้อื่น : พูดให้เสียหาย,พูดใส่ความทำให้ผู้อ่ืนเสียหาย ดังคำท่ีสัจจกะนิครนถบุตรกล่าวว่า 
ข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อ่ืน เป็นคนคะนองวาจา ได้เข้าใจพระดำรัสของท่าน
พระโคดมว่า ตนสามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตน (ม.ม.๑๒/๓๖๒/๓๙๙) ต่อมา
สัจจกะนิครนถบุตรได้นำอาหารท่ีพวกเจ้าลิจฉวีทั้งหลายมาเพ่ือตน ประมาณ ๕๐๐ 
สำหรับถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน หลังจากฉันภัตตาหารแล้ว ตรัส
อนุโมทนาว่า บุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิไณยบุคคลท่ียังไม่สิ้นราคะ  โทสะ 
โมหะเช่นกับท่านจักมีแก่ทายกทั้งหลาย บุญและผลบุญในทานนี้ อาศัย
ทักขิไณยบุคคลท่ีสิ้นราคะ  โทสะ โมหะเช่นกับเราจักมีแก่ท่าน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖/
๔๐๐) อรรถกถากล่าวว่า กำจัดคุณของผู้อ่ืน ในที่น้ีหมายถึงชอบใส่ร้าย ป้ายสีผู้อ่ืน 
มักกำจัดคุณงามความดีของผู้อ่ืน (องฺ.ทสก.อ.(บาลี)   ๓/๗๗/๓๖๐) 

กำทาย : กำทายเป็นการละเล่นท่ีเป็นท่ีเป็นข้อห้าม อยู่ในมัชฌิมศลี  ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้
ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท (ที.
สี.(ไทย)๙/๑๙๘/๖๘) ; ช่ือการเล่นอย่างหน่ึง,เป็นการพนันอย่างหน่ึง ลักษณะเหมือน
กำถั่ว ใช้มือกำวัตถุอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีขนาดเล็ก กลม หรือสิ่งอ่ืนๆ แลว้ให้ผู้อ่ืนทาย
สิ่งในมือนั้นคืออะไร เป็นอะไร จำนวนเท่าไร (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔/๖)  

กำเนิด : การเกิด เช่น มารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดแก่บุตร,มูลเหตุด้ังเดิม เช่นตัวหนังสือไทยมี
กำเนิดมาอย่างไร ,หากเป็นกริิยา หมายถึงเกิด,มีขึ้น,เป็นขึ้น เช่น โลกกำเนิดมาจาก
ดวงอาทิตย์  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน) ; กำเนิดมี ๔ ชนิด คือ (๑) 
กำเนิดอัณฑชะ(การเกิดในไข่) (๒) กำเนิดชลาพุชะ(การเกิดในครรภ์) (๓) กำเนิดสงั
เสทชะ (การเกิดในเถ้าไคลหรอืท่ีช้ืนแฉะ) (๔) กำเนิดโอปปาติกะ(การเกิดผุดขึ้น)(ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑) บางแห่งหมายถึงกำเนิดที่เป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐(ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๗,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓) ในอรรถกถากล่าวถึงกำเนิด ๔ ไว้
ว่า   ในกำเนิด  ๔  สัตว์ท่ีเกิดในไข่และเกิดในครรภ์  ถ้ายังไม่เจาะเปลือกไข่หรือ
คลอดจากครรภ์ออกมา  ยังเรียกว่า  สมัภเวสี  ต่อเมื่อเจาะเปลือกไข่หรือคลอด
ออกมา  เรียกว่าภูต,  พวกสังเสทชะ  (เกิดที่ช้ืนแฉะ)  และพวกโอปปาติกะ  (เกิดผุด
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ขึ้น)  ในขณะจิตแรก  ก็เรียกว่า  สัมภเวสี  ต้ังแต่ขณะจิตที่  ๒  เป็นต้นไปเรียกว่า  
ภูต  (ขุ.ขุ.อ.(บาลี)   ๙/๒๒๑) 

กำเนิดก่อน :  ชาติก่อน, ภพก่อน  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๑/๑๖๓) อรรถกถากล่าวว่า กำเนิดก่อน  
หมายถึงที่อยู่อาศัยในชาติก่อน  (ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๒๐๑/๑๐๘)  

กำเนิดของครฑุ : การเกิดของครุฑ, การอุบัติของครุฑ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๙๒/๓๕๘,๑๗/๓๙๓/
๓๕๘) พระผู้มพีระภาค ขณะที่ประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี  ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า  
กำเนิดของครุฑ ม ี๔  ประเภท คือ (๑) ครุฑที่เป็นอัณฑชะ (เกิดในไข่)  (๒) ครุฑท่ี
เป็นชลาพุชะ(เกิดในครรภ์)  (๓) ครุฑที่เป็นสังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคลหรือที่ช้ืนแฉะ) 
(๔) ครุฑท่ีเป็นโอปปาติกะ  (เกิดผุดขึ้น)   ในครุฑ ๔ จำพวกน้ัน  ครุฑท่ีเป็นอัณฑชะ 
จับนาคท่ีเป็นอัณฑชะไปได้ แต่จับนาคท่ีเป็นชลาพุชะ สังเสทชะ และโอปปาติกะไป
ไม่ได้ ครุฑท่ีเป็นชลาพุชะ จับนาคท่ีเป็นอัณฑชะและชลาพุชะไปได้ แต่จับนาคที่
เป็นสังเสทชะ และโอปปาติกะไปไม่ได้ ครุฑท่ีเป็นสังเสทชะ จับนาคที่เป็นอัณฑชะ 
ชลาพุชะ และสังเสทชะไปได้แต่จับนาคที่เป็นโอปปาติกะไปไม่ได้ สว่นครุฑท่ีเป็น
โอปปาติกะ จับนาคท่ีเป็นอัณฑชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ และโอปปาติกะไปได้ 

กำเนิดของนาค : การเกิดของนาค(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๔๒/๓๔๙,๑๗/๓๔๓/๓๕๐) พระผู้มีพระภาค 
ขณะท่ีประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี  ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า กำเนิดของนาค มี ๔ 
ประเภท คือ (๑) นาคท่ีเป็นอัณฑชะ (เกิดในไข่) (๒) นาคที่เป็นชลาพุชะ (เกิดใน
ครรภ์) (๓) นาคท่ีเป็นสังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคลหรือท่ีช้ืนแฉะ) (๔) นาคท่ีเป็น
โอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น) ในนาค ๔ประเภทน้ัน นาคท่ีเป็นชลาพุชะ สังเสทชะ และ
โอปปาติกะประณีตกว่านาคที่เป็นอัณฑชะ นาคท่ีเป็นสังเสทชะ  และโอปปาติกะ 
ประณีตกว่านาคที่เป็นอัณฑชะและชลาพุชะ  นาคที่เป็นโอปปาติกะประณีตกว่านาค
ท่ีเป็นอัณฑชะ ชลาพุชะและสังเสทชะ 

กำเนิดชลาพุชะ :  การเกิดในครรภ์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑) ในมหาสีหนาทสูตรอธิบายว่า 
เหล่าสัตว์ผู้เกิดในครรภ์  น้ีเราเรียกว่ากำเนิดชลาพุชะ  

กำเนิดดิรจัฉาน : การเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน,การถือกำเนิดเป็นสัตว์ท่ียาวไปทางนอน(ไปทางขวาง ก็
เรียก)(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๓/๑๕๒) (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๑/๙๘,๒๙/๓๗/๑๓๕,๒๙/๘๔/
๒๕๐,๒๙/๑๙๓/๕๖๑) (อภิธานวรรณนา หน้า ๗๘๐)  ; ขอ้ ๒ ในคติ ๕ อันได้แก่ (๑) 
นรก  (๒) กำเนิดดิรัจฉาน  (๓) เปตวิสัย (๔) มนุษย์  (๕) เทวดา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๕/๓๐๑, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๓/๑๕๒)  ;  กำเนิดดิรัจฉาน กินหญ้าเป็นอาหาร ก็มี  
ดังคำว่า สัตว์ดิรัจฉานจำพวก (ช้าง ม้า  โค หรือสัตว์ดิรัจฉานจำพวกอ่ืนบางพวก) มี
หญ้าเป็นอาหารมีอยู่ สัตว์ดิรัจฉานเหล่านั้นใช้ฟันเล็มหญ้าสดบ้าง   หญ้าแห้งบ้าง 



 

๗๐๗ 
 

 

การท่ีได้กำเนิดดิรัจฉานเพราะชาติก่อน  ผู้น้ันมักติดใจในรสทำบาปกรรมไว้ หลังจาก
ตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสตัว์จำพวกท่ีมีหญ้าเป็นอาหาร (ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๒๕๑/๒๙๖) สัตว์ดิรัจฉานจำพวก (เช่น ไก่ สุกร  สุนขั)  มีคูถเป็นอาหาร เพราะ
ได้กลิ่นคูถแต่ท่ีไกลแล้วว่ิงไปด้วยหวังว่า จักกินตรงนี้    จักกินตรงนี้ เพราะติดใจในรส 
ทำบาปกรรมไว้  หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกท่ีมีคูถ
เป็นอาหาร สัตว์ดิรัจฉานจำพวก(เช่น แมลง มอด ไส้เดือน หรือสัตว์ดิรัจฉานจำพวก
อ่ืน)ท่ีเกิดในท่ีมืด  แกใ่นที่มืด  ตายในที่มดื ก็มี  เพราะติดใจในรส  ทำบาปกรรมไว้ 
หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดในที่มดื แก่ในท่ีมืด
ตายในท่ีมืด สตัว์ดิรัจฉานจำพวก(เช่น ปลา เต่า หรือสัตว์ดิรัจฉานจำพวกอ่ืน) ท่ีเกิด
ในน้ำ  แกใ่นนำ้  ตายในน้ำ ก็มี  เพราะ ติดใจในรส ทำบาปกรรมไว้ หลงัจากตายแล้ว  
จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดในน้ำ แก่ในน้ำตายในน้ำ  สัตว์
ดิรัจฉานจำพวก(เช่น สัตว์ท่ีเกิดในปลาเน่า ศพเน่า น้ำครำ หลุมโสโครก )ท่ีเกิดในที่
โสโครก แกใ่นที่โสโครก ตายในที่โสโครก ก็มี  เพราะติดใจในรส  ทำบาปกรรมไว้ 
หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดในที่โสโครก แกใ่นที่
โสโครก  ตายในท่ีโสโครก ; อรรรถกถากลา่วว่า สัตว์ดิรัจฉาน เป็นสัตว์มีชาติช่ือตรง  
ไม่คดโกง(ขุ.ธ.อ.(บาลี) /-/๑๓๑); เป็นข้อที่ ๒ ในบรรดาอบาย  (ท่ีปราศจากความ
เจริญ) ๔ อันได้แก่ (๑) นรก (๒) กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน (๓) แดนเปรต (๔) อสุรกาย (ที.
ม.อ ๙๕/๙๔); นข้อท่ี ๑ ในคติทุคติ  (คติหรอืภูมิเป็นท่ีไปอันเป็นทุกข์) ๒   ได้แก่  อา
คาริยทุคติ  คอืคติของคฤหัสถ์ผู้ตายแล้วไปเกิดในนรกบ้าง  กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัย บ้าง  และอนาคารยิทุคติ  คือทุคติของบรรพชิตผู้มรณภาพแลว้  ไปเกิดใน
นรกเป็นต้น  เป็นสมณยักษ์  เป็นสมณเปรต  มีกายลุกโชติช่วงเพราะผ้าสังฆาฏิเป็น
ต้น  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๗๐/๑๘๐,  ม.มู.ฏีกา  (บาลี) ๑/๗๐/๑๘๐) ; ผู้เป็นอสัตบุรุษ 
หรือผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ดังคำว่า คติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิ มี  
๒ อย่าง    คือ นรก  กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๙/๗๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๙๑/๑๐๗) ดังคำว่า นางสุชาดาน้ีเขลา  ไม่ทำบุญอะไร ๆ   บัดน้ีเกิด(เป็นนกยาง) ใน
กำเนิดดิรัจฉาน (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๐๖) ; ผู้เป็นโสดาบัน เพราะทำสังโยชน์เบื้องต้ำ 
๓ ให้สิ้นไป ไมม่ีทางตกต่ำ พ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๘๗/
๒๔๒)  

กำเนิดเทวดาหรือกำเนิดมนษุย์ :การอุบัติเทพ หรือการเกิดเป็นมนุษย์ ดังคำท่ีพระยสเถระกล่าวถึง
ประวัติของอดีตชาติของตนไว้สมัยท่ีเสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะว่า จะเกิดยังกำเนิด



 

๗๐๘ 
 

 

ใด คือจะเป็นกำเนิดเทวดาหรือกำเนิดมนุษย์ก็ตาม เขาจักมีเครื่องมุงบังท่ีเป็นทองคำ
ล้วนคอยกางกั้น  เพราะเป็นผลแห่งการถวายทานทั้งปวง(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๐/๓๓๘) 

กำเนิดปีศาจ : ภพภูมิอันเป็นท่ีเกิดของยักษ์ ดังคำท่ีปิยังกรยักษ์กล่าวกับยักษิณีผู้เป็นมารดาว่า เรา
ไม่เบียดเบียนสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย  ไม่กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้อยู่   ศึกษาทำตนให้เป็นคนมีศีล
ดี จึงจะพ้นจากกำเนิดปีศาจ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๐/๓๔๔)  

  อรรถกถากล่าวว่า ภพภูมิอันเป็นแดนกำเนิดของยักษ์คล้ายกับแดนกำเนิดของ
เปรต(สํ.ส.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๔๐/๓๓๗) 

กำเนิดสังเสทชะ : การเกิดในเถ้าไคลหรือท่ีช้ืนแฉะ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑) ในมหาสหีนาทสูตร
อธิบายว่า เหล่าสัตว์ผู้เกิดในปลาเน่า ซากศพเน่า ขนมบูด น้ำครำ หรือเถ้าไคล นี้เรา
เรียกว่ากำเนิดสังเสทชะ 

กำเนิดสัตว์ดิรจัฉาน : ดูกำเนิดดิรัจฉาน 
กำเนิดอณัฑชะ : การเกิดในไข่ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑) ในมหาสีหนาทสูตร อธิบายว่า เหล่า

สัตว์ผู้เจาะทำลายเปลือกไข่แล้ว เราเรียกว่ากำเนิดอัณฑชะ  
กำเนิดโอปปาติกะ : การเกิดผุดขึ้น (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑) ในมหาสหีนาทสูตร อธิบายว่า เทวดา  

สัตว์นรก มนุษย์บางจำพวก และเปรตบางจำพวก    น้ีเราเรียกว่ากำเนิดโอปปาติกะ 
กำพร้า : เด็กที่ไม่มีบิดาหรือมารดาเลี้ยงดู ดังคำว่า ชายคนหนึ่งช่ือสุปปพุทธะ เป็นโรคเรื้อน

ยากจน กำพรา้  ยากไร ้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๓/๒๕๕) หรือดังคำว่า เม่ือพระมหากัสสป
เถระกำลังเที่ยวบิณฑบาตหยุดยืนนิ่งอยู่   หญิงกำพร้าขัดสนคนหน่ึง    ซึ่งอาศัย
ชายคาเรือนของผู้อ่ืนอยู่นางเลื่อมใสได้ถวายข้าวตังแด่ท่านด้วยมือท้ังสองของตน  
ตายแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาช่ืออาจามทายิกา มีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์ ซึ่งเป็นที่
อยู่ของทวยเทพผู้มีฤทธ์ิมากช่ือนิมมานรดี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๘๕/๓๓) ; เรียกหนังที่
เป็นผิวช้ันนอกของคนและสัตว์ว่าหนังกำพร้า(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

กำแพง  :  เครื่องกั้น, เคร่ืองล้อม,ท่ีก่อด้วยอิฐ ดินหรือหิน เป็นต้น,ในภิกขุนีวิภังค์ กล่าวถึง 
ภิกษุณีเทหรือใช้ให้เทอุจจาระหรือปัสสาวะภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพง ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์,อธิบายว่า กำแพง  ได้แก่กำแพง  ๓ ชนิด คือ (๑) กำแพงอิฐ (๒) 
กำแพงศิลา (๓) กำแพงไม้,ในจูฬวรรค กล่าวถึงท่ีสรงน้ำ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้
กั้นกำแพง ๓ ชนิด คือกำแพงอิฐ กำแพงศิลากำแพงไม้ เพ่ือป้องกันความอายท่ีไม่กล้า
สรงน้ำ, ในมหาสุทสัสนสูตรกล่าวถึง กรุงกุสาวดีราชธานี  มีกำแพงล้อม ๗ ช้ัน ได้แก่ 
(๑) กำแพงทอง (๒) กำแพงเงิน(๓) กำแพงแก้วไพฑูรย์ (๔) กำแพงแก้วผลึก (๕) 
กำแพงแก้วโกเมน(๖) กำแพงแก้วบุษราคัม (๗)  กำแพงทำด้วยรัตนะทุกอย่าง,ในสัมป
สาทนียสูตร กล่าวอุปมาถึงเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินมีรากฐานมั่นคง มี



 

๗๐๙ 
 

 

กำแพงแข็งแรง มีป้อมค่ายแข็งแรง,ใน สมัปสาทนียสูตร มหาวัจฉโคตตสูตร โคปก
โมคคัลลานสูตร เรื่องอิทธิวิธญาณ กล่าวถึงคนท่ีมีฤทธ์ิ สามารถทะลุฝา กำแพง (และ)
ภูเขาไปได้,ในอปทาน พระเอกทีปิยเถระเล่าถึงอดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้ามีจักษุมอง
ทะลุฝา กำแพง และภูเขา โดยรอบ ๑๐๐โยชน์,และกล่าวถึงพระโคตมีเถรี เหาะขึ้นสู่
ท้องฟ้า แสดงฤทธ์ิเป็นอเนกประการ ตามพุทธานุญาต  คอืคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้
หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง ภูเขาก็
ได้,ในกถาวัตถุ กล่าวถึงมหานรก มีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็ก (วิ.
ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๒๕/๑๔๗,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๒๖/๑๔๘,วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๖๒/๔๐,ที.
ม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๓/๑๐๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๙/๑๒๐,
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๘/๑๗๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๘/๒๓๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๔/๓๐๑,
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๒/๙๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๗/
๒๒๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๓๐/๒๐,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘๐/๔๑๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๖๘๖/๙๐๐)  

กำแพงแก้วโกเมน : สิ่งที่บุคคลทำด้วยแก้วโกเมนล้อมรอบ,สิ่งป้องกันทำด้วยแก้วโกเมน (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๒๔๒/๑๘๒) อภิธานวรรณนาอธิบายกำแพงว่า สิ่งท่ีบุคคลทำล้อมรอบ เรียกว่า
กำแพง (อภิธานวรรณนา หน้า ๒๗๓) ,เครื่องกั้น เครื่องล้อม ท่ีก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ
หิน เป็นต้น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน); ในทีน้ี่หมายถึงกำแพงแก้วโกเมน
ช้ันที่ ๕ ในกำแพง ๗ ช้ันของเมืองกุสาวดี ซึ่งเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ 
ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว ๑๒  โยชน์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้าง    ๗  
โยชน์  เมืองกุสาวดีนี้ เป็นราชธานีท่ีเจริญรุ่งเรืองมีประชากรมาก  มีพลเมือง
หนาแน่น  เศรษฐกิจดี เป็นราชธานีท่ีอึกทึกครึกโครมเพราะเสียง ๑๐ ชนิดทั้งวันท้ัง
คืนได้แก่เสียงช้าง เสียงม้า เสียงรถ เสียงกลองเสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงขับร้อง
เสียงกังสดาล เสียงประโคมดนตรี และเสียงว่า ‘ท่านทั้งหลายโปรดบริโภคด่ืม    
เคี้ยวกิน’ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๒/๑๘๑-๑๘๒) 

กำแพงแก้วบุษราคัม : สิ่งที่บุคคลทำดว้ยแก้วบุษราคมล้อมรอบ,สิ่งป้องกันทำด้วยบุษราคัมหมายถึง
เครื่องกั้น เครื่องล้อม ท่ีกอ่ด้วยแก้วบุษราคัม (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒) ในท่ีน้ี
หมายถึงกำแพงแก้วโกเมนช้ันท่ี ๖ ในกำแพง ๗ ช้ันของเมืองกุสาวดี ซึ่งเป็นราชธานี
ของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว ๑๒ โยชน์ ด้านทิศ
เหนือและทิศใต้กว้าง ๗  โยชน์  เมืองกุสาวดีน้ี เป็นราชธานีท่ีเจริญรุ่งเรืองมี
ประชากรมาก  มีพลเมืองหนาแน่น  เศรษฐกิจดี    อึกทึกครึกโครมเพราะเสียง ๑๐ 
ชนิดมีเสียงช้างเป็นต้น ท้ังวันทั้งคืน(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๒/๑๘๑-๑๘๒) 



 

๗๑๐ 
 

 

กำแพงแก้วผลึก :  ส่ิงท่ีบุคคลทำด้วยแก้วผลึกลอ้มรอบ,สิ่งป้องกันทำด้วยแก้วผลึก หมายถึงเครื่อง
กั้น เครื่องล้อม ท่ีก่อด้วยแก้วผลึก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒) ; ในที่น้ีหมายถึง
กำแพงแก้วผลกึช้ันท่ี ๔ ในกำแพง ๗ ช้ันของเมืองกุสาวดี ซึ่งเป็นราชธานีของพระเจ้า
มหาสุทัสสนะ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว ๑๒  โยชน์ ด้านทิศเหนือและ
ทิศใต้กว้าง  ๗  โยชน์  เมืองกุสาวดีนี้ เป็นราชธานีท่ีเจริญรุ่งเรืองมีประชากรมาก  มี
พลเมืองหนาแน่น  เศรษฐกจิดี  อึกทึกครกึโครมเพราะเสียง ๑๐ ชนิดมีเสียงช้างเป็น
ต้น ท้ังวันทั้งคืน(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๒/๑๘๑-๑๘๒) 

กำแพงแก้วไพฑูรย์ : สิ่งที่บุคคลทำดว้ยแก้วไพฑูรย์ล้อมรอบ, สิ่งป้องกันทำด้วยแก้วไพฑูรย์ 
หมายถึงเคร่ืองกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยแก้วไพฑูรย์ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒) ; ใน
ท่ีนี้หมายถึงกำแพงแก้วไพฑูรย์ช้ันท่ี ๓ ในกำแพง ๗ ช้ันของเมืองกุสาวดี ซึ่งเป็นราช
ธานีของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว ๑๒ โยชน ์
ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้าง ๗ โยชน์ เมืองกุสาวดีนี้ เป็นราชธานีท่ีเจริญรุ่งเรืองมี
ประชากรมาก มีพลเมืองหนาแน่น  เศรษฐกจิดี อึกทึกครึกโครมเพราะเสียง ๑๐ ชนดิ
มีเสียงช้างเป็นต้น ท้ังวันท้ังคืน(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๒/๑๘๑-๑๘๒)  

กำแพงเงนิ :  สิ่งท่ีบุคคลทำด้วยเงินล้อมรอบ,สิ่งป้องกันทำด้วยเงิน (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๘๑/
๕๑๙) หมายถงึเคร่ืองกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยเงิน  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒) ; ใน
ท่ีนี้หมายถึงกำแพงเงินช้ันที่ ๒ ในกำแพง ๗ ช้ันของเมืองกุสาวดี ซึ่งเป็นราชธานีของ
พระเจ้ามหาสุทัสสนะ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว ๑๒  โยชน์ ด้านทิศ
เหนือและทิศใต้กว้าง ๗ โยชน์ เมืองกุสาวดีน้ี เป็นราชธานีท่ีเจริญรุ่งเรืองมีประชากร
มาก มีพลเมืองหนาแน่น เศรษฐกิจดี อึกทึกครึกโครมเพราะเสียง ๑๐ ชนิดมีเสียงช้าง
เป็นต้น ท้ังวันท้ังคืน(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๒/๑๘๑-๑๘๒)   

กำแพงทอง : สิ่งที่บุคคลทำด้วยทองล้อมรอบ,สิ่งป้องกันทำด้วยทอง  หมายถึงเครื่องก้ัน เครื่องล้อม 
ท่ีก่อด้วยทอง (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒) หรือสิ่งท่ีบุคคลทำด้วยทองคำล้อมรอบ,สิ่ง
ป้องกันทำด้วยทองคำ ดังคำที่ปุณณกยักษ์กล่าวว่า ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตร
ดูพระนคร ท่ีลอ้มด้วยกำแพงทองคำ(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๐๑/๔๐๑); ในท่ีน้ีหมายถึง
กำแพงทองช้ันท่ี ๑ ในกำแพง ๗ ช้ันของเมืองกุสาวดี ซึ่งเป็นราชธานีของพระเจ้ามหา
สุทัสสนะ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว ๑๒  โยชน์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้
กว้าง ๗โยชน์ เมืองกุสาวดีนี้ เป็นราชธานีท่ีเจริญรุ่งเรืองมีประชากรมาก  มีพลเมือง
หนาแน่น  เศรษฐกิจดี อึกทึกครึกโครมเพราะเสียง ๑๐ ชนิดมีเสียงช้างเป็นต้น ท้ังวัน
ท้ังคืน(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๒/๑๘๑-๑๘๒) 



 

๗๑๑ 
 

 

กำแพงธนู : กำลังพลธนูยืนแถวถือธนู จัดเป็นกองกังลังอารักขาป้องกัน  ดังคำว่า เจ้ามัลละผู้
ครองกรุงกุสินาราได้จัดกำลังพลหอกไว้รอบสัณฐาคารล้อมด้วยกำแพงธนู  (ป้องกัน
พระบรมสารีรกิธาตุของพระผู้มีพระภาค)แล้วสักการะบูชาพระสรีระ(พระบรม
สารีริกธาตุ)ของพระผู้มีพระภาค (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๓๕/๑๗๖) อรรถกถากล่าวว่า ใน
การอารักขาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานบนสัณฐาคารนั้น  พวกเจ้ามัลละได้
ทรงจัดวางกำลังอารักขาไว้เป็นช้ัน ๆ โดยรอบ  ดังน้ี ๑.  ทรงจัดวางกำลังพลหอกที่
เรียกว่า  สัตติบัญชร  ไว้รอบสัณฐานคารซึ่งจัดเป็นกองกำลังรอบในสุด และ ๒.  ทรง
จัดวางกำแพงธนูท่ีเรียกว่า  ธนูปราการ  ถดัออกมาจากกำลังพลหอก  อธิบายว่า ธนู
ปราการ  (กำแพงธนู)  ประกอบด้วย (๑) พลช้าง  (ให้ยืนแถวชิดกันจนกระพองจดระ
พอง) (๒) พลม้า  (ให้ยืนแถวชิดกันจนคอจดคอ)  (๓) พลรถ  (ให้จอดแถวชิดกันจน
ดุมจดดุม)  (๔) พลราบ (ให้ยืนแถวชิดกันจนแขนจดแขน)  (๕) พลธนู(ให้ยืนแถวถือ
ธนูขัดกันและกัน)  ซึ่งจัดเป็นกองกำลังอารักขารอบนอกสุด(ที.ม.อ.(บาลี)๒๓๕/๒๑๔,  
ที.ม.ฏีกา  ๒๓๕/๒๓๕) 

กำแพงศลิา : สิ่งที่บุคคลทำด้วยศิลาล้อมรอบ, สิ่งป้องกันทำด้วยหินหมายถึงเครื่องก้ัน เครื่องล้อม 
ท่ีก่อด้วยหิน(ศิลา) (ขุ.ชา.วีสติ. ๒๗/๗๘/๔๘๓, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๓/๑๙๕) ; เป็น
อย่างหน่ึง ในบรรดากำแพง ๓ อย่าง อันได้แก่ คือ (๑) กำแพงอิฐ (๒)กำแพงศิลา (๓) 
กำแพงไม้ (วิ.ภิกฺขุนี.๓/๘๒๖/๑๔๘)  

กำแพงเหล็ก : สิ่งที่บุคคลทำด้วยเหล็กล้อมรอบ, ส่ิงป้องกันทำด้วยเหล็ก หมายถึงเคร่ืองกั้น, เครื่อง
ล้อม ที่ก่อด้วยเหล็ก  เป็นลักษณะของมหานรก ดังคำว่ามหานรกนั้น ม ี ๔ มมุ ๔ 
ประตู แบ่งออกเป็นส่วน มีกำแพงเหล็กล้อมรอบ ครอบด้วยฝาเหล็ก  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๕๐/๒๙๕), หรือดังคำว่า นรกน้ันมี ๔ เหลี่ยม มีประตู ๔ ด้านกรรมสร้างจำแนกไว้
เป็นส่วน  ๆ ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็ก ครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็ก (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๗๐/๑๗๙) ; กำแพงเหล็กนี้เป็นท่ีขังสัตว์ผู้ที่ทำกรรมช่ัวไว้ดังคำท่ีมิตตวินทุกะถามรุกข
เทวดาว่า เมืองน้ีมี    ๔    ประตู มีกำแพงเหล็กมั่นคง ข้าพเจ้าได้ทำกรรมช่ัวอะไร จึง
ถูกกักขังไว้ ประตูทุกบานได้ถูกปิดไว้  ข้าพเจ้าถูกขังหมือนกับนก (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) 
๒๗/๑/๓๒๑) 

กำยาน : ต้นไม้ท่ีโตเร็ว ช่ือว่ากำยาน (ตุรุกขะ) หมายถึงป่าไม้ช้างน้าว ดังคำว่า ป่าไม้ช้าน้าว 
ท่านเรียกว่า ตุรุกขะ (อภิธานวรรณนา หน้า ๑๙๗) เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ขึ้นตามป่า
เขาในระดับสูง ใบเดียว หลังใบขาว ดอกสีขาว หอมอ่อนๆ ; วัตถุเครื่องหอมชนิดหน่ึง 
เกิดจากชันหรือยางที่ออกจากเปลือกของต้นกำยาน มีกลิน่หอม ใช้เผาอบผ้า และทำ
ยาได้ (พจานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/



 

๗๑๒ 
 

 

๗/๘,๑๓/๔๑๕/๕๒๐,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๙๔/๓๒๖,๒๐/๑๕๗/๔๐๒,๒๐/๑๖๓/
๔๐๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๕๕/๕๐๔,๒๘/๒๐๕๙/
๕๐๔) 

กำไร  :  ผลท่ีได้เกินต้นทุน เช่นในมูลปัณณาสก์ มหาอัสสปุรสูตร กล่าวถึงคนกู้หน้ีมาลงทุน
จนประสบผลสำเร็จใช้หน้ีเกา่ท่ีเป็นต้นทุนจนหมด เก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดู
บุตรภรรยา;ย่ิง,เกิน, เช่น ทรงบําเพ็ญบารมีสี่อสงไขยกําไรแสนมหากัป,ในมัชฌมิ
นิกาย จูฬราหุโลวาทสูตร กล่าวว่า กายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมท่ีเป็นกุศล มีสขุ
เป็นกำไร,ในอังคุตตรนิกาย วณิชชสูตร กล่าวถึงเหตุให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร 
โดยอธิบายสัมพันธ์กับการท่ีปวารณาไว้ ดังคำว่า เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ตามที่
สมณะหรือพราหมณ์ประสงค์ ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพน้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขา
จะประกอบการค้าขายใดๆก็ได้กำไรตามท่ีประสงค์,ในสาฬหสูตร กล่าวถึงบุรุษ
ต้องการกำไร เลี้ยงลูกม้าไว้ขายแต่ไม่ได้กำไร    ซ้ำยังต้องเหน็ดเหนื่อย,ในโพชฌาสูตร 
กล่าวถึงคนรักษาอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ ทำบุญท่ีมีสุขเป็นกำไร ไม่ถูกนินทา
ย่อมเข้าถึงสวรรค์,ในจริยาปิฎก จันทกุมารจริยา กล่าวถึงพ่อค้ารวบรวมสินค้าไว้แล้ว
ในที่ใดจะมีกำไรมาก ก็จะนำสินค้าไปขายในท่ีน้ัน (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๒๖/๔๕๘,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๐๙/๑๒๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๑/๑๒๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๙/๑๒๔,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๙๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๕/๓๒๗,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๔๘/
๗๓๓) 

กำลัง  : แรง, เรี่ยวแรง, พละ, สิ่งท่ีทําให้เกิดอํานาจความเข้มแข็ง ดังคำในสังยุตตนิกาย กิน
ททสูตร กล่าวถึงคำถามว่าบุคคลให้อะไร ช่ือว่าให้กำลัง พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
บุคคลให้ข้าว ช่ือว่าให้กำลัง,ในสัตตชฏิลสูตร ฐานสูตร กล่าวว่า กำลังจะพึงรู้ได้ใน
คราวมีอันตราย กำลังจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนาน ไม่ใช่ด้วยกาลเล็กน้อย ผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ 
ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้,ในอิสสัตถสูตร  กล่าวถงึชายที่มีกำลัง จะได้รับการชุบเลี้ยง ดังคำ
ว่า  ศิลปะธนู  กำลัง และความเพียรมีอยู่ในชายใด พระราชาผู้ทรงการยุทธ์พึงชุบ
เลี้ยงชายหนุ่มผู้เช่นน้ัน,ในสฬายตนวรรค วิสารทสูตร ปสัยหสูตร กล่าวถึงกำลังของ
มาตุคาม ๕ ซึง่จะทำให้ครอบงำสามีได้  คือ (๑-๕) กำลงัรปู ทรัพย์ ญาติ บุตรและ
กำลังศีล,ในอังคุตตรนิกาย ปัญญาพลสูตร กล่าวถึงกำลงั ๔ คือ (๑) ปัญญาพละ 
(กำลังคือปัญญา) (๒) วิริยพละ (กำลังคือวิริยะ) (๓) อนวัชชพละ (กำลังคอืกรรมท่ีไม่
มีโทษ)(๔) สังคหพละ (กำลังคือการสงเคราะห์),ในปฐมอาชานียสูตร กล่าวถึง
องค์ประกอบของม้าอาชาไนยของพระราชาจะสมบูรณ์ด้วยกำลัง,ในคิหิสตูร กล่าวถึง
โคผู้ท่ีฝึกแล้วเป็นโคใช้งานที่สมบูรณ์ด้วยกำลัง,ในปฐมพลสูตร กล่าวถึงกำลังแต่ละ
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อย่าง ซึ่งมี ๘ อย่างได้แก่ (๑) เด็กมีการร้องไห้เป็นกำลัง (๒) มาตุคามมีความโกรธ
เป็นกำลัง (๓) โจรมีอาวุธเป็นกำลัง (๔) พระราชามีอิสริยยศเป็นกำลัง (๕) คนพาลมี
การเพ่งโทษผู้อ่ืนเป็นกำลัง (๖) บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อ่ืนเป็นกำลัง (๗) คนผู้เป็น
พหูสูตมีการพิจารณาเป็นกำลัง(๘) สมณพราหมณ์มีขันติเป็นกำลัง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๔๒/๕๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๒/๑๔๒,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๗๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๓๐๔/๓๒๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๕/๓๒๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๐/๓๓๐,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕,องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๑๑๕/๑๗๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๒/
๒๗๙, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๙/๓๗๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๙/๓๐๓, องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๒๘/๒๗๒,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๒/๒๘๖) 

   อรรถกถาอุทาน อธิบายว่า กำลัง  ในที่น้ีหมายถึงกำลังคือญาณ  ผู้ที่ไมมี่กำลัง
คือญาณ เมื่อมีภัยเกิดขึ้น ก็ไม่เห็นสิ่งท่ีควรยึดเหน่ียว และสิ่งท่ีจะต้องทำได้แต่หนีภัย
ไปอย่างเดียว,ในอรรถกถาอัฏฐกนิบาตอธิบายว่า กำลัง  ในท่ีน้ีหมายถึงญาณพละ
(กำลังแห่งญาณ)  (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๓/๒๘/๒๔๘,ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๕๒/๓๕๖)  (สํ.ส.อ.
(บาลี)๑/๑๒๒/๑๔๓) 

กำลังเกิด  : ช่วงเวลาบังเกิด,ขณะเกิด,สมัยท่ีเกิด, ในมลูปัณณาสก์ มหาสีหนาทสตูร กล่าวถึง
ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ(เคลื่อน) กำลงัเกิดทั้งช้ันต่ำและช้ันสูง งามและไม่งาม
เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์,ในมหาสัจจกสูตร กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงน้อมจิตไป
เพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นหมูส่ัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ท้ังช้ันต่ำและช้ันสูงงามและไม่
งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี  ด้วย เคยเกิด กำลังเกิดจักเกิด หรือพึงเกิดและกล่าวอธิบาย
สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน ซึง่เป็นกำลังเกิดได้อย่างดี ดังคำว่า  สภาวธรรมที่กำลังเกิด    
กำลังเป็น กำลงัเกิดพร้อม กำลังบังเกิด  กำลังบังเกิดเฉพาะ กำลังปรากฏ    กำลัง
เกิดขึ้น กำลังเกิดขึ้นพร้อม กำลังต้ังขึ้น กำลังต้ังขึ้นพร้อม กำลังเกิดขึ้นเฉพาะ 
สงเคราะห์ด้วยส่วนท่ีกำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ได้แก่ รูปขนัธ์เป็นต้น (ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๔๘/๑๔๗, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๘๕/๔๑๗,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๕๙๙/๑๙๑,อภิ.สงฺ.(ไทย) 
๓๔/๑๐๔๖/๒๖๘) 

กำลังของจักข ุ: พลังของตา,อำนาจของจักษุ พระพุทธเจ้าตรัสถึงกำลังของจักขุว่าเกิดจากรูป ผู้ท่ีอด
กลั้น ห้ามตาไม่ให้มองรูปได้ ช่ือว่าข้ามมหาสมุทรคือจักขไุด้ ซึ่งมีท้ังคลืน่ วังวน สัตว์
ร้าย และผีเสือ้น้ำ จัดเป็นผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบก (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๒๒๘/๒๑๗) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า สมุทร  ในท่ีน้ีได้แก ่  อายตนะ  ท่ีช่ือว่าสมุทร
เพราะให้เต็มได้ยาก  หรือเพราะเป็นท่ีผุดขึ้นแห่งกิเลส คำว่า คลื่น  คือความโกรธ
และความคับแค้น คำว่า  วังวนคือกามคุณ  ๕  คำว่า  สัตว์ร้าย คือมาตุคาม คำว่า 
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ผีเสื้อน้ำ  ในท่ีนี้ได้แก่ มาตุคาม  คำว่า ฝั่ง คือพระนิพพาน  (สํ.สฬา.อ.(บาลี)   ๓/
๒๒๘/๕๗-๕๘,  สํ.ฏีกา (บาล)ี ๒/๒๒๘/๓๗๙-๓๘๑) 

กำลังของตถาคต  : พลังของพระตถาคต,อำนาจของพระพุทธเจ้า ดังคำว่า กำลังของตถาคต๑๐ 
ประการนี้ท่ีตถาคตมีแล้ว  เป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะท่ีองอาจ  บันลือสีหนาท  
ประกาศพรหมจักรในบริษัท (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑/
๑๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๔/๕๗๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๔/๓๔๐,๓๗/๓๕๗/๓๔๕) ;
กำลังของตถาคต ม ี ๑๐ประการคือ(๑) รูชั้ดฐานะ โดยเป็นฐานะ และอฐานะโดย
เป็นอฐานะในโลกนี้ (๒) ตรูชั้ดวิบากแห่งการยึดถือกรรมท่ีเป็นท้ังอดีต  อนาคตและ
ปัจจุบันโดยฐานะ โดยเหตุ (๓) รู้ชัดปฏิปทาท่ีให้ถึงภูมิท้ังปวง (๔) รู้ชัดโลกท่ีมีธาตุ
หลายชนิด  มีธาตุท่ีแตกต่างกัน (๕) รู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มีอัธยาศัยต่างกั (๖)รู้ชัดว่า
สัตว์เหล่าอ่ืนและบุคคลเหล่าอ่ืนมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อน (๗) รูชั้ดความเศร้า
หมอง ความผ่องแผ้ว  แห่งฌาน วิโมกข์  สมาธิและสมาบัติและการออกจากฌาน 
วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ (๘) ทรงมีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกถงึชาติก่อนได้ 
(๙) ทรงมีจุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ(เคลื่อน)  กำลังเกิด ท้ังช้ันต่ำและ
ช้ันสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์ (๑๐) ทรงมีอาสวักขยญาณ 
ทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ อรรถกถากล่าวว่า คำว่าฐานะที่
องอาจ หมายถึงฐานะที่ประเสริฐทีสุ่ด  ท่ีสูงสุด  หรือฐานะของพระพุทธเจ้าผู้
ประเสริฐทีสุ่ดในปางก่อน คำว่า บันลือสีหนาท  ในท่ีนี้หมายถึงตรัสพระวาจาด้วย
ท่าทีองอาจดังพญาราชสีห์  ไม่ทรงหว่ันเกรงผู้ใด เพราะทรงมั่นพระทัยในศีล  สมาธ ิ
ปัญญาของพระองค์  คำว่า พรหมจักร  หมายถึงธรรมจักรอันประเสริฐ  ยอดเย่ียม  
บริสุทธ์ิ  มี  ๒ คือ (๑)  ปฏิเวธญาณ  ได้แก่ญาณระดับโลกุตตระ  แสดงถงึพระ
ปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า (๒) เทสนาญาณ  ได้แกญ่าณระดับโลกิยะ  แสดงถึงพระ
มหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า  ญาณทั้ง  ๒ น้ีช่ือว่าโอรสญาณ(ญาณส่วนพระองค์)  
มีเฉพาะพระพุทธเจ้าท้ังหลายเท่าน้ัน คำว่า บริษัท  หมายถึงหมู่, คณะ หมายถึง
บริษัท  ๘  คอืขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมหาราช
บริษัท  ดาวดึงสบริษัท  (สวรรค์ช้ันท่ี  ๒  แห่งสวรรค์ ๖  ช้ัน)  มารบริษัท  พรหม
บริษัท  คำว่า ฐานะ หมายถึงเหตุและปัจจัย  ที่เรียกว่า “ฐานะ” เพราะเป็นแดน
ต้ังขึ้น  เกิดขึ้น และเป็นไปแห่งผล) คำว่า ภูมิท้ังปวง  หมายถึงคติท่ีควรไป(คติ)  และ
คติท่ีไม่ควรไป(อคติ)  คำว่า ธาตุหลายชนิด  ในที่น้ีหมายถึงธาตุ ๑๘  มีจักขุธาตุเป็น
ต้น  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๔๘/๓๔๘-๓๕๐,  ที.สี.อ.(บาลี)๔๐๓/๒๙๗,  องฺ.เอกก.อ.
(บาลี)   ๑/๕๗๗/๔๗๓, องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๒๑/๓๒๗-๓๒๘,อภิ.วิ.อ.(บาลี)   ๗๖๐/
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๔๒๙,ที.สี.ฏีกา(บาลี) ๑/๔๐๓/๔๕๔) และดู  อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘๕/๑๔๗. วิสทฺุธิ.
(บาลี) ๒/๕๑๗/๑๒๙. 

กำลังคือการพจิารณา : ปฏิสังขานพละ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๙๖) ; ปัญญา   กริิยาที่รู้ชัด ฯลฯ   
ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ    น้ีเรียกว่ากำลังคือการ
พิจารณา (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๖๐/๓๔๐)  

กำลังคือภาวนา : การเสพการเจริญ การทำให้มาก ซึ่งกุศลธรรม นี้เรียกว่ากำลังคือภาวนา แม้
โพชฌงค์ ๗  ก็เรียกว่ากำลังคือภาวนา (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๖๑/๓๔๐) ; ภาวนา
พละเป็นของพระเสขะ บุคคลน้ันอาศัยพละของพระเสขะ  ย่อมละราคะโทสะและ
โมหะได้ ครั้นแล้ว ย่อมไม่ทำกรรมท่ีเป็นอกุศลไม่ประพฤติกรรมท่ีเป็นบาป น้ีเรียกว่า
ภาวนาพละ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๑/๖๔) แม้การทีบุ่คคลบรรลุถึงปฐมฌานจนถงึ
จตุตถฌาน ก็เรียกว่ากำลังคือภาวนา (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒/๖๖); เป็นอย่างหนึ่งใน
พละ ๒ อย่างอันได้แก่ กำลังคอืการพิจารณา  กำลังคือภาวนา 

กำลังจุติ  : กำลังตาย,ขณะท่ีตาย,เวลาตาย ดังคำว่า เขาเห็นหมู่สัตว์ท่ีกำลังจุติ  กำลังเกิดทั้งช้ัน
ต่ำและช้ันสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๗๓/๕๒)  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๗,๑๒/๓๘๕/๔๑๗,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๒๓/๒๙,๒๒/๒๘/๔๐) ; 

  อรรถกถากล่าวว่า ทิพพจักขุญาณ(ญาณคือตาทิพย์เห็นสัตว์ท่ีกำลังจุติและอุบัติได้)  
(ขุ.อป.อ.(บาลี)   ๑/๓๒/๑๒๙)   

กำลังด้ินรน  : กาลเวลาที่กระวนกระวาย กระเสือกกระสนทุรนทุราย หว่ันไหวสั่นเทา    
กระสับกระส่ายอยู่, ช่วงเวลาที่ขวนขวายเพ่ือให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน ความ
เดือดร้อน หรือเพ่ือให้ดีย่ิง ๆ ขึ้นไป เช่น ด้ินรนจะให้พ้นทุกข์ ด้ินรนอยากเป็นนั่นเป็น
น่ี, ในคุหัฏฐกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะตอนหนึ่งว่า พวก
เธอจงดูหมู่สัตว์ผู้กำลังด้ินรนอยู่ เพราะวัตถุท่ียึดถือว่าเป็นของเราเหมอืนฝูงปลาในน้ำ
น้อยสิ้นกระแสแล้ว,ในโลณกชาดก กล่าวถึงฝูงปล  จระเข้ มังกร ปลาร้ายชื่อสุสุที่อยู่
ในสมุทรก็พากันข่มเหงฮุบกินกานั้นซึ่งกำลังด้ินรนจนขนปีกขาด,ในสังกิจจชาดก 
กล่าวถึงฝูงกาป่าปากเหล็กก็พากันรุมจิกกัดกินสัตว์นรกผู้กระทำกรรมหยาบช้าซึ่ง
กำลังด้ินรนอยู่,ในมหานิทเทสอธิบายว่า อธิบายว่าหมู่สัตว์ผู้หวาดระแวงว่าจะมีผู้แย่ง
ชิงวัตถุท่ียึดถือว่าเป็นของเรา  ย่อมด้ินรนบ้าง   เม่ือวัตถน้ัุนกำลังถูกแย่งชิงไป ย่อม
ด้ินรนบ้าง  เมือ่วัตถุน้ันถูกแย่งชิงไปแล้ว ย่อมด้ินรนบ้างหมู่สัตว์ผู้หวาดระแวงว่า  จะ
มีความแปรผันไปแห่งวัตถุท่ีตนยึดถือว่าเป็นของเรา  ย่อมด้ินรนบ้าง เม่ือวัตถุน้ัน
กำลังแปรผันไปย่อมด้ินรนบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรผันไปแล้ว ย่อมด้ินรนบ้างคือกระวน
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กระวาย กระเสือกกระสนทรุนทุรายหว่ันไหวสั่นเทากระสับกระส่ายอยู่ (ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๗๘๔/๖๘๙,ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๓๑/๓๙, ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๑๓๑/๕๓, ขุ.
ม.(ไทย) ๒๙/๑๑/๕๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๒/๖๐) 

กำลังปัญญา : ปัญญาพละ,กำลังคือปัญญา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๘/๒๐๓)  อธิบายว่า อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณาเห็นท้ังความเกิด
และความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่ากำลัง
ปัญญา (ปัญญาพละ) (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒/๔)  กำลงัปัญญา ช่วยให้ถึงความสงบ 
ให้ถึงความตรัสรู้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๗/๒๙๓)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ปัญญา ในท่ีน้ีหมายถึงวิปัสสนาปัญญาและมคัคปัญญา 
คำว่าความเกิดและความดับ  หมายถึงความเกิดและความดับแห่งเบญจขันธ์  ได้แก ่
รูป เวทนาสญัญา สังขารและวิญญาณอริยะในที่น้ีหมายถึงบริสุทธ์ิอยู่ห่างไกลจาก
กิเลสท้ังหลายด้วยวิกขัมภนปหานะ (การละด้วยการข่มไว้) และด้วยสมุจเฉทปหานะ
(การละด้วยการตัดขาด) (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๒/๒) (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๕๑/
๒๘) ; กำลังปัญญา เมื่อด่ืมสรุา จะถูกทำลาย ดังคำว่า การหมกมุ่นในการเสพของมึน
เมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ ๖ ประการน้ี เช่นเป็นเหตุ
ทอนกำลังปัญญา (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖/๒๓) ; ข้อท่ี ๔ ในปัญญา ๔ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๑/๒๙๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๒๑/๓๗๙) ;ข้อท่ี ๑ ในพละ ๔ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๕๓/๒๑๕) ; ข้อที่ ๗ ในพละ ๗ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๑/๓๓๕) ; 

กำลังพล  : หมู่กำลังพล, กองกำลังทหาร, หน่วยทหารรบ,หมายถึงกองทัพท้ัง ๔ เหลา่ คือกองพล
ช้าง กองพลม้า กองพลรถ และกองพลราบ  ในมหาวรรค ทีฆาวุวัตถุ กล่าวถึงพระเจ้า
กาสีพระนามว่าพรหมทัต ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ม่ังค่ัง มีทรัพย์มาก  มีโภคสมบัติมาก มี
กำลังพลมาก,พระเจ้าพรหมทัตกาสีราชทรงยึดกำลังพลพาหนะชนบท คลังอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธ์ุธัญญาหารของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชไว้,ในมหา
ปรินิพพานสูตร สมัยท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพาน กล่าวถึงเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินารา
ได้จัดกำลังพลหอกไว้รอบสัณฐาคารล้อมด้วยกำแพงธนู,ในจักกวัตติสูตร ธัมมราชา
สูตร กล่าวถึงพระเจ้าจักรวรรดิตรัสสอนหลกัการปกครองแก่บุตรตอนหน่ึงว่า ลูกจง
จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายใน กำลังพล,ในอังคุตตรนิกาย จักกวัตติสูตร 
กล่าวถึงพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม    เป็นธรรมราชาทรงจัดการรักษาป้องกันและ
คุ้มครองพวกกษัตริย์ ผู้ตามเสด็จ กำลังพล,ใน ยัสสังทิสังสูตร กล่าวถึงกษัตราธิราช 
ทรงมีกำลังพล ซึ่งเป็นกองทัพท้ัง ๔ เหล่า ดังคำว่า พระราชาทรงมีกำลังพล 
ประกอบด้วยกองทัพท้ัง ๔ เหล่า เช่ือฟังและ ทำตามที่ทรงรับสั่ง (วิ.ม.(ไทย) ๕/
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๔๕๘/๓๔๓, วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๘/๓๔๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๔/๖๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๐๖/๓๖๙,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔/๑๕๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๓/๒๑๔,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๓๔/๒๑๗, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๐๓/๑๖๔) 

   อรรถกถามหาปรินิพพานสูตรอธิบายว่า ในการอารักขาพระบรมสารีรกิธาตุซึ่ง
ประดิษฐานบนสัณฐาคารน้ัน พวกเจ้ามัลละได้ทรงจัดวางกำลังอารักขาไว้เป็นช้ัน
โดยรอบ  ดังน้ีทรงจัดวางกำลังพลหอกที่เรียกว่า  สัตติบัญชร  ไว้รอบสัณฐานคารซึ่ง
จัดเป็นกองกำลังรอบในสุด และทรงจัดวางกำแพงธนูท่ีเรียกว่าธนูปราการถัดออกมา
จากกำลังพลหอก  (ที.ม.อ. (บาลี) ๒๓๕/๒๑๔,  ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๒๓๕/๒๓๕) 

กำไลทอง  : ช่ือเคร่ืองประดับสําหรับสวมข้อมือหรือข้อเทา้ ทําด้วยทอง, ราชาศัพท์เรียกกําไลมือ
ว่า ทองพระกร, ในปัจเจกพุทธาปทาน กล่าวถึงกำไลทองจัด เป็นคติธรรมท่ีพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าเห็นกำไลกระทบกัน จึงพิจารณาเห็นว่าคนอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก  
ย่อมกระทบกระะทั่งกันได้ ด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิ,ในเปตวัตถุ กล่าวถึงเปรตตน
หนึ่ง มีทาส ี๕๐๐ คน    ประดับด้วยกำไลทองคำนุ่งห่มผ้าทองคำ คอยบำเรอ, ในกูฏ
วินิจฉยิกเปตวัตถุ พระนารทเถระถามเปรตตนหน่ึงว่า ตัวท่านทัดทรงดอกไม้ ใส่ชฎา 
สวมกำไลทอง ลูบไล้ด้วยจุรณแก่นจันทน์ท่านมีสีหน้าผอ่งใส งดงาม ดุจแสงดวง
อาทิตย์อ่อนๆ, ในเถรีคาถา พระอัมพปาลีเถรี กล่าวถึงอดีตของตนว่า แข้งทั้งสองของ
เรา ประดับด้วยกำไลทองเกลี้ยงเกลาสวยงามนัก,ในจันทกุมารชาดก กล่าวถึงกำไร
ทอง สวมที่ต้นแขนก็มี ดังคำว่า บุตรของหม่อมฉันเหลา่นี้ประดับพวงดอกไม้ สวม
กำไลทองต้นแขน,ในมหานิทเทสอธิบายว่า ข้อมือกำไล๒วง ย่อมกระทบกันอยู่ท่ีมอื
ข้างหน่ึง ฉันใด สัตว์ท้ังหลายก็ฉันน้ันย่อมกระทบกระทั่งกันด้วยอำนาจตัณหาด้วย
อำนาจทิฏฐิเบียดเสียดในนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปตวิสัย มนุษยโลก เทวโลก  (ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๔๘/๕๑๐, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๓๕๓/๒๒๓,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๔๙๙/๒๔๗, 
ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๖๘/๕๙๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๒๑/๓๕๘,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๓๔/
๔๓๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๔/๑๗) 

   อรรถกถาสุตตนิบาต เห็นกำไลกระทบกัน จงึเกิดความเบ่ือหน่ายด้วยพิจารณา
เห็นว่าคนอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก  ย่อมกระทบกระะทั่งกันได้ด้วยอำนาจตัณหา
และทิฏฐิ  ดุจกำไลมือกระทบกัน  (ขุ.สุ.อ. (บาลี)๑/๔๘/๙๑)  

กำไลมือ  : ช่ือเคร่ืองประดับสําหรับสวมข้อมือทําด้วยทองหรือเงินเป็นต้น,ในกุมภชาดก กล่าวถึง
เปรตตนหนึ่งผู้ประดับมาลา โพกภูษาประดับอาภรณ์ สวมใส่กำไลมือกำไลแขนมี
ร่างกายฟุ้งไปด้วยจุรณแก่นจนัทน์,ในอลัมพุสาชาดก พระศาสดากล่าวถึงพระ
นางอลัมพุสาว่ามีรัศมีช่างงามผ่องใสดังสายฟ้า ประดุจดาวประกายพรึกประดับกำไล



 

๗๑๘ 
 

 

มืออันวิจิตร สวมใส่ต่างหูแกว้มณี,ในมหาชนกชาดก พระโพธิสัตว์ตรัสกับเด็กหญิงว่า 
กุมาริกาผู้นอนแนบมารดา ผูป้ระดับอยู่เป็นนิตย์ เพราะเหตุไร กำไลมอืข้างหน่ึงของ
เธอจึงมีเสียงดัง อีกข้างหน่ึงไม่มีเสียงดัง, เด็กหญิงกราบทูลว่าท่านสมณะ กำไลมือ  ๒ 
วงท่ีสวมอยู่ท่ีข้อมือของดิฉันน้ีเพราะทั้ง ๒ วงกระทบกัน จึงเกิดเสียงดังคติของคน ๒ 
คนก็เป็นเช่นน้ี  (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๒๘/๕๔๒,ขุ.ชา.จตฺตาลีส.(ไทย) ๒๗/๑๐๗/
๖๑๓,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๘๑/๒๒๖,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๘๒/๒๒๗,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๘๓/
๒๒๗)  

กำหญ้าคาสด : หญ้าคาที่มัดไว้เป็นกำ,หญ้าคาที่เกี่ยวมาใหมมั่ดเป็นกำไว้ ดังคำว่า พราหมณ์ช่ือว่า
ชาณุสโสณิสรงน้ำดำหัวในวันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ยืนถือกำหญ้าคาสดอยู่ ณ ที่
สมควร  ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๙/๒๗๒) ใช้ปูลาดเพ่ือนอน
ระหว่างกองทรายและเรือนไฟ ในวันอุโบสถ ในพิธีลอยบาปของพราหมณ์ ดังคำว่า 
พราหมณ์พากันสรงน้ำดำหัวนุ่งห่มผ้าไหมคูใ่หม่  ทาแผ่นดินด้วยโคมัยสดลาดด้วย
หญ้าคาที่เขียวสดแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟ ในราตรีน้ัน ก็ลุกขึ้นแล้ว
ประคองอัญชลนีอบน้อมไฟ ๓ ครั้งด้วยกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญ    
และบำเรอไฟให้อ่ิมหนำด้วยเนยใสน้ำมัน และเนยข้นจำนวนมาก พอล่วงราตรีนั้นไป
จึงเลี้ยงพราหมณ์ท้ังหลายให้อ่ิมหนำด้วยของเคี้ยวของบริโภคอันประณีต   (องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๖๗/๓๐๑) 

กำหนด  : หมายไว้, ตราไว้ ในสังยุตตนิกาย ปัจจยสตูร  กล่าวถึงตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้
บรรลุแล้วจึงบอก    แสดง บัญญัติ  กำหนด เปิดเผยจำแนกทำให้ง่าย,ในวิภัตตสูตร
กล่าวถึงพระสารีบุตรเถระ กล่าวว่า เราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งซึ่งอัตถ
ปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในอรรถ) โดยเหตุ โดยพยัญชนะ เราจะบอกแสดง 
บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายซึ่งอัตถปฏิสัมภิทาน้ันโดยวิธีต่างๆ (สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๒๐/๓๔,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๔๒) 

   ฎีกาอธิบายว่า กำหนด หมายถึงการให้เน้ือความนั้นดำเนินไปโดยประการต่าง 
ๆ  (องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

กำหนดตระกูล  : ระบุตระกูล ในท่ีนี้หมายถึงกำหนดตระกูล คือสงฆ์กำหนดตระกูลว่า พึงบอกใน
ตระกูลมีประมาณเท่านี้ คือ สงฆ์กำหนดอาบัติและกำหนดตระกูลไว้ว่าพึงบอกตาม
จำนวนอาบัติเท่าน้ี ในตระกูลมีประมาณเท่าน้ี  ดังคำในทุฏฐุลลาโรจนสกิขาบท 
สิกขาบทว่าด้วยบอกอาบัติช่ัวหยาบ  บทภาชนีย์ กล่าวถึงภิกษุที่ได้รับสมมติให้บอก 
กำหนดตระกูล  ไม่กำหนดอาบัติก็มี (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๘๐/๒๗๑) 



 

๗๑๙ 
 

 

กำหนดเภสัช : การมีเจตนาที่จะถวายโดยระบุเภสัช, การต้ังใจว่าถวายเภสัชน้ีเท่านั้นนอกจากนี้ไม่
ถวาย, การต้ังใจว่าจะถวายเภสัชเท่าน้ี อธิบายว่า  กำหนดเภสัช คือบางคนกำหนด
เภสัชไว้ว่า ข้าพเจ้าปวารณาด้วยเภสัชเพียงเท่านี้ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๐๗/๔๔๘) ; ใน
การกำหนดเภสัช ภิกษุออกปากขอเภสัชอ่ืนนอกจากเภสัชท่ีเขาปวารณาไว้ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๐๘/๔๔๙) คำว่า เภสัช หมายถงึเนยใส เนยข้น น้ำมัน    
น้ำผึ้งหรือน้ำอ้อย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๔๗/๑๗๗)     

กำหนดราตรี : การมีเจตนาที่จะถวาย(เภสัช) ในราตรีน้ีเท่าน้ัน อธิบายว่า กำหนดราตรี    คือบางคน
กำหนดราตรีไว้ว่า ข้าพเจ้าปวารณา(ด้วยเภสัช) ในราตรีเพียงเท่าน้ี (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๓๐๗/๔๔๘) ; ในการกำหนดราตรี ภิกษุออกปากขอในราตรีอ่ืนนอกจากราตรีที่เขา
ปวารณาไว้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๐๘/๔๔๙) 

กำหนดรู้ : การกำหนดหมายเพ่ือต้องการรู้ หมายถึงการกำหนดรู้ด้วยปริญญา  ๓  ประการ  คือ 
(๑) ญาตปริญญา กำหนดรู้ขัน้รู้จัก  (๒)  ตีรณปริญญา  กำหนดรู้ขั้นพิจารณา  (๓)  
ปหานปริญญา กำหนดรู้ขั้นละ  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๒/๓๑-๓๔) : ดังเช่นข้อความที่พระ
ผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ปุถชุนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับ  ไม่ได้พบพระ
อริยะทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระ
อริยะ ไม่ได้พบสัตบุรุษท้ังหลาย  ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับคำแนะนำใน
ธรรมของสัตบุรุษ หมายรู้ปฐวี(ดิน)โดยความเป็นปฐวี ครั้นหมายรู้ปฐวีโดยความเป็น
ปฐวีแล้ว กำหนดหมายซ่ึงปฐวี กำหนดหมายในปฐวี  กำหนดหมายนอกปฐวี กำหนด
หมายปฐวีว่าเป็นของเรา  ยินดีปฐวี  ข้อน้ันเพราะเหตุไร   เรากล่าวว่า  ‘เพราะเขา
ไม่ได้กำหนดรู้  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๙/๔๘๙, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๗๗/๓๙๑, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๗๘/๓๙๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๘๑/๓๙๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๓๐๓/๓๙๑ ,ม.มู.อ.(บาลี)  ๑/๒/๓๑-๓๔) 

กำหนดรู้จิต : การกำหนดหมายเพ่ือต้องการรู้จิตใจของตนเอง  ของบุคคลอ่ืน  หรือของสัตว์อ่ืน 
การกำหนดรู้จิตของตน  สัตว์และบุคคลอ่ืนได้ด้วยจิตของตน คือจิตมีราคะก็รู้ว่ามี
ราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือปราศจาก
โทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะ หรือปราศจากโมหะก็รู้ว่า
ปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่    หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหัคคตะ  กร็ู้
ว่าเป็นมหัคคตะหรือไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคคตะจิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่าก็รู้ว่ามีจิต
อ่ืนย่ิงกว่า    หรือไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิ
หรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่
หลุดพ้น’ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒/๔๑๓, ๒๒/๒๘/๔๐):ในคัมภีร์อรรถกถาได้อธิบาย
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ความหมายของจิตเป็นมหัคคตะว่าหมายถึงจิตที่ถึงความเป็นใหญ่กล่าวคือรูปาวจร
กุศลจิตและอรปูาวจรกุศลจิต เพราะสามารถข่มกิเลสได้  มีผลไพบูลย์และมีการสืบ
ต่อยาวนาน  หรือจิตที่ดำเนินไปด้วยฉันทะ  วิริยะ จิตตะ  และปัญญาท่ีกว้างขวาง   
(ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๑๐๔/๓๖๖,  อภิ.สงฺ.อ.(บาลี)   ๑๒/๙๒) 

กำหนดรู้ตณัหาได้แล้ว : การกำหนดหมายเพ่ือรู้ตัณหา  ๓  ประการ คือ  (๑) กามตัณหา  ความ
ทะยานอยากในกาม,ความอยากได้กามคุณคือสิ่งสนองความต้องการทางประสาทท้ัง
ห้า(๒) ภวตัณหาความทะยานยากในภพ,ความอยากในภาวะของตัวตนท่ีจะได้จะเป็น
อย่างใดอย่างหน่ึงอยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไป,ความใคร่อยากที่ประกอบด้วย
ภวทิฏฐิและสัสสตทิฏฐิ  (๓) วิภวตัณหา  ความทะยานยากในวิภพ, ความอยากใน
ความพรากพ้นไปแห่งตัวตนจากความเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงอันไม่ปรารถนา อยาก
ทำลายอยากให้ดับสูญ,ความใคร่อยากที่ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิด้วย
ปริญญา  ๓อย่าง  คือ  (๑) ญาตปริญญากำหนดรูข้ั้นรู้จัก (๒)  ตีรณปริญญา  
กำหนดรู้ขั้นพิจารณา (๓) ปหานปริญญา  กำหนดรู้ขั้นละ(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๕๑/๒๑๐) 
ดังเช่นข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบกับพระนันทะว่า เราย่อมไม่กล่าวว่า สมณ
พราหมณ์ท้ังหมด  ถูกชาติและชราโอบล้อม  นรชนเหล่าใดในโลกน้ีละรูปที่เห็น เสียง
ท่ีได้ยิน อารมณ์ท่ีได้รับรู้ หรือศีลและวัตรได้ทั้งหมด  ท้ังละพิธีหลากหลายท้ังปวง 
กำหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะ   เรากล่าวว่านรชนเหล่าน้ันแลชื่อว่า    ข้าม
ห้วงกิเลสได้แลว้ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๘๙/๗๖๑) 

กำหนดรู้ทุกขท้ั์งปวง : การกำหนดหมายเพ่ือต้องการรู้ทุกข์  ๒ ประเภทใหญ ่ ๆ คือ (๑) ทุกข์ใน
อริยสัจ ๔ (๒) ทุกข์ในไตรลกัษณ์; ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ก็คอืทุกขเวทนาหรือความรู้สึกที่
เป็นทุกข์ ทุกขเวทนามี ๒ ทางคือ ทุกข์ทางกาย กับทุกข์ทางใจ  ทุกข์ทางกาย 
หมายถึงทุกข์ท่ีมีกายเป็นเหตุ ได้แก่ ทุกข์ท่ีเกิดจากความหนาว ความร้อน ความป่วย
ไข้ ความบาดเจ็บ ความหิวกระหาย ความเสื่อมสภาพของร่างกาย ทุกข์ท่ีเกิดจากการ
ท่ีต้องคอยประคบประหงม ดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดร่างกาย และความทุกข์
อ่ืน ๆ อันมีกายเป็นต้นเหตุ  ทุกขท์างใจ หมายถึงทุกขท์ี่เกิดจากการปรุงแต่งของใจ 
ทุกข์ทางใจน้ีส่วนหน่ึงมีทุกข์ทางกายเป็นส่ิงเร้าให้เกิด เช่น เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือป่วย
ไข้ขึ้นมาทำให้เกิดทุกข์ทางกายขึ้น ต่อมาก็เกิดความกังวลใจ ความหวาดกลัวขึ้นมาอีก
ว่าอาจจะรักษาไม่หาย อาจจะต้องสูญเสียอวัยวะไป หรืออาจจะต้องถึงตาย ซึ่งความ
กังวลความหวาดกลัวเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดทุกข์ทางใจข้ึนมา ทุกข์ทางใจอีกส่วนหน่ึง
เกิดขึ้นโดยไม่มีทุกข์ทางกายเป็นต้นเหตุ เช่น ความทุกข์จากการประสบกับสิ่งที่ไม่
เป็นที่รักที่พอใจ ความทุกข์จากการพลัดพรากจากส่ิงท่ีเป็นที่รักท่ีพอใจ ทุกข์จากการ
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ไม่ได้ในสิ่งท่ีปรารถนา ทุกข์จากความโกรธความขัดเคืองใจ ทุกข์จากความกลัว ทุกข์
จากความกังวลใจ ความคับแค้นใจ ทุกข์จากความกลัวว่าความสุขท่ีมีอยู่จะต้องหมด
ไป ทุกข์จากความกลัวความทุกข์ยากลำบากท่ีอาจจะมีขึ้นในอนาคต ทุกข์จากการ
กลัวความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ เสื่อมสรรเสริญ กล่าวโดยสรุป ทุกข์ทางใจทั้งหมดล้วน
มีต้นเหตุมาจากความโลภ ความโกรธ และความยึดมั่นถือมั่น;   ทุกข์ในไตรลักษณ์ 
ไตรลักษณ์ก็คอืสามัญลักษณะ ๓ ประการคือ อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา หมายถึงการที่
สิ่งทั้งหลายท้ังปวงยกเว้นนิพพาน ล้วนอยู่ในสภาวะที่ถูกเหตุถูกปัจจัยท้ังหลาย บีบคั้น
ให้แปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป ทุกข์ในไตร
ลักษณ์นี้เป็นลกัษณะอันเป็นสามัญ คือเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลายท่ี
จะต้องเป็นไปอย่างน้ัน เป็นกฎอันเป็นพ้ืนฐานของธรรมชาติ เพราะสิ่งท้ังหลายทั้งปวง
ล้วนเป็นเพียงผลของเหตุของปัจจัยเท่าน้ันเอง ไม่มีสิ่งใดเลยที่มีอำนาจเหนือตน ตราบ
ใดที่ยังไม่เข้าสูส่ภาวะแห่งนิพพานแล้วก็จะต้องเผชิญกับทุกข์ในไตรลักษณ์นี้ด้วยกัน
ท้ังสิ้น: มีข้อความอธิบายสรุปไว้ว่า  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีประสงค์จะสดุดี
พระคุณพระศาสดา จึงได้กล่าวภาษิตเหล่าน้ีว่า  พระพุทธเจ้าผู้ทรงแกล้วกล้าสูงสดุ
กว่าสัตว์ท้ังปวง หม่อมฉันขอนอบน้อมพระพุทธองค์ผู้ทรงช่วยปลดเปลื้องหม่อมฉัน 
และชนอ่ืนเป็นจำนวนมากให้พ้นจากทุกข์  หม่อมฉันกำหนดรู้ทุกข์ทั้งปวงแล้ว ทำ
ตัณหาซ่ึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้เหือดแห้งแล้ว  ได้เจริญมรรคซ่ึงประกอบด้วยองค์ ๘ 
และได้บรรลุนโิรธแล้วชนทั้งหลายเป็นมารดาบิดา เป็นบุตรธิดา  เป็นพ่ีน้อง  เป็นปู่ย่า
ตายายกันมาในชาติก่อนๆ  หม่อมฉันไม่รูต้ามความเป็นจริง ไม่พบที่พ่ึงจึงท่องเท่ียว
ไป    (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๕๘/๕๘๐) 

กำหนดรู้ทุกขพ์ร้อมทั้งเขตและที่ตั้ง: ปรญิญาในทุกข์พรอ้มเหตุเกิด, กำหนดหมายรู้ทุกข์พร้อมทั้งมูล
ราก ดังในสุตตนิบาต สุนทริกภารทวาชสูตร ตอนหน่ึงว่า ตถาคตขจัดมานะได้ 
กำหนดรู้ทุกข์พร้อมทั้งเขตและท่ีต้ัง ย่อมควรแก่เครื่องบูชา,ในพระสูตรนี้อธิบายว่า ผู้
ถึงที่สุดทุกข์ ถงึที่สุดเวท จะพึงได้เครื่องบูชาในเมื่ออาหารอย่างใดอย่างหน่ึง   ผู้ใดเข้า
ไปต้ังไว้ในกาลแห่งยัญ ยัญกรรมของผู้นั้นพึงสำเร็จ ผู้ใดช่ือว่าถงึท่ีสุดแห่งทุกข ์ 
เพราะถึงท่ีสุดแห่งวัฏทุกข์ด้วยปริญญา๓  และช่ือว่าถึงท่ีสุดแห่งเวท เพราะทำลาย
กิเลสด้วยเวทคือมรรคญาณ ๔ แล้วถึงท่ีสุด. ผู้น้ันพึงได้เครื่องบูชาในเม่ืออาหารอย่าง
ใดอย่างหน่ึงโดยท่ีสุด แม้ใบไม้ รากไม้และผลไมใ้นป่าเข้าไปต้ังไว้ในกาลแห่งยัญของ
ฤษี  มนุษย์  กษัตริย์และพราหมณ์คนใดคนหน่ึงคือ  พึงได้ไทยธรรมไร ๆ จากเครื่อง
บูชานั้น  ยัญกรรมของผู้น้ันพึงสำเร็จ  พึงสำเร็จด้วยดี  คือ  พึงมีผลมาก  (ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๔๗๘/๖๐๘) 
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กำหนดหมาย  : หมายรู้, หมายไว้ ระบุ,กะเกณฑ์ การเจาะจง,สัญญา, ในมหานิทเทสอธิบายถึงกำหนด
หมายในคำว่า เครื่องกำจัด โดยอธิบายว่า รู้ท่ัว  กิริยาที่รู้ชัด    วิจัย เลือกเฟ้น 
สอดส่องธรรม กำหนดหมาย เข้าไปกำหนด เข้าไปกำหนดเฉพาะ  ภาวะที่รู้  ภาวะที่
ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด รู้อย่างแจ่มแจ้ง ค้นคิด  ใคร่ครวญ  ในท่ีนี้มุ่งหมายถึงกำหนด
หมายด้วยตัณหา มานะและทิฏฐิ  ในมลูปัณณาสก์ มูลปริยายสูตร กล่าวถึงปุถุชน 
ครั้นหมายรู้ปฐวีโดยความเป็นปฐวีแล้ว กำหนดหมายซึ่งปฐวี กำหนดหมายในปฐวี 
กำหนดหมายนอกปฐวี กำหนดหมายปฐวีว่าเป็นของเรา,ในอังคุตตรนิกาย อาสวักขย
สูตร ปฐมเจโตวิมุตติผลสูตรกล่าวถึงภิกษุกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร จัดเป็น
ธรรมข้อ ๑ ในธรรม ๕ ท่ีบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ 
ย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผล    ย่อมมปัีญญาวิมุตติเป็นผล,ทุติยเจโตวิมุตติผลสูตร 
กล่าวถึงกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร กำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความ
ไม่เที่ยงแห่งสังขาร กำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ กำหนดหมาย
เพ่ือละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย กำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียด
ประณีต ทั้ง ๕ อย่างน้ีเป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญา ๕ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒/๒,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๖๙/๑๑๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/๗๐/๑๑๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/๗๑/
๑๑๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/๗๒/๑๒๑-๑๒๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๑/๙๒) 

   อรรถกถามูลปณัณาสก์อธิบายถึงกำหนดหมายซึ่งปฐวีไว้ว่า กำหนดหมายซึ่ง
ปฐวี  หมายถึงกำหนดหมายด้วยตัณหา มานะ  และทิฏฐิว่า  เราเป็นดิน  ดินเป็นของ
เรา   คนอ่ืนเป็นดิน  ดินเป็นของคนอ่ืน  หรืออีกนัยหน่ึง หมายถึงกำหนดหมายด้วย
อำนาจตัณหา  ให้เกิดฉันทราคะ   ติดใจในผมเป็นต้นจนถึงต้ังความปรารถนาว่า 'ด้วย
ศีลหรือพรหมจรรย์น้ี  ขอใหเ้รามีผมนุ่มดำสนิทดี,  กำหนดหมายด้วยอำนาจมานะว่า  
เราดีกว่า  เราเสมอกัน  หรอืเราด้อยกว่า  และกำหนดหมายด้วยอำนาจทิฏฐ ิ  คอื  
ยึดมั่นว่าผมเป็นชีวะ  โดยนัยว่า ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันน้ัน และคำว่า กำหนดหมาย
ในปฐวี  หมายถึงกำหนดหมายด้วยอำนาจทิฏฐิว่า มีเราอยู่ในดิน  หรือเรามีปลิโพธิใน
ดิน  มีผู้อ่ืนอยู่ในดิน  หรือผูอ่ื้นมีปลิโพธในดินตามนัยท่ีว่า  พิจารณาเห็นอัตตาในรูป
เป็นต้น กำหนดหมายนอกปฐวี  หมายถึงกำหนดหมายด้วยอำนาจทิฏฐิว่า ตนหรือคน
อ่ืนพร้อมท้ังสรรพสิ่งล้วนแต่เกิดจากดินแต่มิใช่ดินตามลัทธิพรหมัณฑวาท  (ลัทธิท่ีเช่ือ
ว่าโลกเกิดจากพรหม) ลัทธิอณุกวาท  (ลัทธิท่ีเช่ือว่าโลกประกอบด้วยอณู)  หรือลัทธิ
อิสสรวาท  (ลทัธิท่ีเช่ือว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้างโลก)แล้วเกดิตัณหา  มานะในตน  และ
บุคคลอ่ืนตลอดถึงสรรพสิ่งนั้น  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๒/๒๘-๓๐,ม.มู.ฏีกา (บาลี) ๑/๒/
๙๒-๙๓)  
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กำหนดอาบัติ : การกำหนดหมายรู้อาบัติเหล่านี้  คือปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์  นิส
สัคคียปาจิตตีย์ทุกกฎ และทุพภาสิต, มีอธิบายสรุปว่า  ในการกำหนดอาบัติเมื่อสงฆ์
กำหนดอาบัติว่าพึงบอกตามจำนวนอาบัติเท่าน้ี ภิกษุบอกอาบัติอ่ืนนอกจากอาบัติที่
สงฆ์กำหนดไว้  ต้องอาบัติปาจิตตีย์  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๘๐/๒๗๑) 

กำหนัด : ความใคร่,ความอยากในกามคุณ  คือ รูป เสียง กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์, 
ความหมายของกิเลสชนิดหน่ึง  บรรดากิเลสท่ีสงบน่ิงอยู่ในสันดาน, กิเลสอย่าง
ละเอียด ๗ อย่าง ได้แก่ (๑) กามราคะ  ความกำหนัดในกาม  (๒) ปฏิฆะ  ความขัดใจ
คือโทสะ  (๓) ทิฏฐิ  ความเห็นผิด (๔) วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  (๕) มานะ ความ
ถือตัว (๖) ภวราคะ  ความกำหนัดในภพ (๗) อวิชชา ความไม่รู้แจ้งคือโมหะ : 
ความหมายของกิเลสชนิดหน่ึงบรรดากิเลส  ๓ อย่าง คือ (๑) ราคะ (ความกำหนัด) 
(๒)  โทสะ   (ความขัดเคือง)  (๓) โมหะ  (ความหลง)   (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลธรรม ๒๕๕๑)  : มีข้อความว่า  ผู้เคลื่อนจากธรรมวินัยน้ีย่อมตกไป ผู้ตก
ไปและกำหนัดเพราะราคะต้องกลับมาอีก   เมื่อทำกิจที่ควรทำ ยินดีสิ่งท่ีควรยินดีจะ
บรรลุสุขด้วยสขุ (ที.สี.(ไทย)๙/๓๖๔/๑๕๓,ที.สี.(ไทย)๙/๕๔๖/๒๔๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๖๖/๑๑๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๑/๑๔๙, องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๕/๔๕๖,องฺ.
ฉกฺก ๒๒/๒๖/๔๖๐) 

กำหนัดยนิดีในภพ : ความปรารถนาต้องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ, มีข้อความว่า  พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบท่านพระปุณณกะว่า  ฤษี มนุชะ   กษัตริย์   พราหมณ์บางพวกเหล่านี้
จำนวนมากพากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลาย ชนเหล่าน้ันหวังความเป็นอย่างน้ี อาศัย
ชราจึงพากันบูชายัญ  ชนเหล่าน้ันหวัง    ช่ืนชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายัญ เพราะอาศัย
ลาภจึงมุ่งหวังกามเราขอกล่าวว่า ชนเหล่าน้ันผู้ประกอบการบูชายัญ เป็นผู้กำหนัด
ยินดีในภพ    ข้ามชาติและชราไปไม่ได้(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕/๑๐๑) 

กำหนึ่ง : น้ิวมือให้งอเข้าจดอุ้งมือ, เอาน้ิวมือโอบรอบส่ิงใดสิ่งหน่ึง, อาการท่ีงอนิ้วมือรวบจับสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงไว้ งอนิ้วมือท้ัง ๔ ให้จดอุ้งมือ, เอานิ้วมือทั้ง ๕ โอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, 
อาการท่ีงอนิ้วมือท้ัง ๕ รวบสิ่งใดสิ่งหน่ึงไว้. น. มือท่ีกําเข้า; ปริมาณของเต็มมือที่กํา
เข้า, กำมือ กว่็า; มาตราวัดรอบของกลม เม่ือวัดได้เท่าไร แล้วทบกึ่งได้ยาวราว ๑๐ 
เซนติเมตร เช่น ของกลมวัดรอบได้ยาว ๒๐ เซนติเมตรของกลมนั้นเรียกว่า มีขนาด 
๑ กํา, มี ๓ ชนิด คือ ๑. กําสลึง (ยาว ๔ นิ้ว ๑ กระเบียด หรือ ๑๐.๗๕ เซนติเมตร) 
๒. กําเฟ้ือง (ยาว ๔ นิ้วครึ่งกระเบียด หรือ ๑๐.๕ เซนติเมตร) ๓. กําสองไพ (ยาว ๔ 
น้ิว ๒ หุน หรอื ๑๐.๒๕ เซนติเมตร); ลักษณนามเรียกผักหรือหญ้าที่มัดไว้ เช่น ผักกํา
หนึ่ง หญ้า ๒ กํา.  อีกนัยหน่ึงซี่ล้อรถหรอืเกวียน   (พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน
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,๒๕๕๒) : มีข้อความปรากฏในปุปผกมุฏฐิทายิกาวิมาน ว่าด้วยหญิงผู้ถวายดอกไม้ว่า 
ดิฉันได้ถวายดอกไม้กำหน่ึงแด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต  ฯลฯ, และในนิมพมุฏฐิ
ทายิกาวิมาน วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผักสะเดาว่า ดิฉันได้ถวายสะเดากำหน่ึง
แด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต ฯลฯ  (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๔๘๕/๖๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๔๘๖/
๖๔, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๔๘๗/๖๔,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๔๙๒/๖๔) 

กำหางนกยูง  : การรวมหางนกยูงมัดเป็นกำ หมายถึงหางนกยูงท่ีรวบเป็นกำผูกไว้หรือมีด้ามจับ, ใช้
เป็นที่พัดวีหรือประดับ ดังคำในภูริทัตตชาดก  ท่ีพระเจ้าสาครพรหมทัตทูลถามพระ
บิดาผู้เป็นดาบสว่า ใครถือกำหางนกยูงอันวิจิตรอ่อนสลวย มีด้ามล้วนแล้วด้วยทอง
และแก้วมณี,ในมหาเวสสันตรชาดก กล่าวถึงพระเจ้าสัญชัยตรัสถามพระนางมัทรีตอน
หนึ่งว่า  เด็กทั้งหลายเคยดำรงอยู่ในความสุข มผีู้ใช้แส้จามรีและกำหางนกยูงพัดวีให้ 
ต้องถูกเหลือบและยุงกัด จกัทำอย่างไร,ในสุชาตพุทธวงศ์ กล่าวถึงต้นไผ่อันเป็นไม้ที่
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะไว้ว่า ต้นหนึ่งเจริญงอกงามแล้วแตก
กิ่งก้านสาขาออกไปต้นไม้น้ันย่อมงามเหมือนกำหางนกยูงท่ีผูกไว้ดีแล้ว  (ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๙๗๒/๓๓๓,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๕๖/๔๗๕, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓๐/
๖๕๔) 

กิกี, พระเจ้ากาสี : พระนามของกษัตริย์กาสี ผูป้กครองเมืองพาราณสี  แคว้นกาสี  ในท่ีบางแห่ง
เรียกว่า  กิงกี  ก็มี พระองค์ทรงเป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ 
พระเจ้ากิกีมีพระราชธิดา ๗  พระองค์ แต่ละพระองค์ล้วนมีความเคารพเลื่อมใสใน
พระพุทธเจ้า ต่างต้ังใจบำรุงดูแลพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ และต้ังใจประพฤติ
พรหมจรรย์     (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๗/๓๔๒, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕/๔๕๘) 

กิกี, พระราชา : เป็นพระนามของกษัตริย์กาสี ผู้ปกครองเมอืงพาราณสี แคว้นกาสี  พระองค์ทรงเป็น
อุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ บางแห่งเรียกว่า  กิงกี  ก็มี : มีข้อความ
อธิบายสรุปไว้ว่า พระลกุณฏกภัททิยเถระได้เล่าประวัติว่า ท่านเคยเป็นจอมทัพของ
พระเจ้าแผ่นดินพระนามว่ากิกี  ในแคว้นกาสี ได้พูดถึงขนาดเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้
ทรงพระคุณหาประมาณมิได้ให้ชาวบ้านได้รับทราบ  ต่อมาชาวบ้านเกิดความเลื่อมใส
จึงได้ช่วยกันสร้างเจดีย์สูงประมาณ ๑ โยชน์เพ่ือพระศาสดา ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์
ว่านรชน และได้ช่วยกันประดับเจดีย์น้ันด้วยรัตนะนานาชนิดตามคำแนะนำของของ
ตนเอง   เพราะเจตนาที่ต้ังไว้มั่นและเพราะกรรมท่ีได้ทำไว้ในครั้งน้ัน  เมื่อตายแล้ว 
จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘/๓๖๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๒/
๗๑๕, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๘๑/๔๕๑) 



 

๗๒๕ 
 

 

ก่ิง : ส่วนท่ีแยกออกจากต้น, แขนง; ใช้เรียกสว่นย่อยที่แยกออกไปจากส่วนใหญ่ แต่ยัง
ขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ เช่น กิ่งอําเภอ กิ่งสถานีตํารวจ; ลักษณะนามเรียกงาช้างว่ากิ่ง;ช่ือ
เรือชนิดหนึ่งในกระบวนพยุหยาตรา(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน๒๕๔๒): มี
ข้อความปรากฏในอัคคิวัจฉโคตตสูตรว่า   วัจฉโคตรปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคว่า “ต้นสาละใหญใ่นท่ีใกล้บ้านหรือนิคม  กิ่ง  ใบ  เปลือก สะเก็ด  และกระพี้
ของต้นสาละใหญ่น้ัน  จะหลุดร่วง  กะเทาะไป เพราะเป็นของไม่เที่ยง  สมัยต่อมา  
ต้นสาละใหญน้ั่นก็ไร้ก่ิง  ใบ  เปลือก สะเก็ดและกระพ้ี  คงอยู่แต่แก่นลว้นๆ    แม้ฉัน
ใด    ปาพจน์ของท่านพระโคดมก็ฉันน้ันเหมือนกัน    ปราศจากก่ิง  ใบ  เปลือก 
สะเก็ด  และกระพ้ี    คงอยู่แต่คำอันเป็นแก่นล้วนๆ   (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๒/๒๒๗)   

กิงกณิกปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกิงกณิกปุปผิยเถระ : มีข้อความอธิบายสรุปว่า 
พระกิงกณิกปุปผิยเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า พระผู้มีพระภาคผู้
สัพพัญญู ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก  ผู้เช่นกับทองคำมีค่า  ทรงร้อนพระวรกายจึงเสด็จลง
น้ำ สรงสนานอยู่ตนเองมีจิตเบิกบานมีใจยินดีจึงได้ประคองดอกกระด่ิงทองบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์  ผูค้งที่  ในกัปท่ี  ๙๑  
นับจากกัปน้ีไปได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้  จึงไม่รู้จักทุคติ ในกัปท่ี  ๒๗ นับจากกัปน้ีไป ได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าภีมรถ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ  มีพลานุภาพ
มาก  และได้บรรลุคุณวิเศษเหล่าน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข์  ๘  และอภิญญา ๖   
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐/๓๗๑) 

ก้ิงก่า : สัตว์สี่เท้าคล้ายแย้ตัวมีเกล็ดอยู่ตามก่ิงไม้(โบราณเรียกว่าป่อมข่าง)ช่ือสัตว์เลื้อย คลาน 
ตัวมีเกล็ด หางยาว ชอบอาศัยบนต้นไม้ มีหลายสกุลและหลายชนิดเช่นกิ้งก่าบ้านหัว
น้าเงินอีสานเรียก ปอม หรือ กะปอม (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๒) : มี
ข้อความปรากฏในโคธชาดก (ว่าด้วยตระกูลเหี้ยประสบความพินาศ) พญาเห้ีย
โพธิสัตว์เมื่อจะหนีไปทางปล่องลม จึงกล่าวว่า บุคคลคบหาคนช่ัวย่อมไม่ประสบ
ความสุขเลยเหมือนตระกลูเห้ียทำตนเองให้ประสบความวอดวายเพราะก้ิงก่า;และ
ปรากฏในกกัณฏกชาดก(ว่าด้วยก้ิงก่าได้ทรัพย์)ว่าพระราชาทรงทอดพระเนตรกิริยา
ของกิ้งก่าน้ันซึ่งไม่นอบน้อมเหมือนก่อน จึงตรัสถามว่า ก้ิงก่าบนยอดเสาค่ายตัวนี้ไม่
ลงมาอ่อนน้อมเหมือนวันก่อน ท่านมโหสธบัณฑิต ท่านรู้ไหมว่า กิ้งก่ากลายเป็นสัตว์
กระด้างกระเด่ืองไปเพราะเหตุไร กิ้งก่าได้ทรัพย์กึ่งมาสกซึง่ตนไม่เคยได้มาก่อน    จึง
ดูหมิ่นพระเจ้าวิเทหะผู้ครองกรุงมิถิลา  (ข.ุชา. ทุก.(ไทย) ๒๗/๔๐/๗๔,ขุ.ชา. มหา.
๒๘/๒๐๖๕/๕๐๕) 



 

๗๒๖ 
 

 

กิงกี  : พระนามของพระราชาในอดีตกาลสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า   ผู้ทรงปกครองกรงุ
พาราณสี  แคว้นกาสี  บางแห่งเรียกว่า  กกิี  ก็มี: มีข้อความปรากฏในมหาปทานสูตร
ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่าต้องการฟังธรรมมีกถาอันเกี่ยวกับปุพเพ
นิวาสหรือไม่  เมื่อภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่าต้องการฟังเพ่ือจะได้จดจำไว้ พระผู้มีพระ
ภาคจึงตรัสเล่าอดีตชาติว่านับจากกัปนี้ถอยหลังไป  ๙๑  กัป พระผู้มีพระภาคอรหันต
สัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ฯลฯ พระกัสสปพุทธเจ้ามี
พราหมณ์พรหมทัตเป็นพระบิดา นางพราหมณีธนวดีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด สมัย
น้ัน  ได้มีพระราชาทรงพระนามว่ากิงกี  กรุงพาราณสเีป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกี  
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒/๖) 

กิงฉันทชาดก :  ชาดกว่าด้วยดาบสผู้มีความพอใจอะไร มีข้อความอธิบายสรุปว่าพระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัต   ทรงเห็นโทษในกามจึงออกผนวชเป็นดาบส
อธิษฐานจิตเพ่ือให้ได้มะม่วงมีรสอร่อย   ก็ได้ดังปรารถนาและสามารถบำเพ็ญฌาน
สมาบัติให้เจรญิย่ิงขึ้น   (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๑/๕๓๘) 

ก่ิงต้นหว้า  : กิ่งของต้นหว้า,ชัมพุสาขา,กิ่งก้านของต้นไม้ขนาดใหญซ่ึ่งผลสุกสมี่วงดำ กินได้ ดังคำ
ในชัมพุขาทกชาดกที่สุนัขจ้ิงจอกตัวหนึ่งต้องการจะลวงกากินลูกหว้าแสรง้สรรเสริญ
กาว่า ใครน่ันมเีสียงหยดย้อยยอดเยี่ยมกว่าสัตว์ท่ีมีเสียงไพเราะทั้งหลายจับอยู่ท่ีกิ่งต้น
หว้าเจรจาด้วยสำเนียงอันน่าพอใจคล้ายลูกนกยูง (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๓๐/๑๕๐) 

   ในเนมิราชชาดก กล่าวถึงต้นหว้าไว้ว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ไม้เกด  ไม้
มะขวิด  ไมม้ะม่วง ไม้สาละ ไม้หว้า ไมม้ะพลับ และไม้มะหาดเป็นจำนวนมาก มีผล
ตลอดฤดูกาล(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๒๖๖) 

   อรรถกถาธรรมบทกล่าวถึงก่ิงไม้หว้าว่าเป็นสัญลักษณ์ท้าทายบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถท่ีจะตอบปัญหากับนางกุณฑลเกสีสาวกปริพาชก(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/
๑๐๒/๑๔๕),และไม้หว้ามีมากในชมพูทวีป  

กิงทิฏฐิกสูตร :  พระสูตรว่าด้วยคำถามเก่ียวกับทิฏฐิ มีขอ้ความอธิบายสรุปว่า พวกอัญเดียรถีย์
ปริพาชกได้ถามท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเรือ่งทิฏฐิในพระพุทธศาสนา ท่านตอบแบบ
ปฏิปุจฉา คือย้อนถามให้พวกอัญดียรถีย์ปรพิาชกตอบก่อนว่าพวกเขามีทิฏฐิ
อะไรบ้าง ซ่ึงแต่ละคนก็กล่าวถึงทิฏฐิของตนรวมเป็นทิฏฐิ ๑๐ ท่ีเรียกว่าอันต
คาหิกทิฏฐิ(ความเห็นผิดแล่นไปสุดโต่งข้างใดข้างหน่ึง) ท่านเศรษฐีจึงกลา่วหักล้าง
ทิฏฐิเหล่านั้นโดยใช้หลักไตรลักษณ์ว่า ทิฏฐิท้ังหมดน้ันเกิดเพราะมนสิการท่ีไม่แยบ
คายและเพราะจำมาจากผู้อ่ืนอย่างผิดๆ สิง่ใดที่มนสิการมาโดยไม่แยบคายและจำมา



 

๗๒๗ 
 

 

ผิดๆส่ิงน้ันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา การตอบหักล้างของท่าน  ได้รับคำชมเชย
จากพระผู้มีพระภาค   (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๓/๒๑๖)  

ก่ิงไม้  : สาขา, ในนตุมหากสูตร สิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย กล่าวถึงคนพึงนำหญ้า ไม้  กิ่งไม้
และใบไมท่ี้มีอยู่ในเชตวันน้ีไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่อง,ในปาณสูตร กล่าวถึงกิ่งไม้ที่
ถูกนำมารวมเป็นกองเดียวกันแล้วทำให้เป็นหลาวเสียบหมู่สตัว์ใหญ่ในมหาสมุทร
,ในชัมพาลีสูตร กล่าวถึงบุรุษใช้มือท่ีเป้ือนยางเหนียวจับกิ่งไม้ มือของเธอพึงเกี่ยวจับ
ติดกับกิ่งไม้น้ัน (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓/๔๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๖/๖๑๖,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๗๘/๒๕๐) 

ก่ิงไม้สาละ   : แขนงไม้สาละ ในท่ีนี้หมายถึงกิ่งไม้สาละซึง่มีดอกเต็มช่อที่ถูกหักมาจากต้น, ในอป
ทาน พระสาลทายกเถระ กล่าวถึงประวัติในอดีตของตนว่า ข้าพเจ้าเกิดเป็นพญา
ไกรสรพญาเนือ้มีชาติสูง  แสวงหาบ่อน้ำบนภูเขาอยู่ เห็นพระพุทธเจ้า จึงหักกิ่งไม้
สาละแล้วนำดอกมาพร้อมท้ังช่อเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสมัพุทธเจ้า ได้ถวายดอกไม้ช้ันดี
เย่ียมในกัปที่ ๙๑ นับจากกปันี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลยน้ีเป็น
ผลแห่งการถวายดอกไม้ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๒/๓๐๓) 

ก่ิงและใบ  : เป็น ๒ คำ คือ คำว่า ก่ิงหมายถึงส่วนท่ีแยกออกจากต้น, แขนง, คำว่า ใบหมายถึง
ส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือลำต้น โดยมากมีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆ รูปร่างต่าง ๆ 
กัน มีก้านใบหรือไม่มีก็ได้ มักมีสีเขียว; ในท้ีน้ีหมายถึงกิ่งและใบของต้นไม้ ดังคำในมูล
ปัณณาสก์ มธุปิณฑิกสูตร จูฬสาโรปมสูตร กล่าวถึงว่าบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ เที่ยว
แสวงหาแก่นไม้อยู่ ผ่านโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไป เขาจะพึงเข้าใจว่า
แก่นไม้ต้องแสวงหาที่กิ่งและใบไม้ ซึ่งเป็นการกล่าวสอนให้รู้ว่าของดีมีอยู่ตรงข้ามอย่า
มองข้ามไป เพราะว่ากิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำ จักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขา,ใน
มหาสาโรปมสูตร กล่าวถึงกิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์ว่าคือลาภสักการะและความ
สรรเสริญ คนที่พอใจในลาภสักการะและความสรรเสริญพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าผู้ยึด
เอากิ่งและใบแหง่พรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยกิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์
,ในนันทโกวาทสูตร กล่าวถึงต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแกน่มีราก ลำต้น กิ่งและใบ 
และเงา  ล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดา,ในสาฬหสูตร กล่าวถงึคนตัดต้นรัง
ใหญใ่นป่า แล้วลิดกิ่งและใบเรียบร้อยดีเพ่ือทำเรือ,ในทสสีลสูตร กลา่วถึงก่ิงและใบ
ของต้นไม้ใช้เป็นข้ออุปมาของหลักธรรม ดังคำว่า วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผู้
สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาและวิราคะ ช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ท่ีมีกิ่งและใบ
สมบูรณ์ สะเก็ดเปลือก กระพี้ แม้แก่นของต้นไม้น้ันย่อมถึงความบริบูรณ์ (ม.มู.(ไทย)



 

๗๒๘ 
 

 

๑๒/๒๐๓/๒๑๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๗/๓๔๑, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๑๓/๓๕๐,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๔๐๓/๔๕๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๖/๒๙๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔/๓๑) 

กิงสีลสูตร :  พระสูตรว่าด้วยการบรรลุประโยชน์สูงสุดต้องประพฤติเช่นไร ; มีข้อความ อธิบาย
สรุปว่า พระสารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า บุคคลช่ือว่าดำรงตนอยู่อย่างถูกต้อง
และบรรลุประโยชน์สูงสุดได้ มีปกติเป็นอย่างไร มีความประพฤติอย่างไร เพ่ิมพูนการ
ทำอะไรบ้าง พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ควรเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่ริษยา 
รู้จักกาลเหมาะสมท่ีจะเข้าหาครูทั้งหลาย รูจ้ักขณะที่ฟังธรรมกถาและตั้งใจฟังสุภาษิต
อ่ืน ๆ จากท่านโดยเคารพ, ลดมานะ นบนอบอ่อนน้อม เข้าไปสำนักของครูตาม
กาละเทศะที่เหมาะสม ต้ังใจระลึกถงึอรรถ ธรรม สังยมะ (ศีล) พรหมจรรย์ พร้อมทั้ง
น้อมปฏิบัติตามนั้น เป็นผู้พอใจ ยินดี ดำรงอยู่ในธรรม รู้จักพิจารณาธรรม ไม่กล่าว
วาจาที่ประทุษร้ายธรรม ให้เวลาหมดไปกับสุภาษิตที่แท้ ละความสนุกรืน่เริง การพูด
กระซิบ ความร่ำไรรำพัน ความโกรธง่าย การหลอกลวงเสแสร้งทำความดี ความยินดี
ในปัจจัย ความถือตัว การชิงดีชิงเด่น ความหยาบคาย ความหมกหมุ่นอยู่ในกิเลส 
ควรเป็นผู้ปราศจากความมวัเมา ดำรงสติมั่นคงอยู่ นรชนผู้ประพฤติรีบด่วน เป็นผู้
ประมาท เพียงแต่รู้สุภาษิตอันเป็นสาระ และได้สดับสมาธิอันเป็นสาระในธรรมที่รู้
เท่าน้ันปัญญาและสุตะย่อมไม่เจริญ แก่เขา ส่วนนรชนผู้ยินดีในธรรม ท่ีพระอริย
ประกาศแล้ว เป็นผู้ประเสริฐกว่าคนนอกน้ี ด้วยกาย วาจา และใจ ดำรงม่ันอยู่ในขันติ 
โสรัจจะ และสมาธิ บรรลุถึงธรรมอันเป็นสาระแห่งสุตะและปัญญา  (ขุ.ส.ุ(ไทย) ๒๕/
๓๒๗/๕๗๕)   

กิงสุกปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกิงสุกปุปผิยเถระ  มีข้อความอธิบายสรุปว่า 
พระกิงสุกปุปผิยเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่าตนเองเห็นต้นทองกวาวมี
ดอกบานสะพรั่งจึงได้ประคองอัญชลี ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ด แล้วบูชา
ในอากาศ  ด้วยกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้ว   และด้วยเจตนาที่ต้ังไว้มั่น  เมื่อละกายมนุษย์
แล้ว  จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  ในกัปที่ ๓๑ นับจากกัปน้ีไป เพราะได้ทำ
กรรมไว้ในครั้งน้ันจึงไม่รู้จักทุคติ ชาติปัจจุบันนี้ก็เผากิเลสทั้งหลายได้ ถอนภพทั้งปวง
ได้แล้ว  ตัดกิเลสเคร่ืองผกูพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ดุจพญาช้างตัดเครื่อง
พันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๕/๑๗๐) 

กิงสุกปูชกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกิงสุกปูชกเถระ  มีข้อความอธิบายสรุปว่า พระกิ
งสุกปูชกเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่าตนเองได้เห็นต้นทองกวาวมีดอก
บานสะพรั่ง  จึงประนมมือ   ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะแล้วบูชาใน
อากาศ ในกัปที่   ๙๔  นับจากกัปนี้ไป  เพราะได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้  จึงไม่รู้จักทุคติเลย   



 

๗๒๙ 
 

 

และเพราะผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า จึงได้บรรลุคุณวิเศษเหล่านี้  คอื ปฏิสัมภิทา 
๔  วิโมกข ์๘ และอภิญญา (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๑/๕๓๕) 

กิงสุโกปมชาดก : ชาดกว่าด้วยคนไม่รู้ธรรมด้วยญาณย่อมสงสัยในธรรม มีข้อความอธิบายสรุปว่า 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัต   ทรงวินิจฉัยลักษณะของต้น
ทองกวาวท่ีพระกุมารท้ัง ๔ ถกเถียงกัน  โดยพระศาสดาทรงแสดงเหตุน้ีกับภิกษุ
ท้ังหลายแล้ว   จึงตรัสว่า บุคคลเหล่าใดยังไม่รู้ธรรมท้ังหลายด้วยญาณทั้งปวง  บุคคล
เหล่าน้ันยังสงสัยในธรรมท้ังหลาย เหมือนพระราชภาดา ๔ พระองค์สงสัยในต้น
ทองกวาว  (ขุ.ชา. ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๙๖/๑๑๘) 

กิงสุโกปมสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นทองกวาว มีข้อความอธิบายสรุปว่าภิกษุรูปหนึ่งถาม
เพ่ือนภิกษุด้วยกันว่า  ด้วยเหตุเพียงเท่าไร  ภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดี  เม่ือเพ่ือนภิกษุ
ตอบ  ท่านไม่พอใจ  จึงไปทูลถามพระผูม้พีระภาค  พระองค์จึงทรงอุปมาให้ฟังว่า
เหมือนคนไม่เคยเห็นต้นทองกวาว  เมื่อมคีนบอกก็ไม่เช่ือตามคำที่เขาบอกจากน้ันได้
ตรัสอุปมาว่า  กายของเราเหมือนเมืองชายแดน  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๕/๒๕๕) 

 กิจ : ธุระ, งาน.การงานที่ควรทำ, สิ่งท่ีควรทำ  กจิทางพระพุทธศาสนา  ดังคำท่ีว่า   ทำกิจ
ท่ีควรทำเสร็จแล้ว  หมายถึง  ทำกิจในอริยสัจ  ๔  คือ การกำหนดรู้ทุกข,์ การละเหตุ
เกิดแห่งทุกข์, การทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์และการอบรมมรรคมีองค์ ๘ ให้เจรญิ  
ด้วยมรรค  ๔ เสร็จแล้ว; กิจท่ีพระสงฆ์ควรปฏิบัติที่เรียกว่ากิจวัตร ๑๐ อย่าง  คือ  ๑. 
ลงอุโบสถ  ๒.  บิณฑบาตเลี้ยงชีพ  ๓. สวดมนต์ไหว้พระ ๔. กวาดวิหารลาน
เจดีย์ ๕. รักษาผ้าครอง ๖. อยู่ปริวาสกรรม ๗. โกนผม โกนหนวด ตัดเล็บ ๘. ศึกษา
สิกขาบทและปฏิบัติครูอาจารย์  ๙. เทศนาบัติ  ๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะ   (ที.สี.อ.
(บาลี) ๒๔๘/๒๐๓,ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๑๖/๔๘): ดังเช่นขอ้ความท่ีว่าพวกพราหมณ์ได้
กล่าวอย่างน้ีว่า‘วรรณะท่ีประเสริฐทีสุ่ดคือพราหมณ์เท่าน้ัน วรรณะอื่นเลว วรรณะที่
ขาวคือพราหมณ์เท่าน้ัน วรรณะอื่นดำ พราหมณ์เท่านั้นบริสุทธ์ิ ผู้ท่ีไม่ใช่พราหมณ์ไม่
บริสุทธ์ิ พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตร เป็นโอรสเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหม เกิดจาก
พระพรหม เป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้น เป็นทายาทของพระพรหม’ วิญญูชนท้ังหลาย
ย่อมไม่รับรอง ถ้อยคำของพราหมณ์เหล่าน้ันเพราะว่า บรรดาวรรณะ  ๔   เหล่านี้ 
ผู้ใด เป็นภิกษุอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลง
ภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสงัโยชน์แล้ว หลดุพ้นเพราะรู้
โดยชอบผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะ๔เหล่าน้ันโดยธรรม
เท่าน้ันไม่ใช่โดยอธรรม  เพราะธรรมเท่าน้ันประเสริฐทีสุ่ดในหมู่ชนทั้งในโลกน้ีและ
โลกหน้า  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๖/๘๗,๑๑/๒๕๖/๒๐๘,๑๑/๒๘๓/๒๓๒,ม.มู.(ไทย) 



 

๗๓๐ 
 

 

๑๒/๓๙๒/๔๒๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๕/๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๙/๖๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๖/๙๐, 
สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๖/๔๘,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๖/๒๒๘,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๒/๓๐๘, 
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๑, ๒๕/๒๘/๒๒๕) 

กิจของท่าน  : หน้าท่ีของมารดาบิดา, หมายถึงงานท่ีมารดาบิดากระทำไว้  เช่น ท่านทั้งสองทำนา 
บุตรไปช่วยไถ ช่วยหว่าน, บุตรช่วยทำกิจของท่านทั้งสองให้สำเร็จ จัดเป็นข้อ ๑ ใน
หน้าท่ีของบุตรท่ีพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา ดังคำว่า บุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศ
เบ้ืองหน้าโดยหน้าท่ี๕    คอื(๑)  ท่านเลีย้งเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ (๒) จักทำกจิ
ของท่าน (๓) จักดำรงวงศ์ตระกูล (๔) จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 
(๕) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน,ในอังคุตตรนิกาย ปุตตสูตร และ
อภิธรรมปิฎก อิโตทินนกถา กล่าวถึงบุตรผู้เป็นสัตบุรุษ ผู้สงบ เป็นกตัญญูกตเวที
บุคคล  เมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ทำไว้ต่อเราก่อนจึงเลี้ยงมารดาบิดาช่วยทำกิจของท่าน
เช่ือฟังโอวาท ตอบสนองพระคุณท่านดำรงวงศ์ตระกูลสมกับที่ท่านเป็นบุพการี (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๗/๒๑๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๙/๖๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๙๑/
๕๒๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า บุตรจักเว้นการงานของตนไปทำกิจท่ีเกิดขึ้นในราชสำนัก
เป็นต้น แก่มารดาบิดา (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๒๖๗/๑๔๕) 

กิจของเพ่ือน  : สิ่งที่พึงกระทำต่อมิตรสหาย, ในท่ีนี้มุ่งหมายถึงกิจที่มิตรเทียมกระทำให้แก่เพ่ือน 
เน่ืองจากตัวเองมีภัย ดังคำที่กล่าวถึงคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อ่ืนฝ่ายเดียว เธอ
พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม โดยเหตุ ๔ คือ(๑) เป็นผู้ถือเอาประโยชน์
จากผู้อ่ืนฝ่ายเดียว(๒) เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก (๓)เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของ
เพ่ือน (๔) คบเพ่ือนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๔/๒๐๗) 

   อรรถกถาอธิบายลักษณะคนที่ไม่ใช่เพ่ือนแท้ไว้ว่า เมื่อภัยเกิดขึ้นแก่ตน ย่อมทำ
กิจนั้นๆเหมือนเป็นทาสของเขา คนปอกลอกนี้ ไม่ทำในกาลทั้งปวงเมื่อภัยเกิดขึ้นจึง
ทำ ไม่ทำด้วยความรัก เพราะฉะน้ันจึงช่ือว่าเป็นผู้ไม่ใช่มิตร(ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๒๕๕/
๑๔๑) 

กิจจาธิกรณ์ : การงานท่ีเป็นอธิกรณ์ คือเรื่องที่เกิดขึ้นอันสงฆ์ต้องจัดต้องทำหรือกิจธุระท่ีสงฆ์จะพึง
ทำ  กจิธุระของสงฆ์  เช่น  อปโลกนกรรม  ญัตติกรรม  ญัตติทุติยกรรม   ญัตติจตุตถ
กรรม  มีการสวดปาติโมกข์เป็นต้นจัดอยู่ในอธิกรณ์ ๔  อย่าง คือ วิวาทาธิกรณ์  อนุ
วาทาธิกรณ์  อาปัตตาธิกรณ์ และกิจจาธิกรณ์   (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๖/๔๒๐, ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๔๖/๕๕, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๙๙๖/๒๔๘, วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๗๕/๓๗๐) 



 

๗๓๑ 
 

 

กิจของชาวบา้น  :  สิ่งที่ชาวบ้านกระทำกัน, ข้อปฏิบัติท่ีชาวบ้านกระทำกัน, ในท่ีน้ีหมายถึงเมถุน
ธรรม ดังคำในเทวทหสูตร สิกขาและสาชีพของภิกษุท่ีกล่าวถึงภิกษุว่า เป็นผู้ละ
พฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์  คือประพฤติพรหมจรรย์ เว้นห่างไกลจาก
เมถุนธรรม อันเป็นกิจของชาวบ้าน,อุปริปัณณาสก์ ฉวิโสธนสูตร กล่าวถึงข้อปฏิบัต
ของภิกษุว่าเป็นผู้ ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของ
ชาวบ้าน,ในอุโปสถสูตร กลา่วถึงคนรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึก
แก่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของ
ชาวบ้านอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหน่ึงน้ีในวันน้ี เพราะองค์แม้น้ีเราช่ือว่าทำตามพระ
อรหันต์และรักษาอุโบสถ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๒๐/๑๒๑,องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๖) 

   ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ อธิบายถึงเมถุนธรรม  หมายถึงการร่วมประเวณี  การ
เสพสังวาส  กล่าวคือการเสพอสัทธรรมอันเป็นประเวณีของชาวบ้านมีน้ำเป็นท่ีสุด 
เป็นกิจที่จะต้องทำในท่ีลับ  เป็นการกระทำของคนท่ีเป็นคู่ ๆ (วิ.มหา.  (ไทย)๑/๕๕/
๔๒) 

กิจท้ังปวง  : หน้าท่ีท่ีพึงกระทำท่ีบรรดามีอยู่,ภารกิจที่ตนเองพึงกระทำทุกอย่าง,หน้าที่ของตนและ
หน้าท่ีของผู้อ่ืน เช่นราชกิจทั้งปวง ในท่ีน้ีหมายถึงหน้าท่ีของภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อสาม ี
ดังคำในสิงคาลกสูตร ท่ีกล่าวถึงภรรยาผู้เป็นทิศเบ้ืองหลัง สามีบำรุงด้วยหน้าท่ี ๕ คือ
(๑) ให้เกียรติยกย่อง (๒) ไม่ดูหมิ่น (๓) ไม่ประพฤตินอกใจ (๔) มอบความเป็นใหญใ่ห ้
(๕)  ให้เครื่องแต่งตัว นี้แล  ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าท่ี ๕ คือ (๑) จัดการงานดี 
(๒)  สงเคราะห์คนข้างเคียงดี (๓)  ไม่ประพฤตินอกใจ (๔) รักษาทรัพย์ท่ีสามีหามาได้ 
(๕) ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง,ในวิธุรชาดก กล่าวถึงปุณณกยักษ์กล่าวแก่วิธุร
บัณฑิตว่า  ท่านมหาอำมาตย์ผู้สำเร็จราชกิจทั้งปวงก็ถ้าท่านได้สั่งสอนบุตรธิดาภรรยา
และคนอาศัยแล้ว ขอเชิญทา่นรีบไปณ บัดน้ีเถิด,ในอปทาน พระเสลเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนไว้ว่า  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของถนน อยู่ในกรุงหงสวดี ข้าพเจ้าทำกิจทั้ง
ปวงทั้งท่ีเป็นกิจของผู้อ่ืนและกิจของตนสำเร็จแล้วด้วยกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วน้ัน 
ข้าพเจ้าจึงได้เข้าไปยังบุรีท่ีไม่มีภัย,ในวิภังค์ กล่าวถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้สำรวม
ด้วยปาติโมกขสังวรอยู่มีปัญญาเป็นอุบายในกิจทั้งปวง   (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๙/
๒๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๓๙/๔๒๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๙๔/๖๒๒,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๕๐๘/๓๘๕) 

   อรรถกถาอธิบายถึงขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง ว่าเป็นผู้ฉลาด
ละเอียดละออในการจัดข้าวยาคูแลภัตรเป็นต้น  ไม่เกียจคร้าน  หมายถึงไม่ขี้เกียจ 



 

๗๓๒ 
 

 

ภรรยาไม่เป็นเหมือนอย่างหญิงพวกอ่ืนซึ่งเกียจคร้าน  น่ังจมอยู่กับที่ท่ีตนนั่ง ยืนและ
อยู่กับท่ีที่ตนยืนฉะน้ัน  ย่อมยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จด้วยใจกว้างขวาง(ที.ปา.อ.(บาลี) 
๓/๒๖๙/๑๔๘)  

กิจท่ีควรทำ : กิจที่จำเป็นต้องทำในพระพุทธศาสนา  มีขอ้ความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับวาเสฏฐะ
และภารทวาชะว่า เมื่อวรรณะ ๔เหล่านี้ รวมกันเป็นบุคคล  ๒ จำพวก คือ  ๑. พวกที่
ดำรงอยู่ในธรรมดำท่ีวิญญูชนติเตียนจำพวกหน่ึง ๒.พวกท่ีดำรงอยู่ในธรรมขาวที่วิญญู
ชนสรรเสริญจำพวกหน่ึง ในเรื่องนี้พวกพราหมณ์ได้กล่าวอย่างน้ีว่า ‘วรรณะที่
ประเสริฐทีสุ่ด  คือพราหมณ์เท่าน้ัน  วรรณะอื่นเลว วรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่าน้ัน 
วรรณะอื่นดำ พราหมณ์เท่านั้นบริสุทธ์ิ ผู้ท่ีไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธ์ิ พราหมณ์เท่าน้ัน
เป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากโอษฐ์ของพระพรหม  เกิดจากพระพรหม  เป็นผู้ท่ีพระ
พรหมสร้างขึ้น เป็นทายาทของพระพรหม’วิญญูชนท้ังหลายย่อมไม่รบัรองถ้อยคำ
ของพราหมณ์เหล่าน้ันข้อนั้นเพราะเหตุไร  เพราะว่า  บรรดาวรรณะ ๔ เหล่าน้ี ผู้ใด
เป็นภิกษุอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว    ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระ
ได้แล้ว บรรลปุระโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดย
ชอบ ผู้น้ันเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนท้ังหลายในวรรณะ ๔  เหล่าน้ัน โดยธรรม
เท่าน้ัน ไม่ใช่โดยอธรรมเพราะธรรมเท่าน้ันประเสริฐทีสุ่ดในหมู่ชนท้ังในโลกน้ีและโลก
หน้า(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๖/๘๗) : ในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายไว้ว่า  กิจที่ควรทำ 
หมายถึงกิจในอริยสัจ  ๔  คอื  การกำหนดรู้ทุกข์,  การละเหตุเกิดแห่งทุกข์, การทำ
ให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์  และการอบรมมรรคมีองค์  ๘  ให้เจริญ   ด้วยปริญญา  ๓  
ประการ  คือ (๑)  ญาตปริญญา  การกำหนดรู้ด้วยการรู้  (๒)  ตีรณปริญญา  การ
กำหนดรู้ด้วยการพิจารณา (๓)  ปหานปริญญา  การกำหนดรู้ด้วยการละ  (ที.ปา.อ.
(บาลี)  ๑๑๖/๔๘,ม.มู.อ.(บาลี)   ๑/๕๔/๑๓๘,  ที.สี.อ.(บาลี)๑/๒๔๘/๒๐๓,ที.สี.อ.
(บาลี)๑/๒๔๘/๒๐๓)    

กิจท่ีจะพึงทำ : กิจที่จะพึงทำให้ย่ิงขึ้นไป,คือสามารถทำใหดี้กว่าเดิม มีข้อความว่า ท่านพระสารีบุตร
ทำให้ธนัญชานิพราหมณ์ดำรงอยู่ในพรหมโลกช้ันต่ำในเม่ือมีกิจที่จะพึงทำให้ย่ิงขึ้นไป
ได้ลุกไปจากอาสนะ เมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปไม่นาน ธนัญชานิพราหมณ์ก็ตายไป
บังเกิดในพรหมโลก  ต่อมาท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  
ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง  ณ ท่ีสมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
ธนัญชานิพราหมณ์ป่วย มีทกุข์  เป็นไข้หนัก เขาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของ
พระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า พระผู้มีพระภาคตรัสถามพระสารีบุตรว่าทำไมจึงทำ
ให้ธนัญชานิพราหมณ์ดำรงอยู่ในพรหมโลกช้ันต่ำในเมื่อมีกิจที่จะพึงทำให้ย่ิงขึ้นไป 



 

๗๓๓ 
 

 

แล้วลุกจากอาสนะจากไป   ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า พราหมณ์เหลา่น้ีน้อมใจไป
ในพรหมโลก ทางท่ีดี เราควรแสดงทางเพ่ือเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหม พระผู้
มีพระภาคจึงตรัสบอกว่า ธนัญชานิพราหมณ์ตายไปบังเกิดในพรหมโลกแล้ว    (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๔๕๓/๕๗๑) 

กิจท่ีจำเปน็ : การงาน,ธุระ,เหตุ หรือความต้องการท่ีจำเป็น ในเรื่องนี้มีข้อความว่า พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า   มิตรมีอุปการะ   ช่ือว่าเป็นมิตรมีใจดี เพราะเหตุ ๔ ประการ คือ๑.ป้องกัน
เพ่ือนผู้ประมาทแล้ว ๒. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพ่ือนผู้ประมาทแล้ว ๓. เมื่อมีภัยก็
เป็นที่พ่ึงพำนักได้ ๔.เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโภคทรัพย์ให้ ๒ เทา่ของทรัพย์ที่
ต้องการในกิจน้ัน   (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๑/๒๑๐) 

กิจท่ีต้องทำ  : หน้าท่ีที่ตนเองพึงกระทำ, หน้าท่ีที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งน้ันๆ เช่น ชาวนามีกิจที่ต้องทำเช่น
การไถ, ไฟใช้เสร็จแล้วต้องดับ, ดังคำในอัฏฐกนาครสูตร กล่าวถึงคหบดีชาวอัฏฐก
นครช่ือทสมะได้เดินทางไปถึงเมืองปาตลีบุตรด้วยกิจที่ต้องทำบางอย่าง,ในอัสสลายน
สูตรท่ีกล่าวถึงคนในตระกูลสงูถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทน์หรือไมทั้บทิมมาทำ
เป็นไม้สีไฟ แล้วสีให้เป็นไฟลุกโพลงขึ้นเท่าน้ันหรือ เป็นไฟมีเปลว มีสี มีแสงสว่าง 
และสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟน้ันให้สำเร็จได้,ในอังคุตตรนิกาย เขตตสูตร 
กล่าวถึงกิจเบ้ืองต้นท่ีควรทำในนา ดังคำว่า คหบดีชาวนามีกิจที่ต้องทำในเบื้องต้น ๓ 
คือ (๑) ต้องไถคราดนาให้เรียบร้อย (๒) ต้องเพาะพืชลงไปตามกาลท่ีควร (๓) ต้องไข
น้ำเข้าบ้าง ระบายน้ำออกบ้างตามกาลที่ควร,  ในเถรคาถา พระอานนทเถระ กล่าว
ว่า เรายังเป็นเสขะมีกิจที่ต้องทำ ยังไม่ได้บรรลุอรหัตแต่พระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์
เราปรากฏว่าปรินิพพานเสียแล้ว,ในภูริทัตตชาดก (พระโพธิสัตว์กล่าวกะพราหมณ์เน
สาทะว่า หากพรหมจรรย์มีการแตกทำลาย กิจที่ต้องทำด้วยโภคทรัพย์ท้ังหลายจะ
เกิดขึ้น ท่านอย่าได้มีความหว่ันใจ ควรมาหาเรา เราจะให้ทรัพย์แก่ท่านมากๆ, ในกถา
วัตถุ กล่าวถึงพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ไม่มีกิจทีต้่องทำ กิเลสวัฏท่านตัดแล้ว (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๗/๑๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๘/๕๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๔/๕๕๖,องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๘๔/๓๑๐,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๔๒๖,,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๔๘/๕๑๐,,ขุ.
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๑๗/๓๑๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๖๕/๑๓๙) 

กิจท่ีไม่ควรทำ : การงาน,ธุระ,เหตุที่ไม่ควรทำ มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุ
ชาวเมืองภัททิยะผู้ขวนขวายในการประดับเขียงเท้าว่า   ภิกษุเหล่าใดละทิ้งกิจที่ควร
ทำแต่กลับทำกิจที่ไม่ควรทำ อาสวะท้ังหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่าน้ัน ผู้ถือตัวจัด  
มัวแต่ประมาท   ส่วนภิกษุเหล่าใดมีสติต้ังม่ันในกายเป็นนิตย์ ภิกษุเหล่านั้นหมั่นทำ



 

๗๓๔ 
 

 

ความเพียรในกิจที่ควรทำไม่ทำกิจที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายของเธอผู้มี
สติสัมปชัญญะย่อมถึงการสูญสิ้นไป (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๙๒/๑๒๔)   

  ในคัมภีร์อรรถอธิบายว่า  กิจที่ไม่ควรทำ  ในท่ีนี้  หมายถงึการประดับร่ม  รองเท้า 
เขียงเท้า บาตร ถลกบาตร ประคตเอว และอังสะ ส่วนกิจที่ควรทำ  หมายถึงการ
รักษาศีล การอยู่ป่า การถือธุดงควัตรและการเจริญภาวนา(ขุ.ธ.อ.(บาลี)   ๗/๙๐)    

  กิจท่ีไม่ควรหมกมุ่น : ธุระ,การงาน,เหตุที่ไม่ควรยึดติดลุ่มหลง ดังข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสพระ
คาถาน้ีแก่บรรพชิต  ๓  รปู  บุคคลทำตัวให้หมกมุ่นในกิจที่ไม่ควรหมกมุ่น และไม่
หมกมุ่นในกจิที่ควรหมกมุ่น ละเลยสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ ติดอยู่ในปิยารมณ์  
ทะเยอทะยานตามบุคคลผู้ปฏิบัติตนดี (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๐๙/๙๗): ในคมัภีร์อรรถกถา
อธิบายว่า  กิจที่ไม่ควรหมกมุน่ หมายถึงการเสพอโคจร  หมายถึง บุคคลและสถานที่
ท่ีพระภิกษุไม่ควรไปมาหาสู่ เพราะเข้าไปแล้วอาจเป็นการไม่สมควร เป็นโลกวัชชะ
เป็นข้อเสียหายที่ถูกชาวโลกติเตียน ถือว่าไม่เหมาะสมต่อสมณสารูป มี ๖ ประการ 
คือ หญิงแพศยา หญิงหม้าย สาวเท้ือ ภิกษุณี บัณเฑาะก์ (กระเทย) ร้านขายสุรามี
หญิงแพศยาเป็นต้น   (ขุ.ธ.อ.(บาลี)   ๒/๒๐๙/๒๐๘)   

กิจน้อย  : ธุระไม่มาก, งานเล็กน้อย, หมายถึงสิ่งท่ีพึงกระทำมีน้อย,เช่นในมหานิทเทส หมายถึง
กิจที่ควรทำและไม่ควรทำ, ในท่ีนี้หมายถึงการค้าขาย ไม่ต้องเตรียมอะไรมากนัก ก็
ค้าขายได้,  ในมัชฌิมนิกาย สุภสูตร กล่าวถึงฐานะแห่งการงานคือการค้าขายที่มี
ความต้องการน้อย มีกิจน้อย มีเรื่องน้อย มีความเพียรน้อย เม่ือวิบัติย่อมมีผลน้อย 
และฐานะแห่งการงานคือการค้าขายน่ันแหละที่มคีวามต้องการน้อย มีกิจน้อย มีเรื่อง
น้อย มีความเพียรน้อย เมื่อถึงพรอ้มย่อมมีผลมากและกล่าวถึงบรรพชิตมีความ
ต้องการน้อย มีกิจน้อย มีเรือ่งน้อย มีความเพียรน้อย    จึงเป็นผู้พูดจริงเสมอไป,ใน
อังคุตตรนิกาย ทุติยเสขสูตร กล่าวถึงธรรมที่ไม่เป็นไปเพ่ือความเสื่อมโดยปรารภถึง
ภิกษุผู้เป็นเสขะว่าต้องฉลาดในกิจน้อยใหญ่,สุตธรสูตร กถาสูตร อารัญญกสูตร 
กล่าวถึงภิกษุว่าเป็นผู้มีธุระน้อย มีกิจน้อย เลี้ยงง่าย สนัโดษในบริขารแห่งชีวิตย่อม
บรรลุอกุปปธรรมได้,ในเมตตสูตร กล่าวถึงภิกษุผู้อยู่ป่าควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มี
กิจน้อย,ในภิกขาปรัมปรชาดก กล่าวถึงพราหมณ์ท้ังหลายพอใจในกิจน้อยใหญ ่ (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๔๖๓/๕๘๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๙/๕๙๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๐/
๑๖๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๖/๑๖๖,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๒/๒๐,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) 
๒๗/๒๘๙/๔๘๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๗๐)  

   อรรถกถาอุทานอธิบายถึงชีวิตฆราวาสว่าเป็นผู้วุ่นวายอยู่กับกรณียกิจน้อยใหญ่
,ในอรรถกถาขทุทกปาฐะอธิบายว่า มีกิจน้อย  ในท่ีนีห้มายถึงไม่ขวนขวายการงาน



 

๗๓๕ 
 

 

ต่าง ๆ  ท่ีจะทำให้จิตฟุ้งซ่าน  ไม่พูดคุยเพ้อเจ้อ  ไม่คลุกคลหีมู่คณะ  ปล่อยวางหน้าที่
รับผิดชอบงานก่อสร้าง  งานบริหารคณะสงฆ์  เป็นต้น  มุ่งบำเพ็ญสมณธรรมเป็น
หลัก  (ขุ.ขุ.อ.(บาลี)๙/๒๑๖,ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๔๖/๓๓๕)   

กิจนิมนต์ : กิจที่พระภิกษุได้รับนิมนต์เพ่ือไปทำพิธีทางศาสนาต่างๆ  เช่น  เจรญิพระพุทธมนต์
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่, นิมนต์ไปรับภัตตาหารเช้า-เพล เป็นต้น ดังเช่นข้อความว่า  ท่าน
พระพักกุลเถระได้กล่าวว่า เมื่อเราบวชมาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา  เราไม่รู้จักการใช้
มีดตัดผ้าเป็นจีวรเลย  เราไมรู่้จักการใช้เข็มเย็บจีวรเลย ไม่รู้จักการใช้เครื่องย้อมย้อม
จีวรเลย ... ไม่รู้จักการเย็บจีวรที่ไม้สะดึงเลย ...  ไม่รู้จักการจัดทำจีวรของเพื่อน
พรหมจารีเลย ...ไม่รู้สึกยินดีกบักิจนิมนต์เลย  ... ไม่รู้สึกเลยว่าเคยเกิดความคิดอย่าง
น้ีว่า ‘ขอใคร ๆ พึงนิมนต์เราเถิด’  เป็นต้น  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๑/๒๔๔)  ; มี
ข้อความว่าพระเทวทัตได้ทูลขอพรกับพระพุทธเจ้าว่า  ๑.ภิกษุท้ังหลายควรอยู่ป่า
ตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดเข้าบ้าน ภิกษุรูปน้ันมีโทษ ๒. ภิกษุท้ังหลายควรเที่ยวบิณฑบาต
ตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดยินดีกิจนิมนต์ ภิกษุรูปน้ันมีโทษ ๓. ภิกษุท้ังหลายควรถือผ้า
บังสุกุลตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดยินดีผ้าคหบดี  ภิกษุรูปนั้นมีโทษ ๔. ภิกษุท้ังหลายควร
อยู่โคนไม้ตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดอาศัยท่ีมุงท่ีบัง ภิกษุรูปนั้นมีโทษ ๕.ภกิษุท้ังหลายไม่
ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดฉนัปลาและเนื้อ  ภิกษุรูปน้ันมีโทษ’ พระผู้
มีพระภาคตรัสห้ามว่า “อย่าเลยเทวทัต ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงอยู่ป่าเถิด ภิกษุรูปใด
ปรารถนาก็จงอยู่ในละแวกบ้านเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงเท่ียวบิณฑบาตเถิดภิกษุ
รูปใดปรารถนาก็จงยินดีกิจนิมนต์เถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงถือผ้าบังสุกุลเถิด  ภิกษุ
รูปใดปรารถนาก็จงยินดีผ้าคหบดีเถิด เราอนุญาตถือเสนาสนะตามโคนไม้  ๘ เดือน
เท่าน้ัน เราอนุญาตปลาและเนื้อท่ีบริสุทธ์ิด้วยอาการ  ๓  อย่าง  คือ  (๑)  ไม่ได้เห็น 
(๒)  ไม่ได้ยิน (๓) ไม่ได้นึกสงสัย   (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๐๙/๔๔๑) 

กิจมาก  : พหุกรณียะ,งานมาก,ธุระมากมาย, หมายถึงสิ่งท่ีต้องกระทำมีมาก หมายถึงกิจที่ควร
ทำและไม่ควรทำ เช่นการทำนา, ในมัชฌมินิกาย ฆฏิการสูตร  กล่าวถึงพระราชามี
พระราชกิจมาก มีพระราชกรณียกิจมาก,ในสุภสูตร กลา่วถึงฐานะแห่งการงานคือการ
ไถ ท่ีมีความต้องการมาก  มีกิจมาก  มีเรื่องมากมีความเพียรมาก เมื่อวิบัติย่อมมีผล
น้อย คฤหัสถ์มคีวามต้องการมาก มีกิจมาก มีเรื่องมาก มีความเพียรมาก จะเป็นผู้พูด
จริงเสมอตลอดไปไม่ได้,ในกรณีท่ีชาวบ้านมีกิจมาก ย่อมจะมีพระภิกษุให้มากรับบาตร
ในเวลาเช้ากว่าเดิม ดังคำว่า ขอพระคุณเจ้าโปรดมาแต่เช้า  ๆเพราะช่างไม้ปัญจกังคะ
มีกิจมาก มีหน้าที่ท่ีจะต้องทำทางราชการมาก,ในทุติยเสขสูตร กล่าวถึงภิกษุผู้เป็น
เสขะว่าเป็นผู้มีกิจมาก มีกรณยีกิจมาก    ไม่ฉลาดในกิจนอ้ยใหญ่ ละการหลีกเร้น,ใน



 

๗๓๖ 
 

 

อตินิวาสสูตร กล่าวถึงโทษของการอยู่ประจำที่นาน ทำให้มีกิจมาก มหีน้าที่ท่ีจะต้อง
ทำมาก ยึดติดในการงานที่จะพึงทำ จัดเป็นโทษอย่าง ๑ ในบรรดาโทษ ๕,ในวัสสการ
สูตร กล่าวถึงเป็นข้ออ้างได้ท่ีจะลากลับ ดังคำที่วัสสการพราหมณ์กล่าวว่า บัดน้ี ข้า
พระองค์ขอทูลลากลับ เพราะมีกิจมาก มีหน้าท่ีท่ีจะต้องทำอีกมาก,การมีกิจมาก
อาจจะทำให้ลมืเรื่องราวได้ ดังคำในราชันเตปุรัปปเวสนสูตร โทษในการเข้าไปใน
พระราชวังช้ันในที่กล่าวว่า พระราชาทรงมีพระราชกรณียกิจมาก เสด็จไปหาหญิงคน
ใดคนหนึ่งแล้วทรงระลึกไม่ได้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๓/๕๘๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๙/
๕๙๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๙/๒๖๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๐/๑๖๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๒๒๓/๓๖๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๓๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๕/๙๘)   

   อรรถกถาสุภสตูร กล่าวว่า ในการทำนา  พึงทราบความต้องการมาก  มีกิจ
มาก ด้วยการแสวงหาเคร่ืองอุปกรณ์ เร่ิมแต่หางไถเป็นต้น(ม.ม.(บาลี) ๒/๔๖๓/๓๑๘)   

กิจรีบด่วน  : อัจจายิกะ,ธุระเร่งรีบ, งานที่เร่งด่วน, งานท่ีจะต้องทำเร่งรีบให้ทันเวลา, ในมัชฌมิ
นิกาย พาหิติกสูตร กล่าวถึงการนิมนต์ให้รอก่อน อย่ารีบไป ดังคำท่ีบุรุษกล่าวกับพระ
อานนท์ว่า ถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรบีด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัย
ความอนุเคราะห์รออยู่สักครูห่นึ่งเถิด ในอัจจายิกสูตร กล่าวถึงกิจรีบด่วนของชาวนา 
กิจที่คหบดีชาวนาต้องรีบทำ ม ี๓ คือ (๑) ต้องเร่งรีบไถคราดนา ให้เรียบร้อย (๒)ต้อง
เร่งรีบเพาะพืชลงไปตามกาลท่ีควร (๓) ต้องเร่งรีบไขน้ำเข้าบ้าง ระบายน้ำออกบ้าง,ใน
กุมภชาดกกล่าวถึงคนที่ด่ืมสุราไว้ตอนหน่ึงว่า เม่ือเกิดกรณียกิจรีบด่วน เขาแม้ถูกถาม
ก็ไม่รู้เรื่อง,ในวิภังค์ กล่าวถึงกิจรีบด่วนว่าเป็นการพิสูจน์ว่ามีปัญญา ดังคำว่า ปัญญา
แม้ท้ังหมดที่เป็นอุบายสำหรับแก้ไขในเมื่อกิจรีบด่วนหรือภัยท่ีเกิดแล้วน้ันช่ือว่าอุปาย
โกศล (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๘/๔๔๓,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๓/๓๒๔,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/
๕๒/๕๔๕,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๗๑/๕๐๕) 

   ในฎีกาอธิบายถึงกิจรีบด่วนไว้ในคำว่า ไม่ฉลาดในอุบาย  หมายถึงไม่มปัีญญา
หย่ังรู้เหตุท่ีเกิดขึ้น  ในเมือ่มีกิจรีบด่วนหรือภัยเกิดขึ้น  ก็ไมม่ีปัญญาที่จะแก้ไขได้  
(เทียบ องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๗๙/๑๗๘)  

กิจสองต่อสอง  : กิจของคนคู่รัก,กิจของคนสองคนทำด้วยกัน, การร่วมสังวาสกัน, หมายถึงการร่วม
ประเวณีกันของหญิงชายในที่ลับ ดังในเมถุนสูตร ท่ีกล่าวถึงสมณะหรือพราหมณ์บาง
คนในโลกน้ี ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีอย่างถูกต้อง ไม่ประพฤติกิจสองต่อสองกับ
มาตุคาม ท้ังไม่ยินดีการลูบไล้ การขัดถ ู การให้อาบน้ำและการนวดฟ้ันของมาตุคาม 
แต่ยังสัพยอก  เล่นหัว หัวเราะร่ากับมาตุคาม,การประพฤติเช่นนี้ช่ือว่าเป็นความขาด    



 

๗๓๗ 
 

 

ความทะลุความด่าง  ความพร้อยแห่งพรหมจรรย (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๐/๘๓) (ดู 
วิ.มหา.  (ไทย)  ๑/๓๙/๒๘,  วิ.มหา.(ไทย)  ๑/๕๕/๔๒) 

   อรรถกถาอธิบายว่า กิจสองต่อสอง  ในที่น้ีหมายถึงกิจทีค่นสองคนซึ่งมีความ
รักใคร่กำหนัดหมกมุ่นเหมือนกันทำร่วมกัน  เป็นช่ือของเมถุนธรรมที่เป็นประเวณี
ของชาวบ้าน มารยาทของคนช้ันต่ำ  กิริยาช่ัวหยาบมีน้ำเป็นท่ีสุด  เป็นกิจที่ต้องทำใน
ท่ีลับ  (วิ.อ.(บาลี) ๑/๓๙/๒๓๑,  ๕๕/๒๗๕,  องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๕๐/๑๘๕,องฺ.สตฺ
ตก.ฏีกา (บาลี) ๓/๕๐-๕๑/๒๑๑)  และกิจของคนคู่  หมายถึงการร่วมประเวณีหรือ
การเสพสังวาสกัน  (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๘/๗๐)  

กิจอื่น  : หน้าท่ีท่ีต้องทำอย่างอ่ืน,งานหรือธุระอ่ืนๆ ในท่ีนี้หมายถึงเมื่อบรรลุพระอรหัตผลแลว้ 
ก็ไม่มีกิจ(หน้าท่ี)ในการบำเพ็ญมรรคญาณเพ่ือความหมดสิ้นแห่งกิเลสอีกต่อไป เพราะ
พระพุทธศาสนาถือว่าการบรรลุพระอรหัตตผลเป็นจุดหมายสูงสุด   ดังคำในมัชฌิม
ปัณณาสก์ กันทรกสูตร ภัททาลิสูตร มาคัณฑิยสูตร ในอุปริปัณณาสก์ เทวทหสูตร สุ
นักขัตตสูตรจูฬปุณณมสูตร เป็นต้น กล่าวถึงบุคคลมีจิตหลุดพ้นจากกามาสวะภวา
สวะและอวิชชาสวะ ทำกิจท่ีควรทำเสร็จแล้ว ไมมี่กิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีก
ต่อไป (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖/๑๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๙/๑๕๗,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๒๒๒/
๒๕๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙/๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๕/๖๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๐/๑๐๔) 

   อรรถกถาอธิบายถึงกิจอ่ืนไว้ ในคำว่า ไม่มีกจิอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป  
หมายถึงไม่มีหน้าท่ีในการบำเพ็ญมรรคญาณเพ่ือความหมดส้ินแห่งกิเลสอีกต่อไป  
เพราะพระพุทธศาสนาถือว่า การบรรลุอรหัตตผลเป็นจุดหมายสูงสุด และในอรรถ
กถาสีลขันธวรรคอธิบายว่า กิจที่ควรทำ  หมายถึงกิจในอริยสัจ ๔  คอืการกำหนดรู้
ทุกข์ การละเหตุเกิดแห่งทุกข์  การทำ ให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์ และการอบรมมรรคมี
องค์ ๘ ให้เจรญิ  (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๕๔/๑๓๘,  ที.สี.อ.
(บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

กิญจนะ : เครื่องกังวล มี ๓  อย่าง คือ ๑. ราคกิญจนะ  (เครื่องกังวลคือราคะ) ๒. โทสกิญจนะ 
(เคร่ืองกังวลคือโทสะ) ๓. โมหกิญจนะ(เครือ่งกังวลคือโมหะ)  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/
๒๖๗, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๒๔/๕๗๗) 

กิญชเกสระ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือในอดีตชาติของพระพิมพิชาลิปุปผิยเถระ มีข้อความ
อธิบายสรุปว่า พระพิมพิชาลิปุปผิยเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า พระ
ชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระผู้เป็นพระสยัมภู เป็นบุคคลผู้เลิศทรงประกาศสัจจะ ๔  
แสดงอมตบท ครั้งนั้นท่านได้รวบรวมดอกมะกล่ำหลวงไว้มากมาย บูชาพระพุทธเจ้าผู้
เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์   ผู้คงที่ ในกัปท่ี ๖๘    นับจากกปันี้ไปได้เป็นพระเจ้า



 

๗๓๘ 
 

 

จักรพรรดิ  ๔  ชาติ  มีพระนามเหมือนกันว่ากิญชเกสระ  สมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗ 
ประการ และมีพลานุภาพมาก  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๒/๔๑๓) 

กิตติคุณ  : ช่ือเสียง,คุณท่ีเลื่องลือ,คุณงามความดีท่ีปรากฏ ดังเช่นข้อความท่ีว่า  กิตติคุณของ
มหาโควินทพราหมณ์ท่ีผู้คนโจทขานกันว่าสามารถมองเห็นพระพรหมได้ สามารถ
สนทนาปราศรัยปรึกษากับพระพรหมได้’ แต่เราไม่เคยเห็นพระพรหม    ทั้งไม่เคย
สนทนาปราศรัยปรึกษากับพระพรหมเลย    เราได้สดับคำของพราหมณ์ผู้แก่ ผู้เฒ่า ผู้
เป็นอาจารย์ และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่า ‘บุคคลผู้หลีกเร้นอยู่    เพ่งกรุณาฌาน 
ตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน เขาจะเห็นพระพรหม  สนทนาปราศรัยปรึกษากับพระพรหม
ได้ ทางท่ีดี เราควรหลีกเร้น เพ่งกรุณาฌานอยู่สัก  ๔  เดือน’  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๑๑/
๒๔๓) 

กิตติศัพท์  : ช่ือเสียง,ความเลื่องลือ,ความนับหน้าถือตา,ใช้ในความหมายท่ีดีก็ได้ ในความหมายที่
ไม่ดีก็ได้  ดังเช่นข้อความที่ว่า กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลย่อม
ขจรไป กิตติศัพท์อันช่ัวของบุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติย่อมกระฉ่อนไป  (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๑๒/๒๔๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๖/๓๔๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๒๖/๒๓๗,๑๒/๔๓๙/๔๗๑,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๓/๘๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๓๔/๔๙๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๑/๔๑๒,สํ.ม.
๙/๑๐๐๓/๕๐๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘/๗๑,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๒๗/๑๗๖,องฺ.ติก.(ไทย)
๒๐/๖๖/๒๕๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๒/๑๕๘,อภิ.ปุ.
(ไทย) ๓๖/๑๒๔/๑๘๐,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๒๖/๑๘๑) 

กินกากข้าวเปน็อาหาร :  ข้าวเปลือกที่ปนอยู่ในข้าวสารหรือข้าวสุก  เช่น  ข้าวถังนี้มีกากข้าวปนอยู่
มาก   

 :   มขี้อความอธิบายว่า  บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนหม่ันประกอบในการทำตนให้
เดือดร้อน เป็นอย่างน้ี   คือเขากินผักดองเป็นอาหารบ้าง กินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้าง 
กินลูกเดือยเป็นอาหารบ้าง  กินกากข้าวเป็นอาหารบ้าง... ยืนอย่างเดียวปฏิเสธการน่ัง
บ้าง  นั่งกระโหย่ง    ประกอบความเพียรด้วยการนั่งกระโหย่งบ้างนอนบนหนาม 
สำเร็จการนอนบนหนามบ้าง  อาบน้ำวันละ ๓  ครั้งหมั่นประกอบการลงน้ำบ้าง เขา
หมั่นประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวน้ีอยู่  (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/
๑๗๔/๒๐๗) 

กินกำยานเปน็อาหาร : ยางหอมที่ได้มาจากไม้ สกลุ “Boswellia” โดยเฉพาะ “Boswellia sacra” ที่
ใช้ในการทำเครื่องหอม: มีข้อความอธิบายว่า บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนหม่ัน
ประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน  เป็นอย่างน้ี  คือเขากินผักดองเป็นอาหารบ้าง ...



 

๗๓๙ 
 

 

กินข้าวตังเป็นอาหารบ้าง กินกำยานเป็นอาหารบ้าง  เป็นต้น เขาหมั่นประกอบการ
ทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวนี้อยู่  (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 

กินของอร่อยเพียงคนเดียว  : กินไม่แบ่งเพ่ือน, ห่วงกิน ไม่ยอมแบ่งใครๆกิน, แม้กระท่ังบุตรและ
ภรรยา  ในปราภวสูตร กล่าวว่าเป็นทางเสื่อม  เป็นข้อท่ี ๖ ในบรรดาทางเสื่อม ๑๒ 
ดังนั้น คนฉลาด พิจารณาเห็นทางแห่งความเสื่อมในโลก  จึงควรคบโลกท่ีเจริญ
แน่นอน ดังพระดำรัสท่ีพระพุทธเจ้าตรัสตอบคำถามของเทวดาตอนหน่ึงว่า  คนผู้มี
ทรัพย์มาก มีเงินทองของกินเหลือเฟือ กินของอร่อยเพียงคนเดียว น้ันเป็นทางแห่ง
ความเสื่อม (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๐๒/๕๒๕) 

   อรรถกถาอธิบายว่า กินของอร่อยเพียงคนเดียว  ในที่น้ีหมายถึงเป็นผู้ตระหนี่
ลาภกินโดยไม่แบ่งให้แม้กระท่ังบุตรและภรรยา(ขุ.สุ.อ.(บาลี)๑/๑๐๒/๑๗๕) 

กินข้าวตังเปน็อาหาร : ข้าวตังเป็นอาหารว่างชนิดหน่ึง ทำมาจากข้าวที่หุงสุกติดกระทะหรือหมอ้ ... 
ผึ่งแดดให้แห้ง ตัดเป็นแผ่นๆ นำไปทอดให้พองฟู ข้าวตังในสมัยโบราณคือข้าวท่ีติด
ก้นหม้อหรือกระทะ มีข้อความอธิบายว่า บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบใน
การทำตนให้เดือดร้อน เป็นอย่างนี้ คือเขากินผักดองเป็นอาหารบ้าง  กินข้าวฟ่างเป็น
อาหารบ้าง กินลูกเดือยเป็นอาหารบ้าง... กินข้าวตังเป็นอาหารบ้างกินกำยานเป็น
อาหารบ้างเป็นต้นเขาหม่ันประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวนี้อยู่ 
(อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 

กินข้าวฟา่งเปน็อาหาร : ข้าวฟ่างเป็นธัญพืชชนิดหน่ึง มลีักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ ใช้เป็นอาหารสัตว์
และมนุษย์ได้ มีเส้นใยมาก โปรตีนใกล้เคียงถั่วเหลือง นอกจากน้ียังมี vitamins B-
complex  : มีข้อความอธิบายว่าบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำ
ตนให้เดือดร้อน   เป็นอย่างนี้ คือเขากินผักดองเป็นอาหารบ้าง  กินข้าวฟ่างเป็น
อาหารบ้าง...เป็นต้น เขาหม่ันประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวนี้
อยู่(อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 

กินติสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้า:มีข้อความอธิบายสรุปว่า พระผู้มีพระ
ภาคทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทัง้หลายขณะประทับอยู่ ณ ป่าชัฏเขตกรุงกุสินารา แคว้น
มัลละ โดยทรงปรารภความคิดเห็นของภิกษุท้ังหลายที่มีต่อพระองค์ เป็นการสนทนา
ธรรมแบบถาม-ตอบโดยพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า คิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับการแสดงธรรมของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงธรรมเพ่ือจีวร  เพ่ือ
บิณฑบาต  เพ่ือเสนาสนะหรือเพ่ือไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ภิกษุเหล่าน้ันทูลตอบ
ว่า  มิได้มีความคิดเห็นว่า  พระองค์ทรงแสดงธรรมเพ่ืออะไรอ่ืน นอกจากเพ่ือจะทรง
อนุเคราะห์  พระผู้มีพระภาคทรงรับรองความคิดเห็นของภิกษุเหล่าน้ัน แล้วทรง



 

๗๔๐ 
 

 

อธิบายขยายความว่า พระองค์ทรงแสดงธรรม  ๓๗  (คือโพธิปักขิยธรรม)  เพ่ือให้
ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม่วิวาทกัน  และตั้งใจศึกษาธรรม
เหล่าน้ัน จากน้ันทรงต้ังประเด็นขึ้นอธิบายว่า ๑. ถ้าภิกษุวิวาทกัน  ให้ตักเตือนกัน
และกัน  ๒. ถ้าภิกษุพร้อมเพรียงกัน  ไม่วิวาทกัน  แต่เกิดมีภิกษุต้องอาบัติขึ้นให้
คำนึงก่อนว่า ภิกษุนั้นเป็นผู้ที่ควรว่ากล่าวหรือไม่๓. ถ้าภิกษุพร้อมเพรียงกันศึกษา
ธรรม แต่เกิดการยุแหย่กันขึ้น มีความเห็นแตกแยกกัน ผูกใจเจ็บ ไม่เช่ือถอื  ไม่ยินดี
ต่อกันให้สอบถามกันว่าพระองค์จะทรงตำหนิได้หรือไม่ และจะทำนิพพานให้แจ้ง ได้
หรือไม่ครั้นสอบถามแล้ว  ให้ช้ีแจงอย่างมีเหตุผลโดยไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๓๔/๔๓) 

กินททสูตร : พระสูตรว่าด้วยให้อะไรช่ือว่าให้อะไร อธิบายสรุปว่า เทวดาได้เข้าไปทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า บุคคลให้อะไร ช่ือว่าให้กำลัง  ให้อะไร ช่ือว่าให้วรรณะ  ให้อะไร ช่ือ
ว่าให้ความสุข  ให้อะไร ช่ือว่าให้จักษุ  และใคร ช่ือว่าให้ทกุสิ่งทุกอย่าง  พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า บุคคลให้ข้าวช่ือว่าให้กำลัง ให้ผ้าช่ือว่าใหว้รรณะ ให้ยานพาหนะช่ือ
ว่าให้ความสุข  ให้ประทีปช่ือว่าให้จักษุ  และผูใ้ห้ท่ีพักอาศัยช่ือว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง  
ส่วนผู้ท่ีพร่ำสอนธรรม ช่ือว่าให้อมตะ  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๔๒/๕๘) 

กินนร : อมนุษย์ในนิยายมี ๒ ชนิด  คือชนิดหน่ึงเป็นครึ่งคนครึ่งนก   ท่อนบนเป็นคน  ท่อน
ล่างเป็นนก  อีกชนิดหน่ึงมีรูปร่างเหมือนคน  เม่ือจะไปไหนมาไหน  กใ็ส่ปีกใส่หาง    
บินไป  โดยกินนรน้ีจะอาศัยอยู่ที่ภูเขาคันธมาทน์    ภูเขาแห่งน้ีเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยแห่ง
หมู่กินนรกินนรี ปกคลุมไปด้วยโอสถนานาชนิด (องฺ.ทุก.อ.(บาลี)   ๒/๖๑/๕๘, 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๒๕)   ดังขอ้ความเป็นต้นว่า กินนรเห็น
อำนาจประโยชน์ ๒ ประการนี้จึงไม่พูดภาษาคน  อำนาจประโยชน์ ๒ ประการ 
อะไรบ้าง คือ  ๑. ไม่พูดเท็จ ๒. ไม่กล่าวตู่ผู้อ่ืนด้วยเรื่องไม่จริง   กินนรเห็นอำนาจ
ประโยชน์ ๒ประการน้ีจึงไม่พูดภาษาคน (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๑/๙๙,ข.ุชา.ปกิณฺณก.
(ไทย)๒๗/๒๓/๔๒๖,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๘๗/๕๐๒,๒๗/๒๐๙/๕๐๖,ขุ.ชา.อสีติ.
(ไทย)๒๘/๕๓๖/๑๓๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๒๒/๔๐๔,๒๘/๑๗๓๔/๔๕๙,ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๑๗/๒๙๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒๖/๖๗๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕/๕๒๑,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๒๘/๒๐๖,ขุ.พุทฺธ. ๓๓/๒๐/๕๕๙) :ในกุณาลชาดกได้อธิบายกินนรว่ามีหลาย
ประเภท  เช่น  เทพกินนร จันทรกินนร ทุมกินนร และกินนรท่ีมีผ้าห้อยหู เป็นต้น  
(ขุ.ชา.อ.(บาลี)  ๘/-/๕๓๖)  

กินนรกินนรี  : อมนุษย์ในนิยายมี  ๒  ชนิด  คือชนิดหน่ึงเป็นครึ่งคนครึ่งนก   ท่อนบนเป็นคน  ท่อน
ล่างเป็นนก  อีกชนิดหน่ึงมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน  กใ็สปี่กใส่หาง บิน
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ไปโดยกินนรกินนรีน้ีอาศัยอยู่ท่ีภูเขาคันธมาทน์  ภูเขาแห่งน้ีเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยแห่งหมู่
กินนรกินนรี   ปกคลุมไปด้วยโอสถนานาชนิด  กินนรี (เพศเมีย) และ กินนร (เพศผู้) 
เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้ (องฺ.
ทุก.อ.(บาลี) ๒/๖๑/๕๘, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๒๕) : ดังข้อความ 
เช่น  ที่ภูเขาคันธมาทน์ เป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยแห่งหมู่กินนรกินนรีปกคลุมไปด้วยโอสถ
นานาชนิด (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๔๑/๔๒๘) 

กินนรี : อมนุษย์ในนิยายมี  ๒  ชนิด  คือชนิดหน่ึงเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน  ท่อน
ล่างเป็นนกอีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหนก็ใส่ปีกใส่หาง บินไป 
โดยกินนรน้ีจะอาศัยอยู่ท่ีภูเขาคันธมาทน์ ภูเขาแห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยแห่งหมู่กินนร
กินนรี ปกคลมุไปด้วยโอสถนานาชนิด กินนรี (เพศเมยี) เป็นสัตว์ในปาหิมพานต์ 
ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้ (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๖๑/๕๘, 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน๒๕๒๕): พญานกกุณาละเกิดเป็นปัญจาลจัณฑ
ปุโรหิต นำเหตุที่ตนได้เห็นมาแสดงว่า บัณฑิตเห็นเหตุคลายความกำหนัดของพญา
กินนรและพญากินนรีแล้ว พึงทราบเถิดว่า ผู้หญิงท้ังปวงไม่ยินดีในเรือนของสาม ี
เหมือนภรรยาได้ทอดทิ้งสามีคู่ชีวิตเช่นน้ันไป เพราะพบชายอ่ืนแม้เป็นคนง่อยเปลี้ย;
นกแขกเต้าบัณฑิตยกอุทาหรณ์มากล่าวว่ามีกินนรีช่ือรัตนวดี แม้เธอก็ได้ร่วมรัก
กับวัจฉดาบส มนุษย์ได้ร่วมรกักับนางเน้ือก็มี ในความใคร่ มนุษย์หรือสัตว์ไม่มีต่างกัน  
(ขุ.ชา. วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๙/๔๒๗) 

กินนุฆัณฑุ : เทวดาจำพวกหน่ึงซึ่งเป็นยักษ์ผู้รับใช้ของท้าวจาตุมหาราชเป็นพวกมีมายา หลอกลวง 
โอ้อวดที่มีช่ือปรากฏอยู่ร่วมกับยักษ์เหล่านี้ คือ กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ วิฏู วิฏุฏะ จันทนะ 
กามเสฏฐะ กินนุฆัณฑุ และ นฆัิณฑุ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๕) 

กินนุฆัณฑุ, ยกัษ์ :  ช่ือยักษ์ตนหน่ึงซึ่งเป็นผู้รับใช้ของท้าวจาตุมหาราช เป็นพวกมีมายาหลอกลวง  
โอ้อวด ซึ่งอยู่ในบรรดาจำนวนยักษ์เหล่านี้  คืออินทะ โสมะ  วรุณะ ภารทวาชะ 
ปชาปดี จันทนะ กามเสฏฐะ กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ ปนาทะ โอปมัญญะ  เทวสูตะมาตล ิ 
จิตตเสนะคันธัพพะ  นโฬราชา  ชโนสภะ  สาตาคิระเหมวตะปุณณกะ กรติยะ  คุฬะ 
สิวกะ  มุจลินทะ  เวสสามิตตะ  ยุคันธระ  โคปาละ  สุปปเคธะ  หิริ เนตติ  มันทิยะ  
ปัญจาลจันทะ  อาฬวกะ  ปชุนนะ  สุมนะ  สมุุขะ ทธิมุขะ  มณิ  มานิจระ ทีฆะ   
รวมทั้งเสรีสกะด้วย  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑)  

กินผลไม้ท่ีหลน่  : เก็บกิบผลไม้ท่ีหล่นจากต้น, กินผลไมท่ี้ตกหล่น จัดเป็นวัตรของนักบวชอัญ
เดียรถีย์ ดังคำในอังคุตตรนิกาย ปวิเวกสูตร กล่าวถึงพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกบัญญัติ
ไว้คือกินผักดองเป็นอาหารบ้าง ... กินรากและผลไม้ในป่าบ้าง กินผลไม้ที่หล่นเลี้ยง
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ชีพอยู่  พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกบัญญัติเรื่องนี้แลไว้ในความสงัดจากกิเลสเพราะ
อาศัยบิณฑบาต, ซึ่งจัดเป็นความสงัดกิเลสอย่างหน่ึง ในบรรดาความสงัดจากกิเลสท้ัง 
๓ คือจีวร บิณฑบาต และเสนาสนะ,ในอภิธรรมปิฎก กล่าวถึงบุคคลผูท้ำตนให้
เดือดร้อน    หม่ันประกอบการทำตนให้เดือดร้อน ซึ่งมีบุคคลกินผลไมท่ี้หล่นเลี้ยงชีพ
อยู่  อยู่ในบุคคลประเภทน้ี ดังคำว่า เขากินเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้าง กิน
ผลไมท่ี้หล่นเยยีวยาอัตภาพ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๙๔/๓๒๖, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/
๒๐๗) 

กินลูก  : จับลูกของตนกินเป็นอาหาร,กินเด็กทารกท่ีเกิดในครรภ์ของตนเอง, ในปัญจปุตต
ขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๕ ตน ดังคำท่ีนางเปรตกล่าวว่า ดิฉันเกิด
เป็นเปรตในยมโลก เวลาเช้า คลอดลูก  ๕ คน เวลาเย็นอีก ๕ คน แล้วกินลูกเหล่าน้ัน
ท้ังหมดแต่ก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้ เพราะเคยทำกรรมต่อหญิงร่วม
สามี มใีจประทุษร้ายได้ทำให้เธอแท้ง และเมื่อให้สาบาน ได้กล่าวคำสาบานเท็จอย่าง
รุนแรงว่า   ถ้าดิฉันทำความช่ัวอย่างน้ีจริง ขอให้ดิฉันกินเน้ือลูกเถิด เพราะผลกรรม 
คือการทำลายสัตว์มีชีวิตและการกล่าวเท็จทั้ง ๒ อย่างน้ัน ดิฉันจึงมีกายเป้ือนหนอง
และเลือด กินเน้ือลูก,ในสัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๗ ตน 
ก็มีนัยเช่นเดียวกัน,ในสุนทรีเถรีคาถา กล่าวถึงอดีตชาติของพระวาสิฏฐีเถรี ดังคำที่
บิดาถามว่า  เมื่อก่อน เจ้ากินลูกๆ  ให้ตายไปเจ้าเดือดร้อนอย่างย่ิงท้ังกลางวันและ
กลางคืน,ในมหาอุกกุสชาดก  กล่าวถึงพวกชาวชนบทพากันมัดคบเพลิงอยู่บนเกาะ
ประสงค์จะกินลูกน้อยๆ ของนกออก   (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๖/๑๗๒, ขุ.เปต.(ไทย) 
๒๖/๓๕/๑๗๓, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๓๗/๑๗๔,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๓๑๓/๖๐๗,ขุ.
ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๔๔/๔๒๙) 

   อรรถกถากล่าวถึงกิริยาที่กินลูกไว้ ซึ่งโพธิราชกุมารจะไม่มีบุตรเพราะผลกรรม
ท่ีตนกับมเหสกีินลูกนกในชาติก่อน ดู  วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๖๘/๓๑๒,สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) 
๓/๒๖๘/๔๖๔-๔๖๕) 

กินผักดองเป็นอาหาร : วัตรปฏิบัติของบุคคลพวกหน่ึงท่ีชอบทำตนให้เดือดร้อนด้วยวิธีปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดด้วยการกินผักดองเป็นอาหารอย่างเดียว : ดังข้อความท่ีว่า บุคคลผู้ทำตนให้
เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างนี้ คือเขากินผักดองเป็น
อาหารบ้าง กินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้าง ... เขาหมั่นประกอบการทำร่างกายให้
เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวนี้(อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 

กินยางไม้เปน็อาหาร : วัตรปฏิบัติของบุคคลจำพวกหนึ่งท่ีชอบทำตนให้เดือดร้อนด้วยวิธีปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดด้วยการกินยางไม้เป็นอาหารอย่างเดียว:ดังข้อความท่ีว่า บุคคลผู้ทำตนให้
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เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างน้ี   คือเขากินผักดองเป็น
อาหารบ้าง ... กินยางไม้เป็นอาหารบ้าง ฯลฯ เขาหมั่นประกอบการทำร่างกายให้
เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวนี้อยู่  (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 

กินรำเป็นอาหาร : วัตรปฏิบัติของบุคคลจำพวกหนึ่งท่ีชอบทำตนให้เดือดร้อนด้วยวิธีปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดด้วยการกินรำเป็นอาหารอย่างเดียว:ดังข้อความที่ว่าบุคคลผู้ทำตนให้
เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน เป็นอย่างน้ี คือเขากินผักดองเป็น
อาหารบ้าง.. กินรำเป็นอาหารบ้าง ฯลฯเขาหมั่นประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อน
หลายวิธีดังกล่าวน้ีอยู่ (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 

กินลูก  : จับลูกของตนกินเป็นอาหาร,กินเด็กทารกท่ีเกิดในครรภ์ของตนเอง, ในปัญจปุตต
ขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๕ ตน ดังคำท่ีนางเปรตกล่าวว่า ดิฉันเกิด
เป็นเปรตในยมโลก เวลาเช้า คลอดลูก  ๕ คน เวลาเย็นอีก ๕ คน แล้วกนิลูกเหล่าน้ัน
ท้ังหมดแต่ก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้ เพราะเคยทำกรรมต่อหญิงร่วม
สามี มใีจประทุษร้ายได้ทำให้เธอแท้ง และเมื่อให้สาบาน ได้กล่าวคำสาบานเท็จอย่าง
รุนแรงว่า   ถ้าดิฉันทำความช่ัวอย่างน้ีจริง ขอให้ดิฉันกินเน้ือลูกเถิด เพราะผลกรรม 
คือการทำลายสัตว์มีชีวิตและการกล่าวเท็จทั้ง ๒ อย่างน้ัน ดิฉันจึงมีกายเป้ือนหนอง
และเลือด กินเน้ือลูก,ในสัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๗ ตน 
ก็มีนัยเช่นเดียวกัน,ในสุนทรีเถรีคาถา กล่าวถึงอดีตชาติของพระวาสิฏฐีเถรี ดังคำที่
บิดาถามว่า  เม่ือก่อน จ้ากินลูกๆ  ให้ตายไปเจ้าเดือดร้อนอย่างย่ิงท้ังกลางวันและ
กลางคืน,ในมหาอุกกุสชาดก  กล่าวถึงพวกชาวชนบทพากันมัดคบเพลิงอยู่บนเกาะ
ประสงค์จะกินลูกน้อยๆ ของนกออก   (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๖/๑๗๒, ขุ.เปต.(ไทย) 
๒๖/๓๕/๑๗๓, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๓๗/๑๗๔,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๓๑๓/๖๐๗,ขุ.
ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๔๔/๔๒๙) 

   อรรถกถากล่าวถึงกิริยาที่กินลูกไว้ ซึ่งโพธิราชกุมารจะไม่มีบุตรเพราะผลกรรม
ท่ีตนกับมเหสกีินลูกนกในชาติก่อน ดู  วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๖๘/๓๑๒,สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) 
๓/๒๖๘/๔๖๔-๔๖๕) 

กินลูกเดือยเป็นอาหาร : วัตรปฏิบัติของบุคคลจำพวกหนึ่งท่ีชอบทำตนให้เดือดร้อนด้วยวิธีปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดด้วยการกินลูกเดือยเป็นอาหารอย่างเดียว:ดังข้อความที่ว่าบุคคลผู้ทำ
ตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างน้ี   คือเขากินผกั
ดองเป็นอาหารบ้าง ... กินลูกเดือยเป็นอาหารบ้าง  ... เขาหม่ันประกอบการทำ
ร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวน้ีอยู่ (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 



 

๗๔๔ 
 

 

กินหญ้าเปน็อาหาร : วัตรปฏิบัติของบุคคลจำพวกหนึ่งท่ีชอบทำตนให้เดือดร้อนด้วยวิธีปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดด้วยการกินลูกเดือยเป็นอาหารอย่างเดียว:ดังข้อความท่ีว่าบุคคลผู้ทำตนให้
เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างน้ี คือเขากินผักดองเป็น
อาหารบ้าง ... กินหญ้าเป็นอาหารบ้าง กินมลูโคเป็นอาหารบ้าง ฯลฯเขาหมัน่
ประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวน้ีอยู่ (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/
๒๐๗) 

กินเหงา้และผลไม้เปน็อาหาร: วัตรปฏิบัติของบุคคลจำพวกหนึ่งท่ีชอบทำตนให้เดือดร้อนด้วยวิธี
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยการกินเหง้าและผลไม้เป็นอาหารอย่างเดียว:ดังข้อความท่ีว่า
บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนหม่ันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน เป็นอย่างน้ี คือเขา
กินผักดองเป็นอาหารบ้าง ...กินเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้าง กินผลไม้ท่ีหล่น
เยียวยาอัตภาพ เขาหม่ันประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวนี้อยู่ 
(อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 

กิมปักกชาดก : ชาดกว่าด้วยกามเปรียบเหมือนผลไมม้พิีษช่ือกิมปักกะ:มีข้อความอธิบายสรุปว่า พระ
ศาสดาตรัสเปรียบการบริโภคกามคุณเหมอืนการบริโภคผลไม้มีพิษแกกุ่ลบุตรผู้บวช
ถวายชีวิตว่าบุคคลใดไม่รูจั้กโทษในอนาคตแล้วมัวแต่เสพกามอยู่ในท่ีสุดกามทั้งหลาย
ในคราวให้ผลยอ่มขจัดบุคคลน้ัน เช่นเดียวกับผลไม้มีพิษช่ือกิมปักกะขจัดผู้บริโภค  
(ขุ.ชา. เอกก.๒๗/๘๕/๓๕) 

กิมปักกะ, ช่ือผลไม้มีพิษ : ผลไม้ช่ือกิมปักกะ สมบูรณ์ด้วยสี กลิ่นและรส แต่ผลไมท่ี้บุคคลเค้ียวกนิ 
ย่อมกัดลำไส้ทำให้ถึงความส้ินชีวิต มีข้อความอธิบายไว้ว่า  ในอดีตกาลเม่ือพระเจ้า
พรหมทัตทรงครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าเกวียน ไปสู่ปุพ
พันตประเทศและอปรันตประเทศ (ชายแดนไกล ๆ)ด้วยเกวียน ๕๐๐ เลม่ ถึงปากดง 
ให้พวกมนุษย์ประชุมกันแล้วกล่าวสอนว่า ต้นไม้มีพิษในดงนี้มีอยู่ พวกท่านยังไม่ได้
ถามเรา อย่าเคี้ยวกินผลไม้น้อยใหญ่ ท่ีไม่เคยเค้ียวกินในกาลก่อน  ส่วนพวกมนุษย์ที่
เดินล่วงดงไปแล้ว ได้เห็นต้นไม้ช่ือกิมปักกะต้นหน่ึง ที่มีกิ่งโน้มลงเพราะหนักด้วย
ผลไม้ท่ีปากดง ต้นไม้น้ันมีลำต้น กิ่ง ใบและผล เช่นกับมะม่วง โดยสัณฐาน ส ี กลิ่น
และรส ชนบางพวกติดใจในสี กลิ่นและรส จึงพากันกินผลไม้ ด้วยความสำคัญว่าผล
มะม่วง บางพวกคิดว่า “พวกเราจักถามพ่อค้าเกวียนแล้วเคี้ยวกิน” แล้วยืนถือรออยู่  
พระโพธิสัตว์ไปถึงท่ีน้ัน ให้พวกชนผู้ท่ียืนถือรออยู่ทิ้งผลท้ังหลาย ให้ชนผู้กำลังยืน
เคี้ยวกินสำรอกออกเสีย แล้วได้ให้ยาแก่ชนเหล่าน้ัน ชนบางพวกไม่เป็นอะไร  ส่วนชน
ผู้ยืนเคี้ยวกินก่อนนั่นแล ได้ตายไป   (ขุ.ชา. เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๕/๓๕) 



 

๗๔๕ 
 

 

กิมพิลเถรคาถา๑ : คาถาของพระกิมพิลเถระ มขี้อความอธิบายสรุปว่า ท่านพระกิมพิลเถระได้กล่าว
คาถาไว้ดังน้ีว่าวัยย่อมร่วงโรยไปเร็วนัก รูปท่ีเป็นอยู่อย่างน้ันย่อมปรากฏแก่เรา
เหมือนกับสิ่งอ่ืนๆเราระลึกถึงร่างกายของเราผู้อยู่ไม่ปราศจากสติ เหมือนกับร่างกาย
ของผู้อ่ืน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๘/๓๔๖) 

  ในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่าพระกิมพิลเถระได้บำเพ็ญบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้า
พระองค์ก่อนๆ ทำบุญท้ังหลายไว้ในภพน้ันๆ บังเกิดในเรือนแห่งตระกูลในกาลของ
พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันธะ เม่ือพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้ว ได้ใช้พวง
ดอกสนทำเป็นมณฑปบูชาอุทิศพระธาตุของพระศาสดา ด้วยบุญกรรมน้ันท่านเกิดใน
ภพดาวดึงส์ท่องเที่ยวไปๆมาๆในเทวดาและมนุษย์ท้ังหลายในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิด
ในตระกูลแห่งเจ้าศากยะในนครกบิลพัสด์ุ มีนามว่ากิมพิละ สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ 
ขณะท่ีพระศาสดาประทับอยู่ท่ีอนุปิยนิคม ทรงเห็นความแก่กล้าแห่งญาณของเขา 
เพ่ือจะให้เขาเกิดความสลดใจ จึงทรงเนรมิตรูปหญิงสาวรุ่นกำดัด งามน่าดู ทรงแสดง
ต่อหน้า ทำให้ปรากฏว่าเหมือนถูกวิบัติอันเกิดแต่ชราและโรคร้ายครบงำโดยลำดับ กิ
มพิลกุมารเห็นดังน้ันเมื่อจะประกาศความสังเวชสลดใจอย่างย่ิง ได้กล่าวคาถาว่า วัย
ย่อมร่วงโรยไปเร็วนัก รูปที่เป็นอยู่อย่างน้ันย่อมปรากฏแก่เราเหมือนกับสิ่งอ่ืนๆ เรา
ระลึกถึงร่างกายของเราผู้อยู่ไม่ปราศจากสติ  เหมือนกับรา่งกายของผู้อ่ืน  (ขุ.เถร.อ.
(บาลี)  ๑/๒๕๕/๓๖๔) 

กิมพิลเถรคาถา ๒  : คาถาของพระกิมพิลเถระ มีข้อความสรุปว่าท่านพระกิมพิลเถระเมื่อจะแสดง
ความอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี จึงได้กลา่วดังนี้ว่า พระศากยบุตรท้ังหลายซึ่งเป็น
สหายกันในปาจีนวังสทายวัน พากันละทิ้งโภคะไม่น้อย มายินดีในการเที่ยวแสวงหา
บิณฑบาต  ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเด่ียว บากบั่นมุ่งมั่นเป็นนิตย์ ละความยินดีที่
เป็นโลกิยะ มายินดีอยู่ด้วยความยินดีในธรรม(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๕๕/๓๕๕) 

กิมพิลสูตร : พระสูตรว่าด้วยท่านพระกิมพิละ มีข้อความอธิบายสรุปว่า  ท่านพระกิมพิละทูลถาม
ถึงเหตุที่ ทำให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นาน  และเหตุท่ีทำให้พระสทัธรรมดำรงอยู่
ได้นาน หลังจากพระตถาคตปรินิพพานแล้ว  พระองค์จึงทรงแสดงพฤติกรรมของ
พุทธบริษัทสี่ทีเ่ป็นเหตุให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นาน  มี ๕  ประการ  ได้  (๑) อยู่
อย่างไม่มีความเคารพ  ไม่มคีวามยำเกรงในพระศาดา  (๒) ... ในพระธรรม  (๓) ... 
ในพระสงฆ์  (๔) ... ในสิกขา  (๕) ... ในกันและกัน  สว่นเหตุท่ีทำให้พระสัทธรรม
ดำรงอยู่ได้นานก็มี ๕  ประการซึ่งมีนัยตรงกันข้าม  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๑/
๓๔๓) 



 

๗๔๖ 
 

 

กิมพิละ, เจา้  : เช้ือสายของเจ้าศากยะ โดยมีเจ้าศากยะรุ่นราวคราวเดียวกันและสนิทสนมรักใคร่กัน  
๖ พระองค์คือพระเจ้าภัททิยศากยะ เจ้าอนุรุทธะ  เจ้าอานนท์  จ้าภคุ  เจ้ากิมพิละ
และเจ้าเทวทัต ภายหลังได้ออกบวชพร้อมกับอุบาลีซึ่งเป็นช่างกัลบก รวมเป็น ๗ คน 
เสด็จออกพร้อมด้วยเสนา ๔ เหล่าเหมือนเสด็จประพาสราชอุทยานพร้อมเสนา   ๔   
(วิ.จู.(ไทย)๗/๓๓๑/๑๗๐) 

กิมพิละ, นคร : ช่ือเมืองเมืองหน่ึงในอดีต  มีข้อความอธิบายว่า  ภัททาเทพธิดาได้กราบทูลบุรพกรรม
ท่ีตนทำไว้ในอดีตแก่พระพุทธเจ้าว่า   คนท้ังหลายรู้จักหม่อมฉันในนามว่าภัททิตถิกา 
หม่อมฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในกิมพิลนคร เป็นผู้มีศรัทธาและสมบูรณ์ด้วยศีล  ยินดี
แจกจ่ายทานทกุเมื่อ   หม่อมฉันมใีจเลื่อมใสในพระอริยเจา้ผู้ปฏิบัติตรง  จึงได้ถวาย
เครื่องนุ่งห่ม   อาหาร เสนาสนะและเคร่ืองตามประทปี หม่อมฉันเข้าจำอุโบสถศีลซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ ๘  ทุกวัน ๑๔  ค่ำ ๑๕  ค่ำ  และ ๘    ค่ำแห่งปักษ์และตลอดปาฏิ
หาริยปักษ์ หม่อมฉันสำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและแจกจ่ายทานด้วยความเคารพ
จึงได้ครอบครองวิมานนี้ หม่อมฉันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นไกลจากการลักขโมย 
การประพฤตินอกใจสามี  สำรวมระวังจากการพูดเท็จและการด่ืมน้ำเมา หม่อมฉัน
ยินดีในศีล ๕ ฉลาดในอริยสจั มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท เป็นอุบาสิกาของพระผู้
มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดม ผูท้รงมีพระจักษุ หม่อมฉันได้บำเพ็ญสุจริตธรรมและ
ได้บำเพ็ญกุศลธรรมไว้แล้ว จุติจากมนุษยโลกนั้นแล้ว ได้เกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีใน
ตัวเอง เที่ยวชมสวนนันทวันอยู่  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๐๙/๓๖) 

กิมพิละ, พระ : เช้ือสายกษัตริย์ศากยะ ภายหลังได้ออกบวชพร้อมกับสหายอีก ๖ ท่าน คือพระเจ้า
ภัททิยศากยะ เจ้าอนุรุทธะ เจ้าอานนท์ เจ้าภคุ เจ้ากิมพิละและเจ้าเทวทัต พร้อมกับอุ
บาลี ครั้งหนึ่งท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะและทา่นพระกิมพิละพักอยู่ท่ีปาจีน
วังสทายวันคนเฝ้าสวนได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กราบทูลพระ
ผู้มีพระภาคว่า ท่านอย่าเข้ามาสู่สวนนี้ เพราะในที่น้ีมีกลุบุตร ๓ คนต่างกำลังมุ่ง
ประโยชน์ของตนอยู่อย่าได้ทำความไม่สงบแก่พวกท่านเลย”ท่านพระอนุรุทธะได้ยิน
เสียงคนเฝ้าสวนทูลปรึกษากบัพระผู้มีพระภาคจึงได้กล่าวกับคนเฝ้าสวนว่าท่านอย่า
ห้ามพระผู้มีพระภาคเลย  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๖/๓๕๖,๕/๔๖๖/๓๕๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๖๖/๑๘๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๘/๒๘๐, องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๐/๔๙๑) 

กิมพิลา, เมือง : ช่ือเมืองแห่งหน่ึงในอดีต สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ:มีข้อความอธิบายว่า 
นางเวมานิกเปรตกราบทูลพระเจ้ากรุงพาราณสีว่า ในอดีตสมัยพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่ากัสสปะ  หม่อมฉันอยู่ในเมืองกิมพิลา  เป็นภรรยาของคหบดีคนหนึ่งผู้เป็นอุบาสก
โสดาบัน  ผู้มีศรัทธาแต่หม่อมฉัน เป็นคนทุศีล ประพฤตินอกใจเขา  เมื่อหม่อมฉัน



 

๗๔๗ 
 

 

ประพฤตินอกใจเขา สามีจึงพูดว่า การที่เธอประพฤตินอกใจฉันแล้วปกปิดไว้  เป็น
การไม่เหมาะ ไม่สมควร และหม่อมฉันน้ันได้กล่าวเท็จสาบานอย่างร้ายแรงว่า ฉัน
ไม่ได้ประพฤตินอกใจท่านทางกายหรือทางใจ ถ้าฉันประพฤตินอกใจท่านทางกาย
หรือทางใจ ขอให้สุนัขกัณณมุณฑกะตัวนี้จงกัดกินอวัยวะน้อยใหญ่ของฉนัเถิด  ผล
กรรมช่ัวและการกล่าวเท็จทั้งสองนั้น หม่อมฉันได้เสวยแล้วเป็นเวลา ๗๐๐ ปี เพราะ
กรรมอันช่ัวช้าสุนัขกัณณมุณฑกะจึงกัดกนิอวัยวะน้อยใหญ่ของหม่อมฉัน(ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๓๖๐/๒๒๔) 

กิมมิลสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระกิมมิละ  : มีข้อความอธิบายสรุปว่า  ท่านพระกมิมิละทูลถาม
พระผู้มีพระภาคว่า อะไรเป็นเหตุให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานและดำรงอยู่ได้
นาน หลังจากพระตถาคตปรินิพพาน จึงทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุให้พระสัทธรรม
ดำรงอยู่ได้ไม่นานและดำรงอยู่ได้นาน ฝ่ายละ ๖  ประการ ธรรมท่ีเปน็เหตุให้พระ
สัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นาน  ได้แก่  (๑) พุทธบริษัทอยู่อย่างไม่มีความเคารพ  ไม่มี
ความยำเกรงในพระศาสดา  (๒)...ในพระธรรม  (๓) ... ในพระสงฆ์  (๔) ... ในสิกขา 
(๕) ... ในความไม่ประมาท  (๖) ... ในปฏิสนัถาร ส่วนธรรมท่ีเป็นเหตุให้พระสัทธรรม  
ดำรงอยู่ได้นานมีนัยตรงกันข้าม  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๐/๔๙๑) 

กิมมิละ, พระ : พระภิกษุรูปหน่ึงท่ีอยู่ในเมืองกิมมิละ  : มีเนื้อความอธิบายสรุปว่า  สมัยหน่ึง  พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา เขตเมืองกิมมิละได้ทอดพระเนตรเห็นขอนไม้
ใหญล่อยมาตามกระแสแม่น้ำคงคา จึงรับสัง่เรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสถามว่า “เธอ
ท้ังหลายเห็นขอนไม้ใหญ่โน้นท่ีลอยมาตามกระแสแม่น้ำคงคาหรือไม่” ภิกษุท้ังหลาย
กราบทูลว่า  “เห็น  พระพุทธเจ้าข้า”  ฯลฯ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว 
ท่านพระกิมมลิะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรช่ือว่าฝั่ง
น้ี ฯลฯ “กมิมิละ ความเน่าภายใน  เป็นอย่างไร  คือภิกษุในธรรมวินัยน้ีต้องอาบัติที่
เศร้าหมองอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว การออกจากอาบัติเช่นน้ันยังไม่ปรากฏ น้ีเรียกว่า
ความเน่าภายใน”(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๒/๒๔๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๑/๓๔๓) 

กิมมิละ, เมือง : ช่ือเมืองหน่ึงในสมัยพระพุทธเจ้า มีข้อความอธิบายสรุปว่า  สมัยหนึง่ พระผู้มีพระ
ภาคประทับอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำคงคา เขตเมอืงกิมมิละได้ทอดพระเนตรเห็นขอนไม้ใหญ่
ลอยมาตามกระแสแม่น้ำคงคา จึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่า “เธอ
ท้ังหลายเห็นขอนไม้ใหญ่โน้นท่ีลอยมาตามกระแสแม่น้ำคงคาหรือไม่” ภิกษุท้ังหลาย
กราบทูลว่า“เห็น พระพุทธเจ้าข้า” ฯลฯ  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว ท่าน
พระกิมมิละทลูถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อะไรช่ือว่าฝั่งนี้    
ฯลฯ “กิมมิละ ความเน่าภายใน เป็นอย่างไร  คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติท่ีเศร้า



 

๗๔๘ 
 

 

หมองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว การออกจากอาบัติเช่นนั้นยังไม่ปรากฏ น้ีเรียกว่า ความ
เน่าภายใน”   (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๒/๒๔๕,  องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๐/๔๙๑) 

กิมัตถิยพรหมจริยสูตร : พระสูตรว่าด้วยคำถามเก่ียวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ มี
ข้อความอธิบายสรุปว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าถูกอัญเดียรถีย์ถามถึงประโยชน์
ของการประพฤติพรหมจรรย์ให้ตอบว่าเพ่ือกำหนดรู้อายตนะภายใน ๖ อายตนะ
ภายนอก ๖  วิญญาณ ๖  สัมผัส ๖  ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุข
มิใช่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผสั ๖ เป็นปัจจัยซึ่งเป็นทุกข ์  (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๕๒/
๑๘๖) 

กิมัตถิยสูตร : พระสูตรว่าด้วยคำถามเก่ียวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ มีข้อความ
อธิบายสรุปว่าชัมพุขาทกปริพาชกถามว่า พระเถระประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มี
พระภาคเพ่ือต้องการอะไร พระเถระตอบว่าเพ่ือกำหนดรู้ทุกข์ ถามว่า กำหนดรู้ได้
อย่างไร ตอบว่า รู้ได้ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘   (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๗/๓๓๗) ; พระ
สูตรว่าด้วยคำถามเก่ียวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ มีข้อความอธิบาย
สรุปว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ถ้าถูกอัญเดียรถีย์ถามถึงประโยชน์ของการประพฤติ
พรหมจรรย์ ให้ตอบว่าเพ่ือกำหนดรู้ทุกข์ ถา้ถูกถามต่อไปอีกว่า มีมรรค(ทาง) มี
ปฏิปทา(ข้อปฏิบัติ) เพ่ือกำหนดรู้ทุกข์หรือไม่ ให้ตอบว่า มี คือ อริยมรรคมีองค์  ๘ 
(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕/๘):พระสูตรว่าด้วยคำถามเก่ียวกับผลแห่งศีลท่ีเป็นกุศล มีข้อความ
อธิบายสรุปว่า ท่านพระอานนท์เป็นผู้ทูลถามและพระผูม้พีระภาคเป็นผู้ตรัสตอบคู่กัน
ไปทีละข้อๆรวม ๑๐ ข้อโดยมีศีลที่เป็นกุศลเป็นเหตุให้เกิดผลตามมาและผลน้ันเป็น
เหตุให้เกิดผลอ่ืนๆต่อเนื่องกันไปดังน้ี๑.ศีลที่เป็นกุศล เป็นเหตุให้เกิด
วิปปฏิสาร ๒. อวิปปฏิสารเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ ๓. ปราโมทย์ เป็นเหตุให้เกิดปีติ
๔. ปีติเป็นเหตุให้ เกิดปัสสัทธิ ๕. ปัสสทัธิ เป็นเหตุให้เกิดสุข ๖. สขุ เป็นเหตุให้เกิด
สมาธิ๗. สมาธ ิเป็นเหตุให้เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ๘. ยถาภูตญาณ ทัสสนะ เป็นเหตุ
ให้เกิดนิพพิทาและวิราคะ ๙. นิพพิทาและวิราคะ  เป็นเหตุให้เกิดวิมุตติญาณทัสสนะ 
๑๐. วิมุตติญาณทัสสนะ เป็นธรรมสูงสุด ในท้ายพระสูตร พระผู้มีพระภาคทรง
สรุปว่า ศีลท่ีเป็นกุศลย่อมใหส้ำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ตามลำดับ(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑/๑) ; กิมัตถยิสูตรในวรรคน้ีเหมือนกับสตูรท่ี ๑ ในวรรคแรกของทสกนิบาต  ต่างแต่
ในทสกนิบาต   นิพพิทาและวิราคะรวมเป็นข้อธรรมเดียวกันในหมวดธรรม ๑๐  
ประการ  ส่วนในเอกาทสกนิบาต  นิพพิทาและวิราคะ แยกเป็นข้อธรรมคนละข้อกัน
ในหมวดธรรม  ๑๑  ประการ  (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑/๓๘๙) 



 

๗๔๙ 
 

 

กิมิกาฬา, แม่น้ำ  : แม่น้ำแห่งหน่ึงซึ่งอยู่ท่ีชันตุกาคาม  เขตเมอืงจาลิกา มีขอ้ความอธิบายว่า  สมัย
หนึ่ง  พระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ  จาลกิาบรรพต   เขตเมืองจาลิกา    สมัยน้ัน  
ท่านพระเมฆิยะเป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค ครั้งนั้นท่านพระเมฆิยะเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืน  ณ  ทีส่มควร ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคดังน้ีว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปยังชันตุคาม
เพ่ือบิณฑบาต” พระผูมี้พระภาคตรัสว่า  “เมฆิยะ เธอจงกำหนดเวลาที่ควร  ณ บัดนี้
เถิด” ครั้นเวลาเช้า ท่านพระเมฆิยะครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังชันตุ
คามเพ่ือบิณฑบาต  กลับจากบิณฑบาต หลังจากฉันอาหารเสร็จแล้ว เดินไปตามฝั่ง
แม่น้ำกิมิกาฬาขณะที่เที่ยวเดินพักผ่อน  อยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำกิมิกาฬาน้ัน ได้เห็นป่ามะม่วงที่
งดงาม น่ารื่นรมย์จึงมีความคิดดังนี้ว่า “ป่ามะม่วงน้ีช่างงดงามน่ารื่นรมย์จริงเหมาะ
แก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการบำเพ็ญเพียร ถ้าพระผู้มีพระภาคทรง
อนุญาตเรา  เราจะกลับมาบำเพ็ญเพียร ในป่ามะม่วงน้ี” เข้าไปทูลขออนุญาต ถึง  ๓ 
ครั้ง จึงได้มาบำเพ็ญเพียร (องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๓/๔๓๐, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๑) 

กิมิชาติ : สัตว์จำพวกหนอน มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ไฟย่อมไม่เกิดในน้ำ  พืชย่อม
ไม่งอกบนแผ่นหิน กิมิชาติย่อมไม่เกิดในยาพิษ ฉันใดความโกรธย่อมไม่เกิดใน
พระพุทธเจ้า ฉันน้ัน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๖๙/๘๗) ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถงึ
หนอนไว้ว่า หมู่หนอนมีจำนวน ๘๐ หมู่ ในหมู่หนอน ๘๐ หมู่เหล่าน้ัน พวกหมู่หนอน
ท่ีอาศัยตามผิวก็กัดกินผิว ท่ีอาศัยตามหนังก็กัดกินหนัง ท่ีอาศัยตามเนื้อก็กัดกินเนื้อ 
ท่ีอาศัยตามเอ็นก็กัดกินเอ็น ท่ีอาศัยตามกระดูกก็กัดกินกระดูก ท่ีอาศัยตามเย่ือใน
กระดูกก็กัดกินเย่ือในกระดูก หมู่หนอนทั้งหลายย่อมเกิด ย่อมแก่ ย่อมตาย ย่อมถ่าย
อุจจาระและปัสสาวะในกายน้ันน่ันเอง กายน่ันแหละเป็นเรือนคลอด เป็น
โรงพยาบาล เป็นป่าช้า เป็นเวจจกุฎี และเป็นรางถ่ายปัสสาวะของหนอนเหล่าน้ัน 
กายน้ีนั้นย่อมเข้าถึงความตายทีเดียว เพราะหมู่หนอนเหล่าน้ันกำเริบ กายเป็นของ
ท่ัวไปแก่โรคหลายร้อยชนิดที่มีในภายในน่ันแลและเป็นของทั่วไปแก่ปัจจัยแห่งความ
ตายของเหตุท้ังหลายในภายนอกมีงูและแมลงป่องเป็นต้นเหมือนที่ท่ัวไปแก่หมู่หนอน 
๘๐ หมู่ฉะน้ัน  (วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๑๗๒/๒๕๖) 

กิมิลเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกิมิลเถระ  : มีข้อความอธิบายสรุปว่า ในอดีตชาติใน
ภัทรกัปน้ี ท่านได้ใช้ดอกสนประดับมณฑปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ  เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ใน
ชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๒/๓๔๑) 
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กิมิลสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระกิมิละ : มีข้อความอธิบายสรุปว่า พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่าน
พระกิมิละถึงการเจริญอานาปานสติสมาธิที่มีผลมาก ท่านพระกิมิละได้นิ่งเฉยถึง ๓ 
ครั้ง ท่านพระอานนท์ต้องการให้พระธรรมเทศนาต่อเน่ืองจึงกราบทูลให้ทรงแสดง
เพ่ือภิกษุท้ังหลายจะได้ทรงจำไว้ พระองค์จึงทรงแสดงอานาปานสติสมาธิ ๑๖ ขั้น
และสงเคราะห์อานปานสติสมาธิเข้าในสติปัฏฐาน  ๔  ประการ  (สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๙๘๖/๔๖๕) : ว่าด้วยพระกิมิละ  มีข้อความอธิบายสรุปว่า ท่านพระกิมิละเข้าไปทูล
ถามพระผู้ม ี พระภาคถึงเหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานและดำรงอยู่ได้
นาน พระผู้มพีระภาคตรัสตอบว่า เหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นาน ม ี ๗ 
ประการ คือ (๑) ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ อยู่อย่างไม่มีความ
เคารพ  ยำเกรงในพระศาสดา  (๒) ... ในพระธรรม  (๓) ... ในพระสงฆ ์ (๔) ... ใน
สิกขา(๕) ... ในสมาธิ  (๖) ... ในความไม่ประมาท  (๗) ... ในปฏิสันถาร  ส่วนเหตุให้
พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานมีนัยตรงกันข้าม  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๙/๑๑๔) 

กิมิละ, พระ : เช้ือสายของเจ้าศากยะ โดยมีเจ้าศายกยะรุ่นราวคราวเดียวกัน  และสนิทสนมรักใคร่
กัน ๖  พระองค์  คือ   พระเจ้าภัททิยศากยะ เจ้าอนุรุทธะเจ้าอานนท์    เจ้าภคุ  เจ้า
กิมพิละและเจ้าเทวทัต  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๑/๑๗๐)  ดังเช่นข้อความว่า พระผู้มีพระ
ภาคประทับอยู่  ณ ตำหนกัอิฐในบ้านช่ือนาทิกะ   สมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะ ท่าน
พระนันทิยะ และท่านพระกิมิละ    อยู่ท่ีป่าโคสิงคสาลวัน    ครั้นในเวลาเย็น  พระผู้
มีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลกีเร้น  เข้าไปยังป่าโคสิงคสาลวัน นายทายบาล(ผู้รักษา
ป่า) ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล    แล้วได้กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า 
“ข้าแต่พระสมณะ ท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลย ในป่านี้มีกลุบุตร (พระเถระ) ๓ ท่าน 
ซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรท้ัง  ๓ นั้นเลย” เมื่อนายทาย
บาลกราบทูลพระผู้มีพระภาคอยู่น้ัน ท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้ว จึงได้บอกกับนาย
ทายบาลว่า “นายทายบาล  ท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลย พระผู้มีพระภาคผู้
เป็นพระศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้ว” (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๒๕/๓๕๗, สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๙๘๖/๔๖๕, องฺ.สตฺตก. ๒๓/๕๙/๑๑๔) 

กิมิลา,กรุง :  ช่ือเมืองหนึ่งในอดีตสมัยพระโคดมพุทธเจ้า มีข้อความอธิบายว่า พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่  ณ ป่าไผ่  เขตเมอืงกิมิลา  รับสั่งเรียกท่านพระกิมิละมาตรสัถามว่า  อา
นาปานสติสมาธิท่ีภิกษุเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมผีลมาก  มีอานิสงส์
มาก  โดยตรัสถามถึง  ๓ ครั้ง  แต่ท่านพระกิมิละได้นิ่งเฉย จากน้ันพระอานนท์ได้
กราบทูลให้พระพุทธองค์ตรัสอธิบาย พระพุทธองค์จึงตรัสอธิบายสรุปความว่า ดิน
กองใหญ่ที่ถนนใหญ ่ ๔ แยก ถ้าเกวียนหรือรถผ่านมาทางทิศตะวันออก ก็จะกระทบ
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ดินกองนั้น ถ้าผ่านมาทางทิศตะวันตก  ...  ถ้าผ่านมาทางทิศเหนือ  ...  ถ้าเกวียนหรือ
รถผ่านมาทางทิศใต้  ก็จะกระทบดินกองน้ัน แมฉ้ันใด   ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ก็ดี ช่ือว่าย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมได้ เมื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ท้ังหลายฯลฯ เมื่อพิจารณาเห็นจิตในจิต  ฯลฯ  เมื่อพิจาณาเห็นธรรมในธรรม
ท้ังหลายก็ดี ช่ือว่าย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมได้ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน (สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๙๘๖/๔๖๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๑/๓๔๓,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕๙/๑๑๔) 

กิรปติกะ,นายจ้าง  : ช่ือนายจ้างคนหนึ่งชาวเมืองเวสาลี มีข้อความอธิบายว่า ขณะที่พระผู้มีพระ
ภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน  เขตกรุงเวสาลี พวกชาวบ้าน
จัดลำดับวาระถวายภัตตาหารอย่างประณีตไว้ในกรุงเวสาลีชายกรรมกรยากจนคน
หนึ่งมีความคิดว่า ทานน้ีไม่ใช่เป็นของต่ำต้อย เพราะพวกชาวบ้านเหล่าน้ีได้ช่วยกัน
จัดภัตตาหารโดยเคารพ แมตั้วเราก็พึงจัดภัตตาหารบ้าง ชายกรรมกรผู้ยากจนคนน้ัน
ได้เข้าไปหานายจ้างช่ือกิรปติกะถึงท่ีอยู่กล่าวกับนายกิรปติกะว่าตนเองต้องการจัด
ภัตตาหารถวายภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้า เป็นประมุข ท่านกรุณาให้ค่าจ้างแก่กระผม
ด้วย นายกิรปติกะมีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แลว้จึงได้ให้ค่าจ้างแก่เขามากกว่าปกติ  (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๒๒๑/๓๗๙) 

กิริยวาทะ : วาทะว่าการกระทำมีผลจริง ลักษณะแห่งพุทธศาสนา เป็นกรรมวาท กริิยวาท วิริ
ยวาทพระพุทธศาสนานั้นมีช่ืออย่างหนึ่งว่าเป็นกัมมวาทหรือกรรมวาที  พระพุทธเจ้า
เคยตรัสว่า พระพุทธเจ้าท้ังหลาย ไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่าน้ัน แต่ทุกองค์
ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าท้ังหลายในอดีตก็ตาม ในอนาคตก็ตาม แม้องค์ท่ีอยู่
ในยุคปัจจุบันกต็าม ล้วนเป็นกรรมวาทะ เป็นกิริยวาทะ และเป็นวิริยวาทะ หรือ เป็น
กรรมวาทีและกิริยวาที (เวลาใช้วาทีท่านมีแค่สอง คือกรรมวาทีและกิรยิวาที แต่เมื่อ
เป็นวาทะมีสาม คือเป็นกรรมวาทะกิริยวาทะและวิริยวาทะ) หมายความว่า 
พระพุทธศาสนาสอนหลักกรรม สอนว่าการกระทำมีจริง เป็นกรรมวาทะ สอนว่าทำ
แล้วเป็นอันทำ เป็นกิริยวาทะ สอนว่าความเพียรพยายามมีผลจริง ใหท้ำการด้วย
ความเพียรพยายาม เป็นวิริยวาทะ ให้ความสำคัญแก่ความเพียร เป็นศาสนาแห่งการ
กระทำ เป็นศาสนาแห่งการเพียรพยายาม ไม่ใช่ศาสนาแห่งการหยุดน่ิงเฉยหรือเฉื่อย
ชาเกียจคร้าน(ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๘/๑๐๓, ๑๓/๙๙/๑๐๕) 

กิริยวาที  : ลัทธิท่ีถือว่าการกระทำทุกอย่างมีผล เมื่อเหตุดีผลก็ต้องดี  เม่ือเหตุช่ัวผลก็ต้องช่ัว 
ยอมรับผลกรรม ลักษณะแห่งพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทะ กิริยวาทะวิริยวาทะ
พระพุทธศาสนามีช่ืออย่างหน่ึงว่าเป็นกัมมวาทหรือกรรมวาที  พระพุทธเจ้าเคยตรัส
ว่า พระพุทธเจ้าท้ังหลาย ไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้น แต่ทุกองค์ท้ังหมด 



 

๗๕๒ 
 

 

ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าท้ังหลายในอดีตก็ตาม ในอนาคตก็ตาม แมอ้งค์ท่ีอยู่ในยุค
ปัจจุบันก็ตาม ล้วนเป็นกรรมวาทะ เป็นกิริยวาทะ และเป็นวิริยวาทะ หรือ เป็นกรรม
วาที และกิริยวาที (เวลาใช้วาทีท่านมีแคส่อง คือ กรรมวาทีและกิริยวาที แต่เม่ือเป็น
วาทะมีสามคือเป็นกรรมวาทะกิริยวาทะและวิริยวาทะ)หมายความว่า 
พระพุทธศาสนานั้นสอนหลักกรรม สอนว่าการกระทำมีจริง เป็นกรรมวาทะ สอนว่า
ทำแล้วเป็นอันทำ เป็นกิริยวาทะสอนว่าความเพียรพยายามมีผลจริงให้ทำการด้วย
ความเพียรพยายาม เป็นวิริยวาทะให้ความสำคัญแก่ความเพียร เป็นศาสนาแห่งการ
กระทำ เป็นศาสนาแห่งการเพียรพยายาม ไม่ใช่ศาสนาแห่งการหยุดน่ิงเฉยหรือเฉื่อย
ชาเกียจคร้าน (วิ.ม.(ไทย)๔/๘๗/๑๔๒, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๔, ๙/๓๓๒/๑๒๙, ม.
ม.(ไทย)๑๓/๑๘๖/๒๑๘): ในคัมภีร์อรรถกถาวินัยอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า พวกชฎิลบูชาไฟมาแล้ว พึงให้อุปสมบทไม่ต้องให้ปริวาสแก่พวกเธอ
เพราะเหตุท่ีชฎิลเหล่าน้ันเป็นกรรมวาทีเป็นกิริยวาทีหมายถึงผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่า 
“กรรมมีอยู่ ผลของกรรมมีอยู่ ”  (วิ.อ.(บาลี)  ๓/๘๗/๕๕) 

กิริยา : การกระทำ; อาการท่ีแสดงออกมาด้วยกาย, มารยาท มาจากคำว่า กิริยา ในภาษา
บาลี มักพบใช้ในคำว่า มีกิริยา หมายถึง มีกริิยาดี อากัปกิริยา หมายถึง กิริยาท่าทาง 
กิริยามารยาท หมายถึงกริิยาวาจาท่ีถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ เป็นต้น 
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๒) : ดังข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
“คหบดี  กิริยาของท่าน ท่าทางของท่าน ลักษณะของทา่นเหล่าน้ัน บ่งว่าเป็นกิริยา 
ท่าทาง ลักษณะของคหบดีอยู่” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑/๓๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๙/๗๖,๑๓/
๘๐/๗๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๒/๒๘๑, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๒๒/๑๒๖) 

กิริยาจิต :  อาการการกระทำทางจิต ดังเช่น การไปจดจ่อ ไปจับจ้อง ไปพัวพัน การไป เพ่งหรือ
โฟกัสนิ่งในเวทนา(เช่นทุกขเวทนาทั้งต่อใจและกาย)หรือจิตแช่นิ่งกิริยา(สักว่า
กระทำ)+ จิตฺต (จิต) จิตที่สกัว่ากระทำกิจ หมายถึง จิตท่ีไม่ใช่กุศล ไมใ่ช่อกุศล ไม่ใช่
วิบากจิตกิริยาจิตเป็นจิตประเภทหนึ่งท่ีเกิดขึ้นไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบาก  
ดังเช่นข้อความท่ีพระสกวาทถีามพระปรวาทีว่า พระอรหันต์ดำรงอยู่ในกิริยาจิต  
ปรินิพพานใช่ไหมและท่านพระปรวาทีตอบว่าไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๘๙๖/๙๒๖) 

กิริยาท่ีรู้ชัด : ปัญญา,สภาวะสำหรับรับรู้: ดังข้อความว่า ปัญญา กิรยิาที่รู้ชัด ความวิจัย ความ
เลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไป
กำหนดจำเพาะ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖๓/๘๙๖)  



 

๗๕๓ 
 

 

  คัมภีร์อรรถกถาอภิธรรมอธิบายว่า  ต้ังแต่คำว่า ปัญญาจนถึงความเข้าไปกำหนด
จำเพาะล้วนเป็นไวพจน์ของญาณท้ังนั้น  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)  ๒/๘๖๓/๓๑๑)  

กิริยามารยาท  : จรณธรรม, ธรรมคือความประพฤติ, หมายถึงกิริยาวาจาท่ีถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูก
กาลเทศะ ดังคำในสุปปวาสาสูตรตอนหนึ่งว่า ทักษิณาคอืโภชนะท่ีอริยสาวิกาให้ซึ่ง
ปรุงอย่างดี สมบูรณ์ด้วยรสช่ือว่าให้ในท่านผู้ปฏิบัติตรงประกอบพร้อมด้วย
กิริยามารยาท ถึงความเป็นใหญ่ ทักษิณานั้นเช่ือมต่อบุญกับบุญ เป็นทักษิณามีผล
มาก,กิริยามารยาทดีงามของหญิงทำให้เป็นท่ีหมายปองของบุรุษ ดังคำในสิริ
กาฬกัณณิชาดก ท่ีกล่าวถึงหญิงท่ีมีรูปงาม มีกิริยามารยาทและความประพฤติ
เรียบร้อย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๗/๙๖,ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๘๓/๘๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า กิริยามารยาท  ในที่น้ีหมายถึงจรณธรรม  (ธรรมคือความ
ประพฤติ,  ข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้บรรลวิุชชา)๑๕  [คือ  ๑.  สลีสัมปทา ๒. 
อปัณณกสัมปทา ๓ (คือ (๑) อินทรยีสังวร (๒) โภชเน  มัตตัญญุตา  (๓)  
ชาคริยานุโยค) ๓.สัทธรรม ๗ (คือ (๑) ศรทัธา (๒) หิริ  (๓) โอตตัปปะ (๔) พาหุสัจจะ 
(๕) วิริยารัมภะ (๖)  สติ (๗)  ปญัญา)  และ ๔. ฌาน  ๔  (คือ  (๑)  ปฐมฌาน  (๒)  
ทุติยฌาน  (๓)  ตติยฌาน  (๔)  จตุตถฌาน](องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๕๗/๓๕๑) ,และ
อธิบายถึงหญิงท่ีเรียกว่าชนบทกัลยาณี เป็นหญิงท่ีมีผิวพรรณ ทรวดทรง และ
กิริยามารยาทงดงามกว่าหญิงท่ัวไปในชนบทน้ัน (ที.สี.อ. (บาลี)๔๒๖/๓๑๔) 

กิริยาสมาบัติ : การเข้าถึงด้วยกิริยาคือการกระทำ เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ มีข้อความอธิบาย
ว่าพระอรหันต์อาศัยมรรคแล้วทำกิริยาสมาบัติท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เข้ากิริยาสมาบัติ
ท่ีเกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ เป็นอนัตตามรรคของ
พระอรหันต์เป็นปัจจัยแก่อัตถปฏิสัมภิทาธัมมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณ
ปฏสิัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยอุปนิสสยปัจจัยมรรคเป็น
ปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอุปนิสสยปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๕๕/๓๔๗, ๔๐/๑๐๒/
๗๕๗) 

กิลัญชทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกิลัญชทายกเถระมีข้อความอธิบายสรุปว่าใน
อดีตชาติกัปที่๙๔  ท่านเป็นช่างจักสานได้ให้เสื่อลำแพนแก่มหาชนผู้ทำการบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในกัป
ท่ี ๗๗  ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มพีลานุภาพมาก  ในชาติสุดทา้ยน้ี ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๔/๔๐๑) 

กิเลส : สิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจแล้วทำให้ใจเศร้าหมองขุน่มัว ... ใจก็เช่นกัน ปกติก็ใสสะอาด แต่ 
กลายเป็นใจดำ ใจง่าย ใจร้ายก็เพราะมีกิเลสเข้าไปอิงอาศัยผสมปนเปอยู่   : ดังเช่น



 

๗๕๔ 
 

 

ข้อความว่า  เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผดุผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความ
เศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ต้ังมั่นไม่หว่ันไหวอย่างน้ี ภิกษุนั้นน้อมจิตไป
เพ่ืออาสวักขยญาณ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  ‘น้ีทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ี
ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทานี้อาสวะน้ีอาสวสมุทัยน้ีอาสวนิโรธน้ีอาสวนิโรธคามินี
ปฏิปทา’ เม่ือเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะและอวิชชา
สวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วกร็ู้ว่า ‘หลุดพ้นแล้ว’  รูชั้ดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แลว้ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป’  
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓/๑๖, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๐/๒๙, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๕/๖๖, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๒/๑๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/๒๓,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๙๒/๙๙,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๙๖/๑๐๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕/๙,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๗/๕๕๔,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕/
๓๐๕,๒๖/๒๐/๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗/๒๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๗/๓๖๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๐๔/๔๙๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐/๒๑๗,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๒/๑๕๑,อภิ.ป. ๔๐/๑/
๘๗๕) : กิเลสมี ๓ คือ (๑) ตัณหา (๒) มานะ (๓) ทิฏฐิ หรือกิเลสวัฏฏะ (วงจรกิเลส) 
(ที.ม.อ.(บาลี)  ๑๓/๒๐): กิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ตัณหาที่ปิด
กั้นกุศลธรรม (ที.ม.อ.(บาลี)  ๓๔/๓๙) : หมายถึงอาลัย คือกามคุณ ๕ ท่ีสัตว์พัวพัน
ยินดีเพลิดเพลิน (วิ.อ.(บาลี)  ๓/๗/๑๓) : กิเลส ๒ อย่างคือกามคุณ ๕ และตัณหาวิ
จริต  ๑๐๘  (สารตฺถ.ฏีกา  ๓/๗/๑๘๔)  กิเลสดังตะปู ในท่ีน้ีหมายถึงราคะ โทสะ 
และโมหะ กเิลสดังลิ่มสลัก และกิเลสดังเสาเข่ือนก็มีนัยเช่นเดียวกัน(ที.ม.อ.(บาลี) 
๓๓๒/๒๙๖)กิเลสท่ีหมักหมมหรือดองอยู่ในสันดานไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบ
อารมณ์ต่าง ๆ มี  ๔ อย่าง คือ  (๑)  กามาสวะ  อาสวะคือกาม  (๒)  ภวาสวะ  อา
สวะคือภพ  (๓)  ทิฏฐาสวะ อาสวะคือทิฏฐิ (๔)  อวิชชาสวะ  อาสวะคืออวิชชา  
(ตามนัย  อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๗/๕๘๖-๕๘๗)  แต่พระสูตรจัดเป็น  ๓  เพราะ
สงเคราะห์ทิฏฐาสวะเข้าในภวาสวะ  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๔/๖๘)  : กิเลสเพียงดังเนิน  
(อังคณะ)  หมายถึงกิเลสเพียงดังเนินคือราคะ โทสะ โมหะ มลทิน หรือเปือกตม ในที่
บางแห่ง  หมายถึงพ้ืนท่ีเป็นเนินตามท่ีพูดกันว่า  เนินโพธ์ิ  เนินเจดีย์เป็นต้นแต่ในท่ีนี้
ท่านพระสารีบุตรประสงค์เอากิเลสอย่างเผ็ดร้อนนานัปการว่ากิเลสเพียงดังเนิน  
(ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๕๗/๑๕๑) : โอฆะ (ห้วงน้ำคือกิเลส) ม ี ๔ อย่างคือ (๑) กาโมฆะ 
โอฆะคือกาม (๒) ภโวฆะ โอฆะคือภพ (๓) ทิฏโฐฆะ โอฆะคือทิฏฐิ (๔) อวิชโชฆะ 
โอฆะคืออวิชชา (สํ.ส.อ.(บาล)ี  ๑/๑/๑๖) : วัฏฏะ  ๓  คอื  (๑)  กิเลสวัฏฏะ  วงจร
กิเลสประกอบด้วยอวิชชาตัณหา อุปาทาน(๒) กมัมวัฏฏะวงจรกรรม  ประกอบด้วย
สังขารและกรรมภพ  (๓)  วิปากวัฏฏะ  วงจรวิบาก  ประกอบ ด้วยวิญญาณ  นามรปู  



 

๗๕๕ 
 

 

สฬายตนะ  ผสัสะ  เวทนา  ซึ่งแสดงออกในรูปอุปปัตติภพ  ชาติ  ชรา  มรณะ  เป็น
ต้น   (องฺ.ทสก.อ.(บาลี)   ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕): มาร ๓  คือ (๑) เทวปตุตมาร (มาร
คือเทพบุตร) (๒) มัจจุมาร (มารคือความตาย) (๓) กิเลสมาร  (มารคือกิเลส)   (ที.
ม.อ.(บาลี) ๒/๗๐/๖๗) 

กิเลสกลุ้มรุม  : ความหมายของกิเลสคือกามราคะ มีข้อความอธิบายว่า พระสีหาเถรไีด้กล่าวคาถา
เหล่าน้ีว่า  เมื่อก่อนเราได้ถูกกามราคะเบียดเบียน  มจิีตฟุ้งซ่าน บังคับจิตให้อยู่ใน
อำนาจไม่ได้  เพราะไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคายถูกกิเลสกลุ้มรุม   มักเข้าใจกามว่า
สวยงาม  ตกอยู่ในอำนาจราคะจึงไม่ได้ความสงบจิต ผอมเหลืองและมีผิวพรรณไม่
ผ่องใสประพฤติ(พรหมจรรย์)อยู่ ๗  ปี มีแต่ทุกข ์  ไม่ได้ความสุขท้ังกลางวันและ
กลางคืน  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๘/๕๖๘) 

กิเลสกาม  : ความพอใจ ความกำหนัด  ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ  ความดำริ  ความ
กำหนัด ความกำหนัดด้วยอำนาจความดำริช่ือว่ากาม ได้แก่ความพอใจด้วยอำนาจ
ความใคร่ ความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ ความเพลดิเพลินด้วยอำนาจความใคร่ 
ความทะยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ ความเย่ือใยด้วยอำนาจความใคร่ ความเร่า
ร้อนด้วยอำนาจความใคร่ ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ ความติดใจด้วยอำนาจ
ความใคร่ ห้วงน้ำคือความใคร่ กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่  กิเลสเครื่องยึดม่ัน
คือความใคร่ กิเลสเคร่ืองกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามท้ังหลาย
(สมจริงดังที่พระเจ้าอัฑฒมาสกเปล่งอุทานว่า)เจ้ากามเอ๋ย เราเห็นรากเหง้าของเจ้า
แล้วเจ้าเกิดเพราะความดำริ เราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีก เจ้าจักไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อีก
ละเจ้ากามเอ๋ยเหล่าน้ีเรียกว่ากิเลสกาม (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑/๑, ๒๙/๙/๔๔, ๒๙/๘๐/
๒๔๐, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘/๖๖) 

กิเลสเคร่ืองกังวล  : สิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจแล้วทำให้ใจเศร้าหมองขุน่มัว คือราคะ  โทสะ  และโมหะ  
ดังเช่นข้อความท่ีว่า เราเรียกบุคคลผู้ไมม่ีกเิลสเครื่องกังวลท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคตและ
ปัจจุบัน หมดความกังวลไม่มีความยึดม่ันถอืม่ันว่า เป็นพราหมณ์     (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๔๕๙/๕๘๑, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๓๔/๔๔, ๑๕/๑๕๔/๑๙๖, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๖/๑๙๗, ข.ุ
อุ.(ไทย) ๒๕/๗๐/๓๒๐, ขุ.ธ.อ.(บาลี)   ๒/๒๐๐/๑๙๖) 

กิเลสเคร่ืองกำหนดจิต : สิ่งท่ีแฝงติดอยู่ในใจ  คือราคะ โทสะและโมหะ ดังข้อความที่อธิบายว่า 
บุคคลผู้พิจารณากิเลสเคร่ืองกำหนดจิตทั้งสิ้น รู้ชัดสังสารวัฏทั้ง ๒ ส่วน คือจุติและ
อุบัติ  ปราศจากธุลี ไม่มีกิเลสพอกพูน เป็นผู้หมดจด  บรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิด   
บัณฑิตเรียกว่าพุทธะ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๒๓/๖๒๑) 



 

๗๕๖ 
 

 

กิเลสเคร่ืองเก่ียวข้อง : ตัณหา มีข้อความอธิบายท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  นรชนไม่พึงยินดีสังขารเก่า  
ไม่พึงทำความพอใจสังขารใหม่  เม่ือสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศก  ไม่พึงติดอยู่กับ
กิเลสเครื่องเก่ียวข้องคือตัณหา : บุคคลย่อมเกี่ยวข้อง คือ เกี่ยวเกาะถือ ยึดมั่น ถือมั่น
รูป ย่อมเกี่ยวข้อง คือเกี่ยวเกาะ  ถือยึดม่ัน  ถือม่ันเวทนา... สัญญา... สงัขาร...  
วิญญาณ...  คติ... การถือกำเนิด...  ปฏิสนธิ... ภพ...   สงสาร... วัฏฏะ    ด้วยตัณหา
ใด เพราะเหตุน้ัน  ตัณหาน้ันจึงตรัสเรียกว่ากิเลสเครื่องเกี่ยวข้อง   (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๗๙/๕๑๓) 

กิเลสเคร่ืองขอ้ง : กิเลสท่ีผูกใจสตัว์ไว้, ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์หรือผูกกรรมไว้กับผล คือสังโยชน์  
๑๐  ประการ  คือ  (๑) สักกายทิฏฐิ  (๒) วิจิกิจฉา  (๓) สีลัพพตปรามาส  (๔) กาม
ราคะ  (๕) ปฏิฆะ  (๖) รูปราคะ  (๗) อรปูราคะ  (๘) มานะ  (๙) อุทธัจจะ  (๑๐) 
อวิชชา ; สังโยชน์ ๑๐  อีกนยัหน่ึง (๑) กามราคะ  (๒) ปฏิฆะ  (๓) มานะ  (๔) ทิฏฐิ  
(๕) วิจิกิจฉา  (๖) สลีัพพตปรามาส  (๗) ภวราคะ  (๘) อิสสา  (๙) มจัฉริยะ  (๑๐) 
อวิชชา ; กิเลสเครื่องข้อง  ๕  อย่าง  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  และทิฏฐิ 
กิเลสเครื่องข้อง  ๕  อย่าง  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  และทฏิฐิ :  (สํ.ส.อ.
(บาลี)   ๑/๕/๒๔,  ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๘/๖๗) และกิเลสเคร่ืองข้อง๗ประการคือ(๑)กาม
ราคะ(๒)ปฏิฆะ  (๓) ทิฏฐิ  (๔) วิจิกิจฉา  (๕) มานะ  (๖) ภวราคะ  (๗) อวิชชา 
(ขุ.ธ.อ.(บาลี)   ๒/๓๔๒/๓๙๕)   : ดังเช่นข้อความว่า  ขา้พเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มี
พระภาคผู้องอาจไม่มีใครประมาณได้ มีพระคุณลึกซึ้ง บรรลุถึงญาณ  ทรงทำความ
เกษม  มีพระญาณ  ดำรงอยู่ในธรรม  ทรงสำรวมพระองค์ดีแล้ว   ล่วงกิเลสเคร่ือง
ข้อง หลุดพ้นแล้ว  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๘/๕๗๗)  พระผู้มพีระภาคตรัสว่า พราหมณ์ผู้
ดับกิเลสแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุขทุกเม่ือ ไม่ติดอยู่ในกาม  เป็นคนเยือกเย็น ไม่มีอุปกิเลส 
ตัดกิเลสเครื่องข้องทุกอย่าง พึงกำจัดความกระวนกระวายในใจ  เข้าถึงความสงบ  
ย่อมอยู่เป็นสุข  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๒/๓๔๙) 

กิเลสเคร่ืองตรงึจิต :  กิเลสสำหรับมัดจิตใจมี  ๓  อย่าง คือ (๑) ราคะ (๒) โทสะ  (๓) โมหะ    
ดังเช่นข้อความท่ีอุบาลีคหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวกว่า“ข้าพเจ้าเป็นสาวกของ
พระผู้มีพระภาคผู้เป็นปราชญ์  ปราศจากโมหะ  ทรงทำลายกิเลสเคร่ืองตรึงจิตได้ 
ทรงชำนะมาร  ไม่มีทุกข์ มีจิตเสมอด้วยดี มีมารยาทเจรญิ มีพระปัญญาดี  ทรงข้าม
กิเลสอันปราศจากความเสมอ (และ)ปราศจากมลทินได้   (ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๖/๗๒, ขุ.
ม.(ไทย) ๒๙/๑๕/๗๕) 

กิเลสเคร่ืองตรงึจิตดุจตะปู : เจโตขีละ เป๋ญสภาวะท่ีจิตแข็งกระด้าง  มี  ๕  ประการ  คือ ๑.  ภิกษุ
เคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเช่ือ ไม่เล่ือมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุผู้เคลือบแคลง



 

๗๕๗ 
 

 

สงสัย  ไม่น้อมใจเช่ือ ไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้น ย่อมไม่น้อมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือ
ประกอบเนืองๆ  เพ่ือกระทำต่อเน่ือง    เพ่ือบำเพ็ญเพียร  การท่ีจิตของภิกษุไม่น้อม
ไปเพ่ือความเพียร เพ่ือประกอบเนืองๆ  เพ่ือกระทำต่อเนื่อง เพ่ือบำเพ็ญเพียร    ๒. 
ภิกษุ เคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเช่ือ ไม่เลื่อมใสในพระธรรม  ฯลฯ ๓.ภิกษุ เคลือบ
แคลงสงสัย ไมน่้อมใจเช่ือ  ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์  ฯลฯ  ๔. ภิกษุเคลือบแคลงสงสัย
ไม่น้อมใจเช่ือ ไม่เลื่อมใสในสกิขา (ข้อท่ีจะต้องศึกษา) ฯลฯ  ๕. ภิกษุเป็นผู้โกรธ ไม่
พอใจมีจิตถูกโทสะ(ความคิดประทุษร้าย) กระทบมีจิตแขง็กระด้างในเพื่อนพรหมจารี
ท้ังหลาย จิตของภิกษุผู้โกรธไม่พอใจ มีจิตถกูโทสะกระทบ มีจิตแข็งกระด้างในเพื่อน
พรหมจารีท้ังหลายน้ันย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพ่ือประกอบเนืองๆ เพ่ือกระทำ
ต่อเน่ือง เพ่ือบำเพ็ญเพียร การท่ีจิตของภิกษุไม่น้อมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือประกอบ
เนืองๆ เพ่ือกระทำต่อเน่ืองเพ่ือบำเพ็ญ: มี ๓  ประการ คอื ๑. กิเลสเคร่ืองตรึงจิตดุจ
ตะปูคือราคะ ๒.กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูคือโทสะ ๓.  กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูคือ
โมหะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๙/๓๐๘,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๘๕/๑๙๗, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๗/
๔๙, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๖๖/๙๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๕/๓๔๗, องฺ. นวก. ๒๓/๗๑/
๕๕๕, องฺ. ทสก.(ไทย)๒๔/๑๔/๒๒) : ในคมัภีร์อรรถกถาอธิบายว่า กิเลสเคร่ืองตรึงจิต
ดุจตะปู  (เจโตขิลา) หมายถึงสภาวะท่ีจิตแข็งกระด้าง เป็นดุจหยากเย่ือ  เป็นดุจตอ  
ได้แก่ วิจิกิจฉา  (ความลังเลสงสัย)  และโกธะ  (ความโกรธ)  เม่ือกิเลส  ๒  ตัวนี ้ 
เกิดขึ้นในจิตของผู้ใด  จิตของผู้น้ันย่อมแข็งกระด้าง (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๒๐๕/
๘๕,  องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๐๕/๙๓) 

กิเลสเคร่ืองเน่ินช้า  : ราคะ  โทสะ  โมหะ  ตัณหา  ทิฏฐ ิ และมานะ; อีกประการหน่ึงหมายถึงกิเลส
เครื่องเน่ินช้า ๓  อย่าง  คือ  ตัณหา  มานะ  และทิฏฐ ิ ;  อีกประการหนึ่งหมายถึง
อวิชชา (ความไม่รู้)  อโยนิโสมนสิการ (การไม่มนสิการโดยแยบคาย)  อัสมิมานะ 
(ความถือตัว)  อหิริกะ  (ความไม่ละอาย)  อโนตตัปปะ (ความไม่เกรงกลัว)  อุทธัจจะ 
(ความฟุ้งซ่าน)  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๒,ขุ.อุ.อ.(บาลี)  ๑/๖๗/๓๙๙,ขุ.สุ.อ.(บาลี) 
๑/๘/๒๐): มีขอ้ความว่า  สมยัท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน  เขตกรุง
สาวัตถี    พระผู้มีพระภาคประทับนั่งพิจารณาถึงการละส่วนสัญญาอันประกอบด้วย
กิเลสเครื่องเนิ่นช้าของพระองค์อยู่ทรงทราบถึงการละส่วนสัญญาอันประกอบด้วย
กิเลสเครื่องเนิ่นช้าของพระองค์แล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลาน้ันว่า ผู้ใดไม่มีกิเลส
เครื่องเน่ินช้าและการดำรงอยู่ในสังสารวัฏ ก้าวพ้นท่ีต่อและลิ่มสลักได้แล้ว  ชาวโลก
พรอ้มทั้งเทวโลก  ย่อมไม่ดูหมิ่นผู้น้ันซึ่งไม่มีตัณหา เป็นมุนี   เที่ยวไป (ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๖๗/๓๑๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๓๖/๖๒๕) 



 

๗๕๘ 
 

 

กิเลสเคร่ืองประกอบ  : อายุและกามคุณ  ๕ (รูป เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ) อันเป็นของมนุษย์  
(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๔๑๗/๕๓๕)  มีข้อความวา่ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุ
ท้ังหลายว่า ผู้ละกิเลสเคร่ืองประกอบอันเป็นของมนุษย์ได้ ล่วงพ้นกิเลสเครื่อง
ประกอบอันเป็นทิพย์ได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากโยคะทั้งปวง เราเรียกผู้น้ันว่าพราหมณ์ 
(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๖๔๗/๖๕๒) 

กิเลสเคร่ืองปดิบัง : กิเลสท่ีเข้ามาบดบังจิตใจให้ขุน่มัว:มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุ
เอาชนะกิเลสได้ด้วยอรหัตตมรรคท่ีหมดจดดีไม่มีกิเลสเคร่ืองปิดบังเช่ียวชาญในธรรม
ท้ังหลาย  เป็นผู้ถึงฝั่งหมดตัณหาอันทำใหห้ว่ันไหว  มคีวามฉลาดในญาณเป็นที่ดับ
สังขาร ช่ือว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๗๕/๕๘๗,๒๕/๓๘๑/
๕๘๙) 

กิเลสเคร่ืองผกู : คันถะ, หมายถึงกิเลสท่ีผูกพัน ม ี ๑๐  ประการ  คือ (๑) สักกายทิฏฐ ิ (๒) วิจิกิจฉา  
(๓) สีลัพพตปรามาส  (๔) กามราคะ (๕) ปฏิฆะ  (๖) รปูราคะ  (๗) อรูปราคะ  (๘) 
มานะ  (๙) อุทธัจจะ  (๑๐) อวิชชา ; สังโยชน์ ๑๐  อีกนัยหนึ่ง (๑) กามราคะ  (๒) 
ปฏิฆะ  (๓) มานะ  (๔) ทิฏฐิ  (๕) วิจิกิจฉา (๖) สีลัพพตปรามาส  (๗) ภวราคะ  (๘) 
อิสสา (๙) มัจฉริยะ (๑๐) อวิชชา (พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม);  
อีกนัยหน่ึงหมายถึงเครื่องผูก ๔ ประการ คือ ๑.อภิชฌากายคันถะ (กิเลสเครื่องผูก
กายคืออภิชฌา) ๒. พยาปาทกายคันถะ (กิเลสเครือ่งผูกกายคือพยาบาท) ๓.  
สีลัพพตปรามาสกายคันถะ (กิเลสเคร่ืองผูกกายคือความถือม่ันศีลพรต) ๔. อิทังสัจ
จาภินิเวสกายคันถะ  (กิเลสเคร่ืองผูกกายคือความยึดม่ันว่าสิ่งน้ีจริง)  (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๒๙/๑๑๘): มีข้อความว่า  ท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผูม้ีพระภาค ด้วย
คาถาท้ังหลายอันสมควร  ณ ที่เฉพาะพระพักตร์ว่าในวัน ๑๕ ค่ำซึง่เป็นวันวิสุทธิ
ปวารณา  วันน้ี    มีภิกษุ    ๕๐๐  รูปมาประชุมกัน ล้วนเป็นผู้ตัดกิเลสเคร่ืองผูกคือ
สังโยชน์ได้ขาด ไม่มีทุกข์ สิ้นภพสิ้นชาติแล้ว เป็นผู้แสวงหาคุณธรรมอันประเสรฐิ  
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๕/๓๑๓) 

กิเลสเคร่ืองผกูใจ  : วินิพันธะ หมายถึงกิเลสเคร่ืองผูกใจ มี ๕ ประการ คือ ๑. ภิกษุเป็นผู้ยังไม่
ปราศจากความกำหนัด ไม่ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจาก
ความกระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความอยากในกามท้ังหลาย จิต
ของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด ไม่ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความ
รัก  ไม่ปราศจากความกระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากใน
กามท้ังหลายน้ันย่อมไม่น้อมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือประกอบเนืองๆ เพ่ือกระทำ
ต่อเน่ือง เพ่ือบำเพ็ญเพียร น้ีเป็นกิเลสเครือ่งผูกใจประการท่ี ๑ ท่ีภิกษุผู้มีจิตไม่น้อม
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ไปเพ่ือความเพียรเพ่ือประกอบเนือง  ๆ เพ่ือกระทำต่อเน่ือง เพ่ือบำเพ็ญเพียร ยังตัด
ไม่ขาด๒. ภิกษุเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกาย ฯลฯ ๓. ภิกษุผู้ยังไม่
ปราศจากความกำหนัดในรูป ฯลฯ  ๔. ภิกษุฉันอาหารตามความต้องการจนอ่ิมเกินไป
ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอกเขนก ความสุขในการหลับอยู่ ฯลฯ 
๕. ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมูห่น่ึงว่า ‘ด้วย
ศีล  วัตร ตบะ  หรอืพรหมจรรย์น้ีเราจักเป็นเทพเจ้าหรือเทพตนใดตนหนึ่ง’จิตของ
ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หน่ึงว่า‘ด้วย
ศีล  วัตร ตบะ หรือพรหมจรรย์น้ี  เราจักเป็นเทพเจ้าหรือเทพตนใดตนหน่ึง’ ย่อมไม่
น้อมไปเพ่ือความเพียร  เพ่ือประกอบเนือง ๆเพ่ือกระทำต่อเน่ือง เพ่ือบำเพ็ญเพียร นี้
เป็นกิเลสเคร่ืองผูกใจประการท่ี๕ที่ภิกษุผูม้ีจิตไม่น้อมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือประกอบ
เนือง ๆ เพ่ือกระทำต่อเนื่อง  เพ่ือบำเพ็ญเพียร  ยังตัดไม่ขาด  ส่วนกิเลสเครื่องผูกใจ
ท่ีภิกษุตัดขาดมีนัยยะตรงกันข้าม(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๕/๑๙๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๖/
๑๙๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๖/๓๔๘,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๗๒/๕๕๖,องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๘๒/๕๖๐,องฺ.นวก. ๒๓/๙๒/๕๖๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๕/๔๒๒) 

กิเลสเคร่ืองฟข้ึูน : ราคะ โทสะโมหะ มานะและทิฏฐิ(ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑/๔/๕๗) มีพุทธอุทานว่า  
พราหมณ์ใดลอยบาปธรรมได้แล้ว  ไม่ตวาดผู้อ่ืนว่า หึ หึ  ไม่มีกิเลสดุจน้ำฝาด สำรวม
ตน  เรียนจบเวท อยู่จบพรหมจรรย์ พราหมณ์น้ันไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในอารมณ์
ไหนๆ ในโลกควรกล่าวพรหมวาทะ ได้โดยธรรม (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔/๑๗๗) 

กิเลสเคร่ืองฟใูจ : สิ่งที่ทำให้กิเลสในจิตฟูขึ้น ม ี๗ อย่าง  คือ  ๑. กิเลสเคร่ืองฟูใจคือราคะ  ๒. กิเลส
เครื่องฟูใจคือโทสะ  ๓. กิเลสเครื่องฟูใจคือโมหะ  ๔. กิเลสเคร่ืองฟูใจคือมานะ ๕. 
กิเลสเครื่องฟูใจคือทิฏฐิ ๖. กิเลสเครื่องฟูใจคือกิเลส  ๗.กิเลสเครื่องฟูใจคือกรรม (ขุ.
ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๕/ ๔๒๓-๔๒๔) : มขี้อความท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า  คลื่นไม่เกิด
ในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ ฉันใด ภิกษุพึงเป็นผู้ม่ันคง ไม่หว่ันไหว ฉันน้ัน  ภิกษุ
ไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจในที่ไหน ๆ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๒๗/๗๒๓) 

กิเลสเคร่ืองยดึเหน่ียว : กิเลสต่างๆท่ียึดเหน่ียวจิตใจไว้  มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ตถาคต
ผู้ล่วงพ้นกเิลสเครื่องข้องไม่มีธรรมเคร่ืองข้อง เมื่อคนท่ัวไปติดข้องเพราะมานะ 
ตถาคตขจัดมานะได้ กำหนดรู้ทุกข์พร้อมท้ังเขตและที่ต้ัง  ย่อมควรแก่เครื่องบูชา 
ตถาคตไม่อิงอาศัยความหวัง  มีปกติเห็นความสงัด ล่วงพ้นทิฏฐิท่ีผู้อ่ืนรู้กันไม่มีกิเลส
เครื่องยึดเหน่ียวใดๆย่อมควรแก่เครื่องบูชา(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๗๙/๖๐๘) 

กิเลสเคร่ืองร้อยรัด : คันถะ หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดจิต มี  ๔ อย่าง  คือ (๑) กิเลสเครื่องร้อยรดักาย
คืออภิชฌา (๒) กิเลสเครื่องรอ้ยรัดกายคือพยาบาท  (๓) กิเลสเครื่องร้อยรัดกายคือ
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สีลัพพตปรามาส  (๔) กิเลสเคร่ืองร้อยรัดกายคือความถือม่ันว่าน้ีเท่าน้ันจริง ความ
กำหนัดในทิฏฐขิองตน ช่ือว่ากิเลสเคร่ืองร้อยรัดกายคืออภิชฌา ความอาฆาต ความ
ไม่พอใจในวาทะของผู้อ่ืน  ช่ือว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดกายคือพยาบาท  ความยึดม่ันศีล 
วัตรหรือศีลวัตรของตนช่ือว่ากิเลสเคร่ืองร้อยรัดกายคือสีลพัพตปรามาส ทิฏฐิของตน 
ช่ือว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดกายคืออิทังสัจจาภินิเวส (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๙/๑๑๙,ขุ.ธ.อ.
(บาลี) ๔/๔๙):ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่หมอชีวกว่า ผู้บรรลุจุดหมาย
ปลายทางแล้ว ไร้ความโศก  หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง  ละกิเลสเครือ่งร้อยรัดได้
หมดย่อมไม่มีความเร่าร้อน(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๖/๓๓๘,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓๘/๓๓๐, 
ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๑๑/๙๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๙/๑๑๙) 

กิเลสเคร่ืองเร่าร้อน :  กิเลสท่ีทำให้จิตใจคนเราเร่าร้อน  มีข้อความว่า ตถาคตละกามทั้งหลายได้  มี
ปกติครอบงำกามท้ังหลาย เที่ยวไป รู้ท่ีสุดแห่งชาติและมรณะ ดับกิเลสเครื่องเร่าร้อน
ได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้เยือกเย็นเหมือนห้วงน้ำควรแก่เครื่องบูชา (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๗๒/
๖๐๗,๔๗๔/๖๐๗) 

กิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง : กิเลสท่ีทำให้จิตใจคนเศร้าหมองมีราคะโทสะและโมหะเป็นต้น มีข้อความที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตถาคตมีปกติเห็นภาวะที่สิ้นสุดการเกิด ขจัดสังโยชน์อันเป็น
ทางแห่งราคะได้หมดสิ้นเป็นผู้บริสุทธ์ิ ไมมี่โทษ ปราศจากมลทิน หมดกิเลสเครื่อง
เศร้าหมอง ย่อมควรแก่เครื่องบูชา   (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๘๑/๖๐๙) 

กิเลสซ่ึงเป็นเหตุ  :  สังกิเลสิกา,สังกิลิฏฐะ ดังคำที่กล่าวถึงสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและ
เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุ  อาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็น
อารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย,มีอธิบายว่า ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑  
ท่ีเป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้นฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น เช่นบุคคลให้
ทาน สมาทานศีล กระทำอุโบสถกรรม ย่อมยินดีย่อมเพลิดเพลินย่ิง  เพราะกระทำ
กุศลน้ันให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นครั้นกระทำกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก
แน่นแล้ว ราคะ ทิฏฐิย่อมเกดิขึ้น,ในสังกิลฏิฐติกะ เหตุทุกะกล่าวถึงสภาวธรรมท่ีกิเลส
ไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุโดยอุปนิสสยปัจจัย 
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๖๔/๔๙๙,อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๖๙/๕๐๒) 

กิเลสดงัตะปู : ราคะ โทสะ และโมหะ  (ที.ม.อ.(บาลี)  ๒/๓๓๒/๒๙๖)  มีข้อความที่เทพอีกองค์หน่ึง
ได้กล่าวว่า ภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดังตะปู ตัดกิเลสดังลิ่มสลัก  ถอนกิเลสดังเสาเข่ือน
ได้แล้ว เป็นผู้ไม่หว่ันไหว บรสิุทธ์ิ เป็นผู้ปราศจากมลทิน เที่ยวไป เป็นผู้อันพระผู้มี
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พระภาคผู้มีพระจักษุทรงฝึกดีแล้ว  เหมือนช้างหนุ่ม ฉะน้ัน (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๒/
๒๖๐,๑๐/๓๔๐/๒๗๐) 

กิเลสดงัป่า  : ราคะช่ือว่ากิเลสดังป่า  โทสะช่ือว่ากิเลสดังป่า โมหะช่ือว่ากิเลสดังป่า  โกธะช่ือว่า
กิเลสดังป่าอุปนาหะชื่อว่ากิเลสดังป่า ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทุกประเภท ช่ือว่ากิเลสดัง
ป่า  (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐๒/๓๔๘) มีข้อความท่ีพระปิงคิยเถระกล่าวแก่พราหมณ์พาวรี
ท่ามกลางชุมชนว่า  อาตมภาพจักกล่าวบทขับท่ีเป็นเหตุให้ถึงฝั่งตามท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ปราศจากมลทินมีพระปัญญาดุจภูริ    
ปราศจากกาม ทรงไร้กิเลสดังป่า ผู้เป็นนาคะ ทรงเห็นอย่างใด ก็ตรัสอย่างน้ัน จะพึง
กล่าวคำเท็จเพราะเหตุแห่งอะไรเล่า (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๖/๓๘) 

กิเลสดงัลิ่มสลัก : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนลิ่มสลักเพราะสลักจิตไว้ คือ ราคะ โทสะ และโมหะ  เช่น  
ภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดังตะปู  ตัดกิเลสดังลิ่มสลัก  ถอนกิเลสดังเสาเข่ือนได้แล้ว  
เป็นผู้ไม่หว่ันไหว บริสุทธ์ิ  เป็นผู้ปราศจากมลทิน  เที่ยวไป  เป็นผู้อันพระผู้มีพระภาค
ผู้มีพระจักษุ  ทรงฝึกดีแล้ว  เหมือนช้างหนุ่ม  ฉะน้ัน  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๒/๒๖๐, ที.
ม.อ.(บาลี)๓๓๒/๒๙๖) 

กิเลสดงัเสาเข่ือน : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่เขาฝังไว้ ถอนได้ยาก ทำให้เคลื่อนย้ายได้ยาก  
คือ ราคะ โทสะ และโมหะ เช่น  ภิกษุเหลา่นั้นตัดกิเลสดังตะปู  ตัดกิเลสดังลิ่มสลัก    
ถอนกิเลสดังเสาเข่ือนได้แล้ว  เป็นผู้ไม่หว่ันไหว บริสุทธ์ิ   เป็นผู้ปราศจากมลทิน    
เที่ยวไป  เป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุทรงฝึกดีแล้ว  เหมือนช้างหนุ่ม    
ฉะนั้น ;  เสาเขื่อน นำมาเป็นอุปมาเปรียบเทียบกับธรรมอ่ืน ๆ ด้วย  เช่น   ท่านผู้มี
อายุท้ังหลาย  เสาเขื่อน หรอืเสาเหล็ก มีรากลึก ปักไว้ดีแล้ว    ไม่หว่ันไหว  ไม่
สั่นสะเทือน    แม้ฉันใด หลกัการที่พระผู้มพีระภาค  ผู้ทรงรู้    ทรงเห็น    เป็นพระ
อรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ทรงแสดงไว้    บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวก    เป็น
หลักการท่ีเหลา่สาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต    ฉนัน้ันเหมือนกัน (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๓๒/๒๖๐, ที.ม.อ.(บาลี)๓๓๒/๒๙๖, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๖/๑๔๔) 

กิเลสดจุเครื่องปิดบัง : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนเครื่องปิดบัง  มี  ๕  อย่าง  คือ  (๑)  ตัณหา  (๒)  ทิฏฐิ  
(๓)  กิเลส  (๔)  ทุจริต   และ (๕)  อวิชชา  เช่น  ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักข ุ 
พระองค์ไม่มีกิเลสดุจเครื่องปิดบังอันเปิดแล้ว  ทรงปราศจากมลทิน รุ่งเรืองอยู่ในโลก
ท้ังปวง  (ขุ.สุ.  (ไทย) ๒๕/๓๘๑/๕๘๙,  ๒๕/๑๐๑๐/๗๔๐, ขุ.จู.  (ไทย)  ๓๐/๑๑๘/
๓๘๕) 

 กิเลสดุจตะปตูรึงจิต,ใจ : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนตะปูเพราะปักตรึงจิตใจ  เช่น  ภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลส
ดังตะปู(กิเลสดุจตะปู) ตัดกิเลสดังลิ่มสลัก  ถอนกิเลสดังเสาเข่ือนได้แล้ว  เป็นผู้ไม่



 

๗๖๒ 
 

 

หว่ันไหว    บริสุทธ์ิ  เป็นผู้ปราศจากมลทิน เที่ยวไป  เป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มี
พระจักษุทรงฝกึดีแล้ว  เหมือนช้างหนุ่ม ฉะน้ัน,  กิเลสดุจตะปูตรึงจิตหรือกิเลสเครื่อง
ตรึงจิตดุจตะปู มี  ๕  ได้แก่ (๑)  ความเคลอืบแคลง สงสยั ไม่น้อมใจเช่ือ ไม่เลื่อมใส
ในศาสดา  (๒) ความเคลือบแคลง    สงสยั    ไม่น้อมใจเช่ือ ไม่เลื่อมใสในธรรม  (๓)  
ความเคลือบแคลง สงสัยไม่นอ้มใจเช่ือ    ไม่เลื่อมใสในสงฆ์  (๔)  ความเคลือบแคลง    
สงสัย    ไม่น้อมใจเช่ือไม่เลือ่มใสในสิกขา  (๕)  ความเป็นผู้โกรธ    ไมพ่อใจ    มีจิต
ถูกโทสะ(ความคิดประทุษร้าย)กระทบ  มีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย   

   ตามนัยแห่งคัมภีร์นิทเทส  กิเลสดุจตะปูตรึงจิต  ได้แก่  ราคะ    (ความกำหนัด)  
โทสะ (ความขัดเคือง)  โมหะ  (ความลุม่หลง)  โกธะ    (ความโกรธ) อุปนาหะ    
(ความผูกโกรธ)  มักขะ  (ความลบหลู่คณุท่าน)  ปฬาสะ (ความตีเสมอ)  อิสสา 
(ความริษยา)   มัจฉริยะ (ความตระหน่ี)  มายา (ความหลอกลวง)  สาเถยยะ (ความ
โอ้อวด)  ถัมภะ  (ความหัวด้ือ)  สารัมภะ    (ความแข่งดี)  มานะ    (ความถือตัว)
อติมานะ (ความดูหม่ิน )  มทะ  (ความมัวเมา)  ปมาทะ (ความประมาท) กิเลสทุก
ชนิด  ทุจริตทกุทาง  ความกระวนกระวายทุกอย่าง  ความเร่าร้อนทุกสถาน  ความ
เดือดร้อนทุกประการ และอกุสลาภิสังขาร(ความคิดฝ่ายอกุศล) ทุกประเภท  (ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๑๘๕/๑๙๘, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒๘/๑๔๙, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๙/๕๐๒,๒๕/
๒๑๔/๕๔๙,๒๕/๔๘๒/๖๐๙) 

กิเลสดจุธลุี : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนฝุ่นเพราะเป็นธรรมชาติที่ละเอียด ได้แก่ ราคะ  โทสะ  โมหะ  
เช่นประโยคว่า  ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญ    ถ้าเช่นน้ัน    ขอธรรมีกถาเห็นปานนี้ จง
แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวบ้างเถิด    เพราะกุลบุตรผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตา
น้อยก็มีอยู่  เพราะไม่ได้ฟังธรรม  พวกเขาจึงเสื่อมและเป็นผู้ไม่รู้ธรรม” (ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๓๘๗/๔๓๙, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๑/๑๘๐,๑๕/๑๗๒/๒๓๐,ขุ.สุ. (ไทย)๒๕/๖๔๒/
๖๕๑,ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๙๗/๕๗๑,๒๖/๓๖๓/๖๑๔,๒๖/๓๗๑/๖๑๖ 

กิเลสดจุน้ำฝาด : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนน้ำฝาดสำหรับย้อมผ้า  ได้แก่  ราคะ  (ความกำหนดั)  โทสะ  
(ความคิดประทุษร้าย)  โมหะ   (ความหลง)  มักขะ  (ความลบหลู่คุณท่าน)  ปลาสะ  
(ความตีเสมอ)  อิสสา  (ความริษยา)  มัจฉริยะ  (ความตระหนี่)  มายา  (มารยา)  
สาเถยยะ  (ความโอ้อวด)  ถัมภะ  (หัวด้ือ)  สารัมภะ  (แข่งดี)  มานะ  (ความถือตัว)   
อติมานะ  (ความดูหมิ่น)  มทะ  (ความัวเมา)  ปมาทะ  (ความประมาท)  อกุศลทั้ง
ปวง  ทุจริตทัง้ปวง  กรรมนำสัตว์ไปเกิดในภพทั้งปวง  และกิเลส ๑,๕๐๐  (ขุ.ธ.อ.
(บาลี)   ๑/๗๑,  ขุ.ชา.อ.(บาลี)   ๓/๑๔๑/๑๙๙) เช่น  ผู้ใดยังมีกิเลสดุจน้ำฝาด  



 

๗๖๓ 
 

 

ปราศจากทมะและสัจจะ  จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ  ผู้น้ันไม่ควรท่ีจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะเลย 
(ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๔/๑๗๗,๒๕/๙/๒๖,๒๕/๓๓๑/๕๗๖) 

                        กิเลส คอื เครื่องทำใจให้เศร้าหมองน้ัน ท่านแบ่งออกโดยพิสดาร เป็น ๑,๕๐๐ 
อย่าง ได้แก่กิเลสท่ีเกิดจากอารัมมณธรรม คือ ธรรมท่ีเป็นอารมณ์ ส่วนนามธรรม 
๑๐๖  รูปธรรม ๔๔ รวมเปน็กิเลส ๑๕๐ คูณด้วยกิเลส ๑๐ จึงเป็นกเิลส ๑๕๐๐ 
กล่าวคือ อารมณ์ท่ีเป็นนามธรรม ๑๐๖ ได้แก่จิต ๒ ดวง คือ จิตท่ีเป็นอัชฌัตตะ
(ภายใน) ๑ ดวง จิตที่เป็นพหิทธา (ภายนอก) ๑ ดวง เจตสิก ๑๐๔ ดวง คือ ท่ี
เป็นอัชฌัตตะ (ภายใน) ๕๒ ดวง ท่ีเป็นพหิทธา (ภายนอก) ๒๕ ดวง จึงรวมเป็น ๑๐๔ 
ดวง     

   อารมณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ๔๔ อย่าง ได้แก่ นิปผันนรูป ๓๖ คือ ท่ีเป็นอัชฌัตตะ  
(ภายใน) ๑๘ ท่ีเป็นพหิทธา (ภายนอก) ๑๘ และลักขณรูป ๘ คือ ท่ีเป็นอัชฌัตตะ 
(ภายใน)  ๔ ท่ีเป็นพหิทธา (ภายนอก) ๔ จึงรวมเป็น ๔๔ 

        รวมอารมณ์นามธรรม ๑๐๖ อารมณ์รูปธรรม ๔๔ จึงเป็นอารมณ์ ๑๕๐ กิเลสท่ี
เกิดจากอารมณ์จึงมี ๑๕๐ เม่ือคูณด้วยกิเลส ๑๐ จึงเป็นกิเลส ๑๕๐๐ 

  กิเลส  ๑๐ ได้แก่   (๑)  โลภกิเลส ได้แก่โลภเจตสิก ที่อยู่ในโลภมูลจิต ๘  (๒)  
โทสกิเลส ได้แก่โทสเจตสิก ท่ีอยู่ในโทสมูลจิต ๒  (๓)  โมหกิเลส ได้แก่โมหเจตสิก ท่ี
อยู่ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  (๔)  มานกิเลส ได้แกทิ่ฏฐิเจตสิก ท่ีอยู่ในทิฏฐิคต
สัมปยุตตจิต ๔  (๕)  ทิฏฐิกิเลส ได้แก่ทิฏฐิเจตสิก ท่ีอยู่ในท่ีฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  (๖)  
วิจิกิจฉากิเลส ได้แก่วิจิกิจฉาเจตสิก ท่ีอยู่ในวิจิกิจฉาจิต ๑  (๗)  ถีนกิเลส ได้แก่ถีน
เจตสิก ท่ีอยู่ในอกุศลสสังขาริกจิต ๔  (๘)  อุทธัจจกิเลส ได้แก่อุทธัจจเจตสิก ท่ีอยู่ใน
อกุศลจิต ๑๒  (๙)   อหิรกิกิเลส ได้แกอ่หิริกเจตสิก ท่ีอยู่ในอกุศลจิต ๑๒  (๑๐)  
อโนตตัปปกิเลส ได้แก่อโนตตัปปเจตสิก ท่ีอยู่ในอกุศลจิต ๑๒   

                             กล่าวโดยสรุป กิเลสท่ีเกิดจากอัชฌัตตารมณ์ ๗๕ (นามธรรม ๕๓ + รูปธรรม 
๒๒) ท่ีเกิดจากพหิทธารมณ์ ๗๕ (นามธรรม ๕๓ + รูปธรรม ๒๒) รวมเป็น ๑๕๐ คูณ
ด้วยกิเลส ๑๐ จึงเป็น ๑๕๐๐  (สังคหะ  ๕/๘๕) 

กิเลสดจุล่ิมสลัก : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนลิ่มสลัก (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๗/๔๙)  ดู กิเลสดังลิ่มสลกั 
กิเลสดจุลูกศร : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนลูกศรเพราะคอยเสียบแทงสัตว์  ได้แก่  ราคะ  โทสะ  โมหะ   

เช่น  พระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ขา้มพ้นความสงสัยได้เด็ดขาด
ปราศจากกิเลสดุจลูกศร    ยินดีย่ิงในนิพพาน  ไม่ติดอยู่ในตัณหา    ผู้แนะนำสั่งสอน
ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกว่า เป็นสมณะผู้ชนะกิเลสท้ังปวงด้วยมรรค (ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/
๑๗/๕๐๒,๒๕/๘๔/๕๒๒,๒๕/๓๗๐/๕๘๖) 



 

๗๖๔ 
 

 

กิเลสดจุเสาเข่ือน : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนเสาเขื่อน  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๗/๕๐)  ดู  กิเลสดังเสาเข่ือน 
กิเลสท้ังปวง  :  อุปธิ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงหลุดพ้นจากกิเลสท้ังปวง ดังคำท่ีจันทิมเทพบุตร

ระลึกถึงพระผู้มีพระภาค แลว้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้า ขอ
ความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสท้ังปวง,ในอัง
คุตตรนิกาย กล่าวถึงจิตที่น้อมไปเพ่ืออมตธาตุว่าเป็นความระงับสังขารทั้งปวง ความ
สละคืนอุปธิกิเลสท้ังปวง,  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙/๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๐/๙๖,องฺ.นวก.
(ไทย) ๒๓/๓๖/๕๑๐) 

   อรรถกถาอธิบายกิเลสทั้งปวงในที่นี้หมายถึงธรรมท้ังปวง  หมายถึงขันธ์และ
อายตนะเป็นต้น (สํ.ส.อ.(บาล)ี ๑/๙/๒๖) 

   อรรถกถาสีลขนัธวรรค กลา่วถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ันใด ได้ทรง
บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศแล้ว   ทรงทำลายกิเลสท้ังปวง  ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๓/๔๓)  

กิเลสทำให้เศรา้หมอง : สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส(สังกิ
ลิฏฐสังกิเลสิกา)  ได้แก่  อกศุลมูล ๓ คือ โลภะ  โทสะ โมหะ  และกิเลสท่ีต้ังอยู่ใน
ฐานเดียวกันกับอกุศลมูลน้ัน ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
ท่ีสัมปยุตด้วยอกุศลมูลน้ัน กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมท่ีมีอกศุลมูลนั้นเป็น
สมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่ากิเลสทำใหเ้ศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส 
(อภิ.สงฺ. (ไทย)  ๓๔/๙๙๗/๒๕๘,๓๔/๑๒๕๐/๓๑๖);  สภาวธรรมน้ีจำแนกตาม
หลักสังกิลิฏฐทุกะ (หมวด ๒ ท่ีมีสภาวธรรมท่ีกิเลสทำใหเ้ศร้าหมองเป็นหลัก)  ได้แก่  
๑)  สํกลิิฏฺฐา  ธมฺมา  สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมอง  หมายถึง  จิตตุปบาทท่ีเป็น
อกุศล    ๑๒   ดวง  ๒) อสํกิลิฏฺฐา  ธมมฺา  สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง  
หมายถึง  กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ    ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ    ๓ รูป และ
นิพพาน,  แบ่งตามกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ  (หมวด  ๒  ท่ีมีสภาวธรรมท่ีเป็นกิเลสและ
กิเลสทำให้เศรา้หมองเป็นหลัก)  ได้แก ่  ๑)  กิเลสา  เจว  ธมฺมา  สํกิลิฏฺฐา จ  
สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมอง  หมายถึง กิเลส นั่นเอง ๒)  สํกิ
ลิฏฺฐา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  กิเลสา   สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็น
กิเลส  หมายถึง เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์  สงัขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์ที่เว้นจาก
กิเลส,  แบ่งตามสังกิลิฏฐติกะ  (หมวด  ๓ ท่ีมีสภาวธรรมท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมองเป็น
หลัก) ได้แก่ ๑) สํกิลิฏฺฐสํกิเลสิกาธมฺมา  สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็น
อารมณ์ของกิเลสหมายถึง  อกุศลจิตตุปบาท  ๑๒ ดวง ๒)  อสํกิลิฏฺฐสํกิเลสิกา  ธมฺ
มา  สภาวธรรมท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส  หมายถึง  กุศลใน
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ภูมิ    ๓    วิบากในภูมิ  ๓ อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมด ๓)  อสํกิลิฏฺฐาสํ
กิเลสิกา ธมฺมา สภาวธรรมท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 
หมายถึง  มรรค  ๔ ท่ีไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์  สามญัญผล ๔  และนิพพาน อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๕/๒,๓๔/๗๗/๑๗,๓๔/๑๓๙๘/๓๔๖,๔๔/๑๘๖/๖๗, อภิ.ป. (ไทย) ๔๔/
๒๕/๗๕๑,๔๔/๘๒/๗๑๗ 

กิเลสท่ีเกิดจากความกระวนกระวาย : กิเลสท่ีขยายตัวมาจากความกระวนกระวาย  โดยมี
อรรถาธิบายว่า  กิเลส ท่ีเกิดขึ้นครั้งแรก   ช่ือว่าทรถะ (ความกระวนกระวาย)   
เพราะอรรถว่า   เร่าร้อน    ส่วนกิเลสท่ีเกดิต่อมา  ช่ือว่า  ทรถชา   เพราะเกิดจาก
กิเลสเป็นเคร่ืองกระวนกระวายเหล่านั้น  กิเลสชนิดนี้เป็นปัจจัยให้เกิดการยึดถือ
อุปาทานขันธ์  (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๕/๕๐๒) 

กิเลสท่ีเกิดจากตัณหานสุัยดจุป่า : กิเลสท่ีเกิดจากป่าคือตัณหา  โดยมีอธิบายว่า  ธรรมชาติที่ช่ือว่าป่า  
เพราะมีความหมายว่า ปรารถนา  ต้องการ  จำนง   ขอ   หรือคบ   คำว่า   วนะนี้     
เป็นช่ือของตัณหา  ท่ีเรียกตัณหาน้ันว่า วนะ  เพราะเป็นท่ีปรารถนา เพราะเป็นท่ีไหล
ออกมาแห่งอารมณ์ท้ังหลาย   ตัณหา   (วนะ)    ย่อมแผ่ไปด้วยอำนาจที่มีอารมณ์
เป็นปริยุฏฐาน (กลุ้มรุม) เพราะเหตุน้ัน   ตัณหาน้ันจึงช่ือว่า วนถะ  คำว่า วนถะ นี ้ 
เป็นช่ือแห่งตัณหานุสัย กิเลสท้ังหลายที่เกดิจากป่าคือตัณหานั้น   ช่ือว่า  วนถชาแต่
บางมติว่า กิเลสทุกชนิดเรียกว่า   วนถะ   เพราะมีความหมายว่าเป็นเครื่องรกชัฏ   
ส่วนกิเลสท่ีเกดิขึ้นต่อ ๆ มา  ช่ือว่า  วนถชา เพราะเกิดขึ้นจากกิเลสเป็นเครื่องรกชัฏ
น้ัน (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๖/๕๐๒) 

กิเลสท่ีเคยเกิดข้ึน : กิเลสท่ีเคยเกิดขึ้นแก่พระเสขะ กิเลสท่ีเป็นอดีต กิเลสท่ีเป็นอตีตารมณ์ ซึ่งพระ
เสขะรู้ได้โดยเป็นอารัมมณปัจจัย เช่น  สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่  พระเสขะพิจารณากิเลสท่ีละได้แล้ว    
พิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้ว    รู้กิเลสที่เคยเกดิขึ้น (อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๐๘/๒๕๙,๔๐/
๒๑/๕๗๖,๔๐/๒๒/๕๗๖) 

กิเลสท่ีตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ : กิเลสที่สามารถละได้ในการเจริญภาวนา  แล้วเป็นเหตุให้ธรรมเหล่าอ่ืน
ไม่ล่วงเลยกันและกัน  เช่น  ในกรณีการละกเิลส  เม่ือละกิเลสท่ีต้ังอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ
ได้แล้ว  ธรรมท้ังหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งโสดาปัตติมรรคย่อมไม่ล่วงเลยกันและกนั  
จึงช่ือว่า ภาวนา (ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๘/๔๔) 

กิเลสท่ีเป็นปัจจุบัน : กิเลสท่ีกำลังเกดิขึ้น กิเลสท่ีเป็นปัจจุปันนารมณ์(อารมณใ์นขณะปัจจุบัน)  เป็น
กิเลสชนิดหนึ่งใน  ๓  ชนิดทีก่ำหนดโดยอาศัยกาล  ได้แก ่ กิเลสที่เป็นอดีต  กิเลสท่ี
เป็นอนาคต และกิเลสที่เป็นปัจจุบัน,  นิกายอุตตราปถกะถือว่า กิเลสที่เป็นปัจจุบัน
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ละได้  ส่วนเถรวาทถือว่ากิเลสท่ีเป็นปัจจุบันละไม่ได้  (ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖, 
อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๓๐/๘๘๖)   

กิเลสท่ีเป็นมลทิน : กิเลสท่ีเป็นมลทินของสมณะ ได้แก่  อภิชฌา  พยาบาท  ความมักโกรธ  ความผูก
โกรธ  ความลบหลู่  ความตีเสมอ  ความรษิยา  ความตระหน่ี  ความโอ้อวด  ความมี
มารยา  ความปรารถนาที่เป็นบาป และความเห็นผิด   กิเลสเหล่าน้ีจัดเป็นกิเลสที่
เป็นมลทิน  เป็นโทษ และเปน็ดุจน้ำฝาดของสมณะ  ภิกษุผู้ละกิเลสเหล่าน้ีไม่ได้ถือว่า
เป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีสมควรแก่สมณะ เช่น  เพราะยังละกิเลสท่ีเป็นมลทิน
ของสมณะ เปน็ โทษของสมณะ    เป็นดุจน้ำฝาดของสมณะ    ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดใน
อบาย    และมีวิบากท่ีจะพึงเสวยในทุคติเหล่าน้ีไม่ได้เราจึงกล่าวว่า ภิกษุน้ันเป็นผู้ไม่
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะ’ (ม.มู, (ไทย) ๑๒/๔๓๖/๔๖๕) 

กิเลสท่ีเป็นอดตี  : กิเลสท่ีล่วงไปแล้ว  กิเลสที่เป็นอดีตารมณ์(อารมณ์ในอดีต)  เป็นกิเลสชนิดหนึ่งใน  
๓  ชนิดที่กำหนดโดยอาศัยกาล  ได้แก ่  กิเลสท่ีเป็นอดีต  กิเลสที่เป็นอนาคต และ 
กิเลสท่ีเป็นปัจจุบัน,  คำเรียกที่เป็นไวพจน์ ได้แก่  กิเลสที่สิ้นแล้ว  กิเลสที่ดับแล้ว  
กิเลสท่ีปราศจากแล้ว  กิเลสท่ีหมดแล้ว  กิเลสท่ีเป็นอดีตซึ่งไม่มีอยู่, บางแห่ง 
หมายถึงธรรมท่ีดับแล้ว  ธรรมที่หายไปแลว้  ธรรมท่ีสิ้นไปแล้ว  ธรรมที่สูญไปแล้ว
ธรรมท่ีดับสูญไปแล้ว, นิกายอุตตราปถกะถือว่า กิเลสท่ีเป็นอดีตละได้  ส่วนเถรวาท
ถือว่ากิเลสที่เป็นอดีตละไม่ได้  (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๒๘/
๘๖๕)   

กิเลสท่ีเป็นอนาคต :  กิเลสท่ียังไม่เกดิ  กิเลสท่ียังไม่บังเกิด กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้น  กิเลสท่ียังไม่ปรากฏ   
กิเลสท่ีเป็นอนาคตซึ่งไม่มีอยู่  เป็นกิเลสชนดิหน่ึงใน  ๓  ชนิดที่กำหนดโดยอาศัยกาล  
ได้แก่  กิเลสที่เป็นอดีต  กิเลสที่เป็นอนาคต และ กิเลสที่เป็นปัจจุบัน, นิกายอุตต
ราปถกะถือว่า กิเลสท่ีเป็นอนาคตละได้  ส่วนเถรวาทถือว่ากิเลสท่ีเป็นอนาคตละไม่ได้  
(ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖,อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๒๙/๘๖๖   

กิเลสท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ : กิเลสชนิดหน่ึง ใน  ๓  ชนิด  ได้แก่  กิเลสที่มีอดีตธรรมเป็น
อารมณ์  กิเลสท่ี มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์   กิเลสท่ีมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์  
จัดเป็นสภาวธรรมท่ีมีปัจจุบนัธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมท่ีมีอดีตธรรม
เป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัย เช่น กรณีพระอริยะพิจารณากิเลสท่ีมีปัจจุบันธรรม
เป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้ว (อภ.ิป. (ไทย) ๔๑/๒๒/๕๗๖) 

กิเลสท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ :  กิเลสชนิดหนึ่ง ใน  ๓  ชนิด  ได้แก่  กิเลสท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์  
กิเลสท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์   กิเลสท่ีมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์,  จัดเป็น
สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็น
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อารมณ์โดยอารัมมณปัจจัย  เช่นกรณีพระอริยะพิจารณากิเลสทีมี่อดีตธรรมเป็น
อารมณ์ซึ่งละได้แล้ว (อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๒๐/๕๗๔) 

กิเลสท่ีมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ :   กิเลสชนิดหน่ึง ใน  ๓  ชนิด  ได้แก่  กิเลสท่ีมีอดีตธรรมเป็น
อารมณ์  กิเลสท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์   กิเลสท่ีมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์,  
จัดเป็นสภาวธรรมท่ีมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรม
เป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัย  เช่นกรณีพระอริยะพิจารณากิเลสท่ีมีอนาคตธรรม
เป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้ว  (อภิ.ป. (ไทย)  ๔๑/๒๑/๕๗๖) 

กิเลสท่ีไม่เป็นคันถะ : กิเลสท่ีไม่เป็นคันถะ  กิเลสที่ไม่เป็นเครื่องร้อยรัด  ๔  ประการ  จัดเป็น
สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่เป็นคันถะโดยอารัมมณปัจจัย  
(อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๒๒/๓๓๙) 

กิเลสท่ีร้อยรัด : กิเลสท่ีเป็นคันถะ  กิเลสเครือ่งร้อยรัด กิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ยึดถือ    เข้าไปยึดถือ  
ถือ  ยึดม่ัน ถือมั่นรูป  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ  คติ การถือกำเนิด ปฏิสนธิ  
ภพ  และสังสารวัฏ  มี  ๔  ได้แก่  (๑)  อภิชฌา  ความเพ่งเล็งอยากได้ส่ิงของของคน
อ่ืน  ๒)  พยาบาท  ความคิดร้ายผู้อ่ืน  ๓)  สลีัพพตปรามาส  ความถือมั่นศีลและวัตร  
๔)  อิทังสจัจาภินิเวส  ความถือม่ันว่านี้เท่าน้ันจริง (ขุ.ธ.อ.(บาลี)   ๔/๔๙),  อีกช่ือ
หนึ่ง  ๑)  อภิชฌากายคันถะ กิเลสเคร่ืองร้อยรัดกายคืออภิชฌา หรือ  ความชอบ
ใจทิฏฐิ(ทรรศนะ)ของตน  ๒)  พยาบาทกายคันถะ  กิเลสเครื่องร้อยรัดกายคือ
พยาบาท หรอืความอาฆาต ความไม่พอใจในวาทะ(ลัทธิ)ของผู้อ่ืน  ๓)  สลีัพพตป
รามาสกายคันถะ  กิเลสเครือ่งร้อยรัดกายคือสีลัพพตปรามาส  หรือความยึดม่ันศีล 
วัตร หรือศีลวัตรของตน ๔) อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ กิเลสเครื่องร้อยรัดกายคือ
ความถือมั่นว่าน้ีเท่านั้นจริง  หรือทิฏฐิ(ทรรศนะ)ของตน (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/
๒๙๓, ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๑๑๑/๕๗๓,ขุ.ม.  (ไทย)  ๒๙/๒๙/๑๑๙) 

กิเลสท่ีวิปปยตุจากปรามาส  :กิเลสท่ีไมป่ระกอบด้วยปรามาส(ความยึดมั่นถือมั่น) ได้แก่  โลภะ
(ราคะ)  วิจิกิจฉา  และอุทธัจจะ ท่ีวิปปยุตจากปรามาส  จัดเป็นสภาวธรรมท่ีวิปปยุต
จากปรามาสเป็น ปัจจัยแกส่ภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสโดยอารัมมณปัจจัย เช่น
กรณีพระอริยะพิจารณากิเลสที่วิปปยุตจากปรามาสซึ่งละได้แล้ว  (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๑๕๒๐/๓๗๑, อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๖๕/๔๖๘) 

กิเลสท่ีวิปปยตุจากอุปาทาน : กิเลสท่ีไม่ประกอบด้วยอุปาทาน  ได้แก ่  โลภะ(ราคะ)  วิจิกิจฉา  และ
อุทธัจจะที่วิปปยุตจากทิฏฐิ   จัดเป็นสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอุปาทานโดยอารัมมณปัจจัย เช่นกรณีพระอริยะพิจารณา
กิเลสท่ีวิปปยุตจากอุปาทานซึ่งละได้แล้ว (อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๖๗/๓๒๔) 
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กิเลสท่ีสหรคตด้วยอุเบกขา : กิเลสที่ประกอบด้วยความวางเฉย  จัดเป็นสภาวธรรมท่ีสหรคตด้วย
อุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ เช่นกรณีพระอริยะมีจิตสหรคต
ด้วยปีติและท่ีสหรคตด้วยสุขพิจารณากิเลสที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งละได้แล้ว (อภิ.ป. 
(ไทย)๔๐/๒๐/๑๓๗) 

กิเลสท่ีสัมปยตุด้วยปรามาส :  กิเลสท่ีประกอบด้วยความถือมั่น  จัดเป็นสภาวธรรมท่ีสมัปยุตด้วย
ปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากปรามาสโดยอารัมมณปัจจัย   เช่น
กรณีพระอริยะพิจารณากิเลสที่สัมปยุตด้วยปรามาสซ่ึงละได้แล้ว (อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/
๖๔/๔๖๗) 

กิเลสทุกชนิด : กิเลสท่ีจัดเป็นอันตรายท่ีไม่ปรากฏ  เช่น  อันตรายที่ไม่ปรากฏ  คืออะไร  คือ กาย
ทุจริต  วจีทุจริต มโนทุจริต  กามฉันทนิวรณ์(สิ่งก้ันจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม คือ
ความพอใจในกาม) พยาบาทนิวรณ์ (สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม    คือ
ความคิดปองร้าย) ถีนมิทธนิวรณ์(สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความหดหู่
และเซื่องซมึ) อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์(สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความ
ฟุ้งซ่านและร้อนใจ) วิจิกิจฉานิวรณ์(สิ่งก้ันจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความลังเล
สงสัย) ราคะ  โทสะ โมหะ โกธะ(ความโกรธ)    อุปนาหะ(ความผูกโกรธ) มักขะ 
(ความลบหลู่คุณท่าน) ปฬาสะ(ความตีเสมอ) อิสสา(ความริษยา)    มัจฉริยะ(ความ
ตระหนี่)    มายา(ความหลอกลวง) สาเถยยะ(ความโอ้อวด) ถัมภะ(ความหัวด้ือ) 
สารัมภะ(ความแข่งดี)  มานะ(ความถือตัว)  อติมานะ(ความดูหมิ่น) มทะ(ความมัว
เมา)    ปมาทะ(ความประมาท)  กิเลสทุกชนิด ทุจริตทุกทาง    ความกระวนกระวาย
ทุกอย่าง  ความเร่าร้อนทุกสถาน ความเดือดร้อนทุกประการ อกุสลาภิสงัขาร(สภาพ
ท่ีปรุงแต่งผลแห่งการกระทำของบุคคลในกรรมท่ีช่ัว  เป็นอกุศลกรรม  ได้แก่
อกุศลเจตนา)ทุกประเภท เหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ไม่ปรากฏ (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕/๗, 
๒๙/๑๕๖/๔๓๒) 

กิเลสนอนเนื่องประจำใจ : กิเลสอันเป็นท่ีอยู่ของใจคือตัณหาและทิฏฐิ  มีคำอธิบายว่า เพราะใจอาศัย
ตัณหาและทิฏฐิจึงอยู่ในภพ  ๓  (กามภพ  รูปภพ อรูปภพ)  ตัณหาและทิฏฐิจึงช่ือว่า
เป็นนิเวสนะคือกิเลสเป็นท่ีอยู่อาศัยของใจ  (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๔๗๕/๖๐๘) 

กิเลสในภายใน : กิเลสภายในจิตใจ  กิเลสที่เป็นธรรมารมณ์  เช่น    รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว    
ไม่รวบถือ    ไม่แยกถือ    ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมมนินทรีย์    ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้ว    
ก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้    จึงรักษามนิ
นทรีย์    ถึงความสำรวมในมนินทรีย์    เธอประกอบด้วยอริยอินทรียสงัวรเช่นน้ีแล้ว    
ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายใน  บางแห่งเรียกว่า  อิจฉาวจรธรรม
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(ความคิดวุ่นวายไปตามความต้องการ)ท่ีเป็นบาปอกุศล กิเลสในภายในเมือ่ว่าโดยองค์
ธรรม  เช่น  ปริยุฏฐานกิเลส (กิเลสท่ีกลุม้รุมจิตใจ)  ได้แก่ นิวรณ์  ๕ (กามฉันทะ  
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา) ความคิดเกี่ยวกับโลกหน้า  การเกิด
ความขัดเคืองใจแล้วก่อการทะเลาะวิวาท พูดกระทบกระทั่งกันทางวาจา  (ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๕/๒๓,๑๔/๑๐๓/๑๒๔,๑๔/๔๐๔/๔๕๙) 

กิเลสเปน็เครื่องกังวล : กิเลสเป็นเคร่ืองกังวล ได้แก่  ราคะ  โทสะ  โมหะ (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๙/
๔๙๙, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๔๙/๓๘๗) 

กิเลสเปน็เครื่องก้ัน : นิยตมิจฉาทิฏฐิ  ได้แก่  ลทัธิที่มีความเช่ือว่าสัตว์  วิญญาณ  หรือชีวาตมันมี
ความเท่ียงแท้ไม่ดับสลาย  กิเลสเป็นเครื่องก้ันจัดเป็นเคร่ืองกั้นอย่างหน่ึง ใน  ๓   
อย่าง ได้แก่  ๑)  กรรมเป็นเครื่องกั้น  หมายถึง อนันตริยกรรม  ๕  คอื  (๑) มาตุ
ฆาต  (ฆ่ามารดา)  (๒)  ปิตุฆาต  (ฆ่าบิดา)  (๓)  อรหันตฆาต(ฆ่าพระอรหันต์)  (๔)  
โลหิตุปบาท(ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงให้พระโลหิตห้อขึ้นไป) (๕)  สังฆเภท  (ทำลาย
สงฆ์ให้แตกกัน) ๒)  กิเลสเป็นเคร่ืองกั้น  หมายถึงนิยตมิจฉาทิฏฐิ  และ๓) วิบากเป็น
เครื่องกั้น  หมายถึงอกุสลวิปากปฏิสนธิ  (การถือปฏิสนธิเพราะผลแห่งอกุศลกรรม)  
หรืออเหตุกปฏิสนธิ  (การถือปฏิสนธิโดยปราศจากเหตุ)  ในกุศลวิบาก (องฺ.ฉกฺก. 
(ไทย) ๒๒/๘๖/๖๑๐, องฺ.ฉกกฺ.อ.(บาลี)   ๓/๘๖/๑๕๕) 

กิเลสเปน็เครื่องข้อง : กิเลสเป็นเคร่ืองข้อง ได้แก่ราคะ  โทสะ  โมหะ  (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๕/
๑๗๔,ขุ.เถร.(ไทย) ๓๓/๘๙/๑๗๙) 

กิเลสเปน็เครื่องทำนิมิต : กิเลสเป็นเคร่ืองทำนิมิต  ได้แก่ ราคะ  โทสะ  โมหะ  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/
๔๕๙/๔๙๙) 

กิเลสเปน็เครื่องผูก : พันธนกิเลส  กิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในขันธ์  คติ  และภพ, กิเลสเป็นเหตุให้
ขันธ์ คติ  และภพ ผูกพันกับผลกรรม  ได้แก่  สังโยชน์  ๓  คือ  สักกายทิฏฐ ิ 
วิจิกิจฉา และสีลีพพตปรามาส  บางทีเรียกว่า มารพันธนะ (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๖/
๓๑๖) 

กิเลสเปน็เครื่องวัด : กิเลสเป็นเคร่ืองวัด  ได้แก่  ราคะ  โทสะ  โมหะ  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๙/
๔๙๙,  สํ.สฬา. (ไทย)  ๑๘/๓๔๙/๓๘๖) 

กิเลสเปน็เหตุเข้าถึง : กิเลสเป็นเหตุให้เข้าไปยึดม่ันถือม่ัน เช่น  การถือมั่นรูปว่าเป็นของเรา  การถือ
มั่นในเวทนา  สัญญา  สังขาร  คติ  การเขา้ถึงกำเนิด  ปฏิสนธิ  ภพ  สงสาร  และ
วัฏฏะ     กิเลสเป็นเหตุเข้าถึง  มี  ๒  ประการ  ได้แก่  ๑)  กิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วย
อำนาจตัณหา ๒) กิเลสเป็นเหตุเข้าถึงด้วยอำนาจทิฏฐิ  (ขุ.ม. (ไทย)  ๒๙/๑๓๒/
๓๖๖) 
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กิเลสเปน็เหตนุำไปสู่ภพ : ความพอใจ  ความกำหนัด  ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก  อุบาย
และ ความยึดมั่นอันเป็นเหตุให้ใจเข้าไปต้ังมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในรูป (สํ.ข. (ไทย)
๑๗/๑๖๒/๒๕๕) 

กิเลสเปน็เหตยุั่วยวน :  กิเลสเพียงดังเนิน ได้แก่  ราคะ  โทสะ  โมหะ  เช่น   เพราะเหตุไร    ท่าน
จึงยืนขวางกั้นดิฉันผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุย่ัวยวนมีส่วนบริสทุธ์ิด้วยสิกขาที่พระสุคตทรง
แสดงไว้  ในศาสนาที่ควรเคารพแห่งพระศาสดาของดิฉัน (ขุ.เถรี. (ไทย)  ๒๖/๓๗๐/
๖๑๖)  ดู  กิเลสเพียงดังเนิน 

กิเลสเปน็เหตุให้กำเริบ : กิเลสเป็นเหตุให้กำเริบ  ได้แก่  ราคะ  โทสะ  โมหะ เช่น  ผู้ใดไม่มีกิเลส
เป็นเหตุให้กำเริบภายในจิต  และล่วงพ้นความเป็นภพและอภพ๓ต่าง  ๆ    ได้แล้ว  
ทวยเทพ ไม่สามารถจะมองเห็นผู้น้ันผู้ปราศจากภัย    มีความสุข    ไม่เศร้าโศก(ขุ.อุ. 
(ไทย) ๒๕/๒๐/๒๐๘) 

กิเลสเพียงดังธุลี : ดู กิเลสดุจธุลี(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๕/๑๙๒,๑๑/๒๔๑/๑๙๘) 
กิเลสเพียงดังน้ำฝาด : ดู  กิเลสดุจน้ำฝาด (ม.อุ. (ไทย)๑๔/๒๒๑/๒๕๔) 
กิเลสเพียงดังเนิน : กิเลสท่ีมีอุปมาเหมือนเนิน เช่น เนินโพธ์ิ เนินเจดีย์เป็นต้น ได้แก่ราคะ  โทสะ  

โมหะ  มลทิน หรือเปือกตม ท่ีเรียกว่า กิเลสเพียงดังเนิน (อังคณะ) เพราะทำให้จิต
ลาดต่ำ โน้มเอียงไปสู่ที่ต่ำ  เช่น ในขณะเจริญภาวนา  ต้องย้อนกลับไปสู่จตุตถฌาน
อีก เป็นต้น  (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๓๔/๗๗, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๒/๔๑,๕๔/๔๓,ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๑๔/๑๗,๑๓/๔๒๐/๕๒๗,๑๓/๔๘๓/๖๑๑,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๗/๒๔,๑๔/๑๐๔/
๑๒๕,๑๔/๒๒๐/๒๕๓,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๒/๒๖,๑๕/๑๙๐/๒๖๙,สํ.ม. (ไทย) ๑๙/
๑๖/๒๐,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๕/๑๓๐,องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๓, ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๒๓๖/๑๐๖,๒๕/๒๓๘/๑๐๖,ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๖๖๘/๖๖๐) 

กิเลสเพียงดังมลทิน : ดู  กิเลสที่เป็นมลทิน (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๕/๑๙๒) 
กิเลสภายใน : ดู  กิเลสในภายใน  (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๑๓/๔๖๘, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๗, ขุ.

สุ. (ไทย) ๒๕/๙๒๖/๗๒๓) 
กิเลสมาร : มารคือกิเลส กิเลสเป็นมาร เพราะเป็นตัวกำจัดขัดขวางความดี  ทำให้สัตว์ประสบ

ความพินาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  กิเลสท่ีฆ่าบุคคลให้ตายจากความดีหรือจากที่
หมายอันประเสริฐ  กิเลสที่ล้างผลาญคุณความดี เช่น  เมื่อไรหนอเราจะได้ฉวย
ศัสตราที่สำเร็จด้วยปัญญาอันมีเดชานุภาพมากของท่านผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่
ท้ังหลาย หักรานกิเลสมาร  พร้อมท้ังเสนามารโดยฉับพลัน    เหนือบัลลังก์สีหอาสน ์ 
ความตรึกเช่นน้ีนั้นของเราจะสำเร็จเม่ือไรหนอ  (ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๘๒/๔๔๕, ขุ.เถร. 
(ไทย) ๒๖/๑๐๙๘/๕๑๘),  กเิลสมารเป็นมารอย่างหน่ึงในมาร  ๕  ได้แก่  ๑)  กิเลส
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มาร  มารคือกเิลส  ๒)  ขันธมาร  มารคือเบญจขันธ์  หรอืขันธ์  ๕  เป็นมาร  เพราะ
เป็นสภาพอันปัจจัยปรุงแต่ง  มีความขัดแย้งกันเองอยู่ภายใน  ไม่มั่นคง  เป็นภาระใน
การบริหาร  ท้ังแปรปรวนเสื่อมโทรมไปเพราะชราพยาธิเป็นต้น  ๓)  อภิสังขารมาร  
มารคืออภิสังขาร  อภิสังขารเป็นมาร  เพราะเป็นตัวปรุงแต่งกรรม  นำให้เกิดชาติ  
ชรา  เป็นต้น  ขัดขวางมิให้หลุดพ้นไปจากสังสารทุกข์  ๔)  เทวปุตตมาร  มารคือ
เทพบุตร  เทพย่ิงใหญ่ระดับสูงสุดช้ันกามาวจรตนหน่ึง  คอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคล
ไว้มิให้ล่วงพ้นจากอำนาจครอบงำของตน  โดยชักให้พะวงในกามสุขไม่หาญเสียสละ
ออกไป  และ  ๕)  มัจจุมาร  มารคือความตาย  ความตายเป็นมาร  เพราะเป็นตัวตัด
โอกาสท่ีจะก้าวหน้าต่อไปในคุณความดีท้ังหลาย  (ม.มู.อ.(บาลี)  ๒/๒๘๒/๘๗,องฺ.ปญฺ
จก.อ.(บาลี)   ๓/๗๑/๓๔, ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๕๖๗/๒๘๑, ข.ุอป.อ.(บาลี)  ๑/๒๕/๑๒๗,
วิสุทธิ.มหาฏีกา  ๑/๑๔๔/๓๐๒, ม.มู.ฏีกา  ๒/๓๕๐/๒๔๕) 

กิเลสไม่ทำใหเ้ศร้าหมอง : ลักษณะของสภาวธรรมกลุ่มหนึ่ง  ใน  ๒  กลุม่  ในหมวดสังกิลิฏฐทกุะ  
ได้แก่  ๑)  สํกลิิฏฺฐา  ธมฺมา   สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศรา้หมอง  ได้แก่  อกุศลมลู ๓  
คือ    โลภะ  โทสะ โมหะ  และกิเลสที่ต้ังอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมลูน้ัน    ได้แก่    
เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์    วิญญาณขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยอกุศลมูลน้ัน
กายกรรม    วจีกรรม    และมโนกรรม    ท่ีมีอกศุลมูลนั้นเป็นสมุฏฐาน ๒)  อสกํิ
ลิฏฺฐา  ธมฺมา  สภาวธรรมท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง ได้แก ่  สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล    
และอัพยากฤต    ซึ่งเป็นกามาวจร    รูปาวจร    อรูปาวจร  และที่ไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์    ได้แก่    เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์    รูป
ท้ังหมด และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง,กุศลในภูมิ    ๔  วิบากในภูมิ    ๔ อัพยากต
กิริยาในภูมิ    ๓    รูป และนิพพาน;  ลักษณะของสภาวธรรมกลุ่มหนึ่ง  ใน  ๓  กลุ่ม  
ในหมวดสังกิลฏิฐติกะ  ได้แก ่ ๑) สํกิลิฏฺฐสกํิเลสิกา  ธมฺมา  สภาวธรรมท่ีกิเลสทำให้
เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส  ได้แก่  อกุศลมูล    ๓    คือ    โลภะ    โทสะ    
โมหะ    และกิเลสท่ีต้ังอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนัน้    ได้แก ่    เวทนาขันธ์ 
สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยอกุศลมูลน้ัน    กายกรรม  
วจีกรรม    และมโนกรรม    ท่ีมีอกุศลมลูน้ันเป็นสมุฏฐาน, อกุศลจิตตุปบาท  ๑๒  
ดวง  ๒)  อสกํิลิฏฺฐสํกิเลสิกา  ธมฺมา  สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศรา้หมองแต่เป็น
อารมณ์ของกิเลส ได้แก่  สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤต  ซึ่งเป็นอารมณ์ของอา
สวะ  เป็นกามาวจร  รูปาวจร และอรูปาวจร  ได้แก ่   รูปขันธ์(มหาภูตรูป  ๔  และอุ
ปาทายรูปท้ังหมด)  เวทนาขันธ์ สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์    และวิญญาณขันธ์,  
อกุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ  ๓  อัพยากตกิริยาในภูมิ    ๓ และรูปท้ังหมด  ๓)  อสํกิ
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ลิฏฺฐาสํกิเลสิกา  ธมฺมา  สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของ
กิเลส  ได้แก่  มรรค ผลของมรรคที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์    และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุง
แต่ง(อสังขตธาตุคือนิพพาน)  (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๕/๒,๓๔/๕๘๔/๑๖๙,๓๔/๙๙๘/
๒๕๙,๓๔/๑๒๕๐/๓๑๖,อภิ.ธา. (ไทย) ๓๖/๘๖/๒๒, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๓/๑๗,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๑/๘๗๕, อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๔๐/๓๗๓, อภิ.ป. (ไทย) ๔๔/๒๗/
๗๕๒,๔๔/๘๓/๗๑๗ 

กิเลสวัฏ :  วัฏฏะคือกิเลส  วงเวียนแห่งกิเลส วงจรแห่งกิเลส  เป็นวัฏฏะอย่างหน่ึงใน  ๓  อย่าง  
ได้แก่  ๑) กัมมวัฏฏะ  ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ  ๒)  กิเลสวัฏฏะ  
ประกอบด้วยอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  และ  ๓)  วิปากวัฏฏะ ประกอบด้วย
วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ซึ่งแสดงออกในรูปอุปปัตติภพ  ชาติ  
ชรา  มรณะ  เป็นต้น(อภิ.ก. (ไทย)๓๗/๒๖๕/๑๓๘,องฺ.จตุกก.อ.(บาลี)   ๒/๑๗๘/
๓๙๘,องฺ.ทสก.อ.(บาลี)   ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕, อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๗๘๓/๒๙๑), มีช่ือ
เรียกหลายอย่าง ได้แก่  บ่วงมาร  เพราะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมาร  (อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๑๓/๒๔, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๓/๒๙๑,  องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๓/
๒๙๘,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๔/๓๕)  ตระกลูและคติ  (องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๔๐/๖๗,องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๔๐/๓๔๑)  อาลัย  (อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๐๐/๓๔๒,องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี)  ๒/๑๒๘/๓๗๗)  สักกายะ  (องฺ.ฉกฺก.  (ไทย)  ๒๒/๑๔/๔๓๓, 
องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)   ๓/๑๔/๑๐๕,๖๑/๑๔๗,  องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕  
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๕๔/๒๕๔)  ฝั่งนี ้  (คู่กับฝั่งโน้นคือนิพพาน) (องฺ.ทสก. (ไทย) 
๒๔/๒/๔)   

กิเลสวัตถุ : ท่ีต้ังแห่งกิเลส  ท่ีเกิดขึ้นแห่งกิเลส สภาวธรรมคือกิเลส  สภาวธรรมที่เป็นกิเลสสิ่งก่อ
ความเศร้าหมอง   บางแห่งจัดเป็น  ๘  บางแห่งจัดเป็น  ๑๐  ประการ (โดยเพ่ิมอหิริ
กะและอโนตตัปปะ), กิเลสวัตถุ ๑๐  ได้แก่  ๑)  โลภะ (ความอยากได้)  ๒) โทสะ 
(ความคิดประทุษร้าย)  ๓)  โมหะ (ความหลง)  ๔)   มานะ (ความถือตัว)  ๕)    ทิฏฐ ิ
(ความเห็นผิด) ๖)    วิจิกิจฉา  (ความลังเลสงสัย)  ๗  ถีนะ (ความท้อแท)้  ๘)  อุทธัจ
จะ  (ความฟุ้งซ่าน) ๙) อหิรกิะ (ความไม่ละอาย) ๑๐)  อโนตตัปปะ (ความไม่เกรง
กลัว) (ขุ.ชา.  (ไทย)  ๒๘/๒๖๕/๒๒๔,ขุ.ปฏิ. (ไทย) ๓๑/๑๑๘/๑๘๒, อภิ.สงฺ. (ไทย)  
๓๔/๑๒๓๕/๓๑๒, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๑๙/๕๒๗,๓๕/๘๓๙/๕๔๕) 

กิเลสส่วนสุด : มารยาทอันเป็นความประพฤติของคนดี จัดเป็นกิเลสท่ีเรียกว่า สีมันตะ (ท่ีสุดของ
ขอบเขตมารยาท)เพราะอยู่ในส่วนสุดท้ายของมารยาทของคนดี(หมายถึงกิเลสขั้น
ละเอียดสุดที่คอยควบคุมให้คนแสร้งแสดงมารยาทเป็นคนดี กิเลสท่ีเป็นเหตุให้จำต้อง
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แสดงมายาหรือมีกิริยามารยาทตามที่สังคมกำหนด) บางมติว่า  หมายถึงกิเลสข้ัน
สุดท้ายที่เสขบุคคลและปุถุชนท่ีเป็นพุทธเวไนยสามารถละได้  (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/
๔๘๙/๖๑๐) 

กิเลสหนา : กิเลสท่ีมมีาก  กิเลสที่หนาแนน่ในจิตใจ กิเลสของปุถุชน  กิเลสหนาม ี    ๗    อย่าง    
ได้แก่ ๑) กิเลสหนาคือราคะ  ๒)  กิเลสหนาคือโทสะ   ๓) กิเลสหนาคือโมหะ  ๔) 
กิเลสหนาคือมานะ  ๕)  กิเลสหนาคือทิฏฐิ  ๖) กิเลสหนาคือกิเลส(เคร่ืองเศร้าหมอง)  
๗)  กิเลสหนาคือกรรม  (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๙๐/๒๘๓)   

กิเลสอย่างละเอียด : ความตรึกถึงญาติ    ความตรกึถึงชนบท    ความตรึกเพ่ือความเป็นผู้ไม่ตาย 
  ความตรึกที่ประกอบด้วยความเอ็นดูผู้อ่ืน    ความตรึกท่ีประกอบด้วยลาภ    

สักการะและความสรรเสริญ    ความตรึกท่ีประกอบด้วยความไม่ดูหมิ่น, กิเลสท่ีละได้
แล้วเป็นเหตุใหธ้รรมท้ังหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอนาคามิมรรคไม่ล่วงเลยกันและ
กัน, กิเลสที่สลดัออกได้ด้วยอนาคามิมรรค  (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๖๔/๔๖๒, ขุ.ป. (ไทย) 
๓๑/๒๘/๔๔, ๓๑/๑๙๓/๓๐๙) 

กิเลสอย่างหยาบ : กายทุจริต วจีทุจริต    มโนทุจริต กิเลสท่ีละได้แล้วเป็นเหตุให้ธรรมท้ังหลายที่เกิด
ด้วยอำนาจแห่งสกทาคามิมรรคไม่ล่วงเลยกันและกัน,  กิเลสท่ีสลดัออกได้ด้วย
สกทาคามิมรรค  (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๖๔/๔๖๒, ขุ.ปฏิ. (ไทย) ๓๑/๒๘/๔๔,๓๑/
๑๙๓/๓๐๙) 

กิเลสอนัเป็นมูลเหตุแห่งโรคในภายนอก :  กิเลสที่เป็นมูลเหตุแห่งโรคมีอวิชชาและภวตัณหาเป็นต้น
ในสันดาน  ของคนอ่ืน  (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๕๓๖/๖๒๕) 

กิสลยปชูกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระกิสลยปูชกเถระ ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยใบ
อโศกอ่อน มีเนื้อความย่อว่า ในอดีตชาติกัปที่  ๙๔  ท่านเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ใน
กรุงทวารวดี  เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเสด็จไปทางอากาศจึงโยนใบอ่อน
ของต้นอโศกข้ึนไปในอากาศเพ่ือบูชาพระพุทธเจ้า  ใบอโศกอ่อนได้ติดตามไปเบ้ือง
พระปฤษฎางค์  เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในกัปท่ี  ๒๗  ท่าน
ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเอกิสสระสมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗  ประการ 
มีพลานุภาพมาก  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ คอื 
ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข์ ๘ และอภิญญา๖  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๘/๓๖๒) 

กิสะ สังกิจจโคตร : นักบวชเปลือยกาย(อเจลก)คนหน่ึง คำว่า กิสะ(ผอม) เป็นช่ือ คำว่า สงักิจจโคตร 
เป็นช่ือตระกูลสังกิจจะ เป็นศาสดาเจ้าลัทธิผู้ก่อต้ังลัทธิ  ๖๒   อยู่ในกลุ่มของนันทะ  
วัจฉโคตร  และมักขลิ  โคสาละ เป็นบุคคลท่ีสจัจกะ นิครนถบุตรยกขึ้นมาเป็น
ตัวอย่างของผู้ได้รับการอบรมกายภาวนา และในอรรถกถาตายนสูตรอธิบายว่า  
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หลังจากตายแล้ว  (นันทะวัจฉโคตรหรือกิสะ  สังกิจจโคตร คนใดคนหน่ึงซ่ึงอรรถกถา
มิได้ระบุช่ือชัดเจน) ได้ไปเกิดเป็นตายนเทพบุตร  เพราะเขาเป็นกัมมวาที(ถือลัทธิเช่ือ
กรรม)  และขณะเป็นเจ้าลัทธิน้ัน  เขาได้ให้อาหารในวันอุโบสถ เริ่มต้ังอาหารสำหรับ
คนอนาถา  ทำท่ีพัก    ให้ขดุสระโบกขรณีและได้ทำความดีอ่ืน ๆ อีกมาก  เพราะผล
วิบากแห่งความดีน้ัน   เขาจึงไปบังเกิดในสวรรค์  คืนหนึ่ง  ตายนเทพบุตรได้เข้าไป
เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวตายนคาถาซ่ึงมีคำสอนที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา  
พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้ภิกษุทรงจำไว้  ในฉฬภิชาติสูตร  เจ้าลัทธิอกิริยวาทคือ
ปูรณะ  กัสสปะซึ่งเป็นนักบวชเปลือยกายเช่นกัน ได้บัญญัติอภิชาติไว้  ๖ ได้แก่ ๑)  
บัญญัติกัณหาภิชาติ    (ชาติดำ)  ๒) บัญญัตินีลาภิชาติ    (ชาติเขียว)  ๓)  บัญญัติ
โลหิตาภิชาติ (ชาติแดง)  ๔)   บัญญัติหลิททาภิชาติ    (ชาติเหลือง)  ๕)   บัญญัติสุก
กาภิชาติ    (ชาติขาว)  ๖)   บัญญัติปรมสุกกาภิชาติ    (ชาติขาวยิ่ง) เขาจัดให้เจ้า
ลัทธิ  ๓  ท่าน  คือ  เจ้าลทัธินันทะ  วัจฉโคตร เจ้าลัทธิกิสะ สังกิจจโคตร และเจ้า
ลัทธิมักขลิ  โคสาละ  เป็นปรมสุกกาภิชาติคือชาติขาวย่ิง  ในสันทกสูตร เขาได้รับยก
ย่องจากสันทกปริพาชกว่าเป็นผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้  กิสะ  สงักิจจโคตรจึง
เป็นศาสดาผู้มีบทบาทมากของกลุ่มนักบวชเปลือยและเป็นกิริยวาทคล้าย
พระพุทธศาสนา (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖๖/๔๐๒, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓๖/๒๗๗, สํ.ส. 
(ไทย) ๑๕/๘๙/๙๓, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๔)   

กิสะ สังกิจจะ : นักบวชเปลือยกาย(อเจลก)คนหน่ึง คำว่า กิสะ(ผอม) เป็นช่ือ คำว่า สังกิจจโคตร เป็น
ช่ือตระกูลสังกิจจะ ดู  กิสะ สังกิจจโคตร  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓๖/๒๗๗) 

กิสาโคตมี, ภิกษุณี : กิสาโคตมีภิกษุณี หรือกสีาโคตมีเถรี เป็นผู้ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็น
เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายผู้ทรงจีวรเศรา้หมอง ประวัติของนางกิสาโคตมี ปรากฏ
ในกิสาโคตมเีถรีคาถาและอรรถกถาว่า  ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ 
ท่านเกิดในตระกูลกรุงหังสวดี  รู้เดียงสาแล้ว ได้ฟังธรรมในสำนักของพระปทุมุตร
พุทธเจ้า เห็นพระองค์ทรงต้ังภิกษุณีองค์หนึ่งไว้ในเอตทัคคะด้านผู้มจีีวรเศร้าหมอง  
จึงปรารถนาตำแหน่งน้ัน  และสร้างกุศลย่ิงขึ้น ท่องเท่ียวอยู่ในสังสารวัฏได้แสนกัป 
และเคยเกิดเป็นพระราชธิดาร่วมกัน  ๗  นาง  ได้แก่  ๑)  สมณี (เขมาเถรี)  ๒)  
สมณคุตตา  (อุบลวรรณาเถรี)  ๓)  ภิกขุนี (ปฏาจารา) ๔) ภิกขุทาสกิา (กุณฑลเกสี
เถรี)  ๕)  ธัมมา (กิสาโคตม)ี  ๖)  สุธัมมา (ธัมมทินนเถร)ี   และ  ๗)  สังฆทาสิกา 
(นางวิสาขามหาอุบาสิกา)     ต่อมา  ในพุทธุปบาทกาลนี้  ได้บังเกิดในตระกูลคน
เข็ญใจ(บางแห่งว่า เป็นตระกูลเก่าแก่  และในกิสาโคตมีเถรีอปทานเล่าว่าท่านเกิดใน
ตระกูลเศรษฐีแล้วตกต่ำลงจนกลายเป็นคนเข็ญใจ) ในกรงุสาวัตถี  มีช่ือว่า  โคตมี 
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เพราะมีรูปร่างผอมเขาจึงเรียกว่า กิสาโคตมี  เม่ือเป็นสาวรุ่นได้ไปเป็นสะใภ้ของ
เศรษฐีในกรุงสาวัตถี  ต่อมา นางต้ังครรภ์แล้วคลอดบุตรคนหน่ึง  บุตรนั้นตายในวัยที่
เดินได้  นางได้อุ้มบุตรเที่ยวหาคนรักษา  ครัน้ได้พบพระพุทธเจ้า  พระองค์ได้แนะนำ
ให้นางไปหาเมล็ดพันธ์ุผักกาดจากบ้านท่ีไม่เคยมีคนตาย เพ่ือนำมาทำยารักษาบุตร
ของนาง  นางดีใจได้อุ้มศพบุตรไปเท่ียวขอเมล็ดพันธ์ุผักกาด แต่ก็ไมส่ามารถหาได้
จากบ้านท่ีไม่เคยมีคนตาย จึงคิดได้ว่ามีคนตายมากกว่าคนเป็น  นางท้ิงศพบุตรไว้ท่ี
ป่าช้าแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ฟังธรรมแล้วได้บรรลุโสดาปัตติผล  ออกบวชเป็น
ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา  วันหน่ึง นางเห็นประทีปในโรงพระอุโบสถลุกโพลงขึ้นแล้ว
หรี่ลงได้ถือเป็นอารมณ์ว่า สตัว์ท้ังหลายก็เกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีป  ผู้ถึงพระ
นิพพานจึงจะไม่ปรากฏอย่างนั้น  ขณะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่นาง  นาง
จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์.     ดู  กสิาโคตมวัีตถุ (องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๔๖/๓๑)  ชือ่  
กิสาโคตมี  นี้  พ้องกับช่ือของธิดา(ขัตติยกัญญา)ของพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้า  ซึ่ง
ได้ตรัสภาษิตแก่พระสิทธัตถะในตอนเย็นของคืนท่ีจะเสด็จออกผนวชว่า  “บุรุษเช่นนี้
เป็นบุตรของมารดาใด  มารดาน้ันเป็นผู้ดับได้แล้วแน่    บุรุษเช่นนี้ป็นบุตรของบิดา
ใด     บิดาน้ันเป็นผู้ดับได้แล้วแน่ บุรุษเช่นน้ีเป็นสามขีองภรรยาใด ภรรยาน้ัน  เป็นผู้
ดับได้แล้วแน่”  หลักจากเจ้าชายสิทธัตถะสดับแล้วทรงพระดำริว่า พระองค์ได้ยินนิพ
พุตบท(บทว่าด้วยความดับหรือนิพพาน) จากพระนาง  จงึประทานสร้อยมุกดาจาก
พระศอมีค่าประมาณหนึ่งแสนแก่พระนางกิสาโคตมีน้ัน   

กิสาโคตมีวัตถุ : ๑.  เรื่องนางกิสาโคตมี ในสหัสสวรรค  ธรรมบท  มีเน้ือความว่า พระผู้มีพระภาคตรัส 
พระคาถาน้ีแก่นางกิสาโคตมี ดังน้ี  “ผู้เห็นทางอมตะ    แมมี้ชีวิตอยู่เพียงวันเดียว  
ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นทางอมตะ ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง    ๑๐๐    ปี” พระธรรมเทศนาใน
เรื่องน้ี ทำให้กสิาโคตมีภิกษุณีเป็นพระอรหันต์;  

 ๒.  เรื่องนางกิสาโคตมี  ในมคัควรรค  ธรรมบท มีเน้ือความว่า  พระผูมี้พระภาคตรัส
พระคาถานี้แก่นางกิสาโคตมี    ดังน้ี  “นรชนผู้มัวเมาในบุตรและปศุสัตว์  มใีจ
เกี่ยวข้องในอารมณ์ต่าง  ๆ  ย่อมถูกมฤตยูคร่าไป  เหมือนชาวบ้านผู้หลับไหลถูกห้วง
น้ำพัดพาไป    ฉะนั้น”  พระธรรมเทศนานี้เป็นเหตุให้นางกิสาโคตมีบรรลุเป็นพระ
โสดาบัน แล้วทูลขอบวชเป็นภิกษุณี;  

 ๓. เรื่องนางกิสาโคตมี  ในพราหมณวรรค  ธรรมบท  มีเน้ือเรื่องว่า  พระผู้มีพระภาค
ทรงปรารภนางกิสาโคตมีจึงตรัสพระคาถาน้ีแก่ท้าวสักกะจอมเทพ ดังน้ี  “ผู้นุ่งห่มผ้า
บังสุกุล   ซูบผอม    มีเสน้เอ็นปรากฏทั่วร่าง เพ่งพินิจอยู่ในป่าผู้เดียว เราเรียกว่า    
พราหมณ์”  เหตุการณ์ในเรือ่งน้ี เป็นเรื่องที่นางกิสาโคตมีเถรี (ซึ่งบวชเป็นภิกษุณีและ
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เป็นพระอรหันต์ได้รับเอตทัคคะแล้ว)  ได้เหาะไปทางอากาศเพ่ือเข้าไปเฝ้า
พระพุทธเจ้า  ณ  เขาคิชฌกูฏ เม่ือนางเห็นท้าวสักกะประทับอยู่ในสำนักของ
พระพุทธเจ้าจึงถวายอภิวาทแล้วเหาะกลับ  ท้าวสักกะได้ทูลถามช่ือของนางกบั
พระพุทธเจ้า  พระองค์จึงตรัสคาถาในเรื่องนี้ (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๔/๖๖,๒๕/๒๘๗/
๑๒๒,๒๕/๓๙๕/๑๕๗) 

กีฏาคิริสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีฏาคีรนิีคม  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ขณะประทับอยู่ท่ี   กีฏาคีรีนิคม  แคว้นกาส ี  โดยทรงปรารภพระอัสสชิ
และพระปุนัพพสุกะที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระโอวาทเร่ืองการฉันอาหารในเวลา
กลางคืน  มีเน้ือความย่อว่า  พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ท่ีกีฏาคีรีนิคมได้ตรัส
สรรเสริญคุณของการไม่ฉันอาหารในเวลากลางคืนให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า  ทำให้มี
อาพาธน้อย  กระปรี้กระเปร่า  ทำให้มีพลานามัยสมบูรณ์  อยู่สำราญ  แล้วทรง
แนะนำให้ภิกษุท้ังหลายปฏิบัติตามด้วย  ปรากฏว่ามีภิกษุ  ๒  รูป  คือ  พระอัสสชิ
และพระปุนัพพสุกะไม่ยอมปฏิบัติตาม โดยอ้างว่า  พวกตนฉันทั้งในเวลาเย็น  เวลา
เช้า  และเวลาวิกาล (หลังเที่ยง)  ก็รูส้ึกมีอาพาธน้อยเช่นกัน   ภิกษุท้ังหลายจึงนำ
เรื่องน้ันไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค  พระองค์ตรัสถาม  ครั้นทราบว่าเป็นจริง
แล้ว  จึงตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า  พระองค์สอนว่า  การทีบุ่คคลเสวยเวทนาอย่างใด
อย่างหน่ึงทำให้อกุศลธรรมเสื่อม  กุศลธรรมเจริญใช่หรอืไม่  เม่ือภิกษุท้ังหลายกราบ
ทูลว่าไม่ใช่ จึงตรัสถามว่า  พระองค์สอนว่า  ขณะเสวยสุขเวทนา  ทุกขเวทนา  หรืออ
ทุกขมสขุเวทนา  อกุศลธรรมของบุคคลบางคนเจริญ  กศุลธรรมเสื่อม  แต่อกุศล
ธรรมของบุคคลบางคนเสื่อม  กุศลธรรมเจรญิ  ใช่หรือไม่  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า
ใช่ จึงตรัสรับรองและทรงอธิบายอย่างละเอียดแล้วทรงแสดง
อริยบุคคล  ๗  จำพวก  คือ  (๑)  ท่านผู้เป็นอุภโตภาควิมุต  (๒)  ท่านผู้เป็นปัญญา
วิมุต (๓)  ท่านผู้เป็นกายสักขี  (๔)  ท่านผูเ้ป็นทิฏฐิปัตตะ   (๕)  ท่านผู้เป็นสัทธา
วิมุต   (๖)  ท่านผู้เป็นธัมมานุสารี  ๗)  ท่านผู้เป็นสัทธานุสารี   ทรงสรปุว่า  จำพวก
ท่ี  ๑-๒  ไม่ต้องทำกิจด้วยความไม่ประมาท  จำพวกที่  ๓-๗  ต้องทำกจิด้วยความไม่
ประมาท  จากน้ันทรงแสดงการบรรลุอรหัตตผลว่า  มิใช่บรรลุได้ด้วยขั้นเดียว  แต่
ต้องบำเพ็ญสิกขาโดยลำดับ  บำเพ็ญกิริยาโดยลำดับ  และบำเพ็ญปฏิปทาโดย
ลำดับ  จึงจะบรรลุได้  แลว้ทรงอธิบายสัจจะ  ๔   จากน้ันตรัสสอนให้ภิกษุยึดหลัก
ศรัทธาว่า  พระผู้มีพระภาคเป็นศาสดา  ตนเป็นสาวก  ควรปฏิบัติตามคำสั่งสอนด้วย
ความเพียรอย่างสูงสุดคือ  ต้ังใจว่า  ‘แม้หนงั  เอ็น  กระดูก  เนื้อและเลือด  จะเหือด
แห้งไป  ถ้ายังไม่บรรลุอรหัตตผลก็จักไมลุ่กขึ้น’  ทรงสรปุว่า  สาวกผูม้ีศรัทธาเมื่อ
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ปฏิบัติตามที่ทรงแนะนำจะได้รับผล  ๒  อย่าง คือ  อรหตัตผล  หรืออนาคามิผล  (ม.
ม. (ไทย) ๑๓/๑๗๔/๒๐๑) 

กีฏาคิรี, ชนบท, นิคม : ช่ือชนบทหรือนิคมแห่งหน่ึง ในแคว้นกาสี  เป็นถิ่นท่ีอยู่ประจำของภิกษุช่ือ
อัสสชิและภิกษุช่ือปุนัพพสุกะ(ในกลุ่มพระฉัพพัคคีย์) ซึ่งเป็นผูก้่อให้เกิดสิกขาบท
หลายสิกขาบท  เช่น  กุลทูสกสิกขาบท   วิ. มหา.๑/๔๓๑/๔๕๙, ๑/๔๓๑/๔๖๐, ๑/
๔๓๑/๔๖๑, ๑/๔๓๑/๔๖๒, ๑/๔๓๒/๔๕๙,วิ.จู.(ไทย)๗/๓๒๒/๑๔๓, วิ.จู.๖/๒๑/
๓๙,๖/๒๒/๔๐,วิ.จู.(ไทย)๗/๓๒๓/๑๔๕, วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๒๙/๑๖๕, (ม.ม. (ไทย) ๑๓/
๑๗๔/๒๐๑) 

กีบเท้า : กีบเท้าม้า ในบทพรรณนามหารถวิมาน   ซึ่งว่าด้วยวิมานที่รถทิพย์คันใหญ่เป็น 
พาหนะเกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโค  เช่น  เสียงรถ  เสียงเครื่องประดับทั้งหลาย เสียงกีบเท้า
ม้า เสียงม้าเสยีดสีกัน  และเสียงเทพผู้บันเทิงดังไพเราะ  คล้ายดนตรีของคนธรรพ์ใน
สวนจิตรลดา(ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๐๒๔/๑๒๗) 

กีบเท้าม้า : เล็บเท้าม้า, คำว่า กบี หมายถึงเล็บ มีปรากฏในสัตว์บางชนิดในพวกกินหญ้าอย่างม้า 
วัว  ควาย ในวิมานวัตถุ กล่าวถึง เสียงรถ เสียงเครื่องประดับท้ังหลาย เสียงกีบเท้าม้า 
เสียงม้าเสียดสีกัน และเสียงเทพผู้บันเทิงดังไพเราะคล้ายดนตรีของคนธรรพ์ในสวน
จิตรลดา (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๒๔/๑๒๗) 

กีบเท้าอูฐ : ข้ออุปมากับลักษณะของอวัยวะคือสะโพกที่ลีบ ในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุก
กรกิรยิา  เช่น  กายก็ซูบผอมมาก  อวัยวะน้อยใหญ่ ของเราจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์ท่ีมี
ข้อมากหรือเถาวัลย์ท่ีมีข้อดำ เน้ือสะโพกก็ลีบเหมือนกีบเท้าอูฐ กระดูกสันหลังก็ผุด
เป็นหนามเหมือนเถาวัลย์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘๐/๔๑๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๔/๔๐๔) 

กีสวัจฉดาบส : ช่ือดาบสหรือฤษีในสรภังคชาดก เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นโชติปาลมาณพ 
เป็นนักแม่นธนู ต่อมา  ออกบวชมีช่ือว่า สรภังคดาบส มีอันเตวาสิกผู้ใหญ่  ๗  ท่าน  
คือ  สาลสิสระ ๑ เมณฑิสสระ ๑  ปัพพตะ ๑ กาลเทวละ ๑  กสีวัจฉะ ๑ อนุสิสสะ ๑ 
นารทะ ๑ ต่อมา โชติปาลดาบสหรือสรภังคดาบส ได้สั่งให้ศิษย์แยกย้ายกันไป  
ฝ่ายกีสวัจฉดาบสได้ไปอาศัยอยู่กับเสนาบดี ในพระราชอุทยาน  ณ  กุมภวตีนคร  
แว่นแคว้นของพระเจ้าทัณฑกี  ต่อมาถูกพระเจ้าทัณฑกีลงโทษ  เป็นเหตุให้พระเจ้า
ทัณฑกีได้รับโทษไปเกิดในนรก  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  กีสวัจฉดาบสได้มาเกิดเป็นโก
ลิตมาณพหรือพระมหาโมคคลัลานะ (ขุ.ชา (ไทย) ๒๗/๗๐/๖๐๖,๒๗/๙๐/๖๑๐,๒๗/
๙๔/๖๑๑ 

กีสวัจฉฤษี : ดู  กีสวัจฉดาบส  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๙๕/๔๙,๒๘/๔๓๔/๒๔๘) 
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กีสาโคตมี, พระมเหสี : พระมเหสีของเจ้าชายปุสสะ(ซึ่งต่อมาคือพระปุสสพุทธเจ้า) ในปุสสพุทธวงศ์
เล่าว่า  ในมัณฑกัปพระปุสสพุทธเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าชัยเสนกับพระนางสิริมา
เทวี  ในกรุงกาสิกะ  มีพระมเหสีพระนามว่ากีสาโคตมี  มีพระโอรสพระนามว่าอนูป
มะ พระองค์เคยทรงพยากรณ์พระเจ้าวิชิตะว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่า โคต
มะ (ขุ.อป. (ไทย)  ๓๓/๑๖/๖๘๓) 

กีสาโคตมีเถรยิาปทาน : ประวัติของพระกีสาโคตมีเถรี  ดูกิสาโคตมี, ภิกษุณี  (ขุ.อป  (ไทย) ๓๓/
๕๕/๔๖๓) 

กีสาโคตมีเถรคีาถา : คาถาของพระกีสาโคตมีเถรี ในขุททกนิกาย เถรีคาถา กล่าวสรรเสริญการคบ 
กัลยาณมิตร  การคบสัตบุรุษว่าเป็นเหตุให้ตรัสรู้อริยสัจ ๔  กล่าวถึงภาษิตของนาง
ยักษิณีเกี่ยวกับโทษของความเป็นสตรี และกล่าวถึงคาถาของพระปฏาจาราเถรี ดู  กิ
สาโคตมี, ภิกษุณี  (ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๒๑๓/๕๙๐) 

กีสาโคตมีภิกษุณี,พระเถรี : ดู  กีสาโคตมี, ภิกษุณี  และกสีาโคตมีสูตร (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๖๓/๒๑๙,ขุ.อป. (ไทย)๓๓/๖๒/๔๖๓) 

กีสาโคตมีสูตร : พระสูตรว่าด้วยกีสาโคตมีภิกษุณี  มีเน้ือความย่อว่า  กสีาโคตมีภิกษุณีเข้าไป
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี  มารประสงค์จะให้กีสาโคตมีภิกษุณีกลวัจึงเข้าไปหา
แล้วกล่าวว่า  บุตรท่านตายแล้ว    มาอยู่กลางป่าคนเดียว   เหมือนคนท่ีร้องไห้อยู่
โดดเด่ียว  กำลังแสวงหาบุรุษหรืออย่างไร” กีสาโคตมีภิกษุณีทราบว่าเป็นมารจึง
กล่าวคาถาตอบไปว่า  บุตรเราตายมานานแล้ว  บุรษุท้ังหลายก็มีความตายน้ีเป็นท่ีสุด
เหมือนกัน  เราไม่เศร้าโศก    ไม่ร้องไห้    ไม่กลัวความตายนั้นหรอก  ท่านผู้มีอาย ุ
เรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวง  ทำลายความมืดชนะกองทัพมัจจุแล้วอยู่อย่าง
ไม่มีอาสวะ  มารทราบว่าท่านรู้ตัว  จึงหายไป,  ประวัติของกีสาโคตมีภิกษุณี  ดู กีสา
โคตมี  ,ภิกษุณี  (สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๑๖๔/๒๑๙) 

กีสาโคตมีอุบาสิกา : กีสาโคตมีอุบาสิกา  เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระติสสพุทธเจ้า (ขุ.อป. (ไทย) 
๓๓/ ๒๓/๖๗๙) 

กีฬาซักป่าน : กีฬาชนิดหนึ่ง นิยมใช้เป็นอุปมาในการต่อสู้ด้วยการโต้วาทะ เช่น  ข้าพเจ้าจักเล่นงาน
พระสมณโคดมเหมือนนักกฬีาเล่นกีฬาซักป่าน    ให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง    ๖๐ 
ปี    ลงสู่สระโบกขรณีท่ีมีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาซักป่านฉะนั้น   (ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๓๕๔/
๓๙๐,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๙/๕๗) 

ก่ึงกหาปณะ : มาตราวัดรูปิยะหรือเงินครึ่งหน่ึงของกหาปณะ  เช่น  พวกท่านจงถวายรูปิยะแก่สงฆ์ 
หนึ่งกหาปณะบ้าง กึ่งกหาปณะบ้าง หนึ่งบาทบ้าง  หน่ึงมาสกบา้ง สงฆ์มีธุระท่ีต้องทำ
ด้วยบริขาร  (วิ.ม. (ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๔, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๖/๑๐๐) 
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ก่ึงเดือน  :  ครึ่งเดือน, ๑๕ วัน, ปักษ์, หมายถึงกึ่งของเดือนจันทรคติ คือ เดือนหน่ึงมี ๒ ปักษ ์
ข้างขึ้นเรียก สุกกปักษ์ ฝ่ายขาว หมายเอาแสงเดือนสว่าง ข้างแรมเรียก กาฬปักษ ์
ฝ่ายดํา หมายเอาเดือนมืด ดังคำในอนุปทสูตรว่า เพียงกึ่งเดือน สารีบุตรก็เห็นแจ้ง
ธรรมตามลำดับบทได้,ในอังคุตตรนิกาย เสกขสูตร ปฐมสกิขาสูตรกล่าวถึง สิกขาบท 
๑๕๐ ถ้วนน้ีมาถึงวาระท่ีจะยกขึ้นแสดงเป็นข้อ ๆ ตามลำดับทุกกึ่งเดือน,ในวิภัตติสูตร 
พระสารีบุตรเถระกล่าวแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งซึ่ง
อัตถปฏิสัมภิทา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๙๙/๓๕๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๓/๑๑๑, องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๘๕/๓๑๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๔๒) 

กุกกุจจนิวรณ์ : นิวรณ์คือความรำคาญใจ,ความสำคัญว่าควรในสิ่งท่ีไม่ควร, ไม่ควรในสิ่งที่ควร  มีโทษ
ในสิ่งท่ีไม่มีโทษ   ไม่มีโทษในสิ่งที่มีโทษ  ความรำคาญ กิริยาที่รำคาญ  ภาวะที่
รำคาญ ความเดือดร้อนใจ ความยุ่งใจที่มลีักษณะเช่นว่าน้ี (อภิ. ป. (ไทย)๔๑/๑/
๓๙๐) 

กุกกุจจะ  :  ความรำคาญใจ ความเดือดร้อนใจ  ดูกุกกุจจนิวรณ์ (องฺ ทุก.๒๐/๓๓/๑๘๖,องฺ.ฉกฺก. 
(ไทย) ๒๒/๖๖/๕๘๕,อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๑๖๖/๒๙๗,อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๕๒/
๓๙๙,๓๕/๕๕๖/๔๐๐) 

กุกกุชาดก :   ชาดกว่าด้วยมาตราวัดศอก  มีเนื้อความย่อว่า  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น 
อำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัต  หาวิธีถวายโอวาทแด่พระราชาผู้ถึงอคติ     โดยอุปมา
ด้วยช่อฟ้าต้องมีกลอนรองรับจึงอยู่ได้   พระราชาถ้าไม่บำรุงมิตร  อำมาตย์  สมณ
พราหมณ์  ทหาร  และคหบดีก็อยู่ไม่ได้  พระราชาผู้ทรงพระปรีชา  ย่อมไม่ทรงบีบ
คั้นชาวบ้าน รวบรวมพระราชทรัพย์  ปฏิบัติพระราชภารกิจตามทำนองคลองธรรม  
ทรงทำแต่ความเจริญ  ไม่ทรงเบียดเบียนผู้อ่ืนเหมือนคนปอกเปลือกผลไม้เป็น  ใน
การวินิจฉัยคดี  พระราชาผู้สะอาดไม่ทรงรีบเร่งเกินไป มุ่งการงานบริสุทธ์ิ ปราศจาก
บาป กรรมกิเลสก็ไม่อาจแปดเป้ือน  เหมือนดอกบัวเกิดแต่ตม แต่เปือกตม ฝุ่นละออง 
และน้ำ กลับไม่ติดดอกบัว ฉะน้ัน (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑/๒๕๕) 

กุกกุฏชาดก :    ชาดกว่าด้วยไก่ มีเน้ือความย่อว่า  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกข เทวดา   ได้
เห็นเหตุที่ไก่กล่าวเยาะเย้ยนายพรานที่มาลวงดักไก่ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๑๗/๙๕); ว่า
ด้วยไก่โพธิสัตว์  มีเน้ือความย่อว่า  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาไก่ป่า มีไก่ป่า
หลายร้อยเป็นบริวาร    ถูกนางแมวมาล่อลวงกินบริวารเสียหมด แต่ไมส่ามารถ
ล่อลวงพระโพธิสัตว์ได้  พระโพธิสัตว์รู้ทันจึงเอาตัวรอดได้ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๗/
๒๓๘) ; ว่าด้วยพญาไก่  มีเนือ้ความย่อว่า  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาไก่ ได้
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แสดงเหตุท่ีตนไม่ยอมเป็นมิตรกับพญาเหย่ียวว่า  ไม่ควรไว้วางใจคนทำช่ัว  (ขุ.ชา. 
(ไทย) ๒๗/๑๐๔/๓๔๐) 

กุกกุฏบุรี : เมืองซึ่งต้ังอยู่ข้างภูเขาหิมพานต์ เมืองเกิดของพระมหากัปปินเถระ (ข.ุอป. (ไทย) 
๓๓/๘๔/๒๔๙) 

กุกกุฏมิตตเนสาทวัตถุ :  เร่ืองนายพรานเนื้อช่ือกุกกุฏมิตร มีเน้ือความย่อว่า  ธิดาเศรษฐีในกรุงรา
ชคฤห์เป็นพระโสดาบันเกิดความรักในนายพรานเนื้อช่ือกุกกุฏมติร  จึงได้หนีออกจาก
บ้านไปอยู่ร่วมกับนายพรานเน้ือนั้น  ต่อมา  พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนายพรานเนื้อ 
ทำให้เขาบรรลเุป็นพระโสดาบันพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้รวม  ๑๕  คน ต่อมา  ภิกษุ
ท้ังหลายเกิดความสงสัยว่า  ธิดาเศรษฐีซึ่งเป็นพระโสดาบันต้ังแต่เป็นกุมาริกา เมื่อมา
อยู่ร่วมกับนายพราน ต้องคอยปรนนิบัติรับใช้นายพราน ด้วยการย่ืนธนู  ลูกศร  หอก 
หลาย และตายอันเป็นอาวุธเพ่ือล่าสัตว์ให้แกน่ายพรานผู้เป็นสามี  พรานสามีได้นำ
อาวุธเหล่านั้นไปทำปาณาติบาต พระโสดาบันยังทำปาณาติบาตอยู่อีกหรือ    
พระพุทธเจ้าจึงตรัสอธิบายว่า  พระโสดาบันย่อมไม่ทำปาณาติบาต  แต่นางได้ทำ
อย่างนั้น   ด้วยคิดว่าจักทำตามคำสามี  จิตของนางไม่มีเลยว่า   สามีน้ันจงถือเอา
เครื่องประหารน้ีไปทำปาณาติบาต เม่ือแผลในฝ่ามือไม่ม ี  ยาพิษน้ันก็ไม่อาจจะให้
โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้  ฉันใด  ช่ือว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไมท่ำบาป แม้นำเครื่องประหาร
ท้ังหลายมีธนูเป็นต้นส่งให้  เพราะไม่มีอกุศลเจตนา แล้วตรัสพระคาถาในเชิงอุปมา
โวหารว่า “หากที่ฝ่ามือไม่มีแผล บุคคลก็ใช้ฝ่ามือนำยาพิษไปได้  เพราะยาพิษจะไม่
ซึมเข้าไปยังฝ่ามือที่ไม่มแีผล เหมือนบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป  ฉะน้ัน”  (ขุ.ธ. (ไทย)  
๒๕/๑๒๔/๗๐) 

กุกกุฏสูกรสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร  มีเน้ือความวา่ พระพุทธเจ้าตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า  สัตว์ท่ีเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรมีจำนวนน้อย    ส่วนสัตว์ที่
ไม่เว้นขาดจากการรับไก่และสุกรมีจำนวนมากกว่า    (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๕๙/๖๔๙) 

กุกกุฏะ, นก : อดีตชาติของพระกุมุททายกเถระผู้เคยเกิดเป็นนกช่ือกุกกุฏะ  เป็นสัตว์มีศีล  สมบูรณ์
ด้วยวัตร ฉลาดในบุญและมิใช่บุญอาศัยอยู่ใกล้สระแห่งหน่ึง แถบภูเขาหิมพานต์  ได้
ถวายดอกโกมุทแด่พระปทุมตุรพุทธเจ้า ทำให้ไม่รู้จักทุคติเลย  ได้เกดิเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ  ๘  ชาติ แล้วได้บรรลุคุณวิเศษ (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๕๒/๓๒๖) 

กุกกุฏะ, ภูเขา : ช่ือของภูเขาลูกหน่ึง  อยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์  มีพระปัจเจกพุทธะ    ๗     
พระองค์อาศัยอยู่ท่ีเชิงภูเขาน้ัน พระกทัมพปุปผิยเถระได้ถวายดอกกระทุ่มแก่พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ทำให้ไปเกิดในสุคติ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด์ิ และได้บรรลุ
คุณวิเศษ (ขุ.อป.  (ไทย)  ๓๒/๓๐/๓๒๒) 
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กุกกุฏัณฑขาทิกาวัตถุ :  เร่ืองกุมาริกากินไข่ไก่  มีเน้ือความย่อว่า  พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ 
นางยักษิณีและนางกุลธิดาซึ่งเคยผูกเวรกันมาหลายชาติ  ตรัสพระภาษิตว่า   “ผู้ใด
ปรารถนาสุขเพ่ือตน ด้วยการก่อทุกข์ให้คนอ่ืน  ผู้นั้นต้องเกี่ยวพันกับเวร    ไม่พ้น
จากเวรไปได้”  (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๙๑/๑๒๓) 

กุกกุฏาราม, อาราม : อารามท่ีต้ังอยู่ในกรุงปาตลีบุตร  เป็นท่ีอยู่ของพระเถระหลายรูป  คือพระนีล
วาสี พระสาณวาสี พระโคปกะ  พระภคุ และพระผลิกสนัทานะ และเป็นที่สนทนา
ธรรมหลายพระสูตร เช่น กกุกุฏารามสูตร (วิ.มหา. (ไทย) ๕/๓๖๓/๒๓๖,๑๙/๑๘/
๒๑,๒๒/๕๐/๘๒ 

กุกกุฏารามสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม (สูตรท่ี ๑)  มีเน้ือความย่อ
ว่า  พระ อานนท์กับท่านพระภัททะอยู่ท่ีกุกกุฏาราม    เขตเมืองปาฏลีบุตร  พระภัท
ทะได้ถามพระอานนท์เรื่องอพรหมจรรย์ว่าเป็นอย่างไร พระอานนท์ตอบว่า  ได้แก ่ 
มิจฉามรรค (ทางผิด) มีองค ์๘ น้ีแลเป็นอพรหมจรรย์ ได้แก่  (๑) มิจฉาทิฏฐิ  (๒)  
มิจฉาสังกัปปะ  (๓)  มิจฉาวาจา  (๔)  มิจฉากัมมันตะ  (๕)  มิจฉาอาชีวะ  (๖)  
มิจฉาวายามะ  (๗)  มิจฉาสติ  (๘)  มิจฉาสมาธิ  (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๘/๒๑) 

กุกกุฏารามสูตร (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม (สูตรที่ ๒)  มีเน้ือความย่อ
ว่า  พระภัททะ ได้ถามพระอานนท์เรื่องพรหมจรรย์และที่สุดพรหมจรรย์คืออะไร  
พระอานนท์ตอบว่า พรหมจรรย์ ได้แก่  อริยมรรคมีองค ์  ๘  ส่วนท่ีสดุพรหมจรรย์ 
ได้แก่  ธรรมเป็นท่ีสิ้นราคะ  โทสะและโมหะ (นิพพาน)(สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๙/๒๒)  

กุกกุฏารามสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม (สูตรท่ี ๓)  มีเน้ือความย่อ
ว่า  พระภัททะได้ ถามพระอานนท์ว่า  พรหมจรรย์  พรหมจารี  และท่ีสุดแห่ง
พรหมจรรย์เป็นอย่างไร  พระอานนท์ตอบว่า  พรหมจรรย์ ได้แก ่ อริยมรรคมีองค ์๘   
บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์    ๘  ช่ือว่าพรหมจารี  ธรรมเป็นท่ีสิ้นราคะ 
โทสะ และโมหะ  เป็นท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์  (สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๒๐/๒๒) 

กุกกุธะ, พระปัจเจกพุทธเจา้ :  พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หน่ึงผู้เป็นบุญเขตในอดีตชาติของ
พระอุททาลทายกเถระ (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๓๔/๔๑๓) 

กุกกุรชาดก :   ชาดกว่าด้วยสุนัขท่ีถูกฆ่า  มีเน้ือความย่อว่า  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุนัข วัน
หนึ่ง  พระราชาเสด็จพระราชอุทยาน  ตอนเย็นพวกราชบุรุษจอดรถไว้ท่ีพระลาน
หลวง ฝนตกทำให้หนังและเชนาะรถเปียก  สุนัขเลี้ยงในพระราชวังได้กัดหนัง
และเชนาะรถขาด  พระราชาทรงกร้ิวจึงรับสั่งให้ฆ่าสุนัขทุกตัวที่พบเห็น ยกเว้นสุนัข
ในพระราชวัง  พระโพธิสัตว์ทราบเช่นน้ันเห็นว่าไม่เป็นธรรม เพราะพวกโจรยัง
ปลอดภัย  ขณะท่ีพวกท่ีไม่ใช่โจรกลับได้รับความตาย  จึงเขาไปเฝ้าพระราชาแล้ว
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แสดงธรรมถวายพระราชาผู้ทำสิ่งท่ีไม่เป็นธรรมว่า   “ พวกลูกสนุัขท่ีเขาเลี้ยงจน
เจริญเติบโตแลว้ในราชตระกูล เป็นสัตว์มีตระกูล สมบูรณด้์วยสีสันและกำลัง กลับไม่
ถูกฆ่า  พวกเราซิกลับถูกฆ่า    น้ีช่ือว่าการฆ่าที่แปลก  ช่ือว่าเป็นการฆ่าผู้ที่มีกำลัง
อ่อนแอ)  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๒/๑๐) 

กุกกุรวติกสูตร : พระสูตรว่าด้วยการประพฤติวัตรเลียนแบบสุนัข พระผู้มพีระภาคทรงแสดงแก่ นาย
ปุณณะ  บุตรของชาวโกลิยะผู้ประพฤติโควัตร  และชีเปลือยช่ือเสนิยะผู้ประพฤติกุก
กุรวัตร  ขณะประทับอยู่  ณ  นิคม ของชาวโกลิยะช่ือหลิททวสนะ  แคว้นโกลิ
ยะ  เพ่ือทรงตอบปัญหา  มีเน้ือความย่อว่า นายปุณณะ  บุตรของชาวโกลิยะผู้
ประพฤติโควัตร  และชีเปลือยช่ือเสนิยะผู้ประพฤติ กุกกุรวัตร  เข้าไปทูลถามพระผู้มี
พระภาคว่า  คติภพของพวกเขาจะเป็นอย่างไร  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสห้าม
ถึง  ๓  คร้ัง  ในที่สุดได้ตรัสตอบว่า  ผู้บำเพ็ญ กุกกุรวัตร  หลังจากตายไป  จะไปเกิด
เป็นสุนัข  ถ้าเขามีความเห็น (ทิฏฐิ)  ว่า  ตนจักเป็นเทวดาหรือเทพเจ้า  ด้วยการ
ประพฤติกุกกุรวัตร  ความเห็นน้ันเป็นความเห็นผิด  มีผล  ๒  อย่าง  คอื  (๑)  เกิด
ในนรก  (๒)  เกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ส่วนผู้บำเพ็ญโควัตร  หลังจากตายไปก็จะ
ไปเกิดเป็นโค  ถ้ามีความเห็นผิดดังกล่าวมาแล้วก็จะมีผล  ๒  อย่างเช่นกัน เมื่อเขาทั้ง
สองได้ฟังเช่นน้ัน  ถึงกับร้องไห้น้ำตานองหน้า  จึงทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
ธรรมท่ีจะทำให้ละโควัตรและกุกกุรวัตรนั้นได้  พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดง
กรรม  ๔  ประการให้ฟัง  คอื  ๑)  กรรมดำ  มีวิบากดำ  ๒)  กรรมขาว  มีวิบากขาว  
๓)  กรรมท้ังดำและขาว  มีวิบากท้ังดำและขาว  ๔)  กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาว  มี
วิบากท้ังไม่ดำและไม่ขาว  เป็นไปเพ่ือความสิ้นกรรม  เมื่อทรงอธิบายกรรม
ท้ัง  ๔  ประการนั้นโดยละเอียดจนจบ  นายปุณณะ  บุตรของชาวโกลิยะผู้ประพฤติ
โควัตร  ได้แสดงตนเป็นอุบาสก  ถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึง จนตลอดชีวิต  ส่วนชี
เปลือยช่ือเสนิยะ  ผู้ประพฤติกุกกุรวัตร  ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและได้เป็น
พระอรหันต์องค์หน่ึง  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๘/๗๕) 

กุกกุรวัตร : วัตรเลียนแบบสุนัขหรือทำกิรยิาอาการเหมือนสุนัขทุกอย่าง ธรรมชาติของสุนัข     
เมื่อนั่งใกล้ ๆ นาย  จะเอาเท้าท้ังสองข้างตะกุยที่พ้ืนน่ังเห่าเสียงสุนัข  ชีเปลือยช่ือเสนิ
ยะได้ประพฤติกุกกุรวัตร พอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าจักกระทำกิริยาเหมือน
สุนัขครั้นกล่าวทักทายปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว  ก็เอาเท้าทั้งสองข้าง
ตะกุยพ้ืน สลัดศีรษะทำเสียงภุภุ  น่ังคู้มือและเท้าเหมือนสุนัขคุ้ยเขี่ยดุจสุนัข  (ม.ม.  

)ไทย  ( ๑๓/๗๘/๗๕) 
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กุกกุระ, ภูเขา : ช่ือภูเขาลูกหนึ่ง อยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์  เป็นท่ีอยู่ของพราหมณ์ผู้จบมนต์ 
(อดีตชาติของพระปุปผถูปิยเถระ)กับศิษย์ ๑,๐๑๕  คน  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๐/
๒๗๗) 

กุกกุลนรก : นรกท่ีมีเถ้าร้อนประมาณ  ๑๐๐  โยชน์  ภายในเต็มด้วยเปลวไฟและถ่านเพลิงขนาด
เท่าเรือนยอด  ต้ังอยู่รอบ ๆ คูถนรก  ผู้ท่ีตกลงในกุกกุลนรกน้ัน จะเสวยทกุขเวทนา
กล้าอย่างหนัก เผ็ดร้อนอยู่ในกุกกุลนรกน้ัน  แต่ยังไม่ตายตราบเท่าท่ีบาปกรรมนั้นยัง
ไม่สิ้นไป  (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๖๙/๓๑๖, ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๒๖๙/๑๗๑) 

กุกกุฬสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นของร้อน  มีเนื้อหาย่อว่า  รูปเป็นของร้อน    เวทนาเป็นของ 
ร้อน  สญัญาเป็นของร้อน สงัขารเป็นของร้อน  วิญญาณเป็นของร้อน  ซึ่งพระอริย
สาวกย่อมจะเบ่ือหน่าย  คลายกำหนัด  จนกระท่ังจิตหลุดพ้น  (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/
๑๓๖/๒๓๑) 

กุกกุฬะ, ช่ือนรก : นรกท่ีมีเถ้าร้อน  เป็นนรกที่พระเจ้าทัณฑกีผู้ลงโทษกีสวัจฉดาบส  ได้ไปเกิด 
หมกไหม้อยู่ในนรกช้ันน้ี ซึ่งเต็มไปด้วยถ่านเพลิงที่ปราศจากเปลวเพลิง ดู  กุกกุลนรก 
(ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๗๐/๖๐๖) 

กุกุฏา, แม่น้ำ : แม่น้ำกุกุฏา  มีน้ำใส    รสจืด    เย็นฉ่ำ สะอาด  มีท่าขึน้ลงสะดวก น่ารื่นรมย์ แม่นำ้
แห่งน้ีอยู่ไม่ไกลจากที่ท่ีพระพุทธเจ้าประทับพักผ่อน ขณะเดินทางจากกรุงปาวาไปยัง
กรุงเวสาลี ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ทรงกระหายน้ำ รับส่ังให้พระ
อานนท์ไปนำน้ำมาถึง  ๓  ครั้ง พระอานนท์พยายามกราบทูลให้พระองค์เสด็จไปยัง
แม่น้ำกุกุฏานี้ (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๗๕/๓๒๗) 

กุญชร : ช้าง  เช่น  ขอท่านทั้งหลายจงพากเพียร    บากบ่ันขวนขวายในคำสอนของ 
พระพุทธเจ้า  กำจัดเสนาของพญามัจจุราชเสีย  เหมือนกญุชรทำลายเรอืนไม้อ้อ(ขุ.วิ. 
(ไทย)  ๒๖/๒๕๖/๓๘๐) 

กุญชรวิมาน :  วิมานท่ีมีช้างเป็นพาหนะ  มีเน้ือความย่อว่า  พระมหาโมคคัลลานะได้ถามถึงอานิสงส์
ของการได้วิมานที่มีช้างเป็นพาหนะกับเทพธิดานางหนึ่ง  นางตอบว่าเกิดจากผลทาน
คือการถวายอาสนะที่ปูด้วยผ้า และโรยดอกไม้  ดอกปทุมรอบอาสนะน้ัน  แก่พระ
เถระรูปหน่ึงผู้สมบูรณ์ด้วยคณุ  (ขุ.วิ. (ไทย)  ๒๖/๓๑/๖) 

กุฎี : ท่ีอยู่ซึ่งโบกฉาบภายในหรือภายนอกหรือโบกฉาบท้ังภายในภายนอก  ในพระวินัย  ;  
ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวาย สร้างเป็นของส่วนตัว    ด้วยการขอเอาเอง    
พึงสร้างให้ได้ขนาด ขนาดในการสร้างน้ัน    ดังน้ี: ยาว ๑๒  คืบ กว้าง ๗ คืบ  โดยคืบ
พระสุคต ต้องพาภิกษุท้ังหลายไปแสดงพื้นท่ีให้    ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงพ้ืนท่ีไม่มี
อันตราย เป็นพ้ืนท่ีมีบริเวณโดยรอบ    ถ้าภิกษุสร้างกุฎีด้วยการขอเอาเอง    ในทีท่ี่มี
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อันตราย เป็นพ้ืนท่ีไม่มีบริเวณโดยรอบ ไม่พาภิกษุทั้งหลายไปเพ่ือแสดงพ้ืนท่ีให้    
หรือสร้างให้เกนิขนาด    เป็นสังฆาทิเสส  (เป็นสังฆาทิเสส ๒ กรณี คือ (๑) ไม่พาสงฆ์
ไปแสดงพ้ืนท่ี (๒) สร้างเกินขนาด เป็นทุกกฏ ๒ กรณี คือ   (๑) ท่ีมีอันตราย  (๒)  ไม่
มีบริเวณโดยรอบ) (วิ.มหา. (ไทย)๑/๓๔๙/๓๘๔, ๑/๓๕๓/๓๘๗, สํ.ส. (ไทย)๑๕/
๒๕๖/๓๗๓,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑/๓๐๓,๒๖/๕๑/๓๒๒,๒๖/๓๒๖/๓๙๔) 

กุฎีช้ันลอย : กุฎีท่ีสร้างไว้บนช้ันดาดฟ้า(เวหาสกุฏิ),กุฎีช้ันลอยสูงจนศีรษะบุรุษกลางคนไม่กระทบ, 
กุฎีมีพ้ืน ๒ ช้ันหรือ ๓ ช้ัน แต่มิได้ปูพ้ืนช้ันบน รอดที่คานสูงพอพ้นศีรษะ; ภิกษุเอา
เตียงซึ่งมิได้ใส่เดือยสลักเท้าเตียงวางพาด เมื่อน่ังอย่างแรง เท้าเตียงหลุดใส่ศีรษะ
ภิกษุที่อยู่ช้ันล่างได้ ปรับอาบัติทุกกฏ  (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๓๑/๓๐๗, วิ.อ.(บาลี)  ๒/
๑๒๙-๑๓๑/๓๐๙-๓๑๐) 

กุฎีใบไม้ :  เรือนใบไม้,เรอืนทำด้วยใบไม้ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๒๘/๓๖๐,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๒๗/
๓๒๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๔/๔๒๑)  กระท่อมสร้างขึ้นด้วยใบไม้, เรือนที่สร้างขึ้นด้วย
ใบไม้ดังคำว่าพราหมณ์เหล่านัน้จึงสร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ไว้ในราวป่าแล้ว บำเพ็ญ
ฌานอยู่ในกระท่อมท่ีมุงด้วยใบไม้ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๒/๙๗)   หมายถึงท่ีพักอาศัย
ของชฏิลผู้บูชาไฟท่ีสร้างขึ้นด้วยใบไม้หรือกุฏิใบไม้สำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่,
กระท่อมใบไม้ของนักบวช   

กุฎีป่า : กระท่อมในป่า, เรือนทำขึ้นในป่า (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๖/๑๑๗,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๖/
๑๕๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๓๒/๑๖๐,๑๘/๔๑๑/๔๗๓) อรรถกถากล่าวว่า กุฎิป่าน้ี ก็
ครั้นประเทศนัน้หนาวก็มีความหนาว  เมือ่ร้อน ก็มีความร้อนเท่าน้ัน  เพราะเป็น
ประเทศต้ังอยู่ในที่โล่ง ภิกษาในโคจรคามก็ไม่ได้ตามความต้องการ แม้น้ำด่ืมสำหรับผู้
ด่ืม ก็หาได้ยากแม้ลมเหลือบสัตว์เลื้อยคลานก็เบียดเบียน (ขุ.สุ.อ.(บาลี)  ๑/๕๒/๙๖) 
เรือนสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่ปฏิบัติธรรม ณ บริเวณป่าใหญ ่ ใกลภู้เขา ในท่ีนี้
หมายถึงกระท่อมป่าของนักบวช, เรือนที่พระภิกษุสามเณรอยู่สร้างขึ้นในป่า  

กุฎีไม้อ้อ : กระท่อมไม้อ้อ, กระท่อมสร้างด้วยไม้อ้อ, (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๙๔/๑๘๐,๓๓/๑๐๐/
๑๘๑)  หมายความว่ากระท่อมที่ใช้ไม้อ้อเป็นโครงสร้าง มุงด้วยหญ้า ในท่ีน้ีหมายถึง
เรือนที่พระภิกษุอยู่  และผู้ถวายกุฏีไม้อ้อแก่พระภิกษุ ย่อมไปเกิดในสคุติโลกสวรรค์ 
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นราชา พระเจ้าจักรพรรดิ และทำให้บรรลุธรรมในท่ีสุด (ขุ.
อป.(ไทย)๓๒/๓๒/๕๒๖) 

กุฎีและมณฑป : คำว่า กุฏี หมายถึงกระท่อมของนักบวช,เรือนที่พระภิกษุและสามเณรอยู่,และคำว่า 
มณฑป หมายถึงเรือนยอดที่มีรูปสี่เหลี่ยม  ในท่ีน้ีหมายถงึท่ีอยู่ของพระโยคีผู้บำเพ็ญ
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เพียร สร้างขึ้นเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ พร้อมด้วยสถานท่ีจงกรม (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๓๓๘/๔๓๒) 

กุฎีหญ้า : เรือนหญ้า เรอืนทำด้วยหญ้า  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๘/๕๑๑,๓๒/๘๓/๕๑๒,๓๒/๘๕/
๕๑๒)  อธิบายว่า กระท่อมสร้างขึ้นเป็นไม้ ๓ เส้า ทำด้วยหญ้า, เรือนท่ีสร้างขึ้นใช้ไม้
เป็นโครงมุงบังด้วยหญ้า, หมายถึงท่ีพักอาศัยของชฏิลผู้บูชาไฟท่ีสร้างขึ้นด้วยหญ้า 
หรือกุฏิสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่,กระท่อมของนักบวช อธิบายว่าปราสาท  แมม้ ี
๗ ช้ัน มุ่งด้วยหญ้าและใบไม้ ก็เรียกว่ากระท่อมหญ้า (วิ.มหา.อ.(บาลี) ๒/๓๖๔/๖๘) 
ในทางพระพุทธศาสนา ผู้ถวายกุฏีหญ้า ย่อมไปเกิดในสวรรค์ มีอานิสงส์มากมาย ดัง
คำว่า ความกลัว ความคร่ันคร้าม หรือขนลุกชูชันย่อมไม่มีแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้สกึ
สะดุ้งหวาดเสียวเลย ราชสีห์  เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี หมาในและเสือดาว  ท้ังหมดก็
ละเว้นข้าพเจ้า น้ีเป็นผลแหง่การถวายกุฎีหญ้า สัตว์เลือ้ยคลาน ภูตผีปีศาจ งู 
กุมภัณฑ์  และผีเสื้อน้ำ แม้เหล่าน้ันก็ละเว้นข้าพเจ้า ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้ว่าได้เห็น
ความฝันอันช่ัวช้า สติของข้าพเจ้าต้ังม่ันน้ีเป็นผลแห่งการถวายกุฎีหญ้า (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๘๓-๘๖/๕๑๒) 

กุฎุมพี : คนมีทรัพย์, คนมั่งคั่ง, คนมัง่มี, พ่อเรือน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๖/๑๗๕,๒๖/๑๕๕/
๑๙๒) 

กุฏชปุปผิยเถราปทาน ๑  :  ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ   (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑/๓๔๗) 
อธิบายสรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่  ๙๒  ท่านได้ใช้ดอกโมกมันบูชาพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าผุสสะเพราะผลแห่งการบูชาน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปที่  ๑๗  ท่านได้
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๓  ชาติ  ในชาติสุดท้ายนี้  ได้บรรลุพระอรหัตพร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/-/๒๒๕)   

กุฏชปุปผิยเถราปทาน ๒  : ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๗/๒๐๘) 
อธิบายสรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี   ๓๑  ท่านได้ถวายดอกอัญชันเขียวแด่พระปัจเจก
พุทธเจ้า (พระนามว่า สุทัสสนะ) เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้ทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้  ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ   

กุฏิ : กระท่อม, เรือน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๖๘/๕๖) กุฎีหรือเรือนที่พระภิกษุสามเณรอยู่อาศัย
หมายถึงอาคารที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นคำเรียกเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา บางแห่งสร้างเป็นช้ันและมีหลายห้อง เรียกว่ากุฏิแถว ถ้าเป็นกุฏิที่
ประทับของพระพุทธเจ้า เรียกว่า คันธกุฎี  ท่ีช่ือว่าคันธกุฎิเพราะอาบด้วยกลิ่นทิพย ์
(อภิธานวรรณนา ข้อ ๒๑๑) และศาลาเรือนยอด พึงทราบว่าเป็นคันธกุฎี ท่ีสร้างไว้
สำหรับเป็นท่ีประทับของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าในอารามท่ีอยู่กลางป่าใหญ ่ซึ่งมีทุก
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อย่างครบถ้วน มียอดตรงกลาง;พระคันธกุฎี ก็คือวิหารนั่นเอง (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี   
๓/๑๖๖/๖๔) 

กุฏิกาสูตร : พระสูตรว่าด้วยกระท่อม (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๙/๑๗) อธิบายสรุปได้ว่า สมัยที่พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ  วัดพระเชตวัน  เทวดาองค์หน่ึงกราบทูลว่าท่านไม่มีกระท่อม 
ไม่มีรัง  ไม่มผีูส้ืบสกุล หลุดพ้นจากเครื่องผูกได้แล้วหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  
เราไม่มีกระท่อมคือมารดา ไม่มีรังคือภรรยา ไม่มีผู้สืบสกุลคอืบุตร  เป็นผู้หลุดพ้นจาก
เครื่องผูกคือตัณหาได้แล้ว  

กุฏิทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิทายกเถระ   (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๓/๔๒๑) 
อธิบายสรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่  ๙๑  ท่านได้สร้างบรรณศาลาถวายแด่
พระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี)  เพราะผลแห่งทานนั้น  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในกัป
ท่ี  ๓๘  ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง  ๑๖  ชาติ  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  

กุฏิทูสกชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องลิงประทุษร้ายรังนกขมิ้น (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๘๑/๑๗๓)อธิบาย
สรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกขมิ้น เห็นลิงน่ังตากฝนทนหนาวอยู่ใกล้
รังของตนจึงติเตียนลิงซึ่งมีลักษณะเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแต่ไม่มีปัญญาสร้างท่ีอยู่
อาศัย ลิงยอมรับว่าไม่มีปัญญาที่บัณฑิตสรรเสริญว่าประเสริฐทีสุ่ด นกขมิ้นจึงสอนลิง
ด้วยความปรารถนาดีว่า คนที่มีจิตไม่มั่นคง กลับกลอก และประทุษร้ายมิตร มีปกติไม่
ย่ังยืนอยู่เป็นนิจ ย่อมหาความสุขไม่ได้ ขอให้ท่านจงสร้างปัญญา จงกลบัตัวให้มี
ความสุขเสีย และจงสร้างกระท่อมป้องกันลมหนาวไว้เถิด ลิงโกรธที่นกขม้ินตัวนิด
เดียวยังบังอาจมาสอนมันได้มันจึงว่ิงตรงไปหมายจะขยี้นกขมิ้นให้แหลกคามือแต่นก
ขมิ้นคอยระวังตัวอยู่แล้วจึงรีบบินหลีกไป ลงิคว้าได้แต่รังจึงขย้ีท้ิงเสียหาช้ินดีไม่ได้ (ขุ.
ชา.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๔/๘๑-๘๔/๒๗๕-๒๗๙) 

กุฏิธูปกเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิธูปกเถระ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗/๔๑๐) อธิบาย
สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔  ท่านเป็นคนอบกุฎีของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
สิทธัตถะให้มีกลิ่นหอม  เพราะผลแห่งกรรมน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติเลยในชาติสุดท้าย
น้ี บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป. อ.(บาลี) ๒/๑๗/๒๓๑) 

กุฏิวิหารเถระ, พระ :  ช่ือพระภิกษุผู้เป็นราชตระกูลชาววัชชี กรุงเวสาลี (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๖/
๓๒๓)  อธิบายสรุปได้ว่า ท่านเมื่อเจริญวัย ในกรุงเวสาลี ได้ประสบภัยท้ัง ๓ อย่าง 
คือ  ภัยเกิดแต่ฝนแล้ง  ๑ ภัยเกิดแต่ความเจ็บไข้ ๑ ภัยเกิดแต่อมนุษย์  ๑   เม่ือพระ
ผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองเวสาลี ทำให้ภัยทุกอย่างสงบ และพอได้ฟังธรรมจาก
พระพุทธเจ้าเทวดาและมนุษย์จำนวนมากก็ได้บรรลุธรรม ในการแสดงธรรมของพระ



 

๗๘๗ 
 

 

ศาสดา  ราชกุมารน้ี พร้อมราชกุมารอีก ๔ องค ์ และราชกุมารแห่งเจ้าลิจฉวีผู้เป็น
สหายกันองค์อ่ืนๆ เห็นพุทธานุภาพ ได้มีศรัทธา บรรพชาแล้ว กศ็ึกษาเล่าเรียนทำกิจ
ท่ีสมณะพึงกระทำ ได้ขวนขวายวิปัสสนา ในเวลาเย็นเดินไปใกล้นา เมื่อฝนลงเม็ด 
เห็นกุฏีอันเกิดด้วยบุญของคนเฝ้านา จึงนั่งบนอาสนะท่ีลาดด้วยหญ้า แล้วขวนขวาย
วิปัสสนา ได้บรรลุพระอรหัต  (ขุ.เถร.อ.(บาลี)  ๑/๕ต/๒๐๐-๒๐๒) 

กุฏิวิหารีเถรคาถา  : คาถาของพระกุฏิวิหารีเถระ,คาถาของพระเถระผู้อยู่ในกระท่อมบรรลุพระ
อรหัต (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๖/๓๒๓) อรรถกถาเล่าว่า ในอดีตชาติ ท่านเป็นชาวบ้าน
ถวายหม้อน้ำเป็นทานแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระทางอากาศ เพราะผล
แห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติ  ในชาติสุดท้ายน้ี ท่านบวชแล้ว ทำบุรพกิจเสร็จแล้ว 
ขวนขวายวิปัสสนา ในเวลาเย็นเดินไปใกล้นา เมื่อฝนลงเม็ด เห็นกุฏีอันเกิดด้วยบุญ
ของคนเฝ้านา จึงนั่งบนอาสนะที่ลาดด้วยหญ้า แล้วขวนขวายวิปัสสนา ได้บรรลุพระ
อรหัต ดังคำที่คนเฝ้านาและพระกุฏิวิหารีเถระสนทนากนัว่าดังน้ี (คนเฝ้านาถามว่า) 
ใครเล่าน่ังอยู่ในกระท่อมพระกุฏิวิหารีเถระ(ตอบว่า) ภิกษุผู้ปราศจากราคะมีจิตมั่นคง
ดีแล้ว อยู่ในกระท่อม  เข้าใจอย่างน้ีเถิดโยม กระท่อมที่ท่านสร้างไว้แล้ว ไม่เปล่า
ประโยชน์เลย (ข.ุเถร.อ.(บาลี)  ๑/๕๖/๒๐๐-๒๐๒) 

กุฏิวิหารีเถรคาถา (ทุติย) :คาถาของพระกุฏิวิหารีเถระ,คาถาของพระเถระผู้อยู่ในกระท่อมบรรลุพระ
อรหัต (องค์ท่ี ๒) (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๗/๓๒๔) อรรถกถากล่าวว่า ในอดีตชาติ ท่าน
เป็นอุบาสกถวายพัดที่สานอย่างวิจิตรด้วยดอกอ้อแด่ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุต
ตระ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ท่านบวชแล้วอยู่ใน
กุฏิเก่าหลังหน่ึง ไม่คิดจะบำเพ็ญสมณธรรม คิดแต่จะกอ่สร้างอย่างเดียวว่า กุฏิของ
เราเก่าแลว้ เราควรทำกุฏิหลังใหม ่ เทวดาผู้ใคร่ประโยชน์ต่อท่าน กลา่วคาถานี้ท่ีมี
ความชวนให้สลดใจด้วยภาษาง่ายๆ แต่มใีจความลึกซ้ึงว่า กุฎีน้ีเป็นกุฎีเก่า ท่าน
ปรารถนากุฎีใหม่หลังอ่ืนก็จงละความหวังในกุฎีใหม่เสีย ภิกษุ กุฎีใหมน่ำทุกข์มาให ้
ท่านฟังคำของเทวดาแล้วเกิดความสลดใจ เร่ิมต้ังวิปัสสนา เพียรพยายามอยู่ ไม่นาน
นัก ก็บรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.เถร.อ.(บาลี)  ๑/๕๗/๒๐๓-๒๐๕) 

กุเฏณฑุ :  ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้รับใช ้ ซึง่มีมายา ของท้าวเวสสวัณ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๕) 
อธิบายสรุปได้ว่า ยักษ์กุเฏณฑุนี้เป็น ๑ ในบรรดาผู้รบัใช้ท่ีมีมายา ๘ ตนอันได้แก ่
กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ วิฏู  วิฏุฏะ จันทนะ กามเสฏฐะ กินนฆัุณฑุ และ นฆัิณฑุ ของท้าว
กุเวร(ท้าวเวสสวัณ) อยู่ทางทศิเหนือ ซึ่งเปน็หนึ่งในท้าวจตุมหาราชทั้ง ๔ อันได้แก่
ท้าวธตรฐอยู่ทางทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหกอยู่ทางทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์อยู่ทางทิศ
ตะวันตกท้าวกุเวรอยู่ทางทิศเหนือ  



 

๗๘๘ 
 

 

กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก : ชาดกว่าด้วยเร่ืองลูกม้าสินธพยอดกตัญญู (ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๐/๑๒๒) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าม้ารู้ลักษณะม้าดีและไม่ดี ได้
เห็นลูกม้าสินธพท่ีหญิงชราเล้ียงดูอยู่รู้ว่าเป็นม้าดีจึงขอซื้อด้วยทรัพย์จำนวนมาก ลูก
ม้าเห็นว่าหญิงชราผู้เลี้ยงดูตนมาแต่เกิดได้ทรัพย์เพียงพอแล้วจึงยอมไปด้วย พระ
โพธิสัตว์ทดลองลูกม้าสินธพโดยการนำเอาอาหารเลวท่ีเป็นเดนให้กินแต่มา้ไม่กิน
เพราะต้องการแสดงให้รู้ว่าตนเป็นม้าท่ีรู้ว่าส่ิงใดควรไม่ควร พระโพธิสัตว์เห็นว่าเป็น
ม้าดีจริงจึงนำไปถวายพระราชาทำให้ได้รับความดีความชอบได้เป็นปุโรหิตของพระ
เจ้าพรหมทัตแม้พระเจ้าพรหมทัตก็ได้ราชสมบัติทั่วชมพูทวีป เพราะอาศัยม้าตัวน้ัน 
(ขุ.ชา.ติก.อ.(บาลี) ๔/๑๐-๑๒/๑๗-๒๒) 

กุณฑธานเถรคาถา  : คาถาของพระกุณฑธานเถระ, คาถาของพระเถระผู้ช่ือว่ากุณฑธาน ดังท่ีท่าน
กล่าวว่า  ภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕  พึงละสังโยชน์เบ้ืองสูง  ๕พึงเจริญอินทรีย์ ๕  
ให้ยิ่งขึ้นไป ภิกษุผู้ก้าวล่วงธรรมเป็นเคร่ืองข้อง  ๕ ประการได้แล้ว พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ข้ามโอฆะได้แล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๕/๓๐๘)   

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ตัดสังโยชน์เบ้ืองต่ำ  ๕ หมายถงึละสังโยชน์เบ้ืองต่ำ  ๕ 
อันจะยังสัตว์ให้อุบัติและบังเกิดในอบาย ด้วยศาสตราคือด้วยมรรคทั้ง ๓ เบื้องต่ำ ดุจ
บุรุษตัดเชือกที่ผูกไว้ท่ีเท้าออกไปฉะนั้น คำว่า พึงละสังโยชน์เบื้องสูง  ๕ หมายถึงพึง
ละหรือพึงตัดสังโยชน์เบื้องสูง  ๕ อันเป็นเหตุให้เข้าถึงเทวโลกช้ันสูง ด้วยพระ
อรหัตมรรคดุจบุรุษตัดเชือกที่ผูกไว้ท่ีคอฉะน้ัน คำว่า เจริญอินทรีย์ ๕ ให้ย่ิงขึ้นไป 
หมายถึงเจริญอินทรีย์  ๕  มศีรัทธาเป็นต้น  เพ่ือละสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบ้ืองสูง
เหล่าน้ันให้ย่ิงขึ้นไป  คือให้สูงกว่าการได้บรรลุพระอนาคามิมรรคได้แก่พึงเจริญด้วย
สามารถแห่งการได้บรรลุมรรคอันสูงสุด คำว่า ภิกษุผู้ก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้อง ๕ 
ประการได้แล้ว หมายถึงผู้ก้าวล่วงธรรมเป็นเคร่ืองข้อง ๕  ประการได้แล้วด้วยการ
ก้าวล่วงละเครื่องข้องคือราคะโทสะโมหะมานะและทิฏฐิ ๕  อย่างได้ คำว่า ข้ามโอฆะ
ได้แล้ว หมายถึงทำลายกิเลสได้โดยประการทั้งปวง และเพราะข้ามโอฆะคือกาม 
โอฆะคือภพ  โอฆะคือทิฏฐิ  และโอฆะคืออวิชชาแล้วต้ังอยู่ในพระนิพพานอันเป็นฝั่ง
ของกิเลสเหล่าน้ัน (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๑๕/๑๐๐)  

กุณฑธานเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑธานเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑/๑๕๐) อธิบาย
สรุปได้ว่าในอดีตชาติกัป๑๐๐,๐๐๐  ท่านมีจิตเลื่อมใสได้ถวายกล้วยหวีใหญแ่ด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านได้เกิดเป็นท้าว
สักกะ ๑๑ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ๓๔  ชาติ  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุ
พระอรหัต พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.อ. (บาลี) ๒/-/๕๗/๖๓) 



 

๗๘๙ 
 

 

กุณฑธานะ, พระ, ภิกษุ  : พระเถระผู้เป็นมหาสาวกองค์หน่ึง (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๑๑/๒๘,ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๐/๑๕๑)  อธิบายสรุปได้ว่า ท่านเป็นบุตรพราหมณ์ในกรุงสาวัตถี วันเด็ก
ช่ือว่าธานมานพ  เรียนจบไตรเพทตามลัทธิพราหมณ์ ต่อมา เม่ือสูงอายุแล้ว ได้ฟังพ
ระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า  เกิดความเลื่อมใส จึงบวชในพระพุทธศาสนา ต้ังแต่
น้ันมา ก็มีรูปหญิงคนหน่ึงติดตามตัว เมื่อท่านเข้าบ้านก็เข้าบ้านพร้อมกับท่าน เมื่อ
ออกก็ออกด้วย เม่ือเข้าวิหารก็เข้าวิหารด้วย เมื่อยืนอยู่ก็ยืนอยู่ด้วย ท่านไม่เห็นนาง 
เรื่องน้ีเป็นกรรมเก่าของท่านท่ีสมัยเกิดเป็นภุมมเทวดาแลว้ทำให้พระเถระสองรูปเกิด
ความเข้าใจผิดโดยการแปลงร่างเป็นหญิง คล้ายกับว่าได้เสพสมกับพระภิกษุอีกรูป
หนึ่งซึ่งเข้าไปล้างมือ ทำให้ภิกษุท่ียืนรอเห็นเหตุการณ์แล้วเข้าใจผิด แม้ภายหลังภิกษุ
รูปนั้นก็จะรู้ความจริง โดยภุมมเทวดาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง แต่ภุมมเทวดาองค์
น้ันก็ไม่พ้นอบายภูมิ เม่ือมาเกิดในชาติน้ี แม้บวชแล้ว ด้วยกรรมเก่าท่ีมีอยู่ นางจึง
ปรากฏแก่คนเหล่าอ่ืน สตรท้ัีงหลาย เมื่อถวายข้าวยาคู ถวายภิกษาในบ้าน ก็จะพา
กันพูดว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ข้าวยาคูกระบวยหนึ่งนี้สำหรับท่านอีกกระบวยหน่ึง
สำหรับหญิงผู้เป็นสหายของเราทั้งหลายคนน้ี แล้วทำการเยย้หยัน เป็นความลำบาก
อย่างยิ่งแก่ท่าน ท่านไม่สบายใจจึงด่าโต้ตอบด้วยความเร่าร้อนใจ  ภิกษุและสามเณร
ท้ังหลายก็พากันล้อมล้อมท่านผู้ไปสู่วิหารพูดเยาะเย้ยว่า พระธานมีเหี้ย(สัตว์ที่
เดือดร้อน) เกิดขึ้นแล้ว ต่อมาจึงเกิดมีนามเพ่ิมว่า กุณฑธาน ท่านมีรูปปรากฏเช่นนี้
ตลอดเวลาจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัต  รูปนั้นจึงหายไป ท่านได้รับยกย่องจากพระ
ศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในการถือเอาสลากเป็นปฐม(ผูจ้ับสลากได้ก่อน);โกณฑธานะ 
ก็ว่า (องฺ.เอกก.อ.(บาลี)  ๑, ข.ุธ.อ.(บาลี)  ๒, ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/-/๕๗-๑๖๓) 

กุณฑปูวชาดก :  ชาดกว่าด้วยเร่ืองเทวดากินพลีกรรมท่ีทำจากรำข้าว(ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๑๐๙/๔๕) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดาบอกให้คนยากจนทำพลี
กรรมด้วยสิ่งของที่เขามีอยู่ว่า คนบริโภคอย่างไร เทวดาของเขาก็บริโภคอย่างน้ัน 
ท่านจงนำขนมท่ีทำจากรำข้าวมา อย่าให้สว่นของข้าพเจ้าเสียหายเลยเมื่อเขาทำตาม 
ท่านก็ได้รับเครื่องพลีกรรมจึงบอกขุมทรัพย์ให้แก่เขา (ข.ุชา.อ.(บาลี) ๒/๑๐๙/๒๔๔-
๒๔๖) 

กุณฑล : ตุ้มหู, ต่างหู, เครื่องประดับหู (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗/๔๕,๑๓/๓๐๒/๓๖๐)  มีอธิบายว่า 
ท่ีช่ือว่ากุณฑล เพราะเป็นเคร่ืองประดับหูท่ีเสียดสี ทำให้รอ้น (อภิธาน.ข้อ ๒๘๔) 

กุณฑลเกส,ี พระเถรี  : พระมหาสาวิกาองค์หนึ่ง(อง.เอกก.๒๐/๒๔๓/๓๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๘/๔๕๗) 
อธิบายสรุปได้ว่า ท่านเป็นธิดาของเศรษฐีในพระนครราชคฤห์  เคยเป็นภรรยาของ
โจรผู้เป็นนักโทษประหารชีวิต  โจรคิดจะฆ่านางเพ่ือเอาทรัพย์สมบัติ แต่นางใช้ปัญญา



 

๗๙๐ 
 

 

คิดแก้ไขกําจัดโจรได้แล้วบวชในสํานักนิครนถ์  ต่อ มาได้พบกับพระสารีบุตรได้ถาม-
ตอบปัญหากันจนนางมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนา
ท่ีพระศาสดาทรงแสดงได้สําเร็จพระอรหัตแล้วบวชในสํานักภิกษุณีได้รับยกย่องว่าเป็
นเอตทัคคะในทางขิปปาภิญญาคือตรัสรู้ฉับพลัน (องฺ.เอกก.อ.(บาลี)  ๑/๒๔๓/๓๒๔-
๓๓๐)  

กุณฑลเกสเีถรยิาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑลเกสีเถร ี(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑/๔๕๖) 
อธิบายสรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้เกดิเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงหงสว
ดีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา และเห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งต้ังนางภิกษุณีรูปหน่ึงผู้มีปัญญาในตำแหน่งผู้
ตรัสรู้เร็ว  ท่านจึงถวายทานและปรารถนาตำแหน่งน้ัน เพราะผลแห่งทานนั้น  ท่าน
จุติจากชาติน้ันแล้ว ได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นลำดับช้ันขึ้นไปและได้มาเกิดในมนุษย์อีก
หลายชาติในภัทรกัปนี้  สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ  ท่านเกิดเป็นพระราช
ธิดาองค์ท่ี ๔ ของพระเจ้ากาสี ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในขณะที่ยังเป็นพระ
กุมารี พร้อมกับพระพ่ีนางและพระน้องนาง  ๗  องค์ (เหมือนอปทานที่  ๘ วรรค 
๒) ต่อมาท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่อีกหลายชาติในชาติสุดท้ายน้ี ท่านเกิดเป็นธิดา
เศรษฐีกรุงราชคฤห์ไปหลงรักโจรที่มีโทษประหาร  ท่านได้นำทรัพย์ไถ่ตัวมาเป็นสามี 
แต่โจรมีนิสัยไม่ซื่อคิดจะฆ่าท่านเพื่อหวังทรัพย์ แต่ด้วยปัญญาของหญิง ท่านจึงเอาตัว
รอดมาได้  ต่อมาท่านได้ไปบวชในสำนักปริพาชก เรียนลัทธิวิธีถามปัญหาจบแล้ว
เที่ยวไปถามปัญหากับคนท่ัวไปไม่มีใครสู้ได้ ต่อเม่ือมาพบพุทธสาวกแล้วถูกนำตัวมา
พบพระพุทธเจ้าท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมได้ทูลขอบวช 
จากนั้นไม่นานก็ได้บรรลุวิชชา  ๓   พร้อมด้วยคุณวิเศษ   และได้รับตำแหน่งผู้เลิศ
กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ตรัสรู้เรว็ (องฺ.เอกก.อ.(บาลี)  ๑/๒๔๓/๓๒๔-๓๓๐)  

กุณฑลเกสเีถรวัีตถุ : เรื่องพระกุณฑลเกสีเถร ี  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๐๒/๖๒) อธิบายสรุปได้ว่า 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุท้ังหลาย ธรรมะบทหน่ึงที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ ย่อมดีกว่า
คาถาท่ีไร้ประโยชน์ต้ัง ๑๐๐ คาถา  ผู้ชนะข้าศึกจำนวนพันคูณด้วยพันในสงคราม หา
ช่ือว่าผู้ชนะที่ยอดเย่ียมไม่ แต่ผู้ชนะตนได้ จึงช่ือว่าผู้ชนะท่ียอดเย่ียมอรรถกถากล่าว
ว่า คำว่า ธรรมะบทหน่ึง  คือข้อธรรมหน่ึงในหมวดธรรมที่มีหลายข้อ เช่น  หมวด
ธรรม ๔ คือ (๑) อนภิชฌา (๒)อพยาบาท (๓) สัมมาสติ (๔) สัมมาสมาธิ  แต่ละข้อ
เป็นธรรมะบทหน่ึง  คำว่า ชนะตน  หมายถึงชนะกิเลสมีโลภะเป็นต้น(ขุ.ธ.อ.(บาลี)๑) 
คำว่าผู้ฝึกตนดี ในท่ีน้ีหมายถงึผู้ไม่มีกิเลส (ขุ.ธ.อ.(บาลี)๑/๑๐๒/-๒๐๓/๔๘๒-๔๘๘) 



 

๗๙๑ 
 

 

กุณฑลแก้วมณี : ตุ้มหูแก้วมณี แยกอธิบาย ๒ คำ คือ กุณฑล และแกว้มณี คำว่า ตุ้มหู ต่างหู 
เครื่องประดับหู มีอธิบายว่า ท่ีช่ือว่ากุณฑล เพราะเป็นเครื่องประดับหูท่ีเสียดสี ทำให้
ร้อน  คำว่า แก้วมณี หมายถึงแก้วหินสีแดง  หนึ่งในจำนวนนพรัตน์ เมื่อรวมกันเป็น
กุณฑลแก้วมณ ี หมายถึงตุ้มหแูก้วมณี สำหรบัใช้ประดับตกแต่ง มีใช้ทั้งบนโลกน้ีและ
เหล่านาคีในบาดาลก็ใช้เช่นกัน (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๔๗/๕๑๓, ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/
๑๖๙๔/๔๕๓) 

กุณฑลิกชาดก   ชาดกว่าด้วยเรื่องนกกุณฑลิก (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๖๑/๑๘๙) พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นนกกุณฑลิกะติเตียนผู้หญิงให้นกปุณณมขุะฟังว่า “พวกผู้หญิงท่ีให้
ความรื่นรมย์แก่พวกผู้ชาย ล้วนเป็นคนหลายใจ ไม่มใีครบังคับได้ ถึงพวกเธอจะให้
ความพอใจในทุกท่ี แต่ก็ไม่ควรไว้ใจ เพราะว่าพวกเธอเปรียบเหมือนท่าน้ำ”นกกุณฑลิ
กะในชาติท่ีเกิดเป็นปัญจาลจัณฑปุโรหิต ได้นำเร่ืองที่ตนเคยเห็นมากล่าวไว้ว่า“นาง
กินนรีซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้ากินนรแม้อยู่ในปราสาทกับพระสวามีในเวลาที่พระ
สวามีบรรทมหลับ นางแอบหนีลงทางหน้าต่างข้ามกำแพงวังทางกิ่งไม้ไปร่วมอภิรมย์
กับบุรุษเปลี้ยน่าเกลียด แล้วกลับขึ้นมาบรรทมตามเดิม”นกกุณฑลิกะในชาติท่ีเกิดมา
เป็นพระเจ้าพกะได้ตรัสเรื่องที่เคยเห็นมาว่า นางปัญจปาปีมเหสีของพระเจ้าพกะ 
และพระเจ้าพาวรี ทั้งท่ีพระราชาทั้งสองพระองค์ก็หมกมุ่นอยู่ในกามกับพระนางแต่
เวลาน่ังเรือข้ามฟากนางยังทำลามกกับคนขับเรือมีหรือท่ีหญิงได้โอกาสจะไม่คบชู้สู่
ชาย นกกุณฑลิกะในชาติที่มาเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัต ได้ตรัสเรื่องน้ีตามที่ทรงเห็น
มาว่า  พระนางปิงคิยานี อัครมเหสีผู้เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นใหญใ่น
โลก พระนางได้เป็นชู้กับคนเลี้ยงม้าผู้ใกล้ชิดพระนาง พระนางเป็นคนมักมากในกาม
จึงไม่ได้ครองตำแหน่งอัครมเหสีและไม่ได้พบหน้าคนฝึกม้าอีกต่อไป (ขุ.ชา.จตุกฺก. อ.
(บาลี)  ๔/-/๓๔๓, (ขุ.ชา.อสติี.อ.(บาลี)  ๘/-/๓๐๘-๓๗๗) 

กุณฑลิยปรพิาชก : นักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนาช่ือว่ากุณฑลิยะ (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๗/๑๒๐) 
อธิบายสรุปได้ว่า กุลฑลิยปริพาชก เป็นคนชาวเมืองสาเกต เคยเข้าไปสนทนาธรรม
ถาม-ตอบปัญหากับพระพุทธเจ้า ณ   ป่าอัญชนมฤคทายวัน  ใกล้เมืองสาเกต  โดย
ปกติ  เขาชอบเท่ียวไปวัด ชอบเข้าไปในท่ีชุมชน ชอบเที่ยวไปในบริษัทที่มีท้ังคนพาล
และบัณฑิตมาอยู่รวมกัน มีความสามารถย่ำยีวาทะของคนอื่นแล้วจึงแสดงวาทะของ
ตนได้ วันหน่ึง หลังอาหารเช้า  เที่ยวไปวัดอยู่เนืองๆ  เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามว่า 
สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง กําลังกล่าวถอ้ยคำมีวาทะและการเปลื้องวาทะว่าดังน้ีเป็น
อานิสงส์  และมีความขุ่นเคืองเป็นอานิสงส์  ส่วนท่านพระโคดมมีอะไรเป็นอานิสงส์ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตถาคตมีวิชชาและวิมุตติเป็นผลานิสงส์อยู่  และถามอีกหลายข้อ 



 

๗๙๒ 
 

 

เช่น ถาม  :  ธรรมเหล่าไหนทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์  ตอบ  :  โพชฌงค์  ๗  
ถาม  : ธรรมเหล่าไหนทำให้โพชฌงค์บริบูรณ์ ตอบ  :  สติปัฏฐาน  ๔  ถาม  :  ธรรม
เหล่าไหนทำให้สติปัฏฐานบริบูรณ์ ตอบ  :  สุจริต  ๓ ถาม  :  ธรรมเหล่าไหนทำให้
สุจริตบริบูรณ์ ตอบ  :  อินทรียสังวร ในตอนท้ายของพระสูตร  พระองค์ได้เน้นตรัส
ว่า  ธรรมเหล่าน้ันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันตามลำดับ (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๘๗/
๒๑๒-๒๑๔)  

กุณฑลิยสูตร : พระสูตรว่าด้วยกุณฑลิยปริพาชก  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๗/๑๒๐) อธิบายสรุปได้ว่า 
กุณฑลิยปริพาชกทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  การปฏิบัติธรรมในศาสนามีอะไรเป็น
อานิสงส์  พระองค์จึงตอบว่า  มีวิชชาและวิมุตติเป็นอานิสงส์  ถาม : ธรรมเหล่าไหน
ทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์  ตอบ  :  โพชฌงค์  ๗  ถาม  :  ธรรมเหล่าไหนทำให้
โพชฌงค์บริบูรณ์ ตอบ  :  สติปัฏฐาน  ๔  ถาม  :  ธรรมเหล่าไหนทำให้สติปัฏฐาน
บริบูรณ์ตอบ  :  สุจริต  ๓ ถาม  :  ธรรมเหล่าไหนทำให้สุจริตบรบูิรณ์ ตอบ  :  
อินทรียสังวร ในตอนท้ายของพระสูตร  พระองค์ได้เน้นตรัสว่า  ธรรมเหล่านั้นเป็น
เหตุเป็นผลของกันและกันตามลำดับ (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๘๗/๒๑๒-๒๑๔)  

กุณฑลีวิมาน (ปฐม) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงฆ์ (เรื่องท่ี ๑) (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๙๔/
๑๓๖) อธิบายสรุปได้ว่า วิมานอันรุ่งเรืองยิ่งในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  ที่เกิดขึ้นแก่อุบาสก
ผู้บำรุงพระสงฆ์ เพราะได้ถวายมหาทานแก่ท่านพระสารีบุตรเถระและท่านมหาโมค
คัลลานเถระขณะจาริกอยู่ในแคว้นกาสี (ขุ.วิ.อ.(บาลี)  ๑/-/๓๔๔-๓๔๖) 

กุณฑลีวิมาน (ทุติย) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงฆ์ (เรื่องที่ ๒)  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๐๑/
๑๓๗) อธิบายสรุปได้ว่า วิมานอันรุ่งเรืองย่ิงในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  ท่ีเกิดขึ้นแก่บุรุษผู้
บำรุงพระสงฆ์ เพราะได้ถวายมหาทานแก่ท่านพระสารีบุตรเถระและท่านมหาโมคคัล
ลานเถระขณะจาริกอยู่ในแคว้นกาสี (ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๑/-/๓๔๖-๓๔๗)  

กุณฑิฏฐานวัน,ป่า  : ช่ือป่า ใกล้หมูบ้่านกุณฑิยา  ในนิคมชาวโลกิยะ ในโกลยิชนบท (ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๑๘/๑๙๙) กุณฑธานวัน  ก็ว่า อธิบายสรุปได้ว่า ป่าท่ีนางสุปปวาสา โกลิยธิดา 
ชาวโกลิยะ อยู่อาศัย ได้ยินว่า พระนางสุปปวาสา แต่งงานกับพระราชกุมารชาวโกลิ
ยะนามว่ามหาลิลิจฉวี แล้วต้ังครรภ์ ทรงตั้งครรภ์ ๗ ปี แต่ครรภ์หลง ๗ วัน เสวยทุกข์
อย่างหนัก คิดว่าจะถวายทานก่อนตาย จึงให้สามีไปนิมนต์พระพทุธเจ้า แต่หลังจาก
ถวายทานแล้วจึงคลอดบุตรโดยง่าย แล้วต้ังช่ือบุตรว่าสิวลี (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑/-/๑๒๖-
๑๒๗) 
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กุณฑิยา, หมู่บ้าน  :ช่ือหมู่บ้าน ใกล้นิคมชาวโกลิยะช่ือปัชชเนลนิม ในโกลิยชนบท  (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๑๘/๑๙๙) อธิบายสรุปได้ว่า  หมู่บ้านที่นางสุปปวาสาโกลิยธิดา ชาวโกลิยะและมหาลิ
ลิจฉวีผู้เป็นสามีอยู่อาศัย  

กุณาลชาดก  : ชาดกว่าด้วยนกดุเหว่า (ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย)  ๒๘/๒๙๐/๑๓๔) อธิบายสรุปได้ว่า พระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกดุเหว่าช่ือกุณาละ กล่าวตำหนิโทษของสตรีให้นกดุเหว่า
ช่ือปุณณมุขะผูเ้ป็นสหายฟังว่า สตรีเป็นคนที่ไม่มีความซือ่สัตย์  ชอบทำลายมิตร  
และมีจิตหมกมุ่นอยู่แต่ในเรือ่งกามคุณเป็นต้น  ส่วนตัวท่านเองน้ันไม่ยอมตกอยู่ใน
อำนาจของสตรี (ขุ.ชา.อสีติ.อ.(บาลี)  ๘/-/๓๐๘-๓๗๗) 

กุตูหลสาลาสตูร  : พระสูตรว่าด้วยศาลาถกแถลง (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๔๑๘/๔๙๑) อธิบายสรุปได้ว่า 
วัจฉโคตรปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวันแล้วทูล
ถามว่า  วันกอ่นโน้น  พวกสมณพราหมณอั์ญเดียรถีย์ปริพาชกได้สนทนากันว่า  ครู
ท้ัง  ๖ คือครปููรณะ  กัสสปะ  ครูมักขล ิ  โคศาล  ครนิูครนถนาฏบุตร  ครูสญัชัย  
เวลัฏฐบุตร  ครูปกุธะ  กจัจายนะ  ครูอชิตะ  เกสกัมพล  เป็นเจ้าหมู ่ เจ้าคณะ  เป็น
คณาจารย์  เปน็ผู้มีช่ือเสียง  มีเกียรติยศ  เป็นเจ้าลัทธิ  ชนจำนวนมากยกย่องกันว่า
เป็นคนดี  ครูเหล่านั้นพยากรณ์สาวกผู้ล่วงลบัดับไปว่า ท่านโน้นเกิดในภพโน้น  ท่าน
โน้นเกิดในภพโน้น แม้พระสมณโคดมน้ีก็ทรงพยากรณ์สาวกอย่างน้ัน  และพยากรณ์
สาวกน้ันอีกว่า  ตัดตัณหาได้ขาด  ถอนสังโยชน์ได้  ทำท่ีสุดแห่งทุกข์เพราะละมานะ
ได้โดยชอบ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เราย่อมบัญญัติความอุบัติสำหรับผู้มีอุปาทาน  
ไม่บัญญัติสำหรับผู้ไม่มีอุปาทาน  เหมือนไฟท่ีมีเช้ือย่อมลุกโพลงได้  ไม่มีเช้ือก็ลุก
โพลงไม่ได้บัญญัติอุปาทานคือตัณหาน้ัน สำหรับสัตว์ท่ีทอดทิ้งกายนี้แล้วไม่เข้าถึงกาย
อ่ืน เพราะตัณหาเป็นเช้ือของสัตว์น้ัน  เหมือนลมเป็นเชื้อของเปลวไฟท่ีถูกลมพัดไป
ไกล   (สํ.สฬา.อ.(บาลี)   ๓/๔๑๘/๑๗๖) 

กุททาลกะ, เจา้ลัทธิ  : ช่ือพราหมณ์เจ้าลัทธิทรงธรรมช่ือว่ากุททาลกะ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๔/๕๒) 
อธิบายสรุปได้ว่า ท่านเป็นครูคนหนึ่ง ท่ีได้ช่ือว่าพราหมณธัมมิกะ เพราะมีตำแหน่ง
เป็นพราหมณปุโรหิตของพระราชา ๗ พระองค์, เป็นเจ้าของโค, เป็นครูคนที่ ๔ ใน
บรรดาครูท้ัง ๖ คน อันได้แก่ (๑) ครูช่ือสเุนตตะ  (๒) ครูช่ือมูคปักขะ (๓) ครูช่ืออร
เนมิ (๔) ครูช่ือกุททาลกะ (๕) ครูช่ือหัตถปิาละ (๖) ครช่ืูอโชติปาละ และครูกุททาล
กะนี้ ช่ือว่าหมดกลิ่นสาบ มุ่งมั่นในกรุณา ลว่งพ้นกามสังโยชน์ คลายกามราคะเสียได้ 
เพราะปราศจากความกำหนัดในกามท้ังหลาย เป็นเจ้าลัทธิมีสาวกหลายร้อยคน 
แสดงธรรมแก่เหล่าสาวกเพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกเหล่าสาวกผู้ไมท่ำจิตให้
เลื่อมใส หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติ วินิบาต และนรก  ส่วนเหล่าสาวก
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ผู้ทำจิตให้เลื่อมใสหลังจากตายแล้ว ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ และเม่ือครูกุททาลกะ
ตายแล้ว ก็เข้าถึงพรหมโลก  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่ากลิ่นสาบ หมายถึงความโกรธ (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)  ๓/๕๔/
๑๓๔)  

กุททาลชาดก :  ชาดกว่าด้วยเรื่องบัณฑิตจอบเหี้ยน (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๗๐/๒๙) อธิบายสรุปได้ว่า พระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นฤษีช่ือกุททาลบัณฑิต แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพรหมทัต
ว่าการชนะตนเองดีกว่าชนะคนอ่ืนถึงร้อยครั้งเพราะการชนะคนอ่ืนน้ัน ทำให้กลับมา
แพ้ได้พระราชาทรงเลื่อมใสจึงได้เสด็จออกผนวช (ขุ.ชา.เอกก.๒/๗๐/๙๘-๑๐๓)  

กุททาละ, ครู : ช่ือพราหมณ์เจ้าลัทธิ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๔/๕๒๙,  องฺ.สตฺตก. ๒๓/๗๓/๑๖๖) 
อธิบายสรุปได้ว่า ท่านเป็นครูคนหนึ่ง ที่ได้ช่ือว่าพราหมณธัมมิกะ, เป็นครูคนที ่๔ ใน
บรรดาครูท้ัง ๗ คน อันได้แก่ (๑) ครูช่ือสเุนตตะ  (๒) ครูช่ือมูคปักขะ (๓) ครูช่ืออร
เนมิ (๔) ครูช่ือกุททาละ (๕) ครูช่ือหัตถิปาละ (๖) ครูช่ือโชติปาละ (๗) ครูช่ืออรกะ 
และครูกุททาละน้ี ช่ือว่าหมดกลิ่นสาบ มุง่มั่นในกรุณา ล่วงพ้นกามสังโยชน์ คลาย
กามราคะเสียได้ เพราะปราศจากความกำหนัดในกามท้ังหลาย เป็นเจ้าลัทธิมีสาวก
หลายร้อยคน แสดงธรรมแก่เหล่าสาวกเพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก เหล่าสาวกผู้
ถูกโทสะประทษุร้าย บริภาษครู ไม่ทำจิตให้เลื่อมใส จะประสบสิ่งท่ีไม่ใช่บุญเป็นมาก 
หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติ วินิบาต และนรก  ส่วนเหล่าสาวกผู้ทำจิตให้
เลื่อมใส  หลังจากตายแล้ว ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ และเม่ือครูกุททาละตายแล้ว 
ก็เข้าถึงพรหมโลก   

กุนตินีชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องนางนกกระเรียน (ขุ.ชา.จตุกฺก. ๒๗/๑๖๙/๑๙๑) อธิบายสรุปได้ว่า 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัตขอร้องให้นางนกกระเรียนอยู่ในราช
สำนักต่อไปแม้จะเคยบาดหมางกันบัณฑิตย่อมให้อภัยกันได้เพราะผู้ท่ีอยู่ด้วยกันก็อาจ
มีการเข้าใจผิดและการทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดาแต่นางนกกระเรียนไม่ยอมฟังและ
ให้เหตุผลว่า“มิตรภาพของผู้ท่ีแตกกันแล้วยากที่จะสมานได้เพราะใจไม่ยอมรับ” แม้
พระโพธิสัตว์จะยืนยันว่ามิตรภาพของบัณฑิตย่อมสมานกันได้ เว้นไว้แต่คนโง่เท่าน้ัน
ถึงกระน้ันนางก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมให้อภัยจึงจากไปอยู่ป่าหิมพานต์ (ขุ.ชา.จตุกฺก. อ.
(บาลี) ๔/๑๖๕-๑๖๘/๓๔๕-๓๔๗/) 

กุ่ม :  ช่ือไม้ต้น (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๖๑/๑๒๘) กุม่น้ีเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าปิยทัสส ี (ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒๑/๖๕๙) และเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าสิขี (ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒๑/๖๙๔) อธิบายสรุปได้ว่า กุ่มน้ีมใีบเป็นใบประกอบมี
ใบย่อย ๓ ใบ ดอกเป็นช่อ  กลีบดอกสีขาวแล้วกลายเป็นสีเหลือง ผลกลมหรือรูปไข ่
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ผิวนอกแข็งและสากๆ สีเขียวนวล เช่น กุ่มบก กุ่มน้ำ ให้ร่มเงา น่ารื่นรมย์ใจ ส่งกลิ่น
หอมหวลน่ายวนใจ มีกิ่งเหนียว   

กุ่มแดง : ช่ือไม้ต้นสีแดง มีกล่าวไว้ในมหาวนวรรณนา เวสสันดรชาดก (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/
๒๐๔๙/๕๐๓) อธิบายสรุปได้ว่า กุ่มแดงมีใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย ๓ ใบ  ดอกเป็น
ช่อ  กลีบดอกสีขาวแล้วกลายเป็นสีเหลือง ผลกลมหรือรูปไข่ ผิวนอกแข็งและสากๆ สี
เขียวนวล เช่น กุ่มบก กุ่มน้ำ ให้ร่มเงา น่ารื่นรมย์ใจ ส่งกลิ่นหอมหวลน่ายวนใจ มีกิ่ง
เหนียว   

กุมภกรรณ์  : ช่ือยักษ์กินคนตนหน่ึง (ขุ.พุทฺธ.๓๓/๕/๖๔๕)  อธิบายสรุปได้ว่า สมัยพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสุเมธ ยักษ์น้ีมีอานุภาพเสมือนกุมภกรรณ์ ปรากฏมีเรือนร่างร้าย อยู่ปากดง
ใหญ ่ คอยจับคนกินทางเข้าดง เมื่อยักษ์เห็นพระพุทธเจ้าเข้ามาปากดง ก็ทนการลบ
หลู่ไม่ได้ โกรธ เหมือนงูมีพิษร้ายแรง ถูกตีด้วยไม้ จึงขู่พระทศพลให้กลวั ทำอัตภาพ
ของตนให้ร้ายกาจ  ทำศีรษะเหมือนภูเขา เนรมิตดวงตาทั้งสองเหมือนดวงอาทิตย์  
ทำเข้ียวคมยาวใหญ่อย่างกับหัวคันไถ  มีท้องเขียวใหญ่ยาน  มีแขนอย่างลำต้นตาล มี
จมูกแบนวิกลและคด มีปากแดงใหญ่อย่างปล่องภูเขา มีเส้นผมใหญ่เหลอืงและหยาบ 
มีแววตาน่ากลัวย่ิง เมื่ออยู่หน้าพระพักตร์พระสุเมธพุทธเจ้าก็บังหวนควัน  บันดาล
เพลงลุกโชน บันดาลฝน  ๙ อย่าง คือ ฝนแผน่หิน  ภูเขา เปลวไฟ  น้ำ ตม เถ้า  อาวุธ 
ถ่านเพลิง  และฝนทรายให้ตกลงมา  แต่ไม่อาจให้พระพุทธองค์ขยับเขย้ือนแม้เท่า
ปลายขนคิดว่า จำเราจักถามปัญหาแล้วฆ่าเสีย แล้วถามปัญหาเหมือนอาฬวกยักษ์ 
พระพุทธเจ้า ทรงนำยักษ์ตนนั้นเข้าสู่วินัยด้วยทรงพยากรณ์ปัญหา ได้ยินว่า วันที่ ๒ 
จากวันนั้นพวกมนุษย์ชาวแคว้น นำเอาราชกุมารพร้อมด้วยภัตตาหารท่ีบรรทุกมาเต็ม
เกวียน มอบให้ยักษ์ตนนั้นยักษ์ได้ถวายพระราชกุมาแด่พระพุทธเจ้า พวกมนุษย์ที่อยู่
ประตูดง ก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  ในสมาคมน้ัน พระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงธรรมอัน
เหมาะแก่ใจของยักษ์  ทรงยังธรรมจักขุให้เกิดแก่สัตว์เก้าหม่ืนโกฏิ วันรุ่งขึ้น  ทรง
ทรมานยักษ์กมุภกรรณ์ การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์เก้าหมืน่โกฏิ (ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี)  ๑) 

กุมภการชาดก :  ชาดกว่าด้วยเร่ืองนายช่างหม้อ (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๙๐/๒๗๑) อธิบายสรุปได้ว่า 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนายช่างหม้อฟังธรรมกถาของพระปัจเจกพุทธเจ้า๔
พระองค์ โดยพระกรกัณฑปัจเจกพุทธเจ้าแสดงธรรมว่า “อาตมาเห็นต้นมะม่วงท่ีมีผล
ดกถูกทำลาย เกิดสลดใจจึงสละราชสมบัติออกบวช” พระนัคคชิปัจเจกพุทธเจ้าแสดง
ธรรมว่า “อาตมาเห็นสตรีนางหนึ่งสวมกำไลสองอันไว้ในข้อมือข้างเดียวกระทบกัน
เกิดเสียงจึงได้ความสลดใจว่าคนเราอยู่ร่วมกันจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันถ้าแยกกัน
อยู่ก็สงบได้จึงสละราชสมบัติออกบวช”  พระเนมิราชปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า“อาตมา
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ยืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นเหย่ียวโฉบเอาช้ินเนื้อที่ร้านตลาดบินไป ขณะน้ันมีนกแร้งจำนวน
มากไล่ตามจึงตีนกเหย่ียวตัวนั้นและแย่งชิงเอาช้ินเนื้อไป นกเหย่ียวเมือ่ไม่มีช้ินเน้ือจึง
ปลอดภัยจากการถูกโจมตีอาตมาเกิดความคิดว่า ความทุกข์เกิดขึ้นแก่คนที่บริโภค
กามความสุขเกิดแก่ผู้ที่ไม่แสวงหากามคุณจึงเกิดความสลดใจสละราชสมบัติออก
บวช” พระทุมมุขปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า “อาตมาเห็นโคตัวผู้มีหนอกกระเพ่ือมตัว
หนึ่งขวิดโคตัวผู้อีกตัวหน่ึงท่ีเข้ามาแย่งโคตัวเมียถึงแก่ความตาย เกิดความสลดใจจึง
สละราชสมบัติออกบวช”  นายช่างหม้อโพธิสัตว์ฟังแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงขอ
อนุญาตภรรยาออกบวช แม้ภรรยาก็ออกบวชด้วย และได้ตกลงแยกทางกันเดินเพ่ือ
ป้องกันข้อครหาจากมหาชน (ขุ.ชา.สตฺตก.อ.(บาลี) ๕/๙๐-๙๖/๑๗๑-๑๘๐)  

กุมภโฆสกวัตถุ : เรื่องนายกุมภโฆสก, เรื่องเศรษฐีช่ือกุมภโฆสก (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๔/๓๒) อธิบายสรุป
ได้ว่า เขาเป็นบุตรเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ เม่ือเกิดอหิวาตกโรค มารดาบิดาก่อนตาย
บอกท่ีฝังทรัพย์ ๔๐ โกฏิ แล้วหนีไปอยู่บริเวณภูเขา ประมาณ ๑๒ ป ี ภายหลังเมื่อ
โรคสงบแล้วจึงกลับมายังท่ีอยู่บ้านเกิด ไม่มีใครจำได้เนื่องจากเขาไปในเวลาที่ยังเป็น
เด็ก ไปท่ีอยู่ฝังทรัพย์(สำรวจดูว่ามีทรัพย์อยู่แต่ยังเอามาใช้ไม่ได้) จึงไปประกอบอาชีพ
โดยแจ้งเวลาแก่ชาวเมือง เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงของคนมี
ทรัพย์ จึงให้นางสนมกับลูกสาวไปสืบจงึปรากฏความจริงทำให้เขาขนทรัพย์ออกมา
และได้รับตำแหน่งเศรษฐีและแต่งงานกับธิดาของนางสนม พระพุทธเจ้าสดับเรื่องราว
ของเขาแล้วจึงตรัสคาถาน้ีแก่พระเจ้าพิมพิมสารและเศรษฐีกุมภโฆสกว่า ยศ ย่อม
เจริญแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร มีสติ มีการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนทำ 
สำรวม ดำรงชีวิตโดยธรรม และไม่ประมาท คำว่า ยศ หมายถึงความเป็นใหญ่ ความ
มีโภคสมบัติ ความนับถือ ความมีเกียรติ  และการสรรเสริญ  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๒๔/
๑๗๔-๑๘๐) 

กุมภชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องหม้อวิเศษ(ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๓๓/๕๔๓)อธิบายสรุปได้ว่าพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะลงมาประทานโอวาทแก่พระเจ้าสรรพมิตรผู้
กำลังเตรียมการจะดื่มสุราทรงช้ีแจงให้เห็นโทษของสุราว่า“คนด่ืมสุราแลว้จะเดินโซเซ 
ตกหลุมตกบ่อ ตกถ้ำตกบ่อน้ำครำและหลมุน้ำโสโครก กินของท่ีไม่ควรกินก็ได้ควบคุม
จิตตนเองไม่ได้ เที่ยวไปเปะปะ เหมือนโคเมาสุรา เหมือนคนไม่มีท่ีพ่ึง รว่มวงฟ้อนรำ
ขับร้องกับใครก็ได้เปลือยกายเหมือนชีเปลือยก็ได้เที่ยวไปตามตรอกซอกซอยเหมือน
คนบ้า นอนต่ืนสายเป็นต้น” พระราชาได้สดับแล้วเห็นโทษของการด่ืมสุราจึงต้ัง
พระทัยจะบูชาท้าวสักกะด้วยทรัพย์เป็นอันมากแต่ท้าวสักกะไม่รับและสอนให้ต้ังอยู่
ในโอวาทของพระองค์แล้วเสด็จกลับไป (ข.ุชา.ตึสติ.อ.(บาลี)  ๗) 
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กุมภทาสี  : หญิงรับใช้ตักน้ำ (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๘/๑๖๗, ๙/๓๙๙/๑๖๙,๙/๓๙๙/๑๗๐) หญิงรบั
ใช้ท่ีใช้หม้อตักน้ำ, หญิงท่ีเป็นบ่าวรับใช้ทำหน้าท่ีตักน้ำ,หญิงยากจนเข็ญใจเป็นยาจก, 
ในที่น้ีหมายถึงหญิงตักน้ำ,หญิงผู้ใช้หม้อดินตักน้ำไปให้นาย,หญิงท่ีเป็นทาสรับใช้นาย
ในทางกามารมย์ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องสมัยพุทธกาลเคยช่วยเหลือนายจุลกาลผู้
เป็นอุบาสกให้พ้นผิดจากการถูกกล่าวว่าเป็นโจรลักทรัพย์ (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๑๖๕/
๑๒๐) 

กุมภสูตร :  พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อ (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๗/๒๘) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มี
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า หม้อท่ีไมม่ีเครื่องรองรับ กลิ้งไปได้ง่าย ถ้ามีเครื่อง
รองรับกลิ้งไปได้ยาก จิตก็เหมือนกัน  ถ้าไม่มีธรรมเครื่องรองรับ  กลับกลอกได้ง่าย 
ถ้ามีธรรมเคร่ืองรองรับกลับกลอกได้ยาก ซึ่งธรรมเครื่องรองรับจิตได้แก่อริยมรรคมี
องค์  ๘  อีกสูตรหน่ึง ว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อ  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๓/๘๓)  อธิบาย
สรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ 
ย่อมคลายบาปอกุศลธรรมออกอย่างเดียว เหมือนน้ำในหม้อคว่ำ มีแต่ไหลออกอย่าง
เดียว อีกสูตรหน่ึงพระสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนหม้อ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๐๓/๑๕๗) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหม้อ ๔ ชนิด คือ ๑.หม้อ
เปล่าแต่ปิดฝา ๒. หม้อเต็มแต่เปิดฝา ๓.หม้อเปล่าและปิดฝา ๔.หม้อเต็มและปิดฝา 
แล้วทรงแสดงบุคคลเปรียบเหมือนหม้อ ๔ จำพวก คือ๑.คนเปรียบเหมือนหม้อเปล่า
แต่ปิดฝาคือคนท่ีมีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้าการ
เหยียดออก การอุ้มบาตร การครองสังฆาฏิและจีวรท่ีน่าเลื่อมใส แต่เขาไม่รู้ชัดอริยสัจ 
๔ตามความเป็นจริง ๒.คนเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝา คือคนที่มีการก้าวไป การ
ถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การอุ้มบาตร การครอง
สังฆาฏิและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใส แต่เขารู้ชัดอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง ๓.คนเปรียบ
เหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝา คือคนที่มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียว
ดู การคู้เข้า การเหยียดออก การอุ้มบาตร การครองสังฆาฏิและจีวรท่ีไม่น่าเลื่อมใส 
และเขาไม่รู้ชัดอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง ๔.คนเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝา 
คือคนที่มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก 
การอุ้มบาตร การครองสังฆาฏิและจีวรท่ีน่าเลื่อมใส และเขารู้ชัดอริยสัจ ๔ ตามความ
เป็นจริง  

กุมภัฏฐานกถา :  เรื่องท่าน้ำ, คำพูดเก่ียวกับที่วางหม้อน้ำ,(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/๕๙๙) อธิบายสรุป
ได้ว่า  ข้อ ๒๓ ในดิรัจฉานกถาท่ีชาวบ้านพูดกัน อันได้แก่ คือ๑.ราชกถา เรื่อง
พระราชา ๒.โจรกถา เรื่องโจร ๓. มหามัตตกถา เรื่องมหาอมาตย์ ๔.เสนากถา เร่ือง
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กองทัพ  ๕.ภยกถา เรื่องภัย ๖.ยุทธกถา เรื่องการรบ ๗. อันนกถา เร่ืองข้าว ๘. ปาน
กถา เรื่องน้ำด่ืม ๙. ตถกถา เร่ืองผ้า ๑๐. สยนกถา เรื่องท่ีนอน ๑๑. มาลากถา เรื่อง
พวงดอกไม้ ๑๒.คันธกถา เรื่องของหอม ๑๓.ญาติกถา เร่ืองญาติ ๑๔.ยานกถา เรื่อง
ยาน ๑๕. คามกถา เรื่องบ้าน ๑๖.นิคมกถา เรื่องนิคม ๑๗.นครกถา เรือ่งเมือง ๑๘. 
ชนปทกถา เรื่องชนบท ๑๙.อิตถีกถา เรื่องสตรี ๒๐.ปุริสกถา เรื่องบุรุษ ๒๑.สูรกถา 
เรื่องคนกล้าหาญ ๒๒.วิสิขากถา เร่ืองตรอก ๒๓.กุมภัฏฐานกถา เรื่องท่าน้ำ ๒๔.ปุพพ
เปตกถา  เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว ๒๕. นานัตตกถาเรื่องเบ็ดเตล็ด ๒๖. โลกักขายิกะ  
เรื่องโลก ๒๗. สมทุทักขายกิะ เรื่องทะเล ๒๘.อิติภวาภวกถา เรื่องความเจริญและ
ความเสื่อม (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐)  

  อรรถกถากล่าวว่า กถาที่เกิดขึ้นประจำท่ีท่าน้ำ เรื่องท่าน้ำ หรือหมายถึงเรื่องราวที่
ทาสีเทินหม้อนำ้ ช่ือว่ากุมภัฏฐานกถา(ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑๗/๘๕,องฺ.ทสก.อ.(บาลี)  ๓/
๖๙-๗๐/๓๕๔) 

กุมภัณฑ์, พวก : เทพผู้มีท้องใหญ่ ; เทพผู้มลีูกอัณฑะใหญ่เท่าหม้อ, เทพผู้มีอวัยวะเพศ(ของลับ
ใหญ)่  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๖/๒๖๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๕/๒๑๙,๑๑/๒๗๙/๒๒๓,ขุ.
ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๘๘/๑๙๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๖/๑๓๒,๓๒/๘๕/๕๑๒,๓๒/
๓๖๕/๖๓๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๖๓/๒๑๑,๓๓/๑๓๙/๓๕๖,๓๓/๑๔๒/๓๕๖,๓๓/๑๔๗/
๓๕๗)  อธิบายสรุปได้ว่า พวกกุมภัณฑ์ เป็นบริวารของท้าววิรุฬหก อยู่ทางทิศใต้แต่
เขาสิเนรุ เป็นเหล่าเทพช้ันจาตุมมหาราชิกา (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๒๗๙/๑๕๖) 

กุมภัณฑเปรต : เปรตมีอัณฑะโตเท่าหม้อ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๑/๓๐๗) อธิบายสรุปได้ว่า เปรตนี้อยู่
บริเวณทางขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ  พระพุทธเจ้าทรงแสดงบุพ
กรรมของเปรตมีอัณฑะเท่าหม้อว่าเคยเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีโกงชาวบ้าน เพราะผล
กรรมนั้นทำให้ไปเกิดในนรกหลายแสนปี เพราะผลกรรมที่ยังเหลือจึงเกิดเป็นเปรตอยู่
ทางข้ึนลงภูเขาเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ  ดังที่พระมหาโมคคัลลานะกลา่วว่า  ท่าน  
เมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏได้เห็นกุมภัณฑเปรตเพศชาย ลอยในอากาศ  เมื่อ
เปรตน้ันเดินก็ยกอัณฑะเหล่าน้ันขึ้นพาดไว้บนบ่าไปเมื่อนั่งก็น่ังทับอัณฑะเหล่าน้ัน ฝูง
แร้ง นกกา นกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไขว่จิกท้ึงย้ือแย่งเปรตน้ันสะบัดไปมาจนมัน
ร้องครวญคราง (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒๙/๒๓๒,สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๒๑๑/๒๔๓-๒๔๔)   

กุมภัณฑสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเปรตมีอัณฑะโตเท่าหม้อขนาดใหญ่(สํ.น.ิ(ไทย)๑๖/๒๑๑/๓๐๗)
อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวันทรงแสดงบุพ
กรรมของเปรตมีอัณฑะโตเท่าหม้อว่า เปรตตนน้ีเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้าน รับ
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ค่าจ้างในที่ลับแล้ว ทำเจ้าของทรัพย์ไม่ให้เปน็เจ้าของทรัพย์  (สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๒๑๑/
๒๔๓) 

กุมภีรยักษ์  : ยักษ์ผู้รักษากรงุราชคฤห์ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๓๕/๒๖๓) อธิบายสรุปได้ว่า ยักษ์ตนนี้
อาศัยภูเขาเวปุลละเป็นที่อยู่อาศัย ในสมัยพุทธกาล มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณ
งดงาม มียศ มียักษ์บริวารมากกว่าแสนตนไปเฝ้ากุมภีรยักษ์เป็นประจำ ยักษ์ตนนี้
พร้อมกับบริวารได้เคยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ในคราวประชุมใหญ่ของ
เหล่าเทวดา ณ ป่ามหาวัน กรุงกบิลพัสด์ุ และได้พาพระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งแคว้น
มคธไปกรุงอุชเชนี แล้วให้พระราชาอภิรมย์กับหญิงคนหน่ึง และนางตั้งครรภ์คลอด
บุตรภายหลังได้เป็นพระราชกุมารพระนามว่าอภัย(วิ.ม.(ไทย) ๕๓๒๗/๑๘๐,ม.ม.อ.
(บาลี) ๒/๘๓/๘๑/)  

กุมภีลชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องจระเข้ลวงลิง (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๔๗/๑๐๔) อธิบายสรุปได้ว่า 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาวานรถูกจระเข้หลอกจะพาไปหากินที่เกาะกลาง
แม่น้ำโดยให้ขึน้ขี่หลังไป พอถึงกลางแม่น้ำกลับจะดำลงในน้ำสอบถามได้ความว่าจะ
นำหัวใจไปใหภ้รรยาที่แพ้ท้องกินจึงบอกเจระเข้ด้วยเชาวน์ปัญญาของตนว่าไม่ได้เอา
หัวใจมาด้วยเพราะถอดหัวใจแขวนไว้ท่ีต้นมะเด่ือ จระเข้หลงเช่ือนำไปส่งถึงฝั่งพญา
วานรจึงเหยียบศีรษะจระเข้กระโดดข้ามฝั่งกลับมาได้ จระเข้ได้กล่าวชมว่าบุคคลผู้
ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการ คือ (๑) สัจจะ พูดความจริงว่าจะกระโดดก็
กระโดดจริง (๒)ธรรมะมีปญัญาพิจารณาเหตุผล (๓) ธิติมีความเพียรไม่ย่อหย่อน(๔)
จาคะยอมสละตนจึงเอาตัวรอดจากศัตรูได้ (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๔๗-๑๔๘/๒๐๗-
๒๐๘) 

กุมภีลภัย  : ภัยแต่จระเข้,ภัยเกิดแต่จระเข้(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๓/๑๘๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๒/
๑๘๔) อธิบายสรุปได้ว่า ชื่อเรียกคนท่ีเห็นแก่ปากท้อง หมายถึงภิกษุผู้กลัวกุมภีลภัย 
กลัวไม่ได้บริโภคอย่างที่เคยทำตอนเป็นคฤหัสถ์ จึงลาสิกขา อธิบายความว่า บางคน 
มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต คิดว่า‘เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข ์ โทมนัส  อุปายาสครอบงำ ตกอยู่ในกองทุกข์  มีทุกข์ประดังเข้ามา 
ไฉนหนอ การทำกองทุกข์ท้ังหมดนี้ให้สิ้นสดุจะพึงปรากฏ เพ่ือนพรหมจารีตักเตือน
พร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่า ‘สิ่งน้ีเธอควรฉัน  สิ่งน้ีเธอไม่ควรฉัน  สิ่งนี้เธอควร
บริโภค สิ่งนี้เธอไม่ควรบริโภค  สิ่งน้ีเธอควรลิ้ม สิ่งน้ีเธอไม่ควรลิ้ม  สิง่น้ีเธอควรด่ืม 
สิ่งนี้เธอไม่ควรดื่ม  สิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรฉนั สิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรฉัน สิ่งที่
เป็นกัปปิยะเธอควรบริโภค สิ่งท่ีเป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรบริโภค สิ่งท่ีเป็นกัปปิยะเธอ
ควรลิ้ม  สิง่ท่ีเป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรลิ้ม สิ่งท่ีเป็นกัปปิยะเธอควรด่ืม ส่ิงท่ีเป็น
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อกัปปิยะเธอไม่ควรดื่ม  สิ่งนี้เธอควร ฉันในกาล  สิ่งนี้เธอไม่ควรฉันในเวลาวิกาล  สิ่ง
น้ีเธอควรบริโภคในกาล สิ่งน้ีเธอไม่ควรบริโภคในเวลาวิกาล สิ่งนี้เธอควรลิ้มในกาล สิ่ง
น้ีเธอไม่ควรล้ิมในเวลาวิกาลส่ิงน้ีเธอควรด่ืมในกาล สิ่งน้ีเธอไม่ควรด่ืมในเวลาวิกาล’ 
เธอคิดอย่างนี้ว่า ‘เมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เคี้ยวกินสิ่งท่ีเราต้องการ ไม่เคี้ยวกินสิ่งที่
เราไม่ต้องการ บริโภคสิ่งท่ีเราต้องการ ไม่บริโภคส่ิงท่ีเราไม่ต้องการ ล้ิมสิ่งท่ีเรา
ต้องการ  ไมล่ิม้สิ่งท่ีเราไม่ต้องการ ด่ืมสิ่งท่ีเราต้องการ ไม่ด่ืมสิ่งที่เราไม่ต้องการ เคี้ยว
กินทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะ บริโภคท้ังสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็น
อกัปปิยะ ลิ้มท้ังสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะ ด่ืมท้ังสิ่งเป็นกัปปิยะและส่ิงเป็น
อกัปปิยะ เคี้ยวกินท้ังในกาลและในเวลาวิกาล  บริโภคทั้งในกาลและในเวลาวิกาล 
ลิ้มท้ังในกาลและในเวลาวิกาล ด่ืมทั้งในกาลและในเวลาวิกาล สิ่งใดที่ประณีตไม่ว่าจะ
เป็นของเค้ียวหรือของบริโภค ท่ีคหบดีผู้มีศรัทธาถวายแก่เราทั้งในกาลและในเวลา
วิกาลภิกษุเหล่าน้ีทำเหมือนปิดปากแม้ในสิ่งของเหล่าน้ัน’เธอจึงบอกคืนสิกขากลับมา
เป็นคฤหัสถ์  

กุมมรรค, มิจฉาทิฏฐิ  : ทางท่ีผิด,มิจฉามรรค(องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๖๔/๕๘๓,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๖/
๕๘๖,๙๕๖/๖๑๒-๖๑๓)  อธิบายสรุปได้ว่า ทางผิดจากการบรรลุญาณท้ังหลาย ได้แก่ 
มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด)มิจฉาสังกัปปะ (ดำริผิด) มิจฉาวาจา (เจรจาผิด)  มิจฉากัมมันตะ
(กระทำผิด)มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด)  มจิฉาวายามะ  (พยายามผิด)  มิจฉาสติ 
(ระลึกผิด)  มจิฉาสมาธิ (ต้ังจติมั่นผิด) (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๖๔/๑๕๐-๑๕๑) 

กุมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเหมือนเต่าถูกเชือกมัด (สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๑๕๙/๒๖๗) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารณุ
เป็นต้น ภิกษุผู้เห็นแก่ลาภสกัการะและความสรรเสริญย่อมเป็นเหมือนเต่าหัวด้ือที่ถูก
นายพรานยิงด้วยลูกดอก เพราะไม่เช่ือฟังคำเตือนของเต่าด้วยกัน ถึงความพินาศ (สํ.
นิ.อ.(บาลี) ๒/๑๕๙/๒๒๘-๒๒๙)    

กุมมัคคเสวนา  :การยึดถือทางที่ผิด (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๖/๕๘๖) หมายถึงการเสพ การเสพเป็นนิตย์ 
การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดี ความภักดี ความจงรักภักดี ความเป็นผู้โน้มน้าว
ไปตามทางผิด      

กุมมัคคะ  : ทางผิด, ทางท่ีผิด (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๖/๕๘๖) หมายถึงมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ  
มิจฉาวาจา  มจิฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ  

กุมมาส, ขนม : ขนมสดที่ทำจากถ่ัวผสมข้าวเหนียว(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๑/๒๑)  หมายถงึขนมท่ีเก็บไว้
นานเกินไปจะบูด  เช่น  ขนมด้วง  ขนมครก  ขนมถ้วย  ขนมตาล  เป็นต้น,  บางแห่ง
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มีน้ำผึ้งผสมด้วย  (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๖๓/๕๔๗) พระพุทธเจ้าหลังบำเพ็ญทุกร
กิริยาก็เสวยข้าวสุกและขนมกุมมาส ; นโภชนะ(ของฉัน) อย่าง ๑ ในโภชนะ ๕ อัน
ได้แก่ ข้าวสุก  ขนมกุมมาส ข้าวตู  ปลา เน้ือ เป็นอาหารหลักท่ีเป็นขนมสดของชาว
ชมพูทวีป (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑/๑๐,๑๑/๑๓/๑๒,๑๑/๑๔/๑๒,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๐๓/๑๑๕,๑๘/๓๔๗/๓๘๐,ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๑/๑๒๑/๖๘) 

กุมมาสทายกเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกุมมาสทายกเถระ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕๑/
๑๒๕)อธิบายสรุปได้ว่าในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้ถวายขนมกุมมาสแด่พระพุทธเจ้า
พระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทานน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติเลยในชาติสุดท้ายน้ี  ได้
บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคณุวิเศษ   

กุมมาสปิณฑชิาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องอานิสงส์การถวายขนมกุมมาส(ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๑๔๒/
๒๘๐) อธิบายสรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นคนยากจนได้ซื้อขนมถั่ว ๔ 
ช้ินไว้กินกลางวัน พบพระปัจเจกพุทธเจ้า ๔ พระองค์ เกิดศรัทธาเลื่อมใสได้ถวายขนม
ท้ัง ๔ องค์ ชาติต่อมาได้เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตสมบูรณ์ทุกอย่างทรงอุทานบทเพลง
ถึงผลกรรมในอดีตของพระองค์ให้พระเทวีและพสกนิกรฟังและตรัสถามพระเทวีว่า
พระนางได้ทำบุญอะไรไว้จึงมีผิวพรรณงดงามอย่างนี้สดับว่า ในอดีตชาติพระนางเกิด
เป็นทาสีในตระกูลของอัมพัฏฐโคตรเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมมีศีลและได้ถวายอาหาร
บิณฑบาตแก่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต พระนางจึงมีความงดงามอย่างน้ี (ขุ.ชา.สตฺ
ตก.อ.(บาลี)  ๕/-/๒๐๖-๒๑๘) 

กุมโมปมสูตร  : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเต่า(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๐/๒๔๑) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้
มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันตรัสกาภิกษุท้ังหลายว่า เต่าตัวหน่ึงเท่ียว
หากินท่ีริมฝั่งได้เห็นสุนัขจ้ิงจอกแต่ไกลจึงหดหัวและขาเข้ากระดองไม่เคลื่อนไหว ฝ่าย
สุนัขจิ้งจอกเข้าไปหาแล้วคิดว่า  เต่าโผล่หวัและขาส่วนใดออกมา  เราจักงับมันแล้ว
กินเสีย เมื่อเต่าไม่โผล่อะไรออกมาเลย สุนัขจิ้งจอกไม่สามารถทำอะไรได้ก็เบ่ือหน่าย
เดินจากไปฉันใด แม้มารก็ฉนัน้ัน เข้าใกลเ้ธอทั้งหลายด้วยคิดว่า เราน่าจะได้โอกาส
ทางอายตนะภายใน  ๖  สว่นใดส่วนหนึ่งของภิกษุเหล่าน้ีบ้างฉะนั้น เธอท้ังหลายจง
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วตรัสอธิบายโดยนัยแห่งรโถปมสูตรท่ีอยู่ในวรรค
เดียวกันน้ี (สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/๒๔๐/๒๔๕) 

กุมาปุตตเถรคาถา : คาถาของพระกุมาบุตรเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๖/๓๑๖) อธิบายสรุปได้ว่า ท่าน
พระกุมาบุตรเถระบังเกิดในตระกูลท่ีมั่งคั่ง กรุงเวฬุกัณฏกะ  มีช่ือว่านันทะ  แต่เพราะ
มีมารดาช่ือว่ากุมา  จึงได้ช่ือว่ากุมาบุตร  ได้ฟังสำนักของพระเสรีบบุตรเถระ  แล้ว
ออกบวช ต่อมาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุอรหัตผล แล้ว



 

๘๐๒ 
 

 

กล่าวคาถาว่า การฟังเป็นความดี การประพฤติตนเป็นคนมักน้อยเป็นความดี   การ
ปฏิบัติเพ่ือละกามคุณ ๕  ทุกเมื่อเป็นความดี   การถามสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เป็นความดี 
การปฏิบัติตามโอวาทโดยเคารพเป็นความดี กิจมีการฟังเป็นต้นเป็นเครื่องหมายความ
เป็นสมณะผู้หมดความกังวล (ขุ.เถร.อ.(บาลี)  ๑/-/๑๕๕-๑๕๗)  

กุมาปุตตเถรสหายกเถรคาถา : ภาษิตของพระเถระผู้เป็นสหายของพระกุมาบุตรเถระ,คาถาของพระ
กุมาบุตรสหายกเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๗/๓๑๖) อธิบายสรุปได้ว่า ท่านพระกุมา
บุตรเถรสหายกเถระบังเกิดในตระกูลท่ีมั่งคัง่ กรุงเวฬุกัณฏกะ  มีช่ือว่าสุทนต์ เป็น
เพ่ือนรักของกุมาบุตร  เมื่อกุมาบุตรบวชแล้ว  ก็บวชตามเพ่ือน  ฟังธรรมจาก
พระพุทธเจ้าแล้ว ยินดีในภาวนา ต่อมาบรรลุอรหัตผล กล่าวคาถาว่า ภิกษุท้ังหลายผู้
ไม่สำรวมจิต ทอ่งเท่ียวไปตามชนบทต่าง  ๆ ย่อมทำสมาธิคลาดเคลื่อน การท่องเที่ยว
ไปยังแว่นแคว้นจะช่วยอะไรได้เล่า เพราะฉะน้ันภิกษุพึงกำจัดความแข่งดี ไม่พึงให้
มิจฉาวิตกและกิเลสมีตัณหาเป็นต้นครอบงำ เจริญฌาน  (ขุ.เถร.อ.(บาลี)  ๑/-/๑๕๗-
๑๕๙) 

กุมาร : เด็ก,เด็กชาย,เด็กหนุ่ม, ลูกน้อย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๔/๑๖๖,๑๑/๒๑๐/๑๗๑,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๐๘/๔๔๔,(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๔๐/๑๕๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๘/๑๘๗) 
หมายถึงผู้กำลงัสนุกสนาน, ผู้ร่าเริงสนุกสนาน, ผู้ที่มารดาบิดาปรารถนา, ผู้ขีดเขียน
พ้ืนดินเล่น,  ผู้ชอบเล่นท่ีพ้ืนดิน, เด็กชายในปฐมวัย (อภิธานวรรณนา ข้อ ๔๕,ข้อ 
๒๓๑)    

กุมารกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเด็กจับปลา (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๔/๒๕๙) อธิบายสรุปได้ว่า  พระผู้มี
พระภาคทอดพระเนตรเหน็เด็กจำนวนมากจับปลาอยู่ในระหว่างกรุงสาวัตถีกับพระเช
ตวันจึงตรัสถาม ก็ทราบว่า พวกเขากลัวความทุกข์จึงทำอย่างนั้น จึงทรงเปล่งอุทานนี้
ว่าบุคคลถ้ากลวัความทุกข์หรอืถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักก็อย่าได้ทำบาปกรรมในทีแ่จ้ง
หรือในท่ีลับเพราะถ้าจักทำหรือกำลังทำบาปกรรมอยู่ จะเหาะหนีไปก็ไม่พ้นจากความ
ทุกข์ อรรถกถากล่าวว่า คำว่า บาปกรรมในที่แจ้ง หมายถงึกรรมช่ัวทางกาย และทาง
วาจา คำว่า บาปกรรมในทีล่บั หมายถึงกรรมช่ัวทางใจ (ขุ.อุ.อ.(บาลี)  ๔๔/๓๑๕)  

กุมารกัสสปเถรคาถา  : คาถาของพระกุมารกัสสปเถระ,คาถาของพระเถระช่ือว่ากุมารกัสสปะ (ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๒๐๑/๓๖๗) อธิบายสรุปได้ว่า พระกุมารกัสสปเถระ ได้กล่าว ๒ คาถา
ว่า น่าอัศจรรย์หนอ พระพุทธเจ้า พระธรรม และสมัปทาของพระศาสดาของเรา
ท้ังหลายอันเป็นท่ีจะทำพระสาวกให้รู้แจ้งธรรมเช่นน้ันได้ บรรดาพระสาวกที่หย่ังรู้ถึง
กายของตนได้ในอสงไขยกัปน้ัน พระกุมารกัสสปะน้ีเป็นองค์สุดท้าย ร่างกายน้ีเป็น
ร่างกายสุดท้าย การเวียนว่ายตายเกิดเป็นวาระสุดท้าย บัดนี้ไม่มีการเกิดอีก อรรถ
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กถากล่าวว่า คำว่า หย่ังรู้อุปาทานขันธ์  หมายถึงขันธ์ท่ีอาศัยความยึดมั่นถือมั่น  (ขุ.
เถร.อ.(บาลี) ๑/๒๐๒/๕๐๑) คำว่า อสังไขยกัป หมายถึงมหากัปที่ผ่านไปนานจนไม่
สามารถนับได้  (ขุ.เถร.อ.(บาลี)  ๑/๒๐๒/๕๐๓)    

กุมารกัสสปเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระกุมารกัสสปเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๕๐/๒๕๘) 
อธิบายสรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่  ๑๐๐,๐๐๐  ท่านถวายทานทำการบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ  และได้ต้ังความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นสาวกผู้
เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้กล่าวธรรมอย่างวิจิตรของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์
หนึ่งในกาลภายหน้า เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภพน้อยภพ
ใหญ่หลายแสนชาติ  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ข.ุ
อป.อ.(บาลี)  ๒) 

กุมารกัสสปมาตาวัตถุ  : เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒) อธิบาย
สรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ตนแลเป็นท่ีพ่ึงของตน 
บุคคลอ่ืนใครเล่า จะเป็นท่ีพ่ึงได้เพราะบุคคลท่ีฝึกตนดีแล้วย่อมได้ท่ีพ่ึงอันได้โดยยาก 
อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ตนแลเป็นท่ีพ่ึงของตน  หมายถงึตนเองเท่านั้นท่ีจะสามารถ
ทำกุศลแล้วเข้าถึงสวรรค์  หรือบรรลุมรรคผล  ได้ท่ีพ่ึงท่ีได้ยากคืออรหัตตผล ไมม่ีใคร
อ่ืนจะทำให้ได้ (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/-/๒๘๓-๒๘๕) 

กุมารกัสสปะ, พระ, ภิกษุ  :พระเถระมหาสาวกองค์หน่ึง (วิ.ม. ๔/๑๒๔/๑๙๑) อธิบายสรุปได้ว่ ท่าน
เป็นบุตรธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ คลอดเม่ือมารดาบวชเป็นภิกษุณีแลว้ พระเจ้าป
เสนทิโกศลทรงเลี้ยงเป็นโอรสบุญธรรม ทารกน้ันได้นามว่ากัสสปะ ภายหลังเรียกกัน
ว่ากุมารกัสสปะ เพราะท่านเป็นเด็กสามัญ แต่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างราชกุมาร ท่าน
อุปสมบทในสํานักของพระศาสดา ได้บรรลพุระอรหัตผล ได้รับการยกย่องจากพระ
บรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในทางแสดงธรรมวิจิตร (ม.ม.๑๒/๒๔๙/๒๖๗,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๑๖๐/๒๕๙,๓๓/๑๗๓/๒๖๑,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๑๗/๒๘,ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๒๐๒/๓๖๘,๒๖/๑๒๕๓/๑๕๙,ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒//-/๒๘๓-๒๘๕) 

กุมารน้อย  : กุมารกะ, เด็กชาย, ในวินัยปิฎก จูฬวรรค กล่าวถึงพระเทวทัตเปล่ียนเพศกุมารน้อย
(กลับเป็นภิกษุ) ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร  ยืนอยู่ข้างหน้าพระกุมาร โดยมุ่งหวังให้
พระกุมาร(อชาตศัตรู) เลื่อมใสย่ิงนักเพราะอิทธิปาฏิหาริย์,ในมัชฌิมปัณณาสก์ อภย
ราชกุมารสูตร พระพุทธเจ้าตรัสตรัสถามพระเจ้าอภัยราชกุมารว่า ถ้ากุมารน้อยนี้
อาศัยความประมาทของพระองค์หรือของหญงิพ่ีเลี้ยง พึงนำไม้หรือก้อนกรวดมาใส่
ปากพระองค์จะพึงปฏิบัติกับกุมารน้อยน้ันอย่างไร ซ่ึงได้รับคำตอบจากพระเจ้าอภัย
ราชกุมารว่า จะเอามือซ้ายประคองศีรษะแล้วงอน้ิวมือขวา ล้วงเอาไม้หรือก้อนกรวด



 

๘๐๔ 
 

 

พร้อมด้วยเลือดออกเสีย เพราะหม่อมฉนัมีความเอ็นดูในกุมารน้อย,ในเอกปทชาดก 
เหตุอย่างเดียวทำให้บรรลุประโยชน์ได้หลายอย่าง ดังท่ีกุมารน้อยผู้เป็นบุตรของ
เศรษฐีโพธิสัตว์ถามบิดาว่า  เหตุอย่างเดียวทำให้ได้บรรลุประโยชน์หลายอย่างมีอยู่
หรือ ก็ได้รับคำตอบว่าคือความขยัน (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๓/๑๗๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๖/
๘๗,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๗๖/๑๑๒) 

กุมารเปตวัตถุ  : เรื่องกุมารเปรต  (ขุ.เปต..๒๖/๔๕๓-๔๖๓/๒๓๙) อธิบายสรุปได้ว่า พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงบุพกรรมของกุมารเปรตผู้น้ีว่า คหบดีผู้น้ีเมื่อยังเป็นเด็ก ถูกเขาทิ้งไว้ในป่าช้า
เป็นอยู่ด้วยน้ำนมท่ีไหลออกจากน้ิวมือตลอดราตรียักษ์และภูตผีปีศาจหรือ
สัตว์เลื้อยคลานก็ไม่เบียดเบียนเด็กผู้ท่ีได้ทำบุญไว้แล้ว แม้สุนัขท้ังหลายก็พากันมาเลีย
เท้าท้ังสองของเด็กน้ัน ฝูงเหย่ียวและสุนัขจ้ิงจอกก็พากันวนเวียนรักษา ฝูงนกก็พากัน
คาบรกไปทิ้ง ส่วนฝูงกาพากันคาบขี้ตาออกไป มนุษย์และอมนุษย์ไรๆ มิได้จัดการ
รักษาเด็กนี้ หรือใครๆ ท่ีจะปรุงยาหรือทำการบำบัดด้วยเมล็ดพันธ์ุผักกาดมิได้มี และ
มิได้ถือเอาการประกอบฤกษ์ยาม ท้ังไม่ได้โปรยธัญชาติท้ังปวง  เด็กท่ีบุคคลนำมาท้ิง
ไว้ในป่าช้าในยามราตรี   ได้รับความลำบากอย่างย่ิงเช่นน้ีสั่นเทาอยู่ เป็นดุจก้อนเนย
ข้น ยังเหลอือยู่เพียงชีวิต มีความสงสัยว่า (ชีวิตจะรอดหรือไม่รอดหนอ) และทรง
พยากรณ์เด็กน้ันว่า เด็กคนน้ีจักเป็นผู้มีสกลุสูง(จักได้เป็นเศรษฐีมีโภคสมบัติมาก ขุ.
เปต.อ.(บาลี)  ๑/๔๕๘/๒๐๙)  ;  เรื่องกุมารเปรต (วิ.เปต.๒๖/๗๔๖/๒๘๙ )  อธิบาย
สรุปได้ว่า พระศาสดาตรัสว่า “เราได้ฟังมาว่าได้มีกุมารสององค์เป็นพระราชโอรส  ใน
กรุงสาวัตถี ข้างป่าหิมพานต์ พระราชกุมารท้ัง    ๒ พระองค์น้ัน ทรงมัวเมาใน
อารมณ์เป็นที่ต้ังแห่งความกำหนัด ทรงเพลิดเพลินด้วยอำนาจ ความยินดีในกาม ทรง
ติดความสุขในปัจจุบันไม่ทรงเห็นถึงความสุขในอนาคต ครั้นเคลื่อนจากความเป็น
มนุษย์นี้ไปสู่ปรโลก เกิดเป็นเปรตข้างคันคู ไม่ปรากฏกายให้ใครเห็น ร้องคร่ำครวญถึง
กรรมช่ัวครั้งก่อนของตนณที่ใกล้กรุงสาวัตถนีี้ว่าเมื่อพระทักขิไณยบุคคลมีอยู่มาก
หลาย และเม่ือไทยธรรมก็มอียู่แต่พวกเราไม่อาจทำบุญ ซึ่งจะนำความสุขมาใหแ้ล้ว
ทำตนให้มีความสวัสดี(แม้เพียง)เล็กน้อย อะไรจะพึงเลวกว่ากามน้ัน อันเป็นเหตุให้
พวกเราเคลื่อนจากราชสกุลแล้วไปอยู่เปตวิสัย เพียบพร้อมไปด้วยความหิวกระหาย 
มนุษย์ท้ังหลายในโลกน้ีเคยเป็นเจ้าของในที่ใด ย่อมไม่ได้เป็นเจ้าของในที่น้ันอีก เป็นผู้
เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลง ย่อมหมุนไปตามความหิวกระหาย” นรชนทราบถงึโทษ ซึ่งเกิด
มีด้วยอำนาจความเมาในความเป็นใหญ่อย่างนี้แล้ว ละความเมาในความเป็นใหญ่ได้
แล้ว พึงไปสวรรค์ได้ (ขุ.เปต.อ.(บาลี) ๑/๗๔๖/๒๗๙) 



 

๘๐๕ 
 

 

กุมารรูป :  รูปเด็ก,รูปร่างที่เป็นเด็ก,ร่างกายที่เป็นเด็ก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๐๓/๒๓๘) อธิบายสรุป
ได้ว่า กุมารรูป ในท่ีนีห้มายถึงสนังกุมารพรหมทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาบเป็นกุมาร
รูปเช่นกับปัญจสิขะคันธรรพเทพบุตรปรากฏแก่พวกเทพช้ันดาวดึงส์ แล้วเหาะข้ึนบน
อากาศประทับน่ังขัดสมาธิในอากาศ บนที่ว่างกลางอากาศ (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๐๐/
๒๗๒) 

กุมารเวช  : หมอรักษาเด็ก,กุมารแพทย์, แพทย์ที่รักษาโรคเด็ก เรียกสัน้ๆว่าหมอเด็ก (ที.สี.(ไทย)
๙/๒๗/๑๐,๙/๒๑๑/๗๒,๙/๔๕๑/๑๙๙) ; ข้อ  ๕ ในการบำบัดรักษาโรค ๕ อย่าง    
คือ๑. การรักษาด้วยการเสกเป่า ๒.การรักษาด้วยการผ่าตัด ๓.การรักษาทางยา ๔.
การรักษาทางภูติผี  ๕.การรักษาโรคเด็ก  (กุมารเวช),เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง ดังคำว่า 
วิชาผ่าตัด  การบำบัดรักษาทางยา วิชาหมอผี วิชาหมอเด็ก(กุมารเวช) (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๖๒/๔๕๗,๒๙/๑๗๙/๕๐๐) 

กุมาริกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมาร ี (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๕๖/
๖๔๘) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เพราะไม่ได้เห็น
อริยสัจ  ๔  สตัว์ที่เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีจึงมีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ท่ีไม่เว้น
ขาดจากการรับสตรีและกุมารี เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุ่นท่ีเราใช้ปลายเล็บช้อน
ขึ้นมา (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๑๕๖/๓๘๙) 

กุมารี  : เด็ก, เด็กหญิง, สาวน้อย, ลกูน้อย (วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๑๒๑/๓๒๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/
๑๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๑,๑๔/๑๐๒/๑๒๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๓/๕๒); เด็กหญิง
ผู้กำลังสนุกสนาน, เด็กหญิงในปฐมวัย, ผู้ร่าเริงสนุกสนาน, ผูท่ี้มารดาบิดาปรารถนา, 
ผู้ขีดเขียนพ้ืนดินเล่น, ผู้ชอบเล่นท่ีพ้ืนดิน (อภิธานวรรณนา ข้อ ๔๕,ข้อ ๒๓๑) 

กุมุททายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุททายกเถระ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๑/๓๒๖) 
อธิบายสรุปได้ว่าในอดีตชาติกัปท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  ท่านเกิดเป็นนกได้นำดอกโกมุทไป
บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ  เพราะผลแห่งการบูชานั้น  ท่านไม่ไปสู่ทุคติ
เลย  ในกัปท่ี  ๑๑๖  ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ในชาติสุดท้ายน้ี  ท่านเกิดใน
ตระกูลท่ีมั่งคั่ง กรุงสาวัตถี เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว
ออกบวช ไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๕๑/
๒๐๓) 

กุมุทนรก : นรกดอกบัวแดง (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๑/๒๕๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๓)  อธิบาย
สรุปได้ว่า ช่ือนรกเล็กแห่งหน่ึง ในบรรดานรก ๑๐ อันได้แก่ ๑.อัพพุทนรก ๒.นิรัพพุท
นรก ๓.อพพนรก ๔.อหหนรก ๕.อฏฏนรก ๖.กุมุทนรก ๗.โสคันธิกนรก ๘.อุปปลก
นรก ๙.ปุณฑรกินรก ๑๐.ปทุมนรก  อรรถกถากล่าวว่า ช่ือนรกทั้ง ๑๐ ช่ือเหล่านี้อยู่



 

๘๐๖ 
 

 

ในอเวจีมหานรก เป็นนรกเลก็อยู่ในนรกใหญ่ ไมม่ีภูมิเป็นของตนเอง แต่เป็นที่ซึ่งสัตว์
จะต้องรับกรรม เช่นอัพพุทนรก เป็นสถานที่ทรมานสัตว์โดยการนับช้ินเน้ือเป็นเครื่อง
บอกระยะเวลา ในการทรมานสัตว์ (องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๘๙/๓๖๖,ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/
๖๖๒/๓๐๗); คำว่า กุมุทะ หมายถึงดอกบัวท่ียินดีบนแผน่ดิน(อภิธานวรรณนา ข้อ 
๖๘๘)  

กุมุทปราสาท ปราสาทดอกบัวแดง,ปราสาทที่ล้วนด้วยดอกบัวแดง (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๗/๖๒๑)
อธิบายสรุปได้ว่า ช่ือปราสาทหลัง ๑ ใน ๓ หลัง อันได้แก่ กุมทุปราสาท    นฬินี
ปราสาท    และปทุมปราสาท  ซึ่งเป็นปราสาทมีนางสนมกำนัล ๔๓,๐๐๐ นาง ล้วน
ประดับประดาสวยงาม ท่ีพระโสภิตพุทธเจ้าสมัยท่ีเม่ือครั้งยังเป็นราชกุมาร เป็น
ฆราวาสทรงอยู่อาศัย ๙,๐๐๐ ปี  พระเจ้าสุธรรมท่ีเป็นพระชนก และพระเทวีพระ
นามว่าสุธรรมา ทรงให้สร้างไว้ในกรุงสุธรรม (ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๔๔-๒๕๑)    

กุมุทมาลิยเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑/๓๓๘) 
อธิบายสรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๑๘  ท่านได้เกิดเป็นผีเสื้อน้ำผู้ดุรา้ย ได้นำดอก
โกมุทมาบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี  เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน  ท่านไม่
รู้จักทุคติเลย  ในกัปท่ี  ๑๕ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๗ ชาติ  ในชาติ
สุดท้ายนี้  ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/-/๒๑๕) ; 
ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๔/๔๘๑) อธิบายสรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้โปรยดอกโกมุทบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี
เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติเลยในชาติสุดท้ายนี้  ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ  

กุรรฆระ, กรุง : เมืองภูเขาชัน, ช่ือเมืองแห่งหนึ่ง แคว้นอวันตี สมัยพุทธกาล  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๒๖/๕๗) อธิบายสรุปได้ว่า กุรรฆระแห่งน้ีเป็นเมืองภูเขามีหน้าผาสูงชัน ท่ีช่ือว่า กุรรฆ
ระ เพราะเป็นเมืองที่ภูเขามีข้างแถบหนึ่งเป็นเสมือนขาดตกไป คือข้างหน่ึงเป็นเหว 
หมายถึงเมืองที่พระมหากัจจายนเถระ ผู้เป็นมหาสาวกอยู่อาศัย (ในแคว้นนี้)โดยพัก
อยู่บนภูเขา และเที่ยวบิณฑบาต และมีคหบดีช่ือหลิททิกานเข้ามาสนทนาธรรม แม้
พระโสณกุฏิกัณณะผู้เป็นศิษย์ของพระมหากัจจายนเถระก็อยู่เมืองน้ีด้วย อุบาสิกาช่ือ
ว่ากาลี ก็อยู่เมืองนี้เช่นกัน และเมืองนี ้ เป็นสถานท่ีประกาศลัทธิของพวกเดียรถีย์
ต่างๆ  (สํ.ข.อ.(บาลี)๒ /๓/๒๘๔) 

กุรรฆระ, เมือง  : เมืองภูเขาสูงชัน, หมายถึงช่ือเมืองแห่งหน่ึง แคว้นอวันตี สมัยพุทธกาล (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๓/๑๑, องฺ.เอกก. ๒๐/๒๖๗/๓๓, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๖/๕๗,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๔๖/๒๖๘,) อธิบายสรุปได้ว่า  เมืองนี้เป็นภูเขามีหน้าผาสูงชัน ที่ช่ือว่าเมืองกุรรฆระ 



 

๘๐๗ 
 

 

เพราะเป็นเมืองที่ภูเขามีข้างแถบหนึ่งเป็นเสมือนขาดตกไป คือข้างหนึ่งเป็นเหว เมือง
น้ีพระมหากัจจายนเถระอยู่อาศัยโดยพักอยู่ใกล้ภูเขาช่ือว่าปวัตตะและเที่ยวบิณฑบาต 
และเมืองนี้เป็นสถานที่ประกาศลัทธิของพวกเดียรถีย์ต่างๆ (สํ.ข.อ.(บาลี)  ๒/๓/
๒๘๔) อยู่ห่างจากพระเชตวัน กรุงสาวัตถี ๑๒๐ โยชน์ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/-/๔๔๐) 
กุรุรฆระ ก็เรียก 

กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระกุรัญชิยผลทายกเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๑/๒๐๑) อธิบายสรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้ถวายผลอัญชันขาวแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไมรู่้จักทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ได้บรรลุวิชชา  ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  

กุรุ, แคว้น  : ช่ือแคว้นหนึ่ง (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๓/๒๐๕) อธิบายสรุปได้ว่า แคว้น  ๑ ในบรรดา ๑๖ 
มหาชนบทแห่งชมพูทวีป  อยู่แถบลุ่มน้ำยมุนาตอนบน  ราวมณฑลปัญจาบลงมา 
นครหลวงชื่ออินทปัตถ์ ต้ังอยู่ ณ บริเวณเมืองเดลี นครหลวงของอินเดียปัจจุบัน (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๙๕/๕๗, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๐๕/๑๐๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๗/๒๔๕,๑๓/
๒๙๓/๓๔๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๖/๗๒,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๖/๑๒๙,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๑/
๒๘๘,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๔๒/๓๐๗,๒๓/๔๕/๓๑๕,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.๒๘/๑๖๓๒/๔๔๒,๒๘/
๑๖๓๔/๔๔๓)(ประมวลศัพท์ หน้า ๒๕) 

กุรุ, ชาว  : คนผู้อยู่เมืองกุรุ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๕/๕๗,๑๐/๓๗๒/๓๐๑) อธิบายว่า ชาวบ้าน 
ชาวเมือง มีพราหมณ์และคหบดีเป็นต้น  

กุรุงคเทวี, เจ้าหญิง  : เจ้าหญิงผู้มีขนงาม ผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าพรหมทัต (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/
๒๙๐/๑๔๐) อธิบายสรุปได้ว่า เจ้าหญิงผู้น้ี เป็นผู้มีท้องอันประดับด้วยขนเป็นแถว ๆ   
เมื่อเจริญวัยแล้วได้เห็นเอฬกกุมาร ไปทำงานอยู่ในราชวัง ก็เกิดความรักใคร่และได้
เสียกันจนเหลา่สนมทราบเร่ืองและกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทราบ และพระเจ้า
พรหมทัตทรงให้เอฬกกุมารลกูเขยพาพระธิดาไปปกครองเมืองโกศล  อยู่กันด้วย
ความรักใคร่ ต่อมาพระนางกุรุงคเทวี เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลามก ได้ประพฤตินอกใจ
เป็นชู้กับฉฬังคกุมารเสนาบดีผู้เป็นอาจารย์ของพระเจ้าพรหมทัต และธนันเตวาสี คน
รับใช้ของฉฬังคกุมาร  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า เอฬิกกุมาร  เป็นอดีตชาติของนก
กุณาละ (ขุ.ชา.อ.(บาลี)  ๘/๒๙๐/๓๓๕)  

กุรุงคมิคชาดก  :  ชาดกว่าด้วยเรื่องกวางกุรุงคะรู้ทันนายพราน  (ขุ.ชา.เอกก. ๒๗/๒๑/๙) อธิบาย
สรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกวางกุรุงคะเที่ยวหากินด้วยความ
ระมัดระวัง วันหน่ึงได้เที่ยวไปหากินใกล้ต้นไม้มะรื่นต้นหนึ่งได้ยืนพิจารณาดูก่อนว่ามี
ภัยหรือไม่ เห็นต้นไม้โยนผลไม้มาให้ก็เข้าใจทันทีว่าเป็นกลลวงของนายพรานจึงกล่าว



 

๘๐๘ 
 

 

ตำหนิต้นไม้กระทบนายพรานว่าน่ีไม้มะรื่นการท่ีท่านปล่อยผลมะรื่นให้กลิง้มาน้ัน
กวางรู้แล้วเราจะไปยังไม้มะรื่นต้นอ่ืนเราไม่ชอบใจผลของท่าน นายพรานท่ีซ่อนตัวอยู่
บนต้นไม้ได้แต่โกรธที่กวางรู้ทันจึงพุ่งหอกไปแต่หาทำอันตรายต่อกวางไม่เพราะได้หนี
ไปไกลแล้ว (ข.ุชา.เอกก. อ.(บาลี) ๑/๒๑/๒๔๒-๒๔๔)  ; ว่าด้วยเร่ืองนกและเต่า
ช่วยเหลือกวาง(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)๒๗/๑๑๑/๙๔)อธิบายสรุปได้ว่าพระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นกวางไปติดบ่วงนายพราน ได้สหายท้ังสองคือเต่าและนกกระเต็น
ช่วยชีวิตไว้ โดยเต่าพยายามกัดบ่วงจนฟันโยก เลือดเปรอะปาก ส่วนนกกระเด็นก็บิน
ไปที่บ้านของนายพราน เมื่อนายพรานเตรียมจะออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ ก็บินโฉบลง
ไปจิกตีทำให้เขาเข้าใจว่าเป็นนกกาฬกิณี จึงกลับเข้าไปนอนต่อ เม่ือต่ืนขึ้นก็เดินออก
ทางประตูหลังบ้าน นกก็เข้าไปจิกตีอีกแต่คราวน้ีเขาไม่สนใจรีบถือหอกเข้าป่าไปดูบ่วง 
นกจึงรีบบินไปบอกกวางและเต่าให้รู้ตัว เม่ือเห็นนายพรานมา กวางก็รีบดึงบ่วงให้
ขาดแล้วว่ิงเข้าป่าไป เเต่เต่าหมดแรงจึงนอนแผ่ด้วยความเหน่ือย ถูกนายพรานจับใส่
กระสอบแขวนไว้ แล้วไล่ตามกวางต่อไป กวางว่ิงเข้าป่าแล้วแกล้งทำลวงเดินถอยหลัง
ให้นายพรานหลงทางแล้วรีบกลับมาช่วยเต่าเอาเขาขวิดกระสอบให้ขาดเต่าก็คลานลง
น้ำ ส่วนกวางน้ันขอให้นกยา้ยลูกไปอยู่ท่ีอ่ืน ถึงกวางก็ไปอยู่ท่ีอ่ืนเช่นกัน  สัตว์ท้ังสาม
ได้ช่วยชีวิตกันและกันไว้อย่างน้ี ดังน้ัน ความรักความสามัคคีในมิตรสหายย่อม
สามารถช่วยเหลือกันให้พ้นภัยได้ (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๑๒/๑๕๓๑๕๕) 

กุรุธรรมจริยา  : ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าธนัญชัยกุรุราช (ขุ.จริยา.๓๓/๒๐/๗๒๙) อธิบายสรุปได้
ว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า ในกาลท่ีเราเป็นพระราชานามว่าธนัญชัย อยู่ในกรุงอินทปัตถ์
ท่ีอุดม ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ  ๑๐ ครั้งน้ัน พวกพราหมณ์ชาวแคว้นกาลงิคะ
ได้มาหาเราขอพญาคชสาร ซึ่งประกอบด้วยธัญญลักษณะ สมบูรณ์ด้วยมงคลกับเรา
ว่า ชนบทฝนไม่ตกเลย  เกิดทุพภิกขภัย  อดอยากมาก ขอพระองค์โปรดพระราชทาน
พญาคชสาร ตัวประเสริฐมกีายสีเขียวช่ือว่าอัญชันด้วยเถิด เราคิดว่าการห้ามยาจกที่
มาถึงแล้ว เป็นการไม่สมควรแก่เราเลย  กศุลสมาทานของเราอย่าได้เสียหายเลย เรา
จักให้คชสารตัวประเสริฐ ได้จับงวงพญาคชสารวางลงบนมือพราหมณ์แล้ว   จึงหลั่ง
น้ำในเต้าทองลงบนมือของพวกพราหมณ์ ได้ให้พญาคชสารไป เมื่อเราได้ให้พญาคช
สารน้ันไป พวกอำมาตย์กล่าวว่า เหตุไรหนอ  พระองค์จึงพระราชทานพญาคชสารตัว
ประเสริฐแก่พวกยาจกเมื่อพระองค์พระราชทานพญาคชสารซ่ึงประกอบด้วยธัญ
ลักษณะสมบูรณ์ด้วยมงคลชนะสงครามอันสูงสุดนั้นแล้ว  พระองค์เป็นพระราชาจัก
ทำอะไรได้ เราได้ตอบว่า แม้ราชสมบัติท้ังหมดเราก็ควรให้ ถึงสรีระของตนเราก็ควร
ให้  แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นท่ีรักของเรา เพราะฉะน้ัน เราจึงได้ให้พญาคชสาร  



 

๘๐๙ 
 

 

(ขุ.จริยา.อุ. ๑) ; กุรุธรรมของชาวแคว้นกุรุ  เกิดด่างพร้อยขึ้นแล้วในแคว้นน้ัน  
เพราะฉะน้ัน  ท่ีนั้นเป็น ท่ีมีธรรมด่างพร้อยเกิดขึ้นแล้ว  ท่านจึงเรียกว่า  กัมมาส
ธัมมะ (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๙๕/๘๐) 

กุรุธัมมชาดก   : ชาดกว่าด้วยเรื่องธรรมของชาวกุรุ (ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๗๖/๑๓๗) อธิบายสรุปได้ว่า  
ศีล ๕ ช่ือว่ากุรุธรรม พระโพธิสัตว์ทรงรักษาศีล ๕ ทำให้บริสุทธ์ิ (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/
๓๖๒/๔๒๙) อธิบายความว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ 
ทรงรักษากุรุธรรมคือศีล ๕ พร้อมกับบุคคลรอบข้างพระองค์ คือพระมารดา พระ
มเหสี มหาอุปราช ปุโรหิต อำมาตย์ผู้วัดนา นายสารถี มหาเศรษฐี อำมาตย์ผู้ตวงข้าว
ค่านาคนเฝ้าประตูเมืองและนางงามประจำเมืองเป็นเหตุให้บ้านเมืองสมบูรณ์จน
ชาวเมืองกาลิงคะมาขอกุรุธรรมไปให้พระราชาของตนประพฤติแก้ความแห้งแล้งและ
พระองค์ก็พระราชทานให้สมความปรารถนาด้วยความยินดี (ขุ.ชา.ติก.อ.(บาลี)  ๔/-/
๑๐๗) 

กุรุยะ, แคว้น  : ช่ือเมืองหรือรัฐท่ีท้าวสักกเทวราช ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ยกมาอ้างต่อพระเจ้ากรุง
พาราณสี  (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕๕/๑๐๖) อธิบายสรุปได้ว่า ช่ือรัฐ ๑ ในบรรดา ๓ 
รัฐ อันได้แก ่๑.ปัญจาละ ๒. กุรุยะ   ๓. เกกกะ  ซึ่งเมืองที่ท้าวสักกเทวราชกล่าวอ้าง
น้ันหมายถึงเป็นเมืองที่น่ารื่นรมย์มีภิกษาหารสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยช้าง ม้า รถ พล
นิกรและเงินทองเครื่องอลังการ ในแคว้นกรุุยะนี้ มีนครชื่อว่าอินทปัตร  (ขุ.ชา.ทุก.อ.
(บาลี) ๓/๑๕๕/๒๑๒) 

กุรุรฆระ, เมือง  : ช่ือเมืองที่มีหน้าผาสูงชัน ในแคว้นอวันตี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๗/๓๒,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๓/๑๑,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๖๗/๓๓, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๖/๕๗, ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/
๔๖/๒๖๘) อธิบายสรุปได้ว่า เมืองภูเขาสูงชัน, ในแคว้นอวันตี สมัยพุทธกาล เป็น
เมืองภูเขามีหน้าผาสูงชัน ท่ีช่ือว่าเมืองกุรุรฆระ เพราะเป็นเมืองท่ีภูเขามีข้างแถบหน่ึง
เป็นเสมือนขาดตกไป คือข้างหน่ึงเป็นเหว เมืองนี้พระมหากัจจายนเถระอยู่อาศัยโดย
พักอยู่บนภูเขาและเที่ยวบิณฑบาต มีอุบาสกช่ือโสณกุฏิกัณณะ  เป็นอุปัฏฐาก และ
เมืองน้ี เป็นสถานที่ประกาศลัทธิของพวกเดียรถีย์ต่างๆ (สํ.ข.อ.(บาลี)  ๒) อยู่ห่างจาก
พระเชตวัน กรุงสาวัตถี ๑๒๐ โยชน์ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/-/๔๔๐) เมืองกุรรฆระ ก็เรียก 

กุลกุมารี  : คำว่า กุละ แปลว่าตระกูล คำว่า กุมารี แปลว่าเด็กหญิง,เด็กรุ่นสาว, นางสาว 
(ประมวลศัพท์ หน้า ๒๔) รวมทั้ง ๒ คำแปลว่าเด็กหญิงของตระกูล, เด็กรุ่นสาวผู้มี
ตระกูล,นางสาวผู้มีตระกูล (วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๑/๓๙,๖/๒๒/๔๒,๖/๒๓/๔๕,วิ.จู.(ไทย)
๗/๒๙๓/๗๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๖)  



 

๘๑๐ 
 

 

กุลฆรณสีูตร  : พระสูตรว่าด้วยหญิงแม่เรือนในตระกูล (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๘/๓๒๙) อธิบายสรุปได้
ว่า สมัยท่ีภิกษุรูปหน่ึงอยู่ ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง แคว้นโกศล เธอคลุกคลีในตระกูลแห่ง
หนึ่งมากไป  เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่าน้ันประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเนรมิตเพศ
เป็นหญิงแม่เรอืนในตระกูลนั้นเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า ชนท้ังหลายต่างประชุมสนทนา
กันที่ใกลฝ้ั่งแมน้่ำ ในศาลาท่ีพัก ในสภาและข้าง ๆถนน พวกเขาจะพูดถึงดิฉันและ
ท่านอย่างไรบ้างหนอ ภิกษุน้ันกล่าวว่า  เสียงท่ีเป็นขา้ศึกมีมาก ท่านผู้มีตบะต้อง
อดทน ไม่ต้องเก้อเขินด้วยเหตุน้ัน เพราะว่าสัตว์หาได้เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่ แต่
ผู้ใดมักสะดุ้งเพราะเสียง ประดุจเน้ือทรายในป่า นักปราชญ์เรียกผู้นั้นว่ามีใจเบา วัตร
ของเขาย่อมไม่สมบูรณ์ อรรถกถากล่าวว่า เทวดาตนน้ีตอนแรกไม่รู้ว่าพระภิกษุท่ีตน
สนทนาด้วยเป็นพระอรหันต์ ภายหลังจึงได้ทราบแล้วจากไป (สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๒๘๘//
๓๗๐) 

กุลฆรนคร  : นครช่ือกุลฆระ,กรุงช่ือว่ากุลฆระ, (ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑๓/๗๒๖) อธิบายสรุปได้ว่า เมืองนี้อยู่
แคว้นอวันตีชนบทอุบาสิกาช่ือว่ากาลีอยู่อาศัยและพระโสณะกุฏิกัณณะได้เดินทางไป
ประกาศพระศาสนา ในเมืองน้ีมีผ้าอันตรวาสก(สบง)ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
สมณโคดมอยู่  

กุลธิดา : ธิดาของตระกูล, ลูกสาวของตระกูล,บุตรสาวในตระกูล (วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๑/๓๙,๖/
๒๒/๔๒,๖/๒๓/๔๕,วิ.จู.(ไทย)๗/๒๙๓/๗๙,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๕๓๖/๑๓๖) 
หมายถึงลูกหญิงผู้มีตระกูล มีความประพฤติดี (ประมวลศพัท์ หน้า ๒๕) 

กุลบุตร : บุตรของตระกูล,ลูกชายของตระกูล,บุตรชายในตระกูล(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๗/๕๖,๑๑/
๑๐๘/๗๙,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๔/๓๓,๑๒/๑๗๘/๑๗๙,๑๒/๒๓๙/๒๕๓) หมายถึงลูกชาย
ผู้้มีตระกูล มีความประพฤติดี (ประมวลศัพท์ หน้า ๒๕)  

กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา  :ลูกชายของผู้มีตระกูล หมายถึงชายหนุ่มท่ีการเห็นพระพุทธเจ้าเป็นต้น
แล้วเกิดความเลื่อมใสบวชเป็นบรรพชิต, ในสังยุตตนิกาย ทุติยทสพลสตูร กล่าวถึง 
กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา สมควรแท้เพ่ือปรารภความเพียรในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว
เป็นธรรมเข้าใจง่าย เปิดเผย ประกาศไว้แล้ว, นิพพิทาพหุลสูตร ผู้มากด้วยความเบื่อ
หน่าย กล่าวถึง กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา มีธรรมอันเหมาะสม คือพึงเป็นผู้มากด้วย
ความเบ่ือหน่ายในรูปอยู่  ... ในเวทนา ...ในสัญญา ... ในสังขาร ซึ่งจะทำให้กำหนดรู้
รูปเป็นต้นและพ้นจากรูปเป็นต้นและพ้นจากทุกข์ได้,   ในทุกขานุปัสสีสูตร ผู้
พิจารณาเห็นทุกข์ก็กล่าวถึงกุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาไว้เช่นกัน (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒/
๓๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๔๖/๒๓๖,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๔๘/๒๓๗) 
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กุลปุตตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยกุลบุตร (สูตรท่ี ๑) (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๓/๕๘๔)  อธิบาย
สรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า กุลบุตรท้ังในอดีต อนาคต 
ปัจจุบันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็เพ่ือรู้แจ้งอริยสัจ  ๔  น้ี  (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/
๑๐๗๓/๓๗๕) 

กุลปุตตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยกุลบุตร (สูตรท่ี ๒) (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๔/๕๘๕) อธิบายสรุป
ได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  กุลบุตรท้ังในอดีต อนาคต ปัจจุบัน
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็เพ่ือรู้แจ้งอริยสัจ ๔ น้ี แต่ทรงแสดงตามอัธยาศัย
ของผู้จะตรัสรู้ด้วย (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๐๗๓/๓๗๕)  

กุลมัจฉริยะ  : ความตระหน่ีสกุล, ตระหนีต่ระกูล,หวงแหนตระกูล (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๑) 
หมายถึงหวงแหนไม่อยากใหใ้ครมายุ่งเก่ียวกับตระกูลที่คุ้นเคยกับตน  อธิบายว่า  
ความตระหน่ี  กิริยาที่ตระหน่ี  ภาวะที่ตระหน่ี  ความเห็นแก่ได้ ความถ่ีเหนียวความ
ท่ีจิตเจ็บร้อน(ในการให้) ความท่ีจิตหวงแหน เห็นปานน้ี นี้ ตรัสเรียกว่าความตระหนี่ 
(ขุ.ม. (ไทย)  ๒๙/๘๗/๒๖๕) (ขุ.จู. (ไทย)  ๓๐/๒/๔๙) อธิบายความว่า  ความ
ตระหนี่ ในตระกูลช่ือว่ากุลมัจฉริยะ ภิกษุผู้ประกอบด้วยความตระหน่ีในตระกูลน้ัน 
ย่อมกันภิกษุพวกอ่ืนจะเข้าไปในตระกูลอุปัฏฐากของตน  ด้วยเหตุนั้น ๆ (ที.ปา.๓/
๓๑๕/๒๒๔)  ความตระหน่ี    กิริยาที่ตระหน่ี  ภาวะที่ตระหน่ี  ความเห็นแก่ได้ 
ความถี่เหนี่ยว ความท่ีจิตเจ็บร้อน(ในการให้) ความท่ีจิตหวงแหนเกี่ยวกับตระกูลเห็น
ปานน้ี เรียกว่ากุลมัจฉริยะ; ข้อ ๒ ในมัจฉริยะ ๕ อันได้แก่ (๑)  อาวาสมัจฉริยะ
(ตระหนี่ท่ีอยู่)  (๒)  กุลมัจฉริยะ(ตระหน่ีตระกูล)  (๓) ลาภมัจฉริยะ (ตระหน่ีลาภ)  
(๔) วัณณมัจฉริยะ(ตระหน่ีวรรณะ)  (๕)  ธัมมมัจฉริยะ(ตระหน่ีธรรม)  

กุลลเถรคาถา  : คาถาของพระกุลลเถระ,คาถาของพระกุลลเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๙๔/๔๐๗)  
อธิบายสรุปได้ว่า พระกุลลเถระไปป่าช้าผีดิบได้เห็นซากศพหญิงท่ีถูกทอดท้ิงไว้ในป่า
ช้า ท้ังถูกหมู่หนอนบ่อนกัดกิน  กล่าวว่า กุลละเอ๋ย    เจ้าจงพิจารณาดูร่างกายที่
กระสับกระส่าย ไม่สะอาด  เป่ือยเน่า หลั่งของไม่สะอาดเข้าออกที่พวกคนเขลาช่ืนชม
กันนัก เราใช้แว่นคือพระธรรมส่องดูร่างกายนี้ซึ่งว่างเปล่าท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือบรรลุญาณทัสสนะ ร่างกายของเราน้ีกับซากศพน้ันก็เหมือนกัน ซากศพน่ันกับ
ร่างกายของเรานี้  ก็เหมือนกัน ร่างกายน้ี ท่อนล่าง ท่อนบน  ก็เหมือนกัน ท่อนบน 
ท่อนล่างก็เหมือนกัน ร่างกายกลางวัน กลางคืน ก็เหมือนกัน กลางคืน กลางวัน ก็
เหมือนกันในกาลก่อนกับภายหลังก็เหมือนกันภายหลังกับกาลก่อนก็เหมือนกัน 
อิสรชนผู้เพียบพร้อมด้วยกามสุข ท่ีเขาบำเรอด้วยดนตรีเครื่องห้า ย่อมไม่ยินดีเช่นน้ัน
เหมือนกับเราผู้มีจิตแน่วแน่ พิจารณาเห็นธรรมแจ่มแจ้งโดยชอบ  
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กุลวัฑฒกะ,ทาส :  ช่ือที่เลว ๑ ใน ๕ ช่ือ คือ อวกัณณกะ ชวกัณณกะ ธนิฏฐกะ สวิฏฐกะ และ 
กุลวัฑฒกะ ท่ีเขาเย้ยหยัน เหยียดหยาม เกลียดชัง สบประมาท ดูหม่ินในท้องถิ่นน้ันๆ  
(วิ. มหา. (ไทย) ๒/๑๕/๒๐๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ช่ือท้ัง ๕ น้ี เป็นช่ือพวกทาสท่ีถือกนัว่าเป็นทาสช้ันต่ำ (วิ. อ. 
(บาลี) ๒/๑๖/๓๑๒) 

  ในพระวินัยปิฎกมีข้อห้ามมิให้อุปสัมบัน (ภิกษุ ภิกษุณี) ด่าว่า สบประมาท ทำให้
อุปสัมบันเก้อเขิน ผู้ใดทำ ต้องอาบัติทุกกฎทุกคำพูด (วิ. มหา. (ไทย) ๒/๒๗/๒๑๔) 

กุลสตรี : หญิงมีตระกูลผู้ประพฤติดี, หญิงท่ีมีคุณความดีสมควรแก่ตระกูล ; สตรีเจ้าของบ้าน. 
  ในพระวินัยปิฎก กล่าวถึงเกียรติยศของกุลสตรีไว้หลายแห่ง เช่น พระอัสสชิและ

พระปุนัพพสุกะ ประพฤติอนาจารคือ นำดอกไม้บ้าง พวงมาลัยบ้าง ดอกไม้ช่อบ้าง 
ดอกไม้พุ่มบ้าง ดอกไม้เทริดบ้าง ดอกไม้พวงบ้าง ดอกไม้แผงประดับอกบ้าง ไปให้กุล
สตรี(วิ. จู. (ไทย) ๖/๒๑/๓๙)  

  ในพระสุตตันตปิฎก กล่าวถงึการปกป้องเกียรติยศของกุลสตรีไว้ว่า “บุรุษนี้ได้
ประพฤติผิดในเหล่ากุลสตร ี ในเหล่ากุมารี ด้วยเหตุนั้น พระราชาท้ังหลายจึงรับสั่งให้
จับเขาแล้วลงโทษเช่นนี้” (สํ. สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๖) 

กุลสูตร : พระสูตรว่าด้วยตระกูล มี ๖ สูตร แต่ละสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับ
ตระกูลไว้แตกต่างกันตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นขณะน้ัน ดังนี้  

   กุลสูตร๑ ในสงัยุตตนิกาย นิทานวรรค ทรงแสดงเหตุท่ีทำให้ตระกูลถูกโจรปล้นได้
ง่าย ทรงสอนภิกษุว่า ภิกษุผู้ไม่เจรญิเมตตาเจโตวิมุตติย่อมถูกอมนุษย์กำจัดได้ง่าย 
เหมือนตระกูลมีสตรีมาก มบุีรุษน้อย ถูกพวกโจรปล้นได้ง่าย ตรงข้าม ภิกษุผู้หมั่น
เจริญเมตตาเจโตวิมุตติ ถูกอมนุษย์กำจัดได้ยาก เหมือนตระกูลท่ีมสีตรีน้อยมีบุรุษมาก 
ถูกพวกโจรปล้นได้ยาก  

 (สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/๒๒๕/๓๑๔)  
  กุลสูตร๒  ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทรงแสดงเหตุท่ีทำให้ตระกูลคับแค้น ๘ 

ประการ คือ (๑) พระราชา (๒) โจร (๓) ไฟ (๔) น้ำ (๕) ทรัพย์ที่ฝังไว้เคล่ือนท่ีไป (๖) 
การงานท่ีประกอบไม่ดี ทำให้ตระกูลวิบัติ (๗) ทรัพย์ในตระกูลกลายเป็นถ่านเพลิง 
(๘) การที่บุคคลใช้จ่ายโภคทรัพย์สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ทำให้ตระกูลเปลี่ยนแปลงไป 
(องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๑๘/๓๖๑/๔๑๒) 

  กุลสูตร๓ ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทรงแสดงเหตุท่ีทำให้ตระกูลต้ังอยู่ได้ไม่
นาน ๔ ประการ คือ (๑) ไมแ่สวงหาพัสดุท่ีหายไป (๒) ไมซ่่อมแซมพัสดุท่ีเก่าคร่ำคร่า 
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(๓) ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค (๔) ต้ังสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นใหญใ่นเรือน  ส่วน
เหตุท่ีตระกูลต้ังอยู่ได้นาน พึงทราบนัยตรงข้าม (องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๗๕) 

  กุลสูตร๔ ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทรงแสดงเหตุท่ีทำให้ตระกูลประสบบุญ 
๕ ประการ คือ  เมื่อมีบรรพชิตผู้มีศีลเข้ามาสู่ตระกูล ถ้าคนในตระกูล (๑) มีจิต
ศรัทธาเลื่อมใส จะทำให้เกิดในสวรรค์  (๒) ลุกรับถวายอภิวาท จะทำให้ไปเกิดใน
ตระกูลสูง (๓) กำจัดมลทินคือความตระหน่ี จะทำให้มีศกัด์ิใหญ่ (๔) จัดของถวาย
ตามความกำลังความสามารถ จะทำให้มีโภคทรัพย์มาก (๕)  ไต่ถาม สอบถาม ฟัง
ธรรม จะทำให้มีปัญญา (องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๙/๓๓๙)  

  กุลสูตร ๕  ในอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  ทรงแสดงตระกูลท่ีภิกษุไมค่วรเข้าไป
หา ๗ อย่าง คือ (๑) ต้อนรับด้วยความไม่เต็มใจ (๒)ไหว้ด้วยความไม่เต็มใจ(๓)ให้
อาสนะด้วยความไม่เต็มใจ (๔) ปกปิดของที่มีอยู่ (๕) มีของมาก แต่ให้น้อย (๖) มีของ
ประณีต แต่ให้ของเศร้าหมอง (๗)ให้โดยไม่เคารพ ไม่ให้โดยเคารพ (องฺ. สตฺตก. (ไทย)
๒๓/๑๓/๑๙) 

   กุลสูตร๖  ในนวกนิบาต ทรงแสดงเหตุที่ทำให้ภิกษุไม่เข้าไปยังตระกูล ๙ ประการ 
๗ ประการแรกเหมือนในกุลสูตร๗    ๒ ประการหลัง ได้แก่ (๘) ไม่นั่งใกล้เพ่ือฟังธรรม 
และ  (๙) ไม่ยินดีภาษติของภิกษุน้ัน (องฺ. นวก. (ไทย) ๒๓/๑๗/๔๖๕)  ส่วนตระกูลที่
ภิกษุควรเข้าไปหา มีนัยตรงข้าม  

กุลาวกชาดก :    ชาดกว่าด้วยลูกนกครุฑ พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกน้ี โดยทรงปรารภภิกษุผู้ด่ืม
น้ำโดยไม่กรองเสียก่อน อันเป็นเหตุให้ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ ทรงเล่าประวัติใน
อดีตชาติของท้าวสักกะจอมเทพเป็นตัวอย่างว่า ครั้งหนึ่ง พระองค์เคยเกิดเป็นมฆ
มาณพ สร้างสถานที่รื่นรมย์ใจ บำเพ็ญคณุธรรมคือวัตรบทครบสมบูรณ์ สร้างศาลา
เพ่ือสาธารณประโยชน์ ได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ต่อมาทรงจำแลงเป็นอสูรชราไปชิงนาง
สุชาดาจากพวกอสูร ถูกพวกอสูรไล่ล่าติดตาม พานางสุชาดกหนีขึ้นรถเวชยนต์เพ่ือมุ่ง
หน้าสู่เทวนคร เม่ือเสด็จถึงป่าไม้ง้ิว ได้ยินเสียงลูกนกครุฑร้อง รับสั่งให้มาตลีสารถีนำ
รถหลบไม่ให้ทำร้ายลูกนก ในที่สุดเสด็จเขา้สู่เทวนคร พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า ท้าว
สักกะจอมเทพที่เป็นจอมเทวดายังมีความสำนึกไม่ยอมใหร้ถเหยียบย่ำลูกนกครุฑ  
ทรงตำหนิภิกษุท่ีด่ืมน้ำโดยไม่กรองเสียก่อน ว่าบวชเข้ามาในศาสนาของพระองค์ที่
สอนไม่ให้เบียดเบียนทำร้ายสัตว์ ควรมีความสำนึกเหมือนท้าวสักกะจอมเทพ (ขุ. ชา. 
เอกก. (ไทย) ๒๗/๓๑/๑๓), ขุ. ชา. เอกก. อ.(บาลี) ๑/๓๑/๒๗๔ (กลุาวกชาตกวณฺณ
นา) 



 

๘๑๔ 
 

 

กุลาวกสูตร : พระสูตรว่าด้วยรังนก  กล่าวถึงชัยชนะด้วยธรรมอย่างแท้จริงของท้าวสักกะจอมเทพ  
พระสูตรน้ีตรัสกับภิกษุท้ังหลาย ท่ีกรุงสาวัตถี ว่า “เร่ืองเคยมีมาแล้ว สงครามระหว่าง
เทพกับอสูรประชิดกัน สงครามครั้งน้ันพวกอสูรเป็นฝ่ายชนะ พวกเทพเป็นฝ่ายแพ้ 
พวกเทพพากันหนีไปทางทิศเหนือ พวกอสูรชวนกันไล่ล่าติดตามพวกเทพ  คร้ังน้ัน 
ท้าวสักกะจอมเทพตรัสกับมาตลีสารถีว่า “การสู้รบคร้ังนี้ถึงเราพ่ายแพ้จนต้อง
เสยีชีวิตเพราะพวกอสูร  แต่เราไม่ควรเหยียบย่ำทำลายรังนกในป่าง้ิว” มาตลีจึงชักรถ
กลับเพ่ือไม่ให้ทำลายรังนกในป่าง้ิว  เม่ือพวกอสูรมองเห็นรถของท้าวสักกะหันหัน
กลับ คิดไปว่าท้าวสักกะคงจะกลับมาต่อสู้กับพวกตนอีก  จึงตกใจหนีกลับเข้าไปยัง
เมืองอสูร  (สํ. ส. (ไทย)๑๕/๒๕๒/๓๖๙) 

กุลุปกสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล (สูตรท่ี ๑) ตรัสแกภิ่กษุท้ังหลาย ว่า ภิกษุผู้
เข้าไปสู่ตระกูล มีโทษ ๕ ประการ คือ ต้องอาบัติ (๑) เพราะเที่ยวไปไม่บอกลา (๒) 
เพราะน่ังในที่ลับ (๓) เพราะน่ังบนอาสนะที่กำบัง (๔) เพราะแสดงธรรมแก่มาตุคาม
เกินกว่า ๕-๖ คำ (๕) เป็นผูม้ากไปด้วยความดำริในกามอยู่  (องฺ. ปญจฺก. (ไทย) ๒๒/
๒๒๕/๓๖๗) 

กุลุปกสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล (สูตรท่ี ๒) ตรัสแกภิ่กษุท้ังหลาย ว่า ภิกษุผู้
เข้าไปสู่ตระกูล อยู่คลุกคลีในตระกูลนานเกินเวลา มีโทษ ๕ ประการ คอื (๑) ทำให้
เห็นมาตุคามเป็นประจำ (๒) เมื่อมีการเห็น ย่อมมีการคลกุคลี (๓) เมื่อมีการคลุกคล ี
ย่อมมีความคุ้นเคย (๔) เมื่อมีความคุ้นเคย ย่อมมีจิตจดจ่อ (๕) เมื่อมีจิตจดจ่อ พึงหวัง
ได้ว่า เธอจักไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ จักต้องอาบัติเศร้าหมองกองใดกองหน่ึง 
หรือจักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ (องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๒๖/๓๖๘) 

กุลูปกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยภิกษุเข้าไปสู่ตระกูล มี ๒ สูตร แต่ละสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดง
หลักธรรมเก่ียวกับวิธีการเข้าไปสู่ตระกูลแตกต่างกัน  ดังนี้ 

  กุลูปกสูตร๑  ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ทรงแสดงวิธีการเข้าไปสู่ตระกูลของ
ท่านพระมหากัสสปโดยไม่ยึดติดในปัจจัย ๔ และทรงแสดงคุณสมบัติของภิกษุผู้
สมควรเข้าไปสูต่ระกูล และภิกษุผู้ไม่สมควรเข้าไปสู่ตระกูล กล่าวคือภิกษุผู้มุ่งหวัง
ลาภ  หวังความเคารพนับถือจากทายกเป็นต้น ไม่สมควรเข้าไปสู่ตระกูล ส่วนภิกษุผู้
ไม่หวังลาภ ไม่หวังความเคารพนับถือ จึงสมควรเข้าไปสูต่ระกูล และพระองค์ทรง
แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติตามท่านพระมหากัสสปะ (สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/๑๔๗/
๒๓๙) 

  กุลูปกสูตร๒    ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต  ทรงแสดงธรรมของภิกษุผู้เข้าไปสู่
ตระกูล โดยแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายอกุศลและฝ่ายกศุล ฝ่ายละ ๕ ประการ ฝ่าย
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อกุศลเป็นเหตุให้ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลไม่เป็นท่ีรัก ไม่เปน็ท่ีเคารพ และยกย่องของคน
ในตระกูล องค์ธรรมฝ่ายอกศุล ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ทำความคุ้นเคยกับผู้ไม่คุ้นเคย 
(๒) สั่งการท้ังท่ีตนไม่ได้เป็นใหญ่ (๓) คบหาตระกูลที่แตกแยกกัน (๔) พูดกระซิบท่ีห ู
(๕) ขอมากเกนิไป ส่วนองค์ธรรมฝ่ายกุศลมีนัยตรงกันข้าม (องฺ. ปญฺจก. (ไทย)๒๒/
๑๑๑/๑๘๙) 

กุเวร,ท้าว;  กุเวรมหาราช : ท้าวกุเวร, กุเวรมหาราช หรือ เวสวัณ จอมยักษ์ ๑ ในจำนวนท้าว
มหาราช ๔, ๑ ในเทวดาผู้รักษาโลกใน๔ ทิศ กุเวรจอมยักษ์ ครองทิศเหนือ  “ท้าว
กุเวรมหาราช มีราชธานีช่ือวิสาณา” (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๗,๑๑/๒๙๑/
๒๔๑) ขุ. ชา. (ไทย) ๒๘/๙๐๗/๓๒๓)  

กุเวรมหาราช : ดูกุเวร ประกอบ 
กุศล : มี ๔ ความหมาย คือ ๑. ความไม่มีโรค ความสบาย (อาโรคฺย) ๒. ผลทีน่่าปรารถนา 

(อิฏฐวิปาก) ๓. ปราศจากโทษ (อนวชฺช) ๔. ฉลาด (เฉกะ) (ปทานุกรม. ๒๔๑)  
 (๑) “สภาวะทีเ่กี่ยวตัดทิ้งสิ่งเลวร้ายอันน่ารังเกียจ”, “ความรู้ท่ีทำความช่ัวร้ายให้เบา

บาง”, “ธรรมท่ีตัดความช่ัวอันเป็นดุจหญ้าคา”, “สภาวะหรือการกระทำที่ฉลาด 
กอปรด้วยปัญญา หรือเกิดจากปัญญา เกื้อกูล เอ้ือต่อสุขภาพ ไม่เสียหาย ไร้โทษ ดี
งาม เป็นบุญ มีผลเป็นสขุ,  ความดี(กุศลธรรม), กรรมดี(กุศลกรรม), 

   ตามปกติ กุศล คูก่ับ บญุ เป็นคำที่ใช้แทนกันได้ แต่ กุศล มีความหมายกว้างกว่า 
คือ กุศล มีท้ังโลกิยะ (กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร) และโลกุตตระ ส่วน บุญ 
โดยท่ัวไปใช้กับโลกียบุคคล ถ้าจะหมายถึงระดับโลกุตตระ มักต้องมีคำขยายกำกับไว้
ด้วย เช่นว่า “โลกุตตรบุญ”, พูดอีกอย่างหน่ึงว่า บุญ มักใช้ในความหมายท่ีแคบกว่า 
หรือใช้ในขั้นต้นๆ หมายถึงความดีท่ียังประกอบด้วยอุปธิ(โอปธิก) คือ ยังเป็นสภาพ
ปรุงแต่งท่ีก่อผลในทางพอกพูน ให้เกิดสมบติั อันได้แก่ความพรั่งพร้อม เช่น ร่างกาย
สวยงามสมบูรณ์ และม่ังมีทรัพย์สิน แต่ กศุล ครอบคลุมหรือเลยต่อไปถึงนิรูปธิ (ไร้
อุปธิ) และเน้นท่ีนิรูปธิน้ัน คือม่ังท่ีภาวะไร้ปรุงแต่ง ความหลุดพ้นเป็นอิสระ โยงไปถึง
นิพพาน, พูดอย่างง่ายๆ เช่นว่า บุญ มุ่งเอาความสะอาดหมดจดในแง่ที่สวยงาม
น่าช่ืนชม แต่ กุศล มุ่งถึงความสะอาดหมดจดในแง่ท่ีเป็นความบริสุทธ์ิ ไม่มีอะไรติด
ค้าง  ปลอดโปร่ง โล่ง ว่าง เป็นอิสระ, ขอให้ดูตัวอย่าท่ี บุญ กับ กุศล มาด้วยกันใน
คาถาต่อไปน้ี (ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๒/๒๙๐) 

                   กาเยน กุสล ํกตฺวา         วาจาย กุสลํ พหุ 
                   มนสา กุสลํ กตฺวา           อปฺปมาณํ นิรูปธึ ฯ 
                   ตโต โอปธิกํ  ปุญฺญํ         กตฺวา ทาเนน ตํ  พหุ 
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                   อญฺเญปิ มจฺเจ สทฺธมฺเม   พฺรหฺมจริเย นิเวสย 
                  (ท่านจงทำให้มาก ท้ังด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ซึง่กุศล อันประมาณิมิได้ 

(อัปปมาณ แปลว่า มากมาย ก็ได้ เป็นโลกุตตระ ก็ได้)  อันไร้อุปธิ(นิรูปธิ)  แต่ท่านจง
ทำบุญ อันระคนอุปธิ ให้มาก ด้วยทาน แล้วจง(บำเพ็ญธรรมทาน) ชักจูงแม้คนอ่ืนๆ 
ให้ต้ังอยู่ในพระสัทธรรม ในพรหมจริยะ)  

  คาถาน้ี แม้จะเป็นคำแนะนำแก่เทวดาก็ใช้ได้ท่ัวไป คือเป็นคำแนะนำสำหรับผุ้ท่ีจะ
อยู่เป็นคฤหัสถว่์า ในด้านแรกหรือในด้านหลัก ให้ทำกศุล ท่ีเป็นนิรปูธิ ซึ่งเป็น
การศึกษาหรือปฏิบัติเพ่ือให้ได้สาระของชีวิตโดยพัฒนาตนให้เป็นอริยชน โดยเฉพาะ
เป็นโสดาบัน  จากน้ัน อีกด้านหนึ่ง ในฐานะเป็นอริยชน ก็ทำความดีหรือกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ ที่มผีลในทางอุปธิ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข ซึ่งเป็นไป
ตามธรรมดาของมันและที่เปน็เรื่องสามัญในสังคมคฤหัสถ์ได้ ไม่เสียหาย เพราะเป็นผู้
มีคุณความดีท่ีเป็นหลักประกันให้เกิดแต่ผลดีท้ังแก่ตนเองและสังคมแล้ว 

 ( ๒) ความเกษม, ความปลอดภัย, สวัสดิภาพ, ความหวังดี, ความมีเมตตา 
  คำว่า กุศล มีใช้มากมาย เช่น “บรรพชิตน้ีดีแท้ เพราะการประพฤติธรรมเป็น

ความดี การประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดี การทำกุศลเป็นความดี การทำบุญเป็น
ความดี ..(ที. ม. (ไทย)๑๐/๕๓/๒๙) “..บุคคลต้องไปปรโลก บัณฑิตจึงควรกำหนดรู้
ด้วยปัญญา ควรทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เกดิมาแล้วไม่ตายไม่มี..” (ที. ม. 
(ไทย)๑๐/๓๒๓/๒๕๓)  

กุศลกรรม :    กรรมดี, กรรมท่ีเป็นกุศล, การกระทำที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล ในคำว่า  “เพราะกุศล
กรรมนั้น พระองค์จึงเขา้ไปสู่โลกทิพย์ เสวยความสุขและสมบัติเป็นท่ีเพลิดเพลินและ
ยินดี” (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๑/๑๘๐)  

 กุศลกรรมบถ : ทางแห่งความดี, ทางทำดี, ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล, กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่สุคติ 
มี ๑๐ อย่างคือ 

  ก.กายกรรม ๓ ได้แก่ ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากทำลายชีวิต ๒. อทินนาทา
นา เวรมณี  เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ ๓. กาเมสมุจิฉาจารา เวรมณี เว้นจาก
ประพฤติผิดในกาม  

  ข. วจีกรรม ๔ ได้แก่ ๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดทเจ ๕. ปิสุณาย วาจาย 
เวรมณี เว้นจากพูดส่อเสียด ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดคำหยาบ ๗. 
สัมผัปปลาปา เวรมณีเว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 

  ค.มโนกรรม ๓ ได้แก ่๘. อนภิชฌาไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา ๙. อพยาบาท 
ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา ๑๐. สัมมาทิฏฐ ิ เห็นชอบตามคลองธรรม เช่นคำว่า “กุศล



 

๘๑๗ 
 

 

กรรมบถ ๑๐ จักอันตรธานไปหมดสิ้น อกุศลกรรมบถ ๑๐ จักเจรญิรุ่งเรืองเหลือเกิน” 
(ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๓) 

กุศลจักร : จักรแห่งกุศล (กุศล+จักร) วงล้อแห่งความดี, วงล้อแห่งกุศล, ข้อปฏิบัติท่ีดีเหมือนล้อ
รถ ในคำว่า “ขอเดชะมหาราช ส่วนอลักขีเทพธิดาเป็นคนกาฬกัณณี  หักกุศลจักร 
ย่อมช่ืนชมยินดีคนริษยา คนใจร้าย มักทำลายกุศลกรรม” (ขุ. ชา. จตฺตาฬีส. (ไทย)
๒๗/๗/๕๙๖)  

กุศลซึ่งนับเนือ่งในวัฏฏทุกข์ : การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีเป็นโลกิยะ, ความดี
ท่ีทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิด หรือวงจรแห่งทุกข์ ได้แก่ กิเลส กรรมและวิบาก ในคำ
(ประโยค)ว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งนับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็น
กุศลซึ่งนับเนื่องในวัฏฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๔๑/๗๐๑) 

กุศลซึ่งเปน็กามาวจร : การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับกาม ได้แก่ 
ขันธ์ ธาตุ อายตนะ ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจร อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงเป็นกามาวจรเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/
๒๘/๖๙๖) 

กุศลซึ่งเปน็ช้ันกลาง :  มัชมิมะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่เป็นกามาวจร 
ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็นช้ันกลาง อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็นช้ัน
กลางเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป.(ไทย) ๔๔/๕๙/๗๖๖) 

กุศลซึ่งเปน็ช้ันประณีต :   ปณีตะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีเป็นกามาวจร 
ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็นช้ันประณีต อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็น
ช้ันประณีตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๖๒/๗๖๘) 

กุศลซึ่งเปน็ปรติตะ :   ปริตตะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่ด้อยหรือคับแคบ 
ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปริตตะ อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็น
ปริตตะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๕๑/๗๖๒) 

กุศลซึ่งเปน็ปัจจุบัน :  ปัจจุปปันนะ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีเป็น
กามาวจร ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึง่เป็นปัจจุบัน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล
ซึ่งเป็นปัจจุบันเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๗๑/๗๗๒) 

กุศลซึ่งเปน็ภายนอกตน :   พหิทธา ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดี
ภายนอก เป็นกามาวจร ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอก อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงเป็นภายนอกเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) 
๔๔/๒๑/๖๖๘,๔๔/๘๐/๗๗๖) 



 

๘๑๘ 
 

 

กุศลซึ่งเปน็ภายในตน : อัชฌัตตะ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีภายใน เป็น
กามาวจร ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตน อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็น
กุศลซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๑๙/๖๖๗,๔๔/
๗๘/๗๗๕) 

กุศลซึ่งเปน็มหัคคตะ  : มหัคคตะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีเป็นเหตุเข้าถึง
ฌาน (เป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นมหัคคตะ อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงเป็นมหัคคตะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/
๕๓/๗๖๓) 

กุศลซึ่งเปน็รูป :  รูปี ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีรู้ท่ีรับรู้ทางจักษุ (เป็น
กามาวจร)ในคำว่า“สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซ่ึงเป็น
รูปเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๒๖/๖๓๖) 

กุศลซึ่งเปน็รูปาวจร : รูปาวจระ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีท่องเท่ียวไป
ในรูป (ในระดับจิตช้ันรูปฌาน) ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็นรูปาวจร อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงเป็นรูปาวจรเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/
๓๕/๖๙๙) 

กุศลซึ่งเปน็โลกิยะ :  โลกิยะ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีอยู่ในภพ ๓ (เป็น
กามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล
ซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๓๐/๖๓๘) 

กุศลซึ่งเปน็โลกุตตระ : โลกุตตระ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่ไม่เนื่องในภพ
ท้ังสาม (เป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตตระ อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงเป็นโลกุตตระเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/
๓๗/๖๔๐) 

กุศลซึ่งเปน็เหตุ : กุสละ เหตุ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีก่อเรื่อง (เป็นกามาวจร) 
ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่
เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”  (อภิ. ป. (ไทย) 
๔๔/๒๗๑/๖๒๑) 

กุศลซึ่งเปน็เหตุให้ถึงนิพพาน :  กุสละ อปัจจยคาม ิ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, 
ความดีท่ีเป็นโลกุตตรธรรม ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน  
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึง่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. 
(ไทย) ๔๔/๔๕/๗๖๐) 



 

๘๑๙ 
 

 

กุศลซึ่งเปน็เหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ :   กุสละ อาจยคามิ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา
, ความดีท่ีเป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิ (เป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็น
กุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้ถึง
ปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”  (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๔๔/๗๕๙) 

กุศลซึ่งเปน็อรปูาวจร :  กุสละ  อรูปาวจระ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่
เป็นเหตุให้ท่องเท่ียวไปในอรูปฌาน ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจร 
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึง่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) 
๔๔/๔๔//๗๐๐) 

กุศลซึ่งเปน็อัปปมาณะ :   กุสละ อัปปมาณะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่
ประมาณมิได้ เป็นโลกุตตระ  ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปปมาณะ 
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึง่เป็นอัปปมาณะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. 
(ไทย) ๔๔/๕๔/๗๖๔) 

กุศลซึ่งเปน็อารมณ์ของกิเลส:   กสุละ  สงักิเลสะ ธัมมะ การกระทำทีฉ่ลาดกอปรด้วยปัญญา, ความ
ดีท่ีเป็นอารมณ์ของกิเลส ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลส 
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึง่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. 
ป. (ไทย) ๔๔/๒๒/๖๘๐) 

กุศลซึ่งมีท้ังวิตกและวิจาร:  กุสละ สวิตักกสวิจาระ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, 
ความดีท่ีมีท้ังวิตกและวิจาร ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งมีท้ังวิตกและวิจาร 
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึง่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. 
ป. (ไทย) ๔๔/๒๙/๗๕๒)  

กุศลซึ่งมีปริตตะเปน็อารมณ์:   กสุละ ปริตรตารัมมณะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, 
ความดีท่ีมีความด้อยเป็นอารมณ์ ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึง่เป็นปริตตะ 
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึง่เป็นปริตตะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) 
๔๔/๕๕/๗๖๔) 

กุศลซึ่งมีปัจจยัปรุงแต่ง:   กุสละ  สัปปัจจยะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่
อาศัยปัจจัยปรุงแต่ง ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซ่ึงมีปัจจัยปรุงแต่ง อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) 
๔๔/๑/๖๒๗) 

กุศลซึ่งมีปัจจบุันธรรมเป็นอารมณ์:  กุสละ ปัจจุปปัตตารัมมณะ ธัมมะ  การกระทำทีฉ่ลาดกอปรด้วย
ปัญญา, ความดีท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมี



 

๘๒๐ 
 

 

ปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึง่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๗๖/๗๗๔) 

กุศลซึ่งมีปีติ:    กุสละ สัปปีติกะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีทีอ่าศัยปีติ  ใน
คำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงมีปีติ อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งซ่ึงมีเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย” (อภ.ิ ป. (ไทย) ๔๔/๒๐/๖๙๓) 

กุศลซึ่งมีมรรคเป็นเหตุ:    กุสละ  มัคคเหตุกะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่
อาศัยมรรคเป็นเหตุ ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์ อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) 
๔๔/๖๘/๗๗๑) 

กุศลซึ่งมีมรรคเป็นอธิบดี:  กสุละ  มัคคาธิปติ  ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่
อาศัยเป็นใหญ่(อธิบดี) ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึง่มีมรรคเป็นอธิบดี อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงมีมรรคเป็นอธิบดีเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) 
๔๔/๖๙/๗๗๑) 

กุศลซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์:  กุสละ มัคคารมัมณะ  ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความ
ดีท่ีอาศัยมรรคเป็นอารมณ์ ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมมีรรคเป็นอารมณ์ 
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึง่มีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. 
(ไทย) ๔๔/๖๗/๗๗๑)  

กุศลซึ่งมีมหัคคตะเป็นอารมณ์:  กุสละ  มหัคคตารัมมณะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, 
ความดีท่ีอาศัยการเข้าถึงฌานเป็นอารมณ์ ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งมมีหัคค
ตะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมมีหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” 
(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๕๖/๗๖๕)  

กุศลซึ่งมีวิจาร:   กุสละ  สวิจาระ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีมีวิจาร ในคำ
ว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งมีวิจาร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิจารเกิดขึน้ 
เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๑๙/๖๙๒) 

กุศลซึ่งมีวิตก:   กุสละ สวิตักกะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่มีวิตก ในคำว่า
“สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตก อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งมีวิตกเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปัจจัย”  (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๑๒/๖๘๙) 

กุศลซึ่งมีเหตุ:    กุสละ  สเหตุกะ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีอาศัยเหตุ ใน
คำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งมีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึง่มีเหตุเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๒๔๔/๖๐๖) 



 

๘๒๑ 
 

 

กุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์: กุสละ อตีตารัมมณะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, 
ความดีท่ีอาศัยอดีตธรรมเป็นอารมณ์ ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึง่มีอดีตธรรม
เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”
(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๗๒/๗๗๒)  

กุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเปน็อารมณ์:  กุสละ อนาคตรัมมณะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วย
ปัญญา, ความดีที่อาศัยอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงมี
อนาคตธรรมเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๗๔/๗๗๔) 

กุศลซึ่งมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์: กุสละ  อัปปมาณารัมมณะ  ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วย
ปัญญา, ความดีท่ีอาศัยธรรมที่ประมาณมิได้เป็นอารมณ์  ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็น
กุศลซึ่งมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ อาศยัสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งมีอัปปมาณะเป็น
อารมณ์เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๕๗/๗๖๕) 

กุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจร:   กุสละ นกามาวจระ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่
ไม่ใช่กามาวจร (ไม่ท่องไปในกาม) ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจร 
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึง่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. 
(ไทย) ๔๔/๓๒/๖๙๗) 

กุศลซึ่งไม่เป็นกิเลส:   กุสละ โนกิเลสะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่ไม่ใช่
กิเลส ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงไม่เป็นกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่ง
ไม่เป็นกิเลสเกดิขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๒/๖๗๔) 

กุศลซึ่งไม่เป็นปรามาส:    กุสละ โนปรามาสะ ธัมมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่
จับยึดไว้มั่น ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาส อาศัยสภาวธรรมที่
เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๓๔/๖๕๙) 

กุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจร:    กุสละ นรูปวจระ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่
ท่องเที่ยวไปในรูป ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจร อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) 
๔๔/๓๖/๖๙๙) 

กุศลซึ่งไม่เป็นเหตุ:  กุสละ นเหตุ สเหตุกะ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีไม่
อาศัยเหตุ ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ อาศยัสภาวธรรมที่
เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีดหตุเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๒๗๙/
๖๒๕) 



 

๘๒๒ 
 

 

กุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้: กุสละ อรณะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่
ไม่เป็นเหตุให้สตัว์ร้องไห้ ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้  
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึง่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”  
(อภิ. ป.(ไทย) ๔๔/๖๑/๗๐๘) 

กุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะ:  กุสละ โนอาสวะธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่ไม่ใช่อา
สวะ ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงไม่เป็นอาสวะ อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่ง
ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๒/๖๔๕) 

กุศลซึ่งไม่มีท้ังวิตกและวิจาร:   กุสละ  อวิตักกอวิจาระ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, 
ความดีท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจาร ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งไม่มีท้ังวิตกและ
วิจาร  อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งไม่มท้ัีงวิตกและวิจารเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”
(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๓๓/๗๕๔) 

กุศลซึ่งไม่มีปีติ: กุสละ อัปปีติกะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีท่ีไม่อาศัยปีติ ใน
คำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๒๔/๖๙๔) 

กุศลซึ่งไม่มีวิตก: กุสละ อวิตักกะ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดีที่ไม่อาศัยวิตก  
ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตก อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตก
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”  (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๑๖/๖๙๑) 

กุศลซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร: กุสละ อวิตักกวิจารมัตตะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, 
ความดีท่ีไม่อาศัยวิตกแต่อาศัยวิจาร ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกมี
เพียงวิจาร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๓๒/๗๕๔) 

กุศลซึ่งวิปปยตุจากกิเลส: กุสละ กิเลสวิปปยุตตะ สังกิเลสะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วย
ปัญญา, ความดี, (กุศลที่เป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งวิปปยุต
จากกิเลส อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งวิปปยุตจากกิเลสเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” 
(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๓๐/๖๘๓) 

กุศลซึ่งวิปปยตุจากอาสวะ: กุสละ อาสววิปปยุตตะ สังกิเลสะ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วย
ปัญญา, ความดี,  (กุศลท่ีเป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งวิปปยุต
จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งวิปปยุตจาก
อาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/
๓๐/๖๕๗) 



 

๘๒๓ 
 

 

กุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติ: กุสละ ปีติสหคตะ ธัมมะ  การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดี,  
(กุศลท่ีเป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติ  อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/
๒๗/๖๙๕) 

กุศลซึ่งสหรคตด้วยสุข:  กุสละ สุขสหคตะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดี,  
(กุศลท่ีเป็นกามาวจร) ดังคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุข อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/
๓๖/๗๕๖)  

กุศลซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขา: กุสละ อุเปกขาสหคตะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, 
ความดี,  (กุศลท่ีเป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึง่สหรคตด้วย
อุเบกขา อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”
(อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๓๗/๗๕๖)  

กุศลซึ่งสัมปยตุด้วยสุขเวทนา:   กุสละ สุขาย เวทนาย สัมปยุตตะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปร
ด้วยปัญญา, ความดี,  (กศุลท่ีเป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่ง
สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งสมัปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๑/๗๔๑) 

กุศลซึ่งสัมปยตุด้วยเหตุกุสละ เหตุสัมปยุตตะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดี,  
(กุศลท่ีเป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุ อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงสมัปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย”(อภิ. ป. (ไทย) 
๔๔/๒๕๓/๖๑๒)  

กุศลซึ่งเห็นไม่ได้:    กุสละ อนิทัสสนะ  ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดี,  (กุศลที่
เป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้(และกระทบไม่ได้) อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซ่ึงเห็นไม่ได้(และกระทบไม่ได้)เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. 
ป. (ไทย) ๔๔/๑๐/๖๓๑) 

กุศลซึ่งให้ผลแน่นอน : กุสละ นิยตะ ธัมมะ การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดี,  (กุศลที่
เป็นกามาวจร) ในคำว่า “สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลซึ่งให้ผลแน่นอน อาศยัสภาวธรรมที่
เป็นกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย” (อภิ. ป. (ไทย) ๔๔/๕๑/๗๐๔) 

กุศลทีเ่ปน็รูปาวจร : การกระทำที่ฉลาดกอปรด้วยปัญญา, ความดี,  กุศลที่เป็นรูปาวจร ในคำว่า “พึง
ได้จิตที่เป็นรูปาวจร ฯลฯ อรูปาวจร ฯลฯ โลกุตตระใช่ไหม” (อภิ. ก. (ไทย) ๓๗/
๖๕๙/๗๑๓)  



 

๘๒๔ 
 

 

กุศลธรรม :    ธรรมที่เป็นกศุล, ธรรมฝ่ายกุศล ธรรมท่ีดี,ธรรมฝ่ายดี  เช่นในคำว่า “ถ้าพวกกระผมได้
บรรพชา อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคอีก พวกกระผมพึงเห็นแจ้งกุศลธรรม” 
(วิ. มหา. (ไทย) ๑/๔๓/๓๒) “คำว่า ไม่รู้ย่ิง คือ ภิกษุไม่รู้ไม่เห็นกุศลธรรมในตนซึ่งไม่มี
อยู่ ไม่เป็นจริง หาไม่ได้ กลา่วว่า เรามีกุศลธรรม” (วิ. มหา. (ไทย)  “สมณะหรือ
พราหมณ์ในโลกน้ีจะพึงบรรลุกุศลธรรม เมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนผู้อ่ืน เพราะไม่มี
ผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้” (ที. สี. (ไทย) ๙/๕๑๑/๒๒๕)   “สมณพราหมณ์
เหล่าน้ัน พึงหวังข้อน้ีได้คือ จักเว้นกุศลธรรม ๓ ประการน้ี ได้แก่ (๑) กายสุจริต (๒) 
วจีสุจริต (๓) มโนสุจริต” (ม. ม. (ไทย) ๑๓/๙๕/๙๘)  

กุศลธรรมท่ีเกิดแล้ว :  ธรรมฝ่ายดี ได้แก่ กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะและอโมหะ  ได้แก่เวทนาขันธ์ 
สัญญาขันธ์ สงัขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ ที่สมัปยุตด้วยกุศลมูลนั้น และกายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม ท่ีมีกุศลมลูน้ันเป็นสมุฏฐาน (อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๔๐๕/๓๓๒) 

กุศลธรรมท่ียังไม่เกิด :  ธรรมฝ่ายดี ได้แก่ กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะและอโมหะ ... (อภิ. วิ. (ไทย) 
๓๕/๔๐๓/๓๓๑) 

กุศลธาตุ :    ธาตุท่ีดี, สิ่งท่ีดี ได้แก่ (๑) เนกขัมมธาตุ (ธาตุคือเนกขัมมะ) (๒) อพยาปาทธาตุ (ธาตุ
คืออพยาบาท) (๓) อวิหิงสาธาตุ (ธาตุคืออวิหิงสา) (ที. ปา. (ไทย)  ๑๑/๓๐๕/๒๖๒) 

กุศลนัย :    นัยแห่งกุศล, นัยฝ่ายดี ในคำว่า “พึงเพ่ิม นเหตุปัจจัยเหมือนกับกุศลนัย พึงขยาย
สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวารให้พิสดาร” (อภิ. ป. (ไทย)  ๔๔/๒๔/๓๔๕) 

กุศลนทิาน :    ต้นเหตุแห่งกุศล, ต้นเหตุความดี ในคำว่า สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดเป็นกุศลนิทาน 
(อภิ. ย. (ไทย) ๓๘/๔๙/๙) 

กุศลในโลกิยทุกะ :  กุศลในโลกิยทุกะ, ความดีในโลกิยทุกะ ในคำว่า “ย่อ เหมือนกับกุศลในโลกิยทุกะ 
พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวารให้พิสดาร” (อภิ. ป. (ไทย)  ๔๔/๘๖/๔๓๐,๔๔/
๙๕/๔๓๒) 

กุศลบท :    บทที่เป็นกุศล, บทที่แสดงกุศล ในคำว่า “..กุสลบทและอกุสลบทในปัญหาวาร
ในปัจจนียะ อินทรียปัจจัยและฌารปัจจัย มี ๒ วาระ แต่อัพยากตบทในปัญหาวาร ม ี
๙ วาระ” (อภิ. ป. (ไทย)  ๔๔/๕๖/๔๑๙) 

กุศลประภพ :    แดนที่เกิดกุศล ในคำว่า “..เป็นกุศลประภพ..” (อภิ. ย. (ไทย) ๓๘/๔๙/๙) 
กุศลมูล :      รากเหง้าของกุศล, ต้นเหตุของกุศล, ต้นเหตุของความดี มี ๓ อย่าง คือ ๑. อโลภ ไม่

โลภ (จาคะ)  ๒. อโทสะ ไม่คิดประทุษร้าย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไม่หลง (ปัญญา) (ที. 
ปา. (ไทย)  ๑๑/๓๕๓/๓๗๓) ในคำว่า  “กุศลมูลของเทวทัตผู้ถูกลาภสักการและ
ความสรรเสริญครอบงำ ย่ำยีจิต ถึงความขาดสูญแล้ว” (สํ. นิ. (ไทย)๑๖/๑๘๑/๒๘๓)  



 

๘๒๕ 
 

 

กุศลมูลคืออโลภะ : เหตุแห่งความดีคือความไม่อยากได้, ความไม่อยากได้ (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๕๙) 

กุศลและอกุศล : สิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีไม่ดี, ความดีและความช่ัวในคำว่า “ข้าพเจ้าแสวงหากุศลและอกศุล
อยู่” (ขุ. อป. (ไทย)  ๓๒/๕๕/๓๐๑) 

กุศลวิตก :    ความตริตรึกที่เป็นกุศล, ความนึกคิดที่ดีงาม มี ๓ คือ (๑) เนกขัมมวิตก ความตรึก
ปลอดจากกาม (๒) อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท (๓) อวิหิงสาวิตก 
ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๐, ขุ. อิติ. (ไทย) 
๒๕/๘๗/๔๕๔) 

กุศลสมบัติ :    ความถึงพร้อมด้วยกุศล, ความถึงพร้อมด้วยความดี ในคำว่า “ในภพสุดท้าย กุศล
สมบัติได้มีแก่ขา้พเจ้า) (ขุ. อป. (ไทย) ๓๒/๔๑๘/๖๔) 

กุศลสมภพ :    ความเกิดแห่งกุศล ในคำว่า “..เป็นกุศลสมภพ..” (อภิ. ย. (ไทย) ๓๘/๔๙/๙) 
กุศลสมภาร :    กุศลท่ีย่ิงใหญ่, ความดีอันย่ิงใหญ ่ ในคำว่า “ธีรชนเหล่าใดได้ส่ังสมกุศลสมภารไว้ใน

พระพุทธเจ้าองค์ก่อน” (ขุ. อป. (ไทย)๓๒/๒/๑,๓๒/๘๔/๑๓)  
กุศลสมาทาน :   การสมาทานกุศล, การต้ังใจทำความดี ในคำว่า “กุศลสมาทานของเราอย่าได้เสีย

หายไป” (ขุ. จริ. (ไทย) ๓๓/๒๓/๗๓๐) 
กุศลสมุฏฐาน :  ที่ต้ังขึ้นแห่งกุศล, ท่ีเกิดความดี ในคำว่า “..เป็นกุศลสมฏุฐาน..” (อภิ. ย. (ไทย) ๓๘/

๔๙/๙) 
กุศลสงักัปปะ :  ความดำริท่ีเป็นกุศล, ความดำริท่ีดีงาม มี ๓ อย่าง คือ ๑. เนกขัมมสงักัปปะ (ความ

ดำริปลอดจากกาม) ๒. อพยาปาทสังกัปปะ ความดำริปลอดจากพยาบาท ๓. 
อวิหิงสาสังกัปปะ ความดำริปลอดจากการเบียดเบียน (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๖๑) 

กุศลสญัญา :    ความกำหนดหมายท่ีเป็นกุศล , ความกำหนดหมายท่ีดีงาม มี ๓ อย่าง คือ คือ ๑. 
เนกขัมมสัญญา (ความกำหนดหมายปลอดจากกาม) ๒. อพยาปาทสัญญา ความ
กำหนดหมายปลอดจากพยาบาท ๓. อวิหิงสาสังสัญญา  ความกำหนดหมายปลอด
จากการเบียดเบียน (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒)  

กุศลเหตุ :    มูลเหตุแห่งกุศล, เหตุแห่งความดี ในคำว่า “สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งท่ีเป็นกุศล 
สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศลเหตุใช่ไหม” (อภิ. ย(ไทย)  ๓๘/๔๙/๙,๓๘/๙๘/
๒๕) 

กุศลอันยิง่ใหญ่ : กุศลที่ย่ิงใหญ่, ความดีอันย่ิงใหญ ่ ในคำว่า “ข้าพเจ้ากับภรรยาต้องการจะสร้าง
สร้างกุศลอันย่ิงใหญ่ไว้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด” ขุ. อป. (ไทย)๓๒/
๕/๔๑๖)  



 

๘๒๖ 
 

 

กุศลอาหาร :    อาหารแห่งกุศล ในคำว่า “.. เป็นกุศลอาหาร..” (อภิ. ย. (ไทย) ๓๘/๔๙/๙) 
กุศโลบาย :    อุบายที่แยบคาย, วิธีท่ีชาญฉลาด ในคำว่า “พระธรรมิกราชาธิราชเมื่อทรงปกครอง

โดยกุศโลบาย อันชอบธรรม” (ขุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๓๕/๒๙๐)  
กุสชาดก  :    ว่าด้วยพระเจ้ากุสราชหลงรูปนางประภาวดี พระพุทธองค์ทรงปรารภภิกษุกระสันรูป

หนึ่ง ทรงเล่าว่า ในอดีตกาล ณ ราชธานีกุสาวดี แคว้นมัลละ พระเจ้าโอกกากราชทรง
มีพระอัครมเหสีพระนามว่าสีลวดี  ท้าวเธอไม่มีพระโอรสหรือพระธิดา   ชาวเมืองจึง
ชุมนุมกันท่ีประตูราชวังเสนอให้ปล่อยนางสนม ๑๖,๐๐๐ นาง เป็นนางฟ้อนเพ่ือหา
วิธีขอพระโอรสแต่ไม่สำเร็จ เพราะพวกสนมเหล่าน้ันทุศีล ไม่มีบุญ ในท่ีสุด ให้พระ
นางสีลวดีเป็นนางฟ้อน ด้วยคุณความดีของพระนาง ท้าวสักกเทวราชไปขอให้พระ
โพธิสัตว์มาประสูติเป็นพระโอรสของพระเจ้าโอกกากราช ท้าวสักกะทรงแปลงเป็น
พราหมณ์ผู้เฒา่ ทรงพาพระนางสีลวดีไปภพดาวดึงส์ แลว้ต่อมา ทรงพาพระนางเหาะ
จากดาวดึงส์เข้าไปยังห้องบรรทมของพระเจ้าโอกกากราช ให้พระนางบรรทมบนพระ
ย่ีภู่ร่วมพระแท่นท่ีเดียวกับพระราชา ทรงบรรจงลูบพระนาภีของพระนางด้วยพระอัง
คุฏฐะ(น้ิวหัวแม่มือ) ในขณะนั้น พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระ
นาง พระโพธิสัตว์เป็นคนมีปัญญามากแต่รูปร่างไม่สวยงามเลย 

  พระโพธิสัตว์ทรงอภิเษกกับธิดาของพระเจ้ามัททราช เมอืงสาคละ พระนามว่า
ประภาวดี พระนางมีพระรูปโฉมงดงามยิ่งนัก พระรัศมเีปล่งประกายจากพระสรีระ 
คล้ายแสงดวงอาทิตย์อ่อน แม้เวลากลางคนืในห้องไม่ต้องจุดประทีป เพราะท่ัวห้อง
สว่างจากพระรัศมีท่ีแผซ่่านจากพระวรกายของพระนาง กุสติณราชกุมาร(พระ
โพธิสัตว์) ทรงลุ่มหลงรักใคร่พระนางยิ่งนัก แม้อภเิษกกับพระนางแต่ก็ไม่ทรง
ปรารถนาจะให้พระนางเห็นรูปร่างของพระองค์ ทรงคิดหาอุบายต่างๆ เพ่ือไม่ให้พระ
นางเห็นรูปร่างอันน่ารังเกียจของพระองค์ แต่ต่อมาพระนางประภาวดีทรงเห็นรูปร่าง
ของพระโพธิสัตว์ ทรงรังเกียจยิ่งนัก ไมป่รารถนาพระโพธิสัตว์ ประสงค์จะท้ิงพระ
โพธิสัตว์ไปเพ่ือหาสามีคนใหม ่ จึงขอกลับไปยังเมืองสาคละ เมื่อพระนางกลับแล้ว 
พระโพธิสัตว์ทรงเศร้าโศกเสียพระหฤทัย เข้าไปหาพระมารดาขออนุญาตไปตามพระ
นางประภาวดีกลับมา พระโพธิสัตว์ทรงพยายามหาอุบายนานัปการเพ่ือจะให้พระนาง
ประภาวดีทรงช่ืนชมตนเอง แต่พระนางกลับรังเกียจด่าว่าต่างๆ นานา ซ้ำรังเกียจพระ
โพธิสัตว์มากกว่าเดิม  

  พระโพธิสัตว์ทรงเฝ้าติดตามพระนางประภาวดีอยู่ ๗ เดือน ไม่ทรงพบเห็นพระ
นางเลยจึงทรงเบื่อหน่ายดำริจะเสด็จกลับบ้านเมือง  ขณะนั้น ท้าวสักกะทรงรู้ความ
ดำริ ทรงประสงค์จะช่วยพระโพธิสัตว์ ทรงเนรมิตบุรุษให้เป็นทูตไปยังพระนครท้ัง ๗ 



 

๘๒๗ 
 

 

ส่งข่าวไปว่าพระนางประภาวดีทรงละทิ้งพระเจ้ากุสราช(พระโพธิสัตว์)กลับมา ถ้า
พระองค์(กษัตริย์ท้ัง ๗)มีพระประสงค์ก็จงเสด็จมารับเอาพระนางไป พระราชาทั้ง ๗ 
พระองค์จึงพากันยกกองทัพมา เสด็จถงึเมืองสาคละต่างฝ่ายก็ตรัสถามสาเหตุท่ีแต่
พระองค์เสด็จมา เมื่อทรงทราบความจริง ได้ทราบว่าพระเจ้ามัททราชจะทรงยกธิดา
คนเดียวให้พระราชาทั้ง ๗ จึงทรงพิโรธว่าพวกตนถูกพระเจ้าสาคละดูหมิ่น จึงทรง
พิโรธ ทุกพระองค์สาสน์ไปหาพระเจ้ามัททราชว่าจะมอบพระนางพระนางประภาวดี
ให้หรือจะสู้รบ  แล้วยกพลล้อมเมืองไว้  พระเจ้ามัททราชทรงประกาศว่าจะทรงฆ่า
พระนางประภาวดีตัดเป็น ๗ ท่อน ส่งไปใหแ้ก่พระราชาท้ัง ๗  เม่ือพระนางประภาวดี
ทรงทราบ ทรงพร่ำบ่นต่างๆ นานา ต่อมาพระนางประภาวดีได้ขอขมาพระโพธิสัตว์
แล้วทรงรับพระนางกลับไปยังกรุงกุสาวดี ทรงปกครองราชอาณาจักรกุสาวดีให้
รุ่งเรือง (ขุ.ชา. สตฺตติ (ไทย) ๒๘/๕๓๑/๕๕, ขุ. ชา. สตฺตติ.อ. (บาลี) ๘/๕๓๑/๑๒๓. 
(กุสชาตกวณฺณนา) 

กุสนาฬิชาดก : ชาดกว่าด้วยประโยชน์การผูกมิตร พระพุทธองค์ทรงปรารภมิตรและญาติของของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ห้ามปรามเศรษฐีไม่ให้คบหาคนที่ไม่เหมือนไม่ทัดเทยีมกับเศรษฐี
หลายด้าน ท้ังชาติ โคตร ทรัพย์และธัญชาติ เศรษฐีกลับพูดว่า ธรรมดาความสนิท
สนมกันฉันท์มติรกับคนท่ีต่ำกว่าก็ดี คนที่เสมอกันก็ดี ควรกระทำท้ังสิ้น จึงไม่เช่ือคำ
ของพวกที่คอยห้าม เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบตรัสว่า ธรรมดามิตรท่ีจะเป็นคน
เล็กน้อยไม่มี ธรรมดามิตรเสมอกับตนก็ดี ต่ำกว่าตนก็ดี ย่ิงกว่าตนก็ดี  ควรคบไว้ เหตุ
ว่ามิตรเหล่านั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระที่มาถึงตนได้  ทรงเล่าชาดกว่า ในอดีต พระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเทวดามีศักด์ิน้อยเกิดที่กอหญ้าคา เป็นมิตรกับเทวดาผู้มี
ศักด์ิใหญ่เกิดทีต้่นรุจมงคล คราวหน่ึง พวกช่างไม้ได้รับคำส่ังจากพระเจ้าพาราณสีให้
หาไม้มีแก่นมาสร้างเสาปราสาท พวกช่างไปพบต้นรุจไม้มงคลต้นนั้น จึงทำพลีกรรม 
หวังตัดมาทำเสาประสาทวันรุ่งขึ้น  เมื่อเทวดาท่ีต้นรุจไม้มงคลรู้ว่าต้นไม้ของตนจะถูก
ตัด กระวนกระวายใจนัก จึงไปเย่ียมรุกขเทวดา(กอหญ้าคา)เล่าให้ฟัง รุกขเทวดา
ปลอบว่าจะช่วยแก้ไข รุ่งขึ้น รุกขเทวดาแปลงเป็นกิ้งก่าว่ิงนำหน้าพวกช่างไม้เข้าไปสู่
โคนต้นไม้ท่ีพวกช่างจะตัด ทำประหน่ึงว่าต้นไม้น้ันเป็นโพรง ไต่ขึ้นตามไส้ของต้นไม้
โผล่ออกทางยอดนอนผงกหัว นายช่างเห็นกิ้งก่าตัวน้ันก็เอามือตบต้นไม้ต้นน้ัน แล้ว
ตำหนิต้นไม้น้ันว่าเป็นโพรง แล้วพากันหลกีไปโดยไม่คิดตัดต้นไม้น้ัน   รุจเทวดาอาศัย
กุสนาฬิเทวดาจึงได้วิมาน(ต้นไม้ไม่ถูกตัด) กล่าวว่า ตนแม้จะมีศักดามากก็ไม่อาจ
บำบัดทุกข์ท่ีเกิดขึ้นแก่ตนได้ เพราะตนเองเขลาไม่ฉลาดในอุบาย แต่อาศัยกุสนาฬิ
เทวดาแม้จะมีศักดาน้อยแต่ก็เป็นบัณฑิตจึงพ้นจากทุกข์ได้  ดังนั้น   คนอ่ืนๆ 
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ประสงค์จะพ้นทุกข์ก็ไม่จำต้องคำนึงถึงความเสมอกันและความวิเศษกว่ากัน พึงคบ
มิตรทั้งต่ำท้ังประณีต (ขุ. ชา. เอกก. (ไทย) ๒๗/๑๒๑/๕๐, ขุ. ชา. เอกก. อ.(บาลี) ๒/
๑๒๑/๒๖๘ (กสุนาฬิชาตกวณฺณนา)  

กุสมาลี, ทะเล :  ช่ือทะเลแห่งหนึ่งต้ังอยู่เลยท่าภรุกัจฉา (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๑๕/๓๗๒) 
กุสลธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยกุศลธรรม พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า ลาภสักการะและความ

สรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ ทำอันตรายกุศลธรรมของพระเทวทัตให้ขาดสญูไป (สํ. นิ. 
(ไทย) ๑๖/๑๘๒/๒๘๔)  

กุสลมูลสูตร :    พระสูตรว่าด้วยกุศลมูล พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า ลาภสักการะความสรรเสริญ
เป็นสิ่งทารุณ ทำอันตรายกุศลมูลของพระเทวทัตให้ขาดสญูไป (สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/
๑๘๑/๒๘๓) 

กุสลราสสูิตร :  พระสูตรว่าด้วยกองแห่งกุศล  ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔(สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๔๑๑/๒๖๘ 
กุสลสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกุศลธรรมและอกุศลธรรม พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ

ท้ังหลายว่า เราจักแสดงกุศลธรรมและอกุศลธรรมแก่เธอทั้งหลาย เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน
ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงตรัสว่า อกุศลธรรมคือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ กุศลธรรมคือ
กุศลกรรมบถ ๑๐  (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๘๐/๓๓๒) 

กุสลสูตร (ปฐม) :  พระสตูรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นกุศล(สูตรท่ี๑),พระสูตรท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่
เป็นกุศลแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ธรรมท่ีเป็นกุศล มีความไม่ประมาทเป็นมูลความไม่
ประมาทเป็นเลิศกว่ากุศลธรรมทั้งหมดเพราะทำให้เจริญโพชฌงค์ ๗ ได้  (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๒๑๒/๑๔๕) 

กุสลสูตร (ทุตยิ) :   พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นกุศล (สูตรท่ี ๒)  ทรงแสดงว่า โยนิโสมนสิการ เลิศกว่า
กุศลธรรมท้ังหมด (สํ. ม. (ไทย)๑๙/๒๑๓/๑๔๕)  

กุสลาภสัิงขาร  : สภาพท่ีปรุงแต่งฝ่ายกุศล อันเป็นเหตุให้เกิดในโลกธาตุ ๓ (คือกามธาตุ  รูปธาตุ
และอรูปธาตุ)  อย่างใดอย่างหน่ึง ตรัสเรียกว่าบุญ ซึ่งหมายถึงปุญญาภิสังขาร (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๒๕/๑๐๘) พระสารีบุตรกล่าวว่า กุสลาภิสังขารหมายถึงอภิสังขารที่เป็น
บุญ,สภาพท่ีปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี ได้แก่ กุศลเจตนาที่เป็นกามาวจรและรปูาวจร  (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๗๗/๕๐๖,ขุ.ม.อ.(บาลี)  ๒๕/๒๑๖)  

กุสเลสุ ธัมเมสุ อสันตุฏฐิตา  : ความไม่สันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๘) มี
อธิบายว่า ความพอใจย่ิง  ๆ ขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษในการเจริญกุศลธรรม ช่ือว่า  
ความไม่สันโดษในกุศลธรรม (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๗๘/๓๔๓);  ข้อ๑ ในธรรม ๒ คือ 
ความไม่สันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย ความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียร(องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๑๗๘/๑๒๙) อรรถกถาอธิบายว่า ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรม
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ท้ังหลาย  นอกจากอรหัตมรรค หมายถึงจะไม่สันโดษด้วยเพียงฌานนิมิตหรือด้วย
เพียงโอภาสนิมิต  ยังอรหัตมรรคให้เกิดขึน้ได้ คือเราไม่สันโดษช่ัวเวลาท่ีอรหัตมรรค
ยังไม่เกิดขึ้น (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๑๗๘/) 

กุสัฏฐกทายกเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระกุสัฏฐกทายกเถระ  ในอดีตชาติในภัทรกัป 
ท่านได้ถวายหญ้าคา ๘ กำแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ เพราะผลแห่งทานน้ัน 
ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ีได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๕๖/๑๒๖)   

กุสาวดี, กรุง  : ช่ือเมืองในอดีต เม่ือครั้งเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศน์ จักรพรรดิในอดีต (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๑๐/๑๕๘) ; เมืองน้ีมีอาณาเขตดังน้ี ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ยาว ๑๒ โยชน์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้าง ๗ โยชน์ เป็นราชธานีท่ีเจริญรุ่งเรืองมี
ประชากรมาก มีพลเมืองหนาแน่น เศรษฐกิจดี เป็นราชธานีท่ีอึกทึกครึกโครมเพราะ
เสียง ๑๐ ชนิดทั้งวันท้ังคืน ได้แก่เสียงช้าง เสียงม้า เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน  
เสียงพิณ  เสียงขับร้อง เสียงกังสดาล เสียงประโคมดนตรี และเสียงว่า ‘ท่านท้ังหลาย
โปรดบริโภค ด่ืมเคี้ยวกิน’ กุสาวดีราชธานี มีกำแพงล้อม  ๗ ช้ัน ได้แก่ (๑) กำแพง
ทอง (๒) กำแพงเงิน(๓) กำแพงแก้วไพฑูรย์ (๔) กำแพงแก้วผลึก (๕)  กำแพงแก้ว
โกเมน (๖)  กำแพงแก้วบุษราคัม (๗) กำแพงทำด้วยรัตนะทุกอย่าง  มีประตู ๔ สี 
ได้แก่ (๑) ประตูทอง(๒) ประตูเงิน (๓) ประตูแก้วไพฑูรย์ (๔)  ประตูแก้วผลึก  แต่ละ
ประตูมีเสาระเนียดปักไว้ประตูละ ๗ ต้น  ได้แก่  (๑) เสาทอง (๒)  เสาเงิน    (๓) เสา
แก้วไพฑูรย์(๔) เสาแก้วผลึก (๕) เสาแก้วโกเมน (๖) เสาแก้วบุษราคัม  (๗)  เสาทำ
ด้วยรัตนะทุกอย่าง แต่ละเสาวัดโดยรอบ ๓ ช่ัวบุรุษ  ฝังลึก  ๓ ช่ัวบุรุษ สูง ๑๒ช่ัว
บุรุษ  กรุงกุสาวดีราชธานีมีต้นตาลล้อม  ๗  แถว ได้แก่ต้นตาลทอง ๑ แถว ต้นตาล
เงิน ๑ แถว  ต้นตาลแก้วไพฑูรย์ ๑ แถว ต้นตาลแก้วผลกึ ๑ แถว ต้นตาลแก้วโกเมน 
๑ แถว  ต้นตาลแก้วบุษราคัม ๑ แถว ต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง  ๑  แถว ต้นตาล
ทองมีลำต้นเป็นทองใบและผลเป็นเงิน ต้นตาลเงินมีลำต้นเป็นเงิน ใบและผลเป็นทอง 
ต้นตาลแก้วไพฑูรย์  มีลำต้นเป็นแก้วไพฑูรย์ ใบและผลเป็นแก้วผลึก ต้นตาลแก้วผลึก  
มีลำต้นเป็นแกว้ผลึก ใบและผลเป็นแก้วไพฑูรย์ ต้นตาลแก้วโกเมน มีลำต้นเป็นแก้ว
โกเมน ใบและผลเป็นแก้วบุษราคัม ต้นตาลแก้วบุษราคมั มีลำต้นเป็นแก้วบุษราคัม 
ใบและผลเป็นแก้วโกเมน ต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง มีลำต้นทำด้วยรัตนะทุกอย่าง 
ใบและผลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง แถวต้นตาลเหล่านั้นยามเม่ือต้องลม เกิดเสียง
ไพเราะ น่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิม้ แถวต้นตาลเหลา่นั้นยามเม่ือต้องลมเกิด
เสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิม้ กรุงกุสาวดีราชธานี มีนักเลง นักเล่น
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และนักด่ืมร้องรำทำเพลงตามเสียงแถวต้นตาลยามต้องลมเหล่าน้ัน(ขุ.ชา.สตฺตติ.๒๘/
๒/๕๕,๒๘/๓/๕๕,๒๘/๑๘/๕๘,๒๘/๙๐/๗๐,ขุ.จริยา.๓๓/๒๘/๗๓๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๔๒/๑๘๑) 

กุสาวดีราชธานี,กรุง  : ช่ือเมืองในอดีต เมื่อคร้ังเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศน์ จักรพรรดิในอดีต  
ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว  ๗ ประการ และฤทธ์ิ(ความสำเร็จ) ๔ ประการ ทรงให้ทานวัน
ละ ๓ ครัง้ (ขุ.จริยา.๓๓/๒๙/๗๓๑) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒,๑๐/๒๔๕/
๑๘๔,๑๐/๒๗๑/๒๐๓) มีเมอืงบริวาร ๘๔,๐๐๐ เมือง มกีรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมือง
หลวง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๖/๑๘๔)  

กุสิ : ผา้ยาวท่ีติดขอบจีวรท้ังด้านยาวและด้านกว้าง (อนุวาต) (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔,วิ.
จู.(ไทย)๗/๓๒๘/๑๕๘) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า กุสิ คอื ผ้ายาวท่ีต้ังติดขอบจีวรทั้ง  
๒  ด้าน  คั่นระหว่างขัณฑ์กับขัณฑ์ของจีวร (วิ.อ.(บาลี)   ๓/๓๔๕/๒๑๗) 

กุสินาฏา, เมือง เมืองยักษ์เมือง ๑ ที่สร้างอยู่ในอากาศของท้าวมหาราชพระนามกุเวร (ท้าวเวสสุว
รรณ) ในบรรดาเมืองยักษ์หลายเมือง คือ เมืองอาฏานาฏาเมืองกุสินาฏา เมืองปรกุสิ
นาฏา เมืองนาฏปริยา เมืองปรกุสิฏนาฏา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๖,๑๑/๒๙๑/
๒๔๐) อรรถกถาอธิบายว่า เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติ ท้าวมหาราชน้ีเป็นพราหมณ์
ช่ือกุเวร ได้สร้างโรงหีบอ้อยประกอบเครื่องยนต์ ๗ เครื่อง กุเวรพราหมณ์ได้ให้ผล
กำไรซึ่งเกิดขึ้นท่ีโรงเครื่องยนต์แห่งหน่ึงแก่มหาชนที่มาแล้วมาแล้วได้กระทำบุญผล
กำไรท่ีมากกว่าได้ต้ังขึ้นในท่ีน้ันจากโรงที่เหลือกุเวรพราหมณ์เลื่อมใสด้วยบุญนั้นจึง
ถือเอาผลกำไรท่ีเกิดขึ้น  แม้ในโรงที่เหลือให้ทานตลอดสองหม่ืนปี เขาได้ถึงแก่กรรม
ไปเถิด เป็นเทพบุตรช่ือกุเวร ในสวรรค์ช้ันจาตุมมหาราชิกา ต่อมาได้ครองราชสมบัติ
ในราชธานีช่ือวิสาณะ ต้ังแต่น้ันจึงเรียกว่า ท้าวเวสวัณ ยักษ์ผู้ดูแลแว่นแคว้น ๑๒ ตน
เหล่าอ่ืนเข้าไปพิจารณาพร่ำสอนประโยชน์ท้ังหลายย่อมปรากฏมีหน้าท่ีคนละแผนก 
ได้ยินว่ายักษ์ผู้ดูแลแว่นแคว้นเหล่านั้นถือข่าวไปประกาศแก่ยักษ์ผู้รักษาประกาศ  ๑๒ 
ตนยักษ์ผู้รักษาประตูท้ังหลายประกาศข่าวน้ันแก่ท้าวมหาราช บัดน้ีท้าวมหาราชเมื่อ
จะแสดงช่ือของยักษ์ผู้ดูแลแว่นแคว้นเหล่าน้ัน  จึงกล่าวคำมีอาทิว่า  ตโตละ ดังน้ี ได้
ยินว่า บรรดายักษ์เหล่านั้น  ยักษ์ตนหน่ึงช่ือตโตลา  ตนหน่ึงช่ือตัตตลา  ตนหนึ่งช่ือต
โตตลา  ตนหนึ่งช่ือโอชลี  ตนหน่ึงช่ือเตชลี  ตนหนึ่งช่ือตโตชลี ตนหน่ึงช่ือสุโร  ตน
หนึ่งช่ือราชา  ตนหนึ่งช่ือสุโรราชา ตนหน่ึงช่ืออริฏฐะ  ตนหนึ่งช่ือเนมิ  ตนหน่ึงช่ือ
อริฏฐเนมิ ก็ในวิสาณาราชธานีน้ันมีห้วงน้ำห้วงหนึ่งช่ือธรณี โดยชื่อ มีสระโบกขรณี
ใหญ่กว้าง  ๕๐  โยชน์  เมฆทั้งหลายรับน้ำจากสระโบกขรณี แล้วตกลงมา ฝนตกท่วม  
ได้ยินว่าเมื่อเมฆต้ังเค้าน้ำเก่าย่อมไหลออกจากสระโบกขรณีนั้น เมฆตั้งเค้าเบ้ืองบนยัง



 

๘๓๑ 
 

 

สระโบกขรณีน้ันให้เต็มด้วยน้ำใหม่ น้ำเก่าเป็นน้ำมีในเบื้องต่ำย่อมไหลออกไป  เมื่อ
สระโบกขรณีน้ำเต็ม เมฆย่อมเคลื่อนไป คำว่า สภา หมายถึงสถานที่ประชุม  ณ ฝั่ง
โบกขรณีน้ันมีมณฑปแก้วประมาณ ๑๒  โยชน์ล้อมด้วยเถาวัลย์ช่ือภคลวดี (ที.ปา.อ.
(บาลี) ๓/๒๘๑/๑๕๘-๑๕๙)  

กุสินารสูตร,พระสูตร  : ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรงุกุสินารา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ ราว
ป่าช่ือพลิหรณะ เขตกรุงกุสินารา ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีฉัน
อาหารท่ีประณีตที่คหบดีหรอืบุตรคหบดีถวายแล้วก็ติดใจ ลุ่มหลง หมกหมุ่นมองไม่
เห็นโทษ ไมมี่ปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกทั้งตรึกถึงกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก 
บิณฑบาตท่ีถวายแก่ภิกษุเช่นน้ีจัดว่าไม่มีผลมาก เพราะภิกษุเป็นผู้ประมาทอยู่ ส่วน
ภิกษุผู้ฉันอาหารที่ประณีตที่คหบดีหรือบุตรคหบดีถวายแลว้ก็ไม่ติดใจไมลุ่่มหลงไม่
หมกมุ่นเห็นโทษมีปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออกท้ังไม่ตรึกถึงกามวิตกพยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตก บิณฑบาตที่ถวายแก่ภิกษุเช่นนั้นจัดว่ามีผลมากเพราะภิกษุเป็นผู้ไม่
ประมาทอยู่ (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๒๔/๓๗๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๖/๑๒๑,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๔๔/๙๖) 

กุสินารา, กรุง, เมือง  : ช่ือเมืองหลวงแห่งหน่ึงของแคว้นมัลละ(อีกแห่งหน่ึงคือปาวา),คำว่ากุสินาร 
แปลว่าเมืองของคนผู้มีสลาก มีอธิบายว่า ในเวลาสร้างเมือง พราหมณ์พากันตรวจดู
นิมิต เห็นคนถือสลากแล้วให้สร้างเมือง สมัยพุทธกาล กรุงกุสินารา เป็นเมืองเล็ก 
เมืองดอนเมืองกิ่งนคร(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๐/๑๕๘)มมัีลลกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง 
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองน้ี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๑/๑๓๓, ๕/๓๐๒/
๑๓๕,วิ.จู.(ไทย)๗/๔๓๗/๓๗๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๐/๑๓๙,๑๐/๑๙๒/๑๔๑,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๓๔/๔๓,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๖/๒๕๙,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๒๔/๓๗๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๗๖/๑๒๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๔๔/๙๖,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๒/๒๓๗,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๑๐๑๙/๗๔๑, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๔๒/๒๕๖,ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑/๗๒๔, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๘๐๒/๘๓๙ อรรถกถากล่าวว่า คำว่า กุสินารา คือมณฑลประเทศท่ีมีช่ีออย่างนั้น (ม.
อุ.อ.(บาลี) ๓๑๓๔/๑๘) ; เป็นเมอืงของมัลลิกาผู้เป็นภรรยาของพันธุลเสนาบดี 
(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๖๐-๒๖๑) ใกล้พระนครของเจ้ามัลละ ช่ือว่ากุสินารา มีอธิบาย 
กรุงกุสินารามีอุทยานทางทิศใต้และทิศตะวนัตก (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑/๓๒/๒๕๓)  พระ
สัมมาสมัพุทธเจ้า   เมื่อใกลจ้ะปรินิพพานทรงบรรทม  ณ  ระหว่างต้นสาละทั้งคู่ใกล้
เมืองกุสินารา ทรงรวบรวมธรรมท่ีพระองค์ทรงแสดงมาในเวลา ๔๕ พรรษาต้ังแต่การ
ตรัสรู้ลงด้วยบทเดียว จึงได้ประทานพระโอวาทแก่ภิกษุท้ังหลายว่า อปฺปมาเทน  สมฺ
ปาเทถ  เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๑/๓๒/๙๒)



 

๘๓๒ 
 

 

พวกเทวดาและมนุษย์ต่างพากันทำการบูชาพระสรีระของพระองค์ ในคร้ังน้ันราช
บุตรีของกษัตริย์มัลละเป็นภรรยาของพันธุลมัลละ ในกรงุกุสินาราช่ือมัลลิกา เป็น
อุบาสิกามีศรัทธาเลื่อมใส เอาน้ำหอมล้างเครื่องประดับมหาลดาของตน   ขัดด้วยผ้า
เน้ือดีและถือเอาของหอมและดอกไม้เป็นต้น เป็นอันมากอย่างอ่ืนบูชาพระสรีระของ
พระผู้มีพระภาค (ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๑/-/๑๘๕-๑๘๖)  

กุสีตมูลกสูตร, : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีความเกียจคร้านเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สตัว์ผู้มีความเกียจคร้าน  มีสติหลงลืมย่อม
คบค้าสมาคมกบัสัตว์ผู้มีความเกียจคร้าน มสีติหลงลืม  สว่นสัตว์ผู้ไม่เกียจคร้านเป็น
ต้นย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ผู้ไม่เกียจคร้านเป็นต้น(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๐๖/๑๙๙) 

กุสีตวัตถุ  :  เหตุแห่งความเกียจคร้านพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า กุสีต
วัตถุ (เหตุแห่งความเกียจคร้าน) ท่ีเป็นเหตุให้ภิกษุคิดแล้วจึงนอน ไม่ปรารภความ
เพียรเพ่ือถึงธรรมท่ียังไม่ถึงเพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำให้แจ้งธรรมท่ียังไม่ทำ
ให้แจ้งมี ๘ ข้อ คือ ภิกษุ (๑) คิดถึงงานท่ีจะทำงาน เม่ือทำงาน ร่างกายเม่ือยล้า เรานอน
ดีกว่า (๒) คิดถึงงานที่ได้ทำงานแล้ว ร่างกายเมื่อยล้า เรานอนดีกว่า (๓) เมื่อคิดถึงการ
เดินทาง ร่างกายเมื่อยล้า เรานอนดีกว่า  (๔) เมื่อคิดถึงการเดินทางแล้ว ร่างกายเมื่อยล้า 
เรานอนดีกว่า (๕) เที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน ไม่ได้อาหารดีหรือเลว คิดถึงการ
บิณฑบาตไม่ได้อาหารแล้ว ร่างกายเม่ือยล้า เรานอนดีกว่า (๖) เที่ยวบิณฑบาตตาม
หมู่บ้าน ได้อาหารดีหรือเลวเพียงพอแล้ว คิดถึงการบิณฑบาตได้อาหารแล้ว ร่างกาย
หนัก ไม่ควรแก่การงาน เรานอนดีกว่า (๗) เกิดมีอาพาธข้ึนเล็กน้อย คิดถึงการอาพาธ
ท่ีเป็นข้ออ้างได้ เรานอนดีกว่า (๘) หายอาพาธแล้วแต่ยังไม่นาน คิดถึงการเพ่ิงหาย
อาพาธยังไม่นาน ร่างกายยังอ่อนแอ ไม่ควรแก่การงาน เรานอนดีกว่า (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๓๔/๓๔๑,๑๑/๓๕๘/๔๐๘,องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๘๐/๔๐๐ (องฺ.นวก. ๒๓/๙/๔๔๘,
อภิ,วิ. ๓๕/๙๕๓/๖๑๐) 

กุสีตสูตร  : พระสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้เกียจคร้าน พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน เมื่อท่านพระอนุรุทธทูลถามปัญหาเหมือนในโกธนสูตรจึงตรัสตอบว่า เพราะ
ประกอบด้วยธรรม  ๕ คือ (๑) ไม่มีศรทัธา (๒) ไม่มีหริิ  (๓) ไม่มีโอตตัปปะ (๔) มัก
เป็นผู้เกยีจคร้าน (๕) มีปญัญาทราม (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๙๑/๓๑๙) 

กุสีตารัมภวัตถุสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุปรารภความเพียร,  พระสูตร
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุปรารภความเพียรแก่ภิกษุ
ท้ังหลายว่า กุสีตวัตถุ (เหตุแห่งความเกียจคร้าน) ท่ีเป็นเหตุให้ภิกษุคิดแล้วจึงนอน ไม่
ปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลธุรรมที่ยังไม่บรรล ุ เพ่ือทำให้แจ้ง



 

๘๓๓ 
 

 

ธรรมท่ียังไม่ทำให้แจ้งมี ๘ ประการ คือ  (๑) คิดถึงงานที่จะทำงาน เมื่อทำงาน ร่างกาย
เมื่อยล้า เรานอนดีกว่า (๒) คิดถึงงานที่ได้ทำงานแล้ว ร่างกายเมื่อยล้า เรานอนดีกว่า (๓) 
เมื่อคิดถึงการเดินทาง ร่างกายเมื่อยล้า เรานอนดีกว่า  (๔) เม่ือคิดถึงการเดินทางแล้ว 
ร่างกายเม่ือยล้า เรานอนดีกว่า (๕) เที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้าน ไม่ได้อาหารดีหรือเลว 
คิดถึงการบิณฑบาตไม่ได้อาหารแล้ว ร่างกายเมื่อยล้า เรานอนดีกว่า (๖) เที่ยว
บิณฑบาตตามหมู่บ้าน ได้อาหารดีหรือเลวเพียงพอแล้ว คดิถึงการบิณฑบาตได้อาหาร
แล้ว ร่างกายหนัก ไม่ควรแก่การงาน เรานอนดีกว่า (๗) เกิดมีอาพาธข้ึนเล็กน้อย 
คิดถึงการอาพาธท่ีเป็นข้ออ้างได้ เรานอนดีกว่า (๘) หายอาพาธแล้วแต่ยังไม่นาน 
คิดถึงการเพ่ิงหายอาพาธยังไม่นาน ร่างกายยังอ่อนแอ ไม่ควรแก่การงาน เรานอน
ดีกว่า จากนั้น ทรงแสดงอารัมภวัตถุ (เหตุแห่งการปรารภความเพียร) ท่ีเป็นเหตุให้
ภิกษุคิดแล้วรบีปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรล ุ
เพ่ือทำให้แจ้งธรรมท่ียังไม่ทำให้แจ้ง แล้วรีบทำความเพียรเช่นน้ัน มี ๘ ประการ คือ 
(๑) เมื่อทำงานอยู่ การจะใสใ่จถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มิใช่ทำได้ง่าย รีบปรารภ
ความเพียรดีกว่า (๒) เมื่อทำงาน ก็ไม่สามารถท่ีจะใส่ใจถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ได้ รีบปรารภความเพียรดีกว่า (๓) เดินทางอยู่ จะใส่ใจถงึคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
มิใช่ทำได้ง่าย รีบปรารภความเพียรดีกว่า (๔) เม่ือเดินทางแล้ว ก็ไมส่ามารถจะใส่ใจ
ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ รีบปรารภความเพียรดีกว่า (๕) เม่ือบิณฑบาตแล้ว 
ถึงไม่ได้อาหารเพียงพอตามต้องการ กายของเรานั้นเบา ควรแก่การงาน รีบปรารภ
ความเพียรดีกว่า (๖) เมื่อบิณฑบาตแล้ว ได้อาหารเพียงพอแก่ความต้องการแล้ว กาย
ของเราเบา ควรแก่การงาน รีบปรารภความเพียรดีกว่า (๗) เกิดมีอาพาธข้ึนเล็กน้อย 
คิดถึงอาพาธเล็กน้อย เป็นไปได้ท่ีอาพาธจะพึงรุนแรงขึ้น รีบปรารภความเพียรดีกว่า 
(๘) หายอาพาธแล้ว คิดถึงอาพาธท่ีตนหายได้ยังไม่นาน เป็นไปได้ท่ีอาพาธจะพึง
กำเริบขึ้น รีบปรารภความเพียรดีกว่า(องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๘๐/๔๐๐) 

กุสุมาสนิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกุสุมาสนิยเถระ ในอดีตชาติกัปที่  ๙๑  ท่านเป็น
พราหมณ์ผู้รู้มนตร์พยากรณ์ลักษณะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสส ีเพราะผลแห่ง
กรรมนั้น  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย   ในชาติสดุท้ายนี้  ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณ
วิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๕/๒๘๕) 

กุหกชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องดาบสโกหก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบัณฑิตได้ติเตียนดาบส
โกงผู้หลอกลวงเอาทรัพย์ของเศรษฐีว่าท่านกล่าวถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานทำทีเป็น
รังเกียจหญ้าเสน้เดียวแต่ขโมยทองคำไปต้ัง๑๐๐แท่งกลับไม่รังเกียจ  (ขุ.ชา.เอกก.
๒๗/๘๙/๓๗) 



 

๘๓๔ 
 

 

กุหกพราหมณวัตถุ  : เรื่องพราหมณโกหกพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพราหมณ์โกหกมีวัตรดัง
ค้างคาว    ตรสัแก่ภิกษุท้ังหลายว่า คนมีปัญญาทราม เกล้าชฎา ครองหนังเสือก็ไม่มี
ประโยชน์ ภายนอกเปล่งปลั่งเกลี้ยงเกลา แต่ภายในรกรุงรัง (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๙๔/
๑๕๗) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า รกรุงรัง  หมายถึงรกรุงรังด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้น  
(ขุ.ธ.อ.(บาลี)  ๒/๓๙๔/๔๘๒)  

กุหกสูตร :  พระสูตรว่าด้วยผู้หลอกลวง พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุ
ผู้เถระย่อมไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นที่พอใจ ไม่เป็นท่ีเคารพ และไม่เป็นท่ียกย่องของเพ่ือน
พรหมจารีท้ังหลาย เพราะประกอบด้วยธรรม ๕ คือ (๑) หลอกลวง (๒) พูดป้อยอ 
(๓) ทำนิมิต (๔) พูดบีบบังคับ (๕) แสวงหาลาภด้วยลาภ ส่วนภิกษุผู้เถระ
ประกอบด้วยธรรม ๕ โดยนัยตรงกันข้าม ย่อมเป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจเป็นที่เคารพและ
เป็นที่ยกย่องของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๓/๑๕๑)  

     อรรถกถากล่าวว่า คำว่า หลอกลวง หมายถึงหลอกลวงด้วยอาการ ๓ คือ (๑) 
พูดเลียบเคียง (๒) แสร้งแสดงอิริยาบถ คือ ยืน เดิน น่ัง นอน ให้น่าเลื่อมใส (๓) แสร้ง
ปฏิเสธปัจจัย (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)  ๓/๘๓/๔๑, องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๘๓/๔๓, วิ
สุทฺธิ.(บาลี) ๑/๑๖/๒๔) คำว่าพูดป้อยอ คือพูดป้อยอมุ่งหวังลาภสักการะและช่ือเสียง 
องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)  ๓/๘๓/๔๑, วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๖/๒๔) คำว่า ทำนิมิต คือการ
กระทำทางกายวาจาเพ่ือให้คนอ่ืนให้ทาน เช่นการพูดเป็นเลศนัย พูดเลยีบเคียง (อภิ.
วิ.อ.(บาลี)  ๘๖๓/๕๒๓, วิสทฺุธิ. ๑/๑๖/๒๔) คำว่า พูดบีบบังคับ คือการด่า การพูดขม่ 
พูดนินทา ตำหนิโทษ พูดเหยียดหยาม และการนำเร่ืองไปประจาน ตลอดถึงการพูด
สรรเสริญต่อหน้า นินทาลับหลัง (ปุรโต มธุรํ ภณิตฺวา ปรมฺมุขา อวณฺณภาสิตา) (อภิ.
วิ.อ.(บาล)ี  ๘๖๔/๕๒๔, วิสทฺุธิ. (บาลี) ๑/๑๖/๒๔-๒๕) คำว่า แสวงหาลาภด้วยลาภ 
คือได้อะไรเอามาฝากเขา ทำให้เขาเกรงใจ ต้องให้ตอบแทน (วิสุทฺธิ. (บาลี)๑/๑๖/
๒๕)       

กุหนา : ความหลอกลวง (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๔/๕๓๖) อธิบายว่า ความหลอกลวงด้วยการเสพ
ปัจจัย ความหลอกลวงด้วยการกระซิบในท่ีใกล้หรือการวางท่าทางอิริยาบถ  กิริยาที่
วางท่าทางอิริยาบถ ความดำรงอิริยาบถด้วยดี การป้ันสีหน้า ภาวะที่ป้ันสีหน้า ความ
หลอกลวง กิรยิาท่ีหลอกลวง ภาวะที่หลอกลวงของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและช่ือเสียง 
ผู้ปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำ นี้เรียกว่ากุหนา  (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๖๑/
๕๕๓)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า  อิริยาบถ หมายถึงอิริยาบถ  ๔  คือ  ยืน  เดิน  น่ัง  
นอน  (อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๘๖๑/๕๒๑) 



 

๘๓๕ 
 

 

กุหสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุเหล่าใดหลอกลวง 
กระด้างประจบ ชอบวางท่า อวดดี มีจิตไม่ต้ังมั่น ภิกษุเหล่าน้ันช่ือว่าไม่ใช่ผู้นับถือเรา 
ช่ือว่าห่างไกลจากธรรมวินัย และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 
ส่วนภิกษุเหล่าใดไม่หลอกลวง ไม่ประจบ เป็นนักปราชญ์ ไม่กระด้าง มีจิตต้ังม่ัน ภิกษุ
เหลา่น้ันช่ือว่าผู้นับถือเรา ช่ือว่าไม่ห่างไกลจากธรรมวินัยและถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๖/๔๑) ; อีกสูตรหน่ึงกล่าวว่า ภิกษุผู้
หลอกลวงกระด้างเป็นคนประจบ ชอบวางท่าอวดดีมีจิตไม่ต้ังม่ัน ช่ือว่าไม่นับถือ
พระพุทธเจ้าอยู่ห่างไกลและไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยน้ีแต่ภิกษุผู้
ไม่หลอกลวง ไม่เป็นคนประจบ เป็นนักปราชญ์ ไม่กระด้าง มีจิตต้ังมั่นดี ช่ือว่านับถือ
พระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลและถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยน้ี พวกภิกษุผู้
หลอกลวง เป็นต้น ย่อมไม่งอกงามในธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ส่วน
พวกภิกษุผู้ไม่หลอกลวง เป็นต้น ย่อมงอกงามในธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๘/๔๘๘) 

กุฬเถรคาถา  : คาถาของพระกุฬเถระ  พระกุฬเถระล่าวว่า พวกคนไขน้ำก็ทำหน้าท่ีไขน้ำ พวกช่าง
ทำศรกดั็ดลูกศร พวกช่างไม้ก็ถากไม้ พวกมีวัตรดีก็ฝึกตน  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๙/
๓๑๐) 

กูฏทันตสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกูฏทันตพราหมณ์,พระสูตรท่ีพระพุทธเจ้าแสดงแก่กูฏทันตพราหมณ์ผู้
มีฟันเขยิน พระสูตรนี้เป็นข้อสนทนาถามตอบกัน โดยกูฏทันตพราหมณ์เป็นผู้ถาม 
พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสตอบ พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายพิธีบูชามหายัญ ๓ ท่ีมี
องค์ประกอบ ๑๖ โดยยกเอาพิธีบูชามหายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราชมาตรัสเล่าดังนี้ 
ทรงมีพืชพันธ์ุธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง ทรงทำสงครามได้ชัยชนะจนได้ครอง
ดินแดนกว้างใหญ่ วันหน่ึงทรงประสงค์จะทำพิธีบูชามหายัญเพ่ือความสุขสวัสดีแก่
พระองค์เองและราษฎรจึงทรงปรึกษากับพราหมณ์ปุโรหิตว่าจะทำอย่างไร พราหมณ์
ปุโรหิตจึงกราบทูลแนะนำให้ทรงทำเป็นขั้นๆ ดังต่อไปน้ี ขั้นที ่ ๑ ให้ทรงปราบโจร
ผู้ร้ายแบบถอนรากถอนโคน โดยวิธีการ ๓ อย่างคือ (๑) ให้พระราชทานพันธ์ุพืชและ
อาหารแก่ผู้ทำเกษตร (๒) ให้พระราชทานต้นทุนแกผู่้ขยันในการคา้ขาย (๓) ให้
พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ขยันในหน้าท่ี พระเจ้ามหาวิชิตราช
ทรงปฏิบัติตามคำแนะนำ ก็ปรากฏว่าได้ผลดี ขั้นท่ี ๒ ใหมี้รับสั่งถึงบุคคล ๔ พวก คือ 
(๑) พวกเจ้าผูค้รองเมืองต่างๆ (๒) พวกอำมาตย์ผู้ใหญ่ (๓) พวกพราหมณ์มหาศาล 
(๔) พวกคหบดีมหาศาล เพ่ือขอให้บุคคลเหล่านั้นรบัทราบการพระราชพิธีบูชามหา
ยัญและขอความเห็นชอบด้วยซึ่งปรากฏว่าบุคคลเหล่าน้ันตอบรับรองด้วยดี คำรับรอง



 

๘๓๖ 
 

 

น้ีเรียกว่าอนุมัติ ๔ ถือเป็นองค์ประกอบ ๔ ในองค์ประกอบท้ังหมด ๑๖ ขั้นท่ี ๓ 
ตรวจหาคุณสมบัติ ๘ ของเจ้าของพิธีบูชามหายัญ และคณุสมบัติ ๔ ของผู้ทำพิธี ขั้นที ่
๔ ให้ทรงวางพระทัยในการบูชามหายัญ ๓ คือต้องไม่ทรงเดือดร้อนพระทัยว่า กอง
โภคสมบัติ จักสิ้นเปลือง กำลังส้ินเปลืองไป ได้สิ้นเปลืองไปแล้ว ขั้นท่ี ๕ ให้ทรงวาง
พระทัยในผู้มารับทาน ซึ่งจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันโดยให้ทรงต้ังพระทัย
เจาะจงให้แก่ผูท้ี่งดเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ เท่าน้ัน ขัน้ที่ ๖ในการทำพิธี ไม่ต้อง
ฆ่าวัว แพะ แกะ นานาชนิด สิ่งท่ีต้องใช้ในพิธีมีเพียงเนยใส เนยข้น นมเปรี้ยว น้ำมัน 
น้ำผึ้ง น้ำอ้อยเท่านั้น เมื่อทรงเตรียมการเสร็จตามขั้นตอนแล้ว พวกเจ้าผู้ครองเมือง
เป็นต้นได้นำทรัพย์มากมาถวายร่วม แต่พระเจ้ามหาวิชิตราชไม่ทรงรับกลับ
พระราชทานอีกด้วย บุคคลท้ัง ๔ พวกจึงได้จัดต้ังโรงทานขึ้นในทิศทั้ง ๔ แล้วทำการ
แจกทานไปพรอ้ม ๆ กับพระเจ้ามหาวิชิตราช กูฏทันตพราหมณ์ทูลถามว่า ยังมียัญ
อย่างอ่ืนท่ีเตรียมการน้อยแต่มีผลมากกว่ามหายัญดังกล่าวหรือไม่ ตรสัถึงนิตยทาน 
(การให้ทานเป็นประจำแก่ผู้มศีีล)มผีลมากกว่ามหายัญ ตรัสถึงการสร้างวิหารอุทิศ
ถวายแก่สงฆ์จากทิศท้ัง ๔ มผีลมากกว่านิตยทาน  ตรัสถงึการถึงพระรัตนตรัยเป็นที่
พ่ึง มีผลมากกว่าการสร้างวิหาร ตรัสถึงการสมาทานศีล ๕มีผลมากกว่าการถึงพระ
รัตนตรัย ตรัสถึงการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ ต้ังอยู่ในศีล ๓ คือ จูฬศีล มัชฌมิ
ศีล และมหาศีล ผู้มีศีล ๓ ช้ันน้ีสามารถบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌาน ๔ ผู้ได้ฌาน ๔ แล้ว
สามารถพัฒนาต่อไปจนได้วิชชา๘ กูฏทันตพราหมณ์เลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสก 
แล้วสั่งให้ปล่อยสัตว์ เม่ือได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน(ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒๓/
๑๒๕) 

กูฏทันตะ, พราหมณ์  : ช่ือพราหมณ์ผู้มีฟันเหยินชาวขานุมัตตะ  อยู่ใกลส้วนอัมพลัฏฐิกา ซึ่งต้ังอยู่
ระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทา เขามีฐานะร่ำรวย เป็นผู้พักอยู่บนปราสาท ได้
ปกครองหมู่บ้านขาณุมัตซึ่งมปีระชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธ์ุธัญญาหาร
และน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ ์ เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธ
พระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทย  (ส่วนพิเศษ)  เคยหลงผดิคิดจะฆ่าสัตว์
บูชายัญ  ภายหลังได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า โดยกูฏทันตพราหมณ์เป็นผู้ถาม 
พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสตอบ เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว ก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบัน ก็ 
แล้วสั่งให้ปล่อยโคเพศผู้ ลูกโคเพศผู้ ลูกโคเพศเมีย  แพะ  แกะ  อย่างละ  ๗๐๐ ตัว 
ได้ให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่าน้ัน ขอสัตว์เหล่านั้นจงได้กินหญ้าเขียวสด ได้ด่ืมน้ำเย็นกระแส
ลมอ่อนๆ  จงพัดถูกตัวสัตว์เหล่าน้ันเถิด  (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒๓/๑๒๕,๙/๓๓๑/
๑๒๗,๙/๓๓๑/๑๒๘,๙/๓๓๓/๑๓๐) 
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กูฏวาณิชชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องพ่อค้าโกง พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ผู้ตัดสินคดี
ของพระเจ้าพรหมทัต ได้พิพากษาเรื่องการโกงผาลไถระหว่างพ่อค้าบ้านนอกกับ
พ่อค้าชาวเมืองผู้เป็นสหายกันซึ่งพ่อค้าบ้านนอกฝากผาลไถ ๕๐๐ อันไว้กับพ่อค้า
ชาวเมือง แต่พ่อค้าชาวเมืองนำไปขายเสียหมดเมื่อพ่อค้าบ้านนอกมาทวง เขากลับ
บอกว่า ผาลไถถูกหนูกินหมดแล้วพ่อค้าบ้านนอกรู้ว่า ถูกโกงแต่ก็ไม่ว่ากระไร เขาได้
พาลูกชายของพ่อค้าชาวเมืองไปอาบน้ำ แล้วพาเด็กนั้นไปฝากไว้ที่บ้านสหายอีกคน
หนึ่ง แล้วกลับมาบอกพ่อค้าโกงว่าในขณะที่ลงอาบน้ำเด็กถูกเหย่ียวโฉบไป พ่อค้าโกง
ไม่เช่ือว่าสหายบ้านนอกพูดจริง ท้ังสองฝ่ายต่างโต้เถียงกัน ในท่ีสดุต้องให้พระ
โพธิสัตว์ตัดสินคดี พระโพธิสัตว์สอบสวนดูก็รู้ว่าท้ังสองฝ่ายต้องการแก้แค้นกันจึง
เตือนสติว่า การที่ท่านคิดฉ้อฉลตอบต่อบุคคลที่คิดฉ้อฉลก่อนนัน้เป็นการคิดดีแล้ว 
การโกงตอบคนผู้โกงท่านกระทำตอบแล้ว ถ้าหนูท้ังหลายกินผาลได้ ทำไมเหย่ียวจะ
เฉี่ยวเอาเด็กไปไม่ได้เพราะว่าคนโกงโกงตอบคนโกงน้ันมีมากในโลกคนผูล้่อลวงตอบ
คนล่อลวงก็มีอยู่เหมือนกัน ท่านผู้มีบุตรหาย ท่านจงคืนผาลให้แก่คนมีผาลหายเสีย
เถิด ขอคนผูม้ีผาลหายอย่าได้ลักพาบุตรของท่านไปเลย คนทั้งสองยอมเช่ือฟังพระ
โพธิสัตว์ ต่างได้คืนสิ่งของให้แก่กัน  (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๓๕/๑๐๐) 

กูฏวาณิชชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องพ่อค้าโกงถูกไฟคลอก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าช่ือ
บัณฑิต มีเพ่ือนเป็นพ่อค้าด้วยกันช่ืออติบัณฑิตแต่เพ่ือนเป็นคนโลภมากต้องการได้
ส่วนแบ่งสองเท่า จึงได้ให้บิดาของตนซ่อนตัวอยู่ในโพรงไม้กล่าวแนะนำให้แบ่งทรัพย์
แก่อติบัณฑิตสองเท่าเพราะเขาช่ืออติบัณฑิต พระโพธิสัตว์ไม่เช่ือว่าเทวดาจะตัดสิน
อย่างนั้นจึงเอาไฟสุมปากโพรงต้นไม้เทวดาปลอมก็ปรากฏตัวรีบทะลึ่งขึ้นข้างบนคว้า
กิ่งไม้กระโจนลงมาพรอ้มกับกล่าวว่าคนช่ือบัณฑิตเป็นคนดี แต่คนช่ืออติบัณฑิตไม่ดี
เลย เราถูกไฟครอกไปหน่อยหนึ่งเพราะบุตรของเราท่ีช่ืออติบัณฑิต (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/
๙๘/๔๐) 

กูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุ  : เรื่องเปรตอดีตผู้พิพากษาโกง พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งว่า ตัวท่านทัด
ทรงดอกไม้ ใส่ชฎา สวมกำไลทองลูบไล้ด้วยจุรณแก่นจันทน์ ท่านมีสีหน้าผ่องใส
งดงามดุจแสงดวงอาทิตย์อ่อนๆ ท่านมีเทพบุตรและเทพธิดาพวกละ๑๐,๐๐๐ สวม
กำไลทองนุ่งห่มผ้าขลิบด้วยทองพวกละ ๑๐,๐๐๐ คอยบำรุงบำเรอ ท่านมีอานุภาพ
มาก  มีรูปชวนให้เกิดขนลุกแก่ผู้พบเห็น  แต่ท่านจกิเนื้อหลังของตนเองกินเป็น
อาหาร เมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมช่ัวทางกาย วาจา  ใจอะไรไว้หรือ  เพราะผลกรรม
อะไร ท่านจึงจิกเน้ือหลังของตนเองกินเป็นอาหาร  เปรตนั้นตอบว่า ข้าพเจ้าได้
ประพฤติทุจริตด้วยการพูดส่อเสียด พูดเทจ็ และ ด้วยการอำพรางหลอกลวงเพ่ือ
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ความฉิบหายแก่ตนเองในมนุษยโลกในมนษุยโลกน้ัน ข้าพเจ้าไปยังชุมชนแล้ว เม่ือถึง
เวลาท่ีจะพูดความจริง ละเหตุผลเสีย ประพฤติคล้อยตามอธรรมผู้ประพฤติทุจริตมี
พูดส่อเสียดเป็นต้น ย่อมจิกเน้ือหลังตนเองกิน เหมือนขา้พเจ้าจิกเนื้อหลังตนเองกิน
อยู่ในวันน้ี ข้าแต่พระนารทะทุกข์ท่ีข้าพเจ้าได้รับอยู่นี้  ท่านได้เห็นเองแล้ว เหล่าชนผู้
ฉลาด มีความอนุเคราะห์ พึงกล่าวสอนว่า ท่านอย่าได้พูดส่อเสยีดและอย่าได้พูดเท็จ 
อย่าได้กินเน้ือหลังของตนเป็นอาหารเลย (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๔๙๙/๒๔๗) 

กูฏสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยเรือนยอด พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันแสดงธรรมอุปมาเรือนยอดแก่ภิกษุทั้งหลายว่า อกุศลธรรมทั้งหลายล้วนมีอวิชชา
เป็นมูลราก  เป็นแหล่งรวม  เมื่อจะกำจัด  ต้องกำจัดด้วยอรหัตตมรรค เหมือนกลอน
เรือน ย่อมรวมกันท่ียอดเรือน เมื่อรื้อยอดเรือนออก กลอนเหล่าน้ันก็ถูกรื้อออกด้วย 
ฉะนั้น (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๒๓/๓๑๓) ; อีกสตูรหนึ่งพระสูตรว่าด้วยว่าด้วยธรรมท่ีเป็น
ยอดเหมือนเรือนยอด พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเสขพละ ๕ ประการแก่ภิกษุ
ท้ังหลาย คือ ๑.สัทธาพละ๒.หิริพละ ๓.โอตตัปปพละ ๔.วิริยพละ ๕.ปัญญาพละ 
บรรดาพลธรรม ๕ นี้ ปัญญาพละจัดว่าเป็นเลิศเป็นท่ีรวมเป็นศูนย์รวมแห่งเสขพละที่
เหลือเหมือนยอดเรือน เป็นเลิศเป็นท่ีรวมเป็นศูนย์รวมแห่งเรือนยอดแล้วตรัสสอนให้
ภิกษุทั้งหลายสำเหนียกในเสขพละ๕ ประการนั้น  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒/๑๖) 

กูฏาคาร  : เรือนยอด (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๒/๔๒๓) หมายถึงอาคารที่มีหลังคาทรงสูง มีหลาย
รูปแบบ เช่น ทรงยอดมณฑป ทรงยอดปรางค์ ทรงยอดประสาท ทรงยอดมงกุฏ ทรง
ยอดเจดีย์ เป็นอาคารที่ใช้ในกจิของพระมหากษัตริย์หรือของศาสนา  

กูฏาคารศาลา : ช่ือสังฆารามแห่งหนึ่ง,ศาลาเรือนยอด พึงทราบว่าเป็นคันธกุฎี ท่ีสร้างไว้สำหรับเป็นท่ี
ประทับของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าในอาราม ท่ีอยู่ใกล้ป่ามหาวัน ซึ่งมีทุกอย่าง
ครบถ้วน มียอดตรงกลาง(วิ.มหา.อ.(บาลี)๑/๕๘๓) ;พระคันธกุฎี ก็คือวิหารน่ันเอง 
(องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)  ๓/๑๖๖/๖๔);  ศาลาที่พักเรือนยอด ในป่ามหาวัน ใกลก้รุงเว
สาลี คำว่า กูฎาคารสาลา เป็นช่ือแห่งสังฆารามอยู่ใกล้ป่ามหาวัน ท่ีได้ช่ือดังน้ัน 
เพราะมีประสาทดุเทพวิมาน อันเขาทำตามแบบกูฏาคารศาลา (ศาลาคือเรือนยอด), 
(ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๓/๔๓); เป็นสถานที่สำคญั คราวหน่ึง พระนางมหาปชาบดี โคตมี 
ไม่ละความพยายามถึงกับปลงผมนุ่งห่มผ้ากาสาวะเอง ออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้
าหญิงศากยะจํานวนมาก  (อรรถกถาว่า ๕๐๐  นาง) ไปยังเมืองเวสาลี  และได้มายืน
กันแสงอยู่ท่ีซุ้มประตูนอกกูฏาคารศาลา  พระบาทบวม  พระวรกายเปรอะเปื้อนธุลี
พระอานนท์มาพบเข้า สอบถามทราบความแล้ว รีบช่วยไปกราบทูลขออนุญาตให้  
แต่เม่ือพระอานนท์กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าก็ถูกพระองค์ตรัสห้ามเสียถงึ ๓ ครั้งใน
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ท่ีสุดพระอานนท์เปลี่ยนวิธีใหม่โดยกราบทูลถามว่าสตรีออกบวชในพระธรรมวินัยแล้
วจะสามารถบรรลุโสดา-ปัตติผลจนถึงอรหัตตผลได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า
ได้ พระอานนท์จึงอ้างเหตุผลน้ัน พร้อมทั้งการที่พระนางมหาปชาบดีเป็นพระ
มาตุจฉาและเป็นพระมารดาเลี้ยง มีอุปการะมากต่อพระองค์ แล้วขอให้ทรงอนุญาต
ให้สตรีออกบวช  พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยมีเง่ือนไขว่าพระนางจะต้องรับปฏิบัติ
ตามครุธรรม ๘ ประการ พระนางยอมรับตามพุทธานุญาตที่ให้ถือว่า การรับครุธรรม
น้ันเป็นการอุปสมบทของพระนาง ส่วนเจ้าหญิงศากยะท่ีตามมาทั้งหมดพระพุทธเจ้
าตรัสอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์อุปสมบทให้ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓/๑๕,๑/๗๗/๖๖,๑/๑๖๒/
๑๓๔,๑/๑๙๓/๑๗๗,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๔๗/๗๕,๒/๖๗/๒๕๒,๒/๒๒๑/๓๗๙,วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๘๙/๑๐๘,วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๙/๓๒, ๗/๓๐๘/๑๑๙, ๗/๔๐๒/๓๑๔, ที.สี.
(ไทย) ๙/๓๕๙/๑๕๑,๙/๓๖๐/๑๕๑,๙/๓๖๑/๑๕๒,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๓/๑๓๐,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑/๑๐,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๙๒/๔๒๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๓/๓๘๘, ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๓๖๔/๔๐๑) กูฏาคารสาลา ก็เขยีน   

  อรรถกถากล่าวว่า ปราสาท ๔ เหลี่ยมจตุรสั  อันสงเคราะห์เข้าด้วยยอดเดียวกัน 
ช่ือว่า เรือนยอดเดียว(วิ.มหา.อ.(บาลี) ๒/๔๘๒-๗/๑๕๙) หมายถึงสร้างสังฆารามใน
ราวป่า  คือสรา้งปราสาทเช่นกับเทพวิมาน ทำตามแบบศาลาเรือนยอด ยกช่อฟ้าบน
เสาทั้งหลายในสังฆาราม และสังฆารามแม้ทั้งสิ้น จึงปรากฏว่ากูฏาคารศาลา (ที.สี.อ.
(บาลี) ๑/๓๕๙/๒๗๗)  ใช้เป็นอาคารท่ีใช้ในกิจของศาสนา กูฏาคารศาลา ก็เรียก  

กูฏาคารศาลา, ป่ามหาวัน  : ศาลาท่ีพักเรอืนยอด,วิหาร สร้างใกล้ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี  บริเวณ
ทางเข้า มีซุ้มประตู เป็นสถานที่สำคัญก่อให้เกิดภิกษุณีสงฆ์ ซึ่งเป็น ๑ ในพุทธบริษัท 
๔ อันได้แก่ ภิกขุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท และอุบาสิกาบริษัท (ขุ.พุทฺธ.
๓๓/๙๗/๓๙๙) พระพุทธเจ้าของเราเคยประทับ ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย สมัยหน่ึง เรา
พักอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๐๒/๘๔๐); 
กรุงเวสาลี เป็นเมืองที่มีเรือนยอดมาก ดังคำว่า พระนครเวสาลี  เป็นบุรีมั่งคั่ง 
กว้างขวาง มีคนมาก มีคนคบัคั่งและมีอาหารหาได้ง่าย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง  มี
เรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๒๖/๑๗๙)  คำว่า มหาวัน คือป่าใหญ่เกิดเอง
ต้ังอยู่ต่อเน่ืองป่าหิมพานต์ (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๓๕๙/๒๗๗) มีอธิบายว่า ในโอกาสแห่ง
เงากูฏาคารศาลาหลังใหญ่แผไ่ปถึง  เล่ากันว่า กูฏาคารศาลาน้ัน ยาวไปทางทิศใต้และ
ทิศเหนือ มมีุขทางทิศตะวันออก  ด้วยเหตุน้ัน เงาใหญ่จึงแผ่ไปข้างหน้าแห่งกูฏาคาร
ศาลา  แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงประทับใต้ร่มเงาของกูฏาคารศาลาน้ัน (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/
๓๖๒/๒๖๙)  



 

๘๔๐ 
 

 

กูฏาคารสูตร  : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยกลอนของเรือนยอด พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า ภิกษุผู้เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมน้อมไปสูนิ่พพาน เหมือนกลอนของเรือนยอดทั้งหมด
ล้วนน้อมไปสู่ยอดเรือน(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๘/๑๒๓,๑๙/๑๑๑๔/๖๒๗) 

กูฏาทิสุตตปัญจกะ  : ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีกูฏสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร  ๕ 
สูตรในลักษณะเดียวกัน คือพระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ความไม่ประมาทเลิศ
กว่ากุศลธรรมทั้งหมดเหมือน(๑)กลอนของยอดเรือน(๒) กฤษณา (๓) จันทน์แดง (๔) 
ดอกมะลิและ  (๕) พระเจ้าจักรพรรดิ  เพราะความไม่ประมาททำให้เจรญิอริยมรรคมี
องค์ ๘ ได้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๑-๑๔๕/๗๕) 

เกกกะ, แคว้น  : ช่ือเมืองและช่ือรัฐ ท่ีท้าวสักกเทวราชกล่าวไว้ในกามนิตชาดก,เป็นเมือง ๑ ใน ๓ 
เมือง คือ (๑) ปัญจาละ  (๒)  กุรุยะ (๓)เกกกะ (ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๑๕๕/๑๐๖) อรรถ
กถากล่าวว่า ท้าวสักกเทวราชในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ แปลงตนเป็นพรหมณ์เข้าเฝ้าพระ
เจ้าพรหมทัต เมืองพาราณสี  ผู้อยากได้บ้านเมืองของคนอื่นมากเกินไป จึงไปทูลว่า มี
เมอืง คือ (๑) ปัญจาละ (๒) กุรุยะ (๓)  เกกกะ ซึ่งท้ัง ๓ เมือง เป็นเมืองที่น่ารื่นรมย์มี
ภิกษาหารสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยช้าง ม้า รถ พลนิกรและเงินทองเครื่องอลังการ พอ
ได้ฟังแล้วพระราชาก็เกิดความอยากได้จึงให้ส่งคนไปสืบหา แต่อยากไม่พบ ทำให้พระ
เจ้าพรหมทัตเกิดประชวร ท้าวสักกเทวราช จึงมาเข้าเฝ้าอีก พระราชาตรัสกับท้าว
สักกเทวราชโพธิสัตว์ว่า เราอยากได้พระนครท้ัง ๓  และรัฐทั้ง ๓ คือ (๑) ปัญจาละ 
(๒)  กุรุยะ(๓)  เกกกะ ในระหว่างพระนครเหล่าน้ัน  พ่อพราหมณ์เอ๋ย เราอยากได้ย่ิง
กว่าราชสมบัติที่เราได้แล้วเสยีอีก เจ้าจงเยียวยาข้าพเจ้าผู้ถูกความอยากทำลายแล้ว
เถิด(ท้าวสักกเทวราชโพธิสัตว์ตรัสกับพระราชาว่า) คนถูกงูเห่ากัด หมอบางคนก็รักษา
หายคนถูกผีสิง หมอผีท่ีเก่งบางคนก็ขับออกได้ แต่คนถูกความอยากทำลาย ใคร ๆ  ก็
เยียวยาไม่ได้ เพราะว่าคนที่ล่วงเลยกุศลธรรมแล้วจะเยียวยาได้อย่างไร พระราชา
สดับแล้วเกิดความเลื่อมใสหายประชวรทันทีและได้ต้ังอยู่ในธรรม บำเพ็ญกุศลตลอด
พระชนมชีพ (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๕๕/๒๑๖)  

เกฏุภศาสตร์  : คัมภีร์ท่ีว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมแก่การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ 
เป็นส่วนหน่ึงของกัลปะ ซึ่งเป็น ๑ ในเวทางคศาสตร์ ๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษา
สันสกฤตเรียกว่า ไกฏภ  (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๖/๘๘,๙/๓๐๓/๑๑๓,๙/๓๔๔/๑๔๓,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓๘๓/๔๗๑,๑๓/๔๗๓/๕๙๘,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๕๙/๒๒๕,๒๐/๖๐/
๒๒๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๑๗,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๒๗/๗๔๒) 

เกณิยชฎิล  : ช่ือชฎิลผู้หนึ่ง มีสมบัติมากมาย มลีูกเมีย ยังเสพกาม เสวยอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่
สมบูรณ์อย่างย่ิง ตามประกอบความสุขในกาม (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๑๖๐/๘๕) ซึ่งเป็น



 

๘๔๑ 
 

 

อุบาสกผู้ถวายน้ำอัฐบาน อันได้แก่ น้ำมะมว่ง น้ำหว้า น้ำกล้วยมีเมล็ด น้ำกล้วยไม่มี
เมล็ด  น้ำมะซาง น้ำลูกจันทน์หรือองุ่น  น้ำเหง้าบัว น้ำมะปรางหรือลิ้นจ่ี (วิ.ม.(ไทย) 
๕/๓๐๐/๑๒๙, ๕/๓๐๐/๑๓๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๖/๔๙๐)  

  อรรถกถากล่าวว่าเหตุผลท่ีบวชเพราะต้องการหลีกหนีความบีบค้ันแห่งพระราชา 
จึงถือเพศบรรพชิต เพ่ือรักษาทรัพย์สมบัติของตน (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๔๒) เกณิย
ชฎิลผู้นี้ ได้ช่ือว่าเป็นดาบสผู้มีเมีย จัดเป็น ๑ ในบรรดาดาบส ๘   จำพวก  อันได้แก่ 
(๑)พวกยังมีลูกเมีย (๒) พวกเท่ียวขอเขาเลี้ยงชีพ (๓) พวกหุงต้มด้วยไฟ (อนัคคิปักกิ
กะ) (๔) พวกไม่หุงต้มเอง  (อสามปากะ) (๕) พวกท่ีกำป้ันเหมือนเหล็ก(อยมุฏฐิกะ) 
(๖) พวกใช้ฟันแทะ (ทันตัวกกลิกะ) (๗) พวกฉันผลไม้เฉพาะที่หล่นลงมา(ปวัตตผล
โภชนะ)  (๘) พวกฉันใบไม้แห้ง(ปัณฑุปลาสิกะ)  อรรถกถากล่าวว่า ดาบสท่ีรวบรวม
ทรัพย์สมบัติไว้ได้มากแล้ว อยู่ดังเช่นเกณิยชฎิล  ช่ือว่ามลีูกเมีย ดาบสท่ีเที่ยวหาเก็บ
ข้าวเปลือก  ถั่วเขียว  ถั่วราชมาส   เมล็ดงา  เป็นต้น ในท่ีท่ีเขา เกี่ยวและนวด  เอา
มาหุงต้มฉัน  ช่ือว่าเที่ยวขอเขาเลี้ยงชีพ ดาบสท่ีรับแต่ภิกษาหารคือข้าวสารใน
หมู่บ้านได้แล้ว  เอามาหุงต้มฉัน ช่ือว่าผู้มีได้หุงต้มด้วยไฟ  ดาบสท่ีเข้าไปยังหมู่บ้าน
รับเอาเฉพาะแต่ภิกษาหารท่ีหุงต้มแล้วเท่าน้ัน ช่ือว่าผู้ไม่หุงต้มเอง  ดาบสท่ีเอากำป้ัน
เหมือนหินทุบเปลือกไม้  มีต้นมะม่วงป่าเป็นต้น เคี้ยวกิน ช่ือว่าผู้ท่ีกำป้ันเหมือนเหล็ก 
ดาบสท่ีใช้ฟันน่ันแหละถอนขึ้นมาเคี้ยวกิน  ช่ือว่าผู้ใช้ฟันแทะ  ดาบสที่ฉันผลไม้ท่ีใช้
ก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นปาหล่นลงมาช่ือว่าผู้ฉันผลไม้เฉพาะที่หล่นลงมา  ดาบสที่
เคี้ยวกินดอกไม้ ผลไม้ และใบไม้แห้งเป็นต้น  เฉพาะที่ตกเองแล้วเท่านั้นยังชีพ  ช่ือว่า
ผู้ฉันใบไม้แห้ง  ดาบสเหล่าน้ันมี  ๓  ช้ันด้วยอำนาจพวกช้ันอุกฤษฏ์ ช้ันปานกลาง 
และช้ันเพลา ดาบสที่ไม่ลุกจากที่ท่ีตนนั่ง  ใช้มือเก็บเอาผลไม้ท่ีหล่นลงในที่ท่ีจะเอ้ือม
ถึงได้เท่านั้นแล้ว เค้ียวกิน จัดว่าเป็นช้ันอุกฤษฏ์ ดาบสท่ีไม่ยอมไปยังต้นไม้อ่ืนจาก
ต้นไม้ต้นเดียวจัดว่าเป็นช้ันกลาง ดาบสท่ีไปเท่ียวแสวงหายังโคนต้นไม้น้ันๆ มาแล้ว
เคี้ยวกิน จัดว่าเป็นช้ันเพลา แต่การบวชเป็นดาบสแม้ท้ัง  ๘  อย่างย่อลงได้เป็น  ๔ 
คือ  (๑) การบวชที่ยังมีลูกเมียอยู่ (๒) ท่ีเที่ยวขอเขาฉัน  รวมเป็นผูใ้ช้เรือนที่ไม่ใช้ไฟ
หุงต้ม (๓) ท่ีไม่หุงต้มเอง รวมเป็นผู้ใช้เรือนไฟ ที่ใช้กำป้ันเหมือนเหล็กทุบเปลือกไม้
ฉัน  (๔) ท่ีใช้ฟันแทะฉัน  รวมเป็นผู้บริโภค  เหง้าไม้ รากไม้ และผลไม้  ท่ีฉันผลไม้
หล่นเอง ที่ฉนัใบไม้เหลือง รวมเป็นผู้บรโิภคผลไม้หล่นเอง (ที.สี.อ.(บาลี) ๑๒๘๐/
๒๔๓-๒๔๔) 

เกตกปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเกตกปุปผิยเถระ ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้
ใช้ดอกการะเกดบูชาพระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี) เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่าน



 

๘๔๒ 
 

 

ไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๑๗/๒๐๔) 

เกตกะ,แคว้น : ช่ือแคว้นหนึ่ง มีพระเจ้าอัชชุนะปกครอง  ซึ่งมีพระวรกายกำยา เป็นนายขมังธนู มี
พระหัตถ์ต้ังพัน มีมลูอันขาดแล้ว(หายสาบสูญไป) เพราะประทุษร้ายพระฤษีโคตม
โคตร (ขุ.ชา.ปญฺญาส. ๒๘/๙๔/๔๙) (ที.สี.๑/๒๗๓/๒๓๙)  

เกตุมดี,ราชธานี :  ช่ือหน่ึงของเมืองพาราณสี ท่ีจะมีในอนาคต มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังขะ 
เป็นผู้ทรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรมปกครอง ในคราวท่ีมนุษย์มีอายุขัย ๘๐,๐๐๐ 
ปี เป็นเมืองที่มั่นคั่ง และรุ่งเรือง มีพลเมืองมาก มีผู้คนคบัคั่ง และมีอาหารสมบูรณ ์
และเมืองเกตุมดีนี้จะเป็นประมุขของเมืองแปดหมื่นสี่พันเมือง (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๖/
๗๗) 

เกตุมดี,กรุง : ช่ือกรุงเกตุมดี เป็นเมืองดีเลิศ มีพระราชาพระนามว่าวิชิตชัยปกครอง เป็นถิ่นที่อยู่
ของช้างมาตังคะ ๖๐,๐๐๐ ตัว ม้าสินธพชาติอาชาไนย  ๖๐,๐๐๐ ตัว มีพลช้างพลม้า 
ทหารสวมเกราะกล้าหาญ ทหารแม่นธนูและพลรถ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๒๔/๖๘๔) 

เกนจิวิญเญยยปัญญา  : ปัญญาท้ังหมดช่ือว่าเกนจิวิญเญยยปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 
อธิบายหมายถึงปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ  ๓ ช่ือว่าโลกิย
ปัญญา ปญัญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือว่าโลกุตตรปัญญา 

เก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรง : ลักษณะคนที่ขยัน ทำงานอาบเหง่ือต่างน้ำ  มีธรรม ยึดหลักกศุล
กรรมบถ จะทำให้มีทรัพย์(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๓) ทำให้เลี้ยงครอบครัวและ
ญาติมิตรและคนบรวิารให้เป็นสุข (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๑/๖๔)  (องฺ.อฏฺฐก.๒๓/
๕๔/๓๔๑)  

  อรรถกถากล่าวว่า มีความพยายามทำงานจนเหง่ือไหลด้วยกำลังแขน เก็บทรัพย์
ให้มากขึ้นตามลำดับ (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๖๑/๓๕๓) 

เกยูรทอง  : สายสร้อยทอง, ทองต้นแขนที่เป็นกำไล, ช่ือเคร่ืองประดับทอง ของเทพธิดาช่ือว่า
มัลลิกา ผู้เป็นภรรยาของพันธุละเสนาบดีอรรถกถากล่าวว่า เมื่อคราวท่ีชาวเมือง
ฉลองบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในกรุงกุสินารา ก็ได้ใช้เครื่องประดับช่ือว่า
มหาลดาของตนบูชาพระสรีระของพระพุทธเจ้า ตายไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
ต่อมาเมื่อพระนารทเถระไปเท่ียวสวรรค์จึงถามสนทนธรรม ในทำนองเดียวกัน ก็ได้
สวมเกยูรทอง และคลุม่ร่างกายด้วยข่ายทอง   (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๕๙/๗๔)  

  อรรถกถากล่าวว่าเคร่ืองอาภรณ์ของเทพธิดามีรัศมีสีเหลืองเป็นพิเศษ  เพราะ
รุ่งเรืองด้วยข่ายมีรัศมีสทีองบริสุทธ์ิ โดยเหตุท่ีเครื่องประดับเหล่านั้นเกิดขึ้น  และ



 

๘๔๓ 
 

 

เพราะความประพฤติดีเช่นน้ันเป็นพิเศษ ในความวิจิตรด้วยรัตนะหลายอย่างล้วน
รุ่งเรืองด้วยข่ายรัศมีนานาชนิด (ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๑/๖๕๘/๑๘๗)  

เกราะ : เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสำหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย เช่น เสื้อเกราะใช้ใน
สมรภูมิ(วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๘/๓๔๔) เหมือนคนสวมเกราะป้องกันลูกศร (ขุ.
ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๕๖/๔๓๑) (ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๔๑/๑๕๒,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)
๒๘/๑๔๐/๑๐๖)  มีหลากสี เช่น เจ้าลิจฉวีใช้สีเขียวเป็นต้น  แม้เหล่าเทพก็ใช้เกราะ
เช่นกัน ดังคำว่า บุตรของพลิอสูร ๑๐๐ ตนที่ช่ือว่าเวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะ
เข้มแข็งเข้าไปใกล้ราหูจอมอสูรแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแกท่่าน (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๓๙/๒๖๗) 

เกราะแก้วมณ ี : เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสําหรับป้องกันอาวุธทำด้วยแก้วมณี,เกราะท่ีทำด้วย
แก้วหินมีค่าสแีดงที่เรียกว่าทับทิม ดังคำในมโหสธชาดก กล่าวถึงพระเจ้าปัญจาละ
พระนามว่าจูฬนีผู้ทรงมีพระกำลังมาก ทรงสวมเกราะแก้วมณีมีพระหัตถท์รงพระแสง
ศร    ได้ตรัสสำทับกับเหล่าทหารหาญ ผู้เช่ียวชาญศิลปะทุก  ๆด้าน  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๗๐๙/๒๙๓) 

เกราะและอาวุธ  : เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสําหรับป้องกนัอาวุธ และคำว่า อาวุธ หมายถึง
เครื่องมือที่ใช้ในการทำร้าย ทำลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือฆ่า, ในอปทาน พระสรณคมนิย
เถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า สงครามของท้าวเทวราชท้ัง  ๒ ฝ่าย  ได้ปรากฏ
ประชิดติดกัน เสียงดังกึกก้องได้เป็นไป  พระศาสดาพระนามว่าปทุมุตตระ  ผู้ทรงรู้
แจ้งโลก ผูส้มควรรับเคร่ืองบูชา ประทับยืนอยู่ในอากาศ ทรงทำมหาชนให้สังเวชแล้ว 
โดยตรัสสอนว่า บุคคลผู้เกิดเป็นมนุษย์ มีจิตประทุษร้าย เบียดเบียนสัตว์เพียงตัวเดียว
จะต้องเกิดยังอบายภูมิ เพราะจิตประทุษร้ายนั้น  เทวดาทั้งปวงมีใจเบิกบาน ต่างวาง
เกราะและอาวุธพร้อมใจกันถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ข้าพเจ้าได้ถึง
พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผูค้งที่ว่าเป็นสรณะเป็นคนแรกขา้พเจ้าไม่ไป
เกิดยังทุคติเลยตลอด ๑๐๐,๐๐๐ กัป  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๒-๒๘/๒๖๔-๒๖๕) 

เกราะหนังคือฌาน  : ฌานดังเกราะหนัง,ฌานที่เป็นดุจเกราะหนัง หมายถึงใช้ฌานซึ่งเป็นดุจเครื่อง
สวมใส่หรือเคร่ืองหุ้มสำหรับป้องกันอันตรายคือกิเลสต่างๆ พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่ากัสสปะทรงประทานแก่มหาชน เพ่ือช่วยให้ข้ามพ้น เข้าถึงฝั่งนิพพาน  (ขุ.จริยา.
๓๓/๔๕/๗๑๗) ไม่ใช่เฉพาะฌานเท่านั้น แม้ความอดทนก็ใช้เป็นเกราะหนังป้องกัน
กิเลสได้ ดังคำว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยอธิวาสนขันติย่อมอดทนถ้อยคำอันมาแล้วและ
มาแล้วได้  ถ้อยคำเหล่านั้น  ย่อมแทงภิกษุผู้ประกอบด้วยอธิวาสนขันติไม่ได้ เหตุน้ัน 
ท่านจึงกล่าวว่า ความอดทนเป็นเกราะหนัง (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๔/๑๘๕) 
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เกรี้ยวกราด  : อาการท่ีแสดงความเดือดดาลหรือโกรธจัด, อาการท่ีโกรธมากอย่างรุนแรง  ,ในปริวาร 
กล่าวถึงผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ อย่าด่วนพูดอย่าพูดด้วยความเกรี้ยวกราด ดังคำในอลคัททู
ปมสูตรว่า บุคคลเหล่าอ่ืนด่า เกรี้ยวกราดเบียดเบียน และกระทบ กระทั่งตถาคตใน
เรื่องการประกาศสัจจะ  ๔ นั้นตถาคตก็ไม่มีความอาฆาต ไม่เสียใจ ไม่มีจิตคิดร้าย
เพราะการด่าเป็นต้น,ในมารตัชชนียสูตร กล่าวถึงทูสีมารท่ีคิดจะดลใจพวกพราหมณ์
และคหบดีว่า  มาเถิดพวกท่านจงด่า บริภาษ เกรี้ยวกราด เบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีล
,ในสักการสูตร กล่าวถึงลาภสักการะทำใหค้นเราด่าเกร้ียวกราด ดังคำว่า พวกอัญ
เดียรถีย์ปริพาชกทนดูสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ได้  เห็น
ภิกษุทั้งหลายในบ้านและในปา่  ย่อมด่า    เกรี้ยวกราด เบียดเบียนด้วยวาจาหยาบ
คาย (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๕๙/๕๓๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๘/
๕๔๗,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๔/๑๙๓) 

เกล้าชฎาและหาบบริขาร : เกล้าผมเป็นมวยสูงขึ้น และหาบเคร่ืองใช้สอยอย่างนักบวช เช่น ดาบสก็มี
บริขารของดาบส , พระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีบริขาร ๘ อย่าง คือ สบง จีวร 
สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมดีตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอก กรองน้ํา (ธมกรก) 
เรียกว่า อัฐบริขาร, ดังคำท่ีพระพุทธสัญญกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนตอนหน่ึงว่า 
ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์จบไตรเพท มีลูกศิษย์มากมาย เม่ือพระพุทธเจ้าพระนามว่า
สิทธัตถะบังเกิดขึ้นในโลก บอกลูกศิษย์ให้ไปยังสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศิษย์
ทุกคนสะพายคนโทน้ำนุ่งผ้าหนังสัตว์ท่ีมีเลบ็ในครั้งน้ัน พวกเขาเกล้าชฎาและหาบ
บริขารพากันออกจากป่าใหญ ่ ทอดสายตาดูประมาณช่ัวแอก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙/
๑๓๗) 

เกลือ  : วัตถุท่ีมีรสเค็ม ใช้ประกอบอาหารเป็นต้น โดยทั่วไปได้มาจากนํ้าทะเล แปลมาจากคำ
ว่า โลณะ,  เกลือสมุทร ก็เรียก;ในมหาวรรค กล่าวถึงเกลือ โดยใช้ก้อนเกลือตัดเนื้อ
งอก ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ตัดด้วยก้อนเกลือ,ในจูฬวรรค กล่าวถึง
เกลือเป็นข้อ ๑ ท่ีเป็นเหตุยกขึ้นทำสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ดังคำว่า สิงคิโลณกัปปะ (เก็บ
เกลือไว้ในเขนง แล้วฉันกับอาหารรสไม่เค็มได้),ในปริวาร กล่าวถึงชนิดของเกลือไว้ ๕ 
ครั้ง  ดังคำว่า เกลือมี ๒ ชนิดคือ (๑)  เกลือเกิดจากธรรมชาติ (๒) เกลือเกิดจากน้ำ
ด่าง,  เกลือแมอ่ื้นอีกก็มี ๒ ชนิดคือ (๑) เกลือสมุทร  (๒) เกลือดำ,เกลือแม้อ่ืนอีกก็มี 
๒ ชนิด  คือ (๑)เกลือสินเธาว์ (๒) เกลือดินโปร่ง,เกลือแม้อ่ืนอีกก็มี ๒ ชนิด  คือ (๑) 
เกลือโรมกะ (๒) เกลือปักขัลลกะ,ในปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตร กล่าวถึงในเมื่อมนุษย์มี
อายุขัย ๑๐ ปี รสเหล่านี ้ คือเนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อยและเกลือจัก
อันตรธานไปสิ้น,ในวิมานวัตถุ ลขมุาเทพธิดากล่าวถึงอดีตชาติว่าตนเองได้ถวายข้าว
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สุก ขนมสด ผกัดองพร้อมทั้งเครื่องด่ืมที่ปรุงด้วยส่วนผสมต่างๆ  มีข้าวและเกลือเป็น
ต้น,ในภูริทัตตชาดก กล่าวถึงคนเผาถ่าน  คนต้มเกลือ พ่อครัว และคนเผาศพก็ช่ือว่า
พึงได้ทำบุญด้วย,ในจูฬนิทเทสกล่าวถึงรสเค็มจัด คนพูดกันว่าเหมือนเกลือ,ในอปทาน 
พระสุปุฏกปูชกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าตนเคยถวายเกลือห่อหนึ่งแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัปหน่ึง ไม่รู้จักทุคติเลย 
น้ีเป็นผลแห่งการถวายเกลือห่อหนึ่ง,ในอังคุตตรนิกาย อุโปสถสูตร กล่าวถึงการทำผ้า
ท่ีเป้ือนให้สะอาดย่อมมีได้เพราะอาศัยเกลือ น้ำด่าง  โคมัย  น้ำ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๗/
๖๐, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๓, วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๓๓, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/
๗๓,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๓, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๗๘/๓๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๙๒๕/๓๒๖,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒/๔๐๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗-๒๘/๕๓๘) 

   อรรถกถาวินัยอธิบายถึงเกลือว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหน่ึงของยาโลณโสวีร
กะ ได้แก่ ยาทีป่รุงด้วยส่วนประกอบนานาชนิด (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๙๒/๕๑๘) 

เกลือท่ีเป็นยา  : ก้อน มีรสเค็ม มีหลายส ีลักษณะไม่กลม ผิวไม่เรียบ  ในท่ีนี้หมายถึงเกลือสมุทร เกลือ
ดำ เกลือสินเธาว์ เกลือดินโป่ง  เกลือหุง พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย เรา
อนุญาตเกลือที่เป็นยา คือเกลือสมุทร เกลอืดำ เกลือสินเธาว์ เกลือดินโป่ง เกลือหุง
หรือเกลือที่เป็นยาชนิดอ่ืนท่ีมีอยู่ ซึ่งไม่ใช่ของเค้ียวของฉัน รับประเคนแล้วเก็บไว้ได้
จนตลอดชีพเมื่อมีเหตุจำเป็น ภิกษุจึงฉันได้, จัดเป็นยาวชีวิก ฉันได้ตลอดชีวิตเม่ือเป็น
ไข้ (วิ.ม.(ไทย)๕/๒๖๓/๔๘,วิ.ม.(ไทย)๕/๓๐๕/๑๔๑) 

เกวัฏฏคาม,หมู่บ้าน : หมู่บ้านช่ือเกวัฏฏะ,หมู่บ้านชาวประมง, หมายถึงคนเป็นไป แล่นไปในน้ำเพ่ือ
จับปลา, ช่ือหมู่บ้านท่ีเป็นถิ่นเกิดในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดม 
เมื่อคราวเกิดเป็นเด็กน้อย ลูกของชาวประมงอาศัยอยู่ในเกวัฏฏคาม เห็นชาวประมง
ฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัส ด้วยผลกรรมน้ัน เราจึงปวดศีรษะ ในเม่ือเจ้าศากยะ
ท้ังหลายถูกฆ่า คราวที่พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่า (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘๖/๕๗๗) 

เกวัฏฏทวาร,ทวาร  : ประตูช่ือว่าเกวัฏฏะ,เป็นช่ือประตูประตูหนึ่งของเมืองพาราณสี มีชาวประมง
อาศัยอยู่ ดังคำลขุมาอุบาสิกากล่าวไว้ว่า เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ เป็นชาวเมือง
พาราณสี บ้านของดิฉันต้ังอยู่ใกล้ทางออกออกจากประตูเกวัฏฏทวารไปก็เป็นหมู่บ้าน
ของดิฉัน  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๗๗/๓๑)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า เกวัฏฏทวาร เป็นช่ือประตูเมืองพาราณสีประตูหนึ่ง(ขุ.
วิ.อ.(บาลี) ๑๗๗/๑๐๘)  

เกวัฏฏปุโรหิต : ปุโรหิตช่ือว่าเกวัฏฏะ โกสิยโคตร ชาวเมืองอุตรปัญจาลนคร เป็นพราหมณ์ปุโรหิตผู้มี
ตำแหน่งเป็นอาจารย์ของพระราชา เป็นนักปราชญ์ผูฉ้ลาดพร่ำถวายอรรถธรรมแก่
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พระราชา เป็นอาจารย์เกวัฏฏะผู้ร้ายกาจ สมัยพระเจ้าจุลนีพรหมทัต มีความมักใหญ่
ใฝ่สูง มีความประสงค์ที่จะเป็นอัครบัณฑิตในสกลชมพูทวีป ฉลาดในนิมิตทุกอย่างว่า 
ด้วยนิมิตน้ีสิ่งนี้จักมี ด้วยนิมิตนี้สิ่งน้ีจักมีรู้สำเนียงเสียงร้องของสัตว์ท้ังปวง เช่ียวชาญ
ในคัมภีร์พระเวท เช่ียวชาญในเรื่องลางบอกเหตุ ในความฝัน ชำนาญในการหาฤกษ์
ยามในการเคลือ่นพลและเข้าประชิดสามารถรู้โทษและคณุทั้งในภาคพ้ืนดินและ
อากาศ เป็นผู้ฉลาดในคลองแห่งนักษัตร (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๒๔๔/๕๗๕)  

  อรรถกถากล่าวว่า เคยเลิกคิ้วให้พระเจ้าจุลนี ในที่ประชุม ดังคำว่า ปุโรหิตเก
วัฏฏะน้ีเมื่อแลดู ข้าพเจ้าในท่ามกลางบริษัท ก็ลืมตาแลดูเหมือนคนโกรธ  (ขุ.ชา.ม.อ.
(บาลี) ๘/-/๔๒๗) 

เกวัฏฏพราหมณ์โกสิยโคตร : พราหมณช่ื์อว่าเกวัฏฏะ เป็นโกสิยโคตร ชาวอุตรปัญจาลนคร เป็น
พราหมณ์ดำรงตำแหน่งเป็นปุโรหิต นักปราชญ์ผู้ฉลาดพร่ำถวายอรรถธรรมแก่
พระราชา เป็นอาจารย์เกวัฏฏะผู้ร้ายกาจ สมัยพระเจ้าจุลนีพรหมทัตมีความมักใหญ่
ใฝ่สูง มีความประสงค์ท่ีจะเป็นอัครบัณฑิตในสกลชมพูทวีปฉลาดในนมิิตทุกอย่างว่า 
ด้วยนิมิตน้ีสิ่งนี้จักมี ด้วยนิมิตนี้สิ่งน้ีจักมี รูส้ำเนียงเสียงร้องของสัตว์ท้ังปวง เช่ียวชาญ
ในคัมภีร์พระเวท เช่ียวชาญในเรื่องลางบอกเหตุ ในความฝัน ชำนาญในการหาฤกษ์
ยาม ในการเคล่ือนพลและเข้าประชิดสามารถรู้โทษและคุณท้ังในภาคพ้ืนดินและ
อากาศ เป็นผู้ฉลาดในคลองแห่งนักษัตร  (ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๖๑๓/๒๗๘) 

เกวัฏฏสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเกวัฏฏคหบดี,พระสูตรท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เกวัฏฏคหบดี 
เน้ือหาเป็นข้อสนทนาถามตอบกัน โดยเกวัฏฏคหบดีเป็นผู้ถาม พระผู้มีพระภาคเป็น
ผู้ตอบ พระพุทธเจ้าตรัสตอบเกวัฏฏคหบดีว่า พระองค์มิได้สอนธรรมเพ่ือให้ภิกษุ
แสดงปาฏิหาริย์แก่คฤหัสถ ์แล้วทรงช้ีแจงปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง คือ (๑) อิทธิปาฏิหาริย์ 
(การแสดงฤทธ์ิต่าง ๆ ได้น่าอัศจรรย์)  (๒) อาเทสนาปาฏิหาริย์ (การดักทายใจผู้อ่ืนได้
น่าอัศจรรย์) (๓) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ (การพร่ำสอนท่ีมีผลน่าอัศจรรย์)ที่ทรงมิให้ภิกษุ
แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เช่นการเนรมิตกายได้หลายอย่าง เพราะชาวบ้านเข้าใจว่าผู้ที่
แสดงฤทธ์ิได้เพราะมีวิชชาช่ือคันธาริ และท่ีทรงห้ามมิใหภิ้กษุแสดงอาเทสนา
ปาฏิหาริย์ เพราะชาวบ้านเข้าใจว่าผู้ท่ีดักทายใจคนอ่ืนได้ เพราะมีวิชชาช่ือมณิกา 
ทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์ให้ฟัง คือทรงแสดงผลของศีล ๓ ระดับ คือ จูฬศีล 
มัชฌิมศลีและมหาศีล ผลของฌาน ๔ วิชชา๘ ว่าแต่ละอย่างเป็นผลของอนุสาสนี
ปาฏิหาริย์ ทรงยืนยันว่า พระองค์ทรงทำให้แจ้งปาฏิหาริย์ ๓ น้ี ด้วยปัญญาอันย่ิงแลว้
จึงประกาศให้รู้กัน ในตอนท้าย ทรงเล่าเรื่องภิกษุรูปหน่ึงต้องการจะทราบว่ามหาภูต
รูป ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ ดับสนิทในท่ีใด จึงเข้าสมาธิไปเที่ยว
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ถามพวกเทวดาในเทวโลกทุกๆ ช้ัน แต่กไ็ม่ได้รับคำตอบจึงไปเที่ยวถามพวกเทพใน
พรหมโลกจนได้เข้าพบท้าวมหาพรหมที่อ้างว่าเป็นผู้สร้างโลก ท้าวมหาพรหมนำภิกษุ
รูปนั้นไปในที่ลบัแล้วกระซิบว่า ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้า ภิกษุรูปนั้นจึงกลับมา
เฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามขอ้ข้องใจ พระพุทธองค์ตรัสให้ภิกษุถามปัญหาใหม่ว่า 
ปฐวีธาตุอาโปธาตุ เตโชธาตุวาโยธาตุย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ในท่ีใด อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น
หยาบและละเอียด งามและไม่งามย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ในท่ีไหน นามและรปูย่อมดับสนิท
ในที่ไหน และควรตอบว่าปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ใน
วิญญาณซึ่งเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น ไม่มีท่ีสุด แต่มีท่าข้ามโดยรอบด้าน อุปาทายรูปที่ยาว
และสั้นละเอียดและหยาบ งามและไม่งามก็่ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ในวิญญาณนี้เช่นเดียวกัน 
นามรูปย่อมดับสนิทในวิญญาณน้ีเช่นเดียวกัน เพราะวิญญาณดับไป นามและรูปน้ันก็
ดับสนิทในที่นัน้ (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๘๑/๒๑๓) 

เกวัฏฏะ  : บุตรคหบดีช่ือว่าเกวัฏฏะ  อรรถกถากล่าวว่า บุตรคหบดีช่ือว่าเกวัฏฏะ มีทรัพย์
ประมาณ ๔๐ โกฏิ เป็นคหบดีผู้มั่งคั่ง ได้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส (พระพุทธศาสนา) 
เป็นอย่างย่ิง เพราะเหตุท่ีเขามีศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง เขาจึงคิดว่า หากจะมีภิกษุสักรูป
หนึ่ง เหาะไปในอากาศพึงแสดงปาฏิหาริย์หลายๆอย่าง ระหว่างกึ่งเดือนหรือหน่ึง
เดือน หรือหน่ึงปี มหาชนก็จะพากันเลื่อมใสยิ่งนัก แต่ความคิดน้ีพระพุทธเจ้าไม่ทรง
อนุญาต และทรงช้ีโทษในการแสดงปาฏิหาริย์ เขามีใจยินดีช่ืนชมภาษิตของพระผู้มี
พระภาค(ที.สี.อ.(บาลี)๑/๔๘๑/๓๒๒) อีกความหมายหน่ึงหมายถึงชาวประมง,
หมายถึงคนที่ลงไปในน้ำเพ่ือจับปลา,คนเที่ยวไปในน้ำ (อภิธานวัณณนา หน้า ๘๐๖) 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๔๘๑/๒๑๓,๙/๔๘๒/๒๑๓, ๙/๕๐๐/๒๒๐) 

เกวียน  : 1.ยานชนิดหน่ึง มีล้อ ๒ ล้อ ใช้ควายหรือวัวเทียม, ในมหาวิภังค์ กล่าวถึงพระสุทิน
บอกมารดาให้ใส่เงินทองไว้ในกระสอบป่านใบใหญ่ๆ บรรทุกเกวียนไปแล้วโยนลง
กลางแม่น้ำคงคา,ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ กล่าวถึงพระธนิยะสั่งให้ตัดไม้เป็นท่อน
น้อยท่อนใหญบ่รรทุกเกวียนไปทำกุฎีไม้,ในมหาวิภังค์ กล่าวถึงพราหมณ์น้ันก็ผกู
เกวียน  ๑๐๐ เล่มเทียมโคถึกนันทิวิสาล,ในมหาวรรค กล่าวถึงพระโสณโกฬิวิสะละ
ท้ิงเงินถึง ๘๐ เล่มเกวียนออกบวช,ในมัชฌิมนิกาย ฆฏิการสูตร กล่าวถงึพระเจ้ากาสี
พระนามว่ากิกีทรงให้ราชบุรุษส่งเกวียนบรรทุกข้าวสาร ข้าวบัณฑุมุฑิกสาลีประมาณ    
๕๐๐ เลม่เกวียนไปพระราชทานแก่ช่างหม้อช่ือฆฏิการะ,ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึง
กองไฟใหญ่ท่ีสมุด้วยไม้ ๑๐ เล่มเกวียนบ้าง,ในธรรมบทกล่าวถึงล้อหมุนตามรอยเท้า
โคท่ีลากเกวียนไป (วิ,มหา.(ไทย) ๑/๓๔/๒๓, วิ,มหา.(ไทย) ๑/๘๖/๗๕, วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๑๓/๒๐๐, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๕/๑๓, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๙๒/๓๔๘,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/
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๕๒/๑๐๕,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑/๒๓); 2.ช่ือมาตราตวง ๘๐ สัด หรือ ๑๐๐ ถัง เป็น ๑ 
เกวียน, ช่ือมาตราวัดตวงสมัยพุทธกาล ดังคำในอภิธานวัณณนาว่า ๔  มาณิกา   เป็น  
๑  ขาร ี๒๐  ขารี เป็น  ๑  วาหะ (เกวียน)  (ดู  อภิธา.ฏีกา  คาถา  ๔๘๐-๔๙๔)  

เกษตรกรรม  : การใช้ท่ีดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมท้ังการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้,ในกูฏ
ทันตสูตร พระเจ้ามหาวิชิตราช ได้พระราชทานพันธ์ุพืชและอาหารแก่พลเมืองที่
ขะมักเขม้นในเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์,ในภูริทัตตชาดก กล่าวถึงศูทรมี
อาชีพเกษตรกรรม ดังกล่าวว่า พวกแพศย์ยึดเกษตรกรรม (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๓๘/๑๓๑,
ที.สี.(ไทย) ๙/๓๓๘/๑๓๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๐๖/๓๒๓) 

เกษม  : ความสุขสบาย, ความปลอดภัย,พ้นภัย สบายใจ มกัมาพรอ้มกับคำอ่ืนๆ เช่น สุขเกษม 
ธรรมอันเกษม  แดนเกษม  หรือเช่นดังคำว่า มีสุข  ไม่มีโรค เกษม (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/ 
๖๖/๑๓๑,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๖๔/๒๙,๒๖/๙๐๓/๑๐๘) เป็นลักษณะความสุขท่ีสุดของ
คนผู้บรรลุอมตธรรม ถึงฝั่งคอืนิพพานแล้ว มคีวามเกษม (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๖๓/
๓๘๑)  

เกษมจากโยคะ : ปลอดภัยจากธรรมที่เป็นเคร่ืองผูกมัด,ปลอดโปร่งจากเรื่องที่จะต้องถูกเท่ียมแอก, 
พ้นจากภัยคือกิเลสท่ีเป็นตัวการสวมแอก, (ประมวลศัพท์) พระนิพพาน ช่ือว่าโยคักเข
มะ แปลว่าเกษมจากโยคะ  เพราะเป็นแดนเกษมจากโยคะทั้งหลาย ซึง่เป็นเคร่ืองผูก
คือกาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชาไม่สามารถผกูพันไว้ได้ ได้หลุดพ้นจากโยคะคือเครื่องผูก
ท้ัง ๔ ได้หมดสิ้นแล้ว  สื่อหมายถึงบรรลุนิพพานท่ีไม่มีความเกิด ไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า, 
นิพพานท่ีไม่มีความแก่ ไมม่ีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า, บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข้ ไมมี่
ธรรมอ่ืนย่ิงกว่า,บรรลุนิพพานท่ีไม่มีความตาย ไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า, บรรลุนิพพานที่ไม่
มีความเศร้าโศก ไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า, บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีธรรม
อ่ืนย่ิงกว่า (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๐/๓๐๔)   

  อรรถกถากล่าวว่า เกษมจากโยคะ หมายถึงอรหัตตผล (องฺ.ทสก.อ.(บาลี)  ๓/๓๙-
๔๐/๓๔๕) หมายความว่า เกษมจากโยคะ๔ คือ  โยคะ ๔ ไม่ประทุษร้ายแล้ว  
(ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๗/๔๕)  

เกษรดอกอัญชันเขียว  : ส่วนในของดอกอัญชันเป็นเส้นๆ สีเขียว,ส่วนสืบพันธ์ุในดอกอัญชันเขียว 
ในอลัมพุสาชาดก ดาบสเห็นอลัมพุสาเทพอัปสร ถามนางว่า เธอเป็นใครหนอ ... นาภี
ของเธอต้ังอยู่เรียบร้อยดีเหมือนฝักดอกอุบล ปรากฏได้แต่ไกลเหมือนเกษรดอก
อัญชันเขียว (ข.ุชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๑๒/๖๑๔) 

เกสกัมพล : เจ้าลัทธิช่ืออชิตะ ครองผ้าท่ีทำด้วยผมของคน, เป็นเจ้าลทัธิคนหนึ่ง เป็นเจ้าหมู่เจ้า
คณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มช่ืีอเสียงมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ  คนจำนวนมากยกย่อง
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กันว่าเป็นคนดี มีประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย  ล่วงกาลผ่าน
วัยมามาก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๓/๑๖๑) ; สมัยพุทธกาล เป็นครูคน ๑ ในบรรดาครูท้ัง 
๖ คือ ปูรณกัสสปะ  มักขลิโคศาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ  สญัชัยเวลัฏฐบตร 
และนิครนถ์นาฏบุตร ศาสดาท้ัง ๖ ก็เรียก อีกความหมายถึงแปลว่าผ้ากัมพลที่ทำด้วย
ผมคน ช่ือว่าเกสกัมพล เป็นผ้าท่ีผ้าหยาบทีสุ่ดในบรรดาผ้ากัมพล คือ ผา้กัมพลท่ีทอ
ด้วยผมคน หนา้หนาวก็เย็นเยือก หน้าร้อนก็ร้อนระอุ มีค่าน้อย มีสัมผัสระคาย  สีไม่
สวย ทั้งกลิ่นก็เหม็น (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑๕๓/๑๓๑) 

เกสกัมพลสูตร : พระสูตรว่าด้วยวาทะของมักขลิเปรียบเหมอืนผ้ากัมพลทอด้วยผมคน พระผู้มีพระ
ภาคตรัสวาทะของเจ้าลัทธิช่ือมักขลิบัณฑิตกล่าวว่าเลวกว่าวาทะของสมณะทุก
จำพวกเปรียบเหมือนผ้ากัมพลทอด้วยผมคนบัณฑิตกล่าวว่าเลวกว่าผ้าท่ีช่างหูกทอ
แล้วทุกชนิด ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน ในฤดูหนาวก็เย็น ในฤดูร้อนก็ร้อน สีไมส่วย มี
กลิ่นเหม็น เนือ้ผ้าไม่อ่อนนุ่ม วาทะของเจ้าลัทธิช่ือว่ามักขลิท่ีว่า กรรมไม่มี กิริยาไม่ม ี
ความเพียรไม่ม ีซึ่งเป็นการคัดค้านคำสอนเกี่ยวกับกรรมกริยาและความเพียรของพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าท้ังอดีต อนาคต และปัจจุบัน จากน้ันพระองค์ตรัสถึงมักขลโิค
ศาลว่าเป็นเจ้าลัทธิท่ีเลวเปรียบเหมือนไซดักมนุษย์ท่ีเกิดมาเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข ์
เพ่ือความพินาศของสัตว์จำนวนมาก เปรียบเหมือนบุคคลวางไซดักปลาไว้ท่ีปากบ่อ 
เพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์ เพ่ือความพินาศของปลาจำนวนมาก (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๓๘/
๓๘๖) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า วาทะ หมายถึงลัทธิ(ความเช่ือ)ของตน ลัทธิของครู
มักขลิคสาลจัดอยู่ในประเภทนัตถิกวาทะ คือ เห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย คือจะบริสุทธ์ิ
ก็บริสุทธ์ิเอง จะเศร้าหมองก็เศร้าหมองเอง (องฺ.ติก.อ.(บาลี)  ๒/๖๖/๒๐๒)  

เกสปุตตนิคม,หมู่บ้าน :  ช่ือนิคมชาวเกสปุตตะ,เมืองช่ือเกสปุตตะ,ถิ่นท่ีอยู่แห่งหมูช่นกาลามโคตร
(วงศ์กาลามะ),เป็นเมืองขึ้นในแว่นแคว้นโกศล,ช่ือหมู่บ้านที่พวกกษัตริย์กามาละอยู่ใน
แคว้นโกศล (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๖/๒๕๕) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า เกสปุตตะ แปลว่า
ผู้อยู่ในนิคม คำว่า กาลามะ  เป็นช่ือของพวกกษัตริย์กาลามะ (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/
๖๖/๒๐๒) 

เกสปุตตสูิตร  :  พระสูตรว่าด้วยกาลามะชาวเกสปุตตนิคม, พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
แก่พวกกาลามะช่ือเกสปุตตนิคม ซึ่งเป็นการสนทนาถามตอบกัน พระผู้มพีระภาคเมื่อ
เสด็จมาถึงเกสปุตตนิคม พวกชาวกาลามะมาเข้าเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าว่า มีสมณ
พราหมณ์พวกหนึ่งมาท่ีน้ี แสดงประกาศวาทะของตนเท่านั้น แต่ดูหม่ิน กล่าวข่มวา
ทะของผู้อ่ืน ทำให้ไม่น่าเช่ือถือ ทำให้มีความสงสัยลังเลใจในสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน
ว่า ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ก็สมควรท่ีท่านจะสงสัย เกิดความ



 

๘๕๐ 
 

 

สงสัยลังเลใจ ท่านทั้งหลาย อย่าปลงใจเช่ือ (๑) ด้วยการฟังตามกันมา (๒) ด้วยการ
ถือสืบ ๆ กันมา (๓) ด้วยการเล่าลือ (๔) ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ (๕) เพราะ
ตรรกะ(การคิดเอาเอง) (๖) เพราะการอนุมาน (๗) ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
(๘)เพราะเข้าได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้ว (๙)เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ 
(๑๐) เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา เม่ือท่านท้ังหลายรู้ด้วยตนเอง
เท่าน้ันว่า ธรรมเหล่านั้น เป็นอกุศล มีโทษ ผู้รู้ติเตียน เป็นไปเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข ์
แก่บุคคลผู้ถือปฏิบัติแล้ว ก็ควรละธรรมเหล่าน้ันเสีย ตรสัถามธรรมท่ีเป็นฝ่ายอกุศล 
๓ อย่าง คือ โลภะ โทสะ โมหะ เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคล ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือเกื้อกูล
หรือไม่เกื้อกูล เมื่อรับฟังคำกราบทูลว่า ไม่เกื้อกูล จึงตรัสถามว่า บุคคลผู้ถูกโลภะ 
โทสะ โมหะครอบงำ จะฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ล่วงเกินภรรยาของผู้อ่ืน พูดเท็จ ชักชวน
ผู้อ่ืนเพ่ือสิ่งท่ีไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์บ้างหรือ เมื่อรับฟังคำกราบทูลว่า เป็นอย่างนั้น จึง
ตรัสถามต่อไปเป็นลำดับว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกศุล เป็นธรรมมีโทษหรือไมมี่
โทษ เป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสรญิ เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลเพ่ือทุกข์แก่
บุคคลผู้ถือปฏิบัติหรือไม่ก็ได้รับคำตอบตามลำดับว่า ธรรมเหล่าน้ีเป็นอกุศล เป็น
ธรรมมีโทษเปน็ธรรมท่ีผู้รู้ติเตียนเป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือไม่เกื้อกูลเพ่ือทุกข์แก่บุคคลผู้
ถือปฏิบัติแล้ว ทรงแสดงธรรมฝ่ายท่ีเป็นกุศล ๓ คืออโลภะ อโทสะ อโมหะ โดยนัย
ตรงกนัข้ามแลว้ตรัสถามตอบกับพวกชาวกาลามะในทำนองเดียวกันแล้วทรงแสดง
ต่อไปอีกว่า อริยสาวกปราศจากอภิชฌาพยาบาท ไม่ลุ่มหลง มีสัมปชัญญะ มีจติ
ประกอบด้วยพรหมวิหาร แผ่ไปในท่ีทุกแห่ง อย่างไม่มีขอบเขตอยู่ ก็จะทำให้บรรลุ
ความเบาใจ ๔ คือ (๑) ถ้าโลกหน้ามี ผลกรรมที่ทำดีและทำช่ัวมี เป็นไปได้ท่ีเรื่องน้ัน
จะเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (๒) ถ้าโลกหน้าไม่มี ผล
กรรมที่ทำดีและทำช่ัวไม่มี เราก็รักษาตนไม่ให้มีเวร ให้มีสขุในปัจจุบันในโลกน้ีได้  (๓) 
ถ้าบุคคลทำบาปก็ช่ือว่าทำบาป เราไม่เจาะจงบาปไว้เพ่ือใครๆเม่ือเราไม่ทำบาปเลย 
ความทุกข์จะถกูต้องเราได้อย่างไร (๔) ถ้าบุคคลทำบาปก็ช่ือว่าไม่ทำบาป เรา
พิจารณาเห็นคนบริสุทธ์ิท้ัง ๒ ส่วนในโลกนี ้เมื่อพวกชาวกาลามะได้ฟังดังนั้นแล้ว ต่าง
กราบทูลว่า เป็นจริงดังน้ัน ไม่เป็นอย่างอ่ืนแล้วช่ืนชมพระภาษิตแล้วแสดงตนเป็น
อุบาสก ในพระสูตรน้ีเน้นหลกัธรรมฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศลอย่าง๓ อย่าง โดยให้เลิก
ละอกุศลคือโลภโกรธหลงเพราะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความทุกข์ และให้ปฏิบัติกุศลธรรม
คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลง เพราะทำใหผู้ปฏิบัติเกิดความสุข (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๖/
๒๕๕) 
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เกสร  : ส่วนในของดอกไม้ ส่วนมากเป็นเส้นๆ เช่น เกสรบัว, เกษรดอกอโศก,ดอกกากะทิง, 
ส่วนสืบพันธ์ุของดอกไม้,  ละอองหรือผงเหลืองที่อยู่ในดอกไม้ ติดอยู่กับก้านเกสรก็มี 
ติดกับเมล็ดเกาะอยู่กับดอกก็มี, สักกปัญหสูตร กล่าวถึงสระโบกขรณีมีน้ำเย็นระคน
ด้วยละอองเกสรดอกปทุม,ในอิตถีวิมาน เทพธิดาองค์หน่ึงกล่าวถึงดอกอโศกซึ่งมีเกสร
งามเลื่อมประภัสสรมีสสีด มีกลิ่นหอมฟุ้ง,ในเปตวัตถุ เทพธิดาองค์หนึ่งกล่าวถึงสระ
โบกขรณี หนาแน่นไปด้วยดอกปทุมและดอกอุบลเต็มด้วยน้ำซึ่งดารดาษด้วยเกสร
ดอกบัว,ในอปทาน พระติณสูลกฉาทนิยเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่าตนเองเคย
เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผูน้ำช้ันเลิศของโลกพระนามว่าติสสะ ผู้เป็นเทพย่ิงกว่าเทพ
ข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงบันเทิงใจจึงบูชาพระองค์ด้วยเกสรดอกกากะทิง(ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๓๔๘/๒๗๕, ข.ุวิ.(ไทย)๒๖/๓๒/๗, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๘๗/๗๘,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๑๔/
๑๘๖, ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑/๔๖๒,ขุ.อป. (ไทย)  ๓๒/๑๘๑/๖๐๕, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/
๘๕/๑๓)  

เกสรปุปผยิเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผิยเถระ ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๒  ท่าน
เป็นเทวดาลงมาถวายดอกฟักทิพย์แด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม  เพราะผล
แห่งทานนั้น  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒/๕๔๔) 

เกสวชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องเกสวดาบส พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบสช่ือกัปปะเป็นศิษย์
ของเกสวดาบส พาเพื่อนศิษย์ท้ังหมดเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์ ปล่อยให้อาจารย์พัก
อยู่ในพระราชอุทยานซึ่งมีพระพรหมทัตถวายความอุปถัมภ์ต่อมาอาจารย์ป่วยหนัก 
เน่ืองจากฉันอาหารไม่ได้เพราะไม่มีศิษย์ผู้คุย้เคยคอยปรนนิบัติ ท่านจึงกลับมาช่วย
รักษาอาจารย์ให้หายจากโรคลงแดงได้ด้วยคำพูดที่คุ้นเคยและอาหารที่เคยฉันเท่าน้ัน
นารทอำมาตย์มาถามท่านเกสวดาบสว่าเมื่อคราวท่ีท่านอาศัยพระเจ้าพรหมทัตอยู่ท้ัง
ท่ีมีอาหารดีมีรสอร่อยแต่ท่านกลับฉันไมล่ง เพราะเหตุใด เกสวดาบสบอกว่า อาหาร
จะดีหรือไม่ดีก็ตามจะน้อยหรือมากก็ตามถ้าได้บริโภคในท่ีท่ีมีคนคุ้นเคยกนัอยู่ย่อม
เป็นของดีท้ังนั้นเพราะว่ารสท้ังหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างย่ิงจากน้ันท่านได้กราบ
ทูลลาพระราชาตามศิษย์กลับเข้าไปอยู่ในป่าตามเดิม(ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๘๑/
๑๙๓) 

เกสวดาบส  : ดาบสช่ือเกสวะกรุงพาราณสี สมัยพระเจ้าพรหมทัต บวชเป็นดาบสอยู่ป่าหิมพานต์  
มีดาบสบริวาร ๕๐๐ คน เป็นครูของคณะ มีศิษย์เอกคนหน่ึงช่ือว่ากัปปดาบส มีความ
สนิทสนมและคุ้นเคยกันอย่างย่ิง เมื่อมาอยู่ถิ่นมนุษย์ เพ่ือต้องการเสพรสเค็มและรส
เปรี้ยว พักอยู่ในอุทยานของพระราชา เม่ือหมดฤดูฝนแลว้ก็ทูลลากลับไปอยู่หิมพานต์



 

๘๕๒ 
 

 

ตามเดิม แต่พระราชาให้อาจารย์เกสวดาบสพักอยู่ก่อน  เม่ือไม่มลีูกศิษย์ ก็เกิด
ฟุ้งซ่าน เป็นโรคคิดถึงท่ีอยู่ เกิดกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ถ่ายเป็นเลือด พอกลับถึงป่าหิม
พานต์อาการของโรคก็หายเป็นปกติ (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๘๑/๑๙๔)  อรรถกถา
กล่าวว่า เกสวดาบสผู้เป็นอาจารย์กล่าวชมกัปปดาบสว่าทำให้ยินดีอยู่ ให้ด่ืมยาคูท่ีหุง
ด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยอันระคนด้วยผักท่ีลาดด้วยน้ำซึ่งไม่เค็มและไม่ได้อบกลิ่น
พยาธิในร่างกายของเราสงบระงับเพราะข้าวยาคูน้ัน เราเป็นผู้หายโรคแล้ว เกสว
ดาบส เม่ือตายแล้วไปเกิดเป็นพกพรหม ในพรหมโลก (ขุ.ชา.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๔/-/
๓๕๗) 

เกสวะ, พระเจ้า : ช่ือพระราชาช่ือเกสวะ เพราะผู้ผมงาม ตระกูลกัณหโคตร  ในกรุงทวารวดี ซึ่ง
หมายถึงพระเจ้าวาสุเทพ, ผู้เป็นพระราชาองค์ ๑  ในพระราชาผู้เป็นพ่ีน้องกัน ๑๐ 
พระองค์อันได้แก่ พระเจ้าวาสุเทพ พลเทพ จันทเทพ สุริยเทพ อัคคเิทพวรุณเทพ   
อัชชุนเทพ  ปัชชุนเทพ ฆฏบัณฑิตเทพ  และอังกุรเทพ  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๐๘/
๒๐๑)ต่อมามพีระโอรสทิวงคต จึงเศร้าโศก ฆฏบัณฑิตน้องชายจึงหาอุบายบรรเทาให้
หายความเศร้าโศกอรรถกถากล่าวว่า ท่ีเรียกว่าเกสวะ เพราะมีผมงาม เป็นคำเรียก
ท่ีฆฏบัณฑิตเทพ ออกช่ือพระองค์โดยพระนาม คำว่า กัณหโคตร แปลว่าโคตรดำ  
เป็นคำร้องเรียกถึงโคตรหรือเหล่ากอของพระวาสุเทพ(ซ่ึงเป็นช่ือของพระนารายณ์
ปาง   พระกฤษณะ)  (ขุ.เปต.อ.(บาลี)  ๒๐๗/๑๐๒) 

เกสาราม  : ช่ือมหาวิหารสำคัญ ในกรุงสาลวดีสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสส ี เป็นสถานที่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสสี เสด็จดับขันธปรินิพพาน (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/
๖๗๐) 

เกสิสูตร :  พระสูตรว่าด้วยเกสีสารถีผูฝ้กึม้า,พระสูตรท่ีพระพุทะเจ้าทรงแสดงแก่เกสีสารีผูฝ้ึกม้า 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า เกสี ท่านฝึกม้าที่ควรฝึกได้อย่างไร เกสีสารถีทูลตอบว่า 
ข้าพระองค์ฝึกม้าท่ีควรฝึกด้วยวิธีแบบสุภาพบ้าง วิธีแบบรุนแรงบ้าง วิธีท้ังแบบสุภาพ
และแบบรุนแรงบ้าง พระผู้มีพระภาคตรัสถามอีกว่า ถ้าม้าที่ควรฝึกของท่านฝึกไม่ได้
ด้วยวิธีท่ีกล่าวน้ัน ท่านจะทำกับมันอย่างไร เกสีสารถีทลูตอบว่า ข้าพระองค์จะฆ่ามัน
เสีย แล้วทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงเป็นสารถีฝึกผู้ท่ีควร
ฝึกได้อย่างยอดเย่ียม พระองค์ทรงฝึกบุรุษท่ีควรฝึกอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ
ว่า เกส ี เราฝกึผู้ท่ีควรฝึกด้วยวิธีแบบสุภาพบ้าง วิธีแบบรุนแรงบ้าง วิธีท้ังแบบสุภาพ
และแบบรุนแรงบ้าง แล้วทรงแสดงวิธีฝึกผู้ท่ีควรฝึกตามทีก่ล่าวนั้น ดังน้ี แบบสุภาพ 
คือแนะนำว่า กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นอย่างน้ี วิบากแห่งกายสุจริต วจี
สุจริต มโนสุจริต เป็นอย่างนี้ เทวดา มนษุย์ เป็นอย่างน้ี  แบบรุนแรง คือแนะนำว่า 



 

๘๕๓ 
 

 

กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นอย่างนี้ วิบากแห่งกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
เป็นอย่างน้ี นรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน แดนเปรต เป็นอย่างนี้ แบบสุภาพและแบบ
รุนแรง คือแนะนำสุจริต ๓ เป็นอย่างนี้ วิบากแห่งสุจริต ๓ เป็นอย่างนี้ ทุจริต ๓ เป็น
อย่างนี้ วิบากแห่งทุจริต  ๓ เป็นอย่างน้ี  เทวดา มนุษย์ เป็นอย่างนี้ นรก กำเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน แดนเปรต เป็นอย่างน้ี เกสีสารถีทูลถามอีกว่า ถา้บุรุษที่ควรฝึกของพระองค์
ฝึกไม่ได้ด้วยวิธีท่ีกล่าวน้ัน พระองค์จะทรงทำกับเขาอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
เราก็ฆ่าเขาเสีย เม่ือเกสีกราบทูลว่า การฆ่าสัตว์ไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเลย จึง
ตรัสว่า เกสี การฆ่าสัตว์ไมส่มควรแก่ตถาคตก็จรงิแต่การที่ตถาคตและเพื่อน
พรหมจารีผู้รู้ต่างก็กำหนดบุรุษน้ันว่าไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนนั่นถือว่าเป็นการฆ่าใน
อริยวินัย เมือ่พระผู้มีพระภาคตรัสจบลง เกสสีารถีช่ืนชมพระภาษิตแสดงตนเป็น
อุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิต(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๑/๑๖๙) พระสูตรน้ี 
แม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนบุคคลไม่ได้ทั้งหมดต้องฆ่าเสีย เว้นการสั่งสอน 

เกสีสารถี  : สารถีคนฝึกม้าช่ือเกสี เขาฝึกม้าที่ควรฝึกด้วยวิธีแบบสุภาพบ้าง วิธีแบบรุนแรงบ้างวิธี
ท้ังแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้างและบางตัวท่ีฝึกไม่ได้ก็ฆ่าท้ิง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๑๑/๑๖๙) อรรถกถากล่าวว่า ช่ือว่าสารถีผู้ฝึกม้าเพราะทำม้าท่ีควรฝกึให้เข้าใจ จึง
ฝึก คำว่า วิธีแบบสุภาพ  หมายถึงฝึกโดยวิธีท่ีเหมาะแก่ม้านั้น  ใหก้ินอาหารดี ให้ด่ืม
น้ำมีรสอร่อย  ร้องเรียกด้วย คำไพเราะ วิธีแบบรุนแรง  หมายถึงฝึกด้วยวิธีรุนแรงมี
มัดขาและผูกปากเป็นต้น  และด้วยวิธีการใช้ปฏักแทง  การหวดด้วยแส้  และร้อง
เรียกด้วยคำหยาบ  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๑๑/๓๗๐-๓๗๑)  

เกฬิสลีชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องผู้มัวเมาในการเล่น พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะ ได้
ทรมานพระเจ้าพรหมทัตให้ละพยศท่ีทรงชอบทรมานคนแก่ชราชายหญิงด้วยว่า
พระองค์เห็นคนชราแล้วจะรับสั่งให้จับตัวมาเต้นระบำร้องเพลง หรือเล่นกายกรรม
หกขะเมนตีลังกาถ้าเป็นสัตว์แก่จะรับสั่งให้จับมาวิ่งแข่งกันลากเกวียนเก่าๆ แข่งขัน
จนกว่าเกวียนจะพัง ประชาชนต่างเกิดความละอายส่งมารดาบิดาผู้แก่ชราไปอยู่ใน
ชนบทที่ห่างไกลจนหมดสิ้นทา้วสักกะทรงปลอมพระองค์เป็นคนแก่ขับเกวียนเก่า
เทียมด้วยโคแก่ๆ บรรทุกเปรียงมาทุบใสพ่ระองค์ทำให้ได้รับความอับอายพร้อมทั้ง
สอนให้รู้ว่าการทำอย่างน้ันเป็นทางไปเกิดในอบาย ส่วนการเคารพ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เป็นทางเจริญของบุคคลพระพุทธเจ้าตรัสคาถาสรุปชาดกไว้ว่า 
ขนาดของร่างกายไม่ถือเป็นประมาณพวกหงส์ นกกระเรียน นกยูง ช้าง เน้ือฟาน 
ล้วนแต่กลัวราชสีห์ท้ังนั้นในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันเด็กถ้ามีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้ 
ผู้ใหญ่แต่โง่ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๓/๙๑) 



 

๘๕๔ 
 

 

เก้อเขนิ  : อาการท่ีวางหน้าไม่สนิท, รู้สกึกระดากอาย เช่นในมหานทิเทสอธิบายถึงเก้อเขินไว้ ดัง
คำว่า ขวยเขิน  อึดอัด กระดากใจ เสียใจ,อีกแห่งหนึ่งหมายถึงถูกบีบคั้น ถูกทำให้
ละอาย ถูกทำให้กระวนกระวาย ถึงความทุกข์ใจ,  ในมหาวิภังค์ กล่าวถึงพระเมตติยะ
และพระภุมมชกะเก็บบาตรและจีวรแล้วใช้ผ้าสังฆาฏิรัดเข่า นั่งภายนอกซุ้มประตู
อารามน่ิงอ้ันเก้อเขิน,ในจูฬสจัจกสตูร เจ้าลจิฉวีนามว่าทุมมุขะเห็นว่าสัจจกะ นิครนถ
บุตรน่ังน่ิง เก้อเขิน  คอตก ก้มหน้า  ซบเซา หมดปฏิภาณ,ในปาฏลิคามิยสูตร 
กล่าวถึงบุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ จะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ ย่อมไม่แกล้ว เก้อเขินเข้าไป 
ซึ่งเป็นโทษข้อ ๓  แห่งโทษของศีลวิบัติ ๕,ในติสสเมตเตยยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ภิกษุ  ครั้นได้ยินคำตำหนิของคนอื่นแล้ว  ย่อมเป็นผู้เก้อเขิน,ในปสูรสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ปสรูปริพาชกว่า คนผู้ประกอบถ้อยคำ(เพ่ือกล่าว) ในท่ามกลาง
บริษัท เมื่ออยากได้ความสรรเสริญย่อมเป็นผู้ลังเลใจ เป็นผู้เก้อเขินในเมือ่ถูกคัดค้าน
ตกไป  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๓/๔๑๖, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๙/๓๙๗,องฺ.ทสก.(ไทย)  
๒๔/๙๓/๒๑๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๔/๒๒๑,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๓๓๒,ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๘๒๕/๖๙๘,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๓๓/๗๐๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๓/๑๘๓,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๖๑/๒๐๐) 

เก้อยาก  : ไม่กระดากใจ, ไม่รู้สึกละอาย,ไม่รู้สึกว่าผิด, ไม่แสดงสหีน้าเจ่ือนเพราะรู้สึกผิดคาด
หรือทําอะไรผิดพลาดไป, ไม่ยอมรับ  ท้ังยังรุกรานผู้อ่ืน เช่นในมหาวิภังค์, ในภิกขุนี
วิภังค์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราจะบัญญติัสิกขาบทแกภิ่กษุทั้งหลาย (แกแ่ก่ภิกษุณี
ท้ังหลาย)  โดยอาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ประการ เช่น เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 
เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก,ในปริวาร พระผู้มพีระภาคทรง
บัญญัติติกโภชนะในตระกูล โดยอาศัยอำนาจประโยชน์ ๓  ประการ คือ (๑)  เพ่ือข่ม
บุคคลผู้เก้อยาก (๒) เพ่ืออยู่ผาสกุแห่งเหลา่ภิกษุผู้มีศีลดีงาม ด้วยประสงค์ว่า พวกมัก
มากอย่าอาศัยฝักฝ่ายทำลายสงฆ์ (๓) เพ่ือทรงอนุเคราะห์ตระกูล,ในจีวรสูตร พระผู้มี
พระภาคทรงอาศัยอำนาจประโยชน์ ๓  ประการจึงได้ทรงบัญญัติการขบฉัน ๓  
หมวดในตระกูลท้ังหลายไว้ คือ (๑) เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก (๒) เพ่ือความอยู่ผาสุก
ของเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม (๓) เพ่ืออนุเคราะห์ตระกูล,ในโกธนสูตร พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า บุคคลผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยากก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อน,ธรรมดา
บัณฑิตย่อมปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เก้อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลาย (วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๓๙/๒๘, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๒/๖๕๖/๔,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๙,สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๑๕๔/๒๕๖, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๑๒๘-๑๓๐) 



 

๘๕๕ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า เก้อยาก  ในที่น้ีหมายถึงทุศีล  อาการท่ีล่วงละเมิด
สิกขาบท  โดยไม่รู้สึกละอาย  ไม่ยอมรับ  ท้ังยังรุกรานสงฆ์ว่า ท่านเห็น  ท่านได้ยิน
หรือว่าข้าพเจ้าทำผิดอะไร  พวกท่านยกอาบัติอะไรขึ้นปรับข้าพเจ้า (องฺ.ทสก.อ. 
(บาลี) ๓/๓๑/๓๔๒) 

เกาทัณฑ์  : ช่ือธนูชนิดหน่ึง,ธนูท่ีทำมาจากท่อนไม้ที่โก่ง  หากเป็นธนูมีแล่ง เรียกว่าธนู, หากไม่มี
แล่ง เรียกว่า เกาทัณฑ์ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๖/๑๓๘) เป็นอาวุธเบียดเบียนสัตว์ เวลา
ยิงมีเสียง  กุทณัฑ์ ก็เรียก (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๖๙/๔๙๙) 

เก้าอ้ีพระท่ีนัง่  ท่ีสําหรับน่ัง มีขาและพนักพิง มักยกย้ายไปมาได้ มีหลายชนิด,ราชาศัพท์หมายถึง
ที่นั่งสำหรับพระราชาประทับ ในวิธุรชาดก ราชวสตีธรรม กล่าวถึงราชเสวกไม่พึงน่ัง
ร่วมพระภัทรบิฐ พระบัลลังก์  เก้าอ้ีพระท่ีน่ัง  เรือพระที่น่ัง และรถพระท่ีนั่งด้วยการ
ทนงตัวว่าเป็นคนโปรดปราน  ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/
๑๔๘๖/๔๑๖) 

เกาะกลางแม่น้ำ  : ส่วนของแผ่นดินท่ีมีน้ําล้อมรอบ,ในจักกวัตติสูตร กล่าวถึงเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ป ี
เกิดมิคสัญญ ี มีมนุษย์บางพวกท่ีไม่ทำร้ายผู้อ่ืน เข้าไปตามป่าหญ้า สุมทุมพุ่มไม้ป่าไม้ 
เกาะกลางแม่นำ้ หรือซอกเขาใช้รากไม้และผลไม้ในป่าเปน็อาหารเลี้ยงชีพ (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๐๔/๗๕) 

เกาะแก่งแห่งแม่น้ำ  : ส่วนพ้ืนแผ่นดินท่ีมีพืดหินหรอืโขดหินที่กีดขวางทางน้ํา มักจะมีตามต้นแม่นํ้า 
เน่ืองจากเป็นสถานที่ขรุขระ พวกมหาโจรจึงมักหลบอาศยั การที่มหาโจรงัดแงะบ้าง 
ทำการปล้นบ้าง ล้อมปล้นเรือนหลังเดียวบ้าง ดักปล้นในทางเปลี่ยวบ้าง และ
ดำรงชีวิตได้เพราะมีองค์ประกอบของมหาโจร ๕ อันได้แก่ (๑) อาศัยที่ขรุขระ (๒) 
อาศัยป่ารก (๓) อาศัยผู้มีอิทธิพล (๔) แจกจ่ายโภคทรัพย์ (๕)  เที่ยวไปคนเดียว เช่น
ในมหาโจรสูตร กล่าวถึงมหาโจรในโลกน้ีอาศัยเกาะแก่งแห่งแม่น้ำหรือทีข่รุขระแห่ง
ภูเขา(เป็นท่ีหลบอาศัย) (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๕๑/๒๑๒, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๓/
๑๗๗) 

เกาะสีหล  : ลังกาทวีป,ประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน สื่อความหมายถึงสถานที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ คอืพระอุณหิส พระรากขวัญเบื้องขวา (ขุ.จริยา.๓๓/๑๐/๗๒๕); ดินแดน
คนผู้มีฝ่ามือแดง เพราะคนที่ถึงเกาะข้ึนฝั่ง เอามือยันพ้ืนดิน  เม่ือยกมือขึน้มา มือก็เปื้
อนแดงด้วยดินที่น่ัน ซึ่งมีสแีดงกลายเป็นคนมือแดง จึงเรียกสถานที่นี้ว่าตัณพปัณณิ 
เกาะคนฝ่ามือแดง (ประมวลศัพท์) 



 

๘๕๖ 
 

 

เกาะเสรุมะ  : ช่ือเกาะหนึ่งช่ือว่าเสรุมะ (ขุ.ชา.ปญฺจก.๒๗/๕๖/๒๐๙) อรรถกถากล่าวว่า อยู่ระหว่าง
สุบรรณพิภพ สมัยพระเจ้าติมพราช ครองกรุงพาราณสี ซึ่งมีอัคคมเหสนีามว่าสุสันธี 
สมัยน้ัน เป็นเกาะนาค ช่ือว่าเสรุมทวีป (ขุ.ชา.อ.)   

เกิด  : กำเนิด,มีขึ้น,เป็นขึ้น,มีขึ้นเป็นขึ้นโดยพลัน เช่นในวิชชา ๓ เรื่องปุพเพนิวาสนุสสติ
ญาณ กล่าวถึงภิกษุน้ันน้อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ระลกึชาติก่อนได้
หลายชาติ คือ๑ชาติบ้าง ๒  ชาติบ้าง  ...หลายแสนชาติบ้าง ว่า‘ในภพโน้นเรามีช่ือ
อย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ  มีอาหาร เสวยสุขทุกข ์  และมีอายุอย่างนั้นๆ จุติ
(เคลื่อน)จากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้น,ในมหาปทานสูตร กล่าวถึง พระวิปัสสโีพธิสัตว์ 
ทรงมีพระรำพึงว่า  สัตว์โลกน้ีถึงความคับแค้น จึงเกิด  แก่  ตาย จุติและอุบัติ,ในท
สุตตรสูตรกล่าวถึงภิกษุน้ันเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลงัจุติ กำลังเกิด ท้ังช้ันต่ำและช้ันสูงงาม
และไม่งาม เกดิดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์,ในมหาลิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุ
ไปบังเกิดเป็นโอปปาติกะ  เพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้  ๕ อย่าง ปรนิิพพานในภพ
น้ัน,ในวิภังค์ กล่าวถึงเกิดไว้ในคำว่า ชาติไว้ว่าหมายถึงความเกิด ความเกิดพร้อม 
ความหย่ังลง ความบังเกิดเฉพาะ    ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะในหมู่
สัตว์น้ันๆ ของเหล่าสัตว์น้ัน  ๆ นี้เรียกว่าชาติ   (ที.สี.(ไทย)๙/๓๑/๑๒,ที.สี.(ไทย)๙/
๔๗๗/๒๐๙,ที.สี.(ไทย)๙/๔๙๔/๒๑๙,ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๓/๑๕๖, ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๗/
๓๑,๑๐/๕๘/๓๓,๑๐/๖๙/๓๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕/๑๗,
อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๙๑/๑๖๓) 

   อรรถกถาอธิบายถึงเกิดไว้ในคำว่า โอปปาติกะ หมายถึงสัตว์ที่เกิดและเติบโต
เต็มที่ทันที และเม่ือจุติ(ตาย) ก็หายวับไป ไม่ท้ิงซากศพไว้ เช่น เทวดาและสัตว์นรก 
เป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี)๑๗๑/๑๔๙) 

เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้,เกิดข้ึนไม่ได้อีกต่อไป  : ไม่เกิดอีก,ภพใหม่ไม่มีอีก,ดับไป หมายถึงหมดการเวียน
ว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เช่นในมหาวิภังค์ พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายถึงเกิดขึน้
ต่อไปไม่ได้ ในคำว่า เป็นคนไม่มีสมบัติ ไว้ว่า ตถาคตละสมบัติคือรูป เสียง  กลิ่น รส  
โผฏฐัพพะได้หมดสิ้น  ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว
เหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่ม ีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้, ในอังคุตตรนิกาย ทุติยเจโตวิมูตติผลสูตร 
กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ละอวิชชาได้หมดสิ้น ละชาติสงสารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ได้
หมดสิ้น ละตัณหาได้หมดสิ้น ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการได้หมดสิ้น ละ
อัสมิมานะได้หมดสิ้น อย่างตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไป
แล้วเหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้, ในสัพพาสวสูตร โคปาลสูตร 
กล่าวถึงภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รบักามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก 



 

๘๕๗ 
 

 

บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ละ บรรเทาทำให้สิ้นสุด และทำให้ถึงความ
เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป,ในทวยตานุปัสสนาสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า การพิจารณาเห็น
เนืองๆ ว่า ‘เพราะอุปธิท้ังหลายน้ันเองดับลงโดยการคายกิเลสได้หมด ทุกข์จึงเกิดขึ้น
ไม่ได้อีกต่อไป  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔/๓, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖/๒๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๗๑/๑๒๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๒/๑๒๒,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๔๓๓,ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๗๓๓/๖๗๔) 

เกิดจากวิเวก   : มีขึ้นเป็นขึ้นจากความสงัด,หมายถึงวิตกวิจาร ปีติ สุข  และเอกัคคตา ซึ่งเป็นธรรมที่
สงัดจากนิวรณ์,แปลจากคำว่า วิเวกชะ,  ในมหาวิภังค์ พระพุทธเจ้าตรัสแก่เวรัญช
พราหมณ์ว่า เราสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายแลว้ บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก 
วิจาร ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่,ในวิภังค์กล่าวว่า คำว่า เกิดจากวิเวก อธิบายว่า 
วิตก วิจาร ปีติ สุข  และเอกัคคตา ธรรมเหล่าน้ันเกิดแล้ว เกิดพร้อมแลว้ บังเกิดแล้ว  
บังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วในวิเวกน้ี  เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เกิดจากวิเวก (วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๑๑/๕,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๖๖/๔๐๓) 

   อรรถกถาวินัยอธิบายว่า ความสงัด ช่ือว่าวิเวก อธิบายว่า ความปราศจาก
นิวรณ์   อีกอย่างหน่ึงธรรมที่สงัดจากนิวรณ์ช่ือว่าวิเวก   เพราะอรรถว่าสงัดแล้ว,  
อธิบายว่า กองแห่งธรรมอันสัมปยุตด้วยฌาน  ปีติ   และสุข   เกิดจากกวิเวก หรือ
เกิดในวิเวก (วิ.มหา.อ.(บาลี)๑/๑๑/๑๔๐)  

เกิดจากสมาธ ิ  :  มีขึ้นเป็นขึ้นจากสมาธิ  หมายถึงความผ่องใส ปีติ  และสุข,แปลจากคำว่า สมาธิชะ
, ในมหาวิภังค์ พระพุทธเจ้าตรัสแก่เวรัญชพราหมณ์ว่า เพราะวิตก วิจารสงบระงับไป
แล้ว เราบรรลทุุติยฌาน มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่
มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกดิจากสมาธิเท่าน้ันอยู่, ในวิภังค์ กล่าวว่า คำว่า  เกดิจาก
สมาธิ อธิบายว่า ความผ่องใส ปีติ  และสขุ  ธรรมเหล่านั้นเกิดแล้ว เกิดพร้อมแล้ว 
บังเกิดแล้ว บังเกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏแล้วในสมาธิน้ี  เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเกิดจาก
สมาธิ,คำว่าเกิดจากสมาธิ ในวิภังค์หมายถึงสัมมาสมาธิ  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๑/๕, อภิ.
วิ.(ไทย)๓๕/๕๗๗/๔๐๕,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๘๗/๓๗๒) 

     อรรถกถาวินัยอธิบายว่า  เกิดจากปฐมฌานสมาธิ   หรือจากสมาธิท่ีสมัปยุต
กัน,  พระผู้มพีระภาคตรัสทุติยฌานนี้เท่าน้ันว่าเกิดจากสมาธิ เพราะแมป้ฐมฌาน จะ
เกิดจากสมาธิท่ีสัมปยุต  แต่สมาธินี้เท่าน้ัน ควรเรียกได้ว่าสมาธิเพราะเป็นสมาธิท่ีไม่
หว่ันไหวและผอ่งใสอย่างย่ิง เหตุเว้นจากความกระเพ่ือมแห่งวิตกวิจาร (วิ.มหา.อ.
(บาลี)๑/๑๑/๑๔๕) 
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เกิดในไข่  : เหล่าสัตว์ผู้เจาะทำลายเปลือกไข่แล้วเกิด น้ีเรียกว่ากำเนิดอัณฑชะ (เกิดในไข่)  เช่น 
ไก่ งู เป็ด (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑) ; เหล่าสัตว์ที่ช่ือว่าอัณฑชะ หมายถึงสัตว์ท่ี
เกิดในไข่ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๑๒/๒๒๑); สัตว์ชนิด ๑ ในโยนิ กำเนิด ๔ อันได้แก่ 
อัณฑชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในไข่ ชลาพุชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในครรภ์ สัง
เสทชโยนิ  กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในเถ้าไคล  โอปปาติกโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดผุด
ขึ้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๓, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔/๑๖๗)  

เกิดในครรภ์  : เหล่าสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ น้ี เรียกว่ากำเนิดชลาพุชะ(เกิดในครรภ์) เช่น คน ลง ช้าง 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑); เหล่าสัตว์ท่ีช่ือชลาพุชะ หมายถึงสัตว์ที่เกิดในครรภ์ (ที.
ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๑๒/๒๒๑) ; สัตว์ชนิด ๑ ในโยนิ กำเนิด ๔ อันได้แก่ อัณฑชโยน ิ
กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในไข่ ชลาพุชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในครรภ์ สังเสทชโยนิ  
กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในเถ้าไคล โอปปาติกโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้น (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔/๑๖๗) 

เกิดในเถ้าไคล : เหล่าสัตว์ผู้เกิดในปลาเน่า ซากศพเน่า ขนมบูด น้ำครำ  หรือเถ้าไคล น้ีเรียกว่า 
กำเนิดสังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคล) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑) ;  เหล่าสตัว์ที่ช่ือว่าสัง
เสทชะ หมายถึงสัตว์ที่เกิดในเหง่ือไคลหรือในท่ีช้ืนแฉะ(ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๑๒/๒๒๑)  
; เกิดเป็นตัวอ่อนเล็กๆ หรือสัตว์ท่ีเกิดในทีน่อน  และในที่โสโครก  มีปลาเน่า  เป็นต้น 
;  สัตว์ชนิด ๑ ในโยน ิ กำเนิด ๔ อันได้แก่ อัณฑชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในไข่ 
ชลาพุชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในครรภ์ สังเสทชโยนิ  กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเถ้า
ไคล  โอปปาติกโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๓, ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๔/๑๖๗) 

เกิดผุดข้ึน  : เทวดา สัตว์นรก มนษุย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกนี้เรียกว่ากำเนิดโอปปาติกะ 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑); เหล่าสัตว์ท่ีช่ือว่าโอปปาติกะ หมายถึงสตัว์เกิดผุดขึ้น 
เป็นเหมือนมาเกิดขึ้นโดยฉับพลัน  หมายถึงเกิดเป็นตัวเท่ากับคนอายุ ๑๖  ปี (ที.
ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๑๒/๒๒๑) อธิบายว่า สัตว์ชนิด ๑ ในโยนิ กำเนิด ๔ อันได้แก่ อัณฑ
ชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในไข่ ชลาพุชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในครรภ์ สังเสท
ชโยนิ  กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในเถ้าไคล  โอปปาติกโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้น 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๓, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔/๑๖๗ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๑๒/
๒๒๑)( สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๔๒/๓๕๐)  

เกิดพร้อมกัน   : เกิดร่วมกัน  ระคนกัน  เกีย่วเน่ืองกัน,ประกอบร่วมกัน, สหชาต,ในปริวาร กล่าวถึง 
ธรรม ๑๕    อย่าง  ย่อมเกิดพร้อมกับการกรานกฐิน คือมาติกา ๘  ปลิโพธ ๒ 
อานิสงส์ ๕,ในปาฏิกวรรค กล่าวถึงข้อท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์ จะ
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เกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น ไม่ใช่ฐานะ, ในมหานิทเทส อธิบายถึงเกิดพร้อม
กันในคำว่า ไปพร้อมกัน คือเกิดร่วมกัน ระคนกัน เกี่ยวเนื่องกันและในคำว่าดำเนินไป
พร้อมกัน  คือเกิดพร้อมกัน เกี่ยวข้องกัน ประกอบกัน เกิดคราวเดียวกัน,ในอปทาน 
พระอุปปลวัณณาเถรี กล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า พระราหุลเถระและหม่อมฉันเกิด
ร่วมภพเดียวกันหลายร้อยชาติ เป็นผู้มีจิตสมานฉันท์กัน  บังเกิดพร้อมกันร่วมชาติ
เดียวกัน เมื่อถึงภพสุดท้าย แม้เราทั้ง ๒ ก็ช่ือว่าเกิดร่วมภพเดียวกัน,ในกถาวัตถุ พระ
สกวาทีกล่าวถึงสภาวธรรมบางเหล่าท่ีสหรคต  เกิดร่วม ระคน เกิดพร้อมกัน ดับ
พร้อมกัน มีวัตถุอย่างเดียวกัน    มีอารมณ์อย่างเดียวกันกับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่ 
(วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๐๔/๕๗๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๖๑/๑๒๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑/๓, ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๐๑/๓๑๐,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๙๒/๔๔๐, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๗๓/๕๐๔, 
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๖๘/๘๐๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๗๑/๘๑๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๗๓/
๘๑๒) 

   อรรถกถาอธิบายถึงเกิดพร้อมกันว่าหมายถึงสหชาติ ๗ อันได้แก่ (๑) ต้นโพธิ
พฤกษ์ (๒) พระมารดาของพระราหุล(๓) ขมุทรัพย์ท้ัง ๔  ขุม (๔) ช้างตระกูลอาโรหนิ
ยะ (๕) ม้ากัณฐกะ  (๖) นายฉันนะ(๗) กาฬุทายี ได้เกิดพร้อมดับพระโพธิสัตว์เพราะ
เกิดในวันเดียวกันน่ันแล(ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/-/๑๘๓) 

เกิดพร้อมกับราคะ  : ระคนด้วยราคะ สัมปยุตด้วยราคะ มีพร้อมกับราคะ เป็นไปตามราคะ ในที่นี้
หมายถึงจิตที่สหรคตด้วยราคะ ดังคำอธิบายท่ีพระสกวาทีกล่าวไว้ว่า จิตที่สหรคตด้วย
ราคะ เกิดพร้อมกับราคะ ระคนด้วยราคะสัมปยุตด้วยราคะ มีพร้อมกับราคะ เป็นไป
ตามราคะ เป็นอกุศล... (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๖๓/๓๕๔) 

เกิดร่วม  : ระคน  สัมปยุต เกิดพร้อมกัน,มีขึ้นเป็นขึ้นพร้อมกัน,สมุปปาท ในสังคีติสูตร กล่าวถึง
บุคคลบางคนต้ังความปรารถนาว่า โอหนอ หลังจากตายแล้ว เราพึงเกิดร่วมกับ
พวกขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาลหรือคหบดีมหาศาล...บางคนต้ังความ
ปรารถนาว่า โอหนอ หลังจากตายแล้ว เราพึงเกิดร่วมกับพวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี
, ในสัตตสุริยสตูร กล่าวถึงครูช่ือสุเนตตะแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพ่ือความเป็นผู้
เกิดร่วมกับเทวดาช้ันพรหมโลก,ในอุฬารวิมาน เทพธิดากล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัย
ท่ีเป็นมนุษย์ว่าเคยถูกแมผ่ัวใช้สากตีไว้ว่า เพราะชีวิตสลายลง  ดิฉันพ้นจากทุกข์น้ัน
มา ได้จุติจากอัตภาพน้ันมาจึงเกิดร่วมกับหมู่เทพช้ันไตรทศ  ในธัมมสงัคณี กล่าวถึง
สังโยชน์ ๒ สังโยชน์  ๓ เกิดร่วมกันในสภาวธรรมเหล่าใด  สภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่า
เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์, ในกถาวัตถุ พระสกวาทีกล่าวถึงสภาวธรรม
บางเหล่าท่ีสหรคต เกิดร่วม ระคน เกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน มีวัตถุอย่างเดียวกนั มี
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อารมณ์อย่างเดียวกันกับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๖, 
องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๔, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๙๔/๔๖,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๔๘๕/
๓๖๔, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๐๑/๕๓๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๖๘/๘๐๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๗๗๓/๘๑๒) 

   อรรถกถาอธิบายมโนวิญญาณ ว่าหมายถึงชวนจิตที่เกิดร่วมกับอาวัชชนจิต
(สํ.สฬา.อ.(บาลี)๓/๒๔/๖) 

เกียจครา้น  : ขี้เกียจ, ไม่อยากทํางาน,ทอดทิ้งฉันทะ, ทอดท้ิงธุระ,ทำโดยไม่ติดต่อ, ทำโดยไม่มั่นคง 
ประพฤติย่อหย่อน, โกสัชชะ หมายถึงมีความเพียรย่อหย่อนตลอดไป, ในมหาวิภังค์ 
กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุณีสุนทรีนันทาโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัส
โทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก บำรุงยาก มักมาก  ไม่สนัโดษ  ความคลุกคล ีความ
เกียจคร้าน,ในอัสสัทธสูตรกล่าวถึงอสัตบุรุษเป็นผู้เกียจคร้าน,ในทุกขสูตร กล่าวถงึ
บุคคลผู้เกียจคร้านไว้ว่า เขาย่อมอยู่เป็นทุกข์ เดือดร้อน คับแค้นใจ  เรา่ร้อนในภพนี้
แล หลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติ,ในโจทนาสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงโมฆบุรษว่า 
เป็นผู้โอ้อวด มีมารยา เกเร ...ทอดธุระในปวิเวก เกยีจคร้าน มคีวามเพียรต่ำ,ในวิภังค์
อธิบายเกียจคร้านในคำว่า โกสัชชะไว้ว่า ความปล่อยจิต  การเพ่ิมพูนความปล่อยจิต
ไปในกายทุจรติวจีทุจริต มโนทุจริตหรือในกามคุณ ๕  การทำโดยไม่เคารพ การทำ
โดยไม่ติดต่อ การทำโดยไม่ม่ันคง ความประพฤติย่อหย่อน  ความทอดทิ้งฉันทะ 
ความทอดทิ้งธุระ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑/๒๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๒/
๓๒๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๒๒๙/๓๔๓,๒๒/๓/๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔/๖, องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๕๘/๒๖๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๓/๓๓๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๕/
๑๘๘,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๔๑/๑๐๗,ขุ.สุ.(ไทย)  ๒๕/๑๑๐/๔๙๐, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๔๐๕/
๖๒,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑/๕๔๑) 

   อรรถกถาธรรมบท อธิบายว่า เกียจคร้าน  หมายถึงการไม่หมั่นชำระร่างกาย
และอวัยวะส่วนอ่ืน ๆ  ให้สะอาด ทำให้มีผิวพรรณมัวหมอง   (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๑๓) 

เกียรติ  : ช่ือเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา เช่นในมหาวรรค ท่านพระอานนท์
กล่าวกับมัลลกษัตริย์ช่ือโรชะว่า โรชะ    ท่านรับเสด็จพระผู้มีพระภาคได้สมพระ
เกียรติจริงๆ,ในสิงคาลกสูตร กล่าวถึงหนา้ท่ีข้อ ๑ ท่ีสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศ
เบ้ืองหลังโดยหน้าท่ี ๕ คือให้เกียรติยกย่อง,ในอัคคัปปสาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
บุญท่ีเลิศ คือ อายุ วรรณะ ยศ  เกียรติ สุข และพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใส,ใน
สุตตนิบาต กล่าวถึงคนที่บวชแล้วสึกไว้ว่า ผู้ใดในเบ้ืองต้นเท่ียวไปผู้เดียว (ต่อมา)เข้า
ไปเสพเมถุนธรรม ผูรู้้ท้ังหลายเรียกผู้น้ันว่าเป็นปุถุชนเลวในโลก ยศและเกียรติใน
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เบ้ืองต้นของภิกษุน้ัน เสื่อมไป,ในทรีมุขชาดก ปุโรหิตกล่าวว่า บุคคลบรรลุพระเวท
ท้ังหลายแล้วย่อมได้เกียรติ,ในมหานิทเทสอธิบายคนท่ีได้บวชย่อมได้เกียรติ ดังคำว่า 
ภิกษุบางรูปเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณว่าเป็นบัณฑิต เป็นผู้ฉลาด  มีปัญญา 
เป็นพหูสูต มีถอ้ยคำไพเราะ มีปฏิภาณดี เป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้าง เป็นผู้ทรงจำพระ
วินัยบ้าง  เป็นพระธรรมกถึกบ้าง เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตรบ้าง,ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ 
พระปรวาที กล่าวถึงพระสูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลได้เกียรติ  ความสรรเสริญ 
ความเสื่อม การถูกฆ่า และการถูกจองจำก็เพราะกรรม บุคคลทราบชัดกรรมนั้นท่ีทำ
ให้ต่างกันได้ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐/๑๓๓, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๓๖/๔๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๔/๕๔,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๐/๔๖๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๘๒๓/๖๙๘,ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๓/๒๓๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๒/๑๘๐,อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๗๘๕/๘๒๑) 

   อรรถกถาอธิบายเกียรติว่าหมายถึงความสรรเสริญ (ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๘๒๔/
๓๗๓)  

เกียรติคณุ  : คุณท่ีเลื่องลือ, ช่ือเสียงโดยคุณงามความดี เช่นในมหานิทเทสหมายถึงความชื่นชม
,ความยกย่อง ในมลูปัณณาสก์ จูฬหัตถิปโทปมสูตร กล่าวถึงเกียรติคุณของพระ
ตถาคตเปรียบกับรอยเท้าช้าง,ในสังยุตตนิกาย เปสลาติมัญญนาสูตร กล่าวถึงภิกษุ
ปฏิบัติชอบแล้ว  ชนะกิเลสได้ด้วยมรรค  ไม่เศร้าโศกเลย ยังกลับได้เกียรติคุณและ
ความสุข,ในเถรคาถา พระกล่าวถึง ผู้บำเพ็ญอริยมรรคมีองค์  ๘    อันเป็นทางสาย
ตรง ไม่คดเคี้ยว    เพ่ือบรรลอุมตบท ย่อมได้เกียรติคุณและเจริญยศ,ในมหานิทเทสก
ล่าวถึงภิกษุบางพวกได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณว่า เป็นบัณฑิต,ในอปทาน พระปุฬิ
นุปปาทกเถระกล่าวว่าพระตถาคตทั้งหลาย ทรงพระคุณประเสริฐมาก  ไม่มีใครเทียบ
ได้    มีพระยศย่ิงใหญ ่  มีพระคุณหาประมาณมิได้ ใครๆ    ไม่เกินพระองค์ไปโดย
เกียรติคุณ,ในสวิิราชจริยา กล่าวถึงพระโพธิสัตว์บริจาคดวงตาให้แก่ท้าวสักกะแล้วมี
เกียรติคุณปรากฏ ดังคำว่า เกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค์ ฟุ้งขจรไปใน
เทวดาและมนุษย์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๙๑/๓๒๒, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๑/๓๐๖,ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๓๓/๒๓,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๑๘/๕๑, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๑๙/๖๘,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๕๕๔/๒๕๖,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๕/๓๑๕, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๕/๑๘๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๓๐/๓๖๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๒๖/๑๕๒,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๕๘/๗๓๕) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงกตัญญกตเวทีบุคคลเป็นผู้ทำเกียรติคุณของ
ผู้อ่ืนให้ปรากฏ ดังคำว่า บุคคลท่ีรู้อุปการคุณท่ีผู้อ่ืนกระทำแก่ตนแล้วกระทำปฏิการ
คุณตอบแทนพร้อมท้ังประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ,ในอรรถกถาธรรมบท คำว่า 
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เกียรติคุณ หมายถึงศีล ดังคำว่า สัตบุรุษย่อมมีกลิ่นเกียรติคุณคือศีลแผข่จรไปทั่วทุก
ทิศ  (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๑๕/๒๖๑,ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๓/๗๖) 

เกียรติยศ  : เกียรติโดยฐานะตําแหน่งหน้าท่ีหรือชาติช้ันวรรณะ เช่นในมหาสกุลุทายสิูตร สมณ
พราหมณ์บางพวกกล่าวถึงพระสมณโคดม ทรงเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ ทรงเป็น
คณาจารย์ เป็นผู้มีช่ือเสียง มีเกียรติยศ, ในอาฬวกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล
ย่อมได้เกียรติยศเพราะความสัตย์,ในสังยุตตนิกาย กุตูหลสาลาสูตร พวกอัญเดียรถีย์
สนทนากันว่า ครูปูรณะ กัสสปะน้ีเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีช่ือเสียง 
มีเกียรติยศ,ในมัยหกสกุณชาดก เศรษฐีโพธิสัตว์กล่าวว่า เพราะการสงเคราะห์ เขา
ย่อมได้รับเกียรติยศช่ือเสียง (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๐/๒๘๓,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓, 
สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๘/๔๙๑,ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๐๗/๒๔๘)  

เก้ือกูล  : อุดหนุน, เจือจาน, เอ้ือเฟ้ือ, เผื่อแผ่  เช่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติ
เพ่ือเก้ือกูลผู้อ่ืน,ในสุคตวินยสูตรกล่าวถึงพระสุคตหรือวินัยของพระสุคต  เมื่อดำรงอยู่
ในโลกพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก,ในอุมมัคคสูตร กล่าวถึงบุคคลเป็นบัณฑิต มี
ปัญญามาก เมือ่คิด ย่อมคิดเกื้อกูลตนเอง เกื้อกูลผู้อ่ืน เก้ือกูล ๒  ฝ่าย และเกื้อกูล
ชาวโลกทั้งหมดทีเดียว,ในพหุชนหิตสูตร กล่าวถึงพระตถาคตเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อม
เกิดขึ้นเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก,ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ กล่าวถึงพระผู้มีพระภาค
ทรงประกอบด้วยกรุณา ทรงเก้ือกูลชาวโลก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๕/๑๔๔,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๐/๒๒๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๑๘๖/๒๖๘,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๔/
๔๕๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๐๗/๘๔๔) 

เก้ือกูลแก่อุปาทาน  : อุดหนุนแก่อุปาทาน หมายถึงเอ้ือเฟ้ือให้เกิดการยึดม่ัน, ในขันธสูตร กลา่วถึง
ขันธ์ ๕ คือ รปู เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นสิ่งท่ีเกื้อกูลแก่อุปาทาน,ในอุ
ปาทานิยสูตร กล่าวถึงธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานว่าหมายถึงรูปเป็นต้นและฉันทรา
คะในรูปเป็นต้น,ในสฬายตนวรรค กล่าวถึงธรรมท่ีเกื้อกูลแก่อุปาทานว่าหมายถึงจักขุ
เป็นต้นและฉันทราคะในจักขุเป็นต้น  (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๘/๖๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๒//
๒๑๔,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๐/๑๒๔) 

เก้ือกูลตนเอง   :  อุดหนุนตน,เอ้ือเฟ้ืออัตภาพ,เจือจานตัวเอง, เผื่อแผ่ตนเอง เช่นบางคนสามารถ
รู้ได้เร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ พิจารณาเน้ือความแห่งธรรมที่
ทรงจำไว้ รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และมีวาจางาม,  ในทีฆ
นิกาย สังคีติสตูร กล่าวถึงบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง หมายถึงเป็นผู้ปฏิบัติ
เพ่ือกำจัดราคะ ปฏิบัติเพ่ือกำจัดโทสะ ปฏิบัติเพ่ือกำจัดโมหะ  ซึ่งเป็นจำพวก ๑ ใน
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บุคคล ๔ (องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๙๖/๑๔๕, องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๙๗/๑๔๘, องฺ.
จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๙๘/๑๔๘) 

เก้ือกูลมารดา  :  เลี้ยงดูมารดา บำรุงมารดา ในจตุมหาราชสูตร กล่าวถึงมนุษย์ที่เกื้อกูลมารดา
เกื้อกูลบิดา เกื้อกูลสมณะ, ในธรรมบท กลา่วว่า ในโลก การเกื้อกูลมารดา นำสุขมา
ให้,ในธนปาลกเสฏฐิเปตวัตถุ เปรตกล่าวว่า ขอท่านท้ังหลายจงเก้ือกูลมารดา จง
เกื้อกูลบิดา (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/ ๑๐๑/๗๒, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๘/๑๐๕, ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๓๓๒/๑๓๗,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๔๕/๒๐๖) 

แก่  : มีอายุมาก, อยู่ในวัยชรา หมายถึงผู้สูงอายุ,ผู้สูงวัย เช่น พราหมณ์ผู้แก่  ผู้เฒ่า, ใน
มหาปทานสูตร กล่าวถึงพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประทับหลีกเร้นอยู่ในท่ีสงัด ทรงมีพระ
รำพึงว่า สัตว์โลกน้ีถึงความคับแค้น จึงเกิด แก่ ตาย  จุติและอุบัติ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๕๗/๓๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๘/๓๓, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๑๗/๒๔๖) 

แก้ไขไม่ได้  : สายเกินท่ีจะแก้ไข, รักษาเย่ียวยาไม่ได้, ทรุดโทรมอย่างหนัก, เป็นอเตกิจฉา,รักษา
ไม่ได้ เช่นในจฬูวรรค กล่าวถึงเทวทัตถูกลาภครอบงำย่ำยีจิต    ต้องไปเกิดในอบาย 
ต้องไปเกิดในนรก ดำรงช่ัวกัป แก้ไขไม่ได้,เหตุท่ีพระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๓ อย่าง(คือ
(๑) ความปรารถนาช่ัว (๒) ความมีมิตรช่ัว (๓) การได้บรรลุคุณวิเศษขัน้ต่ำแล้วเลิก
เสียกลางคัน) ครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดในอบาย...แก้ไขไม่ได้,ในปริกุปปสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคล ๕  จำพวกน้ี (คือ บุคคล(๑) ผูฆ้่ามารดา(๒) ผู้ฆ่าบิดา (๓) 
ผู้ฆ่าพระอรหันต์ (๔) ผู้มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของตถาคตให้ห้อขึ้น (๕) ผู้
ทำลายสงฆ์ใหแ้ตกกัน) เป็นผูไ้ปอบาย เป็นผู้ไปนรก  เป็นผูเ้ดือดร้อน เป็นผู้แก้ไขไม่ได้
,ในทางความผิดของพระภิกษุ ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงอาบัติ ๒ อย่าง คือ (๑) 
อาบัติท่ีมีส่วนเหลือ (๒) อาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ  คำว่า อาบัติท่ีไม่มีส่วนเหลอื  
หมายถึงอเตกิจฉา  (อาบัติที่เยียวยาไม่ได้หรือแก้ไขไม่ได้) คือปาราชิก (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๓๔๘/๒๐๙,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๕๐/๒๑๑, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๐/๑๑๖, องฺ.ปญฺจก. 
(ไทย)๒๒/๑๒๙/๒๐๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า อาบัติท่ีแก้ไขไม่ได้  คอื  อาบัติปาราชิกอย่างเดียว  (ขุ.
ม.อ.(บาลี) ๑/๑๐/๑๒๐)  

แกงถ่ัว  : แกงชนิดหน่ึง มีลักษณะคล้ายแกงเผ็ด มรีสเปรี้ยวด้วยนํ้าส้มมะขาม ใช้ถั่วฝักยาวเป็น
ต้นแกงกับกุ้งหรือปลา เรียกช่ือตามส่ิงน้ัน ๆ เช่น แกงถั่วเขียว,แกงถั่วเหลือง, ใน
สิกขาบทวิภังค์ กล่าวถึงแกงถัว่ไว้ว่า ท่ีช่ือว่า แกง ได้แก ่แกง ๒ ชนิด คอื(๑) แกงถ่ัว
เขียว(๒)แกงถ่ัวเหลือง ทีใ่ช้มือหยิบได้,ในมหาวาณิชชาดก กล่าวถงึต้นไม้กลาง
ทะเลทราย เมื่อถูกตัดไม้ กมี็แกงถั่วหลั่งออกมา ดังคำว่า กิ่งไม้พอถูกตัดแล้วก็หลั่ง



 

๘๖๔ 
 

 

ข้าวสาลี เน้ือ ข้าวสุก ขนมกุมมาสซึ่งมีสีเหมือนข้าวปายาสท่ีมีน้ำน้อยแกงอ่อมและกับ
มีแกงถั่วเป็นต้นออกมามากมาย,ในมหานิทเทส คำว่า แกงถั่ว ใช้เป็นอุปมาในการพูด
เหลาะแหละ  ดังคำว่า คำพูดเหลาะแหละเหมือนแกงถ่ัว,ในวิภังค์ กล่าวถึง ภิกษุบาง
รูปในธรรมวินัยนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ ่ ... การพูดทเีล่นทีจริงเหมือนแกงถั่ว...ซึ่ง
จัดเป็นอนาจารของสำหรับภิกษุ,การพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถั่ว  จัดอยู่ส่วนหน่ึง
ของคำอธิบายลปนา (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๐๔/๖๗๘, ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๑๘๖/
๔๕๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๖/๖๐๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๓/๓๘๘,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๘๖๒/๕๕๓)  

   ในวิสุทธิมรรค กล่าวอธิบายแกงถ่ัวไว้ในกรณีท่ีภิกษุทำตัวไม่เหมาะสม ดังคำว่า 
เช่นการทำตนต่ำกว่าคฤหัสถ์ด้วยการพูดเล่นเป็นแกงถั่ว  (จริงบ้าง  ไม่จริงบ้าง) (วิ
สุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๔/๑๘)  

แก่งแย่ง  : พยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว,ไม่ปรองดองกัน,บางครั้งใช้คู่
กับคำอ่ืน เช่นแก่งแย่งชิงดีกัน  จัดเป็นส่วนหน่ึงในคำอธิบายวิวาทาธิกรณ์ ดังคำว่า 
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความกล่าวต่างกันความ
กล่าวโดยประการอ่ืน การพูดเพ่ือความกลัดกลุ้มใจ  การด่าทอในเรื่องนั้นใด นี้
เรียกว่าวิวาทาธิกรณ์,คำว่า แก่งแย่ง เกิดมาจากทะเลาะ ดังคำในอังคุตตรนิกาย วิวาท
สูตร พระอุบาลีทูลถามว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกัน
ทะเลาะ  แก่งแย่ง และวิวาทกันขึ้นในสงฆ์  ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุท้ังหลายอยู่ไม่สำราญ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุบาลี ภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 
แสดงธรรมว่า เป็นอธรรม เป็นต้น,ในสุตตนิบาต ตุวฏกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุ
ไม่พึงกล่าวถ้อยคำแก่งแย่ง,ในมหานิทเทสอธิบายว่า ทิฏฐิเป็นส่วนหนึ่งท่ีทำให้เกิดการ
แก่งแย่ง ดังคำว่า การบาดหมางเพราะทิฏฐิ การแก่งแย่งเพราะทิฏฐิ, (วิ.จู.(ไทย)๖/
๒๑๕/๓๓๑,วิ.จู.(ไทย)๖/๒๒๐/๓๓๙, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๑/๙๓,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๙๓๗/๗๒๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓๑/๑๒๕), ดูตัณหามูลกธรรม  ๙  ประกอบ 

แกงอ่อม  : ช่ือแกงชนิดหน่ึง เป็นกับข้าวคล้ายแกงค่ัว เครื่องแกงใสก่ระเทียม แต่ใส่มะระ  มักใช้
แกงกับปลา เรียกว่า แกงอ่อมปลา(วิ.จู.๖/๑๙๒/๓๐๓,๖/๑๙๒/๓๐๔,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.
(ไทย)๒๗/๑๘๖/๔๕๓) ต่างจากสูปะ  

  อรรถกถากล่าวว่า สิ่งที่นำไปได้เรียกว่าสูป คำว่า แกง คือแกงอ่อม ซึ่งหมายความ
ถึงแกงหลายชนิด มีแกงเน้ือนานาชนิดเป็นต้น (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๖๒/๑๖๒)  

แก่ชรา  : มีอายุมาก,อยู่ในวัยชรา, วัยท่ีชํารุดทรุดโทรม ในมัชฌิมปัณณาสก ์ ฆฏิการสูตร 
กล่าวถึงช่างหม้อช่ือฆฏิการะเลี้ยงดูมารดาบิดา  ซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชรา,ในสุตต



 

๘๖๕ 
 

 

นิบาต ปราภวสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนผู้มีความสามารถเล้ียงตนและผู้อ่ืนได้ แต่
ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่ชรา ผู้ผ่านวัยหนุ่มวัยสาวแล้ว น้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม
,ในวสลสูตร กล่าวถึงคนผู้สามารถเลี้ยงตนเองและผู้อ่ืนได้แต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาของ
ตน ผู้แก่ชราเป็นคนเลว,ในตักกลชาดก กล่าวถึงเมื่อพราหมณ์ท่ีกำลังขุดหลุมฝังพ่อ
ของตน ลูกชายจึงพูดกับพราหมณ์ว่า คุณพ่อ เม่ือคุณพ่อแก่ชรากจั็กได้รับการกระทำ
เช่นนี้แม้จากลกู,ในอุทยชาดก ท้าวสักกะตรัสว่า พวกเทพไม่แก่ชราเหมือนมนุษย์ ใน
ร่างกายของพวกเทพก็ไม่มีรอยเหี่ยวย่น,ในจิตตสัมภูตชาดก พระโพธิสัตว์กราบทูลแด่
พระราชาว่า ชราย่อมขจัดผิวพรรณของนรชนผู้แก่ชรา,ในกุณาลชาดก กลา่วถึง หญิง
ย่อมดูหม่ินสามีผู้แก่ชรา,ในมหาสุตโสมชาดก พราหมณ์ดูคัมภีร์แล้วกล่าวว่า ราชรถที่
วิจิตรดีท้ังหลายยังทรุดโทรมได้ อน่ึงแม้สรรีะก็ยังเข้าถึงความแก่ชรา,พระเจ้าสุตโสม
โพธิสัตว์กล่าวว่า บุตรทั้งหลายผู้ไม่เลี้ยงดูมารดาและบิดาผู้แก่ชรา ก็ไม่ช่ือว่าเป็นบุตร  
(ม.มู.(ไทย) ๑๓/๒๘๖/๓๔๑,ม.มู.(ไทย) ๑๓/๒๘๘/๓๔๕,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๘/๕๒๕,ข.ุ
สุ.(ไทย) ๒๕/๑๒๔/๕๓๐, ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๘๔/๓๓๖,ขุ.ชา.เอกกทสก.(ไทย) 
๒๗/๔๗/๓๖๒,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๔๓/๔๗๗,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๙๘/๑๔๓,ขุ.
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๑๓/๑๖๖,๒๘/๔๙๑/๑๘๑) ดู แก่ ประกอบ 

   อรรถกถาอธิบายถึงแก่ชราว่าเป็นความแปร(อัญญถัตตะ)  คือความเปลี่ยนไป
จากลักษณะหรือภาวะเดิม (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๔๗/๑๕๔) 

แก่น  : เน้ือไม้แข็งและมีสีเข้ม อยู่ถัดกระพ้ีเข้าไป, เนื้อแท้, หลักสาํคัญ เช่น แกน่พระศาสนา  
ในอุทุมพริกสูตร นิโครธปริพาชก กล่าวถึงการกีดกันบาปด้วยตบะ เป็นลัทธิท่ีบริสทุธ์ิ
แน่นอน  ไมใ่ช่ไม่บริสุทธ์ิ เป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่น,พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายถึง
ยอดและถึงแกน่แก่นิโครธปริพาชกในต่อมาว่าหมายถึงมรรคผล,ในอนังคณสูตร 
กล่าวถึงกงล้อของเกวียน มีแต่แก่นล้วน ๆ ดังคำว่า กงล้อนี้ก็จะหมดโค้ง  หมดคด
หมดกระพ้ี    มีแต่แก่นล้วน ๆ,ในอังคุตตรนิกาย คันธชาตสูตร   กล่าวถึงกลิ่นเกิด
จากแก่น เช่นจุรณแก่นจันทน์ ซ่ึงเป็นข้อ ๑ ในกลิ่น ๓ ชนิด อันได้แก่ (๑) กลิ่นท่ีเกดิ
จากราก (๒) กลิ่นท่ีเกิดจากแก่น (๓) กลิ่นท่ีเกิดจากดอก,ในสิกขานิสังสสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย  เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้มสีิกขาเป็นอานิสงส์    
มีปัญญาเป็นยอด มีวิมุตติเป็นแก่น,ในปฐมอุปนิสาสูตร กล่าวถึงต้นไม้ที่มีกิ่งและใบ
สมบูรณ์ สะเก็ด เปลือก  กระพ้ี แม้แก่นของต้นไม้น้ันย่อมถึงความบริบูรณ์,ในอปทาน 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ต้นไม้ใหญ่มีแกน่ยืนต้นถึงจะมีลำต้นใหญ่โต ก็พึงหักทำลายไปได้ 
เพราะความไม่เที่ยง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๒/๕๐,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๗๓/๕๑,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๗๔/๕๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๔, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๒/๑๔๖,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/



 

๘๖๖ 
 

 

๘๐/๓๐๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๕/๓๖๔,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๓/๓๙๓,องฺ.เอกา
ทสก.(ไทย) ๒๔/๔/๓๙๔,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๕/๓๙๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๗๘-
๔๒๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ถึงยอดและถึงแก่น  ในท่ีนีห้มายความว่าถึงยอดและถึง
แก่นตามลัทธิเดียรถีย์  ซ่ึงมีอุปมาว่าทิพพจักขุ (ญาณทีท่ำให้มีตาทิพย์) เหมือนแก่นไม ้  
ส่วนความหมายตามพระพุทธศาสนามีอุปมาว่า มรรคผลเหมือนแก่นไม้   (ที.ปา.อ.
(บาลี) ๓/๗๔/๒๕) 

แก่นจันทน์  : เน้ือไม้หอมของไม้จันทน์ท่ีทำให้ยินดี,  ช่ือพรรณไม้ชนิดหน่ึงขนาดย่อม มีเน้ือไม้หอม  
ดอกหรือผล ใช้ทำยาหรือปรุงเครื่องหอม (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๗/๔๔๑,ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๓๘๑/๖๑๘)  ๒๖/๘๙๒/๑๐๖,๒๖/๑๐๒๙/๑๒๗,๒๘/๔๓๒/๑๗๐,๒๘/๑๒๒๔/
๓๗๓,๓๒/๒๘/๔๕๗,๓๓/๘๖/๑๔๖,๓๓/๘๗/๑๔๖,๒๘/๑๐๕๒/๓๔๗,๒๘/๑๐๕๓/
๓๔๗,๒๘/๑๑๓๓/๓๖๐) ; ใช้เป็นเคร่ืองบดยาตา ดังคำว่า เราอนุญาตแก่นจันทน์ 
กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียง   แห้วหมู (๕/๒๖๕/๕๐) 

แก่นจันทน์แดง  : เน้ือไม้หอมของไม้ต้นขนาดย่อม ท่ีขึ้นตามเขาหินปูน, เน้ือไม้ท่ีสารลงมีสีแดง(สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๙๖/๑๘๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๐๗/๑๕๑)   ท่ีช่ือว่าแก่นจันทร์แดง เพราะมี
สีแดง เป็นแก่นจันทน์พิเศษช้ันดี  (อภิธานวัณณนา หน้า ๓๙๒) จันทน์ผา ก็เรียก 
แก่นจันทน์แดงเป็นแก่นท่ีดีท่ีสุด ดังคำว่า บรรดาไม้ท่ีมีแก่นหอมบัณฑติยกย่องแก่น
จันทน์แดงว่าเป็นเลิศ   (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๘/๘๔) 

แก่นจันทน์และกฤษณา : คำว่าแก่นจันทน์ หมายถึงแก่นไม้หอม แก่นไม้ท่ีทำให้ยินดี เป็นแก่นของ
ต้นไม้ท่ีมีกลิ่นหอม (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘/๔๕๗)  คำว่า กฤษณา หมายถึงกฤษณา 
ส่วนของเนื้อไม้ท่ีมีสีดำ เกิดเม่ือต้นไม้มีบาดแผล พบเฉพาะในต้นไม้
วงศ์Thymelaeaceae มกีลิ่นหอม ใช้ทำยาได้ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บด
กฤษณาผสมเป็นเครื่องยาตาและเครื่องยาทาได้  (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๘๕๕/๔๗๕ 
และกฤษณายงันับว่าเป็นผงคันธชาตอันเป็นทิพย์อีกด้วย และกฤษณาเป็นรุกขชาติที่
ช่ือว่าคุมพะ รวมอยู่ในไม้จันทน์ หญ้าฝรั่น กลมัพก การบูรเป็นต้น, อีกอย่างหน่ึงพืช
ชนิดหน่ึงท่ีมีรากหอม กลิ่นอันเกิดแต่รากไม้ของกฤษณา นับว่าเป็นกลิ่นที่น่าชอบใจ 
และบรรดาไม้ท่ีมีรากหอม เขายกย่องกฤษณาว่าเป็นเลิศ ดังคำว่า “กลิ่นหอมที่เกิดแต่
รากชนิดใดชนิดหน่ึง กฤษณา ชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดแห่งกลิ่นหอมที่เกิดแต่ราก
เหล่าน้ัน” หากบุคคลใช้ใบไม้ห่อกฤษณา ก็ทำให้ใบไม้พลอยหอมฟุ้งไปด้วย การคบ
กับนักปราชญ์ก็เช่นกัน บางทีบุคคลก็บดกฤษณาแล้วชโลมกาย ทำให้ร่างกายหอม 
ดังนั้น ผู้ท่ีใช้กฤษณาชโลมกาย มีกลิ่นของหอม จึงชื่อว่า คันธคันธินี ผู้มีกลิ่นเครื่อง
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หอม เป็นพืชท่ีพวกกินนรีมักกินเป็นอาหาร บางที กใ็ช้ไม้กฤษณามาทำเป็นท่ีอยู่อาศัย 
(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๙/๔๒๗,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๘๔/๕๐๑,๒๗/๒๐๐/๕๐๔)  
เพราะเป็นพืชชนิดหน่ึงมีรากหอม จึงมักจะถูกยกขึ้นมาเป็นอุปมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่
มีคุณค่ามาก ในเรื่องที่ดีงามบุคคลที่ดีงาม เช่น ในอนิจจสัญญาสูตร เปรียบการ
กระทำอันเป็นทางสู่การบรรลุหลุดพ้น การเจริญอนิจจสัญญา กุศลธรรมอันบุคคล 
เจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลาย ดุจกฤษณาเป็นยอดแห่งรากไม้
ท้ังหลายในบรรดามีในโลกน้ีเป็นต้น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๒/๑๙๖) ดูอนิจจสัญญาสูตร  
(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๘/๘๔,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๒/๑๙๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๑/๗๖) 

แก่นจันทน์หอม : เน้ือไม้หอมของไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ้นตามป่าช้ืน หรือไม้ต้นขนาดกลาง 
ขึ้นตามป่าช่ืนบนเขาหินปูน เน้ือไม้มีกลิ่นหอม เป็นเคร่ืองตกแต่งลูบไล้กาย แม้เหล่า
เทพนารีก็ใช้แก่นจันทน์หอมตกแต่งลูบไล้ร่างกาย (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๖๖/๑๐๑, ขุ.
เปต.(ไทย) ๒๖/๗๑๗/๒๘๔)  ผูถ้วายแก่นจันทน์หอมแด่พระสงฆ์ทำให้มีไม่รู้จักทุคติ
เลย ได้เกิดเป็นพระเจ้าพรรดิถึง ๓ ชาติ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๔/๒๙๖) 

แก่นไม้ :  เน้ือไม้แข็งมีสีเข็ม อยู่ถัดกระพ้ีเข้าไป, เนื้อแท้ของไม้, สิ่งท่ีมีลักษณะของไม้ (ม.ม.๑๒/
๒๐๓/๒๑๒,๑๒/๓๐๗/๓๔๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๑/๓๓๕,๑๔/๓๑๕/๓๘๑,สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๙๕/๑๘๑,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๓๔/๒๓๐)  

  อรรถกถากล่าวเกี่ยวกับแก่นไม้เป็นอุปมาเปรียบเทียบว่า คำว่าแก่นไม้ ในท่ีนี ้ 
หมายถึงแก่นตามลัทธิเดียรถีย์ ซึ่งมีอุปมาวา่ ลาภสักการะเหมือนกิ่งไม้และใบไม ้  ศลี  
๕  เหมือนสะเก็ดไม้  สมาบัติ  ๘  เหมือนเปลือกไม้  ปุพเพนิวาสานุสสติ  (ญาณที่ทำ
ให้ระลึกชาติได้) และอภิญญาอันเป็นที่สุดเป็นกระพ้ีไม้ ทิพพจักขุ (ญาณที่ทำให้มีตา
ทิพย์) เหมือนแก่นไม้  ส่วนความหมายตามพระพุทธศาสนามีอุปมาว่า  ลาภสักการะ
เหมือนกิ่งไม้และใบไม้  ปารสิุทธิศีล  ๔ เหมือนสะเก็ดไม้  ฌานสมาบัติเหมือนเปลือก
ไม้  อภิญญาทีเ่ป็นโลกิยะเหมือนกระพ้ีไม้  มรรคผลเหมือนแก่นไม้ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/
๗๔/๒๕)  

แก่นสาร  : สิ่งที่ย่ังยืนถาวร, หลักท่ีควรยึดถือ, คุณประโยชน์, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็น
แก่นสาร,ในอุทุมพริกสูตร นิโครธปริพาชกทูลถามพระผูม้ีพระภาคว่า    ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ถือลัทธิกีดกันบาปด้วยตบะ  มีการกีดกันบาปด้วย
ตบะเป็นแก่นสาร ...การกีดกันบาปด้วยตบะ ท่ีบริบูรณ์เปน็อย่างไร,ในอุปริปัณณาสก์ 
อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราจักกล่าวข่มแล้วข่มอีก จักกล่าวยกย่อง
แล้วยกย่องอีก บุคคลใดมแีก่นสาร  บุคคลน้ันจักดำรงอยู่,  ในอปทาน พระนัน
ทะภัททราหุล ได้คติตามธรรมดาว่า น่าติเตียน ร่างกายที่ปัจจัยปรุงแต่ง มีภาวะ
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หว่ันไหว  ปราศจากแก่นสาร เปรียบได้กับต้นกล้วย, ในพีชสูตร กล่าวถึงพืช ๕ ชนิด
ว่ามีแก่นสาร,ในอังคุตตรนิกาย สารสูตร กล่าวถึงธรรมท่ีเป็นแก่นสาร ๔ ชนิดอัน
ได้แก่ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ,   ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวว่า เมื่อเห็นเบญจขันธ์
โดยเป็นของไม่มีแก่นสาร ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า ความดับแห่งเบญจขันธ์เป็น
นิพพานมีแก่นสาร ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๗/๓๘, ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๕๑/๑๖๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙๖/๒๓๓, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๔/๗๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๕๐/๒๑๓, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๘/๖๐๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕๘/๔๐๘) 

   อรรถกถาอธิบายว่า แก่นสาร  หมายถึงมรรคและผล  แต่ในท่ีน้ีแม้โลกยิคุณก็
ประสงค์ว่า “แก่นสาร”  (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๑๙๖/๑๒๐)  

แก้บน, พิธี  : การเซ่นสรวงสิง่ศักด์ิสิทธ์ิตามที่ตนได้บนบานไว้.(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๔๒)  อธิบายว่างานท่ีจัดขึ้นตามลัทธิหรือความเช่ือถือตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพ่ือความขลังหรือความเป็นสิริมงคล เช่น ทำพิธีบนบาน พิธีแก้บน ร่าย
มนตร์ขับผีต้ังศาลพระภูมิ พิธีบวงสรวงพ้ืนท่ีเป็นต้น (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗/๑๐, ที.สี. 
(ไทย) ๙/๒๑๑/๗๒, ที.สี. (ไทย) ๙/๔๕๑/๑๙๙) 

แกมกัน, ผ้า  : ผ้านุ่งผ้าห่มของพวกสมณะและพราหมณ์ท่ีบำเพ็ญตบะ (ที.สี. (ไทย) ๙/๓๙๖/๑๖๕)
อธิบายว่าการบำเพ็ญตบะท่ีนับว่าเป็นสามัญคุณและพรหมัญคุณของสมณพราหมณ์
เหล่าน้ัน  คือนุ่งห่มผ้าป่าน  นุ่งห่มผ้าแกมกัน (ผ้าท่ีใช้ในการบำเพ็ญตบะ) นุ่งห่มผ้า
ห่อศพนุ่งห่มผ้าบังสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้เป็นต้น  (ที.สี. (ไทย) ๙/๓๙๖/๑๖๕, ที.สี. 
(ไทย) ๙/๓๙๗/๑๖๖) 

แก้วหอม  : ช่ือไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลาง ขึ้นตามป่าดิบ กิ่งก้านสีขาว ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอก
สีขาว กลิ่นหอม เน้ือไม้แข็งใส เหนียว มีลาย ใช้ทําด้ามมดีและไม้ถือ  ดังคำในมหาวน
วัณณนา เวสสันตรชาดกว่า ขม้ิน แก้วหอม (แกม้หอม) หรดาล กำคูณ  สมอพิเภก 
ไคร้เครือ  การะบูร  และกลิงคุก (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๖๑/๕๐๔) เขียน แก้มหอม 
ก็มี 

แกลบ  : เปลือกข้าวที่สีหรือตําแตกออกจากเมล็ดข้าว เช่นในเสนาสนขันธกะ เรื่องที่อยู่อาศัย 
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า   ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใส่ดินปนแกลบแล้วใช้เกรียง
ฉาบให้เรียบให้สีขาวเกาะติด,ในพรหมชาลสตูร กล่าวถึงพวกพราหมณ์ใช้แกลบในพิธี
บูชา เช่นพิธีซัดแกลบบูชาไฟ,ในอัคคัญญสูตร กล่าวถึงเม่ือเครือดินของสัตว์เหล่าน้ัน
หายไปแล้ว เกดิข้าวสาลีอันผลิผลในท่ีที่ไม่ต้องไถ ไม่มีรำ ไม่มีแกลบ,ต่อมา ข้าวสาลีมี
รำห่อเมล็ด มแีกลบหุ้มเมล็ด,ในอาฏานาฏิยสูตร กล่าวถึงอุตตรกุรุทวีป พวกมนุษย์หุง
ข้าวสาลีอันไม่มีรำ ไมม่ีแกลบ,ในมหาตัณหาสังขยสูตรกล่าวถึงใช้แกลบติดไฟ ดังที่
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พระพุทธเจ้าตรัสถึงไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยเช้ือใด  ๆ ก็นับว่าไฟ ตามเช้ือนั้น ๆ เช่น 
ไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่า ‘ไฟแกลบ,ในปวิเวกสูตร กล่าวถึงชาวนาได้
ข้าวเปลือกแลว้ให้รีบเอาแกลบออก เพ่ือให้ได้ข้าวสารสะอาด  คงอยู่ในความเป็น
ข้าวสาร,ในธรรมบท พระพุทธเจ้าตรัสว่า   โทษของคนอ่ืนเห็นได้ง่าย ส่วนโทษของ
ตนเห็นได้ยาก เพราะคนน้ันชอบโปรยโทษของผู้อ่ืนเหมือนคนโปรยแกลบ,ในจริยา
ปิฎก กล่าวถงึจัมเปยยนาคราชมีความต้ังใจว่า กายของเราน้ีจงแตกไป จงกระจัด
กระจายอยู่ ณ ท่ีน้ี  เหมือนแกลบกระจัดกระจายอยู่ก็ตามเถิด  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๙๘/
๑๐๑, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑/๘, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๕/๙๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๘/๙๕,
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑๒๒๖,ม.ม.(ไทย) ๑๒/๔๐๐/๔๓๑, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๔/
๓๒๗,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๒/๑๑๐,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๒๕/๗๔๙) 

   อรรถกถาวินัยกล่าวถึงแกลบว่าใช้ผสมดินเหนียว ใช้สรา้งที่อยู่อาศัย (วิ.อ. 
(บาลี) ๒/๘๘/๒๘๑) 

แกลบหุ้มเมลด็  : เปลือกที่หุ้มข้าวสาลี ดังคำในอัคคัญญสูตรตอนหนึ่งว่า เมื่อสัตว์ทั้งหลายพากัน
บริโภคข้าวสาลีท่ีสั่งสมไว้  ดังน้ัน ข้าวสาลีจึงมีรำห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ้มเมล็ดบ้าง,
ต่อมาพวกสัตว์พากันปรับทุกข์ว่า พวกเราเมื่อพากันบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกดิสุกเองในที่
ท่ีไม่ต้องไถ ... เพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏ  ข้าวสาลีของพวกเราจึงมีรำห่อเมล็ด
บ้าง มีแกลบหุ้มเมล็ดบ้าง    ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีก ... (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๒๗/๙๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๘/๙๕) 

แกล้วกล้า  : มีความกล้าหาญ, องอาจ, ว่องไว, มีความสามารถ,วิสารทะ,หมายความว่า ปราศจาก
ความขลาดโดยส่วนเดียว  เช่นอานันทภัทเทกรัตตสูตร กล่าวถึงพระอานนท์ช้ีแจงให้
ภิกษุทั้งหลายเห็นชัด    ชวนใจให้อยากรบัเอาไปปฏิบัติ    เร้าใจให้อาจหาญแกล้ว
กล้าปลอบชโลมใจให้สดช่ืนรา่เริงด้วยธรรมีกถา,ในสังยุตตนิกาย จันทิมสูตร กล่าวถึง
จันทิมเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาค  ได้กล่าวคาถาน้ีในเวลานั้นว่า ข้าแต่
พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์, ในเวสารัชชสูตร 
กล่าวถึง วาทะเหล่าใดที่สมณะหรือพราหมณ์ตระเตรียมไว้แพร่หลาย วาทะเหล่าน้ัน
มาถึงตถาคตผู้แกล้วกล้า ผูล้่วงวาทะได้ย่อมไม่มีผล,ในติฐานสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า มนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปและเทวดาช้ันดาวดึงส์ 
ด้วยฐานะ ๓ ประการคือ (๑) เป็นผู้แกล้วกล้า (๒) เป็นผูม้ีสติ (๓) เป็นผู้อยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้, ในวิสารทสูตร กล่าวถึงอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม ๑๐ 
ประการ(คือเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น)น้ีแล เป็นผู้แกล้วกล้าอยู่ครองเรือน 
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(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๖/๓๒๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๐/๙๖, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘/
๑๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๕/๓๕๒) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกาย สงัฆโสภณสูตร อธิบายว่า แกล้ากล้า หมายถึงผู้
ประกอบด้วยความกล้าหาญ  คือญาณสหรคตด้วยโสมนัส,ในอรรถกถาอุทาน อายุสม
โอสัชชนสูตร อธิบายว่า ผู้ถึงความแกลว้กล้าเพราะการละทิฏฐิและวิจิกิจฉาเป็นต้น 
อันกระทำความกำหนัด (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๗/๒๘๗,ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑/๕๑/๓๔๙) 

แก้ว : หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓/๑๕) ได้แก่ เพชร พลอย  
อธิบายเป็น ๒ ลักษณะคือ ๑. แก้วที่เป็นวัตถุเป็น ของท่ีได้จากการใช้ทรายขาวเป็น
ส่วนประกอบสําคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม 
ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น; เรียกภาชนะท่ีทําด้วยแก้วสําหรับใส่น้ํา
กินเป็นต้นว่า ถ้วยแก้ว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า แก้ว, เรียก ภาชนะที่ทําด้วยแก้ว เช่น ชาม
แก้ว; ปริยายหมายถึงสิ่งท่ีเคารพนับถือย่ิง ในคําว่า แกว้ทั้ง ๓ อันหมายถึง พระ
รัตนตรัย, ๒. แก้วท่ีเป็นหินบดประดับเกียรติยศใช้ประกอบคํานามให้ หมายความว่า
สิ่งนั้นมีค่ามาก เป็นท่ีรัก หรือดีเย่ียม เช่น นางแก้ว ช้างแก้ว  ม้าแก้ว ลูกแก้ว, หรือใช้
เรียกของใส บางชนิด เช่น กระดาษแก้ว ผา้แก้ว ข้าวเหนียวแก้ว  (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)     

แก้ว ๗ ประการ  : แก้ว คือสิ่งท่ีแสดงถึงเกียรติยศของพระเจ้าจักรพรรดิ หรือ เครื่องประดับ
เกียรติยศของพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ ประการได้แก่ (๑) จักรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) ม้า 
แก้ว (๔) มณีแก้ว (๕) นางแก้ว(๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๘๑/๖๐) อธิบายว่า ลักษณะมหาบุรุษ  ๓๒ ประการที่ปรากฏในมนตร์ของเราย่อมมี
คติ๒อย่างไม่เป็นอย่างอ่ืนคือถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรง
ธรรมครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทร ๔เป็นขอบเขต ทรง
ได้รับชัยชนะแล้วมีราชอาณาจักรม่ันคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว (รัตนะ) ๗ ประการคือจักร
แก้ว ช้างแก้วม้าแก้ว มณีแกว้ นางแก้ว คหบดีแก้ว ปริณายกแก้ว  (ที.สี. (ไทย) ๙/
๒๕๘/๘๙) 

แก้วโกเมน  : พลอยมีสีแดงเข้ม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) อธิบายว่า 
พลอยซึ่งได้มาจากเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ําสินธุ มีลักษณะ ๔  ประเภท คือ สขีาว 
สีเหลืองซีด สีแดง สีน้ําเงิน   เช่น   กรุงกุสาวดีราชธานี   มีกำแพงล้อม ๗  ช้ัน ได้แก ่
กำแพงแก้วโกเมน   มีเสาระเนียดปักไว้  ประตูละ ๗ ต้น ได้แก่  เสาแก้วโกเมน  มีต้น
ตาลล้อม ๗ แถว  ได้แก่  ต้นตาลแก้วโกเมน มีใบและผลเป็นแก้วโกเมน  ต้นตาลทำ
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ด้วย  รัตนะทุกอย่าง    มีลำต้นทำด้วยรัตนะทุกอย่างใบและผลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง 
(ที.สี. (ไทย) ๑๐/๒๔๒/๑๘๒, ที.สี. (ไทย)  ๑๐/๒๕๙/๑๙๓) 

แก้วคือธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  : รัตนะคือธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ หมายถงึ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้
คือความเฟ้นธรรม (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๕) อธิบายว่า การท่ีผู้ปฏิบัติ พระ
วิปัสสนากรรมฐาน จะได้บรรลุอริยมรรคอริยผลน้ัน สิ่งท่ีขาดไม่ได้ อีกข้อหนึ่ง ก็
คือธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ คือต้องมีการวิจัยธรรม สอดส่องธรรม ใครค่รวญธรรม ตริ
ตรองธรรม ธรรมะท่ีได้ศึกษาเล่าเรียน ธรรมะที่ได้ปฏิบัติมาน้ีเป็นอย่างไรเป็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาอย่างไร เพ่ือให้เกิดความรู้ความฉลาดสามารถท่ีจะไปทำลายกิเลสตัณหา
ได้ (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๗/๓๐๓/๒๔๑ 

แก้วคือปัสสทัธิสัมโพชฌงค์  : รัตนะ คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ หมายถึง ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้
คือ ความสงบกายสงบใจ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๕) อธิบายว่า  ปัสสทัธิ
สัมโพชฌงค์ คือ การท่ีผู้ปฏิบัติพระกรรมฐาน จะได้บรรลุสามญัญผลนั้น สิ่งที่ขาด
ไม่ได้ คือ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ หากว่าขาดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้ว ก็ไมส่ามารถท่ีจะ
บรรลุอริยมรรคอริยผลได้ ถา้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นี้ยังไม่เกิด ก็ต้องทำให้เกิด ถ้าเกิด
แล้วก็พยายามรักษาไว้ให้คงอยู่และให้ เจรญิย่ิงๆ ขึ้นไป ปัสสัทธิมีอยู่ ๒ ประการคือ 
กายปัสสัทธิ ความสงบกาย คือ เจตสิก เพราะการเจริญสมถะและวิปัสสนา ๑ 
จิตตปัสสัทธิ ความสงบจิต เพราะการสงบเจตสิกและการเจริญสมถะวิปัสสนา  (อภิ.
ปุ. (ไทย) ๓๗/๓๐๓/๒๔๑) 

แก้วคือปีติสัมโพชฌงค์ : รัตนะคือปีติสัมโพชฌงค์หมายถึงธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอ่ิมใจ
( ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๕) อธิบายว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลาย 
หากว่าขาดปีติเสียอย่างเดียว หรือว่าเวลาประพฤติปฏิบัติ ปีติไม่เกิดขึ้นในขันธ
สันดานของเรา ก็ไม่สามารถท่ีจะบรรลุอริยมรรค อริยผลเพราะปีตินี้เป็นอาหารของ
ใจสำหรับร่างกายนั้นมีกวฬิงการาหารอาหารคือคำข้าวเป็นเครื่องปรนเปรอ ให้ดำรง
อยู่ได้ เมื่อใดใจของเราเกิดปีติหรือได้ปีติเป็นอาหารแล้ว การประพฤติปฏิบัติก็จะ
ดำเนินไปตามทางอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ จนลุถึงจุดหมายปลายทางคือ
อริยมรรค อรยิผล ปีตินี้เป็นอาการ ของจิต จิตแสดงอาการขึ้นมา คือเวลาปฏิบัติ
ธรรมไป เมื่อใจของเราสงบจาก  โลภะ โทสะ โมหะ ไม่เข้ามาครอบงำ หรือในขณะ
น้ันนิวรณ์ธรรม ๕ ไม่ครอบงำจิตใจของเราได้ จิตใจของเราก็เป็นอิสระ เมื่อเป็นอิสระ
แล้วก็แสดงอาการออกมา อาการที่จิตแสดงออกมานี้เรียกว่า ปีติ (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๗/
๓๐๓/๒๔๑) 
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แก้วคือวิริยสมัโพชฌงค์ : รัตนะ คือ วิรยิสัมโพชฌงค์  หมายถึง  ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ
ความ เพียร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๕)  อธิบายว่า  วิริยสัมโพชฌงค์ คือ องค์แห่ง
ปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความเพียรหมายความว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานของเรา
ท้ังหลายแม้ว่าอย่างอ่ืนจะสมบูรณ์แต่ถ้าขาดความเพียรเพียงอย่างเดียวเท่าน้ันก็ไม่
สามารถท่ีจะบรรลุสามัญญผลได้(อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๗/๓๐๓/๒๔๑) 

แก้วคือสติสัมโพชฌงค์ : รัตนะ คือ สติสัมโพชฌงค์  หมายถึง  ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความ
ระลึกได้ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๙/๘๕)อธิบายว่า สติสัมโพชฌงค์ คือ องค์แห่งปัญญา
เครื่องตรัสรู้คือสติ  หมายความว่า การท่ีผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะได้บรรลุมรรค
ผลนิพพาน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือสติ เมื่อเราขาดสติเสียเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ก็ไม่
สามารถบรรลอุริยมรรคอริยผลได้   เหตุน้ัน สติน้ี จึงเป็นสิ่งท่ีจะต้องทำให้เกิด ท่ีเกิด
แล้วก็จำเป็นทีจ่ะต้องรักษาไว้ ให้คงอยู่และให้เจริญย่ิงๆ ขึน้ไป  (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๗/
๓๐๓/๒๔๑) 

แก้วคือสมาธิสัมโพชฌงค์  : รัตนะคือสมาธิสัมโพชฌงค์ หมายถึง  ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้
คือความต้ังจิตมั่น (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๙/๘๕) สมาธิสัมโพชฌงค์ คือ องค์แห่งปัญญา
เครื่องตรัสรู้คือสมาธิ หมายความว่า ผู้ปฏิบัติธรรม นอกจากจะอาศัยธรรมะอย่างอ่ืน
เป็นเคร่ืองประกอบแล้วยังต้องอาศัยสมาธิเป็นพ้ืนฐานเป็นเคร่ืองรองรับจึงจะสามารถ
บรรลุอริยมรรคอริยผลได้ เพราะว่าสมาธินั้นเป็นองค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ คือถ้าไม่
มีสมาธิแล้ว ปญัญาก็ไม่เกิด สมาบัติอริยมรรค อริยผล กไ็ม่เกิด เพราะว่าสมาบัติจะ
เกิดได้ ต้องมีจิตเป็นอัปปนาสมาธิ เม่ืออัปปนาสมาธิ ที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งฌานชวนะ
วิถี สมาธิท่ีได้ก็เป็น ฌานเป็นสมาบัติไป หากว่า อัปปนาสมาธิเกิดขึ้นในลำดับแห่ง
มรรควิถี อัปปนาสมาธิน้ันก็เป็นอริยมรรค อริยผล เหตุน้ี สมาธิน้ีจึงเป็นองค์สำคัญ
แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะขาดมิได้ (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๗/๓๐๓/๒๔๑) 

แก้วคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ : รัตนะ คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ หมายถึงธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้
คือ ความวางใจเป็นกลาง ( ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๕) อธิบายว่า  อุเปกขาสัม
โพชฌงค์ คือ องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คืออุเบกขาหมายความว่าการที่เราทั้งหลาย
ปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานจะได้บรรลุอริยมรรคอริยผล  สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ อุเปก
ขาสัมโพชฌงค์ หากว่าธรรมอย่างอ่ืนสมบูรณ์หมดทุกข้อแต่เราขาดอุเปกขาสัม
โพชฌงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่สามารถจะบรรลุอริยมรรคอริยผลได้เหตุน้ันอุเปก
ขาสัมโพชฌงค์จึงเป็นองค์สำคัญในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน(อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๗/
๓๐๓/๒๔๑) 
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แก้วทับทิม  : พลอยสีแดงชนิดหน่ึง อธิบายว่า พระสัมพุทธชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบ
ธรรมท้ังปวง ทรงรุ่งเรือง ดังกองไฟ เสด็จปรินิพพานแล้ว มหาชนมาประชุมกันบูชา
พระตถาคต กระทำจิตกาธารอย่างสวยงามแล้วปลงพระสรีระ มหาชนท้ังหมดพร้อม
ท้ังเทวดาและมนุษย์ ทำสรีร-กิจเสร็จแล้ว รวบรวมพระธาตุไว้ ณ ที่น้ัน ได้สร้างพระ
พุทธสถูปไว้ช้ันที่ ๕ ในพระพุทธสถูปนั้น สำเร็จด้วยแก้วทับทิม  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๕๖/๑๓๐) 

แก้วบุษราคัม : พลอยสีเหลือง อธิบายว่า กรุงกุสาวดีราชธานีมีกำแพงล้อม  ๗ ช้ันกำแพงแก้ว
บุษราคัม มีประตู ๔ แต่ละประตูมีเสาระเนียดปักไว้ประตูละ ๗  ต้น ได้แก่ เสาแก้ว
บุษราคัม มีต้นตาลล้อม ๗ แถว ได้แก่ ต้นตาลแก้วบุษราคัม  ๑แถว ต้นตาลแก้ว
โกเมนมีลำต้น เป็นแก้วโกเมนใบและผลเป็นแก้วบุษราคัมต้นตาลแก้วบุษราคัมมีลำ
ต้นเป็นแก้วบุษราคัมเป็นต้น (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๒/๑๘๒,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๕๙/
๑๙๓) 

แก้วประพาฬ  :  รัตนะ (แก้ว) ชนิดหนึ่ง สีแดงอ่อน เกิดจากหินปะการังใต้ทะเล อธิบายว่าปราสาท
มีเสาวิจิตรงดงาม มีขื่อทำด้วยทองคำพ้ืนบางช้ันมีภาพกิ่งไม้อ่อนช้อย มีสีเหมือนสี
แก้วประพาฬ บางช้ันมีสีแดงสด บางช้ันงดงามเปล่ง รัศมีดังสีแมลงค่อมทองบางชั้น
สว่างไสวไปทั่วทิศ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๖๘/๓๕๑,  ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๑/๓) 

แก้วผลึก  : แก้วหินสีขาวสลัว  อธิบายว่า สระโบกขรณีก่อด้วยอิฐ ๔ชนิด   ได้แก่   อิฐทอง  อิฐ
เงิน อิฐแก้วไพฑูรย์ อิฐแก้วผลึก แต่ละสระมีบันได  ๔  บันได   แบ่งเป็น ๔ ชนิด   
คือ  บันไดทอง  บันไดเงิน    บันไดแก้วไพฑูรย์ บันไดแก้วผลึก  บันไดแก้วผลึกมี
ลูกกรงทำด้วยแก้วผลึก ราวและหัวเสาทำด้วยแก้วไพฑูรย์ มีรั้วล้อม ๒  ช้ัน คือรัว้
ทองร้ัวเงิน (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๔๒/๑๘๒, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๕๓/๑๘๘) 

แก้วผลึก,บาตร  : ภาชนะชนิดหน่ึงสําหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาตเป็นแก้วหินมีสีขาว
สลัว อธิบายว่าภิกษุไม่พึงใช้บาตรทองคำไม่พึงใช้บาตรเงินไม่พึงใช้บาตรแก้วมณีไม่พึง
ใช้บาตรแก้วไพฑูรย์ไม่พึงใช้บาตรแก้วผลึกไม่พึงใช้บาตรสัมฤทธิ ์ ไม่พึงใช้บาตรกระจก 
ไม่พึงใช้บาตรดีบุก ไม่พึง ใช้บาตรตะก่ัว ไม่พึงใช้บาตรทองแดง  รูปใดใช้  ต้องอาบัติ
ทุกกฎ ทรงอนญุาตบาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก บาตรดิน (วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๕๒/
๑๙) 

แก้วไพฑูรย์  : แก้วมีสีเหลืองแกมเขียวหรือน้ําตาลเทา มีน้ําเป็นสายรุ้งกลอกไปมา, เพชรตาแมว 
หรือ แก้วสีไมไ้ผ่  อธิบายว่า แก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติ  มีแปดเหลี่ยม ที่
เจียระไนดีแล้ว  สุกใสเป็นประกายได้สัดส่วน  มีด้ายสีเขียว เหลืองแดงขาวหรือสีนวล
ร้อยอยู่ข้างใน  คนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์น้ันวางไว้ในมือแล้วพิจารณา รู้ว่าแก้วไพฑูรย์
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อันงดงามตามธรรมชาติ  มแีปดเหลี่ยมท่ีเจียระไนดีแล้ว สุกใสเป็นประกายได้สัดส่วน 
มีด้ายสีเขียว  เหลืองแดง  ขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างใน ฉันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิ
บริสุทธ์ิผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อน  เหมาะแก่การใช้
งาน  ต้ังม่ัน  ไม่หว่ันไหวอย่างน้ี  ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะฉันน้ัน (ที.สี. (ไทย)
๙/๔๗๒/๒๐๖, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓/๑๒) 

แก้วไพฑูรย์, บาตร  : ภาชนะชนิดหน่ึงสําหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาตมีสีเหลืองแกม
เขียวหรือน้ําตาลเทา หรือสีไม้ไผ่ อธิบายว่า ภิกษุไม่พึงใช้บาตรแก้วไพฑูรย์  รูปใดใช้  
ต้องอาบัติทุกกฎ อนุญาตบาตร  ๒  ชนิดคือ บาตรเหลก็ บาตรดิน (วิ.จู. (ไทย) ๗/
๒๕๒/๑๙) 

แก้วไพฑูรย์และแก้วมณี  : แก้วไพฑูรย์มีสเีหลืองแกมเขียวหรือน้ําตาลเทาหรือแก้วสีไม้ไผ่และ 
แก้วมณีเป็นแก้วหินมีค่าสีแดงหมายถึงทับทิม  อธิบายว่า มโหสธบัณฑิตโพธิสัตว์
กล่าวกับพระเจ้าจูฬนีว่าพระองค์ทรงไสช้างพระท่ีน่ังตัวประเสริฐมาทำไม ขอพระองค์
ทรงลดแล่งธนูทรงเก็บลูกศรทรงเปลื้องเกราะอันงดงามท่ีติดแผ่ไปด้วยแก้วไพฑูรย์
และแก้วมณีออกเถิด(ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๘/๗๒๕/๒๙๕) 

แก้วไพฑูรย์และแก้วมุกดา  : แก้วไพฑูรย์มีสเีหลืองแกมเขียวหรือน้ําตาลเทา  หรือแก้วสีไม้ไผ่และ
แก้วมุกดามีสีหมอกอ่อนๆ หรือไข่มุก อธิบายว่า อนุสิสสดาบดถือหม้อจะไปตักน้ำได้
พบ พระราชา ๓  องค์  คือ พระเจ้าอัฏฐกะ  พระเจ้าภีมรถ  พระเจ้ากาลิงคะ  
ประดับเครื่องอลังการ สวมใส่ต่างหู นุ่งห่มเรียบร้อย  เหน็บพระขรรค์มีด้ามประดับ
ด้วยแก้วไพฑูรย์และแก้วมุกดา (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๕๐/๖๐๒) 

แก้วมณี  : แก้วหินมีค่าสแีดงในจําพวกนพรัตน์  หมายถึง ทับทิม อธิบายว่า ปุณณกยักษ์ขึ้นเว
ปุลลบรรพตซึ่งเป็นภูเขาศิลาล้วนเป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่กินนร เที่ยวแสวงหาแก้วมณี
ดวงประเสริฐอยู่จึงได้เห็นแก้วมณีน้ันในท่ามกลางยอดเขา ครั้นได้เห็นแก้วมณีอันมี
รัศมีผุดผ่อง เป็นแก้วมณีท่ีประเสริฐสดุ สามารถนำทรัพย์มาให้ได้ดังใจมุ่งหมาย 
รุ่งโรจน์โชติช่วงอยู่กับหมู่แก้วบริวารเป็นอันมาก สว่างไสวอยู่ดังสายฟ้าในอากาศ (ขุ.
ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๘๗/๓๙๘) 

แก้วมณี, บาตร  : ภาชนะชนิดหน่ึงสําหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาตเป็นแก้วหินมีค่าสี  
แดง  อธิบายว่า  พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้บาตรชนิดต่างๆ คือ    บาตรทองคำ บาตรเงิน 
ประชาชนทั้งหลายตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า เหมือนคฤหัสถผ์ู้บริโภคกาม พระผู้
มีพระภาครับสั่งว่า    ภิกษุท้ังหลาย    ภิกษุไม่พึงใช้ บาตรทองคำ   ไม่พึงใช้บาตร
เงิน   ไม่พึงใช้บาตรแก้วมณีไม่พึงใช้บาตรแก้วไพฑูรย์   ไม่พึงใช้บาตรแก้วผลึก ไม่พึง
ใช้บาตรสัมฤทธ์ิ ไม่พึงใช้บาตรกระจก  ไม่พึงใช้บาตรดีบุกไม่พึงใช้บาตรตะกั่ว   ไม่พึง
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ใช้บาตรทองแดง    รูป ใดใช้    ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลาย ราอนุญาตบาตร  ๒  
ชนิด คือ บาตรเหล็ก บาตรดิน  วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๕๒/๑๙ 

แก้วมณีโชติ  : แก้วมณีมีรัศมรีุ่งโรจน์  อธิบายว่า   พวกนาคได้มาร่วมประชุมปรึกษากัน สร้าง พระ
สถูปถวายพระโลกนาถ พวกนาคเหล่าน้ันพากันรวบรวมแก้วอินทนิล แก้ว มหานิล  
และแก้วมณีโชติ ช่วยกันประดับพระพุทธสถูปไว้  พระพุทธเจดีย์ ประมาณเท่าน้ัน
สร้างด้วยแก้วมณีล้วนสูง ๓  โยชน์ ส่องแสงสว่างไสวใน เวลาน้ัน  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๖๓/๑๓๐) 

แก้วมณีโชติรส : แก้ววิเศษชนิดหน่ึงมีรัศมีรุ่งเรือง  อธิบายว่า  ข้าพเจ้าประชุมมิตรและอำมาตย์
แล้วกล่าวว่าเราได้สิ่งท่ีได้แสนยากแล้วเปรียบเหมือนได้แก้วมณีโชติรสขุ.อป. (ไทย)  
๓๒/๕๕/๕๘๖, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๕/๓๗) 

แก้วมณีแดง  : แก้วสีแดง แห่งแก้วนพรัตน์    อธิบายว่า  ม้าอาชาไนยตัวที่หูท้ัง    ๒    ข้างประดับ
ด้วยทอง มีกีบหุ้มแล้วด้วยแก้วมณีแดง มีเครื่องประดับอกทำด้วยทองชมพูนุทอันสุก
ปลั่ง  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๖๗/๓๙๕,  ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๗๙/ ๓๙๗) 

แก้วมณีแดงและแก้วลาย  : แก้วมณีแดงคอืทับทิมและแก้วลายคือเพชรตาแมว  อธิบายว่า ภพ
นาคเขา เรียกว่า โภควดีนครบ้าง วาสนานครบ้าง หิรัญวดีนครบ้าง เป็นเมือง นิรมิต
ล้วนแต่ทองคำ สำเร็จแก่พญานาคผู้สมบรูณ์ด้วยโภคทรัพย์ทุกอย่างป้อมและเชิงเทิน
สร้างมีรูปทรงเหมือนคออูฐ ทำด้วยแก้วแดงและแก้วลาย ในนาคพิภพน้ัน มีปราสาท
ทำด้วยศิลามุงด้วยกระเบื้องทองคำ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๗๑/๓๖๙) 

แก้วมณีและแก้วมุกดา  : แก้วมณีเป็นแก้วหินมีค่าสีแดง และแก้วมกุดาเป็นแก้วไข่มุก สีขาวนวล
หมอกๆ คล้ายไข่มุก  อธิบายว่า  อตุละพญานาค  ผูมี้ฤทธ์ิมาก มีบุญ  มีความรุ่งเรือง  
เข้าเฝ้าพระวิปัสสีสมัมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้วทูลนิมนต์พระองค์ แล้ว  
ได้ถวายต่ังทองอันประดับด้วยแก้วมณีและแก้วมุกดา (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๒/๖๘๖) 

แก้วมณีและทองคำ  : แก้วมณีคือแก้วหินมีค่าสีแดงและทองคำมีลกัษณะเป็นของแข็งสีเหลือง  เป็น 
โลหะชนิดหนึ่งมีราคาแพง อธิบายว่า ท่ามกลางสวนมะม่วงท้ัง  ๔  ทิศ  มีนิเวศน์
เลื่อมปภัสสรสร้างด้วยทองคำ ณ นิเวศน์นัน้  มีเรือนยอดและห้องโอฬาร สร้างด้วย
แก้วมณีและทองคำ  วิจิตรด้วยศิลปะอเนกประการ (ขุ.ชา. (ไทย)๒๗/๑๖๑/๖๒๑) 

แก้วมณีสีเขียว  : แก้วท่ีมีสีเขียวดังมรกต อธิบายว่า พระราชาทรงพระนามว่าปนาทะ ทรงมี
ปราสาททองคำ กว้าง ๑๖  ช่ัวลูกธนูตกสูง ๑,๐๐๐ ช่ัวลูกธนู ปราสาทสูง  ๑,๐๐๐ 
ช่ัวลูกธนู มีพ้ืน ๑๐๐ ช้ัน ประดับประดาด้วยธงแก้วมณีสีเขียวมีนักฟ้อนอยู่  ๖,๐๐๐ 
คน โดยแบ่งออกเป็น    ๗ พวกฟ้อนรำอยู่ในปราสาทนัน้ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๑/
๑๒๙, ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๔๘/๔๗๑)  



 

๘๗๖ 
 

 

แก้วมณีสีแดง : ท่ีมีสแีดง  อธิบายว่า อาฬารดาบสกล่าวว่า บุตรสุดทีร่ักพึงได้รับการ                     
ปฏิบัติอยู่ในเรือนมารดาบิดาอย่างใด ท่านก็ปฏิบัติข้าพเจ้าในท่ีนี้แล  ประเสริฐกว่า
อย่างนั้น เพราะจิตของท่านเลื่อมใสในข้าพเจ้า พญานาคสงัขปาละกล่าวตอบว่า แก้ว
มณีสีแดง ซึ่งนำทรัพย์มาให้ได้ของข้าพเจ้ามีอยู่  ท่านจงถอืเอาแก้วมณีอันโอฬารไปยัง
ท่ีอยู่ของตน  ครั้นได้ทรัพย์แล้ว จงเก็บแก้วมณีไว้   (ขุ.ชา. (ไทย)   ๒๗/๑๙๐/๖๒๖) 

แก้วมณีอันโอฬาร : แก้วมณีอันย่ิงใหญ่ อธิบายว่า อาฬารดาบสกล่าวว่า  บุตรสุดที่รักพึงได้รับการ 
ปฏิบัติอยู่ในเรือนมารดาบิดาแม้โดยประการใด ท่านก็ปฏิบัติข้าพเจ้าในท่ีน้ีแล  
ประเสริฐกว่าแม้โดยประการน้ัน เพราะจิตของท่านเลื่อมใสในข้าพเจ้า  พญานาคสังข
ปาละกล่าวตอบว่าแก้วมณีสีแดง    ซึ่งนำทรัพย์มาให้ได้ของข้าพเจ้า มีอยู่  ท่านจง
ถือเอาแก้วมณีอันโอฬารไปยังที่อยู่ของตน  ครั้นได้ทรัพย์แล้วจงเก็บแกว้มณีไว้  (ขุ.
ชา. (ไทย)  ๒๗/๑๙๐/๖๒๖) 

แก้วมรกต  : แก้วสีเขียวใบไม้ มีเน้ือใสสีเขยีวเข้มสะดุดตา อธิบายว่า  พวกนาคพากันรวบรวมแก้ว
มรกต  แก้วมหานิลและแก้วมณีโชติรส  สร้างพระสถูปเพ่ือบูชาพระโลกนาถ   ขุ.
พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๓๓/๓๕๕) 

แก้วมหานิล  : แก้วท่ีมีสีดำสนทิ  ดำเหมือนนิล อธิบายว่า พวกนาคได้มาร่วมประชุมปรึกษากัน ว่า
มนุษย์และเทวดาเหล่านั้นได้สร้างพระพุทธสถูปแล้ว  พวกเราก็จักสร้างพระสถูป
ถวายพระโลกนาถผู้คงที่  จึงพากันรวบรวมแก้วอินทนิล แก้วมหานลิ และแก้วมณี
โชติ  ช่วยกันประดับพระพุทธสถูป  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๖๓/๑๓๐,  ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/
๑๓๓/๓๕๕) 

แก้วมุกดา : แก้วไข่มุก สีขาวนวลหมอก ๆ คล้ายไข่มุก อธิบายว่า มหาสมุทรมีรัตนะมาก  มีรัตนะ
หลายชนิด    คือแก้วมุกดา แก้วมณีแก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลาแก้วประพาฬ    เงิน  ทอง 
ทับทิม แก้วตาแมว  ภิกษุทั้งหลาย การท่ีมหาสมทุรมีรตันะมาก มีรัตนะหลายชนิด 
คือ แก้วมุกดา แก้วมณี  แก้วไพฑูรย์ สังข์    ศิลา แก้วประพาฬ เงิน  ทอง    ทับทิม 
แก้วตาแมว    นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏ    (ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๔๕/๒๖๔,  
ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๖๖๐/๗๔)  

แก้วมุกดาและแก้วมณี : แก้วมุกดาป็นแก้วไข่มุก สีขาวนวลหมอก ๆ คล้ายไขมุ่ก และแก้วมณคีือ
แก้วหินมีค่าสแีดง  อธิบายว่า พระมารดาตรัสกับจันทกุมารว่า  เจ้าจง รัดเมาลีด้วยใบ
บัว  จงประดับดอกไม้อันแซมด้วยกลีบจำปา  จงไล้ทาเครื่องลูบไล้คือจันทน์แดง  เจ้า
ประดับหัตถาภรณ์อันเป็นเคร่ืองประดับทองคำฝังแก้วมุกดาและแก้วมณี  จงประดับ
หัตถาภรณ์น้ันแล้วย่อมงาม ในราชบริษัท  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๑๑๒/๓๕๖) 



 

๘๗๗ 
 

 

แก้วลาย : แก้วท่ีมีลวดลายหลายสีคล้ายรุ้งกลอกไปมา อธิบายว่า เทพธิดา    ผู้สวมเกยูรทอง    
ประดับอุบะทอง คลุมเรือนร่างด้วยข่ายทอง  เธอผู้สวม  ศีรษะด้วยพวงมาลัยแก้ว
นานาชนิดเป็นใครกัน  มาลยัแก้วเหล่าน้ันล้วน  สำเร็จด้วยทองคำธรรมชาติ   ด้วย
แก้วทับทิม แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์บางพวงก็ล้วนแล้วด้วยแก้วลาย  สำเร็จด้วยแก้ว
มณีกับแก้วลายแดงคล้าย  สีเลือด  สำเรจ็ด้วยแก้วแดงอันสดใสคล้ายสตีานกพิราบ 
(ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๖๖๐/๗๔,   ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๗/๔) 

แก้วอินทนิล : แก้วอินทนิล มีพรรณผลสีเขยีวเลื่อมประภัสสร ดังแสงแห่งปีกแมลงทับ  อธิบายว่า  
หมู่เทวดาได้ขยายพระสถูปให้สูงขึ้นไปอีกหน่ึงโยชน์ด้วยแก้ว ๗ ประการ  พระสถูป
น้ันจึงมีความสูง  ๒  โยชน์  พวกนาคจึงสร้างพระสถูปถวายพระโลกนาถผู้คงท่ีอีก
หนึ่งโยชน์  พวกนาคเหล่านั้นพากันรวบรวมแก้วอินทนิล  แก้วมหานิล    และแก้ว
มณีโชติ ช่วยกันประดับ พระพุทธสถูปไว้ พระพุทธเจดีย์ประมาณเท่าน้ัน สร้างด้วย
แก้วมณีล้วนสงู ๓ โยชน์ส่องแสงสว่างไสวในเวลาน้ัน (ข.ุชา. (ไทย)  ๒๘/๑๓๗๔/
๓๙๖, ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๖๓/๑๓๐) 

แกะ  : 1.ช่ือสัตว์เคี้ยวเอื้อง รูปร่างคล้ายแพะ แต่มขีนเป็นปุยหนา ใช้ทําเครื่องนุ่งห่ม,เอฬกะ
,ในพรหมชาลสูตร จูฬศีล กล่าวถึงพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับแพะและ
แกะ, ในจักกวัตติสูตร กล่าวถึงเมื่อมนุษย์ท้ังหลายมีอายุขัย ๑๐ ปี สัตว์โลกจักถึง
ความสมสู่ปะปนกันหมด เป็นเสมือน  แพะ แกะ ไก่ สุกร,ในปาสราสิสูตร กล่าวถึงสิ่ง
ท่ีมีความแก่เป็นธรรมดา แกะก็ช่ือว่าสิ่งท่ีมีความแก่เป็นธรรมดา,ในจูฬสัจจกสูตร 
กล่าวถึงบุรุษผู้มกีำลังจับแกะมีขนยาวท่ีขนแล้วฉุดกระชากลากไปมา,ในโฆฏมุขสูตร 
กล่าวถึงพระราชารับสั่งให้จับแกะฆ่าบูชายัญ ดังพระดำรัสว่า จงฆ่าแกะประมาณ
เท่าน้ีบูชายัญ,ในอุชชยสูตร  อัตตันตปสูตร กล่าวถึงยัญที่มีการฆ่าแพะแกะ,ในในสัง
ยุตตนิกาย นิจฉวิสูตร กล่าวถึงเปรตที่เคยเป็นคนฆ่าแกะในกรุงราชคฤห์,ทีฆโลมิกสูตร 
กล่าวถึงภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนแกะขนยาวถูกหนาม
เกี่ยว ดังพระดำรัสว่า แกะขนยาวเข้าไปสู่พงหนาม มันพึงติด ถูกหนาม เกี่ยวเกาะ  
ได้รับทุกข์ถึงความพินาศในท่ีน้ัน ๆ  ; 2.ทําเป็นลวดลายหรือรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ 
โดยวิธีแกะ เช่น แกะกล่องเข็ม ดังเช่น นายช่างแกะสลักงาช้างคนหนึ่งปวารณาภิกษุ
ท้ังหลายไว้ว่า กระผมจะถวายกล่องเข็มแกพ่ระคุณเจ้าผู้ต้องการกล่องเข็ม   (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๕๑๖/๖๐๒,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๐/๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๓/๗๔,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๒๗๔/๒๙๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๔/๓๙๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๗/๕๒๒,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๒๐๕/๓๐๕, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๙/๒๖๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๖๔,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)  ๒๑/๑๙๘/๓๐๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๘๗/๔๐๐) 



 

๘๗๘ 
 

 

แกะขนยาว  : การเปรียบเทียบแกะขนยาวถูกหนามเกี่ยว อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตกรุงสาวัตถี   ได้รับสั่งเรียกภิกษุ
ท้ังหลายมา ตรัสว่า   ภิกษุท้ังหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารณุ   
ต่อการบรรลุธรรม เปรียบเหมือนแกะขนยาวเข้าไปสู่พงหนามมันพึงติด ถูกหนาม
เกี่ยวเกาะ ได้รับทุกข์ถึงความพินาศในท่ีน้ัน  ๆ  (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕๙/๒๖๘) 

โกกนทปราสาท  :  ปราสาทช่ือว่าโกกนทะ  อธิบายว่า  ปราสาทอันเป็นมงคล ท่านสร้างแสดงให้
เหมือนดอกปทุมท่ีมองเห็นอยู่ เพราะเหตุน้ัน  ปราสาทนั้นจึงช่ือว่า โกกนทปราสาท  
วิ.มหา. (ไทย)  ๒/๖๓๒/๗๑๐) 

โกกนทา, ธิดา  : ธิดาของท้าวปัชชุนนะ ช่ือโกกนทา  อธิบายว่า หม่อมฉันช่ือว่าโกกนทา เป็นธิดา 
ของท้าวปัชชุนนะ ย่อมไหว้เฉพาะ พระสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัตว์ ผู้เสด็จอยู่ในป่า เขต
พระนครเวสาลี สุนทรพจน์ว่า ธรรมอันพระสัมพุทธเจ้าผูม้ีพระปัญญา จักษุ ตามตรัส
รู้ แล้ว หม่อมฉันได้ยินแล้วในกาลก่อน (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๙/๕๔,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๒๓/๑๔๕) 

โกกนุท, ดอกบัว  : ดอกบัวแดง อธิบายว่า พระอังคีรสผู้ทรงรุ่งโรจน์อยู่เหมือนดอกบัวแดงช่ือว่า  
โกกนุท มีกลิน่หอม ไม่ปราศจากกลิ่น บานอยู่ในเวลาเช้าและเหมือนพระ อาทิตย์
เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้า (องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๙๕/๓๓๓) 

โกกนุท, ปราสาท  : ปราสาทที่นายช่างทำให้มีสัณฐานคล้ายดอกบัว  อธิบายว่า โกกนุทปราสาท
หมายถึง ปราสาทที่นายช่างทำให้มีสณัฐานคล้ายดอกบัว ด้วยเหตุนั้น  ชนท้ังหลายจึง
ต้ังช่ือให้ปราสาทน้ันว่าโกกนุท (วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๖๘/๔๙, ม.ม. (ไทย)๑๓/๓๒๔/๓๙๒) 

โกกนุทปริพาชก  : ปริพาชกช่ือว่าโกกนุท  อธิบายว่า พระอานนท์จำพรรษาอยู่ ณ    ตโปทารามเขต
กรุงราชคฤห์ ได้ลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่ง    เข้าไปยังแม่น้ำตโปทาเพ่ือเอาน้ำลูบตัวเสร็จ
แล้วกลับขึ้นมาครองผ้าผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู่    โกกนุทปรพิาชกก็ลุก ขึ้นในเวลาใกล้รุ่ง 
ได้ไปยังแม่น้ำตโปทาเพื่อเอาน้ำลูบตัว เห็นท่านพระอานนท์เดินมาแต่ท่ีไกลจึงถาม
ตอบปัญหาเรื่องโลกเที่ยงและโลกไม่เที่ยง เป็นต้น(องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๙๖/
๒๒๖) 

โกกนุทสูตร  : พระสูตรว่าด้วยโกกนุทปริพาชกถามพระอานนท์ อธิบายว่า  สมัยหน่ึง โกกนุท
ปริพาชกได้ไปยังแม่น้ำตโปทาเพื่ออาบน้ำ ได้เห็นท่านพระอานนท์ซึ่งสรงน้ำเสร็จแล้ว 
จึงเข้าไปปราศรัยและได้ถามปัญหากับท่านพระอานนท์ ทีละข้อรวม  ๑๐ ข้อ ว่า
อย่างนี้เท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนไม่จริงหรือ คือ ๑.โลกเที่ยง   ๒.โลกไม่เทีย่ง   ๓.โลกมี
ท่ีสุด   ๔.โลกไม่มีท่ีสุด   ๕.ชีพ เป็นอันเดียวกันกับ สรีระ   ๖.ชีพ เป็นคนละอย่างกับ 
สรีระ   ๗.สัตว์ตายแล้ว เกิดอีก   ๘.สัตว์ตายแล้ว ไม่เกิดอีก๙.สัตว์ตายแล้ว เกิดอีกก็มี 
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ไม่เกิดอีกก็มี   ๑๐.สัตว์ตายแล้ว เกิดอีกก็ไม่ใช่ ไม่เกิด อีกก็ไม่ใช่  (องฺ.เอกาทสก. 
(ไทย) ๒๔/๙๖/๒๒๖) 

โกกสุนขลทุทกวัตถุ  : โกกสุนขลุททกวัตถุว่าด้วยเรื่องนายพรานสุนัขช่ือโกกะ อธิบายว่า พระผู้มีพระ
ภาคตรัสเรื่องนายพรานสุนัขช่ือโกกะแก่ภิกษุรูปหน่ึงว่า บุคคลใดประทษุร้ายต่อคนผู้
ไม่ประทุษร้าย   เป็นผู้บริสุทธ์ิ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน บาปย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นซึ่ง
เป็นคนพาลอย่างแน่แท้ ดุจผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลม ฉันน้ัน  (ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๑๒๕/๗๐) 

โกกาลิกวัตถุ  : ว่าด้วยเร่ืองพระโกกาลิกะ อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องพระ โกกาลิกะแก่
ภิกษุทั้งหลายว่า  ภิกษุรูปใดสำรวมปาก    พูดโดยใช้มันตา(ปัญญา) เสมอ ไม่ฟุ้งซ่าน  
แสดงแต่อรรถ(เน้ือความแห่งภาษิต) และธรรม(ธรรมเทศนา)เท่าน้ัน  ภาษิตของภิกษุ
น้ันไพเราะ (ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๓๖๓/๑๔๗) 

โกกาลิกสูตร   : พระสูตรว่าด้วยภิกษุช่ือว่าโกกาลิกะ  ทีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสา-วัตถี  ทรง
ปรารภพระโกกาลิกะ อธิบายว่า   โกกาลิกภิกษุ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระ
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาช่ัว ตกอยู่ ในอำนาจความ
ปรารถนาช่ัวหลังจากโกกาลิกภิกษุหลีกไปได้ไม่นาน    ร่างกายก็มีตุ่มขนาดเท่าเมล็ด
พันธ์ุผักกาดเกิดขึ้นท่ัวร่าง    โตเท่า เมล็ดถั่วเขียว    โตเท่าเมล็ด ถั่วดำ    โตเท่า
เมล็ดพุทรา โตเท่าผลมะขามป้อมโตเท่าผลมะตูมอ่อน แลว้ก็แตกเย้ิม หนองและเลือด
หลั่งไหลออกมาโกกาลิกภิกษุนอนบนใบตอง เหมือนปลากนิยาพิษ  โกกาลิกภิกษุได้
มรณภาพด้วยอาพาธน้ันแล้วไปเกิดในปทุม นรก เพราะมีจิตผูกอาฆาตในพระสารี
บุตรและพระโมคคัลลานะ (ข.ุสุ. (ไทย)๒๕/๖๖๒/๖๕๕) 

โกกาลิกะ, ภิกษุ  : ภิกษุช่ือว่าโกกาลิกะ อธิบายว่า โกกาลิกภิกษุเป็นบุตรของโกกาลิกเศรษฐี ในเมือง
โกกาลิกะแคว้นโกกาลิกะ ออกบวชแล้วอาศัยอยู่ในวิหารท่ีบิดาสร้างไว้  มีช่ือว่าจูฬโก
กาลิกะ   (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๐๙/๔๔๑,  องฺ.เอกาทสก. (ไทย)๒๔/๘๙/๒๐๐) 

โกกาสปราสาท :  โกกาสปราสาทเป็นปราสาทของกษัตริย์พระนามว่าอุเทน อธิบายว่า กรุงเวภาระ
มีกษัตริย์พระนามว่าอุเทนเป็นพระชนก  พระเทวีพระนามว่าสุผัสสา เป็นพระชนนี
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่  พระองค์ทรงครอง
ฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐  ปี  มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง  คือโกกาสปราสาท อุปล
ปราสาทและโกกนุทปราสาท  (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๔/๖๗๓) 

โกกิลชาดก  : ชาดกว่าด้วยลูกนกดุเหว่า อธิบายว่า ในโกกิลชาดก  อำมาตย์แก้วผู้เป็นพระโพธิสัตว์ 
ได้กราบทูลพระราชาว่า  ผู้ใดพูดเมื่อยังไม่ถึงเวลา  พูด  พูดเกินเวลา ผู้นั้นจะถูกกำจัด
นอนตายอยู่    เหมือนลูกนกดุเหว่า ฉันใด   ธรรมดาศัสตราที่ลับจนคมดีแล้ว เหมือน
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ยาพิษท่ีมีพิษรา้ยแรงจะให้ตกไป  ในทันทีหามิไม ่ เหมือนวาจาที่เป็นทุพภาษิต 
เพราะฉะน้ันบัณฑิตควรรักษา วาจาไว้ท้ังในเวลาที่ควรพูดและไม่ควรพดู  ไม่ควรพูด
ให้เกินเวลาแมใ้นบุคคลผู้เสมอกับตน  ส่วนผู้ใดมีความคิดเป็นเบ้ืองหน้า    มีปัญญา
พิจารณา เห็นประจักษ์ พูดพอเหมาะกับกาลเวลา  ผู้น้ันย่อมจับศัตรูท้ังหมดไว้ได้ดุจ
นกครุฑจับนาคได้ ฉันนั้น (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๒๑/๑๘๑) 

โกกิลากุมารี  : โกกิลากุมารีเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเอกราช ประทับอยู่ในกรุงบุปผวดี อธิบาย
ว่า พระเจ้าเอกราชทรงปรารถนาดาวดึงส์สวรรค์ จึงถามขัณฑ-หาล  ปุโรหิตผู้เป็น
เผ่าพันธ์ุแห่งพราหมณ์  ให้บอกทางสวรรค์  ขัณฑหาลปุโรหิตจึง กราบทูลพระเจ้าเอก
ราชว่า ผู้ท่ีจะไปสู่ดาวดึงส์สวรรค์ได้น้ัน จะต้องให้ทานท่ี ย่ิงกว่าทาน ต้องฆ่าบุคคลอัน
ไม่พึงฆ่า  โดยให้ทานด้วยการบูชายัญด้วยสตัว์และบุคคลอย่างละ ๔ คือ พระราช
โอรส   พระราชธิดา    พระมเหสี    ชาวนิคม   โคอุสภราชและม้าอาชาไนย หากทำ
ได้เช่นนี้พระองค์ก็จะไปสู่เทวโลกได้ด้วยพระสรีระกายน้ี   พระเจ้าเอกราชผู้เบา
ปัญญา ฟังคำพราหมณ์แลว้หลงเช่ือ  จึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปจัดการนำคนและสัตว์
เหล่าน้ันมาบูชายัญ คือ พระราช โอรสประกอบด้วยจันทกุมาร สุริยกุมาร ภัททเสน
กุมาร และรามโคตตกุมารพระราชธิดาประกอบด้วยอุปเสนากุมารี โกกิลากุมารี 
มุทิตากุมารี และนันทา กุมารี เป็นต้น  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๙๘๙/๓๓๖) 

โกกุฏฐะ, ภิกษุ  : ภิกษุช่ือว่าโกกุฏฐะ  ผู้เกิดในตระกูลพราหมณ์ อธิบายว่า โกกุฏฐะภิกษุเป็นพ่ีน้อง
กับเมฏฐะภิกษุ  เกิดในตระกูลพราหมณ์  พูดจาอ่อนหวาน มีเสียงไพเราะ ภิกษุท้ัง ๒ 
รูปนี้ ทูลขอให้ยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต (วิ.จู. (ไทย)  ๗/๒๘๕/๗๑, (วิ.
จู. (ไทย) ๗/๒๙๓/๘๗) 

โกง  : ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง, (กูฏ)  เช่น โกงเงิน, ดังเช่นผู้พิพากษาโกงชาวบ้าน
อยู่ในกรุงราชคฤห์, แสดงอาการดื้อไม่ยอมทําตาม เช่น เด็กโกง ม้าโกง โคโกงดังเช่น
โคนันทิวิศาลไม่ยอมลากเกวียนไป, ในทีฆนิกาย  จูฬศลี กล่าวถึงพระสมณโคดมทรง
เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง  ด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด,การโกง(นิกติ) 
จัดอยู่ในสิ่งท่ีเป็นกลิ่นช่ัวร้ายท่ีพระสนังกุมารพรหมกล่าวไว้,สิ่งที่ทำให้เกิดการโกง 
เช่น ตาช่ัง, ของปลอม, เครื่องวัดตวง,ผลการโกงทำให้ได้รับกรรมช่ัวเช่น ต้องกลืนกิน
เบ็ด ดังคำว่า สัตว์นรกเหล่าน้ันมีกรรมหยาบช้า ทำบาปแล้ว จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอน 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒๙/๒๓๒,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๓/๒๐๐, ที.สี.(ไทย)๙/๑๐/๕,ที.สี.
(ไทย) ๙/๑๙๔/๖๖, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘,ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๔๐/๑๙๖,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๔๑๘/๕๒๔,ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๑๔/๑๔๖, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๙๑/
๒๕๘),ดูการโกง  
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โกงด้วยตาช่ัง  :  ช่ังอ่อนไป,การต้ังเข็มกิโลไม่ตรง,การช่ังขาดน้ำหนักกว่าท่ีเป็นจริง,ตุลากูฏะ ในสัง
ยุตตนิกาย ตุลากูฏสูตร กล่าวถึงสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง  ด้วยของ
ปลอม  และด้วยเครื่องตวงวัดมีจำนวนมากกว่า,ในอุปาลิสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้เว้น
ขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง,ในเนมิราชชาดก กล่าวถึงผู้โกงด้วยตาช่ังเพราะความโลภ
ในทรัพย์ ดังคำว่า สัตว์นรกบางพวกเคยเป็นมนุษย์ มีตำแหน่งหน้าท่ีให้ลดราคาซื้อลง
จากราคาขาย ทำการโกงด้วยตาช่ังโกง เพราะโลภในทรัพย์ ปกปิดการโกงไว้เหมือน
คนเมื่อจะฆ่าปลาเอาเหย่ือปกปิดเบ็ดไว้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๔,๖๕๑, องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๙๙/๒๓๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๙๐/๒๕๘, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๙/๒๑๑) 

   อรรถถกถาอธิบายว่า ช่ือว่าการโกงตาช่ัง มี  ๔ อย่าง  คือ  (๑) รูปกฏูะ การ
โกงด้วยรูป (๒)อังคกูฏะ การโกงด้วยอวัยวะ(๓) คหณกูฏะ  การโกงด้วยการจับ(๔) 
ปฏิจฉันนกูฏะ การโกงด้วยกำบังไว้ อธิบายว่า ช่ือว่าการโกงด้วยรูป ได้แก่ ทำตาช่ัง ๒ 
คันให้มีรูปเท่ากัน เมื่อรับ รับด้วยตาช่ังคันใหญ ่  เมื่อให้  ให้ด้วยตาช่ังคันเล็ก  ช่ือว่า
การโกงด้วยอวัยวะ ได้แก่เมื่อรับใช้มือกดคันช่ังข้างหลังไว้ เมื่อให้ใช้มือกดคันช่ัง
ข้างหน้าไว้น่ันเอง  ช่ือว่าการโกงด้วยการจับ ได้แก่เมื่อรับก็จับเชือกไว้ท่ีโคนตาช่ัง เมื่อ
ให้   ก็จับเชือกไว้ท่ีปลายตาช่ัง ช่ือว่าการโกงด้วยกำบังไว้ ได้แก่ทำตาช่ังให้เป็นโพรง
แล้วใสผ่งเหล็กไว้ภายใน เม่ือรับก็เลื่อนผงเหล็กน้ันไปข้างปลายตาช่ัง เม่ือให้ ก็เลื่อน
ผงเหล็กไปข้างหัวตาช่ัง (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๙/๗๖) 

โกเชาว์, ผา้  : ผ้าท่ีทำด้วยขนแพะหรือขนแกะผืนใหญ่  มีขนยาวเกิน  ๔  นิ้ว  (วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๕๔/
๑๖๙)อธิบายว่าพราหมณ์ช่ือเวลามะ เขาให้ทานเป็นมหาทานคือ ได้ให้ถาดทองคำ
เต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐  ถาด ให้บัลลังก์  ๘๔,๐๐๐ ท่ีลาดด้วยผ้าโกเชาว์  ลาดด้วย
เครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาว    ลาดด้วยเครื่องลาด    ทำด้วยขนแกะลายดอกไม้    
ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมด ข้างบนมีเพดาน  มีหมอนสแีดงวางไว้ท้ัง  
๒ ข้าง เป็นต้น  (วิ.ม. (ไทย)  ๕/๓๓๗/๑๙๙, องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๔๗๑) 

โกญจนปราสาท  : ปราสาทของพระโพธิสัตว์ช่ือว่า โกญจนปราสาท อธิบายว่า  ปราสาทของพระ
โพธิสัตว์มีอยู่  ๓  หลังคือ  (๑) โกญจนปราสาท (๒)  มยูรปราสาท (๓) ปิยเกต
ปราสาท  ในปราสาท  ๓ หลงัน้ัน  พระโพธิสัตว์ได้พาปุณณกยักษ์  เข้าไปยังปราสาท
ซึ่งเป็นท่ีน่ารื่นรมย์อย่างย่ิง มีภักษาเพียงพอ  มีข้าวน้ำมากมาย  ในปราสาทน้ันมีนารี
ท้ังหลายประดับอย่างงดงาม  ฟ้อนรำขับร้องเพลงอย่าง ไพเราะจับใจ (ขุ.ขา. (ไทย) 
๒๘/๑๔๖๒/๔๑๒ 
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โกญจปราสาท : ปราสาทของเจ้าชายสิทธัตถะ   อธิบายว่า เจ้าชายสิทธัตถะ มีปราสาทที่อุดมอยู่  ๓  
หลัง คือ สจัุนทปราสาท  โกกนุทปราสาท  และโกญจปราสาท ในกรุงกบิลพัสด์ุ (ขุ.
พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๔/๗๑๙)  

โกฏฐิกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยปัญหาของพระมหาโกฏฐิกะ ท่ีพระสารีบุตรสนทนาธรรมกับพระมหา
โกฏฐิกะณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี    อธิบายว่า พระสารีบุตรและพระ
มหาโกฏฐิกะ อยู่จำพรรษา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี    วันหน่ึงพระ
มหาโกฏฐิกะออกจากท่ีหลีกเร้นแล้ว เข้าไปหาพระสารีบุตรได้สนทนา ธรรมและถาม
ตอบปัญหาว่า  ตาไม่เกี่ยวข้องกับรูป รูปไม่เกี่ยวข้องกับตา แต่เพราะอาศัยตาและรูป
ท้ังสองน้ัน  ฉนัทราคะจึงเกิดขึ้น ตาและรูปน้ันจึง เกี่ยวข้องในฉันทราคะน้ัน ฯลฯ ใจ
ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับใจ แต่เพราะอาศัยใจและ
ธรรมารมณ์ท้ังสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นใจและธรรมารมณ์นั้นจึงเกี่ยวข้องใน
ฉันทราคะน้ัน(สํ.สฬา. (ไทย)  ๑๘/๒๓๒/๒๒๔ 

โกฏฐิกอนิจจสูตร  : พระสูตรว่าด้วยทรงแสดงความไม่เที่ยงแก่พระมหาโกฏฐิกะ อธิบายว่า  พระผู้มี
พระภาคทรงแสดงธรรมแก่พระมหาโกฏฐิกะว่า  โกฏฐิกะ สิ่งใดไม่เที่ยง เธอพึงละ
ฉันทะในสิ่งน้ัน  อะไรช่ือว่าไม่เที่ยงน้ันคือ จักขุไม่เที่ยง   เธอพึงละฉันทะในจักขุน้ัน   
ชิวหาไม่เที่ยง เธอพึงละฉันทะในชิวหานั้น   มโนไม่เที่ยง เธอพึงละฉันทะในมโนน้ัน  
(สํ.สฬา. (ไทย)  ๑๘/๑๖๒/๑๙๗) 

โกฏฐิกทุกขสูตร  : พระสูตรว่าด้วยการแสดงความทุกข์แก่พระมหาโกฏฐิกะ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมแก่พระมหาโกฏฐิกะ  อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่พระมหา
โกฏฐิกะว่า  โกฏฐิกะ  สิ่งใดเป็นทุกข์   เธอพึงละฉันทะในสิ่งน้ัน  อะไรช่ือว่าเป็นทุกข์
น้ันคือ  จักขุเป็นทุกข์  เธอพึงละฉันทะในจกัขุนั้น  ชิวหาเป็นทุกข์  เธอพึงละฉันทะใน
ชิวหาน้ัน มโนเป็นทุกข์  เธอพึงละฉันทะในมโนนั้น (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๖๓/๑๙๘) 

โกฏฐิกอนัตตสูตร  : พระสูตรว่าด้วยทรงแสดงอนัตตาแก่พระมหาโกฏฐิกะ อธิบายว่า พระผู้มีพระ
ภาคทรงแสดงธรรมแก่พระมหาโกฏฐิกะว่า โกฏฐิกะ สิ่งใดเป็นอนัตตา  เธอพึงละ
ฉันทะในสิ่งน้ันอะไรช่ือว่าเป็นอนัตตาน้ันคือ จักขุเป็นอนัตตา เธอพึงละฉันทะในจักขุ
น้ัน ชิวหาเป็นอนัตตา เธอพึงละฉันทะในชิวหานั้น  มโนเป็นอนัตตา เธอพึงละฉันทะ
ในมโนน้ัน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๖๔/๑๙๙) 

โกฏฐิกะ, พราหมณ์  : พระมหาโกฏฐิกเถระผู้เคยเป็นพราหมณ์ช่ือว่าโกฏฐิกะ อธิบายว่า พระมหา
โกฏฐิกเถระ  เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน  จึงกล่าวว่าในกัปที ่
๑๐๐,๐๐๐    นับจากกัปน้ีไป  พระศาสดาพระนามว่าโคดม   ทรงสมภพในราช สกุล
โอกกากราช อุบัติขึ้นในโลก ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ช่ือว่าโกฏฐิกะ  เป็นธรรมทายาท 
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ได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้ว เป็นผู้เบิกบาน บำรุงพระชินเจ้าจน ตลอดชีวิต  ด้วย
วิบากกรรมนั้น ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  (ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๓/๒๓๕/๒๗๐) 

โกฏฐิตสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระโกฏฐิตะ  ท่ีพระสารีบตุรกับพระมหาโกฏฐิตะสนทนาธรรมกัน ณ    
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี   อธิบายว่า  พระสารีบุตรได้กล่าวกับ   
พระมหาโกฏฐิตะว่า ปุถุชนในโลกน้ีผู้ไม่ได้สดับ ไม่รู้ชัดเวทนา  ไม่รู้ชัด สัญญา ไมรู่้ชัด
สังขาร  ไม่รู้ชัดคุณ โทษ  และเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริง น้ีพระผู้
มีพระภาคตรัสว่า อวิชชา และด้วยเหตุเพียง เท่านี้บุคคลจงึเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาพระ
อริยสาวกในพระธรรมวินัยน้ีผู้ได้สดับ รู้ชัดเวทนา รู้ชัดสัญญา  รู้ชัดสังขาร รู้ชัดคุณ 
โทษ และเครือ่งสลัด ออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
วิชชา  และด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชชา (สํ.ข. (ไทย)๑๗/๑๓๓/๒๒๗) 

โกฏฐิตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระโกฏฐิตะ (สูตรท่ี ๒) เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพาราณสี พระสารี
บุตรสนทนาธรรมกับพระโกฏฐิกะ  อธิบายว่า พระสารีบุตรได้กล่าวกับพระมหาโกฏฐิ
ตะว่า  ปุถุชนในโลกน้ีผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดเวทนา ไม่รู้ชัดสญัญา ไม่รู้ชัดสงัขาร ไม่รู้ชัด
ความเกิด  ความดับคุณ โทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณ ตามความเป็นจริงนี้ 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชา 
พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยน้ีผู้ได้สดับ รู้ชัดเวทนา  รู้ชัดสัญญา  รู้ ชัดสังขารรู้ชัด
ความเกิด  ความดับคุณโทษและเคร่ืองสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริง นี้
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วิชชาและด้วยเหตุ เพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชชา  (สํ.ข. 
(ไทย)๑๗/๑๓๔/๒๒๘) 

โกฏฐิตสูตร   (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยพระโกฏฐิตะ (สูตรท่ี ๓)  เรื่องเกิดขึ้นท่ีกรุงพาราณสี พระสารี
บุตรสนทนาธรรมกับพระโกฏฐิกะ อธิบาย  ว่า  พระสารีบุตรได้กล่าวกับพระมหา
โกฏฐิตะว่า ปุถุชนในโลกนี้ผูไ้ม่ได้สดับ  ไมรู่้ชัดรูป ไม่รู้ชัดเวทนา  ไม่รู้ชัดสัญญา  ไม่รู้
ชัดสังขาร ไม่รู้ชัดวิญญาณ น้ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อวิชชา  และด้วยเหตุ  เพียง
เท่าน้ี บุคคลจงึเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาพระอริยสาวกในพระ ธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับ ย่อม
รู้ชัดรูป รู้ชัดเวทนา  รู้ชัดสัญญา รู้ชัดสังขาร  รู้ชัดวิญญาณ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
วิชชา  และด้วยเหตุ เพียงเท่าน้ี บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชชา   (สํ.ข. (ไทย)  ๑๗/๑๓๕/
๒๒๙) 

โกฏฐิตสูตร :  พระสูตรว่าด้วยพระมหาโกฏฐิตะท่ีพระสารีบุตรสนทนาธรรมกับพระมหาโกฏฐิตะ
อธิบายว่า พระมหาโกฏฐิตะเข้าไปหาพระสารีบุตรได้สนทนาปราศรัยและถามตอบ
ปัญหากับพระพระสารีบุตร ว่า บุคคลอยู่ประพฤติพรมหจรรย์ในพระผูม้ีพระภาคเพ่ือ
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รู้สิ่งท่ียังไม่รู ้ เพ่ือเห็นสิ่งท่ียังไม่เห็นเพ่ือบรรลุสิ่งท่ียังไม่บรรลุเพ่ือทำให้แจ้งสิ่งท่ียังไม่
ทำให้แจ้ง เพ่ือตรัสรู้ สิ่งท่ียังไม่ตรัสรู้ว่า น้ีทุกข์ น้ีทกุขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธ
คามินีปฏิทา  บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในพระผูม้ีพระภาค เพ่ือรู้สิ่งท่ียังไม่รู ้
เพ่ือเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็น เพ่ือบรรลุสิ่งท่ียังไม่บรรลุเพ่ือทำให้แจ้งสิ่งท่ียังไม่ทำให้แจ้ง 
เพ่ือตรัสรู้สิ่งท่ียังไม่ตรัสรู้น้ี  (องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๑๓/๔๕๙) 

โกฏฐิตะ,พระ : พระมหาโกฏฐิตะเป็นพระมหาสาวกองค์หน่ึงเกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมอืงสาวัตถี
อธิบายว่าบิดาพระมหาโกฏฐิตะเป็นมหาพราหมณ์ช่ืออัสสลายนะมารดาช่ือจันทวดี 
ท่านเรียนจบไตรเพท ได้ฟังเทศนาของพระศาสดามีความเลื่อมใสบวชแล้วเจริญ
วิปัสสนาได้บรรลุพระอรหัต ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้แตกฉานใน
ปฏิสัมภิทา๔ (สํ.นิ. (ไทย)๑๖/๖๗/๑๓๔) 

โกฏสิมพลิชาดก :  ชาดกว่าด้วยเทวดาผู้สถิตอยู่ท่ีต้นง้ิวใหญ่อธิบายว่าพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นรุกข
เทวดาที่โกฏสิมพลีภายหลังพญาครุฑ เฉี่ยวเอานาคราชยาวพันวามาไว้ท่ีต้นโกฏ
สิมพลซีึ่งรองรับได้อย่างไม่สะทกสะท้านแต่เม่ือโกฏสิมพลีรองรับนางนกน้อยแล้วรุกข
เทวดา สะดุ้งกลัวจนตัวสั่น โดยคิดว่านกตัวเมียตัวน้ีจักถ่ายอุจจาระรดลำต้นไม้ ต่อน้ัน
ไปพุ่มไทรหรือพุ่มไม้ป่าก็จะขึ้นท่วมทับถมต้นไม้ท้ังสิ้น เหตุน้ีรกุขเทวดาจึงสะทก
สะท้านเม่ือเห็นภัยในอนาคต  ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๑๒๑/๒๗๗) 

โกฏสิมพลี, ตน้ไม้  : ต้นงิ้วป่า  อธิบายว่า ต้นไม้เหล่าใดเหล่าหน่ึงของพวกครุฑ  ต้นโกฏสิมพลี (ไม้
ง้ิวป่า) ชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าต้นไม้เหล่าน้ัน ฉันใดโพธิปักขิยธรรม เหล่าใดเหล่า
หนึ่ง ปัญญนิทรีย์บัณฑิตกลา่วว่าเลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมเหล่าน้ัน เพราะเป็นไปเพ่ือ
ความตรัสรู้ฉันนั้น (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๔๐/๓๕๐) 

โกฏิคาม : หมู่บ้านช่ือว่าโกฏิคาม อธิบายว่า  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีหมูบ้่านโกฏิคาม  
ได้รับสั่งกับภิกษุท้ังหลายในหมู่บ้านโกฏิคามว่า  ภิกษุท้ังหลาย  เราและพวกเธอ 
เร่ร่อนไปตลอดเวลานานถึงเพียงน้ี  เพราะ  เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ ตามเปน็จริง   
เราและพวกเธอจึงต้องท่องเท่ียวไปในชาติน้ันๆ  ตลอดเวลานาน แต่เพราะได้เห็น
อริยสัจ  ๔ เราและพวกเธอจึงถอนตัณหาที่จะนำไปเกิดได้ ตัดรากแห่ง ทุกข์ได้
เด็ดขาด  บัดน้ีจึงไม่มีการเกิดอีกต่อไป  (วิ.ม. (ไทย)๕/๒๘๗/๑๐๓) 

โกฏิคามสูตร  (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีหมู่บ้านโกฏิคาม(สูตรท่ี๑)ท่ีพระพุทธเจ้า
ประทับอยู่ท่ีหมู่บ้านโกฏิคามทรงแสดงธรรมกับภิกษุท้ังหลาย อธิบายว่าพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าประทับอยู่ท่ีหมู่บ้านโกฏิคาม ได้แสดงธรรมเทศนากับภิกษุทั้งหลายว่า เพราะ
ไม่เห็นอริยสัจ ๔ ประการตามความเป็นจริง  เราและเธอทั้งหลายจึงเท่ียวเร่ร่อนไปใน
ชาติน้ันๆ  ตลอดกาลยาวนาน อริยสัจ  ๔  ประการนี้   เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้ว  
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ภวเนตติเราถอนได้แล้ว  รากเหง้าแห่งทุกข์เราตัดขาดแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก (สํ.ม. 
(ไทย)  ๑๙/๑๐๙๑/๖๐๕) 

โกฏิคามสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีหมู่บ้านโกฏิคาม(สูตรท่ี๒)ท่ีพระพุทธเจ้า
ประทับอยู่ท่ีหมู่บ้านโกฏิคามทรงแสดงธรรมกับภิกษุท้ังหลาย อธิบายว่า   พระผูมี้
พระภาคเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านโกฏิคาม ได้แสดงธรรมเทศนากับภิกษุท้ังหลายว่า  
ชนเหล่าใดไม่รู้ทุกข์  เหตุเกดิทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิงและไม่รู้จักทาง
ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้เสื่อมจากเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ เป็น
ผู้ไม่ควรท่ีจะทำที่สุดแห่งทุกขไ์ด้ เป็นผู้เข้าถงึชาติและชรา   ส่วนชนเหล่าใดรู้ทุกข ์
เหตุเกิดทุกข์ธรรมชาติเป็นท่ีดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิงและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์ ชนเหล่าน้ันเป็นผู้ถงึพร้อมด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผู้ควรท่ีจะทำ
ท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ไม่เป็นผู้เข้าถึงชาติ และชรา  (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๒/๖๐๖) 

โกฏุมพริยเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระโกฏุมพริยเถระ อธิบายว่า  พระโกฏุมพริยเถระ 
เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า  พระผู้มีพระภาค ผู้รุ่งเรืองดัง
ดอกกรรณิการ์ มีพระคุณหาประมาณมิได้ดุจทะเล แผ่กว้างดังแผ่นดิน ประทับน่ังอยู่ 
ในระหว่างภูเขา  อันหมู่เทวดาบูชาแล้ว ข้าพเจ้ามีจิตร่าเริง เบิกบาน จึงเข้าเฝ้า 
พระองค์ บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี  ในกัปท่ี ๓๑ นับจากกัปน้ีไป  ข้าพเจ้าได้ใช้
ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย  น้ีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า  ในกัปท่ี ๒๐ 
นับจากกัปน้ีไป  ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงมีพระนามว่ามหาเนละ มี
เดชมาก มีพลานุภาพมาก  คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์  ๘ และ
อภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำ
สำเร็จแล้ว (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๒/๓๔๙) 

โกฐขาว  : ช่ือเคร่ืองยาสมุนไพรจําพวกหน่ึง ได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช อธิบายว่า ใน เวสสันดร
ชาดกมหาวนวัณณนาว่า  ณ  ท่ีใกล้สระโบกขรณีนั้น  ...มีชะเอมต้น ชะเอมเครือ
กำยาน  พิมเสน สามสิบ  กฤษณา เถากระไดลิงเป็นจำนานมาก บัวบก โกฐขาว ขมิ้น  
แก้วหอม  หรดาล กำคูณ สมอพิเภก  ไคร้เครือ การะบูร และกลิงคุก (ขุ.ชา. (ไทย)  
๒๘/๒๐๖๐/๕๐๔) 

โกฐเขมา  : ช่ือเรียกเหง้าและรากแห้งของไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Atractylodes  อธิบายว่า 
เหง้าแห้งค่อนข้างกลมหรือยาว หรือรูปทรงกระบอก ผิวเป็นปุ่มปม ขรขุระ สีน้ำตาล
อมเทา เมื่อฝานหัวออกใหม่ๆจะมีสขีาวมอท่ีด้านใน ผิวสเีหลือง เน้ือในมีแต้มสแีสด
ของชันน้ำมันอยู่ประปรายท่ัวไป  มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสหวานอมขม เลก็น้อย และ
เผ็ดร้อน  เป็นยาบำรุงธาตุ ขับลม ใช้แก้โรคเข้าข้อ เป็นยาเจริญอาหาร ยาขับ
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ปัสสาวะ  แก้โรคในปากในคอเป็นแผลเน่าเป่ือย แก้จุกแน่น แก้หอบหืด ระงับอาการ
หอบ แก้หวัดคดัจมูก แก้ไข้ แก้ท้องเสีย โกศเขมาและโกศสอผลิ ดอกบานสะพรั่ง (ขุ.
ชา. (ไทย)   ๒๘/๒๐๔๓/๕๐๒) 

โกฐสอ : ช่ือเรียกรากแห้งของไม้ล้มลกุหลายชนิดในสกุล Angelica  อธิบายว่า ในเวสสันดร
ชาดกกล่าวไว้ว่า ริมรอบขอบสระโบกขรณีมต้ีนไม้ขึ้นมากมายเช่น พุดขาว กฤษณา  
โกฐเขมา โกฐสอ ผลิดอกบานสะพรั่ง  โกฐสอเป็นไม้ลม้ลุกอายุหลายปี  มีกลิ่นหอม
แรงเฉพาะ มีรสหอมมัน  แก้ไข้ แก้หืด แก้ไอ ทำให้หัวใจชุ่มช่ืน(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/
๒๐๔๓/๕๐๒) 

โกฐสะค้าน  : ช่ือไม้เถาชนิดหน่ึงในสกุล Piper ใช้ทำยา อธิบายว่า ในบริเวณอาศรมของพระ 
เวสสันดรน้ัน มีหมู่ไม้ต่างๆ พันธ์ุ คือ ไม้มูกมัน โกฐสะค้าน แคฝอย ไม้บุนนาค 
บุนนาคเขา และไม้ซึก มีดอกบานสะพร่ังสีต่าง ๆ กัน เหมือนหมู่ดาวเรืองรองอยู่บน
นภากาศ  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๙๙๐/๔๙๔) 

โกณฑธานเถรวัตถุ  : ว่าด้วยเรื่องพระโกณฑธานเถระ  อธิบายว่า พระศาสดาได้ตรัสคาถาแก่พระ
โกณฑธานเถระว่า เธออย่าได้กล่าวคำหยาบต่อใครๆ  คนที่ถูกเธอว่ากล่าวจะกล่าว
โต้ตอบเธอ  เพราะว่าถ้อยคำที่โต้เถียงกันก่อให้เกิดทุกข์  และการทำรา้ยโต้ตอบกัน
จะมาถึงเธอ ถ้าเธอทำตนให้น่ิงเงียบได้เหมือนกังสดาลท่ีตัดขอบปากออกแล้ว เธอจะ
บรรลุนิพพานได้ การโต้เถียงกันก็จะไม่มีแกเ่ธอ(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๓๓/๗๓) 

โกณฑัญญพุทธวงศ์  : พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ เป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๒ ในพุทธวงศ์  
อธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกณฑัญญะ เป็นนายกของโลก ทรงพระเดชไม่   
มีท่ีสุด มีพระยศ นับมิได้ ประมาณไม่ได้ ยากท่ีจะรู้ พระองค์มีขันติเปรียบด้วยถนน มี
ศีลเปรียบด้วยสาคร มีสมาธิเปรียบด้วยเขาสุเมรุ มีญาณเปรียบด้วยอากาศ ทรง
ประกาศอินทรีย์ พละ โพชฌงค์ มรรคและอริยสัจในกาลทุกเมื่อ เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล
แก่สรรพสัตว์  เป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๒ ในพุทธวงศ์  ต่อจากพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าพระทีปังกรพุทธเจ้าซ่ึงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑ ในพุทธวงศ์  (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/
๑/๕๙๖) 

โกณฑัญญสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระอัญญาโกณฑัญญะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณพระเวฬุวัน 
เขตกรุงราชคฤห์ได้ตรัสกับพระวังคีสะที่กล่าวชมเชยพระอัญญาโกณฑญัญะ  อธิบาย
ว่าเป็นพระสูตรท่ีพระผู้มีพระภาค เจ้าได้ตรัสกับพระวังคีสะที่กล่าวชมเชยพระอัญญา
โกณฑัญญะด้วยคาถาท้ังหลายว่าท่าน  เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มีความบากบ่ัน
อย่างแรงกล้าได้วิเวกซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นประจำเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษา
อยู่ ได้บรรลุสิ่งท่ีพระสาวก ผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาจะพึงบรรลุได้ทุกรูป ท่าน
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มีอานุภาพมาก ได้บรรลุวิชชา ๓ ฉลาดในเจโตปริยญาณ  เป็นพุทธทายาท (สํ.ส. 
(ไทย)  ๑๕/๒๑๗/๓๑๗) 

โกณฑัญญะ  : โกณฑัญญพราหมณ์ผู้ทำนายพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้า อธิบายว่า พราหมณ์ช่ือ
ว่าโกณฑัญญะ เป็นผู้หนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้งหมด ตรวจดูลักษณะสมบัติอันประเสริฐ
ของพระโพธิสัตว์แล้ว ชูขึ้นน้ิวเดียว พยากรณ์โดยสถานเดียวเท่านั้นว่า พระกุมารน้ีไม่
มีเหตุท่ีจะดำรงอยู่ท่ามกลางเรือนพระกุมารนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้า  มีกิเลสดุจ
หลังคาอันเปิดแล้วโดยส่วนเดียว โกณฑัญญมาณพน้ี ได้กระทำบุญญาธิการไว้ เป็น
สัตว์ผู้จะเกิดในภพสุดท้าย มีปัญญาเหนือคนทั้ง ๗นอกนี้ ได้เห็นคติเดียวเท่าน้ัน
กล่าวคือ พระโพธิสัตว์ผู้ประกอบด้วย ลักษณะเหล่าน้ี จะเป็นพระพุทธเจ้าโดย
แน่นอน เพราะเหตุน้ัน  จึงชูขึ้นนิ้วเดียวแล้วพยากรณ์อย่างนั้น (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖/๓, 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖/๑๐) 

โกณฑัญญะ, ตระกูล  : ตระกูลของพระอัญญาโกณฑัญญะ อธิบายว่า พระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งถือได้ 
ว่าท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา  เกิดในตระกูลพราหมณ์ช่ือ  โทณวัตถุ 
บริเวณใกล้กรงุกบิลพัสด์ุ เดิมมีช่ือว่า “โกณฑัญญะ” จบการศึกษาไตรเพทช้ันสูงและ
วิชาการทำนายลักษณะอย่างเช่ียวชาญ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/ ๒๗๓/๙๘) 

โกณฑัญญะ, พระ, ภิกษุ  : พระโกณฑัญญะเป็น ๑ ในบรรดาภิกษุ ๕ รูปท่ีเป็นพระปัญจวัคคีย ์
อธิบายว่าพระโกณฑัญญะ เป็นพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นหน่ึงในปัญจ
วัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านรัตตัญญู คือเป็นผู้รู้ธรรมก่อน
ใคร   ในพระพุทธศาสนาและได้บวชก่อนผู้อ่ืน  ท่าน เม่ือได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว จึง
ได้ช่ือว่าอัญญาโกณฑัญญะ (วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๖/๒๔, (วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑๗/๒๕) 

โกณฑัญญะ, พระเจ้าจักรพรรดิ  : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าโกณฑัญญะ อธิบายว่า ข้าพเจ้าได้
พบกับพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ มีใจร่าเริง เบิกบาน ได้ถวายภิกษาเป็น
ครั้งแรก แก่พระพุทธเจ้าท่ีตรัสรู้เป็นครั้งแรก  พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระทรง
พยากรณ์แก่ขา้พเจ้าว่า จักครองเทวสมบัติประมาณ ๓๐,๐๐๐ กัป ครั้นจุติจากเท
วโลกแล้วจักเกิดเป็นมนุษย์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ครองราชย์ในโลกมนุษย์ ๑,๐๐๐ 
ชาติ ในชาติสุดท้าย ในปีท่ี ๗  แห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดม ท่ีทรงประกาศ
สัจจะ  ข้าพเจ้าเป็นภิกษุนามว่าโกณฑัญญะ และได้บรรลุมรรคผลเป็นองค์แรก (ขุ.
อป. (ไทย) ๓๒/๕๙๖/๙๑) 

โกณฑัญญะ, พระพุทธเจ้า  : พระพุทธเจ้าพระนามว่า โกณฑัญญะ อธิบายว่า พระโกณฑัญญะ
พุทธเจ้าประสูติเป็นโกณฑัญญะราชกุมาร ในราชวงศ์กษัตริย์แห่งรัมมวดีนคร พระ
ราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุนันทะ และพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนาง
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สุชาดา โกณฑัญญะราชกุมารทรงเกษมสำราญอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี ในปราสาท ๓ หลัง 
ช่ือ รุจิปราสาท สุรจิุปราสาท และสุภะปราสาท ทรงมีพระมเหสีพระนามว่า รุจิเทวี 
และทรงมสีนมนารีแวดล้อม ๓๐๐,๐๐๐ นาง วันหน่ึง โกณฑัญญะราชกุมารทรง
ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช พระองค์จึงมี
พระทัยน้อมไปทางบรรพชา เม่ือพระนางรุจิเทวีประสูติพระโอรส พระนามว่า วิชิต
เสนะกุมาร จงึได้เสด็จออกบรรพชาด้วยราชรถเทียมม้า มีผู้ออกบรรพชาตามจำนวน 
๑๐ โกฏิ (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๕/๕๙๙)  

โกณฑัญญะ, ฤษี  : ฤษีนามว่าโกณฑัญญะ อธิบายว่า พระผู้พระภาคทรงประกาศพระธรรมจักร
น้ันแล้ว ฤษีปญัจวัคคีย์เหล่านั้น  พร้อมด้วยหมู่พรหมและเทวดาประมาณ ๑๘ โกฏิ 
ได้บรรลุธรรมในการประชุมครั้งแรก  สมยัต่อมา ฤษีปัญจวัคคีย์ท้ังหมด คือโกณ
ฑัญญะ  วัปปะ ภัททิยะมหานามะและอัสสชิ (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒/๕๕๔) 

โกทุมพร,แคว้น : แคว้นท่ีผลิตผ้าขนสัตว์เน้ือละเอียดอ่อนนุ่มช่ือว่าโกทุมพร อธิบายว่า พระ
เวสสันดร  พระนางมัทรี และบุตรธิดาทั้งสองคือ กัณหาและชาลีจะใช้ผ้าจากแคว้นกา
สี แคว้นโขมะ และแคว้นโกทุมพร ในการนุ่งห่ม (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๖๒/๔๖๓,  ขุ.
ชา. (ไทย)  ๒๘/๑๘๕๑/๔๗๕) 

โกทุมพรพัสตร์ : ผ้าขนสัตว์จากเมืองโกทุมพรรัฐ อธิบายว่า    พระนางผสุดีสัสสุเทวีทรงจัดพระภูษา
อย่างดี ๔ ตระกูลคือ  พระภูษากัปปาสิกพัสตร์(ผ้าด้ายจากเมืองกาศิก)   โกไสย
พัสตร์(ผ้าด้ายแกมไหมจากเมืองโกไสยราษฎร์)  โขมพัสตร์(ผ้าใยไม้จากเมืองโขม
ราษฎร์)  และโกทุมพรพัสตร(์ผ้าขนสัตว์จากเมืองโกทุมพรรัฐ)  ส่งไปประทานแก่พระ
นางมัทรีราชสุณิสา  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๑๓/๕๕๖) 

โกธครสุูตร  : พระสูตรว่าด้วยผู้มักโกรธและผู้ไม่มักโกรธ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ
ท้ังหลาย  อธิบายว่า  ในโกธครุสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  บุคคลผู้
ประกอบด้วยธรรม  ๔   ประการคือ  ๑) เป็นผู้มักโกรธ  ไม่เคารพสัทธรรม  ๒) เป็นผู้
มักลบหลู ่  ไมเ่คารพสัทธรรม  ๓) เป็นผู้เห็นแก่ลาภ  ไม่เคารพสัทธรรม  ๔) เป็นผู้
เห็นแก่ สักการะ  ไม่เคารพสัทธรรมย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้ บุคคล
ผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔ประการ คือ  ๑) เป็นผู้เคารพสัทธรรม ไม่มักโกรธ  ๒) เป็นผู้
เคารพสัทธรรม  ไม่มักลบหลู่  ๓) เป็นผู้เคารพสัทธรรม  ไม ่ เห็นแกล่าภ  ๔) เป็นผู้
เคารพสัทธรรมไม่เห็นแกส่ักการะย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้  (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๘๔/๑๒๘) 

โกธครสุูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มกัโกรธ (สูตรที่ ๑) ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ
ท้ังหลาย  อธิบายว่า  ในปฐมโกธครุสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  บุคคล  
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๔  จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกคือ  ๑.บุคคลผู้มักโกรธ  ไม่เคารพสัทธรรม  ๒.บุคคลผู้
มักลบหลู ่  ไม่เคารพสัทธรรม  ๓.บุคคลผูเ้ห็นแก่ลาภ  ไม่เคารพสัทธรรม๔.บุคคลผู้
เห็นแก่สักการะ  ไม่เคารพสทัธรรม ภิกษุผู้มักโกรธ มักลบหลู่ เห็นแกล่าภและเห็นแก่
สักการะย่อมไม่งอกงามในธรรม  บุคคล ๔ จำพวกน้ีมปีรากฏอยู่ในโลก  คือ  ๑.
บุคคลผู้เคารพสัทธรรม ไมมั่กโกรธ  ๒.บุคคลผู้เคารพสทัธรรม ไม่มัก ลบหลู ่   ๓.
บุคคลผู้เคารพสัทธรรม ไม่เห็นแก่ลาภ  ๔.บุคคลผู้เคารพสทัธรรม  ไม่เห็นแก่สักการะ  
ภิกษุผู้เคารพสทัธรรมท้ังในอดีตและปัจจุบัน  ย่อมงอกงามในธรรมท่ีพระสัมมาสมั
พุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๓/๗๑) 

โกธครสุูตร (ทุติย) : พระสูตรว่า ด้วยบุคคลผู้มักโกรธ (สูตรท่ี ๒) ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ
ท้ังหลาย  อธิบายว่า ในทุติยโกธครุสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  อสัท
ธรรม  ๔  ประการคือ  ๑.ความเป็นผู้มักโกรธ ไม่เคารพสัทธรรม๒.ความเป็นผู้มักลบ
หลู่  ไม่เคารพสัทธรรม  ๓.ความเป็นผู้เห็นแก่ลาภ ไม่เคารพสัทธรรม  ๔.ความเป็นผู้
เห็นแก่สักการะ ไม่เคารพสัทธรรม   สทัธรรม  ๔ ประการคือ  ๑.ความเป็นผู้เคารพ
สัทธรรม ไม่เป็นผู้มักโกรธ  ๒.ความเป็นผู้เคารพสัทธรรม ไม่เป็นผู้มักลบหลู่  ๓.ความ
เป็นผู้เคารพสัทธรรม ไม่เป็นผู้เห็นแก่ลาภ  ๔.ความเป็นผู้เคารพสัทธรรม ไม่เป็นผู้เห็น
แก่สักการ  (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๔/๗๒) 

โกธนสูตร  : พระสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้มักโกรธ  ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสนทนาธรรมกับพระอนุรุทธะ  
อธิบายว่า ในโกธนสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอนุรุทธะว่า มาตุคามประกอบด้วย
ธรรม  ๕ ประการ  คือ ๑.ไม่มีศรัทธา  ๒.ไม่มีหิริ (ความละอายบาป)  ๓.ไมม่ี
โอตตัปปะ (ความกลัวบาป)  ๔.มักโกรธ  ๕.มีปัญญาทราม  หลังจากตายแล้วจะไป
เกิดใน อบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก  (ส.ํส. (ไทย)   ๑๘/๒๘๔/๓๑๕,  องฺ.สตฺตก. 
(ไทย)๒๓/๖๔/๑๒๕) 

โกธปริญญาสตูร  : พระสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้โกธะ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลาย 
อธิบายว่า  ในโกธปริญญาสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  ผู้ไม่รูซ้ึ้งถึง
โกธะ  ยังกำหนดรู้โกธะไม่ได้  ยังไม่คลายความพอใจในโกธะน้ัน  ยังละโกธะไม่ได้  
ยัง ไม่อาจสิ้นทุกข์ได้  ส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโกธะ  กำหนดรู้โกธะได้  คลายความพอใจใน 
โกธะนั้นได้  ละโกธะได้แล้ว  จึงสิ้นทุกข์ได้  (ขุ.อิติ. (ไทย)๒๕/๑๒/๓๕๖) 

โกธสูตร  : พระสูตรว่าด้วยความโกรธ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลาย อธิบายว่า  
ในโกธสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าโกธะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่
ทุคติผู้มีปญัญาเห็น แจ้ง  ย่อมละโกธะน้ันได้เพราะรู้โดยชอบ  ครั้นละได้แล้วจึงไม่
ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกน้ีอีกไม่ว่าในกาลไหน  ๆ (ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๔/๓๔๘) 
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โกธะ  : ความโกรธ  ความคิดเดือดดาลแห่งจิต  อาการเร่าร้อนในดวงใจ  ต้องเดือด  พลุ่ง
พล่าน  วุ่นวาย อธิบายว่า ความโกรธเป็นเพียงความเคืองหรือขุ่นเคืองเท่านั้น  ความ
โกรธเกิดจากความคิดปรุงแต่ง เป็นการคิดปรุงแต่งท่ีไม่รุนแรงเท่าท่ีกอ่ให้เกิดโทสะ 
ความรู้สึกที่เกดิจากความคิดปรุงแต่งน้ันจึงเบากว่า  เป็นเพียงความโกรธ ไม่ถึงเป็น
โทสะท่ีเป็นความร้ายกาจ  ขณะใดไม่มีความคิดปรุงแต่งย่ัวยุตนเองให้โกรธ ขณะน้ัน
ความโกรธจักไม่เกิด  ความโกรธจึงเปรียบดังควันหมอกท่ีจางกว่าโทสะ ปิดบังความ
ประภัสสรแห่งจิตไม่มืดมิดเทา่โทสะ(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘) 

โกนผม  : การทำให้ผมไม่มี, การทำให้มีศีรษะโล้น, การใช้มีดขูดผมท่ีศีรษะ,หมายถึงการขูดผม
ด้วยคมมีด,ใช้แก่บรรพชิต เรียกว่าปลงผม เช่นในมหาวิภังค์  กล่าวถงึยสกุลบุตรโกน
ผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว, ในอาปัตติภย
สูตร กล่าวถึงนักโทษถูกเชือกเหนียวมัดเอาแขนไพล่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผม 
นำตระเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกว่งบัณเฑาะว์เสียงดังน่ากลัว,ในหัตถิสารี
ปุตตสูตร กล่าวถึง จิตตหัตถิสารีบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต (วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๐/๓๗, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๘๓/๖๑,ที.สี.(ไทย)  
๙/๑๙๑-๑๙๒/๖๔,ที.สี.(ไทย) ๙/๔๕๐/๑๙๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๔/
๓๖๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๐/๕๕๙)  

โกนหนวด  :  การขูดหนวดด้วยคมมีด, การทำให้หน้าเกลี้ยง, เป็นกิริยาอย่างหน่ึงของการบวช 
ดังท่ีโสณโกฬิวิสะเศรษฐีบุตรบรรพชา มีความคิดว่า เราควรจะปลงผม โกนหนวด นุ่ง
ห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต,ในอิติวุตตกะ เทวสัททสูตร กล่าวถึง
โอกาสท่ีอริยสาวกปลงผม โกนหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต เทวดาย่อมเปล่งเสียงออกไป,ในปฐมกุณฑลีวิมาน กล่าวถึงพระมหาโมคคัล
ลานเถระถามเทพบุตรตนหน่ึงว่า ท่านประดับตกแต่งร่างกาย ทัดทรงดอกไม้  ทรงพัส
ตราภรณ์สวยงาม  ใส่ต่างหูงาม ตัดผมโกนหนวดเรียบร้อย,ในจัมเปยยชาดก กล่าวถึง
โกนหนวดว่าเป็นกิริยาของการแต่งตัว ดังคำท่ีอาฬารดาบสถามพญานาคสังขปาละว่า 
ท่านมีนัยน์ตาแดง  มีรัศมีรุ่งเรือง ประดับตบแต่งร่างกาย ตัดผมและโกนหนวด
เรียบร้อย,ในภูรทัิตตชาดก กล่าวถึงคนที่เข้าไปบูชาไฟ ต้องโกนหนวด ดังคำว่า พวก
พราหมณ์พาคนเข้าไปโรงบูชาไฟแล้วต่างก็ยื่นหน้าพูดนำไปด้วยการพรรณนาอย่าง
วิจิตรต่าง ๆ ให้เขาโกนผม โกนหนวด และตัดเล็บ  ยังทรัพย์ของเขาให้สิ้นไปด้วยเวท
ท้ังหลาย   (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๓/๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๑๕/๓๔๗, ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๒/
๔๔๕,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๙๔/๑๓๖,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๗๖/๕๑๘,ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๗/๑๘๔/๖๒๕,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๔๖/๒๓๙) 
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โกนาคมนะ,ชือ่พระพทุธเจ้า  : พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ อธิบายว่า พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าโกนาคมนะเพราะเป็นท่ีมาแห่งอาภรณ์ทองเป็นต้นอุบัติขึ้นในโลกทอง
เครื่องประดับมีทองเป็นต้นตกลงมา ในเวลาท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นทรง
พระนามว่าโกนาคมนะโดยนัยแห่งนิรุกติศาสตร์เพราะอาเทศ ก  เป็น  โก, อาเทศ  น 
เป็น ณา ลบ  ก  ตัวหนึ่ง จึงช่ือว่าโกนาคมนะเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก (ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๕๒๐/๖๔๐) 

โกนาคมนพุทธวงศ ์ : พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒๓ในพุทธวงศ์ 
อธิบายว่า  พุทธวงศ์ หมายถึงสายของพระพุทธเจ้า   การสืบสายพุทธวงศ์ไม่ได้มา
จากการสืบสายโลหิตหรือการชิงอำนาจปราบดาภิเษกอย่างการสืบราชสมบัติแต่มา
จากสั่งสมบำเพ็ญบารมีและรับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีต(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/
๑/๗๐๖) 

โกนาคมนสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระประวัติพระโกนาคมนพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๒ 
ในภัททกัปนี ้ อธิบายว่า พระสูตรว่าด้วยพระประวัติพระโกนาคมนพุทธเจ้า ซึ่งเป็น
พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๒๓ ในพุทธวงศ์และเป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๒ ในภัททกัปนี ้
(สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๘/๑๔) 

โกนาคมนะ  : พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ อธิบายว่า   พระศาสดาพระนามว่า   โก
นาคมนะ  เพราะเป็นที่มาแห่งอาภรณ์ทองเป็นต้น  อุบัติขึ้นในโลก  ทอง
เครื่องประดับมีทองเป็นต้นตกลงมา ในเวลาท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นทรง
พระนามว่า  โกนาคมนะ โดยนัยแห่งนิรุกติศาสตร์  เพราะอาเทศ ก   เป็น  โก, 
อาเทศ  น เป็น ณา ลบ  ก  ตัวหนึ่ง จึงช่ือว่าโกนาคมนะ  (ที.สี. (ไทย)๑๐/๔/๓) 

โกนาคมนะ, พระพุทธเจ้า  : พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ อธิบายว่า พระโกนาคมนพุทธ
เจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่ี ๒๓ ในพุทธวงศ์ และเป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๒ ใน
ภัททกัปน้ี พระพุทธองค์มีพระนามเช่นนี้เนื่องจากขณะท่ีพระองค์ประสูติฝนทองได้
ตกลงมาทั่วท้ังชมพูทวีป พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดภิยโยสราชกุมารและอุดรราช
กุมาร พร้อมด้วยบริวาร มีพระชนมายุ 30,000 พรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน (ขุ.พุทฺธ. 
(ไทย) ๓๓/๑/๗๐๖) 

โกมารพรหมจรรย์  : พรหมจรรย์ท่ีประพฤติสืบต่อมาต้ังแต่ยังเป็นเด็ก  อธิบายว่า พราหมณ์ผู้เสมอ 
ด้วยเทวดาเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีท้ังฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดา ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิ  ดี
ตลอดเจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ ไมมี่ใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล  เขา
ประพฤติโกมารพรหมจรรย์    เรียนมนตร์อยู่ตลอด ๔๘    ปี แสวงหาทรัพย์สำหรับ
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บูชาอาจารย์เพ่ืออาจารย์โดยชอบธรรมเท่าน้ันไม่แสวงหาโดยไม่ชอบธรรม   (องฺ.ปญฺ
จก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๑๙) 

โกมาริยบุตร, อาจารย์  : ช่ือดาบสคนหน่ึง (ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๔๖/๑๕๓)  อธิบายสรุปได้ว่า  สมัย
ท่ีพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรงุพาราณสี เขาเกิดในตระกูลพราหมณ์ใน
หมู่บ้านแห่งหน่ึง มารดาบิดาต้ังช่ือว่าโกมาริยบุตร ต่อมาออกบวชเป็นฤษีอยู่ในป่าหิม
พานต์ ภายหลังลงมายังถิ่นมนุษย์ พบลิงตัวหนึ่งเล่นคะนอง จึงดีดน้ิวมือแล้วให้โอวาท
แก่ลิงนั้นว่า  ธรรมดาผู้อยู่ในสำนักของบรรพชิตผู้มีการศึกษา ควรถึงพร้อมด้วย
อาจารมารยาท สำรวมระวังกายและวาจา   ประกอบขวนขวายในฌาน  จำเดิมแต่
น้ันลิงตัวน้ันได้เป็นสัตว์มีศีลถงึพร้อมด้วยอาจารมารยาททา่นแม้จากท่ีน้ันไปอยู่ในท่ี
อ่ืน(ขุ.ชา.ติก.อ.(บาลี) ๔/๑๔๕/-๑๔๗/๑๙๑/๑๙๓)    

โกมาริยปุตตชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องลิงสอนดาบส (ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๔๕/๑๕๓) อธิบายสรุป
ได้ว่า ดาบสทั้งหลายชอบเล่นคึกคะนองหลังจากกลับจากไปอยู่ในถิ่นมนุษย์ในฤดูฝน
แล้วกลับมายังอาศรมของตนเห็นลิงท่ีตนเคยเลี้ยงไว้และเคยเล่นคึกคะนองมาด้วยกัน
แต่กลับทำทีนัง่เข้าฌาน มีกริิยาสงบไม่เล่นเหมือนแต่ก่อนได้ฟังลิงกล่าวว่า เพราะได้
รับคำสอนจากโกมาริยบุตรดาบส บัดนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่เหมือนก่อนพยายามท่ีจะ
บำเพ็ญฌานอยู่ พวกดาบสจึงพากันติเตียนลิงท่ีทำเป็นน่ังเข้าฌานว่าไม่สามารถ
บำเพ็ญเพียรให้ฌานเกิดได้เหมือนคนปลูกพืชลงบนแผ่นหิน แม้ฝนตกเป็นประจำก็ไม่
สามารถให้งอกข้ึนได้ (ขุ.ชา.ติก.อ.(บาลี) ๔/๑๔๕/-๑๔๗/๑๙๑/๑๙๓)   

โกมุท  : ช่ือดอกบัว (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๓๐/๓๖๑) บัว,บัวขาว, บัวสาย  (พจนานุกรมราช
บัณฑิต) ดอกบัว หมายถึงดอกบัวที่ยินดีบนแผ่นดิน  (อภิธานวรรณนา ข้อ ๔๗๖) 
อธิบายสรุปได้ว่า ดอกบัวนี้จะบานช่วงเดือน ๑๑ ของทุกปี ดังคำว่า วันเพ็ญขึ้น  ๑๕  
ค่ำ  อันเป็นวันอุโบสถของเดือนที่  ๔  ซึ่งเป็นเดือนท่ีมีดอกโกมุทบานสะพรั่ง(วิ.ม.
(ไทย)๔/๒๐๘/๓๒๘) หรือดังคำว่า ในคืนวันเพ็ญขึ้น  ๑๕  ค่ำ  อันเป็นวันอุโบสถของ
เดือนที่  ๔  ซึ่งเป็นเดือนที่มีดอกโกมุทบานสะพรั่ง (ที.ส.ี(ไทย) ๙๑๑๕๐/๔๘); ช่ือ
หนึ่งในบรรดาบัว คือ อุบล ปทุม โกมุท บุณฑริก ซึ่งผลิดอกได้ทุกฤดูกาล (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๒๕๓/๑๘๙); เลขนับจำนวนสูง เท่ากับ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กำลัง ๑๕ หรือ ๑ มี ๐ 
ตามหลัง ๑๐๕ ตัว (พจนานุกรมราชบัณฑิต) กุมุทะ ก็เรียก  

โกมุท, ดอก  : ช่ือดอกบัว (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๓๐/๓๖๑,๑๐/๔๓๐/๓๖๒) บัวขาวเรียกว่าดอกโกมุท  
หมายถึงบัวที่แบ่งบานบนพ้ืนดิน(อภิธานวรรณนา ข้อ ๖๘๘),บัวในโคลนตม ;  กุมุทะ 
ก็เรียก 
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โกรธ  : ขุ่นเคืองใจอย่างแรง, ไม่พอใจอย่างรุนแรง,โกธะ เช่นในมหานิทเทส และวิภังค์อธิบาย
ถึงโกรธไว้ว่าหมายถึงใจปองร้าย มุ่งร้าย ขดัเคือง ขุ่นเคือง เคือง เคืองมาก เคือง
ตลอด ชัง ชิงชัง  เกลียดชัง  ใจพยาบาท  ใจแค้นเคือง ความโกรธ  กิริยาที่โกรธ  
ภาวะที่โกรธ  ความคิด ประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย  ภาวะที่คิดประทษุร้าย
ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย  ความโกรธ ความแค้น  
ความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด    ความไมแ่ช่มช่ืนแห่งจิต, ในสังยุตตนิกาย ติสสสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระติสสะผู้ถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวเสียดสีว่า เธอจะโกรธทำไม 
อย่าโกรธเลย ติสสะ  ความไม่โกรธ เป็นธรรมประเสริฐสำหรับเธอ,ในเลขสูตร 
กล่าวถึงบางคนในโลกน้ีโกรธเป็นประจำ และความโกรธนั้นของเขาก็หมักหมมอยู่
นานรอยขีดบนแผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ,ในอาสีวิสสูตร บางคนในโลก
น้ีโกรธอยู่บ่อยๆ แต่ความโกรธของเขานั้นไม่คงอยู่นาน,ในรชนียสูตร กล่าวถึงบุคคล
โกรธในสิ่งท่ีเป็นเหตุให้โกรธ ย่อมไม่เป็นท่ีรักของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย,ในวิมาน
วัตถุ กล่าวถึงมารดาถนอมบุตรถึงแม้จะโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบคาย,ในอวาริยชาดก 
ฤษีกล่าวสอนพระราชาว่า พระราชาผู้ไม่ทรงพิโรธตอบผู้ที่โกรธ ย่อมเป็นท่ีบูชาของ
ชาวแว่นแคว้น,ในสุมังคลชาดก  พระราชาตรัสแก่อำมาตย์ว่า  เราเป็นพระราชาผู้เป็น
ใหญ่กว่าชายและหญิงถึงแม้เราจะโกรธก็จะหักห้ามความโกรธได้,ในมหานิทเทสอธิ
บายว่า คนโกรธไม่รู้จักผล  คนโกรธไม่รู้จักเหตุ ความโกรธครอบงำนรชนเม่ือใดความ
มืดบอดย่อมมีเม่ือนั้น,โกรธ เกิดขึ้นเพราะเหตุ  ๑๐ อย่าง เช่นเพราะสำคัญว่า ผู้นี้ได้
ทำสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่เรา  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙/๔๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๓/
๓๓๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๓๓/๓๘๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๐/๑๖๗,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๘๑/๑๔๙,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๗/๑๗,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๘/๒๒,ขุ.ชา.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๗/๑/๒๒๗,ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๕/๒๒๘,ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๓๒/๒๙๐,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๕/๒๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๕/๒๕๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๕/๒๕๓,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๑๘๒/๑๔๐) 

โกรธเคือง  : ไม่พอใจ, ไม่พอใจและเร่ิมรู้สึกโกรธ,แคน้เคือง, ขุ่นเคืองใจ, ในพรหมชาลสูตร 
กล่าวถึงวิธีปฏิบัติเมื่อมีคนติเตียนหรือยกย่องพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุ
ท้ังหลายว่า ถ้าพวกเธอโกรธเคืองหรือไม่พอใจพวกเขา  พวกเธอก็จะประสบอันตราย  
เพราะความโกรธเคืองน้ันได้,ในอัมพัฏฐสูตร กล่าวว่า ทันทีที่ถูกพระผู้มีพระภาคตรัส
ว่าเป็นคนไม่ได้รับการอบรมอัมพัฏฐมาณพกโ็กรธเคืองไม่พอใจ,ในมหานิทเทส 
อธิบายว่า คำว่า  โกรธเคือง  หมายถึงแค้นเคือง   ขุ่นเคือง  ทำความโกรธเคือง 
ความขัดเคือง และความไม่พอใจให้ปรากฏ เพราะคำนินทา,ในจริยาปิฎก กล่าวถึง



 

๘๙๔ 
 

 

พระเวสสันดรพระราชทานช้าง ชาวกรุงสีพีจึงพากันโกรธเคือง (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/
๗๒๙/๗๑, ที.สี.(ไทย) ๙/๕/๒, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖๔/๙๑, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๑/๒๐๐,ขุ.
จริยา.(ไทย) ๓๓/๘๘/๗๓๙) 

โกรธตอบ  : ขุ่นเคืองใจอย่างแรงต่อผู้ด่า, ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อผู้อ่ืน ในมหานิทเทส อธิบาย
หมายถึงกล่าววาจาหยาบ การใช้ถ้อยคำหยาบ ถ้อยคำกระด้าง  เช่นในทุติยสังคาม
สูตร กล่าวถึงผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ  และผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบ,ในอัก
โกสสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงผู้ด่าตอบต่อบุคคลผู้ด่าอยู่ โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธ
อยู่   ดังคำว่า ผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธ ผู้น้ันย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธ
ตอบน้ัน,ในสุภาสิตชยสูตร กล่าวถึงบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธช่ือว่าชนะ
สงครามท่ีชนะได้ยาก,ในอักโกธสูตร ท้าวสักกะตรัสแก่เหล่าเทวดาว่า ท่านท้ังหลาย
อย่าได้โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธ,ในปฐมขมสตูร เปมสูตร กล่าวถึงบุคคลหรือภิกษุ
บางคนด่าโต้ตอบคนท่ีด่า โกรธตอบคนที่โกรธ เถียงโต้ตอบคนที่เถียง   (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๒๖/๑๔๙, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๘/๒๖๖-๒๖๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๐/๓๖๖, สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๗๑/๓๙๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๔/๒๓๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๐/
๓๑๗,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๔๒/๔๑๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๖/๖๐๓) 

โกรธไม่พอใจ  :  ไม่ชอบใจ    แค้นใจ    เจ็บใจ  ดังคำอธิบายในสิกขาบทวิภังค์ว่า  คำว่า    โกรธไม่
พอใจ คือ ไม่ชอบใจ แค้นใจ  เจ็บใจ,ในจูฬวรรค กล่าวถึงพวกภิกษุฉัพพัคคีย์จึงโกรธ
ไม่พอใจ ฉุดลากภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ์,ในปริวาร กล่าวถึงภิกษุณีจัณฑ
กาลีโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างน้ีว่า    ดิฉนัขอบอกคืนพระพุทธ  บอกคืนพระธรรม 
บอกคืนพระสงฆ์ บอกคืนสกิขา,เป็นลักษณะของจิตที่แข็งกระด้าง เพราะถูกโทสะ
กระทบ,ในสุภสูตร กล่าวถึงพราหมณ์ผู้ไม่ได้(อาหารในการบูชายัญ) ย่อมโกรธไม่พอใจ 
(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๒๖/๓๐๔,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๑๑/๕๔,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๑๗/
๖๐,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๑๖/๑๓๔,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๔๘/๓๒๖,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๙/๓๐๘,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๙/๕๙๒) 

   อรรถกถาเถรคาถาอธิบายว่า โกรธไม่พอใจ เช่นโกรธไม่พอใจในเพื่อน
พรหมจรรย์  จัดเป็นข้อ ๑ ในตะปูตรึงใจมี  ๕  อย่าง (ขุ.เถร.อ.(บาลี)๒/๖๘๐/๒๘๔) 

โกรักขัตติยะ, นักบวชเปลือย  : ช่ือนักบวชเปลือยโกรักขัตติยะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗/๗,๙/๙) 
อธิบายสรุปได้ว่า เขา อยู่ ณ นิคมของชาวถูลช่ืูออุตตรกา ในชุมชนชาวถูล มีประพฤติ
อย่างสุนัข  คลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากนิอาหารท่ีกองบนพ้ืนดินด้วยปาก ตายด้วย
โรคอลสกะ แล้วไปเกิดในหมู่อสูรช่ือกาลกัญชิกา ซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภท
และคนจักนำศพน้ันไปทิ้งท่ีป่าช้าช่ือวีรณัตถัมภกะ  



 

๘๙๕ 
 

 

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า  อสูรช่ือกาลกัญชิกา  หมายถึงอสูรท่ีมีตัวสูง  ๓  คาวุต  
มีเน้ือและโลหติน้อย  มีตาติดบนศีรษะคลา้ยตาปู มีปากเท่ารูเข็มบนศีรษะ  ก้มตัวลง
กินอาหารด้วยปากเล็ก ๆ  น้ัน  (ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๗/๕) คำว่า  โรคอลสกะ  หมายถึง
โรคท่ีเกิดจากอาหารไม่ย่อย  ได้แก่ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  (ที.ปา.ฏีกา(บาลี)  ๓/๗/๕) 
นักบวชผู้นี้ได้รับการพยากรณ์จากพุทธองค์ ผลการพยากรณ์ได้เป็นจริงอย่างน้ัน ซึ่ง
พระสุนัตตะลิจฉวีบุตรกล่าวถึงผลการพยากรณ์ท่ีเป็นอิทธิปาฏิหาริย์  ๕  ประการ ท่ี
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้เป็นจริงทุกอย่าง คือ  นักบวชเปลือยโกรักขัตติยะ (๑)  ตายใน
วันท่ี  ๗  ก็เป็นจริง  (๒)  ตายด้วยโรคอลสกะ  ก็เป็นจรงิ (๓)  ไปเกิดในหมู่อสูรช่ือ
กาลกัญชิกาก็เป็นจริง  (๔)  ถูกเขานำไปทิ้งท่ีป่าช้าช่ือวีรณัตถัมภกะก็เป็นจริง  (๕) 
หลังจากที่ตนเกิดเป็นอสูรแลว้ได้พูดกับสุนักขัตตะ  ลิจฉวีบุตร  ก็เป็นจริง (ที.ปา.อ.
(บาลี) ๓/๑๐/๗) 

โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน๑: ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๓๕/๓๗๕) อธิบายสรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่  ๙๒  ท่านได้ถวายดอกหงอนไก่บูชา
รอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ  เพราะผลแห่งทานนัน้  ท่านไม่
รู้จักทุคติเลย  ได้เสวยมนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติหลายแสนชาติ  ในชาติสุดท้าย
น้ี  ได้บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.อ.(บาลี) เล่ม ๒)  

โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๖๘/
๔๑) อธิบายสรุปได้ว่าในอดีตชาติกัปที่ ๙๒  ท่านได้ถวายดอกหงอนไก่บูชารอยพระ
ยุคลบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ  เพราะผลแหง่ทานน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติ
เลย  ได้เสวยมนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติหลายแสนชาติ  ในชาติสุดท้ายนี้  ได้
บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.อ.(บาลี) เล่ม ๒/-/๒๒๗) ; ประวัติใน
อดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕/๑๖๘) อธิบายสรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่  ๙๒  ท่านได้ใช้ดอกหงอนไก่บูชารอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าติสสะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทคุติเลย ในชาติสุดท้าย
น้ี  ได้บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.อ.(บาลี) เล่ม ๒/-/๒๕๗)  

โกลทายกเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระโกลทายกเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๘/๗๖) 
อธิบายสรุปได้ว่าในอดีตชาติกัปท่ี  ๓๑  ท่านได้ถวายผลพุทราแด่พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสิขี เพราะผลแห่งทานน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดทา้ยน้ี  ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  

โกลังโกลโสดาบัน : โสดาบันผู้ไปจากตระกูลสู่ตระกูล (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๙๔/๓๐๕,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๘๘/๓๑๕,๒๐/๘๙/๓๑๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๓/๑๔๑,๒๔/๖๔/๑๔๒,ขุ.ป.(ไทย) 



 

๘๙๖ 
 

 

๓๑/๑๕๑/๒๓๐)  อธิบายสรุปได้ว่า คนผูถ้ึงกระแสเกิดในตระกูลสูงอีก ๒-๓  ครั้ง  
หรือเกิดในสุคติภพอีก  ๒-๓  ครั้งก็จักบรรลอุรหัตตผล หมายถึงพระโสดาบันผู้เมื่อจะ
เกิดในภพใหม่เป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็เกิดได้  ๒  หรือ  ๓  ภพ  และถ้าเกิดเป็นมนุษย์
ก็ไม่เกิดในตระกูลต่ำ  คือเกิดในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากเท่าน้ัน   (สํ.ม.อ.(บาลี)   ๓/
๔๙๔/๓๑๓) (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๓๑/๑๒๒-๓, อภิ.ปญจ.อ.(บาลี)  ๓๑/๕)  (อภิ.ปุ.  
๓๖/๓๑/๑๒๒-๓, อภิ.ป.ญ.จ.อ.(บาลี)  ๓๑/๕) 

โกลังโกละ  : ผู้ไปจากตระกูลสู่ตระกูล (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๔๕๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๗๔/๑๖๐, 
๓๗/๓๙๓/๔๑๑,๓๗/๖๔๖/๗๐๒) หมายถงึ โสดาบันท่องเที่ยวอยู่ ๒ หรอื  ๓ ตระกูล 
ย่อมทำที่สุดทกุข์ได้ นี้ช่ือโกลังโกละ (ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑/๙/๑๖๓)อธิบายว่า บุคคลบาง
คนเพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เป็นโสดาบัน  ไม่มีทางตกต่ำ  มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จ
สัมโพธิในวันข้างหน้า เขาท่องเท่ียวไป ๒ หรือ ๓ ตระกูลแล้วจึงจะทำที่สดุแห่งทุกข์ได้ 
(อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๓๒/๑๔๕)  หมายถึงพระโสดาบัน  ซึ่งจะต้องไปเกิดอีก ๒–๓ ภพ 
แล้วจึงบรรลุพระอรหัต ในท่ีนี้หมายถึงผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ มีปกติทำสมาธิ
พอประมาณ มีปกติทำปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิน้ไป  เขาจึง
เป็นโกลังโกละท่องเท่ียวไปสู่ตระกูล ๒ หรอื ๓ ตระกูลกจ็ะทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ ผู้เป็น
โกลังโกละจัดเป็นบุคคลจำพวกที่ ๘  ผู้เป็นสอุปาทิเสส เม่ือตายไปก็พ้นจากนรก พ้น
จากอบาย ทุคติและวินิบาต ;  บุคคลท่ี ๒ ในพระโสดาบัน  ๓ จำพวก คอื  (๑)  เอก
พีชี  (๒)  โกลังโกละ (๓) สัตตักขัตตุปรมะ  

โกลาหล  : ความแตกต่ืน,เสียงกึกก้องเอิกเกริก,เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความแตกต่ืน,เสียงกึกก้อง
,วุ่นวาย   ขุ.ชา. ทสก.๒๗/๙๖/๓๘๙); โกลาหล มี ๕ อย่าง อันได้แก่ (๑) กัปปโกลา
หล ความแตกตื่นเรื่องกัป (๒) จักกวัตติโกลาหล ความแตกตื่นเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิ 
(๓) พุทธโกลาหล ความแตกตื่นเรื่องพระพุทธเจ้า (๔) มงคลโกลาหล ความแตกต่ืน
เรื่องมงคล (๕) โมเนยยโกลาหล ความแตกตื่นเรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโมเนยยะ 
(ขุ.ขุ.อ.(บาลี)  ๑/-/๑๐๔-๑๐๕) ในท่ีนี้มุ่งหมายถึงความวุ่นวายในการอยู่รวมกันเกิน
กว่า ๓ คน หรือมากกว่านั้น เป็นความโกลาหล จึงเป็นเหมือนการชุมนุมของคน
จำนวนมาก มีเสียงอึกทึกครึกโครม (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/-/๕๕๓) 

โกลิตสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระโกลิตะ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓๕/๓๒๕) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มี
พระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ทรงแสดงธรรมแก่พระมหาโมคคัลลานะ
(โกลิตะ)ว่า  ดุษณีภาพอันประเสริฐ  ได้แก่การเป็นอยู่ด้วยทุติยฌานที่มีความผ่องใส
ภายใน  มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น  ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจาก
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สมาธิอยู่ แล้วทรงแนะนำใหท่้านไม่ประมาทในดุษณีภาพอันประเสริฐน้ี (สํ.นิ.อ.(บาลี) 
๒/๒๓๕/๒๕๗) 

โกลิตะ, พระ,เถระ  : ช่ือเดิมของพระมหาโมคคัลลานะ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓๕/๓๒๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๕๔๐/๘๒, ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑๑/๖๗๒) เรียกตามช่ือหมู่บ้านที่เกิด(โกลิตคาม) เพราะเป็นน
บุตรของตระกูลหัวหน้าในหมู่บ้านน้ัน  สมัยเม่ือท่านไปบวชเป็นปริพาชกในสํานัก
ของสญชัย ก็ยังใช้ช่ือว่าโกลิตะ ต่อมาภายหลังคือเมื่อบวชในพระพุทธศาสนา จึงเรียก
กันว่าโมคคัลลานะ หรือพระมหาโมคคัลลานะ  

โกลิตะ, โมคคลัลานปริพาชก  : ช่ือเดิมของพระมหาโมคัลลลานเถระ (วิ.ม.(ไทย)๔/๖๒/๗๗) 
พระโมคคัลลานะเมื่อครั้งเข้าไปบวชเป็นปริพาชกในสํานักของสญชัยมีช่ือเรียกว่าโก
ลิตปริพาชก วันหน่ึง หลังท่ีสารีบุตรปริพาชก ฟังธรรมจากพระอัสสชิแลว้ ก็ได้บรรลุ
ธรรม ต่อมาก็ได้เดินทางมาหาโมคคัลลานปริพาชกแล้วแสดงธรรมท่ีได้ฟังมาให้โมค
คัลลานะปริพาชกฟัง  โมคคัลลานะปริพาชก พอเมื่อได้ฟังว่า ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ 
พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่าน้ันพระมหา
สมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันหลังจากน้ัน ท้ังสารีบุตรและโมค
คัลลานะได้พาปริพาชก ๒๕๐คนนั้น มุ่งหน้าไปทางพระเวฬุวันเพ่ือเฝ้าพระพุทธเจ้า 
(วิ.ม.(ไทย)๔/๖๒/๗๔/๗๖) 

โกลิตะ,พราหมณ์  : ช่ือเดิมของพระมหาโมคคัลลานะ ผู้เกิดเป็นบุตรพราหมณ์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๘๗/
๖๐) ช่ือเรียกพระโมคคัลลานะ ดังคำว่า สหายท้ัง๒ คนน้ันคือโกลิตะและอุปติสสะ
กำลังมา น่ันจักเป็นคู่สาวกช้ันยอดเป็นคู่ท่ีเจริญของเรา (วิ.ม.(ไทย)๔/๖๒/๗๗) หรือ
ดังท่ีพระอุบาลีเถระกล่าวว่า พระเถระผู้ฉลาดในจุติและปฏิสนธิ ถึงความสำเร็จแห่ง
ฤทธ์ิมีนามว่าโกลิตะ (โมคคัลลานะ) เป็นปุโรหิตของพระองค์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๔๐/
๘๒) 

โกลิยวงศ์  : ช่ือวงศ์กษัตริย์ข้างฝ่ายพระพุทธมารดาที่ครองกรุงเทวทหะ (วิ.เถร.๒๖/๕๒๙/๔๓๒); 
พระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดา และพระนางพิมพาผู้เป็นชายาของเจ้าชาย
สิทธัตถะเป็นเจ้าหญิงฝ่ายโกลิยวงศ์ อรรถกถากล่าวถึงโลกิยวงศ์สรุปได้ว่า พระเชฏฐ
ภคินีของพระกุมารท่ีสร้างเมืองกบิลพัสด์ุ เป็นโรคเรื้อน  พระราชกุมารทรงดำริว่าพระ
โรคน้ีติดต่อแก่ผู้ท่ีน่ังท่ียืนและบริโภคร่วมกับพระเชษฐภคินีน้ี  จึงทูลเชิญพระนางให้
เสด็จขึ้นบนรถ ทำเป็นดุจจะไปชมสวน  แล้วเสด็จเข้าป่ารับสั่งให้ขุดบ่อลึก ทำเป็น
เรือนให้อยู่ใต้พ้ืนดิน วางพระนางลงในบ่อ พร้อมด้วยของควรเค้ียวและควรบริโภค   
ปิดข้างบนเกลี่ยฝุ่นแล้วเสด็จไป สมัยนั้น พระราชาพระนามว่ารามะ  เป็นโรคเรื้อนถูก
พวกสนมและพวกฟ้อนรำพากันรังเกียจ   ทรงสลดพระทัย   มอบราชสมบัติให้
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พระโอรสองค์ใหญ่เสด็จเข้าปา่ เสวยรากไม้และผลไมใ้นป่าน้ันไม่ช้าก็หายพระโรคมี
พระฉวีดุจทองคำเสด็จไปตามท่ีต่างๆทอดพระเนตรเห็นต้นไม้มีโพรง ทำความสะอาด 
๑๖  ศอก ภายในโพรงไม้กระทำประตูหน้าต่าง  พาดบันไดอยู่ในโพรงก่อไฟแล้ว
บรรทม  สดับเสียงร้องครวญ เสียงคำราม กำหนดว่า   ท่ีตรงโน้นสีหะแผดเสียง  ตรง
โน้นเสือคำราม   สว่างจึงเสด็จไป   ปิ้งเน้ือเสวย วันหน่ึง  ตอนใกล้รุ่ง  ประทับนั่งตาม
ไฟ เสือโคร่งได้กลิ่นพระราชธิดา  จึงตะกายที่พ้ืน ทำให้เป็นช่องบนพ้ืนกระดาน   
พระนางทรงเห็นเสือทรงตกพระทัยกลัวร้องกร๊ีด  พระราชาทรงสดับเสียง แล้วจึง
เสด็จไป แต่เช้าตรู่   ตรัสถามว่าใครอยู่ท่ีนัน้ ก็ได้ความว่าเขานางกษัตริย์ และเป็นโรค
เรื้อน  แล้วตรสับอกพระชาติของพระองค์ เราเป็นโรคเร้ือน  เราสามารถเยียวยาให้
หาได้  จึงทอดบันไดอุ้มพระนางข้ึนมา ทรงนำไปยังที่ประทับ พระราชทานยาที่
พระองค์เสวยเอง  ไม่ช้าก็ทำให้พระนางหายจากพระโรคพระราชาทรงอยู่ร่วมกับพระ
นาง พระนางก็ทรงครรภ์     ประสติูพระโอรส ๒ องค์     ประสูติพระโอรสคร้ังละ
สององค์ ๑๖   คร้ัง รวม ๓๒  องค์  พระบิดาได้ให้พระโอรสได้ศึกษาศิลปะทุกแขนง 
ต่อมาได้สนทนากับพรานป่า ซึ่งเคยเป็นข้าราชบริพารของพระองค์  และพรานป่านำ
ขาวไปกราบทูลให้พระราชาในรามนครทราบ  พระราช โอรสทรงดำริว่า  จะต้องนำ
พระบิดากลับมา  จึงเสด็จไป ณ  ท่ีน้ัน ทูลวิงวอน  พระราชาก็ทรงปฏิเสธ พ่อ  ท่ีนีก่็
เป็นสุขดีแล้ว  พระราชบุตรทรงดำริว่า  บัดนี้พระบิดาไม่ทรงปรารถนาจะเสด็จไป    
จึงให้สร้างพระนคร เพ่ือพระบิดา  แล้วทรงถอนต้นกระเบาออกสร้างเรือนแล้วสร้าง
พระนคร ทรงต้ังช่ือเป็น ๒ อย่าง คือ ๑. โกลนคร   เพราะถอนต้นกระเบาออกแล้วจึง
สร้าง    ๒.พยัคฆปถะ  เพราะเป็นทางเสือผ่าน พอเสร็จแล้วเสด็จกลับ (ขุ.สุ.อ.(บาลี) 
๒/-/๗๓-๗๖) 

โกลิยะ, แคว้น  : ดินแดนของกษัตริย์โกลิยวงศ์ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๘/๗๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๕/
๑๗๔),แคว้น ๑ ในชมพูทวีปคร้ังพุทธกาล  มีนครหลวงชื่อเทวทหะและ รามคาม บัด
น้ีอยู่ในเขตประเทศเนปาล  

โกลิยะ, พระโอรส  : พระกุมารของกษัตริย์ผู้อยู่บริเวณดินแดนต้นโกละมีนามว่าโกลิยะ (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๔๕/๑๗๒) อธิบายสรุปได้ว่ากุมารที่ประสูติจากพระราชธิดาท่ีเป็น
พระเชฏฐากัญญาของพระเจ้าโอกกากราชที่ไปสร้างเมืองใหม่อันเป็นที่อยู่ของกบิล
ดาบสต่อมาพระเชฏฐากัญญาถูกพยาธิรุ่มเร้าเกิดเป็นโรคผิวหนัง เพ่ือปกปิดมิให้
ตระกูลเสื่อมเสยี เหล่ากษัตริย์ผู้เป็นน้องจึงนำพระเชฏฐาให้ไปอยู่ทีต้่นโกละ(ต้น
กระเบา) และต่อมาพระเชษฐากัญญาได้รักษาผิวหนังจนหายและได้พบรักกับกษัตริย์
อีกเมืองหน่ึงท่ีเป็นโรคผิวหนังเหมือนกัน แล้วสมสู่อยู่ด้วยกัน ทำให้วงศข์องพระเจ้า
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โอกกากราชกลายเป็น ๒ ในคร้ังน้ัน โอรสของกษัตริย์ทีอ่ยู่บริเวณดินแดนต้นโกละมี
นามว่าโกลิยะ โดยพระชาติ เสวยราชสมบัติสืบต่อมา (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๗๘/๗๕) 

โกลิยะ,ราชา  : เจ้าโกลิยะ  (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๒๐๐)  ในท่ีน้ีหมายถึงพระราชบุตรท่ีเป็นสามีของ
พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงครรภ์อยู่ถึง  ๗  ปี  มีพระครรภ์หลงอยู่ถึง ๗  วัน  
พระนางได้รับทุกขเวทนากลา้แข็ง เจ็บปวด เผ็ดร้อน  แต่ทรงอดกลั้นไว้ด้วยความตรึก 
๓ ประการ  ราชบุตรองค์น้ีได้ทำหน้าท่ีไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่  ณ ป่ากุณ
ฑิฏฐานวัน ใกล้หมู่บ้านกุณฑยิาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระนางสุปปวาสา โกลิย
ธิดา ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทพระผู้มพีระภาคด้วยเศียรเกล้า พรอ้มกับทูลถาม
ถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อย กระปรี้ประเปร่า  มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่
สำราญ อน่ึง พระนางยังรับสั่งอย่างน้ีว่า พระนางสุปปวาสา  โกลิยธิดาทรงครรภ์อยู่
ถึง  ๗    ปี มีพระครรภ์หลงอยู่ถึง  ๗ วัน  พระนางได้รับทุกขเวทนากลา้แข็งเจ็บปวด 
เผ็ดร้อน  แต่ทรงอดกลั้นไว้ได้ด้วยความตรึก ๓ คือ (๑) พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วย
พระองค์เองโดยชอบ ทรงแสดงธรรมเพ่ือละทุกข์เห็นปานนี้ (๒) พระสงฆ์สาวกของ
พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติเพ่ือละทุกข์เห็นปานน้ี (๓) พระนิพพานซ่ึงไม่มี
ทุกข์เห็นปานนี้ เป็นสุขดีอย่างแท้จริง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า    ขอพระนางสุปปวา
สา โกลิยธิดา จงมีสุข  อย่ามีโรคเลย ขอจงประสูติโอรสผู้ไม่มีโรคด้วยเถิด   ด้วยพระ
ดำรัสของพระผู้มีพระภาคนั่นแล พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดาก็ทรงพระเกษมสำราญ  
หายจากพระโรค ประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรค หลังจากนั้นได้ถวายทานแด่พระพุทธเจา้
พร้อมพระภิกษุสงฆ์เป็นเวลา ๗ วัน ในคัมภีร์อปทานกล่าวว่า พระราชบุตรน้ีหมายถึง
เจ้ามหาลิลิจฉวี ขัตติยตระกูล ผู้เป็นพระชนกของพระสิวลีเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๘๑/
๓๐๐)   

โกลิยะ,กรุง  : เมืองท่ีอยู่ในดินแดนของกษัตริย์โกลิยวงศ์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๔/๒๙๕,๓๓/๘๑/๓๐๐) 
;  แคว้น ๑ ในชมพูทวีปครั้งพุทธกาล มีนครหลวงช่ือเทวทหะ และรามคาม บัดนี้อยู่
ในเขตประเทศเนปาล อธิบายสรุปได้ว่า ท่ีช่ือว่าโกลิยะ เพราะสร้างเมืองอยู่บริเวณใต้
ต้นกระเบา (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๓๑/๒๘๗,สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๓๗/๖๖);  กรุงโกลิยะนี้ 
เป็นเมือง ๑ ในบรรดา ๘ เมืองที่ได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุด้วย  (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๒๓๖/๑๗๗) 

โกศล, แคว้น  : ช่ือแคว้นหนึ่งในบรรดา  ๑๖ แคว้นแห่งชมพูทวีป  (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๔/๒๔๖);
โกศลเป็นแคว้นใหญมี่อํานาจมากในสมัยพุทธกาล  กษัตรย์ิผู้ครองแคว้นมีพระนามว่า 
พระเจ้าปเสนทิโกศล มีนครหลวงชื่อ สาวัตถี บัดน้ีเรียก Sahet-Mahet  (ล่าสุดรื้น
ฟ้ืนช่ือในภาษา สันสกฤตขึ้นมาใช้ว่า śrāvasti คือ ศราวัสตี)  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๗๑/



 

๙๐๐ 
 

 

๙๖,วิ.ภิกฺขุนี ๓/๘๖๔/๑๗๓,วิ.ม.(ไทย)๔/๑๒๑/๑๘๘, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๓/๒๖, วิ.จู.
(ไทย)๗/๒๘๔/๗๑, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๔/๘๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๓/๒๐๕, ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๓๙/๔๗๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๒/๙๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๓๔/๔๙๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๐๖/๑๑๗, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๑/๔๑๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๐/๒๑๔, องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๑๘/๔๔๑,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๘๖/๔๑๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๗/๑๔๕,ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๓๒/๒๓๘,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๑๐/๕๗๓) 

โกศล,ชาว,ชนบท  : ชนบทที่อยู่ในเขตดินแดนแคว้นโกศล; ช่ือแคว้นหนึ่งในบรรดา  ๑๖ แคว้นแห่ง
ชมพูทวีป อธิบายสรุปได้ว่า โกศลเป็นแคว้นใหญมี่อํานาจมากในสมัยพุทธกาล  
กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมีพระนามว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล มีนครหลวงช่ือ สาวัตถี (๙/
๒๕๔/๘๗,๑๐/๔๐๖/๓๔๑,๒๔/๘๙/๒๐๓,๒๔/๒๙/๖๘) ในอรรถกถา แห่งอัมพัฏฐ
สูตร กล่าวถึงโกศลชนบทว่า คำว่า โกศลชนบทคือ ชนบทอันเป็นนิวาสสถานของพระ
ราชกุมารชาวชนบททั้งหลายผู้มีนามว่าโกศล ก็พระโบราณาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า  ใน
กาลก่อนพระราชาทรงสดับว่า  พระราชกุมารนามว่า    มหาปนาทะ ผู้ได้ดู
การละเล่นมีละครต่าง ๆเป็นต้น   ก็ไมท่ำอาการแม้สักว่าย้ิมแย้มเลย จึงได้ทรงมี
รับสั่งว่า ผู้ใดทำให้บุตรของเราหัวเราะได้   เราจะประดับประดาเขาผู้นั้นด้วยเครื่อง
อลังการท้ังปวงต้ังแต่นั้นมาเมื่อเหล่ามหาชนต่างทอดทิ้งแม้คันไถมาร่วมประชุมกัน  
พวกมนุษย์ท้ังหลายถึงจะแสดงการละเล่นต่าง ๆ  กันสิน้เวลานานกว่า  ๗  ปี  กมิ็
สามารถจะใหพ้ระราชกุมารนั้นทรงพระสรวลได้  ทีน้ันท้าวสักกเทวราช   จึงทรงส่ง
พวกละครมาแสดงบ้าง   พระองค์ทรงแสดงละครอันเป็นทิพย์  จึงทรงทำให้พระราช
กุมารทรงพระสรวลได้ ต่อมาพวกมนุษย์เหลา่น้ันต่างก็แยกย้ายกันกลับ   บ่ายหน้าไป
ยังบ้านที่อาศัยของตน ๆ พวกเขาเจอมิตรและสหายเปน็ต้นสวนทางมา เมื่อจะทำ
ปฏิสันถาร (ทักทายปราศรัย ) กัน  ต่างก็พูดกัน ว่า  กิญฺจิ โภ  กุสลํ (ท่าน ผู้เจริญ มี
อะไรดีบ้างไหม)  เพราะฉะน้ัน  เขตแคว้นน้ันท่านจึงเรียกช่ือว่า โกศล  เพราะยึดเอา
คำว่า  กุสลํ  น้ัน (ที.สี.๑/๒๕๔/๒๑๕) 

โกศล,พระราชา,ข้อธรรม  : พระเจ้าปเสนทิโกศลท่ีชุบเลี้ยงกุมารกัสสปะ ทรงครองกรุงสาวัตถี แคว้น
โกศล  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๗๒/๒๖๑) ; พระเจ้าโกศลพระนามว่าทัพพเสนที่มาชิงราช
สมบัติของพระเจ้าเอกราช (ขุ.จริยา ๓๓/๑๑๖/๗๗๓) ; โกศล แปลว่า ความฉลาด ม ี
๓ ข้อ อันได้แก่ (๑) อายโกศล(ความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ) (๒) อปายโกศล 
(ความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อม) (๓) อุปายโกศล (ความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย) (อภิ.วิ.
(ไทย)๓๕/๗๕๓/๔๘๕) 



 

๙๐๑ 
 

 

โกศลวิหาริเถรคาถา  : คาถาของพระโกสัลลวิหารีเถระ,คาถาของพระเถระผู้อยู่ในแคว้นโกศล (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๕๙/๓๒๔) อธิบายสรุปได้ว่า ท่านพระโกสัลลวิหารีเถระกลา่วว่า เราบวช
ด้วยศรัทธา เราสร้างกุฎีอยู่ในป่า เราจึงอยู่อย่างคนไม่ประมาท มคีวามเพียรเป็นนิตย์
และมีสติสัมปชัญญะ (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/-/๒๐๘-๒๐๙)   

โกสลรัญโญปราชยวัตถุ  : เรื่องความพ่ายแพ้ของพระเจ้าโกศล (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๑/๙๕) อธิบาย
สรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้
พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ผู้ละท้ังสองส่ิงน้ันได้ ย่อมมีใจสงบนอนเป็นสุข อรรถกถา
กล่าวว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลและพระเจ้าอชาตศัตรูรบกันผลัดกันชนะและแพ้ ๓ 
ครั้ง (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๒๐๑/๑๙๖-๑๙๗) 

โกสลสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๙/๘๑) อธิบายสรุปได้ว่า  
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี ทรงแสดงธรรมแกพ่ระ
เจ้าปเสนทิโกศล ผูท้รงเกิดทุกขโทมนสัเพราะทราบข่าวการสวรรคตของพระนางมลัลิกา
เทวีว่า ฐานะท่ีสมณะ พราหมณ์ เทวดาพรหมหรือใคร ๆ ในโลกน้ีไม่พึงได้ ๕ ประการ มี
ว่า ขอสิ่งท่ีมีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่ ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย่าเจ็บ
ไข้ ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าตาย  ขอสิ่งท่ีมคีวามสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่า
สิ้นไป และขอสิ่งท่ีมีความฉิบหายไปเป็นธรรมดา อย่าฉิบหายไป   

โกสลสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล(สูตรท่ี๑) พระผูมี้พระภาคทรงแสดงความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ ๑๐ เพ่ือทรงช้ีให้เห็นว่าอะไรเป็นความเลิศอย่าง
แท้จริง เน่ืองจากทรงปรารภพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า เป็นเลิศในทางความเป็นใหญใ่น
แผ่นดินเป็นอันดับแรก  จึงเรียกสูตรนี้ว่า โกสลสูตรความเป็นใหญใ่นด้านต่างๆ
๑๐ ประการ คือ๑. ความเป็นใหญใ่นแผ่นดิน ๒. ความเป็นใหญใ่นโลกธาตุ ๓.ความ
เป็นใหญ่ในพรหมโลกช้ันอาภัสสรพรหม ๔.สมาบัติที่อาศัยกสิณ ๑๐๕. อภิภายต
นะ ๘ ๖. สขุา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา๗. อากิญจัญญายตนสัญญา๘.วาทะ(ลัทธิ)ที่ถือ
ว่าอัตภาพในปัจจุบันสืบต่อมาจากอัตภาพในอดีต ๙.ปรมัตถวิสุทธิ(ความบริสุทธ์ิขั้น
สูงสุด) คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน๑๐. อนุปาทาปรินิพพาน(ความดับโดยไม่มี
ปัจจัยเหลือ) พระพุทธองค์ตรัสว่า ความเป็นเลิศต้ังแต่ลำดับที่ ๑-๙ยังไม่ถือว่าเป็นเลิศ
อย่างแท้จริง เพราะยังมีการแปรผัน แต่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง คือ อนุปาทา
ปรินิพพาน ซึ่งเป็นเลิศกว่าปรมทิฏฐธัมมนิพพาน(นิพพานในปัจจุบันช้ันยอด) ที่สมณ
พราหมณ์บางพวกบัญญัติว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๙/๖๘)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า อภิภายตนะ หมายถึงเหตุครอบงำ เหตุท่ีมีอิทธิพลได้แก่
ญาณหรือฌานที่เป็นเหตุครอบงำนิวรณ์๕และอารมณ์ท้ังหลาย คำน้ีมาจาก อภิภู + 



 

๙๐๒ 
 

 

อายตนะ ท่ีช่ือว่า อภิภู เพราะครอบงำอารมณ์ และช่ือว่าอายตนะ เพราะเป็นท่ีเกิด
ความสุขอันวิเศษแก่พระโยคท้ัีงหลาย เพราะเป็นมนายตนะและธัมมายตนะ
(องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๓/๖๕/๒๗๐, องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา ๓/๖๑-๖๕/๓๐๒, ที.ม.อ.(บาลี)  ๒/
๑๗๓/๑๖๔)  

โกสลสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล (สูตรท่ี ๒) (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๓๐/๗๖) 
อธิบายสรุปได้ว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงประกาศกตัญญกูตเวทิตาธรรมของพระองค์
ต่อพระผู้มีพระภาคด้วยการแสดงความนอบน้อมอย่างย่ิง เพราะทรงเห็น
คุณธรรม ๑๐ในพระผู้มีพระภาคกล่าวคือพระผู้มีพระภาค(๑)ทรงปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือความสุขเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มากทรงให้คนหมู่มาก ดำรงอยู่ใน
อริยญายธรรม (๒) ทรงเป็นผู้มีศีล มีศลีอันเป็นกุศล (๓) ทรงถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
ทรงอยู่อาศัยเสนาสนะอันสงัด (๔)ทรงสันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิ
ลานปัจจัยเภสัชชบริขาร (๕) ทรงเป็นผู้ควรแก่ของทีเ่ขานำมาถวาย ควรแก่การ
ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก (๖)
ทรงเป็นผู้ได้กถาเป็นเคร่ืองขัดเกลาอย่างย่ิง เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต คือ 
๑) อัปปิจฉกถา ๒) สันตุฏฐิกถา ๓) ปวิเวกกถา๔)อสังสัคคกถา๕) วิริยารัมภกถา ๖) สี
ลกถา๗) สมาธิกถา๘) ปัญญากถา๙) วิมุตติกถา๑๐)วิมุตติญาณทัสสนกถาตามความ
ปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก (๗)ทรงเป็นผู้ได้ฌาน๔ อันมีในจิตย่ิง ซึ่งเป็น
เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนา (๘) ทรงมีปุพเพนิวาสานุสสติญาณคือ
ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ(๙)ทรงมีจุตูปปาตญาณ (๑๐) ทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ แลว้ทูลลาเสด็จลุกขึ้นจากพระราชอาสน์ถวายอภิวาท
พระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับไป   

โกสละ, แคว้น : แคว้นของชาวโกศลท้ังหลาย(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๘, องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๔๒/
๓๐๗,๒๓/๔๓/๓๑๐,๒๓/๔๕/๓๑๕) อธิบายสรุปได้ว่า  ช่ือแคว้น ๑ ในบรรดา ๑๖ 
แคว้นแห่ง ชมพูทวีป อันได้แก่  อังคะ มคธะ  กาส ีโกสละ  วัชชี  มัลละ เจตี  วังสะ 
กุรุ  ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ  อวันตี คันธาระ กัมโพชะ ; โกศลเป็นแคว้น
ใหญ ่สมบูรณด้์วยแก้ว ๗ ประการ มีอํานาจมากในสมัยพุทธกาล  กษัตริย์ผู้ครองแคว้
นมีพระนามว่าพระเจ้าปเสนทิโกศล มีนครหลวงช่ือว่าสาวัตถี ทางด้านทิศตะวันตก มี
จังหวัดปาเฐยยะ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๖/๑๔๕) มีอธิบายว่า โกสละ หมายถึงพวกชาว
จังหวัด หรือพวกราชกุมารช่ือว่าโกศล  จังหวัดที่เป็นถิ่นอาศัยของคนเหล่าน้ัน แม้
เพียงจังหวัดเดียวก็เรียกด้วยเสียงคล่องปากว่า โกศลท้ังหลาย  ได้ในจังหวัดของพวก
ชาวโกศล  ฝา่ยพวกคนรุ่นเก่ากล่าวกันว่า เพราะแต่ก่อน พระราชาทรงฟังว่ามหาป



 

๙๐๓ 
 

 

นาทราชกุมาร ทอดพระเนตรท่าตลกต่างๆแม้แต่ย้ิมก็ไม่ทรงทำ จึงตรัสว่า ใครทำให้
ลูกฉันหัวเราะได้ ฉันจะเอาเครื่องสำอางทุกอย่างมาแต่งให้คนน้ัน เมื่อกลุม่มหาชนทิ้ง
แม้แต่ไถมาประชุมกัน พวกคนก็พากันแสดงการละเล่นต่างๆต้ัง ๗ ปีกว่า ก็ยังไม่อาจ
ทำให้พระราชกุมารนั้นทรงพระสรวลได้  ต่อมาพระอินทร์ทรงส่งตัวตลกเทวดาไป 
เทพองค์น้ันแสดงท่าตลกแบบทิพย์ จนทำให้ทรงพระสรวลได้ คนเหลา่น้ันก็พากัน
บ่ายหน้าหลีกไปยังถิ่นของตนๆ เม่ือพบเพ่ือนฝูงเป็นต้นที่สวนทางมาพวกน้ัน ก็
ทักทายปราศรยักันว่าดีไหม ทำปฏิสันถารว่าสบายดีอยู่ดอกหรือ สบายดีอยู่ดอกหรือ 
ฉะนั้น เพราะอาศัยคำว่า ดีๆนั้น  ซึ่งโกสละ หมายถึงเสียงว่า กุสลัง กสุลัง ประเทศ
น้ันจึงเรียกว่าโกศล ในท่ีนีค้ำว่าโกสละ หมายถึงพระราชกุมารชาวชนบท และ
หมายถึงชนบทหน่ึงเป็นท่ีประทับของพระราชกุมารเหล่าน้ัน (ขุ.สุ.อ.(บาลี)  ๒/-/
๒๒๒-๒๒๓)  

โกสะ  : ถ้วยเล็ก,ขันเลก็ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๒/๒๘๖) ภาชนะใสข่องที่ทายกบรรจุอาหารช้ัน
เลิศเก็บไว้ถวายบรรพชิตผู้มาบิณฑบาต  (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๔๒/๑๗๔-๑๗๕) ;ฉาง 
(องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)  ๓/๑๓๔/๕๒,  องฺ.ปญจฺก.ฏีกา  ๓/๑๓๔/๕๖)  ; มาตราวัดความ
ยาว ดังคำว่า โกสะ  เป็นช่ือมาตราวัดระยะ  ๑  โกสะ  เทา่กับ  ๕๐๐  ช่ัวธนู  อัฑฒ
โกสะ  =  ๒๕๐  ช่ัวธนู  (๒๕๐  วา) (ขุ.ชา. ปญญฺาส. ๒๘/๓๒๕/๓๓) หรือดังคำว่า ๔ 
ศอก เป็น ๑ ธนู  ๕๐๐ ธนู  ๑ โกสะ ๔ โกสะ  ๑ คาวุต ๔ คาวุต ๑ โยชน์ 
(พจนานุกรม ประมวลศัพท์ หน้า ๓๑๔)  

โกสัชชะ  : ความเกียจคร้าน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๒๘/๕๘๑) อธิบายว่า ความปล่อยจิต การ
เพ่ิมพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจรติ หรือในกามคุณ  ๕  การ
ทำโดยไม่เคารพ การทำโดยไม่ติดต่อ  การทำโดยไม่มั่นคง ความประพฤติย่อหย่อน  
ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ  ความไม่เสพ ความไม่ทำให้เจรญิ  ความไม่ทำ
ให้มาก ความไม่ต้ังใจมั่น ความไม่หมั่นประกอบ ความประมาทในการเจรญิ
สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล นี้เรียกว่าโกสัชชะ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๒/๕๘๔) 

โกสัมพิกวัตถุ  : เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๖/๒๕) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาค
ตรัสแก่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ทะเลาะกันว่า ชนเหล่าอ่ืนไม่รู้ชัดว่า พวกเรากำลังย่อย
ยับอยู่ ณ ท่ีนี้ ส่วนชนเหล่าใดในหมู่น้ัน รู้ชัดความมุ่งร้ายกนัย่อมระงับเพราะการ
ปฏิบัติของชนเหล่านั้น  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ชนเหล่าอ่ืน หมายถึงคนที่สร้าง
ความแตกแยกในหมู่ คำว่า ชนเหล่าใด หมายถึงบัณฑิต  (ขุ.ธ.อ.(บาลี)๑/๖/๕๐-๕๑)  

โกสัมพิยชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องการทะเลาะกันในเมืองโกสัมพี (ขุ.ชา.นวก ๒๗/๑๐/๓๐๒) 
อธิบายสรุปได้ว่าพระผู้มีพระภาคประทานพระโอวาทแก่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีท่ี



 

๙๐๔ 
 

 

ทะเลาะวิวาทกันให้สามัคคีกนัทรงยกเรื่องขันติธรรมและเรือ่งที่พระองค์เสวยพระชาติ
เป็นทีฆาวุกุมารมาเป็นอุทาหรณ์แล้วตรัสว่า “คนทะเลาะกันมีเสียงดังเหมือนกันไป
หมด ไม่มใีครเลยจะรู้สึกตัวว่าเป็นคนพาล ย่ิงไปกว่านั้นเมื่อสงฆ์แตกกัน ก็ไม่ยอมรับรู้
เหตุอย่างอ่ืนคนฟ่ันเฟือนยกตนว่าเป็นบัณฑิตเอาแต่ย่ืนปากพูดตามที่ตัวปรารถนา แต่
ไม่ยอมรับรู้เรื่องที่ตนทะเลาะกันอย่างไร้ยางอาย เวรของคนท่ีเข้าไปผูกเวรว่า คนนี้ได้
ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักสิ่งของของเราไปย่อมไม่สงบระงับ ส่วนเวรของคนที่
ไม่เข้าไปผูกเวรว่า คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเราได้ชนะเรา ได้ลักสิ่งของของเราไป ย่อมสงบ
ระงับ ไม่ว่าในกาลไหนๆเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร 
คำสอนน้ีเป็นธรรมเก่าคนสมยัก่อนแม้เป็นศตัรูกันถึงปลิดชีวิตกันทำลายทรัพย์สมบัติ
กันและกันก็ยังคบหาสมาคมกันได้หากบุคคลไม่ได้คนมีปัญญาเป็นสหายก็ควรเท่ียวไป
คนเดียว การเท่ียวไปคนเดียวยังประเสริฐ ดีกว่ามีคนพาลเป็นเพ่ือน ควรเป็นคนมี
ความขวนขวายน้อยเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความช่ัว” เมื่อตรัสดังน้ีแล้วจึงเสด็จ
เข้าไปจำพรรษาในป่าปาลิไลยกะเพียงลำพังพระองค์เดียว (ขุ.ชา.นวก.อ.(บาลี) ๕/
๑๐-๑๙/๓๐๐-๓๐๖) 

โกสัมพิยสูตร : พระสูตรท่ีว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๙๑/๕๒๙) อธิบายสรุปได้
ว่า ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีบาดหมาง
กัน ทะเลาะวิวาทกัน กล่าวร้ายกันไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาจะปรับความ
เข้าใจกันไม่ปรองดองกัน จึงรับสั่งให้เรียกภิกษุเหล่าน้ันมาเฝ้าแล้วทรงซกัถาม เมื่อ
ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าเป็นความจริงจึงตรัสถามว่า เม่ือบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกัน
กล่าวร้ายกันได้ต้ังเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม ต่อเพ่ือน
พรหมจารีท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลังหรือไม่ เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่าไม่ได้
ต้ังจึงทรงตำหนิว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดโทษไม่เกิดประโยชน์และความสุขและ
เพ่ือให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความสามัคคีกันจึงได้ตรัสสารณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน) ๖ แล้วทรงเน้นทิฏฐิอันประเสริฐซึ่งเป็นนิยยานิกธรรม เพ่ือความส้ินทุกข์
โดยชอบแก่ผู้ทำตามทรงถือว่าทิฏฐินี้เป็นยอดของสารณียธรรมเป็นตัวยึดคุมสารณีย
ธรรมให้ต้ังมั่นเหมือนยอดเรือนท่ีคุมเรือนยอดให้ต้ังมั่นฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคได้
ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์  อรรถ
กถากล่าวว่า คำว่า นิยยานิกธรรม  คือธรรมที่ตัดมูลรากแห่งวัฏฏะ ทำนิพพานให้เป็น
อารมณ์แล้วนำสัตว์ออกจากวัฏฏะ (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๑/๘๓-๑๐๐/๙๘) 

โกสัมพิสูตร  : พระสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรม  ณ  กรุงโกสัมพี  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๘/๑๓๘) 
อธิบายสรุปได้ว่า ท่านพระปวิฏฐะถามท่านพระมุสิละขณะพักอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุง



 

๙๐๕ 
 

 

โกสัมพีว่า เว้นจากความเชื่อ  ความชอบใจ การฟังตามกันมา การคิดตรองตามแนว
เหตุผล การเข้าได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้วจะมีความรู้เฉพาะตนว่า เพราะชาติเป็น
ปัจจัย  ชราและมรณะเป็นต้นจึงมี  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  สังขารจึงมีหรือ ท่าน
พระมุสิละตอบว่า ย่อมมีความรู้เช่นน้ันได้ เพราะความดับแห่งภพเป็นนิพพานไม่
สามารถสัมผัสได้ด้วยกายเหมือนบุรุษเดินฝ่าความร้อน  กระหายน้ำ มองดูบ่อน้ำแต่
ไม่มเีชือกและคันโพงจะตักด่ืมกินทั้งท่ีรู้ว่ามน้ีำ  ฉะน้ัน  

  อรรถกถากล่าวว่า คนบางคนเช่ือต่อผู้อ่ืน  ย่อมยึดถือว่า   ข้อท่ีผู้นี้กลา่วนั้นเป็น
ความจริง  ย่อมชอบใจเหตุท่ีผู้อ่ืนน่ังคิดอยู่  เขาย่อมยึดถอืตามความชอบใจว่า  น่ันมี
ได้  คนหน่ึงยึดถือตามท่ีเล่ากันมาว่า เรื่องเล่าลืออย่างน้ีมีมานาน  น่ันเป็นความจริง  
เมื่อคนอ่ืนตรึกอยู ่   ย่อมปรากฏเหตุเป็นอย่างหนึ่ง  เขายึดถือโดยตรึกตามอาการว่า  
น่ันมิได้  ย่อมทนต่อทิฏฐิอย่างหน่ึง   ซึ่งเกดิขึ้นแก่อีกคนหนึ่ง  ผู้คิดเพ่งพินิจถึงเหตุอยู่ 
เขาย่อมยึดถือด้วยความทนต่อการเพ่งพินิจด้วยทิฏฐิว่า  น่ันมีได้  แต่ท่านพระนารท
เถระปฏิเสธเหตุท้ัง  ๕  เหล่าน้ี เมื่อถามถึงภาวะที่แทงตลอดด้วยญาณ ที่ประจักษ์ 
เล่ากันมาว่า  พระเถระน้ันคิดว่าการดับสนิทแห่งภพช่ือว่านิพพาน  ปัญหาน้ี พระ
เสขะก็ดี  พระอเสขะก็ดี ควรรู้  แต่พระนารเถระน้ี  ให้พระปวิฏฐเถระทำด้วยอเสข
ภูมิ ได้กล่าวอย่างน้ี (สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๖๘/๑๓๘-๑๓๙) 

โกสัมพี, กรุง  : ช่ือเมืองหลวงของแคว้นวังสะ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๐/๑๓๒, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๕๙/
๘๔,วิม.๕/๓๓๔/๑๙๒, วิ.จู.๖/๕๖/๑๐๗, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๓๓/๑๗๓, วิ.ป.(ไทย)๘/๗๒/
๕๖,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๗๖/๑๕๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๑/๑๘๑, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๙๑/
๕๒๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๓/๒๖๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๖/๒๗๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๘/
๑๓๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๑/๑๒๙,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๙/
๑๒๔,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๓/๒๙๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๐/๑๒๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๐๐/๑๗๐,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๕๓๓, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๕/๒๔๒,ขุ.ชา.ม.
(ไทย)๒๘/๑๒๖๔/๓๗๘,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑/๔๑๓) อธิบายสรุปได้ว่า กรุงโกสัมพีอยู่ตอน
ใต้ของแม่น้ำยมุนา สมัยก่อนพุทธกาล มีพระเจ้ามหาปรันตปะครองราชสมบัติ  สมัย
พุทธกาลพระเจ้าอุเทนครองราชสมบัติ  สมัยต่อมา พระโพธิราชกุมารท่ีเป็นโอรสของ
พระเจ้าอุเทนและพระราชธิดาของพระเจ้าจัณฑปัชโชตสืบราชสมบัติต่อมา บัดนี้
เรียกว่าKosam คำว่า โกสัมพี หมายถึงท่ีอยู่ของฤษีช่ือว่ากุสัมพะ ชาวโลกจึงเรียกกัน
ว่าโกสัมพี (ขุ.ส.ุอ.เล่ม ๑)  

โกสัมพี, ภิกษุ  : ภิกษุชาวกรุงโกสัมมพี ผู้อยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสมัพี  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๗/
๓๖๐,๕/๔๖๗/๓๖๑,๕/๔๗๐/๓๖๕,๕/๔๗๑/๓๖๖)  ในท่ีนี้หมายถึงพวกภิกษุท่ีลงอุก



 

๙๐๖ 
 

 

เขปนียกรรม เป็นอุปัชฌาย์ของพวกภิกษุวินัยธรผู้เช่ียวชาญในพระวินัย  ส่วนภิกษุที่
ถูกลงอุกเขปนียกรรม เป็นอุปัชฌาย์ของพวกภิกษุสุตตันติกะผู้เช่ียวชาญในพระสูตร 
เรื่องมีอยู่ว่า ณ  อาวาสแห่งหน่ึง ในกรุงโกสัมพีมีภิกษุอยู่  ๒  กลุม่ คือกลุม่สุตตันติกะ
เช่ียวชาญพระสูตร  และกลุม่วินัยธรเช่ียวชาญพระวินัย  วันหน่ึงอุปัชฌาย์ของพวก
สุตตันติกะเข้าห้องสุขา(วัจกุฎี)เหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วออกมา อุปัชฌาย์ของ
พวกวินัยธรเข้าไปทีหลัง  เห็นน้ำน้ันจึงออกมาถามภิกษุสุตตันติกะว่า ท่านเหลือน้ำไว้
หรือ ภิกษุสุตตันติกะตอบว่า ผมเหลือน้ำไว้  ภิกษุวินัยธรถามว่า ในกรณน้ีี  ท่านไมรู้่
ว่าเป็นอาบัติหรือ ภิกษุสุตตันติกะตอบว่า ผมไม่รู้ว่าเป็นอาบัติ ภิกษุวินัยธรกล่าวว่า  
ท่านในกรณีนีมี้อาบัติอยู่  ภิกษุสุตตันติกะตอบว่า ถ้ามีอาบัติ ผมจะแสดงอาบัติ   
ภิกษุวินัยธรถามว่า  ท่าน  ถา้ไม่จงใจ  ไมม่ีสติ  ก็ไม่มีอาบัติ  เมื่อภิกษุวินัยธรกล่าว
อย่างนี้  ภิกษุสุตตันติกะจึงมีความเห็นในอาบัติน้ันว่าไม่เป็นอาบัติ ฝ่ายภิกษุวินัยธร
บอกพวกนิสิตของตนวา่ ภิกษุสุตตันติกะนี้  แม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้ พวกนิสิตของภิกษุ
วินัยธร จึงไปกล่าวกะพวกภิกษุสุตตันติกะว่า อุปัชฌาย์ของท่าน แม้ต้องอาบัติแล้วก็
ยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัติ พวกภิกษุสุตตันติกะจึงไปบอกแก่อุปัชฌาย์ของตน  พระ
อุปัชฌาย์ของพวกภิกษุสุตตันติกะกล่าวว่า ในตอนต้น  ภิกษุวินัยธรนี้กล่าวว่า ไม่มี
อาบัติ แต่ตอนนี้ กลับกล่าวว่า มีอาบัติ  ภิกษุวินัยธรนี้พูดเท็จ  เมื่ออุปัชฌาย์กล่าว
อย่างนี้ พวกนิสิตจึงไปกล่าวกะพวกภิกษุวินัยธรว่า อุปัชฌาย์ของพวกท่านพูดเท็จ 
แล้วก่อความทะเลาะขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ลำดับน้ันภิกษุวินัยธรได้โอกาส จึงลง
อุกเขปนียกรรม   เพราะไม่เห็นอาบัติแก่ภิกษุสุตตันติกะน้ัน (วิ.ม.อ.(บาลี)  ๓/๔๕๑/
๒๔๓)   

โกสัมพี, อุบาสกอุบาสิกา : ชาวบ้านกรุงโกสัมพี, ชาวเมืองโกสัมพี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๗/๓๖๑) อธิบาย
สรุปได้ว่า ชาวกรุงโกสัมพีที่ปรึกษากันว่า พวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีทำความพินาศ
ใหญ่โตให้พวกเรา  พระผู้มีพระภาคถูกภิกษุพวกนี้รบกวนจึงเสด็จหลีกไป    เอาละ 
พวกเราจะไม่อภิวาท  ไม่ลุกรบั ไม่ทำอัญชลกีรรม สามีจิกรรม ไมส่ักการะไม่เคารพไม่
นับถือ ไม่คบหาไม่บูชาภิกษุชาวเมืองโกสัมพีพวกน้ี  แม้พวกเธอเข้ามาบิณฑบาตก็จะ
ไม่ถวายก้อนข้าว ท่านพวกน้ีเมื่อถูกพวกเราไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่คบหาไม่
บูชา เป็นผู้ไม่มีสักการะอย่างนี้ก็จะพากันหลีกไป สึกไปหรือจะให้พระผูม้ีพระภาคทรง
โปรด แล้วดำเนินการตามที่ปรึกษากัน ไม่นานนัก พวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีก็บอกให้
ชาวบ้านว่า เอาเถิด พวกเราพึงเดินทางไปกรุงสาวัตถีแล้วระงับอธิกรณ์น้ีในสำนักของ
พระผู้มีพระภาค เม่ือพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีกราบขอขมาพระผู้มีพระภาคแล้ว 



 

๙๐๗ 
 

 

ภายหลังจากนั้น ก็กลับมาบำรุงเหล่าภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเช่นเดิม (ขุ.ธ.อ.(บาลี) (บาลี) 
๑/๖/๔๙-๕๑)  

โกสัมพีวาสีตสิสเถรสามเณรวัตถุ   : เรื่องสามเณรของพระติสสเถระชาวเมืองโกสัมพี (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๙๖/๕๙) อธิบายสรุปได้ว่า  พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระติสสเถระ
ชาวเมืองโกสัมพีว่าผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบ ผู้คงที่ย่อมมีมโนกรรมท่ีสงบ วจีกรรม
ท่ีสงบ กายกรรมที่สงบ อรรถกถากล่าวว่า สามเณรรูปนี ้ บวชต้ังแต่อายุ ๗ ปี เป็น
อุปัฏฐากของพระติสสเถระชาวเมืองโกสัมพี   เน่ืองจากผู้เป็นบิดาให้บวชเพ่ือให้กัป
ปิยการก ในขณะที่ปลงผม ก็เจริญตจปัญจกกัมมัฏฐาน ได้บรรลุอรหัตผลพร้อม
กับปฏิสัมภิทในขณะที่ปลงผมเสร็จน่ันเอง(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๙๖/๔๕๘-๔๖๑) 

โกสัลละ  : ความเป็นผู้ฉลาด (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๔) ; ความเป็นผู้ฉลาด มี ๓ อย่าง คือ ๑.
อายโกสัลละ(ความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ)  ๒. อปายโกสัลละ (ความเป็นผู้ฉลาด
ในความเสื่อม)  ๓.อุปายโกสัลละ (ความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย)  

  อรรถกถากล่าวว่า ปัญญา ท่านเรียกว่า โกสัลละ  (ความเป็นผู้ฉลาด)  ธรรมที่ช่ือ
ว่ากุศลด้วยอรรถว่าเกิดแต่ความฉลาดเพราะความเกิดขึ้นแต่ปัญญาช่ือว่าโกสัลละ
(อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๑/-/๑๐๙)  

  อรรถกถากล่าวว่า ปัญญาอันใด ท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสเรียกชื่อว่าอายโกศล ก็
เพราะเป็นไปในการละ คือไม่ให้อกุศลธรรมเหล่าน้ีเกิดขึ้น และเพราะการดำรงอยู่ใน
การเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ปัญญาน้ีใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นี้ช่ือว่าอปาย
โกศล ปัญญาน้ัน  เมื่อพิจารณาอยู่ย่อมรู้ในการยังไม่เกิดขึ้นและการดับไปแห่งกุศล
ธรรมท้ังหลายย่อมรู้ในการเกดิขึ้นและความต้ังอยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อบุคคล
พิจารณาด้วยปัญญาของตนอย่างน้ี ย่อมรู้ชัดว่ากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ย่อม
ไม่เกิดขึ้น  กศุลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว้ย่อมดับไป   และย่อมรู้ชัดว่าอกุศลธรรม
ท้ังหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น  ย่อมเกิดขึ้น  อกุศลกรรมท้ังหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ  
บุคคลครั้นทราบอย่างน้ีแล้ว  ย่อมไม่ให้เพ่ือการเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมท้ังหลายที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น ย่อมละอกุศลธรรมท้ังหลายที่เกดิขึ้นแล้ว และย่อมยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด
ให้เกิดขึ้น   ย่อมยังกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว้  ให้ถึงความบริบูรณ์   ด้วยการเจริญ
ปัญญา แมค้วามเป็นผู้ฉลาดในอปายะด้วยอาการอย่างน้ี บัณฑิตพึงทราบว่าเป็น
ปัญญาอุปายโกสัลละ (แปลว่าปัญญาแม้ท้ังหมดที่เป็นอุบายแก้ไขในกิจรบีด่วน หรือ
ภัยที่เกิดขึ้นแลว้นั้นช่ือว่าอุปายโกสัลละ) บัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งการรู้ถึง
เหตุในการเกิดขึ้นแห่งฐานะ เพ่ือแก้ไขในกิจการท่ีรีบด่วน   หรือภัยท่ีเกิดขึ้นนั่นแหละ 



 

๙๐๘ 
 

 

(อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๒/๗๗๑/๔๔๓) มีอธิบายว่า คำว่า อุปายโกสัลละ  หมายถึงปัญญาที่
รู้จักวิธีทำการงานทั้งฝ่ายเสื่อมและฝ่ายเจรญิ (ที.ปา.ฏีกา(บาลี) ๓/๓๐๕/๒๗๐)  

โกสิกะ, พระปัจเจกพุทธเจ้า  : พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าโกสิกะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๐/๑๒๑,๓๓/๓๑/
๑๒๒,๓๓/๓๓/๑๒๒) อธิบายสรุปได้ว่า พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์น้ี เป็นผู้มีบุญ  มีปกติ
เข้าฌาน ยินดีในฌาน ผู้ทรงเป็นพุทธะ ยินดีในวิเวก เป็นพระมุนี อยู่ท่ีภูเขาจิตรกูฏ 
พระอุกกาสติกเถระกล่าวเล่าประวัติของตนอ้างถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์น้ี ไว้ว่า 
สมัยท่ีตนเองเกิดเป็นฆราวาส เดินทางไปหาท่านแล้วเกิดความเลื่อมใส ถือประทีปให้
พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้กำลังเข้าฌานตลอด ๗ วัน ๗ คืน แล้ว ได้นมัสการถวายภิกษา
มื้อ ๑ เพราะผลแห่งการถวายภิกษานั้น ท่านไปเกิดในสวรรค์ช้ันดุสิต และได้เกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ และเพราะผลแห่งการถือคบเพลิงถวาย ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ใน
ชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคุณวิเศษ    

โกสิยชาดก  : ชาดกว่าด้วยโกสิยะ  ม ี๓ ชาดก  กล่าวคือ 
  โกสิยชาดก๑  ชาดกว่าด้วยเรื่องนางโกสิยาผู้อ้างเลส (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/

๑๓๐/๕๓) อธิบายสรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ได้
สอนศิษย์ให้ปรงุยาแก้โรคมารยาของภรรยาของเขา เพราะนางเป็นคนทุศีล ประพฤติ
นอกใจสามี เกียจคร้านทำการงาน ชอบรับประทานอาหารดี ๆ โดยท่านให้ศิษย์นำ
ใบไม้ ๕ ชนิด ผลไม้ ๓ อยา่งมาโขลกตำผสมกับมูลโค แล้วแช่ไว้ในภาชนะทองแดง
ใหม่ ให้กลิ่นโลหะจับจากน้ันจึงถือเชือกถือหวาย หรือถือไม้เรียวเข้าไปหานางแล้ว
กล่าวว่า “ยาน้ีเหมาะแก่โรคของเธอ เธอจงกินยาน้ี และจงลุกขึ้นทำงานให้สมกับท่ี
กินอาหาร” และกำชับศิษย์ให้พูดต่อไปอีกว่า น่ีนางโกสิยา เธอจงกินยาให้สมกับท่ี
อ้างว่าป่วยและจงพูดให้สมกบัอาหารท่ีกินเข้าไป คำพูดกับอาหารท่ีเธอกินท้ัง ๒ 
อย่างมันไม่สมกันเลย เม่ือศิษย์ทำตามท่ีอาจารย์บอกภรรยาของเขารู้ว่าเรื่องความ
ประพฤติช่ัวของตนแม้อาจารย์ของเขาก็รู้นางเกิดความละอายใจจึงลุกขึน้ทำงานบ้าน
แต่น้ันมาดังน้ัน การสั่งสอนคนบางคนอาจต้องใช้อาชญาบ้างจึงจะรู้สำนึกได้(ขุ.ชา.เอ
กก.อ.(บาลี) ๒/๑๓๐/๑๙๖/๑๙๘)  

  โกสิยชาดก๒ ชาดกว่าด้วยเรื่องผู้รู้กาลท่ีควรทำและไม่ควรทำเหมือนนกเค้า(ขุ.ชา.
ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕๑/๑๐๕)อธิบายสรุปได้ว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ 
กราบทูลเรื่องฝูงกาโจมตีนกเค้า นกเค้าท่ีฉลาดก็สามารถเอาตัวรอดได้ ส่วนตัวที่ไม่
ฉลาดก็ถูกกาฆ่าตาย พระเจ้าพรหมทัตกำลังจะยกกองทัพออกไปในฤดูฝน แต่พัก
กองทัพอยู่ที่พระราชอุทยานเม่ือได้สดับคำอุปมาก็ทรงยับย้ังการศึกได้พระโพธิสัตว์จึง
กราบทูลต่อไปว่านักปราชญ์รู้วิธีการต่างๆ เข้าใจถึงช่องทางของคนเหล่าอ่ืน ทำพวก



 

๙๐๙ 
 

 

ศัตรูให้อยู่ในอำนาจแล้วย่อมอยู่เป็นสุข เหมือนนกเค้าตัวฉลาดไม่ยอมออกจากท่ีซ่อน
ตัวในเวลากลางวันจึงรอดพ้นจากอันตรายได้(ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๕๒/๕๒/๒๐๙-
๒๑๑)  

  โกสิยชาดก ๓ ชาดกว่าด้วยเรื่องโกสิยเศรษฐ ี (ข.ชา.ทวาทสก.๒๗/๗๓/๓๘๕) พระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะ นำจันทเทพบุตร สุริยเทพบุตร มาตลีเทพบุตร
และปัญจสิขเทพบุตร ลงมาทรมานเศรษฐีหลานชายคนที่ ๖ ช่ือโกสิยเศรษฐีผู้ทำลาย
วงศ์ตระกูลเพราะไม่บริจาคทานตามตระกูลท่ีเคยบริจาคมาโดยแกล้งมาขออาหารท่ี
เขามีนิดหน่อยและกำลังจะบริโภค ท้ังได้ให้เหตุผลว่า “เมื่อแขกน่ังแลว้จะไม่ให้ทาน
น้ันไม่ควร ผูท่ี้กินคนเดียวย่อมไมไ่ด้ความสขุ”  และแสดงตนให้ทราบพวกตนเป็นใคร 
ทำให้โกสิยเศรษฐีเช่ือแล้วบรจิาคทานจนตลอดชีวิตแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลก (ขุ.ชา.
ทวาทสก.อ.(บาลี) ๖/-/๑๑๙,ขุ.ชา.อสีติ.อ.(บาลี) ๘/-/๒๖๖-๓๐๘) 

โกสิยดาบส  : ช่ือดาบสผู้เป็นหลานชายคนที่ ๖ ของท้าวสักกเทวราช (ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย)๒๘/๑๑๐/
๗๔,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๖๗/๑๒๙,๒๘/๒๘๕/๑๓๓) หมายถึงผู้ทำลายวงศ์ตระกูล
เพราะไม่บริจาคทานตามตระกูลท่ีเคยบริจาคมา วันหน่ึงทา้วสักกะแกล้งมาขออาหาร
ท่ีเขามีนิดหน่อยและกำลังจะบริโภค ท้ังได้ให้เหตุผลว่า “เมื่อแขกนั่งแล้วจะไม่ให้ทาน
น้ันไม่ควร ผู้ท่ีกินคนเดียวย่อมไม่ได้ความสขุ ดาบสผู้นี้อยู่ในทิศใต้ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา  
ข้างภูเขาหิมพานต์ เม่ือตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ท้าวสักกเทวราชได้
ประทานนางหิรีเทวี ผู้เป็นธิดาให้เป็นภรรยา  อีกแห่งหน่ึงโกสิยดาบส หมายถึงเป็น
อีกช่ือโสณบัณฑิตผู้เห็นชอบให้นันทบัณฑิตผู้เป็นน้องชายได้สิทธิในการบำรุงเลี้ยง
มารดาบิดาเป็นเวลา ๗ วัน แทนตนเอง (ข.ุชา.อ.(บาลี) ๘/๑๐๕/๑๗๘-๑๗๙) 

โกสิยเถรคาถา  : คาถาของพระโกสิยเถระ,ภาษิตของพระโกสิยเถระ(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๗๐/๔๐๑) 
อธิบายสรุปได้ว่า  พระโกสยิเถระเกิดในตระกูล แคว้นมคธ มีช่ือตามโคตรว่าโกสิยะ 
เจริญวัยรูเดียงสาแล้ว เข้าพบพระสารีบุตรอยู่เนือง ได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาบวชใน
พระพุทธศาสนาพยายามเจริญกัมมกัฐาน ไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผล  ครัน้
พิจารณาข้อปฏิบัติของตน เม่ือจะสรรเสริญการอยู่ร่วมกับครูและการเข้าไปอาศัย
สัตบุรุษ จึงกล่าวว่า ผู้ใดเป็นปราชญ์รู้คำสั่งสอนของครูทั้งหลายพึงอยู่ในโอวาทของ
ท่าน และพึงทำความเคารพให้เกิดในโอวาทของท่านผู้นั้นช่ือว่ามีความภักดี เป็น
บัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมท้ังหลาย อันตรายท่ีร้ายแรงเกิดขึ้นแล้ว ทำ
ผู้ใดซึ่งพิจารณาอยู่ให้หว่ันไหวไม่ได้ ผู้น้ันช่ือว่ามีกำลัง  เป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษ
เพราะรู้ธรรมท้ังหลาย ผูใ้ดต้ังมั่นไม่หว่ันไหวมีปัญญาลึกซึ้งเหมือนมหาสมุทรเห็น
อรรถท่ีละเอียดผู้น้ันช่ือว่าเป็นผู้ไม่ง่อนแง่นเป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษ เพราะรู้



 

๙๑๐ 
 

 

ธรรมท้ังหลาย ผูใ้ดเป็นพหูสตู ทรงธรรมและมักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม  ผู้น้ัน
ช่ือว่าเป็นบัณฑิตเช่นกับครูนั้น และพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้ธรรมทั้งหลาย ผู้ใดย่อมรู้
ความหมายของพระปริยัติธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วและครั้นรู้แล้วก็ทำ
ตามท่ีรู้ ผู้น้ันช่ือว่าเป็นผู้อยู่ในอำนาจเหตุผล เป็นบัณฑิตและพึงเป็นผู้วิเศษเพราะรู้
ธรรมท้ังหลาย (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/-/๘๒-๘๓) 

โกสิยพราหมณ์ : พราหมณ์ช่ือว่าโกสิยะ, พราหมณ์ผู้เปน็เจ้าของนา (ขุ.ชา.ปกิณณก.๒๗/๑/๔๒๓,๒๗/
๙/๔๒๔) อธิบายสรุปได้ว่า เขาบอกให้ชาวนาทำบ่วงแล้วให้จับพญานกแขกเต้า
โพธิสัตว์ และได้สนทนากับนกแขกเต้า ได้ฟังวาจาสุภาษิต แล้วรู้ถึงคุณธรรมท่ีพญา
นกแขกเต้าคาบข้าวไปเลี้ยงดูมารดาบิดาและลูก เพ่ือเป็นการใช้หน้ีบุญคณุ และให้กู้
หนี้ต่อบุตร ต่อจากน้ัน ก็ได้มีเมตตา ให้อภัยทานต่อสัตว์ทุกจำพวก  มีความยินดีเบิก
บานใจ จัดแจงข้าวและน้ำ มจิีตผ่องใส เล้ียงดูสมณะและพราหมณ์ท้ังหลายให้อ่ิมหนำ
ด้วยข้าวและน้ำ  

  อรรถกถาอธิบายว่า พราหมณ์เจ้าของนาช่ือว่าโกสิยะ,ช่ือพราหมณ์ชาวกรุงรา
ชคฤห์คนหน่ึง อยู่หมู่บ้านสาลินทิยะ ทำนาปลูกข้าวสาลี ๑,๐๐๐ กรีส ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน สมัยเจ้ามคธราช จ้างลูกจ้างหลายคนให้ดูแลนา ทำ
รั้วล้อมที่นา ดูแลรักษา  บางคนประมาณ ๕๐ กรีส  บางคน   ๖๐  กรสี จนครบพ้ืนที่
ไร่ประมาณ   ๕๐๐  กรสี ท่ีเหลือ ๕๐๐ กรสี  กั้นรั้วให้ลูกจ้างคนหนึ่ง และให้ลูกจ้าง
คนหนึ่งดูแลเฝา้นาของตนทั้งกลางวันและกลางคืน  ที่ช่ือว่าโกสิยะ เพราะเกิดในโกสิย
โคตร ((ขุ.ชา.ปกิณฺณก.อ.(บาลี) ๖/-/๒๒๖-๒๓๓)  

โกสิยพัสตร์  : ช่ือพระภูษาของพระนางมัทรี (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๔๑๓/๕๕๖); พระภูษาชนิด ๑ ใน
บรรดาพระภูษา ๔ ชนิดอันได้แก่พระภูษากัปปาสิกพัสตร์ โกสิยพัสตร ์  โขมพัสตร ์
และโกทุมพรพัสตร์  ซึ่งเป็นพระภูษาพระนางผุสดีผู้เป็นสัสสุเทวี จัดให้พระนางมัทรี 
ผู้เป็นเทวีของพระเวสสันดร แล้วส่งไปประทานแก่พระนางมัทรีราชสุณิสา เมื่อคราวที่
พระเวสสันดรและพระนางมทัรีไปอยู่เขาวงกต  โกไสยพัสตร์ ก็เรียก 

โกสิยฤษี  : ช่ือโสณบัณฑิตโพธิสัตว์ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๑๕๐/๑๗๙)  อธิบายสรุปได้ว่า  ผู้บวช
เป็นดาบส ทำหน้าท่ีเลี้ยงดูมารดาบิดา โดยหาผลไม้ในท่ีไกลมาให้รับประทาน มี
น้องชายช่ือว่านันทะ บวชเป็นดาบสเช่นกัน แต่น้องชายหาผลไม้ในท่ีใกลม้าให้มารดา
บิดารับประทาน; ฤษีผู้อยู่ในทิศใต้ ริมฝั่งแมน้่ำคงคา  ข้างภูเขาหิมพานต์ ได้คัดเลือก
อาหารทิพย์และมอบให้เทพธิดาหิรีผู้เดียว เมื่อตายแลว้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
ท้าวสักกเทวราชได้ประทานนางหิรีเทวี ผู้เป็นธิดาให้เป็นภรรยา (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/
๒๗๔/๑๓๑)   



 

๙๑๑ 
 

 

โกสิยเศรษฐี  : เศรษฐีช่ือว่าโกสิยะ, เศรษฐีผู้เป็นหลานชายของท้าวสักกเทวราช , พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะ นำจันทเทพบุตร สุริยเทพบตุร มาตลีเทพบุตรและปัญจ
สิขเทพบุตร ลงมาทรมานเศรษฐีหลานชายคนที่ ๖ ช่ือโกสิยเศรษฐ ี ผู้ทำลายวงศ์
ตระกูล เพราะไม่บริจาคทานตามตระกูลท่ีเคยบริจาคมา โดยแกล้งมาขออาหารที่เขา
มีนิดหน่อยและกำลังจะบริโภค ท้ังได้ให้เหตุผลว่า เมื่อแขกน่ังแล้ว จะไมใ่ห้ทานน้ันไม่
ควร ผู้ท่ีกินคนเดียวย่อมไม่ได้ความสุข  และแสดงตนให้ทราบพวกตนเป็นใคร ทำให้
โกสิยเศรษฐีเช่ือแล้วบริจาคทานจนตลอดชีวิตแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลก ๒๗/๗๕/
๓๘๕,๒๗/๗๗/๓๘๖,๒๗/๘๔/๓๘๗,๒๘/๑๙๔/๑๑๕,๒๘/๑๙๖/๑๑๖,๒๘/๒๐๓/
๑๑๗ 

โกสิยะ,ชฎิล  : ชฏิลช่ือว่าโกสิยะ,ช่ือชฎิลคนหน่ึง (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒/๑๒๓) อธิบายสรุปได้ว่า โกสิย
ชฎิลนี้อยู่อาศรม บริเวณภูเขานิสภะ  ไม่ห่างไกลจากป่าหิมพานต์ บำเพ็ญพรตอยู่ผู้
เดียว ไม่มีเพ่ือน  เก็บผลไม้ เหง้าและใบมากิน อาศัยใบไม้เป็นต้นท่ีหลน่เท่าน้ันเลี้ยง
ชีวิต แม้จะสละชีวิตก็ไม่ทำอาชีวะให้เสีย ทำจิตของตนให้ยินดี งดเว้นการแสวงหาไม่
สมควร มใีจเดด็เด่ียวข่มจิตจนบรรเทา ห้ามจิตจากความช่ัว กล่าวธรรมกถาต่างๆอยู่
ด้วยความไม่ประมาทอยู่ในป่าใหม่ล่วงเลยมาประมาณ ๓๐,๐๐๐ ปี คราวหน่ึง
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเสด็จมายังอาศรม เดินจงกรมในอากาศ ทำจิตให้
เลื่อมใส รวบรวมดอกไม้และของหอม ทำเป็นอาสนะได้ถวายอาสนะดอกไม้แก่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุตตระให้ประทับน่ัง แล้วยืนนมัสการตลอด ๗ วัน ๗ คืน 
เจริญพุทธานุสสติ  เพราะผลแห่งการเจริญพุทธานุสติ ทำให้ท่านไม่รู้จักทุคติเลย เกิด
เป็นจอมเทพ ๘๐ ชาติ และเกิดเป็นจอมจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ชาติ เกิดเป็นพระราชา
นับชาติไม่ถ้วน ประวัติท้ังหมดน้ีเป็นอดีตชาติของพระสุภูติเถระ  

โกสิยะ,ตระกูล : ช่ือตระกูลช้ันต่ำ ช่ือตระกูล ๑ ในบรรดาตระกูลช้ันต่ำ ๒ ตระกูลอันได้แก่  คนตระกลู
โกสิยะ  คนตระกูลภารทวาชะ ๒/๑๘/๒๐๗ หมายถึงตระกูลท่ีเขาเย้ยหยัน เหยียด
หยาม เกลียดชัง ดูหมิ่น ไม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ น้ีเรียกว่าตระกูลช้ันต่ำ (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๓) ; คำว่า โกสิยะ หมายถึงพระอินทร์, จอมเทพในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์  เรียกท้าวโกสีย์บ้าง ท้าวสักกเทวราชบ้าง (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ หน้า ๓๑) เพราะพระอินทร์เป็นโกสิยโคตร คำว่า โกสีย์ หมายถึงผู้มี
คลังสมบัติ (อภิธานวรรณนา หน้า ๔๘) 

โกสิยายน ี : ช่ือนางโกสิยายนีพราหมณี(ข.ุชา.เอกก.๒๗/๑๔๕/๕๙) อธิบายว่า นางผู้อยู่ในเมืองกา
สี  มีฐานะเป็นมารดาของนกแขกเต้า เพราะเลี้ยงนกแขกเต้า ๒ ตัวในฐานะเพียงดัง
ลูก) อธิบายสรุปได้ว่า  พระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดนกแขกเต้า พราหมณ์ผู้หนึ่งใน
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แคว้นกาสี เลีย้งพระโพธิสัตว์และน้องชายไว้ในฐานะเป็นลูก บรรดานกทั้งสอง พระ
โพธิสัตว์ช่ือว่าโปฏฐปาทะ  น้องชายช่ือว่าราธะ แต่ภรรยาของพราหมณ์เป็นหญิงไม่มี
มารยาท ทุศีลเมื่อพราหมณ์จะออกเดินทางไปค้าขายก็สั่งเสียนกทั้ง ๒ พ่ีน้องไว้ว่า พ่อ
ท้ังสอง  ถ้าพราหมณีแม่ของเจ้า    จะประพฤติไม่ดีไม่งาม  เจ้าคอยห้ามเขา นกพระ
โพธิสัตว์กล่าว ครับคุณพ่อ  ถ้าสามารถห้ามได้ ผมก็จักห้าม ถ้าห้ามไม่ได้ก็ต้องน่ิง  
พราหมณ์มอบนางพราหมณีแก่นกแขกเต้าท้ัง ๒ แล้ว ก็เดินทางไปค้าขาย     ต้ังแต่
วันท่ีพราหมณ์จากไป พราหมณีก็เริ่มประพฤตินอกใจทั้งคนที่เข้าไป  และคนท่ี 
ออกมาหาประมาณมิได้ เมื่อนกทั้งสองเห็นเหตุการณ์ก็ไม่ได้ห้ามแม่เพราะกลัว
อันตราย เม่ือพราหมณ์กลบัมาจึงบอกความจริงท้ังหมด เนื่องจากกล่าวโทษของ
มารดา นกท้ังสองก็ไม่อาจจะอยู่ในที่น้ันจึงลาพราหมณ์แล้วจากไป  (ขุ.ชา.อ.(บาลี) 
๒/๔๕/๓๓๔-๒๒๖) 

โกสุมพผลิยเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๒/๒๐๓) 
อธิบายสรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี  ๙๒  ท่านได้ถวายดอกหงอนไก่บูชารอยพระยุคล
บาทของพระ พุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ  เพราะผลแห่งทานนั้น  ท่านไม่รู้จักทุคติ
เลย  ได้เสวยมนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติหลายแสนชาติ  ในชาติสุดท้ายนี้  ได้
บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคณุวิเศษ   

โกเสยยะ, ผ้า, ผ้าไหม : ช่ือผ้าไหม,ผ้าแพร (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๙/๒๐๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๙/
๔๔๔,๒๙/๒๐๖/๖๐๐) มีอธิบายว่า รังไหม ช่ือว่าโกสะ,  ผ้าท่ีเกิดขึ้นทำจากรังไหม 
ช่ือว่าโกเสยยะ, ผ้าไหม(โกเสยยะ) ช่ือว่ากิมิชะ, ผ้าท่ีทอจากใยตัวไหม ชื่อว่ากิมิชะ;  
ช่ือผ้าจีวร ๑ ในบรรดาผ้า(จีวร) ๖ ชนิด อันได้แก่ โขมะ(จีวรผ้าเปลือกไม้) กัปปาสิกะ 
(จีวรผ้าฝ้าย) โกเสยยะ (จีวรผ้าไหม) กัมพละ (จีวร   ผา้ขนสัตว์)  สาณะ  (จีวรผ้า
ป่าน)  ภังคะ  (จีวรผ้าผสมกนั,ผ้าท่ีทำด้วยวัสดุผสมกัน)  ผ้าท้ัง ๖ ชนิดน้ีพระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตให้ใช้ได้ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๙/๒๐๐, วิ.อ.(บาล)ี  ๒/๔๖๒-๔๖๓/๑๔๒) ; 
พรมไหม อันได้แก่ผ้าปูลาดไหมขลิบด้วยทองและเงินช่ือว่าโกเสยยะ(อภิธานวรรณนา 
หน้า ๔๐๖) 

โกฬิยบุตรชาวสาปุคิยนิคม  : ดินแดนของชนชาวสาปุคะผู้เป็นบุตรชาวโกฬิยราชสกุล, ชน
ผู้อยู่ในนิคมสาปุคะ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๔/๒๘๙) อธิบายว่า คนผู้เป็นโกฬิยราช
สกุล อยู่ในนิคมช่ือว่าสาปุคะ แคว้นโกฬิยะ ซึ่งเป็นดินแดนของกษัตริย์โกฬิยวงศ์  อัน
เป็นแคว้น ๑ ในชมพูทวีป สมัยครั้งพุทธกาล  มีกรุงเทวทหะเป็นเมืองหลวง (องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี)   ๒/๑๙๔/๔๑๓) 
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โกฬิยราชสกุล : ตระกูลกษัตริย์โกฬิยะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๗/๙๕) หมายถึงชนผู้เป็นสืบเช้ือสาย
จากกษัตริย์โกฬิยวงศ์ ท่ีช่ือว่าโกฬิยะ เพราะนำต้นกระเบามาสร้าง,(พุทรา ก็ว่า) (อง.
จตุกฺก.อ.๒) ดูโกลิยวงศ์ประกอบ 

โกฬิยะ,แคว้น,กรุ  : เมืองหน่ึงในสมัยพุทธกาล มีกษัตริย์โกฬิยะปกครอง มีกรุงเทวทหะ และกรุงราม
คามเป็นเมืองหลวง(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๕/๔๓๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๗/
๙๕,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๕๔/๓๔๐ (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๓๑/๒๘๗)  อรรถกถากล่าวว่า  ช่ือ
ว่าโกฬิยะ  หมายถึงชนบทแห่งหนึ่ง ท่ีเรียกกันอย่างน้ี เพราะเป็นถิ่นท่ีอยู่ของเหล่า
พระราชกุมารฝ่ายโกฬิยวงศ์ ซึ่งดำรงอยู่ ณ นครโกฬิยะ ในชนบทช่ือโกฬิยะน้ัน มักนุ่ง
ห่มผ้าสีเหลือง (ม.ม.อ.(บาลี) ๒) ที่ช่ือว่าโกฬิยะ  เพราะเขาสร้างเมืองด้วยต้นกระเบา, 
บริเวณต้นกระเบา ; กรุงโกฬิยะ มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า พยัคฆปัชชนคร เพราะเขา
สร้างในทางเสือผ่าน (อง.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๙๔/๔๑๓) 

ไก่  :  ช่ือสัตว์ปีกจําพวกนก บินได้ในระยะสั้น หากินตามพ้ืนดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟัก
เป็นตัว ตัวผู้หงอนใหญ่และเดือยยาว, ในอัคคัญญสูตร กล่าวถึงในเมื่อมนุษย์ท้ังหลาย
มีอายุขัย ๑๐ ปี จักไม่มีจิตคดิเคารพยำเกรง... สัตว์โลกจักถึงความสมสูป่ะปนกันหมด 
เป็นเสมือน  แพะ  แกะ    ไก ่ สุกร, ในจักกวัตติสูตร กล่าวถึงเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 
๘๐,๐๐๐  ปี  ชมพูทวีปน้ีจักมั่งค่ังอุดมสมบูรณ์ บ้าน นิคมและราชธานีมีทุกระยะช่ัว
ไก่บินตก,ในกันทรกสูตร กล่าวถึงภิกษุเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร,ในอุชชยสูตร 
กล่าวถึงไก่ใช้ในการบูชายัญ,ในกุกกุฏชาดก กล่าวถึงไก่ท่ีฉลาดหลบหนีจากบ่วงหาง
สัตว์มาได้,อีกชาดกหน่ึงกล่าวถึงไก่โพธิสัตว์,ในมหานิทเทส จัดสัตว์คือไก่อยู่ในวัตถุ
กาม วัตถุอันน่าใคร่,จัดเป็นสัตว์เลี้ยง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๑๐๖/๗๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๔/๒๙๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/
๒๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๖๔,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑๘/๙๕,ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๗/๕๗/๒๓๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑/๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๓/๒๘๙, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/
๑๗๙/๒๑๑) 

ไก่เถ่ือน : ช่ือไก่ชนิดหน่ึง ในมหาวนวัณณนา  เวสสันดรชาดก (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๗๔/
๕๐๕,๒๘/๒๐๗๔/๕๐๖) หมายถึงไก่ท่ีอยู่ในป่า ห่างไกลผู้คน ไม่เช่ือง บินเก่ง ใน
ระยะทางไกลๆ ชอบอาศัยอยู่ในป่าไผ่  

ไก่ป่า  : ช่ือไก่ชนิดหน่ึง,ไก่ในป่า  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๘,๑๑/๒๙๑/๒๔๑,ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๑๒๕/๖๗๑)  ในมหาวนวัณณนา เวสสันดรชาดก กล่าวว่า ไก่ป่ามีขาสีเทา โคน
หางสีขาว ชอบอาศัยในป่าไผ่  (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๖๗/๕๐๕) บางแห่งกล่าวว่า  ไก่
ป่า ไม่มีลิ้น (อภิธานวรรณนา หน้า ๗๗๓) 
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ไก่ฟ้า  : ช่ือไก่ชนิดหน่ึง(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๐๐/๔๐๑,๒๘/๒๐๖๖/๕๐๕,๒๘/๒๐๗๔/๕๐๕) 
อธิบายสรุปได้ว่า ไก่ฟ้าตัวโตขนาดไก่บ้าน ขาและปากแข็งแรงมาก ตัวผู้มีขนยาว 
สีสันสวยงามกว่าตัวเมีย บินเก่ง แต่ในระยะทางใกล้ๆ ชอบทำรังบนพ้ืนดิน กินเมล็ด
พืช ผลไม้สุก และแมลง   

ไกรสรราชสห์ี : ราชสห์ีท่ีมีสีขาวหรือมีสีแดง,มีชาติสูง (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙/๕,๓๒/๙/๕๕๒); ช่ือ
ราชสีห์ชนิด ๑ บรรดาราชสีห์ (พญาสิงโต)  ๔  ชนิด  อันได้แก่ (๑)  ติณราชสีห ์ 
(ราชสีห์ท่ีมสีีเขยีว)  (๒) กาฬราชสีห์ (ราชสห์ีท่ีมีสีดำ)  (๓)  ปัณฑุราชสีห์  (ราชสีห์ท่ี
มีสเีหลือง)  (๔) ไกรสรราชสีห์ (ราชสีห์ท่ีมีสีขาวหรือมีสแีดง) ในท่ีน้ีหมายถึงไกรสร
ราชสีห์ท่ีเลิศกว่าราชสีห์ทุกประเภท, เป็นพญาสิงโต,เป็นสิงหราช (ดูประกอบใน สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๗๘/๑๑๘,ที.ปา.อ.(บาลี)  ๒๗/๑๒)  

  ในอรรถกถากล่าวสรุปได้ว่า ไกรสรราชสีห์ ประกอบด้วย (ลักษณะคือ) ดวงหน้า 
(ท่ีสวยงาม) หางท่ีมีปลาย (สวยงาม)และปลายเท้าท้ัง ๔ ต้ังแต่ศีรษะของราชสีห์น้ัน
ลงไป  มีแนวปรากฏอยู่ ๓ แนว (แนวทั้ง ๓ น้ัน) ผ่านหลังไป สุดทีภ่ายในขาอ่อน เป็น
วงทักษิณาวรรต ก็ท่ีต้นคอของมัน มีขนขึ้นเป็นพวง (ส่วน) ท่ีท่ีเหลือ (ภายในร่างกาย) 
มีสีขาวบริสุทธ์ิ และไกรสรราชสีห์น้ีเป็นราชาแห่งหมู่เน้ือ อยู่ในถ่ำ เมื่อจะออกไป 
(จากท่ีอยู่) ย่อมออกไปด้วยเหตุ ๔ คือถูกความมืดเบียดเบียนออกไปเพื่อต้องการแสง
สว่างปวดอุจจาระปัสสาวะออกไปเพ่ือต้องการถ่ายอุจจาระปัสสาวะถูกความหิวบีบ
คั้นออกไปเพ่ือต้องการล่าเหย่ือ หรือถูกน้ำสมภพ(อสุจิ)บบีคั้น (เกิดความกำหนัด)
ออกไปเพ่ือต้องการเสพอสัทธรรม (ร่วมประเวณี) ในตรงน้ีหมายถึงออกไปเพ่ือ
ต้องการหาเหย่ือ ไกรสรราชสีห์น้ี มีฤทธ์ิมากด้วยการยืนอยู่บนพ้ืนดินท่ีตนเย้ืองกราย
แล้วกระโจนไปข้างขวาเป็นต้นได้ประมาณอุสภะหน่ึงกระโจนไปตรงด้านหน้าได้
ประมาณ ๒๐  อุสภะหน่ึง เป็นต้น มศีกัด์ิมาก  ด้วยการเป็นเจ้าแห่งมฤคที่เหลือ
ท้ังหลาย  มีอานุภาพมาก  เพราะเหล่าสัตว์ที่เหลือได้ฟังเสียงในที่ประมาณ ๓ โยชน์ 
รอบทิศแล้วจะพากันหนีไป(สํ.ข.อ.(บาลี)๒ /๗๘/๓๑๓-๓๑๕)  

 
อกัษร ข จำนวน ๔๘๗ ศัพท์ 
ขจัด  : กําจัด เช่น ขจัดความสกปรก ; กระจัด, แยกย้ายออกไป, ขับไล่, ไม่ให้อยู่, ให้พ้นทาง, 

ทำลาย เช่น เพราะเขาได้ขจัดแล้ว ซึ่งอุปาทานว่า “ตัวเรา” และ “ของเรา”, กำจัด, 
ทำให้เบาลง เช่น ขจัดพิษ ถอนพิษ, ขจัดขจาย (กระจัดกระจาย,กลาดเกลื่อน), ขจัด
คราบ (กำจัดคราบ), ขจัดปัญหา (ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป) 
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   ในปฐมอุรุเวลสูตร กล่าวถึงคำว่าขจัดไว้ว่า หมายถึงขจัดความโศก ดังข้อความ
ในคาถาประพันธ์ท่ีท้าวสหัมบดีพรหมผู้ทราบความรำพึงในใจของพระผู้มีพระภาค จึง
มาเข้าเฝ้า ได้กล่าวไว้ว่า พระสัมมาสมัพุทธเจ้าในอดีต  ในอนาคต  และในปัจจุบัน  ผู้
ขจัดความโศกของเหล่าสัตว์ให้พินาศไป  ทุกพระองค์ล้วนเคารพพระสัทธรรม  น้ีเป็น
ธรรมดาของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย ฯลฯ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๔) 

ขณสูตร  : พระสูตรว่าด้วยขณะ (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๓๕/๑๖๙) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า การท่ีเธอทั้งหลาย มี
เวลาท่ีจะประพฤติพรหมจรรย์  นับว่าเป็นลาภโดยแท้ เพราะเราเคยเห็นนรก ช่ือ
ว่าผัสสายตนิกะ  ๖ ขุม ซึ่งเป็นท่ีท่ีสัตว์จะได้เห็นแต่รูปท่ีไม่ดี ไม่น่าปรารถนาและได้
ยินแต่เสียงท่ีไม่ดี ไม่น่าปรารถนาเป็นต้น และเราก็ได้เห็นสวรรค์ช่ือว่าผัสสายตนิกะ 
๖ ช้ัน ซึ่งเป็นท่ีที่สัตว์ได้เห็นแต่รูปที่ดี ท่ีน่าปรารถนา ได้ยินแต่เสียงที่ดีทีน่่าปรารถนา 
คำว่า นรก หมายถึงอเวจีมหานรก  คำว่า สวรรค์ หมายถึงสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/๑๓๕/๕๒) คำว่า ขณะ หมายถึงโอกาส (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๓/
๒๙/๒๔๘)    

ขณะ  : ครู่, คร้ัง, คราว, เวลา, สมัย 
   ในลักขณสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกล่าวว่า “ชาวโลกทำ

กิจในขณะ ชาวโลกทำกิจในขณะ” แต่เขาไม่รู้ขณะหรือมใิช่ขณะเลย ฯลฯ (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๒๙/๒๗๔)  (อรรถกถาอธิบายว่า ทำกิจในขณะ  หมายถึงทำกจิทั้งหลายใน
เมื่อมีโอกาส  (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๓/๒๙/๒๔๘)  

   ในขณลยมุหุตตกถา สกวาทีถามว่า  ขณะหนึ่ง  ลยะหน่ึง   มุหุตตะหนึ่งเป็น
สภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหม  ปรวาทีตอบว่า  ใช่ ฯลฯ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๒๒/๗๗๐) 
(อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ขณะหน่ึง  หมายถึงช่ัวระยะเวลาดีดน้ิวมือ  ๑๐  ครั้ง,  
๑๐  ขณะ เปน็  ๑  ลยะ,  ๑๐  ลยะ เป็น  ๑ ขณลยะ, ๑๐  ขณลยะ เป็น  ๑  มุหุต
ตะ, ๑๐  มุหุตตะ  เป็น  ๑  ขณมุหุตตะ  (อภิธานัปปทีปิกา  คาถาที่  ๖๖-๖๗) คำว่า 
ปรวาที  หมายถึงภิกษุในนิกายมหาสังฆิกะ  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๗๑๘-๗๑๙/๒๗๘) 

   ในอาคันตุกภิกขุวัตถุ  พระผูม้ีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุอาคันตุกะผู้อยู่
ในเมืองชายแดน ว่า ขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอท้ังหลายไปเสีย  เพราะเหล่าชนท่ีปล่อย
ให้ขณะล่วงเลยไป  ย่อมพากันเศร้าโศก   แออัดอยู่ในนรก  (อรรถกถาอธิบายว่า คำ
ว่า ขณะ หมายถึงเวลา  หรือสมัย  มี  ๔  คือ  (๑)  ขณะแห่งการอุบัติขึ้นของ
พระพุทธเจ้า  (๒)  ขณะแห่งการเกิดในมัชฌิมประเทศ  (๓)  ขณะแห่งการได้



 

๙๑๖ 
 

 

สัมมาทิฏฐิ  (๔)  ขณะแห่งอายตนะท้ัง  ๖  ไม่วิกลวิกาล  (ขุ.ธ.อ.(บาลี)   ๗/๒๓๐) ดู
เทียบ  ขุ.เถร.  (แปล)  ๒๖/๖๕๓/๔๕๒,๑๐๐๔/๕๐๔) (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๑๕/๑๓๑) 

   ในอุฏฐานสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายดังน้ีว่า ... ขณะอย่าได้
ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสีย  เพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไป  ย่อมพากัน
แออัดอยู่ในนรก  เศร้าโศกอยู่ (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๓๓๖/๕๗๗) (อรรถกถาอธิบายว่า คำ
ว่า ขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสีย  ในท่ีน้ีหมายถึงอย่าปล่อยให้โอกาสหรือ
เวลาแห่งการบำเพ็ญสมณธรรมผ่านไป (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๓๓๖/๑๕๕)  

ขณะดี : เวลาดี, สมัยดี, ฤกษ์ดี, ยามดี, มงคลดี, สว่างดี, รุ่งดี 
   ในปุพพัณหสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหล่าสัตว์ท่ีประพฤติกายสุจริต วจี

สุจริต และมโนสุจริต ไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้า เวลาเที่ยง หรอืว่าเวลาเย็นก็ตามที  เวลา
น้ันก็ถือว่าเป็นเวลาท่ีดี สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด  เวลาน้ันช่ือว่าเป็นฤกษ์
ดี    มงคลดี   สว่างดี   รุ่งดี  ขณะดี   ยามดี   และบูชาดีในพรหมจารบุีคคล ฯลฯ 
(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๕๖/๔๐๐) 

ขตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรที่ ๑) (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๕๑/๓๙๗) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มพีระภาคทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุให้คนพาล ผู้ไม่เฉียบ
แหลมเป็นอสัตบุรุษ ย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัด ถูกทำลาย และประสพสิ่งท่ีไม่ใช่บุญ
เป็นอันมาก มี ๓ ประการ คือ ๑.กายกรรมฝ่ายอกศุล ๒.วจีกรรมฝ่ายอกุศล๓.
มโนกรรมฝ่ายอกุศล ครั้นแล้วทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็น
สัตบุรุษบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายและประสพบุญเป็นอันมาก ๓ 
ประการ โดยนัยตรงกันข้าม   

ขตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรที่ ๒) (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๕๒/๓๙๘) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลม 
เป็นอสัตบุรุษ ย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัด ถกูทำลาย และประสพสิ่งท่ีไมใ่ช่บุญเป็นอัน
มากมี ๓ ประการ คือ๑.กายกรรมที่มีโทษ ๒.วจีกรรมที่มีโทษ๓.มโนกรรมท่ีมีโทษ 
ครั้นแล้วทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุให้บัณฑติผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษ บริหารตนไม่ให้
ถูกกำจัด ไม่ใหถู้กทำลาย และประสพบุญเป็นอันมาก ๓ ประการ โดยนัยตรงกันข้าม  

ขตสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรที่ ๓) (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๕๓/๓๙๘) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลม
เป็นอสัตบุรุษย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายและประสพสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอัน
มากมี๓ประการคือ๑.กายกรรมท่ีไม่สม่ำเสมอ๒.วจีกรรมท่ีไม่สม่ำเสมอ๓.มโนกรรมท่ี
ไม่สม่ำเสมอครัน้แล้วทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษ 



 

๙๑๗ 
 

 

บริหารตนไม่ให้ถูกกำจัด ไม่ให้ถูกทำลาย และประสพบุญเป็นอันมาก ๓ ประการ 
โดยนัยตรงกันข้าม   

ขตสูตร (จตุตถ) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรท่ี ๔) (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๕๔/๓๙๘) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มพีระภาคทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุให้คนพาล ผู้ไม่เฉียบ
แหลม เป็นอสัตบุรุษ ย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัด ถูกทำลาย และประสพสิ่งท่ีไม่ใช่บุญ
เป็นอันมาก ม ี ๓ ประการคือ ๑.กายกรรมที่ไม่สะอาด ๒.วจีกรรมท่ีไม่สะอาด ๓.
มโนกรรมท่ีไมส่ะอาด ครั้นแล้วทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็น
สัตบุรุษบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายและประสพบุญเป็นอันมาก ๓ 
ประการ โดยนัยตรงกันข้าม  

ขตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด (สูตรท่ี ๑) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓/๔)  อธิบาย
สรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุให้คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็น
อสัตบุรุษ บริหารตนให้ถูกกำจัด ถูกผู้รู้ติเตียนและประสพสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากมี ๔ 
ประการ คือ๑.ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียน ๒.ไม่พิจารณา ไม่
ไตร่ตรองติเตียนผู้ควรสรรเสรญิ ๓.ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง แสดงความเลื่อมใสใน
ฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส ๔.ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่
ควรเลื่อมใส ครั้นแล้วทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุใหบั้ณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษ
บริหารตนไม่ให้ถูกกำจัด ไมถู่กผู้รู้ติเตียน และประสพบญุเป็นอันมาก มี ๔ ประการ 
คือ ๑.พิจารณา ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน ๒.พิจารณา ไตร่ตรองแล้ว
กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ ๓.พิจารณา ไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสใน
ฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส ๔.พิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควร
เลื่อมใส  

ขตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด (สูตรท่ี ๒) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔/๕) อธิบายสรุป
ได้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุให้คนพาลผู้ไมเ่ฉียบแหลม เป็นอสัต
บุรุษ บริหารตนให้ถูกกำจัด ถูกผู้รู้ติเตียน และประสพสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมาก เพราะ
ปฏิบัติผิดในบุคคล ๔ จำพวก คือ ๑.มารดา ๒. บิดา ๓.พระตถาคต ๔.สาวกของพระ
ตถาคต ครัน้แล้วทรงแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้บัณฑิตผู้เฉียบแหลม เป็นสัตบุรษุ 
บริหารตนไม่ให้ถูกกำจัด ไม่ถูกผู้รู้ติเตียน และประสพบุญเป็นอันมาก เพราะปฏิบัติ
ชอบในบุคคล ๔ จำพวกดังกล่าวข้างต้น   

ขตสูตร  : พระสูตรว่าด้วยการบริหารตนให้ถูกกำจัด (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๙/๑๔๖) อธิบายสรุปได้
ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลม เป็นอสัตบุรุษ 
บริหารตนให้ถกูกำจัดและประสพสิ่งท่ีมิใช่บุญเป็นอันมาก ๓ ประการ คือกายทุจริต 



 

๙๑๘ 
 

 

วจีทุจริต และมโนทุจริต ส่วนธรรมท่ีเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษ 
บริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดและประสพบุญเป็นอันมาก ๓ ประการ คือ กายสุจริต วจี
สุจริต และมโนสุจริต อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ธรรม หมายถึยกุศลธรรมบถ  ๑๐ 
จนถึงอรหัตตมรรค คำว่าประสพบุญ หมายถึงได้รับผลบุญที่เจือด้วยโลกิยะและโลกุต
ตระ (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๙/๘๑) 

ขทิรปัตตสูตร  : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยใบตะเคียน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๒/๖๑๔) อธิบายสรุปได้
ว่า  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลจะกล่าวว่า  เรายัง
ไม่รู้แจ้งอริยสัจ  ๔  แล้วจักทำท่ีสุดแห่งทกุข์ได้ เหมือนกับบุคคลไม่สามารถกล่าวได้
ว่า ใช้ใบตะเคียน ใบทองหลาง  หรือใบมะขามป้อม  ห่อน้ำหรือห่อใบตาลฉะน้ัน  แต่
เป็นไปได้ท่ีบุคคลจะกล่าวว่าเรารู้แจ้งอริยสัจ ๔ แล้วจักทำทีสุ่ดแห่งทุกข์ได้  
เหมือนกับบุคคลสามารถกลา่วได้ว่าใช้ใบบัวใบทองกวาวหรือใบย่านทราย ห่อน้ำหรือ
ห่อใบตาล  ฉะน้ัน  

ขทิรวนิยเถรคาถา  : คาถาของพระขทิรวนิยเถระ, คาถาของพระเถระผู้อยู่ในป่าไม้ตะเคียน  (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๔๒/๓๑๘)  ท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเราผู้อยู่ป่าเป็นวัตร 
(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๐๓/๒๗)   อธิบายสรุปได้ว่า  ท่านพระขทิรวนิยเถระเกิดเป็น
ลูกของนางรูปสารีพราหมณี  หมู่บ้านนาลกะ แคว้นมคธ  ผู้เป็นมารดามุ่งหวังจะให้
แต่งงานต้ังแต่ยังเป็นเด็ก  แต่ก็ทำไม่ได้  ไปบวชเป็สามเณรกับพระภิกษุ เมื่ออายุครบ 
๒๐ ปี จึงได้อุปสมบท เรียนกัมมักฐาน  แล้วไปอาศัยป่าตะเคียน เม่ือญาณแก่กล้า ไม่
นานนักก็ได้อภิญญา ๖   ได้กล่าวคาถาไว้ว่า สามเณรจาละ  สามเณรอุปจาละ  
สามเณรสสีูปจาละ  พวกเธอครองสติมั่นคงอยู่หรือเปล่า  หลวงลุงของพวกเธอ ผู้
เปรียบเหมือนนายขมังธนู ผู้สามารถยิงทะลวงปลายขนทรายได้ เพราะมีปัญญาหลัก
แหลมว่องไวรู้แจ้งตลอดมาถึงแล้ว  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า หลวงลุง หมายถึงพระสารีบุตรเถระ (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/
๔๒/๑๖๙-๑๗๑)  

ขทิรวนิยเรวตเถรคาถา : คาถาของพระขทิวนิยเรวตเถระ,คาถาของพระเรวตเถระผู้อยู่ในป่าไม้
ตะเคยีน  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๔๕/๔๕๑) อธิบายสรุปได้ว่า  พระขทิรวนิยเรวตเถระ
กล่าวว่า นับแต่อาตมาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เคยดำริถึงสิ่งท่ีไม่ดี ประกอบด้วยโทษ
เลยว่า  ขอสัตว์เหล่าน้ีจงถูกเบียดเบียนจงถูกฆ่าจงประสบทุกข์  อาตมาไม่เคยดำริใน
ระยะกาลยาวนานเช่นนี้  แต่รู้เฉพาะการเจริญเมตตาไม่มีประมาณซึ่งได้อบรมสั่งสม
มาโดยลำดับตามที่ทรงแสดงไว้แล้วเป็นมิตรเป็นสหายกับสัตว์ทุกจำพวก  อนุเคราะห์
สัตว์ทุกจำพวก ยินดีในการไม่เบียดเบียน เจริญเมตตาจิตทุกเมื่อ และทำจิตที่ไม่
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ง่อนแง่น  ไม่ขุ่นเคืองให้บันเทิงเจริญพรหมวิหารท่ีคนเลวส้องเสพไม่ได้ สาวกของ
พระพุทธเจ้าเข้าทุติยฌาน เป็นผู้น่ิงอย่างประเสริฐโดยแท้จริงภูเขาศิลาล้วนต้ังม่ัน ไม่
หว่ันไหว แมฉ้นัใด ภิกษุก็ฉันน้ัน  เพราะสิ้นโมหะ ย่อมไมห่ว่ันไหวดุจภูเขาฉันน้ัน คน
ผู้ไม่มีกิเลสเคร่ืองย่ัวยวน ใฝ่ใจแสวงหาความสะอาดอยู่เป็นนิตย์ ความช่ัวเพียงเท่า
ปลายขนทรายย่อมปรากฏดังเท่าก้อนเมฆ  เมอืงชายแดนได้รับการคุ้มครองท้ังภายใน
และภายนอกฉันใด ท่านท้ังหลายโปรดคุ้มครองตนให้ได้ฉันนั้น ขณะอย่าได้ล่วงเลย
ท่านท้ังหลายไป อาตมาไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่ แต่อาตมารอคอยเวลาอยู่เหมือน
ลูกจ้างทำการงานคอยค่าจ้าง อาตมาไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่ แต่อาตมามี
สติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้า คอยเวลาอันสมควร อาตมาปรนนิบัติพระศาสดา ได้ทำ
ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปลงภาระที่หนักได้ถอนตัณหาที่นำไปสู่ภพได้ขาด
แล้ว  อาตมาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพ่ือประโยชน์ใด ประโยชน์น้ันอันเป็นที่
สิ้นไปแห่งสังโยชน์ท้ังปวง อาตมาก็ได้บรรลุแล้ว หน้าทีท่ี่ควรทำให้ถึงพร้อมมีทานและ
ศีลเป็นต้น ท่านท้ังหลายโปรดทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดน้ีเป็นคำสั่ง
สอนของอาตมาอาตมาหลุดพ้นจากกิเลสและภพได้ทั้งหมดแล้ว จักปรินิพพานละ  

ขทิรวนิยเรวตเถรวัตถุ : เรื่องพระเรวตเถระผู้อยู่ในป่าไม้ตะเคียน  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๙๑/๕๐๒) 
อธิบายสรุปได้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่นางวิสาขามิคารมาตาว่า พระ
อรหันต์ทั้งหลายอยู่สถานท่ีใด คือจะเป็นบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ท่ีลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตาม 
สถานที่น้ันเป็นรมณียสถาน   (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๙๘/๖๐)  

  อรรถกถากล่าวว่า แม้ในหมู่บ้าน จะหาความสงบกายไม่ได้ก็จริง  แต่พระอรหันต์
ท้ังหลายก็ได้ความสงบใจเพราะอารมณ์ท้ังหลายหาทำจิตของท่านให้หว่ันไหวได้ไม่ 
ดังนั้น ท่ีไหนก็ตาม ย่อมเป็นท่ีพระอรหันต์อยู่ได้ และท่ีน้ันย่อมเป็นสถานที่รื่นรมย์ 
(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๔๖๓-๔๗๑)  

ขทิรวนิยเรวตเถราปทาน  :ประวัติในอดีตชาติของพระขทิรวนิยเรวตเถระ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๒๘/
๙๖) อธิบายสรุปได้ว่า  ในอดีตชาติ  ท่านเกิดเป็นนายเรือรับส่งคนข้ามฟาก กรุงหง
สาวดี  ได้สง่พระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ  พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกข้าม
ฟาก  เพราะผลแห่งกรรมน้ัน  ท่านได้ไปเกิดในเทวโลก  ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ผู้มีพลานุภาพมาก  และเกดิเป็น กษัตริย์ผู้มีพลานุภาพมาก  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/-/๓๖๖-๓๗๐) 

ขทิรวนิยะ, พระโพธสัิตว์  :นกหัวขวานช่ือว่าขทิรวนิยะ,ช่ือนกหัวขวานพระโพธิสัตว์ อยู่ในหิมวันตป
ระเทศ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑๙/๙๖)อธิบายสรุปได้ว่านกหัวขวานน้ีเท่ียวหาอาหาร
ในป่าไม้ตะเคียน มีนกสหายตัวหน่ึง ช่ือกันทคลกะ เที่ยวหากินอยู่ในป่าไม้ทองหลาง 
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เคยพา สหายไปจิกสัตว์ท่ีต้นตะเคียนมาให้สหายกิน สหายติดใจสัตว์ท่ีได้จิกกันนั้น จึง
ไปจิกกินเองทำให้จงอยหักทันที นกขทิรวนิยบอกสหายว่าต้นไม้น้ันเป็นต้นไม้แก่นท่ี
ทำลายสมอง พอได้ฟังเช่นนั้นแล้วนกหัวขวานกันทคลกะตาทะเล้น    หัวแตกไม่อาจ
จับอยู่บนยอดไม้น้ัน ตกลงมาตาย ณ ท่ีน้ันเอง(ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๑๙-๑๒๐/
๑๖๒-๑๖๔) 

ขทิรังคารชาดก   : ชาดกว่าด้วยเรื่องหลุมถ่านเพลิงไม้ตะเคียน(ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๔๐/๑๗) พระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีได้ถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นประจำ แต่
พญามารต้องการจะขัดขวางไม่ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้รับทานและไม่ต้องการให้
เศรษฐีบริจาคทานต่อไป จึงเนรมิตหลุมถ่านเพลิงขวางทางไว้ท่านเศรษฐีต้องการจะ
แสดงพลังศรัทธาและอานุภาพของตนจึงเดินลุยหลุมถ่านเพลิงไม้ตะเคียนไปใส่บาตร
ปรากฏมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเท้าของท่านหาเป็นอันตรายไม่ท่านได้กล่าวถึงพลัง
และอานุภาพของท่านว่าถึงท่านจะตกลงไปในหลุมถ่านเพลงิมีเท้าช้ีขึ้นฟ้าศีรษะปักลง
ก็ตามท่านจะไม่ทำความช่ัวอันเป็นกรรมไมป่ระเสริฐอีกและได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธ
เจ้ารับอาหารบิณฑบาตของท่าน  (ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี) ๒๗/๔๐/๓๑๗-๓๒๐) 

ขน : เส้นขนท่ีงอกข้ึนตามร่างกายของคนและสัตว์ เพ่ือระบายความร้อนและปกปิดร่างกาย
, สิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคนและสัตว์ เช่น ขนตา ขนนก ขนเม่น และใช้ตลอดไป
จนถึงท่ีขึ้นบนผิวต้นไม้ ผลไม้ ใบไม ้และอื่น ๆ , ราชาศัพท์ว่า พระโลมา ; ๑ ในของ
ไม่สะอาดนานัปการท่ีมีอยู่ในร่างกาย  ท่ีสมณะหรือพราหมณ์บางคนอาศัยความเพียร
เครื่องเผากิเลส  ความเพียรท่ีต้ังมั่น  ความหมั่นประกอบ  ความไม่ประมาท   และ
อาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้ว   บรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังม่ัน   
พิจารณากาย  ต้ังแต่พ้ืนเท้าขึ้นไป   ต้ังแต่ปลายผมลงมา  มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ  คือ  
ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง   เนื้อ   เอ็น    ฯลฯ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๐/๑๐๖) ; ๑ ใน
บรรดาอวัยวะท่ีมีอยู่ในในปฐวีธาตุภายใน ในบรรดาปฐวีธาตุ ๒ ชนิด (๑) ปฐวีธาตุ
ภายใน (๒) ปฐวีธาตุภายนอก  ปฐวีธาตุภายใน คือ อุปาทินนกรูปภายในท่ีเป็นของ
เฉพาะตน    เป็นของแข้นแขง็    เป็นของหยาบ  ได้แก่   ผม   ขน   เล็บ    ฟัน   
หนัง   เนื้อ   เอ็น   กระดูก   เย่ือในกระดูก   ไต   หัวใจ   ตับ  พังผืด    ม้าม    
ปอด    ไสใ้หญ่    ไส้น้อย    อาหารใหม่    อาหารเก่า    หรืออุปาทินนกรูปภายใน
อ่ืนใด    ท่ีเป็นของเฉพาะตน    เป็นของแข้นแข็ง    เป็นของหยาบ    น้ีเรียกว่า 
‘ปฐวีธาตุภายใน’ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๒/๓๓๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑๔/๑๒๖, ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๓๔๙/๔๐๕, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๕/๓๓๗, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๓, สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๘๓๒/๔๐๘, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๓/๑๙๐)  (อรรถกถา
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อธิบายว่า คำว่า อุปาทินนกรูป  หมายถึงรูปมีกรรมเป็นสมุฏฐาน  คำนี้เป็นช่ือของรูป
ท่ีดำรงอยู่ภายในสรีระ  ท่ียึดถือ  จับต้อง  ลูบคลำได้  เช่น  ผม  ขน  ฯลฯ  อาหาร
ใหม ่  อาหารเก่า  คำน้ีกำหนดจำแนกหมายเอาปฐวีธาตุภายใน  แต่สำหรับอาโปธาตุ  
เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ  ก็มีนัยเช่นเดียวกัน 

   ในปกรณ์วิเสสช่ือวิสุทธิมรรค ท่าน (พระพุทธโฆสาจารย์)กล่าวไว้ว่า คำว่า อุ
ปาทินนกรูป(อุปาทินฺนํ) ได้แก่ ไม่ใช่รูปที่มกีรรมเป็นสมุฏฐานเท่านั้น และเมื่อว่าโดย
ไม่แปลกกัน คำว่า อุปาทินนกรูป(อุปาทินฺนํ) น้ีเป็นช่ือของรูปท่ีต้ังอยู่ในสรีระ เพราะ
รูปท่ีต้ังอยู่ในสรีระจะเป็นอุปาทินนกรูป หรอือนุปาทินนกรูปก็ตาม ก็ช่ือว่าอุปาทินนก
รูปท้ังหมด ด้วยอำนาจการยึดถือ การจับต้อง และการลูบคลำได้ คือ ผม ขน ฯลฯ 
อาหารใหม่ อาหารเก่า (ม.มู.อ.(บาลี)  ๒/๓๐๒/๑๓๐)   

ขนแกะ  : ขนของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองชนิดหน่ึง รูปร่างคล้ายแพะแต่มีขนเป็นปุยหนา ช้สำหรับทําเป็น
เครื่องนุ่งห่ม ; คำว่า ขนแกะ ในท่ีน้ี เป็นคำพูดเปรียบเทียบของอุบาลีคหบดีซึ่งเป็น
หัวหน้าของกลุ่มชาวบ้านพาลกะ ผู้ขันอาสากับนิครนถ์ช่ือทีฆตปัสสีและนิครนถ์ นาฏ
บุตร ท่ีจะโต้วาทะกับพระพุทธเจ้า ในประเด็นท่ีว่ากายทัณฑะ มีโทษมากกว่าวจี
ทัณฑะและมโนทัณฑะ โดยจะพูดตะล่อมวกไปวกมาหว่านล้อมให้งง   เปรียบเหมือน
คนที่แข็งแรงจับขนแกะที่มีขนยาวฉุดดึงไปดึงมาหมุนจนงง ฯลฯ  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๙/
๕๗) 

ขนไก่  : ขนของสัตว์ปีกจําพวกนก มีหลายชนิด บินได้ในระยะส้ัน หากินตามพ้ืนดิน ตกไข่ก่อน
แล้วจึงฟักเป็นตัว ตัวผู้หงอนใหญแ่ละเดือยยาว เช่น ไกชน ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ; ไม้
ปัดฝุ่นละออง, อุปกรณ์เล่นกีฬาแบดมินตัน เรียกว่าลูกขนไก่ 

   คำว่า ขนไก่ ในท่ีนี้ พระผู้มพีระภาคทรงเปรียบเทียบระหว่างขนไก่กับภิกษุไว้
ว่า  ขนไก่หรือเส้นเอ็นท่ีเขาใส่เข้าไปในไฟย่อมหดกลับ  งอกลับ  หมนุกลับ  ไม่คลี่
ออก  ฉันใด  ภิกษุผู้มใีจท่ีอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมาก   จิตย่อมหดกลับ  
งอกลับ  หมุนกลับ  ไม่ออกไปรับการร่วมเมถุนธรรม ฉันน้ันเหมือนกัน  (ม.มู.(ไทย)
๑๒/๓๐๔/๓๓๔, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔๙/๗๖) 

ขนเจียม  : ขนแกะ, ขนแพะ, มักนิยมทำเป็นสันถัต ใช้รองน่ัง หรือปูนอน (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๕๗๑/๙๖)  ขนเจียมมีหลายสี เช่น สีดำล้วน สีขาว สแีดง (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๖/๓๕)
อธิบายว่า สันถัตขนเจียม  ทำด้วยขนแกะ  ใช้อย่างแผ่นหนัง  (วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๖๔/
๓๑๑,สารตฺถ.ฏีกา  ๓/๒๖๔/๔๖๓)  

ขนดหาง  : โคนหาง,หาง  ;  ขนด ได้แก ่ตัวงูท่ีขด; ลูกบวบจีวร; โคนหางงู มักเรียกว่า ขนดหาง ;  
ในที่น้ีหมายถึงขนดหางของงู ดังปรากฏข้อความในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ท่ีพระ
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ผู้มีพระภาคทรงตรัสเปรียบเทียบถึงโมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ท่ีเล่าเรียนธรรม  
คือ  สุตตะ  เคยยะ   เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธรรม  
และเวทัลละ โดยไม่ได้พินิจพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญา  ธรรมเหล่านั้นจึงไม่
ประจักษ์ชัดแก่พวกเขา  ก็เหมือนกับบุรุษท่ีต้องการงูพิษ    เที่ยวเสาะแสวงหางูพิษ   
พบงูพิษตัวใหญ่แล้วจับมันท่ีขนดหางหรือท่ีหาง   งูพิษน้ันกส็ามารถจะแว้งกัดที่มือ   
ท่ีแขน  หรือทีอ่วัยวะแห่งใดแห่งหน่ึงของเขาได้   เมื่อเขาถูกงูพิษนั้นกัด  เขาก็จะตาย  
หรือไม่ก็ได้รับทุกข์ทรมานปางตาย  สาเหตุเพราะเขาจับงูพิษน้ันไม่ดี   (ม.มู(ไทย)๑๒/
๒๓๘/๒๕๒, ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๒๓๘/๑๓) 

ขนตา  : อวัยวะอีกหน่ึงอย่างของร่างกายคนและสัตว์ท่ีเกิดขึ้นบริเวณดวงตา มีลักษณะที่เป็น
เส้นเล็กๆ มีขนาดที่ยาวและสั้นต่างกัน  ขนตานั้นมีหน้าท่ีช่วยป้องกันสิ่งต่างๆ เช่น 
ฝุ่นละออง สิ่งสกปรก เป็นต้น ไม่ให้เข้าตา ;  ตา, ดวงตา, นัยน์ตา, นัยน์เนตร ได้แก่ 
อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์  ทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองดูรูป  หรอืใช้มองดูสิ่ง
ต่างๆ ; ขนตาในท่ีนี้ หมายถงึขนตาที่หนางอนงามของเทพธิดาองค์หน่ึง เมื่อครั้งเป็น
มนุษย์  มีช่ือว่าเปสวดี เป็นหญิงสะใภ้ในหมูบ้่านนาฬกคาม  อยู่ทางทิศตะวันออกของ
แคว้นมคธ  แต่เพราะผลกรรมท่ีตนเคยเกลี่ยดอกคำโรยลงบูชาพระอุปติสสเถระ จึง
ได้มาเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์   (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๕๒/๗๓) (พระอุปติสสเถระ ได้แก่ 
พระธรรมเสนาบดี  (พระสารบุีตร)  (ขุ.วิ.อ.(บาลี)   ๖๕๖/๑๘๕) 

ขนทราย  : ขนของสัตว์ท่ีเล็กมาก(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๑/๔๕๕) ดังคำว่า นายขมังธนูยิงขนทราย
(ม.มู.๑) หรือดังคำว่า แทงปลายขนทราย ด้วยปลายขนทราย ท่ีแบ่งออกแล้วเป็น ๗ 
ส่วน อธิบายสรุปว่า  พึงแบ่งขนทรายเส้นหน่ึงเป็น ๗ ส่วน  แล้วถือเอาสว่นท่ีแบ่งหน่ึง
ส่วนแห่งขนทรายที่แบ่งนั้นแลว้ผูกกลางผลมะเขือผูกขนทรายที่แบ่งแล้วเส้นอ่ืนอีกเข้า
ท่ีปลายสุดแห่งลูกธนูแล้วจึงยืนท่ีทางประมาณอุสภะหนึ่ง แทงจำเพาะปลายขนทราย
ท่ีผูกผลมะเขือน้ันด้วยปลายท่ีผูกไว้ท่ีลูกธน ู (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓.๓/๑๑๑๕/๓๘๕) ; การ
ทำโทษอย่างหนึ่ง  จัดเป็นทัณฑกรรม เป็นกิจวัตรใช้เพ่ือการลงโทษสามเณรคล้ายกับ
การปรับอาบัติภิกษุ ได้แก่กักบริเวณ  ห้ามไม่ให้เข้าอาราม ห้ามไม่ให้ออกจากอาราม 
หรือการใช้ตักน้ำ ขนฟืน ขนทราย เป็นต้น (ประมวลศัพท ์หน้า ๑๒๗) 

ขนนกยูง  : ขนของสัตว์ปีกจำพวกไก่ฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุด มีจุดเด่นคือ เพศผู้มีขนหางยาวที่มีสีสัน
สวยงาม ที่เมือ่แผ่ขยายออกเพ่ืออวดเพศเมียจะมีความสวยงามเป็นอย่างย่ิง เรียกว่า 
รำแพน  ชอบอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบผสมตามริมลำธารในป่า มี
พฤติกรรมมักรอ้งตอนเช้าหรือพลบค่ำ กินอาหารจำพวกเมล็ดพืช แมลง และสัตว์เล็ก 
ๆ มีการกระจายพันธ์ุอยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียไปทางทิศตะวันออกผ่านพม่า, 
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ตอนใต้ของประเทศจีน, ไทย, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, มาเลเซียและชวา  นกยูงแบ่ง
ออกเป็น ๒ ชนิด คือ (๑) นกยูงอินเดีย มีหงอนบนหัวแผ่เป็นพัด  มีหนังข้างแก้มเป็น
สีขาว  ขนส่วนคอและอกด้านบนเป็นสีน้ำเงิน  พบกระจายพันธ์ุในอินเดีย  (๒) นกยูง
ไทย  มีหงอนบนหัวต้ังตรงเป็นกระจุก หนังข้างแก้มเป็นสีฟ้า และสีเหลือง ขนส่วนคอ 
หลัง ตลอดไปถึงปลายหางเป็นสีเขียว พบกระจายพันธ์ุต้ังแต่ภาคตะวันออกของ
อินเดียติดกับพม่า ภูมิภาคอินโดจีน และชวา 

   ในโมรหัตถทายิกาวิมาน พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาตนหนึ่งว่า ด้วย
ผลกรรมอะไร  เธอจึงมีผิวพรรณงามยิ่งนัก   ฯลฯ  เปล่งรัศมีสว่างไสวไปท่ัวทุกทิศ
อย่างนี้  เทพธิดาน้ันตอบว่า  ดิฉันได้ถวายพัดปัดยุงท่ีทำด้วยขนนกยูงแก่ภิกษุผู้กำลัง
เที่ยวบิณฑบาต   ฯลฯ  (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๕๗๓/๖๖,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๕๗๔/๖๖, ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๕๗๘/๖๖, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๕๘๐/๖๖)  

ขนเนื้อทราย  : ขนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกกวางชนิดหนึ่ง เป็นกวางขนาดกลาง ตัวสีนํ้าตาล
เข้มแต่ตอนล่างสีจางกว่า ตามลําตัวมีจุดขาวจาง ๆ อยู่ท่ัวไป ลูกท่ีเกิดใหม่จุดขาวน้ีจะ
ชัดเจนมากเช่นเดียวกับลูกกวางดาว ตัวผู้มีเขา ผลัดเขาปีละคร้ัง อยู่เป็นฝูงตามทุ่ง
หญ้า กินหญ้าระบัด ใบไม้ และผลไม้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย, กวางแขม กวาง
ทราย หรือ ตามะแน ก็เรียก (หญ้าระบัด ได้แก่ หญ้าท่ีเพ่ิงลัด เพ่ิงผลิ หญ้าอ่อน, 
กวางแขม ได้แก่ สัตว์พวกกวาง แต่ตัวเล็ก เขาสั้น, บางทีเรียก เน้ือทราย) 

   ในจูฬหัตถิปโทปมสูตร  ปิโลติกปรพิาชกได้สนทนากับพราหมณ์ช่ือชาณุสโสณิ
ถึงเรื่องความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดม โดยได้กล่าวว่าตนเองไม่
สามารถรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้   ผู้ทีจ่ะรู้ความเฉียบ
แหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้น้ัน   ก็น่าจะเป็นเช่นพระสมณโคดม  และได้
กล่าวถึงสาเหตุท่ีตนเกิดเลื่อมใสในพระสมณโคดม ก็เพราะได้เห็นรอย ๔ รอยในพระ
สมณโคดม คอื ๑. ข้าพเจ้าเห็นขัตติยบัณฑิตบางพวกในโลกนี้   เป็นผู้ละเอียดอ่อน  
โต้ตอบวาทะของผู้อ่ืนได้ประหน่ึงยิงขนเนื้อทราย...ฯลฯ  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๙/๓๑๘) 

ขนปีกนกเคา้ : ขนปีกของนกฮูก ท่ีมีลกัษณะนุ่ม(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๗๑/๒๔๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙); 
นักบวชบางคนใช้ขนปีกนกเค้ามาเป็นเครื่องนุ่มห่ม, นักบวชผู้บำเพ็ญตบะมักนุ่งห่มขน
ปีกนกเค้า (องฺ.ติก. ๒๐/๑๕๗/๔๐๒,๒๐/๑๕๘/๔๐๒,๒๐/๑๖๓/๔๐๒) คำว่า นกเค้า 
หมายถึงนกฮูก มีขนนุ่ม หัวใหญ่ ตาโต ตัวลาย ออกหากินตอนกลางคืน กลางวันหลบ
พักผ่อน มีช่ือเรียกหมายช่ือ คือ เค้าเหยี่ยว เค้าแมว เค้าโมง เค้า (ราชบัณฑิตสถาน) 

ขนปีกนกเคา้,ผ้า  : ผ้าทำด้วยขนปีกนกฮูก มีลักษณะนุ่ม นักบวชผู้บำเพ็ญตบะมักใช้นุ่มห่ม (ที.สี.
(ไทย) ๙/๓๙๖/๑๖๕) 
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ขนปีกนกตะกรุม  : ขนของนกน้ำขนาดใหญ่ในตระกูลนกกระสา  มีถิ่นท่ีอยู่อาศัยในทวีปเอเซียทาง
ตอนใต้ ต้ังแต่อินเดีย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงจีนตอนใต้ และเกาะชวา มี
รูปร่างคล้ายคลึงกับนกตะกราม แต่มขีนาดเล็กกว่า และไม่มีถุงใต้คอ ขณะยืนมีความ
สูงบนหัวประมาณ ๑๑๐ -๑๒๐ เซนติเมตร ความกว้างของปีกท้ังสองข้างประมาณ 
๒๑๐ เซนติเมตร ลำตัวด้านบนสีดำเหลือบเป็นมัน ใต้ท้องสอีอกขาว ส่วนหัวและ
ลำคอเป็นหนังสีเหลืองแกมแดง มีขนเป็นเส้นๆ ขึ้นกระจายอยู่ห่าง ๆ จะงอยปากมี
ขนาดใหญ่สีออกเหลือง ซึง่ในฤดูผสมพันธ์ุจะมีแต้มสีแดงตรงบริเวณโคนปาก แข้ง
และเท้าสีน้ำตาลแกมเขียวจนถึงสีคล้ำเกือบดำ นกที่อายุยังน้อยขนจะสีดำค่อนข้าง
ด้าน บนส่วนหัวและลำคอมีขนปกคลุมมากกว่านกโตเต็มวัย  เป็นนกท่ีหากินสัตว์เล็ก 
ๆ ตามแหล่งน้ำ เช่น กุ้ง,หอย, ปู, ปลา รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
อย่าง งู, กบ หรือเขียด แต่จะไม่กินซากสตัว์เหมือนนกตะกราม มีพฤติกรรมทำรังบน
ยอดไม้สูง ตามป่าชายเลนหรือป่าริมน้ำร่วมกับนกตะกรามและนกกระทงุ วางไข่ครั้ง
ละ ๓-๔ ฟอง 

   ในมหาสุตโสมชาดก  มีข้อความตอนหน่ึงที่โจรโปริสาท ได้กล่าวกับรุกขเทวดา
ว่า  เราได้ห้ามท่านว่าให้หยุด  ท่านก็ยังเดินดุ่มๆ  ไป  ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย ์  
ท่านไม่ได้หยุด  แต่กลับบอกว่าหยุด   ท่านสมณะ  นี้ควรแก่ท่านแล้วหรือ  ท่านคิดว่า
ดาบของเราเป็นเพียงแค่ขนปีกนกตะกรุมหรอือย่างไร (ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๘/๓๗๘-๓๗๙, 
ขุ.ชา.อ.(บาลี)  ๘/๓๙๒/๓๙๗), (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๙๓/๑๖๒) 

ขนปีกนกยงู  : ขนปีกของนกยูง ; ในปิลินทวัจฉเถราปทาน ได้กล่าวถึงพัดขนปีกนกยูงไว้ตอนหนึ่งว่า  
พระปิลินทวัจฉเถระ  เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน    จึงกล่าวอานิสงส์
ของการถวายพัดขนปีกนกยูงและแส้จามรไว้ว่า  ข้าพเจ้าได้ถวายพัดขนปีกนกยูงและ
แส้จามรในหมู่สงฆ์ และพระสงฆ์ซ่ึงเป็นหมู่คณะท่ีประเสริฐสุด  เป็นผู้มีกิเลสสงบ
ระงับแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๑๗/๕๙๕) 

ขนพองสยองเกล้า  : นึกกลัวจนขนหัวลุก, ขนและผมตั้งชันขึ้นเพราะรู้สึกสยดสยองมาก 
   เหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว ขนพองสยองเกล้า ท่ีเกิดขึ้นในเวลาท่ีพระผูมี้พระ

ภาคทรงปลงพระชนมายุสังขาร คือ  เวลานั้น  เมื่อพระองค์ทรงปลงพระชนมายุ
สังขารแล้ว ณ ปาวาลเจดีย์  ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงน่าสะพรึงกลัว   ขนพอง
สยองเกล้า  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๙/๑๑๖) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ปลงพระชนมายุ
สังขาร  หมายถึงสลัดปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอายุ คือ ตกลงพระทัยว่าจะปรินิพพาน (ที.
ม.อ.(บาลี) ๑๖๙/๑๕๙) และอีกคราวหน่ึงได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นอย่างรุนแรง  น่า
สะพรึงกลัว  ขนพองสยองเกล้า  ท้ังกลองทิพย์ก็ดังกึกก้อง  พระอานนท์จึงเข้าไปทูล
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ถามพระผู้มีพระภาคถึงเหตุปัจจัยท่ีทำให้เกดิเหตุการณ์เช่นน้ีขึ้น  พระผู้มีพระภาคจึง
ตรัสเหตุปัจจัย  ๘  ประการ  ที่ทำให้เกดิแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๗๐-๑๗๑/๑๑๘) (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๗/๑๖๑, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๖/๓๐๕, ขุ.เถร.
(ไทย)๒๖/๓๗๖/๔๐๔) 

ขนม  : ของกินท่ีไม่ใช่กับข้าว, ของหวานที่ปรุงด้วยแป้งข้าวเจ้า  แป้งข้าวเหนียว กับกะทิหรือ
น้ําตาล, ของหวาน, สื่งอ่ืนท่ีคล้ายกันจากพืช ประกอบด้วยน้ำตาล กะทิ, ทางเหนือ
เรียกว่า ข้าวหนม ; ท่ีช่ือว่า  ขนม  ได้แก่  ของกินอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเขาจัดเตรียม
เพ่ือส่งไปเป็นของกำนัล(วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๓๓/๓๙๐), (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๑๓/๑๙) 

   ในปูวทายิกาวิมาน   พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาตนหนึ่งว่า  เพราะ
บุญอะไร ผิวพรรณของเธอจึงงามเช่นน้ี    ฯลฯ  และมีรัศมีสว่างไสวท่ัวทุกทิศอย่างนี้  
เทพธิดาตอบว่า เพราะได้ถวายขนมแก่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต   ฯลฯ  (ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๕๙๗/๖๖, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๐๓/๖๖, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๐๔/๖๖) 

   ในเวสสันตรชาดก พระเจ้ากรุงสัญชัยได้รับสั่งเสนาบดีให้ต้ังมงัสาหาร   ขนม   
ขนมแดกงา  ขนมกุมมาส  ท่ีปรุงด้วยเน้ือปลาไว้ใกล้ทางท่ีพระเจ้าเวสสันดรโอรสของ
พระองค์จะเสด็จมา (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๓๕๖/๕๔๗) 

ขนมกุมมาส  : ขนมสดที่ทำจากถ่ัวผสมข้าวเหนียว (ขุ.วิ.อ.(บาลี)  ๑๒๑/๖๘) บางแห่งมีน้ำผึ้งผสม
ด้วย  (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๖๓/๕๔๗) หมายถึงขนมที่เก็บไว้นานเกินไปจะบูด  เช่น  
ขนมด้วง  ขนมครก  ขนมถว้ย  ขนมตาล  เป็นต้น, พระพุทธเจ้าหลังบำเพ็ญทุกร
กิริยาก็เสวยข้าวสุกและขนมกุมมาส, ข้อ ๑ ที่เป็นโภชนียะ(ของฉัน) ในโภชนะ ๕ อัน
ได้แก่ ข้าวสุก  ขนมกุมมาส ข้าวตู  ปลา เน้ือ เป็นอาหารหลักท่ีเป็นขนมสดของชาว
ชมพูทวีป (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๑/๒๗๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๕/๒๔๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๕๑/๒๙๗,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๑/๒๑,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๖๓/๕๔๗,ขุ.ชา.ม.(ไทย)
๒๘/๒๓๕๖/๕๔๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕๑/๑๒๕) 

ขนมงา : ช่ือขนมชนิดหน่ึง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๙๔๓/๔๘๗) หมายถึงขนมทำด้วยงากวนกับ
น้ำตาล แล้วตัดเป็นแผ่นบางๆ  คล้ายข้าวพอง ; อาหารว่างเหมาะสำหรับผู้เดินทาง, 
ขนมชนิดนี้นางอมิตตตาปนา เตรียมให้ชูชกพราหมณ์ในคราวที่เดินทางไปเขาวงกต  

ขนมแดกงา  : ขนมชนิดหน่ึงทำด้วยงากวนกับน้ำตาล ; คำด่าประชด  ดังพระสุธรรมเถระผู้เป็นเจา้
อาวาสวัดอัมพาฏการาม มีความมักใหญ่ ด่าจิตตคหบดี ชาวมัจฉิกาสัณฑ์เป็นเหตุให้
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติปฏิสาราณียกรรมคอืการลงโทษภิกษุผู้ด่าว่าคฤหัสถ์ผู้ไมม่ี
ความผิดด้วยการให้ไปขอขมาเขา (วิ.จู.๖/๓๔/๖๗) อรรถกถากล่าวว่า ได้ยินว่า ขนม
แปลกชนิดหน่ึง ได้มีในต้นวงศ์ของจิตตคหบดีน้ัน พระสุธรรมประสงค์จะด่าจิตต
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คหบดีกระทบชาติ จึงกล่าวว่า ขนมแดกงา ไม่ม ี ซึ่งคำนี้เป็นคำหยาบ (วิ.จู.อ.(บาลี) 
๓/๓๓/๒๕๔) ขนมชนิดน้ีมักห่อเป็นของขวัญให้เด็กๆ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๘/
๑๐๕) เป็นของต้อนรับแขกผู้มาเยือน (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๓๕๖/๕๔๗)  

ขนมต้ม : ช่ือขนมชนิดหน่ึง (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๐๕/๖๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๑/๓๙๐) หมายถึงขนม
ทำด้วยแป้งข้าวเหนียว ป้ันเป็นลูกกลมๆ ลงไปต้มให้สุก โรยด้วยมะพร้าวขูด  ต่อมา
จึงทำหน้ากระฉีก  ซึ่งเป็นมะพร้าวขูดมาเค่ียวกับน้ำตาลหม้อจนเหนียว ถ้าใส่ไส้
น้ำตาลปึก ตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม หรือไส้หน้ากระฉีก(ของหวานทำด้วยมะพร้าวขูดกบั
น้ำตาลเคี่ยวให้เข้ากันใช้เป็นไส้หรือหน้าขนม เรียกว่าหน้ากระฉีก) แล้วคลุกมะพร้าว
ข้างนอก เรียกว่าขนมต้มขาว  ถ้าต้มเคี่ยวกับน้ำตาลปึก และมะพรา้วอย่างหน้า
กระฉีก เรียกว่าขนมต้มแดง   

ขนมเทียน  : ขนดชนิดหน่ึง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๙๔๓/๔๘๗ป หมายถึงขนมทำด้วยแป้งกวนกับ
น้ำตาล ใสใ่ส้ถัว่เขียวกวนบด  ใสม่ะพร้าว ใส่หน้ากระฉีก ห่อใบตอง ถ้าแบบเค็ม จะ
ใส่พริกไทย และเกลือ  ถ้าเป็นแบบหวาน ใส่มะพร้าว และน้ำตาลไปเพิ่ม  ถ้าตัวแป้ง
ด้วยด้วยแป้งถั่วเรียกขนมเทียนแก้ว  ใช้ในพิธีไหว้ผีห้ิง   มีการทำขนมเทยีนมีมาต้ังแต่
สมัยโบราณ  มกัจะทำไปทำบุญหรือทำตามประเพณีต่างๆ   

ขนมเบื้อง : ช่ืออาหารว่างอย่างหน่ึง(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๒๙๑/๔๖) หมายถึงขนมท่ีทำโดยท่ีละเลงแป้ง
ดีแล้ว เทลงบนกระทะแบนที่เรียกว่ากระเบ้ือง ทำให้เป็นแผ่นกลมๆ และแบนเสมอ
กัน ใสใ่ส้หวานหรือไส้เค็ม แล้วพับเป็น ๒ เรียกว่าขนมเบ้ือง ; ขนมชนิดนี้ทำให้เต็ม
ภาชนะ จึงช่ือปูปะ ปูวะ(อภิธานวัณณนา หน้า ๕๗๔)  

ขนมแป้ง  : ช่ือขนมชนิดหน่ึง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๓๕๗/๕๔๘ป หมายถึงขนมที่ปรุงด้วยแป้งข้าว
สาลีหรือข้าวเหนียว ผสมกับมะพร้าว เกลือ และน้ำตาล ทอดเป็นแผน่เล็กๆ แบนๆ 
บนกระทะแบน ท่ีทาน้ำมันน้อย  ขนมแป้งชนิดน้ีมีกล่าวไว้ในเวสสันดรชาดก ตอน
พระเวสสันดรกลับเข้าเมือง  

ขนมสด : ขนมกุมมาส (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๖๓/๕๔๗) หมายถึงขนมที่ทำจากถ่ัวผสมข้าว
เหนียว (ขุ.วิ.อ.(บาลี)  ๑๒๑/๖๘) บางแห่งมีน้ำผึ้งผสมด้วย  หมายถึงของหวานที่ทำ
ด้วยแป้งหรือข้าว ผสมกับ ถั่ว และน้ำตาล ใช้เป็นอาหารว่าง  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๗๘/
๓๒) 

ขนสัตว์ : ผ้าท่ีทอจากขนสัตว์บางชนิด เช่น แพะ แกะ เรียกว่าผ้าขนสัตว์ (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๙๔/๓๒๖) 

ขนสัตว์ร้าย  : ขนของสัตว์จำพวกท่ีกินเนื้อเป็นอาหาร เช่น ราชสีห์และเสือเป็นต้น ;   สัตว์ คือ 
สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม ้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้
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เอง สามารถฝึกอบรมได้, ความหมายที่ใช้กันเป็นสามัญหมายถึง สตัว์ท่ีไม่ใช่คน, 
เดรัจฉาน ; ขนสัตว์ร้าย ในท่ีนี้ หมายถึงขนของราชสีห์และเสือเป็นต้น ท่ีพวกอเจลก
บางพวกนำไปทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม ดังข้อความตอนหน่ึงในอเจลกวรรคว่า  คนเปลือย
น้ัน....นุ่งห่มผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้าง...  (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๕๗/๔๐๒,องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๑๕๘/๔๐๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๖๓/๔๐๒) 

ขนหาง  : ส่วนท่ีย่ืนออกจากส่วนท้ายแห่งลําตัวสัตว์ เช่น ขนหางม้า, ขนสัตว์จําพวกนก เช่น กา 
ไก่ นกยูง ท่ีย่ืนยาวออกทางก้น ; ขนหางในท่ีน้ีหมายถึงขนหางของม้าจำนวน ๑,๐๐๐ 
ตัว ซึ่งเป็นพาหนะเทียมรถของเทพบุตรตนหนึ่ง ซื่งเมื่อครัง้เป็นมนุษย์ได้เคยถวายข้าว  
น้ำ จีวร  ของเคี้ยว ของฉัน  และของลิ้มท่ีสะอาด  ประณีต  มีรสชาติ แก่พระกัสสป
สัมมาสมัพุทธเจ้า จึงได้ไปเกิดในสวรรค์   (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๐๒๓/๑๒๖) 

ขนุน :        ช่ือไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีน้ํายางขาว ผลกลมยาวราว ๒๐-๕๐  เซนติเมตร 
ภายนอกเป็นหนามถี่ ภายในมียวงสีเหลืองหรือสีจําปา รสหวาน กินได้ แก่นสีเหลือง 
เรียกว่า กรัก ใช้ต้มเอานํ้าย้อมผ้า, พันธ์ุท่ีมยีวงสีเหลือง เน้ือนุ่มแต่ไม่เหลว เรียก ขนุน
หนัง, พันธ์ุท่ีมียวงสีจําปา เนื้อนุ่ม เรียก ขนุนจําปาดะ, ส่วนพันธ์ุที่มียวงสีเหลือง เนื้อ
เหลว เรียก ขนุนละมุด ; ๑ ในผลไม้ ๓ ชนิด คือ ผลมะมว่ง ลูกหว้า และขนุน ท่ีวานร
โพธิสัตว์ได้กล่าวกับจระเข้ว่าจะไม่ข้ามฝั่งสมุทรไปกิน จะขอกินแต่ผลมะเด่ือของ
ตัวเอง  (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๖๖/๑๙๑) ;  ๑ ในหมู่ไม้นานาชนิดที่อยู่ใกล้บริเวณอาศรม
ของโกสิยดาบสและอาศรมของพระเวสสันดร ได้แก่  มะม่วง  มะหาด  ขนุน  
ทองกวาว  มะรุม  โลดทะนง  ฯลฯ  (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๖๐/๑๒๘,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/
๑๙๘๓/๔๙๓) 

ขนุนสำปะลอ  : ช่ือต้นไม้ผลขนาดกลาง (ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๖/๕๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๕๐/๗๒) หมายถึง
ขนุนสำปะลอนี้มีใบใหญ่ เป็นแฉกๆ ผลมีเมล็ดมาก กินได้ และพันธ์ุท่ีผลไม่มีเมล็ด กิน
เน้ือได้ เรียกว่าสาเก ; ต้นไม้ท่ีเกิดบนภูเขาลพุ จึงเรียกขนุนสำปะลอว่า ลพุชะ  และ
เพราะขนุนชนิดน้ีมีผลไม่ปรากฏ เพราะมีขนาดเล็ก จึงเรียกขนุนชนิดนี้ว่าลิกุจะ  (ขุ.
ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๑๔/๕๔๐, ขุ.ชา.อสีติ. ๒๘/๕๓๖/๑๓๖) สาเก ก็เรียก (อภิธาน
วรรณนา หน้า๖๙๑) 

ขบวนม้า  : ขบวนม้าน้ี มีการจัดม้าเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน ๓ ตัว และม้าแต่ละตัว มีทหารเข้า
แถวตามหลัง ๓  คน (อภิธานวัณณนา  หน้า ๔๘๔) แต่ในทีห่มายถึงขบวนม้า 
ประมาณ ๕๐๐ ตัว ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ราชาแห่งแคว้นโกศล  ที่ออกจากกรุง
สาวัตถีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ พระเชตวัน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๐/๔๒๕) 



 

๙๒๘ 
 

 

ข่มขืน  : ขู่, บังคับ, ขืนใจ, ขู่เขญ็ ให้กระทำตามอำเภอใจ ; จัดเป็นการประหารอย่างหน่ึงของ
ข้าศึกที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่า อยู่โคนไม้  หรืออยู่ในเรือนว่าง หวาดสะดุ้ง คือ 
การน่ังทับ นอนทับ ขม่ขืน จากมาตุคาม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๕/๑๒๘) (อรรถกถา
อธิบายว่า คำว่า น่ังทับ ในท่ีนี้หมายถึงใช้ทวารหนักและทวารเบานั่งทับองคชาตของ
ภิกษุ  “อิตฺถิยา  วจฺจมคฺเคน  ตสฺส  ภิกฺขุโน  องฺคชาตํ  อภินิสีเทนฺติ”  แปลว่า  ให้
องคชาตของภิกษุนั้นสอดเข้าไปทางทวารหนักของหญิง  (วิ.อ.(บาลี) ๑/๕๘/๒๘๐)  
และดู  วิ.มหา.(แปล) ๑/๕๘-๕๙/๔๕-๔๗)  

ข่มจิต  :  ข่มจิตข่มใจ, ขม่ใจ, ขม่อารมณ์, สะกดอารมณ์,ควบคุมอารมณ์  
 ในนิคคหกถา กถาว่าด้วยการข่มจิต  สกวาทีถามว่า บุคคลอ่ืนข่มจิตของคนอ่ืนได้
ใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ปรวาที หมายถึงภิกษุในนิกาย
มหาสังฆิกะ   เพราะมีความเห็นว่า  ผู้ท่ีมคีวามชำนาญในฌานอภิญญาย่อมสามารถ
ข่มจิตของคนอ่ืนได้  ซึ่งต่างกับความเห็นของสกวาทีท่ีเห็นว่า  บุคคลไม่สามารถใช้จิต
ของตนข่มจิตของคนอ่ืนได้โดยตรง)  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๔๓/๗๘๗, อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   
๗๔๓/๒๘๔)   

ขมสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่อดทน (สูตรที่ ๑) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๔/๒๓๐)อธิบาย
สรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงปฏิปทา ๔  คือ๑.อักขมา ปฏิปทา คือปฏิปทา
ของผู้ปฏิบัติท่ีด่าตอบคนท่ีด่า โกรธตอบคนที่โกรธ โต้เถียงคนที่เถียง ๒.ขมา ปฏิปทา 
คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติท่ีไม่ด่าตอบคนที่ด่า ไม่โกรธตอบคนที่โกรธ ไม่โต้เถียงคนที่
เถียง ๓.ทมา ปฏิปทา คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติที่สำรวมอินทรีย์ ๖ มีจักขุนทรีย์เป็นต้น 
๔.สมา ปฏิปทา คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติท่ีไม่ยินดีอกุศลวิตก ๓ ประการ ละบาปอกุศล
ธรรมท่ีเกิดขึ้น  อรรถกถากล่าวว่า อักขมา หมายถึงมีขอ้ปฏิบัติที่ไม่อดทน  คำว่า 
ขมา ปฏิปทา คือมีข้อปฏิบัติท่ีอดทน  คำว่า ทมา ปฏิบัติ หมายถึงข้อปฏิบัติท่ีฝึก
อินทรีย์ และสมา ปฏิปทา คือมีข้อปฏิบัติที่เข้าไปสงบอกุศลวิตก (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) 
๒/๑๒๙/๓๘๙) 

ขมสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่อดทน (สูตรท่ี ๒) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๕/๒๓๑) พระผู้มี
พระภาคทรงแสดงปฏิปทา ๔ คือ ๑.อักขมา ปฏิปทา คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติท่ีไม่
อดทนต่อความหนาวเป็นต้น ๒.ขมา ปฏิปทา คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติที่อดทนต่อ
ความหนาวเป็นต้น ๓.ทมา ปฏิปทา คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติท่ีสำรวมอินทรีย์ ๖ มีจักขุ
นทรีย์เป็นต้น ๔.สมา ปฏิปทา คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติท่ีไม่ยินดีอกุศลวิตก ๓ ประการ 
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น  



 

๙๒๙ 
 

 

ข่มเหง : ใช้กำลังบังคับเอา, ใช้กําลังรังแกแกล้งทําความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน, คือขม่ กด ทำโดย
พลการ ใช้อำนาจ บังคับรังแกผู้อ่ืนโดยพลการ, ในพลิวัททสูตร  ท่านเปรียบบุคคล
เหมือนโคผู้  ๔  ชนิด คือ ๑.โคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตน  แต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอ่ืน  ๒.โคผู้ท่ีข่ม
เหงโคฝูงอ่ืน    แต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน  ๓.โคผู้ท่ีข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอ่ืน ๔.
โคผู้ท่ีไม่ขม่เหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอ่ืน  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐๘/๑๖๔,อภิ.
อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๖๒/๑๙๕)  

ขมังธน,ู นาย : พรานธนู, คนยิงธนู,นักแม่นธนู  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๕/๗๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๘๑/
๑๒๐) 

ขมา ปฏิปทา  : ข้อปฏิบัติที่อดทน  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๔/๒๓๐)  หมายถึงบางคนในโลกนี้ไม่ด่า
โต้ตอบคนท่ีด่า  ไม่โกรธตอบคนที่โกรธ ไม่เถียงโต้ตอบคนที่เถียง น้ีเรียกว่าขมา
ปฏิปทา  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๔/๒๓๐) ; อีกนัยหน่ึง
หมายถึงบางคนในโลกน้ีเป็นผู้อดทนต่อความหนาว ความร้อน ความหิวกระหาย ต่อ
การถูกเหลือบ  ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบ
คายร้ายแรงต่าง ๆ เป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายท่ีเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์ 
กล้าแข็งเจ็บปวด เผ็ดร้อน  ไม่น่ายินดี  ไมน่่าพอใจ พรากชีวิต น้ีเรียกว่าขมา ปฏิปทา  
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๕/๒๓๒)  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ขมา  ปฏิปทา  หมายถึง
อธิวาสิกปฏิปทา ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติท่ีอดกลั้นอดทน  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)   ๒/๑๖๔/
๓๘๙)  

ขม้ิน  : ช่ือไม้ล้มลุกชนดิหน่ึง(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๐๖๑/๕๐๔) อธิบายว่า ขมิ้นมีเหง้าสี
เหลือง ใช้ปรุงอาหาร เอาเหง้าหรือรากมาทำยา ทำผงทาตัว ใช้ย้อมผ้า  ขม้ินชัน ก็
เรียก ที่ช่ือว่าขมิ้น เพราะเหง้ามีสีเหลือง  

ขม้ินเหลอืง  : ช่ือไม้ล้มลุกชนดิหน่ึง มีเหง้ามีเหลือง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๒๓๓/๕๒๙);ช่ือนกชนิด
หนึ่ง (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕/๓๓๕) อธิบายว่า ขมิ้น เป็นนกมตัีวสีเหลือง ตัวเท่านักเอ้ียง 
กินผลไมแ้ละแมลง ทำรังเป็นรูปถ้วยอยูตรงง่ามไม้สูง ๆ  

ขมีขมัน  : รวดเร็ว, รีบร้อน, ทันที, รีบเรง่ในทันทีทันใด 
   ในปฐมนาวาวิมาน  พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาตนหน่ึงว่าเมื่อครั้ง

เป็นมนุษย์ได้ทำบุญกรรมอะไรไว้จึงได้มีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมกีายสว่างไสวไป
ท่ัวทุกทิศ  เทพธิดาตอบว่า  เมื่อชาติก่อน  ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์  ได้เห็นภิกษุหลายรูป
ผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำ จงึขมีขมันถวายน้ำให้ท่านด่ืม  ผูใ้ดแลขมีขมันถวายน้ำให้
ภิกษุหลายรูป  ผู้เหน็ดเหน่ือยกระหายน้ำได้ด่ืม  แม่น้ำหลายสายมีกระแสน้ำใสเย็น  



 

๙๓๐ 
 

 

มากไปด้วยสวนไม้ดอก   มบัีวขาวอยู่มากมาย    ย่อมเกิดแก่ผู้น้ัน ฯลฯ (ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๕๘/๑๑) 

ขโมย  : หยิบฉวยเอาสิ่งของผู้อ่ืนด้วยวิธีลับ ปิดบัง ซ่อนเร้น, หยิบฉวยเอาทรัพย์สินเมื่อ
เจ้าของไม่อยู่หรือเผลอ, เอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น, ผู้ลักทรัพย์, 
คนที่ชอบหยิบฉวยเอาทรัพย์สินสิ่งของผู้อ่ืนโดยเจ้าของไม่ยินยอม, ลัก,ยึดถอืเอาของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของตนโดยเจ้าของไม่ได้ยินยอมหรืออนุญาต โดยการลักลอบ โดยปริยาย
หมายความว่า ลอบทำสิ่งท่ีตนไม่มีสิทธ์ิหรือไม่ได้รับอนุญาต 

   พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติโทษของการขโมย(การลักทรพัย์) สำหรับภิกษุไว้
ดังนี้ว่า ก็  ภิกษุใด  ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก  มมีูลค่า
เท่ากับอัตราโทษที่พระราชาท้ังหลายจับโจรได้แล้วประหารบ้าง  จองจำบ้าง  เนรเทศ
บ้าง   บริภาษว่า  “เจ้าเป็นโจร  เจ้าเป็นคนพาล  เจ้าเป็นคนหลง  เจ้าเป็นขโมย”  
ดังนี้  เพราะถือเอาทรัพย์ท่ีเจ้าของมิได้ให้เช่นใด  ภิกษุผูถ้ือเอาทรัพย์ท่ีเจ้าของมิได้ให้
เช่นนั้น  แม้ภิกษุน้ีเป็นปาราชิก  หาสังวาสมิได้  ดูเทียบ การลักทรัพย์ (วิ.ม.(ไทย)๑/
๘๙/๗๘-๗๙,วิ.ม.(ไทย)๑/๙๑/๘๐)  (ท.ีสี.(ไทย)๙/๘/๓, ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๕,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๐/๑๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/๑๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๘/๕๒๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๔/๒๐, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๒/๑๒๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๑๘/๑๔๙, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๐/
๑๕๓, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๐/๑๕๔, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๑/๓๐๓) 

ขโมยยกเค้า : ขโมยทรัพย์สินไปหมด, ถูกขโมยทรัพย์สินไปหมด, เอาต้นทุนหรือกองทุนไปหมด ;  
การขโมยยกเค้าก็ดี  การตัดช่องย่องเบาก็ดี การปล้นบ้านก็ดี การดักจ้ีในหนทาง
เปลี่ยวก็ดี การล่วงละเมิดภรรยาผู้อ่ืนก็ดี ทั้งหมดช่ือว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลาย  
เป็นกองทุกข์ท่ีเห็นได้เอง มีกามเป็นเหตุ   มีกามเป็นต้นเหตุ  มีกามเป็นเหตุเกิด  เกดิ
เพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๙/๑๗๐) 

ขยญาณ  : ความรู้ในการสิน้กิเลส (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๘ ) ; ขอ้ ๑ ในญาณ ๒ อันได้แก่ 
ขยญาณ ความรู้ในการสิ้นกิเลส และอนุปปาทญาณ ความรู้ในการไม่เกิดกิเลส ซึ่ง
ญาณทั้ง ๒ อย่างควรทำให้เกิดมีขึ้นในตน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๒/๓๗๑) ;อีกนัยหน่ึง
แปลว่าญาณในธรรมเป็นท่ีสิน้ไป (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓/๔๑)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ธรรมเป็นท่ีสิ้นไป  ในท่ีน้ีหมายถึงมรรคและผล (สํ.นิ.อ.
(บาลี)   ๒/๒๓/๖๐-๖๑)  

ขยธัมมสูตร๑: พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีความสิน้ไปเป็นธรรมดา (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๗๘/๒๖๖) อธิบาย
สรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะ
ว่า  ขันธ์  ๕  เป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา  อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้  
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ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขันธ์  ๕  เม่ือเบ่ือหน่ายย่อมคลายกำหนัด  เพราะคลายกำหนัด  
จิตย่อมหลุดพ้น  เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว  ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว  อยู่จบ
พรหมจรรย์แลว้ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป 

ขยธัมมสูตร ๒  : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีความสิน้ไปเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ ณ  
พระเชตวัน กรุงสาวัตถี ตรัสกับพระราธะว่า รูปมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา เวทนามี
ความสิ้นไปเป็นธรรมดา สญัญามีความสิน้ไปเป็นธรรมดา สังขารมคีวามสิ้นไปเป็น
ธรรมดา วิญญาณมีความสิน้ไปเป็นธรรมดา สรุปว่า ขันธ์ ๕ เป็นสิ่งท่ีมีความสิ้นไป
เป็นธรรมดา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๙๐/๒๗๑,ส.ํข.(ไทย)  ๑๗/๒๐๒/๒๗๖) 

ขยัน  : หมั่นเพียร, เห็นค่าของการทำงาน, แข็งขัน, ทําการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปละ
ละเลย, ทําหรือประพฤติเป็นปรกติสมํ่าเสมอ, ไม่เกียจครา้น; แข็งแรง, เข้าที ; เป็น
คุณสมบัติหรือหน้าท่ีอย่างหน่ึงใน ๕ อย่าง ที่ภรรยาต้องอนุเคราะห์สามี คือ ขยันไม่
เกียจคร้านในกจิทั้งปวง (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๙/๒๑๔) 

   ในอุฏฐานผลสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในโลกน้ีมปีรากฏบุคคลอยู่ ๔ 
จำพวก คือ  ๑.บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร    แต่ไม่ดำรงชีพ
ด้วยผลแห่งกรรม  ๒. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม    แต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่ง
ความขยันหมัน่เพียร  ๓. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและดำรง
ชีพด้วยผลแห่งกรรม  ๔.บคุคลผู้ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหม่ันเพียรและไม่
ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๔/๒๐๓), (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๒๘/๔๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๓/๕๒) (๒๓/๗๕/๓๘๙), (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๖/
๓๒๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๙/๓๒๕, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๔/๓๔๐) (อรรถกถา
อธิบายว่า บุคคลจำพวกที่  ๑  หมายถึงบุคคลผูท้ำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรตลอด
วันเลี้ยงชีพ  ได้ผลแห่งความขยันหมั่นเพียรน้ัน  แต่ไมไ่ด้อาศัยผลบุญใด ๆ  เลย  
บุคคลจำพวกท่ี  ๒ หมายถงึเทวดาทุกจำพวก  บุคคลจำพวกที่  ๓  หมายถึงชนช้ัน
ปกครอง  เช่น  พระราชา  และขุนนาง  บุคคลจำพวกที่  ๔  หมายถึงสตัว์นรก  (องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๓๔/๓๘๑) 

ขยานุปัสสนา  : การพิจารณาเห็นความสิ้นไป การละฆนสญัญา คือความหมายรู้ว่าเป็นก้อนด้วยขยา
นุปัสสนา อธิบายว่า เรื่องน้ีกล่าวถึงการเจริญเพ่ือเข้าสู่มรรคแห่งอริยบุคคล  และเป็น
การอธิบายถึงขั้นตอนการเข้าสู่อรหันตมรรคด้วยการเจริญธรรมและด้วยการละกิเลส
ต่าง ๆ  ซ่ึงคำว่า ขยานุปัสสนาน้ี เป็นหน่ึงที่ต้องปฏิบัติ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖,๓๑/
๒๒/๓๑, ๓๑/๒๒๒/๓๗๔) 
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ขรปุตตชาดก   : ชาดกว่าด้วยเรื่องม้าสินธพเกิดจากลาพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะ
จำแลงกายเป็นแพะมาแสดงการเสพสังวาสกับนางแพะอยู่ข้างทาง ด้วยประสงค์บอก
วิธีให้พระเจ้าเสนกะพ้นความตายเพราะมนตร์ช่ือสัพพรุตชานนมนตร์ คือมนตร์รู้
ภาษาสัตว์เป็นเหตุเน่ืองจากพระราชาถูกพระเทวีอ้อนวอนขอเรียนมนตร์น้ันแต่มนตร์
น้ันมีข้อพิเศษว่า ถ้าให้คนอ่ืนเรียนแล้ว ผู้ให้เรียนต้องกระโดดเข้ากองไฟเพื่อฆ่าตัว
ตาย เมื่อถูกอ้อนวอนหนักเข้า เพราะรักพระเทวี พระราชาจึงยอมให้เรียนมนตร์ โดย
จะไปทำพิธีในพระราชาอุทยาน เม่ือเสด็จไปถึงท่ีนั้น ม้าสินธพได้พูดดูหมิ่นแพะที่มา
เสพสังวาสในทีก่ลางแจ้งไม่เหมาะสม สมแล้วท่ีเขาว่าเป็นสัตว์โง่แพะปลอมตอบว่า
“เจ้านั้นแหละโง่กว่า ถูกเขาสนตะพายใช้งาน เวลาเขาปล่อยแล้วยังไมห่นีไปไหนแต่
ว่าพระเจ้าเสนกะที่เจ้าลากรถให้ย่ิงโง่กว่าเจ้าอีกเพราะว่าเขาหลงภรรยาจะให้หล่อน
เรียนมนตร์แลว้ตนเองก็จะกระโดดเข้ากองไฟ หล่อนจะไม่เป็นภรรยาของเขาอีกต่อไป 
โง่จริง ๆ” พระเจ้าเสนกะได้สดับมา้กับแพะคุยกันทรงรู้เรื่องตลอดจึงตรัสถามแพะว่า 
“เมื่อท่านปรารถนาความสวัสดีแก่เรา เหตุไรจึงไม่บอกทางออกให้”  แพะได้กราบทูล
ว่า“ธรรมดาสัตว์ท้ังหลายจะรักสิ่งอ่ืนกว่าตนไม่มีการท่ีบุคคลได้สิ่งท่ีดีมีคา่แล้วจะทำ
ตนให้พินาศโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งน้ันไม่ควร” จากนัน้พระโพธิสัตว์ได้แนะนำว่า
การท่ีพระเทวีจะเรียนมนตร์ก็ได้แต่ต้องมีอุปจารมนตร์ก่อน คือเม่ือไปถึงท่ีนั่นก็ให้ทำ
อุปจารมนตร์โดยการเฆี่ยนหลังพระเทวีก่อน ๑๐๐คร้ัง ถ้าพระเทวีไม่ร้องจึงให้เรียน
มนตร์ได้ พระราชาได้อุบาย เมื่อเสด็จไปถึงพระราชอุทยานจึงรับสั่งให้เรียกพระเทวี
มาตรัสถามว่า “ถ้าจะเรยีนมนตร์จะต้องทำอุปจารมนตร์ก่อนคือต้องยอมให้เฆ่ียน 
๑๐๐ ครั้ง ถ้าไม่ร้องจึงเรียนได้” พระเทวียอมตามน้ัน แต่เมื่อถูกเฆี่ยนเพียง ๒-๓ ครั้ง
เท่าน้ัน พระเทวีก็ทนไม่ไหวร้องขึ้นว่า“ไม่เรียนแล้วๆ” แต่พระราชาไม่ยอมรับสั่งให้
เฆ่ียนครบ ๑๐๐ ครั้ง จนหลังถลอกหมด นับแต่นั้นมาพระเทวีไม่กล้าพูดถึงเร่ืองการ
เรียนมนตร์อีกเลย (ขุ.ชา. ฉกกฺ.๒๗/๗๖-๘๑/๒๔๒-๒๔๓) 

ขรยักษ์ : ช่ือของยักษ์ตนหน่ึง เป็นช่ือยักษ์ซึ่งถกเถียงกับสูจิโลมยักษ์เกี่ยวกับสถานะของสมณะ
พุทธเจ้า ครั้งนั้น ขรยักษ์ได้พูดกับสูจิโลมยักษ์ดังน้ีว่า “นั่นสมณะ” สูจิโลมยักษ์กล่าว
ว่า “นั่นไม่ใช่สมณะ น่ันเป็นสมณะน้อย แต่จะเป็นสมณะ หรือสมณะน้อย เราพอจะรู้
ได้” ลำดับน้ัน สูจิโลมยักษ์เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับแล้ว ได้เข้าไป 
เหน่ียวพระวรกายของพระองค์ พระผู้มีพระภาคทรงถอยพระวรกายไปเล็กน้อย 
ต่อจากน้ัน สูจิโลมยักษ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ท่านกลัวเราไหม "สมณะ” 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ผู้มีอายุ เราไม่กลัวท่านหรอก แต่สมัผสัของท่านหยาบ
กร้าน” สจิูโลมยักษ์ทูลถามว่า “สมณะ เราจักถามปัญหากับท่าน ถ้าท่านไม่พยากรณ์ 
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ตอบแก่เรา เราจักทำจิตของท่านให้พลุ่งพลา่น จักฉีกหัวใจของท่าน หรือจักจับที่เท้า
แล้วเหว่ียงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้น” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ผู้มีอายุ เราไม่
เห็นใครเลยในโลก พร้อมท้ัง เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ัตว์พร้อมทั้งสมณ
พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ท่ีจะพึงทำจิตของเราให้พลุ่งพล่าน ฉีกหัวใจของเรา หรือ
จับเราที่เท้าแลว้เหว่ียงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นได้ เชิญท่านถามตามที่ท่าน
ต้องการเถิด”สูจิโลมยักษ์จึงทูลถามด้วยคาถาน้ีว่า ราคะและโทสะมอีะไรเป็นเหตุ 
ความไม่ยินดีความยินดี และความขนพองสยองเกล้าเกิดจากอะไร ความตรึกในใจเกิด
จากอะไร ย่อมผูกจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ ฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่า ราคะและโทสะมีอัตภาพน้ีเป็นเหตุ ความไม่ยินดี ความยินดี และความขน
พองสยองเกล้าเกิดจากอัตภาพน้ี ความตรึกในใจเกิดจากอัตภาพน้ี ย่อมผูกจิตไว้
เหมือนพวกเด็กผกูตีนกาไว้ ฉะน้ัน อกุศลวิตกเป็นอันมาก ๑๕/๒๓๗/๓๓๙ 

ขรัสสรชาดก : ชาดกว่าด้วยเสียงดังอึกทึกครึกโครมพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าเกวียนรู้ว่า
กำนันร่วมมือกับพวกโจรปล้นชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจึงได้กล่าวตำหนิว่า
คราวใดที่ชาวบ้านถูกปล้นฝูงโคถูกเชือดบ้านเรือนถูกเผาวอดวายผู้คนถูกเกณฑ์ไป
คราวนั้นลูกที่ถกูแม่ทอดทิ้งคอืลูกท่ีทำแต่ความช่ัวถูกตัดแม่ตัดลูกแล้วก็จะมาตีกลอง
อึกทึกคึกโครมทำทีว่าจะไปเที่ยวไล่ตามโจรเพ่ือปกปิดความผิดของตนเองดังน้ันบ้านที่
มีผู้นำเป็นคนร้ายเสียเองย่อมหาความสุขได้ยาก  (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๗๙/๓๒) 

ขราทิยชาดก : ชาดกว่าด้วยลูกของแม่เน้ือท่ีช่ือขราทิยา พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาเนื้ออยู่
ในป่ามีบริวารเป็นอันมากได้รับคำของเน้ือน้องสาวว่าจะสอนเร่ืองมายาเนื้อให้แก่
หลานชายแต่หลานชายไม่สนใจใฝศ่ึกษาเอาแต่เที่ยวเล่นจนไปติดบ่วงของนายพราน
และถูกฆ่าตายจึงได้ตำหนิให้น้องสาวฟังและปลอบใจไม่ให้เศร้าโศกเสียใจเพราะผู้ท่ีไม่
สนใจใฝ่ศึกษาผู้ละเลยโอวาทคำสั่งสอนย่อมประสพความลำบากเช่นนั้น (ขุ.ชา.เอกก.
๒๗/๑๕/๖) 

ขราทิยา : ว่าด้วยแม่เน้ือช่ือขราทิยา พญาเน้ือโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาจะสอนลูกของน้องสาว จึง
กล่าวว่า แม่ขราทิยา เราไม่สามารถจะสั่งสอนเนื้อ ท่ีมีกบีเท้า ๘ กีบ มีเขาคดต้ังแต่
โคนจรดปลาย ท่ีละเลยโอวาทตลอด ๗ วันตัวนั้นได้ (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๑๕/๖) 

ขลุปัจฉาภัตติกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ห้ามภัตรท่ีเขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร พระผู้มีพระ
ภาคทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทัง้หลายว่า ภิกษุผู้ห้ามภัตรที่เขานำมาถวายภายหลังภัตร
เป็นวัตร  ๕ จำพวก เหมือนในอารัญญิกสูตร และตรัสยกย่องว่า ในบรรดา ๕ จำพวก
น้ัน จำพวกท่ี ๕ คือ ภิกษุผู้ห้ามภัตรที่เขานำมาถวายภายหลังภัตรเป็นวัตร เพราะ
อาศัยความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความต้องการด้วยข้อ



 

๙๓๔ 
 

 

ปฏิบัติอันงาม เป็นผู้เลิศประเสริฐทีสุ่ด เปรยีบเหมือนบรรดาโครส ๕ อย่าง หัวเนยใส 
เป็นเลิศกว่านมสด นมส้ม เนยข้นและเนยใส ฉะนั้น  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๙/
๓๑๓) 

ขวนขวาย,ขวนขวายน้อย :ไม่ทำประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อ่ืน เปน็เรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสกะภิกษุ
ท้ังหลาย ได้เห็นเหล่าสัตว์ท่ีประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจรติ กล่าวร้าย
พระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความ เห็นผดิ หลังจาก
ตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราหาได้กล่าวเพราะ รับฟังมาจาก
สมณะหรือพราหมณ์อ่ืน ๆ ไม่ภิกษุท้ังหลาย ท่ีแท้แล้ว เรารู้เอง เห็นเอง ทราบเอง
ท้ังน้ัน จึงกล่าว คำน้ีว่า ‘เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโน
ทุจริต กล่าวร้าย พระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็น
ผิด หลังจาก ตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” พระพุทธเจ้าจึงตรัส 
คาถาดังนี้ว่า บุคคลในโลกน้ีต้ังจิตไว้ผิด กล่าววาจาผิดทำการงานทางกายที่ผิด มี
ความขวนขวายน้อยทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันน้อยในโลกน้ีเขามปัีญญา
ทราม หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในนรก (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗๐/๔๒๙,๒๕/๕๗/
๕๑๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙/๔๔)   

ขวนขวายในสัมมัปปธาน :ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ เป็นกล่าวยืนยันถึงผลแห่งการบูชา
พระพุทธเจ้าว่า หม่อมฉันเปน็ผู้ฉลาดในสติปัฏฐาน มีสมาธิฌานเป็นโคจร ขวนขวาย
ในสัมมัปปธาน นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗๑-๘๕/
๓๗๘-๓๗๙) 

ขวากกรด : ไม้หรือเหล็กปลายแหลมที่ผลิตหรือทำขึ้นด้วยสารชนิดหน่ึงซึ่งสามารถกัดสิ่งอ่ืนให้
กร่อนได้ ;  ขวาก ได้แก่ ไมห้รือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สําหรับปักหรือโปรยเพ่ือ
ดักหรือให้ตําผู้ผ่านเข้าไป ; กรด ได้แก่ สารอย่างหน่ึง มีรสเปรี้ยว กัดสิ่งอ่ืนให้กร่อน
เปลี่ยนแปรได้ ; ขวากกรด จัดเป็นเคร่ืองทรมานชนิดหน่ึงในโลกันตนรก ดังข้อความ
ตอนหนึ่งในมหานารทกัสสปชาดก ท่ีนารทฤษีหรือนารทมหาพรหมได้กราบทูล
พระราชาของชาวแคว้นวิเทหะทรงพระนามว่าอังคติว่า  ใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์  
๑,๐๐๐  กับมหาบพิตร  ผูท้นอยู่ไม่ได้ว่ิงไปขึ้นภูเขาที่ดารดาษไปด้วยขวากกรด  ลุก
โชนน่าสยดสยองอย่างย่ิง  มีตัวถูกตัดขาด  หลั่งเลือดไหลโทรมอยู่ได้ ฯลฯ (โกกันตน
รก หรือโลกันตร์ คือ นรกขุมหน่ึงเป็นท่ีลงโทษท่ีหนักท่ีสุดไม่ได้ผุดไมได้เกิด)(ขุ.ชา.
(ไทย)๒๘/๑๓๑๔/๓๘๖)  

ขวากหนาม  : อุปสรรค, เครือ่งขัดข้อง, เครื่องขัดขวาง, ความยุ่งเหยิง, สิ่งท่ีทำให้ยุ่งยาก 



 

๙๓๕ 
 

 

   ในทาสีวิมานได้กล่าวถึงเร่ืองการบำเพ็ญเพียรโดยไม่คำนึงถึงขวากหนามของ
เทพธิดาตนหน่ึงไว้ว่า  ในสมัยของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า  เทพธิดาตนหนึ่งเกิด
เป็นคนรับใช้ แต่ได้บำเพ็ญเพียรเจริญกัมมฏัฐานโดยมนสิการอยู่ในใจเสมอว่า ถึงแม้
ร่างกายจะต้องแตกสลายไปกจ็ะไม่หยุดความเพียรในการเจริญกัมมัฏฐาน ได้ตอบ
ปัญหาผลกรรมตามที่พระมหาโมคคัลลานเถระถามในตอนหนึ่งว่า ขอเชิญท่านดูผล
แห่งความเพียรออกจากกิเลส  ซึ่งดิฉันผู้มคีวามรู้น้อย  ได้บรรลุอริยมรรคมีสิกขาบท  
๕  เป็นอุปนิสยั  เป็นทางสวัสดี  เป็นเหตุถึงความเกษม  ไม่มีขวากหนามคือกิเลส   
เป็นสภาวะที่(ตัณหาและทิฏฐิ)  ยึดเหน่ียวไม่ได้   เป็นทางตรงที่สัตบุรุษท้ังหลาย
ประกาศแล้วน้ีเถิด ฯลฯ   (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๖๔/๒๙) 

ขวาน  : เครื่องมือใช้ประจำครัวเรือน สำหรับโค่น ถาก ผ่าไม้ ทำด้วยเหล็กหล่อรปูสี่เหลี่ยมคม 
สันหนา มีที่สำหรับใส่ด้าม, เครื่องมือสําหรับตัด ฟัน ผ่า ถากไม้ ทําด้วยเหล็กมีสัน
หนาใหญ่, ถ้าบ้องท่ีหัวบิดได้สําหรับตัดและถาก เรียกว่า ขวานโยน, ขวานปูลู หรือ 
ขวานปุลู ก็เรยีก, ถ้าด้ามสั้น สันหนา มีบ้องยาวตามสัน เป็นเคร่ืองมือของช่างไม้ ใช้
ตัด ถาก ฟัน เรียกว่า ขวานหมู, ถ้าด้ามยาว ใบขวานใหญ ่เรียกว่า ขวานผ่าฟืน   

   ในพาลปัณฑิตสูตร  ขวานเป็นอุปกรณ์เครื่องทรมานชนิดหนึ่งท่ีนายนิรยบาล
ใช้ทรมานคนพาล คนพาลมีลกัษณะ ๓ ประการ คือ (๑) ชอบคิดแต่เรื่องช่ัว หมายถึง
ประกอบมโนทุจริต ๓ (๒) ชอบพูดแต่เรื่องช่ัว หมายถึงประกอบวจีทุจริต ๔ (๓) ชอบ
ทำแต่กรรมช่ัว หมายถึงประกอบกายทุจริต ๓   ข้อความตอนหน่ึงท่ีกล่าวถึงการ
ทรมานคนพาลว่า  นายนริยบาลฉุดลากเขาไป  เอาขวานถาก  คนพาลนั้นเสวย
ทุกขเวทนากลา้ ฯลฯ  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๘/๔๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๖๗/๓๑๔,สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๙๕/๑๘๑,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๔๑/๔๗๐) (ม.อุ.อ.(บาลี)  ๓/๒๔๖/๑๕๒, องฺ.ติก.อ.
(บาลี) ๒/๓/๗๙) 

ข้อกล่าวหา  : เรื่องที่มีการฟ้องร้อง, มีการกล่าวโทษกันขึน้, ข้อหา, คำกล่าวหา, คำฟ้องร้อง 
   ในกินติสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย   แต่เมือ่เธอทั้งหลายสามัคคี

กัน  ร่วมใจกนั  ไม่วิวาทกัน  ศึกษาอยู่  ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงต้องอาบัติ   ล่วงละเมิด
บัญญัติ  เธอทั้งหลายไม่ควรกล่าวหาภิกษุรูปนั้นด้วยข้อกล่าวหาในเร่ืองน้ัน    พึง
ใคร่ครวญบุคคลก่อนว่า  ความไม่ลำบากจักมีแก่เรา    และความไม่ขัดใจจักมแีก่
บุคคลอ่ืน เพราะบุคคลอ่ืน เป็นผู้ไม่โกรธ  ไม่ผูกโกรธไม่ด้ือรั้น สละคืนได้ง่าย    และ
เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙/๔๗) 



 

๙๓๖ 
 

 

ของกิน  : อาหาร, ของสำหรับกิน, ของสำหรับบริโภค (ใช้เฉพาะอาการท่ีทําให้ล่วงลําคอลงไปสู่
กระเพาะ เช่น บริโภคอาหาร)  (ม.อุ.ไทย๑๔/๓๕๓/๔๐๘,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๙๐๑/
๙๓๐) ดู ของบริโภค (542) 

ของเก็บสะสมไว้  : สิ่งของที่สั่งสม, รวบรวม, เก็บงำไว้, รวบรวมให้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ; ของที่เก็บ
สะสมไว้   คือ  ของท่ีภิกษุรับประเคนในวันนี้แล้วฉันในวันอ่ืน มี ๒ ชนิด คือ (๑) ของ
เคี้ยว  คือ  ยกเว้นโภชนะ ๕ยามกาลิก  สัตตาหกาลิก   และยาวชีวิก  (๒) ของฉัน  
คือ  โภชนะ ๕  อย่าง ได้แก ่ ข้าวสุก   ขนมกุมมาส   ข้าวตู   ปลา   เน้ือ (วิ.มหา.
(ไทย)๒/๒๕๔/๔๐๘) ;  ของเก็บสะสมไว้   ภิกษุสำคัญว่าเป็นของเก็บสะสมไว้    
เคี้ยวของเค้ียวหรือฉันของฉัน   ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๕๕/๔๐๘) 

ของขบเค้ียว : ของที่ฉันนอกจากอาหารมือสำคัญของภิกษุสงฆ์ มีน้ำผึง้และน้ำตาลกรวด เป็นต้น 
เป็นเรื่องเล่าของพระเจ้าจักรพรรด์ิที่แสดงบุญญานุภาพของพระองค์ อันเป็นผลแห่ง
ความปรารถนาด้วยใจ ว่า เราก็ย่ิงใหญ่กว่าพวกเทวดา เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ เราก็
ย่ิงใหญ่กว่าพวกมนุษย์ เราสมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะ ไม่มีใครเสมอด้วยปัญญา โภชนะมี
รสอร่อยหลายชนิด รัตนะมิใช่น้อย ผ้าชนิดต่าง ๆ จากฟากฟ้า ย่อมเข้ามาหาเราเร็ว
พลัน เราเหยียดมือไปในท่ีใด ๆ จะเป็นบนพ้ืนดิน ภูเขา อากาศ ในน้ำ และในป่า ก็
ตาม ภักษาหารอันเป็นทิพย์ (อาหารทิพย์) จากท่ีน้ัน ๆ ย่อมเข้ามาหาเรา เราเหยียด
มือไปในท่ีใด ๆ ฯลฯ รัตนะทกุอย่างจากท่ีน้ัน ๆ ย่อมเข้ามาหาเรา เราเหยียดมือไปใน
ท่ีใด ๆ ฯลฯ ของหอมทุกอย่างจากท่ีน้ัน ๆ ย่อมเข้ามาหาเรา เราเหยียดมือไปในที่ใด 
ๆ ฯลฯ ยานพาหนะทุกอย่างจากท่ีนั้น ๆ ย่อมเข้ามาหาเรา เราเหยียดมือไปในท่ีใด ๆ 
ฯลฯ ดอกไม้ทุกอย่างจากที่น้ัน ๆ ย่อมเข้ามาหาเรา เราเหยียดมือไปในที่ใด ๆ ฯลฯ 
เครื่องประดับทุกอย่างจากท่ีนั้น ๆ ย่อมเข้ามาหาเรา เราเหยียดมือไปในท่ีใด ๆ ฯลฯ 
หญิงสาวทั้งมวลจากท่ีนั้น ๆ ย่อมเข้ามาหาเรา  เราเหยียดมือไปในที่ใด ๆ ฯลฯ น้ำผึ้ง
และน้ำตาลกรวดจากท่ีนั้น ๆ ย่อมเข้ามาหาเรา เราเหยียดมือไปในที่ใด ๆ จะเป็นบน
พ้ืนดิน ภูเขา อากาศ ในน้ำ และในป่า ก็ตาม ของขบเคี้ยวทุกอย่างจากท่ีนั้น ๆ ย่อม
เข้ามาหาเรา (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๖/๑๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๕๘/๗๑๒,๓๗/๙๐๑/
๙๓๐) 

ของขบฉนั : ภัตตาหารมื้อสำคัญที่จัดถวายแด่พระสงฆ์เป็นมืออาหารท่ีจัดเตรียมถวายแด่พระสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน คือว่าเมื่อมหาอำมาตย์สุนีธะและมหาอำมาตย์วัสสการะ
ชาวแคว้นมคธทราบพระอาการท่ีพระผู้พระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงเข้าไปยังท่ีพัก
ของตนส่ังให้จัดเตรียมของขบฉันอันประณีตไว้ในท่ีพักของตนแล้วให้คนไปกราบทูล
แด่พระผู้มีพระภาคว่า “ได้เวลาแล้ว ภัตตาหารเสร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้า” ครั้นใน
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เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
เสด็จเข้าไปยังท่ีพักของมหาอำมาตย์สุนีธะและมหาอำมาตย์ วัสสการะชาวแคว้นมคธ 
ประทับน่ังบนพุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้แล้ว มหาอำมาตย์ท้ังสองได้นำของขบฉันอัน
ประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานให้อ่ิมหนำด้วยมือของตน ๆ  
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๓/๙๗,๑๐/๑๖๒/๑๐๘,๑๐/๑๘๙/๑๓๘,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๔/
๓๗๓,๑๘/๓๔๕/๓๗๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๗/๙๕) 

ของเขียว : ต้นไม้หรือพืชท่ียังยืนต้นหรือยังมีชีวิต คำว่า ของเขียว คือพืชพันธ์ุอันเกิดอยู่กับท่ีมี ๕ 
ชนิด คือ ท่ีเกิดจากเหง้า เช่นกระชาย, เกิดจากต้น เช่น โพ, เกิดจากตา เช่น อ้อย, 
เกิดจากยอด เช่น ผักชี, เกิดจากเมล็ด เช่น ข้าว การยืนยันว่า ของเขียวหมายถึงพืช 
จะเห็นได้จากว่า พระอนุรุทธะ กราบทูลพระพุทธเจ้าถึงอาหารบิณฑบาตท่ีเหลือจาก
การฉันว่า “ขอประทานวโรกาส บรรดาข้าพระองค์ท้ังหลาย รูปใดกลับจากบิณฑบาต
จากหมู่บ้านก่อน รูปน้ันก็ปูลาดอาสนะ ต้ังน้ำฉันน้ำใช้ไว้ ต้ังถาดสำรับไว้ รูปใดกลับ
จากบิณฑบาตจากหมู่บ้านทีหลัง ถ้ามีบิณฑบาตท่ีเหลือจากฉัน หากประสงค์ก็ฉัน 
หากไม่ประสงคก์็เททิ้งบนพ้ืนท่ีปราศจากของเขียว (พ้ืนที่-ของเขียว) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๓๒๗/๓๕๙) 

ของควรเค้ียว : ขานียะ ; 1.ภัตตาหารท่ีเหมาะสมท่ีจัดถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ คำน้ี 
เกิดขึ้นเม่ือพรหมายุพราหมณ์ ขอเข้าถึงพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์
เป็นสรณะ นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหาร ของพรหมายุ
พราหมณ์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ พรหมายุ
พราหมณ์ทราบอาการท่ีพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว พรหมายุพราหมณ์ได้
ตระเตรียมของควรเคี้ยวควรฉันอันประณีตไว้ในนิเวศน์ของตนแล้วใช้ให้คนไปกราบ
ทูลภัตตกาลกับพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม  ถึงเวลาแลว้ พระพุทธเจ้า
ข้า ภัตตาหารสำเร็จแล้ว” ครั้นในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือ
บาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของพรหมายุพราหมณ์ แล้วประทบันั่งบนพุทธ
อาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ต่อมา พรหมายุพราหมณ์ได้อังคาสภิกษุสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ให้อ่ิมหนำด้วยของควรเค้ียวควรฉันอันประณีตด้วยมือของ
ตนตลอด ๗ วัน  

 2.ของควรเคี้ยวคือ สิ่งของที่ได้จากการรับอาหารในเรือนหลังเดียว ยังชีพด้วยข้าวคำ
เดียว รับอาหารในเรือน หมายถึงของควรเคี้ยวคือ สิ่งของที่ได้จากการรับอาหารใน
เรือนหลังเดียว ยังชีพด้วยข้าวคำเดียว รับอาหารในเรือน ๒  หลัง ยังชีพด้วยข้าว ๒ 
คำ ฯลฯ รับอาหารในเรือน ๗ หลัง ยังชีพด้วยข้าว ๗ คำ ยังชีพด้วยอาหารในถาด
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น้อย ๑ ใบ ยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อย ๒ ใบ ฯลฯ ยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อย ๗ 
ใบ กินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน ๑ วัน กินอาหาร ท่ีเก็บไว้ค้างคืน ๒ วัน ฯลฯ กินอาหาร
ท่ีเก็บไว้ค้างคืน ๗ วัน ถือการบริโภค ภัตตาหารตามวาระ ๑๕ วันต่อม้ือ๑เช่นนี้อยู่ 
ด้วยประการอย่างนี้บ้าง” พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “อัคคิเวสสนะ บุคคลเหล่าน้ัน
เลี้ยงตนด้วยภัต เพียงเท่านั้นอย่างเดียวหรือ” สจัจกะ นิครนถบุตรทูลตอบว่า “ข้อนี้
ไม่เป็นดังน้ัน พระโคดมผู้เจริญ บางทีท่านเหล่าน้ันเค้ียวของควรเคี้ยวอย่างดี บริโภค
โภชนะอย่างดี ลิ้มของลิ้มอย่างดี ด่ืมน้ำอย่างดี ให้ร่างกายน้ีมีกำลัง เจริญ อ้วนพีขึ้น”  
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อัคคิเวสสนะ บุคคลเหล่านั้นละทุกกรกิริยาที่ประพฤติมา
ก่อนแล้วบำรุงกายน้ีในภายหลัง เม่ือเป็นอย่างน้ัน กายน้ีก็มีความเจริญและความ
เสื่อมไป” (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖๖/๔๐๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๙/๑๖๖,๑๓/๓๐๓/๓๖๑,ข.ุ
อป.(ไทย)๓๓/๑๓/๓๘๗) 

ของควรฉนั : โภชนียะ, สิ่งของที่คหบดีจัดไว้สำหรับพระสงฆ์ฉัน เรื่องน้ี ระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การแสวงหาอาหารในเวลาวิกาลกลางคืนว่าพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุ
ท้ังหลายมาตรัสว่า ‘ภิกษุท้ังหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายจงเลิกฉันโภชนะในเวลา
วิกาลกลางวันเสียเถิด’ ข้าพระองค์น้ันมีความน้อยใจ มีความเสียใจว่า ‘คหบดี
ท้ังหลายผู้มีศรทัธาจะถวายของควรเคี้ยวของควรฉันอันประณีตแม้ใดแก่เราทั้งหลาย
ในเวลาวิกาลกลางวัน พระผู้มีพระภาคผู้สุคตรับสั่งให้เราท้ังหลายเลิกฉันโภชนะใน
เวลาวิกาลกลางวันแม้นั้นเสียแล้ว’ ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความรัก 
ความเคารพ ความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาค จึงยอมเลิกฉัน
โภชนะในเวลาวิกาลกลางวันนั้นเสีย (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๙/๑๖๖) 

ของเคี้ยว : อาหารบิณฑบาตอันเป็นรูปิยะท่ีคหบดีจัดเตรียมไว้ถวายแด่พระสงฆ์ มีข้าวต้ม ข้าว
สวย เป็นต้น ครั้งน้ัน ท่านพระอุปนันทศากยบุตรเป็นพระประจำตระกูลของตระกูล
หนึ่ง รับภัตตาหารอยู่เป็นประจำ หากของเค้ียวของฉันอันใดเกิดขึ้นในตระกูลนั้น เขา
ก็จะเก็บของเค้ียวของฉันอันนั้นไว้เพ่ือท่านส่วนหนึ่ง สมัยน้ัน ในเวลาเย็น เนื้อเกิดขึ้น
ในตระกูลน้ัน เขาได้เก็บเนื้อน้ันไว้เพ่ือท่าน พระอุปนันทศากยบุตรส่วนหนึ่ง เด็กใน
ตระกูลน้ันต่ืนเช้ามืด ร้องไห้อ้อนวอนว่า“พวกท่านโปรดให้เน้ือแก่กระผม” ทีน้ัน สามี
สั่งภรรยาว่า “เธอจงให้เนื้อส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็ก เราจะซ้ือของอ่ืนถวายท่าน” 
ลำดับนั้น ท่านพระอุปนันทศากยบุตรครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไป ถึง
ตระกูลน้ัน น่ังบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ ชายผู้น้ันเข้าไปหาท่านพระอุปนันทศากยบุตร
ถึงอาสนะ ครั้นถึงแล้วไหว้ท่านแล้วน่ังลง ณ ท่ีสมควร กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญเม่ือ
วันวานในเวลาเย็น ได้มีเน้ือเกิดขึ้น พวกข้าพเจ้าได้เก็บเนื้อน้ันไว้เพ่ือพระคุณเจ้าส่วน
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หนึ่ง เด็กคนน้ีต่ืนเช้ามืด ร้องไห้อ้อนวอนว่า ‘พวกท่านโปรดให้เน้ือแก่กระผม’พวกเรา
จึงให้ส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็ก พระคุณเจ้าจะให้กระผมนำกหาปณะไปแลกอะไรมา 
ขอรับ” ท่านพระอุปนันทศากยบุตรถามว่า “ท่านบริจาคทรัพย์ ๑ กหาปณะแก่
อาตมาหรือ” เขาตอบว่า “ใช่ ขอรับ” ท่านพระอุปนันทศากยบุตรกล่าวว่า “ท่านจง
ถวายกหาปณะนั้นแก่อาตมาเถิด” อีกนัยหนึ่ง คำว่าของเคี้ยวหมายถึงอาหาร
บิณฑบาต ได้แก่ ข้าวต้ม ขา้วสวย ของเคี้ยว ก้อนจุรณ ไม้ชำระฟัน หรือด้ายชายผ้า
โดยท่ีสุดกระทั่งกล่าวธรรม (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๓๙/๓๙๖,๒/๒๔๔/๔๐๑,วิ.ภิกฺขุนี.๓/
๗๐๑/๔๖, ๓/๑๐๐๑/๒๕๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๐/๒๖๙, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๗/๕,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๗๗๙/๘๑๗,๓๗/๗๙๑/๘๒๗,๓๗/๗๙๓/๘๒๙) 

ของจริง  : ของแท้, แน่นอน, ไม่เปลี่ยนเปลี่ยง, ไม่ปลอม, เช่น ของจริงไม่ใช่ของเทียม; เป็นอย่าง
น้ันแน่แท้ ไมก่ลับเป็นอย่างอ่ืน เช่น ข้อน้ีเป็นความจริง, ไม่เท็จ, ไม่โกหก, ไม่
หลอกลวง 

   ในทสุตตรสูตร  พระสูตรว่าด้วยธรรม ๑ ถึง ๑๐ ประการ  ท่ีเป็นของจริง  เป็น
ของแท้  แน่นอน  ไมผ่ิดพลาด  ไม่เป็นอย่างอ่ืน  ท่ีพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ 
ได้แก่ (๑) ธรรม   ๑   ประการที่มีอุปการะมาก คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรม
ท้ังหลาย (๒) ธรรม   ๑  ประการที่ควรเจริญ คือ กายคตาสติ  สหรคตด้วยความ
สำราญ (๓) ธรรม   ๑   ประการท่ีควรกำหนดรู้   คอื  ผสัสะที่ยังมีอาสวะ   มี
อุปาทาน  (๔) ธรรม  ๑  ประการท่ีควรละ   คือ    อัสมิมานะ    (ความถือตัวว่าเป็น
เรา) (๕) ธรรม  ๑  ประการท่ีเป็นไปในฝ่ายเสื่อม    คอื    อโยนิโสมนสิการ (๖) 
ธรรม  ๑  ประการท่ีเป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ   คือ    โยนิโสมนสิการ  (๗)  ธรรม  ๑ 
ประการที่แทงตลอดได้ยาก   คือ    เจโตสมาธิ  อันมีลำดับติดต่อกันไป (๘) ธรรม  ๑  
ประการที่ควรให้เกิดขึ้น   คอื  ญาณอันไมก่ำเริบ  (๙) ธรรม  ๑  ประการที่ควรรู้ย่ิง  
คือ  สัตว์ทั้งหลายท้ังปวง  ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร  (๑๐) ธรรม  ๑  ประการท่ีควรทำ
ให้แจ้ง คือ  เจโตวิมุตติ  อันไม่กำเริบ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๑/๓๖๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๒/๓๗๑) ; ธรรมท่ีเป็นของจริง    เป็นของแท้    แน่นอน    ไม่ผิดพลาด    ไม่เป็น
อย่างอ่ืน    ท่ีพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ มี ๑๐๐ ประการ  ดู ที.ปา.(ไทย) เล่ม 
๑๑ (ทสุตตรสตูร) 

ของฉัน : อาหารบิณฑบาตที่คหบดีจัดถวายสงฆ์ สิ่งของที่รับจากมือเพ่ือฉัน มีกรณีอยู่ว่า 
ภิกษุณีใดกำหนัด รับของเค้ียวหรือของฉันจากมือชายผู้กำหนัดด้วยมือของตนแล้ว
เคี้ยวหรือฉัน แม้ภิกษุณน้ีีต้องธรรมคือสังฆาทิเสสท่ีช่ือปฐมาปัตติกะ นิสสารณียะ 
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า“ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีสุนทรีนันทา
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กำหนัดจึงรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือชายผู้กำหนัดด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวฉัน
เล่า ภิกษุท้ังหลาย การกระทำอย่างน้ีมิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือทำคน
ท่ีเลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิง่ขึ้นได้เลย ฯลฯ” แล้วจงึรับสั่งให้ภิกษุณีท้ังหลายยก
สิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังน้ี อีกกรณีหนึ่ง เป็นการรับอาหารบิณฑบาตเพ่ือฉันของภิกษุ
สงฆ์ เวลาเช้าวันน้ัน ท่านพระอนุรุทธะ ครองผ้าอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไป
ยังที่อยู่ของช่างไม้ปัญจกังคะ แล้วน่ังบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้ว ลำดับนั้น ช่างไม้ปัญจ
กังคะถวายของเคี้ยวของฉันอันประณีตแก่ท่านพระอนุรุทธะจนอ่ิมหนำสำราญด้วย
ตนเอง (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๓๙/๓๙๗,๒/๒๔๔/๔๐๑,๒/๒๔๘/๔๐๕,๓/๗๐๑/๔๖, วิ.
ภิกฺขุนี. ๓/๑๐๐๑/๒๕๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๐/๒๖๙) 

ของด่ืม :  ของเหลวที่ด่ืมผ่านช่องสำหรับกลืนของกินของด่ืม เป็นการกล่าวถึงอากาสธาตุ
ภายใน คือ อุปาทินนกรูปภายในท่ีเป็นของเฉพาะตน เป็นสภาวะว่างเปล่า มีความ
ว่างเปล่า ได้แก่ ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก ช่องสำหรับกลืนของกิน ของด่ืม ของเคี้ยว 
ของลิ้มรส ช่องที่พักอยู่แห่งของกิน ของด่ืม ของเค้ียว ของลิ้ม และช่องสำหรับของกิน 
ของดื่ม ของเคี้ยว ของลิ้ม ไหลลงเบ้ืองต่ำ หรืออุปาทินนกรูปภายในอ่ืนใดที่เป็นของ
เฉพาะตน เป็นสภาวะว่างเปล่า มีความว่างเปล่า (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๕๓/๔๐๘) 

ของต้อนรบั : สิ่งที่ของจัดไว้ต้อนรับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมี
คุณลักษณะว่า “ภิกษุท้ังหลาย ดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธ์ิ เป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขา
นำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณาทาน ควรแก่การทำอัญชล ีเป็นเน้ือนา
บุญอันยอดเย่ียมของโลก ภิกษุสงฆ์น้ีเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่
มีผลมาก และถวายของมากก็ยิ่งมีผลมากขึน้ ภิกษุสงฆ์น้ีเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่
ชาวโลกยากจะได้พบเห็น ภิกษุสงฆ์น้ีเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่แม้คนผู้เอาเสบียง
คล้องบ่าควรเดินทางไปเป็นโยชน์ ๆ เพ่ือพบเห็น ของต้อนรับสำหรับภิกษุนั้นเป็นผู้
อดทน คือ มีชาติของผู้อดกลั้นต่อความหนาว ความร้อนความหิว ความกระหาย ต่อ
สัมผสัอันเกิดจากเหลือบยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย ต่อถ้อยคำท่ีกล่าว
ร้าย ถ้อยคำท่ีใส่ร้าย ต่อทุกขเวทนากล้าอย่างหนัก เผ็ดร้อน อันมีในสรีระที่เกิดขึ้น
แล้ว ต่อความไม่สำราญ ต่อความไม่ชอบใจ พอจะคร่าชีวิตได้ ภิกษุน้ันกำจัดราคะ 
โทสะ โมหะท้ังปวงและกำจัดกิเลสเพียงดังน้ำฝาดได้แล้ว เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมา
ถวาย ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก ควรแก่
ของต้อนรับ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๖/๑๘๕) 

ของทิพย ์ : ของที่เป็นของเทวดาหรือเทดาเนรมิตขึ้น, ของท่ีวิเศษ, ของที่เลิศกว่าของมนุษย์ ; 
ของทิพย์ในที่นีห้มายถึงระเบียบดอกไม้และของหอมท่ีเป็นของทิพย์ ท่ีพวกเทวดา



 

๙๔๑ 
 

 

และพวกเจ้ามัลละพากันนำมาสักการะบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาค ขณะ
อัญเชิญผ่านใจกลางเมืองกุสินารา ก่อนท่ีจะประดิษฐาน ณ มกุฏพันธนเจดีย์ (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๒๙/๑๗๒) 

ของที่ขอยืมมา,ของท่ียืมมา  : ขอสิ่งของ หรือเงินเป็นต้นมาใช้ช่ัวระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้
คืน, ของที่เอาไปใช้ช่ัวคราว, นำของของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของของตน เช่น ขอยืมคำใน
ภาษาบาลีมาใช้ ;  พระผู้มพีระภาคตรัสกามว่าเปรียบเหมอืนของท่ีขอยืมมา  ดุจใน
ประโยคว่า กามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมา   มีทุกข์มาก  มคีวามคับแค้น
มาก   มีโทษย่ิงใหญ่  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๓๔/๒๔๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๖/๑๓๔) 

ของแท้ : แท้จริง, น่าเช่ือถือ, ไม่ใช่ปลอม, มีหลักฐาน,จริง,ของจริง, แน่นอน, ไม่เปลี่ยนเปลี่ยง, 
ไม่ปลอม เช่น ของแท้ไม่ใช่ของเทียม, เซียนพระบางท่านสามารถแยกแยะพระสมเด็จ
ฯ ของแท้เพียงองค์เดียวจากจำนวนพระท่ีกองสุมอยู่มากมายได้โดยการกวาดสายตา 
ดู ของจริง (538) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๑/๓๖๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๒/๓๗๑) 

ของบริโภค : โภชนียะ, สิ่งของสำหรับใช้สอย มีร่ม รองเท้า เป็นต้น ของบริโภคน้ีเน้นไปที่ของใช้
สอย, ของกิน กระเพาะ) เช่น บริโภคอาหาร(ใช้เฉพาะอาการท่ีทําใหล้่วงลําคอลงไปสู่ , 
ของเสพ เช่น บริโภคกาม; ของใช้สิ้นเปลือง, ของสำหรับใช้สอย, เช่น บริโภคสมบัติ, 
มักใช้คู่กับ ของอุปโภค ;  คำว่า ของบริโภค หมายถึง  (๑) ขาทนียะ ของเคี้ยว  คือ  
ยกเว้นโภชนะ ๕  ยามกาลกิ  สัตตาหกาลิก  และยาวชีวิก  นอกนั้นช่ือว่าของเคี้ยว 
(วิ.ม.(ไทย)๒/๒๓๙/๓๙๖) (๒) โภชนียะ ของฉัน  ได้แก่  โภชนะ  ๕  คือ  ข้าวสุก  
ขนมสด  ข้าวตู  ปลา  เน้ือ (วิ.ม.(ไทย)๒/๒๓๙/๓๙๗),(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๓/๓๖๑,
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๕๘/๗๑๒,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๗๙/๘๑๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๙๓/
๘๒๙) (ยามกาลิก ของท่ีภิกษุรับประเคนไว้แล้วฉันได้ช่ัววันหน่ึงกับคืนหนึ่งก่อนอรุณ
ของวันใหม่ คอื น้ําปานะ ได้แก่ น้ําคั้นผลไม้ท่ีทรงอนุญาต ๘ อย่าง คอื (๑) อัมพ
ปานะ น้ํามะม่วง (๒) ชัมพุปานะ น้ําหว้า (๓) โจจปานะ นํ้ากล้วยมีเมลด็ (๔) โมจ
ปานะ นํ้ากล้วยไม่มีเมล็ด (๕) มธุกปานะ นํ้ามะทราง (๖) มุททกิปานะ น้ําผลจันทน์
หรือน้ําองุ่น (๗) สาลูกปานะ นํ้าเหง้าบัว (๘) ผารุสกปาน น้ําผลมะปรางหรือน้ําลิ้นจี่ 
และนํ้าผลไม้ทุกชนิด เว้นนํ้าต้มเมล็ดข้าวเปลือก, นํ้าใบไมทุ้กชนิด เว้นน้ําผักดอง, นํ้า
ดอกไม้ทุกชนิด เว้นน้ําดอกมะทราง, นํ้าอ้อยสด ฉันได้ (วิ.ม.  ๕/๓๐๐/๘๔, วิ.อ.
(บาลี)  ๒/๒๕๕-๖/๓๗๘) สตัตาหกาลิก ของท่ีภิกษุรับประเคนไว้แล้วฉนัได้ภายใน ๗ 
วัน  คือ เภสัชท้ัง ๕ ได้แก่ (๑) สัปปิ เนยใส (๒) นวนีตะ เนยข้น (๓) เตละ น้ํามัน (๔) 
มธุ นํ้าผึ้ง (๕) ผาณิต น้ําอ้อย (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๐/๒๗)  ยาวชีวิก ของท่ีภิกษุรับ
ประเคนไว้แล้ว ฉันได้ตลอดไป ไม่จำกัดเวลา คือ ของที่ใช้ปรุงเป็นยา ได้แก่ หลทิทะ 
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ขมิ้น, สิงคิเวระ ขิง, วจะ ว่านนํ้า, วจัตถะ ว่านเปราะ, อติวิสะ อุตพิด, กฏุกโรหิณี ข่า, 
อุสีระ แฝก, ภัททมุตตกะ แห้วหมู เป็นต้น (วิ.ม.  ๕/๒๖๓/๒๙) 

ของมึนเมา,การค้าขาย : การค้าขายน้ำด่ืมท่ีเป็นสุราและเมรัยมีผลให้เกิดอาการมีนเมาเสียสติ
ความจำเสื่อม เหตุเกิดความประมาท ผู้ค้าขายทำการงดเว้นจากการค้าขายน้ำด่ืมสรุา
และเมรัย อันเป็นการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ของชาวบ้าน หากงดเว้นจาการด่ืมสุราและ
เมรัยได้แล้ว ถือว่าผู้ด่ืมทำตามพระอรหันต์ ดังความว่า อริยสาวกน้ันย่อมเห็น
ประจักษ์ว่า “พระอรหันต์ท้ังหลายละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือวางทัณฑาวุธ และ
ศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอด
ชีวิต แม้เราก็ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือวางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความ
ละอาย มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดวันหน่ึงและคืนหนึ่งนี้
ในวันน้ี เพราะองค์แม้นี้เราช่ือว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถ และเว้นขาด
จากการลักทรพัย์ ไม่ขโมย ถือเอาแต่สิ่งท่ีเขาให้ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
ถือพรหมจรรย์ เว้นจากการพูดเท็จ คือพูดแต่คำสัตย์ ดำรงความสัตย์ น่าเช่ือถือ เว้น
จากการเสพของมึนเมาคือสุราและมรัย๑อันเป็นเหตุแห่งความประมาทอยู่ตลอดชีวิต 
แม้เราก็ละเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาทอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหน่ึงน้ีในวันน้ี เพราะองค์แม้น้ีเราช่ือว่าทำตามพระ
อรหันต์และรักษาอุโบสถอน่ึง การด่ืมสุราและเมรัยมีโทษมาก จากเป็นเหตุแห่งการ
ทะเลาะกันยังมีผลให้ความจำของตนเสื่อมด้วย ดังพระองค์ได้ตรัสสอนว่า เธอจงงด
เว้นของมึนเมาทุกชนิดอันเป็นเหตุทำให้ความจำของคนเสื่อมด้วย (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๘๐/๓๐๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๐๑/๑๐๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕) 

ของมึนเมาคือสุราและเมรัย :น้ำด่ืมท่ีเป็นเหตุแห่งความประมาท ประสบภัยในปัจจุบันและ
สัมปรายภพ ข้อน้ีมุ่งเน้นอธิบายถึงโทษของการด่ืมสุรา มิใช่มีโทษแต่ในชาตินี้เท่าน้ัน 
หากแต่ในชาติหน้าด้วย หากงดเง้นได้แล้วย่อมระงับดับเวรภัยได้ ดังความว่า บุคคลผู้
เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย๑อันเป็นเหตุแห่งความประมาท เพราะการเสพของ
มึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัย จึงประสพภัยเวรที่
เป็นไปในปัจจุบันบ้าง ในสมัปรายภพบ้างต้องเสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้าง บุคคลผู้
เว้นขาดจากการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้ว 
ย่อมไม่ประสพภัยเวรท่ีเป็นไปในปัจจุบัน ท่ีเป็นไปในสัมปรายภพ ท้ังไม่ต้องเสวยทุกข
โทมนัสทางใจ บุคคลผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุ
แห่งความประมาทแล้ว ย่อมระงับภัยเวรนั้นได้ อย่างน้ี ๒๔/๙๒/๒๑๓ 



 

๙๔๓ 
 

 

ของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปน็เหตุแห่งความประมาท : น้ำด่ืมท่ีทำให้ต้ังสติไม่ได้ ตกอยู่ในความ
ประมาท เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยอีกมากมาย พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องน้ีในนิรยสูตร ว่า
ด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรก ซึ่งแสดงถึงภัยแห่งการด่ืมน้ำเมาไว้อย่างน่ากลัว น่ันคือ
ตกนรก หาความเจริญไม่ได้ ดังความท่ีตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย บุคคล
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม ๕ 
ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ๒. เป็นผู้ลักทรพัย์ ๓. เป็นผูป้ระพฤติผิดใน
กาม ๔. เป็นผูพู้ดเท็จ ๕. เปน็ผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท ภิกษุท้ังหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล ย่อมดำรงอยู่ใน
นรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ ตกอยู่ในความครัน่คล้าม ไมแ่กล้วกล้าภิกษุท้ังหลาย บุคคล
ไม่ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ี ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๕/๒๔,๒๒/๑๗๑/๒๘๗) 

ของล้ิม,ของลิม้รส : อาหารขบเคี้ยวท่ีมีรสอร่อย เรื่องนี้เป็นเรื่องอธิบายถึงอุปาทินนกภายใน ที่
หมายถึงสภาวะว่างเปล่า ( ได้แก่ ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก ช่องสำหรับกลนืของกิน 
ของดื่ม ของเคี้ยว ของลิ้มรส ช่องที่พักอยู่แห่งของกิน ของด่ืม ของเคี้ยว ของลิ้ม และ
ช่องสำหรับของกิน ของดื่ม ของเคี้ยว ของลิ้ม ไหลลงเบ้ืองต่ำ หรืออุปาทินนกรูป
ภายในอ่ืนใดที่เป็นของเฉพาะตน เป็นสภาวะว่างเปล่า มีความว่างเปล่า เป็นกลุ่ม
อาหาร ที่ต้องฉันฐานะของเค้ียว ของฉัน ของล้ิม น้ำปานะ รวมทั้งอาหารมีอยู่อย่าง
เพียบพร้อม เราถวายบรรจุจนเต็มบาตรแก้วมณีลูกงามทุกลูก (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๕๓/
๔๐๘,๓๒/๒๗/๕) 

ของสงฆ์  : สิ่งของสำหรับใช้ของภิกษุสงฆ์ ข้อความน้ี แสดงถึงสิ่งของที่เป็นของสงฆ์ ดังความว่า 
ผ้าปูพ้ืนหรือผ้าปลอกฟูกของสงฆ์ ผ้าของสงฆ์ไปห่มโดยต้ังใจว่า ผ้าปูพ้ืนหรือผ้าปลอก
ฟูกของสงฆ์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๑๑/๒๙๒,๒/๑๑๖/๒๙๖) 

ของหอม :  สิ่งของที่มีกลิน่หอมโดยธรรมชาติหรือโดยประดษิฐ์เพ่ือใช้กับสิ่งสักการะเคารพ ของ
หอม ณ ท่ีน้ีมุ่งเน้นถึงเคร่ืองสักการะที่มีกลิ่นหอมเพ่ือสกัการะสิ่งเคารพนับถือ ดัง
ความว่า ให้ปฏิบัติต่อสรีระของตถาคตเหมือนอย่างท่ีพวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพ
พระเจ้าจักรพรรดิ กล่าวคือ ห่อด้วยสำลีบริสุทธ์ิ แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกช้ันหน่ึงทำ
โดยวิธีน้ี จนห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าและสำลีได้ ๑,๐๐๐ ช้ันแล้ว
อัญเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมัน ใช้รางเหล็กอีกอันหน่ึงครอบแล้วทำ
จิตกาธานด้วยไม้หอมล้วน แล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิ พึง
สร้างสถูปของตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สีแ่พร่ง ชนเหล่าใดจักยกระเบียบดอกไม้ ของหอม 
หรือจุรณ จักอภิวาท หรือจักทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปน้ันการกระทำนั้นจักเป็นไปเพ่ือ



 

๙๔๔ 
 

 

เกื้อกูล เพ่ือสุขแก่ชนเหล่านัน้ตลอดกาลนาน (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๐/๔,๙/๑๒/๖,๙/๑๗/
๗,๙/๔๐๘/๑๗๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๕/๑๕๒,๑๐/๒๓๐/๑๗๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๗/
๓๔๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๓/๒๖๐,๑๓/๓๕๗/๔๔๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๔/๓๕๓,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๓๕๒/๓๕๖,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๔๙/๕๖,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๙๔/๒๑๕, ขุ.
ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๓๕๔/๕๔๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๘๗/๔๐๐) 

ของหอมและดอกไม้ : เครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้า เครื่องสักการะบูชาน้ีมีอานิสงส์มากแม้แต่
แท่นสีหาสน์ท่ีถวายไว้ แต่เป็นท่ีรองรับเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์
มหาศาลได้ความสุขพ้นทกุขใ์นท่ีสุด ดังความว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุ
มุตตระผู้ทรงเป็นท่ีพ่ึงของสัตว์โลก ทรงเป็นผู้นำเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้า
มีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ได้ถวายพระแท่นสีหาสน์ ชนจำนวนมาก ทำการบูชาด้วยของ
หอมและดอกไม้มากมาย ท่ีพระแท่นสีหาสนอั์นนำความสุขมาให้ในปัจจุบัน แล้วสงบ
เย็นมากกว่าน้ันกล่าวกันว่า เม่ือได้ถวายของหอมและดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าวิปัสสี ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ได้ถวายผ้าไหมอย่างดีแด่พระองค์ผู้ซื่อตรง เมื่อใน
กัปท่ี ๙๑ นับจากกัปน้ีไป ผลจากการท่ีข้าพเจ้าได้ถวายของหอมไว้ในคร้ังนั้นทำให้ไม่
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายของหอมและดอกไม้ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕/
๔๖๓,๓๒/๒๒/๓๔๑,๓๒/๒๗/๒๔๒) 

ของหอมและพวงมาลยั : เครื่องสักการะบูชามีของหอมและพวงมาลัยถวายพระพุทธเจ้าเคร่ือง
สักการะบูชาที่จัดถวายแด่พระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มาก มอีานุภาพมาก ดังความว่า 
เมื่อข้าพเจ้าได้ถือของหอมและพวงมาลัยไปยังสำนักพระชินเจ้าแต่ข้าพเจ้ามีศรัทธา
น้อยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ถวายเครื่องลูบไล้ด้วยน้ิวท้ัง ๕๑ ในกัปที่ ๙๒ นับ
จากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ของหอมบูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งเคร่ืองลูบไล้
ด้วยน้ิวท้ัง ๕ แต่ถ้ามีศรัทธามากในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้ว จะมีอานิสงส์เข้าสู่
ความสงบสุข (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๑/๓๓๖) 

ขอดเปน็ปม  : ขมวดเป็นปม เช่น ขอดเชือก ขอดผ้า ขอดชายพก,  ที่ขมวดเป็นปมหรือม้วนเข้ามา 
เช่น หมาหางขอด 

   ในตัณหาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแสดงตัณหาไว้ว่า  ภิกษุท้ังหลาย    ตัณหา
เช่นดังข่าย ท่องเท่ียวไป  แผ่ไป ซ่านไป เกาะเก่ียวอยู่ในอารมณ์ต่างๆ    เป็นเครื่อง
ปกคลุมหุ้มห่อโลกน้ี ซึ่งยุ่งเหมือนกลุ่มด้ายอันยุ่งเหยิง  ขอดเป็นปมเหมือนหญ้ามุง
กระต่ายและหญ้าปล้อง  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๙/๓๑๑) 

ขอนไม้  : ท่อนไม้ใหญ่ท่ียังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปทีต้่องการ, ต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับกันขาด
เป็นบั้นเป็นท่อน ยาวบ้างสั้นบ้าง 
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   ในปฐมทารุกขนัโธปมสูตร  พระผู้มีพระภาคทรงเปรียบเทียบระหว่างขอนไม้
ใหญท่ี่ลอยมาตามกระแสแมน้่ำคงคากับภิกษุไว้ว่า   ถ้าขอนไม้จะไม่ลอยเข้ามาใกล้ฝั่ง
น้ี   ไม่ลอยเขา้ไปใกล้ฝั่งโน้น ไม่จมกลางแม่น้ำไม่เกยต้ืน   ไม่ถูกมนุษย์นำไป   ไม่ถูก
อมนุษย์นำไป   ไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้  ไม่ผุภายใน   เมื่อเป็นเช่นนี้    ขอนไม้น้ันก็
จักลอยไปสู่สมทุรได้    ไหลไปสู่สมุทรได้  เลื่อนไปสู่สมทุรได้  เพราะกระแสแม่น้ำคง
คาลุ่มไปสู่สมุทร   ลาดไปสู่สมุทร    ไหลไปสู่สมุทร    ถ้าแม้เธอทั้งหลายจะไม่เข้ามา
ใกล้ฝั่งนี้   ไม่เข้าไปใกล้ฝั่งโน้น    ไม่จมในท่ามกลาง   ไม่เกยต้ืน   ไมถู่กมนุษย์จับไว้  
ไม่ถูกอมนุษย์เข้าสิง   ไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้   ไม่เป็นผู้เน่าภายใน   เมื่อเป็นเช่นนี้    
เธอทั้งหลายก็จักน้อมไปสู่นิพพาน   โน้มไปสู่นิพพาน   โอนไปสู่นิพพาน   เพราะ
สัมมาทิฏฐิย่อมน้อมไปสู่นิพพาน    โน้มไปสู่นิพพาน    โอนไปสู่นิพพาน  (สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๒๔๑/๒๔๒,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๒/๒๔๕) 

ขอบาตรใหม่  : พวกภิกษุฉัพพัคคีย์มีบาตรแตกเพียงเล็กน้อยบ้าง    บาตรกะเทาะเพียงเล็กน้อยบ้าง    
บาตรมีรอยขูดขีดเพียงเล็กน้อยบ้าง  ก็ออกปากขอบาตรมาเป็นอันมาก  พระผู้มีพระ
ภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ก็   ภิกษุใดมีบาตรที่มีรอยซ่อมหย่อนกว่า  ๕  แห่ง   
ขอบาตรใหม่ใบอ่ืน    ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์  ภิกษุนั้นพึงสละบาตรใบนั้นใน
ภิกษุบริษัท  บาตรใบสุดท้ายอันภิกษุบริษัทนั้นพึงมอบให้ภิกษุน้ันด้วยสั่งว่า   ภิกษุ   
บาตรน้ีเป็นของเธอ   พึงใช้จนกว่าจะแตก   น้ีเป็นการทำที่สมควรในเรื่องน้ัน (วิ.ม.
(ไทย)๒/๖๑๒/๑๓๐) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อูนปญฺจพนฺธเนน  มีรอยซ่อมหย่อน
กว่า  ๕  แห่ง  คือบาตรร้าวแล้วใช้เหล็กเจาะบาตรแล้วเอาเชือกด้ายหรือลวดเย็บผูก
แล้วอุดด้วยดีบุกหรือยาง  (วิ.อ.(บาลี)   ๒/๖๑๒-๓/๒๒๑)  

ขอบ  : ริม, ริมขอบ เช่น ขอบโต๊ะ, ริมท่ียกให้สูงขึ้นโดยรอบ เช่น ขอบสระ,ขอบบ่อ, ขอบ
ถนน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๘/๒๕๑) 

ขอบเขต  : อาณาเขต, บริเวณที่เป็นส่วนตัว, ขอบข่าย, ข้อจำกัด 
   ในลักขณสูตร พระสูตรว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ข้อท่ี ๑ คือ 

ลักษณะฝ่าพระบาทราบเสมอกัน   ได้กล่าวถึงขอบเขตของแผ่นดินไว้ดังนี้ว่า มหา
บุรุษผู้ทรงสมบรูณ์ด้วยลักษณะนั้น  ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ    ผู้
ทรงธรรม    ครองราชย์โดยธรรม    ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็น
ขอบเขต  ทรงได้รับชัยชนะ  มีอาณาจกัรม่ันคง ... ไม่มีมนุษย์คนใดท่ีเป็นข้าศึกศัตรู
ข่มได้    เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมาน้ี  อน่ึง  ถ้ามหาบุรุษออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิต    จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก    เมื่อ
เป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไร  เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีข้าศึกศัตรูภายในหรือ



 

๙๔๖ 
 

 

ภายนอก    คือ    ราคะ    โทสะ    หรือโมหะ    หรือสมณพราหมณ์    เทพ    มาร    
พรหม    ใคร  ๆ    ในโลกน้ีจะพึงข่มได้  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๒/๑๖๔) 

ขอบเขตแห่งกาล  : เน้นการพูดจาในเวลาอันควร ไม่พูดจานอกกาล ไม่พูดจาเกินเวลา ขอบเขตแห่ง
กาล คือการท่ีภิกษุไม่พึงกล่าววาจาเกินกาล ไม่พึงกล่าววาจาเกินขอบเขต ไม่พึงกล่าว
วาจาเกินขอบเขตแห่งกาลเวลา ไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงกาลเวลาไม่พึงกล่าววาจาที่
ยังไม่ถึงขอบเขตไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงขอบเขตแห่งกาลเวลา ดังท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า การพูดจาอยู่ในขอบเขตแห่งกาลเวลา กลา่วคือ ไม่พูดจาเมื่อยังไม่ถึง
กาลเวลาอันควร ไม่พูดพูดเกินเวลา เหมือนลูกนกดุเหว่าท่ีถูกกาเลี้ยงไว้ (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๒๐๘/๖๑๑) 

ขอบเขตแห่งศลี :การพูดจาอยู่ในศีล ไม่พูดเท็จ พูดจาเป็นกุศล ขอบเขตแห่งศีล คือ บุคคลผู้กำหนัด ผู้
ขัดเคือง ผู้หลง ไม่ควรกล่าววาจาใด ๆ กล่าวคือ ไม่ควรพูด ไม่ควรบอก ไม่ควรแสดง 
ไม่ควรช้ีแจง การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ น้ีช่ือว่า
ขอบเขตแห่งศีล รวมความว่า พึงเปล่งวาจาเป็นกุศล ไมพึ่งเปล่งวาจาเกินขอบเขตไม่
พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคน ได้แก ่ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คฤหสัถ์ 
บรรพชิต เทวดา และมนุษย์ ภิกษุไม่พึงคิด คือ ไม่พึงให้เกิดเจตนา ไม่พึงให้เกิด
ความคิด ไมพึ่งให้เกิดความดำริไม่พึงให้เกิดมนสิการเพ่ือว่ากล่าว คือเพ่ือว่าร้ายเพ่ือ
นินทาเพ่ือติเตียนเพื่อความไม่สรรเสริญ เพ่ือความไม่ยกย่องคน ด้วยสีลวิบัติ อาจาร
วิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ รวมความว่า ไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคน ด้วย
เหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ภิกษุผู้ถกูตักเตือนด้วยวาจา พึงมีสติช่ืนชม ทำลาย
ความกระด้างในเพ่ือนพรหมจารี พึงเปล่งวาจาเป็นกุศล ไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขต
ไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคน (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๘/๖๑๒) 

ข้อดี  : จุดเด่น, จุดดี, คุณสมบัติท่ีนา่ยกย่อง มักใช้คู่กับข้อด้อยและข้อเสีย เช่น มนุษย์เรามี
ข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป, ข้อดีและข้อเสยี 

   ในสัปปุริสสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสธรรม ๔ ประการของอสัตบุรุษและ
สัตบุรุษไว้   อสัตบุรุษถึงไม่มีใครถามก็เปิดเผยข้อเสียของบุคคลอ่ืน กล่าวถึงข้อเสีย
ของบุคคลอ่ืนอย่างละเอียดเต็มท่ี ถึงถูกใครถามก็ไม่เปิดเผยข้อดีของบุคคลอ่ืน  กล่าว
สรรเสริญขอ้ดีของบุคคลอ่ืนไม่ละเอียดเต็มท่ี  ส่วนสัตบุรุษ ถึงไม่ถูกใครถามก็เปิดเผย
ข้อดีของบุคคลอ่ืน  กล่าวสรรเสริญข้อดีของบุคคลอ่ืนอย่างละเอียดเต็มท่ี  ถึงถูกใคร
ถามก็ไม่เปิดเผยข้อดีของตน กล่าวสรรเสรญิข้อดีของตนอย่างไม่ละเอียดเต็มที่  (องฺ.
จตุกฺก(ไทย)๒๑/๗๓/๑๑๘) 



 

๙๔๗ 
 

 

ข้อเท้า  : ส่วนท่ีของสองช้ินมาต่อกัน, อวัยวะบางส่วนท่ีมีข้อต่อและงอได้ เช่น ข้อมือ ข้อศอก 
ข้อเท้า 

   ในมหาหัตถิปโทปมสูตร  พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้าง สูตรใหญ่  
ตอนที่ว่าด้วยอาโปธาตุ(ธาตุน้ำ) มี ๒ อย่าง คือ (๑) อาโปธาตุภายใน (๒) อาโปธาตุ
ภายนอก ในทีน้ี่จะกล่าวเฉพาะอาโปธาตุภายนอก ดังท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เวลา
ท่ีอาโปธาตุภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้ อาโปธาตุภายนอกน้ันย่อมพัดพาบ้านไปบ้าง    
นิคมไปบ้าง  เมืองไปบ้าง ชนบทไปบ้าง  บางส่วนของชนบทไปบ้าง ฯลฯ  เวลาท่ีน้ำ
ในมหาสมทุรขงัอยู่กึ่งช่ัวบุรุษบ้าง ประมาณเพียงสะเอวบ้าง    ประมาณเพียงเข่าบ้าง
ประมาณเพียงข้อเท้าบ้างย่อมจะมีได้ ฯลฯ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๓/๓๓๓,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๘๑/๓๓๖) 

ข้อนัดหมาย  : ขอ้ที่กําหนดและกะกันไว้, เรื่องที่กำหนดไว้จะทำสิ่งใดบ้าง 
   คราวท่ีพระผู้มพีระภาคเสด็จจาริกไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุง

พาราณสี เพ่ือแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์  ภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นเข้าก็นัดหมาย
กันและกันว่า  พระสมณโคดมน้ี  เป็นผู้มักมาก  คลายความเพียร   เวียนมาเพ่ือ
ความเป็นคนมักมาก  พวกเราจะไม่กราบไหว้   ไม่ลุกรับ   ไม่รับบาตรและจีวรของ
พระองค์ แต่จะจัดอาสนะไว้ให้ ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่ง  แต่พอเมื่อ
พระองค์เสด็จเข้าไปหา  ภิกษุปัญจวัคคีย์กล็ืมข้อนัดหมายของตน   บางพวกต้อนรับ
แล้วรับบาตรและจีวร  บางพวกปูลาดอาสนะ  บางพวกจัดหาน้ำล้างเท้า (ม.มู.(ไทย)
๑๒/๒๘๖/๓๑๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๒/๔๑๓) 

ข้อบัญญัติ  : ข้อบังคับ,ข้อที่ต้ังขึ้น, ข้อที่วางเป็นกฎไว้, ข้อความที่ตราหรือกําหนดขึ้นไว้เป็น
ข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ ์ หรือเป็นกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ, พุทธบัญญัติ, 
บัญญัติ ๑๐ ประการ, ตราหรือกําหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็น
กฎหมาย เช่น บัญญัติศัพท์ บัญญัติกฎหมาย (ที.สี.(ไทย)๙/๓๐๙/๑๑๗) 

   ในพราหมณสตูร  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  พราหมณ์ท้ังหลายย่อมบัญญัติอุทย
คามินีปฏิปทา  (ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความเจรญิ)    พวกเขาย่อมชักชวนสาวกอย่างน้ีว่า  
มาเถิด พ่อมหาจำเริญ  ท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่  เดินบ่ายหน้าไปทางทิศปราจีน  อย่า
หลีกบ่อ  เหว  ตอท่ีมีหนาม  หลุมคูถ  บ่อโสโครก  ท่านตกลงไปในที่ใด  ก็พึงรอ
ความตายในท่ีน้ันแล  ด้วยอุบายอย่างน้ี  หลังจากตายแล้ว  จักไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์  (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๘/๕๑๑) 

ข้อปฏิบัติ  : ปฏิปทา (ข้อปฏิบัติ), ความยึดม่ันเฉพาะ, ทางดำเนิน, ความประพฤติ ; ขอ้ปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุธรรม คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก ่ (๑) สัมมาทฏิฐิ (๒) สัมมาสังกัปปะ (๓) 



 

๙๔๘ 
 

 

สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ (๕) สมัมาอาชีวะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสติ
และ (๘) สัมมาสมาธิ  (ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๔/๑๕๖,ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๔/๑๕๗,ที.สี.(ไทย)
๙/๕๕๔/๒๔๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๗/๑๖๕,๑๐/๒๙๖/๒๓๐,๑๐/๓๐๒/๒๓๖) ; 
ปฏิปทา (ข้อปฏิบัติ) ม ี๔ ประการ คือ (๑) ทุกขาปฏิปทา   ทันธาภิญญา (ปฏิบัติ
ลำบาก และรู้ได้ช้า) (๒) ทุกขาปฏิปทา  ขิปปาภิญญา (ปฏบัิติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว) (๓) 
สุขาปฏิปทา    ทันธาภิญญา  (ปฏิบัติสะดวก  แต่รู้ได้ช้า)  (๔) สุขาปฏิปทา ขิปปา
ภิญญา   (ปฏบัิติสะดวก  และรู้ได้เร็ว) (ดู  ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๐๔),(ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๕๒/๑๑๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๑/๒๒๖) 

   ปฏิปทา ๔ อีกนัยหนึ่ง ได้แก่ (๑) อักขมา  ปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีไม่อดทน (๒) 
ขมา  ปฏิปทา  ข้อปฏิบัติท่ีอดทน (๓) ทมา ปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีข่มใจ (๔) สมา 
ปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีระงับ (ดูเทียบ  องฺ.จตุกฺก.  (แปล)  ๒๑/๑๖๔/๒๓๐) (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๙),ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๗/๒๙๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๐/๕๙๕,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๓๔๐/๔๐๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๕/๑๐๙, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๖/
๒๓๓) 

ข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์ : คฤหัสถท่ี์เป็นพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติอยู่ในศีล ๕ เป็นนิตย์ คฤหัสถ์นั้นจะ
ปฏิบัติด้วยการคิดว่า สาวกที่เป็นคฤหัสถ์ประพฤติอย่างไร จึงยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ 
สาวกท่ีเป็นคฤหัสถ์ยกโทษในสัตว์ทุกจำพวก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้ง และท่ี
มั่นคงในโลกแล้ว ไม่พึงฆ่าเอง ไม่พึงใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่า และไม่พึงอนุญาตให้ใคร ๆ ฆ่า 
จากนั้น สาวกที่เป็นคฤหัสถ ์รู้อยู่ควรงดเว้นการถือเอาสิ่งของต่าง ๆ ในทุกหนทุกแห่ง 
ท่ีเจ้าของมิได้ให้ คือ ไม่พึงลกัเอง ไม่พึงใช้ให้ผู้อ่ืนลัก และไม่พึงอนุญาตให้ใคร ๆ ลัก 
พึงงดเว้นการถือเอาสิ่งของทั้งปวงที่เจ้าของมิได้ให้โดยเด็ดขาด สาวกที่เป็นคฤหัสถ ์ ผู้
เข้าใจชัดแจ้ง ควรงดเว้นพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ เหมือนคนเดินหลีกหลมุถ่าน
เพลิงท่ีมีไฟลุกโชน ฉะนั้น แต่เม่ือไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได ก็ไม่ควรล่วงเกิน
ภรรยาของผู้อ่ืน สาวกผู้อยู่ในท่ีประชุม หรือในที่สาธารณชน และอยูก่ับคนคนเดียว 
ไม่ควรพูดเท็จ ไม่ควรใช้ใหผู้อ่ื้นพูดเท็จ และไม่ควรอนุญาตให้ใคร ๆ พูดเท็จ ควรงด
เว้นคำพูดที่ไม่เป็นจริงท้ังหมด สาวกผู้เป็นคฤหัสถไ์ม่ควรประพฤติการด่ืมน้ำเมา ควร
ยินดีชอบใจธรรมคือการงดเว้นการด่ืมน้ำเมาน้ี ไม่ควรชักชวนผู้อ่ืนให้ด่ืม และไมค่วร
อนุญาตให้ใคร ๆ ด่ืม เพราะรู้ชัดถึงโทษของการด่ืมน้ำเมาน้ันว่า มีความเป็นบ้าใน
ท่ีสุด เพราะความเมานั่นเอง คนพาลทั้งหลายจึงทำบาปต่างๆ ได้ท้ังยังชักชวนคนอ่ืน 
ๆ ผู้ประมาทให้ทำอีกด้วย สาวกท่ีเป็นคฤหัสถ์จึงควรงดเว้นการด่ืมน้ำเมา ท่ีไม่เป็นบ่อ
เกิดแห่งความดี มีแต่ทำให้เปน็บ้า หลงลืม ที่พวกคนปัญญาทรามชอบด่ืมกันน้ี สรปุ
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แล้ว สาวกท่ีเป็นคฤหัสถ์น้ี ควรปฏิบัติใน ๕ กล่าวคือ ไม่ควรฆ่าสัตว์ ไม่ควรลักทรัพย์ 
ไม่ควรพูดเท็จ และไม่ควรด่ืมน้ำเมา (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๙๖/๕๙๒) 

ข้อปฏิบัติถูก  : ธรรมคือการไมป่ระกอบเนือง  ๆ    ซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกาม    
อันทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน   ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์นี้ ไม่มีทุกข ์   ไม่มคีวามเบียดเบียน ไม่มคีวามคับแค้น    ไมมี่ความเร่าร้อน 
เป็นข้อปฏิบัติถูก (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๓๓/๓๙๘), ธรรมเป็นเหตุไม่ประกอบเนือง  ๆ ซึ่ง
อัตตกิลมถานุโยค    อันเป็นทุกข์    ไมใ่ช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้    
ไม่มีทุกข ์    ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคบัแค้น    ไม่มีความเรา่ร้อน เป็นข้อ
ปฏิบัติถูก (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๒๔/๓๙๒), ธรรมคือการไม่ยกย่อง  การไม่ตำหนิ    การ
แสดงธรรมเท่าน้ันนี้  ไม่มีทุกข์    ไมม่ีความเบียดเบียน    ไม่มีความคับแค้น    ไม่มี
ความเร่าร้อน    เป็นข้อปฏิบัติถูก (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๓๖/๓๙๙) 

ข้อปฏิบัติท่ีสมควรแก่สมณะ :ข้อควรปฏิบัติท่ีสมควรแก่สมณะ ช่ือว่าสมณะนั้นต้องปฏิบัติอย่างสมณะ 
คือมีจิตสงบ ไม่ว่าร้าย ไม่ทำร้าย สำรวมในพระปาฏิโมกข์ คำว่า ‘สมณะ สมณะ’ น้ัน
ก็เพราะต้องสำเหนียกว่า  ‘เราทั้งหลายจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีสมควรแก่สมณะ 
เมื่อเราท้ังหลายปฏิบัติอยู่อย่างน้ี ช่ือและปฏิญญาน้ีของเราทั้งหลายก็จักเป็นความ
จริงแท้ ใช่แต่เท่าน้ัน เราทั้งหลายใช้สอยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขารของทายกเหล่าใด ปัจจัยของทายกเหล่าน้ัน ก็จักมีผลมาก มีอานิสงส์มาก 
เพราะเราท้ังหลาย อีกอย่างหน่ึง บรรพชาน้ีของเราทั้งหลายก็จักไม่เป็นหมัน จักมีผล 
มีความเจริญ’ แน่แท้ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๓๕/๔๖๔) 

ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับแห่งโลก : หลกัธรรมสำหรับปฏิบัติเพ่ือการดับทุกข์ ได้แกม่ัคคสัจ มัคคสัจ
เป็นข้อหน่ึงในอริยสัจ ๔ เรยีกว่ามัชฌิมาปฏิปทาระหว่างทางสุดโต่ง ๒ สาย คือการ
ปฏิบัติด้วยการยึดติดในกามคุณ และการปฏิบัติด้วยการทรมานตน ในทางพุทธ
ปรัชญาจัดอยู่ในจริยธรรมช้ันสูง อันเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดญาณ วิชชา ปัญญา แสง
สว่าง เข้าสู่ความดับทุกข์กล่าวคือ นิพพาน ในท่ีสุด (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๗/๑๑๙) 

ข้อปฏิบัติผิด  : ธรรมคือการประกอบเนือง  ๆ    ซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกาม    
อันทราม    เป็นของชาวบ้าน    เป็นของปุถุชน    ไม่ใช่ของพระอริยะ    ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์น้ี    มีทุกข์    มคีวามเบียดเบียน  มีความคับแค้น    มีความ
เร่าร้อน    เป็นข้อปฏิบัติผิด (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๓๓/๓๙๘), ธรรมคืออัตตกิลมถานุโยค    
อันเป็นทุกข์    ไมใ่ช่ของพระอริยะ    ไมป่ระกอบด้วยประโยชน์    นีม้ีทุกข์    มี
ความเบียดเบียน    มีความคับแค้น    มีความเร่าร้อน   เป็นข้อปฏิบัติผิด  (ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๓๒๔/๓๙๑),  ธรรมคือการยกย่อง    การตำหนิ  และการไม่แสดงธรรมน้ี    
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มีทุกข์    มีความเบียดเบียน    มีความคับแค้น    มคีวามเร่าร้อน   เป็นข้อปฏิบัติผิด 
(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๓๖/๓๙๙) 

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ :อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ 
กล่าวคือนิพพาน ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือมรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ 
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ สัมมาวาจา วาจาชอบ 
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ สัมมาวายามะ พยายามชอบ 
สัมมาสติ ระลกึชอบ และสมัมาสมาธิ สมาธิชอบ มรรคมีองค์ ๘ น้ีทำให้เกิดญาณ 
วิชชา ปัญญา แสงสว่าง เขา้สู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงในที่สดุ (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๘๖/
๕๘๕,๒๖/๑๙๓/๕๘๖,๒๖/๓๑๑/๖๐๖) 

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์  : อริยมรรคมีองค์ ๘   ได้แก่ (๑) สมัมาทิฏฐิ  (๒)  สัมมาสังกัปปะ 
(๓)สมัมาวาจา  (๔)  สัมมากมัมันตะ  (๕) สัมมาอาชีวะ  (๖)    สัมมาวายามะ  (๗) 
สัมมาสติ  (๘)  สมัมาสมาธิ  ช่ือว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา, ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งทุกข์  เปน็ ๑ ในอริยสัจ (ความจริงอย่างประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, 
ความจริงท่ีทำคนให้เป็นพระอริยะ) ๔ อย่าง คือ (๑) ทุกขอริยสัจ (๒) ทกุขสมุทยอริย
สัจ (๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ (๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๒/
๓๓๕) 

ข้อปฏิบัติให้ถึงอมตธรรม :ปฏิปทาท่ีให้ถึงนิพพาน ; อมตธรรม หรือ อมฤตธรรม ธรรมท่ีทำให้ไม่ตาย, 
ธรรมซึ่งเปรียบด้วยน้ำอมฤตอันทำผู้ด่ืมให้ไมต่าย หมายถึงพระนิพพาน ; อริยมรรคมี
องค์  ๘ ได้แก่ (๑) สัมมาทิฏฐิ  (๒)  สัมมาสังกัปปะ (๓)  สมัมาวาจา  (๔)  
สัมมากัมมันตะ  (๕) สมัมาอาชีวะ  (๖) สัมมาวายามะ  (๗) สมัมาสติ  (๘)  
สัมมาสมาธิ   ช่ือว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถงึอมตธรรม (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๒๒/๕๙๑) 

ขอประทานวโรกาส  : สาธุ ซึ่งมักมาคูก่ับ ภนฺเต เป็น สาธุ ภนฺเต ... แปลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ
ประทานวโรกาส ... เป็นคำที่ใช้กราบทูลพระผู้มีพระภาค (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖/
๒๐๔, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๒/๔๕๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๓/๓๓๙, ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/
๔๘/๒๗๕, ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๗๐/๓๑๙) 

ข้อพยากรณ์ : พราหมณ์ผู้ทรงไตรเวท หมายถึงคัมภีร์ ๓ เวท คือ ฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท 
(ส่วนอาถรรพเวท ปรากฏภายหลังจากการปรากฏของพระสูตรน้ี) มีข้อพยากรณ์
แม่นยำ เน่ืองจากมาณพ ๒ ท่าน คือ วาเสฏฐมาณพกับภารทวชมาณพ ท้ัง ๒ ไม่
ยินยอมกันถึงเรื่องชาติกำเนิดของมนุษย์ โดยวาเสฏฐมาณพกล่าวว่า “ท่านผู้เจรญิ 
บุคคลเป็นผู้มีศลีและถึงพร้อมด้วยวัตร ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บุคคลจึงช่ือว่าเป็น
พราหมณ์” ภารทวาชมาณพไม่อาจให้วาเสฏฐมาณพยินยอมได้ ถึงวาเสฏฐมาณพก็ไม่
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อาจให้ภารทวาชมาณพยินยอมได้เหมือนกัน ลำดับน้ัน วาเสฏฐมาณพได้เรียกภาร
ทวาชมาณพมากล่าวว่า ข้าพระองค์ท้ังสองรู้จบบท ท่ีพราหมณ์ผู้ทรงไตรเพทบอกแล้ว 
เป็นผู้มีข้อพยากรณ์แม่นยำตามบท เช่นเดียวกันกับอาจารย์ในการกล่าวมนตร์ ข้าแต่
พระโคดม แต่ข้าพระองค์ท้ังสอง ต้องมาโต้เถียงกันในการกล่าวถึงชาติกำเนิด คือภาร
ทวาชมาณพกล่าวว่า ‘บุคคลช่ือว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิด’ ส่วนข้าพระองค์
กล่าวว่า ‘บุคคลช่ือว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรม’ สรุปว่า ก็เม่ือรู้ไตรเวท เป็นเจ้า
พยากรณ์ มีความแม่นยำในบทมนตราแท้ ๆ แต่ใยเล่าไม่รู้เรื่องชาติกำเนิด จึงได้ขอ
กราบทูลกับพระพุทธเจ้าให้ทรงพยากรณ์เรื่องน้ี (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๕/๕๗๔) 

ข้อพระบาท : กระดูกข้อต่อระหว่างเท้ากับขา ; เท้า หรือราชาศัพท์ว่า พระบาท ได้แก่ อวัยวะส่วน
ล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับต้ังแต่ใต้ข้อเท้าลงไป สําหรับยืนหรือเดินเป็นต้น  ; ในท่ีนี้
หมายถึงข้อพระบาทของพระผู้มีพระภาค  ดังข้อความในลักขณสูตร  พระสูตรว่าด้วย
ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ข้อท่ี ๗ ว่า   มีข้อพระบาทสูง   ข้อทีม่หาบุรุษมีข้อ
พระบาทสูงน้ี    เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๒/๑๗๒) ; 
พระผู้มีพระภาคทรงตรัสเล่าถงึบุพกรรมที่ทำให้พระองค์มีขอ้พระบาทสูงและพระโลม
ชาติมีปลายงอนข้ึนไว้ว่า  ในอดีตชาติ พระองค์เกิดเป็นมนุษย์กล่าวแต่สิ่งที่
ประกอบด้วยประโยชน์    ประกอบด้วยธรรม    แนะนำคนหมู่มาก   นำประโยชน์
และความสุขมาให้แก่หมูส่ัตว์   และบูชาธรรมเป็นปกติ   เพราะกรรมน้ัน จึงทำให้
พระองค์ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ หลังจากจุติจากเทวโลกมาเป็นมนุษย์จึงได้
ลักษณะมหาบุรุษ  ๒  ประการน้ี  คือ  (๑)  มีข้อพระบาทสูง    (๒)  มีพระโลมชาติมี
ปลายงอนขึ้น  (มีข้อพระบาทสูงและพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้น เป็นลักษณะมหา
บุรษุข้อที่  ๗,๑๔)(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๓/๑๗๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๖/๔๗๕) 

ข้อพระองคลีุ  : กระดูกข้อต่อระหว่างนิ้วมือ ; น้ิว หรือราชาศัพท์ว่า พระองคุลี ได้แก่ ส่วนสุดของมือ
หรือเท้า แยกออกเป็น ๕ กิง่ คือ น้ิวหัวแม่มือ น้ิวช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง น้ิวก้อย, ราชา
ศัพท์ว่า พระอังคุฐ พระดัชนี พระมัชฌิมา พระอนามิกา พระกนิษฐา โดยลําดับ, ถ้า
เป็นนิ้วเท้าน้ิวต้น เรียกว่า น้ิวหัวแม่เท้า นอกน้ันอนุโลมเรียกตามน้ิวมือ ;  ในที่นี้
หมายถึงขอ้พระองคุลี (ข้อนิว้มือ)ของพระผู้มีพระภาค  ดังข้อความในลักขณสูตร  
พระสูตรว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ข้อท่ี ๖ ว่า ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระ
บาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย  ข้อท่ีมหาบุรุษมีฝ่าพระหัตถ์และฝ่า
พระบาทมีเส้นท่ีข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายน้ี    เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหา
บุรุษ ; พระผู้มีพระภาคทรงตรัสถึงกรรมในชาติก่อนท่ีทำให้พระองค์มีลักษณะพระ
หัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มและมีเส้นท่ีข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายไว้ว่า เพราะ
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พระองค์ทำความดีคือการสงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ จึงได้ไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์ หลงัจากจุติจากเทวโลกมาเป็นมนุษย์ จึงได้ลักษณะมหาบุรุษ  ๒ ประการ
น้ี  คือ  (๑)  มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม (๒)  มีฝา่พระหัตถ์และฝ่าพระบาทมี
เส้นท่ีข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย (มีลกัษณะพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มและ
มีเส้นท่ีข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย เป็นลักษณะมหาบุรุษข้อท่ี  ๕,๖)  (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๑๐/๑๗๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๑/๑๗๒) 

ข้อมือ  : ข้อต่อระหว่างมือและแขนช่วงใต้ข้อศอก  ;  มือ ได้แก่ อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย
อยู่ต่อจากปลายแขนประกอบด้วยฝ่ามือและน้ิวมือ สําหรับจับเป็นต้น  (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๘๑/๓๓๖) 

ข้อวัตร : วัตรเป็นคนใบ้ วัตรเยี่ยงช้าง วัตรเย่ียงม้า วัตรเย่ียงโค ไม่ควรพูดว่าอย่างน้ัน อย่างนี้ 
พระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุท้ังหลายถึงเรื่องว่าอะไรควรอะไรไม่ควรกล่าวว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย เธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างน้ีจะพึงกลับระลึกถึงขันธ์ ธาตุ อายตนะ ในอดีต
กาลว่า ‘ในอดีตกาลยาวนาน เราได้มีแล้วหรือ หรือมิได้มีแล้วหนอ เราได้เป็นอะไรมา
หนอ เราได้เป็นอย่างไรมาหนอ เราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอ’ บ้าง
หรือไม่”“ข้อนีไ้ม่เป็นดังน้ัน พระพุทธเจ้าข้า” “เธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ จะพึง
ยกย่องศาสดาอ่ืนบ้างหรือไม่” “ข้อน้ีไม่เป็นดังน้ัน พระพุทธเจ้าข้า” “เธอทั้งหลาย
เมื่อรู้เห็นอย่างน้ีจะพึงเช่ือถือข้อวัตร การต่ืนลัทธิ และการถือมงคลของพวกสมณ
พราหมณ์ปุถุชนโดยเช่ือว่าเป็นแก่นสารบ้างหรือไม่”“ข้อน้ีไม่เป็นดังน้ัน พระพุทธเจ้า
ข้า” แต่เม่ือภิกษุท้ังหลาย “สิ่งใดที่เธอทั้งหลายรู้เอง เห็นเอง ทราบเองแล้ว เธอ
ท้ังหลายจะพึงกล่าว ถึงเฉพาะสิ่งนั้นมิใช่หรอื”“เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย ข้อท่ีกล่าวนั้นถูกต้องแล้ว เรานำเธอทั้งหลายเข้าไป
(ถึงนิพพาน)แล้วด้วยธรรมน้ี ซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล 
ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน เพราะอาศัยคำที่
เรากล่าวไว้ว่า ‘ภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่
ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน’ 
เราจึงกล่าวไว้อย่างนี้” ๑๒/๔๐๗/๔๔๓ 

ข้อศอก  : ส่วนของแขนตรงที่เป็นข้อพับ  ;  ศอก ได้แก่  ส่วนของแขน ตรงข้ามกับข้อพับ ; ช่วง
ของแขนต้ังแต่ปลายสุดของข้อพับไปถึงปลายน้ิวกลาง  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗/๗) 

ข้อเสียหาย  : สิ่งผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง,ปมด้อย,ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ
,ความเสียหาย, ข้อเสื่อมเสีย เช่น เขาประพฤติตัวไม่ดี ทำให้วงศ์ตระกูลพลอยเสีย
หายไปด้วย; ยับเยิน, ย่อยยับ,สูญเสีย  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๓/๑๑๘) 
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ข้ออุปมา : ยกสิ่งหน่ึงขึ้นมากล่าว นำไปเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ขาวราวหิมะ เบาเหมือน
ปุยนุ่น ร้อนด่ังไฟ, สิ่งหรอืข้อความท่ียกมาเปรียบ, มักใช้เข้าคู่กับ อุปไมย ในประโยค
เช่น เรื่องน้ีมีอุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน, ข้อเปรียบเทียบคุณลักษณะหรืออาการของ
ตนซึ่งต่ำทรามกว่า แล้วคิดว่าตนเป็นราสีห์ ข้อน้ีเป็นลักษณะสำคัญตนผดิไปท้ัง ๆ ที่รู้
พระพุทธเจ้านั้นประเสริฐสุดแห่งคุณธรรมก็ยังตีตัวเสมอ ซึ่งแม้ตนเองก็ยังให้นักบวช
เปลือยลุกจากที่นั่งไม่ได้ จึงมีการอุปมาด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังความว่า ภัคควะ เมื่อชา
ลิยปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปัตติกะ ไม่อาจที่จะให้นักบวชเปลือยปาฏิกบุตรลุก
จากท่ีนั่งน้ันได้ แม้ด้วยข้ออุปมาน้ี จึงกล่าวอุปมากับกับเขา ดังน้ีว่า สุนัขจ้ิงจอกเห็น
เงาของตน ท่ีเคล่ือนไหวในนำ้ว่าเป็นอย่างอ่ืน จึงลำพองตัวว่าเป็นเสือ ตราบเท่าท่ียัง
ไม่เห็นตัวเอง (ตามความเป็นจริง)มันจึงร้องเสียงสุนัขจ้ิงจอกเช่นนั้น สุนัขจ้ิงจอกผู้ต่ำ
ทรามเป็นใคร และการบันลอือย่างราชสีห์เกิดผลเป็นอย่างไร ท่านปาฏิกบุตร ท่านก็
เป็นเช่นน้ัน ดำรงชีพตามแบบพระสุคต บริโภคอาหารที่เป็นเดนพระสุคต ยังสำคัญ
พระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าควรท้าทายได้ ถามว่า ปาฏิกบุตรผู้
ต่ำทรามเป็นใครและการท้าทายพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เกิดผลเป็นอย่างไรซึ่งไม่น่าบังอาจเอาเลย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙/๒๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๐/๒๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑/๒๔) 

ข้ออุปไมย : สิ่งที่ควรหาสิ่งอ่ืนมาเปรียบเทียบ,ยกสิ่งหนึ่งขึ้นมากล่าวแล้วเอาสิ่งหน่ึงมาเปรียบเทียบ
, สิ่งหรือข้อความท่ีพึงเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนเพ่ือให้เข้าใจแจ่มแจ้ง, คู่กบั อุปมา เช่น 
เรื่องน้ีมีอุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น,  การเปรียบเทียบกับบุคคลท่ีแสวงความจริงกับ
สิ่งใดแล้วมองข้ามสิ่งนั้นกรณีนี้เปรียบกับบุคคลท่ีแสวงหาแก่นของต้นไม้ แต่ละเลย
โคนและต้นซึ่งมีแก่นไป ข้อน้ีมีอธิบายว่า ธรรมท่ีใครต่อใครสงสัยจากพระพุทธเจ้า
แล้วก็ควรถามกับพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง แต่กลับไปถามท่านพระมหากัจจานะ ก็เข้า
ข่ายที่ว่า เราแสวงหาแก่นไม้ แต่ละเลยโคนและต้นไมซ้ึง่มีแก่นนั้นไป ดังความสว่า 
ท่านพระมหากัจจายนะ กล่าวว่า “ท่านผู้มอีายุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการ
แก่นไม้ เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่ ละเลยโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมแีก่นไป 
เขาเข้าใจว่าแก่นไม้ต้องแสวงหาท่ีกิ่งและใบ แม้ฉันใด ขอ้อุปไมยน้ีก็ฉันนั้น เม่ือพระ
ศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลาย ท่านท้ังหลายก็ละเลยพระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้นไป และพึงเข้าใจเน้ือความน้ันว่าต้องสอบถามกับกระผม แท้จริง พระผูมี้
พระภาคพระองค์น้ัน ทรงรู้สิ่งท่ีควรรู้ ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุ มีพระ
ญาณ มีธรรม เป็นพรหม เป็นผู้เผยแผ่ ประกาศ ขยายเน้ือความ เป็นผู้ให้อมตธรรม 
เป็นเจ้าของธรรม เป็นพระตถาคต และเวลาน้ีก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะ
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ทูลถามเน้ือความนี้กับพระองค์ พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใด 
ท่านท้ังหลายพึงทรงจำไว้อย่างน้ันเถิด” ภิกษุเหล่าน้ันได้กล่าวตอบว่า “ท่านกัจจานะ 
เป็นความจริงท่ีกล่าวเช่นนั้น ๑๔/๒๘๑/๓๓๕,๑๔/๓๑๕/๓๘๒ 

ขัคควิสาณสุตตนิทเทส : การประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด ข้อนี้เป็นลักษณะของผู้ไกลกิเลส ณ 
ท่ีนี้มีเน้ือหาว่า พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าช่ือว่าผู้เดียว เพราะส่วนแห่งการบรรพชา ช่ือว่า
ผู้เดียว เพราะอธิบายว่า ไม่มีเพ่ือนช่ือว่าผู้เดียว เพราะอธิบายว่า ละตัณหาได้ ท่าน
ปราศจากราคะโดยสิ้นเชิง จึงช่ือว่าผู้เดียว ปราศจากโทสะโดยส้ินเชิง จึงชื่อว่าผู้เดียว
ปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิง จึงช่ือว่าผู้เดียว ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง จึงชื่อว่าผู้เดียว 
ไปถึงทางสายเอกแล้ว จึงช่ือว่าผู้เดียวตรัสรู้อนุตตรปัจเจกสมัโพธิญาณ ลำพังผู้เดียว 
จึงช่ือว่าผู้เดียว (ขุ.จู.๓๐/๑๒๑/๓๙๓) 

ขัคควิสาณสูตร :พระสูตรว่าด้วยลักษณะข้อเปรียบเทียบที่พระปัจเจกสมัพุทธเจ้าผู้ประพฤติอยู่ผู้เดียว
เหมือนนอแรด ข้อน้ีมลีักษณะว่า บุคคลยกโทษในสัตว์ทุกจำพวก ไม่เบียดเบียนสัตว์
หนึ่งสัตว์ใดในบรรดาสัตว์เหล่าน้ัน ไม่ต้องการบุตร(แล้ว) จะพึงต้องการสหายจากไหน
เล่าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมอืนนอแรด ความรักย่อมมแีก่ผู้มีความเก่ียวข้อง ทุกข์นี้
ย่อมเป็นไปตามความรัก บคุคลเมื่อเพ่งเห็นโทษอันเกิดจากความรักจึงประพฤติอยู่ผู้
เดียวเหมือนนอแรด บุคคลเม่ืออนุเคราะห์มิตร สหายผู้ใจดี มีใจผูกพัน บุคคลเม่ือเพ่ง
เห็นภัยในความเชยชิด จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๕/
๕๐๗) 

ขัชชกทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระขัชชกทายกเถระ พระขัชชกทายกเถระ ได้
ถวายผลไม้แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าติสสะและได้ถวายผลมะพร้าวและของควร
เคี้ยวที่รู้กันดีครั้นถวายผลไม้นั้นแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผู้แสวงหาคุณอัน
ย่ิงใหญ่แล้ว ย่อมบันเทิง มีความประสงค์สิ่งท่ีน่าปรารถนา ก็บรรลุได้ตามปรารถนาใน
กัปท่ี ๙๒ นับจากกัปน้ีไป พระเถระน้ีได้ถวายทานไว้ในคร้ังน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้
เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ ในกัปที่ ๑๓ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดพิระ
นามว่าอินทสมะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี ้
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังน้ีแล ได้ทราบว่า ท่านพระขัชชกทายก
เถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะน้ี (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓/๓๓๐) 

ขชัชนียสูตร : พระสูตรว่าด้วยขันธ์ ๕ อัตตาของผู้ถูกกาลเวลาเคี้ยวกิน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขันธ์ ๕ 
ได้แก่รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ถูกกาลเวลาเคี้ยวกิน ดังความว่า เพราะ
อะไรจึงเรียกว่ารูป เพราะสลายไปจึงเรียกว่า ‘รูป’สลายไปเพราะอะไร สลายไป
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เพราะหนาวบ้าง ร้อนบ้าง หิวบ้าง กระหายบ้าง เพราะสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด 
และสัตว์เลื้อยคลานบ้าง เพราะสลายไปจึงเรียกว่า ‘รูป’ เพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนา 
เพราะเสวยจึงเรียกว่า ‘เวทนา’ เสวยอะไร เสวยอารมณส์ุขบ้าง ทุกข์บ้าง มิใช่ทุกข์
มิใช่สุขบ้าง เพราะเสวยจึงเรียกว่า ‘เวทนา’ เพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญา เพราะจำได้
หมายรู้จึงเรียกว่า ‘สัญญา’ จำได้หมายรู้อะไร จำได้หมายรู้สีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้าง สี
แดงบ้าง สีขาวบ้าง เพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่า ‘สัญญา’ เพราะอะไรจึงเรียกว่า
สังขาร เพราะปรุงแต่งสังขตธรรมจึงเรียกว่า ‘สังขาร’ ปรุงแต่งสังขตธรรมอะไร ปรุง
แต่งสังขตธรรม คือ รูปโดยความเป็นรูป เวทนา   โดยความเป็นเวทนา สัญญาโดย
ความเป็นสัญญา สังขารโดยความเป็นสังขาร วิญญาณโดยความเป็นวิญญาณ เพราะ
ปรุงแต่งสังขตธรรมจึงเรียกว่า ‘สังขาร’  เพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณ เพราะรู้แจ้ง
จึงเรียกว่า ‘วิญญาณ’ รูแ้จ้งอะไร รู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้าง รสขมบ้าง รสเผ็ดบ้าง รสหวาน
บ้าง รสขื่นบ้าง รสไม่ขื่นบ้าง รสเค็มบ้าง รสไม่เค็มบา้ง เพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่า 
‘วิญญาณ’ ภิกษุทั้งหลาย ในข้อน้ัน อริยสาวกผู้ได้สดับพิจารณาเห็นอย่างน้ีว่า ‘บัดนี้ 
เราถูกรูปเค้ียวกินอยู่ แม้ในอดีตกาล เราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกรูปท่ีเป็น
ปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลาน้ี ก็เราเองพึงช่ืนชมรูปท่ีเป็นอนาคต แมใ้นอนาคตกาล เรา
ก็พึงถูกรูปเคี้ยวกิน เหมือนกับที่ถูกรูปท่ีเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลาน้ี เธอพิจารณา
เห็นอย่างน้ีแล้ว ไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีต ไม่ช่ืนชมรูปที่เป็นอนาคต ปฏิบัติเพ่ือ
ความเบ่ือหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับรูปที่เป็นปัจจุบันเถิด (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๙/
๑๒๐) 

ขัชชภาชกะ :  ภิกษุผู้ได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีแจกของขบฉนั ภิกษุท่ีไม่พึงได้รับการ
แต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นขัชชกภาชกะ (ผู้แจกของขบฉัน) เพราะไม่รู้จักของขบฉันท่ีแจก
แล้วและของขบฉันท่ียังมิได้แจก แต่สงฆ์พึงแต่งต้ังใหเ้ป็นขัชชกภาชกะ เพราะรู้จัก
ของขบฉันท่ีแจกแล้วและของขบฉันท่ียังมิได้แจก(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๗๓/
๔๐๒,๒๒/๒๗๔/๔๐๒,๒๒/๒๘๐/๔๐๒,๒๒/๒๘๕/๔๐๒) 

ขัชโชปนกชาดก :  ชาดกว่าด้วยเร่ืองแสงห่ิงห้อยที่สำคัญว่าแสงไฟ คนโง่สำคัญว่าตนฉลาด เร่ืองเล่า
ว่า ไม่รู้ว่าใคร เมื่อไฟลุกโพลงอยู่ ยังเที่ยวแสวงหาไฟ เม่ือได้เห็นห่ิงห้อยในยามราตร ี
กลับสำคัญว่าไฟเขาขย้ีโคมัยและหญ้าให้เป็นจุรณ แล้วเกลี่ยลงบนห่ิงห้อยนั้น ก็ไม่
อาจจะให้ไฟลุกโพลงได้ คนโง่เป็นดุจคนใบ้ แม้โดยอุบายไม่ถูกวิธีอย่างนี้ก็ไม่ได้ผล
เหมือนคนรีดนมจากเขาโคย่อมไม่ได้น้ำนม คนที่ฉลาดน้ันย่อมบรรลุประโยชน์ที่
ต้องการด้วยอุบายวิธีต่างๆ เช่นว่า การข่มศัตรูและยกย่องมิตร พระเจ้าแผ่นดิน
ท้ังหลายทรงครอบครองแผ่นดิน อันมีทรัพย์สมบัติอยู่ได้ก็ด้วยการได้หมู่อำมาตย์มีแม่
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ทัพเป็นประมุขและด้วยการถวายคำแนะนำของหมู่อำมาตย์ราชวัลลภ (ขุ.ชา.ปญฺจก.
๒๗/๗๕/๒๑๓) 

ขัณฑเทวะ, ภิกษุ : ภิกษุหน่ึงในจำนวนเจ็ดรูปที่ละท้ิงกายมนุษย์ได้ ล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้  เรื่องน้ี
เป็นบทสนทนาระหว่างพระผู้มีพระภาคกับฆฏิการเทพบุตรถึงเรื่องการละกายมนุษย์
ได้ ความว่า ฆฏิการเทพบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุ ๗ รูป ผู้บังเกิดใน
พรหมโลกช้ันอวิหา เป็นผู้หลดุพ้น สิ้นราคะและโทสะแล้ว ข้ามพ้นตัณหาท่ีซ่านไปใน
โลกได้ พระผูมี้พระภาคตรัสถามว่า ภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้างได้ข้ามพ้นเปือกตม คือ
บ่วงความตายท่ีใคร ๆ ข้ามได้แสนยาก ละทิ้งกายมนุษย์๑แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็น
ทิพย์  ได้ฆฏิการเทพบุตรทูลตอบว่า ภิกษุ ๓ รูปเหลา่น้ี คือ ท่านอุปกะ ท่าน
ผลคัณฑะ และท่านปุกกุสาติ ภิกษุอีก ๔ รูป คือ ท่านภัททิยะ ท่านขัณฑเทวะท่านพหุ
ทันตี และท่านสิงคิยะ ภิกษุเหล่าน้ันละทิง้กายมนุษย์แลว้ ก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์
ได้ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๐/๖๔,๑๕/๑๐๕/๑๑๕) 

ขัณฑเทวีบุตร, ภิกษุ : ขัณฑเทวีบุตร เป็นหน่ึงในภิกษุ ๔ รปูท่ีได้รับการชักชวนจากพระเทวทัต
ทำลายสงฆ์ใหแ้ตกกัน เรื่องเล่าว่า สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ 
พระเวฬุวันสถานที่ให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ ครั้งน้ันพระเทวทัตเข้าไปหาพระ
โกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตถึงท่ีอยู่ ครั้นถึง
แล้วได้กล่าวกับท่านเหล่านั้นดังนี้ว่า “มาเถิด ท่านท้ังหลาย พวกเราจะทำลายสงฆ ์  
ทำลายจักรของพระสมณโคดม” เมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้ พระโกกาลิกะได้กล่าว
กับพระเทวทัตดังนี้ว่า “พระสมณโคดม มฤีทธานุภาพมาก ทำอย่างไร พวกเราจึงจะ
ทำลายสงฆ์ ทำลายจักรของพระสมณโคดมได้เล่า” (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๐๙/๔๔๑,วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๑๙๒/๓๕๖,วิ.จู.(ไทย)๗/๓๔๓/๑๙๘) 

ขัณฑผลุลิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระขัณฑผุลลิยเถระ เรื่องเล่าว่า พระขัณฑผลุลิย
เถระ เมื่อประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระสถูปของพระผู้มีพระ
ภาคพระนามว่าผุสสะ ได้มีอยู่ในป่ามหาวัน ในคร้ังน้ัน ต้นไม้ก็งอกข้ึน โขลงช้างพากัน
มาหักราน ขา้พเจ้าทำที่ขรุขระให้ราบเรียบแล้วได้ใส่ก้อนปูนขาว ยินดีด้วยคุณของ
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ผู้เป็นท่ีเคารพของโลกทั้ง ๓ ในกัปที่ ๙๒ นับจากกัปน้ีไป 
ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในคร้ังนัน้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการใสก่้อนปูนขาวใน
กัปท่ี ๗๗ (นบัจากกัปนี้ไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ ชาติ พระนามว่าชิตเสนะ 
สมบูรณ์ด้วยรตันะ ๗ประการ มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
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ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังน้ีแลได้ทราบว่า ท่านพระขัณฑผุลลิยเถระได้ภาษิตคาถา
เหล่าน้ี ด้วยประการฉะนี้ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒/๓๖๐) 

ขัณฑสีมา: เขตแดนขนาดเล็กท่ีกำหนดไว้พิเศษเพ่ือทำกิจกรรมหรือเพ่ือเป็นท่ีอยู่เฉพาะ   
  คำว่า “ขัณฑสีมา” น้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกเพียงแห่งเดียวใน ขุททกนิกาย 

ชาดก ตอนว่าด้วยภิสชาดก ความว่า “ท่านพราหมณ์    หญิงใดได้ลกัเหง้าบัวของ
ท่านไป ขอองค์เอกอัครราชาทรงปราบปรามศัตรูทั่วพ้ืนปฐพี จงสถาปนาหญิงนั้นใน
ตำแหน่งท่ียอดกว่าหญิงพัน  ๆ  คน  และประเสริฐกว่าหญิงภายในขอบขัณฑสีมา 
(สีมนฺตินีนํ)” (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๘๖/๔๓๗) 

ขัณฑสุมนเถรคาถา : คาถาของพระขัณฑสุมนเถระ เป็นคำกล่าวภาษิตของพระสุมนเถระด้วยคำว่า 
เพราะบริจาคดอกไม้ดอกเดียวแท้ ๆ เราจึงรับการบำเรออยู่ในแดนสวรรค์ถึง ๘๐๐ 
ล้านปี ด้วยเศษกุศลธรรมแห่งการบริจาคนั้น ได้บรรลุนิพพานแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๙๖/๓๓๘) 

ขัณฑหาลปุโรหิต :  เป็นช่ือของพราหมณ์ผู้หลงผิด ทรงแนะพระเจ้าเอกราชให้บูชายัญด้วยมเหสี ราช
โอรส ช้าง ม้า โคของพระองค์ พระเจ้าเอกมีพระประสงค์จะทำบุญอย่างท่ีนรชน
ท้ังหลายแล้วไปสู่สุคติภพจึงขอคำแนะนำจากพราหมณ์ปุโรหิตดังกล่าวท่านพราหมณ์
ทรงแนะนำว่า ข้าแต่สมมติเทพ เหล่านรชนให้ทานย่ิงกว่าทาน ฆ่าคนที่ไม่น่าจะฆ่า 
ทำบุญแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ได้อย่างน้ี แต่คำว่าฆ่าคนที่ไม่น่าฆ่านั้น ได้แก่มเหสี 
พระโอรส พระธิดา ช้าง ม้า โค ของพระองค์เอง ก็จึงสั่งให้เตรียมการการบูชายัญตาม
คำแนะนำของพราหมณ์น้ัน ทำให้พระนครบันลือลั่นกล่าวขานกันไปท่ัวเมือง ทำให้
มเหสีของพระองค์กล่าวกับบรรดาโอรส และธิดาว่า เป็นความเข้าใจผิดชัดจากการฆ่า
คน ฆ่าสิ่งมีชีวิตบูชายัญ เพราะไม่ใช่ทางไปสวรรค์ แต่เป็นทางไปนรก จากน้ัน บรรดา
โอรสก็กล่าวขานกันทำให้สะทอ้นเห็นความจริงว่าเม่ือพราหมณ์นี้ให้คำแนะนำการฆ่า
พวกเราบูชายัญแด่พระองค์แล้ว ต่อไปก็จะทำกับพระองค์เช่นทำกับพวกเราแน่แท้ 
เพราะพราหมณ์ท่านน้ีเป็นคนอกตัญญ ู จากน้ัน พระองค์เห็นว่า บรรดามเหสีและ
พระโอรสพากันพร่ำเพ้ออยู่เพราะรักชีวิต ได้ก่อทุกข์แก่ใจอย่างมาก จึงได้ปล่อยพวก
มเหสี พระโอรสไป และขอเลกิการใช้บุตรบูชายัญ ณ บัดน้ี (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/ ๙๘๒/
๓๓๕,๒๘/๑๐๐๙/๓๔๐,๒๘/๑๑๔๒/๓๖๑) 

ขัณฑหาลพราหมณ์  : ขัณฑหาลพราหมณ์ผูแ้นะนำให้จันทกมุารบูชายัญด้วยการฆ่าบุตรเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการแนะนำการบูชายัญท่ีมผีลมากด้วยการฆ่าบุตรของตนบูชายัญ แต่จันท
กุมารเห็นแย้งจึงทำการต่อรองกัน ดังความว่า ถ้าชนท้ังหลายบูชายัญด้วยบุตร
ท้ังหลาย จุติจากโลกน้ีแล้วย่อมไปสู่เทวโลกดังได้ยินมา ขอขัณฑหาลพราหมณ์ผู้นี้



 

๙๕๘ 
 

 

แหละ จงบูชายัญด้วยบุตรท้ังหลายของตนเถิด ถ้าว่าขัณฑหาลพราหมณ์รู้อยู่อย่างนี้ 
ทำไมจึงไม่ฆ่าบุตรของตน ไม่ฆ่าคนที่เป็นญาติทุกคนและตนเองเล่า ชนเหล่าใดบูชา
ยัญเองก็ดี ใช้ให้ผู้อ่ืนบูชายัญแทนก็ดีและอนุโมทนามหายัญเช่นนี้ของเหล่าชนผู้กำลัง
บูชายัญอยู่ก็ดี ชนเหล่านั้นย่อมไปสู่นรกทุกคน ก็ถ้าว่าคนผู้ฆ่าผู้อ่ืนจะบรสิุทธ์ิได้ แม้
คนผู้ถูกฆ่าน้ันก็เข้าถึงแดนสวรรค์ได้พวกพราหมณ์ก็ควรฆ่าพวกพราหมณ์บูชายัญ
ท้ังหมดนะซ ิ และพวกคนท่ีเช่ือพราหมณ์เหล่าน้ันด้วย (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๐๓๒/
๓๔๔,๒๘/๑๐๓๓/๓๔๔,๒๘/๑๐๓๙/๓๔๕) 

ขัณฑหาละ  : ผู้มีความเห็นทีผ่ิด ๆ ด้วยการฆ่าบุตรในเรื่องการบูชายัญ เป็นเร่ืองเก่ียวกับการบูชา
ยัญด้วยชีวิตมนุษย์ ท่ีเช่ือว่าจะนำปสู่สุคติภพสวรรค์ได้ ตามคำแนะนำของท่านพร
หามณ์ต่อพระราชา ดังความว่า เมื่อจันทกุมารตรัสกับพระชายาทั้งหลายว่า เจ้าผู้มี
ความคิดทั้งปวง จงไปหมอบลงแทบเท้าของผู้เป็นเจ้าขัณฑหาละ เรียนว่า “เรามิได้
เห็นความผิดเลย” เจ้าผู้มีความคิดทั้งปวง จงไปหมอบลงแทบเท้าของผู้เป็นเจ้าขัณฑ
หาละ เรียนว่า ท่านผู้เจริญ เราท้ังหลายได้ประทุษร้ายอะไรท่าน” (จึงต้องฆ่าเราบูชา
ยัญ) พระศาสดาเม่ือจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน จึงตรัสว่า พระเสลาราชกุมารีผู้ควร
การุณย์ทรงเห็นพระภาดาท้ังหลายที่เขานำมาเพ่ือบูชายัญ จึงทรงคร่ำครวญว่า ได้ยิน
ว่า พระบิดาของเราทรงปรารถนาสวรรค์ รับสั่งให้ต้ังพิธีบูชายัญขึ้น พระวสุลราช
นัดดากลิ้งเกลือกไปมาต่อพระพักตร์ของพระราชากราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้า
พระบาทยังเป็นเด็ก ไม่ถึงความเป็นหนุ่ม ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอย่าฆ่าพระบิดาของ
ข้าพระบาทเลย” พระราชาตรัสว่า วสุละ นั่นพ่อเจ้า เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อ เจ้าพากัน
พร่ำเพ้ออยู่ในพระราชวัง ได้ก่อทุกข์ให้แกเ่ราแท้จงปล่อยพระกุมารไป ณ บัดนี้เถดิ 
เราขอยกเลิกการใช้บุตรบูชายัญ ณ บัดน้ี โดยสรุปคือ เป็นความเข้าใจที่ผิดของ
พระราชาจากคำแนะนำของพราหมณ์ท่ีหลงผิด คิดว่า การบูชายัญด้วยการฆ่าบุตร 
ธิดา จะนำพาตนไปสู่สวรรคไ์ด้ แต่ในท่ีสุดได้รับการขอร้อง อ้วนวอนขอชีวิตของโอรส 
ก็ทรงยกเลิกการบูชายัญด้วยบุตรในที่สุด (ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๑๓๕/๓๖๐) 

ขัณฑะ  : พระขัณฑะเป็นอัครสาวกคู่กับติสสะ ของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่ีจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
กัปท่ี ๙๑ มคีำอธิบายตามเน่ือความว่า บรรดาเทวดาได้กล่าวกะเรา (โคตมะพุทธเจ้า) 
ดังนี้ว่า ‘ท่านพระองค์ผู้นิรทุกข์ นับจากกัปนี้ถอยหลังไป ๙๑ กัป พระวิปัสสีพุทธเจ้า
ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก มีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์ มีพระ
โคตรว่าโกณฑัญญะ มีพระชนมายุประมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี ตรัสรู้ที่ควงต้นแคฝอย ทรง
มีคู่พระอัครสาวก เป็นคู่ท่ีเจริญ ได้แก ่ พระขัณฑะและพระติสสะ มีการประชุมพระ
สาวก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ มีภิกษุ ๑๖๘,๐๐๐ รูป คร้ังท่ี ๒ มภิีกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ครั้งท่ี 



 

๙๕๙ 
 

 

๓ มีภิกษุ ๘๐,๐๐๐ รูป พระสาวกท่ีเข้าประชุมท้ัง ๓ ครั้ง ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ มี
ภิกษุอโสกะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก มีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดา พระนาง
พันธุมดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด กรุงพันธุมดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมา 
การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ของพระองค์เป็นอย่างนี้ การบรรพชาของพระองค์เป็น
อย่างนี้ การบำเพ็ญเพียรของพระองค์เป็นอย่างน้ี การตรสัรู้ของพระองค์เป็นอย่างนี้ 
การแสดงธรรมจักรของพระองค์เป็นอย่างน้ี พวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์ ใน
พระวิปัสสีพุทธเจ้า คลายความกำหนัดยินดีในกาม จึงได้มาเกิดในท่ีน้ี’  (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๗๒/๔๑,๑๐/๗๗/๔๓,๑๐/๗๘/๔๔) 

ขัณฑะ, พระ  : ผู้มีบุญกรรมนามว่าพระขัณฑะ อัครสาวกของพระวิปัสสีพุทธเจ้า ไม่รู้จักคำว่าทุคติ 
จากผลได้ถวายภิกษาทัพพีหน่ึงแก่ท่าน เมื่อน้ัน พระเอกสัญญกเถระ ได้ประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ได้มีอัครสาวกนามว่าขัณฑะ ของพระวิปัสสี
พุทธเจ้า ผู้สมควรรับเคร่ืองบูชาของชาวโลก ข้าพเจ้าถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่ท่าน ข้า
แต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ ผู้องอาจกว่านรชน ด้วยจิตที่เลื่อมใสน้ัน  
จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ในกัปที่ ๔๐ นับจากกัปนี้
ไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าวรุณ  สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลา
นุภาพมาก คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้
ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังน้ีแล  (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๘/๒๑๘) 

ขัดเคือง  : ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, เคืองขัด,ไม่พอใจ เช่น รูส้ึกโกรธเพราะถูกขัดใจ ;  ภิกษุผู้เถระ
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ  คือ  (๑) กำหนัดในสิ่งทีเ่ป็นเหตุให้กำหนัด  (๒) ขัด
เคืองในสิ่งท่ีเป็นเหตุให้ขัดเคือง  (๓) หลงในสิ่งท่ีเป็นเหตุให้หลง  (๔)  โกรธในสิ่งที่
เป็นเหตุให้โกรธ  (๕)  มัวเมาในส่ิงท่ีเป็นเหตุให้มัวเมา  ยอ่มไม่เป็นที่รัก    ไมเ่ป็นที่
พอใจ    ไม่เป็นที่เคารพ    และไม่เป็นท่ียกย่องของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๑/๑๔๙) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สิ่ง  ในที่น้ีหมายถึง
อารมณ์ท้ังหลายที่เป็นปัจจัยให้เกิดกำหนัด  ขัดเคือง  หลง  โกรธ  และมัวเมา  
(องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๘๑/๔๑)   

ขัดใจ  : ขัดเคือง,ไม่พอใจ เช่น โกรธเพราะทําไม่ถูกใจ, ไม่ยอมให้ทําตามใจ(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๑๕๗/๒๕๙) 

ขัดถู  :  ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก, เช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหน่ึงไถไปไถมาให้
สะอาดจนข้ึนเงา, การขัดให้สะอาด, การชะล้าง, ล้าง 
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   พระผู้มีพระภาคตรัสการขัดถวู่าเป็นความขาด ความทะลุ  ความด่าง    ความ
พร้อยแห่งพรหมจรรย์ ของสมณหรือพราหมณ์บางคน  ดังพระดำรัสว่า  สมณะหรือ
พราหมณ์บางคนในโลกน้ี    ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีอย่างถูกต้อง  ไม่ประพฤติกิจ
สองต่อสอง  กับมาตุคาม  แต่ยังยินดีการลูบไล้   การขัดถู การให้อาบน้ำ  และการ
นวดฟ้ันของมาตุคาม  เขาชอบใจ   ติดใจ   และถึงความปลื้มใจกับการทำเช่นน้ัน แม้
น้ีก็ช่ือว่าเป็นความขาด   ความทะล ุความด่าง และความพร้อยแห่งพรหมจรรย์ ฯลฯ 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๐/๘๓) (คำว่า กิจสองต่อสอง  ในท่ีน้ีหมายถึงกิจที่คนสองคน
ซึ่งมีความรักใคร่กำหนัดหมกมุ่นเหมือนกนัทำร่วมกัน  เป็นช่ือของเมถุนธรรมท่ีเป็น
ประเวณีของชาวบ้าน  มารยาทของคนช้ันต่ำ  กิริยาช่ัวหยาบมีน้ำเป็นที่สุด  เป็นกิจท่ี
ต้องทำในที่ลับ  (วิ.อ.(บาลี)  ๑/๓๙/๒๓๑, ๕๕/๒๗๕, องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี)๓/๕๐/
๑๘๕,องฺ.สตฺตก.ฏีกา (บาลี) ๓/๕๐-๕๑/๒๑๑) และดู  วิ.มหา. (ไทย)  ๑/๓๙/๒๘,  
๕๕/๔๒)  

ขัดสมาธิ  : น่ังกายตรง เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทบัมือซ้าย เป็นการกล่าวถึงลักษณะการน่ัง
สมาธิที่สำรวมอินทรีย์ มีสถานท่ีอันสงัด ท่าน่ังที่เรียบร้อย น่าเลื่อมใส่ ด้งความว่า 
ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ อริยอินทรียสังวร อรยิสติ สัมปชัญญะและอริย
สันโดษอย่างน้ีแล้ว พักอยู่ ณ เสนาสนะเงียบสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ 
ป่าช้า ป่าชัฏ ท่ีแจ้ง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้ว 
น่ังขัดสมาธิต้ังกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑๖/๗๓,๙/๒๓๘/๗๙,๙/
๔๘๔/๒๑๔) 

ขัตติยกัญญา  : นางสนมนารีผู้สวยเพริศพริ้งดังสาวสวรรค์  นางขัตติยกัญญาผูท้รงเครื่องแต่งตัวอัน
อลังการ สวยงดงาม ดังความว่าสนมนารีเหล่านั้นทรงเครื่องประดับล้วนเป็นทองคำมี
เรือนร่างเฉิดโฉมประดับด้วยอลังการนานาชนิด เพริศพริ้งดังสาวสวรรค์ เป็นท่ีโปรด
ปรานของท้าวโสตถิเสน ล้วนมีทรวดทรงหาที่ติมิได้เป็นขัตติยกัญญาพากันปรนเปรอ
ท้าวเธออยู่ (ท้าวโสตถิเสน) (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๓๒๖/๕๘๗) 

ขัตติยกัญญา, นาง  : นางขัตติยกัญญามีศักด์ิสูงกว่าศักด์ิอ่ืน ๆ จะไม่ได้รับการปฏิบัติในบางอย่าง 
เรื่องพระพุทธเจ้าตรัสถามมาณพชื่อ “อัมพัฏฐะ" ในเรือ่งควรหรือไม่ควรในเร่ืองชาติ
ตระกูล ดังความว่า ดูกรอัมพัฏฐะ พราหมณกุมาร ในโลกนี้อยู่ร่วมกับนางขัตติย
กัญญา จนมีบุตร บุตรท่ีเกิดจากนางขัตติยกัญญากบัพราหมณกุมารควรจะได้น่ัง
ร่วมกันหรือกินด่ืมร่วมกันกับพวกพราหมณ์บ้างหรือไม่” “ควรจะได้ ท่านพระโคดม” 
“พราหมณ์ควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคในงานเลี้ยงเพ่ือผู้ตาย งานมงคล งานยัญพิธี 
หรืองานเลี้ยงแขกเหรื่อบ้างหรือไม่” “ควรเชิญให้มาบริโภค” “พราหมณ์ควรจะบอก
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มนตร์ให้เขาหรือไม่” “ควรจะบอก” “เขาควรถูกห้ามเกี่ยวข้องกับสตรีหรือไม่” “ไม่
ควรถูกห้าม” “เขาควรจะได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์หรือไม”่ “ไม่ควรจะได้รับ” “ข้อ
น้ัน เพราะเหตุไร” “เพราะเขาไม่บริสุทธ์ิข้างบิดา” กรณีน้ีถือว่า กษัตริย์มีศักด์ิสูงกว่า 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๕/๙๗) 

ขัตติยกุมาร  : เป็นช่ือเรียกระดับช้ันวรรณะของพรามหณฺ์ พระพุทธเจ้าตรัสถงึเรื่องวรรณะกับอัส
สลายนะ ดังความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “อัสสลายนะ ท่านเข้าใจความข้อ
น้ันว่าอย่างไร ขัตติยกุมารในโลกน้ี สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางพราหมณี เพราะอาศัย
การอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันของคนทั้งสองน้ัน จึงเกิดบุตรขึ้น บุตรท่ีเกิดจากนาง
พราหมณีกับขัตติยกุมารน้ัน ซึ่งเหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ควรจะเรียกว่า
‘กษัตริย์หรือพราหมณ์”อัสสลายนมาณพทลูตอบว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม บุตรท่ีเกิด
จากนางพราหมณีกับขัตติยกุมารน้ัน ซึ่งเหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ควรจะ
เรียกว่า ‘กษัตริย์ก็ได้ พราหมณ์ก็ได้”“ท่านเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร พราหมณ
กุมารในโลกนีพึ้งสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์ เพราะอาศัยการอยู่ร่วมเป็นสามี
ภรรยากันของคนท้ังสองน้ัน บุตรจึงเกิดขึ้น บุตรท่ีเกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ
กุมารน้ัน ซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดี ควรจะเรียกว่า ‘กษัตริย์หรือ
พราหมณ์”“ขา้แต่ท่านพระโคดม บุตรผู้เกดิจากนางกษัตริย์กับพราหมณกุมารนั้น ซึ่ง
เหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ควรจะเรียกว่า ‘กษัตริย์ก็ได้ พราหมณ์ก็ได้” “ท่าน
เข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ในโลกน้ีเขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลา เพราะอาศัยการผสม
แม่ม้ากับพ่อลาน้ันจึงเกิดลูกม้า(ล่อ)ขึ้น ลูกม้าท่ีเกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซ่ึงเหมือนแม่ก็
ดี เหมือนพ่อก็ดี ควรจะเรียกว่า ‘ม้าหรือลา” “ข้าแต่ท่านพระโคดม ลูกผสมน้ันย่อม
เป็นม้าอัสดร ข้าแต่ท่านพระโคดมเรื่องของสัตว์น้ีข้าพระองค์เห็นว่าต่างกัน (แต่ตาม
นัยต้น) สำหรบัเรื่องของมนุษย์เหล่าโน้น ข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกัน”(ที.สี.(ไทย) ๙/
๒๗๕/๙๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐๙/๕๑๐,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๓๐๖-๓๐๗/๕๒๓,๒๗/
๓๑๒-๓๑๓/๕๒๓) 

ขัตติยตระกูล : ตระกูลกษัตริย์, เป็นการกล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระลกุณฏกภัททิยเถระ เป็น
การเล่าประวัติของพระลกุณฏกภัททิยเถระ ถึงว่าตนเองทำบุญและทำกรรมอย่างไร
ไว้จึงทำให้เป็นไปในอาการต่าง ๆ ดังความว่า ด้วยกรรมท่ีข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วน้ัน
และด้วยเจตนาที่ต้ังไว้ม่ัน ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มียศย่ิงใหญ่ในกรุงพาราณสีอีก ครั้งนั้น ข้าพเจ้าแค้น
ใจศัตรูจึงส่ังทหารให้ปิดประตูเมือง ครั้งนั้น เหล่าพระราชาผู้มีเดช ท่ีถูกล้อมรักษาไว้
ได้เพียงวันเดียว เพราะวิบากแห่งกรรมนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องตกนรกท่ีร้ายกาจ บัดนี้ 
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เป็นภพสุดท้าย ข้าพเจ้าเกิดในกรุงโกลิยะ พระชนนีของข้าพเจ้าพระนามว่าสุปปวาสา
พระชนกของข้าพเจ้าพระนามว่ามหาลิลิจฉวี ข้าพเจ้าเกิดในขัตติยตระกูลก็เพราะบุญ
กรรม แต่เพราะอานุภาพแห่งการปิดประตูเมือง ข้าพเจ้าจึงต้องประสบทุกข์ อยู่ใน
พระครรภ์ของพระมารดาถึง ๗ ป ี ข้าพเจ้าหลงช่องคลอดอีก ๗ วัน ประสบทุกข์หนัก 
พระมารดาของข้าพเจ้าต้องประสบทุกข์แสนสาหัสเช่นน้ี ก็เพราะมีความพอใจให้ปิด
ประตูเมือง ข้าพเจ้าผู้ท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้ว จึงคลอดออกจากพระครรภ์
ของพระมารดาโดยความสวัสดี ข้าพเจ้าได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในวันท่ีคลอดน่ันเอง 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๔,๙/๓๓๒/๑๒๙,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๘๒/๓๐๐) 

ขัตติยบริษัท : ชุมนุมกษัตริย์, การแบ่งระดับช้ันทางสังคมของศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า วรรณะ ๔ 
วรรณะนี้ทำหน้าท่ีปกครอง คุ้มครองบ้านเมือง วรรณะเป็นระบบการแบ่งหน้าท่ีกัน
ทำทางสังคมตามคัมภีร์พระเวทของศาสนาพรหามณ์ มหีลักฐานสําคญั ๆ ท่ีใช้ใน
การศึกษาเรื่องระบบวรรณะคือ คัมภีร์ฤคเวท ซึ่งระบุกำเนิดของวรรณะไว้ว่า วรรณะ
ท้ัง ๔ เกิดจากพระพรหม โดยพระพรหมสร้างวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะส่วนต่าง ๆ 
ของพระองค์เอง อันได้แก่พราหมณ์สร้างจากพระโอษฐ์ กษัตริย์สร้างจากพระหัตถ์ 
แพศย์สร้างจากกระเพาะ และศูทรสร้างจากพระบาท และเพ่ือกําหนดหน้าท่ี อาชีพ
ของคนในแต่ละวรรณะ อย่างเช่น พราหมณ์เป็นนักบวช ครู กษัตริย์เป็นผู้ปกครอง 
คุ้มครอง แพทย์ เป็นพ่อค้าวาณิช ชาวนา ชาวไร่ และศูทร เป็นแรงงาน กรรมการ 
และรับใช้คนในวรรณะอื่น ๆ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙๔,๑๐/๑๕๐/๙๔,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๓๗/๓๔๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๑/๑๕๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๐/
๑๙๘,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๖๙/๓๗๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๑/๑๙๙,๒๙/๖๔/๒๐๕,ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๔๒/๖๐๙) 

ขัตติยบัณฑิต  : ผู้มีทิฏฐมิานะในความรู้ ความสามารถ อำนาจหน้าท่ีของตน ย่อมยากท่ีใคร ๆ จะ
เอาชนะได้ แต่ยอมน้อมรับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในท่ีสุด เรื่องนี้สัมพันธ์อยู่กับ
รอย ๔ รอย หนึ่งในน้ันคือ รอยของขัตติยบัณฑิต ซึ่งเป็นรอยท่ีดีเลิศในทุกเรื่อง ยากที่
จะยอมใคร ๆ ได้ง่าย ๆ แต่ในที่สุดก็ยอมน้อมรับรอยแห่งสมณบัณฑิต กล่าวคือพระ
สมณโคดม ดังความว่า รอย ๔ รอย คือ ๑. ขัตติยบัณฑิตบางพวกในโลกน้ี เป็นผู้
ละเอียดอ่อน โต้ตอบวาทะของผู้อ่ืนได้ประหน่ึงยิงขนเนื้อทรายขัตติยบัณฑิตเหล่าน้ัน
ดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิท้ังหลาย(ของผู้อ่ืน)ด้วยปัญญา (ของตน) พอได้สดับมาว่า 
‘พระสมณโคดมจักเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้าน หรือนิคมช่ือโน้น’ ก็พากันคิดผูกปัญหา
ด้วยต้ังใจว่า ‘พวกเราจักเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วถามปัญหาน้ี หากพระสมณโค
ดมน้ันถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้ จักตอบอย่างนี้ พวกเราจักยกวาทะอย่างน้ีขึ้นแก่
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พระองค์ แม้หากพระสมณโคดมน้ันถูกพวกเราถามแล้วอย่างน้ี จักตอบอย่างน้ี พวก
เราก็จักยกวาทะอย่างน้ีขึ้นถามพระองค์’ ขัตติยบัณฑิตเหล่าน้ันได้สดับว่า ‘พระสมณ
โคดมเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้าน หรือนิคมช่ือโน้นแล้ว’ ก็พากันไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดม
ถึงที่ประทับ พระสมณโคดมก็ทรงชี้แจงให้ขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัด ชวนใจให้
อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้าปลอบชโลมใจใหส้ดช่ืนร่าเริงด้วย
ธรรมีกถา ขัตติยบัณฑิตเหล่าน้ัน ผู้อันพระสมณโคดมทรงช้ีแจงให้เห็นชัด ชวนใจให้
อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจใหส้ดช่ืนร่าเริงด้วย
ธรรมีกถาแล้ว ก็ไม่ถามปญัหากับท่านพระสมณโคดมอีกเลย แล้วจักยกวาทะขึ้นแก่
พระสมณโคดมน้ันได้อย่างไรเล่า ท่ีแท้ย่อมพากัน ยอมเป็นสาวก๑ของพระสมณโคดม
น่ันแล เม่ือข้าพเจ้าได้เห็นรอยท่ี ๑ น้ีในพระสมณโคดมแล้ว ข้าพเจ้าก็ตัดสินใจได้ว่า 
‘พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว’ หมายเหตุ รอยที่ 
๒. ข้าพเจ้าเห็นพราหมณบัณฑิตบางพวก ฯลฯ รอยที่ ๓. ข้าพเจ้าเห็นคหบดีบัณฑิต
บางพวก ฯลฯ รอยที่ ๔. ข้าพเจ้าเห็นสมณบัณฑิต (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๙/๓๑๘) 

ขัตติยบุรี  : พระนครรอบนอกพระราชมณเฑียรที่ประกอบด้วยเหล่านารี พระพุทธเจ้าตรัสกับ
พระราชาว่า พระองค์ทรงแสดงอุปการะของนารีทั้งหลาย ไว้ภายในพระราชมณเฑียร
และในขัตติยบุรี มีนารีประการต่าง ๆ ดังนี้ นารีผู้มีอุปการะ ๑ นารีผู้เป็นเพ่ือนร่วมสุข
ร่วมทุกข์ ๑ นารีผู้แนะนำประโยชน์ให้ ๑ นารีผู้ทำความอนุเคราะห์ให้ ๑ (ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๓๘๒/๕๐๔,๓๓/๔๗๔/๕๑๖) 

ขัตติยมหาศาล : กษัตริย์ผู้ม่ังคั่ง,กษัตริย์มหาศาล มีพระราชทรัพย์ ๑๐๐-๑,๐๐๐ โกฏิ  เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับเมืองใหญ่ท่ีกษัตริย์ขอให้พระพุทธเจ้าไปเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เพราะเมือง
ใหญ่นั้นมีกษัตริย์มหาศาลประจำอยู่ ย่อมมีอำนาจมหาศาลด้วย ดังความว่า เม่ือพระ
ผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มพีระภาคอย่าได้ปรินิพพานในเมืองเล็ก เมอืงดอน เมืองกิ่ง
เช่นนี้ เมืองใหญ่เหล่าอ่ืนยังมอียู่ เช่น กรุงจัมปากรุงราชคฤห์ กรุงสาวัตถี เมืองสาเกต 
กรุงโกสัมพี กรุงพาราณสี ขอพระผู้มพีระภาคโปรดปรินิพพานในเมืองเหล่าน้ีเถิด 
เพราะขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาลคหบดีมหาศาลผู้เลื่อมใสอย่างย่ิงในพระ
ตถาคตมีอยู่มากในเมืองเหล่านั้น ท่านเหล่าน้ันจะทำการบูชาพระสรีระของพระ
ตถาคต”(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๐/๑๕๘,๑๐/๒๔๑/๑๘๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๗/๓๔๖,
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๘,๑๒/๔๔๗/๔๘๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖๑/๒๐๘,๑๔/๒๖๐/
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๓๐๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๔/๑๓๑,๑๕/๑๑๘/๑๓๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๕/
๑๓๐,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๓๕/๒๙๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๑/๓๙๒,๓๑/๒๓๓/๓๙๕) 

ขัตติยราช  : ขัตติยราชผู้ถือตนเองยิ่งใหญ่กว่าใครอ่ืนในเรื่องการบูชายัญ ธรรมดาที่ว่าทิฐิพระ 
มานะกษัตริย์ ในกรณีน้ีกษัตริยราช ผู้มีศักด์ิใหญ ่มีอำนาจในการทำกิจการต่าง ๆ ท่ี
ใคร ๆ ทำได้ยาก แต่พระองค์เท่าน้ันทำให้ ดังมีความว่า สมณพราหมณ์พวกหน่ึง
กล่าวอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ‘ความบริสุทธ์ิมีได้เพราะการบูชายัญ’ ยัญท่ีเราผู้
เป็นขัตติยราชซึ่งได้รับมูรธาภิเษกแล้ว หรือเป็นพราหมณมหาศาลไม่เคยบูชาแล้วโดย
กาลช้านาน เป็นสิ่งท่ีหาได้ไม่ง่าย มีสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่าง มีทิฏฐิอย่าง
น้ีว่า ‘ความบริสุทธ์ิมีได้เพราะการบำเรอไฟ’ ไฟที่เราผู้เป็นขัตติยราชซึ่งได้รับ
มูรธาภิเษกแลว้ หรือเป็นพราหมณมหาศาล ไม่เคยบำเรอแล้วโดยกาลช้านาน เป็นสิ่ง
ท่ีหาไดไ้ม่ง่าย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๐/๑๖๓,ขุ.ชา.สตฺตก.๒๗/๓๕/๒๖๐,ขุ.ชา.ตึสติ.
(ไทย)๒๗/๑๗๖/๕๖๖,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๑๗๖/๓๓,๒๘/๑๗๗/๓๓) 

ขัตติยสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความประสงค์ของกษัตริย์ ชาณุสโสณิพราหมณ์ ทูล
ถามพระผู้มีพระภาคถึงเรื่อว่า กษัตริย์ท้ังหลายมีความประสงค์อะไร นิยมอะไร มั่นใจ
อะไร ต้องการอะไร มีอะไรเป็นท่ีสุด”พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “กษัตริย์ท้ังหลาย
มีความประสงค์โภคทรัพย์ นิยมปัญญา มั่นใจในกำลังทหาร ต้องการได้เป็นเจ้า
แผ่นดิน มคีวามเป็นใหญ่เปน็ท่ีสุด” (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔/๑๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๕๒/๕๒๑) 

ขัน  : ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ  ; ตลก, สนุก, ขบขัน, หัวเราะ, เปล่งเสียงแสดงความ
ขบขัน ดีใจ ชอบใจ เป็นต้น ; อาการร้องอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิด เฉพาะใน
ตัวผู้ เช่น ไก ่ ไก่ฟ้า นกเขา ใช้เป็นสัญญาณติดต่อสื่อสารในสัตว์ประเภทเดียวกัน จะ
ร้องมากในระหว่างฤดูผสมพันธ์ุ หรือในเวลาจำเพาะเช่นเช้าตรู่ 

   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  บุคคลบางคนในโลกน้ีเจริญกาย    เจริญศีล    เจริญ
จิต    เจรญิปญัญาแล้ว  มคีณุไม่น้อย    มอัีตภาพใหญ่  เป็นอัปปมาณวิหารี  บุคคล
เช่นนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแล    บาปกรรมน้ันให้ผลในปัจจุบันเท่าน้ัน    
ไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพที่   ๒   เปรียบเหมอืนบุรุษใส่ก้อนเกลือลงในขันใบน้อย 
น้ำในขันเล็กน้อยนั้นเค็ม    ด่ืมกินไม่ได้  เพราะในขันน้ำมีน้ำนิดหน่อย  น้ำน้ันจึงเค็ม  
เพราะก้อนเกลือ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๐๑/๓๓๗)   (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า บุคคล  
ในที่น้ีหมายถึงปุถุชนผู้ตกอยู่ในวงจรแห่งวัฏฏะ, คำว่า บุคคลผู้เจรญิกาย  เจรญิศีล  
เจริญจิต  เจรญิปัญญา  ในท่ีนี้หมายถึงพระขีณาสพผู้สิ้นอาสวะ  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/
๑๐๑/๒๕๓), คำว่า มีอัตภาพใหญ่  ในทีน้ี่หมายถึงมีคณุมาก  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/
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๑๐๑/๒๕๓), คำว่า อัปปมาณวิหารี  หมายถึงผู้มีปกติอยู่อย่างไม่มีราคะ  โทสะ  และ
โมหะซึ่งเป็นกิเลสท่ีแสดงลักษณะหรือจริตของบุคคล  คำน้ีเป็นช่ือของพระขีณาสพ  
(องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๑๐๑/๒๕๓,  องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๐๑/๒๔๘)  

ขันแก้วทับทิม : ขันแก้วทับทิมที่ได้จากอานิสงส์จากการถวายขันในพระสุคต ขันแก้วทับทิมได้จาก
อานิสงส์ท่ีถวายขันในพระสุคต ดังความว่า ข้าพเจ้าได้ถวายขันในพระสุคต และในหมู่
สงฆ์ซึ่งเป็นหมูค่ณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า ๓ 
ประการ ประการท่ี ๑ ข้าพเจ้าย่อมได้ขันทองคำ ขันแกว้มณี ขันแก้วผลึก และขัน
แก้วทับทิม ประการที่ ๒ ข้าพเจ้าได้ขันรูปต้นโพธ์ิ รูปผลไม้ รูปใบบัว และสังข์สำหรับ
ด่ืมน้ำผึ้ง ประการท่ี ๓ ข้าพเจ้าย่อมได้ข้อปฏิบัติในวัตรอันงาม ในอาจาระและกิริยา 
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓๗/๕๙๘) 

ขันแก้วผลึก  : ขันที่ได้จากการอานิสงส์ถวายขันแด่พระสคุต เป็นขันพิเศษที่ได้จากอานิสงส์ในการ
ถวายขันแด่พระสุคต ดังความว่า ข้าพเจ้าได้ถวายขันในพระสุคต และในหมู่สงฆ์ซึ่ง
เป็นหมู่คณะทีป่ระเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า๓ 
ประการ ประการท่ี ๑ ข้าพเจ้าย่อมได้ขันทองคำ ขันแกว้มณี ขันแก้วผลึก และขัน
แก้วทับทิม ประการที่ ๒ ข้าพเจ้าได้ขันรูปต้นโพธ์ิ รูปผลไม้ รูปใบบัว และสังข์สำหรับ
ด่ืมน้ำผึ้ง ประการท่ี ๓ ข้าพเจ้าย่อมได้ข้อปฏิบัติในวัตรอันงาม ในอาจาระและกิริยา 
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓๗/๕๙๘) 

ขันแก้วมณี : ขันที่ได้จากการอานิสงส์ในการถวายขันแด่พระสุคต เป็นขันพิเศษที่ได้จากอานิสงส์ใน
การถวายขันแด่พระสุคต ดังความว่า ข้าพเจ้าได้ถวายขันในพระสุคต และในหมูส่งฆ์
ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสดุแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า ๓ 
ประการ ประการท่ี ๑ ข้าพเจ้าย่อมได้ขันทองคำ ขันแกว้มณี ขันแก้วผลึก และขัน
แก้วทับทิม ประการที่ ๒ ข้าพเจ้าได้ขันรูปต้นโพธ์ิ รูปผลไม้ รูปใบบัว และสังข์สำหรับ
ด่ืมน้ำผึ้ง ประการท่ี ๓ ข้าพเจ้าย่อมได้ข้อปฏิบัติในวัตรอันงาม ในอาจาระและกิริยา 
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓๗/๕๙๗) 

ขันติ  : ความอดทน ความอดกลั้น หมายถึงธรรมท่ีหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันเร่ืองการครอง
พระบรมสารีรกิธาตุ โทณะพราหมณ์ได้กล่าวกับหมู่คณะทูตของตนว่า “ท่านผู้เจรญิ
ท้ังหลาย โปรดฟังคำช้ีแจงของข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งเถิด พระพุทธเจ้าของพวกเราทรง
ถือหลักขันติธรรมไม่ควรท่ีจะประหัตประหารกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคล ขอให้ทุกฝ่ายพร้อมใจกนั แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ออกเป็น ๘ ส่วน พระสถูปจะได้แพร่กระจายไปยังทิศต่าง ๆ มีประชาชนจำนวนมาก 
ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๓/๒๕๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
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๘๔/๖๒,๑๑/๓๐๔/๒๕๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๒/๔๓๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๗๐,องฺ.
ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๖/๑๒๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๑/
๖๕,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๒๗/๒๗๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๙๑/๕๔๕,๒๕/๒๙๕/๕๖๙,๒๕/๓๙๙/
๑๕๙,ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๐/๑๕๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗๑/๖๐๓,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๗๖/๕๖๖,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๔๘/๓๓๗) 

ขันติญาณ  : ปัญญาท่ีรู้ชัด ญาณในธรรมที่พอใจ รูปที่รูชั้ดโดยความไม่เที่ยง รูปที่รู้ชัดโดยความเป็น
ทุกข์ รูปท่ีรู้ชัดโดยความเป็นอนัตตา รูปใด ๆ ท่ีพระโยคาวจรรู้ชัดแล้ว รปูนั้น ๆ พระ
โยคาวจรย่อมพอใจ  เพราะฉะน้ัน ปัญญาที่รู้ชัด จึงช่ือว่าขันติญาณเวทนาที่รู้ชัดโดย
ความไม่เที่ยง ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ จักขุท่ีรู้ชัดโดยความไม่
เที่ยง ฯลฯ ชราและมรณะที่รูชั้ดโดยความไม่เที่ยง ชราและมรณะที่รู้ชัดโดยความเป็น
ทุกข์ ชราและมรณะที่รู้ชัดโดยความเป็นอนัตตา ชราและมรณะใด ๆ ท่ีพระโยคาวจร
รู้ชัดแล้ว ชราและมรณะนั้น ๆ พระโยคาวจรย่อมพอใจ เพราะฉะน้ัน ปัญญาท่ีรู้ชัด 
จึงช่ือว่าขันติญาณ  ช่ือว่าญาณ เพราะมีสภาวะรู้ธรรมน้ัน ชื่อว่าปัญญา เพราะมี
สภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาท่ีรู้ชัด ช่ือว่าขันติญาณ (ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๙๒/๑๕๓) 

ขันติญาณนิทเทส  : การแสดงขนัติญาณ ญาณนิทเทส คือการแสดงขันติญาณ เป็นการแสดงรูปที่รู้
ชัดโดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา รูปใด ๆ ท่ีพระโยคาวจรรู้ชัดแล้ว รูปน้ัน 
ๆ พระโยคาวจรย่อมพอใจ เพราะฉะนั้น ปัญญาท่ีรู้ชัด จึงช่ือว่าขันติญาณ เวทนาที่รู้
ชัดโดยความไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ จักขุที่รู้ชัดโดย
ความไม่เที่ยง ฯลฯ ชราและมรณะที่รู้ชัดโดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา ชรา
และมรณะใด ๆ ที่พระโยคาวจรรู้ชัดแล้ว ชราและมรณะนั้น ๆ พระโยคาวจรย่อม
พอใจ เพราะฉะน้ัน ปัญญาท่ีรู้ชัด จึงช่ือว่าขันติญาณ ช่ือว่าญาณ เพราะมีสภาวะรู้
ธรรมนั้น ช่ือว่าปัญญา เพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาที่รู้
ชัด ช่ือว่าขนัติญาณ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๙๒/๑๕๓) 

ขันติธรรม  : ธรรมคือความอดทน, ความอดทนเป็นธรรมแสดงถึงคุณลกัษณะของพราหมณ์ แสดง
ถึงความอดทนต่อวาจาคือคำด่า กายคือการทำร้าย เป็น ช่ือว่าความอดทนเป็น ดัง
ความว่า เราเรียกผู้ไม่ประทุษร้าย อดกลั้นต่อคำด่า การทุบตี และการจองจำ มีขันติ
ธรรมเป็นพลัง มีพลังใจเข้มแข็งว่า เป็นพราหมณ์ เราเรียกผู้ไม่โกรธ มีวัตรเคร่งครัด มี
ศีลบริสุทธ์ิ ไม่มีตัณหาฟูใจขึ้นอีก ฝึกตนได้แล้วมีสรีระเป็นชาติสุดท้ายว่า เป็น
พราหมณ์ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๓๗/๑๗๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๘/๕๗๘,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๗/๕๑/๑๖๗,ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒/๕๙๖) 



 

๙๖๗ 
 

 

ขันติบารมี  : บารมีข้อที่ ๖ ในบารมี ๑๐ ทัศของพระพุทธศาสนาเถรวาท ขันติบารมเีป็นข้อปฏิบัติ
ของพระโพธิสัตว์พระพุทธศาสนาเถรวาท สมัยท่ีพระพุทธะเจ้าเสวยชาติเป็นพระ
โพธิสัตว์นามว่าจันทกุมารได้บำเพ็ญขันติบารมีจนครบ ๓ ระดับ คือ ระดับบธรรมดา 
ระดับอุปปารมี และปรมัตถบารมี ดังความว่า เราให้ทานท่ีควรให้แล้ว บำเพ็ญศีล
บารมีอย่างเต็มเปี่ยมสำเร็จเนกขัมมบารมแีลว้บรรลุสมัโพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถาม
บัณฑิตทั้งหลาย (บำเพ็ญปัญญาบารมแีลว้) บำเพ็ญวิริยบารมีแล้ว สำเร็จขันติบารมี
แล้วบรรลสุัมโพธิญาณอันสูงสุด (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๕/๑๑,ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑๔๔/๕๘๖,ขุ.
จริยา.๓๓/๑๒๒/๗๗๕,๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

ขันติปรมัตถบารมี  : กรรมที่ทำได้ยากเป็นอันมาก นี้เป็นขันติปรมัตถบารมี เป็นบารมีขั้นสูงสดุยาก
ท่ีใคร ๆ ทำได้ ดังความว่า ในภพท่ีเราโพธิสัตว์เป็นธรรมปาลกุมารเป็นขันติบารมี ใน
ภพที่เราโพธิสัตว์เป็นธรรมิกเทพบุตร ทำสงครามกับอธรรมิกเทพบุตร เรียกว่าขันติ
อุปบารมี ในภพท่ีเราเป็นขันติวาทีดาบสแสวงหาพุทธภูมิ ด้วยการบำเพ็ญขันติบารมี 
ได้ทำกรรมท่ีทำได้ยากเป็นอันมาก น้ีเป็นขันติปรมัตถบารมี (ขุ.จริยา.๓๓/๑๒๒/
๗๗๗) 

ขันติพละ  : มคีวามอดทนเป็นกำลัง พระโยคาวจรรวมจิตไว้ด้วยเนกขัมมะเป็นต้นน้ัน ช่ือว่าขันติ
พละ ช่ือว่าขันติพละ เพราะเนกขัมมะ เพราะละกามฉันทะ เพราะอพยาบาท เพราะ
ละพยาบาท เพราะอาโลกสัญญา เพราะละถีนมิทธะ เพราะะอวิกเขปะ เพราะละ
อุทธัจจะ เพราะธัมมววัตถาน เพราะละวิจิกิจฉา เพราะญาณ เพราะละอวิชชา เพราะ
ปามุชชะ เพราะละอรติ เพราะปฐมฌาน เพราะละนิวรณ์ เพราะอรหัตตมรรค เพราะ
ละกิเลสท้ังปวงได้แล้ว เป็นขันติพละ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๔/๕๑๖) 

ขันติและตบะ  : ความอดทนและอดกลั้น เป็นการกล่าวถึงขันติและตบะที่ทำให้มีฉวีวรรณและมีกำลัง
อยู่เป็นนิตย์แม้จะถูกโยนลงในหลุมอันขรุขระ ในเรื่องเป้นการสนทนาของพระเจ้าทุพ
ภิเสนกับพระเจ้าเอกราช มีความว่า พระเจ้าทุพภิเสนทรงขอโทษพระเจ้าเอกราชแล้ว 
ตรัสว่า ข้าแต่พระเจ้าเอกราช เมื่อก่อนพระองค์เสวยกามคุณที่สมบูรณ์ยอดเย่ียม มา
บัดนี้พระองค์ถูกโยนลงในหลุมอันขรุขระ ก็ยังไม่ทรงละพระฉวีวรรณและพระกำลัง
อันมีอยู่แต่ก่อน พระเจ้าเอกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังน้ัน จึงตรัสว่า พระเจ้าทุพ
ภิเสน เม่ือกอ่นหม่อมฉันมขีันติและตบะสมปรารถนามาแล้ว หม่อมฉันได้ขันติและ
ตบะน้ันแล้ว จะพึงละฉวีวรรณและกำลังอันมีอยู่แต่ก่อนทำไมเล่า (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๗/๑๐/๑๕๘) 

ขันติและโสรัจจะ : ความอดทนและความสงบเสง่ียมเคารพกราบไหว้ท่านท่ีชนไหว้แล้วเป็นการ
กล่าวถึงผลแห่งการปฏิบัติในขันติและโสรัจจะ มีการเคารพกราบไหว้ท่านท่ีชน



 

๙๖๘ 
 

 

ท้ังหลายไหว้แล้ว ในเรื่องนี ้ เป็นการสนทนาของพระราชชนนีกับพระเจ้าพรหมทัต 
ความว่า พระราชชนนีของพระเจ้าพรหมทัตตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายละกรรมช่ัวได้ด้วย
ตบะ แต่จะละภาวะแห่งช่างกัลบกและช่างหม้อด้วยตบะได้หรือ คังคมาละ วันนี้เจ้า
ใช้ตบะข่มขี่ ร้องเรียกพระเจ้าพรหมทัตโดยพระนาม จะสมควรแลหรอื พระเจ้า
พรหมทัตทรงห้ามพระราชชนนีว่า ขอเดชะเสด็จแม่ จงทอดพระเนตรผลในปัจจุบัน
เถิด น้ีเป็นผลแห่งขันติและโสรัจจะ พวกหม่อมฉันพรอ้มทั้งพระราชวงศ์และเสนา
อำมาตย์ ไหว้ท่านผู้ท่ีชนทั้งปวงไหว้แล้ว (ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๖๙/๔๓๔)  

ขันติวัณณนชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องการพรรณนาคุณของขันติธรรม, การพรรณนาขันติในความ
อดทนต่อความไม่สมบูรณ์ทกุอย่างของมนุษย์ เป็นการพรรณนาถึงความอดทน เป็น
การถาม-ตอบระหว่างอำมาตย์กับพระราชา ความว่า อำมาตย์คนหน่ึงไม่อาจอดกลั้น
ความผิดของตนได้ จึงทูลถามพระราชาว่า ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระพุทธเจ้ามีคนที่
ขวนขวายในกิจการทุกอย่างอยู่คนหนึ่ง แต่เขามีความผิดอยู่เรื่องหนึ่ง พระองค์จะทรง
ดำริเป็นประการใดในความผดินั้น พระเจ้าข้า พระราชาตรัสว่า เราก็มีคนเช่นน้ีอยู่คน
หนึ่ง และเขาก็ปรากฏอยู่ท่ีนี้ ขึ้นช่ือว่าคนท่ีพร้อมด้วยองค์คุณทุกอย่างหาได้ยากเรา
จึงชอบใจขันติ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๔๙/๑๐๔,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๔๙/๑๖๖) 

ขันติวาทีดาบส : พระดาบสผู้ปรารถนาพุทธภูมิด้วยการบำเพ็ญขันติบารม ี พระโพธิสัตว์สมัยเสวย
ชาติเป็นขันติวาทีดาบส มุ่งพุทธภูมิ จึงบำเพ็ญขันติบารมี เป็นการทำกรรมท่ีทำได้ยาก
เป็นอันมาก จัดเป็นบารมีขั้นสูงสุด คือปรมตัถบารมี จากบารมีธรรม จากบารมีขั้นอุป
บารมี (ขุ.จริยา.๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

ขันติสุญญะ  : ความว่างด้วยธรรมท่ีพอใจ ขันติสุญญะ เป็นการปฏิบัติด้วยเนกขัมมะที่บุคคลพอใจ 
เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อพยาบาทท่ีบุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากพยาบาท 
อาโลกสัญญาท่ีบุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากถีนมิทธะ อวิกเขปะที่บุคคลพอใจ เป็น
ธรรมว่างจากอุทธัจจะ ญาณท่ีบุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากอวิชชา ธัมมววัตถานที่
บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากอรติ ปฐมฌานที่บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ 
ฯลฯ อรหัตตมรรคที่บุคคลพอใจ เป็นธรรมว่างจากกิเลสท้ังปวง นี้ช่ือว่าขันติสุญญะ 
(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๘/๕๓๔) 

ขันติอุปบารมี : พระดาบสสมัยเสวยชาติเป็นธรรมิกเทพบุตรบำเพ็ญขันติขั้นอุปบารมี การบำเพ็ญ
บารมีระดับกลางจากบารมีธรรมดากับปรมัตถบารมี บารมน้ีีบำเพ็ญสมัยที่พระดาบส
เสวยชาติเป็นธรรมิกเทพบุตร สมัยน้ันทำสงครามกับอธรรมิกเทพบุตร ที่ต้องบำเพ็ญ
บารมีระดับสูงกว่าบารมีธรรมดา เรียกว่าขันติอุปบารมี (ขุ.จริยา.๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 



 

๙๖๙ 
 

 

ขันทองคำ : ได้รับจากอานิสงส์ของการถวายขันในพระสุคต ขันทองคำน้ี เป็นอานิสงส์ของการ
ถวายขันในพระสุคตและในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะท่ีประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ 
ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า ๓ ประการคอื ประการที่ ๑ ได้ขันทองคำ ขันแก้วมณี 
ขันแก้วผลึก และขันแก้วทับทิม ประการที่ ๒ ได้ขันรปูต้นโพธ์ิ รูปผลไม้ รูปใบบัว 
และสังข์สำหรบัด่ืมน้ำผึ้ง ประการที่ ๓ ได้ข้อปฏิบัติในวัตรอันงาม ในอาจาระและ
กิริยา เราจึงได้คุณเหล่านี้ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓๗/๕๙๗) 

ขันธ์ : กอง.พวก,หมวด,หมู่,ลำตัวเรียกว่าขันธ์  กองแห่งรูปกายและนามกาย พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนให้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายจากขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณเป็นอย่างนี้ เกิดอย่างน้ี และดับไปอย่างน้ี (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๘๓/๓๑๘,๑๐/๓๘๓/๓๑๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๙๔/๑๕๔,๑๑/๑๙๗/๑๕๘,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๐๑/๔๓๒,๑๒/๔๐๗/๔๔๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๖/๙๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๐/
๒๒๗,๑๕/๑๗๑/๒๒๘) 

ขันธ์ ๑ : เอกโวการภพ คือภพที่ประกอบด้วยรูปขันธ์ ๑ หรือภพท่ีมขีันธ์ ๑ ได้แก่ อสัญญาภพ 
เป็นนัยอภิธรรมในส่วนอนุโลม เหตุปัจจัย ๓ ประการ คือ ส่วนท่ีเป็นกุศล ส่วนท่ีเป็น
อัพยากฤต และส่วนท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤต มีเน้ือความว่า   สภาวธรรมที่เป็นกุศล
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ท่ี
เป็นกุศลเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้นขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น (๑) 
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ 
จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น (๒)สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพ
ยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ และจิตต
สมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็นกศุลเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ 
๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑/
๖๔๑,๔๐/๒/๖๔๑,๔๐/๔๑๙/๒๖๖,๔๐/๔๓๕/๒๘๘) 

ขันธ์ ๒ : อารัมมณปัจจัยตามนัยอภิธรรม ๓ ประการ คือ กุศล อกศุลและอัพยากฤต ปัจจัยานุ
โลม ในส่วนอารัมมณปัจจัย ๓ ประการ คือ กุศล อกศุล และอัพยากฤต มีความว่า 
สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย ได้แก ่
ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น ขนัธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัย
ขันธ์ ๒ เกิดขึน้ ; สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะ
อารัมมณ-ปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็นอกุศลเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ 
๓ เกิดขึ้นขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒เกิดขึ้น ; สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรม
ท่ีเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจยั ได้แก่ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็นอัพ
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ยากตวิบากและท่ีเป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ อาศัยขนัธ์ ๑ ที่เป็นอัพยากตวิบาก
เกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ขนัธ์อาศัยหทัย
วัตถุเกิดขึ้น(อภิ.ป. ๔๐/๑/๖๔๑,๔๐/๒/๖๔๑,๔๐/๔๑๙/๒๖๖,๔๐/๔๓๕/๒๘๘) 

ขันธ์ ๓ : ในส่วนพระสูตรหมายถึง การต้ังม่ันในสีลขันธ์ สมาธิขนัธ์และปัญญาขันธ์ ในส่วน
อภิธรรมหมายถึงการอนุโลม เหตุปัจจัยใน ๓ ลักษณาการ คือ กุศล อัพยากฤต และ
อกุศล  ตามนยัพระสูตร เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสรญิและทรงให้
ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันธ์ ๓ แล ขันธ์ ๓ อะไรบ้าง คือ อริยสีลขันธ์ อริย
สมาธิขันธ์ และอริยปัญญาขนัธ์ พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชน
สมาทานต้ังม่ันอยู่ในขันธ์ ๓ น้ีแล” ตามนัยอภิธรรม เป็นการอนุโลม เหตุปัจจัยใน ๓ 
ลักษณาการ คือ สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ปัจจัย ได้แก ่ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น ขนัธ์ ๑ อาศัยขนัธ์ ๓ เกิดขึ้น
ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น  สภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้น สภาวธรรม
ท่ีเป็นกุศลและท่ีเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 
ได้แก่ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศลเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ และจิตต
สมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๙/๑๙๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑/๗๐๑,๔๐/๘/๗๐๓,๔๐/๔๓๕/๒๘๘) 

ขันธ์ ๔ : ขันธ์ ๔ ขันธ์ ได้แก่ เวทนาขนัธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขนัธ์ ขันธ์ ๔ ที่
เกิดขึ้นในสมัยนั้น คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ เวทนา
ขันธ์ ได้แก ่ ความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีสำราญเป็นสุข 
อันเกิดแต่เจโตสัมผสั กริิยาเสวยอารมณ์ท่ีสำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัย
น้ัน น้ีช่ือว่าเวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยน้ัน สัญญาขันธ์ ได้แก่ ความจำได ้กิริยาที่จำได้ 
ภาวะที่จำได้ ในสมัยน้ัน น้ีช่ือว่า สัญญาขนัธ์ท่ีเกิดขึ้นในสมัยนั้น สังขารขันธ์ ได้แก ่
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปีติ เอกัคคตา สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ 
ปัญญินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ สทัธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ  โอตตัป
ปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาบาท สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ 
กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญ
ตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ 
สัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ และอวิกเขปะ หรือสภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูปซึ่ง
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อิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อ่ืนในสมัยน้ัน เว้นเวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์ และวิญญาณขันธ์ น้ี
ช่ือว่าสังขารขันธ์ท่ีเกิดขึ้น  ในสมัยน้ัน  วิญญาณขันธ์ ได้แก่ จิต มโน มานัส หทัย 
ปัณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขนัธ์ และมโนวิญญาณธาตุท่ี
เหมาะสมกัน๑ ในสมัยน้ัน น้ีช่ือว่าวิญญาณขันธ์ท่ีเกิดขึ้นในสมัยนั้น  สภาวธรรม
เหล่าน้ีช่ือว่าขันธ์ ๔ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๕๙/๓๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๖/๗,๔๐/๗/๗,๔๐/
๒๑/๑๑,๔๐/๒๔/๑๓) 

ขันธ์ ๕ : เบญจขันธ์, กอง.พวก,หมวด, หมู่,ลำตัว เรยีกว่าขันธ์ ; หมวดหนึ่งๆ ของรูปธรรมและ
นามธรรมทั้งหมด ท่ีแบ่งออกเป็ ๕ กอง คือ (๑) รูปขนัธ์ กองรูป (๒) เวทนาขันธ์  
กองเวทนา (๓) สัญญาขันธ์ กองสัญญา (๔) สังขารขันธ์ กองสังขาร (๕) วิญญาณขันธ์ 
กองวิญญาณ เรียกรวมว่า ขันธ์ ๕ (เบญจขันธ์); ส่วนประกอบแห่งชีวิต รูปขันธ์ 
เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ เป็นตัวทุกข ์ ขันธ์ ๕ คือ
องค์ประกอบแห่ชีวิตมนุษย์ โดยย่อคือรูปกับนาม ในส่วนท่ีเป็นรูปได้แก่รูปขันธ์ ใน
ส่วนท่ีเป็นนามได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวัญญาณขันธ์ 
พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุทัง้หลาย อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ จัดเป็น
ทุกขอริยสัจ ๔ ข้อท่ี ๑ ดังคำบาลีว่า สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปฺปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา (อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๕๗๑/๖๒๕,๓๗/๕๖๙/๖๒๒,๓๗/๗๒๐/๗๖๘) 

ขันธ์ ๑๐  : เป็นเนื้อเรื่องสนทนาของพระภิกษุสองรูปเพ่ืออธิบายถึงนิโรธ เป็นนัยอภิธรรมในเรื่อง
นิโรธกถา เป็นการสนทนาระหว่างภิกษุสกวาทีกับปรวาที ว่าด้วยนิโรธ ความดับ มี
ความว่า สก. เม่ือขันธ์ ๕ ทีแ่สวงหาปฏิสนธิยังไม่ดับ ขันธ์ ๕ ท่ีเป็นกิริยาก็อุบัติใช่ไหม 
ปร. ใช่  สก. มีการประชุมแห่งขันธ์ ๑๐ ขนัธ์ ๑๐ มารวมกันได้ใช่ไหม ปร. ไม่ควร
กล่าวอย่างน้ัน ฯลฯ สก. มกีารประชุมแห่งขันธ์ ๑๐ ขนัธ์ ๑๐ มารวมกันได้ใช่ไหม 
ปร. ใช่ ตอนสดุท้าย กลับจากผู้ตอบเป็นผู้ถาม (ปร.ถาม สก.ตอบ) ว่า ปร. เม่ือขันธ์ ๕ 
ท่ีแสวงหาปฏิสนธิดับ มรรคก็อุบัติใช่ไหม สก. ใช่  ปร. บุคคลตายแล้ว เจริญมรรคได้ 
บุคคลทำกาละแล้วเจริญมรรคได้ใช่ไหม สก. ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน ฯลฯ (อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๕๗๑/๖๒๕) 

ขันธช์ั้นต่ำ  : สภาวธรรมระดับช้ัน ๓ ระดับ คือระดับต่ำ ระดับกลาง ระดับต่ำและระดับกลาง ตาม
นัยอภิธรรมในปัจจยานุโลม วิภังควาร เหตุปัจจัย อธิบายถึงสภาวธรรมระดับช้ันต่าง 
ๆ ๓ ระดับ ใน ๓ ประการ ทำงานโดยอาศัยกันและกัน ดังความว่า ประการที่ ๑ 
สภาวธรรมช้ันต่ำอาศัยสภาวธรรมช้ันต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก ่ขันธ์ ๓ อาศัย
ขันธ์ ๑ ช้ันต่ำเกิดขึ้น ฯลฯ ขนัธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ประการที่ ๒สภาวธรรมช้ัน
กลางอาศัยสภาวธรรมช้ันต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัย
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ขันธ์ช้ันต่ำเกิดขึ้น ประการที ่ ๓สภาวธรรมช้ันต่ำและช้ันกลางอาศัยสภาวธรรมช้ันต่ำ
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ช้ันต่ำ
เกิดขึ้น ฯลฯ อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑/๔๘๔) 

ขันธช์ั้นประณตี  : สภาวธรรมระดับช้ันประณีต ช้ันกลาง และช้ันประณีตและช้ันกลาง สภาวธรรม ๓ 
ระดับช้ัน ๓ ประการ คือ ประการที่ ๑ สภาวธรรมช้ันประณีตอาศัยสภาวธรรมช้ัน
ประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี ๓ วาระประการท่ี ๒ สภาวธรรมช้ันกลางอาศัย
สภาวธรรมช้ันกลางและช้ันประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ์ช้ันประณีตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น ประการท่ี ๓ สภาวธรรมช้ันกลาง
อาศัยสภาวธรรมช้ันต่ำและช้ันกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก ่ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ์ช้ันต่ำและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น  (อภิ.ก.(ไทย)๔๑/๔/๔๘๔)  

ขันธชาดก  : ชาดกว่าด้วยเร่องมนต์ป้องกันสัตว์ร้าย, ว่าด้วยขันธปริตรป้องกันสัตว์ร้ายต่าง ๆ ได้ 
เป็นบทสวดคาถาป้องกันสัตว์มีพิษร้ายต่าง ๆ ท่ีฤษีโพธิสัตว์สอนดาบสท้ังหลายให้
เจริญเมตตาในพญางูท้ัง ๔ ว่า เราขอมีเมตตากับตระกูลพญางูวิรูปักษ์ เราขอมีเมตตา
กับตระกูลพญางู เอราปถะ เราขอมีเมตตากับตระกูลพญางูฉัพยาบุตร เราขอมีเมตตา
กับตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ เราขอมีเมตตากับสัตว์ไม่มีเท้า เราขอมีเมตตากับ
สัตว์สองเท้า เราขอมีเมตตากับสัตว์สี่เท้า เราขอมีเมตตากับสัตว์มีหลายเท้า สัตว์ไม่มี
เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา สัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา สัตว์ส่ีเท้าอย่าได้
เบียดเบียนเรา สัตว์มีหลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา  ขอสรรพสัตว์ท่ีมลีมหายใจ ขอ
สรรพสัตว์ที่ยังมีชีวิตทั้งมวลจงพบกับความเจริญ ความชั่วช้าอย่าได้มาแผ้วพานสัตว์
ตนใดตนหน่ึงเลย พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมมีพระคุณหา
ประมาณมิได้ พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้ สัตว์เลือ้ยคลานท้ังหลาย คืองู แมง
ป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู มีคุณพอประมาณได้ เราทำการรักษา ทำการป้องกัน
ไว้แล้ว ขอหมูส่ัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายจงหลีกไป เราน้ันขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค ขอ
นอบน้อมพระสัมมาสมัพุทธเจ้าท้ัง ๗ พระองค์  (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๙๒) 

ขันธท่ี์กระทบไม่ได้  : สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ ๓อย่าง คือ สหชาตะ ปุเรชาตะ และปัจฉาชาตะ  
สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยวิปปยุตตปัจจัย 
มี ๓ อย่าง คอื สหชาตะ ปุเรชาตะ และปัจฉาชาตะ สหชาตะ ได้แก่ ขันธ์ท่ีกระทบ
ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปท่ีกระทบไม่ได้โดยวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ ขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดย  วิปปยุตตปัจจัย หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดย
วิปปยุตตปัจจัย ปุเรชาตะ ได้แก่ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแกข่ันธ์ที่กระทบไม่ได้โดยวิปป
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ยุตตปัจจัย  ปัจฉาชาตะ ได้แก่ขันธ์ท่ีกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่ง
กระทบไม่ได้โดยวิปปยุตตปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๗๑/๑๔๗) 

ขันธท่ี์กิเลสทำให้เศร้าหมอง  :สภาวธรรมท่ีเป็นเหตุเกิดของกิเลสท่ีทำให้เศร้าหมองเพราะอาศัยขันธ์
เกิด สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่
กิเลสทำให้เศรา้หมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่จิตต
สมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้น(อภิ.ป.
(ไทย)๔๒/๔๐/๓๗๓ อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๔๐/๓๗๓,๔๓/๕๒/๓๘๒) 

ขันธท่ี์กิเลสไมท่ำใหเ้ศรา้หมอง : สภาวธรรมท่ีกิเลสไมท่ำให้เศร้าหมอง สภาวธรรมท่ีกิเลสไม่ทำให้
เศร้าหมองทำสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์ ๑  ท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองให้
เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ฯลฯ ทำขนัธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะฯลฯ (พึงเพ่ิมข้อความจนถึง
มหาภูตรูปภายใน) ขันธ์ทีก่ิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 
(อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๕๓/๓๘๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๕๓/๓๘๒) 

ขันธท่ี์เกิดพรอ้มกับจิต  : สภาวธรรมที่ขันธ์เกิดพร้อมกับจิต สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัย
สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย ได้แก่ เจตนาที่เกิดพร้อมกับ
จิตอาศัยขันธ์ท่ีเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๒๖๕/๑๔๘,๔๒/๒๙๖/
๑๕๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๖๕/๑๔๘,๔๓/๒๙๖/๑๕๒) 

ขันธท่ี์ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน :สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยมรรค สภาวธรรมที่ไม่ต้อง
ประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบ้ืองบน ๓ อาศัยสภาวธรรมท่ีต้องประหาณ
ด้วยมรรคเบ้ืองบน ๓ เกิดขึน้เพราะเหตุปัจจัย ได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีต้อง
ประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน ๓ เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๓๗/๔๒๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/
๓๗/๔๒๘) 

ขันธท่ี์ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค : สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค สภาวธรรม
ท่ีไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบ้ืองบน ๓ ทำสภาวธรรมที่ต้อง
ประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและท่ีไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรค
เบ้ืองบน๓ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์ที่ต้อง
ประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจยัเกิดขึ้น (อภิ.(ไทย) ๔๐/
๗๑/๑๙๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑/๔๐๕,๔๒/๖/๔๐๘,๔๒/๑๔/๔๑๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑/
๔๐๕,๔๓/๖/๔๐๘,๔๓/๑๔/๔๑๓) 

ขันธท่ี์เป็นกามาวจร : สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่การเกิดก่อนเกิดหลัง 
สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัย 
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ได้แก่ ขันธ์ท่ีเป็นกามาวจรซึ่งเกิดก่อน ๆ เป็นปัจจัยแก่ขนัธ์ท่ีเป็นกามาวจรซึ่งเกิดหลัง 
ๆ โดยอนันตรปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอาวัชชน
จิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัย(อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๒๐๒/
๕๔๐,๔๒/๒๑๑/๕๔๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๐๒/๕๔๐,๔๓/๒๑๑/๕๔๘) 

ขันธท่ี์เป็ขันธท่ี์เปน็กิเลส : สังขารขันธ์ (กองสังขาร) คำว่า ขันธ์ที่เป็นกิเลส  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์
และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์ ๔ ไมเ่ป็นกิเลส  สังขารขันธ์ท่ีเป็น
กิเลสก็มี  ท่ีไม่เป็นกิเลสก็มี; ในปฏัฐานอธิบายถึงขันธ์ที่เป็นกิเลสตอนหน่ึงว่า  
สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลส
และเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารัมมณปัจจัย   ได้แก่   เพราะปรารภกิเลส   ขันธ์ที่
เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้น    เพราะปรารภกิเลส   ขันธ์ท่ีเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็น
กิเลสจึงเกิดขึ้น   เพราะปรารภกิเลส กิเลสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๑๕๓/๑๐๙,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๗๖/๓๙๓) 

ขันธ์ ท่ีเป็นกุศล : ขันธ์ ๔ คือ (๑) เวทนาขันธ์ (กองเวทนา) (๒) สญัญาขันธ์ (กองสัญญา) (๓) สังขาร
ขันธ์ (กองสังขาร) (๔) วิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ) คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นกุศล  มีปรากฏ
ในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า รูปขันธ์เป็นอัพยากฤต  
ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นกุศลก็ม ีท่ีเป็นอกุศลก็มี  ที่เปน็อัพยากฤตก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์
ท่ีเป็นกุศลตอนหน่ึงว่า สภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย ได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)  
๓๕/๑๕๒/๙๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๒๒/๔๑๗,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๐/๔๙/๔๓๒,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๐/๕๓/๒๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๓๒๙/๒๐๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๑๘/๒๖๕,อภิ.ป.
(ไทย)  ๔๕/๑/๒๑๑)   

ขันธท่ี์เป็นของเสขบคุคล : ขันธ์ ๔ คือ (๑) เวทนาขันธ์   (๒) สญัญาขันธ์  (๓) สงัขารขันธ์   (๔) 
วิญญาณขันธ์     

 คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นของเสขบุคคล  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน
วิภังค์ตอนหน่ึงว่า   รูปขันธ์ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล  ขันธ์ ๔ ที่เป็นของ
เสขบุคคลกมี็ ท่ีเป็นของอเสขบุคคลก็มี  ท่ีไม่เป็นของเสขบุคคลและเอสขบุคคลก็มี;  
ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นของเสขบุคคลตอนหน่ึงว่า สภาวธรรมท่ีเป็นของเสข
บุคคลอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ได้แก่  ขันธ์ ๓  
คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  อาศัยขันธ์ ๑  คือวิญญาณขันธ์   ท่ีเป็น
ของเสขบุคคลเกิดขึ้น ฯลฯ อาศัยขันธ์   ๒  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๐,อภิ.ป.
(ไทย)  ๔๐/๑๙/๓๗๒) 



 

๙๗๕ 
 

 

ขันธท่ี์เป็นของอเสขบคุคล :ขันธ์ ๔คือ(๑) เวทนาขันธ์ (๒) สัญญาขันธ์(๓) สังขารขันธ์    
(๔) วิญญาณขนัธ์   

  คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นของอเสขบุคคล  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล  ขันธ์ ๔ 
ท่ีเป็นของเสขบุคคลก็มี ท่ีเป็นของอเสขบุคคลก็ม ี ท่ีไมเ่ป็นของเสขบุคคลและอเสข
บุคคลก็มี  ;  รูปขันธ์ไม่เปน็ของเสขบุคคลและอเสขบุคคล  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นของเสข
บุคคลก็มี ท่ีเป็นของอเสขบุคคลก็มี  ท่ีไม่เป็นของเสขบุคคลและเอสขบุคคลก็มี ; ใน
ปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นของอเสขบุคคลตอนหน่ึงว่า สภาวธรรมท่ีไม่เป็นของเสข
บุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นของอเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสข
บุคคลอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะวิปากปัจจัย   ได้แกจิ่ตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็น
ของอเสขบุคคลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น  เพราะเหตุปัจจัย  ได้แก่ ขนัธ์   ๓   คือ  
เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  อาศัยขันธ์ ๑  คือวิญญาณขันธ์  ท่ีเป็นของเสข
บุคคลเกิดขึ้น ฯลฯ  อาศัยขันธ์   ๒  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๒-๑๕๓/๑๐๐,อภิ.ป.(ไทย)  
๔๐/๑๙/๓๗๒) 

ขันธท่ี์เป็นเจตสิก : ขันธ์  ๓  คือ  เวทนาขันธ์(กองเวทนา)  สญัญาขันธ์(กองสัญญา)  และสังขารขันธ์
(กองสังขาร) 

 คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นเจตสิก  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์
ตอนหนึ่งว่า  ขันธ์ ๓ เป็นเจตสิก ขันธ์ ๒ ไม่เป็นเจตสิก;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่
เป็นเจตสิกตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีเป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้น 
เพราะเหตุปัจจัย  ได้แก่ ขันธ์  ๒ อาศัยขันธ์  ๑ ท่ีเป็นเจตสิกเกิดขึ้น ขันธ์ ๑   อาศัย
ขันธ์   ๒ เกิดขึ้น  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๗,อภิ.ป.(ไทย)  
๔๓/๙๕/๕๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๒๗/๗๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๓๓/๗๕) 

ขันธท่ี์เป็นปรติตะ : ขันธ์ ๔ คือ (๑) เวทนาขันธ์   (๒) สญัญาขันธ์  (๓) สังขารขันธ์   (๔) วิญญาณขันธ์ 
 คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นปริตตะ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า  เวทนาขันธ์ท่ีเป็นปริตตะ(กามาวจร)ก็มี   ท่ีเป็นมหคัคตะ(รูปาวจร
และอรูปาวจร)ก็มี   ท่ีเป็นอัปปมาณะ(โลกุตตระ)ก็มี,  สัญญาขันธ์ท่ีเป็นปริตตะก็มี   
ท่ีเป็นมหัคคตะก็มี   ที่เป็นอัปปมาณะก็มี,สังขารขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มี   ที่เป็นมหัคค
ตะก็มี   ที่เปน็อัปปมาณะก็มี, วิญญาณขนัธ์หมวดละ ๓   ได้แก่ วิญญาณขันธ์ท่ีเป็น
ปริตตะก็มี   ที่เป็นมหัคคตะก็มี   ท่ีเป็นอัปปมาณะก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่
เป็นปรติตะตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นปริตตะ
เกิดขึ้นเพราะนอารัมมณปัจจัย   ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นปริตตะ
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เกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นปริตตะเกิดขึ้น   หทัยวัตถุอาศัย
ขันธ์เกิดขึ้น  ฯลฯ   มหาภูตรูป   ๑   ฯลฯ   ท่ีเป็นภายนอก... ท่ีมีอาหารเป็น
สมุฏฐาน  ...  ท่ีมีอุตุเป็นสมฏุฐาน  ...  สาํหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหม  มหาภูตรูป   
๑ (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๓๕/๒๕-๘๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๓๕/๒๕) 

ขันธท่ี์เป็นภายนอก : ขันธ์  ๕ คือ  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณ
ขันธ์  

  คำว่า ขันธ์ที่เป็นภายนอก  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังขอ้ความใน
วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์ ๕ ท่ีเป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มี ท่ีเป็นภายในตน
และภายนอกตนก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นภายนอกตอนหน่ึงว่า  
สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะน
อารัมมณปัจจัย   ได้แก ่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นภายนอกตนเกิดขึ้น   ใน
ปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นภายนอกตนเกิดขึ้น   หทัยวัตถุอาศัยขันธ์
เกิดขึ้น   ฯลฯ  มหาภูตรูป   ๑   ฯลฯ   ทีเ่ป็นภายนอก  ...  ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน   
...ที่มีอุตุเป็นสมุฏฐาน...  สําหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหม   ฯลฯ  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/
๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๓๑๙/๑๘๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๓๓๓/๑๘๘,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๒/๓๔๓/๑๙๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๑๙/๑๘๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๓๓/๑๘๘,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๔๓/๑๙๗) 

ขันธท่ี์เป็นภายนอกตน : ขันธ์  ๕ คือ  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขนัธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณ
ขันธ์  

  คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นภายนอกตน  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน
วิภังค์ตอนหน่ึงว่า ขันธ์ ๕ ท่ีเป็นภายในตนก็มี ท่ีเป็นภายนอกตนก็มี ท่ีเป็นภายในตน
และภายนอกตนก็มี;ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นภายนอกตนตอนหน่ึงว่า 
สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะน
อารัมมณปัจจัย   ได้แก ่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นภายนอกตนเกิดขึ้น   ใน
ปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นภายนอกตนเกิดขึ้น   หทัยวัตถุอาศัยขันธ์
เกิดขึ้น  ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ท่ีเป็นภายนอก...  ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน...ท่ีมี
อุตุเป็นสมุฏฐาน...  สําหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหม   ฯลฯ   (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/
๑๐๑,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๐/๑๑/๕๙๔) 

ขันธท่ี์เป็นภายใน : ขันธ์  ๕ คือ  รปูขันธ์  เวทนาขันธ์  สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  
  คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นภายใน  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า ขันธ์ ๕ ท่ีเป็นภายในตนก็มี ท่ีเป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็นภายในตนและ
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ภายนอกตนก็มี ;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นภายในตอนหน่ึงว่า สภาวธรรมที่
เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนอารัมมณปัจจัย ได้แก่   
จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นภายในตนเกิดขึ้น  ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูปอาศัย
ขันธ์ท่ีเป็นภายในตนเกิดขึ้น   หทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้น ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป  ๑ 
ฯลฯ  ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน ...  ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน...  สําหรับเหล่าอสัญญสัตต
พรหม ...  อาศัยมหาภูตรูป   ๑  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/
๓๕๗/๒๐๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๓๕๙/๒๐๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๕๗/๒๐๖,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๓/๓๕๙/๒๐๗) 

ขันธท่ี์เป็นภายในตน : ขันธ์  ๕ คือ  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณ
ขันธ์  

  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นภายในตน  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน
วิภังค์ตอนหน่ึงว่า ขันธ์ ๕ ท่ีเป็นภายในตนก็มี ท่ีเป็นภายนอกตนก็มี ท่ีเป็นภายในตน
และภายนอกตนก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นภายในตนตอนหนึ่งว่า 
สภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนอารัมมณ
ปัจจัย ได้แก่  จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นภายในตนเกิดขึ้น  ในปฏิสนธิขณะ  
กฏัตตารูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นภายในตนเกิดขึ้น   หทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้น ฯลฯ อาศัย
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน...  ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน... สําหรับเหล่า
อสัญญสัตตพรหม...  อาศัยมหาภูตรูป ๑  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๐/๑๑/๕๙๔,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๐/๔๘/๖๑๑) 

ขันธท่ี์เป็นมหัคคตะ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  (กองเวทนา)  สัญญาขันธ์ (กองสัญญา)  สังขาร
ขันธ์ (กองสังขาร)  และวิญญาณขันธ์  (กองวิญญาณ)  

  คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นมหัคคตะ  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังขอ้ความใน
วิภังค์ตอนหน่ึงว่า   เวทนาขันธ์ท่ีเป็นปริตตะ(กามาวจร)ก็ม ี  ท่ีเป็นมหัคคตะ(รูปาวจร
และอรูปาวจร)ก็มี   ท่ีเป็นอัปปมาณะ(โลกุตตระ)ก็มี,  สัญญาขันธ์ท่ีเป็นปริตตะก็มี   
ท่ีเป็นมหัคคตะก็มี   ที่เป็นอัปปมาณะก็มี,สังขารขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มี   ที่เป็นมหัคค
ตะก็มี ท่ีเป็นอัปปมาณะก็มี, วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓   ได้แก่   วิญญาณขันธ์ท่ีเป็น
ปริตตะก็มี   ท่ีเป็นมหัคคตะก็มี  ที่เป็นอัปปมาณะก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็น
มหัคคตะตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นปริตตะ
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ์ท่ีเป็นมหัคคตะอาศัยหทัยวัตถุ
เกิดขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๕/๒๕-๘๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑/๔๐๗) 

ขันธท่ี์เป็นรปู : รูปขันธ์   
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  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นรูป  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์
ตอนหนึ่งว่า   รูปขันธ์เป็นรูป  ขันธ์ ๔ ไม่เป็นรูป ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นรูป
ตอนหนึ่งว่า สภาวธรรมท่ีเป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอารัมมณ
ปัจจัย   ได้แก่   บุคคลเห็นแจ้งจักษุ   ฯลฯ   หทัยวัตถุ   ฯลฯ   อิตถินทรย์ี   ฯลฯ ปุ
ริสินทรีย์ฯลฯ   ชีวิตินทรีย์   ฯลฯ   อาโปธาตุ   ฯลฯ   กวฬิงการาหารโดยเป็น
สภาวะไม่เที่ยง ฯลฯ  โทมนัสจึงเกิดขึ้น   บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ   ฟังเสียงด้วย
ทิพพโสตธาตุ รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัย   ฯลฯ   
โผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัย   ขันธ์ที่เป็นรูปเป็น
ปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   อนาคตังสญาณ   และอาวัชชนจิต
โดยอารัมมณปัจจัย (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๑๒/๑๖๙) 

ขันธท่ี์เป็นรปูาวจร : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  (กองเวทนา)  สัญญาขันธ์ (กองสัญญา)  สังขาร
ขันธ์ (กองสังขาร)  และวิญญาณขันธ์  (กองวิญญาณ) 

  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นรูปาวจร  มีปรากฏในคัมภีรวิ์ภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน
วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  รูปขันธ์ไมเ่ป็นรูปาวจร  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นรูปาวจรก็มี  ท่ีไม่เป็นรูปาว
จรก็มี  ;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็น   รูปาวจรตอนหน่ึงว่า   สภาวธรรมที่ไม่เป็น
รูปาวจรอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตต
สมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นรูปาวจรเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   ฯลฯ(อภิ.วิ.(ไทย)  
๓๕/๑๕๓/๑๑๑,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๒๒๖/๕๕๘,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๒๓๗/๕๖๕,อภิ.ป.
(ไทย)  ๔๓/๒๔๘/๕๗๒) 

ขันธท่ี์เป็นโลกิยะ : ขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขนัธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นโลกิยะ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  รูปขันธ์เป็นโลกิยะ  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นโลกิยะก็มี  ท่ีเป็นโลกุตตระก็มี; 
ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นโลกิยะตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะทำ
สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่  ...  ทำขันธ์   
๑   ท่ีเป็นโลกิยะ   ฯลฯ   ทำมหาภูตรูป  ๑   ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปและกฏัตตารูปที่
เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็นโลกิยะทำหทัยวัตถุให้
เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๔๐/๑๘๓,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๒/๑๔๙/๑๘๘) 

ขันธท่ี์เป็นโลกุตตระ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์)  สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์   
  คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นโลกุตตระ  โลกิยะ  มปีรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์เป็นโลกิยะ  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นโลกิยะก็มี  ท่ีเป็นโล



 

๙๗๙ 
 

 

กุตตระก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่เป็นโลกุตตระตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีเป็น
โลกิยะอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นโลกุตตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่   จิตตสมุฏฐาน
รูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นโลกุตตระเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๓,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๒/๑๔๐/๑๘๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๔๙/๑๘๙) 

ขันธท่ี์เป็นวิบาก : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขนัธ์  (กอง
วิญญาณ) 

  คำว่า ขันธ์ที่เป็นวิบาก  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์
ตอนหนึ่งว่า   รูปขันธ์ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก ขันธ์ ๔ ที่เป็นวิบากก็มี 
ท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ท่ีไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี (อภิ.วิ.(ไทย)
๓๕/๑๕๒/๙๘) ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่เป็นวิบากตอนหนึ่งว่า  นานาขณิกะ   
ได้แก่   เจตนาที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมม
ปัจจัย  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๒/๙๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๑/๗๐๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๓/
๗๐๒,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๐/๑๑๖/๗๖๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๑๘/๗๗๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/
๑๓/๔๑๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๓๕/๔๒๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๙๙/๒๙๓, อภิ.ป.(ไทย)  
๔๑/๓๑/๒๒๐,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๔๓/๑๒๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๘๙/๓๗๔,อภิ.ป.(ไทย)  
๔๑/๑๒๐/๑๗๒,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๒๗/๓๖๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๒๖๓/๑๔๘,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๒/๓๕๙/๖๔๒,อภิ.ป.(ไทย) (ไทย)  ๔๓/๒๗/๓๖๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๖๓/
๑๔๘,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๓๕๙/๖๔๒) 

ขันธท่ี์เป็นวิบากซ่ึงมีท้ังวิตกและวิจาร : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สงัขารขันธ์   และ
วิญญาณขันธ์   

  คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งมีท้ังวิตกและวิจาร  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  
ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า   รูปขนัธ์ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก 
ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นวิบากก็มี ท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ท่ีไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิด
วิบากก็มี; รูปขนัธ์ไม่มีวิตก  ขันธ์ ๔ ท่ีมวิีตกก็มี  ท่ีไมมี่วิตกก็มี  รูปขันธ์ไม่มีวิจาร  
ขันธ์ ๔ ท่ีมีวิจารก็มี  ท่ีไม่มีวิจารก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นวิบากซ่ึงมีทั้งวิตก
และวิจารตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีมีท้ังวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่มี
วิตกมีเพียงวิจารโดยวิปากปัจจัย   ได้แก่   ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งมีท้ังวิตกและวิจารเป็น
ปัจจัยแก่วิตกโดยวิปากปัจจัย   ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๒/๙๘,
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๑๐,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๑๑๖/๙๙) 

ขันธท่ี์เป็นเหตนุำออกจากวัฏฏทุกข์ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  และ
วิญญาณขันธ์   



 

๙๘๐ 
 

 

  คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  
ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า    รูปขันธ์ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ขันธ์ ๔ ที่
เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มี  ที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มี  ; ในปัฏฐาน
อธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุนำ
ออกจากวัฏฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์และท่ีไม่เป็นเหตุ
นำออกจากวัฏฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่
เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/
๑๑๑,อภิ.ป.(ไทย) (ไทย) ๔๓/๓๐๐/๖๐๓) 

ขันธท่ี์เป็นเหตใุห้ถึงนิพพาน :ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์   สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์    
  คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่ง  รูปขันธ์ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติ   และนิพพาน   
ขันธ์   ๔   ท่ีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี   ท่ีเป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี   ท่ีไม่เป็น
เหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติ   และนิพพานก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถงึขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้ถึง
นิพพานตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานอาศัย
สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและท่ีไมเ่ป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพาน
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตตสมฏุฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน
และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น (ว่า อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๒/๑๐๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/
๒๑/๓๒๒) 

ขันธท่ี์เป็นเหตใุห้ถึงปฏิสนธแิละจุติ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์  และ
วิญญาณขันธ์   

  คำว่า ขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติ   และนิพพาน   
ขันธ์   ๔   ท่ีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี  ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี  ท่ีไม่เป็น
เหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติ และนิพพานก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้ถงึ
ปฏิสนธิและจุติตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติ   และ
นิพพานอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ   
จุติ   และนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็น
เหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๒/๑๐๐,
อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๒๑/๓๒๒) 

ขันธท่ี์เป็นเหตใุห้ถึงปฏิสนธแิละนพิพาน : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์   สญัญาขันธ์    สงัขารขันธ์    
และวิญญาณขนัธ์  



 

๙๘๑ 
 

 

 คำว่า  ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและนิพพาน  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏ
ฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติ   และ
นิพพาน   ขันธ์   ๔   ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี   ท่ีเป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี   
ท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติ   และนิพพานก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นเหตุ
ให้ถึงปฏิสนธิและนิพพานตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติ   
และนิพพานอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึง
ปฏิสนธิ   จุติ   และนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัย
ขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและอาศยัมหาภูตรูปเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/
๑๕๒/๑๐๐,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๓๑/๓๒๘) 

ขันธท่ี์เป็นเหตใุห้สัตว์ร้องไห้ :ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์   สัญญาขันธ์   สังขารขันธ์  และวิญญาณ
ขันธ์   

  คำว่า  ขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า รูปขันธ์ไม่เป็นเหตุให้สัตว์รอ้งไห้   ขันธ์  ๔   ท่ีเป็นเหตุ
ให้สัตว์ร้องไห้ก็มี   ท่ีไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี  ;ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นเหตุ
ให้สัตว์ร้องไห้ตอนหน่ึงว่า สภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ท่ีไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอารัมมณปัจจัย   ได้แก่   พระอริยะพิจารณากิเลสท่ีละ
ได้แล้วพิจารณากิเลสท่ีข่มได้แล้ว   รู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น   เห็นแจ้งขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้
สัตว์ร้องไห้   โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง   ฯลฯ   รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วย
จิตที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ด้วยเจโตปริยญาณ   ขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็น
ปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ยถากัมมูปคญาณ   อนาคตังส
ญาณ   และอาวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๑๑อภิ.ป.
(ไทย)  ๔๓/๓๕๐/๖๓๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๖๑/๖๔๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๕๐/๖๓๗,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๖๑/๖๔๔) 

ขันธท่ี์เป็นอกุศล : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์   สังขารขันธ์   และวิญญาณขนัธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นอกุศล  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า    รูปขันธ์เป็นอัพยากฤต  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นกุศลก็มี ท่ีเป็นอกศุลก็มี  ท่ีเป็น
อัพยากฤตก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นอกุศลตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีเป็น
อัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่   จิตตสมุฏฐาน
รูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นอกุศลเกิดขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๒/๙๘,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๕๓/
๒๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๕๕/๒๘,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๔๒๕/๒๘๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔๓๕/
๒๘๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๕/๒/๒๑๑) 
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ขันธท่ี์เป็นอดตี : ขันธ์  ๕ คือ  รปูขันธ์  เวทนาขันธ์  สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นอดีต  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า   ขันธ์ ๕ ท่ีเป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มี ท่ีเป็นปัจจุบันก็มี;  ในปัฏฐาน
อธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นอดีตตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่เป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ท่ีเป็นปัจจุบัน   โดยอารัมมณปัจจัย   ได้แก่   บุคคลให้ทาน   สมาทานศีล   รักษา
อุโบสถ   ฯลฯ   พิจารณากุศลน้ันพิจารณากุศลท่ีสั่งสมไว้ดีแล้ว   ออกจากฌานแล้ว
พิจารณาฌาน   พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรค   พิจารณาผล   
พิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว   พิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้ว   รู้กิเลสท่ีเคยเกดิขึ้น   บุคคล
เห็นแจ้งจักษุท่ีเป็นอดีตโดยเป็นสภาวะไม่เท่ียง เป็นทุกข์   เป็นอนัตตา   ฯลฯ   
โทมนัสจึงเกิดขึ้น   เห็นแจ้งโสตะที่เป็นอดีต   ฯลฯ   ฆานะ...   ชิวหา  ...  กาย  ...  
รูป  ...  เสียง  ...  กลิ่น  ...  รส  ...  โผฏฐัพพะ  ...  หทัยวัตถุ...   ขันธ์ท่ีเป็นอดีตโดย
เป็นสภาวะไม่เที่ยง   เป็นทุกข์   เป็นอนัตตา   ยินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารภความ
ยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นน้ัน   ราคะจึงเกดิขึ้น   ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น วิจิกิจฉา...  อุทธัจ
จะ...  โทมนัสจึงเกิดขึ้น   อากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณญัจายตนะโดย
อารัมมณปัจจัย   อากิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสญัญายตนะโดย
อารัมมณปัจจัย   ขันธ์ท่ีเป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ  เจโตปริยญาณ   ปุพเพนิ
วาสานุสสติญาณ   ยถากัมมปูคญาณ   และอาวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย (อภิ.วิ.
(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔/๕๖๑,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๑๑/๕๖๔) 

ขันธท่ี์เป็นอนาคต : ขันธ์  ๕ คือ  รปูขันธ์  เวทนาขันธ์  สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นอนาคต  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า ขันธ์ ๕ ที่เป็นอดีตก็มี ท่ีเป็นอนาคตก็มี ท่ีเป็นปัจจุบันก็มี ;  ในปัฏ
ฐานอธิบายถึงขันธ์ที่เป็นอนาคตตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีเป็นอนาคตเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันโดยอารัมมณปัจจัย   ได้แก ่   บุคคลเหน็แจ้งจักษุท่ีเป็น
อนาคต   ฯลฯ   หทัยวัตถุ  ...  ขันธ์ท่ีเป็นอนาคตโดยเป็นสภาวะไม่เท่ียง   ฯลฯ   
โทมนัสจึงเกิดขึ้น   ขันธ์ทีเ่ป็นอนาคตเป็นปจัจัยแก่อิทธิวิธญาณ   เจโตปริยญาณ   
อนาคตังสญาณ   และอาวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย(อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๑,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๘/๕๖๓) 

ขันธท่ี์เป็นอรปูาวจร : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์   สังขารขันธ์   และวิญญาณขนัธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นอรูปาวจร  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึง  รูปขันธ์ไม่เป็นอรูปาวจร  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นอรูปาวจรก็มี ท่ีไม่เป็นอรูปาว
จรก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นอรูปาวจรตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีไม่เป็นอรู



 

๙๘๓ 
 

 

ปาวจรอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตต
สมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๑๑,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๓/๒๖๕/๕๘๓,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๒๘๐/๕๙๒,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๒๖๕/๕๘๓,
อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๒๘๐/๕๙๒) 

ขันธท่ี์เป็นอเหตุกะ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์   สัญญาขันธ์   สังขารขันธ์   และวิญญาณขนัธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นอเหตุกะ  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังขอ้ความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  รูปขันธ์ไม่มีเหตุ  ขันธ์ ๔ ทีมี่เหตุก็มี ท่ีไม่มีเหตุกม็ี; ในปัฏฐาน
อธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็นอเหตุกะตอนหน่ึงว่า สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่
เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย  ได้แก่  ขันธ์  ๓  และจิตต
สมุฏฐานรูปทำขันธ์  ๑  ท่ีเป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาให้
เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  ฯลฯ  ขนัธ์  ๒  และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์  ๒  ให้เป็นปัจจัย
เกิดขึ้น  ในปฏิสนธิขณะท่ีเป็นอเหตุกะ ขันธ์  ๓  และกฏัตตารูปทำขันธ์  ๑  ท่ีเป็น
อัพยากตวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  ฯลฯ ขันธ์  ๒  และกฏัตตารูปทำขันธ์  ๒  ให้
เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  หทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  ขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็น
ปัจจัยเกิดขึ้น   มหาภูตรูป  ๓  ทำมหาภูตรูป  ๑ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  ฯลฯ  จิตต
สมุฏฐานรูปและกฏัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  ...  ที่
เป็นภายนอก  ...  ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน  ...  ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน  ...  สำหรับเหล่า
อสัญญสัตตพรหม  มหาภูตรปู  ๓  ทำมหาภูตรูป  ๑  ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  ฯลฯ  
กฏัตตารูปท่ีเป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   จักขวิุญญาณทำจัก
ขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  ฯลฯ  กายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  
ขันธ์ท่ีเป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัย
เกิดขึ้น(อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๒,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๒๕/๓๗๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/
๓๓/๔๒๕) 

ขันธท่ี์เป็นอเหตุกะซ่ึงเปน็ภายใน :  วิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นอเหตุกะซึ่งเป็นภายใน  มปีรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่มเีหตุ  ขันธ์ ๔ ท่ีมีเหตุก็มี ท่ีไม่มีเหตุก็มี, 
วิญญาณขันธ์เป็นภายใน  ขนัธ์ ๓ เป็นภายนอก  รูปขนัธ์ท่ีเป็นภายในก็มี  ท่ีเป็น
ภายนอกก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นภายในตอนหน่ึงว่า 
สภาวธรรมที่เป็นภายในตนทำสภาวธรรมท่ีเป็นภายในตนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน
เหตุปัจจัย   ได้แก ่ ขันธ์ ๓  ทำขันธ์  ๑  ท่ีเป็นอเหตุกะซึ่งเป็นภายในตนให้เป็นปัจจัย
เกิดขึ้น   ฯลฯ   ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะ   ฯลฯ   หทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็น
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ปัจจัยเกิดขึ้น   ขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   มหาภูตรูป   ๑   ฯลฯ   ท่ีมี
อาหารเป็นสมุฏฐาน  ...  ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน  ...  สาํหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหม   
ฯลฯ ทำจักขายตนะ  ฯลฯ ทำกายายตนะ   ฯลฯ   ขันธ์ท่ีเป็นอเหตุกะซึ่งเป็นภายใน
ตนทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   โมหะท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและท่ีสหรคตด้วย
อุทธัจจะทำขันธ์ท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ   และทำหทัยวัตถุให้
เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๒,๑๐๘,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๒๒/๕๙๘) 

ขันธท่ี์เป็นอัปปมาณะ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์   สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์    และวิญญาณขนัธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นอัปปมาณะ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า เวทนาขันธ์ท่ีเป็นปริตตะ(กามาวจร)ก็มี   ท่ีเป็นมหัคคตะ(รูปาวจร
และอรูปาวจร)ก็มี   ท่ีเป็นอัปปมาณะ(โลกุตตระ)ก็มี,  สัญญาขันธ์ท่ีเป็นปริตตะก็มี   
ท่ีเป็นมหัคคตะก็มี   ที่เป็นอัปปมาณะก็มี,สังขารขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มี   ที่เป็นมหัคค
ตะก็มี   ท่ีเป็นอัปปมาณะก็มี, วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓   ได้แก่   วิญญาณขันธ์ท่ีเป็น
ปริตตะก็มี   ท่ีเป็นมหัคคตะก็มี   ท่ีเป็นอัปปมาณะก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่
เป็นอัปปมาณะตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่เป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นอัปป
มาณะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นอัปปมาณะ
เกิดขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๕/๒๕-๘๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๑/๔๑๒,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๑/๔๙/๔๓๒) 

ขันธท่ี์เป็นอารมณ์ของคนัถะ : ขันธ์  ๕  คือ  รูปขันธ์   เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์    สังขาร
ขันธ์    และวิญญาณขันธ์     

  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นอารมณ์ของคันถะ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า    รูปขันธ์เป็นอารมณ์ของคันถะ  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นอารมณ์
ของคันถะก็มี  ท่ีไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี  ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีเป็น
อารมณ์ของคันถะตอนหนึ่งว่า สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่เป็นคันถะ
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่เป็นคันถะโดยอารัมมณปัจจัย   
ได้แก่บุคคลใหท้าน   สมาทานศีล   รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนัน้   พิจารณา
กุศลท่ีเคยสั่งสมไว้ดีแล้ว   ฯลฯ ออกจากฌาน   ฯลฯ   พระอริยะพิจารณาโคตรภู   
พิจารณาโวทาน   พิจารณากิเลสท่ีละได้แล้ว   พิจารณากิเลสท่ีขม่ได้แล้ว   รู้กิเลสที่
เคยเกิดขึ้น บุคคลเห็นแจ้งจักษุ   ฯลฯ   หทัยวัตถุ   ขันธ์ท่ีเป็นอารมณ์ของคันถะแต่
ไม่เป็นคันถะ  โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง  ฯลฯ  โทมนัสจึงเกิดขึ้น   บคุคลเห็นรูปด้วย
ทิพพจักขุ   ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ   (พึงขยายให้พิสดารทั้งหมด)  ...  เป็นปัจจัย



 

๙๘๕ 
 

 

แก่อาวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๕,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/
๑๐๕/๓๘๒) 

ขันธท่ี์มีจิตเปน็สมุฏฐาน : ขันธ์  ๔  คือ  รูปขันธ์     เวทนาขันธ์     สญัญาขันธ์    สงัขารขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความ

ในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า ขันธ์ ๓ มีจิตเป็นสมุฏฐาน  วิญญาณขันธ์ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน  
รูปขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มี  ที่ไม่มจิีตเป็นสมุฏฐานก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่
มีจิตเป็นสมุฏฐานตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมท่ีมี
จิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตอาศัยขันธ์ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน
เกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ จิตและกฏัตตารูปอาศัยขันธ์ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้น 
(อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๘๖/๑๐๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/
๒๑๑/๑๑๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๓๑/๑๓๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๘๖/๑๐๔,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๓/๒๑๙/๑๒๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๓๑/๑๓๑) 

ขันธท่ี์มีท้ังวิตกและวิจาร : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์    
  คำว่า  ขันธ์ท่ีมท้ัีงวิตกและวิจาร  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความ

ในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า  รูปขันธ์ไม่มีวิตก  ขันธ์ ๔ ท่ีมีวิตกก็มี  ท่ีไม่มีวิตกกม็ี  รูปขันธ์ไม่
มีวิจาร  ขันธ์ ๔  ที่มีวิจารก็มี  ท่ีไมม่ีวิจารก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีมีท้ังวิตก
และวิจารตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมท่ีมีท้ังวิตก
และวิจารเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ได้แก่  วิตกอาศัยขันธ์ที่มีท้ังวิตกและวิจารเกิดขึ้น 
ในปฏิสนธิขณะ วิตกอาศัยขันธ์ที่มีท้ังวิตกและวิจารเกิดขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/
๑๑๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๒๔/๒๒,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๒๔/๑๐๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/
๑๓๓/๑๑๓) 

ขันธท่ี์มีธรรมภายในตนเปน็อารมณ์ : ขันธ์  ๔  คือ เวทนาขันธ์   สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  และ
วิญญาณขันธ์     

  คำว่า ขันธ์ท่ีมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน 
ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า เวทนาขันธ์ท่ีมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็ม ี  ท่ีมี
ธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี  ท่ีมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี  
(แมส้ัญญาขันธ์  สังขารขันธ์และวิญญาณขนัธ์ก็นัยเดียวกัน) ; ในปัฏฐานอธิบายถึง
ขันธ์ท่ีมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีมีธรรมภายในตนเป็น
อารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัย   
ได้แก่   ขันธ์ท่ีมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนๆ   เป็นปัจจัยแกข่ันธ์ท่ีมีธรรม
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ภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๕/๒๕-
๘๕,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๑๖/๖๒๒) 

ขันธท่ี์มีปัจจุบนัธรรมเปน็อารมณ์ :  ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์     สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์  และ
วิญญาณขันธ์    

  คำว่า ขันธ์ท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์  มปีรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  เวทนาขันธ์ท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็ม ี  ท่ีมีอนาคต
ธรรมเป็นอารมณ์ก็ม ี ท่ีมีปัจจุบันธรรมก็มี  (แม้สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์และวิญญาณ
ขันธ์ก็นัยเดียวกัน) ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ตอนหน่ึงว่า  
สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์
เกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย   ได้แก่   เจตนาที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัย ขันธ์ท่ี
มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๕/๒๕-๘๕,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/
๑๖/๖๒๒) 

ขันธท่ี์มีปีติ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์     
  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีปีติ  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอน

หนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่มีปีติ  ขันธ์ ๔ ท่ีมีปีติก็มี  ท่ีไม่มีปีติก็ม ี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์
ท่ีมีปีติตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมท่ีมีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ปัจจัย   ได้แก่ ปีติและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีมีปีติเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๑๑,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๑๕๐/๕๐๑) 

ขันธท่ี์มีมรรคเป็นเหตุ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์     สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์    และวิญญาณขันธ์     
  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีมรรคเป็นเหตุ  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  รูปขันธ์รบัรู้อารมณ์ไม่ได้  ขันธ์  ๔ ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็ม ี ท่ีมี
มรรคเป็นเหตุก็มี   ท่ีมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่า มีมรรคเป็นอารมณ์ มี
มรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเปน็อธิบดีก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีมีมรรคเป็นเหตุ
ตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิบดีอาศัยสภาวธรรมท่ีมมีรรคเป็นเหตุเกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปัจจัย   ได้แก่   อธิบดีธรรมท่ีมีมรรคเป็นอธิบดีอาศัยขันธ์ท่ีมีมรรคเป็น
เหตุเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๐/๕๒๖) 

ขันธท่ี์มีมรรคเป็นอธิบดี : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์     สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์    และวิญญาณ
ขันธ์     

  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีมรรคเป็นอธิบดี  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความ
ในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า รูปขันธ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้  ขันธ์  ๔  ท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี   ท่ี
มีมรรคเป็นเหตุก็มี   ท่ีมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี   ท่ีกล่าวไมไ่ด้ว่า   มีมรรคเป็นอารมณ ์  
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มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี ;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีมีมรรคเป็น
อธิบดีตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นอธิบดี
เกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัย   ได้แก่   อธิบดีธรรมท่ีมีมรรคเป็นเหตุอาศัยขันธ์ท่ีมี
มรรคเป็นอธิบดีเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๑, อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑๑/๕๒๖) 

ขันธท่ี์มีมรรคเป็นอารมณ์ :ขนัธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์     สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์    และวิญญาณ
ขันธ์     

  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้   ขันธ์   ๔   ท่ีมีมรรคเป็น
อารมณ์ก็มี   ท่ีมีมรรคเป็นเหตุก็มี   ท่ีมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี   ท่ีกล่าวไม่ได้ว่า   มี
มรรคเป็นอารมณ์   มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึง
ขันธ์ท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์ตอนหน่ึงว่า สภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นอธิบดีอาศัยสภาวธรรม
ท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย   ได้แก ่   เจตนาที่มมีรรคเป็นอธิบดี
อาศัยขันธ์ท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป.(ไทย)  
๔๑/๓๖/๕๓๘) 

ขันธท่ี์มีมหัคคตะเปน็อารมณ์ :ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขนัธ์     สญัญาขันธ์    สังขารขันธ์    และ
วิญญาณขันธ์     

  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นมหัคคตะเป็นอารมณ์  มปีรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้   ขันธ์   ๔   ท่ีมีปริตตะเป็น
อารมณ์ก็มี   ท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มี   ท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี   ท่ีกล่าว
ไม่ได้ว่า   มีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหัคคตะเป็นอารมณ์   หรือมีอัปปมาณะเป็น
อารมณ์ก็ม ี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีมีมหคัคตะเป็นอารมณ์ตอนหน่ึงว่า  
สภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหัคคตะ เป็นอารมณ์
โดยอนันตรปัจจัย   ได้แก่   ขันธ์ท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนๆ  เป็นปัจจัยแก่
ขันธ์ท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังๆ   โดยอนันตรปัจจัย (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/
๑๕๓/๑๐๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๒๑/๔๗๓) 

ขันธท่ี์มีวิตก :  ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์     สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์    และวิญญาณขันธ์     
  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีวิตก  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า รูปขันธ์ไม่มีวิตก  ขันธ์ ๔ ท่ีมีวิตกก็มี  ท่ีไม่มีวิตกก็มี   ; ในปัฏฐานอธิบาย
ถึงขันธ์ท่ีมีวิตกเป็นอารมณ์ตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มี
วิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่ วิตกและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีมีวิตก



 

๙๘๘ 
 

 

เกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   ฯลฯ (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๑๐,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/
๑๑๐/๔๗๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๑๐/๔๗๕,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๑๑๗/๔๘๐) 

ขันธท่ี์มีสภาวะชอบ : ขันธ์  ๔ คือเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์     
  คำว่า  ขันธ์ทีมี่สภาวะชอบ  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า รูปขันธ์เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองนั้น   ขันธ์   ๔   
ท่ีมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มี   ท่ีมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี   ท่ีเป็น
ธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองน้ันก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีมีสภาวะ
ชอบตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองอาศัยสภาวธรรมท่ีมี
สภาวะชอบให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   
ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีมีสภาวะชอบให้ผลแน่นอนและอาศัยมหาภูตรูป
เกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔๘/๕๐๙) 

ขันธท่ี์มีสภาวะผิด : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์     
  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีสภาวะผิด  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า รูปขันธ์เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองนั้น   ขันธ์   ๔   
ท่ีมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มี   ท่ีมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี   ท่ีเป็น
ธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองน้ันก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่มีสภาวะผิด
ตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิด
และให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีมี
สภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกดิขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/
๕๕/๕๑๒) 

ขันธท่ี์มีเหตุ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์   สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์    และวิญญาณขนัธ์     
  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีเหตุ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอน

หนึ่งว่า รูปขันธ์ไม่มีเหตุ  ขันธ์ ๔ ที่มีเหตุกม็ี  ท่ีไม่มีเหตุกม็ี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์
ท่ีมีเหตุตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีมีเหตุไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรค
เบ้ืองบน  ๓ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะ
เหตุปัจจัย   ได้แก่  จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีมีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติ
มรรคเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๒,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๔๙/๒๗,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๕/๕/๒๑,อภ.ิป. (ไทย) ๔๕/๓๓/๘๕) 

ขันธท่ี์มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ : ขันธ์  ๔  คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  และ
วิญญาณขันธ์     



 

๙๘๙ 
 

 

  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  เวทนาขันธ์ท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็ม ี  ท่ีมีอนาคต
ธรรมเป็นอารมณ์ก็มี  ท่ีมีปัจจุบันธรรมก็มี  (แม้สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์และวิญญาณ
ขันธ์  ก็นัยเดียวกัน); ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ตอนหน่ึงว่า  
สภาวธรรมท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์
เกิดขึ้นเพราะนปัจฉาชาตปัจจัย   เพราะนอาเสวนปัจจัย   (ปัจจัยน้ีเหมอืนกับนอธิปติ
ปัจจัย) เพราะนกัมมปัจจัย   ได้แก ่   เจตนาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยขันธ์ท่ีมี
อดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๓๕/๒๕-๘๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๑/
๕๗๑) 

ขันธท่ี์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ :  ขันธ์  ๔  คือเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขนัธ์ และวิญญาณ
ขันธ์     

  คำว่า  ขันธ์ท่ีมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์  มปีรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  เวทนาขันธ์ท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็ม ี  ท่ีมีอนาคต
ธรรมเป็นอารมณ์ก็มี  ท่ีมีปัจจุบันธรรมก็มี  (แม้สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์และวิญญาณ
ขันธ์ ก็นัยเดียวกัน); ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ตอนหน่ึงว่า  
สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์
เกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย   ได้แก่   เจตนาที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยขันธ์ท่ีมี
อนาคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๓๕/๒๕-๘๕,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/
๑๑/๕๘๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๒๗/๕๘๐) 

ขันธท่ี์มีอปัปมาณะเปน็อารมณ์ :  ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณ
ขันธ์    

  คำว่า  ขันธ์ทีมี่อัปปมาณะเป็นอารมณ์  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง
ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้   ขันธ์   ๔   ท่ีมีปริตตะเป็น
อารมณ์ก็มี   ท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มี   ท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี   ท่ีกล่าว
ไม่ได้ว่า   มีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหัคคตะเป็นอารมณ์   หรือมีอัปปมาณะเป็น
อารมณ์ก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ตอนหน่ึงว่า  
สภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์
เกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย   ได้แก ่   เจตนาท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์อาศัยขันธ์ที่
มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น    (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/
๒๒/๔๓๗) 

ขันธท่ี์ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค :  รูปขันธ์   



 

๙๙๐ 
 

 

  คำว่า ขันธ์ที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏ
ฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า  รูปขันธ์ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค
และมรรคเบ้ืองบน  ๓   ขนัธ์  ๔   ที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคก็มี ท่ีต้อง
ประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน  ๓ ก็มี   ท่ีไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและ
มรรคเบ้ืองบน  ๓   กม็ี; เวทนาขันธ์ท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคก็มี   ท่ีต้อง
ประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน   ๓   ก็มี   ท่ีไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและ
มรรคเบ้ืองบน  ๓ ก็ม ี เวทนาขันธ์ท่ีมีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคก็มี   ท่ีมี
เหตุต้องประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน   ๓   ก็มี   ท่ีไมม่ีเหตุต้องประหาณด้วยโสดา
ปัตติมรรคและมรรคเบ้ืองบน   ๓   กมี็ (สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์  
ก็มีนัยเช่นเดียวกับเวทนาขันธ์);  ในปัฏฐานอธิบายถึงขนัธ์ที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดา
ปัตติมรรคตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคทำ
สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   
ได้แก่ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์ ๑   ท่ีไมต้่องประหาณด้วยโสดาปัตติ
มรรคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ฯลฯ ทำขันธ์ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ (พึงเพ่ิม
ข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายใน)   ขันธ์ท่ีไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคทำ
หทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๒/๙๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๕/
๔๑๔,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๑๗/๔๑๕) 

ขันธท่ี์ไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสอง :   รูปขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสอง  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  

ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า รปูขันธ์เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองน้ัน   
ขันธ์   ๔   ทีมี่สภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มี   ท่ีมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี   
ท่ีเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองนั้นก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่
แน่นอนโดยอาการท้ังสองตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองทำ
สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   
ได้แก่  ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์ ๑   ท่ีไมแ่น่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็น
ปัจจัยเกิดขึ้น ฯลฯ  ทำขันธ์  ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ หทัยวัตถทุำขันธ์ให้เป็น
ปัจจัยเกิดขึ้น   ขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น...  ทำมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธ์ท่ี
ไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองทำหทัยวัตถุ   ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/
๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔๘/๕๐๙) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นกามาวจร : ขันธ์  ๔  คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์    



 

๙๙๑ 
 

 

  คำว่า  ขันธ์ท่ีเป็นกามาวจร  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังขอ้ความใน
วิภังค์ตอนหน่ึงว่า รูปขันธ์เป็นกามาวจร  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นกามาวจรก็มี  ท่ีไม่เป็น
กามาวจรก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นกามาวจรตอนหนึ่งว่า สภาวธรรมที่
ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   ใน
ปฏิสนธิขณะ   ขันธ์ท่ีไม่เป็นกามาวจรอาศัยหทัยวัตถเุกิดขึ้น  สภาวธรรมท่ีเป็น
กามาวจรและท่ีไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ปัจจัย   ได้แก่   ในปฏิสนธิขณะ   ขนัธ์ท่ีไม่เป็นกามาวจรอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น   
กฏัตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/
๑๙๔/๕๓๕,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๐๒/๕๔๐) 

ขันธท่ี์ไม่เปน็กิเลส : ขันธ์  ๔  คือเวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์    
  คำว่า  ขันธ์ทีไ่ม่เป็นกิเลส  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์  ๔ ไม่เป็นกิเลส   สังขารขันธ์ท่ีเป็นกิเลสก็มี   ที่ไม่เป็นกิเลส
ก็มี  รูปขันธ์เป็นอารมณ์ของกิเลส ขันธ์   ๔ ท่ีเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี   ท่ีไม่เป็น
อารมณ์ของกิเลสก็มี  รูปขันธ์กิเลสไม่ทำใหเ้ศร้าหมอง   ขันธ์ ๔ ที่กิเลสทำให้เศร้า
หมองก็มี   ท่ีกิเลสไมท่ำให้เศร้าหมองก็มี รูปขันธ์วิปปยุตจากกิเลส   ขันธ์ ๔ ท่ี
สัมปยุตด้วยกิเลสก็มี   ท่ีวิปปยุตจากกิเลสก็มี  รูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่า   เป็นกิเลสและ
เป็นอารมณ์ของกิเลส   หรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส   ขนัธ์   ๓   กล่าว
ไม่ได้ว่า   เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส   ท่ีเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็น
กิเลสก็มี   ท่ีกล่าวไม่ได้ว่า   เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็ม ี   สงัขารขันธ์ที่
เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี   ท่ีเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มี   
ท่ีกล่าวไม่ได้ว่า   เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่
เป็นกิเลสก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นกิเลสตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีเป็น
กิเลสอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่   กิเลสอาศัยขันธ์ที่
ไม่เป็นกิเลสเกดิขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๙,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๖/๓๕๓,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๓/๑๘/๓๖๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๖/๓๕๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๘/๓๖๑) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นคันถะ : ขันธ์  ๔  คือเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์    
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นคันถะ  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์ ๔ ไมเ่ป็นคันถะ  สังขารขันธ์ท่ีเป็นคันถะก็มี  ท่ีไม่เป็นคันถะก็
มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นคันถะตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมทีไ่ม่เป็นคันถะ
อาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์  ๓   และจิตต
สมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑   ที่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้น ฯลฯ  อาศัยขันธ์  ๒   ฯลฯ  ใน



 

๙๙๒ 
 

 

ปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  หทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้น  ขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น  ...  
อาศัยมหาภูตรูป  ๑  ฯลฯ  สภาวธรรมที่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นคันถะ
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  ได้แก่   คันถะอาศัยขันธ์ท่ีไม่เป็นคันถะเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  
๓๕/๑๕๓/๑๐๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๑/๓๓๖,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๒๒/๓๔๐) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นจติ : ขันธ์  ๔  คือ รปูขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ์     
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นจิต  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า  วิญญาณขันธ์เป็นจิต  ขันธ์ ๔ ไม่เป็นจิต ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่
เป็นจิตตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นจติเกิดขึ้นเพราะ
เหตุปัจจัย   ได้แก่ จิตอาศัยขันธ์ท่ีไม่เป็นจิตเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   จิตอาศัยขันธ์
ท่ีไม่เป็นจิตเกิดขึ้น  ในปฏิสนธิขณะ  จิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/
๑๕๓/๑๐๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๕๐/๒๖,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๖๑/๓๔,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/
๗๓/๔๑) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นเจตสิก : ขันธ์  ๒  คือ  รูปขันธ์และวิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ที่ไม่เป็นเจตสิก  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์  ๓  เป็นเจตสิก  ขันธ์  ๒  ไม่เป็นเจตสิก ; ในปัฏฐานอธิบาย
ถึงขันธ์ที่ไม่เป็นเจตสิกตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอารัมมณปัจจัย   ได้แก่   พระอริยะออกจากมรรค   
ฯลฯ   พิจารณาผล   พิจารณานิพพาน   นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภู   โวทาน   
มรรค   ผล   และอาวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย   บุคคลเห็นแจ้งจักษุ   ฯลฯ   
หทัยวัตถุ   และขันธ์ท่ีไม่เป็นเจตสิกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง   ฯลฯ   ยินดีเพลิดเพลิน   
เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้น   จิตจึงเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๑๕๓/๑๐๗,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๑๒๔/๖๙) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นนวิรณ์ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์     
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นนิวรณ์  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังขอ้ความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า ขันธ์ ๔ ไม่เป็นนิวรณ์  สังขารขันธ์ท่ีเป็นนิวรณ์ก็มี  ท่ีไม่เป็นนิวรณ์ก็
มี;  ขันธ์ ๔ ไม่เป็นโอฆะ  ฯลฯ  ไม่เป็นโยคะ  ฯลฯ  ไม่เป็นนิวรณ์  สังขารขันธ์ท่ีเป็น
นิวรณ์ก็มี  ท่ีไม่เป็นนิวรณ์ก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นนิวรณ์ตอนหน่ึงว่า  
สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  
ได้แก่   นิวรณ์อาศัยขันธ์ท่ีไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๕, 
อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๒/๓๙๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๓๑/๔๐๓) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นปรามาส : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์   สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์    และวิญญาณขนัธ์     



 

๙๙๓ 
 

 

  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นปรามาส  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังขอ้ความใน
วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์   ๔   ไม่เป็นปรามาส   สังขารขนัธ์ท่ีเป็นปรามาสก็มี   ที่ไม่
เป็นปรามาสก็มี  รูปขันธ์เป็นอารมณ์ของปรามาส   ขนัธ์   ๔   ท่ีเป็นอารมณ์ของ
ปรามาสก็มี   ที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็น
ปรามาสตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นปรามาส
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   ปรามาสอาศัยขันธ์ท่ีไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.
(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๖,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๒/๔๔๐,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๑๐/๔๔๓,
อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๑๘/๔๔๗) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นรูป : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นรูป  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า    รูปขันธ์เป็นรูป  ขันธ์ ๔ ไม่เป็นรูป ; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็น
รูปตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ปัจจัย   ได้แก่  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ์ท่ีไม่เป็นรูปอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. 
(ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๙๔/๑๕๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๑๔/๑๗๐) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นรูปาวจร : รูปขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจร  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า    รูปขันธ์ไม่เป็นรูปาวจร  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นรูปาวจรก็มี  ท่ีไม่เป็นรู
ปาวจรก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นรูปาวจรตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่ไม่
เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่  ในปฏิสนธิขณะ   
ขันธ์ท่ีไม่เป็นรูปอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๑๑,อภิ.ป.(ไทย)  
๔๒/๒๓๓/๕๖๑, อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๒๓๗/๕๖๕) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นสังโยชน์ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นสังโยชน์   มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า   ขันธ์ ๔ ไม่เป็นสังโยชน์  สังขารขันธ์ท่ีเป็นสังโยชน์ก็มี  ท่ีไม่เป็น
สังโยชน์ก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นสังโยชน์ตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีเป็น
สังโยชน์อาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   สังโยชน์
อาศัยขันธ์ท่ีไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/
๑๗/๒๘๑) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นเหตุ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์ ๔ ไมเ่ป็นเหตุ  สังขารขันธ์ท่ีเป็นเหตุก็มี  ท่ีไม่เป็นเหตุก็มี; ใน
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ปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัย
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   เหตุอาศัยขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุ
เกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   ฯลฯ   เหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/
๑๕๓/๑๐๒,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๑๙/๑๐,๔๒/๓๐/๑๖) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ :  รูปขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  

ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า   รูปขันธ์ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์   ขันธ์   ๔   
ท่ีเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็ม ี   ท่ีไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มี ; ในปัฏ
ฐานอธิบายถึงขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีไม่เป็น
เหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปัจจัย   ได้แก่   ในอรูปาวจรภูมิ   ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์  ๑  ท่ีไม่เป็น
เหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เกิดขึ้น   ฯลฯ   อาศัยขันธ์  ๒  ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัย
ขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   (อภิ.วิ.(ไทย)  
๓๕/๑๕๓/๑๑๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๑๐/๖๑๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๑๖/๖๑๔) 

ขันธท่ี์ไม่เปน็เหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนพิพาน : รูปขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และ

ปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า    รูปขันธ์ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติ   
และนิพพาน   ขันธ์   ๔   ท่ีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี   ท่ีเป็นเหตุให้ถงึ
นิพพานก็มี   ท่ีไม่เป็นเหตุใหถ้ึงปฏิสนธิ   จุติ   และนิพพานก็มี ; ในปัฏฐานอธิบายถึง
ขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้
ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และ
นิพพานเกิดขึ้นเพราะนอารัมมณปัจจัย ได้แก่ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุ
ให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  หทัยวัตถุอาศัยขันธ์
เกิดขึ้น ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป  ๑  ฯลฯ  ที่เป็นภายนอก  ฯลฯ  ท่ีมีอาหารเป็น
สมุฏฐาน   ฯลฯ   ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน   ฯลฯ สําหรับเหลา่อสัญญสัตตพรหม   ฯลฯ  
(อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๐,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๑๙/๓๒๐) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ :  รูปขันธ์    
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุให้สตัว์ร้องไห้  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า รูปขันธ์ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้   ขันธ์   ๔   ท่ีเป็นเหตุ
ให้สัตว์ร้องไห้ก็มี   ท่ีไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี;   ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็น
เหตุให้สัตว์ร้องไห้ตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่
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สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สตัว์ร้องไห้โดยอนันตรปัจจัย   ได้แก่   ขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุให้
สัตว์ร้องไห้ซึ่งเกิดก่อนๆ   เป็นปัจจัยแก่ขนัธ์ท่ีไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเกิดหลังๆ   
โดยอนันตรปัจจัย  อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภู   ฯลฯ   ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย  
(อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๑๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๕๕/๖๓๙) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นอรูปาวจร : รูปขันธ์  
  คำว่า ขันธ์ท่ีไม่เป็นอรูปาวจร  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า รูปขันธ์ไม่เป็นอรูปาวจร  ขันธ์ ๔ ที่เป็นอรูปาวจรก็มี  ท่ีไม่เป็นอรู
ปาวจรก็มี;   ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นอรูปาวจรตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่ไม่
เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรปูาวจรให้เป็นปัจจัย เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   
ได้แก่  ...  ทำขันธ์   ๑   ที่ไม่เป็นอรูปาวจร   ฯลฯ    ขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำหทัย
วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๑๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๗๓/
๕๘๗) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นอาสวะ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขนัธ์  วิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นอาสวะ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังขอ้ความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์ ๔ ไม่เป็นอาสวะ  สังขารขันธ์ท่ีเป็นอาสวะก็มี  ท่ีไม่เป็นอา
สวะก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นอาสวะตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีเป็นอา
สวะอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  ได้แก่   อาสวะ   ๔   
อาศัยขันธ์ท่ีไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/
๑๘/๒๑๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๓๕/๒๒๑) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นอุปาทาน : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทาน  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังขอ้ความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์ ๔ ไม่เป็นอาสวะ  สังขารขันธ์ท่ีเป็นอาสวะก็มี  ท่ีไม่เป็นอา
สวะก็มี;   ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีเป็น
อุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก ่  
อุปาทานอาศัยขันธ์ท่ีไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๘,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๓/๒/๒๘๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๒/๒๙๙,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๓๖/๓๐๗) 

ขันธท่ี์ไม่เป็นอุปาทายรูป : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่เป็นอุปาทายรูป  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความ

ในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์ ๔ ไม่เป็นอุปาทายรูป  สังขารขันธ์ท่ีเป็นอุปาทายรูปก็มี  ท่ี
ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มี;   ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่เป็นอุปาทายรูปตอนหนึ่งว่า  
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุ
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ปัจจัย   ได้แก่   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ์ท่ีไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น  
(อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๘,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๓๗๐/๒๑๓,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/
๓๗๖/๒๑๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๔๐๖/๒๓๘) 

ขันธท่ี์ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน :วิญญาณขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  ขันธ์   ๓   มีจิตเป็นสมุฏฐาน   วิญญาณขันธ์ไม่มีจิต
เป็นสมุฏฐาน   รูปขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานกมี็   ท่ีไมม่ีจิตเป็นสมุฏฐานกม็ี; ในปัฏฐาน
อธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอารัมมณปัจจัย   ได้แก่   พระ
อริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรค  พิจารณาผล   พิจารณานิพพาน   นิพพาน
เป็นปัจจัยแก่โคตรภู   โวทาน   มรรค   ผล  และอาวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย   
บุคคลเห็นแจ้งจักษุ   ฯลฯ   หทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานโดยเป็นสภาวะ
ไม่เที่ยง   ฯลฯ   ยินดีเพลิดเพลิน   เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้น
น้ัน   จิตจึงเกิดขึ้น   บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ   รู้จิตของ
บุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานด้วยเจโตปริยญาณ   อา
กาสานัญจายตนะ   ฯลฯ   อากิญจัญญายตนะ   ฯลฯ  รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุ
วิญญาณ   ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   ฯลฯ   ขันธ์ท่ีไม่มจิีตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่
อิทธิวิธญาณ   เจโตปริยญาณ   ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ยถากัมมูปคญาณ   อนาค
ตังสญาณและ   อาวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๗,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๑๒/๑๑๙,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๒๒๘/๑๒๙) 

ขันธท่ี์ไม่มีท้ังวิตกและวิจาร :รูปขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจาร  มปีรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่มทีั้งวิตกและวิจาร   ขันธ์   ๓   ท่ีมีท้ังวิตก
และวิจารก็มี   ท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มี   ท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารก็มี   สังขารขันธ์ที่
มีท้ังวิตกและวิจารก็มี   ท่ีไมม่ีวิตกมีเพียงวิจารก็มี   ที่ไมมี่ท้ังวิตกและวิจารก็มี   ท่ี
กล่าวไม่ได้ว่า   มีท้ังวิตกและวิจารไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร   หรือไม่มีท้ังวิตกและวิจารก็
มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีไม่มีท้ัง
วิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนอารัมมณปัจจัย   
ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศยัขันธ์ท่ีไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้น   จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยวิจารเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   กฏัตตารูปอาศัยขันธ์ท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจาร
เกิดขึ้น   กฏัตตารูปอาศัยวิจารเกิดขึ้น   ทหัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้น   หทัยวัตถุอาศัย
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วิจารเกิดขึ้น  ...  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ   ท่ีเป็นภายนอก... ท่ีมีอาหารเป็น
สมุฏฐาน... ท่ีมอุีตุเป็นสมุฏฐาน  ...  สําหรับเหล่าอสัญญสตัตพรหม   ...อาศัยมหาภูต
รูป  ๑ ฯลฯ  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๕๒/๙๙,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๑๐๘/๙๑) 

ขันธท่ี์ไม่มีปีติ : รูปขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่มีปีติ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่มีปีติ  ขันธ์  ๔  ที่มีปีติก็มี   ท่ีไม่มีปีติก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึง
ขันธ์ท่ีไม่มีปีติตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดย
อารัมมณปัจจัย  ได้แก่   เพราะปรารภขันธ์ท่ีมีปีติ   ขันธ์ท่ีมีปีติจึงเกิดขึ้น   (พึงเพ่ิม
บทที่เป็นมูล)  เพราะปรารภขันธ์ท่ีมีปีติ   ขันธ์ท่ีไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้น    เพราะ
ปรารภขันธ์ท่ีมีปีติ   ขันธ์ท่ีมีปีติและปีติจึงเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๑๑,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๕๐/๕๐๑) 

ขันธท่ี์ไม่มีวิตก : รูปขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ที่ไม่มีวิตก  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่มีวิตก  ขันธ์  ๔  ท่ีมีวิตกก็มี   ท่ีไม่มีวิตกก็มี;  ในปัฏฐาน
อธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีวิตกตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกทำสภาวธรรมที่ไม่มีวิตก
ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์   ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์   
๑ ที่ไม่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ฯลฯ  ทำขันธ์  ๒   ฯลฯ   จิตตสมุฏฐานรูปทำ
วิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ์ ๓   และกฏัตตารูปทำขันธ์   ๑   ที่
ไม่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ฯลฯ   ทำขนัธ์   ๒   ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป
ทำวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   หทยัวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ทำหทัยวัตถุ
ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   หทัยวัตถุทำวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   วิตกทำหทัยวัตถุให้เป็น
ปัจจัยเกิดขึ้น   มหาภูตรูป  ๓   ทำมหาภูตรูป ๑ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ฯลฯ   ขันธ์ท่ี
ไม่มีวิตกทำหทยัวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   วิตกทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจยัเกิดขึ้น  
(อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๑๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๑๐/๔๗๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/
๑๑๗/๔๘๐) 

ขันธท่ี์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร :ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สงัขารขันธ์  วิญญาณขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร   ขันธ์   ๓  ท่ีมีท้ังวิตก
และวิจารก็มี   ท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มี   ท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารก็มี   สังขารขันธ์ที่
มีท้ังวิตกและวิจารก็มี   ท่ีไมม่ีวิตกมีเพียงวิจารก็มี   ที่ไมมี่ท้ังวิตกและวิจารก็มี   ท่ี
กล่าวไม่ได้ว่า   มีท้ังวิตกและวิจารไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร   หรือไม่มีท้ังวิตกและวิจารก็
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มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจารตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีไม่มี
วิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่มท้ัีงวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   
ได้แก่   ขันธ์ท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยวิจารเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ท่ีไม่มี
วิตกมีเพียงวิจารอาศัยวิจารเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ์ท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร
อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   วิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๑๕๒/๙๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๐๘/๙๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๒๕/๑๐๖) 

ขันธท่ี์ไม่มีเหต ุ: รูปขันธ์   
  คำว่าขันธ์ท่ีไม่มีเหตุ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์

ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่มเีหตุ  ขันธ์  ๔  ท่ีมีเหตุก็ม ี   ท่ีไม่มีเหตุกม็ี;  ในปัฏฐาน
อธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีเหตุตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมท่ีไมม่ีเหตุ
เกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย   ได้แก่   ขันธ์   ๓   อาศัยขนัธ์   ๑   ท่ีไมม่ีเหตุเกิดขึ้น   
ฯลฯ   อาศัยขนัธ์   ๒   ฯลฯ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ์ท่ีไมม่ีเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น  
(อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๑๐, อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๖๖/๓๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๙๘/๕๒,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๐๕/๑๖๕) 

ขันธท่ี์ไม่มีเหตซ่ึุงกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง :  รูปขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซ่ึงกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏ

ฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า  รูปขันธ์ไม่มีเหตุ  ขันธ์  ๔  ท่ีมีเหตุก็มี  ท่ีไม่มี
เหตุก็ม;ี  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองตอนหนึ่งว่า  
สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองทำสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองให้เป็น
ปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย   ได้แก ่  ...  ทำขันธ์ ๑ ที่ไม่มีเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้
เศร้าหมอง  ฯลฯ จักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ฯลฯ  กาย
วิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซ่ึงกิเลสไม่ทำให้เศร้า
หมองทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๑๐,อภิ.ป.(ไทย)  
๔๓/๔๗/๓๗๘) 

ขันธท่ี์ไม่มีเหตซ่ึุงเปน็เจตสิก : ขันธ์  ๓  คอื  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  และสังขารขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเจตสิก  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่มีเหตุ  ขันธ์  ๔  ที่มีเหตุก็ม ี ท่ีไม่มีเหตุก็มี ,
ขันธ์ ๓ เป็นเจตสิก ขันธ์ ๒ ไม่เป็นเจตสิก;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งเป็น
เจตสิกตอนหนึง่ว่า  สภาวธรรมท่ีไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นเจตสิกเกิดขึ้น
เพราะนเหตุปัจจัย  ได้แก ่   จิตและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งเป็น
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เจตสิกเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะท่ีเป็นอเหตุกะ   ฯลฯ (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๗,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๙๙/๕๖) 

ขันธท่ี์ไม่มีเหตซ่ึุงเปน็โลกิยะ :รูปขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ทีไ่ม่มีเหตุซึ่งเป็นโลกิยะ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า    รูปขันธ์ไม่มีเหตุ  ขันธ์  ๔  ท่ีมีเหตุก็ม ี  ที่ไม่มีเหตุก็มี
, รูปขันธ์เป็นโลกิยะ  ขันธ์ ๔ ท่ีเป็นโลกิยะก็มี  ท่ีเป็นโลกุตตระก็มี;   ในปัฏฐาน
อธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งเป็นโลกิยะตอนหน่ึงว่า   สภาวธรรมท่ีเป็นโลกิยะทำ
สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย   ได้แก่  ...  ทำขันธ์   
๑   ท่ีไม่มีเหตุซึ่งเป็นโลกิยะฯลฯ   จักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  
ฯลฯ   กายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งเป็นโลกิยะ
ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   โมหะท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและท่ีสหรคตด้วย
อุทธัจจะทำขันธ์ท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็น
ปัจจัยเกิดขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๒-๑๐๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๔๓/๑๘๕) 

ขันธท่ี์ไม่มีเหตซ่ึุงรับรู้อารมณ์ได้ :  ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งรับรูอ้ารมณ์ได้  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า    รูปขันธ์ไม่มเีหตุ  ขันธ์  ๔  ท่ีมีเหตุก็ม ี  ที่ไม่มีเหตุก็มี
,รูปขันธ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้  ขนัธ์ ๔ รับรู้อารมณ์ได้;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มี
เหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้ตอนหน่ึงว่า   สภาวธรรมท่ีรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่
รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีไม่มี
เหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะ   ฯลฯ    (อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๑๕๓/๑๐๒-๑๐๓,อภิ.ป. ๔๒/๑๔๓/๑๘๕,อภิ.ป. ๔๒/๑๘/๑๐) 

ขันธท่ี์ไม่มีเหตซ่ึุงวิปปยุตจากอาสวะ :  รูปขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งวิปปยุตจากอาสวะ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  

ดังข้อความในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า   รูปขันธ์ไม่มีเหตุ  ขันธ์  ๔  ท่ีมีเหตุก็ม ี ท่ีไมม่ีเหตุก็
มี, รูปขันธ์วิปปยุตจากอาสวะ  ขันธ์ ๔ ท่ีสมัปยุตด้วยอาสวะก็มี  ท่ีวิปปยุตจากอาสวะ
ก็มี;ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งวิปปยุตจากอาสวะตอนหนึ่งว่า   สภาวธรรม
ท่ีวิปปยุตจากอาสวะทำภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน
เหตุปัจจัย   ได้แก่   ขันธ์  ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปทำขนัธ์   ๑   ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปป
ยุตจากอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  ฯลฯ  ทำขันธ์  ๒   ฯลฯ   ในปฏิสนธิขณะที่เป็น
อเหตุกะ   ฯลฯ  จักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ฯลฯ   กาย
วิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งวิปปยุตจากอาสวะทำ



 

๑๐๐๐ 
 

 

หทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   โมหะท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและทีส่หรคตด้วยอุทธัจ
จะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๒-๑๐๓,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๒/๗๑/๒๔๑) 

ขันธท่ี์ไม่มีเหตซ่ึุงสัมปยุตด้วยจิต :  ขันธ์  ๓  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขนัธ์  และสังขารขันธ์   
  คำว่าขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยจิต  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า   รูปขันธ์ไม่มเีหตุ  ขันธ์  ๔  ทีมี่เหตุก็มี  ที่ไม่มีเหตุก็มี
,ขันธ์   ๓   สัมปยุตด้วยจิต   รูปขันธ์วิปปยุตจากจิต   วิญญาณขันธ์กล่าวไม่ได้ว่า
สัมปยุตด้วยจิต   หรือวิปปยุตจากจิต;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งสัมปยุต
ด้วยจิตตอนหน่ึงว่า   สภาวธรรมที่สัมปยตุด้วยจิตทำสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากจิตให้
เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย   ได้แก่   ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยจักขุวิญญาณทำจัก
ขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ฯลฯ   ทำกายายตนะ   ฯลฯ   ขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่ง
สัมปยุตด้วยจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   ฯลฯ   โมหะ
ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  
(อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๒,๑๐๗,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๑๕๘/๘๙,อภิ.ป. (ไทย) (ไทย) 
๔๓/๑๖๖/๙๔) 

ขันธท่ี์ไม่สหรคตด้วยสขุ : ขันธ์  ๒  คือ  รูปขันธ์และเวทนาขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีไม่สหรคตด้วยสขุ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความ

ในวิภังค์ตอนหน่ึงว่ารูปท้ังหมดไม่เป็นเหตุ   ไม่มีเหตุ   วิปปยุตจากเหตุมีปัจจัยปรุง
แต่ง   ถูกปัจจัยปรุงแต่ง   เป็นรูป   เป็นโลกิยะ   เป็นอารมณ์ของอาสวะ   เป็น
อารมณ์ของสังโยชน์   เป็นอารมณ์ของคันถะ   เป็นอารมณ์ของโอฆะ   เป็นอารมณ์
ของโยคะ   เป็นอารมณ์ของนิวรณ์   เป็นอารมณ์ของปรามาส   เป็นอารมณ์ของ
อุปาทาน เป็นอารมณ์ของกิเลส   เป็นอัพยากฤต   รับรู้อารมณ์ไม่ได้   ไม่เป็นเจตสิก   
วิปปยุตจากจิต  ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก   กิเลสไมท่ำใหเ้ศร้าหมอง
แต่เป็นอารมณ์ของกิเลส   ไม่ใช่มีท้ังวิตกและวิจาร   ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร   ไม่มี
ท้ังวิตกและวิจารไม่สหรคตด้วยปีติ   ไม่สหรคตด้วยสุข   ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา,รูป
ขันธ์กล่าวไม่ได้ว่า   สหรคตด้วยปีติ   สหรคตด้วยสุข   หรือสหรคตด้วยอุเบกขา, 
เวทนาขันธ์ท่ีสหรคตด้วยปีติ แต่ไม่สหรคตด้วยสุขและไมส่หรคตด้วยอุเบกขาก็มี   ท่ี
กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มี   ขันธ์   ๓   ท่ีสหรคตด้วยปีติก็มี   ท่ีสหรคตด้วยสุข
ก็มี  ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี   แต่กล่าวไม่ได้ว่า   สหรคตด้วยปีติ   สหรคตด้วยสุข   
หรือสหรคตด้วยอุเบกขาก็มี ; ขันธ์   ๒   ไม่สหรคตด้วยสขุ   ขันธ์   ๓   ที่สหรคต
ด้วยสุขก็มี   ท่ีไม่สหรคตด้วยสุขก็มี; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีไม่สหรคตด้วยสุขตอน



 

๑๐๐๑ 
 

 

หนึ่งว่า   สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยสุขโด
ยอนันตรปัจจัย   ได้แก ่   ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนๆ   เป็นปัจจัยแก่ขันธ์
ท่ีสหรคตด้วยสขุซึ่งเกิดหลังๆ   โดยอนันตรปัจจัย   ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยสุขซึ่งเกิด
ก่อนๆ   เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีไม่สหรคตด้วยสขุซึ่งเกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย   จุติจิต
ท่ีสหรคตด้วยสขุเป็นปัจจัยแกอุ่ปปัตติจิตที่ไม่สหรคตด้วยสขุ  ภวังคจิตท่ีสหรคตด้วย
สุขเป็นปัจจัยแก่อาวัชชนจิต (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๓๓/๑๗,๓๕/๑๕๑/๙๙,อภิ.ป.(ไทย)  
๔๓/๑๗๑/๕๑๕) 

ขันธท่ี์ยังไม่เกิดข้ึน : ขันธ์  ๕  คือ รปูขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ท่ียังไม่เกิดขึ้น  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังขอ้ความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า  ขันธ์   ๕   ที่เกิดขึ้นก็มี   ท่ียังไม่เกิดขึน้ก็มี   ท่ีจักเกดิขึ้นแน่นอน
ก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ียังไม่เกิดขึ้นตอนหน่ึงว่า   สภาวธรรมท่ียังไม่เกิดขึ้น
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยอารัมมณปัจจัย   ได้แก่   บุคคลเห็นแจ้งรูปท่ียัง
ไม่เกิดขึ้น  ...  เสียง  ...  กลิน่  ...  รส  ...  โผฏฐัพพะ...   ขันธ์ที่ยังไม่เกดิขึ้นโดยเป็น
สภาวะไม่เที่ยง   เป็นทุกข์   เป็นอนัตตา   ฯลฯ  โทมนัสจึงเกิดขึ้น   ขันธ์ท่ียังไม่
เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ   เจโตปริยญาณ อนาคตังสญาณ   และอาวัชชนจิต
โดยอารัมมณปัจจัย  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๒/๑๐๑,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๓/๕๕๐) 

ขันธท่ี์รับรู้อารมณ์ได้ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สงัขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์ คำว่า  
ขันธ์ท่ีรับรู้อารมณ์ได้  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอน
หนึ่งว่า  รูปขันธ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้  ขันธ์ ๔ รับรู้อารมณ์ได้; ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่
รับรู้อารมณ์ได้ตอนหนึ่งว่า   สภาวธรรมท่ีรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมท่ีรับรู้
อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก ่  จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่รับรู้อารมณ์
ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒/
๒,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๔๒/๒๑) 

ขันธท่ี์วิปปยุตจากคันถะ : รปูขันธ์ 
  คำว่า ขันธ์ท่ีวิปปยุตจากคันถะ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความ

ในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า   รูปขันธ์วิปปยุตจากคันถะ  ขันธ์  ๔  ท่ีสมัปยุตด้วยคันถะก็มี  
ท่ีวิปปยุตจากคันถะก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีวิปปยุตจากคันถะตอนหน่ึงว่า 
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะทำสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากคันถะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่  ...  ทำขันธ์   ๑   ท่ีวิปปยุตจากคันถะ   ฯลฯ   ในปฏิสนธิ
ขณะ   ฯลฯ   หทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ขนัธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัย
เกิดขึ้น  ...  ทำมหาภูตรูป   ๑   ฯลฯ   ขนัธ์ท่ีวิปปยุตจากคันถะทำหทยัวัตถุให้เป็น



 

๑๐๐๒ 
 

 

ปัจจัยเกิดขึ้น (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๕๕/๓๕๖,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๒/๗๒/๓๖๔) 

ขันธท่ี์วิปปยุตจากจิต : รูปขันธ์  
  คำว่า  ขันธ์ที่วิปปยุตจากจิต  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า   ขันธ์ ๓ สัมปยุตด้วยจิต   รูปขันธ์วิปปยุตจากจิต   วิญญาณขันธ์
กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิต หรือวิปปยุตจากจิต;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีวิปปยุต
จากจิตตอนหน่ึงว่า สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สมัปยุต
ด้วยจิตโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่ พระอริยะพิจารณานิพพาน   นิพพานเป็นปัจจัยแก่
โคตรภู   โวทาน มรรค   ผล   และอาวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย บุคคลเห็นแจ้ง
จักษุ   ฯลฯ   หทัยวัตถ ุ   และขันธ์ท่ีวิปปยุตจากจิตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง   ฯลฯ 
โทมนัสจึงเกิดขึ้น   บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ   ฟังเสยีงด้วยทิพพโสตธาตุ รูปายต
นะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยจักขุวิญญาณ   ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   ฯลฯ  
ขันธ์ท่ีวิปปยุตจากจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ   ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  
ยถากัมมูปคญาณ   อนาคตังสญาณ   และอาวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย  (อภิ.วิ.
(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๖๗/๙๔) 

ขันธท่ี์วิปปยุตจากทิฏฐิและโลภะ :  ขันธ์ ๔ คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณ
ขันธ์  

  คำว่า  ขันธ์ท่ีวิปปยุตจากทิฏฐิและโลภะ  มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยคันถะและที่วิปปยุตจากคันถะเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะโดยเหตุปัจจัย   ได้แก่   เหตุท่ีสหรคตด้วยโลภะซึ่ง
วิปปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่สมัปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัย   เหตุที่สหรคต
ด้วยโทมนัสและปฏิฆะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัย (อภิ.ป. ๔๒/๕๕/
๓๕๗) 

ขันธท่ี์วิปปยุตจากนิวรณ์ : รูปขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ที่วิปปยุตจากนิวรณ์  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความ

ในวิภังค์ตอนหน่ึงว่า   รูปขันธ์วิปปยุตจากนิวรณ์ ขันธ์  ๔   ท่ีสัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มี   
ท่ีวิปปยุตจากนิวรณ์ก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีวิปปยุตจากนิวรณ์ตอนหน่ึงว่า   
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์ให้เป็นปัจจัย  
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   ขันธ์   ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์   ๑   ที่
วิปปยุตจากนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น   ฯลฯ   ทำขันธ์   ๒   ฯลฯ   ในปฏิสนธิขณะ   



 

๑๐๐๓ 
 

 

ฯลฯ   ทำมหาภูตรูป   ๑   ฯลฯ   ขันธ์ท่ีวิปปยุตจากนิวรณ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัย
เกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๐๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๕๙/๔๑๔) 

ขันธท่ี์วิปปยุตจากปรามาส :รูปขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ท่ีวิปปยุตจากปรามาส  มปีรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า   รูปขันธ์วิปปยุตจากปรามาส ขันธ์ ๓   ท่ีสัมปยุตด้วย
ปรามาสก็มี   ท่ีวิปปยุตจากปรามาสก็มี   สังขารขันธ์ท่ีสมัปยุตด้วยปรามาสก็มี   ท่ี
วิปปยุตจากปรามาสก็มี  ท่ีกล่าวไม่ได้ว่า   สัมปยุตด้วยปรามาส   หรือวิปปยุตจาก
ปรามาสก็มี;   ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ที่วิปปยุตจากปรามาสตอนหน่ึงว่า   
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสอาศัยสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากปรามาสเกิดขึ้น
เพราะนอารัมมณปัจจัย   ได้แก่ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีวิปปยุตจากปรามาส
เกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๖,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๕๔/๔๖๓,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๒/๖๕/๔๖๘) 

ขันธท่ี์วิปปยุตจากสังโยชน์ :รูปขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ท่ีวิปปยุตจากสังโยชน์  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า รูปขันธ์วิปปยุตจากสังโยชน์ ขันธ์  ๔ ท่ีสมัปยุตด้วย
สังโยชน์ก็มี   ท่ีวิปปยุตจากสังโยชน์ก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีวิปปยุตจาก
สังโยชน์ตอนหน่ึงว่า   สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากสังโยชน์ทำสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจาก
สังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก ่   (พึงเพ่ิมข้อความจนถึง
ปฏิสนธิ)  ...  ทำมหาภูตรูป   ๑   ฯลฯ   ขันธ์ท่ีวิปปยุตจากสังโยชน์ทำหทัยวัตถุให้
เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  โมหะท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น  (อภิ.
วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๔,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๕๓/๒๙๙) 

ขันธท่ี์วิปปยุตจากอาสวะ :รปูขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ท่ีวิปปยุตจากอาสวะ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า รูปขันธ์วิปปยุตจากอาสวะ ขันธ์  ๔   ท่ีสมัปยุตด้วยอา
สวะก็มี   ท่ีวิปปยุตจากอาสวะก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีวิปปยุตจากอาสวะ
ตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอาสวะ
เกิดขึ้นเพราะนอารัมมณปัจจัย ได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีวิปปยุตจากอาสวะ
เกิดขึ้น   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัส   ท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉา
และที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้น   ในปฏิสนธิขณะ   ฯลฯ   หทัยวัตถุอาศัยขันธ์
เกิดขึ้น...   อาศัยมหาภูตรูป   ๑   ฯลฯ  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๓,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๒/๖๖/๒๓๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๘๗/๒๔๘) 



 

๑๐๐๔ 
 

 

ขันธท่ี์วิปปยุตจากอุปาทาน :รูปขันธ์ 
  คำว่า  ขันธ์ที่วิปปยุตจากอุปาทาน  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดัง

ข้อความในวิภังค์ตอนหนึ่งว่า  รูปขันธ์วิปปยุตจากอุปาทาน ขันธ์  ๔  ท่ีสัมปยุตด้วย
อุปาทานก็มี   ท่ีวิปปยุตจากอุปาทานก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีวิปปยุตจาก
อุปาทานตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สมัปยุต
ด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุต
ด้วยอุปาทานเกิดขึ้น   โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโลภะซึ่ง
วิปปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้น  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๓/๑๐๘,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๕๒/๓๑๕,
อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๕๗/๓๑๘,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๗๐/๓๒๖) 

ขันธท่ี์สหรคตด้วยกายวิญญาณ :  วิญญาณขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยกายวิญญาณ  มปีรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน  ดังข้อความ

ตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีเป็นวิบากและท่ีไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นวิบากโดยอินทรียปัจจัย   ได้แก่   จักขุนทรีย์และจักขุ
วิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทรียปัจจัย   กายินทรีย์
และกายวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขนัธ์ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทรียปัจจัย  
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๔๗/๖๕๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๓๘/๑๙,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๑๗๔/๙๘,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๓๕๗/๒๐๖,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๓๘/๑๙)  

ขันธท่ี์สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ  :  วิญญาณขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยจักขุวิญญาณ  มปีรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน  ดังข้อความ

ตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมท่ีเป็นวิบากและท่ีไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นวิบากโดยอินทรียปัจจัย   ได้แก่   จักขุนทรีย์และจักขุ
วิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทรียปัจจัย   กายินทรีย์
และกายวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทรียปัจจัย  
(อภิ.ป.(ไทย)  ๔๐/๔๗/๖๕๕,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๑๒๒/๑๗๓,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๖๒/
๓๔,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๑๕๘/๘๙,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๔๐๔/๒๓๗,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/
๖๒/๓๔,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๑๗๐/๙๖,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๓/๔๐๔/๒๓๗) 

ขันธท่ี์สหรคตด้วยโทมนัส :ขันธ์  ๓  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  และสังขารขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโทมนัส  มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน  ดังข้อความตอนหน่ึง

ว่า  สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย   ได้แก ่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้น  
โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโทมนัส   ท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉา 



 

๑๐๐๕ 
 

 

และที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้น  (อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๔๕/๓๕๑,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/
๕๑/๒๓๐,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๘๔/๒๔๙,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๕๕/๓๕๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/
๗๔/๓๖๖) 

ขันธท่ี์สหรคตด้วยปีติ : ขันธ์  ๔  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์   คำว่า  
ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยปีติ  มีปรากฏในคัมภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความในวิภังค์ตอน
หนึ่งว่า  รูปขันธ์ไม่สหรคตด้วยปีติ  ขันธ์ ๔ ที่สหรคตด้วยปีติก็มี ท่ีไม่สหรคตด้วยปีติก็
มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีสหรคตด้วยปีติตอนหน่ึงว่า  สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วย
ปีติอาศัยสภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย   ได้แก่   เจตนา
ท่ีสหรคตด้วยปีติอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้น  (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๑๑,
อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๑๙/๑๓๖) 

ขันธท่ี์สหรคตด้วยโลภะ : ขันธ์  ๔ คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขนัธ์  
 คำว่า  ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโลภะ  มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน  ดังข้อความตอนหน่ึง
ว่า  สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคนัถะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันถะเกิดขึ้น  
โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้น  
ปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้น  (อภิ.ป.(ไทย)  
๔๒/๔๕/๓๕๑,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๗๒/๓๖๔) 

ขันธท่ี์สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปปยุตจากทิฏฐิ :  ขันธ์  ๔ คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  
และวิญญาณขนัธ์   

  คำว่า  ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปปยุต  มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน  ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า  สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะ
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   ได้แก่   จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยคันถะ
เกิดขึ้น โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปปยุตจากทิฏฐิ
เกิดขึ้น  ฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้น   (อภิ.ป.
(ไทย)  ๔๒/๖๗/๓๒๔,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๘๗/๓๓๕) 

ขันธท่ี์สหรคตด้วยวิจิกิจฉา :ขันธ์  ๔ คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สงัขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  
 คำว่า  ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉา  มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน  ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า  สภาวธรรมที่มีท้ังวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมท่ีมีทั้งวิตกวิจารและที่ไมม่ี
วิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย   ได้แก่ ขันธ์ ๓   อาศัยขันธ์   ๑   ท่ีเป็น
อเหตุกะซึ่งมีท้ังวิตกวิจารและอาศัยวิตกเกิดขึ้น   ฯลฯ   ขันธ์   ๒   อาศัยขันธ์ ๒  
และวิตกเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์   ๑ ทีมี่ทั้งวิตกจาร



 

๑๐๐๖ 
 

 

และอาศัยวิตกเกิดขึ้น   ฯลฯ   ขันธ์   ๒  อาศัยขันธ์   ๒   และวิตกเกิดขึ้น   โมหะ
ท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา
ท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะและอาศัยวิตกเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๕/๒๐๖,อภิ.ป.(ไทย)  
๔๑/๕๘/๓๕๙,อภิ.ป.(ไทย) (ไทย)  ๔๑/๑๐๒/๕๕,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๓/๔๐๖,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๒/๕/๓๕๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๘๔/๓๙๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๔๒๑/๒๔๙,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๓/๓/๔๐๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๕/๔๒๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๓๐/๕๖๑,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๔/๓/๓๙๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๔/๓๘๙,อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๒๓/๒๙๙)  

ขันธท่ี์สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ :  ขันธ์  ๔ คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สงัขารขันธ์  และ
วิญญาณขันธ์   

  คำว่า  ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ  มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน  ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า   สภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็น
กิเลสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย   ได้แก่   โมหะท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉา
และที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจ
จะเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)  ๔๔/๔/๓๘๙)   

ขันธท่ี์สหรคตด้วยสุข : ขันธ์  ๓  คือ  สัญญาขันธ์  สงัขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์   
  คำว่า  ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุข  มีปรากฏในคมัภีร์วิภังค์และปัฏฐาน  ดังข้อความใน

วิภังค์ตอนหน่ึงว่า    รูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติ  สหรคตด้วยสุข หรือส
หรคตด้วยอุเบกขา  เวทนาขันธ์ท่ีสหรคตด้วยปีติแต่ไม่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคต
ด้วยอุเบกขาก็มี  ท่ีกล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มี  ขันธ์ ๓ ท่ีสหรตด้วยปีติก็ม ี
ท่ีสหรคตด้วยสขุก็มี ท่ีสหรคตด้วยอุเบกขาก็มี  แต่กลา่วไม่ได้ว่า สหรคตด้วยปีติ 
สหรคตด้วยสุข หรือสหรคตด้วยอุเบกขา;  ขันธ์ ๒ ไม่สหรคตด้วยสขุ  ขันธ์ ๓ 
ท่ีสหรคตด้วยสขุก็มี ท่ีไมส่หรคตด้วยสุขก็มี;  ในปัฏฐานอธิบายถึงขันธ์ท่ีสหรคตด้วย
สุขตอนหนึ่งว่า สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยสุข
โดยอารัมมณปัจจัย   ได้แก ่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติให้ทาน   สมาทานศีล   รักษา
อุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุข   ออกจากฌานที่สหรคตด้วยปีติ   
ออกจากมรรค   ออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุข  
พระอริยะมีจิตสหรคตด้วยสุขพิจารณากิเลสที่สหรคตด้วยปีติซึ่งละได้แลว้ พิจารณา
กิเลสท่ีขม่ได้แล้ว รู้กิเลสท่ีเคยเกิดขึ้น   บุคคลมีจิตสหรคตด้วยสุขเห็นแจ้งขันธ์
ท่ีสหรคตด้วยปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง   เป็นทุกข ์ เปน็อนัตตา  ยินดีเพลิดเพลิน  
เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์น้ัน   ราคะทีส่หรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้น   ทิฏฐิ
จึงเกิดขึ้น   เพราะปรารภขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติ   ขันธ์ที่สหรคตด้วยสขุจึงเกิดขึ้น



 

๑๐๐๗ 
 

 

 (อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๒/๙๙,อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๑๕๓/๑๑๑,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๑๙/
๑๓๕,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๒๐/๑๓๖,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๑/๒๗/๑๔๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/
๑๗๑/๕๑๕) 

ขันธท่ี์สหรคตด้วยอุทธัจจะ :ขันธ์  ๔ คือเวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  
 คำว่า  ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะ  มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน  ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า   สภาวธรรมท่ีต้องประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน  ๓  อาศัยสภาวธรรมท่ีต้อง
ประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน  ๓ เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย ได้แก่ โมหะท่ีสหรคตด้วย
อุทธัจจะอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้น  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๔๓/๒๙๓,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๑/๗๓/๓๐๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๓/๔๐๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๓๕/๔๒๖,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๒/๖๒/๔๔๕, อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๔/๓๘๙,อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๒๓/๒๙๙) 

ขันธท่ี์สหรคตด้วยอุเบกขา : ขันธ์ที่ไปร่วมหรือเกิดร่วมกับอุเบกขา ; ขันธ์ หมายถึง กอง, กลุ่ม, 
หมวดหมู่, สหรคต หมายถึง ไปร่วม, เกิดร่วม, ไปด้วยกัน, กำกับกัน, ร่วมกัน แปล
จากบาลีว่า สหคตะ, อุเบกขา หมายถึง การเพ่งดูอย่างสงบ,การวางเฉย,ความมีใจเป็น
กลาง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๒๙๙-๓๐๐,อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑/๑,  ขุ.จู.อ.(บาลี) 
๑๒๘/๑๑๗, ข.ุมหา.อ.(บาลี) ๑๐/๑๓๔, วิสทฺุธิ.(บาลี) ๑/๘๔/๑๗๔) 

   ขันธ์ในท่ีน้ี ได้แก่ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) 
๓๔/๑๒๘๕/๓๒๕,๙๒/๓๓๒) ท่ีมีลกัษณะเป็นกลางหรือวางเฉยต่ออารมณ์ต่างๆ 

   คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๙/๑๓๕-๑๓๖, ๒๐/
๑๓๖-๑๓๗, ๒๑/๑๓๗-๑๓๘, ๓๘/๑๕๑, อภิ.ป. (ไทย)  ๔๓/๑๘๐/๕๒๓, ๑๘๑/
๕๒๔, ๑๘ ๗-๑๘๙/๕๒๙-๕๓๑  

ขันธท่ี์สัมปยุตด้วยคันถะ : ขันธ์ท่ีประกอบด้วยคันถะ ; สัมปยุต หมายถึง ประกอบ แปลมาจากบาลี
ว่า สัมปยุตตะ, คันถะ หมายถึง กิเลสเครื่องร้อยรัดใจ (ที.ป.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓) 

   ขันธ์ในท่ีน้ีได้แก่ เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๑๔๘/๒๙๔) ทีมี่ลกัษณะเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องร้อยรัดใจคือ
ความเพ็งเล็งอยากได้ของคนอ่ืน ความพยาบาทปองร้าย ความยึดมั่นศีลพรต ตลอด
ถึงความยึดม่ันว่าสิ่งน้ีเท่านั้นจริง  

   คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๔๕/๓๕๑, ๕๕/๓๕๖-
๓๕๗, ๗๒/๓๖๔, ๗๔-๗๕/๓๖๖, ๗๗-๗๘/๓๖๘ 

ขันธท่ี์สัมปยุตด้วยจิต : ขันธ์ที่ประกอบด้วยจิต; จิต หมายถึง ธรรมชาติท่ีนึกคิด,ธรรมชาติท่ีรู้แจ้ง
อารมณ์ (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๑/๑๑๐-๑๑๑) 



 

๑๐๐๘ 
 

 

  ขันธ์ในท่ีน้ี ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขนัธ์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๑๙๗/๓๐๔) ท่ีมีลักษณะนึกคิดและรู้แจ้งอารมณ์ต่างๆ  

  คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๔๔/๘๑, ๑๕๔/๘๗, 
๑๖๘/๙๕, ๔๕/๕๖/๕๔ 

ขันธท่ี์สัมปยุตด้วยนิวรณ์ : ขันธ์ท่ีประกอบด้วยนิวรณ์ ; นิวรณ์ หมายถึง ธรรมเป็นเคร่ืองกั้นความดี 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๒/๙๑, ขุ.สุ.อ.(บาล)ี ๑/๑๗/๒๓) 

  ขันธ์ในท่ีน้ี ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๑๗๒/๒๙๙) ท่ีมีลักษณะเต็มไปด้วยธรรมเครื่องกั้นความดี คือ ความ
พอใจในกาม ความพยาบาทปองร้าย ความงว่งเหงาหาวนอน ความฟุ้งซ่าน ความ
สงสัย  

  คำน้ีมีปรากฏคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๕๙/๔๑๔, ๗๑/๔๒๐ 
ขันธท่ี์สัมปยุตด้วยปรามาส : ขันธ์ท่ีประกอบด้วยปรามาส ; ปรามาส หมายถึง ธรรมท่ีเป็นไปด้วย

อำนาจการก้าวล่วงอาการแห่งธรรมท้ังหลายท่ีมีความไม่เที่ยงเป็นต้นตามความเป็น
จริงว่าเป็นธรรมเท่ียงเป็นต้นแล้วยึดถือโดยความเป็นอย่างอ่ืน, ความยึดถือผิด 
(อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๕๐-๕๔/๙๗)  

  ขันธ์ในท่ีน้ี ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๑๘๕/๓๐๒) ที่มีลักษณะเต็มไปด้วยความยึดถือผิด เช่น เห็นว่า โลก
เที่ยง โลกไม่เทีย่ง โลกมีท่ีสุด โลกไม่มีท่ีสุด ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน เป็นต้น 

  คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๕๔/๔๖๓, ๖๘/๔๗๐ 
ขันธท่ี์สัมปยุตด้วยสังโยชน์ : ขันธ์ที่ประกอบด้วยสังโยชน์ ; สังโยชน์ หมายถึง กิเลสทีผู่กมัดใจสัตว์ไว้

กับทุกข์ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๖๙/๖๒๐)  
  ขันธ์ในท่ีน้ี ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.

(ไทย) ๓๔/๑๑๓๒/๒๘๘) ที่มีลักษณะเต็มไปด้วยกิเลสผูกมัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์ เช่น 
ความเห็นว่าเป็นตัวของตน ความลังเลสงสัย ความถือมั่นศลีพรต เป็นต้น  

  คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๘/๒๘๒, ๔๐/๒๙๒, ๕๑/
๒๙๘, ๕๓/๒๙๙, ๖๙/๓๐๕, ๗๐/๓๐๖, ๗๓/๓๐๗, ๗๔/๓๐๘, ๗๗/๓๐๙, ๘๑/
๓๑๒, ๘๗/๓๑๕, ๘๙/๓๑๖ 

ขันธท่ี์สัมปยุตด้วยอาสวะ : ขันธ์ท่ีประกอบด้วยอาสวะ ; อาสวะ หมายถึง กิเลสเครื่องหมักดองใจ
สัตว์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๐๔/๙๙, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๓/๙๕, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๑๔/
๕๗๑, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๕๑/๒๑๑, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๑๐๒/๒๘๑, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๙๓๗/๕๘๖) 



 

๑๐๐๙ 
 

 

  ขันธ์ในท่ีน้ี ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และ วิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๑๑๐/๒๘๓) ทีมี่ลักษณะเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องหมักดองใจสัตว์ คือ กาม 
ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา 

  คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑/๒๐๔, ๔๘/๒๒๘, ๕๙/
๒๓๔, ๖๒/๒๓๕, ๖๗/๒๓๙, ๗๖/๒๔๕, ๘๒/๒๔๘, ๘๖/๒๕๐, ๙๗/๒๕๖, ๙๙/๒๕๗ 

ขันธท่ี์สัมปยุตด้วยอุปาทาน : ขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทาน ; อุปาทาน หมายถึง ความยึดม่ันถือม่ัน
ด้วยอำนาจกิเลส (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๙๕/๙๐,๑๔๓/๑๓๗, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๗๔/๑๐๒, 
อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๑๙/๓๐๘) 

  ขันธ์ในท่ีน้ี ได้แก่  เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และ วิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๒๒๗/๓๑๐) ท่ีมีลักษณะเต็มไปด้วยความยึดม่ันถือม่ันด้วยอำนาจกิเลส 
คือ ความยึดมั่นในกาม ทิฏฐิ ศีลพรต และวาทะว่ามีอัตตา 

  คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๔๕/๓๑๑, ๔๗/๓๑๒, ๕๒/
๓๑๕, ๕๗/๓๑๘, ๕๘/๓๑๙, ๖๖/๓๒๓, ๖๘-๖๙/๓๒๕, ๗๑-๗๒/๓๒๗, ๗๖/๓๒๙, 
๗๘-๗๙/๓๓๐, ๘๔/๓๓๓, ๑๐๙/๓๔๖ 

ขันธท่ี์เห็นไม่ได้ : ขันธ์ท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สงัขารขันธ์ 
และ วิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๙๔/๒๗๘) 

  คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๘/๑๑๖,๒๐/๑๑๗,๒๖/
๑๒๑,๒๗/๑๒๒,๓๕/๑๒๕,๓๗/๑๒๖,๔๐/๑๒๗,๔๕/๑๒๙,๔๖-๔๗/๑๓๑ 

ขันธท่ี์เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ : ขันธ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาและกระทบกันไม่ได้ ได้แก่ 
เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์ สงัขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๕๘/
๒๗๐) 

  คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๓๔/๖๔๙, ๔๑/๖๕๒, ๔๒/
๖๕๒, ๔๔/๖๕๓, ๕๒/๖๕๘ 

ขันธท่ี์ให้ผลแน่นอน : ขันธ์ที่สามารถอำนวยผลให้อย่างเท่ียงตรงแน่นอน เช่น ผู้ทำอนันตริยกรรม ๕ 
ต้องไปนรกแน่นอน พระอริยบุคคล ๘ ต้องไปนิพพานแน่นอน (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) 
๑๔/๔๓)  

  ขันธ์ในท่ีน้ี ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขนัธ์ (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๓๖/๒๘, ๖๕/๔๙, ๙๔/๖๘, ๑๒๓/๘๕) 

  คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง คือ อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๒๙/๖๒๒, ๓๓๑/๖๒๓, 
๓๓๔/๖๒๕, ๓๓๗/๖๒๗ 

ขันธปรนิิพพาน :  การดับรอบแห่งขันธ์ ๕, ความหมดสิ้นแห่งขันธ์ ๕, ตาย (ใช้สำหรับพระพุทธเจ้า  



 

๑๐๑๐ 
 

 

   คำว่า “ขันธปรินิพพาน” น้ีมปีรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง เชน่ กล่าวถึงสังเวชนีย
สถานที่ควรไปเพ่ือระลึกถึงสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๑) กล่าวถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๑๙-๒๒๕/๑๖๗-๑๗๐) กล่าวถึงอานิสงส์ของการถวายทานแก่
พระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๕/๓๒๙-๓๓๐) 

ขันธปัญจก :  หมวดห้าแห่งขันธ์  ได้แก่  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สงัขารขันธ์  และ 
วิญญาณขันธ์  (อภิ.วิ. (ไทย)  ๓๕/๑/๑) 

  คำว่า “ขันธปัญจก” น้ีมีปรากฏในคัมภีร์หลายแห่ง เช่น กล่าวถึงการวางใจเป็น
กลางไม่ยินดีลำพองใจเพราะสักการะเป็นต้นของผู้เคารพ และความไม่เสียใจคิดร้าย
เพราะการด่าเป็นต้นของผู้ท่ีไม่เคารพ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔) กล่าวถึงขันธ
ปัญจกภายในและขันธปัญจกภายนอก ท่ีตัณหาวิจริต (ความเป็นไปของตัณหา) อาศัย
เกิด ขันธปัญจกภายใน เช่น เมื่อมีตัณหาว่า  ‘เราเป็น’ ตัณหาว่า ‘เราเป็นอย่างนี้’ จึง
มีขันธปัญจกภายนอก เช่น เม่ือมีตัณหาว่า  ‘เราเป็นด้วยขันธปัญจกนี’้ ตัณหาว่า 
‘เราเป็นอย่างน้ีด้วยขันธปัญจกน้ี’ จึงมี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๙/๓๑๑-๓๑๓) 

ขันธ์และอายตนะ :  ขันธ์ หมายถึง ขันธ์ ๕ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๒๙๙-๓๐๐, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑/
๑), อายตนะ หมายถึง  ที่เช่ือมต่อ, บ่อเกิดความรู้ ได้แก ่อายตนะภายใน ๖ อย่าง มี
ตา เป็นต้น และอายตนะภายนอก ๖ อย่าง มีรูป เป็นต้น (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๒๑/
๔๗๖-๔๗๗) 

  คำว่า “ขันธ์และอายตนะ” น้ีมีปรากฏในมาฆสูตร ใจความว่า เมื่อมาฆมาณพทูล
ถามพระพุทธเจ้าถึงพระทักขิไณยบุคคลผู้ควรแก่การบูชาและถวายทาน พระพุทธเจ้า
จึงตรัสว่า ผู้มุง่บุญควรบูชา จัดถวายเคร่ืองไทยธรรมให้เหมาะแก่กาลแก่เหล่าชนผู้ไม่
ข้องด้วยกิเลส ... แก่เหล่าชนผู้รู้แจ้งในขันธ์และอาตนะเป็นต้น (ขุ.ส.ุ(ไทย) ๒๕/๔๙๔-
๔๙๕/๖๑๓, ๕๐๘/๖๑๕) 

  คำน้ีมีปรากฏในคัมภีร์ภิธรรมปิฎกหลายแห่ง คือ อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๘๓/๒๑, 
๒๗๐/๖๙, ๓๙๑/๙๗, ๔๐๓/๑๐๐, ๕๑๔/๑๓๒ 

ขันธวาร,ขันธวาระ ขันธวาร  :  ช่ือวรรคหน่ึงในสังยุตตนิกาย ว่าด้วยเร่ืองเก่ียวกับขันธ์เป็นต้น 
ประกอบด้วยหัวข้อธรรม ๑๓ หัวข้อ คือ ๑) ขันธสังยุต ๒) ราธสังยุต ๓) ทิฏฐิสังยุต 
๔) โอกกันตสังยุต ๕) อุปปาทสังยุต ๖) กิเลสสังยุต ๗) สารีปุตตสังยุต ๘) นาคสังยุต 
๙) สุปัณณสังยุต ๑๐) คันธัพพกายสังยุต ๑๑) วลาหกสงัยุต ๑๒) วัจฉโคตตสังยุต 
และ ๑๓) ฌานสังยุต (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑-๗๑๖/๑-๔๐๘)  



 

๑๐๑๑ 
 

 

  ขันธวาร ยังหมายถึงวาระที่กล่าวถึงการถาม-ตอบเก่ียวกับเรื่องขันธ์ เช่น รูป เป็น
ขันธ์ใช่ไหม ขนัธ์ เป็นรูปใช่ไหม เป็นต้น (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๑๔/๓๐, ๓๘/๔๔-๔๕) 

ขันธส์่วนอดีต : ชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตชาติของสัตว์ท้ังหลาย พระพุทธเจ้าทรงนำมากล่าวเพ่ือระบุ
ถึงพราหมณ์จำพวกหน่ึงท่ีระลึกชาติกำเนิดในอดีตของสัตว์ท้ังหลายได้แล้วยึดถือขันธ์
ส่วนอดีตเป็นหลักประกาศวาทะท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ ๑๘ อย่าง คือ (๑-๔) สสัสตวาทะ 
เห็นว่าอัตตาและโลกเท่ียง ๔ อย่าง (๕-๘) เอกัจจสสัสตวาทะ เห็นว่าอัตตาและโลก
เที่ยงเป็นบางอย่าง ๔ อย่าง (๙-๑๒) อันตานันติกวาทะ เห็นว่าโลกมท่ีีสุด โลกไม่มี
ท่ีสุด ๔ อย่าง (๑๓-๑๖) อมราวิกเขปวาทะ ความเห็นหลบเลี่ยงไม่แน่นอน ๔ อย่าง 
และ (๑๗-๑๘) อธิจจสมุปปนันวาทะ เห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย 
๒ อย่าง (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๘-๗๓/๑๑-๓๐) 

ขันธส์่วนอนาคต :  ชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตหลังจากตายแล้วของสัตว์ท้ังหลาย พระพุทธเจ้าทรง
นำมากล่าวเพ่ือระบุถึงพราหมณ์จำพวกหน่ึงที่กำหนดภพภูมิท่ีสัตว์ท้ังหลายจะไปเกิด
ได้แล้วยึดถือขันธ์ส่วนอนาคตเป็นหลักประกาศวาทะที่เป็นมิจฉาทิฏฐ ิ ๔๔ อย่าง คือ 
(๑-๑๖) สัญญีวาทะ เห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสญัญา ๑๖ อย่าง (๑๗-๒๔) 
อสัญญีวาทะ เห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสญัญา ๘ อย่าง (๒๕-๓๒) เนวสญัญี
นาสัญญีวาทะ เห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสญัญาก็มิใช่ ๘ อย่าง 
(๓๓-๓๙) อุจเฉทวาทะ  เห็นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญ ๗ อย่าง และ (๔๐-
๔๔)  ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ เห็นว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน  ๕ 
อย่าง (ที.สี.(ไทย) ๙/๗๕-๑๐๐/๓๐-๓๙) 

ขันธสนัดาน :  ความสืบต่อโดยไม่ขาดสายแห่งขันธ์, สิ่งท่ีสั่งสมมาแต่อดีต 
  คำว่า “ขันธสันดาน” นีม้ีปรากฏในคัมภีร์เพียงแห่งเดียว คือ สังยุตตนิกาย 

สคาถวรรค ตอนว่าด้วยวังคีสูตร ความว่า การมาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเรา
เป็นการมาดีแล้ว วิชชา ๓ อันเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสอนของพระพุทธเจ้าเรา
ได้ทำแล้ว เรารู้ขันธสันดานอันเราเคยอยู่ในกาลก่อน(บาลีว่า ปุพฺเพนิวาสํ) ทิพพจักขุ
ญาณเราทำใหห้มดจดแล้ว เราเป็นผู้สำเร็จวิชชา ๓  บรรลุอิทธิวิธิญาณ  ฉลาดในเจโต
ปริยญาณ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๐/๓๒๒) 

ขันธสูตร :   สูตรว่าด้วยเรื่องขันธ์ ๕ มีรูปขนัธ์เป็นต้น 
    คำว่า “ขันธสูตร” น้ีเป็นช่ือสูตรท่ี ๑๐ แห่งปฐมวรรคและทุติยวรรค ใน

ราหุลสังยุต นิทานวรรค สังยุตตนิกาย เน้ือหากล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงโอวาทพระ
ราหุลโดยยกขันธ์ ๕ ขึ้นถามเก่ียวกับไตรลักษณ์ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๗/๒๙๖,๑๙๙/
๒๙๙), 



 

๑๐๑๒ 
 

 

  เป็นช่ือสูตรท่ี ๖ แห่งอัตตทีปวรรค ในขนัธสังยุต ขันธวารวรรค สังยุตตนิกาย 
เน้ือหากล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุทั้งหลายโดยยกขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ 
๕ ขึ้นแสดง (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๘/๖๖-๖๗), 

  เป็นช่ือสูตรท่ี ๑๐ แห่งโอกกันตสังยุต ขันธวารวรรค สังยุตตนิกาย เน้ือหากล่าวถึง
พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุท้ังหลายโดยยกขันธ์ ๕ ขึ้นแสดงพร้อมคณุลักษณะของ
สัทธานุสารีบุคคล และธัมมานุสารีบุคคล (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๑๑/๓๒๖-๓๒๗),   

  เป็นช่ือสูตรท่ี ๑๐ แห่งอุปปาทสังยุต ขันธวารวรรค สังยุตตนิกาย เน้ือหากล่าวถึง
พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุท้ังหลายโดยยกขันธ์ ๕ ขึน้แสดงว่าความเกิดขึ้นต้ังอยู่
แห่งขันธ์เป็นทุกข์ ส่วนความดับสงบระงับแห่งขันธ์เป็นความดับทุกข์ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๓๒๑/๓๓๔),   

  เป็นช่ือสูตรท่ี ๓ แห่งธัมมจักกัปปวัตตนวรรค ในสัจจสังยุต มหาวารวรรค สังยุตต
นิกาย เนื้อหากล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุท้ังหลายโดยยกอริยสัจ ๔ ขึ้น
แสดงพร้อมกับอุปาทานขันธ์ ๕ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๓/๕๙๘-๕๙๙),  

  เป็นช่ือสูตรท่ี ๑๐ แห่งมจลวรรค ทุติยปณัณาสก์ จตุกกนิบาต อังคุตตรนกิาย 
เน้ือหากล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุทั้งหลายโดยยกบุคคล ๔ จำพวก คือ ๑) 
บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หว่ันไหว ๒) บุคคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปุณฑริก ๓) บุคคล
เป็นสมณะเหมอืนดอกปทุม ๔) บุคคลเป็นสมณะผูล้ะเอียดอ่อนในหมู่สมณะ ขึ้นแสดง
พร้อมกับอุปาทานขันธ์ ๕ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๐/๑๓๗-๑๓๘)    

ขันนำ้,ขนันำ้ด่ืม : ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ มีหลายชนิด  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๗๗/๓๓๐,อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๒๓๘/๑๐๘)  

ขันรูปต้นโพธิ์ : ขันที่มีรูปต้นโพธ์ิ (บาลีว่า อสตฺถเก ถาลเก) 
  คำว่า “ขันรูปต้นโพธ์ิ” น้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกเพียงแห่งเดียวคือ ในปิลินทวัจฉ

เถราปทาน แห่งปิลินทวัจฉวรรค อปทาน ขุททกนิกาย เป็นขันชนิดหนึ่งใน ๗ ชนิด 
คือ ๑) ขันทองคำ ๒) ขันแก้วมณี ๓) ขันแก้วผลึก ๔) ขันแก้วทับทิม ๕) ขนัรูปต้น
โพธิ ์ ๖) ขันรปูผลไม้ และ ๗) ขันรูปใบบัว ท่ีพระปิลนิทวัจฉเถระเคยถวายขันแก่
พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์แลว้ได้รับอานิสงส์เมื่อครั้งอดีตชาติ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๓๘/๕๙๘)  

ขันสำริด  : ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ ท่ีทำด้วยสำริด ; สำริด ได้แก่ โลหะประสมทองแดงชนิด
หนึ่ง มีคุณลกัษณะแปรผันได้หลากหลาย ปกติมีดีบุกเป็นส่วนประกอบหลัก แต่
บางครั้งก็มีธาตุอ่ืนๆ เป็นโลหะที่แข็งแรงและเหนียว (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๖/๑๓๑,ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๔/๕๘๐) 



 

๑๐๑๓ 
 

 

ขับร้อง  : ร้องเพลง, เปล่งเสียง, เปล่งเสียงออกมาเป็นทำนองต่างๆ  ; ขับร้อง ในที่น้ีหมายถึง
การฟ้อนรำ ขับร้อง ให้ความบันเทิงของเหล่านางเทพอัปสรในวิมานของเทพธิดาองค์
หนึ่งซึ่งเมื่อคร้ังเป็นมนุษย์เป็นคนซื่อสัตย์ ไมน่อกใจสามี ดำรงม่ันอยู่ในความสัตย์ ไม่
พูดเท็จ ชอบให้ทาน ช่วยหลอืผู้อ่ืน ม่จิตเลือ่มใส ถวายข้าวและน้ำโดยเคารพ จึงทำให้
เธอได้มาเกิดในวิมาน(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๙๔/๑๖,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๐๑/๑๘) 

   ในโสณนันทชาดก ได้กล่าวถึงการร้องเพลงไว้ในตอนหนึ่งว่า  โสณดาบส
โพธิสัตว์เมื่อจะประกาศว่ามารดาเป็นผู้ทำกิจที่ทำได้ยากท่ีบุคคลอ่ืนจะทำได้  จึงกล่าว
ว่า  เมื่อบุตรรอ้งไห้   มารดาก็ปลอบโยนให้ยินดีได้ด้วยน้ำนมบ้าง    ด้วยการร้อง
เพลงกล่อมบ้าง  ด้วยการกอดไว้แนบอกบ้าง  (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๖๘/๘๒)  

ขัลลาฏิยเปติวัตถุ : เรื่องนางเปรตศีรษะล้าน ; เป็นช่ือเรื่องที่ ๑๐ แห่งอุรควรรค เปตวัตถุ  
 ขุททกนิกาย เนื้อหากลา่วถึงนางเวมานิกเปรตตนหนึ่งเสวยผลบุญใกล้หมดจึงเศร้า

หมองไม่มีเสื้อผ้าใส่ ต่อมาได้รับอานิสงส์จากผลบญุที่หัวหน้าพ่อค้าบริจาคผ้าให้
อุบาสกคนหน่ึงแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ จึงมีกลับมีสุขสดใสสวมใสผ่้าเน้ือดีรัศมีเปล่ง
ปลั่ง (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๕๘-๗๒/๑๗๗-๑๗๙) 

ข้างบานประตู  : ใกล้ หรือริมแผ่นกระดานลักษณะ ๔ เหลี่ยม ยาวประมาณ ๒ เมตรท่ีใช้สำหรับปิด
ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีลักษณะเป็นบานเปิด-ปิดได้ 

   ในมารตัชชนียสูตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่  ณ เภสกฬาวัน
สถานที่ให้อภัยแก่หมู่เน้ือ เขตกรุงสุงสุมารคิระ ในแคว้นภัคคะ ขณะท่ีท่านเดินจงกรม
อยู่ ได้ถูกมารเข้าสิงในท้องในไส้ ท่านคิดว่าทำไมหนอท้องเราจึงคล้ายกับว่ามีก้อนหิน
หนักๆ และมีกระสอบบรรจุถัว่เหลืองเต็มกระสอบอยู่ในท้อง จึงน่ังสมาธิพิจารณาโดย
โยนิโสมนสิการ ก็ได้ทราบว่าถูกมารเข้าสิง จึงบอกให้มารออกมาจากท้อง มารรู้ว่า
ท่านรู้ตัวว่าถูกเข้าสิง จึงออกจากปากของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วยืนอยู่ข้าง
บานประตู  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๐๖/๕๔๕) 

ข้างแรม : เวลาท่ีพระจันทร์ผันแปรไปสูค่วามมืด, ระยะเวลาเดือนมืด  
  คำว่า “ข้างแรม” น้ีปรากฏในเรื่องปทีปวิมาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ ๙ แห่งปีฐวรรค อิตถี

วิมาน วิมานวัตถุ ขุททกนิกาย เน้ือหากล่าวถึงวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายประทีป 
โดยพระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพธิดาตนหนึ่งผู้มีผิวพรรณงามย่ิง เปล่งรัศมี
สว่างไสวไปทั่วทุทิศดุจดาวประกายพรึกว่า ผลบุญนี้ได้มาจากการทำบุญกรรมอะไร 
นางเทพธิดาได้ตอบว่า ชาติก่อนตอนเกิดเป็นมนุษย์ได้จุดประทีปถวายในเวลาที่ต้อง
ตามประทีปในยามข้างแรมเดือนมืด (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๕-๘๔/๑๔-๑๕) 



 

๑๐๑๔ 
 

 

ขาณุโกณฑัญญเถรวัตถุ  : เรื่องพระขาณุโกณฑัญญเถระ ; เป็นเรื่องที่ ๑๐ แห่งสหัสสวรรค ธรรมบท 
ขุททกนิกาย เน้ือหากล่าวถึงพุทโธวาทที่ทรงแสดงแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้เป็นศิษย์ของ
พระขาณุโกณฑัญญเถระ ใจความว่า  ผู้มีปัญญา  เพ่งพินิจ  แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 
ประเสริฐกว่าผู้มีปัญญาทราม  ไมม่ีจิตต้ังมั่น ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐  ป ี(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๑๑๑/๖๕)  

   อรรถกถาขยายความว่า พระขาณุโกณฑัญญเถระเรียนกมัมัฏฐานจาก
พระพุทธเจ้าแล้วไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วประสงค์จะ
กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า จึงเดินทางกลับ ระหว่างเดินทางเกิดความเม่ือยล้าจึงเข้าพัก
อยู่ท่ีหินดาดแห่งหนึ่งโดยนั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่ ขณะเดียวกันโจร ๕๐๐ คนได้ปล้น
หมู่บ้านหน่ึงแล้วแบกขนทรพัย์สมบัติผ่านมาทางน้ันและพากันเข้าพัก ณ หินดาด
เดียวกันน้ันด้วยความอ่อนเพลีย ไม่ทันสังเกตเห็นพระเถระ จึงพากันวางห่อสัมภาระ
ท่ีขนมาบนศีรษะท่านบ้าง ข้างๆ บ้างโดยคิดไปว่าเป็นตอไม้ (ขาณุก) เม่ือพระเถระ
ออกจากฌานสมาบัติขยับตัว พวกโจรจึงพากันตกใจนึกว่าอมนุษย์ ต่อเม่ือพระเถระ
กล่าวบอกว่าไม่ต้องกลัว อาตมาเป็นภิกษุ จึงพากันกราบไว้ขอขมาและขอบวชเป็นลูก
ศิษย์ติดตามท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วย กระทั่งได้รับฟังพุทโธวาทที่กล่าวข้างต้นน้ัน 
(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๑๑๑/๕๐๕-๕๐๖)  

ขาณุโกณฑัญญะ, พระ  : พระเถระรูปหน่ึงเช่ียวชาญในการเข้าฌานสมาบัติ ช่ือเดิมว่า โกณฑัญญะ 
ต่อมาได้ชื่อเพ่ิมว่า  ขาณุโกณฑัญญะ เพราะเมื่อคราวเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว
แวะพักระหว่างทางนั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่ มีพวกโจร ๕๐๐ คนเดินทางมาพักที่
เดียวกันไม่ทันสังเกตสำคัญท่านว่าเป็นตอไม้ (ขาณ)ุ แล้ววางสัมภาระบนศีรษะและ
ข้างๆ ตัวท่าน (ดูขาณุโกณฑญัญเถรวัตถุ) จึงได้รับขนานนามเพ่ิมว่า “ขาณุโกณฑัญญ
เถระ” (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๑๑๑/๕๐๕-๕๐๖, ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/๑๖/๓๓๓) 

  ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่าท่านเป็น ๑ ใน ๕ ของผู้มีฤทธ์ิท่ีแผ่ไปด้วยสมาธิ 
(ฤทธ์ิท่ีแผ่ไปด้วยสมาธิ หมายถึง สภาวะที่ละนิวรณ์ได้ด้วยปฐมฌาน สภาวะท่ีละวิตก
วิจารได้ด้วยทุติยฌาน สภาวะที่ละปีติได้ด้วยตติยฌาน สภาวะท่ีละสุขและทุกข์ได้ด้วย
จตุตถฌาน  สภาวะที่ละรูปสัญญา ปฏิฆสญัญา นานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจาย
ตนสมาบัติ สภาวะที่ละอากาสานัญจายตนสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
สภาวะที่ละวิญญาณัญจายนสญัญาด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติ สภาวะที่ละอา
กิญจัญญายตนสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ) ประกอบด้วย ๑)พระสา
รีบุตร ๒) พระสัญชีวะ ๓) พระขาณุโกณฑัญญะ ๔) อุตตราอุบาสิกา และ ๕) สามา
วดีอุบาสิกา (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๖/๕๗๐,ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/๑๖/๓๓๓)  



 

๑๐๑๕ 
 

 

ขาณุมัต  : ช่ือชาวบ้านและหมู่บ้านพราหมณ์แห่งหนึ่งในแคว้นมคธ  
  มีพราหมณ์กูฏทันตะเป็นผู้ปกครอง มีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธ์ุ

ธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธ
พระราชทานปูนบำเหน็จเป็นพรหมไทย (ส่วนปกครองตนเองพิเศษ) แก่กูฏทันต
พราหมณ์ 

  คำว่า “ขาณุมัต” น้ีแปลจากบาลีว่า ขาณุมตะ, มีปรากฏในกูฏทันตสูตร แห่งสีล
ขันธวรรค ทฆีนิกาย เนื้อหากล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพราหมณ์กูฏทันตะ 
ผู้ปกครองหมูบ้่านขาณุมัต โดยเสด็จประทับอยู่ในสวนอัมพลัฏฐิกาใกล้หมู่บ้าน
ขาณุมัต ซึ่งเวลาน้ันพราหมณ์กูฏทันตะกำลังเตรียมบูชามหายัญ โดยให้นำโคเพศผู้ 
ลูกโคเพศผู้ ลกูโคเพศเมีย แพะ และแกะอย่างละ ๗๐๐ ตัวไปผูกท่ีหลักเพ่ือฆ่าบูชา
ยัญ แต่เม่ือทราบข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จมายังหมู่บ้านจึงไปเฝ้าพร้อมพราหมณ์
ชาวบ้านขาณุมัตจำนวนมาก พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดให้กูฏทันตพราหมณ์
เลิกการบูชามหายัญโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและหันมาบูชามหายัญท่ีไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัด
ชีวิต พราหมณ์กูฏทันตะได้ฟังธรรมเทศนาและสนทนาถามตอบเร่ืองการบูชายัญ
หลายๆ อย่างกับพระพุทธองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกและได้
บรรลุโสดาปัตติผล (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒๓-๓๓๓/๑๒๕-๑๓๑)  

ขาณุมัต, ชาวบ้าน, หมู่บ้าน  : ช่ือชาวบ้านและหมู่บ้านพราหมณ์แห่งหนึ่งในแคว้นมคธ (ดูขาณุมัต) 
  (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒๓-๓๓๓/๑๒๕-๑๓๑) 
ขาดสญู  : หายไป,สูญ,สญูสิ้น,สญูหาย,หาย, เสีย,สิ้น,หมด,ว่างเปล่า ; อุจเฉทวาทะ ลัทธิท่ีถือว่า

หลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญ เป็นลัทธิของครูอชิตะ เกสกัมพล (ที.สี.(ไทย) ๙/๘๔/
๓๔,ที.สี.(ไทย)๙/๘๕/๓๔, ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๐/๕๖,ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๑/๕๗) (อรรถกถา
อธิบายว่า ลัทธิที่ถือว่าตายแล้วไม่เกิดอีก เป็นแนวคิดเชิงวัตถุนิยม ลัทธินี้ทำให้
หมกมุ่นในกามสุข (ที.สี.อ.(บาลี)  ๘๔/๑๑๐)  

ขาทนียะและโภชนียาหาร  :อาหารท่ีควรเคี้ยวและควรบริโภค ; อาหารที่ควรเคี้ยว แปลจากบาลีว่า 
ขาทนียะ,ขัชชะ เช่น  เผือก มัน ; อาหารท่ีควรบริโภค แปลจากบาลีว่า โภชนียะ,โภช
ชะ เช่น ข้าว ขนม ปลา เนื้อ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๑๓/๔๔๒) 

ข้าทาส  : ทาส, ข้ารับใช้. บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้,บ่าวไพร่, ผู้ท่ีทำหน้าทีร่ับใช้การงาน
ต่างๆ ท่ีเจ้านายสั่ง  ตัวอย่างเช่น เจ้านายสมัยก่อนมีข้าทาสคอยรับใช้จำนวนมาก ; 
ขา้ทาส ในที่น้ีหมายถึงข้าทาสชายหญิงของลดาเทพธิดา ๑ ในบรรดาเทพธิดา ๕ องค์ 
คือ ลดาเทพธิดา  สัชชาเทพธิดา  ปวราเทพธิดา  อัจฉมุิดีเทพธิดาและสุดาเทพธิดา  
ซึ่งเป็นธิดาของท้าวเวสสวัณมหาราช  และเป็นบาทปริจาริกาของท้าวสักกเทวราช  



 

๑๐๑๖ 
 

 

ถูกสุดาเทพธิดาถามถึงสาเหตุที่ทำให้ได้ดีกว่าเทพธิดาเหล่าอ่ืน  เพียบพร้อมด้วยรูป
สมบัติ ทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติและเกียรติยศ จึงตอบว่า สมัยท่ีเป็นมนุษย์ เป็น
สะใภ้ของตระกูลมั่งคั่ง มีนิสยัไม่มักโกรธ ปฏิบัติตามคำส่ังสามี รักษาอุโบสถศีลเป็น
ประจำ  มีจิตใจดี ทำตัวให้สามีโปรดปมาน ให้พ่อแมส่าม ีพ่ีน้องสามี พร้อมทั้งข้าทาส
ชายหญงิช่ืนชอบ    (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๒๑/๕๒) 

ข้าทาสบริพาร  :  ข้าทาสผู้แวดลอ้ม, ข้าทาสผูร้ับใช้หรือผู้ห้อมล้อมติดตาม ดู ข้าทาส (ขุ.เปต.
(ไทย)๒๖/๕๕๗/๒๕๗) 

ข้าพเจ้า,ข้าพระพุทธเจา้,ข้าพระองค์: คําใช้แทนตัวผู้พูด มักใช้อย่างเป็นทางการ, เป็นสรรพนามบุรุษ
ท่ี ๑ ใช้แทนตัวผู้พูด, เราเอง, ข้าพเจ้าเอง, ตัวเราเอง, ฉัน, ดิฉัน, ผม, กระผม,  ข้า, 
อ๊ัว, กู, กัน  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๐/๒๒๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๔/๓๔๘,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๘๔/๒๖๑,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๑๗/๖๗,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๒๗/๕๓,ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๑๒๐๘/๑๕๒) 

ข่าไฟ  :  ดุ้นไฟ, ถ่านไฟ, อุปกรณ์สำหรับใช้ลนลูกศรของช่างศรในยุคโบราณ แปลจากบาลีว่า 
อลาตะ 

  คำว่า “ข่าไฟ” น้ีมีปรากฏในคัมภีร์มัชฌมินิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนว่าด้วย
เทวทหสูตร เน้ือหากล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงโอวาทเหล่าภิกษุให้เริ่มต้ังตนไว้ในความ
ลำบากคือทำความเพียรเพ่ือลดอกุศลธรรมและเพ่ิมพูนกุศลธรรมให้เป็นปกติวิสัยเมื่อ
อกุศลธรรมเสือ่มลงกุศลธรรมเจริญขึ้นก็ไม่ต้องเริ่มต้ังตนในความลำบากอีก 
เปรียบเสมือนช่างศรลนลูกศรกลับไปกลับมาบนข่าไฟแล้วดัดให้ตรงจนใช้การได้แล้วก็
ไม่ต้องลนลูกศรกลับไปกลับมาอีก  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒/๑๗, (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๑๒/๙-
๑๐) 

ข้ามไปจนถึงฝัง่ : 1.บรรลุสัพพัญญุตญาณ,หมายถึงข้ามถึงฝังคือนิพพานแล้วในธนิยสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่นายธนิยเจ้าของโคว่า เราผูกแพคืออรยิมรรค  ตกแต่งคือบำเพ็ญ
ดีแล้ว กำจัดห้วงน้ำคือกิเลสได้แล้ว ข้ามไปจนถึงฝั่งแล้ว จึงไม่มีความต้องการแพน้ัน
อีกต่อไป(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒//๕๐๓)  

  อรรถกถาสุตตนิบาตอธิบายว่า ข้ามไปจนถงึฝั่ง  หมายถึงบรรลุพระสพัพัญญุต
ญาณ  (ขุ.สุ.อ.(บาลี)๑/๒๑/๓๓)  

 2.ข้ามฝากจากท่ีมีภัยไปสู่สถานท่ีปลอดภัย ดังคำในสมุททวาณิชชาดก  ที่นายช่างผู้
เป็นบัณฑิตได้กล่าวว่า พวกเราทั้งหมดจงมาพร้อมกันสร้างเรือโกลน ประกอบ
เครื่องยนต์ทุกอย่างให้มั่นคง เมื่อเกิดอันตรายขึ้น เรือของพวกเราน้ันจักมีประโยชน์ 



 

๑๐๑๗ 
 

 

พวกเราทั้งหมดก็จะพากันขึ้นเรือลำนั้นแหละ ...ก็จะมีความสวัสดีข้ามไปจนถึงฝั่ง (ขุ.
ชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๓๒/๑๓๗๙) 

ข่าย  : วัตถุสำหรับดักสัตว์ถักเป็นตารางแห ใช้สำหรับจับนก ปลา เป็นต้น, แปลจากบาลีว่า 
ชาละ ; ข้ออุปมาในทางธรรมเปรียบตัณหาเป็นเคร่ืองดักสัตว์โลกไว้ไม่ให้พ้นไปจาก
อบาย ทุคติ วินิบาต และสงัสารวัฏ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๙/๓๑๑, ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๓๖๐/๕๘๔,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๗/๔๙๓)  

ข่ายกระด่ิง, ข่ายกระดิ่งทองคำ : เคร่ืองประดับปราสาท มณฑป หรือศาลาธรรม มีลักษณะเป็น
แถวๆ ทำด้วยเงินและทอง ผูกห้อยกับเพดานลงมาปลายสายมีกระดิ่งส่งเสียงดังเวลา
ต้องลม 

  คำว่า “ข่ายกระดิ่ง” มีปรากฏในมหาสุทัสสนสูตร แห่งคัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค 
ตอนว่าด้วยองค์ประกอบของธรรมปราสาท ใจความว่า ธรรมปราสาทมีข่ายกระดิ่ง
แวดล้อม  ๒ ช้ัน คือ ข่ายทองช้ันหนึ่ง ข่ายเงินช้ันหน่ึง  ข่ายทองมีกระด่ิงเงิน  ข่าย
เงินมีกระดิ่งทอง  ข่ายกระดิ่งเหล่านั้นยามเม่ือต้องลม  เกดิเสียงไพเราะ น่ายินดี ชวน
ฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มเปรียบกับเคร่ืองดนตรีท่ีบุคคลปรับเสียงดีประโคมดีแล้ว บรรเลง
โดยผู้เช่ียวชาญ มีเสียงไพเราะ น่ายินดี ชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้ม (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๕๘/๑๙๑) 

  คำว่า “ข่ายกระดิ่งทองคำ” มีปรากฏในพุทธาปทาน พุทธวรรค แห่งขทุทกนิกาย 
อปทาน ตอนกล่าวถึงปราสาทแก้วที่พระพุทธเจ้าเม่ือครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้า
จักรพรรดินามว่าติโลกวิชัยทรงนิรมิตสร้างไว้เพ่ือต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระสาวก
ท้ังหลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน(ขณะนั้น) ใจความว่า ...ปราสาทนั้นใช้ตาข่ายทองคำ
ปกคลุม ติดข่ายกระดิ่งทองคำ พวงดอกไม้ทองคำ น่ารื่นรมย์ใจ ลมพัดมากระทบเข้าก็
เกดิเสียงดังกังวาน... (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๕/๔) 

ข่ายคือญาณ  : กระแสจิตดักแสดงสัตว์โลกท่ีมีคุณสมบัติควรบรรลุธรรมหรือควรที่พระพุทธเจ้าจะ
เสด็จไปโปรด, แปลจากบาลีว่า ญาณชาละ 

  คำว่า “ข่ายคือญาณ” นี้มีปรากฏในเถราปทาน พุทธวรรค แห่งขุททกนิกาย อป
ทาน ตอนว่าด้วยสารีปุตตเถราปทาน เนือ้ความว่า (พระสารีบุตรเถระสมัยเกิดเป็น
ดาบสช่ือว่าสุรุจิ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี พร้อมท้ังกล่าวยกย่อง
พระองค์ว่า) ... ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุ จิตของสัตว์เหล่าใดแล่นไปในโลกพร้อมทั้ง
เทวโลก สัตว์ผู้มีจิตเหล่าน้ันได้อยู่ในข่ายคือญาณของพระองค์ ... (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๒๒๔/๓๘) 



 

๑๐๑๘ 
 

 

ข่ายคือตัณหา  : เครื่องดักสัตว์โลกไว้ไม่ให้พ้นไปจากอบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๙/๓๑๑, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๖๐/๕๘๔,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๗/๔๙๓), 
แปลจากบาลีว่า ตัณหาชาละ 

ข่ายคือพระรัศมี  : ลำแสงแผ่กระจายออกรอบทิศด้วยบุญญาธิการเช่นพระรัศมีท่ีแผ่กระจายรอบพระ
พักตร์ของพระพุทธเจ้า (ไม่ปรากฏทุกคราว)                     

  คำว่า “ข่ายคือรัศมี” นี้มีปรากฏในจูฬสุคันธเถราปทาน ภัททิยวรรค แห่งขุททก
นิกาย อปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระจูฬสุคันธเถระซ่ึงตอนหนึ่งท่านได้
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะและพรรณนาพุทธลักษณะว่า  พระพุทธองค์
ทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒  ประการ  เหมือนดวงจันทร์ซึ่งเป็นนักษัตรท่ีงาม 
ทรงสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะ  เหมือนต้นพญาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่ง มีข่ายคือ
พระรศัมีแวดลอ้ม เหมือนสุวรรณบรรพตมีรศัมีรุ่งเรือง มีพระรัศมีล้อมรอบด้านละวา 
เหมือนดวงอาทิตย์มีรัศมีเป็นร้อย ... (ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๗๙/๓๒๙) 

ข่ายคือโมหะ  : เครื่องดักสัตว์โลกไว้เพ่ือไม่ให้พ้นไปจากกิเลส  กล่าวคือความมืดในด้านสติปัญญา 
  คำว่า “ข่ายคือโมหะ” นี้มีปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ความว่า 

พระอรหันต์ท้ังหลายมีความสขุหนอ เพราะท่านไม่มีตัณหา ตัดอัสมิมานะได้เด็ดขาด 
ทำลายข่ายคือโมหะได้แล้ว (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๖/๑๑๖) และปรากฏในคัมภีร์ขุททก
นิกาย อปทาน ความว่า ข้าแต่พระมุนี พระองค์ทรงขจัดความมืดมนซึ่งอากูลไปด้วย
ข่ายคือโมหะ ทรงแสดงแสงสว่างคือญาณ แล้วเสด็จข้ามไป (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๗/
๖๔ 

  อรรถกถากล่าวว่า ทิฏฐิ ๖๒ ช่ือว่าข่ายคือโมหะ เพราะเป็นเหตุเกิดข่ายคือโมหะ 
(เนตฺติ.อ.(บาลี) ๘๐/๒๑๓) 

ข่ายเงิน  : เครื่องประดับปราสาท มณฑป หรือศาลาธรรม มีลักษณะเป็นแถวๆ ทำด้วยเงิน(มีสี
เงิน) ผูกห้อยกบัเพดานลงมาปลายสายมีกระด่ิงส่งเสียงดังเวลาต้องลม 

  คำว่า “ข่ายเงิน” มีปรากฏในมหาสุทัสสนสูตร แห่งคัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค 
ตอนว่าด้วยองค์ประกอบของธรรมปราสาท ใจความว่า ธรรมปราสาทมีข่ายกระดิ่ง
แวดล้อม   ๒  ช้ัน คือ ข่ายทองช้ันหน่ึง ข่ายเงินช้ันหน่ึง  ข่ายทองมีกระดิ่งเงิน  ข่าย
เงินมีกระด่ิงทอง  ข่ายกระด่ิงเหล่าน้ันยามเมื่อต้องลม  เกิดเสียงไพเราะ  น่ายินดี  
ชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้ม เปรียบกับเคร่ืองดนตรีท่ีบุคคลปรับเสียงดีประโคมดีแล้ว  
บรรเลงโดยผู้เช่ียวชาญ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๘/๑๙๑), ปรากฏในเปสวตีวิมาน ปาริ
ฉัตตวรรค แหง่คัมภีร์ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ กล่าวถึงพระวังคีสเถระกล่าวสรรเสริญ
วิมานของเทพธิดาช่ือเปสวดี ใจความว่า อาตมาได้เห็นวิมานสวยงามน้ีซึ่งมุงบังด้วย



 

๑๐๑๙ 
 

 

แก้วผลึก ข่ายเงินและข่ายทองคำ ...(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๔๖/๗๒) และปรากฏในใน
พุทธาปทาน พุทธวรรค แห่งขุททกนิกาย อปทาน ตอนกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ง
เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่าติโลกวิชัยทรงนิรมิตสร้างธรรมปราสาท
ต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท้ังในอดีตและปัจจุบัน(ขณะน้ัน)แล้วทรง
ดำริว่า  ...ขอให้ทุกคนจงก้ันฉัตร มีตาข่ายทองคำห้อยระย้าประดับด้วยตาข่ายเงิน... 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๖) 

ข่ายทอง, ข่ายทองคำ  : เครื่องประดับปราสาท มณฑป หรือศาลาธรรม มลีักษณะเป็นแถวๆ ทำ
ด้วยทอง (มีสีทอง) ผูกห้อยกับเพดานลงมาปลายสายมีกระด่ิงส่งเสียงดังเวลาต้องลม  

  คำว่า “ข่ายทอง,ข่ายทองคำ” มีปรากฏในมหาสุทัสสนสตูร แห่งคัมภีรท์ีฆนิกาย 
มหาวรรค ตอนว่าด้วยองค์ประกอบของธรรมปราสาท ใจความว่า ธรรมปราสาทมี
ข่ายกระดิ่งแวดล้อม   ๒  ช้ัน คือ ข่ายทองช้ันหนึ่ง ข่ายเงินช้ันหนึ่ง  ข่ายทองมี
กระดิ่งเงิน  ข่ายเงินมีกระด่ิงทอง  ข่ายกระด่ิงเหล่าน้ันยามเมื่อต้องลม  เกิดเสียง
ไพเราะ  น่ายินดี  ชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิม้ เปรียบกับเครื่องดนตรีท่ีบุคคลปรับเสียง
ดีประโคมดีแลว้  บรรเลงโดยผู้เช่ียวชาญ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๘/๑๙๑), ปรากฏใน
เปสวตีวิมาน ปาริฉัตตวรรค แห่งคมัภีร์ขทุทกนิกาย วิมานวัตถุ กลา่วถึงพระวังคี
สเถระกล่าวสรรเสริญวิมานของเทพธิดาช่ือเปสวดี ใจความว่า อาตมาได้เห็นวิมาน
สวยงามน้ีซึ่งมุงบังด้วยแก้วผลึก ข่ายเงินและข่ายทองคำ ...(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๔๖/
๗๒) และปรากฏในในพุทธาปทาน พุทธวรรค แห่งขุททกนิกาย อปทาน ตอนกล่าวถงึ
พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่าติโลกวิชัยทรงนิรมิต
สร้างธรรมปราสาทต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท้ังในอดีตและปัจจุบัน
(ขณะน้ัน)แล้วทรงดำริว่า  ...ขอให้ทุกคนจงกั้นฉัตร มีตาข่ายทองคำห้อยระย้าประดับ
ด้วยตาข่ายเงิน... (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๖) 

ข่ายแห่งทิฏฐิ  : เครื่องดักสัตว์โลกไว้เพ่ือไม่ให้พ้นไปจากกิเลส  กล่าวคือทิฏฐิ ๖๒, แปลจากบาลีว่า 
ทิฏฐิชาละ ; ช่ือเรียก ๑ ใน ๕ ช่ือท่ีพระพุทธเจ้าตรัสให้เรียกพรหมชาลสูตรได้ คือ ๑) 
อรรถชาละ (ข่ายแห่งประโยชน์) ๒) ธรรมชาละ (ข่ายแห่งธรรม) ๓) พรหมชาละ 
(ข่ายแห่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ ๔) ทิฏฐิชาละ (ข่ายแห่งทิฏฐิ) และ ๕) สังคาม
วิชัย (ตำราพิชัยสงคราม)  (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔๘/๔๗) 

   อรรถกถากล่าวว่า ท่ีเรียกพรหมชาลสูตรว่า ข่ายแห่งทิฏฐ ิเพราะพระพุทธองค์
ทรงแจกแจงทิฏฐิ ๖๒ อันเป็นดุจตาข่ายที่ผูกมัดผู้ที่มีความเช่ือลัทธิเหล่านี้ไว้ (ที.สี.อ.
(บาลี) ๑๔๘/๑๑๙)  



 

๑๐๒๐ 
 

 

ข่ายแห่งธรรม  : เครื่องดักสัตว์โลกไว้เพ่ือไม่ให้พ้นไปจากกิเลส  กล่าวคอืแบบแผนลทัธิธรรมเนียม, 
แปลจากบาลีว่า ธัมมชาละ ; ช่ือเรียก ๑ ใน ๕ ช่ือที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เรียกพรหม
ชาลสูตรได้ ดู ข่ายแห่งทิฏฐิ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔๘/๔๗) 

   อรรถกถากล่าวว่า ท่ีเรียกพรหมชาลสูตรว่า ข่ายแห่งธรรม เพราะพระพุทธ
องค์ตรัสแบบแผนและลทัธิธรรมเนียมอันเป็นดุจตาข่ายไว้ (ที.สี.อ.(บาลี) ๑๔๘/๑๑๙)  

ข่ายแห่งประโยชน ์  :กระแสธรรมเพ่ือประโยชน์แก่สัตว์โลก, แปลจากบาลีว่า อัตถชาละ ; ช่ือเรียก ๑ 
ใน ๕ ช่ือที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เรียกพรหมชาลสูตรได้ ดู ขา่ยแห่งทิฏฐิ (ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๔๘/๔๗) 

   อรรถกถากล่าวว่า ท่ีเรียกพรหมชาลสูตรว่า ข่ายแห่งประโยชน์ เพราะพระ
พุทธองค์ทรงแจกแจงประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าอันเป็นดุจตาข่ายไว้ 
(ที.สี.อ.(บาลี) ๑๔๘/๑๑๙)  

ข่ายแห่งพระสพัพัญญุตญาณ  : กระแสธรรมแสดงพระปัญญาตรัสรู้สรรพสิง่อันประเสริฐของ
พระพุทธเจ้า ; ความหมายของพรหมชาลสูตร ซึ่งเป็นสูตรท่ี ๑ ในคัมภีรท์ีฆนิกาย สีล
ขันธวรรค (ที.สี.(ไทย) ๙/๑/๑) 

ข่ายแห่งมัจจุ  :  เครื่องดักสัตว์โลกไว้ไม่ให้พ้นจากความตาย กล่าวคือกิเลส, แปลจาก  บาลีว่า มัจจุชา
ละ  

  คำว่า “ข่ายแห่งมัจจุ” นีมี้ปรากฏในกามทสูตร ปฐมวรรค แห่งสังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค กล่าวถึงกามทเทพบุตรเข้าไปเฝ้าสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า โดย
ช่วงหนึ่งได้กราบทูลพระพุทธองค์ ใจความว่า “สิ่งท่ีต้ังม่ันได้ยากน้ี คือ จิต” และพระ
พุทธองค์ก็ตรัสตอบ ใจความว่า “เหล่าพระอริยบุคคลผู้ยินดีในความสงบแห่งอินทรีย์ 
ย่อมต้ังจิตที่ต้ังมั่นได้ยากให้ต้ังมั่นได้ พวกเขาตัดข่ายแห่งมัจจุได้แล้ว” (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๘๗/๙๒) 

ข่ายแห่งสัพพญัญุตญาณ  :กระแสธรรมแสดงพระปัญญาตรัสรู้สรรพสิง่อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า, 
แปลจากบาลีว่า พรหมชาละ; ช่ือเรียก ๑ ใน ๕ ช่ือที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เรียกพรหม
ชาลสูตรได้ ดู ข่ายแห่งทิฏฐิ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔๘/๔๗) 

   อรรถกถากล่าวว่า ท่ีเรียกว่าข่ายแห่งสพัพัญญุตญาณ เพราะพระพุทธองค์ทรง
แจกแจงพระปญัญาตรัสรูส้รรพสิ่งอันประเสริฐของพระองค์ไว้ (ที.สี.อ.(บาลี) ๑๔๘/
๑๑๙)  

ข้าราชการ  : คนที่ทําราชการตามทําเนียบ; ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ; บุคคลซึ่งรับราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพล
เรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการ 



 

๑๐๒๑ 
 

 

ข้าราชการอัยการ (ที.สี.(ไทย)๙/๓๐๔/๑๑๕,ที.สี.(ไทย)๙/๓๓๒/๑๒๙,ที.สี.(ไทย)๙/
๓๓๘/๑๓๑,ที.สี.(ไทย)๙/๓๓๘/๑๓๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๙๐/๖๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๙๑/
๖๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๐/๑๑๔) 

ข้าราชบรพิาร  :คนที่ถวายตัวเป็นข้าของกษัตริย์หรือเจ้านายอยา่งจงรักภักดี, ผู้จงรักภักดี, มหาดเล็ก, 
เสวก, บริวาร, กลุ่มผู้ติดตาม, ผู้ครอบครองท่ีดิน, ขุนนางศักดินา, ผู้รับใช้ (ที.สี.(ไทย)
๙/๓๐๔/๑๑๕,ที.สี.(ไทย)๙/๓๓๒/๑๒๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๒๗/๑๗๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๓๐/๑๗๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๙๐/๖๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๙๑/๖๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๓/
๓๖๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๗/๔๙๒,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๖๒/๔๑๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๘๗/๒๗๐,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๕๙/๑๑) 

ขารี, มาตรา : ช่ือมาตราตวงชนิดหน่ึงของอินเดียโบราณ มีลำดับมาตราดังน้ี 
 ๔  กุฑุวะ  หรอืปสตะ  (ฟายมือ)   เป็น      ๑  ปัตถะ 
 ๔  ปัตถะ                                 เป็น      ๑  อาฬหกะ 
 ๔  อาฬหกะ                              เป็น      ๑  โทณะ 
 ๔  โทณะ                                 เป็น      ๑  มาณิกา 
 ๔  มาณิกา                                เป็น      ๑  ขาร ี
 ๒๐  ขารี                                  เป็น      ๑  วาหะ 
 ๒๐  วาหะ                                เป็น      ๑  ธารณะ 
 ๑๐  ธารณะ                              เป็น      ๑  ปละ 
 ๑๐๐  ปละ                               เป็น    ๑๒  ตุลา 
 ๒๐  ตุลา                                 เป็น      ๑  ภาระ 
 (ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๖๖๒/๓๐๗,  อภิธา.ฏีกา.คาถา(บาลี) ๔๘๐-๔๘๔) 
  คำว่า “ขารี” นี้มีปรากฏในโกกาลิกสูตร ปฐมวรรค แห่งสงัยุตตนิกาย สคาถวรรค, 

โกกาลิกสูตร เถรวรรค แห่งอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต และโกกาลิกสตุร มหาวรรค 
แห่งขุททกนิกาย สุตตนิบาต กล่าวถึงโกกาลิกภิกษุมรณภาพไปเกิดในปทุมนรกเพราะ
มีจิตผูกอาฆาตในพระสารีบุตรเถระและพระมหาโมคคัลลานเถระ เวลากลางคืนวัน
น้ันเองท้าวสหัมบดีพรหมเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องโกกาลิกภิกษุให้
ทรงทราบ พระพุทธองค์จึงตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟัง เมื่อภิกษุรูปหน่ึงทูลถามถึง
ประมาณอายุในปทุมนรกแลว้ทูลขอให้ทรงอุปมา จึงตรัสอุปมา ใจความว่า ในหน่ึง
เกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา ๒๐ ขารี ล่วงไป ๑๐๐,๐๐๐ ปี บุรษุจึงนำเมล็ด
งาออกจากเกวียนหนึ่งเมล็ด การท่ีเมล็ดงาในหน่ึงเกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา ๒๐ 
ขารีจะหมดไป ยังถือว่าเร็วนัก แต่ ๑ อัพพุทนรกหาหมดไปไม่ แล้วทรงแสดงช่วงเวลา



 

๑๐๒๒ 
 

 

ของนรกแต่ละขุมต่อไปว่า ๒๐ อัพพุทนรก เป็น ๑ นิรัพพุทนรก  ๒๐ นิรัพพุทนรก  
เป็น ๑ อพัพพนรก ๒๐ อพัพพนรก  เป็น ๑ อุหหนรก ๒๐ อุหหนรก  เป็น ๑ อัฏฏ
นรก ๒๐ อัฏฏนรก เป็น ๑ กุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรก เป็น ๑  โสคันธิกนรก ๒๐ โส
คันธิกนรก เป็น ๑ อุปปลนรก ๒๐ อุปปลนรก เป็น ๑ ปุณฑริกนรก ๒๐ ปุณฑริกนรก 
เป็น ๑ ปทุมนรก (สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๑๘๑/๒๕๐, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๓, ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๖๖๒/๖๕๘) 

ข้าว : เป็นพืชจำพวกธัญพืช เป็นไม้ล้มลุก มีหลายชนิดหลายสกุล เมล็ดเป็นอาหารหลัก ถือ
เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกกันในประเทศแถบร้อน โดยเรียกพ้ืนที่
ปลูกว่า นาข้าว และผู้ที่ประกอบอาชีพปลูกข้าวเรียกว่า ชาวนา ข้าวมีหลายพันธ์ุ เช่น 
ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวสาลี (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑/๑๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓/๑๒,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๑๔/๑๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๓/๒๖๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๔/๓๕๓,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๔๒/๕๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๔/๑๑๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๖๒/๓๕๖,สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๓๖๕/๓๕๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๕๒/๓๖๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๕๘/๓๖๖,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๕๑/๘๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๗/๓๐๐,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๕/๑๗๐,ขุ.วิ.
(ไทย)๒๖/๙๘/๑๗,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๐๕/๑๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๓/๓๘๗,อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๔๘๑/๕๑๑) 

ข้าวกล้า  : ต้นข้าวที่เพาะไว้สําหรับย้ายไปปลูกที่อ่ืน, ต้นข้าวท่ีเพาะไว้เพ่ือนำไปปักดำในนา, กล้า 
ก็เรียก  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๐/๑๑๕) 

ข้าวคำเดียว  : การดำรงชีพอย่างหน่ึงของพวกอเจลก หรือชีเปลือย นักบวชไม่นุ่งผ้า จัดเป็นบุคคล
ประเภทที่ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบการทำตนให้เดือดร้อน ดุจข้อความเป็น
ต้นว่า  บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลือย    ไร้มารยาท เลียมือ  เขาเชิญมารับ
ภิกษาก็ไม่มา ฯลฯ เขารับภิกษาเฉพาะเรือนหลังเดียว    เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำ
เดียว  รับภิกษาที่เรือน   ๒  หลัง   เยียวยาอัตภาพด้วยข้าว   ๒  คำ  ฯลฯ  (อภิ.ปุ.
(ไทย)๓๖/๑๗๔/๒๐๖) 

ข้าวตอก  : ข้าวเปลือกที่นำมาคั่วให้เมล็ดแตกบานออก, แปลจากบาลว่ีา ลาชะ,  ใช้เป็นอาหาร
ของสัตว์ปีก ดังปรากฏในมโหสธชาดกว่า นกแขกช่ือมาธุระถามนางนกสาลิกาว่า แม่
กรงงาม    เธอสบายดีหรือ  แม่เพศสวย  เธอผาสกุหรือ เธอได้ข้าวตอกกับน้ำผึ้งใน
กรงอันงามของเธออยู่หรือ  นางนกสาลิกาตอบว่า  สุวบัณฑิตผู้สหาย ฉันสบายดีและ
ไม่มีโรคเบียดเบียน  อน่ึง ฉันได้ข้าวตอกและน้ำผึ้งอยู่นะ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๖๑๖-
๖๑๗/๒๗๘) ; ใช้เป็นเคร่ืองโปรยเช่นดอกไม้เพ่ือต้อนรับบุคคลสำคญั ดังปรากฏใน
เวสสันดรชาดกว่า พระเจ้าสญชัยผู้บิดาของพระเวสสันดรรับสั่งให้ดำเนินการต่างๆ 



 

๑๐๒๓ 
 

 

เพ่ือต้อนรับการกลับสู่วังของพระเวสสันดรว่า ...  ขอจงให้โปรยข้าวตอก  ดอกไม ้ 
มาลัย ของหอม  และเคร่ืองลูบไล้เถิด   และจงให้จัดต้ังเคร่ืองบูชาอันมีค่า ตามทางที่
พระเจ้าเวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา ... (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๓๕๔/๕๔๗); ใช้เป็น
อาหารของคน ดังปรากฏในอุปปลวัณณาเถริยาปทานว่า พระอุบลวรรณาเถรีกราบ
ทูลประวัติในอดีตชาติของตนแก่พระพุทธเจ้าว่า ... หม่อมฉันเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
องค์หนึ่ง ได้ถวายข้าวตอก  ๕๐๐ ดอก ห่อด้วยดอกปทุม  ปรารถนามีบุตร  ๕๐๐  
คน ... (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๔๐/๔๔๖) 

ข้าวตัง  : ข้าวสุกที่ติดเป็นแผ่นเกรียมอยู่ก้นภาชนะท่ีใช้หุงข้าว, แปลจากบาลีว่า อาจามะ, ใช้
เป็นอาหารของสมณพราหมณ์ผู้ถือการบำเพ็ญตบะเพื่อทำให้เป็นสมณพราหมณ์ที่
สมบูรณ์ตามความเช่ือของเจ้าลัทธิในยุคก่อนพุทธกาลและสมัยพุทธกาล ดังปรากฏใน
มหาสีหนาทสตูรว่า อเจลกัสสปะกล่าวว่า ... การบำเพ็ญตบะที่นับว่าเป็นสามัญคุณ
และพรหมัญคณุของสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน  คือ  กินผักดองเป็นอาหาร  ... กินข้าว
ตังเป็นอาหาร  ... (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๕/๑๖๕), ปรากฏในอุทุมพริกสูตรว่า 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า... นิโครธ บุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้  เป็นอเจลก (ประพฤติ
เปลือยกาย) ... กินผักดองเป็นอาหาร     ... กินข้าวตังเป็นอาหาร  ....(ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๕๗/๓๙) 

  คำว่า “ข้าวตัง” นี้ ซึ่งใช้เป็นอาหารของสมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตบะ ยังปรากฏใน
ท่ีต่างๆ อีกมาก เช่น ในมหาสีหนาทสูตร มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๕๕/๑๕๘), ในนิวาปสูตร มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก ์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖๘/๒๘๙), 
ในจูฬธัมมสมาทานสูตร มัชฌมินิกาย มูลปัณณาสก์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๗๐/๕๑๒), ใน
กันทรกสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗/๘), ในโฆฏมุขสูตร 
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๕/๕๒๐), ในปวิเวกสูตร อังคุตตร
นิกาย ทุกนิบาต (องฺ.ทุ.(ไทย) ๒๐/๙๔/๓๒๖) 

   คำว่า “ข้าวตัง” น้ี ยังใช้เป็นอาหารของคนตกยาก ดังปรากฏในอาจามทายิกา
วิมาน ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เน้ือหากล่าวถึงหญิงกำพร้าคนหนึ่งรับข้าวตังจากผู้ใจ
บุญเป็นอาหารประจำวัน วันหนึ่งเกิดความเลื่อมใสในพระมหากัสสปเถระจึงถวายข้าว
ตังเป็นอาหารบิณฑบาต ผลจากการถวายน้ันดลบันดาลให้นางไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่
ในสวรรค์ช้ันนมิมานรดี (ขุ.วิ.(ไทย) ๓๓/๑๘๕-๑๙๔/๓๓-๓๔) 

   คำว่า “ข้าวตัง” น้ี ยังใช้เป็นอาหารของม้าด้วย ดังปรากฏในกุณฑกกุจฉิสินธว
ชาดกว่า  พระโพธิสตัว์กล่าวว่า  หญ้าอันเป็นเดน  ข้าวตัง  และรำข้าวเจ้าเคยกิน
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มาแล้ว น่ันเป็นอาหารของเจ้า  เพราะเหตุใดบัดน้ีเจ้าจึงไม่กิน (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๐/
๑๒๒) 

ข้าวตายนึ่ง  : ต้นข้าวที่มีเมลด็ลีบ ไม่มีเน้ือข้าวให้รับประทาน, แปลจากบาลีว่า ยวการัณฑวะ ; ขอ้
อุปมาใช้เปรียบสมณะหยากเย่ือ ดังปรากฏในการัณฑวสูตร ใจความว่า หญ้าท่ีทำลาย
ต้นข้าว  มีเมล็ดเหมือนข้าวลีบ มีเมล็ดเหมือนข้าวตายน่ึง พึงเกิดขึ้นในนาข้าวที่
สมบูรณ์  รากของมันก็เป็นเช่นเดียวกับข้าวท่ีดีอ่ืนๆ ก้านของมันก็เป็นเช่นเดียวกับ
ข้าวที่ดีอ่ืนๆ  ใบของมันก็เป็นเช่นเดียวกับข้าวท่ีดีอ่ืนๆ ตราบเท่าท่ีมนัยังไม่ออกรวง 
แต่เม่ือใด  มันออกรวง เม่ือน้ัน ชาวนาย่อมถอนมันขึ้นพรอ้มทั้งราก แลว้ท้ิงให้พ้นจาก
ท่ีนา เพราะคิดว่า  ‘หญ้าชนิดน้ีอย่าได้ทำลายข้าวที่ดีอ่ืน ๆ’  แม้ฉันใด บุคคลบางคน
ก็ฉันนั้น มีการก้าวไป ... รเหมือนภิกษุผู้เจริญอ่ืนๆ ตราบเท่าที่ภิกษุท้ังหลายยังไม่เห็น
อาบัติของเขา  แต่เมื่อใด ภิกษุท้ังหลายเห็นอาบัติของเขา  เม่ือนั้น  ภิกษุท้ังหลายจึง
นาสนะเขาออกไป เพราะคิดว่า ‘ภิกษุน้ีอย่าได้ประทุษร้ายภิกษุท่ีดีอ่ืนๆ’ (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๑๐/๒๑๖) 

ข้าวตู  :  ของกินอย่างใดอย่างหน่ึงที่เขาจัดเตรียมเป็นเสบียงทาง, แปลจากบาลีว่า มันถะ/
สัตตุ  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๓๓/๓๙๐) 

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ข้าวตู (มนฺถ) หมายถึง ข้าวตูก้อน ข้าวตูผง (อพทฺธสตฺตุ
นา จ ... พทฺธสตฺตุนา จ) (วิ.อ.(บาลี) ๓/๑๑), ข้าวตู  หรือ ข้าวสัตตุ ทำด้วยข้าวเจ้า
และข้าวเหนียว ที่เขาเด็ดรวงธัญชาติ ๓ อย่าง คือ ข้าวฟ่าง ลูกเดือย หญ้ากับแก้ มา
ตำนิดหน่อยแล้วฝัดแกลบออกแล้วตำอีกจนป่น ซึ่งถ้ายังชุ่มอยู่จะจับเป็นก้อน นี้ก็
จัดเป็นข้าวตูเหมือนกัน และที่เขาตำข้าวเปลือกแก่เป็นขา้วสารจนป่น น้ีก็จัดเป็นข้าว
ตูเช่นกัน (วิ.อ.(บาลี) ๒/๒๓๒/๓๖๐) 

  พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเกณฑ์ในการรับขา้วตูไว้ว่า ทายกนำขนมหรือขา้วตู  มา
ปวารณาภิกษุผู้เข้าไปถึงตระกูล ภิกษุผู้ต้องการพึงรับได้เต็ม  ๒-๓  บาตร  ถ้ารับเกิน
กว่าน้ัน  ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ครั้นรับเต็ม  ๒-๓  บาตรแล้ว  เมื่อนำออกจากท่ีน้ันแล้ว
พึงแบ่งปันกับภิกษุท้ังหลาย  นี้เป็นการทำที่สมควรในเรื่องน้ัน (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๒๓๒/๓๙๐) 

  ข้าวตู นับว่าเป็นของฉัน ๑ ชนิดในจำนวนของฉัน ๕ ชนิด ท่ีพระพุทธองค์ทรงห้าม
ฉันในเวลาวิกาล คือ ๑) ข้าวสุก ๒) ขนมกมุมาส ๓) ข้าวตู ๔) ปลา และ ๕) เนื้อ ดัง
บทบัญญัติว่า ภิกษุใดเคี้ยวของเคี้ยว  หรือฉันของฉันในเวลาวิกาล  ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๔๘-๒๔๙/๔๐๕)    



 

๑๐๒๕ 
 

 

  มีเหตุการณ์ท่ีควรกล่าวถึงคือ หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว ผ่านไป ๓ สัปดาห์ 
เริ่มต้นสัปดาห์ท่ี ๔ ทรงประทับอยู่ ณ ควงต้นราชายตนะ (ต้นเกด) ช่วงเวลาน้ันเอง 
ได้มีพ่อค้า ๒ คน คือตปุสสะและภัลลิกะเดินทางไปเฝ้าและถวายข้าวตูผงและข้าวตู
ก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้ง และขอถงึพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะ นับเป็นเทฺววาจิก
อุบาสก(ผู้กล่าววาจาถึงรัตนะ ๒ ว่าเป็นสรณะ) เป็นพวกแรกในโลก (วิ.ม.(ไทย) ๔/๖/
๙-๑๐) 

ข้าวบัณฑุมุทิกสาล ี :  ข้าวสาลีท่ีอ่อนละมุน, แปลจากบาลีว่า ปัณฑุมุทิกัสสะ สาลิ ; คำน้ีปรากฏ
ในฆฏิการสูตร ราชวรรค แห่งมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ กล่าวถึงพระเจ้ากาสี
นามว่ากิกีถวายภัตตาหารประกอบด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีต  ล้วนเป็นข้าว
สาลีซึ่งอ่อนละมุน  เก็บกากออกหมดแล้ว  มีแกงและกับหลายอย่าง แก่พระพุทธเจ้า
พระนามว่ากัสสปะ และพระสาวก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๗/๓๔๓) ต่อมาพระเจ้ากิกี
ทรงรับรู้เกียรติคุณของฆฏิการอุบาสกผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากจึงให้ราชบุรุษนำข้าวสาลีซึ่ง
อ่อนละมุน ๕๐๐ เลม่เกวียน พร้อมเครื่องแกงและกับทีเ่หมาะสมกับขา้วสาลีไปมอบ
ให้ (ม.ม.(ไทย) (๑๓/๒๙๒/๓๔๘) 

ข้าวปายาส  :  ข้าวปรุงด้วยน้ำและนม, อาหารท่ีใช้ด่ืมและกินได้ (ที.สี.ฏีกา.(บาลี) ๑/๗/๒๙๐) 
  อาหารช้ันเลิศสำหรับบวงสรวงเทพเจ้า (ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๑/๑๐-๑๑), เครื่อง

สังเวยที่พราหมณ์ใช้บูชาไฟ ดังปรากฏในอัคคิกสูตร สงัยุตตนิกาย สคาถวรรค ว่า 
อัคคิกภารทวาชพราหมณ์ปรุงข้าวปายาสด้วยเนยใสด้วยคิดว่า เราจักบูชาไฟ  จัก
บำเรอการบูชาไฟ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๓) 

  พระปายาสทายกเถระได้กล่าวอานิสงส์ของการถวายข้าวปายาสไว้ในปายาส
ทายกเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน ใจความว่า ในอดีตชาติตนได้ถวายข้าวปายาส
แก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสส ี ทำให้ไม่เคยเกิดในทุคติภพแล้ว (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๓๒/๒๘๐)  

   มีเหตุการณ์ท่ีสำคัญควรกล่าวถึงคือ พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ทรงรับข้าวปายาส
จากนางสุขาดาธิดาของเสนานีกุฏุมพี ผู้เป็นใหญ่ครองอุรุเวลาเสนานิคม ทรงฉันข้าว
ปายาสนั้นเป็นม้ือสุดท้ายกอ่นตรัสรู้ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖๓-๖๔/๕๗๕, ขุ.พุทฺธ.อ.
(บาลี) ๑/๑๐-๑๑) 

ข้าวเปลือก  : ข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออก, ข้าวท่ียังไม่ได้ทำการสี, ข้าวท่ีใช้ทำการเพาะปลูก (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๒/๑๘๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๒/๑๖๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๘/๓๘๓,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๕๔/๑๙๙,ส.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๕๙,๒๐/๙๓/๓๒๔,๒๑/๓๑/๕๐,๒๓/๘/



 

๑๐๒๖ 
 

 

๒๑๐,๒๔/๒๓/๕๑,๒๔/๒๔/๕๓,๒๔/๗๔/๑๖๒,๒๘/๒๖๒/๑๒๘,๒๘/๙๓๕/
๓๒๙,๒๘/๙๔๓/๓๒๙,๒๘/๙๔๔/๓๒๙ 

ข้าวเปลือกดิบ  :เมล็ดข้าวท่ียังมีเปลือก, งอกได้ ; ในลสุณวรรค  สิกขาบทท่ี ๗  ว่าด้วยการขอ
ข้าวเปลือกดิบ  พวกภิกษุณีออกปากขอข้าวเปลือกดิบ นำไปในเมือง พอถึงประตู
เมืองก็ถูกพวกคนเฝ้าประตูกักตัวแล้วขอส่วนแบ่ง พอกลับถึงสำนักก็เล่าให้ภิกษุ
ท้ังหลายทราบ พวกภิกษุณีผูมั้กน้อย ฯลฯ ก็พากันตำหนิ ประณาม โพนทะนา แล้ว
นำเร่ืองนี้ไปให้ภิกษุท้ังหลายทราบ พวกภิกษุจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค
ให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญติัสิกขาบทว่า ก็ภิกษุณีใดออกปากขอหรือ
ใช้ให้ออกปากขอ คั่วหรือใช้ให้คั่ว   ตำหรือใช้ให้ตำ หุงหรือใช้ให้หุงข้าวเปลือกดิบ
แล้วฉัน    ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๘๒๒/๑๔๔) 

ข้าวผอก  : ข้าวที่บรรจุกระบอกไว้กินสำหรับเป็นเสบียงเดินทาง, แปลจากบาลีว่า –ภัตตะ, 
ปรากฏในเวสสันตรชาดก กัณฑ์ชูชก ตอนชูชกให้นางอมิตตดาเตรียมเสบียงเดินทาง
ให้ ใจความว่า พราหมณ ี  เธอจงทำเสบียงเดินทางให้ฉัน ทั้งขนมงา ขนมเทียน สัตตุ
ก้อน สัตตุผงและข้าวผอก เธอจงจัดให้ดี (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๑๙๔๓/๔๘๗, ขุ.ชา.อ.
(บาลี) ๑๐/๑๙๔๓/๓๕๓) 

ข้าวฟา่ง  : ข้าวชนิดหนึ่งบางพันธ์ุเมล็ดขนาดเมล็ดงา บางพันธ์ุเมล็ดขนาดเมล็ดพริกไทย, แปล
จากบาลีว่า สามากะ, ใช้เป็นอาหารของสมณพราหมณ์ผู้ถอืการบำเพ็ญตบะเพื่อทำให้
เป็นสมณพราหมณ์ท่ีสมบูรณ์ตามความเช่ือของเจ้าลัทธิในยุคก่อนพุทธกาลและสมัย
พุทธกาล ดังปรากฏในมหาสหีนาทสูตรว่า อเจลกัสสปะกล่าวว่า ... การบำเพ็ญตบะที่
นับว่าเป็นสามัญคุณและพรหมญัคุณของสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน  คือ  กนิผักดองเป็น
อาหาร  กินข้าวฟ่างเป็นอาหาร  ... (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๕/๑๖๕), ปรากฏในอุทุมพริก
สูตรว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า... นิโครธ บุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกน้ี  เป็นอเจลก 
(ประพฤติเปลือยกาย) ... กนิผักดองเป็นอาหาร    กินข้าวฟ่างเป็นอาหาร ....(ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๕๗/๓๙) 

ข้าวฟา่งและลกูเดือย  :  ข้าวฟ่างคือข้าวชนิดหน่ึงบางพันธ์ุเมล็ดขนาดเมล็ดงา บางพันธ์ุเมล็ดขนาด
เมล็ดพริกไทย, ลูกเดือยคือธัญพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชพ้ืนเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เมล็ดสีขาวกลมร ี ; ข้าวฟ่างและลูกเดือยเป็นพืชท่ีเกิดง่ายในป่า (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/
๑/๓๕๔), เป็นอาหารของผู้บำเพ็ญตบะอยู่ในป่า (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๘๓/๑๙๔, 
๒๘๐/๔๖๖),  เป็นอาหารของนกพิราบ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๗๔/๑๓๗) 

ข้าวมธุปายาส  : ข้าวปายาสท่ีปรุงด้วยของหวานมีน้ำผึ้งเป็นต้น (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๓/๓๑๑,ขุ.
เถร.อ.(บาลี) ๑/๒๓/๑๒๑) ดูเพ่ิมเติมใน ข้าวปายาส 



 

๑๐๒๗ 
 

 

ข้าวยากหมากแพง  : ภาวะขาดแคลนอาหาร, ทุพภิกขภัย; ภาวะข้าวยากหมากแพง มีปรากฏใน
เมืองต่างๆ ในสมัยพุทธกาล คือ เมืองเวรัญชา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖/๘), แคว้นวัชชี 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๐/๒๐), กรุงสาวัตถี (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๕๕/๑๒๔), เมืองอาฬวี (วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๓๔๒/๓๗๘), กรุงราชคฤห์ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๗๔/๗๒) และเมืองนาฬัน
ทา (สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๓๖๑/๔๑๒) 

ข้าวยาคู  :      ข้าวต้ม, แปลจากบาลีว่า ยาคุ ; น้ำปานะชนิดหนึ่งในน้ำปานะ ๘ อย่าง คือ ๑) นำ้
สะคร้อ ๒) น้ำผลเล็บเหย่ียว  ๓) น้ำพุทรา ๔) น้ำเปรียง ๕) น้ำผสมน้ำมัน ๖) น้ำข้าว
ยาคู  ๗) น้ำนม และ ๘)  น้ำรส (ขุ.มหา.(ไทย) ๒๙/๑๕๘/๔๔๔)  

  ผู้ถวายข้าวยาคู ย่อมได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ ๑)  ไม่มีความเจ็บไข้  ๒) มีรปู
งาม ๓) ตรัสรูธ้รรมเร็วพลัน ๔)  ได้ข้าวและน้ำ ๕) มีอายุยืน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๑-
๑๖๒/ ๒๔)  

ข้าวลบี  : ข้าวที่ขาดน้ำหล่อเลี้ยง, เมลด็ข้าวท่ีลีบ หรอืแฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่
ควรเป็น หรือที่ถูกแมลงดูดกินเมล็ดอ่อนบนรวงข้าว ทําให้ข้าวลีบ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๙๔/๓๒๗) 

ข้าวสองคำ  : ดู ข้าวคำเดียว (582) (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๗๔/๒๐๖) 
ข้าวสัตตุ  :       ข้าวตู ดู ข้าวตู  
ข้าวสัตตุก้อน  : ข้าวตูก้อน ดู ข้าวตู 
ข้าวสัตตุผง  : ข้าวตูผง ดู ข้าวตู 
ข้าวสาร  : ข้าวที่สามารถนำมาหุงได้, ข้าวเปลือกที่สีซอ้มจนเหลือแต่เมล็ดขาวดีแลว้, ข้าวท่ีผ่าน

เครื่องสีข้าวหรือซ้อมมือเสร็จแล้ว (ที.ป.(ไทย)๑๑/๑๒๕/๙๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๘/
๙๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๙/๑๖๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๘/๓๔๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๔/
๑๔๕,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๔/๓๒๗,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๖๒/๑๒๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๓๒/
๗๔๔,๓๓/๑๕๒/๒๓) 

ข้าวสาล ี : ข้าวชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลธัญพืช ; อาหารของมนุษย์กลุม่แรกเมื่อคราวเกิดโลก ดัง
ปรากฏในตำนานการเกิดโลกในอัคคัญญสูตรกล่าวไว้ว่า เมื่อโลกเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่
หลังจากพินาศไปเป็นเวลานาน อาภัสสรพรหมจุติลงมาเป็นมนุษย์กลุ่มแรก บริโภค
ง้วนดิน สะเก็ดดิน เครือดิน เป็นอาหาร เมื่อง้วนดิน สะเก็ดดิน เครือดินหมดแล้ว ก็
เกิดมีข้าวสาลีเกิดเอง ไม่มีรำ ไม่มแีกลบ มีเมล็ดเป็นข้าวสาร มีกลิ่นหอม เพ่ือเป็น
อาหารแทน (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๐-๑๒๕/๘๙-๙๒) 

   อรรถกถากลา่วว่า ข้าวสาลี เป็นธัญญาหารดิบ ๑ ใน ๗ ชนิด คือ ๑)  ขา้วสาลี  
๒)  ข้าวเปลือก ๓)  ข้าวเหนียว ๔)  ข้าวละมาน  ๕)  ข้าวฟ่าง ๖)  ลูกเดือย  ๗)  



 

๑๐๒๘ 
 

 

หญ้ากับแก ้  (ม.มู.อ.(บาลี)  ๒/๒๙๓/๑๑๗); ข้าวสาลสีามารถนำมาบดเป็นแป้งแล้ว
ทำขนมช่ือว่าสาลปุปผกะ (ของเคี้ยวท่ีทำด้วยแป้งข้าวสาลี) ได้ โดยปรุงด้วยของอร่อย 
๔ ชนิด คือ เนยใส น้ำมัน น้ำผึ้ง และน้ำอ้อย (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๔๔/๒๕)  

ข้าวสุก  : ข้าวสารท่ีนำไปหุงเสร็จแล้ว พร้อมรับประทาน มีหลายส ีเช่น ขาว น้ำตาล (วิ.จู.(ไทย)
๖/๑๙๒/๓๐๓,๖/๑๙๒/๓๐๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๓/๗๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๕/
๒๔๒,๑๓/๒๕๒/๓๐๐,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๐๓/๑๑๕,๑๘/๓๔๗/๓๘๐,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/
๑๗๘/๓๒,๒๖/๑๐๘๕/๑๓๕) 

ข้าวสุกช้ันดี : ข้าวสุกอย่างดีท่ีทายกจัดถวายพระพุทธเจ้า (ปรมนฺน); อานิสงส์ของการถวายข้าวสุก
ช้ันดี คือ ทำใหไ้ม่ต้องตกไปในทุคติภูมิเป็นเวลายาวนานถึง ๙๑ กัป (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๐/๑๑/๔๖๔) อรรถกถากลา่วว่า ข้าวสุกช้ันดี คือ ข้าวสุกอันประณีต (ขุ.อป.อ.(บาลี) 
๒/-/๒๒) 

ข้าวสุกและขนมกุมมาส  : ข้าวสุก คืออาหารที่คนรับประทานทั่วไป, ขนมกุมมาส คือขนมท่ีเก็บไว้
นานเกินไปจะบูด เช่น ขนมด้วง ขนมครก ขนมถ้วย ขนมตาล เป็นต้น (พระธรรม
ปิฎก : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, ๒๕๓๘, หน้า ๒๐), พระพุทธเจ้า
หลังบำเพ็ญทุกรกิริยาแล้วทรงเสวยข้าวสุกและขนมกุมมาส (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘๒/
๔๑๖) ; ข้าวสุกและขนมกุมมาสจัดเป็นอาหารหลักของคน ดังคำว่า รูปกายนี้เกิดจาก
มหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกุมมาส (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๐๕/๒๔๒, ๒๕๒/๓๐๐, สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๑๐๓/๑๑๕, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๑๗/๕๒๒) 

ข้าวสุกสีขาวล้วน  : ข้าวสุกอย่างดีซึ่งเป็นกระยาหารของพระราชาที่พระเจ้าพรหมทัต เจา้ผู้ครอง
กรุงพาราณสีทรงพระราชทานเป็นอาหารแก่โพธิกุมารโพธิสัตว์ด้วยความเลื่อมใส
อย่างย่ิง ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตทรงเช่ือคำยุยงของอำมาตย์จึงหมดศรัทธาในพระ
โพธิสัตว์ ทรงให้ลดอาหารลง จากข้าวสุกสขีาวล้วนเป็นข้าวสุกสีกระดำกระด่าง เป็น
แดงล้วน เพ่ือจะขับไล่ให้พระโพธิสัตว์ปลีกตัวหนีไปเอง (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๑๒๘/๒๕, 
ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑๒๘) 

ข้าวเหนียว  : ข้าวชนิดหนึ่งเมล็ดมีสีขุ่นกว่าข้าวเจ้า เม่ือนึ่งสุกแล้วเมล็ดจะเหนียวติดกัน, แปลจาก
บาลีว่า ยวะ ; ข้าวเหนียว เป็น ๑ ในบุพพัณชาติ (ข้าวเปลือกดิบ) ๗ ชนิด คือ ข้าว
สาลี ข้าวเจ้า หญ้ากับแก้ ข้าวละมาน ลูกเดือย ข้าวเหนียว และข้าวฟ่าง (วิ.อ.(บาลี) 
๑/๑๐๔/๓๖๘, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี)  ๒/๑๐๔/๑๗๖) 

ข้าศึก  : ผู้คิดปองร้าย, ศัตรู, อมิตร, ศัตรูของบ้านเมือง, คู่สงคราม, โดยปริยายหมายความว่า 
ผู้ขัดขวางหรือทําลาย, ทำลายล้างปิดก้ันไม่ให้ทำความดี เช่น สตรีเป็นข้าศึกของ



 

๑๐๒๙ 
 

 

พรหมจรรย์ (ที.สี.(ไทย)๙/๘/๓,ที.สี.(ไทย)๙/๔๕๒/๑๙๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๔/๙๗,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๒๐/๒๕๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๖/๑๗๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๑/๒๒๙,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๘๑/๘๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๑/๑๒๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๒/
๑๒๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๖/๑๓๑,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๙๙๔/๑๒๒) 

ข้าศึกศัตรู  : ข้าศึก, ปรปักษ์, เช่น ศัตรูจากภายนอกประเทศ  เพลี้ยเป็นศัตรูพืช, ผู้จองเวร เช่น ๒ 
ตระกูลน้ีเป็นศัตรูกันมาหลายช่ัวคนแล้ว (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๒/๑๖๔,๒๐๓/๑๖๕) 

ขิงสด  : ช่ือไม้ล้มลุกชนดิหน่ึง เหง้ามีกลิ่น รสเผ็ด, ไม้ลงหัวจำพวกว่าน ไพล กะทือ กะชาย  
ต้นคล้ายไพล หัวเป็นแง่งติดกัน ดอกเป็นตุ้ม มีเกลด็หุม้คล้ายเกลด็ปลา ดอก
แทรกแซงตามเกล็ด สีเหลือง ขิงใช้ประกอบอาหารและทํายาได้ มีหลายชนิด เช่น 
ขิงแกลง หรือ ขิงแครง, ขิงดอกเดียว  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๕/๕๘๑) 

ขิฑฑาปทูสิกะ,ขิฑฑาปโทสิกะ,เทพ  : ๑ ในเทพ ๑๐ หมูก่ลุ่มหน่ึง คือ (๑) สมานะ (๒) มหาสมานะ 
(๓)  มานุสะ (๔) มานุสุตตมะ (๕) ขิฑฑาปทูสิกะ (๖) มโนปทูสิกะ (๗) หริ (๘) โลหิต
วาสี (๙) ปารคะ และ (๑๐) มหาปารคะ ท่ีมาประชุมฟังพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้าในคราวการประชุมใหญ่ของเทพ ปรากฏช่ือในมหาสมยสูตร (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

 บางแห่งเป็น ขิฑฑาปโทสิกะ หมายถึงเทพพวกหน่ึงท่ีหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนาน
สรวลเสเฮฮาเกินเวลาจนหลงลืมสติพากันจุติจากช้ันน้ัน (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๕-๔๖/๑๘-
๑๙, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๑-๔๒/๓๐-๓๑, ที.ปา.อ. (บาลี) ๔๑/๑๕,  ที.ปา.ฏีกา(บาลี) 
๔๑/๑๕) 

ขิตกเถรคาถา : คาถาของพระชิตกเถระ ใจความว่า   กายของเราที่ได้สัมผัสกับสุขอันมปีีติมาก เป็น
กายเบาหนอ ย่อมลอยไปได้เหมือนปุยนุ่นทีป่ลิวไปตามลม (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๔/
๓๔๑) และเรือ่งที่ ๖ แห่งจตุตถวรรค ทุกนิบาต ในขุททกนิกาย เถรคาถา ว่าด้วย
ภาษิตของพระขิตกเถระ อีกแห่งหนึ่ง ใจความว่า พระขิตกเถระเมื่อจะข่มพวกภิกษุผู้
อยู่ป่าจึงกล่าวว่า  จิตของเราต้ังมั่น  ไม่หว่ันไหวดังภูเขา ไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวน
ให้กำหนัด ไมข่ัดเคืองในอารมณ์อันชวนให้ขัดเคือง เราอบรมจิตได้แล้วอย่างน้ี  ทุกข์
จะมาถึงเราแต่ที่ไหน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๑-๑๙๒/๓๖๕) 

ขิปปนิสนัติสูตร  : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้รู้ได้เรว็ ใจความว่า  บุคคล   ๔  จำพวกในโลก  คือ ๑) 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู้อ่ืน (พวกน้ีรู้ธรรมได้เร็ว แต่
มนุษย์สัมพันธ์ไม่ดี)  ๒)  บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน  แต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล
ตนเอง (พวกน้ีมนุษย์สัมพันธ์ดี แต่รู้ธรรมได้ช้า) ๓)  บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล
ตนเองและไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน (พวกนี้รู้ธรรมได้ช้าและมนุษย์สมัพันธ์ไม่ดี) และ 



 

๑๐๓๐ 
 

 

๔)  บุคคลผูป้ฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู้อ่ืน (พวกน้ีรู้ธรรมได้เร็ว
และมนุษย์สัมพันธ์ดี) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๗/๑๔๖-๑๔๘, เรื่องที ่ ๙ แห่งอาฆาต
วรรค จตุตถปัณณาสก์ ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ว่าด้วยเหตุให้ใครค่รวญได้เร็ว 
ใจความว่า พระอานนทเถระตอบพระสารีบุตรเถระว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑) เป็นผู้
ฉลาดในอรรถ ๒) เป็นผูฉ้ลาดในธรรม ๓) เป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะ ๔) เป็นผู้ฉลาดใน
นิรุตติ ๕) เป็นผู้ฉลาดในเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลาย จึงเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็ว เรียนได้ดี 
เรียนได้มาก ในกุศลธรรมทั้งหลาย และสิ่งท่ีเธอเรียนแล้วย่อมไม่เลือนหายไป (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๖๙/๒๘๓-๒๘๔) 

ขีณาสพ  : ผู้สิ้นอาสวะ ๔ อย่าง คือ ๑) กามาสวะ อาสวะคือกาม ๒) ภวาสวะ อาสวะคือภพ ๓) 
ทิฏฐาสวะ อาสวะคือทิฏฐิ ๔) อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา  (ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๑๖/
๔๘, ผู้หมดกิเลส, พระอรหันต์  

  ภิกษุขีณาสพมีคุณลักษณะต่างจากคนทั่วไปดังน้ี  
  (๑) ไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะ ๙ ประการ คือ ๑) ไมอ่าจจงใจปลงชีวิตสัตว์ ๒) 

ไม่อาจถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้โดยอาการขโมย ๓) ไม่อาจเสพเมถุนธรรม ๔) ไม่
อาจพูดเท็จทั้งท่ีรู้ ๕) ไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ ์ ๖) ไม่อาจ
ลำเอียงเพราะชอบ ๗) ไม่อาจลำเอียงเพราะชัง ๘) ไม่อาจลำเอียงเพราะหลง ๙) ไม่
อาจลำเอียงเพราะกลัว  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๖/๑๔๔-๑๔๕, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๖/
๓๐๓)  

  (๒) มสีตตวิหารธรรม (ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เป็นนิตย์) ๖ ประการ คือ ๑) เห็นรูป ๒) 
ฟังเสียง ๓) ดมกล่ิน ๔) ลิ้มรส ๕) ถกูต้องโผฏฐัพพะ ๖) รูแ้จ้งธรรมารมณ์ แล้ว เป็นผู้
ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๘/๓๒๙, ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๔) 

 (๓) มีกำลังสำหรับใช้ปฏิญญาความส้ินอาสวะ ๗ ประการ คือ ๑) เห็นสังขารทั้งปวง
ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง  ๒) เห็นกามท้ังหลายว่า
เปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ๓) มีจิตน้อมไป โน้ม
ไป โอนไป และต้ังอยู่ในวิเวก ยินดีย่ิงในเนกขัมมะ ปราศจากเง่ือนธรรมอันเป็นท่ีต้ัง
แห่งอาสวะโดยประการท้ังปวง ๔) มีสติปัฏฐาน ๔ เจรญิอบรมดีแล้ว ๕) มีอินทรีย์ ๕ 
เจริญอบรมดีแล้ว    ๖) มีโพชฌงค์ ๗  เจริญอบรมดีแล้ว ๗) มีอริยมรรคมีองค์ ๘ 
เจริญอบรมดีแล้ว (ทสุตตรสูตร, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๒-๔๐๓) บางแห่งว่ามี
กำลัง ๘ ประการ โดยเพ่ิมอีก ๑ หัวข้อธรรมคือ มีอิทธิบาท ๔ เจริญอบรมดีแล้ว 
(ทุติยพลสูตร, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๘/๒๗๒-๒๗๔) บางแห่งว่ามีกำลัง ๑๐ ประการ 



 

๑๐๓๑ 
 

 

โดยเพ่ิมอีก ๓ หัวข้อธรรม คือ มีอิทธิบาท ๔ เจริญอบรมดีแล้ว มีสมัมัปปธาน ๔ 
เจริญอบรมดีแล้ว และมีพละ ๕ เจริญอบรมดีแล้ว (ขีณาสวพลสูตร, องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๙๐/๒๐๔-๒๐๖, พลกถา, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๔/๕๒๐-๕๒๑) 

  (๔) เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๘-๕๙/๙๘) 
  (๕) มีคุณธรรมในการดำรงตน ๓ ประการ คือ ๑) ไม่นอ้มตนเข้าไปเปรียบเทียบ

กับบุคคลที่ดีกว่า ๒) ไม่น้อมตนเข้าไปเปรียบเทียบกับบุคคลท่ีด้อยกว่า ๓) ไม่น้อมตน
เข้าไปเปรียบเทียบกับบุคคลท่ีเสมอกัน (เขมสูตร, องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๒/๔๙/๕๑๘) 

ขีณาสวพลสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกำลังของพระขีณาสพ ใจความว่า พระขีณาสพมีกำลัง ๑๐ 
ประการที่พระขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะ คือ  ๑) สังขารทั้งปวงเป็นธรรม
ท่ีภิกษุขีณาสพเห็นว่าเป็น สภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ๒) 
กามท้ังหลายเป็นธรรมท่ีภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิงด้วยปัญญาอัน
ชอบตามความเป็น ๓) จิตของภิกษุขีณาสพเป็นธรรมชาติน้อมไป    โน้มไป    โอนไป    
ต้ังอยู่ในวิเวก  ยินดีย่ิงในเนกขัมมะ  ปราศจากเง่ือนธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งอาสวะโดย
ประการทั้งปวง   ๔)  สติปัฏฐาน  ๔  เป็นธรรมท่ีภิกษุขณีาสพเจริญอบรมดีแล้ว  ๕)   
สัมมัปปธาน    ๔   เป็นธรรมท่ีภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว  ๖)   อิทธิบาท  ๔  
เป็นธรรมท่ีภิกษุขีณาสพเจรญิอบรมดีแล้ว  ๗) อินทรย์ี   ๕   เป็นธรรมท่ีภิกษุ
ขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว  ๘)  พละ  ๕  เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจรญิอบรมดีแลว้  
๙) โพชฌงค์   ๗   เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว   ๑๐)   มรรคมีองค์  ๘  
เป็นธรรมท่ีภิกษุขีณาสพเจรญิอบรมดีแล้ว  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๐/๒๐๔-๒๐๖) 

ขีณาสวพละ  : กำลังของพระขีณาสพที่พระขีณาสพอาศัยใช้ปฏิญญาว่าสิ้นอาสวะบรรลุเป็นพระ
อรหันต์แล้ว ม ี๗ อย่าง คือ  คือ  ๑) สังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาสพเห็นว่า
เป็น สภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ๒) กามท้ังหลายเป็นธรรม
ท่ีภิกษุขีณาสพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็น ๓) 
จิตของภิกษุขีณาสพเป็นธรรมชาติน้อมไป    โน้มไป    โอนไป    ต้ังอยู่ในวิเวก  ยินดี
ย่ิงในเนกขัมมะ  ปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวง  ๔)  
สติปัฏฐาน  ๔  เป็นธรรมท่ีภิกษุขีณาสพเจริญอบรมดีแล้ว  ๕)  อินทรีย์  ๕  เป็น
ธรรมท่ีภิกษุขณีาสพเจริญอบรมดีแล้ว  ๖) โพชฌงค์   ๗   เป็นธรรมท่ีภิกษุขีณาสพ
เจริญอบรมดีแล้ว   ๗)   มรรคมีองค์  ๘  เป็นธรรมท่ีภิกษุขีณาสพเจรญิอบรมดีแล้ว  
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๒-๔๐๓, มี ๑๐ อย่าง โดยเพ่ิมอีก ๓ หัวข้อธรรม ๑) 
สัมมัปปธาน  ๔  ๒) อิทธิบาท  ๔ และ ๓) พละ  ๕  ท่ีเหลือเหมือนในกำลัง ๗ อย่าง 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๐/๒๐๔-๒๐๖) 



 

๑๐๓๒ 
 

 

ขี้เถ้า  : สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งท่ีเหลือจากไฟเผามอดแล้ว (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๖/๙๒,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๕/๒๙๕) 

ขี้ผึ้ง  : รังผึ้งท่ีท้ิงร้างไป เก็บมาจากป่า สีผึ้ง ก็เรียก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๗/๕๘๒) 
ขีรรุกโขปมสูตร  :   พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้มียาง ใจความว่า ราคะ โทสะ โมหะ ในรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพะ ธรรมารมณ์ ของภิกษุหรือภิกษุณีใดยังมีอยู่ ถ้าแมรู้ปเป็นต้นเพียง
เล็กน้อยมาปรากฏทางตาเป็นต้นของเธอ ก็ย่อมครอบงำจิตของเธอได้ เพราะราคะ 
โทสะ โมหะของเธอยังมีอยู่ เปรียบเหมือนต้นไม้มียาง จะเป็นต้นโพธ์ิ ต้นไทร ต้นกร่าง
หรือต้นมะเด่ือก็ตาม ยังอ่อน ใหม่ ขนาดเล็ก ถูกบุรุษใช้ขวานคมฟันตรงที่ใดๆ ยาง
ย่อมไหลออกได้ แต่ว่าราคะ โทสะ โมหะ ในรูปเป็นต้นของภิกษุหรือภิกษุณีใดไม่มี ถ้า
แม้รูปเป็นต้นซ่ึงมากกว่ามาปรากฏทางตาเป็นต้นของเธอ ย่อมครอบงำจิตของเธอ
ไม่ได้ เพราะราคะ โทสะ โมหะของเธอไม่มี เปรียบเหมือนต้นไม้มียาง จะเป็นต้นโพธ์ิ 
ต้นไทร ต้นกรา่ง หรือต้นมะเด่ือก็ตาม ซึ่งเป็นไม้แห้ง ผมุา ๓-๔ ปี ถูกบุรษุใช้ขวานคม
ฟันตรงที่ไดๆ ยางย่อมไม่ไหลออกฉะนั้น  (สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๒๓๑/๒๒๐-๒๒๔)  

ขีรสูตร  : พระสูตรว่าด้วยน้ำนม ใจความว่า ในสงสารท่ีมีเบื้องต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ เมื่อ
เปรียบเทียบน้ำนมของมารดาที่ผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานน้ีด่ืมแล้วกับน้ำใน
มหาสมุทรท้ัง ๔ น้ำนมของมารดาย่อมมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมทุรท้ัง ๔  ไม่
มากกว่าเลย เพราะว่าสงสารนี้มีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๑๒๗/๒๑๘-๒๑๙)  

ขี้เรี่ยราด  : ขี้กระจัดกระจายไปอย่างเลอะเทอะ 
   ในภัตตาทกสูตร พระสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นกินจุ  ขี้เรี่ยราด เป็น

องค์ประกอบอย่างหนึ่งของช้างต้นหรือช้างของพระราชา  ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๕ 
ประการ  คือ  ๑.ไม่อดทนต่อรูป  ๒. ไม่อดทนต่อเสียง  ๓.ไม่อดทนต่อกลิ่น  ๔.ไม่
อดทนต่อรส  ๕.ไม่อดทนต่อโผฏฐัพพะ   เป็นช้างกินจุ   ขวางท่ี   ขี้เรี่ยราด   พอถือ
เป็นเคร่ืองหมายได้ว่าช้าง นับว่าเป็นช้างต้น  พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุผู้
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการดังกล่าวข้างต้น ก็เหมือนกัน  เป็นผู้ฉันจุ  ขวางท่ี  ย่ำยี
เตียงต่ัง พอถือเป็นเครื่องหมายได้ว่าภิกษุ   นับว่าเป็นภิกษุ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๑๓๘/๒๒๓) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ย่ำยีเตียงต่ัง  ในท่ีน้ีหมายถึงน่ังมาก  นอน
มาก  (องฺ.ปญจฺก.อ.(บาลี) ๓/๑๓๘/๕๓)  

ขีโรทนทายิกาวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายข้าวผสมนมสด ใจความว่า เทพธิดาตนหนึ่งมี
ผิวพรรณงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ ดุจดาวประกายพรึก  เป็น



 

๑๐๓๓ 
 

 

อานิสงส์จากผลบุญ คือ การถวายข้าวสุกผสมนมสดแก่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาตรูป
หนึ่ง (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๔๐๙-๔๑๖/๖๒-๖๓) 

ขีลสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกิเลสเคร่ืองตรึงจิตดุจตะปู ใจความว่า กิเลสเคร่ืองตรึงจิตดุจตะปูมี ๓ 
อย่าง คือ ๑) ราคะ ๒) โทสะ ๓) โมหะ ภกิษุควรเจริญอริยมรรคมีองค ์๘ เพ่ือรู้ย่ิง 
เพ่ือกำหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพ่ือละ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๖/๙๖-๙๗) 

ขื่อคา  :  เครื่องจองจำนักโทษ ทำด้วยไม้มีช่องสำหรับสอดเข้ากับนักโทษ ๕ ประการ คอ 
มือ เท้า มีล่ิมตอกยึดกันขื่อหลุด, เครื่องเรือนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง 

   ในวินัยของพระอริยะเรียกกามคุณ ๕ ว่า ขื่อคาบ้าง เครื่องจองจำบ้าง (ที.สี.
(ไทย)๙/๕๔๖/๒๓๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๑/๑๓๙) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า กาม 
หมายถึง สิ่งที่ทำให้เกิดความใคร่ และ คณุ หมายถึง เครื่องผูกพันหรือพันธนาการ 
(ที.สี.อ.(บาลี)  ๕๔๖/๓๓๕) กามคุณ จึงหมายถึงสิ่งท่ีผูกพันสัตว์ไว้คือกาม ได้แก ่รปู 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ)  

ขุชชโสภิตเถรคาถา  : คาถาของพระขุชชโสภิตเถระ ใจความว่า  สมณะทั้งหลายเหล่าใด  กล่าวธรรม
ได้อย่างวิจิตร  เป็นพหูสูต  เป็นชาวเมืองปาฏลีบุตร  (เรา) ช่ือว่าขุชชโสภิตะน้ีเป็นรูป
หนึ่ง ในภิกษุเหล่าน้ัน ขุชชโสภิตภิกษุนี้  ได้รับความสุขด้วยการรบดี  การบูชาดี การ
ชนะสงคราม  และการประพฤติพรหมจรรย์ประจำ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๓๔-๒๓๖/
๓๗๖) 

ขุชชโสภิตะ, ช่ือ  : พระอรหันต์องค์หน่ึง เกิดในตระกูลพราหมณ์ เมืองปาฏลีบุตร ช่ือเดิมว่าโสภิตะ 
แต่เป็นคนค่อมเล็กน้อย จึงได้ช่ือว่าขุชชโสภิตะ เป็นผู้กลา่วธรรมได้อย่างวิจิตร เป็น
พหูสูต และได้อภิญญา ๖ เมื่อสังคายนาคร้ังแรกท่านได้รับบัญชาจากท่ีประชุมให้ไป
นิมนต์พระอานนทเถระให้มาร่วมสังคายนา (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๓๔-๒๓๖/๓๗๖, ขุ.
เถร.อ.(บาลี) ๑/๒๓๔-๒๓๖/๕๔๐/๕๔๔), ช่ือพระเถระ ๑ ใน ๗๐๐ องค์ ท่ีร่วมทำ
สังคายนาครั้งท่ี ๒ แต่ปรากฏช่ือ ๘ องค์ คือ ๑) พระสพัพกามี ๒) พระสาฬหะ ๓) 
พระเรวตะ ๔) พระขุชชโสภิตะ ๕) พระยสะ ๖) พระสาณสัมภูตะ (๖ องค์น้ีเป็น
สัทธิวิหาริกของพระอานนทเถระ เคยเห็นพระพุทธเจ้า) ๗) พระสุมนะ ๘) พระวาสภ
คามี (๒ องคน้ี์ เป็นสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธะ เคยเห็นพระพุทธเจ้า) (วิ.อ.(บาลี) 
๑/๑) 

ขุชชุตตรา,  ทาสี  : หญิงรับใช้ของพระนางสามาวดีอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน ราชาแห่งกรุงโกสัมพี 
แคว้นวังสะ เป็นลูกของหญงิแม่นมในบ้านโฆสกเศรษฐ ี กรุงโกสัมพี ช่ือว่าขุชชุตตรา 
เพราะเป็นคนหลังค่อมแต่กำเนิด เป็นคนมีปัญญามาก มีหน้าท่ีซือ้ดอกไม้และ
พวงมาลัยมาถวายพระนางสามาวดีทุกวัน คราวหน่ึงนางไปซื้อดอกไมก้ับนายสุมน



 

๑๐๓๔ 
 

 

มาลาการได้ช่วยจัดแจงอาหารถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ท่ีนายสุมนมาลาการ
นิมนต์ ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วบรรลุโสดาปัตติผล ต่อมาได้แสดงธรรมแก่พระนาง
สามาวดีพร้อมบริวาร เมื่อพระนางสามาวดีพร้อมบริวารฟังธรรมจบก็ได้บรรลุโสดา
ปัตติผล พร้อมทั้งยกฐานะนางขุชชุตตราจากหญิงรับใช้เป็นอาจารย์และมารดา มี
หน้าท่ีไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาแสดงธรรมให้พระนางสามา
วดีและบริวารฟัง ด้วยเหตุนี้เองนางขุชชุตตราจึงเป็นผู้เช่ียวชาญในพระไตรปิฎก 
ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคคะเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายด้านพหูสูต 

  สาเหตุท่ีนางขุชชุตตราได้ตำแหน่งเอตทัคคะ เพราะครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าป
ทุมุตตระ นางเห็นพระองค์ทรงแต่งต้ังอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในเอตทัคคะด้านพหูสูต จึง
หมั่นทำกุศลอย่างย่ิงยวดเพ่ือปรารถนาตำแหน่งน้ัน ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้รับ
ตำแหน่งน้ันในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ สาเหตุท่ีนางเป็นหญิงรับใช้คนอ่ืน
เพราะครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ นางเป็นธิดาเศรษฐีกรุงพาราณสี คราว
หนึ่งน่ังส่องกระจกแต่งตัวอยู่ เห็นภิกษุณีขีณาสพรูปหน่ึงซึ่งเป็นกุลุปกะแวะมาเย่ียม 
นางไม่เห็นคนใช้อยู่ในบ้าน จึงเผลอพลั้งปากขอร้องให้ภิกษุณีหยิบกระเช้า
เครื่องประดับส่งให้ สาเหตุท่ีนางหลังค่อม เพราะเม่ือนอกสมัยพุทธกาล นางเป็นหญิง
รับใช้ในวัง แกล้งทำท่าล้อเลียนพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีหลงัค่อม ๑ ใน ๘ องค์ ซึ่งรับ
นิมนต์มาฉันในพระราชวังเป็นประจำ สาเหตุท่ีนางมีปัญญามาก เพราะได้เคยถวาย
กำไลงา ๘ อันเพ่ือรองบาตรบรรจุข้าวปายาสร้อนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ๘ องค์น้ัน 
ท่ีถือบาตรแล้วแสดงอาการร้อนโดยผลัดเปลี่ยนมือบ่อยๆ 

  ขณะพระนางสามาวดีและบริวารถูกไฟไหม้อยู่ในปราสาทเพราะพระนางมาคันทิ
ยาสั่งให้เผาน้ัน นางขุชชุตตราไม่ได้อยู่ด้วย เพราะยังไม่หมดบุญ และไม่เคยทำกรรม
เก่าคือการเผาพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหน่ึงในอดีตชาติร่วมกับพระนางสามาวดีและ
บริวาร จึงรอดชีวิตและช่วยขวนขวายกิจการพระศาสนาจนสิ้นอายุขัย (องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๒๖๐/๓๒, องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๒๖๐/๓๖๗, ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๗๐/๔๑๑-
๔๒๒) 

ขุชชุตตรา, อบุาสิกา  : นางขุชชุตตรานับได้ว่าเป็นอุบาสิกาตัวอย่างและมาตรฐานของอุบาสิกา ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงยกมากล่าวถึงอยู่บ่อยๆ ว่า ขอเจ้าจงเป็นเช่นนางขุชชุตตราอุบาสิกา
และนางนันทมารดาชาวเมืองเวฬุกัณฑกะเถิด บรรดาอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเรา 
ขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทมารดาชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ เป็นผู้ช่ังได้วัดได้ (เอกธี
ตุสูตร, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๓/๒๗๘) อุบาสิกาผู้มีศรัทธา เม่ือปรารถนาโดยชอบพึง
ปรารถนาอย่างน้ีว่า ขอให้เราเป็นเช่นกับอุบาสิกาขุชชุตตราและอุบาสิกาเวฬุกัณฏกี



 

๑๐๓๕ 
 

 

นันทมาตาเถิด ขุชชุตตราและเวฬุกัณฏกีนันทมาตานี้เป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐาน
ของอุบาสิกาสาวิกาของเรา (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๔/๑๑๗, อง.ฺจตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๗๖/๒๔๘), ดู ขุชชุตตรา, ทาสี 

 ขุด,ขุดรู  : เอาขึ้นหรือเอาออกเพื่อให้ลึกลงไปจากพ้ืน, เอาดินขึ้นทำเป็นรู 
   ในวัมมิกสูตร คำว่า  จงขุด เป็นช่ือของการปรารภความเพียร (ม.มู.(ไทย)๑๒/

๒๕๑/๒๗๑) 
   ในมูสิกสูตร พระผู้มีพระภาคเปรียบบุคคลเหมือนหนู ๔ จำพวก  คือ  ๑.บุคคล

เปรียบเหมือนหนูขุดรู แต่ไมอ่ยู่  ๒.บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่ แต่ไม่ขุดรู  ๓. บุคคล
เปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่  ๔.  บุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่  (องฺ.
จตุกฺก.(แปล)๒๑/๑๐๗/๑๖๒-๖๓, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๕๘/๑๘๙) 

ขุนเขาสิเนรุ,ขุนเขาสเินรุราช : ช่ือภูเขาที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ( ที.ปา.ฏีกา.(บาลี) ๒๗๘/๑๙๑) 
(เรียกอย่างสันสกฤตและไทยว่า เขาพระสุเมรุ หรือเขาพระเมรุ) มีความยาว 
๘๔,๐๐๐ โยชน์ กว้าง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ ลึกลงมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ สูงจาก
มหาสมุทรขึ้นไป ๘๔,๐๐๐ โยชน์ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๒-๑๓๖)  

  ยอดเขาสิเนรุเป็นท่ีต้ังของสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เป็นท่ีสถิตของพระอินทร์ เชิงเขา
สิเนรุ หย่ังลึกลงไปในมหาสมุทรเป็นอสูรพิภพ สูงขึ้นไปกึ่งทางระหว่างแดนท้ัง ๒ น้ัน 
เป็นสวรรค์ของท้าวจาตุมหาราช โดยท้าวธตรัฏฐ ประจำอยู่ทิศตะวันออก ท้าว
วิรุฬหกประจำอยู่ทิศใต้ ท้าววิรุฬปักข์ ประจำอยู่ทิศตะวันตก และ ท้าวกุเวร หรือ 
ท้าวเวสสุวรรณ ประจำอยู่ทิศเหนือ สวรรค์ช้ันอ่ืนๆ และโลกมนุษย์ เป็นต้นก็เรียงราย
กันอยู่สูงบ้างต่ำบ้างรอบเขาสิเนรุน้ี ทิศตะวนัออกของภูเขาสิเนรุ เป็นเงิน เมื่อต้อง
แสง น้ำจะมีสคีล้ายน้ำนม ทิศใต้เป็นแก้วมณี น้ำจะมสีีเขยีว ทิศตะวันตกเป็นแก้วผลึก 
ทิศเหนือเป็นทอง (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๓๑๕)  

  ทวีปท้ัง ๔ อยู่ล้อมรอบ คือ ๑) ทิศตะวันออก มีปุพพวิเทหทวีป ๒) ทิศตะวันตก มี
อปรโคยานทวีป ๓) ทิศใต้ มชีมพูทวีป ๔) ทิศเหนือ มีอุตตรกุรุทวีป  (นมักการฏีกา) 
มีภูเขาใหญ่ ๗ ลูก คือ ๑) เขายุคันธร  ๒) เขาอิสินธร  ๓) เขากรวิกะ ๔) เขาสุทัสสนะ 
๕) เขาเนมินธร ๖) เขาวินัตตกะ  ๗) เขาอัสสกัณณะ ซึง่เป็นทิพย์ วิจิตรด้วยรัตนะ
ต่างๆ ล้อมรอบตามลำดับ (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๓๒๙)                    

  ขุนเขาสิเนรุนี้ พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอุปมาสอนภิกษุว่า เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุ 
ก้อนหินเล็กๆ  ๗ ก้อนที่คนนำไปวางไว้บนเขาสิเนรุ ย่อมมีจำนวนน้อย อัตราส่วนไม่
ถึงเศษหนึ่งส่วน ๑๐๐ ไม่ถงึเศษหน่ึงส่วน ๑,๐๐๐ ไมถ่ึงเศษหน่ึงส่วน ๑๐๐,๐๐๐ 
ของขุนเขาสิเนรุ การบรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิกับการบรรลุ



 

๑๐๓๖ 
 

 

คุณวิเศษของอัญเดียรถีย์ สมณพราหมณ์และปริพาชกท้ังหลาย ก็เช่นกัน มีปริมาณ
น้อย อัตราส่วนไม่ถึงเศษหนึง่ส่วน ๑๐๐ ไมถ่ึงเศษหน่ึงสว่น ๑,๐๐๐ ไม่ถึงเศษหน่ึง
ส่วน ๑๐๐,๐๐๐ ( สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๘๔/๑๖๘) 

  สมัยท่ีโลกมีดวงอาทิตย์ขึ้น ๖ ดวง ขุนเขาสิเนรุและแผ่นดินทั้งหมดจะมีกลุ่มควัน
พวยพุ่ง สมัยท่ีโลกมีดวงอาทิตย์ขึ้น ๗ ดวง ขุนเขาสิเนรุและแผ่นดินท้ังหมดจะเกิดไฟ
ลุกโชน มีเปลวเพลิงพุ่งถึงพรหมโลก ( องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๒-๑๓๖)  

ขุนเขาหิมพานต์  : ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมาก (ขุ.เปต.อ.(บาลี) ๓๓๔/๑๕๔) สงูห้าร้อยโยชน์ กว้างยาว
สามพันโยชน์ มียอดเขาแปดหมื่นส่ีพันยอด เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ๕ สาย คือ 
๑) คงคา ๒) ยมุนา ๓) อจิรวดี ๔) สรภู และ ๕) มหี (สารตฺถ.ฏีกา.(บาลี) ๑/๑/๓๑๗-
๓๒๑), เป็นแหล่งท่ีมีไม้ชำระฟันช่ือนาคลดา อันสนิท อ่อนนุ่ม รสดี เป็นท่ีนิยมของ
นักพรตและฤษี (วิ.อ.(บาลี) ๑/-/๓๙, สารตฺถ.ฏีกา.(บาลี) ๑/-/๑๕๗) 

  ขุนเขาหิมพานต์นี้ พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอุปมาสอนภิกษุในวาระต่างๆ เช่น เมื่อ
เทียบกับขุนเขาหิมพานต์ ก้อนหินย่อมๆ เทา่ฝ่ามือท่ีเราถืออยู่นี้กับขุนเขาหิมพานต์ มี
ประมาณน้อยนัก ไม่ถึงส่วนแห่งเสี้ยวของขุนเขาหิมพานต์ ทุกขโทมนัสของบุรุษที่ถูก
ประหารด้วยหอก  ๓๐๐ เลม่ ก็เช่นกัน มปีระมาณน้อย ไม่ถึงส่วนแห่งเสี้ยวของทุกข์
ในนรก (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๐/๒๙๔-๒๙๕) พวกนาคอาศัยขุนเขาหิมพานต์ ลงสู่
หนอง บึง แม่น้ำน้อย แม่น้ำใหญ่ มหาสมทุรสาคร เจรญิเติบโตทางกายในมหาสมุทร
สาคร ฉันใด ภิกษุก็เช่นกัน อาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีล เจริญอริยมรรคมอีงค์ ๘ ทำ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมท้ังหลาย (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๕๑/๘๒) ไม้สาละใหญ่อาศัยขุนเขาหิมพานต์ย่อมงอกงามด้วยความเจริญ ๓ 
ประการ คือ ๑) กิ่ง ใบแก่ และใบอ่อน ๒) เปลือกและสะเก็ด ๓) กระพ้ีและแก่น ฉัน
ใด ชนภายในบ้านก็เช่นกัน อาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญ  ๓ 
ประการ คือ ๑) ศรัทธา ๒) ศีล ๓) ปัญญา (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๙/๒๐๙-๒๑๐) ภิกษุ
ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ คือ ๑) ฉลาดในการเข้าสมาธิ ๒) ฉลาดในการให้สมาธิ
ต้ังอยู่ได้ ๓) ฉลาดในการออกจากสมาธิ ๔) ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ ๕) ฉลาด
ในอารมณ์แห่งสมาธิ ๖) ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิ สามารถทำลายขุนเขาหิมพานต์
ได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอวิชชาอันเลวทรามเลย (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๔/๔๕๕-๔๕๖) 

ขุนพล  : นักรบใหญ่, แปลจากบาลีว่า มหานาคะ, อาชีพท่ีอาศัยศิลปะชนิดหนึ่งในหลายอาชีพ
ท่ีพระเจ้าอชาตศัตรูยกมาทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับผลแหง่ความเป็นสมณะที่เห็น
ประจักษ์ในปัจจุบัน (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๓/๕๒)  



 

๑๐๓๗ 
 

 

  อรรถกถาและฎีกากล่าวว่า นักรบที่เป็นเหมือนพญาช้างหรือพญานาค, ช่ือของ
นักรบผู้ที่เมื่อช้างเป็นต้นมาอยู่ตรงหน้าก็ไม่ถอยกลับ (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑๖๓/๑๔๒), 
ช่ือว่ามหานาค เพราะสมบูรณ์ด้วยเร่ียวแรงความเร็วกำลังและความบากบั่นเป็นต้น 
(ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑๖๓/๒๖๗-๒๖๘) 

ขุนพลแก้ว  : ข้าราชการระดับสูงรองจากพระเจ้าจักรพรรดิ, แปลจากบาลีว่า ปริณายกรตนะ, แก้ว
(รัตนะ) ๑ ในแก้ว ๗ ประการ ซึ่งเป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ คอื ๑) จักรแก้ว 
๒) ช้างแก้ว ๓) ม้าแก้ว ๔) มณีแก้ว ๕) นางแก้ว ๖) คหบดีแก้ว และ ๗) ขุนพลแก้ว 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๒/๑๒๐) 

   อรรถกถากล่าวว่า ขุนพลแก้ว หมายถึงผู้ท่ีสามารถจัดแจงสรรพกิจแทนพระ
เจ้าจักรพรรด์ิได้ และต้องเป็นโอรสองค์โตของพระราชา มีคุณสมบัติคือ เป็นบัณฑิต 
เฉลียวฉลาด มีปัญญา มญีาณหย่ังรู้จิตของบริษัทได้ไกลถงึ ๑๒ โยชน ์ (ที.ม.อ.(บาลี)
๒/๒๕๑/๒๓๘)   

ขุมขน  : รูหรือหลุมของเส้นขนท่ีงอกข้ึนตามร่างกายของคนและสัตว์ เพ่ือระบายความร้อน
และปกปิดร่างกาย  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๗๙/๔๑๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๔/๔๐๓,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๔๘๑/๖๐๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๓/๑๗๒) 

ขุมทรัพย ์ :      แหล่งรวมทรัพย์สมบัติ, แปลจากบาลีว่า นิธิ  
  อรรถกถากล่าวว่า ขุมทรัพย์  มี  ๔  ชนิด  คือ  (๑)  ถาวระ  คือขุมทรัพย์ถาวร  

เช่น  ท่ีดิน  ท่ีนา  ที่สวน  เงนิและทอง  (๒)  ชังคมะ  คือขุมทรัพย์ท่ีเคลือ่นที่ได้  เช่น  
ทาสชาย  ทาสหญิง  ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แกะ  ไก่  สกุร  เป็นต้น  (๓)  อังคสมะ 
คือขุมทรัพย์ติดตัว  เช่น  วิชาความรู้  ศิลปวิทยา  เปน็ต้น  (๔)  อนุคามิกะ  คือ
ขุมทรัพย์ตามตัวทางคุณธรรม ได้แก่  บุญกุศล  ทาน  การรักษาศีล  การเจริญภาวนา  
เป็นต้น  (ขุ.ขุ.อ.(บาลี)  ๘/๑๙๓)  

   ในเรื่องขุมทรัพย์น้ีมีประเด็นน่าสนใจเพ่ิมเติมคือ คหบดีแก้วของพระเจ้า
จักรพรรดิเป็นผู้มีตาทิพย์สามารถเห็นขุมทรพัย์ท้ังที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้ (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๕๐/๑๘๖), การท่ีผู้มีปัญญามักช้ีโทษ พูดปราม ก็เหมือนกับผู้ชี้บอก
ขุมทรัพย์ให้ ดังพุทธดำรัสในสารีปุตตนิทเทสว่า บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามกัช้ีโทษ  มัก
พูดปรามไว้  เหมือนผู้ช้ีบอกขุมทรัพย์ พึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นน้ัน  เพราะเม่ือคบคน
เช่นนั้น  ย่อมมีแต่ความเจริญ  ไม่มคีวามเสื่อมเลย (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๐๘/๖๑๐), 
ขุมทรัพย์คือบุญเป็นขุมทรัพย์ท่ีไม่ท่ัวไปแกค่นอ่ืน  โจรลกัไปไม่ได้ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๔๙๓/๕๒๔) 



 

๑๐๓๘ 
 

 

ขุมทรัพย์ใหญ ่  :แหล่งรวมทรัพย์สมบัติจำนวนมาก ; ขุมทรัพย์ใหญท่ี่พระเจ้าโปลชนกพระบิดาของ
พระมหาชนกโพธิสัตว์ทรงฝังไว้ มี ๑๖ ขุม คือ ๑)  ขุมทรพัย์ที่อยู่ทางดวงอาทิตย์ขึ้น  
หมายถึงที่ต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๒)  ขมุทรพัย์ท่ีอยู่ทางดวงอาทิตย์ตก  
หมายถึงที่ส่งพระปัจเจกพุทธเจ้ากลับ  ๓)  ขุมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใน  หมายถึงขุมทรัพย์ที่
อยู่ภายในประตูใหญ่พระราชวัง ๔)  ขุมทรพัย์ท่ีอยู่ภายนอก  หมายถึงขุมทรัพย์ที่อยู่
ภายนอกประตูใหญ่พระราชวัง  ๕)  ขุมทรัพย์ท่ีไม่ใช่อยู่ภายในภายนอก  หมายถึง
ขุมทรัพย์ท่ีฝังไว้ภายใต้ธรณีประตู   ๖)  ขมุทรัพย์ท่ีทางขึน้  หมายถึงขมุทรัพย์ตรงที่
ลาดบันได  เวลาเสด็จขึ้นช้างมงคล ๗)  ขุมทรัพย์ที่ทางลง  หมายถึงขุมทรัพย์ท่ีฝังไว้
ตรงที่เสด็จลงจากคอช้าง  ๘.-๑๑)  ขุมทรัพย์ท่ีไม้สาละทั้ง  ๔  หมายถึงขมุทรัพย์ท่ีฝัง
ไว้ท่ีเท้าพระแท่นบรรทมทั้ง  ๔ ๑๒)  ขุมทรัพย์ท่ีโยชน์หนึ่งโดยรอบ  หมายถึง
ขุมทรัพย์ท่ีฝังไว้ช่ัวแอก  (หน่ึงวา)  รอบท่ีบรรทม ๑๓)  ขุมทรัพย์ท่ีปลายงาทั้ง  ๒  
หมายถึงขุมทรพัย์ที่ฝังไว้ตรงปลายงาทั้ง  ๒  ของช้างมงคลในโรงช้างมงคล  ๑๔)  
ขุมทรัพย์ท่ีปลายหาง  หมายถึงขุมทรัพย์ท่ีฝังไว้ตรงปลายหางของช้างมงคลในโรงช้าง
มงคล ๑๕)  ขมุทรัพย์ท่ีสระน้ำ  หมายถึงขมุทรัพย์ท่ีฝังไว้ในสระโบกขรณีมงคล  ๑๖)  
ขุมทรัพย์ท่ียอดไม้  หมายถงึขุมทรัพย์ท่ีฝังไว้ใต้ต้นรังใหญใ่นพระราชอุทยาน  เวลา
เที่ยงวันเงาจะอยู่ที่โคนต้น  จึงให้ขุดทรัพย์ที่น้ัน  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๑๓๒/๒๐๔-๒๐๕, 
ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๙/๑๓๒/๑๖๔-๑๖๕) 

ขุย  : ละอองหรือผงที่เกิดจากเน้ือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ติดอยู่ท่ีเน้ือ หรือหลดุออกมากองอยู่
เป็นกลุ่ม ๆ เช่น ผิวหนังเป็นขุย ขุยกระดาษ ขุยมด ขุยไผ ่

   ในเทวทัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสปรารภพระเทวทัตว่า ลาภสักการะและ
ช่ือเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพ่ือฆ่าตัวเอง  เพ่ือความเสื่อม  เหมือนต้นกล้วยเผล็ด
ผลเพ่ือฆ่าตัวเอง เหมือนต้นไผ่ตกขุยเพ่ือฆ่าตัวเอง เหมือนไม้อ้อออกดอกเพ่ือฆ่าตัวเอง 
เหมือนแม่ม้าอัสดรต้ังครรภ์เพ่ือฆ่าตัวเอง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๘/๑๑๒) (อรรถกถา
อธิบายว่า คำว่า แม่ม้าอัสดร  หมายถึงแม่ลาซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับม้า รูปร่าง
คล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า  ผสมพันธ์ุกับพ่อม้าต้ังครรภ์ขึ้น  พอถึงเวลาคลอด  ไม่สามารถ
คลอดได้  ยืนเอาเท้ากระทืบพ้ืนอยู่จนต้องผ่าท้องนำลูกออก  เพราะถูกผ่าท้องแม่ลา
จึงตาย  ลูกที่เกิดจากแม่ลากบัพ่อม้า  เรียกว่า  ม้าอัสดร  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)   ๒/
๖๘/๓๕๗)   

ขุยไผ่  : เมล็ดไผ่ที่ตกลงมากองอยู่ท่ีกอไผ่, แปลจากบาลีว่า ตจสาระ ; ข้ออุปมาเร่ืองขุยไผ่ฆ่า
ต้นไผ่เพ่ือเปรียบเรื่องสักการะฆ่าคนช่ัว (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๕/๑๘๐, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๘๓/๒๕๔, ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๔/๒๘๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๘/๑๑๓), ข้ออุปมา



 

๑๐๓๙ 
 

 

เรื่องเร่ืองขุยไผ่กำจัดต้นไผ่เพ่ือเปรียบเร่ืองโลภะ โทสะ โมหะเกิดขึ้นภายในตนทำร้าย
ผู้มีจิตเลวทราม (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๓/๑๓๐) 

ขุยหน ู : กองดินที่พวกหนูคุ้ยขึ้นมาไว้ข้างนอก, แปลจากบาลีว่า มูสิกุกกระ, ชนิดดิน ๑ ใน ๒ 
อย่างที่ช่างหม้อช่ือฆฏิการะนำมาป้ันภาชนะ คือ ๑) ดินริมตลิ่งท่ีพัง ๒) ขุยหนู (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๘๘/๓๔๕) 

ขุรมาลี, ทะเล  : ทะเลที่เลยอาณาเขตทะเลปกติไป ปรากฏฝูงปลามีร่างกายเหมือนมนุษย์แต่มีจมูก
แหลมดำผุดดำว่ายอยู่ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๐๘-๑๐๙/๓๗๑-๓๗๒) 

ขุรัปปชาดก  :   ชาดกว่าด้วยคนกล้าไม่กลัวลกูศรท่ีคม ใจความว่า พระโพธิสัตว์กล่าวว่า เม่ือมรณภัย
น้ันปรากฏเฉพาะหน้า เพราะเห็นพวกโจรยิงลูกธนูแหลมคมด้วยความว่องไวและถือ
ดาบที่ทาน้ำมันอันคมกรบิ ข้าพเจ้ากลับยินดีและพอใจมากที่สุด ข้าพเจ้าน้ันมีความ
ยินดีจึงย่ำยีศัตรูได้  ข้าพเจ้าได้สละชีวิตไว้ก่อนแล้ว เพราะเมื่อยังอาลัยในชีวิต  บุคคล
กล้าหาญจะกระทำกิจของผู้กล้าหาญในกาลใดๆ    ไม่ได้เลย (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๔๓-
๔๕/๑๒๙-๑๓๐)  

ขู่กรรโชก  : ทําให้กลัวโดยแสดงกิริยาอาการจะทําร้าย,วางท่าจะทำร้ายให้เกิดความกลัว (ที.สี.
(ไทย)๙/๑๐/๕,ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๖) 

ขู่เขญ็  : บังคับทำให้กลวั; แสดงกิริยาหรือวาจาให้ผู้อ่ืนต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้น้ัน หรือของบุคคลท่ีสาม (ขุ.เปต.(ไทย)
๒๖/๓๒/๑๗๓) 

เขต  : นา, ท่ีเกิด, แดน, แหล่ง, บริเวณ ; ท่ีเกิด ท่ีงอก หรือที่ต้ังแห่งวิบากที่เป็นสุขและทุกข ์
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๑/๒๔๐, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๗๑/๓๙๔), เขต (อายตนะ) 
๓ คือ เขตเทวดา เขตมนุษย์ เขตพรหม (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๓๐/๖๒๓, ขุ.ส.ุอ.(บาลี) ๒/
๕๓๐/๒๕๓)  

เขตคือสงฆ์  : แหล่งอำนวยให้เกิดบุญคือสงฆ์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๕/๑๙๐) 
เขตแดน  : บริเวณที่กำหนดแบ่งชัดเจน  (มริยาท); ในตำนานการเกิดโลกกล่าวถึงการปักปันเขต

แดนของมนุษย์กลุ่มแรกนับเป็นการแบ่งเขตแดนคร้ังแรก (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๘/
๙๕), (ไทย) ๒๙/๓๐/๑๒๑) 

เขตแดน  :  บริเวณที่กำหนดแบ่งชัดเจน, แปลมาจากบาลีว่า มริยาทะ ; ในตำนานการเกิดโลก
กล่าวถึงการปักปันเขตแดนของมนุษย์กลุ่มแรกนับเป็นการแบ่งเขตแดนครั้งแรก (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๘/๙๕), (ไทย) ๒๙/๓๐/๑๒๑) 

เขตแดนคือกิเลส  : อาณาเขตคือกิเลส, แปลจากบาลีว่า สีมะ, คำนี้ปรากฏในสุทธัฏฐกสูตรว่า  พระ
อรหันต์เป็นผู้ไปพ้นเขตแดน(กิเลส)แล้ว (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๐๒/๖๙๓, ขุ.ส.ุอ.(บาลี) ๒/



 

๑๐๔๐ 
 

 

๘๐๒/๓๖๔), เขตแดนคือกิเลสน้ีแบ่งเป็น ๔ อย่าง คือ เขตแดนที่ ๑ ได้แก่  
สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรามาส  ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย  และ เหล่า
กิเลสท่ีอยู่ในพวกเดียวกันน้ัน  เขตแดนที ่๒  ได้แก ่ กามราคสังโยชน์  ปฏิฆสังโยชน์
อย่างหยาบ   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัยอย่างหยาบ  และเหล่ากิเลสท่ีอยู่ในพวก
เดียวกันน้ัน เขตแดนที่  ๓ ได้แก่  กามราคสังโยชน์  ปฏิฆสังโยชน์อย่างละเอียด    
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยอย่างละเอียด  และเหลา่กิเลสท่ีอยู่ในพวกเดียวกันน้ัน   
เขตแดนที่  ๔   ได้แก่รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  มานานุสัย    
ภวราคานุสัย  อวิชชานุสัย    และเหล่ากิเลสท่ีอยู่ในพวกเดียวกันนั้น   (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๒๕๔/๒๒๒,๒๙/๒๕๕/๒๒๒) 

เขตตวัตถุสูตร  : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดิน ใจความว่า 
พระพุทธเจ้าทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่ถามภิกษุท้ังหลาย
ว่า ฝุ่นเล็กน้อยที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมากับแผ่นดินใหญ่น้ีอย่างไหนจะมากกว่ากัน 
เมื่อภิกษุท้ังหลายทูลตอบว่า  แผ่นดินใหญน้ี่แลมากกว่า  ฝุ่นท่ีพระองค์ทรงใช้ปลาย
พระนขาช้อนขึ้นมา  ฝุ่นเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้ปลาย  พระนขาช้อนขึ้นมา   เมื่อ
เทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้ว  คำนวณไม่ได้  เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว จึง
ตรัสว่า  ข้อน้ีก็ฉันน้ันสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินมีจำนวนน้อย  
ส่วนสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินมจีำนวนมากกว่า เพราะ
ไม่ได้เห็นอริยสัจ  ๔  ประการ  คือ  ๑)  ทุกขอริยสัจ  ๒) ทุกขสมทัุยอริยสัจ  ๓) 
ทุกขนิโรธอริยสัจ  ๔)  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  เพราะเหตุน้ัน   เธอทั้งหลาย
พึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์  น้ีทุกขสมทัุย  น้ีทุกขนิโรธ  น้ี
ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทา  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๑/๖๕๐) 

เขตตสูตร   :  พระสูตรว่าด้วยกิจเบื้องต้นท่ีควรทำในนา ใจความว่า คหบดีชาวนามีกิจที่ต้องทำใน
เบ้ืองต้น  ๓  ประการ  คือ  ๑)  ต้องไถคราดนาให้เรียบร้อย  ๒)   ต้องเพาะพืชลงไป
ตามกาลที่ควร  ๓)  ต้องไขน้ำเข้าบ้าง  ระบายน้ำออกบ้างตามกาลที่ควร  ภิกษุกฉ็ัน
น้ันเหมือนกันแล  มีกิจที่ต้องทำในเบื้องต้น  ๓  ประการนี้  คือ  ๑)  การสมาทานอธิ
สีลสิกขา  ๒)  การสมาทานอธิจิตตสิกขา  ๓)   การสมาทานอธิปัญญาสิกขา  เพราะ
เหตุน้ัน   เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า  เราจักมีความพอใจอย่างย่ิงในการ
สมาทานอธิสีลสิกขา    เราจักมีความพอใจอย่างย่ิงในการสมาทานอธิจิตตสิกขา    
เราจักมีความพอใจอย่างย่ิงในการสมาทานอธิปัญญาสิกขา (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๔/
๓๑๐),  พระสูตรว่าด้วยนาดีและนาไม่ดี ใจความว่า  พืชที่หว่านลงในนาที่
ประกอบด้วยองค์  ๘   ประการ คือ  ๑)  เป็นท่ีลุ่มและดอน  ๒)  เป็นท่ีมีหินและ



 

๑๐๔๑ 
 

 

กรวด   ๓)  เป็นท่ีดินเค็ม  ๔)   เป็นท่ีไถลงลึกไม่ได้  ๕)  เป็นท่ีไม่มีทางน้ำเข้า  ๖)  
เป็นที่ไม่มีทางน้ำออก  ๗)  เป็นท่ีไม่มีเหมือง  ๘)  เป็นท่ีไม่มีคันนา  ย่อมไม่มีผลมาก   
ไม่มีความช่ืนใจมาก  ไมม่ีความเจริญมาก  เปรียบทานท่ีบุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้
ประกอบด้วยองค์  ๘  ประการ  คือ  ๑)   เป็นผู้มีมจิฉาทิฏฐิ   ๒)   เป็นผู้มีมิจฉา
สังกัปปะ ๓)  เป็นผู้มีมิจฉาวาจา  ๔)  เป็นผู้มีมิจฉากัมมันตะ  ๕)  เป็นผู้มีมิจฉา
อาชีวะ  ๖)  เป็นผู้มีมิจฉาวายามะ  ๗)  เป็นผู้มีมิจฉาสติ  ๘)   เป็นผู้มีมิจฉาสมาธิ  
ย่อมไม่มีผลมาก    ไมม่ีอานิสงส์มาก    ไม่มีความรุ่งเรืองมาก    ไม่มีความแพร่หลาย
มาก ส่วนพืชท่ีหว่านลงในนาท่ีประกอบด้วยองค์  ๘   ประการ ตรงกันขา้ม คือ ๑)  
เป็นที่ไม่ลุ่มและดอน เป็นต้น ย่อมมผีลมาก    มีความช่ืนใจมาก    มีความเจริญมาก 
เปรียบทานที่ให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์  ๘  ประการ ตรงกันข้าม คือ 
๑)  เป็นผูม้ีสัมมาทิฏฐิ  เป็นต้น  ย่อมมีผลมาก   มีอานิสงส์มาก   มีความรุ่งเรืองมาก  
มีความแพร่หลายมาก (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๔/๒๘๙-๒๙๒) 

เขตตูปมเปตวตัถุ  : พระสูตรว่าด้วยเรื่องพระอรหันต์เปรียบเหมือนนาย่อมมีอุปการะแก่เปรตและ
ทายก ใจความว่า พระอรหันต์ท้ังหลายเปรียบเหมือนนา ทายกทั้งหลายเปรียบ
เหมือนชาวนา ไทยธรรมเปรียบเหมือนพืช ผลทานย่อมเกิดจากการท่ีทายกบริจาค
ไทยธรรมแก่ปฏิคาหก เหตุ  ๓  อย่างน้ี  คือ  พืช  การหว่าน  นา  ย่อมมีอุปการะแก่
พวกเปรตและทายก  เปรตท้ังหลายย่อมบริโภคผลน้ัน  ทายกย่อมเจริญด้วยบุญ  
ทายกทำกุศลในอัตภาพน้ีแล้วอุทิศให้พวกเปรต  คร้ันทำกรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์ (ขุ.
เป.(ไทย) ๒๖/๑/๑๖๗) 

เขตตูปมสูตร    : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยนา ใจความว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุและ
ภิกษุณีท้ังหลายเปรียบเหมือนคหบดีชาวนาหว่านพืชในนาดี ทรงแสดงธรรมแก่
อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลายเปรียบเหมือนคหบดีชาวนาหว่านพืชในนาชนิดปาน
กลาง  ทรงแสดงธรรมแก่อัญเดียรถีย์ สมณะ พราหมณ์ และปริพาชก เปรียบเหมือน
คหบดีชาวนาหว่านพืชในนาชนิดเลวที่มีดินแข็ง มีดินเค็ม พ้ืนดินเลว และทรงแสดง
ธรรมแก่ภิกษุและภิกษณีท้ังหลายเปรียบเหมือนบุรุษใส่น้ำในโอ่งน้ำใบท่ีไม่มีรอยร้าว 
น้ำซึมไหลออกไม่ได้ ทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเปรียบเหมือน
บุรุษใส่น้ำในโอ่งน้ำใบท่ีไม่มีรอยร้าว แต่น้ำซึมไหลออกได้ ทรงแสดงธรรมแก่อัญ
เดียรถีย์ สมณะ พราหมณ์ และปริพาชก เปรียบเหมือนบุรุษใส่น้ำในโอ่งน้ำใบท่ีมีรอย
ร้าว น้ำซึมไหลออกได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๙/๔๐๔-๔๐๖) 



 

๑๐๔๒ 
 

 

เขตบา้น  : แหล่งท่ีอยู่อาศยัของชาวบ้าน ; เขตบ้านเป็นเขตหน่ึงที่ใช้กำหนดเป็นแดนมหัคคตะ
เพ่ือแผ่เมตตาจิต กรุณาจิต มุทิตาจิต และอุเบกขาจิตไปยังสรรพสัตว์ (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๓๑/๒๗๑-๒๗๑) 

เขตบญุ  : แหล่งอำนวยให้เกิดบุญ, แปลจากบาลีว่า เขตตะ ; แหล่งอำนวยให้เกิดบุญคือศาสนา 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๕), แหล่งอำนวยให้เกิดบุญคือการบำรุงพระขีณาสพ (ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๘๒/๕๑๙) 

เขตไม่จำกัด  : แดนที่กำหนดหรือประมาณไม่ได้, แดนท่ีไมก่ำหนดแน่นอน, แดนที่ไม่มีการกำหนด ; 
เขต หมายถึง แดนท่ีกําหนดขีดคั่นไว้ เช่น เขตป่า เขตบ้าน, เวลาท่ีกําหนดขีดค่ันไว้ 
เช่น หมดเขตวันที่ ๑๕ ; จำกดั หมายถึง กำหนดหรือขีดค่ันไว้โดยเฉพาะ 

   ในอนวัฏฐิตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ ๖ 
ประการ คือ ๑. สังขารทั้งปวงจักปรากฏว่าเป็นของไม่มั่นคง  ๒. ใจของเราจักไม่ยินดี
ในโลกท้ังปวง  ๓. ใจของเราจักออกไปจากโลกท้ังปวง  ๔.ใจของเราจักน้อมไปสู่
นิพพาน  ๕. สังโยชน์ท้ังหลายของเราจักถึงการละได้  ๖. เราจักเป็นผู้ประกอบด้วย
สามัญญะ   อันยอดเยี่ยม   สามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจ
สัญญาให้ปรากฏได้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๒/๖๒๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๓/
๖๒๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๔/๖๒๕) (อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สามัญญะ  ในทีน้ี
หมายถึงความเป็นสมณะ  ได้แก่อริยมรรค  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๑๐๒/๑๕๖) คำว่า 
ทำเขตไม่จำกัด  หมายถึงทำเขตไม่จำกัดอย่างนี้ว่า  “สังขารประมาณเท่าน้ี  ไม่เที่ยง  
นอกนี้จะช่ือว่าไม่เที่ยงก็หามิได้”  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)  ๓/๑๐๒/๑๕๖)   

เข็ม  : เหล็กปลายแปลม ส่วนท้ายมีรูสำหรับสอดด้ายหรือเชือก มีขนาดเล็กใหญ่ ใช้เย็บผ้า 
ปะชุนผ้า หรืออ่ืนๆ ตามขนาดและจำเป็นใช้, ของอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปร่างคล้ายเข็ม เช่น เข็ม
นาฬิกา เข็มฉดียา; ไม้ท่ีเสี้ยมให้แหลมหรือวัตถุอ่ืนท่ีมีลักษณะเช่นน้ันสําหรับฝังเป็น
รากสิ่งก่อสร้างกันทรุด, เสาเขม็ ก็ว่า  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๔๑/๔๗๐) 

เขมกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระเขมกะ  ใจความว่า พระเขมกะ อาพาธหนัก พักอยู่ท่ีพทริการาม 
กรุงโกสัมพี ได้สนทนาถามตอบกับพระทาสกเถระและพระเถระท้ังหลายประมาณ 
๖๐ รูปเกี่ยวกบัอุปาทานขันธ์ ๕ ในประเด็นการพิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งท่ีเนื่องด้วย
อัตตา ท่านได้อธิบายขยายความอย่างพิสดาร เม่ืออธิบายจบ ท่านและพระเถระ
ท้ังน้ันก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๙/๑๖๖-๑๗๑) 

เขมกะ,  พระ  : พระเถระรูปหน่ึง คราวอาพาธหนัก พักอยู่ท่ีพทริการาม กรุงโกสัมพี ได้สนทนาถาม
ตอบกับพระทาสกเถระและพระเถระทั้งหลายประมาณ ๖๐ รูปเกี่ยวกบัอุปาทานขันธ์ 
๕ ในประเด็นการพิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา ท่านได้อธิบายขยาย
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ความอย่างพิสดาร เมื่ออธิบายจบท่านและพระเถระทั้งน้ันก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๙/๑๖๖-๑๗๑)  

เขมกะ, กรุง : กรุงช่ือว่าเขมกะ ปกครองโดยพระเจ้าชนสันธะ ผู้เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าติสสะ  (พระติสสพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๑๗ ในพุทธวงศ์) ดังคำว่า 
กรุงช่ือว่าเขมกะ  กษัตริย์พระนามว่าชนสันธะเป็นพระชนก  พระเทวีพระนามว่าปทุ
มาเป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผูแ้สวงหาคุณอันย่ิงใหญ่  (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๖/๖๗๘) 

เขมกะ, กษัตรยิ์ :  เจ้าศากยะพระนามว่าเขมกะ แห่งกรุงกบิลพัสด์ุ  เป็นพระบิดาของอภิรูปนันทา
เถรี (เป็นคนละองค์กับรูปนันทาเถรี ซึ่งมีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดา  แต่มีประวัติ
คล้ายๆ กัน) ดังคำว่า บัดน้ี เป็นภพสุดท้าย  หม่อมฉัน(อภิรูปนันทาเถรี)เกิดในกรงุ
กบิลพัสด์ุ เป็นธิดาแห่งเจ้าศากยะพระนามว่า เขมกะ  มีนามปรากฏว่านันทา (ขุ.อป.
(เถริยาปาทาน)(ไทย)๓๓/๑๕๐/๕๔๐) 

เข้มแข็ง  : แข็งแกร่ง แข็งแรง ขันแข็งในการทำงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหว่ันไหว, อดทนไม่
ท้อถอย  ; ความเข้มแข็ง  เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอริยสาวก  ท่ีจัดเป็นวิริยพละ 
ดังข้อความว่า อริยสาวกในธรรมวินัยน้ีอยู่ปรารภความเพียร  เพ่ือละอกุศลธรรม  
เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด  มีความเข้มแข็ง  มีความบากบั่นมั่นคง  ไม่ทอดธุระในกุศล
ธรรมท้ังหลายอยู่  น้ีเรียกว่า  วิริยพละ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒/๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๑๔/๑๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๓๔/๒๑๗)  

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วิริยพละ เป็น ๑ ในเสขพละ ๕ ประการ  คือ ๑. 
สัทธาพละ กำลังคือศรัทธา ๒. หิริพละ กำลังคือหิริ  ๓. โอตตัปปพละ  กำลังคือ
โอตตัปปะ  ๔. วิริยพละ  กำลังคือวิริยะ  ๕. ปัญญาพละ กำลังคือปัญญา, คำว่า 
ปรารภความเพียร  ในท่ีน้ีหมายถึงทำความเพียรทางกายและทางใจไมย่่อหย่อน  (องฺ.
เอกก.อ.(บาลี)   ๑/๓๙๔/๔๔๐,  องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)   ๓/๒/๑), คำว่า มีความ
เข้มแข็ง  ในทีน้ี่หมายถึงมีกำลังความเพียร  (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)   ๓/๒/๑)  

เขมเทพบุตร :  เทพบุตรช่ือว่าเขมะ   เป็นช่ือของเทพบุตรที่ปรากฏในเขมสูตร  ซึ่งเป็นพระสูตรที่ ๒ 
ในนานาติตถิยวรรค เขาเป็นสาวกของเดียรถีย์ ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เมืองสาวัตถี  ดังคำว่า เขมกเทพบุตรยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร
แล้ว ได้กล่าวคาถาเหล่าน้ีในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า  คนพาลผู้มปัีญญาทราม
ประพฤติตนเป็นเหมือนศัตรูย่อมทำกรรมอันลามกซึ่งให้ผลเผ็ดร้อน... พ่อค้าเกวียนไม่
เดินหนทางสายหลักที่ราบเรยีบ แต่กลับไปใช้หนทางที่ไม่เรียบ   เพลาเกวียนก็หัก
สะบั้น ฉันใด  ผู้ท่ีออกนอกธรรมหันไปประพฤติตามอธรรม  ก็ฉันน้ัน  เป็นคนเขลา



 

๑๐๔๔ 
 

 

เบาปัญญา  ต้องซบเซาดำเนินไปสู่ความตาย  เหมือนพ่อค้าเกวียนท่ีเพลาเกวียน
หัก  ฉะน้ัน  (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๐๓/๑๑๐)   

เขมนคร : ช่ือนครอันเป็นท่ีอาศัยอยู่ของอัคคิทัตตพราหมณ์ ผู้เป็นพุทธบิดา และพราหมณีช่ือว่า
วิสาขา ผู้เป็นพุทธมารดา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ปกครองโดยพระเจ้า
เขมะ  ดังคำว่า กรุงช่ือว่าเขมวดี  ครั้งนัน้  เรามีช่ือว่าเขมะ   เมือ่แสวงหาพระ
สัพพัญญุตญาณจึงออกบวชในสำนักของพระองค์ อัคคิทัตตพราหมณ์น้ันเป็นพุทธ
บิดา นางพราหมณีช่ือว่าวิสาขาเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระนามกกุสันธะ  ผู้
แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่  ตระกูลใหญข่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นตระกูลท่ี
ประเสริฐทีสุ่ดของคนทั้งหลาย  มีชาติสูง  มียศมาก  อยู่ในเขมนครนั้น (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๑๕/๗๐๔) 

เขมปัตตะ  : พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุผู้บรรลุคณุธรรมต้ังแต่ช้ันปฐมฌานขึ้นไปว่า เขมปัตตะ 
(ตรัสเรียกช่ืออ่ืนๆ กมี็ เช่น เขมะบ้าง  อมตะบ้าง อมตปัตตะบ้าง ฯลฯ และนำช่ือ
น้ันๆ มาต้ังเป็นช่ือสูตร)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า “เขมะ” ท่านหมายถึง ไม่มีอุปัททวะ ส่วนคำว่า “เข
มปัตตะ” หมายถึง บรรลุความเป็นเขมะ (องฺ.นวก.อ. (บาลี) ๓/๕๒/๓๑๗)   ดังคำว่า 
ท่านพระอุทายีถามว่า ผู้มีอายุ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “เขมปัตตะ เขมปัตตะ”  ผู้มี
อายุ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมปัตตะ” พระอานนท์ตอบ
ว่า “ผู้มีอายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานอยู่ได้ ด้วย
เหตุเพียงเท่านี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมปัตตะโดยปริยายแล้วภิกษุลว่งเนวสัญญา
นาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุสญัญาเวทยตินิโรธอยู่ อาสวะท้ังหลาย
ของเธอหมดสิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี พระผู้มีพระภาคจึง
ตรัสเขมปัตตะโดยนิปปริยายแล้ว”  (องฺนวก.(ไทย)๒๓/๕๓/๕๔๓) 

เขมมฤคทายวัน : อิสิปตนมฤคทายวันเป็นสวนช่ือว่าเขมะ ในสมัยน้ัน ก็สวนนั้นเรียกช่ือว่า
มฤคทายวัน เพราะเป็นท่ีท่ีท่านให้เพ่ืออยู่อย่างปลอดภัยแก่เน้ือทั้งหลาย ท่านกล่าวว่า 
เขมมฤคทายวัน (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๗๓/๖๘) เป็นสถานที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพบกับ
พระราชโอรสพระนามขัณฑะและบุตรปุโรหิตช่ือว่าติสสะ  ต่อมาท่านทั้งสองหลังจาก
ฟังธรรมบรรลุแล้วได้บรรพชาอุปสมบท และได้รับการแต่งต้ังเป็นคู่พระอัครสาวกของ
พระวิปัสสีพุทธเจ้า   (ที.สี.(ไทย)๑๐/๗๓/๔๑-๔๒) 

เขมวดี, กรุง  : ช่ือเมืองอันเป็นที่อยู่อาศัยของอัคคิทัตตพราหมณ์ ผู้เป็นพุทธบิดา  และพราหมณีช่ือ
ว่าวิสาขา ผู้เป็นพุทธมารดา ของพระพุทธเจ้าพระนามวา่กกุสันธะ  ดังคำว่า พระกกุ
สันธพุทธเจ้ามีพราหมณ์อัคคิทัตเป็นพระบิดา นางพราหมณีวิสาขาเป็นพระมารดา



 

๑๐๔๕ 
 

 

ผู้ให้กำเนิด สมัยนั้น ได้มีพระราชาทรงพระนามว่าเขมะ กรุงเขมวดี เป็นราชธานีของ
พระเจ้าเขมะ (ที.สี(ไทย)๑๐/๑๒/๕, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๓/๗๐๒) 

เขมวิตก  : ความตรึกที่ประกอบด้วยเมตตา กรุณา และมุทิตา  หรือหมายถึง อพยาบาทวิตก 
และอวิหิงสาวิตก (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๓๘/๑๖๔,๑๖๘) ดังคำว่า (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า) 
“ภิกษุทั้งหลาย วิตก ๒ ประการ คือ เขมวิตก และวิเวกวิตก ย่อมแผซ่่านไปยังตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าเป็นอันมาก ตถาคตพอใจความไม่เบียดเบียน ยินดีความไม่
เบียดเบียน วิตกน่ันแลแผ่ซ่านไปยังตถาคตผู้พอใจความไม่เบียดเบียน ยินดีในความ
ไม่เบียดเบียนเป็นอันมากว่า “เราจะไม่เบียดเบียนสัตว์ใด ๆ ท้ังท่ียังมีจิต หวาดสะดุ้ง
หรือมีจิตม่ันคงด้วยการทำน้ี” (ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๓๘/๓๘๕ 

เขมสูตร  : ว่าด้วยเขมเทพบุตร  ผู้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วได้กล่าวคาถาเกี่ยวกับเรื่องผลของ
กรรมดีและกรรมช่ัว (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๓/๑๑๐-๑๑๑) ว่าด้วยพระเขมะ ผู้มาเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้า ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถีพร้อมกับพระสุมนะ  ได้กราบทูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของพระอรหันต์(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๙/๕๑๖-๒๑๗) ว่าด้วยเหตุให้ตรัส
เรียกว่า เขมะ  ทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกภิกษุว่า เขมะ(องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๕๒/
๕๔๓) 

เขมเสฏฐิปุตตวัตถุ  : เรื่องบุตรเศรษฐีช่ือเขมกะ (พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่นายเขมกะผู้
ชอบเป็นชู้กับภรรยาของคนอ่ืน ดังนี้) นรชนท่ีประมาท ชอบเป็นชู้กับภรรยาของผู้อ่ืน 
ย่อมถึงฐานะ ๔ ประการ คอื (๑) ได้บาป (๒) นอนไม่เป็นสุข (๓) ถูกนินทา (๔) ตก
นรก (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๐๙/๑๒๙) 

เขมะ  : พระราชาผู้ปกครองกรุงเขมวดีพระนามว่าเขมะ ดังคำว่า พระกกุสันธพุทธเจ้ามี
พราหมณ์อัคคทัิตเป็นพระบิดา นางพราหมณีวิสาขาเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด สมัย
น้ัน ได้มีพระราชาทรงพระนามว่าเขมะ กรุงเขมวดี เป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะ (ที.
ม.(ไทย)๑๐/๑๒/๕),  พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภกิษุผู้บรรลคุุณธรรมต้ังแต่ช้ัน
ปฐมฌานขึ้นไปว่า“เขมะ” ดังคำว่า ท่านพระอุทายีถามว่า “ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า “เขมะเขมะ” ผูมี้อายุ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะ” 
พระอานนท์ตอบว่า “ผู้มีอายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุ
ปฐมฌานอยู่ได้ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะโดยปริยายแล้ว...
ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสญัญายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ
อยู่ อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ 
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะโดยนิปปริยายแล้ว”  ) (อง.นวก.(ไทย)๒๓/๕๒ /๕๔๓ 



 

๑๐๔๖ 
 

 

เขมะ, กษัตริย ์ :ช่ือในอดีตชาติของพระธชทายกเถระ ได้บังเกิดเป็นกษัตริย์หลายชาติ มีพระนามว่าเข
มะ ดังคำว่า (พระธชทายกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าว
ว่า( ในกัปที่ ๑,๐๕๑ (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นกษัตริย์หลายพระองค์ มีพระนามว่า
อุคคตะ ในกัปท่ี ๑,๑๕๐ (นบัจากกัปนี้ไป) ได้เป็นกษัตริย์หลายชาติมีพระนามว่าเขมะ 
((ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๖๕/๑๙๗)  พระนามในอดีตชาติของพระโคดมพุทธเจ้า เมื่อครั้ง
เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่าเขมะ ในสมัยของพระกกุสันธพุทธเจ้า ดังคำว่า 
สมัยน้ัน เราเป็นกษัตริย์มีนามว่าเขมะ ได้ถวายทานมิใช่น้อยในพระตถาคตและใน
สาวกผู้ชินบุตร(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๘/๗๐๒) 

เขมะ, พระ, ภิกษุ  :รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา(เริ่มต้นจากพระอุบาลีเถระ) ท่าน
พระเขมะเป็นหน่ึงในรายนามเหล่านั้น ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระธัมมปาลิตะ  ดังคำ
ว่า ศิษย์ของพระธัมมปาลิตะนั้น มีปัญญามากช่ือว่าเขมะทรงจำพระไตรปิฎกได้
รุ่งเรืองอยู่ในเกาะด้วยปัญญา  เหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองอยู่ (วิ.ป.(ไทย)๘/๓/๖,๘/๘/
๑๓,๘/๒๒/๒๖)  ช่ือภิกษุขณีาสพผู้อาศัยอยู่ท่ีป่าอันธวัน สมัยหนึ่งได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้
มีพระภาคท่ีพระวิหารเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี  ดังคำว่า,สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี สมัยน้ันแล 
ท่านพระเขมะและท่านพระสมุนะ อยู่ท่ีป่าอันธวัน เขตกรุงสาวัตถี ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย อภิวาทแล้วน่ังลง ณ ท่ีสมควร  (องฺ.ฉกฺก(ไทย)๒๒/๔๙/
๕๑๖) 

เขมังกร, พระ, ภิกษุ  : ช่ือพระภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี,   ดังคำว่า ......
พระสิขีพุทธเจ้ามีภิกษุเขมังกรเป็นอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก......(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๑/
๕), พระอภิภูเถระและพระสัมภวเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าเขมังกรเป็น
พระอุปัฏฐากของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่(ขุ.พุทธ.(ไทย)๓๓/
๒๐/๖๙๔) 

เขมัปปัตตสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรยีกว่า เขมปัตตะ  (ได้แกผู่บ้รรลุคุณธรรมตั้งแต่ช้ัน
ปฐมฌานขึ้นไป) ดังคำว่า  ท่านพระอุทายีถามว่า ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เข
มปัตตะ เขมปัตตะ” ฯลฯ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๗๓/๒๗๘) 

เขมา  : ช่ือภิกษุณี ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า ให้ภิกษุณีสาวิกาอ่ืนๆ เอาเป็น
แบบอย่างคู่กับอุบลวรรณาภิกษุณี  ดังพระพุทธดำรัสว่า  “บรรดาอุบาสิกาผู้เป็น
สาวิกาของเรา คือ ขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทมารดา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ 
เป็นผู้ช่ังได้วัดได้(นางพึงวิงวอนอีกว่า) ถ้าแม่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ก็ขอให้
เป็นเช่นเขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณีเถิด”  (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๗๓/๒๗๘),



 

๑๐๔๗ 
 

 

(องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๕๓/๕๔๓) อธิบายว่า เขมาภิกษุณี กอ่นบวชเคยเป็นพระเทวีของ
พระเจ้าพิมพิสาร เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศ
(เอตทัคคะ) กว่าภิกษุณีท้ังหลายทางด้านเป็นผู้มีปัญญามาก (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/
๒๓๖/๓๐, (เถรี.อ.(บาลี) ๔/๕๓/๑๖๐-๑๗๒),ขุ.อป.(เถริยาปทาน)(ไทย) ๓๓/๒๘๙-
๓๘๓/๔๒๖-๔๓๘) 

เขมา, พระเถรี, ภิกษุณี  : ช่ือภิกษุณีผู้เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวา  เลิศทางด้านมีปัญญามาก  คู่กับ
อุบลวรรณาเถรีผู้เป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้าย เลิศทางด้านมีฤทธ์ิมาก  ดังคำว่า ภิกษุณี
ท้ังสองเป็นผู้ได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่า ให้ภิกษุณีท้ังหลายเอาเป็น
แบบอย่าง ดำเนินรอยตาม  สมดังพระพุทธดำรัสว่า “.....ภิกษุณีผู้มีศรัทธา เมื่อ
ปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างน้ีว่า “ขอให้เราเป็นเช่นกับภิกษุณีเขมาและ
ภิกษุณีอุบลวรรณาเถิด” ภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอุบลวรรณา น้ีเป็นบรรทัดฐาน เป็น
มาตรฐานแห่งภิกษุณีสาวิกาของเรา.....” (องฺ.จตุกฺก(ไทย)๒๑/๑๗๖/๒๔๘) 

เขมาเถริยาปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระเขมาเถรี เขมาภิกษุณีกลา่วเร่ืองประวัติในอดีตชาติของ
ตนที่ได้ต้ังความปรารถนาตำแหน่งภิกษุณีผูม้ีปัญญามากไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทมุุตตระ และได้รบัพุทธพยากรณ์ว่าความปรารถนาน้ันจะเป็นจริงในสมัย
พระโคดมพุทธเจ้า   (ขุ.อป.(เถริยาปทาน)(ไทย)๓๓/๒๘๙/๔๒๖) 

เขมาเถรีคาถา  :ภาษิตของพระเขมาเถรี   พระเขมาเถรีได้กล่าวคาถาโต้ตอบกับมารใจบาปท่ีมา
ประเล้าประโลมด้วยกามคุณและชักชวนให้สึก แต่ก็ไม่สำเร็จ (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/
๑๓๙/๕๗๗ 

เขมาภิกขุนีวัตถุ  : เรื่องพระเขมาภิกษุณี (พระเขมาเถรี)  ในเรื่อง พระเขมาภิกษุณีมาเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าท่ีภเูขาคิชฌกูฏ แต่เห็นท้าวสักกะกำลังเข้าเฝ้าอยู่ จึงได้ยืนถวายบังคม
บนอากาศแล้วหลีกไป ท้าวสกักะสงสัยจึงทูลถามเป็นใคร  พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
น่ันคือภิกษุณีช่ือเขมา  (ขุ.ธ.อ.(บาลี)๒/๔๐๓/๔๙๒), พระองค์ตรัสพระคาถาแก่ท้าว
สักกะว่า ผู้มีปัญญาลึกซึ้ง เป็นปราชญ์ ฉลาดในทางและมิใช่ทาง บรรลุประโยชน์
สูงสุด เราเรียกว่า พราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๔๐๓/๑๖๐) 

เขมาราม  : สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระเวสสภูพุทธเจ้าและพระกกุสันธพุทธเจ้า พระ
ชินศาสดาผู้ประเสริฐพระนามว่าเวสสภู เสด็จดับขันธปรินิพพานท่ีเขมาราม พระบรม
สารีริกธาตุของพระองค์ แผ่ไปอย่างกว้างขวางในนานาอารยประเทศ ฉะนี้แล(ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๓๐/๗๐๑) พระชินเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันธะ เสด็จดับขันธปริ
นิพพานท่ีเขมาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ท่ีเขมารามนั้น สงูถงึ ๑ คาวุต 
ฉะนี้แล(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๗/๗๐๖) 



 

๑๐๔๘ 
 

 

เขมาสูตร   : พระสูตรว่าด้วยเขมาภิกษุณี  สมัยนั้น เขมาภิกษุณีเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศล เข้าไป
พักอยู่ท่ีโตรณวัตถุ (ค่ายเสาระเนียด) ระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกต ครั้งน้ัน พระ
เจ้าปเสนทิโกศลเสด็จจากเมืองสาเกตไปยังกรุงสาวัตถี ได้เข้าประทับแรมราตรีหน่ึงที่
โตรณวัตถุระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกต รับสั่งเรียกราชบุรุษคนหน่ึงมาตรัสถาม
ดังนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ท่านจงไปดูให้รู้ว่าท่ีโตรณวัตถุมีสมณะหรือ พราหมณ์ผู้ท่ีเราควร
เข้าไปหาในวันนี้หรือไม่ ... พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสถามปญัหาเขมาภิกษุณี (สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๔๑๐/๔๖๖) 

เขมิยอัมพวัน  : สวนมะม่วงท่ีมช่ืีอว่าเขมิยะ    เขมิยอัมพวัน  เป็นสถานที่อยู่ของท่านพระอุเทน  
ต้ังอยู่ในเขตกรุงพาราณสี  ณ สถานท่ีแห่งน้ีมีการถามปัญหากันระหว่างโฆฏ
มุขะพรามหณ์กับพระอุเทนเถระ  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๒/๕๑๕) 

เข่า  : อวัยวะส่วนต่อระหว่างแข้งกับขา, ส่วนต่อระหว่างขาส่วนบนกับขาส่วนล่าง, ราชา
ศัพท์ว่า พระชานุ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗/๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๐/๒๘๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๗๐/๔๕๕) 

เขาไกรลาส  : ช่ือภูเขาในเทือกเขาหิมาลัย  เช่ือว่าเป็นท่ีสถิตของพระอิศวรในศาสนาพราหมณ์ มีสี
ขาวเหมือนเงินยวง  เป็นภูเขาที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับพญาช้างมงคล สวยงามเผือก
ผ่องดังภูเขาไกรลาส พระเวสสันดรได้พระราชทานพญาช้างกุญชร มีงาสวยงาม เผือก
ผ่องดังภูเขาไกรลาสน้ีไป จึงเป็นเหตุให้พระองค์ถูกขับไล่ออกจากเมืองสีพี  

  (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๘๘๓/๔๗๙) 
เข้าจำพรรษา  : การท่ีพระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะอยู่ประจำในสถานที่แห่งใดแห่งหน่ึงตลอด

ระยะเวลา ๓ เดือน  โดยไม่ไปพักค้างแรมที่อ่ืน  เว้นแต่มีกิจจำเป็น อนุญาตให้ไปได้
ไม่เกิน ๗ วัน เรียกการไปในลกัษณะอย่างน้ีว่า สัตตาหกรณียะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๕๕/๙๔)  การเข้าจำพรรษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ภิกษุหยุดการจาริกไปท่ีต่างๆ ในช่วง
ฤดูฝน  จะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มท่ี  แต่ไม่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้อยู่คลุกคลกีันด้วยหมู่หรือเพศตรงข้าม อันจะเป็นเหตุให้เกิดอ
สัทธรรมต่างๆ ตามมา  ดังเรื่องที่ปรากฏในมาตาปุตตสูตร  

เข้าฌาน  : การเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่  ในท่ีนี้มุ่งถึงฌาน ๒ คือ  ๑. อารัมมณูปนิช
ฌาน  การเพ่งอารมณ์ ได้แก ่สมาบัติ ๘ คอื รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ๒.ลักขณูป
นิชฌาน  การเพ่งลักษณะ ได้แก่ วิปัสสนา มรรค และผล) (ที.ม.อ.(บาลี)๒/๓๔๗ /
๓๑๕, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๐๐/๒๓๓,๑๐/๓๔๗/๒๗๔,๑๐/๓๔๘/๒๗๖) 

เข้าไปตั้งสติไว้ภายใน  :ลักษณะอย่างหนึ่งของธรรรม  ๕  ประการทีเ่มื่อภิกษุและภิกษุณีเจริญแลว้ 
ทำให้มากแล้ว พึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ คืออรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมี



 

๑๐๔๙ 
 

 

อุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี  ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหน่ึง 
เจริญ ทำให้มากซึ่ง ธรรม ๕ ประการ เธอพึงหวังได้ผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ 
อรหัตตผลในปจัจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี ธรรม ๕ 
ประการ อะไรบ้าง คือภิกษุในธรรมวินัยน้ี๑.เข้าไปตั้งสติไว้ในภายใน๒.พิจารณาเห็น
กายว่าเป็นของไม่งามด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับ
แห่งธรรมท้ังหลาย๓.กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร๔ .กำหนดหมายความไม่น่า
เพลิดเพลินในโลกทั้งปวง๕.พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสงัขารทั้งปวงภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหน่ึง เจริญ ทำให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการน้ี เธอพึงหวังได้ผล
อย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจบัุน หรือ เมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จัก
เป็นอนาคามี (อง.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๒๒/๒๐๒) 

เข้าไปแทรกแซง  : เข้าไปเบียดเสียด, เข้าไปข้างใน 
   ในอนุปขัชชสิกขาบท  พวกภิกษุฉัพพัคคีย์กีดกันท่ีนอนดีๆ เอาไว้ แล้วให้ย้าย

พระเถระออกไป  พากันเข้าไปนอนแทรกแซงพระเถระ ด้วยต้ังใจว่า เมื่อพระเถระมี
ความคับใจ กจ็ะย้ายออกไปเอง  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า   ก ็ภิกษุ
ใดรู้อยู่  เขา้ไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปอยู่ในวิหารของสงฆ์ก่อนด้วยประสงค์ว่า  
ท่านมีความคับใจก็จักจากไปเอง  ประสงคเ์พียงเท่านี้ไม่มีอะไรอ่ืน    ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์  (วิ.ม.(ไทย)๒/๑๒๑/๓๐๐) 

   ในสโภชนสิกขาบท  พระอุปนันทศากยบุตรได้ไปยังเรือนของสหายแลว้ได้น่ัง
ในห้องนอนสองต่อสองกับภรรยาของสหาย  สหายเข้าไปหาแล้วบอกให้ภรรยาถวาย
อาหาร  เสร็จแล้วก็นิมนต์ให้ท่านกลับ  ภรรยาของสหายนั้นรู้ว่าสามีถูกราคะกลุ้มรุม 
จึงนิมนต์ให้ท่านอยู่ต่อ แม้สหายจะขอร้องให้กลับถึง ๓ ครั้ง ท่านก็ไม่ยอมกลับ จึงไป
ฟ้องพวกภิกษุ พวกภิกษุจึงนำเรื่องไปกราบทูลให้พระผูม้พีระภาคทรงทราบ พระผู้มี
พระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  เป็นอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุท่ีเข้าไปนั่งแทรกแซง
ในตระกูลท่ีมีคน  ๒  คน (วิ.ม.(ไทย)๒/๒๘๑/๔๒๙) 

เข้ารีต : เปลี่ยนไปนับถือลัทธิหรือศาสนาอื่นนอกพระพุทธศาสนา ในท่ีน้ี หมายถงึภิกษุณีผู้ไป
เข้ารีตเดียรถีย์  ดังคำว่า..... “ท่ีช่ือว่า เขา้รีต ตรัสหมายถึงภิกษุณีผู้เข้ารีตเดียรถีย์ 
ภายหลังภิกษุณีผู้รู้เรื่องน้ันพึงกล่าวอย่างน้ีว่า “แม่เจ้า เมื่อก่อนดิฉันรู้จักภิกษุณีน้ีดีว่า 
นางมีความประพฤติอย่างนี้ ๆ” (วิ.ม.(ไทย) ๓/๖๖๖/๑๒)   

เข้ารีตเดียรถีย ์: ถือลัทธิอ่ืนนอกพระพุทธศาสนา  ในกรณท่ีีภิกษุณีไปเข้ารีตเดียรถีย์  เป็นเหตุอย่าง
หนึ่งใน ๔ ประการ ที่ทำให้ภิกษุณีน้ันไม่ต้องอาบัติ(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๐๔๙/๒๘๐),  



 

๑๐๕๐ 
 

 

ในกรณีของภิกษุ  ภิกษุท่ีจำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น  แต่ภิกษุปฏิญญาเป็นผู้
เข้ารีตเดียรถีย์  สงฆ์เป็นเจ้าของจีวรนัน้ (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๗๓-๓๗๔/๒๕๐)  

เขาวงกต  : ช่ือภูเขาลูกหนึ่งในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก  มีท่ีเข้าออกวกวนเวียนอาจทำให้หลงทาง
ได้เขาวงกตเป็นสถานที่ท่ีพระเวสสันดร(พร้อมพระโอรสและพระชายา)เสด็จไป
ประทับอยู่ หลังจากทรงถูกขับไล่จากชาวเมืองสีพี เพราะพระราชทานพญาช้างมงคล
ไปให้แก่เมืองอ่ืน   (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๖๘๗/๔๕๓,๒๘/๑๘๑๑/๔๖๙,๒๘/๒๔๒๕/
๕๕๘ (ชาวเมืองสีพีกราบทูลพระเจ้าสญชัยเกี่ยวกับพระเวสสันดรข้อความตอนหน่ึง
ว่า) “พระองค์อย่าได้รับสั่งให้ประหารพระเวสสันดรน้ัน  ด้วยท่อนไม้หรือด้วยศัสตรา 
พระเวสสันดรน้ันไม่ควรแก่เครื่องจองจำ แต่จงทรงขับไล่พระเวสสันดรน้ัน จากแคว้น
ไปอยู่ที่เขาวงกตเถิด” ((ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๖๘๗/๔๕๓) 

เข้าสมาธิ  : ประทับน่ังด้วยธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ คือ อรหัตตผลสมาบัติ (เป็นการประทับเข้าสมาธิ
ของพระพุทธเจ้า) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๒/๒๗๙) ท้าวสักกะเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีเพ่ือ
เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค  แต่ขณะน้ัน พระองค์ประทับเข้าสมาธิอยู่  คำว่า 
“เข้าสมาธิ” ในท่ีน้ี  พระอรรถกถาจารย์ทา่นแก้ว่า  ประทับน่ังด้วยธรรมเป็นเครื่อง
อยู่ คือ อรหัตตผลสมาบัติ (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๕๒/๓๒๐)  

เขาหิมพานต์, ขุนเขาขนาดใหญ่ : เขาหลวง  เขาหิมพานต์ถือว่าเป็นราชาแห่งเขาหรือเขาหลวง ท่าน
เปรียบเทียบเขาหิมพานต์ไว้ว่า  “ไม้สาละใหญ่อาศัยขุนเขาหิมพานต์ย่อมงอกงามด้วย
ความเจริญ... ฉันใดชนภายในอาศัยพ่อบ้านผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญ...
ฉันนั้นเหมือนกัน”(ที.ม.(ไทย)๒๐/๔๙/๒๐๙ 

เขียงเท้า  : รองเท้าท่ีทำด้วยไม้และหญ้า เป็นต้น เขียงเท้า โดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งที่ทรงห้าม เพราะ
ไม่เหมาะแก่สมณสารูป  ทรงอนุญาตไว้ในคราวจำเป็น แต่ให้สวมอยู่กับท่ี ดังพระ
ดำรัสว่า “อน่ึง ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าชนิดที่ต้องสวมเดิน รูปใดสวม 
ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเขียงเท้าท่ีตรึงอยู่กับท่ี ไม่ใช้สวมเดิน ๓ 
ชนิด คือ เขียงเท้าสำหรับใช้ในที่ท่ีถ่ายอุจจาระ เขียงเท้าสำหรับใช้ในท่ีท่ีถ่ายปัสสาวะ 
เขียงเท้าสำหรับใช้ในที่ชำระ” (วิ.ม.(ไทย)  ๕/๒๕๑/๒๔) (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๖/๕๘๑ 

เขียงรองเตียง  : สิ่งที่ใช้รองเตียงหรือต่ัง จัดเป็นเสนาสนะอยู่ในวัด  ดังคำว่า  สัทธิวิหารกิพึงยกอย่าง
ระมัดระวัง    ไม่ให้ครูด ไมใ่ห้กระทบบานประตูและกรอบประตู ขนออกไปต้ังไว้ ณ    
ที่สมควร เขียงรองเตียง กระโถนพนักพิง พึงขนออกมาวางไว้    ณ    ท่ีสมควร.... ถ้า
ในวิหารมีหยากเย่ือ  พึงกวาดเพดานลงมา...  เขียงรองเตียง    พึงผึ่งแดดเช็ดขนกลับ
วางไว้ตามเดิม(วิ.ม.(ไทย)๔/๖๖/๘๒,วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๗/๒๒๔) ; จัดเป็นวัตรที่
สัทธิวิหาริกพึงกระทำต่อพระอุปัชฌาย์ เช่น ถ้าเป้ือนต้องขนออกมาทำความสะอาด 



 

๑๐๕๑ 
 

 

ผึ่งแดดเช็ด แล้วขนกลับวางไว้ตามเดิม (วิ.ม.(ไทย)๔/๖๗/๙๐);  เมื่อทำความสะอาด
ไม่ควรเคาะในท่ีสูง เหนือลม ใต้ลม ดังคำว่า ไม่เคาะในทีสู่ง เหนือลม ใต้ลม พรหมปู
พ้ืน  เขียงรองเตียง  เตียง    ต่ัง  ตากทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ตามเดิม (วิ.จู.(ไทย)
๗/๓๘๒/๒๗๓) 

เขียงรองสบัขันธ์  : เป็นที่ต้ังมั่นเพ่ือการตัด  คือเป็นท่ียึดถืออย่างย่ิง  พระเสลาเถรีและพระ
อุบลวรรณาเถรีเปรียบเทียบกามท้ังหลายว่าเป็นดุจหอกและหลาว เป็นเขียงรองสับ
ขันธ์ท้ังหลาย    เพราะสัตว์ท้ังหลายยึดถืออย่างย่ิงซึ่งขันธ์ท้ังหลายแล้ว ย่อมถูกสับถูก
ทำลายด้วยกามท้ังหลาย (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๕๘/๕๖๔,๒๖/๒๓๔/๕๙๓) 

เขียงห่ันเนื้อ  :  ไม้รองรับการสับ ห่ัน มักเป็นแผ่นกลม ๆ เป็นของใช้ในครัวเรือน ; คำว่า  เขียงห่ัน
เน้ือ  เป็นช่ือของกามคุณ  ๕  ประการ  คอื  รูปท่ีจะพึงรู้แจ้งทางตา  ที่น่าปรารถนา  
น่าใคร่  น่าพอใจ  ชวนให้รัก  ชักให้ใคร่    พาใจให้กำหนดั   เสียงท่ีจะพึงรู้แจ้งทางหู
... กลิ่นท่ีจะพึงรู้แจ้งทางจมูก   ... รสท่ีจะพึงรู้แจ้งทางล้ิน...  โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรู้แจ้ง
ทางกาย  ท่ีน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ ชวนให้รัก  ชักให้ใคร่  พาใจให้กำหนดั 
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๓๔/๒๔๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๔๙/๒๖๘) 

เขียนทาย  : การขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะเล่นเสี่ยงทาย
หรือทำนาย ; เป็น ๑ ในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท   คือ    เล่น
หมากรุกแถวละ  ๘  ตา  หรือ  ๑๐  ตา  เล่นหมากเก็บ  เล่นดวด  เล่นหมากไหว  
เล่นโยนบ่วง  เล่นไม้ห่ึง  เล่นกำทาย เล่นสะกา  เล่นเป่าใบไม้    เล่นไถเล็ก ๆ  เล่น
หกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถเล็ก ๆ  เล่นธนูเล็ก ๆ  เล่นเขียนทาย  เล่น
ทายใจ  เล่นลอ้เลียนคนพิการ (ที.สี.(ไทย)๙/๑๔/๖,ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๘/๖๘) 

แขก  : อาคันตุกะ, ผู้มาหา, ผู้มาเยือน, ผู้มาจากที่อ่ืน, คนที่มาจากบ้านอ่ืนเมืองอ่ืน, แขก
เมือง, ผู้ท่ีมารว่มงานพิธีของเจ้าภาพ, บางทีเรียกว่า แขกเหรื่อ; คนบ้านอ่ืนท่ีมาช่วย
ทํางาน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๕/๕๓๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๔๗/๕๖๑) 

แข่งชนกระบือ  : การแข่งขันชนควาย ;  เป็น ๑ ในการละเล่นท่ีเป็นข้าศึกต่อกุศล คือ  การฟ้อน  
การขับร้อง  การประโคมดนตรี  การรำ  การเล่านิทาน  การเล่นปรบมือ  การเล่น
ปลุกผ ี การเลน่ตีกลอง  การสร้างฉากบ้านเมืองให้งดงาม  การละเล่นของคนจัณฑาล  
การเล่นกระดานหก  การละเล่นหน้าศพ  การแข่งชนช้าง    การแข่งม้า  การแข่งชน
กระบือ  การแข่งชนโค  การแข่งชนแพะ    การแข่งชนแกะ  การแข่งชนไก่  การแข่ง
ชนนกกระทา  การรำกระบี่กระบอง  การชกมวย  มวยปล้ำ  การรบ  การตรวจพล
สวนสนาม  การจัดกระบวนทพั  การตรวจกองทัพ  (ที.สี.(ไทย)๙/๑๓/๖,ที.สี.(ไทย)
๙/๑๙๗/๖๗) 



 

๑๐๕๒ 
 

 

แข้งเนื้อทราย  : ส่วนหน้าของขา ใต้เข่าลงไปถึงข้อเท้าของเน้ือทราย,หน้าแข้ง ก็ว่า, ราชาศัพท์ว่า พระ
ชงฆ์ ;  เป็นคำกล่าวเปรียบเทียบและยกย่องพระผู้มีพระภาคว่า มีพระชงฆ์เรียวดุจ
แข้งเนื้อทราย เป็นลักษณะมหาบุรุษข้อท่ี ๘ ในลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ 

   พระผู้มีพระภาคทรงตรัสเล่าถงึสาเหตุท่ีทำให้พระองค์มีพระชงฆ์เรียวดุจแข้ง
เน้ือทรายว่า  ในอดีตชาติ เมื่อคร้ังพระองค์เกิดเป็นมนุษย์  ต้ังใจสอนศิลปะ  วิชา  
จรณะ  และกรรม  โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้ชนทั้งหลายรู้ได้เร็ว  ปฏิบัติได้เร็ว   
ไม่ต้องลำบากนาน  เพราะได้ทำและสั่งสมความดีดังกล่าว จึงได้ไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์  หลังจากจุติจากเทวโลกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์  จึงได้ลักษณะมหาบุรุษน้ี  คือ  
มีพระชงฆ์เรียวดังแข้งเน้ือทราย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๕/๑๗๕) (อรรถกถาอธิบายว่า 
คำว่า ศิลปะ หมายถึงวิชาชีพ มี ๒ อย่าง คือ (๑) ศลิปะสามัญมีช่างสาน ช่างหม้อ 
ช่างหูก เป็นต้น (๒) ศิลปะอย่างสูงมีช่างลวดลาย  นักคำนวณด้วยวิธีการนับนิ้ว  
(มุททา)  และนักคำนวณด้วยวิธีคิดในใจ  (คณนา) (ที.ปา.อ.(บาลี)๒๑๔/๑๒๐), คำว่า  
วิชา  ในท่ีน้ีหมายถึงวิชาหลายหลากมีวิชาหมองู  เป็นต้น  (ที.ปา.อ.(บาลี)๒๑๔/
๑๒๐), คำว่า จรณะ  ในท่ีน้ีหมายถึงศีล  ๕  ศลี  ๑๐  หรือปาฏิโมกขสังวรศีล  (ที.
ปา.อ.(บาลี)  ๒๑๔/๑๒๐), ฎีกาอธิบายว่า คำว่า กรรม ในท่ีนี้หมายถงึปัญญาหยั่งรู้
ความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของตน  (ที.ปา.ฏีกา(บาลี)  ๒๑๔/๑๓๙)  

แข็งแรง  : มีกําลังมาก, ลํา่สัน, มั่นคง, คงทน, กล้า, อดทน, แรง, เข้มแข็ง, อย่างเต็มกําลัง เช่น 
ทํางานแข็งแรง (ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๐๑/๕๓๘) 

แขนไพลห่ลัง  : เอาแขนทั้ง ๒ ข้างไขว้หลังมือประสานกัน, เอาแขน ๒ ข้างไขว้ไปข้างหลัง เช่น ถูกจับ
มัดมือไพล่หลัง, เอามือ ๒ ข้างจับกันไขว้ไว้ข้างหลัง  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๔/
๓๖๑) 

โขมทายกเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระโขมทายกเถระ,  เป็นเรื่องที่ ๑๐ แห่งสุภูติวรรค
ท่ี ๓  ในเรื่อง ท่านได้กล่าวถึงประวัติของท่านในชาติต่างๆ  เช่น เคยเป็นพ่อค้าในกรุง
พันธุมดี และได้ถวายผ้าเปลือกไม้แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี  และในกัปท่ี ๒๗ 
จากกัปนี้ เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่า สินธวสันทนะ  (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๑๘๔/๑๔๘) 

โขมทุสสสูตร  : ว่าด้วยชาวโขมทุสสนิคม  อธิบาย :โขมทุสสสูตร เป็นสตูรท่ี ๑๒ แห่งอุปาสกวรรคที่ 
๒   โขมทุสสนิคมน้ี เป็นนคิมของเจ้าศากยะ อยู่ในแคว้นสักกะ พระผู้มพีระภาคเมื่อ
ประทับอยู่ท่ีนี้ได้ตรัสพระคาถากับพราหมณ์และคหบดีชาวโขมทุสสนิคม ประโยคที่
สำคัญคือ  “ท่ีใดไม่มีสัตบุรุษ  ท่ีน้ันไม่ใช่สภา... “ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๘/๓๐๑) 



 

๑๐๕๓ 
 

 

โขมทุสสะ, นคิม  : นิคมของเจ้าศากยะช่ือว่าโขมทุสสะ สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคม
ของเจ้าศากยะช่ือโขมทุสสะแคว้นสักกะ คร้ันเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครอง
อันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังโขมทุสสนิคม สมัยน้ัน 
พราหมณ์และคหบดีชาวโขมทุสสนิคม ประชุมกันอยู่ในสภาด้วยกรณียกิจบางอย่าง 
และฝนก็กำลังตกประปรายอยู่ ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสภาน้ัน 
 (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๘/๓๐๑) 

โขมพัสตร์, ผา้ : ผ้าเน้ือละเอียดช้ันเลิศ  ทำจากแคว้นโขมะ  ผ้าโขมพัสตร์ เป็นผ้าท่ีทำจากแคว้นโขมะ  
ซึ่งมีช่ือเสียงด้านการผลิตผ้า (เทียมเท่าผ้าจากเมืองกาสี) เน้ือผ้ามคีวามประณีต
สวยงาม  มีราคาสูง เป็นผ้าที่ใครๆ ก็ปรารถนาต้องการ  แต่ผู้มีฐานะดีเช่นราชวงศ์
และเศรษฐีท้ังหลายเท่าน้ันจึงจะสามารถเป็นเจ้าของได้  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๓/
๑๙๕,๑๐/๒๖๖/๑๙๘,๑๐/๒๖๗/๒๐๐),(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๔๑๓/๕๕๖) 

โขมะ,แคว้น  : แคว้นช่ือว่าโขมะ  แคว้นโขมะ จัดเป็นหน่ึงในสามของแคว้นท่ีขึ้นช่ือด้านการผลิตผ้า  
อันประกอบด้วย แคว้นกาสี  แคว้นโขมะ  และแคว้นโกทุมพร ดังข้อความตอนหน่ึง
กล่าวถึงแคว้นโขมะไว้ว่า “พระนางมัทรีเคยใช้แต่ผ้าแคว้นกาสี แคว้นโขมะ และ
แคว้นโกทุมพร แล้วมาใช้ผา้คากรองจักทำได้อย่างไร” (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๗๖๒/
๔๖๓, ๒๘/๑๘๕๑/๔๗๕) 

โขมะ, ด้ายเปลือกไม้  : ด้ายที่ทำด้วยเปลือกไม้โขมะ  ไม้โขมะ กว่าจะแปรสภาพมาเป็นผ้าท่ีประณีตได้ 
ต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง ในเรื่องน้ี เป็นการโต้ตอบปัญหาธรรมะกันระหว่างพระ
กุมารกัสสปะเถระกับพระเจ้าปายาสิผู้เป็นนัตถิกทิฏฐิ ท่านกุมารกัสสปะได้ยกอุปมา
ต่างๆ เพ่ือคลายทิฏฐิของพระเจ้าปายาสิ   ข้อสุดท้าย ท่านอุปมาด้วยคนหอบเปลือก
ป่านว่า เปรียบเหมือนสหายสองคนชวนกันไปแสวงหาโชค ถ้ามีโอกาสเลือกได้สิ่งที่
ดีกว่า ย่อมละทิ้งสิ่งท่ีเลวกว่า  เช่น เมื่อมีโอกาสได้เปลือกไม้โขมะ ก็คว้าไว้ก่อน  แต่
เมื่อมีโอกาสได้ด้ายเปลือกไม้โขมะ ก็ย่อมละทิ้งเปลือกไม้โขมะเสีย  และย่ิงเมื่อมี
โอกาสได้ผ้าเปลือกไม้โขมะ  ก็จะละทิ้งด้ายเปลือกไม้โขมะ เป็นต้น  ในท่ีสุดสามารถ
คลายทิฏฐิของพระเจ้าปายาสิได้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๖/๓๖๗) 

โขมะ, ผ้า, ผา้เปลือกไม้, เปลือกไม้  ผ้าท่ีทำด้วยเปลือกไม้  : ผ้าท่ีทำด้วยเปลือกไม้ท่ีช่ือว่าโขมะ  โข
มะ  (ผ้าเปลือกไม้)  เป็นผ้าชนิดหนึ่งท่ีทรงอนุญาตให้ทำจีวรได้ ดังข้อความตอนหน่ึง
ในพระวินัยปิฎก  พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คอื 
๑. โขมะ(ผ้าเปลือกไม้) ๒. กปัปาสิกะ (ผ้าฝา้ย) ๓. โกเสยยะ (ผ้าไหม) ๔. กัมพล (ผ้า
ขนสัตว์) ๕. สาณะ(ผ้าป่าน) ๖. ภังคะ(ผ้าท่ีทำด้วยของผสมกัน)  (วิ.มหา.(ไทย)๕/



 

๑๐๕๔ 
 

 

๓๓๙/๒๐๐),(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๓๖/๓๖๗,๑๐/๔๓๖/๓๖๗) (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๙/
๔๔๔, ๒๙/๒๐๖/๖๐๐) 

ไขกระดูก  : เน้ือส่วนในของกระดูก บางแห่งเป็นท่ีสร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ของร่างกาย  ภาษา
บาลีใช้คำว่า  “ลสิกา”  แปลทับศัพท์เป็นราชาศัพท์ว่า “พระลสิกา”  อาจหมายถึงไข
ข้อ หรือไขกระดูกก็ได้  ในข้อนี้ ท่านหมายความว่า  “เมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระ
ของพระผู้มีพระภาค พระอวัยวะ คือ พระฉวี (ผิวนอก) พระจัมมะ(หนัง) พระมังสา
(เน้ือ) พระนหารู(เอ็น) หรือพระลสิกา (ไขข้อหรือ ไขกระดูก) ไม่ปรากฏเถ้า ไม่
ปรากฏเขม่าเลย คงเหลืออยู่แต่พระสรีระเท่าน้ัน”(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๓๕/๑๗๖) 

ไข่ไก่  : ไข่ของไก่, ฟองอัณฑชะของไก่  มีสีเหลืองอมแดงน้อยๆ ; ไข่ ได้แก่ ตัวสืบพันธ์ุ
ประกอบด้วยเซลลส์ืบพันธ์ุเพศเมีย อาหาร และสิ่งห่อหุ้มซ่ึงอาจจะเป็นไข่ขาว วุ้น 
เย่ือถุงไข่ หรือเปลือก ส่วนมากมีรูปร่างกลม จะมีตัวอ่อนภายในหรือไม่มีก็ได้ ; ไก่ ดู 
ขนไก่  

   ในวาสิชฏสูตร พระผู้มีพระภาคทรงอุปมาภิกษุกับแม่ไก่ไว้ว่า   แม่ไก่ไม่ทับ ไม่
กก ไม่ฟักไขใ่ห้ดี  ถึงแม่ไก่จะมีความปรารถนาว่า  ลกูจะทำลายกระเปาะไข่ด้วย
ปลายเล็บเท้า  หรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดีได้ก็จริง แต่ลูกไก่ก็ไม่
สามารถทำลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยความ
สวัสดีได้  เพราะแม่ไก่ไม่ทับ ไม่กก  ไม่ฟักไข่ให้ดี  ภิกษุก็เหมือนกัน  เม่ือไม่หมั่น
เจริญภาวนาอยู่เนือง ๆ  ถึงจะมีความปรารถนาว่า จะทำให้จิตของตนหลุดพ้นจากอา
สวะเพราะไม่ถือมั่น  แต่จิตของเธอก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือม่ันได้เลย  
เพราะไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท  ๔  อินทรีย์  ๕ พละ  ๕ 
โพชฌงค์  ๗  และอริยมรรคมีองค์  ๘ (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๑/๑๙๓) 

   ในเวรัญชกัณฑ ์  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่  ณ  ควงต้นสะเดาอันเป็นที่
อยู่ของนเฬรุยักษ์  เมืองเวรัญชา  พร้อมกับภิกษุสงฆ์ประมาณ  ๕๐๐  รูป เวรัญช
พราหมณ์เดินทางไปเฝ้าและกล่าวตำหนิพระองค์ในหลายๆ เรื่อง เช่น เป็นคนไม่มีรส 
ไม่มีสมบัติ เป็นต้น พระองค์จึงสนทนากับพราหมณ์โดยทรงอุปมาด้วยลูกไก่ พระองค์
ตรัสถามว่า ไข่จำนวนหลายฟองที่แม่ไก่กกและฟักดีแล้ว ลูกไก่ท่ีใช้เลบ็หรือจะงอย
ปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้ก่อน ควรจะเรียกมันว่า ตัวพ่ีหรือตัวน้อง พราหมณ์
ตอบว่า ควรเรียกว่า พ่ี เพราะมันแก่กว่าเขา  พระองค์จึงตรัสว่า เช่นเดียวกัน ในขณะ
ท่ีหมู่สัตว์ถูกกระเปาะไข่คืออวิชชาหุ้มห่ออยู่ เราได้ทำลายกระเปาะไข่คืออวิชชา 
สำเร็จอนุตตรสัมมาสมัโพธิญาณอันยอดเย่ียมเพียงผู้เดียวเท่านั้น จงึเป็นพ่ีใหญ่ผู้
ประเสริฐทีสุ่ดของโลก (วิ.ม.(ไทย)๑/๑๑/๕) (อรรถกถาอธิบายว่า ข้อท่ีพราหมณ์



 

๑๐๕๕ 
 

 

ตำหนิพระผู้มีพระภาคว่า เป็นคนไม่มีรส ในท่ีน้ีหมายถึงเป็นคนไม่มีสัมมาคารวะ เช่น 
การกราบไหว้ การต้อนรับ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พระองค์ละรสได้แล้ว 
หมายถึงพระองค์ละอัสสาทะ ความพอใจในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสได้แล้ว จึงเป็น
คนไม่มีรส คือไม่ยินดีในรปู เสยีง กลิ่น รส สมัผัส (วิ.อ.(บาลี)  ๑/๓/๑๒๕-๑๒๖) 

ไขข้อ  : น้ำหล่อลื่นข้อของร่างกาย คำว่า“ไขข้อ” ภาษาบาลีก็ใช้คำว่า “ลสิกา” เช่นเดียวกับ
ไขกระดูก   ในข้อน้ี ท่านหมายถึง ไขข้อท่ีเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย(อาโปธาตุ)  ที่
ภิกษุพึงพิจารณาเนืองๆ (กายานุปัสสนา) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๓๕/๑๗๖), (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๔๙/๑๐๙) (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๐/๑๐๖,๑๒/๓๐๓/๓๓๒) (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑๕/
๑๒๗), (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/๑๙๘,๑๔/๓๕๐/๔๐๖) (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๓),
(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๓๒/๔๐๘), (ข.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๑) 

ไข่ขาง  : โดยท่ัวไปหมายถึง ไข่แมลงวัน  พระผูม้พีระภาคทรงยกอุปมาเปรียบเทียบภิกษุกับ
นายโคบาลว่า    อุปสรรคข้อหน่ึงในสิบเอ็ดข้อท่ีทำให้นายโคบาลไม่สามารถเลี้ยงโค
ให้เจริญเพ่ิมเติมขึ้นได้ก็คือ การไม่กำจัดไข่ขาง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เช่นกัน ที่ไม่
สามารถเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยได้ก็เพราะไม่กำจัดไข่ขางที่มีอยู่ในตัว  แต่ไข่
ขางในที่นี้ พระองค์ทรงหมายถึงตามข้อความต่อไปน้ีว่า  “ภิกษุไม่กำจัดไข่ขาง เป็น
อย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้รับกามวิตกท่ีเกิดขึ้น ไม่ละ ไม่บรรเทา ไม่ทำให้สิ้นสุด 
ไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป รับพยาบาทวิตกท่ีเกิดขึ้น ... รับวิหิงสาวิตก ท่ี
เกิดขึ้น ... รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว้เกิดขึ้นอีก ไม่ละ ไม่บรรเทา ไม่ทำให้ 
สิ้นสุด ไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ภิกษุไม่กำจัดไข่ขาง เป็นอย่างน้ีแล”  
(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๔๖/๓๗๖,๑๒/๓๔๗/๓๗๘),(อง.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๗/๔๓๒,๒๔/
๒๒/๔๔๕,๒๔/๒๘/๔๔๕) 

ไข่มุก : วัตถุมีค่า ลักษณะกลมๆ เกิดจากหอยบางชนิด มีหลากสี ใช้เป็นเคร่ืองประดับ  ไข่มุก 
จัดอยู่ในประเภทรัตนชาติที่ทรงคุณค่า  ในเรื่องน้ี พระเจ้ากาสีต้องการจะช่ืนชมตอบ
แทนความซื่อตรงของพญาหงส์โพธิสัตว์ด้วยของมีค่าต่างๆ   หนึ่งในนัน้ก็คือ ไข่มุก 
(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๑๘๔/๑๑๔) 

ไข้สันนิบาต : ไข้ท่ีมีอาการสัน่เทิ้มชักกระตุกและเพ้อ  เช่น ไข้สันนิบาตลูกนก,  ไขส้ันนิบาตหน้า
เพลิง  เวทนาท่ีเกิดจากไข้สนันิบาต  มักจะไม่เกิดขึ้นแกส่มณะผู้มีความละเอียดอ่อน
ในหมู่สมณะ  ดังพระดำรัสว่า  “ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
ช่ือว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ๑.ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เม่ือเขาขอร้องจึงใช้สอยจีวรมาก เมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย เมื่อเขา
ขอร้องจึงฉันบิณฑบาตมาก เมื่อเขาไม่ขอร้องจึงฉันน้อย เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอย



 

๑๐๕๖ 
 

 

เสนาสนะมาก เม่ือเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยคิลานปัจจัย
เภสัชชบริขารมาก เมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย๒.เธออยู่ร่วมกับเพ่ือนพรหมจารี
เหล่าใด เพ่ือนพรหมจารีเหล่าน้ัน ก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมเป็นท่ีพอใจเป็น
ส่วนมาก ท่ีไม่พอใจเป็นส่วนน้อย ประพฤติต่อเธอด้วยวจีกรรมเป็นท่ีพอใจเป็น
ส่วนมาก ท่ีไม่พอใจเป็นส่วนน้อย ประพฤติต่อเธอด้วยมโนกรรมเป็นท่ีพอใจ เป็น
ส่วนมาก ท่ีไมพ่อใจเป็นสว่นน้อย นำสิ่งเป็นท่ีพอใจมาเป็น ส่วนมาก ท่ีไม่พอใจเป็น
ส่วนน้อย ๓.เวทนาที่เกิดจากดี เวทนาท่ีเกิดจากเสมหะ เวทนาที่เกิดจากลม เวทนาที่
เกิดจากไข้สันนิบาต เวทนาที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล เวทนาท่ีเกิดจากการ
ผลัดเปลี่ยนอิรยิาบถไม่ได้ส่วนกัน เวทนาที่เกิดจากการพากเพียรเกินกำลัง เวทนาที่
เกิดจากผลกรรม ส่วนมากไม่เกิดแก่เธอ เธอจึงมีความเจ็บไข้น้อย ๔.เธอเป็นผู้ได้ฌาน 
๔ อันมีในจิตย่ิง ซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขใน ปัจจุบัน ตามความปรารถนา ได้โดยไม่
ยาก ได้โดยไม่ลำบาก ๕.เธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะ
อาสวะ สิ้นไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล ช่ือว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ 
(อง.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๔/๑๘๒) 

ไข้หนัก : อาการของโรคท่ีทำให้ตัวร้อนรุนแรง,  ไข้มีอาการทรุดหนัก ภิกษุณีรูปหนึ่งประสงค์จะ
ให้พระอานนท์เข้าไปหาที่สำนักของตน จึงแกล้งเป็นไข้หนัก และบอกให้เด็กกราบ
นิมนต์พระอานนท์เถระไปสอนในสำนักของตน (อง.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๙/๒๒๐),  
อีกเรื่องคือ  ท่านพระคิริมานนท์อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก  ท่านพระอานนท์ได้
กราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ  พระองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์
กล่าวสัญญา  ๑๐ประการให้พระคิริมานนท์ฟัง  ทำให้อาการของโรคสงบระงับลงได้
(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๐/๑๒๘) 

 
อกัษร ค จำนวน ๑,๕๙๓ ศัพท ์
คงแก่เรียน  : ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก คำว่า คงแก่เรียน อธิบายว่า พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้น เป็น

พหูสูต ทรงจำสิ่งท่ีเล่าเรียนมาแล้วไว้ได้ สั่งสมสิ่งท่ีเล่าเรียนมาแล้วไว้ได้ คือ ธรรม
เหล่าใด ท่ีมคีวามงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด 
ประกาศ พรหมจรรย์ พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะ บริสทุธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน ธรรม
เห็น ปานน้ันเป็นธรรมที่ท่านเล่าเรียนมามาก ทรงจำไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทง



 

๑๐๕๗ 
 

 

ตลอดชัดเจนตามทฤษฎี รวมความว่า คงแก่เรียน  (องฺ.ปญจฺก.(ไทย)๒๒/๑๙๒/๓๑๗),
(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๗๐/๕๑๖),(ข.ุจู.(ไทย)๓๐/๑๕๖/๔๙๒) 

คงคา, แม่น้ำ  : ช่ือแม่น้ำสำคัญสายหน่ึงในประเทศอินเดีย  ชาวฮินดูมีความเช่ือว่าเป็นแม่น้ำศักด์ิสิทธ์ิ 
ใครได้อาบแล้วถือว่าเป็นการชำระบาป ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆ ทาง
ศาสนา มีต้นกำเนิดจากทางเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย  ไหลผ่านทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกของอินเดีย มีความยาวประมาณ ๒,๕๑๐ 
กิโลเมตร แม่น้ำคงคง เป็นแม่น้ำสายหน่ึงที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาหลายเรื่องหลายเหตุการณ์  โดยเฉพาะช่วงท่ีไหลผา่นกรุงพาราณส ี 
ซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหน่ึงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๓/๑๕, 
๑/๓๔/๒๓, ๑/๓๔๔/๓๗๙, ๑/๓๔๔/๓๘๐),(วิ.ม.(ไทย)๕/๒๕๓/๒๕, ๕/๒๘๖/๑๐๓) 
,(วิ.จู.(ไทย)๗/๓๘๔/๒๘๑, ๗/๓๘๕/๓๘๓, ๗/๔๒๙/๓๕๗),(ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๖/
๕๓,๙/๑๖๖/๕๔), (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๔/๙๘,๑๐/๒๕๐/๑๘๖,๑๐/๒๙๖/๒๓๐), 
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๐/๓๘๔), (ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๗/๑๐๑,๑๓/๑๙๗/๒๓๔),(ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๒๕๘/๓๐๖),(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๕/๒๔๐,๑๕/๒๓๗/๓๓๙), (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/
๑๓๑/๒๒๒), (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๙๕/๑๘๐, ๑๗/๒๑๑/๒๘๘), (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๑/
๒๔๒,๑๘/๔๑๐/๔๖๙), (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๑/๕๘,๑๙/๑๐๓/๖๒,๑๙/๙๒๓/๔๔๘),(องฺ.
ติก.(ไทย)๒๐/๑๐๑/๓๓๗), (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๙/๒๔๗), (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๕/
๒๙), (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๔๕/๒๖๓), (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๒๗/๓๔๙), (ขุ.ทุก.(ไทย)๒๗/
๑๐๙/๙๓) 

คชกุมภชาดก   : ชาดกว่าด้วยสัตว์เลื้อยคลานช่ือคชกุมภะ  คชกุมภชาดก  เป็นชาดกที่ ๕  ในจูฬ
กุณาลวรรคที ่ ๕ (วรรคนีมี้ทั้งหมด ๑๐ ชาดก) ในเนื้อเรื่อง เป็นการสนทนากัน
ระหว่างอำมาตย์แก้วโพธิสัตว์กับตัวคชกุมภะ เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตว่า เวลาไหน
ควรทำอะไร  (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย)๒๗/๑๗๗/๑๙๓) 

คชสาร,พญาช้าง  : ช้างมงคลมีลักษณะสวยงาม สำหรับเป็นที่ประทับของเทพบุตร เทพธิดา 
พระมหากษัตริย์ และผู้มีบุญทั้งหลาย   ช้างทิพย์เป็นพาหนะของเทพบุตรเทพธิดา มี
ลักษณะพิเศษ ดังข้อความสนทนากันระหว่างพระโมคคัลลานะกับเทพบุตรองค์หน่ึง
ว่า  “(พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองค์หน่ึงว่า) ท่านขี่ช้างเผือกผ่อง ไม่มี
ตำหนิ มีงางอนงาม ทรงพลัง  ไปได้เร็วมาก เป็นคชสารประเสริฐ ควรแกก่ารขับขี่ ผูก
สายรัดประคนทองคำไว้เรียบร้อย เหาะมาที่นี้”(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๗๐๕/๘๑,๒๖/๙๖๑/
๑๑๗,๒๖/๙๖๘/๑๑๘),(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๓๖๘/๕๓๔), (ขุ.อป.(เถริยาปทาน)(ไทย)
๓๓/๑๘๘/๔๑๒) 



 

๑๐๕๘ 
 

 

คชสารท่ีตกมัน :  ช้างตกมัน เป็นอาการของช้างพลายเมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ุจะมีความกำหนัดแรงกล้า
และมีน้ำมันตกย้อยที่บริเวณหน้าและอวัยวเพศ  เป็นสภาวะท่ีเกิดขึ้นช่ัวคราวใน
ช้างพลาย มีลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างสูง  อาจทำรา้ยมนุษย์หรือสัตว์อ่ืนๆ ได้  
คชสารท่ีตกมันมีอาการคลุ้มคล่ัง มีกำลังแรงกล้า ยากท่ีจะต้านทานได้  ถึงกระน้ันก็ไม่
สามารถเอาชนะพญามัจจุราชได้  ดังท่ีพระมหาสัตว์อโยฆรราชตรัสแกพ่ระราชบิดา 
ข้อความตอนหน่ึงว่า  “คชสารท้ังหลายตัวตกมัน มีมันแตกไหลเย้ิม ย่อมย่ำยี
บ้านเมือง เข่นฆ่าประชาชนได้ แต่ไม่อาจจะย่ำยีพญามัจจุราชได้ เพราะเหตุน้ัน 
ข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่า จะประพฤติธรรม”(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๒/๑๑๒) 

คณกโมคคลัลานพราหมณ์ :พราหมณ์มีช่ือว่าคณกโมคคัลลานะ  คณกโมคคัลานพราหมณ์ได้ไปเข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาค ณ ปราสาทของมิคารมาตา ในบุพพาราม  ได้ทูลถามพระองค์
เกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามลำดับ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๔/
๗๘) 

คณกโมคคลัลานสูตร : พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือคณกโมคคัลลานะ  คณกโมคคัลลานสูตร เป็นสูตร
ท่ี ๗  ในเทวทหวรรคท่ี ๑  (วรรคนี้มีท้ังหมด  ๑๐  สูตร) ในเนื้อเรื่องพูดถึงคณกโมค
คัลลานะพราหมณ์ได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ ปราสาทของมิคารมาตา(นาง
วิสาขา) ในบุพพาราม  ทูลถามเกี่ยวกับเรื่องการการศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอน 
(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๔/๗๘) 

คณญัตต ิ : การประกาศให้สงฆ์ทราบแทนคณะคือพวกฝ่ายตน  ได้แก่ การท่ีภิกษุรูปหน่ึงในนาม
แห่งภิกษุฝ่ายหนึ่ง สวดประกาศขออนุมัติเป็นผู้แสดงแทนซึ่งอาบัติของฝ่ายตนและ
ของตนเองด้วยติณวัตถารกวิธี(อีกฝ่ายหนึ่งก็พึงทำเหมือนกันอย่างนั้น); เป็นขั้นตอน
หนึ่งแห่งการระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกวินัย(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์(หน้า ๒๙, พระเทพเวที,ประยุทธ์ ปยุตฺโต)   ระหว่างวินิจฉัยอธิกรณ์อยู่  พระ
ธรรมกถึกจำสตูรได้ แต่จำวิภังค์แห่งสูตรไม่ได้  ยังไม่ได้สังเกตใจความ  ค้านใจความ
ตามเค้าพยัญชนะ  ในกรณีนี้ ภิกษุผูฉ้ลาดสามารถสวดประกาศให้ภิกษุในท่ีประชุม
ทราบด้วยคณญัตติว่า “ขอท่านท้ังหลายจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุช่ือน้ีรูปน้ีเป็นธรรมกถกึ 
ท่านจำสูตรได้แต่ จำวิภังค์แห่งสูตรไม่ได้เลย ท่านไม่สังเกตใจความ ย่อมค้านใจความ
ตามเค้าพยัญชนะ ถ้าท่านท้ังหลายพร้อมกันแล้ว พวกเราพึงขับภิกษุช่ือน้ีให้ออกไป 
แล้วท่ีเหลือพึงระงับ อธิกรณ์น้ี”(ญัตติกรรมวาจา) อธิกรณ์ที่ระงับด้วยลักษณะอย่างนี้ 
เรียกว่า ระงับด้วยสัมมุขาวินัย (วิ.จู.(ไทย)๖/๒๓๓/๓๕๑) 

คณนา : การนับ(นับประสาอะไร), การสำรวจ,จำนวน, สถิติ ในท่ีนี้ ท่านหมายถงึการนับแบบ
เปรียบเทียบ, เช่นประโยคตัวอย่างในการใช้คณนาว่า  “ท่านผู้เจรญิ บ้านนาลันทา 



 

๑๐๕๙ 
 

 

๑๐ หลัง ๒๐ หลัง ๓๐ หลงั ๔๐ หลัง ๕๐ หลัง สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ ผู้ถึง
ความเช่ียวชาญทางจิตนั้น ยังสามารถทำให้เป็นเถ้าได้ด้วยจิตคิดประทุษร้ายคร้ังเดียว 
แล้วบ้านนาลันทาที่ทรุดโทรมหลังเดียวจะ คณนาอะไรเล่า” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓/
๖๔/๖๒) 

คณปรูกะ  : ภิกษุผู้เป็นท่ีครบจำนวนในคณะน้ันๆ เช่น สังฆกรรมท่ีต้องมีภิกษุ ๔ รูป หรือย่ิง ขึ้น
ไปเป็นผู้ทำ ยงัขาดอยู่เพียงจำนวนใดจำนวนหน่ึง มีภิกษุอ่ืนมาสมทบทำให้ครบองค์
สงฆ์ในสังฆกรรม นั้นๆ ภิกษุท่ีสมทบน้ันเรียกว่า คณปูรกะ )พจนานุกรมพุทธศาสน ์
ฉบับประมวลศัพท์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ หน้า ๒๔ หมายถึง ภิกษุผู้เขา้ร่วมสังฆกรรม
เพ่ือให้ครบองค์สงฆ์ (ดูประกอบ วิ.อ (บาลี) ๒/๒๒๖ /๓๕๒, วิ.อ.(บาลี) ๓/๑๒๓ /
๑๐๒-๑๐๓), (วิ.มหา.(ไทย)๔/๙๐/๑๔๖,๔/๑๙๓/๓๐๔, ๔/๑๙๕/๓๐๘) 

คณเปตวัตถุ  : เรื่องเปรตคณะหน่ึง เรื่องเปรตคณะหน่ึง,  เป็นเรื่องเกี่ยวกับเปรตเรื่องที่ ๑๐  ใน
มหาวรรคที่ ๔  (วรรคนี้รวมเรื่องเก่ียวเปรตทั้งหมด ๑๖ เรื่อง) ในเนื้อเรื่อง พระ
โมคคัลานะได้ถามคณะเปรตที่พบเห็นว่า ได้ทำกรรมช่ัวอะไรไว้ จึงได้มาเสวยผลกรรม
ช่ัวอันเผ็ดร้อนน้ี   (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๗๘๒/๒๙๕) 

คณโภชนะ  :  โภชนะของคณะ มี ๒ อย่าง (๑) คณโภชนะที่ได้มาเพราะการนิมนต์ (๒) คณโภชนะ
ท่ีได้มาโดยการออกปากขอ (วิ.ป. (ไทย) ๘/๓๒๒/๔๓๔),  (คณโภชน์ ฉนัเป็นหมู่ คือ
ภิกษุต้ังแต่ ๔ รูปขึ้นไป  รับนิมนต์ออกช่ือโภชนะแล้วฉัน; อีกนัยหนึ่งว่า นั่งล้อม
โภชนะฉัน หรือฉันเข้าวง,  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศัพท์ (หน้า ๒๙),
พระเทพเวที,ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ใน ๒ อย่างนั้น  ประการแรก ทายกนิมนต์ภิกษุต้ังแต่ 
๔ รูปขึ้นไป พร้อมกันไปฉันโดยออกชื่ออาหาร ภิกษุไปพร้อมกันตามเวลาท่ีเขา
กำหนด รับประเคนพร้อมกัน ฉันพร้อมกัน ช่ือว่าคณโภชนะ ต้องอาบัติทุกรูป พวก
ภิกษุที่ทายกนิมนต์ไว้พร้อมกัน ไปพร้อมกันหรือแยกกัน รบัประเคนพร้อมกัน แยกกัน
ฉัน ต้องอาบัติเหมือนกัน เพราะถือการรับประเคนพร้อมกันเป็นประมาณ พวกภิกษุที่
ทายกนิมนต์ไว้พร้อมกัน ไปพร้อมกันหรืแยกกัน แยกกนัรับประเคน รวมกันฉันหรือ
แยกกันฉัน ไมต้่องอาบัติ ภิกษุไปบริเวณ ๔ แห่ง หรือวิหาร ๔ แห่ง ทายกแยกกัน
นิมนต์ หรือภิกษุท้ังหลายยืนอยู่ในท่ีเดียวกัน ทายกแยกกันนิมนต์อย่างน้ีคือ บุตร
นิมนต์รูปหน่ึง บิดานิมนต์รูปหนึ่ง พวกภิกษุไปรวมกันหรือแยกกัน รวมกันฉันหรือ
แยกกันฉัน ถ้ารับประเคนรวมกันเป็นคณโภชนะ ต้องอาบัติทุกรูป (วิ.อ.(บาลี) ๒ /
๒๑๗-๒๑๘/๓๔๖๓๔ -๗),  (วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๑๐/๓๗๑),(วิ.จู.(ไทย)๗/๓๔๓/๑๙๘), 
(วิ.ป.(ไทย)๘/๘๕/๖๔,๘/๙๓/๖๘,๘/๓๒๕/๔๖๓), (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๙๕/๘๓๐) 



 

๑๐๖๐ 
 

 

คณสามัคคี  : ความสามัคคีกนัแห่งคณะ(สงฆ์) (ท่านอธิบายความไว้ว่า)  คณสามัคค ี เป็นอย่างไร 
คือ แม้หากภิกษุท้ังหลายเป็นอันมาก พร้อมเพรียงกัน ช่ืนชม ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือน
น้ำกลมกลืนกบัน้ำนม มองดูกันและกันด้วยสายตาที่รักกันอยู่ น้ีช่ือว่า คณสามัคคี (ขุ.
ม.(ไทย)๒๙/๔๕/๑๕๙) 

คณะ  : หมู่,พวก หรือกลุ่มชนที่อยู่ในพวกหรือฝ่ายเดียวกัน  อาจเป็นคณะสงฆ์  คณะภิกษุณี  
คณะผู้บริหารหรือปกครอง ก็ได้  (เรียกช่ือคณะตามท่ีเกี่ยวข้อง)  (ตัวอย่างการใช้คำ
ว่า “คณะ” ) ท่ีช่ือว่า คณะ ความว่า คณะปกครองในถิ่นใด ต้องบอกคณะในถิ่นน้ัน 
(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๖๘๔/๓๒) ท่ีช่ือว่า คณะ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงภิกษุณีสงฆ์
(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๙๐๙/๒๐๐) ...เท่าท่ีมีสงฆ์หรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้ เรา
ยังไม่เห็นสงฆ์ หรือ คณะอื่นแม้ หมู่เดียว ท่ีบรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศ
ด้วยยศ เหมือนภิกษุสงฆ์เลย...(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๖/๑๓๖),(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๘๘/
๕๒๗),(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๘/๓๙๘,๑๓/๔๗๕/๖๐๒),(อง.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๔/๕๔ 

คณะปวารณา  : ปวารณาที่ทำกันโดยคณะ คือมีภิกษุ ๒ - ๔ รูป   ปวารณา หมายถึง ยอมให้ขอ  เปิด
โอกาสให้ขอ หรือยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ เป็นสังฆกรรมที่พระสงฆ์ทำในวันสุดท้าย
แห่งการจำพรรษา(วันออกพรรษา) คือในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกว่า วันมหา
ปวารณา  ภิกษุทุกรูปในอาวาสจะกลา่วปวารณา คือเปิดโอกาสให้กันและกันว่ากล่าว
ตักเตือน แบ่งเป็น  ๓  ประเภท ได้แก่ ๑.สงัฆปวารณา  ได้แก่ ปวารณาท่ีทำโดยสงฆ์ 
คือมีภิกษุ ๕ รปูขึ้นไป ๒.คณะปวารณา  ได้แก่  ปวารณาท่ีทำโดยคณะ คือมีภิกษุ ๒-
๔ รูป  ๓.ปุคคลปวารณา  ได้แก่  ปวารณาท่ีทำโดยบุคคล คือมีภิกษุรูปเดียว  (ทำโดย
การอธิษฐาน)  คณะปวารณา ย่อมสำเร็จแก่คณะ ไม่สำเร็จแก่สงฆแ์ละบุคคล  (วิ.ป.
(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๐) 

คณะพราหมณ์ : หมู่พราหมณ์, พวกพราหมณ์,พราหมณ์จำนวนมาก  คณะพราหมณ์ มักจะไปเข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเพ่ือสนทนาปัญหาเป็นหมู่ใหญ่ประจำ  เช่น อัสสลายนมาณพพร้อม
ด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพ่ือสนทนาเรื่องวรรณะ ๔ 
จำพวก,  จังกีพราหมณ์พร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมูใ่หญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
เพ่ือสนทนาเรื่องมนตร์ เป็นต้น (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐๒/๕๐๓,๑๓/๔๒๖/๕๓๕) 

คณะภูต  : หมู่ภูต,  หมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเกิดเสร็จไปแล้ว   ในท่ีนี้ หมายถึงหมู่ภูตหรือหมู่สัตว์
ต่างๆ  ท่ีเกิดในป่าน้ัน ตามนัยแห่งพระคาถาน้ีว่า  “เหล่ายักษ์ท่ีประชุมกันอยู่ท่ีภูเขานี้ 
และคณะภูตในป่าท้ังหมดจงฟังคำของเรา” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕/๑๕๐ 

คณะอุบาสก  : หมู่อุบาสก,  พวกอุบาสก, กลุ่มอุบาสก,อุบาสกจำนวนมาก (ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำ
ว่า “คณะอุบาสก” ) (พระเอกถัมภิกเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน 



 

๑๐๖๑ 
 

 

จึงกล่าวว่า( พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ มีคณะอุบาสกหมู่ใหญ่ และอุบาสก
เหล่าน้ัน ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นท่ีพ่ึง เช่ือฟังพระตถาคต(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓/๑๐๔) 
 ๓๒/๑๕/๑๐๔,๓๒/๑๙/๑๐๔) 

คณะอุโปสถ  : อุโบสถที่ทำโดยคณะ  คือมีภิกษุ ๒-๔ รูป  อุโบสถ แบ่งเป็น  ๓  ประเภท  คือ สังฆ
อุโบสถ  อุโบสถท่ีทำโดยสงฆ์ คือมีภิกษุต้ังแต่ ๕ รูป ขึ้นไป คณะอุโบสถ  อุโบสถท่ีทำ
โดยคณะ คือมีภิกษุ  ๒-๔ รปู อธิษฐานอุโบสถ  อุโบสถท่ีทำโดยการอธิษฐาน คือมี
ภิกษุรูปเดียว  คณะอุโบสถ  ย่อมสำเร็จแกค่ณะ ไม่สำเร็จแก่สงฆ์และแกบุ่คคล (วิ.ป.
(ไทย)๘/๓๒๓/๔๔๐) 

คณาจารย์  : อาจารย์ของหมู่คณะ   คณาจารย์ หมายถึงอาจารย์ท่ีมีลูกศิษย์หรือสาวกจำนวนมาก  
ในที่น้ีได้แก่ครท้ัูง ๖   ซึง่เป็นเจ้าลัทธิใหญ่ในสมัยพุทธกาล  ดังคำท่ีปิงคลโกจฉ
พราหมณ์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  “ข้าแต่ท่านพระโคดม สมณพราหมณ์เหล่านี ้
เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ มีช่ือเสียง มียศ เป็นเจ้าลัทธิ ชนเป็นอันมาก
สมมติว่าเป็นคนดี คือ ปูรณะ กัสสปะ มักขลิ โคสาล อชิตะ เกสกัมพล ปกุธะ กัจจาย
นะ สญัชัย เวลัฏฐบุตร นิครนถ์ นาฏบุตร สมณพราหมณ์เหล่าน้ันท้ังหมดรู้อย่าง
ชัดเจนตามปฏิญญาของตน ๆ หรือทุกคนไม่รู้อย่างชัดเจนเลย หรือว่าบางพวกรู้อย่าง
ชัดเจน บางพวกไม่รู้อย่างชัดเจน”  (ที.สี.(ไทย)๙/๑๕๑/๔๘,๙/๑๕๒/๔๘,๙/๓๙๒/
๑๖๔), (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๑๒/๓๔๘,๑๒/๓๕๓/๓๘๙),(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๘/๒๘๐),
(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๔๑๘/๔๙๑) 

คณิกาสูตร  : พระสูตรว่าด้วยหญิงโสเภณี  คณิกาสูตร(ว่าด้วยหญิงโสเภณี) เป็นสูตรที่ ๘  ในชัจ
จันธวรรคท่ี ๖ (วรรคนี้มีทั้งหมด ๑๐ สูตร) ในเน้ือเรื่องพูดถึงว่า ขณะท่ีพระผู้มีพระ
ภาคประทับอยู่ท่ีพระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ มีนักเลง ๒ คน ชอบหญิงโสเภณีคน
เดียวกัน จึงเกิดการแย่งชิงทะเลาะวิวาทถึงขั้นชกต่อยกัน พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอน
ถึงโทษของกามแก่ภิกษุท้ังหลาย (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๕๘/๓๐๔) 

คดเคี้ยว  : งอ,  โค้ง,  เอียง, ไม่ซื่อตรง, หลอกลวง, ไม่ใช่ของจริงในที่นี้ ท่านกล่าวถึงคุณธรรม
ของพระราชาในฐานะผู้นำเป็นใหญ่สูงสุดในสังคมมนุษย์  เมื่อพระราชาประพฤติ
พระองค์อย่างไร ย่อมมีอิทธิพลต่อข้าราชการ ตลอดท้ังพราหมณ์และคหบดีท้ังหลาย
ให้ประพฤติตาม  เปรียบเหมือนกับฝูงโคขณะข้ามแม่น้ำ  ตัวจ่าฝูงไปอย่างใด  โคท้ัง
ฝูงก็ไปอย่างน้ัน  ตามนัยแห่งพระคาถาน้ีว่า “เม่ือฝูงโคข้ามน้ำไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคด
เคี้ยวโคท้ังฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกัน ฯลฯ”   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๐/๑๑๕) 

คตสัญญกเถราปทาน ๑   : ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ  เรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ี ๒ ในติมริปุป
ผิยวรรคที ่๙ (วรรคน้ีมีท้ังหมด ๑๐ อปทาน) พระคตสญัญกเถระในเรื่องนี้ ท่านออก



 

๑๐๖๒ 
 

 

บวชเป็นบรรพชิตต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ ได้ถวายดอกดินอุทิศพระพุทธเจ้าพระนามว่าติส
สะ  และในกปัท่ี ๘  นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ ชาติ พระนามว่า
อัคคิสิขะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐-๑๔/๒๒๙) 

คตสัญญกเถราปทาน ๒  : ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ(ประวัติในอดีตชาติของ
พระคตสัญญกเถระ) เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ๓ ในอารักขทายกวรรคที่ ๓๒  (วรรคนีม้ี
ท้ังหมด ๑๐ อปทาน) พระคตสัญญกเถระในเรื่องนี้ ท่านได้เห็นชายจีวรของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะสะบัดพลิ้วไปตามลมขณะเสด็จไปยังเทวโลกช้ัน
ดาวดึงส์ จึงเกิดความปลาบปลื้มใจเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๐/๔๗๓) 

คติ  : แบ่งความหมายออกเป็น  ๒  นัย คือ (๑) การไป, ทางไป, ความเป็นไป,ทางดำเนิน, 
วิธี, แนวทาง(เช่นการบูชายัญเป็นคติของพราหมณ์).  แบบอย่าง(เช่นคนโง่ย่อมถือคน
พาลเป็นคติ), อนาคตแห่งชีวิตในชาติปัจจุบัน (เช่น พวกพราหมณ์ทำนายพระสิทธัตถ
โพธิสัตว์มีคติเป็น ๒ คือ ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  แต่ถ้าออกบวช
จะได้เป็นศาสดาเอกของโลก เป็นต้น) (๒) ท่ีไปเกิดของสัตว์, ภพที่สัตว์ไปเกิด, แบบ
การดำเนินชีวิต  มี ๕ คือ ๑.นิรยะ  นรก ๒.ติรัจฉานโยนิ กำเนิดดิรัจฉาน ๓.เปตติ
วิสัย  แดนเปรก ๔.มนุษย์  สตัว์ผู้มีใจสูงรู้คดิเหตุผล  ๕.เทพ  ชาวสวรรค์ (๓ คติแรก
เป็นทุคติ  ๒  คติหลังเป็นสุคติ) (ที.สี.(ไทย)๙/๓๖/๑๖,๙/๕๑/๒๑,๙/๕๑๒/๒๒๖),(ที.
ม.(ไทย)๑๐/๓๓/๑๕,๑๐/๓๒๓/๒๕๔,๑๐/๓๒๔/๒๕๕), (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗/๘,๑๑/
๙/๙,๑๑/๒๐๐/๑๕๙), (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๓/๑๕๒,๑๒/๕๐๓/๕๔๐), (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๗๘/๗๖,๑๓/๒๒๖/๒๖๕), (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๘/๒๙๓, ๑๔/๓๙๗/๔๕๑), (สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๘๗/๘๔,๑๘/๘๘/๘๘,๑๘/๓๕๗/๔๐๐),(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๙๙/๔๙๓,๑๙/
๑๐๐๕/๕๐๗,๑๙/๑๐๑๗/๕๒๒), (องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๒๑/๒๙,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๒๗/๗๕), (องฺ.จตุก.ก.(ไทย)๒๑/๔๐/๖๗,๒๑/๑๒๓/๑๘๗), (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๕/
๙๙,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๖๘/๕๕๓), (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๖/๓๕๓), (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/
๓๘๐/๑๕๑, ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๓๘๐/๕๘๘), (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๔๕๘/๖๓๐), (ขุ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๗/๒๐/๒๐๒,๒๗/๒๒/๒๐๓,๒๗/๒๘/๒๐๓,๒๗/๗๓/๑๗๑), (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๑๐/๑๗), (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๐๒/๔๒๘,๓๗/๕๐๓/๕๓๕,๓๗/๕๒๔/๕๖๔,๓๗/๗๐๗/
๗๕๘) 

คติกถา  : กถาว่าด้วยคติ คติกถา เป็นกถาท่ี ๖  ในมหาวรรคท่ี ๑ (วรรคน้ีมีท้ังหมด ๑๐ กถา) 
เน้ือหาโดยท่ัวไป พูดถึงเหตุปัจจัยแห่งการได้คติสมบัติของเทวดาและมนุษย์ว่า “ใน
ปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุต (ติเหตุกปฏิสนธิขณะ) ความเกิดขึ้น แห่งคติสมบัติมี



 

๑๐๖๓ 
 

 

ได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร ในปฏิสนธิขณะท่ีเป็นญาณสัมปยุต ความเกิดขึ้น
แห่งขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดีมหาศาล เทพช้ันกามาวจรมีได้เพราะ
ปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร ความเกิดขึ้นแห่งเทพช้ันรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร 
ความเกิดขึ้นแห่งเทพช้ันอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัย แห่งเหตุเท่าไร....." (ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๒๓๑/๓๙๒), (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๖๘/๕๕๓) 

คติของสัตบุรุษ  :ทางไปหรือที่ไปของสัตบุรุษ, สัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม มีความภักดีต่อ
สัตบุรุษ มีความคิดอย่างสัตบุรุษ มีความรู้อย่างสัตบุรุษ มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษ มีการ
กระทำอย่างสัตบุรุษ มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษ ใหท้านอย่างสัตบุรุษ  หลงัจากตายแล้ว 
ย่อมบังเกิดในคติของสัตบุรุษ   

  คติของสัตบุรุษ คืออะไร คอื ความเป็นใหญ่ในเทวดา หรือความเป็นใหญใ่น
มนุษย์”(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๒/๑๐๙) 

คติของอสัตบุรุษ  : ทางไปหรือที่ไปของอสัตบุรุษ  อสัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยอสัทธรรม  มีความ
ภักดีต่ออสัตบุรุษ มีความคิดอย่างอสัตบุรุษ มีความรู้อย่างอสัตบุรุษ มีถอ้ยคำอย่างอ
สัตบุรุษ มีการกระทำอย่างอสัตบุรุษ มคีวามเห็นอย่างอสัตบุรุษ ให้ทานอย่างอ
สัตบุรุษ  หลังจากตายแล้ว  ย่อมบังเกิดในคติของอสัตบุรุษ คติของอสัตบุรุษ คืออะไร 
คือ นรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๑/๑๐๗) 

คติปัจเฉทนะ, พระเจา้จักรพรรดิ  : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าคติปัจเฉทนะ  พระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่าคติปัจเฉทนะ เป็นช่ือในอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิกเถระ  ดัง
คำท่ีท่านได้กลา่วไว้ในสัมมุขาถวิกเถราปทานว่า “ในกัปที ่ ๘๔ (นับจากกัปนี้ไป) ได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าคติปัจเฉทนะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลา
นุภาพมาก"(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๙/๒๘๔) 

คติภพ : ภพที่ไป,  ภพที่กำลังเป็นอยู่และภพที่จะไปเกิดต่อไป,  ภพที่จิตจะเข้ากำเนิดหลังจาก
ตายแล้ว อธิบาย ในท่ีนี้ ท่านมุ่งถึงคติภพในการเวียนมา(อาคติคติ),  คติภพในการ
เวียนมาเป็นองค์ประกอบสำคัญข้อหน่ึงของความเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นแห่งกองทุกข์  
ดังพระดำรัสท่ีว่า  “ภิกษุท้ังหลาย.....เมื่อคติภพในการเวียนมามี จุติและอุบัติจึงม ี
เมื่อจุติและอุบัติม ี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้...ภิกษุท้ังหลาย...เมื่อคติ
ภพในการเวียนมาไม่มี จุติและอุบัติจึงไม่มี เม่ือจุติและอุบัติไม่มี ชาติ ชรา มรณะ โส
กะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนสั และอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ี มีได้
ด้วยประการฉะนี้" (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๔๐/๘๑)  
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คติสมบัต ิ : สมบัติแห่งคติ, ความถึงพร้อมแห่งคติ, เหตุปัจจัยท่ีนำไปสู่คติต่างๆ  โดยท่ัวไป 
หมายถึงการเกิดในภพภูมิท่ีดี หรือสุคติภูมิ ได้แก่ มนุษย์และเทพ   คำถามท่ีว่า  “ใน
ปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุต (ติเหตุกปฏิสนธิขณะ) ความเกิดขึ้น แห่งคติสมบัติมี
ได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร ในปฏิสนธิขณะท่ีเป็นญาณสัมปยุต ความเกิดขึ้น
แห่งขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล คหบดีมหาศาล เทพช้ันกามาวจรมีได้เพราะ
ปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร ความเกิดขึ้นแห่งเทพช้ันรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไร 
ความเกิดขึ้นแห่งเทพช้ันอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัย แห่งเหตุเท่าไร”   เหล่านี้มี
คำตอบอยู่ในคติกถา(กถาว่าด้วยคติ) (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๑/๓๙๒,๓๑/๒๓๓/๓๙๕) 

คนกตัญญููกตเวที   : คนผู้รู้อุปการะท่ีคนอ่ืนกระทำแล้วและกระทำตอบแทน คนกตัญญูกตเวที  
เป็นคุณสมบัติข้อหน่ึงของสัตบุรุษตามที่พระมหาสัตว์สรภังคดาบสตอบปัญหาของ
ท้าวสักกะว่า “บุคคลใดเป็นคนกตัญญูกตเวที เป็นปราชญ์ มีกัลยาณมิตร และมีความ
ภักดีมั่นคง ช่วยกระทำกิจของมิตรท่ีตกยากด้วยความเต็มใจ บัณฑิตเรียกคนเช่นน้ัน
ว่า สัตบุรุษ”(ข.ุชา.จตฺตาฬีส.(ไทย)๒๗/๗๘/๖๐๘) 

คนกระจอก  : คนกระจอก ได้แก่ คนมีเท้าง่อยข้างเดียวบ้าง  คนมีเทา้ง่อยสองข้างบ้าง(องฺ.เอกก.ติ
ก.อ.(บาลี) ๒/๑๓/...)  คนกระจอก เป็นลักษณะด้อยประการหน่ึงท่ีคนพาลถ้าหากไป
เกิดเป็นมนุษย์จะได้รับ(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๒/๒๙๘,), เป็นลักษณะของบุคคลท่ีหมด
ความหวัง(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๔๑/๓๘๘),เป็นลักษณะด้อยของภิกษุท่ีทำอะไรไม่
เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๔/๒๓๗) 

คนกาฬกัณณี  : คนที่เป็นเสนียดจัญไร,  คนผู้ประกอบด้วยลักษณะที่เป็นอัปมงคล, คนทีน่ำโชคร้ายมา
ให้ (ตัวซวย)คนกาฬกัณณี ทำอะไรก็มกัจะประสบกับโชคร้ายสิ่งอัปมงคลประจำ 
เพราะไม่สร้างกุศลคุณงามความดี ดังท่ีนกเวสสันดรกราบทูลพระราชาว่า “ขอเดชะ
มหาราช ส่วนอลักขีเทพธิดาเป็นคนกาฬกัณณี หักกุศลจักร ย่อมช่ืนชมยินดีคนริษยา 
คนใจร้าย มกัทำลายกุศลกรรม” (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย)๒๗/๗/๕๙๖) 

 คนจณัฑาล  : ลูกต่างวรรณะ เช่นบิดาเป็นศูทร มารดาเป็นพราหมณ์ มีลูกออกมาเรียกว่า จัณฑาล  
ถือว่าเป็นคนต่ำทราม ถกูเหยียดหยามท่ีสุดในระบบวรรณะของศาสนาพราหมณ ์
(พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์(หน้า ๔๑),พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺ
โต) พระผู้มพีระภาคมักจะทรงยกคนจัณฑาลมาเป็นบุคลาธิษฐานในการแสดงธรรม
เสมอ  เพ่ือทรงช้ีให้เห็นสัจธรรมของชีวิตบ้างและเพ่ือทรงสอนให้เห็นคณุค่าของคนอยู่
ท่ีการกระทำ ไม่ใช่อยู่ที่ชาติช้ันวรรณะบ้าง  ตัวอย่างเช่น “พราหมณ์ ท่านจงรู้อย่างนี้
ว่า บุคคลถึงจะเป็นพราหมณ์โดยกำเนิดสาธยายมนตร์เป็นอันมาก แต่เป็นผู้เน่าและ
สกปรกภายใน อาศัยการโกหกเลี้ยงชีพ ไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ ส่วนกษัตริย์ พราหมณ ์



 

๑๐๖๕ 
 

 

แพศย์ ศทูร คนจัณฑาล และคนเทขยะ ผู้ปรารภความเพียร อุทิศกายและใจอยู ่ มี
ความบากบั่นอยู่เป็นนิตย์ ย่อมถึงความหมดจดอย่างยิ่งได้” (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๓ /
๒๗๓, ๑๕/๑๓๕/๑๗๓,๑๕/๑๙๓/๒๗๓), (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๘๕/๒๔๑),(ขุ.เถรี.(ไทย)
๒๖/๕๑๑/๖๓๘), (ขุ.ชา.ตรสก.(ไทย)๒๗/๕/๓๙๗, ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย)๒๗/๗๔/
๔๓๕, ขุ.ชา.วีสติ(ไทย)๒๗/๒/๔๖๙,)} (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๓๓๘/๑๕๒, ขุ.ชา.ม..
(ไทย)๒๘/๙๕๙/๓๓๑), (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๘๕/๒๘) 

คนทุพพลภาพ  : คนหย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได้ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕) ชูชก กล่าว(กับนางอมิตตตาปนา)ว่า “นางผู้
เจริญ ฉันแก่แล้วเป็นคนทุพพลภาพ ท้ังหนทางก็แสนไกล เดินไปได้แสนยาก เธอ
อย่าได้พิไรรำพัน อย่าได้เสียใจ ฉันจักอุปถมัภ์บำรุงเธอ เธออย่าได้โกรธเคืองเลย” (ขุ.
ชา.ม..(ไทย)๒๘/๑๙๓๗/๔๘๗) 

คนทุศีล  : คนมีศีลช่ัว คือประพฤติไม่ดี ประพฤติผิดศีล  ละเมิดศีล  มีศีลวิบัติ  ไมป่ฏิบัติตามศีล 
ศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล มีโทษ ๕ ประการน้ี โทษ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ๑. บุคคล
ผู้ทุศีล มีศลีวิบัติในโลกนี้ ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมาก ซึ่งมคีวามประมาท
เป็นเหตุ น้ีเป็นโทษประการที่ ๑ แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล ๒.กิตติศพัท์อันช่ัวของ
บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติย่อมกระฉ่อนไป นี้เป็นโทษประการที่ ๒ แห่งศีลวิบัติของ
บุคคลผู้ทุศีล ๓.บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ จะเป็นขตัติยบริษัท ก็
ตาม พราหมณบริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัท ก็ตาม ยอ่มไม่แกล้วกล้า 
เก้อเขินเข้าไป นี้เป็นโทษประการท่ี ๓ แห่งศีลวิบัติของบุคคลผูทุ้ศีล ๔. บุคคลผู้ทศีุล 
มีศีลวิบัติ ย่อมหลงลืมสติตาย น้ีเป็นโทษประการ ที่ ๔ แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทศุีล 
๕. บุคคลผู้ทุศลี มีศลีวิบัติ หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก น้ีเป็น
โทษประการท่ี ๕ แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล “คหบดทีั้งหลาย ศีลวิบัติของบุคคลผู้
ทุศีล มีโทษ ๕ ประการน้ีแล(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙) ๑๐/๑๔๘/๙๒,๑๐/๑๔๙/๙๔), 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๕/๙๘,๑๓/๓๕๐/๔๒๖), (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)๒๗/๘๗/๘๗,ขุ.ชา.จตุกฺก.
(ไทย)๒๗/๑๔๔/๑๘๖) 

คนทนูห่ออุจจาระ : คนที่ใช้ผ้าหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถหอ่หรือหุ้มอุจจาระไป (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๔๓๒/๓๖๔)  

คนเทขยะ  :      คนทีท่ำหน้าท่ีเก็บหยากเย่ือหรือมูลฝอยตามชุมชนหรือหมู่บ้าน    เพ่ือขายเลี้ยงชีวิต 
จัดเป็นชนช้ันต่ำสุดในวรรณะท้ัง ๔ ได้แก่ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล 
และคนเทขยะ  (สํ.ส.(ไทย)  ๑๕/๑๓๕/๑๗๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๓/๒๗๓, องฺ.เตรสก 



 

๑๐๖๖ 
 

 

(ไทย) ๒๗/๘/๓๙๗,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๗/๖๘/๒๑๒, องฺ.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๗๔/
๔๓๕)  

คนเท้าด้วน  : คนที่มีเท้ากุดหรือขาด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า  เป็นการเรียก
สิ่งที่มีรูปยาว ๆ ท่ีตอนปลายขาดหายไป เช่น แขนด้วน ขาด้วน ตาลยอดด้วน, โดย
ปริยายใช้เรียกสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นน้ัน เช่น คลองด้วน แม่น้ําด้วน  (อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๘๖/๔๙) 

คนเทียมมิตร  : มิตรไม่แท้, มติตปฏิรูป  มิตรเป็นท่ีพ่ึงหวังไม่ได้ ไม่ควรคบ ควรหลีกเว้นเสียคนเทียม
มิตร แบ่งเป็น ๔ จำพวก คือ  คนปอกลอก มีลักษณะ ๔ คือ (๑)คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 
(๒)ยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มาก (๓)ตัวมีภัยจึงมาช่วยทำกิจของเพ่ือน (๔)คบ
เพ่ือนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔ คือ (๑)ดีแต่ยกของ
หมดแล้วมาปราศรัย (๒)ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย (๓)สงเคราะห์ด้วยสิ่งหา
ประโยชน์มิได้ (๔)เม่ือเพ่ือนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง คนหัวประจบ มีลกัษณะ ๔ คอื 
(๑)จะทำช่ัวก็เออออ (๒)จะทำดีก็เออออ (๓)ต่อหน้าสรรเสริญ (๔)ลับหลังนินทา คน
ชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔ คือ (๑)คอยเปน็เพ่ือนด่ืมน้ำเมา (๒)คอยเป็นเพ่ือนเท่ียว
กลางคืน (๓)คอยเป็นเพ่ือนเที่ยวดูการเล่น (๔)คอยเป็นเพ่ือนไปเล่นการพนัน (อธิบาย
ตามแนวพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๐๙/
๓๔๐,๒๗/๑๑๑/๓๔๐) 

คนโทน้ำ   :     ภาชนะชนิดหน่ึงสำหรับใสน่้ำ มีลักษณะท้ายป่อง ช่วงคอแคบ รูปคอยาว ใช้สำหรับใส่
น้ำด่ืมซึ่งมีใช้กนัมาก ทางภาคเหนือบางท้องถิ่นเรียก น้ำต้น หรือน้ำต้นเงี้ยว เน่ืองจาก
คนที่มีเช้ือสายเง้ียวทางภาคเหนือมักทำขายกัน  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๕,เอกก.
(ไทย) ๒๗/๕๐/๗๗, องฺ.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๒๘๖/๔๖๗, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘/
๕๘๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕/๑๓๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙/๑๓๗, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑๒/
๑๕๐)  

คนโทสจริต  : คนผู้มีโทสะเป็นความประพฤติ, คนมีพ้ืนนิสัยหนักในโทสะ, มักหงุดหงิด โกรธง่าย  ใจ
ร้อน  (กรรมฐานท่ีเหมาะแก่คนโทสจริตคือพรหมวิหารและกสิณ โดยเฉพาะวัณณ
กสิณ(เพ่งสี)ในที่นี้ ท่านมุ่งสอนใหเ้ห็นว่า  เวทท้ังหลายของพวกพราหมณ์ย่อมป้องกัน
คนโทสจริตให้ทำกรรมช่ัวไม่ได้ (ขุ.ชา.ม.(ไ/ทย)๒๘/๙๒๐/๓๒๕) 

คนธรรพ์  : นักดนตรีและนักร้องในเมืองสวรรค์,  นับเนื่องในหมู่เทวดา (เป็นอมนษุย์กึ่งเทวดา
ประเภทเดียวกันกับยักษ์ กมุภัณฑ์  นาค และครุฑ) อาศัยอยู่ในสวรรค์ช้ันจาตุมมหา
ราชิก  มท้ีาวธตรฐเป็นหัวหน้า หรือราชาแห่งคนธรรพ์  ดูแลโลกด้านทิศตะวันออก  
เรื่องเก่ียวกับคนธรรพ์ มีปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา  ขอยกตัวอย่าง



 

๑๐๖๗ 
 

 

บางเล่ม ดังน้ี  เล่มท่ี ๑๐ เช่น มหาสมยสูตร ว่าด้วยการประชุมครั้งใหญข่องเทวดา, 
สักกปัญหสูตร ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ(ในสูตรน้ีได้พูดถึงปัญจสิขะ คนธรรพ
เทพบุตร บรรเลงเพลงขับกล่อมด้วย) เล่มท่ี ๑๗ เช่น สุทธิกสูตร ว่าด้วยเทพผู้นับ
เน่ืองในหมู่คันธัพพเทพล้วน ๆ,  สุจริตสูตร ว่าด้วยสุจริต (สูตรน้ีพูดถึงเหตุปัจจัยท่ีทำ
ให้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพท้ังหลายผู้นับเน่ืองในหมู่
คันธัพพเทพ)  เป็นต้น (ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๘/๕๙,๑๐/๓๓๗/๒๖๖), (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๐๔/๑๖๖,๑๑/๒๐๕/๑๖๗), (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๙/๕๘๑), (อง.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๓๖/๕๙), (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๐/๒๕๕), (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๑๙๖/๑๙๙, ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๖๖๑/๗๔, ๒๖/๑๒๑๗/๑๕๓), (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๗/๑๘๔, ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย)
๒๘/๙๒/๗๑, ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๓๕๒/๓๙๒), (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓๒/๑๒๖,๒๙/๑๕๐/
๔๐๖,๒๙/๑๙๑/๕๔๐), (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘๔/๕๙๐,๓๒/๑๙๘/๓๔), (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)
๓๓/๘/๕๕๗,๓๓/๒๐/๕๕๙, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๖๖/๒๒๖,๓๓/๑๔๙/๓๕๗) 

คนธรรพ์,  พญา  : ราชาแห่งคนธรรพ์ ได้แก่ท้าวธตรฐ  เป็นหน่ึงในสี่ของท้าวจตุโลกบาล ผูดู้แลรักษา
คุ้มครองโลก  ท้าวธตรฐมีหน้าท่ีดูแลโลกทางด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก (ขุ.
ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย)๒๗/๑๑/๕๙๖,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๑๘/๕๔๐,ขุ.ทสก.(ไทย)๒๗/
๓๑/๓๒๖) 

คนธรรพ์เทพบุตร  : คนธรรพ์ท่ีเป็นเทพบุตร(ฝ่ายชาย)  เช่น ปัญจสิขคนธรรพ์เทพบุตร ซึ่งมีความ
ชำนาญด้านดนตรีเป็นพิเศษ   ปัญจสขิคนธรรพ์เทพบุตร มีความชำนาญด้านการ
ดีดพิน เป็นใหญ่ในหมู่คนธรรพ์ด้วยกัน  ในมหาโควินทสูตร(เล่มท่ี ๑๐) ระบุว่า  เป็น
เทพบุตรท่ีมีวรรณะงดงาม รัศมีเปล่งปลั่ง เคยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ  ภูเขาคิชฌ
กูฏ  กรุงราชคฤห์ (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๑๐/๔๑๔) 

คนนิ้วด้วน  : คนที่มีอวัยวะคือน้ิวกุด, ขาด, สั้นเข้า  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖/๔๙) 
คนบริโภคกาม : คนผู้อยู่ครองเรือนหรือคนทัว่ ๆ ไปท่ีไมใ่ช่บรรพชิตหรือนักบวช ท่ีพอใจหรือสุขใจอยู่

กับกับกามคุณ ๕ ได้แก ่ รูป เสียง ก่อน รส และสมัผสัท่ีชอบใจ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๔๖/๓๖๖) 

คนใบ้ : คนที่ไม่สามารถจะพูดเป็นถ้อยคําให้คนทั่ว ๆ ไปเข้าใจได้  (องฺ.มหานิบาต.(ไทย) ๒๘/
๕/๑๘๔) 

คนประทุษร้าย : คนที่แสดงออกทางพฤติกรรมทางกายท่ีทําให้เกิดการบาดเจ็บ เช่น ประทุษร้าย
ร่างกาย, ทําให้เสียหาย เช่น ประทุษร้ายทรัพย์สิน หรือการทําร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๑/๕๔๑)  



 

๑๐๖๘ 
 

 

คนเป็นโรคต่อม  : คนที่มีเม็ดเป็นตุ่ม ๆ ขึ้นตามร่างกาย ซ่ึงมีขนาดใหญ่บ้าง เล็กบ้าง และลกุลามไป
ตามอวัยวะทุกส่วนตามร่างกาย ห้ามผู้ท่ีเป็นโรคน้ีบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนา (อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๘๖/๔๙)  

คนเป็นโรคมองคร่อ  : คนที่เป็นโรคหลอดลมโป่งพอง มีเสมหะแห้งอยู่ในช่องหลอดลม ทําให้มอีาการ
ไอเรื้อรัง ห้ามผู้ที่เป็นโรคน้ีบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนา (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖/๔๙ 

คนเป็นโรคเรื้อน :  คนที่เป็นโรคผวิหนังซ่ึงติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น บางทีเรียกว่า ขี้เรื้อน มี
หลายชนิด บางชนิดทำให้น้ิวมือนิ้วตีนกุด เรียกว่า เรื้อนกุฏฐัง ขื้เรื้อนกฏุฐัง หรือ ขี้
ทูด, บางชนิดมีลักษณะเป็นผื่นคัน ทําให้ผวิหนังหนา หยาบ และอาจแตกมีน้ําเหลือง
ไหลหรือตกสะเก็ดในระยะหลัง มักเป็นตามบริเวณข้อเท้า หัวเข่า หรอืท่ีมือเอ้ือมไป
เกาถึง เรียกว่า เรื้อนกวาง หรือ ขี้เร้ือนกวาง, บางชนิดทําให้เป็นแผลมีสีขาว เรียกว่า 
เรื้อนน้ําเต้า หรือ ขี้เรื้อนน้ำเต้า ห้ามผู้ท่ีเป็นโรคน้ีบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนา (อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๘๖/๔๙)  

คนเป็นโรคลมบ้าหมู  : คนท่ีมีอาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็ง น้ําลายเป็นฟอง 
มือเท้ากํา เป็นผลเนื่องจากสมองทํางานผิดปรกติ ห้ามผู้ที่เป็นโรคน้ีบวชเป็นภิกษุใน
พุทธศาสนา (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖/๔๙) 

คนเปลี้ย : คนขาดกําลังที่จะเคลื่อนไหวได้ตามปรกติ เช่น คนแขนขาเปลี้ย  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๑๑/๑๐, องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๕๗/๔๐๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๕๘/๔๐๑,องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๖๓/๔๐๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๔,องฺ.มหานิบาต.(ไทย) ๒๘/๕/๑๘๔, 
อภิ.ปุ,(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒ 

คนเป่าสังข์ : อาชีพหนึ่งของคนในสมัยพุทธกาลซึ่งทำหน้าท่ีในการเป่าสังข์ โดยเฉพาะคนท่ีมีฝีมือ
ในด้านน้ีสามารถเป่าได้อย่างไพเราะ จับใจ น่าหลงใหลเป็นอย่างย่ิง  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๔๒๖/๓๕๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๐/๔๑๑)  

คนผิด : คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๖/
๑๕๔)  

คนผู้เป็นท่ีรัก : คนที่ปรารถนาดีต่อกัน  ชอบพอรักใคร่กัน  สนิทสนมคุน้เคยกัน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๔๐/๓๕๒) 

คนเผาถ่าน : คนทีมีอาชีพในการเผาไม้จนสกุมีสีดำเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๒๕/
๓๒๖) 

คนเผาศพ : คนที่มีหน้าท่ีในการเผาศพหรือฝังศพ หรือเรียกอีกว่าสัปเหร่อ  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๙๒๕/๓๒๖) 



 

๑๐๖๙ 
 

 

คนฝึกม้า : คนที่มีอาชีพในการฝึกหรือทดสอบม้าซึ่งเป็นอาชีพหน่ึงในการคุมขุมกำลังในการต่อสู้
หรือการรบ เช่น ฝึกช้าง ฝึกม้า ฝึกโค เป็นต้น (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๒,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๗๕/๗๘) 

คนเฝา้ประตู : คนที่มีหน้าทีในการเฝ้าสถานท่ีหรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา ผู้มีหน้าท่ีเฝ้าและ
รักษาประตูเมือง เรียกว่า ผู้เฝ้าประตู, นายประตู หรือนายทวารบาล  (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๒๙๘/๖๙๓) 

คนเฝา้ยาม : คนที่มีหน้าทีในการเฝ้าสถานท่ีหรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๔๐๘/๔๐๒) 

คนพยาบาล : คนที่ดูแลคนไข,้ ปรนนิบัติคนไข้ (วิ.จู.(ไทย) ๖/๙๔/๑๖๘)  
คนพาล : คนพาล คือคนโง่ คนเขลา  คนมืดบอด  ทำในสิ่งท่ีไม่เป็นสาระ ก่อความเดือดร้อนแก่

ตนเองและผู้อ่ืน  ลักษณะโดยทั่วไปของคนพาลคือ  ชอบคิดแต่เรื่องช่ัว(มโนทุจริต ๓), 
ชอบพูดแต่เรื่องช่ัว(วจีทุจริต ๔) และชอบทำแต่เรื่องช่ัว(กายทุจริต ๔), พระพุทธเจ้า
มักจะทรงยกคนพาลมาเปรียบเทียบกับบัณฑิตเพ่ือช้ีให้เห็นลักษณะทีแ่ตกต่างกันทั้ง
ด้านความคิด การพูด และการกระทำต่างๆ   รวมท้ังผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นจาก
การคบและไมค่บคนพาลและบัณฑิต   ผูต้้องการทราบรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องคน
พาลและบัณฑติสามารถศึกษาได้ในพาลวรรค (หมวดว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต) 
ปฐมปัณณาสก ์ ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย (เลม่ที ่๒๐) , ในพระไตรปฎิกมีกล่าวถึง
เกี่ยวกับเรื่องคนพาลเยอะมาก  แต่ท่ีมีกล่าวถึงเกี่ยวกับน้ีโดยเฉพาะ มีปรากฏในพาล
วรรค ปฐมปัณณาสก์ ในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย (เล่มท่ี ๒๐)  (ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๘/
๕๕,๙/๑๖๘/๕๖), (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๓/๑๔๑),(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๔๗/๓๗๘,๑๒/
๕๑๓/๕๕๓), (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๗,๑๓/๓๕๙/๔๔๔), (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๖/
๗๒,๑๔/๑๒๔/๑๖๐), (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๐/๑๒๑,๑๕/๑๙๐/๒๗๐,๑๕/๒๗๐/๓๙๔), 
(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๑๓/๒๙๓), (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๓๖/๑๗๒), (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๑๗/
๖๓๐), (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๕๑/๓๙๗), (อง.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓/๔,๒๑/๔/๕,๒๑/๔๘/
๗๘,๒๑/๒๖๓/๓๘๐), (ขุ.ข.ุ(ไทย)๒๕/๓/๗, ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๖๒/๔๖,๒๕/๑๒๑/๖๙, 
ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๗๖/๔๓๗,  (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)๒๗/๑๙/๘,   ขุ.ชา.นวก.(ไทย)๒๗/
๑๙/๓๐๓, ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย)๒๗/๙๐/๔๑๑, ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย)๒๗/๑๔๔/๑๘๖, ขุ.
ชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๑๔๙/๒๘,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๔๐/๓๘๐)  

คนพิการ : คนที่เสียอวัยวะมีแขนขาเป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม, เช่น แขนพิการ ตาพิการ, 
บางทีใช้เข้าคู่กับคำ พิกล เปน็ พิกลพิการ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔/๖,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๘/
๖๘)  



 

๑๐๗๐ 
 

 

คนพูดประจบ  : คนพูดคล้อยตาม, คนพูดทำให้เขารักเขาชอบตน  (ไม่ว่าเร่ืองน้ันจะดีหรือช่ัวคนพูด
ประจบก็จะพูดคล้อยตามน้ัน)   คนพูดประจบ เป็นลักษณะอย่างหน่ึงในสี่ข้อของคน
ท่ีไม่ใช่มิตรแท ้ เป็นมิตรเทียม  คนพูดประจบ ประกอบด้วยเหตุ  ๔ ประการ คือ ๑. 
เพ่ือนทำช่ัว ก็คล้อยตาม๒. เพ่ือนทำดี ก็คลอ้ยตาม๓. สรรเสริญต่อหน้า ๔. นินทาลับ
หลัง  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๔/๒๐๗,๑๑/๒๕๗/๒๐๘) 

คนพูดมาก : คนที่ขาดมารยาทในการพูด โดยไม่เปิดให้คนอ่ืนได้พูดบ้าง  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๗/
๑๐๔) 

คนภายนอก : คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ข้างนอกจากแว่นแคว้นหรือนิคมท่ีตนเองอยู่อาศัย  (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๖๔/๒๒๖) 

คนภายใน : คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ข้างในแว่นแคว้นหรือนิคมท่ีตนเองอยู่อาศัย  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๖๔/๒๒๖) 

คนมักมาก : คนที่โลภมาก, ปรารถนามากในทางกามคุณ ๕ ได้แก่  รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสที่
ชอบใจ   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๘)  

คนมักอวด : คนที่สําแดงให้ผู้อ่ืนรู้หรือเห็นว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ  เช่น อวดฤทธ์ิ อวด
เดช (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๔/๔๖๕)  

คนม่ังมี : คนที่มีเงินหรือทรัพย์สมบัติมาก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๗๐)  
คนมีความเห็นผิด  : คนมีความเห็นผิด(มิจฉาทิฏฐิ) คือคนมีความเห็นผิดเพ้ียนไปจากทำนองคลอง

ธรรม และเป็นความเห็นท่ีไมน่ำพาไปสู่ความพ้นทุกข์  คือเห็นว่า   “ทานที่ให้แล้ว ไม่
มีผล ยัญท่ีบูชาแล้วไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและช่ัวก็ไม่
มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณ
พราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกน้ีและโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเอง
แล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งก็ไม่มใีนโลก” (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๑๘/๓๖๓)  คนมีความเห็น
ผิด(มิจฉาทิฏฐิ) เป็นข้อร้ายแรงท่ีสุดที่จะนำไปสู่ความผิดอ่ืนๆ ตามมา  เช่น ดำริผิด 
(มิจฉาสังกัปปะ),วาจาผิด(มิจฉาวาจา),การงานผิด(มิจฉากมัมันตะ) เป็นต้น(ดูมิจฉัตตะ 
๑๐)   ดังท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง
ท่ีเป็นเหตุให้อกุศลธรรมท่ียังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพ่ือความ
เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้นเหมือนมิจฉาทิฏฐ ิ(ความเห็นผิด)น้ี เม่ือเป็นมิจฉาทิฏฐ ิอกุศลธรรม
ท่ียังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และท่ีเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น "(องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๙๘/๓๘) นอกจากผลเสยีหายในปัจจุบันแล้ว  มิจฉาทิฏฐิยังนำพา
ไปสู่ผลอันไม่พึงประสงค์ในสมัปรายภพเบ้ืองหน้าด้วย ดังพระดำรัสว่า “และเพราะ



 

๑๐๗๑ 
 

 

ความเห็นผิดเป็นปัจจัย เขาจึงเสวยทุกข์โทมนัส หลังจากตายแล้ว เขาย่อมไปเกิดใน
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก”  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๗๘/๕๑๗) 

คนมีโค : คนที่เลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือประกอบอาชีพกสิกรรมหรือการค้าขาย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒/
๑๒, (สํ.ส.(ไทย)  ๑๕/๑๔๔/๑๘๓) 

คนมีจิตวิปลาส  : คนวิปลาสทางจิต, คนคดิผิด, คนที่มีความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง  เช่น คน
บ้าคิดเอาหญ้าเป็นอาหาร เป็นต้น อธิบายว่า จิตวิปลาส เป็นข้อหนึ่งในวิปลาส ๓  อัน
ประกอบด้วย สัญญาวิปลาส  วิปลาสทางสญัญาจิตวิปลาส  วิปลาสทางจิต  และทิฏฐิ
วิปลาส  วิปลาสทางทิฏฐิ  ในท่ีน้ี ท่านมุ่งกล่าวถึงพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่ทุกๆ คน ที่
ไม่ใช่คนพาล  ไม่ใช่คนมุทะล ุ  ไมใ่ช่คนงมงาม  ไม่ใช่คนมจิีตวิปลาส ล้วนรักใครชอบ
พอท่านพระสารีบุตร เพราะท่านเป็นบัณฑิต มีปัญญาเฉยีบแหลม  มีความอดทน 
สันโดษ เป็นต้น (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๐/๑๒๑)  

คนมีชาติสูง   : มีชาติตระกูลสูง, สมบูรณ์ด้วยชาติ, เกิดในตระกูลช้ันสูง, เกิดมาดี(สุชาต)ในสาธุสีล
ชาดก  พราหมณ์ได้ถามพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์ว่า บรรดาคน  ๔  คน ได้แก่ คนมี
รูปงาม คนมีอายุ คนมีชาติสูง  คนมีศีลธรรม ถ้าจะให้เลือกคนเดียว ท่านจะเลือกใคร  
พระโพธิสัตว์ตอบว่า ท้ัง  ๔  คนล้วนมีประโยชน์ แต่ถ้าจะให้เลือก ข้าพเจ้าขอเลือก
คนมีศีลธรรม(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)๒๗/๙๙/๙๐)   

คนมีตาด ี : ผู้มีจักษุ(จกฺขุมนฺต), ผู้มองเห็นแจ้งชัดหรือมีปัญญาแจ่มใส, ผู้มีความรู้,มีญาณจักษุ ใน
ท่ีนี้ ท่านมุ่งเปรียบเทียบถึงบุคคลท่ีเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
แล้ว ย่อมประจักษ์แจ้งชัดเจนในพระธรรมน้ันด้วยตัวเองว่าดีอย่างไร ประเสริฐ
อย่างไร  เปรียบเหมือนกับคนมีตาดีมองเห็นรูปต่างๆ ได้อย่างชัดเจน   ดังตัวอย่างคำ
ท่ีสิงคาลกะ คหบดีบุตร กราบทูลพระพุทธเจ้าหลังจากประจักษ์แจ้งในธรรมแล้วว่า  
““ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระผู้มีพระภาค
ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ 
เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดด้วยต้ังใจว่า “คนมีตาดี
จักเห็นรูปได้” ข้าพระองค์น้ีขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์ว่า
เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต” (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๔/๒๑๘,๑๑/๒๗๔/๒๑๘), (ม.มู.
(ไทย)๑๒/๒๑๘/๒๒๘,๑๒/๔๔๓/๔๘๐),(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๗/๒๕๕,๑๓/๒๕๙/
๓๐๖),(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๗/๒๖๔,๑๕/๑๙๖/๒๘๑,๑๕/๒๐๘/๓๐๒),(สํ.ม.(ไทย)๑๙/



 

๑๐๗๒ 
 

 

๑๐/๑๕,๑๙/๑๘๗/๑๒๓,๑๙/๓๘๙/๒๔๘,) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐๐/๑๕๓),๒๑/
๑๙๕/๒๙๖), (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๓/๓๒๕) 

คนมีตาดีจักเหน็รูปได้  : คนมีตาดีย่อมเห็นรูปต่างๆ ได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร  เปรียบ
เหมือนกับคนที่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมประจักษ์ในพระธรรม
คำสอนได้ด้วยตัวเองว่าดีอย่างไร ประเสริฐอย่างไร  ข้อความนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
คนที่ประจักษ์แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีญาณจักษุมองเห็นสิง่ต่างๆ ได้
ตามสภาพความเป็นจริง  เปรียบเหมือนกับคนตาดีจักมองเห็นรูปต่างๆ ได้ โดย
ปราศจากการปิดบัง   ในขอ้น้ี เป็นการประกาศตนเป็นอุบาสกของเวรัญชพราหมณ์ 
หลังจากได้ฟังธรรมแล้วได้ประจักษ์แจ้งในธรรม (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๑/๒๒๕) 

คนมีตาดียนือยู่บนฝั่ง : หมายถึงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังปรากฏในนทีโสตสูตร  ว่า
ด้วยกิเสลเปรียบด้วยกระแสน้ำ สาระสำคัญมีว่า ภิกษุท้ังหลาย อุปมาว่าชายคนหน่ึง
ถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัดพาไปมาอยู่  คนมีตาดียืนอยู่บนฝ่ังเห็นแล้วพูดว่า 
พ่อหนุ่ม ท่านถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัดไปมาอยู่ แต่ในกระแสน้ำน้ีมีห้วงน้ำลึก
ภายใต้ที่มีคลื่นมีน้ำวน มีสตัว์ร้าย มีผีเสื้อน้ำ ซึ่งท่านจมไปแล้วต้องถึงความตาย
หรือไม่ก็ได้รับความทุกข์ปางตายแน่นอน ครั้นเขาได้ยินเสียงของชายที่อยู่บนฝั่งน้ัน
แล้วก็พยายามใช้ท้ังมือและเท้าแหวกว่ายทวนกระแสน้ำขึน้มาได้    (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/
๑๐๙/๔๘๙) 

คนมีทรพัยส์มบัติ : คนที่มีเงินหรือทรัพย์สมบัติ สามารถเลี้ยงชีพได้ตามปรารถนา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๒๖/๔๕๙)  

คนมีบุตร : คนผู้อยู่ครองเรือน, คนทั่ว ๆ ไปท่ีไมใ่ช่บรรพชิตหรือนักบวช ยังมีความยินดีอยู่ในกาม
คุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น  รส และโผฏฐัพพะ (สํ.ส.(ไทย)  ๑๕/๑๒/๑๒, (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๔๔/๑๘๓) 

คนมีรูปงาม :  ลักษณะของคนที่มีรูปลักษณะงามหรืองดงามท่ีเห็นแล้วชวนให้ช่ืนชมหรือพึงพอใจ  
(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๗/๙๙/๙๐)  

คนมีศลี : คนที่มีความประพฤติเป็นปกติ  โดยปฏิบัติตามข้อห้ามท่ีกำหนดให้ปฏิบัติกายและ
วาจาในทางพุทธศาสนา มีศลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ ศีล ๒๒๗ ตามลำดับ หรือภิกษุต้ังอยู่
ในศีล สำรวมในพระปาติโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๙๙/๑๐๕)  

คนมีศลีธรรม : คนที่ประพฤติตามข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ ได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม (องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๗/๙๙/๙๐)  



 

๑๐๗๓ 
 

 

คนมีสติ : คนที่ทำอะไรมกัจะมีความรู้สกึตัวและระลึกตัวเสมอว่าตนเองกำลังจะทำอะไร ความรู้
รับผิดชอบ  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๘/๓๔๑)  

คนมืดบอด : คนที่ถูกอำนาจของกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ และอวิชชาหุ้มห่อจนไม่สามารถท่ีจะ
พบทางสว่างของชีวิตได้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๐/๘๒) 

คนมือด้วน  : คนที่มีมือกุด ขาด หรือสั้นเข้า (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖/๔๙, (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖/๔๙)   
คนมือแป  : คนที่มือพิการ นิ้วกําเข้าไม่ได้ (อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๘๖/๔๙)  
คนมือหงิก :  คนที่มีมืองอท่ีปลาย เช่น มือหงิก คือมือเหยียดน้ิวไม่ออก  (อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๘๖/

๔๙)   
คนมุทะลุ : คนที่มีอาการหุนหันพลันแล่น, โกรธแล้วทําลงไปอย่างไม่คํานึงถึงเหตุผลหรือไม่ยับย้ัง 

(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๐/๑๒๑)  
คนเมา : คนที่มีอาการมนึจนลืมตัวขาดสติเพราะฤทธ์ิเหล้า ฤทธ์ิยา เป็นต้น  เช่น เมาเหล้า เมา

กัญชา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๔/๑๔๓)  
คนไม่ขัดสน : คนที่มีศรทัธาในตถาคต มีศีล เลื่อมใสในพระสงฆ์ และมีความเห็นตรงคือเป็น

สัมมาทิฏฐิ   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๒/๘๗)  
                         อรรถกถาอธิบายว่า คนที่เห็นว่าพระขีณาสพไม่มีความคดทางกายเป็นต้น  (องฺ.

จตุกฺก.อ.(บาลี)  ๒/๕๒/๓๔๙) 
คนไม่จน : คนที่ดำรงชีพโดยไม่มีความอัตคัดขัดสน, ไม่ฝืดเคือง, มีเงินหรือทรัพย์สมบัติพอยังชีพ

ได้  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๒๘/๑๕๗)  
คนยากเข็ญ : คนที่เลี้ยงชีพด้วยความยาก ลำบาก ยากจน  (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗๕/๔๓๕)  
คนยากจน : คนเข็ญใจหรือไร้ทรัพย์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๗๐)   
คนยากไร้ : คนที่ขัดสน, มคีวามลําบาก,ไม่มี, ปราศจาก, เช่น ไร้ทรัพย์ หรือไร้ความสามารถ (ม.

ม.(ไทย)  ๑๓/๑๕๒/๑๖๙) 
คนรกโลก  : คนที่มีพฤติกรรมดุหรือเกรี้ยวกราด,ร้ายกาจ ชอบเสพแต่สิ่งท่ีต่ำทรามอันได้แก่กาม

คุณ ๕ ได้แก่ รปู เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ และมีความเห็นผิด (ขุ.ธ.อ.(บาลี)  ๖/
๒๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๗/๑๓๙)  

คนรบัใช้ : คนที่คอยปรนนิบัติพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรอืนายจ้าง  เป็นต้น ด้วยความเต็มใจ เช่น 
ลูกรับใช้พ่อแม ่ ศิษย์รับใช้คร,ู ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีนายหรือผู้มีอำนาจเหนือสั่งหรือใช้ 
เช่น พลทหารอยู่รับใช้ผู้บังคับบัญชา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๓/๘๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓/๔,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔/๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙/๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๑/๑๕๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๖๑/๑๐๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๓/๑๑๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๖,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๒๙๘/๖๙๓)  



 

๑๐๗๔ 
 

 

                                               อรรถกถา อธิบายว่า หมายถึงคหบดีซึ่งพวกวรรณะพราหมณ์
ถือว่าเป็นชนช้ันต่ำ เพราะยังถูกเคร่ืองผูกคอืเรือนผูกไว้ (ที.ปา.อ.(บาลี)  ๑๑๓/๔๗,ที.
ปา.ฏีกา.๑๑๓/๔๖)  

คนรา้ย :  คนที่มีพฤติกรรมดุหรือเกร้ียวกราด,ร้ายกาจ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๗/๑๓๙)     
คนลบหลู่ : คนที่แสดงอาการเหยียดหยามต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือต่อผู้มีอุปการคุณ โดยถือว่าไม่

สำคัญหรือควรแก่การเคารพนับถือ เช่น ลบหลู่สิ่งศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาที่ตนไม่ได้นับ
ถือ ลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ นาย ก ลบหลู่บิดานาย ข เป็นต้น (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๔๒๙/๓๖๑, (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๑/๓๖๔) 

คนละเอียด : คนที่มีความรอบคอบ ถี่ถ้วนในการกระทำทางกาย วาจา และการคิดพิจารณา (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๗๓/๒๑๗)  

คนลักทรัพย์ : คนที่ก่อความผิดอาญาฐานเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป
โดยทุจริต (ม.ม.(ไทย) ๑๒/๔๗๘/๕๑๗) 

คนลักเพศ : คนที่แสดงเพศไปทางตรงข้ามกับท่ีตนเป็นอยู่ เช่น คฤหัสถ์แต่งตัวปลอมเพศเป็น
สมณะหรือผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง เป็นต้น (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๗๓/๒๔๙, วิ.ม.(ไทย)  ๕/
๓๗๓/๒๕๐  

คนล้างฝุ่น : คนที่ทำหน้าท่ีในการชำระหรือล้างดินแห้งหรือสิ่งอ่ืนท่ีละเอียดเป็นผง เช่น ฝุ่นละออง 
ฝุ่นชอล์ก เป็นต้น ให้สะอาด  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๑)   

คนล้างส้วม : คนที่ทำหน้าท่ีในการชำระหรือล้างสถานท่ีท่ีสร้างไว้สำหรับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
โดยเฉพาะมักทำเป็นห้องให้สะอาด  (องฺ.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๓๓๘/๑๕๒)  

คนเลว : คนที่มีความประพฤติต่ำไปกว่าเกณฑ์ที่สังคมกำหนด, คนที่ไม่สามารถประพฤติหรือ
ปฏิบัติได้ตามข้อตกลงที่สังคมนั้นๆ กำหนดได้  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๖,ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๑๑๖/๕๒๙,ขุ.สุ.(ไทย)  ๒๕/๑๓๖/๕๓๑,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๔๒/๕๓๒  

คนเลี้ยงโค : คนที่มีอาชีพในการดูแลและรักษาโค หรือเรียกอีกอย่างว่านายโคบาล  (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๑๕๖/๑๖๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๘/๒๒๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๗/๔๒๑,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๔๐/๕๕๑,องฺ.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๑๘/๖๑๔,องฺ.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๓๓๘/๑๕๒ ) 

คนเลี้ยงช้าง : คนที่มีอาชีพในการดูแลและรักษาช้าง หรือเรียกอีกว่านายคชบาล  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๒๙๙/๖๙๓ 

คนเลี้ยงปศสัุตว์ :คนที่เลี้ยงสตัว์เป็นการค้า (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๖/๑๖๐) 
คนเลี้ยงม้า : คนที่มีอาชีพในการดูแลและรักษาม้า  (องฺ.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๓๓๘/๑๕๒)  
คนเลี้ยงสัตว์ : คนที่มีอาชีพในการดูแลและรักษาสัตว์ท่ีตนเองเลี้ยงท่ัวๆไป  เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า 

เป็นต้น (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๗/๔๒๑)  



 

๑๐๗๕ 
 

 

คนโลภ : คนที่มีความอยากได้มาก ๆ  โดยไม่รู้จักพอ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๐/๕๔๐)  
คนวรรณะต่ำ : คนที่มีสี ผิว เพศ คุณความดีท่ีแตกต่างไปจากวรรณะอ่ืนจากวรรณะทั้ง ๓ คือ กษัตริย์ 

พราหมณ์ และแพศย์ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๓/๘๔)อรรถกถาอธิบายว่า พวกท่ีเกิดจาก
พระบาทของพระพรหม  (ที.สี.อ.(บาลี) ๒๖๓/๒๒๙) 

คนวัด : คนที่อาศัยอยู่ในวัดหรือผู้ที่มารักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมในวัดเป็นประจำ (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๖๑๘/๑๓๙,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๑๘/๑๔๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๓/
๑๑๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๐/๑๔๘)  

คนศีรษะโล้น : คนที่โกนผมออกหมด (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๕/๒๖๓ในที่นี้หมายถึงสมณะนักบวชใน
พุทธศาสนา  

คนส่งของ : คนที่ทําหน้าท่ีในการทำให้สิ่งใดสิ่งหน่ึงเคล่ือนพ้นจากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง เพ่ือให้ถึง
ผู้รับหรือเป้าหมายด้วยอาการต่าง ๆ กัน เช่น ส่งข้าม ส่งผ่าน ส่งต่อ  (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๒๙๗/๖๙๓)     

คนสงบ : คนที่สามารถกำจัดโลภะ โทสะ โมหะ และความแข่งดีได้อย่างสิ้นเชิง  (องฺจตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๘๘) 

คนสงบเสงี่ยม : คนที่ละราคะคอืความกําหนัดยินดีหรือความใคร่ในกามคุณ ข่มความโกรธ ระงับ
ความโกรธได้แล้ว แม้นถูกย่ัวให้โกรธก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ  (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๕๓/๓๙๔)  

คนสอนยาก : คนที่ว่ายากสอนยาก มีอาการดังนี้  (๑) ชอบทำตนให้เดือดร้อนและหมั่นประกอบใน
การทำตนให้เดือนร้อน (๒) ทำคนอ่ืนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำคนอ่ืนให้
เดือดร้อน (๓) ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือนร้อน และทำคน
อ่ืนให้เดือดร้อนหม่ันประกอบในการทำคนอ่ืนให้เดือดร้อน  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓/๔,๔/
๕)  

คนสะอาด : คนมีมือที่เว้นขาดจากถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์
สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๘/๕๒๓)  

คนสุดท้าย : คนที่เหลือเพียงหน่ึงเดียวของครอบครัว หรือเหลือเพียงหน่ึงเดียว เช่น สมบัติช้ิน
สุดท้ายที่เหลืออยู่คือบ้านโอกาสสุดท้ายแล้วท่ีจะแก้ตัวได้ (ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๓๐๙/
๓๗๓)  

คนหมู่มาก : เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๗๗/๑๓๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๔/
๑๖๖, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๐/๒๒๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๓๕/๕๖   



 

๑๐๗๖ 
 

 

                           อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต อธิบายว่า พระสุคตเม่ือดำรงอยู่ในโลก ทำ
ให้เทวดาและมนุษย์ท้ังหลายได้สมบัติ ๓ อย่าง คือ (๑) มนุษยสมบัติ สมบัติในมนุษย์ 
(๒) เทวสมบัติ สมบัติในสวรรค์ (๓) นิพพานสมบัติ สมบัติคือพระนิพพาน (องฺ.ทุก.อ.
(บาลี)  ๒/๕๓/๕๘, องฺ.ทุก.ฏีกา. ๒/๕๓/๕๗) 

คนหยาบคาย : คนที่มีกริยาไมสุ่ภาพ,ไม่เรียบร้อย เช่น พูดจาหยาบคาย กิริยาหยาบคาย (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๙๖/๔๔๙)  

คนหลง, คนหลงทาง : อาการของคนท่ีสําคัญผิด, เข้าใจผิด, เข้าไปแล้วหาทางออกไม่ได้ เช่น หลงป่า 
หลงทาง เป็นต้น (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๒/๕๔๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๙/๒๒๒,ขุ.จู.
(ไทย) ๓๐/๘๙/๓๒๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๗/๒๖๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๖/๒๘๑,สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๐๘/๓๐๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๗/๑๐)   

คนหลอกลวง : คนที่ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด, แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
ท่ีควรบอกให้แจ้ง เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเข้าใจผิด (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๒/๒๐๕)  

คนหลับฝัน : อาการพักผ่อนของร่างกายท่ีมีการรับรู้สภาพแวดล้อมน้อยลง มีการเห็นเป็นเรื่องราว
เมื่อหลับ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๒๒/๓๕๕)   

คนห่อเปลือกป่าน : คนที่ใช้มือหอบหรือใช้ไหล่แบกเปลือกป่านไปในที่ต่างๆ เพ่ือค้าขาย (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๔๓๖/๓๖๖)  

คนหาบน้ำ : คนที่เอาภาชนะสำหรับใส่น้ำห้อยปลายคาน ๒ ข้างแล้วแบกกลางคานพาไป (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๒๙๘/๖๙๓)  

คนหาบฟืน,คนหาฟืนขาย : คนท่ีมีอาชีพในการหาไม้สําหรับใช้เป็นเช้ือไฟขายเพ่ือเลี้ยงชีพ  (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๒๑๘/๖๑๐)    

คนหาอาหาร : คนที่มีหน้าท่ีในการจัดแจงอาหาร  เครื่องคํ้าจุนชีวิต เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๒๘๙/๓๔๕)  

คนหุงต้ม : คนที่ทำหน้าท่ีในการทําให้สิ่งใดสิ่งหน่ึงให้เดือดจนสุกด้วยวิธีต้มหรือ เค่ียว เป็นต้น   
เช่น หุงข้าว หุงยา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๙๘/๖๙๓)  

คนหูว่ิน :  คนที่หูมีลกัษณะอาการท่ีหลุด ขาด หรือลุ่ยออกกะรุ่งกะร่ิง เช่น จมูกแหว่งหูว่ิน
เวทนา มักใช้เข้าคู่กับคำ ขาด เป็น ขาดว่ิน เช่น เสื้อผ้าขาดว่ิน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖/
๔๙)  

คนเห็นแก่ปากท้อง :ภิกษุผู้ฉันอาหารทั้งทุกอย่างโดยไม่เลือก แม้นว่าถูกเพ่ือนพรหมจารีกล่าวสอน
และตักเตือนแล้วก็ตาม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๒/๑๘๕)  

คนโหดรา้ย : คนที่มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีก้าวร้าวหรือร้ายกาจ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๐/
๑๘๓)  



 

๑๐๗๗ 
 

 

คนอกตัญญู : ผู้ไม่รู้อุปการคณุท่ีผู้อ่ืนทําแกต่นซึ่งตรงกันข้ามกับคนกตัญญู  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๕๓/
๓๗๐,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๒/๓๐,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๗/๑๐๗/๓๑๙,ข.ุจริยา.(ไทย) 
๓๓/๑๕/๗๔๗)  

คนอนาถา : คนยากจน,คนไม่มีท่ีพ่ึง, กําพร้า, ยากจน, เข็ญใจ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๖/๑๑๗,สํ.ส.
(ไทย)  ๑๕/๒๓๓/๓๓๔)  

คนอนัธพาล : คนโง่เขลา ปัญญาทึบ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๑/๓๕)  
คนเอ็นใหญ่ขาด :  คนที่มีเส้นชนิดหน่ึงซ่ึงอยู่ตามปลายกล้ามเน้ือเพ่ือช่วยในการเคลื่อนไหวยของ

ร่างกายขาด ไม่สามารถเดินได้  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖/๔๙)  
คบชู้กับภรรยาของผู้อืน่ : คนที่ทำตัวสนิทชิดชอบกับภรรยาของคนอ่ืนซึ่งมิใช่ภรรยาของตน หรือ 

ชายท่ีร่วมประเวณีกับภรรยาของคนอ่ืน หรือหญิงท่ียังมีสามีอยู่แล้วร่วมประเวณีกับ
ชายอ่ืน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๔๖/๑๐๙)    

คบเพลิงคือพระธรรม : แสงสว่างส่องนำทางคือหลักธรรมที่สำคญัทางพุทธศาสนา อันได้แก่ อริยสัจ ๔ 
มรรคมีองค ์ ๘ เป็นต้น ท่ีจะนำพามวลมนุษยชาติให้พ้นจากทุกข์และวัฏสงสาร  (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๐๑,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๗๒๐,ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๐/๖๐๖)  

คบเพลิงหญ้า : ของใช้สําหรับจุดไฟให้สว่าง ทําด้วยของแห้ง เช่น ใบไมแ้ละขี้กบ เป็นต้น เอามามัด
เป็นดุ้นยาว, มัดเช้ือเพลิงก็เรียก  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓๔/๒๔๖)  

คบเพลิงหญ้า, ข้อเปรียบเทียบกับกาม :  เครื่องใช้จุดไฟให้แสงสว่างเวลาเดินทางทำด้วยหญ้าสามารถ
แผดเผาหญ้าให้หมดไปตามกาลเวลาขึ้นอยู่กับระยะทาง ย่ิงถ้าหนทางไกลก็ต้องใช้
หญ้ามาก ซึ่งเปรียบได้กับกามคุณที่เราไมส่ามารถควบคุมได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปก็
ย่ิงแผดเผามนษุย์ให้วอดไปฉะน้ัน  (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๗๖/๑๓๔)  

คบหญา้ : เครื่องใช้จุดไฟให้แสงสว่างเวลาเดินทางทำด้วยหญ้า ใบไม้ หรือขี้กบมัดเป็นต้นยาว 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓๐/๒๔๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔/๔๔)  

คมิกภัต : อาหารสำหรับภิกษุท่ีเตรียมจะเดินทางไป   คมิกภัต เป็นสิ่งหน่ึงใน ๘ อย่าง ท่ีนาง
วิสาขา มิคารมาตา ได้กราบทูลเพ่ือขอถวายแก่พระสงฆ์กับพระผู้มพีระภาคเจ้า  
ได้แก่๑.ผ้าวัสสกิสาฎก  )ผ้าอาบน้ำฝน(๒.อาคันตุกภัต  )อาหารสำหรบัภิกษุท่ีมาขอ
พักอาศัย ไม่ใช่อยู่ประจำ(๓.คมิกภัต   )อาหารสำหรับภิกษุที่เตรียมจะเดินทางไป(๔ .
คิลานภัต  )อาหารสำหรับภิกษุไข้(๕.คิลานุปัฏฐากภัต )อาหารสำหรับภิกษุผู้พยาบาล
ภิกษุไข(้๖.คิลานเภสัช  )เภสัชสำหรับภิกษุไข้(๗. ธุวยาคู  (ข้าวต้มที่ถวายเป็นประจำ)
๘.อุทกสาฏก (ผ้าอาบน้ำ) (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๕๐/๒๒๑) ๕/๓๕๑/๒๒๔, ๕/๓๕๒/๒๒๕) 

คยา, แม่น้ำ : แม่น้ำช่ือคยา อยู่ตำบลคยาสีสะ โดยหลังจากชฎิล ๓ พ่ีน้องบวชเป็นภิกษุแล้ว 
พระพุทธเจ้าทรงพาภิกษุท้ัง ๑๐๐๐ รูป ไปท่ีตำบลคยาสีสะ  ทรงแสดงอาทิตตปริยาย



 

๑๐๗๘ 
 

 

สูตร จบเทศนาภิกษุมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นบรรลุอรหัตผล พร้อมกับปฏิสัมภิทา
ท้ังหลาย; อุปกาชีวกได้พบพระพุทธเจ้าท่ีบริเวณแม่น้ำคยา (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๑/๑๖,วิ.
ม.(ไทย)๔/๕๔/๖๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘/๒๗) (ม.มู.(ไทย)๑๒/๗๙/๖๘,๑๒/๒๘๕/
๓๑๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๑/๔๑๒)   

คยา,หมูบ่้าน : หมู่บ้านแห่งหน่ึงในตำบลคยาสีสะ แคว้นมคธ,มีนักบวชท่ีเป็นชฎิลอยู่เป็นจำนวนมาก
สมัยพุทธกาล มีพระเจ้าพิมพิสารปกครอง ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ  
คยาสีสบรรพต ใกลห้มู่บ้านคยา สมัยน้ันเป็นฤดูหนาว มีหิมะตก ๘  วัน  ในช่วง
กลางคืนอากาศหนาวเหน็บ ชฎิลจำนวนมาก  ผุดขึ้นบ้าง ดำลงบ้าง  ทั้งผุดขึ้นและดำ
ลงบ้าง  รดน้ำบ้าง บูชาไฟบ้าง ท่ีแม่น้ำคยาด้วยคิดว่า วิธีนี้จะบริสุทธ์ิ  (ขุ.อุ.(ไทย)
๒๕/๙/๑๘๒,ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๘๓๓/๙๖) 

คยา,เมือง : ช่ือเมือง อยู่แคว้นมคธ ซึ่งสมัยพุทธกาล มพีระเจ้าพิมพิสารปกครอง และตำบลคยา
สีสะก็อยู่ท่ีเมืองคยาเช่นกัน ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ ตำบลคยาสีสะ  
เขตเมืองคยา ทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ก่อนจะตรัสรู้  เราเป็น
โพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ เรารู้โอภาส  แต่ไม่เห็นรูปท้ังหลาย ในท้ายสูตร ตรัสอีกว่า เมื่อ
อธิเทวญาณทัสสนะของเรา ๘ ขั้นอย่างน้ีหมดจดดีแล้ว  เราจึงยืนยันได้ว่า เป็นผู้ตรัส
รู้สัมมาสมัโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลกพร้อมท้ังเทวโลก (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๔/
๓๖๔,๓๖๖)  

คยากัสสปเถรคาถา : คาถาของพระคยากัสสปะ, ภาษิตของพระคยากัสสปเถระ พระคยากัสสปเถระ
กล่าวคำเป็นต้นว่า เราลงน้ำ(ลอยบาป)ในแม่น้ำคยาในวันเพ็ญเดือน ๔ วันหน่ึง  ๓ 
เวลา คือเวลาเช้า เที่ยง เย็น  เราเสวยบาปกรรมท่ีทำไว้ในชาติอ่ืนๆ บัดนี้  เราจะลอย
บาปน้ันตรงนี้ เราได้มีความเห็นอย่างน้ีมาแต่เดิม เราครั้นฟังพระวาจาสุภาษิตก็ได้
พิจารณาเห็นเน้ือความตามความเป็นจริงได้อย่างถ่องแท้  ล้างบาปได้หมดแล้ว  เป็นผู้
ไม่มีมลทิน เป็นทายาทของพระพุทธเจ้า (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๔๕/๓๙๗,ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๓๔๘/๓๙๘)  

คยากัสสปเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระคยากัสสปเถระ พระคยากสัสปเถระ เมื่อจะ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ ท่านได้ถวายผล
กระเบาแด่พระพุทธเจ้า เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จกัทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ 
ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๕/๓๔๐) 

คยากัสสปะ, ชฏิล, พระ : ชฎิลช่ือคยากัสสปะ, เป็น ๑ ในชฎิล ๓ พ่ีน้อง ได้แก่ อุรุเวลกัสสปะ    
นทีกัสสปะ คยากัสสปะ อาศัยอยู่ท่ีตำบลอุรุเวลา, ในวินัยปิฎก มหาวรรคอธิบายว่า 
ชฎิลคยากัสสปะ มีบริวาร ๒๐๐ คน เป็นน้องชายคนเล็กของอุรุเวลกัสสปะ อยู่ที่
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ตำบลคยาสีสะ ภายหลังได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรม ออกบวชพร้อมกับบริวาร ต่อมา
พอได้ฟังอาทิตตปริยายสูตร ก็ได้บรรลุอรหัตผล; ในคัมภีรอ์ปทานพระคยากัสสปเถระ  
เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า  ข้าพเจ้านุ่งห่มหนังสัตว์ 
สะพายหาบบริขาร  ได้นำหาบใส่ผลกระเบาไปอาศรม ถวายผลกระเบาแด่
พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้ง ๒ ทำให้ไม่รู้จักทุคติเลย  น้ีเปน็ผลแห่งการถวายผลกระเบา 
(วิ.ม.(ไทย)๔/๓๗/๔๗, ๕๓/๖๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๘๗/๒๗๗) 

คยาสีสบรรพต, ภูเขา :  ภูเขาช่ือว่าคยาสีสะ, ซ่ึงอยู่ในบริเวณหมู่บ้านคยา แคว้นมคธ  เป็นถิน่ที่อยู่
ของพวกชฎิล ดังท่ีชฎิลจำนวนมาก ผุดขึ้นบ้างดำลงบ้าง ท้ังผุดขึ้นและดำลงบ้าง รด
น้ำบ้าง บูชาไฟบ้าง ท่ีแม่น้ำคยา ด้วยคิดว่า วิธีน้ีจะบริสุทธ์ิ  (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๙/๑๘๒) 

คยาสีสประเทศ : ประเทศช่ือว่าคยาสีสะ,ซึ่งเป็นสถานท่ีพระเทวทัต หลังจากท่ีทำสังฆเภทแล้ว พา
บริวารผู้มีความรู้น้อยไปอยู่อาศัย ดังคำจูฬวรรค วินัยปิฎกตอนหน่ึงว่า พระเทวทัต
ทำลายสงฆ์แลว้พาภิกษุ จำนวน  ๕๐๐ รูป เดินทางไปทางคยาสีสประเทศ ; พระผูม้ี
พระภาครับสั่งให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปตามภิกษุ  ๕๐๐ รูปกลับ  (วิ.
จู.(ไทย)๗/๓๔๔/๒๐๔, วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๔๔/๒๐๕,วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๕/๒๒๑) 

คยาสีสสูตร :   พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีคยาสีสะ คือขณะประทับอยู่ท่ีตำบล คยาสีสะ เขต
เมืองคยา ในท่ีน้ีขอแสดงวิธีการบรรลุญาณทัสสนะเพียง ๒ ขั้นเป็นตัวอย่างดังนี้   

  ขั้นที่ ๑ ก่อนแต่ตรัสรู้ เรายังมิได้ตรัสรู้ กำลังเป็นโพธิสัตว์อยู่ รู้โอภาส (ทิพพจักขุ
ญาณ) แต่ไม่เห็นรูปท้ังหลาย(อิทธิวิธญาณ) เราได้มีความคิดว่า ถ้าเรารู้โอภาสและ
เห็นรูปทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ ญาณทัสสนะนี้ของเราก็จะบริสุทธ์ิย่ิงขึ้น   

  ขั้นที่ ๒ สมัยต่อมา เราเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ รู้
โอภาสและเห็นรูปทั้งหลาย แต่เราไม่ได้ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดา(เจโตปริยญาณ) 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๓๖๔) 

    ในอรรถกถาอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคทรงเล่าเรื่องการบรรลุญาณทัสสนะ
แต่ละขั้นรวม ๘ ขั้น โดยแต่ละขั้นน้ันมีองค์ธรรมเพิ่มขึ้น ๑ ประการ ดังน้ี  ขั้นที่ ๑ 
บรรลุทิพพจักขุญาณ ขั้นที่ ๒ บรรลทิุพพจักขุญาณ และอิทธิวิธญาณ ขั้นที่ ๓ บรรลุ
ทิพพจักขุญาณ อิทธิวิธญาณ และเจโตปริยญาณ ขั้นท่ี ๔ บรรลุทิพพจักขุญาณ อิทธิ
วิธญาณ เจโตปรยิญาณ และยถากัมมูปคญาณ ขั้นท่ี ๕ บรรลทิุพพจักขุญาณ อิทธิวิธ
ญาณ เจโตปริยญาณ ยถากมัมูปคญาณ และอนาคตังสญาณ ขั้นท่ี ๖ บรรลุทิพพจักขุ
ญาณ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ยถากัมมูปคญาณ อนาคตังสญาณ และปัจจุป
ปันนังสญาณ ขั้นท่ี ๗ บรรลทิุพพจักขุญาณ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ยถากัมมูปค
ญาณ อนาคตังสญาณ ปัจจุปปันนังสญาณ และอตีตังสญาณ ขั้นท่ี ๘ บรรลุทิพพจักขุ
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ญาณ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ยถากมัมูปคญาณ อนาคตังสญาณ ปัจจุปปันนังส
ญาณ อตีตังสญาณ และปุพเพนิวาสญาณ (อฏฐก.อ.(บาลี) ๓/๖๔/๒๗๐) 

คยาสีสะ,ตำบล :  ตำบลช่ือว่าคยาสีสะ, ซึ่งเป็นสถานท่ีอยู่ในแคว้นมคธ สมัยพุทธกาล มีพระเจ้าพิม
พิสารปกครอง,เป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้าพาภิกษุจำนวน ๑,๐๐๐ รูปไปที่ตำบลคยา
สีสะ แล้วทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรว่า อินทรีย์ ๖ มีตา หู เป็นต้นที่ถกูทำลายด้วย
อาวุธที่ร้อนชนิดต่างๆยังดีกว่าการเห็นอายตนะภายนอกว่าเป็นของสวยงาม ตอนท้าย
ทรงสอนให้พิจารณาว่า อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผสั 
๖ ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกข์ หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผัส ๖ 
เป็นปัจจัยไม่เที่ยง พอจบเทศนา ภิกษุทีเ่คยเป็นชฎิลท้ัง ๑,๐๐๐ รปู ก็ได้บรรลุ
อรหัตผล (วิ.ม.(ไทย)๔/๕๔/๖๓, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๘/๒๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖๔/
๓๖๔) 

ครก   :            เครื่องใช้ในครวัเรือน ใช้โขลกหรือตำของใช้บริโภคภายในเรือน เช่นครกกระเบ้ือง 
ครกหิน ครกกระเด่ือง เป็นต้น (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๑๖-๑๑๗/๑๔๖)  

ครรภ์ : ท้อง เช่น หญิงมีครรภ์ (ใช้เฉพาะผู้หญิงท่ีมีลูกอยู่ในท้อง) ดังคำในมหาวิภังค์ วินัย
ปิฎกว่า อดีตภรรยาของพระสุทิน ครรภ์แกจึ่งคลอดบุตร  ; เป็นท่ีเกิดของจิตวิญญาณ 
ดังคำในมหาวิภังค์ตอนหนึ่งว่า จิตดวงแรกเกิด คือวิญญาณดวงแรกปรากฏขึ้นใน
ครรภ์มารดา ; เป็นท่ีเกิดของสัตว์ เช่นมนุษย์ ดังคำในอคัคัญญสูตรว่านางพราหมณี
ของพราหมณ์ท้ังหลาย มีระดูบ้าง มีครรภ์บ้างคลอดอยู่บ้างให้ลูกด่ืมนมบ้างก็
พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เกิดทางช่องคลอดของนางพราหมณีท้ังนั้น; ครรภ์จัดเป็นทุกข์
อย่างหน่ึงของผู้หญิง ดังคำในอาเวณิกทุกขสูตร สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตว่า 
มาตุคามมีครรภ์ น้ีเป็นความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคาม (วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๖/๒๕, วิ.
มหา.(ไทย)๑/๑๗๒/๑๔๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๔/๘๕, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๘๒/๓๑๔);  

   ในสัมปสาทนียสูตร เทศนาเรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์ปาฏิกวรรค อธิบายว่า การ
ก้าวลงสู่ครรภ์ มี ๔ คือสตัว์(๑)บางชนิดไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาไม่
รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดา(และ)ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา
(๒) บางชนิดรู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดา แต่ไมรู่้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของ
มารดาไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา (๓)บางชนิด รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่
ครรภ์ของมารดา รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจาก
ครรภ์ของมารดา (๔)บางชนิดรู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ใน
ครรภ์ของมารดา(และ)รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา; ในมหาสีหนาทสูตร 
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มูลปัณณาสก ์อธิบายว่าเป็นกำเนิดอย่าง ๑ ใน ๔ อย่าง ท่ีเรียกว่า ชลาพุชะ (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๔๗/๑๐๗, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๒/๑๕๑) ;  

   อรรถกถาอธิบายว่าจำพวกที่ ๑ คือมนุษย์โดยปกติ จำพวกที่ ๒ หมายถึงหมู่
อสีติมหาสาวก ความจริงพระมหาสาวกเหล่าน้ัน เม่ือจะเข้าไปสู่ครรภ์เท่านั้นย่อมรู้  
เมื่ออยู่และเม่ือออกย่อมไม่รู้  จำพวกท่ี ๓ หมายถึงพระอัครสาวกทั้งสองและของพระ
ปัจเจกโพธิสัตว์ นัยว่าท่านเหล่านั้นถูกลมกัมมชวาตพัดให้หันศีรษะลงเบ้ืองล่าง  หัน
เท้าขึ้นเบื้องบน  มาอยู่ท่ีปากช่องคลอด  ออกจากช่องคลอดซึ่งคับแคบ ก็ประสบทุกข์
เป็นอันมากย่อมประสบความทุกข์ สัตว์เหล่าน้ันย่อมไม่มคีวามรู้ว่า เราออกไปแล้ว 
ความทุกข์ใหญห่ลวงในฐานะเห็นปานน้ีย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ แม้ผู้บำเพ็ญบารมี
มาแล้วแม้อย่างน้ี จำพวกท่ี ๔ หมายถงึพระสัพพัญญูโพธิสัตว์ท้ังหลาย ความจริง  
พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ทั้งหลาย   แม้เม่ือถอืปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาย่อมรู้ ท้ังเมื่อ
อยู่ในครรภ์ก็ย่อมรู้ และแม้ในเวลาประสูติจากพระครรภ์ ลมกัมมชวาตไม่สามารถที่
จะพัดพาทำพระสัพพัญญูโพธิสัตว์เหล่าน้ันให้มีเท้าอยู่ข้างบนและศีรษะอยู่ข้างล่างได้ 
พระสัพพัญญูโพธิสัตว์เหล่านั้นเหยียดพระหัตถ์ท้ังสองแล้วลืมพระเนตร ประทับยืน 
เสด็จออกมาเว้นพระสัพพัญญูโพธิสัตว์เสยี  สัตว์อ่ืนในระหว่างอเวจีจนถึงภวัคคพรหม 
ท่ีช่ือว่ารู้ในระยะเวลาทั้งสามย่อมไม่มีเลย ด้วยเหตุน้ันนั่นแล  ในเวลาทีพ่ระสัพพัญญู
โพธิสัตว์ท้ังหลายเหล่านั้น ก้าวลงสู่พระครรภ์มารดา และในเวลาประสูติ   หม่ืน
โลกธาตุจึงได้หว่ันไหว (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๑๔๗/๗๒-๗๓) 

ครรภ์คือบุญ : บุญบารมี(บุญสัมภาร)มีทานและศีลเป็นต้น ดังคำท่ีพระอุบาลีเถระ เมื่อจะประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวตอนหน่ึงว่า ข้าพระองค์ เม่ือพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมุตตระทรงคำรนด้วยเมฆฝนคือพระธรรมก็ได้ต้ังครรภ์คือธรรม ด้วยเสียง
แห่งเมฆฝนคือธรรม ใช้เวลาต้ัง ๑๐๐,๐๐๐ กัป ข้าพระองค์จึงจะได้ต้ังครรภ์คือบุญ 
ข้าพระองค์ยังไม่พ้นจากภาระ ตราบเท่าท่ีเมฆฝนคือพระธรรมยังไม่คำรน (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๕๑๔/๗๗) ;  

   อรรถกถากล่าวว่า ครรภ์คือบุญ หมายถึงใช้เวลาแสนกัปบำเพ็ญบุญท้ังหลายมี
ทานและศีลเป็นต้นให้ทรงอยู่ ให้เต็มอยู่ (ขุ.อป.(บาลี) ๑/๕๑๕/๓๔๐) 

ครรภ์คือพระธรรม : ห้องคือบุญบารมี(บุญสมภาร) มทีานและศลีเป็นต้น อันเป็นอุปนิสัยแก ่   วิวัฏฏะ
คือนิพพาน  ดังคำท่ีพระอุบาลีเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึง
กล่าวตอนหน่ึงว่า เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระทรงคำรนด้วยเมฆฝนคือ
พระธรรม ข้าพระองคก์็ได้ต้ังครรภ์คือธรรมด้วยเสียงแห่งเมฆฝนคือธรรม ใช้เวลาต้ัง 
๑๐๐,๐๐๐ กปั (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๑๔/๗๗)  ;  



 

๑๐๘๒ 
 

 

   อรรถกถากล่าวว่า ครรภ์คือบุญ  หมายถึงใช้เวลานับแสนกัปบำเพ็ญบุญบารมี
มีทานบารมีและศีลบารมีเป็นต้น ซึ่งเป็นอุปนิสัยแก่พระนิพพาน หมดการเวียนว่าย
ตายเกิดอีกต่อไป (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๕๑๕/๓๔๐)  

ครรภ์หลง : ครรภ์ท่ียาก คือทารกขวางช่องคลอด ทำให้ผู้เป็นแม่ได้รบัความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน
อย่างมาก  ดังคำว่า พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงครรภ์อยู่ถึง ๗  ปี มีพระครรภ์
หลงอยู่ถึง ๗ วัน  พระนางได้รับทุกขเวทนากล้าแข็ง เจ็บปวด เผ็ดร้อน (ขุ.อุ.(ไทย)
๒๕/๑๘/๑๙๙) ; ในอปทานอธิบายว่า ทารกท่ีหลงอยู่ช่องคลอดผู้นี้ต่อมาได้บวชและ
ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ซึ่งก็คือพระสีวลีเถระน่ันเอง เป็นเลิศด้านมีลาภมาก  
เพราะอานิสงส์ท่ีเคยถวายน้ำผึ้งเป็นสังฆทานแก่ภิกษุสงฆ์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๙๒/๓๐๒)  

   ในอุทานอรรถกถากล่าวว่า อาการท่ีทารกขวางช่องคลอด  ทำให้เกิดความ
ป่ันป่วนขึ้นในครรภ์ เพราะลมกรรมชวาต พัดหมุนทำให้ทารกพลิกหมุนกลับไป
กลับมา ไม่สามารถคลอดได้ตามปกติ  (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑๘/๑๒๗) ;  

ครรลองแห่งวาทะ : กิเลส ขันธ์ และอภิสังขาร ดังคำท่ีอธิบายว่า กิเลสขันธ์และอภิสังขารตรัสเรียกว่า
ครรลองแห่งวาทะ วาทะ ครรลองแห่งวาทะ  ช่ือ ครรลองแห่งช่ือ ภาษา ครรลองแห่ง
ภาษา บัญญัติและครรลองแห่งบัญญัติ มุนีนั้นถอนแล้ว ถอนได้เด็ดขาด(ขุ.จู.(ไทย)
๓๐/๔๕/๑๙๓) หรือดังพระดำรัสท่ีตรัสแกอุ่ปสีวพราหมณ์ว่า  แม้ครรลองแห่งวาทะ
ท้ังปวง ท่านก็ถอนได้เด็ดขาดแล้ว ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๐๘๓/๗๕๙)  

ครหทนินวัตถุ : เรื่องนายครหทินน์ (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๕๘/๔๕) มีเรื่องย่อว่านายครหทินน ์ เป็นสหายรัก
ของนายสิริคุตต์ เป็นสาวกนิครนถ์ ภายหลงัฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเป็นโสดาบัน ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสแก่นายครหทินน์และนายสิริคุตต์ว่า ในกองขยะที่เขาทิ้งไว้ข้างทาง
ใหญ ่ ยังมีดอกบัวมีกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจเกิดขึ้นมาได้ ฉันใด ในหมู่ปุถุชนผู้มืดมนซึ่ง
เปรียบได้กับกองขยะ ก็ยังมีสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วย
ปัญญา (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๕๘/๔๕)  

   ในอรรถกถาธรรมบทอธิบายว่า เขาเป็นสาวกนิครนถ์ มุ่งหวังท่ีจะให้นายสิริ
คุตต์มาเป็นสาวกของเหล่านิครนถ์แต่ทำไมส่ำเร็จ ต่อมาเมื่อรู้ว่าเหล่านิครนถ์ของตน
ถูกทำร้ายจึงคิดแก้แค้น จึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์ไปฉันที่บ้าน แต่ได้
ขุดหลุดถ่านเพลิงเอาไว้ และต้ังตุ่มอาหารไว้มากมาย แต่ไม่มีอาหาร เมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จมาถึง หลมุถ่านเพลิงก็มีดอกบัวมารองรับ และอาหารก็มีปรากฏเต็ม ทำให้เขาได้
ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า เม่ือเสร็จภัตตกิจ พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาและแสดง
ธรรมให้ฟัง จบเทศนา นายครหทินน์ ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบัน (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/
๓๒๒-๓๒๙) 



 

๑๐๘๓ 
 

 

ครหิตชาดก :   ชาดกว่าด้วยเรื่องวานรตำหนิมนุษย์ผู้ครองเรือน พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา
วานรถูกนายพรานจับตัวนำไปถวายพระราชาได้รับการชุบเลี้ยงเป็นอย่างดีและใช้ชีวิต
อยู่ในถิ่นมนุษย์เป็นเวลานาน พระราชาทรงโปรดปรานและรักใคร่เห็นว่าเป็นสัตว์
เรียบร้อยฝึกง่าย จึงให้นายพรานนำไปปล่อยเข้าป่า ฝูงวานรบริวารรู้ว่าเจ้านาย
กลับมา จึงมาประชุมกันสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ พญาวานรได้ติเตียนมนุษย์ที่ไม่รู้จกั
ความไม่เที่ยงของสังขาร แสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาเป็นสมบัติของตนว่าพวกมนุษย์
มีปัญญาทราม ไม่เห็นอริยธรรม พูดกันแต่เร่ืองเงินของฉัน ทองของฉัน ท้ังวันท้ังคืน 
ในเรือนหลังหนึ่งจะมีเจ้าของเรือนอยู่ ๒ คน คนหนึ่งไม่มหีนวด นมยาน เกล้าผมมวย
และเจาะหูถูกเขาซื้อมาด้วยเงินจำนวนมากเจ้าของเรือนก็พูดเสียดแทงข่มขู่คนน้ัน
ต้ังแต่วันท่ีมาถึง พวกวานรบริวารได้ฟังแล้วต่างเอามืออุดหู ไม่อยากฟัง และพูดว่า 
พวกเราได้ฟังเรื่องที่ไม่ควรฟัง ๆ เพราะอยู่ในที่น้ีจึงได้ฟังเรื่องอย่างนี้ติเตียนแผน่หิน
ดาดที่น่ังประชุมน้ันแล้วพากันอพยพเข้าป่าไป (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)  ๒๗/๑๓๗/๑๐๑) 

ครองจีวรเศร้าหมอง : การใช้ผ้าทีใช้นุง่ห่มของพระภิกษุในพุทธศาสนาผืนใดผืนหน่ึงในจำนวน ๓ ผืน 
คือผ้าซ้อนนอกหรือผ้าทาบซอ้น (สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (อุตราสงค์) และผ้านุ่ง (อันตรวาสก) 
ท่ีหมองและเป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๑/๕๒)    

ครองผ้ากาสายะ :นุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาด หมายถึงนุ่งสบงห่มจีวร อันเป็นลักษณะการบรรพชาอุปสมบท
ของกุลบุตร ดังคำท่ีพระอุปัชฌาย์ให้วิธีอุปสมบทในมหาวรรค วินัยปิฎกว่า ใน
เบ้ืองต้น พึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบท ปลงผมและหนวดให้ครองผ้า
กาสายะ ให้ห่มอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหน่ึง  ; เป็นรูปแบบการบวชของกุลบุตร ที่
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ต้องนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดหรือไตรจีวร ดังคำว่า เขาได้
ละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่ เครือญาติน้อยใหญ่แล้ว ปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสา
ยะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต (วิ.ม.(ไทย)๔/๓๔/๔๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/
๒๓๕)   

ครองเรือน : การเป็นเจ้าของบ้านและปกป้องรักษาคุ้มครองคนในครัวเรือนให้ได้รับความสุข
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖/๔๓๖)  

ครองสังฆาฏิ : การครองจีวรผ้าห่มของภิกษุ โดยใช้ทาบบนจีวร ตามปรกติใช้พาดบ่าซ้ายในพิธีสงฆ์  
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๗)   

ครองหนังเสือ : นุ่งห่มหนังเสือ ดังพระดำรัสในกุหกพราหมณวัตถุ ธรรมบทท่ีพระพุทธเจ้าทรงปรารภ
พราหมณ์โกหก มีวัตรดังค้างคาวตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า  เจ้าคนมีปัญญาทราม การ
เกล้าชฎา การครองหนังเสอื จะมีประโยชน์อะไรสำหรับเจ้า ; เป็นรูปแบบของบวช
ของฤษี มหาฤษี ดาบส ทีบ่ำเพ็ญพรต ตามสถานท่ีต่างๆ, แม้พราหมณ์พาวรี พร้อม



 

๑๐๘๔ 
 

 

ลูกศิษย์ ๑๖ คน ก็ครองหนังเสือเช่นกัน ดังคำในสุตตนิบาตและจูฬนิทเทสว่า  
พราหมณ์  ๑๖ คน ผู้เป็นศษิย์  มีอชิตพราหมณ์ เป็นต้น ...ทุกคนเกล้าชฎาและครอง
หนังเสืออภิวาทพราหมณ์พาวรีและทำประทักษิณแล้ว(ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๙๔/๑๕๗, ขุ.
สุ.(ไทย)๒๕/๑๐๑๗/๗๔๑,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๓๕/๗)  

ครองอันตรวาสก : นุ่งผ้า,นุ่งสบง หมายถึงการท่ีภิกษุในพระพุทธศาสนานุ่งผ้าสบง หรือผลัดเปลี่ยน
สงบหรือขยับสบงที่นุ่งอยู่ให้กระชับ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๓/๕๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๔/
๑๙๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๓/๕๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔๒/๖๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๒๗/๕๙,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๖/๑๗๘) 

ครองอันตรวาสกถือบาตรจวีร : ขยับผ้านุง่ให้เรียบร้อย ห่มจีวรอุ้มบาตร ดังคำในมหาวิภังค์ว่า พระผู้
มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร  (วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๒/๑๔,วิ.มหา.
(ไทย)๒/๕๐๘/๓๒);  

  อธิบายว่า มิใช่ว่าก่อนหน้าน้ี พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงนุ่งสบง มิใช่ว่าพระองค์ถือ
บาตรและจีวรไปโดยเปลือย พระกายส่วนบน  

  อรรถกถากล่าวว่า  คำว่า ครองอันตรวาสก หมายถึงพระองค์ผลัดเปลี่ยนสบงหรือ
ขยับสบงที่นุ่งอยู่ให้กระชับ คำว่า “ถือบาตรและจีวร” หมายถึงถือบาตรด้วยมือ ถือ
จีวรด้วยกาย คือห่มจีวรอุ้มบาตรนั่นเอง (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๖/๑๘๐, ที.ม.อ. (บาลี) ๒/
๑๕๓/๑๔๓, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๖๓/๑๖๓, ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๑/-/๖๕)  

ครอบคลุม : รวมไปถึง  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๔/๒๙๐)  
ครอบงำ,ครอบงำโลก : มีอำนาจเหนือกว่าหรือบังคับมิให้กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ

โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์มาครอบงำตนได้  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๔๑/๗๒๖,ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๔๑๘/๑๖๖)  

คร่ัง,ครั่งสีสด : คำว่า ครั่ง เป็นช่ือเพลี้ยหอย ตัวเมียไม่มีปีก เมื่อเป็นตัวอ่อนระยะแรกจะมีขาและ
หนวด เคลื่อนไหวได้ เมื่อลอกคราบเวลา ต่อมาจะไม่มีขา หยุดอยู่กับท่ีดูดกินน้ําเลี้ยง
จากพืชและ ผลิตสารซ่ึงเรียกว่า ขี้คร่ัง นําไปใช้ทําประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
หลายอย่าง ดังคำในกกจูปมสูตร มลูปัณณาสก์ท่ีกล่าวถึงครั่งไว้ว่า บุรุษถือเอาครั่งสี
เหลือง สีเขียวหรือสีแดงเลือดนกมาแล้วพูดว่า เราจักเขียนรูปในอากาศ ; ใช้ครั่งทำ
ด้ามมีดได้ ดังคำในวินัยปิฎก จูฬวรรคว่า เราอนุญาตให้ใช้ด้ามมีดทำด้วยกระดูก งา 
...ครั่ง   ; ใช้ครั่งย้อมเท้าทาเท้าได้ ดังคำในรัฐปาลสูตรท่ีพระรัฏฐบาลกลา่วถึงร่างกาย
ไว้ว่า เท้าท่ีย้อมด้วยครั่งสีสด หน้าท่ีไล้ทาด้วยจุรณ พอจะหลอกคนโง่ให้หลงใหลได้  
แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่ง(คือนิพพาน)ไม่ได้ (วิ.จู.(ไทย)๗/๒๕๖/๒๕,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๒๒๙/๒๔๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๒/๓๖๐)  



 

๑๐๘๕ 
 

 

คราด : ๑. เครื่องใช้ในการทำนา เพ่ือเอาหญ้าท่ีไถแล้วออกจากนา ทำเป็นซี ่ๆ มีด้ามใช้ลาก
ไปซี่ก็จะดึงหญา้หลุดจากขี้ไถได้ ใช้มือชักลาก ถ้าติดเข้ากับคันไถใช้วัวหรือควายลาก 
เรียกไถคราด,  

 ๒.ช่ือไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง เรียกผักคราด อยู่ในจำพวกกะเม็ง มีดอกเหลือง รูปไข่ ขนาด
ปลายนิ้วก้อย มีสรรพคุณเป็นยา ผักคราดหัวแหวน ผักเผ็ดก็เรียก (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๖๘/๑๗๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๘/๑๘๑)  

คราบ : หนังหรือส่วนท่ีห่อหุ้มร่างกายสัตว์บางจำพวกสลัดทิ้งไว้เน่ืองจากการเปล่ียนเพ่ือให้
ร่างการเสริมสร้างขึ้นมาใหม ่เช่น งู กุ้ง ป ูเป็นต้น, รอยเป้ือนที่ติดตามส่ิงต่าง  ๆ เช่น 
คราบน้ำมัน เป็นต้น (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๓/๓๐๑)  

คร่ำครวญ :     กริยาท่ีแสดงถึงการร้องให้รำพึงรําพัน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖๘/๔๐๔, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๑๒/๑๖๙)  

ครุกาบัติ : อาบัติหนัก หมายถึงอาบัติปาราชิก ดังคำในวินัยปิฎก จูฬวรรคว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
โจทภิกษุด้วยครุกาบัติ(อาบัติหนัก)ในท่ามกลางสงฆ์ว่า ท่านต้องครุกาบัติ  คืออาบัติ
ปาราชิก หรืออาบัติท่ีใกล้ปาราชิกแล้ว ; คำว่าครุกาบัติ หมายถึงอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุหรือภิกษุณีเมื่อต้องแล้วต้องประพฤติวุฏฐานวิธี (อยู่ปริวาส)  ดังคำในอาปัตติภย
สูตร จตุกกนิบาตว่า บางรูปเข้าไปตั้งสัญญาในอาบัติสังฆาทิเสสท้ังหลายว่าเป็นภัย
อย่างแรงกล้าการเข้าไปตั้งสัญญาของภิกษุหรือภิกษุณีน้ันพึงหวังได้ว่า  ผู้ยังไม่ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสสก็จักไม่ต้อง  หรือผู้ต้องแล้วจักทำคืนตามสมควรแก่ธรรม ; ในปฐม
วินยธรสูตรเป็นต้น อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาตกล่าวว่า ภิกษุผู้เป็นวินัยธรได้ ต้องรู้จัก
ครุกาบัติ(วิ.จู.(ไทย)๖/๒๓๘/๓๖๑,๖/๒๓๘/๓๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๔/
๓๖๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๕/๑๗๑,๒๓/๗๖/๑๗๓,๒๓/๘๐/๑๗๖)  

  อรรถกถาอธิบายว่า เข้าอยู่ประพฤติวุฏฐานวิธีคือระเบียบปฏิบัติสำหรับออกจาก
ครุกาบัติในที่นีห้มายเอาอาบัติสังฆาทิเสส มีท้ังหมด  ๔  อย่าง  คือ  ปริวาส  มานัติ  
อัพภาน  และปฏิกัสสนา  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)๒/๒๔๔/๔๔๔) คำว่า รู้จักครุกาบัติ  
หมายถึงรู้ว่าสังฆาทิเสสจะพ้นได้ด้วยวินัยกรรมหนักคือวุฏฐานวิธีและรู้ว่าปาราชิกไม่
สามารถจะพ้นได้ด้วยวินัยกรรมอะไร ๆ  (วิ.(บาลี) ๓/๓๒๑/๔๔๒) 

ครุการมทะ :   ความเมาในความเคารพ,ความเมาเพราะอาศัยความเคารพ หมายถึงความเมา กิริยา
ท่ีเมา ภาวะที่เมาความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว  ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความ
ทะนงตน ความเห่อเหิม  ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตน เป็นดุจธง เพราะอาศัยความ
เคารพ น้ีเรียกว่าครุการมทะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๗) 



 

๑๐๘๖ 
 

 

ครุฑ, นก, เหล่า : พญานกผู้เป็นทิพย์ มีนัยน์ตาบริสุทธ์ิ ดังคำในมหาสมยสูตร ทีฆนิกายว่า เหล่าครุฑ
ผู้เป็นทิพย์ มีนัยน์ตาบริสุทธ์ิ ผู้สามารถจับนาคราชได้ฉับพลัน; ในสุทธิกสูตร สุปัณณ
สังยุต กล่าวว่า ครุฑมีกำเนิด ๔ อย่าง คือ (๑) ครฑุท่ีเป็นอัณฑชะ(เกิดในไข่) (๒) ครุฑ
ท่ีเป็นชลาพุชะ (เกิดในครรภ์) (๓) ครุฑท่ีเป็นสังเสทชะ(เกิดในเถ้าไคลหรือที่ช้ืนแฉะ)
(๔) ครุฑท่ีเป็นโอปปาติกะ(เกิดผุดขึ้น) ; มักใช้ครุฑเป็นสัญลักษณ์ประดับตกแต่งเสริม
บารมี ดังคำในปมาทสูตร พรหมสังยุตตอนหน่ึงว่า พรหมตนหนึ่งกล่าวกับสุพรหม
ปัจเจกพรหมว่า ข้าแต่พรหม    วิมานของเราผู้มีฌานน้ีน้ันมีรูปครุฑ ๓๐๐รูป  มีรูป
หงส์ ๔๐๐  รูป  ย่อมรุ่งโรจน์ส่องสว่างอยู่ในทิศเหนือ; ในจตุตถรุกขสูตร สังยุตต
นิกาย  มหาวารวรรค กล่าวถงึครุฑมักชอบอยู่ตามต้นไม้ง้ิว ; บางครั้งจับนกตัวเล็กกิน
เป็นอาหาร ดังคำในโกฏสิมพลิชาดกท่ีรุกขเทวดากล่าวกับพญาครุฑว่า พญาครุฑ  ตัว
ท่านกินเน้ือเป็นอาหารส่วนนกน้ีกินผลไม้เป็นอาหาร นกตัวน้ีกินเมล็ดไทร (ที.ม.(ไทย)  
๑๐/๓๓๘/๒๖๖, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๗/๒๔๕, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๙๒/๓๕๘, สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๕๔๐/๓๕๐ ; ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๒๓/๒๗๗)   

  ในฎีกากล่าวถึงครุฑแปลงร่างได้ไว้ว่า คำว่า สัตว์ดิรัจฉาน  เช่น  นาคและครุฑ
แปลงร่างเป็นมนุษย์  (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๗๖/๓๒๖, กงฺขา.ฏีกา (บาลี) ๒๓๒) ;  

ครุธรรม : ธรรมอันหนัก,  หลักความประพฤติสําหรับนางภิกษุณีจะพึงถือเป็นเรื่องสําคัญอันต้อง
ปฏิบัติด้วยความเคารพ ไม่ละเมิดตลอดชีวิต มี ๘ ประการ คือ (๑) ภิกษุณีถึงจะบวช
ได้ ๑๐๐ พรรษา ก็ต้องทำการกราบไหว้    ต้อนรับทำอัญชลีกรรม ทำสามีจิกรรมแก่
ภิกษุผู้บวชแม้ในวันน้ัน (๒) ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุท้ังหลาย 
(๓) ภิกษุณีพึงหวังธรรม  ๒ อย่าง คือถามอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่ง
เดือน (๔) ภิกษุณีจำพรรษาแล้วพึงปวารณาในสงฆ์  ๒  ฝ่าย โดยสถาน ๓ คือได้เห็น 
ได้ฟัง หรือได้นึกสงสัย (๕) ภิกษุณีต้องครุธรรมแล้วพึงประพฤติปักขมานัตในสงฆ์ ๒    
ฝ่าย (๖) ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์ ๒ ฝ่ายให้แก่สิกขมานาท่ีศึกษาธรรม 
๖ ข้อตลอด  ๒ ปีแล้ว    (๗) ภิกษุณีไม่พึงด่า ไม่พึงบริภาษภิกษุ ไม่ว่ากรณีใด  ๆ  (๘) 
ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป    ห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุ    แต่ไม่ห้ามภิกษุสัง่สอนภิกษุณี   
(วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๔๙/๓๒๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๑/๓๓๔);  

  ในมหาวิภังค์ อธิบายขยายว่า ครุธรรม แปลว่าธรรมหนัก หมายถึงการไม่ล่วง
ละเมิดสิทธิของสตรี  ดังคุณสมบัติของภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี ข้อ ๑ ใน ๘ ข้อ คือ เป็น
ผู้ไม่เคยประพฤติล่วงครุธรรมในสตรผีู้นุ่งห่มผ้ากาสายะบวชอุทิศพระผู้มีพระภาค ; 
อาบัติสังฆาทิเสส ดังคำในวินัยปิฎก มหาวรรคว่า ภิกษุเป็นผู้ต้องครุธรรม  ควรอยู่
ปริวาส ; ในอัฏฐครุธัมมะ วินัยปิฏก จูฬวรรค และโคตมีสูตร อังคุตตรนิกาย กล่าวว่า 



 

๑๐๘๗ 
 

 

ครุธรรม  ๘  น้ี  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าขณะท่ีประทับอยู่  ณ  กูฏาคารศาลา  ป่า
มหาวันได้ประทานแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้เดินทางไกลจากกรุงบิลพัสด์ุเพ่ือทูล
ขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา นับเป็นภิกษุณีรูปแรกและเป็นการประทานครุ
ธรรมคร้ังแรก (วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๔๗/๓๒๑,วิ.ม.(ไทย)๔/๑๙๓/๓๐๓,วิ.จู.(ไทย)  ๗/
๔๐๓/๒๓๓-๒๓๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๓๓๘)  

  อรรถกถากล่าวว่า ครุธรรม  ในท่ีนี้หมายถงึอาบัติสังฆาทิเสส  (ดู  องฺ.อฏฺฐก. อ. 
(บาลี) ๓/๕๑/๒๖๓) ;  

ครุบรขิาร : บริขารอันหนัก หมายถึงเตียง ต่ัง ; คู่กับลหุบริขาร เช่น บาตร จีวร ดังคำว่า ครุภัณฑ์
และครุบริขาร เป็นของสงฆ์ผู้อยู่ในจตุรทิศทั้งที่เดินทางมาและยังไม่มา เป็นของที่ไม่
ควรแจกไม่ควรแบ่ง(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๙/๒๔๕) 

ครุภัณฑ์ : ของหนัก เช่น กุฎี ที่ดิน เตียง ต่ัง เป็นต้น; คู่กับ ลหุภณัฑ์ ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์
อธิบายว่า  ครุภัณฑ์ของสงฆ์คือ อาราม พ้ืนที่อาราม วิหาร  พ้ืนท่ีวิหาร เตียง  ต่ัง ฟูก 
หมอน หม้อ โลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด  ขวาน ผึ่ง  จอบ สว่าน  
เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้ามุงกระต่าย หญ้าแฝก หญ้าสามัญ ดินเหนียว เครื่องไม้ เครื่องดิน   
; ในวินัยปิฎก ปริวาร กล่าวว่า ครุภัณฑ์ มี ๕ หมวด ดังคำว่า ครุภัณฑ์ท่ีไม่พึงสละไม่
พึงแจก อันพระผู้มีพระภาค  ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ตรัสไว้ ๕ หมวด (วิ.มหา.(ไทย)
๑/๑๙๕/๑๘๑,วิ.ป.(ไทย)๘/๔๖๙/๖๙๔) 

ครุฬปราสาท : ปราสาทช่ือว่าครุฬ, เป็นหลัง ๑ ในปราสาท ๓ หลังของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุส
สะ  สมัยท่ียังครองฆราวาสในกรุงช่ือว่ากาสิกะ มีกษัตริย์พระนามว่าชัยเสนเป็นพระ
ชนก มีพระเทวีพระนามว่าสิริมาเป็นพระชนนี ดังคำในปุสสพุทธวงศ์ว่า พระองค์ทรง
ครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ป ีมีปราสาทท่ีอุดมอยู่  ๓ หลงั  คือครุฬปราสาท หังสปรา
สาท และสุวรรณดาราปราสาท (ขุ.พุทฺธ. (ไทย)๓๓/๑๕/๖๘๓) 

ครู : ผู้สั่งสอนศิษย์,ผู้ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ศิษย ์ดังคำในมหาตัณหาสัขยสูตร มูลปัณณาสก์
ว่า พระศาสดาเป็นครูของเรา หรือดังคำในเกสปุตติสูตร อังคุตตรนิกายว่า อย่าปลงใจ
เช่ือเพราะนับถือว่า ท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา ; ในกุตูหลสาลาสูตร สฬายตนวรรค 
อัพยากตสังยุต อธิบายว่า เจ้าลัทธิ มุ่งหมายถึงครูท้ัง ๖ สมัยพุทธกาล เช่นครูบูรณะ
กัสสปะ เป็นต้น ดังคำว่า ครูปูรณะ กัสสปะน้ีเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ เป็น
ผู้มีช่ือเสียงมีเกียรติยศ  เป็นเจ้าลัทธิ ชนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดี (ม.มู.(ไทย)
๑๒/๔๐๗/๔๔๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๓/๒๘๔, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๔๑๘/๔๙๑)  

ครูนักฟ้อน : ผู้สอนการเต้นรำหรือฟ้อนรำ (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๙๙๙/๒๕๐)  



 

๑๐๘๘ 
 

 

ครูสเุนตร์ : เจ้าลัทธิช่ือว่าสุเนตร์, ครูที่ได้รับยกย่อง  มุ่งม่ันเจริญกรุณา เป็นผูห้มดกลิ่นสาบ 
มุ่งมั่นในกรุณา ล่วงพ้นกามสงัโยชน์ คลายกามราคะเสียได้  ; เป็นหน่ึงในบรรดาครูท้ัง 
๖  ผูม้ียศ ได้รบัยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีต ตายแล้ว  เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้ว  ; 
ในกถาวัตถุ อภิธรรมปิฎกกล่าวว่า ครูสุเนตร เป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างน้ี เป็นผู้ดำรง
อยู่ได้นานอย่างนี้  แต่ก็ไม่พ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์โทมนัส อุ
ปายาส (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๕๓๐-๕๓๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๘๑/๑๗๔) 

คฤหัสถ์ : ผู้ครองเรือน, ผู้ไม่ใช่นักบวช, ฆราวาส,ชาวบ้าน  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖/๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓/๔,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๔๑/๕๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕๐/๑๙๑,สํ.นิ.(ไทย)  ๑๖/๗๐/
๑๔๔,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๗,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๐/๑๔๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๔/
๒๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๐/๙๘,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๙๑/๔๖๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๕/
๕๙๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๘๗/๓๙๙) ;  

  ในอภิธานวรรณนา อธิบายว่า คฤหัสถ์ คือผู้ดำรงอยู่ในเรือน หรือผู้ดำรงอยู๋ใน
เรือน หรือในกามคุณ ๕  หมายถึงผู้ดำรงอยู่ในอรรถและกาม ทำการบูชามหายัญ ๕ 
อย่าง (อภิธานวรรณนา หน้า ๕๑๓,๕๕๓) 

คฤหัสถ์ชาย : ชายผู้ครองเรือน, ชายผู้ไม่ใช่นักบวชเพศ, ฆราวาสผู้ชาย, ชาวบ้านผู้ชาย ดังคำว่า 
ภิกษุใดออกปากขอจีวรจากคฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงผู้ไม่ใช่ญาติ ต้องอาบัตินิส
สัคคิยปาจิตตีย์;  อธิบายว่า ท่ีช่ือว่าคฤหัสถ์ชาย ได้แก่บุรุษผู้ครองเรือน (วิ.มหา.(ไทย)
๒/๕๑๖/๔๑,วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๑๙/๔๓) 

คฤหัสถ์และบรรพชิต : ฆราวาสและพระสงฆ์ ดังคำใน จูฬสีหนาทสูตร มลูปัณณาสก์ที่กล่าวถึงธรรม
ข้อ ๓ ในธรรม ๔ ท่ีมีอยู่ในสมณะไว้ว่า ท้ังคฤหสัถ์และบรรพชิตผู้ประพฤติธรรม
ร่วมกันเป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจของเราท้ังหลาย ; ชาวบ้านและพระสงฆ์ ดังคำมหาวิภังค์
ท่ีกล่าวถึงภิกษุจำพวกหน่ึงที่ได้ช่ือว่ามหาโจรไว้ตอนหน่ึงว่า ภิกษุน้ันได้มีภิกษุบริวาร
เป็นร้อยหรือเป็นพันห้อมล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคาม นคิมและราชธานี อันคฤหัสถ์
และบรรพชิตสักการะ เคารพ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๙๕/๑๘๐, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๑/
๑๓๔)  

คฤหัสถ์หญงิ : หญิงผู้ครองเรอืน, ผู้หญิงผู้ไม่ใช่นักบวช, ฆราวาสผู้หญิง, ชาวบ้านผู้หญิง; อธิบายว่า 
ท่ีช่ือว่าคฤหัสถ์หญิง    ได้แก่สตรีผู้ครองเรอืน (วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๑๙/๔๓,๒/๕๒๔/
๔๘,๒/๕๒๙/๕๓,๒/๕๓๔/๕๙))  

คลองจักษุ : ทางท่ีมองเห็น,ทางระยะที่สายตามองเห็น ดังคำในสิลายูปสูตร นวกนิบาตว่า รูปอย่าง
หยาบที่พึงรู้แจ้งทางตา ผ่านมาทางคลองจักษุของภิกษุ หรือดังคำในสุเมธกถา พุทธ
วงศ์ท่ีสุเมธดาบสกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก 



 

๑๐๘๙ 
 

 

พร้อมทั้งพระสงฆ์ล่วงคลองจักษุเราไป เราลุกขึ้นจากการนอนแล้วน่ังขัดสมาธิอยู่, 
หรือคำในชนวนสภสูตรทีฆนิกาย ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสถึงสนังกุมารพรหมไว้ว่า รูปร่าง
ปกติของพรหมไม่อาจปรากฏในคลองจักษุของพวกเทพช้ันดาวดึงส์ได้ (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๐๐/๒๓๔,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๖/๔๘๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗๗/๕๗๗) 

คลองธรรม: ทางธรรม, แนวทางของธรรม ดังคำในกุกกชุาดกว่า แม้พระราชาผู้ทรงพระปรีชา  ไม่
ทรงบีบคั้นชาวบ้าน ทรงรวบรวมพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชภารกิจตามทำนอง
คลองธรรม(ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๕/๒๕๕) ;  

  อรรถกถากล่าวถึงมโนกรรมแห่งสัมมาทิฏฐไิว้ หมายถึงเห็นชอบตามทำนองคลอง
ธรรม  ย่อมเป็นทางเกษม ไม่มีภัยเฉพาะหน้า ดำเนินไปสู่สุคติ  (),ในราโชวาทชาดก 
พระศาสดาตรัสกับพระเจ้าปเสนทโกศลว่า ขอถวายพระพรช่ือว่าการวินิจฉัยโดย
ทํานองคลองธรรมเป็นความดี  เป็นทางสวรรค์แท้ (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/-/๑, ขุ.
ชา.สตฺตก.อ. (บาลี) ๘/๘๑/๑๑๑) 

คล่องปาก : เจนปาก, ขึ้นปาก  หรือทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพ่ือให้สิง่ท่ีต้องการนั้นชัดเจนขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒/๑๙๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๓๑,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๓๓/๘๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๗/๒๒๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๘/๒๓๑)  

คลอดลูก : ออกลูก, ออกจากครรภ์, ราชาศัพท์ว่า ประสูติ  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๘/๑๗๒)  
คล้อยตาม : สอดคล้องไปในทางเดียวกัน, มีความเห็นอย่างเดียวกัน, เช่น ฉันเห็นคล้อยตามเขา 

(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๗/๒๐๘)  
คลอดลูก : ออกลูก, ออกจากครรภ์, ราชาศัพท์ว่า ประสูติ  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๘/๑๗๒)  
คล้อยตาม : สอดคล้องไปในทางเดียวกัน, มีความเห็นอย่างเดียวกัน, เช่น ฉันเห็นคล้อยตามเขา 

(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๗/๒๐๘)  
คลอดลูก : ออกลูก, ออกจากครรภ์, ราชาศัพท์ว่า ประสูติ  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๘/๑๗๒)  
คล้อยตาม : สอดคล้องไปในทางเดียวกัน, มีความเห็นอย่างเดียวกัน, เช่น ฉันเห็นคล้อยตามเขา 

(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๗/๒๐๘)  
คลังหลวง : ท่ีเก็บรักษาทรพัย์สินของแผน่ดิน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๑/๑๕๙)  
คล่ัง : แสดงอาการผิดปรกติอย่างคนบ้า, เสียสติ; โดยปริยายหมายความว่า หลงใหลใน

บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ในกัณหเปตวัตถุ กล่าวถึง (โรหิไณยอำมาตย์กราบทูลว่า 
พระเกสวะ (บัดนี้)  พระภาดาร่วมพระอุทรของพระองค์   ซึ่งเป็นดังพระหทัยและ
นัยน์เนตรเบ้ืองขวาของพระองค์ ทรงมีลมกำเริบ เพ้อคลั่งอยู่(ขุ.เปต.(ไทย๒๖/๒๐๗/
๒๐๑),ในจูฬวิยูหสุตตนิทเทส มหานิทเทส ขยายความว่าเป็นผู้เมาประมาทเช่น คลั่ง 
คลั่งไคล้ด้วยทิฏฐิของตน(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๒๔/๓๕๔), หมกมุ่นอยู่กับงานหรือสิ่งใดสิ่ง



 

๑๐๙๐ 
 

 

หนึ่ง เช่นดังที่หมู่ชน กำหนัด    ติดใจคลั่งไคล้ หลงใหล หมกมุ่น ติด  ข้อง พัวพันใน
ภพทั้งหลาย(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๑๐๑),คลั่งไคร้ ก็ว่า 

คลังธรรม : ท่ีเก็บรักษาธรรม,สถานท่ีเก็บรักษาพระธรรมไว้, ผู้รักษาธรรมไว้เป็นจำนวนมาก ใน
ท่ีนี้หมายถึงพระอานนท์เถระผู้เป็นดังคลังธรรม ดังคำในเถรคาถาว่า บุคคลผู้เป็น
พหูสูต ทรงธรรมรักษาคลังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคณุอันย่ิงใหญ่ผู้เป็นพหูสูต
เช่นนั้นเป็นดวงตาและเป็นปูชนียบุคคลของชาวโลกท้ังมวล; พระธรรมสงัคาหกาจารย์
ท้ังหลายเม่ือจะสรรเสริญพระอานนทเถระ    จึงได้กล่าวว่า  พระอานนทเถระ เป็น
พหูสูต ทรงธรรม รักษาคลังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้แสวงคุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๑๐๓๔/๕๐๙} ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๕๐/๕๑๑)  

คลังหลวง : ท่ีเก็บรักษาทรพัย์สินของแผน่ดิน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๑/๑๕๙)  
คลายกำหนัด,คลายความกำหนัด :  การสละ ละ คลายความยินดี ความคิดถึงด้วยความรักใคร่ให้

หลุดออกไป (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๗๒/๒๐๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒๙/๒๕๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๑๖/๒๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๕/๒๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๙/๑๑๗,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๒๗/๖๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๐/๑๓๐,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๘๖/๕๖๙,ขุ.เถรี.
(ไทย) ๒๖/๕๒๔/๖๔๐, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๒/๒๑๙)  

คล่ืน : อาการนูน ขึ้นลง กระฉอก ระลอกของน้ำในแม่น้ำลำคลอง ทะเล หรอืเกิดจากลม 
แรงดึงดูด หรือแรงเหว่ียงของโลก เช่น แผ่นดินไหว เป็นต้น (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๘/
๒๑๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๒/๒๘๑,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๙/๔๘๙)  

คล่ืนมหาสมุทร : อาการนูน ขึ้นลง กระฉอก ระลอกของน้ำในมหาสมุทรหรือทะเลใหญ่  (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๔๑๒/๔๑๐,องฺ.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๑๒๕/๗๖,องฺ.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๑๒๗/๗๖)  

คลุกคลี : การเข้าไปอยู่ด้วยกันหรือเข้าคบหาสมาคมกัน (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๐/๕๕๕,ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๗๘/๔๔๐,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๐๔/๑๖๑  

คลุกคลีด้วยหมู่ : การเข้าปะปนระคนกัน, เข้าใกล้ชิดกันเป็นหมู่คณะหรือเป็นจำนวนมาก   (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๘๖/๑๙๓)  

ควงไม้ปาริฉัตตกะ : บริเวณต้นไม้ช่ือว่าปาริฉัตตกะ ดังคำในโลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร ท่ีจันนท
เทพบุตรกล่าวแก่พระโลมสกังคิยะว่า สมัยหนึ่ง    พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ  
ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ท่ีควงไม้ปาริฉัตตกะ ในหมู่เทพช้ันดาวดึงส์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๘๖/๓๔๓) ;  

  อรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าแสดงอภิธรรม ๗ คัมภีร์โปรดพุทธมารดาตลอด ๓ 
เดือน ณ บริเวณต้นไม้ช่ือว่าปาริฉัตตกะ (ข.ุธ.อ.(บาลี) ๒/-/๑๖๗) 



 

๑๐๙๑ 
 

 

ควงไม้โพธิ์ : บริเวณต้นโพธ์ิ,ควงไม้ศรีมหาโพธ์ิ  ดังคำในอุปกาชีวกวัตถุ ธรรมบทว่า พระผู้มีพระ
ภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับน่ังท่ีควงไม้โพธ์ิ    อาชีวกช่ืออุปกะเข้ามาถามพระองค์ว่า 
บวชเพ่ือใคร  ใครเป็นศาสดา  ; หรือดังคำในชคติทายกเถราปทาน ท่ีพระชคติทายก
เถระ   เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน  จึงกล่าวว่าว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจติ
เลื่อมใส    มใีจยินดีได้ให้สรา้งแท่นบูชาไว้ท่ีควงไม้โพธ์ิ  ; เป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้า
ของเราได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ดังคำในกถาวัตถุว่า  พระผู้มีพระภาค
ประสูติที่สวนลมุพินี ตรัสรูท่ี้ควงไม้โพธ์ิ ทรงประกาศธรรมจักรท่ีกรุงพาราณสี  (ขุ.ธ.
(ไทย)๒๕/๓๕๓/๑๔๓, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑/๙๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๗๐/๑๔๙,๓๗/
๘๐๒/๘๓๘)  

ควงไม้สน ควงไม้อันท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๕/
๘๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๖๑/๘๖)  

ควรกำหนด : สภาวธรรมที่บรรพชิตควรกำหนด อันได้แก ่อุปาทานขันธ์ ๕ คือ  รูป เวทนา สญัญา 
สังขาร และวิญญาณ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๔/๓๗๑)  

ควรกำหนดรู้ : สภาวธรรมที่บรรพชิตควรกำหนดรู้ คือผัสสะที่ยังมีอาสวะมีอุปาทาน (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๕๑/๓๖๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๖๙)  

ควรแก่การขอ : อากัปกริยาที่สงฆ์สาวกผู้ประพฤตดีปฏิบัติชอบเป็นผู้สมควรแก่ขอของที่ทายก
ปวารณาไว้ อันจะอำนวยให้ทายกมีผลานิสงส์มาก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๘/๕๔๙,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๓๘/๕๖๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๖/๔๖๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖/
๑๑,องฺ.เอกาทส.(ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๓,องฺ.เอกาทส.(ไทย) ๒๔/๑๓/๔๑๙)  

ควรแก่การงาน :ลักษณะของจิตที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับการใช้งาน ในการไตร่ตรอง และพิจารณา
เพ่ือบรรลุธรรมกล่าวคือโลกุตตรธรรม ๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๒/๓๓๕,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๒๓/๓๓๖,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓๑/๓๔๐)  

ควรแก่การทำอัญชลี :  ควรแก่การวางหัตถ์ท้ังสองไว้เหนือศีรษะ  อธิบายว่า พระสงฆ์ย่อมควรซึ่ง
อัญชลีกรรม อันชาวโลกทั้งปวงวางหัตถ์ทั้งสองไว้เหนือเศียรกระทำอยู ่ เหตุนั้นจึงช่ือ
ว่าอัญชลีกรณียะ ( ผู้ควรแก่การทำอัญชล)ี ดังคำว่า พระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขา
นำมาถวาย... ควรแก่การทำอัญชลี  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๙๑/๘๒๖) ;   

  อรรถกกถากถาวัตถุ อธิบายว่า ว่าโดยปรมัตถ์  มรรคและผลเท่าน้ันช่ือว่าสงฆ์  ขึ้น
ช่ือว่าสงฆ์อ่ืนไปจากมรรคและผล   ย่อมไมม่ี  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๗๙๑-๗๙๒/๒๙๓-
๒๙๔)  

ควรแก่ของต้อนรับ :  ควรรับของอันเขานำมาบูชา,ควรแก่ของท่ีนำมาบูชา หมายถึงวัตถุท่ีอันเขา
นำมาบูชา คือวัตถุท่ีเขานำมาแม้แต่ไกลถวายในท่านผู้มศีีลทั้งหลาย คำว่า อาหุนะ 



 

๑๐๙๒ 
 

 

น่ัน เป็นช่ือแห่งปัจจัย ๔, พระสงฆ์เป็นผู้ควรท่ีจะรับอาหุนะนั้น เพราะทำอาหุนะน้ัน
ให้มีผลมาก เหตุน้ันจึงช่ือ อาหุเนยยะ (ผู้ควรรับของอันเขานำมาบูชา) ; อีกนัยหน่ึง 
แม้สมบัติท้ังปวง อันบุคคลมาแม้แต่ไกลพึงบูชา (คือถวาย) ในพระสงฆ์น้ัน เหตุน้ัน 
พระสงฆ์จึงช่ืออาหวนียะ (ผู้อันบุคคลควรบูชา) หรือว่าพระสงฆ์ย่อมควรซึ่งอาหวน
วัตถุ แม้แห่งเทพเจ้าท้ังหลายมีท้าวสักกะเป็นต้น เหตุนั้นจึงช่ืออาหวนียะ (ผู้ควรของท่ี
เขามาบูชา) ดังคำว่า พระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ
.... เป็นเน้ือนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๙๑/๘๒๖)  

ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวาย :ควรรับของรับแขก,ควรนำของมาบูชาก่อน หมายถึงของรับแขกที่เขาจัด
อย่างเครื่องสักการะ(คือจัดอย่างดี)เพ่ือประโยชน์แก่ญาติและมิตรท่ีรักท่ีชอบใจอันมา
แต่ทิศใหญ่น้อย เรียกว่าปาหุนะ แม้ของรับแขกเว้นญาติมิตรท่ีรักท่ีชอบใจเหล่าน้ัน
และแขก(อ่ืน)อันมีฐานะอย่างนั้นควรถวายแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์เท่าน้ันควรรับของ
รับแขกน้ัน เพราะว่าแขก (ผูท้รงคุณ) เช่นดังพระสงฆ์หามีไม่ ; พระสงฆ์ช่ือว่าปาหุเนย
ยะ เพราะของรับแขกควรถวายแก่ท่าน และท่านก็ควรรับของรับแขก ;พระสงฆ์ย่อม
ควรซึ่งบุพการ(การทำให้ก่อน) เพราะฉะนั้นทานวัตถุ บุคคลควรนำมาบูชาในพระสงฆ์
น้ันก่อนใครหมด เหตุน้ันพระสงฆ์จึงช่ือปาหวนียะ (ผู้ท่ีควรนำของมาบูชาก่อน);
พระสงฆ์ควรซึง่อาหวนะโดยประการทั้งปวง เหตุนั้นจึงช่ือปาหวนียะ(ผู้ควรของอันเขา
นำมาบูชาโดยประการท้ังปวง)ดังคำว่า พระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขานำมา...เป็น
เน้ือนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑/๔๑๑, องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/
๑๐/๔๔๙, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๙๑/๘๒๖) 

ควรแก่ทักษิณา :ควรแกซ่ึ่งทักษิณาทาน,ควรแก่ทานท่ีบุคคลพึงเช่ือปรโลกแล้วจึงให้ หมายถึงทานที่
บุคคลพึงเช่ือปรโลกแล้วจึงให้ เรียกว่าทักขิณา พระสงฆ์ย่อมควรซ่ึงทักขิณา หรือว่า
เกื้อกูลแก่ทักขณิา เพราะทำทักขิณาให้หมดจด โดยภาวะคือทำทักขิณาน้ันให้มีผล
มาก เหตุน้ันพระสงฆ์จึงช่ือว่าผู้ควรซ่ึงทักขิณาหรือผู้เกื้อกูลแก่ทักขิณา(ทักขิเณยยะ)  
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๒/๑๗๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๒/๒๑๔,๒๔/๙๗/๒๒๙,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๗๙๑/๘๒๖) ; ดูประกอบใน วิสทฺุธิ.(บาลี) ๑/๑๕๖/๒๔๐, 

  ในมงคลทีปนีกล่าวไว้ว่า   มารดาบิดาเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาของบุตรสัตว์ท้ังหลาย
รุ่งเรือง คือเจริญด้วยสมบัติตามที่ประสงค์ ด้วยทานสมบัติน่ัน เหตุน้ัน ทานสมบัติน่ัน
จึงช่ือว่าทักขิณา หมายถึงทานที่บุคคลเช่ือปรโลกจะพึงถวาย (มงฺคล.(บาลี) ๑/ ๒๙๔/
๒๑๖,มงฺคล.(บาลี) ๒/๑๐๒๒/๓๕๔) 

ควรคบเป็นมิตร :ลักษณะของภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ คือ (๑) ไม่ใช้ให้ทำงานมีทำนาเป็น
ต้น (๒) ไม่ก่ออธิกรณ์ (๓) ไม่โกรธต่อภิกษุผู้เป็นประธาน (๔) ไม่เทีย่วจาริกไปใน



 

๑๐๙๓ 
 

 

สถานที่ไม่สมควรตลอดกาลนาน (๕) สามารถช้ีแจงให้ภิกษุเห็นชัด ชวนให้อยากรับ
เอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมีกถา
ตามกาลอันสมควร ควรแก่การคบเป็นมิตร  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๖/๒๔๒)   

ควรเจริญ : หลักธรรมสำคญัท่ีบรรพชิตควรเจริญเนือง ๆ คือกายคตาสติ ในท่ีน้ีประสงค์เอากายค
ตาสติท่ีสหรคตด้วยความสำราญ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๑/๓๖๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๒/๓๖๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๔/๓๗๑) 

ควรทำให้แจ้ง : หลักธรรมสำคญัคือเจโตวิมุตอันไม่กำเริบ คือ ความหลุดพ้นแห่งจิต ความหลุดพ้น
ด้วยอำนาจการฝึกจิต ที่บรรพชิตควรทำให้แจ้งอยู่นิตย์  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๑/
๓๖๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๖๙)  

ควรรู้ยิ่ง : หัวข้อธรรมคือการที่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร เป็นธรรมที่บรรพชิต
ควรรู้ย่ิงก่อนลงมือปฏิบัติธรรมท้ังปวง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๑/๓๖๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๕๒/๓๖๙)  

ควรเรียกให้มาดู : ควรเชิญให้เขามาดู, ควรเรียกให้มาพิสูจน์ หมายถึงเชิญให้มาพิสูจน์ด้วยตาเพราะ
เป็นสภาพที่มีอยู่จริงและเพราะเป็นสภาพบริสุทธ์ิ(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๐๗/๔๔๓,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๕๗/๒๐๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๕/๒๙๔, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑/
๔๑๑,๒๔/๙๒/๒๑๔); 

  อธิบายว่าธรรมช่ือว่าเอหิปัสสิกะ เพราะควรเรียกให้มาดูว่าท่านจงมาดูธรรมนี ้
เพราะธรรมนั้นเป็นสภาพที่มีอยู่ เพราะธรรมน้ันเป็นสภาพบริสุทธ์ิด้วย แท้จริง ใครๆ 
แม้จะพูดลวงได้ว่าเงินหรือทองก็ตามมีอยู่ในกำมือเปล่า แต่ก็ไม่กล้าเรียกผู้อ่ืนว่าจงมา
ดูเงินหรือทองน้ี เพราะเงินหรือทองนั้นไม่มีอยู่ และคูถหรอืมูตรก็ตามแม้มีอยู่ ใครๆก็
หาอาจเรียกผู้อ่ืนว่า จงมาดูคูถหรือมูตรนี้ เพ่ือให้ร่าเริงใจ โดยเผยความท่ีมันเป็นของ
น่าฟูใจให้เขาดูได้ไม่เพราะคูถหรือมูตรเป็นของโสโครก ส่วนโลกุตตรธรรม ๙ น้ีโดย
สภาพเป็นของมีอยู่ด้วย เป็นของบริสุทธ์ิดุจดวงจันทร์เพ็ญและดุจแก้วมณีแท้เหตุน้ัน 
จึงช่ือว่าควรเชิญให้เขามาดูเพราะความที่เป็นสภาพมีอยู่และเพราะความเป็นสภาพ
บริสุทธ์ิด้วย 

ควรละ : ธรรมฝ่ายอกุศลที่บรรพชิตควรละอันได้แก่ อวิชชา(ความไม่รู้แจ้ง) และภวตัณหา 
(ความทะยานอยากในภพ) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๑/๓๖๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๒/
๓๖๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ความปรารถนาภพ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓๐๔/๑๗๑)  
ควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดยีว :การท่ีบรรพชิตผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ คือ (๑) สันโดษด้วย

จีวรตามแต่จะได้ (๒) สันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ (๓) สันโดษด้วยเสนาสนะ



 

๑๐๙๔ 
 

 

ตามได้ (๔) สนัโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารตามได้ และ (๕) มากด้วยความดำริ
ในการออกจากกาม สมควรท่ีจะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ลำพังผู้เดียว  (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๒๗/๒๐๗)  

ควรให้เกิดขึ้น : สมควรท่ีจะทำให้มีขึ้น อุบัติขึน้ หรือสมบูรณ์ย่ิงขึ้น (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๑/๓๖๗,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๖๙)  

ควัน : สีขาวดำคล้ายหมอกท่ีกระจายออกจากกองไฟหรือท่ีไฟไหม้ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔/
๒๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕/๔๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๖/๗๔,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗๒/๘๐,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๐/๘๑,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๕๕/๗๕๐)   

ควัมปติ, สหายของยสะ, พระ : ภิกษุช่ือควัมปติ ผู้สหายคฤหัสถข์องท่านพระยสะ, เป็น ๑  ใน ๔    
คน    คือ    วิมละ สุพาหุ  ปุณณชิ ควัมปติ, เป็นบุตรของตระกูลเศรษฐใีหญ่น้อย ใน
กรุงพาราณสี ต่อมาบวชตามพระยสะ และได้บรรลุธรรมคืออนุปุพพีกถา ต่อมาฟัง
โอวาทก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เป็นหน่ึงในบรรดาพระสาวกท่ีพระพุทธองค์
ส่งไปประกาศพระศาสนาคณะแรก; ในปายาสิสูตร  ทีฆนิกายกล่าวว่า ท่านไปพัก
กลางวัน ณ    เสรีสกวิมานท่ีว่างเปล่าอยู่เนือง  ๆ และได้สนทนาธรรมกับปายาสิ
เทพบุตร มีคำสอนเตือนชาวบ้านว่า จงให้ทานโดยเคารพ ให้ทานด้วยมือของตน ให้
ทานโดยความนอบน้อม ; ในควัมปติสูตร สังยุตตนิกายกล่าวถึงท่านอ้างพระดำรัสที่
ฟังมาจากพระผู้มีพระภาคว่า ผู้เห็นอริยสัจ ข้อใดข้อหน่ึงใน ๔ ข้อ ช่ือว่าเห็นอีก ๓ 
ข้อที่เหลือ  ; ในจันทกุมารชาดกกล่าวว่าเป็นช่ือโคชนิดหนึ่ง (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๔๑/
๓๗๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๐/๖๑๑) (วิ.ม.(ไทย)๔/๓๐/๓๗,  ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๔/
๓๓๗)  

ควัมปติเถรคาถา : คาถาของพระควัมปติ, ภาษิตของพระควัมปติเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสรญิ
พระควัมปติเถระว่าเทวดาทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควัมปติผู้ห้ามแม่น้ำสรภูให้
หยุดไหลได้ด้วยฤทธ์ิ(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๘/๓๑๖) ;  

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่านเป็นผู้มีช่ือว่าควัมปติ ในบรรดาสหายผู้เป็นคฤหสัถ์ท้ัง  ๔   
ของพระยสเถระ สดับว่า ท่านพระยสบวชแล้ว  จึงได้ไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาค
เจ้าพร้อมด้วยสหายของตน   พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่เขาแล้ว ในเวลาจบพระ
ธรรมเทศนา  เขาดำรงอยู่ในอรหัตผล  พร้อมด้วยสหายทั้งหลาย (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/-
/๑๖๐) 

ควัมปติสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระควัมปติ คือ ภิกษุหลายรูปสนทนากันว่า  ผู้เห็นอริยสัจข้อท่ี ๑ 
ช่ือว่าเห็นอริยสัจข้อท่ี ๒-๓-๔ ส่วนท่านพระควัมปติกล่าวอ้างพระดำรัสท่ีฟังมาจาก



 

๑๐๙๕ 
 

 

พระผู้มีพระภาคว่า ผู้เห็นอรยิสัจ ๔ ข้อใดข้อหนึ่ง ช่ือว่าเห็น ๓ ข้อท่ีเหลือ  (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๐/๖๑๑) 

ควาญช้าง : คนเลี้ยง, ผู้เลีย้ง, ผู้ขับขี่ช้าง  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕๑/๑๖๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๗/
๒๕๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๒/๒๕๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๑๒/๓๗๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๑๔/๑๗๕,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๗/๓๓๑,องฺ.มหานิบาต.(ไทย) ๒๘/๑๘๘๔/๔๗๙,ข.
อป.(ไทย) ๓๒/๒๙๙/๖๙๓)   

ความกตัญญู :  ความรู้คุณท่ีผู้อ่ืนทำแล้ว ดังคำในชวสกุณชาดก ท่ีนกหัวขวานกล่าวแก่ราชสีห์ท่ีผู้ท่ีตน
เคยจิกกระดูกที่ติดฟันราชสีห์ให้หลุดไว้ว่า น่าตำหนิ ความกตัญญูไมม่ีในผู้ใด การคบ
หาผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์  หรือดังคำในโคธชาดกท่ีพระเจ้านิโครธกล่าวไว้ว่า ความดีท่ีทำ
ในคนผู้มีความกตัญญู มีศลี มีความประพฤติอันประเสริฐ ย่อมไม่เสียหาย   ; เป็น
ธรรมของสัตบุรุษ ดังคำในชุณหชาดกว่า  เป็นความจริง นักปราชญ์ทั้งหลายเป็นคนมี
ความกตัญญูด้วยดี  ; ในขุททกปาฐะกล่าวว่าเป็นมงคลข้อ ๒๕ ในมงคล ๓๘  ; เป็น
ธรรมท่ีอันวิญญูชนพึงสรรเสริญแท้ (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๙/๘, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๘๙/๑๒๑, 
ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๓๑/๑๖๒, ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๓๒/๑๘๓,ขุ.ชา.เอกา
ทสก.(ไทย)๒๗/๒๓/๓๕๗)   

ความกตัญญูในมารดา :  ความรู้อุปการคุณท่ีมารดาทาํแก่ตนแล้วตอบแทนท่าน  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๒๖/๔๐๓)   

ความกระทบกระท่ัง : โดน, ถูกต้อง, ปะทะ, พูดหรือทําให้กระเทือนไปถึงผู้อ่ืน เช่น พูดกระทบเขา ตี
วัวกระทบคราด (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๔/๕๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๔๙/๕๙๖)  

ความกระวนกระวาย : กริยาอาการท่ีแสดงออกถึงความวุ่นวายใจ, แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๗๘/๕๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๑/๑๙๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๔/๔๑๐,ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๓๗๘/๔๑๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๔/๑๕๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๙/๓๙๙,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๗๖/๒๑๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๒๙/๔๘๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๒/๓๔๘,สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๖๔/๑๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๗)  

ความกระหาย : กริยาอาการท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกคอแห้งด้วยอยากด่ืมน้ำ เพราะมีอาการร้อนใน 
เป็นต้น  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๐/๒๔๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๓๑/๔๐๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๙/๒๐๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๒๑/๒๕๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๓๒/๓๗,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒/๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖๑/๒๕๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๔/
๒๖๑,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๔๒/๔๕๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๘/๑๘)  

ความกรุณา : ถ้อยคำเชิงขอร้อง ใช้ประกอบหน้ากริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ ดังคำในวินัย
ปิฎก มหาวรรค ท่ีชาวบ้านพูดกับหมอชีวกโกมารภัจว่า ขอโอกาส  ขอความกรุณา



 

๑๐๙๖ 
 

 

รักษาพวกข้าพเจ้าด้วยเถิด ; ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจากทุกข์ ดังพระดำรัสในจูฬ
วรรค ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สารีบุตรโมคคลัลานะ พวกเธอจะต้องมีความกรุณาภิกษุ
ผู้บวชใหม่เหลา่นั้นบ้างมิใช่หรือ หรือดังพระดำรัสในโพธิราชกุมารสูตร มัชฌิม
ปัณณาสก์ว่า อาตมภาพรับคำทูลอาราธนาของพรหม และเพราะอาศัยความกรุณาใน
สัตว์ท้ังหลาย (วิ.ม.(ไทย)๔/๘๘/๑๔๒, วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๔๔/๒๐๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๙/
๔๐๙,๑๓/๓๔๗/๔๒๑) 

ความกลบเกล่ือน : การทำให้เรื่องเลือนหายไป, หมายถึงความซ่อนบัง, ความปิดบัง, การไม่ทำให้
ชัดเจน, เป็นลักษณะอย่างหนึ่ง ของการมีมายา(มารยา) ดังคำในวิภังค์และปุคคล
บัญญัติว่า ความโกง  ความกลบเกลื่อน ...การกระทำที่ช่ัว มีลักษณะเช่นว่านี้  นี้
เรียกว่ามายา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๙๔/๕๖๒,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๒/๑๕๘, (ไทย)๓๖/
๗๒/๑๖๓) 

ความกลัว : กริยาที่แสดงออกถึงความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแกตั่ว เช่น กลัวบาป กลัวถูกติ
เตียน, รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย เช่น กลัวเสือ กลัวไฟไหม้  (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๑/๑๗,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๐๔/๑๖๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐/๓๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๕๑/๑๕๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๐/๔๒๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๘/๑๗๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๓๙/๑๗๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๙/๓๖๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๓/๕๑,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๑๔๙/๓๙๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๘/๔๔๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗๐/๔๘๐) 

ความกังวล : กริยาที่แสดงออกถึงความห่วงใย, มีใจพะวงอยู่ ไม่สามารถทอดทิ้งธุระได้ (ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๒๐๕/๕๙๘) 

ความก้าวลง : ระยะท่ีมีการเคล่ือนย้ายจากสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหน่ึง เช่น ปฏิสนธิเป็นวิญญาณ 
ความก้าวลงเป็นนามรูป เป็นต้น  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๗/๗๓) 

ความกำหนด : กฎ,ข้อบังคับ,การหมายไว้,ตราไว้,นัดหมายไว้  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๑/๙๔, ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๙๕/๒๙๓, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๖/๓๙๐, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๔๙/๔๐๑)  

ความกำหนดความแน่นอนแห่งธรรม :  สภาวะที่ยังเป็นเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป ไม่เปล่ียนแปลง 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๕๑/๔๗๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๕๑/๔๘๐)  

ความกำหนดรู้ : สภาวะที่จิตพิจารณารู้สิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยใช้ปัญญาเป็นตัวกำหนดรู้ กล่าวคอืรู้ความสิ้น
ไปแห่งราคะ โทสะ และโมหะ  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๖/๒๐๒,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖๓/
๒๕๖)  

ความกำหนดหมาย : เป็นช่ือเรียกอีกอย่างของโลกุตตรญาณ คือมัคคญาณและผลญาณ  (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๖๙/๔๑๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๘/๒๖๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖๓/๘๙๖)  



 

๑๐๙๗ 
 

 

ความกำหนดหมายรู้รูป :  รูปสัญญา,ความหมายรู้รูป ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า  รูปสญัญา
(ความกำหนดหมายรู้รูป) เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เม่ือเกิดก็เกิดท่ีรูปสัญญานี ้
เมื่อต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ท่ีรูปสัญญา(กำหนดหมายรู้รูป)นี้ ; ในฌานวิภังค์ กล่าวอธิบายว่า 
ความจำได้  กิริยาที่จำได้ ภาวะที่จำได้ของโยคาวจรบุคคลผู้เข้ารูปาวจรสมาบัติ ผู้
อุบัติในรูปภูม ิ หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจบัุน เหล่าน้ีเรียกว่าความ
กำหนดหมายรู้รูป (รูปสัญญา) (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๓/
๑๖๘,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๖๐๒/๔๑๐)  

ความกำหนัด : ความยินดี ความคิดถึง ความใครใ่นกามคณุ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ 
ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ  (ที.สี.(ไทย) ๙/๖๓/๒๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๑/๕๒,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๙๑/๕๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๖/๙๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๐๙,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๑๘๖/๑๙๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๘/๒๐๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๑/๒๔๐,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๐๑/๑๒๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๙/๔๒๘,;สํ.นิ.(ไทย) ๖/๓๑/๖๐,สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๒/๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๒,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑๑/๒๐๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๓/
๕๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๗๐/๖๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๗๔/๖๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/
๑๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๗/๑๗๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๔/๒๖๑,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๔/๒๓,ข.ุเถรี.(ไทย) ๒๖/๒๖/๕๕๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๔๕/๖๑๒,ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๓๙๙/๖๒๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๐/๒๑๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๙/๒๓๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๑๔๘/๓๙๔,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๑๐/๕๔๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๔๙/๕๙๖) 

ความกำหนัดยินดี : ความยินดี,คิดถึงด้วยความรักใคร่,ความรักใคร่หรือพอใจในกามคุณ ๕ คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๔๐๐/๓๒๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗/๔๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๔/๕๑๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๖๘/
๔๑๓)  

ความเกรงกลวั : อากัปกริยาที่แสดงออกถึงความกลัวและหวาดหว่ันต่อสิ่งท่ีไม่ดี,เลว หรือบาปท่ีจะเข้า
มาภายในตน  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๙/๑๖๖)  

ความเกรี้ยวกราด : อากัปกิริยาที่แสดงถึงความฉุนเฉียว โกรธจัด (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๕/๑๕๗,อภิ.ปุ.
(ไทย) ๓๖/๖๕/๑๖๒)  

ความเกลียดชงั : ชัง รังเกียจ ไม่รัก หรือไม่ชอบจนรู้สึกว่าไม่อยากพบ ไม่อยากเห็นเป็นต้น  (อภิ.ปุ.
(ไทย) ๓๖/๔๙/๑๕๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๖๙/๑๖๒)  

ความเกษม : ความสุขสบาย, ความปลอดภัย, มักใช้เข้าคู่กับคําอ่ืน เช่น สุขเกษม เกษมศานต์. (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๗๖/๗๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๑/๓๑๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๔/๓๙๓,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘/๑๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐/๑๗,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๕๒๓/๖๔๐) 



 

๑๐๙๘ 
 

 

ความเกษมจากโยคะ : ความปลอดโปร่งโล่งใจ หรือความสุขกายสบายใจ เพราะปราศจากภัย
อันตรายหรือล่วงพ้นสิ่งท่ีน่าพร่ันกลัวมาถึงสถานที่ปลอดภัย, ความปลอดภัยจาก
ธรรมท่ีเป็นเครือ่งผูกมัด,ความปลอดโปร่งจากเรื่องที่จะต้องถูกเทียมแอก, ความพ้น
จากภัยคือกิเลสท่ีเป็นตัวการสวมแอก  ; ในปาสราสิสูตร มูลปัณณาสก ์กล่าวว่า พระ
นิพพาน ช่ือว่าความเกษมจากโยคะ   เพราะเป็นแดนเกษมจากโยคะท้ังหลาย ซึ่งเป็น
เครื่องผูกคือกาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา ไม่สามารถผูกพันไว้ได้ ได้หลุดพ้นจากโยคะ
คือเครื่องผูกทั้ง ๔ ได้หมดสิน้แล้ว   สื่อหมายถึงบรรลุพระนิพพาน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๒๘๐/๓๐๔, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๔/๑๘๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๐/๑๒๐,๑๒/๓๙๐/
๔๒๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๗/๒๘๔,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๔/๑๑๗)  

   อรรถกถากล่าวว่า ความเกษมจากโยคะ หมายถึงอรหัตตผล (องฺ.ทสก.อ.(บาลี) 
๓/๓๙-๔๐/๓๔๕)  

ความเกษมจากโยคะสูงสุด : พระนิพพาน, ความโปร่งโล่งปลอดภัยจากโยคกิเลสท้ัง ๔ ในความหมาย
ขั้นสูงสุด ดังพระดำรัสในทีฆนิกาย มหาวรรค ว่า ภิกษุท้ังหลายผู้หลุดพ้นเพราะสิ้น
ตัณหาเท่าน้ันจึงจะมีความสำเร็จสูงสุด    มคีวามเกษมจากโยคะสูงสุด ;  ในทีฆนิกาย 
มหาวรรค สักกปัญหสูตรและจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกายกล่าวว่า ธรรมท่ีสูงสุดอัน
ปราศจากโยคะ  ๔  คือ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๖/๒๙๔,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๐๕  องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐/๑๒)  

  อรรถกถามหาวรรคกล่าวไว้ว่าหมายถึงพระนิพพาน  (ที.ม.อ.(บาลี)  ๒/๓๖๖/
๓๕๓) ;  

  ฎีกาขยายความไว้ว่า ความปลอดภัยจากโยคกิเลส  ๔  ได้อย่างสิ้นเชิง   (องฺ.สตฺ
ตก.ฏีกา (บาลี) ๓/๖๖๑/๒๑๘)  

ความเกษมสำราญ : ความสบายใจ,ความปลอดภัย,ความพ้นภัย ดังพระดำรัสในอุทานว่า ขอพระนาง
สุปปวาสา  โกลิยธิดา จงมีสุข อย่ามีโรคเลย ขอจงประสูติโอรสผู้ไมมี่โรคด้วยเถิด  
ด้วยพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนั่นแล พระนางสุปปวาสา  โกลิยธิดาก็ทรงพระ
เกษมสำราญ  ; ความสบายกายสบายใจ ดังคำในเวนสาขชาดกท่ีพระโพธิสัตว์เป็น
อาจารย์ทิศาปาโมกข์กล่าวสอนว่า พรหมทัตตกุมาร ความเกษมสำราญ  ภิกษาที่หา
ได้ง่าย ความสุขสำราญกาย ท้ังหมดน้ีไมม่ีตลอดกาลเป็นนิตย์ (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑๘/
๒๐๑,ขุ.ชา.ปญฺจก. (ไทย) ๒๗/๑๔/๒๐๑)  

ความเกิด : มี เป็น เป็นเหตุ นอกจากจะใช้โดยท่ัวไปแล้วมักใช้กับประโยคกริยาคือเอากริยาไว้
หน้าประโยคหรือประธาน เช่น ฝ่ายข้างในกรุงนั้นเกิดโจรปล้นมิได้ขาด (ที.สี.(ไทย) 
๙/๓๖/๑๖,ที.ส.ี(ไทย)๙/๕๑/๒๑,ที.สี.(ไทย)๙/๕๙/๒๔,ที.สี.(ไทย)๙/๑๔๕/๔๕,ที.ม.



 

๑๐๙๙ 
 

 

(ไทย) ๑๐/๔๔/๒๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๙๘/๓๒๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๘/๕๘,ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๕๘/๔๐๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๒/๑๓๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๗๔/๒๙๖,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๖๙/๖๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๔/๔๑๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๖๓/๓๑๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๓๙๓/๔๔๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๑๙/๔๗๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๗/๒๒๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑/
๒,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒/๔,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๕๘/๑๑๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๓/๑๕๗,สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๕/๑๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖/๑๙,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๖๖/๒๕๙,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๑/
๖๑,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๗๒/๖๒,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๕๔/๒๗๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๐๘/
๒๖๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๗๓/๒๘๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๐๒/๓๑๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/
๑๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๐/๑๓๗,๓๑/๑๐/๑๗)  

ความเกิดข้ึน : เป็นขึ้น, มีขึ้น, กําเนิด; มีขึ้นเป็นขึ้นโดยกะทันหัน เช่น เกิดตายไปเสียก่อนท่ีจะได้รับ
มรดก เกิดฝนตกลงมา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๑/๓๐๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๑/๓๘๘,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๔๒๒/๔๗๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๗/๕๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๘/๕๒,ส.ํข.(ไทย)๑๗/
๓๒๐/๓๓๓,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๒๑/๓๓๔,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๑/๒๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๑๒๑/๑๔๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๑/๕๗๗,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๖๗/
๒๕๘)  

ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป :สภาวะที่เป็นขึ้น, มีขึ้น, กําเนิด  และสภาวะที่น้อยลง, หย่อนลงจน
เสื่อมสิ้นไปในที่สุด  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๘๓/๘๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๔/๑๐๑)  

ความเกิดข้ึนแห่งกองทุกข์ :ความท่ีกองทุกข์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจยาการแห่งเหตุปัจจัย ดังคำใน 
ปฏิสัมภิทามรรค ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนิทเทสว่า  เมือ่สิ่งนี้มี สิ่งน้ีจึงมี  เพราะส่ิงนี้
เกิดขึ้น  สิ่งนีจึ้งเกิดขึ้น หรือดังคำทีฆนิกาย มหาวรรคว่า   เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
วิญญาณจึงม ี เพราะวิญญาณ...นามรูป... สฬายตนะ ... ผัสสะ.... เวทนา... ตัณหา ... 
อุปาทาน .... ภพ.... ชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยชรา มรณะ  โสกะ(ความโศก) ปริเทวะ
(ความคร่ำครวญ)ทุกข์(ความทุกข์กาย) โทมนัส(ความทุกข์ใจ) และอุปายาส  (ความ
คับแค้นใจ) จงึมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ีมีได้ ด้วยประการฉะน้ี; ความ
เกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ผู้เป็นอริยสาวกได้เข้าใจได้ดี ดังคำในมหานิทเทสว่า พระอริย
สาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทอย่างดี โดยแยบคายในกายน้ันว่า
เพราะเหตุน้ี  เม่ือสิ่งน้ีมี  สิ่งน้ีจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น  สิ่งน้ีจึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งน้ีไม่มี 
สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๘/๓๓,๑๐/๙๗/๕๙,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๘๖/๕๒๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๕/๑๖๓)   

ความเกิดข้ึนแห่งทุกขสมุทัย :นามรูป อธิบายขยายว่า  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณ จึงม ี  ถ้า
วิญญาณจักไมไ่ด้อาศัยนามรูป  ชาติ  ชรา  มรณะและความเกิดขึ้นแห่งทุกขสมทัุยจะ



 

๑๑๐๐ 
 

 

ปรากฏไม่ได้  ดังน้ัน เหตุ ต้นเหตุ เหตุเกิดและปัจจัยแห่งวิญญาณก็คือนามรูปน่ันเอง 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๑๖/๖๖) 

ความเกิดข้ึนแห่งรูป : ความที่อายตนะเกิดเริ่มแรก ดังคำในธัมมสงัคณี อภิธรรมปิฎกว่า ความแรก
เกิดแห่งอายตนะ น้ันเป็นความเกิดขึ้นแห่งรูป หรือหมายถึงความเกิดขึ้นในอุปาทาน
ขันธ์ ๕ เช่น ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นต้น ดังคำสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรคและ
อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุว่า เม่ือบุคคลรู้ เห็นอยู่ว่า รูปเป็นดังน้ี ความเกิดขึ้นแห่งรูป
เป็นดังน้ี ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้...ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมี (สํ.ข.(ไทย)   ๑๗/
๑๐๑/๑๙๒-๑๙๓,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๗๓๔/๒๑๘, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๑๗/๒๗๐)  

ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณ :ความท่ีวิญญาณ ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณเกิดขึ้น ดังคำท่ีพระโพธิสัตว์ ทรงพิจารณา
เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ ๕  อยู่ว่า   รูปเป็นอย่างน้ี  ...
วิญญาณเป็นอย่างน้ี  ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้  ความดับแห่งวิญญาณ
เป็นอย่างน้ี  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๓/๓๖,๑๗/๕๐/๗๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๑/๖๙) ;  

  ในอุปาทานปริปวัตตนสูตร ขันธสังยุตอธิบายว่า วิญญาณ ๖ อันได้แก ่ (๑) จักขุ
วิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางตา) (๒) โสตวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางหู) (๓) ฆาน
วิญญาณ  (ความรู้อารมณ์ทางจมูก) (๔) ชิวหาวิญญาณ(ความรู้อารมณ์ทางลิ้น) (๕) 
กายวิญญาณ(ความรู้อารมณ์ทางกาย) (๖) มโนวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางใจ) 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป  ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจึงมี    เพราะความดับ
แห่งนามรูป ความดับแห่งวิญญาณจึงมี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๖)  

ความเกิดข้ึนแห่งเวทนา :  ภาวะที่เวทนาเกิดขึ้น ด้วยอำนาจลักษณะ รส ปัจจปุปัฏฐาน และ
ปทัฏฐาน หมายถึงความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า  เพราะอวิชชาเกิด    เวทนาจึงเกิด  ...  
เพราะตัณหาเกิด  เวทนาจึงเกิด ... เพราะกรรมเกิด เวทนาจึงเกิด  ...เพราะผัสสะเกิด  
เวทนาจึงเกิด แม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความเกิดขึ้น ก็ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งเวทนา  
ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างนี้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๓/๓๕,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๕๐/๗๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖๗/๓๕๙) 

  อรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทานวรรค กล่าวว่า การทำความเสวยอารมณ์เป็น
สภาวะ และความแตกแห่งสขุเวทนาเป็นอาทิ  (สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๒๒/๑๕๔) 

ความเกิดข้ึนแห่งสังขาร : ความที่สังขารเกิดขึ้น หมายถึงภาวะที่ทำความปรุงแต่งเป็นสภาวะ, ดังคำ
ในทีฆนิกาย มหาวรรค และมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ว่า  สังขารเป็นอย่างน้ี ความ
เกิดแห่งสังขารเป็นอย่างนี้  ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้  ; ในปฏิสัลลานสูตร ขันธ
สังยุตอธิบายว่า  ความเพลิดเพลิน ความเชยชม ความยึดติดสังขาร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/



 

๑๑๐๑ 
 

 

๖๓/๓๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๖/๑๑๔,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/
๑๘, ๑๗/๕๐/๗๑)  

  ในสังขารูปปัตติสูตร อุปริปัณณาสก์อธิบายว่า ภิกษุ มศีรัทธา ศีล สุตะ จาคะ 
ปัญญา มีความปรารถนาว่า โอหนอ หลังจากตายแล้ว  เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่
ร่วมกับขัตติยมหาศาล  เธอต้ัง   อธิษฐาน เจริญจิต สังขารและวิหารธรรมเหล่าน้ัน
อันเธอเจริญ ทำให้มากแล้วอย่างน้ี เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลน้ันได้  
มรรคนี้ปฏิปทาน้ี เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลน้ัน เป็นต้น (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๖๑/๒๐๘) ; 

  ในสัตตัฏฐานสูตร ขันธสังยุต กล่าวว่า เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ    ความ
เกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมี เพราะความดับแห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขารจึงมี , ใน
อุปาทานปริปวัตตนสูตร ขันธสังยุต กล่าวถึงความเกิดขึ้นแห่งสังขาร มีอธิบายว่า 
สังขาร หมายถึงเจตนา ๖ คือ (๑) รูปสญัเจตนา (๒) สัททสัญเจตนา (๓) คันธ
สัญเจตนา (๔) รสสญัเจตนา  (๕) โผฏฐัพพสัญเจตนา  (๖) ธัมมสัญเจตนา  เพราะ
ความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมี เพราะความดับแห่งผัสสะ ความ
ดับแห่งสังขารจึงมี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๔-๘๕,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๗/๙๐)  

ความเกิดข้ึนแห่งสัญญา : ความที่ผัสสะเกิดขึ้น,ความท่ีอวิชชา ตัณหา กรรม เกิดขึ้น ดังคำใน
ปฏิสัมภิทามรรคว่า ความเกิดขึ้นแห่งสัญญา ย่อมปรากฏโดยความเกิดขึ้นแห่งปัจจัย
ว่า เพราะอวิชชาเกิด สัญญาจึงเกิด ... เพราะตัณหาเกิด สัญญาจึงเกิด  ... เพราะ
กรรมเกิดสัญญาจึงเกิด; การจุติของเทวดาช้ันอสัญญีสัตว์  ดังคำในทฆีนิกาย สีล
ขันธวรรคว่า มีทวยเทพช่ืออสัญญีสัตว์จุติ  (เคลื่อน) จากช้ันนั้นเพราะเกิดสัญญาขึ้น  
ดังคำในทีฆนิกายมหาวรรค ท่ีพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไปในอุปาทานขันธ์  ๕  อยู่ว่า  รูปเป็นอย่างน้ี  ความเกิดขึ้นแห่งรปูเป็นอย่างนี้ 
ความดับแห่งรูปเป็นอย่างน้ี ... สัญญาเป็นอย่างน้ี ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้  
; ในสมาธิสูตร ขันธสังยุต อธิบายว่า  ความเกิดขึ้นแห่งสัญญา ย่อมมีเพราะความ
เกิดขึ้นแห่งผัสสะ (ที.สี.(ไทย)๙/๖๘/๒๘, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๓/๓๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๘/๔๐๖, ส.ํข.(บาลี) ๒/๕/๒๘๗, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖๗/๒๕๙) 

ความเกิดในตระกูลสูง : การเกิดมีขึ้น เป็นขึ้นหรืออุบัติขึ้นในตระกูลสูง ในทางพุทธศาสนาเช่ือว่าคน
ท่ีเกิดในตระกูลสูง ในอดีตชาติมักเป็นคนไม่ประมาท ชอบให้ทานและรักษาศีลเป็น
ประจำ   (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๘/๑๕๑)  

ความเกิดและความดับ : ความเกิดและความดับของขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๓/๖๕, (ขุ.ธ.อ.(บาลี)  ๔/๑๒๘)  



 

๑๑๐๒ 
 

 

ความเกิดและความตาย : ความเกิด (ชาติ) สภาวะที่ต้องเกิดซ้ำเล่าซ้ำเล่า และความตาย (มรณะ)ท่ียัง
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๑/๕๕๔)  

ความเกิดและความเส่ือม : ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/
๔๐๖)  

ความเกิดแห่งทุกข์ : ความรู้สึกว่าลำบาก ความรู้สึกว่าเจ็บปวด ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์คือทนได้ยาก
หรือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๓/๘๘,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๔/๙๐)  

ความเกิดแห่งรูป : ความเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดรูป, ความเกิดแห่งรูปขันธ์  คือความเจริญ, ความ
เกิดขึ้น, ความบังเกิด, ความบังเกิดขึ้น,ความปรากฏแห่งรูปท้ังหลาย ; จัดเป็นสิ่งท่ี
พระตถาคตเห็น ดังคำมัชฌิมปัณณาสก์ว่า ตถาคตเห็นแล้วว่า   รูปเป็นดังนี้  ความ
เกิดแห่งรูปเป็นดังน้ีความดับแห่งรูปเป็นดังนี้ หรือดังคำในอุปริปัณณาสก์ว่า อุปาทาน
ขันธ์  ๕ นี้ เป็นธรรมท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับว่า  อย่างน้ีรูป 
อย่างนี้ความเกิดแห่งรูป อย่างนี้ความดับแห่งรูป (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๑/๒๒๙,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๙/๒๒๓,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘, ,สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๑๓/๒๐๘,๑๗/๑๓๕/๒๒๙, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐๒/๓๑๒) 

ความเกิดแห่งโลก : สมุทยสจั  ; ในสังยุตตนิกาย อธิบายว่า เพราะอาศัยจักขุและรูป  จักขุวิญญาณจึง
เกิด ความประจวบแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึง
เกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหาเป็นปัจจัย    อุปาทานจึงเกิด 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงเกิด เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงเกิด  เพราะชาติ
เป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์  โทมนัส  และอุปายาสจึงเกิด ;  เพราะ
อาศัยโสตะและเสียง ... เพราะอาศัยฆานะและกลิ่น...เพราะอาศัยชิวหาและรส...
เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ ก็
อธิบายนัยเดียวกันเช่นจักษุและรูปฉะนั้น (สํ.ส.(ไทย)๑๕(ไทย)/๑๐๗/๑๑๙, สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๑๐๗/๑๒๑) 

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ความเกิดแห่งโลก หมายถึงสมุทัยสัจ (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) 
๒/๔๕/๓๔๕)  

ความเกิดแห่งวิญญาณ : ภาวะที่วิญญาณเกิดขึ้น, ภาวะที่ทำความรู้สึกเป็นสภาวะ ดังคำในทีฆนกิาย
และมูลปัณณาสก์ว่า  วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างน้ี  ความ
ดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ; ในทุติยทสพลสูตร นิทานสังยุต กล่าวว่า  เพราะเหตุนี้ 
เมื่อสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี เพราะส่ิงนี้เกิดขึ้น สิ่งน้ีจึงเกิดขึ้น  เพราะส่ิงนี้ไม่มี สิ่งน้ีจึงไมม่ ี 
เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งน้ีจึงดับไป คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ; ในสมาธิสูตร ขันธสังยุตกล่าวว่า ความ



 

๑๑๐๓ 
 

 

เพลิดเพลิน ความเชยชม ความยึดติดวิญญาณ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๑๑๖/๑๑๔,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๒/๓๙, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘)  

ความเกิดแห่งเวทนา : ภาวะที่เวทนา ๓ เกิดขึ้น, ความท่ีผัสสะเกดิขึ้น, หมายถึงภาวะที่ทำความเสวย
อารมณ์เป็นสภาวะ ดังคำในทีฆนิกาย มหาวรรคและ มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ว่า 
เวทนาเป็นอย่างน้ี ความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างน้ี  ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างน้ี ; 
ในสมาธิสูตร ขนัธสังยุตกล่าวว่า  ความเพลิดเพลิน ความเชยชม ความยึดติดเวทนา ; 
ในสฬายตนวรรค อธิบายว่า เวทนา มี ๓ คือ (๑) สุขเวทนา  (๒) ทุกขเวทนา (๓)  
อทุกขมสุขเวทนา เพราะผัสสะเกิด เวทนาจึงเกิด  หรือดังคำว่า จักษุเกิดขึ้นแล้ว 
ญาณเกดิขึ้นแล้ว    ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว   วิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ในธรรมท่ีไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  น้ีความเกิดแห่งเวทนา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๖/๑๑๔, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๖๓/๒๘๙,  
สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๗๓/๓๐๖)  

ความเกิดแห่งสังขาร : ภาวะที่สังขารเกิดขึ้น, หมายถึงภาวะที่ทำความปรุงแต่งเป็นสภาวะ ดังคำใน
ทีฆนิกาย มหาวรรคและ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ว่า   สังขารเป็นอย่างน้ี ความเกิด
แห่งสังขารเป็นอย่างน้ี  ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้  ; ในสมาธิสตูร ขันธสังยุต
กล่าวว่า  ความเพลิดเพลิน ความเชยชม ความยึดติดสังขาร ;  ในสังขารูปปัตติสูตร 
อุปริปัณณาสก์ มีอธิบายว่า ภิกษุ มีศรทัธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา มีความปรารถนา
ว่า โอหนอ หลังจากตายแล้ว  เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับขัตติยมหาศาล  เธอ
ต้ัง   อธิษฐาน เจริญจิต สงัขารและวิหารธรรมเหล่าน้ันอันเธอเจริญ ทำให้มากแล้ว
อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลน้ันได้  มรรคน้ีปฏิปทาน้ี เป็นไปเพ่ือ
ความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลน้ัน เป็นต้น  ; ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค กล่าวว่า 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ  ความเกิดขึน้แห่งสังขารจึงมี    เพราะความดับแห่ง
ผัสสะ ความดับแห่งสังขารจึงมี , ความเกิดขึ้นแห่งสงัขาร มีอธิบายว่า สังขาร   
หมายถึงเจตนา ๖ คือ (๑) รปูสัญเจตนา (ความจำนงรูป)  (๒) สัททสญัเจตนา (ความ
จำนงเสียง) (๓) คันธสัญเจตนา (ความจำนงกลิ่น) (๔) รสสัญเจตนา  (ความจำนงรส) 
(๕) โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจำนงโผฏฐัพพะ) (๖) ธัมมสญัเจตนา  (ความจำนง
ธรรมารมณ์) เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมี เพราะความ
ดับแห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขารจึงมี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๑๖/๑๑๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖๑/๒๐๘,  สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘,  สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๕๖/๘๔-๘๕, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๗/๙๐)  
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ความเกิดแห่งสัญญา : ภาวะที่สัญญาเกิดขึ้น, หมายถึง ดังคำทีฆนิกาย มหาวรรคว่า  สัญญาเป็นอย่าง
น้ี ความเกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้  ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ , หรือดังคำใน
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคและมชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ว่า บุคคลท่ีบรรลุเจโตสมาธิที่
เป็นเหตุทำจิตให้ต้ังมั่น ระลึกถึงความเกิดแห่งสัญญานั้นได้ ; ในสมาธิสตูร ขันธสังยุต
กล่าวว่า   ความเพลดิเพลิน ความเชยชม ความยึดติดสัญญา  ; ในสังยุตนิกาย ขัน
ธวารวรรค กล่าวว่า ภาวะที่สัญญา ๖ เกิดขึน้ ซึ่งอธิบายว่า สัญญา    ๖ อันได้แก่ (๑) 
รูปสัญญา (๒) สัททสัญญา  (๓) คันธสัญญา (๔) รสสญัญา (๕) โผฏฐัพพสัญญา (๖) 
ธัมมสัญญา  (ความหมายรู้ธรรมารมณ์) เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความเกิดขึ้น
แห่งสัญญาจงึมี เพราะความดับแห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญาจึงม ี  ; ในปฏิสัมภิทา
มรรคกล่าวไว้ว่า  ความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยว่า เพราะอวิชชาเกิด  สัญญาจึงเกิด ... 
เพราะตัณหาเกิด สัญญาจึงเกิด ...  เพราะกรรมเกิดสัญญาจึงเกิด ... เพราะผัสสะเกิด 
สัญญาจึงเกิด (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๖/๓๓, ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๑๖/๑๑๔,  สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๔, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖๗/
๒๕๙)  

ความเกียจคร้าน : ขี้เกียจ, ไม่อยากทํางาน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๗/๙๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๓/
๑๔๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๗๖/๘๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๓/๑๑๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๓๒/
๔๐๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๖๐/๑๑,องฺ.เอกก.(ไทย)  ๒๐/๑๑๖/๑๘,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๗๓/๑๖๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๖/๑๗๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๑/๔๕๑,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๗๗/๕๐๔)  

ความเกี่ยวข้อง : กริยาที่แสดงถงึการติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๙/
๖๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๐/๖๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๓/๕๓,ขุ.จู(ไทย) ๓๐/๑๒๒/๔๐๒,ขุ.จู
(ไทย) ๓๐/๑๒๔/๔๑๔,ขุ.จู(ไทย)๓๐/๑๓๕/๔๔๐)  

ความเกื้อกูล  : กริยาที่แสดงออกถึงการอุดหนุน, เจือจาน, เอ้ือเฟ้ือ, เผื่อแผ่ผู้อ่ืน ๆ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๒๔/๑๘๒,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๙/๒๖)  

ความเกื้อกูลบดิา : การดูแลบิดา,เปตเตยยะ เป็นการปฏิบัติชอบในบิดา, จัดเป็นกุศลธรรมข้อ ๑ ใน
กุศลธรรมท่ีตถาคตทรงบำเพ็ญไว้ในอดีตชาติ   

  ในลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ในชาติก่อน  ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์สมาทาน 
สมาทานมั่งคงในกายสุจริต ...ในความเกื้อกูลบิดา อันเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ลักษณะ
มหาบุรุษนี้ คอืมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันขณะเหยียบลงพ้ืนฝ่าพระบาทราบเสมอกัน 
ยกฝ่าพระบาทข้ึนก็ยังเสมอกัน ขณะจดฝ่าพระบาทลงทุกส่วนก็แตะพ้ืนพร้อมกัน,และ
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อันเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ลักษณะมหาบุรุษน้ี คือ    มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระ
พักตร์ 

  จูฬนิทเทส กล่าวถึงพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าสมาทานมั่นคงสมาทานแน่วแน่ในกุศล
ธรรม คือ ความเก้ือกูลบิดา จัดเป็นกุศลธรรมข้อ ๑ ในกุศลธรรมท่ีพระปัจเจกพุทธ
เจ้าได้บำเพ็ญไว้,  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๑/๑๖๓,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๒๓๐/๑๘๗,ขุ.จู.
(ไทย) ๓๐/๑๕๔/๔๕๙) 

  อรรถกถาจตุมหาราชสูตร อธิบายว่า คนที่มีความเก้ือกูลบิดา จะได้รับจารึกและ
โคตรไว้ในแผ่นทอง  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๘/๑๓๘) 

ความเกื้อกูลสมณะ : การดูแลสมณะ,สามัญญะ เป็นการปฏิบัติชอบในสมณพราหมณ์, จัดเป็นกุศล
ธรรมข้อ ๑ ในกุศลธรรมท่ีตถาคตทรงบำเพ็ญไว้ในอดีตชาติ   

  ในลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ในชาติก่อน  ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ สมาทาน
มั่งคงในกายสุจริต ...ในความเกื้อกูลสมณะ อันเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี ้
คือมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันขณะเหยียบลงพ้ืนฝ่าพระบาทราบเสมอกัน ยกฝ่าพระ
บาทขึ้นก็ยังเสมอกัน ขณะจดฝ่าพระบาทลงทุกส่วนก็แตะพ้ืนพร้อมกัน,และอันเป็น
เหตุปัจจัยให้ได้ลักษณะมหาบุรุษน้ี คือมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์,จูฬ
นิทเทส กล่าวถึงพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าสมาทานมั่นคงสมาทานแน่วแน่ในกุศลธรรม 
คือ ความเก้ือกูลสมณะ จัดเป็นกุศลธรรมขอ้ ๑ ในกุศลธรรมท่ีพระปัจเจกพุทธเจ้าได้
บำเพ็ญไว้,ในจตุมหาราชสูตร กล่าวถึงคนที่เกื้อกูลสมณะว่าได้รับการกล่าวถึงในเท
วโลกช้ันดาวดึงส์ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๑/๑๖๓,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๒๓๐/๑๘๗,องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๓๘/๑๙๕,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๔/๔๕๙) 

  อรรถกถาจตุมหาราชสูตร อธิบายถึงคนที่มีความเก้ือกูลสมณะไว้ จะได้รับจารึก
และโคตรไว้ในแผ่นทอง  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๘/๑๓๘) 

ความแก่ : ชรา, ความแก่ด้วยอายุ, ความทรุดโทรม,ชราภาพ,ในมหาวรรค ทุกขอริยสัจ กล่าวว่า 
แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ 

  ในอาทิตตปรายสูตร กล่าวถึงสิ่งท้ังปวงเป็นของร้อน ซึ่งความแก่เป็นสาเหตุอย่าง 
๑ ท่ีทำให้ร้อน ดังคำว่า ร้อนเพราะไฟคือราคะ  เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ  
ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่....  

  ในพรหมชาลสตูรกล่าวถึงปัจจยาการไว้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชรา
(ความแก่) มรณะ (ความตาย)  โสกะ  (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ  (ความคร่ำครวญ)  
ทุกข์  (ความไม่สบายกาย)  โทมนัส  (ความไม่สบายใจ)และอุปายาส  (ความคับแค้น
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ใจ),ในมหาปทานสูตร กล่าวถึงพระวิปัสสีราชกุมาร ดำริว่า ขึ้นช่ือว่าความเกิดช่างน่า
รังเกียจนัก เพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ 

  ในมัชฌิมนิกาย ปาสราสิสูตร และอังคุตตรนิกาย ปริเยสนาสูตร กล่าวถึงคนบาง
คนในโลกน้ีตนเองมีความแก่เป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งท่ีมคีวามแก่เป็นธรรมดาอยู่อีก
,ในสฬายตนสังยุตชาติธัมมวรรค กล่าวถงึ สิ่งท้ังปวงมีความแก่เป็นธรรมดา,ใน
ชราธัมมสูตร กล่าวถึงความแก่มีอยู่ในความเป็นหนุ่มสาว,ในสุตสูตรกล่าวว่า ไม่มีใคร
เลย ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดา มาร พรหมหรือใครๆ  ในโลกที่จะประกันสิ่ง
ท่ีมีความแก่เป็นธรรมดาว่า ‘ไม่แก่’,ในปฏิสมัภิทามรรค กล่าวถึงความแก่ว่าเป็นควรรู้
ย่ิง,ในวิภังค์อธิบายความแก้ไว้ว่า ความแก่    ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมี
ผมหงอก  ความมีหนังเห่ียวย่น    ความเสื่อมอายุ  ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่
สัตว์น้ัน  ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ น้ีเรียกว่าความแก่(ชรา)(วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔/๒๑,วิ.ม.
(ไทย) ๔/๕๔/๖๓, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔๔/๔๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๔/๒๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๔๕/๒๔,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๗/๒๕, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๔/๒๙๖, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๓๔/๓๙,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๑๑/๓๒๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๒/๒๕๙,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๕๕/๓๗๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๐/๑๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๙๒/๑๖๔)  

ความแกล้วกล้า : ความไมก่ลัว, การไม่ครั่นคร้าม, ความกล้า, ความองอาจ, ความเก่ง, ความว่องไว 
แปลจากคำบาลีว่า วิสารท  ในท่ีนี้หมายถึงความเป็นผู้กล้าหาญ ความเป็นผู้ไม่มีความ
พรั่นพรึง 

  ในอัมพัฏฐสูตร ทีฆนิกาย กล่าวถึงพราหมณ์โปกขรสาติเห็นธรรม บรรลุธรรม รู้
ธรรม หย่ังลงสูธ่รรม  หมดความสงสัย ไมม่ีคำถามใดๆ มีความแกล้วกล้า 

  ในจูฬสัจจกสูตร มูลปัณณาสก์ กล่วถึง สาวกของท่านพระโคดมจึงช่ือว่าเป็นผู้ทำ
ตามคำสอนทำถูกตามโอวาท    หมดความสงสยั ไม่มคีำถามใดๆ มีความแกล้วกล้า
,ในอุปาลิวาทสูตร ทีฆนขสูตร ก็กล่าวเช่นกัน 

  ในตโยธัมมชาดก รากษสกลา่วถึงภาวะของพระโพธิสัตว์ว่าผู้ใดมีธรรม ๓ ประการ
เหล่าน้ี คือ(๑) ความขยัน(๒) ความแกลว้กล้า(๓) ปัญญาเช่นกับท่าน ผู้นั้นย่อม
ครอบงำศัตรูท่ีตนพบเห็นได้ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๙๙/๑๐๙, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๖๑/๓๙๘,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/๖๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๖/๒๔๔,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๘/๒๔) 

ความแก่แห่งรูป : ความทรุดโทรมแห่งร่างกาย ดังคำในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุตอนหน่ึงท่ีพระสก
วาทีถามพระปรวาทีว่า รูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้ว แต่ความแก่แห่งรูปมอียู่ใช่ไหม ซึ่ง
พระปรวาที (หมายถึงภิกษุในนิกายอันธกะ)ตอบว่าใช่  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๒๙/๖๘๗) 



 

๑๑๐๗ 
 

 

ความแก่แห่งวิญญาณ : ความทรุดโทรมแห่งวิญญาณ ดังคำในอภิธรรมปิฎก กถาวตัถุตอนหน่ึงท่ีพระ
สกวาทีถามพระปรวาทีว่า วิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้ว แต่ความแก่แห่งวิญญาณมี
อยู่ใช่ไหม  ซึง่พระปรวาที (หมายถึงภิกษุในนิกายอันธกะ) ตอบว่าใช่  (อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๖๒๙/๖๘๘) 

ความโกง : การใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง,ในอภิธรรมปิฎก กล่าวถึงความโกงรวมอยู่ใน
บุคคลผู้มีมารยา คนที่ยังละความโกงไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีมารยา, ในทสกนิบาต 
นัปปิยสูตร กลา่วถึงความโกงอยู่ในสัตว์เช่น ม้าอาชาไนย เป็นต้น ดังคำว่า มนุษย์ผู้รู้
ท้ังหลายพิจารณาเห็นความโอ้อวดความโกง ความไม่ซื่อตรง ความคดที่ม้าน้ันยังละ
ไม่ได้ 

  ในวิภังค์ อธิบายความโกงไว้ในคำอนัชชวะ ดังคำว่า  ความไม่ซื่อตรง ภาวะที่ไม่
ซื่อตรง ความคด ความงอ ความโกง นีเ้รียกว่าอนัชชวะ(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๗/
๑๙๖, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๐๒/๕๖๔, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๒/๑๕๘,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๗๒/
๑๖๓) ดูการโกง  

ความโกรธ,ความโกรธเคือง :ความไม่พอใจ, อาฆาต,ความเริ่มรู้สึกโกรธ,ความขัดเคือง ในวินัยปิฎก 
ภิกขุนีวิภังค์อธิบายความไม่พอใจ ก็คือความโกรธเคือง ดังคำว่า  ด้วยความไม่พอใจ 
ได้แก่ด้วยความโกรธเคือง(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)  ๓/๕/๒) 

  ในทีฆนิกาย สลีขันธวรรค กล่าวถึงวิธีปฏิบัติเม่ือมีคนติเตียนหรือยกย่องพระ
รัตนตรัย โดยพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า  ถ้าพวกเธอโกรธเคืองหรือไม่พอใจพวกเขา 
พวกเธอก็จะประสบอันตราย เพราะความโกรธเคืองน้ันได้ (ที.สี.(ไทย) ๙/๕/๒)  

  ในมหาสัจจกสตูร มูลปัณณาสก์ สัจจกะ นคิรนถบุตรกล่าวถึงสมัยท่ีปูรณะกัสสปะ
ได้โต้วาทะกับตนเป็นผู้นำเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อนเสียและชักนำให้พูดออกนอกเรื่อง 
ท้ังทำความโกรธเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ  แต่พระพุทธเจ้าท่ีตนโต้วาทะด้วย
กลับมีพระฉวีวรรณผ่องใส  ท้ังมีพระพักตร์เปล่งปลั่ง ในธัมมทายาทสูตรกล่าวถึง
ความโกรธว่าเป็นบาป (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๒, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘๙/๔๒๐)   

  ในมหานิทเทสอธิบายถึงความโกรธไว้ว่าหมายถึงแค้นเคือง ขุ่นเคือง ได้แก่ทำ
ความโกรธเคือง ความขัดเคือง และความไมพ่อใจให้ปรากฏ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๒, 
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘๙/๔๒๐,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๑/๒๐๐)   ดู โกธ.โกรธ 

  อรรถกถาอธิบายความโกรธหรือความโกรธเคืองว่าหมายถึงความอาฆาต
(องฺ.นวก.อ.(บาลี) ๓/๒๙/๓๐๗) 

ความโกรธแคน้ : ความขุ่นเคืองอยู่ในใจ, ความเจ็บใจอยู่ไมห่าย เช่น ความแค้นใจ ความขุ่นเคือง ดัง
คำในโปตลิยสตูร มัชฌิมปัณณาสก์ พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องโวหาร ๘ ในข้อท่ี ๗ ว่า 
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บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้ เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น ; ความโกรธแค้นเป็น
สังโยชน์ เป็นนิวรณ์ ผู้มีความโกรธแค้นย่อมหวังทุคติได้ ดังคำว่า ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึง
ติเตียนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัย หลังจากตายแล้วทุคติเป็นอันหวังได้,เมื่อ
บุคคลไม่มีความโกรธแค้น อาสวะและความเร่าร้อนท่ีทำความโกรธแค้นเหล่านั้นจะไม่
มี(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒/๓๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙/๔๑-๔๒) 

  ในสุธาโภชนชาดก  กล่าวถึงเทพธิดาทั้ง ๔ ตนคือ (๑) เทพธิดาอาสา (๒) เทพธิดา
สัทธา (๓) เทพธิดาสิรี (๔) เทพธิดาหิรี ถูกนารทดาบสกล่าวแนะนำ มีความโกรธแค้น
อย่างยิ่ง เป็นผู้มัวเมาแล้ว ด้วยความมัวเมาในผิวพรรณ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๒๐/
๑๒๐) 

ความขนพองสยองเกล้า : ความมีขนลุก,ภาวะที่ขนลุกชูชัน, หมายถึงขนต้ังชันฟูขึ้น เกิดจากความ
ตกใจหรือความกลัวเป็นต้น, ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค กล่าวถึงมารผู้มีบาป
ต้องการจะให้ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระผู้มี
พระภาค,ในธชัคคสูตร กล่าวถึงเมื่อเกิดความกลัว ความขนพองสยองเกล้าให้ดูสิ่งที่
เป็นหลัก เช่นในสังครามให้ดูยอดธง ดังคำที่ท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพช้ัน
ดาวดึงส์ว่า เมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือ
ความขนพองสยองเกล้าท่ีจักเกิดขึ้นก็จักหายไป,ในทางพระพุทธศาสนา ให้ระลึกถึง
พระรัตนตรัย ความกลัว ความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นก็
จักหายไป 

  ในสุตตนิบาต สูจิโลมสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า   ความไม่ยินดี ความยินดี และ
ความขนพองสยองเกล้าเกิดจากอัตภาพน้ี 

  ในเถรคาถา   พระสีตวนิยเถระกล่าวว่า ภิกษุชนะกิเลสได้แล้วปราศจากความขน
พองสยองเกล้า มีปัญญา เจรญิกายคตาสติ 

  ในวิภังค์อธิบายถึงความขนพองสยองเกล้าไว้ในชาติภัย ชราภัย และมรณภัย เช่น
คำว่า ความกลัว ความขยาด ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้า ความสะดุ้ง
แห่งจิต เพราะอาศัยความเกิด นี้เรียกว่าชาติภัย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๘/๑๗๖,๑๕/
๑๓๙/๑๗๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๔๗/๑๘๗, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๙/๓๖๐,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๒๗๔/๕๖๔,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖/๓๐๕,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๒๑/๕๗๖) 

ความข่มใจ : ความสงบใจ การบังคับจิตให้สงบ, แปลมาจากคำว่า ทมะ, เป็นช่ือแห่งความสำรวม
อินทรีย ์

  ในปุณโณวาทสูตร ปุณณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสชมพระปุณณะว่า ดีละ  ปุณณะ  
เธอประกอบด้วยความข่มใจและความสงบใจน้ีจักสามารถอยู่ในสุนาปรนัตชนบทได้
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,ในอังคุตตรนิกาย โกธนสูตร กล่าวถึงความข่มใจตัด ระงับความโกรธได้ ดังคำว่า 
ความโกรธน้ี เป็นบ่วงแห่งมัจจุมีถ้ำเป็นท่ีอยู่อาศัย โดยรูปของความโกรธพึงตัดความ
โกรธน้ันด้วยทมะ (ความข่มใจ) 

  ในอัมพวนเปตวัตถุ กล่าวถึงธิดาของเปรตบอกลูกของตนว่า ขอลูกจงดูผลแห่ง
ทาน ความขม่ใจและความสำรวมท่ีเห็นผลทันตาอย่างนี้  แม่เป็นสาวใช้ มาเป็น
ลูกสะใภ้เป็นใหญ่ในเรือนในตระกูล(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๖/๔๕๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๘๘/๘๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๑๒๙,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๗๙๙/๒๙๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ความข่มใจ(ทมะ) ในท่ีน้ีเป็นช่ือแห่งความสำรวมอินทรีย์ เป็น
ต้น  ความสำรวมอินทรีย์ ท่านอธิบายว่าถูกข่มไว้ด้วยสัจจะแล้วจึงเข้าถึงการข่มใจ  ผู้
ประกอบด้วยความข่มใจและสงบใจช่ือว่าผู้ถึงท่ีสุดพระเวท อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
ส่วนความสงบใจ (อุปสมะ) เป็นไวพจน์ของความข่มใจ,ในอรรถกถาสฬายตนสังยุต
อธิบายว่า ความข่มใจ (ทมะ) ในท่ีนี้หมายถึงขันติ(ความอดทน) (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/
๓๙๖/๒๓๙, ส.ํสฬา.อ. (บาลี) ๓/๘๘-๘๙/๒๔) 

ความขยนั : ความพยายาม, ความอุตสาหะ, ความมุ่งม่ัน, การทําการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อย
ปละละเลย, การทําหรือประพฤติเป็นปรกติสมํ่าเสมอ, ความไม่เกียจคร้าน แปลจาก
คำบาลีว่า วิริย,ทกฺข; ในตโยธัมมชาดกกล่าวว่า ความขยันทำให้สามารถครอบงำศัตรู
ได้ ดังคำว่า ผู้ที่มีธรรม ๓ คอื (๑) ความขยัน (๒) ความแกล้วกล้า(๓) ปัญญา จะ
ครอบงำศัตรูท่ีตนพบเห็นได้  

  ในอินทริยชาดก กล่าวว่า ความขยันเป็นการดี ดังคำที่กาฬเทวิลดาบสกล่าวกับนา
รทดาบสว่า ผูค้รองเรือนมีความขยัน แบ่งปันกันกิน เป็นการดี,ในมหานิทเทส อธิบาย
ความขยันไว้ในความไม่ประมาท ดังคำว่า ทำด้วยความเอ้ือเฟ้ือ ทำติดต่อ  ทำไม่หยุด 
ประพฤติไม่ย่อหย่อน ไม่ละความพอใจ ไม่ทอดธุระ 

  ในจูฬนิทเทสกล่าวถึงความขยันไว้ในคำว่า  ความมุ่งม่ัน ดังคำว่า วิริยะเรียกว่า 
ความมุ่งมั่น  (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๘/๒๔,๒๗/๖๖/๒๙๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔/
๗๒,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๖/๔๙๓) 

ความขยนัหมัน่เพียร : ความหม่ัน, ความบากบ่ัน, ความกล้าแข็ง, ความพยายามจนกว่าจะสําเร็จ, 
แปลจากคำบาลีว่า อุฏฐานะ, ในอังคุตตรนิกาย ปัตตกัมมสูตร และอภิธรรมปิฎก 
กล่าวถึงอริยสาวกช่ือว่าทำกรรมอันสมควร ๔ ด้วยโภคทรัพย์ท่ีหามาได้ด้วยความ
ขยันหม่ันเพียร,ในอุฏฐานผลสูตร กล่าวถึงบุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความ
ขยันหม่ันเพียร,ในอาทยิสูตร กล่าวถึงบุคคลหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้ว 
บำรุงมารดาบิดา บำรุงบุตร ภรรยา ทาส  กรรมกร และคนใช้ให้เป็นสขุ 



 

๑๑๑๐ 
 

 

  ในอภิธรรมปิฎก อธิบายว่า การดำรงชีพของบุคคลใดเกิดขึ้นเพราะความขยัน 
ความหม่ัน  ความเพียร มิใช่เกิดขึ้นเพราะบุญ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๓,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๔/๒๐๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒/๔๑/๖๔, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/
๑๐/๑๔๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า บุคคลผู้ทำงานด้วยความขยันหมัน่เพียรตลอดวันเลี้ยงชีพ
ได้ผลแห่งความขยันหม่ันเพียร(องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๓๔/๓๘๑) 

ความขลาด,ความขลาดกลวั :ความไม่กล้า, ความมักกลัว, หมายถึงใจไม่กล้า ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์
กล่าวว่าอุบาสกที่ทำความดีไว้ ทำคุณงามความดี   ช่ือว่าทำที่ต้านทานความขลาด
กลัวไว้แล้ว หลงัจากตายแล้ว จักไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 

  ในมูลปัณณาสก์ ภยเภรวสูตร กล่าวถึงพราหมณ์ท่ีมีกายกรรมไม่บริสทุธ์ิ เข้าอาศัย
เสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ ประสบความกลัวและความขลาดอัน
เป็นอกุศล เพราะเหตุท่ีตนมีกายกรรมไม่บรสิุทธ์ิ 

  ในอากังเขยยสูตร กล่าวว่า ความขลาดกลวั สามารถชนะได้ด้วยศีล ดังคำท่ีภิกษุ
หวังว่า เราพึงเอาชนะ ครอบงำ ย่ำยีความขลาดกลัวทีเ่กิดขึ้นอยู่ แล้วจึงทำศีลให้
บริบูรณ์,ในเถรคาถากล่าวถึงพระทัพพเถระชนะกิเลสได้แล้ว ปราศจากความขลาด
กลัว 

  ในมหานิทเทสอธิบายความขลาดกลัวไว้ว่า ความกลัว อาการกลัว ความ
หวาดหว่ัน ขนพองสยองเกล้า ความหวาดเสียว ความสะดุ้งแห่งจิต ท่ีเกดิขึ้นภายใน มี
จิตเป็นสมุฏฐาน(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๘/๑๓๙, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕/๓๔,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๖๖/๕๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๕/๕/๓๐๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๘/๑๔๓) 

ความขวนขวาย : ความหม่ัน, การเสาะแสวงหาเพ่ิมเติมโดยไม่ยอมอยู่น่ิง,ความขะมักเขม้น,ความ
อุตสาหะ และความขวนขวายน้ี มีนัยท้ังลบและบวก ในด้านนัยลบดังเช่นในโกสัม
พิยสูตร มีข้อความกล่าวว่า ภิกษุมีความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ ก็ช่ือว่ามีจิตถกู
ปริยุฏฐานกิเลสครอบงำแล้ว มีความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้า ก็ช่ือว่ามีจิตถูก
ปริยุฏฐานกิเลสครอบงำแล้ว 

  ในด้านนัยบวก ดังเช่นในเสลสูตร กล่าวว่า เกณิยชฎิลกล่าวชักชวนญาติและสหาย
ให้ขวนขวายช่วยทำอาหารเพ่ือทำบุญ ดังคำว่า ขอท่านทั้งหลายพึงทำความขวนขวาย
ด้วยกำลังกายเพ่ือข้าพเจ้าด้วยเถิด,ในมหัทธนสูตรกล่าวไว้ว่า พระอรหันต์เป็นผู้ไม่มี
ความขวนขวายในโลก,ในอุทาน มหากัสสปสูตร กล่าวถึงเทวดาประมาณ ๕๐๐ องค์  
ถึงความขวนขวายเพื่อให้ท่านพระมหากัสสปะได้บิณฑบาต,ในวิภังค์ ได้อธิบายถึง
ความขวนขวายไว้ในคำว่า วิริยินทรีย์ ว่าหมายถึงการปรารภความเพียรทางใจ ความ



 

๑๑๑๑ 
 

 

ขะมักเขม้น ความบากบ่ัน ความพยายาม    ความอุตสาหะ  ความทนทาน  ความ
เข้มแข็ง ความหมั่น ความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่
ทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใส่ธุระ   (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๙๓/๕๓๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๖/
๔๙๒,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๘/๓๒,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖/๑๗๘,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๒๐๐) 

ความขวนขวายน้อย : 1.การอยู่น่ิง, การเสาะแสวงหาเพ่ิมเติม, แปลจากคำบาลีว่า อัปโปสุกกะ, ใน
วินัยปิฎก มหาวรรค กล่าวถึงช้างมาตังคะมีความขวนขวายน้อยอยู่ตัวเดียวในป่า,ใน
โพธิราชกุมารสูตร กล่าวถงึพระตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไป
เพ่ือความขวนขวายน้อย มิได้น้อมพระทัยไปเพ่ือทรงแสดงธรรม,ในธัมมเจติยสูตร 
พระเจ้าปเสนทิโกศลกล่าวชมภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยน้ี ร่าเริงย่ิงนัก มีใจช่ืน
บานมีรปูอันน่ายินดี  มีอินทรีย์ผ่องใส มคีวามขวนขวายน้อย,ในอุปักกิเลสสูตร และ 
โกสัมพิยชาดก พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเท่ียวไปผู้เดียว
,ในนวสูตร กล่าวถึงภิกษุนวกะรูปหนึ่งกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จเข้าไปยัง
วิหาร มีความขวนขวายน้อยน่ิงเฉยอยู่ (เจริญกัมมัฏฐาน) ไม่ช่วยเหลือภิกษุท้ังหลาย
ในเวลาทำจีวร,ในสุเมธาเถรีคาถา กล่าวถึงชนท่ีขวนขวายในพระธรรมวินัยของพระ
ทศพล มีความขวนขวายน้อย พากเพียรเพ่ือละชาติและมรณะ ย่อมถึงนิพพาน (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๔๖๔/๓๕๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๘/๔๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๖๙/๔๕๔,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๓๗/๒๘๐,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๘/๓๒๙,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๗๙/๖๓๓,ขุ.ชา.นวก.
(ไทย) ๒๗/๑๙/๓๐๓) 

 2.การไม่ทำประโยชน์แก่ตนและผู้อ่ืน,มีนัยตรงกันข้ามกับมีความขวนขวายมาก  เช่น
ในอิติวุตตกะ มิจฉาทิฏฐิกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลในโลกน้ีต้ังจิตไว้ผิด กล่าว
วาจาผิด ทำการงานทางกายท่ีผิด  มีความขวนขวายน้อย ทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ใน
ชีวิตอันน้อยในโลกน้ี เขามีปญัญาทรามหลงัจากตายแล้ว จะไปเกิดในนรก 

  อรรถกถาอธิบายว่า มีความขวนขวายน้อย  หมายถึงไม่ทำประโยชน์สุขแก่ตนและ
ผู้อ่ืน  (ขุ.อิติ.อ.(บาลี)๗๐/๒๕๑) 

ความข้อนั้น : คำท่ีได้กล่าวไว้,คำท่ีอ้างถึง,เรื่องที่กล่าวอ้างระหว่างสนทนากัน ดังเร่ืองราวในภัทท
วัคคิยวัตถุ  สหายภัททวัคคีย์ประมาณ ๓๐คนที่ไปไพรสณฑ์แห่งหน่ึง แล้วมีหญิง
แพศยาลักสิ่งของของสหายคนหน่ึงไป แลว้ช่วยกันตามหา ไปพบพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่
ในบริเวณน้ัน จึงเข้าไปสนทนากราบทูลว่า ข้าพระองค์เป็นสหายกัน เม่ือจะช่วยเหลือ
เขา  จึงเที่ยวตามหาหญิงแพศยาจนมาถึงไพรสณฑ์แห่งนี้    พระผูม้พีระภาคตรัสว่า 
กุมารท้ังหลาย  พวกเธอจะสำคัญความข้อน้ันอย่างไร  การท่ีพวกเธอจะแสวงหาหญิง
หรือแสวงหาตน อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากัน,ในมหาทกุขักขันธสูตร พระพุทธเจ้า



 

๑๑๑๒ 
 

 

ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า  บุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนน้ันซึ่งมีอาพาธ มีทุกข์  เจ็บหนัก
นอนจมปัสสาวะและอุจจาระของตน ต้องให้ผู้อ่ืนพยุงลุกขึ้น ต้องให้ผู้อ่ืนช่วยประคอง 
เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร ความงดงาม ความเปล่งปลั่งแต่ก่อนน้ัน
หายไปแล้ว  โทษก็ปรากฏชัดแล้วมิใช่หรือ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๕/๔๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๗๑/๑๗๒) 

ความขะมักเขม้น : การต้ังใจทําอย่างรีบเร่งเพ่ือให้แล้วเสร็จไป, การก้มหน้าก้มตาทํา ในเจลสูตร 
กล่าวถึงเรื่องถูกไฟไหม้ว่า เมือ่ผ้าถูกไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้    ควรทำความพอใจ 
ความพยายาม ความอุตสาหะ  ความขะมักเขม้น  ความไม่ท้อถอย สติและ
สัมปชัญญะให้มีประมาณย่ิง เพ่ือดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะ 

  ในทุติยสมาธิสตูรกล่าวถึงบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็น
แจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ควรทำความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
ขะมักเขม้น  ความไม่ท้อถอย  สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพ่ือได้กุศลธรรม
เหล่าน้ันเถิด,ในสจิตตสูตร กล่าวถึงพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภกิษุควรทำความ
ขะมักเขม้น ให้มีประมาณย่ิงเพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้น 

  ในวิภังค์ ได้อธิบายถึงความขะมักเขม้นไว้ในคำว่า ความพยายาม ว่าหมายถึงการ
ปรารภความเพียรทางใจ ความบากบ่ัน ความพยายาม ความอุตสาหะ... ความไม่
ทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใสธุ่ระด้วยดี (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๙๓/๑๔๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๑/๑๑๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๒๐๐,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๔๑๑/๓๓๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ความขะมักเขม้น  แปลจากคำว่า  อุสโสฬหี  หมายถึงความ
เพียรอย่างหนัก(มหาวิริยะ) เปรียบเหมือนการยกเกวียนขึ้นจากหล่ม(องฺ.จตุกฺก.อ.
(บาลี) ๒/๙๒/๓๖๗) 

ความขัดเกลา : การทำให้เบาบาง, การทําให้เกลี้ยงเกลา, การทําให้เรียบร้อย, การอบรมพรํ่าสอน 
แปลจากคำบาลีว่า สัลเลขะ  เช่น ขัดเกลาวัตรปฏิบัติ,ขัดเกลาการถือตัว ในสัม
ปสาทนียสูตร พระอุทายีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่า
อัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลามีอยู่แก่พระ
ตถาคตผู้ทรงมีฤทธ์ิมากอย่างน้ี ทรงมีอานุภาพมากอย่างน้ี แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ทรงโอ้
อวด,ในปุคคลบัญญัติ กล่าวถึงเรื่องภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ จำพวก  คือภิกษุ
เป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียว จึงทำให้เป็นผู้เลิศ
ประเสริฐสุด เป็นประธานสูงสุด และย่ิงใหญ่ท่ีสุด เพราะการถือบิณฑบาตเป็นวัตรนี้ 
พระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้ากลา่วสรรเสริญ,ในมหาวิภังค์ พระผู้มีพระภาค



 

๑๑๑๓ 
 

 

ตรัสสรรเสรญิความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการน่า
เลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยประการต่าง ๆ,ในปริวาร กล่าวถึง
วินัยมีความขัดเกลา ๒  อย่าง คือ(๑) กำจัดสิ่งไม่ควรด้วยอริยมรรค (๒) ความทำ
พอประมาณในสิ่งที่ควร,จัดเป็นข้อ ๑ ในขอ้อนุญาต ๓ อันได้แก่(๑) ความมักน้อย (๒)
ความสันโดษ (๓)ความขัดเกลา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๐๙/๔๔๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๖๒/
๑๒๔,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๒๐๑/๒๒๖,วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๒/๔๓๒,วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๓/
๔๒๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๙/๒๗๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๙๙/๒๒๔) 

  อรรถกถากล่าวว่า ตนของบุคคลผูล้ะอสังวร ต้ังอยู่ในสังวร   ย่อมเป็นไปเพ่ือความ
เป็นผู้ขัดเกลากิเลส และความเป็นผู้กำจัดกิเลสออก,  เพราะเหตุน้ัน  สังวรท่านจึง
เรียกว่า ความขัดเกลา ความกำจัด (วิ.มหา.อ.(บาลี) ๑/๓๙/๒๓๒) 

ความขัดเกลากิเลส : การทําให้เกลี้ยงเกลา, การทําให้เรียบร้อย, แปลจากคำบาลีว่าสัลเลขะ 
หมายถึงการทำกิเลสภายในตนให้สงบด้วยข้อปฏิบัติอันงามมีการอยู่ป่าเป็นวัตรเป็น
ต้น,  ในสัลเลขสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสแกพ่ระจุนทะว่า ในการเบียดเบียนกันเป็นต้นนี้  
เธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลส โดยคิดว่า ชนเหล่าอ่ืนจักเป็นผู้เบียดเบียนกัน 
ในเรื่องน้ีเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกัน,ในมหานิทเทส กล่าวถงึภิกษุถือธุดงค์
มีการอยู่ป่าวัตรเป็นวัตรเป็นต้นเพราะต้องการกุศลอย่างเดียว ดังคำว่า ภิกษุไม่มุ่งหวัง
ลาภ เพียงอาศัยความปรารถนาน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลากิเลส ความสงัด 
ความเป็นผู้ต้องการกุศลนี้อย่างเดียวเท่าน้ันจึงเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตรเป็นต้น 
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๓/๗๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๙/๒๗๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๑/๓๐๙,
อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๒๐๑/๒๒๕) 

ความขัดข้อง : การไม่ยอมให้ทํา, การไม่ตกลงด้วย, ความติดขัด,การอ้างโน้นอ้างนี้แล้วไม่ยอมทำตาม 
ในสิงคาลกสูตร กล่าวว่า เมื่อเพ่ือนมีกิจเฉพาะหน้าเกิดขึ้น ไปขอร้องให้เพ่ือนช่วยทำ
ให้ แต่เพ่ือนที่ดีแต่พูด ไม่ใช่มิตรแท้  เป็นมิตรเทียม มกัไม่ช่วยเหลือ แสดงความ
ขัดข้องซึ่งเป็นเหตุอย่าง ๑ ในเหตุ ๔ อย่าง,ในกัณหชาดก กล่าวถึงความขัดข้องหรือ
ความขัดข้องใจว่ามาจากความโกรธ ดังคำที่ความโกรธน้ันเกิดจากความไม่อดทน ถึง
จะน้อยก็จะมากได้ต่อไปก็จะเพ่ิมพูนยิ่งขึ้นเป็นความขัดขอ้งใจมีความคับแค้นใจเป็น
อันมาก,ในมหานิทเทส ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส กลา่วถึงความขัดข้องมีกล่าวไว้ใน
การอธิบายคำว่า ความคับแค้นไว้ว่า ขอพระองค์โปรดประกาศความคับแค้น คอื
ความเคียดแค้น ความบีบคัน้ ความอึดอัด ความเบียดเบียน ความขัดข้อง  (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๕๖/๒๐๘,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑/๑๓๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๙/๑๖๙) 



 

๑๑๑๔ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายความขัดข้อง หมายถึงอุปสรรค ดังเช่นคำอธิบายว่า อุปสรรค  
ในที่น้ีหมายถึงอาการที่มีความขัดข้อง  เช่นการถูกโจรล้อมบ้านจุดไฟปิดประตูไม่ให้
หนีไปได้และฆา่แล้วชิงเอาทรัพย์ท้ังหมดไป  (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๑๒๔/๗๑, องฺ.ติก.อ.
(บาลี) ๒/๑/๗๗)  

ความขัดใจ : ความโกรธเพราะทําไม่ถูกใจ, การไม่ยอมใหทํ้าตามใจ, แปลจากคำว่า ปฏิฆะ ในอุปริ
ปัณณาสก์ กันติสูตร กล่าวถงึเรื่องความลำบากของเราและความขัดใจของบุคคลอ่ืนนี้
เป็นเรื่องเล็กน้อย ส่วนเรื่องท่ีเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ใน
กุศลได้น้ันเป็นเรื่องใหญ่กว่า 

  ในทีฆนิกายและอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงความขัดใจว่าเป็น ๑ ในอนุสัยหรือ
สังโยชน์ ๗ อันได้แก่ (๑) กามราคะ(ความกำหนัดในกาม)(๒) ปฏิฆะ(ความขัดใจ) (๓) 
ทิฏฐิ(ความเห็นผิด) (๔)  วิจิกิจฉา(ความลังเลใจ) (๕) มานะ(ความถือตัว) (๖) ภวราคะ
(ความกำหนัดในภพ) (๗) อวิชชา(ความไม่รู้จริง) 

  ในปังกธาสูตรกล่าวว่า  เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงช้ีแจงให้เหล่าภิกษุเห็นชัด ด้วยธร
รมีกถาที่ประกอบด้วยสิกขาบทอยู่ ภิกษุกัสสปโคตรได้มีความขัดใจไม่ยินดีว่า สมณะ
น้ีขัดเกลากิเลสยิ่งนัก(ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๓๒/๒๒๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙/๔๗-๔๘,องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๙๒/๓๒๑,อง.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๘)  

  อรรถกถากล่าวถึงความขัดใจว่าเป็นข้อ ๑ ท่ีเรียกว่าปฏิฆะ ในสังโยชน์ ๑๐  
(องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๔๕/๑๒๗,องฺ.ฉกฺก.ฏีกา(บาลี) ๓/๔๕-๔๘/๑๔๑) 

ความขัดยอกขา : การเคล็ดและรูส้ึกเจ็บปวด ในท่ีน้ีมุ่งหมายถึงเม่ือปฏิบัติธรรมในเรื่องการทรมาน
ร่างกาย จะรู้สึกเจ็บปวด ในมูลปัณณาสก ์ มหาสัจจกสูตร กล่าวถึงมีสมณพราหมณ์
พวกหน่ึงหมั่นประกอบกายภาวนา ย่อมประสบทุกขเวทนาทางกาย เมื่อบุคคลถูก
ทุกขเวทนาทางกายกระทบเข้าแล้ว ความขัดยอกขา จักมีบ้าง หทยัจักแตกบ้าง 
เลือดอุ่นจักพลุ่งออกจากปากบ้างจักถึงความมีจิตฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้าง (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๓๖๕/๔๐๒) 

    อรรถกถาอธิบายว่า สัจจกะ  นิครนถบุตรกล่าวหมายเอาอัตตกิลมถานุโยคของ
พวกนิครนถ์  (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๓๖๕/๑๙๒) 

ความขัดแย้ง : การไม่ลงรอยกัน,การทะเลาะวิวาท, คำพูดท่ีทำให้ขัดแย้งกัน,การถกเถียง,แปลมาจาก
คำบาลี เช่น ภณฺฑน, วิคฺคห,วิวาท, กลห, เมคธ  การทะเลาะกัน ช่ือว่าภัณฑนะ, 
คำพูดที่ทำให้ขดัแยงกัน ช่ือว่าวิวาทะ, คำพูดที่ถือเอาเร่ืองต่างกัน ช่ือว่าวิคคหะ,การ
ทะเลาะเป็นเคร่ืองที่ถกเถียงกัน กลหะ,  การทะเลาะท่ีเบียดเบียนกัน ช่ือว่าเมคธะ,  
ในวินัยปิฎก มหามรรค ตัชชนียกัมมวิวาทกถา มีอธิบายถึงความขัดแย้งในตัชชนียกร



 

๑๑๑๕ 
 

 

รม,ในโกสัมพิกวิวาทกถา กล่าวถึงภิกษุธรรมกถึกกับภิกษุวินัยธร ทะเลาะกันเพราะ
เหลือน้ำในส้วม แล้วแยกกนัทำอุโบสถ เกิดความบาดหมาง ความทะเลาะ  ความ
ขัดแย้ง  ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความแบ่งแยกแห่ง
สงฆ์ การทำสงฆ์ให้เป็นต่างๆ  กันซึ่งมีเรื่องน้ันเป็นเหตุ,ในอุปาลิสังฆสามคัคีปุจฉา มี
กล่าวความขัดแย้งไว้ในการอธิบายสังฆสามัคคีได้ท้ังอรรถและได้ทั้งพยัญชนะ 

  ในมัชฌมิปัณณาสก์ อปัณณกสูตร  กล่าวอธิบายความขัดแย้งกันเรื่องอรูปพรหม, 
ในอุปริปัณณาสก์ กันติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เม่ือเธอทั้งหลาย
สามัคคีกัน ร่วมใจกัน  ไม่วิวาทกัน ศึกษาอยู่ จะพึงมีภิกษุ  ๒  พวกท่ีมวีาทะต่างกัน
ในอภิธรรม(คือโพธิปักขิยธรรม  ๓๗) บ้าง ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิย
ธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านเหล่าน้ีมีความขัดแย้งกันโดยอรรถและมคีวามขัดแย้งกัน
โดยพยัญชนะ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๒๙/๓๑๑, วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๓/๓๓๗,วิ.ม.(ไทย) ๕/
๔๗๖/๓๗๒, ม.ม.(ไทย) ๑๓๑๑๐๓/๑๑๐, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๕/๔๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ขัดแย้งกันโดยอรรถ  หมายถึงกลา่วให้ความหมายของคำ
ต่างกัน เช่น  สติปัฏฐาน หมายถึงกาย  สติปัฏฐาน   หมายถึงเวทนา  ขดัแย้งกันโดย
พยัญชนะ  หมายถึงกล่าวคำศัพท์ต่างกัน  เช่น  สติปฏฺฐานํ  สติปฏฺฐาโน (ม.อุ.อ.
(บาลี)  ๓/๓๕/๑๙,๓๗/๑๙),ในวิสุทธิมรรคอธิบายถึงขันธมาร ซึ่งเป็น ๑ ในมาร ๕ ว่า
มีความขัดแย้งกัน ดังคำว่า ขันธมาร  มารคือเบญจขันธ์  เป็นมาร  เพราะเป็นสภาพ
อันปัจจัยปรุงแต่ง  มีความขัดแย้งกันเองอยู่ภายใน ไม่มั่นคง  เป็นภาระในการบริหาร  
ท้ังแปรปรวนเสื่อมโทรมไปเพราะชราพยาธิเป็นต้น (วิสุทธิ.มหาฏีกา(บาลี)๑/๑๔๔/
๓๐๒)(ดูอภิธานวรรณนา หน้า ๕๐๑-๕๐๒) 

ความขัดสน : ความฝืดเคือง, ความอัตคัด, ความขาดแคลน; ความลําบาก ในจักกวัตติสูตร 
ปาฏิกวรรค กล่าวถึงพระเจ้าจักรพรรดิทรงจัดการรักษา    ป้องกันและคุ้มครองโดย
ชอบธรรม  แต่ไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มทีรัพย์ เมื่อไม่พระราชทาน
ทรัพย์ให้แกค่นที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนจึงแพร่หลาย  เมื่อความขัดสนแพร่หลาย  
บุรุษคนหน่ึงจึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้โดยอาการขโมย ดังคำว่า พระมหากษัตริย์
ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แกค่นที่ไม่มีทรัพย์  ความขัดสนกแ็พร่หลาย เม่ือความขัดสน
แพร่หลาย อทนินาทานก็แพร่หลาย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๙๑/๖๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๙๔/
๗๐,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๙๕/๗๐) 

  อรรถกถาอธิบายความอัตคัดว่าหมายถึงความยากจน ไรท้รัพย์ มีความโลภอย่าง
รุนแรง(ที.ปา.(ไทย) ๓/๙๑/๓๗) 



 

๑๑๑๖ 
 

 

ความขาดสูญ : การทําให้หายสิ้นไป,ความแตกแยก, ความสูญส้ิน แปลจากคำว่า อุจเฉทะ,  เช่น
หมายลัทธิท่ีถอืว่าตายแล้ว(วิญญาณ) สญู เป็นอุจเฉททิฏฐิ ตรงข้ามกับสัสสตทิฏฺฐ ิ 
หรือ  อัตตทิฏฺฐิ (ความสืบต่อของวิญญาณหลังจากตายไป)  ในทีฆนิกาย พรหมชาล
สูตร กล่าวถึงสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญ 
บัญญัติความขาดสูญ  ความพินาศ  และความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุ  ๗  
อย่าง, สมณพราหมณ์พวกหน่ึงบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศและความไม่เกิดอีก
ของสัตว์อย่างนี้;  การหายไป เช่น ในสามัญญผลสูตรกล่าวถึงพระเจ้าอชาตศัตรูถาม
ถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ แต่ครูปกุธะ กัจจายนะ  กลับตอบเรื่อง
ความขาดสูญ,ในมูลปัณณาสก ์ อลคัททูปมสูตร กล่าวถึงพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัด 
ย่อมบัญญัติความขาดสูญความพินาศ ความไม่มีภพของสัตว์ผู้มีอยู่, ในอุปริปัณณาสก์ 
ปัญจัตตยสูตร สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม่
เกิดขึ้นของสัตว์ท่ีมีอยู่  (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๘๔/๓๔,ที.สี.(ไทย) ๙/๘๖/๓๕,ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๗๕/๕๘, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑/๒๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕/
๓๔) 

ความขาดสูญแห่งโลก : ความไม่มีแห่งโลก,แปลจากคำว่าโลกุจเฉทะ หมายถึงความไม่มีอยู่แห่งโลก
น้ีและโลกหน้า, ในโสณกายนสูตร โสณกายนมาณพ(คือมาณพผู้เป็นอันเตวาสิกของ
พราหมณ์สิขาโมคคัลลานโคตร)กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่า พระสมณโคดมทรงบัญญัติ
กรรมทั้งปวงว่าเป็นอกิริยะ เม่ือบัญญัติกรรมท้ังปวงว่าเป็นอกิริยะ ช่ือว่ากล่าวความ
ขาดสูญแห่งโลก,ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พราหมณ์ช่ือสิขาโมคคัลลานะว่า 
พราหมณ์ เราไม่รู้สึกว่าได้เห็นโสณกายนมาณพเลยที่ไหนจะได้กล่าวปราศรัยอย่างนี้
เล่า กรรม ๔ ประการ(คือ (๑) กรรมดำมีวิบากดำ (๒) กรรมขาวมีวิบากขาว (๓) 
กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากท้ังดำและขาว (๔) กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาว มีวิบากท้ังไม่
ดำและไม่ขาว เป็นไปเพ่ือความสิ้นกรรม) น้ีเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วจึง
ประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๔/๓๔๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า อกิริยะ หมายถึงการกระทำทุกอย่างไม่มีผล  ทำดีก็ไม่ได้ดีทำ
ช่ัวก็ไม่ได้ชั่ว  เป็นความเห็นที่ปฏิเสธกฎแห่งกรรม  (ที.สี.อ.(บาลี)๑/๑๖๖/๑๔๕) 

ความเข้มแข็ง : ความแข็งแรงในการงาน, ความขยันขันแข็ง, ความไม่ย่อท้อหว่ันไหว หมายถึงกำลัง
แห่งวิริยะท่ีเรียกว่าวิริยินทรีย์,ปธานสังขาร เช่นในทุติยสิกขัตตยสูตร อังคุตตรนิกาย 
กล่าวถึงภิกษุผู้มีความเพียร มีความเข้มแขง็ มีปัญญา เพ่งพินิจ มีสติ  คุ้มครอง
อินทรีย์  ครอบงำทุกทิศ ด้วยอัปปมาณสมาธิ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๔) 



 

๑๑๑๗ 
 

 

  ในสังคีติสูตร ทสุตตรสูตร สภูุติสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละ
อกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง  ไม่ทอดธุระ
ในกุศลธรรมทัง้หลาย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๖๐,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙, 
องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔/๔๒๒) 

  ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงความเข้มแข้งทำให้ภิกษุได้ช่ือว่ามีธุระดี  สมบูรณ์ด้วย
กำลัง  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๗/๓๓๑)  

  ในวิภังค์กล่าวถึงความเข้มแข้งมีกล่าวไว้ในคำอธิบายวิริยินทรีย์ว่าหมายถึงความ
มุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย  ความไม่ทอดทิ้งธุระเป็นต้น อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๒๐๐,อภิ.
วิ.(ไทย) ๓๕/๔๓๓/๓๔๓)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ความเข้มแข็ง  ในท่ีนี้หมายถึงกำลังความเพียร  (องฺ.ปญฺ
จก.อ.(บาลี) ๓/๒/๑)   

ความเขลา : การขาดไหวพริบ, การรู้ไม่ถึง, ความรู้ไม่เท่าทัน, ความไม่เฉียบแหลม, ความไม่ฉลาด  
  ในวินัยปิฎก จูฬวรรคกล่าวถึงภิกษุอริฏฐะเกิดทิฏฐิบาปไปเพราะความเขลา พระ

ชินเจ้ารับสั่งให้ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔/๑๕๖) 
  ในมัชฌิมปัณณาสก์ รัฏฐปาลสูตร และ รัฏฐปาลเถรคาถาพระรัฏฐปาลเถระกล่าว

แก่พระเจ้าโกรัพยะว่า เพราะยังไม่ได้บรรลุท่ีสุด(บรรลุนิพพาน)   คนพาลท้ังหลายจึง
ทำแต่กรรมช่ัวในภพน้อยใหญ่เพราะความเขลา ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๗๑,ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๗๘๔/๔๗๐ 

  ในสังยุตตนิกาย อาทิตตปริยายสูตร กล่าวถึงความหลับเป็นหมันสำหรบัผู้มีชีวิต
กล่าวว่าไร้ผลสำหรับผู้มีชีวิต กล่าวว่าเป็นความเขลาสำหรับผู้มีชีวิต สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๓๕-๒๓๒ 

  ในปัณฑรกนาคราชชาดก กล่าวถึงบุคคลได้รับทุกข์ทรมานเพราะความเขลาบอก
ความให้ผู้อ่ืนรู ้ ดังคำปัณฑรกนาคราชคร่ำครวญว่า นรชนใดพอใจบอกมนต์ท่ีลี้ลับที่
ตนควรจะปกปิดรักษา เพราะความเขลา ภัยย่อมติดตามเขาผู้เปิดเผยมนต์โดยพลัน
เหมือนพญาครฑุไล่จับปัณฑรกนาคราช (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๒๕๙/๕๗๗) 

ความเขลางมงาย  : ความไม่รู้เท่าทันเช่ือง่าย ในท่ีน้ีหมายถึงความไม่ฉลาดหลงเช่ือโดยไม่มีเหตุผล 
หรือโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อ่ืน ดังเช่นในพรหมชาลสตูร 
อมราวิกเขปวาทะ พระพุทธเจ้าตรัสถึงสมณะหรือพราหมณ์บางคนเป็นคนเขลางม
งาย  เพราะความเขลางมงาย  พอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้น  ย่อมกล่าวหลบเลี่ยง
ไม่แน่นอนว่า ถ้าท่านถามเราอย่างนี้ว่า โลกหน้ามีจริงหรือ หากเรามีความเห็นว่า โลก



 

๑๑๑๘ 
 

 

หน้ามีจริงก็จะตอบว่า มีจริง  แต่เรามีความเห็นว่า อย่างน้ีก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่ อย่าง
อ่ืนก็มิใช่ จะว่าไม่ใช่ก็มิใช่  จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก็มใิช่, (ที.สี.(ไทย) ๙/๖๕/๒๗)  

ความเข้ากันได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้ : ช่ือลัทธิอย่างหนึ่ง หมายถึงภาวะท่ีคิดถึงเหตุแลว้เกิดความคิดที่ไม่
ดีขึ้น แล้วยึดถือเอาลัทธิอันไม่ดีเช่นน้ันว่าสิ่งน้ีก็คือสิ่งน้ัน มีอยู ่  แปลมาจากคำว่า 
ทิฏฐินิชฌานขนัติ (คำสอนคือความเพ่งจากทิฏฐิ) ในที่น้ีหมายถึงลัทธิอย่างหน่ึงใน ๕ 
อย่าง  ในมัชฌมิปัณณาสก ์จังกีสูตร กล่าวถงึ ความเช่ือของพราหมณ์ท้ังหลายย่อมหา
มูลมิได้ โดยกาปทิกมาณพกราบทูลให้ท่านพระโคดมทราบว่า พราหมณ์ท้ังหลายมิใช่
เล่าเรียนกันมาด้วยความเช่ืออย่างเดียว แต่เล่าเรียนด้วยการฟังตามกันมา และพุทธ
เจ้าตรัสอธิบายให้ฟังว่า ครั้งแรกท่านได้อ้างถึงความเช่ือ บัดนี้ท่านอ้างถึงการฟังตาม
กันมา ธรรม ๕ (คือ (๑) ศรัทธา (ความเช่ือ) (๒) รุจ ิ (ความชอบใจ) (๓) อนุสสวะ 
(การฟังตามกันมา) (๔) อาการปริวิตก(ความตรึกตามอาการ)  (๕) ทิฏฐินิชฌานขันติ  
(ความเข้ากันได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้)  น้ีมีผลเป็น ๒  อย่างในปัจจุบัน คอืสิ่งที่เช่ือกัน
ด้วยดีแต่สิ่งน้ันกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มี  สิง่ท่ีไม่เช่ือกันด้วยดีแต่สิ่งน้ัน
กลับเป็นจริงแท้ ไม่เป็นอ่ืนกม็ี คนผูฉ้ลาดเม่ือจะตามรักษาสัจจะ ไม่ควรจะตกลงใจใน
ข้อน้ันอย่างเด็ดขาดว่า นี้เท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนไม่จริง,ในเทวทหสูตร กล่าวว่าเป็นข้อ ๑ 
ในธรรม ๕,ในอังคุตตรนิกาย เกสปุตติสูตร ภัททิยสูตร กลา่วว่าเป็นข้อ ๑ ในหลักแห่ง
ความเช่ือ ๑๐ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๘/๕๓๘-๕๓๙, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕/๗,องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๖๖/๒๕๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่าเมื่อน่ังคิดถึงเหตุ ลัทธิอันไม่ดี ย่อมเกิดขึ้นอาการคือการถือเอา
ลัทธิอันไม่ดีน้ันว่า สิ่งนี้ก็คือสิ่งน้ันมีอยู่  ช่ือว่าความเข้ากันได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้ 
(สํ.สฬา.อ.(บาลี)๒/๑๕๓/๕๕), 

  ในอรรถกถามหานิทเทสอธิบายว่า คำสอนท่านเรียกว่าทิฏฐิ เพราะพระผู้มีพระ
ภาคพุทธเจ้าทรงเห็นแล้ว คำสอน  ท่านเรียกว่าขันติ ด้วยสามารถความอดกลั้น,  
เรียกว่ารุจิ ด้วยสามารถความชอบใจ เรียกว่าอาทายะด้วยสามารถความยึดถือ(ขุ.ม.อ.
(บาลี) ๑/๑๐/๑๔๓) 

ความเข้าใจ : การรู้เรื่อง, การรู้ความหมาย แปลจากคำว่า ปฏิเวธ เช่นในทีฆนิกาย พรหมชาลสูตร 
กล่าวถึงพวกที่มีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ด้วยมูลเหตุ  ๔  อย่าง ข้อ
น้ันเป็นความเข้าใจของคนมตัีณหาเท่านั้น, ในปาสาทิกสตูรกล่าวถึงสัตว์แต่ละพวก ๆ 
มีความเข้าใจในเร่ือง (อัตตาและโลกเที่ยง)น้ีแตกต่างกัน, ในจูฬโคปาลสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เราแลเป็นผูฉ้ลาดในโลกน้ี ฉลาดในโลกหน้า...



 

๑๑๑๙ 
 

 

ชนเหล่าใดจักเข้าใจถ้อยคำของเราน้ันว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเช่ือ ความเข้าใจ
ของชนเหล่าน้ันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน 

  ในมัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์  อนุรุทธสูตร พระอนุรุทธเถระ กล่าวเร่ืองธรรม 
๒  คือ (๑)  เจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้ (๒) เจโตวิมุตติท่ีเป็นมหัคคตะ แล้วกล่าว
แก่ช่างไม้ปัญจกังคะว่า ท่านนั่นแหละ จงทำความเข้าใจในเรื่องน้ีใหแ้จ่มแจ้ง,ในอัง
คุตตรนิกายกล่าวว่า เมื่อธรรมอันเป็นเอก(คือกายคตาสติ) ที่บุคคลได้เจริญทำให้มาก
แล้วย่อมมีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุหลายชนิด  มีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุที่แตกต่าง
กันมีความแตกฉานในธาตุหลายชนิด,ในวิภังค์อธิบายความเข้าใจไว้ในคำว่าอัสมิมานะ
เช่นความเข้าใจว่าเราเป็นรูปความสำคัญว่าเราเป็นเวทนาเป็นต้น (ที.ส.ี(ไทย) ๙/
๑๐๕/๔๐, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๒/๑๕๒, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๑/๓๘๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๓๕๒/๓๘๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๐/๒๖๙,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๗๗/๕๓,อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๘๘๓/๕๕๙) 

ความเข้าถึง : ความถึงด้วยดี, การทำให้แจ้ง หมายถึงความเข้าใจอย่างซาบซึ้ง แปลจากคำว่าอุปยะ
,เช่นในอุปยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความเข้าถึง ไม่ใช่ความหลุดพ้น ความไม่เข้าถึง
เป็นความหลุดพ้น, วิญญาณท่ีเข้าถึงรูป เม่ือต้ังอยู่ ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์  มีรูปเป็น
ท่ีต้ังเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินต้ังอยู่ ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้,ใน
อภิธรรมปิฎก วิภังค์ กล่าวถึงการเข้าถึงไว้หลายแห่งในคำว่าอิทธิว่าหมายถึง
ความสำเร็จ ... ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง การทำให้แจ้ง  ความเข้าถึง
ธรรมเหล่านั้น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๓/๗๕,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔๓๔/๓๔๓,อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๔๕๖/๓๕๒) 

  ในภาษาไทย ความเข้าถึงเป็นส่วนหน่ึงในพัฒนาประเทศ เช่น ความเข้าใกล้ชิด
สนิทสนมเพ่ือจะได้รู้ซึ้งถึงชีวิตจิตใจและความต้องการเป็นต้นเช่นเข้าถึงประชาชน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  อรรถกถากล่าวว่า ความเข้าถึง  ในท่ีน้ีหมายถึงเข้าถึงขันธ์  ๕  ด้วยอำนาจตัณหา  
มานะ  และทฏิฐิ  (สํ.ข.อ. (บาลี) ๒/๕๓/๒๙๘) 

ความเข้าไปกำหนด :  1. ปัญญา ความรู้ท่ัว หมายถึงปัญญาเคร่ืองกำหนดความต่างกัน เช่น ขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ  มีปรากฏอยู่ในคำขยายของคำหลายคำ เช่น ปัญญา, ปัญญินทรีย์, 
ปัญญาพละ, อัญญินทรีย์,  แปลจากคำว่าอุปลักขณะ  เป็นปาพจน์ของคำว่าญาณ 
เช่นอภิธรรมปิฎก ญาณกถา อธิบายถึงความเข้าไปกำหนดว่าเป็นไวพจน์ของคำว่า
ญาณ ดังคำที่พระสกวาทีถามว่า ปัญญา ... ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไปกำหนด
จำเพาะไม่มีแก่ปุถุชนใช่ไหม 



 

๑๑๒๐ 
 

 

 2.ปัญญาเคร่ืองจำกัด ดังเช่นในมหานิทเทส อธิบายปัญญาว่าหมายถึงปัญญาเครื่อง
จำกัด  ดังคำว่า ปัญญาตรัสเรียกว่าเคร่ืองกำจัด คือความรู้ท่ัว กิริยาท่ีรูชั้ด ความวิจัย 
...ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ 

 3.โมนญาณ (ญาณช่ือว่ามุนี)  ในมหาวิยูหสุตตนิทเทส  โมเนยยธรรม  อธิบายถึง
ความเข้าไปกำหนดว่าเป็นหนึ่งในคำอธิบายว่ามุนี อธิบายว่าญาณ ท่านเรียกว่าโมนะ 
คือความรู้ทั่ว... ความเข้าไปกำหนดสัมมาทิฏฐิ ผูท่ี้ประกอบด้วยญาณช่ือว่ามุนี คือผู้
บรรลุโมนญาณแล้ว (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๑/๙๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๙/๓๙๙,อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๖/๓๐,อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๒๙/๓๒,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๖๔/๑๐๙,อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๐๖๓/๒๗๑, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖๓/๘๙๖) 

  อรรถกถาอธิบายคำว่า ญาณ  โดยท่ัวไปม ี ๒ อย่าง  คือ  (๑)  โลกิยญาณ ได้แก่
ญาณในสมาบัติและกัมมัสสกตาญาณ (๒)  โลกุตตรญาณ ได้แก่มัคคญาณและผล
ญาณ ในที่น้ีปรวาทีหมายเอาโลกุตตรญาณเท่าน้ัน  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)๘๖๓/๓๑๑) 

ความเข้าไปกำหนดจำเพาะ :  ปัญญา ความรู้ท่ัว  หมายถึงปัญญาท่ีแสดงให้เห็นความแตกต่างกัน 
เช่นการเข้าไปกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับขันธ์ อายตนะ ธาตุตามความเป็นจริง แปลจาก
คำว่าปัจจุปลักขณะ มีปรากฏอยู่ในคำขยายของคำหลายคำ เช่น ปัญญา, ปัญญินทรีย์
, ปัญญาพละ, อัญญินทรีย์ สมัปชัญญะ  เป็นปาพจน์ของคำว่าญาณ  เช่นในอภิธรรม
ปิฎก วิภังค์ และปุคคลบัญญติั  อธิบายสัมปปัญญะว่าหมายถึงปัญญา กิริยาที่รู้ชัด... 
ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๒๕/๓๙๓, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖๓/
๘๙๖,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๘๐/๑๖๕)   

  อรรถกถาอธิบายว่า ต้ังแต่คำว่า  ปัญญา  จนถึง ความเขา้ไปกำหนดจำเพาะ  น้ี
ล้วนเป็นไวพจน์ของญาณทั้งน้ัน  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๘๖๓/๓๑๑) 

ความเข้าไปต้ังอยู่ : ความเข้าไปต้ังม่ัน,การเข้าไปต้ังไว้ หมายถึงความท่ีมีเวทนาและวิตกเป็นท่ีรองรับ
ด้วยสามารถเป็นท่ีต้ัง 

  ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงความเข้าไปต้ังอยู่แห่งเวทนาปรากฏ ความเข้าไป
ต้ังอยู่แห่งวิตกปรากฏ โดยอธิบายว่า เมื่อภิกษุมนสิการโดยความไม่เที่ยง ความเข้าไป
ต้ังอยู่โดยความสิ้นไปย่อมปรากฏ เมื่อมนสกิารโดยความเป็นทุกข์ ความเข้าไปต้ังอยู่
โดยความเป็นภัยย่อมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ความเข้าไปต้ังอยู่
โดยสุญญตะ(ความว่าง)ย่อมปรากฏ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖๗/๒๕๙-๒๖๐) 

ความแข่งดี : การมุ่งเอาชนะชิงดีชิงเด่นโดยไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กัน, การมุ่งเอาชนะชิงดีชิง
เด่นโดยไม่ยอมผ่อนปรนให้แกก่ัน แปลจากคำว่าสารัมภะ เช่นในปายาสิสูตร กล่าวถึง
พระเจ้าปายาสิ ผู้เห็นว่า  โลกอ่ืนไม่มี    โอปปาติกสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดี
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และทำช่ัวไม่ม ีและมีคนกล่าวหาพระองค์ว่า เจ้าปายาสิน้ีช่างโง่ ไม่ฉลาด ยึดถือแต่สิ่ง
ผิดๆ และพระองค์จึงถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธ เพราะความลบหลู่ เพราะ
ความแข่งดี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๒๙/๓๖๑,ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๔๓๑/๓๖๔, 

  ในมูลปัณณาสก์ ธัมมทายาทสูตร กล่าวถึงความแข่งดีว่าเป็นบาป,  ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๓๓/๓๒, ในสังยุตตนิกาย ปัจจนีกสตูรพระพุทธเจ้าตรัสว่า  ผู้ต้ังใจจะคัดค้าน    
มีจิตเศร้าหมอง มากไปด้วยความแข่งดี จะไม่รู้ชัดคำสุภาษิต,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๒/
๒๙๓,  จัดเป็นข้อ ๑ ในวิสมะ ๑๖  

  ในอังคุตตรนิกาย ภัททิยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระเจ้าภัททิยลิจฉวีว่า จงกำจัด
ความแข่งดีเสียเถิด  เมื่อกำจัดความแข่งดีได้ จักไม่ทำกรรมอันเกิดแต่ความแข่งดีด้วย
กายวาจาใจ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๘๘, 

  ในอภิธรรมปิฎก กล่าวว่า ความแข่งดีเกิดมาจากความตีตนเสมอ ดังคำว่า ความตี
เสมอ  กิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่ตีเสมอ  สภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดย
นำเอาชัยชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาท ความแข่งดี  ความไม่ยอมสละนี้
เรียกว่าความตีเสมอ,ความแข่งดีมักมาคู่กับคำว่าถัมภะ(หัวด้ือ) อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๘/
๑๕๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๔๘/๕๕๐, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๖๘/๑๖๒) 

ความครัน่คร้าม : ความเกรงขาม, ความรู้สึกพรั่นพรึง, ความสะทกสะท้านด้วยความกลัว มุ่ง
หมายถึงความทุกข์ใจ,โทมนัส เช่น ในอังคุตตรนิกาย สารัชชสูตร กล่าวถึงธรรม ๕ คือ
ศรัทธา ศีล พหูสูตมาก ปรารภความเพียร และปัญญา ทำให้ไม่มีความคร่ันคร้าม 
หากไม่มีธรรมท้ัง ๕ ดังกล่าวทำให้มีความครั่นคร้าน,ในสารัชชสูตร กล่าวถึงความครั่น
คร้ามและความแกล้วกล้า,ในอุปาสกวรรคกล่าวถึงอุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ คือ
ฆ่าสัตว์ ลักทรพัย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ และดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย ย่อมถึง
ความคร่ันคร้าม,จัดเป็นภัยอย่าง ๑ ในภัย ๕ ท่ีเรียกว่าปริสสารัชชภัย (ภัยคือความ
ครั่นคร้ามในบริษัท) ซึ่งในมหานิทเทสอธิบายถึงภัยว่ามีลักษณะคือ ความกลัว อาการ
กลัว ความหวาดหว่ัน ขนพองสยองเกล้า ความหวาดเสียว ความสะดุ้งแห่งจิต  ที่
เกิดขึ้นภายใน มีจิตเป็นสมุฏฐาน,ในอปทาน พระติณกุฏิทายกเถระกล่าวถึงอานิสงส์
การถวายกุฏีหญ้าทำให้ปราศจากความครั่นคร้าม ดังคำว่า ความกลัว ความครั่นคร้าม 
หรือขนลุกชูชัน ย่อมไม่มแีก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้สึกสะดุ้งหวาดเสียวเลย น้ีเป็นผล
แห่งการถวายกุฎีหญ้า,ในวิภังค์อธิบายถึงความครั่นคร้ามว่าหมายถึงโทมนัสไว้ว่า
หมายถึงความไม่สำราญทางใจ ความทุกข์ทางใจ  ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็น
ทุกข์ อันเกิดแต่เจโตสัมผัส  กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีไมส่ำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่เจโต
สัมผสั (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๗/๒๓๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๑/๑๗๕,องฺ.ปญฺจก.
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(ไทย) ๒๒/๑๕๘/๒๖๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๗/๒๒๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๗๑/
๒๘๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕/๔๔๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๘/๔๔๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๓/
๕๑๒,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๙๗/๑๖๕)  

  อรรถกถากล่าวว่า ความครั่นคร้าม  ในท่ีนี้หมายถึงโทมนัส(ความทุกข์ใจ)  (องฺ.ปญฺ
จก.อ.(บาลี) ๓/๑๐๑/๔๖) 

ความครำ่ครวญ : ความร้องรํ่ารําพัน, แปลจากคำว่า ปริเทวะ หมายถึงความร้องไห้ ความคร่ำครวญ 
กิริยาที่ร้องไห้  กิริยาท่ีคร่ำครวญ ภาวะที่ร้องไห้ ภาวะที่คร่ำครวญ    ความบ่นถึง 
ความพร่ำเพ้อ ความร่ำไห้ ความพิไรรำพัน กิริยาที่พิไรรำพัน  ภาวะที่พิไรรำพัน,  ใน
มหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวไว้ในข้อทุกขอริยสัจ ดังคำว่า ความร้องไห้ ความคร่ำครวญ  
...ภาวะท่ีคร่ำครวญ  ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหน่ึง(หรือ)ผู้ท่ีถูกเหตุ
แห่งทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึงกระทบ,ในอุทาน กล่าวถึงความคร่ำคราวญอยู่ในปัจจยา
การ ๑๒ ดังคำว่า เพราะชาติเป็นปัจจัยชรา    มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนสั  อุ
ปายาสจึงมี, ในกถาวัตถุกล่าวถึงแต่ละคนท่ีเกิดมาแล้ว ย่อมประสบ ดังคำท่ีกล่าวถึง
ครูสุเนตรเป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างนี้ แต่ก็ไม่พ้นจากชาติชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ   
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๙๑/๓๒๖,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑/๗๒,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๑๙๕/๑๖๔, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๘๑/๑๗๔) 

ความคลายกำหนัด :  การลดความกำหนัดลง, การบรรเทาความกำหนัดยินดีให้ลดลง แปลจากคำว่า 
วิราคะ, ในที่นีห้มายถึงการท่ีกิเลสบำราศไป,ภาวะที่กิเลสดับไป เช่นในอุปริปัณณาสก ์
สฬายตนวิภังคสูตร กล่าวถึงโสมนัสว่าเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความท่ีรูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ว่าไม่เที่ยงเห็นความแปรผัน ความคลายกำหนัด และ
ความดับนั่นตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบ,ในจูฬวรรค ภิกขุนีขันธกะ กล่าว
ว่า ธรรมวินัยและสัตถุศาสนาล้วนเป็นไปเพ่ือความคลายกำหนัด ดังท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสแก่พระมหาปชาบดีโคตมีว่า  โคตมี ท่านรู้ธรรมเหล่าใดว่า  ธรรมเหล่านี้เป็นไป
เพ่ือความคลายกำหนัด  ไม่เป็นไปเพ่ือความกำหนัด ...ท่านจงจำไว้โดยส่วนเดียวว่า
น่ันเป็นธรรม,ในวินัยปิฎก ปริวาร กล่าวถึงความเบื่อหน่ายให้ช่วยถึงความคลาย
กำหนัด, และความคลายกำหนัดช่วยให้ถึงวิมุตติ ดังคำว่า ความเบ่ือหน่ายเพ่ือ
ประโยชน์แก่ความคลายกำหนัด ความคลายกำหนัด เพ่ือประโยชน์แก่วิมุตติ, ในอุปริ
ปัณณาสก์ นันทโกวาทสูตร กล่าวถึงภิกษุเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก(ความ
สงัด) อาศัยวิราคะ (ความคลายกำหนัด) อาศัยนิโรธ(ความดับ) น้อมไปในโวสสัคคะ
(ความสละคืน),ในสังยุตตนิกาย มารสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความคลายกำหนัดมี
ประโยชน์ทำให้หลุดพ้น,ในอังคุตตรนิกาย อัคคัปปสาทสตูร กล่าวถึงธรรมท่ีถูกปัจจัย



 

๑๑๒๓ 
 

 

ปรุงแต่งหรือธรรมท่ีไม่ถกูปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด วิราคะ(ความคลายกำหนัด) 
คือ ความสร่างความเมา ความดับความกระหาย ความถอนอาลัย ความตัดวัฏฏะ    
ความสิ้นตัณหา ความคลายกำหนัด  ความดับทุกข์ นิพพาน เรา กลา่วว่าเลิศกว่า
ธรรมเหล่านั้น บุคคลผู้เลือ่มใสในวิราคธรรมช่ือว่าเลื่อมใสในสิ่งท่ีเลิศ,ในปฏิสัมภิทา
มรรคกล่าวถึงความคลายกำหนัดอยู่ในคำอธิบายอัคคสุญญะ ดังคำว่า ความสิ้นไป
แห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับนิพพาน  น้ีช่ือว่าอัคคสุญญะ  (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๔๐๖/๓๒๔, วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๖๖/๕๕๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๖/๓๗๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๔๐๕/๔๖๐, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖๐/๒๕๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๔/๕๔, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๑๔/๑๗๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๗) 

  อรรถกถาอธิบายถึงปัญญาอันชอบ  ในท่ีน้ีหมายถึงวิปัสสนาปัญญา  (ม.อุ.อ.(บาลี) 
๓/๓๐๖/๑๙๐),อรรถกถาอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงวิราคะ ว่าหมายถึงมรรคท่ีสืบเน่ือง
จากนิพพิทา ก่อนวิมุตติจะเกิดขึ้น  (องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๑/๓๑๘)  ในอรรถกถา
ปาฏิกวรรค อธิบายว่า ความคลายกำหนัด ในคำว่าวิราคะว่าหมายถึง ช่ือว่าวิคาระ
เพราะอรรถว่ากิเลสมีราคะเป็นมาถึงพระนิพพานนั้น ย่อมบำราศไป (ที.ปา.อ.(บาลี) 
๓/๓๑๐/๒๑๖) 

ความคลายออก : การทำให้หลวม, การขยายให้หลวม,การทำให้ลดลง หมายถึงวิวัฏฏนา กล่าวคือ
มรรค เช่นในอุปริปัณณาสก์ อานาปานัสสติสูตร กล่าวถึงภิกษุสำเหนียกว่า  เรา
พิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจเข้า สำเหนียกว่า เราพิจารณาเห็นความคลาย
ออกได้ หายใจออก, ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายไว้ว่า ภิกษุเห็นโทษในรูปแล้วเกิด
ฉันทะในความคลายออกได้ในรูป น้อมใจเช่ือด้วยสัทธา และมจิีตต้ังมั่นด้วยดี  
สำเหนียกว่า เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ในรูปหายใจเข้าและอธิบายว่า ช่ือว่า
นิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็น
จริง; การบรรเทาลง,การลดลง เช่นในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงความคลายออกว่า
หมายถึงญาณจริยา ดังคำว่า วิวัฏฏนานุปัสสนา(การพิจารณาเห็นความคลายออก) 
ช่ือว่าญาณจริยา หรือดังคำว่า บุคคลเห็นโทษในชราและมรณะแล้วเกิดฉันทะใน
ความคลายออกได้ในชราและมรณะน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาและมีจิตต้ังม่ันด้วยดี (วิ.ม.
(ไทย) ๑/๑๖๕/๑๓๘, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๘/๑๘๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๗๑/๑๒๐, ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๑๘๐/๒๘๐-๒๘๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๘๓/๒๘๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ความคลายออก ก็คือมรรค ดังคำว่า มรรคช่ือว่าวิวัฏฏนา (วิ.
มหา.อ.(บาลี) ๑/๑๖๕/๔๕๖)  



 

๑๑๒๔ 
 

 

ความคะนอง : การแสดงอาการร่าเริง, ความคึก, ความลําพอง; การพูดหรือทําเกินขอบเขต เช่น 
คะนองปาก คะนองมือ คะนองมือและเท้า,ในมหานิทเทสอธิบายความคะนองไว้ว่า
กิริยาที่คะนอง ภาวะที่คะนอง ความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซ่านเห็นปานนี้, ในสังยุตต
นิกาย สุนทรกิสูตร กล่าวถึงพระอรหันต์ เป็นผู้มีความคะนองอันสงบแล้ว,ในกสิภาร
ทวาชสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่กสิภารทวารชพราหมณ์ให้ถวายอาหารแก่พระ
ขีณาสพ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ผูมี้ความคะนองอันสงบแล้ว, ในนิกขนัตสูตร พระ
วังคีสเถระได้เคยถูกความคะนองครอบงำ ดังคำว่า ความตรึกกับความคะนองอย่าง
เลวทรามเหล่านี้กำลังเข้าครอบงำเรา,ในมหานิทเทสกล่าวถึงความคะนอง มี ๓ อย่าง 
อันได้แก่ ความคะนองทางกาย ความคะนองทางวาจา และความคะนองทางใจ, ใน
จูฬนิทเทสกล่าวเหตุแห่งความคะนองว่า  ความคะนอง ความเดือดร้อนจิต  ใจ
ฟุ้งซ่าน  เกิดขึน้เพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ (๑) เพราะทำ (๒) เพราะไม่ทำ,ในอังคุตตร
นิกายกล่าวถึงภิกษุผู้ประกอบด้วยความคะนองย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝัง
ไว้,ในธรรมบท กล่าวถึงความคะนองเกิดแก่ภิกษุผู้ไมม่ีความละอาย,ในสุตตนิบาต 
ตุวัฏฏกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุพึงเว้นจากความคะนอง ไม่พึงประมาทและพึง
อยู่ในท่ีน่ังท่ีนอนที่มีเสียงน้อย; ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเรียกอาการของ
ฟ้าท่ีมีเสียงลั่นเปร้ียง ๆ ว่า ฟ้าคะนอง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๕, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๐๙/๓๐๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๒/๖๐๕, ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๔๔/๑๐๘,ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕
(ไทย) ๙๓๒/๗๒๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๕/๒๕๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๗/๒๖๕,ขุ.ม.(ไทย)  
๒๙/๑๖๕/๔๖๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๘,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๗๕/๒๗๔) 

ความคะนองทางกาย: ความคะนองมือ ความคะนองเท้า ความคะนองมือและเท้า, ความคะนองทาง
กาย เกิดได้ในหลายสถานที่ เช่นคำในมหานิทเทสว่า ภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์ก็แสดงความ
คะนองทางกายอยู่ในหมู่คณะ ...  อยู่ในศาลาโรงฉัน ...  อยู่ในเรือนไฟ  ...  ...  เข้าสู่
ละแวกบ้านแลว้,ในเรื่องภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความคะนองทางกาย มีอธิบายว่า 
ภิกษุอยู่ในหมูส่งฆ์ก็ไม่ทำความยำเกรง ยืนเบียดเสียดภิกษุเถระบ้าง นั่งเบียดเสียด
บ้าง  ยืนบังหน้าบ้าง  นั่งบังหน้าบ้าง  น่ังบนอาสนะสูงบ้าง นั่งคลุมศีรษะบ้าง ยืนพูด
บ้าง แกว่งแขนพูดบ้าง,ในเรื่องภิกษุอยู่ในศาลาโรงฉันแสดงความคะนองทางกาย มี
อธิบายว่า ภิกษุอยู่ในศาลาโรงฉัน ก็ไม่ทำความยำเกรงน่ังแทรกภิกษุเถระบ้าง นั่งกีด
กันอาสนะภิกษุนวกะบ้าง ยืนเบียดเสียดบ้าง น่ังเบียดเสียดบ้าง  ยืนบังหน้าบ้าง  น่ัง
บังหน้าบ้าง นั่งบนอาสนะสูงบ้าง น่ังคลุมศีรษะบ้าง ยืนพูดบ้าง แกว่งแขนพูดบ้าง,
จัดเป็นข้อ ๑ ในความคะนอง ๓  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๗/๒๖๕-๒๖๖) 



 

๑๑๒๕ 
 

 

ความคะนองทางวาจา: ความคะนองปาก, หมายถึงพูดพร่ำเพ้อไป การพูดพล่าม การพูดเพ้อ  การพูด
เพ้อเจ้อ  การพูดพร่ำเพ้อ กิริยาที่พูดพร่ำเพ้อ ภาวะท่ีพูดพร่ำเพ้อ เช่นเม่ืออยู่ใน
ระแวงบ้าน เจอเด็ก ก็ถามว่า ช่ืออะไร นามสกุลอะไร, ความคะนองทางวาจา เกิดใน
หลายสถานท่ี เช่นคำในมหานิทเทสว่า ภิกษุอยู่ในหมู่สงฆแ์สดงความคะนองทางวาจา
บ้าง อยู่ในหมู่คณะแสดงความคะนองทางวาจาบ้าง  เข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความ
คะนองทางวาจาบ้าง,ในเรื่อง ภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความคะนองทางวาจามีอธิบาย
ว่า ภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์ไม่ทำความยำเกรง ไม่เรียนแจ้งภิกษุเถระหรือไม่ได้รับอาราธนา
ก็แสดงธรรม วิสัชนาปัญหา สวดปาติโมกข์แก่ภิกษุที่อยู่ในอาราม ยืนพูดบ้าง แกว่ง
แขนพูดบ้าง,ในเรื่องภิกษุอยู่ในหมู่คณะแสดงความคะนองทางวาจา มีอธิบายว่า ภิกษุ
อยู่ในหมู่คณะไม่ทำความยำเกรง ไม่เรียนแจ้งภิกษุเถระหรือไม่ได้รับอาราธนา ก็แสดง
ธรรม วิสัชนาปัญหาแก่ภิกษุท้ังหลายที่อยู่ในอาราม ยืนพูดบ้าง แกว่งแขนพูดบ้าง 
แสดงธรรม  วิสัชนาปัญหาแก่ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในอาราม ยืนพูดบ้าง 
แกว่งแขนพูดบ้าง,จัดเป็นข้อ ๒ ในความคะนอง ๓ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๗/๒๖๗,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๖๕/๔๖๗) 

ความคะนองทางใจ: ความเดือดร้อนจิต,  ใจฟุ้งซ่าน,  กิริยาที่คะนองจิต,  ภาวะที่คะนองจิต    
ความเดือดร้อนจิต ในที่น้ีหมายถึงความทำให้มีจิตวางตัวเทียบเท่าผู้อ่ืนในส่ิงท่ีไม่มีใน
ตน เช่นในมหานิทเทสกล่าวถึงภิกษุมิใช่ออกบวชจากตระกูลสูง ก็มีจิตวางตัว
เช่นเดียวกับภิกษุผู้ออกบวชจากตระกูลสูง    มิใช่ออกบวชจากตระกูลใหญ่ กมี็จติ
วางตัวเช่นเดียวกับภิกษุผู้ออกบวชจากตระกูลใหญ่ มิใช่ออกบวชจากตระกูลที่มีโภค
สมบัติมาก... มิใช่เป็นผู้ทรงจำพระสูตร ...มิใช่เป็นผู้ทรงจำพระวินัย...  มิใช่เป็นพระ
ธรรมกถึก...  มิใช่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร... ,จัดเป็นข้อ ๓ ในความคะนอง ๓ (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๘๗/๒๖๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๐/๔๔๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๖๕/๔๖๗) 

ความคับแค้น : ความลําบาก, ความยากไร้, ความฝืดเคือง, ความลําบากเพราะถูกบีบคั้นทางใจหรือ
ความเป็นอยู่ ดังคำในมหานิทเทสท่ีอธิบายว่าหมายถึง ความเคียดแค้น  ความบีบคั้น 
ความอึดอัด ความเบียดเบียน ความขัดข้อง, ในมูลปัณณาสก์ มหาทุกขักขันธสูตร 
กล่าวถึงอัญเดียรถีย์ถูกถามว่าอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลาย
จักไม่พอใจ  และจักต้องถึงความคับแค้นอย่างย่ิง,ในโปตลิยสูตร กล่าวว่า อาสวะและ
ความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย,ใน
จูฬกัมมวิภังคสูตร กล่าวถงึความคับแคน้ทำให้ความโกรธมากขึ้น,ในสังยุตตนิกาย 
อัตถิราคสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ท่ีใดมีชาติ ชราและมรณะต่อไป  เรากล่าวว่าท่ีน้ันมี
ความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแค้น,ในนครสูตร กล่าวถึงโลกน้ีถึง



 

๑๑๒๖ 
 

 

ความคับแค้น จึงเกิด  แก่  ตาย จุติและอุบัติ,ในอังคุตตรนิกาย กฏุวิยสูตร กล่าวถึง
ภิกษุทำตนให้เป็นผู้มักใหญ่ ชุ่มเพราะกลิ่นดิบ ย่อมอยู่ห่างไกลจากนิพพาน มีแต่ความ
คับแค้นเท่านั้น,ในจูฬนิทเทสกล่าวถึงกามทั้งหลาย  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  มีความ
ยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๕/๑๖๗,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๓/๓๘, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐/๔๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๙๒/๓๕๑,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๖๔/๑๒๔,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๕/๑๒๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๙/๓๗๘,ข.ุม.(ไทย)๒๙/
๔๙/๑๖๙,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๔๗/๔๖๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ความคับแค้น หมายถึงทุกข์เพราะกิเลส  และทุกข์ท่ีเป็น
วิบาก (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๓๑) 

ความคับแค้นใจ : อุปายาสะ, ความลําบาก, ความยากไร้, ความฝืดเคือง, ความลําบากเพราะถูกบีบ
คั้นทางใจหรือความเป็นอยู่,จัดอยู่ในทุกขอรยิสัจ ดังคำว่า ความแค้น  ความคับแค้น  
ภาวะที่แค้น ภาวะที่คับแค้น ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหน่ึง(หรือ)ผู้
ท่ีถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึงกระทบ, ในทีฆนิกายกล่าวถึงกามไม่เที่ยง  เป็น
ทุกข์  ผันแปรเป็นธรรมดา เพราะกามน้ันผันแปรไปเป็นอ่ืน  ความโศกเศร้า  ...ความ
คับแค้นใจจึงเกิดขึ้น,ความคับแค้นใจย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เช่นการไม่ได้สิ่งที่ต้องการ
เป็นทุกข์ ในมหานิทเทสกลา่วถึงบุคคลผู้สกึแล้วเปรียบได้กับยานท่ีแลน่ไปย่อมตกไป
ในเหวคือชาติบ้าง...ในเหวคืออุปายาส(ความคับแค้นใจ)บ้าง,ในสังยุตตนิกาย ติสส
สูตร กล่าวว่า คำว่า บึงท่ีลึก  น้ีเป็นคำเรียกความโกรธและความคับแคน้ใจ, ในมหา
นิทเทส พระผูม้ีพระภาคทรงนำหมู่ ย่อมทรงนำหมู่ข้ามท่ีกันดาร  ข้าม คือข้ามขึ้น
ข้ามออกข้ามพ้นท่ีกันดารเพราะความเกิด...ความคับแค้นใจ,ในปฏิสัมภิทามรรคกล่าว
ว่า  ความคับแค้นใจควรรู้ยิ่ง, ในอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ กล่าวถึงผูมั้กโกรธ มาก
ไปด้วยความคับแค้นใจ  ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท บุคคล
เช่นนี้ได้ช่ือว่าบุคคลผู้มจิีตเหมือนแผลเก่า,  ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ พระสกวาที
กล่าวถึง ความคับแค้นใจเป็นสภาวธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง (ที.สี.(ไทย) ๙/๙๕/๓๗,
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๙๕/๓๒๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๙๘/๓๒๘, 
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๑๘/๑๗๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๒/๑๘๓,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๔/
๑๔๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๒/๑๘๔,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๑๙/๓๘๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๑๐/๑๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๐//๑๗๑, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๕๒/๔๘๓) 

ความคิด : สิ่งที่นึกรู้ขึ้นในใจ; ความรู้ท่ีเกดิขึ้นภายในจิตใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป,ใน
ปาฏิกสูตร กล่าวถึงนักบวชเปลือยช่ือโกรักขัตติยะ    ประพฤติอย่างสุนัข  คือ คลาน
ไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพ้ืนดินด้วยปาก สุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ได้



 

๑๑๒๗ 
 

 

เห็นเขาแล้ว จึงมีความคิดว่าเป็นพระอรหันต์ช้ันดี,ในสังยุตตนิกาย จินตีสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอย่าคิดเป็นบาปอกุศลจิตว่า โลก
เที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง โลกมท่ีีสุด เป็นต้น เพราะความคิดนี้ไม่มีประโยชน์...ไม่เป็นไป
เพ่ือนิพพาน,ในจินตีสูตร กลา่วถึงความคิดระหว่างคนพาลกับบัณฑิต คือคนพาลชอบ
คิดแต่เรื่องช่ัว กับบัณฑิตชอบคิดแต่เรื่องดี  ในอภยสูตร กล่าวถึงคนที่ป่วยไข้ โรค
หนักบางอย่างกระทบมีความคิดว่า กามอันเป็นที่รักจักละเราไปหนอ และเราก็จักละ
กามอันเป็นที่รักไป ย่อมเศร้าโศก ลำบากใจ ร่ำไร ทุบอกคร่ำครวญ ถึงความเลอะ
เลือน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗/๑๗, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓/๑๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๖/
๑๔,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๘/๕๘๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๑/๖๒๓,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓/
๑๔๑-๑๔๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๔/๒๖๑) 

  อรรถกถาอธิบายความคิดของคนพาลไว้ว่า ชอบคิดแต่เรื่องช่ัว  หมายถึงประกอบ
มโนทุจริต  ๓  คือ  (๑)  อภิชฌา(เพ่งเล็งอยากได้ของเขา)(๒)  พยาบาท(ความคิด
ร้าย)  (๓)  มิจฉาทิฏฐิ(ความเห็นผิด)  (องฺ.ติก.อ.(บาลี)  ๒/๓/๗๙) 

ความคิดคำนึง : ความคิดทบทวน, การนึกตรอง หมายถึงปริวิตักกะ,ความตรึก เช่นความตรึกตาม
อาการ ท่ีเรียกว่าอาการปริวิตก ในมัชฌิมปัณณาสก์ ในจูฬมาลุงกยสูตร พระมาลุงกย
บุตร หลีกเร้นอยู่ในท่ีสงัด  ได้เกิดความคิดคำนึงว่า ทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัส
ตอบ  ทรงงด  ทรงวางเฉยเหล่าน้ี  คือทิฏฐิว่าโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง... การที่พระผู้มี
พระภาค ไม่ทรงตอบทิฏฐิเหล่าน้ันแก่เรา เราไม่ชอบใจ เราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคอีกจะทูลถามเนื้อความน้ัน, ในลฏุกิโกปมสูตร พระอุทายีหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ได้
เกิดความคิดคำนึงว่า พระผู้มีพระภาคทรงกำจัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมาก
ของเราทั้งหลายออกไปได้,ในจังกีสูตร กล่าวถึงกาปทิกมาณพได้คิดว่า  เม่ือพระสมณ
โคดมจักทอดพระเนตรสบตาเราเราจักทูลถามปัญหากับพระสมณโคดม พระผู้มีพระ
ภาคทรงทราบความคิดคำนึงของกาปทิกมาณพด้วยจิต(ของพระองค์) จึงทรง
ทอดพระเนตรไปทางที่กาปทิกมาณพน่ังอยู่,ในสุตตนิบาต วังคีสสูตร กล่าวถึงพระ
นิโครธกัปปเถระซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระวังคีสะเพ่ิงจะปรินิพพาน ท่ีอัคคาฬว
เจดีย์ไม่นาน พระวังคีสะหลีกเร้นอยู่ในท่ีลับได้เกิดความคิดคำนึงว่า พระอุปัชฌาย์
ของเราปรินิพพานแล้วหรือว่ายังไม่ปรินิพพาน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๒/๑๓๓-๑๓๔, ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๙/๑๖๕,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๔๒๖/๕๓๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๔๕/๕๘๐) 

ความคิดประทุษร้าย :  โทสะ,การมีจิตทีมุ่่งทำร้ายผู้อ่ืน,จัดอยู่ในกลิ่นดิบ กลิ่นช่ัวร้าย,ในธาตุวิภังคสูตร 
กล่าวถึงความอาฆาต คือความพยาบาท ความคิดประทุษร้ายของภิกษุผู้ไม่รูแ้จ้งใน
กาลก่อนน้ันน่ันแลมีอยู่,ในวิภังค์ กล่าวอธิบายความคิดประทุษร้ายไว้ในคำว่าโทสะว่า



 

๑๑๒๘ 
 

 

หมายถึงจิตอาฆาต ความขัดเคือง  ความกระทบ ความแค้น ความเคือง ความพลุง้
พล่าน โทสะ    ความคิดประทุษร้าย ความมุ่งคิดประทุษร้าย ความขุน่จิต ธรรมชาติ
ท่ีประทุษร้ายใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่
คิดประทุษร้าย ภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่
คิดปองร้าย ความพิโรธ  ความแค้น    ความดุร้าย ความเกร้ียวกราด ความไม่แช่มช่ืน
แห่งจิต,ในปุคคลบัญญัติ อธิบายความคิดประทุษร้ายไว้ในคำอธิบายความโกรธว่า
หมายถึงกิริยาที่คิดประทุษร้าย  ภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิด
ปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้ายเป็นต้น (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘, ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๓๖๘/๔๑๓,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๖๗/๕๕๔,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๕/๑๕๗,อภิ.ปุ.(ไทย) 
๓๖/๖๕/๑๖๑) 

ความคิดปองร้าย : การผูกใจเจ็บคดิจะแก้แค้น,ความมีจิตคิดพยาบาท หมายถึงกิริยาที่คิดประทุษร้าย  
ภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะท่ีคิดปองร้าย,
ความคิดปองร้าย ทำให้เกิดความเศร้าหมองแห่งจิต ดังคำในวัตถุปมสตูร ท่ีกล่าวถึง
พยาบาท(ความคิดปองร้ายผู้อ่ืน) เป็นอุปกิเลสแห่งจิต,จัดอยู่ในสังโยชน์ ๑๐ อันได้แก่ 
ปฏิฆะ  ความกระทบกระท่ังในใจ หรือพยาบาท  ความคดิปองร้าย,ในสคาถวรรค อิส
สัตถสูตร กล่าวว่าความคิดปองร้ายก็คือพยาบาท ดังคำว่า พยาบาท (ความคิดปอง
ร้าย)อันกุลบุตรนั้นละได้,ความคิดปองร้าย มีปรากฏในธรรมหลายหมวด เช่น นิวรณ์ 
ธาตุ ๖ สังโยชน์ ๑๐  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๑/๖๓, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๖๙, องฺ.ทสก.  
(ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑, อภิ.วิ.  (ไทย)  ๓๕/๑๘๒/๑๔๐,  อภิ.วิ.  (ไทย)  ๓๕/๙๘๐/
๕๙๒, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๕/๑๕๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๖๕/๑๖๑)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ความคิดปองร้าย  จัดอยู่ในมโนทุจริต ๓ คือ (๑) อภิชฌา
(เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) (๒) พยาบาท(ความคิดปองร้าย) (๓) มิจฉาทฏิฐิ(ความเห็น
ผิด) (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๒๔๖/๑๕๒, องฺ.ติก.อ.(บาลี)  ๒/๓/๗๙) 

ความคิดรา้ย : ความคิดทำร้าย, ความคิดที่ไปทางเบียดเบียนผู้อ่ืน,ในอังคุตตรนิกาย ความคิดร้ายว่า
หมายถึงพยาบาท ดังคำว่า เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งท่ีเป็นเหตุให้พยาบาท
(ความคิดร้าย)ท่ียังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพ่ือความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนปฏิฆนิมิต,จัดเป็นข้อท่ี ๒ ในนิวรณ์ ๕,จัดเป็นข้อ ๕ ในสังโยชน์ 
๑๐, ในอุทุมพริกสูตรกล่าวถึงผู้ปฏิบัติธรรมเพ่ือละความคิดร้าย ดังคำตอนหน่ึงว่า 
ภิกษุนั่งคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าละความมุ่งร้ายคือพยาบาท
(ความคิดร้าย) มีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ ชำระจิตให้
บริสุทธ์ิจากความมุ่งร้ายคือพยาบาท,ในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงเม่ือละพยาบาท 



 

๑๑๒๙ 
 

 

(ความคิดร้าย)    ธรรมท้ังหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอพยาบาทย่อมไม่ล่วงเลยกัน
และกัน,ในวิภังค์ อธิบายความคิคร้ายไว้ในคำอธิบายเรื่องพยาปาทธาตุว่าหมายถึง
ความคิดประทุษร้าย ความคิดประทุษร้ายหนัก ความท่ีจิตคิดพยาบาท ความท่ีจิตคิด
ประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย  (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๘๒/๓๑๖,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๐/๔๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๑, ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๙๙/๗๒,  สํ.ม.  (ไทย)  ๑๙/๑๘๐-๑๘๑/๑๐๑-๑๐๒, องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๒/
๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓/๒๗, องฺ.ทสก.  (ไทย)๒๔/๑๓/๒๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/
๔๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘๒/๑๔๐) 

ความคิดเร่ืองโลก :  ความคิดทางโลก,เช่นความคิดใครสร้างโลก,ใครสร้างผู้หญงิ ผู้ชาย, จัดเป็นข้อที่ ๔ 
ในอจินไตย อันได้แก่ (๑) พุทธวิสัย ของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย (๒) ฌานวิสัยของผู้ได้
ฌาน (๓) วิบากแห่งกรรม (๔) ความคิดเรื่องโลก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๗/๑๒๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ความคิดเรื่องโลก  หมายถึงความคิดว่า  ใครสร้างดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์ ใครสร้างมหาปฐพี  ใครสร้างมหาสมุทร  ใครให้สัตว์เกิดใครสร้างภูเขา  
ใครสร้างต้นมะม่วง  ต้นตาล  และต้นมะพร้าวเป็นต้น (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๗๗/
๓๖๐) 

ความคุ้นเคย : ความรู้จักชอบพอสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น เรื่องถวายจีวรแก่พระทัพพมัลลบุตร ดัง
คำท่ีกล่าวถึงพวกภิกษุน้อมลาภสงฆ์ไปถวายพระทัพพมัลลบุตร ตามความคุ้นเคยกัน, 
เคยเห็นเคยทําบ่อยๆจนชิน เช่น เขาเดินในท่ีมืดได้เพราะคุ้นเคยกับสถานท่ีแห่งน้ี, ใน
อังคุตตรนิกาย กล่าวถึงนกุลปิตาคหบดีเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผู้กล่าว
ถ้อยคำท่ีทำใหเ้กิดความคุ้นเคย,นกุลมาตาคหปตานีเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลาย
ของเรา ผู้กลา่วถ้อยคำท่ีทำให้เกิดความคุ้นเคย  ในฉันนสูตร กล่าวถงึพระฉันนะมี
ความคุ้นเคยในท่านอานนท์มาก,ในมาตาปุตตสูตร เรื่องมารดากับบุตร กล่าวถึง
เพราะการเห็นกันเนืองๆ ของคนทั้งสองจึงมีความคลุกคลกีัน เมื่อมีความคลุกคลีกนั 
จึงมีความคุ้นเคยกัน    เมื่อมีความคุ้นเคยกันจึงมีช่อง คนทั้งสองมีจิตได้ช่อง,ในกุลูปก
สูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุเข้าไปสู่ตระกูล ทำความคุน้เคยกับผู้ไม่คุน้เคยไม่เป็นที่
รักไม่เป็นท่ีพอใจไม่เป็นท่ีเคารพและไม่เป็นท่ียกย่องในตระกูลทั้งหลาย,ในทุติยกุลุปก
สูตร กล่าวถึงเมื่อมีการคลุกคลี ย่อมมีความคุ้นเคย เมื่อมคีวามคุ้นเคย ย่อมมีจิตจดจ่อ
เพ่ือจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์,ในธรรมบท พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความคุ้นเคยเป็นญาติ
อย่างยิ่ง,ในเกสวชาดกล่าว เกสวดาบสกล่าวว่า บุคคลผู้มคีวามคุ้นเคยกันบริโภคในที่
ใด โภชนะที่บริโภคแล้วในที่นั้น เป็นของดีทั้งน้ัน,ในมหาชนกชาดก มหาชนกราช
กุมาร กล่าวว่า คนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์ ใครเล่าจักฆ่าคนที่ไม่มท่ีีอยู่ ท่ีไม่มี



 

๑๑๓๐ 
 

 

ความคุ้นเคย ต้นมะม่วงท่ีมีผลและไมม่ีผล ท้ัง ๒ ต้นนั้นเป็นครูของข้าพเจ้า (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๔๘๔/๕๗๗, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๐/๑๗๒, องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๗/๓๒,องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๖๖/๓๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๕/๙๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๑๑/๑๘๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๖/๓๖๘,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๔/๙๖,ขุ.ชา.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๗/๑๘๔/๑๙๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๗๓/๒๒๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ภิกษุไม่ควรทำความคุ้นเคยกับหญิงแพศยา เพราะเป็นผู้
ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี,หญิงเหล่าน้ีภิกษุไม่ควรเข้าไปหาเพ่ือสร้างความคุ้นเคยฉันมิตร 
เพราะจะเป็นเหตุก่ออันตรายแก่สมณภาวะและก่อคำติเตียนแก่ภิกษุผู้บริสุทธ์ิได้
(องฺ.ปญฺจก.ฏีกา  ๓/๑๐๑-๑๐๔/๔๘), ในอรรถกถาสังยุตตนิกาย มีอธิบายให้ภิกษุ
ประพฤติตนเป็นผู้ใหม่เป็นนิจ ดังคำว่า ถ้าเจ้าของบ้านไม่เลื่อมใส ไม่นิมนต์ก็ไม่ควร
เข้าไปทำความคุ้นเคย (วิ.อ.(บาลี) ๓/๘๗/๕๑, สารตฺถ.ฏีกา(บาลี) ๓/๘๗/๒๙๓,สํ.
นิ.อ.(บาลี) ๒/๑๔๖/๑๘๗) 

ความคุ้มครองทวาร :   ความสำรวมระวังอินทรีย์ ๖ มีจักษุทวารเป็นต้น หมายถึงระมัดระวังอินทรีย์ 
๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจมใิห้ยินดีรา้ยในอารมณ์ทีเ่ข้ามากระทบ,ในสังคีติสูตร 
ความคุ้มครองทวาร จัดเป็นข้อ ๑ ในธรรม ๒ อันได้แก่ (๑) อินทริเยสุ คุตตทวารตา 
(ความคุ้มครองทวารในอินทรย์ี) (๒) โภชเน มัตตัญญุตา(ความรู้จักประมาณในการ
บริโภค),ในอิติวุตตกะ สุขวิหารสูตร กล่าวถึงภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม    ๒ คือ (๑) 
ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย  (๒) ความรู้จักประมาณในการบริโภค ย่อม
อยู่เป็นสุข  ไม่อึดอัด  ไม่คบัแค้น ไม่กระวนกระวายในปัจจุบันนี้ หลงัจากมรณภาพ
แล้วพึงหวังได้สุคติ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๖, องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๑๗๐/๑๒๗,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๙๗/๙๒๗)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ความคุ้มครองทวาร หมายถึงความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ 
๖ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๔๓/๒๑๒,สํ.ส.อ.(บาลี)๑/๑๘๒/๒๐๘) 

ความเคลือบแคลง : ความแคลงใจสงสัย,ข้อสงสัย, เรื่องที่ยังรู้ไม่กระจ่าง,ความไม่แน่ใจ หมายถึงกิริยา
ท่ีเคลือบแคลง ภาวะท่ีเคลือบแคลง ความกระด้างแห่งจิต ความลังเลใจ, ในปริวาร
กล่าวถึงพระวินัยธรเมื่อไม่รู้คัมภีร์ปริวาร  ไฉนจะวินิจฉัยธรรมได้ ความเคลือบแคลง
ของพระวินัยธรที่เกิดในวิบัติ วัตถุ บัญญัติ อนุบัญญัติ บุคคล เอกโตบัญญัติ  อุภโต
บัญญัติ โลกวัชชะ  และปัณณัตติวัชชะ ย่อมขาดส้ินไปด้วยคัมภีร์ปริวาร,ในทีฆนิกาย 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า อัมพัฏฐะ  ผู้มีความเคลือบแคลงสงสัยในเราก็จงถาม เราจัก
อธิบายให้ฟัง, ในสัมปสาทนียสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระสารีบุตรว่า พวกโมฆบุรุษ
ท่ีมีความสงสัยหรือความเคลอืบแคลงในตถาคต ฟังธรรมบรรยายนี้แล้ว จักละความ



 

๑๑๓๑ 
 

 

สงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตน้ันได้,ในนันทโกวาทสูตร พระนันทกะกล่าวแก่
ภิกษุณีท้ังหลายว่า น้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลง หรอืความสงสัย น้องหญิงรูป
น้ันพึงถามอาตมภาพในเรื่องน้ัน,ในอังคุตตรนิกาย นิสสารณียสูตร พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุปราศจากอัสมิมานะแล้ว และไม่พิจารณาเห็นว่า เราเป็นนี้ 
แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของภิกษุน้ันอยู่,ในวิภังค์ อธิบาย
ความเคลือบแคลงไว้ในคำอธิบายวิจิกิจฉาว่าหมายถึงกิริยาที่เคลือบแคลง ภาวะที่
เคลือบแคลง ความคิดเห็นไปต่าง  ๆ  ความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ ความคิดเห็นเป็นสอง
ทาง ความคิดเห็นเหมือนทางสองแพร่ง  ความสงสัย ความไม่สามารถถือเอาโดยส่วน
เดียวได้ ความคิดส่ายไป ความคิดพร่าไป  ความไม่สามารถหย่ังลงถือเอาเป็นยุติได้ 
ความกระด้างแห่งจิต (วิ.ป.(ไทย) ๘/๕๐๑/๗๒๑,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๘๖/๑๐๕, ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๑๖๓/๑๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๘/๔๕๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๓/๔๓๑,อภิ.
วิ.(ไทย) ๓๕/๒๘๙/๒๗๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๑๕/๕๗๒) 

ความเคารพ : การแสดงอาการนับถือ,คารวะ เช่น ความเคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ์ เช่น ในสังคีติสูตร กล่าวถึงภิกษุอยู่อย่างมีความเคารพ มีความยำเกรงใน
พระศาสดา ซึง่เป็นธรรมข้อ ๑ ในคารวะ ๖และผูม้ีความมักโกรธ อยู่อย่างไม่มีความ
เคารพ ไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา, ในมัชฌิมปัณณาสก์ ลฏุกิโกปมสูตร พระอุทา
ยีกล่าวว่า เม่ือพิจารณาเห็นความรัก ความเคารพ ความละอายและความเกรงกลัวใน
พระผู้มีพระภาค จึงยอมเลิกฉนัโภชนะในเวลาวิกาลกลางวันน้ัน,ในสามคามสูตร เรื่อง
มูลเหตุแห่งการวิวาท ท่ีกล่าวถึงภิกษุผู้มักโกรธย่อมอยู่ไม่มีความเคารพ  ไมมี่ความยำ
เกรงพระรัตนตรัย,ในคณกโมคคัลลานสูตร กล่าวถึงผู้โอ้อวด มีมารยา เจ้าเล่ห์ ฟุ้งซ่าน  
ถือตัว โลเล กลับกลอก ปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อ ไม่มีความเคารพอย่างจริงใจในสิกขา
,ในจูฬกัมมวิภังคสูตร กล่าวถึงผู้มีใจรษิยา  ย่อมริษยา ประทุษร้าย ผูกความริษยาใน
ลาภสักการะ ความเคารพความนับถือ  การกราบไหว้    และการบูชาของบุคคลอ่ืน
,ในสังยุตตนิกาย อุทายีสูตร พระอุทาย์ีมีความรักความเคารพ  ความละอาย และ
ความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคมากเหลือเกิน; การไม่ลว่งเกิน, การไม่ล่วงละเมิด, 
เช่น ความเคารพสิทธิของผู้อ่ืน, ในมหาปรินิพพานสูตร  เรื่องราชอปริหานิยธรรม  
กล่าวถึงพวกเจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ  นับถือ บูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชีของชาววัชชี
ท้ังในเมืองและนอกเมือง, โคลิสสานิสูตร พระสารีบุตรกล่าวว่า ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่า
เป็นวัตร  เมื่อไปหาสงฆ์ อยู่ในสงฆ์ ควรเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในเพ่ือนพรหมจารี
ท้ังหลาย  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๔/๘๐, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๓๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๙๒/๒๔๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๔/๓๑๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๕/๓๒๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/
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๑๔๙/๑๖๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗๓/๑๙๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๔/๕๓,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๗๘/
๘๔,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๒๙๓/๓๕๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๑/๑๔๒,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๘๖/
๖๐๒,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๙/๑๕๗,๓๖/๖๙/๑๖๒) 

  อรรถกถาอธิบายถึงการแสดงความเคารพไว้ในคำว่า กระทำประทักษิณ  หมายถึง
เดินเวียนขวา  คือเดินพนมมือเวียนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา  เป็นการแสดงความ
เคารพ  ตามธรรมเนียมสมัยน้ัน  ต้องเดินเวียนขวา ๓  รอบ,ในอรรถกถาธัมมเจติย
สูตรอธิบายถึงธรรมเจดีย์ว่าหมายถึงพระวาจาเคารพธรรม  เพราะเมื่อกระทำความ
เคารพในรัตนะหน่ึง  ก็ย่อมเป็นอันกระทำความเคารพรัตนะท้ังสาม ฉะนั้น  เมื่อ
กระทำความเคารพในพระผูม้ีพระภาคก็ย่อมเป็นอันกระทำ   ความเคารพพระธรรม
และพระสงฆ์ด้วย (วิ.อ.(บาลี) ๑/๑๕/๑๗๖-๑๗๗,ม.ม.อ.(บาลี)   ๒/๓๗๔/๒๕๗) 

ความเคารพในพระศาสดา :เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์ ไม่มีการคะนองมือ คะนองเท้า หรือเสียงไอ 
เสียงจามเลย เหตุท่ีภิกษุสงฆ์ประพฤติเช่นน้ี ด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ (๑) ด้วยการเป็นผู้
ศึกษาอบรมแลว้ (๒) ด้วยความเคารพในพระศาสดา ( อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๔๘/๗๐๔) ;  

  อรรถกถาอธิบายว่า ภิกษุใด เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ ไม่ไปปรนนิบัติ ๓ 
เวลา  เมื่อพระศาสดาไม่สวมรองเท้า เสรจ็จงกรม  สวมรองเท้าจงกรม  เมื่อเสด็จ
จงกรมอยู่ในท่ีจงกรมต่ำ ก็จงกรมอยู่ในทีสู่ง  ในที่ท่ีมองเห็นพระศาสดา ก็คลุมไหล่ท้ัง
สองข้าง  กั้นร่ม สวมรองเท้า ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ณ ท่ีท่าอาบน้ำ หรือเม่ือพระ
ศาสดาปรินิพพานแล้ว  ก็ไม่ไปไหว้พระเจดีย์ กระทำกิจทั้งปวงดังกล่าว ในท่ีท่ีพระ
เจดีย์ปรากฏ และในท่ีท่ีมองเห็นพระศาสดา และเม่ือภิกษุท้ังหลายอ่ืนกลา่วว่า เพราะ
เหตุไร ท่านจึงทำอย่างน้ี การกระทำน้ีไม่ควร ธรรมดาการละอายพระพุทธเจ้า จึงควร 
ก็กลับกล่าวว่า ท่านจงน่ิง ท่านพูดอะไรว่า พระพุทธเจ้า การประพฤติเช่นนี้ ได้ช่ือว่าผู้
ไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า (ที.สี.อ.(บาลี)๑/๒/๔๒,ม.อุ.อ.(บาลี)๓/๔๔/๒๗, สํ.
นิ.อ.(บาลี)๒/๑๕๖/๒๒๗)  

ความเคารพในพระธรรม : ความสรรเสริญพระธรรม;   ในวินัยปิฎก ปริวาร กล่าวว่าเป็นข้อ ๒ ใน
คารวะ ๖  ; ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ กล่าวว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้มี
ความเคารพในพระธรรม (วิ.ป.(ไทย)๘/๒๖๑/๓๖๓,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๔๘/๗๐๔) ; 

  อรรถกถามัชฌมินิกายกล่าวว่า ความเคารพในพระธรรม จัดเป็นธรรมเจดีย์ 
หมายถึงการทำความเคารพพระธรรม  เมื่อกระทำความเคารพในรัตนะหน่ึง  ใน
บรรดารัตนะทั้ง ๓ ก็ย่อมเป็นอันกระทำในทุกรัตนะทีเดียว ฉะนั้น  เมื่อกระทำความ
เคารพในพระผู้มีพระภาคก็ย่อมเป็นอันกระทำความเคารพในพระธรรมด้วย ;อรรถ
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กถาเอกกนิบาต อังคุตตรนิกายกล่าวว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  หมายถึงพระอริยบุคคล
ช้ันโสดาบัน ;  

  อรรถกถานิทานวรรค สังยุตนิกาย อธิบายว่า ภิกษุใดเมื่อเขาป่าวร้องการฟังธรรม 
ไม่ไปโดยเคารพ ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ หลบัเสีย  หรือน่ังเจรจาอยู่ ไม่เรยีน  ไม่สอน
โดยเคารพ เม่ือกล่าวว่า  ทำไมท่านไม่ทำความเคารพในพระธรรม  ก็กล่าวว่า ท่านจง
เป็นผู้นิ่ง ท่านร้องว่าธรรมๆ อะไรช่ือว่าธรรม นี้ช่ือว่าไม่เคารพในพระธรรม; และ
กล่าวไว้อีกตอนหน่ึงว่า ภิกษุใด  เมื่อเขาประกาศเวลาฟังธรรม อันภิกษุหนุ่มและ
สามเณรน่ังห้อมล้อม  หรือกำลังทำนวกรรมเป็นต้นอย่างอ่ืนน่ังหลับ ในโรงฟังธรรม
หรือเป็นผู้ฟุ้งซ่าน นั่งคุยเรื่องอ่ืน ภิกษุน้ีช่ือว่าไม่มีความเคารพในพระธรรม (ม.ม.อ.
(บาลี)๒/๓๗๔/๒๕๗, องฺ.เอกก.อ.(บาลี)๑/๒๖๘/๔๐๒สํ.นิ.อ.(บาลี)๒/๑๕๖/๒๒๗)  

ความเคารพในสงฆ์ : ความประพฤติยำเกรงในพระสงฆ์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๔) ;  
  อรรถกถาอุปริปัณณาสก์ อธิบายว่า  ภิกษุใดอันพระเถระไม่เชื้อเชิญแสดงธรรม 

กล่าวถามปัญหา เดิน ยืนนั่ง เบียดเสียดพระผู้ใหญ ่ เอาผ้ารัดเข่า หรือเอามือรัดเข่า 
คลุมไหลท้ั่งสองข้าง ท่ามกลางสงฆ์ กั้นร่ม สวมรองเท้า เมือ่ภิกษุท้ังหลายแม้จะพูดว่า 
ควรละอายภิกษุสงฆ์  ก็กลา่วคำเป็นต้นว่า  ท่านจงนิ่งเสียเถิด ท่านร้องว่า สงฆ์ๆ 
อะไรเป็นสงฆ์   เน้ือสงฆ์ แพะสงฆ์  การประพฤติเช่นน้ี ช่ือว่าไม่เคารพในพระสงฆ์ ก็
เมื่อทำความไม่เคารพแม้ในภกิษุรูปหนึ่ง ย่อมเป็นอันทำความไม่เคารพในสงฆ์ด้วย 
อน่ึง ผู้ประพฤติโดยนัยตรงกันข้าม ช่ือว่าผู้มีความเคารพในพระสงฆ์  ; ในสัทธัมม
ปฏิรูปกสูตร นทิานวรรค กลา่วอธิบายว่า ภิกษุใด ไปสู่ท่ีบำรุงของพระเถระ น่ังไม่ไหว้  
เอามือรัดเข่าทำการบิดผ้า  ก็หรือคะนองมือและเท้าอย่างอ่ืน มิได้รับการกล่าวเช้ือ
เชิญในสำนักของพระเถระผู้แก่ (ก็แสดงธรรม) ภิกษุน้ีช่ือว่าไม่มีความเคารพใน
พระสงฆ์ ภิกษไุปสู่ท่ีบำรุงพระเถระ นั่ง ไหว้   ไม่เอามือรัดเข่า ไม่ทำการบิดผ้า  ไม่
คะนองมือและเท้า รับการกล่าวเช้ือเชิญในการแสดงธรรม จึงแสดงธรรม (ม.อุ.อ.
(บาลี)๓/๔๔/๒๗, สํ.นิ.อ.(บาลี)๒/๑๕๖/๒๒๗) 

ความเคารพสมณะ : การเคารพกราบไหว้พระสงฆ์, ความยกย่องนับถือพระสงฆ์ หมายถงึการ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ดังคำที่โปตลิยคหบดีกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงทำความ
รักสมณะให้เกิดในหมู่สมณะ ทรงทำความเลื่อมใสสมณะ ให้เกิดในหมู่สมณะ ทรงทำ
ความเคารพสมณะให้เกิดในหมู่สมณะแก่ขา้พระองค์แล้วหนอ(ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๐/
๔๗) 

ความแคลงใจ : ความสงสัย ความทราบไม่ได้แน่ชัด,ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ ความเห็นสอง
จิตสองใจ  หมายถึงภาวะท่ีสองจิตสองใจ สำหรับคนท่ีบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล
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ช้ันโสดาบันเป็นต้น เป็นผู้หมดความแคลงใจในพระรัตนตรัย หรือในพระนิพพาน ดัง
คำในจูฬนิทเทสว่า ความสงสัย คือความลังเล  ความสองจิตสองใจ ความแคลงใจใน
นิพพานไม่มี ดังเช่นในมหาวรรค กลา่วถึงพระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรมแล้ว 
ข้ามความสงสยัแล้ว  ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเช่ือ
ผู้อ่ืน,ในทีฆนิกาย มหาโควินทสูตร กล่าวถงึว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงข้ามความสงสัย    
ปราศจากความแคลงใจ  ผู้จบสิ้นความดำริด้วยอาทิพรหมจรรย์อันเป็นไปตาม
อัชฌาสัย,ในมหานิทเทส กล่าวถึงสัตว์ผู้ถูกลูกศรคือความสงสัยปักติดคือเสียบแทง  
ติดแน่นคาค้างอยู่ กแ็ล่นไปสูค่วามสงสัย แล่นไปสู่ความแคลงใจ  สองจติสองใจว่า ใน
อดีตกาลยาวนานเราได้มีแล้ว... เป็นต้น ,ในจูฬนิทเทส กล่าวถึงบุคคลผู้มีความสงสัย   
คือมีความแคลงใจ มีความระแวง มีความเห็นสองจิตสองใจ  มีความขอ้งใจ;  (วิ.ม.
(ไทย) ๔/๑๘/๒๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๖/๒๓๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๔/๔๙๘,ขุ.จู.(ไทย) 
๓๐/๓๓/๑๖๖,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๐/๓๙๒)  

ความใคร่ : ความอยาก, ความต้องการ, ความปรารถนา, หมายถึงกามะ สิ่งท่ีทำให้เกิดความใคร่ 
อันได้แก่รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดังท่ีปัญจสิขะ คันธรรพบุตรกล่าวถึงความใคร่
ของตนท่ีมีต่อภัททาสุริยวัจฉสา ดังคำว่า เธอผู้งดงามจงสวมกอดฉันไว้สิ่งน้ีคือสิ่งท่ีฉัน
ปรารถนาย่ิงนัก ความใครข่องฉันต่อเธอผู้มีผมงามสลวย ถึงมีน้อยก็เกิดผลมาก,ใน
ปริวาร กล่าวถึงพระอุทายีกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคาม
,ในสังยุตตนิกาย ทุกขธัมมสูตร กล่าวถึงภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกข
ธรรมท้ังปวงตามความเป็นจริง ย่อมเห็นกามโดยอาการที่เม่ือเห็นกามอยู่...ความเย่ือ
ใยด้วยอำนาจความใคร่ ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายจะไม่นอน
เน่ือง... ธรรมท่ีเป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสจะไม่ครอบงำ,ในธัมมสังคณี 
อธิบายความใคร่ไว้ในคำอธิบายอภิชฌากายคันถะ หรือโลภะ ตอนหน่ึงว่าหมายถึง
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความคล้อยตามอารมณ์ ความยินดี ความเพลิดเพลิน  
ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน  ความกำหนัดนักแห่งจิต  ความอยาก 
ความสยบ  ความหมกมุ่น ความรักใคร่,ในกถาวัตถุ กล่าวถึงโลกุตตรธรรมไม่เป็นท่ีต้ัง
แห่งราคะ  ไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความยินดี ไม่เป็นที่ต้ังแห่งความใคร่,ความใคร่เกิดมาจาก
รูปเป็นต้น ดังคำว่า รูปเป็นท่ีต้ังแห่งราคะ เป็นเหตุแห่งความกำหนัดเป็นเหตุแห่ง
ความใคร ่  (วิ.ป.(ไทย) ๘/๑๑/๑๕, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๘/๒๗๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๔๔/๒๕๑,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๑๔๑/๒๙๑,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๙๐๙/๕๖๗,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๔๙/๓๓๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๕๐/๕๙๗) 



 

๑๑๓๕ 
 

 

ความงมงาย : ความหลงเช่ือโดยไม่มีเหตุผล  โดยไม่ยอมรบัฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อ่ืน, ใน
อุปริปัณณาสก์ เทวทหสูตร กล่าวถึงเมื่อเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน  ซ่ึงเกิดจาก
ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า ย่อมเชื่อผิดไป เพราะไม่รู้แจ้ง เพราะความงมงาย
ว่า  บุรุษบุคคลน้ีเสวยสุขบ้าง เสวยทุกข์บ้าง เสวยอทุกขมสุขบ้าง ท้ังหมด  เพราะเหตุ
แห่งกรรมท่ีทำไว้ในชาติก่อน เพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ เพราะไม่ทำกรรมใหม่ 
จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป 
กรรมจึงสิ้นไป เพราะกรรมสิ้นไป ทกุข์จงึสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไป 
เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ท้ังปวง จึงจักเป็นอันสลายไป,ในสุตตนิบาต และในมหานิท
เทส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  มาคันทิยะ เพราะอาศัยทิฏฐิท้ังหลายท่านจึงถามเนืองๆ 
ได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิทัง้หลาย ทีท่่านถือมั่นไว้แล้วและท่านก็มิได้เห็นสัญญา
แม้น้อยหนึ่งจากธรรมนี้ เพราะฉะน้ัน ท่านจงึประสบแต่ความงมงาย,โดยมีอธิบายอีก
ว่าประสบคือเห็น แลเห็น  พิจารณาดูแต่ธรรมคือความงมงาย ธรรมของคนเขลา  
ธรรมของคนหลง ธรรมของคนไม่รู้ธรรม ของคนท่ีมีลัทธิหลบเลี่ยงไม่แน่นอน,ในสัง
ยุตตนิกาย สคาถวรรค สีสปุจาลาสูตร กล่าวถึงมารผู้มีบาปถามสีสุปจาลาภิกษุณีว่า 
ท่านเป็นคนโล้น เจาะจงใคร  จึงปรากฏตัวเหมือนสมณะ แต่ทำไมท่านจึงไม่ชอบใจ
ลัทธิ  ท่านประพฤติเรื่องนี้เพราะความงมงายหรือไร (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖/๙, สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๖๙/๒๒๕, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๔๘/๗๐๔, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๖/๒๒๙-๒๓๐,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๗๖/๒๓๐) 

ความงาม : ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ช่ืนชมหรือพึงใจ เช่น รูปงาม ฟันงาม ผมงาม มรรยาทงาม; 
เช่นในวินัยปิฎก มหาวิภังค์  เวรัญชกณัฑ์  ในมัชฌิมปัณณาสก์ พรหมายุสูตร 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง และมี
ความงามในท่ีสุด,ในมหาวรรค กล่าวถึงประโยชน์ของการถวายข้าวต้มไว้ว่า ผู้ที่
ต้องการความสุขอันเป็นของมนุษย์ตลอดกาลนานและปรารถนาความสุขอันเป็นทิพย์ 
หรือปรารถนาความงามอันเป็นของมนุษย์ จึงควรถวายข้าวต้ม,ในธรรมบท 
พระพุทธเจ้าตรัสภิกษุท้ังหลาย มารย่อมครอบงำบุคคลผู้พิจารณาเห็นความงามไม่
สำรวมอินทรีย์,ในวิมานวัตถุ ท้าวสักกะถามสุนันทาเทพธิดาว่า เมื่อเธอมาถึงท่ีนี่เที่ยว
ชมสวนอยู่ กายเธองามกระทั่งความงามของสวนไม่ปรากฏ ทำบุญอะไร ก็ได้ฟังว่า
ทำบุญคือถวายทานและรักษาศีลอุโบสถ,ในจัมเปยยชาดก กล่าวถึงนางนาคกัญญา
เหล่าน้ันสวมสงัวาลทองคำ ใส่เสื้อผ้าสวยงาม มีองคุลีกลมกลึง มีฝ่ามือฝ่าเท้าแดง 
ผิวพรรณไม่ทรามเลย คอยประคองให้ท่านด่ืมน้ำทิพย์ ความงามเช่นนี้ในมนุษยโลกไม่
มี,ในกุสชาดก กล่าวถึงความงามของนางปภาวดี ดังคำที่พระเจ้ากุสโพธิสัตว์ตรัสว่า พ่ี



 

๑๑๓๖ 
 

 

จะไม่จากที่น้ีไปกรุงกุสาวดี น้องประภาวดี พ่ีลุ่มหลงในความงามของเธอ,ในสุธาโภชน
ชาดก กล่าวถึงธิดาทั้ง ๔ ของท้าวสักกะ คือ  (๑) เทพธิดาอาสา (๒) เทพธิดาสัทธา 
(๓) เทพธิดาสิรี  (๔) เทพธิดาหิรี ดังท่ีท้าวสักกะตรัสว่า ลูกหญิงมีความงามเป็นเลิศ  
มีใบหน้าผ่องใส พวกเจ้าท้ังปวงล้วนทัดเทียมกัน,ในอปทาน พระสุเมธาเถรี กล่าวว่า
ตนเคยเกิดเป็นนางแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ,ในนันทาเถริยาปทาน กลา่วถึงในกรุง
กบิลพัสด์ุ นอกจากพระนางยโสธราแล้ว ปรากฏว่าหม่อมฉันมีความงามกว่ายุวนารี
ทุกคน  (วิ,มหา.(ไทย) ๑/๑/๒, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๒/๘๙, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๓/
๔๗๒,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๗/๒๖,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๖๘/๗๖,ข.ุชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๗๐/
๕๑๗,ขุ.ชา.สัตตติ.(ไทย) ๒๘/๓/๕๕,ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๒๑/๑๒๐,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๘๗/๔๘๐) 

  อรรถกถาอธิบายถึงความงามแห่งศีลไว้ว่าศีล ๕  ศีล  ๑๐  เป็นต้น ย่อมเป็น
เครื่องประดับทำให้เกิดความงามและความสุขแกค่นทุกเพศทุกวัยไม่มีลา้สมัยไร้ตำหนิ  
ต่างจากเคร่ืองประดับภายนอกที่ทำให้งามเฉพาะเพศหรือวัย  ใครที่ใช้เครื่องประดับ
หรือเคร่ืองแต่งกายไม่เหมาะกับเพศหรือวัยก็จะถูกตำหนิและถูกสงสัยว่า เป็นบ้าเสีย
สติ,ในอรรถกถาอธิบายถึงนางแก้วไว้ว่า นางแก้ว  หมายถึงหญิงดีที่มีคณุสมบัติ  คือ
เว้นโทษ  ๖  ประการ  มีความงาม ๕  ประการ มีความงามกว่ามนุษย์ท่ัวไป...,อรรถ
กถาธรรมบทกล่าวว่า นางวิสาขาเป็นผู้มีความงาม ท่ีเรียกว่าเบญจกัลยาณี (ขุ.ธ.อ.
(บาลี) ๑/-/๒๘๗, ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๗/๑๔๗,ขุ.เถรี.อ.(บาลี)๓/๓๖๔) 

  ความงามในท่ีสุด : ปริโยสานกัลยาณะ,ในทีฆนิกาย อัมพัฏฐสตูร กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้ง
โลกนี้พร้อมท้ังเท...ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม ทรงแสดงธรรมมี
ความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด, ในสังคีติสูตร 
กล่าวถึงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น    มีความงามในท่ามกลางและมีความงามใน
ท่ีสุด, ในมหานิทเทส พระพุทธเจ้าตรัสแก่เมตตคูว่า เราจักจักกลา่ว... ประกาศ
พรหมจรรย์ท่ีมคีวามงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง  มีความงามในท่ีสุด  
พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท  ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์  ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ นิพพาน และ
ปฏิปทาเคร่ืองดำเนินไปสู่นิพพาน,ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงปฐมฌานมีความงาม
ในที่สุดและถึงพร้อมด้วยลักษณะ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๗/๙๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๗/
๗๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๕๙, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๕๘/๒๔๔)  

  อรรถกถาสีลขนัธวรรคอธิบายว่า ธรรมมีความงามในที่สดุ หมายถึงพระนิพพาน  
(ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๕๙) 



 

๑๑๓๗ 
 

 

ความงามในบริษัท: ภาวะที่บริษัท ๔ มีศีลและมีธรรมงาม หมายถึงคนที่เป็นภิกษุเป็นต้นมีศีลและ
ธรรมงาม,  ในปริวาร มีกล่าวถึงความงามในบริษัทมี ๔ อย่าง คือ (๑) ภกิษุผู้มีศลี มี
ธรรมงาม จัดเป็นผู้งามในบริษัท (๒) ภิกษุณี...(๓) อุบาสก... (๔) อุบาสิกาผู้มีศีล มี
ธรรมงาม จัดเป็นผู้งามในบริษัท,ในอังคุตตนิกาย ปริสาสตูร กล่าวถึงบุคคล ๔ จำพวก
น้ีคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาผู้มีศีล มีกลัยาณธรรม เป็นผูท้ำบริษัทให้มี
ความงาม (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๔-๔๕๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๑/๓๓๒) 

ความงามในเบื้องต้น : อาทิกัลยาณะ,เช่นในสามัญญผลสูตร เทวทหสูตร กล่าวถงึ ตถาคตรู้แจ้งโลกนี้
พร้อมทั้งเทวโลก...ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตามแสดงธรรมมีความงามใน
เบ้ืองต้น ...ประกาศพรหมจรรย์,ในปาฏิกวรรค สังคีติสูตร เรื่องนาถกรณธรรม และใน
อังคุตตรนิกาย ทุติยอุรุเวลสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้
ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบ้ืองต้น...ประกาศพรหมจรรย์..แล้วทรงจำไว้
ได้คล่องปาก ขึ้นใจ  แทงตลอดดีด้วยทิฏฐ,ิในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงปฐมฌานเป็น
ฌานมีความงามในเบ้ืองต้นและถึงพร้อมด้วยลักษณะ,อรหัตตมรรคเป็นธรรมมีความ
งามในเบื้องต้น และถึงพร้อมด้วยลักษณะ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๐/๖๔, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๑๐๗/๗๙, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๕๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓/๑๙,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/
๔๒๐/๔๗๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๖,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๑๕๘/๒๔๓-๒๔๗)  

  อรรถกถาสีลขนัธวรรคอธิบายว่า ธรรมมีความงามในเบ้ืองต้นหมายถึงศีล  (ที.สี.อ.
(บาลี) ๑/๑๙๐/๑๕๙) 

ความจงใจ : ความต้ังใจ,ความหมายใจ,เจตนา ดังคำในอภิธรรมปิฎก วิภังค์ที่กล่าวว่า ความจงใจ  
กิริยาที่จงใจ ภาวะท่ีจงใจ  นี้เรียกว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  ;  

  ในมหาวิภังค์ กล่าวว่ามีความจงใจ มีเจตนาทำนํ้าอสุจิให้เคลือ่น เป็นช่ือ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/ ๒๓๔/ ๒๔๙-๒๕๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๔๙/
๒๓๔) 

ความจงใจทางกาย : กายสังขาร  ดังคำในมหากัมมวิภังคสูตร อุปริปัณณาสก์ว่า บุคคลทำกรรมที่
ประกอบด้วยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจแล้ว จะเสวยผลอะไร (ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๒๙๘/๓๕๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึงสภาพปรุงแต่งการกระทำทางกายหรือกาย
สัญเจตนา คือความจงใจทางกาย (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๒๓/๑๐๑)    

ความจงรักภักดี : ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือ หรือรู้คุณอย่างย่ิง ในสุปัตตชาดก กล่าวถึง
กาตัวหน่ึงท่ีเป็นบริวารของพญากาช่ือสุปัตตะกราบทูลพระราชาว่า ข้าพระองค์เป็น



 

๑๑๓๘ 
 

 

ทูตของกาเหล่านั้น ถูกพญากาส่งมา  จึงได้มา ณ ท่ีนี้ ข้าพระองค์จะกระทำความ
จงรักภักดีต่อเจ้านายจึงได้จิกจมูกคนเชิญเคร่ืองเสวยให้เป็นแผล,ในอุมมาทันตีชาดก 
อภิปารกเสนาบดีกราบทูลพระเจ้าสีพีว่า  นางอุมมาทันตีน้ีเป็นท่ีรักของข้าพระองค์ 
นางมิได้เป็นท่ีรักของข้าพระองค์ก็หาไม่ ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ ข้าพระองค์
ขอถวายนางผู้เป็นท่ีรักแด่พระองค์,ในธัมมสังคณีกล่าวถึงการคบ  การคบหา ความ
ภักดี ความจงรักภักดีต่อบุคคล(ผู้ไม่มีศรัทธา  ทุศีล  สดับมาน้อย  มีความตระหนี่  มี
ปัญญาทราม)เหล่าน้ัน ความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่าน้ัน นี้
เรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรช่ัว,  ในวิภังค์ และปุคคลบัญญติั อธิบายถึงความจงรักภักดี
ว่าควรทำแก่บุคคลเช่นไร ดังคำอธิบายในบุคคลผู้มีมิตรดีว่า บุคคลผูม้ีศรัทธา มีศลี 
สดับมามาก มคีวามเสียสละ  มีปัญญา การเสพ การสอ้งเสพ  การส้องเสพด้วยดี  
การคบ การคบหา ความภักดี    ความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้น  ความเป็นผู้มี
กายและใจโนม้น้าวไปตามบุคคลเหล่าน้ัน น้ีเรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรดี,ในวิภังค์
อธิบายว่า มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา  มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ 
มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ นี้เรียกว่า กุมมัคคะ การเสพ การเสพเป็นนิตย์ 
การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดี ความภักดี ความจงรักภักดี ความเป็นผู้โน้มน้าว
ไปตามกุมมัคคะ (ทางผิด)    น้ีเรียกว่ากุมมัคคเสวนา  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๒๖/
๑๔๙,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๘๕/๑๗,  อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๓๓/๓๓๓, อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๙๓๖/๕๘๖, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๖/๑๕๙,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๗๖/๑๖๔)  

ความจริง : ความแท้, ความไม่โกหก, ความไม่เท็จ, ความไม่หลอกลวง,ในมหาวิภังค์ เวรัญช
พราหมณ์กราบทูลแด่พระพุทธเจ้าว่า  เป็นความจริง    ข้าพระพุทธเจ้านิมนต์ท่าน
พระโคดมอยู่จำพรรษา แต่ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ถวายไทยธรรม,ในปาราชิก
สิกขาบทที ่๑ พระสุทินตอบแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย  ความจริงไม่ใช่กระผม
จะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์  กระผมมีบาปกรรมท่ีทำไว้  คือได้เสพเมถุนธรรมกับ
อดีตภรรยา,  ในกันทรกสูตร บุตรนายควาญช้างช่ือว่าเปสสะกล่าวว่า  เป็นความจริง
ท่ีคนสอนยาก สัตว์เลี้ยงฝึกง่าย  เพราะข้าพระองค์สามารถให้ช้างท่ีฝึกแล้วทำตามได้, 
ในอรณวิภังคสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุรู้ความลับอันใด ท่ีไม่เป็นความจริง ไม่
เป็นความแท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่พึงกล่าวความลับนั้นเป็นอันขาด,ในจูฬ
วรรค กล่าวถึง ผูถู้กโจทพึงต้ังอยู่ในธรรม ๒ อย่าง คือ (๑) ความจริง (๒) ความไม่ขุ่น
เคือง,ในปริวาร สมุฏฐานสสีสังเขป กล่าวถึงความจริง สมุฏฐานโดยย่อท้ัง  ๑๓ 
สิกขาบท  พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้ว  ซึ่งเป็นเหตุทำความไม่หลง,ในทันตภูมิสูตร 
กล่าวว่า ความจริง เทวดาและมนุษย์ท้ังหลายยังห่วงถิ่นคือกามคุณ ๕ อยู่,ในสาธุสูตร 



 

๑๑๓๙ 
 

 

กล่าวถึง ความจริง ทานท่ีให้ด้วยศรัทธาบัณฑิตสรรเสริญมาก แต่บทแห่งธรรม
ประเสริฐกว่าทาน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒/๑๔, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘/๒๖,วิ.จู.(ไทย) ๗/
๔๐/๓๐๘, วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๗๐/๓๖๐, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓/๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๘/
๒๕๒, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๙/๓๙๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๓/๔๒) 

ความจริงใจ : ความบริสุทธ์ิใจ, ความสุจริตใจ ในสังคีติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลท่ีเป็นมิตรมี
ใจดี  ๔  จำพวกนี้  คือ (๑)  มิตรมีอุปการะ(๒)มิตรร่วมสุขร่วมทุกข(์๓) มิตรแนะนำ
ประโยชน์(๔) มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างน้ีแล้ว พึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจ
,ในจริยาปิฎก กล่าวถึงท้าวสักกะต้องการจะพิสูจน์การบริจาคทานของพระเจ้าสิวิ จึง
ตรัสกับบริวารว่า ข้อนั้นจะเป็นจริงหรือไม่หนอ เอาเถอะ เราจักทดลองพระองค์ดู  
ท่านท้ังหลายพึงคอยเราสักครู่หนึ่งเพียงเราทราบความจริงใจของพระเจ้าสิวิเท่าน้ัน  
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๑,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๕๕/๗๓๔) 

ความจริงแท้ : ความจริง,สัจจะ, ตรงข้ามความเท็จ, ความถ่องแท้    ความแน่นอน    ความไม่วิปริต 
หมายถึงความไม่ผิด  ความไม่เป็นอย่างอ่ืน, ในลักขณสูตร กล่าวถึงในชาติก่อนๆ  
มหาบุรุษมีสัจปฏิญาณ มีพระวาจาไม่เป็นสอง เว้นคำเหลวไหล ไม่ตรัสให้
คลาดเคลื่อนแก่ใครๆ ตรัสตามความจริงแท้ แน่นอน,ในมลูปัณณาสก ์ จูฬอัสสปุรสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภิกษุปฏิบัติตรงช่ือว่าสมณะและการปฏิญญาว่าเป็นสมณะ 
เพราะช่ือและปฏิญญาน้ี จักเป็นความจริงแท้, ในมหานทิเทส พระสารีบุตร กล่าวถึง
พระพุทธเจ้าย่อมทรงปรากฏโดยเพศแห่งผู้ดับแล้ว  โดยความจริงแท้  ถ่องแท้  
แน่นอน  ไม่วิปริตตามสภาพ, ในกถาวัตถุ กล่าวถึงความจริงแท้  ความไม่ผิด  ความ
ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือความที่ธรรมน้ีเป็นปัจจัยมีอยู่ในสภาวธรรมน้ัน น้ีเราเรียกว่า
ปฏิจจสมุปบาท (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๓/๑๙๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๓๕/๔๖๔, ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๙๑/๕๔๐, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๕๐/๔๗๙) 

ความจำนงในรูป : ความจำนงรูป, ความประสงค์ในรูป, ความมุ่งหวังรูป, ความต้ังใจในรูป หมายถึง
รูปสัญเจตนา,ความคิดอ่านในรูป  ดังคำว่า รูปสัญเจตนา (ความจำนงในรูป) เป็นปิย
รูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญเจตนานี ้  เม่ือต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีรูป
สัญเจตนาน้ี,จัดเป็นข้อ ๑ ในสัญเจตนา ๖,ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค กล่าวว่า
เป็นข้อที่๑ ในเจตนา ๖,ในวิภังค์ กล่าวถึงรูปสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก      
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๔,อภิ.
วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๓/๑๖๘,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๔/๑๗๐) 

ความเจบ็,ความเจ็บไข้ : ความมีทุกข์,ความเจ็บหนัก,เป็นไข้ ,ในวินัยปิฎก มหาวรรค และมหานิท
เทส กล่าวว่า ความเจ็บไข้จัดเป็นทุกข์ ความไม่สบาย เช่น โรคเนื้องอกในลำไส้  จะมี



 

๑๑๔๐ 
 

 

อาการ เช่น ซูบผอม หมองคล้ำ ซีดเหลอืง  เส้นเอ็นขึ้นสะพรั่ง ; ในวินัยปิฎก 
มหาวรรคกล่าวว่า จัดเป็นธรรมอย่าง ๑ ในทุกขสัจ ดังคำว่า แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์   
; ความเจ็บไข้ มาจากความเกิด ดังคำในทีฆนิกาย มหาวรรคว่า ขึ้นช่ือว่าความเกิดช่าง
น่ารังเกียจนัก เพราะเม่ือมีความเกิดก็มีความแก่ ความเจ็บ  ; ในมหานทิเทส อธิบาย
ถึงสาเหตุของความเจ็บไขว่้ามีหลายสาเหตุ เช่น ความเจ็บป่วยที่เกิดจากดี ความ
เจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะ ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากลม ไขส้ันนิบาต ความเจ็บป่วยที่
เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล  ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้
ส่วนกัน ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความพากเพียรเกินกำลัง  ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจาก
ผลกรรม  ความหนาว ความร้อนความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ 
ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากสัมผสัแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด  และสัตว์เลื้อยคลาน; ในสัง
ยุตนิกาย มหาวรรคกล่าวไว้ว่า ความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรค; ในปฏิสัมภิทามรรค 
กล่าวถึงความเจ็บ ความเจ็บไข้ว่าจัดอยู่ในสิ่งท่ีควรกำหนดรู้ ดังคำว่า  ความแก่  ... 
ความเจ็บไข้  ...ควรรู้ย่ิง, ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุกล่าวว่า สิ่งท่ีไม่มีใครจะประกันได้ 
ดังคำว่า ไม่มีใครเลย  ไม่ว่าจะเป็นสมณะ  พราหมณ์ เทวดา  มาร  พรหม หรือใครๆ  
ในโลกท่ีจะประกันสิ่งท่ีมีความเจ็บเป็นธรรมดาว่า  ไม่เจ็บ (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๔/๒๑, วิ.ม.
(ไทย)๕/๓๓๓/๑๙๐, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๘/๒๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๔/๓๖๓, สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๕๑๑/๓๒๒, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕/๑๗, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕/๑๘, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐/
๑๗, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๒๔/๖๘๑) ; 

  อรรถกถากล่าวว่า จัดเป็นเทวทูตอย่างหน่ึง คำว่า เทวทูต  หมายถึงสือ่แจ้งข่าว
มฤตยู  เป็นสัญญาณเตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตไม่ให้ประมาท  ได้แก่  
ความแก่  ความเจ็บ  และความตาย  ปรากฏเสมือนเทวดาทรงเครื่องมาประทับยืน
ในอากาศเตือนว่าวันโน้นท่านจะตาย (องฺ.ติก.อ.(บาลี)  ๒/๓๖/๑๓๒) ;  

ความเจบ็แค้น : โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย เช่นความแค้นใจ ความแค้นเคือง ดังเช่นในทีฆนิกาย กล่าวถึง
มหาบุรุษ ไมต่รัสคำหยาบรุนแรงคือที่ก่อให้เกิดการด่า การบาดหมาง  และการ
เบียดเบียนกันท่ีก่อให้เกิดความเจ็บแค้น ท่ีทำลายชนจำนวนมาก (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๓๗/๑๙๓) 

ความเจบ็ป่วย : ความไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอ่ืนท่ีทําให้รู้สกึเช่นน้ัน แปลจากคำว่า 
พยาธิ   เช่นในมหาวรรค หมอชีวกโกมารภัจ  บอกแก่ภรรยาของบุตรเศรษฐีว่า เธอ
จงดูความเจ็บป่วยของสามีเธอ ข้าวต้มท่ีเธอด่ืมจึงไม่ย่อยไปด้วยดีอาหารที่
รับประทานจึงไม่ย่อยไปด้วยดี อุจจาระปัสสาวะไม่สะดวก,ในทีฆนิกาย มหาปทาน
สูตร และอุปรปัิณณาสก์ อัจฉริยพภูตธัมมสูตร กฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์ข้อท่ี ๗ 



 

๑๑๔๑ 
 

 

กล่าวถึงเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา พระมารดาของ
พระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆ ทรงมีความสุข,ในทีฆนิกาย มหาปทานสูตร 
กล่าวถึงพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บทนทุกข์ป่วยหนัก  นอนทุรน
ทุรายจมกองอุจจาระปัสสาวะของตนคนอ่ืนต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหาร และได้ฟัง
คำกราบทูลจากสารถีว่า ผูน้ี้ช่ือว่าคนเจ็บ เพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยน้ันได้
อย่างยากเย็น,ในอังคุตตรนิกาย อธัมมิกสูตร กล่าวถึงความเจ็บป่วย เกิดจากการกิน
ข้าวที่สุกไม่สม่ำเสมอกัน ดังคำว่า มนุษย์ท้ังหลายบริโภคข้าวกล้าท่ีสุกไม่พร้อมกนั 
ย่อมมีอายุน้อย ๑ มีผิวพรรณไม่ดี ๑  มีกำลังไม่ดี ๑ มีความเจ็บป่วยมาก ๑,ในมหา
นิทเทส กล่าวถึงความเจ็บป่วยเกิดได้หลายสาเหตุ ดังคำอธิบายในอันตรายว่า ความ
เจ็บป่วยที่เกิดจากดี  ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากเสมหะ ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากลม
ไข้สันนิบาต ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล  ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการ
ผลัดเปลี่ยนอิรยิาบถไม่ได้ส่วนกัน ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความพากเพียรเกินกำลัง  
ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากผลกรรม ความหนาว ความร้อนความหิว ความกระหาย ปวด
อุจจาระ ปวดปัสสาวะ  ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากสัมผัสแหง่เหลือบ ยุง ลม  แดด  และ
สัตว์เลื้อยคลาน (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๓/๑๙๐, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๓/๑๒,ที.ม.(ไทย)  ๑๐/
๔๗/๒๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐๔/๒๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๕/๑๗)  เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ว่า 

ความเจรญิ : ความเติบโต, ความเกิดขึ้น  ดังเช่นในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงความเจริญแห่ง
แคว้นวัชชี ดังคำว่าพวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อม
เลย ตราบเท่าท่ีพวกเจ้าวัชชียังหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์,ในทีฆนิกาย มัชฌิมศีล  
กล่าวถึงเรื่องความเจริญและความเสื่อม ซึง่จัดเป็นเดรัจฉานกถาเรื่องหน่ึงท่ีคนทั่วไป
กล่าวถึงกัน, สิงคาลกสูตร กล่าวถึงคณุลักษณะของมิตรมีความรักใคร่ว่าเป็นผู้พอ
ใจความเจริญของเพ่ือน ซึ่งเป็นเหตุข้อ ๑ ในเหตุ ๔,ในมหานิทเทส อธิบายถึงความ
เจริญแห่งรูปทัง้หลายว่า ความเจริญ ความเกิด ความเกิดขึ้น  ความบงัเกิด  ความ
บังเกิดขึ้น ความปรากฏแห่งรูปทั้งหลาย น้ีช่ือว่าความเจริญแห่งรูปทั้งหลาย, ในมลู
ปัณณาสก์ มหาตัณหาสังขยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า สาติภิกษุบุตร
ชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยน้ีได้บ้างหรือไม่  เพราะเหตุว่า สาติ
ภิกษุกล่าวตู่เรา ขุดตนเองและจะประสบสิง่ท่ีมิใช่บุญเป็นอันมาก เพราะทิฏฐิท่ีตนถือ
ผิด; ความเติบโต ดังคำในมหาตัณหาสังขยสูตรท่ีกล่าวถึงน้ำนมของมารดานับเป็น
โลหิตในอริยวินัย กุมารอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ท้ังหลาย ย่อม
เล่นด้วยเครื่องเล่นสำหรับกุมาร เช่น ไถเลก็ ๆ ตีไม้ห่ึง หกคะเมน เลน่กังหัน ตวง



 

๑๑๔๒ 
 

 

ทราย,ในมัชฌมิปัณณาสก์มาคัณฑิยปริพาชกกล่าวถึงพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลาย
ความเจริญ ; ความมากข้ึน ดังคำในสังยุตตนิกาย มณิภัททสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อคนมีสติย่อมได้รับความสุข,ในสังยุตตนิกาย ภิกขุ
สูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  เมื่อใด เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้วจักเจรญิสติปัฏฐาน 
๔ ประการน้ีโดย ๓  วิธีอยา่งน้ี เมื่อน้ัน เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลาย
ตลอดคืน หรือวันท่ีจักมาถึง,ในอังคุตตรนิกาย อหิราชสูตร ในการแผ่เมตตา 
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ต้ังเมตตาจิตแผ่ไปว่า ขอสรรพสัตว์ท่ียังมีชีวิตท้ังมวล จง
ประสพกับความเจริญ  (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗/๗,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๖, ที.สี.(ไทย) ๙/
๔๐๘/๑๗๕ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘,ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๑๓๔/๗๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๖๔/๒๑๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๙/๔๓๐,ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๔๐๘/๔๔๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๐๗/๒๔๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๙/๒๔๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๖๒/๔๑๑,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๓๘/๓๔๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๖๙/๒๑๓,สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/
๔๒๑/๒๗๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๗/๑๑๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๑๕๙/๒๒๒,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๐๒/๓๑๒) 

ความเจรญิงอกงามไพบูลย์ :ความเต็มเปี่ยม, ความเต็มที,่ความเจริญเติบโต,ความงอกงามเต็มท่ี เช่น
ในมหาวรรค อุปัชฌายวัตตกถา พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุปัชฌาย์และสทัธิวิหาริกจักมี
ความเคารพ ยำเกรงประพฤติกลมเกลียวกนั จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม
วินัยนี้,ในมูลปัณณาสก์ จูฬสัจจกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า พืชพันธ์ุไม้เหล่าใดเหลา่
หนึ่งท่ีถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์  พืชพันธ์ุไม้เหล่าน้ันท้ังหมดต้องอาศัยแผ่นดิน 
อยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้,ในสังยุตตนิกาย ตรุณรุกขสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงต้นไม้อ่อน (ยืนต้นอยู่อย่างนั้น) บุรุษพึงถนอมรากพรวนดินรดน้ำ
สม่ำเสมอ เมือ่เป็นอย่างน้ี ต้นไม้อ่อนน้ันได้อาหารอย่างนั้น  ได้สารอย่างน้ัน พึงถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย์,ในอุปยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  เป็นไป
ไม่ได้เลยที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจักบัญญัติการมาการไป การจุติ การอุบัติ หรือ
ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณ เว้นจากรูปเวทนาสัญญา สังขาร,ในอิติวุตต
กะ กล่าวถึงภิกษุผู้ไม่หลอกลวง  ไม่เป็นคนประจบ เป็นนักปราชญ์ ไม่กระด้างและมี
จิตต้ังมั่นดีย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยน้ี,ในปฏิสัมภิทามรรค 
กล่าวถึงภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้ว  เจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคมอีงค์ ๘ ย่อม
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมท้ังหลาย(วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๕/๘๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๓๕๖/๓๙๒, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๕๗/๑๑๐,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๓/๗๕,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/
๑๐๘/๔๘๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓/๕๗๘) 



 

๑๑๔๓ 
 

 

ความเจรญิด้วยปัญญา : ความเจริญทางปัญญา, ความงอกงามทางปัญญา,ความมปัีญญา แปลจาก
คำว่า ปัญญาวุฑฒิ; ในอังคุตตรนิกายกล่าวถึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเจริญด้วย
ปัญญายอดเย่ียมกว่าความเจริญท้ังหลาย ; เป็นธรรมอย่าง๑ ในบรรดาวุฑฒิ ๓ อัน
ได้แก่ (๑) สัทธาวุฑฒิ (ความเจริญด้วยศรัทธา) (๒) สีลวุฑฒิ (ความเจรญิด้วยศีล) (๓) 
ปัญญาวุฑฒิ (ความเจริญด้วยปัญญา) ; ความเจริญด้วยปัญญาย่อมมีได้ด้วย ๔ อัน
ได้แก่ (๑) สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) (๒) สทัธัมมัสสวนะ  (การฟังสัทธรรม) 
(๓) โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) (๔)  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม)(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๘/๓๖๘) ; ความเจริญด้วยปัญญา ท่ี
ช่ือว่าสมบูรณ์ ก็คือปัญญา ของพระอรหันต์ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค เรื่องปัญญา 
อธิบายความเจริญแห่งปัญญาว่า ปัญญาของพระเสขะ  ๗    จำพวกและของกัลยาณ
ปุถุชนย่อมเจริญ ปัญญาของพระอรหันต์ย่อมเจริญ ช่ือว่าความเจริญด้วยปัญญาที่
เจริญแล้ว  (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๗๙/๑๔,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๔๐/๓๘๗,  องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๔๘/๓๖๗,  ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๕)  

ความเจรญิเต็มท่ี : ความเติบโตอย่างย่ิง, ความเจริญงอกงามไพบูลย์, ความรุ่งเรืองมาก,ความแก่กล้า  
ดังเช่นในอุปริปัณณาสก์ สฬายตนวิภังคสูตร กล่าวถึง เม่ือบุคคลน้ันเจรญิอริยมรรคมี
องค์ ๘  น้ีอยู่อย่างน้ี สติปัฏฐาน ๔ ก็ดี สมัมปัปธาน ๔ ก็ดี  อิทธิบาท ๔ ก็ดี   อินทรีย์  
๕  ก็ดี  พละ  ๕ ก็ดี  โพชฌงค์๗  ก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มท่ี, ในสังยุตตนิกาย ปฐม
อานันทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า สมัยใด  สติของภิกษุย่อมต้ังมั่น  ไมห่ลงลืม  สมัย
น้ัน  สติสมัโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว  ภิกษุเจริญสติสัมโพชฌงค์ สติ
สัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มท่ีแก่ภิกษุ,ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงกายคตาสติที่
บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้ว  แม้กายก็สงบ  แม้จิตกส็งบ    แม้วิตกและวิจารก็สงบ  
ธรรมท่ีเป็นส่วนแห่งวิชชาแม้ท้ังสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มท่ี,ในโธวนสูตรกล่าวถึงผู้มี
สัมมาวิมุตติ ย่อมล้างมิจฉาวิมุตติได้ ล้างบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะ
มิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเปน็อันมาก ย่อมถึงความเจริญเต็มท่ี เพราะ
สัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๓๑/๔๙๐,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๙/๔๗๕,องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๗๑/๕๒, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๗/๒๕๑) 

ความเจา้เล่ห์ : กิริยาที่หลอกให้หลง,ความหลอกลวง  หมายถึงการใช้กลอุบายหรือเง่ือนงําอันอาจทํา
ให้คนอ่ืนหลงผิดเข้าใจผิด, การใช้เล่ห์พูดหรือกระทำให้เขาเช่ือ,ความมีมารยา เช่นใน
อภิธรรมปิฎก วิภังค์ ความเจ้าเล่ห์ แปลมาจากมายา มีอธิบายในคำว่ามายาว่า ความ
เป็นคนเจ้าเล่ห์ กิริยาที่หลอกให้หลง ความลวง  ความโกง  ความกลบเกลื่อน ความ
หลีกเลี่ยง  ความซ่อน  ความซ่อนบัง ความปกปิด ความปิดบัง  การกระทำไม่ชัดเจน 



 

๑๑๔๔ 
 

 

การไม่ทำให้แจง้ การปกปิดมิดชิด การกระทำที่ช่ัว,จัดเป็นข้อ ๑ ในปุรสิมละ (มลทิน
ของผู้ชาย) ๙  อันได้แก่ (๑)โกธะ (ความโกรธ) (๒) มักขะ (ความลบหลูคุ่ณท่าน)  (๓) 
อิสสา (ความรษิยา) (๔) มัจฉริยะ (ความตระหนี่) (๕) มายา(ความเจ้าเล่ห์) (๖) สาเถย
ยะ(ความโอ้อวด) (๗) มสุาวาท(การพูดเท็จ) (๘) ปาปิจฉตา (ความปรารถนาลามก) 
(๙)  มิจฉาทฏิฐิ(ความเห็นผดิ),ในปุคคลบัญญัติ กล่าวถึงความเจ้าเล่ห์ไว้ในคำอธิบาย
ถึงผู้มีมายาเช่นกัน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๓๓/๕๓๗, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๙๔/๕๖๒, อภิ.
วิ.(ไทย) ๓๕/๙๖๑/๖๑๖, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๒/๑๕๘,อภิ.ปุ.(ไทย)  ๓๖/๗๒/๑๖๓) 

ความฉิบหาย : อาการท่ีหายไปหรือจากไปเร็วเกินคาด,ความวอดวาย,ความเสื่อม, ความพินาศ, ในอัง
คุตตรนิกาย อกุสลมลูสูตร กล่าวถึงสาละ    ต้นตะแบก หรือต้นสะคร้อที่ถูกเถา
ย่านทราย  ๓  ชนิดคลมุยอด พันรอบต้น  ย่อมถึงความเสื่อม  ถึงความพินาศ  ถงึ
ความฉิบหาย,ในเกสกัมพลสูตร  กล่าวถึง โมฆบุรุษช่ือมักขลิเป็นเหมือนไซดักมนุษย ์   
เกิดขึ้นมาในโลกเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์  เพ่ือความฉิบหาย, ในฐานสตูร กล่าวถึง
ฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญ เช่นข้อว่า ฐานะท่ีให้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจ และเมื่อ
ทำย่อมเป็นไปเพ่ือความฉิบหาย โดยยกเรื่องกำลังของบุรุษ ความเพียรของบุรุษ และ
ความบากบั่นของบุรุษระหว่างคนพาลและบัณฑิตเป็นตัวอย่าง,ความฉิบหาย จัดเป็น
ฐานะ ๑ ในฐานะ ๕ ดังคำว่า ขอสิ่งท่ีมีความฉิบหายเป็นธรรมดาอย่าฉิบหาย,ในสักก
สูตร กล่าวถึงกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง  ว่างเปล่า    หลอกลวง   มีความฉิบ
หายไปเป็นธรรมดา,ในเปตวัตถุ เปรตอดีตผู้พิพากษาโกง กล่าวถึงประวัติของตนว่า
เคยประพฤติทุจริตด้วยการพูดส่อเสียดพูดเท็จและด้วยการอำพรางหลอกลวงเพ่ือ
ความฉิบหายแก่ตนเองในมนุษยโลก  (อง.ฺติก.(ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๖, องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๓๘/๓๘๖, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๕/๑๗๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๘/
๗๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๕/๑๐๑,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๕๐๓/๒๔๗) 

ความเฉียบแหลม : ความฉลาดหลกัแหลม, หมายถึงมีปัญญาเฉยีบแหลม ดังคำสนทนาในจูฬหัตถิปโท
ปมสูตร ท่ีชาณุสโสณิพราหมณ์ถามปิโลติกปริพาชกตอนหน่ึงว่า ท่านวัจฉายนะ เห็น
จะเข้าใจความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมว่าพระองค์เป็นบัณฑิต หรือ
อย่างไร ก็ได้รับคำตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นใครเล่าจึงจักรูค้วามเฉียบแหลมแห่งปัญญา
ของพระสมณโคดมได้  แมผู้ท่ี้จะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้    
ก็พึงเป็นเช่นพระสมณโคดมโดยแน่แท้,ความเฉียบแหลมยอ่มปรากฏในภายในบุคคล 
เช่นท่ีมีปรากฏในอยู่ในทีฆาวุกุมาร  ในโลณกสูตร พระราชาตรัสถามพวกอำมาตย์ว่า 
บุคคลผู้ได้รับการศึกษา ถึงพร้อมด้วยความเฉียบแหลมที่จะครอบครองราชสมบัติ
เหล่าน้ี มีอยู่ที่ไหนหนอ เราจักมอบราชสมบัติให้,ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถงึ 



 

๑๑๔๕ 
 

 

นิพพิทานุปัสสนาท่ีบุคคลเจรญิ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาเฉียบแหลมให้เต็มรอบ
,ธรรม ๔ ประการ(คือ (๑) สัปปุริสสังเสวะ (๒)  สัทธัมมัสสวนะ (๓)     โยนิโส
มนสิการ (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ท่ีบุคคลเจริญ    ทำให้มากแล้ว    ยอ่มเป็นไปเพ่ือ
ความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๘/๓๑๗,ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/
๓๖/๔๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑/๕๓๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๕๔๔) 

ความชมเชย : การยกย่อง, การสรรเสริญ,การพรรณนา, ความมีเกียรติ หมายถึงการยกย่องคุณ
ความดี ในมหานิทเทส อธิบายความชมเชยไว้ในคำว่า  เม่ืออยากได้ความสรรเสริญ
ย่อมเป็นผู้ลังเลใจ อธิบายว่า เม่ืออยากได้คือยินดี ปรารถนา มุ่งหมาย  มุ่งหวังความ
สรรเสริญ คือ  ความชมเชย ความมีเกียรติ ความยกย่องคุณความดี ; การแสดงกิริยา
เสน่หา เช่นในมูลปัณณาสก ์ พรหมนมิันตนิกสูตร กล่าวถึงสมณพราหมณ์เป็นผู้
สรรเสริญดิน  ชมเชยดิน    เป็นผู้สรรเสริญน้ำ  ชมเชยน้ำ  เป็นผูส้รรเสริญไฟ ชมเชย
ไฟ เป็นผู้สรรเสริญลม ชมเชยลม เป็นผู้สรรเสริญสัตว์  ชมเชยสัตว์ เป็นผู้สรรเสริญ
เทวดา  ชมเชยเทวดา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๒/๕๓๘, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๑/๑๙๙)  

ความช่วยเหลอื : การให้สิ่งท่ีผู้อ่ืนประสงค์, ความช่วยกิจการของเขาเพ่ือให้พร้อมมูลขึ้น ดังคำใน
มหาวิภังค์ท่ีอุบาสกกล่าวถึงพระสมณะเช้ือสายศากยบุตรเหล่าน้ีมักมากไม่สันโดษ 
ยากท่ีใคร  ๆ จะให้ความช่วยเหลือสมณะเหล่าน้ันได้ เพราะเหตุว่าพระอุปนันทศากย
บุตรรบเร้าจึงได้ซื้อจีวรถวายแล้วไปประชุมล่าช้า ต้องเสียค่าปรับ ๕๐ กหาปณะ,ใน
ทีฆนิกาย ลักขณสูตร กล่าวถึงมหาบุรุษโพธิสัตว์ว่า ถ้าทรงเป็นกษัตริย์ จะทรงเป็น
ใหญใ่นแผ่นดิน จะทรงได้รับความช่วยเหลือจากคนหมูม่าก,ในสังยุตตนิกาย โกกาลิก
สูตร มีข้อความกล่าวถึงสถานที่ในนรกไว้ว่า  นายนิรยบาลท้ังหลายเมื่อพูดกับสัตว์
นรก  ก็พูดไม่ไพเราะสัตว์นรกเหล่านั้นจะว่ิงหนีไปก็ไม่ได้ จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ
ก็ไม่ได้,ใน มหาอุกกุสชาดก กล่าวถึงเหยี่ยวไปหาเต่าแล้วกล่าวว่าคนบางพวกแม้จะ
เคลื่อนคลาดพลาดพลั้ง จากการงานของตน    ก็ยังดำรงตนอยู่ได้เพราะความ
ช่วยเหลือของมิตรทั้งหลาย,แม่เหย่ียวประกาศมิตตธรรมว่าบัณฑิตนั้นได้มิตรสหาย
แล้วย่อมป้องกันลูกปศุสัตว์ หรือทรัพย์ไว้ได้ ข้าพเจ้า ลูกๆ และสามีของข้าพเจ้าอยู่
พร้อมหน้ากัน เพราะความช่วยเหลือของมิตรท้ังหลาย (วิ.ม.(ไทย) ๒/๕๓๗/๖๔, ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๑/๑๘๘,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๗๔/๖๖๑,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๕๐/
๔๓๐,๕๘/๔๓๒)  

ความชอบใจ : ความถูกใจ, ความยินดี แปลมาจากคำว่ารุจิ ในมหานิทเทสหมายถึงความพอใจ ความ
รัก  ความใคร,่ ในมัชฌิมปัณณาสก์ อัคคิวัจฉโคตตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสปัจจยาการ 
๑๒ กับวัจฉปรพิาชกว่า ธรรมนั้นผู้มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน มีความพอใจเป็นอย่างอ่ืน 



 

๑๑๔๖ 
 

 

มีความชอบใจเป็นอย่างอ่ืน มีความเพียรในทางอ่ืน อยู่ในสำนักของอาจารย์อ่ืน รู้ได้
ยาก,ในจังกีสูตร และเทวทหสูตร จัดเป็นธรรมข้อ ๒ ในธรรม ๕ อันได้แก่ (๑) ศรัทธา 
(ความเช่ือ) (๒) รุจิ (ความชอบใจ) (๓) อนุสสวะ (การฟังตามกันมา) (๔) อาการ
ปริวิตก(ความตรึกตามอาการ) (๕)  ทิฏฐนิิชฌานขันติ  (ความเข้ากันได้กับทฤษฎีท่ี
พินิจไว้),ในอินทริยภาวนาสูตร กล่าวถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ีเห็นรูปทางตาแล้ว  จึงเกิด
ความชอบใจ เกิดความไม่ชอบใจ และเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจ และรู้
ชัดว่า ความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่ง    เป็นของหยาบ  อาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น,ในอุทาน ปฐมนานาติตถิยสูตร กล่าวถึงสมณพราหมณ์และปรพิาชกจำนวน
มากผู้มีลทัธิแตกต่างกัน มีทิฏฐิแตกต่างกัน  มีความพอใจแตกต่างกัน  มคีวามชอบใจ
แตกต่างกัน ยึดถือทิฏฐิแตกต่างกันอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี,ในมหานิทเทส กล่าวถึง
ความชอบใจว่าเป็นตัณหา ซ่ึงเป็นคำอธิบายในคำว่าอย่าก่อตัณหาเคร่ืองเก่ียวข้องใน
ภพทั้งหลาย,ในอปทาน มีกล่าวถึงนาคะละทิ้งโขลงแลว้อยู่ในป่าได้ตามความชอบใจ
,ในวิภังค์ อธิบายความชอบใจว่าหมายถึงธรรมวินัย  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๐/๒๒๕, ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๘/๕๓๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕/๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๕๔/๕๐๕,สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๖๘/๑๓๘,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๔/๒๘๙,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๒/๖๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๐๙/๑๘,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๐๙/๓๘๖)      

ความชอบธรรม : ความถูกตามหลักธรรม, ความถูกตามนิตินัย, ความถูกต้อง หมายถึงความถูกต้อง
ตามทำนองคลองธรรม เช่นในจูฬวรรค ปริวาส กล่าวถึงกรรมในอยู่ในปริวาสเพ่ือให้
ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเทสออกจากอาบัติสังฆาทิเสสตอนหน่ึงว่า การให้ปริวาสเพ่ือ
อาบัติท่ีรู้แต่ปิดไว้ ชอบธรรม  ความชอบธรรมย่อมฟังขึ้น, ในปาฏิกวรรค สิงคาลก
สูตร กล่าวถึงผู้ท่ีละเมิดความชอบธรรมเพราะมีอคติจะเสื่อมยศ ดังคำว่า บุคคลใด
ละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ    โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคล
น้ันย่อมเสื่อม,บุคคลใดไมล่ะเมิดความชอบธรรม  เพราะฉันทาคติ โทสาคติ  โมหาคติ 
ภยาคติ ยศของบุคคลนัน้ย่อมเจริญ,ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงความชอบธรรม
สัมพันธ์กับความมีอคติ เพราะเม่ือใดมีอคตลำเอียง ความชอบธรรมก็จะไม่มี ดังคำว่า 
บุคคลใดละเมดิความชอบธรรม เพราะฉนัทาคติ (ลำเอียงเพราะชอบ) โทสาคติ 
(ลำเอียงเพราะชัง) โมหาคติ (ลำเอียงเพราะหลง) ภยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว) ยศ
ของบุคคลนั้นย่อมเสื่อม,ในปัตตกัมมสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่อนาถบณิฑิกเศรษฐีว่า 
ธรรม    ๔  ประการน้ีเป็นสิ่งน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก อันได้แก่ 
(๑) ขอโภคะจงเกิดขึ้นแก่เราพร้อมกับความชอบธรรม (๒) เราได้โภคทรัพย์พร้อมกับ
ความชอบธรรมแล้ว ขอยศจงเฟ่ืองฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติ มิตร สหาย (๓) เราได้โภค



 

๑๑๔๗ 
 

 

ทรัพย์พร้อมกับความชอบธรรม  ได้ยศพรอ้มด้วยญาติ มิตร  สหายแล้ว ขอเราจงมี
ชีวิตอยู่นาน รักษาอายุให้ย่ังยืน (๔) เราได้โภคทรัพย์พร้อมกับความชอบธรรม ได้ยศ
พร้อมด้วยญาติ มิตร สหาย มีชีวิตอยู่นาน รักษาอายุใหย่ั้งยืนแล้ว หลงัจากตายแล้ว 
ขอให้เราเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์,ในโทณพราหมณสูตร ในเรื่องพราหมณ์ผู้เสมอด้วย
พรหม พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายให้โทณพราหมณ์ฟังในความชอบธรรมในการแสวงหา
น้ันตอนหนึ่งว่า ผู้นั้นไม่แสวงหาด้วยกสิกรรม...เขาถือกระเบื้องเท่ียวขอทานอย่าง
เดียว  มอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพ่ืออาจารย์แล้ว โกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากา
สาวพัสตร์แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต... เจริญพรหมวิหาร    ๔    หลังจาก
ตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติพรหมโลก  (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๔๕/๒๔๖, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๔๖/๒๐๑-๒๐๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗/๒๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/
๑๐๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๑๙) 

  อรรถกถาอังคุตตรนิกาย อธิบายว่า ความชอบธรรม  หมายถึงเหตุ  มีตำแหน่ง
เสนาบดีและตำแหน่งเศรษฐีเป็นต้น(องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๖๑/๓๕๒) 

ความชัง : ความเกลียด, ความไม่ชอบ, ความไม่รัก ในจูฬนิทเทส อธิบายถึงความช่ังหมายถึง ใจ
ปองร้าย  มุ่งร้าย  ขัดเคือง  ขุ่นเคือง เคือง  เคืองมากเคืองตลอด  ชัง  ชิงชัง เกลียด
ชัง ใจพยาบาท  ใจแค้นเคือง ความโกรธ    กริิยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิด
ประทุษร้าย  กิริยาที่คิดประทุษร้าย    ภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย  
กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย  ความโกรธ  ความแค้น ความดุร้าย ความ
เกรี้ยวกราด ความไม่แช่มช่ืนแห่งจิต  ดังคำว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า ละนิวรณ์ ๕ 
อย่าง ขจัดอุปกิเลสแห่งจิตทัง้ปวงได้แล้ว ไม่อิงอาศัย ตัดความรักและความชังได้แล้ว
จึงประพฤติอยู่ผู้เดียว เหมือนนอแรด,ในวินัยปิฎก มหาวรรค โกสัมพิกวิวาทกถา  
กล่าวถึงภิกษุผู้เป็นพหูสูต ...  ใฝ่การศกึษา คงจะไม่ลำเอียงเพราะความรัก เพราะ
ความชัง เพราะความหลง  เพราะความกลัว,ในปริวาร กล่าวว่า เมื่อมีความรักหรือ
ความชัง พึงลำเอียงเพราะความชอบบ้าง พึงลำเอียงเพราะความชังบ้าง พึงลำเอียง
เพราะความหลงบ้าง พึงลำเอียงเพราะความกลัวบ้าง,ในอังคุตตรนิกาย เปมสูตร 
กล่าวถึงเหตุท่ีทำให้เกิดความชัง ม ี๒ คือ (๑) ความชังเกิดเพราะความรัก (๒) ความ
ชังเกิดเพราะความชัง,ในมหานิทเทสอธิบายความชังเกิดมาจากผลแห่งการทะเลาะ
เพราะทิฏฐิ (วิ.ม.(ไทย)๕/๔๕๔/๓๓๘,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๖๕/๕๕๐, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๐๐/๓๑๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓/๓๖๔, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๒/๔๘๕,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๒๒/๒๒) 



 

๑๑๔๘ 
 

 

ความช่ัว : บาป, ความเลว, ความทราม,ความเลวทราม, ความร้าย,บาปอกุศลต่าง, หมายถึง
ความไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศลีธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น,ในทีฆนิกาย สิงคาลก
สูตร กล่าวถงึมิตรแนะนำประโยชน์ จะประกอบด้วยคุณลักษณะคือ ห้ามมิให้ทำ
ความช่ัว เป็นต้นและกล่าวมารดาบิดาห้ามบุตรไม่ให้ทำความช่ัว,ในมัชฌิมปัณณาสก์ 
เอสุการีสูตร กล่าวถึงกษตัริย์ตรัสตอบแก่ประชาชนว่า เม่ือข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่ 
เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งน้ันพึงมีแต่ความช่ัว  ไม่มีความดีเลย  ข้าพเจ้าไม่ควร
บำเรอสิ่งนั้น แต่เมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่  เพราะเหตุ แห่งการบำเรอสิ่งน้ันพึงมีแต่
ความดี ไม่มีความช่ัวเลย ข้าพเจ้าควรบำเรอสิ่งน้ัน,ในสังยุตตนิกาย ตายนสูตร และ
อิสสาปกติอิตถีวัตถุ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความช่ัวไม่ทำเสียเลยดีกว่า,ในอังคุตตร
นิกาย อุชชยสูตร กล่าวถึงนักปราชญ์พึงบูชายัญ(ท่ีะไม่มีการฆ่าแพะ แกะ โค และ
สัตว์ต่าง  ๆ)น้ีท่ีมีผลมาก เพราะเมื่อบูชายัญอย่างนี้ ย่อมมีแต่ความดี ไม่มีความช่ัว,ใน
อัตตานุวาทสูตร กล่าวอธิบายถึงทุคติภัยว่า ความช่ัวบางอย่างน้ันพึงเป็นเหตุให้เรา
หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย  ทุคติ วินิบาต นรก,ในสุตตนิกาย ธนิยสูตร กล่าวถึง
นายธนิยะเจ้าของโคกล่าวว่า ภรรยาของข้าพเจ้าเป็นหญิงเช่ือฟัง    ไม่โลเล ครองรัก
ร่วมกันมานานหลายปี เป็นทีไ่ว้วางใจของข้าพเจ้า  ความช่ัวใด  ๆ ของนาง ข้าพเจ้า
ไม่เคยได้ยินเลย,แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตของเราเช่ือฟังเรา หลุดพ้นกิเลสแล้ว  เรา
ฝึกอบรมมานานจนเป็นจิตที่ฝกึหัดดีแล้ว ดังนั้น    เราจึงไม่มีความช่ัวใดๆต่อไป,ใน
เปตวัตถุ ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ นางเปรตกล่าวถึงกรรมช่ัวในอดีตที่ให้ยาทำแท้งแก่
หญิงร่วมสามี และกล่าวคำสาบานของตนว่า ดิฉันได้กล่าวคำสาบานเท็จอย่างรุนแรง
ว่า ถ้าดิฉันทำความช่ัวอย่างนี้จริง ขอให้ดิฉันกินเน้ือลูกเถิด,ในมหานิทเทส จูฬนิทเทส 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง ก่อภพ
ใหม่ มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก เป็นท่ีต้ังแห่งชาติ  ชรา และมรณะ
ต่อไป  ตรัสเรียกว่าความช่ัว (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๓/๒๑๐,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๗/
๒๑๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๗/๕๔๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๘๙/๙๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/
๖๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๑๒๐/๑๘๓,ขุ.สุ.(ไทย)  ๒๕/๓๑๔/๑๓๑,ขุ.สุ.(ไทย)  ๒๕/
๒๓/๕๐๓,ขุ.สุ.(ไทย)   ๒๕/๒๔/๕๐๓,ขุ.สุ.(ไทย)  ๒๕/๒๓/๕๐๔, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๓๓/๑๗๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๐/๒๓๗,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๒๗/๑๔๕)  

   อรรถกถาสุตตนิบาต อธิบายว่า ความช่ัว  (บาป)  ท่ีนายธนิยะกล่าวน้ัน
หมายถึงความประพฤตินอกใจ (ขุ.สุ.อ.(บาลี)๑/๒๒/๓๓) ความช่ัวท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสน้ันหมายถึงกายสมาจาร  วจีสมาจาร  มโนสมาจาร  และอาชีวะที่ไม่บริสุทธ์ิ(ขุ.
สุ.อ. (บาลี) ๑/๒๓/๓๕) 



 

๑๑๔๙ 
 

 

ความช่ัวหยาบ : ความเลวทราม, ความช่ัวร้าย, ความไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศลีธรรมหรือจารีตประเพณี
เป็นต้น เช่นในอุปริปัณณาสก์ กล่าวถึงภิกษุน้อมจิตแผ่กสณิมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็น
อารมณ์ว่า  เพราะไม่ระงับความช่ัวหยาบทางกายให้ดี ไม่ถอนถีนมิทธะให้ดี ไม่กำจัด
อุทธัจจกุกกุจจะให้ดี    ภิกษุน้ันจึงรุ่งเรืองอย่างริบหร่ี หลังจากมรณภาพแล้ว  จึง
เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่เทพผู้มีรศัมีเศร้าหมอง,ในอุปักกิเลสสูตร พระพุทธเจ้า
ตรัสเล่าให้ฟังถงึเร่ืองก่อนตรัสรู้ ให้อนุรทุธะนันทิยะและกมิพิละ ฟังตอนหน่ึงว่า เรามี
ความคิดว่า ความช่ัวหยาบ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะความช่ัวหยาบเป็นเหตุ สมาธิ
ของเราจึงเคล่ือน เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไป เราจักทำ
โดยวิธีท่ีวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ  ความสะดุ้งกลัว ความปลาบปลื้มและความ
ช่ัวหยาบจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก,ความช่ัวหยาบเป็นอุปกิเลสแห่งจิต,ในปฏิสัมภิทา
มรรค กล่าวถึงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ท่ีมีความใสและน่าด่ืมว่า ความใสคือความสงบ ช่ือ
ว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ความช่ัวหยาบเป็นกาก บุคคลท้ิงความช่ัวหยาบอันเป็นกาก
แล้วด่ืมความใสคือความสงบของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๔/๒๗๕,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๒๔๑/๒๘๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/ ๒๔๔/๒๘๙,ขุ.ม.(ไทย) ๓๑/๒๓๙/๔๐๗)  

ความช่ืนชม : ความแจ่มใส,  ความยินดี, ความช่ืนชมยินดี ในมหานิทเทสหมายถึงความสรรเสริญ 
เกียรติคุณ ความยกย่อง เช่นในปาฏิกวรรค ลักขณสูตร กล่าวถึงบุพกรรมของมหา
บุรุษว่า  ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์    เป็นผู้นำพวกญาติ มิตรสหาย  ผู้มีใจดี  ท่ีหายไป
นานจากกันไปนาน ให้กลับมาพบกัน คือนำมารดาให้พบกับบุตร นำบุตรให้พบกับ
มารดา    ...    นำพ่ีสาวน้องสาวให้พบกับพ่ีสาวน้องสาว ครั้นทำให้พบกันแล้วก็ได้รับ
ความช่ืนชม,ในสังยุตตนิกาย อภินันทสูตร กล่าวถึงความช่ืนชมธาตุ ๔ ดังพระดำรัสที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ผู้ใดช่ืนชมปฐวีธาตุ ผู้นั้นช่ือว่าช่ืนชมทุกข ์  ผู้ใดช่ืนชมทุกข์เรา
กล่าวว่า  ผู้นัน้ไม่หลุดพ้นจากทุกข์,ในปายาสิสูตร กล่าวถึงคนท่ีพบสิ่งท่ีดีกว่าแล้วท้ิง
ของที่ด้อยกว่า ดังคำท่ีกล่าวถึงคนที่ถือเปลือกปานเดินทางมาพบทองเข้า แล้วท้ิง
เปลือกปานแลว้นำห่อทองไป  ได้รับความช่ืนชมยินดีจากมารดาบิดา  ได้รับความช่ืน
ชมยินดีจากบุตรภรรยาได้รับความช่ืนชมยินดีจากมิตรอำมาตย์ อีกท้ังได้รับความสุข
โสมนัสท่ีเกิดจากการนำห่อทอง,ในอังคุตตรนิกาย ทานมหัปผลสูตร กล่าวถึงการให้
ทาน ดังคำว่า เมื่อเราให้ทานน้ี จิตย่อมผ่องใส    จะเกิดความช่ืนชม โสมนัส,ในวิมาน
วัตถุ ท้าวสักกะช่ืนชมเทพธิดาช่างหูก ว่า ขอแสดงความช่ืนชมต่อบุญสมบัติและทิพย
สมบัติของเธอ,ในมหานิทเทสอธิบายความช่ืนชมว่าหมายถึงความสรรเสริญ คือเกียรติ
คุณ    ความยกย่อง (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๖/๓๖๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๐/๑๗๙,สํ.นิ.



 

๑๑๕๐ 
 

 

(ไทย) ๑๖/๑๑๙/๒๑๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑,ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๑๕๖/๒๘,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๓๐/๓๖๓) 

ความเชยชิด : ความเย่ือใย ความห่วงใย ความผูกพัน หมายถึงการสัมผัสเบาๆ  ด้วยความเอ็นดูหรือ
ความรักใคร่, ในสังยุตตนิกาย โลกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  โลกทำความเชยชิดใน
อายตนะ  ๖, ในมุนีสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภัยเกิดจากความเชยชิด, ในจูฬนิทเทส 
ในสุตตนิบาต ขัคควิสาณสูตร และในอปทาน กล่าวถึงพระปัจเจกสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า
บุคคลเม่ืออนุเคราะห์มิตร สหายผู้ใจดี มีใจผูกพัน  ย่อมทำประโยชน์ให้เสื่อมไปได้ 
บุคคลเม่ือเพ่งเห็นภัยนั้นในความเชยชิดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด, ความ
เชยชิด มี ๒ อย่าง คือ  (๑) ความเชยชิดด้วยอำนาจตัณหา (๒) ความเชยชิดด้วย
อำนาจทิฏฐิ,ในวาตัคคสินธวชาดก กล่าวถึงแม่ลาสอนลูกว่า ก็ถ้าความเชยชิดเกิดมีแต่
แรกพบช่ือเสียงของสตรีจะเสียหาย  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๗๐/๗๘, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๗/
๕๐๘,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๐๙/๕๔๘, ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๔๗/๑๓๐, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/
๑๒๔/๔๑๒, ข.ุจู.(ไทย) ๓๐/๑๒๓/๔๑๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙๓/๑๕) 

   อรรถกถาสุตตนิบาตอธิบายว่า ความเชยชิด  หมายถึงตัณหาและทิฏฐ ิ  (ขุ.
สุ.อ.(บาลี) ๑/๒๐๙/๒๘๗)  

ความเชื่อ : ความเห็นตามด้วย, ความมั่นใจ,ความไว้ใจ,ศรัทธา ในวิภังค์ หมายถึง กิริยาท่ีเช่ือ 
ความปลงใจเช่ือ ความเลื่อมใสย่ิง  เช่นในมัชฌิมปัณณาสก์ จังกีสูตร กล่าวถึงความ
เช่ือของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมหามูลมิได้ โดยอธิบายให้ฟังว่า ภาษิตของพราหมณ์
ท้ังหลาย เห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอด คือ แม้คนอยู่หัวแถว คนอยู่กลางแถว 
และคนอยู่ปลายแถว  ต่างก็มองไม่เห็นกัน,ในเทวทหสูตร กล่าวว่าจัดเป็นธรรมข้อ ๑ 
ในธรรม ๕ อันได้แก่ (๑) ศรัทธา (ความเช่ือ) (๒) รุจิ (ความชอบใจ) (๓) อนุสสวะ 
(การฟังตามกันมา) (๔) อาการปริวิตก(ความตรึกตามอาการ) (๕)  ทิฏฐินิชฌานขันติ 
(ความเข้ากันได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้),ธรรม  ๕ น้ีแล มีผลเป็น ๒  อย่างในปัจจุบัน คือ
สิ่งที่เช่ือกันด้วยดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มี สิ่งท่ีไม่เช่ือกันด้วยดี
แต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้ ไม่เป็นอ่ืนก็มี ; ความหยุด หมายถึงไม่ทำต่อไป  เช่นในมูล
ปัณณาสก์ วัตถูปมสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่พราหมณ์ว่า ถ้าท่านไม่พูดเท็จ ... มีความ
เช่ือ ไม่ตระหน่ี  ท่านจะไปยังท่าน้ำคยาทำไมแม้การด่ืมน้ำจากท่าน้ำคยาจักมี
ประโยชน์อะไรแก่ท่าน,จัดเป็นข้อ ๑ ในความเจริญ ๕ อันได้แก่ (๑)  ศรัทธา(ความ
เช่ือ) (๒) ศีล (การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย)  (๓) สุตะ(การสดับฟังหาความรู้) (๔)
จาคะ  (การเสียสละ) (๕) ปัญญา (ความรอบรู้), ในธรรมบท พระพทุธเจ้าตรัสว่า 
บุคคลย่อมให้ทานตามความเช่ือ ตามความเลื่อมใส  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๙/๗๙, ม.ม.



 

๑๑๕๑ 
 

 

(ไทย)๑๓/๔๒๘/๕๓๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๕/๗,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๘/๑๓๘,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๔๐/๖๒, ขุ.ธ.(ไทย)  ๒๕/๒๔๙/๑๐๙, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒/๒๙, อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๒๐๐) 

   อรรถกถาทีฆนิกาย อธิบายว่า ความเช่ือ จัดอยู่ในอินทรีย์ ๕ คือ (๑) สัทธา 
(ความเช่ือ) (๒) วิริยะ (ความเพียร) (๓) สติ (ความระลึกได้) (๔) สมาธิ (ความต้ังจิต
มั่น) (๕) ปัญญา (ความรู้ท่ัว), ความเช่ือ ที่แปลมาจากคำว่า ศรัทธา มี ๔ อย่าง คือ 
(๑) อาคมนียะ (ศรัทธาของพระโพธิสัตว์  ผู้บำเพ็ญเพ่ือพระสัพพัญญุตญาณ) (๒) 
อธิคมะ (ศรทัธาของพระอริยบุคคล) (๓) ปสาทะ (ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์) (๔) โอกัปปนะ (ศรัทธาอย่างม่ันคง) แต่ในท่ีน้ีหมายถึงปสาทะและโอกัปป
นะเท่าน้ัน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๖๙/๖๔,ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๓๘/๑๒๙) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกาย อธิบายว่า ศรัทธา  แปลว่าความเช่ือ  มี  ๒  ระดับ  
นับจากต่ำไปหาสูง  คือ  (๑)  โอกัปปนสัทธา  คือ  ความเช่ือท่ีปักใจเช่ือในส่ิงท่ีน่า
เช่ือ  (๒)  ปสาทนสัทธา  คอื  ความเช่ือท่ีอาศัยความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าในสิ่งท่ีน่า
เลื่อมใส(ที.ปา.อ.(บาลี)๒๒๕/๑๒๗,  องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๒๐๕/๘๕,  ที.ปา.ฏีกา 
(บาลี) ๓/๒๒๕/๑๔๙)   

ความเชื่อถือ : ความนับถือ เช่นในมหานิทเทส กล่าวถึงความเช่ือถือว่าเป็นมงคล ไม่เป็นมงคล เช่น  
สมณพราหมณ์ถือการเห็นรูปเป็นต้นว่าเห็นนกแอ่นลม    ผลมะตูมอ่อนเกิดในบุษย
ฤกษ์ หญิงมคีรรภ์  เด็กเล็กท่ีขี่คอคนไป หมอ้มีน้ำเต็ม ปลาตะเพียนแดง ม้าอาชาไนย 
เป็นมงคล (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๕/๑๐๕) 

   อรรถกถาอธิบายความเช่ือถือว่าหมายถึงวาทะและทิฏฐ ิ  ซึ่งเป็นลัทธิความ
เช่ือถือหรือเป็นคติความเช่ือถือหรือความคิดเห็น (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๖๖/๒๐๒),ใน
อรรถกถาอังคุตตรนิกายกล่าวถึงความเช่ือถือว่าเป็นลัทธิ  (ปวาทะ) ซึ่งหมายถึงความ
เช่ือถือของสมณพราหมณ์เหล่าอ่ืน  (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)๓/๑๙๔/๗๗) ดังเช่น เช่น
อุจเฉทวาทะ   คือลัทธิท่ีถือว่าตายแล้วไม่เกิดอีก  เป็นแนวคิดเชิงวัตถุนิยม  ลัทธิน้ีทำ
ให้มนุษย์หมกมุ่นในกามสขุ  (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๘๔/๑๑๐)  หรืออมราวิกเขปวาทะ  คือ
ลัทธิท่ีมีความเห็นหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าใช่หรือไม่ใช่  เป็นความเห็น   ท่ีลื่นไหลจับได้
ยากเหมือนปลาไหล  (ที.สี.อ.  (บาล)ี ๑/๖๑/๑๐๖)  

ความแช่มชื่น : ความแจ่มใส, ความเบิกบาน, ความสุข หมายถึงความแช่มช่ืนแห่งจิต มกัใช้เข้าคู่กับ
คําอ่ืน เช่น ความแช่มช้อย ความแช่มช่ืน เช่นในอังคุตตรนิกาย กฏุวิยสูตร กล่าวถึง
พระผู้มีพระภาคกำลังเที่ยวบิณฑบาตในสำนักของพวกมิลักขะท่ีชุมนุมกันอยู่ในที่ซ้ือ
ขายโค ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปหน่ึงผู้ไม่มีความแช่มช่ืน มีแต่ความแช่มช่ืน



 

๑๑๕๒ 
 

 

ภายนอก หลงลืมสติ  ไม่มีสมัปชัญญะ,ในสรุุจิชาดก พระนางสุเมธาผู้เป็นมเหสีของ
พระเจ้าสุริจิ เม่ือสดับพระดำรัสของท้าวสักกะแล้วได้บอกคุณคือศีลของตนว่า ดิฉันมี
ความแช่มช่ืนเบิกบาน ใช้สอยด้วยเหตุท่ีเหมาะสมเสมอฤษี ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ 
ขอบุตรจงเกิดเถิด เมื่อดิฉันกล่าวเท็จ ขอศีรษะจงแตก ๗ เสี่ยง,ในกุสชาดก พระเจ้า
กุสโพธิสัตว์ตรัสแก่พระนางปภาวดีว่า หินคงถูกฝังไว้ในพระหทัยอันมีลกัษณะ อ่อน
ละมุนละไมของพระนางเป็นแน่ เพราะหมอ่มฉันมาจากชนบทบ้านนอกยังมิได้ประสบ
ความแช่มช่ืนจากพระนางเลย,ในมหานิทเทส กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้มีฌาน ด้วย
ปฐมฌานบ้าง    ด้วยทุติยฌานบ้าง... ด้วยฌานท่ีสหรคตด้วยปีติบ้าง ด้วยฌาน
ท่ีสหรคตด้วยความแช่มช่ืนบ้าง,ในจูฬนิทเทส กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคผู้มีฌาน    ช่ือ
ว่าทรงมีฌาน ด้วยปฐมฌานบ้าง...ด้วยฌานท่ีสหรคตด้วยความแช่มช่ืนบ้าง,ในอปทาน 
พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะทรงแนะนำพระนิพพานอันเป็นอมตะ มีความแช่มช่ืน
อย่างย่ิง เป็นธรรมเคร่ืองกั้นความแก่และความตาย,ในคราวท่ีพระมหาปชาปตีโคตมี
เถรีปรินิพพาน ท่านพระอานนท์หมดความแช่มช่ืนมีน้ำตานองนัยนา ประกาศด้วย
เสียงสั่นเครือว่า ขอภิกษุท้ังหลายจงมาประชุมกัน,ในอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณ ี
กล่าวถึงความแช่มช่ืนไว้ในคำอธิบายคำว่า ขันติไว้ว่าหมายถึงความอดทน กิริยาที่
อดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่เกรี้ยวกราด ความแช่มช่ืนแห่งจิต  (องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๙/๓๙๙,ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๑๑๑/๔๔๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๖๐/๔๔๖,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๗๔/๒๖๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕/๕๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๒๕๕/๔๒๑,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๔๘/๓๓๗) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกาย อธิบายว่า ไม่มีความแช่มช่ืน หมายถึงปราศจาก
ความสุขท่ีเกิดจากฌาน คำว่า มีแต่ความแช่มช่ืนภายนอก  ในท่ีน้ีหมายถึงมีความสุข
ท่ีเกิดจากกามคุณ ๕  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/
๑๒๙/๑๗๐) 

ความซ่อน : การแอบ, การแอบแฝง, การปิดบัง, การหลบไว้ในที่ลับตา ในวิภังค์กล่าวหมายถึง
ความซ่อนบัง ความปกปิด การกระทำไม่ชัดเจน การไม่ทำให้แจ้ง การปกปิดมิดชิด 
การกระทำที่ชั่ว,ในอภิธรรมปิฎก ปุคคลบญัญัติกล่าวถึงความซ่อนไว้ในคำอธิบายคำ
ว่ามายา(มารยา) ดังคำว่า ความซ่อน ความซ่อนบัง ความปิดบัง ความปกปิด การไม่
ทำให้ชัดเจน    การไม่ทำให้แจ่มแจ้ง  การปิดบังอำพราง กิริยาที่เลวทราม (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๘๙๔/๕๖๒, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๒/๑๕๘,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๗๒/๑๖๓) 

ความซ่ือตรง : อาชชวะ,ความเป็นคนตรง,  ความประพฤติตรงไม่เอนเอียง ในธัมมสงัคณี กล่าว
หมายถึงความไม่คด ความไม่งอ  ความไม่โกง  เช่นความซื่อตรงต่อหน้าที่, ในทีฆ
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นิกาย สังคีติสูตร กล่าวว่ามาคู่กับคำว่าลัชชวะ(ความละอาย) ดังคำในธรรมหมวด ๒ 
ว่า (๑) อาชชวะ(ความซื่อตรง) (๒) ลัชชวะ (ความละอาย), ในอังคุตตรนิกาย ทุก
นิบาต จัดเป็นข้อ ๑ ในธรรม ๒ อันได้แก่ (๑) อาชชวะ (ความซื่อตรง)  (๒) มัททวะ 
(ความอ่อนโยน),ในอังคุตตรนิกาย ชวสูตร กล่าวถึงเป็นองค์ข้อ ๑ ในองค์ ๔ ท้ังของ
ม้าต้นและของภิกษุ อันได้แก ่(๑) ความซื่อตรง (๒) ความว่องไว (๓) ความอดทน (๔) 
ความสงบเสง่ียม,ในสุตตนิบาต อามคันธสูตร กล่าวถึงผู้คุม้ครองอินทรีย์ท้ัง ๖ น้ันได้ 
เข้าใจชัดอินทรีย์๖อยู่เสมอดำรงตนอยู่ในธรรมยินดีในความซื่อตรงและความอ่อนโยน
ช่ือว่าเป็นปราชญ์,ในพราหมณธัมมิกสูตร กล่าวถึงความซ่ือตรงเป็นสิ่งท่ีพวกพราหมณ์
พากันสรรเสริญ,จัดเป็นข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม ๑๐ ดังคำในมหาหังสชาดก 
พระราชาตรัสแก่พญาหงส์ว่า พญาหงส์  เราดำรงอยู่ในธรรม ๑๐ ประการ จึงไม่
สะดุ้งกลัวปรโลก,ในธัมมสังคณี อาชชวทุกะ กล่าวถึงความซื่อตรง และความอ่อนโยน  
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๕/๑๒๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๑๒/๑๗๑,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๕๓/๕๕๙,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๙๕/๕๖๙,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 
๒๘/๑๗๕/๑๑๒, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๓/๒๓, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๔๖/๓๓๒) 

   อรรถกถาชาดกอธิบายว่า คำว่า ธรรม  ๑๐  คือทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ  
คือ  (๑)  ทาน  หมายถึงเจตนาให้วัตถุ ๑๐ ประการ มีข้าวและน้ำเป็นต้น (๒)  ศีล 
หมายถึงศีล  ๕  ศลี  ๑๐  (๓)  การบริจาค  หมายถึงการบริจาคไทยธรรม(๔)ความ
ซื่อตรง  หมายถึงความเป็นคนตรง (๕) ความอ่อนโยน หมายถึงความเป็นคนอ่อนโยน 
(๖) ความเพียร หมายถึงกรรมคือการรักษาอุโบสถ (๗)  ความไม่โกรธ  หมายถึงความ
มีเมตตาเป็นเบ้ืองต้น(๘)  ความไม่เบียดเบียน หมายถึงความมีกรุณาเป็นเบ้ืองต้น  (๙)  
ความอดทน  หมายถึงความอดกลั้น(๑๐)  ความไม่คลาดจากธรรม  หมายถึงความไม่
ขัดเคือง (ข.ุชา.อ.  (บาลี) ๘/๑๗๖/๒๖๑,ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๔๑๒-๓/๓๒๒) 

ความดับ : ความสูญสิ้นไป,การทําให้สิ้น,นิโรธ เช่นความดับกิเลส ความดับทุกข์ เช่นในทีฆนิกาย 
มหาปทานสูตร  และปฏิจจสมุปปาทสูตรกล่าวถึงปัจจยาการ ๑๒ ต้ังแต่ เพราะนาม
รูปดับ วิญญาณจึงดับ ...เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์    โทมนัส 
และอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทัง้มวลนี้มีได้ ด้วยประการฉะน้ี,หรือดังคำ
ว่า แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมท้ังหลายที่ไม่เคยสดับมาก่อน
ว่า  นิโรธ  นิโรธ  (ความดับ  ความดับ),หรือดังคำที่เกิดปัญญาจักษุว่า สิ่งใดสิ่งหน่ึงมี
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาส่ิงน้ันท้ังปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา,ในมหาวรรค ปาฏิก
สูตร พระพุทธเจ้าทรงประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกว่าเรารู้ชัดทฤษฎีว่า
ด้วยต้นกำเนิดของโลก    ...    และเม่ือรูชั้ดย่ิงกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่น  เม่ือไม่ยึดมั่นจึงรู้
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ชัดความดับด้วยตนเอง,ในทสุตตรสูตร กลาวถึงความเกิดและความเสื่อมในอุปาทาน
ขันธ์    ๕ ว่า รูปเป็นอย่างน้ี ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งรูปเป็น
อย่างนี้,ในจูฬสีหนาทสูตร กลา่วถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงไม่รู้ชัดความ
เกิดความดับ คุณ    โทษ    และอุบายเครื่องสลัดทิฏฐิ    ๒ ประการนี้(คือ(๑)ภวทิฏฐิ
(๒)วิภวทิฏฐิ) ตามความเป็นจริง,ในสงัยุตตนิกาย จาลาสตูร กล่าวถึงสัตว์เหล่าน้ันเมื่อ
ยังไม่รู้ความดับ จึงต้องมาสู่ภพอีก,ในขันธวารวรรค กลา่วถึงภิกษุรู้ชัดความเกิดและ
ความดับแห่งรูป,ในมหาวารควรรค สมุทยสตูร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เรา
จักแสดงความเกิดและความดับแห่งสติปัฏฐาน ๔ ประการ,ในอังคุตตรนิกาย โลกสูตร 
กล่าวถึงตถาคตตรัสรู้ความดับแห่งโลก(หมายถึงทุกขอริยสัจ)  ตถาคตทำให้ประจักษ์
ซึ่งความดับแห่งโลก   (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๖/๑๖, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๒/๓๕,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๗๕/๔๓,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๗๙/๔๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๖/๒๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๖/
๓๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๒/๑๓๖, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/
๖๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๐/๒๔๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๒/๓๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔/๓๔,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๔๑๙/๔๗๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๗/๒๒๔,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑/๓,สํ.นิ.(ไทย)  
๑๖/๒/๘,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๕๙/๑๑๒,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๓/๑๕๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕/๑๗, 
สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๑/๖๑, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๐๘/๒๖๕,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๗๓/๒๘๓,สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๕๐๒/๓๑๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒/๒๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖/๒๔) 

ความดับกิเลส : การทำให้กิเลสสิ้นไป,กิเลสนิพพาน,ปรินิพพาน,นิโรธ ในท่ีน้ีหมายถึงความดับกิเลสไม่
เหลือด้วยวิราคะ,ในมหานิทเทสอธิบายถึงความดับกิเลสที่เรียกว่านิพพานว่าหมายถึง
ความดับทุกข์ได้แก่ความระงับสังขารทั้งปวง ความสลัดท้ิงอุปธิทั้งหมด ความสิ้น
ตัณหา ความคลายกำหนัด    ความดับกิเลส ความเย็นสนิท  ในทีฆนิกาย อุทุมพริก
สูตร กล่าวถึงพระผู้มีพระภาค ทรงดับกิเลสได้แล้ว ทรงแสดงธรรมเพ่ือความดับกิเลส
ได้,ในอุทาน มีข้อความกล่าวว่า  เพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไปโดยประการท้ังปวง 
ความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะ คือนิพพานจึงมี,ในสุตตนิบาต ทวยตานุปัสสนาสูตร 
กล่าวว่า สัตว์ท้ังหลายทั้งท่ีเข้าถึงรูปภพและที่ดำรงอยู่ในอรูปภพเมื่อยังไม่รู้ชัดถึง
ความดับกิเลสก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีก,ในอัตตทัณฑสูตร กล่าวว่า บุคคลไม่พึงเป็น
ผู้ขวนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหล่าน้ัน รู้แจ้งกามโดยประการท้ังปวงแล้ว พึง
ศึกษาเพ่ือความดับกิเลสของตน,ในตุวฏกสุตตนิทเทสอธิบายไว้อีกว่าหมายถึงความ
ดับราคะ ความดับโทสะ  ความดับโมหะ  ความดับอกุสลาภิสังขารทุกประเภท (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๔๐๑/๓๓๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๖/๕๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๙๔/๕๓๔,ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๓๐/๒๓๐,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๖๐/๖๘๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๔๗/๗๒๗,ขุ.ม.
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(ไทย) ๒๙/๑๑๙/๒๔๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๘/๔๗๗)  อรรถกถาอธิบายถึงความดับ
กิเลสว่าหมายถึงกิเลสนิพพาน  (ความดับกิเลส) ,อรรถกถาอังคุคตรนิกายอธิบายอีก
ว่า ปรินิพพาน  ในท่ีนี้หมายถึงความดับกิเลส(ที.ปา.อ. (บาลี) ๒/๓๖/๑๕,องฺ.อฏฺฐก.อ.
(บาลี)  ๓/๒๙/๒๔๘) 

ความดับฉนัทราคะ : ความดับความกำหนัดด้วยความอำนาจความพอใจ ดังคำว่า ความดับฉันทรา
คะในทุกข ์เป็นสิ่งควรรู้ย่ิง, ในปฏิสัมภิทามรรค  สุตมยญาณนิทเทส กลา่วไว้ว่า  ทุกข ์ 
เหตุให้เกิดทุกข์  ความดับทุกข์  ความดับเหตุให้เกิดทุกข์ ความดับฉันทราคะในทุกข ์
เป็นสิ่งท่ีควรกำหนดรู้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘/๑๕)    

ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ : ทุกขนิโรธ ดังคำในสัมมาทิฏฐสิูตร มัชฌมิปัณณาสก์ว่า ความดับ
ตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ ความสละ    ความสละคืน ความพ้นความไม่อาลัยใน
ตัณหา น้ีเรียกว่าทุกขนิโรธ หรือพระผู้มพีระภาคตรัสเรียกว่าสักกายนิโรธ  ; ใน
ปริญญาสูตร ขันธสังยุต กล่าวว่า ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ  ความสละ    
ความสละคืน  ความพ้นความไม่อาลัยในตัณหา  นี้เรียกว่าความดับแห่งสักกายะ ; 
จัดเป็นการวางภาระ ดังคำขันธวารวรรค สังยุตนิกายว่า   ความดับตัณหาไม่เหลือ
ด้วยวิราคะ ความสละความสละคืน ความพ้นความไม่อาลัยในตัณหา น้ีเรียกว่าการ
วางภาระ ;  ในขันธสูตร สัจจสังยุต กล่าวว่าจัดเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ ดังคำว่า ความ
ดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ ความสละ    ความสละคืน ความพ้น  ความไม่อาลัยใน
ตัณหา  นี้เรยีกว่าทุกขนิโรธอริยสัจ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๙๑/๘๖,๑๒/๔๖๐/๕๐๑, สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๒/๓๕, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๓/๑๙๙,๑๗/๑๐๕/๒๐๑, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๘๓/๕๙๘)  

ความดับทุกข ์: ทุกขนิโรธ,ทุกขนิโรธอริยสัจ(อริยสัจคือความดับทุกข์)  ดังพระดำรัสในโปฏฐปาทสูตร 
ท่ีตรัสแก่โปฏฐปาทปริพาชกว่า เราตอบเร่ืองทุกข์ เรื่องทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์) 
เรื่องทุกขนิโรธ  (ความดับทุกข์)  เรื่องทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่อง
ดำเนินไปสู่ความดับทุกข์) เพราะเร่ืองน้ีมีประโยชน์ มสีาระ  เป็นจุดเริ่มต้นของ
พรหมจรรย์    เป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย ...เพ่ือนิพพาน ; ความดับทุกข์ หมายถึง
นิโรธ อันเป็นองค์ธรรมแห่งวิราคะ ดังคำในอัคคัปปสาทสูตร จตุกกนิบาตว่า ความ
สร่างความเมา ความดับความกระหาย ความถอนอาลัย ความตัดวัฏฏะ ความสิ้น
ตัณหา    ความคลายกำหนัด    ความดับทุกข์   นิพพาน ; ในเถรีคาถากล่าวว่าเป็น
อย่าง ๑ ในอริยสัจ อันได้แก่ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์  ความดับทุกข์ และอริยมรรคมี
องค์    ๘ ซึง่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ; ในอภิธรรมปิฎก วิภังค์ อธิบายว่า 
การละตัณหาเสียได้  นี้เรียกว่าทุกขนิโรธ (ที.สี.(ไทย)๙/๔๒๐/๑๘๔,๙/๔๒๔/๑๘๖, 



 

๑๑๕๖ 
 

 

องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๔/๕๔,๒๑/๑๑๔/๑๗๗, ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๘๖/๕๘๕,๒๖/
๑๙๓/๕๘๖, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๐๖/๑๗๔,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๙/๑๙๓)  

  อรรถกถาทีฆนกิาย กล่าวว่าจัดเป็นกิจที่ควรทำ ดังคำว่า การทำให้แจ้งซึ่งความดับ
ทุกข์ (ที.สี.(ไทย)อ.(บาลี) ๒๔๘/๒๐๓) 

ความดับไป  : นิโรธ (ความดับ), ความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง, การทำลายสมุทัยและดับ
สมุทัยคือตัวตัณหาให้สิ้นไปจนไม่อาจเกิดขึ้นได้อีกเหมือนไฟสิ้นเช้ือ, ภาวะปลอดทุกข์
เพราะไม่มีทุกข์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ หมายถึงพระนิพพาน 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สิ่งท้ังปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงที่มีความดับ
ไปเป็นธรรมดา ได้แก่ อายตนะภายนอก เครื่องต่อภายนอก, สิ่งท่ีถูกรู ้ม ี๖ อย่าง คือ 
๑.รูป ๒.เสียง ๓.กลิ่น ๔.รส ๕.โผฏฐัพพะ สิ่งต้องกาย ๖. ธรรมารมณ์คอือารมณ์ท่ีเกิด
กับใจหรือสิ่งท่ีใจรู้  และอายตนะภายใน เครื่องต่อภายใน,เครื่องรับรู้ มี ๖ คือ ๑.ตา 
๒.หู ๓.จมูก ๔.ลิ้น ๕.กาย ๖.ใจ  (ม.อุ.ไทย)๑๔/๑๔๘/๑๘๙, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๔๒/
๓๙, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๗๔/๖๘,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๖๓/๒๘๙, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๖๗/
๒๕๙) 

ความดับผัสสะ : ภาวะที่ดับผัสสะได้ หมายถงึนิพพาน  ดังคำท่ีภิกษุรูปหน่ึงกล่าวแก่ภิกษุผู้เถระ
ท้ังหลาย ผสัสะเป็นส่วนสุดด้านหน่ึง เหตุเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดอีกด้านหน่ึง ความดับ
ผัสสะอยู่ท่ามกลาง(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๑/๕๖๑)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ความดับผัสสะ  หมายถึงนิพพาน  ที่ช่ือว่าอยู่ท่ามกลาง
ระหว่างอัตภาพปัจจุบันกับอัตภาพอนาคต เพราะเป็นธรรมท่ีตัดตัณหาอันเป็นเครื่อง
ร้อยรัดอัตภาพทั้งสองน้ันได้และเป็นธรรมท่ีแยกอัตภาพท้ังสองนั้นให้อยู่คนละส่วนกัน  
(องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๖๑/๑๔๖) 

ความดับสนิท : ความดับอย่างแท้จริง,ความดับท้ังหมดอย่างไม่มีสิ่งอ่ืนแทรกหรือเจือปนในลักษณะ
ดังกล่าว ดังคำในอปัณณกสตูร มัชฌิมปณัณาสก์ว่า ความเห็นของสมณพราหมณ์
ท้ังหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า ความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการท้ัง
ปวง    น้ีใกลต่้อธรรมที่ไม่มคีวามกำหนัด ใกล้ต่อธรรมทีไ่ม่มีสังโยชน์ (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๐๔/๑๑๒),  

  อรรถกถากล่าวว่า ความดับสนิท กค็ือ ความดับสนิทแห่งภพ  ในทีน้ี่หมายถึง
นิพพาน  (ม.ม.อ.(บาลี)  ๒/๑๐๔/๙๒) 

ความดับสักกายะ : สักกายนิโรธ ดังพระดำรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ปฏิปทาน้ีเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสักกาย
นิโรธ(ความดับสักกายะ)คือบุคคลพิจารณาเห็นจักขุว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน  
น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๑/๕๖๒) ;  ความดับอัตตา  ดังที่



 

๑๑๕๗ 
 

 

พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมจักร  คือสักกายะ  ความดับแห่งสักกายะและ
อริยมรรคมีองค์ ๘  ท่ีให้ถงึความดับทุกข์แก่โลก (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๘/๑๒๐, สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๑๐๕/๒๐๑) ,  

  อรรรถกถาแห่งจตุกกนิกายล่าวว่า คำว่า สักกายนิโรธ หมายถึงความดับสักกายะ
คือวัฏฏะ  ๓ ได้แก่ (๑) กิเลสวัฏฏะ (๒)  กัมมวัฏฏะ (๓) วิปากวัฏฏะ  อันได้แก่
นิพพาน   (องฺ.จตุกก.อ.(บาลี)  ๒/๑๗๘/๓๙๘) ; ในอรรถกถาแห่งทีฆนิกาย และ ฉักก
นิบาต อังคุตตรนิกายกล่าวถึงความดับสักกายะ หมายถึงนิโรธสัจ  ได้แก่นิพพาน  (ที.
ปา.อ.(บาลี)๓๐๕/๑๘๖,องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)๓/๖๑/๑๔๗)  

ความดับเหตุเกิดแห่งทุกข์ :ทุกขสมุทัยนิโรธ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคว่า ทุกข์ควรรู้ย่ิง  ทุกขสมุทัย
ควรรู้ย่ิง   ทุกขนิโรธ ควรรู้ย่ิง ความดับเหตุเกิดแห่งทุกข์ ควรรู้ย่ิง ความดับฉันทรา
คะในทุกข์ควรรู้ย่ิง (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘/๑๕), 

  อรรถกถากล่าวถึงว่าเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งเป็นกิจในอริยสัจ ๔ คือ การกำหนด
รู้ทุกข์, การละเหตุเกิดแห่งทุกข์, การทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์ และการอบรมมรรคมี
องค์ ๘ ให้เจริญ (ที.สี.อ.(บาลี) ๒๔๘/๒๐๓) 

ความดับแห่งกองทุกข์ :ภาวะท่ีกองทุกข์ท้ังสิ้นดับไป   อธิบายว่า  อวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ 
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ  
เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ  โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข ์ โทมนัส และอุปายาสจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นนั้นย่อมมีได้  
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๑/๓๕); ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่กำหนัดในรูปท่ีน่ารัก  ไม่ขดั
เคืองในรูปที่น่าชัง ย่อมเป็นผู้มีสติในกายต้ังมั่น และมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ ทราบชัด
ถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมตุติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมตามความเป็น
จริง  ละความยินดียินร้ายอย่างน้ีแล้ว เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง สุขก็ตาม ทุกข์ก็
ตาม มิใช่ทุกขมิ์ใช่สุขก็ตามก็ไม่เพลิดเพลิน ไม่บ่นถึง  ไม่ติดใจเวทนานั้น  เม่ือเธอไม่
เพลิดเพลิน ไม่บ่นถึง ไม่ติดใจเวทนาน้ันอยู่  ความเพลิดเพลินในเวทนาทัง้หลายจึงดับ
ไป เพราะความเพลิดเพลินดับ  อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะ
ภพดับ  ชาติจึงดับ  เพราะชาติดับ  ชรา มรณะ  โสกะ ปริเทวะ ทุกข์    โทมนัส และ
อุปายาสของภิกษุน้ันจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นน้ันมีได้อย่างนี้ แม้โสตะเป็น
ต้นก็อธิบายนัยเดียวกันนี้  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๑๔/๔๕๐) ;   



 

๑๑๕๘ 
 

 

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า วิราคะ  หมายถึงมรรค  (ม.มู.อ.(บาลี)  ๒/๔๐๔/๒๑๖,  
วิ.อ.(บาลี)  ๓/๑/๔) 

ความดับแห่งทุกข์ : ทุกขนิโรธ เป็นอย่าง ๑ ในอรยิสัจ ๔; ในนิทานสังยุต กล่าวถึงความดับแห่งทุกข์ไว้
ว่า  เพราะอาศัยจักขุและรูป จักขุวิญญาณจึงเกิด    ความประจวบแห่งธรรม ๓  เป็น
ผัสสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึงเกิด 
เพราะตัณหาน้ันดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึง
ดับ เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา    มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข์  
โทมนัส และอุปายาสจึงดับ  ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ี มีได้ด้วยประการฉะนี้ 
แม้โสตะเป็นต้นก็อธิบายนัยเดียวกนัน้ี ;  ในปฐมทุกขุปปาทสูตร สฬายตนสังยุต
อธิบายว่า ความดับ ความสงบระงับ ความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งจักขุเป็นต้น , ในฉักกนิบาต 
อังคุตตรนิกายกล่าวว่า เพราะตัณหาดับ ทุกข์จึงดับ จัดเป็นความแห่งทุกข์  ;  (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๓/๘๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๐/๗๑,สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๕๗/๘๘,ส.ํข.(ไทย)  ๑๗/๖๐๗/๓๗๕, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๑/๒๐, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)
๒๒/๖๓/๕๗๙)  

ความดับแห่งรูป : ความดับ,  ความสงบระงับ, ความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งรูป,  ภาวะที่รูปเสื่อมไป ดังคำ
ทีฆนิกาย มหาวรรคว่า ความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ว่า .... ความดับแห่งรูป
เป็นอย่างน้ี  ดังคำทีฆนกิาย มหาวรรคว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมท้ังหลายคืออุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ว่า รูปเป็นอย่างน้ี  ความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้ 
ความดับแห่งรูปเป็นอย่างน้ี  ; ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค กล่าวว่า ความไม่
เพลิดเพลิน    ความไม่เชยชม ความไม่ยึดติดรูป   เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน    ไม่เชยชม
ไม่ยึดติดรูป  ความเพลิดเพลินในรูปจึงดับ เพราะความเพลิดเพลินของภิกษุน้ันดับ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ...ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ีมีได้ด้วย
ประการอย่างน้ี ;  ความดับแห่งรูป  เราเรียกว่า  นิโรธ ; ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวว่า 
จิตแล่นไปในนพิพานซึ่งเป็นความดับแห่งรูป,  จัดเป็นรูปท้ังที่เป็นอดีต อนาคต และ
ปัจจุบัน เป็นสภาวะไม่เที่ยง… (ที.ม.(ไทย)๑๐/๖๓/๓๕, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๓/๓๑๘,
ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๑/๒๒๙,  สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑/๓๓, สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๓๐/๔๓, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๘๒/๑๒๘๕,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗/๕๕๖)  

ความดับแห่งโลก : นิโรธสัจ  ดังคำในโรหิตัสสสตูร เทวปุตตสังยุตว่า  เราบัญญัติโลก  ความเกิดแห่ง
โลก    ความดับแห่งโลก และข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับแห่งโลก    ในร่างกายทีม่ี
ประมาณวาหน่ึง  มีสญัญา  มีใจ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๗/๑๑๙) ;  



 

๑๑๕๙ 
 

 

  ในโลกสูตร นิทานสังยุต อธิบายว่า ความดับแห่งโลก หมายถึงเพราะอาศัยจักขุ
และรูป จักขุวิญญาณจึงเกิด    ความประจวบแห่งธรรม  ๓    เป็นผสัสะ  เพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด    (สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๔๔/๙๐) 

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ความดับแห่งโลก หมายถึงนิโรธสัจ (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) 
๒/๔๕/๓๔๕) 

ความดับแห่งวิญญาณ : ความไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดในวิญญาณ ๖ ดังคำในปฏิสัลลาน
สูตร ขันธสังยตุว่า อะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณ คือภิกษุไม่เพลิดเพลิน  ไม่เชยชม  
ไม่ยึดติด  ; ทีฆนิกาย มหาวรรคและ มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ กล่าวว่า เพราะ
สังขารเกิดเหตุเกิดแห่งวิญญาณจึงมี เพราะสังขารดับ ความดับแห่งวิญญาณจึงมี  ; 
อริยมรรคมีองค์ ๘   ได้แก่สมัมาทิฏฐิ ...สัมมาสมาธิ น้ีแลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งวิญญาณ ;  ในสังยุตนิกาย ขันธวารวรรคกล่าวว่า หมายถึงนิโรธ  ดังคำว่า ความ
ดับแห่งวิญญาณ เราเรียกว่านิโรธ ; ภาวะท่ีวิญญาณ ๖ ดับ อธิบายว่า  วิญญาณ ๖ 
คือ (๑) จักขุวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา) (๒) โสตวิญญาณ(ความรู้แจ้ง
อารมณ์ทางหู)(๓) ฆานวิญญาณ (ความรูแ้จ้งอารมณ์ทางจมูก) (๔) ชิวหาวิญญาณ
(ความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น) (๕) กายวิญญาณ(ความรู้แจง้อารมณ์ทางกาย) (๖) มโน
วิญญาณ(ความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจ) ; ความดับนามรูป  ดังคำว่า เพราะความเกิดขึ้น
แห่งนามรูป  ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจึงมี  เพราะความดับแห่งนามรูป    ความดับ
แห่งวิญญาณจงึมี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๓/๓๖, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๖) ; ใน (ม.มู.(ไทย)
๑๒/๑๐๑/๙๗, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒//๓๓  

ความดับแห่งเวทนา : ความไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดในเวทนา ดังคำในสมาธิสูตร ขันธสังยุต
ว่า อะไรเป็นความดับแห่งเวทนา คือภิกษุไมเ่พลิดเพลิน  ไม่เชยชม  ไม่ยึดติด  ;   
นิโรธ  ดังคำในปฏิสัลลานสูตร ขันธสังยุตว่า ความดับแห่งเวทนา  เราเรียกว่านิโรธ 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒//๓๓)  

ความดับแห่งสักกายะ : สักกายนิโรธ,ความดับอัตตา  ดังท่ีพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมจักร  คือ    
สักกายะ  ความดับแห่งสักกายะ และอริยมรรคมีองค์ ๘  ท่ีให้ถึงความดับทุกข์แก่โลก 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๘/๑๒๐, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๕/๒๐๑) ; ในสังยุตนิกาย ขันธวาร
วรรค กล่าวว่า สักกายะ ได้แก่ อุปาทานขันธ์    ๕    (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๕/๒๐๑) ; 
สักกายะ ได้แก่  กายของตน ดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงท่ีสุด ๔ อย่าง  เช่น ท่ีสุดคือ
สักกายะ  (กายของตน)  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๓/๑๙๘) ;ความดับสักกายะ (สักกาย
นิโรธ)  (องฺ.จตุกก.  ๒๑/๑๗๘/๒๕๐)   



 

๑๑๖๐ 
 

 

  อรรถกถาจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย กลา่วว่า ความดับแห่งสักกายะ หมายถึง
ความดับสักกายะ  คือวัฏฏะ  ๓  ได้แก่  (๑)  กิเลสวัฏฏะ (๒)  กัมมวัฏฏะ  (๓)  วิ
ปากวัฏฏะ  อันได้แก่นิพพาน ; อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคกล่าวว่า ความดับสัก
กายะ  หมายถึงนิโรธสัจ  ได้แก่  นิพพาน  , ในอรรถกถาอังคุตตรนิกายกล่าวว่า
หมายถึงความดับอุปาทานขันธ์  ๕  คือ  รูป  เวทนา  สญัญา  สังขาร  (ที.ปา.อ.
(บาลี)  ๓๐๕/๑๘๖,  องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๖๑/๑๔๗, องฺ.จตุกก.อ.(บาลี)  ๒/๑๗๘/
๓๙๘,องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๒๐๐/๘๓)  

ความดับแห่งสังขาร : ความไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดในสังขาร ดังคำในปฏิสัลลานสูตร ขันธ
สังยุตว่า อะไรเป็นความดับแห่งสังขาร คือภิกษุไม่เพลิดเพลิน  ไม่เชยชม  ไม่ยึดติด  ; 
นิโรธ  ดังคำว่า ความดับแห่งสังขาร เราเรียกว่านิโรธ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒//๓๓)  

ความดับแห่งสัญญา : ความไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดในสัญญา ดังคำในปฏิสัลลานสูตร ขันธ
สังยุตว่า อะไรเป็นความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญา คือภิกษุไม่เพลิดเพลิน  ไม่
เชยชม ไม่ยึดติดสัญญา  ; นิโรธ  ดังคำว่า ความดับแห่งสัญญา  เราเรียกว่านิโรธ 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๘, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒//๓๓)  

ความดำเนินไป  : ความดำเนินไปแห่งกาย, ความดำรงอยู่แห่งกาย คือ ให้กายเป็นไป, มีชีวิตดำเนิน
ต่อไปได้ ; กายจะสามารถดำเนินต่อไปได้ก็เพราะอาศัยอาหาร สำหรับพระภิกษุ
สามเณรก็คืออาหารบิณฑบาต ดังท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระจุนทะ สมณุทเทส ใน
ปาสาทิกสูตร ตอนว่าด้วยเหตุแห่งการอนุญาตปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ตอนหนึ่งว่า เราอนุญาตบิณฑบาตแก่เธอทั้งหลาย  ก็
เพียงเพ่ือความดำรงอยู่ได้แห่งกายน้ี  เพ่ือให้กายนี้เป็นไปได้ ... (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๘๒/๑๔๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  พระจุนทะ สมณุทเทส พระเถระผู้นี้เป็นน้องชายของพระ
ธรรมเสนาบดีสารีบุตร และเป็นสัทธิวิหาริกของพระอานนท์ คำน้ีพวกภิกษุเรียกท่าน 
ในขณะเป็นสามเณร เม่ือท่านเป็นพระแล้วก็ยังเรียกช่ือนี้อยู่ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๖๔/
๙๕)  

ความดำรงม่ัน  : การต้ังมั่น ในที่น้ีหมายถึงความดำรงมั่นแห่งสัทธรรม คอื พระพุทธพจน์หรือคำสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า ท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธอาณาหรือพระวินัยก็ดี ท่ีทรง
แสดงไว้เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือความอยู่ดีมีสุขตลอดถึงเพ่ือความพ้นทุกข์ก็ดี ;  สัทธรรม 
ได้แก่ ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมท่ีดี, ธรรมที่แท้, ธรรมของคนดี, คำสอนของคนดี, 
ธรรมท่ีดีเลิศ คอืคำสอนที่ถูกต้อง คำสอนที่พร้อมมูลบริบูรณ์  



 

๑๑๖๑ 
 

 

   สัทธรรม แบ่งกว้างๆ ได้ ๓ อย่าง คือ (๑) ปริยัติสัทธรรม สัทธรรมคือสิ่งท่ีพึง
เล่าเรียน ได้แก่ พุทธพจน์ (๒) ปฏิบัติสัทธรรม สทัธรรมคือสิ่งท่ีพึงปฏิบัติ ได้แก่ 
ไตรสิกขา (๓) ปฏิเวธสัทธรรม สทัธรรมคือผลท่ีพึงบรรลุ ได้แก่ มรรค ผล และ
นิพพาน 

   พระผู้มีพระภาคตรัสธรรม  ๔  ประการ ท่ีเป็นไปเพ่ือความดำรงมั่น  ไม่เสื่อม
สูญ ไม่หายไปแห่งสัทธรรม   ได้แก ่ (๑) เล่าเรียนสตูรท่ีเล่าเรียนกันมาดีโดยบท
พยัญชนะท่ีสืบทอดกันมาดี แม้อรรถแห่งบทพยัญชนะท่ีสบืทอดกันมาดีก็เป็นการสืบ
ทอดขยายความดี   (๒)  เป็นคนว่าง่าย   ประกอบด้วยธรรมเครื่องทำความเป็นผู้ว่า
ง่าย  อดทน  รับคำพร่ำสอนโดยเคารพ  (๓) เป็นพหูสูต  เรียนจบคมัภีร์  ทรงธรรม  
ทรงวินัย    ทรงมาติกา  ถ่ายทอดสูตรแก่ผูอ่ื้นโดยเคารพ   เมื่อภิกษุเหลา่นั้นล่วงลับ
ไป สูตรก็ไม่ขาดรากฐาน  มีทีพ่ึ่งอาศัย (๔) เป็นเถระ  เป็นผู้ไม่มักมาก    เป็นผู้ไม่ย่อ
หย่อน  หมดธุระในโอกกมนธรรม  เป็นผู้นำในปวิเวก    ปรารภความเพียร  เพ่ือถึง
ธรรมท่ียังไม่ถึง  เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรลุ    เพ่ือทำให้แจ้งธรรมทียั่งไม่ได้ทำให้
แจ้ง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๐/๒๒๔)  

ความดำรงอยู ่ : ความคงอยู่, ความทรงไว้ ในท่ีนี้หมายถึงความดำรงอยู่ได้แห่งกาย คือ ให้กายเป็นไป, 
มีชีวิตดำเนินต่อไปได้, ทรงกายไว้, ทําให้กายคงอยู่ ; ดู ความดำเนินไป (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๘๒/๑๔๐) 

ความดำรงอยูแ่ห่งธรรม  : ความดำรงอยู่ของคำสอนท่ีแสดงหลักความจริงท่ีควรรู้ให้เปิดเผยปรากฏ
ขึ้น, ความดำรงอยู่ของหลักคุณความดีท่ีควรประพฤติ, ความดำรงอยู่ของหลักธรรม  
ความถูกต้อง :  คำว่า ธรรม มีอรรถหลากหลาย เช่น สภาพทรงไว้, ธรรมดา, 
ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง ; เหตุ, ต้นเหตุ ; สิ่ง, ปรากฏการณ์, 
ธรรมารมณ์, สิ่งท่ีใจคิด ; คุณธรรม, ความดี, ความถูกต้อง, ความประพฤติชอบ ; 
หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน้าที่ ; ความชอบ, ความยุติธรรม ; พระธรรม, 
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๕๐/๔๗๙, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๔๑/
๔๗๙, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๔๑/๔๘๐) 

ความดำริ  : สังกัปปะ (ความดำริ), ความคิด, ความตริตรอง, ความไตร่ตรอง, ความพอใจ  ; ความ
ดำริ ที่แปลว่า ความพอใจ แปลโดยยึดตามอรรถกถาที่ให้คำจำกัดความของ “ความ
ดำริ” ไว้ว่าหมายถึง “ความพอใจ” เช่น  มีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยตบะ ในที่น้ี
หมายถึง  มีความพอใจในการบำเพ็ญแต่ตบะเท่านั้น (ที.ปา.อ.(บาลี)๕๘/๒๑) 

   ความดำริ มี ๒ ประการ คือ (๑) มิจฉาสังกัปปะ ความดำริผิด ได้แก่ ความดำริ
ในกาม   ความดำริในความพยาบาท  ความดำริในการเบียดเบียน   (๒) สัมมา



 

๑๑๖๒ 
 

 

สังกัปปะ ความดำริชอบ มี  ๒ ได้แก่ (๑) สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะ  เป็นส่วนแห่ง
บุญ  ให้ผลคอือุปธิ   คือ   ความดำริในการออกจากกาม  ความดำริในความไม่
พยาบาท  ความดำริในการไม่เบียดเบียน  (๒) สัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะ  ท่ีไมม่ีอา
สวะ  เป็นโลกตุตระ  เป็นองค์แห่งมรรค  คือ    ความตรึก  ความวิตก  ความดำริ  
ความแน่วแน่  ความแนบแน่น  ความปักใจ  ความปรุงแต่งคำ  ของภิกษุผู้มีจิตไกล
จากข้าศึก  มีจิตหาอาสวะมิได้  เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค  เจรญิอริยมรรคอยู่  (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๕๘/๔๐, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖๔/๔๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖๕/๔๔, ม.มู.(ไทย)
๑๒/๓๗๗/๔๑๒, ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๐๕/๕๔๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๔/๑๗๒, ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๖๒/๓๐๙, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๗/๑๗๖, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/๑๙๗, ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๔๐๖/๔๖๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๓) 

ความดำรช่ัิวรา้ย  : ความดำริท่ีไม่ดี, เลวทราม,  เลวร้าย, อุบาทว์, โฉด, ร้ายกาจ,  ช่ัว,  ช่ัวช้า,  ต่ำช้า, 
เลวมาก  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๘/๓๕) 

ความดำรใินกาม : ความคิดถึงกาม(กามสังกัปปะ), ความคิดที่จะเสพกาม, ความหมกมุ่นในกาม 
หมายถึงความคิดที่เป็นอกุศล  ; เหตุปัจจัยอย่างหน่ึงในองค์ ๓ ของมิจฉาสังกัปปะ ดัง
คำในมหาจัตตารีสกสูตร อุปริปัณณาสก์ว่า ความดำริในกาม ความดำริในความ
พยาบาท ความดำริในการเบียดเบียน นี้เป็นมิจฉาสังกัปปะ  ; ในทีฆนิกาย มหาวรรค 
และอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาตกล่าวว่าจัดเป็นความคิดที่ขุ่นมัว หากละได้ ก็จะมี
ความคิดผ่องใส ไมขุ่่นมัว ; ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรคกล่าวว่า ความดำริในกาม 
เกิดขึ้นเพราะกามสัญญา ; ในมหานิทเทสกล่าวถึงคนท่ีมคีวามดำริในกามย่อมได้รับ
ผล คือย่อมซบเซา คือหงอยเหงา เซื่องซมึ ซึมเศร้า เหมือนคนกำพร้า คนโง่ คนลุ่ม
หลง(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๖๖/๓๑๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๗/
๓๗๖, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๖/๑๘๒, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๐/๔๑, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๓/
๑๘๓)  

ความดำรใินการไม่เบียดเบียน :ความคิดที่ไม่เบียดเบียน, ความคิดปลอดจากความเบียดเบียน, 
หมายถึงความคิดที่ไม่ขุ่นมัว; เหตุปัจจัยอย่าง ๑ ในองค์ ๓ ของสัมมากัปปะ ซึ่งเป็น
องค์อย่างหน่ึงในอริยมรรคมีองค์ ๘  ดังคำว่า  ความดำริในการออกจากกาม ความ
ดำริในการไม่พยาบาท ความดำริในการไม่เบียดเบียน ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่าสัมมา
สังกัปปะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๕/๑๓๖,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๒๐๕/๑๗๑)  

ความดำรใินการไม่พยาบาท :ความคิดที่ไม่พยาบาท, ความคิดปลอดจากพยาบาท หมายถึงความคิดที่
ไม่ขุ่นมัว ; เหตุปัจจัยอย่าง ๑ ในองค์ ๓ ของสัมมากัปปะ ซึ่งเป็นองค์อย่างหนึ่งใน



 

๑๑๖๓ 
 

 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ดังคำว่า  ความดำริในการออกจากกาม ความดำริในการไม่
พยาบาท ความดำริในการไม่เบียดเบียน ภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกว่าสัมมาสงักัปปะ  (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๕/๑๓๖,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๐๕/๑๗๑)  

ความดำรใินการออกจากกาม :ความคิดเว้นจากกาม, ความคิดปลอดจากกาม  หมายถึงความคิดที่ไม่
ขุ่นมัว ; เหตุปัจจัยอย่างหน่ึงในองค์ ๓ ของสัมมากัปปะ ซึ่งเป็นองค์อย่าง ๑ ใน
อริยมรรคมีองค์ ๘  ดังคำว่า  ความดำริในการออกจากกาม ความดำริในการไม่
พยาบาท ความดำริในการไม่เบียดเบียน ภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกว่าสัมมาสงักัปปะ  (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๕/๑๓๖,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๐๕/๑๗๑)  

ความดำรใินวิหิงสา : ความคิดในการเบียดเบียน, ความดำริท่ีจะเบียดเบียน เป็นลักษณะของใจท่ีมี
ความขุ่นมัว  หากละได้ ก็จะมีความคิดผ่องใส ไมขุ่่นมัว ดังคำว่า ภิกษุเป็นผู้ละความ
ดำริในกามได้ เป็นผู้ละความดำริในพยาบาทได้ เป็นผู้ละความดำริในวิหิงสาได้  ภิกษุ
เป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างน้ี (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๔,๑๑/๓๖๐/
๔๓๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๐/๔๑) 

ความดำริม่ันคง  : ความคิด ความตริตรอง ความไตร่ตรอง ท่ีหนักแน่น  เที่ยงตรง ไม่หว่ันไหว ไม่
คลอนแคลน ไม่โอนเอน ไม่ผันแปร ไม่กลับกลายเป็นอย่างอ่ืน  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๕/
๑๓๒) 

ความดำริแห่งจิตชั่วร้าย  : ความคิดที่เกิดจากจิตใจที่เปน็อกุศล, ความคิดที่ออกมาจากจิตพยาบาท 
จิตเป็นอกุศล,  ความคิดทีผ่ิดทำนองคลองธรรม คือ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ผิด
ศีลธรรม, ความคิดที่เลวทราม เลวร้าย ดุรา้ย ช่ัว  ช่ัวช้า โหดเห้ียม ทราม ต่ำช้า ร้าย 
เลวมาก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๐/๔๗)  

ความด้ินรน  : ความพยายามจะให้พ้นจากความทุกข์ยาก, การต่อสู้กับความทุกข์ทนของชีวิต ฟันฝ่า
อุปสรรค, ความกระตือรือร้นขวนขวายเพ่ือให้พ้นจากความยากลําบาก ความทุกข์
ทรมาน หรือเพ่ือให้ดีย่ิง ๆ ขึ้นไป เช่น ความด้ินรนจะให้พ้นทุกข์ ด้ินรนอยากเป็นน่ัน
เป็นนี่ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๙/๒๒๒) 

ความดี : บุญ, กุศล, คณุงามความดี, ดังพระดำรัสในวินัยปิฎก มหาวรรคที่พระพุทธเจ้าตรัส
ถามว่า ภิกษุทั้งหลาย ใครระลึกความดีของพราหมณ์นั้นได้บ้าง  หรือดังคำในสิงคาลก
สูตรท่ีเพ่ือนแนะนำเพ่ือนให้ต้ังอยู่ในความดี  หรือดังคำในมัชฌิมปณัณาสก์ว่า การ
ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ เป็นความดีสำหรับคนท่ีมีช่ือเสียงเช่นท่าน   หรือการได้เห็น
พระ เป็นความดี ดังคำในฆฏิการสูตร มัชฌิมปัณณาสกว่์า การท่ีเราได้เห็นพระผู้มี
พระภาค ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ถือกันว่าเป็นความดี  ; หรือ
ดังคำในมณิภัททสูตร ยักขสงัยุต ท่ีมณิภัททยักษ์กราบทูลว่า ความดีย่อมมีแก่คนมีสติ
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เป็นนิตย์ (วิ.ม.(ไทย)๔/๖๙/๙๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๓/๒๑๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๗/๖๓, 
ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๓/๓๓๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๘/๓๔๑, องฺ. จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๙/๖๖)  

ความดูหมิ่น  : อติมานะ (ความดูหม่ิน)  หมายถึงการดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน, การเหยียดหยามใน
ฐานะต่ำต้อย, การแสดงกิริยาท่าทาง พูดจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเชิงดู
ถูกว่ามีฐานะต่ําต้อย 

   อติมานะ  ความดูหม่ิน   จัดเป็น ๑ ในกิเลสท่ีจัดว่าเป็นกลิ่นช่ัวร้าย สัตว์ผู้
ประกอบด้วยกิเลสเหล่าน้ีต้องไปอบายเท่านั้น ไม่สามารถจะไปเกิดในพรหมโลกได ้ 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒/๓๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐/๔๒) 

   พระผู้มีพระภาคตรัสความดูหมิ่นว่าหมายถึง ผู้ที่ดูหม่ินผู้อ่ืนเพราะชาติบ้าง   
เพราะโคตรบ้าง  ...  เพราะเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วบ้าง  (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๘/
๒๗๒, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๙๗/๒๙๙, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗๗/๕๐๕) 

   ความดูหมิ่น เรียกว่า ความลบหลู่ ดังในประโยคว่า  ความลบหลู ่  กิรยิาที่ลบ
หลู่   ภาวะที่ลบหลู่  ความดูหมิ่น  การกระทำความดูหม่ิน   น้ีเรียกว่า  ความลบหลู่  
(อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๔๗/๑๕๗, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๖๗/๑๖๒) 

ความเดือดร้อน  : ความกระวนกระวาย, ความไม่เป็นสุข, ความเป็นทุกข์, กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, 
ร้อนใจ, ระทมใจ, กลัดกลุ้ม ; ความเดือดร้อนมี ๒ ประเภท คือ  (๑) ความเดือดร้อน
ทางกาย ได้แก่ การรับรู้อารมณ์หรือสิ่งท่ีมากระทบสัมผสัทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย 
เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นต้น แล้วทำให้เกิดความทุกข์ทางกาย ร่างกายได้รับ
ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน (๒) ความเดือดร้อนทางใจ ได้แก่ การรับรู้อารมณ์หรือสิ่ง
ท่ีมากระทบสัมผัสทางใจ เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นต้น แล้วเกิดความเสียใจ ไม่
สบายใจ 

   ในภัททาลิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า พระองค์ฉันอาหารมื้อ
เดียว แล้วมีสุขภาพพลานามัยดี มีโรคน้อย กระปรี้กระเปร่า อยู่สบาย แล้วทรงรับสั่ง
ให้ภิกษุท้ังหลายฉันอาหารมื้อเดียว เพ่ือจะได้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
เช่นเดียวกับพระองค์ ท่านพระภัททาลิกราบทูลว่า ไม่สามารถฉันอาหารม้ือเดียวได้ 
เพราะจะทำให้มีความกระวนกระวายและมีความเดือดร้อน แม้พระองค์จะหาอุบาย
ให้ว่า ถ้าเธอรับนิมนต์ท่ีใดแล้วก็ฉันที่น้ันเสยีส่วนหน่ึง แล้วนำอีกส่วนหน่ึงมาฉันก็ได้  
ก็ยังปฏิบัติไม่ได้อยู่ดี เมื่อไม่สามารถจะรักษาสิกขาบททีพ่ระองค์ทรงบัญญัติไว้ได้ จึง
หลบหน้าไม่กลา้สู้พระพักตร์พระองค์ตลอด ๓ เดือนเต็ม หลังจากน้ันเม่ือคิดได้แล้วก็
มาเข้าเฝ้าแล้วสำนึกผิด  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๔/๑๕๐, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๒๙/๔๘๙) 
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ความเดือดร้อนจิต  : อาการท่ีจิตเป็นทุกข์ ไม่เป็นสุข เกิดความระทม กระวนกระวายใจ มีความกลัด
กลุ้มร้อนรุ่มในจิตใจ  ได้รับรู้อารมณ์หรือสิ่งท่ีมากระทบสมัผัสทางใจ เช่น เย็น ร้อน 
อ่อน แข็ง เป็นต้น แล้วเกิดความเสียใจ ไม่สบายใจ ใจฟุ้งซ่าน ;  ความเดือดร้อนจิต 
เกิดขึ้นเพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ (๑) เพราะทำ (๒) เพราะไม่ทำ เช่น คิดว่า เราทำแต่
กายทุจริต ไมท่ำกายสุจริต ทำแต่วจีทุจริต ไม่ทำวจีสุจริต ทำแต่มโนทุจริต ไม่ทำมโน
สุจริต เป็นต้น  (ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๗๕/๒๗๔) 

ความได้อัตภาพ :การเคล่ือนจากกายสัตว์, การจุติจากกายของสัตว์ มี ๔ คือ (๑) ความได้อัตภาพที่
สัญเจตนาของตนดำเนินไป    มิใช่สญัเจตนาของผู้อ่ืนดำเนินไป หมายถึงการจุติจาก
กายของสัตว์เหล่าน้ันมีได้เพราะสัญเจตนาของตนเป็นเหตุ  (๒)  ความได้อัตภาพที่
สัญเจตนาของผู้อ่ืนดำเนินไป มิใช่สญัเจตนาของตนดำเนินไป หมายถึงการจุติจาก
กายน้ันของสัตว์เหล่าน้ัน มีได้เพราะสัญเจตนาของผู้อ่ืนเป็นเหตุ (๓) ความได้อัตภาพ
ท่ีสัญเจตนาของตนและสัญเจตนาของผู้อ่ืนดำเนินไป หมายถึงการจุติจากกายน้ันของ
สัตว์เหล่าน้ัน    มีได้เพราะสัญเจตนาของตนและสัญเจตนาของผู้อ่ืนเป็นเหตุ (๔) 
ความได้อัตภาพท่ีมิใช่สญัเจตนาของตนและมิใช่สัญเจตนาของผู้อ่ืนดำเนินไป 
หมายถึงเทวดาทั้งหลายผู้เข้าถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้น (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๑/๒๔๐);  

  ในอรรถกถาปาฏิกวรรค กล่าวว่า ในการกลับได้อัตภาพ สัตว์จำพวกที่หนึ่งพึง
ทราบด้วยอำนาจการขวนขวายในการเล่น  จำพวกที่สองพึงทราบด้วยอำนาจสัตว์ใน
ภายในเป็นต้น ซึ่งถูกสัตว์ภายในเป็นต้นทำลาย  จำพวกที่สาม พึงทราบด้วยอำนาจ
การประทุษร้ายทางใจ  จำพวกท่ีสี่พึงทราบด้วยอำนาจเทวดาที่เหลือช้ันสูงขึ้นไปเริ่ม
ต้ังแต่ช้ันจาตุมมหาราชิกา จริงอยู่ เทวดาเหล่านั้นย่อมไม่ตายด้วยความจงใจของ
ตนเองทั้งไม่ตายด้วยความจงใจของสัตว์อ่ืน (ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๓๑๒/๒๒๒) 

ความตกต่ำ  :  การท่ีมีฐานะหรือค่าลดลงกว่าเดิม, ด้อยฐานะลง, ยากจนลง, ถดถอย, เส่ือมถอย, 
เสื่อมลง 

   ในมหาสญุญตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอุปัทวะไว้ ๓ ประการ คือ (๑) อุปัทวะ
ของอาจารย์ (๒) อุปัทวะของศิษย์ (๓) อุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์  บรรดา
อุปัทวะท้ัง  ๓  ประการนั้น  พระองค์ตรัสว่า อุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์  มี
วิบากเป็นทุกข์  มีวิบากเผ็ดรอ้นกว่าอุปัทวะของอาจารย์และอุปัทวะของศิษย์  เป็นไป
เพ่ือความตกต่ำ  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๕/๒๓๒) 

ความตกลงใจ  : การกำหนด, การตัดสินใจ, ความต้ังใจ,  ยุติ, การทำให้สิน้สุด ; ดู กาปทิกะ, มาณพ 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๙/๕๓๙) 



 

๑๑๖๖ 
 

 

ความตรองถึงรูป : รูปวิจาร จัดเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก  ตัณหานี้เม่ือเกิดก็เกิดที่รูปวิจารนี้    เมื่อ
ต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ที่รูปวิจาร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๓/๑๒๓,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๒๐๓/๑๖๙)   

ความตระหนี่ : แปลมาจากคำว่า มัจฉริยะ ความหวง, ความหวงแหน, อธิบายว่า ความตระหน่ี กิรยิา
ท่ีตระหน่ี ภาวะที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแน่น ความปกปิด ความมีจิต
หวงแหน   มีลักษณะเช่นว่านี้   นี้เรียกว่ามัจฉริยะ(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๙๓/๕๖๑); ข้อ 
๔ ในมละ มลทิน ๙  และขอ้ ๘ ในธรรมอันเป็นมูลแห่งตัณหา ๙ อันได้แก่ ๑.  เพราะ
อาศัยตัณหา การแสวงหาจึงเกิดขึ้น ๒.  เพราะอาศัยการแสวงหา การได้จึงเกิดขึ้น ๓. 
เพราะอาศัยการได้ การวินิจฉัยจึงเกิดขึ้น ๔.เพราะอาศัยการวินิจฉัย ฉันทราคะจึง
เกิดขึ้น ๕.  เพราะอาศัยฉันทราคะ ความหลงใหลจึงเกิดขึ้น ๖.เพราะอาศัยความ
หลงใหล ความหวงแหนจึงเกิดขึ้น ๗.เพราะอาศัยความหวงแหน ความตระหน่ีจึง
เกิดขึ้น ๘.เพราะอาศัยความตระหน่ี การรักษาจึงเกิดขึ้น ๙.    เพราะอาศัยการรักษา 
สภาวธรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลหลายประการ คือการถอืท่อนไม้การถือศัสตรา การ
ทะเลาะ  การแก่งแย่งการวิวาท  การพูดขึ้นมึงกู การพูดส่อเสียด การพูดเท็จจึง
เกิดขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๖๓/๖๑๗) ; ความตระหนี่ มี  ๕ อันได้แก่  ๑.อาวาส
มัจฉริยะ (ความตระหนี่อาวาส) ๒.กุลมัจฉรยิะ (ความตระหน่ีตระกูล) ๓.ลาภมัจฉริยะ
(ความตระหน่ีลาภ) ๔. วัณณมัจฉริยะ (ความตระหน่ีวรรณะ)  ๕.ธัมมมัจฉริยะ(ความ
ตระหนี่ธรรม) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑,๑๐/๓๒๐/๒๔๘,๑๐/๓๕๗/๒๘๕,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๖๑/๔๒,๑๑/๖๗/๔๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๕/๕๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๓๒/๓๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๔/๙๑,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๘/๒๒,ข.ุชา.ม.๒๗/๑๒๘/๓๔๓,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๙/๔๖,๒๙/๔๔/๑๕๕, ขุ.จู.๓๐/๒/๔๙,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๐/๑๕๘,๓๖/
๗๐/๑๖๓) 

ความตระหนีอ่ันเปน็มลทิน :ความหวงท่ีทำให้เศร้าหมอง, ภาวะที่ไม่ยอมเสียสละ, มีความมัจฉริยะไม่
ไม่ยอมเสียสละ, ความไม่มีจาคะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๔/๕๕,๒๒/๔๗/๗๗)  มี
อธิบายว่า แม้จะให้ทาน ก็อยู่ในประเภททาสทาน เป็นทาสแห่งไทยธรรม  คือผูใ้ด
ตนเองบริโภคของอร่อย   แต่ให้ของไม่อร่อยแก่บุคคลอ่ืน (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/
๓๔/๒๒)  

ความตรสัรู้  : ความรู้แจ้ง, หมายถึงความรู้อริยสัจ ๔ คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โดยปริยาย
หมายความว่ารู้เอาเองเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี, คือรู้แจ้งอรหตัผล (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๖/
๕๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๒๓/๓๙๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๘๙/๓๐๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๙๐/
๔๐๓) ; อธิบายว่า รู้อริยสัจ ๔ ครบวงจร ปรีชากำหนดรู้ว่า ทุกข์เป็นสิ่งท่ีควรกำหนด



 

๑๑๖๗ 
 

 

รู้ ได้รู้แล้ว  สมุทัย ควรละ ได้ละแล้ว  นิโรธ ควรทำให้แจ้ง ได้ทำให้แจ้งแล้ว มรรค 
ควรเจริญ ได้เจริญ คือปฏิบัติหรือทำให้เกิดแล้ว (ข้อ ๓ ในญาณ ๓) ซึง่ปรีชากำหนด
เช่นนี้ จะหมุนเวียน รอบ เกิดญาณทัสสนะ ท่ีเรียกว่ามีปริวัฏฏ์  ๓  หรือเวียนรอบ  ๓  
ในอริยสัจ  ๔ หมายถึงรู้อริยสัจจ์ ๔ แต่ละข้อโดยสัจจญาณ(หย่ังรู้อริยสจัแต่ละอย่าง)  
กิจจญาณ (หย่ังรู้กิจในอริยสัจ) และกตญาณ (หย่ังรู้กิจอันได้ทำแล้วในอริยสัจ) รวม 
๔ ข้อ เป็น ๑๒ เรียกว่า มีอาการ ๑๒  สำหรับคนที่บรรลุโสดาบันแล้ว แต่ยังไม่บรรลุ
อรหัตผล ก็บำเพ็ญเพียรเพ่ือความตรัสรู้มรรคเบ้ืองสูง ๓ อย่างอันตนพึงบรรลุเป็นท่ีไป
ในเบื้องหน้า(ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๓๗๓/๒๘๑)  

ความตรึก  : ความคิด การนึก นึกถึงเรื่องราว ความตรึก (วิตก) มักมาคู่กับความตรอง(วิจาร)(ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๑) มีอธิบายว่า ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่างๆ ความดำร ิ 
ความท่ีจิตแนบแน่นในอารมณ์ ความท่ีจิตแนบสนิทในอารมณ์ ความยกจิตขึ้นสู่
อารมณ์ สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกว่าความตรึก (วิตก) (๓๔/๗/๒๘) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๔๖/๑๔๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๙/๕๓๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๗/๑๗๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๒๐๙/๓๐๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๗,ขุ.จู.๓๐/๗๘/๒๗๘) มีท้ังความตรึกท่ีเป็นกุศล 
ซึ่งเป็นสัมมาสงักัปปะ  จะเป็นความวิตก ความดำริ  ความแน่วแน่  ความแนบแน่น 
ความปักใจ  ความปรุงแต่งคำ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๗/๑๗๗)  เช่น ความตรึกของมหา
บุรุษ ๘ ได้แก่ (๑) นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มกัน้อย ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมาก (๒) 
น้ีเป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษ  ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไมส่ันโดษ (๓) นี้เป็นธรรมของ
บุคคลผูส้งัด ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคล ี (๔)นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้
ปรารภความเพียร ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้าน (๕)น้ีเป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติ
ต้ังมั่น ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผูห้ลงสติ (๖)น้ีเป็นธรรมของบุคคลผูม้ีใจต้ังมัน่ ไม่ใช่ธรรม
ของบุคคลผู้มใีจ ไม่ต้ังมั่น  (๗) น้ีเป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญา ไม่ใช่ธรรมของบุคคล
ผู้มีปัญญาทราม (๘) นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนปิปปัญจธรรม ผู้พอใจใน
นิปปปัญจธรรม ไมใ่ช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปปัญจธรรมผู้พอใจในปปัญจธรรม (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๑๕) และความตรึกที่เป็นอกุศล  ซึ่งเป็นอกุศลวิตก มี ๓ 
ประการ อันได้แก่ ๑. กามวิตก (ความตรึกในกาม) ๒.พยาบาทวิตก (ความตรึกใน
พยาบาท) ๓. วิหิงสาวิตก (ความตรึกในการเบียดเบียน) หรือจัดอยู่บาปอกุศลธรรม ๖ 
ประการ อันได้แก่ (๑)  ญาติวิตก ความตรึกถึงญาติ  (๒)  ชนบทวิตก ความตรึกถึง
บ้านตัวเอง(๓)อมรวิตก  ความตรึกท่ีมีทิฏฐิซัดส่ายไมแ่น่นอน(๔)ปรานุททยตาปฏิสัง
ยุตวิตก  ความตรึกเรื่องอนุเคราะห์ผู้อ่ืน (๕) ลาภสักการสิโลกปฏิสังยุตวิตก   ความ



 

๑๑๖๘ 
 

 

ตรึกถึงลาภสักการะและสรรเสริญ(๖) อนวิญญัติปฏิสังยุตวิตก  ความตรึกเรื่องเกรง
ผู้อ่ืนจะดูหมิ่น(ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๒๖/๙๐)  

ความตรึกตามอาการ : ความตรึกตามอาการต่างๆ,การนึกตามลำดับเหตุท่ีเกิดขึ้น แปลมาจากคำว่า 
อาการปริวิตักกะ ความตรึกตามอาการ, ข้อ ๔ ในธรรม ๕ ประการ อันได้แก่ (๑) 
ศรัทธา (ความเช่ือ) (๒)  รุจิ(ความชอบใจ) (๓)อนุสสวะ(การฟังตามกันมา) (๔) อาการ
ปริวิตก (ความตรึกตามอาการ)(๕) ทิฏฐินิชฌานขันติ(ความเข้ากันได้กับทฤษฎีท่ีพินิจ
ไว้) (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕/๗) ความตรึกตามอาการน้ีมีผลเป็น ๒ อย่างในปัจจุบัน คือสิ่งที่
ตรึกไว้อย่างดี แต่สิ่งน้ันกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มี สิ่งท่ีไม่ตรึกไว้อย่างดี แต่
สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้  ไม่เป็นอ่ืนก็มี (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๘/๕๓๘)  อรรถกถากล่าวว่า 
ความตรึกตามอาการ หมายถึงการตรึกตามเหตุการณ์อย่างนี้ว่า เหตุนี้ดี  (องฺ.ติก.อ.
(บาลี) ๒/๖๖/๒๐๓,ขุ.ม.อ.(บาลี) ๑/๑๕๖/๓๙๑) 

ความตรึกถึงรปู :รูปวิตก จัดเป็นปิยรูปสาตรูป ก่อให้เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจ ทำตัณหาเกิดขึ้น ดังคำ
ว่า ตัณหาน้ีเม่ือเกิด ก็เกิดที่รูปวิตกนี้เม่ือต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ที่รูปวิตกนี้ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๒๐๓/๑๖๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑) ; ขอ้ ๑ ในวิตก ๖ อันได้แก่รูปวิตก สัททวิตก 
คันธวิตก  รสวิตก  โผฏฐัพพวิตก  ธัมมวิตก (มู.ม.๑๒/๑๓๓/๑๒๓) 

ความตรึกในใจ : ความคิดในใจ,ความคิด,การนึกคิด,การนึกถึงเหตุท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในอัตภาพ
ร่างกาย,ใจที่คิด,ใจที่นึกถึงเร่ืองราว ในท่ีนี้หมายถึงนึกถึงสิ่งท่ีเป็นอกุศลที่เรีกว่าอกุศล
วิตก แล้วเกิดความเย่ือใยคือตัณหาเมื่อเกิดขึ้นในตนแล้วกแ็ผ่ซ่านไปถึงวัตถุกาม (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๒๓๗/๓๔๐) อรรถกถากล่าวถึงความเยื่อใยว่าตัณหา(ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/
๒๗๕/๑๑๕) 

ความต้ังจิต  : การอธิษฐาน, ความต้ังใจโดยมุ่งผลอย่างใดอย่างหน่ึง, การต้ังจิตปรารถนา, การต้ังจิต
ขอร้องต่อสิ่งท่ีตนถือว่าศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ือผลอย่างใดอย่างหน่ึง, การสวดมนต์, การขอร้อง
, การวิงวอน, ภาวนา ;  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๓/๓๓๘) 

ความต้ังจิตม่ัน  : สมาธิ, ภาวะที่จิตสงบ, ภาวะที่จิตสงบน่ิงอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว  
   ความต้ังจิตม่ัน เป็น ๑ ในอินทรีย์ หรือพละ ๕ คือ (๑) สัทธา ความเช่ือ (๒) 

วิริยะ ความเพียร (๓) สติ ความระลึกได้ (๔) สมาธิ ความต้ังจิตมั่น (๕) ปัญญา 
ความรู้ท่ัว ท่ีเรียกว่า อินทรีย์ เพราะมีความหมายว่า ธรรมท่ีเป็นใหญใ่นกิจของตน, 
เป็นใหญ่ในการกระทำหน้าท่ีแต่ละอย่างๆ ของตน และที่เรียกว่า พละ เพราะมี
ความหมายว่า เป็นพลัง ทำใหเ้กิดความมั่นคง (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๑๓/๓๒๕) 

   ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความต้ังจิตมั่น เป็น ๑ ในธรรมที่เป็นองค์แห่ง
การตรัสรู้ คือ อปริหานิยธรรม  ๗  ประการ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๙/๘๖) 



 

๑๑๖๙ 
 

 

ความต้ังใจ  : การเอาใจจดจ่อ, การเอาใจใส่, การต้ังอกต้ังใจ, การต้ังใจทำอย่างจริงจัง, ความ
คร่ำเคร่ง, วางแผน,  เจตนา, ความมุ่งมั่น, ความมุ่งหมาย, มีเป้าหมายท่ีจะทำแล้วทำ
ให้เกิดขึ้น  (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖๐๒/๓๗๒, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖๐๓/๓๗๒, สํ.ข.(ไทย)๑๗/
๖๐๖/๓๗๓, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๔/๒๔๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙๒/๕๒๑, อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๕๕๒/๖๐๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๑๓/๘๕๐) 

ความต้ังอยู่  : อาการท่ีดำรงอยู่, การต้ังอยู่ในสภาพ, การอยู่, การวางอยู่, การต้ังรกราก, การก่อต้ัง ; 
ความต้ังอยู่ ในที่น้ีหมายถึงความเกิดขึ้น ความต้ังอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏ ของ
ขันธ์ ๕ และอินทรีย์ (อายตนะภายใน) ๖ ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นความเกิดขึ้น
แห่งทุกข์ เป็นความต้ังอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ (สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๓๐/๔๓,๑๗/๓๑๒/๓๒๘,๑๗/๓๒๑/๓๓๔) 

ความต้ังอยู่ไม่ได้  : อาการท่ีดำรงอยู่ไม่ได้, การไม่ต้ังอยู่ในสภาพ, ความดับ, ความสงบระงับ ; ความ
ต้ังอยู่ไม่ได้  ในที่นี้หมายถึงความดับ ความสงบระงับ ความต้ังอยู่ไม่ได้ของขันธ์ ๕ ที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความดับทุกข์ เป็นความสงบระงับโรค เป็นความต้ังอยู่
ไม่ได้แห่งชราและมรณะ (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๐/๔๓, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๒๑/๓๓๔) 

ความตัดขาดวัฏฏะ  : การท่ีจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจ
กิเลสกรรมวิบาก,  การตัดขาดวัฏฏะให้หมดสิ้น,  การละท้ิงรอบแห่งการเวียนเกิด
เวียนตาย, การยุติการเวียนว่ายตายเกิด ; ดู การเวียนว่ายตายเกิด (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๖๒๗/๖๘๔) 

ความต่างกันแห่งการแสวงหา : การแสวงหาที่มีความผดิแผกแตกต่างกัน ;  ความต่างกัน ได้แก่ 
ความผิดแผก, ความผิดกัน, ความไม่เหมือนเดิม, ความไม่เหมือนกัน ; แสวงหา ได้แก ่
เที่ยวหา ค้นหา เสาะหา 

   เป็น ๑ ในธรรม ๙ ประการที่แทงตลอดได้ยาก คือ นานัตตะ (สภาวะที่ต่างกัน)   
๙  อย่าง ได้แก่ (๑) ความต่างกันแห่งธาตุ (๒) เพราะอาศัยความต่างกันแหง่ธาตุ  
ความต่างกันแห่งผัสสะจึงเกิดขึ้น (๓) เพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะ ความ
ต่างกันแห่งเวทนาจึงเกิดขึ้น (๔) เพราะอาศัยความต่างกันแห่งเวทนา  ความต่างกัน
แห่งสัญญาจึงเกิดขึ้น  (๕) เพราะอาศัยความต่างกันแห่งสัญญา  ความต่างกันแห่ง
ความดำริจึงเกิดขึ้น  (๖) เพราะอาศัยความต่างกันแห่งความดำริ  ความต่างกันแห่ง
ความพอใจจึงเกิดขึ้น  (๗) เพราะอาศัยความต่างกันแห่งความพอใจ   ความต่างกัน
แห่งความเร่าร้อนจึงเกิดขึ้น  (๘) เพราะอาศัยความต่างกันแห่งความเร่าร้อน   ความ
ต่างกันแห่งการแสวงหาจึงเกิดขึ้น  (๙) เพราะอาศัยความต่างกันแห่งการแสวงหา    
ความต่างกันแห่งการได้จึงเกิดขึ้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๔) 



 

๑๑๗๐ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธาตุ ในท่ีนี้หมายถึงธาตุ  ๑๘  มีจักขุธาตุ  เป็นต้น 
(ที.ปา.อ.(บาลี) ๓๕๙/๒๖๕)  

ความต่างกันแห่งความเร่ารอ้น  : ความผิดแผกแตกต่างไม่เหมือนกันของปริฬาหะ (ความเร่าร้อน)  
ความกลัดกลุ้มร้อนรุ่มใจ ; ความเร่าร้อน หรือปริฬาหะ หมายถึง ความกลัดกลุ้มด้วย
ร้อนใจ ; เป็น ๑ ในธรรม ๙ ประการท่ีแทงตลอดได้ยาก คือ นานัตตะ (สภาวะที่
ต่างกัน)   ๙  อย่าง ; ดู ความต่างกันแห่งการแสวงหา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๔) 

ความต่างกันแห่งดำริ  : ความคิดใคร่ครวญไตร่ตรองที่มีความผิดแผกแตกต่างกัน, ความต่างกัน 
แห่งความคิด, ความตรึกตรอง, ความไตร่ตรอง, ความตริตรอง, ความใคร่ครวญ, 
ความพินิจพิจารณา ; ดู ความดำริ  ;  เป็น ๑ ในธรรม ๙ ประการที่แทงตลอดได้ยาก 
คือ นานัตตะ (สภาวะที่ต่างกัน)   ๙  อย่าง ; ดู ความต่างกันแห่งการแสวงหา (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๔)  

ความต่างกันแห่งผสัสะ  : ความผิดแผกแตกต่างกันของการสัมผสั, การกระทบ, การถูกต้อง 
 ผัสสะ ๖ ประการ ได้แก่ (๑) จักขสุัมผัส  สัมผสัทางตา  (๒) โสตสัมผัส  สัมผสั
ทางหู  (๓) ฆานสัมผัส  สัมผัสทางจมูก  (๔) ชิวหาสัมผสั  สัมผัสทางลิ้น  (๕) กาย
สัมผสั  สัมผัสทางกาย  (๖) มโนสัมผสั  สมัผัสทางใจ ; เป็น ๑ ในธรรม ๙ ประการที่
แทงตลอดได้ยาก คือ นานัตตะ (สภาวะที่ต่างกัน)   ๙  อย่าง ;  ดู ความต่างกันแห่ง
การแสวงหา (ม.มู.(ไทย)๑๒/๙๘/๙๓), (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๔) 

ความต่างกันแห่งวัตถุ  : ความแตกต่างกันของเรื่องราว ข้อความ ข้อปฏิบัติ เหตุ หรือสภาวธรรม 
   ในปฐมภาณวาร พวกภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองเวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ (เรื่องที่

เป็นต้นเหตุ, ข้อซึ่งเป็นที่ต้ังหรือเป็นจุดเริ่มต้นเรื่อง, ข้อปฏิบัติ ๑๐ ประการ) คือ ๑. 
สิงคิโลณกัปปะ  (เก็บเกลือไว้ในเขนงแล้วฉันกับอาหารรสไม่เค็มได้)  ๒. ทวังคุลกปัปะ 
(ฉันอาหารเมื่อเงาเลยเวลาเที่ยงไป  ๒  องคุลีได้)  ๓. คามันตรกัปปะ  (เข้าบ้านฉัน
อาหารท่ีไม่เป็นเดนได้)  ๔. อาวาสกัปปะ  (ทำอุโบสถแยกกันในอาวาสท่ีมีสีมา
เดียวกันได้)  ๕. อนุมติกัปปะ (ทำสังฆกรรม   ในเม่ือภิกษุทั้งหลายยังมาไม่พร้อมแล้ว
ขออนุมัติภายหลังได้)  ๖.อาจิณณกัปปะ  (ประพฤติตามแบบท่ีพระอุปัชฌาย์อาจารย์
เคยประพฤติมาได้)  ๗. อมถิตกัปปะ  (ฉนันมสดที่แปรไปแล้ว   แต่ยังไมเ่ป็นนม
เปรี้ยวได้)  ๘. ชโลคิ  (ด่ืมสุราอ่อน  ๆ  ได้)  ๙. อทสกนิสทีนะ  (ใช้ผ้ารองนั่งไม่มีชาย
ได้)  ๑๐. ชาตรูปรชตะ  (รับทองรับเงินได้) (วิ.จู.(ไทย)๗/๔๔๖-๔๕๘/๓๙๓-๔๑๙) 

   คำว่า วัตถุ เม่ือสนธิกับศัพท์อ่ืนก็จะมีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น 
กถาวัตถุ เรื่องที่ควรพูด เรื่องที่ควรนำมาสนทนากันในหมูภิ่กษุ ๑๐ ประการ, อักโกส
วัตถุ คำที่ใช้ด่า ๑๐ อย่าง, อาฆาตวัตถุ เหตุผูกอาฆาต ๑๐ ประการ, บุญกิริยาวัตถ ุ



 

๑๑๗๑ 
 

 

๑๐ ที่ต้ังแห่งการทำบุญ ทางทำความดี, นิชชรวัตถุ ๑๐, กเิลสวัตถุ สภาวธรรมท่ีเป็น
กิเลส ๑๐ อย่าง   

   อักโกสวัตถุ ในวินัยท่านว่า  ได้แก่  โอมสวาท  คือคำกล่าวเสียดสี  ๑๐  อย่าง  
(วิ.ป.(บาลี)๘/๓๓๐/๒๙๗, วิ.อ.(บาลี)  ๓/๓๓๐/๔๗๓,  ดู  วินัยปิฎกแปล  เลม่  ๒  
ข้อ  ๑๕  หนา้  ๒๐๒)  ส่วนในธรรมบทอรรถกถา  หมายถึงคำที่ใช้ด่า  ๑๐  อย่าง  
คือ คำด่าว่า  (๑)  เจ้าเป็นโจร  (๒)  เป็นคนพาล  (๓)  เป็นคนหลง   (๔)  เป็นอูฐ  
(๕)  เป็นโค  (๖)  เป็นลา  (๗)  เป็นสัตว์นรก  (๘)  เป็นสัตว์ดิรัจฉาน  (๙)  เป็นคนไม่
มีสุคติ (๑๐)  เป็นคนหวังได้เฉพาะทุคติ  (ขุ.ธ.อ.(บาลี)  ๒/๑๕/๔๖), คำว่า นิชชรวัตถุ  
๑๐  หมายถึงอริยมรรคมีองค์  ๘  มีสมัมาทิฏฐิเป็นต้น  รวมกับสัมมาญาณ  และ
สัมมาวิมุตติอีก  ๒  จึงเป็น  ๑๐  (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๒/๘๔)   

ความต่างกันแห่งเวทนา  : ความไม่เหมือนกันของเวทนา คือ ความเสวยอารมณ์ ความรู้สึก ความรูส้ึก
ทุกข์สุข ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน การรับรู้อารมณ์หรือสิ่งท่ีมากระทบสัมผัส
ทางตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ ได้แก ่ เย็น รอ้น อ่อน แข็ง เป็นต้น แล้วเกิดความรู้สกึ
จากการกระทบสัมผัสนั้นอย่างใดอย่างหน่ึง ใน ๓ อย่าง คือ (๑) ความรู้สึกว่าสุข เช่น
ดีใจ เบิกบานใจ (๒) ความรู้สึกว่าทุกข์ เช่น เสียใจ ไมส่บายใจ (๓) ความรู้สึกเฉยๆ 
คือ ไม่สุข ไมทุ่กข์ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ; จัดเป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ท้ัง ๕ คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ 

   ในอัฏฐสตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้หลายประการ  โดยแบ่งเป็น
หมวดๆ เช่น เวทนา ๒, เวทนา ๓, เวทนา ๕, เวทนา ๖, เวทนา ๑๘, เวทนา ๓๖, 
เวทนา ๑๐๘  (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๗๐/๓๐๒-๓๐๔) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๔) 

   ๑ ในธรรม ๙ ประการที่แทงตลอดได้ยาก คือ นานัตตะ (สภาวะที่ต่างกัน)   ๙  
อย่าง ; ดู ความต่างกันแห่งการแสวงหา   

ความต่างแห่งฉันทะ  : ความผิดแผกแตกต่างไม่เหมือนเดิมของฉันทะ ความพอใจ, ความชอบใจ, 
ความยินดี, ความต้องการ, ความรักใคร่ใฝ่ปรารถนาในสิ่งนั้นๆ เป็นกลางๆ เป็นอกุศล
ก็ได้ เป็นกุศลก็ได้ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๑/๑๗๓, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๒/๑๗๕, สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๙๓/๑๗๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ฉันทะ แปลว่า  ความพอใจ  แต่ในที่น้ีหมายถึง
ความไม่รู้จักอ่ิมคือตัณหา  ม ี ๕  อย่าง คือ  (๑)  ปริเยสนฉันทะ  ความไม่อ่ิมในการ
แสวงหา  (๒)  ปฏิลาภฉันทะ  ความไม่อ่ิมในการได้มา  (๓)  ปริโภคฉันทะ  ความไม่
อ่ิมในการใช้สอย  (๔)  สันนิธิฉันทะ  ความไม่อ่ิมในการกักตุน  (๕)  วิสัชชนฉันทะ  
ความไม่อ่ิมในการจ่ายทรัพย์ (ที.ม.อ.(บาลี)  ๓๓๘/๓๓๕-๓๓๖)  



 

๑๑๗๒ 
 

 

ความต่างแห่งธาตุ  : ความผิดแผกแตกต่างไม่เหมือนเดิมของธาตุ ;  ธาตุ ได้แก่ สิ่งท่ีเป็นต้นเดิม, มูล
เดิม, สิ่งที่ทรงสภาพของตนไว้ คือ ไม่เปล่ียนสภาพต่อไป, สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่
คุมกันเป็นร่างของสรรพสิ่งโดยท่ัว ๆ ไป เช่น ร่างกายคน ร่างกายสัตว์ มี ๔ ธาตุ 
ได้แก่ (๑) ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ส่วนท่ีมีลักษณะแข็ง คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น  
(๒) อาโปธาตุ ธาตุน้ํา ส่วนที่มีลักษณะอ่อน เหลว คือ หนอง เลือด เป็นต้น  (๓) 
เตโชธาตุ ธาตุไฟ ส่วนท่ีมลีักษณะร้อน คือ ไฟที่ทำให้อบอุ่น เป็นต้น  (๔) วาโยธาตุ 
ธาตุลม ส่วนทีมี่ลักษณะพัดไปมา คือ ลมในท้อง ลมหายใจ เป็นต้น  แต่ก็อาจมีธาตุ
อ่ืน ๆ อีก เช่น อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ธาตุไม้ ธาตุทอง ธาตุเหล็ก, กระดูกมนุษย์ที่
เผามอดไหม้แล้ว เช่น กระดูกของพระพุทธเจ้า เรียก พระบรมธาตุหรือพระบรม
สารีริกธาตุ กระดูกของพระอรหันต์ เรียก พระธาตุ เส้นเกศาพระพุทธเจ้า เรียก พระ
เกศธาตุ เรียกที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุว่า ธาตุเจดีย์ 

   ในธาตุนานัตตสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสความต่างแห่งธาตุไว้ ดังนี้ คือ  (๑) 
จักขุธาตุ  (ธาตุคือจักขุปสาท)   รูปธาตุ  (ธาตุคือรูปารมณ์)   จักขุวิญญาณธาตุ  (ธาตุ
คือจักขุวิญญาณ)  (๒) โสตธาตุ  (ธาตุคือโสตปสาท)   สทัทธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ์)    
โสตวิญญาณธาตุ (ธาตุคือโสตวิญญาณ)  (๓) ฆานธาตุ  (ธาตุคือฆานปสาท)    คันธ
ธาตุ  (ธาตุคือคันธารมณ์)    ฆานวิญญาณธาตุ  (ธาตุคือฆานวิญญาณ) (๔) ชิวหาธาตุ  
(ธาตุคือชิวหาปสาท)  รสธาตุ (ธาตุคือรสารมณ์)    ชิวหาวิญญาณธาตุ  (ธาตุคือชิวหา
วิญญาณ)  (๕) กายธาตุ    (ธาตุคือกายปสาท)    โผฏฐัพพธาตุ  (ธาตุคือโผฏฐัพพา
รมณ์)  กายวิญญาณธาตุ  (ธาตุคือกายวิญญาณ)  (๖) มโนธาตุ  (ธาตุคือมโน)    ธัมม
ธาตุ  (ธาตุคือธรรมารมณ์)  มโนวิญญาณธาตุ  (ธาตุคือมโนวิญญาณ)  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/
๘๕/๑๖๙, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๘๙/๑๗๒, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๔/๑๗๘) 

ความต่างแห่งปริเยสนา  : ความผิดแผกแตกต่างไม่เหมือนเดิมของการแสวงหา  ;  ในสักกปัญหสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสปริเยสนาไว้ ๒ อย่าง คือ (๑) ปริเยสนาท่ีควรเสพ ได้แก่ ปริเยส
นาที่เสพแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลง กุศลธรรมเจริญย่ิงขึ้น  (๒) ปริเยสนาที่ไม่ควรเสพ 
ได้แก่ ปริเยสนาท่ีเสพแล้ว อกุศลธรรมเจรญิย่ิงขึ้น กุศลธรรมเสื่อมลง 

   ปริเยสนา (การแสวงหา)  เป็น ๑ ในบรรดาธรรม ๙ อย่างที่ควรละ คือ ธรรมที่
มีตัณหาเป็นมูล  ๙ อย่าง ได้แก่  (๑)  ปริเยสนา การแสวงหา  (๒)  ลาภะ การได้  
(๓)  วินิจฉยะ การกำหนด  (๔)  ฉันทราคะ ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ  (๕)  
อัชโฌสานะ ความหมกมุ่นฝังใจ  (๖) ปริคคหะ การยึดถือครอบครอง  (๗)  มัจฉริยะ 
ความตระหน่ี  (๘) อารักขะ ความหวงกั้น  (๙)  อารักขาธิกรณะ เพราะอารักขะเป็น
เหตุ  บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก    ย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้   การถือศัสตรา  



 

๑๑๗๓ 
 

 

การทะเลาะ   การแก่งแย่ง   การวิวาท  การพูดขึ้นเสียงว่า  ‘มึง  มงึ’  การพูด
ส่อเสียด    และการพูดเท็จ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๓-๑๐๔/๖๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๐/
๔๒๑,  สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๑/๑๗๓) 

ความต่างแห่งปริฬาหะ  : ความผิดแผกแตกต่างไม่เหมือนเดิมของความเร่าร้อน  ; ความต่างกัน 
ได้แก่ ความผดิแผก, ความผดิกัน, ความไม่เหมือนเดิม,ความไม่เหมือนกัน ; ปริฬาหะ 
ได้แก่ ความเรา่ร้อน  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๑/๑๗๓, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๒/๑๗๕, สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๙๓/๑๗๖) 

ความต่างแห่งผัสสะ  : ความผิดแผกแตกต่างไม่เหมือนเดิมของผัสสะ; ผัสสะ ได้แก่ การกระทบ, การ
ถูกต้อง, การท่ีตา หู จมูก ลิ้น และกาย กระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่รับรู้ได้
ทางกาย; ผัสสะ ๖ ประการ ได้แก่ (๑) จักขุสัมผสั  สมัผัสทางตา  (๒) โสตสมัผัส  
สัมผสัทางหู  (๓) ฆานสมัผสั  สมัผัสทางจมูก  (๔) ชิวหาสัมผัส  สัมผสัทางลิ้น  (๕) 
กายสัมผัส  สัมผัสทางกาย  (๖) มโนสัมผสั  สัมผัสทางใจ 

   ความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ   คือ   จักขุสัมผสั
เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ   โสตสัมผัสเกิดขึ้น เพราะอาศัยโสตธาตุ  ฆานสัมผัส
เกิดขึ้นเพราะอาศัยฆานธาตุ  ชิวหาสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาธาตุ  กายสมัผัส
เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายธาตุ  มโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๘๖/๑๗๐, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๘๗/๑๗๑, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๔/๑๗๘) 

ความต่างแห่งลาภะ  : ความผิดแผกแตกต่างไม่เหมือนเดิมของลาภะ  ;  ลาภะ ได้แก่ ของท่ีได้, การ
ได้, สิ่งท่ีมักจะได้มาโดยไม่คาดคิด ; เป็น ๑ ในโลกธรรม  ๘  ประการ  คือ  (๑)  ได้
ลาภ  (๒) เสื่อมลาภ  (๓)ได้ยศ  (๔) เสื่อมยศ  (๕) นินทา  (๖) สรรเสริญ  (๗) สุข  
(๘) ทุกข์  (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๙๔/๑๗๘, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕-๖/๒๐๒-๒๐๔) 

   ฎีกาอธิบายว่า คำว่า โลกธรรม  หมายถึงสิ่งท่ีมีความแนน่อนสำหรับสตัว์โลก 
(องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) ๓/๕/๒๕๓ และดู  ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๗/๒๒๙)  

ความต่างแห่งเวทนา : ดู ความต่างกันแห่งเวทนา  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๘๙/๑๗๒,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๓/
๑๗๖) 

ความต่างแห่งสังกัปปะ  : ดู ความต่างกันแห่งดำริ  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๑/๑๗๓,สํ.น.(ไทย)๑๖/๙๔/
๑๗๘) 

ความต่างแห่งสัญญา  :ความผิดแผกแตกต่างไม่เหมือนเดิมของสัญญา  ;  สญัญา ได้แก่ การกำหนด
หมาย, ความจำได้หมายรู้ : จำได้ คือ รู้จักอารมณ์น้ันว่าเป็นอย่างนั้นๆ ในเมื่อไปพบ
เข้าอีก : หมายรู้ คือ หมายรู้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และอารมณ์ท่ีเกิดกับใจ ; 
ข้อ ๓ ในขันธ์ ๕ 



 

๑๑๗๔ 
 

 

   พระผู้มีพระภาคตรัสสญัญาไว้หลายประการ เช่น  สัญญา ๖, สัญญา ๑๐ สูตร
ท่ี ๑,  สัญญา ๑๐ สูตรท่ี  ๒, สัญญา ๑๐ ประการ  ท่ีพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระ
อานนท์กล่าวแก่คิริมานนท์ภิกษุซึ่งกำลังอาพาธหนัก โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้อาพาธ
ของคิริมานนท์ภิกษุสงบระงับโดยฉับพลัน เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการ  (สํ.ข.
(ไทย)๑๗/๕๖/๘๔, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๕๖/๑๒๓, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๕๗/๑๒๔, 
องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๐/๑๒๘)  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๑/๑๗๓, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๑/๑๗๔, 
สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๔/๑๗๘) 

ความตาย  : มรณกรรม, การสิ้นชีวิต, การสิ้นใจ, การถึงแก่กรรม, มรณกรรม, มรณภาพ, 
อนิจกรรม, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต,  การจุติ,   การเคลื่อนจากหมู่
สัตว์น้ัน ๆ   ของเหล่าสัตว์น้ัน  ๆ, ความทำลาย,  ความหายไป,  มัจจุ, มรณะ, 
กาลกิริยา,  การทำลายขันธ์,  การทอดทิ้งซากศพไว้,  การตัดขาดชีวิตินทรีย์, การไม่
เคลื่อนไหว  (ที.สี.(ไทย)๙/๑๔๔/๔๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๐/๒๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๑/๒๘,
ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๗/๓๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๘/๕๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๗๔/๒๙๖,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๖๓/๖๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๘/๓๔๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๓/๔๔๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๖๓/๒๒๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๗/๒๒๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖/๓๙,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๘๗/๘๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๙๔/๙๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒/๓๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๔๙/๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๕๕/๓๗๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๔๑/๑๕๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๑๐/๑๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๔๕/๕๙๐) 

ความตายที่ไม่เจริญ  : ความตายไม่ดี, กาลกริยาท่ีไม่ดี  มีอธิบายว่า ความตายท่ีไม่เจริญ  คือความ
ตายของผู้มีความหวาดกลัว  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔/๔๓๒) คนที่จะมีความตายที่
ไม่เจริญ ก็คือคนไม่รักษาจิต ไม่รักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม มีกายกรรม
วจีกรรมและมโนกรรมเปียกชุ่ม มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเสียหาย เมื่อมี
กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเสียหายย่อมมีการตายที่ไม่ดี (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๑๑๐/๓๕๒) อรรถกถากล่าวว่า กาลกิริยาท่ีไม่ดี  หมายถึงการถือปฏิสนธิในอบายภูมิ 
(องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)   ๓/๑๔/๑๐๕) 

ความต่ำทราม : ความลามก ความเลว ความต่ำทรามในขันธ์ทั้งหลาย ความต่ำทรามในสังขาร(ที.ปา.
๑๐/๘๑/๔๕) ในท่ีน้ีมุ่งอธิบายถึงกามาทีนวกถา เรื่องโทษของกาม ซึ่งอธิบายเรื่อง
กาม อันมีลักษณะ ๓ อย่างคือ โทษ ความต่ำทราม ความเศร้าหมอง (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๗๕/๔๒,๑๐/๗๗/๔๓) (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๙๘/๑๐๙,๙/๓๕๕/๑๔๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๐๒/๑๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๕/๔๘๘)  



 

๑๑๗๕ 
 

 

  อรรถกถากล่าวว่า กามช่ือว่าเป็นความต่ำทราม คือมีความเลวทรามเป็นสภาวะ 
พวกคนท่ีไม่ประเสริฐพึงส้องเสพ พวกคนประเสริฐ ไม่พึงส้องเสพ  จึงช่ือว่ามีความ
เลวทรามเป็นสภาวะ (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑/๔๓/๓๐๒) 

ความติด  : อาการท่ีข้องอยู่, ความยึดถือ, ความยึดถือว่าเป็นของเรา, ความยึดติด ;  ความติด มี  
๒  อย่าง  คือ  (๑) ความติดด้วยอำนาจตัณหา (๒) ความติดด้วยอำนาจทิฏฐิ  ดูเทียบ
ใน ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๒/๕๘-๕๙), (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๓/๖๖, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๔/๗๑,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๑๔๘/๓๙๕) 

ความติดใจ  : นิกันติ (ความติดใจ), ความชอบ, การฝังอยู่ในใจ, การหลงในรส, การฝังใจในรส อย่าง
ถอนตัวไม่ขึ้นและไม่อาจตัดใจได้ ; ความติดใจ  ได้แก่  ความกำหนัด  ความกำหนัด
นัก ... อภิชฌา  อกุศลมูลคือโลภะ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๘๐/๕๑๔, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๖๗/
๒๕๑, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๗/๗๓) 

   คำว่า  ความติดใจ   อธิบายว่า  ตัณหา  พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า  ความ
ติดใจ  ได้แก ่ความกำหนัด   ความกำหนัดนัก ... อภิชฌา   อกุศลมลูคือโลภะ (ดู
เทียบใน ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๒/๕๐-๕๑)  

ความติดแน่นคือความโลภ :อารมณ์ทุกชนิด ที่เป็นวิสัยของมารท่ีทำให้สัตว์เสพติด ทำให้สัตว์ด้ินรน   
ในที่น้ีเป็นพระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ ที่ต้นอชปาลนิโครธใกล้ฝัง่
แม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา ได้ตรัสกับมารผู้มีบาป ท่ีหาโอกาสทำลายพระพุทธเจ้า
ตลอด ๗ ปี ซึง่เข้าเฝ้าว่า เราตัดความติดแน่นคือความโลภในภพทั้งปวง ไม่มีอาสวะ  
เพ่งพินิจอยู่ คือทรงตัดรอน หักรานย่ำย่ีความติดแน่นคือความโลภหมดแล้ว (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๖๐/๒๐๘) 

ความตีเสมอ  : ความตีเสมอ แปลมาจากคำบาลีว่า ปลาสะ หมายถึงยกตนขึ้นเทียมท่าน โดยไม่รู้จักที่
ต่ำท่ีสูง อันหมายถึงกิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่ตีเสมอ สภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งการตี
เสมอโดยนำเอาความชนะของตนมาอ้าง เหตุแห่งความวิวาท ความแข่งดี ความไม่
ยอมสละ น้ีเรยีกว่าความตีเสมอ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๙๒/๕๖๑)  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๑๒๘/๒๒,ขุ.ปุ.๓๖/๔๘/๑๕๗,๓๖/๖๘/๑๖๒) 

ความเตบิโต  : โตขึ้น เช่น ร่างกายเติบโต ต้นไม้เติบโต, เติบใหญ ่ ก็ว่า; คำว่า ความเติบโต ในท่ีนี้
หมายถึงความเติบโตแห่งอินทรีย์ท้ังหลาย อินทรีย์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่, สิง่ท่ีเป็นใหญ่ 
คือเป็นใหญ่ในหน้าท่ีของตน หรือมีหน้าทีร่ับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ หมายถึงอายตนะ
ภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะตาเป็นใหญ่ในการดู หูเป็นใหญ่ในการฟัง 
เป็นต้น และหมายถึงธรรมท่ีเป็นใหญ ่๕ คอื สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เพราะ
สัทธามีหน้าท่ีกำจัดความไม่เช่ือ วิริยะมีหน้าที่กำจัดความเกียจคร้าน เป็นต้น 
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   อินทรีย์มีหลายอย่าง เช่น อินทรีย์ ๕, อินทรย์ี ๖, อินทรีย์ ๒๒ (ดูเทียบ  อภิ.
วิ. (ไทย)  ๓๕/๑๐๑๒/๖๖๐  (ดูเทียบ  อภิ.วิ. (ไทย)  ๓๕/๒๒๐/๑๙๙-๒๐๐, ดูเทียบ  
อภิ.วิ. (ไทย)  ๓๕/๒๒๐/๒๐๐-๒๐๑) (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๙๕/๓๐๕) (ม.มู.(ไทย)๑๒/
๔๐๘/๔๔๔, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๑๙/๑๙๗, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๒๑/๒๐๒, อภิ.ย.(ไทย)
๓๙/๑/๑๖๓)   

ความแตกต่าง  : ความไม่เหมือนกัน, ความผิดกัน, การผิดแผกกัน, ความไม่เหมือนกัน, คนละชนิดกัน ; 
คำว่า ความแตกต่าง ในท่ีน้ีหมายถึงความแตกต่างของบุคคล 

   ตถาคตเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ รู้ฐานะ ความแตกต่างของบุคคล รู้ว่าสิ่งไหน
ควรกับบุคคลไหน แล้วทำให้เหมาะสมกับความแตกต่างในฐานะน้ันๆ เพราะตถาคต
ได้ทำ สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ... จุติจากเทวโลกนั้นแล้วจึงได้ลักษณะมหาบุรุษ ๒ 
ประการ คือ (๑)  มีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร  (๒)  เมื่อ
ประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูบคลำถึงพระชานุ  ด้วยฝ่าพระหัตถ์ท้ังสอง
ได้ (ลักษณะมหาบุรุษท้ัง ๒ อย่าง เป็นลักษณะมหาบุรุษข้อท่ี  ๑๙,๙) (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๒๓/๑๘๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๒/๓๙๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๙/๔๖๔) 

   ในทุติยสังขิตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความแตกต่างแห่งผลย่อมมีเพราะ
ความแตกต่างแห่งอินทรีย์  ความแตกต่างแห่งบุคคลย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่ง
ผล  (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๘๓/๒๙๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๘๖/๒๙๗) 

   ในนิยามกถา สกวาทีถามว่า นิพพานท้ัง  ๒  อย่าง  ยังมีความสูงต่ำ  ความเลว
และความประณีต  ความย่ิงและหย่อน  เขตแดน  ความแตกต่าง   ร่องรอย  ช่องว่าง
อยู่ใช่ไหม  ปรวาที  ตอบว่า  ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน ...  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๔๕/๔๗๔, 
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๕๒/๔๘๒) 

   ในนิพพานธาตุสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสนิพพาน  หรือนิพพานธาตุ ภาวะแห่ง
นิพพาน  ไว้  ๒ ประการ  คอื  (๑) สอุปาทิเสสนิพพาน  ดับกิเลสมีเบญจขันธ์เหลือ  
(๒) อนุปาทิเสสนิพพาน  ดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ (ข.ุอิติ.(ไทย)๒๕/๔๔/๓๙๒) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิยาม ในท่ีน้ีหมายถึงอริยมรรค  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) 
๔๔๕-๔๔๗/๒๑๖)  ปรวาที  หมายถึงภิกษุในนิกายอันธกะ  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) 
๔๔๕-๔๔๗/๒๑๖) 

ความแตกทำลาย  : ความดับสูญ, ความที่ขันธ์ท้ังหลายแตกดับ,ความทรงตัวอยูในสภาพเดิมไม่ได้ของ
ขันธ์ท้ังหลาย,ความท่ีสังขารเสื่อมสลายแตกสลายไป (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๓)  
ชีวิตดับสูญ เป็นลักษณะกิรยิาอาการของมรณะดังคำว่า ความสิ้นไปความเสื่อมไป 
ความแตกสลาย ความแตกทำลาย ความไม่เที่ยง ความหายไปแห่งสภาวธรรมน้ันๆ นี้
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เรียกว่ามรณะ(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๔๙/๒๓๖)ในที่น้ีหมายถึงความแตกทำลายแห่งขันธ์
ท้ังหลายที่เกิดขึ้นปรากฏอยู่ข้างหน้า  ขันธ์ทั้งหลายที่มีการแตกเป็นธรรมดาดำรงอยู่
มิได้รวมกับขันธ์เก่าคือขันธ์ท้ังหลายที่มาโดยสภาวะไม่ปรากฏแตกทำลายไปแล้ว ก็
ไปสู่สภาวะไม่ปรากฏ เกิดขึ้นและดับไปดุจสายฟ้าแลบในอากาศ  

ความแตกสลาย  : ความแตกพัง,ภาวะที่ขันธ์ท้ังหลายคุ้มไว้ทรงไว้อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้,สังขารที่
แตกดับ, (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๑๙/๕๔๐), ความสิ้นไป ความอันตรธานไปแห่งรูป 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๒๙/๖๘๗) ; เป็นลักษณะกิริยาอาการของมรณะดังคำว่า ความ
สิ้นไปความเสื่อมไป ความแตกสลาย ความแตกทำลาย ความไม่เที่ยง ความหายไป
แห่งสภาวธรรมน้ันๆ น้ีเรียกว่ามรณะ ในท่ีน้ีหมายถึงสิ่งท่ีรักใคร่ชอบใจทุกอย่างมีอยู่
เสมอ สิ่งท่ีเกิดแล้ว เป็นแล้ว ถูกปรุงแต่งแลว้  มีความแตกสลายเป็นธรรมดา (สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๘๔/๗๗) ดังคำว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ โง่ ฉลาด มั่งม ีและยากจน 
ล้วนต้องตายชีวิตของสัตว์เปรียบเหมือนภาชนะดินท่ีช่างหม้อป้ันแล้วเล็กบ้างใหญ่บ้าง 
สุกบ้าง ดิบบ้าง ซึ่งล้วนมีความแตกสลายเป็นท่ีสุด (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๕/๑๓๑,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๖๒๙/๖๘๘) อรรถกถากล่าวว่า ความแตกสลายของรูปว่า  รปูของเราแปร
ผัน ไปแล้ว  หรือรูปใดมีอยู่ รปูน้ันของเราไม่มี (ม.อุ.อ.(บาล)ี  ๓/๓๒๐/๑๙๖) 

ความถอนอาลัย  : วิราคธรรม คือ นิพพาน, ความเพิกถอนอาลัยคือกามคุณ ๕ออกไปได้, เป็นข้อ ๑ 
ในศัพท์ท่ีขยายของวิราคธรรม ๘  ข้อ อันได้แก่ ความสรา่งความเมา ความดับความ
กระหาย ความถอนอาลัย    ความตัดวัฏฏะ ความสิ้นตัณหา  ความคลายกำหนัด  
ความดับทุกข์  นิพพาน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๕๐) นิพพาน ตรัสเรียกว่าธรรม
เป็นที่เพิกถอนอาลัย เพราะเหตุว่า  อาลัยคือเบญจกามคุณมาถึงพระนิพพานแล้ว
ย่อมถึงความเพิกถอนไป (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๙๑/๔๖๑) 

ความถือตัว  : กิริยาที่ถือตัว, ภาวะที่ถือตัว,  ความลำพองตน,  ความทะนงตน, ความเชิดชูตนเป็น
ดุจธง, ความเห่อเหิม,  ความท่ีจิตต้องการเป็นดุจธง น้ีเรียกว่าความถือตัว (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๑๒๐/๑๓๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐/๒๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๐๘/๑๒๒,๑๘/๒๔๘/
๒๖๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๑/๙๕,๒๙/๗๗/๒๓๐,๒๙/๑๒๔/๓๕๔,ขุ.จู.๓๐/๑๐๓/๓๕๑) 
ในภาษาไทยหมายถึงลำพองตัว ไม่ยอมลดตัว ไว้ตัว เพราะหย่ิงในศักด์ิหรือฐานะของ
ตนเป็นต้น เช่น ความถือตัวว่า เราดีกว่าเขา    เราเสมอกับเขา  เราเลวกว่าเขา 
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๑๒๑/๒๘๖) ความถือตัว(เกิดขึ้น)โดยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง คือ  
โดยชาติ  โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดย
ทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่    โดยหน้าท่ีการงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ   โดย
การศึกษา หรือโดยปฏิภาณ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๖๖/๕๕๔) 
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ความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขา : ความเป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าคนอ่ืนๆ, การดูหม่ิน
ตนเองโดยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง คือโดยชาติโดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มี
ตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าท่ีการงาน โดย
ศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณ ความดูหม่ิน กิริยาที่ดูหมิ่น 
ภาวะที่ดูหม่ิน ความเกลียดตนความเกลียดตนย่ิง ภาวะที่เกลียดตนเป็นอย่างย่ิง 
ความดูถูกตน ความดูถูกตนว่าต่ำต้อย ความดูแคลนตน  มีลักษณะเช่นว่านี้ น้ีเรียกว่า 
ความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๖๘/๕๕๕) 

ความถือตัวว่าเป็นผูเ้ลิศกว่าเขา  : ความเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าคนอ่ืนๆ  โดยเหตุอย่างใด
อย่างหน่ึง คือโดยชาติ โดยโคตร  โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล  โดยความเป็นผู้มี
รูปงาม โดยทรพัย์  โดยความเป็นใหญ ่ โดยหน้าท่ีการงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ 
โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตัวว่าเลิศกว่าคนอ่ืนๆเช่นน้ีแล้วถือ
ตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว  ภาวะที่ถือตัว  ความลำพองตน ความทะนงตน ความ
เชิดชูตนเป็นดุจธง  ความเห่อเหิม  ความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้
เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๖๖/๕๕๔) 

ความถือตัวว่าเป็นผูเ้สมอเขา :ความเป็นผูเ้สมอเขา ถือตัวว่าเสมอกับคนอ่ืนๆ  โดยเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูป
งาม โดยทรัพย์  โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าท่ีการงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดย
การศึกษา หรือโดยปฏิภาณ เขาอาศัยความถือตัวว่าเสมอกับคนอ่ืนๆ เช่นนั้นแล้วถือ
ตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน  ความทะนงตน ความ
เชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความท่ีจิตต้องการเป็นดุจธง  มีลกัษณะเช่นว่านี้ นี้
เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๔๒/๓๙๖,๓๕/๕๔๕/๓๙๗) 

ความถือผิด  : ความยึดถือ ความยึดม่ันทางช่ัว ทางผิด ภาวะที่ผิด   ลัทธิที่เป็นบ่อเกดิแห่งความ
พินาศ ความยึดถือโดยคลาดเคลื่อน ; เป็นลักษณะ ๑ ในบรรดาผู้มีทิฏฐิวิบัติ (อภิ.ปุ.
(ไทย)๓๖/๖๒/๑๖๑) อธิบายว่า ความถือผิดจากความเป็นจริง (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๒๔๙/๒๓๕) ความยึดถือโดยวิปลาส ความถือผิดจะทำให้สัตว์พินาศ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)
๒๘/๑๕๕๖/๔๒๘)  ความถอืขัดแย้ง  ความถือวิปริต ความถอืวิปลาส ความถือในสิ่ง
ท่ีไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานน้ีจนถึงทิฏฐิ ๖๒  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๒/๕๙) 

ความถือมั่น  : ความจับม่ัน ความยึดม่ัน ความถือมั่น ความรวบถือ ความรวมถือ  ความรวบรวมถือ 
คือความถือ ความยึดมั่น ความถือมั่น  ความติดใจ ความน้อมใจเช่ือว่า  สิ่งนี้จริง แท้
แน่ แท้จริงตามเป็นจริง  ไม่วิปริต  ไม่มีอยู่ ไม่ปรากฏ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓๖/๑๓๓)   
ความยึดมั่น  กิเลสที่เป็นเคร่ืองถือมั่น  เครื่องยึดมั่น มีอธิบายว่า ความถือมั่นว่านี้
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เท่าน้ันจริง (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๒/๓๘๗) ความถือ ความยึดมั่น ความยึดมั่นถือมั่นทาง
ช่ัว ทางผิด  ภาวะที่ผิด ลัทธิเดียรถีย์ความถือขัดแย้ง ความถือวิปริต ความถือวิปลาส 
ความถือผิด  ความถือในสิง่ท่ีไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานนี้จนถึงทิฏฐิ  ๖๒ 
(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๒/๕๙) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๔๕/๓๗๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒/๔๓,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๒๐/๙๐,๒๙/๒๑/๙๗,๒๙/๓๖/๑๓๓,ขุ.ม.๓๐/๒๔/๑๓๗) ; สือ่หมายถึงถือ
มั่นในอุปาทาน ๔ คือ (๑) กามุปาทาน (ความถือม่ันในกาม)(๒) ทิฏฐุปาทาน(ความถือ
มั่นในทิฏฐ)ิ (๓) สลีัพพตุปาทาน (ความถอืม่ันในศีลพรต)(๔) อัตตวาทุปาทาน(ความ
ถือมั่นในวาทะว่ามีอัตตา)(ที.ม.อ.(บาลี) ๒๘/๑๑๒)  

  อรรถกถากล่าวว่า ความถือมั่น หมายถงึความถือท่ีถืออิงศีลและพรต (วิ.ม.อ.
(บาลี) ๓/๒๔๓/๑๖๕) ความถือม่ัน แปลมาจากคำว่า อุปาทาน มีความหมายหลาย
นัย  เช่น  ช่ือของราคะที่ประกอบด้วยกามคุณ ๕  (สํ.ข.อ.(บาลี)   ๒/๑/๑๖,  
อภิ.สงฺ.อ.(บาลี)   ๑๒๑๙/๔๔๒) บ้าง  ความถือม่ันด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐ ิ 
(ตามนัย  สํ.ข.อ.(บาลี)   ๒/๖๓/๓๐๘)  บ้าง และความถอืมั่น ๒ อย่าง คือ๑. ความ
ถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา ๒.ความถือม่ันด้วยอำนาจทิฏฐิ (ข.ุจู.๓๐/๒๔/๑๓๘)  

  มีอธิบายว่า ความถือม่ันด้วยอำนาจตัณหา คือวัตถุท่ีทำให้เป็นเขต เป็นแดน เป็น
ส่วน เป็นแผนก กำหนดถือเอา ยึดถือว่าเป็นของเรา ด้วยส่วนแห่งตัณหามีประมาณ
เท่าใด ย่อมยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งวัตถุมีประมาณเท่านี้ว่า น้ีของเรา น่ันของเรา 
เท่าน้ีของเรา ของเรามีปริมาณเท่าน้ี รูป เสียง กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ  เครื่องปูลาด 
เครื่องนุ่งห่ม ทาสหญิงชาย   แพะ  แกะไก ่ สุกร ช้าง  โค  ม้า  ลา  ท่ีนาท่ีสวน เงิน 
ทอง บ้าน    นิคม ราชธานี  แคว้น ชนบท  กองพลรบ  คลังหลวง  แม้มหาปฐพี
ท้ังสิ้นย่อมยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหา ซึ่งจำแนกได้ ๑๐๘  นี้ช่ือว่าความ
ถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา ความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิคือ สักกายทิฏฐมีิวัตถุ  ๒๐ 
มิจฉาทิฏฐมิีวัตถุ   ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ  การตกอยู่ในทิฏฐิความรกชัฏ
คือทิฏฐิความกันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนหนามคอืทิฏฐิ ความด้ินรนคือทิฏฐิ เครื่องผูกพัน
คือทิฏฐิ ความถือ ความถือมัน่    ความยึดม่ันความยึดม่ันถือม่ัน ทางชั่ว ทางผิด  
ภาวะที่ผิด ลัทธิเดียรถีย์ ความถือขัดแย้ง ความถือวิปริต ความถือวิปลาส ความถือผิด  
ความถือในสิ่งท่ีไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานน้ีจนถึงทิฏฐิ๖๒ นีช่ื้อว่าความถือ
มั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ  

ความถือรั้น : ความยึดถือตามความเห็น,  ความถือมั่นท่ีจะให้เป็นไปตามควมเช่ือหรือความเห็นของ
ตน, การถือยุติเอาความเห็นเป็นความจริง ความเห็นผิด ความยึดติดทฤษฎี ความเห็น
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ด้ือดึงถึงผิดก็ไม่แก้ไข  ในภาษาไทยมักหมายถึงความดึงด้ืถือรั้นในความเห็น สละท่ีตน
ยึดมั่นถือมั่นได้ยาก คลายได้ความเห็นได้ยาก (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖๓/๔๔);  

  เป็นธรรมข้อ ๑๖ ในธรรมท่ีทำให้เป็นผู้ว่ายาก ๑๘ อันได้แก่ ๑. ความเป็นผู้มี
ความปรารถนาลามก  ๒. ความยกตนข่มผูอ่ื้น  ๓. ความเป็นคนมักโกรธ ๔.ความผูก
โกรธ  เพราะความโกรธเป็นเหตุ ๕. ความเป็นผู้มักระแวงเพราะความโกรธเป็นเหตุ  
๖. ความเป็นผู้เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุ  ๗. ความกลับ
เป็นผู้โต้เถียงโจทก์ ๘.ความเป็นผู้กลับรุกรานโจทก์ ๙. ความเป็นผู้กลับปรักปรำโจทก์ 
๑๐.ความกลบเรื่องอ่ืนด้วยเรื่องอ่ืน ๑๑.ความเป็นผู้ไม่พอใจตอบด้วยความประพฤติ 
๑๒.ความเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ ๑๓.ความเป็นคนริษยาเป็นคนตระหนี่  ๑๔.ความเป็น
คนโอ้อวดเจ้ามายา ๑๕.ความเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อ่ืน ๑๖.ความเป็นคนถือแต่
ความเห็นของตน ๑๗.ความเป็นคนถือรั้น  ๑๘. ความเป็นผู้ถอนได้ยาก (วิ.มหา.(ไทย) 
๑)ความถือรั้นอยู่ในกลุ่มความยึดม่ัน  ความถือมั่น ความถือผิดจากความเป็นจริง  
ทางช่ัว  ทางผิด  ภาวะที่ผิด  ลัทธิท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดย
วิปลาส) (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๔๙/๒๓๕); คนที่มีความถือร้ัน ย่อมไม่มีความอ่อนโยน 
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๐๒/๕๖๔)  

  อรรถกถากล่าวว่า ความถือรั้น หมายถึงมีภาวะแห่งจิตอันถือรั้นน่ันแหละด้วย
สามารถแห่งการไม่ทำความอ่อนน้อมน้ันแก่บุคคลผู้ควรอ่อนน้อมมีการอภิวาทเป็นต้น 
(อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๑/๙๐๒/๕๓๕) 

ความถูกใจ  : ความชอบใจ, เป็นท่ีพอใจ, ต้องใจ,ถูกอกถูกใจ คำว่าความถูกใจมักมาคูค่วามชอบใจ 
เป็นทิฏฐิความเห็นชนิดหน่ึง (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๘/๓๔,๑๑/๕๖/๓๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๒๘๐/๓๓๕)  ความถูกใจแปลมาจากคำว่า รุจิ  หมายถึงการให้ชอบใจแม้ในสิ่งท่ีชอบ
ใจเป็นต้น  เหน็ด้วย แล้วยึดถือว่า น่ีมีจริงเป็นจริง  ช่ือว่าความถูกใจ (สํ.สฬา.อ.(บาลี) 
๓/๑๕๓/๕๕) ได้ช่ือว่าเป็นคำสอน ดังคำว่า คำสอน เรียกว่ารุจิ ความถูกใจ ด้วย
สามารถความชอบใจ(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๕๐)   (ขุ.ม.อ.(บาลี) ๑/๑๐/๑๔๓) ใน
อุทานกล่าวว่า  ความถูกใจ โดยความ หมายถึงจิตวิปลาสและสญัญาวิปลาสอัน
เป็นไปโดยนัยมีอาทิว่า  อัตตาและโลกเที่ยง ความพอใจต่าง ๆ เช่นนั้นของชน
เหล่าน้ันมีอยู่  เหตุน้ัน  ชนเหล่าน้ันช่ือว่า มีความพอใจต่าง ๆ กัน จริงอยู่ ในส่วน
เบ้ืองต้น  บุคคลผูม้ีทิฏฐิเปน็คติ ย่อมทำจิตให้ชอบใจ และให้พอใจโดยประการน้ัน
ภายหลังยึดถือว่า สิ่งน้ีเท่าน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปล่า (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑/๕๖/๓๗๓) 

ความทรงจำไม่ได้  : การท่ีสมองหรอืระบบประสาทท่ีทำหน้าท่ีเกีย่วกับความจำ ความคิด ความฉลาด 
ไหวพริบปฏิภาณมีปัญหา หรอืได้รับความกระทบกระเทือน จนไมส่ามารถที่จะจดจำ
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อะไรได้ ; เป็นกิริยาอาการอย่างหน่ึงของบุคคลผูม้ีสติหลงลืม เช่น  ความระลึกไม่ได้  
ความไม่ตามระลึก  ความไม่หวนระลึก  อาการที่ระลึกไม่ได้  ความทรงจำไม่ได้  
ความเลื่อนลอย  ความหลงลมื (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๙/๑๖๐) 

ความทะยานอยาก  : ความอยากได้,ความอยากมีความอยากเป็นย่ิงๆขึ้นไป จัดเป็นกิเลสกาม(ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑/๒) ความทะยานอยาก แปลมาจากคำว่าตัณหา (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖/๑๓,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๙๖/๒๑๗) ; ตัณหา ม ี ๓ อย่าง อันได้แก่ ๑.กามตัณหา (ความ
ทะยานอยากในกาม) ๒. ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ) ๓. วิภวตัณหา(ความ
ทะยานอยากในวิภพ), ตัณหา ๓ อีกนัยหน่ึง ได้แก่ ๑. กามตัณหา(ความทะยานอยาก
ในกามภพ) ๒.รูปตัณหา(ความทะยานอยากในรูปภพ) ๓. อรูปตัณหา (ความทะยาน
อยากในอรูปภพ),ตัณหา ๓ อีกนัยหนึ่ง ได้แก่ ๑.  รูปตัณหา(ความทะยานอยากในรูป
ภพ) ๒. อรูปตัณหา(ความทะยานอยากในอรูปภพ)๓.นิโรธตัณหา (ความทะยานอยาก
ในความดับสูญ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๓๖๓-๓๖๔); ตัณหา ๖ อันได้แก่ ๑. รูป
ตัณหา(ความทะยานอยากในรูป) ๒. สัททตัณหา(ความทะยานอยากในเสียง) ๓. คันธ
ตัณหา(ความทะยานอยากในกลิ่น) ๔. รสตัณหา(ความทะยานอยากในรส) ๕.
โผฏฐัพพตัณหา (ความทะยานอยากในโผฏฐัพพะ) ๖. ธัมมตัณหา(ความทะยานอยาก
ในธรรมารมณ ์(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๙๖/๙๑)  ในวิภังค์กล่าวว่า คำว่า ความกำหนัด ความ
กำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยภวทิฏฐินี้เรียกว่าภวตัณหา  ความ
กำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิน้ีเรียกว่า
วิภวตัณหา ตัณหาที่เหลือช่ือว่ากามตัณหา ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความ
กำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยกามธาตุ นี้เรียกว่ากามตัณหา  ความกำหนัด ความ
กำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวกับรูปธาตุและอรูปธาตุ นี้เรียกว่าภวตัณหา 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิ นี้
เรียกว่าวิภวตัณหา ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยว
ด้วยกามธาตุ น้ีเรียกว่ากามตัณหา ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนัก
แห่งจิตที่เกี่ยวด้วยรูปธาตุ นี้เรียกว่ารูปตัณหา ความกำหนัด ความกำหนัดนกั  ความ
กำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยอรูปธาตุนี้เรียกว่าอรูปตัณหา ความกำหนัด  ความ
กำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยรูปธาตุนี้เรียกว่ารูปตัณหา ความ
กำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยอรูปธาตุน้ีเรียกว่าอรูป
ตัณหา ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุจเฉท
ทิฏฐิ น้ีเรียกว่านิโรธตัณหา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๑๘/๕๗๔) 
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  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า กามตัณหา หมายถึงราคะที่มีกามคุณ  ๕ เป็นอารมณ์  
(ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๐๕/๑๘๒,ที.ปา.ฏีกา(บาลี) ๓/๓๐๕/๒๓๕) ภวตัณหา หมายถงึ
ราคะในรูปภพและอรูปภพ ราคะอันสหรคตด้วยสัสสตทิฏฐิ  หรือความปรารถนาภพ 
(ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๐๕/๑๘๒)  วิภวตัณหา หมายถึงราคะท่ีสหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐ ิ
(ที.ปา.อ.(บาลี) (บาลี)๓/๓๐๕/๑๘๒)  นิโรธตัณหา หมายถึงราคะที่สหรคตด้วย
อุจเฉททิฏฐิ ทีถ่ือว่าภพ  คือความเป็นมนุษย์ ความเป็นเทพช้ันกามาวจร  ความเป็น
เทพช้ันรูปาวจรและช้ันอรูปาวจร ขาดสูญ  (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๐๕/๑๘๒, ที.ปา.ฏีกา
(บาลี) ๓/๓๐๕/๒๓๖) (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๘๖/๑๙๙,๑๒/๑๘๘/๒๐๑,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๒/๙,๑๗/๓/๑๒,๑๗/๑๖๙/๒๖๑) 

ความท่ีกามจิตต่างกัน  : ภาวะของผู้มิได้เข้าฌานสมาบัติ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖/๘) กล่าวคือภาวะที่
แยกจากกันเป็นนานัตตะ แห่งกามจิต เพราะท่านผู้มิได้เข้าสมาบัติ ประกอบด้วยขันธ์ 
๕ (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๖/๔๑) 

ความท่ีจิตท่ีเป็นฌานสมาบตัิ  :ภาวะของผู้เข้าฌานสมาบัติ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖/๘)  กล่าวคือภาวะที่
เป็นหน่ึง เป็นอันเดียวกัน เป็นเอกัตตะ แห่งฌานสมาบัติ เพราะท่านผู้เข้าสมาบัติ
ประกอบด้วยขันธ์ ๔ (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๖/๔๑)  

ความท่ีจิตเปน็เอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน  : สมาธิจิต,ภาวะท่ีจิตมีอารมณ์เดียว ต้ังม่ัน ไม่หว่ันไหว,
ภาวะที่จิตต้ังเรียบแน่วอยู่ในอารมณ์คือสิ่งอันหน่ึงอันเดียว,ความมีใจต้ังมัน่, ความที่
จิตต้ังมั่น ดังคำสรุปได้ว่า ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่ง
เนกขัมมะเป็นสมาธิ ช่ือว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นธรรมท่ีเกิดในสมาธิ  
โดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตา สมถะจึงมีก่อน วิปัสสนามี
ภายหลังเพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่าเจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้า (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๒/๔๑๔) 

ความท่ีจิตไม่เบิกบาน  : กิริยาอาการท่ีจิตไม่แช่มช่ืน สดใส ร่าเริง ; เป็นอาการอย่างหน่ึงของบุคคล
ผู้มักโกรธ  เช่น  ความโกรธ กิริยาที่โกรธ  ภาวะที่โกรธ  ความคิดประทุษร้าย  กิริยา
ท่ีคิดประทุษร้าย  ภาวะที่คิดประทุษร้าย  ความคิดปองร้าย  กิริยาที่คิดปองร้าย  
ภาวะที่คิดปองร้าย  ความพิโรธ  ความพิโรธตอบ  ความดุร้าย  ความเกรี้ยวกราด  
ความท่ีจิตไม่เบิกบาน  (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๔๕/๑๕๗, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๖๕/๑๖๒) 

ความทุกข์  : ความอยากลำบาก,ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ  คำว่าความทุกข์น้ี มีหลายนัย 
กล่าวคือ 
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 1.สภาวะที่ทนอยู่ได้ยาก, สภาพท่ีคงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบค้ันด้วยความเกิดขึ้น
และความดับสลายเน่ืองจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึน้ต่อตัวมันเอง  (ข้อ ๒ ใน
ไตรลักษณ์)   

 2.อาการแห่งทุกข์ที่ปรากฏขึ้นหรืออาจปรากฏขึ้นได้แก่คน (ได้ในคำว่า  ทุกขสัจจะ 
หรือทุกขอริยสจั ซึ่งเป็นข้อท่ี ๑ ในอริยสัจ ๔)  อันได้แก่ชาติเป็นทุกข์  ชราเป็นทุกข์ 
มรณะเป็นทุกข์ โสกะ ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส อุปายาสเป็นทุกข์ การประสบกับ
อารมณ์อันไม่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นท่ีรักเป็นทุกข์ 
การไม่ได้สิ่งท่ีต้องการเป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์  ๕ เป็นทุกข์  น้ีเรียกว่าความ
ทุกข์  

 3.สภาพท่ีทนได้ยาก, ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุกขเวทนา, ถ้ามาคู่กับโทมนัส (ใน
เวทนา ๕) ทกุข์ หมายถึงความไม่สบายกาย คือทุกข์กาย (โทมนสั คอืไม่สบายใจ)  
แต่ถ้ามาลำพัง (ในเวทนา ๓) ทุกข์ หมายถงึความไม่สบายกายไม่สบายใจ คือท้ังทุกข์
กายและทุกขใ์จ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๕๒/๑๘๗,๑๐/๔๐๒/๓๓๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๐/
๑๘๔,๑๒/๓๐๙/๓๔๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙๕/๓๕๑,๑๓/๓๒๖/๓๙๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๙๙/๑๐๕,๑๕/๒๓๙/๓๔๒,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๐/๙๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๖/๖๒๙) 

ความทุกข์กาย : ทุกข์กาย, ความรู้สึกไมส่บายกาย ; ข้อ ๒ ในเวทนา ๕ อันได้แก่ สุขเวทนา ความ
สบายกาย ทุกขเวทนา ความไม่สบายกาย  โสมนัสเวทนา ความสบายใจ  โทมนัส
เวทนา ความไม่สบายใจ และอุเบกขาเวทนา  ความวางเฉย (ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๘/
๓๓,๑๐/๓๘๗/๓๒๔) ในมัชฌิมปัณณาสก์กล่าวว่า ความทุกข์กาย ปรากฏอยู่ใน
เวทนาต่าง ๆ กล่าวคือ เวทนา ๒ ประการ เวทนา ๓  ประการ  เวทนา  ๕ ประการ  
เวทนา  ๖ ประการเวทนา   ๑๘ ประการ  เวทนา ๓๖ ประการ และเวทนา ๑๐๘ 
ประการ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๙/๙๑) 

ความทุกข์ใจ  : โทมนัส, ความเป็นทุกข์ใจ, ความทุกข์ทางใจ, ความไม่สำราญทางใจ, ความเสวย
อารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดจากมโนสัมผสั,  ความไม่สบายใจ, ความหนักใจ, 
ความเสียใจ, ความเศร้าใจ, ความสลดใจ, ความหดหู่ใจ, ความเศร้าโศก, ความกลัด
กลุ้ม, การประสบความทุกข ์  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๘/๓๓, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๗/๓๒๔) ,
ความไม่สบายใจ(โทมนัสส), ความรู้สึกไม่สบายใจ ; ข้อ ๔ ในเวทนา ๕ อันได้แก่ สุข
เวทนา ความสบายกาย ทุกขเวทนา ความไม่สบายกาย  โสมนัสเวทนา ความสบายใจ  
โทมนัสเวทนา ความไม่สบายใจ และอุเบกขาเวทนา  ความวางเฉย  (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๕๘/๓๓,๑๐/๓๘๗/๓๒๔) ในมัชฌิมปัณณาสก์กล่าวว่า ความทุกข์กาย ปรากฏอยู่ใน
เวทนาต่าง ๆ กล่าวคือ เวทนา ๒ ประการ (ที.ม.๑๓/๘๘/๙๑,สํ.สฬา๑๘/๒๕๔/
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๒๗๔); เวทนา ๓ ประการ อันได้แก่๑.สุขเวทนา(ความรู้สึกสขุ)๒.ทุกขเวทนา 
(ความรู้สึกทุกข์) ๓. อทุกขมสุขเวทนา(ความรู้สึกสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่)(สํ.สฬา.(ไทย)
๑๘/๒๔๙/๒๗๐);  เวทนา  ๕ ประการ อันได้แก่ ๑.สขุนิทรีย์ (อินทรย์ีคือสุขเวทนา) 
๒. ทุกขินทรย์ี (อินทรีย์คอืทุกขเวทนา) ๓. โสมนสัสินทรีย์ (อินทรีย์คือโสมนัสส
เวทนา) ๔. โทมนัสสินทรีย์ (อินทรีย์คือโทมนัสสเวทนา) ๕. อุเปกขินทรีย์ (อินทรีย์คือ
อุเบกขาเวทนา)  เวทนา  ๖ ประการเวทนา   ๑๘ ประการ  เวทนา    ๓๖ ประการ 
และเวทนา  ๑๐๘   ประการ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๙/๙๑,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๗๐/๓๐๓)   

ความทุกข์ทรมาน  : การท่ีต้องทนทุกข์ทรมาน, การประสบกับความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดย่ิง, 
ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความปวดร้าวทรมาน, อาการด้ินรนก่อนตาย, การต่อสู้ท่ี
รุนแรง, ความเจ็บปวด, ความปวดร้าว, ความทรมาน, ความทุกข์ยาก, ความทุกข์
ระทม, ความตกระกำลำบาก, การอยู่อย่างไม่มีความสุข 

   ในเรวตีวิมาน พระธรรมสังคีติกาจารย์ได้กล่าวถึงความทุกข์ทรมานของนาง
เรวดีภรรยาของนันทิยะอุบาสก เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่นางไม่ชอบให้ทาน เป็นคนตระหนี่ 
มักโกรธ มีบาปธรรม ล่อลวงสมณพราหมณ์และวณิพกจำนวนมากด้วยการกล่าวเท็จ  
เมื่อตายไปจึงถูกยักษ์สองตนบริวารของท้าวเวสวัณจับโยนลงไปในอุสสทนรก ในคูถ
นรกช่ือว่าสังสวกะ ซึ่งมีความลึกประมาณร้อยชั่วคน เต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะ
ท่ีส่งกลิ่นเหม็นอย่างร้ายกาจคละคลุ้งไปทั่ว นางได้รับความทุกข์ทรมานหมกไหม้อยู่ใน
นรกนั้นหลายพันปี (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๘๖๓/๑๐๑) 

ความทุกข์ทางกาย  : ความไม่สำราญทางกาย,  ความรู้สึกไม่สบายกาย, ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่
สำราญ  เป็นทุกข์  อันเกิดจากกายสัมผัส, กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญ  เป็นทุกข ์ 
อันเกิดจากกายสัมผสั (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๙๓/๓๒๖) 

ความทุกข์ทางใจ  : ความไม่สำราญ,  ความไม่สำราญใจ,  ความทุกข์ทางใจ,  ความเสวยอารมณ์ที่ไม่
สำราญ  เป็นทุกข์  อันเกิดจากเจโตสัมผัส สิ่งท่ีมากระทบทางใจ,  กิริยาเสวยอารมณ์
ท่ีไม่สำราญ  เป็นทุกข์  อันเกิดจากเจโตสัมผัส (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๙๔/๓๒๖) 

ความทุศีล  : ความล่วงละเมิดศีลหรือวินัย อธิบายว่า ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิด
ทางวาจา ความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจา น้ีเรียกว่าความทุศีล (ทุสสลียะ) 
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๓๓/๕๘๕)  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๓/๕๔๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๐๔/
๖๕๙)   

  อรรถกถากล่าวว่า ความทุศีล มีหลายประเภท เช่น ความทุศีล  ๕  ประการ  
ความทุศีล  ๑๐  ประการ (ม.ม.อ.(บาลี)   ๒/๔๔๗/๓๐๘) ; ความทุศลีน้ีผู้ใดประพฤติ
ล่วงจะทำให้ผูน้ั้นสะดุ้ง  หวาดหว่ัน กลัวความตายท่ีจะมาถึงภายหน้า (สํ.ม.(ไทย) 



 

๑๑๘๕ 
 

 

๑๙/๑๐๒๓/๕๔๒) และตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยทวารทั้ง  ๖ จัดเป็นความทุศีล
โดยสิ้นเชิง (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๑๖๒/๑๑๖) 

ความแท้  : ความจริง, ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง, ความแท้จริง, ความไม่ปลอม (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๓๒๙/๓๙๖) 

ความโทมนสั  : ความเสียใจ,ความเป็นทุกข์ใจ, ความทุกข์ใจ ความไม่สำราญใจ อธิบายว่า ความไม่
สำราญทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข ์ อันเกิดแต่เจ
โตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่เจโตสัมผัส  (อภิ.วิ.(ไทย)
๓๕/๑๘๐/๑๓๙,๓๕/๒๒๐/๒๐๐) (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๘/๓๔๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๐/
๔๙๑) หมายถงึโทมนัสสเวทนา (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒) ; จัดเป็นข้อ ๔ ในอินทรีย์  ๕ 
อันได้แก่ ๑. สุขินทรีย์(อินทรีย์คือความสุขกาย)๒.ทุกขนิทรีย์(อินทรีย์คือความทุกข์
กาย)๓.โสมนัสสินทรีย์(อินทรย์ีคือความสุขใจ) ๔.โทมนัสสินทรีย์ (อินทรีย์คือความ
ทุกข์ใจ) ๕. อุเปกขินทรีย์(อินทรีย์คืออุเบกขา) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๑๐) 

ความน้อมไป  : การแสดงความเคารพ เช่น การน้อมกาย การน้อมใจ การน้อมใจเช่ือ การโอนอ่อน
ตาม การโอนอ่อนผ่อนตาม แต่ในท่ีน้ีหมายถงึความน้อมไปด้วยตัณหาและทิฏฐิ 

   ในฉันนสูตร  ขณะที่ท่านพระฉันนะกำลังอาพาธอยู่ ท่านพระสารีบุตรและท่าน
พระมหาจุนทะได้เดินทางไปเย่ียมเยียนแล้วถามอาการ ท่านพระฉันนะบอกว่าอาการ
ของท่านไม่ดีขึ้นเลย หนักหนาสาหัสมากจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ ถึงขนาดว่าจะนำศัต
รามาปลิดชีพตนเอง ท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามปัญหาและสนทนากบัท่านในเรื่อง
ท่ีว่าอายตนะภายในเป็นของเรา ไม่เป็นของเรา เป็นอัตตา หรือไม่เป็นอัตตา เมื่อท่าน
พระฉันนะพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในอายตนะภายในได้แล้ว ท่านพระมหา
จุนทะได้กล่าวกับท่านพระฉันนะว่า บุคคลเมื่อมีความสงบ คือ สงบกาย 
(กายปัสสัทธิ) สงบจิต (จิตตปัสสัทธิ) และสงบกิเลส (กิเลสปัสสทัธิ) จะไม่มีความน้อม
ไป (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๓/๔๔๖, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๘๗/๘๓) 

   อรรถกถกถาอธิบายว่า พระฉันนะ ในฉันนสูตรนี้  เป็นคนละรูปกับพระฉันนะ
ท่ีนำม้ากัณฐกะส่งเสด็จเม่ือครั้งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์  
(สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/๘๗/๒๐) คำว่า ศัสตรา  ในที่น้ีหมายถึงศัสตราสำหรับฆ่าตัวตาย  
(ชีวิตหารกสตฺถํ)  (สํ.สฬา.อ.(บาลี)  ๓/๘๗/๒๐) คำว่า ความน้อมไป  ในท่ีน้ีหมายถึง
ความน้อมไปด้วยตัณหาและทิฏฐิ  (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๓๙๓/๒๓๗, สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/
๘๗/๒๑)  

ความนบัถือ  : ความเคารพ, ความนับหน้าถือตา, ความนิยม, ความช่ืนชอบ, ความเลื่อมใส, การมี
ความยำเกรง, การบูชา, การกราบไหว้, การแสดงความคารวะ, การยกย่อง, การ
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ชมเชย, การสรรเสริญ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๓/๓๕๒, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๔๙/๑๕๗, อภิ.ปุ.
(ไทย)๓๖/๖๙/๑๖๒) 

ความนบัถือและการดหูม่ิน  :ความเคารพ, ความนับหน้าถือตา, ความนิยม, ความช่ืนชอบ, ความ
เลื่อมใส, การมคีวามยำเกรง, การบูชา, การกราบไหว้, การแสดงความคารวะ, การยก
ย่อง, การชมเชย, การสรรเสริญ ; การแสดงกิริยาท่าทาง พูดจา หรอืเขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะต่ําต้อย หรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริง, การดูหมิ่นดูแคลน
, การดูถูกเหยียดหยาม, การสบประมาท, การหม่ินประมาท, การปรามาส (ดูถูก สบ
ประมาท ดูแคลน ดูหม่ิน หยาม) (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๕) 

ความนึกคิด  : ความคิด, ความคิดเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความเช่ือ, ทัศนคติ,  ความสามารถในการ
คิด, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ, ปัญญา  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๒๖/๓๕๘, ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๓๙/๒๘๑)   

ความนึกถึง  : ความคิดถึง, การระลึกถึง, การรำลึกถึง, ความคำนึงถึง, การพิจารณา, ความสนใจ, 
ความเอาใจใส่, ความเอาอกเอาใจ  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙๒/๕๒๑, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๔๙๕/๕๒๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๒๗/๕๖๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๑๓/๘๕๐) 

ความเน่าภายใน  : อาการท่ีภายในเน่าเสียและมกีลิ่นเหม็น, ความเน่าเปื่อย, ความเสื่อมโทรม, ความ
เสื่อม, ความเสือ่มทราม, การเสื่อมสลาย, ผพัุง, ทรุดโทรม 

   ในทางพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคตรัสความเน่าภายในไว้ว่าหมายถึง
ภิกษุท่ีเป็นคนทุศีล  มีธรรมเลวทราม  ไม่สะอาด  มีความประพฤติท่ีน่ารังเกียจ   มี
การงานปกปิด  ไม่ใช่สมณะ  แต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ  ไม่ใช่พรหมจาร ี แต่ปฏิญาณ
ว่าเป็นพรหมจารี  เน่าภายใน  ชุ่มด้วยราคะ เป็นเหมือนหยากเย่ือ (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๒๔๑/๒๔๓) 

ความแน่นอน  : นิยาม (ความแน่นอน), ความแน่ชัด, ความชัดเจน, ความเด็ดขาด, ความแน่วแน่, 
ความสม่ำเสมอ, ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเท่ียงตรง, ความคงที่, ความ
ตายตัว, ความมั่งคง, ความถาวร ; ความแน่นอนในที่นี้หมายถึงความแน่นอนโดยส่วน
เดียวของปุถุชน ท่ีสกวาทีถามปรวาทีว่ามีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า 
บุคคลผู้ฆ่ามารดาเป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียว  ผู้ฆ่าบิดา  ฯลฯ  ผู้ฆา่พระอรหันต์  
ฯลฯ  ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อ  ฯลฯ  ผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน  เป็นผู้
แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหม  ปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๘๔๗/๘๘๒) 

ความบริบูรณ ์ : ความสมบูรณ์, ความเพียบพร้อม, ความครบถ้วน, ความครบถ้วนบริบูรณ์, ความ
พร้อมมูล, ความเต็มเป่ียม, ความเต็มท่ี  ; ความบริบูรณ์ ในท่ีนี ้ หมายถึงความ
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บริบูรณ์แห่งปัญญา ซึ่งได้แก่มรรคปัญญา และความบรบูิรณ์ของสีลขนัธ์ สมาธิขันธ์ 
ปัญญาขันธ์ และวิมุตติขันธ์  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๘/๕๘, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๓) 

ความบริสุทธิ์  : ความดีงาม, ความบริสุทธ์ิผุดผ่อง, ความไม่มีส่ิงเจือปน, ความสะอาด, ความหมดจด, 
ความเกลี้ยงเกลา, ภาวะเปิดเผย, ภาวะตรงไปตรงมา, ความยุติธรรม, ความซื่อ, 
ความใสซื่อ, ความไร้มลทิน, ความไร้เดียงสา, พรหมจารี, พรหมจรรย์, สีขาว (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๒๗/๒๖๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๒/๔๖๙, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖๐/๙๗, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๗๘/๑๒๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๒/๒๗๙, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๒๙๔/๖๐๓, 
ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๔/๑๐๓, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓๒/๑๒๖, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๑๑/๓๓๔, ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๑๔๕/๓๘๙) 

ความบริสุทธิแ์ห่งทักษิณา  :ความบริสุทธ์ิของทำบุญ ม ี๔ ประการคือ ๑.ทักษิณาทีบ่ริสุทธ์ิฝ่ายทายก
(ผู้ให้) แต่ไม่บริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก(ผู้รับ) ๒. ทักษิณาที่บรสิุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก แต่ไม่
บริสุทธ์ิฝ่ายทายก ๓. ทักษิณาที่ไม่บริสุทธ์ิ ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก ๔.ทักษิณา
ท่ีบริสุทธ์ิ ท้ังฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก (๒๑/๗๘/๑๒๓) (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๑/
๔๓๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๐๐/๘๓๗)  

  มีอธิบายว่า ข้อ ๑ หมายถึงทายกในโลกน้ีเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ปฏิคาหกเป็น
ผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม ข้อ ๒ หมายถึงทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม 
ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีลมีกลัยาณธรรม ข้อ ๓ หมายถึงทายกในโลกน้ี เป็นผู้ทุศีลมีธรรม
เลวทราม และปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม ข้อ ๔ หมายถึงทายกในโลกนี ้ 
เป็นผู้มีศีล  มีกัลยาณธรรม และปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มกีัลยาณธรรม (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๑๓/๒๙๕) 

ความบริสุทธิแ์ห่งวาจา : ความสำรวมระวัง ความระมัดระวังคุ้มครอง  การปกปัก การรักษา ความ
สังวรด้วยวาจา น้ีช่ือว่าความบริสุทธ์ิแห่งวาจา  อธิบายว่า ภาวะที่คนละการกล่าวเท็จ 
เว้นขาดจากการกล่าวเท็จได้แล้ว คือเป็นคนพูดจริงต้ังม่ันในความสัตย์ มถี้อยคำมั่นคง 
เช่ือถือได้  ไม่กล่าวคำหลอกลวงชาวโลก ละวาจาส่อเสียด เว้นขาดจากวาจาส่อเสียด
ได้แล้ว ฟังจากข้างน้ีแล้ว  ไมไ่ปบอกข้างโน้น เพ่ือทำลายคนหมู่นี ้ฟังจากข้างโน้นแล้ว 
ไม่ไปบอกข้างน้ี เพ่ือทำลายคนหมู่โน้น เป็นผู้สมานคนทีแ่ตกแยกกัน หรือส่งเสริมคน
ท่ีมีประโยชน์ร่วมกันมีความสามัคคีเป็นที่ช่ืนชม  ยินดีในความสามัคค ี  ร่ืนเริงใน
สามัคคีธรรม เป็นผู้กล่าววาจาก่อให้เกิดความสามัคคี ละวาจาหยาบ เว้นขาดจาก
วาจาหยาบได้แล้ว วาจาใด ไร้โทษ สบายหู นา่รัก จับใจ แบบชาวเมือง คนส่วนใหญ่
ชอบใจ    พอใจ ก็กล่าววาจาเช่นน้ัน ละการพูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ
ได้แล้ว พูดถูกเวลา พูดจริง  พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม  พูดอิงวินัย กล่าววาจาเป็น



 

๑๑๘๘ 
 

 

หลักฐาน มีท่ีอ้างอิง มีต้นมีปลายประกอบด้วยประโยชน์ตามกาลอันสมควร 
ประกอบด้วยวจีสุจริต ๔ กล่าววาจาปราศจากโทษ ๔ สถาน เป็นผู้งดแล้ว งดเว้นแล้ว 
เว้นขาดแล้ว ออกแล้ว สลัดออกแล้ว    หลุดพ้นแล้ว ไม่เกี่ยวข้องแล้วกับเดรัจฉาน
กถา๓๒ ประการ มีใจเป็นอิสระ(จากกิเลส)อยู่  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๖/๕๗๐) 

ความบังเกิด  : ความเกิดขึ้น, ความบังเกิดขึ้น, ความมีขึน้, ความปรากฏขึ้น, ความต้ังอยู่, ความ
เกิดผล, ความเป็นผล, ความมีผล, การให้ผล, ความสำเร็จ  (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๐/๔๓, 
สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๑๒/๓๒๘, ส.ํข.(ไทย)๑๗/๓๒๑/๓๓๔, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๐/๑๗) 

ความบากบั่น  : ปรักกมะ (ความบากบั่น), ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความมุ่งมั่น, 
ความพยายามอย่างเต็มท่ี, ความขยันหม่ันเพียร  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๔/๒๑๓, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓๗๙/๔๖๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๕/๑๗๘, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๑/๕๘๘) 

ความบากบั่นของบุรุษ  :ความมานะอุตสาหะพากเพียรพยายามโดยไม่ย่อท้อของบุรุษ ; ความบากบ่ัน
ของบุรุษ จัดเป็นการบำเพ็ญเพียรอย่างหน่ึงของผู้มีพระภาค ท่ีพระองค์ตรัสแกภ่ิกษุ
ภิกษุทั้งหลายว่า พระองค์ค้นพบธรรม ๒ ประการ คือ (๑) พระองค์จะไม่ยินดีหรือ
พอใจอยู่เพียงแค่กุศลธรรมท่ีพระองค์มีอยู่ (๒) พระองค์จะไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญ
เพียร แล้วพระองค์ทรงเร่ิมต้ังความเพียรโดยเคร่งครัดว่า ถึงจะเหลืออยู่แต่หนัง  เอ็น
และกระดูกก็ตาม  เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตาม  ถ้ายังไม่บรรลุผลท่ีพึง
บรรลุด้วยเร่ียวแรงของบุรุษ  ด้วยความเพียรของบุรุษ  ด้วยความบากบั่นของบุรุษ
แล้วจักไม่หยุดความเพียร (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๔/๒๑๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๕/
๑๗๘, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗/๗๘, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙๖/๕๗๕) 

ความบาดหมาง  : ความโกรธเคือง, ความหมองใจ, การผิดใจ, ความขุ่นเคือง, การทะเลาะวิวาทกัน, 
ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่ประสานกัน, ความขัดแย้ง, ความแตกสามัคคี, ความ
แตกแยก, ความแตกหัก, การต่อสู้, สงคราม, เสียงท่ีไม่เข้ากัน, ความไม่เห็นด้วย 

   ในภัณฑนการกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสโทษของการทำความบาดหมางไว้  ๕  
ประการ  คือ (๑) ไม่บรรลุธรรมท่ียังไม่ได้บรรลุ  (๒)  เสื่อมจากธรรมท่ีได้บรรลุแล้ว 
(๓) กิตติศัพท์อันช่ัวย่อมกระฉ่อนไป  (๔)  หลงลืมสติมรณภาพ  (๕) หลังจาก
มรณภาพแล้ว  ย่อมไปเกิดในอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๖/
๒๗๖, องฺ.ปญจฺก.(ไทย)๒๒/๒๑๒/๓๕๔, ข.ุเถรี.(ไทย)๒๖/๓๔๖/๖๑๒) 

ความเบาใจ  : ความโล่งใจ, ความสบายใจ, ความไม่หนักใจ, การหมดความสงสัย, การหมดความ
เคลือบแคลง  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๔/๓๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๕/๓๘, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/
๑๖/๔๓๘) 



 

๑๑๘๙ 
 

 

ความเบาบาง  : ความอ่อน, ความน้อยลง, การลดน้อยลง, ความทุเลาเบาบาง, ความทุเลา, ความ
ทุเลาลง,  ความเบาบางลง, ความอ่อนกำลัง,  ความเจือจาง, ความบรรเทา, ความ
เพลาลง, ความลดลง, ความเบาบาง (ของอากาศหรือแก๊ส)  

   ความเบาบาง ในที่น้ีหมายถึงความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาท ที่สก
วาทีถามปรวาทีว่า ความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาท   พระผูมี้พระภาคตรัส
ว่าเป็นสกทาคามิผลใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีกล่าวว่า หากความเบาบางแห่ง
กามราคะและพยาบาท  พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกทาคามิผล  ท่านก็ไม่ควร
ยอมรับว่า ละสังโยชน์ท้ังปวงได้ด้วยอรหัตตมรรค  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๑๕/๔๔๗) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ปรวาที  หมายถึงภิกษุในนิกายอันธกะ  (อภิ.ปญฺจ.อ.
(บาลี) ๔๑๓/๒๐๗-๒๐๘) 

ความเบิกบานใจ  : ความแช่มช่ืน, ความสดช่ืน, ความสดใส, ความสุขใจ, ความสบายใจ, ความแจ่มใส
, ความปีติยินดี, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ,  ความสำราญ, ความร่าเริง, ความ
สนุกสนาน ,  สิ่งท่ีทำให้ดีอกดีใจ 

   ในมหาอัสสปุรสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสาเหตุท่ีทำให้คนได้รับความเบิกบาน
ใจและความสขุใจไว้ ๕ ประการ คือ (๑) หมดหน้ี  (๒) หายจากโรคภัยไข้เจ็บ (๓) พ้น
โทษจากเรือนจำ (๔) ได้รับความเป็นไท  (๕) ข้ามพ้นทางไกลกันดารเสียได้ (ม.มู.
(ไทย)๑๒/๔๒๖/๔๕๘) 

ความเบิกบานแห่งจิต  : ความรื่นเริง,  ความบันเทิง,  ความหรรษา,  ความร่าเริงจิต,  ความปลื้มจิต
,  ความปีติยินดี,  ความดีใจ 

   ความเบิกบานแห่งจิต คือ การท่ีภิกษุรู้ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน
ด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว  ความเบิกบานแห่งจิต ความรื่นเริง  ความบันเทิง  
ความหรรษา  ความร่าเริงจิต  ความปลื้มจิต  ความปีติยินดี  ความดีใจย่อมเกิดขึน้  
(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๗๗/๒๗๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า เอกัคคตารมณ์ คือ มีอารมณ์เดียว  (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/
๔๙/๑๘๘) 

ความเบียดเบยีน  : พาธ พาธา วิหิงสะ วิหิงสา วิเหสา (ความเบียดเบียน), การทําร้าย, การทำ
อันตราย, การประทุษร้าย, การรบกวน, การรังควาน, การทำให้เดือดร้อน, การคิดให้
เขาทนทุกข์, หึงสา ก็ว่า, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำว่า พยาบาท เป็น หึงสาพยาบาท หรือ 
หิงสาพยาบาท ; ความเบียดเบียน (วิหิงสา) หมายถึงการกระทำที่ทำให้ผู้อ่ืนหมด
ความสุข ได้รับความลำบากเดือดร้อน เกิดความเสียหาย เกิดความทุกข์ หรือถึงความ
วิบัติ ด้วยการเบียดเบียน รบกวน รังควาน กดขี่ ขม่เหง ทำร้าย หรือด้วยการโกหก 



 

๑๑๙๐ 
 

 

ด่าว่า เสียดสี พูดให้เจ็บใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำทางกายและวาจา ส่วนท่ีเป็น
การกระทำทางใจคือคิดเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยใจ เรียกว่า  วิหิงสาวิตก 

   ในคัมภีร์วิภังค์ ท่านกล่าวลักษณะอาการของวิเหสา (ความเบียดเบียน) ไว้ว่า  
การท่ีบุคคลเบียดเบียนสัตว์ท้ังหลายด้วยฝ่ามือ  ด้วยก้อนดิน   ด้วยท่อนไม้  ด้วย
ศัสตรา  ด้วยเชือก  อย่างใดอย่างหน่ึง  ความบีบคั้น   ความรบกวน  ความ
เบียดเบียน  ความเบียดเบียนหนักขึ้น  การทำให้เดือดร้อน  การทำให้เดือดร้อนอย่าง
หนัก  เหล่าน้ีเรียกว่า วิเหสา 

   พระผู้มีพระภาคตรัสธรรม ๒ อย่าง ท่ีไมมี่ความเบียดเบียนไว้ดังนี้ เช่น (๑) 
อักโกธะ (ความไม่โกรธ) (๒) อนุปนาหะ (ความไม่ผูกโกรธ) 

   บุคคลที่ประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างน้ี หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์  (ที.สี.(ไทย)๙/๓๙๗/๑๖๖, ที.ส.ี(ไทย)๙/๓๙๘/๑๖๗, ที.สี.(ไทย)๙/๕๕๖/
๒๔๔, ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๒/๑๙๔, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๗/
๒๕๖, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๑/๔๙, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๓/๕๒, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๒/
๑๔๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๔/๕๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๖๖/๓๑๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๕/๘๐, ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๑๑๔/๑๔๓, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๐๐/๑๓๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๓/
๓๔๖, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๐/๓๕๖, อภิ.วิ(ไทย)๓๕/๑๘๒/๑๔๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๙๒๖/๕๘๐) 

ความเบื่อหนา่ย : ความหน่าย, ความเบ่ือหน่ายในกองทุกข์ ความเบื่อหน่าย(นิพพิทา) มกัมาคู่กับ
คลายกำหนัด(วิราคะ) หมายถึงความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็น
ความจริง เช่น ความเบ่ือหน่ายในสังขารทั้งปวง (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๗๓/๔๓๗) ความ
เบ่ือหน่ายจัดเป็นขั้นต้นของการบรรลุธรรม ซึ่งต้องเกิดความเบ่ือหน่าย จากนั้น ก็
คลายกำหนัดยินดี ดังคำว่า เพราะเรื่องนั้นมีประโยชน์  มีสาระ เป็นจุดเร่ิมต้นของ
พรหมจรรย์ เป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย เพ่ือคลายกำหนัดยินดี    เพ่ือดับ เพ่ือสงบ
ระงับ    เพ่ือรู้ย่ิง    เพ่ือตรัสรู้    เพ่ือนิพพาน (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๒๐/๑๘๔);  ธรรมท่ี
ทำให้เกิดเบ่ือหน่ายได้ มี ๕ ประการ อันได้แก่ (๑) พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
อยู่ (๒) กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร (๓) กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลิน
ในโลกท้ังปวง (๔) พิจารณาเห็นความไม่เทีย่งในสังขารทั้งปวง๕.เข้าไปตั้งมรณสัญญา
ไว้ในภายใน   ธรรม (๕) ประการนี้แลท่ีบุคคลเจรญิทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความเบ่ือหน่าย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๙/๑๑๗)  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๙/๒๕๗,๑๐/
๓๒๙/๒๕๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๓/๑๔๑,๑๑/๑๘๔/๑๔๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๓/
๑๑๐,๑๓/๑๒๘/๑๔๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๘๙/๒๒๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๖/๒๕,๑๖/๓๑/



 

๑๑๙๑ 
 

 

๖๐.สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑๕/๒๐๙,๑๗/๑๔๖/๒๓๖,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๗/๖,๑๘/๘/๖) 
อรรถกถากล่าวว่า  คำว่า นิพพิทา  หมายถึงนิพพิทาญาณ คือความรู้ท่ีทำให้เบื่อ
หน่ายในกองทุกข์ หมายถึงญาณท่ีพิจารณาเห็นสังขารว่ามีโทษจนเกิดความเบ่ือหน่าย
(สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๒๓/๖๑) 2.ภาษาไทย ถ้าหญิงชายอยู่ด้วยกัน ประพฤติล่วงละเมิด
กันและกัน  เกิดความเบ่ือหน่ายกัน เพราะความประพฤติไม่ดีต่อกัน หรือเพราะเบื่อ
หน่ายในมรรยาทของกันและกัน หรือเพราะเบื่อหน่ายในพฤติกรรมของกันและกัน ไม่
จัดเป็นความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพิทา   

ความเบื่อหนา่ยยิ่ง  : การท่ีเกิดความเบ่ือ ระอา ระอิดระอา อิดหนาระอาใจ เหน่ือยหน่าย อย่างเต็ม
ทน, ความเบ่ือหน่ายท่ีเกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็นความจริง ; ความเบ่ือหน่ายย่ิง 
ในที่น้ีหมายถึงการทำลายกิเลสด้วยญาณ 

   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท่ีเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธาน
สังขาร  เจริญอิทธิบาททีป่ระกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร  เจริญอิทธิบาทที่
ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร  เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ
ปธานสังขาร  มีความเพียรย่ิงเป็นท่ี  ๕  ภิกษุผู้มีองค์  ๑๕  รวมทั้งความเพียรอันย่ิง
อย่างนี้น้ัน ย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายย่ิง  ควรแก่การตรัสรู้   และควรแก่การ
บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม (ม.มู. (ไทย)๑๒/๑๘๙/๒๐๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  ฉันทสมาธิ  หมายถงึสมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ  ปธานสังขาร  
หมายถึงความเพียรที่มุ่งม่ัน  (ปธาน)  วิริยสมาธิ  จิตตสมาธิ  และวิมังสาสมาธิ  ก็มี
อรรถาธิบายเช่นเดียวกัน  ในสูตรน้ี  เป็นท้ังโลกิยะและโลกุตตระ  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/
๑๘๙/๓๙๓)  ภิกษุผู้มีองค ์  ๑๕  คือ  มีการละกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู  ๕  
ประการ  มีการตัดกิเลสเคร่ืองผูกใจ  ๕  ประการ  มีอิทธิบาท  ๔  ประการ  และมี
ความเพียรอันย่ิง  ๑  รวมเป็น  ๑๕  ประการ  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๘๙/๓๙๓)  ความ
เบ่ือหน่ายย่ิง  หมายถึงการทำลายกิเลสด้วยญาณ  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๘๙/๓๙๓) 

ความปกปิด  : ความลับที่ไม่ให้ใครรูใ้ครเห็น, ความปิดไว้เป็นความลับ,กิริยาอย่างหนึ่งของมัจฉริยะ 
ความตระหน่ี ดังคำว่า ความตระหน่ี กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความหวงแหน 
ความเหนียวแน่น ความปกปิด ความมีจิตหวงแหน มลีักษณะเช่นว่าน้ี  น้ีเรียกว่า
มัจฉริยะ  (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๙๓/๕๖๑) ท้ังเป็นกิริยาอาการอย่างหน่ึง ในความ
ตระหนี่ ๕ มีอาวาสมัจฉริยะ (ตระหน่ีท่ีอยู่) เป็นต้น สรุปได้ว่า ความตระหน่ี กิริยาที่
ตระหนี่ภาวะที่ตระหน่ี ความหวงแหน ความถี่เหนียว  ความปกปิด ภาวะที่จิตหวง
แหน มลีักษณะเช่นว่าน้ี  นี้เรียกว่าความตระหน่ี (อวทัญญุตา) (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๙๓๒/๕๘๔); เป็นกริยาอย่างหนึ่งของมายา ความมีมารยา ดังคำว่า ปรารถนาว่า ขอ
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ใครอย่าได้รู้ทันเรา ดำริว่า  ขอใครอย่าได้รู้ทันเรา  พูดว่า ขอใครอย่าได้รู้ทันเรา  
ขวนขวายด้วยกายว่า  ขอใครอย่าได้รู้ทันเรา ความเจ้าเล่ห์ ความเป็นคนเจ้าเล่ห์ 
กิริยาที่หลอกให้หลง ความลวง ความโกง ความกลบเกลือ่น ความหลีกเลี่ยง ความ
ซ่อน ความซ่อนบัง ความปกปิด ความปิดบัง การกระทำไม่ชัดเจน การไม่ทำให้แจ้ง 
การปกปิดมิดชิด การกระทำที่ช่ัว มีลักษณะเช่นว่าน้ี น้ีเรียกว่ามายา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๘๙๔/๕๖๒) (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๐/๑๕๘,๓๖/๕๒/๑๕๘) 

ความปฏิกูลในอาหาร : ความปฏิกูลในกพฬิงการาหาร(อาหารคือคำข้าว),ความน่ารังเกียจในอาหารคือ
คำข้าว) อัน(พิจารณา)แยกเปน็ของกิน ของด่ืม ของเคี้ยว ของลิ้ม  โดยอาการ ๑๐ 
กล่าวคือ ๑. คมนโตโดยการเดินไป ๒. ปริเยสนโต โดยการแสวงหา  ๓. ปริโภคโต  
โดยการบริโภค ๔. อาสยโต โดยอาสยะ (อาโปธาตุในลำไส้ที่ออกมาประสมกับอาหาร
ท่ีกลืนลงไป) ๕.นิธานโต โดยท่ีพัก(คือกระเพาะอาหาร)  ๖.อปริปกฺกโต โดยยังไม่ย่อย 
๗. ปริปกฺกโต โดยย่อยแล้ว ๘. ผลโต โดยผล  ๙. นิสฺสนฺทโต โดยการไหลออก 
๑๐.สมฺมกฺขนโต โดยความเปรอะเป้ือน กลา่วคือเมื่อลิ้มรสใด  ย่อมเกิดความเข้าใจว่า
เป็นของปฏิกูลในอาหาร และย่อมอาศัยแรงกายเพราะรสที่ได้ลิ้มเป็นปัจจัยแล้ว
สามารถก้าวลงสู่อริยภูมิได้ เหมือนของสามเณรสิวะ หลานพระมหาสิวเถระหรือเมื่อ
บริโภค ก็ย่อมมีการสิ้นกิเลสไป รส(กวฬงิกาฬาหาร) เห็นปานน้ันพึงเสพ (ที.ม.อ.
(บาลี) ๒/๓๖๕/๓๕๒) (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑,๒๒/๑๒๒/๒๐๒) คำว่า 
อาหาร มี ๔ อย่าง อันได้แก่ ๑. กวฬิงการาหาร(อาหารคือคำข้าว) ท้ังหยาบและ
ละเอียด ๒. ผัสสาหาร(อาหารคือผัสสะ)๓. มโนสญัเจตนาหาร(อาหารคือมโน
สัญเจตนา) ๔.วิญญาณาหาร(อาหารคือวิญญาณ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๖) 
อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์
หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๑/๑๗) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า อาหาร  ใน
ท่ีนี้หมายถึงกวฬิงการาหาร  (อาหารคือคำข้าว) ในปัจจุบัน  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)  ๒/
๑๕๙/๓๘๕) 

ความปรองดอง  : ความยอมกัน,ความประนีประนอมกัน,การตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ความไม่
แก่งแย่งกัน, ความออมชอม, ความตกลงกันด้วยไมตรีจิต ในโกสัมพิยสตูรสื่อความให้
พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมมีท่ีวิวาทกันกลับมาสามัคคีกัน, ไม่ทะเลาะวิวาทกัน,และ
ความปรองดองจะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยการพูดส่อเสียดกัน สมานคนทีแ่ตกกัน ส่งเสริม
คนที่ปรองดองกัน ช่ืนชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ท่ีสามัคคีกัน พูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์
ความสามัคคี(ม.มู.๑๓/๑๑/๑๒) อธิบายว่า มีความแตกต่างกันจากบาดหมางกัน  
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ทะเลาะวิวาทกัน  ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ ไม่ทำความเข้าใจกัน ไม่ปรารถนา
ปรับความเข้าใจกัน (ม.ม.๑๒/๔๙๑/๕๒๙) 

ความประจวบ  : จำเพาะพอดิบพอดี ดังคำว่า เพราะอาศัยจักขุและรูป จักขุวิญญาณจึงเกิดความ
ประจวบแห่งธรรม ๓ เป็นผสัสะ  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๔/๒๑๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๒๑/
๔๗๗), บังเอิญพบโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดหมาย,สบเหมาะกับโอกาส ดังคำว่า เมื่อใด 
มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู และคันธัพพะก็ปรากฏเม่ือนั้นเพราะปัจจัย ๓ 
ประการประชุมพร้อมกันอย่างน้ี  การถือกำเนิดในครรภ์จึงมีได้  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๔๒๕/๔๘๔,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๙๓/๙๕,๑๘/๑๑๓/๑๒๖) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า 
คันธัพพะ  ในท่ีน้ีหมายถึงสัตว์ผู้จะมาเกิดในครรภ์น้ัน  (ปฏิสนธิวิญญาณ)  (ม.มู.อ.
(บาลี) ๒/๔๐๘/๒๑๘)  

ความประณีต : ละเอียดลออ, ความเรียบรอ้ยงดงาม,ความสงบ ดังคำว่า อานาปานสติสมาธิแม้น้ีที่
เจริญแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีต(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๕/๑๓๖) ทำดีเลิศ, ทำ
อย่างดีท่ีสุด ในท่ีน้ีหมายความถึงฝีมือประณีต ทำอย่างประณีต ท่ีปรงุด้วยสุดฝีมือ
ด้วยของดีๆ  เช่น ปรุงอาหารอันประณีต(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๒๔/๓๗๐), อาหารที่
อร่อยที่สุด ช่ือว่าอาหารประณีต(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๕/๒๓) ; จัดเป็นระดับอย่าง๑ ใน
ระดับ ๒ อย่าง คือ รูปใดของสัตว์นั้น ๆ  ท่ีน่าดูหม่ิน น่าเหยียดหยาม  น่าเกลียด น่า
ตำหนิ  ไม่น่ายกย่อง  เป็นช้ันต่ำ รู้กันว่าเป็นช้ันต่ำสมมติกันว่าเป็นช้ันต่ำ ไม่น่า
ปรารถนา  ไมน่่ารัก  ไม่น่าชอบใจ    ได้แก่รูปเสียง  กลิน่  รส  และโผฏฐัพพะ นี้
เรียกว่ารูปช้ันต่ำ รูปใดของสัตว์น้ันๆ ที่ไมน่่าดูหมิ่น ไม่น่าเหยียดหยาม ไม่น่าเกลียด  
ไม่น่าตำหนิ    น่ายกย่องเป็นช้ันประณีต รู้กันว่าเป็นช้ันประณีต สมมติกันว่าเป็นช้ัน
ประณีต น่าปรารถนา น่ารกั น่าชอบใจ ได้แก่ รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะนี้
เรียกว่ารูปช้ันประณีต(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๖/๓) จัดเป็นช้ันสูงสุดในช้ัน ๓ อันได้แก่ เป็น
ช้ันต่ำ ช้ันกลาง ช้ันประณีต  (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๐๙/๕๔๒) (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๔๕/
๔๗๔,๓๗/๔๕๒/๔๘๒) อรรถกถากล่าวว่า ความประณีต หมายถึงของอย่างดี ดังคำ
ว่า จัดเสนาสนะที่ประณีตเพ่ือเพ่ือนภิกษุที่คบหาสนิทสนมกับตน(วิ.มหา.อ.(บาลี) ๒/
๑๐๓/๒๙๕)   

ความประทุษร้าย  : การทำให้บาดเจ็บ, การทำให้เสียหาย หมายถึงการทำร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๓/๗๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๗๑/
๓๒๐,๑๓/๔๓๐/๕๔๐)   

  อธิบายว่า ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาต
เกิดขึ้นว่า  ผูน้ี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า  ผูน้ี้จักทำความ
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เสื่อมเสียแก่เรา  ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสีย ฯลฯ กำลังทำ
ความเสื่อมเสีย  ฯลฯ  จักทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รัก ท่ีชอบพอของเรา  ความ
อาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้น้ีได้เคยทำความเจริญ  ฯลฯ กำลังทำความเจริญ  ฯลฯ  จักทำ
ความเจริญแกค่นผู้ไม่เป็นท่ีรกัที่ชอบพอของเรา  หรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอัน
ไม่สมควร  จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความกระทบกระทั่ง ความแค้น ความเคือง 
ความขุ่นเคือง ความพล่านไป โทสะ  ความคิดประทุษรา้ยความคิดมุ่งร้าย ความขุ่น
จิต  ธรรมชาติท่ีประทุษร้ายใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ มีลักษณะเช่นว่า
น้ี(และ)ความคดิประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย ภาวะที่คิดประทุษร้าย  ความคิด
ปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย  ภาวะที่คิดปองร้าย ความพิโรธ ความแค้น ความดุร้าย 
ความเกรี้ยวกราด ความไม่แช่มช่ืนแห่งจิต มีลักษณะเช่นว่าน้ี น้ีเรียกว่าความ
ประทุษร้าย (โทสะ) (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๐๖๖/๒๗๓) ปาณาติ บาต  ฆ่ าสั ตว์   ๒.  
อทิ นนาทาน 

ความประพฤติ  :การกระทำ, การปฏิบัติตน, การทำตน, พฤติกรรม, พฤติการณ์, อาการ, ท่าที, 
อุปนิสัย, การวางตัว, การวางท่าทาง 

   พระผู้มีพระภาคตรัสสมาจาร (ความประพฤติ) ทางกาย วาจา และใจ ไว้อย่าง
ละ ๒ ดังน้ี ๑. กายสมาจาร(ความประพฤติทางกาย) ๒ ประการ คือ (๑) กายสมาจาร
ท่ีควรเสพ  (๒) กายสมาจารท่ีไม่ควรเสพ  ๒.วจีสมาจาร(ความประพฤติทางวาจา) ๒ 
ประการ คือ (๑) วจีสมาจารที่ควรเสพ  (๒) วจีสมาจารทีไ่ม่ควรเสพ  และ ๓. มโน
สมาจาร(ความประพฤติทางใจ)  ๒ ประการ คือ  (๑) มโนสมาจารท่ีควรเสพ  (๒) 
มโนสมาจารท่ีไม่ควรเสพ 

   ในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ได้กล่าวอธิบายความประพฤติไว้ ๘ อย่าง คือ (๑) 
ความประพฤติในอิริยาบถ  ได้แก่  ความประพฤติในอิริยาบถ  ๔  (๒) ความประพฤติ
ในอายตนะ   ได้แก่  ความประพฤติในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ  
๖ (๓) ความประพฤติในสติ   ได้แก ่  ความประพฤติในสติปัฏฐาน  ๔ (๔) ความ
ประพฤติในสมาธิ  ได้แก่  ความประพฤติในฌาน  ๔ (๕) ความประพฤติในญาณ  
ได้แก่  ความประพฤติในอริยสัจ  ๔ (๖) ความประพฤติในมรรค  ได้แก่  ความ
ประพฤติในอริยมรรค  ๔ (๗) ความประพฤติในผล  ได้แก ่ ความประพฤติในสามัญญ
ผล  ๔ (๘) ความประพฤติเพ่ือประโยชน์แก่โลก  ได้แก่  ความประพฤติในพระตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า  ความประพฤติในพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าบางส่วน  ความ
ประพฤติในพระสาวกบางส่วน  ความประพฤติในอิริยาบถมีแก่ผู้ต้ังตนไว้ชอบ  ความ
ประพฤติในอายตนะมีแก่ผู้สำรวมอินทรีย์ ความประพฤติในสติมีแก่ผู้ที่อยู่ด้วยความ



 

๑๑๙๕ 
 

 

ไม่ประมาท    ความประพฤติในสมาธิมีแก่ผู้ขวนขวายในอธิจิต  ความประพฤติใน
ญาณมีแกผู่้บรรลุปัญญาเครื่องตรัสรู้ ความประพฤติในมรรคมีแกผู่้ปฏิบัติชอบ  ความ
ประพฤติในผลมีแก่ผู้ได้บรรลผุล  และความประพฤติเพ่ือประโยชน์แก่โลกมีแก่พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า  พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าบางส่วน  พระสาวกบางส่วน 

   ความประพฤติ  ๘  อย่าง  อีกนัยหน่ึง  คือ  ๑. เมื่อน้อมใจเช่ือ    ช่ือว่าย่อม
ประพฤติด้วยศรัทธา  ๒. เมื่อประคองใจ  ช่ือว่าย่อมประพฤติด้วยวิริยะ  ๓.  เม่ือต้ัง
จิตมั่น  ช่ือว่าย่อมประพฤติด้วยสติ  ๔. เมื่อทำความไม่ฟุ้งซ่าน    ช่ือว่าย่อมประพฤติ
ด้วยสมาธิ  ๕. เมื่อรู้ชัด  ช่ือว่าย่อมประพฤติด้วยปัญญา  ๖. เมื่อรู้แจ้ง  ช่ือว่าย่อม
ประพฤติด้วยวิญญาณ  ๗.  เมื่อมนสิการว่า    “กุศลธรรมท้ังหลายย่อมดำเนินไปแก่
ผู้ปฏิบัติอย่างน้ี” ช่ือว่าย่อมประพฤติด้วยความประพฤติในอายตนะ ๘. เมื่อมนสิการ
ว่า   “ผู้ปฏิบัติอย่างนี้    ย่อมบรรลุคุณวิเศษ”   ช่ือว่าย่อมประพฤติในความประพฤติ
ด้วยคุณวิเศษ 

   ความประพฤติ(จริยา) ๘  อย่าง อีกนัยหน่ึง  คือ  ๑. ความประพฤติสัมมาทิฏฐิ  
ช่ือว่าทัสสนจริยา(ความประพฤติด้วยความเห็น)  ๒.  ความประพฤติสัมมาสังกัปปะ  
ช่ือว่าอภินิโรปนจริยา(ความประพฤติด้วยการปลูกฝังความดำริ)  ๓. ความประพฤติ
สัมมาวาจา  ช่ือว่าปริคคหจริยา(ความประพฤติการกำหนดสำรวมวจี  ๔  อย่าง) ๔. 
ความประพฤติสัมมากัมมันตะ  ช่ือว่าสมุฏฐานจริยา(ความประพฤติด้วยความหมั่น)  
๕. ความประพฤติสัมมาอาชีวะ  ช่ือว่าโวทานจริยา(ความประพฤติด้วยความผ่องแผ้ว)  
๖. ความประพฤติสมัมาวายามะ  ช่ือว่าปัคคหจริยา(ความประพฤติด้วยการประคอง
ความเพียร)  ๗. ความประพฤติสัมมาสติ    ช่ือว่าอุปัฏฐานจริยา(ความประพฤติด้วย
การเข้าไปต้ังสติ)  ๘. ความประพฤติสัมมาสมาธิ  ช่ือว่าอวิกเขปจริยา(ความประพฤติ
ด้วยความไม่ฟุ้งซ่าน) (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๙/๑๓๕,  ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๒๑/๓๙๙-๔๐๑, 
ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๖๑/๕๐๑, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๘/๕๘๕, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๐/๖๐๖, ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๑๙๗/๓๑๘)  

ความประพฤติเจียมตน  : การประพฤติตนแบบเจียมเน้ือเจียมตัว, การประพฤติตนแบบรู้จักประมาณ
ตัว, การประพฤติตนพอประมาณ, การประพฤติตนแบบเจียมกะลาหัว 

   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความพระพฤติเจียมตน ถือเป็นคุณสมบัติอย่างหน่ึงที่
จะทำให้ได้รับยศ ดังคาถาประพันธ์ตอนหน่ึงที่พระองค์ตรัสไว้ว่า  บัณฑิตผู้สมบูรณ์
ด้วยศีล  เป็นคนละเอียดและมีไหวพริบ  มีความประพฤติเจียมตน  ไม่แข็งกระด้าง 
ย่อมได้ยศ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๓/๒๑๗) 



 

๑๑๙๖ 
 

 

ความประพฤติช่ัว  : ทุจริต ซึ่งมี ๓ อย่าง อันได้แก่ ๑.กายทุจริต(ความประพฤติช่ัวด้วยกาย) มี ๓ 
อย่าง คือ ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ ๒. อทินนาทาน ลักทรัพย์ ๓. กาเมสุมิจฉาจาร 
ประพฤติผิดในกาม ๒. วจีทุจริต(ความประพฤติช่ัวด้วยวาจา) ประพฤติช่ัวทางวาจา มี 
๔ อย่าง คือ ๑.มุสาวาท พูดเท็จ ๒. ปิสณุวาจา  พูดสอ่เสียด ๓. ผรสุวาจา พูดคำ
หยาบ ๔. สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ ๓.มโนทุจริต(ความประพฤติช่ัวด้วยใจ) ความ
ทุจริตทางใจ มี ๓ อย่าง คอื ๑.อภิชฌา ความเพ่งเล็งอยาได้จ้องจะเขาของเขา ๒. 
พยาบาท ความขัดเคืองคิดร้าย ๓.มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากคลองธรรม (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๕/๓๖๐)  สรุปว่าประพฤติช่ัวด้วยกายวาจาและใจ  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า กายทุจริต คือความประพฤติช่ัวด้วยกาย หมายถึงความ
ประพฤติช่ัวท่ีเป็นไปทางกาย หรือความประพฤติช่ัวทางกายก็ได้  (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/
๓๐๕/๑๗๙) อธิบายว่า คนที่ประพฤติช่ัว เกิดจากเหตุ ๖ ประการ กล่าวคือ ๑.นักเลง
การพนันและนักเลงหญิง ๒.  นักเลงสุรา ๓.ฟ้อนรำขับร้อง ๔. นอนหลับในกลางวัน 
เที่ยวกลางคืน ๕. การมมีิตรช่ัว  ๖.ความตระหนี่จัด ขยายความว่า ผู้ใดเล่นการพนัน  
ด่ืมสุรา ล่วงละเมิดหญิงผู้เป็นท่ีรักเสมอด้วยชีวิตของผู้อ่ืน คบแต่คนเลวและไม่คบหา
คนเจริญผู้น้ันย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรม ฉะนั้นผู้ใดด่ืมสุรา  ไรท้รพัย์ ไม่ทำงาน
เลี้ยงชีพ เป็นคนขี้เมาหัวท่ิมบ่อ ผู้นั้นจักจมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหินจมน้ำจักทำความ
มัวหมองให้แกต่นทันที  คนชอบนอนหลับในกลางวัน ไม่ลกุขึ้นในกลางคนื เป็นนักเลง
ขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้ ประโยชน์ท้ังหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละท้ิง
การงานโดยอ้างว่า เวลาน้ีหนาวเกินไปเวลาน้ีร้อนเกินไปเวลาน้ีเย็นเกินไปเป็นต้น (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๖) 

ความประพฤติทางกาย : กายสมาจาร  ซึ่งความหมายถึงกายทุจริต ซึ่งมี ๓ อย่างอันได้แก่ ฆ่าสัตว์    
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ประพฤติผิดในกาม ในท่ีน้ีมุ่งอธิบายถึงพระตถาคต
มีกายสมาจารบริสุทธ์ิ เป็นอารักเขยยธรรมข้อท่ีพระตถาคตไม่ต้องรักษา ดังคำว่า 
พระตถาคตทรงมีกายสมาจาร ความประพฤติทางกาย)บริสุทธ์ิ ไม่ทรงมกีายทุจริตที่
พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยต้ังพระทัยว่าคนอ่ืนๆอย่าได้รู้กายทุจริตของเราน้ี (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๗)  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๘๙,องฺ.จตุกกฺ.(ไทย)๒๑/๑๙๖/๒๙๘) 
; กายสมาจาร มี ๒ อย่าง คือ กายสมาจารท่ีควรเสพและกายสมาจารที่ไม่ควรเสพ  
บรรดากายสมาจาร ๒ อย่างน้ัน กายสมาจารใดบุคคลรูว่้าเมื่อเราเสพกายสมาจารนี้
แล อกศุลธรรมท้ังหลายเจรญิย่ิงขึ้น กุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมลงกายสมาจารเช่นน้ีเป็น
กายสมาจารท่ีไม่ควรเสพ กายสมาจารใดบุคคลรู้ว่า เมื่อเราเสพกายสมาจารนี้แล 



 

๑๑๙๗ 
 

 

อกุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึน้กายสมาจารเช่นน้ีเป็นกาย
สมาจารท่ีควรเสพ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๐)  

ความประพฤติทางวาจา  : วจีสมาจาร ซึ่งความหมายถึงวจีทุจริต ซึ่งม ี๔ อย่างอันได้แก่ พูดเท็จ พูด
ส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๐) ในที่น้ีมุ่งอธิบายถึง
พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสทุธ์ิ เป็นอารักเขยยธรรมข้อท่ีพระตถาคตไม่ต้องรักษา 
ดังคำว่า พระตถาคตทรงมีวจีสมาจาร (ความประพฤติทางวาจา) บริสุทธ์ิ ไม่ทรงมีวจี
ทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยต้ังพระทัยว่าคนอ่ืนๆอย่าได้รู้วจีทุจริตของเราน้ี 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๗) ; วจีสมาจาร(ความประพฤติทางวาจา)มี  ๒  อย่างคือ  
วจีสมาจารท่ีควรเสพและวจีสมาจารท่ีไม่ควรเสพ  บรรดาวจีสมาจาร ๒ อย่าง  วจี
สมาจารใดบุคคลรู้ว่า  ‘เม่ือเราเสพวจีสมาจารน้ีแล อกศุลธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงขึ้น  
กุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมลงวจีสมาจารเช่นนี้เป็นวจีสมาจารท่ีไม่ควรเสพ บรรดาวจี
สมาจาร  ๒ อย่างน้ัน วจีสมาจารใดบุคคลรู้ว่า ‘เม่ือเราเสพวจีสมาจารน้ีแล อกุศล
ธรรมท้ังหลายเสื่อมลง กุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น วจีสมาจารเช่นน้ีเป็นวจี
สมาจารท่ีควรเสพ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๐)  

ความประพฤติธรรม :  ความประพฤติถูกตามธรรม,การประพฤติเป็นธรรม,ความประพฤติสม่ำเสมอ
ในการทำกุศลความดี ซึ่งความประพฤติธรรม ม ี ๓ อย่าง คือ ความประพฤติธรรม
ทางกาย ความประพฤติธรรมทางวาจาและความประพฤติธรรมทางใจ  

  อธิบายว่า ความประพฤติธรรมทางกาย๑.เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือ
วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย  มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อ
สรรพสัตว์อยู่ ๒. เป็นผูล้ะเว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็น
อุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อ่ืนซึ่งอยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจา้ของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุ
ขโมย๓.เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีท่ี
อยู่ในปกครองของมารดาท่ีอยู่ในปกครองของบิดาที่อยู่ในปกครองของมารดาบิดาที่
อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวท่ีอยู่ในปกครอง
ของญาติท่ีประพฤติธรรม มีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้สตรท่ีีบุรุษสวมด้วย
พวงมาลัยหมายไว้ ความประพฤติธรรมทางวาจา มี ๔ อันได้แก่ ๑.เป็นผู้ละเว้นขาด
จากการพูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมูญ่าติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหาร 
หรืออยู่ท่ามกลางราชสำนัก ถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า ท่านรู้สิ่งใด จงกล่าวสิ่ง
น้ัน บุรุษน้ันไมรู่้ก็กล่าวว่าไม่รู้  หรือรู้ก็กล่าวว่า‘รู้ ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น หรือเห็นก็
กล่าวว่าเห็นไม่กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอ่ืนเป็นเหตุบ้าง
เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิสเลก็น้อยบ้าง ๒.เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด คือ 
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ฟังความฝ่ายน้ีแล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มา
บอกฝ่ายนี้เพ่ือทำลายฝ่ายโน้นสมานคนท่ีแตกแยกกัน ส่งเสริมคนที่ปรองดองกันช่ืน
ชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำท่ีสร้างสรรค์ความสามัคคี๓.เป็นผู้
ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ คือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจ เป็นคำของ
ชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ ๔.เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ คือพูดถูก
เวลาพูดแต่คำจริง พูดอิงประโยชน์  พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดคำที่มีหลักฐานมีท่ี
อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา และความประพฤติธรรมทาง
ใจ มี๓ อันได้แก่๑.เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา คือไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อันเป็น
อุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อ่ืนว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของ
ผู้อ่ืนจะพึงเป็นของเรา๒.เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายว่า ขอสัตว์เหล่าน้ีจง
เป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีจิตพยาบาท ไมม่ีทุกข ์  มีสุข รักษาตนเถิด๓.เป็นสัมมาทิฏฐิ คือ มี
ความเห็นไม่วิปริตว่าทานท่ีให้แล้วมีผลยัญที่บูชาแล้วมีผลการเซ่นสรวงมผีล ผลวิบาก
แห่งกรรมท่ีทำดี และทำช่ัวมีโลกน้ีมี โลกหน้ามี มารดามีคุณบิดามีคุณ โอปปาติกสัตว์
มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนีแ้ละโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิง
เองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลก(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๕,๑๒/๔๔๔/๔๘๑)ผล
จากการประพฤติธรรมย่อมทำให้ผู้ประพฤติธรรมหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมเป็นเหตุ(ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๔๑/๔๗๘) 

ความประพฤติผลนุผลัน  : พฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่น, ความหุนหัน, การกระทำโดยทันทีทันใดโดย
ไม่มีการยับย้ังรั้งรอ,การกระทำพลันโดยขาดความยับรั้งช่ังใจ, อธิบายว่า  ความ
ประพฤติด้วยอำนาจราคะของบุคคลผู้กำหนัด  ช่ือว่าความประพฤติผลนุผลัน ความ
ประพฤติด้วยอำนาจโทสะของบุคคลผู้ขัดเคอืง ช่ือว่าความประพฤติผลนุผลัน  ความ
ประพฤติด้วยอำนาจโมหะของบุคคลผู้หลง  ช่ือว่าความประพฤติผลนุผลัน ความ
ประพฤติด้วยอำนาจความถือตัวของบุคคลผู้ยึดติด ช่ือว่าความประพฤติผลุนผลัน 
ความประพฤติด้วยอำนาจทิฏฐิของบุคคลผู้ยึดมั่นทิฏฐิ ช่ือว่าความประพฤติผลุนผลัน 
ความประพฤติด้วยอำนาจอุทธัจจะของบุคคลผู้ฟุ้งซ่าน ช่ือว่าความประพฤติผลุนผลัน 
ความประพฤติด้วยอำนาจวิจิกิจฉาของบุคคลผู้ลังเล ช่ือว่าความประพฤติผลุนผลัน 
ความประพฤติด้วยอำนาจอนุสัยของบุคคลผู้ตกไปในพลังกิเลส ช่ือว่าความประพฤติ
ผลุนผลัน นี้ช่ือว่าความประพฤติผลุนผลัน (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๘/๕๑๑) 

ความประพฤติผิดในกาม  : การล่วงประเวณี, การมีชู้, การเป็นชู้, การเป็นชู้กับภรรยา
หรือสามี หรือคนอื่นไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตน, การท่ีชายไปร่วมประเพณีกับเมยีคนอื่น
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, การท่ีหญิงท่ีมีสามีแล้วไปร่วมประเวณีกับชายอ่ืน (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๓/๑๔๑) (องฺ.
ติก.(ไทย)๒๐/๑๒๑/๓๖๗)   มีอธิบายว่า ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม ชักชวน
ผู้อ่ืนให้ประพฤติผิดในกาม เป็นผู้พอใจการประพฤติผิดในกาม กล่าวสรรเสริญการ
ประพฤติผิดในกาม(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๘๓/๔๐๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๖๖/๓๘๓); 
ข้อ ๓ ใน ศีล ๕ และ เวร ๕ อันได้แก่๑.ฆ่าสัตว์มีชีวิต๒.ถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ให้
๓.ประพฤติผิดในกาม ๔.พูดเท็จ๕.ด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท ; ขอ้ ๓ ในกายกรรม ๓ อันได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลกัทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม 
(วิ.ป.(ไทย)๘/๔๔๘/๖๓๑) 

ความประพฤติเบา  : ความมีบริขารเท่าท่ีจำเป็น, การมีของใช้ท่ีเหมาะแก่สมณะบริโภค (ขุ.ข.ุ(ไทย)
๒๕/๒/๒๐)  

  อรรถกถาอธิบายว่า มีความประพฤติเบา ในท่ีน้ีหมายถึงมีเพียงบริขาร ๘  
กล่าวคือ บาตร  จีวร ผ้านิสีทนะ  กล่องเข็ม  ประคคเอว  ผ้ากรองน้ำ  ธมกรก 
(กระบอกกรองน้ำของพระสงฆ์)   ไม่สะสมสิ่งของมากให้เป็นภาระ เหมือนนกมีเพียง
ปีกบินไปฉะน้ัน(ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๙/๒๑๖) 

ความประพฤติไม่ขาดตอน  : ความประพฤติต่อเน่ืองกันไปไม่ขาดสาย, ความประพฤติท่ีไม่ถูก
รบกวน, ความประพฤติท่ีไม่เสียหาย, ความประพฤติท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 

  ความประพฤติไม่ขาดตอน เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหน่ึงที่ทำให้ได้รับยศ พระผู้มี
พระภาคได้ตรัสไว้ในคาถาประพันธ์ตอนหนึ่งว่า  …  คนมีความประพฤติไม่ขาดตอน   
มีปัญญา  ย่อมได้ยศ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๓/๒๑๗) 

ความประพฤติไม่สม่ำเสมอ  : ความประพฤติอธรรม 
   ในสาเลยยกสตูร  กล่าวไว้ว่า ความประพฤติไม่สม่ำเสมอ คือ ความประพฤติ

อธรรม หมายถึงประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  ได้แก่ ทางกาย ๓  (๑.ฆ่าสัตว์ 
๒.ลักทรัพย์ ๓.ประพฤติผิดในกาม)  ทางวาจา ๔  (๔.พูดเท็จ ๕.พูดส่อเสียด ๖.พูดคำ
หยาบ ๗.พูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ ๓  (๘.เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ๙. มีจิตพยาบาท 
๑๐.เป็นมิจฉาทิฏฐิ)  ผู้ท่ีมีความประพฤติไม่สม่ำเสมอดังกล่าวข้างต้น เม่ือตายไป
จะต้องไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก ในภาษาไทย หมายถึง ความประพฤติ
ท่ีทำไม่บ่อยนัก, ความประพฤติท่ีทำเป็นพักๆ หรือนานๆ ทำที, ความประพฤติที่ไม่คง
เส้นคงวา, ไม่แน่นอน, ไม่ต่อเนื่อง  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๔๐/๔๗๓, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๔๕/
๔๘๓) 
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   อรรถกถาอธิบายว่า ความประพฤติไม่สม่ำเสมอ(วิสมจริยา) คือ ความประพฤติ
อธรรม(อธัมมจริยา) หมายถงึอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๔๗/
๓๔๘)  

ความประพฤติย่อหย่อน  : ความประพฤติท่ีถดถอย, ความท้อถอย, ความไม่เคร่งครัด, ความลดน้อย
ถอยลง, ความไม่สม่ำเสมอ ; เป็นอาการอย่างหน่ึงของปมาทะ ความประมาท และ
โกสัชชะ ความเกียจคร้าน    (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๑๙/๓๕๒, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗๗/๕๐๕, 
อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๔๖/๕๕๐, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๒๘/๕๘๑) 

ความประพฤติสม่ำเสมอ  :ความประพฤติธรรม  
   ในสาเลยยกสตูร  กล่าวไว้ว่า ความประพฤติสม่ำเสมอ คือ ความประพฤติ

ธรรม หมายถงึประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  ได้แก่ ทางกาย ๓  (๑.เว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ ๒.เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ๓.เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม)  
ทางวาจา ๔  (๔.เว้นขาดจากการพูดเท็จ ๕.เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด ๖.เว้นขาด
จากการพูดคำหยาบ ๗.เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ ๓  (๘.เป็นผู้ไม่
เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ๙. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท ๑๐.เป็นสัมมาทิฏฐิ)  ผู้ที่มีความ
ประพฤติสม่ำเสมอดังกล่าวข้างต้น เมื่อตายไปจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  ใน
ภาษาไทย  หมายถึง  ความพระพฤติท่ีทำบ่อยๆ,  ทำเป็นประจำ, ทำซ้ำๆ, ทำเป็น
ปกติ, ทำเป็นกิจวัตร, ทำอย่างต่อเน่ือง, ทำแบบคงเส้นคงวา(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๔๑/
๔๗๕, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๔๔/๔๘๑) 

ความประพฤติหลอกลวง  :ความประพฤติท่ีเป็นการล่อหลอก, ล่อลวง, ลวง, โกหก, ไม่ซื่อตรง, ปิดบัง, 
ปกปิด, ไม่เปิดเผย, กลบเกลือ่น 

  ความประพฤติหลอกลวง พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ความหลอกลวง :  กิริยา
ต่างๆ เหล่านี้ คือ ความหลอกลวง  ความเป็นผู้มีความหลอกลวง  ความเสแสร้ง  
ความลวง  ความล่อลวง  การปิดบัง  การหลบเล่ียง  การหลีกเลี่ยง  การซ่อน  การ
ซ่อนเร้น  การปิด  การปกปิด  การไม่เปิดเผย    การไมท่ำให้แจ่มแจ้ง  การปิดสนิท  
พระองค์ตรัสเรียกว่า  ความหลอกลวง (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗๖/๕๐๒) 

ความประพฤติอธรรม  : ดู ความประพฤติไม่สม่ำเสมอ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๔๐/๔๗๓) 
ความประมาท :  ปมาทะ ความไม่ระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, การขาดความรอบคอบ, หมายถึงการ

กระทำโดยความรอบคอบและระมัดระวังซ่ึงผู้อยู่ในสภาวะเช่นน้ี เช่นขณะขับรถ 
จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผูก้ระทำอาจใช้ควาบรอบคอบและระมัดระวัง
เช่นว่าน้ันได้ แต่ขาดสติหาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อธิบายว่า ความปล่อยจิตไป การ
เพ่ิมพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจรติ หรือในกามคุณ ๕ หรือ



 

๑๒๐๑ 
 

 

การทำโดยไม่เคารพ  การทำไม่ให้ติดต่อ  การทำที่ไม่ม่ันคง ความประพฤติย่อหย่อน    
ความทอดทิ้งฉันทะ  ความทอดท้ิงธุระ ความไม่เสพ ความไม่เจริญความไม่ทำให้มาก  
ความต้ังใจไม่จริง ความไม่หม่ันประกอบ  ความประมาทในการเจรญิสภาวธรรมที่
เป็นกุศลท้ังหลาย ความประมาท กิริยาที่ประมาท  ภาวะที่ประมาท มีลกัษณะเช่นว่า
น้ี น้ีเรียกว่าปมาทะ  (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๔๖/๕๕๐) (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๑๔/๖,๙/๑๙๘/
๖๘,๙/๓๕๒/๑๔๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐/๑๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๙/๔๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๔๖/๒๙๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๒/๓๗, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๙๗/๑๐๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๓๖/๕๕๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๘/๑๐,๒๐/๙๘/๑๖,๒๐/๑๑๔/๑๘,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๔,ขุ.จู.๓๐/๙๐/๓๒๘,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๓/๑๔๙,๓๖/๔/๑๔๙,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๘๐/๕๑๐) 

ความประสงค์  : ความต้องการ, ความปรารถนา, ความจำนง, ความมุ่ง, ความมุ่งหมาย, ความมุ่งหวัง, 
ความต้ังใจ  

  ในทุติยสังวาสสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสการอยู่ร่วมกันไว้ ๔ ประการ คือ  (๑) 
สามีผีอยู่ร่วมกบัภรรยาผี  (๒) สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา  (๓) สามีเทวดาอยู่
ร่วมกับภรรยาผี  (๔) สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา  ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะข้อ ๔ 
สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา หมายถึงสามีและภรรยาเป็นผู้มีศรัทธา  รู้ความ
ประสงค์ของผู้ขอ สำรวมระวัง ดำเนินชีวิตโดยชอบประกอบด้วยธรรม มีความ
เจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก  พูดจาไพเราะอ่อนหวาน  รกัใคร่และให้เกยีรติซึ่งกันและ
กัน ไม่คิดร้ายต่อกัน เขาทั้ง ๒ ประพฤติได้เช่นนี้ จากโลกน้ีไปแล้วจะได้ไปเกิดในเท
วโลก   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๔/๙๑-๙๓) 

  ฎีกาอธิบายว่า รู้ความประสงค์ของผู้ขอ  ในที่น้ีหมายถึงคฤหัสถ์เมื่อเห็นภิกษุเที่ยว
บิณฑบาตยืนท่ีประตูเรือนของตน  เป็นผู้น่ิง  ไม่ออกปากขอ  ก็รู้ความหมายได้ว่า  
ท่านกำลังขอ  ซึ่งเป็นการขออย่างพระอริยะ  เมื่อรู้แล้วก็คิดว่า พวกเราหุงต้มได้ แต่
ภิกษุเหล่านี้หุงต้มไม่ได้ แล้วท่านจะหาภัตได้ที่ไหน จึงจัดแจงไทยธรรมถวายภิกษุน้ัน 
(องฺ.ปญฺจก.ฏีกา  ๓/๓๖-๓๗/๒๑) 

ความปรากฏ  : ความบังเกิด, ความเกิดขึ้น, การเกิด, การอุบัติ, การปรากฏ, มีขึ้น,  ความต้ังอยู่ 
   ในอุปปาทสูตร และในขันธสตูร  พระผู้มีพระภาคตรสัว่า  ความเกิดขึ้น  ความ

ต้ังอยู่  ความบังเกิด  ความปรากฏแห่งขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) 
เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข ์  เป็นความต้ังอยู่แห่งโรค  เป็นความปรากฏแห่งชราและ
มรณะ 



 

๑๒๐๒ 
 

 

   ในจักขุสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความเกิดขึ้น  ความต้ังอยู่    ความบังเกิด  
ความปรากฏแห่งอายตนะภายใน(อินทรีย์) ๖ (ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ) เป็นความ
เกิดขึ้นแห่งทุกข์  เป็นความต้ังอยู่แห่งโรค  เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ  
(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๐/๔๓, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๑๒/๓๒๘, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๒๑/๓๓๔) 

ความปรากฏแห่งแก้ว  : การอุบัติหรือบังเกิดขึ้นแห่งแก้ว ๕ ประการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีหาได้ยากในโลก 
   ในสารันททสูตร เจ้าลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ พระองค์ น่ังประชุมกันอยู่ท่ีสารัน

ททเจดีย์ ได้สนทนากันถึงความปรากฏแห่งแก้ว ๕ ประการ คือ (๑) ช้างแก้ว (๒) ม้า
แก้ว (๓) มณีแก้ว (๔) นางแก้ว (๕) คหบดีแก้ว  ว่าเป็นสิง่ท่ีหาได้ยากในโลก  ต่อมา 
พระพุทธเจ้าตรัสความปรากฏแห่งแก้ว ๕ ประการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีหาได้ยากในโลก แก่
เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ัน คือ  (๑) ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  (๒) 
บุคคลผูแ้สดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้  (๓) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยท่ีตถาคต
ประกาศไว้ซึ่งผู้อ่ืนแสดงแล้ว  (๔) บุคคลผูรู้้แจ้งธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อ่ืน
แสดงแล้ว  เปน็ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  (๕) กตัญญูกตเวทีบุคคล  (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๔๓/๒๓๗, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๕/๓๓๔) 

ความปราโมทย์ :ความบันเทิงใจ, ความปล้ืมใจ อธิบายว่า ความอ่ิมเอิบ ความยินดีอย่างย่ิง   ความ
บันเทิง  ความร่าเริง   ความร่ืนเริง  ความปล้ืมใจ ความต่ืนเต้น ความท่ีจิตช่ืนชมยินดี 
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๗๔/๓๖๒) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๕/๖๖,๑๒/๔๓๘/๔๖๘,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๔๖๙/๕๙๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๑/๓๓๒,ขุ.ชา.ปญฺจก.๒๗/๗๓/๒๑๓,ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๒๒/๒๙๖,๓๒/๓๘/๓๖๔) และการละอรติด้วยความปราโมทย์ (ปามุชชะ)(ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๔๑/๖๓) ความปราโมทย์ย่อมกำจัดอรติได้(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๑/๕๘๙) ดังคำ
ว่าเม่ือละอรติ(ความไม่ยินดี)ธรรมท้ังหลายทีเ่กิดด้วยอำนาจแห่งปามุชชะย่อมไม่
ล่วงเลยกันและกัน (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๘/๔๑) 

ความปราโมทย์ในธรรม  : ความบันเทิงใจในธรรม,ความปลาบปลื้มใจในธรรม, ความอ่ิมใจในธรรม; 
เป็นคุณอย่างหน่ึงของผู้บรรลุธรรมต้ังแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปจนถึงพระอรหัตตผล 
(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๕๕/๑๒๑) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๙๙/๕๓๖) อรรถกถากล่าวว่า ที่ช่ือ
ว่าปราโมทย์ในธรรม ด้วยสามารถแห่งความยินดียิ่งในธรรมท้ังหลายที่เป็นอธิกุศล 
โดยความเปน็ผู้ไม่มีวิปฏิสาร(ความเป็นผู้เดือดร้อนใจ)  เพราะความเป็นผู้มีศีลบรสิุทธ์ิ
ดีแล้ว  คำว่า ธรรม หมายถึงธรรมอันพระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว อันได้แก่ โพธิ
ปักขิยธรรม ๓๗ ประการ  หรือโลกุตตรธรรม ๙ อย่าง และพระธรรมน้ัน ช่ือว่าอัน
พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว เป็นอย่างดีเลิศ  เพราะเป็นพระธรรมอันพระผู้ตรัสรู้
พระสัพพัญญุตญาณทรงประกาศแล้ว ด้วยเทศนาที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเอง แม้
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เทศนาธรรม ก็รวมเข้ากับธรรมเช่นกัน เพราะความท่ีเทศนาธรรมน้ันเป็นอุบายให้
สัตว์เข้าถึงธรรม (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๑๑/๘๓)  

ความปรารถนา  : ปัตถนา, อิจฉา (ความปรารถนา,ความอยาก),  ความประสงค์, ความต้องการ, 
ความอยากได้,  ความหวัง 

   ในสุขปัตถนาสตูร  พระผูมี้พระภาคตรัสไว้ว่า นักปราชญ์ เมื่อปรารถนา
ความสุข ๓ ประการ คือ  (๑) ความสรรเสริญ  (๒) การได้ความปล้ืมใจ (๓) การตาย
ไปเกิดในสวรรค์   พึงรักษาศลี 

   ในจักกวัตติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เม่ือมนุษย์มีอายุขัย  ๘๐,๐๐๐  ป ี 
จักมีอาพาธ  ๓  อย่าง คือ  (๑)  อิจฉา  (๒)  อนสนะ  (๓)    ชรา  (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๒๐/๒๔๘, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๖/๗๗,  ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๐/๔๘, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๖/
๓๐, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๗/๓๗๓, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๖๙/๗๗, องฺ.ทุก(ไทย)๒๐/๑๕๖/
๔๐๐, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๔/๒๔๖,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๗๖/๔๓๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๔๙๒/๕๒๑, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๕๒/๖๐๐, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๔/๘๘๗, อภิ.ป.(ไทย)
๔๐/๑๕/๘๘๘, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๐๒/๗๕๗, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๒๓/๒๗๔, อภิ.ป.
(ไทย)๔๐/๕๔/๓๔๕, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๕๕/๓๙๓, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๘๘/๒๘๒, อภิ.ทุก.
(ไทย)๔๒/๒๐/๔๑๗, อภิ.ทุก.(ไทย)๔๒/๒๔/๓๖๔,อภิ.ทุก.(ไทย)๔๒/๕๘/๓๘๕, อภิ.
ทุก.(ไทย)๔๒/๑๖๙/๙๕, อภิ.ทุก.(ไทย)๔๓/๒๐/๔๑๗,อภิ.ทุก.(ไทย)๔๓/๒๗/๓๐๑,
อภิ.ทุก.(ไทย)๔๓/๑๖๙/๙๕) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  อิจฉา  ในท่ีนี้หมายถึงตัณหาที่ทำให้เกดิคำพูด
อย่างนี้ว่า ‘ท่านจงให้อาหารแก่เรา’ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๐๖/๔๐), คำว่า  อนสนะ  ใน
ท่ีนี้หมายถึงความเฉื่อยชาทางกายของผู้กินอาหารอ่ิมแล้วต้องการจะนอนเพราะเมา
อาหาร  (ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๐๖/๔๐) 

ความปรารถนาช่ัว  : ความปรารถนาที่ไม่ดี,  ความปรารถนาที่เลว,  ความปรารถนาที่เลวทราม , 
ความปรารถนาช่ัวช้า, ความปรารถนาช่ัวร้าย, ความปรารถนาที่ร้าย, ความปรารถนา
ท่ีร้ายกาจ, ความปรารถนาที่ต่ำช้า  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖๓/๔๓, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖๙/
๔๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๕/๓๒๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๕/๕๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๗/
๒๑๘) 

ความปรารถนาอันแรงกลา้  :ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญใ่ฝสู่ง, ความปรารถนาที่มีความมุ่งมั่น
, ความปรารถนาอย่างเอาจริงเอาจัง  ; ความปรารถุนาอันแรงกล้า ในท่ีน้ีหมายถึง
ความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาของอริย
สาวก ท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสไว้ในโกสัมพิยสูตรว่า ผู้มีทิฏฐิ เป็นผู้มสีภาพอย่างนี้ คือ 



 

๑๒๐๔ 
 

 

อริยสาวกมีความขวนขวายช่วยทำกิจน้อยใหญ่ของเพ่ือนพรหมจารีก็จริง ถึงกระน้ันก็
ยังมีความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  และอธิปัญญาสิกขา 
เหมือนโคแม่ลกูอ่อน  ท่ีเล็มหญ้าไปพลางชำเลืองดูลูกไปพลาง (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๙๗/
๕๓๕) 

ความปลาบปลื้ม  : ความปิติยินดี, ความปลาบปลื้มยินดี, ความปีติ, ความปราโมทย์, ความยินดี, 
ความดีใจ, ความบันเทิงใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความร่าเริง, ความรื่นเริง  
(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๑/๒๘๕) 

ความปลาบปลื้มอิงอรรถ  :ความปีติและปราโมทย์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอรรถกถา 
   ในปฐมมหานามสูตร พระผูม้พีระภาคตรัสกับเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ

ท่ีเสด็จมาเข้าเฝ้าพระองค์แล้วทูลถามว่า ถ้าจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆ 
จะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อะไร พระองค์จึงตรัสว่า กุลบุตรผู้จะประสบ
ความสำเร็จได้จะต้องมีศรัทธา ปรารภความเพียร มีสติต้ังมั่น มีจิตต้ังม่ัน และมี
ปัญญา แล้วใหพ้ระองค์ต้ังอยู่ในธรรม ๕ ประการ และเจรญิธรรม ๖ ประการให้ย่ิงๆ 
ขึ้นไป เช่น ให้ระลึกถึงตถาคตว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้
ด้วยพระองค์เองโดยชอบ   เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ   เสด็จไปดี    รูแ้จ้งโลก  
เป็นสารถีฝึกผูท่ี้ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย 
เป็นพระพุทธเจ้า  เป็นพระผู้มพีระภาค     เมื่อใดก็ตามที่ระลึกถึงตถาคตได้อย่างนี้
แล้ว จิตก็จะไม่ถูกราคะ โทสะ และโมหะกลุ้มรุม จะดำเนินไปตรงโดยปรารภตถาคต 
อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้ว  ย่อมได้ความปลาบปลื้มอิงอรรถ  ย่อมได้ความ
ปลาบปลื้มอิงธรรม  (องฺ.เอกาทสก. (ไทย)๒๔/๑๑/๔๑๑, องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/
๑๒/๔๑๖)  

   อรรถกถาอธิบายว่า ความปลาบปลื้มอิงอรรถ (อตฺถเวท) ในท่ีน้ีหมายถึงปีติ
และปราโมทย์ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยอรรถกถา (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๑๐/๙๖)  

ความปลาบปลื้มอิงธรรม  :ความปีติและปราโมทย์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระบาลี; ดู ความปลาบปลื้ม
อิงอรรถ (องฺ.เอกาทสก. (ไทย)๒๔/๑๑/๔๑๑, องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๒/๔๑๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ความปลาบปลื้มอิงธรรม  (ธมมฺเวท)  ในที่น้ีหมายถึงปีติ
และปราโมทย์ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระบาลี (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๑๐/๙๖) 

ความปล้ืมใจ  :  ความดีใจ, ความปิติ, ความสุขใจ, ความปลาบปลื้มใจ, ความปล้ืมใจท่ีเกดิจากการ
ได้ทรัพย์สมบัติ 

   ในสุขปัตถนาสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า นักปราชญ์ เมื่อปรารถนา
ความสุข ๓ ประการ คือ  (๑) ความสรรเสริญ  (๒) การได้ความปล้ืมใจ (๓) การตาย



 

๑๒๐๕ 
 

 

ไปเกิดในสวรรค์   พึงรักษาศีล  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕๘/๖๔, ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๗๖/๔๓๖, 
ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๖๐๙/๔๔๕) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความปลื้มใจ  ในท่ีน้ีหมายถงึทรัพย์สมบัติ  (ขุ.อิ
ติ.อ.(บาลี) ๗๖/๒๙๑) 

ความปวดอุจจาระ  : การปวดข้ี, ปวดหนัก, ปวดท้องขี้, อาการท่ีลำไส้ใหญ่ส่วนเก็บสะสมซึ่งมหีน้าที่
เก็บอุจจาระไว้แล้วเตรียมถ่ายออกไปทางทวารหนัก 

  เป็นอาการอย่างหน่ึงท่ีมีอยู่ประจำร่างกาย ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมประจำ
สรีระ ๑๐ ประการไว้ในสรีรัฏฐธัมมสูตร เพ่ือให้บรรพชิตได้หมั่นพิจารณาเนือง ๆ  คอื 
(๑) ความหนาว  (๒) ความรอ้น  (๓) ความหิว  (๔) ความกระหาย  (๕) ความปวด
อุจจาระ  (๖) ความปวดปัสสาวะ  (๗) ความสำรวมกาย  (๘) ความสำรวมวาจา  (๙) 
ความสำรวมอาชีพ  (๑๐) ธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งภพเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม ่
(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๔๙/๑๐๕) 

ความป่วยไข้  : ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, ความไม่สบาย, ความไม่ผาสุก, อาการท่ีร่างกายเกิด
ความไม่ผาสุก (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๖๔/๓๑๒) 

ความป่วยไข้คอืกิเลส  : ความเจ็บป่วยเครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ กิเลส, สิ่งท่ีทำใหใ้จเศร้า
หมอง,ความช่ัวท่ีแฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทำให้จิตใจขุ่นมัวไม่บรสิุทธ์ิ เป็น
เครื่องปรุงแต่งความคิดให้ทำกรรมซ่ึงนำไปสู่ปัญหา ความยุ่งยาก ความเดือดร้อน 
และความทุกข ์ (ขุ.พุทธ.(ไทย)๓๓/๑๘/๕๖๙) 

ความปองรา้ย  :  ความมุ่งร้าย, ความประสงค์ร้าย, การผูกพยาบาท, ความมุ่งร้ายคือพยาบาท ;  
ความปองร้อย เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก หรือถ้า
มาเกิดเป็นมนุษย์กจ็ะทำให้มผีิวพรรณทราม ไม่ผ่องใส 

   ในจูฬกัมมวิภังคสูตร  พระผูม้ีพระภาคตรัสกับสุภมาณพโตเทยยบุตรว่า  คน
บางคนในโลกน้ี ไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตาม ท่ีเป็นผู้มักโกรธ มีความคับแค้นมาก ถูกเขา
ว่ากล่าวนิดหน่อยก็ขัดใจ โกรธ พยาบาท ปองร้าย แสดงความโกรธความปองร้ายให้
เห็น เม่ือเขาทำกรรมเช่นน้ันเป็นประจำ  เม่ือตายไปก็จะไปเกิดในอบาย  ทุคติ  
วินิบาต  นรก  หรือแม้ว่าตายแล้ว  จะไม่ไปเกิดในอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก   แต่
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์  ก็จะเป็นผู้ท่ีมีผิวพรรณทราม  ไม่ผ่องใส  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๙๒/๓๕๒) 

ความปักใจ  : ความมั่นใจ, ความมั่นใจหรือความเช่ือในสิ่งใดสิ่งหน่ึง, ความแน่วแน่,   ความต้ังใจ
แน่วแน่ไม่เปลีย่นแปลง เช่น ปักใจเช่ือ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๗/๑๗๗, ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๓๐๑/๓๖๑) 



 

๑๒๐๖ 
 

 

ความปิดบงั  : ความซ่อน, ความซ่อนบัง, การปิด, การปกปิด, การซ่อนเร้น, การไม่เปิดเผย, การอำ
พราง, การปิดบังอำพราง, การทำให้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง, การทำให้คลมุเคลือ, การเก็บ
เป็นความลับ, การกระทำไม่ชัดเจน, การไม่ทำให้แจ้ง, การปกปิดมิดชิด 

   ในคัมภีร์ปุคคลบัญญัติ ความปิดบัง จัดเป็นกิริยาอาการอย่างหนึ่งของผู้มีมายา 
หมายถึงการที่บุคคลบางคนประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และต้องการที่
จะปกปิดทุจริตน้ัน จึงต้ังความปรารถนาที่เลวทรามว่า ขออย่าให้ผู้อ่ืนได้รู้ในสิ่งท่ีตน
ได้กระทำลงไป  กิริยาที่เลวทรามเหล่านี้จึงเกิดขึ้น เช่น  ความเจ้าเล่ห์  ความเป็นคน
เจ้าเล่ห์  กิริยาที่หลอกให้หลง  ความหลอกลวง  ความโกง  ความกลบเกลื่อน  ความ
หลีกเลี่ยง  ความซ่อน  ความซ่อนบัง  ความปิดบัง   ความปกปิด  การไม่ทำให้
ชัดเจน  การไม่ทำให้แจ่มแจ้ง  (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๒/๑๕๘, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๗๒/
๑๖๓) 

ความเป็นของปฏิกูล  : ความเป็นสิ่งปฏิกูล, ความเป็นสิ่งโสโครก, ความเป็นของสกปรก, ความเป็น
ของเน่าเสีย, ความเป็นของน่ารังเกียจ เช่น เศษอาหาร เศษขยะ ขยะมูลฝอย  
อุจจาระ ปัสสาวะ มูล กาก ตะกอน ซากต่างๆ เช่น ซากศพ ซากพืช ซากสัตว์ 

   ในอนังคณสูตร ความเป็นของปฏิกูล ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวยกเป็น
อุปมาอุปไมยไว้ว่า  เปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่นำมาจากตระกูลช่างทอง เป็นของที่
บริสุทธ์ิผ่องใส แต่เจ้าของใส่ซากสัตว์ และซากศพมนุษย์จนเต็ม แล้วนำไปยังตลาด 
ผู้คนเห็นเข้ากจ็ะพากันถามว่า แบกอะไรมาละท่าน ของที่อยู่ในน้ันคงจะเป็นของดีมี
ค่าน่าพอใจเป็นแน่  จึงไปขอดู  ความไมพ่อใจ  ความเป็นของปฏิกูล  และความเป็น
ของน่ารังเกียจก็เกิดขึ้นพร้อมกับการเห็นซากต่างๆ ท่ีอยู่ในน้ัน  แม้คนท่ีหิวก็ไม่
ต้องการจะบริโภค  ไม่ต้องกล่าวถึงคนท่ีบริโภคอิ่มแล้ว  แม้ฉันใด  อิจฉาวจรที่เป็น
บาปอกุศลก็ฉนันั้นเหมือนกัน ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงยังละไม่ได้ ยังปรากฏเล่าขานกันอยู่  
ถึงภิกษุน้ันจะปฏิบัติตนเคร่งครัด  เพ่ือนพรหมจารีก็ไมส่ักการะ  เคารพ  นับถือ   
บูชาภิกษุรูปน้ัน  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๑/๕๓) 

   อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า อิจฉาวจร  หมายถึงการประพฤติตน
ในทางต่ำทรามตามอำนาจความปรารถนา  (ม.มู.อ.(บาล)ี  ๑/๖๐/๑๕๕,  ม.มู.ฏีกา  
๑/๖๐/๓๑๑) 

ความเป็นคนโง่  :ความเป็นคนโง่เขลา, ความเป็นคนไม่ฉลาด, ความไม่รู้, ความงี่เง่า, ความบ้ือ, ความ
ซื่อบ้ือ, ความทึ่ม ; ความเป็นคนโง่ ในท่ีนี้หมายถึงความเป็นคนโง่เขลาของนิโครธ
ปริพาชกที่สนทนากับสันธานคหบดี  โดยได้กล่าววาจาซึ่งเป็นการนินทาว่าร้าย
พระพุทธเจ้าต่างๆ นานา เช่น พระสมณโคดมจะเจรจา จะสนทนากบัใครได้ จะมี



 

๑๒๐๗ 
 

 

ปัญญาเฉลียวฉลาดเหนือกว่าใคร  พระปัญญาของพระสมณโคดมเหมาะกับเรือนว่าง
เท่าน้ัน  กลา่วถึงขั้นว่าถ้าพระองค์เสด็จมาจะผูกพระองค์ด้วยปัญหาข้อเดียวเท่าน้ัน  
เหว่ียงให้หมุนเหมือนหม้อเปล่า  เมื่อสันธานคหบดีบอกว่าพระองค์เสด็จมาถึงแล้ว ให้
นิโครธปริพาชกไปทำตามที่ได้พูดไว้  ก็ถึงกับน่ังน่ิง เก้อเขิน  คอตก  กม้หน้า  ซบเซา  
ตอบโต้ไม่ได้  พระพุทธองค์ทรงทราบอาการของเขา จึงตรัสถามว่า ได้กล่าวเช่นน้ัน
จริงหรือ ก็กราบทูลว่า ได้กลา่ววาจาเช่นน้ันจริง เพราะความเป็นคนโง่เขลา ไมฉ่ลาด  
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๖/๕๔) 

ความเป็นจรงิ  : ความจริง,  เรื่องจริง,  สภาพที่เป็นจริง, ข้อเท็จจริง, ความแน่แท้, สภาพท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบัน, สภาพปัจจุบัน, ความตรงไปตรงมา, ความซื่อ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๗/๕๕, ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๔๑๑/๔๖๖, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๕/๒๔) 

ความเป็นเด็ก  : ภาวะที่อยู่ในวัยเด็ก, ภาวะความเป็นเด็ก, ลักษณะเป็นเด็ก, ความไม่เป็นประสา, 
ความไม่เป็นสาระ 

   ในรุณณสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ... การหัวเราะจนเห็น
ฟันมากเกินไปคือความเป็นเด็กในอริยวินัย  พระองค์จึงตรัสให้ภิกษุท้ังหลายละโดย
เด็ดขาดในการขับร้องและการฟ้อนรำ หากว่าภิกษุมีความเบิกบานในธรรม เพียงแค่
ย้ิมแย้มก็เพียงพอแล้ว (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๐๘/๓๕๑) 

ความเป็นเทวดา  : พวกชาวสวรรค์ท่ีมีตาทิพย์ หูทิพย์ และกนิอาหารทิพย์ แต่ในท่ีนี้หมายถึงภิกษุผู้
ดำรงอยู่ในจตุตถฌานอันเป็นรูปาวจรหมุนจิตกลับแล้วจึงบรรลุอรหัตตผล 

   ในอุโปสถสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีปราสาทของนางวิสาขามิคาร
มาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวัตถี ในวันอุโบสถ ทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งเงียบ 
ปราศจากเสียงสนทนา บรสิุทธ์ิ ต้ังอยู่ในสาระคือศีลเป็นต้น เหมือนกับบรษัิทผู้ควรแก่
ของที่เขานำมาถวาย  ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษณิา  ควรแก่การทำอัญชลี  
เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก เหมือนบริษัทที่เขาถวายของน้อยก็มีผลมาก ที่เขา
ถวายของมากก็มีผลมากย่ิงขึ้น พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สาเหตุท่ีภิกษุสงฆ์
เป็นเช่นน้ีก็เพราะมีภิกษุสงฆ์ ๔ จำพวกเหล่าน้ีอยู่ร่วมด้วย คือ (๑) ภิกษุผู้ถึงความเป็น
เทวดา  (๒) ภิกษุผู้ถึงความเป็นพรหม  (๓) ภิกษุผู้ถึงความเป็นอเนญชา  (๔) ภิกษุผู้
ถึงความเป็นอริยะ  (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๐/๒๗๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ภิกษุผู้ถึงความเป็นเทวดา หมายถึงภิกษุผู้ดำรงอยู่ใน
จตุตถฌานอันเป็นรูปาวจรหมุนจิตกลับแล้วจึงบรรลุอรหัตตผล  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) 
๒/๑๙๐/๔๑๐) 



 

๑๒๐๘ 
 

 

ความเป็นเทวดาหรือความเป็นมนุษย์  :  ภพทั้ง ๒ ของพระพุทธเจ้า เม่ือครั้งท่ีพระองค์จุติในสวรรค์
ช้ันดาวดึงส์ พระองค์ไม่เคยรู้จักคติอ่ืนเลย นอกจากภพท้ัง ๒ นี ้

   ในพุทธาปทาน  พระองค์ตรสัเล่าประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย 
แก่พระอานนท์เถระ พระองค์ได้ต้ังความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในสำนักของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ เม่ือครั้งที่พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่าติโลกวิชัย 
พระองค์ทรงกระทำกุศลกรรมด้วยกาย วาจา ใจ และทรงอุทิศผลบุญใหแ้ก่เหล่า
สรรพสัตว์ ได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พร้อมท้ังพระปัจเจกพุทธเจ้าและ
สาวกของพระชินเจ้า จึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ พระองค์ไม่รู้จักคติอ่ืนเลย 
รู้จักแต่ภพทั้ง ๒ คือ ความเป็นเทวดาหรือความเป็นมนุษย์ คือเมื่อเกิดเป็นเทวดา ก็
ย่ิงใหญ่กว่าพวกเทวดา  เมือ่เกิดเป็นมนุษย์ ก็ย่ิงใหญ่กว่าพวกมนุษย์ สมบูรณ์ด้วย
รูปลักษณะ  ไม่มีใครเสมอด้วยปัญญา (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๕/๙) 

ความเป็นไท  :  ความเป็นเอกราช, ความเป็นอิสระ, ความมีเสรีภาพ, การได้รับอิสรภาพ, การที่ไม่
ต้องตกเป็นขี้ข้า ไพร่ ข้ารับใช้ ข้าทาส บ่าว 

   ในอรณสูตร เทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า คนเหล่าไหนไม่เป็นข้าศึกในโลก
น้ี  พรหมจรรย์ท่ีอยู่จบแล้วของคนเหล่าไหนไม่เสื่อม  คนเหล่าไหนกำหนดรู้ความ
อยากได้ในโลกน้ี  ความเป็นไทย่อมมีแกค่นเหล่าไหนทุกเม่ือ ... พระองค์ตรัสตอบว่า 
…  สมณะทั้งหลายย่อมกำหนดรู้ความอยากได้  ความเป็นไทย่อมมีแกส่มณะทั้งหลาย
ทุกเมื่อ ... (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๘๑/๘๖) 

ความเป็นบา้  : อุมมาทะ (ความเป็นบ้า), ความวิกลจริต, ความเสียจรติ, ความเป็นผู้มีสติวิปลาส, 
ความเป็นคนประสาท, ความคลุ้มคลั่ง, ความเป็นคนสติไมดี่, ความเป็นคนสติแตก 

   ในรุณณสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า การขับร้องคือการ
ร้องไห้ในอริยวินัย  การฟ้อนรำคือความเป็นบ้าในอริยวินัย    การหัวเราะจนเห็นฟัน
มากเกินไปคือความเป็นเด็กในอริยวินัย  พระองค์จึงตรัสให้ภิกษุท้ังหลายละโดย
เด็ดขาดในการขับร้องและการฟ้อนรำ หากว่าภิกษุมีความเบิกบานในธรรม เพียงแค่
ย้ิมแย้มก็เพียงพอแล้ว 

   ในอจินเตยยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อจินไตย (เรื่องที่ไม่
ควรคิด) ๔ ประการ ที่บุคคลไม่ควรคิด คนไหนคิด คนน้ันก็จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้า 
คือ  (๑) พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย  (๒) ฌานวสิัยของผู้ได้ฌาน  (๓) วิบาก
แห่งกรรม  (๔)  ความคิดเรื่องโลก (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๐๘/๓๕๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๗๗/๑๒๒) 



 

๑๒๐๙ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า ความคิดเรื่องโลก  หมายถึงความคิดว่า  ใครสร้าง
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์  ใครสร้างมหาปฐพี  ใครสร้างมหาสมุทร  ใครให้สตัว์เกิด  ใคร
สร้างภูเขา  ใครสร้างต้นมะม่วง  ต้นตาล  และต้นมะพร้าว  เป็นต้น (องฺ.จตุกฺก.อ.
(บาลี) ๒/๗๗/๓๖๐) 

ความเป็นประมุข  : ปมุขะ, ปมุขตา (ความเป็นประมุข), ความเป็นใหญ่หรือเป็นหัวหน้าของประเทศ
หรือศาสนาเป็นต้น, ความเป็นกษัตริย์, ความเป็นใหญ่, ความเป็นผ้มอีำนาจ, ความ
เป็นผู้นำ, ความเป็นผู้อยู่เหนือ,ความเป็นนาย, ความเป็นเจ้านาย, ความเป็นหัวหน้า 
พระโบราณกเถระทั้งหลาย  ได้กล่าวคาถาประพันธ์ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษอันเป็น
เครื่องหมายแห่งความเป็นประมุขสูงสุดไว้ตอนหน่ึงว่า  ในชาติก่อน  มหาบุรุษกล่าว
แสดงวาจาอันประกอบด้วยประโยชน์และประกอบด้วยธรรม  แกค่นหมู่มากจึงเป็น
ผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ท้ังหลาย  เป็นผูไ้ม่ตระหนี่  ได้เสียสละบูชา
ธรรมแล้ว  พระองค์ไปสู่สุคติ  บันเทิงอยู่ในสุคติน้ันเพราะกรรมที่เป็นสุจริตนั้น เสด็จ
มาในโลกนี้จึงได้พระลักษณะ  ๒  ประการ  อันเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเป็นประมุข
สูงสุด  คือ (๑) มีข้อพระบาทสูง  (๒)  มพีระโลมชาติมีปลายงอนข้ึน  (ลักษณะ ๒ 
ประการนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษข้อท่ี ๗,๑๔) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๓/๑๗๓) 

ความเป็นไป  : ปวัตตะ (ความเป็นไป), ความดำเนินไป, ความให้ชีวิตดำเนินไป, ความเคลื่อนไหว, 
การกระทำต่อไป, ความเกิดขึ้น, มีขึ้น, ความน่าจะเป็น  (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๐/๑๗, 
ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๗/๓๘๒, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๑/๕๗๗)  

ความเป็นไปแห่งตัณหา  : ความเกิดขึ้นแห่งตัณหา คือ ความทะยานอยาก, ความติดใจ, ความยึดติด,
ราคะ,กามารมณ์, กิเลส, ความอยาก, ความต้องการ, ความใคร่; ตัณหาเป็นเหตุเกิด
แห่งทุกข์ เป็นสิ่งท่ีทำให้ทุกขเ์กิด ทำให้ด้ินรน ทำให้เดือดร้อนวุ่นวาย ไม่สงบ และไม่
รู้จักพอ  (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๕๔/๒๓๖) 

ความเป็นผู้กตัญญู  : กตัญญุตา (ความเป็นผู้กตัญญู), ความเป็นผู้รู้สึกถึงบุญคณุท่ีเขาทำแก่ตน คือผู้
ระลึกรู้ว่าใครเคยทำดีเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมา ก็ยอมรับและไม่ลืมบุญคุณของผู้น้ัน 
รวมถึงผู้ท่ีรู้สึกถึงบุญคุณของสัตว์ บุญคณุของที่อยู่อาศัย บุญคณุของธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบาย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๒๒/๔๘๖) 

ความเป็นผู้คุม้ครองทวารในอินทรยี์ท้ังหลาย  : ความคุ้มครอง, กิริยาท่ีคุ้มครอง, ความรักษา, ความ
สำรวมอินทรีย์ ๖ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๑๗/๓๙๐)  อธิบายว่า ภาวะที่คนเห็นรูปทางตา
แล้วไม่รวบถอื ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมจักขุนทรีย์น้ัน ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็
จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้  ย่อมรักษาจักขุนท



 

๑๒๑๐ 
 

 

รีย์ ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียงทางหู    ...สูดกลิ่นทางจมูก  .... ลิ้มรสทาง
ลิ้น  ....ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย ... รู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ 
ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมมนินทรีย์น้ัน ซ่ึงเม่ือไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศล
ธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ย่อมรักษามนินทรีย์ ถึงความสำรวมในมนินท
รีย์  ความคุ้มครอง กิริยาท่ีคุ้มครอง ความรักษา ความสำรวมอินทรีย์ ๖ เหล่าน้ี นี้
เรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรย์ีทั้งหลาย  

ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัต ิ   : ปัญญา,  กิริยาที่รู้ชัด, ความวิจัย,  ความเลือกสรร, 
ความวิจัยธรรม, ความกำหนดหมาย, ความเข้าไปกำหนด,  ความเข้าไปกำหนด
เฉพาะ, ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด, ภาวะที่รู้ละเอียด, ความรู้อย่างแจ่มแจง้, ความค้นคิด
, ความใคร่ครวญ, ปัญญาเหมือนแผ่นดิน, ปัญญาเคร่ืองทำลายกิเลส,  ปัญญาเครื่อง
นำทาง, ความเห็นแจ้ง, ความรู้ดี, ปัญญาเหมือนปฏัก,  ปัญญา, ปัญญินทรีย์,  ปัญญา
พละ, ปัญญาเหมือนศัสตรา, ปัญญาเหมือนปราสาท, ความสว่างคือปัญญา, แสงสว่าง
คือปัญญา, ปัญญาเหมือนประทีป, ปัญญาเหมือนดวงแก้ว, ความไม่หลงงมงาย,    
ความเลือกเฟ้นธรรม, สัมมาทิฏฐิ ที่เป็นเหตุฉลาดในการออกจากสมาบัติเหล่าน้ัน นี้
เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๓๙/๓๓๔) 

ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ  : ปัญญา,กิริยาที่รู้ชัด, ความวิจัย, ...ความเลือกเฟ้นธรรม, ที่
เป็นเหตุฉลาดในการออกจากอาบัติเหล่าน้ัน น้ีเรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการออก
จากอาบัติ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๓๗/๓๓๔)   

  อรรถกถากล่าวว่า ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ หมายถึงการรู้วิธีออก
จากอาบัติ  ๒  วิธี  คือ (๑)เทสนาวิธี  ได้แก่วิธีแสดง อาบัติหรือปลงอาบัติ  (ได้แก ่ 
อาบัติถุลลัจจัย  ปาจิตตีย์  ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต)  (๒)  กัมมวาจาวิธี 
หรือวุฏฐานวิธี  ได้แก่วิธีปฏิบัติสำหรับผู้จะเปลื้องตนออกจากอาบัติสังฆาทิเสส  มี ๔ 
อย่างคือปริวาสมานัตอัพภานและปฏิกัสสนา  (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๙๘/๖๓) คำว่า 
อาบัติ หมายถึงกองอาบัติ  ๕  ท่ีมาในมาติกา  คือ  ปาราชิก  สังฆาทเิสส  ปาจิตตีย์  
ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ   และกองอาบัติ  ๗  ท่ีมาในวิภังค์  คือ  ปาราชิก  สังฆาทิเสส  
ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย์  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ  ทุพภาสิต(องฺ.ทุก.อ.(บาลี)   ๒/๙๘/๖๓,
วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๗๑/๔๓๕) 

ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ  : ธรรมใดๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัย เพ่ือความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมใดๆลักษณะ
น้ันๆ เรียกว่าฐานะ ปัญญา,  กิริยาที่รู้ชัด, ความวิจัย,ความเลือกสรร, ...ความเลือก
เฟ้นธรรม, สัมมาทิฏฐิ ในฐานะน้ัน นี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ (อภิ.สงฺ.(ไทย) 
๓๔/๑๓๔๔/๓๓๖)  



 

๑๒๑๑ 
 

 

ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะ  : ธรรมใด ๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัย เพ่ือความบังเกิดขึ้นแห่ง
ธรรมใดๆ ลักษณะน้ัน ๆเรยีกว่าฐานะ ปัญญา,  กิริยาที่รู้ชัด, ความวิจัย,  ความ
เลือกสรร, ความวิจัยธรรม,    ...ความเลือกเฟ้นธรรม,  สัมมาทิฏฐใินฐานะน้ัน นี้
เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ  และคำว่าไม่ใช่ฐานะ แปลมาจากว่าอฐานะ ซ่ึงมี
อธิบายว่า ธรรมใดๆ ไม่เป็นเหตุ ไม่เป็นปัจจัย เพ่ือความเกิดขึ้นแห่งธรรมใดๆ 
ลักษณะน้ันๆ  ช่ือว่าอฐานะ ปัญญา  กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย  ความเลือกสรร ความ
วิจัยธรรม ความกำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ ภาวะที่
รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความค้นคิด ความใคร่ครวญ 
ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเคร่ืองทำลายกิเลส ปัญญาเครื่องนำทาง ความเห็นแจ้ง 
ความรู้ดี  ปัญญาเหมือนปฏกั ปัญญา ปัญญินทรีย์  ปัญญาพละ ปัญญาเหมือน
ศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา ปัญญา
เหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว  ความไม่หลงงมงาย  ความเลอืกเฟ้นธรรม 
สัมมาทิฏฐิ  ในอฐานะนั้น  น้ีเรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอฐานะ(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๓๔๔-๑๓๔๕/๓๓๖)  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๖/๘๘๙,๔๐/๖๓/๘๓๒,๔๐/๔๒๓/๒๗๔) 

ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ : ปัญญา, กิริยาที่รู้ชัด, ความวิจัย,  ความเลือกสรร, ความวิจัยธรรม... ความ
เลือกเฟ้นธรรม,  สัมมาทิฏฐิท่ีเป็นเหตุฉลาดในธาตุเหล่าน้ัน น้ีเรียกว่าความเป็นผู้
ฉลาดในธาตุ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๔๐/๓๓๔) คำว่า ธาตุ หมายถึงธาตุ ๑๘ คือ๑.
จักขุธาตุ ๒. รูปธาตุ  ๓.จักขุวิญญาณธาตุ ๔.โสตธาตุ ๕. สัททธาตุ ๖ โสตวิญญาณ
ธาต  ๗. ฆานธาตุ ๘. คันธธาตุ  ๙. ฆานวิญญาณธาตุ ๑๐.ชิวหาธาตุ ๑๑.รสธาตุ ๑๒. 
ชิวหาวิญญาณธาตุ  ๑๓.กายธาตุ ๑๔. โผฏฐัพพธาตุ  ๑๕.กายวิญญาณธาตุ ๑๖.มโน
ธาตุ ๑๗. ธัมมธาตุ ๑๘. มโนวิญญาณธาตุ    

ความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  : ปฏิจจสมุปบาทท่ีว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี  เพราะ
นามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผสัสะจึงมี เพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเป็น
ปัจจัย อุปาทานจึงมี  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึง
มี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข์ โทมนัส  อุปายาสจึงมีความ
เกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ี    มีได้ด้วยประการฉะนี้ ปัญญา,กิริยาที่รู้ชัด, ความวิจัย
,  ความเลือกสรร, ความวิจัยธรรม, ...ความเลือกเฟ้นธรรม, สัมมาทิฏฐ ิในปฏิจจสมุป
บาทน้ัน  น้ีเรยีกว่าความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๔๓/
๓๓๕) 



 

๑๒๑๒ 
 

 

ความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการ  : ปัญญา,กิริยาที่รู้ชัด,ความวิจัย,ความเลือกสรร, ความวิจัยธรรม, ความ
กำหนดหมาย, ความเข้าไปกำหนด, ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ, ภาวะที่รู้ ภาวะที่
ฉลาด, ภาวะที่รู้ละเอียด, ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง, ... ความเลือกเฟ้นธรรม, สัมมาทิฏฐ ิ 
ท่ีเป็นเหตุฉลาดในการพิจารณาธาตุเหล่าน้ัน น้ีเรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการ 
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๔๑/๓๓๕) 

ความเป็นผู้ฉลาดในสมาบตัิ   :สมาบัติที่มีท้ังวิตกและวิจารก็ม ี สมาบัติท่ีไมม่ีวิตกมีเพียงวิจารก็มี
สมาบัติท่ีไม่มีทัง้วิตกและวิจารก็มี ปญัญา, กิริยาที่รู้ชัด, ความวิจัย,  ความเลือกสรร, 
...ความเลือกเฟ้นธรรม, สัมมาทิฏฐิ ท่ีเป็นเหตุฉลาดในสมาบัติแห่งสมาบัติเหล่าน้ัน  น้ี
เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๓๘/๓๓๔) 

ความเป็นผู้ฉลาดในอฐานะ  :ธรรมใดๆ ไม่เป็นเหตุ   ไม่เป็นปัจจัย เพ่ือความเกิดขึ้นแห่งธรรมใด  ๆ    
ลักษณะน้ัน ๆ ช่ือว่าอฐานะ ปัญญา,กิริยาทีรู่้ชัด, ความวิจัย,  ความเลือกสรร, ความ
วิจัยธรรม,...อฐานะ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๔๕/๓๓๖) 

ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติ  :ปัญญา,กิริยาที่รู้ชัด, ความวิจัย,  ความเลือกสรร, ความวิจัยธรรม, ความ
กำหนดหมาย, ความเข้าไปกำหนด, ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ,ภาวะที่รู้ ภาวะที่
ฉลาด, ภาวะที่รู้ละเอียด, ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง, ความค้นคิด, ความใคร่ครวญ, 
ปัญญาเหมือนแผ่นดิน, ปัญญาเครื่องทำลายกิเลส, ปัญญาเครื่องนำทาง,ความเห็น
แจ้ง, ความรู้ดี,  ปัญญาเหมอืนปฏัก,  ปัญญา, ปัญญินทรีย์,  ปัญญาพละ, ปัญญา
เหมือนศัสตรา, ปัญญาเหมือนปราสาท, ความสว่างคือปัญญา, แสงสว่างคือปัญญา, 
ปัญญาเหมือนประทีป, ปัญญาเหมือนดวงแก้ว, ความไม่หลงงมงาย,ความเลือกเฟ้น
ธรรม, สัมมาทฏิฐิ ท่ีเป็นเหตุฉลาดในอาบัติน้ันๆ  น้ีเรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติ 
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๓๖/๓๓๔)  มีอธิบายว่า อาบัติท้ัง ๕  กอง ๗ กอง เรียกว่า
อาบัติ  

ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ  :ปัญญา,  กริิยาที่รู้ชัด, ความวิจัย,  ความเลือกสรร, ความวิจัยธรรม,    
...ความไม่หลงงมงาย, ความเลือกเฟ้นธรรม, สัมมาทิฏฐ ิ    ท่ีเป็นเหตุฉลาดใน
อายตนะแห่งอายตนะเหล่าน้ัน  น้ีเรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ (อภิ.สงฺ.(ไทย) 
๓๔/๑๓๔๒/๓๓๕) อธิบายว่า คำว่าอายตนะ หมายถึงอายตนะ ๑๒ คือ ๑. จกัขายต
นะ ๒. รูปายตนะ ๓. โสตายตนะ ๔.สัททายตนะ ๕.ฆานายตนะ ๖. คันธายตนะ  ๗. 
ชิวหายตนะ ๘.รสายตนะ ๙. กายายตนะ ๑๐. โผฏฐัพพายตนะ ๑๑.  มนายตนะ 
๑๒.ธัมมายตนะ    



 

๑๒๑๓ 
 

 

ความตระหนีจ่ัด  : มัจฉริยะ, กทริยตา (ความตระหน่ี), ความเป็นคนงกจัด, ขี้เหนียวเกินพอดี, ขี้งก
มาก, ขี้หวงอย่างเต็มท่ี, หวงไม่อยากให้ง่ายๆ, ความเห็นแก่ได้, ความถ่ีเหนี่ยว, ความ
ท่ีจิตเจ็บร้อน(ในการให้), ความท่ีจิตหวงแหน 

    อีกนัยหนึ่ง ความตระหน่ีขันธ์ก็ดี  ความตระหน่ีธาตุก็ดี ความตระหน่ีอายตนะ
ก็ดี   ความมุ่งแต่จะได้ก็ดี ก็เรียกว่า ความตระหนี่   

   พระผู้มีพระภาคตรัสเหตุ ๑๒ ประการ ท่ีทำลายบุรุษให้พินาศ คือ (๑) การ
นอนต่ืนสาย  (๒)  การเป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืน (๓) การผูกเวร  (๔) ความเป็นผู้ก่อแต่
เรื่องเสียหาย (๕)  การมมิีตรช่ัว  (๖) ความตระหนี่จัด และอีก ๖ ประการ คือ  (๑) 
นักเลงการพนันและนักเลงหญิง (๒)  นักเลงสุรา  (๓) ฟ้อนรำขับร้อง  (๔) นอนหลับ
ในกลางวัน  เที่ยวกลางคืน (๕) การมมีิตรชั่ว  (๖) ความตระหน่ีจัด  
  ในปัญจมจัฉริยสูตร  พระผู้มพีระภาคตรัสความตระหนี่ไว้ ๕ อย่าง  คอื (๑) 
อาวาสมัจฉริยะ ความตระหน่ีอาวาส  (๒) กุลมัจฉริยะ  ความตระหนีต่ระกูล  (๓) 
ลาภมัจฉริยะ ความตระหน่ีลาภ  (๔) วัณณมัจฉริยะ ความตระหน่ีวรรณะ  (๕) ธัมม
มัจฉริยะ ความตระหน่ีธรรมในปฐมฌานสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุที่ยังละ
ความตระหน่ีดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานได้ ส่วนท่ีละได้แล้วสามารถ
บรรลุได้ 

   ในทุติยฌานสตุตาทิสัตตกะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท่ียังละความตระหนี่
ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ ก็ไม่อาจบรรลุทุติยฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌานได้  ท้ังไม่
อาจบรรลุโสดาปัตติผล สกทาคามิผล  อนาคามิผล  และอรหัตตผลได้ ส่วนท่ีละได้
แล้วสามารถบรรลุอรหัตตผลได้  

   ในอปรปฐมฌานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท่ียังละธรรม ๕ ประการ
เหล่าน้ีไม่ได้ คือ (๑) ความตระหนี่อาวาส  (๒) ความตระหนี่ตระกูล  (๓) ความ
ตระหนี่ลาภ  (๔) ความตระหนี่วรรณะ  (๕)  ความอกตัญญู  ความอกตเวที  ก็ไม่
สามารถบรรลปุฐมฌานได้ สว่นท่ีละได้แล้วสามารถบรรลปุฐมฌานได้  

   ในอปรทุติยฌานสุตตาทิ  พระสูตรว่าด้วยทุติยฌานสูตรเป็นต้น อีกนัยหน่ึง 
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุท่ียังละธรรม ๕ ประการดังกล่าว
ข้างต้นไม่ได้ ก็ไม่อาจบรรลุทติุยฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌานได้  ท้ังไม่อาจบรรลุ
โสดาปัตติผล สกทาคามิผล  อนาคามิผล  และอรหัตตผลได้ ส่วนท่ีละได้แล้วสามารถ
บรรลุอรหัตตผลได้ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๕๔/๓๙๔, 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๕๗-๒๖๓/๓๙๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๖๔/๓๙๗, องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๒๖๕-๒๗๑/๓๙๗-๓๙๘, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๔๔/๑๕๕, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๒/๔๙) 



 

๑๒๑๔ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า กทริยตา ในท่ีน้ีหมายถึงความตระหน่ีจัด  (ที.ม.อ.
(บาลี) ๓๒๐/๒๗๙) 

ความเป็นผู้ทุศีล  : สีลวิบัติ, ความวิบัติแห่งศีล,คนทุศีล  อธิบายว่าการล่วงละเมิดทางกาย การล่วง
ละเมิดทางวาจา การล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความวิบัติแห่งศีล 
ความเป็นผู้ทุศลีแม้ทั้งหมดก็ช่ือว่าความวิบัติแห่งศีล (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๖๘/๓๔๑) 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๒/๕๓๗)   

  อีกนัยหน่ึงหมายถึงอนาจาระ    อธิบายว่า ความล่วงละเมิดทางกาย ทางวาจา ท้ัง
ทางกายและวาจา น้ีเรียกว่าอนาจาระความเป็นผู้ทุศีลแม้ท้ังหมดก็เรียกว่าอนาจาระ
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๑๓/๓๘๗),หมายถึงอโสรัจจะ(ความไมเ่สง่ียม) อธิบายว่า ความล่วง
ละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิดทางวาจา ความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจา นี้
เรียกว่าความไม่เสงี่ยม ความเป็นผู้ทุศีลแมท้ั้งหมดเรียกว่าอโสรัจจะ(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๕๐๓/๕๖๔),หมายถึงสีลวิบัติ อธิบายว่า ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิด
ทางวาจาความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจา น้ีเรียกว่าสีลวิบัติ ความเป็นผู้ทุศีล
แม้ท้ังหมดช่ือว่าสีลวิบัติ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๐๗/๕๖๖) 

ความเป็นผู้มีผิวพรรณหม่นหมอง  :  ความเป็นผู้มีผิวพรรณท่ีเศร้าหมอง, ความเป็นผู้มีผิวพรรณไม่
ผ่องใส, ความเป็นผู้มีผิวพรรณไม่เบิกบาน, ความเป็นผู้มีผิวพรรณไม่แจ่มใส, ความ
เป็นผู้มีผิวพรรณที่ซีดเผือด, ความเป็นผูมี้ผิวพรรณจืดจาง, ความเป็นผู้มีผิวพรรณ
หมองคล้ำ, ความเป็นผู้มีผิวพรรณหมดสง่าราศี คือไม่มีน้ำมีนวล  

   ในมัลลิกาเทวีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเหตุปัจจัยท่ีทำให้มีผิวพรรณ
หม่นหมอง ไมง่ามไว้ดังน้ี คือ  เป็นผู้โกรธ  มากไปด้วยความคับแค้นใจ  ถูกว่ากล่าว
แม้เล็กน้อยก็ขดัเคือง   ฉุนเฉียว   กระฟัดกระเฟียด  กระด้างกระเด่ือง   แสดง
อาการโกรธ  ความขัดเคือง  และความไมพ่อใจ  ไม่ให้ทาน  คือ  ขา้ว  น้ำ  ผ้า  
ยวดยาน  ดอกไม้  ของหอม  เครื่องลูบไล้    ที่นอน  ที่อยูอ่าศัยและเครือ่งประทีปแก่
สมณะหรือพราหมณ์    และมีใจริษยาในลาภสักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ   
การไหว้  และการบูชาของผู้อ่ืน  กีดกัน  ตัดรอน  ผูกความริษยา  ผู้ทีมี่ความ
ประพฤติดังกล่าวนี้  ไม่ว่าจะไปเกิดในชาติใดๆ ก็ตาม   ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งาม   
รูปช่ัว   ไม่น่าดู   และเป็นคนยากจน   ขัดสนทรัพย์   ขดัสนโภคะ  ต่ำศักด์ิ    (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๗/๓๐๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙๗/๕๒๘) 

ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว  : ปาปมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรช่ัว), การที่บุคคลส้องเสพ คบหากับมิตรท่ีเลว 
เลวทราม ต่ำช้า ช่ัวช้า หรือให้ความจงรักภักดี ต่อบาปมิตร หรือปาปมิตร (มิตรช่ัว) 



 

๑๒๑๕ 
 

 

   มิตรช่ัว มีลักษณะดังต่อไปน้ี คือ เป็นคนไม่มีศรัทธา  ทุศลี  สดับมาน้อย  มี
ความตระหน่ี  มีปัญญาทราม ; การท่ีบุคคลเสพ  ส้องเสพ  ส้องเสพด้วยดี  คบ  คบ
หา  ภักดี มคีวามจงรักภักดี และโน้มน้าวกายและใจไปตามบุคคลเช่นนั้น เรียกว่า 
ความเป็นผู้มีมติรช่ัว (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๓๓/๓๓๓) 

ความเป็นผู้มีมิตรดี  : กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี), ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร,  ความมีเพ่ือน
เป็นคนดี, การคบค้าสมาคมกบัคนดี 

   ข้อ ๓ ในทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) อุฏฐาน
สัมปทา  ความถึงพร้อมด้วยความหม่ัน แปลง่ายๆ ว่าขยันทำขยันหา คอื ขยันทำมา
หากิน ขยันทำงานหาเงิน อุฏฐานะ แปลว่า ลุกขึ้นต่ืนตัว เกาะติดสถานการณ์  (๒) 
อารักขสัมปทา  ความถึงพร้อมด้วยการรักษา  คือรักษาทรัพย์สมบติัท่ีหามาได้ไว้
อย่างดี (๓)  กัลยาณมิตตตา ความเป็นผู้มีมติรดี คือมีเพ่ือนมท่ีดีๆ คอยคำแนะนำสิ่งที่
เป็นประโยชน์ (๔) สมชีวิตา  ความเป็นอยู่เหมาะสม คือใช้จ่ายเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายผิด
ประเภท ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย  ดังคำโบราณท่ีสอนว่า “ถ้าอยากรวย อยู่อย่าง
คนรวย จะไม่รวย ถ้ากลัวจน อยู่อย่างคนจน จะไม่จน”  ; ดู กัลยาณมิตร (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๕๔/๓๔๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๕/๓๔๔, อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๓๕/๓๓๓) 

ความเป็นผู้มีสติหลงลืม : ความระลึกไม่ได้ ความไม่ตามระลึก ความไม่หวนระลึก ความระลึกไม่ได้ 
อาการท่ีระลึกไม่ได้ ความทรงจำไม่ได้ ความเลื่อนลอย ความหลงลืม นีเ้รียกว่าความ
เป็นผู้มีสติหลงลืม (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๕๖/๓๓๙)  บุคคลผู้ประกอบด้วยความมีสติ
หลงลืมนี้ ช่ือว่าผู้มีสติหลงลมื (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๙/๑๖๐) 

ความเป็นผู้มีอายุสัน้  : ช่วงเวลาที่ดำรงชีวิตมีนิดหน่อย, เวลาช่ัวชีวิตมีเล็กน้อย,ช่วงเวลานับต้ังแต่เกิด
มาจนถึงตายสั้น, หมายถึงผู้ท่ีตายยังไม่หมดอายุขัย, ภาวะที่ตายในเวลาไม่สมควร, 
การท่ีมีความเป็นผู้มีอายุสั้น เพราะทำกรรมท่ีเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ ดังคำว่า 
ปาณาติบาต(การฆ่าสัตว์)ท่ีบุคคลเสพเจรญิ ทำให้มากแลว้  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิด
ในนรกอำนวยผลให้เกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน อำนวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรต 
วิบากแห่งปาณาติบาตอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุสั้นแก่ผู้เกิดเป็น
มนุษย (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๙๐๓/๙๓๑,๓๗/๔๙๗/๕๒๘) 

  อีกนัยหน่ึง ความเป็นผู้มีอายุสั้น หมายถึงคนผู้เกิดในสมัยที่อกุศลธรรมเจริญ กศุล
ธรรมเสื่อม มีอายุเพียง ๑๐๐ ปี แตกต่างจากคนผู้ท่ีเกิดในสมัยท่ีมีอกศุลธรรมเกิดขึ้น
ไม่มากนัก ซึ่งมีอายุถึง ๘๐,๐๐๐ ปี ดังคำว่า เมื่อศัสตราแพร่หลาย ปาณาติบาต(การ
ฆ่าสัตว์)ก็แพรห่ลาย เมื่อปาณาติบาตแพร่หลาย คนเหล่าน้ันก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมี
วรรณะเสื่อมถอยบ้าง เมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้าง  มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง บุตร



 

๑๒๑๖ 
 

 

ของมนุษย์ท่ีมีอายุขัย๘๐,๐๐๐ ปี  ก็มีอายุขัยถอยลงเหลอื    ๔๐,๐๐๐ ปี (๑๑/๙๔/
๗๐)และปัจจุบันคนมีอายุเพียง ๑๐๐ ปีเท่าน้ัน ดังคำว่า ปัจจุบันน้ี  ผู้มอีายุยืนจะอยู่
ได้ ๑๐๐ ปี  นอ้ยกว่านั้นก็มีมากกว่าน้ันก็มี(องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๗๔/๑๖๙) 

ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรยี์ท้ังหลาย  : ความไม่คุ้มครอง กิริยาที่ไม่คุม้ครอง ความไม่
รักษา  ความไม่สำรวมในอนิทรีย์ ๖ อธิบายว่า ภาวะท่ีคนในโลกน้ีเห็นรูปด้วยจักษุ
แล้วรวบถือ  แยกถือซึ่งเม่ือไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌา
และโทมนัสครอบงำได้ ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมในจักขุนทรีย์  ไมร่ักษาจักขุนทรีย์ ไม่ถึง
ความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียงด้วยหูฯลฯ สูดกลิ่นด้วยจมูก  ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิน้
ฯลฯ  ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วรวบถือ แยกถือ ซึ่ง
เมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ 
ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมในมนินทรีย์น้ัน ไม่รักษามนินทรีย์ ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ 
ความไม่คุ้มครอง กิริยาที่ไมคุ่้มครอง ความไม่รักษา  ความไม่สำรวมในอินทรีย์ ๖  
เหล่าน้ี นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๙๐๕/๕๖๕)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่ารวบถือ(นิมิตฺตคฺคาหี)  คือมองภาพรวมโดยไม่พิจารณาลง
ไปในรายละเอียด เช่นมองว่า รูปน้ันสวย  รูปนี้ไม่สวย คำว่าแยกถือ(อนุพฺยญฺชนคฺคา
หี) คือมองแยกพิจารณาเป็นส่วนๆไป เช่น  ตาสวย  แต่จมกูไม่สวย  

ความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในความเพียร  : ความเป็นผู้กระทำโดยเคารพ ความเป็นผู้กระทำติดต่อ ความ
เป็นผู้กระทำไม่หยุด ความเป็นผู้ประพฤติไม่ย่อหย่อน ความเป็นผู้ไม่ท้ิงฉันทะ ความ
เป็นผู้ไม่ทอดธุระ ความเสพความเจริญ การกระทำให้มาก เพ่ือความเจริญแห่งกุศล
ธรรม (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๗๙/๓๔๓) 

ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ  :ความไม่รู้ ความไม่เห็น ความไม่ตรัสรู้ ความไม่รู้โดยสมควร ความไม่รู้
ตามความเป็นจริง ความไม่รู้แจ้งตลอด ความไม่ถือเอาให้ถูกต้อง ความไม่หย่ังลง
อย่างรอบครอบ ความไม่พินิจ ความไม่พิจารณา การไม่ทำให้ประจักษ์  ความทราม
ปัญญา ความโง่เขลา ความไม่รู้ชัด ความหลง    ความหลุ่มหลง ความหลงไหล 
อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชานุสัย ปริยุฏฐานกเิลสคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา 
อกุศลมูลคือโมหะ น้ีเรียกว่าความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๕๗/
๓๓๙) 

ความเป็นผู้ไมรู่้จักประมาณในการบริโภค  : ภาวะที่คนไม่พิจารณาโดยแยบคาย บรโิภคอาหารเพ่ือ
เล่นเพ่ือความมัวเมาเพ่ือประเทืองผิว เพ่ือความอ้วนพี ความเป็นผู้ไม่สันโดษ ความ
เป็นผู้ไม่รู้จักประมาณ ความไม่พิจารณาในการบริโภคน้ัน นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จัก



 

๑๒๑๗ 
 

 

ประมาณในการบริโภค (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๕๓/๓๓๘,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๑๘/
๓๙๑,๓๕/๙๐๕/๕๖๕) 

ความเป็นผู้ไม่สำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  : ความไม่คุ้มครอง กิรยิาที่ไม่คุ้มครอง ความไม่รักษา  
ความไม่สำรวมในอินทรีย์ ๖  อธิบายว่า ภาวะที่คนเห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือ แยกถือ 
ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมจักขุนทรย์ี ซึ่งเมื่อไมส่ำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรม
คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ไม่รักษาจักขุนทรีย์ ไม่ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์
ฟังเสียงด้วยหู ฯลฯ ดมกลิ่นด้วยจมูกฯลฯ ลิม้รสด้วยลิ้น ฯลฯ  ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วย
กาย ฯลฯ  รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว  รวบถือ แยกถือ  ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมมนินทรย์ี    
ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนสัครอบงำได้  
ไม่รักษามนินทรีย์  ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์    ความไม่คุ้มครอง กิริยาที่ไม่
คุ้มครอง ความไม่รักษา  ความไม่สำรวม (อินทรีย์ ๖) น้ีเรียกว่าความเป็นผู้ไม่สำรวม
ทวารในอินทรย์ีท้ังหลาย  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๕๒/๓๓๗) 

ความเป็นผู้รู้จกักาล  : ความรู้จักกาลเวลา,  อธิบายว่า ภาวะที่ภิกษุรู้จักกาลว่า น้ีเป็นกาลแห่งอุทเทส   
น้ีเป็นกาลแห่งปริปุจฉา น้ีเป็นกาลบำเพ็ญเพียร น้ีเป็นกาลหลีกเร้น หากภิกษุไม่รู้จัก
กาลว่า น้ีเป็นกาลแห่งอุทเทศ น้ีเป็นกาลแห่งปริปุจฉา น้ีเป็นกาลบำเพ็ญเพียร น้ีเป็น
กาลหลีกเร้น  เราไม่เรียกเธอว่าเป็นกาลัญญูในท่ีนีแ้ต่เพราะภิกษุรู้จักกาลว่า น้ีเป็น
กาลแห่งอุทเทศ น้ีเป็นกาลแห่งปริปุจฉา น้ีเป็นกาลบำเพ็ญเพียร น้ีเป็นกาลหลีกเร้น 
ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่าเป็นกาลัญญู (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๕);  ความเป็นผู้รู้
จักกาลทำให้คนเป็นผู้งามกว่า ประณีตกว่า เป็นผู้งดงามย่ิงนัก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๐๐/๑๕๓) ; ข้อ ๕ ในสัปปุริสธรรม ๗ อันได้แก่ ๑.เป็นธัมมัญญู (ผู้รูจ้ักเหตุ)  ๒. 
เป็นอัตถัญญู(ผูรู้้จักผล) ๓. เป็นอัตตัญญู(ผู้รูจั้กตน) ๔.เป็นมัตตัญญู(ผู้รู้จกัประมาณ)๕.
เป็นกาลัญญู(ผูรู้้จักกาลเวลา)๖. เป็นปริสัญญ(ูผู้รูจั้กชุมชน)๗.เป็นปุคคลัญญู(ผู้รู้จัก
บุคคล) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๐/๓๓๓)   

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า อุทเทส  หมายถึงการเรียนพระพุทธพจน์  (องฺ.สตฺตก.อ.
(บาลี)๓/๖๘/๒๐๓) คำว่า ปริปุจฉา  หมายถึงการสอบถามเหตุผล  (องฺ.สตฺตก.อ.
(บาลี)๓/๖๘/๒๐๓)  

ความเป็นผู้รู้จกัประมาณในการบริโภค  : ภาวะที่คนพิจารณาโดยแยบคายว่า เราบริโภคอาหารไม่ใช่
เพ่ือเล่น    ไม่ใช่เพ่ือความมัวเมา ไม่ใช่เพ่ือประเทืองผิว ไม่ใช่เพ่ือใหอ้้วนพี แต่เพ่ือ
กายน้ีดำรงอยู่ได้ เพ่ือให้ชีวิตินทรีย์เป็นไป เพ่ือบำบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะห์
พรหมจรรย์ โดยอุบายนี้ เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียได้ และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น 
ความดำรงอยู่แห่งชีวิต ความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจักมแีกเ่ราดังน้ีแล้วจึง



 

๑๒๑๘ 
 

 

บริโภคอาหาร ความสันโดษ ความรู้จักประมาณ การพิจารณาในโภชนาหารนั้นนี้
เรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๕๕/๓๓๙) 

ความเป็นผู้รู้ประมาณ  : ภาวะที่ภิกษุรู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลาน
ปัจจัยเภสัชชบริขาร หากภิกษุไม่รู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ 
และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญญูในท่ีน้ี แต่เพราะภิกษุ
รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ  และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร 
ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญญู (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๙๗/๙๒๗)  

  อีกนัยหน่ึงหมายถึงความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ; ข้อ ๓ ในธาตุ  ๖ ซึ่งเป็นข้อ
ปฏิบัติเป็นส่วนเบ้ืองต้น มี ๖ ประการ คือ (๑) ความสำรวมในศีล (๒) ความคุ้มครอง
ทวารในอินทรย์ี ๖ (๓) ความเปน็ผู้รู้ประมาณในโภชนะ (๔) การประกอบเนืองๆซึ่ง
ธรรมเป็นเครื่องต่ืนอย่างต่อเน่ือง (๕) สทัธรรม ๗ (๖) รปูฌาน  ๔ (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/
๓๔๓/๒๑๒)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า คิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร คือเภสัชทั้ง  ๕  ได้แก่เนยใส 
เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย (วิ.อ.(บาลี)  ๒/๒๙๐,สารตฺถ.ฏีกา ๒/๒๙๐/๓๙๓) เป็น
สิ่งสัปปายะสำหรับภิกษุเจ็บไข้ จัดว่าเป็นบริขาร  คือ บริวารของชีวิตดุจกำแพงล้อม
พระนครเพราะคอยป้องกันรักษาไม่ให้อาพาธท่ีจะบ่ันรอนชีวิตได้ช่องเกิดขึ้นและเป็น
สัมภาระของชีวิตคอยประคับประคองชีวิตให้ดำรงอยู่ได้นาน (วิ.อ.(บาลี)   ๒/๒๙๐/
๔๐-๔๑, ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๙๑/๓๙๗,ม.มู.ฏีกา ๑/๒๓/๒๑๓) เป็นเคร่ืองป้องกันโรค
บำบัดโรคที่ให้เกิดทุกขเวทนาเน่ืองจากธาตุกำเริบให้หายไป(สารตฺถ.ฏีกา ๒/๒๙๐/
๓๙๓)  

ความเป็นผู้เลิศ  : อัคคะ (ความเป็นผู้เลิศ), ความเป็นผู้ประเสริฐ, ความเป็นผู้ยอดเย่ียมในทางใดทาง
หนึ่งเป็นพิเศษ, ความเป็นผู้เลศิเลอ, ความเป็นคนดีมาก,  ความเป็นคนดีเลิศ, ความ
เป็นคนสูงส่ง 

   ในอัคคัปปสาทสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสว่า  นักปราชญ์ผู้ต้ังมั่นอยู่ในธรรมท่ี
เลิศ  ให้ทานแก่ท่านผู้เลิศ เมือ่ไปเกิด ไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม  ย่อม
ถึงความเป็นผู้เลิศ  บันเทิงอยู่ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๓/๑๗๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๔/
๕๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๒/๕๑) 

   ฎีกาอธิบายว่า  คำว่า ความเป็นผู้เลิศ  หมายถึงเกิดในหมู่สตัว์ใด ๆ  ก็ถงึความ
เป็นผู้เลิศ  ความเป็นผู้ประเสริฐในหมู่สัตว์นั้น ๆ หรือได้บรรลุมรรคผลอันเป็นโลกุต
ตระ  (องฺ.จตุกฺก.ฏีกา  ๒/๓๔/๓๖๔) 



 

๑๒๑๙ 
 

 

ความเป็นผู้ว่าง่าย  : โสวจัสสะ, โสวจัสสตา (ความเป็นผู้ว่าง่าย), เป็นคนนอบน้อม, ว่านอนสอนง่าย
, เช่ือฟัง, ไม่ด้ือ, อยู่ในโอวาท, อ่อนโยน, หัวอ่อน, ยอมทำตาม  

  เป็น ๑ ในธรรม  ๒  ประการท่ีเป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ คือ (๑) โสวจัสสตา ความ
เป็นผู้ว่าง่าย (๒) กัลยาณมิตตตา  ความมีกัลยาณมิตร 

  เป็น ๑ ในอปริหานิยธรรม ธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม  ๖  ประการ  คือ  
(๑) ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน  (๒) ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย  (๓) ความเป็นผู้ไม่
ชอบการนอนหลับ  (๔) ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ (๕) ความเป็นผู้ว่าง่าย 
(๖) ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร  (มิตรดี) 

  ความเป็นผู้ว่าง่าย ได้แก่  กิรยิาเหล่านี้ คือ กิริยาของผู้ว่าง่าย  ภาวะของผู้ว่าง่าย  
ความเป็นผู้ว่าง่าย  ความไมยึ่ดถือข้างขัดขืน  ความไม่พอใจในการโต้แย้ง   ความ
เอ้ือเฟ้ือ  ภาวะแห่งความเอ้ือเฟ้ือ  ความเป็นผู้มีความเคารพ  และการรับฟัง  ในเมื่อ
ถูกสหธรรมิกว่ากล่าวอยู่  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๒/๓๗๐, ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๒๖/๒๓๙, 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๐/๒๒๕, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๒/๔๕๓, อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/
๑๓๓๔/๓๓๓) 

ความเป็นผู้ว่ายาก  : โทวจัสสะ, โทวจัสสตา (ความเป็นผู้ว่ายาก), ความเป็นคนด้ือ, ความเป็นคนด้ือ
ดึง, ความเป็นคนหัวด้ือ, ความเป็นคนหัวแข็ง, ความเป็นคนด้ือรั้น, การไม่อยู่ใน
โอวาท, การไม่เช่ือฟังคำสั่งสอน, ความเป็นผู้ว่ายากสอนยาก, ความเป็นผู้ท่ีควบคุม
ยาก, ความเป็นผู้ท่ีรักษาได้ยาก 

   เป็น ๑ ในธรรม ๒ ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม คือ (๑) โทวจัสสตา  ความ
เป็นผู้ว่ายาก (๒) ปาปมิตตตา ความมีบาปมิตร 

     เป็น ๑ ในปริหานิยธรรม ธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งความเสื่อม ๓ ประการ คือ  
(๑)  ความเปน็ผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ (๒) ความเป็นผู้ว่ายาก (๓) ความเป็นผู้มี
ปาปมิตร(มิตรช่ัว) 

   ความเป็นผู้ว่ายาก ได้แก่  กิริยาเหล่านี้ คือ กิริยาของผู้ว่ายาก  ภาวะของผู้ว่า
ยาก ความเป็นผู้ว่ายาก  ความยึดถือข้างขัดขืน  ความพอใจในการโต้แย้ง  ความไม่
เอ้ือเฟ้ือ  ภาวะแห่งผู้ไม่เอ้ือเฟ้ือ  ความไม่เคารพ  และการไม่รับฟัง ในเม่ือถูกว่ากล่าว
โดยชอบ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๒/๓๗๐, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๐/๒๒๓, องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๒๑/๔๕๑, อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๓๒/๓๓๓) 

ความเป็นผู้สำรวมทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย : ความคุ้มครอง กิริยาที่คุ้มครอง ความรกัษา ความ
สำรวมอินทรีย์ ๖ เหล่าน้ี นี้เรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย (อภิ.
วิ.(ไทย)๓๕/๕๑๗/๓๑๙) อธิบายว่า ภาวะท่ีคนเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือ ไม่แยก
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ถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมในจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไมส่ำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาป
อกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ย่อมรักษาจักขุนทรีย์ ย่อมถึงความ
สำรวมในจักขนุทรีย์ ฟังเสียงด้วยหู ฯลฯ ดมกลิ่นด้วยจมูกฯลฯลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ 
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ฯลฯ  รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแลว้    ไมร่วบถือไม่แยกถือ 
ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมในมนนิทรีย์ซึ่งเม่ือไม่สำรวมแล้วกจ็ะเป็นเหตุให้บาปอกุศล
ธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้    ย่อมรักษามนนิทรีย์ ย่อมถึงความสำรวม
ในมนินทรีย์ ความคุ้มครอง กิริยาที่คุ้มครอง ความรักษา ความสำรวมน้ีเรียกว่าความ
เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรย์ีท้ังหลาย (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๕๔/๓๓๙)  

ความเป็นผู้เหมาะสมท่ีจะประจักษ์ชัด  :  การถึงประจักษ์ในธรรม ในเมื่อเหตุแห่งสติมีอยู่ สามารถทำ
ให้แจ้งด้วยอภิญญา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๗๑/๕๙๓) กล่าวคือแสดงฤทธ์ิต่างๆ ได้ มีหู
ทิพย์ กำหนดรู้ใจผู้อ่ืน ระลกึชาติก่อนได้หลายชาติ ตาทิพย์ และมีอาสวักขยญาณ 
(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๐๒/๓๔๔,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๕/๕๐๗)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า เหตุแห่งสติ ในท่ีนี้ ก็คืออภิญญาเป็นเหตุ (ม.อุ.อ.(บาลี) 
๓/๑๕๘/๑๐๔) เมื่อมีเหตุแห่งสติ  แปลจากบาลีว่า  สติ  สติอายตเน  (เม่ือมีเหตุแห่ง
สติ)  หมายถงึฌานที่เป็นบาท(เครื่องบรรลุ)กล่าวคือบุพเหตุแห่งอภิญญา อีกนัยหน่ึง 
หมายถึงอรหัตตผลเป็นเหตุแห่งอภิญญา  ๖  ประการ หรือหมายถึงวิปัสสนาเป็นเหตุ
แห่งอรหัตตผล  แต่ในท่ีน้ีหมายถึงเหตุคืออุปนิสสัยแห่งการบรรลุคุณวิเศษนั้นๆ  (องฺ.
ติก.อ.(บาลี) ๒/๑๐๒/๒๕๕,องฺ.ฉกฺก.ฏีกา ๓/๗๑-๗๔/๑๗๕)ซึ่งหมายถึงฌานท่ีเป็น
บาท (ปุพพเหตุ)  แห่งอภิญญา  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๑๐๒/๒๕๔)  

ความเป็นผู้อยูร่่วม  : การอยู่ด้วยกัน, อยู่ร่วมกัน, อยู่กินด้วยกัน, อยู่ในที่เดียวกัน, อยู่ในสมัย
เดียวกัน, สมาคม, บริษัท (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๔๗/๓๕๓, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๔๘/๓๕๓, 
สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๕๖/๓๖๖) 

ความเปน็พรหม : ความเป็นผู้ประเสริฐ,ภาวะที่คนอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรม,ผู้ท่ีบำเพ็ญฌาน ตาย
แล้วไปเกิดในพรหมโลก มีรา่งกายละเอียดกว่าเทวดาชั้นต่างๆ เป็นเทพในพรหมโลก  
ไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม, จำพวกมีรูป เรียกว่ารูปพรหม อธิบายว่า คนมีเมตตาจิต แผ่ไป
ตลอดทิศท่ี ๑ ทิศท่ี ๒ ... ทิศที่ ๓  ...ทิศที่   ๔ ...  ทิศเบ้ืองบน   ทิศเบ้ืองล่าง ทิศ
เฉียง  แผ่ไปตลอดโลกท่ัวทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ เป็น
มหัคคตะ ไม่มขีอบเขต  ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ มีกรุณาจิต  ... มมุีทิตาจิต 
...  มีอุเบกขาจิต แผ่ไปตลอดทิศท่ี  ๑ทิศที ่๒  ... ทิศท่ี  ๓ ...  ทศิที ่ ๔  ...  ทิศเบ้ือง
บน  ทิศเบ้ืองล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกท่ัวทุกหมู่เหลา่ในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขา
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จิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ  ไม่มีขอบเขตไม่มีเวร  ไมม่ีความเบียดเบียนอยู่ ผู้
ประพฤติเช่นว่ามาน้ี ช่ือว่าผู้ถึงความเป็นพรหม (องฺ.จตุกกฺ.(ไทย)๒๑/๑๙๐/๒๗๔)   

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ความเป็นพรหม หมายถึงภิกษุผู้ดำรงอยู่ในพรหมวิหาร 
๔ หมุนจิตกลบัแล้วจึงบรรลอุรหัตตผล  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)   ๒/๑๙๐/๔๑๐) ในฎีกา
กล่าวว่า คำว่าทิศเบ้ืองบน หมายถึงเทวโลก(วิสุทฺธิ.มหาฏีกา  ๑/๒๕๔/๔๓๕)  คำว่า 
ทิศเบ้ืองล่าง หมายถึงสัตว์นรกและนาค  (วิสุทฺธิ.มหาฏีกา  ๑/๒๕๔/๔๓๕)  

ความเป็นพระอรหันต์ : อรหัต, สภาวะของผู้บรรลุอรหัตผล, ช่ือมรรคผลข้ันสูงสดุในพระพุทธศาสนา, 
ผู้สำเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา,ผู้บรรลุนิพพาน,พระอริยบุคคลท่ีบรรลุ
พระอรหัตผล,ผู้ตัดกิเลสในขนัธสันดานได้เด็ดขาด (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓/๑๑)  อธิบาย
ว่า รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า ‘น้ีทุกข์  น้ีทุกขสมทัุย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๐/๒๗๕) หมายถึงหลกีออกไปอยู่ผู้เดียว    ไม่
ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่    ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอด
เย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ท่ีกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ
ต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน    ได้รู้ชัดว่า‘ชาติสิ้นแล้วอยู่จบ
พรหมจรรย์แลว้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไมม่ีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า  ประโยชน์ยอดเย่ียม  ในที่น้ีหมายถึงอรหัตตผล  หรืออริ
ยผลอันเป็นท่ีสดุแห่งมัคคพรหมจรรย์  (องฺ.ทุก.อ.(บาลี)  ๒/๕/๗, ม.ม.อ.(บาลี) ๒/
๘๒/๘๐) คำว่า ท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์  หมายถึงจุดสุดท้ายของการประพฤติธรรม  ใน
ท่ีนี้หมายเอาพระอรหัตตผลอันเป็นจุดหมายสูงสุดของมรรคพรหมจรรย์  (ม.ม.อ.
(บาลี)   ๒/๘๒/๘๐,  ที.สี.อ.(บาลี)๑/๔๐๕/๓๐๐) คำว่า ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็น
อย่างนี้อีกต่อไป  ในท่ีนีห้มายถึงไม่มีหน้าที่ในการบำเพ็ญมัคคญาณ  (ญาณในขั้น
อริยมรรค)เพ่ือความสิ้นกิเลสอีกต่อไป  เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าการบรรลุพระ
อรหัตตผลเป็นจุดหมายสูงสุดแล้ว (ที.สี.อ.(บาลี) ๒๔๘/๒๐๓) 

ความเป็นพหูสูต  : ความเป็นพาหุสัจจะ, ความเป็นผู้ที่เรียนมามาก, ความสดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษา
เล่าเรียนมาก, ผู้ได้ยินได้ฟังมามาก คือทรงจำธรรมและรูศ้ิลปวิทยามาก,ผู้ศึกษามาก
,ผู้เล่าเรียนมาก,ผู้คงแก่เรียน  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๑/๑๑๖,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๕/๑๙๕); 
ความเป็นพหูสูต มีองค์ ๕ คอื ๑.พหุสสุตา  ได้ยินได้ฟังมาก  ๒. ธตา ทรงจำไว้ได้ ๓. 
วจสา ปริจิตา  คล่องปาก ๔.มนสานุเปกขิตา  เจนใจ  ๕. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา ขบได้
ด้วยทฤษฎี,ความเห็น และความเป็นพหูสูต นับว่าเป็นรากเง่าของพรหมจรรย์ (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๐๓๐/๕๐๘)และเป็นธรรมท่ีบัณฑิตสรรเสริญ ดังคำว่าความเป็นพหูสูต 
และความเป็นผู้กตัญญู ธรรมเหล่าน้ีบัณฑติก็สรรเสริญท้ังในปัจจุบันและอนาคต (ขุ.
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อป.(ไทย)๓๒/๒๒/๔๘๖)  ; ข้อ ๒ ในนาถกรณธรรม ๑๐, ข้อ ๓ ในเวสารัชชกรณ
ธรรม ๕, ข้อ ๔ ในสัทธรรม ๗, ข้อ ๕ ในอริยทรัพย์ ๗,เป็นข้อ ๗ ในมงคล ๓๘ 
ประการ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๔/๕๖๒), ข้อ ๘ ในจรณะ ๑๕ อันได้แก่ จรณะ ๑๕  คือ
(๑)  สลีสมัปทา  (ความถึงพร้อมด้วยศีล)(๒) อินทรียสังวร (การสำรวมอินทรีย์) (๓) 
โภชเนมัตตัญญุตา  (ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค(๔)ชาคริยานุโยค(การ
หมั่นประกอบความเพียรเป็นเคร่ืองต่ืน)(๕)  ศรัทธา  (๖)  หิร ิ  (๗) โอตตัปปะ  (๘)  
ความเป็นพหูสูต (๙) วิริยารัมภะ (ปรารภความเพียร)(๑๐) ความมสีติมั่นคง (๑๑) 
ปัญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทุติยฌาน (๑๔) ตติยฌาน (๑๕)  จตุตถฌาน  (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๓-๒๖/๒๖-๓๐, ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๕๔๒/๒๕๙) (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๒/
๔๘๖)  

  อรรถกถากล่าวว่าความเป็นพหูสูต  หมายถึงเรียนปิฎก ๓ (พระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎก  และพระอภิธรรมปิฎก)  (ข.ุธ.อ.(บาลี) ๗/๕๒) คำว่า พหูสูต  ในที่นี้
หมายถึงเป็นพหูสูตด้วยปฏิเวธพาหุสัจจะ(ความเป็นพหูสูตด้วยการรู้แจ้งธรรม)  (ขุ.
อุ.อ.(บาลี)   ๑๕/๑๒๑) อีกนัยหน่ึง ความเป็นพหูสูต หมายถึงมีสตุะมาก คือมี
การศึกษามากด้วยการเล่าเรียน  (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๑๐๓๐/๔๖๗) 

ความเป็นเพื่อน  : สหายตา (ความเป็นเพ่ือน), ความเป็นสหาย, ความเป็นมิตร, ความมีไมตรีต่อกัน, 
ความหวังดีต่อกัน, อาการท่ีอยู่ด้วยหรือไปด้วยเพ่ือให้มีความอุ่นใจ, การเข้ากันได้ดี, 
การคบค้าสมาคมกัน, ความสนิทสนมกัน  (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๖๑/๔๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความเป็นเพ่ือน  ในท่ีน้ีหมายถึงคุณธรรมท่ีได้จาก
ความเป็นเพ่ือนคือจุลศีล  มชัฌิมศีล  มหาศีล  กถาวัตถุ ๑๐ ธุดงคคุณ ๑๓  วิปัสสนา  
มรรค  ๔  ผล  ๔  วิชชา  ๓  อภิญญา  ๖  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๓/๑๑๕) 

ความเป็นภิกษุ  :ภิกขุภาวะ (ความเป็นภิกษุ), ความเป็นผู้ออกบวช, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, ชายที่
ได้รับการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา, ผู้ประพฤติพรหมจรรย์(พรหมจารี), 
ผู้บำเพ็ญสมณธรรม, ผู้ถือศีล ๒๒๗ ข้อ, ผู้มศีีลขันธ์, ผู้มคีณุคือตบะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๑๑/๘๓) 

ความเป็นมงคล  : ความเป็นสิริมงคล, ความดีงาม, เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, เป็นประโยชน์, 
เอ้ืออำนวย, เป็นลางดี, เป็นศรี, เป็นมิ่งขวัญ, เหมาะสม, ถูกจังหวะ, ถูกกาลเทศะ (ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๑๕๕/๓๔๘) 

ความเป็นมนษุย์  : มนุสสภาวะ (ความเป็นมนุษย์), ความเป็นคน, การท่ีได้เกิดเป็นมนุษย์, มนุษยชาติ, 
ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ ; มนุษย์ คือ สตัว์ท่ีรู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ท่ีมีจิตใจสูงแต่ยัง



 

๑๒๒๓ 
 

 

มีกิเลส, สามัญชน, บุคคล, คน, ปุถุชน   (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๖/๑๙๓, ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๑๑๑๘/๖๓๑) 

ความเป็นมา  : วิหิตกะ (ความเป็นมา), ท่ีมา, ท่ีมาท่ีไป, ภูมิหลัง, เรื่องราว, เรื่องราวว่าด้วยความ
เป็นมาของคน สถานที ่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, มูลเหตุ, ประวัติ, ประวัติศาสตร์, 
พงศาวดาร  ; ความเป็นมา ในท่ีน้ีหมายถงึความเป็นมาของทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิด
ของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากเทพเหล่ามโนปโทสิกะ 

   ในปาฏิกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภัคควโคตรปริพาชกว่า มีสมณพราหมณ์
บางพวก ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวรเป็น
ผู้สร้างบ้าง  ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบ้าง พระองค์จึงตรัสถามสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน
ว่าได้ประกาศทฤษฎีเช่นน้ันจริงหรือ  ก็พากันยืนยันว่า ได้ประกาศจริง พระองค์จึงได้
ถามต่อไปว่า พวกท่านประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่า  
พระอิศวรเป็นผู้สร้าง    ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง    มีความเป็นมาอย่างไร สมณ
พราหมณ์เหล่านั้นตอบไม่ได้ แต่กลับย้อนถามพระองค์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๑/๓๐, ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๔๓/๓๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๖/๓๓) 

ความเป็นมุนี  : ความเป็นโมเนยยะ หมายถึงพระอรหันต์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๗๗/๔๔) ดังคำว่า ผู้ท่ี
เป็นมุนีทางกาย เป็นมุนีทางวาจา เป็นมุนีทางใจ ไม่มีอาสวะเป็นมุนี ถึงพร้อมด้วย
ความเป็นมุนีบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ละได้ทุกอย่าง(ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๗/๔๒๓)  
อธิบายว่า ความเป็นมุนี ๓ ประการ อันได้แก่๑.ความเป็นมุนทีางกาย ๒.ความเป็นมุนี
ทางวาจา๓.ความเป็นมุนีทางใจ ความเป็นมุนีทางกาย คือภิกษุเว้นขาดจากการฆ่า
สัตว์ การลกัทรัพย์ การประพฤติไม่ประเสริฐ น้ีเรียกว่าความเป็นมุนีทางกาย ความ
เป็นมุนีทางวาจา  คือภิกษุเว้นขาดจากการพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ 
การพูดเพ้อเจ้อ น้ีเรียกว่าความเป็นมุนีทางวาจา ความเป็นมุนีทางใจ คือภิกษุทำให้
แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเอง
เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน น้ีเรียกว่าความเป็นมุนีทางใจ (อง.ฺติก.(ไทย)๒๐/๑๒๓/๓๖๙) 
อรรถกถากล่าวว่า ความเป็นมุนี คือผู้ท่ีประพฤติทางแห่งความเป็นมุนี  หมายถึงโพธิ
ปักขิยธรรม  ๓๗  ประการ  หรือไตรสิกขา  (วิ.อ.(บาลี)   ๒/๑๕๓/๓๓๒) 

ความเป็นรูปแห่งรูป  :  ลักษณะที่เป็นข้อเท็จจริงภายนอกแห่งรูป, ความเป็นรูปธรรมแห่งรูป  ; รูป 
ได้แก่ รูปร่าง, ร่างกาย ส่วนประกอบรวมท้ังพฤติกรรมและคุณสมบัติ, สิ่งท่ีปรากฏแก่
ตา มีลักษณะเค้าโครงต่างๆ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๔๒/๘๗๘) 

ความเป็นวิญญาณแห่งนิพพาน  : ภาวะวิญญาณแห่งนิพพาน ไม่ใช่เป็นอมตะ (ย่ังยืนตลอดไป)  เป็น
อสังขตะ  (ไมถู่กปัจจัยปรุงแต่ง) แต่ก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง คือความ



 

๑๒๒๔ 
 

 

เป็นอย่างน้ันแห่งธรรม หรือความเป็นจริงแห่งธรรม ซึ่งเป็นสัจจธรรม (อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๘๔๒/๘๗๙) เน่ืองจากความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมท้ังปวงเป็นสภาวธรรมท่ีไม่
ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ข้อความน้ีเป็นข้อสนทนาโต้ตอบระหว่างพระสกวาทีกับพระปรวาที  
อรรถกถากล่าวว่า พระสกวาที หมายถึงภิกษุในนิกายเถรวาท พระปรวาที  หมายถึง
ภิกษุในนิกายอุตตราปถกะบางพวก (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๘๔๑/๓๐๖) เพราะมี
ความเห็นว่า  สภาวธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งท้ังปวง  มีความเป็นจริงอยู่อย่างหน่ึง 
เรียกว่าสภาวะ สภาวะน้ันเป็นอสังขตะ  (ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง)  ซึ่งต่างกับความเห็น
ของสกวาทีท่ีเห็นว่า  ธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งกับสภาวะแห่งธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง
จัดเป็นสังขตะเช่นเดียวกัน  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)  ๘๔๑/๓๐๖) 

ความเป็นวิญญาณแห่งวิญญาณ  :  ภาวะวิญญาณแห่งวิญญาณ ความเป็นวิญญาณเป็นสภาวธรรมที่
ไม่ถูกปัจจัยปรงุแต่ง (อสังขตะ) เนื่องจากความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมท้ังปวงเป็น
สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง คือความเป็นอย่างนั้นแห่งธรรม หรือความเป็นจริง
แห่งธรรม ซึ่งเป็นสัจจธรรม (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๔๒/๘๗๙) ข้อความน้ีเป็นข้อสนทนา
โต้ตอบระหว่างพระสกวาทีกับพระปรวาที   

  อรรถกถากล่าวว่า พระสกวาที หมายถึงภิกษุในนิกายเถรวาท พระปรวาที  
หมายถึงภิกษุในนิกายอุตตราปถกะบางพวก (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๘๔๑/๓๐๖) 
เพราะมีความเห็นว่า  สภาวธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งท้ังปวง  มีความเป็นจริงอยู่อย่าง
หนึ่ง เรียกว่าสภาวะ สภาวะน้ันเป็นอสังขตะ  (ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง)  ซึ่งต่างกับ
ความเห็นของสกวาทีท่ีเห็นว่า  ธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งกับสภาวะแห่งธรรมที่ถูก
ปัจจัยปรุงแต่งจัดเป็นสังขตะเช่นเดียวกัน  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๘๔๑/๓๐๖) อธิบาย
ว่า รูปเปรียบเหมือนโรงพยาบาล  เพราะเป็นที่อยู่ของวิญญาณซึ่งเปรียบเหมือนคน
ป่วยด้วยอำนาจแห่งวัตถุ ทวาร และอารมณ์ (อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๑/-/๓๕,สํ.ข.อ.(บาลี) ๒ 
/๙๕/๓๕๐)  

ความเป็นเวทนาแห่งเวทนา  :ภาวะเวทนาแห่งเวทนา  ความเป็นเวทนาเป็นสภาวธรรมท่ีไม่ถกูปัจจัย
ปรุงแต่ง (อสังขตะ) เน่ืองจากความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมท้ังปวงเป็นสภาวธรรมท่ีไม่
ถูกปัจจัยปรุงแต่ง คือความเป็นอย่างน้ันแห่งธรรม หรือความเป็นจริงแห่งธรรม ซึ่ง
เป็นสัจจธรรม (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๔๒/๘๗๙) ข้อความน้ีเป็นข้อสนทนาโต้ตอบ
ระหว่างพระสกวาทีกับพระปรวาที   

  อรรถกถากล่าวว่า พระสกวาที หมายถึงภิกษุในนิกายเถรวาท พระปรวาที  
หมายถึงภิกษุในนิกายอุตตราปถกะบางพวก (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๘๔๑/๓๐๖) 
เพราะมีความเห็นว่า  สภาวธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งท้ังปวง  มีความเป็นจริงอยู่อย่าง



 

๑๒๒๕ 
 

 

หนึ่ง เรียกว่าสภาวะ สภาวะน้ันเป็นอสังขตะ  (ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง)  ซึ่งต่างกับ
ความเห็นของสกวาทีท่ีเห็นว่า  ธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งกับสภาวะแห่งธรรมที่ถูก
ปัจจัยปรุงแต่งจัดเป็นสังขตะเช่นเดียวกัน  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๘๔๑/๓๐๖) อธิบาย
ว่า เวทนาเปรียบเหมือนความป่วยไข้ เพราะเป็นตัวเบียดเบียน (อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๑/-/
๓๕,สํ.ข.อ.(บาลี) ๒/๙๕/๓๕๐)  

ความเป็นศัตร ู :  ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน, ข้าศึก, ความไมเ่ป็นมิตร, 
ความเป็นอริ,  ความเกลียดชัง, ความมุ่งร้าย, ความไม่จรงิใจ, การต่อต้าน (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๒๐/๒๕๘) 

ความเป็นสมณะ  : ภาวะผู้มีความสงบ, ภาวะแห่งความสมณะ,ผู้สงบ หมายถึงนักบวชท่ัวไป, แต่
ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่ไม่ประพฤติสิ่งท่ี
พระพุทธเจ้า ทำตามสิ่งท่ีทรงอนุญาต คือไม่ประพฤติล่วงสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ,ใน
ท่ีนี้หมายเฉพาะผู้สงบกิเลสแล้ว,ระงับบาป ได้แก่พระอริยบุคคล และผู้ปฏิบัติเพ่ือ
ระงับบาป ได้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็นพระอริยบุคคล  และทำกิจที่สมณะพึงกระทำ 
ซึ่งมีอยู่ ๓ อย่าง อันได้แก่ ๑.  การสมาทานอธิสีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันย่ิง) ๒.การ
สมาทานอธิจิตตสิกขา(สิกขาคือจิตอันย่ิง)๓.การสมาทานอธิปัญญาสิกขา(สิกขาคือ
ปัญญาอันย่ิง) ดังพระพุทธดำรัสท่ีให้เหล่าภิกษุพึงศึกษาว่า เราจักมีความพอใจอย่าง
ย่ิงในการสมาทานอธิสีลสิกขา เราจักมีความพอใจอย่างย่ิงในการสมาทานอธิจิตตสิก
ขา เราจักมีความพอใจอย่างย่ิงในการสมาทานอธิปัญญาสิกขา  (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๘๒/๓๐๙) ผูท่ี้เป็นสมณะเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดคุณ โทษ และเครื่องสลัดออกจาก
อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีกล่าวคือ๑.รูปูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือรูป) ๒.เวทนู
ปาทานขันธ์(อุปาทานขันธ์คือเวทนา) ๓.สญัญูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือสัญญา) 
๔. สังขารูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือสังขาร) ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ (อุปาทาน
ขันธ์คือวิญญาณ)  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖๔/๒๕๗) ตามความเป็นจริง สมณะเหล่าน้ันจัด
ว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๗๐/๒๐๓) ; ความสมณะ มี ๔ จำพวก 
คือสมณะที ่  ๑  สมณะที ่๒  สมณะที ่๓ และสมณะท่ี  ๔ มีในธรรมวินัยนี้เท่าน้ัน  
ลัทธิอ่ืนว่างจากสมณะท้ัง ๔  อธิบายว่า สมณะที่ ๑ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ
สังโยชน์  ๓ ประการสิ้นไปจึงเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนท่ีจะ
สำเร็จสัมโพธิ๓ในวันข้างหน้า สมณะที่  ๒  คือภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เพราะสังโยชน์  
๓  ประการสิน้ไปและเพราะราคะ โทสะโมหะเบาบาง  จึงเป็นพระสกทาคามี  มาสู่
โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้  สมณะท่ี ๓ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ๕  ประการสิ้นไป จึงเป็นโอปปาติกะ  ปรินิพพานในภพน้ัน ไม่



 

๑๒๒๖ 
 

 

หวนกลับมาจากโลกนั้นอย่างแน่นอน สมณะท่ี  ๔ คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีทำให้แจ้งเจ
โตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ  เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึง
อยู่ในปัจจุบัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๑/๓๕๘)  อรรถกถากล่าวว่า ความเป็นสมณะ 
หมายถึงอริยมรรค  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๔๙๘/๒๒๙-๒๓๐) (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๘/
๑๑๗,๑๓/๑๕๓/๑๗๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๘/๘๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๙/๙๔,๑๕/๑๑๑/
๑๒๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๗/๑๙๔,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๙๓/๕๗๑) และผู้มีความเป็น
สมณะ จะทำได้รับผลของความเป็นสมณะ เช่น ความเป็นสมณะ มีหลายนัย ดังนี้ 
หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ บ้าง หมายถึงความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ และความสิน้
โมหะบ้าง (ดู สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๖/๓๔) แต่ในท่ีน้ีหมายถึงมรรค ๔ และผล  ๔ (ม.มู.อ.
(บาลี) ๒/๔๑๖/๒๒๒) 

ความเป็นสังขารแห่งสงัขาร  :ภาวะสังขารแห่งสังขาร   ความเป็นสังขารเป็นสภาวธรรมท่ีไม่ถูกปัจจัย
ปรุงแต่ง (อสังขตะ) เน่ืองจากความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมท้ังปวงเป็นสภาวธรรมท่ีไม่
ถูกปัจจัยปรุงแต่ง คือความเป็นอย่างน้ันแห่งธรรม หรือความเป็นจริงแห่งธรรม ซึ่ง
เป็นสัจจธรรม  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๔๒/๘๗๙) ข้อความน้ีเป็นข้อสนทนาโต้ตอบ
ระหว่างพระสกวาทีกับพระปรวาที   

  อรรถกถากล่าวว่า พระสกวาที หมายถึงภิกษุในนิกายเถรวาท พระปรวาที  
หมายถึงภิกษุในนิกายอุตตราปถกะบางพวก (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๘๔๑/๓๐๖) เพราะมี
ความเห็นว่า สภาวธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งท้ังปวง มีความเป็นจริงอยู่อย่างหน่ึง 
เรียกว่าสภาวะ สภาวะน้ันเป็นอสังขตะ (ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง)  ซึ่งต่างกับความเห็น
ของสกวาทีท่ีเห็นว่า ธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งกับสภาวะแห่งธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง
จัดเป็นสังขตะเช่นเดียวกัน (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๘๔๑/๓๐๖)  

  อรรถกถากล่าวว่า สังขารเปรียบเหมือนการเสพอสัปปายะ เพราะเป็นต้นเหตุแห่ง
ความป่วยไข้คือเวทนา (อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๑/-/๓๕)(สํ.ข.๙๕/๓๕๑) 

ความเป็นสัญญาแห่งสญัญา  :ภาวะสัญญาแห่งสญัญา  ความเป็นสัญญาเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัย
ปรุงแต่ง (อสังขตะ) เน่ืองจากความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมท้ังปวงเป็นสภาวธรรมท่ีไม่
ถูกปัจจัยปรุงแต่ง คือความเป็นอย่างน้ันแห่งธรรม หรือความเป็นจริงแห่งธรรม ซึ่ง
เป็นสัจจธรรม  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๔๒/๘๗๙) ข้อความน้ีเป็นข้อสนทนาโต้ตอบ
ระหว่างพระสกวาทีกับพระปรวาที   

  อรรถกถากล่าวว่า พระสกวาที หมายถึงภิกษุในนิกายเถรวาท พระปรวาที  
หมายถึงภิกษุในนิกายอุตตราปถกะบางพวก (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๘๔๑/๓๐๖) เพราะมี
ความเห็นว่า  สภาวธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งท้ังปวง  มีความเป็นจริงอยู่อย่างหน่ึง 



 

๑๒๒๗ 
 

 

เรียกว่าสภาวะ สภาวะน้ันเป็นอสังขตะ  (ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง)  ซึ่งต่างกับความเห็น
ของสกวาทีท่ีเห็นว่า  ธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งกับสภาวะแห่งธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง
จัดเป็นสังขตะเช่นเดียวกัน (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๘๔๑/๓๐๖)   

  อรรถกถากล่าวว่า สัญญาเปรียบเหมือนสมุฏฐานของความป่วยไข้  เพราะเป็น
แดนเกินเวทนาที่สัมปยุตด้วยกิเลสมีราคะเปน็ต้น ด้วยอำนาจกามสัญญาเป็นต้นน่ัน
แหละ (อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๑/-/๓๕-๓๖)(สํ.ข.๒/๙๕/๓๕๐-๓๕๑)  

ความเป็นสาระ  : ความมีแก่นสาร,ส่วนสำคัญ,ขอ้ใหญ่ใจความในท่ีนี้มุ่งอธิบายว่าถ้อยคำที่บัณฑิต 
ฉลาดเฉียบแหลม มีปัญญา ใคร่ครวญพิจารณาแล้ว กลา่วถึงคุณหรือโทษที่เกี่ยวกับ
กายสมาจาร(ความประพฤติทางกาย วจีสมาจาร (ความประพฤติทางวาจา) และมโน
สมาจาร (ความประพฤติทางใจ)ซึ่งเป็นการกระทำของตน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๙/
๔๔๔) 

ความเป็นหญงิเปน็ทุกข์ : ผู้หญิงต้องประสบทุกข์หลายอย่าง เช่น เช่น ผู้หญิง(ท่ีแต่งงานแล้ว) มีสามี
ร่วมกัน ก็เป็นทุกข์ หญิงบางพวกคลอดครั้งเดียว อดกลั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะ
การคลอดบุตรไม่ไหว จึงเชือดคอตนเองเสียก็มี บางพวกมีร่างกายอ่อนแอทนความ
ลำบากไม่ได้ กินยาพิษเสียก็มี เด็กอยู่ในครรภ์  และมารดาผู้มีครรภ์ ย่อมประสบ
ความย่อยยับทั้งสองคนก็มี เวลามีครรภ์แกใ่กล้คลอด  เดินทางไปยังไม่ทันถึงเรือนตน
ก็คลอดบุตรที่ระหว่างทาง (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๑๖/๕๙๐)  

ความเป็นหนุม่สาว  : โยพพัญญะ (ความเป็นหนุ่มสาว), ความเป็นวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว, คนหนุม่สาว, 
คนหนุ่มคนสาว, คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น, 
ท่ีอยู่ในช่วงวัยทำงาน 

   ในชราธัมมสูตร  ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วใช้ฝ่ามือบีบ
นวดพระวรกายของพระองค์พลางกราบทูลว่า น่าอัศจรรย์จริง  ไม่เคยปรากฏ  บัดนี้
พระฉวีวรรณของพระองค์ไม่บริสุทธ์ิผุดผ่องเหมือนเมื่อก่อน  พระอวัยวะทุกส่วนก็
เห่ียวย่นเป็นเกลียว  พระวรกายก็ค้อมไปข้างหน้า  และพระอินทรีย์ทั้งหลายก็ปรากฏ
แปรเปลี่ยนไป พระองค์ตรัสว่า จริงอย่างน้ัน  อานนท์  ความแก่มีอยู่ในความเป็น
หนุ่มสาว  ความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรค  ความตายก็มีอยู่ในชีวิต ...  (สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๕๑๑/๓๒๒) 

ความเป็นใหญ่  :มหัตตะ, อิสสริยะ, อธิปไตย, อาธิปไตย, ความย่ิงใหญ่, มีอำนาจ, มีอิทธิพล, มี
ความสำคัญ, มฐีานะท่ีดีในหน้าท่ีการงาน 



 

๑๒๒๘ 
 

 

   ในอาธิปเตยยสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสอาธิปไตย ความเป็นใหญไ่ว้ ๓ 
ประการ  คือ  (๑) อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่  (๒)  โลกาธิปไตย  ความมีโลก
เป็นใหญ่ (๓) ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่  

   ในปฐมอุรุเวลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าถึงการท่ีท้าวสหัมบดีพรหมเช้ือเชิญ
พระองค์ให้สักการะ เคารพ อาศัยพระสทัธรรม พระองค์จึงตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
การท่ีเราทราบการเช้ือเชิญของพรหมและสกัการะ  เคารพ  อาศัยธรรมท่ีเราตรัสรู้
แล้วน่ันแลอยู่  เป็นการสมควรแก่เรา  แต่เมือ่ใดสงฆ์ประกอบด้วยความเป็นใหญ ่เมื่อ
น้ันเราก็มีความเคารพในสงฆ์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๓/๒๑๘, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๐๗/
๓๒๘, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๑/๓๖๒, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๒๖/๕๔๗, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๔๐/๒๐๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๕๘/๓๗๕, ขุ.เปต.
(ไทย)๒๖/๓๑๖/๒๑๗, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๓/๔๗๕) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ความเป็นใหญ่ มี ๔ ประการ คือ (๑)  ใหญ่ด้วยภิกษุผู้
รัตตัญญู (๒) ใหญ่ด้วยความไพบูลย์ (๓) ใหญ่ด้วยพรหมจรรย์  (๔)  ใหญ่ด้วยความ
เลิศด้วยลาภ  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๑/๒๙๘) 

ความเป็นใหญ่ทิพย์  : ความย่ิงใหญ่ มีอำนาจที่เป็นทิพย์ คือ เป็นของเทวดา, ความยิ่งใหญ่ท่ีดีวิเศษ
อย่างเทวดา, ความย่ิงใหญ่ท่ีดีวิเศษเหนือปกติธรรมดา 

   เป็น ๑ ในฐานะ ๑๐ ของตถาคต ในชาติท่ีพระองค์เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ทำ สั่ง
สม พอกพูนกุศลกรรมต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมาก  พระองค์จึงได้ไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ และพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือเทพเหล่าอ่ืนในเทวโลกน้ัน ด้วยฐานะ ๑๐ คอื 
(๑) อายุทิพย์  (๒) วรรณะทิพย์  (๓) สุขทิพย์  (๔) ยศทิพย์   (๕) ความเป็นใหญ่ทิพย์  
(๖) รูปทิพย์  (๗) เสียงทิพย์  (๘) กลิ่นทิพย์  (๙) รสทิพย์  (๑๐) โผฏฐัพพะทิพย์ (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๑/๑๖๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๐/๑๙๖) 

ความเป็นอตเิทพ  : เทพผู้ย่ิงกว่าเทพทั้งหลาย, เทพที่เหนือกว่าเทพอ่ืนๆ, เทวดาที่ย่ิงกว่าเทวดาอ่ืนๆ, 
คือผู้ถึงความเป็นเทพย่ิงกว่าเทพ ถึงความเป็นพรหมย่ิงกว่าพรหม หมายถึงพระ
อรหันต์องค์หน่ึงในบรรดาพระอรหันต์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า (สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๗๔/๒๓๖) มุ่งหมายถึงพระอรหันต์เฉพาะอย่างย่ิงพระพุทธเจ้า  อรรถกถากล่าวว่า 
ความเป็นอติเทพ หมายถึงผู้เว้นจากอุปธิคือกิเลส อภิสงัขารและกามคุณ  (สํ.ส.อ.
(บาลี) ๑/๑๗๔/๑๙๖)บางแห่งหมายถึงจอมเทพ คือท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์)
(ประมวลศัพท์)  

ความเป็นอนตัตาแห่งธรรม :ความไม่มีตัวตนแห่งธรรม, เป็นความหมายของคำว่าอนัตตสญัญา ซึ่งจัด
อยู่ในสัญญา ๗ และสัญญา ๑๐ ; สัญญา ๗ ประการ คือ  (๑) อนิจจสญัญา (กำหนด
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หมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร) (๒) อนัตตสัญญา (กำหนดหมายความเป็นอนัตตา
แห่งธรรมท้ังปวง) (๓) อสภุสัญญา(กำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย) (๔)อาทีนว
สัญญา (กำหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่าง ๆ) (๕)ปหานสัญญา 
(กำหนดหมายเพ่ือละอกุศลวิตกและบาปธรรมท้ังหลาย) (๖)วิราคสญัญา (กำหนด
หมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต) (๗)นิโรธสญัญา(กำหนดหมายนิโรธว่าเป็น
ธรรมละเอียดประณีต) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๐/๘๖) ; สญัญา ๑๐ ประการ คือ (๑) 
อนิจจสัญญา (กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร) (๒) อนัตตสัญญา (กำหนด
หมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมท้ังปวง) (๓) มรณสัญญา (กำหนดหมายความตายที่
จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา) (๔) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา (กำหนดหมายความปฏิกูลใน
อาหาร) (๕) สัพพโลเก อนภิรตสัญญา(กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ัง
ปวง) (๖) อัฏฐิกสญัญา (กำหนดหมายซากศพท่ียังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูก
ท่อน)(๗) ปุฬุวกสัญญา (กำหนดหมายซากศพท่ีมีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด) (๘)วินี
ลกสัญญา (กำหนดหมายซากศพท่ีมีสีเขียวคล้ำคละด้วยสต่ีาง ๆ) (๙) วิจฉิททกสัญญา 
(กำหนดหมายซากศพท่ีขาดจากกันเป็น ๒ ท่อน) (๑๐) อุทธุมาตกสัญญา (กำหนด
หมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืด) สญัญา ๑๐ ประการนี้เมื่อบุคคลเจรญิทำให้มากแล้ว 
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หย่ังลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นท่ีสุด  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๕๗/๑๒๔) 

ความเป็นอเนญชา  : ภาวะที่จิตไม่หว่ันไหว, เป็นความหมายของภิกษุผู้ดำรงอยู่ในอรูปฌาน  ๔  
หมุนจิตกลับแล้วจึงบรรลุอรหัตตผล  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)  ๒/๑๙๐/๔๑๐);  มี
ข้อความอธิบายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุผู้ถึงความเป็นอเนญชา  หมายถึง 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม่มนสกิาร
นานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวง บรรลุอากาสานัญจายตนฌานโดยกำหนดว่า    
‘อากาศหาที่สุดมิได้’เพราะล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงบรรลุ
วิญญาณัญจายตนฌานโดยกำหนดว่า ‘วิญญาณหาท่ีสุดมิได้’    เพราะล่วงวิญญาณัญ
จายตนฌานโดยประการทั้งปวง  บรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยกำหนดว่า‘ไม่มี
อะไร’ เพราะล่วงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง    บรรลุเนวสัญญานา
สัญญายตนฌานอยู่   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๐/๒๗๔)  

ความเป็นอริยะ  : ความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส; มีข้อความอธิบายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   บรษัิท
น้ีเงียบ ปราศจากเสียงสนทนา บริสุทธ์ิ ต้ังอยู่ในสาระภิกษุสงฆ์นี้  บริษัทน้ีเป็นเหมือน
บริษัทหาได้ยากแม้เพ่ือจะเห็นในโลก ภิกษุสงฆ์น้ีบริษัทน้ีก็เป็นเหมือนบริษัทผู้ควรแก่
ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี  เป็น
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นาบุญอันยอดเย่ียมของโลก ภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้ก็เป็นเหมือนบริษัทที่เขาถวายของ
น้อยก็มีผลมาก ท่ีเขาถวายของมากก็มีผลมากย่ิงขึ้น ภิกษุสงฆ์น้ี บริษัทนี้ก็เหมือน
บริษัทที่แม้จะต้องเดินทางไปดูเป็นระยะทางหลายโยชน์ต้องมีเสบียงทางไปด้วยก็ควร
ไป  ภิกษุสงฆ์น้ีเห็นปานนี้ คือ  ในภิกษุสงฆ์นี้  (๑) มีภิกษุท้ังหลายผู้ถึงความเป็น
เทวดาอยู่  (๒)  มีภิกษุท้ังหลายผู้ถึงความเป็นพรหมอยู่ (๓) มีภิกษุท้ังหลายผู้ถึงความ
เป็นอเนญชาอยู่  (๔) มีภิกษุท้ังหลายผู้ถึงความเป็นอริยะอยู่ ภิกษุผู้ถึงความเป็นอริยะ 
คือภิกษุชัดตามความเป็นจริงว่า  ‘นี้ทุกข์    นี้ทุกขสมุปทัย  น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา’ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๐/๒๗๔) 

ความเป็นอัจฉริยะ  :อัจฉริยะ (ความเป็นอัจฉริยะ), ความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับ
ปกติ, ความเป็นผู้อัศจรรย์, ความเป็นผู้หลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด, มพีรสวรรค์, มี
ปัญญาเลิศ, ความยอดเยี่ยม, ความวิเศษ, ความงดงาม, ความรุ่งโรจน์, ความแจ่มจรัส 

   ในอานันทอัจฉริยสูตร พระผูมี้พระภาคตรัสความอัจฉริยะ ที่ไม่เคยปรากฏ ๔ 
ประการ ท่ีมีอยู่ในพระอานนท์ ได้แก ่ (๑)  ถ้าภิกษุบริษัทเข้าพบอานนท์  แม้เพียงได้
พบก็มีใจยินดี  ถ้าอานนท์แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น  แม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดี  
ภิกษุบริษัทยังไม่เต็มอ่ิม  เม่ืออานนท์หยุดแสดง  (๒)  ถา้ภิกษุณีบริษัท  ฯลฯ  (๓)  
ถ้าอุบาสกบริษัท    ฯลฯ  (๔) ถ้าอุบาสิกาบริษัท ฯลฯ 

   ในจักกวัตติอัจฉริยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสความเป็นอัจฉริยะ ท่ีไม่เคย
ปรากฏ ๔ ประการ ที่มีอยู่ในพระเจ้าจักรพรรดิ ได้แก่ (๑) ถ้าขัตติยบริษัทเข้าเฝ้าพระ
เจ้าจักรพรรดิ  แม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดี  ถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราช
ปฏิสันถารในขตัติยบริษัทน้ัน  แม้เพียงมีพระราชปฏิสันถารก็มีใจยินดี  ขัตติยบริษัท
ยังไม่เต็มอ่ิม  เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงนิ่ง (๒)  ถ้าพราหมณบริษัท ฯลฯ (๓) ถ้า
คหบดีบริษัท ฯลฯ (๔) ถ้าสมณบริษัท ฯลฯ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๙/๑๕๕-๑๕๗, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๙/๑๙๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๐/๑๙๙) 

ความเป็นอัตตา :ความมีตัวตน, ความเห็นท่ียึดถือขันธ์ ๕ ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็นอย่างไรก็คงอยู่
อย่างนั้น; ดังเช่นข้อความว่า  การพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตา  
หรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูป    ดำรงอยู่ด้วยความยึดม่ันว่า    ‘เราเป็นรปู    รูปเป็น
ของเรา’  เมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดม่ันว่า    ‘เราเป็นรูป    รูปเป็นของเรา’  รูป
น้ันแปรผันเป็นอย่างอ่ืน เพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอ่ืน โสกะ    (ความเศร้าโศก)  
ปริเทวะ(ความคร่ำครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย)โทมนัส    (ความทุกข์ใจ)  และอุ
ปายาส (ความคับแค้นใจ)    จึงเกิดขึ้นแก่เขา  การพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็น
อัตตา    พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนา  พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรือพิจารณา
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เห็นอัตตาในเวทนา  ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า ‘เราเป็นเวทนา เวทนาเป็นของเรา’ 
เมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า‘เราเป็นเวทนา เวทนาเป็นของเรา’ เวทนาน้ันแปร
ผันเป็นอย่างอ่ืน    เพราะเวทนาแปรผันและเป็นอย่างอ่ืน โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส 
และอุปายาสจึงเกิดขึ้นแก่เขา การพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตา  พิจารณา
เห็นอัตตาว่ามีสัญญา  พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา  หรือพิจารณาเห็นอัตตาใน
สัญญา  ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า‘เราเป็นสัญญา สญัญาเป็นของเรา’ เมื่อเขาดำรง
อยู่ด้วยความยึดม่ันว่า ‘เราเป็นสัญญา    สัญญาเป็นของเรา’    สญัญานั้นแปรผนั
เป็นอย่างอ่ืนเพราะสัญญาแปรผันและเป็นอย่างอ่ืน โสกะ ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส 
และอุปายาส  จึงเกิดขึ้นแก่เขา การพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา พิจารณา
เห็นอัตตาว่ามีสังขาร    พิจารณาเห็นสังขารในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาใน
สังขาร ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า‘เราเป็นสังขาร  สังขารเป็นของเรา’ เมื่อเขาดำรง
อยู่ด้วยความยึดม่ันว่า    ‘เราเป็นสังขาร    สังขารเป็นของเรา’  สังขารนั้นแปรผัน
เป็นอย่างอ่ืน เพราะสังขารแปรผันและเป็นอย่างอ่ืน โสกะ ปริเทวะ ทกุข์ โทมนัส 
และอุปายาสจึงเกิดขึ้นแก่เขา   การพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา 
พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ  พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา    หรือพิจารณาเห็น
อัตตาในวิญญาณ ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า ‘เราเป็นวิญญาณ วิญญาณเป็นของเรา’    
เมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความมึดม่ันว่า ‘เราเป็นวิญญาณ วิญญาณเป็นของเรา’    
วิญญาณน้ันแปรผันเป็นอย่างอ่ืน เพราะวิญญาณแปรผนัและเป็นอย่างอ่ืน โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงเกิดขึ้นแก่เขา(สํ.นิ. ๑๗/๕๕/๗๘) 

ความเป็นอันเดียวกัน  : เอกิภาวะ, สามัคคี, สามัญญะ, ความเป็นเอกภาพ, ความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน, ความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน, ความไม่แตกแยก, ความสามัคคี, ความพร้อม
เพรียง, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, 
ความเห็นใจ, ไมตรีจิต 

   ในสังคีติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สาราณียธรรม (ธรรม
เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการ  ทำใหเ้ป็นท่ีรัก ทำให้เป็นท่ีเคารพ  เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กัน  เพ่ือความไม่วิวาทกัน  เพ่ือความสามัคคีกัน  เพ่ือความเป็นอัน
เดียวกัน ได้แก่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ (๑) ต้ังมั่นเมตตากายกรรม  ในเพื่อน
พรหมจารีท้ังหลาย  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  แม้น้ีก็เป็นสารณียธรรมท่ีทำให้เป็นท่ีรัก  
ทำให้เป็นท่ีเคารพ  เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน  เพ่ือความไม่วิวาทกัน  เพ่ือความ
สามัคคีกัน  เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน (๒) ต้ังมั่นเมตตาวจีกรรม ฯลฯ (๓) ต้ังมั่น
เมตตามโนกรรม ฯลฯ (๔) บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรม  
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ได้มาโดยธรรม  โดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาต    (อาหารในบาตร)  บริโภคกับเพ่ือน
พรหมจารีท้ังหลายผู้มีศีล ฯลฯ (๕) มีศลีไมข่าด  ไม่ทะลุ  ไม่ด่าง  ไม่พร้อย  เป็นไท  
ท่านผู้รู้สรรเสริญ    ท่ีไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ  เปน็ไปเพ่ือสมาธิ  เสมอกันกับ
เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  ทัง้ต่อหน้าและลับหลัง  ฯลฯ (๖) มีอริยทิฏฐอัินเป็นธรรม
เครื่องนำออกเพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตาม  เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารี
ท้ังหลาย  ท้ังต่อหน้าและลับหลัง ฯลฯ 

   ในภัณฑนสูตร ขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี 
พวกภิกษุจำนวนมากหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จก็พากันนั่งประชุม ณ หอฉัน แล้ว
เกิดความบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกคือปาก 
พอตกเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปตรัสถาม ก็ได้ทราบว่าพวกภิกษุทะเลาะกัน 
พระองค์จึงตรัสว่าเป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะไม่ควรเลยท่ีพวกกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวช
เป็นพรรพชิตจะมาทะเลาะกันเช่นน้ี แล้วตรัสสาราณียธรรม ๑๐ ประการ ได้แก่ ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ (๑) เป็นผู้มีศีล  สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์  เพียบพร้อม
ด้วยอาจาระและโคจร  มปีกติเห็นภัยในโทษแม้เลก็น้อย  สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย  แม้การท่ีภิกษุเป็นผู้มศีีล   ฯลฯ   สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ท้ังหลาย  น้ีก็เป็นสาราณียธรรมท่ีทำให้เป็นท่ีรัก  ทำให้เป็นท่ีเคารพ  เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กัน  เพ่ือความไม่วิวาทกัน  เพ่ือความสามัคคีกัน  เพ่ือความเป็นอัน
เดียวกัน  (๒) เป็นพหูสูต  ทรงสุตะ  สั่งสมสุตะ  เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมท้ังหลายที่มี
ความงามในเบ้ืองต้น  มีความงามในท่ามกลาง  และมีความงามในท่ีสดุ  ประกาศ
พรหมจรรย์พรอ้มทั้งอรรถและพยัญชนะ  บริสุทธ์ิ  บริบูรณ์ครบถ้วน   ทรงจำไว้ได้  
คล่องปาก  ขึ้นใจ  แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ ฯลฯ   (๓) เป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี 
ฯลฯ  (๔) เป็นผู้ว่าง่าย    ประกอบด้วยธรรมเป็นเคร่ืองทำให้เป็นผู้ว่าง่าย  อดทน  
รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ ฯลฯ (๕) เป็นผู้ขยัน  ไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้อง
ช่วยกันทำทั้งงานสูง  และงานต่ำของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย    ประกอบด้วย
ปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานท่ีจะต้องช่วยกันทำน้ัน  สามารถ
ทำได้ สามารถจัดได้ ฯลฯ   (๖)  เป็นผูใ้ครธ่รรม  เป็นผู้ฟัง  และผูแ้สดงธรรมอันเป็น
ท่ีพอใจ  มีปราโมทย์อย่างย่ิงในอภิธรรม  ในอภิวินัย ฯลฯ  (๗) เป็นผูป้รารภความ
เพียรเพ่ือละอกุศลธรรม  เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด  มีความเข้มแข็ง  มคีวามบากบ่ัน
มั่นคง  ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลายอยู่ ฯลฯ (๘)  เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร  
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารตามแต่จะได้  ฯลฯ  (๙) เป็นผู้
มีสติ  คือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างย่ิง ระลึกถึงสิ่งท่ีทำและคำ



 

๑๒๓๓ 
 

 

ท่ีพูดแม้นานได้ ฯลฯ (๑๐) เป็นผู้มีปัญญา  คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่อง
พิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ  ชำแรกกิเลสให้ถึงความส้ินทุกข์
โดยชอบ ฯลฯ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๔/๓๒๑, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๙๒/๕๓๑, องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๕๐/๑๐๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน  หมายถึงความเป็น
เอกภาพ  ไม่ก่อความแตกแยก  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๑๒/๑๐๔)  

ความเปล่งปลัง่  : วัณณนิภะ (ความเปล่งปลั่ง), ความมีน้ำมีนวลดี, ความงดงาม,ความสดใส, ความ
ผ่องใส, ความผ่องแผ้ว, ความผ่อง, ความผดุผ่อง, ปลั่ง,เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส, 
สุกใสโชติช่วง, แวววาว, ระยิบระยับ, ร่าเริง, เบิกบานใจ, (ใบหน้า) แดง, เต็มไปด้วย
ความหวัง 

   ในมหาทุกขักขนัธสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายถึงคุณ และโทษ
ของรูปทั้งหลายไว้ว่า การท่ีความสุข ความโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงดงาม  
ความเปล่งปลั่งของหญิงสาว ไม่ว่าหญิงสาวผู้น้ันจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ หรือคหบดี
ก็ตาม ซึ่งมีอายุราว ๑๕-๑๖ ปี ไม่สูงไม่ต่ำเกินไป  ไมผ่อมไม่อ้วนเกินไป  และไม่ดำไม่
ขาวเกินไป น้ีช่ือว่าเป็นคุณแห่งรูป ส่วนการที่บุคคลเห็นหญิงสาวคนนั้นในช่วงเวลาที่
มีอายุราว ๘๐-๑๐๐ ปี เป็นหญิงแก่ หลังโกง เดินถือไม้เท้า ฟันหัก ผมหงอก หัวโกร๋น 
เจ็บป่วยได้รับทุกขเวทนาอย่างหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นอนจมปัสสาวะ
และอุจจาระของตนเอง และท้ายที่สุดก็ตายกลายเป็นเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า 
ขึ้นอืด น้ำเหลืองไหลเย้ิมน่าเกลียด ถูกสัตว์ต่างๆ พากันรุมแทะกิน จนเหลือแต่โครง
กระดูก น้ีช่ือว่าเป็นโทษแห่งรูป (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๑/๑๗๒) 

ความแปดเปื้อน  : เลปะ (ความแปดเปื้อน),ความด่างพร้อย, ความม่ัวหมอง, ความมีมลทิน, ความมี
ราคี, ความสกปรก, ความเลอะเทอะ, ความโสโครก, ในมาคันทิยสุตตนิทเทส พระสา
รีบุตรเถระกล่าวอธิบายคำว่า แปดเปื้อน ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ามี  ๒ อย่าง คือ 
(๑) ความแปดเปื้อนด้วยอำนาจตัณหา (๒) ความแปดเป้ือนด้วยอำนาจทิฏฐิ ; ดูเทียบ 
ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๒/๕๘-๕๙  (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๐/๒๔๐) 

ความแปร  : อัญญถัตตะ (ความแปร), ความเปล่ียนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม, ความ
เปลี่ยน, ความเปลี่ยนแปลง,  ความฝันแปร,ความแปรเปลีย่น, ความแปรผัน  

   ในอานันทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ที่เข้าไปเฝ้าว่า ถ้า
ภิกษุทั้งหลายถามเธอว่า ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏ  ความเสื่อมไปแห่ง
ธรรมเหล่าไหนปรากฏ  เมื่อธรรมเหล่าไหนต้ังอยู่  ความแปรปรากฏ  เธอจะตอบ
อย่างไร ท่านพระอานนท์กราบทูลพระองค์ว่าจะตอบอย่างนี้ คือ ความเกิดขึ้นแห่ง



 

๑๒๓๔ 
 

 

ขันธ์ ๕ ปรากฏ ความเสื่อมไปแห่งขันธ์ ๕ ปรากฏ  เมื่อขันธ์ ๕ ต้ังอยู่  ความแปร
ปรากฏ  (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๗/๕๑, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๘/๕๒, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๔๗/
๒๐๙, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๙/๖๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความแปร  (อัญญถัตตะ)  ในท่ีนี้หมายถงึความ
เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม  ได้แก่ ชรา (องฺ.ติก.อ.(บาลี)๒/๔๗/๑๕๔ 

ความแปรผัน  : สภาวะที่กลับกลายหรือเปลี่ยนแปลงไป,การเปล่ียนแปลง,ความผันแปร  ทุกสิ่งทุก
อย่างดำรงอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์  คือ  อนิจจัง  (ความไม่เที่ยง)  ทุกขัง  (ความเป็น
ทุกข์)  และอนัตตา  (ความไม่ใช่ตัวตนคือมีการแปรผันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา) ; 
มีข้อความอธิบายที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุว่า อะไรเล่า เป็นโทษแห่งเวทนา
ท้ังหลาย  คือการท่ีเวทนาไม่เที่ยง เป็นทุกข์  มีความแปรผันเป็นธรรมดา  น้ีช่ือว่า
โทษแห่งเวทนาทั้งหลาย   (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๗๔/๑๗๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๘/๑๗๙,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๘๘/๑๐๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๖/๓๗๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๑๑/๔๖๕,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๓/๑๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔/๑๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๓/๙๕,องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๑๐๔/๓๔๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๖๙) 

ความแปลกกัน : ความแตกต่างกัน,ความไม่เหมือนกัน,การกระทำที่แตกต่างกัน, การกระทำที่ไม่
เหมือนกัน ;   ดังเช่นข้อความว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาค
ว่า   “หม่อมฉนัมิได้ทูลถามถงึความแปลกกันในปัจจุบันกบัพระผู้มีพระภาค    หม่อม
ฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพกับพระผู้มีพระภาคต่างหาก วรรณะ ๔ 
จำพวกน้ี คือ (๑) กษัตริย์  (๒) พราหมณ์ (๓) แพศย์ (๔) ศูทร    วรรณะ ๔ จำพวกนี้
จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหม พระพุทธเจ้าข้า”  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า    
“มหาบพิตร  องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรมี ๕ ประการน้ี คือ ภิกษุ (๑) เป็นผูมี้
ศรัทธา เช่ือพระปัญญาเคร่ืองตรัสรู้๑ของตถาคตว่า ‘แม้เพราะเหตุน้ี  พระผู้มีพระ
ภาคพระองค์น้ัน เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ  เพียบพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รูแ้จ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ทีค่วรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็น
ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย  เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค’ (๒) 
เป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ    
ไม่เย็นนัก    ไม่ร้อนนักปานกลาง    เหมาะแก่การบำเพ็ญ เพียร (๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด 
ไม่มีมารยา  ทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดา    หรือในเพ่ือนพรหมจารี
ผู้รู้ท้ังหลาย (๔) เป็นผู้ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม  เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มี
ความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง    ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลายอยู่  (๕) เป็น
ผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครือ่งพิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับ    



 

๑๒๓๕ 
 

 

อันเป็นอริยะ    ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิน้ทุกข์โดยชอบ   วรรณะทั้ง ๔ จำพวกมี
ความแตกต่างกันด้วยความเพียร   (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๘/๔๖๓,สํ.ข. ๑๖/๑๙/๓๒) 

ความผ่องแผว้  :   โวทานะ (ความผ่องแผ้ว), ความสดช่ืน, ความเบิกบาน, ความเปล่งปลั่ง, ความผุด
ผ่อง, ความบริสุทธ์ิ, ความสะอาดหมดจด ของจิต คือมีจิตใจที่บริสุทธ์ิสงบปราศจาก
ความเศร้าหมองด้วยราคะ โทสะ และโมหะ  

   ในวิภังค์ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่า คำว่า  ความผ่องแผ้ว ในประโยคว่า พระ
ตถาคตทรงทราบความเศร้าหมอง ความผอ่งแผ้ว แห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ 
และความออกจากฌานเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง หมายถึง สภาวธรรมท่ีเป็นฝ่าย
คุณวิเศษ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๘/๑๔๖, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๑๙/๔๔๕, องฺ.ฉกฺก(ไทย)๒๒/
๖๔/๕๘๐, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑/๔๕, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๒/๔๙, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๘๒๘/๕๓๑, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๕๘/๔๘๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความผ่องแผ้ว  หมายถึงธรรมฝ่ายเจริญ  ได้แก่  
การสงัดจากกาม  การระงับวิตกวิจาร  การจางคลายไปแห่งปีติเป็นต้น  ซึ่งเป็น
คุณค่าต่อการเจริญฌานให้ย่ิงขึ้นไปของผู้ท่ีมีฌานคล่องแคล่ว  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/
๑๔๘/๓๕๑, องฺ.ทสก.อ.(บาลี)๓/๒๑/๓๒๙, องฺ.ทสก.ฏีกา ๓/๒๑/๓๙๒)  และดู  
องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๑/๕๒๓-๕๓๒  ประกอบ) 

ความผ่องใส  : ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แจ่มใส,สุขใจ,ช่ืนบาน  คนท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่อม
มีจิตใจทีผ่่องใส;   ความผ่องใสในท่ีน้ีมี ๒  ประการ  คือ  (๑)  ความผอ่งใสด้วยการ
น้อมใจเช่ือ  คอืการน้อมใจเช่ือว่าจะยึดเอาพระอรหันต์ให้ได้ในวันน้ี  (๒)  ความผ่อง
ใสด้วยการได้  คือการได้อรหัตตผล   หรอืจตุตถฌาน  (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๖๖/๔๐); มี
ข้อความอธิบายว่า อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องกามน้ันดังน้ีว่า    ‘กามท่ีมใีน
ภพนี้    และกามที่มีในภพหน้า    กามสัญญาที่มใีนภพน้ี และกามสัญญาทีม่ีในภพ
หน้า ท้ัง    ๒ ประการน้ัน    เป็นบ่วงแห่งมาร เป็นวิสัยแห่งมาร  เป็นเหย่ือแห่งมาร    
เป็นโคจรแห่งมาร ในกามน้ีมีบาปอกุศลทางใจเหล่าน้ี    คือ อภิชฌาบ้าง พยาบาท
บ้าง สารัมภะบ้าง  กามเหล่านั้นนั่นเอง ย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษา
อยู่ในธรรมวินัยน้ี   ทางที่ดีเราพึงอยู่ด้วยจิตอันไพบูลย์เป็นมหัคคตะ   อธิษฐานใจ
ครอบงำโลกเพราะเมื่อเราอยู่ด้วยมหัคคตจิตอันไพบูลย์เป็นมหัคคตะ อธิษฐานใจ
ครอบงำโลกอยู่บาปอกุศลที่เกิดทางใจ    คืออภิชฌาบ้าง    พยาบาทบ้าง สารัมภะ
บ้าง เหล่าน้ันจักไม่ม ี  เพราะละอกุศลเหลา่นั้นได้แล้ว    จิตของเราก็จักเป็นจิตไม่
เล็กน้อย  หาประมาณมิได้ และเป็นจิตที่อบรมดีแล้ว’อรยิสาวกน้ันปฏิบัติอย่างนี้แล้ว    
เป็นผู้มากด้วยปฏิปทาน้ันอยู่    จิตย่อมผ่องใสในอายตนะ เมื่อมีความผอ่งใส    อริย



 

๑๒๓๖ 
 

 

สาวกน้ันย่อมเข้าถึงอาเนญชสมาบัติหรือน้อมใจไปในปญัญาในปัจจุบันได้    เป็นไป
ได้ท่ีหลังจากตายแล้ว    วิญญาณท่ีเป็นไปในภพน้ัน  ๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพ
หาความหว่ันไหวมิได้    (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๖/๗๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๑) 

ความผัดเพี้ยน  :สังคระ (ความผัดเพ้ียน), การขอเลื่อนเวลาอยู่เรื่อย ๆ, การขอเลือ่นเวลาให้ผิดไป, 
การถ่วงเวลา, การหน่วงไว้ให้เนิ่นช้า, เพ้ียนผัด ก็ว่า 

   ความผัดเพ้ียน ในท่ีนี้หมายถงึการขอเลื่อนหรือประวิงเวลากับมัจจุราช (พญา
ยม, เจ้าแห่งความตาย) โดยอุบายต่างๆ เช่น การทำสันถวไมตรีว่า “ขอท่านจงรอสัก 
๒ - ๓ วันก่อนเถิด จนกว่าข้าพเจ้าจะทำกรรมเป็นท่ีพ่ึงของตนมีการบูชาพระพุทธเจ้า
เป็นต้นเสียก่อน” หรือความผัดเพ้ียนด้วยการให้สินบนอย่างนี้ว่า “ขอท่านจงรับเอา
ทรัพย์ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ แล้วรอคอยสัก ๒ - ๓ วันเถิด” 

   ในภัทเทกรัตตสูตรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องความผัดเพ้ียนเป็นคาถา
ประพันธ์ไว้ตอนหน่ึงว่า บุคคลควรทำความเพียรต้ังแต่วันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่า 
ความตายจักมีในวันพรุ่งน้ี  เพราะว่าความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากน้ัน  ย่อม
ไม่มีแก่เราทั้งหลาย หมายความว่า ให้บุคคลรีบทำความเพียรเผาผลาญกิเลส ให้ทาน
รักษาศีลทำบุญกุศลกันเสียแต่เน่ินๆ เพราะไมแ่น่ว่าพรุ่งนี้เราอาจจะต้องตาย ไม่มีใคร
สามารถหนีพ้นความตายไปได้  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๗๒/๓๒๐, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๘/
๓๔๖) 

ความผาสุก  : ความสำราญ, ความสบาย, ความสะดวกสบาย, ความสุขกาย สบายใจ, ความอบอุ่น
ใจ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๔/๑๘๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๓/๙๐) 

ความผิด  : ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, ความไม่ถูกต้อง, บาป  
;  ในทางพระวินัย  บาปหรือความผิดที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท  หรือข้อห้าม
ของพระภิกษุ  เรียกว่า  อาบัติ เช่น  พระวินัยท่ีพระภิกษุละเมิดจนเป็นเหตุต้องอาบัติ
ปาราชิกนั้นมี ๔ ข้อ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓/๒, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐/๑๐, ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๓/๑๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๕/๑๕๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓/๕)  

ความผิดพลาด  :ขลิตะ, อปราธะ (ความผิดพลาด),ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง,ความบกพร่อง,การ
ทำพลาด, การทำผิด , (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๔๑/๒๗, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๘๗/๔๓๙) 

ความผูกโกรธ  : อุปนาหะ (ความผูกโกรธ), ความโกรธท่ีเกิดขึ้นต่อจากความโกรธ, อาการท่ีจิตติดต่อ
หรือติดพันกันแน่นกับความโกรธ, การผูกใจเจ็บ ; จัดเป็น ๑ ในอุปกิเลสแห่งจิต ๑๖ 
ชนิด 



 

๑๒๓๗ 
 

 

   กิริยาเหล่าน้ี คือ ความผูกโกรธ  กิริยาทีผู่กโกรธ  ภาวะที่ผูกโกรธ  ความไม่
หยุดโกรธ การต้ังความโกรธไว้  การดำรงความโกรธไว้  การโผลงไปตามความโกรธ  
การตามผูกความโกรธไว้  การทำความโกรธให้มั่น  ช่ือว่าความผูกโกรธ  

   ในสามคามสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสมูลเหตุแห่งการวิวาทไว้ ๖ ประการ 
ความผูกโกรธจัดว่าเป็นมูลเหตุอย่างหนึ่ง ดังท่ีพระองค์ตรัสมูลเหตุแห่งการวิวาท
ประการที่ ๑ ไว้ว่า ภิกษุท่ีเป็นผู้มักโกรธ มีความผูกโกรธ ไม่มีความเคารพยำเกรงแม้
ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ ย่อมก่อการวิวาท
ให้เกิดขึ้นในสงฆ์ ฯลฯ   (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๔/๕๓, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๔๖/๑๕๗, อภิ.ปุ.
(ไทย)๓๖/๖๖/๑๖๒) 

ความผูกใจ  : ความนึกถึง, ความสนใจ, ความใฝ่ใจ, ความจงใจ, ความปรารถนา, ความต้ังใจ, 
อาการท่ีจิตติดต่อหรือติดพันกันแน่นกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙๒/๕๒๑, 
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙๕/๕๒๖, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๕๒/๖๐๐) 

ความผูกพัน  : ความเก่ียวข้อง, ความเชยชิด, ความเย่ือใย, ความห่วงใย, ความคำนึงถึง,  การเกี่ยว
ดอง, การเกี่ยวพัน, มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่เป็นต้น ; ก่อใหเ้กิด พันธะที่
จะต้องปฏิบัติตาม, ความเป็นพ่ีน้องกัน, ยกให้เป็นพ่ีน้อง, รับเป็นบุตร, เข้าข้าง, เป็น
พันธมิตร, พันธมิตร, ประเทศพันธมิตร, พรรคพวก, ผู้ช่วย, สิ่งท่ีเกี่ยวดองกัน 

   ความผูกพันในที่นี้หมายถึงความผูกพันของวิญญาณท่ีมีต่อฉันทะราคะใน
อายตนะภายใน คือ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน และอายตนะภายนอก คือ  
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ว่า ในอดีตเรามีจักษุอย่างน้ี มีรูปอย่างน้ี ... 
มีมโนอย่างนี้ มีธรรมารมณ์อย่างนี้ เพราะวิญญาณมคีวามผูกพันกับฉันทราคะ บุคคล
จึงยินดีอายตนะภายในและอายตนะภายนอกน้ัน เม่ือเกดิความยินดี ก็จะมีความ
คำนึงถึง  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๒/๓๓๖) 

ความฝนั  : สุปินะ, สุปินกะ (ความฝัน), การเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ, โดยปริยายหมายถึงการ
นึกเห็นในขณะท่ีต่ืนอยู่ ซึ่งไมอ่าจจะเป็นจริงได้, การนึกเห็น, การเห็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้
, การจินตนาการ, ความคดิฝัน, ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน, ความเพ้อฝัน, 
ความนึกฝัน 

   ในอลคัททูปมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสความฝันว่าเปรียบเหมือนกามท้ังหลาย 
คือ มีทุกข์มาก มีความคับแคน้มาก มีโทษย่ิงใหญ่  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๓๔/๒๔๖, ๒๒/
๗๖/๑๓๔)  



 

๑๒๓๘ 
 

 

ความใฝ่ใจ  : ความใส่ใจ, ความเอาใจใส่, การเอาใจผูกพันอยู่, ความนึกถึง, ความผูกใจ, ความสนใจ
, ความจงใจ, ความต้ังใจ, ความปรารถนา (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙๒/๕๒๑, อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๕๕๒/๖๐๐) 

ความพ้น  : มุตติ (ความพ้น), ความไม่ติดอยู่, ความสละคืน, ความสละทิ้ง, ความไม่อาลัย, ความ
ปล่อยวาง, ผ่านพ้น, หลุดพ้น, ผ่าน อาการท่ีผ่านหรือหลดุเป็นต้นออกไปอยู่นอกเขต
หรือเลยท่ีกำหนดไว้  

   ในภารสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงภาระ ผู้แบกภาระ การถือภาระ และ
การวางภาระ แก่ภิกษุท้ังหลาย  ในท่ีนี้จะขอกล่าวเฉพาะการวางภาระ คือ  ความดับ
ตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ  ความสละ  ความสละคืน  ความพ้น  ความไม่อาลัยใน
ตัณหา เรียกว่า การวางภาระ 

   ในอันตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ท่ีสุด มีอยู่ ๔ อย่าง คือ 
(๑) ทีสุ่ดคือสกักายะ  (กายของตน) (๒) ท่ีสุดคือเหตุเกิดแห่งสักกายะ (๓) ท่ีสุดคือ
ความดับแห่งสักกายะ (๔) ที่สุดคือปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะ  ในที่น้ีจะ
กล่าวเฉพาะท่ีสุดคือความดับสักกายะ คือ ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ  ความ
สละ  ความสละคืน  ความพ้น  ความไม่อาลัยในตัณหา เรียกว่า ท่ีสุดคือความดับสัก
กายะ   (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๒/๓๕, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๓/๑๙๙, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๕/
๒๐๑, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๖/๒๔) 

ความพยาบาท  :ความอาฆาต, ความคิดประทุษร้าย, ความโกรธที่ทำให้ประโยชน์สุขท้ังของตนทั้งของ
คนอ่ืนพินาศ  (ที.ปา.อ.(บาลี)๑๐๓/๓๙); ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง  ๆ ...  
มิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยพยาบาท; อีกนัยหน่ึง ความที่จิตอาฆาตในอาฆาตวัตถุ 
๑๐ ความอาฆาตที่รุนแรง ความกระทบกระท่ัง    ความแค้น ความพิโรธตอบ ความ
กำเริบ ความกำเริบหนัก ความกำเริบหนักขึ้น ความคิดร้าย  ความคิดประทุษร้าย  
ความคิดประทุษร้ายหนัก ความท่ีจิตคิดพยาบาท    ความท่ีจิตคดิประทุษร้าย    
ความโกรธ    กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิดปองร้ายกิริยาท่ีคิดปองร้าย ภาวะที่
คิดปองร้าย  ความพยาบาทกิริยาที่พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ  ความ
พิโรธตอบ ความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความที่จิตไมแ่ช่มช่ืน  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๐๓/๗๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๓/๕๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๗/๑๗๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๖๘/
๔๑๓, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๔๒/๓๙๖) 

ความพยายาม  : ความเพียรพยายาม,ความมานะบากบ่ัน, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความ
ขะมักเขม้น, ความไม่ท้อถอย, ความไม่ย่อท้อ, ความขยัน, ความมุมานะ 



 

๑๒๓๙ 
 

 

   กิริยาเหล่าน้ี คือ การระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) ทางใจ  ความก้าวหน้า 
ความบากบั่น  ความขะมักเขม้น  ความพยายาม  ความอุตสาหะ  ความอึดสู้  ความ
เข้มแข็ง  ความมั่นคง  ความก้าวหน้าไม่ลดละ  ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ  ความไม่
ทอดทิ้งธุระ  การแบกทูนเอาธุระไป  วิริยะ วิริยินทรีย์  วิริยพละ  สมัมาวายามะ  วิ
ริยสัมโพชฌงค์  ท่ีเป็นองค์มรรค  นับเน่ืองในมรรค  เรียกว่า  ความพยายาม  (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๒๗/๒๖๖, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕/๗, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖/๘, ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๔๐/๑๘๐, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๑/๓๖๑, ๑๗/๒๑๒/๒๙๐, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑/๑๖, 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๙๓/๑๔๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๔/๒๙๐, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๓๙๓/๓๒๙, อภิ.วิ(ไทย)๓๕/๓๙๙/๓๓๐, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๒๒/๓๓๖) 

    อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความพยายาม แปลจากคำว่า  วายามะ หมายถึง
ความเพียรพยายาม (ปโยคะ) (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)๒/๙๒/๓๖๗) 

ความพยายามที่มีผล  :  ความพยายามที่เป็นผล บังเกดิผล ปรากฏผล มผีลสำเร็จ ดังท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ว่า  การท่ีภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรบัทุกข์  ไม่สละ
สุขท่ีเกิดขึ้นโดยธรรม  …  ก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย แล้วสามารถบรรลุ
ฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน  ท่ีมีวิตก  วิจาร  ปีติและ
สุขอันเกิดจากวิเวกอยู่  การกระทำเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นความพยายามท่ีมีผล (ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๐/๑๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖/๒๔) 

ความพร่อง  : อูนะ (ความพร่อง), ความขาด,  ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, ความบกพร่อง, 
ความร่อยหรอ, ความหย่อน, ความไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป ; ความ
พร่อง  ในที่น้ีหมายถึงการขาดหายไปเป็นหย่อมๆ  ของข้าวสาลีท่ีเพาะปลูกไว้ในนา 
เพราะถูกสัตว์นำไปบริโภค  ; ดูความพิสดารในอัคคัญญสตูร  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๗/
๙๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๘/๙๕)  

ความพร้อม  : กัลลิตะ (ความพร้อม), การเตรียมพร้อม, สภาพเตรียมพร้อม, ความครบถ้วน, ความ
บริบูรณ์, ความพร้อมมูล, ความเต็มเป่ียม, ความเต็มท่ี, การตระเตรียม, การ
เตรียมการ,  ลักษณะที่มคุีณสมบัติครบตามต้องการ ; ความพร้อม ในท่ีน้ีหมายถึง
ความพร้อมในสมาธิ 

   ในสมาธิมูลกกลัลิตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้
ฌานมี ๔ จำพวก คือ (๑) เป็นผู้ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  แต่ไม่ฉลาดในความ
พร้อมในสมาธิ (๒) เป็นผูฉ้ลาดในความพร้อมในสมาธิ  แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นใน
สมาธิ (๓) เป็นผู้ไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  และไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ 
(๔) เป็นผู้ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  และฉลาดในความพร้อมในสมาธิ 



 

๑๒๔๐ 
 

 

   ในสัมมุขีภาวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า กุลบุตรผู้มีศรทัธา
จะประสพบุญเป็นอันมากได้ เพราะความพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ คือ (๑) ความ
พร้อมแห่งศรัทธา (๒) ความพร้อมแห่งไทยธรรม (๓) ความพร้อมแห่งทักขิไณยบุคคล 
(บุคคลผูค้วรรบัทักษิณา)  (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖๖๕/๓๘๘, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖๗๔/๓๙๕, 
องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๔๑/๒๐๕) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ  หมายถึงสามารถ
ทำสมาธิจิตให้มีความร่าเริงได้ (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๒๔/๑๐๙) คำว่า ความพร้อมแห่ง
ศรัทธา  ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเรียงความสำคัญไว้เป็นอันดับที่  ๑ ในที่น้ีเพราะศรัทธามี
ความสำคัญมาก  บุคคลเมื่อจะให้ทานจำต้องเกิดศรัทธาก่อน  หากปราศจาคศรัทธา  
แม้มีไทยธรรมและปฏิคาหก(ผู้รับ)  ก็ไมส่ามารถทำบุญได้  และศรัทธาเป็นสิ่งท่ีหาได้
ยาก  เพราะศรัทธาของปุถุชน ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะ  ส่วนไทยธรรม  และ
ทักขิไณยบุคคลเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๔๑/๑๔๘) 

ความพรากจากโยคะ  : การหลุดพ้นจากกิเลสเป็นเครือ่งประกอบ;  มี ๔  ประการ คือ   (๑)ความ
พรากจากกามโยคะ  (๒) ความพรากจากภวโยคะ  (๓) ความพรากจากทิฏฐิโยคะ (๔) 
ความพรากจากอวิชชาโยคะ ;  มีข้อความอธิบายว่า  (๑)ความพรากจากกามโยคะ 
คือบางคนย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ  คุณ  โทษและเครื่องสลัดกามทั้งหลาย
ออกไปตามความเป็นจริง    เมื่อเขารู้ชัดซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ  โทษและเครื่อง
สลัดกามทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริง ความกำหนัดเพราะกาม  ความ
เพลิดเพลินเพราะกาม ความเย่ือใยเพราะกาม  ความหมกมุ่นเพราะกาม  ความ
กระหายเพราะกาม    ความเร่าร้อนเพราะกาม ความติดเพราะกาม  ความอยาก  
เพราะกามย่อมไม่เกิดขึ้นในกามทั้งหลาย (๒)ความพรากจากภวโยคะ  คือบางคนย่อม
รู้ชัดซึ่งความเกิด  ความดับ คุณ  โทษ และเคร่ืองสลัดภพท้ังหลายออกไปตามความ
เป็นจริงเม่ือเขารู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ  และเครื่องสลัดภพท้ังหลาย
ออกไปตามความเป็นจริง ความกำหนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพ ความ
เย่ือใยเพราะภพ   ความหมกมุ่นเพราะภพ  ความกระหายเพราะภพ ความเร่าร้อน
เพราะภพ  ความติดเพราะภพ ความอยากเพราะภพย่อมไม่เกิดขึ้นในภพท้ังหลาย  
(๓)ความพรากจากทิฏฐิโยคะ  คือบางคนย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด  ความดับ คุณ โทษ
และเครื่องสลัดทิฏฐิท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง    เมื่อเขารู้ชัดซ่ึงความเกิด 
ความดับ คุณโทษ และเครื่องสลัดทิฏฐิท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง ความ
กำหนัดเพราะทิฏฐิ  ความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิ    ความเย่ือใยเพราะทิฏฐิ ความ
หมกมุ่นเพราะทิฏฐิ ความกระหายเพราะทิฏฐิ  ความเรา่ร้อนเพราะทิฏฐิ ความติด



 

๑๒๔๑ 
 

 

เพราะทิฏฐิ ความอยากเพราะทิฏฐิ  ย่อมไม่เกิดขึ้นในทิฏฐิทั้งหลาย (๔)ความพราก
จากอวิชชาโยคะ  คือบางคนย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ  โทษ และเครื่อง
สลัดผัสสายตนะ ๖  ประการออกไปตามความเป็นจริง  เมื่อเขารู้ชัดซ่ึงความเกิด
ความดับ คุณ โทษและเครือ่งสลัดผัสสายตนะ ๖ ประการออกไปตามความเป็นจริง  
ความไม่รู้    ความไม่หย่ังรู้ย่อมไม่เกิดขึ้นในผัสสายตนะ    ๖ ประการ  (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๐/๑๗) 

ความพลัดพราก  : วิปปโยคะ, วิโยคะ (ความพลัดพราก),  การแยก, ความกระจัดกระจาย, การจาก
กัน, การจากกันไป, การแยกออกจากกันไป, การถูกทอดทิ้ง, ความแปรเปล่ียนเป็น
อย่างอ่ืนจากของรักของชอบใจ,  การพลัด, หลงทาง, พเนจร, ร่อนเร่ (สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๓๗๙/๒๓๓) 

ความพอกพนู  : ความเพ่ิมขึ้น, ความเพ่ิมมากขึ้น, ความขยาย, ความเพ่ิมขึ้นโดยลําดับ เช่น ทรัพย์สิน
พอกพูน, พอกพูนความรู้, หน้ีสินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายท่ีดิน
เพ่ือใช้หนี้  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๒๙/๔๘๙) 

ความพอใจ  : ฉันทะ (ความพอใจ), ความชอบใจ คือมีใจให้กับสิ่งท่ีทำ, ความพึงพอใจ, การทำให้
พอใจ,ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่,  ความยินดี, ความปีติยินดี, 
ความสุขใจ, สิง่ท่ีให้ความสุขใจ, ความเพลิดเพลิน, ความสนุกสนาน  

   ความพอใจ   ได้แก่   ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่  ความกำหนัดด้วย
อำนาจความใคร่   ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่   ความทะยานอยากด้วย
อำนาจความใคร่   ความเย่ือใยด้วยอำนาจความใคร ่  ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความ
ใคร่   ความสยบด้วยอำนาจความใคร่  ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่  ห้วงน้ำคือ
ความใคร่   กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่   ความยึดถือด้วยอำนาจความใคร่
กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลาย (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๔๘/๓๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๖/๓๘, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๐๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๙๐/๒๒๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๐/๓๓๕, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๑/๑๙๒, สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๒๒๑/๓๒๓, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒/๙, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓/๑๒, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๖๙/๒๖๑, 
สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๙๕/๑๐๐, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๔/๒๕๑, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๔/
๖๑๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๙๓/๑๔๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๔/๒๙๐, ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๑๓/๖๒, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๙/๒๓๔, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๐๐/๓๐๖, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๒๑๐/๖๑๕, ข.ุจู.(ไทย)๓๐/๗๕/๒๗๓, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๑๐/๕๔๕)  

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความพอใจ  แปลจากคำว่า  ฉันทะ  หมายถึงกัต
ตุกัมยตาฉันทะ  คือ  ความพอใจคือความเป็นผู้ใคร่เพ่ือจะทำ (ได้แก ่  ฉันทะที่เป็น



 

๑๒๔๒ 
 

 

กลาง ๆ  ดีก็ได้  ช่ัวก็ได้  ต่างจากกามฉันทะที่เป็นแต่ฝ่ายช่ัว) (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)  ๒/
๙๒/๓๖๗) 

ความพอใจในกาม  :กามฉันทะ (ความพอใจในกาม), ความพอใจในกามารมณ์, ความกำหนัดในกาม
คุณ, ความอยากได้อยากเอา หมายถึงความอยากได้กามคุณท้ัง ๕ คือ  รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นกิเลสพวกโลภะ ; เป็นข้อ ๑ ใน
นิวรณ์ ๕ (ธรรมหรือสิ่งท่ีกั้นจิตหรือขัดขวางจติไม่ให้ทำความดี ไม่ให้เจรญิก้าวหน้า มี 
๕ ประการ)  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๒/๓๑๖) 

ความพอใจการโต้แย้ง  : ความพอใจในการแสดงความเห็นขัดแย้งกัน, การเถียง, การโต้เถียง, การ
โต้คารม, การโต้เถียงกันอย่างแรง, การต่อว่า, การคัดค้าน, การขัดแย้ง, การต่อต้าน, 
การไม่เห็นด้วย, การไม่เห็นพ้อง (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๕/๑๕๙) 

ความพอใจในภพ  : ความข้องคือติด    เกี่ยว    เกาะติด    เกี่ยวพัน  พัวพันในสุขเวทนา  ...  ในวัตถุ
ท่ีน่าปรารถนา  ...  ในความเป็นหนุ่มสาว  ...  ในความไมม่ีโรค  ...  ในชีวิต  ...  ใน
ลาภ  ...  ในยศ  ...  ในสรรเสริญ  ...  ในสขุ  ...  ในรูป  ...  เสียง    ...กลิ่น  ...  รส  
...  โผฏฐัพพะ    ที่น่าพอใจ  ...  ในความสมบูรณ์แห่งตา  ...  หู  ...  จมูก  ...  ลิ้น...    
กายและใจ, ความต้องการ ความปรารถนาและมุ่งหวังท่ีจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  
อยากได้อยู่ตลอดเวลา  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่
เหมือนกัน ขึน้อยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้า
คาดหวังหรือมีความต้ังใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก,
ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ  เมื่อได้รับการ
ตอบสนอง  เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเม่ือได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็น
ความรู้สึกขั้นสดุท้ายท่ีได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ;  มีข้อความอธิบายสรุปว่า  
ความพอใจในภพอย่างเดียว  คือสุขเวทนา;  ความพอใจในภพ    ๒    อย่าง    คือ 
(๑) สขุเวทนา   (๒) วัตถุท่ีน่าปรารถนา;  ความพอใจในภพ    ๓    อย่าง    คือ  (๑)
ความเป็นหนุ่มสาว   (๒)ความไม่มีโรค (๓) ชีวิต; ความพอใจในภพ  ๔  อย่าง คือ  
(๑) ลาภ   (๒) ยศ  (๓) สรรเสริญ     (๔) สุข;  ความพอใจในภพ  ๕  อย่าง    คือ  
(๑) รูปที่น่าพอใจ  (๒) สียงท่ีน่าพอใจ   (๓) กลิ่นที่น่าพอใจ    (๔) รสทีน่่าพอใจ  (๕) 
โผฏฐัพพะที่น่าพอใจ; ความพอใจในภพ ๖  อย่าง    คือ   (๑) ความสมบูรณ์แห่งตา  
(๒) ความสมบูรณ์แห่งหู  (๓)   ความสมบูรณ์แห่งจมูก    (๔)  ความสมบูรณ์แห่งลิ้น   
(๕) ความสมบรูณ์แห่งกาย    (๖) ความสมบูรณ์แห่งใจ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๘/๓๘) 

ความพัดไปมา  :กิริยาอาการของอุปาทินนกรูปภายในท่ีเป็นของเฉพาะตน  เป็นของพัดไปมา  มีความ
พัดไปมา  ได้แก่  ลมท่ีพัดขึ้นเบ้ืองบน  ลมท่ีพัดลงเบ้ืองต่ำ    ลมในท้อง  ลมในลำไส้  



 

๑๒๔๓ 
 

 

ลมท่ีแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ ่ ลมหายใจเข้า   ลมหายใจออก  หรืออุปาทินนกรูป
ภายในอ่ืนใด  ที่เป็นของเฉพาะตน   (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๕๒/๔๐๗) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  อุปาทินนกรูป  หมายถึงรูปมีกรรมเป็นสมุฏฐาน  คำนี้
เป็นช่ือของรูปที่ดำรงอยู่ภายในสรีระ  ท่ียึดถือ  จับต้อง  ลูบคลำได้  เช่น  ผม  ขน  
ฯลฯ  อาหารใหม ่  อาหารเก่า  คำนี้กำหนดจำแนกหมายเอาปฐวีธาตุภายใน  แต่
สำหรับอาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ  ก็มีนัยเช่นเดียวกัน  พึงทราบความ
พิสดารในคัมภีร์วิสุทธิมรรค  (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๓๐๒/๑๓๐) 

ความพัวพัน  : ความเก่ียวเน่ืองกัน, ผูกพันกนั,เกี่ยวพัน, ข้องเกี่ยว, เกี่ยวข้อง,เกี่ยวโยง, เกี่ยวโยง
พาดพิงถึงกัน, ทำให้สนใจ, ทำให้เป็นห่วง, ให้เป็นกังวล, ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้
ซับซ้อน  ; ความพัวพัน ในท่ีนี้หมายถึงความพัวพันด้วยสังโยชน์และความยึดมั่น 
(สัญโชนาภินิเวสวินิพันธา) ในอภินิเวสสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า 
เมื่อมีอะไร   เพราะอาศัยอะไร  เพราะยึดม่ันอะไร  ความพัวพันด้วยสังโยชน์และ
ความยึดมั่นจึงเกิดขึ้น  ภิกษุท้ังหลายทูลตอบว่าธรรมของพวกท่านมีพระผู้มีพระภาค
เป็นหลัก พระองค์จึงตรัสว่า เมื่อมีขันธ์ ๕  เพราะอาศัยขันธ์ ๕  เพราะยึดม่ันขันธ์ ๕  
ความพัวพันด้วยสังโยชน์และความยึดม่ันจึงเกิดขึ้น  (ม.อ.(ไทย)๑๔/๕๓/๕๘, สํ.ข.
(ไทย)๑๗/๑๕๗/๒๔๘, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๕๘/๒๔)   

ความพากเพียร  : ความมานะ, ความพยายาม, ความขยัน, ความบากบ่ัน, ความหมั่นเพียร,ความ
วิริยะ, ความอุตสาหะ, ความมุมานะ, มุ่งทำไม่ท้อถอย (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๓/๑๑๒, สํ.
ม.(ไทย)๑๙/๒๓๒/๑๖๕) 

ความพากเพียรมั่นคง  : ความมานะ ความพยายาม ความบากบ่ัน ความมุมานะ ความวิริยะ
อุตสาหะที่ม่ันคง แน่วแน่ ถาวร เที่ยงตรง ไม่โอนเอน ไม่ผนัแปร ไม่คลอนแคลน 

   ในขัคควิสาณสตุตนิทเทส คำว่า ความพากเพียรมั่นคง หมายถึงความ
พากเพียรม่ันคงของพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า ท่ีท่านได้สมาทานม่ันคง  สมาทานแน่วแน่
ในกุศลธรรม   คอื  กายสุจรติ  วจีสุจริต  มโนสุจริต  การจำแนกทาน  การสมาทาน
ศีล  การรักษาอุโบสถ  ความเก้ือกูลมารดา   ความเก้ือกูลบิดา   ความเกื้อกูลสมณะ  
ความเก้ือกูลพราหมณ์   ความเป็นผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และในธรรมอันเป็น
กุศลย่ิงอ่ืน  ๆ   (ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๕๔/๔๘๙) 

ความพ่ายแพ ้ : การแพ้, การพ่าย, การปราชัย, การสู้ไม่ได้, การทนไม่ได้, ความล้มเหลว, ความ
สูญเสีย, การโดนทำลาย, ความอ่อนแอ, ความผิดหวัง 

   ในพาลปัณฑิตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบความพ่ายแพ้ของคนพาล
กับนักเลงการพนันไว้ว่า นักเลงการพนันเล่นการพนันครั้งแรกแล้วเกิดพ่ายแพ้ จึงต้อง



 

๑๒๔๔ 
 

 

เสียลูก เสียเมยี เสียทรัพย์สมบัติทุกอย่าง  และถูกจองจำ พระองค์ตรัสว่าความพ่าย
แพ้ของนักเลงการพนันนั้นยังถือว่าเล็กน้อย เม่ือเทียบกับความพ่ายแพ้ของคนพาลผู้
ประพฤติกายทุจริต  ประพฤติวจีทุจริต   ประพฤติมโนทุจริต  หลังจากตายแล้ว  จะ
ไปเกิดในอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๒/๒๙๘) 

ความพินาศ  : อนัตถะ (ความพินาศ), ความวินาศ , ความฉิบหาย, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความ
โชคร้าย, ความล่มจม, ความตกต่ำ,  ความล้มเหลว, การทำลาย, ความอับปาง, ความ
เสียหาย, ภัยพิบัติ, เหตุร้าย, ความหายนะ,  ความล่มจม, การล้มละลาย, การทำให้
พินาศ, การทำลาย, การทำให้ล่มจม, ความย่อยยับ, การทำให้ย่อยยับ 

   ในปายาสิสูตร เจ้าปายาสิแห่งเมืองเสตัพยะ แคว้นโกศล ตรัสกับท่านพระ
กุมารกัสสปะวา่พระองค์มีวาทะ  และมีทิฏฐิอย่างน้ีว่า  โลกอ่ืนไม่มี   โอปปาติกสัตว์
ไม่มี   ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและทำช่ัวไม่มี  เพราะพระองค์ได้เห็นสมณพราหมณ์
ในโลกน้ี  ผูม้ศีีล   มีกลัยาณธรรม  อยากมีชีวิตอยู่  ไม่อยากตาย   รักความสุข   
เกลียดความทุกข์  พระองค์คิดว่าเพราะสมณพราหมณเ์หล่าน้ันไม่สามารถจะรู้ได้ว่า 
หากตายไปแล้วคุณความดีท่ีทำมาจะปรากฏหรือไม่ ถ้ารู้ได้ว่าคุณความดีจะปรากฏก็
คงด่ืมยาพิษ   ใช้ศัสตราฆ่าตัวตาย   ผกูคอตาย   หรอืกระโดดเหวตายกันไปแล้ว  
ท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้ยกอุปมาถวายว่า พราหมณ์คนหน่ึงมีภรรยา ๒ คน 
ภรรยาคนหน่ึงมีลูกชายอายุราว ๑๐-๑๒ ป ี อีกคนหน่ึงกำลังท้องแก่ ต่อมาพราหมณ์
เสียชีวิต ลูกชายจึงไปพูดกับแม่เลี้ยงว่าทรัพย์สมบัติท้ังหมดต้องตกเป็นของเขา เพราะ
เขาเป็นลูกชายคนเดียว นางก็บอกว่าให้รอจนกว่านางจะคลอด หากว่าคลอดลูกชายก็
จะได้แบ่งสมบัติกันคนละคร่ึง ถ้าเป็นลูกสาวก็จะยกให้เป็นคนรับใช้ แต่ชายหนุ่มก็ยัง
ไปพูดเรื่องนี้กับนางถึงสามครั้ง จนนางสุดที่จะทนจึงคว้ามีดเข้าห้องแหวะท้องตนเอง
เพ่ือจะได้รู้ว่าลูกในท้องเป็นชายหรือหญิง นางได้ทำลายตัวเอง ทำลายลูกในท้อง และ
ทรัพย์สมบัติท่ีควรจะได้จนพินาศ เพราะนางโง่ ไม่ฉลาด เม่ือแสวงหามรดกโดยวิธีท่ีไม่
แยบคายจึงได้ถึงความพินาศ พระองค์ก็เช่นเดียวกัน โง่ ไม่ฉลาด เมื่อแสวงหาโลกอ่ืน
โดยวิธีท่ีไม่แยบคายก็จักถึงความพินาศ 

   ในอักโกสกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุท่ีด่าบริภาษเพ่ือนพรหมจารี 
กล่าวโทษพระอริยะ ว่าจะต้องถึงความพินาศอย่าง ๑ ใน ๑๐ อย่าง คือ  (๑)  ไม่
บรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ  (๒)  เสื่อมจากธรรมที่บรรลแุล้ว  (๓)  สทัธรรมย่อมไม่ผ่อง
แผ้ว  (๔)  มคีวามสำคัญว่าได้บรรลุสัทธรรม  (๕)  ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์  (๖)  
ต้องอาบัติเศร้าหมองกองใดกองหนึ่ง  (๗)  เป็นโรคเร้ือรัง  (๘)  ถึงความวิกลจริตมีจิต



 

๑๒๔๕ 
 

 

ฟุ้งซ่าน  (๙)  หลงลืมสติมรณภาพ  (๑๐)   หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย    
ทุคติ    วินิบาต    นรก   

   ในพยสนสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุใดก็ตามท่ีด่าบริภาษเพ่ือนพรหมจารี
ท้ังหลาย   ว่าร้ายพระอริยะ   เป็นไปได้ท่ีภิกษุน้ันจะถึงความพินาศอย่าง  ๑  ใน  
๑๑  อย่าง  คอื   (๑)  ไม่บรรลุธรรมท่ียังไม่ได้บรรลุ  (๒)  เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุ
แล้ว  (๓)  สัทธรรมของภิกษุนั้นย่อมไมผ่่องแผ้ว  (๔)  เป็นผู้เข้าใจผิดว่าได้บรรลุ
สัทธรรม  (๕)  เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์  (๖)   ต้องอาบัติที่เศร้าหมองอย่าง
ใดอย่างหน่ึง  (๗)  บอกคืนสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ (๘)  เป็นโรคร้ายแรง  (๙)  ถึง
ความวิกลจริต    หรือจิตฟุ้งซ่าน  (๑๐)  หลงลืมสติมรณภาพ  (๑๑)  หลังจาก
มรณภาพแล้วจะไปเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  (บริภาษ  ในที่น้ีหมายถึง
กล่าวโทษว่า  “เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นขโมย” (วิ.มหา.
(ไทย)๑/๙๒/๘๐) (ที.สี.(ไทย)๙/๘๔/๓๔, ที.สี.(ไทย)๙/๘๕/๓๔, ที.สี.(ไทย)๙/๕๕๒/
๒๔๓, ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๒๐/๓๕๓, ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๓๐/๓๖๓, ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๑๕/
๒๒๔, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๘/๑๙๙, องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๖/๓๙๗, ขุ.เถรี.(ไทย)
๒๖/๓๔๗/๖๑๒, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๓๖๑/๖๑๔, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๖๒/๑๖๑)  

ความพินิจ  : นิชฌานักขะ (ความพินิจ), การพิจารณา, ความไตร่ตรอง, ความพินิจพิเคราะห์, การ
พิเคราะห์, การพินิจพิจารณา, การเพ่งพิศ, การเพ่งดูด้วยความถี่ถ้วน, การตรวจตรา
อย่างต้ังใจ, ความใคร่ครวญ, การขบคิด, การดูด้วยความพินิจพิเคราะห์, การ
พิจารณาอย่างต้ังใจหรืออย่างระมัดระวัง, การใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๙/๕๓๙) 

ความพิโรธ  : วิโรธะ (ความพิโรธ),  ความพิโรธน์, ความวิโรธ, ความโกรธ, ความโมโห, ความโกรธ
เคือง, การมีโทสะ 

   ความพิโรธ เป็นไวพจน์ และเป็นกิริยาอย่างหน่ึงของความโกรธ ในบรรดา
กิริยาเหล่าน้ี คอื ความโกรธ  กิริยาที่โกรธ  ภาวะที่โกรธ  ความคิดประทุษร้าย  กิริยา
ท่ีคิดประทุษร้าย  ภาวะที่คิดประทุษร้าย  ความคิดปองร้าย  กิริยาที่คิดปองร้าย  
ภาวะที่คิดปองร้าย  ความพิโรธ  ความพิโรธตอบ  ความดุร้าย  ความเกรี้ยวกราด
ความท่ีจิตไม่เบิกบาน  ผู้ท่ียังละความโกรธนี้ไม่ได้ท่านเรียกว่า ผู้มักโกรธ คือ ผู้ที่
ค่อนข้างจะขุ่นเคืองใจ ไม่พอใจเสียเป็นส่วนมาก เป็นคนดุร้าย ขี้โมโห ขี้หงุดหงิด 
โกรธง่าย อารมณ์เสียอยู่เสมอๆ  ถูกความโกรธครอบงำอยู่เป็นนิจ  (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/
๔๕/๑๕๗, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๖๕/๑๖๒) 



 

๑๒๔๖ 
 

 

ความพิศวง  : กุหนะ (ความพิศวง), ความประหลาดใจ, ความแปลกใจอย่างสงสัย, ความสนเท่ห์, 
ความฉงนใจ, ความพิศวงงงวย, ท่ีน่าประหลาดใจ ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย เช่น เรื่อง
วิญญาณเป็นเรือ่งที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง,  ความงงงวย, ความงง, ความ
พิเศวง, ความฉงน, ความฉงนฉงาย, ความฉงนสนเท่ห์,ความไม่เข้าใจ, ความแปลกใจ 
เช่น ทำให้พิศวง; ความสงสัย, ความสนเทห์่, เช่น น่าพิศวง (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๒/
๑๙๔) 

ความพิสดาร  : วิตถาระ (ความพิสดาร), การขยาย, การแผ่ขยาย, ความกว้าง, ความละเอียด,  ความ
ละเอียดลออ (ใช้แก่เนื้อความ), ท่ีมีความละเอียดลออ, ท่ีแสดงรายละเอียดมาก เช่น 
ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร มคีวามพิสดารดังนี้, หนังสือเล่มน้ีมีท่ีเป็นฉบับพิสดารอยู่
ในห้องสมุดใหญ่อีกเล่ม, รายละเอียด ; ความพิสดาร ในท่ีน้ีหมายถึงความพิสดาร
แห่งชาติกำเนิด (ชาติวิภังคะ), -วิภังคะ (ลกัษณะพิเศษแห่งกำเนิด, ความแตกต่างกัน
ในชาติตระกูล) 

   อีกนัยหน่ึง ความพิสดาร หมายถึง ความแปลก, ความประหลาด, ความพิลึก, 
ความชอบกล, ความพิลึกพิลั่น, ความพิลึกกึกกือ, ความแปลกพิลึก, ไม่เหมือน
ธรรมดา, ท่ีผิดปกติ, ท่ีแปลกประหลาดไปจากธรรมดา 

   ในวาเสฏฐสูตร พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ถึงความพิสดารแห่งชาติกำเนิด 
(ชาติวิภังคะ) ของสัตว์ท้ังหลาย เพราะสัตว์ท้ังหลายมีชาติกำเนิดแตกต่างกันหลาย
เผ่าพันธ์ุ แกม่าณพช่ือวาเสฏฐะที่ทูลถามว่า บุคคลช่ือว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติ
กำเนิด  หรือบุคคลช่ือว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรม  ...   (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๖/๕๗๕) 

ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา  :  อภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา), การมุ่งจะเอาของคนอ่ืนมา
เป็นของตน,  การมุ่งไปท่ีของของคนอ่ืน, ความมุ่งหมาย, การมุ่งความสนใจ 

   ในอภิชฌาลุสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าบุคคลผู้
ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี้ คือ (๑)  ตนเองเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา  
(๒)  ชักชวนผู้อ่ืนให้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา  (๓)  เป็นผูพ้อใจความเพ่งเล็งอยากได้
ของเขา  (๔)  กล่าวสรรเสริญความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา  ย่อมดำรงอยู่ในนรก 
เหมือนถูกนำไปฝังไว้  ส่วนบุคคลท่ีปฏิบัติตรงกันข้ามจากธรรม ๔ ประการข้างต้นน้ัน 
ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้  (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๓๖๕/๔๓๓) 

ความเพลิดเพลิน  : อัสสาทะ, นันทิ, นันที ความเพลิดเพลิน หรือความเพลิน คือความพอใจในรสทีถู่ก
อารมณ์อย่างแรงกล้า อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการกระตุ้นให้กระแสของตัณหาไหล
เช่ียวไปทางใดทางหนึ่ง,  ความเพลิดเพลิน(ตัณหา) ในขันธ์ ๕, ความเพลิดเพลินเจริญ



 

๑๒๔๗ 
 

 

ใจ, ความเพลดิเพลินใจ, ความเพลิน, ความเพลินใจ, ความพอใจ, การมีความสุข, 
ความสนุกสนาน, ความรื่นเริง, ความครื้นเครง, การมีความสุขอยู่กับการกระทำอย่าง
ใดอย่างหน่ึงจนไม่สนใจสิ่งอ่ืน, ความสนุกสนานไม่รู้จักเบื่อ, ความสนุกสนานจนลืม
กังวล  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓/๑๖, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๐๙/๔๔๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๗๓/
๓๒๐, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๗๗/๓๒๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๕/๔๔๗, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๖๔/
๗๔, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๙/๑๐๕, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๔/๒๙๖, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓/๑๒, สํ.ข.
(ไทย)๑๗/๔/๑๖, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๖๑/๒๕๔, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๖๓/๕๓, สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๑๕๘/๑๙๔, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๕๙/๑๙๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐/๑๖, 
ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๔๒/๕๗๘, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๗๐/๒๕๘, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๗๘/๒๗๘) 

ความเพลิดเพลินในกาม  : ความเพลิดเพลินเจริญใจ ความเพลิดเพลินใจ ความพอใจ ในกาม ; กาม  
แปลว่า ความใคร่, ความรัก, ความชอบ, ความปรารถนา, ความต้องการ, สิ่งท่ีน่ารัก 
น่าใคร่ น่าปรารถนา  ม ี ๒  อย่าง  คือ  (๑)  กิเลสกาม  กิเลสเป็นเหตุใคร่, กิเลสที่
ทำให้รักใคร่ยินดี, กิเลสท่ีเปน็กาม  ได้แก่  ฉันทราคะ  โลภะ  อิจฉา อิสสา อรติ อสัน
ตุฏฐี เป็นต้น  (๒) วัตถุกาม  วัตถุอันน่าใคร่  ได้แก ่  กามคุณ  ๕  คือ รูป,  เสียง,  
กลิ่น,  รส,  โผฏฐัพพะ  (สัมผสั)  ที่น่าปรารถนา น่าใคร่  น่าพอใจ  ; ดู  กาม  (ขุ.เถรี
(ไทย)๒๖/๖๒/๕๖๕, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๘๘/๕๘๕, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๒๓๕/๕๙๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า กาม  หมายถึงความใคร่,  ความอยาก,  สิง่ท่ีน่า
ปรารถนา  น่าใคร่  ม ี  ๒  อย่าง  คือ  (๑)  กิเลสกาม  กิเลสท่ีทำให้ใคร ่  ได้แก่  
ราคะ  โลภะ  อิจฉา(ความอยากได้)  เป็นต้น  (๒)  วัตถุกาม  วัตถุอันน่าใคร่  ได้แก่ 
กามคุณ  ๕  (รูป,  เสียง,  กลิ่น,  รส,  โผฏฐัพพะ  (สัมผัสทางกาย)  ที่น่าใคร่  น่า
พอใจ)  (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)๓/๗/๒) 

ความเพิ่มพนู  : อนุพฺรูหนา (ความเพ่ิมพูน), ความความพอกพูน,  การทำมากหรือทำบ่อยๆ, การเพ่ิม, 
การแผ่ขยาย,  การเติมใหม้ากย่ิงขึ้น, การเสริมใหม้ากย่ิงขึ้น, เช่น เพ่ิมพูนศรัทธา 
เพ่ิมพูนบารมี,  การทำให้เพ่ิม, การทำให้มากขึ้น, การเก็บสะสม, การรวบรวม (ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๑๕๘/๒๔๓) 

ความเพียร  :  อาตัปปะ, อาตาปะ (ความเพียร), ปธานะ, วิริยะ (ความเพียร), ความบากบ่ัน, ความ
เพียรเพ่ือจะละความช่ัว ประพฤติความดี, ความพยายาม, ความพยายามทำกิจ ไม่
ท้อถอย,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ, ความขยัน,ความขยันหม่ันเพียร, ความต้ังใจ, 
ความเด็ดเด่ียว (ข้อ ๓ ในบารมี ๑๐, ข้อ ๓ ในโพชฌงค์ ๗, ข้อ ๒ ในอิทธิบาท ๔) 

   ในคัมภีร์ธัมมสงัคณี และวิภังค์  ความเพียร ได้แก่ การปรารภความเพียรทาง
ใจ    ความขะมักเขมน้   ความบากบ่ัน   ความขวนขวาย  ความพยายาม    ความ



 

๑๒๔๘ 
 

 

อุตสาหะ   ความทนทาน   ความเข้มแข็ง  ความหมั่น   ความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย   
ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ  ความไม่ทอดทิ้งธุระ  ความเอาใจใส่ธุระ  วิริยะ   วิริยินทรย์ี   
วิริยพละ  สมัมาวายามะ  (ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๘/๕๔, ท.ีสี.(ไทย)๙/๑๖๘/๕๕, ที.สี.
(ไทย)๙/๔๐๕/๑๗๔, ที.สี.(ไทย)๙/๔๔๓/๑๙๖, ที.ม.(ไทย)๑๐/๗๐/๔๐, ที.ม.(ไทย)
๑๐/๙๐/๕๑, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๘/๘๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๐/๒๙, ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๘๐/๕๙, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๘/๗๙, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๕/๓๓๗, ม.มู.(ไทย)๑๒/
๓๒๗/๓๕๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓/๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘/๑๙, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕/๗, ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๖/๘, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๘/๓๔๖, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๕/๔๔๗, สํ.ส.(ไทย)
๑๕/๘๖/๙๐, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๙/๙๔, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๗/๒๘๔, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖/
๑๙, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๖๔/๕๕, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๖๒/๑๙๖, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๓๗๗/๔๕๕, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔/๗, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๖๙/๒๑๒, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๒๐๑/
๖๕๗, องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๖๑/๑๑, องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๘๕/๑๕, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๕๙/๒๒๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑/๒๐, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๕/๑๗๘, ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๑๖๔/๓๐, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓๘/๑๔๐, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๖๘/๔๗๖, ขุ.ม.(ๆไทย)
๒๙/๑๙๕/๕๖๕, อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๖๖/๓๔๐, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๓๕๙/๓๐๘, อภิ.วิ.
(ไทย)๓๕/๓๗๐/๓๑๘, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๑๒/๓๓๔, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๒๓/๓๓๗) 

ความเพียรของบุคคลผู้มีความเห็นหมดจด : ปธาน (ความเพียร) ของผู้ท่ีมีความคิดเห็น มีข้อคิดเห็น 
มีข้อคิด มีทศันคติ มีความคดิ มีความนึกคดิ ท่ีสะอาด บริสุทธ์ิ หมดจด ผุดผ่อง ผ่อง
ใส ไม่มีตำหนิ ไม่ด่างพร้อย 

   ความเพียรในที่น้ี หมายถึง ปธาน หรอืสัมมัปธาน ความเพียรชอบที่เป็น
สัมมาวายามะ มี ๔ อย่าง ได้แก่ (๑)  สังวรปธาน  เพียรป้องกัน หรือเพียรระวังบาป
อกุศลธรรมไมใ่ห้เกิดขึ้น  (๒)  ปหานปธาน  เพียรละ หรือเพียรกำจัดบาปอกุศลธรรม
ท่ีเกิดขึ้นแล้ว  (๓)  ภาวนาปธาน  เพียรเจริญ หรือเพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น (๔) อนุรักขนาปธาน  เพียรอนุรักษ์ หรือเพียรรักษาสิ่งเสริมกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้วให้ต้ังมั่น และเจรญิย่ิง ๆ ขึ้นไป  

   ผู้มีความเห็นหมดจด หมายถงึผู้ท่ีมีความคิดเห็น, มีข้อคิดเห็น, มีความเข้าใจ มี
ทัศนคติ มีความคิด มีความนึกคิดที่หมดจด สะอาด บริสทุธ์ิ ผ่องแผ้ว ผอ่งใส แจม่ใส 
ไม่มีตำหนิ ไม่ด่างพร้อย  

     ความเพียรของบุคคลผู้มีความเห็นหมดจด ได้แก่ การปรารภความเพียรทาง
ใจ   ความขะมักเขม้น   ความบากบั่น   ความขวนขวาย   ความพยายาม  ความ
อุตสาหะ  ความทนทาน   ความเข้มแข็ง  ความหมั่น  ความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย  



 

๑๒๔๙ 
 

 

ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ  ความไม่ทอดทิ้งธุระ  ความเอาใจใสธุ่ระ  วิริยะ  วิริยินทรีย์  วิ
ริยพละ  สมัมาวายามะ (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๗๕/๓๔๒) 

ความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง :   ชาคริยา (ความเพียรเครื่องต่ืนอย่างต่อเน่ือง) 
   ความเพียรเครื่องต่ืนอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ การท่ีอริยสาวกชำระจิตให้บริสุทธ์ิ

จากธรรมที่เป็นเคร่ืองขัดขวาง  ด้วยการจงกรม  ด้วยการน่ัง  ตลอดวัน  ชำระจิตให้
บริสุทธ์ิจากธรรมที่เป็นเคร่ืองขัดขวาง  ด้วยการจงกรม  ด้วยการน่ัง  ตลอดปฐมยาม
แห่งราตรี  นอนดุจราชสีห์โดยข้างเบ้ืองขวา  ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า  มีสติสัมปชัญญะ  
กำหนดใจพร้อมจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี  ลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธ์ิจาก
ธรรมท่ีเป็นเครือ่งขัดขวาง  ด้วยการจงกรม  ด้วยการน่ัง   ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี  
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓/๒๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔/๒๘) 

ความเพียรโดยแยบคายของบุคคลผู้สลดใจ :  การท่ีภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยังฉันทะให้เกิด  พยายาม    
ปรารภความเพียร    ประคองจิต   ต้ังจิตไว้เพ่ือทำบาปอกุศลธรรมอันยังไม่เกิดไม่ให้
เกิด เพ่ือละบาปอกุศลธรรมอันเกิดแล้ว  เพ่ือทำกุศลธรรมอันยังไม่เกิดให้เกิด    เพ่ือ
ความต้ังมั่น   ไม่เลอะเลือน   ภิยโยภาพ  ไพบูลย์   เจริญเต็มท่ีแห่งกุศลธรรมอันเกิด
แล้ว (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๗๗/๓๔๒) 

ความเพียรต่ำ :  ความเพียรที่มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพน้อยต่ำกว่ามาตรฐาน, ความเพียรที่
บำเพ็ญไม่เต็มท่ี, ความเพียรที่ย่อหย่อน, ความไม่ขยัน, ความเกียจคร้าน  (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๖๗/๒๘๒) 

ความเพียรท่ีต้ังมั่น  : ความเพียรที่บำเพ็ญอย่างมุ่งมั่น, ความเพียรที่ไม่ย่อหย่อน, ความเพียรที่มั่นคง, 
ความเพียรพยายามท่ีคงที่, แน่วแน่, แน่นอน, ไม่แปรผนั, ไม่แปรเปลี่ยน  (ที.สี.(ไทย)
๙/๓๑/๑๑, ที.สี.(ไทย)๙/๓๑/๑๒, ที.สี(ไทย)๙/๕๖/๒๓, ที.สี.(ไทย)๙/๖๘/๒๘, ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๔๐/๒๙, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๒/๓๐, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๔/๓๒) 

   อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า ความเพียรที่ต้ังมั่น  หมายถงึความ
พยายามท่ีมุ่งตรงต่อภาวนา  (ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๔๙/๗๕,  ที.ปา.ฏีกา  ๑๔๙/๘๖) 

ความเพียรท่ีเป็นไปติดต่อ  :  สาตัจจะ (ความเพียรที่เป็นไปติดต่อ), ความเพียรที่ดำเนินไป, ท่ีเกิดขึ้น, 
มีขึ้นอย่างต่อเน่ืองกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน 

   ความเพียรที่เป็นไปติดต่อ ได้แก่ การปรารภความเพียรทางใจ   ความ
ขะมักเขม้น  ความบากบ่ัน   ความขวนขวาย  ความพยายาม  ความอุตสาหะ  ความ
ทนทาน ความเข้มแข็ง  ความหมั่น  ความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย  ความไม่ทอดทิ้ง
ฉันทะ  ความไม่ทอดทิ้งธุระ  ความเอาใจใส่ธุระ  วิรยิะ  วิริยินทรีย์  วิริยพละ  
สัมมาวายามะ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๒๐/๓๙๒) 



 

๑๒๕๐ 
 

 

ความเพียรท่ีมีผล  : ความเพียรที่เป็นผล บังเกิดผล ปรากฏผล มีผลสำเร็จ 
   สมดังท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสไว้ว่า  การท่ีภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ไม่นำตนซึง่ไม่มี

ทุกข์เข้าไปรับทุกข์  ไม่สละสุขท่ีเกิดขึ้นโดยธรรม  ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้น   รู้ชัดว่า  
เราน้ีมีทุกข์เป็นเหตุ   บำเพ็ญความเพียรอยู่  จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญ
ความเพียร  การเจริญอุเบกขา ด้วยอาการอย่างน้ี ทุกข์ย่อมสลายไป  เมื่อปฏิบัติได้
เช่นนี้  ก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย แล้วสามารถบรรลุฌาน ๔ คือ 
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน  ทีมี่วิตก  วิจาร  ปีติและสุขอันเกิด
จากวิเวกอยู่  การกระทำเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นความเพียรที่มีผล (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐/
๑๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖/๒๔) 

ความเพียรน้อย  :อัปปสมารัมภะ (ความเพียรน้อย), ความเพียรที่ย่อหย่อน,  ความเพียรพยายามท่ีลด
น้อยลง, ความเพียรที่ลดลง, ความเพียรที่บำเพ็ญไม่เต็มที่, ความเพียรไม่มาก  

   ในสุภสูตร  สุภมาณพได้ยกเอาคำที่พราหมณ์ท้ังหลายกลา่วกันมาทูลถามพระ
ผู้มีพระภาคว่า  ฐานะแห่งการงานของฆราวาสมีความต้องการมาก  มีกิจมาก  มีเรื่อง
มาก  มีความเพียรมาก    มีผลมาก  สว่นฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิตมีความ
ต้องการน้อย มีกิจน้อย  มีเรื่องน้อย  มคีวามเพียรน้อย  และมีผลน้อย ในเรื่องนี้
พระองค์ทรงคิดเห็นอย่างไร  พระองค์จึงตรัสตอบว่า  ในเร่ืองนี้พระองค์แยกกล่าว  
มิได้รวมกล่าว  ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมาก  มกีิจมาก  มีเรื่องมาก  มี
ความเพียรมาก  เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อย  ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมาก  มี
กิจมาก  มีเรื่องมาก  มีความเพียรมาก  เม่ือถึงพร้อมย่อมมีผลมาก 

   ฐานะแห่งการงานท่ีมีความต้องการน้อย  มีกจิน้อย  มีเรื่องน้อย  มีความเพียร
น้อย  เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อย   ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อย  มีกิจน้อย  มี
เรื่องน้อย  มีความเพียรน้อย  เมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมาก  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๓/
๕๘๔) 

ความเพียรเปน็ฝน  :ตปะ (ความเพียร), ความเพียรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบว่าเป็นเหมือนกับสาย
ฝนที่ให้ความชุ่มช้ืนแก่นาท่ีพระองค์ไถ 

    ในกสภิารทวาชสูตร  ขณะที่พระองค์เสด็จบิณฑบาตไปยังสถานที่ท่ีพราหมณ์
กำลังเลี้ยงอาหารกัน  กสิภารทวาชพราหมณ์เห็นพระองค์แล้วก็กราบทูลว่า  พวกตน
กำลังบริโภคอาหารที่ได้ไถและหว่านกันเอง  แล้วขอใหพ้ระองค์ไถและหว่านบริโภค
เองบ้าง พระองค์ตรัสตอบว่า แม้พระองค์ก็ไถและหว่านแล้วบริโภคเองเหมือนกัน 
พราหมณ์จึงกราบทูลว่า หากว่าพระองค์เป็นชาวนา  ทำไมจึงไม่เห็นอุปกรณ์สำหรับ
ไถนาเลย  



 

๑๒๕๑ 
 

 

   พระองค์ตรัสตอบว่า   พระองค์มีศรัทธาเป็นพืช  ความเพียรเป็นฝน  ปัญญา
เป็นแอกและไถ  หิริเป็นงอนไถ  ใจเป็นเชือก  สติเป็นผาลและประตัก  พระองค์
คุ้มครองกาย  คุ้มครองวาจาได้แล้ว  สำรวมในการบริโภคอาหาร  ดายหญ้า  (คือ
วาจาสับปลับ)  ด้วยคำสัตย์  โสรัจจะของพระองค์ช่วยทำงานให้สำเร็จ  ความเพียร
ของพระองค์ช่วยนำธุระไปให้ถึงความเกษมจากโยคะ   นำไปยังที่ท่ีบุคคลไปแล้วไม่
เศร้าโศก นาที่พระองค์ไถมีผลเป็นอมตะ  ใครก็ตามที่ไถนาได้อย่างน้ีก็จะสามารถ
หลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังมวลได้   (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๗๗/๕๑๘) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ผลเป็นอมตะ  คอื  มีนิพพานเป็นอานิสงส์  (ขุ.สุ.อ.
(บาลี)๑/๘๐/๑๕๒) 

ความเพียรม่ันคง  : ความเพียรที่หนักแน่น  แน่วแน่  คงที ่ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ผันแปร ไมค่ลอนแคลน  
หมายถึงการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักแน่น  สามารถจะให้เกิดฌาน  ๒  ประการ  คือ  
(๑)  อารัมมณปูนิชฌาน  การเพ่งอารมณ์  ได้แก่  สมาบัติ  คือ  รูปฌาน  ๔  อรูป
ฌาน  ๔  (๒)  ลักขณูปนิชฌาน  การเพ่งลักษณะ  ได้แก ่ วิปัสสนา  มรรค  และผล 
(ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๑๒/๖๕) 

ความเพียรมาก  :มหาสมารัมภะ (ความเพียรมาก), ความเพียรที่ไม่ย่อหย่อน, ความเพียรพยายามที่
ไม่ลดน้อยลง, ความบากบ่ันท่ีต้ังอกต้ังใจทำ ทำอย่างเคร่งครัด, ความพยายามอย่าง
มั่นคง,  ความพยายามจนกว่าจะสำเร็จผล 

   ในสุภสูตร  สุภมาณพได้ยกเอาคำที่พราหมณ์ท้ังหลายกลา่วกันมาทูลถามพระ
ผู้มีพระภาคว่า  ฐานะแห่งการงานคือการค้าขายของฆราวาสมีความต้องการมาก  มี
กิจมาก  มีเรือ่งมาก  มีความเพียรมาก    มีผลมาก  ส่วนฐานะแหง่การงานฝ่าย
บรรพชิตมีความต้องการน้อย มีกิจน้อย  มเีรื่องน้อย  มีความเพียรน้อย  และมีผล
น้อย ในเรื่องน้ีพระองค์ทรงคิดเห็นอย่างไร  พระองค์ตรัสตอบว่า  ในเรือ่งน้ีพระองค์
แยกกล่าว  มไิด้รวมกล่าว  ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมาก  มีกิจมาก  มี
เรื่องมาก  มคีวามเพียรมาก  เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อย  ฐานะแห่งการงานที่มีความ
ต้องการมาก  มีกิจมาก  มีเรือ่งมาก  มีความเพียรมาก  เมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมาก 

   ฐานะแห่งการงานท่ีมีความต้องการน้อย  มีกิจน้อย  มีเรื่องน้อย  มีความเพียร
น้อย  เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อย   ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อย  มีกิจน้อย  มี
เรื่องน้อย  มีความเพียรน้อย  เมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมาก  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๓/
๕๘๔) 



 

๑๒๕๒ 
 

 

ความเพียรไม่ย่อหย่อน  : อสัลลีนวีริยะ (ความเพียรไม่ย่อหย่อน), การปรารภความเพียร, การ
ประคองความเพียร, ความเพียรที่ไม่ถดถอย, ความเพียรท่ีบำเพ็ญอย่างเคร่งครัด, 
ความเพียรที่ไม่อ่อนกำลัง 

   ความเพียรไม่ย่อหย่อนท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอุปัญญาตสูตรว่า  เราเริ่มต้ัง
ความเพียรไม่ย่อหย่อนว่า  จะเหลืออยู่แต่หนัง  เอ็นและกระดูกก็ตามที  เน้ือและ
เลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด  ยังไม่บรรลุผลท่ีพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ  
ด้วยความเพียรของบุรุษ  ด้วยความบากบ่ันของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียร  (สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๑๘๔/๑๑๔, องฺ.ทุก.๒๐/๕/๖๑) 

ความไพบลูย์  : เวปุลละ (ความไพบูลย์), ความเต็มเป่ียม, ความเจริญเต็มที่, ความเพียบพร้อม มี ๒ 
อย่าง คือ (๑) อามิสไพบูลย์ ความไพบูลย์แห่งอามิส หมายถึง ความมากมายพรั่ง
พร้อมด้วยปัจจัย ๔ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสุขความสะดวกสบายต่างๆ (๒) ธรรม
ไพบูลย์ ความไพบูลย์แห่งธรรม หมายถึง ความเจริญเต็มเป่ียมเพียบพร้อมแห่งธรรม 
ด้วยการประพฤติปฏิบัติฝึกอบรมปลูกฝังให้มีในตนจนเต็มบริบูรณ์ (ที.ปา. (ไทย)๑๑/
๗๘/๕๘, ม.อุ. (ไทย)๑๔/๒๓/๓๒, องฺ.จตุกฺก. (ไทย)๒๑/๓๑/๕๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความไพบูลย์  ในที่น้ีหมายถึงผลปัญญา  (ที.ปา.อ.
(บาลี) ๗๘/๒๘) 

ความฟุ้งซ่าน  : อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน), ความท่ีจิตฟุ้งซ่าน, ความไม่สงบแห่งจิต, ความคิดวกวน,  
ความพล่านไป, ความส่ายไป (ใช้แก่จิต), การนึกฝัน, ความเพ้อฝัน,  ความคิดฟุ้งซ่าน, 
ภาวะสติเลื่อนลอย, ความสบัสน  (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๓๑/๓๘๐, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๗๖/๑๗๑, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๕/๒๕๖) 

ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ  :อุทธัจจะกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ แยกเป็นอุทธัจจะ ความท่ีจิต
ฟุ้งซ่าน ไม่สงบ ส่าย พร่า พล่านไป กับกกุกุจจะ ความวุ่นวายใจ รำคาญใจ ระแวง 
เดือดร้อนใจ ยุ่งใจ กลุ้มใจ กังวลใจ 

   ข้อ ๔ ในนิวรณ์  (ส่ิงท่ีขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดี)  ๕  อย่าง  คอื  (๑)  
กามฉันทะ  ความพอใจในกาม (๒)  พยาบาท  ความคดิร้าย  (๓)  ถนีมิทธะ  ความ
หดหู่และเซ่ืองซึม  (๔)  อุทธัจจกุกกุจจะ  ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ  (๕)  วิจิกิจฉา  
ความลังเลสงสยั  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๒/๓๑๖)  

ความภักดี  : ภัตติ, สัมภัตติ (ความภักดี),  สัมปวังกตา (ความจงรัก, ความจงรักภักดี), ความ
เลื่อมใสยิ่ง,ความซื่อสัตย์, การอุทิศตน, การถวายตัว, ความเป็นผู้มีกายและใจโน้ม
น้าวไปตาม (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๑/๑๐๕, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๖/๑๕๙, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/
๗๖/๑๖๔) 



 

๑๒๕๓ 
 

 

ความมหัศจรรย์  : มหาอัจฉริยะ (ความมหัศจรรย์), ความอัศจรรย์มาก, ความแปลกประหลาดมาก, 
ความน่าพิศวงมาก, ความผิดปรกติวิสัยของธรรมชาติ, ความดีเยี่ยม, ความยอดเย่ียม, 
ความวิเศษ, ความสุดวิเศษ, ความสุดยอด, ความไม่ธรรมดา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๖/
๖๙๖) 

ความมักน้อย  : อัปปิจฉะ, อัปปิจฉตา (ความมักน้อย), ความปรารถนาน้อย, ความสันโดษ, ความยินดี
หรือพอใจเท่าที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่, พอใจด้วยของเพียงน้อยที่สุดเท่าท่ีจำเป็น, ความ
ต้องการน้อย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๖๒/๑๒๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๘๙/๒๒๗, องฺ.เอกก.
(ไทย)๒๐/๖๓/๑๑, องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๑๐๓/๑๗, องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๑๑๙/๑๙, 
อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๒๐๑/๒๒๖) 

ความมักมาก  : มหิจฉะ, มหิจฉตา (ความมักมาก), ความโลภ, ความโลภมาก, ความอยากได้มากๆ, 
ความอยากได้ย่ิงๆ ขึ้นไปของผู้ไม่สันโดษ, ความปรารถนามาก, ความมักมากในกาม, 
ความหมกมุ่นในโลกีย์วิสัย  

   ในคัมภีร์วิภังค์ ท่านกล่าวลกัษณะของความมักมากไว้ดังต่อไปน้ี คือ ความ
อยากได้ย่ิง ๆ   ขึ้นไปของบุคคลผู้ไมส่ันโดษด้วยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลาน
ปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้  หรือด้วยกามคุณ  ๕  ความอยาก  ความปรารถนา  
ความมักมาก  ความกำหนัด  ความกำหนัดนัก   และความกำหนัดนักแห่งจิต  (องฺ.
เอกก.(ไทย)๒๐/๖๒/๑๑, องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๑๑๘/๑๘, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๒๙/
๕๘๒) 

ความมักหลับ  : นิททา (ความมักหลับ), มีปกติประพฤติหลับ, ชอบหลับ, มักจะหลับ, โดยมากจะเป็น
คนชอบนอนหลับ, ค่อนข้างจะหนักไปทางการนอนหลับ ; เป็นกิริยาอาการอย่างหน่ึง
ของคนท่ีเกียจคร้าน  ไม่ขยัน  มักมีข้ออ้างต่างๆ นานา ท่ีจะไม่ทำงาน   มีความ
ประมาท  และไม่สำรวมระวัง    

  ในนชีรติสูตร  เทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ในโลกมีช่องกี่ช่อง  ท่ีจิตต้ังอยู่
ไม่ได้  พระองค์ตรัสตอบว่า มี  ๖ ช่อง คือ (๑)  ความเกียจคร้าน (อาลสยัง)  (๒)  
ความประมาท (ปมาโท)  (๓)  ความไม่ขยัน (อนุฏฐานัง)  (๔)  ความไม่สำรวม (อสังย
โม)  (๕)  ความมักหลับ (นิททา)  (๖) ความอ้างเลศไม่ทำงาน (ตันที)  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๗๖/๘๓) 

ความม่ันใจ  : อัสสาโส (ความม่ันใจ : การหายใจคล่อง, การหายใจสะดวกหรือราบรื่น, ความเบาใจ, 
ความสบาย, ความอุ่นใจ,  สิ่งที่ให้ความสะดวกสบายและความโล่งใจ, ความเช่ือใจ
ตนเอง, ความหวังที่จะได้), อธิฏฐานัง (ความมั่นใจ : การตัดสินใจ, ความต้ังใจ, การ
อธิษฐาน, ความปรารถนา), ทัฬหิยัง (ความมั่นใจ : ความไม่ลดละ, การกระทำให้



 

๑๒๕๔ 
 

 

มั่นคง, ความเพียรพยายาม),  ความเช่ือม่ัน, ความม่ันอกมั่นใจ, ความแน่ใจ, ความ
เช่ือใจ, ความม่ันใจหรือเช่ือใจอย่างไม่แปรผัน  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๐/๑๓๓, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๗๑/๖๗, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๒/๕๒๒, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๒๙/๒๕๒) 

ความมัวเมา  : มทะ (ความมัวเมา), ความหมกมุ่น,  ความลุม่หลง, ความคลั่งไคล้, ความหลงใหลจน
ไมค่ิดถึงสิ่งอ่ืน, ความหลงระเริง (อำนาจ,ความสำเร็จ),  ความเมามัว ก็ว่า 

   ความมัวเมา  ๓ ประการ  คือ  (๑)  อาโรคยมทะ  ความมัวเมาในความไม่มี
โรค  (๒)  โยพพนมทะ  ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว  (๓)  ชีวิตมทะ  ความมัว
เมาในชีวิต  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๙๖/๒๓๑, ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๐๒/๒๓๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๑๗/๑๘๐, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๓๔๕/๖๑๒, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๔๙/๕๙๖) 

ความมัวหมอง  :อกุละ, อากุละ (ความมัวหมอง), มละ (มลทิน, ความมัวหมอง), ความมีมลทิน, ความ
ไม่บริสุทธ์ิ, ความด่างพร้อย 

   ในสิงคาลกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ไว้ตอนหน่ึงว่า  ผู้ใดด่ืมสุรา  
ไร้ทรัพย์  ไม่ทำงานเลี้ยงชีพ   เป็นคนขี้เมาหัวท่ิมบ่อ  ผู้น้ันจักจมลงสู่หน้ีเหมือนก้อน
หินจมน้ำ จักทำความมัวหมองให้แกต่นทันที 

     ในมลสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสมลทิน (ความมัวหมอง) ไว้ ๘ ประการ คือ  
(๑)  มนตร์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน  (๒)  เรือนมคีวามไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นมลทิน  
(๓)  ผิวพรรณมีความเกียจคร้านเป็นมลทิน  (๔)   ผูร้ักษามีความประมาทเป็นมลทิน  
(๕)  สตรีมีความประพฤติช่ัว    เป็นมลทิน  (๖)  ผู้ให้มีความตระหน่ีเป็นมลทิน  (๗)  
บาปอกุศลธรรมเป็นมลทินท้ังในโลกนี้และโลกหน้า  (๘)  มลทินท่ีย่ิงกว่ามลทินน้ันคือ
อวิชชา  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๖, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๕/๒๔๑) 

ความมีกำลังในสมาธิ  : ความมีพลังในการทำใจใหส้งบแน่วแน่  ไม่ฟุ้งซ่าน  รักษาสมาธิให้ดำรงอยู่
ได้นาน ฉลาดในการออกจากสมาธิ มีความเคารพ และสามารถทำจิตให้ต้ังเรียบแน่ว
แน่อยู่ในอารมณ์คือสิ่งอันหน่ึงอันเดียวอย่างสม่ำเสมอ 

   ในพลสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสธรรม ๖ ประการ ท่ีภิกษุประพฤติแล้ว  จะไม่
สามารถบรรลคุวามมีกำลังในสมาธิได้ ได้แก่ (๑)  เป็นผู้ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ  (๒)  
เป็นผู้ไม่ฉลาดในการให้สมาธิต้ังอยู่ได้  (๓)  เป็นผู้ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ   (๔)  
เป็นผู้ไม่ทำความเคารพ   (๕)  เป็นผู้ไม่ทำให้ติดต่อ  (๖)  เป็นผู้ไมท่ำสิ่งที่เป็นสัปปา
ยะ  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๗๒/๕๙๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉลาดในการเข้าสมาธิ  หมายถึงฉลาดเลือกอาหาร
และฤดูท่ีเหมาะแก่การเจริญสมาธิ  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๒๔/๑๐๙) ฉลาดในการให้
สมาธิต้ังอยู่ได้  หมายถึงสามารถรักษาสมาธิให้ดำรงอยู่ได้นาน  (องฺ.ฉกกฺ.อ.(บาลี) ๓/



 

๑๒๕๕ 
 

 

๒๔/๑๐๙)  ฉลาดในการออกจากสมาธิ  ในท่ีน้ีหมายถึงกำหนดเวลาที่จะออกจาก
สมาธิได้  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๒๔/๑๐๙) 

ความมีเกียรต ิ : กิตติ (ความมีเกียรติ), ความมีช่ือเสียง, การได้รับความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา
, ความเป็นเกียรติ, ความน่ายกย่อง, ความมีช่ือเสียง, ความสง่างาม, ความสูงศักด์ิ, 
ฐานันดรศักด์ิ  (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๖๑/๑๙๙) 

ความมีจิตแนว่แน่  : เอกัตตะ (ความมีจิตแน่วแน่), การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ, 
ภาวะที่จิตสงบประณีต ซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลัก, อาการท่ีใจมุ่งม่ันอยู่กับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๙/๙๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  ความมีจิตแน่วแน่  หมายถึงฌาน  (สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๘๙/
๑๐๓) 

ความมีจิตไม่พยาบาท  : อพยาปันนจิต (ความมีจิตไมพ่ยาบาท), ความมีจิตไม่อาฆาต, การไม่ผูกใจ
เจ็บคิดจะแก้แค้น, การไม่คิดปองร้าย, การไม่มุ่งร้าย  (ข้อ ๙ ในกุศลกรรมบถ ๑๐) 

   ในพยาปันนจิตตสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคลผู้มีจิตไม่พยาบาท ย่อม
ดำรงอยู่ในสวรรค์ เพราะประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ  (๑)  ตนเองเป็นผู้มีจิต
ไม่พยาบาท  (๒)  ชักชวนผู้อ่ืนให้มีจิตไมพ่ยาบาท  (๓)  เป็นผู้พอใจความมีจิตไม่
พยาบาท  (๔) กล่าวสรรเสริญความมีจิตไม่พยาบาท    (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๗๒/
๓๘๘) 

ความมีผู้อ่ืนเป็นปัจจัย  : ปรัปปัจจยะ (ความมีผู้อ่ืนเป็นปัจจัย), การอาศัยผู้อ่ืน, การอาศัยผูอ่ื้น
สนับสนุน, การท่ีผู้อ่ืนคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุน, การท่ีต้องเช่ือผู้อ่ืน  หรืออาศัย
ผู้อ่ืนคอยสนับสนุนให้เช่ือ  เพราะไม่สามารถเห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเอง 

   ในสัปปพุทธกฏุฐิสูตร วันหน่ึง  พระผู้มพีระภาคแวดล้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญ่
ประทับน่ังแสดงธรรมอยู่  ชายผู้เป็นโรคเร้ือนคนหนึ่งช่ือสุปปพุทธะ  เป็นคนกำพร้า  
ยากจน  ได้เห็นหมู่มหาชนน้ันน่ังประชุมกันแต่ไกล กค็ิดว่า คงจะมีการแจกของกิน
ของใช้เป็นแน่ จึงเข้าไปหวังจะได้รับของแจกบ้าง  ขณะน้ัน พระผูม้ีพระภาคทรง
กำลังมนสิการกำหนดจิตของบริษัทว่า ใครหนอแลควรบรรลุธรรม ได้ทอดพระเนตร
เห็นเขาซึ่งน่ังอยู่ในบริษัท ทรงดำรว่ิา ชายผู้นี้แลควรบรรลุธรรม  จึงทรงตรัสอนุปุ
พพีกถา คือ ทรงประกาศเรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องสวรรค ์ เรื่องโทษ  ความต่ำทราม  
ความเศร้าหมองแห่งกาม และเร่ืองอานิสงส์แห่งการออกจากกาม  เมื่อทราบว่าเขามี
จิตควรบรรลุธรรม จึงทรงแสดงสามุกกังสิกเทศนา  คือ  ทุกข์  สมุทัย  นโิรธ  มรรค  
เขาได้ดวงตาเห็นธรรม ณ ที่น้ันนั่นเองว่า  สิ่งใดสิ่งหนึง่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  
สิ่งนั้นท้ังปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา  ทีนั้นเอง เขาได้เห็นธรรม  บรรลุธรรม  รู้



 

๑๒๕๖ 
 

 

ธรรม  หย่ังลงสู่ธรรม  ข้ามพ้นความสงสัย  ปราศจากความเคลือบแคลง  ถึงความ
แกล้วกล้า  ปราศจากความมีผู้อ่ืนเป็นปัจจัย ในศาสนาของพระศาสดา (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๑๖/๔๓๗, ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๔๓/๒๕๕) 

ความมีมานะจัด  : อติมานะ, อติมานิตา (ความมีมานะจัด), ความเป็นคนถือตัว หัวด้ือ ด้ือรั้น มทิีฐิ
มานะจัด, ความถือชนช้ันวรรณะอย่างย่ิง เช่น พวกเจ้าศากยะมีมานะจัด  ไม่รูคุ้ณ
ของพระพุทธเจ้า  เป็นคนกระด้างเพราะชาติตระกูล  ไม่เอ้ือเฟ้ือ   ไม่นอบน้อม
พระองค์  พระองค์จึงทรงกระทำปาฏิหาริย์มากมายเพ่ือปราบพวกพระญาติจนหมด
มานะ 

   เป็น ๑ ในอคณุธรรม (สิ่งท่ีไม่ใช่คุณงามความดี)  ๖ อย่าง  ซึ่งถ้ามีอยู่ในเน้ือนา
บุญเหล่าใด  เน้ือนาบุญเหล่านั้นนับว่าเป็นเน้ือนาบุญที่ไม่มีศีลเป็นท่ีรักในโลก  ได้แก ่ 
(๑)  ความเมาเพราะชาติ  (๒)  ความมีมานะจัด  (๓)  โลภะ  (๔)  โทสะ  (๕)  มทะ  
(๖)  โมหะ    

   ในวิธาสูตร และตัณหาสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสมานะไว้ ๓ ประการ ได้แก่ 
(๑)  มานะ  ความถือตัวว่าเสมอเขา  (๒)  โอมานะ  ความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา  (๓)  
อติมานะ  ความถือตัวว่าดีกว่าเขา 

   มานะ  ๙  อย่าง ได้แก่ (๑)  เป็นผู้เลิศกว่าเขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา  (๒)  เป็น
ผู้เลิศกว่าเขา  ถือตัวว่าเสมอเขา  (๓)  เป็นผู้เลิศกว่าเขา  ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา  (๔)  
เป็นผู้เสมอเขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา (๕)  เป็นผู้เสมอเขา  ถือตัวว่าเสมอเขา  (๖)  
เป็นผู้เสมอเขา  ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา  (๗)  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา  
(๘)  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  ถอืตัวว่าเสมอเขา  (๙)  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  ถือตัวว่าด้อยกว่า
เขา    (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๖/๖๒๗, ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๖/๔๗๐, ขุ.ม.(ไทย)  ๒๙/
๒๑/๙๖-๙๗, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗๘/๕๐๘) 

ความมีลาภ  : ลาภะ (ความมลีาภ), ความเป็นคนมีโชค, ความเป็นคนมีโชคมีลาภ, การได้สิ่งท่ีมักจะ
ได้มาโดยไมไ่ด้คาดคิด  

  เป็น ๑ ในโลกธรรม (เรื่องของโลก, ธรรมดาของโลก) ๘ ประการ คือ (๑) ความมี
ลาภ (๒) เสื่อมลาภ (๓) มียศ (๔) เสื่อมยศ (๕) นินทา (๖) สรรเสริญ (๗) สุข (๘) 
ทุกข์.  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๑๔/๑๘๐) 

ความมีวาจาออ่นหวาน  : สาขัลยะ (ความมีวาจาอ่อนหวาน),  ความเป็นผู้มีวาจาสละสลวย,  ความ
เป็นผู้มีวาจาไม่หยาบคาย, การกล่าววาจาที่ไร้โทษ  สบายห ู ไพเราะจับใจ  เป็นวาจา
ของชาวเมือง  เป็นที่เจริญใจของชนหมู่มาก  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๗/๑๒๖, อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๓๕๐/๓๓๗) 



 

๑๒๕๗ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  สาขัลยะ  หมายถึงความเป็นบุคคลผู้บันเทิงด้วย
ความมีวาจาอ่อนหวาน  (องฺ.ทุก.อ.(บาลี)  ๒/๑๖๗/๗๑) 

ความมืด  : ตมะ (ความมืด), อันธะ, อันธการ (ความมืด), สภาพท่ีไม่มแีสง มีแต่สีดำ, ความมืดมัว, 
ขาดแสงสว่าง, มีแสงสว่างน้อย, ไม่สว่าง 

   ตมะ (ความมดื) ๓ ประการ ได้แก ่ (๑)  เคลือบแคลง  สงสัย  ไม่น้อมใจเช่ือ  
ไม่เลื่อมใส  ปรารภอดีตกาล  (๒)  เคลือบแคลง  สงสัย  ไม่น้อมใจเช่ือ  ไม่เลื่อมใส  
ปรารภอนาคตกาล  (๓)  เคลือบแคลง  สงสัย    ไม่น้อมใจเช่ือ  ไม่เลื่อมใส  ปรารภ
ปัจจุบันกาล 

   ในนันทิยสูตร  คำว่า  “เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ำ    เปิดของที่ปิด  
บอกทางแก่ผู้หลงทาง  หรือตามประทีปในท่ีมืด” เป็นคำพูดที่นันทิยปริพาชกกล่าว
ช่ืนชมพระผู้มีพระภาคและพระภาษิตของพระองค์   คำว่า  ในท่ีมืด  ในท่ีน้ีหมายถึง
ความมืดที่ประกอบด้วยองค์  ๔  คือ  (๑)  ความมืดในวันแรม  ๑๔  ค่ำ  (๒)  ความ
มืดในเวลาเที่ยงคืน   (๓)  ความมืดในป่าทึบ  (๔)  ความมืดในเวลาเมฆปกคลุม  (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๖/๔๐๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๘๓/๖๑๒, 
สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๓/๒๒๐, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๖๕/๒๒๑, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๒/๓๔๖, สํ.
ม.(ไทย)๑๙/๑๐/๑๕, สํ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙๑/๕๔๖, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๑๖/๖๒๙) 

ความมืดคือโมหะ  : ตมะ, โมหันธะ (ความมืดคือโมหะ) : ความมืดคือความหลง, ความมืดคือความไม่รู้
ตามท่ีเป็นจริง, ความมืดคืออวิชชา  ;  โมหะ ความหลง แบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท 
คือ (๑) หลงในอารมณ์ คือหลงในรสของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ หรือเรียกว่าหลงในรสของกามารมณ์ (๒) หลงในทิฏฐิ เป็นเรื่องของ
สติปัญญา เช่น เห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด เห็นกงจักรเป็นดอกบัว สิ่งท่ีไม่เที่ยง
หลงเห็นว่าเป็นของเที่ยง ท่ีเป็นทุกข์หลงเหน็ว่าเป็นสุข ท่ีมิใช่ตนหลงเห็นว่าเป็นตน ;  
โมหะ ความหลง, ความเขลา, ความโง่ เป็นกิเลสอย่างหน่ึงในบรรดากิเลสใหญ่ ๓ 
อย่าง คือ (๑) โลภะ (๒) โทสะ (๓) โมหะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗/๑๖๘, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๑๘๕/๑๖๐) 

ความมืดมน  : อันธะ (ความมดืมน), ความดำมืด, ความมืดมัว, ความมืดมาก, ความมืดสนิท, ความ
มืดจนมองไม่เห็นทาง, มักใช้เข้าคู่กับคําว่า อนธการ เป็น มืดมนอนธการ ; ความหมด
หวัง, ความสิ้นหวัง, ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความท้ออแท้, ความเศร้าใจ เช่น 
หลายคนยังสับสนคิดจะหาทางออกให้ชีวิตแต่ก็ยังมืดมนไม่รู้จะไปทางไหน 



 

๑๒๕๘ 
 

 

   ความมืดมนในที่น้ี หมายถึงความมืดมนของโลก ดังพระดำรัสตอนหนึ่งท่ีพระผู้
มีพระภาคตรัสเป็นพระคาถาตอบอุปกาชีวก ในโพธิราชกุมารสูตรว่า   เราจะไปเมือง
หลวงของชาวกาสี  ประกาศธรรมจักรตีกลองอมตธรรมไปในโลกอันมีความมืดมน 

   ในอันธกรณสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อกุศลวิตก (ความ
ตริตรึกที่เป็นอกุศล, ความนึกคิดที่ไม่ดี) ๓ ประการ  ท่ีทำความมืดมน   ไม่ทำให้เกิด
ปัญญาจักษุ   ทำแต่ความไม่รู้   ดับปัญญา   เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์   ไม่เป็นไปเพ่ือ
นิพพาน ได้แก่ (๑) กามวิตก คิดแส่ไปในทางกาม หาทางปรนเปรอตน (๒) พยาบาท
วิตก คิดในทางพยาบาท (๓) วิหิงสาวิตก คิดในทางเบียดเบียนผู้อ่ืน  (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๔๑/๔๑๓, ข,ุอิติ.(ไทย)๒๕/๘๗/๔๕๔) 

ความมืดมนคอืโมหะ  : ตมันธการะ (ความมืดมนคือโมหะ) : ความมืดมนด้วยความหลง, ความมดืมน
เพราะความหลง, ความมืดมนคืออวิชชา ; ดู ความมืด, ความมืดคือโมหะ (ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๕๗/๙) 

ความมืดและแสงสว่าง  : การแสดงปาฏิหาริย์อย่างหน่ึงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในโลมสติย
เถราปทาน ในคราวที่พระอุทายีเถระทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุเพ่ือทรง
อนุเคราะห์เจ้าศากยะ แต่พวกเจ้าศากยะมีมานะจัด  ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้า  เป็น
คนกระด้างเพราะชาติตระกูล  ไม่เอ้ือเฟ้ือ   ไม่นอบน้อมพระองค์  พระองค์จึงทรง
กระทำปาฏิหาริย์มากมายเพ่ือปราบพวกพระญาติจนหมดมานะ  ดังมีข้อความตอน
หนึ่งท่ีพระโลมสติยเถระได้กล่าวไว้ว่า พระมุนีทรงแสดงความมืดและแสงสว่าง  ทรง
กระทำปาฏิหาริย์มากมาย  ทรงปราบพวกพระญาติจนหมดมานะ ;  ความมืด (อันธ
การะ) ได้แก่ สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ, ความมืดมัว, ขาดแสงสว่าง, มีแสงสว่างน้อย, 
ไม่สว่าง ; แสงสว่าง (ปกาสะ) ได้แก่ ส่องแสง, ปรากฏเห็น, เป็นท่ีรู้จัก   (ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๒๓๔/๓๒๒) 

ความมืดใหญ่  : มหาตมะ (ความมืดใหญ่), ความมืดคือโมหะ, ความมืดคือความหลง, ความมืดคือ
อวิชชา, ความมืดคือความไม่รู้ตามเป็นจริง  

   ความมืดใหญ ่ (มหาตมะ) ในท่ีน้ีหมายถึงอวิชชา ความไม่รู้แจ้งความจริง
เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏอยู่ร่ำไป  

  ในปทุมพุทธวงศ์ สมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะ  พระองค์ทรง
ประกาศพระธรรมจักร ทำให้มีการบรรลุธรรม การกำจดัความมืดใหญ ่ ๓ ครั้ง คือ 
ครั้งท่ี ๑ ทรงช่วยเทวดาและมนุษย์ประมาณ ๑๐๐ โกฏิ ให้บรรลุ ครั้งท่ี ๒ ประมาณ 



 

๑๒๕๙ 
 

 

๙๐ โกฏ ิครั้งท่ี ๓ ประมาณ ๘๐ โกฏิ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๖/๒๙๔, ขุ.พุทธ.(ไทย)๓๓/
๓/๖๒๙) 

ความมุ่งมั่น :  ความมุ่งมั่น  ไวพจน์ของวิริยะ (ความเพียร)  ซ่ึงได้แก ่    การต้ังความเพียร    การ
ก้าวออก    การก้าวไปข้างหน้า    การย่างขึ้นไป    ความพยายาม  ความอุตสาหะ    
ความขยัน    ความมั่นคง    ความทรงไว้    ความบากบ่ันไม่ย่อหย่อน  ความไม่
ทอดทิ้งฉันทะ    ความไม่ทอดท้ิงธุระ    ความประคองธุระไว้ วิริยะ วิรยิินทรีย์ วิริย
พละ  สัมมาวายามะอันเป็นไปทางใจ  ขุ.จู. (ไทย)๓๐/๗๑/๒๖๒, ๓๐/๑๕๖/๔๙๓,
อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๓๙๖/๓๒๙,๓๕/๔๐๗/๓๓๒ 

ความมุ่งร้าย :   พยาบาท  เป็นนิวรณ์อย่างหน่ึงในวิวรณ์  ๕  ได้แก่  ๑) กามฉันทะ  ๒)  พยาบาท  ๓) 
ถีนมิทธะ  ๔) อุทธัจจะกุกกุจจะ  ๕)  วิจิกจิฉา  (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑๗/๗๔,๙/๔๕๘/
๒๐๑,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๗๐/๔๘, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖,๑๓/๔๑๙/๕๒๖,ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๓,๑๔/๗๕/๘๑,๑๔/๑๐๓/๑๒๔) 

ความมุ่งหมาย : ความพยายาม ความเพียร  เช่น  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า    “ภัคควะ    การท่ีเธอซึ่ง
มีทิฏฐิแตกต่างกัน  มีความถูกใจแตกต่างกัน    มคีวามพอใจแตกต่างกัน    มีความมุ่ง
หมายแตกต่างกัน  มีอาจารย์แตกต่างกัน    เข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่ได้    นี้เป็นสิ่งที่
กระทำได้ยาก    ขอให้เธอรกัษาความเลื่อมใสในเราไว้ให้ดีเถิด” (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๔๘/๓๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๓/๑๖๖,ม.อุ. (ไทย) ๑๓/๒๘๐/๓๓๕) 

ความมุ่งหวัง : ไวพจน์ของตัณหา  เช่น  ความมุ่งหวังหรือความเพลิดเพลินอย่างใดอย่างหนึ่งใน
อารมณ์หลายชนิดซ่ึงมีอยู่ประจำทุกเมื่อนานาประการ    หรือตัณหาอันเป็นเหตุให้
กระชับแน่นท้ังปวงนั้น ซึ่งมีความไม่รู้เป็นมูลรากก่อให้เกิดต่อ  ๆ    ไป  เราทำให้
สิ้นสุดพร้อมทัง้รากแล้ว  (ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๒๐๔/๒๙๖,ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๘๔/๒๕๑, 
สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/ ๒๐๔/๒๕๒) 

ความเมา, ความมัวเมา  : ความเมา(มทะ) ม ี ๓  ประการ  ได้แก่  ๑)    อาโรคยมทะ (ความมัวเมา
ในความไม่มีโรค)  ๒)  โยพพนมทะ  (ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว)  ๓)  ชีวิตม
ทะ  (ความมัวเมาในชีวิต),  เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่ง ในอุปกิเลสแห่งจิต  ๑๖  อย่าง 
ได้แก่ ๑) อภิชฌาวิสมโลภะ(ความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของ
ของผู้อ่ืน) ๒) พยาบาท(ความคิดปองร้ายผู้อ่ืน) ๓)  โกธะ(ความโกรธ)  ๔)  อุปนาหะ
(ความผูกโกรธ)  ๕) มักขะ(ความลบหลู่คณุท่าน)  ๖)  ปฬาสะ(ความตีเสมอ)  ๗)   
อิสสา(ความรษิยา)  ๘)  มัจฉริยะ(ความตระหนี่)  ๙)  มายา(มารยา)  ๑๐) สาเถยยะ
(ความโอ้อวด)  ๑๑)  ถัมภะ(ความหัวด้ือ)  ๑๒) สารัมภะ(ความแข่งดี)  ๑๓)   มานะ
(ความถือตัว)  ๑๔)  อติมานะ(ความดูหม่ินเขา)  ๑๕)  มทะ(ความมัวเมา)  ๑๖) ปมา



 

๑๒๖๐ 
 

 

ทะ(ความประมาท), ความเมาอาหาร เช่น  อริยมรรค ไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ในโลกนี ้ 
เพราะความหลับ ความเกยีจคร้าน การบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหาร, 
ความเมาสุรา  เช่น  เพราะความเมานั่นเอง คนพาลท้ังหลายจึงทำบาปต่างๆ ได้ (ที.
ปา. (ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๔, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๑/๖๒, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๖/๑๕, ขุ.สุ. 
(ไทย) ๒๕/๔๐๒/๕๙๓) 

ความไม่กำหนด :  ความไม่กำหนด (อสัลลักขณะ) เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิด มิจฉาทิฏฐิ ใช้
ร่วมกับเหตุปัจจัยของการเกิดมิจฉาทิฏฐิข้ออ่ืน ๆ คือ ความไม่รู้ (อัญญาณ)  ความไม่
เห็น (อทสัสนะ)  ความไม่รูแ้จง้ (อนภิสมยะ)  ความไม่รู้เท่าทัน (อนนุโพธะ)  ความไม่
แทงตลอด (อัปปฏิเวธะ) ความไม่เข้าไปกำหนด (อนุปลักขณะ) ความไมเ่ข้าไปกำหนด
เฉพาะ (อัปปัจจุปลักขณะ) ความไม่เพ่ง (อสมเปกขณะ) ความไม่เขา้ไปเพ่งเฉพาะ 
(อัปปัจจุเปกขณะ)  ความไมเ่ห็นประจักษ์ (อัปปัจจักขกัมมะ) ความไม่เพ่ง (อสมเปก
ขณะ) (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๖๓๒/๓๘๑,๑๗/๖๓๓/๓๘๑,๑๗/๖๓๖/๓๘๑) 

ความไม่เกิด : ความไม่เกิด (อชาติ) เป็นไวพจน์ของนิพพาน  มาร่วมกับคำไวพจน์อ่ืน ได้แก่  ความ
ไม่เกิดขึ้น    ความไม่เป็นไป  อนิมิต    (ความไม่มีเครื่องหมาย) ความไม่มีกรรมเป็น
เครื่องประมวลมา  ความไมม่ีปฏิสนธิ  อคติ    (ความไม่มีภพที่ไปเกิด)  ความไม่
บังเกิด  ความไม่อุบัติ  ความไม่เกิด  ความไม่แก่   ความไม่เจ็บไข้  ความไม่ตาย  
ความไม่เศร้าโศก  ความไม่รำพัน   ความไม่คับแค้นใจ  (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗) 

ความไม่เกิดขึน้ :ความไม่เกิดขึ้น(อนุปปาทะ) เป็นไวพจน์ของนิพพาน  (ข.ุป.   (ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗)  ดู  
ความไม่เกิด   

ความไม่เก้ือกูลพราหมณ์ : การไม่ปฏิบัติชอบต่อพราหมณ์ เป็นธรรมที่แพรห่ลายในยุคที่มนษุย์มี
อายุขัย    ๒๕๐    ปี  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๑/๗๒,๑๑/ ๑๐๒/๗๓) 

ความไม่เก้ือกูลมารดา :การไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดา เป็นธรรมท่ีแพร่หลายในยุคท่ีมนุษย์ มีอายุขัย    
๒๕๐    ปี   (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๑/๗๒,๑๑/๑๐๒/๗๓) 

ความไม่แก่ : ความไม่แก่ (อชรา) เป็นไวพจน์ของนิพพาน  (ขุ.ป. (ไทย)  ๓๑/๑๗/๑๐)  ดู  ความไม่
เกิด 

ความไม่โกรธ : ความไม่โกรธ, ความมีเมตตา  เช่น ขอศัตรูท้ังหลายของเราจง ได้รับความผ่องแผ้วคือ
ขันติและสรรเสริญความไม่โกรธเถิด (ม.ม. (ไทย) ๑๓ ๓๕๒/ / ๔๓๑ ( ) 

ความไม่ขยัน : ความไม่ขยัน  จัดเป็นช่องที่จิตต้ังอยู่ไม่ได้อย่างหนึ่งใน  ๖  ช่อง  ได้แก่  ๑) ความ
เกียจคร้าน    ๒)  ความประมาท  ๓)   ความไม่ขยัน  ๔)  ความไม่สำรวม  ๕)  ความ
มักหลับ  ๖)  ความอ้างเลสไม่ทำงาน  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๓ ๗๖/ ) 



 

๑๒๖๑ 
 

 

ความไม่ขัดใจ : ความไม่ขัดใจ(อนุปฆาตะ) ความไม่ทำร้าย  ความไม่เข้าไปฆ่า  เช่น  (พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า)  “ภิกษุทั้งหลาย    แต่เม่ือเธอทั้งหลายสามัคคีกัน    ร่วมใจกัน    ไม่วิวาท
กัน  ศึกษาอยู่    ภิกษุรปูใดรูปหน่ึงพึงต้องอาบัติ    ล่วงละเมิดบัญญัติ    เธอ
ท้ังหลายไม่ควรกล่าวหาภิกษุรูปน้ันด้วยข้อกล่าวหาในเร่ืองนั้น    พึงใคร่ครวญบุคคล
ก่อนว่า  'ความไม่ลำบากจักมีแก่เรา    และความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลอ่ืน...” (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๓๙/๔๗) 

ความไม่เข้าไปกำหนด :ความไม่เข้าไปกำหนด(อนุปลักขณะ) เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของ การเกิด
มิจฉาทิฏฐ ิ  (ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๖๓๗/๓๘๑,๑๗/๖๓๘/๓๘๑,๑๗/๖๔๑/๓๘๑) ดู ความ
ไม่กำหนด 

ความไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะ :  ความไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะ (อัปปัจจุปลักขณะ) เหตุ ปัจจัย
อย่างหน่ึงของการเกิดมิจฉาทิฏฐิ  (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๖๔๒/๓๘๒,๑๗/๖๔๓/๓๘๒), ดู 
ความไม่กำหนด 

ความไม่เข้าไปเพ่งเฉพาะ :  ความไม่เข้าไปเพ่งเฉพาะ (อัปปัจจุเปกขณะ) เหตุปัจจัยอย่างหน่ึงของการ
เกิดมิจฉาทิฏฐ ิ(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๕๖/๓๘๒,๑๗/๖๕๗/๓๘๒) ดู ความไม่กำหนด 

ความไม่คับแค้นใจ :ความไม่คับแค้นใจ(อนุปายาสะ)  เป็นไวพจน์ของนิพพาน    เป็นความสุข 
เป็นความปลอดภัย  ไม่เป็นอามิส และเป็นนิพพาน    (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗) 

ความไม่งามในกาย :ความไม่งาม(อสุภะ)ในกาย เป็นธรรมสำหรับพิจารณาของผู้ปฏิบัติธรรม เป็นไป
เพ่ือความเบ่ือหน่าย  เพ่ือคลายกำหนัด    เพ่ือดับ    เพ่ือสงบระงับ    เพ่ือรู้ย่ิง    
เพ่ือตรัสรู้  และเพ่ือนิพพาน  เช่น (พระพุทธเจ้าตรัสว่า) “ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา 
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย มีสัญญา  
(ความจำได้หมายรู้) ว่าปฏิกูลในอาหาร มีสัญญาว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง    
พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่...” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๓/
๒๒๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑) 

ความไม่งามแห่งกาย : ความไม่งามแห่งกาย (อสุภะ) มักมากับคำว่า  สัญญา  เป็น อสุภสัญญา (การ
กำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย) และเป็นปฏิปักษ์(ธรรมท่ีตรงกันข้าม)กับราคะ (ที.
ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๓๓๕,องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐๗/๖๒๙, องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๑/
๔๒๘)  ดู  ความไม่งามในกาย 

ความไม่เจ็บไข้ : ความไม่เจ็บไข้ (อัพยาธิ) เป็นไวพจน์ของนิพพาน    เป็นความสุขเป็นความปลอดภัย  
ไม่เป็นอามิส และเป็นนิพพาน    (ขุ.ป. (ไทย)   ๓๑ /๑๐/๑๗ ) ดู  ความไม่เกิด   

ความไม่ชอบใจ : ความไม่ชอบใจ(อมนาปะ)  เป็นธรรมสำหรับพิจารณาใน กระบวนการพัฒนา
อินทรีย์(อินทรยิภาวนา) เช่น  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมใน



 

๑๒๖๒ 
 

 

อริยวินัย เป็นอย่างไร  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้ว    จึงเกิดความชอบ
ใจ เกิดความไม่ชอบใจ และเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจ...”  (ม.อุ. (ไทย)  
๑๔/๔๕๔/๕๐๕) 

ความไม่แช่มช่ืน :ความไมแ่ช่มช่ืนแห่งจิต ความรู้สึกไม่พอใจ เป็นกิเลสเพียงดังเนิน(อังคณะ) และเป็น
ความโกรธชนิดหน่ึง  เช่นคราวหน่ึง สุนักขัตตะ    ลจิฉวีบุตร เข้าไปหานักบวช
เปลือยกฬารมัชฌกะถึงท่ีอยู่แล้วถามปัญหาเขาถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบ
ปัญหาของสุนักขัตตะลิจฉวีบุตรน้ันให้ถูกต้องได้ จึงแสดงความโกรธ ความขัดเคือง
และความไม่แช่มช่ืนให้ปรากฏ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒/๑๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓/๑๑, 
ม.ม.(ไทย) ๑๒/๖๐/๔๘) 

ความไม่ตรัสรู ้: ความไม่ตรัสรู้  เป็นไวพจน์ของความไม่มีสัมปชัญญะ เป็นโมหะ หรืออวิชชา  ซ่ึงมีช่ือ
เรียกหลายอย่าง ได้แก่  ความไม่รู้    ความไม่เห็น ความไม่ตรัสรู้    ความไม่รู้โดย
สมควร ความไม่รู้ตามความเป็นจริง ความไม่รู้แจ้งตลอด    ความไม่ถือเอาให้ถูกต้อง 
ความไม่หย่ังลงอย่างรอบคอบ ความไม่พินิจ ความไม่พิจารณา ความไม่ทำให้
ประจักษ์ ความทรามปัญญา    ความโง่เขลา ความไม่รู้ชัด    ความหลง  ความหลุ่ม
หลง ความหลงใหล  อวิชชา อวิชโชฆะ    อวิชชาโยคะ    อวิชชานุสัย    ปริยุฏฐาน
กิเลสคืออวิชชา    ลิ่มคืออวิชชา    อกุศลมูลคือโมหะ   (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๖๐/๑๖๐)  

ความไม่ตามระลึก : ความไม่ตามระลึก เป็นไวพจน์ของความเป็นผู้มีสติหลงลมื  มี ช่ือเรียกหลายอย่าง  
ได้แก่  ความระลึกไม่ได้ ความไม่ตามระลึก ความไมห่วนระลึก ความระลึกไมไ่ด้  
อาการท่ีระลึกไม่ได้ ความทรงจำไม่ได้ ความเลื่อนลอย ความหลงลืม    (อภิ.ปุ. (ไทย)
๓๖/๑๖๐/๕๙) 

ความไม่ตาย : ความไม่ตาย  เป็นไวพจน์ของนิพพาน เป็นความสุข  เป็นความปลอดภัย  ไม่เป็น
อามิส และเป็นนิพพาน  (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗)  ดู  ความไม่เกิด 

ความไม่ท้อถอย :ความไม่ท้อถอย ความไม่ย่อท้อ ความไม่ถอยกลับ  ความเพียรที่ใคร ๆ ก็ห้ามไม่ได้  
เป็นช่ือเรียกวิริยะช้ันสูง  เช่น  บุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจติภายในและไม่ได้
ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ควรทำความพอใจ ความพยายาม    ความ
อุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ท้อถอย สติและสมัปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพ่ือ
ได้กุศลธรรมเหล่าน้ันเถิด  (อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๓/๑๔๒)  

ความไม่เท่ียง :  ความไม่เที่ยง (อนิจจตา) เป็นลักษณะธรรมดาของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เป็น
สามัญญลักษณะอย่างหน่ึงในสามัญญลักษณะ  ๓  ได้แก ่ อนิจจตา  ทุกขตา  อนัตต
ตา  เช่น  รูปกายน้ีเกิดจากมหาภูตรูป ๔ มมีารดาบิดาเป็นแดนเกิด    เติบโตด้วยข้าว
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สุกและขนมกมุมาส  มีความไม่เที่ยง มกีารไล้ทาบีบนวด แตกสลาย และกระจัด
กระจายไปเป็นธรรมดา,  การพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง เรียกว่าอนิจจานุปัสสนา   

  ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค พระสารีบุตรอธิบายว่า การพิจารณาขันธ์ ๕ โดยความ
ไม่เที่ยง จัดเป็นวิปัสสนาญาณ (สมัมสนญาณ) อย่างหน่ึง  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๗/
๓๗๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๔๗/๒๓๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๕๓/๔๕,๑๘/๕๔/๔๖,ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๔๘/๗๔) 

ความไม่เท่ียงแห่งสังขาร : ความไม่เที่ยง(อนิจจตา)แห่งสังขาร  เช่น (พระพุทธเจ้าตรัสว่า)  “เธอ
ท้ังหลายจงมนสิการสังขารโดยแยบคาย    และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่ง
สังขารตามความเป็นจริง    เมื่อภิกษุมนสกิารสังขารโดยแยบคาย    และพิจารณา
เห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริง    ก็ย่อมเบื่อหน่ายในสังขาร”, มากับ
คำว่า สัญญา เป็น อนิจจสญัญา  (การกำหนดรู้ความไม่เที่ยงแห่งสังขาร)  (ที.ปา. 
(ไทย)  ๑๑/๓๒๒/๓๑๔,สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕๒/๑๓,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๑/๑๑๐)  
ดู  ความไม่เทีย่ง 

ความไม่แทงตลอด : ความไม่แทงตลอด(อัปปฏิเวธะ) ความไม่รู้แจ้งตลอด  เป็นไวพจน์ของความไม่
มีสัมปชัญญะ เป็นโมหะ หรอือวิชชา  ซึ่งมีช่ือเรียกหลายอย่าง  ได้แก่ ความไม่รูใ้น
ทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย  ความไม่รูใ้นทุกขนิโรธ ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา ความไม่รู้ในส่วนอดีต    ความไม่รูใ้นส่วนอนาคต  ความไม่รูใ้นส่วนอดีตและ
อนาคต ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัย ธรรมนีจึ้งมี    ความ
ไม่รู้ ความไม่เห็น ความไม่ตรัสรู้  ความไม่รู้โดยสมควร ความไม่รูต้ามเปน็จริง    
ความไม่แทงตลอด  ความไม่ถือเอาโดยถูกต้อง    ความไม่หย่ังลงโดยรอบคอบ    
ความไม่พินิจ    ความไม่พิจารณา    ความไม่ทำให้ประจักษ์    ความทรามปัญญา    
ความโง่เขลา    ความไม่รู้ชัด    ความหลง  ความลุ่มหลง    ความหลงใหล    อวิชชา    
โอฆะคืออวิชชา    โยคะคืออวิชชา    อนุสัยคืออวิชชา    ปริยุฏฐาน คืออวิชชา    
ข่ายคืออวิชชา    อกุศลมูลคือโมหะ  (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๖๒๗/๓๘๑,๑๗/๖๒๘/
๓๘๑,๑๗/๖๓๑/๓๘๑) ดู  ความไม่ตรัสรู้ 

ความไม่น้อมไป : ความไม่น้อมไปสู่ตัณหา เป็นไวพจน์ของอสังขตะหรือนิพพาน   เป็นความสิ้น
ราคะ    ความสิ้นโทสะ และความสิ้นโมหะ  (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๗๘/๔๖๐) 

ความไม่บังเกิด : ความไม่บังเกิด (อนิพพัตติ) เป็นไวพจน์ของนิพพาน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗),  ดู  
ความไม่เกิด   

ความไม่เบียดเบียน : ความสำรวมในสัตว์ท้ังหลาย เป็นความสุขในโลกอยา่งหน่ึง  เช่น  
(พระพุทธเจ้าตรัสว่า) วิเวกเป็นความสุขของผู้สันโดษ ผู้มธีรรมปรากฏแล้ว ผู้เห็นอยู ่ 
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ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ท้ังหลายเป็นสุขในโลก  (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/
๔๘๐/๕๑๐) 

ความไม่ประกอบ : วินีตวัตถุ(เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยแลว้) อย่างหน่ึง ใน  ๕   ประการ ได้แก ่ 
๑)  การเว้นไกล  ๒) การเว้นขาด  ๓) การงดเว้น   ๔)  เจตนาเครื่องงดเว้นจากกอง
อาบัติ    ๕  และ  ๕)  ความไม่ประกอบ การไม่ทำ  การไม่แกล้งต้อง    การไม่
ละเมิดเวลา  การกำจัดด้วยอริยมรรคช่ือเสตุ (บางกรณีแบ่งเป็น  ๖ ประการ โดยแบ่ง
การกำจัดด้วยอริยมรรคช่ือเสตุเป็นข้อ ๖ บางกรณีแบ่งเป็น  ๗  ประการ  โดยแบ่ง
ข้อ  ๖ การไม่ทำ การไมแ่กล้งต้อง การไม่ละเมิดเวลา  ข้อ  ๗  การกำจัดด้วย
อริยมรรคช่ือเสตุ) (วิ. ป. (ไทย) ๘/๒๗๑/๓๖๒-๓๖๔) 

ความไม่ประมาท  : ความไม่อยู่ปราศจากสติ,  ความมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลา, ความระมัดระวัง ต้ังใจ 
และต่ืนตัวเฝ้าดูสิ่งต่างๆ ท่ีกำลังจะเกิดและเกิดขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองรอบๆ ตัวด้วย
ความรู้สึกตัวท่ัวถึง มีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะกระทบอยู่ตลอดเวลา    
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๑/๑๑, ที.สี.(ไทย)๙/๕๖/๒๓,ที.สี.(ไทย)๙/๖๘/๒๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๕๐/๙๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๒/๓๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๖/๓๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๙/
๑๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๑/๒๐๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๑/๓๖๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๘/
๑๕๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๙/๑๕๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๖/๒๕๙,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๙๗/
๑๐๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๔/๑๖๙,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๓๙/๗๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๐/
๗๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๖/๕๕๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๑๕/๑๘,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/
๕/๖๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๗/๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๖/๑๗๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๑๗/๑๗๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๓/๕๒๓) ; ดังเช่นข้อความท่ีพระผู้มีพระ
ภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า  “ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอท้ังหลาย 
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  เธอทั้งหลายจงทำหน้าท่ีให้สำเร็จด้วย
ความไม่ประมาทเถิด”    น้ีเป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต  (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๘๕/๑๓);  เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมท่ียังไม่เกิดขึ้นก็
เกิดขึ้น    หรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมท่ีเกดิขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทนี้ 
เมื่อไม่ประมาทแล้ว กุศลธรรมท่ียังไม่เกิดขึน้ก็เกิดขึ้น    และอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว
ก็เสื่อมไป(๒๐/๕๙/๑๑); ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายที่ไม่มีเท้า    มีสองเท้า มีส่ีเท้า 
หรือมีเท้ามากก็ตามมีรูป หรอืไม่มีรูปก็ตาม    มีสญัญาไม่มีสญัญา หรือมีสัญญาก็
ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใด ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
บัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น ฉันใด กุศลธรรมทัง้หมดก็ฉันน้ัน
เหมือนกันแล    มคีวามไม่ประมาทเป็นมูล    รวมลงในความไม่ประมาท    ความไม่



 

๑๒๖๕ 
 

 

ประมาท    บณัฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕/๒๘); 
ผู้ทำด้วยความเอ้ือเฟ้ือ  ทำติดต่อ ทำไม่หยุดประพฤติไม่ย่อหย่อน  ไมล่ะความพอใจ 
ไม่ทอดธุระ  ช่ือว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมท้ังหลาย  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔/๗๒,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๖๐/๔๔๙) 

ความไม่เปน็ไป : ความไม่เป็นไป (อัปปวัตตะ) เป็นไวพจน์ของนิพพาน   ขุ.ป.  (ไทย)  ๓๑/๑๐/๑๗,  
ดู  ความไม่เกดิ   

ความไม่เปน็หนี้ :ความสุขอย่างหน่ึงของคฤหัสถ์ เรียกว่า  อานัณยสุข  (สขุเกิดจากความไม่เป็นหนี้) 
ในบรรดาสุข  ๔ประการ  ได้แก่  ๑) อัตถิสขุ    (สุขเกิดจากความมีทรัพย์)  ๒)  โภค
สุข (สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์)  ๓) อานัณยสุข  (สุขเกิดจากความไม่เป็นหน้ี)  ๔)  
อนวัชชสุข  (สขุเกิดจากความประพฤติที่ไมมี่โทษ)  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๖๒/๑๐๖  

ความไม่แปรผัน :ความไม่แปรผัน ความไม่แตกทำลาย  มีความหมายเหมือนคำว่า เที่ยงแท้    ย่ังยืน    
คงทน  เช่น  บุคคลใดพึงกลา่วอย่างน้ีว่า ‘อายตนะภายใน    ๖ ของเราน้ี    ไม่เที่ยง    
แต่เราอาศัยอายตนะภายใน    ๖ แล้ว ย่อมเสวยเวทนาใด เป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็
ตาม เป็นอทุกขมสุขก็ตาม เวทนานั้นเที่ยง  ย่ังยืน    เป็นไปติดต่อ    มีความไม่แปร
ผันเป็นธรรมดา’    ผู้ท่ีกล่าวน้ันช่ือว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่;  ในทิฏฐ ิ  ๖๒  ความไม่
แปรผันเป็นลักษณะของอัตตาหรือตัวตนในพรหมโลกของผู้ถือสัสสตทิฏฐิ  แต่ใน
พระพุทธศาสนา  ความไมแ่ปรผันเป็นลักษณะของนิพพาน ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า  
“เหมกะ นิพพานบทอันไม่แปรผันเป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความ
พอใจในปิยรูปทั้งหลายท่ีได้เห็น    ได้ยินได้รับรู้และได้รู้    ในโลกนี้”   (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๔๐๒/๔๕๗,๑๔/๔๑๑/๔๖๕, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๐/๔๑๘,  ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๕๕/
๒๒๓, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๘/๖๐๒ 

ความไม่เพ่ง : ความไม่เพ่ง (อสมเปกขณะ)  เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิด มิจฉาทิฏฐิ  สํ.ข. (ไทย) 
๑๗/๖๔๗/๓๘๒,๑๗/๖๔๘/๓๘๒,๑๗/๖๕๑/๓๘๒, ดู  ความไม่กำหนด 

ความไม่ฟุ้งซ่าน :ความไม่ฟุ้งซ่าน (อวิกเขปะ)  ความต้ังอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่  ความต้ังมั่น    
ความไม่ซัดส่าย ความท่ีจิตไม่ซัดส่าย สมถะ  สมาธินทรีย์    สมาธิพละ    สัมมาสมาธิ
,  เป็นไวพจน์ของสัมมาสมาธิ  เอกัคคตา  สมาธินทรีย์  สมาธิพละ  สมาธิสัม
โพชฌงค์;  มาคู่กับ ความเพียร(ปัคคาหะ)  ในปัคคาหทุกะ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔ /
๑๓๖๗/๓๔๐, ๓๔/๒๔/๓๑,๓๔/๒๘๗/๙๑, ๓๔/๒๙๑/๙๒,๓๔/๓๘๖/๑๑๓ 

ความไม่มีกรรมเป็นเคร่ืองประมวลมา : ความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมา(อนายุหนา) เป็นไวพจน์
ของนิพพาน ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗  ดู  ความไม่เกิด 



 

๑๒๖๖ 
 

 

ความไม่มีโทษ : ๑.  ความไม่มีโทษอันเกิดจากร่างกาย  เช่น  (พระพุทธเจ้าตรัสว่า)   “เราอนุญาต
บิณฑบาตแก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพ่ือความดำรงอยู่ได้แห่งกายน้ี    เพ่ือให้กายนี้
เป็นไปได้    เพ่ือกำจัดความเบียดเบียน เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่า    ‘เรา
จักกำจัดเวทนาเก่า  และจกัไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น    ความดำเนินไปแห่งกาย  
ความไม่มีโทษ  และความอยู่ผาสุกจักมแีก่เรา ด้วยประการฉะน้ี” 

 ๒.  สภาวะไม่มีโทษ  สภาวะที่เป็นมูลของโพชฌงค์  เช่น  ช่ือว่าโพชฌงค์    เพราะมี
สภาวะไม่มีโทษ    ช่ือว่าโพชฌงค์    เพราะมีสภาวะดำเนินไปในความไม่มีโทษ    ช่ือ
ว่าโพชฌงค์    เพราะมีสภาวะกำหนดความไม่มีโทษ  ช่ือว่าโพชฌงค์    เพราะมี
สภาวะเป็นบริวารแห่งความไม่มีโทษ    ช่ือว่าโพชฌงค์    เพราะมีสภาวะเต็มรอบใน
ความไม่มีโทษ    ช่ือว่าโพชฌงค์    เพราะมีสภาวะแก่กล้าในความไมมี่โทษ    ช่ือว่า
โพชฌงค์    เพราะมีสภาวะแตกฉานในความไม่มีโทษ    ช่ือว่าโพชฌงค์เพราะมี
สภาวะให้ถึงความแตกฉานในความไม่มีโทษ    ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญ
ความชำนาญในความแตกฉานในความไม่มีโทษ    ช่ือว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึง
ความชำนาญในความแตกฉานในความไม่มีโทษ   ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๒/๑๔๐,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๗๕/๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๙/๒๒๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๘/๔๔๕  

ความไม่มีปฏิสนธิ : ความไม่มีปฏิสนธิ (อัปปฏิสนธิ)  ความไม่สบืต่อ  ความที่ขันธ์ไม่เกิดสบืเนื่องอีก
ต่อไป  เป็นไวพจน์ของ นิพพาน  ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗ ดู  ความไม่เกดิ 

ความไม่มีโรค : ๑.  ความไม่มโีรค (อาโรคิยะ) อันเป็นประโยชน์ของความไม่ประมาท และเป็นลาภ
อย่างยิ่ง เช่น บุคคลเมื่อปรารถนาอายุ ความไม่มีโรค  วรรณะ สวรรค์   ความเกิดใน
ตระกูลสูง  และความยินดีอย่างโอฬารต่อ  ๆ  ไป  พึงทำความไม่ประมาท 

 ๒. ความไม่มีโรคอันเป็นท่ีแฝงอยู่ของความเจ็บไข้ เช่น  (พระพุทธเจ้าตรัสว่า) 
“อานนท์    ความแก่มีอยู่ในความเป็นหนุ่มสาว  ความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรค    
ความตายก็มีอยู่ในชีวิต”  

 ๓.  ไวพจน์ของนิพพาน เช่น  ภิกษุรู้ความไม่มีโรคโดยชอบ  พิจารณาแล้วจึงใช้สอย
ปัจจัย  ๔  ดำรงอยู่ในธรรม จบเวท  ย่อมไม่เข้าถึงการนับอีกต่อไป  เพราะอาสวะ
ท้ังหลายสิ้นไป  สํ.ส. (ไทย) ๑๕ /๑๒๘/๑๕๑ ,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๑๑/๓๒๒,ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๒๐๔/๙๖,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๗๕๕/๖๘๐) 

ความไม่มีอาสวะ : สภาวะที่ไม่มีอาสวะ  สภาวะท่ีเป็นมูลของโพชฌงค์  เช่น  ช่ือว่าโพชฌงค์  เพราะ
มีสภาวะไม่มีอาสวะ ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในความไม่มีอาสวะ ช่ือ
ว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดความไม่มีอาสวะ ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะ
เป็นบริวารแห่งความไม่มีอาสวะช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในความไม่มี



 

๑๒๖๗ 
 

 

อาสวะ ช่ือว่าโพชฌงค์  เพราะมีสภาวะแก่กล้าในความไม่มีอาสวะ ช่ือว่าโพชฌงค์ 
เพราะมีสภาวะแตกฉานในความไม่มีอาสวะ    ช่ือว่าโพชฌงค์    เพราะมีสภาวะให้ถึง
ความแตกฉานในความไม่มีอาสวะช่ือว่าโพชฌงค์    เพราะมีสภาวะเจริญความ
ชำนาญในความแตกฉานในความไม่มีอาสวะ  ช่ือว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึงความ
ชำนาญในความแตกฉานในความไม่มีอาสวะ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/ ๑๘ /๔๔๖   

ความไม่ยินดี : ความไม่พอใจ ความยินร้าย เช่น  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า    “ชีวก    บุคคลจะพึงมี
ความเบียดเบียน มีความไมยิ่นดี  มคีวามกระทบกระท่ัง เพราะราคะ โทสะ โมหะใด 
ราคะ โทสะ โมหะนั้นตถาคตละได้แล้ว...”,  ความไม่ยินดีเป็นอาหารท่ีทำถีนมิทธะที่
ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจรญิไพบูลย์ยิ่งขึ้น  ๑๒/๖๖/
๕๘,๑๓/๕๔/๕๑,๑๔/๑๕๙/๒๐๖,๑๕/๙๙/๑๐๕,๑๕/๒๐๙/๓๐๓,๑๕/๒๓๗/
๓๔๐,๑๙/๑๘๓/๑๑๑,๑๙/๒๓๒/๑๖๒,๒๑/๒๘/๔๕,๒๙/๒๐๔/๕๙๖  

ความไม่รำพัน : ความไม่รำพัน (อปริเทวะ)  เป็นไวพจน์ของนิพพาน  ขุ.ป.  (ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗, ดู  
ความไม่เกิด 

ความไม่รู้ : ๑. อวิชชา ความไม่รู้,  ดู  อวิชชา;  เป็นไวพจน์ของความไม่มีสัมปชัญญะ  ดู  ความ
ไม่มีสัมปชัญญะ    

 ๒. อัญญาณ  ความไม่รู้  ความไม่หย่ังรู้ในขันธ์ ๕ เช่น  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า    
“วัจฉะ    เพราะความไม่รู้ในรูป    เพราะความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งรูป เพราะความไม่
รู้ในความดับแห่งรูป เพราะความไม่รู้ในปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งรูป  ทิฏฐิหลาย
อย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในโลก...”  ๑๕/๗๔/๘๑,๑๗/๖๐๗/๓๗๕,๑๗/,๖๑๑/
๓๗๘,๑๙/๑๐๘๗/๖๐๒,๒๑/๑๐/๑๗,๓๖/๖๐/๑๖๐  

ความไม่รู้แจ้ง : ความไม่รู้แจ้ง(อนภิสมยะ) เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิด  มิจฉาทิฏฐิสํ.ข. (ไทย) 
๑๗/๖๑๗/๓๗๙,๑๗/๖๑๘/๓๗๙,๑๗/๖๒๑/๓๗๙ ดู  ความไม่กำหนด 

ความไม่รู้เท่าทัน : ความไม่รู้เท่าทัน(อนนุโพธะ) เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิด   มิจฉาทฏิฐิ  สํ.ข. 
(ไทย) ๑๗ /๖๒๒/ /๓๘๐,๑๗ ๖๒๖/ /๓๘๐, ดู  ความไม่กำหนด 

ความไม่ลำบาก : ความไม่ลำบากท่ีเกิดจากอาพาธ,  ความไม่ลำบากกายและใจ เช่น  เราอนุญาตคิ
ลานปัจจัยเภสัชชบริขารแก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพ่ือบรรเทาเวทนาอันเน่ืองมาจาก
อาพาธต่างๆท่ีเกิดขึ้นแล้ว เพ่ือความไม่ลำบากเป็นอย่างย่ิง  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๒/
๑๔๑ 

 ความไม่เลื่อมใส : ความไม่เลื่อมใสที่เป็นเหตุใหปุ้ถุชนกลัวความตาย  ในหมวด ธรรม  ๔  ประการ  
ได้แก่  ๑)  ความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า  ๒)  ความไม่เลื่อมใสในพระธรรม  ๓)  



 

๑๒๖๘ 
 

 

ความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์  ๔)  ความเป็นผู้ทุศีล  ๑๙/๑๐๒๒/๕๓๗,๑๙/๑๐๒๓/
๕๔๑  

ความไม่วิวาทกัน : การไม่ทะเลาะกัน  จัดเข้าในกลุ่มธรรมร่วมกับความสงเคราะห์กัน  ความสามัคคี
กัน  ความเป็นอันเดียวกัน  ที.ปา.  (ไทย) ๑๑ /๓๒๔/๓๒๑  

ความไม่เศร้าโศก : ความไม่เศร้าโศก(อโสกะ)  เป็นไวพจน์ของนิพพาน  ขุ.ป.  (ไทย) ๓๑ /๑๐/๑๗ , ดู 
ความไม่เกิด 

ความไม่สงบ : วัฏฏะ  ความไม่สงบตรงกันข้ามกับความสงบ คือวิวัฏฏะหรือ นิพพาน  เช่น  หมู่สัตว์
ผู้ยังหมกมุ่นในความไม่สงบ    ยินดีในความไม่สงบ    บันเทิงในความไมส่งบ    เมื่อ
ตถาคตแสดงธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความสงบก็ต้ังใจฟังด้วยดี    เงี่ยโสตสดับ    ต้ังใจใฝ่รู ้   
น้ีเป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ ๓ ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของ
ตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒๘/๑๙๗ 

ความไม่สงบจติ : ความท่ีจิตไม่สงบ เป็นอาหารของอุทธัจจกุกกุจจะ  เช่น  ความไมส่งบจิตมีอยู่ การ
ทำมนสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบจิตน้ันให้มาก น้ีเป็นอาหารท่ีทำอุทธัจจกุก
กุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจรญิไพบูลย์ย่ิงขึ้น
สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๘๓/๑๑๑,๑๙/๒๓๒/๑๖๓  

ความไม่สะดุ้ง : ความไม่สะดุ้งเพราะภัยและตัณหา  ความไม่กลัวภัย  ความไม่ด้ินรนเพราะตัณหา  
ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นขันธ์ ๕ ว่าเป็นอัตตา  เป็นคุณลักษณะของพระขีณาสพ 
เช่น  บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่มีความคิดอย่างน้ีว่า  ‘เราเคยมีสิ่งใด บัดน้ีเราไม่มีสิ่ง
น้ัน เราควรมีสิง่ใด    เราก็ไม่ได้สิ่งน้ัน’    บุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศก  ไมล่ะเห่ียใจ    
ไม่พิไรรำพัน    ไม่ร้องไห้สะอึกสะอื้น    ไม่ถึงความมืดมน    เม่ือไม่มสีิ่งภายนอก  
ความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างน้ี ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๒๔๒/๒๕๘,๑๗/๗/
๒๐,๑๗/๘/๒๓  

ความไม่สะดุ้งกลัว : ความไม่สะดุ้งกลัว  คุณลกัษณะของพระขีณาสพ  สํ.ส.  (ไทย) ๑๕/๙๘/
๑๐๔,๑๖/๑๔๕/๒๓๔ ดู  ความไม่สะดุ้ง 

ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมัน่ :  ความไมส่ะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นขันธ์ ๕ ว่าเป็นอัตตา ม.อุ.  (ไทย) 
๑๔/๓๒๐/๓๘๖, ดู  ความไมส่ะดุ้ง 

ความไม่สะอาดทางกาย : ความไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่าง  ได้แก่  ๑)  ความเป็นผู้ฆ่าสัตว์    หยาบ
ช้า มีมือเป้ือนเลือด ปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตี  ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ท้ังปวง  
๒) ความเป็นผูล้ักทรัพย์ คือ เป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เคร่ืองปลื้มใจของผู้อ่ืน
ซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้    ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย  ๓)  ความเป็นผู้
ประพฤติผิดในกาม    คือเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีท่ีอยู่ในปกครองของมารดา  ที่อยู่



 

๑๒๖๙ 
 

 

ในปกครองของบิดา    ท่ีอยู่ในปกครองของพ่ีชายน้องชาย  ท่ีอยู่ในปกครองของ
พ่ีสาวน้องสาว ที่อยู่ในปกครองของญาติ ที่ประพฤติธรรม มีสามี มีกฎหมายคุ้มครอง    
โดยท่ีสุด    แม้แต่สตรีท่ีบุรษุสวมพวงมาลัยหมายไว้ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔ /๑๗๖/๓๒๐  

ความไม่สะอาดทางวาจา : ความไม่สะอาดทางวาจา  ๔  อย่าง ได้แก่  ๑)   ความเป็นผู้พูดเท็จ    คือ
อยู่ในสภา อยู่ในบริษัท  อยู่ท่ามกลางหมูญ่าติ    อยู่ท่ามกลางหมู่ทหาร หรืออยู่
ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า    ‘ท่านรู้สิ่งใด  จงกล่าวสิ่งน้ัน’    
บุคคลน้ันไม่รู้กก็ล่าวว่า    ‘รู้’    หรือ รู้ก็กลา่วว่า ‘ไม่รู้’    ไม่เห็นก็กล่าวว่า    ‘เห็น’    
หรือเห็นก็กล่าวว่า    ‘ไม่เห็น’  กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง    เพราะบุคคล
อ่ืนเป็นเหตุบ้าง   เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิสเล็กน้อยบ้าง  ๒)  เป็นผู้พูดส่อเสียด    
คือ    ฟังความฝ่ายน้ีแล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือทำลายฝ่ายน้ี  หรือฟังความฝ่ายโน้น
แล้วมาบอกฝ่ายน้ีเพ่ือทำลายฝ่ายโน้น    ยุยงคนที่  สามัคคีกัน    ส่งเสริมคนที่
แตกแยกกัน    ช่ืนชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ท่ีแตกแยกกัน    พูดแต่ถ้อยคำที่ก่อความ
แตกแยกกัน   ๓)   เป็นผู้พูดคำหยาบ    คือ    กล่าวแต่คำท่ีหยาบคาย    กล้าแข็ง    
เผ็ดร้อน  หยาบคายร้ายกาจแก่ผู้อ่ืน    กระทบกระท่ังผู้อ่ืน    ใกลต่้อความโกรธ    
ไม่เป็นไปเพ่ือสมาธิ  ๔)    เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ    คือ    พูดไม่ถูกเวลา    พูดคำไม่จริง    
พูดไม่อิงประโยชน์    พูดไมอิ่งธรรม    พูดไม่อิงวินัย    พูดคำที่ไม่มีหลกัฐาน    ไม่มี
ท่ีอ้างอิง    ไม่มีท่ีกำหนด    ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  องฺ.ทสก.  (ไทย)  ๒๔/๑๗๖/
๓๒๐  

ความไม่สันโดษ : ความไม่พอใจในสิ่งของของตน(อสันตุฏฐิตา),  ความโลภ,  ความอยากได้ย่ิง ๆ ขึ้น
ไปของบุคคลผูไ้ม่สันโดษด้วยจีวร    บิณฑบาต    เสนาสนะ  และคิลานปัจจัยเภสัช
บริขารตามมีตามได้ หรือด้วยกามคุณ ๕ ความอยาก ความปรารถนา ความไม่สันโดษ 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก    ความกำหนัดนักแห่งจิตที่มีลักษณะดังกล่าวมาน้ี; 
ความไม่สันโดษเป็นไวพจน์ของความมักมาก(มหิจฉตา) บางกรณีใช้ร่วมกับความไม่
รู้จักประมาณ เช่น  ความไมส่ันโดษ  ความไม่รู้จักประมาณในโภชนะ  ใช้ร่วมกับคำ
ว่า ความมักมาก  ความเป็นผู้คลุกคลีด้วยหมู่  ความฟุ้งซ่าน ก็มี;  คำว่า  ความไม่
สันโดษเป็นคำกลาง ๆ เป็นได้ท้ังฝ่ายกุศลและอกุศล  ได้แก่  ๑)  ความไม่สันโดษที่
เป็นฝ่ายอกุศลธรรม(โลภะ)  เป็นธรรมอย่างหนึ่งท่ีเป็นองค์ประกอบภายในของบุคคล  
เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกดิขึ้น    หรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึน้
แล้วเสื่อมไป  เป็นไปเพ่ือมิใช่ประโยชน์มาก  เปน็ไปเพ่ือความเสื่อมสูญ    หายไปแห่ง
สัทธรรม เช่น  ความไม่สนัโดษในอาหาร ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่า โภชเน 
อมัตตัญญุตา  ๒)  ความไม่สันโดษที่เป็นฝ่ายกุศลธรรม(กุศลฉันทะ)  เป็นเหตุให้รู้



 

๑๒๗๐ 
 

 

สัพพัญญุตญาณ  ได้แก่  ความไม่สันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย  องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/
๒๐/๖๔/๑๒,๒๐/๑๒๐/๑๙, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๒๙/๕๘๒ 

ความไม่สันโดษในธรรมทีเ่ป็นกุศล :  ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย, ความพอใจย่ิง  ๆ  ขึ้นไป  
ของบุคคลผู้ไมส่ันโดษในการเจริญกุศลธรรม  ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๓๐๔/๒๕๘, องฺ.ทุก. 
(ไทย) ๒๐/๑๗๘/๑๒๙, อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔  /๑๓๗๘/๓๔๓ ,  ดู  ความไม่สนัโดษ 

ความไม่สำรวม : ความเพลิดเพลิน,    เชยชม,    ยึดติด,  ยินดี,  ยินร้ายในสิ่งท่ีน่าปรารถนา    น่า
ใคร ่ น่าพอใจ,  ความไม่สำรวม จัดเป็นช่องที่จิตต้ังอยู่ไม่ได้อย่างหน่ึงใน  ๖  ช่อง   
ได้แก่  ๑) ความเกียจคร้าน    ๒)  ความประมาท  ๓)   ความไม่ขยัน  ๔)  ความไม่
สำรวม  ๕)  ความมักหลับ  ๖)  ความอ้างเลสไม่ทำงาน  สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๗๖/
๘๓,๓๗/๖๓๒/๖๙๑  

ความไม่หยั่งรู ้: ความไม่หย่ังรู้ (อัญญาณ)  เป็นไวพจน์ของอวิชชา  องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๗ ดู  
ความไม่รู้  

ความไม่หวนระลึก : ไวพจน์ของความเป็นผู้มีสติหลงลืม  มีช่ือเรียกหลายอย่าง  ได้แก่  ความระลึก
ไม่ได้    ความไม่ตามระลึก  ความระลึกไม่ได้  อาการท่ีระลึกไม่ได้    ความทรงจำ
ไม่ได้    ความเลื่อนลอย    ความหลงลืม  อภิ.ปุ.(ไทย)  ๓๖ /๕๙/ ๑๖๐)  

ความไม่หว่ันไหว : ๑.  ความไม่หว่ันไหวของกาย เช่น  ความไม่อ่อนไป    ความไม่น้อมไป    ความ
ไม่เอนไปความไม่โอนไป    ความไม่หว่ันไหว    ความไม่ด้ินรน    ความไม่โยก    
ความไม่โคลงแห่งกายมีอยู่  ๒. ความไม่หว่ันไหวเพราะกิเลส  เช่น  พระอรหันต์
เหล่าน้ันถึงความไม่หว่ันไหว  มีจิตไม่ขุ่นมวั     ไมแ่ปดเป้ือนในโลก  เป็นผู้ประเสริฐ    
ไม่มีอาสวะ    เป็นสัตบุรุษ  เป็นพุทธบุตร    พุทธโอรส  ๓.  มรรค  เช่น  มรรคคือ
ความไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรทัธา ช่ือว่าสัทธาพละ มรรคคือความไม่หว่ันไหว
เพราะความเกียจคร้านช่ือว่าวิริยพละ    มรรคคือความไม่หว่ันไหวเพราะความ
ประมาทช่ือว่าสติพละ    มรรคคือความไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะช่ือว่าสมาธิพละ    
มรรคคือความไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชาช่ือว่าปัญญาพละ ๔. วิราคะ วิมุตติ หรือ
นิพพาน และการตรัสรู้  เช่น  วิราคะคือความไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา    
ช่ือว่าสัทธาพละ    วิราคะคือความไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน    ช่ือว่าวิริย
พละ    วิราคะคือความไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท    ช่ือว่าสติพละ    วิราคะ
คือความไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ    ช่ือว่าสมาธิพละ    วิราคะคือความไม่หว่ันไหว
เพราะอวิชชา    ช่ือว่าปัญญาพละ 



 

๑๒๗๑ 
 

 

  อรรถกถาอรหันตสูตร อธิบายว่า  หมายถงึ พระอรหัตตผลซึ่งเป็นเหตุละตัณหา
คือความหว่ันไหวได้เด็ดขาด  สํ.ข. (ไทย)  ๑๗ /๗๖/๑๑๖ ,ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๗๑/
๒๖๘,๓๑/๒๓๗/๔๐๔,สํ.ข.อ.(บาลี) ๒/๗๖/๓๐๙ 

ความไม่เห็น : ความไม่เห็น(อทัสสนะ)  เหตุปัจจัยอย่างหน่ึงของการเกิด    มิจฉาทิฏฐิ  เป็นไวพจน์
ของความไม่มีสัมปชัญญะ  สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๖๑๒/๓๗๘,๑๗/๖๑๖/๓๗๘,๓๖/๖๐/
๑๖๐ ดู  ความไม่กำหนด  

ความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง : ความไม่เห็นแก่กิน  ความเป็นผู้มีอาหารน้อย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/
๙๖/๑๖๖,๒๒/๙๗/๑๖๗,๒๒/๙๘/๑๖๘)  

ความไม่เห็นประจักษ์ : ความไม่เห็นประจักษ์(อัปปัจจักขกัมมะ) เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิด
มิจฉาทิฏฐ ิ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๖๕๗/๓๘๓,๑๗/๖๖๑/๓๘๓  ดู  ความไม่กำหนด 

ความไม่อาลัยในตัณหา : เป็นช่ือเรียกการวางภาระ ท่ีสุดคือความดับแห่งสักกายะ  ทุกขนิโรธ  
ความดับแห่งสักกายะ  ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ    ความสละ    ความสละ
คืน    ความพ้น  สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๐๓/๑๙๙,๑๗/๑๐๔/๑๙๙,๑๗/๑๐๕/๒๐๑  

ความไม่อุบัติ : ความไม่อุบัติ(อนุปปัตติ) เป็นไวพจน์ของนิพพาน  ขุ.ป.  (ไทย) ๓๑ /๑๐/๑๗ , ดู  
ความไม่เกิด 

ความไม่เอื้อเฟื้อ :ไวพจน์ของความเป็นผู้ว่ายาก  มีช่ือเรียกหลายอย่าง  ได้แก่   กิริยาของผู้ว่ายาก    
ภาวะของผู้ว่ายาก    ความเป็นผู้ว่ายาก    ความยึดถือข้าง  ขัดขืน    ความพอใจการ
โต้แย้ง  ภาวะแห่งผู้ไม่เอ้ือเฟ้ือ    ความไมเ่คารพและไม่รบัฟังในเม่ือถูกว่ากล่าวโดย
ชอบ อภิ.ปุ. (ไทย)๓๖/๕๕/๑๕๙  

ความย่อท้อ : ความท่ีจิตไม่คล่องแคล่ว ความที่จิตไม่ควรแก่การงาน ความหดหู่    กิริยาที่หดหู่    
ความท้อถอย    กิริยาที่ท้อถอย    ภาวะที่ท้อถอย    กิรยิาที่ย่อท้อ    ความเป็นผู้มี
จิตย่อท้อ  ขุ.ม. (ไทย)  ๒๙/๑๗๗/๕๐๔,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๗๕/๒๗๔)    

ความยำเกรง : คำอธิบายความคารวะหรือความเคารพ ๖  ประการ ได้แก่  ๑)  อยู่อย่างมีความ
เคารพ  มีความยำเกรงในพระศาสดา  ๒)  อยู่อย่างมีความเคารพ    มีความยำเกรง
ในพระธรรม  ๓)  อยู่อย่างมีความเคารพ    มีความยำเกรงในพระสงฆ์  ๔)  อยู่อย่าง
มีความเคารพ    มีความยำเกรงในสิกขา  ๕)  อยู่อย่างมีความเคารพ    มีความยำ
เกรงในความไม่ประมาท ๖)  อยู่อย่างมีความเคารพ    มีความยำเกรงในปฏิสันถาร  

  อรรถกถาอธิบายว่า  ๑)  หมายถึงเมื่อขึ้นสู่ลานเจดีย์เป็นต้น  ก็ไม่หุบร่ม  ไมถ่อด
รองเท้า  และกล่าวคำหยาบเป็นต้น  ซึ่งแสดงถึงความไม่เคารพ  ๒)   หมายถึงน่ัง
หลับและคุยกนัในขณะฟังธรรม   ๓)  หมายถึงอยู่ท่ามกลางสงฆ์ก็ไม่สำรวมกายวาจา
ให้เรียบร้อย  และไม่มีความเคารพในพระเถระ  ได้แก่  พระผู้มี  ระดับอายุ  



 

๑๒๗๒ 
 

 

คุณธรรม  ความรู้ท่ีนับว่าเป็นพระผู้ใหญ ่  คือมีพรรษาต้ังแต่  ๑๐  ขึ้นไป  ในพระ
มัชฌิมะ  ได้แก่   พระระดับกลาง  มีพรรษาต้ังแต่ครบ  ๕  แต่ยังไม่ถึง  ๑๐  ในพระ
นวกะ  ได้แก ่  พระใหมม่ีระดับอายุ  คุณธรรม  ความรู้ท่ีนับว่ายังใหม่  มีพรรษาต่ำ
กว่า  ๕  ที่ยังต้องถือนิสสัย  ๔) หมายถึงไม่บำเพ็ญไตรสิกขา  คือ  ศลี  สมาธิ  และ
ปัญญา  ให้บรบูิรณ์  ๕) หมายถึงก่อการทะเลาะวิวาทกันเป็นต้น   ที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๓๒๔/๓๑๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕๓/๑๗๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๔/๕๓, วิ.อ.(บาลี)   ๑/๔๕/
๒๕๓,  องฺ.ปญจฺก.อ.(บาลี)   ๓/๒๐๑/๘๔ 

ความยิ่งและหย่อน : ความเป็นอ่ืนและความไม่เป็นอ่ืน ,ความเจริญและความเสื่อม  ของอินทรีย์มี
สัทธินทรีย์เป็นต้น, ความย่ิงและหย่อนปรากฏในหลายบริบท  เช่น  ๑)  ความย่ิงและ
หย่อนแห่งอินทรีย์  ในพลกถา แห่งคัมภีร์กถาวัตถุ ฝ่ายสกวาทีเถรวาทยอมรับว่า  
กำลังของพระตถาคตคือปรีชาหยั่งรู้ตามความเป็นจริงถึงความย่ิงและหย่อนแห่ง
อินทรีย์(อินทรยีปโรปริยัตตญาณ) เป็นญาณที่มีเฉพาะพระตถาคตเท่าน้ัน ไม่ใช่ญาณ
ท่ัวไปแก่พระสาวก ซึ่งตรงกันข้ามกับฝ่ายปรวาทีคือนิกายอันธกะที่เห็นว่ามีได้ท่ัวไป
แก่พระสาวก  ๒)  ความย่ิงและหย่อนของนิพพาน,  ฝ่ายสกวาทีหรือนิกายเถรวาทได้
นำเอาความยิ่งและหย่อนของนิพพานมาถามปัญหากับฝ่ายปรวาทีคือนิกายนิกายมหิ
สาสกะและนิกายอันธกะ เพ่ือโต้แย้งทรรศนะท่ีว่านิพพานมี  ๒  อย่าง  เมื่อสกวาที
ถามถึงลักษณะของนิพพานว่ามีความสูงต่ำ    ความเลวและความประณีต  ความย่ิง
และหย่อน    เขตแดน    ความแตกต่าง    ร่องรอย    ช่องว่างอยู่หรือไม่  ฝ่ายปร
วาทีกลับตอบว่า ไม่มี  ซึ่งเป็นการยืนยันว่าความเห็นของฝ่ายปรวาทีผิด ๓)  ความย่ิง
และหย่อนแห่งบุคคล เช่น ในผลญาณกถา แห่งคัมภีร์กถาวัตถุ กล่าวถึง  การรู้ความ
ย่ิงและหย่อนแห่งผล    การรู้ความย่ิงและหย่อนแห่งอินทรีย์  และการรู้ความย่ิงและ
หย่อนแห่งบุคคล  อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๔๔๓/๔๗๑,๓๗/๔๔๕/๔๗๔,๓๗/๔๕๒/๔๘๒, 
อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๓๕๓/๑๘๘ 

ความยินดี : ความยินดี (รติ) ความชอบใจ  ความพอใจอย่างยิ่ง  ความอ่ิมเอิบ    ความปราโมทย์    
ความบันเทิง    ความเบิกบาน  ความร่าเริง    ความรื่นเริง  ความปล้ืมใจ    ความมี
ใจสูง    ความมีใจแช่มช่ืน  ความเต็มใจ; ความยินดีเป็นได้ท้ังกุศลและอกุศล ขึ้นอยู่
กับธรรมที่เข้ามาประกอบร่วม ความยินดีท่ีเป็นฝ่ายกุศล  เช่น  ความยินดีท่ีเว้นจาก
กามและอกุศลธรรมท้ังหลาย  ความยินดีในฌาน  ความยินดีท่ีเป็นฝ่ายอกุศล เช่น
วามยนิดีในกามคุณ ๕  ความยินดีในอุปาทานขันธ์  ๕ 

  ในกามสุตตนิทเทสเป็นต้น  ความยินดีเป็นช่ือเรียกตัณหา  ซึ่งมีช่ือเรียกอีกหลาย
อย่าง  ได้แก่  ความกำหนัด    ความกำหนัดนัก    ความคล้อยตามอารมณ์    ความ



 

๑๒๗๓ 
 

 

ยินดี  ความเพลิดเพลิน  ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน  ความกำหนัดนัก
แห่งจิต  ความอยาก ความสยบ ความหมกมุ่น ความห่ืน ความห่ืนกระหาย    ความ
ข้องอยู่  ความจมอยู่ ธรรมชาติที่ทำให้พลุกพล่าน ธรรมชาติท่ีหลอกลวง    ธรรมชาติ
ท่ียังสัตว์ให้เกิด ธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดพร้อม ธรรมชาติที่ร้อยรัด ธรรมชาติท่ีมีข่าย  
ธรรมชาติท่ีกำซาบใจ ธรรมชาติที่ซ่านไป    ธรรมชาติดุจเส้นด้าย    ธรรมชาติท่ีแผ่ไป  
ธรรมชาติท่ีประมวลมา ธรรมชาติที่เป็นเพ่ือน ความคนึงหา ตัณหาที่นำพาไปสู่ภพ  
ตัณหาดุจป่า    ตัณหาดุจป่าทึบ    ความเชยชิด ความเย่ือใย    ความห่วงใย    ความ
ผูกพัน  ความหวัง    กิริยาทีห่วัง    ภาวะที่หวัง ความหวังในรูป    ความหวังในเสียง 
ความหวังในกลิ่น ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังในลาภ    
ความหวังในทรัพย์  ความหวังในบุตร    ความหวังในชีวิต ธรรมชาติท่ีกระซิบ    
ธรรมชาติท่ีกระซิบบ่อย  ๆ  ธรรมชาติท่ีกระซิบย่ิง    ความกระซิบ    กิริยาที่กระซิบ    
ภาวะที่กระซิบ    ความละโมบ  กริิยาที่ละโมบ    ภาวะที่ละโมบ    ธรรมชาติท่ีทำให้
หว่ันไหว    ภาวะท่ีใคร่แต่อารมณ์ดี  ๆ  ความกำหนัดในฐานะอันไม่ควร    ความโลภ
เกินพอดี ความติดใจ  กิริยาที่ติดใจ  ความปรารถนา  ความใฝ่หาความหมายปอง    
กามตัณหา    ภวตัณหา วิภวตัณหา  ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ    ตัณหาใน
นิโรธ    รปูตัณหา  สัททตัณหา    คันธตัณหา  รสตัณหา    โผฏฐัพพตัณหา    ธัมม
ตัณหา    โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ์  นิวรณ์    เคร่ืองปิดบัง เคร่ืองผูก  
อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน(กิเลสท่ีกลุ้มรุมจิต)ตัณหาดุจเถาวัลย์ ความปรารถนาวัตถุ
อย่างต่าง  ๆ รากเหง้าแห่งทุกข์  เหตุแห่งทุกข์  แดนเกิดแห่งทุกข์    บ่วงแห่งมาร    
เบ็ดแห่งมาร วิสัยแห่งมาร ตัณหาดุจแม่น้ำ ตัณหาดุจตาข่าย  ตัณหาดุจโซ่ตรวน    
ตัณหาดุจสมุทร อภิชฌา(ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา)อกุศลมูลคือโลภะ  (ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๖๖/๕๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๓/๒๕๒,๑๓/๓๕๓/๔๓๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๐๑/๑๒๐,๑๔/๓๑๖/๓๘๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๒/๒๑๗,๑๕/๑๖๘/๒๒๔,๑๕/๒๓๗/
๓๔๐,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๐๒/๓๗๒,๑๗/๖๐๖/๓๗๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๓,๒๙/
๘๐/๒๓๙,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๔๕/๔๖๕,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๔/๓๘๗,๔๐/๘๙/๒๘๔) 

ความยินดีกาม, ความยินดใีนกาม : ไวพจน์ของตัณหา  เป็นฝ่ายอกศุลธรรม  (ขุ.เถรี. (ไทย)  ๒๖/
๕๐๗/๖๓๗,ขุ.เถรี. (ไทย)  ๒๖/๕๘/๕๖๔) ดู  ความยินดี   

ความยินดีในฌาน : ความชอบใจ  ความพอใจอย่างย่ิงในฌาน  เป็นฝ่ายกุศลธรรม  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/
๕๖/๙)    ดู  ความยินดี 

ความยินดีในเรือนว่าง :เป็นช่ือเรียกฌาน  ซึ่งเป็นอุตตริมนุสสธรรมอย่างหน่ึงในหลายอย่าง ได้แก่  
ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ  ฌาณทัสสนะ    มรรคภาวนา  การทำผลให้แจ้ง การละ



 

๑๒๗๔ 
 

 

กิเลส    ภาวะที่จิตปลอดจากกิเลส,   ในบทภาชนีย์ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔  อธิบายว่า  
คำว่า    ความยินดีในเรือนว่าง ได้แก่ ความยินดีในเรือนว่างด้วยปฐมฌาน  ความ
ยินดีในเรือนว่างด้วยทุติยฌาน ความยินดีในเรือนว่างด้วยตติยฌาน    ความยินดีใน
เรือนว่างด้วยจตุตถฌาน   ส่วนในพระสูตร  หมายถึงความยินดีอยู่ในท่ีสงัดผู้เดียว
เพ่ือบำเพ็ญกายวิเวกให้บริบูรณ์ในทุกอิริยาบถ  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๖,วิ.มหา.
(ไทย)  ๒/๗๐/๒๕๖,  องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๔๘/๓๔๙) 

ความยินดีเพลิดเพลนิ : ความยินดีเพลิดเพลินกุศลท่ีเป็นเหตุให้เกิดอกุศล,    สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลโดยอารัมมณปัจจัย ในกรณี    ๑)  บุคคลให้ทาน    
สมาทานศีล    รักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลดิเพลินกุศลนัน้   เพราะปรารภความยินดี
เพลดิเพลินกุศลนั้น ราคะจึงเกิดขึ้น  ทิฏฐจึิงเกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น อุทธัจจะจึง
เกิดขึ้น    โทมนัสจึงเกิดขึน้  ๒)  บุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลท่ีเคยสั่งสมไว้ดีแล้ว    
เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนัน้  ราคะเป็นต้นจึงเกิดขึ้น  ๓)  บุคคลออก
จากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌาน  เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานน้ัน  
ราคะเป็นต้นจึงเกิดขึ้น  ในทางตรงกันข้าม  ความยินดีเพลิดเพลินอกุศล  กจั็ดเป็น
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัย 
เช่น กรณีท่ีพระเสขะหรือปุถุชนเกิดอกุศลขึ้น และเห็นแจ้งอกุศลโดยเป็นสภาวะไม่
เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  เมื่ออกุศลดับแล้ว  จิตตุปบาทท่ีเป็นวิบากจึงเกิดขึ้น
โดยเป็นตทารมณ์ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๒๗/๘๙๘,๔๐/๓๙/๖๖๔,๔๐/๔๒/๖๖๗ 

ความยินดียนิร้าย : ความยินดียินร้าย(อนุโรธวิโรธะ)  อนุโรธะ ความยินดี  ความกำหนัด จัดเป็นฝ่าย
ราคะ  วิโรธะ ความยินร้าย  ความพยาบาท จัดเป็นฝ่ายโทสะ  เป็นธรรมท่ีควรละใน
กระบวนการดับทุกข์  เช่น  ภิกษุน้ันเห็นรูปทางตาแล้วไม่กำหนัดในรูปที่น่ารัก    ไม่
ขัดเคืองในรูปที่น่าชัง    ย่อมเป็นผู้มีสติในกายต้ังมั่น    และมีจิตหาประมาณมิได้อยู่    
ทราบชัดถึงเจโตวิมุตติ    ปัญญาวิมุตติอันเป็นท่ีดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมตาม
ความเป็นจริง  เธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้ว    เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง    
สุขก็ตาม    ทุกข์ก็ตาม    มิใช่ทุกข์มิใช่สุขกต็าม    ก็ไม่เพลิดเพลิน    ไมบ่่นถึง    ไม่
ติดใจเวทนานั้น  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๑๔/๔๕๐,๑๕/๑๕๐/๑๙๑ 

ความยินดีและความรา่เริง : ความยินดีและความร่าเริง(ตุฏฐหัฏฐะ) เป็นไวพจน์ของปีติ  ปราโมทย์ 
อีกนัยหน่ึง ตุฏฐหัฏฐะ มาคูก่บั ปโมทิตะ  ตุฏฐะ  หมายถึง ความยินดีเพราะความสุข  
หัฏฐะ  หมายถึง ความร่าเริงเพราะปีติ  ปโมทิตะ  หมายถึง ความบันเทิงเพราะ
ปราโมทย์  เช่น  เขา(พระสาคตเถระ) ถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจุติจากสวรรค์ช้ันดุสิต 
จักบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม   ครั้นบวชในศาสนาแล้วจัก



 

๑๒๗๕ 
 

 

ได้ความยินดีและความร่าเริง  มีนามว่าสาคตะ    เป็นสาวกของพระศาสดา” ๓๒/
๒๗/๑๕๓ 

ความยินดีอยา่งโอฬาร : ความยินดี(รติ)อย่างย่ิง  ตรงกันข้ามกับ อรติ ความไม่ยินดี เช่น  บุคคลเมื่อ
ปรารถนาอายุ    ความไม่มีโรค  วรรณะ    สวรรค์    ความเกิดในตระกูลสูง  และ
ความยินดีอย่างโอฬารต่อ  ๆ    ไป   พึงทำความไม่ประมาท สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๘/
๑๕๑, ดู  ความยินดี 

ความยินร้าย : ความยินร้าย(อรติ) ความไม่ยินดีอย่างยิ่ง  ความกระสัน  ความด้ินรนในเสนาสนะท่ี
สงัด  หรือในสภาวธรรมท่ีเป็นอธิกุศล  ตรงกันข้ามกับความยินดี;  ความยินร้าย เป็น
ไวพจน์ของความโกรธ(โกธะ)  ซึ่งมีช่ือเรียกหลายอย่าง  ได้แก่  ความโกรธ    กิริยาที่
โกรธ  ภาวะที่โกรธ  ความคิดประทุษร้าย  กิริยาที่คิดประทุษร้าย    ภาวะที่คิด
ประทุษร้าย  ความคิดปองร้าย  กิริยาที่คดิปองร้าย ภาวะท่ีคิดปองร้าย ความยินร้าย 
ความยินร้ายตอบ  ความดุร้าย  ความเกรี้ยวกราด  ความท่ีจิตไม่เบิกบาน  ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๔๕๙/๕๘๐, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๒,อภิ.วิ  (ไทย)  ๓๕/๙๒๖/๕๘๐ 

ความยึดติด : ความยึดติด(เคธะ)  แบ่งเป็น  ๒  ประการบ้าง ๓  ประการบ้าง, เคธะ  ๒  ประการ  
ได้แก่   

  ๑)  ความยึดติดด้วยอำนาจตัณหา    (๒) ความยึดติดด้วยอำนาจทิฏฐิ,  เคธะ  ๓  
ประการได้แก่  ๑)  ความยึดติดด้วยอำนาจตัณหาว่า  “น่ันของเรา”  ๒)  ความยึดติด
ด้วยอำนาจมานะว่า  ‘เราเป็นน่ัน’  ๓)  ความยึดติดด้วยอำนาจทิฏฐิว่า  “นั่นเป็น
อัตตาของเรา”  ในคัมภีร์จูฬนิทเทส  พระสารีบุตรอธิบายความยึดติด  ๒  ประการ 
ได้แก่  ๑)  ความยึดติดด้วยอำนาจตัณหา  คือ  การกำหนดถือเอา  ยึดถือเอาด้วย
ตัณหา เกี่ยวกับวัตถุท่ีทำให้เป็นเขต    เป็นแดน    เป็นสว่น    เป็นแผนก     ว่าเป็น
ของเรา นี้ของเรา    นั่นของเรา    เท่านี้ของเรา ของเรามีปริมาณเท่าน้ี    การยึดถือ
รูป    เสียง กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ เครื่องปูลาด  เคร่ืองนุ่งห่ม    ทาสหญิงชายแพะ 
แกะ ไก่  สุกร ช้าง โค  ม้า ลา  ท่ีนา  ท่ีสวน เงิน    ทอง    บ้าน    นคิม  ราชธานี
แคว้น    ชนบท กองพลรบ  คลังหลวง    มหาปฐพีท้ังสิ้น   การยึดเอาด้วยอำนาจ
ตัณหา  ๑๐๘   จัดเป็นความยึดติดด้วยอำนาจตัณหา   

  ๒)  ความยึดติดด้วยอำนาจทิฏฐิ    คือ    สักกายทฏิฐิ    มีวัตถ ุ    ๒๐    
มิจฉาทิฏฐมิีวัตถุ  ๑๐อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถ๑ุ๐ ทิฏฐิ    การตกอยู่ในทิฏฐิ    ความ
รกชัฏคือทิฏฐิ  ความกันดารคือทิฏฐิ    เสี้ยนหนามคอืทิฏฐิ ความด้ินรนคือทิฏฐิ    
เครื่องผูกพันคือทิฏฐิ  ความถือ ความถือมั่นความยึดมั่น ความยึดม่ันถือม่ัน    ทางช่ัว 
ทางผิด  ภาวะท่ีผิด ลทัธิเดียรถีย์  ความถือขัดแย้ง ความถือวิปริต    ความถือวิปลาส 



 

๑๒๗๖ 
 

 

ความถือผิด    ความถือในสิ่งท่ีไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานน้ี    จนถึงทิฏฐิ 
๖๒ จัดเป็นความยึดติดด้วยอำนาจทิฏฐิ    ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๑๒/๕๔๙,ขุ.จู. (ไทย) 
๓๐/๑๑/๘๐,ขุ.อุ.อ.(บาลี)   ๑๐/๘๗-๘๘, ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๑/๒๑๒/๒๙๐ 

ความยึดถือ : ความยึดถือ(คาหะ) มีความหมายเหมือนความยึดติด(เคธะ) มี  ๓  ประการ  ได้แก ่ 
๑)  ความยึดถือด้วยอำนาจตัณหา  ๒)  ความยึดถือด้วยอำนาจมานะ  ๓)  ความ
ยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิ  เช่น  พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า    “ภิกษุท้ังหลาย    เมื่อ
อัตตามีอยู่ความยึดถือว่า    ‘ส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตาของเรา’    ก็จะพึงมีใช่ไหม”  

 ในคัมภีร์มหานทิเทส  พระสารีบุตรอธิบายความยึดถือไว้  ๒  ประการ  ได้แก่  ๑)  
ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหา (๒) ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วย
อำนาจทิฏฐิ  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๔/๒๖๐,ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๒/๕๘, ๒๙/๔๐/
๑๔๗,๒๙/๑๘๖/๕๒๙,๓๖/๖๒/๑๖๑, ดู  ความยึดติด 

ความยึดถือถูก : ความยึดถือธรรมวินัยท่ีจดจำมาถูกต้อง(โดยอรรถและพยัญชนะ)  ตรงกันข้ามกบั
ความยึดถือผิด(การจดจำธรรมวินัยมาผิด) เช่น  เธอทั้งหลายพึงจำข้อท่ีภิกษุเหล่าน้ัน
ยึดถือผิดโดยความยึดถือผิด    พึงจำข้อท่ีภิกษุเหล่าน้ันยึดถือถูกโดยความยึดถือถูก 
ครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้   

  พระอรรถกถาจารย์อธิบายการยึดถือถูก(ทรงจำธรรมวินัยถูก)หรือยึดถือผิด(ทรง
จำธรรมวินัยผิด)ว่า  ธรรมและวินัยสมบูรณ์ท้ังโดยอรรถ(ความหมาย)และพยัญชนะ
(ตัวเขียน,ศัพท์)  แต่บางครั้ง ผูแ้สดงธรรมวินัยอาจแสดงขัดแย้งกันโดยอรรถหรือโดย
พยัญชนะก็ได้  การขัดแย้งโดยอรรถ  หมายถึง ความหมายของคำต่างกัน  เช่น  สติ
ปัฏฐานคือกาย  สติปัฏฐานคือเวทนา  มีความหมายต่างกัน  ส่วนการขัดแย้งกันโดย
พยัญชนะ  หมายถึง  คำศพัท์เดียวกันแต่เขียนหรือกล่าวต่างกัน  เช่น  สติปฏฺฐาน ํ 
สติปฏฺฐาโน  สติปฏฺฐานา  ในความขัดแย้งกันนี้  ถ้าเป็นเนื้อหาของพระสูตรจะมุ่ง
แสดงอรรถหรอืความหมายเป็นสำคัญ  พยัญชนะผดิไม่ถือเป็นประมาณ (ไม่ควร
ยึดถือว่าผิดหรือถูก)  เช่น  คำว่า  สมุททะ  ออกเสียงผิดเป็น สมุทธะ  ถ้าผู้ฟังเข้าใจ
ว่า  หมายถึง สมุทรหรือทะเลที่มีน้ำเค็ม  ก็ถือว่าใช้ได้  แม้พยัญชนะจะผิดเพ้ียนไปก็
ไม่ถือว่าจำมาผิด  เพราะไม่ได้มุ่งยึดถือพยัญชนะแต่มุ่งเอาความหมายเป็นสำคัญ (ดู 
การไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญ  ในอรณวิภังคสูตร ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๓๓๒/๓๙๗)  แต่ในพระวินัยจะยึดถือเช่นน้ันไม่ได้  ต้องยึดถือให้ถูกต้องทั้งโดย
อรรถและพยัญชนะท้ังสองอย่าง  เช่น  การบวชเป็นสามเณร  การบวชเป็นภิกษุ  คำ
ขอบวชจะต้องกล่าวถูกต้องทั้งโดยอรรถและพยัญชนะ ถ้ากล่าวผิดออกเสียงผิด  ถือ
ว่าจดจำวินัยมาผิด เป็นความยึดถือผิด.ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๖/๔๕, 



 

๑๒๗๗ 
 

 

ความยึดถือผดิ : ความยึดถือธรรมวินัยที่จดจำมาผิดทั้งโดยอรรถและพยัญชนะ  ตรงกันข้ามกับความ
ยึดถือถูก  ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๕/๔๕, ดู ความยึดถือถูก 

ความยึดถือว่าเป็นของเรา : ความยึดถือว่าเป็นของเรา  ๒ อย่าง  คือ ๑)    ความยึดถือว่าเป็นของเรา
ด้วยอำนาจตัณหา  ๒) ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิ  ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/
๒๕/๑๔๐,  ดูความยึดติด, ความยึดถือ 

ความยึดมั่น : ๑. ความยึดมั่น(ปรามาสะ)  มี  ๒ ประการ  ได้แก่  ๑) ทิฏฐิปรามาสความยึดมั่นทิฏฐ ิ
ความยึดมั่นสักกายทิฏฐิ(ความเห็นเกี่ยวกับกายของตน)  บางแห่งเรียกว่า สันทิฏฐิ
ปรามาส ความยึดมั่นทิฏฐิของตน โดยอาศัยมนสิการ ไม่อาศัยการคาดคะเนหรือการ
อ้างอิงผู้อ่ืน เช่น  โลกมีธาตุหลากหลาย  มีธาตุต่างกัน  ในโลกที่มีธาตุหลากหลายมี
ธาตุต่างกันน้ัน  เหล่าสัตว์ยึดมั่นธาตุใด  ๆ  อยู่  ก็ย่อมยึดมั่นธาตุน้ัน  ๆ  ด้วย
เรี่ยวแรงและความยึดมั่นอยู่ว่า  ‘นี้เท่าน้ันจริง  อย่างอ่ืนไม่จริง’  ๒)  สลีัพพตป
รามาส ความยึดมั่นศีลพรต  ความยึดมั่นปฏิปทาหรือวิธีปฏิบัติ(ลัทธิของผู้อ่ืน, ปร
โตโฆสะ)  ความยึดม่ันทิฏฐานุสัย (ความเหน็ท่ีเกิดจากการคาดคะเนหรืออ้างอิงผู้อ่ืน)  
๒.  ความยึดมัน่, ความยึดม่ันถือม่ัน (อุปาทาน), ความยึดม่ันด้วยอุปาทาน (อุปาทายุ
ปาทานะ)   หมายถึง อุปาทาน  ๔  ได้แก่  ๑)  กามุปาทาน  ความยึดมั่นในกาม  ๒) 
ทิฏฐุปาทาน  ความยึดมั่นในทิฏฐิ  หรือหลักคำสอนต่าง ๆ  ๓)  สลีัพพตุปาทาน  
ความยึดมั่นในศีลวัตร  ๔) อัตตวาทุปาทาน  ความยึดม่ันในวาทะว่าตัวตน ๓.  ความ
ยึดถือเฉพาะ(ปฏิคคาหะ)   มีความหมายเหมือนความยึดถือ(คาหะ) แต่เป็นความ
ยึดถือมั่นคงยิ่งขึ้น  ดู  ความยึดถือ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๖๖/๒๙๓,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๑/
๗๖,๑๔/๑๐๑/๑๒๐,๑๔/๒๗๑/๓๑๗,๑๔/๓๒๐/๓๘๖,ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๓/๑๒,๑๗/
๔/๑๖,๑๗/๑๑๒/๒๐๖,ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๘/๒๑๑,๒๙/๗๒/๒๑๙,ขุ.ปฏิ. (ไทย) ๓๑/
๔๗/๗๓,อภิ. ปุ. (ไทย) ๓๖/๖๒/๑๖๑ 

ความยึดมั่นถือมั่น  : ความยึดมั่น, ความยึดม่ันถือม่ัน (อุปาทาน), ความยึดมั่นด้วยอุปาทาน (อุปา
ทายุปาทานะ)   หมายถึง อุปาทาน  ๔  ได้แก่  ๑)  กามปุาทาน  ความยึดมั่นในกาม  
๒) ทิฏฐุปาทาน  ความยึดม่ันในทิฏฐิ  หรอืหลักคำสอนต่าง ๆ  ๓)  สีลัพพตุปาทาน  
ความยึดมั่นในศีลวัตร  ๔) อัตตวาทุปาทาน  ความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตน ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๕๗/๓๒,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕/๒๔,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕/๔๑,๒๑/
๑๗๕/๒๔๘ 

ความยึดมั่นในกาม  :   ความยึดมั่นในกาม (กามุปาทาน) ความกำหนัดในกาม  ความเพลิดเพลินใน
กาม  ตัณหาในกาม  สิเนหาในกาม  ความเร่าร้อนเพราะกาม  ความหลงใหลในกาม  
ความหมกมุ่นในกาม; อุปาทานอย่างหน่ึงในอุปาทาน  ๔  ได้แก่  ๑)  กามุปาทาน  



 

๑๒๗๘ 
 

 

(ความยึดมั่นในกาม) ๒) ทิฏฐุปาทาน(ความยึดมั่นในทิฏฐิ)  ๓)  สลีัพพตุปาทาน  
(ความยึดมั่นในศีลพรต)  ๔)  อัตตวาทุปาทาน(ความยึดม่ันในวาทะว่ามีอัตตา)  ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๑๐๐/๕๙,อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๒๒๐/๓๐๘  ดู  ความยึดม่ัน 

ความยึดมั่นในทิฏฐิ :  ความยึดม่ันในทิฏฐิ(ทิฏฐุปาทาน)  ความเห็นว่า  “ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล  ยัญที่
บูชาไม่มีผล  การเซ่นสรวงไม่มีผล  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีทำช่ัวก็ไม่มี  ไม่มีโลกน้ี    
ไม่มีโลกหน้า  มารดาไม่มีคุณ  บิดาไม่มีคุณ    สัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้นไม่มี    สมณพราหมณ์
ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืน
ให้รู้แจ้งก็ไมมี่ในโลก” ทิฏฐิ  ความเห็นผิด  ป่าชัฏคือทิฏฐิ  กนัดารคือทิฏฐ ิ 
ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ  ความผนัแปรแห่งทิฏฐิ  สังโยชน์คือทิฏฐิ  ความ
ยึดถือผิด  ความยึดมั่น  ความต้ังมั่น  ความถือผิด  ทางช่ัว  ทางผิด  ภาวะท่ีผิด  ลัทธิ
อันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ  ความยึดถอืโดยวิปลาส  มีลักษณะดังกล่าวมาน้ี  ที.
ม. (ไทย)  ๑๐/๑๐๐/๕๙, อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๒๒๑/๓๐๘  ดู  ความยึดมั่น 

ความยึดมั่นในโลกนี้หรือโลกอื่น : ความยึดมั่นด้วยอุปาทานในโลกนี้และโลกอ่ืน  ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/
๔๗๕/๖๐๘,  ดู  ความยึดมัน่ถือมั่น (อุปาทาน) 

ความยึดมั่นในวาทะวา่มีอตัตา: ความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา(อัตตวาทุปาทาน)  สักกายทิฏฐิ 
(ความเห็นว่าเป็นกายของตน) ของปุถุชน  คือความเห็นว่ารูปเป็นตน   หรือเห็นตนมี
รูป  เห็นรูปในตน  หรือเห็นตนในรูป  เห็นเวทนาเป็นตนหรือเห็นตนมีเวทนา  เห็น
เวทนาในตน    หรือเห็นตนในเวทนา    เห็นสัญญาเป็นตน    หรือเหน็ตนมีสัญญา  
เห็นสัญญาในตน    หรือเห็นตนในสัญญา    เห็นสังขารเป็นตนหรือเห็นตนมีสังขาร  
เห็นสังขารในตนหรือเห็นตนในสังขาร    เห็นวิญญาณเปน็ตนหรือเห็นตนมีวิญญาณ  
เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ  (รวมเป็นสักกายทิฏฐิ  ๒๐)  ทิฏฐ ิ
ความเห็นผิด    ป่าชัฏคือทิฏฐิ  กันดารคือทิฏฐิ    ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐ ิ 
ความผันแปรแห่งทิฏฐิ  สังโยชน์คือทิฏฐิ  ความยึดถือผิด    ความยึดมั่น    ความต้ัง
มั่น    ความถือผิด    ทางช่ัว ทางผิด ภาวะที่ผิด    ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ  
ความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะดังกล่าวมานี้;  

  อุปาทานอย่างหนึ่งในอุปาทาน  ๔  ได้แก่  ๑)  กามุปาทาน  (ความยึดมั่นในกาม) 
๒) ทิฏฐุปาทาน(ความยึดมั่นในทิฏฐิ)  ๓)  สีลัพพตุปาทาน  (ความยึดมัน่ในศีลพรต)  
๔)  อัตตวาทุปาทาน(ความยึดม่ันในวาทะว่ามีอัตตา)  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๐๐/๖๐, 
อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๒๒๓/๓๐๙  ดู  ความยึดมั่น 

ความยึดมั่นในศีลพรต :  ความยึดมั่นในศีลพรต(สีลัพพตุปาทาน)  ความยึดม่ันในทิฏฐิหรือลัทธิของ
สมณพราหมณ์ภายนอกพุทธศาสนาที่มีความเห็นว่า  ความบริสุทธ์ิมีได้ด้วยศีล    



 

๑๒๗๙ 
 

 

ด้วยพรต หรือด้วยศีลและพรต  รวมท้ัง ทิฏฐิ    ความเห็นผิด    ป่าชัฏคือทิฏฐิ    
กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐ ิ    สังโยชน์
คือทิฏฐิความยึดถือผิด    ความยึดมั่น    ความต้ังมั่น    ความถือผดิ    ทางช่ัว    
ทางผิด ภาวะที่ผิด  ลทัธิอันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ ความยึดถือโดยวิปลาส   ซึ่ง
มลีักษณะดังกล่าวมาน้ี;  อุปาทานอย่างหนึ่งในอุปาทาน  ๔  ได้แก ่ ๑)  กามุปาทาน  
(ความยึดมั่นในกาม) ๒) ทิฏฐุปาทาน(ความยึดมั่นในทิฏฐิ)  ๓)  สลีัพพตุปาทาน  
(ความยึดมั่นในศีลพรต)  ๔)  อัตตวาทุปาทาน(ความยึดม่ันในวาทะว่ามีอัตตา)  ที.ม. 
(ไทย)  ๑๐/๑๐๐/๖๐,อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๒๒๒/๓๐๘  ดู  ความยึดมัน่ 

ความยุ่ง : ความยุ่ง (ชฏา) ความยุ่งยาก  ตัณหาที่มีอุปมาดุจตาข่าย  ความรกชัฏดุจกิ่งก้านของ
ต้นไม้ อารมณ์สูงต่ำท่ีเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซาก ๆ  ความสับสนวกวน  ความวุ่นวาย     ม ี ๒  
ประการ ได้แก่  ๑) อันโตชฏา ความยุ่งภายใน  คือความยุ่งยากเพราะอัตภาพของตน 
เพราะบริขารของตน หรือเพราะอายตนะภายใน  ๒)  พหิชฏา  ความยุ่งภายนอก  
ความยุ่งยากเพราะอัตภาพของผู้อ่ืน เพราะบริขารของผู้อ่ืน หรือเพราะอายตนะ
ภายนอก  สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓/๒๖,๑๕/๑๙๒/๒๗๑ 

ความยุ่งยาก :   ความยุ่งยาก (อายาสะ) ที่เกิดจากเงินทอง  ความจำเป็นท่ีจะต้องจัดแจงและรักษา
เงินทอง   เช่น  อน่ึง    เงินทองนี้    ทำให้เกิดความโลภ    นำมาซึ่งความมัวเมา  ให้
เกิดความลุ่มหลง    เป็นเคร่ืองเพ่ิมพูนความกำหนัดยินดี  มีความระแวง    มีความ
ยุ่งยาก  และในเงินทองน้ันไม่มีความย่ังยืนมั่นคงเลย  ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๓๔๕/๖๑๒ 

ความเย่อหยิ่ง  : มานะ(ความถือตัว)  ๙  ประการ  ได้แก ่ ๑)  เป็นผู้เลิศกว่าเขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา  
๒)  เป็นผู้เลิศกว่าเขา   ถือตัวว่าเสมอเขา  ๓)  เป็นผู้เลศิกว่าเขา  ถือตัวว่าด้อยกว่า
เขา  ๔)  เป็นผู้เสมอเขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา   ๕)  เป็นผู้เสมอเขา  ถือตัวว่าเสมอ
เขา  ๖)  เป็นผู้เสมอเขา  ถอืตัวว่าด้อยกว่าเขา  ๗)  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา   ถือตัวว่าเลิศ
กว่าเขา  ๘)  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  ถือตัวว่าเสมอเขา  ๙)  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  ถือตัวว่า
ด้อยกว่าเขา  สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑//๓๐๖,ขุ.ม.  (ไทย)  ๒๙/๒๑/๙๖   

ความเยื่อใย: ความอาลัย;ความเก่ียวพัน;สายสัมพันธ์;ความเกี่ยวข้อง;ความห่วงใย;ความผูกพัน;
ความหวัง;กิริยาท่ีหวัง;ภาวะที่หวัง 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุหลายรูปอยู่  ณ  ราวป่าแห่งหน่ึง  
แคว้นโกศล  ครั้นอยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสแล้ว  ก็หลกีไปสู่ที่จาริก  ครั้งน้ัน  เทวดา
ผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่าน้ัน  เมื่อไม่เห็นภิกษุเหล่านั้นก็คร่ำครวญถึง ได้กล่าวว่า  ความ
เย่ือใยย่อมปรากฏเหมือนความไม่ยินดี  เพราะเห็นอาสนะมากมายเงียบสงัด  สาวก
ของพระสมณโคดมเหล่านั้นผูม้ีถ้อยคำไพเราะ  เป็นพหูสตู  ไปท่ีไหนกัน;  และ



 

๑๒๘๐ 
 

 

ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุ  ความไม่ยินดี  
ความยินดี  และความขนพองสยองเกล้าเกิดจากอัตภาพน้ี ความตรึกในใจเกิดจาก
อัตภาพน้ี  ย่อมผูกจิตไว้เหมอืนพวกเด็กผูกตีนกาไว้  ฉะน้ัน  อกุศลวิตกเป็นอันมาก
เกิดจากความเย่ือใยคือตัณหาเกิดขึ้นในตนแล้วแผซ่่านไปในวัตถุกามทั้งหลาย เหมือน
ย่านไทรเกิดจากลำต้นไทรแลว้แผ่ซ่านไปในป่า  ฉะน้ัน (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๒๔/
๓๒๖,สํ.ข. (ไทย)  ๑๗/๓/๑๓,ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๗๕/๕๖๔)   

   ความเย่ือใย  หมายถึงตัณหา  (ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๒๗๕/๑๑๕) 
ความเยื่อใยคือตัณหา: ความอาลัยคือความอยาก;ความเก่ียวพันคือความอยาก;สายสัมพันธ์คือความ

อยาก;ความเกี่ยวข้องคือความอยาก;ความผูกพันท่ียังตัดไม่ขาดคือความอยาก 
   มีข้อความว่า สูจิโลมยักษ์ทูลถามพระผูม้พีระภาคว่า ราคะและโทสะมีอะไร

เป็นเหตุ ความไม่ยินดี  ความยินดี  และความขนพองสยองเกล้าเกิดจากอะไร  ความ
ตรึกในใจเกิดจากอะไร ย่อมผูกจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้น  พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า  ราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุ ความไม่ยินดี ความยินดี  
และความขนพองสยองเกล้าเกิดจากอัตภาพน้ี  ความตรึกในใจเกิดจากอัตภาพน้ี ย่อม
ผูกจิตไว้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ ฉะน้ัน  อกุศลวิตกเป็นอันมาก  เกิดจากความเย่ือ
ใยคือตัณหา  เกิดขึ้นในตนแล้วแผซ่่านไปในวัตถุกามท้ังหลาย  เหมือนย่านไทรเกิด
จากลำต้นไทรแล้วแผซ่่านไปในป่าฉะนั้น (ส.ํส. )ไทย ( ๑๕/๒๓๗/๓๔๐) 

ความรอ้น  : พลังงานที่ถ่ายเทจากสสารหรือระบบหน่ึงไปยังสสารหรือระบบอื่นโดยอาศัยความ
แตกต่างของอุณหภูมิ อุณหภูมิ ความจุความร้อน และเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ, 
ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่ง สามารถทำงานได้ นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ความร้อนเกิดจากดวงอาทิตย์ จากการเสยีดสีของวัตถุ เกิดจากความร้อนแสง; มี
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงความร้อนไว้ว่า   ประโยชน์ท้ังหลายย่อมล่วงเลย
หนุ่มสาวท่ีละทิ้งการงานโดยอ้างว่า ‘เวลาน้ีหนาวเกินไป  เวลานี้ร้อนเกินไป    เวลานี้
เย็นเกินไป’ เป็นต้น  ส่วนผู้ใดทำหน้าท่ีของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาว ความร้อนย่ิงไป
กว่าหญ้า   ผู้น้ันย่อมไม่เสื่อมจากความสุข   (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๒/๑๔๐,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๕๓/๒๐๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๒๑๔/๒๕๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๗/๖๐๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๖/๒๐๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๕๙/๒๐๖,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๐๓/๓๗๒,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๕/๒๘๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๕๐๙/๓๑๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๔/๑๗๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๕/๒๓๒,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๒๐๑/๕๘๘,ขุ.จู.๓๐/๑๓๘/๔๔๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐๘/๑๘,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๒๘/๑๘๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๒๘/๕๐) 



 

๑๒๘๑ 
 

 

ความรอบคอบ: ความระมัดระวัง; ความมีสติ  
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  พระโบราณกเถระ

ท้ังหลายกล่าวเรื่องลักษณะมหาบุรุษว่า พวกมนุษย์จำนวนมากเป็นอภิโยคี  มีความ
รอบคอบ  ฉลาดในนิมิต  ฉลาดในการทำนายอย่างละเอียดถี่ถ้วน จะชมเชยพระ
กุมารน้ันว่า  ‘เป็นผู้ท่ีแลดูน่ารัก’; และมีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับอาฬวก
ยักษ์  ในภพของอาฬวกยักษ์  เขตเมืองอาฬวีว่า บุคคลเช่ือธรรมของพระอรหันต์  
เพ่ือบรรลุนิพพาน  ไม่ประมาท  มีความรอบคอบ  ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา  บุคคล
ผู้ทำการเหมาะเจาะไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร  ย่อมหาทรัพย์ได้  บุคคลย่อมได้
เกียรติยศเพราะความสัตย์  บุคคลเม่ือให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๙/
๑๘๗,สํ.ส. (ไทย)  ๑๕/๒๔๖/๓๕๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า เป็นอภิโยคี  หมายถึงผู้รูใ้นลักษณศาสตร์  (ที.
ปา.อ. (บาลี) ๒๒๙/๑๒๘) 

ความระงับสงัขาร: ภาวะที่สงบประณีต;ความดับทุกข์;พระนิพพาน   
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคอธิบายถึงภิกษุเป็นผู้ไปได้ว่า  ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมไปสู่ทิศท่ีไม่เคยไปตลอดกาลยาวนานนี้  คือ  ความระงับสังขารทั้งปวง ความ
สละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา  ความคลายกำหนัด  ความดับทุกข์  
นิพพาน; และข้อความว่า  นิพพานคือความดับทุกข์  ได้แก่ ความระงับสังขารทั้งปวง  
ความสลัดทิ้งอุปธิท้ังหมด ความสิ้นตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับกิเลส ความ
เย็นสนิท  ตรัสเรียกว่าสัจจะอย่างเดียว  (องฺ.จตุกฺก.  )ไทย  ( ๒๑/๑๑๔/๑๗๗,ขุ.ม. 
(ไทย) ๒๙/๑๑๙/๓๔๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า  “ภาวะที่สงบประณีต  คือ  ความระงับสังขารทั้ง
ปวง  ความสละคืนอุปธิกิเลสท้ังปวง  ความสิ้นไปแห่งตัณหา  ความคลายกำหนัด  
ความดับ  และนิพพาน”  ท้ังหมดนี้  พระผู้มีพระภาคตรัสมุ่งแสดงถึงสมาธิในผล
สมาบัติ  (องฺ.ทสก.อ.  (บาลี) ๓/๖/๓๑๙) 

ความระลึกได้: สติ; ความนึกขึ้นได้;ความไม่เผลอ;ความฉกุคิดขึ้นได้;การคุมจิตไว้ในกิจ หมายถึง
อาการท่ีจิตนึกถึงสิ่งท่ีจะทำจะพูดได้ นึกถึงสิ่งท่ีทำคำที่พูดไว้แล้วได้   

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  พระสารีบุตรสงัดจาก
กามและอกุศลธรรมท้ังหลายแล้ว  บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก  วิจาร  ปีติ  และสุขอัน
เกิดจากวิเวกอยู่  ก็ธรรมในปฐมฌานคือวิตก(ความตรึก)  วิจาร(ความตรอง)  ปีติ
(ความอ่ิมใจ) สุข(ความสขุ)  จิตเตกัคคตา(ความท่ีจิตมีอารมณ์เดียว)  ผัสสะ(ความ
ถูกต้อง)  เวทนา (ความเสวยอารมณ์)  สญัญา(ความหมายรู้)  เจตนา(ความจงใจ)  



 

๑๒๘๒ 
 

 

วิญญาณ(ความรู้แจ้ง)  ฉันทะ(ความพอใจ)  อธิโมกข์(ความน้อมใจเช่ือ)  วิริยะ(ความ
เพียร) สติ(ความระลึกได้)  อุเบกขา(ความวางเฉย)  มนสิการ(ความใส่ใจ)เหล่าน้ัน  
(ที.ม. )ไทย  ( ๑๐/๑๓๙/๘๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๑) 

   ความระลึกได้  จัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งในธรรมมีอุปการะมาก  ๒  ประการ  คือ  
(๑) สติ  ความระลึกได้  (๒) สัมปชัญญะ  ความรู้ชัด  และจัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งใน
อินทรีย์ ๕  คอื (๑) สัทธา (ความเช่ือ) (๒) วิริยะ (ความเพียร)  (๓) สติ (ความระลึก
ได้) (๔) สมาธ ิ (ความต้ังจิตม่ัน) (๕) ปัญญา (ความรู้ท่ัว)  (ที.ม.อ. (บาลี) ๖๙/๖๔,
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม  ๒๕๕๑) 

ความระลึกไม่ได้: ความเป็นผู้มีสติหลงลืม; ความนึกขึ้นไม่ได้; ความเผลอ; การไม่สามารถคุมจิตไว้ใน
กิจ หมายถึงอาการที่จิตไม่สามารถนึกถึงสิ่งท่ีจะทำจะพูดได้  ไม่สามารถนึกถึงสิ่งท่ีทำ
คำท่ีพูดไว้แล้วได้ 

   มีข้อความว่า  ความเป็นผู้มีสติหลงลืม  คือความระลึกไม่ได้  ความไม่ตาม
ระลึก ความไม่หวนระลึก ความระลึกไม่ได้  อาการท่ีระลึกไม่ได้  ความทรงจำไม่ได้  
ความเลื่อนลอย  ความหลงลืม  นี้เรยีกว่าความเป็นผู้มีสติหลงลมื  บุคคลผู้
ประกอบด้วยความมีสติหลงลมืนี้  ช่ือว่าผู้มีสติหลงลืม  (อภิ.ก. )ไทย(   ๓๖/๕๙/
๑๖๐) 

ความระแวง: ความแคลงใจ;ความไม่ไว้วางใจ;ความสงสัย;ความเคลือบแคลง;ความเห็นสองจิตสอง
ใจ 

   มีข้อความว่า  พระสภิยเถระแสดงธรรมไว้ว่า  ชนเหล่าอ่ืนย่อมไม่รู้ว่า  พวกเรา
กำลังย่อยยับอยู่ในโลกนี้  บรรดาชนเหล่าน้ัน  ชนเหล่าใดรู้แจ้งอยู่ ความทะเลาะ
วิวาทกันย่อมระงับได้จากสำนักของชนเหล่าน้ัน  เมื่อพวกท่ีไม่รู้สึกยังประพฤติยึดถือ
อยู่เหมือนจะไม่ตาย  ความทะเลาะวิวาทย่อมสงบลงไม่ได้เลย  ส่วนพวกท่ีรู้ธรรมตาม
ความเป็นจริง  ย่อมไม่กระสับกระส่าย  ในเม่ือสัตว์ท้ังหลายกระสับกระส่ายอยู ่ 
กรรมที่ย่อหย่อน  วัตรท่ีเศร้าหมองและพรหมจรรย์ท่ีพึงระลึกถึงด้วยความระแวง
สงสัย  ทุกอยา่งน้ันไม่มีผลมาก;  ความระแวงจัดอยู่ในโจทนาวัตถุ(เหตุท่ีใช้โจท) ๓  
ประการ  คือ  (๑) ทิฏเฐนะ (โจทด้วยได้เห็น)  (๒)  สุเตนะ (โจทด้วยได้ยินได้ฟัง)  (๓) 
ปริสังกายะ (โจทด้วยความระแวงสงสัย)  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๔,ข.ุเถร. )ไทย  (
๒๖/๓๔๕/๖๑๒) 

ความรักใคร่: ความรู้สึกพอใจผูกพัน;ความพอใจ 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับอัคคิเวสนพราหมณ์และราชกุมารว่า  

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตยังไม่หลีกออกจากกาม  ยังมี



 

๑๒๘๓ 
 

 

ความพอใจ  ความรักใคร ่  ความหลง  ความกระหาย  และความกระวนกระวายใน
กามท้ังหลาย  ยังมิได้ละและมิได้ระงับอย่างเด็ดขาดในภายใน  สมณะหรือพราหมณ์
ผู้เจริญเหล่าน้ันแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง  หยาบ  เผ็ดร้อน  ซึง่เกิดขึ้นเพราะ
ความเพียร  ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็น  และการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม  แม้ไม่ได้
เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง  หยาบ  เผ็ดร้อน  ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร  ก็เป็นผู้ไม่
ควรแก่การรู้  การเห็น  และการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม  (ม.ม.ู )ไทย  (  ๑๒/๓๗๔/๔๑๐,ม.
ม. )ไทย ( ๑๔/๔๑/๕๐) 

   ความรักใคร ่  จัดเป็นเป็นธรรมะข้อหน่ึงในนิวรณ์  (สิ่งห้ามกันจิตไว้มิให้บรรลุ
ความดี)  ๕ ประการ คือ (๑) กามฉันทะ  ความพอใจรักใครใ่นกาม (๒) พยาบาท  
ความคิดร้าย  (๓) ถีนมิทธะ  ความหดหูแ่ละเซื่องซึม  (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ  ความ
ฟุ้งซ่านและร้อนใจ  (๕) วิจกิิจฉา  ความลังเลสงสัย  (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖,
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม) 

ความรักสมณะ: ความมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยสมณะ;  ความมีใจผูกพันด้วยความเสน่หาหรือชอบ
สมณะ 

  มีข้อความท่ีโปตลิยคหบดีกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าตนเองมิได้พิจารณาเห็น
เช่นนั้น  ... พระผู้มีพระภาคทรงทำความรักสมณะให้เกิดในหมู่สมณะ  ทรงทำความ
เลื่อมใสสมณะให้เกิดในหมู่สมณะ  ทรงทำความเคารพสมณะให้เกิดในหมู่สมณะ  แก่
ตนแล้วหนอ  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๐/๔๗)  

ความรำพัน: ความโอดครวญ;ความคร่ำครวญ; การพูดถึงบ่นถึง; การพูดพร่ำพรรณนา   
   มีข้อความว่า  ปัญญาท่ีปรารถนาจะพ้นไปจากนิมิต  ...  จากความอุบัติ  ...  

จากความเกิด ... จากความแก่  ... จากความเจ็บไข้  ... จากความตาย  ... จากความ
เศร้าโศก  ...จากความรำพัน  ...  ปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปจากความคับแค้นใจ  
พิจารณาและดำรงมั่นอยู่  ช่ือว่าสังขารุเปกขาญาณ  (ขุ.ป. )ไทย  (  ๓๑/๑๐/๑๗) 

ความรำพึง: การคิดคำนึงอยู่ในใจ;การคิดถึง; การคำนึง; การใคร่ครวญ 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  สหัมบดีพรหมทราบความดำริในใจของ

เราด้วยใจของตน  จึงได้มีความรำพึงว่า  ‘ท่านผู้เจริญ  โลกจะฉิบหายหนอ  โลกจะ
พินาศหนอ  เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพ่ือความ
ขวนขวายน้อย  มิได้น้อมพระทัยไปเพ่ือทรงแสดงธรรม’;  และข้อความที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลาย  ขณะประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐ ี เขตกรุงสาวัตถี  ว่าเมื่อแรกตรัสรู้  พระองค์อยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ  ใกล้ฝั่ง
แม่น้ำเนรัญชรา  ตำบลอุรุเวลา  หลีกเร้นอยูในที่สงัด  ได้เกิดความรำพึงว่า  ‘บุคคลผู้



 

๑๒๘๔ 
 

 

ไม่เคารพ  ไมย่ำเกรงย่อมอยู่เป็นทุกข์  พระองค์พึงสักการะ  เคารพอาศัยสมณะหรือ
พราหมณ์คนไหนหนอแลอยู่’  (ม.มู. )ไทย  ( ๑๒/๒๘๒/๓๐๖,ม.ม. )ไทย  ( ๑๓/๓๓๘/
๔๐๘,องฺ.จตุกฺก. )ไทย  (  ๒๑/๒๑/๓๓) 

ความริเริ่ม: การสร้างสรรค;์ความมุ่งมั่น 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ความริเริ่ม  ความ

พากเพียร  ความบากบ่ันมีอยู่  การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่าน้ันให้มาก  
น้ีเป็นอาหารท่ีทำวิริยสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกดิให้เกิดขึ้น หรือทำวิริยสัมโพชฌงค์ที่
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี; และข้อความที่พระพุทธองค์ตรัสว่า พระองค์ไม่เห็นธรรม
อ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่เป็นเหตุให้ถีนมิทธะท่ียังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกดิขึ้น  หรือท่ีเกิดขึ้นแล้วก็
ละได้  เหมือนความริเริ่ม  ความพากเพียร  ความบากบั่น (สํ.ม. )ไทย  ( ๑๙/๑๘๓/
๑๑๒,สํ.ม. )ไทย (  ๑๙/๒๓๒/๑๖๕,องฺ.เอกก. ๒๐/๑๘๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า  ปรารภความเพียร  ในท่ีน้ีหมายถึงมีความเพียรที่
บริบูรณ์และมคีวามเพียรที่ประคับประคองไว้สม่ำเสมอ ไม่หย่อนนัก  ไม่ตึงนัก  ไมใ่ห้
จิตปรุงแต่งภายใน  ไมใ่ห้ฟุ้งซ่านภายนอก  คำว่า  ความเพียร  ในท่ีน้ีหมายเอาทั้ง  
ความเพียรทางกาย  เช่น  เพียรพยายามทางกายตลอดคืนและวัน  ดุจในประโยคว่า  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการ
เดินจงกรม  ด้วยการนั่งตลอดวัน  และความเพียรทางจิต  เช่นเพียรพยายามผูกจิตไว้
ด้วยการกำหนดสถานท่ี เป็นต้น  ดุจในประโยคว่า  เราจะไม่ออกจากถ้ำน้ีจนกว่าจิต
ของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน  (องฺ.เอกก.อ.  (บาลี) ๑/๑๘/
๔๓,อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๕๑๙/๓๐๐) 

ความริษยา  : ความริษยาเกิดจากการขาดมุทิตา มุทิตาน้ีทำได้ยากกว่ากรุณา  ผู้มีความริษยาน้ัน 
ทำอะไรรุนแรงได้ร้อยแปด แม้เป็นความไม่จริงก็พูดได้ ใส่ร้ายได้, ความไม่อยากให้คน
อ่ืนได้ดี; เป็นความหมายของคำว่า  อุสุยา  ดังข้อความท่ีมหาโควินทพราหมณ์ทูล
ถามสนังกุมารพรหมว่า ‘ข้าแต่พรหม บรรดามนุษย์ พวกไหนมีกลิ่นช่ัวร้ายข้าพเจ้าไม่
รู้จักพวกน้ัน  ขอท่านผู้เป็นปราชญ์    จงบอกมาในท่ีน้ีเถดิ  อะไรร้อยรัด หมู่สัตว์จึง
เหม็นเน่าคลุ้ง  ต้องไปอบายปิดพรหมโลกแล้ว’ สนังกุมารพรหมตรัสตอบว่า   ‘โกธะ 
(ความโกรธ)  โมสวัชชะ (การพูดเท็จ)  นิกติ (การโกง)    โทพภะ (การประทุษร้าย
มิตร)  กทริยตา (ความตระหนี่) อติมานะ  (ความดูหมิ่น)  อุสุยา (ความรษิยา)  อิจฉา 
(ความปรารถนา) …โมหะ  (ความหลง)  สัตว์ผู้ประกอบด้วยกิเลสเหล่าน้ี  จัดว่าเป็นผู้
มีกลิ่นช่ัวร้าย ต้องไปอบาย  ปิดพรหมโลกแล้ว’ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๕๗/๒๘๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖๑/๔๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖๗/๔๖,ม.ม.(ไทย)



 

๑๒๘๕ 
 

 

๑๓/๑๒๐/๑๓๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๗/๑๘๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๓/๓๕๒,ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๑๖๑/๒๑๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๐/๓๗๙) ; และดังเช่นข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ความริษยาอันช่ัว คือเมื่อคหบดีหรือบุตรของคหบดีในโลกนี้สมบูรณ์ด้วย
ทรัพย์  ข้าวเปลือก เงินหรือทอง ทาสหรือผู้เข้าไปอาศัยของคหบดีหรือบุตรของ
คหบดีคนใดคนหน่ึงมีความคิดอย่างนี้ว่า    “ไฉนหนอ  คหบดีหรือบุตรของคหบดีนี้    
จะไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์    ข้าวเปลือก เงิน  หรือทอง” อน่ึง เมื่อสมณะหรือ
พราหมณ์ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร 
มีความคิดอย่างน้ีว่า “ไฉนหนอ ท่านผู้น้ีจะไม่พึงได้จีวรบิณฑบาต  เสนาสนะ    
และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร” องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๔/๑๘๕,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๘/
๒๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๘๗/๕๓๐,อภิ.ป.๓๖/๔๙/๑๕๗,อภิ.ป.๓๖/๖๙/๑๖๒) 

ความรุ่งเรือง: ความเจริญ; ความรุ่งโรจน์; ความก้าวหน้า 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  พกพรหมถามพระองค์

ว่า  ‘ท่านผู้นริทุกข ์  ท่านรูค้ติและรู้ความรุ่งเรืองของเราว่า  ‘พกพรหมมีฤทธ์ิมาก
อย่างนี้  พกพรหมมีอานุภาพมากอย่างน้ี  พกพรหมมีศักด์ิมากอย่างน้ีได้อย่างไร’  
พระองค์จึงกล่าวว่า ‘ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรส่องทิศให้สว่างอยู่เท่าใด  
อำนาจของท่านย่อมเป็นไปใน  ๑,๐๐๐  จักรวาลเท่าน้ัน; และข้อความที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า ยักษ์  ๗,๐๐๐  ตน  ท่ีเป็นภุมมเทวดาอยู่ในกรุง
กบิลพัสด์ุ  มีฤทธ์ิ  มีความรุ่งเรือง  มีผิวพรรณงดงาม  มียศ  ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่
ประชุมของภิกษุท้ังหลาย; ความรุ่งเรืองมี  ๔  ประการ  คือ  (๑)  ความรุ่งเรืองแห่ง
ดวงจันทร์  (๒) ความรุ่งเรืองแห่งดวงอาทิตย์  (๓)  ความรุ่งเรืองแห่งไฟ  (๔) ความ
รุ่งเรืองแห่งปัญญา  (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๓๓/๒๖๑,ม.มู. )ไทย  ( ๑๒/๕๐๓/๕๔๐,องฺ.
จตุกฺก. )ไทย  ( ๒๑/๑๔๕/๒๑๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  มีความรุ่งเรือง  หมายถึงประกอบด้วยอานุภาพ  (ที.ม.อ.  
(บาลี) ๓๔๑/๓๐๘) 

ความรู้ : ความเข้าใจในเรื่องบางเร่ือง หรือสิ่งบางสิ่งซึ่งอาจจะรวมปถึงความสามารถในการนำ
สิ่งนั้นไปใช้เพ่ือเป้าหมายบางประการ  ; เป็นความหมายของวิชชา มี ๒ หมวด  คือ 
๑. วิชชา(ความรู้)  ๓  ได้แก ่ (๑)  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ความรู้ท่ีให้ระลึกชาติได้  
(๒)  จุตูปปาตญาณ  ความรูจุ้ติ(ตาย)และอุบัติ(เกิด)ของสัตว์  (๓)  อาสวักขยญาณ  
ความรู้ท่ีทำให้สิ้นอาสวะ;   ๒. วิชชา  ๘  ได้แก ่  (๑)  วิปัสสนาญาณ  ญาณท่ีเป็น
วิปัสสนา  (๒)  มโนมยิทธิ  มีฤทธ์ิทางใจ  (๓)  อิทธิวิธิ  แสดงฤทธ์ิได้ต่าง ๆ  (๔)  
ทิพพโสต  หูทิพย์  (๕)  เจโตปริยญาณ กำหนดรู้จิตผู้อ่ืนได้  (๖)  ปุพเพนิวาสานุสสติ



 

๑๒๘๖ 
 

 

ญาณ  ความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้  (๗)  ทิพพจักขุ  ตาทิพย์ หรือเรียกว่าจุตูปปาตญาณ  
(๘)  อาสวักขยญาณ  ความรู้ท่ีทำให้สิ้นอาสวะ  (วิ.อ.(บาลี)   ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๓๖/๑๗๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๒๓/๒๕๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙/๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๗๔/๘๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๓๗/๑๘๖,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๘๘/๖๐๓,ขุ.ขุ. ๒๕/๗๒/๔๙,ขุ.
ม.(ไทย) ๒๙/๑๘๒/๕๑๗) 

ความรู้แจ้งธรรม  : ความรู้ธรรม, การบรรลุธรรม,ความรู้ชัดธรรมตามความเป็นจริง, ความรู้แจ้งธรรม
ว่า  ธรรมเหลา่นั้นเกิดแล้ว    มีแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว    บังเกดิเฉพาะแล้ว  
ปรากฏแล้ว เพราะธรรมเหล่าใด  ความรูใ้นธรรมเหล่าน้ันช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา  ; 
ความรู้ในเหตุเกิดแห่งชรามรณะช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา ; ความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุ
ให้ถึงความดับแห่งชรามรณะช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา ; ความรู้ในเหตุเกิดแห่งสังขารช่ือ
ว่าธัมมปฏิสัมภิทา    ความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งสังขารช่ือว่าธัมม
ปฏิสัมภิทา ;ภิกษุในธรรมวินยัน้ีรู้ธรรม    คือสุตตะเคยยะ    เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ  ชาดก อัพภูตธรรม  เวทัลละ นี้เรียกว่าธัมมปฏิสัมภิทา  (อภิ.วิ.
(ไทย)๓๕/๗๒๑-๗๒๔/๔๕๐)  ความรู้ในทุกขสมุทัยช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา  ความรูใ้น
ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๙๔/๕๐๙); มี
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   เพราะเหตุที่ภิกษุน้ันสละ คาย ปล่อย ละ  สลัด
ท้ิงส่วนแห่งกิเลสได้แล้ว   เธอย่อมได้ความรู้แจ้งอรรถ ความรู้แจ้งธรรม และความ
ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่า    ‘เรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า’    
เมื่อเธอมีปราโมทย์แล้ว ปีติย่อมเกิด เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ    เธอมีกายสงบแล้ว
ย่อมเสวยสุข  เมื่อมีสขุ   จิตย่อมต้ังมั่น...‘เรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรม’    
เธอย่อมได้ความรู้แจ้งอรรถ ความรู้แจ้งธรรม    และความปราโมทย์อันประกอบด้วย
ธรรมว่า  ‘เรามีความเลื่อมใส แน่วแน่ในพระสงฆ์’    เม่ือเธอมีปราโมทย์แล้ว    ปีติ
ย่อมเกิด    เม่ือใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุข เม่ือมีสุข    จิต
ย่อมต้ังมั่น    เธอรู้ว่า  ‘เพราะเราสละคาย    ปล่อย ละ สลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้
แล้ว’ จึงได้ความรู้แจ้งอรรถ ความรู้แจ้งธรรม  และความปราโมทย์อันประกอบด้วย
ธรรม เมื่อเธอมีปราโมทย์แลว้    ปีติย่อมเกิด เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ    เธอมีกาย
สงบแล้วย่อมเสวยสุข    เม่ือมีสุขจิตย่อมต้ังมั่น   (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๕/๖๖) 

ความรู้แจ้งอรรถ  : ความรู้แจ้งว่าธรรมเหล่าใดเกิดแล้ว   มีแล้ว  เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว    บังเกิด
เฉพาะแล้ว  ปรากฏแล้ว ความรู้ในธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทา ; ความรู้ในชรา
มรณะช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทา ; ความรู้ในชาติ    ฯลฯ ความรู้ในภพ    ฯลฯ    ความรู้
ในอุปาทาน ฯลฯ ความรู้ในตัณหา ฯลฯความรู้ในเวทนา ฯลฯ ความรู้ในผัสสะ ฯลฯ  



 

๑๒๘๗ 
 

 

ความรู้ในสฬายตนะฯลฯ ความรู้ในนามรูป ฯลฯความรู้ในวิญญาณ  ฯลฯ ความรู้ใน
สังขารทั้งหลาย ช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทา ; ความรู้ในความดับแห่งสังขารช่ือว่าอัตถ
ปฏิสัมภิทา; ภิกษุรู้แตกฉานอรรถแห่งภาษิตนั้นๆ  ว่าน้ีเป็นอรรถแห่งภาษิตนี้ น้ีเป็น
อรรถแห่ภาษิตนี้ น้ีเรียกว่าอัตถปฏิสัมภิทา  ;ความรู้ในทุกข์ช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทา 
ความรู้ในทุกขนิโรธช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทา   (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๙๔/๕๐๙)  

  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะเหตุท่ีภิกษุน้ันสละ คายปล่อย    ละ 
สลัดทิ้งส่วนแหง่กิเลสได้แล้ว เธอย่อมได้ความรู้แจ้งอรรถ    ความรู้แจ้งธรรม    และ
ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่า ‘เรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า’ 
เมื่อเธอมีปราโมทย์แล้ว    ปีติย่อมเกิด  เม่ือใจมีปีติ    กายย่อมสงบ  เธอมีกายสงบ
แล้วย่อมเสวยสุข  เมื่อมีสุข จิตย่อมต้ังม่ัน...‘เรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระ
ธรรมธอย่อมได้ความรู้แจ้งอรรถ  ความรู้แจ้งธรรม    และความปราโมทย์อัน
ประกอบด้วยธรรมว่า  ‘เรามีความเลื่อมใส แน่วแน่ในพระสงฆ์’  เมื่อเธอมีปราโมทย์
แล้วปีติย่อมเกิด เม่ือใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุข เมื่อมีสขุ
จิตย่อมต้ังมั่น    เธอรู้ว่า ‘เพราะเราสละคาย  ปล่อย  ละ สลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้
แล้ว’ จึงได้ความรู้แจ้งอรรถ    ความรู้แจ้งธรรม และความปราโมทย์อันประกอบด้วย
ธรรม    เมื่อเธอมีปราโมทย์แล้ว ปีติย่อมเกิด    เม่ือใจมีปีติ กายย่อมสงบ  เธอมีกาย
สงบแล้วย่อมเสวยสุข    เม่ือมีสุขจิตย่อมต้ังมั่น   (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๕/๖๖) 

ความรู้แจ้งอารมณ์  : ความรู้ชัดอารมณ์ เป็นความหมายของวิญญาณ อยู่ในหมวดธรรม
คือปฏิจจสมุปบาท คือ  อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  
เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ชรามรณะโสกปรเิทวทุกข์โทมนสั ; มีข้อความ
ท่ีพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่า    ‘เมื่ออะไรมี  นามรปูจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย  
นามรูปจึงมี’ เพราะทรงมนสิการโดยแยบคาย  จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า 
‘เมื่อวิญญาณ(ความรู้แจ้งอารมณ์)มี  นามรูปจึงมี  เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรปู
จึงมี’ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๗/๓๒) 

ความรู้เฉพาะตน: ความเข้าใจเรื่องบางเรื่องหรือสิ่งบางสิ่งเฉพาะตนเอง  เช่น  การบรรลธุรรมทาง
พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ประพฤติปฏิบัติจะพึงรู้ได้เฉพาะตน  โดยใช้คำ
บาลีว่า  ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  วิญฺญูหิ  (บัณฑิตพึงรู้ได้เฉพาะตน) 

   มีข้อความว่า  ท่านพระมุสิละ  ท่านพระปวิฏฐะ  ท่านพระนารทะ  และท่าน
พระอานนท์พักอยู่  ณ  โฆสิตาราม  เขตกรุงโกสัมพี  โดยท่านพระปวิฏฐะถามท่าน
พระมุสิละว่า “เว้นจากความเชื่อ  ความชอบใจ  การฟังตามกันมา  การคิดตรองตาม
แนวเหตุผล  การเข้าได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้ว  ท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่า 



 

๑๒๘๘ 
 

 

‘เพราะชาติเป็นปัจจัย  ชราและมรณะจึงมหีรือ’ ท่านพระมุสิละตอบว่า  ‘เว้นจาก
ความเช่ือ  ความชอบใจ  การฟังตามกันมา  การคิดตรองตามแนวเหตุผล  การเข้าได้
กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้ว  ผมรู้เห็นว่า  ‘เพราะชาติเป็นปัจจัย  ชราและมรณะจึงมี”  
(สํ.นิ. )ไทย ( ๑๖/๖๘/๑๓๘) 

ความรู้ท่ัวถึง: ความเข้าใจเรื่องบางเรื่องหรือสิ่งบางสิ่งครอบคลุม;ความเข้าใจเรื่องบางเรื่องหรือสิ่ง
บางสิ่งครบถ้วน 

   มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมจนทำให้ปริพพาชกมีนิโครธ
ปริพพาชกเป็นต้นฟัง  จนนั่งนิ่ง  เก้อเขิน  คอตก  ก้มหน้า  ซบเซา  ตอบโต้ไม่ได้  
คล้ายกับถูกมารดลใจ  จากนั้นทรงดำริว่า  “โมฆบุรุษเหลา่น้ีท้ังหมดถูกมารใจบาปดล
ใจแล้ว  จนไม่มีใครแมส้ักคนหนึ่งท่ีคิดอย่างนี้ว่า  ‘ทางท่ีดี  พวกเราจักประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระสมณโคดม  เพ่ือความรู้ท่ัวถึงบ้างว่า  ‘๗  วันจักกอ่ผลอะไรได้”  
(ที.ปา. )ไทย  ( ๑๑/๗๙/๕๘) 

ความรู้ในชรามรณะ  : ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ 
ปรารภชรามรณะเกิดขึ้น; มัคคสมังคญิาณ ได้แก่นี้ความรู้ในชรามรณะ น้ีความรู้ใน
ชรามรณสมุทัย   น้ีความรู้ในชรามรณนิโรธ    นี้ความรู้ในชรามรณนิโรธคามินี
ปฏิปทา; ความรู้ในชรามรณะช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทา ซึ่งจัดอยู่ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ (๑) 
อัตถปฏิสัมภิทา  (๒) ธัมมปฏิสัมภิทา (๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา (๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๐๒/๕๑๕) 

ความรู้ในทุกข ์  : ความตรัสรู้ในกองทุกข์  เป็นความหมายของสัมมาทิฏฐแิละอัตถปฏิสัมภิทา ; 
ดังเช่นข้อความท่ีว่า ความรู้ในทุกข์  (ความทุกข์) ความรู้ในทุกขสมุทัย    (เหตุเกิด
แห่งทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธ    (ความดับแห่งทุกข์)    ความรูใ้นทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์)   เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ความรู้ในทุกข์ช่ือ
ว่าอัตถปฏิสัมภิทา    ความรู้ในทุกขสมทัุยช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้ในทุกขนิโรธ
ช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทา    ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา 
ความรู้ในการกล่าวธัมมนิรุตตินั้นช่ือว่านิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้ในญาณทั้งหลายช่ือ
ว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา  น้ีช่ือว่าสัจจวาร     (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๒/๓๓๕,อภิ.วิ.(ไทย)
๓๕/๗๙๔/๕๐๙) 

ความรู้ในทุกขนิโรธ  : ความตรัสรู้ในความดับทุกข์,  เป็นความหมายของสัมมาทิฏฐิ; ดังเช่นข้อความ
ท่ีว่า ความรู้ในทุกข์ (ความทกุข์)  ความรู้ในทุกขสมุทัย  (เหตุเกิดแห่งทุกข์) ความรู้ใน
ทุกขนิโรธ (ความดับแห่งทุกข์) ความรูใ้นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอ้ปฏิบัติให้ถึง
ความดับแห่งทุกข์)  นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐ ิ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๒/๓๓๕) 



 

๑๒๘๙ 
 

 

ความรู้ในทุกขนิโรธคามินปีฏิปทา :ความตรัสรู้ในข้อปฏิบติัให้ถึงความดับทุกข์, เป็นความหมายของ
สัมมาทิฏฐิ; ดังเช่นข้อความที่ว่าความรู้ในทุกข์  (ความทุกข์) ความรู้ในทุกขสมุทัย 
(เหตุเกิดแห่งทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธ (ความดับแห่งทุกข)์  ความรูใ้นทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์) นี้เรียกว่าสมัมาทิฏฐิ   (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๔๐๒/๓๓๕) 

ความรู้ในทุกขสมุทัย  : ความตรัสรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ เป็นความหมายของสัมมาทิฏฐิ; ดังเช่น
ข้อความที่ว่า ความรู้ในทุกข ์  (ความทุกข)์  ความรู้ในทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) 
ความรู้ในทุกขนิโรธ (ความดับแห่งทุกข์)  ความรู้ในทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทา (ขอ้
ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข)์   นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ   (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๒/๓๓๕) 

ความรู้ในสงัขาร  : ความรอบรู้ในกองสังขาร,  เป็นความหมายของอัตถปฏิสัมภาทา,  มัคคสมังคิ
ญาณ  และปัญญา  เป็นต้น; ดังเช่นข้อความว่า   ความรู้ในสังขารทัง้หลาย  ช่ือ
ว่าอัตถปฏิสัมภิทา ; มัคคสมังคิญาณ    ได้แก่ ความรู้ในชาติ  ฯลฯ  ความรู้ในภพ  
ฯลฯ  ความรูใ้นอุปาทาน ฯลฯ ความรูใ้นตัณหา  ฯลฯ  ความรู้ในเวทนา  ฯลฯ 
ความรู้ในผัสสะ  ฯลฯ ความรู้ในสฬายตนะ ฯลฯความรู้ในนาม   ฯลฯ   ความรู้ใน
วิญญาณ  ฯลฯ ความรู้ในสังขาร  ฯลฯ ความรู้ในสังขารสมุทัยความรูใ้นสังขารนิโรธ 
และความรู้ในสังขารนิโรธคามินีปฏิปทา   ; ปัญญา    กริิยาที่รู้ชัด    ฯลฯความไม่
หลงงมงาย  ความเลือกเฟ้นธรรม    สัมมาทิฏฐิ ปรารภสังขารทั้งหลายเกิดขึ้น    นี้
เรียกว่า    ความรู้ในสังขาร (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๐๓/๕๑๖) 

ความรู้ย่ิง  : ความรู้แจ้งในอริยสัจ, ความตรัสรู้อริยสัจ ๔, เป็นความหมายของการรู้แจ้งโพธิปักขิย
ธรรม  ๓๗  ประการ  ;  ดังข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ธรรมท่ีเราแสดงแล้ว
เพ่ือความรู้ย่ิง เธอท้ังหลายพึงเรียน  เสพ เจริญ ทำให้มากด้วยดีโดยวิธีที่พรหมจรรย์
น้ีจะพึงต้ังอยู่ได้นาน  ดำรงอยู่ได้นานข้อน้ันพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก  เพ่ือ
สุขแก่คนหมู่มาก  เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์  เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือสุขแก่
เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย  คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน  ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ 
พละ ๕  โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์  ๘  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๗/๑๓๘,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๔๓/๕๑) 

ความรู้สึก,ความรู้สึกตัว: สัมมาปัญญา;สมัปชัญญะ;เวทนา;ความไม่ประมาท;ความนึกขึ้นได้;ความไม่
เผลอ;การคุมจติไว้ในกิจ หมายถึง อาการที่จิตนึกถึงสิ่งท่ีจะทำจะพูดได้ นึกถึงสิ่งท่ีทำ
คำท่ีพูดไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ระงับยับย้ังใจได้ ไม่ให้เลินเลอ่พลั้งเผลอ 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตรว่า  ภกิษุช่ือ
ว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ  คือภิกษุในธรรมวินัยน้ีทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป  



 

๑๒๙๐ 
 

 

การถอยกลับ  การแลดู  การเหลียวดู การคู้เข้า  การเหยียดออก  การครองสังฆาฏิ
บาตรและจีวร  การฉัน  การด่ืม  การเคี้ยว การลิ้ม  การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ  การ
เดิน  การยืน  การน่ัง  การนอน  การต่ืน  การพูด  การนิ่ง  (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑๔/
๗๓,ม.มู. )ไทย  ( ๑๒/๓๑๑/๓๔๖,ม.ม. )ไทย  (  ๑๓/๑๒/๑๕,ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/๑๕๔/
๑๙๘,สํ.ม. )ไทย ( ๑๙/๓๖๘/๒๑๒)  

ความเร็ว: อัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งต่อหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที  ใน
หน่วยเอสไอความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งประกอบด้วยอัตราเร็วและทิศทาง 
ขนาดของความเร็วคืออัตราเร็วซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร์   

   มีข้อความว่า  โรหิตัสสเทพบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  “ข้าพระองค์เป็น
ฤษีช่ือโรหิตัสสะเป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้าน  มีฤทธ์ิ  เหาะได้  ความเร็วของข้าพระองค์
น้ันเปรียบได้กับนายขมังธนู  ผู้ยิงธนูแม่นยำ  ศึกษามาดีแลว้  ผู้เช่ียวชาญ  ฝกึซ้อมมา
ดี  พึงยิงลูกศรเบาให้ผ่านเงาตาลด้านขวางไปได้โดยไม่ยากฉะนั้น  (องฺ.จตุกฺก. )ไทย  (
๒๑/๔๕/๗๔,องฺ.จตุกฺก. )ไทย ( ๒๑/๑๙๒/๒๘๑,วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี) 

ความเรา่ร้อน,ความเรา่ร้อนใจ: ความรุ่มร้อน;ความร้อนรุ่ม   
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับวาเสฏฐะและภารทวาชะ  เม่ือสัตว์

เหล่าน้ันบริโภคข้าวสาลี  ซึง่เกิดสุกเองในท่ีท่ีไม่ต้องไถ  มีข้าวสาลีนั้นเป็นภักษา  มี
ข้าวสาลีน้ันเป็นอาหาร  ได้ดำรงอยู่นานแสนนาน  สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้น  
ท้ังผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกันและอวัยวะเพศหญิงปรากฏแก่ผู้เป็นหญิง  อวัยวะ
เพศชายปรากฏแก่ผู้เป็นชาย  กล่าวกันว่า  หญิงเพ่งดูชายและชายก็เพ่งดูหญิงนาน
เกินไป  เมื่อชนทั้ง  ๒  เพศต่างเพ่งดูกันและกันนานเกินไป  ก็เกิดความกำหนัดขึ้น  
ความเร่าร้อนก็ปรากฏข้ึนในกาย  เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัย  ชนเหล่านั้นจึงได้
เสพเมถุนธรรม; และข้อความว่า ควาญช้างฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดิน  ล่ามคอ
ช้างป่าไว้อย่างมั่นคง  เพ่ือแกไ้ขปกติของสตัว์ป่า  แก้ไขความสับสนของสตัว์ป่า  และ
แก้ไขความกระวนกระวาย   ความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่า  เพ่ือให้
ช้างป่าน้ันยินดีในแดนบ้าน  ให้เพลิดเพลนิในปกติท่ีมนุษย์ต้องการ; มีข้อความเรื่อง
ความเดือนร้อนว่า  คนทำบาปย่อมเดือนร้อนในโลกน้ี  ละ(ร่างกาย)ไปแล้วย่อมเดือน
ร้อนในท่ีท้ังสอง  เดือนร้อนว่าตนเองกระทำบาป  เข้าถึงทุคติย่ิงเดือดร้อนมาก   (ที.
ม. )ไทย  (  ๑๐/๓๔๘/๒๗๕,ที.ปา. )ไทย  (  ๑๑/๑๒๖/๙๒,ที.ปา. )ไทย  ( ๑๑/๓๒๐/๓๐๙,
ม.ม. )ไทย  ( ๑๓/๓๓/๓๘,ม.ม. )ไทย  ( ๑๓/๔๐/๔๒,ม.ม. )ไทย  ( ๑๓/๑๘๙/๒๒๒,ม.อุ.

)ไทย  (  ๑๔/๓๒๔/๓๙๑,ม.อุ. )ไทย  (  ๑๔/๔๒๙/๔๘๙,ม.อุ. )ไทย  (  ๑๔/๒๑๗/
๒๕๐,สํ.ข. )ไทย  ( ๑๗/๒/๙,สํ.ข.   )ไทย  (  ๑๗/๑๖๑/๒๕๕,สํ.ม. )ไทย  (  ๑๙/๓๗๖/
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๒๒๖,สํ.ม. )ไทย  (  ๑๙/๑๑๑๓/๖๒๖,องฺ.จตุกฺก. )ไทย  (  ๒๑/๑๘๔/๒๖๑,ขุ.ธ.อ. (บาลี) 
๑/๑๗/๑๑๕) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  ความเร่าร้อน  ในท่ีน้ี หมายถึงความเร่าร้อนเพราะไฟคือ
ราคะ  (ที.ม.อ.  (บาล)ี ๓๔๘/๓๑๖) 

ความเรา่ร้อนที่ก่อความคับแค้น: ความเร่าร้อนเพราะกิเลสหรอืความเร่าร้อนเพราะวิบากกรรมที่ก่อ
ความคับแค้นใจ  หรือให้เกิดทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจอันเป็นผลมาจากอาสวะ   

   มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอหลุดพ้นแล้วจาก
อาสวะ และความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคน้  ซึ่งเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัย  เธอ
ย่อมไม่เสวยเวทนานั้น  น้ีเรากล่าวว่าธาตุท่ีสลัดกามทั้งหลาย; และข้อความว่า ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ีพิจารณาโดยแยบคาย    เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในจักขนุทรีย์อยู่ ซึ่ง
เมื่อเธอไม่สำรวมอยู่  อาสวะและความเร่ารอ้นท่ีก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้น   (ที.
ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๑/๓๑๑,ม.มู.ไทย) ๑๒/๒๒/๒๒,องฺ.ปญฺจก.   )ไทย  ( ๒๒/๕๘/
๕๔๘,องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๕๘/๑๔๐,องฺ.ฉกกฺ.ฏีกา  (บาลี) ๓/๕๘/๑๕๔) 

ความลงกัน: ความสอดคล้องกัน; ความเหมาะสมกัน; ความเห็นพ้องกัน; ความกลมกลนืกัน; ความ
ตกลงกันได้  

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ถ้าเธอท้ังหลายมี
ความคิดในโพธิปักขิยธรรมเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า  ‘ท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดย
อรรถ  ลงกันได้โดยพยัญชนะ’  เธอทั้งหลายพึงเข้าใจ  บรรดาภิกษุเหล่านั้นว่า  ภิกษุ
รูปใดเป็นผู้ท่ีตักเตือนได้ง่ายกว่า  ควรเข้าไปหาภิกษุรูปน้ันแล้วกล่าวอย่างน้ีว่า  ‘ท่าน
ท้ังหลายมีความขัดแย้งกันโดยอรรถ  ลงกันได้โดยพยัญชนะ  ขอท่านทั้งหลายจง
ทราบความขัดแย้งกันและความลงกันน้ีน้ันว่า  ‘เป็นความขัดแย้งกันโดยอรรถ  ลงกัน
ได้โดยพยัญชนะ  ท่านท้ังหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลย’  (ม.อุ. )ไทย ( ๑๔/๓๖/๔๕) 

ความลบหลู:่ ความดูถูก; ความดูหมิ่น;การแสดงอาการเหยียดหยามต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือต่อผู้มีอุป
การคุณโดยถือว่าไม่สำคัญควรแก่การเคารพนับถือ  

   มีข้อความว่า  พระปิงคิยเถระกล่าวว่า  อาตมภาพจักกล่าวถ้อยคำที่
ประกอบด้วยการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคผู้ทรงละมลทินและโมหะได้แล้ว ผูท้รงละ
ความถือตัวและความลบหลู่ได้  ณ บัดน้ี; และข้อความว่า ความลบหลู่  ได้แก่  ความ
ลบหลู่  กิริยาที่ลบหลู่  ภาวะที่ลบหลู่  ความแข็งกระด้าง  กรรมคือความแขง็
กระด้าง; และข้อความว่า ความลบหลู่  กิริยาท่ีลบหลู ่  ภาวะที่ลบหลู่  ความดูหมิน่  
การกระทำความดูหม่ิน  น้ีเรียกว่าความลบหลู่  (ขุ.จู.  )ไทย  ( ๓๐/๑๐๓/๓๕๔,ขุ.จู.

)ไทย  (  ๓๐/๑๔๒/๔๕๘,อภิ.ปุ. )ไทย (  ๓๖/๔๗/๑๕๗,อภิ.ปุ. )ไทย  ( ๓๖/๖๗/๑๖๒) 
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ความล่อลวง: การพูดหรือทำให้หลงเช่ือ; การใช้อุบายทุจริตให้หลงเช่ือในสิ่งท่ีเป็นเท็จ 
   มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  นิคมของชาวกุรุช่ือกัมมาส

ธัมมะ แคว้นกรุุ  ได้รับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า  “ภิกษุท้ังหลาย  กามไม่เที่ยง 
... ลักษณะของกามน้ี  เป็นความล่อลวง  เป็นท่ีบ่นถึงของคนพาล  กามที่มีในภพน้ี  
และกามท่ีมีในภพหน้า  กามสัญญา(ความกำหนดหมายในกาม)  ที่มีในภพนี้  และ
กามสัญญาที่มใีนภพหน้า  ท้ัง  ๒  ประการนั้น  เป็นบ่วงแห่งมาร  ... ในกามน้ีมีบาป
อกุศลทางใจเหล่าน้ี  คือ  อภิชฌาบ้าง  พยาบาทบ้าง  สารัมภะ(ความแข่งดี)บ้าง  
กามเหล่าน้ันนั่นเอง  ย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผูต้ามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้  
(ม.อุ. )ไทย ( ๑๔/๖๖/๗๒) 

ความละอาย  : ความอับอาย, ความละอายใจ, ความขายหน้า, เรื่องที่ทำให้เสียใจ, ทำให้รู้สึกละอาย
ใจ, ทำให้อับอาย, ทำให้ขายหน้า, ทำให้อัปยศอดสู;  จัดอยู่ในธรรมเครื่องคุ้มครอง
โลก   ๒   อย่าง  คือ  ๑. หริิ  คือความละอายบาป เป็นความรู้สึกรังเกียจ ไม่อยาก
ทำบาป  ๒. โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวต่อบาป; ดังเช่นข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุช่ือว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ละ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  วางทัณฑาวุธ
และศัสตราวุธ  มีความละอาย  มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่  
ข้อน้ีจัดเป็นสีลสัมปทาของภิกษุอย่างหนึง่  ฯลฯ  ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้  ย่อม
ไม่ประสบภัยอันตรายจากการสำรวมในศลีเลย  เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับ
มูรธาภิเษกเป็นพระราชา  กำจัดข้าศึกได้แล้ว  ย่อมไมป่ระสบภัยอันตรายจากข้าศึก
เลย  ภิกษุผูส้มบูรณ์ด้วยอริยสีลขันธ์อย่างนี้  ย่อมเสวยสขุอันไม่มีโทษในภายใน   (ที.
สี.(ไทย)๙/๘/๓,ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๕,ที.สี.(ไทย)๙/๔๐๑/๑๗๐,ที.สี.(ไทย)๙/๔๕๑/
๑๙๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๘/๑๑๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๙/๑๖๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๐,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๐/๓๕๐) 

ความลังเล  : ความไม่แน่นอน, ความไม่แน่ใจ, ความคลุมเครือ   ; ดังเช่นข้อความท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ถ้าภิกษุผู้กำลังเดินอยู่    ปราศจากอภิชฌา(เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) 
พยาบาท(ความคิดร้าย) ถีนมิทธะ(ความหดหู่และเซื่องซมึ) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความ
ฟุ้งซ่านและร้อนใจ)  ละวิจิกจิฉา(ความลังเลสงสัย)ได้ ปรารภความเพียร ไม่ย่อหย่อน  
มีสติต้ังม่ัน ไมห่ลงลืม  มีกายสงบ    ไม่กระสับกระส่าย  มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ ภิกษุ
แม้กำลังเดินอยู่ ผู้เป็นอย่างน้ี มีความเพียร มีโอตตัปปะ เราเรียกว่า ‘ผู้ปรารภความ
เพียรอุทิศกายและใจต่อเน่ืองตลอดไป’  (ขุ.อิต. ๒๕/๕๔๖/๖๒๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๐๓/๓๑๔) 
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ความลังเลสงสัย  : วิจิกิจฉา, ความลังเลไม่ตกลงได้,  ความไม่สงสัยไม่แน่ใจ, ความเคลือบแคลงใน
กุศลธรรมท้ังหลาย, ความลังเลเป็นเหตุให้ไมแ่น่ใจในปฏิปทาเคร่ืองดำเนินของตน  ซึ่ง
อยู่ในสังโยชน์  หมายถึงกิเลสท่ีผูกมัดใจสัตว์มี  ๑๐  อย่าง  คือ  (๑)  สักกายทิฏฐิ  
ความเห็นว่าเป็นอัตตาของตน (๒)  วิจิกิจฉา  ความลงัเลสงสัย  (๓)  สีลัพพตปรามาส  
ความถือมั่นศีลพรต  (๔)  กามราคะ  ความกำหนัดในกาม (๕)  ปฏิฆะ  ความ
กระทบกระทั่งในใจ  (๖)  รปูราคะ  ความกำหนัดในรูป  (๗)  อรูปราคะ  ความ
กำหนัดในอรูป (๘)  มานะ  ความถือตัว  (๙)  อุทธัจจะ  ความฟุ้งซ่าน  (๑๐)  อวิชชา  
ความไม่รู้  (ขุ.ธ.อ.(บาลี)   ๒/๑๐๖,  ขุ.อิติ.อ.(บาลี)   ๓๔/๑๒๑) ; มีข้อความว่า  ครั้ง
หนึ่ง   มหาโควินทพราหมณ์ได้ทูลถามสนังกุมารพรหมว่า ‘บรรดามนุษย์ พวกไหนมี
กลิ่นช่ัวร้าย  ขา้พเจ้าไม่รู้จักพวกน้ัน ขอท่านผู้เป็นปราชญ์ จงบอกมาในที่นี้เถิด อะไร
ร้อยรัด หมู่สัตว์จึงเหม็นเน่าคลุ้ง  ต้องไปอบาย ปิดพรหมโลกแล้ว’  สนังกุมารพรหม
ตรัสตอบว่า ‘โกธะ (ความโกรธ) โมสวัชชะ (การพูดเท็จ) นิกติ (การโกง) โทพภะ (การ
ประทุษร้ายมิตร)  กทริยตา (ความตระหน่ี) อติมานะ (ความดูหมิ่น) อุสุยา (ความ
ริษยา) อิจฉา  (ความปรารถนา) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ปรเหฐนา (การ
เบียดเบียนผู้อ่ืน) โลภะ (ความอยากได้)  โทสะ (ความคดิประทุษร้าย)  ๑๐/๓๒๐/
๒๔๘,๑๐/๓๘๒/๓๑๖ 

ความลับ: เรื่องที่ปกปิดไม่ให้ใครรู้; เรื่องที่ปิดบัง; เรื่องท่ีไม่เปิดเผย; เรื่องที่อำพรางไว้ไม่ให้คนอ่ืน
รู้ 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับคหบดีบุตรว่า  คหบดีบุตร  มิตรร่วมสุข
ร่วมทุกข์  เธอพึงทราบว่า  เป็นมิตรมีใจดี  โดยเหตุ  ๔  ประการ  คือ  (๑) บอก
ความลับแก่เพ่ือน  (๒)  ปิดความลับของเพื่อน  (๓)  ไม่ละท้ิงในยามอันตราย  (๔)  
แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนได้; และข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ท่ีสุด  ๒  อย่างที่ตถาคตได้ตรัสรู้
แล้ว  อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ  ...  บุคคลพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิ ครั้น
รู้แล้ว  ไม่พึงยกย่อง  ไม่พึงตำหนิ  พึงแสดงธรรมเท่าน้ัน  พึงรู้การตัดสินความสุข  
ครั้นรู้แล้ว  พึงประกอบเนืองๆ  ซึ่งความสุขในภายใน  ไม่พึงกล่าวความลับ  ไม่พึง
กล่าวคำล่วงเกินต่อหน้า  (ที.ปา. )ไทย  ( ๑๑/๒๖๒/๒๑๐,ม.ม. )ไทย  ( ๑๓/๓๖๖/๔๕๒,
ม.อุ. )ไทย ( ๑๔/๓๒๓/๓๙๑,ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/๓๒๙/๓๙๖) 

ความลำบาก: ความทุกข์ยาก; ความรำเค็ญ; ความยากจน  เช่น  ความยากจนทำให้เขาต้องทนต่อ
ความลำบากในชีวิต 



 

๑๒๙๔ 
 

 

   เช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับคหบดีบุตรว่า  คหบดีบุตร  การหมกมุ่น
ในการเท่ียวไปตามตรอกซอกซอย  ในเวลากลางคืนมีโทษ  ๖  ประการน้ี  คือ  (๑)  
ช่ือว่าไม่คุ้มครอง  ไม่รักษาตน  (๒)  ช่ือว่าไม่คุ้มครอง  ไม่รักษาบุตรภรรยา  (๓)  ช่ือ
ว่าไม่คุ้มครอง  ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ  (๔)  เป็นที่สงสัยของคนอ่ืนด้วยเหตุต่างๆ  (๕)  
มักถูกใส่ร้ายด้วยเร่ืองไม่เป็นจริง (๖) ทำให้เกิดความลำบากมากหลายอย่าง; และ
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุว่า ภิกษุพิจารณาเห็นดังน้ีว่า  ‘เม่ือเราอยู่ตาม
สบาย  อกุศลธรรมเจริญขึน้  กุศลธรรมเสื่อมลง  แต่เม่ือเราเริ่มต้ังตนไว้ในความ
ลำบาก  อกุศลธรรมเสื่อมลง  กุศลธรรมเจริญขึ้น  (ที.ปา. )ไทย  ( ๑๑/๒๔๑/๑๙๘,ที.
ปา. )ไทย  ( ๑๑/๒๔๙/๒๐๓,ม.อุ. )ไทย(  ๑๔/๑๒/๑๗,ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/๓๙/๔๗,สํ.ส.  

)ไทย  (  ๑๕/๓๔/๔๓,ขุ.ม. )ไทย (  ๒๙/๗๒/๒๑๙) 
ความลำบากกาย: ความทุกขย์ากทางร่างกาย; ความรำเค็ญทางร่างกาย 
   มีข้อความท่ีพระสกวาทีสนทนากับพระปรวาทีว่า  พระสกวาทีกล่าวว่า  ทุกข์

ทางกาย  ทุกข์ทางใจ  ความโศก  ความคร่ำครวญ  ความลำบากกาย  ความลำบาก
ใจ  ความคับแค้นใจเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม  พระปรวาทีกล่าวว่า  
ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น  (อภิ.ก. )ไทย ( ๓๗/๔๕๒/๔๘๒) 

ความลำบากใจ: ความทุกข์ยากทางจิตใจ; ความรำเค็ญทางจิตใจ 
   มีข้อความท่ีพระสกวาทีสนทนากับพระปรวาทีว่า  พระสกวาทีกล่าวว่า  ทุกข์

ทางกาย  ทุกข์ทางใจ  ความโศก  ความคร่ำครวญ  ความลำบากกาย  ความลำบาก
ใจ  ความคับแค้นใจเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม  พระปรวาทีกล่าวว่า  
ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น  (อภิ.ก. )ไทย ( ๓๗/๔๕๒/๔๘๒) 

ความลำพอง,ความลำพองใจ: การฮึกห้าว; การแสดงอาการหย่ิงยโส; ความคะนอง; ความห้าวฮึก; 
ความฮึกเหิม; ความทะนงตน; ความเชิดชูตนเป็นดุจธง;  ความเห่อเหิม;  ความท่ีจิต
ต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธง 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  ท้ังในกาลก่อนและในกาลบัดน้ี  เรา
บัญญัติทุกขแ์ละความดับทุกข์  ... ถ้าบุคคลเหล่าอ่ืนสักการะ  เคารพ  นับถือ  และ
บูชาตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะ  ๔  ประการนั้น  ตถาคตก็ไม่มีความยินดี  ไม่
เสียใจ  ไม่มีความลำพองใจ  เพราะสักการะเป็นต้นนั้น, และเป็นคำอธิบายในความ
ถือตัวดังข้อความว่า ความถือตัว  กริยาที่ถือตัว  ภาวะท่ีถือตัว  ความลำพองตน  
ความทะนงตน  ความเชิดชูตนเป็นดุจธง  ความเห่อเหิม  ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตน
เป็นดุจธงเห็นปานน้ี  นี้ตรัสเรียกว่า ความถือตัว  (ม.มู.  )ไทย  (  ๑๒/๒๔๖/๒๖๔,ขุ.ม. 

)ไทย  ( ๒๙/๖๕/๒๐๖) 



 

๑๒๙๕ 
 

 

ความลุ่มหลง: ความหลงใหล; ความคลั่งไคล;้ ความขาดสติ 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์  มโน

วิญญาณจึงเกดิ  ความประจวบแห่งธรรม  ๓  เป็นผัสสะ  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  สุข  
ทุกข์  หรืออทุกขมสุขที่สตัว์เสวยจึงเกิด  เขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้ว  ย่อม
เพลิดเพลิน  ชมเชย  ยึดติด  บุคคลน้ันมีราคานุสัยนอนเน่ืองอยู่  อันทุกขเวทนา
ถูกต้องแล้ว  ย่อมเศร้าโศก  ลำบาก ร่ำไร  ทุบอกคร่ำครวญ  ถึงความลุม่หลง; ความ
ลุ่มหลงในมหานิทเทสอธิบายว่าเกิดมาจากทิฏฐิ  ดังคำว่า ทิฏฐิใดท่านถือ  คือยึดมั่น  
ถือมั่น  ติดใจ  น้อมใจเชื่อแลว้  ท่านหลง  คือ  ลุ่มหลง  หลงงมงาย  ถึงความหลง  
ถึงความลุ่มหลง  ถึงความหลงงมงาย  แล่นไปสู่ความมืดมนในทิฏฐินั้น  รวมความว่า  
ได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิทั้งหลาย  ท่ีทา่นถือมั่นไว้แลว้  (ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/๔๒๕/
๔๘๔,ขุ.เถร. )ไทย ( ๒๖/๓๔๕/๖๑๒,ขุ.ม. )ไทย ( ๒๙/๘๒/๒๔๔) 

ความเลวร้าย: ความช่ัว; ความช่ัวร้าย;  ความไม่ดี 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุท้ังหลาย  เรา

อนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู  ๔  ตระกูลนี้ เพ่ือคุ้มครองตน  เพ่ือ
รักษาตน  เพ่ือป้องกันตน”  เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางู…ขอสรรพสัตว์ท่ีมีลม
หายใจ  ขอสรรพสัตว์ท่ียังมีชีวิตทั้งมวล จงประสพกับความเจริญ  ความเลวร้ายอย่า
ได้มาแผ้วพานสัตว์ใด  ๆ  เลย  (องฺ.จตุกฺก. )ไทย  ( ๒๑/๖๗/๑๑๒) 

ความเลอะเลอืน: ความหลงๆ ลืมๆ; ความฟ่ันเฟือ หมายถึงความฟ่ันเฟือน    ความหลงลืม    ความ
เลือนหาย ความห่างหาย 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ความหลุดพ้นของภิกษุ
น้ัน  เป็นอันต้ังอยู่  ไม่กำเริบในสัจจะ  เพราะว่าสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา  
สิ่งนั้นเป็นของเท็จ  สิ่งใดไมม่ีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา  ส่ิงน้ันเป็นของจริงคือ
นิพพาน  เพราะฉะน้ัน  ภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างน้ี  จึงช่ือว่าเป็นผู้ประกอบด้วย
อธิษฐานธรรมคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้  เพราะสัจจะนี้เป็นบรมอริยสัจคอืนิพพานอัน
ไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา  (ม.อุ. )ไทย ( ๑๔/๓๖๖/๔๑๒) 

ความเลิศด้วยยศ: ความยอดเย่ียมโดยยศ; ความเลิศเลอโดยยศ; ความโดดเด่นโดยยศ; ความประเสริฐ
ด้วยยศ; ความไม่มีผู้อ่ืนเปรียบได้ด้วยยศ 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระจุนทะ  สมณทุเทสว่า  จุนทะ  เท่าท่ีมี
ศาสดาเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดน้ี  เรายังไม่เห็นศาสดาอ่ืนแม้ผู้เดียวท่ีบรรลุถึงความ
เลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศเหมือนเราเลย  อน่ึง  เท่าท่ีมสีงฆ์หรือคณะเกิดขึ้น
แล้วในโลกในบัดนี้  เรายังไม่เห็นสงฆ์  หรือ  คณะอ่ืนแม้หมู่เดียว  ท่ีบรรลุถึงความ



 

๑๒๙๖ 
 

 

เลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศ  เหมือนภิกษุสงฆ์เลย  (ที.ปา. )ไทย  (  ๑๑/๑๗๔/
๑๓๕,ที.ปา. )ไทย ( ๑๑/๑๗๖/๑๓๖) 

ความเลิศด้วยลาภ: ความยอดเย่ียมโดยลาภ; ความเลิศเลอโดยลาภ; ความโดดเด่นโดยลาภ; ความ
ประเสริฐด้วยลาภ; ความไม่มีผู้อ่ืนเปรียบได้ด้วยลาภ 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระองค์อยู่ท่ีกูฏาคารศาลา ในป่ามหาวัน  
เขตกรุงเวสาลี  ขณะน้ัน    นักบวชเปลือยช่ือกฬารมัชฌกะอยู่ท่ีวัชชีคาม  เขตกรุงเว
สาลี  ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศ  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๑๑/๑๐,ที.ปา. )ไทย ( ๑๑/๑๗๔/๑๓๕,ที.ปา. )ไทย  ( ๑๑/๑๗๖/๑๓๖) 

ความเลื่อนลอย: ความไม่คงที่; ความไม่แน่นอน; ความไร้จุดหมาย; ความไม่มีจุดหมายปลายทาง; 
ความเคว้งคว้าง 

   ความเลื่อนลอยมีปรากฏในคำอธิบายความเป็นผู้มีสติหลงลืม  ดังคำว่า  ความ
ระลึกไม่ได้  ความไม่ตามระลึก  ความไม่หวนระลึก  ความระลึกไม่ได้  อาการท่ีระลึก
ไม่ได้  ความทรงจำไม่ได้  ความเลื่อนลอย  ความหลงลมื  น้ีเรียกว่าความเป็นผู้มีสติ
หลงลืม    (อภิ.ปุ. )ไทย  ( ๓๖/๕๙/๑๖๐) 

ความเลือนหาย: ความเลือนราง; การค่อยๆ จางหายไป 
   มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  นิคมของชาวกุรุช่ือกัมมาส

ธัมมะ แคว้นกรุุ  ได้รับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า  “ภิกษุท้ังหลาย  กามไม่เที่ยง  
เป็นของว่างเปล่า  เท็จ  มคีวามเลือนหายไปเป็นธรรมดา  (ม.อุ. )ไทย (  ๑๔/๖๖/๗๒) 

ความเลื่อมใส   :ความเช่ือ,  ความนับถือ,  ความศรทัธา ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสสอนภิกษุ
ท้ังหลายว่า  หลักธรรมที่ช่ือว่าแว่นธรรม เป็นเคร่ืองมือให้อริยสาวกมีไว้    เมื่อ
ประสงค์  กจ็ะพึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตนเองว่า  ‘เราหมดสิ้นเหตุท่ีให้ไปเกิดในนรก  
หมดสิ้นเหตุท่ีให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในแดนเปรต  
หมดสิ้นเหตุท่ีให้ไปเกิดในอบาย  ทุคติ  และวินิบาตแล้ว    เราเป็นพระโสดาบัน  ไม่มี
ทางตกต่ำ  มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมัโพธิในวันข้างหน้าคือ  พระอริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ (๑) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า    “แม้
เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดย
ชอบ    เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดี    รูแ้จ้งโลก    เป็นสารถีฝึกผูท้ี่
ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า 
เป็นพระ ผู้มีพระภาค”  (๒) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระธรรมว่า    
“พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผูมี้พระภาคตรัสไว้ดีแล้ว    ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วย
ตนเอง    ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู  ควรน้อมเข้ามาในตน    อันวิญญูชน



 

๑๒๙๗ 
 

 

พึงรู้เฉพาะตน”  (๓) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ว่า 
“พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค   เป็นผู้ปฏิบัติดี    ปฏิบัติตรง    ปฏิบัติถูกต้อง    
ปฏิบัติสมควรได้แก่ อริยบุคคล ๔ คูค่ือ๘    บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค
น้ี    เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย    ควรแก่ของต้อนรับ  ควรแก่ทักษิณา    
ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก”  (๔) ประกอบด้วยศีลท่ีพระ
อริยะชอบใจ    ท่ีไม่ขาด    ไม่ทะลุ    ไม่ด่างไม่พร้อย    เป็นไท    ท่านผู้รู้สรรเสริญ    
ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิ ครอบงำ  เป็นไปเพ่ือสมาธิ      (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๒/๑๔๒,ที.
ม.(ไทย)๑๐/๑๙๓/๑๔๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๘/๓๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๐/๑๓๔,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๙๐/๒๒๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๘/๓๔๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๓๕/๕๔๗,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๘๒/๘๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๗/๔๒๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๖๐/๓๘๑,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๔๑/๓๕๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๑/๓๖๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๒/
๓๙๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๙๗/๔๘๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๙๘/๔๙๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๓๖/
๕๕๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๔/๕๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๒/๘๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๒๔๕/๓๖๔) 

ความเลื่อมใสท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล:ความเช่ือถือท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล; ความศรัทธาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะ
บุคคล;ความมีจิตยินดีท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล;ความเห็นชอบด้วยท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุท้ังหลาย  ความ
เลื่อมใสที่เกิดขึน้เฉพาะบุคคล  มีโทษ  ๕  ประการ  คอื  (๑)  บุคคลผู้เลื่อมใสใน
บุคคลที่ต้องอาบัติเป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัตร  มีความคิดอย่างน้ีว่า  ‘บุคคลผู้เป็นที่รกั  
เป็นที่พอใจของเราน้ีถูกสงฆ์ยกวัตรเสียแล้ว’  จึงไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย  เมื่อไม่
เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย  จึงไม่คบภิกษุเหล่าอ่ืน  เมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอ่ืน  จึงไม่ฟัง
สัทธรรม  เม่ือไม่ฟังสัทธรรม  จึงเสื่อมจากสัทธรรม  (๒)  บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่
ต้องอาบัติเป็นเหตุให้สงฆ์สั่งให้เขานั่งท้าย มีความคิดอย่างนี้ว่า  ‘บุคคลผู้เป็นที่รัก  
เป็นที่พอใจของเราน้ีถูกสงฆ์  สั่งให้น่ังท้ายเสียแล้ว‘จึงไม่เลื่อมใสในภิกษุท้ังหลาย  
เมื่อไม่เลื่อมใสในภิกษุท้ังหลาย  จึงไม่คบภิกษุเหล่าอ่ืน  เมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอ่ืน  จึง
ไม่ฟังสัทธรรม  เมื่อไม่ฟังสัทธรรม  จึงเสือ่มจากสัทธรรม  (๓)  บุคคลผู้เลื่อมใสใน
บุคคลที่หลีกไปสู่ทิศ  มีความคิดอย่างน้ีว่า  ‘บุคคลผู้เป็นท่ีรัก  เป็นท่ีพอใจของเรานี้
หลีกไปสู่ทิศเสยีแล้ว’  จึงไม่คบภิกษุเหล่าอ่ืน  เมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอ่ืน  จึงไม่ฟัง
สัทธรรม  เม่ือไม่ฟังสัทธรรม  จึงเสื่อมจากสัทธรรม  (๔)  บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่
ลาสิกขา  มีความคิดอย่างน้ีว่า  ‘บุคคลผู้เปน็ท่ีรัก  เป็นทีพ่อใจของเราน้ีได้ลาสิกขาไป
แล้ว’  จึงไม่คบภิกษุเหล่าอ่ืน  เม่ือไม่คบภิกษุเหล่าอ่ืน  จึงไม่ฟังสัทธรรม  เม่ือไม่ฟัง



 

๑๒๙๘ 
 

 

สัทธรรม  จึงเสื่อมจากสัทธรรม  (๕)  บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลท่ีตายแล้ว  มคีวามคิด
อย่างนี้ว่า  ‘บุคคลผู้เป็นท่ีรกั  เป็นท่ีพอใจของเรานี้ได้ตายเสียแล้ว’  จึงไม่คบภิกษุ
เหล่าอ่ืน  เมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอ่ืน  จึงไม่ฟังสัทธรรม  เม่ือไม่ฟังสัทธรรม  จึงเสื่อมจาก
สัทธรรม  (องฺ.ปญฺจก. )ไทย (  ๒๒/๒๕๐/๓๙๐) 

ความเลื่อมใสสมณะ:ความเช่ือถือสมณะ; ความศรัทธาสมณะ; ความมจิีตยินดีสมณะ; ความเห็นชอบ
ด้วยสมณะ 

   มีข้อความท่ีกาปทิกมาณพทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า  เมื่อก่อนข้าพระองค์รู้
อย่างนี้ว่า  พวกสมณะโลน้เหล่านี้เป็นสามัญชน  เกิดจากพระบาทของพระพรหม
เป็นกัณหชาติ(วรรณะศูทร)  เป็นใครกัน  และจะรู้ท่ัวถึงธรรมได้อย่างไร  ท่านพระโค
ดมได้ทรงทำให้ข้าพระองค์เกิดความรักสมณะในหมู่สมณะ  ให้เกดิความเลื่อมใส
สมณะในหมู่สมณะ  และให้เกิดความเคารพสมณะในหมูส่มณะแล้วหนอ  ต่อมาเขา
แสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรยัตลอดชีวิต  (ม.ม. )ไทย ( ๑๓/๕๐/๔๗) 

ความเลื่อมอันไม่หว่ันไหว: ความเช่ือถือท่ีมั่นคง; ความศรัทธาที่มั่นคง; ความมีจิตยินดีที่ม่ันคง; ความ
เห็นชอบด้วยที่มั่นคง 

   พระอริยสาวกมีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า  ในพระธรรมใน
พระสงฆ์   และเป็นผู้ประกอบด้วยศีลท่ีพระอริยะชอบใจ  ท่ีไมข่าด  ไม่ทะลุ  ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย  เป็นไท  อันท่านผู้รู้สรรเสริญ  ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไปเพ่ือ
สมาธิ  (ที.ปา. )ไทย (  ๑๑/๓๑๑/๒๘๖) 

ความแลน่ไป: การเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว; การพุ่งไปอย่างรวดเร็ว;  การบ่ายหน้าไป 
   มีข้อความท่ีเทวดาสนทนากับพระผู้มีพระภาคว่า  เทวดาทูลถามว่า  ความ

แล่นไปจะหยุดที่ไหน  วัฏฏะไม่หมุนวนที่ไหน  นามและรปูดับไม่เหลือท่ีไหน  พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า  ดิน  น้ำ  ไฟ  ลมต้ังอยู่ไม่ได้ท่ีใด  ความแล่นไปย่อมหยุดที่นี้  
วัฏฏะไม่หมุนวนท่ีนี้  นามและรูปดับไม่เหลือท่ีนี้  (สํ.ส. )ไทย ( ๑๕/๒๗/๓๑) 

ความโล่งใจ: ความหมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป; ความเบาใจ; ความโล่งอก 
   มีข้อความท่ีชัมพุขาทกปริพาชกสนทนากับพระสารีบุตรว่า  ชัมพุขาทก

ปริพาชกถามว่า  “ท่ีเรียกกนัว่า  ‘ถึงความโล่งใจ  ถึงความโล่งใจ’  ด้วยเหตุเพียง
เท่าไรหนอ  ภิกษุจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจ”  พระสารีบุตรตอบว่า “ภิกษุรู้ชัดความเกิด  
ความดับ  คุณ  โทษและเครือ่งสลัดออกจากผัสสายตนะ  ๖  ประการ ตามความเป็น
จริง  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้  เธอจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจ”  และมีการถามตอบเก่ียวกับ
ปฏิปทาที่ให้เกิดความโล่งใจ  ซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘  (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๑๘/
๓๓๘, สํ.สฬา. )ไทย  (  ๑๘/๓๑๙/๓๓๙) 
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ความโลภ  : ความละโมบ,ความอยากได้,ความมักมาก  เกิดจากตัณหาคือความทะยานอยากได้ 
เมื่อเกิดขึ้นแลว้ทำให้จิตหิวโหยอยากได้ เกิดความดิ้นรน ... โลภะ เป็นอันตรายแก่
ธรรมท้ังปวง คือเป็นตัวทำลายศีลธรรม มโนธรรม สันติธรรม    วิธีบรรเทาความโลภ
ท่ีปฏิบัติกันมาช้านาน ก็คือ การให้ทาน ถ้าให้ทานโดยวางใจถูก คือ ไมห่วังประโยชน์
เข้าตัวเลย ไม่ใช่ให้ทานหรือทำบุญเพราะหวังจะได้มากขึ้น    ; ดังเช่นข้อความที่พระ
ผู้มีพระภาคตรัสถามโลหิจจพราหมณ์ว่า  “โลหิจจะ  ทราบว่า  ท่านมีความคิดเห็นช่ัว
ร้ายเกิดขึ้นว่า  ‘สมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรม  เมื่อบรรลุแล้วไม่
ควรสอนคนอ่ืน  เพราะไม่มผีู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้  เปรียบเหมอืนบุคคลผู้ตัด
เครื่องจองจำเก่าออกแล้ว  สร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทน  เราเรียกข้อ
เปรียบเทียบอย่างน้ีว่า  เป็นความโลภอันช่ัวร้าย  เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดได้’ เป็น
ความจริงหรือ”    (ที.สี.(ไทย)๙/๕๐๒/๒๒๑,ที.สี.(ไทย)๙/๕๐๘/๒๒๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๗/๔๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๓๐/๕๔๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๗๖/๘๓,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๔๕/
๖๑๒,ขุ.ชา.เอกก. ๒๗/๔๐/๒๖๑,ขุ.ชา.เอกก. ๒๗/๕๒/๗๗,ขุ.ชา.เอกก. ๒๗/๑๖๘/
๑๑๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๙/๓๐๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐๐/๓๐๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๖/
๕๐๓) 

ความวางใจเป็นกลาง: การท่ีจิตไม่หว่ันไหวไปเป็นอกุศลไม่ว่าจะพบสิ่งท่ีดีหรือไม่ดี;  ความไม่เอนเอง
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุพึงหวังได้แต่ความ
เจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อมเลย  ตราบเท่าท่ีภิกษุยังเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  
(ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลาง);  จัดอยู่ในสัมโพชฌงค์  
หมายถึงธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้  ม ี ๗  ประการ  คือ  (๑)  สติ  ความระลึกได้  
(๒)  ธัมมวิจยะ  ความเลือกเฟ้นธรรม  (๓)  วิริยะ  ความเพียร  (๔)  ปีติ  ความอ่ิมใจ  
(๕)  ปัสสทัธิ  ความสงบกายสงบใจ  (๖)  สมาธิ  ความมีใจตั้งม่ัน  (๗)  อุเบกขา  
ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริง แต่ละข้อมีสมัโพชฌงค์ต่อท้ายเช่น  สติ
สัมโพชฌงค์; จัดอยู่ในพรหมวิหาร ๔  ประการ  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  และ
อุเบกขา  (ที.ปา.  ๑๑/๓๓๐/๒๒๑,๓๕๗/๒๕๘,  ที.ม. )ไทย  ( ๑๐/๑๓๙/๘๖,อภิ.วิ.
(แปล) ๓๕/๔๖๘/๓๕๙,ม.มู,อ.  (บาลี) ๑/๒๗/๙๑-๙๒,องฺ.ติก.อ.   (บาลี) ๒/๓๑/
๑๑๑-๑๑๒)  

ความว่างเปลา่: ความโล่ง; ความไม่มีอะไร; ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย; คำว่า  ความว่างเปล่า  ในท่ีน้ี
แปลมาจากคำบาลีว่า  อากาสคตํ  ซึ่งเป็นคำขยายของคำว่า  อุปาทินฺนํ 



 

๑๓๐๐ 
 

 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  อุปาทินนกรูปท่ีเป็นภายใน  เป็นของ
เฉพาะตน  เป็นของว่างเปล่า  มีความว่างเปล่า  คือ  ช่องหู  ช่องจมูก  ช่องปาก  
ช่องสำหรับกลืนของกิน  ของดื่ม  ของเค้ียว  ของลิ้มรส  ช่องที่พักอยู่แห่งของกิน  
ของดื่ม  ของเคี้ยว  ของลิ้มรส  และช่องสำหรับของกิน  ของดื่ม  ของเคี้ยว  ของล้ิม
รส  ไหลลงเบ้ืองต่ำ  หรอืรูปชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีเป็นอุปาทินนกรูปที่เปน็ภายใน  เป็น
ของเฉพาะตน  เป็นของว่างเปล่า  มีความว่างเปล่าเป็นช่องว่าง  เป็นธรรมชาติที่
นับว่าช่องว่าง  ซึ่งเน้ือและเลือดไม่ถูกต้องแล้ว  น้ีเรียกว่าอากาสธาตุท่ีเป็นภายใน  
(ม.ม. )ไทย (  ๑๓/๑๑๘/๑๒๙,ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/๓๕๓/๔๐๘) 

ความว่างแห่งรูปขันธ์ : ความเป็นของสูญแห่งรูปขันธ์  คอืความไม่มีสาระถือเอาเป็นสาระไม่ได้  ภาวะ
ท่ีรูปขันธ์ไม่มีอยู่จริง; มีข้อความท่ีพระสกวาทีได้สนทนากับพระปรวาทีว่า พระสก
วาทีถามว่าความว่างแห่งรูปขันธ์นับเน่ืองในสังขารขันธ์ใช่ไหม     พระปรวาทีตอบว่า 
ใช่  ความว่างแห่งสังขารขันธ์นับเน่ืองในรูปขันธ์ใช่ไหม   ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  ฯลฯ  
ความว่างแห่งรูปขันธ์ ท่านไม่ยอมรับว่า  “นับเนื่องในสังขารขันธ์”  ใช่ไหม  พระปร
วาทีตอบว่า  ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น    ฯลฯ   (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๓๓/๘๗๐) 

ความว่างแห่งวิญญาณขันธ ์ :ความเป็นของสูญแห่งวิญญาณขันธ์  คือความไม่มีสาระถือเอาเป็นสาระ
ไม่ได้  ภาวะที่วิญญาณขันธ์ไม่มีอยู่จริง   ; มีข้อความท่ีพระสกวาทีได้สนทนากับ
พระปรวาทีว่า     พระสกวาทีถามว่า  ความว่างแห่งวิญญาณขันธ์    ท่านไม่ยอมรับ
ว่า    “นับเนื่องในสังขารขันธ์”    ใช่ไหม   พระปรวาทีตอบว่า  ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน    
ฯลฯ  พระปรวาทีถามว่าท่านไม่ยอมรับว่า    “ความว่างนับเน่ืองในสังขารขันธ์”    
ใช่ไหมพระสกวาทีตอบว่าใช่  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๓๓/๘๗๐) 

ความว่างแห่งเวทนาขนัธ์ : ความเป็นของสูญแห่งเวทนาขันธ์  คือความไม่มีสาระถือเอาเป็นสาระ
ไม่ได้  ภาวะที่เวทนาขันธ์ไม่มีอยู่จริง   ; มีขอ้ความท่ีพระสกวาทีได้สนทนากับพระปร
วาทีว่า พระสกวาทีถามว่า  ความว่างแห่งเวทนาขันธ์  ฯลฯ    สัญญาขันธ์    ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์  นับเน่ืองในสังขารขันธ์ใช่ไหม    ใช่ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๓๓/๘๗๐) 

ความว่างแห่งสังขารขันธ์: ความโล่งแห่งสังขารขันธ์; ความไม่มีอะไรแห่งสังขารขันธ์; ภาวะที่ไม่มีสิ่งใด
อยู่เลยแห่งสังขารขันธ์ 

   มีข้อความท่ีพระสกวาทีสนทนากับพระปรวาทีว่า  พระสกวาทีถามว่า  ความ
ว่างแห่งสังขารขันธ์นับเน่ืองในรูปขันธ์ใช่ไหม  พระปรวาทกีล่าวว่า  ไม่ควรกล่าวอย่าง
น้ัน  ฯลฯ  พระสกวาทีถามว่า  ความว่างแห่งสังขารขันธ์นับเนื่องในวิญญาณขันธ์ใช่
ไหม  พระปรวาทีกล่าวว่า ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น  ฯลฯ  พระสกวาทีถามว่า  ความว่าง
แห่งสังขารขันธ์  ท่านไม่ยอมรับว่า  “นับเน่ืองในรูปขันธ์”  ใช่ไหม  พระปรวาทีตอบ



 

๑๓๐๑ 
 

 

ว่าใช่  ฯลฯ  พระสกวาทีถามว่าความว่างแห่งสังขารขันธ์  ท่านไม่ยอมรับว่า  “นับ
เน่ืองในเวทนาขันธ์  ฯลฯ  นับเนื่องในสัญญาขันธ์  ฯลฯ นับเนื่องในวิญญาณขันธ์”  
ใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่า  ใช่  (อภิ.ก. )ไทย ( ๓๗/๘๓๓/๘๗๐) 

ความวิกลจริต: ภาวะผิดปกติทางจิตที่มีความผิดปกติของความคิด อารมณ์ พฤติกรรมอย่างมากจนไม่
อยู่ในโลกของความเป็นจริง เช่น คนบางคนอาจจะมีอาการของความคิดหลงผิด, 
ทำท่าแปลกๆ(พูดจาผิดปกติ )พูดฟังไม่รู้เรื่อง ,ไม่ปะติดปะต่อ, ใช้ภาษาแปลก ๆ( เฉื่อย
ชา อยู่เฉยๆนิ่งๆ เก็บตัว ไม่สนใจสังคม ไม่ดูแลตนเอง ดูเหมือนคนขี้เกียจ 

   ความวิกลจริตน้ีเป็นผลจากการทำความช่ัว  ดังคำว่า  ภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุใด
ด่าบริภาษเพ่ือนพรหมจารี  กล่าวโทษพระอริยะ  เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุน้ันจะไม่ถึง
ความพินาศอย่าง  ๑  ใน  ๑๐  อย่าง  คือ (๑)  ไม่บรรลุธรรมท่ียังไม่บรรลุ  (๒)  
เสื่อมจากธรรมท่ีบรรลุแล้ว  (๓)  สทัธรรมยอ่มไม่ผ่องแผ้ว  (๔)  มีความสำคัญว่าได้
บรรลุสัทธรรม  (๕)  ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์  (๖)  ต้องอาบัติเศร้าหมองกองใด
กองหนึ่ง  (๗)  เป็นโรคเร้ือรัง  (๘)  ถึงความวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่าน  (๙)  หลงลืมสติ
มรณภาพ  (๑๐)  หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  
(องฺ.ทสก. )ไทย (  ๒๔/๘๘/๑๙๙) 

ความวิจัย ,ความวิจัยธรรม  :การวิเคราะห์ที่มีระบบ ระเบียบ และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่
การพัฒนาเป็นข้อสรุปท่ีเป็นนัยทั่วไป หรือได้มาซึ่งหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี; วิธีการหรือ
กระบวนการในการแสวงหาความรู้ ความจริง; วิธีแก้ปัญหาที่มีระบบแบบแผนเช่ือถอื
ได้ เพ่ือให้เกิดความรู้ที่เช่ือถือได้ 

   ความวิจัย  มคีำท่ีเป็นไวพจน์ของกันและกันมากมาย  ดังคำว่า  ความรู้ท่ัว    
กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกเฟ้น  ความสอดส่องธรรม  ความกำหนดหมาย  
ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ    ภาวะที่รู้  ภาวะที่ฉลาด  ภาวะที่รู้
ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความคิดค้น ความใคร่ครวญ ปัญญาดุจแผ่นดิน    
ปัญญาเครื่องทำลายกิเลส  ปัญญาเครื่องนำทาง ปัญญาเคร่ืองเห็นแจ้ง    ความรู้ดี    
ปัญญาดุจปฏัก ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปญัญาพละ  ปัญญาดุจศัสตรา  ปัญญาดุจ
ปราสาท ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา  ปัญญาดุจดวงประทีป    ปัญญา
ดุจดวงแก้ว ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สมัมาทิฏฐิ ช่ือว่านักปราชญ์  
เพราะประกอบด้วยปัญญานั้น  (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๔,ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๕/๕๘) 

   การวิจัยธรรม หมายถึงการวิเคราะห์ธรรม; วิธีการหรือกระบวนการในการ
แสวงหาความรู้ความจริงมีขอ้ความท่ีพระสกวาทีสนทนากับพระปรวาทีว่า  พระสก
วาทีถามว่า  ปัญญา กิริยาที่รูชั้ด ความวิจัย  ความเลือกสรร  ความวิจัยธรรม  ความ



 

๑๓๐๒ 
 

 

กำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไปกำหนดจำเพาะ  ไม่มีแก่ปุถุชนใช่ไหม  
พระปรวาทีกล่าวว่า  ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  ฯลฯ  พระสกวาทีถามว่า ปัญญา  กิริยา
ท่ีรู้ชัด  ความวิจัย  ฯลฯ  ความเข้าไปกำหนดจำเพาะของปุถุชนมีอยู่มิใช่หรือ  
พระปรวาทีตอบว่าใช่  พระสกวาทีกล่าวว่า  หากปัญญา  กิริยาที่รู้ชัด  ความวิจัย 
ฯลฯ  ความเขา้ไปกำหนดจำเพาะของปุถุชนมีอยู่  ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า  “ญาณไม่
มีแก่ปุถุชน” (อภิ.ก. )ไทย ( ๓๗/๘๖๓/๘๙๖,อภิ.ก. )ไทย (  ๓๗/๘๖๓/๘๙๖) 

ความวิตก: ความคิด; ความนึกคิด; ความดำริ;  วิตกประกอบด้วยกุศลวิตก ๓  และอกุศลวิตก ๓  
ได้แก่ ๑. กุศลวิตก ๓  หมายถึง ความนึกคิดที่ดีงาม ประกอบด้วย (๑) เนกขัมมวิตก 
หมายถึง ความนึกคิดในทางเสียสละ ความนึกคิดที่ปลอดจากกาม คือ ไม่ติดในการ
ปรนเปรอสนองความอยากของตน  (๒) อพยาบาทวิตก หมายถึง ความนึกคิดที่
ปลอดจากการพยาบาท หรือความนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตา คือไม่คิดขัดเคืองหรือ
พยาบาทมุ่งร้ายบุคคลอ่ืน  (๓) อวิหิงสาวิตก หมายถึง ความนึกคิดที่ปลอดจากการ
เบียดเบียน ความนึกคิดที่ประกอบด้วยกรุณาไม่คิดร้ายหรือมุ่งทำลาย  ๒. อกุศลวิตก 
๓  หมายถึง ความนึกคิดในสิ่งที่ไม่ดี ประกอบด้วย  (๑) กามวิตก หมายถึง ความนึก
คิดในทางกาม หรือความนึกคิดในทางแสวงหาหรือพัวพันติดข้องในสิ่งท่ีสนองความ
อยาก  (๒) พยาบาทวิตก หมายถึง ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความขัดเคืองหรือ
พยาบาทมุ่งร้าย  (๓) วิหิงสาวิตก หมายถึง ความนึกคิดในทางเบียดเบียน หรือความ
นึกคิดในทางทำลาย มุ่งร้าย หรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 

   ความวิตกเป็นคำอธิบายขยายความว่าสังกัปปะ  เช่น  สัมมาสังกัปปะอันเป็น
อรยิะ  ท่ีไม่มีอาสวะ  เป็นโลกุตตระ  เป็นองค์แห่งมรรค  เป็นอย่างไร คือ  ความตรึก  
ความวิตก  ความดำริ  ความแน่วแน่  ความแนบแน่น  ความปักใจ  ความปรุงแต่งคำ  
ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึก  มีจิตหาอาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค  เจรญิ
อริยมรรคอยู่  นี้เป็นสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะท่ีไม่มีอาสวะ  เป็นโลกุตตระ  เป็น
องค์แห่งมรรค  ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพ่ือละมิจฉาสังกัปปะ ยังสัมมาสงักัปปะให้ถึง
พร้อม  ความพยายามของภิกษุน้ันเป็นสัมมาวายามะ  ภิกษุน้ันมีสติละมิจฉาสังกัปปะ 
มีสติเข้าถึงสัมมาสังกัปปะอยู่  สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ  ธรรม ๓  นี้  คือ (๑)  
สัมมาทิฏฐิ  (๒) สมัมาวายามะ (๓)  สมัมาสติ  ย่อมห้อมล้อมคลอ้ยตามสัมมา
สังกัปปะของภิกษุน้ันไป  ด้วยประการฉะนี้  (ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/๑๓๗/๑๗๗ 

ความวิบัติ: ความฉิบหาย; ความลม่จม; ความหายนะ; ความเป็นอัปมงคล; ความคลาดเคลื่อน; 
ความผิด; ความปรวนแปร; ความไม่สำเร็จ; คำว่า ความวิบัติ  ในที่น้ีแปลมาจาก  คำ
บาลีว่า  อนยํ  อาปนฺโน 



 

๑๓๐๓ 
 

 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  “ภิกษุท้ังหลาย  พราน
เบ็ดหย่อนเบ็ดที่มีเหย่ือลงไปในห้วงน้ำลึก  ปลาตัวใดเห็นแก่เหยื่อกลืนเบ็ดน้ัน  ปลา
ตัวน้ันช่ือว่ากลืนเบ็ดของนายพรานเบ็ดถึงความวิบัติ  ถึงความพินาศ  ถูกพรานเบ็ด
ทำได้ตามใจปรารถนาแม้ฉันใด  ภิกษุท้ังหลาย เบ็ด  ๖  ชนิดน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน  มี
อยู่ในโลกเพ่ือความวิบัติของสัตว์ท้ังหลาย  เพ่ือฆ่าสัตว์ท้ังหลาย  (สํ.สฬา. )ไทย(  ๑๘/
๒๓๐/๒๑๙) 

ความวิบัติแห่งทิฏฐิ:ความฉิบหายแห่งความเห็น; ความล่มจมแห่งความเห็น; ความหายนะแห่ง
ความเห็น; ความเป็นอัปมงคลแห่งความเห็น; ความคลาดเคลื่อนแห่งความเห็น; 
ความผิดแห่งความเห็น; ความปรวนแปรแห่งความเห็น; ความไม่สำเร็จแห่งความเห็น 

   หมายถึงความมีความเห็นผิด  เช่น  ความเห็นว่า  ทานที่ให้แล้วไม่มีผล  ยัญที่
บูชาแล้วไม่มีผล  การเซน่สรวงไม่มีผล  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีทำช่ัวก็ไม่มี  ไม่มี
โลกนี้  ไม่มีโลกหน้า  มารดาไม่มีคุณ  บิดาไม่มีคุณ  สัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้นไม่มี  สมณ
พราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกน้ีและโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้ว
สอนผู้อ่ืนให้รูแ้จ้งก็ไม่มีในโลก  ดังน้ี  ทิฏฐิ  ความเห็นผดิ  ฯลฯ  ความยึดถือโดย
วิปลาส  มลีักษณะเช่นว่าน้ี  น้ีเรียกว่าความวิบัติแห่งทิฏฐิ  มิจฉาทิฏฐท้ัิงหมดก็ช่ือว่า
ความวิบัติแห่งทิฏฐิ  (อภิ.สงฺ. )ไทย ( ๓๔/๑๓๖๙/๓๔๑) 

ความวิบัติแห่งศีล: ความฉิบหายแห่งศีล; ความล่มจมแห่งศีล; ความหายนะแห่งศีล; ความเป็น
อัปมงคลแห่งศีล; ความคลาดเคลื่อนแห่งศีล; ความผิดแห่งศีล; ความปรวนแปรแห่ง
ศีล; ความไม่สำเร็จแห่งศีล 

   หมายถึงความทุศิล  เช่นข้อความว่า  การลว่งละเมิดทางกาย  การล่วงละเมิด
ทางวาจา  การล่วงละเมิดทางกายและทางวาจา  น้ีเรียกว่าความวิบัติแห่งศีล  ความ
เป็นผู้ทุศีลแมท้ั้งหมดก็ช่ือว่าความวิบัติแห่งศีล  (อภิ.สงฺ.   )ไทย (  ๓๔/๑๓๖๘/๓๔๑) 

ความวิปลาส: ความรู้เห็นท่ีคลาดเคลื่อน; ความรู้เข้าใจอันผิดเพ้ียนจากความเป็นจริง;คลาดเคลื่อน
ไปจากธรรมดาสามัญ;  วิปลาสมี ๓  คือ  (๑) สญัญาวิปลาส คือสญัญาคลาดเคล่ือน,
หมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริง เช่น คนตกใจเห็นเชือกเป็นงู  (๒) จิตตวิปลาส คือ
จิตคลาดเคลื่อน, ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง เช่น คนบ้าคิดเอาหญ้าเป็น
อาหาร (๓) ทิฏฐิวิปลาส คือทิฏฐิคลาดเคลือ่น, ความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริง 
โดยเฉพาะเช่ือถือไปตามสัญญาวิปลาส หรอืจิตตวิปลาสน้ัน เช่น มีสญัญาวิปลาสเห็น
เชือกเป็นงู แล้วเกิดทิฏฐิวิปลาส เช่ือหรือลงความเห็นว่าท่ีบริเวณนั้นมีงูชุม หรือมีจิตต
วิลาสว่าทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นต้องมีผู้สร้าง จึงเกิดทิฏฐิวิปลาสว่า แผ่นดินไหวเพราะเทพเจ้า
บันดาล 



 

๑๓๐๔ 
 

 

   มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหา  คือ  คน้หา  เสาะหาเครื่อง
ทำลายกองความมืดใหญ่  เครื่องทำลายความวิปลาสใหญ ่  เครื่องถอนลูกศรคือ
ตัณหาใหญ ่  เครื่องปลดเปลื้องโครงทิฏฐิใหญ่  เครื่องกำจัดธงคือมานะใหญ ่  เครื่อง
เข้าไปสงบอภิสังขารใหญ ่  เครื่องปิดกั้นโอฆะใหญ่  เคร่ืองวางภาระใหญ่  เครื่องตัด
สังสารวัฏใหญ ่ เครื่องดับความเดือดร้อนใหญ่  เครื่องระงับความเร่าร้อนใหญ ่ เครื่อง
ยกธงคือธรรมใหญ่  จึงช่ือว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันย่ิงใหญ ่  (ขุ.ม. )ไทย  (  ๒๙/๑๕๐/
๔๑๐,อภิ.ก. )ไทย ( ๓๗/๔๒๔/๔๕๕) 

ความวิวาท  : การทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ,การทะเลาะวิวาท ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคทรง
แสดงถึงมูลเหตุแห่งการวิวาท บาดหมาง ถึงความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะ ๖ 
ประการ คือ (๑) เป็นผูม้ักโกรธ มักผูกโกรธ (๒) เป็นผู้ลบหลู่ ตีตัวเสมอ (๓)  เป็นผู้มัก
ริษยา มีความตระหน่ี  (๔)  เป็นผู้โอ้อวด มีมารยา (๕) เป็นผู้มีความปรารถนาลามก 
มีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม และ (๖) เป็นผู้ยึดมั่นในความเห็นของตน คือ 
ไม่ยืนอยู่บนหลักธรรม คือ ไม่มั่นคงในหลักธรรม อันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว มักถือ
รั้น คลายได้    (ที.ปาฏิ. ๑๑/๓๑๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๒/๕๑,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๘/
๑๕๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๖๘/๑๖๒) 

ความเศร้าโศก : กิริยาที่เศร้าโศก, ภาวะที่เศร้าโศก, ความแห้งผากภายใน,ความแห้งกรอบภายใน,    
ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหน่ึง    (หรือ) ผู้ท่ีถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใด
อย่างหน่ึงกระทบความเสียใจ  การไม่ได้สิง่ท่ีต้องการ   อาการของผู้ท่ีรู้สึกเบ่ือหน่าย
ชีวิตและจมอยู่ในความเศร้าเสียใจนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา ย่ิงกว่านั้น บุคคลผู้นั้นยังไม่
สามารถพาตัวเองออกมาจากวังวนของความเศร้าและความทุกข์ใจได้  (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๗๐/๔๐,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๙๑/๓๒๕,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๗๔/๒๙๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๗๒/๒๓๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗/๓๙,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๐๓/๖๐๕,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/
๓๑๙/๖๐๘,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๔๗/๖๑๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๔/๑๕๕,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐/
๑๗) 

ความเศร้าหมอง  : ความไม่สะอาด, ความเป็นมลทิน,ความไม่หมดจด เป็นความหมายของคำว่ากิเลส;  
ใช้กับวัตถุสิ่งของและจิตใจ  ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนภิกษุว่า  “สิ่ง
เศร้าหมองแห่งทอง ๕  ประการ  คือ  (๑) เหล็กเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง เป็นเหตุ
ให้ทองเศร้าหมอง  ไม่อ่อน  ใช้การไม่ได้   ไม่ผุดผ่อง แตกง่าย ใช้งานไม่ได้ดี  (๒) 
โลหะเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง  ฯลฯ  (๓)ดีบุกเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง ฯลฯ (๔)  
ตะกั่วเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง    ฯลฯ (๕) เงินเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง   เป็น
เหตุให้ทองเศร้าหมอง    ไม่อ่อน ใช้การไม่ได้    ไม่ผุดผอ่ง แตกง่าย ใช้งานไม่ได้ดี     



 

๑๓๐๕ 
 

 

ความเศร้าหมองแห่งจิต ๕  ประการ  มีกามฉันทะเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต    
เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองไม่อ่อน ไม่เหมาะแก่การใช้งาน    ไม่ผุดผ่อง    ฟุ้งซ่าน    ไม่
ต้ังมั่น  ดีเพ่ือความสิ้นอาสวะ    เป็นต้น  และทรงแสดงโพชฌงค์ ท่ีไม่เป็นความเศร้า
หมองแห่งจิต   ๗ ประการ (ที.สี.(ไทย)๙/๔๗๙/๒๑๒, ที.สี.(ไทย)๙/๓๑/๑๒,ที.สี.
(ไทย)๙/๔๗๙/๒๑๑,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๖,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๗๔/๒๙๗,ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๓๘๕/๔๑๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔/๑๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๒/๑๐๙,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๑๗/๒๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๔/๑๒๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๗/๒๒๓,สํ.ข. ๑๗/๖๐/
๙๗,สํ.ข. ๑๗/๒๑๒/๒๙๐,สํ.ข. ๑๗/๓๓๑/๓๔๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๘/๓๙,สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๒๑๔/๑๔๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๑๙/๔๔๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๕/๑๐๙,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๕๕/๓๗๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๔/๕๘๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/
๑๓๐,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๓๕๘/๖๑๔,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๒๘/๕๓๑) 

ความเศร้าหมองของสังขาร  :ความไม่หมดจดแห่งสังขาร, ความไม่สะอาดแห่งสังขาร(สิ่งท่ีถูกปัจจัย
ปรุงแต่ง, สิ่งท่ีเกิดจากเหตุปัจจัย) เป็นรูปธรรมก็ตาม นามธรรมก็ตาม ได้แก่ขันธ์ ๕, 
สภาพท่ีปรุงแต่งใจให้ดีหรือช่ัว, ธรรมมีเจตนาเป็นประธานท่ีปรุงแต่งความคิด การพูด 
การกระทำ มีท้ังที่ดีเป็นกุศล ท่ีช่ัวเป็นอกุศล และท่ีกลางๆ เป็นอัพยากฤต เป็น
นามธรรมอย่างเดียว,  เจตนาที่แต่งกรรมหรือปรุงแต่งการกระทำ มี ๓ อย่างคือ (๑) 
กายสังขาร สภาพท่ีปรุงแต่งการกระทำทางกาย คือ กายสัญเจตนา  (๒) วจีสังขาร 
สภาพท่ีปรุงแต่งการกระทำทางวาจา คือ วจีสัญเจตนา  (๓) จิตตสังขาร หรือ มโน
สังขาร สภาพท่ีปรุงแต่งการกระทำทางใจ คือ มโนสัญเจตนา   เมื่อสงัขารถูกกิเลส
หรือเคร่ืองเศร้าหมองของจิต  ๓ ประการ คือ (๑) โลภะ คือ ความโลภ ความอยากได้
ความเพลิดเพลินยินดี ความยึดเหนี่ยวทางใจ  (๒)  โทสะ คือ ความโกรธ ความขัด
เคืองใจ ความเศร้า ความเสียใจ ความกลัว ความทุกข์ทางใจทั้งหลาย  (๓)  โมหะ คือ 
ความหลง ความไม่รู้ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง   เข้าครอบครอบงำก็
จะทำให้เศร้าหมอง  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๘๑/๔๕) 

ความเศร้าหมองแห่งกาม  :ความไม่หมดจดแห่งกาม, ความเป็นมลทินแห่งกาม, เป็นความหมายของ
ธรรมะข้อหน่ึงในอนุปุพพิกถา  ๕  ได้แก ่  (๑) ทานกถา    (เรื่องทาน)  (๒)  สีลกถา 
(เรื่องศีล) (๓) สัคคกถา (เรื่องสวรรค์)  (๔) กามาทีนวกถา    (เรื่องโทษความต่ำทราม  
ความเศร้าหมองแห่งกาม)  (๕)   เนกขัมมานิสังสกถา    (เร่ืองอานิสงส์แห่งการออก
จากกาม) ; เช่นข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพีกถา    คือทรงประกาศเรื่อง
ทาน  เรื่องศีล  เรื่องสวรรค ์   เร่ืองโทษ ความต่ำทราม    ความเศร้าหมองแห่งกาม    
และอานิสงส์ในการออกบวช    แก่พราหมณ์โปกขรสาตซิึ่งน่ังอยู่    ณ ท่ีสมควร    



 

๑๓๐๖ 
 

 

เมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์โปกขรสาติมีจิตควรบรรลุธรรม    สงบ อ่อน    ปราศจาก
นิวรณ์ เบิกบาน ผ่องใส  จึงทรงประกาศสามุกกังสิกเทศนา คือทุกข ์สมุทัย    นิโรธ    
มรรค ธรรมจักษุอันไร้ธุลีคือกิเลส    ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแก่พราหมณ์โปกขรสาติ
บนท่ีน่ังน่ันเองว่า ‘สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  สิ่งน้ันท้ังหมดล้วนดับไป
เป็นธรรมดา’  เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็น
อย่างดี (ที.สี.(ไทย)๙/๒๙๘/๑๐๙,ที.สี.(ไทย)๙/๓๕๕/๑๔๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๗๕/๔๒) 

ความเศร้าหมองแห่งจิต : ภาวะที่จิตไม่หมดจด, ภาวะท่ีจิตหม่นหมอง มี ๕    ประการ    คือ (๑) 
กามฉันทะ  (ความพอใจในกาม) (๒)  พยาบาท (ความคิดร้าย) (๓)ถีนมทิธะ    (ความ
หดหู่และเซ่ืองซึม) (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ) (๕) วิจิกิจฉา
(ความลังเลสงสัย)  ความเศร้าหมองแห่งจิต  ๕ ประการน้ีเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง  
ไม่อ่อน ไม่เหมาะแก่การใช้งาน    ไม่ผุดผ่อง  ฟุ้งซ่าน    ไม่ต้ังม่ันดีเพ่ือความสิ้นอา
สวะ  แต่เมื่อใด    จิตพ้นจากความเศร้าหมอง  ๕ ประการน้ีแล้ว เม่ือนั้น จิตน้ันย่อม
อ่อน    เหมาะแก่การใช้งาน    ผุดผ่อง    ไม่ฟุ้งซ่าน    ต้ังมั่นดีเพ่ือความสิ้นอาสวะ
และภิกษุจะนอ้มจิตไปเพ่ือทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันย่ิงใดๆ  เมื่อมีเหตุ   เธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมท่ีจะประจักษ์ชัดใน
ธรรมนั้น  ๆ  ;  

  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า    “ภิกษุท้ังหลาย    ฉันทราคะในจักข ุ  
ในโสตะ   ในฆานะ  ในชิวหา    ในกาย    ในมโน  นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต  
เมื่อใด    ภิกษุละความเศรา้หมองแห่งจิตในฐานะ    ๖    ประการนีไ้ด้  เมื่อน้ัน    
จิตของเธอท่ีน้อมไปในเนกขมัมะ    อันเนกขัมมะอบรมแล้ว    ควรแก่การงาน 
ปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ย่ิง   ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า    “ฉันทราคะในสัททะ    ฯลฯ   ฉันทราคะในคันธะ  ...  ฉนัทราคะในรส    
... ฉันทราคะในโผฏฐัพพะ    ...  ฉันทราคะในธรรมารมณ์    น้ีเป็นความเศร้าหมอง
แห่งจิต  เมื่อใด    ภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะ    ๖    ประการน้ีได้ เมื่อ
น้ัน    จิตของเธอท่ีน้อมไปในเนกขัมมะ    อันเนกขัมมะอบรมแล้ว    ควรแก่การงาน  
ปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ย่ิง”  ;  

  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า    “ฉันทราคะในจักขสุัมผสั    ในโสตสัมผัส   
ในฆานสัมผัส    ... ในชิวหาสัมผัส    ...ในกายสัมผัส    ...ในมโนสัมผัส    นี้เป็นความ
เศร้าหมองแห่งจิต    เม่ือใด    ภิกษุ    ฯลฯ    ในธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา
อันรู้ย่ิง” ; มีขอ้ความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า    “ภิกษุท้ังหลาย    ฉันทราคะในปฐวี
ธาตุ    ในอาโปธาตุ    ในเตโชธาตุ    ... ในวาโยธาตุ    ... ในอากาสธาตุ   ... ใน
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วิญญาณธาตุ    นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต   เมื่อใด    ภิกษุละความเศร้าหมอง
แห่งจิตในฐานะ    ๖    ประการน้ีได้  เม่ือนั้น    จิตของเธอท่ีน้อมไปในเนกขัมมะ    
อันเนกขัมมะอบรมแล้ว    ควรแก่การงาน ปรากฏในธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา
อันรู้ย่ิง”  ;  

  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “ภิกษุทั้งหลาย    ฉนัทราคะในรูป    ฯลฯ 
ฉันทราคะในวญิญาณ    นีเ้ป็นความเศร้าหมองแห่งจิต  ภิกษุท้ังหลาย    เมื่อใด 
ภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะ  ๖ ประการน้ีได้ เม่ือนั้น จิตของเธอที่น้อม
ไปในเนกขัมมะ    อันเนกขมัมะอบรมแล้ว  ควรแก่การงาน   ปรากฏในธรรมท่ีควร
ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ย่ิง”  (สํ.ข. ๑๗/๓๒๒/๓๓๕,ส.ํข. ๑๗/๓๓๐/๓๔๐,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๒๓/๒๗) 

ความโศก  : ความสลดใจ, มีจิตใจหว่ันไหวเพราะความโศกสลด, มักใช้เข้าคู่กับคำอ่ืน เช่น ระทด
ท้อ ระทดใจ   ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ท่ีใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป    
ท่ีนั้นย่อมมีชาติ    ชราและมรณะต่อไป    ท่ีใดมีชาติ    ชราและมรณะ  ท่ีน้ันมีความ
โศก   จัดอยู่ในข้อทุกขอริยสัจ  คือชาติ    (ความเกิด)  เป็นทุกข์  ชรา  (ความแก่)  
เป็นทุกข์  มรณะ  (ความตาย) เป็นทุกข์    โสกะ  (ความโศก)  ปริเทวะ  (ความคร่ำ
ครวญ)  …  การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์    โดยย่อ    อุปาทานขันธ์    ๕ เป็นทุกข์  
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๘/๓๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๗๐/๔๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๗/๓๒๔,สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๖๔/๑๒๔,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๖๙/๓๐,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๘๒/๒๒๗,อภิ.ก.  ๓๗/๔๕๒/
๔๘๒) 

ความโศกและโรค: ความเศร้าสร้อยและความเจ็บป่วย; ความเสียใจและความเจ็บป่วย 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  เทพและมนุษย์ท้ัง  ๒  ฝ่ายเหล่าต่างก็

ประกาศความสวัสดีว่า ‘ท่านปรารถนาตำแหน่งอันใหญ่หลวง  ขอท่านได้ตำแหน่งน้ัน
ตามความปรารถนาเถิด  เสนียดจัญไรทั้งปวงจงอย่ามี  ความโศกและโรคจงอย่ามี  
อันตรายจงอย่ามีแก่ท่าน  ขอให้ท่านได้บรรลุพระโพธิญาณอันประเสริฐเร็วพลันเถิด
(ขุ.พุทธ. )ไทย  (  ๓๓/๑๗๙/๕๙๐) 

ความสงเคราะห์: การช่วยเหลือ; การอนุเคราะห์; การเกื้อหนุน; การสนับสนุน 
   มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า  “สาราณีย

ธรรม(ธรรมเปน็เหตุให้ระลึกถึงกัน)  ๖  ประการ  คือ (๑) ต้ังม่ันเมตตากายกรรม  ใน
เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายทั้งต่อหน้าและ ลบัหลัง  (๒)  ต้ังม่ันเมตตาวจีกรรม  ใน
เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง  (๓)  ต้ังมั่นเมตตามโนกรรม  ใน
เพ่ือนพรหมจารท้ัีงหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง  (๔)  บริโภคโดยไม่แบ่งแยก  ลาภ
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ท้ังหลายที่ประกอบด้วยธรรม  ได้มาโดยธรรม  โดยท่ีสุดแม้เพียงบิณฑบาต  บริโภค
ร่วมกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลท้ังต่อหน้าและลับหลัง  (๕)  เป็นผู้มีศีลไม่ขาด  
ไม่ทะลุ  ไม่ด่าง  ไม่พร้อย  เป็นไท  ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ  
เป็นไปเพ่ือสมาธิ  เสมอกันกบัเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  ท้ังต่อหน้าและลับหลัง  (๖)  
เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐ  เป็นนิยยานิกธรรม  เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบแก่
ผู้ทำตาม  เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ทำให้เป็นท่ีรัก  
ทำให้เป็นท่ีเคารพ  เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน  เพ่ือความไม่วิวาทกัน  เพ่ือความ
สามัคคีกัน  เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน  (ม.มู. )ไทย  ( ๑๒/๔๙๒/๕๓๑,ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/
๕๔/๕๙) 

ความสงเคราะห์กัน: การช่วยเหลือกัน; การอนุเคราะห์กัน; การเกื้อหนุนกัน; การสนับสนุนกนั  
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้

ต้ังมั่นเมตตากายกรรม  ในเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย  ท้ังต่อหน้าและลับหลัง  แม้นี้ก็
เป็นสารณียธรรมท่ีทำให้เป็นที่รัก  ทำให้เป็นที่เคารพ  เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน  
เพ่ือความไม่วิวาทกัน  เพ่ือความสามัคคีกัน  เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน; วัตถุหรือสิ่งที่
ยึดเหน่ียวใจบุคคล,หลักการสงเคราะห์ มี  ๔  ประการ คือ (๑) ทาน การให้คือการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และ
แนะนำสั่งสอน  (๒) ปิยวาจา  การกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคีให้
เกิดไมตรีและความรักใคร่นบัถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็น
หลักฐานจูงใจให้ยินยอมตาม  (๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์คือขวนขวาย
ช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม
ในทางจริยธรรม  (๔) สมานัตตา  ความมีตนเสมอคอืทำตนเสมอต้นเสมอปลาย 
ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชนทั้งหลาย  และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข  
ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณแ์ละสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตาม
ธรรมในแต่ละกรณี  (ที.ปา. )ไทย  ( ๑๑/๓๒๔/๓๒๑,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร ์ 
ฉบับประมวลธรรม ๒๕๕๑) 

ความสงบ  : ความไม่วุ่นวาย,ความไม่ด้ินรน,ความไร้ซึ่งปัญหาความเดือดร้อน ไร้ซึ่งปัญหาหนัก
หน่วงถ่วงจิตใจ ไร้ความขัดแย้ง เป็นความราบรื่น เย็นใจ ไม่เร่าร้อน หรอืถูกกดดัน ;  
มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ท่ีสุด    ๒ อย่าง
น้ัน ท่ีตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว    อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ    ก่อให้เกิดญาณ  เป็นไป
เพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้  เพ่ือนิพพาน’ เพราะอาศัยเหตุ คือ
อริยมรรคมีองค์ ๘ น้ี  ได้แก ่(๑) สัมมาทิฏฐิ   (เห็นชอบ)  (๒) สัมมาสังกัปปะ  (ดำริ
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ชอบ) (๓) สมัมาวาจา  (เจรจาชอบ) (๔) สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) (๕) 
สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)  (๖) สมัมาวายามะ   (พยายามชอบ)  (๗) สัมมาสติ 
(ระลึกชอบ)   (๘) สัมมาสมาธิ (ต้ังจิตม่ันชอบ)  (ที.สี.(ไทย)๙/๒๕/๑๐,ที.สี.(ไทย)๙/
๒๐๙/๗๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๖/๕๕,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๔/๕๓๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๑/
๕๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๗/๔๔๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๓/๔๔๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๔๘/
๖๒,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๑/๑๐๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๒/๓๔๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/
๘๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓/๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๘/๑๙๗,ขุ.ชา.เอกก. ๒๗/
๑๓/๒๓๐,ขุ.ชา.เอกก. ๒๗/๘๘/๑๗๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๒/๒๒๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๒/
๒๒๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๐/๒๓๘,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๓๕/๑๗๐) 

ความสงบกาย : กายวิเวก ความสงบขั้นมสงบขั้นนี้เป็น(ความสงบกาย)ควา ที่หยาบที่สุดมีความละเอียด
ความลึกซึ้งน้อยที่สุด แต่ก็ทำให้เกิดความสุขที่ละเอียดดีงามสงบเย็นกว่าความสุขอัน
เกิดจากการแสวงหาสิ่งภายนอกมากมาย เป็นความสงบที่เกิดจากสภาวะของร่างกาย
และสิ่งแวดล้อมท่ีสงบ  ;  

  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปัสสัทธิสมัโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจรญิ
เต็มที่ คือ  ความสงบกาย    ความสงบจิตมีอยู่    การทำมนสิการโดยแยบคายใน
ธรรมเหล่านั้นให้มาก น้ีเป็นอาหารท่ีทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น    
หรือทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๓/๑๑๓,สํ.
ม.(ไทย)๑๙/๒๓๒/๑๖๔) 

ความสงบกายสงบใจ: ความระงับกายระงับใจ;ความที่กายและใจไม่มีอะไรมารบกวน 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุพึงหวังได้แต่ความ

เจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีภิกษุยังเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  
(ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ)  (ที.ม. )ไทย (  ๑๐/๑๓๙/๘๖) 

ความสงบจิต  : การทำใจให้สงบ,  ความสงบจากสิ่งท่ีเป็นข้าศึกแก่ความสงบ, ภาวะอันเป็นท่ีสงบคือ
นิพพาน,  (ข้อ ๔ ในอธิษฐานธรรม ๔) การที่ได้พักกาย  พักการกระทำ พักจิตใจจาก
ความสับสนวุ่นวาย ไม่ว่าจะพักอยู่ท่ีบา้นหรือหนีความวุ่นวายไปเท่ียวตามธรรมชาติ 
ป่าเขา ลำเนาไพรซึ่งเป็นท่ีสงบร่มเย็น จิตใจก็จะรู้สึกสบาย มีความสุข ก็เพราะกาย
วิเวก เม่ือมีกายวิเวก ก็ส่งเสริมจิตวิเวก จิตใจที่เคยรุม่ร้อนก็จะค่อยๆ สงบ เย็นลงได้
อย่างประหลาด พระพุทธองค์ท่านจึงแนะนำพระสงฆ์สาวกท่ีบวชใหม่ท้ังหลายให้
ออกไปหาสถานท่ีท่ีสงบวิเวก ต่างๆ เช่น ป่า เขา ลำเนาไพร ถ้ำ เง้ือมผา เรือนร้าง 
ประกอบการบำเพ็ญจิตภาวนา เพ่ือความรู้แจ้งเห็นจริงและความหลุดพ้นในท่ีสุด; 



 

๑๓๑๐ 
 

 

ดังเช่นข้อความท่ีพระอปราสามาเถรีกล่าวว่า  ต้ังแต่เราบวชมาแล้ว  ๒๕ พรรษา ยัง
ไม่รู้สึกว่าได้ความสงบจิตในกาลไหน  ๆเลย  เราบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ จึง
ไม่ได้ความสงบจิต   เพราะเหตุนั้น    เรามาระลึกถึงคำสอนของพระชินเจ้า   จึงได้ถึง
ความสังเวช (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๓/๑๑๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๓๒/๑๖๔,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/
๔๐/๕๖๑,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๖๘/๕๖๗,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๗๘/๕๖๘) 

ความสงบใจ  : อุปสมะ,การทำจิตให้สงบ,ความสงบจิตจากสิ่งท่ีเป็นข้าศึกแก่ความสงบ,เป็นไวพจน์
ของความข่มใจ (ทมะ) ในท่ีนี้เป็นช่ือแห่งความสำรวมอินทรีย์  เป็นต้น  ความสำรวม
อินทรีย์  ท่านอธิบายว่า  ถูกข่มไว้ด้วยสัจจะแล้วจึงเข้าถึงการข่มใจ ผู้ประกอบด้วย
ความข่มใจและสงบใจช่ือว่าผู้ถึงท่ีสุดพระเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว(ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/
๓๙๖/๒๓๙,  สํ.สฬา.อ.(บาลี)   ๓/๘๘-๘๙/๒๔); จัดอยู่ในกาล  ๔ ประการ คือ  (๑) 
การฟังธรรมตามกาล (๒) การสนทนาธรรมตามกาล (๓) ความสงบใจตามกาล (๔) 
ความเห็นแจ้งตามกาล; ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุควรเดิน
สำรวม ยืนสำรวม น่ังสำรวม นอนสำรวม คู้เข้าสำรวม  เหยียดออกสำรวม พิจารณา
ความเกิดและความดับแห่งธรรมขันธ์ ทั่วภูมิเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ท้ังช้ันบน ช้ันกลางและ
ช้ันต่ำ นักปราชญ์ท้ังหลายเรยีกภิกษุเช่นน้ัน  ผูศ้ึกษาข้อปฏิบัติท่ีสมควรแก่ความสงบ
ใจ มีสติอยู่ทุกเมื่อว่า ‘ผู้อุทิศกายและใจต่อเนื่อง’ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๖/๔๕๐,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๘๘/๘๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓/๒๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๐/๑๖๐) 

ความสงบเยน็  : ภาวะที่สบายเย็นท้ังกายและใจ มี  ๒  ประการ คือ  (๑) ความสงบเย็นทางกาย    
(๒) ความสงบเย็นทางจิต เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการท่ี ๓ เป็นไปเพ่ือได้อาทิพรหม
จริยกปัญญาท่ียังไม่ได้    เพ่ือภิญโญภาพ ไพบูลย์    เจรญิเต็มท่ีแห่งปัญญาท่ีได้แล้ว  
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๐๕) 

ความสงบระงบั: ความหยุดนิ่ง;  คำน้ีแปลมาจากคำบาลีว่า  วูปสม  
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระจุนทะสมณุทเทสว่า  “ข้อน้ันก็เป็น

อย่างนี้แหละ  จุนทะ  ในธรรมวินัยท่ีศาสดากล่าวไว้ไม่ดี  ประกาศไว้ไม่ดี  ไม่เป็น
เครื่องนำออกจากทุกข์ได้  ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ  เป็นธรรมวินัยท่ีผู้มใิช่พระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าประกาศไว้  จุนทะ  ในโลกนี้  มีศาสดาผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
มีธรรมท่ีศาสดากล่าวไว้ไม่ดี  ประกาศไว้ไม่ดี  ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้  ไม่
เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ  เป็นธรรมวินัยท่ีผู้มใิช่พระสัมมาสมัพุทธเจ้าประกาศไว้  
และสาวกก็ไมป่ฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ไม่ปฏิบัติชอบ  ไม่ปฏิบัติตามธรรมใน
ธรรมนั้น  ประพฤติหลีกเลีย่งจากธรรมน้ัน; และข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า  เทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวกับเทวดาองค์หน่ึงว่า  เทวดาผู้เขลา  ท่าน



 

๑๓๑๑ 
 

 

ไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ท้ังหลายว่า  สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป  ความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็น
ความสุข (ที.ปา. )ไทย  ( ๑๑/๑๖๔/๑๒๕,ที.ปา. )ไทย  ( ๑๑/๑๖๖/๑๒๖,สํ.ส.   )ไทย  (  
๑๕/๑๘๖/๒๖๑,สํ.ข.  )ไทย (  ๑๗/๓๐/๔๓,ส.ํข. )ไทย ( ๑๗/๓๒๑/๓๓๔) 

ความสงบระงบัแห่งวิโมกข์  :การได้ปฐมฌานหรือวิบากแห่งปฐมฌาน, การได้ทุติยฌานหรือวิบาก
แห่งทุติยฌาน, การได้ตติยฌานหรือวิบากแห่งตติยฌาน  ฯลฯ การได้จตุตถฌาน 
ฯลฯ อากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ วิญญานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ อา
กิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ การได้เนวสัญญานาสญัญายตนสมาบัติหรือวิบากแห่ง
เนวสัญญานาสญัญายตนสมาบัติฯลฯโสดาปัตติผลแห่งโสดาปัตติมรรคฯลฯ
สกทาคามิผลแห่งสกทาคามิมรรคฯลฯอนาคามิผลแห่งอนาคามิมรรคฯลฯ อรหัตตผล
แห่งอรหัตตมรรค (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๙/๓๘๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๐/๓๙๑) 

ความสงบเสง่ียม: การระงับกิริยาวาจาด้วยความสุภาพเรียบร้อย; การน่ิงเรียบร้อย; การเจียมตัว; 
การระงับ 

   เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของม้าอาชาไนยที่ประกอบด้วยองค์  ๔ ประการ คือ
(๑)  มีความซือ่ตรง  (๒)  มคีวามว่องไว  (๓) มีความอดทน  (๔) มีความสงบเสง่ียม; 
จัดอยู่ในธรรมท่ีทำให้งาม  ๒  ประการคอื (๑) ขันติ ความอดทำ,อดทนได้เพ่ือบรรลุ
ความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ (๒) โสรัจจะ ความสงบเสง่ียม,อัธยาศัยงาม รัก
ความประณีตหมดจดเรียบร้อยงดงาม (องฺ.จตุกฺก. )ไทย  ( ๒๑/๑๑๒/๑๗๑,
พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑)  

ความสงบแหง่จิต  : ความสงบแห่งจิตที่สงบระงับนิวรณ์  ๕  ได้ด้วยปฐมฌาน,  ภาวะที่ระงับ วิตก
วิจารได้ด้วยทุติยฌาน,ภาวะท่ี ระงับปีติได้ด้วยตติยฌาน,  ภาวะที่ระงับสุขและทุกข์ได้
ด้วยจตุตถฌาน  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๔๓/๑๒๒); มขี้อความที่ท่านพระอุทายีได้กราบ
ทูลพระผู้มีพระภาคว่า    “ข้าพระองค์ขออนุโมทนาภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดี
แล้วน้ีด้วยคาถาเหล่าน้ีว่า  ข้าพระองค์ได้สดับมาจากพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่า
มนุษย์ท้ังหลายนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ ทรงฝึกพระองค์แล้ว มี
พระทัยต้ังม่ันแล้ว  ผู้ทรงดำเนินไปในทางประเสริฐ ทรงยนิดีในความสงบแห่งจิต  ผู้
ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๓/๕๐๐) 

ความสงบแหง่จิตภายใน: อัปปนาจิตตสมาธิในสันดาน(ความสืบต่อแห่งจิต  คือ กระแสจิตที่เกิดดับ
ต่อเน่ืองกันมา)ของตน   

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุท้ังหลาย  บุคคล  
๔  จำพวกน้ีมีปรากฏอยู่ในโลก  บุคคล  ๔  จำพวก  คือ  (๑  บุคคลบางคนในโลกนี้



 

๑๓๑๒ 
 

 

ได้ความสงบแห่งจิตภายใน  แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง (๒)  บุคคล
บางคนในโลกน้ีได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง  แต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภา
ใน  (๓)  บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้ง
ธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง  (๔)  บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้
ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง  (องฺ.จตุกฺก. )ไทย  (  ๒๑/๙๒/๑๔๐,องฺ.จตุกฺก.

)ไทย  (  ๒๑/๙๓/๑๔๑,องฺ.จตุกฺก. )ไทย  ( ๒๑/๙๔/๑๔๓, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๙๒/
๓๖๖) 

ความสงบแหง่สังขาร  : การหยุดการปรุงแต่งสังขาร,ความสงบระงับของสังขาร มี ๓ คือ  (๑) กาย
สังขาร  การปรุงแต่งกาย  (๒) วจสีังขาร  การปรุงแต่วาจา   (๓) มโนสังขาร  การ
ปรุงแต่งจิตใจ  ; มีข้อความทีท้่าวสักกะจอมเทพกล่าวขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันธป
รินิพพานว่า  “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ   มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบแห่งสังขารเหล่าน้ันเป็นความสุข”  (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๖๔/๓๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๖๗/๓๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๒๑/๑๖๘)  

ความสงบแหง่สังขารทั้งปวง: การท่ีสังขารทัง้ปวงไม่มีการเกิดขึ้นอีกต่อไป;การท่ีสังขารทั้งปวงดับ
ไป; คำนี้เป็นไวพจน์ของนิพพาน  

   มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้
ว่า  “ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้  ลึกซึ้ง  เหน็ได้ยากรู้ตามได้ยาก  สงบ  ประณีต  ไม่
เป็นวิสัยแห่งตรรกะ  ละเอียด  บัณฑิตจึงจะรู้ได้  สำหรับหมู่ประชาผู้รื่นรมย์ด้วย
อาลัย  ยินดีในอาลัย  เพลิดเพลินในอาลัย  ฐานะน้ีย่อมเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ยาก  กล่าวคือ
หลักอิทัปปัจจยตา  หลักปฏิจจสมุปบาท  ถึงแม้ฐานะน้ีก็เป็นสิ่งท่ีเห็นได้ยากนัก  
กล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวง  ความสลัดอุปธิท้ังปวง  ความสิ้นตัณหา  
วิราคะ  นิโรธ  นิพพาน  ก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรม  และผู้อ่ืนจะไม่เข้าใจซึง้ต่อเรา  ข้อ
น้ันก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหน่ือยเปล่าแก่เรา  จะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เรา  
(สํ.ส. )ไทย ( ๑๕/๑๗๒/๒๒๙) 

ความสงบแหง่อินทรีย์ : ความดับอินทรีย์   ม ี๕ คือ สัทธินทรีย์  วิริยินทรีย์ สตินทรีย์สมาธินทรยี์   
และปัญญินทรย์ี;  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับกามทเทพบุตรว่า  ชนเหล่าใด
ยินดีในความสงบแห่งอินทรีย์   ชนเหล่าน้ันย่อมต้ังจิตที่ต้ังม่ันได้ยากให้ต้ังมั่นได้  ; 
ความดับแห่งอินทรีย์ ๕ มีด้วยอาการ ๔๐ คือ (๑) ความดับแห่งความคำนึงถึง เพ่ือ
ประโยชน์แก่การน้อมใจเช่ือ ความดับแห่งฉันทะด้วยสามารถความน้อมใจเช่ือ ความ
ดับแห่งมนสิการด้วยสามารถความน้อมใจเช่ือ ความไม่ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียว
ด้วยสามารถแห่งสัทธินทรีย์ เป็นความดับแห่งสัทธินทรีย ์  (๒) ความดับแห่งความ



 

๑๓๑๓ 
 

 

คำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความประคองไว้ ความดับแห่งฉันทะด้วยสามารถความ
ประคองไว้ ความดับแห่งมนสิการด้วยสามารถความประคองไว้ ความไม่ปรากฏเป็น
ธรรมอย่างเดียวด้วยสามารถแห่งวิริยินทรีย์  (๓) ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือ
ประโยชน์แก่ความต้ังม่ัน  ความดับแห่งฉันทะด้วยสามารถแห่งความต้ังม่ัน ความดับ
แห่งมนสิการด้วยสามารถแห่งความต้ังมั่น ความไม่ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียวด้วย
สามารถสตินทรีย์ เป็นความดับแห่งสตินทรีย์  (๔) ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือ
ประโยชน์แก่ความไม่ฟุ้งซ่าน ความดับแห่งฉันทะด้วยสามารถความไม่ฟุ้งซ่าน  ความ
ดับแห่งมนสิการด้วยสามารถความไม่ฟุ้งซ่าน ความไม่ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียวด้วย
สามารถสมาธนิทรีย์ เป็นความดับแห่งสมาธินทรีย์ (๕)  ความดับแห่งความคำนึงถึง
เพ่ือประโยชน์แก่ความเห็น  ความดับแห่งฉันทะด้วยสามารถแห่งความเห็น  ความดับ
แห่งมนสิการด้วยสามารถแห่งความเห็น  ความไม่ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียวด้วย
สามารถแห่งปญัญินทรีย์ เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์; (๑) ความดับแห่งความ
คำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความน้อมใจเช่ือ เป็นความดับแห่งสัทธินทรีย์ ความดับแห่ง
ความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความประคองไว้ เป็นความดับแห่งวิริยินทรีย์ ความ
ดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความต้ังมั่น เป็นความดับแห่งสตินทรีย์ ความ
ดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความดับแห่งสมาธินทรีย์ 
ความดับแห่งความคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่ความเห็น เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์ 
; ความดับแห่งฉันทะด้วยสามารถแห่งความน้อมใจเช่ือ เป็นความดับแห่งสัทธินทรีย์ 
ความดับแห่งฉันทะด้วยสามารถแห่งความประคองไว้ เป็นความดับแห่งวิริยินทรีย์ 
ความดับแห่งฉันทะด้วยสามารถแห่งความตั้งมั่น เป็นความดับแห่งสตินทรีย์ ความดับ
แห่งฉันทะด้วยสามารถแห่งความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความดับแห่งสมาธินทรีย์ ความดับ
แห่งฉันทะด้วยสามารถแห่งความเห็น เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์  ; ความดับแห่ง
มนสิการ ด้วยสามารถแห่งความน้อมใจเชื่อ เป็นความดับแห่งสัทธินทรียค์วามดับแห่ง
มนสิการด้วยสามารถแห่งความประคองไว้ เป็นความดับแห่งวิริยินทรีย์ ความดับแห่ง
มนสิการด้วยสามารถแห่งความต้ังมั่น เป็นความดับแห่งสตินทรีย์ ความดับแห่ง
มนสิการด้วยสามารถแห่งความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความดับแห่งสมาธินทรีย์ ความดับแห่ง
มนสิการด้วยสามารถแห่งความเห็น เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์  ; ความไม่ปรากฏ
เป็นธรรมอย่างเดียวด้วยสามารถแห่งสัทธินทรีย์ เป็นความดับแห่งสัทธินทรีย์ ความ
ไม่ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียวด้วยสามารถแห่งวิริยินทรย์ี เป็นความดับแห่งวิริยินท
รีย์ ความไม่ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียวด้วยสามารถแห่งสตินทรีย์ เป็นความดับแห่ง
สตินทรีย์  ความไม่ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียวด้วยสามารถแห่งสมาธินทรีย์ เป็น



 

๑๓๑๔ 
 

 

ความดับแห่งสมาธินทรีย์   ความไม่ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียวด้วยสามารถ
แห่งปัญญนิทรย์ี เป็นความดับแห่งปัญญินทรีย์  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๗/๙๒,ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑๘๘/๒๙๔-๒๙๕) 

ความสงบอันสูงสุด: อมตนิพพานที่เลิศ ประเสริฐ  วิเศษสุด  ช้ันแนวหน้า  สงูสุด  ยอดเย่ียม; ธรรม
เป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง  เป็นท่ีสลัดทิ้งอุปธิท้ังหมด  เป็นที่ส้ินตัณหา เป็นท่ีคลาย
กำหนัด  เป็นท่ีดับกิเลส  เป็นที่เย็นสนิท  ที่เลิศ  ประเสริฐ  วิเศษสุด  ช้ันแนวหน้า  
สูงสุด  ยอดเย่ียม 

   มีข้อความท่ีพระโธตกะสนทนากับพระผู้มีพระภาคว่า  (ท่านโธตกะทูลถามว่า) 
ข้าแต่พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ ่ ข้าพระองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดน้ัน ที่
บุคคลรู้ชัดแล้ว  มีสติเที่ยวไปอยู่  พึงข้ามตัณหาที่ช่ือว่าวิสัตติกาในโลกได้  (พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า  โธตกะ) เธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งเป็นธรรมช้ันสูง  ช้ัน
ต่ำและช้ันกลาง เธอรู้ชัดธรรมนั้นว่าเป็นเคร่ืองข้องในโลกแล้ว  อย่าได้ก่อตัณหาเพ่ือ
ภพน้อยและภพใหญ่เลย  (ขุ.จู. )ไทย ( ๓๐/๓๖/๑๗๓) 

ความสงสัย  : ความเคลือบแคลง, ความไมแ่น่ใจ,  ความไม่มั่นใจในสิ่งต่างๆ;  เช่นข้อความท่ีพระผู้มี
พระภาคตรัสว่า  ปุถุชนน้ันมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่า  ‘ในอดีตกาลยาวนาน
เราได้มีแล้ว หรือมิได้มีแล้วหนอ  เราได้เป็นอะไรมาหนอ  เราได้เป็นอย่างไรมาหนอ  
เราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอ  ในอนาคตกาลยาวนาน เราจักมีหรือจักไม่
มีหนอ เราจักเป็นอะไรหนอ  เราจักเป็นอย่างไรหนอ เราจักเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไร
อีกหนอ’  หรือว่าบัดน้ีมีความสงสัยภายในตน    ปรารภปัจจุบันกาลกล่าวว่า ‘เรามี
อยู่หรือไม่หนอ เราเป็นอะไรหนอ  เราเป็นอย่างไรหนอ  สัตว์น้ีมาจากไหนหนอ และ
เขาจักไปไหนกันหนอ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๖๓/๑๒๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๒/๒๑๑,ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๓๖๑/๓๙๘,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๑/๔๓๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๙/๖๖,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๙๕/๒๓๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖/๒๓,๑๔/๑๐๓/๑๒๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๘/
๔๕๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๔๙/๙๖, สํ.ข. ๑๗/๒๑๐/๒๘๗,สํ.ข. ๑๗/๒๑๑/๒๘๙,สํ.ข. ๑๗/
๓๑๓/๓๒๙,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๓/๔๑๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๘/๔๙๒,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๗๖/๑๒๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๔/๒๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๑/
๒๗๗,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๕๐๖/๖๑๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓๐/๓๑๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๓/
๔๙๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๔/๔๙๔,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๒๘/๑๔๙,ขุ.จู.๓๐/๓๒/๑๖๔,ขุ.จู.
๓๐/๑๒๐/๓๙๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๘/๒๕๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๒๑/๒๘๐ 



 

๑๓๑๕ 
 

 

ความสงดั  : วิเวก มี ๓  ประการ  คือ  (๑)  กายวิเวก  สงัดกาย  ได้แก่  อยู่ผู้เดียวทุกอิริยาบถ (๒)  
จิตตวิเวก  ได้แก่  ได้สมาบัติ  ๘  (๓)  อุปธิวิเวก  ได้แก่  บรรลุนิพพาน  (ม.มู.อ.
(บาลี) ๒/๒๕๒/๕๐);  

  อีกนัยหน่ึงหมายถึงความสงัดจากกามคุณ  ๕ ประการ (คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ) (ม.ม.อ.(บาลี)    ๒/๑๓๓/๑๐๘);  ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัส
กับพระอุทายีว่า  ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายแลว้  
บรรลุปฐมฌาน    ฯลฯอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌาน    ฯลฯ 
เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสขุด้วยนามกาย บรรลุตติย
ฌาน ฯลฯ    เพราะละสุขและทุกข์ได้    เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน  บรรลุ
จตุตถฌานฯลฯ อยู่ ฌานทั้ง ๔ นี้เราเรียกว่า ความสุขเกิดจากการออกจากกาม
ความสุขเกิดจากความสงัด    ความสุขเกิดจากความสงบ    ความสุขเกดิจากการตรัส
รู้เรากล่าวว่า ‘ควรเสพ ควรให้เจริญ ควรทำให้มาก ไม่ควรเกรงกลัวสุขชนิดน้ี’ (ที.สี.
(ไทย)๙/๑๘๓/๖๑,ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๖/๖๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๒/๒๘๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๙๔/๒๓๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๑/๓๒๓,องฺ.ติก. ๒๐/๙๔/๓๒๕,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๐/
๖๐๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๗) 

ความสนใจ: การรวมความคิด ความรู้สึก  อารมณ์กับสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
   มีข้อความท่ีพระสกวาทีสนทนากับพระปรวาทีว่า  พระสกวาทีถามว่า  

แผ่นดินมีสขุเวทนา  ...  รับรู้อารมณ์ได้  มีความนึกถึง  มีความผกูใจ  มีความสนใจ  
มีความใฝใ่จ  มีความจงใจ มคีวามปรารถนา  มีความต้ังใจใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่า  
ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น  ฯลฯ  (อภิ.ก. )ไทย  (  ๓๗/๔๙๒/๕๒๑,อภิ.ก. )ไทย  (  ๓๗/๕๕๒/
๖๐๐)  

ความสนเท่ห์: ความสงสัย; ความฉงน; ความไม่แน่ใจ 
   มีข้อความว่า  เจ้าอัมพสักขรลิจฉวีตรัสถามว่า  บัดนี้  สมณะนั้นอยู่ท่ีไหน เรา

ไปแล้วจักพึงพบเห็นได้และสมณะนั้นคือใคร  จะพึงแก้ไขความสงสัยและความ
สนเท่ห ์  ซึ่งเป็นเสี้ยนหนามแห่งความเห็นในวันนี้ได้  เปรตน้ันกราบทูลว่า ท่านน่ังอยู่
ท่ีกปินัจจนาน่ัน  มีเทวดาแวดล้อมเป็นจำนวนมาก เป็นผูม้ีเกียรติคุณอันแท้จริง และ
เป็นผู้ไม่ประมาทในคุณอันอัศจรรย์ของตน  กล่าวธรรมกีถา  (ขุ.เปต. )ไทย  ( ๒๖/
๕๕๓/๒๕๖) 

ความสนิทสนม: ความคุ้นเคย; ความชอบพอ;  ความใกล้ชิด 
   มีข้อความว่า อำมาตย์สำเร็จราชกิจโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาถึงพฤติกรรม

ของม้าว่า การที่ม้าพยศสุหนุกับม้าพยศโสณะ  กระทำความสนิทสนมกันไม่ใช่เรื่อง



 

๑๓๑๖ 
 

 

ผิดปกติ  ม้าโสณะเป็นเช่นใด  แมม้้าสุหนุก็เป็นเช่นนั้น  ม้าโสณะมีอารมณ์ฉุนเฉียว
เช่นใด  ม้าสหุนุก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวเช่นน้ัน  ม้าท้ัง  ๒  ตัวมีปกติว่ิงพล่านไปด้วย
อารมณ์ คึกคะนองชอบกัดเชือกล่ามตัวเองเป็นนิตย์พอๆ กัน  ความช่ัวเข้ากันได้กับ
ความช่ัว ความไม่สงบเข้ากันได้กับความไม่สงบ  (ขุ.ชา.ทุก. )ไทย  (  ๒๗/๒๔/๓๐๔) 

ความสมบรูณแ์ห่งทิฏฐิ : ความเพรียบพร้อมด้วยทิฏฐิ, ความเห็นถูกต้อง, หมายถึงสัมมาทิฏฐิ(ความ
เห็นชอบ)ว่า ทานท่ีให้แล้วมผีล  ยัญท่ีบูชาแล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล    ผลวิบาก
แห่งกรรมท่ีทำดีทำช่ัวมี  โลกนี้มี โลกหน้าม ีมารดามีคุณ บิดามีคุณ  สัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้น
ก็มี  สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจง้โลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอัน
ย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลก; ปัญญา กิริยาทีรู้่ชัด ฯลฯ  ความไม่หลงงม
งาย ความเลือกเฟ้นธรรม;   สัมมาทิฏฐแิม้ทั้งหมดก็เรียกว่าความสมบูรณ์แห่งทิฏฐ ิ  
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๗๑/๓๔๑) 

ความสมบรูณแ์ห่งศีล  : ความไม่ล่วงละเมิดทางกาย ความไม่ล่วงละเมิดทางวาจา ความไม่ล่วง
ละเมิดทางกายและทางวาจา    (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๗๐/๓๔๑) 

ความสมสู่: การร่วมรัก; การร่วมประเวณี; การร่วมสังวาส 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ในเมื่อมนุษย์ท้ังหลายมีอายุขัย  ๑๐  ปี  

พวกเขาจักไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรงว่า  ‘แม่’  ว่า  ‘ป้า  น้า’  ว่า  ‘ป้าสะใภ้  น้า
สะใภ้’  ว่า  ‘ภรรยาของอาจารย์’  หรือว่า  ‘ภรรยาของครู’  สัตว์โลกจักถึงความสม
สู่ปะปนกันหมด  เป็นเสมือนแพะ  แกะ  ไก่ สกุร  สุนัขบ้าน  และสุนัขจ้ิงจอก  
ฉะนั้น  (ที.ปา. )ไทย  (  ๑๑/๑๐๓/๗๔) 

ความสรรเสรญิ: การยกย่อง; การเชิดชู; การเทิดทูน; การชมเชย 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  บุคคลผู้บำเพ็ญตบะ  ยึดมั่นตบะ  เขา

ทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึน้ด้วยตบะนั้น  เขามีใจยินดี  มีความดำริ
อันบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน  ...  น้ีแลเป็นอุปกิเลสของบุคคล
ผู้บำเพ็ญตบะ;และข้อความทีพ่ระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ลาภ  สักการะ  
และความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ  เผ็ดร้อนหยาบคาย  เป็นอันตรายต่อการบรรลุ
ธรรมอันเกษมจากโยคะ  ซึ่งไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า; และมีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า คนผู้ประกอบถ้อยคำ(เพ่ือกล่าว)ในท่ามกลางบริษัท เม่ืออยากได้ความ
สรรเสริญ  ย่อมเป็นผู้ลังเลใจ  เป็นผู้เก้อเขิน  ในเมื่อถกูค้านตกไป  ย่อมโกรธเคือง 
เพราะคำนินทา  แสวงหาข้อแก้ตัว  (ที.ปา. )ไทย  (  ๑๑/๕๘/๔๑,ที.ปา. )ไทย  (  ๑๑/
๖๐/๔๒,ม.ม. )ไทย  ( ๑๓/๑๖๘/๑๘๙,ม.ม. )ไทย  ( ๑๓/๑๗๒/๑๙๔,ม.ม. )ไทย  (  ๑๓/
๒๓๖/๒๗๘,สํ.นิ. )ไทย  (  ๑๖/๑๕๗/๒๖๕,สํ.นิ. )ไทย  (  ๑๖/๑๕๘/๒๖๖,สํ.นิ. )ไทย  (  



 

๑๓๑๗ 
 

 

๑๖/๑๗๐/๒๗๖,ขุ.ม. )ยไท  (  ๒๙/๖๑/๑๙๙,ขุ.ม. )ไทย  (  ๒๙/๖๓/๒๐๒,ขุ.ม. )ไทย  (
๒๙/๑๓๐/๓๖๓,ขุอป. )ไทย  (  ๓๒/๕๘๔/๘๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  ความสรรเสริญ  หมายถึงเสียงยกย่องชมเชย  (สํ.นิ.อ. 
(บาลี)  ๒/๑๕๗/๒๒๘) 

ความสร่างความเมา: คลายจากอาการมึนเมา;  การลืมตัวขาดสติเพราะฤทธ์ิเหล้าหรือฤทธ์ิยา; คำนี้
เป็นไวพจน์ของนิพพาน 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  ธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่
ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด  วิราคะ  (ความคลายกำหนัด)  คือ  ความสร่าง
ความเมา ความดับความกระหาย  ความถอนอาลัย  ความตัดวัฏฏะ  ความสิ้นตัณหา  
ความคลายกำหนัด  ความดับทุกข์  นิพพาน  เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่าน้ัน  
บุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรม  ช่ือว่าเลื่อมใสในสิ่งท่ีเลิศ  และวิบากที่เลิศย่อมมแีก่
บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งท่ีเลิศ  (องฺ.จตุกฺก. )ไทย (  ๒๑/๓๔/๕๔) 

ความสร่างเมา: วิราคะ(ความคลายความกำหนัด); คำน้ีเป็นไวพจน์ของนิพพาน ; อาการที่หายเมา 
หรือความหลุดพ้นจากความหลงใหล 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ธรรมท่ีปัจจัยปรุงแต่ง  หรือธรรมท่ีปัจจัย
ไม่ปรุงแต่ง  มีประมาณเท่าใด  วิราคะ (ความคลายกำหนัด)  คือความสร่างความเมา  
ความดับความกระหาย  ความถอนอาลัย ความตัดวัฏฏะ  ความสิ้นตัณหา  ความ
คลายกำหนัด  ความดับทุกข์คือนิพพาน บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่าน้ัน  
บุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรม  ช่ือว่าเลื่อมใสในสิ่งท่ีเลิศ  และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่
บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งท่ีเลิศ  (องฺ.ปญฺจก. )ไทย  (  ๒๒/๓๒/๕๐),ภาษาไทย หมายถึง
อาการท่ีหายจากความเมาเพราะด่ืมสุรา หรือความหลุดพ้นความมัวเมาหรือความ
หลงใหล ดังเช่นอลัมพุสากอบดาบสผู้ทรงศีล โอบอุ้มดาบสนั้นไว้แนบทรวงอก                
กกกอดอยู่ตลอด ๓   ปีบนบัลลังก์นั้น เป็นเหมือนเพียงครู่เดียวเท่าน้ัน โดยล่วงไป ๓ 
ปี ดาบสพราหมณ์จึงสร่างเมารู้สึกตัว ได้เห็นต้นไม้เขียวชะอุ่มขึ้นอยู่โดยรอบเรือนไฟ 
ดูประกอบใน ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๒๗/๖๑๕) 

ความสลดจิต: ความท่ีจิตหดหู่; ความท่ีจิตท้อแท้สังเวช 
   มีข้อความว่า  ท่านพระมหาโมคคัลลานะคดิว่า “ท้าวสักกะเป็นผู้ประมาทอยู่

มากนัก  ทางที่ดี เราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวช”  จึงบันดาลอิทธาภิสังขาร    ใช้นิ้วหัว
แม่เท้ากดเวชยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหว่ันไหว ทันใดน้ันท้าวสกักะจอมเทพ 
ท้าวเวสวัณมหาราช  และพวกเทพช้ันดาวดึงส์ มีความประหลาดมหัศจรรย์ใจ    
กล่าวกันว่า    “ท่านผู้เจรญิท้ังหลาย    น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ    พระสมณะ



 

๑๓๑๘ 
 

 

มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหว่ันไหว
ได้”  ครั้นทราบว่าท้าวสักกะทรงมีความสลดจิต  จึงทูลถามเร่ืองธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา
กับพระเถระ (ม.มู. )ไทย ( ๑๒/๓๙๓/๔๒๔) 

ความสลดใจ: ญาณที่เห็นชาติ,ชรา,พยาธิและมรณะโดยความเป็นภัย; ความรู้สึกเศร้าใจแกมสังเวช; 
ความรู้สึกหดหู่ใจ 

   มีข้อความว่า  ท่ีช่ือว่าความสลดใจ  ได้แก ่  ญาณท่ีเห็นชาติโดยความเป็นภัย  
ญาณที่เห็นชราโดยความเป็นภัย  ญาณที่เห็นพยาธิโดยความเป็นภัย  ญาณท่ีเห็น
มรณะโดยความเป็นภัย  ช่ือว่าฐานะเป็นที่ต้ังแห่งความสลดใจ  ได้แก ่  ชาติ  ชรา  
พยาธิ  และมรณะ;  

   สถานที่ท่ีกลุบุตรควรไปดูเพ่ือให้เกิดความสลดใจมี  ๔  แห่ง  คือ (๑) สถานที่
พระพุทธเจ้าประสูติคืออุทยานลุมพินี  (๒) สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ คือควงโพธ์ิ  ท่ีตำบลพุทธคยา  (๓) สถานท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม
เทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงเมืองพาราณสี  
ปัจจุบันคือสารนาท  (๔) สถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน คือที่สาลวโนทยาน  
เมืองกุสินารา (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๐,อภิ.สงฺ. )ไทย  ( ๓๔/๑๓๗๖/๓๔๒,
พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  ๒๕๕๑) 

ความสละ: การละทิ้ง; การละวาง; การปล่อยวาง; คำนี้แปลมาจากคำบาลีว่า  จาค 
   มีข้อความว่า  ทุกขนิโรธ คือ  ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ  ความสละ  

ความสละคืน  ความพ้น  ความไม่อาลัยในตัณหา; การวางภาระ  คือ  ความดับ
ตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ  ความสละ  ความสละคืน  ความพ้น  ความไม่อาลัยใน
ตัณหา; และขอ้ความว่า ปัญญาในความสละ  ช่ือว่าวิโมกขวิวัฏฏญาณ  (ญาณในการ
หลีกออกจากอกุศลด้วยการสละ); ความสละด้วยอำนาจความดับมี  ๒  ประการ  คือ  
(๑)  ความสละด้วยการบริจาค  (๒)  ความสละด้วยความแล่นไป  (ม.มู. )ไทย  ( ๑๒/
๑๓๔/๑๒๓,ม.มู. )ไทย  ( ๑๒/๔๖๐/๕๐๑,สํ.นิ. )ไทย  (  ๑๗/๒๒/๓๕,สํ.ข.    )ไทย  (  ๑๗/
๑๐๓/๑๙๙,สํ.ข. )ไทย  ( ๑๗/๑๐๕/๒๐๑,ขุ.ป. )ไทย  ( ๓๑/๑๘/๔๔๗,ขุ.ป. )ไทย  ( ๓๑/
๔๐/๖๐๖,ขุ.ป. )ไทย  (  ๓๑/๔๑/๖๐๗) 

ความสละคืน: การละทิ้ง; การละวาง; การปล่อยวาง ; คำน้ีแปลมาจากคำบาลีว่า ปฏินิสฺสคฺค  
   มีข้อความว่า  ทุกขนิโรธ คือ  ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ  ความสละ  

ความสละคืน  ความพ้น  ความไม่อาลัยในตัณหา; การวางภาระ  คือ  ความดับ
ตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละ ความสละคืน ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา; 
ความสละคืนมี  ๒  อย่าง  คือ (๑)  ความสละคืนด้วยการบริจาค  (๒)  ความสละคืน
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ด้วยความแล่นไป  (ม.มู. )ไทย  (  ๑๒/๔๖๐/๕๐๑,ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/๑๔๘/๑๘๙,สํ.ข.  
)ไทย  (  ๑๗/๒๒/๓๕,สํ.ข.   )ไทย  (  ๑๗/๑๐๓/๑๙๙,สํ.ข.  )ไทย  ( ๑๗/๑๐๕/๒๐๑,๒๔/

๖/๑๐,ขุ.ป. )ไทย (  ๓๑/๑๘๒/๒๘๕) 
ความสละคืนปมาทะ: การละทิ้งความประมาทหรือการอยู่ท่ีขาดสติ; การละวางความประมาทหรือ

การอยู่ท่ีขาดสติ; การปล่อยวางความประมาทหรือการอยู่ท่ีขาดสติ; คำน้ีแปลมาจาก
คำบาลีว่า  ปมาทสฺส  ปฏินิสสฺคฺคาย 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุควรเจริญธรรม  ๔  
ประการนี้เพ่ือความสละคืนปมาทะ ธรรม  ๔  ประการ  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  (๑)  
เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) (๒)  เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร  
(สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์) (๓)  เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วย
จิตตสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรรค์)  (๔)  
เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและ
ความเพียรสร้างสรรค์)  (องฺ.จตุกฺก. )ไทย  ( ๒๑/๓๐๔/๓๙๒,องฺ.จตุกฺก. )ไทย  (  ๒๑/
๓๐๕/๓๙๒,องฺ.จตุกฺก. )ไทย (  ๒๑/๓๐๗/๓๙๒) 

ความสละราคะ: การละทิ้งความกำหนัด; การละวางความกำหนัด; การปล่อยวางความกำหนัด; คำน้ี
แปลมาจากคำบาลีว่า  ราคสสฺ  ปฏินิสสฺคฺคาย 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุควรเจริญธรรม  ๔  
ประการนี้เพ่ือความสละคืนราคะ  ธรรม  ๔  ประการ  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  (๑)  
เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) (๒)  เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร  
(สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์) (๓)  เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วย
จิตตสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรรค์)  (๔)  
เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและ
ความเพียรสร้างสรรค์)  (องฺ.จตุกฺก. )ไทย  ( ๒๑/๒๗๗/๓๙๑,องฺ.จตุกฺก. )ไทย  (  ๒๑/
๒๗๘/๓๙๑,องฺ.จตุกฺก. )ไทย (  ๒๑/๓๐๓/๓๙๑) 

ความสลัดท้ิง: การเหวี่ยง; การขว้าง; การโยน 
  มีข้อความว่า  นิพพานคือความดับทุกข์    ได้แก่    ความระงับสังขารท้ังปวง    

ความสลัดทิ้งอุปธิท้ังหมด  ความสิ้นตัณหา    ความคลายกำหนัด    ความดับกิเลส    
ความเย็นสนิท ตรัสเรียกว่าสัจจะอย่างเดียว; ความสลัดทิ้งจัดอยู่ในวิปัสสนา  
หมายถึงอนุปัสสนา  ๗  ประการ  คือ  (๑)  อนิจจานุปัสสนา  (พิจารณาเห็นความไม่
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เที่ยง)  (๒)  ทุกขานุปัสสนา  (พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์)  (๓)  อนตัตานุปัสสนา  
(พิจารณาเห็นความไม่มีตัวตน)  (๔)  นิพพิทานุปัสสนา  (พิจารณาเห็นความน่าเบื่อ
หน่าย)  (๕)  วิราคานุปัสสนา  (พิจารณาเห็นความคลายกำหนัด)  (๖)  นิโรธานุปัสส
นา  (พิจารณาเห็นความดับกิเลส)  (๗)  ปฏินิสสัคคานุปัสสนา  (พิจารณาเห็นความ
สลัดทิ้งกิเลส)  (ม.มู. )ไทย  (  ๑๒/๓๙๐/๔๒๑,ม.มู.อ. (บาล)ี ๑/๖๕/๑๖๙) 

ความสลัดอุปธิ: การเหวี่ยงกิเลส;ความพัวพัน;เหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด; การขว้างกิเลส; การโยน
กิเลส  หมายถึงการเหว่ียงเครื่องทำให้เวียนว่ายตายเกิด  เช่นหน่วงเหนี่ยวความ
เจริญก้าวหน้าทางใจ  คำว่า อุปธิ หมายถึงขันธ์ ๕ บ้าง หมายถึงภรรยาและบุตร, ฝูง
ช้างม้า  วัว  ควาย,  เงินและทอง บ้าง ในจูฬนิทเทสหมายถึงตัณหา ๕ อย่าง อัน
ได้แก่ ตัณหา ทิฏฐิ กรรม กเิลส และทจรติ และอุปธิน้ี เป็นรากฐานแห่งความเศร้า
โศกเสียใจ  ; คำว่า ความสลัดอุปธิ  น้ีเป็นไวพจน์ของนิพพาน   (ที.ม. )ไทย  ( ๑๐/
๖๔/๓๖,ที.ม.  )ไทย ( ๑๐/๖๗/๓๘) 

ความสลัดอุปธิท้ังปวง: การเหวี่ยงกิเลส,ความพัวพัน,เหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด; การขว้างกิเลส
,ความพัวพัน,เหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด; การโยนกิเลส,ความพัวพัน,เหตุแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด 

   มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ท่ีโคนต้นอชปาลนิโครธ  
ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  ตำบลอุรุเวลา  ครั้งน้ัน  พระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่
สงัด เกิดความรำพึงอย่างน้ีว่า  “ธรรมท่ีเราได้บรรลุแล้วนี ้  ลึกซึ้ง  เหน็ได้ยากรู้ตาม
ได้ยาก สงบ  ประณีต  ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะ  ละเอียด  บัณฑิตจึงจะรู้ได้  สำหรับ
หมู่ประชาผู้ร่ืนรมย์ด้วยอาลัย  ยินดีในอาลยั  เพลิดเพลนิในอาลัย  ฐานะนี้ย่อมเป็น
สิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือหลกัอิทัปปัจจยตา  หลักปฏิจจสมุปบาท  ถึงแม้ฐานะนี้ก็
เป็นสิ่งท่ีเห็นได้ยากนัก กล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวง  ความสลัดอุปธิท้ังปวง  
ความสิ้นตัณหา  วิราคะ  นิโรธ  นิพพาน  ก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรม  และผู้อ่ืนจะไม่
เข้าใจซึ้งต่อเรา  ข้อน้ันก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เรา  จะพึงเป็นความ
ลำบากเปล่าแก่เรา  (สํ.ส. )ไทย ( ๑๕/๑๗๒/๒๒๙) 

ความสวัสดี: ความดี; ความงาม; ความปลอดภัย; ความเจริญรุ่งเรือง 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพราหมณ์และคหบดีท้ังหลายว่า  ในลัทธิ

ของสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน  วิญญูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดว่า  ‘ถ้าเหตุไม่มี  เม่ือเป็น
อย่างนี้  บุรุษบุคคลน้ี  หลังจากตายแล้ว  จักทำตนให้มคีวามสวัสดีได้  ถ้าเหตุมีอยู่
จริง  เมื่อเป็นอย่างน้ี  บุรุษบุคคลน้ี  หลังจากตายแล้ว  จักไปเกิดในอบาย  ทุคติ  
วินิบาต  นรก’; และข้อความในปัญจภีรุกชาดกว่า พระโพธิสัตว์คิดถึงเหตุการณ์ท่ีตน
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รอดพ้นจากนางยักษิณี  จึงเปล่งอุทานว่า  เราไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกรากษส
เพราะความเพียรอันมั่นคงในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาด และเพราะความไม่
หวาดหว่ันต่อภัยและความสะดุ้งกลัว ความสวัสดีจากภัยอันใหญ่หลวงน้ันจึงมีแก่เรา  
(ม.ม. )ไทย  ( ๑๓/๓๕๑/๔๒๘,ขุ.ชา. )ไทย  (  ๒๗/๑๙/๒๕๘,ขุ.ชา. )ไทย  (  ๒๗/๒๐/
๒๕๘,ขุ.ชา. )ไทย  (  ๒๗/๓๔/๓๗๙,ขุ.ชา. )ไทย  (  ๒๗/๑๗๕/๕๐๐,ขุ.ชา. )ไทย  ( ๒๘/
๙๘/๒๐,ขุ.ชา. )ไทย  (  ๒๘/๔๐๑/๒๔๓,ขุ.ชา. )ไทย(   ๒๘/๒๓๗๒/๕๕๐,ขุ.อป. )ไทย  (  
๓๓/๘๔/๓๐๐,ขุ.อป. )ไทย  ( ๓๓/๙๐/๒๔๙,ขุ.อป. )ไทย  ( ๓๓/๑๗๘/๕๙ 

ความสว่าง: ความกระจ่าง; ความรุ่งโรจน์; ความรู้แจ้งด้วยปัญญา 
   คำว่า  ความสว่าง  ในที่น้ีเป็นผลมาจากการบรรลุวิชชา  ๓  ดังข้อความท่ีพระ

ผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อจิตเป็นสมาธิ  บริสุทธ์ิผุดผ่อง  ไมม่ีกิเลส
เพียงดังเนิน  ปราศจากความเศร้าหมอง  อ่อน  เหมาะแก่การใช้งาน  ต้ังม่ัน  ไม่
หว่ันไหวอย่างน้ี  ...  อาตมภาพได้บรรลุวิชชาที่  ๑  นี้  ในปฐมยามแห่งราตรี  กำจัด
อวิชชาได้แล้ว  วิชชาก็เกิดขึ้น  กำจัดความมืดได้แล้ว  ความสว่างก็เกิดขึ้น  เหมือน
บุคคลผู้ไม่ประมาท  มีความเพียร  อุทศิกายและใจอยู่;  และข้อความท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ในอาภาสูตรว่า  ความสว่างมี  ๔  ประการ  คือ  (๑) ความสว่างแห่งดวง
จันทร์  (๒) ความสว่างแห่งดวงอาทิตย์  (๓)  ความสว่างแห่งไฟ  (๔)  ความสว่างแห่ง
ปัญญา  โดยตรัสสรุปว่าบรรดาความสว่าง ๔ ประการ ความสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศ  
(ม.ม. )ไทย  (  ๑๓/๓๓๖/๔๐๖,ม.ม. )ไทย  (  ๑๓/๔๘๓/๖๑๒, องฺ.จตุกฺก. )ไทย  (  ๒๑/
๑๔๓/๒๐๙) 

ความสว่างไสว: ความกระจ่าง; ความรุ่งโรจน์ 
    มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุท้ังหลาย  ความ

สว่างไสว  ๔  ประการน้ี  คือ  (๑)  ความสว่างไสวแห่งดวงจันทร์  (๒)  ความสว่าง
ไสวแห่งดวงอาทิตย์  (๓)  ความสว่างไสวแห่งไฟ  (๔)  ความสว่างไสวแห่งปัญญา  
(องฺ.จตุกฺก. )ไทย (  ๒๑/๑๔๔/๒๑๐) 

ความสะดุ้ง: ความพรั่นพรึง; ความหว่ันไหว; ความตกใจ 
  เช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระภัคควะว่า  ภัคควะ  นักบวชเปลือย

ปาฏิกบุตรได้ฟังข่าวว่า  ‘พวกเจ้าลิจฉวีผู้มีช่ือเสียง  พราหมณมหาศาล  คหบดีผู้มั่งคั่ง  
และสมณพราหมณ์ลัทธิต่าง  ๆ  ผู้มีช่ือเสียง  ต่างพากันออกมาแล้ว  แม้พระสมณโค
ดมก็ประทับพักกลางวันอยู่ท่ีอารามของเรา’  จึงเกิดความกลัว  ความสะดุ้ง  ขนพอง
สยองเกล้า  หนีไปยังอารามของตินทุกขาณุปริพาชก; และข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ความสะดุ้งเพราะถือม่ัน  คือ  ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ  
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ไม่ได้เห็นพระอริยะ  ไมฉ่ลาดในธรรมของพระอริยะ  ...  พิจารณาเหน็รูปโดยความ
เป็นอัตตา  พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูป  พิจารณาเห็นรูปในอัตตา  หรอืพิจารณาเห็น
อัตตาในรูป  รูปของเขาแปรผันเป็นอย่างอ่ืน  เพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอ่ืน  
วิญญาณจึงหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งรูป  ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่ง
ธรรมท่ีเกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งรปู  ก็ครอบงำจิตของปุถุชน
น้ันต้ังอยู่  (ที.ปา. )ไทย ( ๑๑/๒๑/๑๗,สํ.ข.   )ไทย (  ๑๗/๗/๒๐,สํ.ข. )ไทย ( ๑๗/๘/๒๓) 

ความสะดุ้งกลวั: ความตกใจกลวั; ความพรั่นพรึงกลัว; ความหวั่นไหวกลัว 
   เช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เราน้ันเป็นผู้ไม่ประมาท  ฯลฯ  เราน้ัน

ได้คิดว่า  ‘ความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เรา  เพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุ  สมาธิ
ของเราจึงเคล่ือน  เม่ือสมาธิเคลื่อนแล้ว  แสงสว่างและการเหน็รูปจึงหายไป (ม.อุ.

)ยไท  (  ๑๔/๒๔๑/๒๘๔,สํ.นิ. )ไทย  (  ๑๖/๑๔๕/๒๓๖) 
ความสะดุ้งเพราะตามยึดมัน่:ความพรั่นพรึงเพราะตามยึดมั่น; ความหว่ันไหวเพราะตามยึดมั่น; ความ

ตกใจเพราะตามยึดม่ัน 
   มีข้อความว่า  ความสะดุ้งเพราะตามยึดม่ัน  คือ  ปุถุชนในโลกน้ี  ผู้ไม่ได้สดับ  

ไม่ได้เห็นพระอริยะ  ...  พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้าง  พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้าง 
พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้าง  รูปนั้นของเขาย่อมแปรผนัเป็นอย่างอ่ืนได้  เพราะ
ความท่ีรูปแปรผันเป็นอย่างอ่ืน  เขาจึงมีวิญญาณคลอ้ยตามความแปรผันของรูป  
ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรม  อันเกิดจากการคล้อยตามความแปรผันของ
รูป  ย่อมครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่  เพราะจิตถูกครอบงำ  เขาจึงเป็นผู้มีความ
หวาดหว่ัน  คับแค้น  ห่วงใย  และเพราะตามยึดมั่น  เขาจึงสะดุ้ง  (ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/
๓๒๐/๓๘๖) 

ความสะทกสะท้าน: การรู้สึกเกรงกลัวจนตัวสั่น; การประหม่า; การงกเง่ิน; การหว่ันใจ 
   คนที่สะทกสะท้านมักมีอาการสะดุ้ง หวาดหว่ัน หวาดเสียว  ตกใจ   หวาดกลัว

ต่อภยันตรายต่างๆ   แต่พระผู้มีพระภาคหาเป็นเช่นนั้นไม่ดังข้อความที่พระองค์ตรัส
ไว้ว่า  ตถาคตมีเวสารัชชญาณ  ๔  ประการน้ีจึงเข้าไปคบหาบริษัท ๘  จำพวกน้ี  เรา
เข้าไปยังขัตติยบริษัทหลายร้อยบริษัทย่อมรู้ว่า  แมใ้นบริษัทน้ัน  เราก็เคยน่ังใกล้  
เคยทกัทาย  เคยปราศรัย  เคยสนทนากัน เราไม่เห็นนิมิตว่า  ‘ความกลัวหรือความ
สะทกสะท้านจกักล้ำกรายเราในบริษัทนั้นได้เลย’ เราเม่ือไม่เห็นนิมิตแมน้ี้จึงถึงความ
เกษม  ไม่มีความกลัว  แกล้วกล้าอยู่ (ม.มู. )ไทย  (  ๑๒/๑๕๑/๑๕๐,ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/
๑๕๗/๔๙๔)  



 

๑๓๒๓ 
 

 

ความสะอาด: การไม่สกปรก; ความหมดจด; ความผ่องใส;ความบริสุทธ์ิ;ความหลุดไป  ;ความพ้นไป;
ความหลุดพ้นไป  

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  “มหาบุรุษทรงยินดีในสัจจะ  ในธรรม  
ในการฝึก  ในความสำรวม  ในความสะอาด ในศีลท่ีเป็นอาลัย  ในอุโบสถกรรม ใน
ความไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ังหลาย  ในกรรมอันไม่สาหัส ทรงสมาทานมั่น  ทรง
ประพฤติอย่างรอบคอบ เพราะกรรมนั้น  มหาบุรุษจึงไปสู่โลกทิพย์ เสวยสุขและ
สมบัติท่ีน่าเพลดิเพลินยินดี  จุติจากโลกทิพย์แล้ว  เสด็จมาในโลกนีอี้กทรงเหยียบ
ปฐพีด้วยพระบาทท้ังสองอันราบเสมอกัน; ความสะอาดจัดอยู่ในธรรม ๒ อย่าง คือ  
(๑)  อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน)  (๒)  โสเจยยะ  (ความสะอาด); โสเจยยะ (ความ
สะอาด) มี  ๓  ประการ  คอื (๑)  กายโสเจยยะ  (ความสะอาดทางกาย)  (๒) วจีโส
เจยยะ  (ความสะอาดทางวาจา)  (๓)  มโนโสเจยยะ  (ความสะอาดทางใจ); มี
ข้อความว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นถือความหมดจด คือความสะอาด  ความบริสุทธ์ิ  
ความหลุดไป  ความพ้นไป  ความหลุดพ้นไปด้วยอารมณ์ท่ีรับรู้แล้ว  (ท.ีปา. )ไทย  (
๑๑/๒๐๓/๑๖๕,สํ.ส.   )ไทย  (  ๑๕/๑๒๒/๑๔๒,องฺ.ทุก. )ไทย  (  ๒๐/๑๒๑/๓๖๖,องฺ.ทุก.

)ไทย  (  ๒๐/๑๒๒/๓๖๗,ที.ม. )ไทย  (  ๒๙/๒๕/๑๐๗,ที.ม. )ไทย  (  ๒๙/๒๕/๑๐๘,ขุ.อป.
)ไทย  (  ๓๓/๗๙/๗๖๘) 

   ความสะอาด หมายถึง  สุจรติ ๓ ประการ คือ (๑) กายสจุริต (ประพฤติชอบ
ด้วยกาย) (๒) วจีสุจริต (ประพฤติชอบด้วยวาจา)  (๓)  มโนสุจริต  (ประพฤติชอบ
ด้วยใจ); ความสะอาด หมายถึงศีล สมาธิ และปัญญาอันสะอาด (ที.ปา.อ. (บาลี) 
๒๐๓/๑๑๒, ส.ํส.อ. (บาลี) ๑/๒๓๔/๒๘๓)  

ความสะอาดทางกาย  :ความมีร่างกายหมดจด  มี  ๓   อย่าง  คือบางคน (๑) เป็นผู้ละเว้นขาดจาก
การฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ  มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวัง
ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่  (๒) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือไม่
ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เคร่ืองปลื้มใจของผู้อ่ืนซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าท่ี
เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย   (๓) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดใน
กาม คือไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีท่ีอยู่ในปกครองของมารดา  ที่อยู่ในปกครองของ
บิดา ท่ีอยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชาย ท่ีอยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาว ท่ีอยู่ใน
ปกครองของญาติ   ที่ประพฤติธรรม มสีามี  มีกฎหมายคุ้มครอง โดยที่สุดแมส้ตรีท่ี
บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๒) 

ความสะอาดทางวาจา : ความมีวาจาหมดจด, ความเป็นผู้พูดแต่คำจริง  มีสาระ  มีประโยชน์  ไม่มี
โทษเป็นต้นมี ๔  อย่าง   คอืบางคนในโลกน้ี  (๑) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ    



 

๑๓๒๔ 
 

 

คืออยู่ในสภา อยู่ในบริษัท  อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติ อยู่ท่ามกลางหมู่ทหาร หรืออยู่
ท่ามกลางราชสำนัก ถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า    ‘ท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งน้ัน’ 
บุคคลน้ันไม่รู้กก็ล่าวว่า ‘ไม่รู้’ หรือรู้ก็กล่าวว่า ‘รู้’ ไม่เห็นก็กล่าวว่า ‘ไม่เห็น’    หรือ
เห็นก็กล่าวว่า  ‘เห็น’ ไม่กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง    เพราะบุคคลอ่ืน
เป็นเหตุบ้าง เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิสเล็กน้อยบ้าง   (๒) เป็นผูล้ะเว้นขาดจากการ
พูดส่อเสียด คือฟังความฝ่ายน้ีแล้วไม่ไปบอก ฝ่ายโน้นเพ่ือทำลายฝ่ายน้ี หรือฟังความ
ฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายน้ี  เพ่ือทำลายฝ่ายโน้น    สมานคนท่ีแตกแยกกนั    
ส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน   ช่ืนชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ท่ีสามัคคีกัน    พูดแต่ถ้อยคำ
ท่ีสร้างสรรค ์ ความสามัคคี  (๓)  เป็นผูล้ะเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ  คือกล่าวแต่
คำท่ีไม่มีโทษ  ไพเราะ   น่ารัก    จับใจ    เป็นคำของชาวเมือง  คนส่วนมากรักใคร่
พอใจ   (๔) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ    คือ พูดถูกเวลา  พูดคำจริง    พูด
อิงประโยชน์    พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดคำที่มีหลักฐาน มีท่ีอ้างอิง มีท่ีกำหนด    
ประกอบด้วยประโยชน์   (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๓) 

ความสังวร  ๔  อยา่ง : ความสำรวมระมัดระวัง  ในท่ีน้ีหมายถึงความสังวรของพวกนิครนถ์นักบวช
นอกพระพุทธศาสนา  มี ๔  อย่าง คือ  (๑)  เว้นน้ำดิบทุกอย่าง    (๒)  ประกอบกิจที่
เว้นจากบาปทุกอย่าง  (๓)  ล้างบาปทุกอย่าง  (๔)  รับสัมผสัทุกอย่างโดยไม่ให้เกิด
บาป    (ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๘/๕๙) 

ความสังวรเปน็นายประตู: ความระวังเป็นนายประตู; ความเหน่ียวรั้งเป็นนายประตู; ความป้องกัน
เป็นนายประตู; ความสำรวมเป็นนายประตู 

   มีข้อความท่ีพระอุบาลีเถระกล่าวไว้ว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียร  ในนคร
คือพระธรรมนั้น พระองค์มีศลีเป็นปราการ  มีพระญาณเป็นซุ้มประตู  มีศรัทธาเป็น
เสาระเนียด  และมีความสังวรเป็นนายประตู (ขุ.อป. )ไทย (  ๓๒/๕๓๕/๘๐) 

ความสังเวช  : ความสะดุ้ง,  ความหวาดเสียว, ความกลัว, ความบีบคั้น,  ความกระทบ    ความ
เบียดเบียน, ความขัดข้อง, ความรู้สกึเตือนใจให้ระลึกถึง  ;  ดังเช่นข้อความที่พระผู้มี
พระภาคตรัสไว้ถึงธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งความสังเวชสรุปได้ว่า   บัดน้ี  เราขอเตือน
เธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสือ่มไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่
ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด    อีกไมน่านการปรินิพพานของตถาคตจะมี จากนี้
ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน  มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเด็ก  ผู้ใหญ่  โง่  ฉลาด  ม่ังมี 
และยากจน ลว้นต้องตาย   ชีวิตของสัตว์เปรียบเหมือนภาชนะดินท่ีช่างหม้อป้ันแล้ว
เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง สุกบ้าง ดิบบ้าง ซึ่งล้วนมีความแตกสลายเป็นท่ีสุด  วัยของเราแก่
หง่อม  ชีวิตของเราเหลือน้อย  เราจะจากพวกเธอไป  เราทำที่พ่ึงแก่ตนแล้ว พวกเธอ



 

๑๓๒๕ 
 

 

จงอย่าประมาท    มสีติ  มศีีลบริสุทธ์ิ มีความดำริมั่นคงดี รักษาจิตของตนไว้ ผู้ที่ไม่
ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว  จักทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้   (ที.
สี. ๑๐ /๑๙๘/๖๗๒ ,ที.สี. ๑๐ /๓๕๔/๒๘๒ ,ที.สี. ๑๐  /๓๕๔/๒๘๓ ,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐ /
๑๒๙/๓๗๘,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖ /๔๐/๕๖๑ ,ขุ.ชา.เอกก. ๒๗ /๓๑๓/๕๒๓ ,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙ /
๑๗๐/๔๘๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓  /๑๗๒/๓๑๓ ) 

ความสังเวชมาก: วิปัสสนา  อีกนัยหน่ึง  หมายถึงมรรคแห่งวิปัสสนา   
   คำว่า ความสังเวชมาก ในท่ีนีห้มายถึงวิปัสสนา เป็นผลท่ีเกิดจากการพิจารณา

สัญญา  ดังข้อความที่พระผู้มพีระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  อัฏฐิกสญัญาท่ีบุคคล
เจริญ  ทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความสังเวชมาก  คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี (๑) 
เจริญสติสมัโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา  ฯลฯ  (๗) เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
ท่ีสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในโวส
สัคคะ; และขอ้ความที่พระมหาปันถกเถระได้กล่าวว่า  เมื่อใด  เราได้เฝ้าพระศาสดา 
ผู้ไม่มีภัยแต่ท่ีไหนเป็นครั้งแรก เมื่อนั้น เราได้มีความสังเวช  เพราะได้เฝ้าพระองค์ผู้
เป็นบุคคลสูงสดุ(สํ.ม. )ไทย (  ๑๙/๒๓๘/๑๙๑,ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๕๑๐/๔๒๗) 

   อรรถกถาอธิบายว่า  สังเวชมาก  ในท่ีน้ีหมายถึงวิปัสสนา  อีกนัยหน่ึง  
หมายถึงมรรคแห่งวิปัสสนา  (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒) 

ความสัตย:์ ความซื่อตรงมั่นคงอยู่ในศีลธรรม 
   มขี้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจาก

การพูดเท็จ  คือ  ตรัสแต่คำสตัย์  ดำรงความสัตย์  มีถ้อยคำเป็นหลัก  เช่ือถือได้  ไม่
หลอกลวงชาวโลก; และข้อความท่ี  พระผูมี้พระภาคตรัสว่า  ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่อง
ปลื้มใจที่ประเสริฐ  ของบุรุษในโลกน้ี ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแล้ว  นำความสุขมาให้  
ความสัตย์แลมรีสล้ำเลิศกว่ารสท้ังหลาย นักปราชญ์ท้ังหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้
เป็นอยู่ด้วยปัญญา  ว่าประเสริฐสุด (ที.สี. )ไทย  ( ๙/๙/๔,ที.สี. )ไทย  ( ๙/๑๙๔/
๖๕,สํ.ส. )ไทย ( ๑๕/๒๔๖/๓๕๒,ขุ.อป. )ไทย ( ๓๓/๗๙/๗๖๘) 

ความสันโดษ  : ความพอดีหรือความยินดีด้วยของที่มีอยู่ ไมด้ิ่นรนแสวงหาสิ่งของต่างๆ จนน่าเกลียด
เกินไป ให้รู้จักหน้าท่ีการงานของตัวเองยินดีตามมีตามได้  ยินดีตามสมควร    สันโดษ
มี  ๓  ประการ  คือ  (๑) ยถาลาภสันโดษ  เป็นผู้สันโดษตามมีตามได้ท้ังดีและไม่ดี  
(๒)  ยถาพลสนัโดษ  เป็นผูส้นัโดษตามกำลังทั้งกำลังของตนและของทายก  (๓)  ยถา
สารุปปสันโดษ  เป็นผู้สันโดษตามสมควรแก่สมณภาวะ    สันโดษ  ๓  ประการใน
ปัจจัย  ๔  คอื  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร  จึงเป็น
สันโดษ  ๑๒  (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๒๕๒/๔๘-๕๐)    ;  



 

๑๓๒๖ 
 

 

  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  ภิกษุ (๑) สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ 
กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควร
เพราะจีวรเป็นเหตุ  ไม่ได้ จีวรก็ไม่กระวนกระวาย ครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจ    ไม่หมกมุ่น    
ไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออก    ใช้สอยอยู่    และไม่ยกตนข่ม
ผู้อ่ืนเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้น้ัน    ภิกษุใดขยัน    ไม่เกียจคร้าน    
มีสมัปชัญญะ มีสติม่ันคงในความสันโดษด้วย จีวรตามแต่จะได้นั้น ภิกษุน้ีเราเรียกว่า    
ผู้ต้ังอยู่ในอริยวงศ์ ท่ีรู้กันว่า  ล้ำเลิศ เป็นของเก่า  (๒) สนัโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่
จะได้  ฯลฯ  (๓) สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ ฯลฯ  (๔) มีปหานะ    (การละ)    
เป็นที่ยินดี ยินดีในปหานะ มีภาวนาเป็นท่ียินดี  ยินดีในภาวนาและไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน    
เพราะความเป็นผู้มีปหานะเปน็ท่ียินดี  ยินดีในปหานะ    เพราะความเป็นผู้มีภาวนา
เป็นที่ยินดี    ยินดีในภาวนาน้ัน  ภิกษุใดขยัน ไม่เกียจครา้น มีสัมปชัญญะ    มสีติ
มั่นคงในปหานะและภาวนาน้ัน ภิกษุนี้เราเรยีกว่า    ผู้ต้ังอยู่ในอริยวงศ์    ที่รู้กันว่า
ล้ำเลิศ เป็นของเก่า(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๖๒/๑๒๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๑/๒๘๕,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๑๘๙/๒๒๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๗/๙๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๔๔/๒๓๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/
๑๔๘/๒๔๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๕๑/๒๔๘,องฺ.เอกก. ๒๐/๖๕/๑๒,องฺ.เอกก. ๒๐/๑๐๕/
๑๗,องฺ.เอกก. ๒๐/๑๒๑/๑๙,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๒๐๑/๒๒๖) 

ความสันโดษด้วยจีวร: ความยินดีด้วยจีวรเท่าท่ีตนมีอยู่; ความพอใจด้วยจีวรเท่าท่ีตนมีอยู่   
   มีข้อความท่ี พระผู้มีพระภาครับสั่งภิกษุท้ังหลายว่า  “เราอนุญาตให้ภิกษุผู้

ยินดีคหบดีจีวรยินดีผ้าบังสุกุลได้  แต่เราสรรเสรญิความสันโดษด้วยจีวรท้ังสองชนิด
น้ัน”; และมีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีสันโดษด้วย
จีวรตามแต่จะได้  กล่าวสรรเสรญิความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้  ไม่มีการ
แสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุ  ไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวาย  คร้ันได้แล้วก็
ไม่ติดใจ  ไม่หมกมุ่น  ไมลุ่่มหลง  มองเห็นโทษ  มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออก  ใช้สอย
อยู่  และไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน  เพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้น้ัน  ภิกษุใดขยัน  
ไม่เกียจคร้าน  มีสัมปชัญญะ  มีสติม่ันคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้น้ัน  
ภิกษุนี้เราเรียกว่า  ผู้ต้ังอยู่ในอริยวงศ ์  ท่ีรู้กนัว่าล้ำเลิศ  เป็นของเก่า  (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๓๔๐/๒๐๑,ที.ปา. )ไทย ( ๑๑/๓๐๙/๒๘๒) 

   อรรถกถาอธิบายว่า สันโดษ  หมายถึงสันโดษด้วยจีวร,  บิณฑบาต,  เสนาสนะ
,  และการมีภาวนาเป็นที่รื่นรมย์  (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี)  ๒/๒๘/๓๑๓-๓๒๐) 

ความสับสน: ความวุ่นวาย; ความไม่แน่ใจ; ความยุ่งเหยิง หมายถึงปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ; มัก
ใช้คู่กับความสบัสนอลหม่าน 



 

๑๓๒๗ 
 

 

   มีข้อความว่า  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อัคคิเวสสนะ ควาญช้างฝังเสาตะลุง
ใหญล่งในแผ่นดิน  ล่ามคอช้างป่าไว้อย่างม่ันคง เพ่ือแก้ไขปกติของสัตว์ป่า แก้ไข
ความสับสนของสัตว์ป่า และแก้ไขความกระวนกระวาย    ความลำบากใจและความ
เร่าร้อนใจของสัตว์ป่า  เพ่ือให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้าน ให้เพลิดเพลินในปกติที่
มนุษย์ต้องการ (ม.อุ. )ไทย ( ๑๔/๒๑๗/๒๕๐) 

ความสามัคคี: ความพร้อมเพียง; ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน; ความปรองดองกัน;  
ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่า  ตลอดพ้ืนท่ีอันเป็นย่าน
ชุมชนแห่งอารยชนและเป็นทางค้าขาย  นครน้ีจะเป็นนครช้ันเอก  เป็นทำเลค้าขาย  
ช่ือปาฏลีบุตร  และนครปาฏลีบุตรจะเกิดอันตราย  ๓  อย่าง  คือ  อัคคีภัย  อุทกภัย  
หรือการแตกความสามัคคีภายในกลุ่ม; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกบัภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ในชาติก่อน  ภพก่อน  กำเนิดก่อน  ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์  ละเว้นขาด
จากคำส่อเสียด  คือฟังความจากฝ่ายน้ีแลว้ไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือทำลายฝ่ายนี้  หรอื
ฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้  เพ่ือทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกนั  
ส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน  ช่ืนชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดแต่คำที่
สร้างสรรค์ความสามัคคีกัน  เพราะตถาคตได้ทำ  ส่ังสม  พอกพูนกรรมน้ัน  ฯลฯ  จุติ
จากเทวโลกน้ันแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษ  ๒  ประการนี้คือ  (๑)  
มีพระทนต์  ๔๐  ซี ่  (๒)  มีพระทนต์ไม่ห่าง; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่
ภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูปว่า การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย  เป็นเหตุนำสุขมา
ให้  การแสดงสัทธรรมเป็นเหตุนำสุขมาให้  ความสามัคคีของหมู่เป็นเหตุนำสุขมาให ้ 
ความเพียรของคนที่สามัคคีกนั  เป็นเหตุนำสุขมาให้  (วิ.ม. (ไทย) ๕/๑๐๑/๒๘๘,ที.
ปา. )ไทย  ( ๑๑/๒๓๔/๑๙๑,ที.ปา. )ไทย  ( ๑๑/๓๒๔/๓๒๑,ม.มู. )ไทย  ( ๑๒/๔๙๒/
๕๓๑,ม.ม. )ไทย  ( ๑๓/๔๑๘/๕๒๓,ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/๕๔/๕๙,ม.อุ. )ไทย  (  ๑๔/๑๐๒/
๑๒๒,ม.อุ. )ยไท  ( ๑๔/๑๑๒/๑๔๐,องฺ.ทสก. )ไทย  (  ๒๔/๕๐/๑๐๗,ข.ุชา.ติก. )ไทย  (  
๒๗/๒๖/๔๐๐,ขุ.ชา.ติก. )ไทย (  ๒๗/๙๙/๑๔๒,ขุ.ชา.ม. )ไทย ( ๒๘/๑๕๘๑/๔๓๒) 

ความสามารถ: การแสดงออกถึงการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงออกมาที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยหรือ
มาตรฐานทั่วไป; ความรู้สั่งสมท่ีได้จากการเรียนรู้; การมีคณุสมบัติเหมาะแก่การจัดทำ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงได้ 

   มีข้อความท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสกับพราหมณ์และคหบดีท้ังหลายว่า  สมณ
พราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะ  มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า  ความเศร้าหมองของสัตว์ท้ังหลายไม่มี
เหตุ  ไม่มีปัจจยั  สัตว์ท้ังหลายเศร้าหมองเอง  ความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย  ไม่มี



 

๑๓๒๘ 
 

 

เหตุ  ไม่มีปัจจัย  สัตว์ท้ังหลายบริสุทธ์ิเอง  ไม่มีกำลงั  ไม่มีความเพียร  ไม่มี
ความสามารถของมนุษย์  ไม่มีความพยายามของมนุษย์  (ม.ม. )ไทย(   ๑๓/๒๒๗/
๒๖๖) 

ความสาวหาว: ความหยาบคาย; ความโอหังก้าวร้าวผู้หลักผู้ใหญ่ 
   มีข้อความว่า  มารผูม้บีาปประสงค์จะให้อุบลวรรณาภิกษุณีเกิดความกลัว  

ความหวาดสะดุ้ง  ความขนพองสยองเกล้าและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิ  จึง
เข้าไปหาอุบลวรรณาภิกษุณีถึงท่ียืนอยู่  ได้กล่าวกับอุบลวรรณาภิกษุณีว่า  ภิกษุณี  
ท่านเข้าไปใกลต้้นสาละซ่ึงมีดอกบานสะพร่ังถึงยอดแล้ว  ยืนอยู่แต่ผู้เดียวท่ีโคนต้น
สาละนั้น อนึ่ง  ผิวพรรณของท่านไม่เป็นสองรองใคร  ทา่นไม่กลัวความสามหาวของ
พวกนักเลงเจ้าชู้หรือ  (สํ.ส.  )ไทย ( ๑๕/๑๖๖/๒๒๒,ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๒๓๐/๕๔๓) 

ความสำคญั: ความเข้าใจ; การคาดคะเน; การสังเกต 
   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่า  “ข้อน้ันเธอสดับมาดีแล้ว  

รับมาดีแล้ว  ใส่ใจไว้ดีแล้ว  ทรงจำไว้ดีแล้ว  ท้ังเมื่อก่อนและบัดนี้  เราอยู่ด้วยสุญญ
ตาวิหารธรรมโดยมาก  เปรียบเหมือนปราสาทของมิคารมาตาหลังน้ี  ว่างจากช้าง  
โค ม้า  และลา  ว่างจากทองและเงิน  ว่างจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษ  ไม่ว่างอยู่
อย่างเดียวคือภิกษุสงฆ์เท่าน้ัน  แม้ฉันใด  ภิกษุกฉ็นัน้ันเหมือนกัน  ไม่ใส่ใจความ
สำคัญว่าบ้าน  ไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์  ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะความสำคัญว่าป่า  
จิตของเธอจึงแล่นไป  เลื่อมใส  ต้ังมั่น  และน้อมไปในความสำคัญว่าป่า  (ม.อุ. )ไทย  (
๑๔/๑๗๖/๒๑๖) 

ความสำคญัว่าแผ่นดนิ:ความเข้าใจว่าแผ่นดิน; การคาดคะเนว่าแผ่นดิน; การสังเกตว่าแผ่นดิน 
   การเจริญกสิณอย่างหน่ึง ท่ีเรียกว่า ปฐวีกสิณ ในกสิณ ๑๐  ในท่ีน้ีเป็นการ

เจริญกสิณโดยการกำหนดดินเป็นอารมณ์  ดังข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า  ‘ในความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะน้ี  ไม่มคีวามกระวน
กระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่า  ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัย
ความสำคัญว่าแผ่นดิน  มีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอา
กาสานัญจายตนะอย่างเดียว’ (ม.อุ. )ไทย  ( ๑๔/๑๗๗/๒๑๖) 

ความสำรวม,ความสำรวมระวัง : ความสงบจิตสงบใจ,   ความมีสติสำรวมระวังไม่ให้ช่องให้โอกาส
แก่ความช่ัวท่ีจะเกิดขึ้น เม่ือมีอารมณ์ไดที่ไม่ดีผ่านเข้ามา ; ดังเช่นข้อความที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้ว    ไม่รวบถือ    ไม่แยก
ถือ    ย่อมปฏิบัติเพ่ือความสำรวมจักขุนทรีย์    ซึ่งเม่ือไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้
ถูกบาปอกุศลธรรม คืออภิชฌา  (ความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา)    และโทมนัส  



 

๑๓๒๙ 
 

 

(ความทุกข์ใจ)  ครอบงำได้ จึงรักษาจักขุนทรีย์ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียง
ทางหู  ... ดมกลิ่นทางจมูก  ...  ลิม้รสทางลิ้น  ...  ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย  ...  รู้
แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว    ไม่รวบถือ    ไมแ่ยกถอื    ย่อมปฏิบัติเพ่ือความ
สำรวมมนินทรย์ี    ซึ่งเม่ือไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌา
และโทมนัสครอบงำได้  จึงรักษามนินทรีย์ ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ (ที.สี. ๑๐/
๙๐/๕๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๓/๑๖๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๕/๑๕๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๐/
๔๑๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๕/๒๗๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๘/๑๐๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๔๗/๒๖๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๗๙/๓๘๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๓๐/๖๘๙,อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๖๓๒/๖๙๑)  

ความสำรวมอินทรีย์  : ความสำรวมระวังอินทรีย์ ๖, อินทรีย์สังวร   ซ่ึงเป็นหน่ึงในจรณะ  ๑๕  คอื  
(๑)  สลีสมัปทา  ความถึงพร้อมด้วยศีล  (๒)  อินทรียสังวร  ความสำรวมอินทรีย์ (๓)  
โภชเนมัตตัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค  (๔)  ชาคริยานุโยค  การ
หมั่นประกอบ  ความเพียรเป็นเคร่ืองต่ืน  (๕)  มีศรทัธา  (๖)  มีหิริ  (๗)  มีโอตตัปปะ  
(๘)  เป็นพหสูตู  (๙)  วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร  (๑๐)  มีสติม่ันคง  (๑๑)  มี
ปัญญา  (๑๒)  ปฐมฌาน  (๑๓)  ทุติยฌาน  (๑๔)  ตติยฌาน  (๑๕)  จตุตถฌาน  
(พจนานุกรมศพัท์พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม); มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัส
กับสุพรหมเทพบุตรว่า  นอกจากปัญญาเครื่องตรัสรู้    ความเพียรเครื่องเผากิเลส 
ความสำรวมอินทรีย์    และการสละทุกสิ่งทุกอย่าง เรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์
ท้ังหลายเลย   (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๘/๑๐๔) 

ความสำราญ: ความสุข; ความสนุกสนาน; ความเบิกบาน 
   มีข้อความว่า  สุขินทรีย์  คอืความสุขทางกาย  ความสำราญทางกาย  ความ

เสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขสำราญ  อันเกิดจากกายสัมผัส;  โสมนัสสินทรีย์  คือความสุข
ทางใจ  ความสำราญทางใจ  ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข  สำราญอันเกิดจากมโน
สัมผสั  (สํ.ม.  )ไทย ( ๑๙/๕๐๖/๓๑๓) 

ความสำเร็จ: ความสัมฤทธิ์;ผลสมัฤทธิ์;สัมฤทธ์ิภาพ;การบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
   มีข้อความว่า เราน้ันเพียบพร้อมด้วยความสำเร็จอย่างนี้  และเป็นผูสุ้ขุมาล

ชาติอย่างย่ิง;  ความสำเร็จมี  ๒  อย่าง  คือ  (๑)  ความสำเร็จทางอามิส  (๒)  
ความสำเร็จทางธรรม  บรรดาความสำเร็จ  ๒  อย่างนี้  ความสำเร็จทางธรรมเป็น
เลิศ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่า  พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรง
สมบูรณ์ด้วยฤทธ์ิ  (ความสำเร็จ) ๔  ประการ คือ  (๑) พระเจ้ามหาสุทัสสนะมีพระรูป
งดงาม  น่าดู  น่าเลื่อมใส  มีพระฉวีผุดผ่องย่ิงนักเกินกว่าคนอ่ืน  (๒)  พระเจ้ามหา



 

๑๓๓๐ 
 

 

สุทัสสนะมีพระชนมายุยืนยาวนานเกินกว่าคนอื่น  (๓) พระเจ้ามหาสุทัสสนะมีพระ
โรคาพาธน้อย  มีความทุกขน้์อย ทรงมีไฟธาตุทำงานสม่ำเสมอยิ่งกว่าคนอ่ืน  คือไม่
เย็นนักและไมร่้อนนัก  (๔) พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงเป็นท่ีรัก  เป็นที่ชอบใจของ
พราหมณ์และคหบดีท้ังหลาย; อิทธิบาท(คณุเครื่องให้ถึงความสำเร็จ) ๔  ภิกษุในพระ
ธรรมวินัยนี้  (๑) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิท่ีเกดิ
จากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์)  (๒)  เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิ
ปธานสังขาร  (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์)  (๓)  เจริญอิทธิบาท
ท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร(สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียร
สร้างสรรค์)  (๔) เจรญิอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิที่
เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์)  (องฺ.ทุก. )ไทย  ( ๒๐/๑๔๔/๓๙๓,ขุ.ธ. )ไทย  (
 ๒๕/๓๕๑/๑๔๒) 

ความสำเร็จสงูสุด: ความสัมฤทธิ์สงูสุด;ผลสัมฤทธ์ิสูงสุด;สัมฤทธ์ิภาพสูงสุด;การบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้
สูงสุด; คำน้ีแปลมาจากคำบาลีว่า  อจฺจนฺตนิฏฺฐา 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับท้าวสักกะว่า“ภิกษุท้ังหลายผู้หลุดพ้น
เพราะสิ้นตัณหาเท่าน้ันจึงจะมีความสำเร็จสงูสุดมีความเกษมจากโยคะสงูสุด  
ประพฤติพรหมจรรย์ถึงท่ีสุด  มีท่ีสดุอันสงูสุด; และข้อความว่า ภิกษุประกอบด้วย
ธรรม ๓  ประการ คือ (๑) สลีขันธ์(กองศีล)ท่ีเป็นของพระอเสขะ (๒) สมาธิขันธ์(กอง
สมาธิ)ที่เป็นของพระอเสขะ  (๓) ปัญญาขนัธ์(กองปัญญา)ท่ีเป็นของพระอเสขะ  ย่อม
มีความสำเร็จสงูสุด  มีความเกษมสูงสุด ประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงท่ีสุด และถึง
ท่ีสุดแห่งท่ีสุด ประเสริฐกว่าเทวดาและมนษุย์ท้ังหลาย  (ที.ม. )ไทย  ( ๑๐/๓๖๖/๒๙๓,
ที.ม. )ไทย  ( ๑๐/๓๖๖/๒๙๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๙๐/๔๒๑,องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๔๔/
๓๔๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า มีความสำเร็จสูงสุด  (อัจจันตนิฏฐะ)  หมายถึงผ่านท่ีสุด
กล่าวคือความส้ินไปและเสื่อมไปเพราะไม่มีธรรมเครื่องกำเริบอีก  ได้แก่  ถึงพระ
นิพพาน  (ม.มู.อ. (บาล)ี ๒/๓๙๐/๒๐๕,  องฺ.เอกาทสก.อ. (บาลี)  ๓/๑๐/๓๘๓,  
ม.มู.ฏีกา (บาล)ี ๒/๓๙๐/๒๖๖) 

ความสำเร็จอภิญญา  : การได้อภิญญา ๖ ได้แก ่  (๑) อิทธิวิธิ (แสดงฤทธ์ิต่างๆได้)  (๒) ทิพพโสต (หู
ทิพย์)  (๓) เจโตปริยญาณ(ญาณทีใ่ห้ทายใจคนอื่นได้ (๔) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ 
(ญาณทีท่ำให้ระลึกชาติได้  (๕) ทิพพจักขุ (ตาทิพย์)(๖) อาสวักขยญาณ (ญาณท่ีทำให้
อาสวะสิ้นไป)  ; ดังเช่นข้อความท่ี (พระนาฬิเกรผลทายกเถระเมื่อจะประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปนี้ไปตนเองได้ถวายผลไม้ไว้ใน



 

๑๓๓๑ 
 

 

ครั้งน้ัน   จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการถวายผลไม้ ทิพยจักษุของข้าพเจ้า
บริสุทธ์ิข้าพเจ้าฉลาดในสมาธิ ถึงความสำเร็จอภิญญา  น้ีเป็นผลแห่งการถวายผลไม ้ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๔/๓๗๙) 

ความส้ินกรรม  :ความหมดกรรม,การมีกรรมดับสนิท,ภาวะที่กรรมหมดไป;ดังเช่นข้อความที่พระผู้มี
พระภาคตรัสไว้ว่า บุคคลใดรู้แจ้งโลกทั้งปวงตามความเป็นจริงท้ังหมด   พรากจาก
โลกท้ังปวง ไม่มีกิเลสสั่งสมอยู่ในโลกท้ังปวง  บุคคลนั้นแลครอบงำอารมณ์ได้ท้ังหมด 
เป็นนักปราชญ์ปลดเปลื้องกิเลสท่ีร้อยรัดได้ท้ังหมด บรรลุนิพพานท่ีมีความสงบอย่าง
ย่ิง ไม่มีภัยแต่ที่ไหน  บุคคลน้ีสิ้นอาสวะเป็นพุทธะ  ไม่มทุีกข์ ตัดความสงสัยได้ บรรลุ
ความสิ้นกรรมท้ังปวง หลุดพ้นเพราะสิ้นอุปธิกิเลส (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓/๓๘,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๒/๓๔๕) 

ความส้ินชาติ  : การท่ีไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพใดภพหน่ึงอีกต่อไปในท่ีน้ีหมายถึงการบรรลุ
อรหัตผล  เป็นพระอรหันต์  (สํ.ส.อ.(บาลี)   ๑/๑๙๔/๒๑๙) ;  

  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลถึงจะเป็นพราหมณ์โดยกำเนิด  
สาธยายมนตร์เป็นอันมาก  แต่เป็นผู้เน่าและสกปรกภายใน  เป็นผูแ้วดล้อมไปด้วย
ความโกหก ไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์   มุนีผู้บรรลุอภิญญา    คือรู้ปุพเพนิวาสญาณ
อย่างแจ่มแจ้ง  เห็นสวรรคแ์ละอบาย ท้ังบรรลุความสิ้นชาติแล้ว  เพราะวิชชา ๓   
เหล่าน้ี จึงเป็นพราหมณ์ผู้จบไตรเพท  มุนผีู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะนั้น จึงควร
บริโภคข้าวปายาสน้ี  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๔/๒๗๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๙/๒๘๘ 

ความส้ินตัณหา : ความหมดไปสูญไปของตัณหา  ๓  ประการ  คือ  (๑) กามตัณหา  (๒) ภวตัณหา  
(๓) วิภวตัณหา ; เช่นข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “ภิกษุได้สดับว่า    ‘ธรรม
ท้ังปวงไม่ควรยึดมั่น’ ถ้าข้อน้ันภิกษุได้สดับแล้วอย่างน้ีว่า  ‘ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึด
มั่น’ ภิกษุนั้นย่อมรู้ย่ิงธรรมทั้งปวง ครั้นรู้ย่ิงธรรมท้ังปวงแล้ว ย่อมกำหนดรู้ธรรมท้ัง
ปวง    ครัน้กำหนดรู้ธรรมท้ังปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตาม 
ทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขกต็าม  เธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง พิจารณาเห็นความ
คลายกำหนัด พิจารณาเห็นความดับ    และพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนา
ท้ังหลายน้ันอยู่ เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง    พิจารณาเห็นความคลายกำหนัด    
พิจารณาเห็นความดับ  และพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายน้ันอยู่ ย่อม
ไม่ยึดม่ันอะไรๆในโลก เมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่สะดุ้งหวาดหว่ัน    เม่ือไม่สะดุ้ง
หวาดหว่ัน    ย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์
แล้ว  ทำกิจทีค่วรทำเสร็จแลว้ ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป๖’  จอมเทพ 
กล่าวโดยย่อ ด้วยข้อปฏิบัติเท่าน้ี ภิกษุจึงช่ือว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นท่ีสิ้น
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ตัณหา มีความสำเร็จสูงสุด    มีความเกษมจากโยคะสงูสุด ประพฤติพรหมจรรย์ถึง
ท่ีสุด    มีท่ีสดุอันสูงสุด เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย” (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๖๔/๓๖,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๖๗/๓๘,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๒/๒๕๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๗๒/๒๒๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒๖/๒๓) 

ความส้ินทุกข์: ความหมดทุกข์; ความไม่มีทุกข์; การหลดุพ้นจากความยากลำบาก  ความไม่สบาย
กายไม่สบายใจ; คำนี้แปลมาจากคำบาลีว่า  ทุกฺขกฺขย 

   มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เพราะคนพาลไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์
เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบ  เพราะฉะนั้นเม่ือตายไป คนพาลจึงเข้าถึงกาย  เม่ือยังมี
การเข้าถึงกาย เขาจึงไม่พ้นไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ  ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาส  เราจึงกลา่วว่า เขาไม่พ้นจากทุกข์; และขอ้ความว่า  สติปัฏฐาน  ๔ 
ประการ  อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้ว    อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ให้ถึงความ
สิ้นทุกข์โดยชอบ ช่ือว่าเป็นอันบุคคลเหล่านัน้พลาดแล้ว สติปัฏฐาน  ๔ ประการ อัน
บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้ว  อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ  
ช่ือว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้น  ปรารภแล้ว  (ที.ปา. )ไทย  (  ๑๑/๔/๓,ที.ปา. )ไทย  (  ๑๑/
๕/๔,สํ.ม. (ไทย) ๑๔/๓๙๙/๒๕๗,สํ.ข. )ไทย  ( ๑๗/๒๔/๓๖,สํ.สฬา. )ไทย  ( ๑๘/๑๑๑/
๑๒๕,ขุ.เถร. )ไทย (  ๒๖/๔๗๕/๖๓๒) 

ความส้ินทุกขโ์ดยชอบ : ความสิ้นทุกข์ในวัฏฏะทั้งปวง, ในภิกขุอปริหานิยธรรม(ธรรมไม่ทำให้เกดิ
ความเสื่อมแก่ภิกษุ) พระพุทธเจ้าตรัสถึงอปริหานิยธรรมอีกหมวดหน่ึงแก่ภิกษุ
ท้ังหลาย(อปริหานิยธรรม ท่ีรับรู้โดยทั่วไปมี ๗ ข้อ แต่ในหมวดน้ีมี ๖ ขอ้) ข้อท่ี ๖ ได้
ตรัสถึงอริยทิฏฐิอันเป็นเครื่องนำออกเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบว่า “....ภิกษุพึงหวังได้
แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีภิกษุยังมีอริยทิฏฐิอันเป็น
ธรรมเครื่องนำออกเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผูท้ำตามเสมอกันกับเพ่ือน
พรหมจารี ท้ังหลายทั้งในท่ีแจ้งและในทีล่ับ"(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๑/๘๘,ที.ม.อ.(บาลี)๒/
๑๔๑/๑๓๘) 

 ความสิ้นโทสะ : ความสิ้นไปแห่งโทสะ, ความไม่มีโทสะหลงเหลืออยู่ในใจ,ความปราศจากโทสะ,  ใน
ปริญญาสูตร(ว่าด้วยการกำหนดรู้)และในปริญเญยยสูตร(ว่าด้วยธรรมท่ีควรกำหนดรู้)  
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการกำหนดรู้ธรรมท่ีควรกำหนดรู้แก่ภิกษุท้ังหลาย มีพระราธะ
เป็นต้น ความสิ้นโทสะ เป็นการกำหนดรู้ข้อท่ี ๒ ใน ๓ ข้อ ดังข้อความว่า  “ธรรมที่
ควรกำหนดรู้ เป็นอย่างไร  คือ รูปเป็นธรรมท่ีควรกำหนดรู้ เวทนาเป็นธรรมท่ีควร
กำหนดรู้ สญัญาเป็นธรรมท่ีควรกำหนดรู้ สังขารเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ วิญญาณ
เป็นธรรมท่ีควรกำหนดรู้  เหล่าน้ีเรียกว่า ธรรมท่ีควรกำหนดรู้  การกำหนดรู้เป็น
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อย่างไร  คือ ความสิ้นราคะ ความส้ินโทสะ ความสิ้นโมหะ  น้ีเรียกว่า การกำหนดรู้”
(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๓/๓๖, ๑๗/๑๖๓/๒๕๖), ความสิ้นโทสะเป็นต้น เป็นช่ือของพระ
นิพพาน เพราะพระนิพพานช่ือว่ากำหนดรู้ล่วงส่วน(สํ.ข.อ.(บาลี) ๒/๒๓/๓๘๐)   

ความส้ินไป : ความหมดไป, ความไม่หลงเหลือ, ความสิ้นไปเป็นสภาวะ,  ในรัฏฐปาลสูตร(ว่าด้วย
พระรัฏฐปาละ) กล่าวถึงความเสื่อม ๔ ประการ คือ(๑)ความเสื่อมเพราะชรา (๒)
ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ (๓)ความเสือ่มจากทรัพย์สมบัติ (๔)ความเสื่อมจาก
ญาติ   ใน ๔ ข้อนี้  ความเสือ่มจากทรัพย์สมบัติ มีความหมายว่า “....คือ คนบางคน
ในโลกน้ี เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก ทรพัย์สมบัติเหล่านั้นของเขาถึง
ความส้ินไปโดยลำดับ....”(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๔/๓๖๓), ในชาติธัมมาทิสุตตทสกะ(ว่า
ด้วยพระสูตร ๑๐ สูตร มีชาติธัมมสูตรเป็นต้น) สูตรที่ ๗ ได้กล่าวถึงความสิ้นไปของ
สิ่งทั้งปวง ดังข้อความว่า “ภิกษุท้ังหลาย สิง่ทั้งปวงมีความส้ินไปเป็นธรรมดา ....ฯลฯ
....”(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๙/๓๙) ,ถึงความสิ้นไปเป็นธรรมดา คือถึงความสิ้นไปเป็น
สภาวะ(สํ.สฬา.อ.(บาลี)๓/๓๓-๔๒/๑๘)   

ความส้ินโมหะ : ความสิ้นไปแห่งโมหะ, ความไม่มีโมหะหลงเหลืออยู่, ความหมดโมหะ,  ในปริญญา
สูตร(ว่าด้วยการกำหนดรู้)และในปริญเญยยสูตร(ว่าด้วยธรรมท่ีควรกำหนดรู้) ความ
สิ้นโมหะ เป็นข้อสุดท้ายของการกำหนดรู้ธรรมท่ีควรกำหนดรู้ ๓ ข้อ คือ ความสิ้น
ราคะ ความสิ้นโทสะ และความสิ้นโมหะ,  ความสิ้นโมหะเป็นต้น เป็นช่ือของพระ
นิพพาน  เพราะพระนิพพาน ช่ือว่ากำหนดรู้ล่วงส่วน(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๓/๓๖, ๑๗/
๑๖๓/๒๕๖, ส.ํข.อ.(ไทย)๒/๒๓/๓๘๐)  

ความส้ินราคะ : ความสิ้นไปแห่งราคะ, ความหมดราคะ, ความไม่มีราคะหลงเหลืออยู่,  ความสิ้นราคะ 
เป็นการกำหนดรู้ธรรมท่ีควรกำหนดรู้ข้อแรกในปริญญาสตูร(ว่าด้วยการกำหนดรู้)และ
ในปริญเญยยสตูร(ว่าด้วยธรรมท่ีควรกำหนดรู้) ประกอบด้วย (๑)ความสิน้ราคะ (๒)
ความสิ้นโทสะ (๓)ความสิ้นโมหะ, ความสิ้นราคะเป็นต้น เป็นช่ือของพระนิพพาน 
เพราะพระนิพพาน ช่ือว่ากำหนดรู้ล่วงส่วน(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๓/๓๖, ๑๗/๑๐๖/
๒๐๒,๑๗/๑๖๓/๒๕๖, สํ.ข.อ.(ไทย)๒/๒๓/๓๘๐ ในปรญิญาทิสูตร(ว่าด้วยการเจริญ
ธรรมเพ่ือกำหนดรู้ราคะเป็นต้น) ได้กล่าวถึงธรรม ๔ ประการท่ีภิกษุควรเจริญ เพ่ือ
กำหนดรู้ราคะ เพ่ือความส้ินราคะ เพ่ือละราคะ..... เป็นต้น(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๗๗-
๓๐๓/๓๙๑)   

ความส้ินอาสวะ : ความหมดไป,  ความดับไป,  ความไม่มีเหลอืแห่งอาสวะ  ๓  ประการคือ   (๑) 
กามาสวะ หมายถึงความกำหนัดในกามคณุ  ๕  (ม.มู.อ.(บาลี)   ๑/๑๗/๗๔)   (๒) 
ภวาสวะ  หมายถึงความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปภพและอรูปภพ  ความ
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ติดใจในฌานทีส่หรคตด้วยสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐ ิ  รวมทั้งทิฏฐาสวะ  (ม.มู.อ.
(บาลี)   ๑/๑๗/๗๔)  (๓) อวิชชาสวะ  หมายถึงความไม่รู้ในอริยสัจ  ๔  (ม.มู.อ.(บาลี)   
๑/๑๗/๗๔)  ;  เช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เรากล่าวความสิ้นอาสวะของ
ภิกษุผู้รู้    ผู้เห็น    เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้    ผู้ไม่เห็น เรากล่าว
ความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้  ผู้เห็นอะไร (คือ)ผู้รู้ ผู้เห็นโยนิโสมนสิการ    และอ
โยนิโสมนสิการ เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อม
เกิดขึ้น  และอาสวะท้ังหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ เมือ่ภิกษุมนสิการโดยแยบคาย    
อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น    และอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อม
เสื่อมไป (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๓๐/๓๖๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๑/๔๑๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๒/
๔๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๓/๔๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๙๕/๖๐๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๑/
๖๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๒/๒๒๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๙/๒๗๓) 

ความสืบต่อแห่งจิต  : กระแสจิตที่เกดิดับต่อเน่ืองกันมา, ความสืบต่อคือการเกิดดับต่อเนื่องกันไป
โดยอาการที่เป็นปัจจัยส่งผลแก่กัน, ในทางรูปธรรม ท่ีพอมองเห็นอย่างหยาบ เช่น 
ขนเก่าหลุดร่วงไปขนใหม่เกิดขึ้นมาแทน ความสืบต่อแห่งรูปธรรม จัดเป็นอุปาทายรูป
อย่างหน่ึง; ในทางนามธรรม จิตก็มีสันตติ คอืเกิดดับเป็นปัจจัยสืบเน่ืองต่อกันไป   ; มี
ข้อความที่พระสกวาทีกับพระปรวาทีได้สนทนากันเรื่องความสืบต่อแห่งจิตว่า   พระ
สกวาทีถามว่าความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหม   พระปรวาทีตอบว่าใช่  สกวาที
ถามว่าความสืบต่อแห่งจิตที่เป็นอดีตเป็นสมาธิใช่ไหม   พระปรวาทีตอบว่าไม่ควร
กล่าวอย่างน้ัน    ฯลฯ  ความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหม  พระปรวาทีตอบว่าใช่  
สกวาทีถามว่าความสืบต่อแห่งจิตที่เป็นอนาคตเป็นสมาธิใช่ไหม  พระปรวาทีกล่าวว่า
ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น    ฯลฯ  พระสกวาทีถามว่าความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหม  
พระปรวาทีตอบว่าใช่      พระสกวาทีถามว่าอดีตดับไปแล้ว    อนาคตกยั็งไม่เกดิมิใช่
หรือ  พระปรวาทีตอบว่าใช่ พระสกวาทีถามว่าหากอดีตดับไปแล้ว    อนาคตก็ยังไม่
เกิด    ท่านกไ็ม่ควรยอมรับว่า “ความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิ”  พระปรวาทีถามว่า   
พระสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “นิครนถ์    เราไม่เคลื่อนไหวกาย ไม่พูด ฯลฯ  
สามารถเสวยสขุโดยส่วนเดียวตลอด  ๗ คืน  ๗  วัน”๑    มีอยู่จริงมิใช่หรือ  พระสก
วาทีตอบว่าใช่  พระปรวาทีกลา่วว่าดังน้ัน    ความสืบต่อแห่งจิตจึงเป็นสมาธิ   
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๒๕/๖๘๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๒๖/๖๘๓) 

ความสุขข้ันตำ่ : ความสุขท่ีเกิดจากกามคุณ ๕ ประการอันเป็นของมนุษย์ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๑๒/๑๖๐)  ; ในมาคัณฑิยสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า 
พระองค์ไม่ทรงกระหย่ิมยินดีความสุขขั้นต่ำ เพราะเข้าถึงความสุขอันเป็นทิพย์แล้ว  



 

๑๓๓๕ 
 

 

ดังข้อความตอนหน่ึงที่ตรัสแก่มาคัณฑิยะว่า  เพราะเราเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้น
จากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย    อันเขา้ถึงความสุขท่ีเป็นทิพย์    จึงไม่กระหย่ิม
ต่อความสุขขั้นต่ำและไม่ยินดีในความสุขขั้นต่ำน้ัน  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๑/๒๔๙,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๑๓/๒๕๒,ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๒/๑๖๐) 

ความสุขใจ ความสุขทางใจ, เบิกบานใจ, แช่มช่ืนใจ, สบายใจ,  ในมหาอัสสปุรสูตร(ว่าด้วย
เหตุการณ์ในอัสสปุรนิคม สตูรใหญ่) ท่านได้เปรียบเทียบความสงบใจของภิกษุผู้ละ
นิวรณ์ ๕ ได้ ว่าเหมือนความสุขใจของคนท่ีไม่มีหน้ีสิน ดังข้อความตอนหนึ่งว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย เปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสำเร็จ ใช้หน้ีเก่าท่ีเป็นต้นทุน
จนหมด เก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยา เขาคิดว่า “เมื่อกอ่น เรากู้หนี้มา
ลงทุน การงานสำเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้ว และกำไรก็ยังมีเหลือไว้
เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยา” เพราะความไม่มีหน้ีสินเป็นเหตุ เขาจึงได้รับความเบิกบาน
ใจและความสขุใจ"(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๒๖/๔๕๘) 

ความสุขในการเอกเขนก : ความสุขที่เกิดขึ้นเหมือนความสุขของผู้นอนพลิกไปมาทั้งตะแคงซ้ายและ
ตะแคงขวา, ในเจโตขีลสูตร(ว่าด้วยกิเลสเคร่ืองตรึงจิตดุจตะปู) พระพุทธเจ้าได้ตรสัถึง
กิเลสเครื่องผูกใจ ๕ ประการ ถ้ายังตัดขาดไม่ได้ ก็จะไม่เจริญงอกงามในพระธรรม
วินัย  ในจำนวน ๕ ข้อน้ัน ขอ้ท่ี ๔ มีข้อความว่า  “ภิกษุในธรรมวินัยนี้.....ฉันอาหาร
ตามความต้องการจนอิ่มเกินไป ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการ
เอกเขนก ความสุขในการหลบัอยู่ ฯลฯ น้ีเป็นกิเลสเคร่ือง ผูกใจประการที่ ๔ ท่ีภิกษุผู้
มีจิตไม่น้อมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือประกอบ เนือง ๆ เพ่ือกระทำต่อเนื่อง เพ่ือบำเพ็ญ
เพียร ยังตัดไม่ขาด.....” (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๔/๒๔,องฺ.ทสก.อ.(ไทย)๓/๒๐๖/๑๒๓),  
คำว่า “เอกเขนก” มีความหมายว่า อาการที่เอนตัวลงเอาศอกข้างหน่ึงเท้าหมอนหรือ
พ้ืน(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ความสุขสบาย : ความอยู่ดีกินดี, ความสุขกายสุขใจ, ความสะดวกสบาย การมีทุกอย่างพร่ังพร้อมไม่
วิตกกังวล, ในรัฏฐปาลสูตร(ว่าด้วยพระรัฏฐปาละ) รัฏฐปาลกุลบุตรได้ฟังธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาประสงค์จะบวช จึงไปขออนุญาตมารดาบิดา  
แต่มารดาบิดาไม่เห็นด้วย เกรงว่าบุตรชายของตนซึ่งถูกเลี้ยงมาด้วยความสุขสบาย 
ถ้าออกบวชจะได้รับความลำบาก จึงพูดเกลี่ยกล่อมให้เลกิล้มความต้ังใจ ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า "พ่อรัฏฐปาละ เจ้าเป็นลูกชายคนเดียว เป็นที่รักเป็นท่ีชอบใจของพ่อแม ่
เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบาย ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี ลูกไม่รู้จักความทุกข์
แม้แต่น้อย [มาเถิด พ่อรัฏฐปาละ ลูกจงบริโภค จงด่ืม จงให้เขาปรนนิบัติ ลูกเมื่อ
กำลังบริโภค กำลังด่ืม กำลังให้เขาปรนนิบัติอยู่ จงยินดีบริโภคกามไปพลาง ทำบุญไป



 

๑๓๓๖ 
 

 

พลางเถิด พ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต] ถึงลูกจะตายพ่อ
แม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูก เหตุไฉน พ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งยังมชีีวิตอยู่ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่า”(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙๕/๓๕๑), พระอรรถกถาจารย์อธิบาย
ความว่า "เจรญิเติบโตมาด้วยความสุขสบาย ได้แก่ ติดอยู่กับความสุข อธิบายว่า 
เจริญเติบโตมาด้วยความสุข(ม.ม.อ.(ไทย)๓/๒๙๕/๒๗๒) 

ความสุขอย่างยิ่ง : ความสุขจากความเป็นพระอรหันต์, ในสัทธาสูตร(ว่าด้วยศรัทธา)  พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ท่ีวัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ได้ทรงสนทนาธรรมกับพวก
เทวดาสตุลลปกายิกา มีขอ้ความตอนหน่ึงตรัสสอนเทวดาไว้ว่า "คนพาลมีปัญญา
ทราม ประกอบความประมาทอยู่เสมอ ส่วนคนฉลาดรักษาความไม่ประมาทไว้ 
เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะน้ัน  ท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาท 
และอย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลย เพราะว่าผู้ไม่ประมาทแลว้ เพ่งพินิจอยู่ 
ย่อมได้รับความสุขอย่างยิ่ง"(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๖/๔๘, สํ.ส.อ.(ไทย)๑/๓๖/๑๐๕)    

ความสุขอันเกิดจากกาม : ความสุขพัวพันเช่ือมโยงด้วยกาม,ความสุขมีแหล่งกำเนิดจากกามคือ
ประกอบด้วยกาม,  ในอรณวิภังคสูตร(ว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลส) 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสุขอันเกิดจากกามว่าเป็นความสุขของปุถุชนชาวบ้าน
ท่ัวไปที่ภิกษุไม่พึงประกอบ ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีตรัสสอนภิกษุท้ังหลายว่า ".....ธรรม
คือการประกอบเนือง ๆ ซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มคีวามสุขอันเกิดจากกาม อันทราม 
เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์น้ี มี
ทุกข์ มีความเบียดเบียน มีความคับแค้น มคีวามเร่าร้อน เป็นข้อปฏิบัติผิด   ธรรมคือ
การไม่ประกอบเนือง ๆ ซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสขุอันเกิดจากกาม อันทราม 
เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์น้ี ไม่
มีทุกข ์ ไม่มคีวามเบียดเบียน ไม่มคีวามคับแค้น ไม่มีความเร่าร้อน เป็นข้อปฏิบัติถูก
....."  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๒๔/๓๙๑, ม.อุ.อ.(ไทย)๔/๓๒๔/๒๖๓)      

ความสุจริต : ความประพฤติดี,ความประพฤติชอบ,ความสุจริตแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ(๑)กาย
สุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย (๒) วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา (๓) 
มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ, ในทีฆีติโกสลชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าทีฆีติโกศล) 
พระโพธิสัตว์ได้กราบทูลอุบายเปลื้องทุกข์แด่พระราชา มีข้อความตอนหน่ึงว่า "ข้าแต่
มหาราช เว้นความสุจริตและถ้อยคำอันเป็นสุภาษิตเสียแล้ว เหตุอ่ืนที่จะต้านทานใน
เวลาท่ีจะตาย ข้าพระองค์ไม่เห็นเลย ทรพัย์สมบัตินอกนี้ก็เช่นกัน...."  (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๑๑๒/๒๒๐)   



 

๑๓๓๗ 
 

 

ความสูงต่ำ : ความสูงต่ำแห่งพระนิพพาน,การมีข้อสงสัยว่าพระนิพพานยังมีความสูงต่ำอยู่ใช่ไหม?, 
ในนิยามกถา(ว่าด้วยนิยาม) พระสกวาที(ผูถ้าม)และพระปรวาที(ผู้ตอบ) ได้สนทนา
ธรรมกันเรื่องพระนิพพาน มีข้อความตอนหน่ึงท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีเกี่ยวกับ
เรื่องพระนิพพานว่า..... (สก.)"นิพพานมี ๒ อย่าง ใช่ไหม"  (ปร.) "ใช่",  (สก.)"นิพพาน
ท้ัง ๒ อย่าง ยังมีความสูงต่ำ ความเลวและความประณีต ความย่ิงและหย่อน เขตแดน 
ความแตกต่าง ร่องรอย ช่องว่างอยู่ใช่ไหม" (ปร.)"ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ".....
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๔๕/๔๗๔,๓๗/๔๕๒/๔๘๒)    

ความเสนห่า : ความรัก, การมีใจผูกพันด้วยความห่วงใย, ในกัณหชาดก(ว่าด้วยกัณหฤษี) ท้าวสักกะ
ชอบใจในถ้อยคำสุภาษิตของกัณหฤษี จึงจะประทานพรแก่กัณหฤษี  พรขอหน่ึง
ท่ีกัณหฤษีขอต่อท้าวสักกะคือ อย่ามีความเสน่หา ดังข้อความท่ีกล่าวแก่สักกะว่า 
"ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งภูตทั้งปวง หากพระองค์จะประทานพรแก่อาตมา อาตมา
หวังเฉพาะความประพฤติของตน คืออย่ามีความโกรธ อย่ามีโทสะ อย่ามีความโลภ 
และอย่ามีความเสน่หา ขอพระองค์ประทานพรทั้ง ๔ ประการนี้เหล่าน้ีแก่อาตมา
เถิด", เหตุผลท่ีกัณหฤษีขอพรอย่ามีความเสน่หา ก็เพราะความเสน่หานำมาซึ่งความ
เดือดร้อน ดังข้อความที่กล่าวต่อท้าวสักกะว่า "ความผูกพันท่ีถูกความเสน่หาร้อยรัด
ไว้อันเกิดแต่ใจ นอนเน่ืองอยู่เป็นอันมาก ย่อมทำให้เดือดร้อนมากมาย เพราะฉะน้ัน 
อาตมาจึงไม่ชอบความเสน่หา"(ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔-๑๕/๓๒๓,๒๗/๑๙/๓๒๔)   

ความเสร ี: ความมีอิสรภาพ, ความเสรีมี ๒ อย่าง ได้แก่ (๑)ธรรมเสรี คือ สติปัฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และอริยมรรคมีองค์ ๘  
(๒)บุคคลเสรี คือบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเสรี เช่นผู้เพ่งเห็นการบวชอันให้ถึงความ
เสรีท่ีพวกคนพาลไม่มุ่งหวัง, อาจกล่าวได้เช่นกันว่า ความหายจากโรค กลับมาใช้ชีวิต
ได้เป็นปกติสุข เป็นความเสรีทางร่างกาย  ความไม่ถูกบีบค้ันครอบงำด้วยกิเลส  เป็น
ความเสรีทางจิตใจ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓/๕, ขุ.ส.ุ(ไทย)๒๕/๓๙/๕๐๘,๒๕/๔๐/๕๐๘,ขุ.จุ.
(ไทย)๓๐/๑๒๕/๔๑๗,๓๐/๑๒๖/๔๑๙)      

ความเสวยอารมณ์ : ความรู้สึก, ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆ โดยท่ัวไป มี ๓ ประการ คือ (๑) 
ความรู้สึกสุขสบาย(สุขเวทนา) (๒) ความรูส้ึกไม่สบาย(ทุกขเวทนา) (๓)ความรู้สึกไม่
สุข ไม่ทุกข์ คือ เฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา), ในปฐมวิหารสตูร(ว่าด้วยวิหารธรรม สูตรที ่
๑) พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่) มีพระดำรัสตอนหนึ่งว่า ".....
เพราะสัมมาทฏิฐิเป็นปัจจัย  ความเสวยอารมณ์จึงมี.....",  ในปฐมวิภังคสูตร(ว่าด้วย
การจำแนกอินทรีย์ สูตรท่ี ๑) ตรัสถึงอินทรย์ี ๕ ประการ (๑)สขุินทรียร ์ คือความสุข
ทางกาย ความสำราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขสำราญ อันเกิดจากกาย



 

๑๓๓๘ 
 

 

สัมผสั (๒)ทุกขินทรีย์ คือความทุกข์ทางกาย ความไม่สำราญทางกาย ความเสวย
อารมณ์ท่ีเป็นทุกข์ ไมส่ำราญ อันเกิดจากกายสัมผัส (๓)โสมนัสสินทรีย์ คือความสุขใจ 
ความสำราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุข สำราญ อันเกิดจากมโนสัมผส (๔)
โทมนัสสินทรีย์ คือความทุกขท์างใจ ความไม่สำราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็น
ทุกข์ไม่สำราญ อันเกิดจากมโนสัมผัส (๕)อุเปกขินทรีย์ คือความเสวยอารมณ์ทางกาย
หรือทางใจที่สำราญก็มิใช่ ไม่สำราญก็มใิช่ (สํ.สฬา.(ไทย)๑๙/๑๑/๑๖,๑๙/๕๐๖/
๓๑๓)   

ความเสียใจ : ความไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงคห์รือผิดประสงค์, ความโทมนัส, ในจักก
วัตติสูตร(ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ) พระเจ้าทัฬหเนมิราชฤษีได้ปลอบโยนพระโอรสผู้
เป็นกษัตราธิราชว่า อย่าแสดงความเสียใจให้ปรากฏที่ต้องสูญเสียจักรแก้วอันเป็น
ทิพย์(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๓/๖๑),การไม่สำแดงความเสียใจ เป็นลักษณะอย่างหน่ึงของ
มหาบุรุษ ซ่ึงเป็นเหตุให้พระฉวีละเอียด(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๘/๑๗๗), ผู้ถึงพระ
รัตนตรัยเป็นที่พ่ึงเช่นช่างหม้อช่ือฆฏิการะ ย่อมไม่มีความเสียใจและความโทมนัส(ม.
ม.(ไทย)๑๓/๒๘๘/๓๔๔), ในอาฬวิกาสูตร(ว่าด้วยอาฬวิกาภิกษุณี) มารผู้มีบาป
ต้องการชักจูงอาฬวิกาภิกษุณีเคลื่อนจากวิเวก จึงพูดเกลี้ยกล่อมว่า "ในโลกน้ีไมม่ี
เครื่องสลัดออก(จากทุกข์) ทา่นจักทำอะไรด้วยวิเวกเล่า ท่านจงเสพความยินดีในกาม
เถิด อย่าได้มีความเสียใจในภายหลังเลย" (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๖๒/๒๑๗)    

ความเสียหาย : ความเสื่อมเสีย,สิ่งที่เป็นโทษมใิช่คุณ(อวณฺโณ),ความเสียประโยชน์, ในเกสิสูตร(ว่า
ด้วยเกสีสารถีผู้ฝึกม้า) พระพุทธเจาได้ตรัสถามวิธีการฝึกม้าของเกสีสารถี  เขาได้
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าม้าท่ีควรฝึกของข้าพระองค์ฝึกไม่ได้ด้วยวิธี
แบบสุภาพ วิธีแบบรุนแรง วิธีท้ังแบบสุภาพแและแบบรนุแรง ข้าพระองค์จะฆ่ามัน
เสีย ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะข้าพระองค์คิดว่า ความเสียหายอย่าได้มีแก่สำนัก
อาจารย์ของเราเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคเป็นสารถีฝึกผู้ท่ีควรฝึก
ได้อย่างยอดเย่ียม พระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไร” พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า “เกสี เราฝึกผู้ทีค่วรฝึกได้ด้วยวิธีแบบสุภาพบ้าง วิธีแบบรุนแรงบ้าง วิธี
ท้ังแบบสุภาพแและแบบรุนแรงบ้าง....." (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๑/๑๖๙)   

ความเสื่อม : ความหย่อนลง, ความทรุดโทรมลง, ความสูญเสียหรือหมดสิ้นไป, ความเสื่อมตรงข้าม
กับความเจริญ(ภวาภว) มักจะมีปรากฏในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าหลายครั้ง
หลายเหตุการณ์ เช่น การพดูเรื่องความเจริญและความเสื่อม จัดเป็นเดรัจฉานกถาที่
ภิกษุควรเว้น, ความเสื่อมจากคุณธรรม, ความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์, สุขเวทนามี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา,พระตถาคต(ผู้รู้ชัดความดับ)ไม่ทรงดำเนินไปสู่ความเสื่อม, 



 

๑๓๓๙ 
 

 

สมณพราหมณ์ผู้บริโภคกามคุณ ๕ อย่าง เป็นผู้ถึงความเสื่อม (ที.สี.(ไทย)๙/๑๗/๗,๙/
๑๖๘/๕๖,๙/๒๐๑/๖๙,๙/๒๘๒/๑๐๔,๙/๔๐๘/๑๗๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๖๓/๓๕,๑๐/
๖๓/๓๖,๑๐/๑๒๓/๗๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖/๒๗,๑๑/๔๔/๓๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๗/
๓๑๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๔/๓๖๒,๑๓/๓๔๐/๔๑๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๖๒/๔๑๑,สํ.ข.
(ไทย)๑๗/๒๑๓/๒๙๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๖๙/๒๑๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๘/
๒๑๙,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๖/๒๔๘,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๔๗/๖๑๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๐๒/
๓๑๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๑/๔๙/๗๗,๓๑/๗๘/๑๓๑)    

ความเสื่อมญาติ  : ความสูญเสียญาติ, ความพินาศ ความสญูสิน้ไปแห่งญาติ, ความมีญาตินอ้ย,ความ
ปราศจากญาติพ่ีน้อง  จัดอยู่ในความเสื่อม  ๕  อย่าง   คือ  (๑)  ความเสื่อมญาติ  
(๒) ความเสื่อมโภคสมบัติ  (๓)  ความเส่ือมคือโรค (๔) ความเสื่อมศีล   (๕) ความ
เสื่อมทิฏฐิ; มขี้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  บุคคลบางคนในโลกนี้ประสบ
ความเสื่อมญาติ    ความเสื่อมโภคทรัพย์    หรือความเสื่อมเพราะโรค    ย่อมไม่
พิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า   ‘โลกสันนิวาสนี้เป็นอย่างน้ีเอง  การได้อัตภาพนี้เป็นอย่าง
น้ันในโลกสันนิวาสตามความเป็นจริง    ในการได้อัตภาพตามความเป็นจริง    โลก
ธรรม  ๘  คือ  (๑)  ได้ลาภ  (๒)  เสื่อมลาภ  (๓) ได้ยศ  (๔)  เสื่อมยศ  (๕) นินทา   
(๖) สรรเสริญ  (๗)  สุข   (๘)  ทุกข์  หมุนเวียนไปตามโลก   และโลกกห็มุนเวียนไป
ตามโลกธรรม  ๘’   บุคคลน้ันประสบความเสื่อมญาติ   ความเสื่อมโภคทรัพย์หรือ
ความเสื่อมเพราะโรค   ย่อมเศร้าโศก   ลำบากใจ  ร่ำไร  ทุบอกคร่ำครวญ    ถึง
ความเลอะเลือน  (องฺ.เอกก. ๒๐/๗๖/๑๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๒/๒๘๐) 

ความเสื่อมไป : ความสูญสลายไป, ความทรุดโทรมลงไป, ความหมดสิ้นไป, ในฉฉักกสูตร(ว่าด้วยธรรม 
๖ ประการ ๖ หมวด) พระพุทธเจ้าตรัสสอนหลักธรรมเรื่องอายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖ เม่ือกระทบเช่ือมโยงสัมผสักัน ย่อมมีความเกิดขึน้และความ
เสื่อมไปเป็นธรรมดา,ในอานันทสูตร(ว่าด้วยพระอานนท์) พระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธี
ตอบปัญหาธรรมะแก่พระอานนท์เกี่ยวกับความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ ๕ 
ประการ คือ รูป เวทนา สญัญา สังขาร และวิญญาณ, ในชาติธัมมาทิสุตตทสกะ(ว่า
ด้วยพระสูตร ๑๐ สูตรมีชาติธัมมสูตรเป็นต้น) ตรัสว่า "ภิกษุท้ังหลาย สิ่งท้ังปวงมี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ฯลฯ"(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๒๒/๔๗๙,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๗/
๕๑,๑๗/๓๘/๕๒,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๔๐/๓๙)   

ความเสื่อมโภคทรัพย์ : ความสูญเสียโภคทรัพย์,  ความหมดสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์, ความพินาศไปแห่ง
ทรัพย์สมบัติ,ความเสื่อมทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค,  ในกัลยาณมิตตาทิวรรค
(หมวดว่าด้วยกัลยาณมิตรเป็นต้น) พระพุทธเจ้าตรัสสอนหลักธรรมข้อหน่ึงว่า "ความ



 

๑๓๔๐ 
 

 

เสื่อมแห่งโภคทรัพย์เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ความเสื่อมปัญญาเลวร้ายกว่าความเสื่อม
ท้ังหลาย(๘)"(องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๗๘/๑๔)   

ความเสื่อมลาภ : ความเสื่อมจากของท่ีได้,ความเสื่อมจากการได้, ความสูญเสียผลประโยชน์อันพึงมี
พึงได้, ในอุปาลิเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ) พระพุทธเจ้าตรัส
ถึงพระคุณสมบัติต่างๆ มีไม่ติดในความเสื่อมลาภเป็นต้นของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย ดัง
มีข้อความตอนหนึ่งว่า "พระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงเป็นเช่นกับปฐพี ไม่ทรงติดในลาภ 
ในความเสื่อมลาภ ในความสรรเสริญ ในความดูหมิ่น เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าหล่า
น้ัน เป็นผู้อันท่านท้ังหลายให้พิโรธไม่ได้"(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๘๔/๘๙) 

ความเสื่อมสิน้ไป : ความเสื่อมสิ้นไปแห่งโภคะ, ความสูญสลายพินาศไปแห่งทรัพย์สมบัติ, ในสิงคาลก
สูตร(ว่าด้วยสิงคาลกมาณพ) พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษแห่งความเกียจคร้าน ๖ 
ประการ ว่าเป็นเหตุให้โภคะถึงความเสื่อมสิ้นไป ได้แก่ (๑)มักอ้างว่า "หนาวเกินไป" 
แล้วไม่ทำการงาน (๒)มักอ้างว่า "ร้อนเกินไป" แล้วไม่ทำการงาน (๓)มักอ้างว่า "เวลา
เย็นเกินไป" แล้วไม่ทำการงาน (๔)มักอ้างว่า "เวลายังเช้าเกินไป" แล้วไม่ทำการงาน 
(๕)มักอ้างว่า "หิวเกินไป" แลว้ไม่ทำการงาน (๖)มักอ้างว่า "กระหายเกินไป" แล้วไม่
ทำการงาน เมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลส ผัดเพ้ียนการงานอยู่อย่างนี้ โภคะท่ียังไม่
เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมสิ้นไป"(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๕)  

ความเสื่อมสญูหายไป :  ความเสื่อมสญูหายไปแห่งพระสัทธรรม, ความอันตรธานหมดสิ้นไปแห่งพระ
สัทธรรม, ในสุคตวินยสูตร(ว่าด้วยพระสุคตและวินัยของพระสุคต) พระพุทธเจ้าได้
ตรัสถึงธรรม ๔ ประการ ท่ีจะเป็นไปเพ่ือความเสื่อมสญูหายไปแห่งสัทธรรม 
ประกอบด้วย (๑)เล่าเรียนสูตรท่ีเล่าเรียนกันมาผิดลำดับโดยบทพยัญชนะท่ีสืบทอด
กันมาไม่ดี แม้อรรถแห่งบทพยัญชนะท่ีสืบทอดกันมาไม่ดีก็เป็นการสืบทอดขยาย
ความไม่ดี(๒)เป็นผู้ว่ายาก ประกอบด้วยธรรมเครื่องทำความเป็นผู้ว่ายาก ไม่อดทน 
ไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพ (๓)เป็นพหูสตู เรียนจบคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง
มาติกา ไม่ถ่ายทอดสูตรแก่ผูอ่ื้นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหล่าน้ันล่วงลับไป สูตรก็ขาด
รากฐาน ไม่มท่ีีพ่ึงอาศัย (๔)เป็นเถระ เป็นผู้มักมาก เป็นผู้ย่อหย่อน เป็นผู้นำในโอก
กมนธรรม(นิวรณ์ ๕) ทอดธุระในปวิเวก ไม่ปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียังไม่ถึง 
เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรล ุ เพ่ือทำให้แจ้งธรรมท่ียังไม่ได้ทำให้แจ้ง หมู่คนรุ่นหลังพา
กันตามอย่างภิกษุผู้เป็นเถระเหล่าน้ัน แม้หมู่คนรุ่นหลังนัน้ก็เป็นผู้มักมาก เป็นผู้ย่อ
หย่อน เป็นผู้นำในโอกกมนธรรม ทอดธุระในปวิเวก ไม่ปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรม
ท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำให้แจ้งธรรมท่ียังไม่ได้ทำใหแ้จ้ง ธรรม 
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๔ ประการน้ีแล ย่อมเป็นไปเพ่ือความเส่ือมสูญหายไปแห่งสัทธรรม(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๖๐/๒๒๓)  

 ความใส : ความผ่องใส, ความหมดจด, ความปราศจากมลทิน แปลจากคำบาลีว่า มัณฑะ, 
ในมัณฑเปยยกถา(ว่าด้วยพรหมจรรย์ท่ีใสและน่าด่ืม) พระพุทธเจ้าตรัสถึงความใส ๓ 
ประการ คือ (๑)ความใสคือเทศนา (๒)ความใสคือผูร้ับ (๓)ความใสคือพรหมจรรย์, 
ในอรรถกถา อธิบายเสริมว่า "พรหมจรรย์ผ่องใสควรดื่มช่ือว่า มณฺโฑ ด้วยอรรถว่า
ผ่องใสเหมือนอย่างเนยใสท่ีสมบูรณ์ สะอาด..."(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๘/๔๐๕,ขุ.ป.อ.
(บาลี)๒/๒๓๘/๒๑๑) 

ความใสคือเทศนา :  ความผ่องใส ความหมดจด ความบริสุทธ์ิแห่งเทศนา คือธรรมเทศนาน่ันเอง
เป็นความใส, ความใสคือเทศนา เป็นความใสข้อแรกในความใส ๓ ประการ คือ(๑)
ความใสคือเทศนา (๒)ความใสคือผู้รับ (๓)ความใสคือพรหมจรรย์,ในมัณฑเปยยกถา
(ว่าด้วยพรหมจรรย์ที่ใสและน่าด่ืม) พระพุทธเจ้าอธิบายความใสคือเทศนาแก่ภิกษุ
ท้ังหลายไว้ว่า "ความใสคือเทศนา เป็นอย่างไร  คือการบอก การแสดง การบัญญัติ 
การแต่งต้ัง การเปิดเผย การจำแนก การทำให้ง่ายซ่ึงอริยสัจ ๔ ฯลฯ สติปัฏฐาน ๔ 
ฯลฯ สมัมัปปธาน ๔ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ ฯลฯ อินทรีย์ ๕ ฯลฯ พละ ๕ ฯลฯ โพชฌงค์ 
๗ ฯลฯ การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งต้ัง การเปิดเผย การจำแนก การทำ
ให้ง่ายซึ่ง อรยิมรรคมีองค ์ ๘ นี้เป็นความใสคือเทศนา" (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๘/
๔๐๕,ขุ.ป.อ.(บาลี)๒/๒๓๘/๒๑๒) 

ความใสคือผู้รบั : ความผ่องใส ความหมดจด ความบริสุทธ์ิของผู้รับ  คือผู้รบัน่ันเองเป็นผู้ใส, ความ
ใสคือผู้รับ เป็นความใสข้อท่ีสองในความใส ๓ ประการ คือ (๑)ความใสคือเทศนา (๒)
ความใสคือผู้รบั (๓)ความใสคือพรหมจรรย์,  ในมัณฑเปยยกถา(ว่าด้วยพรหมจรรย์ท่ี
ใสและน่าด่ืม) พระพุทธเจ้าอธิบายความใสคือผู้รับไว้ว่า "ความใสคือผู้รบั เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ หรือท่านผู้รู้แจ้งพวกใดพวกหนึ่ง นี้
เป็นความใสคอืผู้รับ"(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๘/๔๐๕,ขุ.ป.อ.(บาลี)๒/๒๓๘/๒๑๒) 

ความใสคือพรหมจรรย์ : ความผ่องใส ความหมดจด ความบริสุทธ์ิแห่งพรหมจรรย์ คือมรรค
พรหมจรรย์น่ันเองเป็นความใส, ความใสคอืพรหมจรรย ์ เป็นความใสข้อสุดท้ายใน
ความใส ๓ ประการ คือ (๑)ความใสคือเทศนา (๒)ความใสคือผู้รับ (๓)ความใสคือ
พรหมจรรย์,  ในมัณฑเปยยกถา(ว่าด้วยพรหมจรรย์ท่ีใสและน่าด่ืม) พระพุทธเจ้า
อธิบายความใสคือพรหมจรรย์ไว้ว่า "ความใสคือพรหมจรรย์ เป็นอย่างไร คือ
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ได้แก่ (๑)สัมมาทฏิฐิ (๒)สัมมาสังกัปปะ (๓)สัมมาวาจา (๔)
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สัมมากัมมันตะ (๕)สัมมาอาชีวะ (๖)สัมมาวายามะ (๗)สมัมาสติ (๘)สมัมาสมาธิ น้ี
เป็นความใสคอืพรหมจรรย์(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๘/๔๐๕,ขุ.ป.อ.(บาลี)๒/๒๓๘/๒๑๒)   

 ความหงุดหงดิ : กิเลสเป็นเหตุเดือดร้อนในท่ีทุกแห่ง คือในสตัว์และสังขาร,อารมณ์เสียเพราะไม่ได้
ดังใจหรือไม่เป็นไปตามคาดหมาย, ในมหาราหุโลวาทสูตร(ว่าด้วยการประทานโอวาท
แก่พระราหุล สูตรใหญ่) พระพุทธเจ้าตรัสการเจริญภาวนา ๖ อย่างแก่พระราหุล ใน 
๖ ข้อน้ัน ข้อที่ ๔ มีใจความว่า "ราหุล.....เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิด เพราะเมื่อ
เธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ จักละความหงุดหงิดได้", ในอทันตอคุตตสูตร(ว่าด้วยการ
ไม่ฝึกไม่คุ้มครองอายตนะ) พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้สำรวมอายตนะ ๖ ประการว่า
เป็นผู้ไม่ประสบความทุกข์มบีรรเทาความหงุดหงิดในกลิ่นท่ีไม่น่าชอบใจได้เป็นต้น (ม.
ม.(ไทย)๑๓/๑๒๐/๑๓๑,ม.ม.อ.(ไทย)๓/๑๒๐/๑๓๔, สํ.สฬา.(ไ ทย)๑๘/๙๔/๙๘)  

ความหดหู่และเซ่ืองซึม : ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม, ความง่วงเหงาซึมเซา, ความหดหู่และเซื่อง
ซึม หรือถีนมทิธะ เป็นข้อท่ี ๓ ของนิวรณ์ ๕ ข้อ อันประกอบด้วย (๑)กามฉันทะ
(ความพอใจในกาม) (๒)พยาบาท(ความคิดร้าย) (๓)ถีนมิทธะ(ความหดหู่และเซื่องซมึ) 
(๔)อุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุ้งซานและร้อนใจ (๕)วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย),ใน
หลักการพิจารณาธรรม(ธัมมานุปัสสนา) พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภิกษุพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมท้ังหลาย คือนวิรณ์ ๕ ข้อ  ในข้อท่ี ๓ (ถีนมิทธะ) ทรงสอนให้พิจารณา
ว่า "เม่ือถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซมึ) ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า “ถีนมิทธะภายใน
ของเรามีอยู่” หรือเมื่อถีนมิทธะภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดว่า “ถีนมิทธะภายในของเราไม่มี
อยู่” การเกิดขึ้นแห่ง ถีนมิทธะท่ียังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น การละ ถีน
มิทธะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน และ ถีนมิทธะที่ละได้แล้ว จะไม่
เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใด ก็รู้ชัด เหตุนั้น" (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๒/๓๑๖) 

ความหนาว : ความหนาวเย็นของสภาพอากาศ, อาการท่ีรู้สึกหนาวเย็นต่อสภาพอากาศ, ความเย็น
จัด, ความหนาวเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งท่ีเป็นเหตุให้ไม่บรรลคุวามสำเร็จใน
การบำเพ็ญคุณธรรมและผลประโยชน์ท้ังหลาย ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สอนวิธีปฏิบัติต่อความหนาวในแง่มุมต่างๆ เช่น สอนให้ภิกษุอดทนต่อความหนาว
ความร้อนและใช้สอยจีวรและเสนาสนะก็เพ่ือป้องกันความหนาวความร้อน,  ทรง
สอนว่าคนที่สามารถอดทนอดกลั้นต่อความหนาวความร้อนได้และทำหน้าที่ของตน
ไปตามปกติ ย่อมได้รัประโยชน์ตามมุ่งหวัง,ในสีตลวลาหกสูตร(ว่าด้วยเทพพวกสีตวลา
หก) ตรัสถึงพวกเทพสีตวลาหกว่าเม่ือคิดยินดีด้วยความยินดีของตนย่อมเป็นเหตุ
ปัจจัยแห่งความหนาวในกาลบางคราว,ในตีณิกณิการปปุปผิยเถราปทาน(ประวัติใน
อดีตชาติของพระตีณิกณิการปุปผิยเถระ) ระบุว่า คนที่สั่งสมบญุมาดีทำให้ไม่รู้จกั
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ความหนาวความร้อน ฯลฯ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๒/๑๔๐,๑๑/๒๕๓/๒๐๗,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๒๓/๒๒,๑๒/๑๖๗/๑๖๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๙/๒๐๖,๑๔/๒๒๑/๒๕๔,สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๖๐๒/๓๗๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๔/๑๗๖,๒๑/๑๕๗/๒๑๘,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๒๐๑/๕๘๘,ขุ.จุ,(ไทย)๓๐/๑๓๘/๔๔๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐๘/๑๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๒๘/๑๘๗,๓๓/๑๒๘/๕๐)   

ความหมกมุ่น :   ความฝังใจมุ่งไปทางเดียว, ความติดใจหรือจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเร่ืองหนึ่งเป็นพิเศษ, 
ในมหาสุญญตสูตร(ว่าด้วยสุญญตา สูตรใหญ่)ท่านระบุว่า  ความหมกมุ่นถึงความ
อยากได้เป็นอุปัททวะของอาจารย์ คือ "ศาสดา(เจ้าลัทธิ)บางคนในโลกน้ี พักอยู่ ณ 
เสนาสนะอันเงียบสงัด คือ ปา่ โคนไม ้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ทีแ่จ้ง และ
ลอมฟาง เมื่อศาสดาน้ันหลีกออกอยู่อย่างน้ัน พราหมณ์และคหบดี ชาวนิคมและชาว
ชนบท จะพากันเข้าไปหา เมื่อพราหมณ์และคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท พากัน
เข้าไปหาแล้ว ศาสดาน้ันย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้ จะเวียนกลับมาเพ่ือ
ความเป็นผู้มักมาก ศาสดาน้ีเราเรียกว่าอาจารย์มีอุปัทวะ ด้วยอุปัทวะของอาจารย์ 
บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมอง เป็นเหตุเกิดในภพใหม่ มคีวามกระวนกระวาย มีทุกข์
เป็นวิบาก เป็นที่ต้ังแห่งชาติ ชราและมรณะต่อไป ก็ได้ฆ่าศาสดานั้น", ในทุติยอภินิเวส
สูตร(ว่าด้วยความยึดมั่น สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความพัวพันและความ
หมกมุ่นด้วยสังโยชน์และความยึดมั่นเกิดขึ้นเพราะอาศัยขันธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๓/๒๓๐,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๕๘/๒๔๙) 

ความหมกมุ่นฝังใจ : ความตกลงฝังใจอย่างรุนแรงว่า "เรา" ว่า "ของเรา", การท่ีใจเกาะเก่ียวติดอยู่
กับความเพลิดเพลินยินดีทางโลก(อชฺโฌสาน), ในมหานิทานสูตร(ว่าด้วยสิ่งท่ีเป็น
ต้นเหตุใหญ่) ระบุถึงปฏิจจสมุปบาท(สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น) ตอนหนึ่งว่า "เพราะ
อาศัยเวทนา ตัณหาจึงมี เพราะอาศัยตัณหา ปริเยสนา(การแสวงหา)จึงมี เพราะ
อาศัยปริเยสนา ลาภะ(การได้)จึงมี เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะ(การกำหนด)จึงมี 
เพราะอาศัยวินิจฉยะ ฉันทราคะ(ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ)จึงมี เพราะ
อาศัยฉันทราคะ อัชโฆสานะ(ความหมกมุ่นฝังใจ)จึงมี เพราะอาศัยปริคคหะ 
มัจฉริยะ(ความตระหน่ี)จึงมี เพราะอาศัยมัจฉริยะ อารักขะ(ความหวังกั้น)จึงมี ....." 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑,ที.ม.อ.(บาลี)๒/๑๐๓/๙๘) 

ความหมดจด : ความสะอาด, ความผ่องใส, ความไร้มลทิน, ความหมดจดจากกิเลส, ความหมดจด
แห่งข้อปฏิบัติ,ความมดจดแห่งทิฏฐิ, ความหมดจดทางร่างกาย, ในกัณทรกสูตร(ว่า
ด้วยปริพาชกช่ือกัณทรกะ) ระบุว่า "สติปัฏฐาน ๔ ประการ ท่ีพระผู้มพีระภาคทรง
บัญญัติไว้ดีแลว้เพ่ือความหมดจดของสัตว์ท้ังหลาย ....." ", ในสทุธัฏฐกสูตร(ว่าด้วยผู้
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พิจารณาเห็นความหมดจด) ระบุว่า "ความหมดจด คือความสะอาด ความบริสุทธ์ิ 
ความหลุดไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไป ย่อมมีแก่นรชนเพราะการเห็นรูปด้วยจักขุ
วิญญาณ....", ในมหาวิยูหสูตร(ว่าด้วยการวิวาทเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่) ระบุถึงความ
หมดจดเพราะศีล ความหมดจดเพราะวัตร หรือความหมดจดเพราะศีลวัตร, ใน
โวทนาญาณนิทเทส(แสดงญาณในโวทาน) กล่าวถึงความหมดจดแห่งปฏิปทานเป็น
เบ้ืองต้นแห่งปฐมฌาน, ในโพชฌังคกถา(ว่าด้วยโพชฌงค์) ระบุว่า "ช่ือว่าโพชฌงค์
เพราะมีสภาวะหมดจด ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในความหมดจด ช่ือ
ว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดความหมดจด ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็น
บริวารแห่งความหมดจด ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในความหมดจด ช่ือ
ว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแก่กล้าในความหมดจด ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะ
แตกฉานในความหมดจด ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในความ
หมดจด ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญในความแตกฉานในความ
หมดจด ช่ือว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความแตกฉานในความหมด
จด" (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓/๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๓/๑๐๑,๒๙/๒๔/๑๐๒,๒๙/๑๓๔/
๓๗๑,๒๙/๑๔๕/๓๘๘,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๘/๔๔๕,๓๑/๑๕๘/๒๔๓)   

ความหมดจดแห่งทิฏฐิ : ความบริสุทธ์ิ,ความรู้เข้าใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เป็นจริง เป็นเหตุ
ข่มความเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเสียได้  เริ่มดำรงอยู่ในภูมิแห่งความไม่หลงผดิ  
จัดเป็นขั้นกำหนดทุกขสจัจ์  จัดอยู่ในวิสุทธิ  ๗  คือ  (๑) สลีวิสุทธิ  (ความหมดจด
แห่งศีล คือรักษาศีลตามภูมิช้ันของตนสให้บริสุทธ์ิและใหเ้ป็นไปเพ่ือสมาธิ  (๒) จิตตวิ
สุทธิ  (ความหมดจดแห่งทิฏฐิ)  (๓) กังขาวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็น
เหตุข้ามพ้นความสงสัย,ความบริสุทธ์ิขั้นท่ีทำให้กำจัดความสงสัยได้ คอื กำหนดรู้
ปัจจัยแห่งนามรูปได้แล้วจึงสิ้นสงสัยในกาลท้ัง ๓ ข้อนี้ตรงกับธรรมฐิติญาณ หรอื 
ยถาภูตญาณ หรือสัมมาทัสสนะ จัดเป็นขั้นกำหนดสมุทัยสัจจ์  (๕) มัคคามคัค
ญาณทัสสนวิสทุธิ(ความหมดจดแห่งญาณทีรู่้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง คือเริ่มเจริญ
วิปัสสนาต่อไปด้วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดขึ้นและคตวามเส่ือไปแห่ง
สังขารทั้งหลาย อันเรียกว่าอุทยัพยานุปัสสนา เป็นตรณุวิปัสสนา คอืวิปัสสนาญาณ
อ่อนๆ แล้วมีวิสัสสนูปกิเลสเกิดขึ้น กำหนดได้ว่าอุปกิเลสท้ัง ๑๐ แห่งวิปัสสนาน้ันมิใช่
ทาง ส่วนวิปัสสนาที่เริ่มดำเนินเข้าสู่วิถีน่ันแลเป็นทางถูกต้อง เตรียมท่ีจะประคองจิต
ไว้ในวิถีคือวิปัสสนนาญาณน้ันต่อไป ข้อน้ีจัดเป็นขั้นกำหนดมัคคสัจจ์  (๖)ปฏิปทา
ญาณทัสสนวิสทุธิ (ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดำเนินคือประกอบความเพียร
ในวิปัสนนาญาณท้ังหลายเริ่มแต่อุทยัพพยานุปัสสนาญาณท่ีพ้นจากอุปกิเลสดำเนิน
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เข้าสู่วิถีทางแลว้น้ันเป็นต้นไป จนถึงสัจจานโุลมิกญาณหรอือนุโลมญาณ อันเป็นท่ีสุด
แห่งวิปัสสนา ต่อแต่น้ีก็จะเกิดโคตรภูยษร คั่นระหว่างวิสุทธิข้อน้ีกับข้อสุดท้าย เป็น
หัวต่อแห่งความเป็นปุถุชนกับความเป็นรอยบุคคล โดยสรุปวิสุทธิข้อนีก้็คือวิปัสสนา
ญาณ ๙  (๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะคือความรู้ใน
อริยมรรค ๔ หรือมรรคญาณ อันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเป็นต้นไป  เมื่อมรรคเกิด
แล้วผลจิตแต่ละอย่างย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไปจากมรรคญาณน้ันๆความเป็น
อริยบุคคลย่อมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิข้อน้ี เป็นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรอื
ไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น  วิสุทธิ ๗ เป็นปัจจัยส่งต่อ
กันขึ้นไปเพ่ือบรรลุนิพพาน ดุจรถ ๗ ผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงท่ีหมาย; เป็น
ความหมายของญาณเป็นเคร่ืองรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน ญาณที่สมควรแก่การหย่ัง
รู้อริยสัจ   ญาณของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรค    ญาณของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยผล; 
ปัญญา กริิยาที่รู้ชัด ฯลฯ  ความไม่หลง    ความเลือกเฟ้นธรรม  สัมมาทิฏฐิ   
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๗๔/๓๔๒) 

ความหมดจดแห่งศีล  : ความบริสุทธ์ิแห่งศีล,การไม่ลว่งละเมิดศีล  เช่น ศีล  ๒๒๗  ศีล  ๑๐  และศีล  
๕; ความไม่ล่วงละเมิดทางกาย ความไม่ล่วงละเมิดทางวาจา ความไม่ล่วงละเมิดทาง
กายและทางวาจา น้ีเรียกว่าความหมดจดแห่งศีล ศีลสังวรแม้ท้ังหมดก็เรียกว่าความ
หมดจดแห่งศีล (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๗๔/๓๔๒) 

ความหม่ันประกอบ : ความเพียร, ความตามประกอบ, ความตามขวนขวาย, การฝึกฝน, การกระทำ
เนืองนิตย์, ความเพียรน่ันแหละชื่อว่าอนุโยคะ ด้วยอำนาจแห่งการประกอบบ่อยๆ, 
ความหม่ันประกอบ (อนุโยคะ) เป็นลักษณะการบำเพ็ญความเพียรอย่างหน่ึงที่จะ
เอาชนะกิเลสและเจริญก้าวหน้าด้านคุณธรรม เช่น ในปุพพันตกัปปิกวาทะ ๑๘
(ความเห็นกำหนดขันธ์ส่วนอดีต) ระบุว่า "สมณหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ี อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส ความเพียรที่ต้ังมั่น ความหม่ันประกอบ ความไม่ประมาท 
และความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิ ท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังมั่น  ระลึกชาติ
ก่อนได้หลายชาติ....,ฯลฯ  (ที.สี.(ไทย)๙/๓๑/๑๑,๙/๓๑/๑๒,๙/๖๘/๒๘,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๔๐/๒๙,๑๑/๔๒/๓๐,๑๑/๔๔/๓๒, ที.สี.อ.(บาล)ี๑/๓๑/๙๗)   

ความหมายรู้ : ความรับรู้, ความรู้สึก, สญัญา, ความตระหนัก, ความจำได้, ความสังเกตจดจำ,ความ
สุขุม, ในอินทริยภาวนาสูตร(ว่าด้วยการเจริญอินทรีย์) ได้ระบุถึงลักษณะของพระ
อริยะผู้เจริญอินทรีย์ไว้ ดังข้อความเป็นต้นว่า "พระอริยะผู้เจริญอินทรย์ีแล้ว เป็น
อย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้ว จึงเกิดความชอบใจ เกิดความไม่
ชอบใจ และเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจ ถ้าเธอหวังว่า “เราพึงมี
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ความหมายรู้ในสิ่งท่ีปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่” ก็มีความหมายรู้ในสิ่งท่ีปฏิกูลน้ัน
ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ปฏิกูลอยู่.....ฯลฯ..... "(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๖๑/๕๐๘)   

ความหยั่งรู้การจุติและการอุบัติ  : ญาณคือจุตูปปาตญาณ; มขี้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส... บรรลุเจโต
สมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ต้ังมั่น เห็นหมู่สัตว์ท่ีกำลังจุติ    กำลังเกิด    ทั้งช้ันต่ำและ
ช้ันสูง    งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี    ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์รู้
ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า หมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจรติ และมโน
ทุจริต  กล่าวรา้ยพระอริยะ  มีความเห็นผิดและชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็น
ผิด    พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ    วินิบาต    นรก  แต่หมู่
สัตว์ท่ีประกอบด้วยกายสุจริต    วจีสุจริต    และมโนสุจริต    ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ    
มีความเห็นชอบและชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ    พวกเขาหลังจาก
ตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์’    เขาเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ    กำลังเกิด    ท้ัง
ช้ันต่ำและช้ันสูงงามและไม่งาม    เกิดดีและเกิดไม่ดี    ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ
เหนือมนุษย์    รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม     (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๘/๑๑๙) 

ความหยั่งรู้การหลุดพ้น : ความรู้ในเรื่องการละกิเลสของผู้อ่ืน  (ที.ปา.อ.(บาลี)๑๕๔/๘๒,  ที.ปา.ฏีกา
(บาลี)  ๑๕๕/๙๗) ; มขี้อเทศนาท่ีพระผู้มพีระภาคทรงแสดงธรรมในเร่ืองความหย่ังรู้
การหลุดพ้น  ของบุคคลอ่ืนก็นับว่ายอดเย่ียม คือ  (๑) พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
บุคคลอ่ืน ด้วยทรงมนสิการโดยแยบคายเฉพาะพระองค์ว่า    ‘บุคคลน้ีจักเป็นพระ
โสดาบัน    เพราะสังโยชน์   ๓ ประการสิ้นไป    ไมมี่ทางตกต่ำ    มีความแน่นอนที่
จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า’ (๒) พระผู้มีพระภาคทรงทราบบุคคลอ่ืน ด้วยทรง
มนสิการโดยแยบคาย เฉพาะพระองค์ว่า    ‘บุคคลนี้จักเปน็พระสกทาคามี    เพราะ
สังโยชน์    ๓ ประการสิ้นไป และเพราะราคะ    โทสะ    โมหะเบาบาง    มาสู่โลกนี้
อีก  เพียงคร้ังเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้’  (๓)    พระผูมี้พระภาคทรงทราบบุคคล
อ่ืน    ด้วยทรงมนสิการโดยแยบคาย  เฉพาะพระองค์ว่า    ‘บุคคลน้ีจักเป็น
โอปปาติกะ    เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕  ประการสิ้นไป    ปรินิพพานในโลกน้ัน    
ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก’ (๔)  พระผูม้พีระภาคทรงทราบบุคคลอ่ืน    ด้วยทรง
มนสิการโดยแยบคาย เฉพาะพระองค์ว่า    ‘บุคคลน้ีจักทำใหแ้จ้งเจโตวิมุตติ    
ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ  เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบัน’     (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๕/๑๑๕) 

ความหยั่งรู้ท่ีทำให้ระลึกชาติได้: ความรู้ท่ีเกิดจากการประพฤติปฏิบัติจนสามารถได้ญาณท่ีสามารถทำ
ให้ระลึกชาติท่ีตนเคยเกิดในภพก่อนๆ ได้;  จัดอยู่ในวิชชา  ๓  คือ (๑)  ปุพเพนิวา



 

๑๓๔๗ 
 

 

สานุสสติญาณ  ความหยั่งรู้ท่ีทำให้ระลึกชาติได้  (๒)  จุตูปปาตญาณ  ความหย่ังรู้จุติ
(ตาย)  และอุบัติ(เกิด)  ของสัตว์  (๓)  อาสวักขยญาณ  ความหยั่งรู้ท่ีทำให้สิ้นอาสวะ  
; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ี    อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส    ... บรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังมั่น    ระลึก
ชาติก่อนได้หลายชาติ    คือ  ๑  ชาติบ้าง ๒  ชาติบ้าง  ๓  ชาติบ้าง  ๔ ชาติบ้าง    
๕    ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง  ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง  ๔๐ ชาติบ้าง  ๕๐    ชาติ
บ้าง ๑๐๐  ชาติบ้าง  ๑,๐๐๐ ชาติบมากบ้าง    ตลอดสงัวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปเป็น
อันมากบ้างว่า    ‘ในภพโน้น    เรามีช่ืออย่างนั้น    มีตระกูล    มีวรรณะ    มีอาหาร    
เสวยสุขทุกข ์   และมีอายุอย่างนั้น  ๆ    จุติจากภพน้ัน    ก็ไปเกิดในภพโน้น    แม้
ในภพน้ัน    เราก็ได้มีช่ืออย่างน้ัน    มีตระกูล    มีวรรณะ มีอาหาร    เสวยสุขทุกข์    
และมีอายุอย่างนั้น  ๆ    จุติจากภพน้ัน    จึงมาเกิดในภพนี้’  เขาระลึกชาติก่อนได้
หลายชาติพร้อมท้ังลักษณะทัว่ไปและชีวประวัติอย่างน้ี   (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๗/
๑๑๘) 

ความหลง : ความไม่รู้ตามเป็นจริง(โมหะ), ความเขลา, ความโง่, อวิชชา, ความหลง(โมหะ) 
จัดเป็นอกุศลมูล(รากเหง้าของอกุศล, ต้นเหตุของความช่ัวต่างๆ) ข้อท่ี ๓ อัน
ประกอบด้วย (๑)โลภะ ความโลภ (๒)โทสะ ความคิดประทุษร้าย (๓)โมหะ ความหลง
, ในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ความหลง(โมหะ) ถูกนำมาอธิบายธรรมใน
หลายแง่มุม เช่น สนังกุมารพรหมตรัสตอบโควินทพราหมณ์ว่า สัตว์ผูป้ระกอบด้วย
กิเลสท้ังหลายมีโมหะ(ความหลง) เป็นต้น จัดว่าเป็นผู้มีกลิ่นช่ัว)  (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๒๐/๒๔๙), ผู้เข้าไปหาภิกษุสนทนาธรรม พิจารณาใคร่ครวญดูย่อมเห็นชัดว่าภิกษุ
รูปนั้นมีธรรมเป็นเหตุให้เกิดโมหะ(ความหลง)หรือไม่(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๓๐/๕๔๐, ใน
อารักขสูตร(ว่าด้วยสติเครื่องรักษา) พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุท้ังหลายเรื่องสติเครื่อง
รักษาใจโดยสมควรแก่ตนในฐานะ ๔ ประการ ข้อท่ี ๓ คือ "จิตของเราอย่าหลงใน
ธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งความหลง"(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๗/๑๗๙), ในอุปกิเลสญาณนิท
เทส(แสดงญาณในอุปกิเลส) ระบุว่า "ความหลงในการได้ลมหายใจออกของพระ
โยคาวจรผู้ถูกลมหายใจเข้าครอบงำ ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ ความหลงในการได้
ลมหายใจเข้าของพระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจออกครอบงำ ย่อมเป็นอันตรายต่อ
สมาธิ"(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๗/๗๓,๓๑/๑๕๔/๒๓๗), ในทุกปุคคลบัญญัติ ระบุว่า ความ
หลง เป็นลักษณะอย่างหน่ึงของบุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะ(อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๖๐/๑๖๐)   

ความหลงงมงาย : ความหลงไหล, ความมึนงง, ความงงงัน, ความหลงงมงายไม่รู้สิ่งต่างๆ ตามความ
เป็นจริง,  ในธาตุวิภังคสูตร(ว่าด้วยการจำแนกธาตุ) ได้ระบุไว้ตอนหน่ึงว่า ".....อวิชชา 



 

๑๓๔๘ 
 

 

คือ ความหลงงมงายของภิกษุผู้ไม่รูแ้จ้งในกาลก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่ เธอละอภิชฌา คือ
ความหลงงมงายนั้นได้แล้ว ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไป
แล้ว เหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไมม่ี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เพราะฉะน้ัน ภิกษุผู้เพียบพร้อมแลว้
อย่างนี้ จึงช่ือว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรม คือ อุปสมะอันยอดเย่ียมน้ี ความ
สงบระงับราคะ โทสะ โมหะ นี้เป็นความสงบระงับ อันประเสริฐยอดเยี่ยม....."(ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๓๖๘/๔๑๓)   

ความหลงลืม : ความระลึกไม่ได้, ความทรงจำไว้ไม่ได้,ความหลงลืมเรื่องท่ีผ่านมาแล้ว (สมฺมุสนตา),  
ในทุกปุคคลบัญญัติ ได้กลา่วถึงลักษณะความเป็นผู้มีสติหลงลืมไว้ว่า "บุคคลผู้มีสติ
หลงลืม เป็นไฉน ในข้อน้ัน ความเป็นผู้มีสติหลงลืม เป็นไฉน   ความระลึกไม่ได้ ความ
ไม่ตามระลึก ความไม่หวนระลึก ความระลกึไม่ได้ อาการท่ีระลึกไม่ได้ ความทรงจำ
ไม่ได้ ความเลื่อนลอย ความหลงลืม นี้เรียกว่า ความเป็นผู้มีสติหลงลืม บุคคลผู้
ประกอบด้วยความมีสติหลงลืมนี้ช่ือว่าผู้มีสติหลงลืม" (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๙/๑๖๐)  

 ความหลงใหล :   ความงุนงง(สมฺโมห), ความโง่เขลา, ความไม่รู้ตามเป็นจริง, ความหลงไหลในบุคคล
หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง, ความหลงไหล เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของบุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 
ดังข้อความปรากฏในทุกปุคคลบัญญัติว่า "บุคคลผู้ไม่มีสมัปชัญญะ เป็นไฉน ในข้อน้ัน 
ความไม่มีสัมปชัญญะ เป็นไฉน ความไม่รู้ ความไม่เห็น ความไม่ตรัสรู ้ ความไม่รู้โดย
สมควร ความไม่รู้ตามความเป็นจริง ความไม่รู้แจ้งตลอด ความไม่ถือเอาให้ถูกต้อง 
ความไม่หย่ังลงอย่างรอบคอบ ความไม่พินิจ ความไม่พิจารณา ความไม่ทำให้
ประจักษ์ ความทรามปัญญา ความโง่เขลา ความไม่รู้ชัด ความหลง ความหลุ่มหลง 
ความหลงใหล อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชานุสัย ปริยุฏฐานกิเลสคืออวิชชา 
ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคอืโมหะ น้ีเรียกว่า ความไม่มีสมัปชัญญะ บุคคลผู้
ประกอบด้วยความไม่มีสัมปชัญญะน้ีช่ือว่าผู้ไม่มีสัมปชัญญะ"(อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๖๐/
๑๖๐) 

  ความหลอกลวง : ความเจ้าเล่ห์(มายา), ความล่อลวง, ความมีเล่ห์เหลี่ยม,  ใช้อุบายทุจริตลวงให้
เข้าใจผิด, ปกปิดความจริงให้คนอ่ืนเข้าใจผิด, ความหลอกลวงเป็นสิ่งที่ภิกษุพึงละเว้น 
มี ๓ อย่างคือ (๑)ความหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัย (๒)ความหลอกลวง
เกี่ยวกับอิริยาบถ (๓)ความหลอกลวงเก่ียวกับการพูดเลียบเคียง, ในทุกปุคคลบัญญัติ 
ระบุว่า ความหลอกลวงเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีมายา ฯลฯ (ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๒๑/๙๔,๒๙/๘๗/๒๖๒,๒๙/๑๖๑/๔๕๑, ขุ.จุ.(ไทย)๓๐/๑๔๒/๔๕๕,อภิ.ปุ.(ไทย)
๓๖/๕๒/๑๕๘,๓๖/๗๒/๑๖๓)    



 

๑๓๔๙ 
 

 

ความหลับ : ความท่ีกายไม่คล่องแคล่ว ความที่กายไม่ควรแก่การงาน อาการหยุด อาการพัก 
อาการพักผ่อนภายใน ความง่วง ภาวะที่หลับ อาการสัปหงก ความหลับ กิริยาที่หลับ 
ภาวะที่หลับ(ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗๗/๕๐๔), การนอนหลับ(นิทฺทา), หย่ังลงสู่ความหลับ
,ความหลับนอน, ชอบนอนหลับ,  ในอุปัฏฐานสูตร(ว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้เข้า
พักผ่อนในท่ีพักกลางวัน) เทวดาผู้หวังดีได้เตือนภิกษุผู้ชอบนอนหลับว่า "ท่านจงลุก
ขึ้นเถิด จะนอนทำไม มีประโยชน์อะไรด้วยความหลับ ท่านเร่าร้อนเพราะกิเลส ถูก
ลูกศรเสียบแทงดิ้นรนอยู่ มัวหลับอยู่ทำไม  ท่านออกบวชด้วยศรัทธาใด จงเพ่ิมพูน
ศรัทธาน้ันเถิด อย่าตกไปสู่อำนาจแห่งความหลับเลย", (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๒๒/๓๒๔)ใน
อาทิตตปริยายสูตร(ว่าด้วยอาทิตตบรรยาย) พระพุทธเจ้าตรัสว่า ".....ภิกษุท้ังหลาย 
ความหลับยังประเสริฐกว่า แต่เรากล่าวว่าความหลับเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิต กล่าวว่า
ไร้ผลสำหรับผู้มีชีวิต กล่าวว่าเป็นความเขลาสำหรับผู้มชีีวิต.....",(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๒๓๕/๒๓๒)  

ความหลีกเรน้ : ความไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ใด  เพราะละราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผกูโกรธ ฯลฯ  
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง จึงช่ือว่า ผู้หลีกเร้น   ;  มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละความถือตัวว่า เป็นเราแล้ว มีรากอันตัดขาดแล้ว ทำ
ไม่ให้มท่ีีต้ัง   ดังตาลยอดด้วน ให้ถึงความไม่มีในภายหลัง  มีความไม่เกดิขึ้นต่อไปเป็น
ธรรมดา   ภิกษุเป็นผู้หลีกเรน้อย่างนี้แล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือว่าเป็นผู้หลีกเร้น  (ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๓๔๐/๓๗๒) 

ความหลีกเลี่ยง:ความเบ่ียงเบนออกจากสภาพที่เป็นจริง, การหลีกเลี่ยงกลบเกลื่อนไม่ให้เห็นพฤติกรรม
ท่ีแท้จริงของตน, การปิดบังอำพรางกิริยาที่เลวทราม, ในทุกปุคคลบัญญัติ ระบุว่า 
ความหลีกเลี่ยงเป็นลักษณะอย่างหน่ึงของบุคคลผู้มีมายา ดังข้อความว่า “บุคคลผู้มี
มายา เป็นไฉน ในข้อนั้น มายาเป็นไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ีประพฤติกายทุจริต วจี
ทุจริต มโนทจุริต เพราะเหตุจะ ปกปิดทุจริตน้ันจึงต้ังความปรารถนาอันเลวทราม 
ปรารถนาว่า “ใครๆ อย่ารู้จักเรา” ดำริว่า “ใคร ๆ อย่ารู้จักเรา” กล่าวว่า “ใคร ๆ 
อย่ารู้จักเรา” พยายามทางกายว่า “ใคร ๆ อย่ารู้จักเรา” ความเจ้าเล่ห์ ความเป็นคน
เจ้าเล่ห์ กิริยาที่หลอกให้หลง ความหลอกลวง ความโกง ความกลบเกลื่อน ความ
หลีกเลี่ยง ความซ่อน ความซอ่นบัง ความปิดบัง ความปกปิด การไม่ทำให้ชัดเจน การ
ไม่ทำให้แจ่มแจ้ง การปิดบังอำพรางกิริยาท่ีเลวทรามเช่นน้ี นี้เรียกว่า มายา บุคคลใด
ยังละมายาน้ีไม่ได้ บุคคลน้ีเรียกว่า ผู้มีมายา" (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๒/๑๕๘,๓๖/๗๒/
๑๖๓) 



 

๑๓๕๐ 
 

 

ความหลุดพ้น : การบำเพ็ญสมาธิด้วยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถละความยึดม่ัน
ถือมั่นได้  ความหลุดพ้น มี  ๒  อย่าง  คือ (๑)  เจโตวิมุตติ  หมายถึงสมาธิที่สัมปยุต
ด้วยอรหัตตผล  ท่ีช่ือว่าเจโตวิมุตติ  เพราะพ้นจากราคะ  (ท่ีเป็นปฏิปักขธรรม
โดยตรง  แต่มิได้หมายความว่าจะระงับบาปธรรมอ่ืนไม่ได้  ดู  ม.มู.ฏีกา  ๑/๖๙/
๓๓๔)  ในที่น้ีหมายถึงความหลุดพ้นด้วยมีสมถกัมมัฏฐานเป็นพ้ืนฐาน  (ม.มู.อ.(บาลี)   
๑/๖๙/๑๗๗,  ดูเทียบ  องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๘๘/๖๒)  (๒)  ปัญญาวิมุตติ  หมายถึง
ปัญญาท่ีสหรคตด้วยอรหัตตผลนั้น  ช่ือว่า  ปัญญาวิมุตติ  เพราะหลุดพ้นจากอวิชชา  
(ท่ีเป็นปฏิปักขธรรมโดยตรง  แต่มิได้หมายความว่าจะระงับบาปธรรมอ่ืนไม่ได้  ดู  
ม.มู.ฏีกา๑/๖๙/๓๓๔)  ในที่นี้หมายถึงความหลุดพ้นด้วยมีวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็น
พ้ืนฐาน  (ม.มู.อ.(บาลี)   ๑/๖๙/๑๗๗ ดูเทยีบ  องฺ.ทุก.อ.(บาลี)   ๒/๘๘/๖๒); ความ
หลุดพ้น มี   ๓  อย่าง  คือ  (๑)  สุญญตวิโมกข์  ความหลุดพ้นด้วยความว่างเพราะ
ไม่มีกิเลสมีราคะเป็นต้น  (๒)  อนิมิตตวิโมกข์  ความหลุดพ้นเพราะไม่ถือนิมิตใน
สังขารเป็นต้น  (๓) อัปปณิหิตวิโมกข์  ความหลุดพ้นเพราะไม่มีนิมิตทีจ่ะถือเอาด้วย
อำนาจราคะเป็นต้น  (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๙๒/๓๐๐) ; มขี้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ว่า  ภิกษุผู้เป็นอริยสาวกในธรรมวินัยน้ี    พิจารณาเห็นว่า    ‘กามที่มีในภพน้ี
และกามท่ีมีในภพหน้า    กามสัญญาที่มใีนภพน้ี    และกามสัญญาที่มีในภพหน้า    
รูปท่ีมีในภพน้ี    และรูปท่ีมีในภพหน้า    รปูสัญญาที่มีในภพนี้    และรปูสัญญาที่มี
ในภพหน้า  อาเนญชสัญญา    อากิญจัญญายตนสญัญา    และเนวสัญญานา
สัญญายตนสัญญา  สักกายะมีอยู่เท่าใด    น้ีเป็นสักกายะ    วิโมกข์(ความหลุดพ้น)    
แห่งจิตเพราะไม่ยึดม่ัน  น่ันคอือมตะ’    อานนท์    เราแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่อาเนญชสมาบัติไว้แล้ว แสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากิญจัญญายตนสมาบัติ
ไว้แล้ว    แสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติไว้แล้ว    
เราอาศัยเหตุนี้แสดงปฏิปทาเคร่ืองข้ามโอฆะไว้แล้ว    แสดงวิโมกข์อันเป็นของพระ
อริยะไว้แล้ว    ด้วยประการอย่างนี้    กิจที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล    ผู้
อนุเคราะห์    อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย    เราก็ได้ทำแล้ว
แก่เธอทั้งหลาย (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๖๖/๔๑๒,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๔/๒๕๔,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๓๒/๖๖,สํ.ข. ๑๗/๕๓/๗๕,สํ.ข. ๑๗/๑๖๐/๒๕๔,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๙/
๔๖๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๘๐/๔๖๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๐๗/๔๖๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๑๘/๔๔๖,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๙๓/๑๖๘) 

ความหลุดพ้นทางใจ : การบำเพ็ญสมาธิด้วยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถละ
ความยึดมั่นถือมั่น  เป็นความหมายของเจโตวิมุตติ  หมายถึงสมาธิท่ีสัมปยุตด้วย



 

๑๓๕๑ 
 

 

อรหัตตผล  ท่ีช่ือว่าเจโตวิมุตติ  เพราะพ้นจากราคะ  (ท่ีเป็นปฏิปักขธรรมโดยตรง  
แต่มิได้หมายความว่าจะระงับบาปธรรมอ่ืนไม่ได้  ดู  ม.มู.ฏีกา  ๑/๖๙/๓๓๔)  ในท่ีนี้
หมายถึงความหลุดพ้นด้วยมีสมถกัมมัฏฐานเป็นพ้ืนฐาน  ; มีข้อความทีพ่ระปฏาจารา
เถรีได้กล่าวภาษิตว่า มาณพท้ังหลายใช้ไถ    ไถนา    หว่านเมล็ดพืชลงบนแผ่นดิน 
ได้ทรัพย์มาเลี้ยงดูบุตรและภรรยา เรามีศลีสมบูรณ์    ทำตามคำสั่งสอนของพระ
ศาสดาไมเ่กียจคร้าน    ไม่ฟุ้งซ่าน    ไฉนจะไม่บรรลุนิพพานเล่า เราล้างเท้า    เห็น
น้ำล้างเท้าไหลจากที่ดอนมาสู่ที่ลุ่ม  ใสใ่จนิมติในน้ำ  แต่น้ัน เราต้ังใจไว้มั่นคง    ดุจ
ม้าอาชาไนยที่ดี  ลำดับนั้น    ถือประทีปเขา้ไปยังวิหาร    ตรวจดูที่นอน    ขึ้นนั่งบน
เตียง  ต่อแต่น้ัน    ถือลูกดาล(ปิดประตูลงกลอน)    หมนุไส้ประทีปลง  ความหลุด
พ้นทางใจก็ได้มี  เหมือนประทีปติดโพลงแล้วดับลง (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๑๖/๕๗๔) 

ความหวงก้ัน : ความสงวนไว้ ความกันไว้ ไม่อยากให้แกผู่้อ่ืน, การป้องกันไว้อย่างดีด้วยอำนาจการ
ปิดประตูและเก็บไว้ในหีบเป็นต้น, ในมหานิทานสูตร(ว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นต้นเหตุใหญ่) 
อธิบายธรรมเร่ืองปฏิจจสมุปบาทตอนหน่ึงแก่พระอานนท์ว่า “อานนท์ ด้วยเหตุดังน้ี
แล  เพราะอาศัยเวทนา  ตัณหาจึงมี  เพราะอาศัยตัณหา ปริเยสนา(การแสวงหา)จึงม ี 
เพราะอาศัยปริเยสนา ลาภะ(การได้)จึงมี  เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะ(การกำหนด)
จึงมี เพราะอาศัยวินิจฉยะ ฉันทราคะ(ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ เพราะ
อาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ(ความหมกมุ่นฝังใจ)จึงมี เพราะอาศัยอัชโฌสานะ ปริคค
หะ(การยึดถือครอบครอง)จึงมี เพราะอาศัยปริคคหะ มัจฉริยะ(ความตระหน่ี)จึงมี 
เพราะอาศัยมัจฉริยะ อารักขะ(ความหวงกั้น)จึงมี เพราะอารักขะเป็นเหตุ บาปอกุศล
ธรรมเป็นอเนก ย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้ การถือศัสตรา การทะเลาะ การ
แก่งแย่ง การวิวาท การพูดขึ้นเสียงว่า “มึง มึง” การพูดสอ่เสียด และการพูดเท็จ.....” 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑,ที.ม.อ.(บาลี)๒/๑๐๓/๙๘)  

   ความหวงแหน :  ความหวงมาก,ความละโมบ, ความเห็นแก่ตัว, ความไม่อยากให้,ความป้องกันไว้, 
ในทุกปุคคลบัญญัติ ระบุว่า ความหวงแหน เป็นลักษณะอย่างหน่ึงของบุคคลผูมี้ความ
ตระหนี่ ดังข้อความว่า “ความตระหน่ี กิริยาที่ตระหน่ี ภาวะที่ตระหน่ี ความหวงแหน 
ความเหนียวแน่น ความปกปิด ความมีจิตไม่เผื่อแผ ่ น้ีเรียกว่า ความตระหนี่ บุคคลใด
ยังละความตระหนี่น้ีไม่ได้ บุคคลน้ีเรียกว่า ผู้มีความตระหน่ี”(อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๐/
๑๕๘,๓๖/๗๐/๑๖๓)   

ความหวัง :     ความคาดว่าจะได้,ความหมายใจไว้, ความหวังปอง, ในปัญจัตตยสูตร(ว่าด้วยความเห็น
ผิด ๕ ประการ) พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายเรื่องอุจเฉทวาทะว่า สมณพราหมณ์บางพวก
ยังถือการเวียนว่ายตายเกิดในชาติหน้า กล่าวยืนยันความหวังอย่างเดียวว่า “เราละ
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โลกนี้ไปแล้ว จกัเป็นเช่นนี้ เราละโลกนี้ไปแล้ว จักเป็นเช่นนี้” เหมือนพ่อค้าไปค้าขาย
ย่อมมีความหวังอย่างนี้ว่า “เราจักมกีำไรจากการค้าเท่าน้ี.....”,ในภูมิชสูตร(สูตรว่า
ด้วยพระภูมิชะ) ท่านพระภูมิชะได้สนทนาธรรมกับชยเสนราชกุมารว่า การบรรลุผลมี
ได้ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย ไม่ได้ขึ้นอยู่ท่ีได้ต้ังความหวังไว้ก่อน
หรือไม่(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕/๓๕,๑๔/๒๒๓/๒๕๖), ในสมาธิภาวนาสูตร(ว่าด้วยสมาธิ
ภาวนา) ระบุว่า คุณสมบัติของบุคคลผู้เจรญิสมาธิภาวนาเพ่ือสิ้นอาสาวะประการหน่ึง 
คือ เป็นผู้ไม่มคีวามหวัง(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๑/๗๐, ในสารีปุตตเถรวัตถุ(เรื่องพระ
สารีบุตรเถระ) พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกผู้ไม่มีความหวัง...ปราศจากความหวัง ว่า 
“พราหมณ์”, ในปิลินทวัจฉสตูร(ว่าด้วยพระปิลินทวัจฉะ) มีพุทธอุทานว่า “....ผู้ไม่มี
ความหวัง ละความโกรธได้ มีจิตสงบเย็นย่ิงนัก ผู้นั้นช่ือว่าพราหมณ์ สมณะ ภิกษุ” 
ฯลฯ(ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๒๖/๒๒๑,๒๕/๔๑๐/๑๖๓,๒๕/๖๔๐/๖๕๑), พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบพระปุณณกะว่า ....บุคคล....ไม่มีความหวัง ช่ือว่าข้ามชาติและชราได้แล้ว,... 
ฯลฯ (ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๗/๑๐๘,๓๐/๒๙/๑๕๓)    

ความหว่ันไหว : ความสั่นสะเทอืน, ความโอนเอน เช่น จิตใจหว่ันไหวไปตามอารมณ์, อาการที่
สั่นสะเทือนมาก (ใช้แก่เสียง) เช่น เสียงดังสน่ันหว่ันไหว ดังคำท่ีท้าวสักกะกราบทูล
พระผู้มีพระภาคว่า ความหว่ันไหวเป็นโรค ความหวั่นไหวเป็นหัวฝี,ในลฏุกิโกปมสูตร
กล่าวถึงการท่ีวิตกวิจารในปฐมฌานนี้ยังไม่ดับ เป็นความหว่ันไหวในปฐมฌานน้ัน,ใน
ฉันโนวาทสูตร ฉันนสูตร กล่าวถึง บุคคลผู้มีตัณหา มานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ ย่อมมี
ความหว่ันไหว,ในธรรมบท พระผู้มีพระภาคตรัสแก่สุภัททปริพาชกว่าพระพุทธเจ้า
ท้ังหลายไม่มีความหว่ันไหว, ในจูฬนิทเทสอธิบายถึงความหว่ันไหวว่าหมายถึงความ
หว่ันไหวเพราะตัณหา ความหว่ันไหวเพราะทิฏฐิ  ความหว่ันไหวเพราะมานะ   ความ
หว่ันไหวเพราะกิเลส  ความหว่ันไหวเพราะกาม,ในวิภังค์กล่าวถึงอิญชิตะ(ความ
หว่ันไหว) มี ๙ อย่าง เช่น ความหวั่นไหวว่าเรามี ความหว่ันไหวว่า เราเป็น (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๖๗/๒๙๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕๖/๑๗๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๓/
๔๔๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/๘๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๐/๙๐,สํ.สฬา.(ไทย)  ๑๘/๙๑/
๙๒,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๕/๑๑๑, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๙/๗๓,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐/๗๘,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๙๖๔/๖๑๗) 

   อรรถกถาสังยุตตนิกาย กล่าวถึงความหว่ันไหว(เอชา)ว่าตัณหา  (สํ.สฬา.อ. 
(บาลี) ๓/๙๐-๙๑/๓๐) 

ความหวาดกลัว : ความรู้สึกกริ่งเกรง, ความรู้สกึสะดุ้งกลัว,ความครั่นคร้าม ความเกรงกลัว    ความ
หวาดกลัว  การถึงความสะดุ้ง ความขลาด ความขนพองสยองเกล้า  เช่นในมหาวิภังค์ 
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กล่าวถึงพวกภิกษุผู้ยังมีราคะ เกิดความหวาดกลัวขนพองสยองเกล้า,ในลักขณสูตร 
กล่าวถึงในชาติก่อน... ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ได้นำความสุขมาให้แกค่นหมู่มาก 
บรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดสะดุ้ง,ในกายคตาสติสูตร กล่าวถึงผู้
เจริญกายคตาสติ ย่อมได้รับอานิสงส์ เช่น อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ ไม่ถูก
ภัยและความหวาดกลัวครอบงำ  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๓/๑๓๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๐๕/๑๖๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๙/๒๐๖) 

ความหวาดสะดุ้ง : ความมีจิตสะดุ้งกลัว, ความไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัวหรือ
ไม่ได้นึกคาดหมายไว้เป็นต้น เช่น ในจูฬวรรค กล่าวถึง ความหวาดสะดุ้ง    อาการขน
พองสยองเกล้าท่ีบังเกิดขึ้นแก่อนาถบิณฑิกะในคราวเดินทางไปป่าสีตวัน,ในมหาโควิ
นทสูตร กล่าวถึงเมื่อสนังกุมารพรหมมา มหาโควินทพราหมณ์เกิดความหวาดสะดุ้ง
,ในลักขณสูตร กล่าวถึงมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆนำความสขุมาให้แกค่น
หมู่มากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดสะดุ้ง,ในสังยุตตนิกาย นาคสูตร 
กล่าวถึงมารผู้มีบาปต้องการจะให้พระผู้มีพระภาคเกิดความกลัว    ความหวาดสะดุ้ง  
จึงแปลงกายเป็นพญาช้างใหญ่,ในธชัคคสูตร กล่าวถึงเม่ือทหารไปรบในสงคราม เกิด
ความหวาดสะดุ้ง ให้มองดูยอดธง ก็จะทำให้ละความหวาดสะดุ้งได้ (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๓๐๕/๑๑๒, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๑๘/๒๔๖, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๔/๑๖๖,ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๐๕/๑๖๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๘/๑๗๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๙/๑๗๗,สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒๔๙/๓๖๐)   

ความหวาดหวั่น : ความพรั่นกลัว, ความสะดุ้งกลัว ในมหานิทเทส หมายถึงความขลาดกลวั ความ
กลัว อาการกลัว ภาวะมีขนพองสยองเกล้าความหวาดเสียว    ความสะดุ้งแห่งจิต  
เช่นในอังคุลิมาลสูตร กล่าวว่า เมื่อรู้ว่าพระอังคุลิมาลอยู่ใกล ้ ทันใดน้ัน พระเจ้าป
เสนทิโกศลทรงมีความกลัว มีความหวาดหว่ัน มีพระโลมชาติชูชัน(มีขนพองสยอง
เกล้า) (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๐/๔๒๖, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๑/๓๘๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๕๘/๔๔๓) 

ความหายนะ : ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความพินาศ,ในจูฬกาลิงคชาดก พระเจ้ากาลิงคะทรงกลัว
ต่อมรณภัย จึงด่าดาบสว่า ท่านได้กล่าวว่า ชัยชนะจะมีแก่พระเจ้ากาลิงคะ  ส่วน
ความปราชัย ความหายนะจะมีแก่พระเจ้าอัสสกะ,ในลฏุกิกชาดก นางนกไส้แอบอยู่ที่
กิ่งไม้กล่าวคุกคามพญาช้างนั้นว่า ข้าพเจ้าจะทำความหายนะให้แก่ท่าน,ในปานีย
ชาดก พระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อจะถวายพระพรแก่พระราชา จึงได้ตรัสว่า  ชนท้ังหลาย
ในบ้านของอาตมา ได้สำคัญสุราและเมรัยเหมือนน้ำหวาน ได้ปรุงน้ำเมาเพ่ือความ
หายนะแก่ชนจำนวนมาก,ในมหาโพธิชาดก พระโพธิสตัว์กราบทูลพระราชาว่า พระผู้



 

๑๓๕๔ 
 

 

เป็นใหญ่กำหนดชีวิต  จัดสรรฤทธ์ิ ความหายนะ และกรรมดีกรรมช่ัวแก่ชาวโลกทั้ง
ปวง (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๔๕/๑๐๓, ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย)๒๗/๑๐๒/๒๑๘,ขุ.ชา.
เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๖๕/๓๖๕,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๑๔๒/๒๗) 

ความหิว : ความอยากกิน, ความอยากด่ืม, เช่น ในมหาวิภังค์กล่าวถึงบุคคลผู้มีอายุหย่อนกว่า 
๒๐ ปี ยังไม่อดทน ไม่อดกลัน้ต่อความเย็น ความร้อน ความหิว,ในกายคตาสติสูตร 
กล่าวถึงอานิสงส์ท่ีบุคคลเจรญิกายคตาสติว่าเป็นผู้อดทนต่อความหนาว ความร้อน 
ความหิว ความกระหาย,ในทันตภูมิสูตร กลา่วถึงภิกษุเป็นผู้อดทน คือมชีาติของผู้อด
กลั้นต่อความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย,ในสังยุตตนิกาย มัจฉริสูตร 
กล่าวถึงความหิวว่าเป็นสิ่งท่ีคนตระหน่ีกลัว,ในสรีรัฏฐธัมมสูตร จัดเป็นธรรมข้อ ๓ ที่
บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ในธรรมประจำสรีระ ๑๐,ในธรรมบท พระผู้มีพระภาค
ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ความหิวเป็นโรคอย่างย่ิง,ในมหานิทเทสจัดความหิวว่าเป็น
อันตราปรากฎ เป็นทุกข์ท่ีติดตามนรชน, ในอปทาน จัดเป็นภัยอย่างหนึ่ง ดังคำท่ีพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งกล่าวว่า บุคคลพึงครอบงำภัยท้ังปวงแม้เหล่าน้ี คือ ความ
หนาว ความร้อน  ความหิวความกระหาย,ในปุคคลบัญญัติ กล่าวถึงการกินอาหาร
เพ่ือกำจัดความหิว ดังคำว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีพิจารณาโดยแยบคายแล้วกลืนกิน
อาหาร มิใช่เพ่ือเล่น... เพ่ือกำจัดความหิว   (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๐-/๕๑๕, ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๒/๔๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๙/๒๐๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๑/๒๕๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๓๒/๓๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๙/๑๐๕,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๓/๙๕,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๓๗/๑๗๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕/๒๒, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐๘/๑๘,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๗๘/
๑๖๕)  

   อรรถกถาธรรมบทอธิบายว่า ความหิว  ท่ีเรียกว่าเป็นโรคอย่างย่ิง  เพราะ
จะต้องเยียวยารักษาอยู่ตลอดเวลา  (ขุ.ธ.อ. (บาลี)๖/๑๑๖) 

ความหิวกระหาย : ความรู้สึกคอแห้งด้วยอยากด่ืมน้ำเพราะมีอาการร้อนในเป็นต้น; ความอยากเป็น
กําลัง เช่นในจูฬทุกขักขันธสตูร จูฬนิทเทส กล่าวถึงโทษแห่งกามทั้งหลายว่าเป็นเหตุ
ให้กุลบุตรในโลกน้ีเลี้ยงชีวิต ...เดือดร้อนเพราะสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง  ลม  แดด  และ
สัตว์เลื้อยคลาน(และ)ตายเพราะความหิวกระหาย ...แม้ข้อนี้ก็ช่ือว่าเป็นโทษแห่งกาม
ท้ังหลาย เป็นกองทุกข์ท่ีจะพึงเห็นได้เอง  มีกามเป็นเหตุ,ในปริหานิสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เธอท้ังหลายในธรรมวินัยน้ีพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า...เรา
จักอดทนต่อความหนาว ความร้อน ความหิวกระหาย,ในสุตตนิบาต และมหานิทเทส 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความหิวกระหาย เราเรียกว่าเสนากองท่ี ๓, (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/



 

๑๓๕๕ 
 

 

๑๗๘/๑๗๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๔/๑๗๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๑๕๗/๒๑๘,ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๔๓๙/๕๙๙, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๕๕/๑๘๘,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๓๖/๔๔๒) 

ความเห็น : ข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามที่เห็น รู้ หรือ คิด,ทัสสนะ, ทิฏฐิเช่นคำที่
พระพุทธเจ้าตรัสแก่สุนักขัตตะลิจฉวีบุตรว่า ถ้านักบวชเปลือยปาฏิกบุตร ยังไม่ละ
วาจา ไม่ละความคิด  ไม่สลัดความเห็นน้ัน ก็ไม่อาจท่ีจะมาเผชิญหน้ากับเราได้,ใน
มหาตัณหาสังขยสูตร ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า เพราะชาติดับ   ชราและมรณะจึงดับ  
ในเรื่องน้ีข้าพระองค์ท้ังหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้,ในสันทกสูตร กลา่วถึงศาสดา
บางคนตอบด้ินได้ไม่ตายตัวว่า ความเห็นของเราว่าอย่างน้ีก็ไม่ใช่ อย่างน้ันก็ไม่ใช่
อย่างอ่ืนก็ไม่ใช่ มิใช่ก็ไม่ใช่ มใิช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่,ในปิยชาติกสูตร กล่าวถึงคหบดีคิดว่า 
ความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสะกา (ที่กล่าวว่า ความยินดีและโสมนัส ย่อม
เกิดจากสิ่งอันเป็นท่ีรัก มีมาจากส่ิงอันเป็นท่ีรัก),ในอภยสตูร อภัยราชกุมารกราบทูล
พระผู้มีพระภาคว่า เหตุไม่มี ปัจจัยไม่มีเพ่ือความรู้ เพ่ือความเห็น ความรู้ ความเห็น
ไม่มีเหตุ  ไม่มปัีจจัย,ในพาหิยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่พาหิยะว่า ศีลท่ีบริสุทธ์ิดีและ
ความเห็นท่ีตรง (เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมท้ังหลาย) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๖/๑๔,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๐๕/๔๓๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๒/๒๗๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๔/๔๓๕,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๒๓๗/๑๘๖,๑๙/๓๘๑/๒๓๖)  

   อรรถกถาสังยุตตนิกายอธิบายความเห็นว่า ความเห็น ในทีน่ี้
หมายถึงกัมมัสสกตทิฏฐิ  (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๓๘๐-๓๘๑/๒๙๙) 

ความเห็นแจ้ง : วิปัสสนา, ความเห็นชัดเจน, ความเห็นตามความเป็นจริง, จัดเป็นธรรมข้อ ๑ ในธรรม
หมวด ๒ อันได้แก่ (๑) สมถะ (การฝกึจิตให้สงบเป็นสมาธิ) (๒) วิปัสสนา (ความเห็น
แจ้ง),ในทุกนิบาต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๒ 
ประการเพ่ือรู้ย่ิงราคะคือ (๑) สมถะ (๒) วิปัสสนา,ในปฐมสมาธิสูตร กล่าวถึงบุคคล
บางคนในโลกน้ีได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอัน
ย่ิง,ในวิภังค์กล่าวถึงความเห็นแจ้งว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมปชัญญะ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑๓๐๔/๒๕๖, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๗๓/๑๒๗, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๓๑/๑๓๗, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๒/๑๔๐, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๗/๒๑๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๕๒๕/๓๙๓) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกายอธิบายว่า วิปัสสนา  หมายถึงปัญญาที่กำหนดรูส้ังขาร  
(องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๑๗๓/๗๑) 

ความเห็นแจ้งธรรม  : การประพฤติปฏิบัติธรรมจนสามารถรู้แจ้งเห็นจริง เป็นความหมายของ
ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง  หมายถึงวิปัสสนาญาณท่ีกำหนดรู้สังขารคือ



 

๑๓๕๖ 
 

 

ปัญญาอันย่ิง  และความเห็นแจ้งในธรรมคือเบญจขันธ์  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)   ๒/๙๒/
๓๖๖) ; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  บุคคลมี    ๔ จำพวก      
คือ (๑) บางคนได้ความสงบแห่งจิตภายใน     แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญา
อันย่ิง   (๒) บางคนได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง  แต่ไม่ได้ความสงบแห่ง
จิตภาใน  (๓) บางคนไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วย
ปัญญาอันย่ิง  (๔) บางคนได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วย
ปัญญาอันย่ิง  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๙๒/๑๔๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๙๓/๑๔๑) 

ความเห็นชอบ : สัมมาทิฏฐิ เช่นในมหาวิภังค์ อัคคัญญสตูร และกันทรกสูตร กล่าวถึงหมู่สัตว์ที่
ประกอบกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต   ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ  
ชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้ว  จะไปบังเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์,ในมหาธัมมสมาทานสูตร เรื่อง การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็น
วิบาก กล่าวถึงบุคคลบางคนในโลกน้ี มทุีกข์บ้าง มีโทมนัสบ้าง จงึเป็นคนมีความ
เห็นชอบ และเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัย เขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสหลังจากตาย
แล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์,ในสังยุตตนิกาย มารสูตรพระพุทธเจ้าตรัสแก่
ราธะว่า ราธะ  ความเห็นชอบมีประโยชน์ทำให้เบ่ือหน่าย,ในอัชฌัตตนันทิกขยสูตร 
ความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายใน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุ
ท้ังหลาย    ภิกษุเห็นจักขุท่ีไม่เที่ยงนั่นแลว่า ไม่เที่ยง   ความเห็นของภิกษุนั้นเป็น
สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นชอบ) เมื่อเห็นชอบก็ย่อมเบ่ือหน่าย,ในสัมมาทิฏฐิสตูร จัดเป็น ๑ 
ในธรรม ๔ อันได้แก่ (๑) เนกขัมมวิตก (๒) อพยาบาทวิตก (๓) อวิหงิสาวิตก (๔)  
สัมมาทิฏฐิ ิเป็นเหตุสิ้นอาสวะ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓/๗, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๖/๑๐๐,
ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๑๓๗/๑๐๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๘๑/๕๒๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕/๑๘, ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘/๒๕,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๒๖๑/๓๐๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖๐/
๒๕๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๙๖/๑๕๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๒/๑๓๗) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกายอธิบายความเห็นชอบว่าหมายถึงสัมมาทิฏฐิ  ในท่ีนี้
หมายถึงสัมมาทิฏฐิ  ๕ ประการคือ(๑)กัมมสัสกตาทิฏฐิ  (๒)  ฌานสัมมาทิฏฐิ (๓)  
วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ  (๔)  มคัคสัมมาทิฏฐ ิ (๕)  ผลสัมมาทิฏฐิ  (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/
๑๗๕/๗๑),ในอรรถกถาอุปริปัณณาสก์ กล่าวถึงบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ว่า
หมายถึงพระอริยบุคคลช้ันโสดาบันขึ้นไป  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นชอบ(ม.อุ.อ.
(บาลี) ๓/๑๒๗/๗๔,องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

ความเห็นช่ัว : ทิฏฐิช่ัว,ความเห็นเลว,ทิฏฐบาป,มิจฉาทิฏฐ ิ เช่นความเห็นว่า บุญไม่มีผล บาปไม่มีผล 
ดังท่ีเจ้าปายาสิมีความเห็นช่ัวเช่นน้ีเกิดขึ้นว่า แม้เพราะเหตุน้ีโลกอ่ืนไม่ม ี  โอปปาติก



 

๑๓๕๗ 
 

 

สัตว์ไม่มี  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและทำช่ัวไม่มี,ในปาฎิกสูตร กล่าวถงึสุนักขัตตะ 
ลิจฉวีบุตรท่ีเป็นปัจฉาสมณะ นักบวชเปลือยช่ือโกรักขัตติยะประพฤติอย่างสุนัข มี
ความคิดว่า สมณะคลานไปด้วยข้อศอกและเข่า กินอาหารที่กองบนพ้ืนดินด้วยปาก
เป็นพระอรหันต์ช้ันดี พระพุทธเจ้าทรงรู้ความรำพึงของสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ด้วยใจ 
จึงกล่าวกับสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตรว่า เธอได้เกิดความเห็นช่ัวน้ีขึ้น เธอจงละความเห็น
ช่ัวน้ันเสีย ความเห็นช่ัวนั้นอย่าได้มีเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานเลย
,ในอังคุตตรนิกาย การัณฑวสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  เพราะการอยู่ร่วมกัน บุคคลจึง
รู้ได้ว่า...บางคนอยู่ในชุมชน พูดไพเราะ พูดดังสมณะ  ปิดบังกรรมช่ัว  มีความเห็นช่ัว 
ไม่เอ้ือเฟ้ือ,ในนันทกเปตวัตถุ  พระราชาตรัสแก่นนันกเปรตว่า เราจะผ่อนคลาย
ความเห็นช่ัว เหมือนโปรยแกลบให้ลอยไปตามลมแรง  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๗/๓๔๑,
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗/๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓/๑๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๐/๒๑๗,ขุ.
เปต.(ไทย) ๒๖/๗๑๒/๒๘๓) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงความเห็นช่ัวว่าหมายถึง มิจฉาทิฏฐ ิ 
กล่าวคือทิฏฐิ  ๖๒  ประการ  (องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๒๙๘/๔๒๒,  ดูเรือ่งทิฏฐิ  ๖๒  
ประการ (ดู ที.สี.(ไทย)  ๙/๒๘-๙๘/๑๑-๓๘)  

ความเหน็ดเหนื่อย :  อ่อนเพลียเพราะทํางานเป็นต้น, เหน่ือยเหน็ด  เช่น มหาปทานสูตร กล่าวถึง
พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพระดำริว่า ธรรมท่ีเราบรรลุแล้วน้ี ลึกซึ้ง ...สำหรบัหมู่ประชาผู้
รื่นรมย์ในอาลยั ยินดีในอาลัย เพลิดเพลินในอาลัย    ฐานะอันน้ีเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ยาก 
...ก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อ่ืนจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเรา ข้อนั้นกจ็ะพึงเป็นความ
เหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เรา,ในมหาสีหนาทสตูร กล่าวถงึบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อน
แผดเผา เดินมุ่งมายังสระโบกขรณี ลงสู่สระโบกขรณีน้ันแล้วอาบและด่ืม    ระงับ
ความกระวนกระวาย  ความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปน่ังหรือนอนที่
แนวป่า เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว,ในมหาสัจจกสูตร กล่าวถึงการนำไม้สดท่ีมียาง
ซึ่งแช่อยู่ในน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้น ข้อน้ันมแีต่ความเหน็ด
เหน่ือยลำบากเปล่า,ในโปตลิยสูตร กล่าวถึงสุนัข เม่ือแทะโครงกระดูกท่ีเชือดชำแหละ
เน้ือออกหมดแล้ว เพราะโครงกระดูกท่ีเชือดชำแหละเน้ือออกหมดแลว้น้ัน แม้จะมี
เลือดติดอยู่บ้าง สุนัขก็จะพึงมีความเหน็ดเหน่ือย,ในโรหิตัสสสูตร กล่าวถึงฤษีช่ือ
โรหิตัสสะเป็นบุตรของผู้ใหญบ้่าน มีฤทธ์ิ เหาะได้ เว้นจากการกิน การด่ืม การเคี้ยว 
การลิ้ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะการหลับ และการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย มีอายุ 
๑๐๐ ปียังไม่ถงึที่สุดแห่งโลกก็ตายเสียก่อนในระหว่างทาง,ในการณปาลีสูตร ปิงคิยานี
พราหมณ์กล่าวว่า สระน้ำที่มีน้ำใส  บุรุษถูกความร้อนแผดเผา...เดินมาถึง    เขาลง



 

๑๓๕๘ 
 

 

ไปในสระนั้น อาบ และด่ืม พึงระงับความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย,ในสุธา
โภชนชาดก กล่าวถึงอาหารทิพย์น้ันบุคคลผู้บริโภคแล้วย่อมกำจัดบาปธรรมได้ เช่น
ความเหน็ดเหน่ือย (วิ.ม.(ไทย) ๔/๗/๑๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖, ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๔๕/๑๔๖, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๔/๔๑๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒/๔๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๔๕/๗๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๔/๓๓๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๒๙/๑๒๒) 

ความเห็นตรง : ความเห็นชอบ,ความเห็นถูกต้อง,สัมมาทิฏฐิ เช่นในสัมมาทิฏฐิสูตร พระสารีบุตรกล่าว
เรื่องน้ีว่า  มีคนกล่าวกันว่า   สัมมาทิฏฐิ  สัมมาทิฏฐิ ด้วยเหตุอะไรบ้าง พระอริย
สาวกจึงช่ือว่ามีสัมมาทิฏฐิ มคีวามเห็นตรง    มีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสู่
พระสัทธรรมน้ี,ในทฬิททสูตร ทุติยอนาถปิณฑิกสูตร ทุติยปุญญาภิสนัทสูตร มี
ข้อความกล่าวไว้ว่า ผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตต้ังมั่นไม่หว่ันไหว มีศีลงาม เป็นศีลที่
พระอริยะชอบใจและสรรเสรญิมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ และมคีวามเห็นตรง 
บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้น้ันว่า เป็นคนไม่ขัดสน,ในเถรคาถา พระ สิรมิิตตเถระกล่าวว่า 
ผู้ใดมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ ท้ังมีความเห็นตรงพระอริยเจ้าท้ังหลายมีพระพุทธเจ้า
เป็นต้น ได้เรียกผู้น้ันว่า เป็นผู้ไม่ขัดสน,ในอปทาน พระปัญจทีปกเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าเช่ือสนิทในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุ
มุตตระ    ผูท้รงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงจึงได้เป็นผู้มีความเห็นตรง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๘๙/๘๑, ๑๕/๒๖๐/๓๘๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๒/๕๔๐, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๒/
๘๗,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๐๘/๔๒๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๐/๑๙๕) 

   อรรถกถาอุปริปัณณาสก์ กลา่วถึงความเห็นตรงว่าหมายถึงสัมมาทิฏฐิ  มี  ๒  
อย่าง  คือ  (๑)  โลกิยสัมมาทิฏฐิหมายถงึกัมมัสสกตาญาณ  (ญาณหย่ังรู้ว่าสัตว์มี
กรรมเป็นของตน) และสัจจานุโลมิกญาณ  (ญาณหย่ังรู้โดยสมควรแก่การกำหนดรู้
อริยสัจ) (๒) โลกุตตรสัมมาทฏิฐิ  หมายถึงปัญญาท่ีประกอบด้วยอริยมรรค  และอริ
ยผล  ในทีน้ี่หมายถึงโลกุตตรสัมมาทิฏฐ,ิในอรรถกถาจตุกกนิบาตอธิบายความเห็น
ตรงว่า หมายถึงเห็นว่าพระขีณาสพไม่มีความคดทางกายเป็นต้น (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/
๘๙/๒๐๙,องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๕๒/๓๔๙) 

ความเห็นต่ำทราม : ความเห็นเลวทราม, ความเห็นลามก ดังคำในทุติยอุรุเวลสูตร พระผูม้ีพระภาค
ตรัสว่าบุคคลผูม้ีจิตฟุ้งซ่านมีความดำริไม่มั่นคงเหมือนมฤค ยินดีในอสัทธรรม กล่าว
คำไร้สาระเป็นอันมาก มีความเห็นต่ำทราม  ไมมี่ความเอ้ือเฟ้ือ ย่อมห่างไกลจาก
ความเป็นผู้ม่ันคง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๖) 

ความเห็นแตกแยก : ความแตกสามคัคี,ความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน หมายถึงหมูค่ณะท่ีเห็นแตกแยกกัน 
เช่นในกันติสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกัน 



 

๑๓๕๙ 
 

 

ร่วมใจกัน ไม่วิวาทกัน ศึกษาอยู่ พึงเกิดการพูดยุแหย่กัน มีความเห็นแตกแยกกัน ผูก
ใจเจ็บ ไม่เช่ือถอืกัน ไม่ยินดีต่อกันได้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๐/๔๘) 

ความเห็นปรารภส่วนอดีต  :ปุพพันตกัปปิกวาทะ  ๑๘ ลัทธิ   ในบรรดาลทัธิ  ๖๒;  มีขอ้ความท่ีพระผู้
มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สมณพราหมณ์บางพวกประกาศวาทะแสดงลัทธิ 
โดยปรารภขนัธ์ส่วนอดีตซึ่งเรียกว่าปุพพันตกัปปิกวาทะ  มี ๑๘ ลัทธิ  และปรารภ
ขันธ์  ส่วนอนาคตและปัจจุบันซึ่งเรียกว่าอปรันตกัปปิกวาทะอีก  ๔๔  ลัทธิ  แต่
เพราะพวกเขาไม่รู้ตามความป็นจริง  จึงถกูลัทธิเหล่านี้ครอบคลุมไว้เหมือนปลาที่ถูก
แหครอบคลมุไว้มิอาจหลุดพ้นไปได้  จึงทรงถือว่าลัทธิเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ  ปุพพันต
กัปปิกวาทะ  ๑๘  ลทัธิ  คอื  (๑)  ลทัธิท่ีถือว่า  อัตตาและโลกเท่ียง  เพราะระลึก
ชาติได้ต้ังแต่  ๑ชาติ  จนถึงหลายแสนชาติ   (๒)  ลัทธิท่ีถือว่า  อัตตาและโลก
เที่ยง  เพราะระลึกชาติได้ต้ังแต่  ๑  กัปจนถึง  ๑๐  กปั  (๓)  ลัทธิที่ถือว่า  อัตตา
และโลกเที่ยง  เพราะระลึกชาติได้ต้ังแต่  ๑๐  กัปจนถึง  ๔๐  กัป  (๔)  ลัทธิท่ีถอื
ว่า  อัตตาและโลกเท่ียง  เพราะคิดคาดคะเนเอาด้วยเหตุผล   ทั้ง  ๔  ลทัธิแรกนี้
เรียกว่า  สัสสตวาทะ (ลัทธิท่ีถือว่า อัตตาและโลกเที่ยง) (๕)  ลัทธิที่ถือว่า  พระพรหม
เที่ยง  แต่พวกท่ีพระพรหมสร้างขึ้นมาไม่เที่ยง   (๖)  ลัทธิที่ถือว่า  เทวดาพวกอ่ืน
เที่ยง  แต่พวกขิฑฑาปโทสิกา (พวกท่ีต้องจุติเพราะชอบเล่นสนุก) ไม่เที่ยง (๗)  ลัทธิ
ท่ีถือว่า  เทวดาพวกอ่ืนเที่ยง  แต่พวกมโนปโทสิกา (พวกท่ีต้องจุติเพราะคิดร้ายกัน
และกัน) ไม่เที่ยง  (๘)  ลทัธิที่ถือเอาตามท่ีคิดคาดคะเนด้วยเหตุผลว่าอัตตาฝ่ายจิต
เที่ยงแต่อัตตาฝ่ายกายไม่เที่ยง   ต้ังแต่ลทัธิท่ี  ๕ - ๘  เรียกว่า  เอกัจจสัสสตวา
ทะ (ลทัธิท่ีถือว่า บางอย่างเท่ียง)  (๙)  ลทัธิท่ีถือว่า  โลกมีที่สุด (มีขอบเขตกำหนด
ได้) (๑๐)  ลทัธิที่ถือว่า  โลกไม่มีท่ีสุด  (๑๑)  ลัทธิท่ีถือว่า โลกมีท่ีสุดเฉพาะด้านบน
กับด้านล่าง  ส่วนด้านกว้าง หรือด้านขวางไม่มีท่ีสุด (๑๒)  ลทัธิท่ีถือเอาตามท่ีคิด
คาดคะเนด้วยเหตุผล  ว่าโลกมีที่สุดก็มใิช่  ไม่มท่ีีสุดก็มใิช่      ต้ังแต่ลทัธิท่ี  ๙ - 
๑๒  เรียกว่า  อันตานันติกวาทะ (ลัทธิท่ีถือว่า โลกมีที่สุดโลกไม่มีท่ีสุด) (๑๓)  ลัทธิท่ี
ปฏิเสธว่า  อย่างน้ีก็มิใช่  อย่างนั้นก็มิใช่  อย่างอ่ืนก็มิใช่  จะว่าไม่ใช่ก็มิใช่  จะว่ามิใช่
ไม่ใช่ก็มิใช่  เพราะเกรงว่าจะพูดเท็จ   (๑๔)  ลัทธิท่ีปฏิเสธตามแบบลัทธิ
ท่ี  ๑๓  เพราะเกรงว่า  จะยึดถือผดิ ๆ   (๑๕)  ลัทธิท่ีปฏิเสธตามแบบลัทธิ
ท่ี  ๑๓  เพราะเกรงว่าจะถูกผู้รู้ซักถาม   (๑๖)  ลัทธิท่ีปฏิเสธตามแบบลัทธิ
ท่ี  ๑๓  และไม่ยอมรับหรือยืนยันอะไรเลย     เพราะไมรู่้จริง  ต้ังแต่ลทัธิท่ี  ๑๓ - 
๑๖  เรียกว่า  อมราวิกเขปวาทะ  (ลัทธิท่ีพูดหลบเลี่ยง ไมแ่น่นอนตายตัว) 
(๑๗)  ลทัธิท่ีถือว่า  ส่ิงต่าง ๆ  เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัย  เพราะเคยเกิดเป็น



 

๑๓๖๐ 
 

 

อสัญญีสัตว์ (พรหมพวกหนึ่งท่ีมีแต่รูป ไมมี่สัญญา)  (๑๘)  ลัทธิท่ีถอืเอาตามท่ีคิด
คาดคะเนด้วยเหตุผลว่าสิ่งต่าง ๆ  เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยต้ังแต่ลัทธิที่  ๑๗ - 
๑๘  เรียกว่า อธิจจสมุปปันนวาทะ(ลัทธิทีถ่ือว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นเอง ไม่มีเหตุ
ปัจจัย) (ที.สี.(ไทย)๙/๑๑/๓๙,บทนำหน้า ๑๖-๑๙); เป็นความหมายของทิฏฐิ    
ความเห็นผิด    …ความยึดถือโดยวิปลาสปรารภส่วนอดีตเกิดขึ้น    น้ีเรียกว่า
ความเห็นปรารภส่วนอดีต    (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๒๖/๓๓๒) 

ความเห็นปรารภส่วนอนาคต  : อปรันตกัปปิกวาทะ  ๓๙  ลทัธิ  ในบรรดาลัทธิ  ๖๒;  มีข้อความที่
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  สมณพราหมณ์บางพวกประกาศวาทะแสดง
ลัทธิ โดยปรารภขันธ์ส่วนอดีตซึ่งเรียกว่าปุพพันตกัปปิกวาทะ  ม ี ๑๘ ลัทธิ  และ
ปรารภขันธ์ส่วนอนาคตและปัจจุบันซึ่งเรียกว่าอปรันตกัปปิกวาทะอีก  ๔๔  ลทัธิ  แต่
เพราะพวกเขาไม่รู้ตามความเป็นจริง  จึงถูกลัทธิเหล่านี้ครอบคลุมไว้เหมือนปลาที่ถูก
แหครอบคลมุไว้มิอาจหลุดพ้นไปได้  จึงทรงถือว่าลัทธิเหล่าน้ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ  อปรันต
กัปปิกวาทะ  ๔๔  ลัทธิเป็นขันธ์ท่ีเป็นส่วนอนาคต  ๓๙  ลัทธิ  คือ  (๑)  ลัทธิท่ีถอื
ว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีรูป (อาศัยรูปอยู่)  มีสญัญา (ความรู้สึกรู้ขัน้
ละเอียด)  (๒)  ลทัธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่ไม่มีรูป  มสีัญญา  (๓)  ลัทธิ
ท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาทั้งท่ีมีรูปและที่ไม่มีรูป  มีสญัญา  (๔)  ลัทธิที่ถือ
ว่า  หลังจากตายแลว้  อัตตาที่มีรูปก็มิใช่  ไม่มีรูปก็มใิช่ (พูดไม่ได้ว่ามีรูปหรือไม่มีรปู) 
มีสัญญา (๕)  ลัทธิที่ถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีท่ีสุด  มีสญัญา (๖)  ลัทธิท่ี
ถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาท่ีไม่มีท่ีสุด  มีสญัญา (๗)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตาย
แล้ว  อัตตาทัง้ท่ีมีท่ีสุดและท่ีไม่มีท่ีสุด  มสีัญญา (๘)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตาย
แล้ว  อัตตาที่มีท่ีสุดก็มใิช่  ไม่มีท่ีสุดก ็ (พูดไม่ได้ว่ามีท่ีสุดหรือไม่มีทีส่ดุ) มสีัญญา  
(๙)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตามีสัญญาอย่างเดียวกัน  (๑๐)  ลัทธิที่ถือ
ว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตามีสัญญาต่างกัน  (๑๑)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตาย
แล้ว  อัตตามีสัญญาเล็กน้อย   (๑๒)  ลทัธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตามีสัญญา
ประมาณมิได้  (๑๓)  ลทัธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีแต่สุขอย่างเดียว  มี
สัญญา  (๑๔)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีแต่ทุกข์อย่างเดียว  มีสญัญา  
(๑๕)  ลทัธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาท่ีมีท้ังสุขและทุกข์  มสีัญญา  
(๑๖)  ลทัธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีทุกข์ก็มิใช่  มีสุขกม็ิใช่  มีสญัญา
ท้ัง  ๑๖  ลทัธิแรกนี้เรียกว่า  สัญญีวาทะ (ลทัธิท่ีถือว่าหลังจากตายแล้ว อัตตามี
สัญญา) (๑๗)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีรูป  ไม่มีสัญญา  (๑๘)  ลทัธิ
ท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่ไม่มีรูป  ไม่มีสญัญา   (๑๙)  ลทัธิที่ถอื



 

๑๓๖๑ 
 

 

ว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาทั้งที่มีรูปและท่ีไม่มีรูป  ไมม่ีสัญญา  (๒๐)  ลทัธิที่ถือ
ว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีรูปก็มใิช่  ไม่มีรูปก็มิใช่  ไม่ มีสัญญา  (๒๑)  ลทัธิท่ี
ถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีท่ีสุด  ไม่มีสัญญา  (๒๒)  ลัทธิท่ีถอืว่า  หลังจาก
ตายแล้ว  อัตตาท่ีไม่มีท่ีสุด  ไม่มีสญัญา (๒๓)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตา
ท้ังท่ีมีที่สุดและที่ไม่มีท่ีสุด  ไม่มีสญัญา  (๒๔)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตา
ท่ีมีท่ีสุดกม็ิใช่  ไม่มีท่ีสุดก็มิใช่  ไม่มีสญัญาต้ังแต่ลัทธิท่ี  ๑๗ - ๒๔  เรยีกว่า  อสัญญี
วาทะ (ลัทธิท่ีถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาไม่มีสญัญา)  (๒๕)  ลทัธิท่ีถอืว่า  หลังจาก
ตายแล้ว  อัตตาที่มีรูป  มีสัญญาก็มิใช่  ไม่มสีัญญาก็มิใช่ (พูดไม่ได้ว่า มีสัญญาหรือไม่
มีสัญญา)   (๒๖)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาทีไ่ม่มีรูป  มีสญัญาก็มิใช่  ไม่
มีสัญญาก็มใิช่  (๒๗)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลงัจากตายแล้ว  อัตตาทั้งที่มีรูปและท่ีไมม่ี
รูป  มสีัญญากม็ิใช่  ไม่มีสญัญาก็มิใช่  (๒๘)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาท่ี
มีรูปก็มิใช่  ไม่มีรูปก็มใิช่  มีสัญญาก็มใิช่  ไม่มีสญัญากมิ็ใช ่  (๒๙)  ลัทธิที่ถือ
ว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีท่ีสุด  มีสญัญาก็มิใช่  ไมม่สีัญญาก็มิใช่  (๓๐)  ลทัธิท่ี
ถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่ไม่มีที่สุด  มีสญัญาก็มิใช่  ไม่มีสญัญาก็มิใช ่ 
(๓๑)  ลทัธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาทั้งท่ีมีท่ีสดุและท่ีไม่มีท่ีสุด  มีสญัญาก็
มิใช่  ไม่มีสญัญาก็มิใช่  (๓๒)  ลทัธิท่ีถอืว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่มีท่ีสุดก็
มิใช่  ไม่มีท่ีสุดก็มิใช่มีสญัญาก็มิใช่  ไม่มีสญัญาก็มิใช่  ต้ังแต่ลทัธิท่ี  ๒๕ - 
๓๒  เรียกว่า  เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ (ลัทธิที่ถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตามี
สัญญาก็มิใช่  ไม่มีสญัญาก็มใิช่) (๓๓)  ลทัธิท่ีถือว่า  หลงัจากตายแล้ว  อัตตาของ
มนุษย์และสัตว์  ขาดสูญ  (๓๔)  ลัทธิท่ีถอืว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่เป็นทิพย์มี
รูปเป็นกามาพจร บริโภคอาหาร  ขาดสญู  (๓๕)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตาย
แล้ว  อัตตาที่เป็นทิพย์มีรูปสำเร็จทางใจ ขาดสูญ  (๓๖)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตาย
แล้ว  อัตตาที่เป็นอากาสานัญจายต (อัตตาที่ได้อรูปฌาน  กำหนดอากาศท่ีไม่มีทีสุ่ด
เป็นอารมณ์) ขาด  (๓๗)  ลัทธิท่ีถือว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่เป็นวิญญาณัญ
จายตนะ (อัตตาท่ีได้อรูปฌาน  กำหนดวิญญาณท่ีไมมี่ที่สุดเป็นอารมณ์) ขาดสูญ  
(๓๘)  ลัทธิท่ีถอืว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาที่เป็นอากิญจัญญายตนะ   (อัตตาที่ได้
อรูปฌาน กำหนดความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์) ขาดสูญ  (๓๙)  ลัทธิที่ถอืว่า  หลังจาก
ตายแล้ว  อัตตาท่ีเป็นเนวสัญญานาสญัญายตนะ   (อัตตาที่ได้อรูปฌาน กำหนด
สภาวะที่เป็นสัญญาก็มิใช่  ไม่เป็นสัญญากม็ิใช่ เป็นอารมณ์) ขาดสูญ ต้ังแต่ลัทธิ
ท่ี  ๓๓ -๓๙  เรียกว่า  อุจเฉทวาทะ (ลทัธิท่ีถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญ)    
(๔๐)  ลัทธิทีถ่ือว่า  ความเพียบพร้อมด้วยกามคุณ  ๕  เป็นนิพพานในปัจจุบัน  



 

๑๓๖๒ 
 

 

(๔๑) ลัทธิทีถ่ือว่า  ความเพียบพร้อมด้วยปฐมฌาน  เป็นนิพพานในปัจจุบัน  
(๔๒) ลัทธิท่ีถือว่า  ความเพียบพร้อมด้วยทุติยฌาน  เป็นนิพพาน ปัจจุบัน  
(๔๓) ลัทธิท่ีถือว่า  ความเพียบพร้อมด้วยตติยฌาน  เป็นนิพพานในปัจจุบัน  
(๔๔) ลัทธิท่ีถือว่า  ความเพียบพร้อมด้วยจตุตถฌาน  เป็นนิพพานในปัจจุบัน   ต้ังแต่
ลัทธิท่ี  ๔๐ - ๔๔  เรียกว่า  ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ (ลัทธิท่ีถือว่า มีสภาวะบางอย่าง
เป็นนิพพานในปัจจุบัน)   (ที.สี.(ไทย)๙/๑๑/๓๙,บทนำหน้า ๑๖-๑๙) ; เป็น
ความหมายของทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส    ปรารภส่วน
อนาคตเกิดขึ้น  นี้เรียกว่าความเห็นปรารภส่วนอนาคต  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๒๖/
๓๓๒) 

ความเห็นผิด : มิจฉาทิฏฐิ, ความเห็นช่ัว เช่นความเห็นว่า ทานที่ใหแ้ล้วไม่มีผล  ยัญที่บูชาแล้วไม่มี
ผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีทำช่ัวไม่มี    โลกน้ีไมม่ ีโลกหน้าไม่
มี มารดาไม่มคีุณ บิดาไม่มีคุณ สัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้นไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รูแ้จ้งไม่มีใน
โลก,  ในมหาวภิังค์ อุทุมพริกสูตร เทวทหสตูร กล่าวว่า สัตว์ท่ีประกอบกายทุจริต วจี
ทุจริต มโนทจุริต กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรม
ตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุคติ วินิบาต นรก
,ในมหาวรรคกล่าวว่า ถ้าอุปัชฌาย์เกิดความเห็นผิด  สทัธิวิหาริกพึงให้สละเสีย,ในอุ
ทุมพริกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ เป็นผู้มีความเห็นผิด 
ประกอบด้วยอันตคาหิกทิฏฐิ,ในจูฬอัสสปุรสตูร พระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุบางรูปมี
ความเห็นผิด ยังละความเห็นผิดไม่ได้ ช่ือว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีสมควรแก่
สมณะ,ในอภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ กล่าวถึงความเห็นผิดว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
บุคคลผู้มีทิฏฐวิิบัติ  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓/๗,วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๖/๘๕, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๖๓/๔๓,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๖๙/๔๗,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๗๓/๕๒,๑๒/๔๓๖/๔๖๕,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๔๓๗/๔๖๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘/๒๕,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๒๖๑/๓๐๙,อภิ.ปุ.
(ไทย) ๓๖/๖๒/๑๖๑) 

ความเห็นว่ามท่ีีสุด  : อันตานันติกวาทะ  (เห็นว่าโลกมีท่ีสุด โลกไม่มีท่ีสุด)  ซึง่เป็นลัทธิหน่ึง  ใน
บรรดาลัทธิ  ๖๒   คำว่า ท่ีสุด ในท่ีน้ีหมายถึงขอบเขตของโลก ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง 
และตามขวาง ซึ่งเป็นข้อท่ียกขึ้นโต้แย้งกันว่า โลกมีขอบเขตกำจัด หรือไม่มีขอบเขต
จำกัด (ที.สี.อ.(บาลี)  ๕๔/๑๐๖);  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า  สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่า  โลกมีท่ีสุด  โลกไม่มีท่ีสุด  บัญญัติว่าโลกมี
ท่ีสุด  โลกไม่มีท่ีสุด  ด้วยมูลเหตุ  ๔  อย่าง    คือ  (๑)  สมณะหรือพราหมณ์บางคน



 

๑๓๖๓ 
 

 

ในโลกน้ีอาศัยความเพียรเคร่ืองเผากิเลส  ความเพียรที่ต้ังมั่น  ความหมั่นประกอบ  
ความไม่ประมาท  และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็น
เหตุทำจิตให้ต้ังมั่น    จึงเข้าใจว่าโลกมีท่ีสุด  (๒) สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ี
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส  ความเพียรที่ต้ังมั่น  ความหมั่นประกอบ  ความไม่
ประมาท  และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิต
ให้ต้ังม่ัน  จึงเข้าใจว่าโลกไมม่ีท่ีสุด  (๓) สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส  ความเพียรทีต้ั่งม่ัน  ความหมั่นประกอบ  ความไม่
ประมาท  และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิต
ให้ต้ังม่ัน  จึงเข้าใจโลกว่าด้านบนด้านล่างมีท่ีสุด    ด้านขวางไม่มีท่ีสุด   (๔) สมณะ
หรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ีเป็นนักตรรกะ  เป็นนักอภิปรัชญา  แสดงทรรศนะของ
ตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างน้ีว่า  ‘โลกน้ีมทีี่สุดก็มิใช่    ไม่มี
ท่ีสุดก็มิใช่    สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวอย่างน้ีว่า  โลกนี้มีท่ีสุดมีสัณฐานกลม  เป็นผู้
กล่าวเท็จ  แม้สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวอย่างน้ีว่า  โลกน้ีไม่มีท่ีสุด  (ที.สี.(ไทย)๙/๕๓/
๒๑) ;เป็นความหมายของความเห็นว่า    อัตตาและโลกมีท่ีสุด    ดังน้ี    ทิฏฐิ    
ความเห็นผิด    ฯลฯ    ความยึดถือโดยวิปลาส    มีลักษณะเช่นว่านี้    น้ีเรียกว่า
ความเห็นว่ามีท่ีสุด  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๒๔/๓๓๑) 

ความเห็นว่าไม่มีท่ีสุด : อันตานันติกวาทะ  (เห็นว่าโลกมีท่ีสุด โลกไม่มีท่ีสุด)  ซึง่เป็นลัทธิหน่ึง  ใน
บรรดาลัทธิ  ๖๒   คำว่า ท่ีสุด ในท่ีน้ีหมายถึงขอบเขตของโลก ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง 
และตามขวาง ซึ่งเป็นข้อท่ียกขึ้นโต้แย้งกันว่า โลกมีขอบเขตกำจัด หรือไม่มีขอบเขต
จำกัด (ที.สี.อ.(บาลี)  ๕๔/๑๐๖);  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า  สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่า  โลกมีท่ีสุด  โลกไม่มีที่สุด  บัญญัติว่า  โลกมี
ท่ีสุด  โลกไม่มท่ีีสุด  ด้วยมูลเหตุ  ๔  อย่าง  คือ  (๑)  สมณะหรือพราหมณ์บางคนใน
โลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส  ความเพียรที่ต้ังม่ัน  ความหมั่นประกอบ  
ความไม่ประมาท  และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็น
เหตุทำจิตให้ต้ังม่ัน    จึงเข้าใจว่าโลกมีท่ีสุด  (๒) สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ี
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส  ความเพียรที่ต้ังมั่น  ความหมั่นประกอบ  ความไม่
ประมาท  และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิต
ให้ต้ังม่ัน  จึงเข้าใจว่าโลกไมม่ีท่ีสุด  (๓) สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส  ความเพียรทีต้ั่งม่ัน  ความหมั่นประกอบ  ความไม่
ประมาท  และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิต
ให้ต้ังม่ัน  จึงเข้าใจโลกว่าด้านบนด้านล่างมีท่ีสุด    ด้านขวางไม่มีท่ีสุด   (๔) สมณะ



 

๑๓๖๔ 
 

 

หรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ีเป็นนักตรรกะ  เป็นนักอภิปรัชญา  แสดงทรรศนะของ
ตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างน้ีว่า  ‘โลกน้ีมท่ีีสุดก็มิใช่    ไม่มี
ท่ีสุดก็มิใช่    สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวอย่างน้ีว่า  โลกนี้มีท่ีสุดมีสัณฐานกลม  เป็นผู้
กล่าวเท็จ  แม้สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวอย่างน้ีว่า  โลกน้ีไม่มีท่ีสุด  (ที.สี.(ไทย)๙/๕๓/
๒๑) ; เป็นความหมายของความเห็นว่า    อัตตาและโลกไม่มีท่ีสุด ดังน้ีทิฏฐ ิ   
ความเห็นผิด ฯลฯความยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่าน้ี    นี้เรียกว่าความเห็นว่า
ไม่มีท่ีสุด (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๒๕/๓๓๒) 

ความเห็นวิปรติ : ทิฏฐิวิบัติ, ความเห็นท่ีแปรปรวน, ความเห็นผิดปรกติ, มิจฉาทิฏฐิ, ความเห็นที่
แปรปรวนไปข้างร้ายเช่น ความเห็นว่า ทานที่ให้แล้วไม่มผีล    ยัญท่ีบูชาแล้วไม่มีผล
เป็นต้น,ในปริวาร กล่าวถึงบุคคลมีปัญญาเขลาท้ังหลาย ถูกโมหะครอบงำ ถูกอ
สัทธรรมรมุล้อม ยึดถือความเห็นวิปริต  กล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้ช่ือว่าทิฏฐิ
วิบัติ,ในสาเลยยกสูตร เวรัญชกสูตร กล่าวถึงความเห็นวิปริตว่าหมายถึงมิจฉาทิฏฐิ ซึง่
เป็นธรรมข้อ ๑ ในธรรมที่เป็นความประพฤติไม่สม่ำเสมอ คือความประพฤติอธรรม
ทางใจ ๓ ประการ,ในอังคุตตรนิกาย กล่าวว่า บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐ ิ    มีความเห็น
วิปริต บุคคลนั้นทำให้คนหมู่มากออกจากสัทธรรมให้ต้ังอยู่ในอสัทธรรม,ความเห็น
วิปริต จัดเป็นข้อ ๑ ของความไม่สะอาดทางใจ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๖/๕๑๐, ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๔๒/๕๖, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๐๘/
๔๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๑) 

ความเหนียวแน่น : มัจฉริยะ, ความระมัดระวังมากในการใช้จ่าย เช่น เขาเป็นคนเหนียวแน่น  ใน
อภิธรรมปิฎก กล่าวถึงความเหนียวแน่นไว้ในคำว่ามัจฉริยะ ว่าหมายถึงความตระหนี ่ 
กิริยาที่ตระหน่ี  ภาวะที่ตระหนี่  ความหวงแหน ความไม่เอ้ือเฟ้ือ ความไม่เผื่อแผแ่ห่ง
จิต,ความเหนียวแน่นย่อมมีแก่บุคคลผูม้ีความตระหนี่ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๑๒๗/
๒๘๗, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๕๐/๑๕๘,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๗๐/๑๖๓) 

ความอดกลัน้ : ตีติกขา,อธิวาสนะ, การระงับอารมณ์,ขันติ,ความอดทน เช่น ในมหาปทานสูตร พระ
วิปัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์ว่า ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างย่ิง
,แม้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเช่นน้ีแก่พระอานนท์, ในอสุรินทกสูตร พระผูมี้พระภาคตรัส
แก่อสุรินทกภารทวาชพราหมณ์ว่า ชนพาลกล่าววาจาหยาบคาย ย่อมเข้าใจว่าตนเอง
ชนะแต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้ง,ในเวปจิตติสูตร  ท้าวสักกะ
กล่าวว่า บุคคลใดเป็นคนแข็งแรง อดกลั้นต่อผู้อ่อนแรงกว่าได้ ความอดกลั้นของ
บุคคลน้ันบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างย่ิง,ในอาตัปปกรณียสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลควรทำความเพียรด้วยฐานะ ๓ ประการ เช่น เพ่ือความอด



 

๑๓๖๕ 
 

 

กลั้นเวทนาทั้งหลาย อันมีในร่างกายท่ีเกิดขึ้นแล้ว เป็นทุกข์ กล้าแข็ง เจ็บปวด เผ็ด
ร้อน ไม่น่ายินดี  ไม่น่าพอใจ พรากชีวิต,ในอาสวสูตร กลา่วถึงอาสวะละได้ด้วยความ
อดกลั้นก็มี ดังคำว่าภิกษุละอาสวะท่ีจะพึงละได้ด้วยความอดกลั้น ดังมีอธิบายว่า 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดกล้ันต่อคำหยาบคำส่อเสียด 
ต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกาย,ในมหามงคลชาดก กลา่วถึงความอดกลั้นเป็นความ
สวัสดีดังคำว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวความอดกลั้นนั้นว่า    เป็นความสวัสดีของผู้น้ัน
,ในปัณฑรกนาคราชชาดก กล่าวถึงความอดกลั้นทำให้เป็นสมณะได้ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๙๐/๕๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๙/๒๖๘,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๕๐/๒๑๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๕๘/๕๔๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๘/๕๔๙,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๔/๙๐,ขุ.ชา.ทสก.
(ไทย) ๒๗/๑๕๗/๓๔๙,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๒๘๑/๕๘๐) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกายกล่าวถึงความอดกลั้นว่าหมายถึงอธิวาสนขันติ (ความ
อดทนคือความอดกลั้น),ในอรรถกถาอุทานอธิบายว่า ความอดกล้ันต่อคำด่าต่าง ๆ   
อดกลั้นต่อการถูกเบียดเบียน  ตลอดถึงอดกลั้นต่อทุกขเวทนาเช่นความหนาว  ความ
ร้อน  เป็นต้น  ยกตน   อยู่เหนือทุกข์ต่างๆ  ดำรงตนอยู่ได้อย่างไม่หว่ันไหว,ในอรรถ
กถาชาดกอธิบายว่า ความอดทน  หมายถงึความอดกลั้น,ในธัมมสังคณ ีอธิบายความ
อดกลั้นไว้ในคำว่า ความอดทน    กิริยาทีอ่ดทน    ความอดกลั้น    ความไม่ดุร้าย    
ความไม่เกรี้ยวกราด ความแช่มช่ืนแห่งจิต    นี้เรียกว่าขนัติ (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/
๒๐๓-๒๐๔/๘๕,ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๕/๑๒๙,ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๒๘/๑๗๖/๒๖๑,อภิ.สงฺ.(ไทย) 
๓๔/๑๓๔๘/๓๓๗) 

ความอดทน : ขันติ, ความบึกบึน, ความยอมรับสภาพความยากลำบาก,ในธัมมสังคณีอธิบายความ
อดทนไว้ในคำว่าขันติว่าหมายถึงกิริยาที่อดทน ความอดกลั้น  ความไม่ดุร้าย ความไม่
เกรี้ยวกราด ความแช่มช่ืนแห่งจิต,ในชวสูตร กล่าวถึงความอดทนเป็นองค์ข้อ ๓ ใน
องค์ ๔ ของม้าควรแก่พระราชา    ควรเป็นม้าต้น นับว่าเป็นราชพาหนะ,ความอดทน
เป็นธรรมข้อ ๓ ในธรรม ๔ ของภิกษุเป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวาย  ควรแก่ของ
ต้อนรับ    ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก
,ในขุททกปาฐะและสุตตนิบาต กล่าวถึงเป็นมงคลข้อท่ี ๒๗ ในมงคล ๓๘,ในมหาหัง
สชาดก กล่าวถึงความอดทน เป็นข้อท่ี ๙ ในธรรม ๑๐ ที่เป็นราชธรรม,ในมหาชนก
ชาดก นารทดาบสกล่าวแก่พระโพธิสัตว์ว่า ขอพระองค์จงประกอบด้วยความอดทน
และความสงบเถิด,ในอปทาน พระอุบาลีเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ท่านผู้มี
ความอดทนและมีการอดโทษให้แกผู่้อ่ืนจะไม่มีการลุอำนาจอคติ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๑๒/๑๗๑,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๘, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๙/๕๖๒,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 



 

๑๓๖๖ 
 

 

๒๘/๑๗๖/๑๑๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๖๐/๒๓๓, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๗๑/๘๗, อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๓๔๘/๓๓๗) ดูความอดกลั่น   

   อรรถกถาขุททกปาฐะอธิบายความอดทนว่าหมายถึงอธิวาสนขันติ  (ขนัติคือ
ความอดกลั้น)  ได้แก ่  ความอดกลั้นต่อคำด่าต่าง ๆ   อดกล้ันต่อการถูกเบียดเบียน  
ตลอดถึงอดกลั้นต่อทุกขเวทนา,ในอรรถกถาอปทาน กล่าวถึงความอดทนอยู่ในข้อ ๙ 
ว่าเป็นทศพิธราชธรรม  ธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน  ๑๐  ประการ (ขุ.ขุ.อ. (บาลี) 
๕/๑๒๙,ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๔๑๒-๓/๓๒๒) 

ความอนเุคราะห์ : ความเอ้ือเฟ้ือ, ความช่วยเหลือ,ความเอ็นดู,ความหวังดี เช่นเรื่องขยำโคลนก่อกุฎี
ดินล้วน พระพุทธเจ้าตรัสถึงโมฆบุรุษช่ือว่ามิได้มีความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ ความ
ไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ังหลาย,ใน เทฺวธาวิตักกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า กิจใดที่ศาสดาผู้
หวังประโยชน์เกื้อกูล เอ้ือเฟ้ืออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทำแก่สาวกท้ังหลาย 
กิจนั้นตถาคตก็ได้กระทำแก่เธอท้ังหลาย,ในธนัญชานิสูตร คนรับใช้ของธนัญชานิ
พราหมณ์กล่าวกับพระสารีบุตรเถระว่า ขอพระคุณเจ้าสารีบุตรจงอาศัยความ
อนุเคราะห์โปรดเข้าไปยังนิเวศน์ของธนัญชานิพราหมณ์ด้วยเถิด,ในกินติสูตรมี
ข้อความที่กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดู  แสวงหาประโยชน์เก้ือกูล อาศัย
ความอนุเคราะหจึ์งทรงแสดงธรรม,ในทักขณิาวิภังคสูตร พระนางมหาปชาบดีโคตมี ก็
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ รับผ้า
ใหม่คู่น้ีของหมอ่มฉันเถิด,ในวิเวกสูตร เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่าน้ัน มีความ
อนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุน้ันประสงค์จะให้เธอสลดใจ,ในอปทาน พระคริิมานันทเถระ
กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าถวายใบไม้กำมือหน่ึง พระผู้มีพระภาคผู้มีพระ
จักษุพระนามว่าสุเมธะ ประทับน่ังบนใบไม้น้ันด้วยความอนุเคราะห์, ในปุคคลบัญญัติ 
กล่าวถึงคนต่ำทรามกว่าตนในด้านศีล สมาธิ ปัญญา บุคคลเช่นน้ีไม่ควรเสพ  ไมค่วร
คบ ไม่ควรเข้าไปน่ังใกล้ เว้นไว้แต่ความเอ็นดูและความอนุเคราะห์  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๘๕/๗๕, ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๑๕/๒๒๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๙/๕๖๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔/
๔๓,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๓๗๖/๔๒๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๑/๓๒๓,ขุ.อปง(ไทย) ๓-/๔๒๕/
๖๔๐, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๒//๑๗๙) 

ความอยาก : ตัณหา, ความปรารถนา, ความประสงค์, ความต้องการ,อิจฉา, ความใคร่ ; ความหิว, 
ความกระหาย   เช่นในมหาวิภังค์ ปริวาร กล่าวถึงภิกษุมีความปรารถนาช่ัว ถูกความ
อยากครอบงำ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีอยู่ ไม่เป็นจริง ต้องอาบัติปาราชิก, 
ในทีฆนิกาย พรหมชาลสูตร กล่าวถึงสมณพราหมณ์เหล่าน้ันทุกจำพวกรับสัมผัส  
(ผัสสะ)๑  ทางผัสสายตนะ  ๖  แล้วเกิดเวทนา(ความรู้สกึ)เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึง



 

๑๓๖๗ 
 

 

เกิดมีตัณหา (ความอยาก),ในมหาปทานสูตร กลา่วถึงเม่ือตัณหา(ความอยาก)มี 
อุปาทานจึงมี,ในอุทุมพริกสูตร กล่าวถึงบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ ยึดมั่นตบะ เพราะเหตุ
แห่งความอยากในลาภสักการะและความสรรเสริญ,ในอัคคัญญสูตร กล่าวถึงเมื่อเขา
ใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่ รสง้วนดินได้แผ่ซ่านไป เขาจึงเกิดความอยากในรส,ใน
สังคีติสูตร เรื่องวินิพันธา กล่าวถึงภิกษุไม่ปราศจากความอยากในกามทัง้หลาย,ในอัพ
ภาหตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงโลกถูกความอยากเผาให้ร้อนตลอดกาลทุกเมื่อ,ใน
อิจฉาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โลกถูกความอยากผูกไว้, ในปาเถยยสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ความอยากผลักไสนรชนไป ความอยากละได้ยากในโลก สัตว์เป็นอัน
มากติดอยู่ในความอยาก เหมือนนกติดบ่วงฉะนั้น,ในภารสูตร กล่าวถึงบุคคลวาง
ภาระหนักได้แล้ว    ไมถ่ือภาระอื่นไว้ ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากสิ้นความอยากดับสนิท
แล้ว,ในสังยุตตนิกาย ตสินาสตูร กล่าวถึงความอยาก ๓ ประเภท อันได้แก่ (๑) กามต
สินา (ความอยากในกาม) (๒) ภวตสินา (ความอยากในภพ)  (๓) วิภวตสินา (ความ
อยากในวิภพ),ในอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี กล่าวอธิบายความอยากไว้ในคำว่า โลภะ 
ว่าหมายถึงความอยาก ความสยบ    ความหมกมุ่น ความใคร ่ความรักใคร่ (วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๑๙๘/๑๘๔, ๙/๑๔๔/๔๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๗/๓๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๖๐/
๔๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๐/๘๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๐๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๖๖/
๗๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๖๙/๗๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๗๙/๘๕,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๒/๓๕,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๗๑/๙๙,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๖๕/๒๗๒) 

ความอยากได,้ความอยากได้รูป :  โลภะ, ตัณหา,ความต้องการ,ความใคร่ เช่นในมหาสติปัฏฐานสูตร 
กล่าวถึงรูปตัณหา(ความอยากได้รูป)เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเมือ่เกิด ก็เกิดที่
รูปตัณหาน้ี เมื่อต้ังอยู่  ก็ต้ังอยู่ท่ีรูปตัณหาน้ี,ในทสุตตรสตูร จัดเป็นข้อ ๑ ในหมวด
ตัณหา ๖ ดังคำว่า รูปตัณหา(ความอยากได้รูป),ในมหาโควินทสูตร กล่าวถึงโลภะ
(ความอยากได้) ว่าเป็นกิเลส,ในอุทุมพริกสูตร กล่าวถึงบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ ไม่ยึดม่ัน
ตบะ เพราะเหตุแห่งความอยากได้ลาภสักการะและความสรรเสริญ,ในสังคีติสูตร 
ความอยากได้จัดเป็นอกุศลมูลข้อท่ี ๑ ในอกุศลมูล ๓,ในธรรมบทอธิบายว่า ผู้มีความ
อยากได้ ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ ดังพระดำรัสท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระหัตถกะผู้พูดจา
เหลาะแหละว่า  ผู้เต็มไปด้วยความปรารถนา และความอยากได้จะเป็นสมณะได้
อย่างไร,  ในอภิธรรมปิฎก วิภังค์ จัดเป็นข้อ ๑ ในกิเลสวัตถุ ๑๐   (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๖๖/๔๕, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘-๒๔๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑, ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๕/๒๕๙, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๘๙, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙๓/๒๓๐,ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๒๖๔/๑๑๔, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๑๙/๕๒๗)  ดูโลภะ ประกอบ  



 

๑๓๖๘ 
 

 

ความอยู่เป็นสขุ : การดำรงชีวิตสบาย, การมีชีวิตอยู่อย่างสบาย, มีชีวิตผาสุก เช่นในคณกโมคคัล
ลานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องศีล ความสำรวมอินทรย์ี รู้ประมาณในการบริโภค
อาหาร ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแก่
พราหมณ์คณกโมคคัลลานะว่าในภิกษุท้ังหลายผู้เป็นพระเสขะผู้ยังไม่บรรลุอรหัต  ยัง
ปรารถนาธรรมท่ีเกษมจากโยคะอย่างยอดเย่ียมอยู่เหล่าน้ัน เรามีคำพร่ำสอนเช่นน้ี...
ธรรมเหล่านี้จึงจะเป็นไปเพ่ือความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพ่ือสติสัมปชัญญะแก่เธอ
ท้ังหลาย,ในอิจฉานังคลสูตร  กล่าวถึงอานาปานสติสมาธิท่ีภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพ่ือมีสติ มสีัมปชัญญะ (ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๗๖/๘๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๗/๔๗๐) 

ความอยู่ผาสุก : ความสําราญ, ความสบาย,ผาสุกวิหาระ เช่นในปาสาทิกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  เรา
อนุญาตบิณฑบาตแก่เธอทั้งหลาย  ก็เพียงเพ่ือความดำรงอยู่ได้แห่งกายน้ี  ...  เพ่ือ
อนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคดิว่า เราจักกำจัดเวทนาเก่า และจักไมใ่ห้เวทนาใหม่
เกิดขึ้น ความดำเนินไปแห่งกาย ความไม่มีโทษและความอยู่ผาสุกจักมีแก่เราด้วย
ประการฉะน้ี,ในผาสุกวิหารสตูร พระพุทธเจ้าตรัสถึงอัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความอยู่ผาสุกมาก,ในนิโรธสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงนิโรธ
สัญญาที่บุคคลเจริญ ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก    ... เพ่ือความอยู่ผาสุกมาก,ในอุ
ปาลีสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตถาคตบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวก
โดยอาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ, ในอำนาจประโยชน์ ๑๐ มีเพ่ือความอยู่
ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงามร่วมอยู่ด้วย, ในมหานิทเทสอธิบายถึงความอยู่ผาสุก
ไว้ว่า การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติท่ีไม่เป็นข้าศกึ การปฏิบัติไม่
คลาดเคลื่อน การปฏิบัติท่ีเอ้ือประโยชน์ การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม การ
รักษาศีลให้บรบิูรณ์ ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้ง  ๖ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการ
บริโภคอาหาร ความเป็นผู้มีความเพียรเครื่องต่ืนอยู่เสมอ สติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน 
๔สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์  ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อรยิมรรคมีองค์ ๘ 
นิพพานและปฏิปทาเคร่ืองดำเนินไปสู่นิพพานนี้ช่ือว่าความอยู่ผาสุก (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๘๒/๑๔๐,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๘/๑๙๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๕๗/๑๙๘,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๓๑/๘๑, ขุ.ม.(ไทย) ๑๙๘/๕๘๐) 

ความออก :   อาการท่ีเคลื่อนไปข้างนอกหรือพ้นจากที่ปิดบัง,การเคล่ือนจากท่ี   ในที่น้ีหมายถึง
ความผ่องแผ้ว เช่นในอภิธรรมปิฎก วิภังค์ กล่าวถึงกำลังของพระตถาคต ข้อท่ี ๗ ไว้
ว่า พระตถาคตทรงทราบความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว ความออกจาก ฌาน  
วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ และการออกจากฌานเป็นต้นตามความเป็นจริง,ในทสกนิทเท
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สอธิบายถึงความออกไว้ว่า บทว่า ความออก ได้แก่ แม้ความผ่องแผ้ว  ก็ช่ือว่าความ
ออก แม้ความออกจากสมาธินั้นๆก็ช่ือว่าความออก,ในกถาวัตถุ พระสกวาทีกล่าวว่า 
ความผ่องแผ้ว ความออกจากนิโรธสมาบัติปรากฏได้ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๖๐/๔๙๕, 
อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๒๘/๕๓๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๕๘/๔๘๙) 

ความอ่อนโยน : มีกิริยาวาจาน่ิมนวล,ในธัมมสังคณี อธิบายว่าหมายถึงความละมุนละไม    ความไม่
แข็ง ความไม่กระด้าง ความเจียมใจ,  จัดเป็นธรรมข้อ ๑ ในธรรม ๒ อันได้แก่ (๑) 
อาชชวะ (ความซื่อตรง) (๒) มัททวะ(ความอ่อนโยน),ในสุตตนิบาต อามคันธสูตร 
กล่าวถึงปราชญ์ว่าเป็นผู้คุ้มครองอินทรีย์ท้ัง ๖น้ันได้เข้าใจชัดอินทรีย์ ๖ อยู่เสมอ 
ดำรงตนอยู่ในธรรมยินดีในความซื่อตรงและความอ่อนโยน,ในพราหมณธัมมิกสูตร 
พราหมณ์สมัยน้ันพากันสรรเสริญการประพฤติพรหมจรรย์ศีล ความซื่อตรงความ
อ่อนโยน  ตบะ,ในราโชวาทชาดก สารถีกล่าวว่า พระเจ้าพัลลิกะทรงขจัดคนกระด้าง
ด้วยความกระด้างทรงชนะคนอ่อนโยนด้วยความอ่อนโยน,ในอินทริยชาดก กล่าวถึง
ความอ่อนโยนว่าเป็นข้อ ๑ ท่ีเป็นเหตุทำให้เกิดยศ ดังคำว่า เหตุท่ีให้เกิดยศเหล่านี ้   
คือการงาน  วิชชา ความขยัน การวิวาห์ ศีล และความอ่อนโยน,ในจูฬหังสชาดก 
กล่าวถึงนายพรานเห็นหงส์แล้วเกิดความออ่นโยน,ใน .มหาหังสชาดก จัดเป็นธรรมข้อ
ท่ี ๕ ในราชธรรม ๑๐ สำหรับพระราชา,ในธัมมสังคณี กล่าวถึงอาชชวทุกะอันได้แก่ 
(๑) ความซื่อตรง   (๒) ความอ่อนโยน (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๕/๑๒๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๒๕๓/๕๕๙,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๙๕/๕๖๙,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑/๖๒, ขุ.ชา.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๗/๖๖/๒๙๕, ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๕/๙๒, ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๑๗๖/
๑๑๒, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๔/๒๓, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๔๗/๓๓๖) 

   อรรถกถาอปทานอธิบายความอ่อนโยนว่าเป็นข้อธรรม ๕ ในทศพิธราชธรรม  
ธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน  ๑๐  ประการ (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๔๑๒-๓/๓๒๒) 

ความอากูล : ความคั่งค้าง,การงานท่ีทำคั่งค้างไว้ เช่น การงานไม่อากูลเป็นมงคลอันสงูสุด จัดเป็น
มงคลข้อที่ ๑๔ ในมงคล ๓๘ ;ความมีเสี้ยนหนาม ในอปทาน หมายถึงความหมด
เสี้ยนหนาม ดังที่พระทัพพมัลลปุตตเถระ พระมหาโกฏฐิกเถระ พระอุรุเวลกัสสปเถระ 
พระราธเถระ   พระโมฆราชเถระ พระนันทาเถรี   กล่าวถึงอดีตชาติของตนๆว่า  
พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ... ทรงทำเดียรถีย์ท่ีมาเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในศีล 
๕ เม่ือเป็นเช่นน้ี ศาสนาจึงหมดความอากูล ว่างจากพวกเดียรถีย์,ในปทุมุตตรพุทธ
วงศ์ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ทรงทำเดียรถีย์ที่มาเฝ้าท้ังหมดให้ดำรงอยู่ใน
เบญจศีลเม่ือเป็นเช่นน้ี พุทธศาสนาน้ันหมดความอากูลว่างจากพวกเดียรถีย์  (ขุ.ขุ.
(ไทย) ๒๕/๖/๗, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๕/๕๖๒, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑๑/๒๕๒,ขุ.อป.
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(ไทย) ๓๓/๒๒๔/๒๖๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๕๔/๒๗๓, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๙๙/๒๗๙, 
ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๓๐/๒๘๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๙/๔๗๘,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/
๖๔๓)  

   อรรถกถาอธิบายความอากูลว่าหมายถึงการงานที่ทำคั่งค้างไว้ที่ทำไม่เหมาะสม  
และที่ทำย่อหย่อนไม่สมบูรณ์แบบ  (ขุ.ขุ.อ.  (บาลี) ๕/๑๒๑) 

ความอาฆาต :  ความผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น, พยาบาท,ความโกรธท่ีทำให้ผูกใจเจ็บ เช่นใน
จักกวัตติสูตร กล่าวถึงในเมื่อมนุษย์ท้ังหลายมีอายุขัย ๑๐ ปี   มนุษย์เหล่านั้นจักเกิด
ความอาฆาตอย่างแรงกล้า ความพยาบาทอย่างแรงกล้า,ในอลคัททูปมสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า  ถ้าบุคคลเหล่าอ่ืนจะพึงด่า  ...และกระทบกระทั่ง
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายก็ไม่ควรทำความอาฆาต,ในธาตุวิภังคสูตร  พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า  ความอาฆาต  คือความพยาบาท    ความคิดประทุษร้ายของภิกษุผู้ไม่รูแ้จ้ง
ในกาลก่อนน้ันนั่นแลมีอยู่,ในปัจจนีกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลกำจัดความ
แข่งดีความไม่มีจิตเลื่อมใสและถอนความอาฆาตออกแล้วฟังอยู่ จึงจะรู้คำสุภาษิตได้
,ในธัมมสังคณกีล่าวอธิบายความอาฆาตไว้ในคำว่า โทสะ ว่าหมายถึงความอาฆาต
เกิดขึ้นว่าผู้น้ีเคยทำความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้กำลังทำความ
เสื่อมเสียแก่เราเป็นต้น  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๓๖๘/๔๑๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๒/๒๙๓,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๖๖/๒๗๓) 

   อรรถกถาปาฏิกวรรค อธิบายถึงความอาฆาตว่าหมายถึงความโกรธท่ีทำให้ผูก
ใจเจ็บ (ที.ปา.อ.(บาลี)๑๐๓/๓๙) 

ความอา้งเลสไม่ทำงาน : การแสดงอาการให้รู้ในทีว่าไม่อยากทำงาน, การผัดเพ้ียนการงาน, การอ้าง
ว่าหนาวนัก ร้อนนักแล้วไม่ยอมทำงาน เช่นในสังยุตตนิกาย นชีรติสูตร พระผู้มีพระ
ภาค ตรัสว่า ในโลกมีช่องอยู่ ๖ช่อง ท่ีจิตต้ังอยู่ไม่ได้ คือ(๑) ความเกียจคร้าน (๒) 
ความประมาท (๓) ความไม่ขยัน (๔) ความไม่สำรวม(๕) ความมักหลับ (๖) ความอ้าง
เลสไม่ทำงาน พึงเว้นช่องทั้ง ๖ เสีย โดยประการท้ังปวงเถิด,ในปาฏิกวรรค  ความอ้าง
เลสไม่ทำงาน จัดเป็นส่วนหนึ่งของความเกียจคร้าน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๓/
๒๐๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๗๖/๘๓) 

ความอาศัย : การพักพิง, การพักผ่อน; ความพ่ึง,นิสสัย เช่น ต้องขอนิสสัย ๔; ในมหานิทเทสอธิบาย
ถึงความอาศัย มี ๒ อย่างคือ (๑)  ความอาศัยด้วยอำนาจตัณหา (๒)  ความอาศัยด้วย
อำนาจทิฏฐิ,มีอธิบายว่า ... ที่นา ที่สวน เงิน  ทอง บ้าน    นิคม... น้ีช่ือว่าความอาศัย
ด้วยอำนาจตัณหา...สักกายทิกฐิมีวัตถ ุ ๒๐  มิจฉาทิฏฐมีิวัตถุ  ๑๐...ความถือในสิ่งที่
ไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานน้ีจนถึงทิฏฐิ ๖๒ นีช่ื้อว่าความอาศัยด้วยอำนาจ
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ทิฏฐิ,พระสารีบุตรเถระกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงละความอาศัยด้วย
อำนาจตัณหาได้แล้ว สลัดทิ้งความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว,ในปฏิสัมภิทามรรค
กล่าวถึงสัมมาสมาธิมีวิเวก๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีโวสสัคคะ ๕ มีนิสสัย๑๒  (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๔๖/๑๖๑,ขุ.ม.(ไทย)  ๒๙/๗๔/๒๒๖,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๙๒/๕๕๒-
๕๕๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๔/๕๗๙) 

   อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค อธิบายถึงความอาศัยว่าหมายถึงนิสสัย ในท่ีนี้
หมายถึงนิสสัย  ๑๒  ได้แก ่ ในวิเวกมีนิสสยั ๓ วิราคะมีนิสสัย  ๓  นิโรธมินิสสัย  ๓  
โวสสัคคะมีนิสสัย  ๓  (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/๒๔/๓๕๘-๓๕๙)  

ความอ่ิม : ความเต็มแล้ว, พอแล้ว, การหายหิว, การหายอยาก ; ความเบิกบาน, ความแช่มช่ืน
,ติตติ เช่น หน้าอ่ิม,ในรัฏฐปาลสูตร พระรัฏฐบาลเถระกล่าวว่า ความอ่ิมด้วยกามไม่มี
ในโลก,ในอติตติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ความอ่ิมในการเสพสิ่ง ๓    
ประการ คือ (๑) ความอ่ิมในการนอนหลับ (๒) ความอ่ิมในการเสพเครื่องด่ืมคือสุรา
และเมรัย (๓)ความอ่ิมในการเสพเมถุนธรรม ย่อมไม่มี,ในกฏุวิยสูตร กล่าวถึงความไม่
อ่ิมของหัตถกอุบาสก ดังคำว่า ความอ่ิมในการเฝ้าพระผู้มีพระภาค(การฟังสัทธรรม) 
การบำรุงพระสงฆ์ จักมีในกาลไหนๆ เป็นแน่แท ้(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๗๐, องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๐๙/๓๕๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๘/๓๗๗) 

ความอ่ิมใจ : ความปล้ืมใจ, ความสบายใจ, ความภูมิใจ, ความปีติยินดี,ปีติ  เช่นมหานิทเทสอธิบาย
ว่า ความอ่ิมเอิบ    ความปราโมทย์ ความช่ืนใจ  ใจยินดี  ใจร่าเริงมีใจเบิกบาน ใจ
แช่มช่ืน  บันเทิงใจ ปลาบปลื้มใจ,ในสัมปสาทนียสูตร สังคีติสูตร ทสุตตรสูตร จัดเป็น
ข้อที่ ๔ กลา่วคือปีติสัมโพชฌงค์(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอ่ิมใจ)  ใน
โพชฌงค์ ๗,ในเรื่องรูปฌาน  ความอ่ิมใจเกิดต่อจาก วิตก วิจาร ดังคำว่า สารีบุตรสงัด
จากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายแล้ว  บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก  วิจาร   ปีติ  และสุข
อันเกิดจากวิเวกอยู่ ก็ธรรมในปฐมฌาน คอื วิตก(ความตรึก)  วิจาร(ความตรอง)    
ปีติ(ความอ่ิมใจ) สุข(ความสุข)...  มนสกิาร(ความใสใ่จ)เหล่าน้ัน สารีบุตรกำหนด
ตามลำดับบทได้แล้ว,ในอานาปานัสสติสูตร กล่าวถึงปีติท่ีปราศจากอามิสเกดิขึ้นแก่
ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้ว,ในปมาทวิหารีสูตร กล่าวถึงความปราโมทย์ทำให้เกิด
ความอ่ิมใจ ดังคำว่า เมื่อเธอมีจิตไม่ซ่านไปแล้ว ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อเกิดปราโมทย์ 
ปีติก็เกิดเมื่อใจเกิดปีติ กายก็สงบ,ในปริสาสูตร กล่าวถึงผู้มีความบันเทิงใจย่อมเกิด
ความอ่ิมใจ กายของผู้มีความอ่ิมใจย่อมสงบ,ในมหานิทเทสอธิบายความอิ่มใจไว้ในคำ
ว่า อ่ิม ว่าหมายถึงความอ่ิมเอิบ ความปราโมทย์ ความบันเทิง ความเบิกบาน ความร่า
เริง  ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความยินดี ความมีใจสูง    ความมีใจแช่มช่ืน  ความ
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เต็มใจที่ประกอบด้วยกามคุณ ๕ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๙/๘๖,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๑/
๑๑๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๓๙๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๐/
๑๙๒,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๗/๑๐๘,  องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๖/๓๒๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑/
๔,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๑๔/๓๗๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔๗๔/๓๖๒) 

   อรรถกถาอธิบายว่า เม่ือบุคคลระลึกถึงพุทธคุณอยู่  ปีติ  (ความอ่ิมใจ) ย่อม
เกิดจากน้ัน จึงพิจารณาปีติให้เห็นความส้ินไปเส่ือมไปจนได้บรรลุอรหัตตผล,ในอรรถ
กถาสังยุตตนิกาย อธิบายความอ่ิมใจที่อยู่ในโพชฌงค์ว่าเป็นรัตนะ (สํ.ข.อ.  (บาลี) ๒/
๗๖/๓๑๐,ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๒๕/๑๓๗)   

ความอุตสาหะ : ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ความไม่ทอดทิ้งฉนัทะ  ความ
ประคองธุระไว้  ความมุ่งมั่น เช่นในจังกีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความอุตสาหะมี
อุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณา...ฉันทะมีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะ,ใน
เจลสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ควรวางเฉย ไม่ควรใส่ใจถึงผ้าท่ีถูกไฟ
ไหม้หรือศีรษะที่ถูกไฟไหม ้ ควรทำ...ความพยายาม ความอุตสาหะ ...   สติและ
สัมปชัญญะให้มีประมาณย่ิง  เพ่ือรู้แจ้งอริยสัจ ๔ ท่ียังไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริง,ใน
ทุติยสมาธิสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้
ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ควรทำ... ความอุตสาหะ ... สติและสัมปชัญญะ
ให้มีประมาณย่ิงเพ่ือได้กุศลธรรมเหล่าน้ันเถดิ  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๓๔/๕๔๓-๕๔๔,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๓/๑๔๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๑/
๔๕๑,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๖/๔๙๓) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกาย อธิบายถึงความอุตสาหะว่าหมายถึงความเพียรท่ีย่ิง
กว่าความเพียรพยายาม(วิริยะ)(องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๙๒/๓๖๗) 

ความอุบัติ : การเกิดขึ้น, กําเนิด, การบังเกิด; รากเหง้า, เหตุ เช่น ความอุบัติในภพ ในจักกวัตติ
สูตร กล่าวถึงความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะ  ณ กรุงเกตุมดีราชธานี ใน
ชมพูทวีป,ในสังยุตตนิกาย กุตูหลสาลาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่วัจฉปริพาชกว่า  
เราย่อมบัญญติัความอุบัติสำหรับผู้มีอุปาทาน ไม่บัญญัติสำหรับผู้ไม่มีอุปาทาน ใน
ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงความอุบัติควรรู้ย่ิง ดังคำว่าความเกิดขึ้นควรรู้ย่ิง    ...ความ
อุบัติ...ความไม่คับแค้นใจควรรู้ย่ิง,ใน โคตรภูญาณนิทเทส กล่าวถึงญาณท่ีครอบงำ
ความเกิดขึ้น...ความอุบัติ  เพ่ือได้อนิมิตตวิหารสมาบัติ ช่ือว่าโคตรภู  (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๐๖/๗๗, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๘/๔๙๒, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๐/๑๗,ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๖๐/๙๘) 
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ความอุบัติข้ึน : การเกิด, การเกิดขึ้น,อุปปาทะ เช่น ความอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ในปฐม
อุปปาทสูตร  กล่าวถึงอินทรีย์ ๕ นี้ท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ท่ียังไม่เกิดย่อม
เกิดขึ้น เว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า ย่อมไม่เกิดขึ้น,  
ในอปทาน พระนิมิตตพยากรณิยเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าได้เข้าป่า
หิมพานต์บอกมนตร์อยู่ศิษย์ ๕๔,๐๐๐ คน...เมื่อพระผู้ทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้น แต่
พ้ืนพสุธาทั้งสิ้นน้ีสั่นสะเทือน... ข้าพเจ้าได้พยากรณ์แก่พวกเขาว่า อย่ากลัวเลย ท่าน
ท้ังหลายไม่มีภยัขอท่านทั้งหลายแม้ทุกคนจงเบาใจเถิด ความอุบัติขึ้นน้ีประกอบด้วย
ประโยชน์สุข (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๔/๑๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๒๙/๓๔๓-๓๔๔,ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๔๖๑๖๓๐, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๖๕/๑๑๔) 

ความเอน็ดู :  ความมีใจรักใคร่, ความปรานี,ความอนุเคราะห์,ความกรุณา,กิริยาที่เอ็นดู,  ภาวะ
ท่ีเอ็นดู,  ความแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล, ความสงสาร   เช่นในจูฬศีล กล่าวถึงพระ
สมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ  มีความ
ละอาย  มีความเอ็นดู  มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่,ในลักขณสูตร 
กลา่วถึงในชาติก่อน  ... ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์  ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ
วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู,ในอภยราชกุมารสูตร มี
ข้อความกล่าวถึงตถาคตมีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ท้ังหลาย รู้กาลท่ีจะกล่าววาจา,ในกิน
ติสูตร กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัย
ความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรม,ในสฬายตนวิภังคสูตร  กล่าวถึงศาสดาในโลกนี้
เป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดู  จึงแสดงธรรมแก่สาวก
ท้ังหลาย,จัดเป็นข้อ๑ ในสจัจะของพราหมณ์ ๔ ท่ีพวกพราหมณ์มีความเอ็นดู
อนุเคราะห์สัตว์ท้ังหลาย,ในอุทายีสูตร กล่าวถึงการแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน เพราะมีความ
เอ็นดูดังคำว่า เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู,ในทุติยอาฆาตปฏิวินยสูตร กล่าวถึง
บุคคลที่ช่ัว เช่นมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธ์ิ    มคีวามประพฤติทางวาจาก็ไม่
บริสุทธ์ิ  พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เข้าไปต้ังความกรุณา ความเอ็นดู ความอนุเคราะห์
ในผู้น้ัน,ในวัฏฏกโปตกจริยา ลูกนกคุ่มต้ังสัจจะว่า ศีลคณุ ความสัตย ์ ความสะอาด 
และความเอ็นดู ยังมีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์น้ันเราจักทำสัจจกิริยาอันยอดเย่ียม   
(ที.สี.(ไทย) ๙/๘/๓,ที.สี.(ไทย)  ๙/๑๙๔/๖๕,ที.สี.(ไทย) ๙/๔๕๑/๑๙๙,ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๐๖/๑๖๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๖/๘๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๐,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/
๓๔/๔๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๑๑/๓๗๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๕/๒๖๕,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๒/๒๖๘, ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๗๙/
๗๖๘,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๖๒/๒๗๑) 
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   อรรถกถาอังคุตตรนิกายอธิบายความเอ็นดู ว่าหมายถึงการอนุเคราะห์ด้วยคิด
ว่า จักเปล้ืองเหล่าสัตว์ผู้มีความคับแค้นมากให้พ้น   จากความคับแค้น (องฺ.ปญฺจก.อ.
(บาลี)๓/๑๕๙/๖๐) 

ความเอาธุระของบุรุษ : ความเอาใจใสต่่อหน้าท่ีอย่างลูกผู้ชาย,ความปฏิบัติงานของผู้ชายอย่าง
มุ่งมั่นจนสำเร็จได้ ในสัมปสาทนียสูตรกล่าวถึงพระสารีบุตรเถระกราบทูล
พระพุทธเจ้าว่า สิ่งใดที่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ปรารภความเพียร มีเรี่ยวแรง  จะพึงถึงด้วย
เรี่ยวแรงของบุรุษ  ด้วยความเพียรของบุรุษ  ด้วยความบากบ่ันของบุรุษ    ด้วยความ
เอาธุระของบุรุษ  สิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงบรรลุเต็มที่แล้ว  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๖๐/๑๒๒) 

   อรรถกถาปาฏิกวรรคอธิบายถึงความเอาธุระของบุรุษว่าหมายถึงความมุ่งมั่นท่ี
จะทำธุระให้สำเร็จลุล่วงได้(ที.ปา.อ.(บาลี)๑๖๐/๘๔)  

ความเอบิอาบ : ความอาบไปทั่ว, ความซึมซาบ; ความซาบซ่าน เป็นลกัษณะเฉพาะของอาโปธาตุ, 
ในธัมมสังคณีและวิภังค์อธิบายถึงความเอิบอาบไว้ในคำว่า รูปที่เป็นอาโปธาตุ  ว่า
หมายถึงธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติท่ีเหนียว  ธรรมชาติเป็นเครื่อง
เกาะกุมรูป,   ในมหาหัตถิปโทปมสูตร มหาราหุโลวาทสูตร ธาตุวิภังคสูตร กล่าวถึงอุ
ปาทินนกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของเอิบอาบ  มคีวามเอิบอาบได้แก่ ดี 
เสลด หนอง เลอืด  เหงื่อ  มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ  มูตร   (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๓๐๓/๓๓๒, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๕/๑๒๗, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๕๐/๔๐๖,
อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๕๑/๒๐๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๗๔/๑๓๕) 

ความเอื้อเฟ้ือ : ความอุดหนุน, ความเจือจาน, การแสดงนํ้าใจดีต่อผู้อ่ืน,ภาวะแห่งความเอ้ือเฟ้ือ   
เช่นจูฬวรรค กล่าวถึงผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่มีความเอ้ือเฟ้ือ, ในปุคคลสูตร กล่าวถึงคน
ตระหนี่เหนียวแน่น มีความดำริช่ัว เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีความเอ้ือเฟ้ือ,ในอังคุตตร
นิกาย ทุกนิบาต กล่าวถึงความเอ้ือเฟ้ือ ๒ อย่าง คือ (๑) ความเอ้ือเฟ้ือด้วยอามิส  (๒) 
ความเอ้ือเฟ้ือด้วยธรรม บรรดาความเอ้ือเฟ้ือ  ๒    อย่างน้ี ความเอ้ือเฟ้ือด้วยธรรม
เป็นเลิศ,  ในทุติยอุรุเวลสูตร กล่าวถึงบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ไม่มีความเอ้ือเฟ้ือ ย่อม
ห่างไกลจากความเป็นผู้มั่นคง,ในอาตาปีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ภิกษุผู้ไมม่ี
ความเพียร... ไม่มีความเอ้ือเฟ้ือต่อธรรมเช่นนี้ย่อมไม่ควรเพ่ือจะบรรลุสัมโพธิอันยอด
เย่ียมได้,ในอามคันธสูตรกล่าวถึงคนผู้ฆ่าสัตว์ท้ังหลายไม่มคีวามเอ้ือเฟ้ือ,ความเอ้ือเฟ้ือ
เป็นส่วนหน่ึงของบุคคลผู้ว่าง่าย  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๕๐/๒๑๒,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/
๑๖๓, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๕๑/๑๒๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๖,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/



 

๑๓๗๕ 
 

 

๓๔/๓๘๑,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๕๐/๕๕๙,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๓๔/๓๓๓,อภิ.ปุ.(ไทย) 
๓๖/๗๕/๖๔) 

   อรรถกถาอังคุตตรนิกายอธิบายถึงความเอ้ือเฟ้ือทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก 
ดังคำว่า เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายจะอยู่ร่วมกันได้ก็ด้วยอาศัยความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกัน
มีข้อสงสัยก็ถามกันแก้ปัญหาให้กัน  (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๖๖/๓๓) 

ความโอ้อวด : กิริยาที่โอ้อวด ภาวะที่โอ้อวด กิริยาที่ฟุ้งเฟ้อ ความเป็นคนฟุ้งเฟ้อ กิริยาที่เห่อ ความ
เป็นคนเห่อ,การอวด, การพูดยกตัว, การพูดอวดความรู้ความสามารถหรือความม่ังมี
เป็นต้น,สาเถยยะ,การโอ้อวดจัด เช่น ในปุคคลบัญญัติอธิบายว่า ความโอ้อวด  กิริยา
ท่ีโอ้อวด ภาวะที่โอ้อวด ภาวะที่แข็งกระด้าง กิริยาที่แข็งกระด้าง  การพูดเป็นเหลี่ยม
คู  กิรยิาที่พูดแอบอ้าง  น้ีเรียกว่าความโอ้อวด,จัดเป็นอุปกิเลสแห่งจิต (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๗๑/๖๔, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๖/๔๗๒,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔/๕๓๗, อภิ.ปุ.(ไทย) 
๓๖/๕๑/๑๕๘,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๗๑/๑๖๓) 

คว่ำบาตร : ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย,เดิมหมายถึงสังฆกรรมท่ีพระสงฆ์ประกาศลงโทษคฤหัสถผ์ู้
ประทุษร้ายต่อศาสนาด้วยการไม่คบ ไม่รับบิณฑบาต เป็นต้น ดังท่ีพระผู้มพีระภาครับ
สั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า   ภิกษุท้ังหลาย    ถ้าเช่นน้ันสงฆ์จงคว่ำบาตรเจ้าวัฑฒลิจฉวี    
คือห้ามสมโภคกับสงฆ์,ในจูฬวรรคกล่าวถึงเหตุแห่งการคว่ำบาตร ดังคำว่า สงฆ์พึง
คว่ำบาตรอุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์  ๘  ประการ    คือ (๑) ขวนขวายเพ่ือไม่ใช่ลาภ
ของภิกษุท้ังหลาย (๒) ขวนขวายเพ่ือไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย (๓) ขวนขวาย
เพ่ือความอยู่ไม่ได้แห่งภิกษุท้ังหลาย (๔) ด่าบริภาษภิกษุท้ังหลาย (๕) ยุยงภิกษุ
ท้ังหลายให้แตกกัน (๖) กลา่วติเตียนพระพุทธเจ้า (๗) กล่าวติเตียนพระธรรม (๘) 
กล่าวติเตียนพระสงฆ์,ในอังคุตตรนิกาย ปัตตนิกุชชนสูตร เหตุแห่งการคว่ำบาตรไว้มี
นัยยะเช่นเดียวกัน ; กิริยาทีท่ำให้น้ำออก, การให้ขอบบาตรอยู่ท่ีพ้ืน  ดังคำว่า ภิกษุ
ท้ังหลายคว่ำบาตรไว้ที่พ้ืนดิน ขอบบาตรสึกหรอ,ในเถรีคาถา พระจิตตาเถรีกล่าวว่า  
เราเก็บผ้าสังฆาฏิ และคว่ำบาตรแล้ว ข่มตนทำลายกองความมืดได้แล้วบนภูเขา  (วิ.
จู.(ไทย) ๗/๒๕๔/๒๒, วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๖๕/๔๖, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๗/๔๑๕,ข.ุ
เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๘/๕๕๙) 

   อรรถกถาวินัยอธิบายว่า คว่ำบาตร  หมายถึงไม่พึงรับไทยธรรมในเรือนของ
อุบาสกผู้ถูกคว่ำบาตร และสง่ข่าวไปในวัดอ่ืน ๆ  ไม่ให้   ภิกษุทั้งหลายรับภิกษาใน
เรือนของอุบาสกนั้น(วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๖๕/๓๑๑),อรรถกถาอังคุตตรนิกายอธิบายว่า 
การสวดกรรมวาจาเพ่ือไม่รับไทยธรรมของอุบาสกผู้ประพฤติผิดต่อสงฆ์  มิใช่หมายถึง
คว่ำปากบาตรลง   (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี)   ๓/๘๗/๒๘๓) 



 

๑๓๗๖ 
 

 

คหบดี, ชุมนุม, พวก  : กลุ่มผู้เป็นใหญ่ในเรือน,  ผูท่ี้เป็นเจ้าบ้าน,  ผู้มีอันจะกินซึ่งเป็นเจ้าบ้าน, มัก
หมายถึงผู้มีอันจะกิน,ผู้ม่ังคั่ง; ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  ก็ภิกษุณีใด
ก่อคดีพิพาทกับคหบดี กับบุตรคหบดี กับทาส หรือกับกรรมกร    โดยท่ีสุดกระทั่งกับ
สมณปริพาชก ภิกษุณีนี้ต้องธรรมคือสังฆาทิเสสที่ช่ือว่าปฐมาปัตติกะ นิสสารณียะ  
(วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๖๘๐/๒๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙๔,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๒๖๘/๒๐๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๒/๑๑๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๔/๒๕๕,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๒๖/๒๕๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐/๑๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑/๑๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๒/๑๘,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๘/๑๖๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐/๑๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๓/๕๐,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๓/๑๗๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓/๑๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๐/๑๕๕,สํ.ข. 
๑๗/๒/๗,สํ.ข. ๑๗/๘๕/๑๕๐,องฺ.เอกก. ๒๐/๑๒๔/๓๗๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๓/
๘๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๗,ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/
๒๑๙/๕๐๘,ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๒๒๐/๕๐๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๘/๒๑๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๒/
๒๔๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕/๕๕๒) 

คหบดี, บุตร  : ลูกของผู้เป็นใหญ่ในเรือน,  ลูกของผู้ท่ีเป็นเจ้าบ้าน,  ลูกของผู้มีอันจะกินซึ่งเป็นเจ้า
บ้าน, มักหมายถึงบุตรผู้มีอันจะกิน, ผู้ม่ังคั่ง ; ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัส
กับพระอานนท์ว่า  อานนท์    ต่อจากน้ันไม่นาน  พระเจ้ามหาสุทัสสนะก็ได้สวรรคต  
ท้าวเธอทรงมีความรู้สึกขณะใกล้จะสวรรคตเหมือนคหบดีหรือบุตรคหบดี ผู้บริโภค
โภชนะที่ชอบใจและก็ย่อมเมาในรสอาหารฉะน้ัน    พระเจ้ามหาสุทัสสนะ เมื่อ
สวรรคตแล้ว ได้ไปเกิดในสุคติพรหมโลก  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๙/๒๐๒) 

คหบดีแก้ว  : คหบดีท่ีดีเลิศ, ผูม้ั่งคั่งที่วิเศษ,เป็นของมีค่าหายากชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเฉพาะพระเจ้า
จักรพรรดิ  เปน็คุณสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ ;หน่ึงประการในบรรดาของวิเศษคือ
รัตนะ  ๗  ประการ  ได้แก ่(๑) จักรแก้ว (๒)  ช้างแก้ว  (๓)  ม้าแก้ว  (๔)  มณีแก้ว 
(๕) นางแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว ; ดังเช่นข้อความว่า มหาบุรุษมีคติ  ๒
อย่าง  ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือ ๑. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม  
ครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรท้ังสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับ
ชัยชนะ  มีพระราชอาณาจักรม่ันคง    สมบูรณ์ด้วยแก้ว  ๗  ประการ  คือ  (๑) จักร
แก้ว (๒) ช้างแก้ว  (๓)  ม้าแก้ว  (๔)  มณีแก้ว  (๕) นางแก้ว  (๖) คหบดีแก้ว    (๗) 
ปริณายกแก้ว มีพระราชโอรสมากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ  มีรูปทรง
สมเป็น วีรกษัตริย์  สามารถย่ำยีราชศัตรูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้
อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต  ๒.ถ้าเสด็จออก
จากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิต  จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ไม่มี



 

๑๓๗๗ 
 

 

กิเลสในโลก  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓/๑๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔/๑๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖/๒๐,
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๑/๖๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๖/๗๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๔/๔๗๓,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๒๕๘/๓๐๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๓/๒๔๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๒/๔๒๘) 

คหบดีจีวร  : จีวรของคหบดี,จีวรท่ีมีค่า  คำว่า จีวรมี  ๖ ชนิด คือ (๑)  โขมะ   (ผ้าเปลือกไม้)  (๒) 
กัปปาสิกะ  (ผา้ฝ้าย) (๓) โกเสยยะ (ผ้าไหม) (๔) กัมพล (ผ้าขนสัตว์)  (๕) สาณะ (ผ้า
ป่าน) (๖) ภังคะ (ผ้าที่ทำด้วยของผสมกัน) ; ดังเช่นข้อความท่ีชีวกโกมารภัจกราบทลู
ว่า “พระผู้มพีระภาคและภิกษุสงฆ์ถือผ้าบังสุกุลอยู่เป็นวัตร  ผ้าสิไวยกะคู่น้ีเป็นผ้า
เน้ือดีเลิศ  ประเสริฐสุด  มีช่ือเด่นเย่ียมกว่าคู่ผ้าเป็นอันมาก หลายรอ้ย  หลายพัน  
หลายแสนคู ่  พระเจ้าปัชโชตทรงส่งมาพระราชทาน  พระองค์โปรดรับผ้าสิไวยกะคู่  
๑  ของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าข้า และโปรดทรงอนุญาตคหบดีจีวรแก่ภิกษุสงฆ์  
(วิ.มหา. ๕/๓๓๗/๑๙๘, วิ.มหา. ๕/๓๔๐/๒๐๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๒/๒๘๗,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๒๑๑/๒๔๓) 

คหบดีชาวนา  : ชาวนาผู้มีฐานะดี ; คหบดีชาวนามีกิจที่ต้องทำในเบ้ืองต้น    ๓ ประการ    คือ   (๑) 
ต้องไถคราดนาให้เรียบร้อย    (๒) ต้องเพาะพืชลงไปตามกาลที่ควร   (๓) ต้องไขน้ำ
เข้าบ้าง  ระบายน้ำออกบ้างตามกาลที่ควร; ดังเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
ว่าผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเช่นน้ัน เราจักย้อนถามท่านในปัญหาข้อนี้    ท่านพึงตอบตาม
สมควร    ผู้ใหญ่บ้าน  ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร    คหบดีชาวนาในโลกนี้มีนา
อยู่  ๓  ชนิด คือ ชนิดหนึ่งเป็นนาดี    ชนดิหน่ึงเป็นนาปานกลาง    ชนดิหน่ึงเป็นนา
เลว มีดินแข็ง มีดินเค็ม พ้ืนดินเลว  ผู้ใหญ่บ้าน ท่านเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร    
คหบดีชาวนาประสงค์จะหว่านพืช    จะหว่านในนาชนิดไหนกอ่นคือ นาชนิดดีโน้น    
ชนิดปานกลางโน้นหรือชนิดเลวโน้นซึ่งมีดินแข็ง  มีดินเค็ม พ้ืนดินเลว (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๕๙/๔๐๔,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๘๔/๓๑๐,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๙๓/๓๒๔) 

คหบดีชื่อโสนทินนะ  : ช่ือในอดีตชาติของโสณทินนเทพบุตร; มีข้อความอธิบายว่ามาตลีเทพสารถีถูก
พระเจ้าเนมิตรัสถามแล้ว จึงทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญไว้ ตามท่ีทราบ
แด่พระเจ้าเนมิน้ันผู้ไม่ทรงทราบว่า เทพบุตรตนน้ีเคยเป็นคหบดีช่ือโสณทินนะ เป็น
ทานบดีให้สร้างวิหาร ๗ หลังอุทิศแก่บรรพชิต เขาได้อุปัฏฐากภิกษุท้ังหลายผู้อยู่ใน
วิหาร ๗ หลังนั้นด้วยความเคารพ ได้บริจาคผ้านุ่ง ผ้าหม่ อาหาร เสนาสนะ เครื่อง
ประทีปในท่านผู้ปฏิบัติตรงทั้งหลายด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลท่ีประกอบด้วย
องค์ ๘ ทุกวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ คำ่ และ ๘ ค่ำแห่งปักษ์พร้อมท้ังวันปาฏิหาริยปักษ์ เป็นผู้
สำรวมในศีลทุกเม่ือ จึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน ในเพราะการสำรวมและการบริจาคทาน 
(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๑๑/๒๖๒) 
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คหบดีบริษัท  : ชุมนุมคฤหบดี,ผู้เป็นใหญใ่นเรอืน,  ผูท่ี้เป็นเจ้าบ้าน,  ผู้มีอันจะกินซึ่งเป็นเจ้าบ้าน, ผู้
มั่งคั่ง,  จัดอยู่ในบริษัท ๘  จำพวก คือ (๑) ขัตติยบริษัท (ชุมนุมกษัตริย์)  (๒) 
พราหมณบริษทั (ชุมนุมพราหมณ์)  (๓)คหบดีบริษัท (ชุมนุมคหบดี)   (๔) สมณ
บริษัท (ชุมนมุสมณะ) (๕) จาตุมหาราชบริษัท    (ชุมนุมเทพช้ันจาตุมหาราช)  (๖) 
ดาวดึงสบริษัท (ชุมนุมเทพช้ันดาวดึงส์) (๗) มารบริษัท (ชุมนุมมาร)   (๘) พรหม
บริษัท  (ชุมนุมพรหม) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๐/๙๔,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๓๗/๓๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๐/๑๙๘,องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๙/
๓๗๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๒/๖๐๙) 

คหบดีบณัฑิต  : คหบดีผู้เป็นบัณฑิต, ผู้ชายท่ีเป็นเจ้าบ้านผู้ฉลาด มีความรู้ความสามารถ, ผู้มีอันจะกนิ
ซึ่งเป็นเจ้าบ้านผู้ฉลาด, มีความรู้ความสามารถ ; มีข้อความที่ปิโลติกปรพิาชกกล่าวกับ
ชาณุสโสณิพราหมณ์ว่า  รอย  ๔  รอย   คือ(๑) ข้าพเจ้าเห็นขัตติยบัณฑิตบางพวกใน
โลกนี้    เป็นผู้ละเอียดอ่อน โต้ตอบวาทะของผู้อ่ืนได้ประหน่ึงยิงขนเน้ือทราย    
ขัตติยบัณฑิตเหล่าน้ันดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิท้ังหลาย(ของผู้อ่ืน)ด้วยปัญญา  
(ของตน) พอได้สดับมาว่า    ‘พระสมณโคดมจักเสด็จเทีย่วไปยังหมู่บ้าน    หรือนิคม
ช่ือโน้น’ ก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยต้ังใจว่า ‘พวกเราจักเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้ว
ถามปัญหาน้ี หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้ จักตอบอย่างน้ี พวก
เราจักยกวาทะ อย่างน้ีขึ้นแกพ่ระองค์ แม้หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถาม (๒) 
ข้าพเจ้าเห็นพราหมณบัณฑิตบางพวก ฯลฯ (๓) ข้าพเจ้าเห็นคหบดีบัณฑิตบางพวก 
ฯลฯ (๔) ข้าพเจ้าเห็นสมณบัณฑิตบางพวกในโลกน้ี เป็นผูล้ะเอียดอ่อน โต้ตอบวาทะ
ของผู้อ่ืนได้ประหนึ่งว่ายิงขนเน้ือทราย สมณบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเท่ียวทำลาย
ทิฏฐิท้ังหลาย(ของผู้อ่ืน)ด้วยปัญญา (ของตน) พอได้สดับว่า    ‘พระสมณโคดมจัก
เสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้าน หรือนิคมช่ือโน้น’ ก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยต้ังใจว่า ‘พวกเรา
จักเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้    หากพระสมณโคดมน้ันถูกพวกเรา
ถามแล้วอย่างน้ี    จักตอบอย่างน้ี    พวกเราจักยกวาทะอย่างน้ีขึ้นแก่พระองค์ แม้
หากพระสมณโคดมน้ันถูกพวกเราถามแล้ว  เป็นต้น  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๙/๓๑๙) 

คหบดีบุตร  : บุตรของคหบดี,  ลูกของผู้มีอันจะกินซ่ึงเป็นเจ้าบ้าน,ลูกของผู้มีฐานะร่ำรวย;  เป็นคำ
เรยีกหรือเป็นคำต่อท้ายช่ือเพ่ือเป็นการยกย่อง  ดังเช่นข้อความว่า  สมัยหน่ึงพระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน  สถานท่ีให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ สมัยน้ัน  
สิงคาลกะ คหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้า ออกจากกรุงราชคฤห์  มีผ้าเปยีก มีผมเปียก 
ประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลาย  คือทิศเบ้ืองหน้า(ทิศตะวันออก)    ทิศเบื้องขวา(ทิศ
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ใต้) ทิศเบื้องหลัง(ทิศตะวันตก) ทิศเบ้ืองซ้าย(ทิศเหนือ) ทศิเบ้ืองล่าง ทิศเบื้องบน (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๘/๒๐๒) 

คหบดีมหาศาล : คหบดีผู้ร่ำรวยมาก, คหบดีผู้มีทรัพย์มากถึง ๔๐ โกฏิ (ที.ม.อ.(บาล)ี๒๑๐/๑๙๓); 
ดังเช่นข้อความว่า ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระผู้มีพระภาค
อย่าได้ปรินิพพานในเมืองเล็ก เมืองดอน  เมืองกิ่งเช่นนี้ เมืองใหญ่เหล่าอ่ืนยังมีอยู ่
เช่นกรุงจัมปากรุงราชคฤห์ กรุงสาวัตถี  เมืองสาเกต กรุงโกสัมพี กรงุพาราณสี ขอ
พระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในเมืองเหล่าน้ีเถิด ขัตติยมหาศาล    พราหมณ
มหาศาล คหบดีมหาศาล ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระตถาคต  มีอยู่มากในเมืองเหล่าน้ัน 
ท่านเหล่าน้ันจะทำการบูชาพระสรีระของพระตถาคต(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๐/๑๕๘,ที.
ม.(ไทย)๑๐/๒๔๑/๑๘๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๗/๓๔๖,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๘,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๑๖๒/๒๐๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๖๐/๓๐๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๘/๑๓๖,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๕/๑๓๐,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๓๑/๓๙๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๓/๓๙๕) 

คหปตัคคิ :  ไฟคือคหบดี,มีอธิบายว่า ไฟคือคหบดี หมายถึงคหบดีคือเจ้าของบ้าน เป็นเหมือนไฟที่
ผู้อยู่ในบ้าน มภีรรยาเป็นต้น ต้องเคารพ มิฉะน้ัน จะใหโ้ทษ  ดังคำว่า คหปตัคคินี้ 
เป็นผู้ที่(ภรรยาเป็นต้น)ควรสักการะ    เคารพ นับถือบูชา บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๗/๗๓) อรรถกถากล่าวว่า ท่ีช่ือว่าคหปตัคคิ  แยกเป็นคหปติ 
+ อัคคิ  คำว่า คหบดี หมายถึงเจ้าของเรือนผู้ให้ท่ีนอนเสือ้ผ้าเคร่ืองประดับ ท่ีเรียกว่า
อัคคิ  เพราะเป็นเหตุให้มาตุคามผู้ประพฤตินอกใจตนต้องถูกเผาไหม้ในนรก  (องฺ.สตฺ
ตก.อ.(บาลี)๓/๔๖/๑๘๒-๑๘๓),  ช่ือไฟ ๑ ในบรรดาอัคคิ ๓ อันได้แก่ (๑) อาหุ
เนยยัคคิ(ไฟคืออาหุไนยบุคคล) (๒) คหปตัคคิ(ไฟคือคหบดี) (๓) ทักขิเณยยัคคิ (ไฟคือ
ทักขิไณยบุคคล) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘,ช่ือไฟข้อ ๕ ในบรรดาอัคคิ (ไฟ) ๗ ชนิด อันได้แก่ 
(๑) ราคัคคิ(ไฟคือราคะ) (๒) โทสัคคิ(ไฟคือโทสะ) (๓) โมหัคคิ(ไฟคือโมหะ) (๔) อาหุ
เนยยัคคิ  (ไฟคืออาหุไนยบุคคล) (๕) คหปตัคคิ(ไฟคือคหบดี) (๖) ทักขเิณยยัคคิ(ไฟ
คือทักขิไณยบุคคล) (๗) กัฏฐัคคิ(ไฟที่เกิดจากไม้) (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๖๙,๒๓/
๔๗/๗๓) 

คหปตานี  :  แม่เจ้าเรือน,ผูห้ญิงท่ีเป็นใหญ่ในเรือน, หญิงเจ้าของบ้าน สื่อความหมายถึงผู้มีอันจะ
กิน,หญิงผู้มั่งคัง่, แม่บ้านแม่เรือน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๓/๘๘) 

คหปติกา,กัปปยิภูมิ  :  เรือนของคหบดี หมายถึงเรือนอันชาวบ้านสร้างถวาย จัดเป็นกัปปิยกุฎี (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๙๕/๑๑๙) ; ช่ือกุฎีชนิด ๑ ในบรรดากัปปิยกุฎี ๔  ชนิด คือ๑.อุสสาวนันติ
กา กัปปิยภูมิที่ประกาศให้รู้กันแต่เริ่มสร้าง)๒.โคนิสาทิกา(กัปปิยภูมิเคลื่อนที่ได้) 
๓.คหปติกา(เรือนคหบดีท่ีเขาถวายให้เป็นกัปปิยภูมิ)๔.  สัมมติกา (กปัปิยภูมิที่สงฆ์
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สมมติ) อรรถกถากล่าวว่า คหปติกาเรือนของคหบดี  ได้แก่เรือนของพวกชาวบ้าน 
เขาถวายให้ภิกษุสงฆ์เพ่ือใช้เป็นกัปปิยกุฎี สถานท่ีน้ันอาจเคยเป็นท่ีอยู่ของภิกษุมา
ก่อน โดยสวดประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่าจะใช้ท่ีแห่งน้ีเป็นกัป
ปิยกุฎีหรือกัปปิยภูมิ (วิ.อ.(บาลี)  ๓/๒๙๕/๑๘๒-๑๘๓)  

คหปติชาดก  :  ชาดกว่าด้วยเรื่องคหบดีโพธิสัตว์(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๙๗/๘๙) อธิบายสรุปได้ว่า พระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นคหบดี แคว้นกาสี ได้จับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นชู้กับภรรยาของ
ตน เพราะสังเกตเห็นกิริยาของคนทั้ง ๒ สอ่พิรุธคือภรรยาของตนยืนพูดอยู่ในฉางข้าว
ว่า ฉันยังใช้คืนท่านไม่ได้ส่วนผู้ใหญ่บ้านยืนทวงหนี้อยู่ข้างนอก ท้ังท่ีสญัญาท่ีทำกันไว้
เป็นเวลา ๒ เดือน จึงจะใช้หน้ีคืนแต่นียั่งไม่ถึง ๒ สัปดาห์ก็มาทวงหนี้ ได้ด่าว่า
ผู้ใหญ่บ้านและภรรยาของตนให้ได้อาย ไม่ให้ทำอีก  (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๙๗/๑๓๔-
๑๓๖)  

คหุรตีริยเถรคาถา  : ภาษิตของคหุรตีริยเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๑/๓๑๔) อธิบายสรุปได้ว่า ท่าน
พระคหุรตีริยเถระเกิดในตระกูลพราหมณ์ เดิมช่ือว่าอัคคิทัตตะ เจริญวัยแล้ว เพราะ
ได้เห็นยมกปฏิหาริย์จึงเกิดความเลื่อมใสแล้วบวช เรียนกัมมัฏฐานแล้วจำพรรษาอยู่ 
ณ  ป่าช่ือว่า คหุรตะ ดังนั้น ท่านได้ช่ืออีกว่า คหุรคีริยะ เจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้
บรรลุอรหัตผล  แล้วได้กล่าวคาถาว่า บุคคลถูกเหลือบและยุงกัดในป่าใหญ่พึงเป็นผู้มี
สติอดกลั้นในอันตรายนั้น  เหมือนช้างในสงคราม (ข.ุเถร.อ.(บาลี) ๑/๓๑/๑๔๐-
๑๔๑) 

คอกโค : ท่ีล้อมขังวัว  ในมหาวรรค วชาทิวัสสูปคมนะ กล่าวถึงการเข้าจำพรรษาในคอกโคเป็น
ต้น ดังพระดำรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้เข้าจำพรรษาในคอกโคได้,ในจูฬนา
รทกัสสปชาดก  ดาบสกลาวบุตรชายว่า คอกโค  ๑  โรงสุรา  ๑  นักเลง ๑  
หอประชุม  ๑ สถานท่ีเก็บเงินทอง ๑  เจ้าจงเว้นให้ห่างไกล (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๐๓/
๓๑๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๖/๕๕๘,ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๕๓/๔๐๕) 

   อรรถกถาวินัยอธิบายว่า คอกโค  ในที่น้ีหมายถึงสถานที่ซึง่คนเลี้ยงโคพักอาศัย  
ในขณะที่ต้อนโคไปเลี้ยง ณ ท่ีแห่งใดแห่งหนึง่   ไม่ได้หมายถึงคอกโคที่ประจำอยู่ตาม
หมู่บ้าน(วิ.อ.(บาลี)๓/๒๐๓/๑๕๐) 

ค้อนเหล็ก : ช่ือเคร่ืองมือที่มีหัวและด้ามทำด้วยเหล็ก สำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ  เช่นในอัมพัฏฐ
สูตร กล่าวถึงยักษ์วชิรปาณี(ท้าวสักกะ) ถือค้อนเหล็กใหญ่มีไฟลุกโชติช่วงยืนอยู่ใน
อากาศเบื้องบนอัมพัฏฐมาณพ,ในทุติยทัพพสูตร กล่าวถึงไฟที่ลุกโพลง ถูกช่างใช้ค้อน
เหล็กตีก็ค่อยๆมอดดับสนิทลงไปใคร  ๆ รู้ไม่ได้ว่าไฟน้ันไปอยู่ท่ีไหน,ในเปตวัตถุ สัฏฐิ
กูฏเปตวัตถุ เรื่องเปรตถูกค้อนต่อยศีรษะ เปรตตนหนึ่งท่ีเกิดในยมโลกกล่าวว่า ค้อน
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เหล็กจำนวน ๖๐,๐๐๐ ลูก ตกมาตีกระหม่อมศีรษะของข้าพเจ้า,ในสังกิจจชาดกก
ล่าวถึงคนผู้ตัดสินคดีไม่เป็นธรรมจะถูกพวกนายนิรยบาลทุบตีด้วยค้อนเหล็กทุกเย็น
ทุกเช้าต่อแต่น้ันจะต้องกินอาเจียนท่ีสัตว์นรกเหล่าอ่ืนคายออกที่มีอัตภาพลำบากทุก
เมื่อ,ในจันทกุมารชาดก กล่าวถึงท้าวสักกเทวราชทรงสดับเสียงคร่ำครวญของพระ
นางจันทาน้ันแล้วทรงกวัดแกว่งค้อนเหล็กยังความกลัวให้เกิดแก่พระเจ้าเอกราช(ที.สี.
(ไทย) ๙/๒๗๑๙๔, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๘๐/๔๘๓, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๘๐๘/๓๐๑,ขุ.
ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๑๓๐/๕๓,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๓๘/๓๖๑) 

คะนอง : กิริยาที่คะนอง ภาวะที่คะนอง ความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซา่น, แสดงอาการร่าเริง, คึก, 
ลําพอง; พูดหรือทําเกินขอบเขต เช่น ความคะนองมือช่ือว่าความคะนอง  ความ
คะนองเท้า ช่ือว่าความคะนอง ความคะนองมือและเท้าก็ช่ือว่าความคะนอง, ในมหา
นิทเทสอธิบายคะนองว่าหมายถึงคึกคะนอง    ร้องท้าทาย ตะโกนกึกก้อง; เรียก
อาการของฟ้าท่ีมีเสียงลั่นเปร้ียงๆ ว่า ฟ้าคะนอง,ในกากสูตร กล่าวถึงคะนองว่าเป็น
อสัทธรรมข้อ ๒ ในอสัทธรรม ๑๐ ของกา (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๗/๑๗๖,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๖๖/๒๐๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๕/๒๔๕,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๗๕/๒๗๔) 

   อรรถกถาขุททกนิกาย อธิบายคะนองไว้ว่า คะนองกาย  วาจา  และใจ  
(ขุ.ขุ.อ.  (บาลี) ๙/๒๑๗) 

คัคคระ, ช่ือ  :  ช่ือเทพบุตรนักดนตรี, ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่งจำพวกดุริยเทพ  ช้ันดาวดึงส์,  เทพบุตร
องค์หนึ่งช่ือคัคคระ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๖๖/๓๐) ในบรรดาจำพวกดุริยเทพ  ๖๐,๐๐๐ 
องค์ของท้าวสักกเทวราช สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ท่ีมาบรรเลงขับร้องช่วยกันปลุกเร้า
ต้อนรับทาสีเทพธิดา ผู้เคยเป็นหญิงรับใช้ของท่านผู้มีตระกูล ซึ่งไม่ละการเจริญ
กัมมัฏฐาน รักษาศีล ๕ บรรลุธรรม ตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ดัง
คำท่ีรัชชุมาลาเทพธิดากล่าวไว้ว่า เหล่าดุริยเทพ ๖๐,๐๐๐  องค ์ช่วยกันปลุกเร้าดิฉัน
ให้เกิดปีติโสมนัส ได้แก่ เทพบุตรมีนามว่าอาฬัมพะ คัคคระ  ภีมะ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๘๔๙/๙๘)  

คัคคราโบกขรณี, สระโบกขรณี: ช่ือสระแห่งหน่ึง อยู่เขตกรุงจัมปา แคว้นกาสี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๘๐/
๒๖๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑/๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๙/๓๒๐,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๐/
๒๑๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๑/๑๘๐,๒๔/๙๔/๒๒๐) อธิบายว่าท่ีช่ือว่าคัคครา เพราะ
สระโบกขรณีแห่งน้ี หญิงท่ีช่ือว่าคัคคราเป็นผู้ให้สร้าง (วิ.ม.อ.(บาลี) ๓/๓๘๐/๒๓๙)  
ในที่ไม่ไกลเมืองจัมปามีสระโบกขรณีเรียกช่ือกันว่าคัคคราเพราะพระมเหสีของ
พระราชาทรงพระนามว่าคัคคราทรงขุดไว้  โดยรอบฝ่ังสระนั้น มีป่าต้นจัมปาใหญ่ 
ประดับประดาด้วยดอกไม้ ๕  สี มีสีเขียวเป็นต้น  พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับ
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อยู่ในป่าต้นจัมปาซึ่งมีกลิ่นหอมระร่ืนด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ในท่ีน้ีมุ่งหมายเอาป่า
ต้นจัมปานั้นจึงกล่าวว่าท่ีฝั่งแห่งสระโบกขรณีช่ือว่าคัคครา (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๓๐๐/
๒๕๑)  

  อรรถกถากล่าวว่า สระแห่งนี้ มัณฑูกเทพบุตร สมัยท่ีเกดิเป็นกบเคยได้ฟังธรรม
แล้วถูกไม้เท้าทำให้ตายแล้วไปเกิดในสวรรค ์ ช้ันดาวดึงส์เทวโลก (ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๑/
๘๕๗/๒๕๐-๒๕๑) 

คัคคราสูตร :  พระสูตรว่าด้วยเรื่องเกิดขึ้นท่ีสระโบกขรณีช่ือคัคครา(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๙/๓๒๐)สมัย
ท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสระโบกขรณี ช่ือคัคคราเขตกรุงจัมปา พร้อมด้วย
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสกประมาณ  ๗๐๐ คนอุบาสิกาประมาณ ๗๐๐ คน
และเทวดาหลายพันโดยที่พระองค์ทรงมีพระวรรณะและมีพระยศรุ่งเรืองกว่าบุคคล
เหล่าน้ัน ท่านพระวังคีสะเห็นเช่นน้ันจึงได้ทูลสรรเสริญว่า พระองค์ไพโรจน์ล่วงโลก
ด้วยพระยศ เหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ท่ีปราศจากมลทินสว่างจ้าอยู่บน
ท้องฟ้าท่ีปราศจากเมฆหมอก  

คัคคะ, บิดา  :  ช่ือพราหมณ์คนหน่ึง ผู้เป็นบิดาของพระองคุลิมาลเถระ(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๐/๔๒๗) 
อธิบายสรุปได้ว่า เขามีภรรยาช่ือว่ามันตานีพราหมณี มีลกูชายช่ือว่าอหิงสกกุมาร ทำ
หน้าท่ีเป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล อยู่แคว้นโกศล (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๕๐/
๒๓๙) 

คัคคะ, ภิกษุ  :  ช่ือภิกษุรูปหน่ึง ซึ่งวิกลจรติช่ือคัคคะ (วิ.จู.๖/๑๙๖/๓๐๙) ผู้เป็นต้นบัญญัติในอุ
มมัตตกสมมตแิละกรรมวาจาให้อุมมัตตกสมมติ ดังคำว่า ภิกษุช่ือคัคคะ ระลึกอุโบสถ
ได้บ้าง  ระลึกไม่ได้บ้าง ระลึกสังฆกรรมไดบ้้าง ระลึกไม่ได้บ้าง มาอุโบสถบ้าง  ไมม่า
บ้าง  มาสังฆกรรมบ้างไม่มาบ้าง (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๖๗/๒๕๑, ๔/๑๖๗/๒๕๒) คัคคภิกษุ
รูปนี้ มีจิตแปรปรวน  ประพฤติละเมิดสิ่งท่ีไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจิณมากมาย ท้ัง
ท่ีกล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกาย (วิ.จู.๖/๑๙๗/๓๐๙)  

คัครา, สระโบกขรณี  : ช่ือสระโบกขรณี อยู่เขตกรุงจัมปา แคว้นกาสี  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๐/๓๖๗ ) 
อธิบายว่า ณ  ที่ไม่ไกลจากพระกรุงจัมปามีสระโบกขรณอียู่สระหนึ่งมีช่ือว่าคัครา ท่ีมี
ช่ือเช่นนั้น เพราะพระมเหสีพระนามว่าคัคราทรงให้ขุดไว้  บางแห่งเขียนเป็น สระ
โบกขรณีช่ือคัคครา ก็มี ในอรรถกถากลา่วว่า กรุงจัมปา เป็นพระนครท่ีน่ารื่นรมย์  
เพราะมีต้นจัมปา(จำปา)  ๕  ส ี  มีดอกหอมขึ้นอยู่หนาแน่นตามริมสระโบกขรณีซ่ึงมี
อยู่ท่ัวไปในพระนครนั้น  (ม.ม.อ.(บาลี)   ๒/๑/๑)     

คังคมาลชาดก  :ชาดกว่าด้วยเรื่องพระคังคมาลปัจเจกพุทธเจ้า(ขุ.ชา.อฏฺฐก.๒๗/๓๖/๒๙๑) อธิบาย
สรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นคนรับจ้าง ไปรับจ้างในเรือนเศรษฐีชื่อสุจิ
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บริวารผู้ใจบุญ วันหน่ึงเป็นวันอุโบสถ ท่านได้สมาทานรักษาอุโบสถศีลเพียงคืนเดียว
เท่าน้ันก็สิ้นชีวิตและได้ไปเกิดเป็นอุทัยราชกุมารเมื่อเจริญวัยแล้วได้ครองราชสมบัติใน
เมืองพาราณสีสืบต่อจากพระบิดา  วันหน่ึง พระองค์ประทับยืนอยู่ท่ีสีหบัญชร
ทอดพระเนตรเห็นคนยากจนคนหน่ึงเดินร้องเพลงฝ่าเปลวแดดมาจึงตรัสถามถึง
สาเหตุท่ีทำให้เขามีความสุขไม่กลัวแมแ้ต่แสงแดดท่ีแผดจ้าได้สดับว่าเขากำลังเดินทาง
ไปเอาทรัพย์ครึ่งมาสกมาให้ภรรยาเพราะความกำหนัดยินดีคิดถึงหญิงคนรักจึงทำให้
เขาไม่กลัวความร้อน พระเจ้าอุทัยทรงพอพระทัยจึงแบ่งราชสมบัติให้เขาครึ่งหน่ึงเขา
จึงได้นามว่าพระเจ้าอัฑฒมาสก ต่อมาวันหน่ึงพระเจ้าอุทัยทรงกีฬาในอุทยานทรง
เหน่ือยแล้วจึงบรรทมหลับบนพระเพลาของพระเจ้าอัฑฒมาสกท้าวเธอเกิดความดำริ
ว่า“การครองราชสมบัติเพียงครึ่งเดียวเป็นการไม่เหมาะ  สมควรท่ีจะปลงพระชนม์
พระเจ้าอุทัยแล้วครองราชย์แต่ผู้เดียว” ดังนั้นจึงทรงยกพระแสงดาบขึ้นหมายจะปลง
พระชนม์พระเจ้าอุทัยแต่ก็กลบัได้สติจึงขอขมาโทษต่อพระเจ้าอุทัยและขอสละราช
สมบัติออกบวชเพราะกลัวจะทำผิดพลาดอีกแม้พระเจ้าอุทัยจะขอร้องให้อยู่
ครองราชย์ก็ไม่ยอมรับ ต่อมาพระราชาทรงเปล่งอุทานถึงผลบุญที่พระองค์เคยรักษา
อุโสถเพียงคร่ึงเดียวทำให้ได้เป็นพระราชาให้ช่างกัลบกช่ือคังคาละฟัง เขาเกิดความ
เลื่อมใสจึงสละทรัพย์ออกบวชได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกลับมาสอนพระ
เจ้าอุทัยให้ต้ังอยู่ในกุศลย่ิงขึ้นไปอีก(ขุ.ชา.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๕/๓๖/๒๕๓-๒๖๔) 

คังคาตีริยเถรคาถา  :  ภาษิตของพระคังคาตีริยเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๗/๓๔๙) อธิบายสรุปได้
ว่า  พระคังคาตีริยเถระ เกิดในตระกูลคหบดี ในกรุงสาวัตถี มีช่ือว่าทัตตะ เจริญวัย
แล้ว ได้รักใคร่กับหญิงท่ีมสีามีแล้ว เกิดสงัเวชใจแล้วบวชแล้ว อยู่กระท่อมมุ่งด้วย
ใบตาล ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา  จึงได้ช่ือว่า คงคาตีริยะ ขณะที่ยังไมได้บรรลุอรหัตผล ได้
อธิษฐานจิตไม่พูดกับใครๆ  ในพรรษาที ่ ๓ จึงได้บรรลอุรหัตตผล เมือ่จะพยากรณ์
พระอรหัตจึงได้กล่าวคาถาไว้ว่า เราสร้างกระท่อมด้วยใบตาล  ๓  ใบ  อยู่ที่ริมฝั่ง
แม่น้ำคงคา บาตรของเราเหมือนหม้อสำหรับตักน้ำนมรดศพ และจีวรของเราเป็นผ้า
บังสุกุลในระหว่าง  ๒  พรรษา เราพูดเพียงคำเดียวระหว่างพรรษาท่ี ๓  เราทำลาย
กองความมืดได้แล้ว  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ทำลายกองความมืดได้ หมายถึงทำลายอวิชชาได้ด้วย
อริยมรรค  (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๑๒๘/๓๘๔-๓๘๕) 

คังคานทีอาทิสุตตทวาทสกะ  :  หมวดว่าด้วยพระสูตร ๑๒ สูตรมีคังคานทีสูตรเป็นต้น (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๔๑๗-๔๒๘/๒๗๕) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า    แมน้่ำคงคาไหล
ไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน หลากไปสู่ทิศปราจีน แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเมื่อ



 

๑๓๘๔ 
 

 

เจริญสติปัฏฐาน ๔ ทำสติปัฏฐาน ๔ คือพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนา พิจารณาเห็นจิตในจิต หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มคีวามเพียร มี
สัมปชัญญะ  มีสติ  กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพาน 
โน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน  

คังคานทีอาทิสูตร (๑)  :  พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้น(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๕๘-๒๖๙/
๑๙๙)   อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๑๐ สูตร  คือ (๑) ปฐม
ปาจีนนินนสูตร (๒-๕)  ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตจตุกกะ (๖) ฉัฏฐปาจีนนินนสูตร (๗) 
ปฐมสมทุทนินนสูตร (๘-๑๒)ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะในลักษณะเดียวกันกับ
พระสูตร ๑๐ สูตร ในคังคาเปยยาลวรรคแห่งมัคคสังยุต ต่างแต่เปลี่ยนหมวดธรรม
จากอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นโพชฌงค์  ๗   

คังคานทีอาทิสูตร (๒)   :  พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้น (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๔๕-๘๔๖/
๔๒๕)  อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๑๐สูตร คือ(๑)ปฐมปาจีน
นินนสูตร (๒-๕)ทุติยาทิปาจนีนินนสุตตจตุกกะ (๖) ฉัฏฐปาจีนนินนสูตร (๗) ปฐมสมุ
ททนินนสูตร (๘-๑๒)ทุติยาทิสมุททนินนสตุตปัญจกะในลักษณะเดียวกันกับพระสูตร 
๑๐สูตรในคังคาเปยยาลวรรคแห่งมัคคสังยุต ต่างแต่เปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรค
มีองค์  ๘  เป็นสติปัฏฐาน  ๔  

คังคานทีอาทิสูตร (ปุน) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้น(อ่ืนอ่ืน) (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๓๑๒-๓๒๓/๒๐๕) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๑๒ สูตรคือ (๑)
ปฐมาปาจีนนินนสูตร  (๒-๕)  ทุติยาปาจีนนินนสุตตจตุกกะ (๖) ฉัฏฐปาจีนนินนสูตร  
(๗) ปฐมสมุททนินนสูตร(๘-๑๒) ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะในลักษณะเดียวกัน
กับพระสูตร  ๑๒  สูตรในทุติยคังคาเปยยาลวรรคแห่งมคัคสังยุต ต่างแต่เปลี่ยนหมวด
ธรรมจากอริยมรรคมีองค์  ๘  เป็นโพชฌงค์  ๗   

คังคาสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยแม่น้ำคงคา (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๓๑/๒๒๒) อธิบายสรุปได้ว่าพระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สังสารวัฏนับว่ามี
เบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้เหมือนเม็ดทรายในมหาสมทุรท่ีมนุษยถ์ือว่าไม่สามารถ
นับได้ ถึงกระน้ันก็ยังนับง่ายกว่าการนับกัปเสียอีก  

คังเคยยชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องใครงามกว่ากัน (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๙/๙๓) อธิบายสรุปได้ว่า 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดาสถิตอยู่ท่ีฝั่งแม่นำ้คงคาได้เห็นปลา ๒ ตัว 
คือตัวหน่ึงอาศัยอยู่ในแม่น้ำคงคา ตัวหน่ึงอาศัยอยู่ในแมน้่ำยมุนาปลาทั้งสองเมื่อมา
พบกันต่างก็อวดความงามของกันและกันจนไม่สามารถตกลงกันได้จึงได้พากันไปถาม
เต่าตัวหน่ึงว่าใครงามกว่ากันเต่าตอบว่าปลาที่อยู่ในแม่น้ำคงคาก็งาม ตัวท่ีอยู่ใน



 

๑๓๘๕ 
 

 

แม่น้ำยมุนาก็งาม แต่สัตว์สี่เท้ามีสัณฐานกลมคล้ายต้นไทรมีคอย่ืนออกมานิดหน่อยตัว
น้ีงามกว่าใครทั้งหมด ปลาท้ังสองได้ฟังดังน้ัน จึงกล่าวว่าท่านไม่ตอบเหตุท่ีเราถาม
ท่านถูกถามอย่างหน่ึงแต่กลับไปตอบเสียอีกอย่างหนึ่งคนที่ยกย่องตนเองพวกเราไม่
ชอบใจเลย จากนั้นปลาทั้งสองได้อมน้ำพ่นใส่เต่าแล้วก็กลับไปที่อยู่ของตน (ขุ.ชา.
ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๐๙/๑๕๒-๑๕๓) 

คัณฐิปุปผิยเถราปทาน  :  ประวัติในอดีตชาติของพระคัณฐิปุปผิยเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๙๑/๒๘๙) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระคัณฐิปุปผิยเถระ เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง เกิดศรัทธาแลว้
บวช ไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหันต์  เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน    จึง
กล่าวว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี  ๙๑  ท่านเคยใช้ดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัส
สี เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป. อ.(บาลี) ๒/๙๑/๑๗๓) 

คัณฐิเภทกโจรวัตถุ  :  เรื่องโจรผู้ทำลายปม (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๖๓/๔๖) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระ
ภาคตรัสพระคาถาแก่โจรผู้ทำลายปมและชนทั้งหลายว่า คนพาลท่ีรู้ตัวว่าเป็นคนพาล
ยังเป็นบัณฑิตได้บ้าง  อรรถกถากล่าวว่า คนพาล ในที่น้ีหมายถึงลักษณะคนที่ไม่
ฉลาด ไม่ใช่บณัฑิต รู้และสำคัญตนว่ายังมีความรู้น้อยอยู่ (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๖๓/๓๕๑-
๓๕๒)  แต่คนพาล+ที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตน่ันแหละ เรียกว่าคนพาลแท้  

คัณฑสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยฝีมีปากแผล ๙ แผล (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๕/๔๖๔) อธิบายสรุปได้ว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า คำว่า ฝี นี้เป็นช่ือของกายที่สำเร็จ
มาจากมหาภูตรูป ๔ น้ี ท่ีมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เติบโตมาด้วยข้าวสุกและขนม มี
ความไม่เที่ยงมีการไล้ทาบีบนวดแตกสลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา กาย
น้ันมีปากแผลที่ไม่แตก ๙ แผล เป็นแดนไหลออกแห่งทุกสิ่ง ไหลออกแต่สิ่งที่ไม่
สะอาด ไหลออกแต่สิ่งท่ีมีกลิน่เหม็น ไหลออกแต่สิ่งท่ีน่ารังเกียจ เป็นแดนไหลเข้าแห่ง
ทุกสิ่ง ไหลเข้าแต่ส่ิงท่ีไม่สะอาด ไหลเข้าแต่สิ่งท่ีมีกลิน่เหม็น ไหลเข้าแต่สิ่งท่ีน่า
รังเกียจ เปรียบเหมือนฝีที่เกดิมาได้หลายปี มีปากแผลท่ีไม่แตก ๙ แผล เป็นแดนไหล
ออกแห่งทุกส่ิง ไหลออกแต่สิง่ที่ไม่สะอาด ไหลออกแต่สิ่งท่ีมีกลิ่นเหม็น ไหลออกแต่
สิ่งที่น่ารังเกียจ เป็นแดนไหลเข้าแห่งทุกสิ่ง ไหลเข้าแต่สิ่งท่ีไม่สะอาด ไหลเข้าแต่สิ่งที่
มีกลิ่นเหม็น ไหลเข้าแต่สิ่งท่ีน่ารังเกียจ (อง.นวก.อ.(บาลี) ๓/๑๕/๒๙๕) 

คัณฑีอุบาสิกา  :  ช่ืออุบาสิกาคนหนึ่ง ผู้เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะ
(องค์ท่ี ๙)  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๕/๖๓๘,ข.ุอป.อ.(บาลี) ๑/-/๔๙-๕๐, อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) 
๑/-/๖๘-๖๙, ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑/-/๕๗) ; อธิบายว่า อุบาสิกาคน ๑ ในบรรดาอุบาสิกา 
๒ คน อันได้แก่ อินทวรีอุบาสิกาและคัณฑอุีบาสิกา  



 

๑๓๘๖ 
 

 

คัดค้าน : ทักท้วง;ต้านทาน;ขัดขวาง;ยับย้ัง;ท้วง; มีข้อความปรากฏในที่หลายแห่งดังเช่น
ข้อความในมหาทุกขักขันธสูตรว่า  อัญเดียรถีย์ปริพาชกได้กล่าวกับหมู่ภิกษุว่า “พระ
สมณโคดมบัญญัติการละกามท้ังหลายเป็นต้น  แต่หมู่ภิกษุไม่ยินดี ไมค่ดัค้านคำที่อัญ
ดียรถีย์ปริพาชกเหล่าน้ันกล่าว  จึงลุกจากที่น่ังจากไปด้วยต้ังใจว่า  “จะทราบ
เน้ือความแห่งคำกล่าวนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาค”; และข้อความที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับปัจจนีกสาตพราหมณ์  ขณะประทับอยู่ท่ีพระเชตวันว่า  ผู้ต้ังใจจะคัดค้าน 
มีจิตเศร้าหมอง มากไปด้วยความแข่งดีจะไม่รู้ชัดคำสุภาษิต (ที.สี. (ไทย) ๙/๓๐๒/
๑๑๓,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๗/๑๓๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๓/๑๖๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๖๑/
๓๐๔,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔/๓๓,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๐๒/๒๔๓,สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๖๒/
๑๐๐,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๒๐,องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๔๒/๘๗,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๒๘/๔๓,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๔/๘๓,พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๒) 

คัดเค้า  :  ช่ือไม้เถาเนื้อแข็ง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๕๕/๕๐๔) ต้นคัดเค้า มีหนามโค้งแหลม 
ดอกสีขาวๆ สเีหลือง ๆ มีกลิ่นหอม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) คัดเค้า
เครือ ก็เรียก ดังคำท่ีสรุปได้ว่า ภูเขาหิมพานต์ เป็นภูมิภาคท่ีสะพรั่งไปด้วยพวงช่อ
ดอกไม้แห่งต้นรกฟ้า ต้นอัญชัน ต้นสัก ต้นหางช้าง ต้นคัดเค้า  ต้นทองหลาง(ข.ุชา.
อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๘๙/๑๓๖) 

คัททูลพัทธสูตร :พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถูกล่าม(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๙/๑๘๙) อธิบายสรุปได้ว่า 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สงสาร
(การเวียนว่ายตายเกิด)นี้มีเบ้ืองต้นเบ้ืองปลายที่ใคร ๆ รู้ไม่ได้ เบื้องต้นเบ้ืองปลายไม่
ปรากฏแก่สัตว์ผู้มอีวิชชาเป็นเครื่องปิดก้ันมีตัณหาเป็นเคร่ืองประกอบไว้ และทรง
แสดงอุปมาโวหารว่า ปุถุชนผู้ยึดติดอยู่ด้วยสักกายทิฏฐิ ๒๐ ย่อมแล่นวนเวียนอยู่กับ
ขันธ์ ๕ หนีไมพ้่นขันธ์ ๕ จึงไม่พ้นทุกข์ เหมือนสุนัขถูกลา่มไว้ที่หลัก ได้แต่ว่ิงวนเวียน
หลักอยู่นั่นเอง  (สํ.ข.อ.(บาลี)๒ /๙๙/๓๕๕) 

คัททูลพัทธสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถูกล่าม (สูตรท่ี ๒) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๐/
๑๙๑)อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณวัดพระเชตวันได้ตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ปุถุชนผู้พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ ว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน นั่นเป็น
อัตตาของเรา จะเดิน ยืน น่ัง นอน ก็อยู่ใกล้อุปาทานขันธ์ ๕ เหมือนสุนขัถูกล่ามไว้ที่
หลัก จะเดิน ยืน หรือหมอบ ก็อยู่ใกล้หลกัน่ันเอง ในตอนท้าย ตรัสสอนให้พิจารณา
จิตและขันธ์ ๕ (สํ.ข.อ.(บาลี)๒ /๑๐๐/๓๕๖-๓๕๗) 

คัทรภปัญหชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องปัญหาเรื่องลากับม้าอัสดร (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๑๑๑/๔๖) อธิบาย
สรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมโหสธบัณฑิตได้กราบทูลให้พระเจ้าวิเทหะ



 

๑๓๘๗ 
 

 

ทรงทราบว่าบุตรประเสริฐกว่าบิดาก็มีโดยยกเรื่องม้าอัสดรซึ่งเป็นม้าทรงของพระองค์
น้ันประเสริฐกว่าลาซึ่งเป็นพ่อของมัน (ดูประกอบใน ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๕๙๐/๒๗๔) 

คัทรภสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุท่ีไม่มีไตรสิกขาเปรียบเหมือนลาในฝูงโค (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๓/
๓๐๙) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้
แม้ติดตามไปข้างหลังหมู่ภิกษุแล้วประกาศตนวา่เป็นภิกษุ แต่ไม่มีความพอใจในการ
สมาทานไตรสกิขา เหมือนภิกษุเหล่าอ่ืน เปรียบเหมือนลาที่ติดตามฝูงโคไป ถึงจะร้อง
ว่าเราก็เป็นโคแต่สี เสียงร้อง และรอยเท้าของมันก็ไม่เหมือนโค แลว้ทรงสอนภิกษุ
ท้ังหลายให้มีความพอใจอย่างย่ิงในการสมาทานสิกขา ๓ นี้อรรถกถากลา่วว่า ลาไม่มี
เหมือนโค เพราะโคท้ังหลาย มีสีดำบ้าง แดงบ้างขาวเป็นต้นบ้าง และเสียงและ
รอยเท้าของลาก็แตกต่างจากโคเช่นกัน (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๘๓/๒๓๙) 

คันฉ่อง : เครื่องส่องหน้า (วิ.จู.(ไทย)๗/๒๔๗/๙, ๗/๒๙๓/๘๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๙/๑๑๙)  
ปัจจุบันเรียกกระจกเงาสำหรับดูหน้า มีกรอบ ๒ ช้ันสำหรบัเอนเข้าออกได้ เช่นต้ังบน
โต๊ะเครื่องแป้ง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) บางแห่งเรียกว่า กระจก  

คันฉัตร : เครื่องใส่ผ้าท่ีพระเจ้าอชาตศัสตรูเวเทหิบุตร ทรงใส่ผ้าพาหิติกาผืนยาว    ๑๖ ศอก 
กว้าง   ๘ ศอกในคันฉัตรส่งมาประทานแกพ่ระเจ้าปเสนทิโกศลราชาแห่งแคว้นโกศล 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๖๒/๔๔๘) ; ช่ือหนึ่งของดาวฤกษ์วิศาขา ม ี ๕ ดวง,ดาวศีรษะ
กระบือ หรือดาววิสาขะ ก็เรียก  

  อรรถกถากล่าวว่า ผ้าพาหิติกา  หมายถึงผ้าท่ีทอมาจากต่างแคว้น (ม.ม.อ.(บาลี) 
๒/๓๖๒/๒๕๒)  

คันถนิยปัญญา : ปัญญาท่ีเป็นอารมณ์ของคันถะ(หนังสืออภิธรรม ธัมมสังคณีสรูปัตถนิสสยะ หน้า
๑๐๗) ซึ่งมีองค์ธรรมประกอบด้วยโลกียจิต ๘๑ เจตสกิ ๔๙ (เว้นคันถะองค์ธรรม ๓) 
รูป ๒๘ อธิบายว่า ปัญญาในสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓  ช่ือว่าคันถ
นิยปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 

คันถวิปปยุตตคันถนิยปัญญา:ปัญญาไม่ประกอบด้วยคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะ (หนังสืออภิธรรม 
ธัมมสังคณีสรปัูตถนิสสยะ หน้า๑๐๘) ซึ่งมีองค์ธรรมประกอบด้วยโมหมูลจิต ๒ โลกีย
กุศลจิต ๑๗ โลกียวิปากจิต ๓๒ กริยาจิต ๒๐ เจตสิกที่ประกอบ ๔๓ และโลภเจตสิก
ท่ีในทิฏฐคิตวิปปยุตตจิต ๔  โทสเจตสิกท่ีในโทสมูลจิต  ๒ รูป ๒๘ อธิบายว่า ปัญญา
ในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ช่ือว่าคันถวิปปยุตตคันถนิยปัญญา 
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 

คันถวิปปยุตตอคันถนิยปัญญา :ปัญญาที่ประกอบด้วยคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ (หนังสือ
อภิธรรม ธัมมสังคณีสรูปัตถนิสสยะ หน้า ๑๐๘ ) ซึ่งมีองค์ธรรมประกอบด้วยโลกุตต



 

๑๓๘๘ 
 

 

รจิต ๘ เจตสกิ ๓๖ นิพพาน อธิบายว่า ปัญญาในมรรค  ๔  (โสดาปัตติมรรค 
สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค) ผล  ๔ (โสดาปัตติผล สกทาคามิผล 
อนาคามิผลอรหัตตผล) ช่ือว่าคันถวิปปยุตตอคันถนิยปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๗/
๕๐๐) 

คันถสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยคันถะ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๗๕/๑๐๒) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า คันถะ(กิเลสเครื่องผูก) มี ๔ ประการ คือ (๑)  อภิชฌา
กายคันถะ  กเิลสเคร่ืองผูกกายคืออภิชฌา (๒) พยาปาทกายคันถะ กิเลสเครื่องผูก
กายคือพยาบาท (๓) สีลัพพตปรามาสกายคันถะ กิเลสเคร่ืองผูกกายคือความถือม่ัน
ศีลพรต (๔) อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ กิเลสเครื่องผูกกายคือความยึดม่ันว่าสิ่งน้ีจริง
พร้อมกับทรงย้ำว่า เธอท้ังหลายพึงเจริญอริยมรรคมีองค ์ ๘ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู ้
เพ่ือความส้ินไปเพ่ือละคันถะเหล่านั้น  

คันถะ :  1. กิเลสท่ีร้อยรัดมัดใจสัตว์ให้ติดอยู่, เครื่องร้อยรัด,กิเลสเคร่ืองผูก (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๕/๒๙๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๗๕/๑๐๒)  อธิบายว่า คันถะ มี ๔ อย่าง อันได้แก่ (๑) 
อภิชฌากายคันถะ (กิเลสเครื่องผูกกายคืออภิชฌา)  (๒) พยาปาทกายคันถะ (กิเลส
เครื่องผูกกายคือพยาบาท)   (๓) สลีัพพตปรามาสกายคันถะ (กิเลสเคร่ืองผูกกายคือ
ความถือมั่นศีลพรต) (๔) อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ (กิเลสเคร่ืองผูกกายคือความยึด
มั่นว่าสิ่งนี้จริง) ;  

 2. ตำรา, คัมภีร์ (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ หน้า ๔๐) 
คันถะซ่ึงเปน็เหตุ  :  กิเลสเครื่องร้อยรัดที่ช่ือว่าเหตุ หรือท่ีเป็เหตุ  คำว่า เหตุ หมายถึง เหตุ ๖ อันได้แก่ 

(๑) โลภเหตุ ซึง่มีโลภจิตเป็นมูล  (๒)  โทสเหตุ ซึ่งมีโทสจิตเป็นมูล  (๓) โมหเหตุ ซ่ึงมี
โมหจิตเป็นมูล   (๔) อโลภเหตุ  (๕) อโทสเหตุ และ (๖) อโมหเหตุ (อภิ.ป.๔๔/๘๕/
๘๓๔) 

คันธกถา  :  เรื่องของหอม (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐) ;  ข้อที่ ๑๒ ในบรรดาดิรัจฉานกถา ๒๘ ขอ้ 
ท่ีสรุปมาเพียง  ๑๓ ข้อคือ (๑) ราชกถา เร่ืองพระราชา (๒) โจรรื่องโจร (๓) มหามัต
ตกถา เรื่องมหาอำมาตย์  (๔)  เสนากถา เรื่องกองทัพ (๕) ภยกถา เรื่องภัย (๖) ยุทธ
กถา เรื่องการรบ (๗) อันนกถา เรื่องข้าว (๘) ปานกถา เรื่องน้ำ (๙)  วัตถกถา เรื่อง
ผ้า (๑๐)  สยนกถา เร่ืองที่นอน  (๑๑) มาลากถา เรื่องพวงดอกไม้ (๑๒) คันธกถา 
เรื่องของหอม  (๑๓) ญาติกถา  เรื่องญาติ เป็นต้น อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ดิรัจฉาน
กถา คือถ้อยคำอันขวางทางไปสู่สวรรค์หรือนิพพาน หมายถึงเรื่องราวท่ีไม่ควรนำมา
เป็นข้อถกเถียงสนทนากัน  เพราะทำให้เกิดฟุ้งซ่าน  และหลงเพลินเสียเวลา  (ที.สี.อ.
(บาลี)๑๗/๘๔)  



 

๑๓๘๙ 
 

 

คันธชาตสูตร :  พระสูตรว่าด้วยกลิ่นหอม (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๐/๓๐๓) ท่านพระอานนท์เข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับทูลถามถึงกลิ่นหอม ๓ อย่าง คือ กลิ่นหอมที่เกิดจากราก 
กลิ่นหอมที่เกิดจากแก่น กลิ่นหอมที่เกิดจากดอก ย่อมส่งกลิ่นหอมลอยไปตามลม
เท่าน้ัน  แต่ไม่สามารถส่งกลิ่นหอมลอยไปทวนลมได้ กลิ่นหอมที่ลอยไปตามลมได้
ลอยไปทวนลมได้มีหรือไม่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มี ได้แก ่ กลิ่นศลีของผู้ครอง
เรือนที่นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงมีศีล มีธรรม ยินดีในการทำบุญให้ทาน ไม่ว่าอยู่ที่
ไหน ทิศไหน สมณะและพราหมณ์ท้ังหลายในทิศต่างๆ  ย่อมกล่าวชมแม้เทวดาก็
สรรเสริญ  

คันธชาติ  :  กลิ่นหอม  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๙๒/๓๓๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๐๙/๘๔๕) ดังคำว่า คันธ
ชาติเหล่าใดเหล่าหนึ่งหอมฟุ้งไปในโลก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๗๐/๗๐๒)อธิบายว่า  มี ๔ 
ชนิด คือ  (๑)  กลิ่นท่ีเกิดจากราก  (๒)  กลิ่นท่ีเกิดจากแก่น  (๓)  กลิ่นท่ีเกิดจากดอก 
(๔)  กลิ่นที่เกดิจากใบ (องฺ.ติก.  ๒๐/๘๐/๓๐๔)   

คันธตัณหา  :  ความอยากได้กลิ่น ความทะยานอยากได้กลิ่น ความทะยานอยากในกลิ่น (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๐๑/๖๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๘,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๐๙/๓๒๕,ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๓/๑๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๗๖/๗๒๖) ; ขอ้ ๓ ในตัณหา ๖ อย่างอันได้แก่รูปตัณหา
(อยากได้รูป) สทัทตัณหา(อยากได้เสียง) คันธตัณหา(อยากได้กลิ่น) รสตัณหา(อยากได้
รส) โผฏฐัพพตัณหา(อยากได้โผฏฐัพพะ) และธัมมตัณหา (อยากได้ธรรมารมณ์) และ
คันธตัณหา ย่อมไหล หลั่งไหลซ่านไป เป็นไปทางจมูก (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๘/๒๗๑)  

  อรรถกถากล่าวว่า ตัณหา  แปลว่า  ความทะยานอยาก  ในท่ีนี้หมายถึง  ความ
ทะยานอยากในกลิ่น ซ่ึงเป็นข้อ ๓ ในตัณหา  ๖  อย่าง คือ  (๑)  รูปตัณหา  (ความ
ทะยานอยากในรูป)  (๒)  สัททตัณหา  (ความทะยานอยากในเสียง)  (๓)  คันธตัณหา  
(ความทะยานอยากในกลิ่น)  (๔)  รสตัณหา  (ความทะยานอยากในรส)  (๕)  
โผฏฐัพพตัณหา  (ความทะยานอยากในสิ่งที่ถูกต้องกาย)  (๖)  ธัมมตัณหา  (ความ
ทะยานอยากในอารมณ์ที่เกิดกับใจ)(ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๕๐๒/๒๓๙)  

คันธตินทุกชาดก  :  ชาดกว่าด้วยเรื่องเทวดาช่ือคันธตินทุกะ(ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๓๓๒/๕๘๘) อธิบาย
สรุปได้ว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดาสถิตอยู่ท่ีต้นมะพลับหอม 
ภายนอกเมืองอุตตรปัญจาละ ได้เขา้มาถวายโอวาทแด่พระเจ้าปัญจาละผู้ประมาทมัว
เมา ไม่สนใจราชกิจ ให้ต้ังอยู่ในความไม่ประมาท ให้ละประพฤติอกุศลธรรมและให้
พระราชาเสด็จประพาสต้น สดับตรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนบ้าง เพราะ
ไม่เช่นน้ัน บ้านเมืองจะฉิบหาย  วงศ์ตระกูลจะตั้งอยู่ไม่ได้    พระราชาทรงทำตาม
โดยให้อำมาตย์ดูแลราชสมบัติแทน ปลอมพระองค์ออกไปกับปุโรหิต ทำให้พระองค์



 

๑๓๙๐ 
 

 

ได้ทราบความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะพระองค์ไม่ต้ังอยู่ในธรรม 
เจ้าหน้าท่ีข้าราชการทุกระดับช้ันก็ไม่มีธรรม ต่างฝ่ายต่างแสวงหาประโยชน์จาก
ประชาชนเอารัดเอาเปรียบประชาชน กลางวันเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองก็บีบคั้นเบียดเบียน
ด้วยเร่ืองส่วยเรื่องภาษี ชาวบ้านจึงเอาหนามมาล้อมบ้านไว้แล้วหลบเข้าป่าไป เหมือน
สัตว์ป่า ตอนค่ำจึงกลับมาบ้านเรือน กลางคืนพวกโจรก็ออกปล้น ทำให้ประชาชน
เดือดร้อนเป็นอันมาก เมื่อทรงทราบความจริงอย่างน้ัน พระราชาก็ประพฤติมั่นอยู่ใน
ราชธรรมสืบมา เมื่อพระราชาประพฤติธรรม ข้าราชการท้ังหลายก็ประพฤติธรรม ไม่
กล้าทำความช่ัว บ้านเมืองก็มีความความเจริญประชาชนอยู่เป็นสุขได้ดังเดิม (ขุ.ชา.ตึ
สติ.อ.(บาลี) ๗/๓๓๒/๒๕๒-๒๖๒) 

คันธธาตุ  :  ธาตุคือคันธารมณ์(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๘๕/๑๖๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๑๘๔/๑๔๓,อภิ.ธา. ๓๖/๓๒/๑๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๐/๑๗)  ; ข้อ ๘ ในธาตุ ๑๘ 
อย่างอันได้แก่  (๑) จักขุธาตุ (ธาตุคือจักขปุระสาท)  (๒)  รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์)  
(๓) จักขุวิญญาณธาตุ (ธาตุคือจักขุวิญญาณ) (๔) โสตธาตุ  (ธาตุคือโสตประสาท) (๕) 
สัททธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ์) (๖) โสตวิญญาณธาตุ (ธาตุคือโสตวิญญาณ) (๗) ฆาน
ธาตุ (ธาตุคือฆานประสาท) (๘) คันธธาตุ  (ธาตุคือคันธารมณ์) (๙)  ฆานวิญญาณธาตุ 
(ธาตุคือฆานวิญญาณ) (๑๐) ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหาประสาท) (๑๑) รสธาตุ  (ธาตุ
คือรสารมณ์) (๑๒) ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุคือชิวหาวิญญาณ)  (๑๓) กายธาตุ  (ธาตุ
คือกายประสาท) (๑๔) โผฏฐพัพธาตุ  (ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์)  (๑๕)  กายวิญญาณ
ธาตุ  (ธาตุคือกายวิญญาณ) (๑๖)  มโนธาตุ (ธาตุคือมโน) (๑๗) ธัมมธาตุ (ธาตุคือ
ธรรมารมณ์) (๑๘)  มโนวิญญาณธาตุ (ธาตุคือมโนวิญญาณ) (๑๔/๑๒๕/๑๖๒) ; ข้อ 
๓ ในธาตุ ๖ อันได้แก่ รูปธาตุ สัททธาตุ คนัธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ธัมมธาตุ  (สํ.
นิ.(ไทย)๑๖/๙๐/๑๗๓) 

คันธธูปยิเถราปทาน  :  ประวัติในอดีตชาติของพระคันธธูปิยเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑/๕๐๐) อธิบาย
สรุปได้ว่า พระคันธธูปิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า 
ในอดีตชาติกัปที่  ๙๔  ท่านได้ถวายธูปหอมอบด้วยดอกมะลิแด่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าสิทธัตถะ  เพราะผลแห่งทานนั้น  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  

คันธนิมิต  :  นิมิตคือกล่ิน, เครื่องหมายคือกลิ่น ดังคำว่า ความเท่ียวซ่านไปหาและความผูกพันกับ
ท่ีอาศัย  คือ   รูปนิมิต  สัททนิมิต  คันธนมิิต เป็นต้น (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๗๙/๒๓๔) ; 
ข้อ ๓ ในนิมิต ๖ อันได้แก่ สทัทนิมิต คันธนิมิต   รสนมิิต  โผฏฐัพพนิมิต  ธัมมนิมิต 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๓) 



 

๑๓๙๑ 
 

 

คันธปัญจงัคลิุกทายิกาวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้เคยใช้แป้งเจิมสถูปของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่ากัสสปะ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๖๙/๕๘)  อธิบายสรุปได้ว่า นางเคยเป็นหญิงรับใช้   
เพราะใช้นิ้วทั้งห้าจุ่มกระแจะเจิมท่ีพระสถูป(ทอง) ของพระผู้มีพระภาคทรงพระนาม
ว่ากัสสปะและต้ังใจถวายสิ่งอันเป็นท่ีรัก เม่ือตายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  

คันธปูชกเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระคันธปูชกเถระ พระคันธปูชกเถระ เมื่อจะประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน  จึงกล่าวว่า ในอดีตชาติกัปท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  ท่านได้ใช้ของ
หอมบูชาจิตกาธานของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ เพราะผลแห่งการบูชา
น้ัน  ท่านไม่รูจั้กทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุวิชชา  ๓  พร้อมด้วยคุณวิเศษ 
(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๖๓/๑๐๑) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า พระคันธปูชกเถระ  หมายถึง
พระหาริตเถระ  (ขุ.เถร.อ.(บาลี)  ๑/๙๑/๑๓๔) 

คันธภกสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านช่ือคันธภกะ (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๓/๔๑๖) ผู้ใหญ่บ้านช่ือ
คันธภกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ณ อุรุเวลกัปปนิคมแลว้ทูลขอ
พระองค์ทรงแสดงเหตุเกิดและความดับทุกข์ให้ฟังพระองค์จึงทรงแสดงเหตุเกิด
แห่งโสกะ ปริเทวะ ทุกข ์ โทมนัส และอุปายาส ว่า ได้แก ่ฉันทะ เช่น เพราะชาวอุรุ
เวลกัปปนิคมถกูประหาร ถูกจองจำ ถูกปรับไหม หรือถูกตำหนิโทษ คันธภกะในฐานะ
ผู้ใหญ่บ้านก็มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เพราะคันธภกะมีฉันทะใน
คนเหล่านั้น    

คันธภกะ, ผู้ใหญ่บ้าน  :  ช่ือชายคนหน่ึงเป็นผู้ใหญ่บ้านช่ือคันธภกะ (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๓/๔๑๖) 
อธิบายว่า เขาเป็นชาวนิคมมลัลกษัตริย์ แคว้นมัลละ มีตำแหน่งเป็นนายบ้าน มี
บุตรชายช่ือว่าจิรวาสีกุมารเคยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีนิคมของมัลลกษัตริย์แล้วส
สนทนาธรรมเรื่องทุกข์ในวัฏฏะ 

คันธมาทน์, ภูเขา  : ช่ือภูเขาลูกหน่ึง, ภูเขาผาหอม (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๑๖๓/๕๖๔) ; เป็นถิ่นท่ีอยู่
อาศัยแห่งหมู่เทพเจ้า,  เป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยแห่งหมู่กินนรกินนรี ปกคลุมไปด้วยโอสถ
นานาชนิด (ขุ.ชา.ปกิณณก.๒๗/๔๐-๔๑/๔๒๘) ;  เป็นภูเขาประเสริฐสูงสุด (ขุ.ชา.
อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๑๓/๑๑๘) ภูเขาคันธมาทน์ศิลาล้วน   ซึ่งเป็นท่ีประทับอยู่ของพระ
เวสสันดร พร้อมด้วยพระโอรสท้ังหลายและพระชายา ภูเขาคันธมาทน์ศิลาล้วน ซึ่ง
เป็นที่ประทับอยู่ของพระเวสสันดร  พร้อมด้วยพระโอรสท้ังหลายและพระชายา (ขุ.
ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๒๑/๕๐๐) 

คันธมาลยิเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมาลิยเถระ    (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๔/๒๔๒)
พระคันธมาลิยเถระเม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า ในอดีตชาติ
กัปท่ี  ๙๔  ท่านสร้างสถูปไม้หอม  และคลุมด้วยดอกมะลิถวาย แด่พระพุทธเจ้าพระ



 

๑๓๙๒ 
 

 

นามว่าสิทธัตถะ  เพราะผลแห่งกรรมนั้น  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย   ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ เถระ    (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๒๔/๑๔๑-๑๔๒) 

คันธมุฏฐิยเถราปทาน  :  ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมุฏฐิยเถระ(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๓/๕๕๖) 
พระคันธมุฏฐิยเถระเม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในอดีตชาติ
กัปท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  ท่านนำของหอมไปบูชาจิตกาธานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุ
มุตตระ  เพราะผลแห่งการบชูาน้ัน  ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายนี้  ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ   

คันธรรพเทวธิดา  :  ธิดาของคันธรรพราชา  เป็นบริวารของท้าวมหาราชทั้ง ๔ เมื่อคราวประชุมใหญ่
ของเหล่าเทวดา ณ ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ  ก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๖) อธิบายว่า เทพธิดาองค์น้ี   เป็นท่ีรักใครข่องปัญจสิขะคันธร
รพเทพบุตร มีบิดาช่ือว่าติมพรุ ผู้เป็นคนธรรพเทวราชา (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๘/๒๗๕) 
ภัททาสุริยวัจฉสา ก็เรียก   อรรถกถากล่าวว่า หมายถึงสุริยวัจฉสา เป็นช่ือของ
เทพธิดา  ผู้มสีริิโฉมงดงามท่ัวสรรพางค์  มีรศัมีอ่อน ๆ  เปล่งออกจากร่างกายดุจแสง
อ่อนของดวงอาทิตย์ยามทอแสง  (ที.ม.อ.(บาลี)๓๔๘/๓๑๖)   

คันธรรพเทวราชา  :ติมพรุ ผู้เป็นเจ้าของเหล่าคนธรรพ์   (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๖) อธิบายว่า ท่าน
บริวารของท้าวมหาราชทั้ง ๔  เมื่อคราวประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดา ณ ป่ามหาวัน 
เขตกรุงกบิลพัสด์ุ  ก็ได้มาเขา้เฝ้าพระพุทธเจ้า    ท้าวติมพรุคันธรรพราช  ก็เรียก  
อรรถกถากล่าวว่า ท่านเป็นบิดาของสุริยวัจฉสา ซึ่งเป็นเทพธิดาผู้มีสิริโฉมงดงาม (ที.
ม.อ.(บาลี)๓๔๘/๓๑๖)  

คันธราคะ  :  ความกำหนัดในกลิ่น, ราคะเกี่ยวกับกลิ่น, ความติดใจในกลิ่น ดังคำที่สกวาทีถามสรุป
ได้ว่า  คันธราคะ รสราคะ โผฏฐัพพราคะ นอนเน่ืองอยู่ในโผฏฐัพพธาตุ นับเนื่องใน
โผฏฐัพพธาตุใช่ไหม (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๐๓/๗๕๒,๓๗/๗๗๒/๘๑๒,๓๗/๗๗๔/๘๑๓) 
อรรถกถากล่าวว่าสกวาทีมีความเห็นว่าราคะทุกชนิดนับเน่ืองในกามธาตุ (อภิ.ปญฺจ.อ.
(บาลี) ๗๐๓/๒๗๖) 

คันธวิจาร  :  ความตรองถึงกลิ่น,ความตรองเกี่ยวกับกลิ่น (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐); 
จัดเป็นปิยรูปสาตรูป (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑) ; ข้อ ๓ ในวิจาร ๖ อันได้แก่ รูป
วิจาร (ความตรองถึงรูป) สัททวิจาร (ความตรองถึงเสียง) คันธวิจาร (ความตรองถึง
กลิ่น) รสวิจาร (ความตรองถงึรส) โผฏฐัพพวิจาร (ความตรองถึงโผฏฐัพพะ) และธัมม
วิจาร (ความตรองถึงธรรม) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔/๒๕) 

คันธวิตก  :  ความตรึกถึงกลิ่น,ความตรึกเกี่ยวกับกล่ิน; จัดเป็นปิยรูปสาตรูป(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/
๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔) ;  ขอ้ ๓ ในวิตก ๖ อันได้แก่ รูปวิตก  (ความตรกึเก่ียวกับรูป) 



 

๑๓๙๓ 
 

 

สัททวิตก  (ความตรึกเกี่ยวกับเสียง) คันธวิตก (ความตรึกเกี่ยวกับกลิ่นรสวิตก (ความ
ตรึกเก่ียวกับรส) โผฏฐัพพวิตก  (ความตรึกเกี่ยวกับโผฏฐัพพะ)  ธัมมวิตก  (ความตรึก
เกี่ยวกับธรรมารมณ์) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐)  

คันธวิเลปนสูตร :พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากของหอมและเครื่องลูบไล้(สํ..ม๑๙/๑๑๕๐/๖๔๖) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ 
สัตว์ท่ีเว้นขาดจากของหอมและเครื่องลูบไล้จึงมีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจาก
ของหอมและเครื่องลูบไล้เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุน่ท่ีเราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา 

คันธสมบัติ  :  สมบัติคือกลิ่น,ความถึงพร้อมด้วยกลิ่น, ความเพรียบพร้อมด้วยกลิ่นกาย(อภิ.ป.(ไทย) 
๔๓/๓๙๘/๒๓๔) หมายถึงมีกลิ่นกายหอม และคันธสมบัติน้ีจะเกิดขึ้นได้ เพราะมี
ศรัทธาเลื่อมใส ให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ (อภิ.ป.๔๑/๙/๕๕๓)  

คันธสญัเจตนา  :ความจำนงกล่ิน, ความจงใจในกลิ่น, ความคิดอ่านในกลิ่น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๔, 
ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐) ;  จัดเป็นปิยรูปสาตรูป (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑, อภิ.วิ.
(ไทย)๓๕/๒๐๓/๑๖๘); ข้อ ๓ ในสญัเจตนา ๖ อันได้แก่ ๑. รูปสัญเจตนา(ความจำนง
รูป) ๒.สัททสญัเจตนา(ความจำนงเสียง) ๓.คันธสัญเจตนา(ความจำนงกลิ่น)  ๔. รส
สัญเจตนา(ความจำนงรส) ๕.โผฏฐัพพสัญเจตนา  (ความจำนงโผฏฐัพพะ)  ๖. ธัมม
สัญเจตนา(ความจำนงธรรมารมณ์) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๘/๓๓๘) 

คันธสญัญา  :  ความกำหนดหมายกลิ่น, ความกำหนดหมายรู้กลิ่น, ความหมายรู้กลิ่น, ความจำได้
หมายรู้ในกลิ่น, ความจำได้ในกลิ่น, กิริยาที่จำได้ในกลิ่น,  ภาวะที่จำได้ในกลิ่น  (สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๔, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๐๓/๑๖๘) ; จัดเป็นปิยรูปสาตรูป (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๔๐๐/๓๓๑) ; ข้อ ๓ ในสัญสญัญา ๖ อันได้แก ่ ๑. รูปสญัญา (ความกำหนด
หมายรู้รูป) ๒.สัททสญัญา (ความกำหนดหมายรู้เสียง) ๓.คันธสัญญา (ความกำหนด
หมายรู้กลิ่น) ๔. รสสัญญา (ความกำหนดหมายรู้รส) ๕.โผฏฐัพพสัญญา (ความ
กำหนดหมายรู้โผฏฐัพพะ)  ๖. ธัมมสัญญา (ความกำหนดหมายรู้ธรรมารมณ์) (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๐,๑๐/๔๐๑/๓๓๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๕๗/๘๙,ขุ.ปฏิ. ๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙) 

คันธหัตถี, ตระกูล  : ช่ือช้างมงคล เป็นช้างอาชาไนยพันธ์ุดี สีไม้กฤษณา มีกลิน่ตัวหอม (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๔๖/๑๘๕) ; ช้างมงคลตระกูล  ๑  ในบรรดา  ๑๐  ตระกูล  คือ  (๑)  กาฬวกหัตถี  
(สีดำ)  (๒)  คงัไคยหัตถี  (สีเหมือนน้ำไหล)  (๓)  ปัณฑรหัตถี  (สีขาวดังเขาไกรลาส)  
(๔)  ตามพหัตถี  (สีทองแดง)   (๕)  ปิงคลหัตถี  (สีทองอ่อนดังสีตาแมว)  (๖)  คันธ
หัตถี  (สีไม้กฤษณา  มีกลิ่นตัวหอม)  (๗)  มังคลหัตถี   (สีนิลอัญชัน  มกีิริยาท่าทาง
เดินงดงาม)  (๘)  เหมหัตถี  (สีเหลืองด่ังทอง)  (๙)  อุโบสถหัตถี  (สีทองคำ)   (๑๐)  



 

๑๓๙๔ 
 

 

ฉัททันตหัตถี  (กายสีขาวบรสิุทธ์ิดังสีเงินยวง  แต่ปากและเท้าสีแดง)  (พจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.๒๕๒๕)  ในช้างมงคล  ๑๐  ตระกูลนี ้  ช้างอุโบสถ
ประเสริฐทีสุ่ด  (ที.ม.อ.(บาลี)๒๔๖/๒๓๔)   

คันธะ  :  กลิ่น (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๕/๑๙๗,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๓/๓๒๑,๑๗/๓๒๓/๓๓๖,สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๔/๔,๑๘/๒๒/๒๐,๑๘/๑๓๖/๑๗๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๙,๓๑/๒๑/๒๙,๓๑/
๔๖/๕๒๕,๓๑/๑๒๓/๑๘๙) ; ข้อ ๓ ในอายตนะภายนอก ๖ อันได้แก่ รปู (รูป) โสตะ 
(เสียง) คันธะ (กลิ่น) รสะ (รส)  โผฏฐัพพะ (สัมผัส) และธรรมารมณ์ (อารมณ์ท่ีเกิด
กับใจที่เป็นไปในภูมิ ๓ คือกามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ  และ อรูปาวจรภูมิ)  (สํ.สฬา.อ.
(บาลี)   ๓/๔-๖/๒)  อีกนัยหน่ึงหมายถึงหัวใจ  

  อรรถกถากล่าวว่า หทัย  ท่านเรียกว่า  คันธะ  พวกศัตรูท่ีช่ือว่า  อุปปลคันธะ  
เพราะหมายความว่า  ชำแหละหทัยน้ัน คอืผู้ควักหัวใจ ช่ือว่าอุปปลคันธปัจจัตถิกา ( 
วิ.อ.(บาลี)  ๑/๖๕/๒๘๘) 

คันธะท่ีเป็นภายนอก  : กลิ่นภายนอก  ดังคำว่า พระโยคาวจรกำหนดรูปท่ีเป็นภายนอก กำหนดสทั
ทะ  (เสียง) ท่ีเป็นภายนอก กำหนดคันธ (กลิ่น) ท่ีเป็นภายนอก   (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๖๗/๑๑๒) อธิบายสรุปได้ว่า  คันธะ ในท่ีน้ีหมายถึงกลิ่นเกิดเพราะอวิชชา กลิ่นเกิด
เพราะตัณหา กลิ่นเกิดเพราะกรรม กลิ่นเกดิเพราะอาหาร กลิ่นอาศัยมหาภูตรูป ๔  
กลิ่นเกิดแล้ว กลิ่นมาร่วมกันแล้ว กลิ่น ไม่มีแล้วเกิดมี มีแล้วจักไม่มี  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๖๗/๑๑๓)  

คันธัพพเทพ  :  เทพผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีราก เทพผู้สถติอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีแก่น เทพผู้สถิตอยู่ท่ี
ต้นไม้มีกลิ่นท่ีกระพี้ เทพผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีเปลือก เทพผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่น
ท่ีสะเก็ด เทพผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีใบ เทพผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีดอก เทพผู้
สถิตอยู่ท่ีต้นไมม้ีกลิ่นท่ีผล  เทพผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีรส เทพผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มี
กลิ่นท่ีกลิ่น (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๓๘/๓๖๓,๑๗/๔๓๙/๓๖๓)  เทพเหล่าน้ีมีอายุยืน มี
ผิวพรรณงาม มีความสุขมาก ผู้ท่ีจะไปเกิดเป็นคันธัพพเทพได้ จะต้องประพฤติสุจริต
ทางกายวาจา และใจ ;  คันธรรพเทพ ก็เขียน  

คันธัพพะ  :  1. ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้เป็นบริวารของท้าวเวสสวรรณ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑) ;  
 2. ช่ือข้าราชบริพารของพระเจ้าเอเฬยยะ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๘/๔๔๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/

๔๑๑/๕๑๔) ;  
 3. ผู้เป็น ๑ ในบรรดาข้าราชบริพาร ๗ คนอันได้แก่ ยมกะ  โมคคัลละ  อุคคะ  นาวิ

นากี คันธัพพะและอัคคิเวสสะผู้เลื่อมใสย่ิงนักในสมณรามบุตร ทำความเคารพอย่าง



 

๑๓๙๕ 
 

 

ย่ิงเห็นปานน้ีคือไหว้ ลุกรับ ทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณรามบุตร (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๗/๒๗๐);   

 4.สัตว์ผู้จะมาเกิดในครรภ์น้ัน  (ปฏิสนธิวิญญาณ)  (ม.มู.อ.(บาลี)  ๒/๔๐๘/๒๑๘)   
คันธัพพะ, ยักษ์  :  ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้เป็นบริวารของท้าวเวสสวรรณ อยู่ทางทิศเหนือ มีตำแหน่งเป็น

ยักษ์มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ มีช่ือเสียง ๑๑/๒๘๓/๒๓๑ 
คันธายตนะ  :  อายตนะคือกลิ่น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๖,๑๑/๓๖๐/๔๓๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/

๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๖๔/๑๑๗,อภิ.ธา.๓๖/๒๓/๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๑๙/๑๗,๓๗/๔๗๑/๕๐๒,๓๗/๕๑๙/๕๕๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๒/๒,๔๐/๔๑๐/
๒๖๐,๔๐/๔๒๔/๒๗๙,อภิ.ป.๔๒/๔๕๓/๒๗๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๔๕๓/๒๗๑)  (ที.
ปา.อ.(บาลี)๑๘๘/๑๐๔,  องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๓/  ๓๐๑)   

  มีอธิบายว่า กลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นกลิ่นท่ีเห็นไมไ่ด้แต่กระทบได้  ได้แก่
กลิ่นรากไม้ กลิ่นแก่นไม้  กลิ่นเปลือกไม้ กลิ่นใบไม้ กลิน่ดอกไม้ กลิ่นผลไม้  กลิ่นบูด 
กลิ่นเน่า กลิ่นหอม  กลิ่นเหม็น หรือกลิ่นแม้อ่ืนใดซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔  ท่ีเห็นไม่ได้
แต่กระทบได้  มีอยู่ สัตว์นี้เคยดม กำลังดม จักดม หรือพึงดมกลิ่นใดทีเ่ห็นไม่ได้แต่
กระทบได้ด้วยฆานปสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้  น้ีช่ือว่าคันธายตนะ(อภิ.สงฺ.(ไทย) 
๓๔/๖๒๔/๒๐๐) ;    

  ข้อ ๓ ในอายตนะภายนอก ๖ อันได้แก ่  (๑) รูปายตนะ(อายตนะคือรูป) (๒) สทั
ทายตนะ(อายตนะคือเสียง) (๓) คันธายตนะ(อายตนะคือกลิ่น)   (๔)รสายตนะ
(อายตนะคือรส) (๕) โผฏฐัพพายตนะ (อายตนะคือโผฏฐัพพะ) (๖) ธัมมายตนะ
(อายตนะคือธรรมารมณ์) ; ข้อ ๖ ในอายตนะ ๑๐ อันได้แก่ (๑) จักขวายตนะ
(อายตนะคือตา)  (๒)  รูปายตนะ(อายตนะคือรูป) (๓) โสตายตนะ(อายตนะคือหู)  
(๔) สทัทายตนะ(อายตนะคือเสียง)    (๕) ฆานายตนะ(อายตนะคือจมูก)  (๖) 
คันธายตนะ(อายตนะคือกลิ่น) (๗)  ชิวหายตนะ(อายตนะคือลิ้น)  (๘) รสายตนะ
(อายตนะคือรส)  (๙) กายายตนะ (อายตนะคือกาย) (๑๐)  โผฏฐัพพายตนะ  
(อายตนะคือโผฏฐัพพะ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๐) ; คันธายตนะน้ีจัดอยู่ใน
อารมณ์ท่ีได้ทราบ หมายถึงอารมณ์ท่ีตนทราบ  ซึ่งเป็นอารมณ์ท่ีตนทราบแล้วและรู้
แล้วจึงรับเอาคือเข้าไปกระทบรับเอา  มีคำอธิบายว่าที่ตนรู้แจ้งแล้วเพราะการกระทบ
กันและกันระหว่างอินทรีย์กับอารมณ์ท้ังหลาย  คำว่าอารมณ์ท่ีได้ทราบนี้เป็นช่ือแห่ง
คันธายตนะ รสายตนะ และโผฏฐัพพายตนะ  (ม.มู.อ.(บาลี)   ๑/๕/๔๑)  

คันธารชาดก  :  ชาดกว่าด้วยเรื่องคันธารดาบส  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าคันธาระครอง
แคว้นคันธาระทอดพระเนตรเห็นราหูอมจันทร์เกิดความสังเวชสลดพระทัยว่า



 

๑๓๙๖ 
 

 

พระองค์ก็เศร้าหมองเพราะข้าราชบริพารต้องคอยห่วงใยสั่งสอนเขาอยู่เสมอจนไม่มี
เวลาสอนตนเองจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวชเป็นดาบสอยู่ในป่าหิมพานต์ แม้พระ
เจ้าวิเทหะผู้เป็นพระสหายที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนซึ่งครองกรุงมิถิลาก็ออกผนวช
เช่นกันท้ังสองได้เป็นอาจารย์และศิษย์กันและปฏิบัติเคร่งครัดไม่สั่งสมแม้เกลือก้อน
เดียว ต่างให้โอวาทส่ังสอนกันและกัน ไม่แสดงอาการโกรธต่อกัน เพราะต่างเป็น
บัณฑิตด้วยกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า“หากชนจำนวนมากไม่มีความรู้เป็นของ
ตนเองหรือไม่ได้ศึกษาวินัยไว้อย่างดีก็จะพากันเที่ยวไปเหมือนกระบือบอดเที่ยวไปใน
ป่าส่วนบุคคลบางพวกในโลกนี้ผู้ได้ศึกษาดีแล้วในสำนักของอาจารย์ฉะนั้นจึงเป็นผู้มี
วินัยได้รับการแนะนำดีมาแลว้ มีจิตต้ังม่ันดีแล้วจึงควรเท่ียวไป” (ขุ.ชา.สตฺตก.อ.(บาลี) 
๕/๗๖/๒๕๘-๒๖๔)  

คันธารบุรี  :  ช่ือเมืองที่ได้รับพระเข้ียวแก้วของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปบูชาสักการะ เป็นเมือง ๑ ใน  
๔ แห่ง อันได้แก่ ดาวดึงส์เทวโลก คันธารบุรี แคว้นกาลิงคะ และนาคพิภพ ดังคำว่า 
เทพช้ันดาวดึงส์บูชาพระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่ง ส่วนพระเขี้ยวแก้วอีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่
ในคันธารบุรี อีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะ อีกองค์หน่ึง 
พระราชาเผ่านาคบูชาอยู่ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๐/๑๘๐)                                       

คันธารมณ์  :  อารมณ์ท่ีเกิดแต่กลิ่น, กลิ่น ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ; เป็น ๑ ในกาม
คุณ ๕ อันได้แก่ รูปารมณ์ (รปู) สัททารมณ์ (เสียง) คันธารมณ์(กลิ่น)  รสารมณ์(รส)  
โผฏฐัพพารมณ์  (การสัมผสั)    (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๔/๑๑, ๕/๒๔๔/๑๒,ขุ.ชา.วีสติ.
(ไทย) ๒๗/๓๔๐/๕๒๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๘๙/๑๙๒)  ; เป็น ๑ ในอายตนะภายนอก  
๖  ได้แก่ (๑)  รูป  (๒)  เสียง  (๓)  กลิ่น  (๔)  รส  (๕) โผฏฐัพพะ  (๖)  ธรรมารมณ์  
ท้ัง  ๖  น้ี  เรียกทั่วไปว่าอารมณ์  ๖  คอื   เป็นสิ่งสำหรับให้จิตยึดหน่วง  (อภิ.วิ.
(ไทย)๓๕/๑๕๔-๑๖๗/๑๑๒-๑๑๘) ; เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ใน ๕ อย่าง อัน
ได้แก่ ฆานประสาท คันธารมณ์    ฆานวิญญาณ วาโยธาตุ  มนสิการ ท่ีก่อให้เกิดกลิน่ 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๘๙/๑๙๒) ; เป็น ๑ในอารมณ์ ๓ อย่าง คือคันธารมณ์ รสารมณ์ 
และโผฏฐัพพารมณ์ ซึ่งจัดอยู่ในอารมณ์ท่ีได้ทราบ(มุต) (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗/๓๙๘)  

  อรรถกถากล่าวว่า อารมณ์ที่ได้ทราบ แปลมาจากคำว่า มุตะ  หมายถึงอารมณ์  ๓  
คือ  คันธารมณ์(กลิ่น)  รสารมณ์(รส)  โผฏฐัพพารมณ์  (การสัมผสั)  (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี)   
๙๖๖/๓๙๖)  

คันธาระ, แคว้น : ช่ือแคว้นลำดับท่ี ๑๕ ในบรรดา ๑๖ แคว้นใหญ่ ท่ีเรียกว่ามหาชนบทแห่งชมพู
ทวีป  (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๘,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๔๒/๓๐๗,๒๓/๔๓/๓๑๐,๒๓/๔๕/
๓๑๕,ขุ.ชา.สตฺตก.๒๗/๗๗/๒๖๙,๒๗/๙๔/๒๗๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๗๕๗/๔๖๒) 



 

๑๓๙๗ 
 

 

อธิบายว่า แคว้นคันธาระนี้ ต้ังอยู่แถบลุ่มแม่น้ำสินธุตอนเหนือ ปัจจุบันอยู่ในเขต
ปากีสถานเริ่มแต่แคว้นปัญจาบภาคเหนือคลุมไปถึงบางส่วนของประเทศ
อัฟกานิสถาน รวมท้ังเมืองกันทหาร์ (Kandahar), สันนิษฐานว่าเลือนมาจากช่ือเดิม
ของแคว้นนี้ คอื คันธาระ(Gandhara) สมัยพุทธกาล แคว้นคันธาระ เป็นแคว้นใหญ่ 
มีกรุงตักสิลาเป็นเมืองหลวง  เป็นเมืองทีรุ่่งเรืองด้วยศิลปวิทยาต่างๆ มีพระเจ้าปุกกุ
สาติปกครอง    

  ในอรรถกถากล่าวว่า  คันธาระมักปรากฏช่ือรวมอยู่ด้วยกันกับแคว้นกัสมีระ  โดย
เรียกช่ือรวมกันว่า  แควันกสัมีรคันธาระ(ในพระไตรปิฎก กัสมีระ ยังไม่มีช่ือปรากฏ) 
ซึ่งแสดงว่าดินแดนทั้งสองน้ีอยู่ข้างเคียงติดต่อกันและในยุคน้ันเป็นอันเดียวกันทาง
การเมือง ต่อมาคันธาระถูกทำลาย แม้แต่ช่ือก็เลือนหายไป  เหลือแต่กัศมีระ 
(ปัจจุบันเขียน กัสมีร์,  บางทีเรียกเพ้ียนเป็นแคชเมียร์) ดูชมพูทวีป, ตักสิลา   

คันธาริ  :  ช่ือวิชาอย่างหน่ึง แคว้นคันธาระ (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๘๔/๒๑๔) หมายถึงผู้มีฤทธ์ิแสดง
ฤทธ์ิได้หลายอย่าง  คือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้  หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็
ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา  กำแพง(และ)ภูเขาไปได้  ไม่ติดขัด
เหมือนไปในท่ีว่างก็ได้ ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้  เดินบนน้ำโดย
ท่ีน้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผน่ดินก็ได้  นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไป
ก็ได้  ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมากก็ได้ ใช้
อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ อรรถกถากล่าวว่า วิชาคันธาริ หมายถึงวิชาที่
ฤษีคันธาระเป็นผู้ทำ อีกนยัหน่ึงหมายถึงวิชาที่เกิดขึ้นในแคว้นคันธาระ ซ่ึงมีฤษี
พำนักอยู่มาก (ที.สี.อ.(บาลี) ๔๘๔/๓๒๓)  

คันธิยะ, พระเจ้าจักรพรรดิ  : ช่ือกษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ๗ ประการ มพี
ลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘/๔๓๔) ซึง่เป็นอดีตชาติท่ีพระติลมุฏฐยิเถระกล่าวไว้
ว่า ในกัปท่ี ๙๑  นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ ในคร้ังนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย 
น้ีเป็นผลแห่งการถวายงากำมือหนึ่ง ในกัปที่ ๑๖ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้
จักรพรรดิพระนามว่าคันธิยะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ๗  ประการ มีพลานุภาพมาก  

คันธุตตมทายกิาวิมาน  :  วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายของหอมชั้นเย่ียม (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๔๕/๕๖) 
อธิบายสรุปว่า นางเม่ือครั้งเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่นระและนารีท้ังหลาย
ได้สร้างกุศลไว้ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะถวายของหอมช้ัน
เย่ียม ถ่ายสิ่งท่ีน่ารัก   

คันโธทกทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกทายกเถระ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๕/
๑๙๑) อธิบายสรุปได้ว่า  พระคันโธทกทายกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติ



 

๑๓๙๘ 
 

 

ของตนจึงกล่าวว่า ในอดีตชาติกัปท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  ท่านนำน้ำหอมไปรดต้นโพธ์ิสถานที่
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  เพราะผลแห่งกรรมนั้น  ท่านได้ไปเกิด
ในเทวโลก  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขอุอป.๒/๒๕/
๙๖)  

คันโธทกิยเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกิยเถระ  (ขุอป.๓๒/๓๕/๒๘๑)  อธิบาย
สรุปได้ว่า  พระคันโธทกิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า   
ในอดีตชาติกัปที่  ๙๑  ท่านเคยถวายน้ำหอมไปประพรมบูชาพระพุทธเจ้า พระนาม
ว่าวิปัสสี  เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ข.ุอป.อ.(บาลี) ๒/๓๕/๑๖๘)  

คับแคน้: ลำบาก,ยากไร้,ฝืดเคือง,ขัดข้อง;แค้นเคือง,แค้น;  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕ ประการ  คือ (๑)  เป็นผู้ไม่มีศรทัธา 
(๒)  เป็นผู้ไมม่หิีริ  (๓) เป็นผูไ้ม่มีโอตตัปปะ  (๔)  เป็นผู้เกยีจคร้าน  ย่อมอยู่เป็นทุกข์
เดือดร้อน คับแค้นใจ เร่าร้อนในภพน้ีแล    หลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติ;  และ
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรสักับภิกษุท้ังหลายว่า  กามทัง้หลายมีความยินดีน้อย  มี
ทุกข์มาก  มคีวามคับแค้นมากมีโทษย่ิงใหญ;่ และข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
พราหมณ์อรกะว่า เม่ือฝนเม็ดใหญ่ตก  ฟองน้ำย่อมแตกหายไปอย่างรวดเร็ว  คงอยู่
ได้ไม่นาน แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ท้ังหลายที่เปรียบด้วยฟองน้ำ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เป็นของเล็กน้อย รวดเร็ว  มทุีกข์มาก มีความคับแคน้มาก  บุคคลพึงรู้ด้วยปัญญา  
พึงทำกุศล  พึงประพฤติพรหมจรรย์ ไมมี่หรอก สัตว์ที่เกดิมาแล้วจะไมต่าย (องฺ.ปญฺ
จก. (ไทย) ๒๒/๓/๔,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๖/๑๓๔,องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗๔/
๑๖๘,พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๒) 

    อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า เดือดร้อน  หมายถึงมีการถูกกำจัด  มีอันตราย  
(อุปัททวะ),  คำว่า เร่าร้อน  หมายถึงเร่าร้อนทางกายและเร่าร้อนทางใจ,   คำว่า พึง
หวังได้  (ปาฏิกงฺขา)  หมายถึงจำต้องปรารถนา  จำต้องมีแน่นอนหรือจำต้องบังเกิด
ในคตินั้น ๆ  แน่นอน  ทุคติ  หมายถึงทุคติ  ๔  คือ  นรก  เปรต  อสุรกาย  และสัตว์
ดิรัจฉาน  (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี)  ๓/๗๕/๑๕๓,องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๐/๒๑๔) 

คัพภินสีูตร  :  พระสูตรว่าด้วยหญิงมีครรภ์ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๖/๑๙๖) ปริพาชกเห็นว่าภรรยาตน
ใกล้คลอดจึงได้ไปยังท้องพระคลังของพระเจ้าปเสนทิโกศลด่ืมน้ำมันจนพอแล้ว
(เพราะไม่มีเงินซื้อน้ำมันมาใหภ้รรยาที่แพ้ท้องกิน)  กลับมาเรือนไม่สามารถนำออก
(สำรอก) ท้ังทางปากและถ่ายอุจจาระได้ เขาจึงได้รับเวทนากล้าแข็งพระผู้มีพระภาค
ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานว่าคนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเป็นผู้มีความสุข



 

๑๓๙๙ 
 

 

แท้จริงคนที่จบเวทช่ือว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล คนทีม่ีกิเลสเครื่องกงัวลมีความ
ผูกพันกับคนอ่ืนย่อมเดือดร้อน อรรถกถากล่าวว่า ปริพาชก  ในท่ีน้ีหมายถึงกุฎุมพี  
(ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑/๑๖/๑๒๑-๑๒๒)  

คัมภีร์  :  1.ลึกซึ้ง 2.คมัภีร์(ตำรา) ท่ีนับถือว่าสําคัญหรือเป็นของสูง, หนังสือสําคัญท่ีถือเป็น
หลักเเป็นแบบแผน  เช่นคัมภีร์ศาสนา คัมภีร์โหราศาสตร์ คัมภีร์พระเวท (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๘๘/๑๓๕,๑๐/๑๘๘/๑๓๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๒/๙๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๔๗/
๓๗๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๐/๒๗๑,๑๓/๔๒๗/๕๓๖,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๒๐/๑๖๕,๒๐/
๖๗/๒๖๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๐/๒๒๓,๒๑/๑๘๐/๒๕๕) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า 
คัมภีร์ แปลมาจากคำภาษาบาลีว่า (อาคม)  หมายถึงนิกาย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิม
นิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขทุทกนิกาย  (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๒๐/๙๘) 
ซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ พระไตรปิฎก ๕ นิกาย ดังคำว่า เรียนจบคัมภีร์  (อาคตาคม)  
ในที่น้ีหมายถึงเรียนจบพระพุทธพจน์  คือพระไตรปิฎก  ๕  นิกายมีทีฆนกิายเป็นต้น 

คัมภีร์เกฏุภศาสตร์  :  คัมภีร์ว่าด้วยวิชาการกวี  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๕/๒๘๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๙/
๑๓๕,๓๓/๒๐๑/๓๑๘)  หมายถึงคัมภีร์ท่ีว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม
แก่การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของกัลปะ ซึ่งเป็น ๑ ในเวทางคศาสตร ์
๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤตเรยีกว่า ไกฏภ (ที.สี.อ.(บาลี)๑/๒๕๖/๒๒๒,ข.ุ
อป.อ.(บาลี)   ๑/๑๗๖/๒๖๓)   

คัมภีร์ทำนายลักษณะ  : คัมภีร์ประกาศลักษณะของหญิงและบุรุษชาวโลกท้ังหมดมีทุกข์และสุข (ขุ.
พุทฺธ.๓๓/๕/๕๖๘,๓๓/๑๑/๗๑๓)  หมายถึงศาสตร์ว่าด้วยลักษณะของบุคคลสำคัญมี
พระพุทธเจ้าเป็นต้น  (ที.สี.อ.(บาลี)๒๕๖/๒๐๓,  ขุ.อป.อ.(บาลี)  ๑/๔๔๒/๓๓๒)  

คัมภีร์นิฆัณฑุศาสตร์  : คัมภีร์ประกาศช่ือต้นไม้และภูเขาเป็นต้น (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๕/๒๘๕,ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๙/๑๓๕,๓๓/๒๐๑/๓๑๘)หมายถงึคัมภีร์ประเภทศัพทมูลวิทยา 
(Etymology) คลังศัพท์ (Lexicon) หรืออภิธานศัพท์  (Glossary) ที่รวบรวมคำศัพท์
ในพระเวทซ่ึงเป็นคำยาก หรอืคำที่เลิกใช้แล้ว นำมาอธิบายความหมาย เป็นส่วนหน่ึง
ของนิรุกติ ซึ่งเป็น ๑ ในเวทางคศาสตร์ ๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤต
เรียกว่านิฆัณฏุ  (ที.สี.อ.(บาลี)  ๑/๒๕๖/๒๒๓)   

คัมภีรปัญญาสูตร  : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาลึกซึ้ง (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๖๑/
๕๘๐) พระผูมี้พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ธรรม ๔ มีสัปปุริสสังเสวะเป็นต้นที่
บุคคลเจริญ กระทำให้มากแล้ว เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาลึกซึง้  

คัมภีร์พยากรณ์ลักษณะ : ศาสตร์ว่าด้วยลักษณะของบุคคลสำคญัมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๖๕/๒๘๕)  ดังคำที่พระพุทธสัญญกเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของ



 

๑๔๐๐ 
 

 

ตน จึงกล่าวว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้สาธยายพระเวท ทรงมนตร์  จบไตรเพท  ชำนาญใน
คัมภีร์พยกรณ์ลักษณะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๙/๑๓๕)   

  อรรถกถากล่าวว่า หมายถึงศาสตร์ว่าด้วยลักษณะของบุคคลสำคญั มีพระพุทธเจ้า
เป็นต้น อันมีอยู่ในคัมภีร์พราหมณ์ ซึ่งเรียกว่ามนตร์ เฉพาะส่วนท่ีว่าด้วยผู้เป็น
พระพุทธเจ้า เรียกว่าพุทธมนตร์ มีอยู่ ๑๖,๐๐๐ คาถา ๓๒/๔๔๒/๖๘,๓๓/๙/๑๓๕ 
(ที.สี.อ.(บาลี)  ๒๕๖/๒๒๓) 

คัมภีร์พระเวท  : ไตรเพท, คัมภีร์ ๓ ของพราหมณ์,  (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๒๔๔/๕๗๕,ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๕๘/๙), คมัภีร์ท่ีเขียนด้วยภาษาสันสกฤตของชาวฮินดู  (ที.สี.อ.(บาล)ี  ๑/๒๕๖/
๒๒๓) หมายถึงคัมภีร์  ๓  อันเป็นคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ คือ  
ฤคเวท(อิรุเวท) ประมวลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า ประมวลบทความสรรเสริญ  เทพ
เจ้า  ยชุรเวท บทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายัญต่าง ๆ   และสามเวท ประมวลบทเพลง
ขับสำหรับสวดหรือร้องเป็นทำนองในพิธีบูชายัญ   (ขุ.อป.อ.(บาลี)   ๑/๔๔๒/๓๓๒)  
บางแห่งหมายถึงบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า  ซึ่งรวบรวมเป็นหมวดๆ  เรียกช่ือว่า  
ฤคเวท ยชุรเวท  สามเวท  และอาถรรพเวท (ว่าด้วยคาถาอาคมทางไสยศาสตร์)  
(องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๕๙/๑๖๓) (ขุ.อป.อ.(บาลี)   ๑/๕๓๑/๓๔๔)  

  อรรถกถาบางแห่งกล่าวว่า  อาถรรพณ์  หมายถึงคาถาอาคมทางไสยศาสตร์  หรือ
เวทมนตร์ท่ีใช้เพ่ือให้ดีหรือร้าย  เป็นคัมภีร์อีกเล่มหน่ึงในคัมภีร์พระเวท  (ขุ.ม.อ.
(บาลี) ๑๒๖/๔๑๗)  

  ในฎีกากล่าวว่า  พวกพรหามณ์เม่ือจะสวดสาธยายพระเวท  ย่อมสวดสาวิตดีฉันท์
ก่อน  ฉันท์น้ีจึงช่ือว่าบทน้ำ  เป็นบทเริม่ต้นแห่งพระเวท (สารตฺถ.ฏีกา(บาลี) ๓/
๓๐๐๐/๔๐๐)   

คัมภีร์ลักษณะ  : ศาสตร์ว่าด้วยลักษณะของบุคคลสำคัญมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  ดังคำที่พระเอกฉัตติย
เถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า  ศิษย์บางรูปประสงค์จะ
เล่าเรียนคัมภีร์ อันมีองค์ ๖ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๘/๙) คำว่า ลักษณะมอีงค์ ๖ ในที่
หมายถึงมนตร์พรหมจิตดา มีองค์ ๖  คือ (๑) กัปปศาสตร์ (ว่าด้วยวิธีเกี่ยวกับการ
บูชายัญ)  (๒) พยากรณ์ศาสตร์ (แสดงการแยกปกติ)  (๓) นิรุตติศาสตร ์ (แสดงศัพท์ 
เติมปัจจัย)  (๔) สิกขาศาสตร์ (แสดงฐานกรณ์และปตยนะของอักษร)  (๕) ฉันโทวิจิติ
ศาสตร์ (แสดงลักษณของฉันท์) (๖) โชติสัตถศาสตร์ (แสดงลักษณะของดวงดาวท่ีบ่ง
ถงึความเจริญและความเสื่อมของมนุษย์)  (ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๙๙๖/๓๐๙)ดูเทียบ 
เวทางคศาสตร์ของพราหมณ์ มี ๖ อย่าง คือ  (๑) ศึกษา คือวิธีออกเสียงคำในพระ
เวทให้ถูกต้อง (๒) ไวยากรณ์ (๓) ฉันท ์ (๔) โชยติส คือดาราศาสตร์(๕) นิรุกติ คือกำ



 

๑๔๐๑ 
 

 

เนินของคำ  และ (๖) กัลปะ คือ วิธีจัดทำพิธี  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๒๕ หน้า ๗๗๓) ; ศาสตร์ว่าด้วยลักษณะของบุคคลสำคัญมีพระพุทธเจ้าเป็น
ต้นอันมีอยู่ในคัมภีร์พราหมณ ์  ซึ่งเรยีกว่ามนตร์ เฉพาะส่วนท่ีว่าด้วยผู้เป็น
พระพุทธเจ้า เรียกว่าพุทธมนตร์ มีอยู่  ๑๖,๐๐๐  คาถา  (ที.สี.อ.(บาลี)๒๕๖/๒๒๓,ขุ.
จู.อ.(บาลี)   ๑๕/๑๔)   หมายถึงคัมภีร์ท่ีทำนายลักษณะหญิง  ลักษณะชาย  ลักษณะ
มหาบุรุษ  (ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี)   ๕/๑๐๘)  (ที.สี.อ.(บาลี) ๒๕๖/๒๐๓,  ขุ.อป.อ.(บาลี) 
๑/๔๔๒/๓๓๒)  ในท่ีน้ีหมายถึงมหาปุริสลักษณะ  (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๑๐๒๖-๗/
๑๔๓๒)  

คัมภีร์อิติหาสะ  :คมัภีร์พิเศษ  ซึ่งเป็นคัมภีร์เก่าแก่ของพราหมณ์อันช่ือว่าอิติหาสะ  ดังคำท่ีพระอุบาลี
เถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุปได้ว่า ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะในกรุง
หงสวดี สำเร็จในคัมภีร์พยากรณ์ลักษณะ คัมภีร์อิติหาสะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๔๒/
๖๘,๓๒/๖๕/๒๘๕,)  คัมภีรช้ี์แจงคำพูดที่ท่านกล่าวว่า อิติห  อาสา (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๙/๑๓๕,๓๓/๑๒/๗๑๓,ขุ.พุทฺธ.อ ๕/๑๐๘) อรรถกถากล่าวว่า คัมภีร์อิติหาสะ 
หมายถึงประวัติศาสตร์  คือพงศาวดารเล่าเร่ืองเก่า ๆ  มักจะมีคำว่า  สิ่งน้ีได้เป็นมา
อย่างนี้   (ที.สี.อ.(บาลี) ๒๕๖/๒๒๓,ขุ.อป.อ.(บาลี)  ๑/๓๓๒/๔๔๒)  

คากรอง, ผ้า  :  ผ้าทำด้วยหญ้าคา,  ผ้าท่ีถักทอด้วยหญ้าคา เป็นผ้าท่ีพวกฤษีใช้นุ่งห่ม, ผ้าท่ีทำขึ้น
ด้วยใช้หญ้าคามากรองถักเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม สื่อความถึงเคร่ืองปกปิดร่างกายท่ีทำด้วย
หญ้าหรือเปลือกไม้  (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๖/๑๖๕)  อรรถกถากล่าวว่า ผ้าท่ีถักทอด้วย
ใบหญ้าคา  เป็นผ้าท่ีพวกฤษีและนักบวชใช้นุ่งห่ม (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๙๔/๒๙๗) ; 
เครื่องปกปิดร่างกายที่ทำด้วยหญ้าหรือเปลือกไม้ (พจนานุกรม พุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ หน้า ๔๙)  

ค้าขาย  : พาณิชยกรรม;วาณิชชา;การตกลงแลกเปลีย่นสินค้าหรือบริการ หรือท้ังสองอย่าง; 
รูปแบบเร่ิมต้นของการค้าขายคือการย่ืนหมูย่ืนแมว ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการโดยตรงระหว่างผู้ค้า ปัจจุบันน้ีผู้ค้าใช้การเจรจาต่อรองด้วยสิ่งแลกเปลี่ยน
ด้วยเงินตรา;  มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรสักับวาเสฏฐพราหมณ์ว่า ‘ในหมู่มนุษย์    
ใครก็ตามอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ  ผู้นั้นเรียกว่า พ่อค้า  ไม่เรียกว่า    พราหมณ์’; 
และมีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายไว้ในวณิชชาสูตรว่า  อุบาสกไม่
ควรทำการค้าขาย ๕ ประการ คือ (๑) การค้าขายศัสตราวุธ  (๒)  การค้าขายสัตว์  
(๓) การค้าขายเนื้อ  (๔) การค้าขายของมึนเมา  (๕) การค้าขายยาพิษ; และมี
ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระเจ้าพิมพิสารว่า  ในเปตวิสัยไม่มีกสิกรรม(การ
ทำไร่ไถนา)  ไม่มีโครักขกรรม(การเลี้ยงวัวไว้ขาย)  ไม่มีพาณิชกรรม (การค้าขาย)



 

๑๔๐๒ 
 

 

เช่นนั้น การแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มี  ผู้ท่ีตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตวิสัยน้ัน
ดำรงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลกน้ี  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๕๗/
๕๗๖,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๔๕,ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๖/๑๖,พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  การคา้ขายศัสตราวุธ  หมายถึงการให้สร้างอาวุธแล้วขาย
อาวุธนั้น  ท่ีห้ามค้าขาย  ก็เพราะการค้าขายอาวุธ  เป็นเหตุให้ทำความผิดก่อโทษแก่
ผู้อ่ืนได้  การค้าขายสัตว์  ในท่ีน้ีหมายถึงการค้าขายมนุษย์  ท่ีห้ามค้าขาย  ก็เพราะ
การค้าขายมนุษย์ทำให้มนุษย์หมดอิสรภาพ   การค้าขายเน้ือ  หมายถึงการเลี้ยงสัตว์
มีสุกรเป็นต้นไว้ขาย  หรือการขายเน้ือสัตว์  ท่ีห้ามค้าขาย  ก็เพราะการค้าขายเนื้อ
เป็นเหตุให้ต้องฆ่าสัตว์  การค้าขายของมึนเมา  หมายถึงการให้ปรุงของมึนเมาชนิดใด
ชนิดหน่ึงแล้วขาย  ท่ีห้ามค้าขาย  ก็เพราะการค้าขายของมึนเมาเป็นเหตุให้มีการด่ืม
แล้วเกิดความประมาท   การค้าขายยาพิษ  หมายถึงการให้ทำยาพิษแล้วค้าขายยา
พิษน้ัน  การค้าขาย  ๕  ประการนี้  อุบาสกไม่ควรทำทั้งด้วยตนเองและไม่ควร
ชักชวนบุคคลอ่ืนให้ทำด้วย  (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๑๗๗/๖๘, องฺ.ปญฺจก.ฏีกา 
(บาลี) ๓/๑๗๗-๘/๖๖) 

คางราชสีห์   :  ลักษณะบุรุษมใีบหน้าดี ถูกต้องตามลักษณะมหาบุรุษ, ส่วนของร่างกายท่ีสุด
ขากรรไกรอยู่ใต้ปากของราชสีห์ ราชาศัพท์ว่า พระหนุดังคำว่า ข้อท่ีพระราชกุมารมี
พระหนุดุจคางราชสีห์นี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕/๑๙, ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๓๕/๒๙๓) : เป็น ๑ ในมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ท่ีบ่งบอกถึงลักษณะว่ามีคางดี 
ประเสริฐ ดังคำว่า มหาบุรุษมพีระหนุดุจคางราชสีห์  ผู้มีคางเช่นน้ี เป็นเพราะบุญ
กุศลในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน ท่ีทำ สั่งสม พอกพูนไว้ในการท่ีละเว้นขาดจาก
คำเพ้อเจ้อ คือพูดถูกกาล  พูดแต่คำจริง พูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรม  พูดอิงวินัย พูด
คำท่ีมีหลักฐาน  มท่ีีอ้างอิง  มีท่ีกำหนด ประกอบด้วยประโยชน์  เหมาะแก่เวลา (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๘/๑๙๔)  

ค่าจ้าง  : ค่าตอบแทน, รางวัล ดังคำว่า กระผมต้องการจัดภัตตาหารถวายภิกษุสงฆ์ ซ่ึงมี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข ท่านกรุณาให้ค่าจ้างแก่กระผมด้วย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒๑/
๓๗๙) ; หมายถึงจำนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนท่ีจ่ายให้หรือรับไป,ทรัพย์ที่นายจ่ายแก่ทาส
และกรรมกร, เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ผู้รับจา้ง ดังคำว่า พ่อครัวผู้เป็นบัณฑิต ฉลาด  
เฉีบแหลมน้ันย่อมได้เครื่องนุ่งห่ม ได้ค่าจ้าง ได้รางวัล (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๗๔/๒๒๑) ;  
หมายถึงสิ่งท่ีเป็นเคร่ืองใช้เลี้ยงคนงาน, สิ่งที่ได้ต้ังค่าราคาไว้ (อภิธานวรรณนา หน้า 
๖๔๙-๖๕๐)  



 

๑๔๐๓ 
 

 

คาถา : ถ้อยคำท่ีร้อยกรอง,ถ้อยคำที่ผูกไว้,ถ้อยคำท่ีขับร้อง ท่อง สวด, คําประพันธ์ประเภท
ร้อยกรองและประเภทฉันทลกัษณ์ในภาษาบาลี กำหนดด้วยคำในแต่ละวรรค ๔ 
วรรคเป็น ๑ คาถามี ๔ บาท แต่ละบาทมีจำนวนคำต่างกันไปตามช่ือฉันท์ เช่น อินทร
วิเชียรฉันท์ แต่ละบาทมี ๑๑ คำ ๔ บาทก็มี ๔๔ คำ ๑ คาถาของอินทรวิเชียรฉันท์จึง
มี ๔๔ คำ ในเวสสันดรชาดกมี ๑,๐๐๐ คาถาจึงเรียกว่าคาถาพันธ์  และหมายถึงคำ
เสกเป่าท่ีถือว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิ   ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๗/๙๙, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๐/๔๐, 
ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๒๐/๑๖๘, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๒๑/๑๖๘,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/
๑๐๒, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๓๘/๒๕๒, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕, ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๐/๓๔, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๘/๒๕๖, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๖๐/๗๒, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/
๒๗๔, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๖/๓๑๖, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๒/๕๓๙, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๖/๑๐, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๐๗/๑๖๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๓/๑๒๓, 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๔/๑๒๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๕๕/๒๕๓, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๑๓๗/๒๓, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔, ขุ.ม. (ไทย)  ๒๙/๘๘/๒๗๓ 

คาถาของพระพุทธเจ้า :ระเบียบคำท่ีเป็นประเภทร้อยกรองล้วน เป็นบทกวีที่มีกฎเกณฑ์ มีความ
ไพเราะ ลึกซึ้ง เป็นรูปแบบหนึ่งในรูปแบบ ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สตุตะ (๒) เคย
ยะ (๓) เวยยากรณะ (๔) คาถา (๕) อุทาน (๖) อิติวุตตกะ (๗) ชาตกะ (๘) อัพภูต
ธรรม (๙) เวทัลละ  ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่เหล่าพุทธบริษัทและเหล่าเวไนย
สัตว์ พร้อมทั้งเทวดา อินทร์ พรหม ในช่วงท่ีเผยแผ่พระศาสนา  สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๙๐/
๙๖,๙๑/๙๘ 

คาถาท่ีมีประโยชน์ :คําประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่เหล่า
พุทธบริษัทในช่วงท่ีเผยแผ่พระศาสนาและของพระสาวกท่ีพระองค์ทรงรับรองว่าเป็น
ความจริงและมีประโยชน์ทุกเมื่อทุกเวลาและทุกสถานการณ ์  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๐๑/
๖๑ 

คาถาน่าอัศจรรย์ : ถ้อยคำท่ีร้อยกรอง,ถ้อยคำที่ผูกไว้,ถ้อยคำท่ีขับร้อง ท่อง สวด, คําประพันธ์
ประเภทร้อยกรองและประเภทฉันทลักษณ์ในภาษาบาลี กำหนดด้วยคำในแต่ละวรรค 
๔ วรรคเป็น ๑ คาถามี ๔ บาท แต่ละบาทมีจำนวนคำต่างกันไปตามช่ือฉันท์ เช่น 
อินทรวิเชียรฉันท์ แต่ละบาทมี ๑๑ คำ ๔ บาทก็มี ๔๔ คำ ๑ คาถาของอินทรวิเชียร
ฉันท์จึงมี ๔๔ คำ ในเวสสนัดรชาดกมี ๑,๐๐๐ คาถาจึงเรียกว่าคาถาพันธ์  และ
หมายถึงคำเสกเป่าท่ีถือว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิในท่ีน้ีหมายถึงคาถาหรือถ้อยคำท่ีแปลก, 
ประหลาด. ตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์อันเนื่องแต่บุญญาภินิหารของพระโพธิสัตว์
และพระพุทธเจ้า เช่น เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรูแ้สดงปฐมเทศนา ปลงอายุ



 

๑๔๐๔ 
 

 

สังขาร และปรินิพพาน จะมีความหว่ันไหวป่ันป่วนของโลกธาตุบังเกิดขึ้น  (ม.มู.(ไทย)
๑๒/๑๕๗/๑๖๑) 

คาถาประพันธ์ : ถ้อยคำท่ีผ่านการแต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง  หรือผูกถ้อยคําเป็นข้อความท้ังเชิงบาลี
และเชิงวรรณคดี ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๕/๑๐๐, ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๑๘๕/๑๓๑, ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๐๓/๑๖๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/ ๒๔๕/๒๐๑, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๙/๒๐๙,
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๒/๓๐๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๕/๗๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๖/๓๖๙,ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๒๗๑/๓๑๗,ม.อุ. (ไทย)๑๔/๒๗๒/๓๑๙,ม.อุ. (ไทย)๑๔/๓๘๑/๔๓๑,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๑๔/๑๓๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๕/๑๔๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๗๐,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๒๑๓/๓๐๙, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๗๖/๑๑๖,สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๗๘/๑๑๙, สํ.สฬา. 
(ไทย) ๑๘/๙๔/๙๘, สํ.สฬา. (ไทย)๑๘/๑๓๖/๑๗๑, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔/๗, สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๓๔/๓๓, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๑/๖๐๕, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๖/๗๙,องฺ.จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑/๒๑/๓๔, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๓ 

คาถาสุภาษิต : ถ้อยคำท่ีร้อยกรอง,ถ้อยคำที่ผูกไว้,ถ้อยคำท่ีขับร้อง ท่อง สวด, คําประพันธ์ประเภท
ร้อยกรองและประเภทฉนัทลกัษณ์ในภาษาบาลี กำหนดด้วยคำในแต่ละวรรค ๔ 
วรรคเป็น ๑ คาถามี ๔ บาท แต่ละบาทมีจำนวนคำต่างกันไปตามช่ือฉันท์ เช่น อินทร
วิเชียรฉันท์ แต่ละบาทมี ๑๑ คำ ๔ บาทก็มี ๔๔ คำ ๑ คาถาของอินทรวิเชียรฉันท์จึง
มี ๔๔ คำ ในเวสสันดรชาดกมี ๑,๐๐๐ คาถาจึงเรียกว่าคาถาพันธ์  และหมายถึงคำ
เสกเป่าท่ีถือว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิ,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า 
หมายถึงถ้อยคําที่กล่าวดีแล้ว, ถ้อยคําหรือขอ้ความท่ีกล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มี
ความหมายเป็นคติสอนใจ เช่น รักยาวให้บ่ัน รักสั้นให้ต่อ นํ้าเช่ียวอย่าขวางเรือ  ขุ.เต
รสก. (ไทย) ๒๗/๑๔๓/๔๒๐, ขุ.วีสติ. (ไทย) ๒๗/๓๕๕/๕๓๒ 

คานหาม : ท่ีนั่งอย่างหน่ึงมีคนหาม;ท่ีน่ังท่ีมีคานสำหรับหาม ถ้าใช้สำหรับเจ้านาย เรียกว่าแคร่ 
ถ้าใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ เรียกว่าพระราชยานคานหาม; มีข้อความว่าพระวิปัสสี
ราชกุมารเสด็จประพาสอุทยาน ได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนประชุมกันและกำลัง
ประดับคานหามด้วยผ้าหลากสี  จึงตรัสถามนายสารถีว่า‘สหายสารถี    หมู่ชน
ประชุมกันและประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีไว้ทำไม; และข้อความในเวสสันตรชาด
กว่า พระนางมัทรีน้ันเคยไปด้วยยาน  คานหาม วอ และรถ  วันน้ี   จะเดินเท้าไปตาม
ทางได้อย่างไร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๙/๒๖,ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๘/๑๗๖๓/๔๖๓,ขุ.จู. 
(ไทย) ๓๐/๒๙/๑๕๓,พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๕๒) 

คามกถา : เรื่องบ้าน, เป็นหน่ึงในจำนวน ๒๘ เรื่อง จัดเป็นติรัจฉานกถา คือ ถ้อยคำอันขวางทาง
ไปสู่สวรรค์หรอืนิพพานหมายถึงเรื่องราวท่ีภิกษุไม่ควรนำมาเป็นข้อถกเถียงหรือ



 

๑๔๐๕ 
 

 

สนทนากัน เพราะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านและหลงเพลินเสียเวลา (ที.สี. อ.(บาลี) ๑/
๑๗/๘๔),ข.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๗/๔๓๙, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐, ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/
๙๒๙/๗๒๔ 

คามเขต : เขตบ้าน,ชานบ้านหรือเรียกอีกอย่างว่าคามูปจาร  ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๑/๒๒๔ 
คามณิ,นาย : ช่ือของคามณิกุมารซึ่งเป็นกุมารองค์เล็กท่ีสุดในจำนวนกุมาร ๑๐๑ พระองค์ ต่อมาได้

เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดา ขุ.เอกก.(ไทย)๒๗/๘/๔ 
คามณิจันทชาดก   :ชาดกว่าด้วยเร่ืองพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาทาสมุขกุมาร ถูกอำมาตย์

ทดลองปัญญาก็ทรงแก้ไขได้หมด แม้ปริศนา ๑๔ ข้อของอำมาตย์คามณิจันท์   ขุ.ติก.
(ไทย) ๒๗/๑๙/๑๒๔ 

คามณิชาดก   : ชาดกว่าด้วยเรื่องพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ผู้ถวายอรรถและธรรมแก่
พระราชา คามณิกุมารเป็นกมุารองค์เล็กทีสุ่ดในจำนวนกุมาร ๑๐๑ พระองค์ ต้ังอยู่
ในคำสอนของท่าน ต่อมาได้เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดาได้เปล่งอุทานว่าผลท่ี
หวังย่อมสำเร็จแก่คนไมใ่จเร็วด่วนได้ เป็นคนดี  ขุ.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘/๔ 

คามนคิมและแว่นแคว้น : บ้าน หมู่บ้าน เรือน เรียกว่าคาม, หมู่บ้านขนาดใหญ่, ถิน่ฐานหรือชุมชนที่
เกิดขึ้นจากการต้ังหลักแหล่ง, หมู่บ้านใหญ่หรือตำบลท่ีประชาชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่
เพ่ือประกอบอาชีพเป็น หลักฐาน เช่น นิคมสร้างตนเอง นิคมอุตสาหกรรม เรียกว่า
นิคม แผ่นดินซึ่งมีขอบเขตเป็นปริมณฑล เช่น แว่นแคว้นตะนาวศรี ฝ่ายเขาเล่าก็สาม
พารา เป็นใหญ่ในชวาแว่นแคว้น เรียกว่าแว่นแคว้น  ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๔๐ 

คายโทษ : ยกโทษให้,ให้อภัย, ไม่ก่อโทษให้เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน; มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่
ภิกษุทั้งหลายท่ีพูดจาคล่องแคล่วว่า เพราะเหตุเพียงการพูดจาคล่องแคลว่ หรือเพราะ
มีผิวพรรณงดงาม แต่ยังมีความริษยา  ตระหน่ีและโอ้อวด บุคคลก็หาช่ือว่าคนดีได้ไม่  
ส่วนผู้ตัดความริษยาเป็นต้นน้ีได้  ถอนข้ึนทำให้รากขาดแล้ว  คายโทษได้แล้ว  เป็นผู้
มีปัญญา  จึงจะช่ือว่า    คนดี; และข้อความที่เป็นพุทธอุทานว่า ผู้ไมเ่ลีย้งคนอ่ืน  ผู้รู้
จักตนดี ผู้ฝึกฝนตนได้แล้ว ดำรงม่ันอยู่ในสารธรรม  ผูส้ิ้นอาสวะแล้ว ผู้คายโทษได้
แล้ว  เราเรียกว่าพราหมณ์  (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๖๒-๓/๑๑๔,ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๖/๑๗๙) 

คายมลทิน : สลัด,ละท้ิง, ปล่อย ความมัวหมอง,ความเศร้าหมอง,สนิม ไคล สกปรก, ความด่าง
พร้อย, ความไม่บริสุทธ์ิ ออกไปไมใ่ห้เหลือ  ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๖๑/๑๑๓ 

คารวสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงสักการะเคารพธรรม  ใจความของพระสูตรน้ีมีว่า 
พระพุทธองค์แรกตรัสรู้ขณะประทับอยู่ใต้ต้นอชปาลนิโครธ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ทรงเกิดความรำพึงว่าผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรงย่อมอยู่เป็นทุกข์ เราจะพึงสักการะและ
เคารพใคร ท้าวสหัมบดีพรหมทราบความรำพึงของพระองค์เข้าจึงหายตัวจากพรหม



 

๑๔๐๖ 
 

 

โลกมาปรากฏ ณ เบ้ืองพระพักตร์ เหมือนบุรุษผู้กำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้า
แล้วกราบทูลว่า พระอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าท้ังในอดีต ในอนาคต และในปัจจุบัน
ล้วนสักการะ เคารพ และอาศัยพระสัทธรรม  สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๓/๒๓๓ 

คารวะ : ความเคารพ,ความเอ้ือเฟ้ือ, ความใส่ใจมองเห็นความสำคัญท่ีจะต้องปฏิบัติต่อสิ่ง  น้ัน 
ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม, การแสดงความเคารพทางกายและวาจา, ความนับถือ ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๑๙, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๐ 

คาวีอุปมาสูตร : พระสูตรอุปมาด้วยแม่โค ใจความของพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบภิกษุ
ผู้โง่เขลากับแม่โคที่โง่เขลา และภิกษุผูฉ้ลาดกับแม่โคท่ีฉลาดว่า ภิกษุผู้โง่เขลาท่ีไม่
สามารถบรรลปุฐมฌานได้ก็จะบรรลุทุติยฌานได้ เหมือแม่โคโง่เขลาท่ีไม่สามารถหา
กินบนภูเขาขรุขระในถิ่นตนได้ ก็จะไปหากินต่างถิ่นไม่ได้ ส่วนภิกษุผู้ฉลาดท่ีสามารถ
บรรลุปฐมฌานได้ก็สามารถบรรลุฌานข้ันสูงขึ้นไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธได้ เหมือน
แม่โคฉลาดท่ีสามารถหากินบนภูเขาขรุขระในถ่ินตนได้ ก็สามารถไปหากินในท่ีต่างถิ่น
ได้ องค์ธรรมในพระสูตรนี้คืออนุปุพวิหาร ๙ ประการ นอกจากน้ียังทรงแสดงธรรม
อ่ืนๆ คืออิทธิวิธญาณ ทิพพโสตะ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ไว้โดยละเอียดด้วย  องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๕/
๕๐๓ 

คำก่อน : คำแรก;คำเบ้ืองต้น;  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับสัจจกนิครนถบุตรว่า  “ท่าน
จงมนสิการเถดิ ครั้นมนสิการแล้วจึงตอบ    เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับ
คำหลังของท่านไม่ตรงกัน    ท่านเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร  ข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้
ว่า  ‘เวทนาเป็นอัตตาของเรา’  ท่านมีอำนาจในเวทนานั้นว่า ‘เวทนาของเราจงเป็น
อย่างนั้นเถิด  อย่าได้เป็นอย่างน้ีเลยหรือ” และขอ้ความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับอุ
บาลีคหบดีว่า  ท่านจงใสใ่จแล้วช้ีแจงดูที    ทำไมคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำ
หลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กัน (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๘/๓๙๔,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๒/๖๐) 

คำของชาวเมือง : ถ้อยคำหรือสำนวนซึ่งเป็นคนในทุกท่ีทุกสถานนิยมพูดกัน ซึ่งฟังแล้วไพเราะ น่ารัก 
จับใจ ไม่มีโทษ และคนส่วนมากรักใคร่พอใจ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๒/๓๒๔, ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๔๑/๔๗๗, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๘/๕๒๓, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๒/๑๒๒, ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๑๗/๒๕๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๕, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๓, 
องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๑/๓๔๘ 

คำขา้ว : ข้าวที่ทำเป็นคำ;ก้อนข้าว;ลักษณะของข้าวๆ ท่ีเกาะหรือติดรวมกันแน่น โดยมากมี
ลักษณะค่อนขา้งกลม เช่น ข้าวเกาะกันเป็นก้อน เรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น 
ก้อนข้าว;  จัดอยู่ในอาหาร  ๔   ชนิด  (๑) กวฬิงการาหาร(อาหารคือคำข้าว)    (๒)  



 

๑๔๐๗ 
 

 

ผัสสาหาร(อาหารคือการสัมผัส) (๓)   มโนสัญเจตนาหาร(อาหารคือความจงใจ) (๔)  
วิญญาณาหาร(อาหารคือวิญญาณ);  จัดอยู่ในปัจจัย ๔ อย่าง   คือ  (๑)  บังสุกุลจีวร
(ผ้าท่ีได้มาจากกองฝุ่น)    (๒)  ปิณฑิยาโลปโภชนะ    (โภชนะคือคำข้าวท่ีได้มาด้วย
กำลังปลีแข้ง) (๓)  รุกขมูลเสนาสนะ (อยู่อาศัยโคนไม้) (๔) ปูติมุตตเภสัช (ยาดองน้ำ
มูตรเน่า); และมีข้อความว่า   พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงรับข้าวสุกก็ไม่ทรงชูบาตรขึ้น
รับ ไม่ทรงลดบาตรลงรับ ไม่ทรงยื่นบาตรคอยรับ    ไมท่รงแกว่งบาตรคอยรับ    ทรง
รับข้าวสุกไม่น้อยนักไม่มากนัก    ทรงรับกับข้าว    เสวยพระกระยาหารพอประมาณ
กับข้าว ไม่ทรงทำกับข้าวให้เกินกว่าคำข้าวทรงเคี้ยวคำข้าวข้างในพระโอษฐ์สองสาม
ครั้งแล้วทรงกลืน    ข้าวยังไม่ละเอียด ไม่ทรงกลืนลงไป  ไม่มีข้าวเหลืออยู่ในพระ
โอษฐ์  จึงน้อมคำข้าวอีกคำหนึ่งเข้าไป ทรงมีปกติกำหนดรสอาหารแล้วเสวยอาหาร  
แต่ไม่ทรงติดในรส;และข้อความที่พระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุท้ังหลายเป็นต้นว่า  
เป็นไปได้ท่ีภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล  ถึงพรอ้มด้วยสมาธิ ถึงพร้อมด้วย
ปัญญา เข้าสญัญาเวทยิตนิโรธบ้าง ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง  หากเธอไม่บรรลุ
อรหัตตผลในปจัจุบันก็เป็นไปได้ที่เธอจะล่วงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาผู้มีคำ
ข้าวเป็นภักษา แล้วเข้าถึงกายมโนมัยช้ันใดช้ันหน่ึง เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง  ออก
จากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๐/๘๔,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๗/
๓๗๙,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๑/๑๗,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/
๑๖๖/๒๗๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า   เหล่าเทวดาผู้มีคำข้าวเป็นภักษา  ในท่ีนี้หมายถึงเทวดา
ช้ันกามาวจร (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๑๖๖/๖๔,ดู  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๓/๒๓๔,  
องฺ.นวก. (ไทย)  ๒๓/๓๒/๓๓๖) 

คำคณู : ถ้อยคำท่ีแต่งขึ้นเพ่ือให้ปลุกใจ,ให้กำลังใจหรือเพ่ือปลอบขวัญให้อีกฝ่ายเกิดความ
สบายใจในการทำงานหรือดำเนินชีวิต  ขุ.มหานิบาต.(ไทย) ๒๘/๒๐๖๑/๕๐๘ 

คำโฆษณา : คำประกาศ;การประกาศที่ต้องการให้คนโดยท่ัวไปทราบ;การให้ข้อมลูข่าวสาร เป็น
การสื่อสารจูงใจผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายรับทราบ;  มีข้อความที่ท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรพระเจ้ามธุระ  
อวันตีบุตร   ณ  ป่าคุนธาวัน เขตกรุงมธุรา  เป็นต้นว่า    “มหาบพิตร    วาทะท่ีพวก
พราหมณ์กล่าวว่า  ‘วรรณะที่ประเสริฐทีส่ดุคือวรรณะพราหมณ์เท่าน้ัน    วรรณะอื่น
เลว  วรรณะท่ีขาวคือวรรณะพราหมณ์เท่าน้ัน    วรรณะอื่นดำ    พราหมณ์เท่าน้ัน
บริสุทธ์ิ    ผูท่ี้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธ์ิ    พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตร    เป็นโอรส เกิด



 

๑๔๐๘ 
 

 

จากโอษฐ์ของพรหม เกิดจากพรหม    (เป็นผู้ท่ีพรหมสร้างขึ้น)    เป็นทายาทของ
พรหม’    นั่นเป็นเพียงคำโฆษณาในโลกเท่าน้ัน  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๑๗/๓๘๒) 

คำจริง : ถ้อยคำท่ีพูดออกไปด้วยความจริง ไม่เท็จ ไม่โกหก ไม่หลอกลวง ที.สี.(ไทย) ๙/๙/๔, 
ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๘/๑๙๔, ม.มู.
(ไทย) ๑๓/๔๑๘/๕๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๐, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๓๙/๔๐๐ 

คำด่า : ถ้อยคำว่าคนอ่ืนด้วยคำหยาบช้าเลวทรามโดยมุ่งให้อีกฝ่ายเกิดความเสียใจหรือเศร้า
ใจ  วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๔, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๘/๒๒๗, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๒/
๒๔๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๙๙/๓๕๗ 

คำด่าท่ีตรงตัวชัดถ้อยชัดคำ : ถ้อยคำว่าคนอ่ืนด้วยคำหยาบช้าเลวทราม โดยต้องการให้ผู้ถูกด่าเป็น
อะไรก็ใส่ไปตรงๆ อย่างชัดเจน เช่น เป็นโค เป็นอูฐ เป็นลา เป็นต้น  (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๘๒/๒๓๐X 

คำด่าสุภาพ : ถ้อยคำว่าคนอ่ืนด้วยคำกระทบกระเทียบ เปรียบเปรย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถูกด่าสำนึกได้ 
คิดได้เช่น เทวดาที่รักษาประตูบ้านเห็นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำบุญในพุทธศาสนา
มาก กลัวทรัพย์จะหมดไปเลยต่อว่าด้วยประการต่าง ๆ  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๔, 
วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๘/๒๒๗) 

คำด่าหยาบ : ถ้อยคำว่าคนอ่ืนด้วยคำหยาบช้าเลวทราม ไม่สุภาพ หยาบโลน ไม่เรียบร้อย วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๔, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๘/๒๒๗ 

คำทำนาย : คำพยากรณ์;การคาดการณ์;การคาดเดา;การบอกล่วงหน้า;ข้อความท่ีแสดงเหตุการณ์
ในอนาคต;ข้อความแสดงความคาดหมาย; เช่นข้อความว่า  พระเจ้าพันธุมาทรงพระ
ดำริว่า  ‘ขออย่าให้วิปัสสีกมุารไม่ยอมครองราชย์เลย  อย่าได้ออกจากวังบวชเป็น
บรรพชิตเลย  คำทำนายของพราหมณ์โหราจารย์อย่าได้เป็นจริงเลย’  จึงรับสั่งให้
บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามคุณ ๕ มากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือว่าพระวิปัสสีราช
กุมารจะอยู่ครองราชย์ จะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิต และคำ
ทำนายของพราหมณ์โหราจารย์จะผิดพลาด  (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๖/๒๔,ขุ.ชา.สตฺตติ. 
(ไทย) ๒๘/๙/๕๗) 

คำท่ีกลา่วต่อ ๆ กันมา : คำท่ีบอกต่อกันมาจากคนหน่ึงสู่คนต่อๆ ไป; เช่นการให้ทานเป็นประเพณีที่
ปู่ของปู่ทำต่อกันมา; และข้อความที่พระผู้มพีระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  คำที่
กล่าวต่อๆกันมา ๑๐    ประการ  ของนิครนถ์ท้ังหลายผู้มีวาทะอย่างนี้  จะเป็นเหตุ
ให้ถูกตำหนิได้  คำกล่าว ๑๐ ประการ คอื (๑) กรรมใดให้ผลในชาตินี้    กรรมน้ัน
ท่านท้ังหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า ‘จงให้ผลในชาติหน้า’ (๒)  กรรมใดจะให้ผลในชาติหน้า  
กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า ‘จงให้ผลในชาติน้ี’ (๓) กรรมใดให้ผลเป็นสุข  



 

๑๔๐๙ 
 

 

กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า ‘จงให้ผลเป็นทุกข์’ (๔) กรรมใดให้ผลเป็นทุกข ์   
กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า ‘จงให้ผลเป็นสุข’  (๕)  กรรมใดให้ผลเสร็จสิ้น
แล้ว  กรรมน้ันท่านท้ังหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า ‘จงอย่าให้ผลเสร็จสิ้น’ (๖) กรรมใดใหผ้ล
ยังไม่เสร็จสิ้น กรรมน้ันท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า ‘จงให้ผลเสร็จสิ้น’ (๗) กรรมใด
ให้ผลมาก กรรมน้ันท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า ‘จงให้ผลน้อย’ (๘) กรรมใดให้ผล
น้อย กรรมน้ันท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า ‘จงให้ผลมาก’ (๙)  กรรมใดให้ผล  กรรม
น้ันท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า  ‘จงอย่าใหผ้ล’ (๑๐) กรรมใดไม่ใหผ้ล กรรมนั้นท่าน
ท้ังหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า ‘จงให้ผล’   (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๖๑/๑๒๓,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๘/๑๒,สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕/๙,ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๖/๔๙๐)  

คำท่ีควรพูดก่อน : ในท่ีน้ีหมายเอาถ้อยคำหรือคำพูดที่ภิกษุควรจะพูดหรือแสดงออกเป็นอันดับแรก
แล้วโยงแสดงให้เห็นว่ามีความสำคัญและสมัพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์หรือ
เรื่องน้ัน ๆ เช่น การทักทายปราศรัยกับทายกท่ีต้ังใจจะมาบำเพ็ญกุศลท่ีวัด คำแรกที่
ควรจะเป็นคือการการกล่าวคำต้อนรับ แสดงให้เห็นถึงหลักการและวิธีการบำเพ็ญ
กุศลท่ีถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรและทำอย่างไร เมื่อทำแล้วจะได้รับอะไรและมี
อานิสงส์อย่างไร จนสามารถทำให้ทายกมองเห็นความสำคัญจนเกิดความเลื่อมใสและ
มีความประสงค์จะบำเพ็ญในโอกาสต่อ ๆ ไปตามลำดับ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๙/๕๘๙   

คำท่ีควรพูดภายหลัง : ในท่ีน้ีหมายเอาถ้อยคำหรือคำพูดที่ภิกษุควรจะพูดหรือแสดงออกเป็นอันดับ
สุดท้ายในสถานการณ์หรือเรื่องนั้น ๆ เช่น การอธิบายหรือแสดงหลักธรรมคำสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนอ่ืนฟังอย่างอาจหาญร่าเริงก็ต่อเม่ือได้ผ่านการศึกษา
และปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมือนดังเหล่าพระสาวกอ่ืน ๆ ปฏิบัติมาจนได้รับการยกย่อง  
สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/๑๐๗๙/๕๘๙   

คำท่ีเชื่อสืบต่อกันมา : คำท่ีเช่ือต่อเนื่องกันมา;คำท่ีเป็นประเพณีมาแต่โบราณ เช่น ทำทานบริจาค
ทรัพย์เดือนละ ๑,๐๐๐  ตลอดร้อยปีจะไปสู่พรหมโลกได้; มีข้อความว่า  เหมกมาณพ
ทูลถามพระผูม้พีระภาคว่า ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดม  อาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใด
เคยตอบแก่ข้าพระองค์ว่า เหตุน้ีได้เป็นมาแล้วอย่างน้ี จักเป็นอย่างน้ี คำตอบท้ังหมด  
เป็นคำที่เช่ือสืบต่อกันมา  คำตอบทั้งหมดน้ัน  มีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆ ข้าพระองค์
จึงไม่ยินดีในคำตอบน้ัน, และข้อความท่ีพระปิงคิยเถระกล่าวว่า ก่อนแต่ศาสนาของ
พระโคดม  อาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่อาตมภาพว่า เหตุนี้ได้เป็นมาแล้ว
อย่างนี้  จักเป็นอย่างนี้คำพยากรณ์ท้ังหมดนั้นเป็นคำที่เช่ือสืบต่อกันมา คำพยากรณ์
ท้ังหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆ  (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๙๑/๗๖๒,ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/
๑๖๐/๓๙, ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๖/๔๙๐) 



 

๑๔๑๐ 
 

 

คำท่ีเปน็ประโยชน์ : ถ้อยคำหรือข้อความมีผลใช้ได้ดีสมกับความคิดมุ่งหมายไว้และตรงตามความ
ต้องการ เป็นผลดีและเป็นคุณ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๙/๑๙๕ 

คำทุพพาษิต : ถ้อยคำท่ีกล่าวไม่ดี ไม่ควรเอาเย่ียงย่าง ตรงกันข้ามกับคำสุภาษิต สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๕๑/๓๖๖, ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๐/๕๓๒ 

คำเท็จ : ถ้อยคำท่ีพูดออกไปด้วยความไม่จริง ปด, โกหก, ไม่จริง ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๒/๗๗,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๘๕/๖๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๗/๖๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๖๑/๑๒๓,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๒/๔๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๖/๒๑๖,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๘๑/๗๔,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๕/๔๓๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๔๑๑/๔๗๔,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔/๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๕/๒๘๘, ที.สี.(ไทย) ๙/๖๒/๒๕, 
ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๓/๑๓๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๘๑/๑๖๑, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๘๒/๑๖๑ 

คำนวณ, นัก : ผู้กะประมาณหรือคิดหาผลลพัธ์โดยวิธีเลข ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๓/๕๒, ที.สี.(ไทย)๙/
๑๖๕/๕๓, ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๒/๖๐ 

คำนนิทา : คำติเตียนลับหลัง;คำกล่าวร้าย;  มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยน้ีเล่าเรียนธรรมคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ  อัพภูตธรรม และเวทัลละ  แต่ไม่ไตร่ตรองเนื้อความแห่ง
ธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา ธรรมเหล่าน้ันจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขา เล่าเรียนธรรม
เพียงเพ่ือมุ่งจะข่มขู่ผู้อ่ืนและมุ่งจะเปลื้องตนจากคำนินทาว่าร้าย    จึงไม่ได้รับ
ประโยชน์ (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๓๘/๒๕๓,ข.ุสุ. (ไทย) ๒๕/๘๓๓/๗๐๐,ขุ.ชา.จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๗/๓๗/๑๖๔,ขุ.ชา.ปญฺญาส. (ไทย) ๒๘/๘๙/๑๘,ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖๑/๑๙๙) 

คำแนะนำ:  คำช้ีแจง;คำสั่งสอน; เช่นข้อความในปัญจภีรุกชาดกที่พระโพธิสัตว์คิดถึงเหตุการณ์ที่
ตนรอดพ้นจากนางยักษิณี    จึงเปล่งอุทานว่าเราไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกรากษส 
เพราะความเพียรอันมั่นคงในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาด  และเพราะความไม่
หวาดหว่ันต่อภัยและความสะดุ้งกลัว ความสวัสดีจากภัยอันใหญ่หลวงนั้นจึงมีแก่เรา; 
มีข้อความว่า พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลถวายคำแนะนำ ๑๐ อย่างเพื่อขจัดความ
เดือดร้อนพระทัยของพระเจ้ามหาวิชิตราช ก่อนจะทรงบูชาว่า  (๑)  ท้ังพวกที่ฆ่าสัตว์  
ท้ังพวกท่ีเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  จักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์  (๒) ทั้งพวก
ท่ีถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้ให้  ท้ังพวกที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของเขาไม่ได้ให้จักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์  (๓)  ท้ังพวกที่ประพฤติผิด
ในกาม  ท้ังพวกท่ีเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  จักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของ
พระองค์ (๔)  ท้ังพวกที่กล่าวคำเท็จ  ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเท็จจักพากัน
มาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์  (๕)  ท้ังพวกที่กล่าวคำส่อเสียด  ท้ังพวกที่เว้นขาดจาก



 

๑๔๑๑ 
 

 

การกล่าวคำส่อเสียด  จักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์   (๖) ท้ังพวกที่กล่าวคำ
หยาบ  ท้ังพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบจักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์  
(๗)  ท้ังพวกที่กล่าวคำเพ้อเจ้อ  ท้ังพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเพ้อเจ้อจักพากัน
มาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์  (๘)  ท้ังพวกที่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา  ทั้งพวกที่ไม่
เพ่งเล็งอยากได้ของเขาจักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์  (๙)  ทั้งพวกที่มีจิต
พยาบาท  ทั้งพวกที่ไม่มีจิตพยาบาท  จักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของพระองค์  (๑๐) 
ท้ังพวกท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐ ิ  ทั้งพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐ ิ  จักพากันมาสู่พิธีบูชายัญของ
พระองค์  บรรดาชนท้ังหมดน้ัน  พวกท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐจัิกได้รับผลกรรมของเขาเอง 
ขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิเท่าน้ันแล้วทรงบูชา  ทรงบริจาค
ทรงอนุโมทนา  และทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด; และมีข้อความว่า  ท้าว
จาตุมหาราชเหล่าน้ัน ได้รับคำบอกแล้ว  ท้ังได้รับคำแนะนำแล้ว  จึงมพีระทัยผ่องใส 
ประทับยืนสงบอยู่  ณ   ท่ีประทับของตน  ๆ (ที.สี. (ไทย) ๙/๓๔๓/๑๓๕,ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๘๒/๒๑๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒/๒,องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๖๓/๑๐๐,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/
๖๓๑/๖๙,ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) ๒๗/๑๓๒/๕๔,ขุ.ชา.มหานิ. (ไทย) ๒๘/๑๒๒๗/๓๗๓)  

คำบญัญัติ : ถ้อยคำหรือข้อความท่ีตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อปฏิบัติ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๙/
๖๐๓ 

คำโบราณ : คำมีในก่อน;คำเก่า;  มีขอ้ความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพราหมณ์วาเสฏฐะและ
พราหมณ์ภารทวาชะ ไว้ในอัคคัญญสูตรเป็นต้นว่า  พวกพราหมณ์พากันนึกได้แต่คำ
โบราณท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเท่าน้ัน    แต่ไม่รู้เนื้อความแห่ง
คำน้ัน  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๑/๔๐) 

คำปราศจากหลักฐาน : คำท่ีอ้างอิงไม่ได้;คำท่ีไม่มีสิ่งยืนยัน;  มีขอ้ความที่ระโบราณกเถระท้ังหลาย    
กล่าวเรื่องลักษณะมหาบุรุษไว้ว่า “มหาบุรุษน้ันไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อ ไม่ตรัสคำปราศจาก
หลักฐาน  มีครรลองแห่งพระดำรัสไม่สับสน ทรงกำจัดคำที่ไม่เป็นประโยชน์ ตรัสแต่
คำท่ีเป็นประโยชน์ และคำท่ีเป็นสุขแก่คนหมู่มาก เป็นต้น  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๙/
๑๙๕) 

คำพร่ำสอน : คำท่ีสอนบ่อยๆ;คำที่สอนสมำ่เสมอ;คำท่ีย้ำเป็นประจำ;  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสสอนพระจุนทะว่า  จุนทะ    น่ันโคนไม้    นั่นเรือนว่าง    เธอทั้งหลายจงเพ่ง
พินิจเถิด    อย่าประมาท  อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังเลย    นี้เป็นคำพร่ำสอนของ
เราสำหรับเธอท้ังหลาย” (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๒๐/๑๐๕,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๘/๘๑,ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๒๘๑/๓๓๕,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๕/๘๑,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๔๙/๒๔๓,สํ.ข. 
(ไทย) ๑๗/๘๔/๑๔๖,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๔๖/๑๘๐,สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๓๖๘/๒๑๑) 



 

๑๔๑๒ 
 

 

คำพูดสามัญ : ถ้อยคำธรรมดาปรกติท่ัวไปที่มวลมนุษยชาติใช้พูดกัน  ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๓/๓๙๑ 
คำเพ้อเจ้อ : ถ้อยคำท่ีพูดพล่าม,อาการท่ีพูดมากในเรื่องท่ีเหลวไหลไร้สาระ, อาการที่พูดพล่ามจน

เสียประโยชน์,อาการที่พูดไม่รู้จักจบ  เป็นหน่ึงในวจีทุจรติ ๔ อย่าง คือ (๑) คำเท็จ 
(๒) คำส่อเสียด (๓) คำหยาบ (๔) คำเพ้อเจ้อ  ที.สี.(ไทย) ๙/๙/๔, ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๙๔/๖๖, ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๓/๑๓๖, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๘/๑๙๔, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๓๙/๑๙๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖๑/๓๙๘ 

คำยกย่อง : คำเชิดชู;คำสรรเสริญ;คำชมเชย;คำช่ืนชม;คำสดุดี;คำยกยอ;คำเยินยอ;  มีข้อความที่
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  ถงึคนพวกอ่ืนจะพึงกล่าวยกย่องเรา  กล่าว
ยกย่องพระธรรมหรือกล่าวยกย่องพระสงฆ์ก็ตาม  พวกเธอไม่ควรทำความร่ืนเริงดีใจ
หรือกระหย่ิมใจต่อคนพวกนั้น ถ้าพวกเธอทำความร่ืนเริงดีใจหรือกระหยิ่มใจต่อพวก
เขา  พวกเธอก็จะประสบอันตรายเพราะความรื่นเริงดีใจน้ันได้เช่นกัน  คำยกย่องน้ัน
ถ้าเป็นเรื่องจริง พวกเธอควรยืนยันให้เขารูชั้ดลงไปว่า ‘เรื่องน้ีเป็นเรื่องจริง ถูกต้อง มี
อยู่และปรากฏในพวกเรา’   (วิ.ม. (ไทย) ๑/๒๒๓/๒๑๒,ที.สี. (ไทย) ๙/๖/๓) 

คำไรส้าระ :  คำเหลวไหล;คำไม่มีประโยชน์;คำพูดพล่าม;คำพูดจ้อ; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภัคควพราหมณ์ว่า สมณพราหมณ์บางพวก    กล่าวตู่เราผู้มีวาทะอย่างน้ี    ผู้
กล่าวอยู่อย่างน้ี    ด้วยเร่ืองที่ไม่มีอยู่จริง    ด้วยคำไร้สาระ    เป็นเท็จ    ไม่เป็น
ความจริงว่า ‘พระสมณโคดมและภิกษุทั้งหลายวิปริตไปแล้ว; และมีข้อความที่พระผู้มี
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  บุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่าน มีความดำริไม่มั่นคงเหมือน
มฤค  ยินดีในอสัทธรรม    กล่าวคำไร้สาระเป็นอันมาก  มีความเห็นต่ำทราม    ไม่มี
ความเอ้ือเฟ้ือ ย่อมห่างไกลจากความเป็นผู้ม่ันคง  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๗/๓๓,องฺ.
จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๒/๓๖) 

คำสนทนา : คำท่ีคุยกัน; คำปรึกษาหารือกัน; คำพูดจาโต้ตอบกัน, กถา; มีข้อความว่า พระผู้มีพระ
ภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้น  จึงเสด็จไปทีห่อน่ัง  ประทับน่ังบนพระ
พุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้แล้วตรัสถามว่า  “ภิกษุทั้งหลาย เวลานี้พวกเธอน่ังสนทนากัน
ด้วยเร่ืองอะไร  พูดเรื่องอะไรค้างไว้”  (ที.สี. (ไทย) ๙/๔/๒,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒/๒,ที.
ปา. (ไทย) ๑๑/๕๔/๓๗,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐๘/๒๔๖,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๔/
๔๕,องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๘/๖๘) 

คำสอน :  ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีผา่นการบรรยาย ปฏิบัติ อบรมสั่งสอนจนเป็นท่ียอมรับ
ของคนในสังคมหรือประชาคมน้ัน ๆ ว่าดีและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  ที.สี.(ไทย) ๙/๒๙๙/
๑๑๐, ที.สี.(ไทย)๙/๕๐๒/๒๒๑, ที.สี.(ไทย)๙/๕๑๕/๒๒๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๖/๔๓, 



 

๑๔๑๓ 
 

 

ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘๐/๔๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๑๑/๓๗๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/๘๓, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑/๓๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๔/๒๕, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๗๘/๙๐๙ 

คำส่อเสียด : ถ้อยคำท่ีแสดงถึงการยุแหย่,พูดให้คนอ่ืนแตกร้าวกัน เป็นหนึ่งในวจีทุจริต ๔ อย่างคือ 
(๑) คำเท็จ (๒) คำส่อเสียด (๓) คำหยาบ (๔) คำเพ้อเจ้อ  ที.สี.(ไทย) ๙/๙/๔, ที.สี.
(ไทย)๙/๑๙๔/๖๕, ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๓/๑๓๖,ที.ปา(ไทย) ๑๑/๒๓๔/๑๙๑,สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒๕๗/๓๗๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๐/๔๑๑, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๒, องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖๔/๔๐๖, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖๕/๔๐๖, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๗๓/
๔๐๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๗๖/๔๐๖,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๗๗/๔๐๖,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๑๘๓/๔๐๖ 

คำสั่งประหาร : คำสั่งปลิดชีพ;คำสั่งปลิดชีวิต;คำสั่งสำเร็จโทษ;คำสั่งสังหาร; มีข้อความ ท่ีพระ
โบราณกเถระกล่าวเรื่องลักษณะมหาบุรุษน้ันไว้เป็นต้นว่า  “มหาบุรุษเป็นผู้ไม่ทรง
เบียดเบียน ไม่ทรงย่ำยีปวงชนด้วยฝ่ามือ และท่อนไม้ ด้วยก้อนดิน    ด้วยศัสตรา    
ด้วยคำส่ังประหาร  ด้วยการจองจำ หรือด้วยการข่ม  เพราะกรรมนั้นน่ันแหละ  มหา
บุรุษจึงเข้าถึงสุคติ  ... เสด็จมาในโลกนี้  ทรงได้เส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดี  
ต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมทำให้โอชะแผ่ไปสม่ำเสมอ  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๗/๑๘๕) 

คำสั่งสอน : คำอบรม;คำสอนสั่ง;อนุสาสนี; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์   ในท่ีประชุมสงฆ์  ท่ีกรุงพันธุมดีราชธานีว่า  
‘ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างย่ิง พระพุทธเจ้าท้ังหลายตรัสว่า  นิพพาน
เป็นบรมธรรม ผูท้ำร้ายผู้อ่ืน    ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต  ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน  ไม่ช่ือว่า
เป็นสมณะ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม   การทำจิตของตนให้ผ่อง
แผ้ว  นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย  (ที.สี. (ไทย) ๙/๕๑๔/๒๒๗,ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๔/๑๓๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๓๒/๒๔๔,ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๑๘๔/๒๑๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ปาติโมกข์ ในท่ีน้ีมิได้หมายถึงอาณาปาติโมกข์ (ประมวล
พุทธบัญญัติท่ีทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา ได้แก่  อาทิพรหมจริยกสิกขา ที่มีพระพุทธา
นุญาตให้สวดในท่ีประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน)แต่หมายถึงโอวาทปาติโมกข์ซึ่ง
ประกอบด้วยคาถา ๓ คาถามี ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา เป็นต้น ท่ีพระพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์ทรงแสดงเอง (ที.ม.อ.  (บาลี) ๙๐/๗๖,  วิ.อ. (บาลี)  ๑/๑๙/๑๙๐-๑๙๒, ที.
ม.ฏีกา  ๙๐/๙๒) 



 

๑๔๑๔ 
 

 

คำสั่งสอนส่วนปริยัติ : คำสั่งสอนท่ีเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่านวังคสัตถุศาสน์ 
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม 
และเวทัลละ  ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๖ 

คำสัตย์ : ถ้อยคำมีคุณลกัษณะประกอบด้วยวามจริง ความแน่แท้ ตรงประเด็นไม่กลับเป็นอย่าง
อ่ืน ที.สี.(ไทย) ๙/๙/๔, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๖/๕๔, ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๕, ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๒๙๒/๓๒๓, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๑๑/๔๔๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๒/๖๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๖๔/๖๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๖/๒๖๔, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐,๑๐๒/,๑๒๒, สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๙๗/๒๘๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๓/๓๑๐,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๑๗/๑๐๐,ขุ.ธ.(ไทย)
๒๕/๒๒๓/๑๐๒ 

คำสุภาษิต : ถ้อยคำหรือข้อความท่ีกล่าวสบืต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ เช่น 
รักดีหามจ่ัว รกัช่ัวหามเสา, ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง เป็นต้น สํ.ส.(ไทย)
๑๕/๘๒/๘๗,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐๒/๒๙๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๕๑/๓๖๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๒๐/๕๓๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๘/๘๑, องฺ.ปญจฺก.(ไทย)๒๒/๕๐/๘๗,ขุ.วีสติ.
(ไทย) ๒๗/๖๙/๖๐๖, ขุ.วีสติ.(ไทย)๒๗/๗๕/๖๐๗, ขุ.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๘๒/๖๐๘, ขุ.วี
สติ.(ไทย)๒๗/๑๔๐/๑๘๕, ข.ุอสีติ.(ไทย) ๒๘/๑๐๑/๑๐๐ 

คำสุภาษิตและทุพภาษิต : ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสบืต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ
สอนใจ และถอ้ยคำท่ีกล่าวไม่ดี ไม่ควรเอาเป็นเย่ียงย่าง  ที.ปา(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๑๔ 

คำหยาบ,คำหยาบคาย : ถ้อยคำว่าคนอ่ืนด้วยคำหยาบช้าเลวทราม หยาบโลน ไม่สุภาพ ไม่
เรียบร้อย ที.สี.(ไทย) ๙/๙/๔, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๔/๖๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔๓/๑๓๖,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๕/๘๕, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๖/๑๙๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๘/
๓๙๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๘/๔๐๒, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๕/๔๓๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๐๓/๕๐๔,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖๔/๔๐๖, องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๖๕/๔๐๖, องฺ.ติก.
(ไทย)๒๐/๑๗๓/๔๐๖, องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๗๖/๔๐๖, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๗๗/๔๐๖, 
องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๘๒/๔๐๖, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๗/๑๗  

คำเหลวไหล : คำไม่เป็นสาระ;คำเลอะเทอะ;คำเช่ือถือไม่ได้;คำไร้เหตุผล;คำไม่สมเหตุสมผล;  มี
ข้อความพระโบราณกเถระทั้งหลายกล่าวเร่ืองลักษณะมหาบุรุษว่าในชาติก่อนๆ  มหา
บุรุษมีสัจปฏิญาณ มีพระวาจาไม่เป็นสองเว้นคำเหลวไหลไม่ตรัสให้คลาดเคลื่อนแก่
ใครๆ ตรัสตามความจริงแท้    แน่นอน (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๓/๑๘๙) 

 คำอ่อนหวาน : คำไพเราะ;คำน่าฟัง;คำละมุนละไม;คำอ่อนโยน;  มีข้อความท่ีพระโบราณกเถระ
ท้ังหลายกล่าวเรื่องลักษณะมหาบุรุษไว้ว่า “มหาบุรุษนั้น    ไม่ตรัสคำหยาบรุนแรง 
คือ ที่ก่อให้เกดิการด่า การบาดหมาง    และการเบียดเบียนกัน  ทีก่่อให้เกิดความ



 

๑๔๑๕ 
 

 

เจ็บแค้น    ท่ีทำลายชนจำนวนมาก  ตรสัแต่คำอ่อนหวาน    นุ่มนวล    มีประโยชน์  
เป็นต้น;  จัดอยู่ในวัตตบท  ๗  ประการทีท้่าวสักกเทวราชสมาทานครบบริบูรณ์เมื่อ
คราวเป็นมนุษย์ก่อนมาเป็นท้าวสักกเทวราช  คือ  (๑) เลี้ยงมารดาและบิดาตลอด
ชีวิต  (๒) ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต  (๓) พูดจาแต่คำ
อ่อนหวานตลอดชีวิต  (๔)  ไม่พูดคำส่อเสียดตลอดชีวิต  (๕) มใีจปราศจากความ
ตระหนี่ท่ีเป็นมลทิน    อยู่ครองเรือน    มกีารบริจาคเป็นประจำ    มีมือชุ่มเป็นนิตย์    
ยินดีในการเสียสละ    ควรท่ีผู้อ่ืนจะขอ    ยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต  (๖)  
พูดแต่คำสัตย์ตลอดชีวิต  (๗) ไม่โกรธตลอดชีวิต    ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้น  ก็จะ
กำจัดโดยฉับพลันทันท ี   (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๗/๑๔๓,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๒๕/
๕๓๓,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๗/๓๗๕,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๗/๑๔๗,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 
๒๒/๑๖๗/๒๗๗,องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๔/๔๗,ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๒๙๗/๖๐๔) 

คิชฌกูฎ, ภูเขา,ชื่อภูเขา : ช่ือภูเขาที่มียอดดุจแร้ง เหตุท่ีมช่ืีออย่างนี้เพราะคนมองเห็นยอดเขามี
รูปร่างเหมือนแร้ง เป็นหน่ึงในบรรดาปัญจคีรี ประกอบด้วย (๑)ปัณฑวะ (๒) คิชฌกูฏ 
(๓) เวภาระ (๔) อิสิคิร ิ  (๕) เวปุลละ)  ภูเขาท้ัง๕ น้ีต้ังอยู่ล้อมรอบกรุงราชคฤห์  วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๘๔/๗๔, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๘๕/๗๔, วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๔๐/๑๐๗, วิ.
มหา.(ไทย)๑/๑๔๐/๑๐๘, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๘๓/๑๖๐, วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓๒/๒๐๗, วิ.
ม.(ไทย)๔/๑๓๗/๒๑๔,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๑,๒๔๒/๒, ๒๔๓/๖,วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๙๑/
๓๐๒, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๔๑/๑๙๑,ที.สี.(ไทย) ๙/๔๐๔/๑๗๓, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๑/๗๗, 
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๓/๗๘, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๙/๓๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๔/๓๗,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๗/๓๔๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๑/๒๓๙,สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๔๗/๑๘๗, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๓/๒๕๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๖๒/๓๘๒,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๘๗/๑๖๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/๘๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๑๘/๑๓๙, สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๙๖/๑๒๙, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๑๒/๖๒๓, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๕/
๒๕๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๒/๓๒๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐/๔๖, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๘๕/๒๖๔, องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๑/๔๙๓, องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๕๒๕, 
องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๓, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗/๒๐๗, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๗/๔๔๕, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๒๓/๓๗, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๖/๑๐๓, ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๒๔/๓๖๙, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๔๘/๕๖๒, ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๐๘/๕๗๓, ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๖๓๘/๗๐ 



 

๑๔๑๖ 
 

 

คิชฌชาดก :   ชาดกว่าด้วยพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานกแร้ง เลี้ยงดูมารดาบิดาได้ตอบ
แทนคุณเศรษฐีท่ีช่วยให้พวกตนหายหนาวจึงพาบริวารไปคาบเอาเสื้อผ้าไปท้ิงลงท่ี
บ้านเศรษฐี ขุ.ทุก.(ไทย) ๒๗//๒๗/๗๐, ขุ.นวก.(ไทย)๒๗/๑/๓๐๑ 

คิญชกาวสถสตูร : พระสูตรว่าด้วยการแสดงธรรม ณ ตำหนักอิฐ  ใจความของพระสูตรน้ีพระพุทธ
องค์ทรงแสดงถึงสัญญา ๓ ระดับที่ตำหนักอิฐว่า สญัญาที่เลวเกดิเพราะอาศัยธาตุที่
เลว สัญญาปานกลางเกิดเพราะอาศัยธาตุปานกลาง สัญญาที่ประณีตเกิดเพราะอาศัย
ธาตุท่ีประณีต บุคคลผู้มีสัญญา ๓ ระดับน้ี จึงมีความแตกต่างกัน  ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๙๗/๑๘๔ 

คิญชกาวสถสตูร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ (สูตรท่ี ๑) ใจความของพระ
สูตรน้ี มีสาระสำคัญคือท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มพีระภาคถึงคติภพของสาฬห
ภิกษุ นันทาภิกษุณี สทัุตตอุบาสก และสุชาดาอุบาสิกา ท่ีมรณภาพและถึงแก่กรรม
แล้ว ซึ่งพระองค์ทรงตอบว่าท่านเหล่านั้นเป็นอรหันต์ อนาคามี สกทาคามี และ
โสดาบัน ตามลำดับ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๐๔/๕๐๕ 

คิญชกาวสถสตูร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ(สูตรท่ี ๒)  ใจความของพระ
สูตรน้ี มีสาระสำคัญคือท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มพีระภาคถึงคติภพของอโสก
ภิกษุ อโสกาภิกษุณี  อโสกอุบาสก และอโสกาอุบาสิกา ท่ีมรณภาพและถึงแก่กรรม
แล้ว ซึ่งพระองค์ทรงตอบว่าท่านเหล่านั้นเป็นอรหันต์ อนาคามี สกทาคามี และ
โสดาบัน ตามลำดับ  สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๑๐๐๕/๕๐๗ 

คิญชกาวสถสตูร (ตติย) :  พระสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ (สูตรท่ี ๓) ใจความของพระ
สูตรน้ี มีสาระสำคัญคือท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มพีระภาคถึงคติภพของกกุฏ
อุบาสก กฬิภอุบาสก นิกตอุบาสก กฏิสสหอุบาสก ตุฏฐอุบาสก สันตุฏฐอุบาสก ภัทท
อุบาสก และสภัุททอุบาสก  ท่ีถึงแก่กรรมแล้ว ซึ่งพระองค์ทรงตอบว่าอุบาสกเหล่าน้ัน
ได้เป็นสกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และเพราะบรรเทาราคะ โทสะ 
โมหะให้เบาบางได้กลับมาสู่โลกน้ีอีกเพียงคร้ังเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สํ.ม. (ไทย)  
๑๙/๑๐๐๖/๕๐๘ 

คิญชกาวสถาราม, อาราม :ช่ือปราสาทที่สร้างด้วยอิฐ ต้ังอยู่ที่นาทิกคาม เป็นสถานท่ีพระพุทธเจ้าทรง
แสดงมรณัสสติสูตรแก่ภิกษุ ๖ รูป สาระสำคัญของพระสูตรน้ีมีว่ามรณัสติท่ีบุคคลทำ
ให้มากแล้วย่อมมีผลมาก มอีานิสงส์มากกลา่วคือสามารถบรรลุอมตธรรมได้ องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๑๙/๔๔๔, องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๐/๔๔๗, องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๙/๕๕๒, 
องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๓/๓๘๒, องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๙/๔๐๒ 



 

๑๔๑๗ 
 

 

คิดปรุงแต่ง : สภาวะที่จิตคิดวกวนไปมาจนหาจนจับต้นชนปลายไม่ถูก เพราะถูกกิเลสท่ีทำให้คิด
ปรุงแต่งยืดเย้ือ ได้แก่ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ  องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๓/๒๔๕, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๔/๒๔๖ 

คิดใฝ่ตำ่ : คิดในทางเลวทราม;คิดในทางเสียหาย;  มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุ
ท้ังหลายว่า  คนท่ีไม่ขยันในเวลาท่ีควรขยันทั้งท่ียังหนุ่มยังสาว    มีกำลัง แต่กลับ
เกียจคร้าน    มีความคิดใฝ่ต่ำ    ปราศจากความเพียร เกียจคร้านมาก  ย่อมไม่
ประสบทางด้วยปัญญา  (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๘๐/๑๑๙, 

 อรรถกถาอธิบายว่า  มีความคิดใฝ่ต่ำ  หมายถึงหมกมุ่นในมิจฉาวิตก  ๓  ประการ  
คือ  กามวิตก  พยาบาทวิตก  และวิหิงสาวิตก (ขุ.ธ.อ. (บาลี)  ๗/๕๙)  ทาง  
หมายถึงอริยมรรค  (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๕๙) 

คิมหันตฤดู : ฤดูร้อนจัดเป็นหน่ึงในสามฤดูของไทย ประกอบด้วย ร้อน ฝน (วสันตฤดู) และหนาว 
(เหมันตฤดู) ขุ.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๖๐/๕๑๖   

คิริคหูาปราสาท:เป็นช่ือของปราสาทหลังหน่ึงในจำนวนสามหลังของพระปิยทัสสีพุทธเจ้า 
ประกอบด้วย สุนิมมลปราสาท วิมลปราสาท และคิริคูหาปราสาท ปราสาทหลังน้ีเป็น
ปราสาทสำหรับประทบัในฤดูหนาว ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๕๙ 

คิริทัตต์, คนเลีย้งม้า : ช่ือของคนเลี้ยงม้าที่พระโพธิสัตว์เมื่อคร้ังเสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของพระ
เจ้าพรหมทัตหาอุบายให้ม้าขากะเผลกเดินตรง โดยการออกอุบายให้นายคิริทัตต์ท่ีมี
อวัยวะบริบูรณ์ครบ ๓๒ ประการเป็นคำเดินนำทางทำให้ม้าเดินตรงตามไปด้วย  ขุ.
ทุก.(ไทย) ๒๗/๖๗/๘๑ 

คิริทัตตชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระโพธิสัตว์เม่ือครั้งเสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัต หา
อุบายให้ม้าขากะเผลกเดินตรงโดยการให้เปลี่ยนคนเลี้ยงท่ีเดินตรง ขุ.ทุก.(ไทย)  ๒๗/
๖๗/๘๑ 

คิริเนลปูชกเถราปทาน : อปทานว่าด้วยเรื่องประวัติในอดีตชาติของพระคิริเนลปูชกเถระในอดีตชาติ
กัปท่ี ๓๑ ท่านได้ใช้ดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า (พระนามว่าสิขี) เพราะผลการแห่งการ
บูชานั้น ทำให้ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณ
วิเศษ  ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๒/๒๒๓ 

คิริเนลมุฏฐิปชูกเถราปทาน : ว่าด้วยเรื่องประวัติในอดีตชาติของพระคิริเนลมุฏฐิปูชกเถระ ในอดีตชาติ
กัปท่ี ๓๐,๐๐๐ ท่านได้นำดอกอัญชันไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ เพราะ
ผลการแห่งการบูชาน้ัน ทำให้ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในกัปท่ี ๑๒๓ ท่านได้เกิดเป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๔๒/๓๖๕ 



 

๑๔๑๘ 
 

 

คิริปราสาท : ช่ือของปราสาทหลังหนึ่งในจำนวนสามหลังของพระสิขีพุทธเจ้าประกอบด้วย สุวัฒก
ปราสาท คิริปราสาท และวาหนปราสาท โดยเฉพาะคิริปราสาทหลังน้ี เป็นปราสาท
สำหรับประทับในฤดูฝน  ขุ.พทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๙๓ 

คิริปนุนาคิยเถราปทาน : ว่าด้วยเรื่องประวัติในอดีตชาติของพระคิริปุนนาคิยเถระ ในอดีตชาติกัปที ่
๙๔ ท่านได้ใช้ดอกบุนนาคบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ เพราะผลการ
แห่งการบูชาน้ัน ทำให้ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อม
ด้วยคุณวิเศษ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๖๑/๑๒๗ 

คิริพชนคร, กรุงราชคฤห์ : ช่ือของกรุงราชคฤห์ บางทีเรยีกเบญจคิรีนคร ทีมี่ช่ือย่างน้ีเพราะเป็นเมืองที่
ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา ๕ ลูก คือ (๑) ภูเขาปัณฑวะ (๒) ภูเขาคิชฌกฏู (๓) ภูเขาเว
ภาระ (๔) ภูเขาอิสิคิริ (๕) ภูเขาเวปุลละ ภูเขาทั้ง ๕ ลูกน้ีเป็นเสมือนร้ัวหรือกำแพง
ล้อมรอบ (คิริ = ภูเขา + วช = รั้ว +นคร) (ขุ.สุ.อ.(บาลี)  ๒/๔๑๑/๒๐๒), วิ.ม.(ไทย) 
๔/๖๓/๗๘, วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๓/๗๙ 

คิริพพชนคร : ช่ือของกรุงราชคฤห์ ท่ีมีช่ือย่างน้ีเพราะต้ังอยู่ท่ามกลางระหว่างภูเขา ๕ ลูก คือ (๑) ภู
เขาปัณฑวะ (๒) ภูเขาคิชฌกูฏ (๓) ภูเขาเวภาระ (๔) ภูเขาอิสิคิริ (๕) ภูเขาเวปุลละ 
ภูเขาทั้ง ๕ ลูกน้ีเป็นเสมือนร้ัวหรือกำแพงล้อมรอบ (คิริ = ภูเขา + วช = ร้ัว +นคร) 
(ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๔๑๑/๒๐๒), องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๗/๔๔๕,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๑๑/
๕๙๕ 

คิริพาหนาปราสาท : เป็นช่ือของปราสาทหลังหน่ึงในจำนวนสามหลังของพระอัตถทัสสีพุทธเจา้
ประกอบด้วย อมรคิปราสาท สุรคิปราสาท และคิริพาหนาปราสาท ปราสาทหลังนี้
เป็นปราสาทสำหรับประทับในฤดูฝน ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/๖๖๔ 

คิริมานนท์, พระ : พระเถระที่อาพาธหนักเม่ือได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการโดยพิสดาร ท่ีพระพุทธองค์
ทรงแสดงแก่พระอานนท์และพระอานนท์นำไปแสดงแก่ท่าน ทำให้หายจากอาพาธได้  
องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๘ 

คิริมานันทเถรคาถา : คาถาว่าด้วยภาษิตของพระคิริมานันทเถระ ใจความสำคญัของคาถาน้ีมุ่งแสดง
ให้เหน็ว่าท่านพระคิริมานันทเถระหลังจากได้บำเพ็ญธรรมจนบรรลุช้ันสูงสุดแล้ว 
ปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังในกุฎีอันสงบ ทันใดน้ันเองฝนได้ตกลงมาท่านจึงได้เปล่งอุทาน
ว่าเสียงฝนตกคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะกุฎีเรามุงบังมิดชิดดี จิตใจเราสงบ ปราศจาก
ราคะ โทสะ และโมหะแลว้ ถ้าจะตกก็จงตกลงมาเถิดฝนเอ๋ย  ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๒๕/
๓๙๔ 

คิริมานันทเถราปทาน : ว่าด้วยเรื่องประวัติในอดีตชาติของพระคิริมานันทเถระ ในอดีตชาติกัปที่ 
๓๐,๐๐๐ ท่านสูญเสียบุตร ภรรยา พรอ้มท้ังมารดาบิดาและพ่ีชายในคราวเดียวกัน 



 

๑๔๑๙ 
 

 

เกิดความเศร้าโศกเสียใจมาก เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะเสด็จมาโปรดท่านจึง
คลายความเศร้าโศกและได้นำดอกไม้มาบูชาพระพุทธเจ้า เพราะผลการแห่งการบูชา
น้ัน ทำให้ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ใน ชาติสดุท้ายน้ี ได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  
ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๑๙/๖๓๙ 

คิริมานันทสูตร : พระสูตรว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์  ใจความของพระสูตรน้ีพระพุทธ
องค์ทรงอธิบายถึงสัญญา ๑๐ ประการ โดยพิสดารแล้วรับสั่งให้ท่านพระอานนท์
นำไปแสดงแก่ท่านพระคิริมานนท์ท่ีกำลังอาพาธอยู่ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านหายจากอาพาธ
ได้  องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๘ 

คิริสาระ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือของพระสัมมุขาถวิกเถระ เมื่อคร้ังได้เสวยชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ในกัปที่ ๘๐ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก เพราะอานิสงส์แห่งการ
พยากรณ์พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีขณะประสูติใหม่ ๆ ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
และได้ชมเชยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๓/๒๘๕ 

คิลานทัสสนสตูร   : พระสูตรว่าด้วยการเย่ียมผู้ป่วย  ใจความของพระสูตรนี้มีว่า ขณะที่จิตตคหบดี
ป่วยหนัก มีเทวดาจำนวนมากท่ีสถิตอยู่ในป่า ท่ีต้นไม้ ต้นหญ้า และท่ีต้นไม้เป็นเจ้าป่า 
ได้มาเย่ียมไข้ และได้กล่าวแนะนำให้ปรารถนาขอไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่ง
จิตตคหบดีตอบว่า ไม่ต้องการ เพราะไม่เที่ยง ไม่ย่ังยืน ต้องละจากไป พวกญาติมิตร
สหายที่มาเย่ียมไข้เข้าใจว่าจิตตคหบดีบ่นเพ้อเพราะพิษไข้ จึงพูดปลอบใจจิตตคหบดี
จึงเล่าเรื่องให้คนเหล่าน้ันฟังและสอนให้นับถอืพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงตลอดไป สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๕๒/๓๙๑ 

คิลานปัจจยั : ปัจจัยสำหรับคนไข้,สิ่งเกื้อหนุนคนเจ็บไข้, สิ่งท่ีแก้ไขคนเจ็บไข้ให้กลับคนืเป็นปกติคือ
ให้หายโรค,ยาบำบัดโรค  ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๕๙๙/๒๖๕, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๗๔/
๖๓๓, 

คิลานปัจจยัเภสัชชบริขาร: หยูกยาเคร่ืองเก้ือหนุนรักษาผู้เจ็บไข้อันเป็นบริขารคือเคร่ืองปกป้องชีวิตไว้
ช่วยปรับเสริมให้ชีวิตเป็นไปได้ยืนยาว ที.สี.(ไทย) ๙/๑๘๔/๖๒, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๘๗/
๖๓, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๖๐, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๒/๑๔๑, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/
๒๓, ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๐/๕๒, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๕/๕๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๒/๙๐, ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๒๒/๓๘๙, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒/๔๐, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๓, สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๑๔๔/๒๓๓, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๕/๓๗๗,๓๔๖/๓๗๙,๓๕๑/๓๙๑, องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๐/๓๓๔, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๑/๓๘๘, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๓/
๓๙๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๑/๘๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๐/๙๙) 



 

๑๔๒๐ 
 

 

คิลานภัต : อาหารท่ีจัดถวายเฉพาะภิกษุอาพาธวิ.ม.(ไทย) ๔/๑๙๔/๓๐๕, วิ.ม.(ไทย)๔/๑๙๕/
๓๐๗, วิ.ม.(ไทย)๔/๑๙๖/๓๐๘, วิ.ม.(ไทย)๕/๓๕๐/๒๒๑, วิ.ม.(ไทย)๕/๓๕๑/๒๒๔  

คิลานเภสัช : ยาสำหรับผู้เจ็บไข้,ยารักษาผู้ป่วย,เภสัชเพ่ือภิกษุอาพาธ วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๙๔/๓๐๕, วิ.
ม.(ไทย) ๔/๑๙๕/๓๐๗, วิ.ม.(ไทย)๔/๑๙๖/๓๐๘ , วิ.ม.(ไทย)๕/๓๕๐/๒๒๑, วิ.ม.
(ไทย)๕/๓๕๑/๒๒๔ 

คิลานสูตร (ปฐม) :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุอาพาธ(สูตรท่ี ๑)  ใจความของพระสูตรนี้มีว่า พระพุทธองค์
เสด็จไปเย่ียมภิกษุซึ่งไม่มีช่ือเสียง กำลังอาพาธหนัก เม่ือทรงทราบว่ามีความทุรนทุ
รายมาเพราะกังวลว่าตนไม่รู้ทั่วถึงธรรม จึงตรัสถามว่า จะรู้ทั่วถึงธรรมเพ่ืออะไร จึง
ทูลตอบว่า เพ่ือคลายความกำหนัด  จึงตรัสสอนให้พิจารณาอายตนะภายในว่าไม่
เที่ยง เป็นทุกข ์มีความแปรผนัเป็นธรรมดา สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๔/๖๖ 

คิลานสูตร(ทุตยิ):   พระสูตรว่าด้วยภิกษุอาพาธ(สูตรท่ี ๒)  ใจความของพระสูตรนี้มีว่า พระพุทธองค์
เสด็จไปเย่ียมภิกษุซึ่งไม่มีช่ือเสียง กำลังอาพาธหนัก เม่ือทรงทราบว่ามีความทุรนทุ
รายมาเพราะกังวลว่าตนไม่รู้ทั่วถึงธรรม จึงตรัสถามว่า จะรู้ทั่วถึงธรรมเพ่ืออะไร จึง
ทูลตอบว่า เพ่ือความดับสนิทโดยไม่ยึดม่ัน จึงตรัสสอนให้พิจารณาอายตนะภายใน ๖ 
วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรอืทุกข์ หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกขท่ี์
เกิดขึ้นเพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข ์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา 
สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๕/๖๘ 

คิลานสูตร,สำหรับภิกษุไข้ : พระสูตรว่าด้วยธรรมสำหรับภิกษุไข้ ใจความของพระสูตรน้ี พระพุทธองค์
ทรงมุ่งเอาธรรมที่มีผลแก่ภิกษุไข้ ได้บรรลเุจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติในเวลาไม่นาน
นัก  ๕ ประการ คือ (๑) พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่ (๒) กำหนดหมายความ
ปฏิกูลในอาหาร (๓) กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง (๔) พิจารณา
เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง (๕) เข้าไปต้ังมรณสัญญาไว้ภายใน  องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑ 

คิลานสูตร,อุบาสกป่วย : พระสูตรว่าด้วยอุบาสกป่วย ใจความของพระสูตรนี้มีว่า เจ้าศากยะพระ
นามว่ามหานามะเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่า อุบาสกผู้มีปัญญา (พระโสดาบัน)จะ
กล่าวสอนอุบาสกผู้มีปัญญาซ่ึงเจ็บป่วยได้หรือไม่ พระองค์ทรงตอบว่า สามารถ
ปลอบใจได้ด้วยธรรม ๔ ประการ (ดูในปฐมญญาภสันทสูตร) สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๐/
๕๗๔ 

คิลานสูตร(ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยผู้อาพาธ(สูตรท่ี ๑)  ใจความของพระสูตรน้ี ท่านพระมหากัสสปะ 
อาพาธ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงโพชฌงค์ให้ฟังจนทำให้ท่านหายขาดจากอาพาธ สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๑๙๕/๑๒๘ 



 

๑๔๒๑ 
 

 

คิลานสูตร(ทุตยิ):  พระสูตรว่าด้วยผู้อาพาธ(สูตรท่ี๒) ใจความของพระสูตรน้ี ท่านพระมหาโมคัลลา
นะอาพาธ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงโพชฌงค์ให้ฟังจนทำให้ท่านหายขาดจากอาพาธ 
สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๙๖/๑๒๙ 

คิลานสูตร(ตตยิ) :   พระสูตรว่าด้วยผู้อาพาธ(สูตรท่ี ๓)  ใจความของพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงพระ
ประชวร ท่านพระมหาจุนทะจึงแสดงโพชฌงค์ให้พระองค์ทรงสดับทำให้พระองค์ทรง
หายขาดจากพระประชวร (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๙๗/๑๓๐) 

คิลานสูตร  : พระสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้ ใจความของพระสูตรน้ีพระพุทธ
องค์ทรงเปรียบคนไข้กับบุคคลในโลก ๓ จำพวก พวกแรกแม้จะได้โภชนะหรือยาที่
เป็นสัปปายะ หรือคนพยาบาลท่ีเหมาะสมก็ตามก็ไม่หายจากอาพาธได้  พวกท่ีสองได้
หรือไม่ได้ก็ตามสามารถหายจากอาพาธได้ พวกที่สามต้องได้อย่างเดียวเท่านั้นจึง
สามารถหายจากอาพาธได้  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๒/๑๖๙) 

คิลานสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร ใจความของพระสูตรนี้มีว่า พระผู้มี
พระภาคทรงพระประชวรอย่างหนัก ท่านพระอานนท์เห็นแล้วกราบทลูว่า รู้สึก
หนักใจแต่มาเบาใจอยู่หน่อยหน่ึงว่า พระองค์ยังไม่ตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่าง
หนึ่งกับภิกษุสงฆ์ก็คงจักไม่ปรินิพพานเป็นแน่จึงตรัสว่า ไม่ควรหวังอะไรในพระองค์ 
เพราะทรงแสดงธรรมไว้แจ่มแจ้งแล้วและทรงสอนให้มีตนเป็นท่ีพ่ึง มีธรรมเป็นท่ีพ่ึง
ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๕/๒๒๒ 

คิลานุปัฏฐากภัต : อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุผู้พยาบาลไข้  วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๙๔/๓๐๕, วิ.ม.(ไทย)
๔/๑๙๕/๓๐๗, วิ.ม.(ไทย)๔/๑๙๖/๓๐๘, วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๕๐/๒๒๑, วิ.ม.(ไทย) ๕/
๓๕๑/๒๒๔ 

คิหิสังโยชน์ : เครื่องผูกพันของคฤหัสถ์ซึ่งมีทรัพย์สมบัติ บุตร ข้าทาส บริวาร และกามคุณ ๕ 
ประการ อันเป็นเหตุให้ครองชีวิตแบบคฤหัสถ์เรื่อยไป (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๑๘๖/๑๔๔)  
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๘๗/๓๙๙ 

คิหิสามีจิสูตร  : พระสูตรว่าด้วยการปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ ์ สาระสำคัญของพระสูตรนี้  
พระพุทธองค์มุ่งแสดงให้เห็นถงึการบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสัชบริขาร ท่ีเป็นเหตุให้ได้ยศ เป็นไปเพ่ือให้เกิดใน
สวรรค์  องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๐/๙๘ 

คิหิสูตร :  พระสูตรว่าด้วยคฤหัสถ์ ใจความของพระสูตรน้ี พระพุทธองค์ทรงหมายถึงอนาถ
บิณฑิกคหบดีพร้อมด้วยอุบาสก ๕๐๐ คนเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ และพระองค์ทรง
แนะนำให้ท่านพระสารีบุตรรู้จักคฤหัสถ์คนหน่ึง (อนาถบิณฑิกคหบดี) ผู้นุ่งผ้าขาว 
รักษาศีล ๕ และได้ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ทรงแสดงว่า คฤหสัถ์ผูมี้



 

๑๔๒๒ 
 

 

ธรรมเช่นนั้นสามารถแสดงตนได้เองว่าเป็นผู้หมดสิ้นอบายภูมิแล้ว เป็นโสดาบัน ไม่มี
ทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะบรรลุสกมาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตมรรค
ในวันข้างหน้า องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๙/๒๙๙ 

คีตัสสรสูตร :  พระสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยเสียงขับยาว ใจความของพระสูตรน้ี พระพุทธ
องค์ทรงแสดงโทษของการกลา่วธรรมด้วยเสียงขับยาว ๕ ประการ ได้แก ่ (๑) ตนเอง
กำหนัดในเสียงนั้น (๒) ผู้อ่ืนกำหนัดในเสียงนั้น (๓) ถกูตำหนิว่าขับเหมือนชาวบ้าน 
(๔) ทำให้สมาธิเสื่อม (๕) คนรุ่นหลังถือปฏิบัติตามอย่าง  องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/
๒๐๙/๓๕๒ 

คีรีบรรพต,ภเูขา : ช่ือของภูเขา ขุ.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๑๔/๕๕๗ 
คีเวยยกะ : แผ่นผ้าที่เย็บทาบเติมลงไปบนจีวรตรงที่หุ้มคอ, แต่มติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ 

ในวินัยมุขเล่ม ๒ อธิบายว่า ในจีวร ๕ ขันธ์ ขันธ์กลาง ช่ือว่าคีเวยยกะ เพราะเมื่อห่ม
จีวร อัฑฒมณฑของขันธ์น้ันอยู่ท่ีคอ วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔ 

คึกคะนอง :  ฮึกเหิม;ลำพอง;ร่าเริง; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ปสูรปริพาชกใน
ท่ามกลางพุทธบริษัทว่า  คนกล้าท่ีได้รับการเลี้ยงดูด้วยของเสวยของพระราชา เขาคึก
คะนอง  อยากพบคนกล้าฝา่ยตรงข้ามย่อมได้พบ ฉันใด (เจ้าลัทธิย่อมได้พบเจ้าลัทธิ 
ฉันนั้น) ผู้กล้าเอ๋ย  เจ้าลัทธิอยู่ที่ใด   เธอจงไปเสียจากท่ีน้ันเถิด เพราะกิเลสท่ีเคยมี
แต่ก่อนของตถาคตมิได้มีเพ่ือการรบ (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๘๓๘/๗๐๑,ขุ.ชา.ทุก. (ไทย) 
๒๗/๑๖/๖๖,ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) ๒๘/๓๓๕/๑๕๒,ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๖/๒๐๗,ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๒๖/๑๒๖) 

คืบสุคต, มาตราวัด :  ช่ือมาตราวัด ตามอรรถกถาอธิบายว่า เท่ากับ ๓ คืบของคนปานกลางคือ
เท่ากับศอกคืบของช่างไม้ ปัจจุบันยุติกันว่า เท่ากับ ๒๕ เซนติเมตร ประมาณกันกับ
คืบช่างไม้ ซึ่งเป็นการสะดวกและถ้าหากจะสั้นกว่าขนาดจริงก็ไม่เสีย เพราะจะไม่เกิน
กำหนด ไม่เสียทางวินัย ๓/๘๘๘/๑๘๗,๒/๕๓๑/๖๑๕ 

คุณของรูป : สภาวะที่อร่อยหรือสภาวะที่สุขกายและสุขใจท่ีเกี่ยวข้องกับกามคุณ ในท่ีนี้หมายเอา
สภาวะที่กายหรือใจเกิดสุขโสมนัสเพราะอาศัยรูปร่าง  สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๗/๔๐, สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๘/๔๑ 

คุณของวญิญาณ : สภาวะที่อร่อยหรือสภาวะที่สุขกายและสุขใจท่ีเกี่ยวข้องกับกามคุณ ในท่ีน้ีหมาย
เอาสภาวะท่ีกายหรือใจเกิดสขุโสมนัสเพราะอาศัยวิญญาณ  สํ.ข.(ไทย)  ๑๗/๒๗/๔๐, 
สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๘/๔๑ 



 

๑๔๒๓ 
 

 

คุณของเวทนา : สภาวะที่อร่อยหรือสภาวะท่ีสุขกายและสุขใจท่ีเกี่ยวข้องกับกามคุณ ในท่ีนี้หมายเอา
สภาวะที่กายหรือใจเกิดสุขโสมนัสเพราะอาศัยเวทนา สํ.ข.(ไทย)  ๑๗/๒๗/๔๐, สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๘/๔๑ 

คุณของสังขาร : สภาวะที่อร่อยหรือสภาวะที่สุขกายและสุขใจท่ีเกี่ยวข้องกับกามคุณ ในท่ีนี้หมายเอา
สภาวะที่กายหรือใจเกิดสุขโสมนัสเพราะอาศัยสังขาร สํ.ข.(ไทย)  ๑๗/๒๗/๔๐, สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๘/๔๑ 

คุณของสัญญา : สภาวะที่อร่อยหรือสภาวะท่ีสุขกายและสุขใจท่ีเกี่ยวข้องกับกามคุณ ในท่ีนี้หมายเอา
สภาวะที่กายหรือใจเกิดสุขโสมนัสเพราะอาศัยสัญญา สํ.ข.(ไทย)  ๑๗/๒๗/๔๐, สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๘/๔๑ 

คุณความดี : ความดีท่ีมีประจําอยู่ในสิ่งน้ัน ๆ, ความเกื้อกูลหรือการแสดงออกที่คนในสังคมน้ัน ๆ 
ยกย่องและสรรเสริญว่าเป็นแบบอย่างที่ดีท่ีควรเอาเย่ียงอย่าง  ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๑๙/
๓๕๒ 

คุณเครื่องความเป็นสหาย :คุณธรรมเหล่านี้คือ จุลศลี มัชฌิมศีล กถาวัตถุ ๑๐ ธุดงค์คุณ ๑๓ 
วิปัสสนาญาณ มรรค ๔ ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖ และอมตมหานิพพาน (ขุ.ธ.อ.
(บาลี)  ๗/๗/๑๔๓), ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๓๐/๑๓๖ 

คุณชาดก   : ชาดกว่าด้วยพระโพธิสัตว์เม่ือครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาราชสีห์ ใจความสำคัญของ
ชาดกน้ีมีว่า พญาราชสีห์ระลกึถึงคุณของสุนัขจ้ิงจอกที่ช่วยให้พ้นจากหลม่ได้ จึงให้พา
ครอบครัวไปอยู่รวมกันในถ้ำ ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๓/๖๕ 

คุณธรรม : ธรรมท่ีเป็นคุณ,ความดีงาม,สภาพที่เกื้อกูล,สภาพคุณงามความดี พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า เป็นคำรวมที่เรียกคุณงามความดีท่ีพึงปฏิบัติทุกระดับที่
สามารถยกระดับบุคคลให้สูงขึ้นกว่าเดิม ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๑/๒๒๕, ที.สี.(ไทย) ๙/
๕๑๒/๒๒๖, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๗/๑๖๖, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๗/๓๑, ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๔๕๙/๕๘๑,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๐๒/๖๒๒, ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๔๘/๖๒๘, ขุ.เถรี.(ไทย)
๒๖/๖๕๖/๗๓, ขุ.นวก.(ไทย) ๒๗/๒๔/๓๐๔,ขุ.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๖/๑๑,ขุ.เตรสก.
(ไทย) ๒๗/๑๑๔/๔๑๕,ขุ.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๘/๔๘, ขุ.จรยิา.(ไทย) ๓๓/๘/๗๕๙, ขุ.
อป.(เถริยาปทาน) (ไทย) ๓๓/๑๐๔/๔๖๙, ขุ.อป.(เถริยาปทาน) (ไทย) ๓๓/๑๐๘/
๓๘๒ 

คุณธรรมของตน : คุณความดีของแต่ละบุคคลท่ีมีประจำตนท่ีสามารถยกระดับบุคคลให้สูงขึ้น
กว่าเดิม  ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๒/๔๑๙ 

คุณธรรมช้ันตำ่ : อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึงคุณธรรมช้ันต่ำสุดที่ภิกษุณีได้รับเมื่อฟังธรรมจบ สาระมี
ว่า ท่านพระนันทะกะให้โอวาทแก่ภิกษุณีท้ังหลายโดยการถามนำแล้วให้ภิกษุณีตอบ



 

๑๔๒๔ 
 

 

พร้อมเปิดโอกาสให้ถามด้วย โดยท่านสอนให้พิจารณาอายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖ ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และในตอนท้ายแสดง
ถึงโพชฌงค์ ๗ ประการว่าถ้าเจริญได้มากแล้วจะทำใหส้ิ้นอาสวะได้ พระผู้มีพระ
ภาครับสั่งให้ท่านพระนันทกะแสดงถึง ๒ ครั้ง โดยครั้งท่ี ๑ ตรัสชมเชยว่า ภิกษุณีฟัง
แล้วมีในยินดีท้ังท่ียังมีความดำริไม่บริบูรณ์ เหมือนดวงจันทร์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ครั้งที ่
๒ ตรัสชมเชยว่า ภิกษุณีมีใจยินดีและมีความดำริบริบูรณ์ เหมือนดวงจันทร์ในวัน ๑๕ 
ค่ำ โดยภิกษุณีท่ีได้คุณธรรมช้ันต่ำเป็นพระโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่
จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๑๕/๔๖๙ 

คุณธรรมช้ันตำ่สุด : อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึงคุณธรรมช้ันต่ำสุดของพระสาวกคือพระอานนท์ 
สาระมีว่า เม่ือครั้งที่พระพุทธองค์ขณะประทับอยู่ ณ สาละของเจ้ามัลละ ก่อนเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานคือทรงเปิดโอกาสให้ภิกษุในที่น้ันทลูถามความสงสัยหรือความ
เคลือบแคลงใน (๑) พระพุทธ (๒) พระธรรม (๓) พระสงฆ์ (๔) มรรคหรือปฏิปทา แต่
ไม่มีภิกษุรูปใดสงสัย ไม่สอบถาม นิ่งเงียบ แม้นพระองค์ตรัสย้ำถึง ๓ ครัง้ ก็ไม่มีรูปใด
ทูลถามเลย เพราะภิกษุเหล่าน้ันล้วนเป็นพระอริยบุคคลท้ังสิ้น ภิกษุท่ีมคุีณธรรมช้ัน
ต่ำสุด (หมายถึงพระอานนท์) เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จ
สัมโพธิในวันข้างหน้า องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๖/๑๒๒ 

คุณลักษณะ : เครื่องหมายหรือสิ่งท่ีชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓, 
ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๔, ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๑/๑๓๔, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔๗/๑๔๕ 

คุณวิเศษ : ธรรมอันยวดย่ิงของมนุษย์ ธรรมของมนุษย์ผู้ยอดย่ิง ธรรมอันล้ำของมนุษย์ บางครั้งก็
เรียกคุณวิเศษ หรือธรรมพิเศษ ซึ่งเป็นความดีท่ีแปลกกว่าสามัญ ที.สี.(ไทย)  ๙/๓๑/
๑๒, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒/๑๔, ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๖/๒๒๘, ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๖/๒๒๙, ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๕/๑๘๔, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๖/๑๘๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๒/๓๓๐/
๓๖๓, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๖/๒๒๔, องฺ.จตุกกฺ.(ไทย) ๒๑/๑๖๒/๒๒๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๖๓/๒๒๘, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑/๑๙๔, องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๕/๔๒๖, 
องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๕/๑๘๗, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๖/๑๙๓, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๖/
๒๖, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๔๕/๔๑, ขุ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๗/๑๕๗ 

คุณสัจจะ : คุณแห่งสัจจะ,ความจริงท่ีเป็นคุณ,ผลแห่งสจัจะ(ขุ.จริยา. ๓๓/๑๒๒/๗๗๗) หมายถึง
ผลดีของกล่าวคำจริงทำไฟให้ดับด้วยสัจจะ คาถาท่ีสสบัณฑิต นกคุ่มกลา่วไว้ อธิบาย
ว่า นกคุ่มโพธิสัตว์เมื่อจะห้ามไฟป่า ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในอดีต ปรารภ
สัจจะที่มีอยู่ในตน เมื่อจะทำสัจจกิริยา จึงกล่าวว่า ปีกของเรามีอยู่แต่ยังบินไม่ได้ เท้า



 

๑๔๒๕ 
 

 

ท้ัง ๒ ข้างของเรามีอยู่ก็ยังเดินไม่ได้ และมารดาบิดาของเราก็หนีภัยออกไปแล้ว น่ีไฟ
ป่า เจ้าจงถอยกลับไปเถิด (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๓๕/๑๕)  

คุณอันยอดเยีย่ม : ความดีท่ีดีเลิศ;ความดีท่ีประเสริฐ; ในท่ีนี้หมายถึงคุณของพระอรหันต์ด้าน
ความเห็น  ข้อปฏิบัติและความหลุดพ้น; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับอัคคิ
เวสสนพราหมณ์ ว่า ภิกษุช่ือว่าเป็นอรหันตขีณาสพ    อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว    ทำ
กิจที่ควรทำเสร็จแล้ว    ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว    สิ้นภว
สังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างน้ีแล ประกอบด้วย
คุณอันยอดเยี่ยม    ๓    ประการ    คือ (๑) ความเห็นอันยอดเย่ียม  (๒) ข้อปฏิบัติ
อันยอดเย่ียม  (๓) ความหลุดพ้นอันยอดเย่ียม (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖๑/๓๔๙) 

คุณเสลาปราสาท  : ประสาทช่ือว่าคุณเสลา (ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑๗/๖๗๘) ; ช่ือปราสาทหลัง ๑ ในประสาท 
๓ หลัง อันได้แก่ คณุเสลาปราสาท นาทิยปราสาท และนิสภปราสาท  ในกรุงช่ือว่า
เขมกะ ท่ีพระเจ้าชนสันธะ ผู้เป็นพระชนก สร้างให้พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ใน
ครั้งครองฆราวาสอยู่ ๗,๐๐๐ ปี ประทับ ภายในประสาทมีนางสนมกำนัล ๓๓,๐๐๐ 
นาง  ล้วนประดับประดาสวยงาม มีพระนางสุภัททเทวีเป็นประมุข (ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) 
๑/-/๓๒๘)  

คุณะ, ชีเปลือย : ช่ือชีเปลือย ผู้เป็นกัสสปโคตร (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๑๖๙/๓๖๕) อธิบายสรุปได้ว่า  ชี
เปลือยผู้น้ี เป็นพหูสูต พูดจาไพเราะ เป็นเจ้าหมู่คณะ ชาวโลกยอมรับว่าเป็น
นักปราชญ์  พำนักอยู่ในมฤคทายวัน  ชีเปลือยผู้นี้พระเจ้าอังคติ แคว้นวิเทหะ เคยเข้า
ไปสนทนาธรรม ตามคำแนะนำของอลาตเสนาบดี, อาชีวกกราบทูลช้ีแจงเร่ืองทานว่า 
สัตว์ย่อมได้สิ่งท่ีควรจะได้ ในข้อนั้น ผลทานจะมีแต่ท่ีไหน ข้าแต่สมมติเทพ ผลทานไม่
มี เขาไม่มีอำนาจ ไม่มีความเพียร พวกคนพาลบัญญัติทาน พวกบัณฑิตรับทาน  พวก
คนพาลถือตนว่าเป็นบัณฑิต เป็นผู้ไร้อำนาจย่อมให้ทานแก่นักปราชญ์ท้ังหลาย อรรถ
กถากล่าวว่า คำว่า เขาไม่มีอำนาจ  ไมม่ีความเพียร  หมายถงึเมื่อผลทานไม่มีอย่างนี้  
ใครคนใดคนหน่ึงซึ่งเป็นคนโง่ก็ยังให้ทานอยู่  แต่เขาไมมี่อำนาจ  ไม่มีความเพียร    
โดยสรุปอาชีวกมุ่งกล่าวว่า คนผู้นั้นไม่เช่ือว่าให้ทาน  ด้วยอำนาจ  ด้วยกำลังของตน  
แต่สำคัญว่าผลทานมีจึงให้ทาน  เพราะเช่ือคนโง่พวกอ่ืน พระเจ้าวิเทหะ ครั้นได้สดับ
เช่นนี้แล้วก็ได้สรุปว่า การบวชของคุณาชีวกไร้ประโยชน์  เขาเป็นคนหลงใหลงมงาย
จะเข้าถึงความเป็นคนเปลือยเหมือนแมลงหลงบินเข้ากองไฟที่ลุกโชน (ขุ.ชา.ม.อ.
(บาลี) ๑๐/๑๑๙๐/๑๓๙)  คณุาชีวก ก็เรียก 

คุณาชีวกกัสสปโคตร  : อาชีวกเปลือยช่ือคุณะ  ผู้เป็นกัสสปโคตร ชาวแคว้นวิเทหะ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/
๑๑๘๖/๓๖๗,๒๘/๑๑๙๘/๓๖๙,๒๘/๑๑๓๖/๓๗๔) อธิบายว่า อาชีวกน้ีเป็นพหูสูต 



 

๑๔๒๖ 
 

 

พูดจาไพเราะเป็นเจ้าหมู่คณะ ชาวโลกยอมรับว่าเป็นนักปราชญ์พำนักอยู่ใน
มฤคทายวัน  มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐ ิดังคำว่า ผู้ใดตัดศีรษะของผู้อ่ืนด้วยดาบที่ลบั
แล้ว ผู้น้ันไม่ช่ือว่าตัดรูปกายเหล่าน้ัน  ในการทำเช่นน้ัน    ผลบาปจะมแีต่ท่ีไหน  (ขุ.
ชา.มหา๒๘/๑๑๙๔/๓๖๙) 

คุดทะราด  : ช่ืออาพาธอย่างหนึ่งท่ีเกิดในร่างกาย ดังคำท่ีสรุปได้ว่า อาพาธต่าง  ๆ ย่อมเกิดขึ้นใน
กายน้ี คือ โรคตา โรคหู โรคหิดด้าน โรคคุดทะราด เป็นต้น(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๐/
๑๓๐),  ช่ือโรคติดต่อชนิดหนึ่ง (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๕/๕๐๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗/๓๒) 
โรคน้ี เป็นแผลเรื้อรัง บางรายแผลน้ันบานเหวอะแวะออก มีกลิ่นเหม็น เป็นแม่แผล
ให้เกิดแผลอ่ืนจำพวกเดียวกันพุออกไปอีก(พจนานุกรมราชบัณฑิต) ;  ผู้ท่ีกวาดทำ
ความสะอาดจะไม่เป็นโรคคุคทะราด (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗/๓๒) 

คุตตาเถรคีาถา  :ภาษิตของพระคุตตาเถรี (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๖๓/๕๘๑) พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรง
อนุเคราะห์พระคุตตาเถรีตรัสว่า คุตตา การละบุตรและสมบัติอันเป็นท่ีรักออกบวช
เพ่ือประโยชน์แก่นิพพานใด เธอจงพอกพูนนิพพานน้ันเนืองๆ เถิด อย่าตกอยู่ใน
อำนาจจิต สัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่รู้แจ้ง ถูกจติลวงแล้ว  ยินดีในสิ่งท่ีเป็นวิสัยของมาร 
ย่อมพากันท่องเท่ียวไปสู่ชาติสงสารมิใช่น้อย เธอละสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕  อย่างน้ี คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สลีัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ ให้ขาดแล้ว อย่าได้กลับมาสู่
กามภพน้ีอีก เธอละเว้นรูปราคะ  อรูปราคะ มานะ  อุทธัจจะอวิชชาตัดสังโยชน์
ท้ังหลายแล้ว จะทำท่ีสุดทุกข์ได้ ทำชาติสงสารให้สิ้นไปแล้ว กำหนดรู้ภพใหญ่ หมด
ความทะยานอยากจะเป็นผู้สงบระงับอยู่ในปัจจุบัน  

  อรรถกถากล่าวว่า พระเถรีผู้นี้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เบ่ือท่ีจะใช้ชีวิต
อย่างคฤหัสถ์ ขออนุญาตมารดาบิดาบวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมี ขณะ
เจริญกัมมัฏฐาน มีอารมณ์แล่นไปภายนอก มีจิตไมส่งบ พระพุทธเจ้าเมื่อจะเคราะห์ 
แผ่รัศมี  เหมือนประทับในอากาศตรัสให้โอวาทแก่นาง เมื่อแสดงธรรมจบ นางได้
บรรลุอรหัตผล ต่อมาพระเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้โดยทำนองที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วย
การเปล่งอุทาน(ขุ.เถรี.อ.(บาลี) ๑/-/๒๐๑-๒๐๓)  

คุตติลชาดก  : ชาดกว่าด้วยคุตติลโพธิสัตว์กับศิษย์อกตัญญู (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๘๖/๑๑๕) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนักร้องนักดีดพิณได้สอนศิษย์ผู้หน่ึง
ให้มีความชำนาญในการดีดพิณ ๗ สาย ดีดได้ไพเราะจับใจน่าฟังแต่ศิษย์เป็นคน
อกตัญญูได้ท้าแข่งดีดพิณกับอาจารย์ด้วยหวังลาภสักกระและช่ือเสียงพระโพธิสัตว์
กลัวว่าตนจะแพ้เพราะตนชราภาพจึงเดินเข้าป่าหนีไปแต่กลัวตายจึงเดินกลับไปกลับ
มาถึง๖ เที่ยว ท้าวสักกะทราบเหตุจึงได้มาปลอบใจไม่ให้กลัว และรับปากว่าจะช่วย



 

๑๔๒๗ 
 

 

เพราะท้าวสักกะนั้นเป็นคนบูชาอาจารย์ศิษย์จักชนะอาจารย์ไม่ได้ เม่ือถึงวันแข่งขัน
ท้าวสักกะให้พระโพธิสัติว์เด็ดสายพิณท้ิงหมดแต่ก็ยังดีดเสียงดังไพเราะเหมือนเดิม
ส่วนศิษย์น้ันทำตามแต่พิณของตนกลับไม่มีเสียงพระโพธิสัตว์โยนห่วงสามอันไปบน
อากาศมีนางฟ้าเป็นอันมากมาฟ้อนรำให้พระราชาและชาวเมืองได้ชมทั้งพระราชา
และชาวเมืองได้ให้รางวัลแก่พระโพธิสัตว์เป็นอันมากส่วนศิษย์ผู้นั้นถูกชาวเมืองทุบตี
ถึงแก่ความตาย  (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๘๖-๑๘๗/๒๕๐-๒๕๗) 

คุตติลวิมาน : วิมานท่ีคุตติลาจารย์เคยไปเย่ียม (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๒๗/๕๓) คุตติลาจารย์คือพระ
โพธิสัตว์ เป็นอาจารย์สอนพิณ ๗ สาย ท้าวสักกะเชิญไปดีดพิณถวาย ท่านจึงขอ
อนุญาตไปเย่ียมวิมานต่างๆ ในช้ันดาวดึงส์ รวม ๓๖ วิมาน ได้สอบถามบุพกรรมของ
เทพธิดาเจ้าของวิมานเหล่าน้ันมาก่อนและถามอย่างเดียวกับที่ท่านพระมหาโมคคัล
ลานเถระไปสอบถามมา ท่านทราบเร่ืองคุตติลาจารย์จากพระผู้มีพระภาค เมื่อท่าน
กราบทูลรายงานผลการไปสอบถามเทพธิดา ๓๖ องค์นี้จบลง คำว่า คตุติลวิมาน จึง
เป็นช่ือรวมของกลุ่มวิมาน ๓๖ น้ี และแต่ละวิมานก็มี ช่ือเฉพาะ เทพธิดาเจ้าของ
วิมานท้ัง ๓๖ องค์ได้สร้างกุศลไว้ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ   

คุตติลาจารย์  : พระโพธิสัตว์ช่ือคุตติลา (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๑๗/๖๗) อธิบายสรุปได้ว่า  คุตติลา
อาจารย์นี้ เป็นอาจารย์สอนพิณ ๗ สาย ชาวกรุงพาราณสี เกิดในตระกลูคนธรรพ์ มี
ช่ือเสียงปรากฏท่ัวทุกทิศ เพราะเป็นผู้มีศิลปะบริสุทธ์ิในศิลปะของคนธรรพ  เลี้ยงดู
มารดาบิดาผู้แก่เฒ่าตาบอด มีลูกศิษย์ช่ือมุสิละ ซึ่งเป็นชาวเมืองอุชเชนี  จำใจต้องรับ
ศิษย์เน่ืองจากมารดาบิดาขอร้องให้รับมุสิละเป็นศิษย์ และเม่ือสอนก็สอนให้ทุกอย่าง 
ปราศจากความตระหน่ี และเพราะมีความกรุณาจึงไม่ทำอาจริยมุฏฐิ  (หวงความรู้)  
ให้มุสลิะศึกษาศิลปะโดยสิ้นเชิง เมื่อมุสิละเรียนจบแล้ว ก็คิดจะแสดงศิลปะต่อหน้า
พระที่นั่ง ให้อาจารย์พาเฝ้าเข้า เมื่อได้รับเฝ้าพระเจ้าพรหมทัต แล้ว  ก็ได้มีโอกาสรับ
พระราชทานรางวัล แต่น้อยกว่าอาจารย์ครึ่ง จึงไม่ได้รับ เน่ืองจากตนมีความสามารถ
เทียบเท่าอาจารย์ และได้ประกาศว่า เที่ยวโฆษณาไปในท่ีน้ัน ๆ ว่า จากน้ีไป  ๗  วัน 
จักมีการแสดงศิลปะ  ท่ีหน้าพระลานหลวง     ระหว่างข้าพเจ้าและอาจารย์คุตติละ 
ขอเชิญผู้ประสงค์จะชมศิลปะนั้นจงพากันนาชม  อาจารย์คุตติละได้แข่งขันเล่นพิณ
แข่งขันกับมุสลิะผู้เป็นศิษย์ และศิษย์แพ้ ทำให้ศิษย์ถูกประชาชนลงอาชญาตายกลาง
เวที ท้าวสักกะเชิญไปดีดพิณถวาย  พระมาตลีเทพสารถี  นำเวชยันตราชรถลงมารับ
คุคตติลบัณฑิตไปยังเทวโลกเพ่ือให้ดีดพิณถวาย  คุตติลบัณฑิตจึงกราบทูลท้าวโกสีย์
ในท่ามกลางเทพบริษัท  เพ่ือไต่ถามถึงบุรพกรรมของเทพธิดาทั้งหลาย ณ  ท่ีนั้น เป็น
รางวัลแห่งการดีดพิณเสียก่อน  เมื่อได้รับพระอนุญาตแล้วจึงได้ถามถึงบุรพกรรมของ



 

๑๔๒๘ 
 

 

เทพธิดา จึงขออนุญาตไปเย่ียมวิมานต่างๆ ในช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๑/๖๑๗/
๑๕๕-๑๖๗) 

คุนทาวัน, คุนธาวัน, ป่า :  ช่ือป่าแห่งหน่ึง (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๗/๓๘๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๙/๘๕); 
พระราชอุทยาน ช่ือกัณหกคุนธาวัน (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๑๗/๒๓๒)  เขตเมืองมธุรา 
แคว้นอวันตี อธิบายว่า ป่าแห่งน้ีพระมหากัจจายนเถระ ได้สนทนาธรรมกับพราหมณ์
กัณฑรายนะ ผูแ้ก่เฒ่า ผู้มีอายุ ๑๒๐ ปี  

คุ้มครอง,คุ้มครองทวาร : สำรวมกรรมทวาร  (คือ กาย วาจา ใจ), ระวังรักษาทวาร  (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๔๙/๒๐๓,๑๑/๒๔๙/๒๐๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๒๑/๔๕๕)   หมายถึงป้องกัน
รักษาช่องทาง, ปกป้องรักษาช่องแห่งกายวาจาและใจ ท่ีผ่านมาทางอินทรีย์ ๖ คือ  
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑๙๓/๑๖๔) จัดเป็นจรณะของพระ
อริยสาวก (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙/๓๒)     

คุ้มครองทวารในอินทรีย์  : สำรวมรักษาทวารในอินทรีย์  ๖,ระวังรักษาทวารทางอินทรีย์ ๖ (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๑๗/๔๔๑,๒๒/๓๑/๔๗๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๘/๔๓,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๕๑๗/๓๙๐) อธิบายสรุปได้ว่า บุคคลเห็นรูปทางตาแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ  จัก
ปฏิบัติเพ่ือความสำรวมจักขุนทรีย์ ซ่ึงเม่ือไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศล
ธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จักรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสำรวมในจักขุ
นทรีย์    ฟังเสียงทางหู  ... ดมกลิ่นทางจมูก... ลิ้มรสทางลิ้น ...  ถูกต้องโผฏฐัพพะ
ทางกาย... รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือจักปฏิบัติเพ่ือความ
สำรวมมนินทรย์ี ซึ่งเม่ือไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌา
และโทมนัสครอบงำได้จักรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ อรรถกถากล่าว
ว่า คำว่า รวบถือ คือมองภาพรวมโดยไม่พิจารณาลงไปในรายละเอียด เช่นมองว่า รูป
น้ันสวย รูปนี้ไม่สวย หมายถึงมองภาพรวมเห็นเป็นหญงิเป็นชาย  เห็นว่ารูปสวย  
เสียงไพเราะ  กลิ่นหอม  รสอร่อย  สัมผสัท่ีอ่อนนุ่มเป็นอารมณ์ท่ีน่าปรารถนาด้วย
อำนาจฉันทราคะ  (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี)   ๑/๑๓๕๒/๔๕๖-๗) คำว่า แยกถือ คือมองแยก
พิจารณาเป็นส่วนๆ ไป เช่น ตาสวย แต่จมูกไม่สวย  (ที.สี.อ.(บาลี) ๑๙๓/๑๖๔) 
หมายถึงมองภาพแยกแยะเป็นส่วนๆ  ไปด้วยอำนาจกิเลสเช่นเห็นมือเท้าว่าสวย
หรือไม่สวย  เห็นอาการย้ิมแย้ม  หัวเราะการพูด การเหลียวซ้าย และขวาว่าน่ารัก
หรือไม่น่ารัก ถ้าเห็นว่าสวยน่ารักก็เกิดอิฏฐารมณ์(อารมณ์ท่ีน่าปรารถนา)ถ้าเห็นว่าไม่
สวยไม่น่ารักก็เกิดอนิฏฐารมณ์(อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา)(อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๑/๑๓๕๒/
๔๕๖-๗),คำว่า อินทรีย์  หมายถึงอายตนะภายใน  ๖  คอืตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  
และใจ  (องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๒๓๐/๒๘๐),  ข้อ ๒ ในธาตุ ๖ ซึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติ



 

๑๔๒๙ 
 

 

อันเป็นส่วนเบ้ืองต้นของกุลบุตรมี ๖ ประการ คือ (๑) ความสำรวมในศลี  (๒) ความ
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ ๖ (๓) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ (๔) การประกอบ
เนืองๆ ซึ่งธรรมเป็นเครื่องต่ืนอย่างต่อเน่ือง (๕) สัทธรรม ๗ (๖) รูปฌาน  ๔ (ม.อุ.อ.
(บาลี)  ๓/๓๔๓/๒๑๒)  

คุ้มครองอนิทรีย์  : สำรวมอินทรีย์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๒๑๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๕/๒๗๙, อภิ.วิ.  
๓๕/๒๒๙/๑๖)  หมายถึงสำรวม ระวังรักษากรรมทวาร  (คือ กาย วาจา ใจ)  ใน
อินทรีย์  ๖  คอื  ตา  หู  จมกู  ลิ้น  กาย  และใจ  (ม.มู.อ.(บาลี)   ๑/๖๓/๑๖๔)  ( 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๗/๒๘๑) ๒๕/๖๓/๕๑๔,๓๐/๑๔๙/๔๗๕,๓๒/๑๑๙/๒๑,
พระนันทะเป็นเลิศกว่าภิกขุสาวกท้ังหลายด้านเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ (องฺ.
๒๐/๒๓๐/๒๙)  กล่าวคือสำรวมระวังการเห็นรูป ฟังเสียง  ดมกลิ่น  ล้ิมรส  ถูกต้อง
โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณ์; ข้อ ๒ ในจรณะ ๑๕ คือ ความบริบูรณ์ในศีล ความ
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ ความรู้ประมาณในโภชนะ การประกอบความเพียรเครื่อง
ต่ืน พระสัทธรรม ๗ และรูปาวจรฌาน ๔ (ส.ํส.อ.(บาลี) ๑/๑๘๒/๒๐๘)  

คุมพิยชาดก  : ชาดกว่าด้วยเรื่องยักษ์คุมพิยะล่าเหย่ือ(ขุ.ชา.ปญฺจก.๒๗/๘๕/๒๑๕) อธิบายสรุปได้ว่า
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียน พาบริวารเดินทางไปค้าขายต่าง
เมือง ห้ามบริวารไม่ให้บริโภคอะไรท่ีพบเห็นในระหว่างทาง เพราะในระหว่างทาง
ยักษ์คุมพิยะได้วางยาพิษท่ีมีสี กลิ่นและรสเหมือนน้ำผึ้งเอาไว้บริวารท่ีเช่ือฟังก็รอด
ตายท่ีไม่เช่ือฟังก็ตายไป พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเร่ืองน้ีไว้ว่า กามท้ังหลายที่ฝัง
อยู่ในหมู่มนุษย์ บัณฑิตควรทราบว่าเป็นยาพิษ กามน้ันเป็นท้ังเหย่ือเป็นท้ังเครื่องผกู
ถ้ำท่ีอาศัยอยู่คือร่างกายน้ีก็ตกกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราชบัณฑิตทั้งหลายผู้
กระสับกระส่ายย่อมงดเว้นกามคุณท้ังหลายอันเป็นเคร่ืองบำเรอกิเลสเหล่านี้ได้ทุก
เมื่อและย่อมลว่งพ้นเคร่ืองข้องในโลกได้ เหมือนคนท่ีงดเว้นยาพิษแล้วรอดตายได้ 
ฉะนั้น (ขุ.ชา.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๔/๘๕-๘๙/๔๑๙-๔๒๑)  

คุมพิยะ, ยักษ ์: ยักษ์ช่ือว่าคุมพิยะ,  ช่ือยักษ์ตนหนึ่ง (ขุ.ชา.ปญฺจก. ๒๗/๘๕/๒๑๕) อธิบายสรุปได้ว่า 
ยักษ์น้ีวางยาพิษล่อเหย่ือไว้ข้างทาง โดยจะใส่ยาพิษวางห่อภัตช้ินน้ำอ้อย และผลไม้
เป็นต้นไว้ในหนทาง พักอยู่ท่ีประตูดงช่ือมหาวัตตนี เมืองพาราณสี  โดยใช้ยาพิษท่ีมีส ี
รส และกลิ่นเหมือนน้ำผึ้ง วันหน่ึง เขาลาดใบไม้วางก้อนน้ำอ้อย ผสมยาพิษอย่างแรง
ไว้ในหนทาง  ในที่ท่ามกลางดงและทำทีเทีย่วเคาะต้นไม้ในท่ีใกลท้างทำที่หาน้ำผึ้งอยู่ 
และหัวหน้ากองเกวียนพระโพธิสัตว์ขับเกวียนผ่านมา ส่ังบริวารก่อนที่จะเข้าดงไว้ห้าม
กินของข้างทาง เม่ือถึงกลางดง มีบริวารบางคนท่ีไม่เช่ือฟัง กินก้อนน้ำอ้อยผสมยาพิษ 
จึงเข้าไปหน่อยหน่ึง พระโพธิสัตว์จึงให้ยาสำรอกแก่พวกเขาแล้วได้ให้รสหวานสี่อย่าง
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ในเวลาที่สำรอก พวกเขาจึงได้รอดชีวิต ด้วยอานุภาพของพระโพธิสัตว์น้ัน พระ
โพธิสัตว์ไปถึงท่ีที่ปรารถนาโดยปลอดภัยแล้วจำหน่ายสินค้าได้กลับมายังเรือนของตน
ตามเดิม (ขุ.ชา.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๔/๘๕-๘๙/๔๑๙-๔๒๑)  

คุยหฐาน  : อวัยวะท่ีลับ (ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๗-๒๘๘/๑๐๖,๙/๒๙๔/๑๐๘,๙/๒๙๕/๑๐๘) หมายถงึ
อวัยวะเพศชายที่เร้นอยู่ในฝกั ; ลักษณะ๑ ในมหาปุรสิลักษณะ ๓๒ ประการ ; 
อธิบายว่า การท่ีมีอวัยวะเร้นอยู่ในฝัก เพราะบุญกุศลท่ีได้ทำ สั่งสม พอกพูนไว้ในชาติ
ก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน ในคราวท่ีเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้นำพวกญาติ มิตรสหาย  ผู้
มีใจดี  ท่ีหายไปนานจากกันไปนาน ให้กลบัมาพบกัน   คือนำมารดาให้พบกับบุตร 
นำบุตรให้พบกับมารดานำบิดาให้พบกับบุตร นำบุตรให้พบกับบิดา นำพ่ีชายน้องชาย
ให้พบกับพ่ีชายน้องชาย นำพ่ีชายน้องชายให้พบกับพ่ีสาวน้องสาว  นำพ่ีสาวน้องสาว
ให้พบกับพ่ีชายน้องชาย นำพ่ีสาวน้องสาวให้พบกับพ่ีสาวน้องสาว  ครั้นทำให้พบกัน
แล้วก็ได้รับความช่ืนชม (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๐/๑๗๙)  

คุหัฏฐกสุตตนทิเทส  : การอธิบายคุหัฏฐกสูตร พระสูตรว่าด้วยนรชนผู้ข้องอยู่ ในถ้ำคือกาย (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๗/๒๘) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นรชนผู้ข้องอยู่ในถ้ำ ถูก
กิเลสมากหลายปิดบังไว้ เมื่อดำรงตนอยู่ (อย่างน้ี) ก็จมลงในเหตุให้ลุม่หลง ผู้เป็น
เช่นนั้นแลย่อมอยู่ไกลจากวิเวกเพราะกามท้ังหลายในโลกไม่เป็นของท่ีนรชนละได้ง่าย
เลย  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า คำว่านรชนผู้ข้องอยู่ในถ้ำ หมายถึงผู้ข้อง
อยู่ในถ้ำคือกาย ข้องอยู่ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ถกูกิเลสท้ังหลาย
มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น หุ้มห่อ ครอบคลุม ปิดบังไว้ จึงจมอยู่ในกามคุณ ๕ ย่อม
อยู่ห่างไกลจากกายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก เพราะกามท้ังหลายในโลกเป็นสิ่งที่
ละได้ยาก สัตว์ท้ังหลายมีความปรารถนา มีตัณหาเป็นต้นเหตุ ติดอยู่กับความพอใจใน
สุขเวทนา ในวัตถุท่ีน่าปรารถนา ในความเป็นหนุ่มสาว ในความไม่มีโรค ในชีวิต ลาภ 
ยศ สรรเสริญ สุข กามคุณ ๕ และในความสมบูรณ์แห่งร่างกาย มุ่งหวังกาม 
ปรารถนากามท้ังในอดีต ปัจจุบันและอนาคต จึงหลุดพ้นได้ยากและช่วยคนอ่ืนให้
หลุดพ้นไม่ได้ สัตว์ท้ังหลายรวมทั้งเทวดาและมนุษย์ต่างก็แสวงหาวัตถุกามและกิเลส
กาม ลุ่มหลงอยู่ในกามคุณ ๕ ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้ เป็นผู้ตกไปสู่นรก กำเนิดเดรัจฉาน 
เปตวิสัย ไม่ฟังคำส่ังสอนของสัตบุรุษต้ังอยู่ในกรรมท่ีผิด จึงประสบทุกข์ รอ้ง คร่ำ
ครวญอยู่ พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังด้ินรน กระสับกระส่าย 
เพราะตัณหาทิฏฐิ กิเลส วิบาก ทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ มานะ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา 
อนุสัย โลกธรรม ๘ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส เพราะ
ทุกข์อันเนื่องจากการเกิดในนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปตวิสัย โลกมนุษย์ กำเนิดใน
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ครรภ์ คลอดจากครรภ์ โรคทางตา หู จมูก ลิ้น กาย โรคภัย ต่าง ๆ เพราะญาติพ่ีน้อง
ตาย สีลวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หมู่ชนท้ังหลายผู้ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรมท่ีผิด ผู้ยังไม่ปราศจากตัณหาในกามภพ รูปภพ อรูปภพ คติ อุปบัติ และ
ปฏิสนธิ ร้องไห้ร่ำไรอยู่ใกล้ปากมัจจุราช พระผู้มีพระภาคตรัสให้พระสาวกดูหมู่สัตว์ผู้
กำลังด้ินรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดม่ันว่าเป็นของเรา นรชนเห็นโทษน้ีแล้วอย่าก่อตัณหาใน
ภพทั้งหลาย พึงประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเรา นักปราชญ์พึงกำจัดความพอใจใน
ส่วนสุดทั้งสองกำหนดรู้ผัสสะด้วยปริญญา ๓ คือ (๑) ญาตปริญญา (๒) ตีรณปริญญา 
(๓) ปหานปรญิญา ไม่พึงยินดี ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นต้น ติเตียนกรรม
ใดด้วยตนเองก็ไม่พึงทำ กรรมน้ันมุนีกำหนดกามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสา
สัญญา เนกขมัมสญัญา อัพยาบาทสัญญา อวิหิงสาสัญญา รูปสญัญา สัททสญัญา 
คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐพัพสัญญา มโนสัญญา ความจำได้ กิริยาที่จำได้ ภาวะที่
จำได้ ด้วยปริญญา ๓ ประการ คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา และปหานปริญญา 
พึงข้ามกาโมฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะได้ จึงไม่ข้องอยู่ในถ้ำ (ดูประกอบ ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๗๗๙/๖๗๘) อรรถกถกากลา่วว่า  คำว่า ถ้ำ  ในท่ีน้ีหมายถึงร่างกาย  (ขุ.สุ.อ.(บาลี) 
๒/๗๗๙/๓๕๐)  

คุหัฏฐกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยผู้ข้องอยู่ในถำ้ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๗๙/๖๘๘) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มี
พระภาคตรัสสอนท่านพระปิณโฑลภารทวาชเถระให้เห็นว่า นรชนผู้ข้องอยู่ในถ้ำ ถูก
กิเลสท้ังหลายปิดบังไว้ ก็จมลงในเหตุให้ลุม่หลงย่อมอยู่ไกลจากวิเวก สัตว์เหล่านั้นมี
ความปรารถนาเป็นต้นเหตุ จึงติดพัวพันอยู่กับความพอใจในภพ มุ่งหวังกาม ย่อมเป็น
ผู้หลุดพ้นได้ยาก และทำให้ผู้อ่ืนหลุดพ้นไม่ได้เลย สัตว์เหล่าน้ันยินดีขวนขวาย ลุ่ม
หลงในกามทั้งหลายจึงเป็นผู้ตกต่ำ ต้ังอยู่ในกรรมที่ผิด จงึได้ประสบทุกข์ ดังนั้น สัตว์
เกิดพึงศึกษาในที่นี้ พึงรู้จักกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่า เป็นกรรมที่ผิด ไม่พึง
ประพฤติผิด เพราะเหตุแห่งกรรมท่ีผิดน้ัน เรา(ตถาคต)เห็นหมู่สัตว์น้ีผู้ตกไปในอำนาจ
ตัณหาในภพทั้งหลาย กำลังด้ินรนอยู่ในโลกและนรชนท่ีเลวผู้ยังไม่คลายตัณหาในภพ
น้อยภพใหญ ่ ร่ำไรอยู่ใกลป้ากมัจจุราช นรชนเห็นโทษนี้แล้วก็อย่าก่อตัณหาเคร่ือง
เกี่ยวข้องในภพท้ังหลายไม่ประพฤติยึดถือว่า เป็นของเรานักปราชญ์กำจัดความพอใจ
ในส่วนสุดทั้ง ๒ ด้าน กำหนดรู้ผัสสะแล้ว ก็ไม่ติดใจ ตนติเตียนกรรมใด ก็ไม่ทำกรรม
น้ันไม่ติดในสิ่งท่ีได้เห็นและได้ยินมุนีกำหนดรู้โทษแห่งความยึดถือได้พึงข้ามโอฆะได้ 
ถอนลูกศรได้ไม่ประมาท ไม่หวังโลกน้ีและโลกหน้า   อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ถ้ำ  
หมายถึงร่างกาย (ขุ.สุ.อ.(บาล)ี  ๒/๗๗๙/๓๕๐)  คำว่า เหตุให้ลุ่มหลง หมายถึง กาม
คุณ ๕ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗/๓๑) คำว่า ภพทั้งหลาย หมายถึงกามภพ รูปภพ และอรูป
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ภพ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๑/๕๗)  คำว่า ผัสสะ หมายถึงความสัมผสัอารมณ์ท่ีมากระทบ 
เช่น ตากระทบกับรูป หรือตาเห็นรูป เรียกจักขุสัมผัส เป็นต้น (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓/
๖๓)  

คุฬะ  : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณ อยู่ทางทิศเหนือ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๘๓/๒๓๑) ยักษ์นี้มีตำแหน่งเป็นยักษ์มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ มี
ช่ือเสียง ; ยักษ์ตน ๑ ในบรรดายักษ์ท่ีมีตำแหน่งเป็นยักษ์ มหายักษ ์ เสนาบดียักษ์  
มหาเสนาบดียักษ์ ๔๑ ตน อันได้แก่ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ  ๑ ภารทวาชะ ๑ ปชา
บดี ๑ จันทนะ ๑  กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆัณฑุ  ๑ นิฆัณฑ ุ๑ ปนาทะ ๑ โอปมัญญะ ๑ 
เทวสูตะ ๑  มาตลิ  ๑ จิตตเสนะ ๑ คันธัพพะ  ๑  นโฬราชา ๑ ชโนสภะ ๑ สาตาคิ
ระ ๑ เหมวตะ ๑ ปุณณกะ ๑ กรติยะ ๑ คฬุะ ๑ สิวกะ ๑ มุจลินทะ ๑  เวสสามิตตะ 
๑ ยุคันธระ ๑  โคปาละ ๑  สุปปเคธะ ๑  หิริ    ๑  เนตติ ๑ มันทิยะ ๑ ปัญจาลจัน
ทะ ๑  อาฬวกะ ๑ ปชุนนะ ๑  สุมนะ ๑ สุมุขะ ๑  ทธิมุขะ ๑  มณิ ๑ มานิจระ ๑  
ทีฆะ ๑  รวมทั้งเสรีสกะด้วย  ;เป็นยักษ์ตน  ๑ ในบรรดาผู้มีหน้าที่รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน กล่าวโทษที่พุทธบริษัทถูกยักษ์นี้สิงเข้าสิง ระราน รุกราน เบียดเบียน 
บีบค้ัน ไม่ยอมปล่อย ที่ท้าวกเุวรกล่าวถึง ซึ่งกล่าวไว้ในอาฏานาฏิยสูตร (มนต์เครื่อง
รักษาช่ืออาฏานาฏิยะ) ซึ่งเป็นมนต์เพ่ือคุ้มครอง เพ่ือรักษา เพ่ือไม่เบียดเบียน เพ่ืออยู่
สำราญของภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๕,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑,๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

คูถขาทกเปตวตัถุ  : เรื่องเปรตกินคูถ (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๗๖๖/๒๙๒) เรื่องน้ีแสดงผลแห่งกรรมช่ัวของ
ภิกษุรูปหน่ึงและของกุฎุมพีผู้เป็นโยมอุปัฏฐากของภิกษุน้ัน อธิบายสรุปได้ว่า กุฎุมพี
ได้สร้างวัดถวายภิกษุผู้คุ้นเคยของตระกูลต่อมามีภิกษุจากท่ีต่างๆมาพักอาศัย 
ประชาชนเห็นอาจาระของภิกษุเหล่านั้นแลว้เลื่อมใสได้ถวายอาหารและเครื่องใช้เป็น
อันมาก ภิกษุเจ้าถิ่นริษยาจึงหาเรื่องใส่ความให้กุฎุมพีด่าว่าภิกษุเหล่าน้ัน ด้วยกรรม
ช่ัวน้ันท้ังภิกษุเจ้าถิ่นและโยมอุปัฏฐากตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในหลุมวัจจกุฏิเสวย
ทุกขเวทนาดังท่ีเล่าให้ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระฟัง(ขุ.เปต.อ.(บาลี) ๑/๗๖๖/
๒๘๖)   

คูถขาทกเปติวัตถุ  : เรื่องนางเปรตกินคูถ (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๗๗๔/๒๙๔) เป็นเรื่องแสดงผลแห่งกรรม
ช่ัวของอุบาสิกาและภิกษุผู้คุน้เคยของตระกูล กล่าวคือ อุบาสิกได้สร้างวัดถวายภิกษุผู้
คุ้นเคยของตระกูล ต่อมามภิีกษุจากที่ต่างๆมาพักอาศัย ประชาชนเห็นอาจาระของ
ภิกษุเหล่านั้นแล้วเลื่อมใสได้ถวายอาหารและเคร่ืองใช้เป็นอันมาก ภิกษุเจ้าถิ่นริษยา
จึงหาเรื่องใส่ความให้อุบาสิกาด่าว่าภิกษุเหล่าน้ัน ด้วยกรรมช่ัวน้ันท้ังภิกษุเจ้าถิ่นและ



 

๑๔๓๓ 
 

 

อุบาสิกาผู้อุปัฏฐากตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในหลุมวัจจกุฏิเสวยทุกขเวทนาดังท่ี
เล่าให้ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระฟัง (ขุ.เปต.อ.(บาลี) ๑/๗๗๔/๒๘๘) 

คูถขาทสูตร  : พระสูตรว่าด้วยเปรตกินคูถเพศชาย (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๑๓/๓๐๘) อธิบายสรุปได้ว่า 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน ได้ทรงแสดงบุพกรรมของเรตกิน
คูถเพศชายว่า เปรตตนน้ีเคยเป็นพราหมณ์ช่ัวได้เทคูถลงใส่รางอาหารแล้วนิมนต์ให้
พระฉันอาหารปนคูถนั้น(สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๒๑๓/๒๔๔)   

คูถนรก  : ช่ือนรกหนึ่งอยู่รอบมหานรก,เป็นนรกที่เป็นบริวารของมหานรก, นรกท่ีเต็มด้วยคูถ 
(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๖๙/๓๑๕) มีความลกึร้อยช่ัวคน เต็มด้วยอุจจาระ  ปัสสาวะ สิ่ง
สกปรกมีกลิ่นเหม็นร้ายกาจ คละคลุ้งไป  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๘๗๐/๑๐๒) ในท่ีนี้
หมายถึงคูถนรกท่ีช่ือว่าสังสวกะ ที่นางเรวดีพบเห็น  เป็นท่ีเสวยผลกรรมของผู้ลวง
สมณพราหมณ์และวณิพกพวกอ่ืนด้วยการกล่าวเท็จ จะตกไปในคูถนรก และสัตว์ปาก
เข็มท้ังหลายยอ่มเจาะผิว เจาะผิวแล้วจึงเจาะหนังเจาะหนังแล้ว จึงเจาะเน้ือ  เจาะ
เน้ือแล้ว  จึงเจาะเอ็น เจาะเอ็นแล้วจึงเจาะกระดูก เจาะกระดูกแล้ว จึงกินเย่ือใน
กระดูก เขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนัก เผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้น แต่ยังไม่ตาย
ตราบเท่าท่ีบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป  

คูถปาณกชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องหนอนลำพองตน (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕๓/๑๐๕) อธิบายสรุป
ได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดาเห็นหนอนกินคูถตัวหน่ึงเที่ยวหากิน
คูถและหลงด่ืมสุราท่ีเป็นเดนของพวกคนเดินทางด้วยฤทธ์ิของสุรามันจึงไต่ขึ้นบนกอง
คูถวัวที่เพ่ิงถ่ายไว้คูถวัวอ่อนจึงยุบตัวลงนิดหน่อยหนอนเข้าใจว่าตัวเองนี้ย่ิงใหญ่
แผ่นดินรับน้ำหนักไม่ไหวจึงได้ทรุดลงบังเอิญขณะนั้น ช้างป่าตกมันตัวหน่ึงมาถึงท่ีน้ัน 
ได้กลิ่นคูถวัวเกิดความรังเกียจจึงหันหลังกลบัเจ้าหนอนเห็นเข้าพอดีคิดว่าช้างกลัวตน
จึงได้หนีไปหนอนจึงร้องท้าช้างว่า “ท่านก็เป็นผู้กล้าหาญ มาพบเราผู้กล้าหาญซึ่งไม่
เคยกลัวใคร พญาช้าง กลับมาก่อนซิ ท่านกลัวหรือจึงหนีไปเรามาแสดงความกล้า
หาญต่อสู้กันให้ประชาชนชาวแคว้นอังคะและมคธะเขาชมก่อนซิ”ช้างโกรธจึงแผด
ร้องเสียงดังพร้อมกับข่มขู่หนอนว่า “เราจักไม่ใช้เท้า งา และงวงฆ่าเจ้าหรอกเจ้า
หนอนสกปรก เจ้าชอบของเน่าเราก็จักใช้ของเน่าน้ีแหละฆ่าเจ้า” ว่าแล้วก็ถ่ายคูถ
ก้อนใหญ่พร้อมกับปัสสาวะรดลงมาทับตัวหนอนนั้นหนอนตายต้ังแต่ยังไม่ได้ต่อสู้ช้าง
ป่าก็แผดเสียงโกญจนาทเข้าป่าไป(ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๑๕๓-๑๕๔/๒๑๓-๒๑๔) 

คูถภาณีสูตร  : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พูดภาษาคูถ (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๒๘/๑๗๗) อธิบายสรุปได้ว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงบุคคลท่ีมีปรากฏอยู่ในโลก ๓ จำพวก คือ ๑.บุคคลผู้พูด
ภาษาคูถ ได้แก่บุคคลผู้กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะผู้อ่ืนเป็นเหตุบ้าง 



 

๑๔๓๔ 
 

 

เพราะเห็นแก่อามิสเพียงเล็กน้อยบ้าง ๒.บุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้ได้แก่บุคคลผู้ไม่
กล่าวเท็จทั้งทีรู่้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะผู้อ่ืนเป็นเหตุบ้าง เพราะเห็นแก่อามิส
เพียงเล็กน้อยบ้าง๓.บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้ง ได้แก ่ บคุคลผู้เว้นขาดจากการพูดคำ
หยาบ พูดแต่คำท่ีไม่มีโทษไพเราะจับใจ 

คู้บัลลังก์ : น่ังขัดสมาธิ; การน่ังเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายต้ังตัวตรง; มีข้อความว่า ภิกษุในธรรมวินัย
น้ีไปสู่ป่าก็ดี  ไปสู่โคนไม้ก็ดี    ไปสู่เรือนว่างก็ดี    น่ังคู้บัลลังก์  ต้ังกายตรง    ดำรง
สติไว้เฉพาะหน้า    มีสติหายใจเข้า    มีสติหายใจออก  (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔,๓๐๒,
วิสุทฺธิ. (บาลี)  ๑/๒๑๘/๒๙๕)  

คู่เปรียบ : สิ่งที่เปรียบเทียบกัน เช่น  ความสูงกับความเต้ีย,ยาวกับสั้น,ขาวกับดำ,หนักกับเบา
เป็นต้น  มขี้อความที่วิสาขอุบาสกสนทนากับภิกษุณีธรรมทินนาเป็นต้นว่า  “แม่เจ้า
ขอรับ    อะไรเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนา”  “ท่านวิสาขะ    ทุกขเวทนาเป็นคู่เปรียบ
แห่งสุขเวทนา”  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๖/๕๐๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คู่เปรียบ  ในท่ีนีมี้  ๒  ความหมาย  (๑)  หมายถึงคู่เปรียบที่
ขัดแย้งกัน  เช่น  สุขกับทุกข์  (๒)  หมายถึง คู่เปรียบท่ีคล้อยตามกนัคือวิมุตติและ
นิพพานอันเป็นโลกุตตรธรรม  (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๔๖๖/๒๗๗) 

คู่พระอัครสาวก : คู่พระสาวกฃ้ันยอด,พระสาวกผู้เลิศ ๒ องค์, พระอัครสาวกเบ้ืองซ้ายและเบื้องขวา 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๗๐/๑๕๐) ในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า พระวิปัสสีพุทธเจ้า ทรงมีคู่
พระอัครสาวก เป็นคู่ท่ีเจริญ ได้แก่พระขัณฑะและพระติสสะ พระสิขีพุทธเจ้า  ทรงมี
คู่พระอัครสาวก เป็นคู่ท่ีเจรญิ ได้แก่ พระอภิภูและพระสัมภวะ  พระเวสสภูพุทธเจ้า 
ทรงมีคู่พระอัครสาวก เป็นคู่ท่ีเจริญ  ได้แก่พระโสณะและพระอุตตระ  พระกกุสันธ
พุทธเจ้า  ทรงมีคู่พระอัครสาวก    เป็นคู่ที่เจริญได้แก ่ พระวิธูระและพระสัญชีวะ  
พระโกนาคมนพุทธเจ้า  ทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ท่ีเจริญ  ได้แก่  พระภิยโยสะและ
พระอุตตระ    พระกัสสปพุทธเจ้า ทรงมีคูพ่ระอัครสาวก เป็นคู่ท่ีเจรญิ ได้แก ่  พระ
ติสสะและพระภารทวาชะ   บัดน้ี  เรามีคู่พระอัครสาวก  เป็นคู่ที่เจริญ ได้แก ่  พระ
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๙/๔) อรรถกถากล่าวว่า หมายถึงพระ
สาวกช้ันยอด เพราะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าพระสาวกอ่ืนท้ังหมด พระพุทธเจ้า แต่ละ
พระองค์มีพระอัครสาวก ๒ องค์ พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าของเรา  คือ (๑) 
พระสารีบุตรเถระเลิศทางปัญญา  (๒)  พระมหาโมคคัลลานเถระ  เลิศทางมีฤทธ์ิมาก  
(ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๙/๑๑-๑๒)  

คู่สาวก : พระสาวก ๒ องค์ท่ีมีปรากฏในบริษัท ๔ คอื  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสกและอุบาสิกา  
ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า   คู่อัครสาวก ได้แก ่ พระสารี



 

๑๔๓๕ 
 

 

บุตร และพระมหาโมคคัลลานะ คู่อัครสาวิกา ได้แก่พระเขมา และพระอุบลวรรณา  
คู่อัครอุบาสก ได้แก่ จิตตคหบดีและหัตถกอาฬวกคฤหบดี  คู่อัครอุบาสิกา ได้แก่ เวฬุ
กัณฏกีนันทมารดาและขุชชุตตรา; มีข้อความว่า พระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูภิกษุ
สงฆ์ท่ีนิ่งอยู่แลว้รับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า  “ภิกษุทั้งหลาย เม่ือสารีบุตรและ
โมคคัลลานะปรินิพพานแล้ว บริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่า  สารีบุตรและ
โมคคัลลานะอยู่ในทิศใด  บริษัทของเราไม่ว่างเปล่า ไม่มีความห่วงใยในทิศนั้น พระ
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าเหล่านั้นใดได้มีแล้วในอดีตกาล แม้พระผู้มีพระภาคเหล่าน้ัน
ได้มีคู่สาวกน้ันเป็นอย่างย่ิงเหมือนกับสารีบุตรและโมคคลัลานะของเรา พระอรหันต
สัมมาสมัพุทธเจ้าเหล่าน้ันใดจักมีในอนาคตกาล แม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็จักมีคู่
สาวกน้ันเป็นอย่างย่ิง  เหมือนสารีบุตรและโมคคัลลานะของเรา  (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/
๓๘๐/๒๓๕) 

เคยยะ : ข้อความท่ีมีร้อยแก้วและร้อยกรองผสมกัน  หมายถึงพระสูตรที่มีคาถาท้ังหมด  
โดยเฉพาะสคาถวรรคในสังยตุตนิกาย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙/๑๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๒๓๘/๒๕๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๒/๒๓๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖/๑๐,๒๑/๑๐๒/
๑๕๖,๒๑/๑๙๑/๒๗๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๓/๑๒๓,๒๒/๗๔/๑๒๕,๒๒/๑๙๔/
๓๓๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔,๒๙/๘๘/๒๗๓) ;  

  ข้อ ๒ ในนวังคสัตถุศาสน์ อันได้แก่ สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  
อิติวุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรม  เวทัลละ, อรรถกถากล่าวว่า คำสอนของพระศาสดา
มีองค์  ๙  คือ  (๑)สุตตะ  ได้แก่  อุภโตวิภังค์  นิทเทส  ขันธกะ ปริวาร  พระสูตรใน
สุตตนิบาต  และพุทธวจนะอ่ืน ๆ  ท่ีมีช่ือว่าสุตตะ  หรือสตุตันตะ  (๒)เคยยะ  ได้แก ่
ความท่ีมีร้อยแก้วและร้อยกรองผสมกัน  หมายถึงพระสูตรที่มีคาถาท้ังหมด  
โดยเฉพาะสคาถวรรคใน สังยุตตนิกาย  (๓)เวยยากรณะ  ได้แก่  ความรอ้ยแก้วล้วน  
หมายเอาอภิธรรมปิฎกท้ังหมด  พระสูตร ท่ีไม่มีคาถา  และพุทธพจน์อ่ืนใดที่ไม่จัดเข้า
ในองค์  ๘  ขอ้ที่เหลือ  (๔)คาถาได้แก่  ความร้อยกรองล้วน หมายเอาธรรมบท  เถร
คาถา  เถรีคาถา  และคาถาล้วนในสุตตนิบาตที่ไม่มีช่ือว่าเป็นสูตร  (๕)อุทาน  ได้แก่  
พระคาถาที่ทรงเปล่งด้วยพระทัยอันสหรคตด้วยโสมนัส  สมัปยุตด้วยญาณ  พร้อมทั้ง
ข้อความอันประกอบอยู่ด้วยรวมเป็นพระสูตร  ๘๒  สูตร  (๖)อิติวุตตกะได้แก่  พระ
สูตร  ๑๑๐  สตูรท่ีตรัสโดย นัยว่า  “วุตฺตํ  เหตํ  ภควตา”  (๗)ชาตกะ  ได้แก่  ชาดก  
๕๕๐  เรื่อง  มีอปัณณกชาดก  เป็นต้น  (๘)อัพภูตธรรม  ได้แก ่  พระสูตรท่ีว่าด้วย
เหตุอัศจรรย์  ไม่เคยปรากฏทุกสูตร  เช่น  ท่ีตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ความเป็น
อัจฉริยะไม่เคยปรากฏ  ๔  ประการนี้มีอยู่ในอานนท์ดังน้ีเป็นต้น  (๙)เวทัลละ  ได้แก่



 

๑๔๓๖ 
 

 

พระสูตรแบบถามตอบซึ่งผู้ถามได้ท้ังความรู้และความพอใจ  ถามต่อ ๆ  ไป  เช่น  
จูฬเวทัลลสูตร  มหาเวทัลลสตูร  สัมมาทิฏฐิสูตร  สักกปญัหสูตร  สังขารภาชนิยสูตร  
และมหาปุณณมสูตร  (วิ.มหา.อ.(บาลี)  ๑/-/๒๖, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๖/๒๘๒)   

เครง่ครัด : เข้มงวด;กวดขัน; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับอุทายีว่า    “โมฆบุรุษบางพวก
ในธรรมวินัยน้ี    เม่ือเรากล่าวว่า    ‘จงละความผิดน้ีเสียเถิด’    กล่าวอย่างน้ีว่า 
‘ความผิดเพียงเล็กน้อยนี้จะสำคัญอะไร    พระสมณะรูปน้ีช่างเคร่งครัดนัก’    พวก
เขาจึงไม่ละความผิดน้ันทั้งท่ียังมีความยำเกรงในเราอยู่; และข้อความที่พระอานนท์
กล่าวว่า  เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไป พึงก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์    ใน
เพราะอาชีวะอันเคร่งครัดหรือปาติโมกข์อันเคร่งครัด การวิวาทน้ันพึงเป็นไปเพ่ือไม่ใช่
เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก   (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๕๐/๑๖๗,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๓/๕๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  อาชีวะอันเคร่งครัด  หรือเรียกว่า  อาชีวการณสิกขาบท  
หมายถึงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติเพราะเหตุแห่งอาชีวะ  มี  ๖  ข้อ  คือ (๑)  เพราะเหตุ
แห่งอาชีวะ  ภิกษุถูกความปรารถนาลามกครอบงำพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม  ต้อง
อาบัติปาราชิก (๒)  เพราะเหตุแห่งอาชีวะ  ภิกษุถึงความเป็นผู้ชักสื่อ  ต้องอาบัติ
สังฆาทิเสส (๓)  เพราะเหตุแห่งอาชีวะ  ภิกษุกล่าวว่า  ภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่าน  
ภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ เม่ือผู้ฟังเข้าใจ  ต้องอาบัติถุลลัจจัย (๔)  เพราะเหตุแห่ง
อาชีวะ  ภิกษุขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชน์ตนมาฉัน  ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (๕)  
เพราะเหตุแห่งอาชีวะ  ภิกษุณีขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชน์ตนมาฉัน  ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์ (๖)  เพราะเหตุแห่งอาชีวะ  ภิกษุไม่อาพาธขอแกงหรือข้าวสุกเพ่ือ
ประโยชน์ตนมาฉัน  ต้องอาบัติปาจิตตีย์,ปาติโมกข์อันเคร่งครัด  หรือเรียกว่า  อธิ
ปาติโมกข์  แบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ  (๑)  ภิกขุปาติโมกข์กับภิกขุนีปาติโมกข์  (๒)  
สิกขาบททั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้  เว้นอาชีวการณสิกขาบท  ๖  
(วิ.ป.  (ไทย)  ๘/๒๘๗/๓๘๖,ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๔๓/๒๕,  กงฺขา.อ.  (บาลี)  ๑๐๖) 

เครื่องข้อง  : กิเลสเครื่องข้อง(สังคะ) (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๙๔/๔๖๘,๒๕/๖๑/๕๑๔, ขุ.จู.๓๐/๒๙/
๑๕๒) ; เครื่องข้อง  ม ี ๗  อย่าง  ได้แก ่๑. เครื่องข้องคือราคะ ๒.เคร่ืองข้องคือโทสะ 
๓. เครื่องข้องคือโมหะ ๔.เครื่องข้องคือมานะ ๕.เครื่องขอ้งคือทิฏฐิ  ๖. เครื่องข้องคือ
กิเลส ๗. เครื่องข้องคือทุจริต (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๘๓/๕๒๐)  เครื่องข้องท้ัง ๗ อย่างนี้
เป็นสิ่งท่ีละได้ยากคือประพฤติล่วงได้ยาก  ก้าวข้ามได้ยาก ก้าวพ้นได้ยาก ก้าวล่วงได้
ยาก ประพฤติล่วงได้ยากในโลก  สื่อหมายถึงกาม ซึ่งเป็นเคร่ืองข้องอันเป็นเครื่อง
ผูกพันหรือเกี่ยวไว้ มีความสุขน้อย มีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก  ; หมายถึงสังคะ 
กิเลสเครื่องข้อง ๕ อันได้แก ่ ๑.สังคะคือราคะ   (เครื่องข้องคือราคะ) ๒.สังคะคือ



 

๑๔๓๗ 
 

 

โทสะ(เครื่องขอ้งคือโทสะ) ๓. สังคะคือโมหะ(เครื่องข้องคือโมหะ) ๔. สงัคะคือมานะ
(เครื่องข้องคือมานะ)  ๕.สังคะคือทิฏฐิ(เครื่องข้องคือทิฏฐิ) เหล่านี้ช่ือว่าสังคะ ๕ 
(๓๕/๙๔๐/๕๙๓)  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า เครื่องข้อง หมายถึงกิเลสเคร่ืองข้อง  ๗ ประการ มีราคะ
เป็นต้นผูกไว้หรือเกี่ยวไว้  (ขุ.ธ.อ.(บาล)ี   ๒/๓๔๓/๓๙๕) (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๑๐๒๕/
๔๖๕)   

  ในอิติวุตตกอรรถกถา หมายถึงกิเลสเคร่ืองข้อง ๗ ประการ  คือ (๑)  ตัณหา (๒) 
ทิฏฐิ (๓)  มานะ (๔) โกธะ (๕)  อวิชชา (๖)  กิเลส (๗)  ทุจริต  (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๑/
๙๔/๓๔๐)  

เครื่องตรวจ : เครื่องมือตรวจบาดแผลของศัลยแพทย์(เอสนี),  คำว่า “เครื่องตรวจ” ในท่ีนี้ เป็นช่ือ
ของสติ(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๕/๗๑),  พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสติว่าเป็นเหมือน
เครื่องตรวจทางการแพทย์ท่ีจะสามารถตรวจหาลูกศรคือตัณหาได้แล้วถอนออก 
นำไปสู่การกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาเสียได้ จึงมีใจน้อมไปในพระนิพพานโดย
ชอบ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๓-๖๕/๖๖-๗๑), (เครื่องตรวจ)อันเป็นทางดำเนินไปแห่ง
ปัญญา(ม.อุ.อ.(ไทย) ๑/๖๕/๕๐) 

 เครื่องตรึงตรา : สิ่งที่ทำให้ใจติดแน่น, ในท่ีนี ้ เป็นช่ือเรียกนิวรณ์ ๕  อย่างหน่ึง ในวินัยของพระอริยะ  
ดังท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อย่างน้ันเหมือนกัน วาเสฏฐะ นิวรณ์ ๕ ต่อไปน้ี ในวินัย
ของพระอริยะเรียกว่า เครื่องหน่วงเหน่ียวบ้าง เครื่องกางกั้นบ้าง เครื่องรัดรึงบ้าง 
เครื่องตรึงตราบ้าง นิวรณ์ ๕ อะไรบ้าง คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุก
กุจจะ และวิจิกิจฉา วาเสฏฐะ นิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล ในวินัย ของพระอริยะเรียกว่า 
เครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้าง เครื่องกางกั้นบ้าง เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่องตราตรึงบ้าง”(ที.สี.
(ไทย)๙/๕๔๘/๒๔๐) 

เครื่องตวงวดั : ตาช่ัง  การช่ังหรือเคร่ืองช่ังชนิดหน่ึง (นับ กะ, ประมาณ, ทำให้เต็ม) คือตักด้วย
ภาชนะต่างๆ เพ่ือให้รู้จำนวนหรือปริมาณ,ในท่ีน้ี ท่านกลา่วถึงคุณธรรมข้อท่ี ๒๔ ใน 
๒๖ ข้อ ว่า “...เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง ด้วยของปลอม และด้วยเครื่องตวงวัด”,   
เป็นคำที่ปุถุชนกล่าวยกย่องพระตถาคตด้วยเรื่องเล็กน้อยเพียงระดับศีล(ที.สี(ไทย)๙/
๑๐/๕,ที.ปา(ไทย)๑๑/๒๔๐/๑๙๖), เป็นศลีของภิกษุ(จูฬศีล)(ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๖),  
เป็นสิกขา(ไตรสิกขา)และสาชีพ(ข้อปฏิบัติอยู่ร่วมกันของภิกษุ)(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๙๓/
๓๒๕,๑๒/๔๑๑/๔๔๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/๑๔,๑๓/๔๑๘/๕๒๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/
๒๒,๑๔/๑๐๒/๑๒๓,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๗๙/๒๑๑) 



 

๑๔๓๘ 
 

 

เครื่องแต่งตัว : เครื่องตกแต่งกายหรือเครื่องประดับกาย เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น,  ในท่ีนี ้
ท่านกล่าวถึงหน้าที่ของสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบ้ืองหลัง ๕ ประการ คือ (๑)ให้
เกียรติยกย่อง (๒)ไม่ดูหมิ่น (๓)ไม่ประพฤตินอกใจ (๔)มอบความเป็นใหญ่ให้ (๕)ให้
เครื่องแต่งตัว (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๙/๒๑๔)  พระอรรถกถาจารย์อธิบายเสริมว่า ให้
เครื่องแต่งตัว(อลงฺการานุปฺปทาเนน) ได้แก่ ด้วยการมอบเครื่องประดับให้ตามสมควร
แก่ฐานะ(ที.ปา.อ.(บาลี)๑/๒๖๙/๑๔๘)  

เครื่องทำลายอวิชชา  : เครื่องสลาย, เครื่องทำลาย คือการละ  การเข้าไปสงบ การสลัดทิ้ง    การ
ระงับอวิชชาได้ เป็นอมตนิพพาน รวมความว่าอันเป็นเคร่ืองทำลายอวิชชา (ขุ.จู.๓๐/
๗๔/๒๗๒) สื่อความหมายถึงอัญญาวิโมกข์ ดังคำว่า  ขอพระองค์โปรดตรสั
บอกอัญญาวิโมกข์อันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาด้วยเถิด และคำว่า ความหลุดพ้นด้วย
อรหัตตผล ตรัสเรียกว่าอัญญาวิโมกข์   (ขุ.จู.๓๐/๗๖/๒๗๗)  อธิบายว่า ความหลุด
พ้นด้วยอรหัตตผล อันเป็นอัญญาวิโมกข์ ท่ีบริสทุธ์ิเพราะมีอุเบกขาและสติทีมี่ธรรม
ตรรกเป็นเบ้ืองต้น ๓๐/๗๔/๒๗๒ อรรถกถากล่าว่า คำว่า อัญญาวิโมกข์  หมายถึง
อรหัตตผล (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๓/๑๑๕-๑๑๖)ความหลดุพ้นด้วยอรหัตตผล  (องฺ.ติ
ก.อ.(บาลี)  ๒/๓๓/๑๑๕-๑๑๖) 

เครื่องไทยธรรม :ของสำหรับทำทาน,  ของทำบุญต่างๆ, ของสำหรับถวายพระ,สิ่งของควรให้ (ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๔๖๘/๖๐๖,๒๕/๔๙๖/๖๐๖,๒๕/๕๐๒/๖๑๔,๒๕/๕๐๙/๖๑๕)(ประมวล
ศัพท์ หน้า ๑๔๐) หมายถึงสิ่งของที่ถวายพระโดยท่ัวไป และใช้หมายถึงสิ่งของที่ถวาย
พระเทศน์  

เครื่องนำออกจากทุกข์ : ธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีตรัสไว้ดีแล้วท่ีเป็นกุศลธรรม (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๒/
๕๘๔)  อันได้แก่อริยสัจ ๔  และอริยมรรคมีองค์ ๘ เปน็เคร่ืองนำให้บรรลุมรรคและ
ผล (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๔/๑๖๒) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า เครื่องนำออกจากทุกข์ได้  
ในที่น้ีหมายถึงสัมมาปฏิบัติ อันเป็นกุศลปฏิปทา นำให้บรรลุมรรคและผล  (ที.ปา.อ.
(บาลี)  ๓/๑๖๘/๙๘,ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๔๖๒/๓๑๗) 

เครื่องนุ่งห่ม : สิ่งที่มนุษย์สวมใส่เพ่ือปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ สภาพแวดล้อม ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความสุภาพ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย  จัดเป็น ๑ 
ใน ๔ ข้อ ของสิ่งจำเป็นพ้ืนฐานที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ ประกอบด้วย (๑)อาหาร (๒)
เครื่องนุ่งห่ม (๓)ท่ีอยู่อาศัย (๔)ยารักษาโรค  ในท่ีนี ้ท่านหมายถึงคหบดีช่ือโปตลิยะผู้
ถือว่าตนสละทุกอย่างได้แล้ว มีเพียงอาหารและเครื่องนุ่มห่มก็พอแล้ว(ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๑/๓๖)   คนพาลมักเกิดในแหล่งท่ีหาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยาก(ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๕๒/๒๙๘)  พ่อครัวผู้ไม่ฉลาดทำงานรับใช้พระราชามักไม่ได้เครื่องนุ่มห่มเป็นของ



 

๑๔๓๙ 
 

 

รางวัล(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๗๔/๒๒๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเพียงอาหารและเครื่องนุ่งห่ม
เพ่ือความสันโดษ  เคร่ืองนุ่งห่มสำหรับภิกษุ ได้แก่จีวร ๖ ชนิด คือ (๑)โขมะ (๒)กปั
ปาสิกะ (๓)โกเสยยะ (๔)กัมพล (๕)สาณะ (๖)ภังคะ(ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๖/๖๐๐) 

เครื่องบรรณาการ : สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือไมตรี (ขุ.จริยา.๓๓/๓๘/๗๓๒,๓๓/๑๒๐/
๗๗๔)(พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) หากเป็นสิ่งของระดับประเทศ เรียกว่า
เครื่องราชบรรณาการ เครื่องราชบรรณาการ ซึ่งหมายความถึงสิ่งของท่ีมีค่าท่ีเมือง
ประเทศราชต่างๆ ต้องส่งให้เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ต่อเมืองนั้นๆ ซึ่งเครื่อง
บรรณาการ น้ันจะเป็น สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ 

เครื่องท่ีใช้สักการะเคารพบชูา  : ของสำหรับสักการะบูชา (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๑/๒๙๖) อธิบายว่า
เครื่องบูชามักใช้ของ ๔ อย่างเป็นสำคัญ คือ ข้าวตอก ดอกไม้ เทียน ธูป ในท่ีนี้
หมายถึงปัจจัย ๔ และธรรม (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๑๔๓/๖๙) 

เครื่องบูชาไฟและชฎา : แยกอธิบาย ๒ คำ คือ 1.เคร่ืองบูชาไฟ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๐๑/๔๙๖) 
ภาชนะเคร่ืองบูชาเพลิง อันเป็นสิ่งของอย่างหนึ่งของชฎิล ดังคำเหล่าชฎิลพูดกับอุรุ
เวลกัสสปชฎิลว่า ถ้าท่านจักประพฤติพรหมจรรยใ์นสำนักพระมหาสมณะ พวก
กระผมท้ังหมดก็จักประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหาสมณะเช่นกัน  จึงเอาผม    
ชฎา เครื่องบริขาร และเครือ่งบูชาไฟลอยน้ำ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
แล้วซบศีรษะแทบพระบาท(วิ.ม.(ไทย)๔/๕๑/๖๑)   หมายถึงสิ่งของที่ใช้ในพิธีบูชาไฟ
โหมกูณฑ์; พิธีกรรมอย่างหน่ึงในพิธีบูชาพระเป็นเจ้าทางศาสนาพรามหมณ์-ฮินดู โดย
มีการนำสิ่งของต่างๆ ต้ังแต่ไม้มงคล สมุนไพร ธัญพืชต่างๆ ดอกไม้ เนย น้ำผึ้ง 
ตลอดจนพัสตราภรณ์ อาทิ ส่าหรี โทรต้ี เป็นต้น ลงไปเผาในกองกูณฑ์ท่ีลุกโชนด้วย
ไฟอันถือเป็นการถวายเคร่ืองบูชาผ่านทางพระอัคนีไปสู่พระเป็นเจ้าองค์ท่ีเรา
ประกอบพิธีบูชา โดยในแต่ละขั้นตอน พราหมณ์กจ็ะสาธยายพระเวทและมนตรา
กำกับไปด้วยตลอดทั้งพิธี (ซึ่งเครื่องบูชาและสิ่งของที่ใสล่งไปในกองกูณฑ์น้ัน ก็จะ
แตกต่างไปตามสายนิกาย มากบ้างน้อยบ้าง ตามแต่ละสายนิกายจะกำหนด  2.ชฎา  
หมายถึงเคร่ืองสวมศีรษะรูปคล้ายมงกุฏ, เป็นสิ่งของสำคัญของนักบวช เป็นฤษีและ
ดาบส ถือเป็นสัญลักษณะของนักบวช สมัยพุทธกาล ในอินเดีย และทั้งเคร่ืองบูชาไฟ
และชฎาน้ีมีความเก่ียวเนื่องกัน อรรถกถากล่าวว่า เครื่องบูชาไฟ หมายถึงทัพพีเครื่อง
บูชาไฟ(อัคคิหุตตะ) (ขุ.ชา.ม.อ.(บาลี) ๑๐/๑๙๕๓/๓๕๕,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๗๐/๓๗๑) 

เครื่องบูชาสักการะ  : เครื่องที่ใช้บูชาและสักการะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒๔/๑๑๙) ดังคำท่ีพระสุมังคล
เถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน กล่าวว่า ข้าพเจ้าประสงค์จะถวาย
เครื่องบูชาสักการะจึงให้จัดเตรียมโภชนาหารยืนต้อนรับพราหมณ์ท้ังหลายอยู่ท่ีโรง
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กว้างใหญ่ อรรถกถากล่าวว่า เครื่องบูชาสักการะ หมายเครื่องอุปกรณ์ทำการบูชา
และสักการะอันมีอเนกประการมีข้าวและน้ำเป็นต้น (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๑๒๔/๓๕) 
อธิบายว่า เครื่องบูชาสักการะมักใช้ของ ๔ อย่างเป็นสำคัญ คือ ข้าวตอก ดอกไม้ 
เทียน ธูป  

เครื่องประดบัแก้วมณี : เครื่องประดับล้ำค่าชนิดหน่ึง เปล่งแสงสว่างไสว จัดเป็น ๑ ในรตนะ ๗ 
ประการของพระเจ้าจักรพรรดิ อันประกอบด้วย ๑.จักรแก้ว ๒.ช้างแก้ว  ๓.ม้าแก้ว  
๔.มณีแก้ว  ๕.นางแก้ว  ๖.ขนุคลังแก้ว  ๗.ปริณายกแก้ว, ท่านระบุไว้ในพระไตรปิฎก
เล่มที่ ๑๐ ว่า “มณีแก้วซึ่งเป็นแก้วไพฑูรย์งามบริสุทธ์ิตามธรรมชาติ มีแปดเหลี่ยม ท่ี
เจียระไนดีแล้ว สุกแวววาวได้สัดส่วน แสงสว่างของมณีแก้วดวงนั้น มีรัศมีแผ่ซ่านออก
รอบ ๆ ประมาณ ๑ โยชน์....(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๘/๑๘๖), ในท่ีนี้ท่านหมายถึงว่า 
เครื่องประดับแก้วมณีล้ำค่า คนท้ังหลายกำหนัดยินดีต้องการ เป็นเครื่องจองจำมั่นคง
ย่ิงกว่าเคร่ืองจองจำที่ทำด้วยเหล็ก ไม้ และหญ้า เสียอีก  เพราะเม่ือยึดติดแล้วแก้
ออกได้ยาก (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๑/๑๔๐), มณแีก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ สามารถ
กำจัดความมืดให้สว่างได้ประมาณหนึ่งโยชน์(สํ.ม.อ.(บาลี) (ไทย)๓/๒๒๓/๒๙๔) 

เครื่องประดบัข้อมือ : เครื่องประดับที่สวมใส่บริเวณข้อมือ  เช่น กำไลมือ สร้อยข้อมือ  เป็นต้น  ใน
ครั้งพุทธกาลมีภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้เครื่องประดับในส่วนต่างๆ ของร่างกาย คนท้ังหลาย
เห็นแล้วก็พากันตำหนิประณามจึงมีข้อบัญญัติทางพระวินัยห้ามภิกษุใช้เครื่องประดับ
ต่างๆรวมท้ังเครื่องประดับข้อมือด้วย  ปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด  เพราะ
เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแก่สมณะ(วิ.จู.(ไทย)๗/๒๔๕/๗, ๗/๒๙๓/๘๑) 

เครื่องประดบัทอง : เครื่องประดับที่ทำด้วยทอง, ในท่ีนี้ ท่านหมายถึงพระเจ้ามหาสุทัสสนะ ผู้มีฤทธ์ิ
มาก มีอานุภาพมาก ทรงสมบูรณ์พร่ังพร้อมด้วยสมบัติทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยผลแห่ง
วิบากกรรมดี ๓ อย่าง คือ ๑.การให้ ๒.การข่มใจ ๓.การสำรวม, เครือ่งประดับทอง
เป็ลผลวิบากกรรมดีอย่างหน่ึงท่ีทรงได้รับ(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๓/๑๙๕,๑๐/๒๖๖/
๑๙๗),  เครื่องอลังการท่ีทำด้วยทองคำ(ขุ.ชา.อ.(บาลี)๕/๔๐/๓๘๘) 

เครื่องประดบัมวยผม  :เครื่องประดับต่างๆ ท่ีใช้ประดับตกแต่งมวยผม เช่น หวีสับ  ป่ินปักผม รัด
เกล้า เป็นต้น   ในท่ีน้ี พระสกวาที(ผู้ถาม)และพระปรวาที(ผู้ตอบ)สนทนากันในเรื่อง
คฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์  มีขอ้กังขาต่างๆ  ท่ียกขึ้นสนทนากัน  เช่น พระสกวาทีถาม
ว่า "พระอรหันต์....พึงทรงเครื่องประดับมวยผมที่มรีัดเกล้าสีเหลือง...ใช่ไหม"  พระปร
วาทีตอบว่า  "ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน ฯลฯ" ดังนี้เป็นต้น(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๘๗/๔๐๐) 

เครื่องประดบัเอว  : เครื่องประดับที่สวมเอวทุกชนิด, มีข้อบัญญัติทางพระวินัยห้ามภิกษุและภิกษุณีใช้
เครื่องประดับต่างๆ  เช่นกับคฤหัสถ ์ รวมทั้งเคร่ืองประดับเอวด้วย  สำหรับภิกษุท่าน
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ปรับอาบัติทุกกฎ (วิ.จู.(ไทย)๗/๒๔๕/๗-๘,๗/๒๙๓/๘๑), ในเรื่องนี้ สำหรับภิกษุณี
ท่านปรับอาบัติปาจิตตีย์ ยกเว้นภิกษุณีอาพาธ  วิกลจรติ หรือเป็นต้นบัญญัติ ไม่ต้อง
อาบัติ(วิ.ภิกขุณี.(ไทย)๓/๑๑๙๐-๑๑๙๓/๓๖๔),  เครื่องประดับท่ีสวมเอวชนิดใดชนิด
หนึ่ง โดยท่ีสุดแม้เส้นด้าย(วิ.จู.อ.(บาลี)๓/๒๔๕/๔๘๕) 

เครื่องประทินผิว  : เครื่องสำอางค์,สิ่งท่ีเข้าสำหรับเคร่ืองแต่งตัว,ซึ่งเป็นฐานแห่งการแต่งตัว(ที.สี.(ไทย) 
๙/๑๐/๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๓/๓๒๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๔๑/๓๐๕)  

  อรรถกถากล่าวว่า เครื่องประทินผิว หมายถึงดอกไม้ ของหอมเป็นต้น (ขุ.เถร.อ.
(บาลี) ๑/๑๕๘/๔๒๘) หมายถึงสิ่งท่ีใช้สำหรับทาหรือทำด้วยวิธีอ่ืนของผิวพรรณ
เพ่ือให้สะอาดและเกิดความหอมตามร่างกาย หรือเสริมให้เกิดความสวยงามทาง
ผิวพรรณ หมายถึงสิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงใบหน้า ผิวพรรณ ผมเป็นต้น เช่น แป้ง  
ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว 

เครื่องประทีป  : ตะเกียง,ไฟเทียน หมายถึงไฟที่มีเปลวสว่าง, สิ่งท่ีทำให้เกิดแสงไฟ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๕๒/๒๙๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๕๒/๓๕๖, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๗/๕๔๕,องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๕๒/๙๐,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๓๕/๒๙๒, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๗/๓๒๗,ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๗๕/๔๓๔,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๘๑/๕๑๑) ; ทานอย่าง ๑ ในทาน ๑๐ อย่าง
อันได้แก่ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม  เคร่ืองลูบไล้  ท่ีนอน ที่พัก และเครื่อง
ประทีป (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๗/๓๔๕)  อรรถกถากล่าวว่า หมายถึงยัญ ; (ขุ.จู.อ.
(บาลี) ๑/๑๒/๑๒ )ทานอย่าง ๑ ในบรรดาไทยธรรม คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
คิลานปัจจยเภสัชบริขาร ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ท่ีนอน ที่
พัก เครื่องประทีป (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๕/๑๓๐) 

เครื่องประหาร : ของมีคมทุกอยา่งที่สามารถทำลายชีวิตได้, ท่านเปรียบเทียบพระตถาคตว่าเป็นด่ังช้าง
หลวงที่ฝึกดีแลว้ มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ รวมทั้งสามารถอดทนต่อการถูกหอกท่ิมแทง 
ถูกดาบฟัน ถูกลูกศรเสียบแทง และถูกเคร่ืองประหารของศัตรูอ่ืน อดทนต่อเสียงอึก
กระทึกแห่งกลองศึก มโหระทึก สังข ์ และกลองเล็ก กำจัดนิสัยด้ือรั้นทุกอย่างและ
หมดพยศ....(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๗/๒๕๑), ของมีคมอย่างใดอย่างหนึ่งมีดาบ ลูกศร 
และหอก เป็นต้น ที่สามารถทำลายชีวิตให้พินาศได้(วิ.มหา.อ.(บาลี)๑/๑๗๒/๔๘๕) 

เครื่องปรากฏ : สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นบ่งบอกว่าอะไรเป็นอะไร, สัญลักษณ์, ในท่ีน้ี เทวดาทูลถาม
เครื่องปรากฏกับพระพุทธเจ้าว่า "อะไรเป็นเคร่ืองปรากฏของรถ ...ของไฟ...ของรัฐ...
ของหญิง"  พระองค์ตรัสตอบว่า "ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ  ควันเป็นเคร่ืองปรากฏ
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ของไฟ  พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของรัฐ  ภัสดาเป็นเคร่ืองปรากฏของหญิง"(สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๗๒/๗๙)  

เครื่องปรุงแตง่จิต  : สภาพปรุงแต่งจิต  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๒/๕๙๗) อธิบายว่า ธรรม  ๕ ประการที่
พราหมณ์ท้ังหลายบัญญัติ เพ่ือทำบุญ  เพ่ือยังกุศลธรรมให้สำเร็จ พระสมณโคดมตรัส
ว่า เป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เพ่ืออบรมจิตไม่ให้มเีวร  ไม่ให้มีความเบียดเบียน อรรถกถา
กล่าวว่า  เครื่องปรุงแต่งจิต หมายถึงจิตตสังขาร  แปลว่าสภาพปรุงแต่งจิต คือ  
เวทนา  สัญญา  (ที.ม.อ.(บาลี)๒๘๘/๒๕๕,  ที.ม.ฏีกา  ๒/๒๘๘/๒๖๔) และการทำจิต
ในการเจริญสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากมัมัฏฐานโดยมุง่ทำจิตใจให้อ่อนโยน  
เหมาะแก่การเจริญกัมมัฏฐานท้ังสอง  (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี)   ๓/๓๑/๒๕๓)  

เครื่องปรุงแตง่ภพ  : ภวสังขาร,กรรมที่ปรุงแต่งภพ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๙/๑๑๖) หมายถึงกรรมทั้งที่
ช่ังได้และที่ช่ังไม่ได้อันเป็นเหตุก่อกำเนิดที่เกิดมีภายในตน ในที่น้ี หมายถึงสลัดปัจจัย
เครื่องปรุงแต่งอายุ คือตกลงพระทัยว่าจะตาย (ที.ม.อ.(บาลี) ๑๖๙/๑๕๙) อรรรถกถา
อธิบายว่า โลกิยกรรม กล่าวคอืตุลกรรมและอตุลกรรม ท่ีได้ช่ือว่าสัมภวะ เพราะอรรถ
ว่ามีวิบาก   ท่ีช่ือว่าภวสังขาร  เพราะอรรถว่าปรุงแต่งภพ ; กรรมที่ไปสู่ภพ มีอธิบาย
ว่า พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาโดยนัยเป็นต้นว่า ปัญจขันธ์ไม่เที่ยง ความดับปัญจขันธ์
คือนิพพานเป็นของเที่ยงแล้ว ทรงเห็นโทษในภพ  และอานิสงส์ในนิพพานแล้วทรง
ปลดปล่อยด้วยอริยมรรค   อันกระทำความส้ินกรรมที่ท่านกล่าวไว้ว่า กรรม
เครื่องปรุงแต่งภพ     อันเป็นมูลแห่งขันธ์ทั้งหลายนั้น เป็นไปเพ่ือความส้ินกรรม  คอื
ทรงทำลายข่ายคือกิเลสท้ังหมดท่ีต้ังรึงรัดอัตภาพดุจเกราะ ท่ีได้ช่ือว่าอัตตสัมภวะ   
เพราะเกิดในตนด้วยกำลังสมถะและวิปัสสนา  ต้ังแต่เบ้ืองต้น  และละกรรมด้วยการ
ละกิเลสอย่างนี้ว่า กรรมท่ีทำโดยไม่มีกิเลส ช่ือว่ายังเหลืออยู่ เพราะไม่มีปฏิสนธิ (ที.
ม.อ.(บาลี) ๒/๑๗๐/๑๖๐) 

เครื่องปิดบัง  : เครื่องปกปิด ไม่แสดง ไม่เปิดเผยให้เห็นแจ่มแจ้งตามความจริง, ในท่ีน้ี ได้แก่ เครื่อง
ปิดบัง ๕ อย่าง คือ (๑)เครื่องปิดบังคือตัณหา (๒)เครือ่งปิดบังคือทิฏฐิ (๓)เครื่อง
ปิดบังคือกิเลส (๔)เครื่องปิดบังคือทุจริต (๕)เครื่องบังคืออวิชชา, พระสัมมาสมัพุทธ
เจ้าทรงได้ช่ือว่ามีเครื่องปิดบังเหล่านี้อันเปิดแล้ว คือทรงทรงรื้อออก เพิกถอน ละได้
แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำใหส้งบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้น ไม่ได้อีก เผาด้วยไฟ
คือญาณแล้ว(ข.ุม.(ไทย)๒๙/๒๘/๑๑๖, ขุ.อุ.(ไทย)๓๐/๑๑๘/๓๘๕)  

เครื่องปูลาด : เครื่องปูสำหรับรองน่ัง นอน หรือเดิน มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องปูลาดเตียง 
เครื่องปูลาดต่ัง เครื่องปูลาดอาสนะ เครื่องปูลาดพ้ืน เป็นต้น, วัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องปู
ลาดอาจเป็นพรม ฟาง หญ้า อาสนะ หรือเสื่อ ก็ได้,  ในสมัยครั้งพุทธกาล มีการใช้
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เครื่องปูลาดปูรองก่อนนอนหรือนั่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อชาวบ้านนิมนต์พระพุทธเจ้าหรือ
ภิกษุไปฉันในบ้านมักมีการจัดเครื่องปูลาดอาสนะถวาย ในท่ีน้ี ท่านกล่าวถึงพราหมณ์
ภารทวาชโคตรปูเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าถวายพระพุทธเจ้าในโรงบูชาไฟ(ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๐๗/๒๔๕)และรัฏฐปาลกุลบุตรผูซ้ึ่งมารดาและบิดาไม่อนุญาตให้บวช ตัดสินใจ
อดอาหารและนอนบนพ้ืนอันไม่มีเครื่องปูลาด เพ่ือแสดงความแน่วแน่ต้ังใจบวช(ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๙๖/๓๕๒)  

เครื่องผูก  : 1.พันธนาการ (พนฺธน) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔/๒๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๑/๓๓๖,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๙/๑๗,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๔๔/๑๔๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๘๓/๕๒๐) ดังคำว่า  
ไม่มีเครื่องผูก คำว่า เครื่องผูก หมายถึงเคร่ืองผูก ๗ อย่าง คือ ๑.เครื่องผูกคือราคะ  
๒. เครื่องผูกคือโทสะ ๓.เครื่องผูกคือโมหะ ๔.เครื่องผูกคือมานะ ๕. เครื่องผูกคือทิฏฐิ 
๖.เครื่องผูกคือกิเลส ๗.เครื่องผูกคือทุจริต(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๘๓/๕๒๐)  ; สิ่งท่ีผูกพัน
สัตว์ไว้คือกาม ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มีกำลัง ม่ันคง แน่นแฟ้น  ไม่เปื่อย 
ซึ่งเป็นกิเลสเครื่องผูกใจ(วินิพันธนะ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๐๙,ที.สี.อ.(บาลี)  ๒/
๕๔๖/๓๓๕) ;  เครื่องผูก (โยคะ) มี ๔ อันได้แก่ กามโยคะ (เครื่องผูกคือกาม) ภว
โยคะ (เครื่องผูกคือภพ) ทิฏฐิโยคะ (เครื่องผูกคือทิฏฐิ)  อวิชชาโยคะ  (เครื่องผูกคือ
อวิชชา) คำว่า กาม หมายถึงวัตถุกาม กล่าวคือกิเลสตัณหา หรือสังโยชน์  ๑๐  
ประการ  มีสกักายทิฏฐิเป็นต้นและมี อวิชชา เป็นที่สุด (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๐/
๒๘๘,  องฺ.จตุกฺก.ฏีกา  ๒/๑๐/๒๘๘,ที.ปา.ฏีกา(บาลี)  ๓๔/๑๓)  

 2.เครื่องผูกมัด อันได้แก่ บ่วง ปม แร้ว,จ่ัน กัปดับ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมัดสิ่งของไว้ เช่นเชือก
ล่ามเรือ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๙๙/๘๕) 

เครื่องผูกคือกาม  : เครื่องผูกรัดคือกามคุณ, เครือ่งผูกคือตัณหา,กาโมฆะ,  พันธนาการคือสิ่งน่าใคร่ มี
รูป เสียง กลิน่ รส สมัผัส (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๘/๒๒๔) อธิบายหมายถึงเคร่ืองผูกคือ
กามคุณท่ีมารดักไว้ ทำให้คนที่หลงเข้าถงึชราและมรณะ, เครื่องผูกรัดคือกามสังโยชน์ 
ซึ่งเป็นเครื่องประกอบของมารที่ยากจะข้ามพ้นได้  อรรถกถากล่าวว่า ท่ีมารดักไว้ 
หมายถึงเคร่ืองผูกคือกามนี้มารคือมัจจุมาร กิเลสมารและเทพบุตรมารดักไว้ ทำให้
ต้องตกอยู่ในอำนาจของมารร่ำไป (สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๑๖๘/๑๘๓) เครื่องผกูชนิดนี้ แม้
พวกเทพช้ันดาวดึงส์  ช้ันยามา ช้ันดุสิต  ช้ันนิมมานรดี และช้ันวสวัตตี ยังผูกพันอยู่
ด้วยเครื่องผูกคือกาม จำต้องกลับมาสู่อำนาจมารอีก (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๘/๒๒๔) 
และจัดเป็นเครื่องผูกของคฤหัสถ์ (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๑/๔๔/๘๕)อันเป็นเครื่องผูกคือกาม
คุณท่ีมีอยู่ในกาลก่อนคือผูกพันไว้ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๔๑๖/๑๑๔) 
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เครื่องผูกคือสังโยชน์  : เครื่องผูกคือกิเลสท่ีมัดใจสัตว์,เครื่องผูกคือธรรมที่มัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์,
 เครื่องผูกมัดคือสังโยชน์ท้ังปวง (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๙๖/๖๑๓)  

  อรรถกถากล่าวว่า กิเลสเคร่ืองผูกคือสังโยชน์  ๑๐  ท้ังหมด  (ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๑/
๒/๒๕๓) อันได้แก่ (๑)  กามราคะ  (๒)  ปฏิฆะ  (๓)  มานะ  (๔)  ทิฏฐ ิ (๕) วิจิกิจฉา  
(๖)  สีลัพพตปรามาส  (๗)  ภวราคะ  (๘)  อิสสา  (๙)  มัจฉริยะ  (๑๐)  อวิชชา   
สังโยชน์เหล่านี้  เรียกว่าภวสังโยชน์  เพราะผูกพันหมู่สัตว์ไว้ในภพน้อยภพใหญ่  
(ม.มู.อ.(บาลี)   ๑/๘/๔๗)    

  ฎีกากล่าวว่า สังโยชน์  ๑๐ประการ  คือ (๑) สักกายทฏิฐิ (ความเห็นว่าเป็นตัว
ของตน) (๒) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) (๓) สีลัพพตปรามาส (ความถือมั่นศีลพรต)
(๔)กามราคะ  (ความพอใจในกาม) (๕) ปฏิฆะ (ความกระทบกระท่ัง)(๖)รูปราคะ 
(ความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน)(๗) อรปูราคะ (ความติดใจในอารมณ์แห่งอรูป
ฌาน)(๘) มานะ (ความถือตัว)(๙)  อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน) (๑๐)  อวิชชา (ความไม่รู้
แจ้ง) (ที.ปา.ฏีกา(บาลี)  ๓/๓๔/๑๓)  

เครื่องผูกคือหวาย : เครื่องผูกที่ทำด้วยหวาย  (หวายเป็นพันธ์ไม้เลื้อยหรือไมร้อเลื้อย เกลีย้งเหนียว 
กาบและก้านใบมีหนาม), ในสมัยครั้งพุทธกาล หวายสามารถทำประโยชน์ได้หลาย
อย่าง เช่น เตียงถักด้วยหวาย เสื่อทำด้วยหวาย หรือใช้ลงโทษเฆี่ยนตีด้วยหวาย เป็น
ต้น,  ในที่นี้ ทา่นหมายถึงเคร่ืองผูกคือหวายท่ีใช้สำหรับผกูเรือจอดไว้ในน้ำ ผ่านไป ๖ 
เดือน ถึงฤดูหนาว คนยกขึ้นบก เครื่องผูกต้องลมและแดด หรือฝนตกรด ก็ย่อมเปื่อย
ผุไปโดยง่าย  เปรียบเหมือนสังโยชน์ในใจของภิกษุ เมื่อเจริญภาวนาอริยมรรคมีองค ์
๘ ให้มาก ก็ย่อมสงบราบคาบไปโดยง่ายเช่นกัน(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๕๘/๘๖) 

เครื่องผูกท่ีเปน็มูลเหตุแห่งกระเปาะฟอง : เครื่องผูกท่ีเป็นมูลเหตุให้สร้างกรรม, กระเปาะฟองคือ
กรรมประกอบด้วย กระเปาะฟองของเทวดา กระเปาะฟองของมนุษย์ กระเปาะฟอง
ของพรหม  เหล่านี้เป็นเคร่ืองผูกชนิดหนึ่งท่ีหน่วงเหน่ียวไว้  ผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกที่
เป็นมูลเหตุแห่งกระเปาะฟองท้ังมวล เป็นผู้คงที่ ดำรงตนอยู่เช่นน้ัน พระพุทธเจ้า
ท้ังหลายตรัสเรียกว่า ผู้ฉลาด(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๕๓๑/๖๒๓),กระเปาะฟอง ในท่ีน้ี ท่าน
หมายถึงกรรม เพราะกรรมมีลักษณะคลา้ยกระเปาะฟอง(ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๕๓๑/
๒๕๔) 

เครื่องผูกท่ีเปน็มูลแห่งเขต: เครื่องผูกรัด(คืออวิชชาตัณหาและภพ)ที่เป็นมูลเค้า ติดต่อให้เกิดเป็น
มนุษย์เทวดา อธิบายว่า อวิชชา(ความไม่รู้แจ้ง)  ตัณหา (ความทะยานอยาก) และภพ  
(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๓๐/๖๒๓,ข.ุสุ.อ.(บาลี) ๒/๕๓๐/๒๕๔)   
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  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า เขต หมายถึงท่ีติดต่อ ระหว่างมนุษย์ เทวดา และพรหม 
(ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๕๓๐/๒๕๓) 

เครื่องผูกทุกชนิด : เครื่องผูกมัดทกุอย่าง ท่ีผูกมดักาย ได้แก่ โซ่ ตรวน เป็นต้น ท่ีผูกมัดใจ ได้แก่ 
ความกำหนัดยินดี ในทางธรรมได้แก่เครื่องผูก ๔ อย่าง คือ ๑.เครื่องผูกคือกาม ๒.
เครื่องผูกคือภพ ๓.เครื่องผูกคือทิฏฐิ ๔.เครื่องผูกคืออวิชชา(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐/
๑๖), ในที่น้ี  พระนางอุบลวรรณาเถรี ผูส้ำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้ตอบปฏิเสธ
มารใจบาปผู้มาชักชวนในทางเสียหายว่า......"เราเป็นผู้ชำนาญในจิต  เจรญิอิทธิบาทดี
แล้ว พ้นจากเครื่องผูกทุกชนิด  เราไม่กลวัท่านหรอก ท่านผู้มีอายุ"(ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๑๖๖/๒๒๓)   

เครื่องผูกพนัของคฤหัสถ์  :กิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆท้ังท่ีเป็นกิเลสกาม และวัตถกุาม (ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๔๔/๕๐๙) มีอธิบายว่า บุตร  ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย  แพะ แกะ  ไก่ สุกร 
ช้าง โค ม้า ลา  ท่ีนา ท่ีสวน  เงิน ทอง  หมู่บ้าน นิคม ราชธานี แคว้น ชนบท กองพล
รบ คลังหลวงและวัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่ง  เรียกว่าเคร่ืองผูกพันของคฤหัสถ์ 
(ขุ.จู.๓๐/๑๓๐/๔๓๒) อรรถกถากล่าวว่า หมายถึงคิหิสังโยชน์ ซึ่งเป็นเครื่องผูกพัน
ของคฤหัสถ์  ซึ่งมีทรัพย์สมบัติ  บุตร  ข้าทาส บริวาร และกามคุณ  ๕ ประการ  อัน
เป็นเหตุให้ครองชีวิตแบบคฤหัสถ์เรื่อยไป (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๑๘๖/๑๔๔) 

เครื่องผูกมัด : สิ่งที่ผูกพันไว้แน่น, ในท่ีน้ี ทา่นหมายถึง เครื่องผูกมัดที่ทำให้พวกเทพ มนุษย์ อสูร 
นาค คนธรรพ์ และสัตว์เหล่าอ่ืน ยังคงมีเวร ถูกลงโทษ มศัีตรู ถูกเบียดเบียน และยัง
จองเวรกันอยู่  อะไรเล่าเป็นเคร่ืองผูกมัดเขาเหล่าน้ันไว้  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 
"เพราะมีอิสสา(ความริษยา) และมัจฉริยะ(ความตระหน่ี) เป็นเคร่ืองผูกมัดพวกเขาไว้
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๗/๒๘๕) 

เครื่องผูกแห่งมาร  : วัฏฏะอันเป็นไปในภูมิ  ๓  อันได้แก่กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ  และอรปูาวจรภูมิ  
(ขุ.๒๕/๓๗/๓๗,๒๕/๔๐/๒๕๒,๒๕/๓๕๐/๑๔๒) อรรถกถากล่าวว่า คำว่า เครื่องผูก
แห่งมาร  หมายถึงวัฏฏะอันเป็นไปในภูมิ  ๓  (กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจร
ภูมิ)  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๓๗/๒๒๙,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๓๕๐/๔๑๓) 

เครื่องพันธนาการ : 1.ตัณหาและทฏิฐิ  (ขุ.อุ.อ.(บาลี)   ๕๙/๓๘๒) 2.ส่ิงท่ีผูกมัด เช่นโซล่่ามช้าง 3. 
เครื่องจองจำที่ลงกรรมกรณ์(เครื่องสำหรับลงอาชญา) แก่นักโทษ ๕ แห่ง คือ ตอก
ตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือ ๒  ข้าง  ท่ีเท้า ๒  ข้างและท่ีกลางอก ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๐/
๒๙๕,๑๔/๒๖๗/๓๑๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔๑/๑๘๐,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑๗/๒๑๑,ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๕๙/๓๐๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๗/๕๒๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒/๖๔๕,ขุ.พุทฺธ.๓๓/
๒/๖๙๖,ขุ.จริยา.๓๓/๑๒๐/๗๗๔ ; หมายถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 



 

๑๔๔๖ 
 

 

ท้ังภายในตนและภายนอกตนท่ีจองจำสัตว์ไว้ในกามภพ รูปภพ และอรูปภพ (๑๗/
๑๑๗/๒๑๒)  ;  บ่วงทิพย์  บ่วงมนุษย์  คือบ่วงกิเลสท่ีเป็นทิพพกามคุณ และกามคุณ
ของมนุษย์  (สารตฺถ.ฏีกา(บาลี) ๓/๓๓/๒๔๔) 

เครื่องมือ : สิ่งของสำหรับใช้ในการงานทุกอย่าง, ในท่ีนี้ ท่านหมายถึงเคร่ืองมือตรวจหาลูกศรเพ่ือ
ถอนออกรักษาแผล ในขณะดำเนินการ ผู้ป่วยย่อมได้รับทุกขเวทนา แต่เมือ่ถอนลูกศร
ออก รักษาแผลให้สนิทหายจากโรคแล้ว ก็สามารถดำเนินชีวิตมีความสุขได้ตามปกติ 
เปรียบเหมือนกับการดำเนินชีวิตของคนเรา ย่อมเสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทกุข์ไม่สุข
บ้าง เพราะอำนาจแห่งกรรม เมื่อสามารถกำจัดกรรมเก่าให้สิ้นสุดด้วยตบะและไม่ก่อ
กรรมใหม่ กรรมก็สิ้นไป และทำให้ทุกขส์ิ้นไปเช่นกัน(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓/๔), โดยปริยาย
หมายถึงคนหรอืสิ่งท่ีใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ เช่น อย่าตกเป็นเครื่องมือของโจร
ผู้ร้าย(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน), 

เครื่องย้อม : ส่วนผสมท่ีนำมาใช้ย้อมจีวรเพ่ือทำให้เป็นสีต่างๆ, สีท่ีห้ามย้อมจีวร ได้แก่ สีคราม สี
เหลือง สีแดง สีบานเย็น  สแีสด สีชมพู และสีดำ  ส่วนสีท่ีอนุญาต ได้แก่  สีเหลือง
เจือ สีแดงเข้ม หรือสีเหลืองหม่น เว้นสีท่ีย้อมด้วยแก่นขนุน  และจีวรอนุญาตให้ย้อม
ด้วยของ ๖ อย่าง คือ รากหรือเหง้าไม้  ต้นไม้  เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ และผลไม้,  
ในที่น้ีท่านหมายถึง ท่านพระพักกุละซึ่งเป็นพระอริยบุคคลผูส้ันโดษ มีคุณสมบติั
พิเศษต่างๆ  ข้อหน่ึงในจำนวนนั้นคือ....ไม่รู้จักการใช้เครื่องย้อมจีวร(ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๑๑/๒๔๓) 

เครื่องยา  : ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงท่ีนำมาใช้ทำยา เช่น พืชสมุนไพรต่างๆ ยารักษาโรคหรือ
เครื่องยา(คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร) เป็นหน่ึงในปัจจัยสีท่ี่จำเป็นสำหรับภิกษุท่ีต้องมี
ต้องใช้ ประกอบด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสัชบริขาร(ยารักษา
โรคและเครื่องยา),  ในท่ีน้ี พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระเจ้าอชาตศัตรูว่า ถ้าผู้ท่ีเคย
เป็นทาสกรรมกรมาบวช แลว้เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ สำรวมกาย วาจา และใจ 
พระองค์จะปฏิบัติต่อเขาเย่ียงทาสกรรมกรหรือไม่,  พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร 
กราบทูลว่า "จะทำอย่างน้ันไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า ที่จริง หม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้ 
ลุกรับ เช้ือเชิญให้เขาน่ัง บำรุงด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช
บริขาร(ยารักษาโรคและเครื่องยา) และจัดการรักษา ปกป้อง คุ้มครองเขาอย่างชอบ
ธรรม" (ที.สี(ไทย)๙/๑๘๔/๖๒,๙/๑๘๗/๖๓)  

เครื่องยึดมั่น :    สิ่งที่ยึดถืออย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ, ในท่ีน้ี ได้แก่ เคร่ืองยึดม่ันคือตัณหาที่เป็น
เหตุให้ยึดมั่นถอืมั่นในรูปเป็นต้น (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๑๑๐/๗๖๘,.ขุ.สุ.อ.(บาลี)๒/
๑๑๑๐/๔๔๙), ตัณหา ตรัสเรยีกว่า เครื่องยึดมั่น ได้แก่ ความกำหนัด  ความกำหนัด
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นัก..(ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๖๓/๒๔๑) รูปตัณหา ตรัสเรียกว่า เครื่องยึดมั่น เพราะสัตว์
ท้ังหลายยึดถือ เข้าไปยึดถือ คือถือม่ันรูปตัณหานั้น...(ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๗๒/๒๖๓)   

เครื่องรอง  : ท่ีรองรับสิ่งของก่อนวางส่ิงใดสิ่งหนึ่งลงไปเพ่ือให้เกิดความม่ันคง  เช่นหม้อน้ำมีเครื่อง
รองหม้อน้ำก่อนวางลงไป เพ่ือไม่ให้หม้อน้ำกลิ้งไปมา,  ทา่นนำมาเปรียบเทียบกับจิต
ของคนเรา ถ้าจิตไม่มีธรรมเครื่องรองรับก็จะกลับกลอกได้ง่าย ที่มีธรรมเครื่องรองรับ
ก็กลับกลอกได้ยาก(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๖/๒๐๓, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๗/๒๘)   

เครื่องร้อยรัด : สิ่งที่โอบรอบหรือพันให้กระชับ, เครื่องร้อยรัด ในท่ีน้ี ได้แก่ตัณหา(ความทะยาน
อยาก), ตัณหา ตรัสเรียกว่า เครื่องร้อยรัด ได้แก่ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก....(ขุ.
จู.(ไทย)๓๐/๑๑/๗๙)  ตัณหาจัดเป็นเครื่องร้อยรัด เพราะตัณหาย่อมร้อยรัดผัสสะ
และเหตุเกิดผสัสะนั้นไว้  เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพน้ันๆ(องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๖๑/
๕๖๐) 

เครื่องรัดรึง  : สิ่งที่ผูกแน่น, สิ่งที่กอดรัด, เครื่องผูกแน่น, เครื่องรัดรึง  เป็นช่ือเรียกนิวรณ์ ๕ อย่าง
หนึ่ง ในวินัยของพระอริยะ  ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อย่างน้ันเหมือนกัน วา
เสฏฐะ  นิวรณ์ ๕ ต่อไปน้ี ในวินัยของพระอริยะ เรียกว่า เครื่องหน่วงเหน่ียวบ้าง  
เครื่องกางกั้นบ้าง เครื่องรัดรึงบ้าง เคร่ืองตรึงตราบ้าง  นิวรณ์ ๕ อะไรบ้าง คือกาม
ฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกจุจะ และวิจิกจิฉา  วาเสฏฐะ นิวรณ ์ ๕ 
เหล่าน้ีแล ในวินัยของพระอริยะ เรียกว่า เครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้าง  เครื่องกางก้ันบ้าง  
เครื่องรัดรึงบ้าง  เครื่องตรึงตราบ้าง”(ที.สี.(ไทย)๙/๕๔๘/๒๔๐)   

เครื่องราชกกุธภัณฑ์  : เครื่องประดับพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน, เครื่องหมายความเป็น
พระราชา (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๗๒/๑๙๔)  คอืของใช้ท่ีเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็น
พระราชา  มี ๕ อย่าง อันได้แก่ เศวตฉัตร ๑ แส้จามร (วาลวีชนี) ๑ พระขรรค์ ๑  
รัตนะประดับพระเมาลี (คือ พระอุณหิส ติดพระมหาพิชัยมงกุฎ) ๑ ฉลองพระบาท ๑  
ดังคำว่า พระราชาผู้ทรงผดุงรัฐให้เจรญิแก่ชาวกาสีทรงเก็บราชกกุธภัณฑ์ ๕ ประการ 
คือ ๑.พัดวาลวีชนี  ๒.กรอบพระพักตร์  ๓.  พระขรรค ์๔. เศวตฉัตร ๕.ฉลองพระ
บาท (ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๖๒/๔๕,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๖๔)  

เครื่องเรือน  : เครื่องปรุงเรือน หรือเคร่ืองไม้ท่ีจะคุมกันเขา้เป็นเรือน เช่น ขื่อ เสา แปร กลอน (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๙๕/๑๔๔) ดังคำว่า ท่อนไม้ที่ถูกท้ิงไว้ในป่าช้าไฟไหม้ท้ัง ๒  ข้าง  
ตรงกลางเปื้อนคูถ ย่อมไม่อำนวยประโยชน์เป็นเครื่องเรือน (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๐/
๑๒๗) ในท่ีน้ีมุ่งอธิบายถึงบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล
ผู้อ่ืน อรรถกถากล่าวว่า หมายถึงนำไปใช้เป็นกลอน  เสา  และบันไดท่ีคดเป็นต้นก็
ไม่ได้  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๙๕/๓๖๗) 



 

๑๔๔๘ 
 

 

เครื่องลาด  : ท่ีปูสำหรับนอนหรือน่ังใช้หญา้หรือสิ่งท่ีอ่อนนุ่มมารวมเป็นกอง บางอันก็เย็บหรือมัด
ให้ติดกัน ในอวันตีชนบท และทักขิณาชนบท ทำด้วยหนังแกะ หนังแพะ  หนังมฤค 
ในมัชฌิมชนบททำด้วยหญ้าตีนกา หญ้าหางนกยูง หญ้าหนวดแมว    หญ้าหางช้าง  
(วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๗/๓๕) มีหลายชนิด เช่นเคร่ืองลาดพ้ืน (วิ.ม.(ไทย)๔/๓๗/๔๘) 
เครื่องลาดหญ้า (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๓๖/๔๖๓) พรมขนสตัว์  เครื่องลาดขนแกะลาย
วิจิตร เครื่องลาดขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีรูปดอกไม้  เครื่องลาดยัดนุ่น เคร่ืองลาด
ขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้าย เช่นราชสีห์และเสือ เครื่องลาดขนแกะมีขน ๒ ด้าน  
เครื่องลาดขนแกะมีขนด้านเดียว เครื่องลาดปักด้วยไหมประดับรัตนะ เครื่องลาดผ้า
ไหมประดับรัตนะ เครื่องลาดขนแกะขนาดใหญ่ท่ีนาง  เครื่องลาดบนหลังช้างนักฟ้อน  
๑๖  คนร่ายรำได้  เครื่องลาดบนหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดทำด้วยหนังเสือ
ดาว เครื่องลาดหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอน  ๒ ข้าง (ที.สี.(ไทย) 
๙/๑๕/๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๘/๙๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๔๔/๕๙,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๒๗/๘๔, 
วิ.ม.อ.(บาลี)  ๓/๒๕๔/๑๖๙)   

เครื่องลาดไม้  : ท่ีปูใช้สำหรับน่ังหรือนอนทำด้วยไม้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๙/๔๔๓) ; เครื่องลาดอย่าง ๑ 
ในเครื่องลาด ๓ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้ได้ ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย  เรา
อนุญาตให้ปูเครื่องลาด ๓  ชนิดคือ เครื่องลาดอิฐ เครื่องลาดศิลา  เครื่องลาดไม้ (วิ.จู.
(ไทย)๗/๒๖๐/๓๖)   

เครื่องลาดไหมขลิบรัตนะ  :พรมไหมประดับด้วยทองและเงิน (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๔/๒๔๙) หมายถึงที่
น่ังหรือนอนทำด้วยไหมผสมด้วยการปักรัตนะกล่าวคือทองและเงิน เป็นเครื่องปูลาด
ท่ีพระสมณโคดม ไม่ใช้นอนหรือนอน ดังพระดำรัสท่ีตรัสตอบแก่พราหมณ์และคหบดี
ชาวเวนาคปุระ แคว้นโกศลสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ท่ีนอนสูงและที่
นอนใหญ่  เช่น เตียงมีเท้าเกินประมาณ  เครื่องลาดไหมขลิบรัตนะ  ของเหล่าน้ัน
บรรพชิตหาได้ยาก  และได้มาแล้วก็ไม่สมควร(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๔/๒๔๙) 

เครื่องลูบไล้  : เครื่องลูบไล้(วิเลปน) ได้แก ่เครื่องสำอาง ของหอมหรือน้ำหอม, (ครมีหรอืโลช่ันต่างๆ  
ท่ีใช้ลูบไล้ทารา่งกาย  ก็จัดอยู่ในเครื่องลูบไล้),  ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต้ังแต่รักษาศีล 
๘(ศีลอุโบสถ)ขึน้ไปต้องหลีกเว้นเคร่ืองลูบไล้ทุกชนิดอันเป็นเหตุให้กำหนัดยินดีชวน
หลงไหล  เว้นไว้เฉพาะกรณีอาพาธหรือป้องกันสัตว์ร้าย, ในขณะเดียวกัน ท่านระบุว่า
...ผู้บูชาด้วยมาลา ของหอม และเครื่องลูบไล้ เป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติภูมิ เกิดมามี
ผิวพรรณผ่องใส, ผู้เป็นพาลใจบาปมักเกิดในสถานท่ีหามาลา ของหอม และเครื่องลูบ
ไล้ได้ยาก ส่วนผู้มีบุญเป็นบัณฑิตมักเกิดในสถานที่หาได้ง่าย ฯลฯ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๓๗/๓๔๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๗/๔๔๑, ม.อุ(ไทย)๑๔/๒๕๒/๒๙๘,๑๔/๒๖๐/



 

๑๔๔๙ 
 

 

๓๐๘,๑๔/๒๙๔/๓๕๓, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๕๒-๓๖๑/๓๕๖, ๑๗/๕๙๐/๓๗๑,องฺ.เอกา
ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๗/๓๒๗, ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๒/๓, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๓๕๔/๕๔๗, 
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๘๗/๔๐๐,๓๗/๔๘๑/๕๑๑, ๓๗/๙๐๑/๙๓๐) 

เครื่องลูบไล้คอืศีล : ศีลเปรียบเหมอืนเครื่องลูบไล้ เพราะมีกลิ่นหอมอย่างย่ิง เป็นเคร่ืองลูบไล้อย่าง
ประเสริฐ ซึ่งเป็นเหตุให้ผูม้ีศีลมีช่ือเสียงระบือไปทั่วทุกทิศ(ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๖๑๕/
๔๔๖), ในท่ีนี ้ ท่านกล่าวถึงประวัติของพระกัสสปพุทธเจ้า ดังข้อความตอนหน่ึงว่า 
"ทรงสร้างสระน้ำคือธรรมไว้ ทรงประทานเครื่องลูบไล้คือศีล ทรงจัดผ้าคือธรรมไว้
เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ทรงแจกแจงพวงมาลัยคือธรรม(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๔๓/๗๑๗)  

เครื่องเล้ียงชพี  : ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิต ได้แก่อาชีพการงาน หรือพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบ
อาชีพทำให้ชีวิตอยู่รอดได้, ในข้อนี้พระเจ้าปเสนทิโกศลทูลถามข้อสงสยัต่างๆ ของ
พระองค์กับพระพุทธเจ้า หนึ่งในข้อสงสัยน้ันคือ "...อีกประการหน่ึง ช่างไม้ช่ืออิสิทัน
ตะ และช่างไม้ช่ือปุราณะเหล่าน้ี กินอยู่กับหม่อมฉัน ใช้ยวดยานของหม่อมฉัน หม่อม
ฉันให้เครื่องเลีย้งชีพแก่เขา ต้ังยศให้เขา แต่ถึงกระน้ัน พวกเขาจะทำความเคารพนบ
นอบในหม่อมฉันเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่..."(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๓/๔๕๗), 
เครื่องดำรงชีวิต(ม.ม.อ.(ไทย)๓/๓๗๓/๓๓๐) 

 เครื่องแวดลอ้ม  : สิ่งที่ห้อมล้อม, ภาวะที่แวดล้อม,เครื่องแวดล้อมที่ทำใหเ้กิดบ่อยๆ, ภิกษุผู้เป็น
อริยบุคคลอยู่จบพรหมจรรย์ได้ช่ือว่า “ผู้สามารถรื้อเคร่ืองแวดล้อมได้”,  ลักษณะของ
ภิกษุผู้สามารถรื้อเครื่องแวดล้อมได้ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละสังขารคอืชาติ ซ่ึงก่อ
ภพใหม่ได้เด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว 
เหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ภิกษุเป็นผู้รื้อเคร่ืองแวดล้อมได้แล้ว เป็น
อย่างนี้(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๔๕/๒๖๒, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๑/๑๑๙,๒๒/๗๒/๑๒๒), 
ในที่น้ี อภิสังขารคือกรรม ท่านเรียกว่า เครื่องแวดล้อม  เพราะแวดล้อมต้ังอยู่ด้วย
อำนาจการทำให้เกิดบ่อยๆ(ม.มู.อ.(ไทย)๒/๒๔๕/๓๑) 

เครื่องเศร้าหมองใจ  : สิ่งที่ทำให้เกิดความหมองมัวแห่งใจ, ทำให้เกิดความไม่ผ่องใสแห่งใจ, ในที่นี้ 
พระสารีบุตรได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและ
ในอนาคต ทรงละนิวรณ์ ๕ อันเป็นเคร่ืองเศร้าหมองใจได้(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๖/
๙๑,๑๐/๑๔๖/๙๒), เครื่องเศร้าหมองใจ ได้แก่ นิวรณ ์๕ (เพราะ) นิวรณ์ทั้งห้า ย่อม
ยังจิตให้เศร้าหมอง ให้เร่าร้อน คือย่อมเบียดเบียนจิตน้ัน ฉะนั้น นิวรณ์ห้าเหล่าน้ัน 
ท่านจึงเรียกว่า ความเศร้าหมองแห่งใจ(ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๑๔๓/๖๗) 

เครื่องเศร้าหมองแห่งจิต  : สิ่งท่ีทำให้จิตไม่ผ่องใส ได้แก ่นิวรณ์ ๕ คือ (๑)กามฉันทะ(พอใจในกามคณุ)  
(๒)พยาบาท(คดิร้ายผู้อ่ืน)  (๓)ถีนมิทธะ(ความหดหู่ซึมเซา)  (๔)อุทธัจจกุกกุจจะ



 

๑๔๕๐ 
 

 

(ความฟุ้งซ่านและรำคาญ) (๕)วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย) ได้ช่ือว่า เป็นเคร่ืองเศร้า
หมองแห่งจิต และเป็นเหตุทำปัญญาให้อ่อนกำลัง(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๙๗/๓๒๖), พระผู้
มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า “บัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาว ออกจากวัฏฏะมา
สู่วิวัฏฏะ ละกามท้ังหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวล พึงปรารถนาความยินดีย่ิงใน
วิเวกท่ียินดีได้ยากย่ิง บัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศรา้หมองแห่งจิต
ท้ังหลาย" (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๗/๒๖๙,๒๔/๑๖๙/๓๐๕,๒๔/๑๗๐/๓๐๗) 

เครื่องเศร้าหมองแห่งใจ : สิ่งท่ีปรุงแต่งใจให้หม่นหมอง, นิวรณ์ ๕ ได้ช่ือว่าเป็นเคร่ืองเศร้าหมองแห่ง
ใจ และเป็นเครื่องทอนกำลังปัญญา, ผู้ถูกนวิรณ์ธรรมท้ัง ๕ ครอบงำใจ ย่อมทำให้ใจ
เศร้าหมองเร่าร้อนเบียดเบียนขัดขวางกางกั้นใจไม่ให้บรรลคุวามดีไม่ให้เจริญก้าวหน้า
ในคุณธรรมจึงได้ช่ือว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งใจ(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๕/๒๒๕,๒๔/
๙๙/๒๓๘) 

เครื่องสมณปูโภค  : สิ่งของที่เหมาะสมแก่สมณะ  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๔/๑๗๔) หมายถึงปัจจัยอันควร
แก่สมณะ, ปัจจัยอันเป็นองค์ของสมณะ, ปัจจัยอันควรแก่สมณะ, อธิบายว่า ผลไม้ที่
ควรบริโภคด้วยวิธีอันควรแก่สมณะ ม ี๕ คอื  (๑) ผลไม้ท่ีลนหรือจี้ด้วยไฟ (๒)ผลไม้ท่ี
กรีดด้วยศัสตรา (๓)ผลไม้ท่ีจิกด้วยเล็บ  (๔)ผลไมท่ี้ไม่มีเมล็ด  (๕) ผลไม้ท่ีเขาปล้อน
เมล็ดออกแล้ว (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๕/๔๗๕) 

เครื่องสลัด : ทำให้สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ติดอยู่หลุดออกไป, เครื่องสลัด ในท่ีนี ้ท่านหมาย  เครื่องสลัดจาก
โยคะ ๔  ได้แก่  เครื่องสลัดกามทั้งหลาย(กามโยคะ)  เครื่องสลัดภพท้ังหลาย(ภว
โยคะ) เครื่องสลัดทิฏฐิทั้งหลาย(ทิฏฺฐิโยคะ) และเคร่ืองสลัดผัสสายตนะ ๖ (อวิชชา
โยคะ) ได้ตามความเป็นจริง  ผู้สามารถสลัดโยคะ ๔ ประการน้ีได้ ช่ือว่าผู้มีธรรมเป็น
เครื่องเกษมจากโยคะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐/๑๖), เครือ่งสลัด ได้แก่ความท่ีตัณหา
ถูกสลัดออกแล้ว(องฺ.จตุกฺก.อ.(ไทย)๒/๑๐/๓๙๒) โดยทั่วไป  ธรรมเครื่องสลัดออก
จากกิเลส หมายถึงนิพพาน(ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๗๘/๑๘๙) 

เครื่องสลัดออก :เครื่องสลัดออกจากสิ่งท่ีเป็นโทษมิใช่คุณต่างๆ อันเป็นท่ีต้ังแห่งความกำหนัด ยินดี ยึด
ติด  ได้แก ่ เครื่องสลัดออกจากเบญจขันธ์(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๘/๑๐๐), เครื่องสลัดออก
จากทุกข์(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๒/๒๑๗,๑๕/๑๗๕/๒๓๗)เครือ่งสลัดออกจากปฐวีธาตุ, 
เครื่องสลัดออกจากลาภสักการะ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๑๕/๒๐๗,๑๖/๑๑๖/๒๐๘,๑๖/
๑๗๕/๒๗๙), เครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันธ์, เครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะ, 
เครื่องสลัดออกจากกามราคะ,เครื่องสลัดออกจากอินทรีย์(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๖/
๓๘,๑๗/๒๗/๔๐,๑๗/๑๓๔/๒๒๘,๑๗/๑๖๗/๒๕๙, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๓/๑๑,๑๘/
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๒๗๖/๓๐๗,๑๘/๓๑๘/๓๓๘, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๗๒/๒๘๓,๑๙/๔๗๓/๒๘๓,๑๙/๕๐๒/
๓๑๐, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘/๑๕,๓๑/๑๓/๔๓๗,๓๑/๑๘๘/๒๙๕,๓๑/๑๙๑/๓๐๓) 

เครื่องสลัดออกจากรูป : ธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะในรปู (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๗/๔๐) ดังคำว่า สภาพที่
สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้น น้ีเป็นคุณของรูป สภาพท่ีรูปไมเ่ที่ยง    เป็นทุกข์    มี
ความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของรูป ธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ  ธรรมเป็นที่
ละฉันทราคะในรูป นี้เป็นเคร่ืองสลัดออกจากรูป (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๗/๘๘)  อรรถกถา
กล่าวว่า คำว่า ธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ  ธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะ ในท่ีน้ีหมายถึง
นิพพาน  (องฺ.ติก.อ.(บาล)ี ๒/๑๐๔/๒๕๗) บางแห่ง กล่าวว่า คำว่า เครื่องสลัดออก
จากรูป  ตรัสหมายถึงสัจฉิกริิยาปฏิเวธ(การแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้ง) และนิโรธ
สัจ  (ม.อุ.อ.(บาลี)  ๓/๘๘/๕๓) 

เครื่องสลัดออกจากวิญญาณ  :ธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะในวิญญาณ  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๗/๔๐) ดังคำ
ว่า ธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะในวิญญาณ นี้เป็นเคร่ืองสลัด
ออกจากวิญญาณ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๘/๑๐๑) 

เครื่องสลัดออกจากสังขาร  :ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในสังขาร(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๘/๑๐๑) ดังคำว่า 
ธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ  ธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะในสังขาร นี้เป็นเคร่ืองสลัดออก
จากสังขาร (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๘/๔๑) 

เครื่องสำหรับลงอาญา :สิ่งท่ีใช้ลงโทษหรอืทำโทษด้วยวิธีต่างๆ , เครื่องสำหรับลงอาญา ในท่ีนี้ ได้แก่
 เครื่องพันธนาการ ๕ อย่าง คือ ตอกตะปู  เหล็กแดงที่มี ๒ ข้าง ท่ีเท้า ๒ ข้าง และ
ท่ีกลางอก(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๖๘/๘๙๘),  ในเรื่องน้ี เป็นการสนทนากันระหว่างพระ
สกวาทีและปรวาที เรื่อง เครื่องสำหรับลงอาญาในนรกของนายนิรยบาล(อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๘๖๖/๘๙๗)  

เครื่องสีตัว :   เครื่องขัดสีฉวีวรรณชำระสิ่งสกปรกภายในร่างกาย,  ในท่ีน้ี พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมแก่อัสสลายนมาณพและเอสุการีพราหมณ์ เกีย่วกับเรื่องคนจะดีหรือช่ัวมิใช่
เพราะชาติตระกูล โดยทรงยกตัวอย่างว่า  คนทุกชนช้ัน ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ 
กษัตริย์ แพทย์ และศทูร สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้ว
ลอยละอองธุลีชำระร่างกายให้สะอาดได้ ฉันใด  ธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้ว คน
ทุกชนช้ันก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือชำระสิ่งสกปรกและสร้างความบริสุทธ์ิ
สะอาดทางกาย วาจา และใจ นำตนพ้นจากทุกข์ได้ ฉันน้ัน(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐๗/
๕๐๘,๑๓/๔๔๓/๕๕๔) 

เครื่องหน่วงเหนี่ยว :สิ่งที่ร้ังตัวไว้, ดึงถ่วงไว้, เครื่องหน่วงเหน่ียว เป็นช่ือเรียกนิวรณ์ ๕  อย่างหนึ่ง ใน
วินัยของพระอริยะ,  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับวาเสฏฐมาณพว่า “...วาเสฏฐะ 
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นิวรณ์ ๕ ต่อไปนี้ ในวินัยของพระอริยะเรียกว่า เครื่องหน่วงเหน่ียวบ้าง เครื่องกางกั้น
บ้าง เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่องตรึงตราบ้าง นิวรณ์ ๕ อะไรบ้าง คือ กามฉนัทะ พยาบาท 
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา วาเสฏฐะ นิวรณ์ ๕ เหล่าน้ีแล ในวินัย ของ
พระอริยะเรียกว่า เครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้าง เครื่องกางกั้นบ้าง เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่อง
ตราตรึงบ้าง” (ที.สี.(ไทย)๙/๕๔๘/๒๔๐), กามคุณ ช่ือว่าเคร่ืองหน่วงเหนี่ยว
(อาวรณา) เพราะยึดหน่วงไว้(ที.สี.อ.(บาลี)๑/๕๔๘-๕๔๙/๓๓๖)   

เครื่องหมาย : สิ่งที่แสดงออกให้รู้และจดจำได้ว่าอะไรเป็นอะไร, ในท่ีนี ้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง
ลักษณะ เครื่องหมาย ของคนพาล ๓ อย่างคือ ๑.ชอบคิดแต่เรื่องช่ัว ๒.ชอบพูดแต่
เรื่องช่ัว ๓.ชอบทำแต่กรรมช่ัว(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๖/๒๙๑), สิง่ที่ทำขึ้นแสดง
ความหมายเพ่ือจดจำหรือกำหนดรู้ เช่นเครื่องหมายดอกจัน(พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

เครื่องหมายคฤหัสถ์  : ผม หนวด ผ้าขาว เครื่องประดับ ดอกไม้ ของหอม  เครือ่งลูบไล้  สตร ี  บุตร  
ทาส  เป็นต้น  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๔/๕๐๙,๒๕/๖๔/๕๑๔, ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๑/๔๔/๘๕)  
มีอธิบายว่า ผม หนวด ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ เครื่องแต่งตัวเคร่ืองประดับ ผ้า  
ผ้าห่ม ผ้าโพก ผ้านุ่ง เครื่องอบ เครื่องอาบน้ำ เครื่องนวด คันฉ่อง(กระจก) ยาหยอด
ตา พวงดอกไม้  ของหอม และเคร่ืองลูบไล้    แป้งผัดหน้า สทีาปาก กำไลมอื เครื่อง
ผูกมวยผม  ไม้เท้า นาฬิกา ดาบ  ร่ม รองเท้าสวยงาม กรอบหน้า  ตาบเพชร 
(เครื่องประดับข้อมือ) พัดขนสัตว์  ผ้าขาว  ผ้าชายยาว ดังนี้เป็นตัวอย่าง ท่านเรียกว่า
เครื่องหมายคฤหัสถ์ (ขุ.จู.๓๐/๑๓๐/๔๓๑,๓๐/๑๕๐/๔๗๙)  

เครื่องหอมชนดิดี : สิ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นหอม, กลิน่ดี, เครื่องหอมหรือของหอมทีดี มีคณุภาพ(วรคนฺธ), 
ในที่น้ี พระเอกูโปสถิกาเถรีได้กล่าวถึงอานิสงส์ผลบุญต่างๆ ท่ีตนได้รับจากการสัง่สม
กรรมดีไว้ในอดีตชาติ  หนึ่งในจำนวนนั้น คือ “...เครื่องหอมชนิดดี ดอกไม้ และจุรณ
สำหรับลูบไล ้  หม่อมฉันก็ได้มาครบถ้วน นี้เป็นผลแห่งการรักษาอุโบสถ...”(ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๑๔/๓๘๗)  

เครื่องอบ : ส่วนผสมท่ีใช้ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในท่ีท่ีควันหรือกลิ่นกระจายออกไป
ไม่ได้, สีท่ีทำจากแป้งสำหรับทา(จุณฺณกํ), ในท่ีน้ี ท่านหมายถึง สีผงย้อมผ้า, เครื่องอบ
เป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงในหลายๆ อย่างที่ท่านเรียกว่า "เครื่องหมายคฤหัสถ"์ เช่น 
ของหอม เครื่องลูบไล้ เครื่องแต่งตัว เครื่องประดับ ผ้า ผ้าห่ม ผา้โพก ผ้านุ่ง 
เครื่องอบ เครื่องอาบน้ำ เครื่องนวด คันฉ่อง(กระจก) ยาหยอดตา พวงดอกไม้ ของ
หอม เป็นต้น (ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๓๐/๔๓๑)  ในท่ีน้ี ท่านพระปิลินทวัจฉเถระ ได้
กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของตนว่า ได้ถวายสิ่งของต่างๆ มากมาย หน่ึงในชุดสิ่งของ
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ท่ีถวายคือ "ไม้สีไฟ ต่ังแผ่นกระดาน ฝาบาตร ถุงบาตร กระบวยตักน้ำ เครื่องอบ(สีผง
ย้อมผ้า) รางย้อมผ้า"(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๔/๕๘๒)   

เครื่องอยู่ : สิ่งที่ใช้เพ่ือดำรงชีวิตอยู่, ธรรมเครื่องอยู่, เครื่องอยู่ ๒ อย่างคือ (๑)เครื่องอยู่ด้วย
อำนาจตัณหา (๒)เครื่องอยู่ด้วยอำนาจทิฏฐิ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓๖/๑๓๔), ในที่นี้ พระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "พระอรหันต์ใด ผู้ไมมี่ความคนึงหาในส่วนสุดทั้ง ๒ ด้าน ในโลก
น้ี ในภพน้อยภพใหญ่ ในโลกนี้หรือในโลกหน้า  พระอรหันต์น้ันไม่มีเครื่องอยู่อะไรๆ  
ความตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็ไม่มี"(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๙/๓๖/๑๓๓)  

เครื่องอลังการ  :เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ หมายถึงเคร่ืองประดับตกแต่ง (ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/
๔๓/๔๑,๒๘/๔๖/๔๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๑๑/๒๑๖,๒๘/๒๔๑๙/๕๕๗,๓๒/๗๓/
๕๘๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๑๔/๖๘๒,๓๒/๖๔๙/๙๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๒/๓,๓๓/๑๔/๓) 
ดังคำว่า เทพบุตรจักมองดูอัตภาพตนสูงประมาณ ๓ คาวุต  (สามร้อยเส้น)  ประดับ
ด้วยเครื่องอลังการหนัก ๖๐ เล่มเกวียน  มีนางอัปสรเป็นบริวาร ๑,๐๐๐ นาง หรือดัง
คำว่า มหาเศรษฐีได้ให้รถ  ๕๐๐ คัน  ต้ังนางสาวใช้รูปงามผู้ประดับด้วยเครื่อง
อลังการพร้อมสรรพไว้บนรถคันละ๓คนๆ (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๙๓) 

เครื่องอาภรณค์ืออภิญญา  :เครื่องตกแต่งคืออภิญญา(ขุ.พุทฺธ.๓๓/๔๗/๗๑๗)   หมายถงึมีอภิญญา ๖ 
เป็นเคร่ืองอาภรณ์ เพ่ือกระทำการประดับ ในท่ีนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่ากัสสปะทรงประทานเครื่องอาภรณ์คืออภิญญาให้แก่ชาวโลก อธิบายว่า อภิญญา ๖ 
ได้แก่ มีฤทธ์ิ หูทิพย์ กำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอ่ืนด้วยจิตของตน ระลึกชาติก่อนได้ 
ตาทิพย์ และสิ้นอาสวกิเลส (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๙๖) อรรถกถากล่าวว่า 
พระพุทธเจ้าทรงประทานอภิญญา ๖ เพ่ือเป็นเคร่ืองอาภรณ์ เพ่ือกระทำการประดับ
(ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๑/-/๓๘๘) 

เครื่องอปุโภค : สิ่งของที่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์, เคร่ืองใช้สอยในชีวิตประจำวัน, สิ่งของเครื่องใช้
ของมนุษย์(ต่างจากเคร่ืองบริโภค ซึ่งหมายถึงอาหารการกิน), ในท่ีนี ้ เสนกบัณฑิต
กราบทูลพระราชาในสิริมันตปัญหา(ปัญหาว่าด้วยความมีสิริกับมีปัญญา สิ่งไหน
ประเสริฐกว่า) มีข้อความตอนหน่ึงท่ีกราบทูลว่า “ช้าง โค ม้า ต่างหูแก้วมณี  และ
หญิงทั้งหลายเกิดในสกุลที่ม่ังค่ัง  ท้ังหมดเหล่านั้นล้วนเป็นเครื่องอุปโภคของคนมั่งคั่ง  
คนผู้ไม่มั่งคั่งก็เป็นเครื่องอุปโภคของคนมั่งคั่ง  ข้าพระองค์เห็นเหตุแม้น้ี จึงกราบทูล
ว่า  คนมีปัญญาเป็นคนเลว คนมีสิริเท่าน้ันประเสริฐ”(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๙๘/๔๘๗)  

เครือญาติ  : เครือญาติของทั้ง  ๒  ฝ่ายทัง้ฝ่ายมารดาและบิดา (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๒/๖๔,๙/๔๕๐/
๑๙๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๑/๓๒๓,๑๒/๔๑๐/๔๔๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐/๑๑,๑๓/๔๑๘/
๕๒๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓/๑๙,๑๔/๑๐๒/๑๒๑,๑๔/๒๑๘/๒๕๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
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๑๙๘/๓๐๗, ข.ุชา.สตฺตติ.๒๘/๑๔๘/๗๙)  ; ทายาท, บุตรธิดา, คนที่อยู่ในวงศาคณา
ญาติ, คนที่มีความเก่ียวข้องกันทางสาโลหิต, คนในวงศ์ตระกูลท่ียังนับรู้กันได้ทางเช้ือ
สายฝ่ายมารดาหรือฝ่ายบิดา หมายถึงระบบของเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่
เกี่ยวข้องกันโดยทางสายเลือด  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ญาติหมายถึงบิดามารดา
ของสามีและเครือญาติฝ่ายบิดามารดาของสามี  หรือบิดามารดาของภรรยา และ
เครือญาติฝ่ายบิดามารดาของภรรยา  คำว่า สาโลหิต  หมายถึงผู้ร่วมสายเลือด
เดียวกัน  ได้แก่ปู่หรือตาเป็นต้น (องฺ.ทสก.อ.(บาลี)   ๓/๗๑/๓๕๘,  องฺ.ทสก.ฏีกา  ๓/
๗๑-๗๔/๔๒๕)   

เครือดิน  : ไม้เถา มีกล่าวไว้ในอัคคัญญสตูร (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๔/๙๑) อธิบายว่า เครือดินมี
สัณฐานปรากฏคล้ายดังเถาผักบุ้งและแพงพวย สมบูรณ์ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกลิ่น 
สมบูรณ์ด้วยรส มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดี และมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซึง่
ปราศจากโทษ ดังคำว่า  เม่ือบริโภคเครือดิน สัตว์เหล่าน้ันจึงมีร่างกายหยาบข้ึน  ท้ัง
ผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกัน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๕/๙๒) อรรถกถากล่าวว่า เครือ
อันเจริญมีรสหวานอย่างหน่ึง ช่ือว่าเครือดิน  (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๑๒๔/๕๔) 

เคลัญญสูตร(ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยความเจ็บป่วย (สูตรที่ ๑) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ได้เสด็จเข้าไปยังศาลาคนไข้
แล้วรับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุพึงมีสติตลอดเวลา โดยการพิจารณาเห็นกายใน
กาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรม มีความเพียรและพึง
เป็นผู้มีสัมปชัญญะโดยการทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดูเป็น
ต้น เพราะเม่ือมีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาท มีความเพียรอย่างน้ีเมื่อสุขเวทนา
ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้น เธอย่อมรู้ชัดว่า เวทนานี้เกิดขึ้นแก่เราเพราะ
อาศัยกัน  คือ เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและกายนี้ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง แล้วเวทนา
ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายที่ไม่เที่ยงจักเที่ยงได้อย่างไรเมื่อเธอพิจารณาเห็นความเสื่อม 
ความคลายกำหนัดความดับและความสละคืนในกายและในเวทนาอยู่ ย่อมละปฏิฆา
นุสัยในกายและในเวทนาได้ หากเธอเสวยเวทนาแลว้รู้ชัดว่ามันไม่เท่ียงก็จะเป็นผู้
ปราศจากกิเลสเสวยเวทนา เธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดและเวทนามีชีวิตเป็น
ท่ีสุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นท่ีสุดและเวทนามีชีวิตเป็นท่ีสุดและรู้ชัดว่า
เวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินก็จักเย็นได้ในโลกน้ีทีเดียวเปรียบเหมือนเพราะอาศัย
น้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันจึงติดอยู่ได้ เพราะสิ้นน้ำมันและไส้  ตะเกียงน้ำมันน้ันก็
ย่อมหมดเช้ือดับไป ๑๘/๒๕๕/๒๗๗ อรรถกถากล่าวว่า ธรรมทั้งหลาย ในที่น้ีหมายถึง
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นิวรณ์  ๕  อุปาทานขันธ์  ๕  อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖ โพชฌงค์  
๗  และอริยสัจ  ๔  (องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๓๙๐/๔๔๐) 

เคลัญญสูตร(ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยความเจ็บป่วย (สูตรท่ี ๒) อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลีได้เสด็จเข้าไปยังศาลาคนไข้
แล้วตรัสกับภิกษุท้ังหลายโดยนัยแห่งปฐมเคลัญญสูตรในวรรคน้ีต่างกันเพียงเปลี่ยน
จากคำว่าย่อมละปฏิฆานุสัยในกายและเวทนาเหล่านั้นเป็นคำว่า ย่อมละราคานุสัยใน
ผัสสะและเวทนาเหล่าน้ันได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๖/๒๘๐) 

เคลื่อน : ออกจากท่ีอยู่เดิม,เคลื่อนจากท่ีหนึ่งไปสู่อีกท่ีหน่ึง,  ในท่ีนี ้พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการ
เคลื่อนของพกพรหมจากพรหมช้ันสูงมาสูพ่รหมช้ันที่ต่ำกว่า ดังพระดำรัสที่พระผู้มี
พระภาคตรัสถามพรหมว่า “.... ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใด  มาอุบัติแล้วในท่ีน้ี.....”
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๐๔/๕๔๑),  และตรัสถึงธรรมที่เป็นเหตุให้ภิกษุเคลื่อนและไม่เคลื่อน
จากพระศาสนาฝ่ายละ ๕ ประการ เช่น ภิกษุผู้ไม่มศีรัทธา ย่อมเคลื่อน ไม่ต้ังมั่นใน
สัทธรรม...ภิกษุผู้มีศรทัธา ย่อมไม่เคลื่อน ต้ังม่ันในสัทธรรม.....” เป็นต้น (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๘/๑๐),  ออกจากที่หรือทำให้ออกจากที่ เช่น เคลื่อนขบวน  รถไฟค่อยๆ 
เคลื่อนไป, เลื่อนหรือทำให้เลื่อนไปจากท่ี เช่นกระดูกเคล่ือน เคลื่อนตู้ไป(พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

เคลือบแคลง : ระแวงสงสัย, ยังไม่ตกลงใจ, ในท่ีน้ี พระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า ท่านได้
ทำให้แจ้งในปฎิสัมภิทา ๔ คอื (๑)อัตถปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในอรรถ) (๒)ธัมม
ปฏิสัมภิทา(ปัญญาแตกฉานในธรรม) (๓)นิรุตติปฏิสัมภิทา(ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ) 
(๔)ปฏิภาณปฏิสัมภิทา(ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ) .....ผู้มีความสงสัยหรือเคลือบ
แคลงพึงถาม  เราพอใจท่ีจะตอบข้อสงสัย  พระศาสดาของเราท้ังหลาย ผู้ทรงฉลาดดี
ในธรรมท้ังหลาย ประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแลว้(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๒/
๒๔๓),  สงสัย, แคลงใจ, ระแวง(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)   

เคลือบแคลงสงสัย :  ไม่แน่ใจว่าเป็นจริง, เคลือบแคลงสงสัยในขอ้เท็จจริง, ความเคลือบแคลงสงสัย
เป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงท่ีทำให้ไม่บรรลุความดี ไม่เจริญก้าวหน้าในคุณธรรม,  ในท่ีนี ้
ท่านกล่าวถึงความเคลือบแคลงสงสัยในฐานะกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู ๕ อย่าง  
เช่น เคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัย ในสิกขา เป็นต้น กิเลสเหล่านี้สามารถละได้
ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔  ประการ(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๐๕/๓๔๗, องฺ.นวก.
(ไทย)๒๓/๗๑/๕๕๕)  นอกจากน้ัน ผู้มีความเคลือบแคลงสงสัย เมือ่ต้องอยู่ใน
เสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ ย่อมประสบความกลัวและความขลาด
อันเป็นอกุศล(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๑/๓๗), ไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง เช่น สงสัยว่าทำดีจะได้
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ดีจริงหรือ, ลังเล เช่น เม่ือเดินไปถึงทาง ๒ แพร่ง  สงสัยว่าจะไปทางไหนจึงจะถูก, 
ทราบไม่ได้แนชั่ด, เคลือบแคลง, เช่น สงสัยว่าคำตอบข้อไหนถูก สงสยัว่าเขาจะเป็น
ขโมย, เอาแน่ไม่ได้ เช่น สงสัยว่าเขาจะมาหรือไม่มา(พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

เคหสิตโทมนสั  : โทมนัสอิงเรือน, (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๗๐/๓๐๔)   อธิบายสรุปได้ว่า เคหสิตโทมนัส 
โทมนัสท่ีอาศัยกามคุณ มี ๖ ประการ อันได้แก่ (๑) ความไม่สำราญทางใจ ความทุกข์
ทางใจ ความเสวยอารมณท่ี์ไม่สำราญเปน็ทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาที่เสวย
อารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศัยกามคุณในรูปอันไม่เป็นท่ี
ชอบใจ (๒) ความไม่สำราญทางใจ  ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญ
เป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผสั กริิยาที่เสวยอารมณ์ท่ีไมส่ำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจ
โตสัมผัสท่ีอาศยักามคุณในเสยีงอันไม่เป็นท่ีชอบใจ (๓) ความไม่สำราญทางใจ   ความ
ทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาที่เสวย
อารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศัยกามคุณในกลิ่นอันไม่เป็นท่ี
ชอบใจ (๔) ความไม่สำราญทางใจ   ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีไมส่ำราญ
เป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผสั กริิยาที่เสวยอารมณ์ท่ีไมส่ำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจ
โตสัมผัสท่ีอาศยักามคุณในรสอันไม่เป็นท่ีชอบใจ (๕) ความไม่สำราญทางใจ   ความ
ทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาที่เสวย
อารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศัยกามคุณในโผฏฐัพพะอันไม่
เป็นที่ชอบใจ (๖) ความไม่สำราญทางใจ ความทุกข์ทางใจ  ความเสวยอารมณ์ที่ไม่
สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาที่เสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข์  อัน
เกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศัยกามคุณในธรรมารมณ์อันไม่เป็นที่ชอบใจ (๑๘/๒๗๐/๓๐๓,
อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๔๗/๖๐๓-๖๐๔) อรรถกถากล่าวว่า เคหสิตโทมนัส หมายถึง
โทมนัสคือทุกข์ทางใจที่อาศยักามคุณ ๕ (อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๙๔๗/๕๕๑) 

เคหสิตอุเบกขา  : อุเบกขาอิงเรือน (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๗๐/๓๐๔) อธิบายสรุปได้ว่า เคหสิตอุเบกขา   
อุเบกขาที่อาศัยกามคุณ มี ๖ ประการ อันได้แก่ (๑) ความสำราญทางใจก็มิใช่ ความ
ไม่สำราญทางใจก็มิใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยา
เสวยอารมณ์ท่ีไม่ทุกข์ไมสุ่ข    อันเกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศยักามคุณในรูปอันเป็นท่ีต้ัง
แห่งอุเบกขา (๒) ความสำราญทางใจก็มใิช่  ความไม่สำราญทางใจก็มใิช่ ความเสวย
อารมณ์ท่ีไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผสั กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข    อัน
เกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศัยกามคุณในเสียงอันเป็นท่ีต้ังแห่งอุเบกขา(๓)ความสำราญทาง
ใจก็มิใช่   ความไม่สำราญทางใจก็มิใช่ ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจ
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โตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีไม่ทุกข์ไมสุ่ข    อันเกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศัยกามคุณ ใน
กลิ่นอันเป็นท่ีต้ังแห่งอุเบกขา (๔) ความสำราญทางใจกม็ิใช่ ความไมส่ำราญทางใจก็
มิใช่ ความเสวยอารมณ์ท่ีไมทุ่กข์ไม่สขุ อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กริิยาเสวยอารมณ์ที่ไม่
ทุกข์ไม่สขุอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามคุณในรสอันเป็นที่ต้ังแห่งอุเบกขา(๕) 
ความสำราญทางใจก็มิใช่ ความไม่สำราญทางใจก็มิใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่
สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกดิแต่เจโตสัมผสัที่
อาศัยกามคุณในโผฏฐัพพะอันเป็นที่ต้ังแห่งอุเบกขา (๖) ความสำราญทางใจก็มิใช่ 
ความไม่สำราญทางใจก็มิใช่ ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกดิแต่เจโตสัมผัส 
กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไมทุ่กข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศัยกามคุณในธรรมารมณ์
อันเป็นท่ีต้ังแห่งอุเบกขา อรรถกถากล่าวว่า เคหสิตอุเบกขา หมายถึงอุเบกขาเวทนาที่
สัมปยุตด้วยความไม่รู้  ได้แก่ อัญญาณุเปกขาที่อาศัยกามคุณ ๕ (อภิ.วิ.อ.(บาลี) 
๙๔๗/๕๕๑)  

เคารพ  : ความเอ้ือเฟ้ือ,ความเคารพเอ้ือเฟือ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๓/๑๙๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๕๑๐/๕๔๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๘/๒๘๑,๑๓/๔๒๕/๕๓๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๓/๙๓)
หมายถึงความใส่ใจมองเห็นความสำคัญที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งน้ันๆให้ถกูต้องเหมาะสม
, เคารพ (คารวะ) มี ๖ อย่างอันได้แก่ ๑.ความเคารพในพระพุทธเจ้า ๒. ความเคารพ
ในพระธรรม ๓. ความเคารพในพระสงฆ์ ๔.  ความเคารพในสิกขาคือการศึกษา ๕.
ความเคารพในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาท ๖.ความเคารพในปฏิสันถารคือ
การต้อนรับปราศรัย (วิ.ป.(ไทย)๘๑๒๗๑๓๖๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๔,๒๑/
๑๓๗/๒๐๕,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๓,๒๕/๑๔/๑๙๓,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๖๘/๕๖๒,ข.ุ
วิ.(ไทย) ๒๖/๔๐/๘,๒๖/๙๘/๑๗,๒๖/๑๐๕/๑๘) อรรถกถากล่าวว่า คำว่าปฏิสันถาร 
หมายถึงการต้อนรับ  ๒  อย่าง คือ (๑) อามิสปฏิสันถาร (การต้อนรับด้วยอามิส) (๒)  
ธัมมปฏิสันถาร(การต้อนรับด้วยธรรม) (ดู องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๕๓/๑๒๓)  

เคารพในสิกขา  :เคารพเอ้ือเฟ้ือในสิกขา (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๒/๔๙,๒๓/๓๓/๕๑,๒๓/๓๕/๕๔) 
อธิบายว่า อยู่อย่างมีความเคารพ  มีความยำเกรงในสิกขา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๔/
๓๑๙)  ดังคำว่า ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา สรรเสริญความเป็นผู้มีความ
เคารพในสิกขา ชักชวนภิกษุเหล่าอ่ืนผู้ไม่มคีวามเคารพในสิกขา ให้มีความเคารพใน
สิกขา ท้ังประกาศคุณท่ีมีอยู่จริง ของภิกษุเหล่าอ่ืนผู้มีความเคารพในสิกขา ตามกาล
อันควร (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๙/๕๙๐)  

เคารพสัทธรรม : ยกย่องเทิดทูลพระสัทธรรม(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๔/๗๒) หมายถึงกระทำธรรมนั้นให้
เลิศลอย ด้วยการเข้าถึงความเคารพในธรรมนั้น กระทำการประพฤติอ่อนน้อมต่อ
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ธรรมนั้นน่ันเองด้วยสามีจิกรรมมีการประนมมือเป็นต้น (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๘๔/๓๔,ผู้
ไม่มีความโกรธ ไม่ลบหลู่  ไม่เห็นแก่ลาภ และไม่เห็นแก่สักการะ ให้ความยกย่อง 
เคารพ นับถอื นบน้อม บูชาคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามคำสอนของ
พระพุทธเจ้าท้ังหลาย  พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงเคารพพระสัทธรรม (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๘๔/๑๒๘) ในเมตตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มุ่งประโยชน์ มุ่งความเป็น
ใหญ่ เมื่อระลกึถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย พึงเคารพสัทธรรมเถิด (องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๖๒/๑๒๒) ในปริวารกล่าวถึงความไม่เคารพพระธรรมหรือพระ
สัทธรรมไว้ว่า ผู้ใดอาจอยู่แท้ แต่ไม่ไปสูท่ี่ฟังธรรม ไม่สวดสรภัญญะไม่กล่าวธรรมกถา 
ทำลายโรงธรรมสวนะเสียแลว้ไป  มีจิตฟุ้งซ่านหรือไม่เอ้ือเฟ้ือนั่งอยู่พึงทราบว่า ผู้น้ัน
ไม่มีความเคารพในพระธรรม (วิ.ป.(ไทย)๘๑๓๗๑/๓๖๓) 

เคียว : ทรัพย์ชนิดหน่ึงของคนในวรรณะศูทร, ในท่ีนี้ ท่านกล่าวถึงทรัพย์ ๔ ชนิด  ที่
พราหมณ์บัญญัติไว้แก่คน ๔ จำพวก คอื (๑)การเท่ียวไปเพ่ืออาหาร คือทรัพย์ของ
พราหมณ์  (๒)แล่งธนู คือทรัพย์ของกษัตริย์ (๓)กสกิรรมและโครักขกรรม คือทรัพย์
ของแพทย์  (๔)เคียวและไมค้าน คือทรัพย์ของศูทร,   ถ้าคนเกิดในจำพวกใดแล้วดู
หมิ่นทรัพย์ของตน ช่ือว่าเป็นผู้ทำหน้าท่ีผดิ(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๔๐/๕๕๑), เคียว คือ
เครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าเป็นต้น  ทำด้วยเหล็ก รูปโค้ง มีคม(พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

แคฝอย, ต้น  : ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่ง มักมีดอกบานสะพร่ัง  มขีั้วดอกสีม่วงดำ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๘/
๓,๑๐/๑๖/๑๐,๑๐/๙๑/๕๑,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๔๙/๙,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๖๑/
๑๒๘,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๙๙๐/๔๙๔) อธิบายสรุปได้ว่า ต้นแคฝอยนี ้  เป็นไม้ที่
พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คอืพระสรณังกรพุทธเจ้า องค์ท่ี ๓ และพระวิปัสสีพุทธเจ้า 
องค์ท่ี ๒๒ ในบรรดาพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ทรงประทับภายใตต้นแคฝอยแล้วตรัสรู ้
(ขุ.พุทฺธ.๓๓/๓๐/๖๘๙) 

แคร่  : ท่ีสำหรับน่ังหรอืนอน โดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกัน
เป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๒/๑๖๙)  บางชนิดทำเสาเป็นเครื่อง
รองรับก็เรียกรวมทั้งหมดว่าแคร่, บางชนิดใช้วางบนคานหาม สำหรับใช้หามไป 
เรียกว่าแคร่คานหาม, บางชนิดใช้วางบนเรือ เรียกว่าแคร่เรือ  และมักเรียกกันสั้นๆ 
ว่า แคร่ ก็มี (พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน) 

แคร่รถ  : แคร่รถทั้งสองข้างล้วนแล้วด้วยทองคำประกอบไม้เท้าแขนสองข้างของรถทิพย์คัน
ใหญ่เป็นพาหนะเกิดขึ้นแก่เทพบุตรผู้เคยคนเลี้ยงโค (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๑๖/๑๒๕) 
อธิบายว่า แคร่รถ ก็คือท่ีสำหรับน่ังหรือนอน โดยมากมีรปูสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟาก
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หรือไม้ไผ่ซี่ๆ  ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้  บางชนิดที่ใช้วางบนรถ เรียกว่าแคร่
รถ บางชนิดใช้วางบนเรือ เรียกว่าแคร่เรือ และมักเรียกกันสั้นๆ ว่า แคร ่ กม็ ี
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

แคว้นกาส,ี ผา้  : ผ้าท่ีทอในแคว้นกาสี, ผ้าท่ีทำในแคว้นกาส ี (พาราณสี)  ผ้าที่ทอด้วยด้ายชนิดใด
ชนิดหน่ึงจากแคว้นกาสี (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๔/๗๐)  อธิบายว่า ผ้าแคว้นกาสี มีสี
สวย มีสัมผัสสบาย และมีราคาแพง มีเนื้อละเอียดอ่อน ชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าผ้า
ท้ังหลาย (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๖/๗๖) อรรถกถากล่าวว่า หมายถึงผ้าท่ีทำจากฝ้ายเนื้อ
ละเอียดมาก (สํ.นิ.อ.(บาลี)   ๒/๑๒๘/๑๗๘)   

แคว้นและชนบท  : ดินแดนภายในรัฐและอาณาบริเวณนอกเมอืง (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๓๔๒/๕๙๐) 
ในที่น้ีหมายถึงแคว้นและชนบทของพระเจ้าพรหมทัต ในคันธตินทุกชาดก ดังคำว่า  
ขอพระองค์ทรงเสด็จไปสดับตรับฟังเหตุการณ์ท้ังในแคว้นและชนบทคร้ันได้
ทอดพระเนตรและสดับแล้วพึงปฏิบัติไปตามนั้น และในอุมมาทันตีชาดก (ขุ.
ชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๑๑๙/๒๓) คำว่า แคว้นและชนบท หมายถึงคนชาวแว่นแคว้น
และชาวชนบท โดยมุ่งให้พระราชาทรงแผ่เมตตาจิตเกื้อกูล ประพฤติปฏิบัติธรรม ก็
จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  

โค  : วัว (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๔/๒๙๗,๑๒/๕๐๗/๕๔๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/๑๔,๑๓/๘๐/
๗๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๑,๑๔/๑๐๒/๑๒๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๗๔/๘๑,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๒๓๒/๒๒๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๕๔/๕๐๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๕๐/๗๐๖) หมายถึงสัตว์
ท่ีเดินไป, สัตว์ที่แข็งแรง, สัตว์ท่ีต้องอยู่เฝ้า, พราหมณ์ทั้งหลายแห่งชมพูทวีปนับถือโค
ว่าเป็นยานพาหนะของพระศิวะซึ่งอยู่ใกล้ชิดตนมาก จึงพากันเรียกสัตว์ท่ีเดินไปเดิน
มาให้เห็นต้ังแต่เกิดนั้นว่า โค (อภิธานวรรณนา หน้า ๖๑๐) 

โคกัณหะ  : โคช่ือว่ากัณหะ,โคดำ, โคพลิพัทธ์ที่แข็งแรงมาก (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๒๙/๑๒)  อธิบายว่า 
โคพระโพธิสัตว์,  โคใช้งานขนของ นำแอกไปโดยปกติ ท่ีแข็งแรงมาก ชาวบ้านเวลาที่
มีธุระหนัก และมีหนทางขรขุระ ก็จะใช้โคกัณหะนำธุระน้ันไปได้ อรรถกถากล่าวว่า 
โคโพธิสัตว์ ในเวลาที่ยังเป็นลูกโคหนุ่มน่ันแล เจ้าของทั้งหลายอยู่ในเรือนของหญิงแก่
คนหนึ่ง กำหนดค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยจึงได้ให้ลูกโคน้ัน  หญงิแก่นั้นปฏิบัติลูกโคหนุ่มน้ัน
ด้วยข้าวยาคูและภัตเป็นต้น    ต้ังไว้ในฐานะบุตรให้เติบโตแล้ว ลูกโคน้ันปรากฏช่ือว่า
อัยยิกากาฬก โคนั้นเจริญวัยแล้ว มีสีเหมือนดอกอัญชัน เทียวไปกับโคบ้าน  เป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยศีลและอาจาระ พวกเด็กชาวบ้านจับที่เขาบ้าง ท่ีหูบ้าง  ท่ีคอบ้าง โหนบ้าง  
จับที่หางเล่นบ้าง ดึงมาบ้าง  นั่งบนหลังบ้าง และเคยขนของได้เงิน ๑,๐๐๐ มาให้
มารดาของตน กล่าวกันว่า ในท่ีใดมีหนทาง  ช่ือว่าลึกเพราะมีน้ำและโคลนมาก  หรือ
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เพราะความเป็นทางขรุขระและชัน ในกาลนั้น   ย่อมเทียมโคคำ ในกาลใดมีธุระหนัก  
และมีหนทางลึก  ในกาลน้ัน  ชนทั้งหลายจึงเอาโคพลิพัทตัวอ่ืนออกไปแล้ว เทียมโค
คำเท่าน้ัน (ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๒๙/๒๖๙)   

โคแก่ : วัวที่มีอายุมาก ผ่านการใช้งานมามาก มีกำลังทรามถดถอย ไม่ควรแก่การใช้งาน เช่น 
ให้ลากเข็นส่ิงของหนัก เป็นต้น,  ในท่ีน้ี ท่านนารทฤษีได้กล่าวสอนธรรมแก่พระราชา
ในการปฏิบัติพระองค์ต่อสิ่งทั้งหลาย รวมทัง้ต่อโคแก่ด้วยว่า “.....มหาบพิตร  จงอย่า
ใช้งานคนแก่ โคแก่ และม้าแก่เหมือนแต่ก่อน  และจงพระราชทานเคร่ืองบริหารแก่
คนที่เป็นกำลัง ซึ่งเคยได้ทำความดีไว้เท่าเดิมเถิด…”(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๓๓๒/๓๘๘)    

โคควัมปติ  : ช่ือโคอุสภะ, เป็นโคหัวหน้าฝูง (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๙๙๕/๓๓๗)  ; ช่ือ ๑ ในช่ือโคอุสภ
ราช ๔ อันได้แก่ โคยูถปติ  โคอโนชะ โคนิสภะ และโคควัมปติ ช่ือโคท้ัง ๔ ชนิดน้ีมัก
ใช้เป็นเครื่องสังเวยเพ่ือบูชาเทพเจ้า ดังพระดำรัสที่พระราชาตรัสว่า จงรีบไปนำเอาโค
อุสภะของเรามา  คือโคยูถปติ โคอโนชะ  โคนิสภะ และโคควัมปติจงต้อนโคเหล่าน้ัน
ท้ังหมดเข้าเป็นหมู่ เราจักบูชายัญ  

โคฆาตกปุตตวัตถุ  : เรื่องบุตรของคนฆ่าโค (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๓๕/๑๐๕)  อธิบายว่า ท่านแม้ใกล้ตาย
แล้ว ก็ยังไม่มีเสบียงเดินทาง ท่านจงทำที่พ่ึงแก่ตนเอง จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต 
เมื่อขจัดมลทินได้แล้ว จะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ ท่านเมื่อแก่ชราใกลจ้ะตายก็ยังไม่
มีท่ีพักและเสบียงเดินทาง จงทำที่พ่ึงแก่ตนเอง จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต เมื่อ
ขจัดมลทินได้แล้วก็จะไม่เข้าถึงชาติชราอีกต่อไป   

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า เสบียงเดินทาง หมายถึง กุศล คำว่า  ท่ีพ่ึง หมายถึง 
กุศลกรรม คำว่า อริยภูมิอันเป็นทิพย์ ในที่น้ีหมายถึงสุทธาวาสภูมิ ท่ีอยู่ของพระ
อนาคามี มี ๕ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสส ี และอกนิฏฐา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๘/๒๑๑,ขุ.ธ.อ.(บาลี)  ๒/๒๓๕/๒๔๙-๒๕๓)  

โคจร  : อารมณ์, อารมณ์ท่ีเป็นท่ีไปแห่งอินทรีย์ ดังคำว่า ญาณ ช่ือว่าทางแห่งญาณ อารมณ์
แห่งญาณ ช่ือว่าทางแห่งญาณ(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐๓/๓๑๗) ในท่ีนีห้มายถึงสังขารุเปก
ขาญาณ ๘ เป็นอารมณ์ของสมาธิจิต ; ท่ีโคเท่ียวไป, เที่ยวไปดังโค (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๓๘๐/๒๖๐,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔/๙,๙/๑๙๓/๖๕,๙/๒๐๘/๗๑,๙/๔๕๐/๑๙๙,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๑,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑/๔๒๖,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๔,๒๕/
๑๑๑/๔๙๓,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๐๗/๑๒๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘,๒๙/๘๗/
๒๖๙,๒๙/๑๙๖/๕๗๓,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๑๔/๓๘๘ โคจรมีหลายความหมาย คือ  

 1.ท่ีซึ่งอินทรีย์ท้ังหลายมีตาเป็นต้น ท่องเท่ียวไปได้แก่ อารมณ์ (กัมมัฏฐาน บางครั้งก็
เรียกว่าโคจร  เพราะเป็นอารมณ์ของการเจริญภาวนา   
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 2.สถานท่ีที่เทีย่วไปเสมอหรือไปเป็นประจำ เช่น ท่ีภิกษุเที่ยวบิณฑบาต, บุคคลหรอื
สถานที่ท่ีไปมาหาสู่,เทียบ อโคจร(สำหรับอโคจรคือบุคคลและสถานที่อันภิกษุไม่ควร
ไปมาหาสู่ มี ๖ คือ หญิงแพศยา หญ้าหม้าย สาวเท้อ ภิกษุณี บัณเฑาะก์(กะเทย) 
และร้านสุรา)    

 3.เที่ยวไป, แวะเวียนไป,ดำเนินไปตามวิถีเช่น ดวงดาวโคจร, การดำเนินไปในวิถีแห่ง
การปฏิบัติเช่น ในการเจรญิสมาธิ ซึ่งจะก้าวไปด้วยดีได้ ต้องมีสติสัมปชัญญะ ท่ีจะให้
รู้จักหลีกเว้นธรรมท่ีไม่เหมาะไม่เอ้ือและเสพธรรมอันเกื้อกูลเป็นต้น (ประมวลศัพท์ 
หน้า ๗๘) 

โคจรคาม  : หมู่บ้านท่ีอาศัยเที่ยวภิกษาจารของภิกษุ, (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๙/๓๐๔,๑๒/๓๗๓/
๔๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๙/๓๙๘,๑๓/๔๗๗/๖๐๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๕๕๙/๒๕๗) 
หมู่บ้านท่ีภิกษุเที่ยวบิณฑบาตเป็นประจำ, อาณาบริเวณที่เที่ยวบิณฑบาตของภิกษุอยู่
ไม่ไกลจากวัด (ประมวลศัพท์ หน้า ๗๘) 

โคจรนานัตตญาณนิทเทส  : โคจรนานัตตญาณนิทเทสอธิบายอุทเทสท่ี ๑๖ ของญาณกถาที่ยกมาต้ัง
เป็นคำปุจฉาดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๗/๑๑๒) คำปุจฉาว่า พระ
โยคาวจรกำหนดธรรมท้ังหลายท่ีเป็นภายนอกอย่างไรÊ ท่านพระสารีบุตรวิสัชนาไว้
เป็นบทมาติกา ๖ บท  ดังน้ี พระโยคาวจร ๑.กำหนดรูปท่ีเป็นภายนอก ๒.กำหนดสัท
ทะที่เป็นภายนอก ๓.กำหนดคันธะที่เป็นภายนอก ๔.กำหนดรสท่ีเป็นภายนอก ๕.
กำหนดโผฏฐัพพะท่ีเป็นภายนอก ๖.กำหนดธรรมารมณ์ท่ีเป็นภายนอก บทมาติกาแต่
ละบทมีคำอธิบายเหมือนในวัตถุนานัตตญาณนิทเทส ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่าน้ัน  

โคจรมูลกอภินีหารสุตตาทิจตุกกะ : ว่าด้วยโคจรและอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูลเป็นต้น  ๔  สูตร 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๐๗/๔๐๓) อธิบายสรุปได้ว่า โคจรมูลกอภินีหารสูตร ว่าด้วยโคจร
และอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูล พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
กรุงสาวัตถี ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน  ๔ จำพวกนี้ คือ ๑. บางคน
ฉลาดในโคจรในสมาธิ  แต่ไมฉ่ลาดในอภินิหารในสมาธิ ๒.บางคนฉลาดในอภินิหารใน
สมาธิ แต่ไมฉ่ลาดในโคจรในสมาธิ๓.บางคนไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิและไม่ฉลาดใน
อภินิหารในสมาธิ ๔.บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ  และฉลาดในอภินิหารในสมาธิ  
ส่วนอีก๓  สูตร  คือ โคจรมลูกสักกัจจสูตร ว่าด้วยโคจรและทำความเคารพในสมาธิ
อันเป็นมูล โคจรมูลกสาตัจจสูตร ว่าด้วยโคจรและทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิอัน
เป็นมูล โคจรมูลกสัปปายการีสูตร ว่าด้วยโคจรและทำความสัปปายะในสมาธิอันเป็น
มูลพึงเทียบเคียงกับสูตรท่ี  ๘-๑๐  ในวรรคน้ี  
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โคจรแห่งมาร  : กามท่ีมีในภพนี้ และกามทีมี่ในภพหน้า, กามสัญญา(ความกำหนดหมายในกาม) ท่ีมี
ในภพน้ี และกามสัญญาที่มใีนภพหน้า ท้ัง ๒น้ัน  เป็นโคจรแห่งมาร ดังคำว่า กามท่ีมี
ในภพน้ี    และกามท่ีมใีนภพหน้า    กามสัญญา(ความกำหนดหมายในกาม) ท่ีมใีน
ภพนี้ และกามสัญญาที่มีในภพหน้า ท้ัง ๒ ประการนั้น    เป็นบ่วงแห่งมาร  เป็นวิสัย
แห่งมาร    เป็นเหย่ือแห่งมาร เป็นโคจรแห่งมาร   ในกามน้ีมีบาปอกุศลทางใจเหล่านี ้
คืออภิชฌาบ้าง พยาบาทบ้าง สารัมภะ(ความแข่งดี)บ้าง กามเหล่าน้ันน่ันเอง   ย่อม
ก่ออันตรายให้แก่ผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยน้ี (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๖/๗๓)  อรรถกถา
กล่าวว่า คำว่า กาม  ในท่ีนี้หมายถึงวัตถุกาม  ได้แก่  รูป เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ
และกิเลสกาม  คือ  ความพอใจ ความกำหนดั  เป็นต้น  (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๖๖/๓๘) 

โคจ่าฝงู  : พญาโค, โคจ่าฝูง, ผู้ปกครองฝูงโค,พระโค (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๐/๑๑๕,ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๒๖/๕๐๔,๒๕/๒๗/๕๐๕) อรรถกถากล่าวว่า แปลมาจากคำว่า โควินทะ ซึ่ง
หมายถึงพญาโค และแปลมาจากคำว่า อุสภะ  เป็นช่ือโคจ่าฝูงของโคจำนวนมากต้ัง  
๑๐๐  ตัว  ๑,๐๐๐  ตัว  ๑๐๐ คอก  ๑,๐๐๐  คอก  มสีขีาว  น่าดู  มีกำลังสามารถ
นำภาระหนักย่ิงไปได้ยืนหยัดด้วยเท้าท้ัง ๔ ไม่หว่ันไหวต่อเสียงฟ้าร้องต้ัง  ๑๐๐  ครั้ง  
(ม.มู.อ.(บาลี)   ๑/๑๔๘/๓๔๗, องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๒๑/๓๒๖) ในทางธรรม คำว่า โค
จ่าฝูง หมายถึง โคจ่าฝูง  ในท่ีน้ีหมายถึงอภิสังขารวิญญาณ  (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๑/๒๗/
๓๗) 

โคณเปตวัตถุ  :  เรื่องลูกสอนพ่อด้วยโคท่ีตายแล้ว (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๔๖/๑๗๕) เร่ืองน้ีมุ่งอธิบายถึง
บุตรสอนบิดาที่กำลังเศร้าโศกถึงบิดาที่ตายไป อธิบายสรุปได้ว่า บิดาของสุชาตกุมาร
เที่ยวตามหาถามหา และบ่นเพ้อเหมือนคนบ้า บุตรชื่อสุชาตกุมาร ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ 
จึงใช้อุบายให้สติแก่บิดาโดยนำหญ้าและนำ้ไปให้โคท่ีตายแล้วกิน จนบิดาได้สติ คลาย
ความเศร้าโศก ทำงานได้ตามปกติ (ขุ.เปต.อ.(บาลี) ๑/๔๖/๔๒-๔๕) 

โคดม, ท่า  : ท่าท่ีพระสมณโคดมเสด็จข้ามแม่น้ำคงคา เมื่อคราวท่ีเสด็จเมืองปาฏลีบุตร หลังจากที่
สุนีธะและวัสสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคธรัฐ ทำบุญสร้างแล้วก็ตามส่งเสด็จ ได้
ช่ือว่าท่าโคดม (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๓) มีอธิบายว่า ในครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาค
เสด็จไปทางแม่น้ำคงคา แม่นำ้คงคามีน้ำเต็มเสมอตลิ่งนกกาพอด่ืมกินได้ คนท้ังหลาย
ประสงค์จะไปจากฝั่งนี้สู่ฝ่ังโน้น ต่างก็หาเรือแพหรือผูกแพลูกบวบ พระผู้มีพระภาค
ทอดพระเนตรเห็นคนเหล่าน้ันกำลังหาเรือแพและผูกแพลกูบวบจะข้ามฟาก ได้ทรง
หายไปจากฝั่งแม่น้ำคงคาไปปรากฏที่ฝั่งฟากโน้น  พรอ้มกับภิกษุสงฆ์ (ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๗๖/๓๓๗) 



 

๑๔๖๓ 
 

 

โคดม, ประตู  : ประตูที่พระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านไปนั้น ได้ปรากฏนามว่า ประตูพระโคดม (ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๗๖/๓๓๗) อธิบายสรุปได้ว่า ประตูท่ีพระสมณโคดมเสด็จออก เมื่อคราวที่
เสด็จเมืองปาฏลีบุตร หลงัจากที่สุนีธะและวัสสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคธรัฐ 
ทำบุญสร้างเมอืงใหม่แล้วก็ตามส่งเสด็จ ได้ช่ือว่าประตูโคดม ต่อมาประตูที่พระผู้มี
พระภาคเสด็จผ่านไป ได้ปรากฏนามว่าประตูโคดม (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๓)  

โคดม,โคตมะ, พระพุทธเจา้  :ช่ือตระกูลของพระพุทธเจ้า มหาชนเรียกพระพุทธเจ้าตามพระโคตรว่า 
พระโคดม, พระโคตมะ หรือพระสมณโคดม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๐/๖๖,ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๓๒/๒๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕/๕๔๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๖/๒๘๙,๓๓/๗๘/๒๔๘,๓๓/
๓๕๑/๒๘๖,ขุ.พุทฺธ.๓๓/๑/๗๑๘,๓๓/๑๑/๖๖๗)(ประมวลศัพท์ หน้า ๗๘) 

โคดมโพธสิัตว์, พระ  : พระสมณโคดมพุทธเจ้า  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๓/๔๙๖) ; ช่ือ ๑ ในพระโพธิสัตว์ 
๗ พระองค์ อันได้แก่ พระวิปัสสีโพธิสัตว์ พระสิขีโพธิสัตว์  พระเวสสภูโพธิสัตว์  
พระกกุสันธโพธิสัตว์ พระโกนาคมนโพธิสัตว์  พระกัสสปโพธิสัตว์ พระโคดมโพธิสัตว์   
ในวาระว่าด้วยพระโพธิสัตว์ ๗ พระองค์กล่าวว่า  จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว  
ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว    วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระโคดมโพธิสัตว์ใน
ธรรมท้ังหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า สมุทัย  สมุทัย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้น
แล้ว ปญัญาเกดิขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระโคดมโพธิสัตว์
ในธรรมท้ังหลายท่ีไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นิโรธ    นิโรธ ในเวยยากรณ์ของพระโคดม
โพธิสัตว์ มีธรรม ๑๐ มีอรรถ  ๑๐  มีนิรุตติ    ๒๐ มีญาณ ๔๐   

โคดมศากยบตุร  : บุตรแห่งศากยะพระนามว่าโคดม, พระนามของพระสมณโคดมพุทธเจ้าอันเป็น
พระนามที่ปรากฏและรู้จักของหมู่ชน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๒/๔๙๑)  ดังท่ีพระนิคคุณฑิ
ปุปผิยเถระกลา่วว่า  ข้าพเจ้ามีอายุ ๗  ขวบ  ได้เข้าไปยังอารามของพระผู้มีพระภาค
พระนามว่าโคดมศากยบุตร ผู้คงที่  เห็นภิกษุท้ังหลายผู้ทำตามคำสอนของพระ
ศาสดา ในปาพจน์อย่างกว้างขวาง(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๒/๔๙๑)  หรือดังคำท่ีเกณิย
ชฎิลได้สดับข่าวว่า  พระสมณโคดมศากยบุตร เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูลกำลัง
เสด็จจาริกอยู่ในอังคุตตราปชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน ๑,๒๕๐ รูป (ขุ.
สุ.(ไทย) ๒๕/๕๕๓/๖๓๐) หมายถึงผู้เป็นบุตรสืบเช้ือสายจากศากยวงศ์  อันเป็นช่ือ
ต้นตระกูลของพระพุทธเจ้า ท่ีมหาชนเรียกตามพระโคตรว่า พระโคดม, พระโคตมะ 
หรือพระสมณโคดม  

โคดมศากยะ, พระพุทธเจา้  :พระนามของพระสมณโคดมพุทธเจ้าท่ีมหาชนเรียกอีกพระนามหน่ึง ที่
พระนันทกเถระกล่าวปรารภไว้ในประวัติอดีตชาติของตน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๒/๑๒๗, 
๓๒/๕๐๘/๖๕๑,๓๒/๔๐/๖๕๙,๓๒/๒๗๐/๖๘๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗๑/๑๑,๓๓/๒๑๖/



 

๑๔๖๔ 
 

 

๑๖๔)  ดังคำว่า ข้าพเจ้าให้พระสุคตพระนามว่าโคดมศากยะ ผู้ประเสริฐ  ทรงพอ
พระทัยแล้ว เป็นธงชัยแห่งธรรม  และเป็นธรรมทายาท(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๖/๖๗๗)  
อรรถกถากล่าวว่า เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เป็นประธานในศากยวงศ์ (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/
๕๔๘/๓๔๘) 

โคดมสัมมาสมัพุทธเจ้า, พระ :พระนามของพระสมณโคดมพุทธเจ้าท่ีพุทธบริษัทเรียกอีกพระนามหน่ึง 
ท่ีอุบาสกอุบาสิกากล่าวถึงด้วยความเคารพย่ิงในการเล่าประวัติของตน(ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๖๒/๒๙,๒๖/๑๙๗/๓๔) ; พระนามพระสัมมาสมัพุทธเจ้าองค์ท่ี ๗ ในพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้า ๗ พระองค์ กล่าวคือ ๑. พระวิปัสสีสมัมาสัมพุทธเจ้า ๒. พระสิขี
สัมมาสมัพุทธเจ้า  ๓.พระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔. พระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้า  
๕.  พระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ้า ๖. พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗.พระโคดม
สัมมาสมัพุทธเจ้า (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๗/๑๗๐)  

โคแดง  : วัวแดง, วัวมีสีตัวแดง, โคทั่วไป มีตาใส อยู่เป็นฝูง เลี้ยงไว้ใช้งานและให้ตอบแทนหรือ
ซื้อขาย (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๙๒/๑๗๕, ขุ.ชา.สตฺตก.๒๗/๖๐/๒๖๕) พวกทิฏฐมงค
ลิกบุคคลกล่าวว่า การเห็นรูปเช่นโคแดงว่าเป็นมงคล (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๕/๑๐๕) ดัง
พระดำรัสว่า พ่อพราหมณ์ เราจะให้โคแดงสัก  ๑,๐๐๐  ตัว พร้อมกับโคจ่าฝูงแก่ท่าน
(ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗๑๓๐/๑๒๖) 

โคตตมทะ  : ความเมาเพราะอาศัยโคตร (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๓๒/๕๓๔) มีอธิบายว่า ความเมา 
กิริยาที่เมา ภาวะที่เมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน 
ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม  ความที่จิตต้องการเชิดชูตน
เป็นดุจธงเพราะอาศัยโคตร  นี้เรียกว่าโคตตมทะ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๔๔/๕๔๗) 

โคตมกเจดีย์  : ช่ือเจติยสถานแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเวสาลี (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑/๑๐)  ; ท่ี
อยู่ของยักษ์ช่ือว่าโคตมกะ อธิบายว่า โคตมกเจดีย์น้ีเป็นสถานท่ีรื่มรมย์ทีพ่ระพุทธเจ้า
ได้เคยทรงประทับหลายครั้ง และเคยทรงทำนิมิตตโอภาสแก่พระอานนท์ (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๔๕๙/๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๗/๑๑๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑/๑๐,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๘๒๒/๓๘๖,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๒๕/๓๗๓,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๗๐/๓๗๒) สถานท่ีที่
พระพุทธเจ้าตรัสโคตมกสูตร  ซึ่งเป็นพระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โคตมกเจดีย ์
ทำให้เหล่าภิกษุซึ่งพักอยู่วัดเชตวัน กรุงสาวัตถี ภายหลังมาอยู่กรุงเวสาลี ได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์พร้อมท้ังปฏิสัมภิทาทั้งหลาย  (ม.มู.อ.(บาลี)   ๑/๑๓/๖๒-๖๕)  

  อรรถกถากล่าวว่า  โคตมกเจดีย์  หมายถึงท่ีอยู่ของยักษ์ช่ือว่าโคตมกะ  (องฺ.ติก.อ.
(บาลี) ๒/๑๒๖/๒๖๕)  โคตมเจดีย์ ก็เรียก 



 

๑๔๖๕ 
 

 

โคตมกเจติยสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีโคตรมกเจดีย์ (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๒๖/๓๗๓) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ โคตมกเจดีย์ เขตกรุงเวสาลีตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า๑.พระองค์รู้ย่ิงแล้วจึงทรงแสดงธรรม ไม่รู้ย่ิงแล้ว ไม่แสดงธรรม 
๒.พระองค์แสดงธรรมมีเหตุไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุ ๓.พระองค์แสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย์ไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์คร้ันแล้วตรัสสอนภิกษุท้ังหลายให้ทำตาม
คำสั่งสอน ตามคำพร่ำสอน ควรท่ีจะยินดี ช่ืนชม โสมนัสว่า พระผู้มีพระภาคเป็นผู้
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมเป็นธรรมท่ีพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสพระภาษิตน้ีจบลงแล้ว พวกภิกษุต่างช่ืน
ชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคทำให้สหัสสีโลกธาตุได้หว่ันไหวสั่นสะเทือน
แล้ว  

โคตมกะ, ซอกเขา  :สถานที่พัก ท่ีพระทพัพมัลลบุตรเถระจัดเสนาสนะให้แก่ภิกษุท้ังหลายผู้มาจากทิศ
ท้ัง ๔ อยู่อาศัย  (วิ.จู.๖/๑๙๑/๓๐๒)  ดังคำสรุปได้ว่า ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้
พวกกระผมทีภู่เขาคิชฌกูฏ ท่ีเหวสำหรับท้ิงโจร ที่เงื้อมเขาสัปปโสณฑิกะใกล้สีตวัน ที่
ซอกเขาโคตมกะ ท่านจงจัดแจงเสนาสนะ  ให้พวกกระผมที่มัททกุจฉมิฤคทายวัน (วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔)  

  อรรถกถากล่าวว่า ณ บริเวณซอกเขานี้เป็นท่ีอยู่ของยักษ์ช่ือว่าโคตมกะ  (องฺ.ติ
ก.อ.(บาลี) ๒/๑๒๖/๒๖๕)  

โคตมกะ, เดียรถีย์  : เดียรถีย์ช่ือว่าโคตมกะ,  ช่ือนักบวชผู้ถือลัทธินอกพระพุทธศาสนาช่ือว่าโคตม
กะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙๔/๔๐๖,๒๒/๒๙๕/๔๐๖) อธิบายสรุปได้ว่า โคตมกะผู้
น้ีเป็นนิครนถ์   ประกอบด้วยธรรม ๕ ข้อ คือ ๑.เป็นผู้ฆ่าสัตว์  ๒. เป็นผู้ลักทรัพย์ ๓.
เป็นผู้ประพฤติผิดพรหมจรรย์ ๔.เป็นผู้พูดเท็จ ๕. เป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและ
เมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท และโคตมกเดียรถีย์ประกอบด้วยธรรม  ๕ ข้อ 
ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถกูนำไปฝังไว้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐๐/๔๐๖,๒๒/
๓๐๒/๔๐๖)  

  อรรถกถากล่าวว่า มาคัณฑิกะ  เตคัณฑิกะ  อารุทธกะ  โคตมกะ  เทวธัมมิกะ  
หมายถึงพวกเดียรถีย์  คือนักบวชผู้ถือลัทธินอกพระพุทธศาสนา (วิ.อ.(บาลี)   ๓/
๑๓๒/๑๐๕, องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)   ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔)  

โคตมโคตร  : ตระกูลโคตมะ  เป็นช่ือตระกูลพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดม (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๗๗/๒๒๑,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๙/๓๔๖)(ประมวลศัพท์ หน้า ๗๘) 

โคตมเจดีย์  : เจดีย์ช่ือว่าโคตมะ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๖/๒๑๕)  หมายถึงช่ือเจติยสถานแห่งหน่ึงอยู่
ทางทิศใต้ของเมืองเวสาลี ; สถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าได้เคยทรงประทับหลายคร้ัง และ



 

๑๔๖๖ 
 

 

เคยทรงทำนิมิตตโอภาสแก่พระอานนท์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๕๙/๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๖๗/๑๑๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑/๑๐,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๘๖,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๑๒๕/๓๗๓,องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๗๐/๓๗๒)  

โคตมเถรคาถา : ภาษิตของพระโคดมเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๓๗/๓๕๑) อธิบายสรุปได้ว่า พระโคตม
เถระเกิดในตระกูลพราหมณ์ เจริญวัยแล้ว ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และได้บรรลุ
อรหัตผลขณะท่ีปลงผมเสร็จนั่นเอง เมื่อจะพยากรณ์พระอรหัต จึงได้กล่าวว่า มุนี
ท้ังหลายผู้ไม่พัวพันในเหล่าสตรีท้ังหลายย่อมนอนเป็นสุขเหล่าสตรีท่ีหาสจัจะได้ยาก
แสนยาก บุรุษต้องคอยระแวดระวังตลอดกาลทุกเมื่อกามเราได้ประพฤติเพ่ือฆ่าเจ้าได้
แล้วบัดน้ี  เราจึงไม่เป็นหน้ีเจ้าเด๋ียวน้ีเราบรรลุนิพพานท่ีบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก(ขุ.
เถร.๑/-/๓๙๕) ; ภาษิตของพระโคดมเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๕๘/๓๘๐)  อธิบาย
สรุปได้ว่า พระโคตมเถระบังเกิดในตระกูลศากยะมีนามว่าโคตมะ เจรญิวัยแล้ว เกิด
ศรัทธาในสมาคมแห่งญาติ เจริญวิปัสสนา ได้อภิญญา ๖  ต่อมา แสดงธรรมว่า  เรา
เมื่อยังท่องเท่ียวไปมาได้ไปตกนรกบ้างได้ไปถือปฏิสนธิยังเปตโลกบ้างในกำเนิดสัตว์
ดิรัจฉานอันมีแต่ทุกข์บ้าง เราเสวยทุกข์อยู่หลายประการมาเป็นเวลานาน แม้อัตภาพ
มนุษย์  เราก็ผา่นมามากแล้ว  เราได้ไปสวรรค์เป็นครั้งคราว และได้ดำรงอยู่ในรูปภพ    
อรูปภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ    (และ) อสัญญีภพ เรารู้แจ้งชัดภพท้ังหลายอันหา
แก่นสารมิได้  ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ไม่ย่ังยืน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครั้นรู้แจ้งภพน้ันอัน
เกิดในตนแล้วจึงเป็นผู้มีสติ ได้บรรลุสันติธรรมที่แท้จริง(ข.ุเถร.อ.(บาลี) ๑/-/๕๗๗) ;  
ภาษิตของพระโคดมเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๘๗/๔๔๐)  อธิบายสรุปได้ว่า พระโค
ดมเถระกล่าวว่า บุคคลพึงรู้จักประโยชน์ของตน๑ พึงตรวจดูปาพจน์  ๑  พึงตรวจ
ตราสิ่งท่ีสมควรในศาสนานี้ของกุลบุตรผู้เข้าถึงความเป็นสมณะ  ๑ มิตรดี ๑ การ
สมาทานสิกขาให้บริบูรณ์  ๑ การเช่ือฟังครูท้ังหลาย ๑ น้ีเป็นการสมควรแก่สมณะใน
ศาสนานี้ ความเคารพในพระพุทธเจ้า    ๑ ความนอบน้อมในพระธรรมตามความเป็น
จริง    ๑  การทำความยำเกรงในพระสงฆ์  ๑   นี้เป็นการสมควรแก่สมณะ  ภิกษุผู้
ประกอบในอาจาระและโคจร ๑   ผู้ชำระอาชีพให้บริสุทธ์ิ  ซ่ึงท่านผู้รู้ไม่ตำหนิติเตียน  
๑ การต้ังจิตไว้ชอบ  ๑ น้ีเป็นการสมควรแก่สมณะ  จารติศีล   ๑ วาริตศีล   ๑ การ
ผลัดเปลี่ยนอิรยิาบถที่น่าเลื่อมใส  ๑ การประกอบเนืองๆ ในอธิจิต ๑  น้ีเป็นการ
สมควรแก่สมณะ เสนาสนะป่า ๑ ท่ีสงัด ๑ ท่ีเงียบ ๑ ที่มุนอียู่อาศัย  ๑  น้ีเป็นการ
สมควรแก่สมณะ จตุปาริสทุธิศีล ๑  พาหุสัจจะ ๑  การพิจารณาค้นคว้าธรรมตาม
ความเป็นจริง๑  การรู้แจ้งอริยสัจ ๑  น้ีเป็นการสมควรแก่สมณะ ข้อทีบุ่คคลพึงเจริญ
อนิจจสัญญาว่า  สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ๑  เจริญอนัตตสัญญาว่า    ธรรมท้ังปวงเป็น



 

๑๔๖๗ 
 

 

อนัตตา ๑  เจริญอสุภสญัญา ๑  เจริญอนภิรติสัญญาในโลก ๑  น้ีเป็นการสมควรแก่
สมณะ ข้อที่บคุคลพึงเจริญโพชฌงค์    ๑  อิทธิบาท ๑  อินทรีย์ ๑ พละ๑ อริยัฏฐัง
คิกมรรค ๑  น้ีเป็นการสมควรแก่สมณะ พระมุนีพึงละตัณหา ๑ทำลายอาสวะพร้อม
ท้ังรากเหง้า ๑ พึงอยู่อย่างผู้มีจิตหลุดพ้น ๑ น้ีเป็นการสมควรแก่สมณะ  

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่าปาพจน์  หมายถึงธรรมและวินัยท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประกาศไว้แล้ว  (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๕๘๗/๒๓๒)  

โคตมนิโครธ : ต้นไทรช่ือว่านิโครธ, สถานท่ีสำคัญแห่งหน่ึง ซึ่งเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ กรุงราชคฤห์  
ในแคว้นมคธ  ณ ท่ีน้ี พระพุทธเจ้าเคยประทับและแสดงนิมิตโอภาสแก่พระอานนท์
ว่า อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้หน่ึงเจริญ ทำให้มากแล้ว  ผู้น้ันเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้ ๑ กัป 
หรือเกินกว่า ๑ กัป  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๐/๑๒๘) 

โคตมพุทธวงศ์ : วงศ์พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม(โคตมะก็เรียก) พระพุทธเจ้าตรัสว่า ในกาลบัดนี ้ 
ตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าโคดม เจริญในศากยสกุลบำเพ็ญความเพียร
แล้ว บรรลุสมัโพธิญาณอันประเสริฐ...  เมืองหลวงของเราช่ือกบิลพัสด์ุ  พระเจ้าสุ
ทโธทนะเป็นพระบิดาของเรา พระมารดาบังเกิดเกล้าของเราชาวโลกเรียกพระนามว่า
มายาเทวี เราครองฆราวาสอยู่  ๒๙ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือสจุันทปราสาท  
โกกนุทปราสาท  และโกญจปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๐,๐๐๐ นาง ล้วนประดับ
ประดาสวยงาม พระมเหสขีองเราช่ือว่ายโสธรา  พระโอรสของเราช่ือว่าราหุล เรา
เห็นนิมิต ๔ คือคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ จงึทรงราชพาหนะคือม้าออก
ผนวชแล้ว  บำเพ็ญเพียรประพฤติทุกกรกิริยาอยู่ ๖ ปี (จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ) เรา
เป็นพระชินสีห์ประกาศพระธรรมจักร ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เขตกรุงพาราณสี  
เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่ือว่าโคดม เป็นที่พ่ึงของสรรพสัตว์  ภิกษุ ๒ รูป  ช่ืออุป
ติสสะและโกลติะเป็นอัครสาวกของเรา ภิกษุช่ือว่าอานนท์เป็นอุปัฏฐากอยู่ในสำนัก
ของเรา ภิกษุณีชื่อเขมาและภิกษุณีช่ืออุบลวรรณาเป็นอัครสาวิกา จิตตคหบดีอุบาสก
และหัตถกคหบดีอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเป็นอัครอุปัฏฐาก นันทมารดาอุบาสิกาและ
อุตตราอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา เราบรรลุสัมโพธิญาณอย่างประเสริฐ โคนต้น
อัสสัตถพฤกษ์  เรามีรัศมีวาหนึ่งฟุ้งขึ้นไป ๑๖ ศอกทุกเมือ่ บัดน้ี อายุของเรามีน้อย
ประมาณ  ๑๐๐  ปี  ถึงเราจะดำรงอยู่เพียงน้ัน ช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวน
มากเราต้ังคบเพลิงคือธรรมไว้สำหรับให้คนรุ่นหลังได้ตรัสรู้ อีกไม่นานเลยแม้เรากับ
สงฆ์สาวกก็จักปรินิพพาน ณ  ท่ีนี ้  เหมือนไฟสิ้นเชื้อ(ดับไป)คู่อัครสาวกเป็นต้น
เหล่าน้ันมีเดชไม่มีอะไรเทียบเคียง มียศและกำลัง เรามีร่างกายทรงไว้ซึ่งคุณ มี
ร่างกายวิจิตรด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒  เรามีรศัมี  ๖  สว่างไสวไปทั่วท้ัง  



 

๑๔๖๘ 
 

 

๑๐  ทิศดุจดวงอาทิตย์  ทุกอย่างล้วนจักอันตรธานไปหมดสิ้น  สังขารทั้งปวงเป็น
สภาพว่างเปล่าหนอ   

   ในมหาปทานสตูร กล่าวไว้ว่าในภัทรกัปบัดน้ีเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้อุบัติขึ้นมาในโลก...บัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า มีชาติเป็นกษัตริย์ ได้
อุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์  ...บัดน้ี เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้ามีโคตรว่าโคตมะ
...บัดน้ี เรามีอายุเพียงเล็กน้อย ผู้ท่ีมีอายุยืนก็เพียง ๑๐๐ ปี หรือเกินไปอีกเล็กน้อย …
บัดนี ้ เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นอัสสัตถะ ... บัดนี้ เรามีคู่พระ
อัครสาวก เป็นคู่ท่ีเจริญ ได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ...บัดน้ี เรามีการ
ประชุมพระสาวกคร้ังเดียว มีภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป พระสาวกท่ีเข้าประชุมล้วนแต่เป็น
พระขีณาสพ… บัดนี้เรามีภิกษุอานนท์เป็นอุปัฏฐากเป็นอัครอุปัฏฐาก...บัดนี้ เรามีพระ
เจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดา พระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด กรุง
กบิลพัสด์ุเป็นราชธานี  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑/๗๑๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔-๑๒/๒-๖)   

โคตมฤษี : ฤษีช่ือโคตมะ ในสังกิจจชาดก  (ขุ.ชา.สฏฐี. (ไทย)๒๘/๙๔/๔๙), ฤษีผู้น้ีมีฤทธ์ิมาก 
อยู่ในแคว้นเกตกะ ท่ีมีพระเจ้าอัชชุนะปกครอง คราวหนึ่งพระเจ้าอัชชุนะ ซึ่งมีพระ
วรกายกำยำล่ำสัน ทรงเป็นนายขมังธนูผู้ย่ิงใหญ่    มีพระพาหาต้ังพัน  มีความเห็นผิด
ว่าตนเองเก่ง ไม่มีใครสู้ได้ จึงได้ระรานโคตมฤษี เพราะผลกรรมนั้น จึงได้หายสาบสูญ
ไป  

โคตมสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน  ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า  พระโคตมพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์
ได้มีความคิดคำนึงว่าโลกน้ีถึงความคับแค้นจึงเกิด แก ่  ตาย จุติและอุบัติ  บุคคลเมื่อ
ไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ พ้นจากทุกข์ไม่ได้  แลว้ทรงดำริเป็น
ต้นว่า เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงม ี
เพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดทุกข์และ
สายดับทุกข์ด้วยพระปัญญาว่า เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี  เพราะชาติเป็นปัจจัย  
ชราและมรณะจึงมี  จากน้ันจักขุ  ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างในธรรมท้ังหลายท่ีไม่
เคยฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระโคตมพุทธเจ้า (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๐/๑๕) 

โคตมะ, ตระกูล : ช่ือตระกูล, ตระกูลโคตมะ, จัดเป็นตระกูลช้ันสูง ในบรรดา ๔ ตระกูล อันได้แก ่
ตระกูลโคตมะ  ตระกูลโมคคัลลานะ  ตระกูลกัจจายนะ  ตระกูลวาเสฏฐะ (วิ.มหา.
(ไทย)๒/๑๘/๒๐๗,๒/๒๗/๒๑๖,๒/๓๙/๒๒๘); ตระกูลช้ันสูงนี้ สือ่ความหมายถึง
ตระกูลท่ีเขาไมเ่ย้ยหยัน ไม่เหยียดหยามไม่เกลียดชัง ไม่ดูหมิ่น นับถือกันในท้องถิ่น
น้ัน  ๆ     



 

๑๔๖๙ 
 

 

โคตมะ, พระพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ ดังพระดำรัสว่า บัดน้ี  เราผู้เป็นอรหันต
สัมมาสมัพุทธเจ้ามีโคตรว่าโคตมะ(ที.ม.(ไทย)๑๐/๖/๓,๑๐/๙๑/๕๒,๑๐/๙๓/๕๕,สํ.
นิ.(ไทย)๑๖/๑๐/๑๕)  ดูโคตมพุทธวงศ์ ประกอบ 

   พระธัมมรุจิเถระกล่าวว่า ในกัปนี ้ ข้าพเจ้าเกิดเป็นปลาติมิงคละอยู่ใน
มหาสมุทรเห็นเรือในสมุทรสาคร จึงเข้าไปเพ่ือจะกิน พวกพ่อค้าเห็นข้าพเจ้าก็กลัว  
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด  ข้าพเจ้าได้ยินเสียงกึกก้องว่า โคตมะ ท่ีพ่อค้า
เหล่าน้ันเปล่งขึ้น จึงนึกถึงสัญญาเก่าขึ้นมาได้ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๗๙/๑๕๙)  

โคตมะ, ภูเขา : ช่ือภูเขาลูกหนึ่ง ในป่าหิมพานต์  ดาษด่ืนไปด้วยต้นไม้นานาชนิด เป็นท่ีอยู่ของหมู่
มหาภูต(คือยักษ์)  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๙๗/๒๙๐)  ดังคำท่ีพระปทุมปูชกเถระ กล่าว
อดีตชาติของตนแล้วกล่าวถึงภูเชาโคตมะว่า เป็นถิ่นทีอ่ยู่ของยักษ์และเป็นหัวหน้า
ดาบส ตนเองได้รับดอกบัวจากศิษย์แล้วบูชาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง  โคตมกะ ก็เรียก  

  อรรถกถาอธิบายว่า ณ บริเวณซอกเขาน้ีเป็นท่ีอยู่ของยักษ์ช่ือว่าโคตมกะ  (องฺ.ติ
ก.อ.(บาลี) ๒/๑๒๖/๒๖๕)  

โคตมี, พระเถรี, ภิกษุณี : พระนางมหาปชาบดีโคตมี ผู้เป็นพระน้าของพระพุทธเจ้า เคยทูลถามวิธี
ปฏิบัติต่อพระภิกษุโกสัมพีท่ีกำลังเดินทางมาวัดพระเขตวัน กรุงสาวัตถี พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า โคตมี    บรรดาภิกษุท้ังฝ่ายธรรมวาทีและฝ่ายอธรรมวาที    เธอจงฟังธรรม
ในภิกษุท้ัง  ๒ ฝ่าย ครั้นฟังแล้วจงพอใจความเห็น ความถูกใจความชอบใจและความ
เช่ือถือของพวกภิกษุฝ่ายธรรมวาที  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๗๑/๓๖๖), 

   พระโคตมเีถรี เป็นต้นแบบแห่งการถวายสังฆทานในเรื่องผ้า ดังคำว่า โคตมี    
พระนางจงถวายสงฆ์เถิด เม่ือพระนางถวายสงฆ์แล้ว จักช่ือว่าเป็นผู้ได้บูชาอาตมภาพ
และสงฆ์ (ม.อุ. (ไทย)๑๔/๓๗๖/๔๒๕, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๙๘/๘๓๒)  

   ในอปทานอธิบายว่า พระนางได้รับพุทธพยากรณ์สมัยท่ีเกดิในตระกูลอำมาตย์
ว่า สตรีผู้นี้จักมีนามปรากฏว่าโคตมี เป็นธรรมทายาท เป็นโอรสท่ีธรรมเนรมิต  จัก
เป็นสาวกิาของพระศาสดาพระองค์น้ัน  จักเป็นพระมาตุจฉา บำรุงเลี้ยงชีวิตของ
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลายฝ่ายรู้ราตรีนาน  พระ
นางมีอายุ ๑๒๐ ปี ได้ทูลลาปรินิพพาน  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๔๖/๔๐๖,ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๒๐๓/๔๑๔),  

โคตมีสูตร :  พระสูตรว่าด้วยพระนางปชาบดีโคตมีทูลขออุปสมบท พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
วัดนิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสกักะ พระนางปชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าแล้ว
กราบทูลขอใหส้ตรีได้บวช เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามถึง ๓ ครั้งว่ามิให้สตรีพอใจใน
การบวช จึงทรงดำริว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวช ทรงเป็นทุกข์ 



 

๑๔๗๐ 
 

 

ร้องไห้ถวายอภิวาททรงทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป เม่ือพระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ในกรุงกบิลพัสด์ุตามพระประสงค์แล้วเสด็จจาริกไปยังกรุงเวสาลี ประทับอยู่ ณ 
กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี คราวน้ัน พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรง
ปลงพระเกศา ทรงนุ่งผ้ากาสายะ เสด็จไปกรุงเวสาลีพร้อมด้วยนางศากิยานีจำนวน
มาก แล้วเสด็จไปยังกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลีโดยลำดับในเวลาน้ัน 
พระนางมีพระบาทระบม พระวรกายเปรอะเป้ือนฝุ่นธุลี ยืนกันแสงอยู่ภายนอกซุ้ม
ประตู พระอานนท์เห็นพระนางจงึเข้าไปถามทราบความเป็นไปเช่นนั้นแล้ว จึงเข้าไป
กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า พระนางมหาปชาบดีโคตมีน้ี มีพระบาทระบม พระ
วรกายเปรอะเป้ือนฝุ่นธุลี ยืนกันแสงอยู่ภายนอกซุ้มประตู เพราะไม่ทรงอนุญาตให้
สตรีบวช พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามท่านพระอานนท์ถึง ๓ ครั้งว่า อานนท์ เธออย่า
ชอบใจการที่สตรีบวช คร้ันได้ฟังแล้ว ท่าพระอานนท์จึงคิดอุบายท่ีจะให้สตรีบวชใน
พระธรรมวินัยน้ี จึงทูลถามว่า สตรีจะสามารถทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล 
อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้หรือไม่ เม่ือได้ฟังว่า สามารถทำให้แจ้งได้ จึงกราบทูล
ว่า พระนางมหาปชาบดี เป็นพระมาตุจฉาทรงมีอุปการะมาก เคยประคับประคองดูแล 
ถวายเกษียรธารเมื่อพระชนนีสวรรคต ขอมาตุคามพึงได้ออกบวชในพระธรรมวินัยน้ีเถิด  
พระผู้มีพระภาคจึงตรสัว่า ถ้ามหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม ๘ ได้ การรบัครุธรรมน้ัน จัก
เป็นการอุปสมบทของพระนาง ครุธรรม ๘ นั้น ท่านพระอานนท์เรียนครุธรรม ๘ น้ีใน
สำนักของพระผู้มีพระภาคแลว้ เข้าไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี กล่าวว่า ถ้า
พระองค์รับครุธรรม ๘ ได้ การรับครุธรรมนั้นแลจักเป็นการอุปสมบทของพระองค์ 
พระนางมหาปชาบดีโคตมีตรัสตอบว่า ดิฉันก็จะรับครุธรรม ๘ นี ้ ไมล่่วงละเมิดจน
ตลอดชีวิต พระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลว่า พระนางมหาปชาบดีโคต
มีทรงรับครุธรรม ๘ แล้ว จะไม่ล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าสตรี
ออกบวชในธรรมวินัย บัดน้ี พรหมจรรย์จะดำรงอยูไ่ด้ไม่นาน ท้ังสัทธรรมจะดำรงอยู่ได้
เพียง ๕๐๐ ปี ครั้นแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมวินัยท่ีมสีตรีเข้ามาบวชมากจะดำรง
อยู่ได้ไม่นาน ตถาคตบัญญัติครุธรรม ๘ ไว้ เพ่ือไม่ให้ภิกษุณีล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๑/๓๓๑) 

โคตมีอุบาสิกา : อุบาสิกาช่ือว่าโคตมี เป็น ๑ ในคู่อัครอุปัฏฐายิกา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู  
ผู้ทรงมีพระวรกายสูง    ๖๐    ศอก พระรัศมีเปล่งออกจากพระวรกาย  ในภัทรกปั  
ดังคำว่า โคตมีอุบาสิกาและสริิมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา(ของพระองค์  ผู้ทรงมี
พระวรกายสูง    ๖๐    ศอก) (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๕/๗๐๐)  



 

๑๔๗๑ 
 

 

โคตร : วงศ์สกุล,  วงศ์ตระกูล ดังพระพุทธพจน์ว่า  ภิกษุท้ังหลาย    เราอนุญาตให้สวดระบุ
โคตรได้ คำว่า โคตร มีปรากฏในหลายแห่ง หลายนัย เช่น 

  ในมหามรรค วินัยปิฎก อธิบายว่า เผ่าพันธ์ุ, ต้นตระกูล, เช่น โคตมโคตร กาลาม
โคตร ดังคำมัชฌิมปัณณาสก์ว่า บางพวกประกาศช่ือและโคตรในสำนักของพระผู้มี
พระภาคแล้วนั่ง ณ ท่ีสมควร, ในวิมานวัตถ ุอธิบายว่า เป็นคำเรียกคนเพื่อบ่งบอกว่า
เป็นใคร ดังคำที่พ่อค้าถามว่า อุบาสกคนน้ันคือใครและทำงานอะไร  เขาช่ืออะไรและ
โคตรอะไร,คำนี้บางทีใช้ในความหมายไม่สภุาพหรือเป็นคำด่าทอ เช่นก่นโคตร  (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๑๑๒/๑๙๐) (ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๒/๙๖) ;  (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๗๒/๑๖๒) 

   ในอุปริปัณณาสก์ อธิบายว่า  โคตรแมจ้ะระดับสูง ก็หาใช่ว่าจะทำให้บริสทุธ์ิไม่  
ดังพระพุทธพจน์ว่า  

    การงาน  ๑ วิชชา  ๑  ธรรม ๑ ศีล ๑  ชีวิตอันสูงสุด  ๑  
    สัตว์ท้ังหลายย่อมบริสุทธ์ิด้วยธรรมนี้   
    หาใช่บริสุทธ์ิด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่  
    (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๗/๔๔๐)  
   อรรถกถาอธิบายว่า การงาน  หมายถึงมรรคเจตนา  วิชชา  หมายถึงมรรค

ปัญญา  ธรรม  หมายถึงธรรมท่ีเป็นฝ่ายแห่งสมาธิ  ศีล  หมายถึงสัมมาวาจา  
สัมมากัมมันตะ  และสัมมาอาชีวะ  ชีวิตอันสูงสุด  หมายถึงชีวิตของผู้ดำรงอยู่ในศีล  
(ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๘๗/๒๓๖,สํ.ส.อ.(บาลี)  ๑/๔๘/๘๖) 

   พระฎีกาจารย์อธิบายขยายวิชชาว่าหมายถึงสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ  
อธิบายธรรมว่าหมายถึงสัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสมัมาสมาธิ  สํ.ฏีกา (บาลี)๑/
๔๘/๑๓๒)   

โคตรตระกูล : วงศ์สกุล, วงศ์ตระกูล  เช้ือสาย, เผ่าพันธ์ุ  ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น มีพระ
ชาติอย่างนี้ เพราะเหตุน้ีบ้าง  มีพระนามอย่างน้ี  เพราะเหตุนี้บ้าง ทรงมีโคตรตระกูล
อย่างนี้  เพราะเหตุน้ีบ้าง  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๗/๒๓๔)  

   อรรถกถาอธิบายว่า โคตรตระกูล ในท่ีน้ีหมายถึงพระพุทธเจ้าท้ังหลายมีพระ
วิปัสสีพุทธเจ้าเป็นต้น เป็นโกณฑัญญโคตร พระพุทเจ้าท้ังหลายมีพระกกสุันธพุทธเจ้า
เป็นต้น เป็นกัสสปโคตร (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๑๙๗/๑๒๑) 

โคตรภูญาณ :  ปัญญาในการออกและหลีกไปจากนิมิตภายนอก เรียกว่า โคตรภูญาณ มีอธิบายว่า  
ช่ือว่าโคตรภู เพราะครอบงำความเกิดขึ้น ช่ือว่าโคตรภู    เพราะครอบงำความเป็นไป 
ช่ือว่าโคตรภู  เพราะครอบงำนิมิต ..... ช่ือว่าโคตรภู  เพราะออกจากความเป็นไป  
ช่ือว่าโคตรภู  เพราะออกจากนิมิต  ชื่อว่าโคตรภู  เพราะหลีกออกจากสังขารนิมิต
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ภายนอกแล้วแล่นไปสู่ความดับคือนิพพาน  ช่ือว่าญาณ เพราะมีสภาวะรู้ธรรมน้ัน ช่ือ
ว่าปัญญา  เพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกลา่วว่า ปัญญาในการออกและ
หลีกไปจากนิมติภายนอก ช่ือว่าโคตรภูญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕๙/๙๔,๓๑/๖๐/๙๘)  

โคตรภู, บุคคล : บุคคลที่ช่ือว่าโคตรภู เพราะเป็นผู้มีจิตอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างปุถุชนกับโสดาปัตติ
มรรค ในนวกนิบาต อังคุตตรนิกายอธิบายว่าเป็น ๑ ในบุคคล ๙ จำพวก ท่ีควรแก่
ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็น
นาบุญอันยอดเย่ียมของโลก คือ(๑)  พระอรหันต์ (๒) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ืออรหัตตผล  
(๓) พระอนาคามี (๔) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งอนาคามิผล (๕) พระสกทาคามี 
(๖) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล (๗) พระโสดาบัน (๙) บุคคลผู้ปฏิบัติ
เพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล (๙)  โคตรภูบุคคล (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๐/๔๕๐) 

   ในอภิธรรมปิฎก กล่าวว่า โคตรภูบุคคล ยังไม่ได้บรรลุวิมตุติญาณ ดังคำท่ีพระ
สกวาทีถามปรวาทีว่า วิมุตติญาณของโคตรภูบุคคล ช่ือว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหม ซึ่ง
พระปรวาทีบุคคลก็กลา่วว่า ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๑๘/๔๔๙, 
(ไทย)๓๗/๔๓๐/๔๖๑,๓๗/๔๓๙/๔๖๘)  

   อรรถกถาอธิบายโคตรภูบุคคลว่าหมายถึงผู้เจริญวิปัสสนามีกำลังสูงสุด  จิตอยู่
ในหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างปุถุชนกับโสดาปัตติมรรค  (องฺ.นวก.อ.  (บาลี) ๓/๘-๑๐/
๒๙๑), วิมุตติญาณ  หมายถงึญาณ  ๔  คือ (๑) วิปัสสนาญาณ  (๒) มรรคญาณ  (๓)  
ผลญาณ  (๔)  ปัจจเวกขณญาณ  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๔๑๘/๒๐๘)  

โคตรภูญาณนทิเทส : ว่าด้วยการแสดงโคตรภูญาณ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๕๙/๙๔) ; การแสดงปัญญาใน
การออกและหลีกไปจากนิมิตภายนอก, อธิบายอุทเทสท่ี ๑๐ ของญาณกถาที่ยกมาต้ัง
เป็นคำปุจฉา  โคตรภูญาณนิทเทส แบ่งเป็น ๓ ตอน  ดังน้ี 

   ตอนที่ ๑  ท่านพระสารีบุตรนำสภาวธรรม ๑๖ ประการ  (๑๕ ประการแรก
เหมือนที่แสดงไว้ในหมวดธรรมท่ีควรรู้ย่ิง   

   ตอนที่ ๒  ชุดที่ ๔  ต่างกันแต่ประการที่ ๑๖  คือสังขารนิมิตภายนอก) มา
จำแนกเป็นเหตุท่ีให้ได้ช่ือว่าโคตรภูญาณไว้ถึง ๓ นัย นัยละ ๓ ฝ่าย ๑๖ เหตุดังน้ี นัย
ท่ี ๑ ฝ่ายที่ ๑ ใช้คำขยายความว่า  ครอบงำ  คือครอบงำธรรมแต่ละอย่าง  เช่น (๑) 
ช่ือโคตรภู เพราะครอบงำความเกิดขึ้น  ฯลฯ ฝ่ายที่ ๒ ใช้คำขยายความว่า แล่นไป 
และเปลี่ยนสภาวธรรมเป็นฝ่ายบวก เช่น (๑) ช่ือว่าโคตรภูญาณ  เพราะแล่นไปสู่
ความไม่เกิดขึ้น  ฯลฯ  ฝ่ายที่ ๓ นำฝ่ายท่ี ๑ กับที ่๒ มาผสมกันเป็นคู่ ๆ เช่น (๑) ช่ือ
ว่าโคตรภูญาณ เพราะครอบงำความเกิดขึ้นแล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้น  ฯลฯ นัยที่ 
๒ ฝ่ายที่ ๑ ใช้คำขยายความว่าออกจาก  คือ ออกจากธรรมแต่ละอย่าง  เช่น (๑) ช่ือ
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โคตรภู เพราะออกจากความเกิดขึ้น  ฯลฯ ฝ่ายที่ ๒ ใช้คำขยายความเหมือนในฝ่ายที่ 
๒ ของนัยท่ี ๑ เช่น (๑) ช่ือว่าโคตรภูญาณ  เพราะแลน่ไปสู่ความไม่เกิดขึ้น  ฯลฯ 
ฝ่ายที่ ๓  นำฝ่ายที่ ๑ กับท่ี ๒ มาผสมกันเป็นคู่ ๆ เช่น  (๑) ช่ือว่าโคตรภูญาณ 
เพราะออกจากความเกิดขึ้นแล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้น  ฯลฯ  นัยท่ี ๓ ฝ่ายที่ ๑ ใช้
คำขยายความว่า หลีกออก คือ หลีกออกจากธรรมแต่ละอย่าง เช่น  (๑) ช่ือว่าโคตรภู 
เพราะหลีกออกจากความเกิดขึ้น  ฯลฯ  ฝา่ยที่ ๒ ใช้คำขยายความเหมือนในฝ่ายที ่๒ 
ของนัยท่ี ๑ เช่น (๑) ช่ือว่าโคตรภูญาณ  เพราะแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้น  ฯลฯ ฝ่ายที ่
๓ นำฝ่ายที่ ๑ กับท่ี ๒ มาผสมกันเป็นคู่ ๆ เช่น  (๑) ช่ือว่าโคตรภูญาณ เพราะหลีก
ออกจากความเกิดขึ้นแล้วแลน่ไปสู่ความไม่เกิดขึ้น  ฯลฯ ตอนท่ี ๒ มลีักษณะคล้าย
กับสังขารุเปกขาญาณนิทเทส   

   ตอนที่ ๓  ดังน้ี โคตรภูธรรมท่ีเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะม ี ๘ ประการ แต่ละ
ประการมีองค์ธรรมที่สำคัญ คือ ครอบงำธรรมแต่ละอย่างท่ีเป็นข้าศึกต่อฌานสมาบัติ
แต่ละขั้น เพ่ือผลแต่ละอย่างตามลำดับคือรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ (๘ เป้าหมาย 
หรือ ๘ เพ่ือ) เช่น (๑) ญาณ...เพ่ือได้ปฐมฌาน เพราะเหตุน้ัน  จึงช่ือว่าโคตรภู (๒) 
ญาณ....เพ่ือได้ทุติยฌานฯลฯ โคตรภูธรรมท่ีเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสสนามี ๑๐ 
ประการ แต่ละประการมีองค์ธรรมท่ีสำคญั คือ ครอบงำสภาวธรรม ๑๖ ประการ (ท่ี
แสดงไว้ในตอนที่ ๑) เพ่ือผลแต่ละอย่างตามลำดับ  คือ  มรรค ๔  ผล ๔  สุญญต
วิหารสมาบัติ  และอนิมิตตวิหารสมาบัติ (๑๐ เป้าหมาย หรือ ๑๐ เพ่ือ) เช่น ๑.ญาณ
ท่ีครอบงำความเกิดขึ้น ความเป็นไป ฯลฯ สังขารนิมิตภายนอก เพ่ือได้โสดาปัตติ
มรรค เพราะเหตุนั้นจึงช่ือว่าโคตรภู ตอนที่ ๓  ท่านแบ่งโคตรภูธรรมเป็น ๒ ฝ่าย คือ 
ฝ่ายกุศล ๑๕ ประการ ฝ่ายอัพยากฤต ๓ ประการ 

โคตรภูธรรม : ธรรมช่ือว่าโคตรภู, อธิบายว่า  โคตรภูธรรม  ม ี๘ อันได้แก ่(๑)มีอามิส (๒) ไม่มีอามิส 
(๓) มีท่ีต้ัง(๔)ไม่มีท่ีต้ัง (๕) เปน็สุญญตะ  (๖)เป็นวิสุญญตะ (๗) เป็นวุฏฐิตะ (๘) เป็นอ
วุฏฐิตะ  

   คำว่า โคตรภูธรรม มีปรากฏในพระสูตรและพระอภิธรรม เช่นในปฏิสมัภิทา
มรรค อธิบายขยายความทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาดังนี้ว่า โคตรภูธรรม  ๘  เกิดขึ้น
ด้วยอำนาจสมถะ คือ (๑) ญาณท่ีครอบงำนิวรณ์ เพ่ือได้ปฐมฌาน  ช่ือว่าโคตรภู (๒) 
ญาณที่ครอบงำวิตกวิจาร    เพ่ือได้ทุติยฌาน ช่ือว่าโคตรภู (๓) ญาณที่ครอบงำปีติ    
เพ่ือได้ตติยฌาน ช่ือว่าโคตรภู  (๔) ญาณที่ครอบงำสุขและทุกข์ เพ่ือได้จตุตถฌาน ช่ือ
ว่าโคตรภู   (๕) ญาณที่ครอบงำรูปสัญญา  ปฏิฆสญัญา นานัตตสัญญา  เพ่ือได้อา
กาสานัญจายตนสมาบัติ   ช่ือว่าโคตรภู  (๖)ญาณทีค่รอบงำอากาสานัญจายตน
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สัญญา  เพ่ือได้วิญญาณัญจายตนสมาบัติ   ช่ือว่าโคตรภู  (๗) ญาณที่ครอบงำ
วิญญาณัญจายตนสัญญา    เพ่ือได้อากิญจัญญายตน สมาบัติ ช่ือว่าโคตรภู  (๘) 
ญาณที่ครอบงำอากิญจัญญายตนสัญญา    เพ่ือได้เนวสัญญานาสญัญายตนสมาบัติ 
ช่ือว่าโคตรภู 

    โคตรภูธรรม ๑๐ เกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสสนา คือ(๑) ญาณที่ครอบงำความ
เกิดขึ้น  ความเป็นไปนิมิต กรรมเป็นเคร่ืองประมวลมา ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด  
ความอุบัติ ความเกิด  ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย ความเศร้าโศกความรำพัน  
ความคับแค้นใจ  สังขารนมิิตภายนอกเพื่อได้โสดาปัตติมรรค (๒) ญาณที่...เพ่ือได้
โสดาปัตติผลสมาบัติ (๓) ญาณท่ี...    เพ่ือได้สกทาคามิมรรค ช่ือว่าโคตรภู (๔) ญาณ
ท่ี...เพ่ือได้สกทาคามิผลสมาบัติ  (๕) ญาณที่...เพ่ือได้อนาคามิมรรค  (๖) ญาณที่ ...
เพ่ือได้อนาคามิผลสมาบัติ (๗) ญาณที่...เพ่ือได้อรหัตตมรรค (๘) ญาณที่...เพ่ือได้
อรหัตตผลสมาบัติ (๙) ญาณที่...เพ่ือได้สุญญตวิหารสมาบัติ ช่ือว่าโคตรภู  (๑๐) ญาณ
ท่ีครอบงำความเกิดขึ้นความเป็นไป นิมิต... เพ่ือได้อนิมิตตวิหารสมาบัติ (ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๒๒๗/๓๘๔, อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๐/๘๘๒,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๓๕/๑๒๔,๔๑/๑๕๐/
๑๘๙,อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๒๐/๒๙๗,อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๒๐/๒๙๗);  

   อรรถกถาแห่งปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่า  อามิส หมายถงึวัฏฏามิส  โลกามิส  
และกิเลสามิส  ท่ีต้ัง  หมายถงึนิกันติ  สุญญตะ หมายถึงโคตรภูธรรมท่ีประกอบด้วย
นิกันติ วุฏฐิตะ  หมายถึงวิปัสสนาโคตรภูญาณ  (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๖๐/๒๙๕)   

โคตรภูท่ีสหรคตด้วยสุข : โคตรภูท่ีประกอบด้วยสุข,  จัดเป็นญาณที่เกิดขึ้นครอบงำสุขเพ่ือจะได้
บรรลุจตุตถฌานที่ช่ือว่าโคตรภู ดังคำในปัฏฐาน พระอภิธรรมปิฎกว่า สภาวธรรม
ท่ีสหรคตด้วยปีติ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยสขุโดยอนันตรปัจจัย  ได้แก่
ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยปีติซึ่งเกิดก่อน ๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังๆ 
โดย อนันตรปัจจัย  อนุโลมท่ีสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โคตรภูท่ีสหรคตด้วยสุขโด
ยอนันตรปัจจัย หรือดังคำในปัฏฐานอีกแห่งหนึ่งว่า สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัย หรือดังคำว่า สภาวธรรม
ท่ีสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยสุขโดยอาเสวนปัจจัย (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๑/๒๖/๑๔๑,๔๑/๒๗/๑๔๒,๔๑/๓๗/๑๕๑);  

   อรรถกถากล่าวว่า สุข หมายถึงความสบาย หรือเค้ียวกินและขุดเสียด้วยดี ซึ่ง
อาพาธทางกายและทางจิต  สุข มีความสำราญเป็นลักษณะ มีอันเขา้ไปพอกพูนซึ่ง
ธรรมท่ีสัมปยุตด้วยความสุขเป็นรส มคีวามอนุเคราะห์เป็นเคร่ืองปรากฏ สุขเกิด
ควบคู่ต่อจากปีติ เกิดปีติก็เกิดสุขตามมา  นั่นคือปีติ ก็คือความยินดีด้วยการได้
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อิฏฐารมณ์ สขุก็คือความเสวยรสแห่งอารมณ์ท่ีตนได้แลว้  ปีติมีอยู่ในจิตตุปบาทใด  
สุขก็มีอยู่ในจิตตุปบาท นั้น สุขมีอยู่ในจิตตุปบาทใด,  ในจิตตุปบาทน้ัน โดยความนิยม
ไม่มีปีติ ปีติท่านสงเคราะห์เข้าเป็นสังขารขันธ์, สุขท่านสงเคราะห์เข้าเป็นเวทนาขันธ์
และทั้งปีติและสุขล้วนเกิดจากวิเวก ซึ่งมีอยู่ในตติยฌาน ดังน้ัน ญาณที่เกิดขึ้น
ครอบงำสุข(ในตติยฌาน) ได้ เพ่ือจะได้บรรลุจตุตถฌาน จึงได้ช่ือว่าโคตรภูท่ีสหรคต
ด้วยสุข   

โคตรภูภิกษุ : ภิกษุจำพวกที่ช่ือว่าโคตรภู,ในทักขิณาวิภังคสูตร อุปริปัณณาสก์ อธิบายถึงหมายถึง
ช่ือภิกษุจำพวกหนึ่ง มีผ้ากาสาวะพันคอ เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม  ในอนาคต ...
ชนทั้งหลายจักถวายทานเจาะจงพระสงฆ์ได้ในภิกษุผู้ทุศีลเหล่าน้ัน  แม้ในเวลาน้ัน 
เราก็ยังกล่าวทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ว่า มีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ (ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๓๘๐/๔๓๐) 

   อรรถกถากล่าวว่า แม้ทักขิณาที่ให้ในสงฆ์ซึ่งมีภิกษุมีผ้ากาสาวะพันคอ  ตรัสว่า
มีผลนับไม่ได้  ด้วยการนับคุณเหมือนกัน ก็ทักขิณาที่ถึงสงฆ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้อาจเพ่ือ
ทำความยำเกรงในสงฆ์ แต่ความยำเกรงในสงฆ์    ทำได้ยาก บุคคลใดได้สามเณร  ผู้
อุปสมบทแล้ว  ภิกษุหนุ่ม หรอืเถระ ผู้พาลหรือ บัณฑิต รูปใดรูปหนึ่งจากสงฆ์แล้วไม่
สงสัย ย่อมอาจเพ่ือทำความยำเกรงในสงฆ์ว่า เราจะถวายสงฆ์  ทักขณิาของบุคคลน้ัน
เป็นอันช่ือว่าถึงสงฆ์แล้ว   ได้ยินว่า พวกอุบาสกชาวสมุทรฝังโน้นกระทำอย่างนี้ ก็ใน
อุบาสกเหล่านั้น คนหนึ่งเป็นเจ้าของวัดเป็นกุฏุมพี  เจาะจงจากสงฆ์ว่า เราจักถวาย
ทักขิณาท่ีถึงสงฆ์ จึงเรียนว่า ขอท่านจงให้ภิกษุรูปหนึ่ง อุบาสกน้ัน ได้ภิกษุทุศีลรูป
หนึ่งพาไปสู่สถานท่ีน่ังปูอาสนะผูกเพดานเบื้องบน บูชาด้วยของหอมธูป และดอกไม ้ 
ล้างเท้าทาด้วยน้ำมัน   ได้ถวายไทยธรรมด้วยความยำเกรงในสงฆ์  ดุจทำความนอบ
น้อมแด่พระพุทธเจ้า ภายหลัง ภิกษุรูปน้ัน มาสู่ประตูเรือนว่าท่านจงให้จอบเพ่ือ
ประโยชน์แก่การปฏิบัติวัดในภายหลังภัต  อุบาสกนั่งเขี่ยจอบด้วยเท้าแล้วให้ว่าจงรับ
ไป มนุษย์ท้ังหลายได้กล่าวกะเขานั้นว่าท่านได้ทำสักการะแก่ภิกษุน้ีแต่เช้าตรู่เทียว ไม่
อาจเพ่ือจะกล่าว  บัดน้ี แมส้ักว่าอุปจาระ(มรรยาท)ก็ไม่ม ี น้ีช่ือว่าอะไร ดังน้ี อุบาสก
กล่าวว่า แนะนาย  ความยำเกรงน้ันมีต่อสงฆ์   ไม่มีแกภิ่กษุน้ัน ถามว่าก็ใครย่อมยัง
ทักขิณาท่ีถวายสงฆ์  ซึ่งมีภิกษุมีผ้ากาสาวะพันคอให้หมดจดตอบว่า พระมหาเถระ 
๘๐ รูปมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นต้นย่อมให้หมดจดได้  อนึ่งพระเถระ
ท้ังหลายปรินิพพานนานแล้ว  พระขีณาสพท้ังหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ ต้ังแต่พระเถระเป็น
ต้นจนถึงทุกวันนี้   ย่อมให้หมดจดเหมือนกัน (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๓๘๐/๒๓๒) 



 

๑๔๗๖ 
 

 

โคตาบอด : วัวที่ตามองไม่เห็นเดินวนเวียนอยู่ในบริเวณที่อยู่ของตน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๓/๓๖) ; 
ในอุทุมพริกสูตรอธิบายว่าเป็นคำเปรียบเทียบที่นิโครธปริพาชกกล่าวอ้างให้สันธาน
คหบดีฟังเกี่ยวกับพระสมณโคดมว่ามีปัญญาเหมาะกับเรือนว่างเท่าน้ัน ไม่กล้าเข้าไปสู่
บริษัทไม่สามารถท่ีจะเจรจาได้ ประทับอยู่ ภายในท่ีสงัด เหมือนโคตาบอดเดิน
วนเวียนอยู่  ณ  ภายในที่สงัด ภายหลัง  สันธานคหบดีกล่าวว่า ท่านนิโครธ พระผู้มี
พระภาคเสด็จมาถึงที่น่ีแล้ว  ท่านจงทำใหพ้ระองค์ไม่กล้าเสด็จเข้ามาสู่บริษัท  จงทำ
ให้เป็นเหมือนโคตาบอดเดินวนเวียนเม่ือนิโครธปริพาชกสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า
แล้วก็สารภาพผิดต่อพระพุทธองค์ ท่ีตนกล่าวเช่นน้ัน เพราะความเป็นคนโง่เขลาไม่
ฉลาด (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๖/๕๔) 

โคทัตตเถรคาถา : คาถาของพระโคทัตตเถระ, พระโคทัตตเถระได้กล่าว ๑๔ คาถา  เช่น คาถาท่ีว่า 
โคอาชาไนยดีถูกเทียมท่ีแอกเกวียน สามารถนำแอกเกวียนไปได้  ถูกภาระหนัก
เบียดเบียน ก็ไม่ยอมสลัดแอกเกวียนที่เทียมไว้ ฉันใด เหล่าชนท่ีบริบูรณ์ด้วยปัญญา
เหมือนมหาสมทุรท่ีเต็มเป่ียมด้วยน้ำ  ย่อมไม่ดูหมิ่นชนอื่นๆฉันนั้น  ขอ้น้ีเป็นดังอริย
ธรรมของคนท้ังหลาย, ในสงัยุตตนิกาย สฬายตนวรรคกล่าวว่า ท่านเม่ืออยู่ ณ  
อัมพาฏกวัน สนทนาธรรมกับจิตตคหบดี ในเรื่องอัปปมาณาเจโตวิมุตติ อากิญจัญญา
เจโตวิมุตติ   สุญญตาเจโตวิมตุติ   อนิมิตตาเจโตวิมุตติ พอจบการสนธนาธรรม ท่าน
กล่าวว่า คหบดี เป็นลาภของท่าน    ท่านได้ดีแล้วท่ีปัญญาจักษุของท่านหย่ังลงใน
พระพุทธพจน์ท่ีลึกซึ้ง (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๙/๓๘๗,ขุ.เถร. (ไทย)๒๖/๖๕๙/๔๕๓) 

   อรรถกถากล่าวว่า  ท่านพระโคทัตตเถระ เกิดในตระกูลแห่งพ่อค้าเกวียน กรุง
สาวัตถี มีช่ือว่าโคทัตตะ เจริญวัยแล้ว   เมือ่บิดาตายแล้ว  รวบรวมทรัพย์  เอาเกวียน  
๕๐๐  เล่ม บรรทุกสินค้า ท่องเที่ยวไป ๆ มา ๆเลี้ยงชีพด้วยการค้าขาย กระทำบุญ
ตามกำลังสมบัติ  วันหนึ่ง เม่ือโคเทียมแอกระหว่างทาง   ไม่สามารถลากไปได้ เมื่อ
บริวารไม่สามารถจะให้โคนั้นออกไปได้  ท่านจึงไปใช้ประตักแทงท่ีหางโคอย่างแรง โค
คิดว่า  ผู้นี้เป็นอสัตบุรุษ   ไม่รู้กำลังอันสมควรแก่กำลังของเราจึงแทงอย่างหนัก  จึง
โกรธ  ใช้ภาษามนุษย์ด่าโดยสมควรแกค่วามปรารถนาว่า โคทัตตะผู้เจริญ  เราไม่ออม
กำลังของตนตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี  นำภาระของท่านไป  แต่วันน้ีท่าน
เบียดเบียนเราอย่างรุนแรง   โดยภาวะที่เราไม่สามารถ  เอาเถิด  เราจุติจากอัตภาพนี้
แล้วพึงเป็นศัตรูสามารถเบียดเบียนท่านในทีเ่กิดแล้ว ๆ โคทัตตะได้ฟังดังน้ันคิดว่า จะ
ประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์แล้วเป็นอยู่นี้   ด้วยอาการอย่างน้ี ท่านเกิด
ความสังเวช  ละสมบัติท้ังหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่ง   บำเพ็ญ
วิปัสสนากรรมไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัต (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๖๕๙/๒๗๐) 



 

๑๔๗๗ 
 

 

โคทัตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระโคทัตตะ  พระโคทัตตะอยู่  ณ  อัมพาฏกวันได้ถามจิตตคหบดีว่า  
ธรรมเหล่านี้  คือ (๑) อัปปมาณาเจโตวิมุตติ  (๒) อากญิจัญญาเจโตวิมุตติ (๓)  สญุญ
ตาเจโตวิมุตติ (๔) อนิมิตตาเจโตวิมุตติมีอรรถต่างกัน  มีพยัญชนะต่างกัน  หรือมี
อรรถอย่างเดียวกัน  ต่างกันแต่พยัญชนะ   จิตตคหบดีตอบว่า เหตุที่ทำให้ธรรม
เหล่าน้ีมีอรรถต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน คือ(๑) อัปปมาณาเจโตวิมุตติ   หมายถึง
การท่ีภิกษุมีเมตตาจิต กรุณาจิต มุทิตาจิตและอุเบกขาจิตแผ่ไปทุกทิศ  ตลอดโลกท่ัว
ทุกหมู่เหล่า ในที่ทุกสถาน  ด้วยเมตตาจิต กรุณาจิต  มุทิตาจิตและอุเบกขาจิตอัน
ไพบูลย์  เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต  ไม่มีเวร  ไม่มีความเบียดเบียน (๒) อา
กิญจัญญาเจโตวิมุตติหมายถึงการท่ีภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนฌานแล้วบรรลุอา
กิญจัญญายตนฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไร (๓) สญุญตาเจโตวิมุตติ  หมายถึงการ
ภิกษุไปสู่ป่า  โคนไม้หรือเรอืนว่างแล้วพิจารณาเห็นวิมุตติว่า สิ่งนี้ว่างจากอัตตาหรือ
สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา (๔) อนิมิตตาเจโตวิมุตติ หมายถึงการที่ภิกษุบรรลุอนิมิตตเจโต
สมาธิ  เพราะไม่กำหนดนิมิตทั้งปวง  ส่วนเหตุท่ีทำให้ธรรมเหล่านี้มีอรรถอย่าง
เดียวกัน  ต่างกันแต่พยัญชนะ  คือราคะ  โทสะและโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเคร่ืองวัด  
ถูกภิกษุขีณาสพละได้แล้ว  และเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบซึ่งว่างจากราคะ  โทสะ  และ
โมหะอันเป็นกิเลสเคร่ืองทำนิมิตน้ัน  จัดว่าเลิศกว่าอัปปมาณาเจโตวิมุตติ  อา
กิญจัญญาเจโตวิมุตติและอนิมิตตาเจโตวิมุตติเหล่าน้ัน  พระโคทัตตะกล่าวชมจิตต
คหบดี (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๙/๓๘๕) 

โคทัตตะ, พระ : ภิกษุช่ือว่าโคทัตตะ, พระภิกษุท่ีเคยเป็นพ่อค้าเทียมเกวียนขายของ ดูโคทัตตเถรคาถา 
(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๙/๓๘๕,๑๘/๓๔๙/๓๘๗) 

โคธชาดก ๑  : ชาดกว่าด้วยเรื่องพญาเห้ียติเตียนดาบส(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)๒๗/๑๓๘/๕๖),  มีอธิบาย
ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาเหี้ย ติเตียนดาบสผู้ท่ีใช้อุบายลวงจะกินตน 
โดยการวางท่าเป็นผู้สงบเสง่ียมมีอาการน่าเลื่อมใส แต่แอบวางไม้ค้อนไว้ข้างกายเมื่อ
พญาเห้ียเข้าไปทำความเคารพในเวลาเย็น ดาบสก็เอาไม้ค้อนขว้างใส่แต่พญาเห้ีย
สังเกตเห็นพิรุธและได้กลิ่นเหีย้ท่ีติดตัวดาบสจึงได้ระวังตัวไว้ก่อนจึงไม่เป็นอันตรายรีบ
มุดเข้าจอมปลวกได้ทันแล้วโผล่ศีรษะกลับเข้ามากล่าวตำหนิดาบสว่านี่เจ้าผู้โง่เขลาจะ
มีประโยชน์อะไรแก่เจ้าด้วยชฎาและการนุ่งห่มหนังเสือเหลือง ภายในของเจ้าแสนจะ
รกรุงรังเจ้าดีแต่ขัดสีภายนอกเท่าน้ันก็มุดเข้าจอมปลวกหนีไปดาบสโกงเกิดความ
ละอายใจจึงหนีไปอยู่ที่อ่ืน(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)๒๗/๑๓๘/๕๖) 

โคธชาดก ๒  : ชาดกว่าด้วยเรื่องตระกูลเห้ียประสพความพินาศเพราะกิ้งก่า (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)๒๗/
๑๔๑/๕๘) อธิบายสรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาเห้ีย สอนบุตรไม่ให้



 

๑๔๗๘ 
 

 

ทำความสนิทสนมกับกิ้งก่า แต่บุตรหาเช่ือฟังไม่ ยังคงคบกับก้ิงก่าเหมือนเดิม เมื่อ
สัตว์ท้ังสองกอดรัดกันเล่น กิ้งก่ามักได้รับบาดเจ็บเพราะรับน้ำหนักไม่ไหว จึงเกิด
ความโกรธคิดหาอุบายกำจัดฝูงเหี้ยโดยไปบอกนายพรานให้มาก่อไฟรมควันเข้าจอม
ปลวกและนั่งคอยตีเห้ียตัวที่ออกมาทางปากปล่อง ตัวท่ีรอดไปได้ก็ถูกฝูงสุนัขไล่กัด  
ฝูงเห้ียถึงความวิบัติเป็นอันมาก พญาเหี้ยเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่า บุคคลคบหาคนช่ัว
ย่อมไม่ประสพความสุขเลย เหมือนตระกูลเหี้ยทำตนเองให้ประสพความวอดวาย
เพราะกิ้งก่า  (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)๒๗/๑๔๑/๕๘) 

โคธชาดก ๓  :  ชาดกว่าด้วยเรื่องฤษีลวงเห้ีย(ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๙๗/๑๗๖)  อธิบายสรุปได้ว่า 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาเหี้ยอาศัยอยู่ในจอมปลวกใกล้อาศรมของฤษี
ท่านหน่ึง ก่อนและหลังออกไปหากินจะทำความเคารพทุกครั้ง  ต่อมาฤษีได้กินแกง
เห้ียท่ีชาวบ้านถวาย เกิดติดใจในรส ต้องการจะฆ่าเห้ียตัวท่ีอยู่ใกล้อาศรมของตนเพ่ือ
แกงกินจึงได้เที่ยวขอเคร่ืองแกงจากชาวบ้านมาเก็บไว้ ตกเย็นน่ังรอพญาเห้ียกลับจาก
หากินอยู่ท่ีบรรณศาลา ได้ซ่อนท่อนไม้ไว้ด้วยหวังว่าเวลาพญาเห้ียเข้ามาทำความ
เคารพก็จักขว้างให้ตาย วันน้ันพญาเห้ียสังเกตเห็นอาการที่ไม่น่าไว้ใจของฤษีจึงระวัง
ตัว แล้วเดินไปทางด้านใต้ลมได้กลิ่นเห้ียท่ีตัวฤษีก็รู้ว่า คนผู้น้ีเป็นศัตรู จึงทำความ
เคารพอยู่ห่างๆ ฤษีจึงเอาท่อนไม้ขว้างแต่ไม่ถูก เพราะพญาเหี้ยระวังตัวอยู่ก่อนแล้ว
รีบว่ิงลงรูไป แล้วโผล่ศรีษะขึ้นพูดว่า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเป็นสมณะ จึงเข้าไปหา
ท่านผู้ไม่สำรวมท่านเอาท่อนไม้ขว้างปาข้าพเจ้า ทำเหมือนไม่ใช่สมณะ น้ีเจ้าผู้โง่เขลา 
จะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้า ด้วยชฎาและการนุ่งห่มหนังเสือเหลือง ภายในเจ้าแสนจะ
รกรุงรัง เจ้าขัดสีแต่ภายนอก” ฤษีร้องเรียกให้พญาเห้ียกลับมาว่า มาเถิดเหี้ย เจ้าจง
กลับมากินข้าวสาลีสุก น้ำมัน และดีปลีของเรายังมีอยู่เพียงพอ พญาเห้ียติเตียนต่ออีก
ว่า จะมีประโยชน์อะไรสำหรับเครื่องแกงของท่าน ท่านรีบหนีไปเสีย ถ้าไม่ไป เราจะ
ไปบอกชาวบ้านมาขับไล่ท่าน ฤษีไม่สามารถจะอยู่ได้จึงหนีไปอยู่ท่ีอ่ืน (ขุ.ชา.จตุกฺก.
(ไทย)๒๗/๙๗/๑๗๖) 

โคธชาดก๔ : ชาดกว่าด้วยเรื่องพระราชาหลอกกินเหี้ยย่าง (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๒๙/๑๘๓) 
อธิบายสรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัต หา
อุบายให้พระราชาทรงยกย่องพระเทวีผู้มีอุปการคุณต่อพระองค์ โดยให้ระลึกถึงคราว
ทุกข์ยากมาด้วยกัน จึงแกล้งกราบทูลขอรางวัลจากพระเทวี แต่พระนางไม่มีให ้
เพราะพระราชาไม่ได้พระราชทานอะไรให้เลย เป็นแต่สถาปนาไว้ในตำแหน่ง 
โพธิสัตว์จึงแกล้งถามเร่ืองน้ีในท่ีประชุมต่อพระพักตร์ของพระราชา  พระเทวีกราบทูล
ว่า อย่าว่าแต่ในกาลบัดนี้เลย แมใ้นกาลก่อนสมัยที่ตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกัน แม้เนื้อ



 

๑๔๗๙ 
 

 

เห้ียท่ีกิ่งไม้อัสสัตถะ พระองค์ยังตรัสว่าว่ิงหนีได้ เพราะทรงแอบเสวยเสียเอง พระ
โพธิสัตว์กราบทูลให้ทรงทราบตอนหน่ึงว่า บุคคลควรนอบน้อมต่อบุคคลที่ควรนอบ
น้อม ไม่ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนที่ไม่ต้องการ ควรละท้ิงคนที่ไม่มีความเย่ือใย 
มีใจเหินห่างเสีย ควรมองหาแต่ผู้ท่ีมคีวามเย่ือใย เหมือนนกรู้ว่าต้นไม้น้ีหมดผลแล้วก็
บินไปที่ต้นอ่ืน เพราะโลกน้ีกว้างใหญ่ไพศาล พระราชาได้สดับดังนั้น ทรงระลึกถึง
ความดีของพระเทวีจึงพระราชทานสิ่งของทุกอย่างให้ตามท่ีปรารถนา (ขุ.ชา.จตุกฺก.
(ไทย)๒๗/๑๒๙/๑๘๓) 

โคธสักกสูตร : พระสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าโคธา  เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะกับ
เจ้าศากยะพระนามว่าโคธาทรงสนทนากันเกี่ยวกับธรรมท่ีทำให้เป็นโสดาบัน ๔ คือมี
ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและอริยสงฆ์และประกอบด้วย
ศีลท่ีพระอริยะชอบใจ(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๑๙/๕๒๔)  

โคธา, เจ้าศากยะ : เจ้าศากยะพระนามว่าโคธา (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๑๙/๕๒๔) ;  เจ้าศากยะโคธาเป็น
ชาวศากยะเคยทรงสนทนาธรรมกับเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ เกี่ยวกับปัญหา
ของธรรมท่ีทำให้เป็นโสดาบัน๔มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า พระ
ธรรม และอริยสงฆ์และมีศีลที่พระอริยะชอบใจ  แต่ตนเองมีความเข้าใจว่า บุคคลผู้
ประกอบด้วยธรรม ๓ ว่า  เป็นพระโสดาบัน    ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนท่ีจะ
สำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าคือประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์เหตุท่ีกล่าวเช่นนี้ เพราะตนไม่รู้ ไม่ใช่
สัพพัญญ ูแต่กล่าวกัลยาณธรรมและกุศลเท่าน้ัน (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๐๑๙/๓๖๘) 

โคธิกเถรคาถา : คาถาของพระโคธิกเถระ,อธิบายว่า พระโคธิกเถระได้กล่าวคาถาว่า  ฝนตกลงมา  
เสียงดังกระห่ึมคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะ กุฎีของเราสบาย มุงบังมิดชิดดี  จิตเราต้ัง
มั่นดีแล้ว  ถ้าต้องการจะตกก็จงตกลงมาเถิดฝน (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๕๑/๓๒๒) ;  

   อรรถกถากล่าวว่า สมัยพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ท่านเกิดในเรือนมีตระกูล 
ถึงความเป็นผู้รู้แล้ว  ได้เป็นหน่ึงในบรรดาสหาย๔ คนคือ สหายคนหน่ึง   เห็นพระผู้มี
พระภาคทรงพระนามว่าสิทธัตถะ  เสด็จเทีย่วบิณฑบาตถวายอาหารทัพพี สหายคนท่ี  
๒  มีจิตเลื่อมใส ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประคองอัญชลี สหายคนท่ี  
๓  มีจิตเลื่อมใสบูชาพระผู้มีพระภาค  ด้วยดอกอุบลกำมือหน่ึง สหายคนท่ี ๔  ทำการ
บูชาด้วยดอกมะลิ   สหายเหล่าน้ันบังเกิดในเทวโลก ด้วยบุญกรรมที่ทำจิตให้เลื่อมใส
ในพระศาสดา   ขวนขวายแล้วอย่างน้ี กระทำบุญไว้มากแล้วท่องเที่ยวไปๆมาๆอยู่ใน
เทวดาและมนุษย์ จากนั้นก็เกิดเป็นพระโอรสของเจ้ามัลละท้ัง  ๔ ในเมืองปาวา  ใน
กาลแห่งพระผูม้ีพระภาคของเรา พวกเจ้ามัลละได้ขนานนามของพระโอรสเหล่าน้ันว่า 



 

๑๔๘๐ 
 

 

โคธิกะ  สุพาหุ  วัลลิยะ (และ) อุตติยะ ท้ัง  ๔ เป็นสหายรักกัน  พากันไปยังเมือง
กบิลพัสด์ุด้วยกรณียกิจบางอย่าง  สมัยนัน้  พระศาสดาเสด็จไปยังเมืองกบิลพัสด์ุ 
ประทับอยู่ในนิโครธารามทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ทรมานเจ้าศากยะมีพระเจ้าสุทโธท
นะเป็นประมุข  โอรสแห่งเจ้ามัลละท้ัง ๔   เห็นปาฏิหาริย์แล้วได้ความเลื่อมใส บวช
แล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  ต่อกาลไม่นานนกั
(ขุ.เถร.(บาลี) ๑/๕๑/๑๙๒) 

โคธิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระโคธิกะ ท่านพระโคธิกะอยู่ณ พระเวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือกระแต 
เขตกรุงราชคฤห์ ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจ ได้บรรลุเจโตวิมุตติ
ช่ัวคราว ภายหลัง เสื่อมจากเจโตวิมุตติน้ันถึง  ๖ ครั้ง  และในคร้ังที่  ๗  ได้มี
ความคิดว่า เราได้เสื่อมจากเจโตวิมุตติช่ัวคราว ๖ ครั้งแล้ว  เราน่าจะฆ่าตัวตายเสีย
จะได้ไม่เสื่อมอีก มารเมื่อทราบเช่นนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่า
สาวกของพระองค์ถูกมรณะครอบงำแล้วอยากจะตาย ขอพระองค์จงทรงห้ามสาวก
น้ัน สาวกของพระองค์ยินดีในพระศาสนา มีใจยังไม่ได้บรรลุ ยังเป็นพระเสขะอยู่ จะ
พึงมรณะได้อย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นักปราชญ์ทำอย่างน้ีแลย่อมไม่ห่วงใย
ชีวิต พระโคธิกะถอนตัณหาพร้อมทั้งราก  ปรินิพพานแล้ว  แล้วพระองค์พร้อมด้วย
หมู่ภิกษุได้ไปยังวิหารกาฬศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิได้ทอดพระเนตรท่านพระโคธิกะนอน
คอบิดอยู่บนเตียง  เมื่อเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปตามทิศต่างๆ จึงตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า นั่นคือมารค้นหาวิญญาณของโคธิกกุลบุตร แต่ย่อมหาไม่พบ  เพราะโคธิก
กุลบุตรไม่มีวิญญาณสถิตอยู่  ปรินิพพานแล้ว(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๙/๒๐๕) 

   ในธรรมบทก็กล่าวเร่ืองพระโคธิกเถระไว้ พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า  
    มารย่อมไม่พบทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์   
    ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นปกติ  
    ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ 
    (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๕๗/๔๔)     
โคธิกะ, พระ : พระภิกษุช่ือว่าโคธิกะ ท่านอยู่ท่ีกาฬศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๙/๒๐๕) 

; ท่านบังเกิดเป็นโอรสของเจ้ามัลละ ในเมืองปาวา  ได้ขนานนามว่าโคธิกะ  คราวหน่ึง
ไปยังเมืองกบิลพัสด์ุ  พร้อมกับสหายด้วยกรณียกิจบางอย่าง  พระศาสดาเสด็จไปยัง
เมืองกบิลพัสด์ุ ประทับอยู่ในนิโครธารามทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ทรมานเจ้าศากยะ 
มีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นประมุข  ท่านโคธิกะเห็นปาฏิหาริย์แล้วได้ความเลื่อมใส บวช
แล้ว ภายหลังเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรต้ังใจมั่น ได้บรรลุเจโตวิมุตติอันเป็นโลกีย์  
จากนั้น พระโคธิกะได้เสื่อมจากเจโตวิมุตติอันเป็นโลกีย์ ๖ ครั้ง แม้ครัง้ท่ี  ๗ โคธิกะ



 

๑๔๘๑ 
 

 

เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร   ต้ังใจมั่น ก็ได้บรรลุเจโควิมุตติอันเป็นโลกีย์อีก เกิด
ความคิดว่า เราได้เสื่อมจากเจโตวิมุตติอันเป็นโลกีย์ ถ้ากระไร เราพึงนำศัสตรามา 
ในขณะที่ปาดคอตน ท่านรูส้ึกเจ็บ ก็ได้สติ รู้ว่าตนยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 
จึงได้เจริญวิปัสสนา ก็ทำใหบ้รรลุธรรมเป็นอรหันต์ พร้อมกับสิ้นชีวิต พระผู้มีพระภาค
ตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุทั้งหลายดังน้ีว่า มารย่อมไม่พบทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้
อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นปกติผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๕๗/๔๔) 

โคธิบุตร : บุตรช่ือว่าโคธี หมายถึงพระเทวทัต (ในช้ันต้น) เป็นคำเรียกที่พระสารีบุตรกล่าวชม
พระเทวทัตว่าเป็นผู้มีฤทธ์ิมาก แม้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีฤทธ์ิ
มาก ดังคำว่า สารีบุตร   เธอกล่าวชมเทวทัตในกรุงราชคฤห์เเล้วเท่าท่ีเป็นจริงว่า โคธิ
บุตรมีฤทธ์ิมาก โคธิบุตรมีอานุภาพมาก (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๓๘/๑๘๓)  

   ในอรรถกถาอติิวุตตกะกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเม่ือจะทรงอ้างพระเทวทัต
เป็นตัวอย่าง  จึงตรัสอย่างน้ี   พระเทวทัตเป็นท่ีรู้กันว่าเป็นบัณฑิตเพราะเป็นคนคง
แก่เรียน  เป็นท่ียกย่องกันว่ามีตนอันอบรมแล้ว   ด้วยฌานและอภิญญาท้ังหลาย   
พระเทวทัต ในช้ันต้น ได้เป็นผู้ท่ีแม้พระธรรมเสนาบดีก็สรรเสริญว่า เป็นโคธิบุตร ผู้มี
ฤทธ์ิมาก  ผู้มีอานุภาพมาก  มีช่ือระบือคือปรากฏอย่างนี้ว่า พระเทวทัตเป็นเหมือน
รุ่งเรือง  เป็นเหมือนเด่นอยู่ดำรงอยู่แล้ว   ด้วยเกียรติและบริวารของตน  การที่พระ
เทวทัตเป็นบัณฑิตเป็นต้นนั้น เป็นเพียงท่ีข้าพเจ้าฟังมาเท่าน้ัน เพราะพระเทวทัตเป็น
อย่างนั้น โดยสองสามวันเท่าน้ัน แต่เพราะพระเทวทตัเป็นอย่างนี้  ไม่รู้ประมาณของ
ตน  ถึงความประมาท  โดยแต่งต้ังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เสมอกับตนว่า  ถึง
พระพุทธเจ้าจะเป็นศากยบุตร  แม้เราก็เป็นศากยบุตร  ถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นพระ
สมณะ  แม้เราก็เป็นพระสมณะถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีฤทธ์ิ    แม้เราก็เป็นผู้มีฤทธ์ิ    
เป็นต้น กระทบกระท่ังเบียดเบียนพระตถาคตเจ้า เพราะถูกมารดลใจ  (ให้ฮึกเหิม)  
ว่าบัดน้ี  เราจกัเป็นพระพุทธเจ้า   เราจักบริหารภิกษุสงฆ์ เมื่อพระเทวทัตถึงความ
ประมาทตามนัยที่กล่าวแล้วอาศัยความประมาท เส่ือมคลายจากฌานและอภิญญา  
พร้อมกับจิตตุปบาทท่ีวางตนคู่กัน (ตีเสมอ) พระพุทธเจ้า เมื่อตายแล้วก็ถึงนรกใหญท่ี่
ได้นามว่าอเวจี  (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๑/๘๙/๓๑๘) 

โคนต้นกากะทิง  : ส่วนข้างต้นของต้นกากะทิง, บางแห่งเรียกว่า ต้นนาคะ, เป็นต้นไม้มีดอกท่ี
สวยงาม, โคนต้นกากะทิง เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ ได้แก่ 
พระเรวตพุทธเจ้า  พระโสภิตพุทธเจ้า และพระสุมนพุทธเจ้า  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๒๗/๖๑๑,๓๓/๒๒/๖๑๗,๓๓/๒๒/๖๒๒), ท่านพระนาคปุปผิยเถระได้เล่าถึงอดีตชาติ
ของท่านว่า ได้นำดอกกากะทิง มาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ส่งผลให้ท่านไม่รู้จัก



 

๑๔๘๒ 
 

 

ทุคติเลย(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๓/๒๐๕), นอกจากนั้น ต้นกากะทิง หรือต้นกระทิงน้ี จะ
เป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตด้วย 

โคนต้นซึก : ส่วนข้างต้นของต้นซึก, โคนต้นซึก เป็นสถานที่ทรงปราบปรามเดียรถีย์ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ในนันทาราม(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๓/๕๙๕),  และต้น
ซึก(สริีส)ยังเป็นต้นไม้ท่ีตรัสรูข้องพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/
๒๑/๗๐๕)  

 โคนตน้โพธิ์  :  โคนต้นไม้อันเป็นสถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ ได้แก่ พระติสสพุทธ
เจ้า  พระปุสสพุทธเจ้า  โดยเฉพาะอย่างย่ิง พระโคดมพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้, (ขุ.พุทธ.
(ไทย)๓๓/๔/๖๗๗,๓๓/๑๐/๖๘๑,)(ต้นโพธ์ิเป็นต้นไม้มงคลท่ีเก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา), สถานท่ีบำเพ็ญธรรมของพระปัญจทีปิกาเถรีและพระปัญจทีปทายิ
กาเถรี(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๙๖/๓๘๐,๓๓/๖๖/๓๙๕) สถานท่ีพระธชทายกเถระ ใน
อดีตชาติ ได้ยกธงขึ้นปักไว้ท่ีโคนต้นโพธ์ิ ซึ่งเป็นต้นไม้ประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมุตตระ(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๗/๑๙๖), ท่านกล่าวถึงบุพกรรมในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งมีช่ือว่าโชติปาละ ได้กราบทูลพระกัสสปพุทธเจ้าว่า “การตรัสรู้ที่
โคนต้นโพธ์ิจักมีมาแต่ท่ีไหน การตรัสรู้หาได้แสนยากย่ิง” ด้วยผลกรรมน้ัน ทำให้
พระองค์ต้องบำเพ็ญทุกรกิริยานานถึง ๖ ปี จึงได้ตรัสรู้(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๙๒/๕๗๗) 

โคนต้นสาละ :   โคนต้นไม้ท่ีพญามารสนทนากับพระอุบลวรรณาเถรี,  ในที่น้ี พระอุบลวรรณาเถรีได้
กราบทูลพระพุทธเจ้าถึงข้อความท่ีได้สนทนากับพญามารว่า "(พญามารมากล่าวกับ
หม่อมฉันว่า) ท่านเข้ามายังต้นไม้ช้ันเลิศท่ีมีดอกแย้มบานดีแล้ว ยืนอยู่เพียงผู้เดียวที่
โคนต้นสาละ ไม่มีใครเป็นเพ่ือน  ท่านผู้โง่เขลา ท่านไมก่ลัวพวกนักเลงดอกหรือ"(ขุ.
อป.(เถริยาปทาน)(ไทย)๓๓/๔๕๕/๔๔๗)    

โคนต้นอชปาลนิโครธ :  โคนต้นไม้ท่ีประทับนั่งรับข้าวปายาส ก่อนที่จะเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชรา 
เสวยข้าวปายาสท่ีริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้, มี
พระพุทธเจ้าหลายพระองค์ท่ีทรงประทับ ณ โคนต้นอชปาลนิโครธรับข้าวปายาส 
ได้แก่ พระปุสสพุทธเจ้า, พระสิขีพุทธเจ้า, พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า, พระกัสสปพุทธ
เจ้า  โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระโคดมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๕/
๖๒๕,๓๓/๑๐/๖๘๑,๓๓/๑๓/๖๙๒, ๓๓/๑๘/๗๑๓) ,ต้นอชปาลนิโครธ หมายถึง ต้น
ไทรสำหรับเล้ียงแพะ,ปกปักรักษาแพะ(ขุ.อุ.อ.(บาลี)๑/๔/๕๓)   

  โคนต้นอัสสตัถพฤกษ์ : โคนต้นไม้ท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์  ได้แก ่พระธัมมทัสสพุีทธ
เจ้า, พระเวสสภูพุทธเจ้า, และพระโคดมพุทธเจ้า,   ต้นอัสสัตถพฤกษ์ เรียกอีกอย่าง
ว่าต้นโพธ์ิ หรือต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  ตามธรรมดา เรียกว่าต้นอัสสัตถพฤกษ์  แต่ถ้า
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หมายถึงสถานที่ตรัสรู้ เรียกว่าต้นโพธ์ิ หรือต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  บางทีอาจเรียกแทน
กันก็ได้ เช่น พระโคดมพุทธเจ้าของเราท้ังหลาย บางแห่งก็ระบุไว้ว่าตรัสรู้ท่ีโคนต้น
โพธ์ิบางแห่งก็ระบุไว้ว่าตรัสรู้ท่ีโคนต้นอัสสัตถพฤกษ์(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๑/๖๖๗,๓๓/
๑๒/๖๙๗,๓๓/๒๐/๗๒๐)    

โคนม : แม่วัวท่ีสามารถให้น้ำนมได้, โคนม เป็นหนึง่ในราชมหาสมบัติท่ีพระเจ้ามหาสุทัสนะผู้
ย่ิงใหญ่ทรงได้รับด้วยอานิสงส์ผลบุญท่ีทำไว้ในอดีตชาติ ดังข้อความว่า “.....ทรงมีโค
นม ๘๔,๐๐๐ ตัวท่ีพร้อมจะให้น้ำนม จนสามารถเอาภาชนะรองรับได้.....”   (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๖๓/๑๙๕,๑๐/๒๖๖/๑๙๘),  แม่วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรีดนม(พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน), 

 โคนไม้,โคนตน้ไม้ : บริเวณโคนของต้นไม้ (รุกฺขมลู) การอยู่อาศัยท่ีโคนต้นไม้เป็น ๑ ในนิสสยั ๔ ข้อ ท่ี
ภิกษุควรปฏิบัติ ประกอบด้วย (๑)บิณฑบาตเลี้ยงชีพ (๒)อยู่โคนต้นไม้เป็นเสนาสนะ 
(๓)นุ่งห่มผ้าบังสุกุล (๔)ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า,  โคนไม้เป็นท่ีเงียบสงัดเหมาะแก่
การปฏิบัติธรรม  จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าแทบทุกพระองค์ตรัสรู้ท่ีโคนต้นไม้  ฉะน้ัน  
จึงมีหลักคำสอนหลายแห่งสอนให้ภิกษุไปปฏิบัติธรรมอยู่ในที่สงัด เช่น “.....ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้  อยู่ในป่าก็ดี  อยู่ท่ีโคนไม้ก็ดี  อยู่ในเรือนว่างก็ดี......” เป็นต้น (ม.มู.(ไทย)
๑๒/๔๙๓/๕๓๓)  นอกจากนั้น การอยู่โคนต้นไม้ยังเป็นหนึ่งในธุดงควัตร ๑๓ ข้อ  
อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นข้อบัญญัติบังคับ เป็นเพียงข้อแนะนำให้ปฏิบัติตาม,  มีกรณี
ท่ีพระเทวทัตเสนอให้ภิกษุอยู่โคนไม้เป็นวัตรตลอดชีพ แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรง
อนุญาตตาม(วิ.มหา.(ไทย)๒/๔๗๗/๑๔,๒/๔๙๔/๑๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๐/๔๘, ม.มู.
(ไทย)๑๒/๓๕๕/๓๙๑, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๑/๒๗๐, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๘/๗๕๐, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๒๑/๑๓๑,๑๓/๑๓๗/๑๕๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖/๒๓,๑๔/๖๙/๗๕,๑๔/
๑๙๓/๒๓๐, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๙/๓๖๒, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๓๒/๓๔๒,๑๗/๓๔๐/๓๔๖, 
สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๔๖/๑๘๐,๑๘/๔๐๙/๔๖๕, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๗๖/๒๒๘,๑๙/
๑๐๐๒/๔๙๖, องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๙๔/๓๒๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๓/๑๒๔, ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๐๗/๕๑๕, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๕๕/๓๙๓,๓๓/๑๐๙/๓๘๒, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๕๓๐/๓๙๔) 

โคนิสภะ : ช่ือโคอุสภะ, เป็น ๑ ในบรรดาโค(ท่ีใช้ฆ่าบูชายัญ) ๔ ชนดิ อันได้แก ่   คือ (๑) โคยูถ
ปติ (๒) โคอโนชะ (๓) โคนิสภะ และ(๔)โคควัมปติ  ดังคำท่ีพระราชาตรัสว่า  ขอพวก
ท่านจงรีบไปนำเอาโคอุสภะของเรามา คือ โคยูถปติ  โคอโนชะ โคนิสภะ และโคควัม
ปติ จงต้อนโคเหล่าน้ันท้ังหมดเข้าเป็นหมู่เราจักบูชายัญ จักให้ทาน  (ขุ.ชา.ม.(ไทย)
๒๘/๙๙๕/๓๓๗) 
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โคนิสาทิกา : ช่ือกัปปิยภูมิเคลื่อนที่ได้ เป็นข้อท่ี ๒ ใน กัปปิยภูมิ ๔ คือ (๑)  อุสสาวนันติกา (กัปปิย
ภูมิท่ีประกาศให้รู้กันแต่เริ่มสร้าง) (๒) โคนสิาทิกา (กัปปิยภูมิเคลื่อนที่ได้) (๓)  คหปติ
กา (เรือนคหบดีท่ีเขาถวายให้เป็นกัปปิยภูมิ) (๔)  สัมมติกา(กัปปิยภูมิท่ีสงฆ์สมมติ) 
(วิ.ม.(ไทย)๕/๒๙๕/๑๑๙-๑๒๐)  

   อรรถกถาอธิบายว่า โคนิสาทิกา แปลว่ากัปปิยภูมิเหมือนกับที่โคจ่อม  ได้แก่
สถานที่ไม่มีรั้วล้อม แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท คือ(๑) วัดที่ไม่มีร้ัวล้อม เรียกว่า
อารามโคนิสาทิกา (๒) กุฎท่ีีไม่มีรั้วล้อม เรียกว่าวิหารโคนิสาทิกา  โดยความก็คือ
เรือนครัวเล็กๆ ที่ไมล่งหลักปักฐานมั่นคง  สามารถเคลื่อนย้ายได้ (วิ.อ.(บาลี) ๓/
๒๙๕/๑๘๒-๑๘๓)  

โคบาล : คนเลี้ยงวัว,คนเลี้ยงโค ดังคำในโคปาลสูตรท่ีสรุปได้ว่า คนเล้ียงโคประกอบด้วยองค์ 
๑๑ คือ (๑) รู้จักรูปโค คอืรู้ว่า โคของตนมีจำนวนเท่าไร มีสีอะไร (๒) ฉลาดใน
ลักษณะโค คือรู้ลักษณะดี - ช่ัว ของโค ชนิด หรือประเภท ของโค (๓) กำจัดไข่ขาง 
คือ รู้จักวิธีรักษาแผลของโคมิให้มีไขข่างของแมลงวันอยู่ในแผล (๔) ปกปิดแผล คอื 
รู้จักวิธีรักษาและป้องกันแผล (๕) สุมไฟ คือ คอยสุมไฟให้มีควันไล่ยุงขณะโคอยู่ใน
คอก (๖) รู้จักท่าน้ำ คือ รู้จักลักษณะของท่าน้ำท่ีโคจะลงไปด่ืมน้ำว่าท่าไหนเรียบ
สม่ำเสมอ ท่าไหนขรุขระ (๗) รู้ว่าโคด่ืมน้ำแล้ว คือ รู้ว่าโคด่ืมน้ำแล้วหรือไม่ เพ่ือ
กำหนดเวลานำโคไปท่าน้ำได้ถูกท่ีถูกเวลา (๘) รู้จักทาง คือ รู้ว่าทางไหนเรียบเสมอ
หรือขรุขระ ทางไหนมีอันตราย ไม่มีอันตราย (๙) ฉลาดในที่หากิน คือ รู้จักสถานที่
เลี้ยงโคที่มีหญา้ โดยกำหนดไว้ ล่วงหน้าว่าวันไหนไปที่ไหน โดยมิใหซ้ำ้กัน เพ่ือเว้น
ระยะให้หญ้าแตกใบใหญ ่ (๑๐)  รีดนมให้เหลือ คือ ไม่รีดนมจนหมด ในแต่ละคร้ัง
จะต้องเหลือไว้ให้ลูกโคบ้างโดยกำหนดว่า โคตัวไหนมีลูกขนาดไหน และกะประมาณ
ให้ถูกว่า ลูกโคขนาดนั้นจะด่ืมนมวันละเทา่ไร เพ่ือจะรีดนมให้เหลือไว้พอดี (๑๑)  
บูชาโคที่เป็นพ่อโค เป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาย่ิง คือ เลี้ยงดูโคจ่าฝูงอย่างดีเป็นพิเศษ
เพ่ือให้เป็นผู้นำฝูงท่ีดีต่อไป  คนเลี้ยงโค เพราะมีองค์คุณ ๑๑ จะสามารถเล้ียงโค ให้
เจริญ ให้มีจำนวนเพ่ิมขึ้นได้ (องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๗/๔๓๒,๒๔/๒๒/๔๔๕,๒๔/
๒๙/๔๔๕)  

โคปกเทพบุตร : เทพบุตรช่ือว่าโคปกะ, ชื่อเทพบุตรองค์หน่ึงอยู่ในภพช่ือว่าดาวดึงส์  ในสกักปัญหสูตร
อธิบายว่า ก่อนที่จะเกิดเป็นเทพบุตรโคปกะ ท่านเคยเกิดเป็นหญิง เป็นธิดาชาว
ศากยะนามว่าโคปิกา ในกรงุกบิลพัสด์ุ มีความเลื่อมใสพระพุทธเจ้า พระธรรมและ
พระสงฆ์ รักษาศีลให้บริบูรณ์ หน่ายความรู้สึกเป็นหญิง อบรมความรู้สึกเป็นชาย 
หลังจากตายแล้ว ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ อยู่ร่วมกับเทพช้ันดาวดึงส์ เป็นบุตร



 

๑๔๘๕ 
 

 

ของท้าวสักกะ พวกเทพรู้จักเธอว่า โคปกเทพบุตร (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๓/๒๘๐,๑๐/
๓๕๔/๒๘๑)  

   อรรถกถากล่าวว่า ศีล ในท่ีนี้หมายถึงศีล ๕ คำว่า หน่ายความรู้สึกเป็นหญิง  
อบรมความรู้สกึเป็นชาย  หมายถึงอาการที่ไม่ได้เกิดจากภาวะผิดปกติด้านความรู้สึก  
แต่เกิดจากความปรารถนาจะบำเพ็ญบารมีให้สูงขึ้น  เน่ืองจากเพศหญิงไม่อาจบรรลุ
ปัจเจกโพธิญาณและสมัมาสมัโพธิญาณได้  (ที.ม.อ.(บาลี) ๓๕๓/๓๒๑) 

โคปกโมคคลัลานพราหมณ ์ :พราหมณ์ช่ือว่าโคปกโมคคัลลานะ มีอายุอยู่หลังพุทธกาล ท่านเป็น
ข้าราชการผู้มีศักด์ิใหญม่ีรับหน้าท่ีปฏิสังขรณ์กรุงราชคฤห์ทำการอารักขาพระเวฬุวัน
วิหารเน่ืองจากพระเจ้าอชาตศัตรูทรงระแวงพระเจ้าจัณฑปัชโชตแห่งกรุงอุชเชนี(ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๗๙/๘๕)  

   ในโคปกโมคคัลลานสูตรอธิบายว่า เม่ือพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วไม่นาน  
ท่านโคปกโมคคัลลานะ เคยสนทนาธรรมกบัพระอานนท์เถระในที่ทำงานของตนโดย
มีวัสสการพราหมณ์ร่วมวงสนทนาด้วย รายละเอียดดูในโคปกโมคคัลลานสูตร พอจบ
แล้ววัสสการพราหมณ์ก็ลากลับ และโคปกโมคคัลลานพราหมณ์ก็ถามคำถามที่คำค้าง
ไว้พระอานนท์ก็ตอบว่ายืนยันเช่นเดิมว่าไม่มีภิกษุแม้สักรูปหน่ึงที่ประกอบด้วยธรรม
ครบถ้วนทุกขอ้ทุกประการท่ีพระผู้มีพระภาคทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มี
พระภาคทรงยังมรรคท่ีไม่อุบัติให้อุบัติ  ทรงยังมรรคท่ียังไม่เกิดให้เกิด   ตรัสบอก
มรรคที่ไม่มีใครบอกได้ ทรงทราบชัดมรรค ทรงรู้แจ้งมรรค ทรงฉลาดในมรรค ส่วน
สาวกในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่ 

โคปกโมคคลัลานสูตร : พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือโคปกโมคคัลลานะ  หลังจากงานถวายพระเพลิง
และแจกพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้ว พระอานนท์ได้เดินทางไป
ถึงกรุงราชคฤห์  เข้าพัก ณ  วัดพระเวฬุวัน  เพ่ือเตรียมการประชุมทำปฐมสังคายนา  
พระเจ้าอชาตศัตรูรับสั่งให้ปฏิสังขรณ์พระนครเพ่ือเตรียมการไว้รับศึกจากพระเจ้า
จัณฑปัชโชตแห่งแคว้นอวันตี(เพราะมีข่าวว่าจะยกทัพมาปลงพระชนม์พระเจ้าอชาต
ศัตรู เพ่ือแก้แค้นแทนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระสหาย  เหตุการณ์ในกรงุราชคฤห์ จึง
เต็มไปด้วยความระแวงภัยจากสงคราม) วันหนึ่ง พระอานนท์ออกจากท่ีพักเพ่ือเข้าไป
บิณฑบาตแต่ยังเช้าอยู่จึงแวะเข้าไปสนทนากับโคปกโมคคัลลานพราหมณ์ถึงท่ีทำงาน  
พราหมณ์จึงต้ังปัญหาถามพระเถระด้วยความเป็นห่วงพระพุทธศาสนา  เกรงว่าจะ
เกิดการทะเลาะ  วิวาทกันในหมู่ภิกษุสงฆ์  เช่นท่ีเคยเกิดขึ้นแก่สาวกของนิครนถนาฏ
บุตร หลังจากท่ีเขาถึงแก่กรรมไปการสนทนาระหว่างพระอานนท์กับโคปกโมคคัล
ลานพราหมณ ์ ซึ่งต่อมามีวัสสการพราหมณ์  มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธมาร่วม



 

๑๔๘๖ 
 

 

สนทนาด้วย  มีใจความดังนี้โคปกพราหมณ์ถามว่า มีภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณธรรม
อย่างพระผู้มีพระภาคหรือไม่ พระเถระตอบว่า  ไม่มี  เพราะพระผู้มีพระภาคเป็นผู้
ตรัสบอกทาง  ส่วนสาวกเป็นผู้เดินตาม วัสสการพราหมณ์ถามว่ามีภิกษุท่ีพระผู้มีพระ
ภาคทรงแต่งต้ังหรือท่ีสงฆ์แต่งต้ังให้เป็นท่ีพ่ึงของภิกษุหรือไม ่ พระเถระตอบว่า  ไมม่ ี 
เพราะหมู่ภิกษุมีธรรมเป็นท่ีพ่ึงอยู่แล้ว ทุกวันอุโบสถ หมู่ภิกษุจะร่วมกันสวดปาติโมกข์  
ในขณะสวดปาติโมกข์  ถ้ามีภกิษุต้องอาบัติ  มีโทษท่ีล่วงละเมิด  สงฆ์ก็จะให้ภิกษุน้ัน
ทำให้ถูกต้องตามธรรม  การกระทำเช่นน้ีไม่มีใครใช้ให้ทำ  แต่ธรรมใช้ให้ทำวัสสการพ
ราหมณ์ถามว่า  มีภิกษุผู้เป็นท่ีสักการะของสงฆ์หรือไม่ พระเถระตอบว่า ม ีคือภิกษุผู้
ท่ีสงฆ์ควรสักการะ  ต้องมีธรรม  ๑๐ คือ (๑) มีศลี  สำรวมในปาติโมกข์  (๒) เป็น
พหูสูต  (๓) เป็นผู้สันโดษ (๔) ได้ฌาน  ๔ (๕) มีฤทธ์ิ (๖) มหูีทิพย์  (๗) กำหนดรู้จิต
ของผู้อ่ืนได้ (๘) ระลึกชาติได้ (๙) มีตาทิพย ์ (๑๐) มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ ใน
ตอนท้าย วัสสการพราหมณ์ถามถึงฌานท่ีพระผู้มีพระภาคไม่ทรงสรรเสริญและทีท่รง
สรรเสริญ   พระเถระก็ตอบว่า ฌานที่ไม่ทรงสรรเสริญ  ได้แก่ฌานท่ีประกอบด้วย
นิวรณ์ ๕ ส่วนฌานท่ีทรงสรรเสริญ ได้แก่ฌาน ๔ ท่ีสงัดจากกามและอกุศลธรรม
ท้ังหลาย เมือ่ท่านพระอานนท์กล่าวภาษิตน้ีแล้ว วัสสการพราหมณ์มีใจยินดีช่ืนชม
ภาษิตของท่าน (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๙/๘๕) 

โคปกะ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุนามว่าโคปกะ, พระเถระอยู่ในวัดกุกกุฏาราม เมืองปาฏลีบุตร เป็นภิกษุรูป ๑ 
ในบรรดาภิกษุ ๕ รูป อันได้แก่ ท่านพระนีลวาสี ท่านพระสาณวาสี  ท่านพระโคปกะ 
ท่านพระภคุ และท่านพระผลกิสันทานะ  ในสังฆิกจีวรุปปาทกถา มหาวรรคอธิบายว่า 
ท่านเป็นภิกษุรูป ๑ ในบรรดาภิกษุ ๕ ท่ีใหค้ำปรึกษาแก่ภิกษุ ๓ รูปจำพรรษาในกรุง
ราชคฤห์ว่า จีวรเกิดขึ้น สมควรเป็นของท่าน แม ้๓ รูปกร็ับได้ ดังคำว่า ท่านท้ังหลาย  
พวกเรารู้ท่ัวถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว จีวรเหล่านัน้เป็นของพวก
ท่านเท่าน้ัน จนถึงคราวเดาะกฐิน(วิ.ม.(ไทย)๕/๓๖๓/๒๓๖) 

โคปาลกสูตร : พระสูตรว่าด้วยนายโคบาล นายโคบาลถวายข้าวปายาสและเนยใสใหม่แก่
พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ พระองค์ทรงช้ีแจงให้นายโคบาลน้ันเห็นชัด ชวนใจให้
อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจใหส้ดช่ืนร่าเริงด้วย
ธรรมีกถา หลังพระพุทธเจ้าเสด็จไปไม่นาน  ชายคนหนึ่งได้ทำร้ายนายโคบาลจน
เสียชีวิต (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๓๓/๒๓๘) 

โคปาลวิมาน : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโคผู้ถวายขนมแด่ภิกษุ, เป็นวิมานอันรุ่งเรืองในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ เพราะได้ถวายขนมแด่พระมหาโมคคัลลานะ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๕๙/๑๔๕) 



 

๑๔๘๗ 
 

 

   อรรถกถากล่าวว่า คนเลี้ยงโคชาวราชคฤห์คนหน่ึง ถือขนมสดท่ีห่อด้วยผ้าเก่า
เพ่ือเป็นอาหารเช้าออกจากเมืองไปเลี้ยงวัว    พระมหาโมคคัลลานะทราบว่า เขาผู้นี้
จักตายในบัดน้ีเองและจักเกิดบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เพราะถวายขนมสดแก่เรา จึงได้ 
ไปใกล้เขา  เขาดูเวลาแล้วประสงค์จะถวายขนมสดแด่พระเถระ  แม่โคทั้งหลายเข้าไป
ยังไร่ถั่ว คนเลีย้งโคคิดว่า เราควรจะถวายขนมสดแด่พระเถระ หรือว่าควรจะไล่แม่โค
ท้ังหลายออกจากไร่ถั่ว เขาคิดว่า  พวกเจ้าของไร่ถั่วจงกระทำกะเรา  ตามที่ต้องการ
เถดิ แต่เมื่อพระเถระไปแล้ว เราจะไม่ได้ถวายขนมสด เอาเถิด เราจักถวายขนมสดแด่
พระผู้เป็นเจ้า ได้นำขนมสดเข้าถวายแด่พระเถระ    พระเถระรับเพ่ืออนุเคราะห์เขา 
ขณะท่ีเขาวิ่งไปโดยเร็วเพ่ือจะไล่ต้อนแม่โคทั้งหลายให้กลบั มิทันได้พิจารณาถึง
อันตราย  งูพิษท่ีถูกเขาเหยียบก็กัดเอา  แม้พระเถระเม่ืออนุเคราะห์เขา ก็เริ่มฉันขนม
สดน้ัน คนเลี้ยงโคต้อนแม่โคท้ังหลายกลับมาแล้ว เห็นพระเถระกำลังฉันขนมอยู่  มี
จิตเลื่อมใสน่ังเสวยปีติโสมนัสอย่างย่ิง  พิษงูแล่นท่วมท่ัวสรีระของเขาในขณะน้ันเอง 
เมื่อพิษแล่นถึงศีรษะ  เขาตายในครู่นั้นแหละ ครั้นตายแล้ว เขาไปบังเกิดในวิมานทอง
๑๒  โยชน์ ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๑/๑๑๕๙/๓๖๒-๓๖๓) 

โคปาลสูตร : พระสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของผู้เลี้ยงโค พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า นายโคบาล
ประกอบด้วยองค์ ๑๑ เป็นผูส้ามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพ่ิมขึ้นได้  คือ (๑) รู้รูป
โค (๒) ฉลาดในลักษณะโค (๓) กำจัดไข่ขาง (๔) ปกปิด (๕) สุมไฟ(๖) รู้ท่าน้ำ (๗) รู้
ว่าโคด่ืมน้ำแล้ว(๘) รูท้าง(๙) ฉลาดในท่ีหากิน(๑๐) รีดนมให้เหลือ (๑๑) บูชาโคผู้
ท้ังหลายที่เป็นพ่อโค เป็นจ่าฝูง ด้วยการบูชาอย่างย่ิง ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๑๑ ก็
เช่นเดียวกัน เป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้  คือ (๑) รู้
รูป(๒) ฉลาดในลักษณะ (๓) กำจัดไข่ขาง (๔) ปกปิดแผล (๕) สุมไฟ (๖) รู้ท่าน้ำ(๗) รู้
ธรรมท่ีด่ืมแล้ว(๘) รู้ทาง(๙) ฉลาดในโคจร (๑๐) รีดนมให้เหลือ (๑๑) บูชาภิกษุ
ท้ังหลายผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู เป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปริณายกด้วย
การบูชาอย่างยิ่งจากน้ัน  

   พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า รู้รูป คือรู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหน่ึงตามความเป็น
จริงว่ามหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔ฉลาดในลักษณะ คือ รู้ชัดตามความเป็นจริง
ว่า คนพาลมีกรรมเป็นลักษณะ บัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะ กำจัดไข่ขาง คือ ไม่รับ
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก แลบาปอกุศลธรรมทีเ่กิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ละ 
บรรเทา ทำให้สิ้นสุด ทำให้ถงึความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ปกปิดแผล คอื เห็นรูปทาง
ตา  ฟังเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย รู้แจ้ง
ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ปฏิบัติเพ่ือสำรวมในอินทรีย์ ๖ มีจักขุนท
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รีย์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงำได้ จึงรักษาอินทรีย์ ๖ ถึงความสำรวมในอินทรีย์  ๖ สุมไฟ คือ แสดง
ธรรมตามท่ีฟังมาแล้ว ตามท่ีเล่าเรียนมาแล้วแก่คนอ่ืน ๆ โดยพิสดาร รู้ท่าน้ำ คือ เข้า
ไปหาภิกษุท้ังหลายผู้เป็นพหูสตู ผู้เรยีนจบคมัภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกาตาม
เวลาสมควร สอบสวนไตถ่าม ท่านผูค้งแก่เรียนเหล่าน้ันย่อมเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้
เปิดเผย ทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมท่ีน่าสงสยั
หลายอย่างแกภ่ิกษุน้ัน รู้ธรรมท่ีด่ืมแล้ว คือ ได้ความปลาบปลื้มอิงอรรถ อิงธรรม ได้
ปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อ่ืนแสดงอยู่ รู้
ทาง คือ รู้อรยิมรรคมีองค์ ๘ ตามความเป็นจริง ฉลาดในโคจร คือ รูส้ติปัฏฐาน ๔ 
ตามความเป็นจริง รีดนมให้เหลือ คือ รู้จักประมาณเพ่ือจะรับจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารท่ีพวกคหบดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะ 
เป็นผู้บูชาภิกษุท้ังหลายผูเ้ป็นเถระ เป็นรตัตัญญ ู เป็นผู้บวชนาน เป็นสังฆบิดร เป็น
สังฆปริณายก ด้วยการบูชาอย่างย่ิง คือ เข้าไปต้ังเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังในเหล่าภิกษุผู้เปน็เถระ เป็นรัตตัญญู เป็นผูบ้วช
นาน เป็นสังฆบดิร เปน็สังฆปรณิายก  (องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๗/๔๓๒) 

โคปาลอุโบสถ : อุโบสถที่ปฏิบัติอย่างคนเลี้ยงโค ดังคำว่า คนเลี้ยงโคในตอนเย็นมอบโคให้เจ้าของย่อม
เห็นประจักษ์อย่างน้ีว่า วันน้ีโคทั้งหลายเท่ียวไปในที่โน้น  ๆ  ด่ืมน้ำในแหล่งโน้นๆ 
พรุ่งนี้  ในตอนน้ี โคท้ังหลายจักเท่ียวไปในท่ีโน้น  ๆ  จักด่ืมน้ำในแหล่งโน้น  ๆ ฉันใด 
คนที่รักษาอุโบสถบางคนก็ฉันน้ัน คิดอย่างน้ีว่า วันนี้ เราเองเคี้ยวกินของเคี้ยวชนิดนี้ 
ๆบริโภคของกินชนิดน้ี ๆ  พรุ่งนี้ ในตอนนี้  เราจักเค้ียวกินของเค้ียวชนิดนี้  ๆ จัก
บริโภคของกินชนิดนี้ ๆ บุคคลนั้นมีใจประกอบด้วยอภิชฌาย่อมให้วันเวลาผ่านไปด้วย
โลภะน้ัน  โคปาลอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างน้ี ย่อมไม่มีผลมาก  ไมมี่อานิสงส์มาก 
(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๐)   

โคปาละ, ยักษ ์: ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้เป็นบริวารของท้าวกุเวร  คอยรับใช้ ซึ่งมีมายา อยู่ทางทิศเหนือ ใน
อาฏานาฏิยสูตร (พระสูตรว่าด้วยมนต์เครื่องรักษาช่ืออาฏานาฏิยะ)   ซึ่งเป็นมนต์เพ่ือ
คุ้มครอง เพ่ือรักษา เพ่ือไม่เบียดเบียน เพ่ืออยู่สำราญของภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก 
อุบาสิกาทั้งหลาย อธิบายว่า เป็นยักษ์ตน ๑ ลำดับที่ ๒๗ ในบรรดายักษ์ท่ีเป็นมหา
ยักษ์ เสนาบดียักษ์  มหาเสนาบดียักษ์ ๔๑ ตนอันได้แก ่ (๑) อินทะ (๒) โสมะ (๓) 
วรุณะ  (๔) ภารทวาชะ (๕) ปชาบดี (๖) จันทนะ (๗) กามเสฏฐะ (๘)  กินนุฆัณฑ ุ 
(๙) นฆัิณฑุ (๑๐) ปนาทะ (๑๑) โอปมัญญะ  (๑๒)  เทวสตูะ (๑๓) มาตลิ  (๑๔) จิตต
เสนะ (๑๕)  คนัธัพพะ  (๑๖) นโฬราชา  (๑๗) ชโนสภะ  (๑๘) สาตาคิระ (๑๙) เหม



 

๑๔๘๙ 
 

 

วตะ  (๒๐) ปุณณกะ  (๒๑) กรติยะ  (๒๒) คุฬะ (๒๓) สิวกะ (๒๔) มจุลินทะ (๒๕)  
เวสสามิตตะ (๒๖)  ยุคันธระ (๒๗) โคปาละ (๒๘) สุปปเคธะ (๒๙)  หิริ (๓๐) เนตติ  
(๓๑) มันทิยะ (๓๒) ปัญจาลจันทะ  (๓๓) อาฬวกะ (๓๔) ปชุนนะ (๓๕)  สุมนะ (๓๖)  
สุมุขะ (๓๗) ทธิมุขะ (๓๘) มณิ (๓๙) มานิจระ (๔๐)   ทีฆะ (๔๑)   รวมท้ังเสรีสกะ
ด้วย  ; เป็นยักษ์ตน ๑  ในบรรดายักษ์ผู้มีหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
กล่าวโทษท่ีพุทธบริษัทถูกยักษ์น้ีเข้าสิง ระราน รุกราน เบียดเบียน บีบคั้น ไม่ยอม
ปล่อย ท่ีท้าวกเุวรกล่าวถึงในพระสูตรน้ี (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑)  

โคปิกา : ธิดาชาวศากยะช่ือว่าโคปิกา ในกรุงกบิลพัสด์ุ; ในสักกปัญหสูตร อธิบายว่า ศากยธิดา
ผู้น้ี เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เลื่อมใสในพระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆ์  ผู้รักษาศีลให้
บริบูรณ์ หน่ายความรู้สึกเป็นหญิง  อบรมความรู้สึกเป็นชาย (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๓/
๒๘๐,๑๐/๓๕๔/๒๘๑) 

โคผู้ : โคพลิพัทท์, ในพลิวัททสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  โคผู ้ม ี๔  ชนิด คือ(๑) โคผู้ท่ีข่มเหง
โคฝูงตน แต่ไมข่่มเหงโคฝูงอ่ืน (๒) โคผู้ท่ีขม่เหงโคฝูงอ่ืน แต่ไม่ข่มเหงโคฝงูตน (๓) โค
ผู้ท่ีข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอ่ืน (๔) โคผู้ท่ีไม่ขม่เหงโคฝูงตนและไมข่่มเหงโคฝูง
อ่ืน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐๘/๑๖๔) 

  อรรถกถากล่าวว่า โคผู้ หมายถึงโคจ่าฝูง (องฺ.เอกาทสก.อ.(บาลี) ๓/๑๗/๓๙๒) 
โคผู้เขาหัก : วัวตัวผู้ท่ีมีเขาหัก  เขาใช้งานไม่ได้,  ตามธรรมชาติของโคผู้ท่ีมีเขาสมบูรณ์มักจะคึก

คะนองไล่ขวิดโน่นขวิดนี่  แต่โคผู้ท่ีมีเขาหักมักจะสงบเสงี่ยมเจียมตน ไม่ไล่ขวิดใครๆ,  
ในที่น้ี พระสารีบุตรได้เปรียบองค์ท่านว่าเป็นเหมือนโคผู้เขาหัก ไม่มีเวรมีภัยต่อใครๆ  
ดังข้อความที่ท่านกราบทูลแด่พระพุทธเจ้าว่า “...โคผู้เขาหกั สงบเสง่ียม ได้รับการฝึก
มาดี ได้รับการแนะนำมาดี ให้สำเหนียกดี เดินไปตามถนนหนทาง ตามทางแยกน้อย
ใหญ่ ไม่ดีด หรือขวิดใคร ๆ แม้ฉันใด ข้าพระองค์ก็ฉันน้ันเหมือนกัน มีใจเสมอด้วยโค
ผู้เขาหัก ไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุใดไม่ต้ังมั่นกายคตาสติไว้ในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อน
พรหมจารีรูปใดรูปหน่ึงในพระธรรมวินัยน้ีแล้วไม่ขอโทษพึงจาริกไป...” (องฺ.นวก.
(ไทย)๒๓/๑๑/๔๕๔)  

โคพลพัิท,โคพลิพัทท์ : โคผู้,โคถึกท่ีมีกำลัง ในขัตติยสูตร กล่าวถึงโคพลิพัทประเสริฐทีสุ่ดในบรรดา
สัตว์สัตว์ ๔ เท้า ดังท่ีเทวดากล่าวว่า  บรรดาสัตว์ ๔ เท้า  โคพลิพัทประเสริฐทีสุ่ด
,ในสัมภวชาดกกล่าวถึงโคพลทิพัทท์มีกำลังเมื่อตอนใช้งานว่า โคพลิพัทท์จะรู้ได้ ใน
เมื่อมีภาระท่ีจะต้องลากไป(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔/๑๓,๑๕/๑๕๒/๑๙๓,๑๕/๑๙๗/๒๘๓), 
(ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๑๖๘/๕๖๕),  อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๗๒/๕๐๓) ;  
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  อรรถกถากล่าวว่า โคถึกท่ีมีกำลัง  (ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒/๑๐๒๘/๔๖๖)  
โคพลพัิทท์สาลิยะ : โคพลิพัทท์ช่ือว่าสาลิยะ, โคผู้ช่ือว่าสาลิยะ  ดังคำว่า  เมือ่ชาวนากำลังไถนา   โค

ช่ือสาลิยะถูกผาลบาดล้มลง เขาเมื่อจะด่าพระราชา จึงกล่าวว่า ขอให้พระเจ้าปัญจา
ละ  ถูกหอกแทงล้มนอนกลิ้งในสงคราม เหมือนโคพลิพัทท์สาลิยะ ผู้น่าสงสารถูกผาล
บาด ล้มนอนกลิ้งอยู่ (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๓๕๒/๕๙๑)  

โคมยปิณฑสูตร :พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนโคมัย  ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้ประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันว่า ขันธ์  ๕  ท่ีจักเที่ยงแท้  ย่ังยืน  คงทน  ไมผ่ันแปร  เที่ยง
เสมออยู่อย่างน้ัน  มีอยู่หรือ  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ไม่มีเลย  แล้วทรงหยิบ
ก้อนโคมัย(มูลโค)เล็กๆ  ขึ้นมาแล้วตรัสว่า  การได้อัตภาพแม้ประมาณเท่านี้ท่ีจักเท่ียง
แท้  ย่ังยืน  คงทน  ไมผ่ันแปร  เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น  ไม่มี  ถ้าแมก้ารได้อัตภาพ
ประมาณเท่าน้ี จักเท่ียงแท้ ไม่ผันแปรแล้ว การอยู่ประพฤติพรหมจรรย ์  เพ่ือความ
สิ้นทุกข์โดยชอบน้ี  ก็จะไม่พึงปรากฏ  แต่เพราะขันธ์  ๕ แม้ประมาณเท่านี้ท่ีเที่ยงแท้
ไม่มี  การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบจึงปรากฏ  แล้วทรงเล่า
ว่า  เรื่องเคยมีมาแล้ว  เราได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผูไ้ด้รับมูรธาภิเษก  มีเมือง  
๘๔,๐๐๐  เมือง  มีปราสาท มีเรือนยอด  มีบัลลังก์  มีช้างต้น  มีม้าต้น  มีรถทรง มี
แก้ว  มีพระสนม  มีกษัตริย์  มีแม่โคนม  มีผ้า  มีภาชนะทอง  แต่ละอย่าง อย่างละ 
๘๔,๐๐๐  สำรับ  สังขารทั้งปวงคือเมืองเป็นต้นเหล่านั้น  ล่วงไป  สังขารท้ังหลายไม่
เที่ยง  ก็เพราะสังขารทั้งปวงมีลักษณะที่ไม่เที่ยงอย่างน้ี  จึงควรที่จะเบ่ือหน่าย  คลาย
กำหนัด  พ้นไปจากสังขารทั้งปวง  (สํ.ส.(ไทย)๑๗/๙๖/๑๘๓)  

โคมัย : มูลโค, มูลท่ีเกดิจากโค ,ขี้วัว (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๔๔/๒๐๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙,สํ.ข.
(ไทย)๑๗/๘๙/๑๗๐,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๓,๒๐/๙๔/๓๒๖) 

โคมัยสด : มูลโคใหม่,มูลท่ีเกิดจากโคที่ยังเปียก,ขี้วัวท่ีผสมน้ำ ดังคำว่า พราหมณ์ในโลกพากัน
สรงน้ำดำหัวนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ทาแผ่นดินด้วยโคมัยสด    ลาดด้วยหญ้าคาที่เขียว
สดแล้วนอนในระหว่างกองทรายกับเรือนไฟ(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๙/๒๗๒,องฺ.เอกา
ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖๗/๓๐๑,๒๔/๑๗๖/๓๑๙) 

โคแม่ลูกอ่อน : แม่วัวท่ีมีลูกเลก็ๆ ยังไม่หย่านม ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องให้แม่วัวคอยช่วยดูแล, 
โคแม่ลูกอ่อนถกูนำมาเปรียบเทียบในการอธิบายธรรมในหลายเหตุการณ์เช่น 
เปรียบเทียบโคแม่ลูกอ่อนเลม็หญ้าพลางชำเลืองดูลูกไปพลาง ฉันใด คนผู้มีทิฏฐิกฉ็ัน
น้ันเหมอืนกัน ช่วยเหลือกิจที่ควรทำของเพ่ือนพรหมจารี ขณะเดียวกัน ก็บำเพ็ญ
ไตรสิกขาไปด้วย(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๙๗/๕๓๕), ในช่วงท่ีแม่โคมีลูกอ่อนมักจะมีความรัก
ในลูกอย่างแนบแน่นและค่อนข้างดุร้าย จึงไม่ควรพรากแม่ลูกออกจากกนัและเมื่อเข้า



 

๑๔๙๑ 
 

 

ไปใกล้ อาจถูกขวิดถึงแก่ชีวิตได้ เช่น พระพาหิยะ และชายเรื้อนช่ือสุปปพุทธะ , อน่ึง 
ท่านเปรียบเทียบผู้มีอุบายไม่แยบคายในการปฏิบัติธรรม ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ 
เหมือนกับคนต้องการนมสด  แต่ไปรีดนมสดที่เขาโคแม่ลูกอ่อน ก็ย่อมไม่ได้น้ำนม
เช่นกัน(ม.ม.(ไทย)๑๓/๙/๙,๑๓/๔๑๗/๕๒๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๒๕/๒๖๑, ขุ.อุ.(ไทย)
๒๕/๑๐/๑๘๖)  

โคยูถปติ :  ช่ือโคอุสภะชนิดหน่ึง, เป็นโคท่ีใช้บูชายัญ ดังคำว่า ขอพวกท่านจงรีบไปนำเอาโค
อุสภะของเรามาคือโคยูถปติ  โคอโนชะ โคนิสภะ และโคควัมปติ จงต้อนโคเหล่าน้ัน
ท้ังหมดเข้าเป็นหมู่ เราจักบูชายัญ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๙๙๕/๓๓๗) 

โครงกระดูก : กระดูกช้ินส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย, ในทางพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนเร่ืองกายค
ตาสติให้ภิกษุพิจารณาโครงกระดูกเพ่ือคลายความกำหนัดยินดี บรรเทาเบาบางใน
กามารมณ์ เช่นข้อความว่า "ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกยัง
มีเน้ือและเลือด มีเอ็นรึงรัดอยู่ แม้ฉันใด ภิกษุน้ันนำกายน้ีเข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า 
“ถึงกายน้ีก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างน้ัน ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้” 
ฉันนั้น,  มพีระพุทธดำรัสตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องกามเพ่ือคลายความกำหนัดยินดีแก่
ภิกษุทั้งหลายว่า.."....กามท้ังหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูก มีทุกขม์าก มีความ
คับแค้นมาก มโีทษยิ่งใหญ่...."(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๐๙,๑๐/๓๗๙/๓๑๐,๑๐/๓๗๙/
๓๑๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๒/๑๐๘), กระดูกช้ินส่วนต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งเช่ือมต่อกัน
ด้วยโครงสร้างของข้อต่อ เอ็น กล้ามเน้ือ และอวัยวะต่างๆ(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

โครักขกรรม : การเลี้ยงโค,การเลี้ยงโคไว้ขาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๒/๓๑๙,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๖/
๑๖,ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๑๙/๑๗๑,อภิ.ก. (ไทย)๓๗/๔๙๐/๕๑๙) 

  ในเอสุการีสูตร และวาเสฏฐสตูร มัชฌมิปัณณาสก์ อธิบายว่า เป็นอาชีพอย่างหน่ึง
คนวรรณะแพศย์,เป็นอาชีพของชาวนา ดังคำว่า ในหมูม่นุษย์ ใครก็ตามอาศัยโครักข
กรรมเลี้ยงชีพ ผู้น้ันเรียกว่าชาวนา,ในวาเสฏฐสูตร แห่งสุตตนิบาตก็อธิบายนัย
เดียวกัน ในมหานิทเทสอธิบายว่าหมายถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๔๐/
๕๕๑,(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๗/๕๗๖,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๖๑๘/๖๔๘,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๐๒/
๓๑๓); 

  ทีฆชาณุสูตรอังคุตตรนิกาย อธิบายว่าเป็นอาชีพอย่างหน่ึงในบรรดาอาชีพหลาย
อย่าง เช่น กสกิรรม  พาณิชยกรรม โครักขกรรม เป็นช่างศร รับราชการ  แห่งอุฏฐาน
สัมปทา อันเป็นคุณธรรมท่ีทำให้เป็นเศรษฐี (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐,๒๓/
๕๕/๓๔๕)  

  การเลี้ยงสัตว์มีโคเป็นต้น,  คนที่เลี้ยงโคเป็นอาชีพ (ดูประกอบในอภิธานวรรณนา) 



 

๑๔๙๒ 
 

 

โครุ่นท่ียงัไม่ได้ฝึก :  วัวท่ีอยู่ในวัยเจริญเติบโตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝน ถ้าเทียบกบัคนก็คือกำลังอยู่ในวัย
แตกเน้ือหนุ่มแตกเน้ือสาว(วัยรุ่น),วัยน้ีเป็นวัยท่ีกำลังคึกคะนองอยากรู้อยากเห็นอยาก
ทดลอง, ในทีน้ี่ พระพุทธเจ้าได้ทรงสนทนาธรรมกับนายเธนิยะในเรื่องต่างๆ  รวมท้ัง
เรื่องเก่ียวกับโค ดังข้อความว่า....นายธนิยะกราบทูลว่า "ในจำนวนฝูงโคของข้าพเจ้านี้ 
มีท้ังโครุ่นท่ียังไม่ได้ฝึก ลูกโคที่ยังด่ืมนม แม่โคที่กำลังต้ังครรภ์ แม่โควัยเจริญพันธ์ 
และโคสำคญัท่ีเป็นจ่าฝูง..."  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า "ในจำนวนฝูงโคคอืศาสน
ธรรมของเรานี้ ไม่มีทั้งโครุ่นที่ยังไม่ได้ฝึก ลูกโคท่ียังด่ืมนม แม่โคท่ีกำลงัต้ังครรภ์ แม่
โควัยเจริญพันธ์ และโคสำคัญท่ีเป็นจ่าฝูง..."   (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๒๖/๕๐๔,๒๕/๒๗/
๕๐๔),  ในทางธรรม ท่านเปรียบเทียบโครุ่นท่ียังไม่ได้ฝึกว่าเป็นเหมือนปริยุฏฐาน
กิเลส(กิเลสกลุม้รุมจิตใจ)(ขุ.ส.ุอ. (บาลี) ๑/๒๗/๓๗) 

โคลาน : สัตว์ท่ีเกิดเหมือนโค, สัตว์ท่ีไปเหมือนโค, ในสุธาโภชนชาดกกล่าวว่า ณ    ที่น้ัน(ภูเขา
คันธมาทน์)มีท้ังแรด  โคลาน กระบือ  ละม่ัง กวาง  ในกุณาลชาดกกล่าวถึงโคลาน
ตอนหนึ่งว่า ป่าหิมพานต์ .. เป็นท่ีสัญจรไปมาแห่งช้าง    โคลาน    กระบือ, ในวิธุร
ชาดกกล่าวถึงโคลานไว้ตอนหน่ึงว่า แรด    โคลาน  กระบือ ละมั่ง กวาง เนื้อทราย 
ระมาด  วัว สุกรบ้าน  (ข.ุชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๖๗/๑๒๙, ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย)๒๘/
๕๓๖/๑๓๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๑๒/๔๐๓)  

  อภิธานวรรณนา หน้า ๗๔๓ ให้ความหมายวิเคราะห์ว่า คะวะชะ, คะวะยะ ดังคำ
ว่า  โค วิย  วชติ ชายตีติ  ควโช,  โค วิย อยตีติ ควโย,หมายถึงวัวป่า  (งัวป่า)  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  

โคลิสสานิ, พระ : ภิกษุช่ือว่าโคลิสสานิ ชาวกรุงราชคฤห์,พระผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร มีความ
ประพฤติเลวทราม  ในโคลสิสานิสูตรอธิบายว่า ท่านรูปน้ีมีมารยาทหยาบคาย คือ
ความประพฤติเลว  มีอาจาระหยาบ  เพ่งในปัจจัยทั้งหลาย ต่อมาภายหลัง พระสารี
บุตรได้แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ๑๘ ข้อมีความเคารพยำเกรงในเพ่ือน
พรหมจารีเป็นต้น ต่อมาภายหลัง พระสารีบุตรช่วยให้โคลิสสานิภิกษุบรรลุพระ
อรหัตผล ด้วยการแสดงข้อปฏิบัติต้ังแต่อภิสมาทานจาริกวัตร(ธรรมเนียมเบ้ืองต้นของ
ภิกษุ) ด้วยสามารถแห่งบุคคลผู้ควรแนะนำได้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๓/๑๙๕)   

โคลิสสานสูิตร : พระสูตรว่าด้วยพระโคลิสสานิ  พระสารีบุตรแสดงแก่ภิกษุ  ณ  พระเวฬุวัน เขตกรุง
ราชคฤห์  โดยปรารภพระโคลิสสาน ิ ซึ่งเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร แต่มีมารยาท
ทรามเป็นต้น ท่านพระสารีบุตร แสดงข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ๑๘ ข้อ
คือ(๑)ควรเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในเพ่ือนพรหมจารี(๒)ควรเข้าใจลำดับแห่ง
อาสนะ (๓) ควรรู้อภิสมาจาริกธรรม(วัตรอันเป็นระเบียบปฏิบัติ)(๔)ไม่ควรเข้าบ้าน



 

๑๔๙๓ 
 

 

เช้านักไม่ควรกลับมาสายนัก(๕)ไม่ควรเท่ียวไปในตระกูลกอ่นหรือหลังอาหาร (๖) ไม่
ควรคะนองกายวาจา (๗)  ไม่ควรเป็นผู้มีปากกล้า  มีวาจาจัดจ้าน  (๘) ควรเป็นผู้ว่า
ง่ายเป็นกัลยาณมิตร (๙) ควรเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์(๑๐)ควรเป็นผู้รู้ประมาณ
ในการบริโภคอาหาร (๑๑) ควรเป็นผูป้ระกอบความเพียรเครื่องต่ืนอย่างต่อเน่ือง 
(๑๒) ควรเป็นผู้ปรารภความเพียร  (๑๓) ควรเป็นผู้มีสติต้ังม่ัน (๑๔) ควรเป็นผู้มีจิตต้ัง
มั่น  (๑๕) ควรเป็นผู้มีปัญญา  (๑๖) ควรทำความเพียรในอภิธรรมและอภิวินัย (๑๗)
ควรทำความเพียรในวิโมกข์อันละเอียดคืออรูปสมาบัติท่ีล่วงรูปสมาบัติ (๑๘) ควรทำ
ความเพียรในอุตตริมนุสสธรรม (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๓/๑๙๕);  

   ข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ๑๘  ข้อ  มีความสำคัญต่อภิกษุผู้อยู่ป่า
เป็นวัตร เพราะพระสารีบุตรแสดงข้อวัตรปฏิบัติเริ่มต้ังแต่ธรรมเนียมเบ้ืองต้นของ
ภิกษุจนถึงอรหัตตผล กล่าวคือข้อที่  ๑-๑๐ เป็นข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นของภิกษุท่ัวไป 
จากข้อที่  ๑๑  เป็นต้นไป  เป็นข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่าด้วยฉะนั้น เมื่อท่านแสดง
จบลง พระมหาโมคคัลลานะจึงถามว่า ข้อปฏิบัติเหล่านี้เหมาะสำหรับภิกษุผู้อยู่ป่า
เป็นวัตรเท่าน้ันหรือ ท่านตอบว่า ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตรยังต้องปฏิบัติ แม้ภิกษุผู้อยู่ใน
บ้านก็จำต้องปฏิบัติเช่นกัน 

โควัตร : ข้อประพฤติปฏิบัติเลียนแบบโค คือผูกเขา ผูกหางเที่ยวไปกับฝูงโค ดังคำในกุกกุรวติก
สูตรตอนหนึ่งว่า ในนิคมของชาวโกลิยะช่ือหลิททวสนะ แคว้นโกลิยะ...นายปุณณะ
โกลิยบุตร ผู้ประพฤติโควัตรถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง    ณ ท่ีสมควร  (ม.
ม.(ไทย)๑๓/๗๘/๗๕)  

   อรรถกถากล่าวว่า โควัตร  หมายถึงข้อประพฤติเลียนแบบโคคือผูกเขาผูกหาง
เที่ยวไปกับฝูงโค (ม.ม.อ.(บาล)ี ๒/๗๘/๗๕) 

โควินทพราหมณ์, ตำแหน่ง : พราหมณ์ช่ือว่าโควินทะ, เขาดำรงตำแหน่งเป็นปุโรหิตของพระ
เจ้าทิสัมบดี มบุีตรช่ือว่าโชติปาละ ครั้นเม่ือวันคืนผ่านไป ได้ดับชีพเสีย ในเวลาที่พระ
เจ้าทิสัมบดีมอบราชกิจทั้งปวงไว้แล้ว (มีตำแหน่งหน้าท่ีบริหารบ้านเมือง) (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๐๕/๒๓๙) ;  

   อรรถกถาอธิบายว่า โควินทะ ไม่ใช่ช่ือตัว, เป็นช่ือตำแหน่ง หรือฐานันดรศักด์ิ
ของผู้ดำรงตำแหน่งปุโรหิต เช่นเดียวกับชาณุสโสณิ (ที.ม.อ.(บาลี)  ๒/๓๐๔/๒๗๓)  ดู  
ม.มู.อ.(บาลี)  ๑/๓๔/๑๙  ประกอบ 

โควินทพราหมณ์, มหา :  โชติปาลมาณพ ผู้ดำรงแทนตำแหน่งแทนบิดาคือพราหมณ์ช่ือว่าโควินทะ 
ในมหาโควินทสูตรอธิบายว่า เขาเป็นสหายของพระราชบุตรเรณุ  พร้อมกับกษัตริย์
อีก ๖พระองค์ รวมเป็น ๘    คน  เป็นปุโรหิตของพระเจ้าทิสัมบดี ได้ถวายคำปรึกษา



 

๑๔๙๔ 
 

 

อรรถคดีที่บิดาเคยถวายคำปรึกษาถวายคำปรึกษาอรรถคดีที่บิดาไม่เคยถวาย
คำปรึกษา จัดแจงการงานที่บิดาเคยจัดแจง จัดแจงการงานที่บิดาไม่เคยจัดแจง 
ชาวบ้านจึงเรียกโชติปาลมาณพว่า ท่านโควินทพราหมณ์ผูเ้จริญ เพราะเหตุน้ีแหละ 
โชติปาลมาณพจึงเกิดมีสมญาว่า ‘โควินทะ มหาโควินทะ’ ภายหลังสละทรัพย์ ออก
บวชพร้อมกับกษัตราธิราช ๗ พระองค์  พราหมณมหาศาล    ๗    คน พราหมณ์
นหาดก  ๗๐๐คน  ภรรยาผูม้ีฐานะเท่ากันท้ัง ๔๐ คนกษตัริย์ พราหมณ์  คหบดีและ
หญิงรับใช้อีกหลายพันคน เจริญพรหมวิหาร ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลก (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๐๖/๒๔๐)  

    ในจริยาปิฎกได้กล่าวไว้ว่า ในกาลที่เราเป็นพราหมณ์มีนามว่ามหาโควินทะ 
เป็นปุโรหิตของพระราชา ๗    พระองค์ อันมนุษย์และเทวดาบูชาแล้ว ครั้งนั้น เครื่อง
บรรณาการอันใด ในราชอาณาจักรท้ัง ๗ ได้มีแล้วแก่เรา...พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่
รักของเรา เพราะฉะน้ัน เราจึงให้ทรัพย์อย่างประเสริฐ (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๓๗/๗๓๒)    

โควินทะ,ตำแหน่ง,ชื่อคน : 1. ช่ือตำแหน่ง, ฐานันดรศักด์ิของผู้ดำรงตำแหน่งปุโรหิต ท่ีพระราชาจะ
ทรงแต่งต้ังข้าราชการมาดำรงตำแหน่งเป็นปุโรหิต ดังคำว่าพระเจ้าทิสัมบดีทรง
ประกอบพระราชพิธีอภิเษกโชติปาลมาณพไว้ในตำแหน่งโควินทะ ทรงแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งแทนบิดา (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๐๕/๒๓๙);  

  2.โควินทะ เป็นบคุคลสำคญั แต่เป็นใบ้เพราะน้ำลาย ดังคำท่ีเสนกบัณฑิตกราบ
ทูลพระราชาว่า ศิลปะนี้ก็ดี เผ่าพันธ์ุก็ดี ส่วนแห่งร่างกายก็ดี หาจัดแจงโภคะได้ไม่  
โปรดทอดพระเนตรโควินทะผู้ใบ้เพราะน้ำลาย ซึ่งไดัรับความสุข เพราะคนมีสิร ิ ย่อม
คบหาเขา ข้าพระองค์เห็นเหตุแม้น้ีจึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเป็นคนเลว คนมสีิริ
เท่าน้ันประเสริฐ (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๘๗/๔๘๕) 

โคศาล : คนเกิดในโรงโค หมายถึงเจ้าลัทธิมักขลิโคศาล  ; ในสามัญญผลสูตร และมหา
ปรินิพพานสูตรอธิบายว่า เจ้าลัทธิมักขลิโคศาล เจ้าลทัธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ถือ
ลัทธิว่า สัตว์ทัง้หลายบริสุทธ์ิ  หรือเศร้าหมองเอง  ไม่ใช่ตัวเองเป็นตัวการและไม่ใช่
เพราะสิ่งอ่ืนเป็นตัวการ,จัดสมณพราหมณ์ท่ีเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นอาจารย์ มี
ช่ือเสียงเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ  ประชาชนยกย่องกันว่าเป็นคนดี (ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๘/
๕๔-๕๖, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๓/๑๖๑)  

   อรรถกถากล่าวว่า ผู้เกิดในโรงโค ก็คือเจ้าลัทธิช่ือว่ามักขลิ และจัดเป็นครู ดัง
คำว่าครูทั้ง  ๖  (คือ  (๑) ครปููรณะกัสสปะ  (๒)  ครมูักขลโิคศาล  (๓)  ครอูชิตะเกส
กัมพล  (๔)  ครูปกุธะกัจจายนะ  (๕)  ครนิูครนถ์  นาฏบุตร  (๖)  ครสูัญชัยเวลัฏฐ



 

๑๔๙๕ 
 

 

บุตร) (ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑๕๒/๑๓๑,ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑๖๘/๑๔๖,สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๑๗/
๔๐,สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๒๗/๑๕๖) 

โคสาลเถรคาถา : คาถาของพระโคสาลเถระ, ภาษิตของพระโคสาลเถระ (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๒๓/
๓๑๑), พระโคสาลเถระเกิดในตระกูลที่ม่ังค่ัง แคว้นมคธ มีช่ือว่าโคสาล ท่านมี
ความคุ้นเคยกับบุตรเศรษฐีช่ือว่าโสณโกฏิกัณณะ พอได้สดับว่า โสณโกฏิกัณณะบวช
แล้วเกิดความสลดใจว่า ก็ขึน้ช่ือว่าโสณโกฏิกัณณะ มีสมบัติมาก  ยังบวช ส่วนตัวเรา
เล่าไม่มีสมบัติอะไรมาก จึงบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาค เรียนกัมมัฏฐานอัน
เหมาะแก่จริยาของตน เมื่อแสวงหาที่อยู่ ก็เลือกอยู่ท่ีภูเขาช่ือว่าสานุแห่งหน่ึงไม่ไกล
จากบ้านเกิดของตน วันหนึ่ง มารดาได้ถวายข้าวปายาสท่ีเขาหุงด้วยน้ำผึ้งและน้ำตาล
กรวดแก่ท่านผูเ้ข้าไปสู่บ้านเพ่ือบิณฑบาต ท่านรับข้าวมธุปายาสน้ันแล้ว น่ังฉันท่ีโคน
พุ่มไม้ไผ่แห่งใดแห่งหนึ่ง ใต้ร่มเงาของภูเขานั้น ล้างบาตรและมือ แล้วเริ่มเจรญิ
วิปัสสนา  มีจิตต้ังม่ัน เพราะมีกายและจิตสบาย โดยได้โภชนะเป็นท่ีสบาย  เม่ือญาณ
มีอุทยัพพยญาณเป็นต้น แขง็กล้าดำเนินไปอยู่ขวนขวายวิปัสสนาแล้วยังภาวนาให้ถึง
ท่ีสุดตามลำดับแห่งมรรค กระทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัต โดยไม่ยากลำบากเลย ได้กล่าว
ว่า  เราฉันข้าวมธุปายาสใต้พุ่มไผ่  พิจารณาถึงความเกิดและความเส่ือมของขันธ์
ท้ังหลายโดยเคารพ จะกลับไปสู่สานุบรรพตที่เราเคยอยู่ แล้วเพ่ิมพูนวิเวกต่อไป (ขุ.
เถร.อ.(บาลี) ๑/๒๓/๑๒๑) 

โคสาลิยะ : โคช่ือว่าสาลิยะเป็นโคไถนาชาวอินเดีย วันหนึ่งถูกผาลบาด จึงล้มลง ดังคำว่า ชาวนา
กำลังไถนา โคช่ือสาลิยะถูกผาลบาดล้มลง  ชาวนาเมื่อจะด่าพระราชาจึงกล่าวว่า 
กลางคืนพวกโจรก็ปล้นสะดม กลางวันพวกเจ้าหน้าท่ีก็กดขี่ ในแคว้นของพระราชา
โกง  คนผู้ประกอบการงานอันไม่ชอบธรรมจึงมีอยู่มาก แม่ครัวคงหุงใหม่แน่นอนจึง
นำอาหารมาสาย เรามัวแลดูคนนำอาหารมา  โคสาลยิะจึงถูกผาลบาด ขอให้พระ
เจ้าปัญจาลราชจงถูกหอกแทง ต้องนอนกลิ้งอยู่ในสงคราม เหมือนโคสาลิยถูกผาล
แทงนอนอยู่ดังคนกำพร้าฉะน้ัน (ขุ.ชา.ตึสติ. (ไทย)๒๗/๓๕๖/๕๙๒)  

โคสิงคสาลวนทายวัน, ป่า : ช่ือป่าแห่งหน่ึง ณ สถานท่ีน้ีพระพุทธเจ้าตรัสถึงรสแห่งความสามคัคี แห่ง
พระเถระ ๓ รปู คือพระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกมิิละ อยู่ท่ีป่าโคสิงคสาลวัน   
(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๒/๑๕๘) 

โคสิงคสาลวนั, ป่า : ป่าช่ือว่าโคสิงคสาลวัน เป็นสถานท่ีน่ารื่นรมย์ ราตรีแจม่กระจ่าง ไม้สาละบาน
สะพรั่งท่ัวทุกต้น กลิ่นดุจกลิน่ทิพย์ย่อมฟุ้งไป (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๒๕/๓๕๗),ป่าแห่งนี้
พระมหาเถระหลายรูปผู้มีช่ือเสียงได้มาพักและอยู่อาศัย ดังคำว่า พระเถระผู้เป็นพระ



 

๑๔๙๖ 
 

 

สาวกท่ีมีช่ือเสียงหลายรูป ได้แก่ พระสารบุีตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสส
ปะ..(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๒/๓๖๖) 

โคสีสนิกเขปกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโคสีสนิกเขปกเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๑/๔๕๕) 
พระโคสีสนิกเขปกเถระกล่าวไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านได้ลาดไม้จันทน์เหลือง
เป็นสะพานให้พระสงฆ์ได้เดิน เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี 
๗๕ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ 

โคสุชาตะ,พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดินามว่าโคสุชาตะ ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระเทสปูชก
เถระ  ดังคำที่พระเทสปูชกเถระกล่าวถึงประวัติของตนในอดีตชาติว่า พระผู้มีพระ
ภาคพระนามว่าอัตถทัสสี  ทรงองอาจกว่านรชนเสด็จเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าไปในอากาศ 
ประทับอยู่ในภูมิภาคใดแล้วเสด็จเหาะข้ึนไป  ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส บูชาภูมิภาคด้วย
มือทั้งสองของตน  ในกัปท่ี ๑๑๘ ข้าพเจ้าเห็นพระมหามุนีจึงไม่รู้จักทุคติเลย  น้ีเป็น
ผลแห่งการบูชาภูมิภาค(ท่ีพระองค์ประทับ) ในกัปท่ี ๑๑๑ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมี
พระนามว่าโคสุชาตะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก  (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๒๑/๓๓๑) 

โคหนุ่ม : วัวหนุ่ม, วัวท่ีอยู่ในวัยมีกำลงั, โคหนุ่มท่ีมีกำลังสามารถลากเกวียนบรรทุกสิ่งของหนัก
ได้  สามารถทำลายเชือกผูกธรรมดาท่ีล่ามตนให้ขาดได้,  ในท่ีนี ้  นายธนิยะได้พูดถึง
เชือกผูกพิเศษของตน ท่ีแม้โคหนุ่มๆ มีกำลังก็ไม่สามารถดึงให้ขาดได้ ดังข้อความที่
เขากราบทูลว่า "ข้าพเจ้าปักเสาสำหรับล่ามโคไว้แน่นหนา ไม่โยกคลอน  เชือกพิเศษ
สำหรับล่ามโคท้ังหลาย ก็ฝัน้ด้วยหญ้าปล้องใหม่ ๆ มีรูปทรงกะทัดรัดดี ถึงแม้โค
หนุ่มๆ จะด้ินดึง ก็ไม่สามารถทำให้ขาดได้เลย....."(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๒๘/๕๐๕)    

โคหนุ่มสาว : วัวรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ซึ่งนายโคบาลชาวแคว้นมคธ มักต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของ
ชาวแคว้นวิเทหะ ณ สถานท่ีท่ีเป็นท่า นายโคบาลมักจัดลำดับฝูงโคให้ข้ามแม่น้ำ คือ 
ให้โคจ่าฝูงข้ามก่อน จากนั้นกใ็ห้โคท่ีมีกำลังและโคท่ีฝกึไว้ข้าม จากนั้นกใ็ห้โคหนุ่มสาว
ข้าม จากน้ัน ก็ให้ลูกที่มีกำลงัน้อยข้าม ต่อจากนั้นก็ให้ลูกโคเล็กท่ีเกิดในวันนั้นลอยไป
ตามเสียงโคท่ีเป็นแม่ ดังคำว่า นายโคบาลนั้นให้โคจ่าฝงูข้ามก่อน....จากน้ันจึงต้อน
เหล่าโคหนุ่มสาวให้ข้ามไป โคเหล่าน้ันว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดย
สวัสดี (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๑/๓๘๕) 

โคอโนชะ : ช่ือโคอุสภะชนิดหน่ึง, เป็นโคที่ใช้บูชายัญ ดังคำว่า ขอพวกท่านจงรีบไปนำเอาโคอุส
ภะของเรามาคือโคยูถปติ โคอโนชะ โคนิสภะ และโคควัมปติ จงต้อนโคเหล่าน้ัน
ท้ังหมดเข้าเป็นหมู่ เราจักบูชายัญ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๙๙๕/๓๓๗)  



 

๑๔๙๗ 
 

 

โคอาชาไนย : โคท่ีมีกำลัง,โคกำเนิดดี,โคพันธ์ุหรือตระกูลดี; รู้รวดเร็ว, ฝกึหัดมาดีแล้ว, ถ้าเป็นโคที่
ฝึกหัดมาดีแล้ว เรียกว่าโคอาชาไนย  ซึ่งเป็นโคที่เทียมแอกลากสิ่งของ,แม้ล้มแล้วก็ใช้
ความพยายามลุกขึ้นยืนใหม่ ดังคำว่า  โคอาชาไนย เจริญเต็มท่ีเทียมไถแล้ว ย่อมลาก
ไถไปได้โดยไม่ลำบาก หรือดังคำว่า โคอาชาไนยที่ดี พลาดล้มแล้วลกุขึ้นยืนใหม่ได้ ได้
ความสงัเวชอย่างย่ิงแล้ว  ไมท้่อถอย นำภาระต่อไปได้ (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๖/๓๐๙, 
๒๖/๔๕/๓๑๙,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๗๓/๓๖๐) 

โคอุสภราช : โคจ่าฝูงอุสภะ,เป็นโคประเสริฐสุด, โคชนิดน้ีอยู่ตามซอกเขา ดังคำในปัพพัชชาสูตร 
สุตตนิบาตว่า  ภิกษุพักอยู่ท่ีถ้ำด้านหน้าภูเขาปัณฑวะ เหมือนเสือโคร่ง  โคอุสภราช 
และราชสีห์ท่ีซอกเขา;  ในจันทกุมารชาดก กล่าวว่า พระเจ้าเอกราช ในปุปผวดีนคร 
เคยรับคำกราบบังคมทูลจากขัณฑหาลปุโรหิตให้ใช้เป็นสตัว์บูชา พร้อมกับพระราช
โอรส พระราชธิดา พระมเหสี  ชาวนิคม โคอุสภราช และม้าอาชาไนย  ดังคำในจันท
กุมารชาดกอีกตอนหนึ่งว่า นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเน้ือ จงบินไปทางทิศตะวันออก
แห่งบุปผวดีนครเถิด ณ  ท่ีน้ันพระเจ้าเอกราชผู้ทรงหลงงมงาย   จะบูชายัญด้วยโค
อุสภราช  ๔ ตัว   ; ในเวสสนัดรชาดก กล่าวไว้ว่า พระเจ้าสญชัย แห่งกรุงสีพี เคยใช้
โคอุสภราชเป็นค่าไถ่พระกัณหาและชาลีแกชู่ชกพราหมณ์เฒ่า ดังคำว่า พนักงานรีบ
ไปนำทาสีทาส โค ช้างและโคอุสภราชอย่างละ ๑๐๐ มาให้แก่พราหมณเ์ป็นค่าไถ่  ใน
อปทานกล่าวเป็นเชิงเปรียบเทียบ ดังคำกล่าวท่ีพระสุคนัธเถระเมื่อกล่าวถึงประวัติ
ของตนกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นดังดังพญาโคอุสภะ (ขุ.สุ.(ไทย)
๒๕/๔๑๙/๕๙๖, ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๙๘๖/๓๓๕,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๐๖๘/๓๕๐,ขุ.
ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๓๒๕/๕๔๓,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๓๒๖/๕๔๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๙๖/
๒๓๑)  

โคอุสภะ : โคจ่าฝูง, ถูกกล่าวถึงเป็นเชิงเปรียบเทียบได้พระพุทธเจ้า ดังคำธนิยสูตร สุตตนบิาตว่า 
เราได้ตัดเครื่องผูกท้ังหลาย เหมือนโคอุสภะสลัดเชือกที่ลา่มไว้จนขาดสะบั้น,แม้ในอป
ทานก็กล่าวเป็นเชิงเปรียบเทียบเช่นกัน, มีกล่าวถึงหลายชาดก เช่น ในมหาสุปินชาดก
กล่าวว่าเป็นพญาโคอุสภะ, เป็นโคท่ีขยัน ดังคำในคันธตินทุกชาดกว่า กษัตริย์ผู้ทรง
จัดแจงการงานดี ทรงขยันตลอดกาล ไม่เกียจคร้าน เหมอืนฝูงโคที่มีโคอุสภะ, เป็นจ่า
ฝูง ; โคชนิดนี้ตัวสีขาว น่าดู (ลำตัวยาว ลำคองาม) คึกคะนอง มีกำลัง นำภาระหนัก
ย่ิงไปได้,  ช่ือโคจ่าฝูงของโคจำนวนมากต้ัง  ๑๐๐  ตัว  ๑,๐๐๐  ตัว  ๑๐๐ คอก  
๑,๐๐๐  คอก  มีสีขาว  น่าดู  มีกำลังสามารถนำภาระหนักย่ิงไปได้  ยืนหยัดด้วยเท้า
ท้ัง  ๔  ไม่หว่ันไหว ต่อเสียงฟ้าร้องต้ัง  ๑๐๐  ครั้ง, วัวผู้(เป็นเคร่ืองหมายแสดง
ความสามารถของบุรุษนักรบ) (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๒๙/๕๐๕, ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)๒๗/๗๗/



 

๑๔๙๘ 
 

 

๓๒, ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๓๔๑/๕๘๙, ขุ.ชา.ม. (ไทย)๒๘/๙๙๕/๓๓๗,ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๓๖๒/๕๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑/๖๕๐ ;  

   ในมหาศีล สลีขันธวรรค กล่าวถึงลักษณะโคอุสภะว่าเป็นวิชาอย่างหนึ่ง ที่
พระพุทธเจ้าทรงเว้นขาดจากเดรัจฉานวิชา(ที.สี.(ไทย)๙/๒๒/๙) ;  

   อรรถกถากล่าวว่า พระตถาคตเปรียบเหมือนโคอุสภะ (ม.มู.อ.(บาลี)๑/๑๔๘/
๓๔๗, องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๒๑/๓๒๖) 

ใครค่รวญ : ไตร่ตรอง, ทบทวน, ใคร่ครวญ ในท่ีน้ี  ท่านหมายถึง  หลักธรรมข้อ ๑ ในอลังคสูตร
(ว่าด้วยผู้สามารถทำประโยชน์ตนและผู้อ่ืน)  ๖ ข้อ  ประกอบด้วย (๑)ใคร่ครวญได้
เร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย (๒)ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ (๓)พิจารณาเนื้อความแห่ง
ธรรมท่ีทรงจำไว้ได้ (๔)รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (๕)มีวาจางาม 
เจรจาถ้อยคำไพเราะ ประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวย ไม่หยาบคาย ให้รู้
ความหมายได้ (๖)ชี้แจงให้เพ่ือนพรหมจารีเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับไปปฏิบัติ เร้าใจ
ให้อาจหาญแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง(องฺ.อฏฺฐฐก.(ไทย)๒๓/๖๒/
๓๕๘,๒๓/๗๘/๓๙๕), ใครค่รวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย หมายถงึเมื่อกล่าวถึง
ขันธ์ ธาตุ อายตนะ เป็นต้น ก็สามารถเข้าใจได้ฉับพลัน ในสูตรน้ี มุ่งกล่าวถึงสมถะ
และวิปัสสนา (องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาลี) ๓/๖๒/๒๖๘),  ตรึกตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน  
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ใครค่รวญได้เร็ว : ตรึกตรอง พิจารณา และคิดทบทวนได้เร็ว,  ในขิปปนิสันติสตูร(ว่าด้วยเหตุให้
ใคร่ครวญได้เรว็) พระอานนท์ได้กล่าวถึงเหตุที่ทำให้ภิกษุเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็ว เรียน
ได้เร็ว เรียนได้มาก ในกุศลธรรมท้ังหลาย ต่อท่านพระสารีบุตรว่า ..."ภิกษุในธรรม
วินัยนี้  (๑)เปน็ผู้ฉลาดในอรรถ  (๒)เป็นผู้ฉลาดในธรรม  (๓)เป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะ 
(๔)เป็นผูฉ้ลาดในนิรุตติ  (๕)เป็นผู้ฉลาดในเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลาย...  ด้วยเหตุเพียง
เท่าน้ีแล ภิกษุเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็ว  เรียนได้ดี เรียนได้มาก ในกุศลธรรมท้ังหลาย...."
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๖๙/๒๘๓)  ภิกษุช่ือว่า เป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็ว เพราะอรรถว่า 
ใคร่ครวญ ทรงจำได้เร็ว(องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)๓/๑๖๙/๙๕) 

ใครค่รวญอรรถแห่งธรรมทีท่รงจำไว้  : ตรึกตรอง พิจารณา คิดทบทวนเน้ือหาแห่งธรรมที่ตนทรงจำ
ไว้แล้วได้, ในปฐมสัทธัมมสมัโมสสูตร(ว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรท่ี ๑)  
พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความเสื่อมสญูแห่งพระสัทธรรม  ๕  ประการ  
แก่ภิกษุท้ังหลาย คือ (๑)ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ  (๒)ไม่เรียนธรรมโดยเคารพ (๓)ไม่
ทรงจำธรรมโดยเคารพ (๔)ไมใ่คร่ครวญอรรถแห่งธรรมท่ีทรงจำไว้แล้วโดยเคารพ  (๕)
รู้อรรถรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ...., ในทางตรงกันข้าม ถา้



 

๑๔๙๙ 
 

 

ปฏิบัติ ๕ ข้อขา้งต้นโดยเคารพก็จะทำให้พระสัทธรรมดำรงม่ันคง ไม่เสื่อมสูญ(องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๑๕๔/๒๕๓)     

ใคร่ต่อการศึกษา : ปรารถนา ต้องการ ฝักใฝ ่ ต้ังใจ เอาใจใส่ต่อการศึกษา, อยากประสบความสำเร็จ
ในการศึกษา,  ความเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญข้อหน่ึงท่ีจะทำให้ผู้บวชเป็น
ภิกษุมีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมวินัย  เป็นสมณสัญญาที่ภิกษุต้องรำลึกอยู่
เสมอ   และเป็นหลักธรรมที่ควรปฏิบัติตามเพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในสังคมสงฆ์ดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มีความสมานสามัคคีมีความรักต่อกัน  มิเช่นนัน้แล้ว ก็จะ
เป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม คือขาดความรักความสามัคคีต่อกัน ดังข้อความปรากฏ
ในนัปปิยสูตร(ว่าด้วยธรรมท่ีไม่เป็นไปเพ่ือความรัก) ตอนหน่ึงว่า..."ภิกษุไม่เป็นผู้ใคร
ต่อการศึกษา ไม่สรรเสริญการสมาทานการศึกษา แม้การท่ีภิกษุไม่เป็นผู้ใคร่ต่อ
การศึกษา ไมส่รรเสริญการสมาทานการศึกษา นี้เป็นธรรมท่ีไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่
รัก  เพ่ือความเป็นท่ีเคารพ  เพ่ือความยกย่อง เพ่ือความเป็นสมณะ เพ่ือความเป็นอัน
เดียวกัน..." (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๗/๑๙๕,๒๔/๑๐๑/๒๔๒)   

ไคร้เครือ : ช่ือไม้เถาใช้ทํายา ดังคำ ในมหาเวสสันดรชาดกกล่าวถึงป่าหิมพานต์ ว่ามีขมิ้น แก้ม
หอม หรดาล กำคูณ สมอพิเภก ไคร้เครือ การะบูร และกลิงคุก (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/
๒๐๖๑/๕๐๔) 

 
อกัษร ฆ จำนวน ๕๑ ศัพท์ 
ฆฏชาดก :   ชาดกว่าด้วยเรื่องพระเจ้าฆฏะ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัตได้

ทรงแสดงเหตุท่ีไม่เศร้าโศกเพราะถูกพระเจ้าฆฏะแย่งชิงราชสมบัติว่า “ความเศร้า
โศกไม่ก่อให้เกดิประโยชน์อะไรแก้ปัญหาไม่ได้นำสิ่งท่ีล่วงไปแล้วกลับมากไ็ม่ได้ นำ
ความสุขท่ียังไม่มาถึงมาให้ก็ไม่ได้ อีกอย่างหน่ึงผู้เศร้าโศกย่อมมีร่างกายผ่ายผอมเบื่อ
อาหารพวกศัตรูก็พากันดีใจความพินาศจะไม่มาถึงคนที่ไมเ่ศร้าโศก รสที่ก่อให้เกิด
ความสุขย่ิงกว่าความสุขในฌานไม่มี แม้จะนำแผ่นดินท้ังหมดมาถวายก็หามีความสุข
เท่าไม่เหตุน้ัน พระองค์จึงไม่เศร้าโศก” พระเจ้าฆฏะผู้เป็นพระราชาโจร ได้สดับดังน้ัน
จึงเกิดความเลื่อมใส ทูลขอให้พระโพธิสัตว์ยกโทษแล้ว ถวายราชสมบัติคืนและต้ังอยู่
ในคำสั่งสอนของพระโพธิสัตว์ปกครองแผ่นดินโดยธรรม (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย)๒๗/๒๙/
๒๐๔) 

ฆฏบัณฑิต : ผู้เป็นกนิษฐาของพระเจ้าเกสวะ ในกัณหเปตวัตถุ  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๐๘/๒๐๑) ;  
ฆฏบัณฑิต อาศัยอยู่ ณ กรุงทวารวดี ซ่ึงมีพระราชาพ่ีน้องกัน ๑๐ องค์ คือพระเจ้า
วาสุเทพมหาราช (มีช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า เกสวะ เพราะมีผมงาม) พลเทพ จันทเทพ สุ



 

๑๕๐๐ 
 

 

ริยเทพ  อัคคิเทพ วรุณเทพ   อัชชุนเทพ  ปัชชุนเทพ   ฆฏบัณฑิตเทพ   และอังกุร
เทพ ต่อมาเมื่อพระโอรสของพระวาสุเทพมหาราชทิวงคต  พระราชาเสียพระทัย  
ทรงละพระราชกรณียกิจทุกอย่าง   ยึดแม่แคร่เตียง   ทรงบรรทมบ่นเพ้อไป เวลาน้ัน  
ฆฏบัณฑิตเทพ  ดำริว่า  เว้นเราเสีย คนอ่ืนใครเล่าท่ีช่ือว่าสามารถจะบรรเทาความ
เศร้าโศกพ่ีชายของเราย่อมไม่มี เราจะขจัดความเศร้าโศกของพี่ชายเราด้วยอุบาย จึง
แกล้งเป็นบ้า แหงนดูอากาศพลางกล่าวว่า จงให้กระต่ายแก่เรา ชาวพระนครแตกต่ืน
ว่าเขาเป็นบ้าเสียแล้ว เมื่อพระเจ้าเกสวมาหาปลอบโยนก็ให้สติพ่ีชายว่า ก็มนุษย์หรือ
อมนุษย์ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่า ขอบุตรของเราท่ีเกิดมาจงอย่าตาย พระองค์จะพึง
ได้โอรสท่ีทิวงคตแล้วท่ีไม่ควรได้แต่ที่ไหน  ข้าแต่พระองค์ผู้กัณหะโคตร  พระองค์ทรง
กันแสงถึงโอรสท่ีทิวงคตแล้วซึ่งไม่สามารถจะนำคืนมาด้วยมนต์ รากยา โอสถหรือ
ทรัพย์ใด การท่ีคนร้องไห้ถงึสิ่งที่มีปรากฏกับคนที่ร้องไห้ถึงสิ่งท่ีไม่ปรากฏใครเป็นบ้า
กว่ากัน เมื่อได้ฟังเช่นนี้ พระเจ้าเกสวะจึงได้สติ แล้วปฏิบัติพระราชกรณียกิจเช่นเดิม 
ในเรื่องน้ี เป็นคำเตือนสติให้แก่คนที่เสียใจเพราะพลัดพรากจากคนที่รัก 

ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน ๑  : ประวัติในอดีตชาติของพระฆฏมัณฑทายกเถระ, พระฆฏมัณฑทายก
เถระกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้เจริญที่สุดในโลก ทรงพระประชวรด้วยโรคลม 
ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วจึงทำจิตให้เลื่อมใสนำหวัน้ำมันเนยเข้าไปถวาย เพราะบุญกรรม 
แม่น้ำคงคาช่ือภาคีรถีน้ีและมหาสมุทรท้ัง    ๔    บันดาลเนยใสใหส้ำเรจ็แก่ข้าพเจ้า 
อน่ึง พ้ืนปฐพีท่ีกว้างใหญ่ ดังจะรู้ความดำริของข้าพเจ้า จึงกลายเป็นน้ำผึ้งและน้ำตาล
กรวด ต้นไม้ท่ีงอกขึ้นบนแผ่นดินในทิศทั้ง ๔ ดังจะรู้ความดำริของข้าพเจ้าจึง
กลายเป็นต้นกัลปพฤกษ์ไป ข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอด ๕๐ ชาติ  
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๑ ชาติ และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์นับชาติ
ไม่ถ้วนในกัปที ่  ๙๔ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติ
เลย น้ีเป็นผลแห่งการถวายหัวน้ำมันเนย ท่านได้เสวยมนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติ
หลายแสนชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๔๑/๑๗๓) 

ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน ๒  :ประวัติในอดีตชาติของพระฆฏมัณฑทายกเถระ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗๘/
๔๓), พระฆฏมัณฑทายกเถระ เล่าประวัติคล้ายกับพระฆฏมัณฑทายกเถระในเร่ืองที ่
๑ ต่างกันเพียงคำหัวน้ำมันเนยเป็นการถวายเปรียงเท่านั้น 

ฆฏสูตร : พระสูตรว่าด้วยหม้อ  พระมหาโมคคัลลานะอยู่ ณ วัดพระเชตวันยกย่องท่านพระสารี
บุตรตามพระดำรัสพระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้ถึงฝั่งนิพพานเป็นผู้ยอด
เย่ียมด้วยปัญญา  มีศลีและอุปสมะ(เป็นผู้สงบ)ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว พระมหา



 

๑๕๐๑ 
 

 

โมคคัลลานะเหมือนก้อนเกลอืเล็กๆ ส่วนพระสารีบุตรเหมือนหม้อเกลอืใหญ่ (สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๒๓๗/๓๒๗) 

ฆฏายศากยะ, เจ้า : เจ้าชายพระนามว่าฆฏายะ ชาวกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ สร้างวิหารไว้ใน   นิ
โครธาราม  และพระอานนท์ไปเย็บจีวร ณ วิหารของเจ้าฆฏายะศากยะ  พระผู้มีพระ
ภาคเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้าฆฏายศากยะ  ประทับน่ังบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ 
ตรัสเร่ืองสุญญตาแก่พระอานนท์  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๘๖/๒๒๒)   

   อรรถกถากล่าวว่า พระองค์เป็นเจ้าศากยะช่ือว่าฆฏายะ สร้างวิหารไว้ส่วนหน่ึง
ในวัดนิโครธารามน่ันเอง เช่นเดียวกับวิหารของเจ้าศากยะช่ือกาฬเขมกะ(ม.อุ.อ.(บาลี) 
๓/๑๘๖/๑๑๓) 

ฆฏาสนะ, พระเจา้จักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิช่ือว่าฆฏาสนะ  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๔/๒๗๙) ; 
พระปุปผถูปิยเถระกล่าวถึงประวัติของตนว่า ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ ณ กรุงสา
วัตถี  พอบรรลุนิติภาวะแล้ว  ด้วยพลังแห่งวาสนาที่ตนได้สั่งสมมาในกาลก่อน จึงมี
ความเลื่อมใสในพระศาสดา บวชแล้วไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหันต์ เมื่อจะประกาศ
เรื่องราวท่ีตนเคยได้ประพฤติมาแล้วในกาลก่อนว่า ข้าพเจ้า(สมัยที่เกิดพราหมณ์ อยู่ท่ี
ภูเขาลูกหนึ่งช่ือกุกกุระ (เพราะต้ังตระหง่านมีลักษณาการคล้ายกับสุนัข) จบมนตร์  มี
ศิษย์ ๕,๐๐๐ คน แวดล้อมขา้พเจ้าอยู่ทุกเมื่อ  และศิษย์เหล่าน้ันเป็นผู้ลุกขึ้นก่อน(ต่ืน
ก่อน) (และนอนทีหลัง) แกล้วกล้าในมนตร์ท้ังหลาย(มาแจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า 
พระพุทธเจ้าบังเกิดแล้วในโลก)  จึงรีบเดินทางพร้อมเหล่าศิษย์ แต่เจ็บไข้ระหว่างทาง 
จึงใช้ดอกไม้สร้างเป็นพระสถูปเพ่ือพระสุคต ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ตายแล้วไปเกดิ
ในพรหมโลก  ไม่ไปเกิดยังทุคติเลยตลอด ๑๐๐,๐๐๐ กัป ในกัปท่ี ๔๐,๐๐๐ (นับจาก
กัปนี้ไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ชาติ มีพระนามว่าอัคคิสมะ มีพลานุภาพมาก 
ในกัปที่    ๒๐,๐๐๐ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๘ ชาติ มีพระนามว่าฆฏาสนะ ทรง
เป็นใหญ่ในแผน่ดิน(ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/-/๑๖๖) 

ฆฏิการเทพบตุร : เทพบุตรช่ือว่าฆฏิการะ  อยู่ในพรหมโลกช้ันอวิหา ได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า  
ในฆฏิการสูตร เทวตาสังยุต และฆฏิการสูตร เทวปุตตสงัยุตอธิบายว่า เทพบุตรผู้นี้เข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเล่าถึงภิกษุ ๗ รูปไปเกิดในพรหมโลกช้ันอวิหา และกราบทูล
อดีตชาติของตนแก่พระพุทธเจ้าว่า เม่ือก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อ ปั้นหม้ออยู่ใน
แคว้นเวภฬิงคะ เป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดา เป็นอุบาสกของพระกัสสปพุทธเจ้า เว้น
ขาดจากเมถุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ ไม่มีอามิส  ได้เคยเป็นคนหมูบ้่านเดียวกัน
กับพระองค์ ท้ังเคยเป็นสหายของพระองค์ในกาลก่อน (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๐/๖๔, สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๐๕/๑๑๔) 



 

๑๕๐๒ 
 

 

ฆฏิการสูตร ๑  : พระสูตรว่าด้วยฆฏิการเทพบุตร มีใจความสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปใน
แคว้นโกศล ทรงแย้มพระโอษฐ์ ณ สถานที่ แห่งหน่ึง ท่านพระอานนท์ทูลถามถงึ
สาเหตุ ทรงยกเรื่องในอดีตขึ้นมาตรัสเล่าว่า ณ สถานท่ีน้ี มนิีคมช่ือเวคฬิงคะเป็นนิคม
มั่งคั่ง พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะทรงอาศัยอยู่ ท่ีตรงนี้เคยเป็นอารามและเป็นท่ี
ประทับน่ังแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  ในเวคฬิงคนิคม ได้มีช่างหม้อ
ช่ือฆฏิการะผู้เป็นอัครอุปัฏฐากของพระกัสสปพุทธเจ้า มีโชติปาลมาณพเป็นสหายที่
รักของช่างหม้อฆฏิการะ ช่างหม้อฆฏิการะ ชักชวนโชติปาลมาณพเข้าไปเฝ้า
พระกัสสปพุทธเจ้า แต่โชติปาลมาณพปฏิเสธว่า “การเห็นพระสมณะโล้นน้ันจะมี
ประโยชน์อะไร”ต่อมาขณะอาบน้ำอยู่ใกล้อารามของพระกัสสปพุทธเจ้า ช่างหม้อฆฏิ
การะชักชวนโชติปาลมาณพพร้อมท้ังดึงชายพก (เข็มขดั) มาณพก็ปฏิเสธอีก ต่อ
มาฆฏิการะจึงจับท่ีผม โชติปาลมาณพฉุกคดิว่า ช่างหม้อผู้สหายมีสกลุรุนชาติต่ำ แต่
กลับบังอาจจับผมของตน คงจะมีเรื่องอัศจรรย์ จึงตกลงไปเฝ้าพระกัสสปพุทธเจ้าได้
ฟังธรรมแล้วจึงออกบวช ครั้งหน่ึง พระกัสสปพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี พระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีได้เสด็จเข้าไปเฝ้าและ
กราบทูลใหท้รงจำพรรษาที่กรุงพาราณสี แต่พระองค์ไม่ทรงรับนิมนต์โดยตรัสว่าทรง
รับนิมนต์จากช่างหม้อฆฏิการะแล้วและตรัสสรรเสริญคุณของช่างหม้อ พระเจ้ากาสี
ตรัสว่าเป็นลาภของช่างหม้อฆฏิการะท่ีพระพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างย่ิงและทรงส่ง
ของไปพระราชทานแก่ช่างหม้อ แต่ช่างหม้อไม่รับ ทรงสรุปว่า โชติปาลมาณพก็คือ
พระองค์นั่นเอง;  

   ในฆฏิการสูตร แห่งเทวตาสังยุตกล่าวว่า ฆฏิการเทพบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาค ณ วัดพระเชตวัน  กราบทูลว่า ท่านอุปกะ ท่านผลคณัฑะ ท่านปุกกุสาติ  ท่าน
ภัททิยะ  ท่านขัณฑเทวะ  ท่านพหุทันตี  และท่านสิงคิยะ ละท้ิงกายมนุษย์แล้ว ก้าว
ล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้  เพราะรู้ธรรมของพระผู้มีพระภาค  และรู้ธรรมเป็นท่ีดับไม่
เหลือแห่งนามรูปจึงตัดเคร่ืองผูกคือภพได้  เมื่อพระผู้มพีระภาคตรัสถามว่า  ท่าน
กล่าววาจาลึกซ้ึง รู้ได้ยาก เขา้ใจให้ดีได้ยาก ท่านรู้ธรรมของใคร จึงกล่าวเช่นน้ีได้  จึง
ทูลตอบว่า  เม่ือก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อ ป้ันหม้ออยู่ในแคว้นเวภฬิงคะ เป็นผู้
เลี้ยงดูมารดาและบิดา  เป็นอุบาสกของพระกัสสปพุทธเจ้า เว้นขาดจากเมถุนธรรม 
ประพฤติพรหมจรรย์ เคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับพระองค์ท้ังเคยเป็นสหายของ
พระองค์ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๒/๓๓๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๐/๖๔)  

ฆฏิการสูตร  ๒  : พระสูตรว่าด้วยฆฏิการเทพบุตร  ฆฏิการเทพบุตรยืนอยู่  ณ ท่ีสมควรแล้วได้กล่าว
คาถาน้ีในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุ    ๗    รูป   ผู้บังเกิดในพรหมโลกช้ันอ
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วิหา เป็นผู้หลุดพ้น ส้ินราคะและโทสะแล้ว ข้ามพ้นตัณหาท่ีซ่านไปในโลกได้ เม่ือพระ
ผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุเหล่าน้ัน คือใครกราบทูลว่า คือ ท่านอุปกะ ท่านผลคัณฑะ  
และท่านปุกกสุาติ ท่านภัททยิะ  ท่านขณัฑเทวะ ท่านพหุทันตี และท่านสิงคิยะ ภิกษุ
เหล่าน้ันละทิ้งกายมนุษย์แล้ว ก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้  พอได้รับฟังคำถามว่า 
ท่านผู้ฉลาดมักกล่าวสรรเสริญภิกษุเหล่านัน้ผู้ละบ่วงมารได้แล้ว ภิกษุเหล่าน้ันรู้ธรรม
ของใครเล่าจึงตัดเคร่ืองผูกคือภพได้จึงทูลตอบว่าท่านเหล่าน้ันรู้ธรรมของผู้ใด จึงตัด
เครื่องผูกคือภพได้ ผู้น้ันมิใช่ใครอ่ืนนอกจากพระผู้มีพระภาค นอกจากคำสั่งสอนของ
พระองค์ ท่านเหล่าน้ันรู้ธรรมเป็นท่ีดับไม่เหลือแห่งนามรูปแล้วจึงตัดเครื่องผูกคือภพ
ได้(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๕/๑๑๔-๑๑๕)  

ฆฏิการอุบาสก : อุบาสกช่ือว่าฆฏิการะ,อุบาสกช่างป้ันหม้อ  ผู้เป็นอริยบุคคลช้ันอนาคามี เป็น
อุปัฏฐาก(ผู้บำรุง)  ผูม้ีความเคารพยำเกรงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ เมือง
พาราณสี  เปน็สหายของโชติปาลมาณพ เคยพาโชติปาลมาณพผู้คงแก่เรียน  ทรง
มนตร์ จบไตรเพท เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เม่ือโชติปาลมาณพฟังธรรมแล้ว ก็ได้บวชใน
สำนักพระกัสสปพุทธเจ้า เล่าเรียนจนแตกฉานพระไตรปิฎก ; เป็นคู่อุบาสกผู้เลิศ ดัง
คำในพุทธวงส์ว่า สุมังคลอุบาสกและฆฏิการอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก...ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๒/๗๑๓,๓๓/๑๓/๗๑๓,ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๔๐/๗๑๖),ฆฏิการสูตรประกอบ 

ฆฏิการะ, ช่างหม้อ :ช่างหม้อช่ือฆฏิการะ เขาเป็นช่างหม้อ ปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวภฬิงคะ ในสมัยพระ
เจ้ากิกีกาสี เป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาต่อมามารดาบิดาตาบอด  มีสหายรักช่ือว่า
โชติปาละ(คือพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดม)  พระกัสสปพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ
ช่างหม้อช่ือฆฏิการะมีศรัทธาไม่หว่ันไหวในพระรัตนตรัย และพยากรณ์ว่า เขา
หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในพรหมโลก และปรินิพพานในภพนั้น เพราะเขาถึง
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ  ถึงพระธรรมเป็นสรณะ    ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ    เว้นขาด
ฆ่าสัตว์เป็นต้น เว้นขาดจากเมถุนธรรม ประพฤติพรหมจรรย์  เขาพอได้ฟังว่ามารดา
บิดาถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระกัสสปพุทธเจ้าแล้ว  เขาเกิดปีติและสุขไมจ่างหาย
ตลอดกึ่งเดือน    และมารดาบิดาของเขาก็เกิดปีติและสุขไม่จางหายจากตลอด ๗ วัน 
คราวหน่ึงเขาถวายหลังคาแก่พระกัสสปพุทธเจ้าทำให้เขาอยู่บ้านไม่มีหลงัคาตลอด ๓ 
เดือน แต่ฝนไม่ตก แม้คราวถวายหญ้าคา ก็เกิดปีติและสุขเช่นครั้งถวายอาหาร
บิณฑบาต เขาเคยได้รับพระราชทานข้าวสาร    ข้าวบัณฑุมุฑิกสาลีประมาณ    ๕๐๐  
เล่มเกวียนและเครื่องแกง จากพระเจ้ากิกีกาสี เขาดำรงชีวิตตามอัตภาพเมื่อตายแล้ว
ก็ไปเกิดในพรหมโลก (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘๓/๓๓๘) ;  
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   อรรถกถาในนฬกปานสูตรกล่าวว่า เมืองน้ีจะไม่มีฝนตกตลอดกัป อรรถกถา
แห่งฆฏิการสูตร กล่าวอธิบายว่า  บ้านของฆฏิการอุบาสกมีอากาศเป็นเคร่ืองมุง  มิใช่
ว่า  ฝนจะไม่รั่วอย่างเดียว  ตามธรรมดา หยดน้ำแม้สกัหยดหน่ึง   มิได้ร่ัวแล้วใน
ภายในท่ีน้ำตก แห่งชายคาท่ีเรือนฆฏิการะช่างหม้อน้ี   แม้ลมและแดดก็ไม่ทำความ
เบียดเบียนเหมือนดังภายในเรือนท่ีมีเครื่องมุงอันแน่นหนา การแผ่ไปแห่งฤดูก็ได้มี
ตามธรรมดาน่ันเอง ในภายหลัง  เม่ือนิคมน้ันแม้ร้างไปแล้ว ที่ตรงน้ัน  ฝนก็ไม่ตกรด
อยู่น่ันเทียว พวกมนุษย์   เมื่อกระทำการงานในเมื่อฝนตกก็จะเก็บผ้าสาฎกไว้ท่ีตรง
น้ันแล้วกระทำการงาน  ท่ีตรงน้ันจักเป็นเช่นนั้น เรื่อยไปตลอดการปรากฏกัปหน่ึง 
อาการท่ีเป็นเช่นน้ันมิใช่ด้วยอิทธานุภาพของพระตถาคต   แต่ด้วยคุณสมบัติของ
มารดาและบิดาของฆฏิการะช่างหม้อน้ันนั่นเทียว   แท้จริง มารดาและบิดาของฆฏิ
การะช่างหม้อนั้นมิได้เกิดโทมนัสเพราะข้อน้ันเป็นปัจจัยว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่
พึงได้ในท่ีไหน จึงทรงให้ทำการร้ือหลังคานิเวสน์ของเรา  ผู้ตาบอดท้ังสองคน   แต่
เกิดความโสมนัสอย่างมีกำลังมิใช่น้อยแก่เขาว่า พระผู้ยอดบุคคลในโลกท้ังเทวโลกให้
มานำหญ้าจากนิเวศน์ของเราไปมุงพระคันธกฏี    บัณฑิตพึงทราบว่า ปาฏิหาริย์นี้
เกิดขึ้นด้วยคุณสมบัติของมารดาบิดาฆฏิการะช่างหม้อน้ันน่ันเทียว, เขาถวายทานแก่
พระพุทธเจ้า พร้อมบริวาร ๑๐๐๐ รูป ตลอดไตรมาส ในฆฏิการสูตร แห่งสังยุตต
นิกาย กล่าวถึงเทวบุตรช่ือว่าฆฏิการเทวบุตรมาเฝ้าและเลา่ถึงอดีตชาติของตนจึงเป็น
อันสันนิษฐานได้ว่าฆฏิการอุบาสกไปเกิดในพรหมโลกช้ันอวิหา (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/
๑๖๖/๑๓๓, ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๙๑/๒๐๘-๒๐๙,ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๙๒/๒๐๙), 

ฆตบัณฑิต : บัณฑิตช่ือฆตะ ผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าวาสุเทพผู้ครองราชสมบัติ เมืองทวาราวดี  
ได้คิดอุบายเพ่ือช่วยให้พระราชาคลายจากความเศร้าโศกเพราะพระโอรสของ
พระองค์สิ้นพระชนม์  จึงไม่ว่าราชกิจ  โดยร้องไห้อยากได้กระต่ายบนดวงจันทร์ เมื่อ
พระราชามาปลอบโยน จึงกล่าวว่า คนร้องไห้อยากได้สิ่งท่ีเห็นอยู่ กับคนร้องไห้ถึงคน
ตายท่ีเผาไปแล้วใครจะโง่กว่ากัน ถ้อยคำเช่นน้ีทำให้พระราชาทรงได้พระสติ ได้คลาย
ความเศร้าโศก ได้ขอบพระทัยพระอนุชาเป็นอันมากแล้วครองราชสมบัติโดยธรรม (ขุ.
ชา.ทสก.(ไทย)๒๗/๑๗๕/๓๕๒,๒๗/๑๗๙/๓๕๓) 

ฆตปัณฑิตชาดก :   ชาดกว่าด้วยฆตบัณฑิต  (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย)๒๗/๑๖๕/๓๕๐),ดูฆฏบัณฑิตประกอบ 
ฆตาสนชาดก :   ชาดกว่าด้วยเรื่องภัยเกิดจากที่พ่ึง (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๑๓๓/๕๔) อธิบายสรุปได้ว่า พระ

โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานกเมื่อเห็นเปลวเพลิงลุกโพลงข้ึนจากน้ำก็รู้ว่าท่ีอยู่มี
ภัย จึงชักชวนฝูงนกบริวารไปอาศัยอยู่ท่ีอ่ืนว่าความเกษมสำราญมีอยู่บนหลังผิวน้ำใด 
บนหลังผิวน้ำนั้นมีศัตรูเกิดขึ้นไฟลุกโพลงอยู่ท่ามกลางน้ำวันน้ีจะอยู่บนต้นไม้ซึ่ง
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เกิดขึ้นท่ีพ้ืนดินไม่ได้อีกพวกเราจงพากันบินไปยังทิศต่างๆเถิดวันน้ีท่ีพ่ึงของพวกเรามี
ภัยเกิดขึ้นแล้ว (ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี) ๒/๑๓๓/๓๐๖-๓๐๗) 

ฆนสญัญา : ความหมายรู้ว่าเป็นก้อน,สัญญาว่าก้อนเนื้อดังคำว่า เมื่อละฆนสัญญา    (ความหมาย
รู้ว่าเป็นก้อน) ธรรมท้ังหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งขยานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกัน
และกัน หรือดังคำว่า อินทรีย์ ๕ ในขยานปัุสสนา สลัดออกจากฆนสัญญา(ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๒๘/๔๓,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๙๓/๓๐๗)      

ฆนะ : 1. ก้อน,ก้อนเน้ือ ที่พัฒนามาจากเปสิ ดังคำในอินทกสูตร ยักขสังยุตและชราสุตตนิท
เทส ท่ีกล่าวว่า รูปนี้เป็นกลละก่อน จากกลละเกิดเป็นอัพพุทะจากอัพพุทะเกิดเป็นเป
สิ(ช้ินเนื้อเล็ก)จากเปสิเกิดเป็นฆนะ(เป็นก้อน) จากฆนะเกิดเป็นปุ่ม ๕ ปุ่ม ต่อจากน้ัน
ผม ขนและเลบ็จึงเกิดขึ้น (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๕/๓๓๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓๙/๑๔๕);  

 2.ช่ือเคร่ืองดนตรีอย่างหน่ึง ในอรรถกถามหาวรรคกล่าวถึงฆนะว่าเป็นเครื่องดนตรี
ชนิดหน่ึงในบรรดาดนตรีเครื่อง ๕ อันได้แก่(๑)อาตฏะ  กลองที่หุม้หนังหน้าเดียว  
(เช่น  กลองยาว) (๒) วิตฏะ  กลองหุ้มท้ัง  ๒  หน้า (เช่นตะโพน) (๓) อาตฏวิตฏะ 
กลองหุ้มหนังโดยรอบ(เช่น  บัณเฑาะว์)  (๔)  สุสิระ เคร่ืองเป่า(เช่น  ป่ีและสังข์)  (๕) 
ฆนะ เครื่องประโคม  (เช่น  ฉาบฉิ่ง)  (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๔๒/๒๒๖) 

   อรรถกถาวิมานวัตถุ กล่าวว่า ดนตรีเครื่อง ๕ คือ อาตตะ โทน, วิตตะ ตะโพน, 
อาตตวิตตะ บัณเฑาะว์, ฆนะ กังสดาล, สุสริะ ป่ีหรือสังข์ (ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๓๔/๓๗) 

  ในอภิธานวรรณนากล่าวว่า ดนตรีมีองค์  ๕ คือ  (๑) อาตตะ กลองขึงหนังหน้า
เดียว  (๒)  วิตตะ  ตะโพน  (๓)  อาตตวิตตะ บัณเฑาะว์ (๔)  สสุิระ ป่ีหรือขลุ่ย (๕) 
ฆนะ ดาลท่ีเคาะด้วยศิลาและแผ่นเหล็ก  (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๓/๔๖/๒๕๙,  อภิธา.
คาถา  ๑๓๙-๑๔๐) 

ฆราวาส : การอยู่ครองเรือน, คนผู้อยู่ครองเรือน, ชีวิตชาวบ้าน ในภาษาไทยมักใช้หมายถึงคน
ท่ัวๆไป ท่ีไม่ใช่นักบวช ซึ่งเป็นผู้ครองเรือน  ท่ีมีความต้องการมาก มกีิจมาก มีเรื่อง
มาก มีความเพียรมาก ท่ีเรยีกว่าคฤหัสถ์ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๓/๕๘๔,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๑๕๔/๒๕๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๗) ;   

   อรรถกถาอธิบายว่า ฆราวาส จัดว่าเป็นผู้คับแคบ เพราะไม่มีเวลาว่างท่ีจะทำ
กุศลกรรมได้อย่างสะดวก  แม้เรือนมีเน้ือท่ีกว้างขวางถึง ๖๐  ศอก  มบีริเวณภายใน
บ้านต้ัง ๑๐๐โยชน์  มีคนอยู่อาศัยเพียง  ๒  คน  คือ  สามีภรรยา  ก็ยังถือว่าคับแคบ  
เพราะต้องคอยห่วงใยและกังวลต่อกัน  (ที.สี.อ.(บาลี)๑/๑๙๑/๑๖๓,องฺ.จตุกฺก.อ.
(บาลี) ๒/๑๙๘/๔๒๑) 



 

๑๕๐๖ 
 

 

ฆัตวาสูตร : พระสูตรว่าด้วยการฆ่า สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณวัดพระเชตวัน  เทวดาทลู
ถามว่า บุคคลฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุขไม่เศร้าโศก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
บุคคลฆ่าความโกรธท่ีมีรากเป็นพิษ มียอดหวานได้จึงจะอยู่เป็นสุขและไม่เศร้าโศก 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๗๑/๗๙,๑๕/๒๖๗/๓๙๑) 

ฆ่า : ทำลายชีวิต, ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป(ปาณาติบาต), ในท่ีนี้ ท่านหมายถึงการที่ปุถุชน
กล่าวยกย่องพระตถาคตด้วยเหตุเพียงศีล(จูฬศีล) ๒๖ ข้อ  หน่ึงในจำนวนนั้นคือ ไม่
ฆ่าสัตว์(ที.สี.(ไทย)๙/๘/๕), กล่าวถึงพระเจ้าอชาตศัตรูทูลถามพระพทุธเจ้าถึงลัทธิ
ของครูปูรณกัสสปะ ผู้เป็นอกริิยวาทะ(ลัทธิที่ถือว่าการกระทำทุกอย่างไม่มีผล)สอนว่า
....  การฆ่าเอง หรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ก็ไม่มบีาป... (ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๖/๕๓) กล่าวถึง
การฆ่าสัตว์ต่างๆ บูชายัญของเจ้าผู้ครองนคร(ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๗/๑๔๕), ทำให้ตาย 
เช่น ฆ่าคน ฆา่สัตว์, ทำให้หมดไป, ทำให้สิน้ไป, เช่น ฆ่าเวลา ฆ่ากลิ่น ฆ่าข้อความ.
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ฆ่าชาวนิคม,ฆา่ชาวบา้น :ฆ่าชาวนิคม คือฆ่าคนในหมู่บ้านขนาดใหญ่(ตำบล), ฆ่าชาวบ้าน คือฆ่าคนใน
หมู่บ้านขนาดเล็ก(หมู่บ้าน),ทำลายชีวิตชาวบ้าน ชาวนิคม ให้สิ้นไป, ในอุปนิสสย
ปัจจัย ว่าด้วยปกตูปนิสสยะ ได้แก ่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยอารมณ์ต่างๆ  .... อาจทำ
กรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้ เ ช่น  มีจิตสหรคตด้วยปีติอาศัยศรัทธาที่สหรคตด้วย
ปีติแล้วให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ....... ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น มีจิตสหรคตด้วย
ปีติ ลักทรัพย์ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ งัดแงะ ปลน้ไม่ให้เหลือ ปล้นเรือนหลัง
เดียว ดักจ้ีในหนทางเปลี่ยว ลว่งเกินภรรยาผู้อ่ืน  ฆ่าชาวบ้าน ฆ่าชาวนิคม..." ,  หรือ
ข้อความว่า "ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยราคะแล้วฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ พูดเท็จ พูด
ส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ งัดแงะ ปล้นไม่ให้เหลอื ปล้นเรือนหลังเดียว ดักจ้ีที่
ทางเปล่ียว ล่วงเกินภรรยาผู้อ่ืน ฆ่าชาวบ้าน ฆ่าชาวนิคม ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระ
อรหันต์....."  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๔, ๔๐/๕๓/๖๗๓, ๔๑/๓๓/๑๔๕,๔๑/๓๖/
๑๔๙) 

ฆานวิญญาณ : ความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก, ; ในมหานิทเทส อธิบายว่า เป็นสิ่ง ๑ ในประชุมแห่ง
ธรรม ๓ ท่ีเกดิสัมผัส คือ จมูก กลิ่น และฆานวิญญาณ และจมูกและกลิ่นอยู่ในส่วน
รูป  สัมปยุตธรรมทั้งหลายเว้นฆานสัมผสัอยู่ในส่วนนาม ; ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบาย
ว่า ความรู้ท่ีเกิดขึ้นเพราะกล่ินกระทบจมกู, กลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นความรู้
กลิ่น ; ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุกล่าวว่า ขอ้ ๓ ในวิญญาณ ๖  อันได้แก่ จักขุ
วิญญาณ  (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา) โสตวิญญาณ  (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู)  ฆาน
วิญญาณ  (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก) ชิวหาวิญญาณ(ความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น)  



 

๑๕๐๗ 
 

 

กายวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย) มโนวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจ) ; 
ข้อ ๓ ในธรรม ๕ อันได้แก่ ฆานประสาท คันธารมณ์ ฆานวิญญาณ วาโยธาตุ    
มนสิการ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๐๗/๒๓๕, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๑๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๙/
๑๙๒,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๙/๑๙๒) 

ฆ่าตัวตาย : ทำลายชีวิตตน, ทำชีวิตของตนให้สิ้นชีพ, ในท่ีนี้มุ่งหมายถึงใช้ศัสตราฆ่าตัวตาย  (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๔๑๙/๓๕๒) 

   อรรถกถาอธิบายถึงฆ่าตัวตายว่าหมายถึงคนไม่อยากอยู่บนโลก เกิดความรู้สึก
อึดอัด เบ่ือหน่าย รังเกียจร่างกายของตน ปลิดชีพตนเองด้วยอาวุธ เช่น นำศัสตรามา
ฆ่าตัวตายคือตัดก้านคอ (ม.อุ.อ.(บาลี)๓/๓๙๕/๒๓๘,สํ.สฬา.อ.(บาลี)๓/๘๗/๒๒) หรือ
ยิงตัวตายด้วยปืน,แทงตัวตายด้วยมีด   

ฆานธาตุ :   ธาตุคือฆานประสาท, ธาตุคือจมูก ท่ีดมกลิ่น หรือใช้ดมกลิ่น, ในสังยุตนิกาย นิทาน
วรรคอธิบายว่า ฆานะ(จมูก) ใดเป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ 
เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เช่นบุคคลเคยดมกำลังดม จักดม หรอืพึงดมกลิ่นที่
เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยฆานะใด ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ น้ีเรียกว่าฆานะบ้าง ฆา
นายตนะบ้าง ฆานธาตุบ้าง  ฆานินทรีย์บ้าง  โลกบ้าง  ทวารบ้าง สมุทรบ้าง  ปัณฑระ
บ้าง  เขตบ้าง วัตถุบ้าง ฝั่งนี้บ้าง บ้านว่างบ้าง น้ีเรียกว่าฆานธาตุ, ธาตุคือฆาน
ประสาท, เป็นข้อ ๑ ในธรรม ๓ อันได้แก ่  ฆานธาตุ  (ธาตุคือฆานปสาท) คันธธาตุ  
(ธาตุคือคันธารมณ์)  ฆานวิญญาณธาตุ(ธาตุคือฆานวิญญาณ)  ; ข้อ ๓ ในธาตุ ๖ อัน
ได้แก่ จักขุธาตุ  โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ มโนธาตุ มีปรากฏหลายแห่ง
ท้ังพระสูตรและพระอภิธรรม ;  ในมัชฌิมนกิาย อุปริปัณณาสก์กล่าวว่าเป็นข้อ ๗ ใน
ธาตุ ๑๘ อันได้แก่ (๑) จักขธุาตุ (ธาตุคือจักขุประสาท) (๒) รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์) 
(๓) จักขุวิญญาณธาตุ (ธาตุคือจักขุวิญญาณ) (๔) โสตธาตุ  (ธาตุคือโสตประสาท)  (๕) 
สัททธาตุ  (ธาตุคือสัททารมณ์) (๖) โสตวิญญาณธาตุ  (ธาตุคือโสตวิญญาณ) (๗) ฆาน
ธาตุ (ธาตุคือฆานประสาท) (๘) คันธธาตุ (ธาตุคือคันธารมณ์)  (๙) ฆานวิญญาณธาตุ 
(ธาตุคือฆานวิญญาณ) (๑๐) ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหาประสาท) (๑๑) รสธาตุ (ธาตุ
คือรสารมณ์)  (๑๒) ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุคือชิวหาวิญญาณ) (๑๓) กายธาตุ(ธาตุ
คือกายประสาท) (๑๔) โผฏฐัพพธาตุ (ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์) (๑๕) กายวิญญาณธาตุ 
(ธาตุคือกายวิญญาณ) (๑๖) มโนธาตุ (ธาตุคือมโน) (๑๗)  ธัมมธาตุ (ธาตุคือ
ธรรมารมณ์) (๑๘) มโนวิญญาณธาตุ(ธาตุคือมโนวิญญาณ) (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๒๕๑๑๖๒,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๘๕/๑๖๙, (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๘๖/๑๗๐) ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/



 

๑๕๐๘ 
 

 

๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๓,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๓๒/๑๑,อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๒๐/๑๗ ) 

ฆานนิมิต : เครื่องหมายทางจมูก, นิมิตคือฆานะ,เครื่องหมายคือฆานะ,นิมิตทางจมูก มักใช้
หมายถึงจมูกที่ใช้ดมกลิ่นต่างๆ ซ่ึงมีกล่ินท่ีเกิดจากราก เกิดจากแก่น เกิดจากเปลือก 
เกิดจากใบ เกิดจากดอก เกิดจากผล มีกลิน่คาว  กลิ่นฉนุ  กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น ใน
ท่ีนี้หมายถึงนิมิต ๓ ท่ีมีอยู่ในรูปธาตุ คือฆานนิมิต ชิวหานิมิต และกายนิมิต เพราะ
พรหมมีรูปทีล่ะเอียดมาก แต่ก็มีฆานนิมิต หมายถึงจมูก เช่นเดียวกับเทวโลก และ
มนุษยโลก ดังคำว่า อัตภาพที่ประกอบด้วยอายตนะ ๖ มีอยู่ในรูปธาตุ  (อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๕๒๓/๕๖๓) 

ฆานประสาท : ประสาทคือจมูก,ประสาทที่รูส้ึกกลิ่น, ในจูฬนิทเทสอธิบายว่าเป็นมูลแหง่โรคจมูก ; 
ในกถาวัตถุอธิบายว่าเป็นข้อ ๑ ในธรรม ๕ คือฆานประสาท  คันธารมณ์    ฆาน
วิญญาณ    วาโยธาตุ มนสิการ ซึ่งเป็นองค์แห่งการดมกลิน่  (ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๒/๘๕,
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๙/๑๙๒)  

ฆานวิญญาณ : ความรู้อารมณ์ทางจมูก, ความรู้แจ้งทางจมูก,ในทีฆนิกาย มหาวรรคอธิบายว่า การ
รับรู้ทางฆานประสาท, การรับรู้ทางจมูก, ในมลูปัณณาสก์อธิบายว่า ความรู้แจ้ง
อารมณ์ทางจมูก และได้อธิบายอีกว่า วิญญาณท่ีเกิดขึน้เพราะอาศัยฆานะและคัน
ธารมณ์ ก็นับว่าฆานวิญญาณ, ฆานวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยฆานะและคันธารมณ์ 
ความประจวบกันแห่งธรรมท้ัง ๓ เป็นผสัสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย    เวทนาจึงเกิด ;  
ในอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี อธิบายว่า ฆานวิญญาณ เรยีกว่าจิต, จัดเป็นอัพยากฤต 
ท่ีเป็นอกุศศลวิบาก ดังคำว่า ฆานวิญญาณทีเ่ป็นวิบาก    สหรคตด้วยอุเบกขา    มี
กลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้น (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๒๙,๑๐/๔๐๑/๓๓๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๐๑/๙๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๐๔/๒๑๔,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๐๐/๔๑๓, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๔๔๓/๑๒๖,๓๔/๕๕๖/๑๖๐, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๑๙๓/๓๐๔) ;   

   ข้อ ๓ ในวิญญาณ ๖ คือ  (๑) จักขุวิญญาณ(ความรู้อารมณ์ทางตา) (๒) โสต
วิญญาณ(ความรู้อารมณ์ทางหู) (๓) ฆานวิญญาณ(ความรู้อารมณ์ทางจมูก) (๔) ชิวหา
วิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางลิ้น) (๕) กายวิญญาณ(ความรู้อารมณ์ทางกาย) (๖) มโน
วิญญาณ(ความรู้อารมณ์ทางใจ) มีปรากฏในทั้งพระสูตรและพระอภิธรรม (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๐๔/๒๑๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๕/๔๓๖,สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๑๙๐/๒๙๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๕,๑๗/๕๗/๙๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๖๕/
๕๗,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๙/๑๙๒,๓๗/๓๓๖/
๓๐๖,๓๗/๖๒๖/๖๘๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๖๑/๗๓๐,๔๐/๔๑๐/๒๖๐,๔๐/๔๓๕/๒๘๙)  



 

๑๕๐๙ 
 

 

ฆานวิญญาณธาตุ :  ธาตุคือฆานวิญญาณ, มีอธิบายว่า จิต มโน มานัส หทัย  ปัณฑระ มโน มนายต
นะ มนินทรีย ์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ ฆานวิญญาณธาตุท่ีเหมาะสมกัน อาศัยฆานะ
และกลิ่นเกิดขึน้น้ีเรียกว่าฆานวิญญาณธาตุ; ข้อ ๔ ในธาตุ ๑๑ อันได้แก่ ธาตุ  ๑๑ คือ 
(๑) จักขุธาตุ  (๒)  รูปธาตุ  (๓) โสตธาตุ  (๔) ฆานธาตุ (๕) คันธธาตุ   (๖) ชิวหาธาตุ   
(๗) รสธาตุ  (๘) กายธาตุ (๙) โผฏฐัพพธาตุ (๑๐) มโนวิญญาณธาตุ  (๑๑) ธัมมธาตุ 
ซึ่งธาตุเหล่าจะปรากฏแก่แก่เทวดาช้ันกามาวจร มนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกัป เปรต 
อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ผู้เป็นโอปปาติกสัตว์ และสัตว์นรก ซึ่งมีอายตนะครบบริบูรณ์ 
ในขณะเกิดในกามธาตุ,ในวิภังค์ อธิบายว่าเป็นข้อ ๙ ในธาตุ ๑๘  คือ จักขุธาตุ  รูป
ธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ  โสตธาตุ  สัททธาตุ  โสตวิญญาณธาตุ  ฆานธาตุ  คันธธาตุ  
ฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาธาตุ  รสธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ  กายธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ  
กายวิญญาณธาตุ  มโนธาตุ  ธรรมธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  (สํ.ข.๑๖/๘๕/๑๖๙,ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๓๒/๑๑,๓๖/๑๗๒/๓๙,๓๖/
๔๕๙/๑๑๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๐/๑๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒/๒,๔๐/๔/๔,๔๐/๑๖/๑๐)  
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๔/๑๐๒,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๔/๑๔๓) 

   ในวิสุทธิมรรคก็กล่าวอธิบายโดยทำนองเดียวกัน (วิสุทฺธิ.(บาลี) ๓/๕๑๗/๑๒๙) 
ฆานสมบัติ : สมบัติทางฆานะ, ความถึงพร้อมทางจมูก ในอภิธรรมปิฎก ปัฏฐานอธิบายฆาน

สมบัติว่าหมายถึงมีจมูกที่รับรูก้ลิ่นได้ดี  และผู้ท่ีจะมีจมูกอันได้รับกลิ่นได้ดี ต้อง
บำเพ็ญกุศลต่างๆ เช่น ให้ทาน สมาทานศลี รักษาอุโบสถ จึงจะได้รับผลานิสงส์เช่นนี้
ได้ (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๘/๕๖๓) 

ฆานสัมผสั : ความกระทบทางจมูก, สัมผสัทางจมูก  หมายถึงอาการท่ีจมูก กลิ่น และฆาน
วิญญาณประจบกัน; ข้อ ๓ ในผัสสะ ๖ คือ   (๑)  จักขุสมัผัส  ความกระทบทางตา  
(๒)  โสตสัมผสั  ความกระทบกันทางหู  (๓)  ฆานสัมผสั  ความกระทบกันทางจมูก  
(๔)  ชิวหาสัมผัส  ความกระทบกันทางลิ้น  (๕)  กายสัมผสั  ความกระทบกันทาง
กาย (๖) มโนสัมผัส  ความกระทบกันทางใจ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๒/๖๐, ๑๐/๑๑๓/
๖๔, ๑๐/๔๐๐/๓๓๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๒๑๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๒/๓๑๗, ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๙๘/๙๓, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๕/๔๓๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๕/๑๙๗,สํ.นิ.(ไทย)  
๑๖/๒/๖,  สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๕/๓๒๒,๑๗/๓๒๕/๓๓๗, ขุ.ม.(ไทย)  ๒๙/๑๓/๖๓, 
ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙)     

ฆานสัมผสัสชาเวทนา : เวทนาที่เกิดจากสัมผสัทางจมูก, เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัส,หมายถึง
ความรู้สึกที่เกดิขึ้นเพราะการท่ีจมูก กลิ่น และฆานวิญญาณประจบกัน  ; ในทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรคอธิบายว่าเป็นข้อ ๓ ในสัมผสัสชาเวทนา ๖ คือ (๑) จักขุสัมผัสสชาเวทนา



 

๑๕๑๐ 
 

 

(เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส) (๒) โสตสัมผสัสชาเวทนา(เวทนาเกิดจากโสตสัมผัส) (๓)  
ฆานสัมผสัสชาเวทนา(เวทนาเกิดจากฆานสัมผัส)(๔) ชิวหาสัมผสัสชาเวทนา (เวทนา
เกิดจากชิวหาสัมผสั) (๕) กายสัมผัสสชาเวทนา(เวทนาเกิดจากกายสัมผัส)  (๖)มโน
สัมผสัสชาเวทนา(เวทนาเกิดจากมโนสัมผัส) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๗,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๒๒/๓๑๗สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๓,๑๗/๓๒๖/๓๓๗,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๑๐)    

ฆานะ :  จมูก,ประสาทที่รู้สึกกลิ่น  หมายถึงจมูกท่ีใช้ดมกลิ่น, หรือดมกลิ่นได้ทางจมูก, เป็น
อายตนะภายในมาคู่กับอายตนะภายนอกคือกลิ่น(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๑/๑๒๐) (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๒๙,๑๐/๔๐๑/๓๓๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๒/๓๓๖,๑๔/๓๘๕/
๔๓๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๕/๑๙๗,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๖/๑๓๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๒/
๓๒๐,๑๗/๓๒๒/๓๓๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑/๒, ๑๘/๒/๒,๑๘/๙๒/๙๔,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๒๑๐/๑๔๒,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๒/๒๔๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๙,๓๑/๒๑/๒๙,๓๑/๘๖/
๑๔๕,๓๑/๑๒๓/๑๘๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒/๕๖๐,๔๐/๗๑/๕๓,๔๐/๘๖/๒๑๐, ๔๐/๗/
๘๙๐,๔๐/๕๒/๘๑๗,๔๐/๔๒๓/๒๗๘,๔๐/๔๓๕/๒๘๙), 

   ในวินัยปิฎก มหาวรรคอธิบายว่า ฆานะจัดเป็นของร้อน (วิ.ม.(ไทย)๔/๕๔/
๖๔), ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาตกล่าวว่าเป็นข้อ ๓ ในผัสสายตนะ ๖ คอื จักขุ(ตา)โส
ตะ(หู)  ฆานะ(จมูก) ชิวหา(ลิน้)  กาย(กาย) มโน(ใจ), ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่าฆา
นะน้ีจัดอยู่ใน ๓ อย่าง(คือ ฆานะ ชิวหาและกาย)ที่เปน็รูปท่ีรับอารมณ์ท่ีมาถึงตน,
จัดเป็นธรรมท่ีควรรู้ย่ิง (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๒/๒๔๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๙) ;  

ฆานะท่ีเป็นภายใน :จมูกท่ีเป็นภายใน ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า ฆานะเกิดเพราะอวิชชา เกิด
เพราะตัณหาเกิดเพราะกรรม เกิดเพราะอาหาร เกิดเพราะอาศัยมหาภูตรูป ๔   ฆา
นะเกิดแล้ว ฆานะมาร่วมกันแล้ว ฆานะไม่มีแล้วเกิดมี  มีแล้วจักไมมี่ ฆานะโดยความ
เป็นของมีที่สุด  ฆานะไม่ย่ังยืน  ไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดา ฆานะไม่เที่ยง  
ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา เสื่อมไปเป็นธรรมดา 
คลายไปเป็นธรรมดา ดับไปเป็นธรรมดา  ฆานะโดยความไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ 
โดยความเป็นอนัตตา (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๖/๑๑๐)   

   อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึงฆานประสาทซึ่งเป็นท่ีต้ังท่ีเกิดแห่งอารมณ์  คือ
อายตนะภายใน  ๖  อันเป็นท่ีต้ังท่ีเกิดแห่งอารมณ์,อีกตอนหนึ่งอธิบายไว้อีกว่า 
อวิชชาตัณหาท่ีเป็นอดีตเป็นเหตุอุปถัมภ์  กรรมท่ีเป็นอดีตเป็นเหตุให้เกิด อาหารเป็น
เหตุอุปถัมภ์ในบัดน้ี ด้วยบทนั้น เป็นอันท่านถือเอาอุตุและจิต อุปถัมภ์ฆานะด้วย ฆา
นะอาศัยมหาภูตรูป  ๔  หมายถึงฆานะอาศัยมหาภูตรูป ๔  แล้วเป็นไป (ขุ.ป.(ไทย)อ.
(บาลี)๑/๖๗/๗๗, ขุ.ป.อ.(บาลี)๑/๖๖/๓๐๕) 



 

๑๕๑๑ 
 

 

ฆานายตนะ : อายตนะคือจมูก ในอภิธรรมปิฎก วิภังค์อธิบายว่า ฆานะใดเป็นปสาทรูป อาศัย
มหาภูตรูป  ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เป็นรูปท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เช่นบุคคลเคยดม 
กำลังดม จักดมหรือพึงดมกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยฆานะใด ท่ีเห็นไม่ได้แต่
กระทบได้ น้ีเรียกว่าฆานะบ้าง ฆานายตนะบ้าง ฆานธาตุบ้าง ฆานินทรีย์บ้าง โลกบ้าง 
ทวารบ้าง สมุทรบ้าง ปัณฑระบ้าง เขตบ้าง วัตถุบ้าง ฝั่งนี้บ้าง บ้านว่างบ้าง นี้
เรียกว่าฆานายตนะ, จัดเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้,เป็นธรรมที่ควรรู้ย่ิง (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๕๖/๓๘๙, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๕๘/๑๑๓-
๑๑๔,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๒๓/๙,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๑๙/๑๗,๓๗/๔๗๑/๕๐๒,๓๗/๙๐๖/
๙๓๕,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๘/๗,๔๐/๒๔/๑๓,๔๐/๔๓๕/๒๘๙) ; 

   ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคอธิบายว่าเป็นข้อ ๓ ในอายตนะภายใน ๖ คือ (๑) จัก
ขวายตนะ (อายตนะคือตา) (๒)  โสตายตนะ (อายตนะคือหู) (๓) ฆานายตนะ  
(อายตนะคือจมูก) (๔) ชิวหายตนะ (อายตนะคือลิ้น) (๕) กายายตนะ (อายตนะคือ
กาย) (๖) มนายตนะ (อายตนะคือใจ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๕), ข้อ ๕ ใน
อายตนะ ๑๐ได้แก่ (๑) จักขวายตนะ(อายตนะคือตา) (๒) รูปายตนะ(อายตนะคือรูป) 
(๓) โสตายตนะ(อายตนะคือหู) (๔) สัททายตนะ(อายตนะคือเสียง)  (๕)  ฆานายตนะ
(อายตนะคือจมูก)  (๖)  คันธายตนะ(อายตนะคือกลิ่น)  (๗) ชิวหายตนะ(อายตนะคือ
ลิ้น)  (๘)  รสายตนะ(อายตนะคือรส) (๙) กายายตนะ(อายตนะคือกาย) (๑๐) โผฏฐัพ
พายตนะ (อายตนะคือโผฏฐัพพะ)  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๐)          

ฆานนิทรีย์ : อินทรีย์คือจมกู, ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค อธิบายว่า ความเป็นใหญท่างจมูก, 
อินทรีย์คือฆานปสาท, ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรคอธิบายว่าเป็นข้อ ๓ ในอินทรีย์ 
๖ คือ (๑) จักขุนทรีย์ (๒) โสตินทรีย์ (๓) ฆานินทรีย์ (๔) ชิวหินทรีย์  (๕) กายินทรีย์  
(๖) มนินทรีย์,  ในอภิธรรมปิฎก วิภังค์ อธิบายว่า ฆานะใดเป็นปสาทรูป อาศัย
มหาภูตรูป ๔ นับเน่ืองในอัตภาพ เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เช่นบุคคลเคยดม 
กำลังดม จักดมหรือพึงดมกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยฆานะใด ท่ีเห็นไม่ได้แต่
กระทบได้ นี้เรียกว่าฆานะบ้าง ... ฆานินทรีย์บ้าง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๗/๖๕,สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๔๙๖/๓๐๖,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๕๘/๑๓๓-๑๑๔)   

   ข้อ ๓ ในอินทรีย์ ๕ คือ(๑) จักขุนทรีย์ (อินทรีย์คือตา) (๒) โสตินทรีย์ (อินทรีย์
คือหู) (๓) ฆานินทรีย์ (อินทรีย์คือจมูก) (๔) ชิวหินทรีย์ (อินทรีย์คือลิ้น) (๕) 
กายินทรีย์(อินทรีย์คือกาย) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๑๐), (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๒/
๒๒,๑๒/๔๕๕/๔๙๔, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๓๕/๒๓๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๐๐/๓๐๘,๑๙/
๕๑๑/๓๒๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๒๐/๑๙๗,
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อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๕๑/๑๕,๓๖/๑๗๓/๓๙,๓๖/๔๖๒/๑๘๑,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๑/
๑๘,๓๗/๖๓๐/๖๘๙,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๖/๑๐,๔๐/๔๓๐/๒๘๔), 

    อรรถกถาอธิบายว่า ที่ช่ือว่าฆานินทรีย์  เพราะทำฆานวัตถุน่ันแหละ ให้เป็น
ใหญใ่นลักษณะแห่งการสูดกลิ่น  (ขุ.ป.อ.(บาลี)๑/๔/๙๔),  

ฆ่าบิดา : ฆ่าพ่อบังเกิดเกล้า, ทำลายชีวิตของพ่อผู้ให้กำเนิด, ในทางพระศาสนา การฆ่าบิดาถือ
ว่าเป็นอนันตริยกรรม(กรรมหนักสุด) ตัดทางสวรรค์ ตัดทางนิพพาน  และจัดเป็น
กรรมดำที่มีวิบากดำ ดังข้อความว่า "กรรมดำมีวิบากดำ เป็นอย่างไร คือ บุคคลบาง
คนในโลกน้ี เป็นผู้ฆ่ามารดา เป็นผู้ฆ่าบิดา เป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ มีจิตประทุษร้ายต่อ
พระตถาคตยังพระโลหิตให้ห้อขึ้น ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน น้ีเรียกว่า กรรมดำมีวิบาก
ดำ"(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๖/๓๕๒),  ในพระอภิธรรม อัจจันตนิยามกถา(ว่าด้วย
ความแน่นอนโดยส่วนเดียว) พระสกวาทีได้ถามปัญหากับพระปรวาทีว่า คนที่ทำ
อนันตริยกรรม ๕ อย่างนั้น(มีฆ่าบิดา เป็นต้น) เป็นผู้แน่อนโดยส่วนเดียวใช่ไหม  
พระปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน...(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๔๗/๘๘๒) 

  ฆ่าพระอรหนัต์ : ทำลายชีวิตของพระอรหันต์ให้สูญสิ้น,  เบียดเบียนทำให้พระอรหันต์ถึงแก่ชีวิต, 
พระอรหันต์คือผู้สำเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นพระอริยบุคคลช้ัน
สูงสุด ผูฆ่้าหรือทำลายชีวิตพระอรหันต์ ถือว่าได้ทำกรรมหนัก จัดเป็นหนึ่งใน
อนันตริยกรรม ๕ ข้อ,  ในอัจจันตนิยามกถา(ว่าด้วยความแน่นอนโดยส่วนเดียว) พระ
สกวาทีได้ถามพระปรวาทีว่า "บุคคลผูฆ้่ามารดาเป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียว ผู้ฆ่าบิดา 
ฯลฯ ผู้ฆ่าพระอรหันต์ ฯลฯ ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อ ฯลฯ ผู้ทำลาย
สงฆ์ให้แตกกัน เป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหม"  พระปรวาทีตอบว่า "ไม่ควรกล่าว
อย่างนั้น ฯลฯ" (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๔๗/๘๘๒) 

ฆ่าแพะ : ทำลายชีวิตแพะให้ตกล่วงไป, ปลิดชีพแพะ,  แพะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งท่ีมักถูกนำมาฆ่า
เพ่ือบูชายัญตามหลักความเช่ือในลัทธิต่างๆ, ในท่ีนี ้ ท่านกล่าวถึงลักษณะบุคคลผู้ทำ
คนอ่ืนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน, ผู้ฆ่าแพะ ก็เป็น
ลักษณะอย่างหนึ่งของบุคคลประเภทนี้ ดังข้อความว่า "บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผู้
ฆ่าแพะ ฆ่าสุกร เป็นนายพรานนก เป็นนายพรานเน้ือ เป็นชาวประมง เป็นโจร เป็น
เพชฌฆาต เป็นคนฆ่าโค เป็นผู้คุม หรือเป็นผู้ทำกรรมอันหยาบช้าชนิดใดชนิดหน่ึงก็
ตาม บุคคลผู้ทำคนอ่ืนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน เป็น
อย่างนี้ (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๗๕/๒๐๗) 

ฆ่ามารดา  : ฆ่าแม่บังเกิดเกล้า, ทำลายชีวิตแม่ผู้ให้กำเนิด, การฆ่ามารดาเป็นข้อแรกใน
อนันตริยกรรม ๕ ข้อ คือ ฆ่ามารดา  ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำโลหิตพระตถาคตให้
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ห้อขึ้น และทำลายสงฆ์ให้แตกสามัคคีกัน จึงเป็นกรรมหนัก ตัดทางสวรรค์ ทาง
นิพพาน,  ในปริกุปปสูตร(ว่าด้วยบุคคลท่ีต้องเดือดร้อน) ท่านระบุว่า บุคคลท่ีทำ
อนันตริยกรรมมีฆ่ามารดาเป็นต้น  เป็นผู้ไปอบาย เป็นผู้ไปนรก เป็นผู้เดือดร้อน เป็น
ผู้แก้ไขไม่ได้(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๒๙/๒๐๙),ในโวโรปิตสูตร(ว่าด้วยผู้ฆ่า) ผูฆ่้า
มารดาเป็นต้น แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลาย
ได้(องฺ.ฉกฺก(ไทย)๒๒/๘๗/๖๑๒), ในตติยอภัพพัฏฐานสูตร(ว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจ
เป็นได้ สูตรท่ี ๓) ระบุว่า ...เป็นผู้อยู่ในฐานะที่ไม่อาจเป็นได้(องฺ.ฉกฺก(ไทย)๒๒/๙๔/
๖๑๘), ในอัจจันตนิยามกถา(ว่าด้วยความแน่นอนโดยส่วนเดียว) ท่านระบุว่า...ผู้ฆ่า
มารดาเป็นต้น....เป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียว...(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๔๗/๘๘๒) 

 ฆ่าสัตว์ : ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป(ปาณาติบาต), พรากชีวิตสัตว์, จะฆ่าสัตว์เองหรือใช้ให้คนอ่ืน
ฆ่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นบาปท้ังนั้น, องค์ประกอบท่ีจะทำให้การฆ่าสัตว์สมบูรณ์มี ๕ ข้อ 
คือ (๑)สัตว์มีชีวิต (๒)รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต (๓)มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์นั้นให้ตาย (๔)ลงมือฆ่า
ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง(มีความพยายามในการฆ่า) (๕)สัตว์นั้นตาย,  ในทางพระ
ศาสนา มีหลักคำสอนห้ามฆ่าสัตว์อยู่หลายท่ีหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าด้วย
วัตถุประสงค์ใดก็ตาม   ต่างจากบางลัทธิความเช่ือท่ีถือว่าการฆ่าสัตว์ในบางกรณีไม่
เป็นบาป เช่น การฆ่าสัตว์บูชายัญเพ่ือให้เป็นท่ีโปรดปรานของเทพเจ้า(ที.สี.(ไทย)๙/
๘/๓,๙/๑๖๖/๕๓,๙/๔๕๑/๑๙๙ , (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐/๑๒,๑๐/๒๔๔/๑๘๔,ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๘๓/๗๒,๑๒/๔๔๐/๔๗๓,๑๒/๔๔๕/๔๘๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๙/
๓๘๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๕/๔๓๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๒๔/๕๔๔,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๑๗๔/๔๐๕,๒๐/๑๗๕/๔๐๕,๒๐/๑๘๓/๔๐๕,๒๐/๘๐/๓๐๔,๒๐/๑๒๑/๓๖๗,๒๐/
๑๗๑/๔๐๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๓/๘๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๘๑/๖๐๔,องฺ.นวก.(ไทย)
๒๓/๑๘/๔๖๗,๒๓/๒๐/๔๗๔,๒๓/๔๑/๓๐๓,๒๓/๖๓/๕๔๘, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๑๗๖/๓๒๐,ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๒/๒,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๔๖/๑๐๙, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๐๔/
๑๘,๒๖/๙๗๒/๑๑๙, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๗๒/๔๔๔,๔๐/๘๓/๒๐๗,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๙/
๓๔๓,๔๑/๓๕/๔๐๔,๔๑/๘๓/๓๗๑, อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๑๙/๔๑๗,๔๒/๒๔/๓๖๔,๔๒/
๑๖๙/๙๕, อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๙/๔๑๗,๔๓/๒๔/๓๖๔,๔๓/๓๓/๑๗) 

ฆ่าสุกร :         ฆ่าหมู, ทำลายชีวิตหมูให้ตกล่วงไป,ปลิดชีพหมู, ในจุนทสูกริกวัตถุ(เรื่องนายจุนทะฆ่า
สุกร) พระพุทธเจ้าทรงปรารภนายจุนทะผู้ฆ่าสุกรด้วยวิธีทรมานต่างๆ อย่างโหดร้าย
ทารุณ เมื่อวิบากกรรมให้ผล  ทำให้ก่อนตายเขาได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส 
ร้องเสียงครวญครางคล้ายสุกร หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในนรกอเวจี   ได้ตรัสสอน
ภิกษุทั้งหลายในเรื่องน้ีว่า “ผู้ทำบาปเป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกในโลกน้ี ตายไปแล้วก็ยัง
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เศร้าโศกในโลกหน้า ช่ือว่าเศร้าโศกในโลกท้ังสอง เขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน เพราะ
เห็นกรรมที่เศรา้หมองของตน”(ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๑๕/๒๘),  ในเอกกปุคคลบัญญัติ ได้
กล่าวถึงบุคคลประเภทต่างๆ  ในจำนวนนั้นคือ "บุคคลผูท้ำคนอ่ืนให้เดือดร้อน หมั่น
ประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน"  กรรมอย่างหนึ่งท่ีบุคคลประเภทน้ีกระทำคือ 
ฆ่าสุกร (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๗๕/๒๐๗)   

 เฆี่ยน : ลักษณะการลงโทษผู้ทำความผิดชนิดหนึ่ง โดยใช้แส้หรือหวายเฆ่ียน, หมวดว่าด้วยภัย 
ในอัตตานุวาทสูตร ได้กล่าวถงึภัย ๔ ประเภท คือ ๑.อัตตานุวาทภัย ๒.ปรานุวาทภัย 
๓.ทัณฑภัย ๔.ทุคติภัย, การเฆี่ยน จัดเข้าในทัณฑภัย(ภัยที่เกิดจากการลงโทษ) ดัง
ข้อความว่า "ทัณฑภัย เป็นอย่างไร  คือ บุคคลบางคนในโลกน้ีเห็นพระราชารับสั่งให้
จับโจรผู้มักประพฤติช่ัวแล้วให้ลงโทษทัณฑน์านาชนิด คือ เฆี่ยนด้วยแส้บ้าง เฆ่ียน
ด้วยหวายบ้าง ตีด้วยตะบองบ้าง ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง...น้ีเรียกว่า ทัณฑภัย"(องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๑/๑๘๓), ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ,
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โฆฏมุขสูตร : พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือโฆฏมุขะ พระอุเทนได้แสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นการ
สนทนาแบบถาม-ตอบแก่โฆฏมุขพราหมณซ์ึ่งเข้าไปสนทนาธรรม ณ  เขมิยอัมพวัน 
เขตกรุงพาราณสี กล่าวสรุปว่า โฆฏมุขพราหมณ์เห็นพระอุเทนกำลังเดินจงกรมอยู่ใน
เขมิยอัมพวัน  จึงเข้าไปเดินจงกรมด้วย  และได้แสดงความเห็นของตนว่า การบวชที่
มีธรรม(ผล)ไมมี่ เพราะการบวชไม่ทำให้เห็นธรรม พระอุเทนจึงเดินจากที่จงกรมไปยัง
วิหาร โฆฏมุขพราหมณ์ได้เดินตามไปด้วยเพ่ือสนทนาธรรม พระอุเทนจงึต้ังเง่ือนไขว่า 
ถ้ายอมรับคำที่ควรหรือคัดค้านคำที่ควร ก็จะสนทนาด้วย พระอุเทนแสดงบุคคล ๔ ท่ี
มีอยู่ในโลก แล้วถามว่า ชอบใจจำพวกไหน  โฆฏมขุพราหมณ์ตอบว่า ไม่ชอบใจ
จำพวกท่ี  ๑-๓  แต่ชอบใจจำพวกที่  ๔  คือ  ผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน  ไม่ทำผู้อ่ืนให้
เดือดร้อน พระอุเทนจึงถามว่า  ในบริษัท ๒  จำพวก  คอื  (๑)  ผู้ยินดีในทรัพย์สมบัติ 
(๒) ผู้ไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติออกบวช ผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน 
มีมากในบริษัทไหน โฆฏมุขพราหมณ์ตอบว่า มีมากในบรษัิทจำพวกที่ ๒ และยอมรับ
ว่าการบวชมีผลจริง จึงขอให้ท่านพระอุเทนอธิบายบุคคล ๔ จำพวกให้ฟัง  พระเถระ
ได้อธิบายเหมือนในกันทรกสตูร โฆฏมุขพราหมณ์เลื่อมใสจึงแสดงตนเป็นอุบาสกถึง
พระอุเทนพร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ พระอุเทนแนะนำให้แสดงตนถึง
พระผู้มพีระภาคซึ่งปรินิพพานแล้วเป็นสรณะแทนการถึงตัวท่าน ต่อมาโฆฏมุข
พราหมณ์ได้จัดสร้างโรงฉันถวายพระสงฆ์ในเมืองปาฏลีบุตร (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๒/
๕๑๕) 



 

๑๕๑๕ 
 

 

โฆฏมุขะ, พราหมณ์ : พราหมณ์ช่ือว่าโฆฏมุขะ เขาผู้น้ีมีน้องสาว ๑ คน มีเบี้ยเล้ียงท่ีพระเจ้าอังคราช 
ทรงพระราชทานเป็นประจำคร้ังละ ๕๐๐ กหาปณะ  มีศลิปะ รู้ศิลปะอย่างหน่ึง  
สอนคนอื่นให้รูศ้ิลปะนั้นแล้ว  ไปเกิดในสวรรค์ ถูกศิลปะทีค่วรรู้ฆ่า และได้เคย
สนทนาธรรมกับพระอุเทน ณ สวนมะม่วงช่ือว่าเขมิยะ กรุงพาราณสี หลงัจากที่
พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว  หลงัจากจบการสนทนาน้ันก็แสดงตนเป็นอุบาสก ให้
สร้างโรงฉันโรงเลี้ยง ด้วยเบ้ียเลี้ยงประจำ ถวายพระสงฆ์ในเมืองปาฏลีบุตร (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๔๑๒/๕๑๕)  

   อรรถกถาอธิบายว่า หลังจากตายแล้ว เขาไปเกิดในสวรรคแ์ละเมื่อคราวท่ีพวก
ภิกษุช่วยปฏิสังขรณ์โรงฉัน กไ็ด้แปลงกายเป็นพราหมณ์ บอกภิกษุให้เรียกน้องสาว
มาแล้วบอกที่เก็บทรัพย์แก่น้องสาว ให้นำทรัพย์แต่ละแห่งไปช่วยโรงฉันโรงเลี้ยงแทน
ตน ให้เลี้ยงดูเด็กๆ แล้วไหว้ภิกษุสงฆ์ลอยขึ้นไปยังเวหาสไปสู่เทวโลกเช่นเดิม (ม.ม.อ.
(บาลี)๒/๔๒๑/๒๙๗) 

โฆฏมุขี : โรงเลี้ยงท่ีพราหมณ์ช่ือว่าโฆฏมุขสร้างถวาย ในเมืองปาฏลีบุตร ท่ีช่ือว่าโฆฏมุขี  
เพราะโฆฏมุขพราหมณ์ให้จัดสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบ้ียเลี้ยง
ประจำส่วนน้ี  และเบ้ียเลี้ยงประจำส่วนอ่ืนๆ  โรงฉันน้ันปัจจุบันเรียกว่าโฆฏมุขี (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๔๒๑/๕๓๐) 

โฆรมนต์, เวทย์ : ช่ืออาคมช่ือว่าโฆรมนต์, ช่ือเวทย์แห่งโฆรมนต์ท่ีเหล่าวิทยาธรร่าย เพ่ือให้หายตัว
ได้ด้วยโอสถท้ังหลาย  (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๓๘๔/๕๓๗) 

โฆสิตาราม : อารามของท่านโฆสิตเศรษฐี,วัดที่เศรษฐีช่ือว่าโฆสิตให้สร้าง, ช่ือวัดสำคัญในกรุงโกสัม
พี สมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยประทับหลายครั้ง เช่นคราวที่ภิกษุชาวกรุง
โกสัมพีแตกกันเป็นต้น, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๖/๒๗๖)  

   อรรถกถาอธิบายว่า อารามช่ือโฆสิต หมายถึงอารามที่เศรษฐีช่ือว่าโฆสิตให้
สร้างไว้ในอุทยานของตน (วิ.มหา.อ.(บาลี)๒/๓๖๕/๖๙,ม.มู.อ.(บาลี)๑/๔๙๑/๒๙๗, 
อรรถกถาบางแห่งอธิบายว่า เศรษฐีชื่อว่าโฆสิต หมายถึงเศรษฐีช่ือว่ากุมภโฆสก
น่ันเอง(องฺ.เอกก.อ.(บาลี)๑/-/๓๘๑)  

โฆสสัญญกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระโฆสสัญญกเถระ, พระโฆสสัญญกเถระ    กล่าวว่า  
ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้ทำจิตให้เลื่อมใสในเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่า สิขี เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ีได้บรรลุวิชชา๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๔/๒๐๙) 

โฆสิตคหบดี : คหบดีช่ือว่าโฆสิต หมายถึงกมุภโฆสกเศรษฐี สละทรัพย์วันละ ๑,๐๐๐ บริจาคทาน 
เป็นคนมีฤทธ์ิในการที่มีบุญรักษา  ท่านผู้นี้เป็นชาวกรุงโกสัมพี แคว้นสักกะ สมัยท่ีเกิด



 

๑๕๑๖ 
 

 

เป็นเด็ก เพราะร้องมาก จึงได้ช่ือว่าโฆสิต  เป็นลูกของหญงิงามเมือง  ถูกเศรษฐีรับมา
เลี้ยงดูในฐานะลูกบุญธรรม และถูกคนพยายามฆ่าให้ตายถึง ๗ ครั้ง แต่รอดทุกครั้ง 
ในครั้งท่ี ๗  เมือ่รอดตายแล้ว ยังได้แต่งงานกับธิดาเศรษฐีอีกด้วย และเมือ่เศรษฐี
พ่อเลี้ยงตายก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีต่อมาเคยไปค้าขายที่กรุงสาวัตถี เข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้า เม่ือกลับมาก็ได้สละอุทยานของตนให้สร้างวัดโฆสิตาราม  (ส.ํสฬา.(ไทย)
๑๘/๑๒๙/๑๕๖) ; ท่านผู้น้ีช่ือว่ามีฤทธ์ิแห่งคนผูม้ีบุญ  (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๘/๕๗๒) ;  

   อรรถกถาอธิบายว่า คหบดีผู้มีบุญ คือเศรษฐีในกรุงโกสัมพี แคว้นสักกะ  
สะสมบุญญาธิการในพระปัจเจกพุทธเจ้า  ช่ือว่าโฆสิต  นัยว่าเศรษฐีน้ันจุติจากเท
วโลกบังเกิดในท้องของหญิงงามเมืองในกรุงโกสัมพี ในวันคลอด  หญิงงามเมืองนั้นให้
ทารกนอนบนกระด้งแล้วให้เอาไปทิ้งท่ีกองหยากเย่ือ  กาและสุนัขท้ังหลายห้อมล้อม
ทารกน้ัน ชายคนหน่ึงเห็นดังนั้น   จึงได้วามสำคัญว่าเป็นบุตรคิดว่า  เราได้บุตรแล้ว
จึงนำไปเรือน ในกาลนั้นโกสมัพิกเศรษฐีเห็นปุโรหิตจึงถามว่า  ท่านอาจารย์  วันนี้
ท่านตรวจดูฤกษ์ดิถีแล้วหรือ  เมื่อปุโรหิตตอบว่า ดูแล้ว ท่านมหาเศรษฐี  จึงถามว่า
จักมีอะไรแก่ชนบท ปุโรหิตตอบว่า ในนครน้ี เด็กเกิดวันน้ีจักได้เป็นเศรษฐีผู้ใหญ่ เวลา
น้ัน ภริยาของเศรษฐีมคีรรภ์แก่ เศรษฐีนั้นจึงรีบส่งคนไปเรือนสั่งว่า  เจ้าจงไป จงรู้ว่า
ภริยาของเราคลอดทารกหรือย่ังไม่ตลอด รู้ว่ายังไม่คลอด จึงไปเรือนเรียกนางกาฬี
ทาสีมาให้ทรัพย์ ๑,๐๐๐  สั่งให้ไปสืบดูในนครแล้วนำทารกท่ีเกิดในวันน้ีมา ทาสีไป
เที่ยวสืบดูก็ไปถึงเรือนน้ันเห็นทารกรู้ว่าเกิดในวันน้ันจึงให้ทรัพย์  ๑,๐๐๐  นำทารก
มาให้แก่เศรษฐี  เศรษฐคีิดว่าถ้าลูกสาวของเราจักเกิด เราจะแต่งานทารกน้ันให้กับลูก
สาวแล้วให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐี  ถ้าบุตรชายเกิด   เราจักฆ่าทารกนั้น แล้วเลี้ยงดู
ทารกน้ันให้เติบโตในเรือน ลว่งไป  ๒-๓ วัน  ภริยาของเศรษฐีตลอดบุตรชาย  เศรษฐี
คิดว่าเมื่อไม่มีทารกนี้บุตรของเราก็จักได้ตำแหน่งเศรษฐ ีเศรษฐีได้สั่งให้ฆ่าบุตรบุญ
ธรรม แต่เขาก็ได้รอดตายทุกครั้งและได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีต่างเมือง เมื่อเศรษฐี
ได้ถึงแก่กรรมแล้ว  ได้รับมอบตำแหน่งเศรษฐีจากพระราชา  โฆสิตเศรษฐีดำรงอยู่ใน
มหาสมบัติ รู้ว่าตนพ้นจากความตายในฐานะ  ๗  ครั้งต้ังแต่ต้น ตามคำของลูกสาว
เศรษฐีและนางกาฬี  จึงสละทรัพย์วันละ ๑,๐๐๐ บริจาคทาน ความท่ีโฆสิตเศรษฐีไม่
มีโรค ในฐานะ ๗ ครั้งอย่างน้ีเป็นฤทธ์ิของผู้มีบุญ (ขุ.ป.อ.(บาลี)๒/-/๓๕๐-๓๕๑)  

โฆสิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยโฆสิตคหบดี โฆสิตคหบดีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ผู้อยู่ ณ โฆสิตา
รามแล้วถามว่า ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุ  ท่านพระอานนท์
ตอบว่า  ธาตุ  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  ท่ีน่าพอใจและวิญญาณ ๖ มีอยู่ เพราะ
อาศัยผัสสะซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนา(ความรู้สึกสุข)สุขเวทนาจึงเกิด เพราะอาศัย



 

๑๕๑๗ 
 

 

ผัสสะซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งทุกขเวทนา(ความรู้สกึทุกข์) ทุกขเวทนาจึงเกิดและเพราะอาศัย
ผัสสะซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งอทุกขมสุขเวทนา(ความรู้สึกมใิช่สุขมใิช่ทุกข์) อทุกขมสุขเวทนา
จึงเกิด  (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๙/๑๕๖) 

โฆสติาราม, วิหาร, อาราม :วัดชื่อว่าโฆสิต, วัดสำคัญทางพระพุทธศาสนา, พระพุทธเจ้าประทับอยู่
หลายคร้ัง, เป็นวัดที่เศรษฐีโฆสิต ชาวกรุงโกสัมพี แคว้นสกักะ ให้สร้างขึ้นไว้ ใน
อุทยานของตน ซึ่งเศรษฐีผู้น้ีได้ช่ือว่าเป็นผู้มีบุญ สละทรัพย์วันละ ๑,๐๐๐ บริจาค
ทาน  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๖๕/๔๐๒, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๔๐/๔๗๓,วิ.ม.(ไทย)๕/๔๕๑/
๓๓๓,วิ.จู.(ไทย)๖/๕๖/๑๐๘,วิ.จู.(ไทย)๗/๓๓๓/๑๗๓, ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๖/๑๕๗,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๔๙๑/๕๒๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๓/๒๖๐,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๘/๑๓๘,สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๘๑/๑๒๙,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๑๙/๓๓๑,องฺ.ติก.(ไทย)
๒๐/๗๓/๒๙๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๐/๑๒๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๐/
๑๗๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๓๑๗, ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๓๕/๒๔๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑/
๔๑๓)   

 
อกัษร ง จำนวน ๕๐ ศัพท์ 
งดฉันอาหารม้ือหลังเป็นวัตร : ช่ือวัตรที่เป็นธุดงค์ข้อ ๑ ท่ีเรยีกว่าขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์  

ในธุดงค์ ๘ ข้อ คือ ๑.อารัญญิกังคธุดงค์(สมาทานการอยู่ป่าเป็นวัตร) ๒.ปิณฑปาติ
กังคธุดงค์(สมาทานการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร) ๓.ปังสุกูลิกังคธุดงค์(สมาทานการนุ่ง
ห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร) ๔.เตจีวริกังคธุดงค์(สมาทานการทรงไตรจีวรเป็นวัตร) ๕.สป
ทานจาริกังคธุดงค์(สมาทานการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัตร) ๖.ขลุปัจฉา
ภัตติกังคธุดงค์(สมาทานการงดฉันอาหารม้ือหลังเป็นวัตร) ๗. เนสัชชิกังคธุดงค์
(สมาทานการนั่งเป็นวัตร) ๘.ยถาสันถติกังคธุดงค์(สมาทานการอยู่ในเสนาสนะตามท่ี
เขาจัดให้เป็นวัตร ; ในมหานทิเทสและจูฬนทิเทส อธิบายว่า สำหรับผู้มสีมาทาน
ธุดงค์ท้ัง ๘ ข้อ เป็นผู้ได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณว่า เป็นบัณฑิต  เป็นผูฉ้ลาด มี
ปัญญา เป็นพหูสูต มีถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดี เป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้าง เป็นผู้ทรง
จำพระวินัยบ้าง เป็นพระธรรมกถึกบ้างเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตรบ้าง... เป็นผู้งดฉันอาหาร
มื้อหลังเป็นวัตรบ้าง...ในเบื้องต้นคือในคราวที่เป็นสมณะ นีช่ื้อว่าเกียรติ(ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๑๗/๗๙,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๕๒/๑๘๐}ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๘๓/๒๙๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ขลุ หมายถึงมผีูป้วารณา อาหารท่ีได้มาภายหลังช่ือ
ว่า ปัจฉาภัต  การบริโภคอาหารที่ได้มาภายหลัง ช่ือว่าปัจฉาภัตโภชน์, ช่ือว่าปัจฉาภัต
ติกะ เพราะอรรถว่ามีปัจฉาภัตเป็นปกติ เพราะทำสัญญาในปัจฉาภัตโภชน์น้ันว่า



 

๑๕๑๘ 
 

 

ปัจฉาภัต  มิใช่ปัจฉาภัตติกะ  ช่ือว่าขลุปัจฉาภัตติกะ คำน้ีเป็นช่ือของการบริโภคมาก
เกิน ซึ่งห้ามไว้ด้วยสามารถสมาทาน    องค์แห่งขลุปัจฉาภัตติกะ ผู้ไม่บริโภคภัตที่
ได้มาภายหลังช่ือขลุปัจฉาภัตติกังคะ (ขุ.ม.อ.(บาลี)๑/๑๗/๑๙๒-๑๙๓) 

งดเว้น : เว้นด้วยการงด คือไม่กระทำอกีต่อไป, ภาษาบาลีใช้คำว่า "เวรมณี"(การงดเว้น,การละ
เว้น,เจตนาเคร่ืองงดเว้น), ในท่ีนี้ ท่านหมายถึง การงดเว้นจากการทำความช่ัวต่างๆ 
(อกุศลกรรมบถ ๑๐, มีศีล ๕, ศีล ๑๐) เช่น งดเว้นจากการฆ่าสัตว์, งดเว้นจากการลัก
ทรัพย์ เป็นต้น (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๖๔-๑๘๓/๔๐๕), เว้นด้วยการงด คือ หยุดไม่
กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปรกติ เช่น งดเว้นอบายมุขระหว่างเข้าพรรษา,
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

งดเว้นจากบาป : งดเว้นจากความช่ัว, เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากบาปหรือความช่ัวทุกอย่าง,ละเว้นจาก
กรรมช่ัวทางกาย วาจา และใจ  ท่ีเป็นเหตุแห่งมลทินและเครื่องเศร้าหมองต่างๆ, งด
เว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ , ในท่ีน้ี ท่านหมายถึง   การงดเว้นจากบาป(อารตี วิรตี 
ปาปา) เป็นมงคลข้อที่ ๑๙ ในมงคล ๓๘ ประการ,(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๒๖๗/๕๖๒)   

งวง : งวงของช้าง, จมูกของช้าง, ในนาคสูตร(ว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญาช้าง) มารผู้มี
บาปต้องการจะให้ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพอง สยองเกล้าเกิดขึ้นแก่
พระผู้มีพระภาค จึงแปลงกายเป็นพญาช้างใหญ่ เข้าไปเฝ้า พญาช้างนั้นมีศีรษะ
เหมือนก้อนหินใหญส่ีดำสนิท มีงาทั้งสองสเีหมือนเงินยวง มีงวงเหมือนงอนไถใหญ่
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๘/๑๗๖),  จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับ
จับของอย่างมือ(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ง่วง : อยากนอน, ง่วงอยากหลับ, ในปจลายมานสตูร(ว่าด้วยอุบายแก้ความง่วง) 
พระพุทธเจ้าทรงเห็นท่านพระโมคคัลลานะ กำลังน่ังง่วงอยู่ใกล้หมู่บ้านกลัลวาลมุตตต
คาม แคว้นมคธ  จึงประทานอุบายแก้ง่วง ๘ ประการ เช่น อย่าได้มนสิการถึงสัญญา
น้ัน(ความง่วง) อย่าได้ทำสัญญาน้ันให้มาก,  พึงตรึกตรองพิจารณาธรรมตามท่ีได้สดับ
มา ได้เล่าเรียนมา เป็นต้น(องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๑/๑๑๖), อาการท่ีร่างกายอยาก
นอน(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ง้วนดิน : โอชะของดิน, โอชะของดินท่ีมีรสหวาน,ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์กล่าวว่า แผ่นดินใหญ่
ท่ีมีโอชะมีรสอร่อย  เหมือนน้ำผึ้งหว่ีท่ีไม่มีตัวอ่อน เรียกว่าง้วนดิน, ในอัคคัญญสูตร 
ปาฏิกวรรคกล่าวว่า ง้วนดินว่ามีลักษณะคลา้ยน้ำมันท่ีเคี่ยวให้งวด มีสีสวยงาม มีสี
เหมือนดอกกัณณิการ์ มีกลิ่นหอม มีกลิ่นทิพย์ฟุ้งไป มีรสหวาน มีรสอร่อย ดังคำว่า 
....ง้วนดินลอยอยู่บนน้ำ...ดุจน้ำนมที่บุคคลเคี่ยวให้แห้งแลว้ทำให้เย็นสนทิจับเป็นฝา
อยู่ข้างบน  ง้วนดินสมบูรณ์ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกลิ่น  สมบรูณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใส



 

๑๕๑๙ 
 

 

หรือเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซึ่งปราศจากโทษ  (วิ.มหา.(ไทย)๑/
๑๗/๑๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๐/๘๙,๑๑/๑๒๘/๙๔)  

งอกงาม : เจริญก้าวหน้า, เจริญเติบโต,งดงามข้ึน, ในท่ีน้ี ท่านหมายถงึ ความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ในพระธรรมวินัย, ในกุหสูตร(ว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวง) พระพุทธเจ้าตรัสว่า... 
ภิกษุที่ชอบหลอกลวง กระด้าง ประจบ ชอบวางท่า อวดดี มีจิตไม่ต้ังม่ัน.....ย่อมไม่ถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยน้ี.....  และในปฐมโกธครุสูตร(ว่าด้วยบุคคลผู้
มักโกรธ สูตรท่ี ๑)  ตรัสว่า...ภิกษุผู้มักโกรธ เห็นแก่ลาภสกัการะ  ชอบลบหลู่ ไม่
เคารพสัทธรรม ย่อมไม่งอกงามในธรรม... (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๖/๔๒,๒๑/๔๓/
๗๒), เจรญิผลดิอกออกผล, (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

งอนไถ : หางไถ, สิ่งท่ีเป็นใหญใ่นไถ ช่ือว่าหางไถ หมายถึงท่อนไม้อยู่ตอนหางของไถ ช่ือว่าหาง
ไถ, ในนังคลีสชาดก เอกกนิบาตกล่าวถึงคนโง่สำคัญนมสม้ว่าเหมือนงอนไถ (ขุ.ชา.เอ
กก.(ไทย) ๒๗/๑๒๓/๕๑),ในผันทนชาดก กล่าวว่า ต้นสะคร้อน้ีจักเป็นไม้ที่สมควรแก่
กิจการของท่านทุกอย่างใช้ทำงอนไถ ก็ได้ (ขุ.ชา.เตรสก. (ไทย) ๒๗/๑๙/๓๙๙) ; ใช้
ผูกกับแอก เปน็อุปกรณ์อย่างหน่ึงของชาวนา ดังคำท่ีกสิภารทวาชพราหมณ์กราบทูล
ว่า  ข้าพระองค์ไม่เห็นแอก  ไถ  ผาล  ประตัก หรือโคพลพัิททั้งหลายของท่าน (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๙๗/๒๘๓,)  

   อรรถกถาอธิบายว่า เป็นไม้ที่มีลักษณะงอนงามดุจงาช้าง,งอนไถเป็นอุปกรณ์
อย่างหน่ึงของชาวนา(ม.ม.อ.(บาลี)๒/๔๖๒/๓๑๘, สํ.ส.อ.(บาลี)๑/๑๙๗/๒๔๐) 

งอนไถใหญ่ : ท่อนไม้อยู่ตอนหางของไถขนาดใหญ่ ในท่ีนี้หมายถึงหางไถมีขนาดใหญเ่ท่ากับงวง
พญาช้าง (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๘/๑๗๖)  

งอนรถ : สิ่งที่อยู่หน้ารถ เป็นสัญลักษณ์ของรถ ดังคำในกุลาวกชาดก ท่ีท้าวสักกะโพธิสัตว์ยอม
สละชีวิตให้พวกอสูร ตรัสสั่งให้มาตลีเทพสารถีหันรถกลับเพราะกลัวลูกนกจะตายว่า  
มาตลีเทพบุตรท่ีต้นง้ิวมีลูกนกครุฑอยู่ เธอจงหันงอนรถกลับ เราประสงคจ์ะสละชีวิต
ให้พวกอสูร ลกูนกพวกนี้อย่าได้แหลกลาญเลย ,ในวิมานวัตถุอธิบายว่าหมายถึงส่วน
ปลายแห่งรถท่ีเป็นรูปเรียวยาวและชอนข้ึน  ;  ในจูฬรถวิมานกล่าวถึงงอนรถว่าวิจิตร
ด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณี แผ่นทองคำและแผ่นเงิน มลีวดลายสวยงาม ประดิษฐ์
ด้วยแก้วไพฑูรย์ บรรจงสร้างไว้อย่างดีทำให้แลดูงาม และปลายงอนรถนี้สร้างด้วย
แก้วไพฑูรย์ ; ในมหารถวิมานกล่าวว่างอนรถร้อยไว้ด้วยแก้วมณี มีสณัฐานกลมดังดวง
จันทร์ วิจิตร  บริสุทธ์ิ  งดงาม ผุดผ่องทุกเมื่อ ประกอบด้วยลายทองเนียนสนิท งาม
ล้ำดุจลายแก้วไพฑูรย์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๐๘/๑๒๔, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๒๐/๑๒๖, ขุ.
ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๐/๑๓) 



 

๑๕๒๐ 
 

 

ง่อย :          แขนและขาใช้งานไม่ได้, รางกายพิการเดินไปไหนมาไหนไม่ได้, ในท่ีน้ี ท่านหมายถึง 
บุคคลผู้มืดมาและมืดไป ได้แก่ คนท่ีเกิดมาไม่ดี เช่น เป็นง่อย เป็นต้น แถมยัง
ประพฤติทุจริตทางกาย วาจา และใจ หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก น้ีเป็นลักษณะของบุคคลผู้มืดมาและมืดไป(อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๖๘/
๒๐๑),อาการท่ีแขนหรือขาพิการเคล่ือนไหวไม่ได้อย่างปรกติ, ง่อยเปลี้ยเสียขา, มี
ร่างกายพิการจนเดินไม่ได้อย่างปรกติ.(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

งัดแงะ  :          ตัดที่ต่อ(สนฺธึ ฉินฺทติ),งัดแงะเอาสิ่งของ,  ในท่ีน้ี ท่านหมายถึง  ปกตูปนิสสยะ (อุป
นิสสยปัจจัย = สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลโดยอุปนิสสย
ปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และปกตูปนิสสยะ)  
ได้แก่  บุคคลอาศัยราคะแล้วฆ่าสัตว์ ลักทรพัย์ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูด
เพ้อเจ้อ  งัดแงะ ปล้นไม่ให้เหลือ  ปล้นเรือนหลังเดียว... เป็นต้น  (คืออาจทำอกุศล
ธรรมต่างๆ ได้)(อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๓๓/๑๔๕),  งัด คือการทำให้เผยอหรือเคลื่อนท่ีโดย
ใช้วัตถุยาวตัด เช่น งัดตะปู งัดซงุ, นำออกมาจากที่เก็บ เช่น งัดเอาเครื่องลายคราม
มาอวด, แงะ คือ งัดให้เผยอขึ้น(พจนานกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

งา  :              งาของช้าง, ฟันบนที่งอกออกจากปากช้าง, ในนาคสูตร(ว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญา
ช้าง), มารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้า
เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาค จึงแปลงกายเป็นพญาช้างใหญ่ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับ พญาช้างนั้นมีศีรษะเหมือนกอ้นหินใหญ่ดำสนิท มีงาทั้งสองสีเหมือนเงิน
ยวง มีงวงเหมือนงอนไถใหญ่...” (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๘/๑๗๖), ฟันตัดแถวบนที่งอก
ออกจากปากช้าง,ลักษณะนามเรียกว่ากิ่ง.(พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน) 

งานทีป่ระเสรฐิสุด : งานของพระอริยะ, งานที่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ นำให้เข้าถึงพระนิพพาน,  ใน
โรหิณีเถรีคาถา(ภาษิตของพระโรหิณีเถรี) พระโรหิณีเถรีได้กล่าวภาษิตที่บิดาและ
ตนเองพูดจาโต้ตอบกัน  (บิดาได้ถามพระโรหิณีเถรีว่า ทำไมถึงได้ช่ืนชมสรรเสริญ
สมณะทั้งหลายเหลือเกิน)  มีข้อความตอนหน่ึงท่ีพระเถรีได้กล่าวตอบบิดาว่า "สมณะ
ท้ังหลายชอบทำการงาน ไม่เกียจคร้าน ทำแต่การงานท่ีประเสริฐสุด จึงละราคะโทสะ
ได้ เพราะเหตุน้ัน เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก"(ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๒๗๕/๖๐๐),  ใน
อรรถกถา ท่านอธิบายเสริมว่า "สมณะเหลา่น้ัน ย่อมกระทำการงานน้ัน อันประเสริฐ
สูงสุด ซึ่งนำพระนิพพานมาให้ได้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือว่า ผู้ทำงานท่ีประเสริฐสุด" (ขุ.
เถรี.อ.(บาลี)๑/๒๗๕/๒๗๗)  

งานนักขัตฤกษ์ : งานรื่นเริงตามธรรมเนียม ตามฤดูกาล ดังคำว่า ผัคคุณฤกษ์  เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อ 
สำหรับผู้บริสุทธ์ิ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๗๙/๖๘)  เช่นงานผัคคุณฤกษ์  หมายถึงงานนักขัต
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ฤกษ์ประจำเดือน ๔ ท่ีพราหมณ์ถือว่าผู้ท่ีชำระหรืออาบน้ำวันข้างขึ้น เดือน  ๔  ได้ช่ือ
ว่าชำระบาปที่ทำมาแล้วตลอดปีได้ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๔/๑๙๕, ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๗๙/
๑๙๑) ในภาษาไทยหมายถึงงานลอยกระทง งานสงกรานต์ 

งานสูงและงานต่ำ :  หน้าท่ีเกี่ยวกับภิกษุ,กิจของพระทั้งหลายมีงานสูงและงานต่ำหรือท่ีต้อง
รับผิดชอบสูงและงานท่ีไม่ต้องรับผิดชอบมาก คำว่า งานสูง  หมายถึงงานย้อมจีวร
หรืองานโบกทาพระเจดีย์ตลอดถึงงานที่จะต้องช่วยกันทำท่ีโรงอุโบสถเรือนพระเจดีย์ 
เรือนต้นโพธิ์ เป็นต้น  คำว่า งานต่ำ หมายถึงงานเล็กน้อยมีล้างเท้าและนวดเท้าเป็น
ต้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๕/๓๖๐, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๖/๑๕๕,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๕๐/๑๐๘,๒๔/๑๔/๔๒๒) ;   

   อรรถกถากล่าวว่า คำว่า งานสูง  หมายถึงงานย้อมจีวร  หรืองานโบกทาพระ
เจดีย์ตลอดถึงงานที่จะต้องช่วยกันทำที่โรงอุโบสถ  เรือน พระเจดีย์เรือนต้นโพธ์ิเป็น
ต้น  คำว่า งานต่ำ หมายถึงงานเล็กน้อย มีล้างเท้า และนวดเท้าเป็นต้น (ที.ปา.อ.
(บาลี) ๓/๓๔๕/๒๔๖,องฺ.ทสก.อ.(บาลี)  ๓/๑๗/๓๒๒) 

งาม : สิ่งที่เห็นแล้วชวนให้เกิดความพอใจช่ืนชม, คำว่า “งาม” ในที่นี้  ท่านหมายถึง....
สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาสในสิ่งท่ีไม่งามว่างาม,  ตรัสถึงความงามของ
บุคคล ๔ ประเภท มีบุคคลผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามเป็นจริงเหมาะแก่กาล แต่
ไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริง เหมาะแก่กาล เป็นต้น ท้ัง ๔ 
ประเภทน้ี จำพวกไหนงามกว่า และประณีตกว่ากัน, พระสารีบุตรกล่าวถึงภิกษุผู้มี
ฤทธ์ิ บรรลุความชำนาญทางใจ น้อมจิตถึงกองฟืนว่า “งาม” หรือ “ไม่งาม”(องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๙/๘๐,๒๑/๑๐๐/๑๕๒, องฺ.ฉกฺก(ไทย)๒๒/๔๑/๔๙๔),  ลักษณะที่
เห็นแล้วชวนให้ช่ืนชมหรือพึงใจ เช่น มารยาทงาม รูปงาม, มีลักษณะสมบูรณ์ดี เช่น 
ต้นไม้งาม ปีน้ีฝนงาม, ดี,มาก, มีลักษณะเป็นไปตามต้องการ เช่น กำไรงาม ธนาคารนี้
จ่ายดอกเบ้ียงาม.(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

งามในเบื้องตน้ :  ความงามแห่งธรรมในเบือ้งต้น ,  ธรรมมีความงาม ๓  ลักษณะ คืองามในเบ้ืองต้น  
งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด,  ในปัญญาสูตร(ว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ให้ได้ปัญญา) 
กล่าวถึงเหตุปัจจัย ๘ ประการ ท่ีจะทำให้ภิกษุได้ปัญญา   ข้อท่ี ๕ ระบุว่า  “ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เป็นพหูสูต ทรงสตุะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมท้ังหลาย ท่ีมี
ความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในทางกลาง มีความงามในที่สุด..., และภิกษุผู้ฟัง
ธรรมมีความงามในเบ้ืองต้นเป็นต้น ย่อมได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ” (องฺ.อฏฺฐก..
(ไทย)๒๓/๒/๑๙๗,๒๓/๔/๔๓๗), ธรรมมีความงามในเบื้องต้นหมายถึงศีล,  ธรรมมี
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ความงามในท่ามกลางหมายถึงอริยมรรค, ธรรมมีความงามในทีสุ่ดหมายถึงพระ
นิพพาน(ที.สี.อ.(บาลี)๑/๑๙๐/๑๕๙) 

งามผุดผ่อง  :   งามผ่องใส เป็นน้ำนวล, สวยงามผุดผ่อง, งามลออ, งามผุดผ่องเป็นยองใย,  ในทุติย
ปติพพตาวิมาน(วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซือ่สัตย์ต่อสามี เรื่องที่ ๒) พระโมคคัลลานะ
ได้ถามถึงผลบุญท่ีทำให้ได้มาเกิดในวิมานอันงามผุดผ่องกับนางเทพธิดา ดังข้อความ
ว่า...”เทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก เธอสถิตอยู่ในวิมานน่ารื่นรม เสาทำด้วยแก้วไพฑูรย์
อันน่ารื่นรมย์ เปล่งแสงเรืองรอง งามผุดผ่อง เธอแสดงฤทธ์ิได้หลากหลาย...”(ขุ.วิ.
(ไทย)๒๖/๑๐๑/๑๘)  

ง้าว : ดาบด้ามยาว, มีดใหญท่ี่มีด้ามยาว  มีดที่ตัดร่างกายของศัตรูเหมือนดาบ ช่ือว่าง้าว 
และง้าวน้ีมีความยาว ๑๒ ศอก  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๗/๒๕๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๑๔/๑๗๖ ในการทำสงคราม รบในสมรภูมิ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๐/๒๓๐) 

งู : สัตว์เลื้อยคลานชนิดหน่ึง ลำตัวเรียวยาว ไม่มีขา,  งู เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งท่ีเข้ามา
เกี่ยวข้องกับประวัติพุทธศาสนาในหลายๆ เรื่อง หลายๆ เหตุการณ์ เช่น งู นำมา
เปรียบเทียบกับการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า, งู ไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นสัตว์เล็ก, งู 
(ในฐานะเป็นตระกูลพญางูมพีญางูวิรูปักษ์ เป็นต้น) ภิกษุควรแผ่เมตตาให้ เพ่ือจะได้
ไม่ถูกเบียดเบีน, งู ในฐานะเป็นสัตว์ดุร้าย ภิกษุเม่ืออยู่ในป่าอาจถูกกัดเม่ือใดก็ได้, งู 
ในฐานะเป็นสตัว์ดิรัจฉานที่มีปกติกระเสือกกระสน, งู เป็นสัตว์ชนิดหน่ึงท่ีอาจถูก
นำมาฆ่าเพ่ือชำระความบริสุทธ์ิ, งู ไม่ทำอันตรายแก่คนผูท้ำบุญมาดี, (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๒๕๓/๓๐๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๒/๑๒๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๗/๑๑๐,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๗๗/๑๓๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๖/๓๕๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๙๓๙/๓๒๘,ขุ.
อป.(ไทย)๓๒/๘๕/๕๑๒,๓๒/๑๓๐/๖๗๑), ช่ือสัตว์เลื้อยคลานในอันดับ Squamata 
อันดับย่อย Serpentes ลำตัวเรียวยาว มีเกล็ด ไม่มีขา  ท่ีมีพิษ เช่น งูเห่าไทย(Naja 
kaouthia) ท่ีไม่มีพิษ เช่น งูเหลือม(Python reticulates).(พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

งูเขียว : งูตัวเขียว หมายถึงงูท่ีมีอยู่บนก้อนหินหรือต้นไม้ ช่ือว่างูเขียว; ในภูริทัตตชาดก กล่าว
ว่า งูเขียว (บางชนิด เช่นงูเขียวหางไหม้) มพิีษ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๘๘๔/๓๑๙),งูเขียวมี
หลายชนิด เช่น งูเขียวหัวจ้ิงจก, งูเขียวหางไหม้, 

งูปลา : งูที่เต็มด้วยลายเป็นแนวยาว หมายถึงงูที่อยู่ในน้ำ หมายถึงท่ีตัวมีลายเป็นแนวยาวบน
หลัง, ในภูริทัตตชาดกกล่าวว่า งูปลา (บางชนิด เช่นงูเห่าปลาช้อน) มีพิษ (ขุ.ชา.ม.
(ไทย)๒๘/๘๘๔/๓๑๙) 
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งูพิษ : ช่ือสัตว์เลื้อยคลาน ลำตัวเรียวยาว ไม่มีขา มีเกล็ด หากมีพิษ เรียกว่างูพิษ เช่น งูเห่า 
ซึ่งหมายถึงงูมีพิษท่ีเขี้ยว มีเดชมาก และมีพิษร้ายแรง (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๓๘/
๒๕๒,๑๒/๓๖๒/๓๙๙) ;  

   อรรถกถาอธิบายว่า งูพิษท่ีเรียกว่าอสรพิษ มี ๔ ชนิด คอื  (๑) กัฏฐมขุะ 
ร่างกายที่ถูกงูกัฏฐมุขะกัด จะแข็งกระด้างเหมือนไม้แห้ง (๒)  ปูติมุขะ ร่างกายท่ีถูกงู
ปูติมุขะกัด จะมีน้ำเหลืองไหลเย้ิมเหมือนขนุนสุกเน่า (๓) อัคคิมุขะ ร่างกายท่ีถูกงู
อัคคิมุขะกัดจะไหม้กระจายไป  เป็นเหมือนกำขี้เถ้าและกำแกลบ(๔) สัตถมุขะ 
ร่างกายที่ถูกงูสัตถมุขะกัดย่อมขาดเป็นช่องเป็นเหมือนที่ทีถู่กฟ้าผ่า (สํ.สฬา.อ.(บาลี) 
๓/๒๓๘/๖๑-๖๒)  

งูเรือน : งูที่นำธรรมไป (เพราะไม่เบียดเบียน)  ช่ือว่างูเรือน  คืองูท่ีมีใจประกอบด้วยศีล และงู
ท่ีอยู่ในเรือน ในภูริทัตตชาดกอธิบายว่า งูเรือน มีพิษ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๘๔/๓๑๙)  

งูลอกคราบ : กิริยาที่งูเอาคราบ(หนัง) ออก หมายถึงงูเปลี่ยนหนังเก่าให้หลุดออกไปจากตัว, งูท่ี
ปล่อยคราบหลุดออกไป และคราบงูน้ีเป็นเหมือนเสื้อเกราะ (ที.สี.(ไทย)๙/๕๐๑, ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๑-๒/๔๙๙,๒๕/๘/๕๐๐,๒๕/๑๔/๕๐๑) 

งูเวฬุกะ : งูไม้ไผ่, ช่ืองูอยู่ในปล้องไม้ไผ่ เป็นงูพิษร้าย กัดคนตาย  (ขุ.ชา.เอกก.๒๗/๔๓/๑๘);  
   อรรถกถาอธิบายถึงวูเวฬุกะว่าหมายถึงงูไม้ไผ่ คืองูท่ีได้ช่ือว่าเวฬุกะ  เพราะ

นอนอยู่ในปล้องไม้ไผ่  (ขุ.ชา.อ.(บาลี)  ๒/๔๓/๑๔)  
งูหลาม : ช่ืองูใหญ่ชนิดหน่ึง ตัวอ้วน หางสั้น โตเต็มวัย ยาวประมาณ ๔.๕ เมตร ลายสีน้ำตาล 

ท่ีกลางหัวมีเสน้สั้นๆ สีอ่อน ซึ่งมักจะเรียกว่าศรขาว ออกหากินเวลากลางคืน ไม่มีพิษ  
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒๒/๖๗๐,๓๒/๓๔๖/๖๙๙) 

งูเหลือม : งูที่นำไป ช่ือว่างูเหลือม, งูท่ีกินแพะได้ช่ือว่างูเหลือม  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๒๔/
๔๗๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๗/๒๓๒,๓๒/๑๒๒/๖๗๐,๓๒/๓๔๖/๖๙๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๕/๓๑)  

   พจนานุกรมราชบัณฑิตอธิบายว่า เป็นช่ืองูขนาดใหญ่ ตัวโตเรียวยาวลายสี
น้ำตาลเหลือง โตเต็มวัย ยาวได้ถึง ๙ เมตร  ท่ีกลางหัว มีเสน้สีดำ ซึ่งมักจะเรียกว่า 
ศรดำ ออกหากินเวลากลางคืน ไม่มีพิษ เป็นงูท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด  

งูเห่า : งูมีพิษท่ีเขี้ยวแผ่พังพานออก มักเลื้อยไป เลือ้ยไปเร่ือยๆ  ในวินัยปิฎกมหาวิภังค์กล่าว
ว่า มักอยู่ในโพรงไม้ ; ในนันทิยมิคราชชาดก กล่าวว่า งูเห่าชอบอยู่ในรู ,ในเวสสันดร
ชาดก  มหาวนวัณณนาอธิบายถึงงูเห่าว่าเที่ยวหากิน ตามบริเวณสระ ; ในปฐมกัณห
สัปปสูตร อังคุตตรนิบาต อธิบายว่า งูเห่าประกอบด้วยโทษ ๕ คือ  (๑) เป็นสัตว์ไม่
สะอาด  (๒)  เป็นสัตว์มีกลิ่นเหม็น  (๓) เป็นสัตว์น่ากลัว  (๔) เป็นสัตว์มีภยั  (๕) เป็น



 

๑๕๒๔ 
 

 

สัตว์มักทำร้ายมิตร, ในทุติยกัณหสัปปสูตรอธิบายว่า งูเห่าประกอบด้วยโทษ ๕ คือ 
(๑)  เป็นสัตว์มกัโกรธ (๒) เป็นสัตว์มักผูกโกรธ (๓) เป็นสัตว์มีพิษร้าย (๔) เป็นสัตว์มี
ลิ้นสองแฉก (๕) มักทำร้ายมิตร (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๕๐/๔๗๙, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๒๙/๓๗๐, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓๐/๓๗๑,ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย)๒๗/๖๘/๒๔๐,ขุ.ชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๖๔/๕๐๕)  

   พจนานุกรมราชบัณฑิตอธิบายว่า  ในภาษาไทย หมายถึงช่ืองูพิษ ขนาดยาว
ประมาณ ๑.๓ เมตร พบหลายสีต่างกันในแต่ละตัว เช่น ดำ น้ำตาล เขียวอมเทา   
เหลืองหม่น บางตัวมีลายสีขาว บางตัวไม่มีลาย สามารถยกตัวท่อนตัวต้ังขึ้น และแผ่
บริเวณคอกว้างออกได้ เรียกว่าแผ่แม่เบ้ีย มหีลายชนิดเช่น เห่าไทย ซึ่งตัวมีสีคล้ำ
เรียกว่าเห่าหม้อ, เห่าด่างพ่นพิษ ซึ่งสามารถพ่นฉีดพิษออกจากเขี้ยวพิษได้  และ
หมายถึงชื่อว่านชนิดหน่ึง ต้นและหัวเหมือนขมิ้นอ้อย แต่เนื้อสีขาว กลิ่นฉุนเหมือน
น้ำมันดินอ่อนๆ  (กบิลว่าน) 

เงา : ภาพสะท้อนของสิ่งท่ีมีอยู่เป็นรูปรา่ง, เงาคน เงาสัตว์ เงาวัตถุสิ่งของ, ในท่ีน้ี เงาถูก
นำมาเปรียบเทียบกับชาลิยปริพาชกผู้สำคัญตัวผิดว่าย่ิงใหญ่เทียบเท่าพระศาสดา 
เหมือนสุนัขจิ้งจอกเห็นเงาตัวเองในน้ำนึกว่าเป็นเสือ, เปรียบเทียบคนพาลปิดบัง
ความผิดของตนเองแม้มากมาย เหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่บดบังแผ่นดินใหญ่ใน
เวลาเย็น, ท่านเปรียบเทียบว่า...เงาปรากฏได้เพราะอาศัยต้นไม้ ถ้าโค่นต้นไม้ท้ิง ขุด
รากถอนโคนไปแล้ว ก็ไมม่ี เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ฉันใด ภิกษุมีจิตหลุดพ้นแล้ว 
ปราศจากจากการครอบงำของกิเลสอาสวะทั้งหลาย ก็ฉันนั้น, เงา ถูกนำมา
เปรียบเทียบกับการทำความดีท่ีทำให้เกิดความสุข เหมือนเงาติดตามตัวไปทุกท่ี เป็น
ต้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐/๒๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๘/๒๙๓,องฺ.จตุกฺก(ไทย)๒๑/๔๕/
๗๔,๒๑/๑๑๓/๑๗๒,๒๑/๑๙๕/๒๙๕,ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๒/๒๔),  ส่วนท่ีมืดเพราะมีวัตถุ
บังแสงทำให้แลเห็นเป็นรูปของวัตถุน้ัน, รูปท่ีปรากฏในของใสหรือเป็นมันเช่นน้ำหรือ
กระจก,(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

เงาตน้ไทร : เงาของต้นไทร, ร่มเงาของต้นไทร,  ในมหาวาณิชชาดก(ว่าด้วยพ่อค้าใหญ่) 
พระพุทธเจ้าทรงนำอดีตนิทานเรื่องพ่อค้าใหญ่มาเพ่ือตรัสสอนธรรมว่า  เงาต้นไทร
อำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์ เช่น ช่วยบังแดด ให้รม่เงา เป็นต้น จึงไม่ควรทำลาย
โค่นต้นไทรท้ิง เช่นเดียวกับมนุษย์ ไม่ควรทำลายมิตรผู้มีอุปการะแก่ตน (ขุ.
ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๑๘๙/๔๕๓) 

เงาตาล  :         เงาของต้นตาล,  ในท่ีน้ี  โรหิตัสสเทพบุตรสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเรื่องที่สุดแห่ง
โลก ได้กราบทูลอดีตชาติของตนแก่พระพุทธเจ้าว่า..."ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องเคย



 

๑๕๒๕ 
 

 

มีแล้ว ข้าพระองค์เป็นฤษีช่ือโรหิตัสสะ เป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้าน เปรียบได้กับนาย
ขมังธนู มีฤทธ์ิ เหาะได้ ความเร็วของข้าพระองค์นั้น เปรียบได้กับนายขมังธนูผู้ยิงธนู
แม่นยำ ศึกษามาดีแล้ว ผู้เชียวชาญ ช่ำชอง ฝึกซ้อมมาดี พึงยิงลูกศรเบาให้ผ่านเงา
ตาลด้านขวางไปได้โดยไม่ยาก ฉะน้ัน การย่างเท้าแต่ละก้าวของข้าพระองค์เปรียบได้
กับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออกถึงทะเลด้านตะวันตก ฉะนั้น ความปรารถนา
อย่างนี้ว่า เราจักถึงที่สุดแห่งโลก ด้วยการไป” เกิดแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้าพระองค์น้ันเพียบพร้อมด้วยความเร็วและการย่างเท้าอย่างนี้ เว้นจากการ
กิน การด่ืม การเค้ียว การล้ิม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การหลับ และการบรรเทา
ความเหน็ดเหน่ือย มีอายุ ๑๐๐ ปี ดำรงชีพอยู่ได้ต้ัง ๑๐๐ ปี ดำเนินไปได้ต้ัง ๑๐๐ ปี 
ยังไม่ถึงท่ีสุดแห่งโลก ก็ตายเสียก่อนในระหว่างทาง" (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๗/๑๑๘)  

เงาตืน้ :          เงาไม่ลึก, เงาที่มองดูแล้วต้ืนเขิน, เงาท่ีปรากฏให้เห็นในน้ำดูไม่ลึก,ในท่ีนี้ ท่าน
เปรียบเทียบบุคคลเหมือนห้วงน้ำ ๔  จำพวก คือ (๑)บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำต้ืน
แต่เงาลึก(ข้างนอกดูดีน่าเล่ือมใส แต่ข้างในไม่มีแก่น) (๒)บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ
ลึกแต่เงาต้ืน(ข้างนอกดูไม่น่าเลื่อมใส แต่ข้างในมีแก่น) (๓)บุคคลเปรียบเหมือนห้วง
น้ำต้ืนและเงาต้ืน(ข้างนอกดูไม่น่าเลื่อมใส  แถมข้างในยังไม่มีแก่น) (๔)บคุคลเปรียบ
เหมือนห้วงน้ำลึกและเงาลึก(ข้างนอกดูดีน่าเลื่อมใส แถมข้างในก็มีแก่นสาร)  (อภิ.ปุ.
(ไทย)๓๖/๑๖๑/๑๙๓)  

เงาโปร่ง : เงาท่ีมีลักษณะว่างหรือเปิดเป็นช่อง ไม่ทึบ, เงาโปร่งของต้นไม้ย่อมให้รม่เงาได้ไม่
เต็มที่, ในที่นี ้ พระสารีบุตรผู้รู้เห็นการไปทุคติและสุคติของบุคคล ได้กล่าวข้อความ
ตอนหนึ่งเปรียบเทียบว่า “…ต้นไม้ท่ีเกิดบนพ้ืนที่ไม่เสมอ มีใบอ่อนใบแก่น้อย มีเงา
โปร่ง  ลำดับน้ัน บุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผา ครอบงำ เหน็ดเหนื่อย สะทก
สะท้าน หิวกระหาย เดินมุ่งมายังต้นไม้น้ันโดยหนทางสายเดียว บุรุษผู้มตีาดีเห็นเขา
แล้วจะพึงกล่าวอย่างน้ีว่า “บุรุษผู้เจรญินี้ ปฏิบัติอย่างนั้น เป็นไปอย่างน้ัน และ
ดำเนินทางน้ันจักมาถึงต้นไม้น้ีนั่นแล” ต่อมา บุรุษผู้มีตาดีน้ันจะพึงเห็นเขานั่งหรือ
นอนท่ีร่มเงาของต้นไม้น้ัน แล้ว เสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก แม้ฉนัใด เราก็ฉันนั้น
เหมือนกัน กำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างน้ีว่า “บุคคลน้ี ปฏิบัติ
อย่างนั้น เป็นไปอย่างน้ัน และดำเนิน ทางนั้นแล้ว หลังจากตายแล้วจักไปเกิดในเปต
วิสัย” ต่อมา เราเห็นเขาหลังจากตายแล้ว ไปเกิดในเปตวิสัย เสวยทุกขเวทนาเป็นอัน
มาก ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์…”(ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๔/๑๕๕)  

เงาลึก  : เงาท่ีมองดูแล้วไม่ต้ืน, เงาท่ีปรากฏให้เห็นในน้ำดูลึกลงไป หย่ังรู้ได้ยาก,  ในท่ีน้ี ท่าน
เปรียบเทียบบุคคลที่มีภาพลกัษณ์ข้างนอกดูดีน่าเลื่อมใส กิริยามารยาทเรียบร้อย แต่



 

๑๕๒๖ 
 

 

ข้างในไม่มีแก่นสาร คือไม่รู้อริยสัจ ๔ ข้อ ว่า  “บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำต้ืนแต่เงา
ลึก”  และเปรียบเทียบบุคคลที่มีภาพลักษณข์้างนอกดูดีน่าเลื่อมใส กิริยามารยาท
เรียบร้อย  แถมข้างในก็ยังมีแก่นสาร คือรูอ้ริยสัจ ๔ ข้อ ว่า  “บุคคลเปรียบเหมือน
ห้วงน้ำลึกและเงาลึก”(อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๖๑/๑๙๓)  

เงาหน้า : เงาของใบหน้า, เงาของดวงหน้า,  ในวิชชา ๘ ประการ ข้อท่ี ๕ เจโตปริยญาณ
(กำหนดรู้จิต)  พระพุทธเจ้า ทรงเปรียบเทียบสาวกผู้สามารถกำหนดรู้จิตได้ว่าเหมือน
คนส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกใสเห็นไฝฝ้าได้  ดังข้อความตอนหน่ึงว่า “ชายหนุ่ม
หญิงสาวที่ชอบการแต่งตัว เม่ือส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกใสสะอาด หรือใน
ภาชนะน้ำใส หน้ามีไฝฝ้าก็รู้ว่า มีไฝฝ้า หรอืไม่มีไฝฝ้าก็รู้ว่า ไม่มไีฝฝ้า แม้ฉันใด เราก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลาย ของเราผู้ปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติท่ีเราบอกแล้วย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์ และคนอ่ืนด้วย จิตของตน....”
(ม.มุ.(ไทย)๑๓/๒๕๖/๓๐๓)   

เง้าบัว (เหง้าบัว) : รากบัว. ลำต้นท่ีอยู่ใต้ดินของบัว, ในที่น้ี ท่านระบุถึงคำพูดของฤษีผู้อ่อนน้อมถ่อม
ตนกล่าวตอบกุฎุมพี  มีข้อความตอนหน่ึงว่า “...อาตมายังแสวงหาผัก เหง้าบัว น้ำผึ้ง 
เน้ือ  พุทรา และมะขามป้อมเหล่าน้ันมาบริโภคอยู่ อาตมายังมีการยึดถือน้ันอยู่ เมื่อ
อาตมายังหุงโภชนะ ยังมีความกังวล  ยังมคีวามยึดมั่นถือมั่นอยู่  ควรถวายโภชนะแก่
ท่านผู้ไม่หุง  ผูล้ะเว้นความยึดถือว่าเป็นของเรา  ไม่มีความยึดม่ันถือม่ัน ...”(ขุ.
ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๒๘๑/๔๖๗)  

เงิน : สิ่งที่มีค่า, หมายถึงทรัพย์ท่ีเป็นเคร่ืองยินดี, สิ่งท่ีทำการซื้อขาย หมายถึงชนิดของวัตถุ
ท่ีทำด้วยเงินประมาณ ๑ กรสีะ,และหมายถึงสิ่งท่ีทำให้บุคคลเกี่ยวข้อง,ทำให้บุคคล
เกี่ยวข้อง, สื่อความหมายถึงสิ่งท่ีมีค่าตีตราแล้ว โดยเป็นเงินและทองที่มีการตีตรารูป
ม้าเป็นต้น  หมายถึงทองคำ  เงินตรา เหรียญทองแดง เหรียญไม้ เหรียญครั่ง และ
วัตถใุดๆ  ท่ีใช้เป็นเงินตราที่ใช้แลกเปลี่ยน ซื้อขายได้ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๘๔/๑๐๙,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๒/๑๘๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๗๔/๒๙๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/๑๓, ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๔/๒๑, ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๘๓/๑๑๔,๒๘/๙๓๕/๓๒๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๗/๔,๓๒/๘/๑๐๓, 

  ในภาษาไทยหมายถึงโลหะสีขาว เน้ือค่อนข้างอ่อน, วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชำระ
หนี้ได้ตามกฎหมาย วัตถุท่ีใช้วัดราคาในการซือ้ขายแลกเปลีย่นกัน, เงินท่ีรัฐกำหนด
ขึ้นไว้เพ่ือใช้ชำระหน้ีได้ตามกฎหมาย ได้แก่เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร เงินตราก็
เรียก,วัตถุท่ีกำหนดให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือชำระหน้ี  
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เงินทอง : เงินและทองที่ทำเป็นรูปลักษณ์แล้วและยังไม่ได้ทำ หมายถึงเงินท่ีเขาควรตัดแบ่ง เป็น
สิ่งที่ทุกคนแสวงหา เพราะเป็นของล้ำค่า สือ่ความหมายถึงทองคำท่ีถึงความล้ำค่า  
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๕๙) 

เงินยวง : ลักษณะของเงินบริสุทธ์ิท่ีละลายและย้อยลงมาเรียกว่าเงินยวง,สีเหมือนสีเงินท่ีละลาย
คว้างในเบ้าเรียกว่าสีเงินยวง,ในนาคสูตร กล่าวถึงพญาช้างว่ามีศีรษะเหมือนก้อนหิน
ใหญส่ีดำสนิท มีงาทั้งสองสีเหมือนเงินยวงมีงวงเหมือนงอนไถใหญ่ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๓๘/๑๗๖) 

เงี่ยโสต,เงี่ยโสตฟังธรรม,เงีย่โสตสดับ  : เง่ียโสตประสาทต้ังใจฟังธรรมด้วยความเคารพ, การเงี่ยโสต
สดับต้ังใจฟังธรรมย่อมทำให้สำเร็จประโยชน์ บรรลุมรรคผลนิพพานได้  ในทาง
ตรงกันข้าม การไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ต้ังใจฟังธรรม ย่อมทำให้ไม่ได้รับประโยชน์ในทาง
พระศาสนา และไม่ทำให้รักษาพระศาสนาไว้ได้  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๙๘/๕๓๖,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๕๒/๑๙๓,๑๕/๑๕๓/๑๙๔,๑๕/๑๕๕/๑๙๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๙/
๑๔๕,๒๒/๑๔๐/๒๓๑,องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๘๘/๖๑๓, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๓/๑๘๓)  

   พระอรรถกถาจารย์แก้ว่า มีโสตประสาทต้ังไว้แล้ว เพราะพระอริยสาวก
ท้ังหลายย่อมมีการฟังธรรมเป็นท่ีรัก คร้ันไปท่ีฟังธรรมแล้วก็ไม่น่ังหลับ ไม่นั่งสนทนา
กับใครอ่ืน หรอืไม่น่ังคิดฟุ้งซ่าน โดยที่แท้ ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่อ่ิมในการฟังธรรม 
เหมือนด่ืมน้ำอมฤต จนถึงอรณุขึ้น (ม.มุ.อ.((ไทย)๒/๔๙๘/๔๑๓), 

 เงี่ยหู :            เอียงหูฟังด้วยความต้ังใจ, ต้ังใจฟัง,  ในทีน้ี่ ท่านกล่าวถงึช้างของพระราชาเป็นสัตว์
เช่ือฟัง มีลักษณะพิเศษดังน้ี คือ "ช้างของพระราชาในโลกนี้ต้ังใจ ใฝใ่จ สำรวมใจ 
เง่ียหูฟังเหตุการณ์ท่ีควาญช้างให้ทำ คือเหตุการณ์ท่ีเคยทำหรือไม่เคยทำ ช้างของ
พระราชาเป็นสัตว์เช่ือฟัง เป็นอย่างน้ีแล"  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๔/๑๗๕), เอียงหู
ฟังเพ่ือให้ได้ยินถนัด, ต้ังใจฟัง.(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

เงื่อน เง่ือนของปัญหา, ข้อปัญหาทีแ่ก้ยาก, ในที่น้ี ท่านหมายถึง เงื่อนปัญหาทีน่ิครนถ์นาฏ
บุตรทูลแนะนำให้พระอภัยราชกุมารไปทูลถามพระพุทธเจ้า โดยเข้าใจผิดว่าจะทำให้
พระพุทธเจ้ากลืนไม่เข้า คายไม่ออก,(ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๓/๘๕,๑๓/๘๕/๘๗) ใน
เทวพราหมณวัตถุ(เรื่องพราหมณ์ ๒ คน) พระพุทธเจ้าตรัสเรียกบุคคล “ผู้ตัดชะเนาะ 
เชือกหนัง และเง่ือน(ทิฏฐิ ๖๒) พร้อมท้ังสายรัดได้ ถอดลิ่มสลัก เป็นผู้ตรัสรู้แล้ว ว่า
เป็นพราหมณ์”(ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๙๘/๑๕๙,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๖๒๘/๖๔๙),  ในทางธรรม 
คำว่า “เง่ือน” หมายถึง ทิฏฐิ ๖๒ ประการ(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๓๙๘/๔๘๖), ความหมาย
ท่ัวไป หมายถงึ เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้นที่ผูกกันเป็นปม เช่น เง่ือนกระทกหรือเง่ือน
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กระตุก คือเงื่อนที่ผูกแล้วกระตุกออกได้ง่าย เง่ือนตาย คือเง่ือนทีผู่กแล้วแก้ยากเง่ือน
เป็น คือเง่ือนที่ผูกแล้วแก้ง่าย(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

 เงื่อนธรรม : เง่ือนแห่งธรรม,เง่ือนธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งอาสวะ  ,  ในทุติยพลสูตร(ว่าด้วยกำลัง 
สูตรท่ี ๒) พระสารีบุตรได้กราบทูลกำลัง ๘ ประการ ของภิกษุขีณาสพแด่
พระพุทธเจ้า  ข้อท่ี ๓ ในจำนวน ๘ ข้อนั้น ท่านระบุว่า “จิตของภิกษุขีณาสพเป็น
ธรรมชาติน้อมไป โน้มไป โอนไป ต้ังอยู่ในวิเวก ยินดียิ่งในเนกขัมมะ ปราศจากเง่ือน
ธรรม อันเป็นท่ีต้ังแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวง แม้ขอ้ท่ีจิตของภิกษุขีณาสพเป็น
ธรรมชาติ น้อมไป โน้มไป โอนไป ต้ังอยู่ในวิเวก ยินดีย่ิงในเนกขัมมะ ปราศจาก เง่ือน
ธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งอาสวะโดยประการท้ังปวง นี้ก็เป็นกำลัง ของภิกษุขีณาสพ ท่ี
ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่า “อาสวะของเราสิ้นแล้ว”
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๘/๒๗๓), เง่ือนธรรมในท่ีนี ้ ได้แก ่ ตัณหา(องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาลี) 
๓/๒๘/๒๔๘; องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๘/๒๘๘) 

เงื่อนปม  : ขอดของผ้าหรือเชือก, ข้อยุ่งท่ีแก้ยาก, ในท่ีนี้ ท่านหมายถงึ ธรรมของพระพุทธเจ้าท่ี
ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นธรรมง่าย เปิดเผย ปรากฏ  ไม่มีเง่ือนปมแล้ว(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๔๘/
๒๖๖),  พระอรรถกถาจารยอ์ธิบายความเสริมในประเด็นนี้ว่า “ท่านเรียกผ้าฉีก ผ้า
ขาด ท่ีเขาเย็บทำเป็นปมไว้ในท่ีน้ันๆ คือ ผา้คร่ำคร่า ว่า ‘ผ้าเก่า’ ผู้ท่ีไมม่ีผ้าเก่า นุ่งผ้า
ใหม่ ๘ ศอกบ้าง ๙ ศอกบ้าง ช่ือว่าไม่มีผ้าเก่าที่มีปม  ธรรมแม้นี้กเ็ป็นเช่นนั้น เพราะ
ในธรรมน้ีไม่มภีาวะอย่างผ้าฉีก ผ้าขาดท่ีเย็บทำเป็นปม ด้วยอำนาจความหลอกลวง
เป็นต้น”(ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๔๘/๒๖)  

เงื้อมภูเขา  :     สิ่งท่ีสูงย่ืนง้ำออกมาของภูเขา, ในมหิสราชจริยา(ว่าด้วยจริยาของพญากระบือ) ได้
กล่าวถึงสถานที่อยู่ของพญากระบือ ดังข้อความตอนหนึ่งว่า “.....พ้ืนท่ีแห่งใดแห่ง
หนึ่งในป่าน้ี อันเป็นท่ีอยู่ของฝูงกระบือ มีอยู่ท่ีเง้ือมภูเขาก็ดี  ท่ีซอกภูเขาก็ดี ที่โคน
ต้นไม้ก็ดี ที่ใกล้บึงก็ดี.....”(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๓๘/๗๕๐) 

เงื้อมมือ  :         เขตที่เอามอืเอ้ือมถึง, กำมือ, มือคว้าถึง, อำนาจในกำมือ, อำนาจที่ครอบงำจะไม่ให้
หลุดพ้นไปได้, ในอังคุลิมาลสตูร(ว่าด้วยโจรช่ือองคุลิมาล) พระพุทธเจ้าจะเสด็จไป
โปรดโจรองคุลิมาล ในระหว่างทาง  คนทั้งหลายทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปทาง
ท่ีโจรองคุลมาลซุ่มอยู่ จึงกราบทูลเตือนด้วยความเป็นห่วงว่า...”ข้าแต่พระสมณะ 
อย่าเสด็จไปทางน้ัน ในทางนั้น มีโจรช่ือองคุลิมาล เป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือ เปื้อน
เลือด ชอบฆ่าคน ไม่มีความกรุณาในสัตว์ท้ังหลาย โจร องคุลิมาลน้ัน ก่อกวนชาวบ้าน
บ้าง ชาวนิคมบ้าง ชาวชนบทบ้าง ให้เดือดร้อนไปทั่ว เขาเข่นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอาน้ิว
มือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้  ข้าแต่พระสมณะ คนท่ีจะเดินทางน้ีต้องรวมพวกกันให้
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ได้ ๑๐ คนบ้าง ๒๐ คนบ้าง ๓๐ คนบ้าง ๔๐คนบ้าง ๕๐ คนบ้าง แม้กระน้ันก็ยังตก
อยู่ในเงื้อมมือของโจรองคุลิมาลจนได้”(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๗/๔๒๒) 

โง่เขลา  :        คนมีปญัญาโง่เขลา(ชโฬ), ท่ึม, โง่, ง่ีเง่า, ไม่ฉลาด, ขาดไหวพริบ, รู้ไม่เท่าทัน, ในทาง
ธรรม ลักษณะทั่วไปของคนโง่เขลา คือ เป็นคนที่ไม่สามารถเข้าใจเน้ือความท่ีเป็น
สุภาษิตหรืออรรถท่ีลึกซึ้งได้, เป็นคนประพฤติทุจริต ๓,  เป็นคนหลงงมงาย, เป็นคนที่
ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้, ในอรัญญสูตร(ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้ควรอยู่ป่า
และไม่ควรอยู่ป่า) ท่านระบุว่า ภิกษุผู้โง่เขลาไม่ควรอาศัยอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด, 
ในเอกกปุคคลบัญญัติ ท่านระบุว่า “ผู้โง่เขลา” ได้ช่ือว่า บุคคลผู้เป็นอภัพพาคมนะ(ผู้
ไม่ควรหย่ังลงสู่นิยามที่ถกูต้องในกุศลธรรมท้ังหลาย), (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๑๔, 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๖๒/๓๗๙,อภิ.ธา.อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๒/๑๕๑,๓๖/๑๓/๑๕๑) 

โง่เขลาเบาปญัญา  : หย่อนความคิด หย่อนสติปัญญา,  เช่ือง่ายหลงงมงาย, ขาดปัญญาคิดแยกแยะ
ผิดชอบช่ัวดีไม่ได้, ในท่ีนี้ ท่านหมายถึง  ความโง่เขลาเบาปัญญาของพระเจ้าอชาต
ศัตรูผู้หลงเช่ือคำยุยงของพระเทวทัตอย่างไร้สติ จนกระทั่งหลงผิดปลงพระชนม์พระ
ราชบิดาผู้ทรงธรรม(พระเจ้าพิมพิสาร), ดังข้อความตอนหน่ึงที่ทรงทูลสารภาพ
ความผิดของพระองค์ต่อพระพุทธเจ้าว่า“.....ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความผิดได้
ครอบงำหม่อมฉันผู้ โง่เขลาเบาปัญญาซึง่ได้ปลงพระชนม์พระราชบิดาผู้ทรงธรรม 
เพราะต้องการความเป็นใหญ ่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์โปรดทรงรับทราบ
ความผิดของหม่อมฉันตามความเป็นจริงเถิด เพ่ือจะได้สำรวมต่อไป.....” (ที.สี.(ไทย)
๙/๒๕๐/๘๕,๙/๒๕๑/๘๕) 
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อกัษร จ จำนวน ๖๗๗ ศัพท์ 
จงกรม : เดินไปมาโดยมีสติกำกับเป็นวิธีบำเพ็ญกรรมฐานฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิวิธีหนึ่ง 

ในอปัณณกสูตร  กล่าวถึงข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดข้อหนึ่งว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้
บริสุทธ์ิจากธรรมที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรม  ด้วยการนั่งตลอดวัน...”  (องฺ.ติก. 
(ไทย) ๒๐/๑๖/๑๖๐) 

 พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกนิยมเดินจงกรมกลางแจ้ง เพ่ือการพักผ่อน ดัง
ปรากฏในพระสูตรท้ังหลาย เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๙/๙๐, ๒๘๗/๑๐๖,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๑๙๓/๑๔๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๙/๔๐, ๓๕๕/๓๙๑, ๔๒๓/๔๕๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๔/๒๘, ๓๖๖/๔๕๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖/๑๖๐,ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๒๗๑/๓๘๓ 

จตุจักกสูตร :  พระสูตรท่ีว่าด้วยสรีรยนต์  ๔  ล้อ  ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เทวดาองค์หน่ึง  
เน้ือหาสำคัญของพระสูตรมีดังนี้ 

  เทวดาองค์น้ันทูลถามว่า สรรียนต์  ๔  ล้อ  ท่ีมี  ๙  ประตู  เต็มไปด้วยของไม่
สะอาดถูกโลภะประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตม จักแล่นไปได้อย่างไร 

  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า  ต้องตัดชะเนาะ(ความผูกโกรธ) เชือกหนัง(กิเลสมี
มิจฉาทฏิฐแิละวิจิกิจฉาเป็นต้น)ความปรารถนาและโลภะอันเลวทรามและถอนตัณหา
พร้อมด้วยราก(อวิชชา) ขึ้นได้  สรีรยนต์น้ีจึงจะแล่นไป (หลุดพ้นไปได้)  (สํ.ส. (ไทย) 
๑๕/๒๙/๓๒, สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๒๙/๘๔) 

 อรรถกถาอธิบายว่า สรีรยนต์ ๔  ล้อนี้ ได้แก่ ร่างกายที่มีอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน  น่ัง  
นอน  มีทวาร  ๙ คือ ตา หู จมูก ปาก ทวารหนักและทวารเบา เต็มไปด้วยกิเลส
เครื่องเศร้าหมองมีโลภะประกอบไว้จะหลุดพ้นไปได้อย่างไร 

จตุตถจตุกกนิทเทส : แสดงหมวด  ๔ แห่งญาณที่  ๔,  คำอธิบายหลักการเจริญอานาปานสติคู่ท่ี ๑๓-
๑๖  ในจำนวน  ๓๒  โดยวิธีถาม-ตอบ ซึ่งปรากฏ ในอานาปานัสสติกถา 

  คำว่า “หมวด” ในท่ีนี้หมายถึงกลุ่มของวิธีเจริญอานาปานสติ (การกำหนดลม
หายใจ)  ๑๖  วิธี  แบ่งเป็น  ๔  กลุ่ม  กลุม่ละ  ๔ 

 คำว่า  “ญาณที่  ๔” ในท่ีน้ีหมายถึง ธัมมัฏฐิติญาณ (ญาณในการกำหนดที่ต้ังแห่ง
ธรรม) ในญาณ ๗๓ ของญาณกถาในปฏิสัมภิทามรรค 

 หมวด  ๔ แห่งญาณท่ี  ๔  ได้แก่  วิธีพิจารณากำหนดลมหายใจ เข้า-ออก เป็นคู่ ๆ   
๔ คู่  คือ คูท่ี่ ๑๓-๑๖  ดังน้ี  

  -คู่ที ่ ๑๓ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของจิตสังขาร หายใจเข้า-พิจารณาเห็น
ความไม่เที่ยงของจิตสังขาร  หายใจออก 
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  -คู่ที ่ ๑๔ พิจารณาเห็นความคลายออก หายใจเข้า –พิจารณาเห็นความคลาย
ออก หายใจออก 

  -คู่ที่ ๑๕ พิจารณาเห็นความดับ  หายใจเข้า -พิจารณาเห็นความดับ  หายใจ
ออก 

  -คู่ที่  ๑๖ พิจารณาเห็นความสละคืน หายใจเข้า –พิจารณาเห็นความสละคืน  
หายใจออก (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๖๓/๒๕๔-๒๕๕;  ๑๘๐-๑๘๒/๒๗๙-๒๘๖) 

 
จตุตถฌาน : ฌานที่ ๔,  ๑ ในรูปฌาน  ๔  มีองค์ฌาน  ๒  คือ  อุเบกขาและเอกัคคตา  (วิ.มหา. 

(ไทย) ๑/๑๙๓/๑๗๗;๑๙๙/๑๘๖)  มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกทั้ง ๓ ปิฎก เช่น วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๑๑/๖, ๑๙๓/๑๗๗, ๑๙๙/๑๘๖,ที.สี.(ไทย) ๙/๙๘/๓๘, ๒๓๒/๗๗, ๕๑๖/
๒๒๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๙/๑๖๗, ๔๐๒/๓๓๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๑, ๑๘๔/
๑๔๒, ๓๐๗/๒๗๙, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๑/๔๑, ๑๗๓/๑๗๕, ๓๒๘/๓๖๐, ๓๘๓/๔๑๖,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖, ๒๘/๓๑, ๒๗๕/๓๒๗, ๔๘๓/๖๑๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๔, 
๑๐๔/๑๒๔, ๓๗๕/๔๒๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๖/๒๖๐,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๒/๒๕๑,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๓๓๕/๓๔๔,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๙/๒๘๕, ๒๖๕/๒๙๒, ๓๕๑/๓๙๐,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๘/๑๓, ๙๗๖/๔๕๑,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๕๖/๕๐, ๕๕๗/๕๐,องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๗๕/๒๙๘, ๙๑/๓๑๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๘/๖๓, ๔๑/๖๘, ๒๔๖/
๓๖๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔/๑๘, ๒๘/๓๘, ๙๔/๑๖๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๙/
๑๔๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๓, ๓๐/๒๘๐, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๐/๔๑,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๓/๙, ๗/๓๒, ๑๐/๔๙, ๒๑๐/๖๑๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๑๓, ๑๘/๒๖, 
๒๒๒/๓๗๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๔๔/๔๒๐, ๒๔๖/๔๒๐, ๒๔๗/๔๒๐, อภิ.ก.(ไทย)  
๓๗/๘๑๕/๘๕๔,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๖๒๔/๔๑๙,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๖๒๘/๔๑๖,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๖๗๓/๗๒๔, ๘๖๔/๘๙๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/
๕๓/๓๙๒, ๕๖/๕๐๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๑๓/๕๕๐ 

จตุตถมรรค :  มรรคท่ี  ๔  หมายถึง  อรหัตตมรรค  ในคัมภีร์ปัฏฐาน พระอภิธรรมปิฎก กล่าวถึง
จตุตถมรรค  ไว้หลายแห่ง  เช่น  “ตติย มรรค เป็นปัจจัยแก่จตุตถมรรคโดยอุปนิสสย
ปัจจัย พระเสขะอาศัยมรรคทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เข้าสมาบัติท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
เห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มรรคของพระเสขะเป็น
ปัจจัยแก่อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทาและ
ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยอุปนิสสยปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๒๓/
๒๗๓)  
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  คำน้ีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐานหลายแห่ง เช่น  อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๕/๘๘๙, ๑๖/
๘๘๙, ๔๒๓/๒๗๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๗๔/๔๔๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๕๗/๑๙๑,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๓/๒๑๓/๕๕๐, ๒๕๒/๕๗๔, ๓๑๙/๖๑๗ 

จตุตถโวหารสตูร : พระสูตรท่ีว่าด้วยโวหาร  สูตรท่ี ๔ ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  กล่าวถึง  
โวหารสูตร  ๔  สูตร  สูตรท่ี ๑ ว่าด้วยอนริยโวหาร (ถ้อยคำของผู้ไม่ใช่พระอริยะ) 
สูตรท่ี ๒ ว่าด้วยอริยโวหาร สูตรท่ี ๓ ว่าด้วยอนริยโวหาร  และสูตรท่ี  ๔  คือสูตรนี ้ 
ว่าด้วยอริยโวหาร  ๔  ประการ  คือ  กล่าวถึงสิ่งท่ีเห็นว่าได้เห็น  ท่ีได้ฟังว่า ได้ฟัง ที่
ได้ทราบว่าได้ทราบ  และที่ได้รู้ว่าได้รู้  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๓/๓๗๐) 

จตุตถสุตตันตนิทเทส :  แสดงสูตรท่ี ๔,อธิบายสูตรท่ี ๔ ในอินทริยกถา โดยวิธีถาม-ตอบมี ๖ นิท
เทส  คือ  

  ๑.อาธิปปเตยยัฏฐนิทเทส แสดงให้เห็นว่า อินทรีย์  ๕  มีสภาวะเป็นใหญ่ 
  ๒. อาทิโสธนัฏฐนิทเทสแสดงให้เห็นว่าอินทรีย์๕มีสภาวะชำระศีลเบื้องต้นให้

หมดจด 
  ๓. อธิมัตตัฏฐนิทเทส แสดงให้เห็นว่า อินทรีย์  ๕  มสีภาวะท่ีทรงอำนาจย่ิง 
  ๔. อธิฏฐานัฏฐนิทเทส  แสดงให้เห็นว่า  อินทรีย์  ๕  มสีภาวะต้ังม่ัน 
  ๕. ปริยาทานัฏฐนิทเทส  แสดงให้เห็นว่า  อินทรีย์  ๕  มีสภาวะทำให้ภาวะที่

ตรงกันข้ามสิ้นไป  เช่น  สทัธินทรีย์  ทำให้ความไม่มีศรัทธาสิ้นไป 
  ๖. ปติฏฐาปกัฏฐนิทเทส  แสดงให้เห็นว่า  อินทรีย์  ๕  มีสภาวะทำให้ต้ังอยู่  

เช่นผู้มีศรัทธาทำให้สัทธินทรย์ีต้ังอยู่  ผู้มีความเพียรทำให้วิริยินทรีย์ต้ังอยู่  (อภิ.ป. 
(ไทย) ๓๑/๑๙๘/๓๒๒-๓๓๒) 

จตุตถสูตร :  สูตรท่ี  ๔  ในปริสุทธวรรค แห่งอังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  ว่าด้วยธรรมที่กำจัด
ราคะโทสะ  และโมหะ  ม ี  ๑๐ ประการ  ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  
สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ 
สัมมาญาณะ และ สัมมาวิมุตติ  (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๒๖/๒๗๙) 

จตุตถัชฌานปญัหาสูตร :  พระสูตรท่ีว่าด้วยปัญหา เรื่อง จตุตถฌาน ในมหาโมคคลัลานสังยุต  สัง
ยุตตนิกาย สฬายตนวรรค 

  พระมหาโมคคลัลานเถระ  เล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า  เมื่อท่านได้บรรลุจตุตถ
ฌานที่ ไม่มทุีกข์  ไม่มีสุข  มสีติบริสุทธ์ิ  เพราะอุเบกขาอยู่และอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ัน  
สัญญามนสิการประกอบด้วยสุขได้ปรากฏขึ้น  พระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาด้วยฤทธ์ิ 
ตรัสตักเตือน ไม่ให้ประมาทในจตุตถฌานนั้น ให้ดำรงจิตไว้ในจตุตถฌาน  ทำจิตให้
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เป็นหน่ึงผุดขึ้นใน จตุตถฌาน ต้ังจิตให้ม่ันในจตุตถฌาน  ท่านจึงแก้ปัญหาได้ ทำให้
บรรลุจตุตถฌานอีกครั้ง(สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๓๕/๓๕๒)  

จตุทวารชาดก :  ชาดกท่ีว่าด้วยเมืองมี  ๔  ประตู  มีกำแพงเหล็กมั่นคง เมืองนี้คือนรกขุมหนึ่งในอุสส
ทนรก   ท่ีมิตตวินทกะผู้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวกำลังเสวยกรรมอยู่ 

  พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อคร้ังท่ีพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นรุกขเทวดา ขณะท่ีท่องเท่ียวอยู่ในอุสสทนรกได้พบกับมิตตวินทกะและได้สนทนา
กัน 

  มิตตวินทกะถามรุกขเทวดาว่า  เมืองนี้มี  ๔ ประตู  มีกำแพงเหล็กมั่นคง  ประตู
ทุกบานถูกปิดไว้  ตนทำกรรมอะไรไว้จึงถูกขังไว้เหมือนนก 

  รุกขเทวดาตอบว่า มิตตวินทกะเป็นคนโลภมาก มีทรัพย์ถงึ ๑๒๐,๐๐๐ แล้ว ยัง
ไม่พอออกจากเรือนไปค้าขายทางทะเล  เม่ือมารดาห้ามก็ได้ทำร้ายมารดา  ขณะท่อง
อยู่ในมหาสมทุรได้นางเวมานิกเปรตเป็นภรรยา  ถึง  ๔  นาง  ๘  นาง  ๑๖  นาง  
และ ๓๒ นางก็ไม่อ่ิมในกาม  พอเห็นกงจักรบนศีรษะของเปรตตนหน่ึงกลับเข้าใจว่า
เป็นดอกบัว  จึงขอเขา  กงจักรจึงมาพัดผันบนศีรษะอยู่เรื่อยมา  เพราะกรรมท่ีทำไว้ 

  มิตตวินทกะถามว่า  กงจักรจะพัดผันอยู่บนศีรษะอีกนานเท่าใด   
  รุกขเทวดา  ตอบว่า  อีกนาน  ขอให้ยอมรับผลแห่งกรรมช่ัวน้ันต่อไป  (ขุ.

ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑/๓๒๑-๓๒๒; ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๕/๑-๑๐/๓๖๗-๓๗๓) 
จตุธาตสุูตร : พระสูตรว่าด้วยธาตุ ๔ คือ  ปฐวีธาตุ(ธาตุดิน)  อาโปธาตุ(ธาตุน้ำ)  เตโชธาตุ(ธาตุไฟ)  

และ  วาโยธาตุ(ธาตุลม)  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๔/๒๐๖) 
จตุปริวัฏฏะ : วงเวียน  ๔  วง, เป็นช่ือหน่ึงของพหุธาตุกสูตร  ดูพหุธาตุกสูตรประกอบ  (ม.อุ. (ไทย) 

๑๔/๑๓๒/๑๖๙) 
  อรรถกถาอธิบายว่า  ท่ีเรียกพหุธาตุกสูตรว่า จตุปริวัฏฏสูตร  เพราะในพระสูตร

น้ีกล่าวถึงวัฏฏะหรือวงเวียน  ๔  วง  คือ  ธาตุ  อายตนะ  ปฏิจจสมปุบาท  และ
ฐานะกับอฐานะ  (ม.อุ.อ. (ไทย) ๓/๑๓๒/๑๒๒) 

จตุปารสิุทธศิลี : ศีลคือความบรสิุทธ์ิ ๔,  ศีลเครื่องให้บริสุทธ์ิ  ๔, ความประพฤติบริสุทธ์ิที่จัดเป็นศีลม ี
๔ ประเภท 

  ในวิสุทธิมรรค  จำแนกปาริสุทธิศีล  ๔  ไว้ดังน้ี 
  ๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล  (ศีลคือความสำรวมในพระปาฏิโมกข์  เว้นข้อห้าม  ทำ

ตามข้ออนุญาต  ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย) 
  ๒. อินทรียสังวรศีล  (ศลีคือความสำรวมอินทรีย์ ระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรม

ครอบงำเมื่อรับอารมณ์ด้วยอินทรีย์ท้ัง ๖) 



 

๑๕๓๔ 
 

 

  ๓. อาชีวปาริสุทธิศีล  (ศีลคือความบริสุทธ์ิแห่งอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ  
ไม่ประกอบอเนสนา มีหลอกลวงเลี้ยงชีพเป็นต้น) 

  ๔. ปัจจัยสันนิสิตศีล  (ศลีท่ีเกี่ยวกับปัจจัย ๔ คือ พิจารณาใช้สอยปัจจัย ๔ ให้
เป็นไปตามความหมาย และประโยชน์ของสิ่งน้ันๆ ไม่บริโภคด้วยตัณหา  (วิสุทฺธิ.
(ไทย) ๑/๑๙/๕๒-๖๕) 

  พระโคตมเถระกล่าวถึงหลักธรรมที่สมควรแก่ความเป็นสมณะไว้ ๓๖ ประการ 
ในจำนวนนั้นมีปาริสุทธิศีล ๔ น้ีด้วย  (ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๕๙๓/๔๔๑ ;  ขุ.เถร.อ. 
(ไทย) ๒/๕๙๓/๓๐๒) 

จตุโปสถิยชาดก :  ชาดกท่ีว่าด้วยบุคคล  ๔  จำพวกผู้รักษาอุโบสถ 
  พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เม่ือครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

วิธุรบณัฑิต มีพญานาควรุณ พญาครุฑวินตาบุตร ท้าวสักกะ และพระเจ้าธนัญชัยแห่ง
แคว้นกุรุต่างกล่าวสรรเสริญคุณธรรมที่ทำให้การรักษาอุโบสถศีลเป็นไปได้ดีแต่กล่าว
สรรเสริญคุณธรรมแตกต่างกันเป็น ๔  ประการ  คือ 

  พญานาควรุณกล่าวสรรเสริญขันติความอดทนต่อความโกรธได้ 
  พญาครุฑกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อย  
  ท้าวสักกะกล่าวสรรเสริญการละความอภิรมย์ พระเจ้าธนัญชัยกล่าวสรรเสริญ

ความไม่กังวล 
 บุคคลทั้ง  ๔  จึงถกเถียงกันและตกลงกันไม่ได้จึงขอให้วิธุรบัณฑิตตัดสิน  วิธุรบัณฑิต

โพธิสัตว์ตัดสินว่า คุณธรรมท้ัง  ๔  ประการนั้นแหละ  ทำให้การรักษาอุโบสถศีล
เป็นไปได้ดี  บุคคลทั้ง  ๔  พอใจ  (ขุ.ชา.ทสก. (ไทย) ๒๗/๓/๓๒๕-๓๒๗)  

จตุมหาราชสูตร :๑ พระสูตรว่าด้วยท้าวมหาราชทั้ง ๔ (๑) ท้าวธตรฐ ผู้รักษาการณ์ทางทิศตะวันออก 
มีพวกคนธรรพ์เป็นบริวาร (๒) ท้าววิรุฬหก ผู้รักษาการณท์างทิศใต้ มีพวกกุมภัณฑ์
เป็นบริวาร (๓) ท้าววิรูปักษ์ ผู้รักษาการณ์ทางทิศตะวันตก มีพวกนาคเป็นบริวาร (๔) 
ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวกุเวร ผู้รักษาการณ ์ ทางทิศเหนือมีพวกยักษ์เป็นบรวิาร ท้าว
มหาราชเหล่าน้ีมีความเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์  (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๓๘/๑๙๕) (ควรอ่านมหาโควินทสูตร และมหาสมยสตูร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๑-
๓๓๖/๒๑๖-๒๒๐ ประกอบ) 

จตุมหาราชสูตร๒ (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยท้าวมหาราชทั้ง  ๔  (สูตรท่ี  ๒)   ในพระสูตรนี้ กล่าวถึง
ท้าวสักกะจอมเทพช้ันดาวดึงส์และผู้เป็นใหญ่เหนือท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์ของช้ันจา
ตุมหาราชิกา  



 

๑๕๓๕ 
 

 

  พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าว่า ครั้งหน่ึง ท้าวสักกะตรัสคาถาบทหน่ึงเพ่ือแนะนำ
พวกเทพ แต่คาถาบทน้ันไม่เหมาะสำหรับท้าวสักกะ จึงทรงถือว่า “ท้าวสักกะ กล่าว
ผิด” ผูท่ี้สมควรกล่าวคาถาน้ีต้องเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
เพราะเป็นผู้หลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสได้
ขาดแล้ว (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๘/๑๙๘) 

จตุมัฏฐชาดก : ชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกมีเหตุช่ัวช้า ๔ ประการ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เม่ือครั้งที่
พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดา ได้ตำหนิสุนัขจ้ิงจอกที่ไม่
รู้จักฐานะของตน โดยอ้างตนว่าเป็นพญาเน้ือ อยากจะร่วมสนทนากับลูกหงส์สองตัว
ซึ่งบินมาจับท่ีค่าคบไม้ สนทนาถามสุขทุกขก์ับรุกขเทวดากันอยู่  ให้ลงมาสนทนากัน
ข้างล่าง  พญาเนื้อจะได้ฟังบ้าง ลูกหงส์รำคาญจึงบินหนีไป รุกขเทวดาจึงตำหนิว่า
ครุฑกับครุฑจะปรึกษากัน เทวดากับเทวดาจะปรึกษากัน  เรื่องนั้นจะมีประโยชน์
อะไรแก่เจ้าสุนัขจ้ิงจอกผู้ช่ัวช้า  เพราะรูปช่ัว  ชาติกำเนิดก็ต่ำทราม เสียงก็ไม่ไพเราะ
แถมยังด้อยคุณธรรม น่ีเจ้าสุนัขจ้ิงจอกผู้ช่ัวช้า จงกลับเข้าโพลงเจ้าไปเสียเถิด คนที่ไม่
รู้จักประมาณตน ทำทีเป็นผูรู้้ทุกเรื่อง มักไม่ได้รบัคำยกย่องจากบัณฑิต (ขุ.ชา.ทุก.
(ไทย) ๒๗/๗๓/๘๓)  

  อรรถกถาชาดก กล่าวไว้ว่า คำว่า  ช่ัวช้า ๔ ได้แก่ (๑)  รูปไม่งาม (๒) ชาติ
กำเนิดต่ำ (๓)  เสียงไม่ไพเราะ (๔) ด้อยคุณธรรม (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี) ๓/๗๔/๑๐๗) 

จตุรงคเสนา : เสนา มีองค์ ๔ อย่าง อันได้แก่ (๑) กองพลช้าง (๒) กองพลม้า (๓) กองพลรถ  (๔)  
กองพลราบ ดังคำในมโหสธชาดกว่า พระราชาเสด็จไปพร้อมด้วยจตุรงคเสนาเพ่ือ
ทอดพระเนตรเมืองเจริญท่ีมโหสธบัณฑิตสรา้งถวายในแคว้นกปิละซึ่งมีพาหนะนับไม่
ถ้วน (ขุ.ชา.(ไทย)  ๒๘/๖๓๘/๒๘๒)  

  อรรถกถากล่าวว่า มีองค์  ๔ หมายถึง มี  ๔  เหล่า  คือ  (๑)  กองพลช้าง  (๒)  
กองพลม้า  (๓)  กองพลรถ  (๔)  กองพลทหารราบ  (ขุ.ม.อ.(บาลี) ๑/๑๔)    

จตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีนมปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระเถรีพราหมณกัญญา 
๘๔,๐๐๐ รูป หมายถึงประวัติพระเถรี ๘๔,๐๐๐  รูป ท่ีเกิดในตระกูลพราหมณ์ เกิด
ในตระกูลแพศย์และตระกูลศทูร  

  ในอปทานมีเน้ือความกล่าวไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเหล่าน้ี
ท้ังหมดล้วนเคยเกิดร่วมกันทุกภพทุกชาติ และได้บำเพ็ญกุศลร่วมกันมาในสมัย
พระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ แล้ว
ได้มาสู่พระพุทธศาสนา ได้บรรลุวิชชา ๓ พรอ้มด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๓/
๕๒๑) 



 

๑๕๓๖ 
 

 

จตุริตถีวิมาน : วิมานที่เกิดขึน้แก่หญิง ๔ นาง ผู้ถวายดอกไม้ต่างชนิดกัน  
  ในวิมานวัตถุ มีเน้ือความกล่าวถึงวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิง ๔ นาง ผู้ถวายดอกไม้

ต่างชนิดกัน พวกนางเป็นชาวนครปัณณกตะ แคว้นเอสิกา ครั้งศาสนาของพระกัสสป
พุทธเจ้า เพราะต่างถวายดอกไม้ต่างสีต่างพันธ์ุแด่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต กล่าวคือ คน
ท่ี๑ ได้ถวายดอกราชพฤกษ์(ดอกผักตบ) กำมือหนึ่ง คนที ่๒ ได้ถวายดอกบัวเขียวกำ
มือหน่ึง คนท่ี ๓ ได้ถวายดอกบัวหลวงซึ่งมีรากขาว    กลีบเขียว เกิดในสระน้ำกำมือ
หนึ่ง คนท่ี ๔ ได้ถวายดอกมะลิตูม  ทั้ง ๔ นางตายแล้ว จึงไปเกิดในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๕๘/๘๘) 

จตุวิญญาณ :  วิญญาณ ๔ หมายถึงจักขโุสตะฆานะและมโนวิญญาณ มีกล่าวไว้ในอภิธรรมปิฎก ติก
ปัฏฐาน ดังคำว่า สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่
สัมปยุตด้วย อทุกขมสขุเวทนาเกิดขึ้นเพราะนฌานปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์  ๑ 
ท่ีสหรคตด้วยจตุวิญญาณเกิดขึ้น ขันธ์๑ อาศัยขันธ์ ๒  เกดิขึ้น  

  คำว่า วิญญาณ ๔ หมายถึงจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ มโน
วิญญาณ  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๓/๖๔๗) 

จตุเวสารัชชญาณ :ญาณอันเป็นเหตุให้แกล้วกล้า ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทสพลสูตรว่า  
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบด้วยทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงยืนยันฐานะ
ท่ีองอาจ บันลือสีหนาทในบรษัิททั้งหลาย  ประกาศพรหมจักรให้เป็นไป (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๒๑/๓๗,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๒/๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า พระญาณอันเป็นเหตุให้แกล้วกล้า  ไม่ครั่นคร้ามมี  ๔ 
ประการคือ (๑)  สัมมาสัมพุทธปฏิญญา (การปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) 
ขีณาสวปฏิญญา (การปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์ (๓)อันตรายิกธัมมวาทะ(การกล่าว
อันตรายิกธรรม) (๔)นิยยานิก ธัมมเทสนา (การแสดงธรรมเป็นเครื่องนำออกจาก
ทุกข์) (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๒/๕๑-๕๒)  

จตุโวการภพ : ภพที่มีขันธ์ ๔ (เว้นรูปขันธ์),หมายถึงภพที่ประกอบด้วยอรูปขันธ์  ๔  หรือภพท่ีมีขันธ์  
๔  ได้แก่อรูปภพ  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕/๑๓, ๑๒๓/๑๙๑, อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๖๙/๑๙, 
๒๐๕/๕๐, ๔๗๑/๑๒๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๑๑๑/๖๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า จตุโวการภพ  หมายถึงภพของสัตว์ที่มีขันธ์  ๔  คอืเวทนา
ขันธ์  สญัญาขนัธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  ได้แก่  สัญญีภพ  (อภิ.วิ.อ.(บาลี)  
๒๓๔/๑๙๘-๒๒๐,  ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๕/๙๗) จตุโวการภพ  หมายถึงอรูปภพ  (ขุ.อุ.อ. 
(บาลี) ๑๐/๑๐๓) 



 

๑๕๓๗ 
 

 

จตุสหัสสพรหม :ช่ือพรหมคณะหนึ่ง ทีป่ระกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีล ประกอบด้วยสุตะ 
ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา น้อมจิตแผ่ไปตลอด ๔,๐๐๐ โลกธาตุ มี
กล่าวถึงไว้ในสังขารูปปัตติสูตร (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๖/๒๑๐) 

จปลายมานสตูร : พระสูตรว่าด้วยอุบายแก้ความง่วง ซึ่งเป็นพระสูตรท่ีกล่าวถึงอุบายแก้ความง่วง ๗ 
ประการ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่พระมหาโมคคัลลานะ อุบาย ๗ ประการน้ัน 
คือ (๑) อย่ามนสิการถึงสญัญาที่ทำให้ง่วงอีก (๒) พึงพิจารณาธรรมทีไ่ด้สดับมา ได้
เล่าเรียนมา(๓) พึงสาธยายธรรมตามท่ีได้สดับมา ได้เล่าเรียนมา(๔) พึงยอนช่องหูท้ัง 
๒ ข้างพร้อมใช้มือนวดตัว(๕) พึงลุกขึ้นยืนใช้น้ำลูบตา เหลียวดูทิศท้ังสี่ แหงนดูดาว 
(๖) พึงมนสิการถึงอาโลกสัญญา (๗) พึงอธิษฐานเดินจงกรม ทรงแสดงแนะนำต่อไป
ว่า เมื่อใช้วิธีท้ัง ๗ น้ันไม่สำเร็จ ก็พึงใช้วิธีขั้นสุดท้าย คอื พึงสำเร็จสหีไสยา โดย
ตะแคงข้างขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ พร้อมกับทำอุฏฐานสัญญา
(หมายใจว่าจะลุกขึ้น)ในขณะเดียวกัน ทรงแสดงธรรมเพ่ือระงับความฟุ้งซ่านคือ (๑) 
อย่าชูงวง(มานะ) เข้าไปสู่ตระกูล (๒) อย่ากล่าวถ้อยคำอันเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน (๓) 
อย่าคลุกคลีกับคนท้ังปวงนอกจากน้ียังทรงแสดงข้อปฏิบัติโดยย่อที่ทำให้ภิกษุช่ือว่า
เป็นผู้หลุดพ้นเพราะความสิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดเป็นต้นไว้อีกด้วย (องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๖๑/๑๑๖) 

จรณธรรม : ธรรมคือความประพฤติ, ธรรมท่ีเป็นเคร่ืองดำเนิน หมายถึงปฏิปทาคือข้อ ปฏิบัติ
อันเป็น ทางบรรลุวิชชามี ๑๕ คือสีลสัมปทา  ความถงึพร้อมด้วยศีล อปั
ณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗  และฌาน ๔ ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคผูท้รงพระปรีชา
มาก ทรงบรรลจุรณธรรม   (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๑/๒๔๕)  

  อรรถกถาในอปทานกล่าวว่า จรณธรรม  หมายถึงจรณธรรม  ๑๕  มีศลีเป็นต้น  
(ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๖๑/๒๖๙)   

  ในเสตเกตุชาดก กล่าวถึงจรณธรรมว่าหมายถึงศีลและสมาบัติ ๘ ดังคำที่ปุโรหิต
กราบทูลแด่พระราชาว่า เขาแม้จะมีพระเวทต้ังพัน อาศัยความเป็นพหูสูต แต่ยังไม่
บรรลุจรณธรรมก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้ (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๑/๒๒๙,๑๒/๒๒๙)  

  ในอุททาลกชาดก กล่าวถึงจรณธรรมว่าหมายถึงสมาบัติ ๘ เท่าน้ัน ดังคำที่
ปุโรหิตกราบทูลพระราชาว่า หากบุคคลถึงจะเป็นพหูสูต  ทำกรรมช่ัว   ก็ช่ือว่าไม่
ประพฤติธรรม เขาแม้จะมีพระเวทตั้งพันอาศัยความเป็นพหูสูตแต่ไม่บรรลุจรณธรรม
ก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้ (ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๖๕/๔๓๓) 

  อรรถกถาอธิบายถึงจรณธรรมว่าหมายถึงธรรมคือความประพฤติ,  ข้อปฏิบัติอัน
เป็นทางให้บรรลุวิชชา) ๑๕  ประการ  [คือ  ๑. สีลสมัปทา  ๒.อปัณณกสัมปทา ๓  



 

๑๕๓๘ 
 

 

(คือ (๑)  อินทรียสังวร (๒)  โภชเน  มัตตัญญุตา   (๓)  ชาคริยานุโยค) ๓.สัทธรรม ๗ 
(คือ  (๑)  ศรัทธา  (๒) หิร ิ (๓) โอตตัปปะ  (๔)  พาหุสจัจะ  (๕)  วิรยิารัมภะ (๖)  
สติ  (๗)  ปัญญา)  และ ๔.ฌาน ๔  (คือ  (๑)  ปฐมฌาน  (๒)  ทุติยฌาน  (๓)  ตติย
ฌาน  (๔)  จตุตถฌาน]   (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๕๗/๓๕๑)  

  อรรถกถาอธิบายถึงจรณธรรมในท่ีน้ีหมายถงึศีลและสมาบัติ  ๘  (ขุ.ชา.อ.(บาลี) 
๕/๑๑/๑๑) 

จรณสมบัติ : ความถึงพร้อมด้วยความประพฤติ ดังพระดำรัสท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่อัมพัฏฐ
มาณพว่า การทำให้แจ้งวิชชาสมบัติ(ความถึงพร้อมด้วยวิชชา) และจรณสมบัติ (ความ
ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ) อันเป็นคุณยอดเย่ียมย่อมมีได้เพราะไม่ได้ยึดติดเพราะ
อ้างชาติ การยึดติดเพราะอ้างตระกูล การยึดติดเพราะอ้างความถือตัว และการยึดติด
อยู่กับอาวาหมงคลและ    วิวาหมงคลแล้วเท่าน้ัน (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๘/๑๐๐, ๒๗๙/
๑๐๑, ๒๘๒/๑๐๔)  

จรณะ : ความประพฤติ,เครื่องดําเนินไป,ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชชา,ทาง
ดำเนินไปถึงทิศอมตะแห่งพระอริยสาวกทั้งหลายมี ๑๕ ในท่ีนี้หมายถึงจรณะ ๑๕ คือ
(๑) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล (๒) อินทรียสังวร การสำรวมอินทรีย์ (๓) โภช
เนมัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค(๔)ชาคริยานุโยคการหมั่น
ประกอบความเพียรเป็นเคร่ืองต่ืน(๕)มีศรัทธา(๖) มีหิร ิ (๗) มีโอตตัปปะ (๘) เป็น
พหูสูต (๙) วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร(๑๐) มีสติมัน่คง (๑๑) มปัีญญา(๑๒) 
ปฐมฌาน(๑๓) ทุติยฌาน(๑๔) ตติยฌาน(๑๕) จตุตถฌาน  

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๗/๕๐, ๑๙๐/๖๔, ๓๐๔/
๑๑๕๕๐๓/๒๒๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๙/๑๐๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖/๕, ๑๐๗/๗๘, ๒๑๔/
๑๗๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐/๑๐, ๒๓๓/๒๗๔, ๓๘๓/๔๗๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓/๑๘,๔๓๔/
๔๙๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๑/๓๕๘,๓๖๐/๔๐๙,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๗๙/๒๘๗,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๗๕/๒๔๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒/๓,๒๒/๑๐/๔๒๑,๑๗๙/
๓๐๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๙/๒๗๔, ๓๔/๒๙๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐/๔๐๘,ขุ.ธ.
(ไทย)๒๕/๑๔๔/๗๖,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๖๖/๕๓๗, ๕๔๒/๖๒๖,ขุ.วิ.๒๖/๑๐๙๘/๑๓๗) 

จรสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยอิริยาบถเดิน  ซึ่งเป็นพระสูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าภิกษุผู้กำลัง
เดิน ยืน นั่ง หรือ นอน มีกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก หากเธอยังไม่รีบละ 
หรือบรรเทา กามวิตกเป็นต้นน้ันเสีย ก็ถือว่ายังมีความเพียรย่อหย่อน ส่วนผู้สามารถ
ละได้บรรเทาได้ ถือว่ามีความเพียรติดต่อ และสามารถบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดได้ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑/๒๐) 



 

๑๕๓๙ 
 

 

จรสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยอิริยาบถเดิน คำว่า อิริยาบถ แปลว่า การเคล่ือนไหวในท่าต่างๆ ใน
ท่ีนี้หมายรวมถึงอิริยาบถ ๔ คือ เดิน ยืน น่ัง และนอน พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า 
ในแต่ละอิริยาบถน้ัน หากบุคคลยังถูกอกุศลวิตก ๓ ประการครอบงำ ก็ชื่อว่าเป็นผู้
เกียจคร้าน มีความเพียรย่อหย่อนตลอดไป ส่วนบุคคลผู้ไม่ถูกอกุศลวิตก ๓ ประการ 
ครอบงำมีนัยตรงกันข้าม (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๑๐/๔๙๐) 

จริต : ความประพฤติ;  บุคคลผู้มีพ้ืนนิสัยหรือพ้ืนเพจิตใจที่หนักไปด้านใดด้านหน่ึงแตกต่าง
กันไป, พ้ืนเพนิสัยใจคอ หมายถึงกิริยาอาการท่ีแสดงออกมาให้เห็น ดังคำว่า พระผู้มี
พระภาคทรงทราบอัธยาศัย อนุสัย จริต อธิมุตติ ของเหล่าสัตว์ทุกจำพวก(ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๖๙/๒๑๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๔,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๕/๕๕๑) ในพจานุกรมพุทธ
ศาสตร์ ประมวลศัพท์อธิบายว่าจริตจําแนกเป็น ๖ ตามจริยา ๖ คือ 

   (๑) ราคจริต ผูมี้ราคะเป็น ความประพฤติปกติ(หนักไปทางรักสวยรักงาม มักติด
ใจ)  
 (๒) โทสจริต ผูมี้โทสะเป็นความประพฤติปกติ(หนักไปทางใจร้อนขี้หงุดหงิด)  

  (๓) โมหจริต ผูม้ีโมหะเป็นความประพฤติปกติ(หนักไปทางเหงาซึมงมงาย)  
  (๔) สัทธาจริต ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติ ปกติ(หนักไปทางน้อมใจเช่ือ)  
  (๕) พุทธิจริตผูม้ีความรู้เป็นความประพฤติปกติ(หนักไปทางคิดพิจารณา)  
  (๖)วิตกจริตผู้มวิีตกเป็นความประพฤติปกติ (หนักไปทางคิดจับจดฟุ้งซ่าน) 
  ในการที่จะเจรญิกัมมัฏฐานท่านแนะนําให้เลือกกัมมัฏฐานให้เหมาะหรอืเข้ากับ

จริต โดยสอดคล้องกับจริยาของเขา(จริยานุกูล)ในการเจริญวิปัสสนา บางครั้งท่าน
กล่าวถึงจริต ๒ คือ ตัณหาจริต(ผู้มีพ้ืนจิตหนักไปทางตัณหา)และทิฏฐิจริต(ผู้มีพ้ืนจิต
หนักไปทางทิฏฐิ) โดยโยงไปถึงหลักสติปัฏฐานว่า สติปัฏฐานท่ี ม ี ๔ ข้อน้ัน
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ขาด ไม่เกินเพ่ือให้ เกื้อกลูเหมาะกันกับคน ๔ จำพวกคือ 
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีอารมณ์หยาบ เป็นวิสุทธิมรรค (ทางแห่งวิสุทธิ)สําหรับ
เวไนยสัตว์ตัณหาจริต ที่มีปญัญาเฉื่อย เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน มอีารมณ์ละเอียด 
เป็นวิสุทธิมรรค สำหรับเวไนยสัตว์ ตัณหาจริต ท่ีมีปัญญาเฉียบจิตตานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน ซึ่งมีอารมณ์แตกประเภทไม่มากนักเปน็วิสุทธิมรรคสำหรับเวไนยสัตว์ทิฏฐิจริต ท่ี
มีปัญญาเฉื่อย ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งมีอารมณ์ แตกประเภทมากยิ่ง เป็น   วิ
สุทธิมรรค สำหรับเวไนยสัตว์ทิฏฐิจริตที่มปัีญญาเฉียบ,    
 นอกจากนี้ ท่านนําเรื่องตัณหาจริต และทิฏฐิจริตไปใช้อธิบายหลักอ่ืนๆอีกมาก 
เช่นในเร่ืองปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นสังสารนายิกา(ตัวนำสังสาระ) สําหรบั
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คนทิฏฐิจริต สว่นตัณหาเป็นสังสารนายิกา สําหรับคนตัณหาจริต แม้ถึงหลักอริยสัจ ๔ 
ก็ว่า พระพุทธเจ้าตรัสโดยสัมพันธ์กับเรื่องตัณหาจริตและทิฏฐิจริตน้ี ; ดู จริยา 

  จริต ในคำไทยทั่วไป จะใช้หมายถึงกิริยาอาการท่ีไม่ดี  เช่น เสียจริต วิกลจริต  
จริตกริยา : ทำสิ่งท่ีผู้อ่ืนประพฤติ,ทำเลียนแบบ ดังคำในนานาติตถิยสาวกสูตรท่ีเวฏัมพรีเทพบุตร

ได้กล่าวตอบอาโกฏกเทพบุตรท่ีกล่าวว่า ท่านปกุธะ    กัจจายนะ ท่านนิครนถ์ นาฏ
บุตร  ท่านมักขลิ โคศาล และท่านปูรณะ กสัสปะเหล่าน้ี ล้วนแต่เป็นครูของหมู่คณะ 
บรรลุความเป็นสมณะ ท่านเหล่าน้ันเป็นผู้ไม่ไกลจากสัตบุรุษแน่นอน  ด้วยคำว่า ใน
กาลไหนๆ สนัุขจ้ิงจอกสัตว์เล็กๆ ช้ันเลวจะแสดงจริตกริยาให้เสมอราชสีห์ไม่ได้เลย 
(สํ.ส.๑๕/๑๑๑/๑๒๕) 

จริตของสัตว์ท้ังหลาย :  ความประพฤติของหมู่สัตว์  ในปฏิสัมภิทามรรค และอภิธรรมปิฎก วิภังค์
อธิบายว่า ปุญญาภิสังขาร  (สภาพท่ีปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี) อปุญญาภิสังขาร (สภาพที่
ปรุงแต่งกรรมฝ่ายช่ัว)อาเนญชาภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่งภพอันมั่นคงไม่หว่ันไหว)ที่
เป็นกามาวจรภูมิ  หรือท่ีเป็นรูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ  น้ีช่ือว่าจริตของสัตว์
ท้ังหลาย(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๑๔/๑๗๖,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๑๗/๕๓๗) 

จริยสูตร : พระสูตรว่าด้วยจริยธรรม หมายถึงจริยธรรมคุ้มครองโลกหรือธรรมคุม้ครองโลก ๒ 
ประการ ได้แก่ หิริและโอตัปปะ พระผู้มีพระภาคทรงขยายความไว้ว่า ธรรมฝ่ายขาว 
๒ ประการน้ีแล หากไม่คุ้มครองโลก ชาวโลกไม่พึงบัญญติัว่ามารดา น้า ป้า ภรรยา
ของอาจารย์หรือภรรยาของครู  โลกจักถึงความสำส่อนกันเหมือนพวกแพะ แกะ  ไก่ 
หมู สุนัขบ้าน และสุนัขจ้ิงจอกฉะน้ัน  แต่เพราะเหตุท่ีธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการนี้
คุ้มครองโลก ฉะนั้น ชาวโลกจึงบัญญัติคำว่า มารดา น้า ป้า ภรรยาของอาจารย์หรือ
ภรรยาของครู (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๙/๖๓) 

จริยา : 1.  ความประพฤติ,  การครองตน, การดําเนินชีวิต   
 2.  ลักษณะความประพฤติหรือการแสดงออกที่เป็นพ้ืนประจําตัว,  พ้ืนจิตพ้ืนนิสัย

ของแต่ละบุคคลที่หนักไปด้านน้ันด้านน้ี  แตกต่างกันไป ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัส
เล่าไว้ในโพธิราชกุมารสูตรที่ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กล่าวกับอาตมภาพว่า อาวุโสโคดม แม้
ด้วยจริยาน้ันด้วยปฏิปทานั้น ด้วยทุกกรกิริยาน้ัน พระองค์ก็ยังมิได้บรรลุญาณทัสสนะ
ท่ีประเสริฐอันสามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์  บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมาก 
คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรลญุาณทัสสนะที่
ประเสริฐอันสามารถวิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์ได้เลา่ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๒/๔๑๔)  

  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านแสดงจริยาไว้ ๖ อย่าง  คือราคจริยา โทสจริยา โม
หจริยา  สัทธาจริยา  พุทธิจริยา  และวิตกจริยา, บุคคลมีจริยาอย่างใด ก็เรียกว่าเป็



 

๑๕๔๑ 
 

 

นจริตอย่างน้ันเช่น ผู้มีราคจริยาก็เป็นราคจริต, ในภาษาไทย นิยมใช้คําว่า“จริต” 
และมักเข้าใจความหมายของจริตเป็นจริยา ท่านกล่าวไว้  ด้วยว่า มีบางอาจารย์จัด
จริยาไว้อีกชุดหน่ึงตามกิเลสสําคัญ ๓ อย่าง(ปปัญจะ๓) เป็นจริยา ๓ คอืตัณหาจริยา  
มานจริยา และทิฏฐิจริยา แต่ในคัมภีร์ ท่านไม่แสดงไว้ต่างหากเพราะตัณหาจริยาและ
มานจริยาจัดเข้าในราคจริยาและทิฏฐิจริยาก็รวมอยู่ในโมหจริยา (เช่น วิสุทฺธิ.๑/
๑๒๗)  ; ดู จริต 

จริยากถา :  กถาว่าด้วยความประพฤติ สาระสำคัญของกถานี้เหมือนในจารวิหารนิทเทสแหง่
อินทริยกถา มหาวรรค ซึ่งมอีธิบายความประพฤติและความเป็นอยู ่ คือท่านพระสารี
บุตรเถระวางบทมาติกาที่มีคำว่า “ความประพฤติ และความเป็นอยู่” รวมอยู่ด้วย
ดังนี้  

   “ความประพฤติ และความเป็นอยู่ เป็นอันตรัสรู้แล้ว รูแ้จ้งแล้ว เหมอืนอย่าง 
สพรหมจารีผู้รูแ้จ้ง มั่นใจบคุคล ตามท่ีประพฤติ ตามที่เป็นอยู่ ในฐานะที่ลึกซ้ึงว่า 
“ท่านผู้น้ีบรรลแุล้วหรือว่าจักบรรลุแน่” 

  จากนั้นท่านนำคำในบทมาติกามาอธิบายทีละคำ รวม ๑๔ คำ เช่นคำว่า “ความ
ประพฤติ” ได้แก่ ความประพฤติ ๘ ประการ คือ (๑) ความประพฤติในอิริยาบถ (๒) 
...ในอายตนะ (๓) ...ในสติ (๔) ...ในสมาธิ (๕) ...ในญาณ (๖) ...ในมรรค (๗) ...ในผล 
(๘) ความประพฤติเพ่ือประโยชน์แก่โลก 

  ความประพฤติแต่ละประการมีความหมายตามลำดับดังน้ี (๑) ความประพฤติใน
อิริยาบถ ๔ (๒) ความประพฤติในอายตนะภายใน และอายตนะภายนอกอย่างละ ๖ 
ประการ (๓) ความประพฤติในสติปัฏฐาน ๔ (๔) ความประพฤติในฌาน ๔ (๕) ความ
ประพฤติในอริยสัจ ๔ (๖) ความประพฤติในอริยมรรค ๔ (๗) ความประพฤติใน
สามัญญผล ๔ (๘) ความประพฤติในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าบางส่วน ในพระสาวกบางส่วน 

  ความประพฤติ ๘ ประการ อีกนัยหนึ่ง เช่น 
   ๑. เมื่อน้อมใจเช่ือ ช่ือว่าประพฤติด้วยศรัทธา 
   ๒. เมื่อประคองไว้ ช่ือว่าประพฤติด้วยวิริยะ 
  ความประพฤติ ๘ ประการ อีกนัยหนึ่ง เช่น 
   ๑. ความประพฤติสัมมาทิฏฐิ ช่ือว่าทัสสนจริยา 
   ๒. ความประพฤติสัมมาสังกัปปะ ช่ือว่าอภินิโรปนจริยา 
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  คำว่า “ความเป็นอยู่” ได้แก่ (อาการท่ี) บุคคลผู้น้อมใจเช่ือ อยู่ด้วยศรัทธา 
บุคคลผู้ประคองไว้อยู่ด้วยความเพียร บุคคลผู้ต้ังมั่นอยู่ด้วยสติ บุคคลผู้ทำความไม่
ฟุ้งซ่านอยู่ด้วยสมาธิ บุคคลผูรู้้ชัดอยู่ด้วยปัญญา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๕๘๕)  

จริยานานัตตญาณนิทเทส : แสดงจริยานานัตตญาณ คือพระสารีบุตรเถระอธิบายอุทเทสท่ี ๑๗ ของ
ญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำปุจฉา ดังเช่น  

  ท่านพระสารีบุตรวิสัชนาคำว่า จริยาไว้ ๓ ดังน้ี 
  จริยา ๓ คือ (๑) วิญญาณจรยิา (๒) อัญญาณจริยา (๓) ญาณจริยา แล้วนำจริยา

แต่ละประการมาอธิบาย มีใจความว่า 
  ๑. วิญญาณจรยิา  
  ท่านนำวิญญาณ ๖ คือ จักขวิุญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ 

กายวิญญาณ และมโนวิญญาณมาจำแนกวิญญาณจริยา เช่น 
  ความคิดเพ่ือดูรูปทั้งหลายอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤตช่ือว่าวิญญาณจริยา จักขุ

วิญญาณท่ีเป็นแต่เพียงเห็นรูป ช่ือว่าวิญญาณจริยา มโนธาตุอันเป็นวิบากท่ีขึ้นสู่
อารมณ์ช่ือว่าวิญญาณจริยาเพราะได้เห็นรูปแล้วมโนวิญญาณธาตุอันเป็นวิบาก ช่ือว่า
วิญญาณจริยา เพราะขึ้นสู่รูปแล้ว 

  ความคิดเพ่ือฟังเสียงอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤตช่ือว่าวิญญาณจริยาโสต
วิญญาณท่ีเป็นแต่เพียงฟังเสียง ช่ือว่าวิญญาณจริยา ฯลฯ 

  ท่านนำกิเลสธรรม ๘ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา 
และอนุสัยมาจำแนกวิญญาณจริยา แบ่งเป็น ๒ ชุด และ นำกุศลกรรมมาจำแนก
วิญญาณจริยาอีก ๑ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด ดังน้ี 

  ชุดที่ ๑ 
  ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติอย่างไม่มีราคะ ... อย่างไม่มีโทสะ ... อย่าง

ไม่มีโมหะ ... อย่างไม่มีมานะ ... อย่างไม่มีทิฏฐิ ... อย่างไม่มีอุทธัจจะ ... อย่างไม่มี 
วิจิกิจฉา ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติอย่างไม่มีอนุสัย 

  ชุดที่ ๒ 
  ช่ือว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติอย่างไม่ประกอบด้วยราคะ ฯลฯ 
  ชุดที่ ๓ 
  ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติอย่างประกอบด้วยกุศลกรรม...อย่างไม่

ประกอบด้วยอกุศลกรรม...อยา่งไม่ประกอบด้วยกรรมมีโทษ... อย่างประกอบด้วย
กรรมไม่มีโทษ ... อย่างไม่ประกอบด้วยกรรมดำ ... อย่างประกอบด้วยกรรมขาว ... 
อย่างประกอบด้วยกรรมมีสุขเป็นกำไร ... อย่างไม่ประกอบด้วยกรรมมีทุกข์เป็นกำไร
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...อย่างประกอบด้วยกรรมมีสขุเป็นวิบาก...อย่างไม่ประกอบด้วยกรรมมีทุกข์เป็น
วิบากช่ือว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติในอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้ว วิญญาณมีจริยาเช่นนี้ 
เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าวิญญาณจริยา จิตน้ีบริสุทธ์ิโดยปกติ เพราะไม่มีกิเลส เพราะ
เหตุน้ัน จึงช่ือว่าวิญญาณจรยิา  

  ๒. อัญญาณจรยิา  
  ท่านนำกิเลสธรรม ๘ พร้อมด้วยคำขยายความของกิเลสธรรมแต่ละประการมา

หมุนด้วยอารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ เพ่ือจำแนก
วิญญาณจริยากับอัญญาณจรยิาเป็นคู่ ๆ รวม ๖ รอบ รอบละ ๘ ประการ ดังนี้ 

  รอบที่ ๑  
   ๑.ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งราคะในรปูที่น่าพอใจอันเป็นเพียงกิริยา

อัพยากฤต ช่ือว่าวิญญาณจรยิา ความแล่นไปแห่งราคะ ช่ือว่าอัญญาณจริยา 
   ๒.ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งโทสะในรปูท่ีไม่น่าพอใจ ฯลฯ 
   ๓.ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งโมหะในวัตถุที่มิได้เพ่งเล็งด้วยราคะและ

โทสะ ทั้งสองนัน้ ฯลฯ 
   ๔. ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งมานะท่ีผูกพัน ฯลฯ  
   ๕. ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งทิฏฐิที่ยึดถือ ฯลฯ  
   ๖. ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งอุทธัจจะที่ถึงความฟุ้งซ่าน ฯลฯ  
   ๗. ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งวิจิกิจฉาที่ไม่ถึงความตกลง ฯลฯ  
   ๘. ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งอนุสัยท่ีถึงความเป็นธรรมมีกำลัง อันเป็น

เพียงกิริยาอัพยากฤต ช่ือว่าวิญญาณจริยา ความแล่นไปแห่งอนุสัย ช่ือว่าอัญญาณ
จริยา  

  รอบที่ ๒  ประการท่ี ๑ ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งราคะในเสียงท่ีน่าพอใจ 
อันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤต ช่ือว่าวิญญาณจริยา ความแล่นไปแห่งราคะ ช่ือว่าอัญ
ญาณจริยา  

  รอบที่ ๓ ประการท่ี ๑ ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งราคะในกลิ่นท่ีน่าพอใจ 
อันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤต ช่ือว่าวิญญาณจริยา ความแล่นไปแห่งราคะ ช่ือว่าอัญ
ญาณจริยา  

  รอบที่ ๔ ประการที่ ๑ ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งราคะในรสท่ีน่าพอใจ ฯลฯ 
(เหมือนรอบที่ ๑) 

  รอบที่ ๕ ประการท่ี ๑ ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งราคะในโผฏฐพัพะท่ีน่า
พอใจ ฯลฯ (เหมือนรอบ ท่ี ๑) 



 

๑๕๔๔ 
 

 

  รอบที่ ๖ ความคิดเพ่ือความแล่นไปแห่งราคะในธรรมารมณ์ท่ีน่าพอใจ ฯลฯ 
(เหมือน รอบท่ี ๑) 

  ลำดับต่อไป ท่านนำกิเลสธรรม ๘ ประการมาจำแนกอัญญาณจริยา แบ่งเป็น ๒ 
ชุด และนำกุศลกรรมมาจำแนกอัญญาณจรยิาอีก ๑ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด เหมือนใน
วิญญาณจริยา 

  ๓. ญาณจริยา  
  ท่านนำธรรม ๑๗ ประการมาจำแนกญาณจริยากับวิญญาณจริยา และนำธรรม 

อีก ๙ ประการมาจำแนกญาณจริยาล้วน ๆ ตามลำดับ ดังนี้ 
  ธรรม ๑๗ ประการ เช่น (๑) อนิจจานุปัสสนา...(๑๗) วิวัฏฏนานุปัสสนา (ดู

หมวดธรรมท่ีควรรู้ย่ิงในสุตมยญาณท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ ชุดที่ ๕ หมวดท่ี ๓)  
  ตัวอย่าง การจำแนกด้วยอนิจจานุปัสสนา  
  ความคิดเพ่ืออนิจจานุปัสสนาอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤตช่ือว่าวิญญาณจริยา 

อนิจจานุปัสสนา ช่ือว่าญาณจริยา  
  ธรรม ๙ ประการเช่น (๑) วิวัฏฏนานุปัสสนา...(๙) อรหัตตผลสมาบัติ (ดูหมวด

ธรรมท่ีควรรู้ย่ิงในสุตมยญาณท่ี๑ตอนที่ ๒ ชุดที่ ๕ หมวดท่ี ๓-๔)  
  ตัวอย่าง การจำแนกด้วยวิวัฏฏนานุปัสสนา  
  วิวัฏฏนานุปัสสนาชื่อว่าญาณจริยา โสดาปัตติมรรคชื่อว่าญาณจริยา 
  ท่านนำกิเลสธรรม ๘ ประการมาจำแนกญาณจริยา แบ่งเป็น ๒ ชุด และนำกุศล

กรรมมาจำแนกญาณจริยาอีก ๑ ชุด รวมเป็น ๓ ชุดเหมือนในวิญญาณจริยา (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๖๘/๑๑๔) 

จริยาวัตร :  หน้าท่ีท่ีพึงประพฤติ, ข้อปฏิบัติท่ีประพฤติ, ธรรมเนียมแห่งความประพฤติ,ความ
ประพฤติและกิจที่พึงกระทำ หมายถึงหน้าท่ีท่ีพึงประพฤติปฏิบัติ ความประพฤติ 
ท่วงทีวาจา และกิริยามารยาท การวางตัวท่ีเหมาะสม น่าเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งเป็นความ
ถึงพร้อมด้วยจรณะนั่นแล ดังคำในตักการิยชาดก ท่ีท้าวสักกะตรัสกับฤษีกัสสปะ
โพธิสัตว์ว่า นรชนชายหญิงท้ังหลายหวังอย่างย่ิงท่ีจะพบโยม ด้วยการบำเพ็ญจริยา
วัตรเป็นอันมาก  ในการเห็นโยมน่ากลัวนักหรือ (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๐๒/๔๑๓) 

จวนสูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้เคลื่อนจากพระศาสนา กล่าวถึงความเคล่ือนจาก
ศาสนา และความไม่เคลื่อนจากศาสนา ซ่ึงเป็นผลเกิดจากความไม่มีศรทัธา ความไม่มี
หิริ ความไม่มีโอตตัปปะ ความเกียจคร้าน และความมีปัญญาทราม เป็นเหตุให้เคลื่อน
จากพระศาสนา ไม่ต้ังมั่นในสัทธรรม  และมีองค์ธรรมหมวดน้ี คือ ความมีศรัทธา 



 

๑๕๔๕ 
 

 

ความมีหิริ ความมีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร และมีปญัญา เป็นเหตุให้ไม่เคลื่อน
จากศาสนาและต้ังมั่นในสัทธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘/๑๐) 

จอมคน : พระพุทธเจ้า  ดังคำในสักกปัญหสูตรว่า โคปกเทพบุตรพิจารณาถ้อยคำของท้าวสักกะ 
ผู้ทรงเกิดความสังเวชแล้วกราบทูลท้าววาสวะว่ามีพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนอยู่
ในมนุษยโลก  ทรงครอบงำกามเสียได้พระนามว่าพระศากยมุนีใช่ไหม (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๕๔/๒๘๒),บางแห่งหมายถงึท้าวธตรฐ ผู้เป็นหน่ึงในท้าวมหาราชทั้ง ๔ 
ปกครองดูแลด้านทิศตะวันออก มีคนธรรพ์เป็นบริวาร ดังคำในมหาปรินิพพานสูตร 
กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพ จอมนาค และจอมคนบูชาแล้ว อัน
จอมมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดบูชาแล้วเหมือนกัน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๐/๑๘๐),ในมา
คันทิยสูตรกล่าวถึงพระราชาผู้เป็นจอมคน ดังคำท่ีมาคันทิยพราหมณ์ทูลถามดังนี้ว่า 
หากท่านไม่ปรารถนานารีผู้เป็นอิตถีรัตนะเช่นนี้ ที่พระราชาผู้เป็นจอมคนจำนวนมาก
พากันปรารถนา (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๔๓/๗๐๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า จอมคน หมายถงึท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์ครองทิศ
ตะวันออก (ที.ม.อ.  (บาลี) ๒/๒๙๔/๒๖๐,  ที.ม.ฏีกา (บาล)ี ๒/๑๙/๓๒)  

จอมทัพธรรม : แม่ทัพผู้ประกาศธรรม ในท่ีน้ีหมายถึงผูป้ระกาศธรรม ดังคำท่ีพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่า 
ข้าพระองค์จะย่ำยีเหล่าเดียรถีย์วันน้ี ข้าพระองค์เป็นจอมทัพธรรมในศาสนาของพระ
ศากยบุตร ประกาศศาสนาของพระชินเจ้า,ถึงพระอุบาลีเถระก็ยืนยันว่าพระสารีบุตร
เป็นจอมทัพธรรมดังคำว่า พระเถระผู้เลิศด้วยปัญญา ท่ีทรงแต่งต้ังไว้  ฉลาดใน
ปฏิภาณ มีนามว่าสารีบุตรเป็นจอมทัพธรรมของพระพุทธเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๓๕๐/๕๔, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๓๙/๘๒) 

จอมทัพแห่งแคว้นมคธ : พระราชาแห่งแคว้นมคธ คือพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ทรงธรรม  ครองราชย์โดย
ธรรม  ทรงเกื้อกูลพวกพราหมณ์และคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๗๗/๒๐๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๗๖/๒๗๐,) 

จอมเทพ : ช่ือสักกะ ผู้เป็นจอมเทพช้ันดาวดึงส์เทวโลก ดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสเล่า
ถึงท้าวสักกะจอมเทพที่มีรัศมงีามและประณีตให้อุรุเวลกัสสปะฟังว่า กัสสปะ  ผู้น้ัน
คือท้าวสักกะจอมเทพ  เข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรม (วิ.ม.(ไทย) ๔/๔๑/๕๒) มีปรากฏ
หลายแห่ง เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๐/๑๘๐, ๓๕๖/๓๘๕, ๓๖๔/๒๙๑, ๓๖๙/๒๙๖,ขุ.
วิ.(ไทย) ๒๖/๓๐๒/๔๘, ๖๗๘/๗๗, ๑๐๑๕/๑๒๕,ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๑๔/๒๔๙, 
ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๑๐๓/๓๙๐) 

จอมนาค : ท้าวมหาราชองค์ ๑ ในบรรดาท้าวมหาราช ๔ นามว่าวิรูปักษ์ ผู้เป็นจอมนาคครองทิศ
ตะวันตก ทำหน้าท่ีอารักขาทิศตะวันตก ในคราวทีพ่ระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์
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ของพระมารดา ดังคำในมหาปรินิพพานสูตรว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ใด อันจอมเทพ 
จอมนาคและจอมคนบูชาแล้ว (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๐/๑๘๐) 

จอมปราชญ์ : พระสัมมาสมัพุทธเจ้า ดังคำในรัชชุมาลาวิมานท่ีเทพธิดาองค์หน่ึงกล่าวถึงพระองค์ว่า 
ดิฉัน(เมื่อคราวเกิดเป็นมนุษย์) ได้เหลือบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ ์
ทรงเกื้อกูลสัตว์โลกท้ังมวล  ผู้ไม่มีโรคภัยประทับน่ังเข้าฌานอยู่ท่ีโคนต้นไม้ (ข.ุวิ.
(ไทย) ๒๖/๘๓๗/๙๗)  

  บางแห่ง หมายถึงพระเถระผู้ฉลาด มีปฏิภาณ  ดังคำสนทนาท่ีเทพธิดายกย่อง
พระมหาโมคคลัลานเถระที่ถามว่า “อุโปสถาเทพธิดา  เธอจะอยู่ในวิมานนี้นานเท่าไร 
อาตมาถามแลว้ ถ้าเธอทราบอายุขัย จงบอกอาตมาด้วยเถิด” ซึ่งเทพธิดากล่าวให้ฟัง
ตอนหนึ่งว่า ข้าแต่ท่านจอมปราชญ์ ดิฉันจกัดำรงอยู่  ในวิมานน้ี นานประมาณหก
หมื่นปีทิพย์จุติจากเทวโลกน้ีแล้ว จักไปเกิดร่วมกับมวลมนษุย์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๔๔/
๔๑)  

จอมมนุษย์ : มหาบุรุษ ดังคำที่พระโบราณกเถระท้ังหลายกล่าวไว้ในลักขณสูตรตอนหน่ึงว่า  มหา
บุรุษนั้น ไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อ...ถ้าเป็นพระราชาจะทรงเป็นจอมมนุษย์เปน็ใหญ่เหนือ
มนุษย์ เป็นผู้มอีานุภาพมากเป็นผู้ที่ใครกำจัดได้ยากย่ิง (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๙/๑๙๕) 

  ในเสลสูตร กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นจอมมนุษย์ ดังคำที่เสลพราหมณก์
ราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดม  ขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
จอมมนุษย์ตามพระราชประเพณีที่กษัตราธิราชโดยพระชาติได้เสวยราชย์ มีหมู่
เสวกามาตย์เสด็จตามพระองค์เถิด”(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๖) 

  ในทหรสูตร กล่าวถึงพระราชาเป็นจอมมนุษย์ ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 
นรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์ผู้ถึงพร้อมด้วยชาติตระกูล ผู้เป็นอภิชาติ ผู้มียศ  ว่ายัง
ทรงพระเยาว์ เพราะพระองค์ได้เสวยราชสมบัติแล้ว เป็นกษัตริย์จอมมนุษย์ทรงพิโรธ
แล้วจะลงพระราชอาชญาอย่างหนักแก่เขาได้ฉะน้ัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๒/๑๒๘) ; 
คำน้ีมีปรากฏในชาดกหลายแห่ง เช่น พระมหากษัตริย์ผู้จอมมนุษยใ์นสีวิราชชาดก 
(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๘/๗๓/๔๒๘), พระเจ้าเนมิจอมมนุษย์ในเนมิราชชาดก (ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๔๒๔/๒๔๖) 

จอมอสูร :  อสูรท่ีเป็นใหญก่ว่าอสูรท้ังหลาย เป็นหัวหน้า เป็นแม่ทัพในการรบกับพวกเทพ, พระ
ราหู หมายถึงอสุรินทราหู ดังคำในจูฬวรรคว่า ราหูผู้เป็นจอมอสูรเป็นสิ่งมัวหมองที่
เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ มัวหมอง(วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๔๗/๓๙๖) ; ในปัญญัตติ
สูตร กล่าวว่า สัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ ่ราหูผู้เป็นจอมอสูรเป็นเลิศ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๕/๒๑) 



 

๑๕๔๗ 
 

 

  ในมหาสมยสูตร กล่าวถึงพระราหูจอมอสูรได้รับการอวยพร ดังคำว่า บุตรของ
พลิอสูร ๑๐๐ ตนท่ีช่ือว่าเวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้ราหูจอม
อสูร แล้วกล่าวว่า ขอความเจริญจงมีแกท่่าน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๙/๒๖๗) 

  บางแห่ง ในจันทิมสูตร กล่าวถึงท้าวเวปจิตติจอมอสูร ดังคำว่า ท้าวเวปจิตติจอม
อสูรได้กล่าวกับอสุรินทราหูผูยื้นอยู่ ณ ท่ีสมควร(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๐/๙๖) ; ในเวปจิต
ติสูตร กล่าวถึงสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกัน ท้าวเวปจิตติจอมอสูรรับสั่งกับ
พวกอสูรให้เตรียมสู้รบแล้วจับท้าวสักกะนำตัวมาให้ได้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๐/๓๖๓) 

  บางแห่ง ในเวโรจนอสุรินทสตูร กล่าวถึงท้าวเวโรจนะจอมอสูร  ดังคำว่า  ท้าว
สักกะจอมเทพกับท้าวเวโรจนะจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ แลว้
ได้ยืนพิงบานประตูคนละข้าง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๔/๓๗๑) 

  บางแห่ง ในสมุททกสูตร กล่าวถึงท้าวสมพรจอมอสูร  ดังคำว่า ฤษีผู้มีศีล มี
กัลยาณธรรมเหล่าน้ัน ได้หายตัวจากกุฎีที่มุงด้วยใบไม้ใกลฝ้ั่งสมุทรไปปรากฏอยู่
ตรงหน้าท้าวสมพรจอมอสูร (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๖/๓๗๓) 

  บางแห่ง ในมหาราทสูตร กล่าวถึงท้าวปหาราทะจอมอสูร ดังคำว่า พระผู้มีพระ
ภาคประทับอยู่  ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นท่ีอยู่ของนเฬรุยักษ์ เขตเมืองเวรัญชา ครั้ง
น้ันท้าวปหาราทะจอมอสูร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๑๙/๒๔๖)    

  อรรถกถากล่าวว่า จอมอสูร  ในท่ีนีห้มายถงึผู้เป็นใหญ่แห่งเหล่าอสูร  จอมอสูรมี  
๓  ตน  คือ  จอมอสูรเวปจิตติ  จอมอสูรราหู  และจอมอสูรปหาราทะ  (องฺ.อฏฺฐก.อ.
(บาล)ี๓/๑๙/๒๔๐) 

จักกวัตติราชสูตร : พระสตูรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ คือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถึงจะเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ถ้าไม่ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการก็ตกนรก ส่วนอริยสาวกประกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการจึงไม่ตกนรก ธรรม ๔ ประการ คือ (๑) ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหว
ในพระพุทธเจ้า (๒) ... ในพระธรรม (๓) ... ในพระสงฆ์ (๔) ศีลที่พระอริยะชอบใจ (สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๙๙๗/๔๘๘) 

จักกวัตติสูตร๑  : พระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ  
  พระผู้มีพระภาคตรัสสอนให้พ่ึงตนพ่ึงธรรม ไม่พ่ึงส่ิงอ่ืน วิธีพ่ึงตนพ่ึงธรรมให้

กระทำโดยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ (ทรงแสดงเฉพาะบทมาติกา) และให้ประพฤติ
ธรรมอันเป็นโคจรท่ีสืบเนื่องมาจากบิดา (พระองค์เอง) เม่ือประพฤติข้อน้ี บุญกุศลจะ
เจริญย่ิงขึ้น มารจะขัดขวางมิได้ 

  ทรงขยายความไว้ว่า  



 

๑๕๔๘ 
 

 

  ๑.ทรงอธิบายว่า ผู้พ่ึงตนพ่ึงธรรมจะเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ 
แล้วทรงสาธกนิทานเกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดิในอดีต ๗ พระองค์ มีพระเจ้าทัฬหเนมิ 
เป็นต้น ผู้ประพฤติจักรวรรดิวัตรสืบทอดต่อ ๆ กันมาโดยลำดับ 

  จักรวรรดิวัตรท่ีพระเจ้าจักรพรรดิท้ัง ๗ พระองค์ ทรงประพฤติ ได้แก่ (๑) อาศัย
ธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็น
ธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ ่ จัดการรักษาป้องกัน และคุ้มครองชนภายใน 
(พระมเหสี พระราชโอรส พระราชธิดา) กำลังพล พวกกษัตริย์ผู้ติดตาม (พระ
ราชวงศ์) พราหมณ์และคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท (ชาวแว่นแคว้น) สมณ-
พราหมณ์ สัตว์พวกเนื้อ และสัตว์จำพวกนกโดยธรรม ไม่กระทำสิ่งท่ีผิดแบบแผนของ
แว่นแคว้น (๒) แจกจ่ายทรัพย์แก่ผู้ไมมี่ทรัพย์เลี้ยงชีพ (๓) เข้าไปหาสมณ-พราหมณ์ผู้
เว้นขาดจากความมัวเมาประมาท ต้ังมั่นอยู่ในขันติ (ความอดทน) โสรัจจะ (ความสงบ
เสง่ียม) ฝึกตน สงบตน ทำให้ตนเองดับกิเลสได้ แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล เป็น
อกุศล อะไรเปน็คุณ เป็นโทษ อะไรควรทำ ไม่ควรทำ อะไรทำแล้วก่อให้เกิดสุข หรือ
ก่อให้เกิดทุกขต์ลอดกาลนาน 

  ตรัสเล่าว่า เมื่อกษัตราธิราชทรงประพฤติจักรวรรดิวัตรน้ีโดยบริบูรณ์แลว้ แก้ว 
๗ ประการ ได้เกิดขึ้น ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ พระเจ้าจักรพรรดิ
และประชาราษฎร์ผู้ประพฤติตามมีอายุยืนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี มีวรรณะผ่องใส มี
ความสุข มีโภคะและพละ 

  ๒.ตรัสเล่าต่อไปว่า ยังมีกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกพระองค์หน่ึง ซึ่งนับเป็น
องค์ท่ี ๘ ไม่ทรงประพฤติจักรวรรดิวัตรสืบทอดจากพระชนก จึงไมท่รงมีแก้ว ๗ 
ประการ บ้านเมืองของพระองค์จึงไม่เจริญรุ่งเรือง ประชาราษฎร์ประสบความ
เดือดร้อน อดอยากต้องขโมยเขากิน อกุศลธรรมข้ออทินนาทาน จึงเกิดขึ้น อายุ 
วรรณะ สุขะ โภคะ และพละเร่ิมเสื่อมถอย ต่อมา ได้เกิดอกุศลธรรมข้อปาณาติบาต 
มุสาวาท เป็นต้น ขึ้นตามลำดับ เมื่ออกุศลธรรมแต่ละข้อเจริญขึ้น กุศลธรรม เสื่อมลง 
ๆ ตามลำดับ อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละก็เสื่อมลง ๆ ตามลำดับ จนถึงสมัย
หนึ่งท่ีมนุษย์มอีายุขัยแค่ ๑๐ ปีตาย ในสมยัน้ันจะเกิดกาลยุคขั้นมิคสัญญีเป็นเวลา ๗ 
วัน คือ คนเห็นคนเข้าใจว่าเป็นเน้ือที่ตนอยากกินเพ่ือแก้ความหิวโหย จึงใช้อาวุธ
ประหัตประหารกัน จนผู้คนลม้ตายไปเกือบหมดโลก ช่วงเวลาน้ัน เรียกว่า สัตถันตร
กัป 



 

๑๕๔๙ 
 

 

  คนที่รอดตาย คือ ผู้ท่ีหลบหนีออกจากหมู่คณะไปหลบซอ่นตัวอยู่ป่าดงพงพี พอ
พ้น ๗ วัน จึงออกจากที่ซ่อน เกิดความรู้สึกสำนึกถึงคุณค่าของธรรม แล้วต้ังใจปฏิบัติ
ธรรม ทำให้ค่อย ๆ กลับเจรญิรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับอีก 

  ๓.ตรัสเล่าต่อไปว่า เมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์
หนึ่ง พระนามว่าสังขะ จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ทรงประพฤติจักรวรรดิวัตร
อย่างเคร่งครัด ทำให้บ้านเมืองของพระองค์เจริญรุ่งเรือง กว้างขวาง อาณาจักร ของ
พระองค์มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ท่ีกรุงพาราณสี แต่จะมีช่ือว่าเกตุมดีราชธานี มี
ประชากรหนาแน่น 

  นอกจากนี้ ยังตรัสเล่าว่า ในสมัยนั้น พระอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่า 
เมตไตรย จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก จะทรงสัง่สอนธรรมและบริหารการคณะสงฆ์อย่าง
เดียวกับพระองค์ในบัดน้ี 

  ตรสัสรุปไว้ว่า ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสอนให้พ่ึงตนพ่ึงธรรมโดยการเจริญสติ
ปัฏฐาน ๔ และประพฤติธรรมอันเป็นโคจร ซึ่งสืบเน่ืองมาจากบิดา (พระองค์เอง)ผู้
ปฏิบัติธรรมย่อมเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ คือ 

  ๑. ธรรมที่ทำให้มอีายุยืน ทรงแนะนำให้เจริญอิทธิบาท ๔ 
  ๒. ธรรมที่ทำให้มวีรรณะ ทรงแนะนำให้รักษาศีล 
  ๓. ธรรมที่ทำให้มสีุขะ ทรงแนะนำให้เจริญฌาน ๔ 
  ๔. ธรรมที่ทำให้มโีภคะ ทรงแนะนำให้เจริญอัปปมัญญา(พรหมวิหาร) ๔ 
  ๕. ธรรมที่ทำให้มพีละ ทรงแนะนำให้เจริญวิปัสสนา จนได้เจโตวิมุตติ และ

ปัญญาวิมุตติ 
  ตรัสจบ ภิกษุท้ังหลายต่างช่ืนชมยินดี (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๐/๕๙) 
จักกวัตติสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ คือ ทรงแสดงธรรมด้วยอุปมาโวหารว่า แก้วคือ

โพชฌงค์ ๗ ประการปรากฏได้ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏ 
เหมือนแก้ว ๗ ประการปรากฏเพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๒๒๓/๑๕๕) 

จักกวัตติสูตร๓: พระสูตรว่าด้วยความเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิและพระพุทธเจ้าคือ 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงการสักการะเคารพนอบน้อมธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ 
เปรียบเทียบกับของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๔/๑๕๔) 

จักกวัตติอัจฉริยสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเป็นอัจฉริยะของพระเจ้าจักรพรรดิ คือพระผู้มีพระภาค
ตรัสถึงเหตุอัศจรรย์ของพระเจ้าจักรพรรดิท่ีปรากฏแก่บริษัท๔ คือ (๑) ขัตติยบริษัท 
(๒)พราหมณบริษัท(๓) คหบดีบริษัท (๔) สมณบริษัท เหมอืนกัน ได้แก่มีใจยินดีเมื่อได้



 

๑๕๕๐ 
 

 

เข้าเฝ้า เมื่อได้ฟังพระราชปฏิสันถาร และต้ังใจฟังพระราชปฏิสันถารอย่างไม่รู้จักอ่ิม
ทรงแสดงความเป็นอัจฉริยะของพระเจ้าจักรพรรดิเปรียบเทียบกับความเป็นอัจฉริยะ
ของพระอานนท์ไว้ด้วย(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๐/๑๙๘) 

จักกวากชาดก๑ :  ชาดกว่าด้วยนกจักรพาก พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกจักรพาก ถูกกาถามถึงเหตุที่ทำให้ผิวพรรณงาม จึงบอก
เหตุน้ันว่ามาจากการกินอาหารที่หาได้ง่ายและบริสุทธ์ิ และติเตียนกาที่มีผิวพรรณ
ทรามเพราะลักขโมยเขากินว่า เจ้ากินอาหารท่ีไม่บริสทุธ์ิ โฉบเอาเมื่อเขาเผลอ ช่ือว่า
ได้ข้าวและน้ำมาด้วยความยากลำบาก ผู้ท่ีได้ของกินมาโดยวิธีท่ีหยาบช้า ภายหลังเขา
ก็ติเตียนตนเอง ท้ังคนอ่ืนก็  ติเตียน ผิวพรรณจึงเศร้าหมอง หากว่าบุคคลบริโภคของ
น้อย แต่เป็นของเย็น คือไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนได้มาด้วยวิธีที่หยาบช้า เขาย่อมมีท้ังกำลัง
และผิวพรรณ เพราะว่าผิวพรรณจะงาม ไม่ใช่แต่อาหารอย่างเดียว ยังมีเหตุอ่ืน
ประกอบคืออากาศ ความคิดและการงานที่ทำด้วย กาได้ฟังดังนั้นก็โกรธบินร้องกา 
กา หนีไป (ขุ.ชา.นวก.(ไทย)๒๗/๖๙/๓๑๒,ข.ุชา.นวก.อ.(บาลี)๕/๖๙/๓๓๙-๓๔๔) 

จักกวากชาดก๒ : ชาดกว่าด้วยนกจักรพาก พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกจักรพาก ถูกกาถามถึงเหตุท่ีมีรูปร่างและผิวพรรณ
สวยงาม แสดงเหตุท่ีตนมีสีสวยงามให้กาฟังว่า ตนไม่ได้กินเน้ือกินปลา แต่กินสาหร่าย
ทะเลเป็นอาหารและได้ตำหนิกาที่ชอบลักขโมยของมนุษย์กิน จึงหวาดสะดุ้งอยู่เป็น
นิตย์ ผิวกาจึงดำ ส่วนผู้ท่ีไมฆ่่าสัตว์เอง ไม่ใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ไม่ลักทรัพย์เอง ไม่ใช้ให้คน
อ่ืนลัก มีเมตตากับสัตว์ทุกจำพวก ไม่มีเวรมีภัยกับใคร จึงมีหน้าตาและผิวพรรณผุด
ผ่อง (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๓๕/๓๔๕,ขุ.ชา.ทสก.อ.(บาลี) ๕/๑๓๕/๔๕๑-๔๕๔) 

จักกสูตร :   พระสูตรว่าด้วยจักร ๔ ประการ คือคุณสมบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลเจรญิรุ่งเรือง จักร  
๔ อันได้แก่ (๑) ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถิ่นท่ีดี) (๒)สัปปุริสูปัสสยะ (การสมาคม
กับสัตบุรุษ)  (๓) อัตตสัมมาปณิธิ(การต้ังตนไว้ชอบ) (๔) ปุพเพ กตปุญญตา (ความ
เป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว) จักร ๔ ประการนี้แลเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้
ประกอบแล้วเป็นไปได้ และถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ในโภคะทั้งหลายต่อกาลไม่
นานนัก   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐) 

จักกานุวัตตนสูตร ๑ (ปฐม) :  พระสูตรว่าด้วยการให้จักรหมุนไป (สตูรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคทรง
แสดงคุณสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงทำให้จักรหมุนไปโดยธรรมเปรียบเทียบ
กับคุณสมบัติของพระตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ทรงให้ธรรมจักรหมุนไปโดย
ธรรม มี ๕ ประการเหมือนกัน ได้แก่ (๑) รูป้ระโยชน์ (๒) รู้ธรรม (๓) รูป้ระมาณ (๔) 
รู้กาล (๕) รู้บรษัิท  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๑/๒๑๑)  



 

๑๕๕๑ 
 

 

จักกานุวัตตนสูตร ๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการให้จักรหมุนไป (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
คุณสมบัติของพระราชโอรสองค์ใหญ่ผู้กำกบัจักรพระราชบิดาให้เป็นไปโดยธรรม 
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของท่านพระสารีบุตรผู้ช่วยให้ธรรมจักรของพระตถาคต
หมุนไปโดยธรรม มี ๕ ประการเหมือนในปฐมจักกานุวัตตนสูตร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๓๒/๒๑๓) 

จักขายตนะ : อายตนะคือตา, เป็น ๑ ในอายตนะภายใน ๖,เป็น ๑ ในอายตนะ ๑๒ ท้ังภายในและ
ภายนอก  หมายถึงจักษุใดเป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป  ๔ นับเนือ่งในอัตภาพ  
เป็นรูปที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ เช่น  บุคคลเคยเห็น กำลังเห็น  จักเห็น  หรือพึงเห็น
รูปท่ีเห็นได้และกระทบได้ด้วยจักษุใด ท่ีเห็นไม่ได้ แต่กระทบได้  นี้เรียกว่า จักขุบ้าง 
จักขายตนะบ้าง จักขุธาตุบ้าง  จักขุนทรีย์บ้าง  โลกบ้าง ทวารบ้าง สมุทรบ้าง  ปัณฑ
ระบ้าง  เขตบ้าง วัตถุบ้าง   เนตรบ้าง  นัยน์ตาบ้าง  ฝั่งน้ีบ้าง  บ้านว่างบ้าง  นี้
เรียกว่าจักขายตนะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๕๙๖/๑๙๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๕๖/๑๑๓)  

  จักขายตนะ มีปรากฏในอภิธรรมปิฎก เช่น อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๒๒/๘, ๑๗๑/๓๙, 
๔๕๘/๑๑๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๑๙/๑๗, ๓๔/๒๖, ๙๑๘/๙๔๔,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๘/๗, 
๑๐/๙, ๒๖๑/๑๓๙, ๔๓๕/๒๘๙,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑๗/๕๕๖, ๒๑/๓๒๒, ๓๑/๔๒๔,
อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๔๐/๑๒๗, ๗๓/๔๗๒, ๘๓/๑๕๒,อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๖/๘, ๒๑/๔๑๘, 
๔๐๖/๒๓๘ 

จักขายตนะที่เป็นภายนอกตน : อายตนะคือตาหรือดวงตาท่ีเป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ท่ีเป็น
ของบุคคลอ่ืน มีอธิบายที่เป็นส่วนขยายความไว้ว่า วัตถุปุเรชาตะ ดังคำว่า วัตถุปุเร
ชาตะ ได้แก่  จักขายตนะที่เป็นภายนอกตนฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุเป็น
ปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัย สภาวธรรมท่ีเป็นภายนอกตนเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นภายในตนโดยปุเรชาตปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณปุเร
ชาตะ ได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุที่เป็นภายนอกตนฯลฯ หทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่
เที่ยงฯลฯ โทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ รู
ปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เปน็ภายในตนฯลฯ (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๑/๓๘/๖๐๗) 

จักขายตนะที่เป็นอดีต : อายตนะคือตาหรือดวงตาที่เคยเห็นแล้ว หมายถึงจักษุท่ีเป็นปสาทรูป อาศัย
มหาภูตรูป ๔ นับเน่ืองในอัตภาพ  เป็นรูปที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ ท่ีเคยเห็นแล้ว ซึ่ง
จัดจักขายตนะ ๑ ใน ๓ กาล คือ อดีต อนาคต และปัจจุบัน ดังคำที่พระสกวาทีถาม
พระปรวาทีว่า จักขายตนะที่เป็นอดีต ท่ีเป็นอนาคต  ท่ีเป็นปัจจุบนั มีอยู่ใช่ไหม 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๙๔/๒๐๙) 



 

๑๕๕๒ 
 

 

จักขายตนะเปน็บุคคล : อายตนะคือตาหรือดวงตาซ่ึงเป็นบุคคล(ไมมี่) เป็นคำถามที่สกวาทีถามปรวาที
ว่า จักขายตนะเป็นบุคคล ฯลฯ ใช่ไหม และปรวาทีตอบว่า  ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๙/๓๓,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๕๒/๓๕)  

จักขุ : ตา ดังคำว่า จักขุเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเมื่อเกิด ก็เกิดที่จักขุนี ้ เมื่อต้ังอยู่ก็
ต้ังอยู่ท่ีจักขุน้ี  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๒๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๑/๓๓๒) 

  จักขุของพระพุทธเจ้ามี ๕ คือ (๑) มังสจักข ุ (๒) ทิพพจักขุ (๓) ปัญญาจักขุ (๔) 
พุทธจักขุ (๕) สมันตจักขุ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๑/๕๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๒๔) 

  คำว่า จักขุ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๓/๑๒๑, ๔๐๐/
๔๓๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๑/๑๒๐, ๑๒๖/๑๖๔, ๔๒๖/๔๘๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕๕/
๑๙๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔/๑๒, ๑๐/๑๖, ๖๕/๑๒๗, ๘๘/๒๘๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๒/
๓๒๐, ๓๒๒/๓๓๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑/๑, ๓/๓, ๒๑/๒๐, ๑๕๐/๑๘๒, ๔๑๖/
๔๘๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๐/๑๔๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๒/๒๔๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/ ๓/
๙,๖/๔๒๖, ๗/๑๔, ๙/๑๖, ๑๒๓/๑๘๘,อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๑๐/๓๓๘,อภิ.ย.(ไทย) ๓๙/
๑๔๐/๒๑๘, ๑๔๒/๒๒๘  

จักขุทวาร : ประตูคือตา,ช่องตา ดังคำในกฏุวิยสูตรว่า แมลงวันคือความดำริที่อิงราคะ จักไต่ตอม
บุคคลที่ไมคุ่้มครองในจักขุทวารและโสตทวาร,หรือดังคำในมหานิทเทสว่า...พระเสขะ
ท้ังหลายยังชีวิตให้ดำเนินไป คือให้จิตหลีกเร้น  ถอยกลับ หมุนกลับ  ปิดกั้นข่ม ห้าม  
รักษา  คุ้มครองจิต  ในจักขุทวาร  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๙/๓๗๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๔๕/๑๕๘) 

จักขุท่ีเปน็ภายใน: จักขุเกิดเพราะอวิชชา, จักขุเกิดเพราะตัณหา, จักขเุกิดเพราะกรรม,จักขุเกิดเพราะ
อาหาร,จักขุเกิดเพราะอาศัยมหาภูตรูป ๔,จักขุเกิดแล้ว, จักขุมาร่วมกันแล้ว,จักขุไม่มี
แล้วเกิดมี มแีล้วจักไม่มี, จักขุไม่ย่ังยืน ไม่เที่ยง มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา ดังคำ
ในปฏิสัมภิทามรรคว่า พระโยคาวจรกำหนดจักขุท่ีเป็นภายใน เช่น พระโยคาวจร
กำหนดว่า จักขุเกิดเพราะอวิชชา กำหนดว่า  จักขุเกิดเพราะตัณหา กำหนดว่า   จักขุ
เกิดเพราะกรรม  กำหนดว่า  จักขุเกิดเพราะอาหาร   กำหนดว่า จักขุเกิดเพราะ
อาศัยมหาภูตรูป    ๔ กำหนดว่า จักขุเกิดแล้ว  กำหนดว่าจักขุมาร่วมกันแล้ว กำหนด
ว่า จักขุไม่มแีลว้เกิดมี มีแล้วจักไม่มี  กำหนดจักขุโดยความเป็นของมีท่ีสุด คือกำหนด
ว่าจักขุไม่ย่ังยืนไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดากำหนดว่า  จักขุไม่เที่ยงถูก
ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา...กำหนดจักขุโดยความ
ไม่เที่ยง  ไม่กำหนดโดยความเที่ยง กำหนดโดยความเป็นทุกข ์  ไม่กำหนดโดยความ
เป็นสุข  กำหนดโดยความเป็นอนัตตา  ไม่กำหนดโดยความเป็นอัตตาย่อมเบ่ือหน่าย 



 

๑๕๕๓ 
 

 

ไม่ยินดี ย่อมคลายกำหนัด ไม่กำหนัด ย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิดขึ้น  ย่อมสละคืนไม่
ยึดถือ เมื่อกำหนดโดยความไม่เที่ยง  ย่อมละนิจจสญัญา  (ความหมายรู้ว่าเที่ยง)ได้
เมื่อกำหนดโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสขุสัญญา(ความหมายรู้ว่าเป็นสุข)ได้ เมื่อ
กำหนดโดยความเป็นอนัตตา ย่อมละอัตตสัญญา(ความหมายรู้ว่าอัตตา)ได้ เมื่อเบื่อ
หน่าย ย่อมละนันทิ (ความยินดี) ได้ เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้ เม่ือทำราคะ
(ความกำหนัด)  ให้ดับ ย่อมละสมทัุย (เหตุเกิด)ได้ เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะ
(ความยึดถือ)ได้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๖/๑๐๙-๑๑๐) 

จักขุท่ีเปน็ภายในตน : ทิพพจักขุ,หมายถึงตาทิพย์ ซ่ึงเป็น ๑ ในจักขุ ๕ ดังคำในอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน
ว่า พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรค  พิจารณาผลพิจารณากิเลสที่มีธรรม
ภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้ว พิจารณากิเลสท่ีขม่ได้แล้ว  รู้กิเลสท่ีเคยเกิดขึ้น 
พิจารณาทิพพจักขุท่ีเป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ (อภิ.ป.(ไทย)
๔๑/๓๐/๖๐๒) 

จักขุธาตุ :ธาตุคือตาหรือดวงตา,ธาตุคือจักขุประสาท; เป็นข้อท่ี ๑ ในธาตุ ๑๘ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/
๑๖๑) 

  จักขุธาตุ มีปรากฏหลายแห่ง เช่น  ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๑,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๘๕/๑๖๙, ๘๗/๑๗๑, ๘๙/๑๗๒,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๙/๑๕๖, ๓๔๔/๓๗๓,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๔/๑๒, ๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๒,อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๓๑/
๑๐, ๑๗๑/๓๙, ๑๙๖/๔๗, ๒๓๓/๖๐, ๓๕๕/๙๐, ๔๕๘/๑๑๗, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๑๐๙/๖๑, ๓๕/๒๖, ๙๑๘/๙๔๔ 

จักขุธาตุท่ีเป็นอดีต:ธาตุคือตาหรือดวงตาที่เคยเห็นมาแล้วซึ่งเป็นนามรูปที่เป็นอดีตหรือขันธ์ท่ีเป็นอดีต
ดังคำในอตีตักขันธาทิสโมธานกถาว่าด้วยการประมวลขันธ์ท่ีเป็นอดีต เป็นต้น ท่ีพระ
สกวาที ถามพระปรวาทีว่า จักขุธาตุท่ีเป็นอดีต ท่ีเป็นอนาคต ท่ีเป็นปัจจุบัน มีอยู่ใช่
ไหมพระปรวาที ก็ตอบว่า ใช่ (อภิ.(ไทย)๓๗/๒๙๔/๒๐๙) 

  ในอตีตานาคตปัจจุปปันนกถา ว่าด้วยอดีต อนาคต และปัจจุบัน พระสกวาที
ถามว่าบุคคลประกอบด้วยจักขุธาตุท่ีเป็นอดีตที่เป็นอนาคตท่ีเป็นปัจจุบันใช่ไหม 
พระปรวาที ก็ตอบว่า ใช่   (อภิ.(ไทย) ๓๗/๕๖๙/๖๒๓) 

จักขุธาตเุป็นบคุคล:ธาตุคือตาหรือดวงตาที่เป็นบุคคล ซึ่งเป็นคำถามในปุคคลกถา ในจตุกก นยสังสันท
นะ ว่าด้วยการเทียบเคียงโดยนัย ๔ ประการ ท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จักขุ
ธาตุเป็นบุคคล ฯลฯ บุคคลอาศัยจักขุธาตุ...ใช่ไหม พระปรวาทีก็ตอบว่า ไม่ควรกล่าว
อย่างนั้น  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๙/๓๓)  



 

๑๕๕๔ 
 

 

  ถึงพระปรวาทีก็ถามพระสกวาทีว่า จักขุธาตุเป็นบุคคล ฯลฯ บุคคลอาศัยจักขุ
ธาตุฯลฯ ... ใช่ไหม  พระสกวาทีก็ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ันเช่นกัน  (อภิ.(ไทย) 
๓๗/๕๒/๓๖) 

  อรรถกถาอธิบายจตุกกนยสังสันทนะว่า ตอนท่ีว่าด้วยการเทียบเคียงบุคคลกับ
สภาวธรรม  ๕๗  โดยนัย  ๔  ประการ  เช่น  เทียบเคียงบุคคลกับรูป ดังน้ี (๑) รูป
เป็นบุคคล (๒) บุคคลอาศัยรูป  (๓) บุคคลเป็นอ่ืนจากรูป  (๔)  รปูอาศัยบุคคล  
(อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๔๖-๕๒/๑๔๐) 

  คำว่า สกวาที ในคัมภีร์กถาวตัถุปกรณ์หมายถึง ภิกษุฝ่ายวิภัชชวาทหรือเถรวาท 
ส่วนคำว่า ปรวาที ในปุคคลกถา ได้แก ่ ภิกษุในนิกายวัชชีปุตตกะ นิกายสมิติยะ เป็น
ฝ่ายอาจริยวาท และพวกเดียรถีย์ผู้นับถือลัทธิสัสสตวาทะ บางพวก ท้ังหมดน้ีมีช่ือ
รวมว่า ปุคคลวาทิน คือผู้ถือว่าบุคคลมีอยู่จริง คือมีอยู่อย่างเท่ียงแท้ถาวร คำว่า 
บุคคล ในท่ีนี้หมายถึง อัตตา หรือ อาตมัน ชีวะ หรือวิญญาณ (self or soul) 

จักขุธาตุอาศัยบุคคล : ธาตุคือตาหรือดวงตา(ท่ีเกิดขึ้น)เพราะอาศัยบุคคล  ซึ่งเป็นคำถาม(อนุโลม
ปุจฉา) ในปุคคลกถา ในจตุกกนยสังสันทนะ ว่าด้วยการเทียบเคียงโดยนัย ๔ ประการ 
ท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า  จักขุธาตุเป็นบุคคลฯลฯ  บุคคลอาศัยจักขุธาตุ ฯลฯ  
บุคคลเป็นอ่ืนจากจักขุธาตุฯลฯ จักขุธาตุอาศัยบุคคล ฯลฯ ... ใช่ไหม  พระปรวาทีก็
ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๙/๓๓)   

  ถึงพระปรวาทีก็ถามพระสกวาทีว่า จักขุธาตุอาศัยบุคคล ฯลฯ ธัมมธาตุเป็น
บุคคล ฯลฯ ...ใช่ไหม  พระสกวาทีก็ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน   (อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๕๒/๓๖)  

จักขุนทรีย์ : ความเป็นใหญท่างตา,อินทรีย์คือตา,หมายถึงสิ่งท่ีเป็นใหญ่ในการเห็นคอืตาหรือ
ดวงตา,จักขุที่เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ ที่เห็นไม่ได้ แต่
กระทบได้ เคยกระทบ กำลงักระทบ จักกระทบ หรือพึงกระทบ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๕๙๗/๑๙๑)  

  ในธัมมสังคณีอธิบายว่า จักษุใด เป็นปสาทรปู  อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ  นี้ช่ือ
ว่าบ้านว่างบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นจักขุนทรีย์ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๑๐/๒๑๕,อภิ.สํ.(ไทย) 
๓๔/๘๓๒/๒๓๑),จัดเป็น ๑ ในอินทรีย์ ๕ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๑๐),จัดเป็นรูปที่
เป็นภายในเป็นจักขุนทรีย์,เป็นส่วน ๑ ของอินทรียรูป,เป็น ๑ ในอินทรย์ี ๒๒ ดังคำว่า  
จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์  ฆานนิทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ และ
ชีวิตินทรีย์  รูปน้ีช่ือว่าเป็นอินทรีย์ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๖๐/๒๐๙,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๒๒๐/๑๙๗)   



 

๑๕๕๕ 
 

 

  จักขุนทรีย์มีปรากฏท้ังในพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก เช่น ในสังวรปธาน
อธิบายจักขุนทรีย์ไว้ว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเห็นรูปทางตาแล้ว ไม่รวบถือ  ไม่แยก
ถือ  ย่อมปฏิบัติเพ่ือความสำรวมจักขุนทรย์ี ซึ่งเม่ือไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูก
บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌา(ความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา)และโทมนสั (ความทุกข์
ใจ) ครอบงำได้จึงรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๑๐/๒๘๔) 

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑๓/๗๒, ๔๕๔/๒๐๐,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๑๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๒/๒๒, ๔๒๑/๔๕๕,๔๕๕/๔๙๔,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๒/๑๕, ๒๔/๒๗, ๔๑๙/๕๒๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕/๒๒, ๗๕/๗๙, ๑๐๓/
๑๒๓,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๗/๖๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๗/๑๐๗, ๒๓๕/๒๓๑, ๒๓๙/
๒๔๐,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๐๐/๓๐๘, ๕๑๑/๓๒๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖/๑๕๙,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๔/๒๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๐/๒๓๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๙/
๒๓๗,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๔๓๓ 

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีช่ือว่าจักขุนทรีย์ เพราะทำหน้าท่ีเป็นใหญใ่นจกัขุทวาร  
(อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๒/๒๑๙/๑๓๔)  โสตินทรีย์เป็นต้นก็มีนัยเช่นเดียวกัน 

จักขุนทรีย์ท่ีเป็นอดีต : ความเป็นใหญ่ทางตาที่เคยเห็นมาแล้ว,สิง่ที่เป็นใหญ่ในการเห็นคือตาหรือ
ดวงตาที่เคยเห็นมา,จักขุที่เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเน่ืองในอัตภาพท่ีเห็น
ไม่ได้ แต่กระทบได้ เคยกระทบมาแล้ว ซึ่งฝา่ยเถรวาทปฏิเสธ ดังคำในสัพพมัตถีติกถา  
ว่าด้วยสิ่งท้ังปวงมีอยู่ ท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จักขุนทรีย์ท่ีเป็นอดีต ท่ีเป็น
อนาคต ที่เป็นปัจจุบัน  มีอยู่ใช่ไหม พระปรวาทีก็ตอบว่า ใช่  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๒๙๔/๒๑๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ปรวาที หมายถึงภิกษุในนิกายสัพพัตถิกวาท  (อภิ.ปญฺจ.อ. 
(บาลี) ๒๘๒/๑๗๐) เพราะมีความเห็นว่า สภาวธรรมทัง้ที่เป็นอดีตและอนาคตมีอยู่
จริงเหมือนปัจจุบัน  ซึ่งจัดเป็นสัสสตทิฏฐิ   (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๒๘๒/๑๗๐) 

  ในอตีตานาคตปัจจุปปันนกถา ว่าด้วยอดีต อนาคต และปจัจุบัน พระสกวาที ผู้
มีความเห็นว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยนามรูปที่เป็นอดีต และอนาคต ถามพระปรวาทีว่า 
บุคคลประกอบด้วยจักขุนทรีย์ท่ีเป็นอดีตที่เป็นอนาคต ท่ีเป็นปัจจุบันใช่ไหม พระปร
วาทีก็ตอบว่า ใช่  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๖๙/๖๒๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า พระปรวาที หมายถึงภิกษุในนิกายอันธกะ  มีความเห็นว่า  
บุคคลในปัจจุบันมีนามรูปที่เป็นอดีตและอนาคตได้  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาล)ี ๕๖๘/๒๔๘) 



 

๑๕๕๖ 
 

 

จักขุนทรียเ์ปน็บุคคล :  ความเป็นใหญ่ทางตาที่เป็นบุคคล,สิ่งที่เปน็ใหญใ่นการเห็นคือตาหรือ
ดวงตาที่เป็นบุคคล,จักขุท่ีเป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเน่ืองในอัตภาพท่ีเห็น
ไม่ได้ แต่กระทบได้เป็นบุคคล ซึ่งฝ่ายเถรวาทปฏิเสธ ดังคำในปุคคลกถา จตุ
กกนยสังสันทนะ ในจตุกกนยสังสันทนะ  ว่าด้วยการเทียบเคียงด้วยนัย  ๔  นัย  
หมายถึงการนำบุคคล  (ในสุทธสัจฉกิัฏฐะ)  ไปเทียบเคียงกับสภาวธรรม  ๕๗  
ประการ มีขันธ์  ๕  เป็นต้น  สภาวธรรมละ  ๔  นัย  เช่น  เทียบเคียงกับรูปขันธ์ดังนี้ 
(๑) นัยท่ี  ๑  รูปเป็นบุคคล (๒)  นัยท่ี  ๒  บุคคลอาศัยรูป (๓) นัยที่  ๓  บุคคลเป็น
อ่ืนจากรูป และ (๔) นัยท่ี  ๔  รูปอาศัยบุคคล พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จักขุนท
รีย์เป็นบุคคลฯลฯ บุคคลอาศยัจักขุนทรีย์    ฯลฯ  ... ใช่ไหม พระปรวาทีก็ตอบว่า ไม่
ควรกล่าวอย่างนั้น  เพราะจักขุนทรีย์ไมใ่ช่บุคคล  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙/๓๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า พระปรวาทีตอบปฏิเสธ เพราะกลัวจะเป็นอุจเฉททิฏฐิ  
(อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๔๖-๕๒/๑๔๐) 

  ปรวาที  หมายถึงภิกษุในนิกายวัชชีปุตตกะ นิกายสมิติยะ เป็นฝ่ายอาจริยวาท 
และพวกเดียรถีย์ผู้นับถือลัทธิสัสสตวาทะบางพวก ผู้ถือว่าบุคคลมีอยู่จริง คือมีอยู่
อย่างเท่ียงแท้ถาวร 

  ในปุคคลกถาต่อมาแม้พระปรวาทีถามพระสกวาทีว่า  จักขุนทรีย์เป็นบุคคลฯลฯ    
บุคคลอาศัยจักขุนทรีย์  ฯลฯ  ... ใช่ไหม  พระสกวาทีก็ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๒/๓๖) 

จักขุนทรีย์อาศัยบุคคล :  ความเป็นใหญท่างตาอาศัยบุคคล,สิ่งท่ีเป็นใหญ่ในการเห็นคือตาหรือ
ดวงตาอาศัยบุคคล,จักขุท่ีเป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเน่ืองในอัตภาพท่ีเห็น
ไม่ได้ แต่กระทบได้อาศัยบุคคล(เป็นนัยยะท่ี ๒ แห่งจตุกกนยสังสันทนะ)   ซ่ึงฝ่ายเถร
วาทปฏิเสธ ดังคำในปุคคลกถาที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จักขุนทรีย์เป็นบุคคล 
ฯลฯ บุคคลอาศัยจักขุนทรีย์ ฯลฯ ... ใช่ไหม พระปรวาที ก็ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่าง
น้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙/๓๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ปรวาที  หมายถึงภิกษุในนิกายวัชชีปุตตกะ นิกาย
สมิติยะ เป็นฝ่ายอาจริยวาทท่ีตอบปฏิเสธ เพราะกลัวจะเป็นอุจเฉททิฏฐ(ิอภิ.ปญฺจ.อ.
(บาลี)๔๖-๕๒/๑๔๐)  

  ต่อมา ในปุคคลกถา พระปรวาทีถามพระสกวาทีว่า  จักขนุทรีย์เป็นบุคคล  ฯลฯ  
บุคคลอาศัยจักขุนทรีย์ฯลฯ ...ใช่ไหม แม้พระสกวาที ก็ตอบว่า ก็ตอบว่า ไม่ควรกล่าว
อย่างนั้น  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๒/๓๖) 



 

๑๕๕๗ 
 

 

จักขุประสาท :  ความใสแหง่ตาหรือดวงตา, หมายถึงจักษุ, เป็น ๑ ในธาตุ ๑๘ ท่ีเรียกว่า จักขุธาตุ 
(ธาตุคือจักขุประสาท) (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๑) ; เปน็ ๑ ในประสาท ๖ อันได้แก่ 
จักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท และมโนประสาท ดังคำใน
จูฬนิทเทสว่า พระผู้มีพระภาคทรงรู้  ทรงเห็นว่า  “จักขปุระสาทเป็นมลูแห่งโรคตา 
โสตประสาทเป็นมูลแห่งโรคหู  ฆานประสาทเป็นมูลแห่งโรคจมูก ชิวหาประสาทเป็น
มูลแห่งโรคลิ้น  กายประสาทเป็นมูลแห่งโรคกาย”  พระผู้มีพระภาคทรงรู้  ทรงเห็น
ว่า “มโนประสาทเป็นมูลแห่งทุกข์ทางใจ” (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒/๘๕) 

  ในอภิธรรมปิฎก อตีตจักขุรูปาทิกถา ว่าด้วยจักษุและรปูท่ีเป็นอดีต เป็นต้น 
กล่าวถึงจักขุประสาทว่าเป็นส่วนประกอบท่ีทำให้เกิดการเห็น ดังคำที่พระสกวาทีถาม
พระปรวาทว่ีา จักขุประสาท  รูปารมณ์ จักขุวิญญาณ แสงสว่าง  มนสิการที่เป็นอดีต 
มีอยู่ใช่ไหม พระปรวาทีก็ตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๘๙/๑๙๒) 

จักขุประสาทท่ีเปน็ปัจจุบนั :ความใสแหง่ตาหรือดวงตาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน, หมายถึงจักษุในปัจจุบัน
ขณะ ในอตีตจักขุรูปาทิกถา  ว่าด้วยจักษุและรูปที่เป็นอดีต เป็นต้น กล่าวถึงจักขุ
ประสาทท่ีเป็นปัจจุบันว่าเป็นส่วนประกอบท่ีทำให้เกิดการเห็น ดังคำท่ีพระสกวาที
ถามพระปรวาทีว่า จักขุประสาท รูปารมณ ์จักขุวิญญาณ  แสงสว่าง   มนสิการท่ีเป็น
ปัจจุบันมีอยู่  บุคคลเห็นรูปท่ีเป็นปัจจุบันได้ ด้วยจักขุประสาทท่ีเป็นปัจจุบัน  ใช่ไหม  
พระปรวาทีตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๘๙/๑๙๔) 

  พระสกวาทีอธิบายไว้ว่า จักขุประสาท รูปารมณ์ จักขุวิญญาณ แสงสว่าง    และ
มนสิการท่ีเป็นปัจจุบันมีอยู่ บุคคลเห็นรูปที่เป็นปัจจุบันด้วยจักขุประสาทท่ีเป็น
ปัจจุบันได้ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๘๙/๑๙๕)  

จักขุปาลเถรคาถา : คาถาของพระจักขุปาลเถระ,ภาษิตของพระจักขุบาลเถระ ดังคำท่ีพระจักขุปาล
เถระกล่าวไว้ว่า เรามีนัยน์ตาพิการ  ตาบอด เดินทางไกลทุรกันดาร  ถงึจะต้องนอน
เกลือกกลิ้งอยู่บนพ้ืนดินก็จะไม่ร่วมทางไปกับคนช่ัวช้า (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๙๕/๓๓๘) 

จักขุปาลเถรวัตถุ :  เรื่องพระจักขุบาลเถระ  ในเรื่องแรก ยมกวรรค ธรรมบท อธิบายไว้ว่า ท่านเถระ
เป็นบุตรเศรษฐี  เดิมช่ือว่า มหาปาละ  มีน้องชายจูฬปาละ ต่อมาเม่ือพ่อแม่ตายแล้ว 
ก็ดูแลสมบัติ และเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ ณ เชตวันมหาวิหารแล้ว ก็มอบ
สมบัติให้น้องชาย แล้วออกบวช ต่อมา ตนเอง พร้อมภิกษุบริวาร ได้ไปปฏิบัติธรรม
อยู่ในป่า บำเพ็ญเพียรอย่างหนักไม่นอน ตลอดเวลา ๓ เดือน จนตาบอดพร้อมกับได้
บรรลุอรหัตผล หลังจากน้ันก็กลับมาอยู่วัดเชตวัน วันหนึ่งหลังจากฝนหยุดตก จึงเดิน
จงกรม ทำให้แมลงค่อมทองตายเป็นจำนวนมาก ภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว
จึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ธรรมทั้งหลาย มีใจ



 

๑๕๕๘ 
 

 

เป็นหัวหน้า  มีใจเป็นใหญ่  สำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจช่ัวก็จะพูดช่ัวหรือทำช่ัวตามไป
ด้วย เพราะความช่ัวน้ัน ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคท่ีลาก
เกวียนไปฉะน้ัน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑/๒๓) 

  อรรถกถาธรรมบทอธิบายไว้ว่า คำว่า ธรรมท้ังหลาย  มีความหมาย ๔  ประการ 
คือ (๑) คุณธรรม (๒) เทศนาธรรม (๓)ปรยัิติธรรม (๔)นสิสัตตธรรม  (สภาวะท่ีมิใช่
สัตว์) หรือนิชชีวธรรม(สภาวะท่ีมิใช่ชีวะ) ในท่ีน้ีหมายถึงนิสสัตตธรรม  ได้แก่อรูปขันธ์  
๓  คือเวทนาขนัธ์สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๒๐-๒๑)   

  คำว่า ใจ  หมายถึงจิต  ๔  ระดับ  คือ  จิตระดับกามาวจรภูมิ  จิตระดับรูปาวจร
ภูมิ  จิตระดับอรูปาวจรภูมิ  และจิตระดับโลกุตตรภมูิ  แต่ในท่ีนี้หมายเอาจิตที่มี
โทมนัสประกอบด้วยปฏิฆะ  เดิมทีเดียว  จิตน้ันเป็นภวังคจิต  คือเปน็จิตที่ผ่องใส
(ปภัสสรจิต)แต่เมื่อถูกเจตสิกธรรมฝ่ายช่ัวกล่าวคืออุปกิเสสธรรมจรมากระทบเข้า ก็
กลายเป็นจิตเศร้าหมองที่เรียกว่า ใจช่ัว ซ่ึงพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาทางกาย
และวาจา  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๒๐) 

  คำว่า เป็นหัวหน้า  หมายถึงเป็นหัวหน้าของเจตสิกธรรม  กล่าวคือเป็นเหตุ
ปัจจัยให้เจตสกิธรรมเกิดขึ้น  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/๒๑)  

จักขุมันตะ : ผู้มีปัญญาจักษุ  ดังพระดำรัสท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสีลสมัปันนสูตรว่า ภิกษุผู้
ทรงคุณเห็นปานน้ีนั้น เราเรียกว่า‘ศาสดา’บ้าง‘สัตถวาหะ(ผู้นำหมู่คณะ)’ บ้าง 
‘รณัญชหะ(ผูล้ะข้าศึกคือกิเลส)’ บ้าง ‘ตโมนุทะ(ผู้บรรเทาความมืด)’บ้าง ‘อาโลกกร
(ผู้ทำแสงสว่าง)’ บ้าง ‘โอภาสกร(ผูท้ำโอภาส)’ บ้าง  ‘ปัชโชตกร(ผู้ทำความรุ่งเรือง)’ 
บ้าง ‘ปภังกร(ผู้ทำรัศม)ี’  บา้ง ‘อุกกาธาร(ผู้ทรงประทีปคือปัญญา)’บ้าง‘อริยะ(พระ
อริยะ)’ บ้าง ‘จักขุมันตะ(ผู้มีปัญญาจักษุ)’ บ้าง”(ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๓)  

จักขุวิญญาณ :ความรู้ท่ีเกิดขึ้นเพราะรูปกระทบตา, รูปกระทบตาเกิดความรู้ขึ้น, ความรู้ในการเห็น, 
หมายถึงความรู้อารมณ์ทางตา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๖), (ข้อ ๑ในวิญญาณ ๖ 
มีจักขุวิญญาณเป็นต้น) (วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๔/๖๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๐๑/๙๖,) ; จัดเป็น
ปิยรูปสาตรูป ดังคำว่า จักขุวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เม่ือเกิด  ก็เกิด
ท่ีจักขุวิญญาณนี้ เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีจักขุวิญญาณน้ี (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๒๙, 
๔๐๑/๓๓๒, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๓/๑๒๒)  

  จักขุวิญญาณ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๐/๔๓๑,ม.อุ.
(ไทย)  ๑๔/๑๐๑/๑๒๐, ๓๐๕/๓๖๙, ๔๒๙/๔๘๙,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๓/๘๘, ๑๙๐/
๒๙๑, ๑๙๙/๒๙๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๕, ๓๐๔/๓๒๒, ๓๒๔/๓๓๖,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๔/๒๒, ๒๕/๒๒, ๑๑๓/๑๒๖, ๒๓๔/๒๒๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๘๖/๕๒๘,ขุ.ป.



 

๑๕๕๙ 
 

 

(ไทย) ๓๑/๓/๑๐, ๒๑/๒๙, ๑๒๓/๑๘๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๐/๑๗, ๒๕/๒๑, ๕๕๘/
๖๐๙, ๙๐๖/๙๓๕, อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๐/๘๘๒, ๒๓/๘๙๕, ๔๓๐/๒๘๔, ๔๓๕/๒๘๙,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๑/๓๒๒, ๓๑/๔๒๔, ๙๓/๒๘๘, ๑๐๗/๘๙,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๘/
๒๘๒,๔๗/๑๓๑, ๑๔๙/๑๘๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๖/๘, ๒๑/๔๑๘, ๔๐๖/๒๓๘ 

จักขุวิญญาณที่เปน็ภายนอกตน : ความรู้ที่เกิดขึ้นเพราะรูปภายนอกกระทบตา, รูปภายนอกกระทบ
ตาเกิดความรู้ขึ้น, ความรู้ในการเห็นรูปภายนอก, หมายถึงความรู้อารมณ์ภายนอก
ทางตา  ดังคำในอัชฌัตตะติกะ ปัญหาวารว่า บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียง
ด้วยทิพพโสตธาตุ  รู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่ังพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายในตนด้วยเจ
โตปริยญาณ รูปายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายนอกตน  
ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะที่เป็นภายในตน เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตน
โดยอารัมมณปัจจัย ขันธ์ท่ีเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ อนาคตังสญาณ และอาวัชชนจิตโดย
อารัมมณปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๘/๖๐๑) หรือดังคำว่า บุคคลเห็นรปูด้วยทิพพ
จักขุ ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ รูปายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ
ท่ีเป็นภายนอกตน ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะท่ีเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณ
ท่ีเป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัย  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๓๔/๖๐๖) ; หรือดังคำว่า รู
ปายตนะที่เป็นภายในตนและจักขายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุ
วิญญาณท่ีเป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตปัจจัย  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๓๘/๖๐๗) ; หรือดัง
คำว่า รูปายตนะท่ีเป็นภายในตนและจักขายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุ
วิญญาณท่ีเป็นภายนอกตนโดยอัตถิปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๘๘/๖๑๑)     

จักขุวิญญาณที่เปน็ภายในตน : ความรูท่ี้เกิดขึ้นเพราะรูปภายในกระทบตา, รูปภายในตนกระทบตา
เกิดความรู้ขึ้น, ความรู้ในการเห็นรูปภายในตน, หมายถึงความรู้อารมณ์ภายในตนทาง
ตา  ดังคำในอัชฌัตตะติกะ ปัญหาวารว่า บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วย
ทิพพโสตธาตุ   รู้จิตของบุคคลผู้มคีวามพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนด้วยเจโต
ปริยญาณ  รูปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณท่ีเป็นภายในตน  
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๙/๖๐๒) ; หรือดังคำว่า บุคคลเห็นรปูด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วย
ทิพพโสตธาตุ  รูปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณท่ีเป็นภายใน
ตน   (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๓๗/๖๐๖) ; หรือดังคำในปุเรชาตะตอนหน่ึงว่า รูปายตนะที่
เป็นภายนอกตนและจักษุท่ีเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณท่ีเป็นภายในตน  
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๘๘/๖๑๑)  



 

๑๕๖๐ 
 

 

จักขุวิญญาณธาตุ :  ธาตุคือความรู้ท่ีเกิดขึ้นเพราะรูปกระทบตา, ธาตุคือรูปกระทบตาเกิดความรู้ขึ้น,  
ธาตุคือการเห็น (ข้อ ๑ ในวิญญาณ ๖)  

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๑,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๘๕/๑๖๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒, ๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๒,อภิ.ธา.
(ไทย) ๓๖/๓๒/๑๑, ๑๗๒/๓๙, ๔๕๙/๑๑๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๒/๒, ๔/๓, ๕/๕, ๘/๗, 
๑๐/๙, ๑๖/๑๑, ๒๑/๑๑ 

จักขุสมบัติ : ความถึงพร้อมทางตา,การมีตาสมบูรณ์ หมายถึงมีตางดงาม ดังคำว่า บุคคลเมื่อ
ปรารถนาจักขุสมบัติที่จักเกิดขึ้นแน่นอนจึงให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ... ขันธ์
ท่ีจักเกิดขึ้นแนน่อน  จึงให้ทาน สมาทานศลี รักษาอุโบสถ  จักขุสมบัติที่จักเกิดขึ้น
แน่นอน ซ่ึงเป็นคำอธิบายในปกตูปนิสสยะ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๙/๕๕๔,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๑/๘/๕๖๓,๔๓/๓๙๘/๒๓๔ 

จักขุสมบัติท่ีเป็นอนาคต : ความถึงพรอ้มทางตาที่จะเกิดขึ้นในภพหน้า ดังคำในปกตูปนิสสยะว่า 
บุคคลเม่ือปรารถนาจักขุสมบติัท่ีเป็นอนาคต....ขันธ์ท่ีเป็นอนาคตจึงให้ทาน สมาทาน
ศีล  รักษาอุโบสถ  จักขสุมบัติท่ีเป็นอนาคตฯลฯ วรรณสมบัติ  ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ 
ฯลฯ ขันธ์ท่ีเป็นอนาคตเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาท่ีเป็นปัจจุบัน  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๘/
๕๖๓) 

จักขุสัมผสั :  กระทบทางตา หมายถึงอาการท่ีตา รูป และจักขุวิญญาณ ประจวบกัน  
  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น  วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๔/๖๔,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๐๒/

๖๐, ๔๐๐/๓๓๐,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๓/๑๒๒,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๐๕/๓๗๐, ๓๘๕/๔๓๖, ๔๑๗/๔๗๒, ๔๒๒/๔๘๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕๕/
๑๙๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๘๖/๑๗๐, ๘๙/๑๗๒, ๑๙๙/๒๙๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๕/๓๒๒, 
๓๒๕/๓๓๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔/๒๒, ๒๕/๒๒,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๒/๕๑, ๒๗๐/
๓๐๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๖/๒๖๐, ๑๐๗/๓๒๘, ๑๘๖/๕๒๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐, 
๒๑/๒๙, ๑๒๓/๑๘๙ 

จักขุสัมผสัสชาเวทนา : เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส, ความรูส้ึกท่ีเกิดขึ้นเพราะการท่ีตา รูป 
และจักขุวิญญาณประจวบกัน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๘๘/
๑๗๒, ๑๙๙/๒๙๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๓, ๓๑๖/๓๓๐, ๓๒๖/๓๓๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๓/๑๐, ๓๔/๕๔) 

จักขุสูตร๑:  พระสูตรว่าด้วยจักษุ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่พระราหุลเกี่ยวกับอายตนะ
ภายใน ๖ มีจักษุ เป็นต้น ในลักษณะถามตอบ โดยพระผู้มีพระภาคตรัสถาม พระ
ราหุลเป็นผู้ตอบ และตอนท้ายพระองค์ทรงสรุปว่า อายตนะภายใน ๖ มีจักษุเป็นต้น



 

๑๕๖๑ 
 

 

น้ัน ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา จึงไม่ควรยึดม่ันว่าเป็นเรา หรือเป็น
อัตตาของเรา  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๘/๒๘๙) 

  ในอีกสูตรหนึ่ง มีอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอายตนะภายใน ๖ มีจักษุ
เป็นต้น ในลักษณะถามตอบ โดยพระผู้มีพระภาคตรัสถาม พระราหุลเป็นผู้ตอบและ
พระองค์ทรงสรุปตอนท้ายของการถามตอบแต่ละคร้ังว่า อายตนะภายใน ๖ มีจักษุ
เป็นต้นว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข ์ มีความแปรผนัเป็นธรรมดา จึงไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของ
เรา หรือเป็นอัตตาของเรา เมื่ออริยสาวกเห็นอย่างน้ี ย่อมเบื่อหน่ายในอายตนะ
เหล่าน้ัน เมื่อเบ่ือหน่าย คลายกำหนัด จิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๑๙๘/๒๙๗) 

จักขุสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยจักขุ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า อายตนะภาย ใน ๖ คือ จักขุ (ตา) 
โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น) กาย และมโน (ใจ) ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มี
ภาวะโดยอาการอ่ืน ผู้ศรัทธาเช่ือม่ันธรรมเหล่าน้ี ทรงเรยีกว่า “สัทธานุสารี” ธรรม
เหล่าน้ีของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญา ผู้นั้นทรงเรียกว่า “ธัมมานุสารี” และ
ผู้รู้ เห็นธรรมเหล่านี้ ทรงเรียกว่า “โสดาบัน” (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๒/๓๒๐) 

   อีกสูตรหนึ่ง มีเน้ือความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้น 
ความต้ังอยู่  ความบังเกิด ความปรากฏแห่งจักขุ น้ีเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็น
ความต้ังอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ,แม้โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย 
ก็มีนัยยะเช่นเดียวกัน และตรัสอีกว่า ภิกษุท้ังหลาย   ส่วนความดับ  ความสงบระงับ 
ความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งจักขุ น้ีเป็นความดับแห่งทุกข์ เป็นความสงบระงับแห่งโรค เป็น
ความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๑๒/๓๒๘)  

  อีกสูตรหน่ึง มีเนื้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย    ฉันทราคะใน
จักขุ นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต เม่ือใด ภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะ 
๖ ประการนี้มีฉันทราคะในจักขุเป็นต้นได้ เมื่อน้ัน จิตของเธอท่ีน้อมไปในเนกขัมมะ 
อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก่การงานปรากฏในธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอัน
รู้ย่ิง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๒/๓๓๕) 

จักขุสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยจักษุ   อธิบายว่า จักขุสูตร ว่าด้วยจักษุ คือจักษุ ๓ ประการ ได้แก่ 
(๑) มังสจักษุ (๒) ทิพพจักษุ (๓) ปัญญาจกัษุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ที่ได้ปัญญา
จักษุ ย่อมพ้นจากทุกข์ท้ังปวง (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๑/๔๑๖)  

จักเป็นฟันมังกร : ทำให้เป็นแฉกๆ หรือหยักๆ  ดุจฟันเลื่อย  หรือคล้ายฟันมังกร หมายถึงการที่
จิตรกรทำลวดลายท่ีหน้าต่างหรือบานประตู ทำให้หยักๆ ขึ้นลง ให้มคีวามคมคล้าย
ฟันของมังกร  ดังคำในจูฬวรรคว่า  คำว่า ตบแต่งบานหน้าต่าง  คือฉาบทาบาน



 

๑๕๖๒ 
 

 

หน้าต่างให้มีสีขาว ให้มสีีดำ ใหมี้สียางไม ้ เขียนลวดลายดอกไม้  เขียนลวดลาย
เถาวัลย์  จักเป็นฟันมังกรหรือเขียนลวดลายดอกจอก  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๓๖/๓๑๐) 
หรือดังคำว่า สมัยน้ันภิกษุรูปหนึ่งเป็นโรคหิด  ขาดไม้บังเวียนจักเป็นฟันมังกร ย่อมไม่
มีความสบาย (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๔๓/๖, ๒๔๓/๗)  

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น  วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๖๐/๓๗, ๒๙๑/๘๐, ๒๙๓/
๘๓, ๓๐๑/๑๐๗, ๓๐๒/๑๐๘, ๓๐๓/๑๐๙, ๓๐๓/๑๑๐ 

  คำว่า มังกร หมายถึงช่ือปลาไหลทะเลท่ีมลีําตัวยาวทรงกระบอก ส่วนหางแบน
ข้าง ไม่มีเกล็ด ปากกว้าง จะงอยปากบนยาวลํ้ากรามล่าง ฟันคม แข็งแรง ครีบอก
ใหญ่ พ้ืนลําตัวและครีบสีน้ําตาลอ่อนปนเหลืองหรือคลํ้า ด้านท้องสีขาวขอบครีบหลัง 
ครีบก้น และครีบหางสีดํา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒) 

จักร : 1.รูปเป็นวงกลมและมแีฉก ๆ โดยรอบ  หมายถึงสิ่งท่ีมีรปูเป็นวงกลมมีฟันเฟืองเป็น
รูปแฉกๆ  ดังคำในอปัณณกสูตรว่า  บุคคลใช้จักรมีคมดุจมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ใน
ปฐพีน้ีให้เป็นดุจลานตากเน้ือ    ให้เป็นกองเนื้อเดียวกัน เขาย่อมมีบาปที่เกิดจาก
กรรมนั้น  มีบาปมาถึงเขา (ม.อุ.(ไทย) ๑๓/ ๙๙/๑๐๔) หรือดังคำท่ีบรรยายถึงจักรไว้
ในลักษณะมหาบุรุษข้อ ๒ ในลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการไว้ว่า พ้ืนฝ่าพระบาทท้ัง
สองของพระราชกุมารนี้    มีจักรซึ่งมกีำข้างละ ๑,๐๐๐ ซี่ มีกง มีดุม และมี
ส่วนประกอบครบทุกอย่างนี้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕/๑๗) 

 2.ล้อ,ล้อรถ, ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนำรถไปสู่ท่ีหมาย เรียกว่า 
จักร ดังพระดำรัสในจักกสูตรว่า จักร   ๔ ประการนี้เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้
ประกอบแล้วเป็นไปได้  และถึงความเป็นใหญ่ ความไพบูลย์ในโภคะทัง้หลายต่อกาล
ไม่นานนัก กลา่วคือ (๑) ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นท่ีเหมาะสม (๒) สปัปุริสูปัสสยะ 
การคบหาคนดี (๓) อัตตสัมมาปณิธิ การต้ังตนไว้ชอบ  (๔) ปุพเพกตปุญญตา ได้ทำ
ความดีไว้ในก่อน  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐, ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๙๗/๑๐๑, ๒๒๖/๒๖๔,ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๗/๑๐๔/๒๑๘,ขุ.ชา.ทสก.
(ไทย)  ๒๗/๕/๓๒๑, ๖/๓๒๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  จักร  ในที่น้ีหมายถึงสมบัติ(ความถงึพร้อม)  (องฺ.จตุกฺก.อ. 
(บาลี) ๒/๓๑/๓๒๗) 

จักรแก้ว :  อาวุธรูปเป็นวงกลมและมีแฉก ๆ โดยรอบดีเย่ียม, จักรท่ีดีเย่ียม, เป็นสมบัติท่ีมีคุณค่า
มากอย่าง ๑ ในแก้ว  (รัตนะ) ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ อันได้แก่ จักรแก้ว  
ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว คหบดีแก้ว ปริณายกแก้ว(ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๘/
๘๙)  



 

๑๕๖๓ 
 

 

  ในมหาสุทัสสนสูตร  ได้บรรยายสรรพคุณของจักรแก้วของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ
ไว้โดยย่อว่า  เมื่อพระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงสนานพระเศียร    ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ  
รักษาอุโบสถ  เสด็จขึ้นสู่ปราสาทหลังงาม ปรากฏจักรแก้วอันเป็นทิพย์ ซึ่งมีกำ 
๑,๐๐๐ ซี ่ มีกง มีดุม และมสี่วนประกอบครบทุกอย่าง ทรงลุกจากที่ประทับ  ทรง
พระภูษาเฉวียงบ่า  พระหัตถ์ซ้ายทรงจับพระเต้าทอง  พระหัตถ์ขวาทรงชูจักรแก้วขึ้น 
ตรัสว่า จักรแก้วอันประเสริฐจงหมุนไป  จงได้ชัยชนะอันย่ิงใหญ่  ทันใดน้ันจักรแก้ว
หมุนไปทางทิศตะวันออก  ท้าวเธอพร้อมด้วย      จตุรงคินีเสนาได้เสด็จตามไป  
เสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาในประเทศท่ีจักรแก้วหยุดอยู่ พระราชา
ท้ังหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออก  พากันเสด็จมาเฝ้า  ท้าวเธอตรัสว่า ‘พวก
ท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้  ไม่พึงประพฤติผิดในกาม
ไม่พึงพูดเท็จ  ไม่พึงด่ืมน้ำเมาและจงครอบครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิด  พระราชา
ท้ังหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกกลับอ่อนน้อมต่อท้าวเธอ จากน้ัน จักรแก้ว
หมุนไปยังมหาสมุทรทิศตะวันออก แลว้กลับเวียนไปทางทิศใต้ฯลฯ หมุนไปยัง
มหาสมุทรทิศใต้แล้วกลับเวียนไปทางทิศตะวันตกฯลฯ หมุนไปยังมหาสมุทรทศิ
ตะวันตก แล้วกลับเวียนไปทางทิศเหนือ  ท้าวเธอพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาได้เสด็จ
ตามไป เสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาในประเทศท่ีจักรแก้วหยุดอยู่ 
พระราชาท้ังหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือพากันเสด็จมาเฝ้า ท้าวเธอตรัสว่า พวก
ท่านไม่พึงฆ่าสัตว์  เป็นต้น พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือกลับอ่อนน้อม
ต่อท้าวเธอ ครั้งน้ัน จักรแก้วได้ปราบปรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบ
คาบ เสร็จแล้วหมุนกลับยังกรุงกุสาวดีราชธานี  มาปรากฏ ที่พระทวารภายใน
พระราชวัง  ณ หน้ามุข ท่ีทรงวินิจฉัยราชกิจ ทำภายในพระราชวังของท้าวเธอให้
สว่างไสว (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๕/๑๘๔)  

  ในจักกวัตติสูตร ได้กล่าวถึงจักรแก้วของพระเจ้าทัฬหเนมิไว้ว่า หากจักรแก้ว
ถอยเคลื่อนจากท่ีจะทำให้พระเจ้าจักรพรรดิทรงพระชนม์อยู่ได้ไม่นานและควรรับสั่ง
ให้พระราชโอรสเตรียมตัวเพ่ือให้ครองราชสมบัติต่อไป (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๒/๖๑)  

  จักรแก้ว มกีลา่วไว้ในพระไตรปิฎก เช่น ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓/๑๕, ๒๔๓/๑๘๓, 
๒๔๕/๑๘๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๑/๖๐, ๘๓/๖๑, ๒๔๐/๑๙๖, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๔/
๔๗๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๖/๓๐๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๓/๒๔๑, ๔๐๒/๔๒๘ 

จักรพรรดิ, พระเจา้ : พระราชาธิราช, หมายถึงพระราชผู้ย่ิงใหญ่  มีราชอาณาเขตปกครองกว้างขวาง
มาก บ้านเมืองในปกครองมีความร่มเย็นเป็นสุข  ปราบข้าศึกศัตรูด้วยธรรม ไม่ต้องใช้
อาชญาและศัสตรา, ประมุขของจักรวรรดิ ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยแก้ว ๗ ประการ อัน



 

๑๕๖๔ 
 

 

ได้แก่ จักรแก้ว  ช้างแก้ว มา้แก้ว มณีแก้ว นางแก้ว คหบดีแก้ว ปริณายกแก้ว (ที.สี.
(ไทย) ๙/๑๕๘/๘๙)   

   ในเมตตสูตร อิติวุตตกะ ได้กล่าวถึงพระเจ้าจักรพรรดิไว้ว่าเป็นผู้ทรงธรรม   
เป็นธรรมราชามีอำนาจแผ่ไปท่ัวมหาสมุทรท้ัง  ๔ เป็นผู้พิชิตชัยได้ท้ังภายในและ
ภายนอก  มีแว่นแคว้นม่ันคง ประชาชนมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ  (ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๒๒/๓๖๖)  

จักรพรรดสิมบัติ : สมบัติคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ, ความสมบูรณ์พรั่งพร้อมแห่งพระเจ้า
จักรพรรดิ ในกณุาลชาดกกล่าวถึงจักรพรรดิสมบัติเกิดขึ้นเพราะการประพฤติ
พรหมจรรย์ และเสื่อมไปเพราะผู้หญิง ดังคำท่ีพญานกกุณาละ กล่าวไว้ว่า  หญิง
ท้ังหลายย่อมทำลายการเล่นหัว และความรื่นรมย์ยินดีอันเป็นทิพย์ในนันทวันเทว
อุทยานและจักรพรรดิสมบัติในหมู่มนุษย์ของชายผู้มัวเมาท้ังหลาย ให้พินาศและยัง
เขาให้ถึงทุคติอีกด้วย  การเล่นหัวและความรื่นรมย์ยินดีก็ดี   จักรพรรดิสมบัติใน
มนุษย์ก็ดี  นางเทพอัปสรผู้อยู่วิมานทองก็ดี อันชายผู้ไม่มคีวามต้องการหญิงประพฤติ
พรหมจรรย์อยู่  หาได้ไม่ยากเลย (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๓๖๖/๑๕๗,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 
๒๘/๓๖๗/๑๕๗) 

จักรรัตนะ : จักรแก้วของมหาบุรุษ,หมายถึงจักรแก้ว,รอยกงจักรท่ีพระบาทของพระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ ดังคำในทีปังกรพุทธวงศ์ตอนหน่ึงว่า พระองค์พร้อมทั้งสาวกประกาศพระ
สัทธรรมให้รุ่งเรืองช่วยมหาชนให้ข้ามพ้นได้ แล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานเหมือนกอง
ไฟที่ลุกโพลงแล้วดับไป พระองค์ทรงมีพระฤทธ์ิมีพระยศพร้อมทั้งจักรรัตนะที่พระ
ยุคลบาททุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้ว สังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอ 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓๐/๕๙๕) ; ดูจักรแก้ว 

จักรวรรดิวัตร : หน้าท่ี,ธรรมเนียม,ข้อท่ีประพฤติปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ,จริยาวัตรที่พระเจ้า
จักรพรรดิทรงปฏิบัติเป็นประจำ ดังพระดำรัสท่ีพระเจ้าจกัรพรรดิทรงสอนว่า ขอให้
ลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐเถิด    ข้อน้ีเป็นฐานะที่จะมีได้แล (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๘๓/๖๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๕/๖๓,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๙๑/๖๗) 

  จักรพรรดิวัตร มีหลักสำหรบัปฏิบัติ ปรากฏอยู่ในจักกวัตติสูตรว่าสักการะเคารพนับ
ถือบูชา นอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัย  มีธรรมเป็นยอม มีธรรมเป็นใหญ ่ จักการ
รักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายใน ในกำลังพล  ในพระราชวงศ์ ใน
ผู้ติดตาม ในพราหมณ์และคหบดี  ในเหล่านกและเน้ือ ตลอดถึงเข้าไปหา ไต่ถาม 
ปรึกษาสนทนาปราศรัย กับสมณพราหมณ ์ ปฏิบัติตามท่ีท่านแนะนำสั่งสอน,จัดเป็น



 

๑๕๖๕ 
 

 

ธรรมหรือหลักปฏิบัติของนักปกครองหรือข้าราชการท่ีดี เพราะเป็นการกำจัดทุกข์
บำรุงสุขแก่ผู้อยู่ภายใต้ปกครอง 

จักรวาล : วงกลมแห่งโลก ; ระบบสุริยะ ; ดวงดาวท้ังมวล คำว่า จักรวาล หมายถึงปริมณฑล; 
ประชุม, หมู่; เทือกเขาในนิยาย เป็นกําแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตก้ันแสงสว่างกับ
ความมืด, บริเวณโดยรอบของโลก, ท่ัวโลก,ในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค กล่าวถึง
จักรวาลตอนท่ีพระพุทธเจ้าพรหมชาลสูตรจบลงโลกธาตุที่ประกอบด้วย ๑๐,๐๐๐ 
จักรวาลได้หว่ันไหวแล้วแล (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔๙/๔๗) 

  ในมหาปรินิพพานสูตร  กลา่วถึงเหตุการณ์หลังปรินิพพานไว้ว่า พระพุทธเจ้าท้ังหลาย
เป็นบุคคลหาได้ยาก โดยใช้เวลาถึง ๑๐๐  กัป พระทนต์ ๔๐  องค์  พระเกศา  และ
พระโลมาทั้งหมด เหล่าเทพนำไปองค์ละองค์(บูชา)สืบๆ กันไปในจักรวาล (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๔๐/๑๘๐) 

  ในตุวฏกนิทเทส มหานิทเทส กล่าวถึงจักรวาลไว้ว่า โลกธาตุขนาดเล็กประกอบด้วย    
๑,๐๐๐ จักรวาล... โลกธาตุขนาดกลางประกอบด้วย ๒,๐๐๐ จักรวาล...โลกธาตุ
ขนาดใหญ่ประกอบด้วย  ๓,๐๐๐  จักรวาล... แม้โลกธาตุที่ประกอบด้วยหลายพัน
จักรวาล  พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เพียงใด ก็พึงทรงเห็นได้เพียงน้ัน (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๕๖/๔๒๖)  

  จักรวาลน้ี มีกล่าวไว้หลายแห่งเช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๙/๓๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๒/๓๕,
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๐/๘๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๓/๕๔๐,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๙/๓๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ๑๐ โลกธาตุ ในท่ีน้ีเท่ากับ หมื่นจักรวาล ซึ่งตรงกับ ๑๐ สหัสสี
โลกธาตุ ในพระสูตรน้ี  (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๓/๒๙๓) 

จักษุ : ตา, นัยน์ตา ;  จักษุ ๕  ดู จักขุ  จักษุทิพย ์ตาทิพย์ คือดูอะไรเห็นได้หมด; (ที.สี.(ไทย) 
๙/๔๒๓/๑๘๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๓๐๖/๓๓๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๗/๕๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๔๒/๕๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๓/
๓๐๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๒๐,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๙๗/๒๕๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๙๘๔/๔๖๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑/๒) ; ดู ทิพพจักขุ 

จักษุ, ปัญญา : ปัญญาจักษุ หมายถึงตาหรือดวงตาคือปัญญา  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๐) ; จัดเป็นจักษุ
อย่าง ๑ ในจักษุ ๕ อันได้แก่ (๑) มังสจักขุ (ตาเน้ือ) (๒) ทิพพจักขุ (ตาทิพย์) (๓) 
ปัญญาจักข ุ  (ตาปัญญา)  (๓) พุทธจักขุ (ตาพระพุทธเจ้า) (๕) สมันตจักขุ (ตาเห็น
รอบ) (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๑/๕๕) 

  ในมหานิทเทสอธิบายปัญญาจักษุของพระพุทธเจ้าไว้ตอนหน่ึงว่า พระผู้มีพระภาค ผู้
มีพระปัญญามาก มีพระปัญญากว้างขวาง มีพระปัญญาอาจหาญ  มีพระปัญญาฉับไว 



 

๑๕๖๖ 
 

 

มีพระปัญญาเฉียบคม มีพระปัญญาเพิกถอนกิเลสได้  ทรงฉลาดในประเภทแห่ง
ปัญญา มีพระญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏสิัมภิทา ทรงบรรลุเวสารัชชญาณ ๔ เป็นผู้
ทรงทสพลญาณ ...(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๒๖) 

จักษุของโลก : พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ ๕ ซึ่งเป็นคำที่เหล่าเทวดาและภิกษุท่ียังเป็นปุถุชนคร่ำครวญ 
เมื่อคราวท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ตอนหน่ึงว่า พระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพพาน พระ
สุคตด่วนปรินิพพานเสีย จักษุของโลกจักด่วนอันตรธานไปแล้ว (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๐๑/๑๕๐,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๒๖/๑๗๐,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๓๑/๑๗๔) 

จักษุคือปัญญา : ปัญญาจักษุ หมายถึงตาปัญญา ในท่ีนี้หมายถึงคนที่ไม่มีตาปัญญา ดังคำในสราคสูตร
ว่า สัตว์ท่ีถูกอวิชชา(ความไม่รู้) หุ้มห่อไว้ เป็นผู้มืดบอด ปราศจากจักษุคือปัญญา มี
สภาวะเหมือนธรรมท้ังหลายท่ีมีอยู่  ย่อมไม่สำคญัว่าเราท้ังหลายก็มีสภาวะเหมือน
อย่างนั้น(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๖/๑๑๐) 

จักษุท่ีเป็นภายนอกตน : ตาหรือดวงตา, นัยน์ตา ที่เป็นภายนอกตน   ดังคำในอัชฌัตตติกะ ปัญหาวาร 
กล่าวไว้ว่า บุคคลอ่ืนเห็นแจง้จักษุท่ีเป็นภายนอกตน ฯลฯ  หทัยวัตถุ ขันธ์ท่ีเป็น
ภายนอกตนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง ฯลฯ    โทมนัสจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๙/
๖๐๑) 

  ในอารัมมาธิปติ  กล่าวถึงจักษุที่เป็นภายนอกตนไว้ว่า บุคคลยินดีเพลดิเพลินจักษุที่
เป็นภายนอกตน ฯลฯ หทัยวัตถุฯลฯ ขันธ์ทีเ่ป็นภายนอกตนให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก
แน่น เพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๓๑/๖๐๓)  

  ในอารัมมณปุเรชาตะ อธิบายไว้ว่า บุคคลอ่ืนเห็นแจ้งจักษุท่ีเป็นภายนอกตน  ฯลฯ รู
ปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เปน็ภายนอกตนฯลฯ...(อภิ.ป.
(ไทย)๔๑/๓๗/๖๐๖)   

จังกมทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระจังกมทายกเถระ พระจังกมทายกเถระ    
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๑๘ ท่านสร้างที่จงกรม
ถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่า อัตถทัสสี เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านได้เกิดเป็นท้าว
สักกะ ๓ กัป เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าประเทศราชนับชาติ
ไม่ถ้วน ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๙๓/๑๘๐) 

จังกมสูตร ๑ : พระสูตรว่าด้วยการจงกรม  พระผู้มีพระภาคปรารภพระเถระมีท่านพระสารีบุตร เป็น
ต้น กับศิษย์จงกรมอยู่เป็นกลุม่ ๆ เป็นเหตุให้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลายว่า สัตว์
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ท้ังหลายที่คบค้าสมาคมกันเพราะมีธาตุคืออัธยาศัยอย่างเดียวกัน โดยทรงยกพระ
สาวกหลายรูปเป็นตัวอย่าง  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๙/๑๘๗) 

จังกมสูตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยการเดินจงกรม  ในพระสูตรน้ีกล่าวถึงอานิสงส์แห่งการเดินจงกรม มี ๕ 
ประการ คือ (๑) มีความอดทนต่อการเดินทางไกล (๒) มีความอดทนต่อการบำเพ็ญ
เพียร (๓) มีอาพาธน้อย (๔) ทำให้อาหารย่อยง่าย (๕) มีสมาธิได้นาน (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑) 

จังกี, พราหมณ์ : พราหมณ์ผู้ปกครองหมู่บ้านพราหมณ์ช่ือโอปาสาทะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยง
มาก มีพืชพันธ์ุธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์ เป็นพระราชสมบัติท่ีพระเจ้าป
เสนทิโกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทยแก่จังกีพราหมณ์ (ที.สี.(ไทย) ๙/
๕๑๙/๒๓๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๒/๕๓๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๔/๕๗๒)  

จังกีสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือจังกี ช่ือน้ีต้ังตามช่ือบุคคลท่ีปรากฏในพระสูตร  จังกี
พราหมณ์ ได้ทราบข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคจึงรีบเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับ 
แม้ถูกพราหมณ์ผู้มาจากต่างถิ่นคัดค้านว่าไม่สมควรไปเฝ้า ควรให้พระผู้มีพระภาค
เสด็จมาหาเอง ก็ไม่ฟัง กลับโต้แย้งพราหมณ์เหล่าน้ันว่า พระผู้มีพระภาคทรงมี
คุณสมบัติย่ิงใหญ่สมควรไปเฝ้า จากน้ันจึงพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาค 

  ขณะกำลังสนทนากัน กาปทิกมาณพ ซึ่งเป็นเด็กหนุ่ม อายุ ๑๖ ปี ได้พูด สอดข้ึน 
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสห้าม ฝ่ายจังกีพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า กา
ปทิกมาณพเป็นบุตรของผู้มีสกุล เป็นพหูสูต เป็นบัณฑิต เจรจาไพเราะ และสามารถ
จะเจรจาโต้ตอบกับพระผู้มีพระภาคได้ พระองค์จึงทรงอนุญาต 

  กาปทิกมาณพได้โอกาสจึงทูลถามปัญหาเป็นข้อ ๆ ดังน้ี 
  ๑. พระผู้มีพระภาคทรงคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับบทมนตร์โบราณของพราหมณ์ ซึ่ง

พวกพราหมณ์ถือว่า น้ีเท่านั้นจริง อย่างอ่ืนไม่จริง  
  ๒. การปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นการรักษาสัจจะ 
  ๓. การปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นการรู้สัจจะ 
  ๔. การปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นการบรรลุสัจจะ 
  ๕. ธรรมท่ีช่วยใหบ้รรลุสัจจะเปน็อย่างไร 
  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาแต่ละข้อตามลำดับจนกาปทิกมาณพเลื่อมใสรับ

สารภาพว่า เมื่อก่อนตนเข้าใจว่า พวกสมณะโล้นเหล่านี้เป็นสามัญชน เกิดจาก พระ
บาทของพระพรหม (วรรณะศูทร) ไม่รูท่ั้วถึงธรรม แต่พระผู้มีพระภาคได้ทำให้ตนเกิด
ความรัก ความเลื่อมใส และความเคารพในหมู่สมณะ 
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  จากนั้น กาปทิกมาณพได้แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอด
ชีวิต 

  ในพระสูตรน้ี มีข้อท่ีน่าสังเกต น่าศึกษาดังต่อไปน้ี 
  ๑.  จังกีสูตร ต้ังตามช่ือจังกีพราหมณ์ซึ่งเป็นหมู่บ้าน เน้ือหา สาระของพระสูตรน่าจะ

เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระผู้มีพระภาคกับจังกีพราหมณ์ โดยเฉพาะ แต่กลับ
เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระผู้มีพระภาคกับมาณพหนุ่มช่ือว่ากาปทิกมาณพะ 
โดยจังกีพราหมณ์เป็นเพียงผู้ฟัง 

  ๒. เน้ือหาของพระสูตรน้ีนับว่ามีความไพเราะลึกซึ้งมาก ท้ัง ๆ ท่ีเป็นการโต้ตอบ 
ปัญหากับเด็กหนุ่ม แต่เน่ืองจากเด็กหนุ่มคนนี้เป็นผู้มีความรู้ในคัมภีร์ต่าง ๆ อย่าง
แตกฉาน แม้แต่จังกีพราหมณ์ซ่ึงเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ ่ ก็ยังยกย่องว่าเป็นพหูสูต 
สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระผู้มีพระภาคได้ ฉะนั้น การโต้ตอบปัญหาจึงเป็นการ
โต้ตอบอย่างมีเหตุผล มีหลักฐานอ้างอิง มีขั้นตอนท่ีน่าศึกษาเป็นอย่างย่ิง  

  ก่อนที่จะโต้ตอบกัน พระผู้มพีระภาคตรัสห้ามมิให้กาปทิกมาณพพูดสอดแทรกขึ้น แต่
เมื่อจังกีพราหมณ์รับรองก็ทรงอนุญาตให้เด็กหนุ่มสนทนาได้ ความตรงน้ี อาจ วิ
เคราะหได้ว่า ทรงห้ามตามมารยาท โดยทรงประสงค์ให้จังกีพราหมณ์ให้การ รับรอง
ก่อนว่า ยินดีให้มาณพนี้พูดแทนตนได้  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๒/๕๓๐) 

จังโกฏกิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระจังโกฏกิยเถระ  พระจังโกฏกิยเถระ    ประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้นำดอกไม้ไปบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ใน
ชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐/๔๓๕) 

จัณฑกาลี,ภิกษุณี :ภิกษุณีช่ือจัณฑกาลี เขาอยู่กรุงสาวัตถี มีปกติทะเลาะกับภิกษุณีท้ังหลาย มีถุลลนัน
ทาภิกษุณีคอยปกป้อง  ซึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ  ก่อการวิวาท ก่อ
ความอ้ือฉาวถกเถียงก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม เพราะไม่เห็นอาบัติ 
เป็นผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ดังพระบัญญัติว่า ก็ภิกษุณีใดเรียกภิกษุณีท่ีสงฆ์พร้อม
เพรียงกันลงอุกเขปนียกรรมโดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน์ให้กลบัเข้าหมู่โดยไม่
บอกการกสงฆ์  ท้ังไม่รับรู้ฉนัทะของคณะ แม้ภิกษุณีน้ีต้องธรรมคือสังฆาทิเสสที่ช่ือ
ว่าปฐมาปัตติกะ นิสสารณียะ (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๙๔/๔๑, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๐๙/
๕๒, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๐๙/๕๓, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๗๔/๑๗๙,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๑๓/
๒๑๔,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๑๔/๒๑๔,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๒๕/๒๖๒,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๔๘/๓๒๖) 

จัณฑสูตร :   พระสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านช่ือจัณฑะ คือ ผูใ้หญ่บ้านช่ือจัณฑะ (ผู้ดุร้าย) เข้าเฝ้าพระผู้
มีพระภาคทูลถามว่า เพราะเหตุไรคนบางคนจึงดุร้ายและเพราะเหตุไร คนบางคนจึง
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สงบเสง่ียม ตรัสตอบว่า คนที่ดุร้ายเพราะละราคะ โทสะ โมหะไม่ได้ คนที่สงบเสง่ียม
เพราะละอกุศลธรรมเหล่านัน้ได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๓/๓๙๔) 

จัณฑะ, ผู้ใหญ่บ้าน :ผู้ใหญ่บ้านช่ือว่าจัณฑะ,นายจัณฑะผู้ปกครองหมู่บ้านที่ดุร้าย อยู่กรุงสาวัตถี 
หลังจากฟังธรรมเรื่องจัณฑสตูรแล้ว เขากราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้า
พระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนตลอดชีวิต (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๕๓/๓๙๔) 

จัณฑาล :  ลูกคนต่างวรรณะ, ลูกต่างวรรณะ,ลูกคนนอกวรรณะ  เช่น บิดาเป็นศูทร  มารดาเป็น
พราหมณ์  มลีูกออกมาเรียกว่า จัณฑาล  ถือว่าเป็นคนต่ำทราม  ถกูเหยียมหยาม
ท่ีสุด ในระบบวรรณของศาสนาพราหมณ์  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๙/๒๑๘,วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๓๐/๒๑๘,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๙/๒๒๗,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๑/๒๓๒,ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๓/๖,ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๔/๑๐๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๔/๕๕๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๓/
๑๕๑,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๕๘/๒๒๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๒๐,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๑๙๗/๓๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๑๘/๒๐๓,ขุ.วิ.(ไทย)  ๒๖/๙๙๕/๑๒๒, ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/
๖๘/๒๑๒,ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๘/๓๙๗) 

จัณฑาล,ตระกูล : ชาติกำเนิดต่ำ  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๖/๒๑๔); ในตโมตมสูตร จัดตระกลูจัณฑาล
เป็นคนเกิดในตระกูลต่ำ  ดังคำว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีเกิดในตระกูลต่ำ คือ ตระกูล
จัณฑาล  ตระกูลช่างสาน ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนเทขยะ เป็น
ตระกูลยากจน มีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อย เป็นไปอย่างฝืดเคือง (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๘๕/๑๒๙) ; จัดเป็นกัณหาภิชาติ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๒/๑๒๒)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ตระกูลช้ันต่ำ ซึ่งทุกข์ยากขัดสน  ๕  ตระกูล  คือ  (๑)  จัณฑา
ละ  ตระกูลจณัฑาล  (๒)  เวณะ ตระกูลช่างสาน  (๓) เนสาทะ ตระกูลนายพราน  
(๔)  รถการะ  ตระกูลช่างรถ  (๕)  ปุกกุสะ ตระกูลคนขนขยะ  (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) 
๓/๗/๓) 

จัณฑาล,เด็ก :  เด็กชายและเด็กหญิงท่ีเกิดในตระกูลต่ำ หมายถึงเด็กท่ีเกิดจากพ่อเป็นศูทร กับแม่
เป็นพราหมณ์ ลูกที่เกิดมาเรียกว่า จัณฑาล, ในสีหนาทสูตร พระสารีบุตรเถระเปรียบ
ตนเหมือนเด็กจัณฑาล ดังคำว่า เด็กจัณฑาลผู้ชายหรือเด็กจัณฑาลผู้หญงิ ห้ิวตะกร้า   
นุ่งผ้าชายขาดเม่ือเข้าไปสู่บ้านหรือนิคม  ย่อมต้ังจิตนอบน้อมเท่าน้ันเข้าไป แมฉ้ันใด  
ข้าพระองค์ก็ฉันน้ันเหมือนกัน มใีจเสมอด้วยเด็กจัณฑาลผู้ชายหรือเด็กจัณฑาลผู้หญิง    
ไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขตไม่มีเวร ไม่มคีวามเบียดเบียนอยู่   (องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๑๑/๔๕๓) 
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จัณฑาลสูตร :   พระสูตรว่าด้วยอุบาสกจัณฑาล คือ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุบาสกที่ไม่ดี ซึ่ง
เรียกว่าอุบาสกจัณฑาล อุบาสกเศร้าหมอง และอุบาสกน่ารังเกียจ ได้แก่ อุบาสกผู้
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ คือ (๑) ความไม่มีศรทัธา (๒) ความทุศลี (๓) การถือ 
มงคลต่ืนข่าว เช่ือมงคล ไม่เช่ือกรรม (๔) การแสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนาน้ี (๕) 
การทำอุปการะนอกศาสนาก่อน นอกจากน้ียังทรงแสดงอุบาสกที่ดี ซึ่งเรยีกว่าอุบาสก
แก้ว อุบาสกปทุม และอุบาสกบุณฑริก ได้แก่ อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประการซึ่งมีนัยตรงกันข้าม  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๕/๒๙๒) 

จัณฑาลี, ชื่อ :หญิงจัณฑาล  ผูม้ีพระมหาโมคคัลลานะเถระแนะนำให้ไหว้พระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระ
อรหันต์ผู้คงที่ แล้วจงประคองอัญชลีถวายอภิวาทโดยเร็ว ขณะยืนประคองอัญชลี 
นมัสการพระสมัมาสัมพุทธเจ้าผู้ส่องแสงสว่างในโลกมืด แม่โคได้ขวิดนางตาย ตาย
แล้วไปเกิดในสคุติโลกสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๙๕/๓๔) 

จัณฑาลีวิมาน : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงจัณฑาลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า มีอธิบายว่า หญิงจัณฑาล ผู้
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า และได้มีโอกาสถวายอภิวาทตามคำแนะนำของท่านพระมหา
โมคคัลลานเถระ ก่อนท่ีนางจะถูกแม่โคขวิดจนเสียชีวิต นางจึงไปเกิดในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๙๕/๓๔) 

จันทกินนรีชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องนางจันทกินนร ีมีเนื้อความว่า จันทกินนรโพธิสัตว์กำลังร้องเพลง
เพลิดเพลินอยู่กับภรรยาในป่า ถูกพระเจ้าพรหมทัตผู้อยากได้นางจันทกินนรีมาเป็น
ชายาลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส นางจันทกินนรีร้องไห้คร่ำครวญ บรภิาษพระราชา
ขอให้ประสพความวิบัติและพลัดพรากจากพระมารดา จากพระชายา ขอให้พระ
มารดาและพระชายาของพระองค์จงประสพแต่ความตรมตรอมใจตาย อย่าได้ประสพ
พบกันเลย แม้ถูกพระราชาปลอบใจให้หายเศร้าโศกโดยจะยกย่องให้เป็นพระมหาสี
แต่นางก็ไม่ยินดีขอยอมตาย เพราะอาศัยความรักของนางท่ีมั่นคงต่อสาม ี นางได้อ้อน
วอนบวงสรวงเทวดาให้ช่วย ท้าวสักกะลงมาช่วยกินนรให้รอดชีวิตฟ้ืนขึ้นมาได้ กินนร
ท้ัง ๒ สามีภรรยาขอบคุณท้าวสักกะแล้วกลับเข้าป่าลึกไป ไม่กลบัมาอีก (ขุ.
ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๑๘/๔๒๕) 

จันทกุมาร : พระราชโอรส ของพระเจ้าเอกราช แห่งเมืองปุปผวดี พระองค์ถูกพราหมณ์ปุโรหิตช่ือ
ขัณฑหาละ ผูม้ีจิตริษยา ออกอุบายทูลยุยงให้พระเจ้าเอกราชปลงพระชนม์เพ่ือบูชา
ยัญแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค ์ พระเจ้าเอกราชทรงหลงเช่ือจึงรับสั่งให้จับแล้วให้นำไป
มัดไว้ที่ปากหลุม แม้พระมเหสีจะทูลวิงวอนขอชีวิต แต่พระเจ้าเอกราชก็ไม่ทรง
ยินยอม ท้าวสักกะเสด็จลงมาช่วยชีวิต และทรงตำหนิการกระทำของพระเจ้าเอกราช 
เมือ่พระจันทกุมารทรงรอดพ้นแล้ว ประชาชนประชาทัณฑ์ขัณฑหาลปุโรหิตด้วยก้อน
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ดินจนถึงแก่ความตาย และปลดพระเจ้าเอกราชแล้วขับไล่ให้ไปเป็นคนจัณฑาลอยู่
นอกเมืองพร้อมทั้งอภิเษกพระจันทกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติ พระจันท
กุมารทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงยึดม่ันอยู่ในกุศลและเสด็จไปบำรุงพระบิดาซ่ึง
ถูกขับไล่ให้ไปอยู่นอกเมืองเป็นประจำ เมื่อสวรรคตแล้วจึงไปเกิดในสวรรค์ (ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๙๘๘/๓๓๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๙/๓๓๘,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๕๒/
๓๖๒,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๔๕/๗๓๓,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๔๓/๗๔๕) ; ดู จันทกุมาร
ชาดก  

จันทกุมารจริยา :  พระจริยาของพระจันทกุมารทรงบำเพ็ญขันติบารมี  พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า ใน
สมัยท่ีเป็นพระจันทกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราช ในกรุงปุปผวดี พ้นจากการถูก
บูชายัญ จึงได้ให้ถวายมหาทานตลอด ๕-๖ วัน โดยไม่ยอมหยุดพัก เพราะปรารถนา
พระโพธิญาณ (ขุ.จริยา.(ไทย)  ๓๓/๔๕/๗๓๓) 

จันทกุมารชาดก : ชาดกว่าด้วยจันทกุมารทรงบำเพ็ญขันติบารมี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารราชโอรส ของพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองปุปผวดี ถูก
พราหมณ์ปุโรหิตช่ือขัณฑหาละ ผูม้ีจิตริษยา ออกอุบายทูลยุยงให้พระเจ้าเอกราชปลง
พระชนม์เพ่ือทำการบูชายัญด้วยสิ่งท่ีสละได้ยากแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค ์ พระเจ้า
เอกราชทรงหลงเช่ือจึงรับสั่งให้จับพระจันทกุมารพร้อมด้วยคนอ่ืนอีกเป็นจำนวนมาก 
แล้วให้นำไปมดัไว้ที่ปากหลุมบูชายัญ  แม้พระมเหสีจะทูลวิงวอนขอชีวิตพระจันท
กุมารแต่พระเจ้าเอกราชก็ไม่ทรงยินยอม ท้าวสักกเทวราชจึงเสด็จลงมาช่วยชีวิตพระ
จันทกุมารและทรงตำหนิการกระทำของพระเจ้าเอกราชว่าไม่ใช่ทางท่ีถูกต้อง เมื่อ
พระจันทกุมารทรงรอดพ้นจากความตายแล้ว  ประชาชนพากันรุมประชาทัณฑ์ ขัณฑ
หาลปุโรหิตด้วยก้อนดินจนถึงแก่ความตาย  และปลดพระเจ้าเอกราชออกจาก
ตำแหน่งพระราชาแล้วขับไล่ให้ไปเป็นคนจัณฑาลอยู่นอกเมือง  พร้อมทั้งอภิเษกพระ
จันทกุมารข้ึนเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติต่อไป พระจันทกุมารทรงปกครองแผ่นดิน
โดยธรรม  ทรงยึดม่ันอยู่ในกุศล  และเสด็จไปบำรุงพระบิดาซึ่งถูกขับไล่ให้ไปอยู่นอก
เมืองเป็นประจำ  เมื่อสวรรคตแล้วจึงไปเกิดในสวรรค์ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๘๒/
๓๓๕) 

จันทกุมารและสุริยกุมาร : ช่ือพระราชโอรส ๒ พระองค์ ของพระเจ้าเอกราช แห่งปุปผวดี ท้ังสอง
พระองค์ ถูกปุโรหิตช่ือขัณฑหาละออกอุบายเพ่ือพระเจ้าเอกราชจับพระราชโอรสท้ัง 
๒ พระองค์บูชายัญ แล้วจะเกิดในสวรรค ์ ต่อมาขณะที่พระราชโอราสท้ัง ๒ พระองค์
และคนอ่ืนอีกหลายคนอยู่ปากหลุมบูชายัญ ท้าวสักกะเทวราชเสด็จลงมาช่วยชีวิต
พระราชโอรสท้ัง ๒ พร้อมกับตำหนิการกระทำเช่นนั้นว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง ทำให้ตก
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นรก  เมื่อพระจันทกุมารและสุริยกุมาร พ้นจากความตายแล้ว  ชาวบ้านพากันรุมทำ
ร้ายขัณฑหาลปุโรหิตด้วยก้อนดินจนถึงแก่ความตาย  และปลดพระเจ้าเอกราชออก
จากตำแหน่งพระราชาแล้วขับไล่ให้ไปเป็นคนจัณฑาลอยู่นอกเมือง  พรอ้มทั้งอภิเษก
พระจันทกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติ พระจันทกุมารทรงปกครองแผ่นดิน
โดยธรรม  ทรงยึดมั่นอยู่ในกุศล  เมื่อสวรรคตแล้วจึงไปเกิดในสวรรค์ (ข.ุชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๐๐๒/๓๓๘,ขุ.ชา.ม.(ไทย)  ๒๘/๑๐๐๗/๓๓๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๘๕/๓๕๒) 

จันทติตตะ,พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ซึ่งพระตมาลปุปผิยเถระ ประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในกัปท่ี ๒๐ นับจากกปัน้ีไป ตนได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่าจันทติตตะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ  มีพลานุภาพ
มาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔/๓๕๘) 

จันทเทพบุตร : ช่ือเทพบุตร ผู้เป็นพระโอรสของท้าวสักกะ  มีกล่าวไว้ในโกสิยชาดก และสุธาโภชน
ชาดกเคยทรมานโกสิยเศรษฐี ร่วมกับท้าวสักกะจนสิ้นพยศ แล้วกลับบริจาคทาน
เช่นเดิม เมื่อโกสิยเศรษฐีตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เทวโลก
(ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๘๖/๓๘๗, ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๐๕/๑๑๗,ขุ.ชา.อสีติ.
(ไทย) ๒๘/๒๘๙/๑๓๓) 

  ในโลมสติยเถราปทาน พระโลมสติยเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ตน
พร้อมกับสหายช่ือว่าจันทะหรือจันทนะบรรพชาในศาสนาแล้ว ได้บำเพ็ญกิจใน
ศาสนาจนตลอดชีวิตแล้วไปเกิดในสวรรค์ช้ันดุสิต ต่อมาสหายท่านช่ือว่าจันทนั้นได้ไป
เกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ส่วนตนเองได้มาเกิดเป็นโอรสของเจ้าศากยะในกรุง
กบิลพัสด์ุบวชแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๓๙/๓๒๓,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๒๔๐/๓๒๓)  

จันทน์, กล่ิน :   ช่ือพรรณไม้บางชนิดที่มีเน้ือไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ทํายาและปรุงเครื่องหอม ดังคำ
ในจูฬนิกาสูตรว่า กลิ่นจันทน ์กลิ่นกฤษณาหรือกลิ่นกะลำพัก    ลอยไปทวนลมไม่ได้ 
ส่วนกลิ่นของสตับุรุษลอยไปทวนลมได้ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๐/๓๐๕) 

จันทน์กระพ้อ : ช่ือปาล์มขนาดย่อมมีหลายชนิด บางชนิดมักขึ้นเป็นกออยู่ริมทะเล หรือในที่ซ่ึงน้ําเคม็
ขึ้นถึง ลําต้นสงูถึง ๔ เมตร ใบกลม เส้นผา่นศูนย์กลาง ๖๐-๑๑๐ เซนติเมตร แตก
เป็นแฉกลึก กา้นใบยาว ขอบก้านมีหนาม, บางชนิดขึ้นตามป่าดอนในท่ีชุ่มช้ืนและที่
แฉะ ลักษณะคล้ายชนิดแรก แต่ก้านใบลํ้าอยู่ใต้โคนใบ ท้ัง ๒ ชนิดใบใช้ห่อทําไต้ ห่อ
ของ เย็บเป็นร่ม มุงหลังคาช่ัวคราว ใบอ่อนใช้มวนบุหรี่, ปาล์มพวกน้ีเรียก พ้อ ก็มี 
เช่น ใบพ้อพันห่อหุ้มกฤษณา คำน้ีมีปรากฏในสุธาโภชนชาดกท่ีกล่าวบรรยายถึง
บริเวณอาศรมของโกสิยดาบสมีต้นไม้ขึ้นหลากหลาย ดังคำว่า ณ ท่ีใกล้อาศรมน้ีมีหมู่



 

๑๕๗๓ 
 

 

ไม้นานาชนิดผลิดอกออกผลจำนวนมาก คือมะม่วง มะหาด ขนุน ทองกวาว  มะรุม 
อีกทั้งโลดทะนง บัวบก การะเกด จันทน์กระพ้อ และหมากหอมก็ผลิดอกบานสะพรั่ง 
(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๖๐/๑๒๘)  

จันทน์แดง :  ช่ือไม้พุ่มขึ้นตามเขาหินปูน เนื้อไม้ที่สารลงมีสีแดง ดังคำในคณกโมคคัลลานสูตร ที่
กล่าวถึงว่าเป็นยอดไว้ว่า บรรดาไม้ท่ีมีแก่นหอมบัณฑิตยกย่องแก่นจันทน์แดงว่าเป็น
เลิศ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๘/๘๔), หรือดังคำว่า กลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นชนิดใดชนิดหน่ึง 
จันทน์แดงชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นเหล่านั้น  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๙๖/๑๘๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๑/๗๖,สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/๑๔๕/๗๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๒๕/
๓๓๙) 

  ในโคมยปิณฑสูตรกล่าวถึงกษัตริย์ใช้จันทนแ์ดงมาทำบัลลงัก์ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๒/
๑๙๖)  

  ในการณปาลีสตูร กล่าวถึงจันทน์แดงว่ามีกลิ่นหอมดี กลิน่แท้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๕/๒๘) ; จันทน์ผา ก็เรียก    

จันทนเถรคาถา :  คาถาของพระจันทนเถระ,ภาษิตของพระจันทนเถระ ดังคำท่ีพระจันทนเถระกล่าว
ไว้ว่า ภรรยาแต่งตัวด้วยเครื่องประดับล้วนแต่เป็นทองคำ มีหมู่สาวใช้ห้อมล้อมได้อุ้ม
ลูกมาหาเรา แต่(เรา)พอเห็นนางผู้เป็นมารดาแห่งบุตรของเราได้ตกแต่งร่างกายนุ่งผ้า
สวยงามกำลังมาเหมือนบ่วงมัจจุราชที่วางดักไว้ จากนั้น โยนิโสมนสิการจึงเกิดขึ้นแก่
เราโทษก็ปรากฏ ความเบ่ือหน่ายก็เกิดขึ้นพร้อมกัน ต่อแต่นั้นจิตของเราก็หลุดพ้น
ท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามเราบรรลุวิชชา๓ได้ทำตามคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้ว(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๙๙/๓๘๘) 

จันทนเทพบุตร : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง เป็นเทพช้ันดาวดึงส์ เทพบุตรผู้น้ีเคยฟังเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ 
จากพระพุทธเจ้า ภายหลังมีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปลง่รัศมีให้สว่างทัว่นิโครธาราม 
กรุงสาวัตถี  เขา้ไปหาท่านพระโลมสกังคิยะถึงท่ีอยู่  แล้วยืนสนทนาธรรมกับท่านพระ
เถระในเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ ซึ่งมีคำเป็นต้นว่า บุคคลไม่ควรคำนงึถึงส่ิงท่ีล่วงไป
แล้ว ไมค่วรหวังสิ่งท่ียังไม่มาถึง  สิ่งใดล่วงไปแล้ว  สิ่งน้ันก็เป็นอันละไปแลว้แล้วก็หาย
ตัว (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๘๖/๓๔๓) 

  ในจันทนสูตร เทพบุตรช่ือว่าจันทนะ เข้าเฝา้พระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า  บุคคลผู้ไม่
เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนจะข้ามโอฆะได้อย่างไร พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า
บุคคลผูส้มบูรณ์ด้วยศีล มีปัญญา  มีจิตต้ังมั่นดี    ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจ
ตลอดกาลทุกเมื่อ   ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๖/๑๐๒) 



 

๑๕๗๔ 
 

 

  ในจันทนสูตร กล่าวถึงเทพบุตรช่ือว่าจันทนะได้สนทนาธรรมกับพระมหาโมคคัลลานะ
ในเรื่องฐานะ ๑๐ มีอายุทิพย์เป็นต้น (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๒/๓๖๘) 

จันทนปทุมา,พราหมณี : ช่ือพราหมณีผู้เป็นมารดาของพระมหากัจจายนเถระ  ดังคำท่ีพระมหากัจ
จายนเถระประกาศประวัติของตน ดังคำว่า เรา เป็นบุตรของพราหมณ์ช่ือว่าติปีติวัจ
ฉะ เป็นผู้ฉลาด เรียนจบพระเวท ส่วนมารดาของข้าพเจ้าช่ือว่าจันทนปทุมาข้าพเจ้า
ช่ือว่ากัจจายนะเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงาม (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๑/๒๔๐) 

จันทนปูชกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระจันทนปูชกเถระ พระจันทนปูชกเถระ    ประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๑๘ ท่านเกิดเป็นกินนร ได้ใช้แก่น
จันทน์หอมบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสส ี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่
รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๗/๒๙๕) 

จันทนมาลิยเถราปทาน:ประวัติในอดีตชาติของพระจันทนมาลิยเถระ พระจันทนมาลิยเถระ    
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๓๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายแก่น
จันทน์แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า สุเมธะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านได้เสวยมนุษย
สมบัติและสวรรค์สมบัติหลายแสนชาติ ไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗๕/๑๔๕) 

จันทนสูตร :  พระสูตรว่าด้วยจันทนเทพบุตร  ว่าด้วยจันทนเทพบุตร รวมถึงสุยามเทพบุตร สันดุสิต
เทพบุตร สุนิมมิตเทพบุตร และวสวัตดีเทพบุตร ซึ่งพระธรรมสังคาหกาจารย์นำมา 
รวมและจัดเรียงไว้โดยย่อในรูปของเปยยาล มีใจความว่า ท่านพระมหาโมคคัลลานะ
ได้ไปสนทนากับเทพบุตรเหล่าน้ันเรื่องการถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึงเช่นเดียวกับที่ท่าน 
สนทนากบัท้าวสักกะจอมเทพในสักกสูตร ความเต็มของพระสูตรน้ีเป็นเช่นเดียวกับ
สักกสูตร ต่างกันเพียงบุคคล คือ เปลี่ยนจากท้าวสักกะจอมเทพมาเป็นเทพบุตร ๕ 
องค์เท่านั้น  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๖/๑๐๒) 

  ในสฬายตนวรรค กล่าวไว้อีกสูตรหน่ึง เพียงแต่กล่าวเพียงช่ือสูตรเท่าน้ัน  ไม่ได้ขยาย
ความไว้  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๒/๓๖๘) 

จันทน์หอม :  ช่ือพรรณไม้มีเนื้อไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ทํายาและปรุงเคร่ืองหอม  ในเรวตีวิมาน 
กล่าวถึงหมู่เทพนารีลูบไล้กายด้วยแก่นจันทน์หอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและ
ภายนอกให้งดงาม (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๖๖/๑๐๑) ; ดู จันทน์ชะมด 

  ในมหาสุทสัสนสูตร กล่าวถงึจันทน์หอมว่า เป็นสิ่งทาตัวของผู้หญิง เช่นนางแก้ว 
เพราะกลิ่นจันทน์หอมฟุ้ง ออกจากกาย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๙/๑๘๖)  



 

๑๕๗๕ 
 

 

  ในโลมสกัสสปชาดก กล่าวถึงหญิงสาวมักลูบไล้ด้วยจันทน์หอม (ขุ.ชา.นวก.(ไทย) 
๒๗/๕๖/๓๐๑) ในเวสสันดรชาดก ก็กล่าวถึงเด็กใช้ลูบไล้ร่งกายด้วยกฤษณาและ
จันทน์หอม (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๕๕/๔๖๕) 

จันทนเ์หลือง :  ช่ือไม้พุ่มขึ้นตามเขาหินปูน เน้ือไม้ท่ีสารลงมีสีเหลือง ในปีตวิมาน กล่าวถึงจันทน์
เหลืองว่าเป็นไล้ทากายของเหล่าเทพนารี ดังคำว่า เทพธิดา มีกายลูบไล้ด้วยจันทน์
เหลือง    ทัดทรงดอกอุบลเหลือง (ขุ.วิ.(ไทย)  ๒๖/๗๙๕/๙๑) 

  ในอลัมพุสาชาดก กล่าวถึงเทพธิดามีร่างกายมีกลิ่นหอมด้วยจันทน์เหลือง (ขุ.ชา.จตฺ
ตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๐๙/๖๑๓)  

  ในชาดกหลายแห่ง  เช่น มหาชนกชาดก กล่าวถึงพราหมณ์ใช้ทาตัวด้วยกระแจะ
จันทน์เหลือง (ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๑๐๙/๒๑,ข.ุชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๑๘๔/
๑๑๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๔๘/๒๒๑) 

  ในการณปาลีสตูร กล่าวถึงจนัทน์เหลือว่าเป็นกลิ่นหอมดีกล่ินแท้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๙๔/๓๑๑) 

จันทนะ๑เทพบุตร:ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง เคยสนทนาธรรมกับพระโลมสกังคิยเถระในเรื่องผู้รู้ราตรีเดียว
เจริญ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๘๘/๓๔๖) 

จันทนะ๒, ขัตติยกุมาร : ราชกุมารองค์หนึ่ง ผู้เป็นราชโอรสของกษัตริย์พระนามว่าอัญชสะ ซึ่งคนมี
กิริยาแข็งกระด้าง มัวเมาในชาติตระกูล ในยศ และในโภคะ ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระ
อุบาลีเถระ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๕๒/๘๔)  

จันทนะ๓, ยักษ์ :ยักษ์ตนหนึ่งผู้เป็นบริวารรับใช้ท้าวมหาราชนามว่ากุเวร หรือท้าวสวรรณ ปกครอง
ด้านทิศเหนือ เคยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ  (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๓๗/๒๖๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

จันทนะ๔, นักบวช : ช่ือนักบวชคนหน่ึง ซึ่งพระอุปาหนทายกเถระ ได้ประกาศประวัติในอดีตชาติของ
ตนว่า ตนเอง เคยเป็นบุตรของพระสัมพุทธเจ้า(พระปัจเจกพุทธเจ้า) ได้ถวายรองเท้า
คู่หน่ึง ด้วยปรารถนาว่า ขอท่านจงช่วยให้ข้าพเจ้าบรรลุพระโพธิญาณด้วยเถิด ถวาย
รองเท้าไว้ในครั้งน้ัน  จึงไม่รูจั้กทุคติเลย  น้ีเป็นผลแห่งการถวายรองเท้า (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๒๐/๔๑๙)  

จันทนังคลิกอบุาสก : อุบาสกคนหน่ึง ชาวกรุงสาวัตถี ท่านผู้น้ี ได้เคยน่ังอยู่ระหว่างที่พระราชา ๕ 
พระองค์มีพระเจ้าปเสนทิโกศลกำลังสนทนาธรรมในเรื่องอะไรเป็นยอดแห่งกาม
ท้ังหลาย  และเคยกล่าวคาถาพระพุทธเจ้าว่า ดอกปทุมช่ือโกกนุทบานในเวลาเช้า  
ยังไม่สิ้นกลิ่น  ยังหอมอยู่ ฉนัใด ท่านจงดูพระอังคีรส ผูไ้พโรจน์อยู่ ดุจดวงอาทิตย์
รุ่งโรจน์อยู่ในอากาศฉันน้ัน ต่อพระพักตร์ของพระราชาเหล่าน้ัน เคยรับผ้าจาก



 

๑๕๗๖ 
 

 

พระราชามีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นต้น ๕ พระองค์ แล้วนำผ้า ๕ ผืนเหล่าน้ันถวาย
แด่พระพุทธเจ้า  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๓/๑๔๕) 

จันทปราสาท :  ช่ือปราสาทหลัง ๑ ในบรรดา ๓ ประสาท อันได้แก่  จนัทปราสาท สจุันทปราสาท 
และวฏังสปราสาท ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ สมัยท่ีครองฆราวาสวิสัย ณ 
กรุงเมขละท่ีมกีษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะเป็นพระชนก พระนางสิริมาเป็นพระชนนี   
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๑๑),และช่ือปราสาทหลัง ๑ ในบรรดา ๓ ประสาท  คือ สิริ
ปราสาท อุปสริิปราสาท    และจันทปราสาท ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ ณ 
กรุงช่ือว่าสุมังคละ   ท่ีมีกษัตริย์พระนามว่าอุคคตะเป็นพระชนก  พระเทวีพระนามว่า
ประภาวดีเป็นพระชนนี   (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๕๔) 

จันทภาคา,แม่นำ้ : ช่ือแม่น้ำสายเล็กสายหนึ่ง อยู่ไม่ห่างจากภูเขาคชิฌกูฏ กรุงราชคฤห์  มีทรายขาว
สะอาด ฝั่งลาด  และมีท่าราบเรียบ น่ารื่นรมย์ใจ    มีปลาและเต่าชุกชุม ท้ังยังเป็นที่
อาศัยของจระเข้ เป็นที่ของกินนรี  (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๘/๕๖๒) 

  ในอุตติยเถราปทาน พระอุตติยเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในชาติ
หนึ่งตนเคยเกิดเป็นจระเข้อาศัยอยู่ท่ีฝั่งแม่นำ้จันทภาคาได้เคยช่วยเหลือให้
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะขี่หลังข้ามแม่น้ำสายน้ี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๗๑/
๑๔๕) ; 

  ในมัจฉทายกเถราปทาน พระมัจฉทายกเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า 
ตนเองเกิดเป็นนกออก(เหย่ียวดำ)  อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา  ข้าพเจ้าได้คาบ
ปลาตัวใหญ่มาถวายแด่พระมุนีพระนามว่าสิทธัตถะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๔๒๘)  

  ในชวหังสกเถราปทาน พระชวหังสกเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า 
ตนเองเคยเกิดเป็นพรานป่าอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาเห็นพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าสิทธัตถะทำจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายอภิวาทพระองค์(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๒๗/๔๒๙) 

จันทรคราส :  การกลืนดวงจันทร์ตามความเข้าใจของคนโบราณที่เช่ือว่าพระราหูอมดวงจันทร์,
หมายถึงการจับจันทร์ คือเงาโลกเข้าไปปรากฏท่ีดวงจันทร์ ขณะเมื่อดวงจันทร์กับดวง
อาทิตย์อยู่ตรงกันข้ามโดยมีโลกอยู่ระหว่างกลาง ท่ีเรียกว่าราหูอมจันทร์,  
จันทรุปราคา ก็เรียก ในพรหมชาลสูตร กลา่วถงึจันทรคราส ในทำนองเร่ืองพยากรณ์
ว่าจักมีจันทรคราสว่าจัดเป็นเดรัจฉานวิชาอย่างหน่ึง (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔/๙,ที.สี.(ไทย) 
๙/๒๐๘/๗๑) 

จันทวดี, กรุง :ช่ือเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งพระติสรณคมนิยเถระ ได้ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า 
ตนเอง เป็นคนเลี้ยงดูมารดาและบิดาอยู่ในกรุงจันทวดี ต่อมาได้รับสรณะจากพระ



 

๑๕๗๗ 
 

 

เถระช่ือว่านิสภะ รักษาอยู่ ๑๐๐,๐๐๐ ป ี ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๖/๑๓๕), แม้พระปัญจสีลสมาทานิยเถระ    ได้ประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนว่าตนเองเคยเป็นลูกจ้างอยู่ในกรุงจันทวดี มัวขวนขวายในการงาน
ของผู้อ่ืน รักษาศีล ๕ ตลอด ๑๐๐,๐๐๐ ปีตายแล้วไปเกิดในภพช้ันดาวดึงส์(ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑๓๔/๑๓๙)  

  ในอโนมทัสสีพุทธวงศ์ กล่าวถึงกรุงจันทวดี ว่าเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าพระนามว่า 
อโนมทัสสี เคยประทับอยู่เม่ือคราวครองเพศฆราวาสวิสัย  มีพระเจ้ายสวาปกครอง 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๒๗) 

จันทวดี, พราหมณี : ช่ือมารดาของพระมหาโกฏฐิกเถระ ชาวกรุงสาวัตถี ดังคำท่ีพระเถระกล่าวไว้ว่า 
ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล  ที่มีทรัพย์มาก ในกรุงสาวัตถี มารดาของ
ข้าพเจ้าช่ือจันทวดี บิดาของข้าพเจ้าช่ืออัสสลายนะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๔๓/๒๗๑) 

  ในโลมสกัสสปชาดก กล่าวไว้ว่า จันทวดีเป็นหญิงสาวท่ีเช่ือฟังบิดาและรับอาสามา
ทำลายตบะของฤษีช่ือโลมสกัสสปะผู้มีตบะสูงลงได้ (ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๖๖/
๓๑๑) 

จันทสมะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิ ในกัปท่ี  ๒๓ นับจากกัปน้ีไป ซึง่พระวัณณการก
เถระได้ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ตนเองเป็นช่างทาสีอยู่ในกรุงอรุณวดี ได้
ระบายสีผ้าท่ีพระเจดีย์ให้มีสต่ีางๆ ในกัปท่ี  ๒๓ นับจากกัปนี้ไป ได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ เพราะผลแห่งการระบายสี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๔๐๓) 

จันทาเถรีคาถา : คาถาของพระจันทาเถรี, ภาษิตของพระจันทาเถรี ซึ่งพระจันทาเถรีได้กล่าวว่า 
เมื่อก่อน เราเป็นคนเข็ญใจ และเป็นหญิงหม้าย  ปราศจากญาติมิตร ถอืภาชนะและ
ไม้เท้า ถูกความหนาวและความร้อนเบียดเบียน เที่ยวขอทานอยู่ถึง  ๗ ปี ภายหลังได้
พบปฏาจาราภิกษุณี จึงเขา้ไปขอบวชเป็นบรรพชิตและพระปฏาจารากรุณาบวชให้
เรา และท่านก็สั่งสอนเราให้ประกอบในประโยชน์อย่างย่ิงเราได้บรรลุธรรมเป็นพระ
อรหันต์(ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๒๒/๕๗๕) 

จันทาภชาดก :  ชาดกว่าด้วยผู้เจริญแสงจันทรเ์ป็นอารมณ์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ดาบสโพธิสัตว์ 
สิ้นชีพแล้วไปเกิดในพรหมโลก กลับมาสอนวิธีเพ่งกสิณให้แก่ศิษย์ว่า คนที่หย่ังถึงกสิณ
ท่ีมีแสงจนัทร์และแสงอาทิตย์เป็นอารมณ์ด้วยปัญญา เขายอ่มเข้าถึงอาภัสสรพรหมได้
ด้วยฌานอันไม่มีวิตก (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๓๕/๕๕) 

จันทาภเถรวัตถุ :  เรื่องพระจันทาภเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายดังน้ี ผู้
บริสุทธ์ิดุจจันทร์แจ่ม มีจิตผ่องใส ไมขุ่่นมัว เป็นผู้สิ้นความเพลิดเพลินในภพ เรา
เรียกว่าพราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๑๓/๑๖๔) 



 

๑๕๗๘ 
 

 

  อรรถกถาธรรมบทกล่าวว่า ไม่ขุ่นมัว  หมายถึงปราศจากมลทินคือกิเลส และคำว่า 
ความเพลิดเพลินในภพ หมายถึงตัณหาในภพท้ัง  ๓ (กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ) 
(ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๔๑๓/๕๑๐) 

จันทาภะ,พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง  ซึ่งพระเอกทีปิยเถระได้ประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตนว่า ตนเองเคย มีจิตเลื่อมใส มใีจยินดีได้ถวายประทีปดวงหน่ึงไว้ที่
ต้นช้างน้าว  ซึ่งเป็นต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ท่ีประเสริฐ ของพระมุนีพระนามว่าปทุมุตตระ  
ในกัปที่ ๑๖,๐๐๐ นับจากกปันี้ไปเพราะผลแห่งการถวายประทีป จึงทำให้ไปเกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ๔ ชาติ  มีพระนามว่าจันทาภะ  มพีลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๓๒/๓๔๓) 

จันทิกาบุตร,พระ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึง ชาวกรุงสาวัตถี ท่านผู้น้ีเคยสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรเถระ ใน
เรื่องจิตเปรียบด้วยเสาหิน ซ่ึงพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่า ภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิต 
เป็นอย่างไร (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๖/๔๘๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เหตุท่ีช่ือว่าจันทิกาบุตร เพราะปรากฏช่ือตามมารดา เพราะ
มารดาของท่านจันทิกา (องฺ.นวก.อ.(บาลี) ๓/๒๖/๓๐๖) 

จันทิมเทพบุตร : ช่ือพระจันทร์ ซ่ึงเป็นเทพบุตรองค์หน่ึง มีเนื้อความกล่าวไว้ในจันทิมสูตรว่า  จันทิม
เทพบุตร เมื่อคราวที่อสุรินทราหูเข้าจับตัวไว้ แล้วระลึกถงึพระผู้มีพระภาคว่า  ขอ
ความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ ข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขัน ขอพระองค์จงเป็น
สรณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับอสุรินทราหูว่า จันทิม
เทพบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสรณะ ราหู ท่านจงปล่อยจันทิมเทพบุตรเสีย
เถิดพระพุทธเจ้าท้ังหลาย เป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลก อสุรนิทราหูปล่อยจันทิมเทพบุตร
แล้ว  ก็เร่งรีบเข้าไปหาท้าวเวปจิตติจอมอสูรถึงท่ีอยู่  เปน็ผู้เศร้าสลดใจ เกิดขนพอง
สยองเกล้า เพราะกลัวศีรษะแตกเป็น ๗ เสี่ยง ถึงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่มีความสุข (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๙๐/๙๖) 

  ในชยัททิสชาดก กล่าวถึงพระราชกุมาร(ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิศ) กล่าวกับยักษ์
ตอนหนึ่งว่า เพราะสสบัณฑิตน้ันสำคัญท้าวสกักเทวราชนี้ว่าเป็นพราหมณ์จึงได้ให้สิง
อยู่ในสรีระของตน ยักษ์ เพราะเหตุนั้นแล จันทิมเทพบุตรน้ันจึงมีรูปกระต่ายปรากฏ
อยู่ ซ่ึงให้ความพอใจแก่ชาวโลกตราบจนทุกวันน้ี (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๙๓/๕๕๓) 

จันทิมสูตร : พระสูตรว่าด้วยจันทิมเทพบุตร (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๐/๙๖) ; จันทิมเทพบุตร  
  พระสูตรน้ี ต่อมาได้กลายเป็นพระสูตรท่ีใช้สวดสำหรับคนที่เกดิวันราหู ขึ้นต้นบทสวด

ว่า กินนุสันตรมาโน วะ เป็นต้น  



 

๑๕๗๙ 
 

 

จันทิมสสูตร :  พระสูตรว่าด้วยจันทิมสเทพบุตร มีเน้ือความกล่าวไว้ว่า ณ กรุงสาวัตถี จันทิมส
เทพบุตรมีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงท่ีประทับ กราบทูลว่า ชนท่ีบรรลุฌาน มีจิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น มีปัญญา มีสติ  จัก
ถึงความสวัสดี  ดุจเน้ือทรายในซอกเขาทีป่ราศจากร้ินและยุงฉะน้ัน พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า  ชนบรรลุฌานไม่ประมาทละกิเลสได้ จักถึงฝั่งดุจปลาทำลายข่ายได้แล้วว่าย
ไป ฉะนั้น (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๒/๙๙) 

จันทิมาทิสุตตติกะ : พระสูตร  ๓  สูตร  มจัีนทิมสูตรเป็นต้น มีเน้ือหาเหมือนตถาคตสูตรต่างแต่ในท่ีนี้
ทรงแสดงเปรียบเทียบความไม่ประมาทกับแสงจันทร ์ ดวงอาทิตย์ และผ้าแคว้นกาสี 
อย่างละ ๑ สูตร  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๖-๑๔๘/๗๖) 

จันทูปมาสูตร : พระสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบภิกษุกับดวงจันทร์ คือ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธี
เข้าไปสู่ตระกูลของท่านพระมหากัสสปะโดยไม่ยึดติดในตระกูลเข้าไปสู่ตระกูลโดยมุ่ง
ประโยชน์สุข ไม่เข้าไปเพ่ือหวังลาภสักการะ เปรียบเหมือน ดวงจันทร์ไม่ติดในนภา
กาศ เมื่อทำได้อย่างนี้การเข้าไปสู่ตระกูลก็ไม่มีโทษ การแสดง ธรรมก็บริสุทธ์ิ (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๑๔๖/๒๓๗) 

จัมปกปุปผิยเถราปทาน๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผยิเถระ พระจัมปกปุปผิยเถระ    
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้นำดอกจำปาไป
บูชาพระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี) เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย 
ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๔๑๗) 

จัมปกปุปผิยเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผยิเถระ พระจัมปกปุปผิยเถระ    
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้ใช้ดอกจำปาบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ใน
ชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๑/๒๙๙) 

  อีกเรื่องหน่ึง ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ พระจัมปกปุปผิยเถระ
กล่าวว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านไปบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุทัสสนะ 
เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๙/๕๒๗) 

จัมปกะ, กรุง : ช่ือเมืองหลวงสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะ ในปทมุพุทธวงศ์ กล่าวว่า เป็นเมืองที่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะ ครองฆราวาสวิสัยอยู่๑๐,๐๐๐ ปี มีพระเจ้าอสมะ
ปกครอง และเป็นพระชนกของพระพุทธเจ้า มีพระเทวีพระนามว่าอสมาเป็นพระชนนี  
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๓๒) 



 

๑๕๘๐ 
 

 

จัมปา, กรุง,เมือง : ช่ือนครหลวงของแคว้นอังคะ ต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ำจมัปา ไม่ห่างมากนักจาก จุดที่
บรรจบกับแม่น้ำคงคา ดังคำในโสณทัณฑสูตรว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปใน
แคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงกรุงจัมปา 
ประทับอยู่ใกลส้ระโบกขรณีคคัครา พราหมณ์โสณทัณฑะปกครองกรุงจัมปา ซ่ึงมี
ประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธ์ุธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์ เป็น
พระราชทรัพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหม
ไทย  (ส่วนพิเศษ) (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๐/๑๑๑) 

  เมืองจัมปา มปีรากฎหลายเช่น  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๕๗/๑๓๑,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๑, 
วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๘๐/๒๖๐, วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๘๒/๒๖๖,วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๗๗/๖๘๗,วิ.ป.
(ไทย) ๘/๔๗๗/๖๘๘, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๓/๑๑๒,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๕,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๑๐/๑๕๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๐๙/๒๔๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๐/๓๖๗,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑/๑, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๙/๓๒๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๘๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๑๐/๒๑๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๑/๑๘๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๔/๒๒๐) 

จัมปา, ชาวกรุง :บุคคลท่ีอาศัยอยู่เมืองจัมปา เป็นภิกษุณี ก็มี เช่นเรื่องภิกษุณีชาวกรุงจัมปา (วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๑๓๑/๑๐๐), ในมหาวรรค โสณโกฬิวิสวัตถุ กล่าวถึงบุตรเศรษฐีช่ือโสณโกฬิ
วิสะ เป็นชาวกรุงจัมปา (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๑),ในโสณทัณฑสูตร กล่าวถึงโสณทัณฑ
พราหมณ์ ก็เป็นกรุงจัมปา (ที.สี.(ไทย)๙/๓๐๐/๑๑๑,ที.สี.(ไทย)๙/๓๐๒/๑๑๒,ที.สี.
(ไทย)๙/๓๐๗/๑๑๗) 

จัมเปยยกะ, พญานาค : ช่ือพญานาคตนหน่ึง ซึ่งเป็นพระชาติที่พระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นพญานาค ดัง
คำในจัมเปยยจริยาว่า ในกาลท่ีเราเป็นพญานาคช่ือว่าจัมเปยยกะ มีฤทธ์ิมาก แมใ้น
กาลน้ันเราเป็นผู้ประพฤติธรรม เพียบพร้อมด้วยศีลวัตร ไม่ยอมทำลายศลี เพราะจะ
ถูกหมองูทรมานอย่างแรงกล้า ก็อดทนอดกลั้นไม่ทำร้าย  (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๒๐/
๗๔๘) 

จัมเปยยจริยา : จริยาของจัมเปยยนาคราช  พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า ในสมัยที่เป็นจัมเปยยกนาคราช 
เป็นนาคมีธรรมถึงพร้อมด้วยศลีและวัตร ขณะรักษาอุโบสถศีล ถูกหมองูจับไปเท่ียว
เล่นกลหากิน มิได้แสดงความโกรธแต่ประการใด เพราะกลัวศีลขาด  (ขุ.จริยา.(ไทย) 
๓๓/๒๐/๗๔๘) 

จัมเปยยชาดก : ชาดกว่าด้วยพญานาคจัมเปยยะ  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เป็นพญานาค
ช่ือจัมเปยยะ เกิดความเบ่ือหน่ายด้วยสมบัติในนาคพิภพปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์ 
ในวันอุโบสถจึงออกจากนาคพิภพไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ทีจ่อมปลวกแหง่หนึ่งใกล้
หนทางไปหมู่บ้านในปัจจันตชนบทโดยประกาศสละชีวิตร่างกายให้เป็นทาน นอน



 

๑๕๘๑ 
 

 

รักษาอุโบสถอยู่ไม่เบียดเบียนผู้ใด แต่ถูกหมองูใจบาปคนหนึ่งมาจับพระองค์ไปเที่ยว
เล่นกลหากิน โดยการสั่งให้ร่ายรำทำเป็นรูปต่าง ๆ เป็นสีต่าง ๆ ตามชอบใจ ฝ่ายนาง
นาคสุมนาเทวีไม่เห็นสามีกลบัมาจึงออกตามหาเห็นพระสวามีกำลังแสดงการร่ายรำ
ให้พระเจ้าพรหมทัตได้ทอดพระเนตรอยู่ จึงแสดงตนร้องให้อยู่ในอากาศ พญานาค
เห็นพระเทวีก็เกิดความละอายจึงกลับเข้าไปอยู่ในกระชังตามเดิม พระเจ้าพรหมทัต
ตรัสถามว่าใครมาร้องไห้อยู่ในอากาศ นางจึงกราบทูลความจริงให้ทราบ แต่ตรัสความ
สงสัยว่า พญานาคมีฤทธ์ิมากเหตุไรจึงถูกหมองูจับได้ นางนาคสุมนากราบทูลว่าพระ
สวามีของนางต้องการบำเพ็ญตบะต้องการรักษาอุโบสถศีลจึงไม่เบียดเบียนใครๆ และ
ขอร้องให้พระราชาช่วยปล่อยพระสวามีของนางด้วย พระราชารับให้หมองูปล่อย
พญานาคราชและได้พระราชทานทรัพย์แกห่มองูเป็นอันมาก  พญานาคโพธิสัตว์ได้ผูก
ไมตรีกับพระเจ้าพรหมทัตและทูลเชิญพระเจ้าพรหมทัตเสด็จลงไปเย่ียมนาคพิภพ 
พระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นอันมาก เม่ือทรงเยี่ยมชมตาม
พระราชอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จกลับ พญานาคได้ให้ขนทรัพย์สมบัติมีแก้วมุดาเป็นต้น
มาถึง ๕,๐๐๐ เล่มเกวียน  แก้วมุกดาในนาคพิภพก็ขึ้นมาอยู่บนพ้ืนโลกนับแต่สมัยน้ัน 
ความเป็นมิตรสหายย่อมมีได้ท้ังในหมู่มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน ถ้าหากมีความรักความ
เมตตาต่อกัน และประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นย่อมมากเกินเปรียบเทียบ  (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) 
๒๗/๒๔๐/๕๑๒) 

จัมเปยยนาคราช:พญานาคนามว่าจัมเปยยะซึ่งเป็นพระชาติหน่ึงท่ีพระพุทธเจ้าเคยไปเกิดเป็น
พญานาค บำเพ็ญศีลอุปบารมี ดังคำว่า การรักษาศีลในภพที่เราเป็นจัมเปยยนาคราช 
และภูริทัตตนาคราชเป็นศีลอุปบารมี  (ขุ.จรยิา.(ไทย)  ๓๓/๑๒๒/๗๗๖) 

จัมพกะ, กษัตริย์ : ช่ือกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ซึ่งพระขทิรวนิยเรวตเถระ ได้ประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนว่า ตนเองเกิดสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเป็นนายเรือต้อนรับ
พระพุทธเจ้า และนำพระพุทธเจ้าข้ามฝั่งแม่น้ำ เพราะกรรมน้ัน ในกัปท่ี ๕๗ (นับจาก
กัปนี้ไป) ได้เกิดเป็นกษัตริย์พระนามว่าจัมพกะมีพลานุภาพมากรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์
อุทัย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๓๕/๙๗) 

จัมเปยยะขันธกะ : ช่ือขันธกะท่ี ๙ แห่งคัมภีร์มหาวรรค วินัยปิฎก ว่าด้วยข้อควรทราบบางอย่าง
เกี่ยวกับนิคหกรรมต่างๆ(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๘๐/๒๖๐) 

จัมมขันธกะ : ช่ือขันธกะที่ ๕  แห่งคัมภีรม์หาวรรค วินัยปิฎก ว่าด้วยเครื่องหนังต่างๆ มีรองเท้าและ
เครื่องลาด เป็นต้น (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๑) 

จัมมสาฏกชาดก: ชาดกว่าด้วยปริพาชกช่ือจัมมสาฏกะ มเีน้ือความอธิบายไว้ว่า พ่อค้าบัณฑิตโพธิสัตว์ 
เห็นปริพาชกผู้หน่ึงผู้ให้การยกย่องแพะ ซึ่งมันย่อตัวลงทำท่าจะขวิดท่านแต่ท่านกลับ



 

๑๕๘๒ 
 

 

เข้าใจว่ามันยกย่องจึงได้ประนมมือตอบพูดกับมันว่า สัตว์ ๔ เท้างดงามจริงหนอ 
ท่าทางสง่า  และน่ารักน่าเอ็นดู ย่อมอ่อนน้อมต่อพราหมณ์ผู้ถึงพร้อมด้วยชาติและ
มนต์ จักเป็นแพะประเสริฐ มยีศศักด์ิ จึงได้รอ้งเตือนท่าน ท่านอย่าได้ไว้ใจสัตว์ ๔ เท้า 
ตัวน้ีด้วยการเห็นมันเพียงครู่เดียว มันต้องการจะขวิดท่านให้เต็มท่ีจึงย่อตัวลง พระ
โพธิสัตว์เตือนยังไม่ขาดคำ แพะก็กระโดดขวิดปริพาชกน้ันอย่างแรงทำให้เขากระดูก
ขาหักล้มลงทันทีสัมภาระกระจัดกระจาย ปริพาชกได้แต่ประคองแขนค่ำครวญอยู่ว่า  
ช่วยด้วย แพะฆ่าคนประเสริฐและแกยังค่ำครวญต่อไปอีกว่าผู้ท่ีสรรเสริญคนซึ่งไมค่วร
บูชาจะถูดขวิดนอนอยู่เหมือนเราผู้โง่เขลาถูกแพะขวิดในวันน้ี แกคร่ำครวญอยู่ไม่นาน
ก็สิ้นใจตาย  (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๙๓/๑๗๕) 

จาคธนะ :  ทรัพย์คือจาคะ,เป็นข้อ ๖  ในอริยทรัพย์ ๗ มีปรากฏหลายสูตร เช่น ลักขณสูตรสังคีติ
สูตร ทสุตตรสูตร สังขิตตธนสูตร (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๒/๑๘๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๓๐/๓๓๑, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๓๙๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕/๘) 

  ในธนสูตร วิตถตธนสูตร ได้อธิบายเกี่ยวกับคนผู้มีจาคธนะไว้ว่า คืออริยสาวกในธรรม
วินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตระหน่ีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้ว มีฝ่ามือชุ่ม  
ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทาน นี้เรียกว่าจาคธนะ องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๔๗/๗๖, องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๖/๙,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๗/๑๓)  

  อรรถกถาอธิบายว่า มีฝ่ามือชุ่ม  หมายถึงมีมือล้างสะอาดแล้วด้วยน้ำคือศรัทธา  ถ้า
คนไม่มีศรทัธาแม้จะล้างถึง  ๗  ครั้งก็ช่ือว่ามีมือยังไม่ได้ล้าง  มีมือสกปรก  แต่คนมี
ศรัทธา  แม้มีมอืสกปรกก็ช่ือว่ามีมือสะอาดแล้ว  (องฺ.ติก.อ.  ๒/๔๒/๑๔๘) 

จาคสัมปทา :  ความถึงพร้อมด้วยจาคะ, ความถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน,ความถึงพร้อมด้วย
ความเสียสละเป็นการเฉลี่ยสขุให้แกผู่้อ่ืน;ดูสัมปรายิกัตถะ(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๔/
๓๔๓, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๕/๓๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๖/๓๘๙)  

  จาคสัมปทา มีปรากฏหลายแห่ง เช่น ในสมจิตตวรรคกล่าวถึงบุตรทำสิ่งท่ีทำได้ยาก 
คือ ให้มารดาและบิดาผู้ตระหนี่ สมาทานต้ังมั่น ดำรงอยู่ในจาคสัมปทา(ความถึง
พร้อมด้วยการเสียสละ) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๔/๗๘) 

  ในปัตตกัมมสูตรอธิบายถึงบุคคลผู้มีจาคสัมปทาไว้ว่า อริยสาวกในธรรมวินัยน้ีมีใจ
ปราศจาก ความตระหน่ีอันเป็นมลทิน มีจาคะอันสละแลว้  มีฝ่ามือชุ่ม  ยินดีในการ
สละ ควรแก่การขอ ยินดีในการให้ทานและการจำแนกทาน อยู่ครองเรือนน้ีเรียกว่า
จาคสัมปทา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๑) 

   ในสมัปทาสูตร ปฐมสัมปทาสูตร กล่าวเพียงข้อธรรม ๕ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๖/
๗๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๑/๑๖๓) ; ในทุกกถาสูตร กล่าวถึงบางคนไม่ชอบพูดถึง
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เรื่องจาคสัมปทา ดังคำว่า บุคคลผู้ตระหน่ีนั้นไม่พิจารณาเห็นจาคสัมปทา(ความถึง
พร้อมด้วยจาคะ)ในตนและไม่ได้ปีติปราโมทย์ท่ีมีจาคสัมปทาน้ันเป็นเหตุ ฉะน้ันการ
พูดเรื่องจาคะจึงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ตระหนี่ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๗/
๓๖๐)   

จาคะ :  การสละ, การให้ทาน, การเสยีสละ, การทำให้หมดไปจากตน, การให้หรอืยอมให้หรือ
ปล่อยสละละวางที่จะทำให้หมดความยึดติดถือมั่นตัวตนหรือลดสลายความมีใจคับ
แคบหวงแหน, การเปิดใจกว้างมีน้ำใจ, การสละสิ่งที่เป็นข้าศึกษาแก่ความจริงใจ, ข้อ 
๓ ในอธิษฐานธรรม ๔, ข้อ ๖ ในอริยทรัพย์ ๗  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๔/๑๘๒,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๒๕/๑๘๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๙/๑๙๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗๒/๑๙๔,ม.ม.
(ไทย)  ๑๓/๔๓๗/๕๕๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๑/๒๐๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔๘/๔๐๕,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๓๖๘/๔๑๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๐/๓๘๐,ขุ.ชา.
ทุก.(ไทย) ๒๗/๗๙/๘๕) 

  การสละกิเลส(ข้อ ๔ ในฆราวาสธรรม ๔) ดังคำวานรินทชาดก และ กุมภีลชาดก ที่
จระเข้กล่าวถึงบุคคลท่ีประกอบด้วยคุณธรรม ๔  ประการ จึงปราบศัตรูได้ว่า พญา
วานร ผู้มีธรรม  ๔ ประการน้ี คือ (๑) สัจจะ (๒) ธรรมะ (๓) ธิติ  (๔) จาคะ  เช่นกับ
ท่าน ย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๗/๒๔,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)
๒๗/๑๔๘/๑๐๔) 

  จาคะ ท่ีเป็นฆรวาสธรรม หรอืธรรมของผู้ครองเรือน ดังคำในอาฬวกสูตรว่า บุคคลอยู่
ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรม ๔ ประการนี้    คือ สัจจะ ธรรม   ธิติ  จาคะ  
ละโลกน้ีไปแล้ว  ย่อมไม่เศร้าโศก(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๔)  

จาคาธิษฐาน :  ธรรมท่ีควรต้ังไว้ในใจคือจาคะ, ท่ีม่ันคือจาคะ, หมายถึงธรรมท่ีควรต้ังไว้ในใจให้เป็น
ฐานท่ีมั่นคือจาค, ผู้มีการให้ การสละละวางเป็นฐานที่มั่น (ข้อ ๓ ในอธิษฐาน ๔ อัน
ได้แก่ ปัญญา สัจจะ จาคะ และอุปสมะ) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐) ;  ดู 
อธิษฐานธรรม  

จาคานุสสติ:  การระลึกถึงการบริจาค,คือการระลึกถึงทานท่ีตนบริจาคแล้ว และพิจารณาเห็นจาค
ธรรมท่ีมีในตน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๗/๓๒๘,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๕๖/๓๘๙), จัดเป็น
ธรรมท่ีเป็นเอก(เอกธรรม)และเป็นธรรมที่ควรเจริญ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๙๗/
๓๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๗๓/๕๐,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๘๒/๕๐), จัดเป็นข้อ ๕ ใน
อนุสสติฏฐาน ๖  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙/๔๒๑), ในอนุสสติฏฐานสูตร กล่าวไว้ว่า 
สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำจาคานุสสตินี้ให้เป็นอารมณ์ ย่อมบริสุทธ์ิได้ เช่น อริยสาวก
ระลึกถึงจาคะของตนว่า ‘เป็นลาภของเราหนอ  เราได้ดีแล้วหนอ ฯลฯ  ควรแก่การ
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ขอ ยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือน’ เมื่อคราวที่อริยสาวกระลึกถึงจาคะ  จิตของ
เธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุม้รุม  ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม เป็นจิตดำเนิน ไป
ตรงทีเดียว เป็นจิตออกไป พ้นไป หลุดไปจากความกำหนัดคำว่า ‘กำหนัด’ น้ีเป็นช่ือ
ของกามคุณ    ๕  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๖/๔๖๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๔,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๑/๒๓๗)  

  ในสารีปุตตสุตตนิทเทสอธิบายว่า จาคานุสสติ ทำให้เกิดปีติ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๔/
๕๙๕)  ;  ดูอนุสสติ   

จาตุททสีอุโบสถ :อุโบสถวันขึ้น-แรม ๑๔ ค่ำ, หมายถึงการอธิษฐานศีล ๘ แล้วเข้าอยู่จำอุโบสถ ดังคำ
ในจัมเปยยชาดกที่นางนาคสุมนากล่าวกับนาคราชว่า นาคราชอธิษฐานจาตุททสี
อุโบสถ และปัณณรสีอุโบสถ นอนรักษาอุโบสถอยู่ใกลห้นทางส่ีแพร่ง (ขุ.ฃา.วีสติ.
(ไทย) ๒๗/๒๔๖/๕๑๓) 

จาตุททิสสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เที่ยวไปในทิศท้ังสี่ คำว่า ผู้เที่ยวไป ในทิศท้ังสี่ ในที่น้ี
หมายถึงพระขีณาสพ ธรรมของพระขีณาสพ ๕ ประการ คือ (๑) ศีล (๒) ความเป็น
พหูสูต (๓) ความสันโดษในปัจจัย ๔ (๔) การได้ฌาน ๔ (๕) การได้เจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๙/๑๘๖) 

จาตุมมหาราช,สวรรค์: พวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราช หมายถึงชุมชนเทพช้ันจาตุมมหาราช ในปาราชิก
สิกขาบทที่  ๑  สทิุนนภาณวาร กล่าวถึงพระสุทินกลันทบุตร(เสพเมถุน) ก่อเสนียด
ก่อโทษข้ึนแล้ว ทวยเทพช้ันภุมมะ กระจายข่าว ทวยเทพช้ันจาตุมมหาราชสดับเสียง
ของทวยเทพช้ันภุมมะแล้ว   ได้กระจายข่าวต่อไป (วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๖/๒๕) 

จาตุมสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านจาตุมา ช่ือน้ีต้ังตาม สถานทีท่ี่ทรงแสดงพระสูตร 
หมู่บ้านจาตุมาเป็นหมู่บ้านของชาวศากยะ แคว้นสักกะ พระผู้มีพระภาคทรงขับไล่
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ซึ่งติดตามท่านพระสารีบุตร และท่านพระมหาโมคคัลลานะ
มาเข้าเฝ้าพระองค์ เพราะเหตุท่ีภิกษุเหล่าน้ันสนทนากับ ภิกษุเจ้าถิ่นส่งเสียงดังอ้ืออึง 
พวกเจ้าศากยะชาวบ้านจาตุมาและท้าวสหัมบดีพรหมเข้าเฝ้ากราบทูลพระผู้มพีระ
ภาคให้ทรงอนุเคราะห์ภิกษุเหล่าน้ันเพราะบางรูปเป็นภิกษุใหม่ เมื่อไม่ได้เข้าเฝ้าก็จะ
แปรผันไป เหมือนพืชอ่อนขาดน้ำ หรือเหมือนลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่  พระผู้มีพระภาค
ทรงสดับอุปมาที่ชาวบ้านจาตุมาและท้าวสหัมบดีพรหมกราบทูลก็ทรงพอพระทัย 
ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงพาภิกษุท้ังหลายเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัส
ถามท่านพระสารีบุตรว่า คิดอย่างไรท่ีพระองค์ทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ พระเถระกราบทูล
ว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีความขวนขวายน้อย ท่านก็ควรจะขวนขวายน้อยเหมือนกัน 
พระผู้มีพระภาคตรัสห้าม แลว้ตรัสถามท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระมหาโมค



 

๑๕๘๕ 
 

 

คัลลานะกราบทูลว่า ท่านกับท่านพระสารีบุตรจักช่วยกันบริหารภิกษุสงฆ์ พระผู้มี
พระภาคตรัสรับรองว่า พระองค์ ท่านพระสารีบุตร และท่านพระมหาโมคคัลลานะ
เท่าน้ันควรบริหารภิกษุสงฆ์ จากน้ันทรงแสดงภัย ๔ ประการ ท่ีผูล้งน้ำจะพบ คือ (๑) 
ภัยจากคลื่น (๒) ภัยจากจระเข้ (๓) ภัยจากน้ำวน (๔) ภัยจากปลาร้าย 

  ทรงเปรียบเทียบว่า ผู้บวชในธรรมวินัยน้ี ก็จะประสบภัย ๔ ประการ เช่นกัน คือ (๑) 
ภัยจากคลื่น ได้แก่ ความไมอ่ดทนต่อคำสอน (๒) ภัยจากจระเข้ ได้แก ่ความเห็นแก่
ปากท้อง (๓) ภัยจากน้ำวน ได้แก่ กามคุณ ๕  (๔) ภัยจากปลาร้าย ได้แก่ มาตุคาม 
(สตรี)  ในพระสูตรนี้ มีข้อท่ีนา่สังเกต น่าศึกษาดังต่อไปน้ี  

  ๑.การท่ีพระผูมี้พระภาคทรงประณามภิกษุสงฆ์ มิใช่เพราะทรงมีความโกรธ แต่ใน
ฐานะที่พระองค์เป็นนักปกครอง เม่ือภิกษุสงฆ์เข้าเฝ้าก็ควรรู้จักมารยาทที่เหมาะสม
ในการอยู่ร่วมสังคม มิใช่เคยอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น ควรรู้จักความเหมาะสมบ้าง 
ฉะนั้น จึงทรงประณามภิกษุสงฆ์เพ่ือเป็นการสอนในเร่ืองมารยาท ในท่ีนี้ ภิกษุทุกรูปก็
รู้สึกเสียใจและยอมรับว่าตนทำผิด จึงไม่มีภิกษุรูปใดโต้แย้งพระองค์ ต่างก็เก็บ
เสนาสนะถือบาตรและจีวรจากไป (ม.ม.อ. ๒/๑๕๗/๑๑๒๘-๑๒๙) 

  ๒.เมื่อพวกเจ้าศากยะและท้าวมหาพรหมเข้ามากราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงยก
โทษให้ภิกษุสงฆ์แล้ว ทรงเห็นว่าภิกษุเหล่าน้ันยอมรับผิดจึงทรงยกโทษให้ แสดงว่า
การลงโทษผู้กระทำความผิดนั้น เมื่อมีเหตุผลสมควรก็ทรงยกโทษให้ คอื มิใช่ลงโทษ
ให้เสียคน แต่ให้กลับตัว (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕๗/๑๗๗) 

จาตุมหาราช :เทพที่รักษาทิศทั้ง ๔, ท้าวมหาราชทั้ง ๔,เทวดาผู้รักษาโลกใน ๔ ทิศ, ทา้วโลกบาลทั้ง ๔ 
อันได้แก่ (๑) ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรภ์  ครองทิศตะวันออก (๒) ท้าว
วิรุฬหกจอมกุมภัณฑ์ ครองทิศใต้ (๓) ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค ครองทิศตะวันตก (๔) 
ท้าวกุเวร หรือเวสสวัณ จอมยักษ์ ครองทิศเหนือ  

  ในมหานิทเทสอธิบายว่า เพราะเทียบกับชีวิตของเทวดาช้ันจาตุมหาราช ชีวิตของ
มนุษย์จึงน้อยคือ  เล็กน้อย  นิดหน่อย ช่ัวขณะ เร็วพลัน ประเด๋ียวเดียว  ต้ังอยู่ไม่
นาน ดำรงอยู่ไม่นาน เพราะเทียบกับชีวิตของเทวดาช้ันดาวดึงส์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๘๒/๒๑๓, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๕๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๔) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า ท้าวมหาราช ๔ องค์ คือ  
  (๑) ท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์ครองทิศตะวันออก   
  (๒) ท้าววิรุฬหก จอมกุมภัณฑ์ครองทิศใต้  
  (๓) ท้าววิรูปักษ์ จอมนาคครองทิศตะวันตก  



 

๑๕๘๖ 
 

 

  (๔) ท้าวเวสวัณ  จอมยักษ์ครองทิศเหนือ  (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๙๔/๒๖๐,  ที.ม.ฏีกา 
(บาลี) ๒/๑๙/๓๒)  

จาตุมหาราช, เทพ,ทวยเทพ,เทพช้ัน,เทวดา : หมู่เทพช้ันจาตุมหาราช มีท้าวจตุโลกบาลปกครอง ดัง
คำในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ท่ีกล่าวถึงเม่ือท่านพระโกณฑัญญะเกิดธัมมจักษุขึ้นว่า 
“สิ่งใดส่ิงหน่ึง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งน้ันท้ังปวง มีความดับไปเป็นธรรมดา” 
พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ทวยเทพช้ันภุมมะกระจาย
ข่าวทวยเทพช้ันจาตุมหาราช สดับเสียงของทวยเทพช้ันภุมมะแล้ว  ได้กระจายข่าว
ต่อไป (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๗/๒๔, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๕) ; เป็นบริษัทที่ ๕ ใน
บริษัท ๘ (ที.ปา(ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๖) 

  ในทานูปปัตติสูตร กล่าวถึงพวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชมีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มี
ความสุขมาก (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๕/๒๙๓) 

  ทวยเทพช้ันจาตุมหาราชมีกล่าวไว้หลายแห่ง เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓๑/๓๖๔,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๔๗/๔๘๕,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๘,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๘๖/๙๑๘) 

  อรรถกถาอธิบายถึงเทวดาบางพวกว่าหมายถึงกามาวจรเทวดา ๖ ช้ัน คือ  จาตุ
มหาราช  ดาวดึงส์  ยามา  ดุสิต นิมมานรดี  และ ปรนิมมิตวสวัตดี  (องฺ.จตุกฺก.อ.
(บาลี) ๒/๒๒๓/๔๔๐)  

จาตุมหาราช, เทวโลก : ภพอันเป็นท่ีอยู่ของหมู่ทวยเทพช้ันจาตุมหาราช ดังคำในจูฬนิกาสูตร และ
ปฐมโกสลสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า อานนท์ สหัสสีโลกธาตุเท่า
โอกาสท่ีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรส่องทิศท้ังหลายให้สว่างรุ่งโรจน์ ในสหัสสี
โลกธาตุน้ัน มีดวงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวง...มีท้าวมหาราช ๔,๐๐๐ มีเทวโลกช้ันจาตุ
มหาราช ๑,๐๐๐...(องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๑/๓๐๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๖๙), หรือ
ดังคำในวิตถตุโปสถสูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ๕๐ ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืน
หนึ่งของเทวดาช้ันจาตุมหาราช ๓๐  ราตรโีดยราตรีน้ัน เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดย
เดือนน้ัน เป็น ๑ ปี ๕๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาช้ันจาตุ
มหาราช ก็เรื่องนี้เป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกน้ีรักษาอุโบสถที่
ประกอบด้วยองค์ ๘ หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดร่วมกับเทวดาช้ันจาตุมหาราช  ข้อนี้
เรากล่าวหมายถึงเรื่องน้ีแลว่า ราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขท่ีเป็นทิพย์ 
ถือว่าเป็นของเล็กน้อย (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๓๐๗) 



 

๑๕๘๗ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า มีท้าวมหาราช ๔,๐๐๐ ในท่ีน้ีหมายถึงในโลกธาตุท่ีมี ๑,๐๐๐  
จักรวาลน้ัน  แต่ละจักรวาลมีท้าวมหาราช อยู่  ๔  องค ์  (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๑/
๒๓๔)  

จาตุมหาราชบริษัท : ชุมนุมเทพช้ันจาตุมหาราช, ชุมนุมเทพจำพวก ๑ ในบริษัท ๘  อันได้แก่ ขัตติย
บริษัท (ชุมนุมกษัตริย์) พราหมณบริษัท (ชุมนุมพราหมณ์) คหบดีบรษัิท (ชุมนุม
คหบดี)  สมณบริษัท (ชุมนุมสมณะ) จาตุมหาราชบริษัท (ชุมนุมเทพช้ันจาตุมหาราช) 
ดาวดึงสบริษัท  (ชุมนุมเทพช้ันดาวดึงส์) มารบริษัท (ชุมนุมมาร) พรหมบริษัท (ชุมนุม
พรหม) (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๗๒/๑๑๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๕๑/๑๕๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๙/๓๗๑)  

  อรรถกถาอธิบายคำว่า บริษัท หมายถึงหมู่,คณะ,ท่ีประชุม  ในที่น้ีหมายถึงบริษัท ๘ 
คือ  (๑)  ขัตติยบริษัท  (๒) พราหมณบริษัท(๓)คหบดีบริษัท (๔) สมณบริษัท  (๕) จา
ตุมหาราชบริษัท (๖) ดาวดึงสบริษัท  (สวรรค์ช้ันท่ี  ๒ แห่งสวรรค์ ๖  ช้ัน) (๗) มาร
บริษัท (๘) พรหมบริษัท (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๔๘/๓๔๘,ที.สี.อ.(บาลี) ๔๐๓/
๒๙๗,องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๒๑/๓๒๗) 

จาตุมหาราชิกา :พวกเทวดาที่อยู่ช้ันจาตุมหาราช ดังคำในเกวัฏฏสูตรว่า ภิกษุเข้าสมาธิถึงขั้นท่ีจิตต้ัง
มั่นจนเห็นทางไปเทวโลก แลว้ เข้าไปหาพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วถามว่า ท่าน
ผู้มีอายุ มหาภตูรูป ๔ คือปฐวีธาตุอาโปธาตุ เตโชธาตุและวาโยธาตุ  ย่อมดับสนิทที่
ไหน  พวกเทพช้ันจาตุมหาราชิกาตอบว่า พวกเราไม่ทราบท่ีที่มหาภูตรูป ๔ ดับสนิท
ไปเหมือนกันแต่ท้าวมหาราช ๔ องค์ซึ่งย่ิงใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบ (ที.
สี.(ไทย) ๙/๔๘๘/๒๑๗) 

  ในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า จาตุมหาราชิกา สวรรค์ท่ีท้าวมหาราชทั้ง  ๔  ปกครองอยู่  
(ท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์ครองทิศตะวันออก, ท้าววิรุฬหกจอมกุมภัณฑค์รองทิศใต้, 
ท้าววิรูปักษ์จอมนาคครองทิศตะวันตก,ท้าวกุเวรหรือเวสวัณจอมยักษ์ครองทิศเหนือ)
(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๘๑/๓๖๙,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖/๕๕๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่าเป็นเทพช้ันกามาวจร ๖ ช้ัน มีเทพช้ันจาตุมหาราช  
จาตุมา,หมู่บา้น: ช่ือหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านหนึง่ มชีาวศากยะอาศัยอยู่ แคว้นสักกะ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีพวก

ภิกษุอาคันตุกะผู้เป็นสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะพูดเสียง
ดัง จึงถูกพระพุทธเจ้าตำหนิ ขณะพักอยู่ ณ อามลกีวัน  หมู่บ้านจาตุมา  (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๕๗/๑๗๗) 

จานท่ีทำด้วยเงิน: ภาชนะที่ทำด้วยเงิน มีรูปแบนใสส่ิ่งของต่างๆ ดังคำท่ีพระเอกปัตตทายกเถระ  
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ตนเองตนเป็นชาวหงสวดี ได้ถวายบาตรแด่
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พระผู้มีพระภาคผู้ตรง ผู้คงทีแ่ล้ว เมื่อบังเกิดในภพ ข้าพเจ้าย่อมได้ภาชนะทองคำและ
จานท่ีทำด้วยเงิน ทำด้วยทองคำ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๑/๑๘๙) 

จาปัลยะ :  การชอบตกแต่ง ดังคำในขุททกวัตถุวิภังค์ว่า การตกแต่งจีวร การตกแต่งบาตร  การ
ตกแต่งเสนาสนะ การประดับร่างกายท่ีเป่ือยเน่านี้ หรือบริขารภายนอก การ
ประเทืองผิว การเล่นหัว ความร่าเริง ความกำหนัดยินดี ภาวะที่กำหนัดยินดี การ
ตกแต่ง กิริยาท่ีชอบตกแต่ง นี้เรียกว่าจาปัลยะ  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๕๔/๕๕๒) 

จาปาเถรีคาถา : คาถาของพระจาปาเถรี, ภาษิตของพระจาปาเถรีดังคำสนทนาตอนหน่ึงท่ีพระจาปา
เถรีได้รวบรวมคาถาท่ีอุปกาชีวกและตนกล่าวด้วยการเปล่งอุทานว่า(อุปกาชีวกกล่าว
ว่า)  พระผู้มพีระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้ ณ ที่ใกลฝ้ั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงแสดงธรรม
โปรดหมู่สัตว์เพ่ือให้ละทุกขท์ั้งปวงเราควรจักไปเฝ้าพระองค์ (เรากลา่วว่า) พระองค์
จักเป็นศาสดาของเรา บัดน้ีขอท่านพึงกราบทูลพระโลกนาถผู้ยอดเย่ียมถึงการถวาย
อภิวาทของดิฉันและพึงทำประทักษิณแล้วอุทิศส่วนบุญให้ดิฉันด้วย(อุปกาชีวกกล่าว
ว่า) แม่จาปา ข้อท่ีเจ้าพูดกับเรา เรารับได้ บัดนี้เราจักกราบทูลพระโลกนาถผู้ยอด
เย่ียม ถึงการถวายอภิวาทของเจ้า และจักทำประทักษิณแล้วอุทิศส่วนบุญใหแ้ก่เจ้า
แน่ (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๙๒/๖๐๓) 

จามร : แส้ขนจามร ีด้ามยาว ปรกติสอดอยู่ในฝักแบนรูปคล้ายน้ำเต้า จัดเป็นเคร่ืองสูงชนิดหน่ึง
, ในนาลกสูตร กล่าวไว้เมื่อคราวที่สิทธัตถราชกุมารประสูติ ประชาชนปีติยินดี ทวย
เทพกั้นเศวตฉัตร  มีซีม่ากมายประกอบด้วยช้ัน ๑,๐๐๐ ช้ัน ไว้ในนภากาศ จามรด้าม
ทองท้ังหลายโบกไปมาอยู่ แต่ผู้ถือจามรและเศวตฉัตรไม่ปรากฏ  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๖๙๔/๖๖๔),ในมหารถวิมาน กล่าวว่า หมู่เทวดาถือแส้จามร (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๑๖/
๑๒๖)  

จามรี : ช่ือสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เป็นสัตว์จำพวกวัว ขนยาวมาก ละเอียดอ่อน สีน้ําตาลเข้มจนถึงดำ 
ท่ีสวาบจะมีสีดําห้อยยาวลงมาเกือบถึงพ้ืน ช่วงเขากว้างมาก หางยาวเป็นพู่ อาศัยอยู่
แถบภูเขาสูง, ในกุณาลชาดก กล่าวถึงประเทศหิมพานต์เป็นท่ีสัญจรไปมาของสัตว์
มากมายเช่น ช้าง  โคลาน กระบือกวาง จามรี เน้ือฟาน  (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/
๕๓๖/๑๓๔,ในมหาวนวัณณนา เวสสันตรชาดก กล่าวถึงสัตว์ต่าง ๆอาศัยอยู่ เช่น 
จามรี ชะนี ลิงลม ค่าง  ลิง ลงิจุ่น  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๖๓/๕๐๕) 

  ในราหุเถราปทาน กล่าวถึงจามรีในการเปรียบเทียบไว้ว่า พระราหุลเป็นผู้มีปัญญา
รักษาตน สมบูรณ์ด้วยศีล ดุจจามรีรักษาขนหาง (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๘๓/๑๑๓, ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๒๕/๖๗๑) 



 

๑๕๘๙ 
 

 

  ในพุทธวงศ์กล่าวถึงจามรีไว้ว่า จามรีย่อมรกัษาขนหาง(ของตน)ท่ีติดข้องอยู่ในท่ีไรๆก็
ยอมตายในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไป (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๒๓/๕๘๓) 

จารผลิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระจารผลิยเถระ  พระจารผลิยเถระ ประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้ถวายผลมะม่วงกะล่อนแด่
พระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี) เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๖๓/๑๙๓) 

จารวิหารนิทเทส : แสดงความประพฤติและความเป็นอยู่  ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า ท่านพระ  สา
รีบุตร วางบทมาติกาที่มีคำว่า “ความประพฤติ และความเป็นอยู่” รวมอยู่ด้วยกัน
ดังนี้  

   “ความประพฤติ และความเป็นอยู่เป็นอันตรัสรู้แล้ว รู้แจ้งแล้ว เหมือนอย่างส
พรหมจารีผู้รู้แจ้ง ม่ันใจบุคคล ตามท่ีประพฤติ ตามท่ีเป็นอยู่ ในฐานะที่ลึกซ้ึงว่า 
“ท่านผู้น้ีบรรลแุล้วหรือว่าจักบรรลุแน่” 

  จากนั้นท่านนำคำในบทมาติกามาอธิบายทีละคำ รวม ๑๔ คำ เช่น คำว่า “ความ
ประพฤติ” ได้แก่ ความประพฤติ ๘ ประการ คือ (๑) ความประพฤติในอิริยาบถ (๒) 
...ในอายตนะ (๓) ...ในสติ (๔) ...ในสมาธิ (๕) ...ในญาณ (๖) ...ในมรรค (๗) ...ในผล 
(๘) ความประพฤติ เพ่ือประโยชน์แก่โลก 

  ความประพฤติแต่ละประการมีความหมายตามลำดับดังน้ี (๑) ความประพฤติใน
อิริยาบถ ๔ (๒) ความประพฤติในอายตนะภายใน และอายตนะภายนอกอย่าง ละ ๖ 
ประการ (๓) ความประพฤติในสติปัฏฐาน ๔ (๔) ความประพฤติในฌาน ๔ (๕) ความ
ประพฤติในอริยสัจ ๔ (๖) ความประพฤติในอริยมรรค ๔ (๗) ความประพฤติใน
สามัญญผล ๔ (๘) ความประพฤติในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าบางส่วน ในพระสาวกบางส่วน 

  ความประพฤติ ๘ ประการ อีกนัยหนึ่ง เช่น 
   ๑.เมื่อน้อมใจเชื่อ ช่ือว่าประพฤติด้วยศรัทธา 
   ๒.เมื่อประคองไว้ ช่ือว่าประพฤติด้วยวิริยะ 
  ความประพฤติ ๘ ประการ อีกนัยหนึ่ง เช่น 
   ๑.ความประพฤติสัมมาทิฏฐิ ช่ือว่าทัสสนจริยา 
   ๒.ความประพฤติสัมมาสังกัปปะ ช่ือว่าอภินิโรปนจริยา 
  คำว่า “ความเป็นอยู่” ได้แก ่ (อาการที่) บุคคลผู้น้อมใจเชื่อ อยู่ด้วยศรัทธา บุคคลผู้

ประคองไว้ อยู่ด้วยความเพียร บุคคลผู้ต้ังมั่น อยู่ด้วยสติ บุคคลผู้ทำความไม่ฟุ้งซ่าน 
อยู่ด้วยสมาธิ บุคคลผู้รู้ชัด อยู่ด้วยปัญญา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙๗/๓๑๘) 



 

๑๕๙๐ 
 

 

จาริก :  เที่ยวไป, เดินทางเพ่ือศาสนกิจ หมายถึงท่องเท่ียวไปเพ่ือสั่งสอนหรือแสวงบุญเป็นต้น, 
ผู้เดินไป หมายถึงผู้ท่องเที่ยวไปเพ่ือสั่งสอนหรือแสวงบุญเป็นต้น เช่น พระผู้มีพระ
ภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล  พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ  ๕๐๐  รปู   
(ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๔/๘๗) 

  คำว่า จาริก มีกล่าวไว้มากมายเช่น (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๐/๑๑๑,ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๘/
๒๓๐,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๕/๓๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘๖/๔๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๘/๓๔๒,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๗๙/๓๐๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๓/๔๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๕/๑๕๑,ม.
ม.(ไทย)๑๓/๒๙๙/๓๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๐/๔๒๕) 

จารีต :  ประเพณี, ธรรมเนียมที่ประพฤติกันมา, ประเพณีท่ีถือสืบต่อกันมานาน, ความ
ประพฤติสืบต่อกันมา, ความประพฤติท่ีดี ดังคำในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร กล่าวว่า 
บุคคล...เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม คือเป็นผู้ละเมิดจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของ
มารดาหญิงท่ีอยู่ในปกครองของบิดา (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๑๑/๑๓๘) 

  ในโสณนันทชาดก โสณดาบสโพธิสัตว์ประกาศให้ทราบว่า ชนเหล่าใดเป็นผู้ฉลาดใน
ธรรมอันเก่าแก่ ถึงพร้อมด้วยจารีต ชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่ทุคติ (ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) 
๒๘/๑๔๗/๗๙) 

จาลาเถรคีาถา :คาถาของพระจาลาเถรี, ภาษิตของพระจาลาเถรี ดังคำในจาลาเถรคีาถาตอนหนึ่งว่า 
เราเป็นภิกษุณีอบรมอินทรีย์แล้ว ต้ังสติไว้มั่น รู้แจ้งบทอันสงบเป็นเหตุเข้าไปสงบ
ระงับสังขารเป็นสุข...พระพุทธเจ้า เสด็จอุบัติในตระกูลศากยะ ไม่มีผูใ้ดเปรียบปราน 
พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเรา อันเป็นอุบายล่วงเสียซึ่งทิฏฐท้ัิงหลายคือทุกข์ 
เหตุให้เกิดทุกข์  ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์๘ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์ (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๘๒-๑๘๖/๕๘๕) 

จาลาภิกษุณี : ภิกษุณีช่ือจาลา ท่านผู้นี้เป็นบุตรีของสารี เกิดที่นาลกคาม แคว้นมคธ มีน้องสาวอีก ๒ 
องค์ คืออุปจาลาและสีสูปจาลา และเป็นน้องสาวของพระสารีบุตรเถระ บวชตาม
พ่ีชาย คืออุปติสสะ บวชแล้ว ก็บำเพ็ญเพียรจนบรรลุอรหตัตผล,  ในจาลาสูตร ท่าน
ได้สนทนาธรรมกับมารตอนหนึ่งว่า (มารถามว่า) “ภิกษุณี ท่านไม่ชอบใจอะไร” ท่าน
ตอบว่า “ท่านผู้มีอายุ  เราไม่ชอบความเกิดเลย” (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๗/๒๒๓) 

จาลาสูตร : พระสูตรว่าด้วยจาลาภิกษุณี ซ่ึงเป็นข้อสนทนาระหว่างท่านจาลาภิกษุณีกับมารตอนหน่ึงที่
มารผู้มีบาปถามว่า ท่านไม่ชอบความเกิด ผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกาม ใครให้ท่านยึดถือ
เรื่องน้ี อย่าเลยภิกษุณี ท่านจงชอบความเกิดเถิด ซึ่งท่านก็ตอบว่า ความตายย่อมมีแก่
ผู้ท่ีเกิดมาแล้ว ผู้ท่ีเกิดมาแลว้ย่อมประสบทุกข์คือการจองจำการฆ่า ความเศร้าหมอง 
ดังนั้นเราจึงไม่ชอบความเกิด (สํ.สํ.(ไทย) ๑๕/๑๖๗/๒๒๓) 



 

๑๕๙๑ 
 

 

จาลาอบุาสิกา :อุบาสิกาชื่อจาลา เป็นอัครอุปัฏฐายิกาคู่กับอุปจาลาอุบาสิกา สมัยสมุนพุทธวงศ์ ดังคำ
ว่า วรุณอุบาสกและสรณอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก จาลาอุบาสิกาและอุปจาลา
อุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา...(แห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ) (ข.ุพุทฺธ.(ไทย)
๓๓/๒๘/๖๑๒) 

จาลิกบรรพต, ภูเขา :ภูเขาช่ือว่าจาลิกา เขตเมืองจาลิกา  ซึ่งเป็นสถานท่ีพระเมฆิยเถระผู้เคยเป็นผู้
อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าในช่วง ๒๐ พรรษาแรก พักอาศัย (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ในท่ีไม่ไกลเมืองจาลิกา มีภูเขาลูกหน่ึง  แม้ภูเขาลกูน้ัน ก็
ปรากฏแก่ผู้แลดูเหมือนไหวอยู่ ในวันอุโบสถข้างแรม  เพราะภูเขาน้ัน ขาวปลอด 
เพราะฉะน้ัน ภูเขานั้น จึงช่ือว่าจาลิกบรรพต(ภูเขาขาวดุจเคลื่อนไหว)เน่ืองจากภูเขา
ลูกน้ีจะเป็นสีขาวล้วนในยามเดือนมืด (ขุ.อุ.(บาลี) ๑/๓๑/๒๓๐) 

จาลิกา, เมือง :เหตุท่ีช่ือเมืองว่าจาลิกา เลยสถานที่ประตูนั้นไป มีเปือกตมไหวอยู่รอบๆ  เพราะตั้งชิด
เปือกตมที่ไหวดังน้ัน เมืองน้ัน จึงปรากฏแก่ผู้ท่ีแลดูเหมือนไหวอยู่) ดังคำที่กล่าวถึง
เมืองน้ีไว้ในเมฆิยสูตรว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ จาลิกาบรรพต เขตเมืองจาลิ
กา ท่านพระเมฆิยะเป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓/๔๓๐,ขุ.
อุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่าท่ีช่ือว่าจาลิกาเพราะเป็นภูเขาที่ปรากฏแก่ผู้แลดูในวัน
อุโบสถข้างแรม(กาฬปักษ์)ว่าเหมือนกับกำลังเคลื่อนไหวทั้งนี้เนื่องจากภูเขานี้มีสีขาว
ล้วนท้ังลูกซ่ึงตัดกับความมืดในเวลากลางคืน  (องฺ.นวก.อ.(บาลี) ๓/๓/๒๘๖-๒๘๗) 

จาลิกาบรรพต :ภูเขาช่ือจาลิกาต้ังอยู่เขตเมืองจาลิกาเน่ืองจากเป็นภูเขาลูกน้ีจะเป็นสีขาวล้วนในยาม
เดือนมืด ปรากฏแก่ผู้แลดูเหมือนกำลังเคล่ือนไหว(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓/๔๓๐); จาลิ
กะ ก็เขียน 

จาวตาล : สิ่งที่งอกอยู่ภายในตาล ดังคำท่ีพระวิเภทกพีชิยเถระกล่าวประวัติในอดีตชาติของตน
ว่าตนเคยได้ถวายจ้าวตาลแก่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะทรงเข้าฌานอยู่ท่ีซอก
ภูเขาในป่า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓/๗๕) 

  ในสิวิราชจริยากล่าวถึงพระเจ้าสิวิราชบริจาคดวงตาและตรัสกับหมอว่า มาน่ี
แน่ะหมอสิวิกะจงขมีขมันอย่าชักช้าอย่าครั่นคร้ามจงควักนัยน์ตาทั้ง ๒  ข้างออก
ให้แก่วณิพกไปเถิด’หมอสิวิกะนั้นถูกเราเตือนแล้วเช่ือฟังคำของเรา ได้ควักนัยน์ตาทั้ง 
๒ ออกให้แก่ยาจกเหมือนคนควักจาวตาล ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๖๔/๗๓๕) 

จำนำพรรษา : ช่ือผ้าท่ีถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ประจำในวัดตลอด ๓ เดือนในฤดฝูน, มกัเรยีกผา้ทีถวายแก่
พระสงฆท์ีอยูจ่าํพรรษาในวดันนั ๆวา่ผา้จาํนาํพรรษาดงัคาํวา่พระผูมี้พระภาคทรง
อนญุาตผา้จาํนาํพรรษาแกภิ่กษุผูอ้ยู่จาํพรรษา  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๔๖/๑๖๗) 



 

๑๕๙๒ 
 

 

จำปา :  ช่ือเมืองในมัธยมประเทศ  ดังคำในวัชชิยมาหิตสูตรว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  
ริมฝั่งสระคัคคราโบกขรณี เขตกรุงจำปา  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๔/๒๒๐); ดู จัมปา  

จำพรรษา  :อยู่ประจำในวัดตลอด ๓ เดือน  ฤดูฝน เมื่อยู่เรียกว่าเข้าพรรษา เลิกอยู่เรียกว่าออก
พรรษา (วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๑๐๕๒/๒๘๒,วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๘๔/๒๙๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๑๖๓/๑๐๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๐) 

  ภิกษุจะอยู่ประจำวัด ๓ เดือนในฤดูฝน คือต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงขึ้น 
๑๕ ค่ำเดือน ๑๑(อย่างน้ีเรียกว่าปุริมพรรษา แปลว่า “พรรษาต้น”  หรือต้ังแต่วัน
แรม ๑ ค่ำ เดือน๙ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ (อย่างน้ีเรียก ปัจฉิมพรรษา แปลว่า 
“พรรษาหลัง”; วันเข้าพรรษาต้น คือ วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ เรียกว่า ปุริมิกาวัสสูป
นายิกา,  วันเข้าพรรษาหลังคือวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๙ เรียกว่า ปัจฉิมิกาวัสสูปนายิกา;    

  คำอธิษฐานพรรษาว่า “ อิมสมฺึ  วิหาเร  อิม ํเตมาสํ  วสฺสํ อุเปมิ; ทุติยมฺปิ อิมสฺมึ  
วิหาเร  อิมํ เตมาสํ  วสฺสํ อุเปมิ; ตติยมฺปิ อิมสฺมึ  วิหาเร  อิมํ เตมาสํ  วสฺสํ อุเปมิ”  
แปลว่า “ข้าพเจ้าเข้าอยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือนในวัดนี้, ข้าพเจ้าเข้าอยู่จำพรรษา
ตลอด ๓ เดือนในวัดนี้ แม้ครั้งที่ ๒, ข้าพเจ้าเข้าอยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือนในวัดนี้ 
แม้คร้ังท่ี ๓ ” (วิหาเร  จะเปลี่ยนเป็น อาวาเส ก็ได้) ;  

  อานิสงส์การจำพรรษา มี ๕ อย่าง คือ (๑) เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา (๒) จาริกไป
ไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบสำรับ (๓) ฉันคณโภชน์และปรัมปรโภชน์ได้ (๔) เก็บอดิเรก
จีวรได้ตามปรารถนา  (๕) จีวรอันเกิดขึ้นในท่ีน้ัน เป็นของได้แก่พวกเธอ อานิสงส์ท้ัง 
๕ น้ี ได้ช่ัวเวลาเดือนหน่ึง นับแต่ออกพรรษาแล้ว คือถงึวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒  
นอกจากนั้น  ยังได้สิทธิท่ีจะกรานกฐินและได้รับอานิสงส์ ๕ น้ัน ต่อออกไปอีก ๔ 
เดือน (ภิกษุผู้เข้าพรรษาหลัง ไม่ได้อานิสงส์หรือสิทธิพิเศษเหล่าน้ัน 

จำมนตร์ : ท่องจำมนตร์, กำหนดไว้ในใจในบทสวด ระลึกบทสวด (มันตระ)  
  ในคัมภีร์พระเวท ดังคำในอัมพัฏฐสูตรว่า อัมพัฏฐมาณพผู้เป็นศิษย์ของ

พราหมณ์โปกขรสาติ เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงจำมนตร์ จบไตรเพท (ที.สี.(ไทย) ๙/
๒๕๖/๘๘,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๓/๑๑๓,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔๔/๑๔๒) 

  ในปิยทัสสีพุทธวงส์ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ทรงจำมนตร์ ดังคำว่า เราเป็น
มาณพมีช่ือว่ากัสสปะเป็นผู้คงแก่เรียน ทรงจำมนตร์  จบไตรเพท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๙/๖๕๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า สวดบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า ซึ่งรวบรวมเป็นหมวดๆ 
เรียกช่ือว่า ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และอาถรรพเวท  (ที.สี.อ. ๒๕๖/๒๒๓) 



 

๑๕๙๓ 
 

 

จำเลย :  บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว; ผู้ถูกฟ้องความ ในท่ีน้ีหมายถึงภิกษูผู้ถูกฟ้องในคณะ
วินัยธร เพียงแต่ถูกกล่าวโทษ ยังมิได้ฟ้อง  คณะวินัยธร เรียกผู้ต้องหา หมายถึงผู้
ถูกต้อง ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวถึงจำเลยไว้ ๔ กรณีว่า จำเลยไม่บริสทุธ์ิ  โจทก์มี
ความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ ๑ จำเลยบริสุทธ์ิ โจทก์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธ์ิ ๑ 
จำเลยไม่บริสทุธ์ิ โจทก์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธ์ิ ๑ จำเลยบรสิุทธ์ิ โจทกม์ี
ความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ ๑ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๙/๔๒๖) 

จำวัด : นอน ใช้เฉพาะเป็นกิริยาของพระภิกษุสามเณร; นอนหลบั ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลายมี
ความยำเกรง ไม่ยอมอาบน้ําในสมัยที่ร้อน ในสมัยที่อบอ้าว จำวัดทั้งๆ ท่ีเน้ือตัวยังชุ่ม
เหง่ือ จีวรก็ดีเสนาสนะก็ดีเสียหาย (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๕๘/๔๘๔) 

จำศลี :  อยู่รักษาศีล, ถือศีลเป็นกิจวัตร ดังคำในอาทิจจุปัฏฐานชาดก ท่ีพวกมนุษย์เห็นกิริยา
ของลิงผู้ทำเป็นเหมือนบำเพ็ญตบะและเหมือนจำศีล จึงกล่าวสรรเสริญ(ลิงสาขะ)ผู้
ไหว้พระอาทิตย์(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๔๙/๗๖) 

จิญจมาณวิกาวัตถุ : เรื่องนางจิญจมาณวิกา  
  มีเร่ืองราวกล่าวไว้ในธรรมบทว่า ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเป็นอันมาก 

ฝ่ายพวกเดียรถีย์ลดน้อยลง ราวกับแสงห่ิงห้อยในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น พวกเดียรถีย์จึง
ประชุมตกลงกัน ออกอุบายให้นางจิญจมาณวิกาปริพพาชิกา ผู้มีรปูงามคนหน่ึง
ทำลายพระพุทธเจ้า นางจิญจมาณวิกาได้ทำทีเป็นเดินเข้า-ออกในเวลาเช้าตรู่และ
เวลาเย็น ทำให้พวกอุบาสกผู้ไปฟังธรรมสงสัย นางบอกว่าได้อยู่ร่วมในพระคันธกุฎี
เดียวกันกับพระสมณโคดม ย่ิงทำให้คนพวกนั้นสงสัยขึ้นอีก   

  ต่อมา นางได้เอาผ้าพันท้อง  ทำเป็นคล้ายคนมีท้องได้ ๘-๙ เดือนจวนจะคลอด  
เมื่อพระพุทธเจ้ากำลังประทับน่ังแสดงธรรมอยู่บนธรรมาสน์นั่นเองได้ไปสู่ธรรมสภา 
ทูลพระองค์ว่า มหาสมณะ พระองค์ดีแต่พูดเท่าน้ัน เสียงพระองค์ไพเราะ พระโอษฐ์
ของพระองค์สนิท  สว่นหม่อมฉันอาศัยพระองค์ได้เกิดมีครรภ์ครบกำหนดแล้ว 
พระองค์ไม่ทรงทราบที่คลอดของหม่อมฉัน ไมท่รงทราบเคร่ืองบริหารครรภ์แก่หม่อม
ฉัน  เมื่อไมท่รงทำเอง ก็ไม่ตรัสบอกพระเจ้าโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือนาง
วิสาขามหาอุบาสิกาคนใดคนหนึ่ง แล้วด่าพระพุทธเจ้าต่าง ๆ นานาในท่ามกลาง
บริษัท  

  ฝ่ายท้าวสักกะ เมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้น  จึงสั่งให้เทพบุตร ๒ องค์โดยให้แปลง
เป็นหนู และแปลงเป็นลม มาทำลายพิธีของนาง  กัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ไว้ และลมพัด
เลิกผ้าห่มขึ้น ไม้กลมพลดัตกลงบนหลังเท้าของนาง ปลายเท้าท้ัง ๒ ข้างแตก มนุษย์
ท้ังหลายก็พูดว่า   นางกาฬกณัณี  เจ้าด่าพระสัมมาสมัพุทธเจ้า ถ่มเขฬะลงบนศีรษะ 



 

๑๕๙๔ 
 

 

ขับออกจากวิหาร นางว่ิงเตลิดเปิดเปิงไป  พอล่วงคลองพระจักษุของพระพุทธเจ้า
เท่าน้ัน ก็ถูกแผ่นดินสูบตกไปเกิดในอเวจีมหานรก ลาภสักการะของพวกเดียรถีย์
เสื่อมลงอีก แต่ของพระทศพลย่ิงเจริญขึ้น ต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสแกภิ่กษุท้ังหลายว่า 
บุคคลผูล้่วงละเมิดธรรม(สัจจะ) อย่างหนึ่ง ผู้มักกล่าวเท็จ ปฏิเสธปรโลก จะไม่ทำ
บาปไม่มี (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๗๖/๘๘,ขุ.ธ.อ.(บาลี)๒/๑๗๖/๑๓๗-๑๔๑) 

จิต,จิต ๑ : สิ่งที่มีหน้าท่ีรู้คดิและนึก, สภาพท่ีคิดนึก ความรู้สึกนึกคิด; ธรรมชาติท่ีคูก่ับกาย, ดัง
คำว่า เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้น(วิ.ม.
(ไทย) ๔/๒๓/๓๐)  

  จิต โดยทั่วไปแปลว่า ใจ  หรือแปลทับศพัท์ว่า จิต มลีักษณะรับ จำ คิด รู้
อารมณ์ท่ีผ่านเข้ามา ทางจิต หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จัดเป็นนามธรรม คู่กบักายซึ่งเป็น
รูปธรรม  จึงมกัพูดหรือเขียนคู่กันว่า กายใจ บ้าง กายกับจิต บ้าง  

  ในเมฆิยเถรวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระเมฆิยเถระว่า จิตที่ด้ินรน กวัด
แกว่ง รักษายาก ห้ามยาก (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕๓๓/๓๕) 

  คำว่า จิต ๑ ในอภิธรรมปิฎกอธิบายว่า จิต มโน  มานัส  หทัย  ปัณฑระ มโน 
มนายตนะ  มนินทรีย์  วิญญาณ  วิญญาณขันธ์  มโนวิญญาณธาตุ   ท่ีเหมาะสมกัน 
ในสมัยนั้น น้ีช่ือว่าจิต (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖/๒๘,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๑๑/๔๗) 

  คำว่า จิต นี ้ มีปรากฏหลายแห่งท้ัง ๓ ปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๓๑/๑๒,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๗๕/๔๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๐/๒๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๔/๑๑๑,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๒/๓,,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓/๒๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๕๖/๗๐,สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๖๑/๑๑๕,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๒/๒๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๐/๑๙๑,สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๑/๒,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๔/๔) 

  เมื่อว่าตามหลักฝ่ายพระอภิธรรม จำแนกจติเป็น ๘๙ (หรือพิสดารเป็น ๑๒๑) 
แบ่งไว้เป็นหลายแบบ เช่น แบ่งโดยภูมิ เป็นกามาวจรจิต ๕๔ รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาว
จรจิต ๑๒ และโลกุตตรจิต ๘ (พิสดารเป็น ๔๐) 

  อรรถกถาอธิบายจิตว่าหมายถึงใจ ซ่ึงเป็นจิต  ๔ ระดับ  คือ  จิตระดับกามาวจร
ภูมิ  จิตระดับรูปาวจรภูมิ  จิตระดับอรูปาวจรภูมิ  และ   จิตระดับโลกุตตรภูมิ  แต่ใน
ท่ีนี้หมายเอาจิตที่มีโทมนัสประกอบด้วยปฏิฆะเดิมทีเดียว  จิตน้ันเป็นภวังคจิตคือเป็น
จิตที่ผ่องใส(ปภัสสรจิต)แต่เม่ือถูกเจตสิกธรรมฝ่ายช่ัวกล่าวคืออุปกิเสสธรรมจรมา
กระทบเข้าก็กลายเป็นจิตเศร้าหมองท่ีเรียกว่า ใจช่ัว  ซึง่พร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาทางกายและวาจา  (ข.ุธ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๐) 



 

๑๕๙๕ 
 

 

จิตกนิพพาปกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกนิพพาปกเถระ ท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ทา่นได้ใช้น้ำหอมดับจิตกาธาน
ของพระพุทธเจ้าพระนาม ว่าเวสสภู เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ใน
ชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑/๑๐๕) 

จิตกปูชกเถราปทาน๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ มีกล่าวไว้จำนวน ๖ ซึ่งหมายถึง
พระเถระจำนวน ๖  รูป กล่าวคือพระจิตกปูชกเถระ  

  รูปท่ี 1.ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้
ประโคมดนตรีบูชาจิตกาธานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เพราะผลแห่งการบูชา
น้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๔๙/๒๖๘) 

  รูปท่ี 2. ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้
สร้างจิตกาธานถวายพระเพลิงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอานันทะเพราะผลแห่ง
ทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙/๔๑๖) 

  รูปท่ี 3. ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้นำ
ดอกย่านทรายไปบูชาจิตกาธานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่ง
การบูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลยในกัปที่ ๖๗ ท่านได้เกดิเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ใน
ชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๔๓๘) 

  รูปท่ี 4. ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ ท่านเกิด
เป็นพราหมณ์ได้นำดอกไม้ไปโปรยลงท่ีจิตกาธานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี 
เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๒๗ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมากถึง ๗ ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑/๔๕๒)  

  รูปท่ี 5.  ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ 
ท่านนำดอกสาละไปบูชาจิตกาธานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผล
แห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘/๕๕๗) 

  รูปท่ี 6. ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้ใช้
ดอกจำปาบูชาจิตกาธานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน 
ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๖/๑๐๔) 



 

๑๕๙๖ 
 

 

จิตกปูชกเถราปทาน๒  :  ดูจิตกปูชกเถราปทาน รูปที่ ๑ 
จิตกปูชกเถราปทาน๓ : ดูจิตกปูชกเถราปทาน รูปที่ ๑ 
จิตกปูชกเถราปทาน๔ : ดูจิตกปูชกเถราปทาน รูปที่ ๑ 
จิตกปูชกเถราปทาน๕ : ดูจิตกปูชกเถราปทาน รูปที่ ๑ 
จิตกปูชกเถราปทาน๖ : ดูจิตกปูชกเถราปทาน รูปที่ ๑ 
จิตกาธาน : เชิงตะกอน, ท่ีเผาศพ, พระจิตกาธาน (ราชา) มีลักษณะจัดหาฟืนมาเรียงกันแล้วหาไม้

หอมมาสร้างเป็นจิตกาธานแล้ววางศพไว้ข้างบนก่อนจุดไฟ ดังคำในมหาวรรคว่า พระ
เจ้าพรหมทัตกาสีราชประทับอยู่ช้ันบนปราสาท ทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารกำลัง
ประนมพระหัตถ์ทำประทักษิณจิตกาธาน ๓ รอบ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๑/๓๔๘) 

  ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ดังคำว่า 
ประมุขเจ้ามัลละ ๔องค์ ทรงสนานพระเศียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยต้ังพระทัยว่า 
“พวกเราจะจุดไฟที่จิตกาธานของพระผู้มีพระภาค” แต่ไม่อาจจะจุดไฟให้ติดได้ (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๐๕/๑๕๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๓๓/๑๗๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๓๕/๑๗๖) 

จิตเก้ือกูล : จิตประกอบด้วยเมตตากรุณา,จิตที่อุดหนุน,เจือจาน,เอ้ือเฟ้ือ,เผื่อแผ ่ หมายถึงจิต
เอ้ือเฟ้ือการุณ ดังคำในปฏิรูปสูตรว่า พระสัมพุทธเจ้าทรงมีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ ทรง
พร่ำสอนธรรมใดแก่ผู้อ่ืน ตถาคตหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายในธรรมนั้นแล้ว (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๕๐/๑๙๑) หรือดังคำใน  อรกชาดกท่ีพราหมณ์โพธิสัตว์บวชเป็นฤษี 
เมื่อจะสอนหมูฤ่ษี  จึงได้ประกาศอานิสงส์ของเมตตาว่า จิตเกื้อกูลหาประมาณมิได้ 
เป็นจิตบริบูรณ์อันผู้น้ันอบรมดีแลว้ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๓๗/๗๓) 

  ในพรหมนิมันตนิกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกับมารว่า ท่านหามีความอนุเคราะห์
ด้วยจิตเก้ือกูลไม่ ท่านไม่มคีวามอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูล(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๕/
๕๔๓) 

  ในโลสกชาดก พระโพธิสัตว์เล่าเรื่องนายมิตตวินทุกะที่ไม่ทำตามคำสอนของผู้
หวังความเจริญจึงได้รับทุกขแ์ล้ว ได้กล่าวว่า ผู้ใดที่คนอ่ืนผู้มีจิตเก้ือกูล อ่อนโยน 
กล่าวสอนอยู่  ไม่กระทำตามคำสอนของบุคคลผู้หวังความเจริญผู้อนุเคราะห์ด้วยเหตุ
อันเป็นประโยชน์ผู้น้ันย่อมเศร้าโศก(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๑/๑๘) 

จิตตกเถรคาถา :คาถาของของพระจิตตกเถระ, ภาษิตของพระจิตตกเถระ พระจิตตกเถระก่อนบวช
เป็นบุตรพราหมณ์ชาวกรุงราชคฤห์ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ พระเวฬุวันฟังธรรมแล้ว
ได้ศรัทธาบรรพชาแล้วเรียนกัมมัฏฐาน ทีเ่หมาะแก่จริต เข้าไปสู่ราวป่า หม่ันเจรญิ
ภาวนาทำฌานให้เกิด แล้วเจริญวิปัสสนาทีมี่ฌานเป็นบาท บรรลุพระอรหัต โดยกาล
ไม่นานเลย เมือ่กลับมาเฝ้าพระพุธเจ้าอีก ได้กล่าวแก่ภิกษุท้ังหลายว่า นกยูงเหล่าน้ัน



 

๑๕๙๗ 
 

 

พากันร้องเซ็งแซ่ในยามมีลมหนาวเจือฝนย่อมกระตุ้นเตือนผู้เจริญฌาน ซึ่งหลับอยู่ให้
ต่ืนขึ้น (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๒/๓๑๑) 

จิตตกะ, เนื้อ : ช่ือเน้ือจิตตกะ ผู้เป็นน้องของพญาเน้ือโรหณะ มีเน้ือน้องสาวชื่อสุตนา มีความห่วงใย
พ่ีชาย ยอมตายพร้อมพ่ีชายและน้องสาว ดังคำในโรหณมิคชาดกท่ีพระโพธิสัตว์เกิด
เป็นพญาเน้ือโรหณะติดบ่วงแล้วน้องชายไม่ยอมหนีไป พร้อมกล่าวกับนายพรานว่า ก็
บิดามารดาผู้ตาบอดของพวกเรา ท่านทั้ง ๒ นั้นไม่มผีู้นำจักต้องตายแน่ ขอท่านจงให้
ชีวิตแก่พวกเราทั้ง  ๕ โปรดปล่อยพ่ีชายของพวกเราเถิด   พ่อพราน นายพรานน้ันฟัง
ธรรมของเนื้อจิตตกะแล้วมีจิตเลื่อมใส จึงกล่าวปลอบโยนว่า เราน้ันจะปล่อยเน้ือที่
เลี้ยงบิดามารดา ขอบิดามารดาของพวกเจ้าจงร่ืนเริงบันเทิงใจเพราะได้เห็นพญาเนื้อ
หลุดพ้นจากบ่วงแล้วเถิด (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๐๔/๔๘๙,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/
๑๒๐/๔๙๑) 

จิตตกัมมัญญตา : ความท่ีจิตควรแก่การงาน, ความควรแก่การงานแห่งจิต,  ธรรมชาติท่ีทำจิตให้
เหมาะแก่การใช้งาน (ข้อ ๑๕ ในโสภณเจตสิก ๒๕) ดังคำในธัมมสังคณีว่า ดังคำ
ในธัมมสังคณีว่า ความควรแก่การงาน  กิริยาที่ควรแก่การงาน  ภาวะที่ควรแก่การ
งานแห่งวิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๗/๓๕,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๒๗/๙๙) 

จิตตคหบดี : ช่ืออุบาสกสำคัญท่านหนึ่งเป็นพระอนาคามีมีปัญญาสามารถในการแสดงธรรม 
พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในบรรดาอุบาสกธรรมกถึก ดังคำว่า จิตต
คหบดีชาวเมืองมัจฉิกาสัณฑ์เลิศกว่าอุบาสกสาวกท้ังหลายของเราผู้เป็นธรรมกถึก 
(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๐/๓๑),กับทั้งทรงยกย่องว่าเป็นตราชู(ตุลา) ของอุบาสก
บริษัทจึงได้ช่ือว่าเป็นอัครอุบาสก (คู่กับหัตถกอาฬวกะ) ดังคำว่า จิตตคหบดีและหัต
ถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีนี้เป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเรา
(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๓/๑๑๗), จิตตคหบดีได้สร้างวัดหน่ึงช่ือว่าอัมพาฏการาม ; 
ท่านผู้ น้ี เคยถูกภิกษุ ช่ือว่าสุธรรมด่า เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญั ติปฏิ
สาราณียกรรม คือการลงโทษภิกษุผู้ด่าว่าคฤหัสถ์ท่ีไม่มีความผิดด้วยการให้ไปขอขมา
เขา; (วิ.จู.(ไทย) ๖/๓๓/๖๕,วิ.จู.(ไทย) ๖/๓๔/๖๕,วิ.จู.(ไทย) ๖/๔๒/๗๙,วิ.จู.(ไทย) 
๖/๔๒/๘๑,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๒/๒๗๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๓/๓๗๐,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๔๔/๓๗๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๒/๓๘๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๒/๓๙๓, ,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๖/๒๔๘,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๑๐๐/๔๓๙,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๑๙/๗๒๐) (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๘/๑๕๘,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/๖๖๓,ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๘๒ ; ดูตุลา,เอตทัคคะ  



 

๑๕๙๘ 
 

 

  ในธัมมรุจิเถราปทานกล่าวไว้ว่า   จิตตคหบดีอุบาสกและหัตถกคหบดีอุบาสก
ชาวเมืองอาฬวี  จักเป็นอัครอุบาสก(ของพระสมณโคดม) (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๘/
๑๕๘) 

จิตตคหบดีอุบาสก :ดูจิตคหบดีอุบาสก  
จิตตคหปติวัตถุ :เรื่องจิตตคหบดี พระผู้มีพระภาคตรัสคาถาน้ีแก่พระอานนทเถระ(เพ่ือยกย่องจิตต

คหบดี)ว่า คนมีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล เพียบพร้อมด้วยยศ(มีบริวาร) และโภคทรัพย์
จะไปสู่ถิ่นใดๆ ย่อมได้รับการบูชาในถิ่นน้ันๆ(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๐๓/๑๒๗) 

จิตตดาบส : ดาบสช่ือว่าจิตตะ หมายถึงจิตตบัณฑิต ท่านเกิดที่หมู่บ้านจัณฑาลเป็นพระโพธิสัตว์ 
กรุง อุชเชนี  แคว้นอวันตีช่ือว่าจิตตกุมาร  และมีเพ่ือนท่ีเป็นลูกพ่ีลูกน้อง ช่ือว่าสัมภูต
กุมาร  ท้ังสองเป็นเพ่ือนกัน เจริญวัยแล้ว เรยีนศิลปศาสตร ์ ช่ือว่าจัณฑาลวังสโธวนะ  
วันหนึ่งชักชวนกัน ว่า เราทัง้สองจักแสดงศิลปศาสตร์  ท่ีใกล้ประตูพระนครอุชเชนี  
คนหนึ่งแสดงศิลปะท่ีประตูด้านทิศเหนือ   อีกคนหนึ่งแสดงศิลปะท่ีประตูด้านทิศใต้ 
ต่อมาถูกทำร้าย เพราะไปแสดงศิลปะให้คนวรรณพราหมณ์ดู และถูกติเตียน ต่อมา
ท้ังสองไปจึงปลอมตัวเป็นพราหมณ์ ไปเรยีนกับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ กรงุตักกสีลา 
เรียนศิลปศาสตร์  จิตตกุมารเรียนจบ สมัภูตกุมารเรียนไม่จบ อยู่ต่อมาท้ังสอง ไปเป็น
หัวหน้าแทนอาจารย์ เพราะความละโมบในอาหารของสัมภูต จึงกินอาหารกำลังร้อน
อยู่ จึงพูดภาษาจัณฑาล ทำให้ความแตกและถูกทำร้าย แต่มีสัตบุรุษมาห้ามแล้ว และ
ได้แนะนำให้ท้ังสองคนไปบวชเป็นฤษี  ท่านสองคนบวชเป็นฤษีจนสิ้นอายุ   

จิตตบัณฑิต : จิตตดาบส เกิดเป็นบุตรของปุโรหิตในพระนครโกสัมพี ระลึกชาติหนหลังของตนๆได้ 
เคยเป็นสหายของว่าสัมภูตบัณฑิตในอดีตชาติ ท่านระลึกได้ตลอด ๔  ชาติโดยลำดับ 
ในเวลาที่มีอายุได้ ๑๖  ปี  ออกจากเรือนเข้าไปสู่หิมวันต์ประเทศ บวชเป็นฤษ ี ยัง
ฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วยับย้ังอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่ฌานเมื่อจิตตบัณฑิต
ทราบว่าสัมภูตบัณฑิตครองราชย์แล้ว และพร้อมด้วยบุตรและธิดามากมาย รอให้
เวลาผ่านไป ๕๐ ปี จึงมาท่ีพระนคร และเป็นผู้แต่งเพลงขับตอบให้กุมารไปถวายแด่
พระเจ้าสัมภูตบัณฑิต ดังคำในจิตตสัมภูตชาดกว่า (พระราชาทรงขับเพลงขับว่า)  
กรรมทุกอย่างที่นรชนประพฤติดีแล้วมีผล  ผลกรรมถึงจะเล็กน้อย ช่ือว่าเป็นโมฆะหา
มีไม่  เราเห็นสตัว์ผู้เกิดมามีอานุภาพมาก ซึ่งเกิดแต่ผลบุญ  เพราะกรรมของตน (พระ
กุมารทูลเพลงขับถวายว่า กรรมทุกอย่างท่ีนรชนประพฤติดีแล้วมีผล ผลกรรมถึงจะ
เล็กน้อยช่ือว่าเป็นโมฆะหามีไม่ แมท่้านจิตตบัณฑิตมีมโนรถสำเร็จสมปรารถนา
เหมือนอย่างเราแลหรือ (พระเจ้าสัมภูตะทรงสดับแล้ว จึงตรัสว่า)  เจ้าเป็นจิตตดาบส
หรือหนอ หรือว่าเจ้าฟังมาจากคนอ่ืน หรือใครได้บอกเรื่องน้ันกับเจ้าคาถาเจ้าขับดี
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แล้ว เราไม่มีความสงสัย และเราจะให้บ้านส่วยแก่เจ้า ๑๐๐ หลัง ต่อมาพระเจ้าสัมภู
ตะเสด็จไปหาดาบสและสนทนาธรรม   จิตตดาบสกราบทูลต่อพระราชาว่า ขอถวาย
พระพรมหาบพิตร อาตมาเห็นผลของทุจรติ และวิบากย่ิงใหญ่แห่งธรรมท่ีประพฤติดี
แล้วจักสำรวมตนอย่างเดียว จึงไม่ปรารถนาบุตร ปศุสัตว์  หรือทรพัย์ หลังจบการ
สนทนา  แล้วเหาะขึ้นไปในอากาศยังละอองธุลีพระบาทให้ตกเหนือเศียรเกล้าของ
พระราชา  แล้วเหาะไปยังหิมวันตประเทศทันที ฝ่ายพระราชาทอดพระเนตรดูพระ
ดาบสนั้นไปแล้ว  เกิดความสงัเวชสลดพระทัย  ยกราชสมบัติให้แก่ราชโอรสองค์ใหญ ่
ตรัสสั่งให้พลนกิายกลับไปแลว้บ่ายพระพักตร์เสด็จไปยังหิมวันตประเทศ (เพียงองค์
เดียว)  จิตตฤษีทราบการเสด็จมาของพระราชาแล้ว  แวดล้อมด้วยหมู่ฤษีมาต้อนรับ
พระราชาให้ทรงผนวชแล้วสอนกสิณบริกรรม  พระสมัภูตดาบส บำเพ็ญฌานและ
อภิญญาให้เกิดแล้ว. พระดาบสท้ังสองแม้เหล่านัน้ได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปใน
เบ้ืองหน้า(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๕-๒๗/๔๗๔๔๗๕,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๓๔/๔๗๕) 
; ดูจิตตดาบส 

จิตตปริญญา :  การกำหนดรู้จิต จัดเป็นโมเนยยธรรมทางใจ (ความเป็นมุนีทางใจ) (ขอ้ ๓ ในความ
เป็นมุนี ๓) (ขุ.ม.(ไทย)  ๒๙/๑๔๙/๔๐๐) 

จิตตปัสสัทธิ :  ความสงบแห่งจิต, ความสงบทางจิต หมายถึงธรรมชาติท่ีจิตสงบ  ดังคำในธัมมสังคณี
ว่า ความสงบ  ความสงบระงับ  กิริยาท่ีสงบ กิริยาที่สงบระงับ ภาวะที่สงบระงับแห่ง
วิญญาณขันธ์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๑/๓๔,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๓๒๑/๙๘) 

จิตตปาคุญญตา : ความคล่องแคล่วแห่งจิต ; ความสามารถทางจิต  หมายถึงธรรมชาติท่ีทำจิตให้
สละสลวยคล่องแคล่วว่องไว (ข้อ ๑๗ ในโสภณเจตสิก ๒๕) ดังคำในธัมมสังคณีว่า 
ความควรแก่การงาน กิริยาที่ควรแก่การงาน ภาวะที่ควรแก่การงานแห่งวิญญาณขันธ์ 
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๙/๓๕,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๒๙/๙๙)  

จิตตปาฏลี, ตน้ไม้ : ช่ือต้นไม้ประจำพิภพอสูร ดังคำในตติยรุกขสูตรว่า ภิกษุท้ังหลาย ต้นไม้เหล่าใด
เหล่าหนึ่งของพวกอสูร ต้นจิตตปาฏลี ชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าต้นไม้เหล่าน้ัน  (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๕๓๙/๓๕๐) 

จิตตปาริสุทธ ิ : ความบริสทุธ์ิแห่งจิต, ภาวะที่จิตบริสุทธ์ิ  ดังคำในสาปุคิยาสูตรท่ีกล่าวองค์ความเพียร
เพ่ือจิตตปาริสุทธิว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌานฯลฯอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป  ภิกษุบรรลุทุติยฌานฯลฯ อยู่
เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกายบรรลุ
ตติยฌาน ฯลฯ  อยู่ เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน
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แล้ว  ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯอยู่  นี้เรยีกว่าจิตตปาริสุทธิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๙๔/๒๙๐) 

จิตตภาวนา : การอบรมจิต,การอบรมจิตให้เกิดสมาธิ การอบรมจิต การทำจิตให้เจรญิ เรียกว่าจิตต
ภาวนา คำว่าภาวนา ใช้กันหมายถึงทำภาวนาทางจิตใจบางทีหมายถึงการที่ใช้ถ้อยคำ
สำหรับภาวนา เช่น พุทโธ  สัมมาอรหัง พองยุบ  ซึ่งหมายถึงการกำหนดคำว่าพุทโธ  
สัมมาอรหัง พองยุบ ไว้ในใจ  กำหนดอยู่ว่า พุทโธ  สัมมาอรหัง พองยุบ  ก็เป็น
ภาวนา  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒) (ขอ้ ๒ ในภาวนา ๓ อันได้แก่ (๑) กายภาวนา
(การอบรมกาย) (๒) จิตตภาวนา (การอบรมจิต) (๓)ปัญญาภาวนา (การอบรมปัญญา
,สมถภาวนาหมายถึงการฝึกอบรมจิตให้เกดิความสงบ(ฝึกสมาธิ)  ดังคำในมหาสัจจก
สูตรท่ีสัจจกนคิรนถบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ข้าพเจ้ามีความคิดว่า  
‘หมู่สาวกของท่านพระโคดมหม่ันประกอบจิตตภาวนาอยู่โดยแท้  แต่หาหมัน่
ประกอบกายภาวนาอยู่ไม่”   (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖๕/๔๐๒), และดู  ที.ปา. ๑๑/
๓๕๒/๒๔๒,  องฺ.ทุก.  (ไทย)  ๒๐/๓๒/๗๖,  องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  ๒๒/๗๙/๑๔๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า จิตตภาวนา หมายถึงสมถภาวนา (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๓๖๕/
๑๙๒)    

จิตตมาส : เดือน ๕ เรียกว่าเดือนจิตตมาส อยู่ในช่วงฤดูร้อน  ดังในสัมภวชาดกท่ีสัญชัยกุมาร
สรรเสริญสัมภวกุมารว่า ท่านพราหมณ์ เดือนจิตตมาสแห่งคิมหันตฤดู ย่อมงามย่ิงนัก
กว่าเดือนอ่ืนๆ ด้วยต้นไม้และดอกไม้ (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๑๖๑/๕๖๔) 

  ในประเทศไทย  เดือนจิตตมาส นับทางสุรยิคติ อยู่ราวเดือนเมษายนของทุกปี  
จิตตมุทุตา : ความอ่อนแห่งจิต, ความอ่อนสลวยแห่งจิต,  ธรรมชาติทำจิตให้นุ่มนวลอ่อนละมุน ; 

ตรงกันข้ามกับคำริษยา (ข้อ ๑๓ ในโสภณเจตสิก ๒๕) ดังคำในธัมมสังคณีว่า ความ
เบา ความรวดเร็ว ความไม่เช่ืองช้า ความไม่หนักแห่งวิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) 
๓๔/๔๕/๓๕,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๒๕/๙๘) 

จิตตฤษี : จิตตบัณฑิต เป็นบุตรบุโรหิต ชาวกรุงโกสัมพี เม่ือครั้งที่พระเจ้าอุตตรปัญจาลราช
ครองราชย์  ภายหลังไปบวชเป็นดาบสอยู่ป่าหิมพานต์ ทำฌานและอภิญญาให้เกิด
แล้ว เป็นสหายกับพระเจ้าสัมภูตะ ภายหลังชักชวนให้พระเจ้าสัมภูตะไปบวชเป็น
ดาบส ท้ังสองเมื่อจุติแล้วไปเกิดในพรหมโลก (ขุ.ชา.วีสติ (ไทย) ๒๗/๒๘/๔๗๔); ดู
จิตตบัณฑิต  

จิตตลตาวิมาน :วิมานท่ีรุ่งเรืองเหมือนสวนจิตรลดา หมายถึงวิมานอันรุ่งเรืองเหมือนสวนจิตรลดาใน
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกชาวกรุงสาวัตถี เพราะได้เลี้ยงดูบิดามารดา ไม่
ยอมแต่งงานและรักษาอุโบสถศีลเป็นประจำ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๑๔/๑๓๙) 
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จิตตลหุตา : ความเบาแห่งจิต, ความเบาบางทางจิต, ธรรมชาติที่ทำให้จิตเบาพร้อมที่จะ
เคลื่อนไหวทำหน้าท่ี (ข้อ ๑๑ ในโสภณเจตสิก ๒๕) ดังคำในธัมมสังคณีว่า  ความเบา 
ความรวดเร็ว ความไม่เช่ืองช้า  ความไม่หนักแห่งวิญญาณขันธ์  น้ีช่ือว่าจิตตลหุตา 
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๓/๓๕,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๒๓/๙๘)  

จิตตวิบัติ :  ความวิบัติแห่งจิต,ภาวะที่จิตเสีย; ตรงกันข้ามกับจิตตสัมปทา ดังคำในวิปัตติสัมปทา
สูตรท่ีกล่าวถึงจิตตวิบัติไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ(เห็นผิด)  มีจติ
พยาบาท นี้เรียกว่าจิตตวิบัติ...หรือว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีเพ่งเล็งอยากได้ของเขา มี
จิตพยาบาท  น้ีเรียกว่าจิตตวิบัติ ...เพราะจิตตวิบัติเป็นเหตุ สัตว์ท้ังหลายหลงัจากตาย
แล้วจึงไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๘/๓๖๑-๓๖๒,องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๙/๓๖๓) 

จิตตวิปลาส : ความคลาดเคลื่อนไปแห่งจติ,ความมีจิตคลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ,ความคิดผิด 
เช่น จิตตวิปลาสในสิ่งที่ไม่เทีย่งว่าเที่ยง ในสิ่งท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ในส่ิงท่ีเป็นอนัตตา
ว่าเป็นอัตตา ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม หมายถึงความมีจิตวิปลาสในสภาวธรรมท่ีไม่เที่ยง
ว่าเที่ยง ในสภาวธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ในสภาวธรรมท่ีท่ีเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา  
ในสภาวธรรมที่ไม่งามว่างาม(ข้อ ๒ ในวิปลาส ๓)  ซึ่งสำหรับผู้เป็นพระอรหันต์จะไม่มี
จิตตวิปลาสในลักษณะที่กล่าวมาเช่น ดังคำในวิปรีตกถา ท่ีพระสกวาทีตอบพระปร
วาทีว่า ...จิตตวิปลาส...ของพระอรหันต์ไม่มี (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๒๖/๔๕๗) ; จิต
วิปลาส, จิตตวิปัลลาส ก็เขียน 

  ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค อธิบายไว้ว่า จิตตวิปัลลาสน้ี เป็นธรรมะชุดเดียวกับ 
สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส  ซึ่งเรียกรวมว่า สัญญาวปัิลลาส จิตต
วิปัลลาส ทิฏฐวิิปัลลาส ๔ อันได้แก่ (๑) สญัญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส 
ในสิ่งท่ีไม่เที่ยงว่าเที่ยง (๒) สญัญาวิปัลลาส  จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาสในสิ่งท่ีเป็น
ทุกข์ว่าเป็นสุข (๓) สญัญาวิปัลลาส  จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาสในส่ิงที่ไม่ใช่อัตตาว่า
อัตตา(๔) สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาสในสิ่งท่ีไม่งามว่างาม ในที่น้ีเน้น
จิตตวิปัลลาสก็หมายถึงความมีจิตวิปัลลาสในสภาวธรรมท่ีไม่เที่ยงว่าเที่ยง ใน
สภาวธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ในสภาวธรรมที่ไม่ใช่อัตตาว่าอัตตา ในสภาวธรรมที่
ไม่งามว่างาม(ข้อ ๒ ในวิปลาส ๓) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๖/๓๙๙)  

จิตตวิปัลลาส : ดูจิตตวิปลาส 
จิตตวิวัฏ : ความหลีกออกไปแห่งจิต(จากอกุศลด้วยกุศลที่อธิษฐาน) ซึ่งในบทมาติกาแห่ง

ปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า  ปัญญาในการอธิษฐาน ช่ือว่าจิตตวิวัฏฏญาณ (ญาณใน
การหลีกออกจากอกุศลด้วยกุศลท่ีอธิษฐาน)   ดังคำในญาณกถา ฉวิวัฏฏญาณนิทเทส 



 

๑๖๐๒ 
 

 

ท่ีกล่าวถึงจิตตวิวัฏไว้ว่า พระโยคาวจรเมื่อหมายรู้ย่อมหลีกไป เพราะฉะนั้น  จึงช่ือว่า
สัญญาวิวัฏ    เมื่อคิดย่อมหลีกไป เพราะฉะน้ัน  จึงช่ือว่าเจโตวิวัฏ  เม่ือรู้แจ้งย่อม
หลีกไป  เพราะฉะนั้นจึงช่ือว่าจิตตวิวัฏ  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๐/๑๕๙) 

จิตตวิวัฏฏญาณ : ญาณในการหลีกออกจากอกุศลด้วยกุศลท่ีอธิษฐาน  
  ในปฏิสัมภิทามรรค บทมาติกา ได้อธิบายว่า ปัญญาในการอธิษฐาน  ช่ือว่าจิตต

วิวัฏฏญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๖/๔) 
  ในญาณกถา ฉวิวัฏฏญาณนิทเทส อธิบายถึงปัญญาในการอธิษฐาน ช่ือว่าจิตต

วิวัฏฏญาณ ว่ามีหลายความหมาย เช่น  
  1.ปัญญาในการอธิษฐาน ช่ือว่า จิตตวิวัฏฏญาณ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกาม

ฉันทะ ย่อมอธิษฐานจิต ด้วยอำนาจแห่งเนกขัมมะ 
  2. ปัญญาในการอธิษฐานจึงช่ือว่าจิตตวิวัฏฏญาณ เพราะเมื่อละพยาบาทย่อม

อธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอพยาบาท  
  3.ปัญญาในการอธิษฐาน จึงช่ือว่าจิตตวิวัฏฏญาณ เพราะเม่ือละถีนมิทธะ ย่อม

อธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอาโลกสัญญา  
  4.ปัญญาในการอธิษฐานจึงช่ือว่าจิตตวิวัฏฏญาณ เพราะเมื่อละกิเลสท้ังปวง 

ย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอรหัตตมรรค  
  และช่ือว่าญาณ เพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ช่ือว่าปัญญา เพราะมีสภาวะรู้ชัด เหตุ

น้ัน ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการอธิษฐาน ช่ือว่าจิตตวิวัฏฏญาณ(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๙๗/๑๕๗)  

จิตตวิสุทธิ : ความหมดจดแห่งจิต,ความบริสุทธ์ิแห่งจิต หมายถึงภาวะท่ีจิตไม่มีกิเลสท่ีทำให้เกิด
ความฟุ้งซ่าน,เป็นจิตที่ผ่องใส (ที.ปา.(ไทย๑๑/๓๕๙/๔๑๘) (ข้อ ๒ ในองค์ความเพียร
เพ่ือความบริสุทธ์ิ  ๙) 

  ใน รถวินีตสูตรกล่าวถึงพระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณามันตานีบุตรในเรื่องวิ
สุทธิ ๗ ซึ่งมีขอ้ความตอนหน่ึงท่ี ท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่า สีลวิสุทธิมีจิตตวิ
สุทธิเป็นเป้าหมายจิตตวิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นเป้าหมาย ทิฏฐิวิสุทธิมีกังขาวิตรณวิสุทธิ
เป็นเป้าหมาย กังขาวิตรณวิสุทธิมีมัคคามัคคญาณทสัสนวิสุทธิเป็นเป้าหมาย มคั
คามัคคญาณทสัสนวิสุทธิมีปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นเป้าหมายปฏิปทาญาณทัส
สนวิสุทธิมีญาณทัสสนวิสทุธิเป็นเป้าหมาย ญาณทัสสนวิสุทธิมีอนุปาทาปรินิพพาน
เป็นเป้าหมาย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๗/๒๗๘)  



 

๑๖๐๓ 
 

 

  ในปฏิสัมภิทามรรค สุตมยญาณนิทเทส กล่าวว่า ช่ือว่าจิตตวิสุทธิ  เพราะมี
สภาวะไม่ฟุ้งซ่าน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙/๒๗),ใน สโตการิญาณนิทเทสอธิบายว่า ช่ือว่า
จิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่าไม่ฟุ้งซ่าน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๗๐/๒๖๗)  

จิตตสมาธปิธานสังขาร : สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์ หมายถึงความท่ีจิตแน่วแน่
ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผูบ้ำเพ็ญธรรมสมาธิน้ัน ด้วยการบำเพ็ญเพียรสร้างสรรค์ (ข้อ ๓ ในอิทธิ
บาท ๔) (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/
๓๐๖/๒๗๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๘๙/๒๐๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๘๑๓/๓๗๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๑/๓๘๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๙/๔๑๘,องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๓๙๘/๔๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๐๑/๔๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖๓/๔๐๓,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗๖/๓๙๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๒/๔๙๓,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๒/๕๐๘,ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๑๐๕/๑๖๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จิตตสมาธิ หมายถึงมรรค ๔ พร้อมวิปัสสนา และคำ
ว่า ปธานสังขาร  ได้แก่สังขารซึ่งเป็นประธาน  เป็นช่ือหน่ึงของสัมมัปปธาน ท่ีให้
สำเร็จกิจ ๔ ประการ คือ (๑)  สังวรปธาน  (๒)  ปหานปธาน (๓) ภาวนาปธาน (๔) 
อนุรักขนาปธาน (ที.ม.อ.  ๒๘๗/๒๕๒-๒๕๓)และอีกอย่างหน่ึง คำว่า จิตตสมาธิ  
หมายถึงกุศลกรรมบท ๑๐ คำว่า ธรรมสมาธิ  มีอธิบายว่า   ธรรม ๕ กล่าวคือความ
ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สขุ  และสมาธิที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เมื่อปราโมทย์แล้วย่อม
เกิดปีติ ช่ือธรรมสมาธิ (สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/๓๖๕/๑๗๑-๑๗๒)   

จิตตสมุฏฐานที่ไม่เป็นอปุาทายรูป : สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอันเป็นโผฏฐัพพายตนะและ
อาโปธาตุ ดังคำในอุปาทาทุกะ ปฏิจจวาร ท่ีกล่าวไว้ว่า สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาย
รูปอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  ได้แก่ ขันธ์ ๓และ
จิตตสมุฏฐานรูปท่ีไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์ ๑   ท่ีไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้น 
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๗๐/๒๑๔)  

  ในรูปวิภัตติ  ทุกนิทเทส  ปกิณณกทุกะ อนุปาทารูป กลา่วถึงรูปท่ีไม่เป็นอุปา
ทายรูป ว่าได้แก่โผฏฐัพพายตนะและอาโปธาตุ แล้วอธิบายความรูปที่เป็นโผฏฐัพ
พายตนะไว้ว่า  

  ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ  วาโยธาตุ ท่ีแข็ง อ่อน ละเอียด  หยาบมีสัมผสัเป็นสุข มี
สัมผสัเป็นทุกข ์หนัก เบา สัตว์น้ีเคยถูกต้อง กำลังถูกต้อง จักถูกต้อง หรือพึงถูกต้อง
โผฏฐัพพะใด ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายปสาทท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้น้ีช่ือว่า
โผฏฐัพพะบ้าง โผฏฐัพพายตนะบ้าง โผฏฐัพพธาตุบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นโผฏฐัพพายตนะ 



 

๑๖๐๔ 
 

 

  ปฐวีธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  ท่ีแข็ง อ่อน  ละเอียด  หยาบ มีสัมผสัเป็นสุข มี
สัมผสัเป็นทุกข ์ หนัก  เบา กายท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เคยกระทบ กำลังกระทบจัก
กระทบ หรือพึงกระทบ ท่ีโผฏฐัพพะใดท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้ช่ือว่าโผฏฐัพพะบ้าง 
...รูปน้ีช่ือว่าเป็นโผฏฐัพพายตนะ 

  ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ที่แข็ง อ่อน ละเอียด หยาบ มีสัมผสัเป็นสุข  มี
สัมผสัเป็นทุกข ์ หนัก เบา โผฏฐัพพะใดท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เคยกระทบกำลัง
กระทบจักกระทบ หรือพึงกระทบท่ีกายปสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ น้ีช่ือว่า
โผฏฐัพพะบ้าง... รูปนี้ช่ือว่าเป็นโผฏฐัพพายตนะ 

  ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ที่แข็ง อ่อน  ละเอียด หยาบ มีสัมผสัเป็นสุข มี
สัมผสัเป็นทุกข ์หนัก เบา  เพราะปรารภโผฏฐัพพะใด กายสัมผัสอาศัยกายปสาทรูป 
เคยเกิด กำลังเกิด จักเกิด  หรือพึงเกิดฯลฯ เพราะปรารภโผฏฐัพพะใด  เวทนาที่เกิด
แต่กายสัมผสัฯลฯ สญัญา ฯลฯ  เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายปสาทเคยเกิด 
กำลังเกิด จักเกิด หรือพึงเกิด ฯลฯ  กายสัมผสัมีโผฏฐัพพะใดเป็นอารมณ์อาศัยกาย
ปสาท เคยเกดิกำลังเกิด จักเกิด  หรือพึงเกิด ฯลฯ เวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส ฯลฯ 
สัญญา ฯลฯเจตนาฯลฯ กายวิญญาณมีโผฏฐัพพะใดเป็นอารมณ์อาศัยกายปสาท เคย
เกิด กำลังเกิด จักเกิด หรือพึงเกิด น้ีช่ือว่าโผฏฐัพพะบ้าง...รูปนี้ช่ือว่าเป็นโผฏฐัพ
พายตนะ 

  อธิบายรูปท่ีเป็นอาโปธาตุไว้ว่า ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความเหนียว 
ธรรมชาติท่ีเหนียว ธรรมชาติเป็นเคร่ืองเกาะกุมรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็นอาโปธาตุ รูปนี้ช่ือ
ว่าไม่เป็นอุปาทายรูป (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๕๐-๖๕๑/๒๐๖-๒๐๗)  

จิตตสมุฏฐานรูป: รูปท่ีมจิีตเป็นสมุฏฐาน, ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ อธิบายจิตตสมุฏฐาน
รูปไว้ว่ากายวิญญัติและวจีวิญญัติ หรือรปูแม้อ่ืนมีอยู่ท่ีเกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุ มีจิต
เป็นสมุฏฐาน ได้แก่ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  
อากาสธาตุ  อาโปธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป  กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป 
และกวฬิงการาหาร รูปน้ีช่ือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๖๖/๒๑๐) 

  คำน้ีมีปรากฏอภิธรรมปิฎก ปัฏฐานหลายแหง่ เช่น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑/๗๐๑,
อภิ.ป.(ไทย)  ๔๐/๑/๗๗๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๕๕/๒๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๓๕/๒๘๘,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑/๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑/๑๖๐,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑/๒๒๕,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๑/๔๘/๓๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑๓๐/๑๑๐,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑/๑,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๒/๔๕/๓๕๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๐๓/๓๘๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๔๘/๑๘๘,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๓/๑/๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑/๔๐๕,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๔๖/๖๓๓,อภิ.ป.(ไทย) 



 

๑๖๐๕ 
 

 

๔๓/๓๕๐/๒๐๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๕/๑/๑๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๕/๑/๗๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๕/
๓๓/๘๕) 

จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเกิดพร้อมกับจิต : รูปที่มีจิตเป็นสมฏุฐานซึ่งเป็นกายวิญญัติและวจีวิญญัติ, ในรูป
วิภัตติ  ทุกนิทเทส  ปกิณณกทุกะ อธิบายจิตตสมุฏฐานรูปไว้ว่ากายวิญญัติ และวจี
วิญญัติ หรือรปูแม้อ่ืน มีอยู่ ท่ีเกิดแต่จิต  มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน ได้แก่ รู
ปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ  
อาโปธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป  กมัมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป  และกวฬิงการา
หาร รูปน้ีช่ือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๖๖/๒๑๐) 

  คำว่า รูปท่ีเกิดขึ้นกับจิต ในจิตตสหภูรูป อธิบายว่ากายวิญญัติและวจีวิญญัติ รูป
น้ีช่ือว่าเกิดพร้อมกับจิต (อภ.ิสงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๖๘/๒๑๐) หรือดังคำในจิตตสหภูทุกะ  
ปฏิจจวารกล่าวไว้ว่า สภาวธรรมท่ีเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมท่ีเกิดพร้อมกับจิต
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัย
ขันธ์ ๑ ที่เกดิพร้อมกับจิตเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๓๙/๑๓๕,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/
๒๕๗/๑๔๕) 

จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเป็นอปุาทายรูป : รูปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน ในรูปวิภัตติ  ทุกนิทเทส  ปกิณณกทุกะ 
อธิบายจิตตสมุฏฐานรูปไว้ว่ากายวิญญัติ และวจีวิญญัติ หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู่    ท่ีเกิด
แต่จิต  มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน ได้แก่ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ  อาโปธาตุ    ลหุตารูป มุทุตารูป  กัมมัญญ
ตารูป อุปจยรูป สันตติรูปและกวฬิงการาหาร รูปน้ีช่ือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๖๖๖/๒๑๐) 

  ในปกิณณกทุกะ อุปาทาภาชนีย์  อธิบายรูปท่ีเป็นอุปาทายรูปไว้ว่าหมายถึงจัก
ขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ  ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ 
คันธายตนะ  รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อา
กาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป  สันตติรูปชรตารูป อนิจจตารูป 
และกวฬิงการาหาร (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๕๙๕/๑๙๐) 

  และอธิบายหลักธรรมแต่ละขอ้ดังนี้ เช่น อธิบาย รูปท่ีเป็นจักขายตนะว่าหมายถึง
จักษุใดเป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเน่ืองในอัตภาพ ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ 
สัตว์น้ี เคยเห็น กำลังเห็น จักเห็น หรือพึงเห็นรูปที่เห็นได้กระทบได้ด้วยจักษุใดที่เห็น
ไม่ได้แต่กระทบได้ น้ีช่ือว่าจักขุบ้าง จักขายตนะบ้าง จักขุธาตุบ้าง จักขุนทรีย์บ้าง โลก
บ้าง  ทวารบ้าง สมุทรบ้าง ปัณฑระบ้าง   เขตบ้าง วัตถุบ้าง เนตรบ้าง นัยนาบ้าง ฝั่ง
น้ีบ้าง บ้านว่างบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นจักขายตนะ,จักษุใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป 
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๔ นับเน่ืองในอัตภาพ ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ รูปที่เห็นได้และกระทบได้ เคยกระทบ 
กำลังกระทบ จักกระทบ หรือพึงกระทบท่ีจักษุใดซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ น้ีช่ือว่า
จักขุบ้าง จักขายตนะบ้าง ...รูปน้ีช่ือว่าเป็นจักขายตนะ, จักษุใด  เป็นปสาทรูป 
อาศัยมหาภูตรูป๔ นับเนื่องในอัตภาพ ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ จักษุใดเห็นไม่ได้ เคย
กระทบกระทบแล้ว กำลังกระทบ  จกักระทบ หรอืพึงกระทบท่ีรูปซึ่งเห็นได้และ
กระทบได้น้ีช่ือว่าจักขุบ้าง จักขายตนะบ้าง... รูปน้ีช่ือว่าเป็นจักขายตนะ เป็นต้นไป 
จนถึง...อธิบายรูปที่เป็นอากาสธาตุว่าหมายถึงอากาศธรรมชาติท่ีนับว่าอากาศ ความ
ว่างเปล่า ธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่า ช่องว่าง ธรรมชาติท่ีนับว่าช่องว่าง ซึ่ง
มหาภูตรูป ๔ ถูกต้องไม่ได้ รูปน้ีช่ือว่าเป็นอากาสธาตุ 

  อธิบายรูปท่ีเป็นลหุตารูปว่าหมายถึงความเบา ความรวดเร็ว ความไม่เช่ืองช้า 
ความไม่หนักแห่งรูป รูปที่เป็นมุทุตารูปว่าหมายถึงความอ่อน ภาวะที่อ่อน ความไม่
แข็งความไม่กระด้างแห่งรูป รูปที่เป็นกัมมัญญตารูปว่าหมายถึงความควรแก่การงาน 
กิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูป รูปท่ีเป็นอุปจยรูปว่าหมายถึง
ความแรกเกิดแห่งอายตนะ น้ันเป็นความเกิดขึ้นแห่งรูป รูปที่เป็นสันตติรปูว่าหมายถึง
ความเจริญแห่งรูปน้ันเป็นความสืบต่อแห่งรูป รูปที่เป็นชรตารูปว่าหมายถึงความชรา 
ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเห่ียว ความเสื่อมอายุ 
ความหง่อมแห่งอินทรีย์แห่งรูป รูปท่ีเป็นอนิจจตารูปว่าหมายถึงความส้ินไป ความ
เสื่อมไป ความแตก ความทำลาย ความไม่เที่ยง ความอันตรธานแห่งรูป รูปที่
เป็นกวฬิงการาหารว่าหมายถึงข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เน้ือ นมสด นมส้ม เนย
ใส เนยข้น น้ำมันน้ำผึ้ง น้ำอ้อย หรือรูปแมอ่ื้น มีอยู่ ที่พึงกินทางปาก ขบเคี้ยว กลืน
กิน อ่ิมท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่น้ัน ๆ ดำรงชีพอยู่ได้ รูปนี้ช่ือว่าเป็นอุ
ปาทายรูป (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๕๙๖-๖๔๕/๑๙๐-๒๐๕) 

  ในอุปาทาทุกะ ปฏิจจวารอธิบายไว้ว่า สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัย
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปที่เป็น
อุปาทายรูปอาศัยขันธ์ท่ีไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็น
อเหตุกะฯลฯจิตตสมุฏฐานรูปและกฏัตตารูปท่ีเป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป
เกิดขึ้นฯลฯ(อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๓๗๕/๒๑๘) 

  ในวิภังควารเหตุปัจจัยอธิบายว่าสภาวธรรมท่ีไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและท่ีไม่เป็นอุปาทายรูปโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุท่ีไม่เป็น
อุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีเป็นอุปาทายรูปและท่ี
ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะฯลฯ(อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๙๔/๒๓๑) 
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จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเห็นได้ : รูปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นรูปท่ีเห็นได้ อันได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
สีขาว สีดำ สหีงสบาท สีคลำ้ สีเขียวใบไม ้ สีม่วง ยาว สั้นละเอียด หยาบ กลม ร ี 
สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบหกเหลี่ยม ลุ่ม ดอน เงา แดด แสงสว่าง มืด เมฆ 
หมอก ควัน ละออง แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ แสงดาว แสงกระจก แสงแก้วมณี แสง
สังข์ แสงแก้วมกุดา แสงแก้วไพฑูรย์ แสงทองแสงเงิน 

   ในรูปวิภัตติ  ทุกนิทเทส  ปกิณณกทุกะ อธิบายจิตตสมุฏฐานรูปไว้ว่ากาย
วิญญัติ และวจีวิญญัติ หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู่ ที่เกิดแต่จิต  มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็น
สมุฏฐาน ได้แก่ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อา
กาสธาตุ  อาโปธาตุ ลหุตารูป มุทุตารปู  กมัมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป  
และกวฬิงการาหาร รูปน้ีช่ือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๖๖/๒๑๐) 

  ในสนิทัสสนทุกะ ปัญหาวาร อธิบายว่า สภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เห็นได้โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คือสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิบดีธรรมที่
เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมฏุฐานรูปที่เห็นได้โดยอธิปติปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/
๓๖/๑๒๖) 

จิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้ : รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้ อัน
ได้แก่ สีเขียวสีเหลือง สีแดง  สีขาว  สีดำ  สีหงสบาท สีคล้ำ สีเขียวใบไม้ สีม่วง ยาว 
สั้นละเอียด หยาบ กลม รี   สี่เหลี่ยม  หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบหกเหลี่ยม ลุ่ม  
ดอน เงา แดด แสงสว่าง  มืด เมฆ หมอก ควัน ละออง แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ แสง
ดาว แสงกระจก  แสงแก้วมณี แสงสังข์  แสงแก้วมุกดา แสงแก้วไพฑูรย์ แสงทองแสง
เงิน,  ในรูปวิภัตติ  ทุกนิทเทส  ปกิณณกทุกะ อธิบายจิตตสมุฏฐานรูปไว้ว่ากาย
วิญญัติ และวจีวิญญัติ หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู่ ท่ีเกิดแต่จิต  มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็น
สมุฏฐาน ได้แก่รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  อา
กาสธาตุ  อาโปธาตุ    ลหุตารูป มุทุตารูป  กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป
และกวฬิงการาหาร รูปน้ีช่ือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๖๖/๒๑๐) 

  ในสนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ ปฏิจจวารอธิบายว่า สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบ
ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ จิตต
สมุฏฐานรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยขันธ์ท่ี เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้น ใน
ปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยขันธ์ท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้
เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูปและกฏัตตารูปท่ีเป็นอุปาทายรูปที่เห็นได้และกระทบได้อาศัย
อาโปธาตุเกิดขึ้นรูปายตนะอาศัยอาโปธาตุเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทยป ๔๑/๒/๖๓๑) 



 

๑๖๐๘ 
 

 

จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเห็นไม่ได้ : รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ซึ่งเป็นรูปท่ีเห็นไม่ได้ อันเป็นปสาทรูป อาศัย
มหาภูตรูป ๔ นับเน่ืองในอัตภาพ, ในรูปวิภัตติ  ทุกนิทเทส  ปกิณณกทุกะ อธิบาย
จิตตสมุฏฐานรูปไว้ว่ากายวิญญัติ และวจีวิญญัติ หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู่ ท่ีเกิดแต่จิต  มี
จิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน ได้แก่ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ     อากาสธาตุ  อาโปธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจย
รูป สันตติรูป  และกวฬิงการาหาร รูปนี้ช่ือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๖๖๖/๒๑๐) 

  ในวิภังควาร เหตุปัจจัย กลา่วว่า สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมท่ีเห็น
ไม่ได้เกดิขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีเห็นไม่ได้อาศัยขันธ์ 
๑ ท่ีเห็นไม่ได้เกิดขึ้น ฯลฯอาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ หรือดังคำว่า สภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้
อาศัยสภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐาน
รูปท่ีเห็นไม่ได้อาศัยขันธ์ ๑ ท่ีไมม่ีเหตุซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นฯลฯ(อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๒๐/
๑๑๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๒๒/๑๑๘) หรือดังคำว่า สภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยวิปากปัจจัยมี ๓ วาระ (อภิ.ป.(ไทย)  ๔๒/๔๕/๑๒๙)  

จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ : รูปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน อันได้แก่เวทนาขันธ์  สญัญา
ขันธ์ สังขารขนัธ์ และวิญญาณขันธ์ รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งนับเน่ืองในธัม
มายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่าเห็นไม่ได้และกระทบ
ไม่ได้,(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๕๘/๒๗๐) 

  ในรูปวิภัตติ  ทุกนิทเทส  ปกิณณกทุกะ อธิบายจิตตสมุฏฐานรูปไว้ว่ากายวิญญติั 
และวจีวิญญัติ หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู่ ท่ีเกดิแต่จิต  มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน 
ได้แก่ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ  
อาโปธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป  กมัมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป  และกวฬิงการา
หาร รูปน้ีช่ือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๖๖๖/๒๑๐) 

  ในสนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ ปฏิจจวาร อธิบายว่า สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบ
ได้อาศัยสภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตต
สมุฏฐานรูปท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยขันธ์ท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้น 
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒/๖๓๒) 

จิตตสังขาร :  สังขารของจิต มี ๒ นัย คือ  
  1.ปัจจัยปรุงแต่งจิต ได้แก่ สัญญาและเวทนา  
  2. สภาพท่ีปรงุแต่งการกระทำทางใจ  ได้แก่ เจตนาทีก่่อให้เกดิมโนกรรม; ดู

สังขาร  



 

๑๖๐๙ 
 

 

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๘/๒๒๐,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๘๘/๒๒๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๗/๔๙๕,ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๔๖๓/๕๐๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๒๑/๑๓๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๘/๑๘๘,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๘/๓๘๒, สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๙๗๗/๔๕๔,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๖/๔๖๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๙/๔๐๐,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๖๐/๑๓๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๗๔/๒๗๓,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๔๕๘/๔๘๙,อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๑/๔๔๖,อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๔/๔๔๖,อภิ.ย.
(ไทย) ๓๘/๖/๔๔๖) 

จิตตสัมปทา :  ความถึงพร้อมด้วยจิต,ภาวะท่ีจิตถึงพร้อม; ตรงกับข้ามจิตตวิบัติ ดังคำในวิปัตติ
สัมปทาสูตรท่ีกล่าวจิตตสัมปทาไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 
ไม่มีจิตพยาบาท  นี้เรียกว่าจิตตสัมปทา...เพราะจิตตสัมปทาเป็นเหตุ สัตว์ท้ังหลาย
หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์(องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๘/๓๖๒,องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๑๙/๓๖๔) 

จิตตสัมภูตชาดก : ชาดกว่าด้วยจิตตบัณฑิตกับพระเจ้าสัมภูตบัณฑิต พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้ง
ท่ีพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นจิตตฤษี ได้ถวายโอวาทแก่พระ
เจ้าสัมภูตผู้หลงมัวเมาในราชสมบัติให้ระลึกถึงชาติกำเนิดของตนที่เคยมีมาแล้วใน
อดีตบางชาติเป็นคนจัณฑาล บางชาติเป็นเน้ือป่า บางชาติเป็นนกเขา  แม้ชาติ
ปัจจุบันจะเป็นพราหมณ์หรือเป็นกษัตริย์ก็ตาม ก็ไม่ควรประมาท และสอนให้เกิด
อุตสาหะในการทำบุญกุศลย่ิงขึ้นไปอีกว่า  ชีวิตของคนเราเดินเข้าไปใกล้ความตายทุก
ขณะ อายุของสัตว์น้ีน้อยนัก ชีวิตย่อมถูกชราต้อนไปสู่ความตาย หาผู้ต้านทานมิได้ 
ขอมหาบพิตร อย่าได้ทำกรรมท่ีมีผลเป็นกำไรเป็นทุกข์เลย ขออย่าได้ทำกรรมท่ีมีธุลี
บนพระเศียรเลย  อย่าได้ทำกรรมท่ีจะให้เกิดในนรกอีกเลย และได้กราบทูลให้พระ
เจ้าสัมภูตละกามเข้าออก ซ่ึงพระราชาเกิดความสลดพระทัยจึงสละราชสมบัติออก
ผนวชบำเพ็ญฌานสมาบัติอยู่ในป่าหิมพานต์ (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๔/๔๗๓) 

จิตตสูตร :  พระสูตรว่าด้วยจิต ซึ่งเป็นข้อสนทนาธรรมระหว่างเทวดาเป็นผู้ทูลถามและ
พระพุทธเจ้าตรัสตอบ   กล่าวคือ เทวดาทูลถามว่า โลกถูกอะไรนำไป ถูกอะไรผลักไส
ไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหน่ึงท่ีโลกท้ังหมดตกอยู่ในอำนาจ พระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่า  โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตผลักไสไป จิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งท่ีโลกทั้งหมดตกอยู่
ในอำนาจ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๖๒/๗๓) 

จิตตเสนะ : ช่ือเทวบุตรพวกคนธรรพ์ ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของท้าวจาตุมหาราช ดังคำใน มหาสมยสูตร
ว่า ปนาทะ  โอปมัญญะ มาตลิผู้เป็นเทพสารถี จิตตเสนะ นโฬราชะ ชโนสภะ ปัญจ



 

๑๖๑๐ 
 

 

สิขะ ติมพร ุ   (คันธรรพเทวราชา) และสุรยิวัจฉสา (คันธรรพเทวธิดา)  ก็มาด้วย (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๗/๒๖๕)  

  ในฎีกาอธิบายไว้ว่า คำว่า จิตตเสนะ เป็นช่ือเทวบุตรพวกคนธรรพ์ ๓ องค์ คือ 
(๑) จิตตะ (๒) เสนะ (๓) จิตตเสนะ (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๓๗/๓๐๐) 

จิตตเสนะ, ยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหนึ่ง ในระดับยักษ์ท่ีเป็นมหายักษ์ (เป็น ๑ ในบรรดามหายักษ์ ๔๑ ตน)  
ดังคำในอาฎานาฎิยสูตร ท่ีกล่าวถึงยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ 
คือใคร คือ  อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑... จิตตเสนะ ๑ คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ 
เป็นต้น (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๓/๒๔๕) 

จิตตหัตถเถรวัตถุ:เรื่องพระจิตตหัตถเถระ หมายถึงเรื่องพระเถระที่จับจิตของตนให้อยู่ได้ ไม่ได้เป็นไป
ตามอำนาจของจิตดังเช่นแต่ก่อน  

  อรรถกถาธรรมบทอธิบายไว้ว่า ท่านเป็นชาวนากรุงสาวัตถี ทำนา วันหนึ่งโคหาย 
จึงตามหาโค หิวข้าวจึงไปขอกินข้าวกับพระภิกษุที่วัดพระเชตวัน และอยู่ปฏิบัติ
พระสงฆ์  ต่อมาเห็นว่า ภิกษุสงฆ์ มีร่างกายดี เพราะฉันอาหารดี  จึงขอบวช เมื่อบวช
แล้ว ก็ฉันอาหาร พอร่างกายผ่องใส ก็คิดถึงบ้าน คิดถึงภรรยา ก็สึกไป ท่านบวชๆ 
สึกๆ ทำอยู่เช่นนี้  ๖ ครั้ง วันหน่ึง เห็นภรรยานอนหลับมองดูคล้ายซากศพจึงเกิด
ความสังเวช ขณะเดินทางไปวัดบรรลุธรรมเป็นโสดาบัน เมื่อไปขอบวช ก็ถูกบ่ายเบ่ียง 
จึงต้องอ้อนวอนอยู่หลายคร้ัง ในที่สุด ก็ได้บวช และบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ใน
เวลาไม่นานนัก เมื่อถูกเหล่าภิกษุถามว่า ถึงเวลาสึกได้แล้ว ก็ตอบว่า  ผมไปแล้วใน
เวลาท่ีมีความเกี่ยวข้องดอก ความเกี่ยวข้องนั้นผมตัดได้แล้ว  ต่อไปน้ี ผมมีความไม่ไป
เป็นธรรมดา ต่อมา พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายดังน้ีว่า ผู้มีจิตไม่มั่นคง ไม่รู้
แจ้งสัทธรรม มีความเลื่อมใสเลื่อนลอยย่อมไม่มีปัญญาสมบูรณ์ ผู้มีจิตไมชุ่่มด้วยราคะ
ไม่ขุ่นมัวด้วยโทสะละบุญและบาปได้แล้ว มีสติต่ืนอยู่ย่อมไม่มีภัย (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๓๘/๓๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ไม่มีภัย ในที่น้ีหมายถึงไม่มีภัยคือกิเลส คาถาน้ีตรัสถึง
คุณสมบัติของพระขีณาสพ  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๑๓๐) 

จิตตหัตถิสารบีุตร, พระ : พระเถระรูปหน่ึง พักอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสน่ัง
ประชุมสนทนาอภิธัมมกถาอยู่ในโรงฉัน และพูดสอดแทรกระหว่างการสนทนา ถูก
ท่านพระมหาโกฏฐิกะทักท้วงให้รอคอยจนกว่าภิกษุผู้เป็นเถระจะสนทนากันจบ 
ภายหลังได้ลาสิกขา เป็นคฤหัสถ์ ได้วิหารสมาบัติเหล่าน้ี ๆระลกึถึงคุณแห่งเนกขัมมะ 
แล้วกลับเข้ามาบวชใหม่และต้ังใจบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ 
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๐/๕๕๔) 
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จิตตอุบาสก : 1. จิตตคหบดี  ชาวเมืองมัจฉิกาสณฑ์ ท่ีเป็นอัครอุบาสก ดังคำในจูฬวรรคว่า ภิกษุ     สุ
ธรรมอยู่ประจำในอาวาสของจิตตคหบดี ในเมืองมัจฉิกาสณฑ์ ด่าจิตตอุบาสกด้วยคำ
หยาบ (วิ.จู.(ไทย) ๖/๗๔/๑๕๕) 

  2.อุบาสกช่ือจิตตะ ผู้เป็นอัครอุบาสก ของพระพุทธเจ้านามว่าสุชาตะ ดังคำใน
สุชาตพุทธวงศ์ว่า สุทัตตอุบาสกและจิตตอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก(ของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าสุชาตะ) (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๐/๖๕๕) 

จิตตะ หัตถิสารีบุตร :บุตรนายควาญช้างกรุงสาวัตถี เป็นปริพาชก ได้ทูลถามปัญหาทางทิฏฐิ ๖๒ 
พร้อมกับโปฏฐปาทปริพาชก  บวชๆ สึกๆ จนครบ ๗ ครัง้ และได้บวชในสำนักพุทธ
องค์ ต้ังใจบำเพ็ญเพียร บรรลุธรรมเป็นอรหันต์  ดังคำในโปฏฐปาทสูตรตอนหน่ึงว่า  
จิตตะ  หัตถิสารีบุตร  ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วแล  เมื่อ
ท่านหัตถิสารีบุตรได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานก็ทำให้แจ้งอรหัตผล  (ที.สี.(ไทย) 
๙/๔๒๒/๑๘๕,ที.สี.(ไทย) ๙/๔๓๘/๑๙๔,ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๓/๑๙๖)  

จิตตะ : 1.จิตตหัตถิสารีบุตร ผู้เป็นปริพาชก ภายหลังบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หน่ึง 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๔๓๗/๑๙๓,ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๐/๑๙๕) 

 2.จิตตะ เอาจิตจดจ่อกับสิ่งน้ันๆ ซึ่งเป็นหลกัธรรมข้อ ๑ ในอิทธิบาท ๔ (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๘๒๗/๔๐๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖/๒๕)   

  ในฎีกามหาวรรคอธิบายเป็นช่ือเทวบุตรพวกคนธรรพ์องค์หน่ึง (ที.ม.ฏีกา (บาลี) 
๒/๓๓๗/๓๐๐) 

จิตตาเถรคีาถา :คาถาของของพระจิตตาเถรี, ภาษิตของพระจิตตาเถรี พระเถรีรูปน้ีเกิดในตระกูล
คหบดีมหาศาล ชาวกรุงราชคฤห์รู้ความแล้วได้ศรัทธา ในกาลเสด็จเขา้กรุงราชคฤห์
ของพระศาสดา ภายหลังบวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมี  ในเวลาแก่ ได้ขึ้น
เขาคิชฌกูฎทำสมณธรรมเจรญิวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา 
พิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวว่า เราเป็นผู้มีร่างกายผ่ายผอม เป็นไข้ 
อ่อนเพลียมาก ต้องเดินถือไม้เท้าไปไหนๆ ก็จริง  ถึงอย่างน้ัน ก็ยังขึ้นภูเขาได้ เราเก็บ
ผ้าสังฆาฏิ  และคว่ำบาตรแล้วข่มตน ทำลายกองความมืดได้แล้วบนภูเขา (ขุ.เถรี.
(ไทย) ๒๖/๒๗/๕๕๘,ขุ.เถรี.อ.(บาลี) -/-/๔๑-๔๒) 

จิตตาธิบด ี : ความเป็นใหญแ่ห่งจิต  ดังคำในกถาวัตถุท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จิตตาธิบดี
เป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม,กล่าวให้พระปรวาทียอมรับว่า จิตตาธิบดีเป็นปัจจัยโดย
อธิปติปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัย (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๑๓/๗๖๒-๗๖๓ 
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  ในปัฏฐาน ปัจจยนิทเทส กลา่วว่า จิตตาธิบดี  เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยจิตและรูปท่ีมีธรรมอันสมัปยุตด้วยจิตนั้นเป็นสมุฏฐานโดยอธิปติปัจจัย (อภิ.ป.
(ไทย)๔๐/๓/๓) 

จิตตานุปสัสนา :การพิจารณาจิต หมายถึงการพิจารณาจิตเป็นอารมณ์ 
  ในสติปัฏฐานอธิบายจิตตานุปัสสนาไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินยัน้ี จิตมีราคะก็รู้ชัดว่า 

จิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่า จิตมี
โทสะ จิตปราศจากโทสะก็รูชั้ดว่า  จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่า  จิตมี
โมหะจิตปราศจากโมหะ ก็รูชั้ดว่า จิตปราศจากโมหะ  จิตหดหู่ก็รู้ชัดว่า จิตหดหู่  จิต
ฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่า จิตฟุ้งซ่าน  จิตเป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่า จิตเป็นมหัคคตะ จิตไม่เป็น
มหัคคตะก็รู้ชัดว่า จิตไม่เป็นมหัคคตะ จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่าก็รู้ชัดว่า จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกว่า 
จิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า ก็รู้ชัดว่า  จิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิ
จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่า จิตหลุดพ้นแล้ว  จติ
ไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่า จิตไม่หลดุพ้น  ด้วยวิธีน้ี ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่  
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอก
อยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่ 
หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือว่าภิกษุน้ันมี
สติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า จิตมีอยู่  ก็เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณ เจรญิสติเท่าน้ัน ไม่
อาศัย(ตัณหาและทิฏฐิ)อยู่  และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๙/
๒๒๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๔/๑๑๑),(ข้อ ๓ ในสติปัฏฐาน 
๔) ; ดู ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๒-๓๗๔/๒๔๘, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗๔/ ๓๙๐,  อภิ.วิ.  
(ไทย)  ๓๕/๓๕๕/๓๐๖,๓๗๔/๓๑๙) 

  ในจิตตานุปัสสนานิทเทสอธิบายถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต ภายในตนอยู่ไว้
ว่า ภิกษุรู้ชัดจิตมีราคะว่าจิตของเรามีราคะ หรือรู้ชัดจิตปราศจากราคะว่าจิตของเรา
ปราศจากราคะ รู้ชัดจิตมีโทสะว่าจิตของเรามีโทสะ หรือรู้ชัดจิตปราศจากโทสะว่าจิต
ของเราปราศจากโทสะ  รู้ชัดจิตมีโมหะว่าจิตของเรามีโมหะหรือรู้ชัดจิตปราศจาก
โมหะว่าจิตของเราปราศจากโมหะ รู้ชัดจิตหดหู่ว่าจิตของเราหดหู่  รู้ชัดจิตฟุ้งซ่านว่า
จิตของเราฟุ้งซ่าน  รู้ชัดจิตเป็นมหัคคตะว่าจิตของเราเป็นมหัคคตะ หรือรู้ชัดจิตที่ไม่
เป็นมหัคคตะว่าจิตของเราไม่เป็นมหัคคตะ รู้ชัดจิตที่เป็นสอุตตระว่าจิตของเราเป็นส
อุตตระ หรือรู้ชัดจิตเป็นอนุตตระว่าจิตของเราเป็นอนุตตระ รู้ชัดจิตเป็นสมาธิว่าจิต
ของเราเป็นสมาธิ  หรือรู้ชัดจิตไมเ่ป็นสมาธิว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิ รูชั้ดจิตหลุดพ้น
ว่า จิตของเราหลุดพ้นแล้ว หรือรู้ชัดจิตที่ยังไม่หลุดพ้นว่า จิตของเรายังไม่หลุดพ้น 
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ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทำใหม้าก กำหนดนิมิตน้ันด้วยดี ครั้นเสพ เจริญทำให้มาก 
กำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในจิตภายนอกตน 

  กล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกตนอยู่ไว้ว่า ภิกษุรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่ง
มีราคะว่าจิตของเขามีราคะ หรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งปราศจากราคะว่า จิตของเขา
ปราศจากราคะ   รู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งมีโทสะว่าจิตของเขามีโทสะ  หรอืรู้ชัดจติของผู้
น้ันซึ่งปราศจากโทสะว่าจิตของเขาปราศจากโทสะ รู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งมีโมหะว่าจิต
ของเขามีโมหะ หรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งปราศจากโมหะว่าจิตของเขาปราศจากโมหะ  
รู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งหดหู่ว่าจิตของเขาหดหู่ หรือรู้ชัดจิตของผู้น้ันซ่ึงฟุ้งซ่านว่าจิตของ
เขาฟุ้งซ่าน รู้ชัดจิตของผู้น้ันซึ่งเป็นมหัคคตะว่าจิตของเขาเป็นมหัคคตะ หรือรู้ชัดจิต
ของผู้นั้นซึ่งไม่เป็นมหัคคตะว่าจิตของเขาไม่เป็นมหัคคตะ  รู้ชัดจิตของผู้น้ันซึ่งเป็นส
อุตตระว่าจิตของเขาเป็นสอุตตระหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งเป็นอนุตตระว่าจิตของเขา
เป็นอนุตตระ  รู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งเป็นสมาธิว่า จิตของเขาเป็นสมาธิ  หรือรู้ชัดจิตของ
ผู้น้ันซึ่งไม่เป็นสมาธิว่า จิตของเขาไม่เป็นสมาธิ รู้ชัดจิตของผู้น้ันซึ่งหลุดพ้นแล้วว่า จิต
ของเขาหลุดพ้นแล้ว หรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งยังไม่หลุดพ้นว่า จิตของเขายังไม่หลุดพ้น 
ภิกษุนั้นเสพ เจริญ  ทำให้มาก กำหนดนิมิตน้ันด้วยดี ครั้นเสพ เจรญิ  ทำให้มาก 
กำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในจิตภายในตนและภายนอกตน  

  กล่าวถึงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนอยู่ไว้ว่า ภิกษุรู้ชัดจิตมี
ราคะว่า จิตมีราคะ หรือรู้ชัดจิตปราศจากราคะว่า จิตปราศจากราคะ รู้ชัดจิตมีโทสะ
ว่า จิตมีโทสะ หรือรู้ชัดจิตปราศจากโทสะว่าจิตปราศจากโทสะ รู้ชัดจิตมโีมหะว่า จิต
มีโมหะ หรือรูชั้ดจิต ปราศจากโมหะว่า จิตปราศจากโมหะ รู้ชัดจิตหดหู่ว่า จิตหดหู่ 
หรือรู้ชัดจิตฟุ้งซ่านว่า จิตฟุ้งซ่าน  รู้ชัดจิตที่เป็นมหัคคตะว่า จิตเป็นมหัคคตะ หรือรู้
ชัดจิตที่ไม่เป็นมหัคคตะว่า จิตไม่เป็นมหัคคตะ รู้ชัดจิตที่เป็นสอุตตระว่าจิตเป็นสอุตต
ระ หรือรู้ชัดจิตที่เป็นอนุตตระว่าจิตเป็นอนุตตระ รู้ชัดจิตท่ีเป็นสมาธิว่าจิตเป็นสมาธิ 
หรือรู้ชัดจิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตไม่เป็นสมาธิ รู้ชัดจิตที่หลุดพ้นแล้วว่า จิตหลุดพ้นแล้ว  
หรือรู้ชัดจิตที่ยังไม่หลุดพ้นว่า จิตยังไม่หลุดพ้น ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุช่ือว่า
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนอยู่ มีความเพียร มีสมัปชัญญะ มีสติ   
พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (อภ.ิวิ.(ไทย) ๓๕/๓๖๕/๓๑๒)  

จิตตาอุบาสิกา :1.อุบาสิกาช่ือว่าจิตตา  ผู้เป็นอัครอุบาสิกา สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ ดังคำ
ในโสภิตพุทธวงส์ว่า นกุลาอุบาสิกาและจิตตาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๒๒) 
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 2. อุบาสิกาผู้เป็นอัครอุบาสิกา สมัยพระพุทธเจ้าพระนามสิขี ดังคำในสิขีพุทธวงศ์ว่า  
จิตตาอุบาสิกาและสุจิตตาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/
๖๙๔) 

จิตติทธิบาท:อิทธิบาทคือจิต,ธรรมท่ีให้ถึงความสำเร็จคือจิตตะ หมายถึงธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบ
ความสำเร็จคือจิตตะ ดังคำในอิทธิปาทวิภังค์เร่ืองจิตติทธิบาท 

  ในอภิธรรมภาชนีย์  จิตติทธิบาทอธิบายว่า ภิกษุเจริญฌานท่ีเป็นโลกุตตระซึ่ง
เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพ่ือละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบ้ืองต้นสงัด
จากกามฯลฯ  บรรลุปฐมฌานท่ีเป็นทุกขาฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัย
น้ัน  จิต  มโน มานัส  ฯลฯมโนวิญญาณธาตุท่ีเหมาะสมกัน นี้เรียกว่าจิตติทธิบาท 
สภาวธรรมที่เหลือช่ือว่าสัมปยุตด้วยจิตติทธิบาท (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔๓๘/๓๔๕,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๔๖๐/๓๕๓),(ข้อ ๓ ในอิทธิบาท ๔) บาท  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔๕๗/๓๕๒) 

จิตตุชุกตา : ความซื่อตรงแห่งจิต, จิตที่ซือ่ตรง, ธรรมชาติท่ีทำให้จิตซือ่ตรงต่อหน้าที่การงานของมัน 
(ข้อ ๑๙ ในโสภณเจตสิก ๒๕) ดังคำในธัมมสังคณีว่า ความตรง กิริยาที่ตรง ความไม่
คด ความไม่โคง้ ความไม่งอแห่งวิญญาณขันธ์ น้ีช่ือว่าจิตตุชุกตา (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๕๑/๓๖,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๓๓๑/๙๙) 

จิตตุปบาท : ความเกิดขึ้นแห่งจิต, ธรรมท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับจิต หมายถึงเจตสิก 
  ในจูฬวรรค และกกุธเถรสูตร กล่าวถึงพระเทวทัตถูกลาภสักการะและความ

สรรเสริญครอบงำ เกิดความปรารถนาว่า‘เราจะปกครองภิกษุสงฆ์’  ท่านผู้เจริญ 
พร้อมกับจิตตุปบาทพระเทวทัตจึงเสื่อมจากฤทธ์ิ”(วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓/๑๗๕,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๐๐/๑๗๐)  

  ในสัลเลขสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้จิตตุปบาทก็มีอุปการะมากในกุศลธรรม
ท้ังหลาย  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๘๔/๗๕) 

  ในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงกล่าวจิตตุปบาท(ความเกิดขึ้นแห่ง
จิต) ไว้ ๒  ประการ คือ (๑)จิตตุปบาทท่ีควรเสพ (๒) จิตตุปบาทท่ีไม่ควรเสพ จิตตุป
บาททั้ง ๒  ประการนั้นเป็นจิตตุปบาทท่ีตรงข้ามกันและกัน ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๙/
๑๓๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๑๔/๑๔๒) 

  ในนันทมาตาสตูร กล่าวนางนันทมาตานิมนต์พระเถระทางความคิดเท่าน้ัน ดัง
คำว่า  นันทมาตา น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ แม้เพียงจิตตุปบาทเธอก็ทำให้
บริสุทธ์ิได้ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๓/๙๕)  

  ในมหานิทเทสอธิบายว่า ธรรมท้ังปวงนับเนื่องด้วยความนึก นับเนื่องด้วย
ความหวัง นับเน่ืองด้วยมนสิการ นับเนือ่งด้วยจิตตุปบาทของพระผู้มีพระภาคพุทธ
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เจ้า  พระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในสัตว์ท้ังปวง(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๖๙/๒๑๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๒๗) 

  ในปัฏฐานอธิบายว่า พระเสขะหรือปุถุชน เห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมื่อกุศลดับแล้ว จิตตุปบาทท่ีเป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทา
รมณ์ หรือดังคำว่า เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุนั้น ราคะจึงเกดิขึ้น ... 
โทมนัสจึงเกิดขึ้น  เม่ือกุศลและอกุศลดับแล้ว จิตตุปบาทท่ีเป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดย
เป็นตทารมณ์ หรือดังคำว่า บุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมองและ
เป็นอารมณ์ของกิเลส ฯลฯ โทมนัสจึงเกดิขึ้น เม่ืออกุศลดับแล้ว จิตตุปบาทท่ีเป็น
วิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมณ์ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๐๙/๒๕๙,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/
๕๒/๘๑๗,) อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๙/๘๘๒)  

จิตตุปบาทที่เป็นวิบาก: ความเกิดขึ้นแห่งจิตที่เป็นผล  ดังคำในกุศลติก ปัญหาวารว่า พระเสขะ
หรือปุถุชน เห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา เมื่อกุศลดับ
แล้ว จิตตุปบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมณ์หรือดังคำว่า พระเสขะหรือ
ปุถุชนเห็นแจ้งขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข ์
เป็นอนัตตาเมื่อกุศลดับแล้ว  จิตตุปบาทท่ีเป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมณ ์
(อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๔๖/๓๔๐),หรือดังคำว่า บุคคลเห็นแจ้งขันธ์ท่ีมีเหตุโดยเป็นสภาวะ
ไม่เที่ยงฯลฯ โทมนัสจึงเกิดขึน้ เมื่อกุศลและอกุศลดับแล้ว จิตตุปบาทท่ีเป็นวิบากซึ่ง
ไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมณ์เพราะปรารภขันธ์ที่มีเหตุ ขนัธ์ท่ีไม่มีเหตุและ
โมหะจึงเกิดขึ้น หรือดังคำว่า บุคคลเห็นแจ้งจักษุ ฯลฯหทัยวัตถุฯลฯ ขนัธ์ท่ีไม่มีเหตุ
และโมหะโดยเป็นสภาวะไม่เท่ียงฯลฯ โทมนัสจึงเกิดขึ้น เมื่อกุศลและอกุศลดับแล้ว 
จิตตุปบาทท่ีเป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมณ์(อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๙๘/
๕๒,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๙๙/๕๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๔๔๖/๒๖๕) 

จิตเตกัคคตา :ความท่ีจิตมอีารมณ์เดียว หมายถึงภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง,หมายถึงสภาวะท่ีจิตมี
อารมณ์เดียว 

  ในอนุปทสูตร กล่าวถึงสารีบุตรสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายแลว้ บรรลุ
ปฐมฌานท่ีมีวิตกวิจาร ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ก็ธรรมในปฐมฌาน คือวิตก
(ความตรึก) วิจาร(ความตรอง) ปีติ(ความอ่ิมใจ)สุข(ความสุข) จิตเตกัคคตา(ความที่จิต
มีอารมณ์เดียว) ผสัสะ(ความถูกต้อง) เวทนา(ความเสวยอารมณ์) สัญญา(ความหมาย
รู้) เจตนา(ความจงใจ) วิญญาณ(ความรู้แจ้ง) ฉันทะ(ความพอใจ) อธิโมกข์(ความน้อม
ใจเช่ือ) วิริยะ(ความเพียร)สติ(ความระลึกได้)อุเบกขา(ความวางเฉย) มนสิการ(ความ
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ใส่ใจ)เหล่าน้ัน สารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้ว ธรรมท่ีสารีบุตรรู้แจ้งแลว้
เหล่าน้ัน ย่อมเกิดขึ้น ต้ังอยู่ดับไป (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๔/๑๑๑) 

  ในทันตภูมิสูตร กล่าวถึงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เป็นผู้ไม่ประมาท มคีวามเพียร
อุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกัคคตา(สภาวะท่ีจิตมีอารมณ์เดียว)ได้’ (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๑๓/๒๔๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๕/๒๔๘) 

  ในฉันทสมาธิสตูร พระพุทธเจ้าตรัสว่า   ถ้าภิกษุอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิได้จิต
เตกัคคตา(สภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียว) น้ีเรียกว่าฉันทสมาธิ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๕/
๓๙๕) 

จิตที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค : จิตที่ประกอบด้วยสังโยชน์ ๓ (สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาส) ซึ่งต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค ดังคำว่า สังโยชน์ ๓  เหล่านี้
และกิเลสที่ต้ังอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์ ๓ น้ัน ได้แก ่ เวทนาขันธ์ฯลฯ  วิญญาณ
ขันธ์ ท่ีสมัปยุตด้วยสังโยชน์ ๓ น้ัน กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีสังโยชน์ ๓ 
น้ันเป็นสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๐๑๐/๒๖๑, อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๔/๔๑๓) 

จิตที่เปน็กามาวจร :จิตระดับกามาวจร, จิตที่ท่องเที่ยวไปในภพท่ีเป็นกามาพจร ดังคำในกามาวจร
ทุกะปัญหาวารที่กล่าวไว้ว่า บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ รู้
จิตของบุคคลผูม้ีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นกามาวจรด้วยเจโตปริยญาณ (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๓/๒๐๗/๕๔๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า กามาวจร  คือระดบัจิตของผู้ท่ียังปรารภกามเป็นอารมณ์ 
ได้แก่จิตของสัตว์ในกามภพทั้ง ๑๑ ช้ันคือ (๑) อบายภูมิ  ๔  (๒)  มนุษยโลก (๓)  
สวรรค์  ๖  ช้ัน  (ขุ.ม.อ. (บาลี)๑/๑/๑๖) 

จิตที่เปน็กุศล :กุศลจิต, จิตทีป่ระกอบด้วยจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล  สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุต
ด้วยญาณ มีรปูเป็นอารมณ์ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์  
มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใด 
ในสมัยนั้นผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต  วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรยี ์ 
วิริยินทรีย์สตินทรีย์  สมาธินทรีย์  ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัสสินทรย์ี ชีวิตินทรีย ์
สัมมาทิฏฐิ สมัมาสังกัปปะ สมัมาวายามะ สมัมาสติ สัมมาสมาธิ  สัทธาพละ วิริยพละ
สติพละ สมาธพิละ  ปัญญาพละ หิริพละ  โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
อนภิชฌา อัพยาบาท สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะกายปัสสัทธิ จิตตปัสสทัธิ กายลหุตา 
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมทุุตา กายกัมมญัญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา 
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ  สมถะ วิปัสสนา ปัคคาหะ 
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และอวิกเขปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อ่ืนในสมัย
น้ัน(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑/๒๗) 

จิตที่เปน็ภายนอก, พหิทธจิต :จิตท่ีเป็นรูปายตนะฯลฯ ธัมมายตนะ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๑๔/๓๐๗) 
จิตที่เป็นภายนอกนี้ มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน ดังคำในอัชฌัตติกทุกะ ปัญหาวารว่า 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ  รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่ง
พร้อมด้วยจิตท่ีเป็นภายนอกด้วยเจโตปริยญาณ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๔๑/๑๙๕) 

จิตที่เปน็ภายนอกตน,พหิทธาจิต: จิตที่อยู่ภายนอกตน ไม่ใช่จิตของตน เป็นของเฉพาะแต่ละบุคคล ท่ี
กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถอืของสัตว์อ่ืนของบุคคลอ่ืนนั้นๆได้แก่รูป
ขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๐๕๑/๒๖๙) 

  จิตที่เป็นภายนอกตนมีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน ดังคำในอัชฌัตตติกะ ปัญหาวาร
ว่า บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ รู้จิตของบุคคลผูมี้ความ
พรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนด้วยเจโตปริยญาณ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๙/๖๐๒) 

จิตที่เปน็ภายใน, อัชฌัตตจิต :จิตที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดแต่ตน เป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลที่
กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถอืของสัตว์น้ันๆได้แก่รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ 
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๕๐/๒๖๙) 

จิตทีเ่ปน็รูปาวจร, รูปาวจรจิต :จิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติของผู้ที่กำลังอุบัติ    หรือของผู้อยู่เป็น
สุขในปัจจุบัน   ที่ท่องเท่ียวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้ คือ เบ้ืองต่ำกำหนดพรหม
โลกเป็นท่ีสุด เบ้ืองสูง กำหนดเทพช้ันอกนิฏฐภพเป็นท่ีสุด (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๙/
๓๒๖) 

  จิตที่เป็นรูปาวจรมีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐานดังคำในรูปาวจรทุกะ ปัญหาวารว่า 
สภาว ธรรมท่ีเป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอารัมมณปัจจัย
ได้แก่บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มคีวามพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นรูปาวจรด้วยเจโตปริย
ญาณ(อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๒๔๖/๕๗๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ผู้เขา้สมาบัติ หมายถึงผู้กำลังเข้ากุศลฌานที่เป็นรูปาว
จร  คำว่า ผู้ท่ีกำลังอุบัติ หมายถึงผู้กำลังอุบัติด้วยวิปากฌานท่ีเป็นรูปาวจร คำว่า ผู้
อยู่เป็นสุขในปจัจุบัน หมายถึงผู้กำลังเข้ากิริยาฌานที่เป็นรูปาวจร (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) 
๔๔๕)      

  คำว่า รูปาวจร  หมายถึงระดับจิตของผู้ได้รูปฌาน ได้แกส่ัตว์ผู้เกิดในพรหมโลก  
๑๖  ช้ัน  ต้ังแต่ช้ันพรหมปาริสัชชาจนถึงช้ันอกนิฏฐา  (ข.ุม.อ.(บาลี) ๑/๑/๑๖) 



 

๑๖๑๘ 
 

 

จิตที่เปน็โลกิยะ, โลกิยจิต : จิตช้ันโลกิยะ จิตปุถุชน หมายถึงจิตที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤต ซึ่ง
เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นกามาวจร รูปาวจร และอรปูาวจร ได้แกรู่ปขันธ์ ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๙๙/๒๗๙) 

  ในทวีหิสีเลหิกถา พระสกวาทีที่ไม่ใช่มีความเห็นว่า บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรค 
เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะท่ีเป็นโลกิยะ...จิตที่เป็นโลกิยะ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๘๗/๖๔๑) 

  จิตที่เป็นโลกิยะนี้มีปรากฎในคัมภีร์ในคัมภีรป์ัฏฐาน ดังคำในโลกิยทุกะ ปัญหา
วาร ว่า บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ รู้จิตของบุคคลผู้มี
ความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นโลกิยะด้วยเจโตปริยญาณ(อภิ.ก.(ไทย) ๔๒/๑๔๙/๑๘๘)   

จิตที่เปน็เหตใุห้สัตว์ร้องไห้, สรณจิต: จิตที่ประกอบด้วยเหตุ ๓ คือโลภโกรธหลง หมายถึงจิตตุปบาทที่
เป็นอกุศล ๑๒ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๖๑๕/๓๘๘) 

  ในสรณทุกะอธิบายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ซึ่งหมายถึงจิตที่
สัมปยุตด้วยอกุศลมูล ๓  คอื โลภะ โทสะ โมหะและกิเลสท่ีต้ังอยู่ในฐานเดียวกันกับ
อกุศลมูลนั้นได้แก่ เวทนาขันธ์ฯลฯ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยตุด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรม
วจีกรรมและมโนกรรม ท่ีมอีกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๓๐๑/
๓๒๘),ในสรณทุกะ ปัญหาวาร กล่าวไว้ว่า สภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้สตัว์ร้องไห้เป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่บุคคลยินดี
เพลิดเพลินราคะ เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้น    ราคะจึงเกิดขึ้น 
(อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๓๕๐/๖๓๗) 

จิตที่เปน็อกุศล, อกุศลจิต: จิตอกุศล, จิตที่ยังไม่ฉลาด, จิตที่ไม่ดี หมายถึงใจที่สหรคตด้วยโสมนัส
สัมปยุตด้วยทิฏฐิ มรีูปเป็นอารมณ์ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็น
อารมณ์มีโผฏฐพัพะเป็นอารมณ์ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นใน
สมัยใด ในสมยัน้ันผัสสะเวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา วิริ
ยินทรีย์สมาธินทรีย์ มนนิทรีย์โสมนัสสนิทรีย์ชีวิตินทรีย์มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โลภะ 
โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปัคคาหะ และอวิกเขปะ ก็
เกิดขึ้น หรือสภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อ่ืนในสมัยน้ัน (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๓๖๕/๑๑๐) 

  ในกถาวัตถุ พระสกวาทีกล่าวถึงจิตที่เป็นอกุศลไม่ได้ต้ังอยู่ได้ตลอดทั้งวัน (อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๓๖/๓๐๖) 

จิตที่เปน็อดีต,อตีตจิต : จิตที่ผ่านมาแล้ว, จิตที่ล่วงไปแล้ว จิตที่ดับไปแลว้ หมายถึงจิตที่เกิดขึ้นดับไป
แล้ว ดังคำในธัมมสังคณีว่า  จิตที่ล่วงไปแลว้ ดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึง



 

๑๖๑๙ 
 

 

ความดับแล้วถึงความดับสูญแล้ว เกิดขึ้นดับไปแล้ว ท่ีล่วงไปแล้ว สงเคราะห์ด้วยส่วน
ท่ีล่วงไปแล้วได้แก่รูปขันธ์  เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สงัขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์  
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๔๔/๒๖๘),  

จิตที่เปน็อนาคต,อนาคตจิต :จิตที่ยังไม่ได้เกิด,จิตที่ยังไม่เกิดพร้อม หมายถึงจิตที่ยังไม่ปรากฏ  ดังคำ
ในธัมมสังคณีว่า  จิตที่ยังไมเ่กิด ยังไม่มี ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิด
เฉพาะยังไม่ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ต้ังขึ้น ยังไม่ต้ังขึ้นพร้อมที่ยัง
ไม่มาถึงสงเคราะห์ด้วยส่วนท่ียังไม่มาถึงได้แก่รูปขันธ์ เวนาขันธ์  สัญญาขันธ์ สังขาร
ขันธ์  และวิญญาณขันธ์  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๔๕/๒๖๘),  

จิตที่เปน็อรูปาวจร,อรูปาวจรจิต: จิตระดับอรูปาวจร,จิตของผู้ได้อรูปฌาน หมายถึงจิตและเจตสิกของ
ผู้เข้าสมาบัติของผู้ท่ีกำลังอุบัติ หรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันท่ีท่องเที่ยวอยู่นับเน่ือง
อยู่ในภูมิ ระหว่างน้ี คือเบื้องต่ำกำหนดเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพเป็นท่ีสุด 
เบ้ืองสูงกำหนดเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสญัญายตนภพเป็นท่ีสุด (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๒๙๑/๓๒๖)     

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ผู้เข้าสมาบัติ หมายถึงผู้กำลงัเข้ากุศลฌานที่เป็นอรู
ปาวจร คำว่า ผู้ท่ีกำลังอุบัติ หมายถึงผู้กำลงัอุบัติด้วยวิปากฌานที่เป็นอรูปาวจร คำว่า 
ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน หมายถึงผู้กำลังเข้ากิริยาฌานท่ีเป็นอรูปาวจร (อภิ.สงฺ.อ. 
(บาลี) ๔๔๕) 

  คำว่า อรูปาวจร คือระดับจิตของผู้ได้อรูปฌาน ได้แก่สัตว์ผู้เกิดในอรูปพรหม  ๔ 
ช้ัน (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๖)  

จิตที่เปน็อเหตกุะ,อเหตุกจิต:จิตที่ไม่มีเหตุ ได้แก่เวทนาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ รูปทั้งหมด และ ธาตุที่
ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๘๐/๓๗๖) 

  จิตที่เป็นอเหตุกะน้ี มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน ดังคำในปัจจยปัจจนียะ วิภังควาร
ว่า สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย ได้แก ่
สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยจิตท่ีเป็นอเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะท่ี
เป็นอเหตุกะ(อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๕๓/๒๘) หรอืดังคำในจิตตสมุฏฐานทุกะ ปฏิจจวารว่า 
สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมท่ีไมมี่จิตเป็นสมุฏฐานเกดิขึ้นเพราะน
เหตุปัจจัย ได้แก่  สัมปยุตตขนัธ์และจิตตสมฏุฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นอเหตุกะเกิดขึ้นใน
ปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๒๓/๑๘๓) 

จิตที่เปน็เอกัคคตารมณ์ : จิตที่มีอารมณ์เป็นหน่ึง หมายถึงจิตที่มีอารมณ์เดียว ดังคำในญาณกถา สตุ 
มยญาณนิทเทสว่า สภาวะที่ต้ังอยู่ด้วยอำนาจความปรากฏแห่งจิตที่เป็นเอกัคคตา
รมณ์...สภาวะท่ีเป็นอารมณ์...ควรรู้ย่ิง (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๕/๒๓) 



 

๑๖๒๐ 
 

 

จิตที่มีความสว่าง :จิตที่เป็นโอภาส, จิตที่เกิดความสว่าง, จิตที่มีความขาวใส หมายถึงจิตที่มีโอภาส
เพ่ือบรรลุทิพพจักขุญาณ ซึ่งต่างจากการมนสิการอาโลกสัญญาที่มุ่งบรรเทาถีนมิทธะ 
ดังคำในอุทายีสูตรว่า ภิกษุมนสิการอาโลกสัญญา ต้ังสัญญาไว้ว่าเป็นกลางวันอยู่...
ภิกษุนั้นมีจิตปลอดโปร่งไม่ถูกนิวรณ์พัวพัน ย่อมเจริญจิตที่มีความสว่างด้วยประการ
อย่างนี้ น้ีเป็นอนุสสติฏฐาน ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างน้ีย่อมเป็นไปเพ่ือได้
ญาณทัสสนะ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๖๙, (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๒๙/๑๑๒) 

จิตที่มีราคะ : จิตมีความกำหนดยินดี,จิตที่ประกอบด้วยความโลภ หมายถึงจิตที่สหรคตด้วยโลภะ ๘  
ดวง ดังคำในสมณมุณฑิกสตูรว่า จิตมีหลายดวง มีหลายอย่าง มีหลายประการ คือ 
จิตที่มีราคะ จิตที่มีโทสะ และจิตที่มีโมหะ  ศีลท่ีเป็นอกุศลมีจิตเหล่าน้ีเป็นสมุฏฐาน
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖๔/๓๑๑, (ม.ม.อ.(บาล)ี ๒/๒๖๔/๑๙๕),ในกถาวัตถ ุ พระสกวาที
กล่าวถึงบางคนรู้ชัดจิตที่มีราคะว่า จิตมีราคะ  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๓๖/๔๖๕) 

จิตที่ไม่ได้อบรม,อภาวิตจิตต :จิตที่ไม่ได้ฝึกฝน, จิตที่ไม่ได้รับการพัฒนา หมายถึงจิตทีไ่ม่ได้อบรมด้วย
สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ดังพระดำรัสท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสพระคาถานี้แก่
ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ฝนย่อมร่ัวรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ ฉันใด  ราคะย่อมรัว่รดจิตที่ไม่ได้
อบรมได้ ฉันน้ัน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๓/๒๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่าจิตที่ไม่ได้อบรม  หมายถึงจิตที่ไม่ได้รับการอบรมด้วยสมถ
ภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ในคาถานี้หาใช่หมายเอาเฉพาะราคะเท่านั้นไม่ท่ีรั่วรดจิต
แต่ยังหมายเอากิเลสท้ังปวงมีโทสะ  และโมหะ  เป็นต้นด้วย  (ขุ.ธ.อ.(บาลี)  ๑/๑๓/
๙๓)  

จิตที่ไม่เป็นกามาวจร :จิตที่ไม่ใช่กามาวจร หมายถึงจิตที่เป็นรูปาวจร อรูปาวจร และที่ไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๘/๓๒๕) 

  จิตที่ไม่เป็นกามาวจรน้ี มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน ดังคำในกามาวจรทุกะ ปัญหา
วารว่า สภาวธรรมท่ีไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดย
อารัมมณปัจจัย ได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรค และผลโดยอารัมมณปัจจัย บุคคลรู้
จิตของบุคคลผูม้ีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นกามาวจรด้วยเจโตปริยญาณ (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๓/๒๐๘/๕๔๖) 

จิตที่ไม่เป็นอรูปาวจร : จิตที่ไม่ใช่อรูปาวจร  หมายถึงจิตที่เป็นกามาวจร รูปาวจร และท่ีไมนั่บ
เน่ืองในวัฏฏทุกข์  (อภิ.สง.ฺ(ไทย) ๓๔/๑๒๙๒/๓๒๖) 

  จิตที่ไม่เป็นอรูปาวจรน้ี มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน ดังคำในอรูปาวจรทุกะปัญหา
วารว่า บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ  รู้จิตของบุคคลผู้มี
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ความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นอรูปาวจร ด้วยเจโตปริยญาณ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/
๒๘๐/๕๙๓) 

จิตที่ไม่มีปีติ,อัปปีติกจิต:จิตที่ไม่ประกอบด้วยปีติ หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยเวทนาขันธ์ ฯลฯวิญญาณ
ขันธ์ ในภูมแิห่งจิตที่ไม่มีปีติ  ซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจรและท่ีไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์ ปีติ รูปท้ังหมด และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๐/
๓๒๔) 

  จิตที่ไม่มีปีติ นี้มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน ดังคำในปัจจยานุโลมวิภังควารว่า
สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่
บุคคลให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่มีปีติพิจารณาด้วยจิตที่ไม่มีปีติ 
ยินดีเพลิดเพลิน  เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะที่ไม่มปีีติจึงเกิดขึ้น
(อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๕๑/๕๐๑) 

จิตที่ไม่มีวิตก,อวิตักกจิต : จิตที่ไม่ประกอบด้วยวิตก หมายถงึจิตที่ประกอบด้วยเวทนาขันธ์ฯลฯ  
วิญญาณขันธ์ในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีวิตก  ซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจร อรูปาวจรและที่ไม่
นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ วิตก รูปท้ังหมด และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๒๗๖/๓๒๓) 

  จิตที่ไม่มีวิตก นี้มีปรากฏในคมัภีร์ปัฏฐาน  ดังคำในสวิตักกทุกะ ปัญหาวารว่า 
บุคคลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่ง
พร้อมด้วยจิตท่ีไม่มีวิตกด้วยเจโตปริยญาณ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๑๘/๔๘๐) 

จิตที่ไม่สหรคตด้วยสุข,นสุขสหคตจิต:จิตทีไ่ม่ประกอบด้วยสุข หมายถงึจิตที่ประกอบด้วยเวทนาขันธ์
ฯลฯวิญญาณขันธ์ ในภูมิแห่งจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุข ซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาว
จร และที่ไม่นบัเน่ืองในวัฏฏทุกข์ สุข รูปทัง้หมด และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรงุแต่ง (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๒๘๔/๓๒๕) 

  จิตที่ไม่สหรคตด้วยสุข มีปรากฏในคัมภีร์ปัฏฐาน   ดังคำในสุขสหคตทุกะ  
ปัญหาวารว่า บุคคลอาศัยศรทัธาท่ีไม่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานสมาทานศีลด้วยจิตที่
ไม่สหรคตด้วยสุข  ฯลฯ ทําสมาบัติให้เกิดขึ้น มีมานะ ถือทิฏฐิอาศัยศลีท่ีไม่สหรคต
ด้วยสุข ... (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๗๓/๕๑๕) 

จิตที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา,นอุเปกขาสหคตจิต: จิตที่ไม่ประกอบพร้อมด้วยอุเบกขา หมายถึงจิตที่
ประกอบด้วยเวทนาขันธ์ฯลฯวิญญาณขันธ์ ในภูมิแห่งจิตทีไ่ม่สหรคตด้วยอุเบกขา ซึ่ง
เป็นกามาวจร รูปาวจร และท่ีไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ อุเบกขา รูปทั้งหมด และธาตุที่
ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๖/๓๒๕),หรอืดังคำในอุเปกขาสหคตทุกะ  
ปัญหาวารว่า บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่ สหรคตด้วยอุเบกขาแล้วให้ทานสมาทานศีล  



 

๑๖๒๒ 
 

 

รักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาฯลฯ ทําฌานท่ีไม่สหรคตด้วยอุเบกขา
ฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๙๐/๕๓๑) 

จิตที่สหรคตดว้ยโทสะ(โทสสหคตจิต):จิตมีโทสะ ท่ีประกอบด้วยปฏิฆะ ๒ ดวง หมายถึงจิตที่
ประกอบด้วยโทสะ ดังคำในกถาวัตถุ วิมุตติกถาที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จิต
ท่ีสหรคตด้วยโทสะ เกิดพร้อมกบัโทสะ ระคนด้วยโทสะ สัมปยุตด้วยโทสะ มีพร้อม
กับโทสะ เป็นไปตามโทสะ เป็นอกุศล  เป็นโลกิยะ เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ เป็น
อารมณ์ของสังกิเลสหลุดพ้นได้ใช่ไหม ซ่ึงพระปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๖๔/๓๕๕) 

  อรรถกถาอธิบายจิตที่สรหคตด้วยโทสะว่าหมายถึงจิตที่สัมปยุตด้วยปฏิฆะ ๒  
ดวง (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๖๔/๑๙๕) 

จิตที่สหรคตดว้ยปีติ(ปีติสหคตจิต): จิตทีม่ปีีติ หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยเวทนาขันธ์ฯลฯวิญญาณขนัธ์ 
ท่ีสัมปยุตด้วยปีติน้ัน เว้นปีติในกามาวจร รปูาวจร และในจิตที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ 
อันเป็นท่ีเกิดแห่งปีติแล้ว(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๐๓/๒๕๙),หรือดังคำในปีติติกะ ปัญหา
วารว่า สภาว ธรรมท่ีสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดย
อารัมมณปัจจัย ได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติให้ทาน สมาทานศลี รักษาอุโบสถ
แล้วพิจารณากุศลน้ันด้วยจิตที่สหรคตด้วยปีติ ออกจากฌานท่ีสหรคตด้วยปีติ ออก
จากมรรค ออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยปีติ  (อภิ.ป.
(ไทย)๔๑/๑๙/๑๓๕) 

จิตที่สหรคตดว้ยโมหะ (โมหสหคตจิต) : จิตมีโมหะ,จิตที่ประกอบด้วยโมหะ หมายถึงจิตที่มีอวิชชา มี
โมหมูลจิต  ดังคำในจิตตัฏฐิติกถาที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า กายวิญญาณ  ...  
จิตที่เป็นอกุศล...จิตที่สหรคตด้วยราคะ...ท่ีสหรคตด้วยโทสะ...ท่ีสหรคตด้วยโมหะ...
ท่ีสหรคตด้วย อโนตตัปปะ ต้ังอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีตอบก็ปฏิเสธ
เช่นกัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๖/๓๐๖),หรือดังคำในวิมุตติกถาที่พระสกวาทีถาม
พระปรวาทีว่า จิตสหรคตด้วยโมหะ เกิดพร้อมกับโมหะ ระคนด้วยโมหะ สัมปยุตด้วย
โมหะ มีพร้อมกับโมหะเป็นไปตามโมหะ เป็นอกุศล เป็นโลกิยะ เป็นอารมณ์ของอา
สวะ ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสังกิเลสหลุดพ้นได้ใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีก็ตอบปฏิเสธ
เช่นกัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๖๕/๓๕๖) 

จิตที่สหรคตดว้ยราคะ (ราคสหคตจิต) :จิตมีราคะ,จิตที่ประกอบด้วยราคะ,จิตมีความกำหนัดยินดี 
หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยโลภมูลจิต ๙ ดวง  ดังคำในจิตตัฏฐิติกถาที่พระสกวาทีถาม
พระปรวาทีว่า  กายวิญญาณ  ... จิตที่สหรคตด้วยราคะ  ... ท่ีสหรคตด้วยอโนตตัปปะ 
ต้ังอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีตอบก็ปฏิเสธเช่นกัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
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๓๓๖/๓๐๖), หรือดังคำในวิมุตติกถาที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จิตที่สหรคต
ด้วยราคะ เกิดพร้อมกับราคะ ระคนด้วยราคะ สัมปยุตด้วยราคะ มีพร้อมกับราคะ 
เป็นไปตามราคะ เป็นอกุศล เป็นโลกิยะ...เป็นอารมณ์ของสังกิเลส    หลุดพ้นได้ใช่
ไหม  ซ่ึงพระปรวาที(ภิกษุในนิกายอันธกะ)ก็ตอบปฏิเสธเช่นกัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๓๖๓/๓๕๔) 

จิตที่สหรคตดว้ยสุข(สุขสหคตจิต): จิตเป็นสุข,จิตที่ประกอบด้วยสุข หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยสัญญา
ขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์   ท่ีสัมปยุตด้วยสุขน้ัน เว้นสุขในกามาวจร รูปาว
จร และในจิตที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ อันเป็นท่ีเกิดแห่งสุขแล้ว (อภิ.สงฺ.๓๔/๑๐๐๔/
๒๖๐), หรือดังคำในทุกนิกเขปะ  ปิฏฐิทกุะที่อธิบายไว้ว่า สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
และวิญญาณขนัธ์ ท่ีสัมปยุตด้วยสุขน้ันในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยสุข ซึ่งเป็น
กามาวจร รูปาวจร และท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ เว้นสุขแล้ว (อภิ.สงฺ.๓๔/๑๒๘๓/
๓๒๕), หรือดังคำในสุขสหคตทุกะ  ปัญหาวารท่ีกล่าวไว้ว่า บุคคลอาศัยศรัทธาท่ีไม่ส
หรคตด้วยสุขแล้วให้ทานด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขฯลฯ ทําสมาบัติให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๓/๑๗๓/๕๑๗) 

จิตที่สหรคตดว้ยอุเบกขา (อุเปกขาสหคตจิต) : จิตที่มีอุเบกขา,จิตที่ประกอบด้วยอุเบกขา หมายถึงจิต
ท่ีประกอบด้วยสัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  ท่ีสัมปยุตด้วยอุเบกขานั้นใน
ภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา ซ่ึงเป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และที่ไม่นับ
เน่ืองในวัฏฏทุกข์เว้นอุเบกขาแล้ว (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๐๕/๒๖๐), หรือดังคำในทุก
นิกเขปะ  ปิฏฐิทุกะที่กล่าวไว้ว่า สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ท่ีสัมปยุตด้วย
อุเบกขาน้ัน ในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา ซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร 
และที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ เว้นอุเบกขาแล้ว (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๕/๓๒๕) 
หรือดังคำในปีติติกะ  ปัญหาวารที่กล่าวไว้ว่า บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติให้ทาน 
สมาทานศีล รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา ออก
จากฌานที่สหรคตด้วยปีติ ออกจากมรรค ออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นน้ัน
ด้วยจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๙/๑๓๕) 

จิตที่สัมปยุตดว้ยทิฏฐิ (ทิฏฐิสัมปยุตตจิต) : จิตที่ประกอบด้วยทิฏฐิ, จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตด้วยทิฏฐิ ๔ 
ดวง ดังคำในอกุศลจิต ๑๒ ท่ีกล่าวไว้ว่า จิตท่ีเป็นอกุศลสหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุต
ด้วยทิฏฐิ มีรูปเป็นอารมณ์ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น
โดยมีเหตุชักจูง (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๐๙/๑๑๙), หรือดังคำในทัสสนเหตุติกะ ที่
กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีมีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคว่าหมายถึงจิตตุปบาทท่ี
สัมปยุตด้วยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉา เว้นโมหะที่เกิดในจิตตุป
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บาทน้ีแล้ว (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๔๐๘/๓๕๘),จิตที่ไม่เป็นอัพยากฤต ดังคำในอัพยาก
ตกถาท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จิตท่ีสัมปยุตด้วยทิฏฐิ เป็นอัพยากฤตใช่ไหม 
พระปรวาทีตอบปฏิเสธ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๐๖/๗๕๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  อัพยากฤต  มี ๒  ความหมายคอื   
  ๑. อัพยากฤตที่มีความหมายว่าไม่ให้ผล  ได้แก่อัพยากฤต  ๔ อย่าง คือ (๑)  วิ

ปากอัพยากฤต (๒) กิริยาอัพยากฤต (๓)  รูปอัพยากฤต  (๔)  นิพพานอัพยากฤต 
(ตามแนวพระอภิธรรม)   

  ๒.อัพยากฤตที่มีความหมายว่าไม่พยากรณ์เช่น การไม่พยากรณ์ว่า  โลกเที่ยง  
โลกไม่เที่ยงเป็นต้น (ตามแนวพระสูตร)  ในท่ีนี้ปรวาทีใช้คำว่าอัพยากฤต ใน
ความหมายตามแนวพระสูตร  ส่วนสกวาทีใช้ความหมายตามแนวพระอภิธรรม 
(อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)  ๗๐๖/๒๗๗) 

จิตที่สัมปยุตดว้ยปรามาส (ปรามาสสัมปยุตตจิต) : จิตที่เป็นปรามาส, จิตที่ประกอบด้วยปรามาส 
หมายถึงจิตที่สมัปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเหล่าน้ัน ได้แก ่ เวทนาขันธ์ ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๑๘๕/๓๐๒),หรือ ดังคำในปรามาสสมัปยุตตทุกะที่
กล่าวถึงสภาว ธรรมท่ีสมัปยุตด้วยปรามาสว่าหมายถึง จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตด้วยทิฏฐิ 
๔ เว้นปรามาสที่เกิดขึ้นในจติตุปบาทน้ี (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๕๑๙/๓๗๑), หรือดังคำ
ในปรามาสสัมปยุตตทุกะ  ปัญหาวารที่กล่าวไว้ว่า บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่ง
พร้อมด้วยจิตท่ีสัมปยุตด้วยปรามาสด้วยเจโตปริยญาณ (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๖๔/๔๖๗) 

จิตที่สัมปยุตดว้ยสุขเวทนา (สุขเวทนาสัมปยุตตจิต): จิตที่มีสุขเวทนา, จิตที่ประกอบด้วยสุขเวทนา 
หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยสัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ท่ีสัมปยุตด้วย
สุขเวทนาขันธ์นั้นเว้นสุขเวทนาในกามาวจร  รูปาวจร และในจิตที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏ
ทุกข์ อันเป็นท่ีเกิดแห่งสุขเวทนาแล้ว (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๙๘๘/๒๕๖), จิตที่ประกอบ
พร้อมด้วยสุขเวทนา ดังคำในเวทนาติกะ  ปญัหาวาร ท่ีกลา่วไว้ว่า บุคคลมีจิตสัมปยุต
ด้วยสุขเวทนา  ให้ทานสมาทานศีล  รกัษาอุโบสถ แล้วพิจารณาด้วยจิตท่ีสัมปยุตด้วย
สุขเวทนา ออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้ว
พิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๓๙/๖๖๔),หรือดังคำใน
เวทนาติกะ ปัญหาวารที่กล่าวไว้ว่า บุคคลมีจิตสมัปยุตด้วยสุขเวทนา ให้ทาน 
สมาทานศีล รกัษาอุโบสถ แล้วพิจารณากุศลน้ันให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิต
ท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๑/
๖๖๗)  
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จิตทีใ่ห้ผลแนน่อน (นิยตจติ): จิตที่(ให้ผล) แน่นอน  หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยอนันตริยกรรม ๕ 
มิจฉาทิฏฐท่ีิใหผ้ลแน่นอน และมรรค ๔ ท่ีไมน่ับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๒๙๗/๓๒๗), หรือดังคำในนิยตทุกะ  ปัญหาวารที่กล่าวไว้ว่า สภาวธรรมท่ีใหผ้ล
แน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองนั้น โดยอารัมมณ
ปัจจัย ได้แก ่ พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรค พิจารณากิเลสท่ีให้ผล
แน่นอนซึ่งละได้แล้ว รู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น ฯลฯ บุคคลเห็นแจ้งขันธ์ท่ีให้ผลแน่นอนโดย
เป็นสภาวะไม่เที่ยง ฯลฯ รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ให้ผลแน่นอน
ด้วยเจโตปริยญาณ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๓๑/๖๒๓) 

จิตในจิต : จิตภายในตน หมายถึงจิตตานุปัสสนา ดังคำในสติปัฏฐานว่า พิจารณาเห็นจิตในจิตภายใน
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  ภิกษุนั้นเมื่อ
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่    ย่อมต้ังจิตมั่นโดยชอบ ย่อมผ่องใสโดยชอบในจิต
ตานุปัสสนาน้ัน หรือดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร หรือสติปัฏฐานวิภังค์ท่ีกล่าวถึงภิกษุ
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนอยู่ว่า  ภิกษุในธรรมวินัยน้ีรู้ชัดจิตมีราคะว่าจิตของ
เรามีราคะ หรอืรู้ชัดจิตปราศจากราคะว่า จิตของเราปราศจากราคะรู้ชัดจิตมีโทสะว่า 
จิตของเรามีโทสะ หรือรู้ชัดจิตปราศจากโทสะว่า จิตของเราปราศจากโทสะรู้ชัดจิตมี
โมหะว่า จิตของเรามีโมหะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโมหะว่า จิตของเราปราศจากโมหะรู้
ชัดจิตหดหู่ว่า จิตของเราหดหู่ รู้ชัดจิตฟุ้งซ่านว่า จิตของเราฟุ้งซ่าน  รู้ชัดจิตเป็น
มหัคคตะว่า  จิตของเราเป็นมหัคคตะ หรือรู้ชัดจิตที่ไม่เป็นมหัคคตะว่า จิตของเราไม่
เป็นมหัคคตะ รู้ชัดจิตที่เป็นสอุตตระว่า จิตของเราเป็นสอุตตระ หรือรู้ชัดจิตเป็นอนุต
ตระว่า จิตของเราเป็นอนุตตระ รู้ชัดจิตเป็นสมาธิว่า  จิตของเราเป็นสมาธิ หรือรู้ชัด
จิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิ รู้ชัดจิตหลุดพ้นว่า  จิตของเราหลุดพ้นแลว้ 
หรือรู้ชัดจิตที่ยังไม่หลุดพ้นว่า จิตของเรายังไม่หลุดพ้น (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๐/๑๐๕, 
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๒, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๘/
๖๓๙,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๓๖๕/๓๑๒) 

จิตในจิตท้ังภายในท้ังภายนอก : จิตทั้งของตนและผู้อ่ืน ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร จิตตานุปัสสนา
ว่า ...  ด้วยวิธีนี้  ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิต
ภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในท้ังภายนอกอยู่ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๓๘๑/๓๑๕),หรือดังคำในสติปัฏฐานวิภังค์ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีรู้ชัดจิตมีราคะว่า จิต
มีราคะ หรือรูชั้ดจิตปราศจากราคะว่า จิตปราศจากราคะ รู้ชัดจิตมีโทสะว่า  จิตมี
โทสะ หรือรู้ชัดจิตปราศจากโทสะว่าจิตปราศจากโทสะ รูชั้ดจิตมีโมหะว่า  จิตมีโมหะ 
หรือรู้ชัดจิตปราศจากโมหะว่า จิตปราศจากโมหะ รู้ชัดจิตหดหู่ว่าจิตหดหู่ หรือรู้ชัดจิต
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ฟุ้งซ่านว่า จิตฟุ้งซ่าน  รู้ชัดจิตที่เป็นมหัคคตะว่า จิตเป็นมหัคคตะหรือรูชั้ดจิตที่ไม่เป็น
มหัคคตะว่า จิตไม่เป็นมหัคคตะ  รู้ชัดจิตที่เป็นสอุตตระว่าจิตเป็นสอุตตระ หรือรู้ชัด
จิตที่เป็นอนุตตระว่าจิตเป็นอนุตตระ รู้ชัดจิตที่เป็นสมาธิว่า  จิตเป็นสมาธิ หรือรู้ชัด
จิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตไม่เป็นสมาธิ รู้ชดัจิตที่หลุดพ้นแล้วว่า จิตหลุดพ้นแล้ว หรือรู้ชัด
จิตที่ยังไม่หลุดพ้นว่าจิตยังไม่หลุดพ้น ด้วยอาการอย่างนี้  ภิกษุช่ือว่าพิจารณาเห็นจิต
ในจิตภายในตนและภายนอกตนอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๓๖๕/๓๑๓-๓๑๔)  

จิตในจิตภายนอก :จิตของผู้อ่ืน ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร จิตตานุปัสสนาว่า ... ด้วยวิธีน้ี  ภิกษุ
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่(ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๓๘๑/๓๑๕), หรือดังคำในสติปัฏฐานวิภังค์ ที่กล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต
ภายนอกตนอยู่, ดู จิตในจิตท้ังภายในทั้งภายนอก (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๓๖๕/๓๑๓) 

จิตในจิตภายใน : จิตภายในตน ดังคำในชนวนสภสูตร สติปัฏฐาน  ๔  ประการ ท่ีกล่าวถึงการท่ีภิกษุ
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ มีความเพียร มสีัมปชัญญะ มีสติ    กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๙/๒๒๓)   หรือดังคำในสติปัฏฐานวิภังค์ จิต
ตานุปัสสนานิทเทส ท่ีกล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนอยู่,ดู จิตในจิตทั้ง
ภายในท้ังภายนอก(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๓๖๕/๓๑๒) 

จิตประทุษร้าย : จิตคิดเบียดเบียน, จิตมีความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่เรา,ผูน้ี้
กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เรา, ผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแกเ่รา, ผู้น้ีเคยทำความเสื่อม
เสียฯลฯ กำลงัทำความเสื่อมเสีย ฯลฯ จักทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รกัท่ีชอบพอของ
เรา, ผู้น้ีเคยทำความเจริญฯลฯกำลังทำความเจริญฯลฯ จักทำความเจริญแก่คนผู้ไม่
เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา หรือมีความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควร จิตอาฆาต 
ความขัดเคือง ความกระทบกระท่ัง ความแค้น ความเคืองความขุ่นเคือง ความที่จิต
พล่านไป ความคิดประทุษร้าย ความคิดมุ่งร้าย ความขุ่นจิต ธรรมชาติท่ีประทุษร้าย
ใจ ความโกรธ  กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ มีลักษณะเช่นว่าน้ี (และ) กิริยาที่คิด
ประทุษร้าย ภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคดิปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิด
ปองร้าย ความพิโรธ ความแค้นความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความไม่แช่มช่ืนแห่งจิต 
ดังคำในพหุธาตุกสูตรว่า เป็นไปได้ท่ีปุถุชนพึงมีจิตประทุษร้าย ทำร้ายตถาคตให้ห้อ
เลือด (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๘/๑๖๖) หรือดังคำในทุติยสิกขาปทสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า บาง
คนเป็นผู้ฆ่ามารดา เป็นผู้ฆา่บิดา เป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ มีจิตประทษุร้ายต่อพระ
ตถาคตยังพระโลหิตให้ห้อขึ้น (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๖/๓๕๒) 



 

๑๖๒๗ 
 

 

จิตปราศจากโทสะ :จิตที่ไม่มีโทสะ,จิตที่ไม่ประทุษร้าย หมายถึงกุศลจิตและอัพยากตจิต ฝ่ายโลกิยะ 
เว้นโทสมูลจิต  ๒ ดวง  ท่ีเกดิพร้อมด้วยโทมนัส ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร  จิตตา
นุปัสสนาที่กลา่วถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ว่าหมายถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ี...จิต
ปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากโทสะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จิตปราศจากโทสะ คือจิตที่เป็นกุศลและอพยากฤต
ฝ่ายโลกิยะ (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑)  

จิตปราศจากโมหะ :จิตที่ไม่มโีมหะ  หมายถงึกุศลจิตและอัพยากตจิตฝ่ายโลกิยะ เว้นโมหมูลจิต ๒ ดวง  
คือจิตที่เกิดพร้อมด้วยวิจิกิจฉาดวง ๑ ท่ีเกิดพร้อมด้วยอุทธัจจะดวง ๑  ดังคำในมหา
สติปัฏฐานสูตร จิตตานุปัสสนาที่กล่าวถงึภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ว่าหมายถึง
ภิกษุในธรรมวินัยนี้...จิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่า   จิตปราศจากโมหะ (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๘๑/๓๑๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จิตปราศจากโมหะ หมายถึงจิตที่เป็นกุศล   และอพ
ยากฤต ฝ่ายโลกิยะ(ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑)  

จิตปราศจากราคะ :จิตไม่มีราคะ หมายถึงกุศลจิตและอัพยากตจิตฝ่ายโลกิยะ เว้นจิตที่เกิดพร้อมด้วย
โลภะ  ๘ อย่าง  ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร  จิตตานุปัสสนาที่กล่าวถึงภิกษุพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู่ว่าหมายถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ี... จิตปราศจากราคะ  ก็รู้ชัดว่า จิต
ปราศจากราคะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จิตปราศจากโมหะ  หมายถึงจิตที่เป็นกุศล  และอพ
ยากฤตฝ่ายโลกิยะ (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑),ในอรรถกถาวิภังค์อธิบายว่า คำว่า 
จิตปราศจากราคะ หมายถึงโลกิยจิตที่เป็นกศุล  ๑๗  วิปากจิต  ๓๒  อเหตุกกิริยาจิต  
๒  เว้นหสิตุปปาทะ  (อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๓๖๕/๒๘๘) 

จิตเป็นกามาวจร : กามาวจรจิต หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยขันธ์ ธาตุ อายตนะ  รูป  เวทนา    สญัญา 
สังขาร และวิญญาณ ซึ่งท่องเท่ียวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างน้ี คือเบ้ืองต่ำ  กำหนด
เอาอเวจีมหานรกเป็นท่ีสุด เบ้ืองสูงกำหนดเอาเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตตีเป็นท่ีสุด (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๐๙/๔๔๔,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๗/๓๒๕) 

จิตเป็นมหัคคตะ : มหัคคตจิต, รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิต หมายถึงจิตที่มีอารมณ์ถึงความเป็นใหญ่
ช้ันรูปาวจรและอรูปาวจร  ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตรท่ีกล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู่ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ี...  จิตเป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่า จิตเป็นมหัคคตะ (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๔/๑๑๑,
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๗/๑๔๓,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๖) 



 

๑๖๒๘ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า จิตที่เป็นมหัคคตะ หมายถึงจิตที่เป็นรูปาวจร  และอรูปาว
จร (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑),  จิตที่มีอารมณ์ถึงความเป็นใหญ่ช้ันรูปาวจรและอรู
ปาวจร  เพราะมีผลที่สามารถข่มกิเลสได้  และหมายถึงฉันทะ  วิริยะจิตตะและ
ปัญญาอันย่ิงใหญ่  (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๑๒/๙๒) 

จิตเป็นสมาธ ิ :สมาธิจิต, จิตที่ต้ังมั่น, จิตที่ประกอบด้วยอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิ(สมาหติจิต) 
หมายถึงจิตที่มีอารมณ์แน่วแน่ มีอารมณ์เป็นหน่ึง ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร   ที่
กล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ี...  จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ชัด
ว่า จิตเป็นสมาธิ  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕, ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๘/๖๐, สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๗๐/๑๔๖)  

จิตพยาบาท (พยาปันนจิต): ความคิดประทุษร้าย หมายถงึจิตที่คิดประทุษร้าย ความคิดเบียดเบียน, มี
อธิบายถึงจิตพยาบาทไว้ว่า ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย ภาวะที่คิด
ประทุษร้าย  ความคิดปองร้าย  กิริยาที่คิดปองร้าย ความพิโรธ ความพิโรธตอบ 
ความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความท่ีจิตไม่แช่มช่ืน (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๑๙/๑๒๑),
ข้อ ๙ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ดังคำในปายาสิสูตรตอนหนึ่งว่า บุคคล ...เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสยีด  พูดคำ
หยาบ พูดเพ้อเจ้อ เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา มีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐ ิ
หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ  วินิบาต (หรือ)นรก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๑๒/
๓๔๔) หรือในสาเลยยกสูตร กล่าวถึงจิตพยาบาทว่าหมายถึงมีจิตคิดร้ายว่า ขอสัตว์
เหล่าน้ีจงถูกฆ่า จงถูกทำลาย จงขาดสูญ จงพินาศไป หรืออย่าได้มี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๔๐/๔๗๕)  

  จิตพยาบาทมีปรากฏในพระไตรปิฎก  เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๑๓/๓๔๖,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑๙/๓๘๕, ๔๐๔/๕๐๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๑๓/๑๔๑,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๑/๒๐๓,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖๔/๔๐๘,องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๖๕/๔๐๘, ๑๗๔/๔๐๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐/๔๗, ๒๗๒/๓๘๘,อภิ.ปุ.(ไทย) 
๓๖/๑๓๖/๑๘๔, ๑๓๗/๑๘๔,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๙๒/๒๐๕) 

จิตภาวนา : การเจริญจิต หมายถึงการอบรมจิต หมายถึงการเจริญวิปัสสนา ดังคำในนาลกสูตร...
บุคคลพึงฝึกฝนเพ่ือการน่ังสงบผู้เดียวและเพ่ือบำเพ็ญจิตภาวนาของสมณะ (ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๗๒๔/๖๗๑) หรือในสัจจกถา ธัมมุทธัจจวารนิทเทส กล่าวถงึจิตภาวนาไว้
ว่า จิตกวัดแกว่ง เศร้าหมอง จิตภาวนาย่อมเคลื่อน  จิตกวัดแกว่ง ไม่เศร้าหมอง จิต
ภาวนาย่อมเสื่อมไป จิตบริสทุธ์ิ ไม่เศร้าหมอง จิตภาวนาย่อมไม่เสื่อมไป จิตไม่ฟุ้งซ่าน  
ไม่เศร้าหมอง จิตภาวนาย่อมไม่เคลื่อน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗/๔๒๗) 



 

๑๖๒๙ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า คำว่า จิตภาวนา หมายถึงวิปัสสนากัมมัฏฐาน (ขุ.ป.อ.
(บาลี) ๒/๗/๒๒๘) 

จิตมีจักขุเป็นอารมณ์ : จิตที่ใช้ตาเป็นอารมณ์ หมายถึงใช้ตาเป็นเคร่ืองพิจารณาแห่งอารมณ์มีรูปเป็น
ต้น ดังคำในญาณกถา ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส ทีก่ล่าวถึงปัญญาในการพิจารณา
อารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับ(วิปัสสนาญาณ) ว่าหมายถึงการพิจารณาถึงความ
ไม่เที่ยงว่า เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาได้  เมื่อพิจารณา
เห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสญัญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา 
ย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมละนันทิ(ความยินดี) ได้ เม่ือคลายกำหนัด
ย่อมละราคะได้ เม่ือทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เมือ่สละคืน  ย่อมละอาทานะ
(ความยึดถือ) ได้  จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์ฯลฯ จิตมีจักขุเป็นอารมณ์  ฯลฯ ย่อมดับไป  
พระโยคาวจรพิจารณาอารมณ์น้ันแล้วพิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตน้ัน  (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๕๑/๘๒) 

จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า : กามาวจรจิต หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยขันธ์ ธาตุ อายตนะ  รูป  เวทนา สญัญา 
สังขาร และวิญญาณ ซึ่งท่องเท่ียวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้  คือเบ้ืองต่ำกำหนด
เอาอเวจีมหานรกเป็นท่ีสุด เบ้ืองสูงกำหนดเอาเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตตีเป็นที่สุด ดัง
คำในมหาสติปัฏฐานสูตรที่กลา่วถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ว่า ภิกษุในธรรมวินัย
น้ี... จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกว่า(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕,สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่า หมายถึงกามาวจรจิต ส่วนจิตไม่มี
จิตอ่ืนย่ิงกว่า หมายถึงรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิต ในรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตทั้ง
สองนั้น จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่า หมายถึงรูปาวจรจิต ส่วนจิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า หมายถึงอรู
ปาวจรจิต(ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๘๑/๓๙๑) 

จิตมีชราและมรณะเป็นอารมณ์ : จิตที่ใช้ความแก่และความตายเป็นอารมณ์ หมายถึงใช้ชราและ
มรณะเป็นเครื่องพิจารณาแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้น พิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ไม่
พิจารณาเห็นโดยความเท่ียง  พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ไม่พิจารณาเห็นโดย
ความเป็นสุข  พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตา  
ดังคำในญาณกถา ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส ที่กลา่วถึงปัญญาในการพิจารณา
อารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับ(วิปัสสนาญาณ) ว่าหมายถึงการพิจารณาถึงความ
ไม่เที่ยงว่า เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาได้  เมื่อพิจารณา
เห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสญัญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา 
ย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบ่ือหน่าย ย่อมละนันทิได้ เม่ือคลายกำหนัดย่อมละราคะ



 

๑๖๓๐ 
 

 

ได้ เม่ือทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เมื่อสละคืน  ย่อมละอาทานะได้  จิตมีเวทนา
เป็นอารมณ์ฯลฯ จิตมีชราและมรณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแลว้ย่อมดับไป พระโยคาวจร
พิจารณาอารมณ์น้ันแล้วพิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตนั้น  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕๑/
๘๒)  

จิตมีโทสะ : โทสจิต,จิตประกอบด้วยโทสะ หมายถึงจิตที่เป็นอกุศล  สหรคตด้วยโทมนัส สัมปยุต
ด้วยปฏิฆะ มีรูปเป็นอารมณ์ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ 
มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น และ
หมายถึงจิตที่เป็นอกุศล สหรคตด้วยโทมนัส  สัมปยุตด้วยปฏิฆะมีรูปเป็นอารมณ ์
ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรอืปรารภอารมณ์ใด ๆ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๔๑๓/๑๒๐, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๔๒๑/๑๒๒)  ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร 
จิตตานุปัสสนาที่กล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ว่าหมายถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้
... จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่า จิตมีโทสะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๘/
๖๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๔/๑๑๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๓๖/๔๖๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า จิตมีโทสะ หมายถึงจิตที่สัมปยุตด้วยปฏิฆะ ๒  ดวง (ม.ม.อ.
(บาลี) ๒/๒๖๔/๑๙๕)   

จิตมีผัสสะ : จิตประกอบด้วยผัสสะ, จิตทีม่ีการกระทบอารมณ์มีราคะเป็นต้นในขณะที่ยังไม่บรรลุ
มรรคจิต ดังคำในวิมุตติกถา ซึ่งพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จิตมีผัสสะหลุดพ้นได้  
ท้ังผัสสะและจติหลุดพ้นได้ใช่ไหม พระปรวาทีก็ตอบยอมรับ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๖๕/
๓๕๗),คำถามที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จิตมีผัสสะ มีราคะหลุดพ้นได้ ท้ังผัสสะ
และจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหม พระปรวาทีก็ตอบยอมรับ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๖๓/๓๕๕) 

จิตมีโมหะ : โมหจิต, โมหมลูจิต ๒ ดวง,จิตประกอบด้วยโมหะ หมายถึงจิตที่เป็นอกุศลสหรคตด้วย
อุเบกขาสัมปยุตด้วยวิจิกิจฉา มีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิน่เป็นอารมณ์ 
มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆ
เกิดขึ้น และหมายถึงจิตที่เป็นอกุศล สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยอุทธัจจะ มีรูป
เป็นอารมณ์ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็น
อารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึน้ ดังคำในมหาสติปัฏฐาน
สูตร จิตตานุปัสสนาที่กล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ว่าหมายถึงภิกษุในธรรม
วินัยนี้... จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่า จิตมีโมหะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๖๘/๖๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๔/๑๑๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๓๖/๔๖๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่าจิตมีโมหะ หมายถึงจิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและ
อุทธัจจะ  ๒  ดวง (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๖๔/๑๙๕)  



 

๑๖๓๑ 
 

 

จิตมีราคะ : สราคจิต,จิตมีความกำหนัดยินดี หมายถึงจิตที่เกิดพร้อมด้วยโลภะ  ๘ อย่าง ดังคำใน
มหาสติปัฏฐานสูตร จิตตานุปัสสนาที่กล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ว่า
หมายถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ี...จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/
๓๑๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๘/๖๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๗/
๑๔๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๘/๒๓๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๖/๓๐๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๓/
๓๙๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๗/๒๓๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๖๓/๓๕๔,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๓๖๕/๓๕๗) 

จิตมีรูปเปน็อารมณ์ : จิตที่มีรูปขันธ์เป็นอารมณ์ มีอาหารเป็นเหตุเกิด หมายถึงจิตที่ใช้รูปขันธ์เป็น
เครื่องพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้น ดังคำในภังคานุปัสสนาญาณนิทเทสที่กล่าวถึง
ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับ(วิปัสสนาญาณ)ว่าหมายถึง
จิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแลว้ย่อมดับไป พระโยคาวจรพิจารณาอารมณ์น้ันแลว้ 
พิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตนั้นว่า เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละ
นิจจสัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสัญญาได้  เมื่อ
พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้ เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมละนันทิ
ได้ เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้ เมื่อทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เมื่อสละคืน 
ย่อมละอาทานะได้ จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์ ฯลฯเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป(ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๕๑/๘๒) 

จิตมีวิญญาณเป็นอารมณ์ : จิตที่มีวิญญาณขันธ์เป็นอารมณ์ ซึ่งมีนามรูปเป็นเหตุเกิด  หมายถึงจิตที่ใช้
วิญญาณขันธ์เป็นเคร่ืองพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้น ดังคำในภังคานุปัสสนาญาณ
นิทเทสท่ีกล่าวถึงปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับ(วิปัสสนา
ญาณ)ว่าหมายถึงจิตมีวิญญาณเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป พระโยคาวจร
พิจารณาอารมณ์น้ันแล้ว พิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตนั้นว่า เม่ือพิจารณาเห็นโดย
ความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสญัญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุข
สัญญาได้ เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบ่ือหน่าย 
ย่อมละนันทิได้ เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้ เม่ือทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ 
เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะได้ จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์ฯลฯ จิตมีวิญญาณเป็น
อารมณ์ ฯลฯ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕๑/๘๒)  

จิตมีเวทนา : จิตมีเวทนาขันธ์เป็นอารมณ์  ซึ่งมีผัสสะเป็นเหตุเกิด หมายถึงจิตที่ใช้เวทนาเป็นเครื่อง
พิจารณา ดังคำในวิมุตติกถา ท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า จิตมีเวทนาฯลฯมี
สัญญาฯลฯ มีเจตนาฯลฯ มปัีญญาหลุดพ้นได้  ท้ังปัญญาและจิตหลดุพ้นได้ใช่ไหม 
พระปรวาทีกล่าวยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๖๕/๓๕๗) 



 

๑๖๓๒ 
 

 

จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์ : จิตท่ีมีเวทนาขันธ์เป็นอารมณ์ ซี่งมีผัสสะเป็นเหตุเกิด หมายถึงจิตท่ีใช้
เวทนาขันธ์เป็นเครื่องพิจารณาความไม่เท่ียงเป็นต้น ดังคำในภังคานุปัสสนาญาณนิท
เทสท่ีกล่าวถึงปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับ(วิปัสสนา
ญาณ )ว่าหมายถึงจิตมีเวทนาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป พระโยคาวจร
พิจารณาอารมณ์นั้นแล้ว พิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตนั้นว่า เมื่อพิจารณาเห็นโดย
ความไม่เท่ียง ย่อมละนิจจสัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุข
สัญญาได้ เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้ เม่ือเบ่ือหน่าย 
ย่อมละนันทิได้ เม่ือคลายกำหนัดย่อมละราคะได้ เมื่อทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ 
เม่ือสละคืน ย่อมละอาทานะได้ จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์ ฯลฯ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕๑/๘๒) 

จิตมีสังขารเปน็อารมณ์ : จิตที่มีสังขารขนัธ์เป็นอารมณ์ ซึ่งมีผสัสะเป็นเหตุเกิด  หมายถึงจิตที่ใช้
สังขารขันธ์เป็นเคร่ืองพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้น ดังคำในภังคานุปัสสนาญาณนิท
เทสท่ีกล่าวถึง ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับ(วิปัสสนา
ญาณ)ว่าหมายถึงจิตมีสังขารเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป พระโยคาวจร
พิจารณาอารมณ์น้ันแล้ว พิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตนั้นว่า เม่ือพิจารณาเห็นโดย
ความไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสญัญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุข
สัญญาได้  เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบื่อ
หน่าย ย่อมละนันทิได้ เม่ือคลายกำหนัดย่อมละราคะได้ เม่ือทำราคะให้ดับ  ย่อมละ
สมุทัยได้ เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะได้ จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์ ฯลฯจิตมีสังขาร
เป็นอารมณ์ฯลฯเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป พระโยคาวจรพิจารณาอารมณ์น้ันแล้ว
พิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตนั้น  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕๑/๘๒) 

จิตมีสัญญาเปน็อารมณ์ : จิตที่มีสญัญาขนัธ์เป็นอารมณ์ ซี่งมีผัสสะเป็นเหตุเกิด  หมายถึงจิตที่ใช้
สัญญาขันธ์เป็นเคร่ืองพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นดังคำในภังคานุปัสสนาญาณนิท
เทสท่ีกล่าวถึงปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับ(วิปัสสนา
ญาณ)ว่าหมายถึงจิตมีสัญญาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปพระโยคาวจรพิจารณา
อารมณ์น้ันแลว้ พิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตนั้นว่า เม่ือพิจารณาเห็นโดยความไม่
เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสญัญาได้  
เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้ เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมละ
นันทิได้ เม่ือคลายกำหนัดย่อมละราคะได้ เม่ือทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เมื่อ
สละคืน ย่อมละอาทานะได้ จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์ ฯลฯ จิตมสีัญญาเป็นอารมณ์ 



 

๑๖๓๓ 
 

 

ฯลฯ จิตมีชราและมรณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป พระโยคาวจรพิจารณา
อารมณ์น้ันแลว้พิจารณาเห็นความดับไปแห่งจิตน้ัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕๑/๘๒)  

จิตไม่เป็นมหคัคตะ : กามาวจรจิต หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยขันธ์ ธาตุ อายตนะรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ  ซึ่งท่องเท่ียวอยู่นับเน่ืองอยู่ในภูมิ ระหว่างน้ี  คือเบื้องต่ำ
กำหนดเอาอเวจีมหานรกเป็นท่ีสุด เบ้ืองสูงกำหนดเอาเทพช้ันปรนิมมติวสวัตตีเป็น
ท่ีสุด (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๙/๔๔๔,อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๗/๓๒๕) หรือดังคำในมหา
สติปัฏฐานสูตร   จิตตานุปัสสนาที่กล่าวถงึภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ว่าหมายถึง
ภิกษุในธรรมวินัยนี้... จิตไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่า จิตไม่เป็นมหัคคตะ (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๘๑/๓๑๕) 

จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า : รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิต หากรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตมาคู่กัน รูปาวจร
จิต คือจิตที่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า อรูปาวจรจิต คือจิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า  

  คำว่า รูปาวจรจิต หมายถึงจิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติ  ของผู้ท่ีกำลังอุบัติ
หรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ท่ีท่องเที่ยวอยู่นับเน่ืองอยู่ในภูมิระหว่างน้ี คือ เบ้ือง
ต่ำกำหนดพรหมโลกเป็นท่ีสดุ เบ้ืองสูง กำหนดเทพช้ันอกนิฏฐภพเป็นท่ีสุด (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๒๘๙/๓๒๖) 

  คำว่า อรูปาวจรจิต หมายถึงจิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติของผู้ท่ีกำลังอุบัติ 
หรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันท่ีท่องเท่ียวอยู่นับเน่ืองอยู่ในภูมิ ระหว่างนี้คือเบื้องต่ำ
กำหนดเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพเป็นท่ีสุด เบ้ืองสูงกำหนดเทพผู้เข้าถึงเนว
สัญญานาสัญญายตนภพเป็นท่ีสุด (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๙๑/๓๒๖) ดังคำในมหาสติ
ปัฏฐานสูตร   จิตตานุปัสสนาที่กล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ว่าหมายถึงภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี... จิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า ก็รู้ชัดว่า  จิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๓๘๑/๓๑๕) 

จิตยิ่ง : จิตดีย่ิง,จิตที่เป็นรูปาวจรจิตและอรูปวจรจิต หมายถึงจิตที่บริสุทธ์ิดี ดังคำในสมั
ปสาทนียสูตรท่ีกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงได้ฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิง  ซึ่งเป็นเครื่อง
อยู่เป็นสุขในปจัจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก(ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๖๐/๑๒๒) หรือดังคำในทุติยอุรุเวลสูตรท่ีกล่าวถึงธรรมที่ทำให้เป็นเถระ ๔ 
ประการ ซึ่งเป็นข้อ ๓ ใน ๔ ข้อ กล่าวถงึภิกษุในธรรมวินัยนี้... เป็นผู้ได้ฌาน ๔  อันมี
ในจิตย่ิง ซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดย
ไม่ลำบาก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๖) 



 

๑๖๓๔ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จิตย่ิง (อาภิเจตสิก) หมายถึงจิตที่บริสุทธ์ิดีย่ิง  (องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๑/๓๐๐),ในปาฏิกวรรคอรรถกถาอธิบายว่า อันมีในจิตย่ิง  
หมายถึงอยู่เหนือกามาวจรจิต  (ที.ปา.อ. (บาลี)๓/๑๖๐/๘๕)   

จิตรกร : คนวาดภาพ, คนที่แสดงศิลปะโดยการเขียนภาพ หมายถึงช่างวาดเขียน ช่างวาดภาพ 
ดังคำในอัตถิราคสูตร ว่า ช่างย้อมหรือจิตรกรพึงเขียนรูปภาพสตรีหรือรูปภาพบุรุษให้
ได้สัดส่วนครบถ้วนลงบนแผ่นกระดานที่ขัดดีแล้ว  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๔/๑๒๔)หรือดัง
คำในทุติยคัททลูพัทธสูตรที่กล่าวถึงสัตว์ท้ังหลายบริสุทธ์ิเพราะจิตผ่องแผ้ว ภาพ
จิตรกรรมที่เขาเขียนไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย แมภ้าพจิตรกรรมท่ีเขาเขียนไว้น้ัน จิตรกรก็
คิดด้วยจิตนั่นเอง  จิตนั่นเองวิจิตรกว่าภาพจิตรกรรมท่ีเขาเขียนไว้นั้น (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๐๐/๑๙๑) 

จิตรลดา, สวน : สวนทิพย์ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เทวโลก ซึ่งหลากด้วยไม้เถาต่างๆ หรือว่าเป็นท่ีรวม
แห่งไม้ทิพย์ช่ือจิตรลดา เป็นสวนท่ีท้าวสักกะเทวราชสนทนากับสุนันทาเทพธิดา ณ 
สวนจิตรลดา (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๖๖/๗๕) ในปฐมอคาริยวิมานกล่าวถึงสวนจิตรลดาว่า
เป็นสวนประเสริฐช้ันดีเย่ียมของทวยเทพช้ันไตรทศ ส่องแสงสว่างไสว ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๑๐๒๔/๑๒๗,ขุ.วิ.(ไทย)  ๒๖/๑๐๔๘/๑๓๑)  

จิตรลดาวัน : สวนป่าไม้เถาต่าง ๆเป็นท่ีรวมแห่งไม้ทิพย์ช่ือว่าจิตรลดา, ช่ือสวนทิพย์ ๑ ใน ๔ สวน 
ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เทวโลก คือ ปารุสกวัน จิตรลดาวัน มิสกวัน  และนันทวัน  (ขุ.
ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๒๓/๔๐๔)และเป็นถิ่นท่ีเกิดของดอกไม้ทิพย์ช่ือว่าอาสาวดี  ดังคำ
ในอาสังกชาดกที่กล่าวไว้ว่า เถาวัลย์ช่ืออาสาวดีเกิดแล้วในอุทยานจิตรลดาวัน 
เถาวัลย์น้ัน ๑,๐๐๐ ปี จึงจะออกผลหน่ึง แม้นานถึงเพียงนั้นจึงจะมีผล ทวยเทพก็ยัง
พากันไปเยือนอุทยานนั้นเนือง  ๆ (ขุ.ชา.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๗/๒๖/๒๓๓) 

จิตรสุบรรณ : พวกครุฑช่ือว่าจิตรสุบรรณ หมายถึงพญานกท่ีเป็นบริวารของท้าววิรูปักษ์ ท้าว
มหาราช, ในมหาสมยสูตรกลา่วว่าเป็นครุฑมีนัยน์ตาบริสุทธ์ิ ผูส้ามารถจับนาคราชได้
ฉับพลันผู้บินมาทางอากาศ เคยเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ ป่ามหาวัน เขตกรุง
กบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๘/๒๖๖) 

จิตเลื่อนลอย :จิตลอย, ใจลอย ผิดปกติ ไม่คงท่ี ไม่แน่นอน คล้ายคนที่มีสติเลื่อนลอย จะเห็นได้ในคนที่
ญาติผู้เป็นท่ีรกัเสียชีวิตฉับพลัน คนผู้เป็นลกูหลานจะมีใจเลื่อนลอย ครองสติไว้ไม่ได้ 
ดังคำในปิยชาติกสูตรว่า เรื่องเคยมีมาแล้ว ในกรุงสาวัตถีน้ีแล  มารดาของหญิงคน
หนึ่งได้ตายไป  เพราะความตายของมารดานั้น หญิงน้ันจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่
ถนนทุกถนนเขา้สู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามข่าวถึงมารดาของตน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๕๖/๔๓๗-๔๓๘) 



 

๑๖๓๕ 
 

 

จิตเลื่อมใส : ปสันนจิต, จิตที่มีศรัทธาเลื่อมใสต่อสิ่งท่ีสักการบูชา,จิตที่ผ่องใสและบริสุทธ์ิ ดังคำใน
มหาปรินิพพานสูตรท่ีกล่าวถงึสังเวชนียสถานไว้ว่า ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ผู้มี
ศรัทธาจะมาดู ด้วยระลึกว่า ตถาคตประสูติ  ในท่ีนี้ ว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมม
สัมโพธิญาณในที่น้ีว่า  ตถาคตประกาศธรรมจักรอันยอดเย่ียมในที่น้ีว่าตถาคตได้เสด็จ
ดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีน้ี ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงจาริกไปยัง
เจดีย์จักมีจิตเลื่อมใสตายไป ชนเหล่าน้ันท้ังหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๑),หรอืดังคำในปสันนจิตตสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ภิกษุท้ังหลาย เรากำหนดวาระจิตของบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสบางคนในโลกนี้ด้วยใจ
จึงรู้ชัดอย่างน้ีว่า ถ้าบุคคลน้ีตายในขณะน้ี จะดำรงอยู่ในสวรรค์ ขอ้น้ันเพราะเหตุ
อะไร เพราะจิตของเขาเล่ือมใส ก็เพราะเหตุท่ีมีจิตเลื่อมใสน่ันเอง สัตว์ท้ังหลายบาง
พวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรคด้์วยอาการอย่างน้ี (ขุ.อิติ.
(ไทย)  ๒๕/๒๑/๓๖๕),หรือดังคำในอุจฉุทายิกาวิมานที่กล่าวถึงหญิงคนหนึ่งเห็นพระ
แล้วเกิดจิตเลื่อมใสถวายอ้อย หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๒๙๙/๔๘) 

จิตวิบัติ : จิตที่ช่ัว,พยาปันนจิต, จิตเสยีปกติ หมายถึงจิตที่ละสภาพปกติ ซึ่งเป็นจิตที่คละเคล้า
อยู่กับกิเลส เกิดขึ้นแก่ปุถุชน ธรรมดาจิตที่คละเคล้าอยู่กับกิเลสย่อมละสภาพปกติ
กลับกลายเป็นจิตเสียไป เหมือนข้าวและกับเก่าท่ีบูดฉะนั้น เป็นจิตที่ตรงข้ามกับ
เมตตาจิต  ดังคำในภยเภรวสูตรกล่าวไว้ว่า สมณะหรือพราหมณ์มีจิตวิบัติ มีความดำริ
ช่ัวร้าย เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ ย่อมประสบความกลัว
และความขลาดอันเป็นอกุศล เพราะเหตุแห่งโทษของตนคือมีจิตวิบัติและมีความดำริ
ช่ัวร้าย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘/๓๕) 

จิตวิปลาส : จิตที่เห็นคลาดเคลื่อนไปธรรมดาสามัญ หรอืคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เช่น 
จิตที่ซัดส่ายหรอืคลาดเคลื่อนไปในสิ่งท่ีไม่เทีย่งว่าเที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ใน
สิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา ในสิ่งท่ีไม่งามว่างาม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๙/๗๙) 

จิตเศรา้หมอง (สังกิลิฏฐจิต): จิตที่ถูกนิวรณ์ครอบงำ หมายถึงจิตที่ถูกอุปกิเลสทำให้เศร้าหมอง ดังคำ
ในคณกโมคคัลลานสูตรกล่าวถึงภิกษุละนิวรณ์ ๕ นี้ท่ีทำให้จิตเศร้าหมองบั่นทอน
กำลังปัญญาสงดัจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว เข้าปฐมฌาน ... (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๗๖/๘๑), ในปัตตกัมมสูตร กล่าวถึงสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองว่าเกิดมาจากนวิรณ์
ไว้ว่า อริยสาวกรู้ว่า  อภิชฌาวิสมโลภะทำให้จิตเศร้าหมองจึงละอภิชฌาวิสมโลภะที่
ทำให้จิตเศร้าหมองเสีย รู้ว่า  พยาบาททำให้จิตเศร้าหมอง จึงละพยาบาทท่ีทำให้จิต
เศร้าหมองเสีย รู้ว่า  ถีนมทิธะทำให้จิตเศร้าหมอง  จึงละถีนมิทธะทีท่ำให้จิตเศร้า
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หมองเสีย  รู้ว่า อุทธัจจกุกกุจจะทำให้จิตเศร้าหมอง จึงละอุทธัจจกุกกจุจะที่ทำให้จิต
เศร้าหมองเสีย รู้ว่า วิจิกิจฉาทำให้จิตเศร้าหมองจึงละวิจิกิจฉาที่ทำใหจิ้ตเศร้าหมอง
เสีย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๒) หรือดังคำว่า จิตน้ีผุดผ่อง แต่จิตนั้นแลเศร้า
หมองเพราะอุปกิเลส ท่ีเกิดขึน้ภายหลัง (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๙/๙)  

จิตสหรคต : จิตที่ประกอบด้วยธรรมต่างๆ มีอภิชฌาเป็นต้น ดังคำในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรที่
กล่าวถึงบุคคลเสพจิตตุปบาทเช่นใด อกุศลธรรมเจริญขึน้ กุศลธรรมเสื่อมลงไว้ว่า  
บางคนเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตสหรคตด้วยอภิชฌาอยู่ เป็นผู้ปองร้าย
เขา มีจิตสหรคตด้วยพยาบาทอยู่ เป็นผู้มีความเบียดเบียนมีจิตสหรคตด้วยความ
เบียดเบียนอยู่  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๑๔/๑๔๓) 

จิตสะอาด (ปสันนจิต): จิตที่บริสุทธ์ิ ผ่องใส หมดจด ไม่ขุนมัว,จิตไม่เศร้าหมอง หมายถึงจิตของพระ
อรหันต์ ดังคำในมหาสมยสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุมากกว่า ๕๐๐ รูปในป่า
มหาวัน แคว้นสักกะว่า ภิกษุเหล่าใดอาศัยซอกเขา มีจิตมุ่งมั่น   มีจิตต้ังมัน่ พวกเธอมี
จำนวนมากเร้นอยู่ เหมือนราชสีห์ ข่มความขนพองสยองเกล้าได้ มีจิตสะอาด หมดจด
ผอ่งใส ไมขุ่่นมวั (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๔/๒๖๑) 

จิตสังขาร : สภาพปรุงแต่งทางจิต หมายถึงสภาพปรุงแต่งจิตคือเวทนาสัญญา ดังคำในมหาวิภังค์ 
อานาปานสติตอนหนึ่งว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้...สำเหนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจ
ออก  สำเหนียกว่า จะรู้ชัดจิตตสังขาร หายใจเข้า (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๕/๑๓๗), หรอื
ดังคำในกถาวัตถุ นิโรธสมาปัตติกถาที่กล่าวไว้ว่า วจีสังขารของผู้เข้านิโรธสมาบัติอยู่
ดับไปก่อน ต่อจากน้ัน กายสังขารจึงดับต่อจากน้ัน จิตสังขารจึงดับ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๔๕๘/๔๘๙) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า วจีสังขาร  แปลว่าสภาพปรุงแต่งวาจาคือ
วิตก  วิจาร  คำว่า กายสังขาร  แปลว่าสภาพปรุงแต่งกายคือลมหายใจเข้า-ออก และ
คำว่า จิตตสังขาร  แปลว่าสภาพปรุงแต่งจิตคือเวทนาสัญญา (ที.ม.อ. (บาลี)๒/๒๘๘/
๒๕๕,  ที.ม.ฏีกา  (บาลี) ๒/๒๘๘/ ๒๖๔)   

จิตสัมปทา: ความถึงพร้อมแห่งจิต,ความถึงพร้อมด้วยจิต หมายถึงความสมบูรณ์ทางจิต ดังคำใน
มหาสีหนาทสตูร ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุนั้น....ละนิวรณ์ ๕ ประการน้ี ซึ่งเป็น
เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตและเป็นเหตุทำปัญญาให้อ่อนกำลงัได้แล้วสงัดจากกามและ
อกุศลธรรมท้ังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอยู่  บรรลุทุติยฌานอยู่...บรรลุตติยฌานอยู่
....บรรลุจตุตถฌานอยู่ นี้แลเป็นจิตสัมปทา (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๐๑/๑๗๑), เป็นข้อ ๑ ใน
สัมปทา ๓ อันได้แก่ (๑)สีลสมัปทา  (๒)  จิตสัมปทา (๓) ปัญญาสัมปทา (ที.สี.(ไทย) 
๙/๓๙๗/๑๖๖), เป็นข้อ ๑ ในสัมปทา ๓ อีกหมวดหนึ่ง อันได้แก่ (๑)  สีลสัมปทา 
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(ความถึงพร้อมด้วยศีล) (๒) จิตสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยจิต) (๓) ทิฏฐิสัมปทา 
(ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ)  และหมายถึงจิตที่ไม่โลภและไม่โกรธ ดังคำในวิปัตติ
สัมปทาสูตรท่ีกล่าวว่า บางคนในโลกน้ีไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ไม่มีจิตพยาบาท นี้
เรียกว่าจิตสัมปทา (อง.ฺติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๘/๓๖๒) 

จิตเสมออากาศ: จิตที่ไม่เกี่ยวข้อง, จิตที่ไม่มีความผูกพัน เป็นจิตของมหากัจจานเถระผู้เป็นพระ
อรหันต์ ดังคำในมหากัจจานสูตร กล่าวถึงอริยสาวกมีจิตเสมออากาศ อันไพบูลย์ เป็น
มหัคคตะ ไม่มขีอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่โดยประการท้ังปวง(องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๒๖/๔๕๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จิตเสมออากาศ หมายถึงจิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลส  
ไม่ต้องผูกพันกับสิ่งอ่ืนๆ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๒๖/๑๑๐) 

จิตหาประมาณมิได้ : อัปปมาณจิต, จิตระดับโลกุตตระ หมายถึงมรรคจิต  ดังคำในมหาตัณหาสังขย
สูตร  ตอนหน่ึงว่า ภิกษุน้ันเห็นรูปทางตาแล้วไม่กำหนัดในรูปที่น่ารัก ไม่ขัดเคืองในรูป
ท่ีน่าชัง  ย่อมเป็นผู้มีสติในกายต้ังมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ ทราบชัดถึงเจโต
วิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นท่ีดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมตามความเป็นจริง (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๑๔/๔๕๐),ในอรกชาดก กล่าวถึงพราหมณ์โพธิสัตว์บวชเป็นฤษี เมื่อจะ
สอนหมู่ฤษีจึงได้ประกาศอานิสงส์ของเมตตาว่า ผู้ใดอนุเคราะห์ชาวโลกท้ังมวลด้วย
เมตตาจิตหาประมาณมิได้ ท้ังเบ้ืองบน  เบ้ืองต่ำและเบื้องขวางโดยประการท้ังปวง 
จิตเกื้อกูลหาประมาณมิได้ เป็นจิตบริบูรณ์อันผู้นั้นอบรมดีแล้ว (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/
๓๗/๗๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า จติหาประมาณมิได้  หมายถึงโลกุตตรจิต หาประมาณมิได้  
คือพรั่งพร้อมด้วยมรรคจิต(ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๔๑๔/๒๑๙),ในอรรถกถาชาดกอธิบายว่า 
จิตหาประมาณมิได้ หมายถงึเมตตาจิตที่เผยออกไป (ขุ.ชา.ทุก.อ.(บาลี)๓/๓๗/๖๐) 

จินตกวี,จินตากวี :ชำนาญด้านการประพันธ์บทกลอน เป็นกวีจำพวก ๑ ในกวี ๔ จำพวก อันได้แก่    
จินตากวี สุตกวี อัตถกวี และปฏิภาณกวี  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๑/๓๔๓,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๑๓๓/๓๐๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จินตากวี หมายถึงผู้รู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์
บทกลอน  ตามแนวความคิดของตน (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๒๑-๒๓๑/๔๔๐), จิ
นตกวี ก็เขียน 

จินตนาการ : การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ ในมหาวิภังค์ จีวรสิพพนสิกขาบท กล่าวถึงพระอุทายีเย็บ
จีวรให้นางภิกษุณี ย้อมอย่างดี เรียบร้อยดี เขียนภาพตามจินตนาการตรงกลางแล้ว
พับเก็บไว้ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๗๕/๓๔๓) หรือดังคำในโคปกโมคคัลลานสูตร ท่ี
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กล่าวถึงบุคคลผู้มีกามราคะใช้จินตนาการไว้ว่า บุคคลมใีจถูกกามราคะกลุ้มรุม ถูก
กามราคะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมท่ีสลัดกามราคะที่เกิดขึ้น
แล้ว บุคคลน้ันจึงเพ่ง หมกมุ่น จดจ่อ จินตนาการ ทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายใน (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๘๔/๙๔) 

จินตสูตร : พระสูตรว่าด้วยการคิดเรื่องอริยสัจ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอ
ท้ังหลายไมพึ่งตรึกถึงอกุศลวิตก  เช่นคิดว่าโลกเท่ียง  หรือโลกไม่เที่ยง  โลกมท่ีีสุด
หรือโลกไม่มีท่ีสุด แต่พึงตรึกถึงอริยสัจ  ๔ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๘/๕๘๘) 

จินตามยปญัญา: ปัญญาที่เกิดจากการคิด (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑,ในวิภังค์อธิบายจินตามย
ปัญญาไว้ว่า ในการงานท้ังหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาในศิลปะทั้งหลาย ที่ต้อง
จัดการด้วยปัญญา หรือในวิชาทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญา บุคคลมิได้ฟังจาก
ผู้อ่ืน ได้กัมมสัสกตาญาณ หรือได้สัจจานุโลมิกญาณว่า รปูไม่เที่ยง ฯลฯ เวทนาไม่
เที่ยงฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารไม่เที่ยงฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยงดังน้ีบ้าง ได้
ความสามารถ ความคิดอ่าน ความพอใจ ความกระจ่าง ความเพ่งพินิจ และได้ปัญญา
ท่ีสามารถไตรต่รองสภาวธรรมอันเหมาะสม (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๖๘/๕๐๓) 

จินตีสูตร: พระสูตรว่าด้วยความคิดระหว่างคนพาลกับบัณฑิตพระผู้มีพระภาคตรัสลักษณะแห่ง
คนพาล เครื่องหมายแห่งคนพาล ความประพฤติไม่ขายสายแห่งคนพาล ๓ ประการ 
คือ (๑) ชอบคิดแต่เรื่องช่ัว(๒) ชอบพูดแต่เรื่องช่ัว(๓)ชอบทำแต่กรรมช่ัว แล้วตรัสว่า 
ลักษณะแห่งบณัฑิต เคร่ืองหมายแห่งบัณฑิต ความประพฤติไม่ขายสายแห่งบัณฑิต ๓ 
ประการ คือ (๑) ชอบคิดแต่เรื่องดี(๒)ชอบพูดแต่เรื่องดี (๓) ชอบทำแต่กรรมดีดังน้ัน
เธอทั้งหลายจึงควรประพฤติเว้นธรรมของคนพาลและถือประพฤติปฏิบัติธรรมของ
บัณฑิต(องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓/๑๔๑) 

จิรวาสี, กุมาร :ช่ือกุมารคนหนึ่ง เป็นชาวอุรุเวลกัปปนิคม  แคว้นมัลละ  เป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้านช่ือ
คันธภกะ ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับผู้เป็นพ่อ ไปอยู่นอกบ้าน เพ่ือเรียนศิลปะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  ทำให้ผู้เป็นพ่อเกิดความทุกข์ใจ  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๓/๔๑๘) 

จิรัฏฐิติสูตร: พระสูตรว่าด้วยความดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม มีเนื้อความว่า ท่านพระภัททะถาม
ท่านพระอานนท์ว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมต้ังอยู่ได้ไม่นานและเป็นเหตุ
ปัจจัยให้พระสทัธรรมต้ังอยู่ได้นาน  ท่านพระอานนท์ตอบว่า เพราะบุคคลไม่เจรญิสติ
ปัฏฐาน  ๔ พระสัทธรรมจึงต้ังอยู่ได้ไม่นาน  ถ้าเจริญสติปัฏฐาน  ๔ ก็จะต้ังอยู่ได้นาน 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๘๙/๒๔๖) 

จิรัปปะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรด์ิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอัพภัญชนทายก
เถระในชาติหน่ึง ดังท่ีท่านพระเถระกล่าวไว้ในอัพภัญชนทายกเถราปทานว่า ตนเอง
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ถวายยาหยอดตาแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ  ต่อมา ในกัปที่หาประมาณ
มิได้นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ถวายยาหยอดตาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย  นี้เป็นผลแห่ง
การถวายยาหยอดตา ในกัปท่ี ๑๕ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนาม
ว่าจิรัปปะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๗/
๔๓๖) 

จีราภิกษุณี : ภิกษุณีช่ือว่าจีรา  ชาวกรุงราชคฤห์ เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง  เป็นที่เลื่อมใสของ
อุบาสกคนหน่ึงได้รับการถวายจีวรและเป็นท่ีเลื่อมใสของยักษ์ตนหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงราชคฤห์ คราวหน่ึงเที่ยวไปตามพระนครเที่ยวสรรเสรญิอุบาสกผู้ถวายจีวรแก่
ภิกษุณี(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๕/๓๕๐) 

จีราสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยจีราภิกษุณี มเีน้ือความว่า สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ พระ
เวฬุวัน  สถานท่ีให้เหย่ือกระแต  เขตกรุงราชคฤห์  อุบาสกคนหน่ึงได้ถวายจีวรแก่จี
ราภิกษุณี  ยักษ์ผู้เลื่อมใสในนางภิกษุณีนั้นจึงกล่าวในท่ีต่างๆ ว่า อุบาสกน้ีมีปัญญา 
ถวายจีวรแก่จีราภิกษุณี ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสเคร่ืองประกอบทั้งปวง ได้ประสบบญุ
มาก (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๕/๓๕๐) 

จีวร : ผ้าท่ีใช้นุ่งห่มของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาผืนใดผืนหน่ึงในจำนวน ๓ ผืนท่ีเรียกว่า 
ไตรจีวร  คือผ้าซ้อนนอกหรอืผ้าทาบซ้อน(สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (อุตราสงค์)  และผ้านุ่ง
(อันตรวาสก), แต่ในภาษาไทย นิยมเรียกเฉพาะผ้าห่ม คืออุตราสงค์ว่าจีวร ; จีวรมี
ขนาดที่กำหนดตามพุทธบัญญัติในสิกขาบทท่ี ๑๐ แห่งรตนวรรค (วิ.มหา.๒/๕๔๘/
๖๒๔) คือมิให้เท่าหรือเกินกว่าสุคตจีวร ซึ่งยาว ๙ คืบ กว้าง ๖ คืบ โดยคบืพระสุคต 

  ผ้าทำจีวรท่ีทรงอนุญาต ม ี๖ ชนิด ดังท่ีตรสัว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตจีวร ๖ 
ชนิด คือ  โขมะ(จีวรผ้าเปลือกไม้)  กัปปาสิกะ(จีวรผ้าฝา้ย) โกเสยยะ(จีวรผ้าไหม)  
กัมพละ(จีวรผา้ขนสัตว์)  สาณะ(จีวรผ้าป่าน)  ภังคะ(จีวรผ้าผสม) ;  

  สีต้องห้ามสำหรับจีวร  คือ นีลกะล้วน (สีเขียวคราม) ปีตกะล้วน (สีเหลือง) 
โลหิตกะ (สีแดง) มญัเชฏฐก์ลว้น (สีบานเย็น) กัณหะล้วน(สีดำ)  มหารงครัตต์ล้วน (สี
แดงมหารงค์) อรรถกถาอธิบายว่าสีอย่างหลังตะขาบ แปลกันมาว่าสีแสด)  มหานาม
รัตต์ล้วน (สีแดงมหานาม อรรถกถาอธิบายว่า สีแกมกันอย่างสีใบไม้เหลืองบ้างว่า สี
กลับดอกปทุมอ่อน แปลกันมาว่าสีชมพู)  ท้ังน้ี สท่ีีรับรองกันมากคือสีเหลืองเจือแดง
เข้ม หรือสีเหลอืหม่น เช่นสีย้อมแก่นขนุน  ท่ีเรียกว่าสีกรักจีวรนั้น  พระพุทธเจ้าโปรด
ให้พระอานนท์ออกแบบจดทำตามรูปนาของชาวมคธ  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๓) ทำ
ให้มีรูปลักษณ์เป็นระเบียบแบบแผน  โดยทรงกำหนดให้เป็นผ้าท่ีถูกตัดเป็นช้ินๆ  
นำมาเย็บประกอบกับขึ้นตามแบบที่จัดวางไว้ช้ินท้ังหลายมีช่ือต่างๆเป็น ทำผ้ากุสิบ้าง 
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ทำผ้าอัฑฒกุสบิ้าง  ทำผ้ามณฑลบ้าง  ทำผ้าอัฑฒมณฑลบ้าง  ทำผ้าวิวัฏฏะบ้างทำผ้า
อนุวิวัฏฏะบ้าง ทำผ้าคีเวยยกะบ้าง ทำผ้าชังเฆยยกะบ้าง ทำผ้าพาหันตะบ้าง ท้ังนี้ 
เมื่อเป็นผ้าท่ีถูกตัดก็จะเป็นของเศร้าหมองด้วยศัสตรา  คือมีตำหนิ  เสยีรูปเสียความ
สวยงาม เสื่อมค่า เสียราคาสมควรแก่สมณะ และพวกคนที่ประสงค์รา้ย ไม่เพ่งจ้อง
อยากได้ มีพุทธบัญญัติว่า จีวรผืนหนึ่งๆ  ต้องตัดเป็นปัญจกะ (มีส่วนประกอบห้าช้ิน 
หรือห้าผืนย่อย,  ช้ินใหญ่หรือผืนย่อยน้ี ต่อมาในช้ันอรรถกถาเรียกว่าขัณฑ์  จึงพูดว่า
จีวรห้าขัณฑ์)  หรือเกินกว่าปัญจกะ (พูดอย่างอรรถกถาว่ามากกว่า ๕ ขณัฑ์  เช่นเป็น 
๗ ขัณฑ ์๙ ขณัฑ์ หรือ ๑๑ ขัณฑ์) (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔)  

  ตามพุทธบัญญัติเดิมน้ัน  จีวรท้ัง ๓ (คือสงัฆาฏิ อุตราสงฆ์ และอันตรวาสก)  
ต้องเป็นผ้าท่ีถูกตัดเป็นช้ินๆ  นำมาเย็บประกอบกันขึ้นอย่างท่ีกล่าวข้างต้น แต่ภิกษุ
บางรูปทำจีวร เมื่อจะให้เป็นจีวร ผ้าตัดทุกผืน  ผ้าไมพ่อ  จึงเป็นเหตุปรารภให้มี
พุทธานุญาตยกเว้นว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตจีวรผ้าตัด ๒ ผืน จีวรผ้าไม่ตัด ๑ 
ผืน”  เม่ือผ้ายังไม่พอ ก็ตรัสอนุญาตว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตผ้าท่ีไม่ตัด ๒ ผนื 
ตัด  ๑  ผืน ถึงอย่างนั้น ก็มีกรณีท่ีผ้ายังไม่พออีก  จึงตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย เรา
อนุญาตให้ติดผ้าเพลาะ ภิกษุท้ังหลาย อน่ึง ภิกษุไม่พึงใช้ผ้าท่ีไม่ได้ตัดทั้งหมด  รูปใด
ใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๐/๒๓๑) 

  สมัยต่อมา  นิยมนำคำว่า ขัณฑ์ มาใช้เป็นหลักในการกำหนดและเรียกช่ือส่วน
ต่างๆ ของจีวร ทำให้กำหนดง่ายขึ้นอีก  ดังได้กล่าวแล้วว่า จีวรมีอย่างน้อย ๕ ขัณฑ์ 
คือจีวรที่มีรูปสเีหลี่ยมผืนผ้าผนืหนึ่งนี้ เมื่อคลี่แผ่ออกไปตามยาว จะเห็นว่ามีขัณฑ์ คือ
ผ้าผืนย่อยขนาดประมาณเท่าๆกัน ยาวตลอดจากบนลงล่าง ๕ ผืน เรียงต่อกันจาก
ซ้ายไปสุดขวา ครบเป็นจีวร ๑ ผืน ; ขณัฑ์ท้ัง ๕ น้ี แต่ละขัณฑ์ มีส่วนประกอบครบใน
ตัว คือมี ๒ กระทง ได้แก่ กระทงใหญ่เรียกว่ามณฑล กับกระทงเลก็(ราวครึ่งของ
กระทงใหญ)่ เรียกว่าอัฑฒมณฑล, ระหว่างมณฑลกับอัฑฒมณฑล มีเสน้คั่งดุจคันนา
ขวาง เรียกว่าอัฑฒกุสี, มณฑล กับอัฑฒมณฑล  และอัฑฒกุสิรวมเปน็ขัณฑ์หน่ึง โดย
มีเส้นคั่นระหว่างขัณฑ์น้ันกับขัณฑอ่ืน อยู่สองข้างของขัณฑ์ ดุจคันนายนื เรียกว่ากุสี, 
เมื่อรวมเป็นจีวรครบผืน (นิยมเรียงขัณฑ์ท่ีต่อกันให้ด้านมณฑลกับด้านอัฑฒฑมณฑล
สลับกัน มีผ้าขอบจีวรท้ังสี่ด้าน เรียกว่าอนุวาต (แปลว่าพลิ้วตามลม,อนุวาตก็เป็นกุสี
อย่างหน่ึง) ;  ขัณฑ์แต่ละขณัฑ์ มีช่ือเรียกเฉพาะต่างกันไป (ตามคำอธิบายของอรรถ
กถา (วิ.อ.  (บาลี) ๓/๓๔๕/๒๑๗),คือขณัฑ์กลางช่ือวิวัฏฏะ (แปลตามศัพท์ว่าคล่ี
ขยายออกไป),  ขัณฑท่ี์อยู่ข้างวิวัฏฏะท้ังสองด้าน ช่ืออนุวิวัฏฏะ  (แปลตามศัพท์ว่าคลี่
ขยายไปตาม),  ขัณฑ์ท่ีอยู่ขอบนอกทั้งสองข้างช่ือพาหันตะ (แปลว่าสุดแขนหรือปลาย
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พาดบนแขน) น้ีสำหรับจีวร ๕ ขัณฑ์, ถ้าเป็นจีวรท่ีมีขัณฑม์ากกว่านี้(คือมี ๗ ขณัฑ์ขึ้น
ไป) ขัณฑ์ทุกขณัฑ์ท่ีอย่ระหว่างวิวัฏฏะกับพาหันตะ  ช่ือว่าอนุวิวัฏฏะทั้งหมด (บางที
เรียกให้ต่างกันเป็นจูฬา    วิวัฏฏะ กับมหานุวิวัฏฏะ) ; นอกจากน้ี มีแผ่นผ้าเย็บทาบ
เติมลงไปตรงที่หุ้มคอ เรียกว่าคีเวยยกะ และแผ่นผ้าเย็บทาบเติมลงไปตรงท่ีถูกแข้ง
เรียกว่าชังเฆยยกะ (นี้ว่าตามคำอธิบายในอรรถกถา แต่พระมติของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในหนังสือวินัยมุขเล่ม ๒ว่า ในจีวร ๕ ขัณฑ์ๆ 
กลางช่ือคีเวยยกะ เพราะเมื่อห่มจีวร อัฑฒมณฑลของขณัฑ์น้ันอยู่ท่ีคอ,  ขัณฑ์ถัด
ออกมาทั้ง ๒ ข้าง ช่ือชังเฆยยกะ  เพราะอัฑฒมณฑลของ ๒ ขัณฑ์น้ันอยู่ที่แข้งใน
เวลาห่ม, ขัณฑ์ถัดออกมาอีกทั้ง ๒ ข้าง ช่ือพาหันตะ เพราะอัฑฒมณฑลของ ๒ ขัณฑ์ 
น้ันอยู่ท่ีแขนในเวลาห่ม) ; ต่อมามีเหตุการณ์อันเป็นกรณีต่างหาก ซึ่งเป็นข้อปรารภให้
ทรงอนุญาตลูกดุม(คัณฐกิา) รังดุม (ปาสกะ) (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๗๙/๖๗); ดูไตรจีวร, 
ขัณฑ์  

  คำว่า จีวร น้ี มีปรากฏหลายแห่ง เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖๓/๔, ๖๓๓/๑๕๓, 
๑๗๗/๓๔๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐/๑๖, ๒๙๙/๒๔๘, ๓๖๐/๔๒๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/
๒๒, ๖๐/๕๒, ๒๒๖/๒๓๙, ๔๑๕/๔๕๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๔, ๒๒/๒๕, ๓๙๕/
๔๘๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๒, ๕๑/๕๗, ๓๘๔/๔๓๔, ๓๙๗/๔๕๑,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๔๕/๓๕๐,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔/๔๓, ๑๕๑/๒๔๙, ๑๖๑/๒๖๙,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๘๘/๘๗, ๑๒๑/๑๔๔, ๓๕๑/๓๙๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๒/๔๙๖, ๑๐๕๐/
๕๗๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๔/๑๑๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๓๔/๓๐, ๒๔๖/๓๑,องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๓/๓๙๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙/๑๕, ๒๗/๔๒,/๒๕๙/๓๗๗,ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๖/๑๗๘, ๑๐/๑๘๓,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๖๐/๔๘๖,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑/
๕๕๑, ๑๖/๕๕๖, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๕๔/๑๔๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓/๑๑, ๓๒/๑๒๖, 
๕๐/๑๗๔, ๒๐๖/๖๐๐,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๑๖/๑๗๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๑๓/๒๖๒, 
๓๙๒/๔๐๗,/๙๐๑/๙๓๐ 

จีวรกรรม : การเย็บจีวร,งานเกี่ยวกับจีวร,ฤดูเป็นท่ีทำจีวร,ฤดูท่ีถวายจีวรแก่พระสงฆ์  ดังคำในภัท
ทาลิสูตรว่า ภิกษุจำนวนมากช่วยกันทำจีวรกรรม(เย็บจีวร) สำหรับพระผู้มีพระภาค
ด้วยต้ังใจว่า พระผู้มีพระภาคจะทรงใช้จีวรที่ทำสำเร็จแลว้  เสด็จเที่ยวจาริกไปเป็น
เวลา ๓ เดือน (ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๑๓๕/๑๕๑) หรือดังคำในถปติสูตรและปฐมมหานาม
สูตรว่า ภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพ่ือถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่า พระผู้มี
พระภาคทรงมีจีวรสำเร็จแล้วล่วง ๓  เดือน  ก็จักเสด็จจาริกไป (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/



 

๑๖๔๒ 
 

 

๑๐๐๒/๔๙๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๐/๕๗๔) องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๐,องฺ.
เอกาทสก.(ไทย)  ๒๔/๑๓/๔๑๘)  

จีวรกาล : ระยะเวลาแห่งจีวร, สมัยเป็นที่เก็บจีวร หมายถึงคราวที่พระทำจีวร,เวลาท่ีกำลังทำ
จีวร  ฤดูถวายจีวร, ฤดูถวายผ้าแก่พระสงฆ์ ดังคำในอัจเจกจีวรสิกขาบทว่า ภิกษุ
ท้ังหลายทราบว่า  พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้รับอัจเจกจีวรเก็บไว้ได้ จึงรับอัจ
เจกจีวรเก็บไว้จนเกินสมัยจีวรกาล  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๔๖/๑๖๗) หรือในนัคควรรคก
ล่าวไว้ว่า ถุลลนันทาให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวรกาลด้วยความหวังในจีวรท่ีเลื่อนลอย (วิ.
ภิกขุนี.(ไทย) ๓/๙๒๐/๒๐๖, วิ.ภิกขุนี.(ไทย)  ๓/๙๒๒/๒๐๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๖/
๒๒๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จีวรกาล คือสมยัแห่งจีวรกาล  คือในเมื่อไม่ได้กราน
กฐินนับเอาต้ังแต่แรม  ๑  คำ่เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน  ๑๒ รวมเวลา  ๑ เดือน 
ในเมื่อได้กรานกฐินแล้ว  นับเอาต้ังแต่แรม  ๑  ค่ำ  เดือน ๑๑  ถึงขึ้น ๑๕  ค่ำ เดือน  
๔  รวมเวลา ๕ เดือน  ระยะเวลาในช่วงนี้เรียกว่าสมัยแห่งจีวรกาล (กงฺขา.อ. (บาลี) 
๓๗๘)  

จีวรปลิโพธ : ความกังวลในจีวร ดังคำในปลิโพธาปลิโพธกถา กล่าวถึงกฐินมีปลิโพธ ๒ อย่าง คือ 
(๑) อาวาสปลิโพธ  (ความกังวลในอาวาสเพราะคิดจะกลับมา)  (๒) จีวรปลิโพธ 
(ความกังวลในจีวรเพราะยังไม่ได้ทำจีวรหรือทำยังไม่เสร็จ) พระผู้มีพระภาคตรัส
อธิบายว่า ภิกษุท้ังหลาย  จีวรปลิโพธ คือในกรณีนี้  ภิกษุยังไม่ได้ทำจีวรหรือทำจีวร
ค้างไว้ หรือความหวังว่าจะได้จีวรยังไม่สิ้นสดุลง อย่างน้ีช่ือว่าจีวรปลิโพธ (วิ.ม.(ไทย) 
๕/๓๒๕/๑๗๓) 

จีวรภาชกะ : ผู้แจกจีวร,ผูม้หีน้าท่ีแจกจีวร หมายถึงภิกษุผู้ได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าที่
แจกจีวร ในมหาวรรค พระผู้มีพระภาครับส่ังว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แต่งต้ัง
ภิกษุผู้มีคุณสมบัติ  ๕ อย่าง เป็นเจ้าหน้าท่ีแจกจีวร คือ (๑) ไม่ลำเอียงเพราะชอบ(๒) 
ไม่ลำเอียงเพราะชัง (๓)  ไม่ลำเอียงเพราะหลง (๔) ไมล่ำเอียงเพราะกลัว (๕) รู้จกั
จีวรที่แจกและจีวรท่ียังมิได้แจก (วิ.ม. (ไทย)๕/๓๔๓/๑๔๕), หรือดังคำในปัญจก
นิบาตว่า สงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นจีวรภาชกะ ฯลฯ  รูจั้กจีวรที่แจกแล้วและจีวรท่ียังไม่ได้
แจกฯลฯ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๓-๒๘๕/๔๐๑) 

จีวรสูญหาย :  ผ้าห่มสญูหาย,ผ้าอุตราสงค์เสียหาย  ดังคำในอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท  สิกขาบท
วิภังค์ท่ีกล่าวว่า  ท่ีช่ือว่าจีวรสูญหาย  ได้แก่ จีวรของภิกษุถูกไฟไหม้ น้ำพัด  หนูหรือ
ปลวกกัดหรือที่ใช้สอยจนเกา่ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๑๙/๔๓) 



 

๑๖๔๓ 
 

 

จีวรสูตร๑  : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้ทรงผ้า
บังสุกุลเป็นวัตร ๕ จำพวกเหมือนในอารญัญิกสูตร และตรัสยกย่องภิกษุจำพวกท่ี ๕ ผู้
ทรงผา้บังสุกลุเป็นวัตร เพราะอาศัยความมกัน้อย ความสนัโดษ ความขัดเกลา ความ
สงัด ความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงาม เป็นผู้เลศิประเสรฐิทีสุ่ด เปรยีบเหมือนบรรดา
โครส ๕ อย่าง หัวเนยใส เปน็เลิศกว่านมสด นมสม้ เนยขน้และเนยใส ฉะนั้น  (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๘๒/๓๑๐) 

จีวรสูตร๒  : พระสูตรว่าด้วยจีวร ท่านพระมหากัสสปะขณะพักอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน  สถานที่ให้
เหย่ือกระแต  เขตกรุงราชคฤห์ ได้ถามท่านพระอานนท์ว่า พระผู้มพีระภาคทรง
บัญญัติสิกขาบทว่าด้วยการขบฉันในตระกูล ๓  หมวดไว้เพ่ือประโยชน์อะไร  พระ
อานนท์ตอบว่า  เพ่ือประโยชน์  ๓  ประการ  คือ  (๑)  เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก (๒) 
เพ่ือความอยู่ผาสุกของเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม (๓)เพ่ืออนุเคราะห์ตระกูล  มิให้ภิกษุผู้
ปรารถนาช่ัวอาศัยพวกพ้องทำลายสงฆ์ให้แตกกัน  

  จากนั้น  ทา่นได้สอนท่านพระอานนท์และสัทธิวิหาริกว่า พวกท่านยังทำตัว
เหมือนเด็ก  ไม่คุ้มครองอินทรีย์  ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ  ไม่ปรารภความเพียร  
เที่ยวเหยียบย่ำข้าวกล้า  เบียดเบียนตระกูล  ภิกษุณีช่ือถุลลนันทาเม่ือได้ยินเช่นน้ันไม่
พอใจจึงกล่าวว่า  ท่านพระมหากัสสปะเคยเป็นอัญเดียร์ถีย์จึงได้กล่าวหาพระอานนท์   

  ท่านพระมหากัสสปะจึงบันลือสีหนาทแล้วเล่าเรื่องต้ังแต่ท่านออกบวชต้ังใจอุทิศ
ต่อพระอรหันต์กระทั่งเดินทางมาพบพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับอยู่  ณ  พหุปุตตเจดีย์
ระหว่างกรุง  ราชคฤห์กับเมืองนาลันทาแลว้ได้รับอนุญาตให้อุปสมบทด้วยพระโอวาท  
๓  ข้อ  คือ 

  ๑.  ให้ต้ังหิริโอตตัปปะอย่างแรงกล้า  ในภิกษุผู้พระเถระ  พระมัชฌิมะและพระ
นวกะ 

  ๒.  ให้ต้ังใจฟังธรรมท่ีเป็นกุศล  ไตร่ตรองด้วยปัญญาแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ 

  ๓.  ให้พิจารณากายคตาสติอยู่เสมอ 
  ในวันท่ี  ๘  จากวันท่ีได้รบัพระโอวาทน้ันก็บรรลุอรหัตตผล  ได้เคยถวายผ้า

สังฆาฏิแด่พระผู้มีพระภาค  และพระองค์ได้ทรงประทานผ้าป่านบังสุกุลของพระองค์
แก่ท่าน  ในด้านคุณวิเศษก็ได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่ามีเท่ากับพระองค์  ท้ัง
ยังสามารถทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได้  ดังน้ันจึงไม่ควร
เข้าใจผิดในคุณวิเศษเหล่านี้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๔/๒๕๖) 



 

๑๖๔๔ 
 

 

จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ : อริยสัจ, ธรรมที่ว่า นี้ทุกข ์ นี้ทุกขสมุทัย(เหตุเกิดทุกข์) น้ีทุกขนิโรธ(ความ
ดับทุกข์) น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์)  เป็นเอ
กังสิกธรรม ซึ่งมีประโยชน์ มีสาระ เป็นจุดเร่ิมต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพ่ือความเบื่อ
หน่าย เพ่ือคลายกำหนัดยินดี เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
(สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/๑๐๗๗/๕๘๗,สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓,สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/
๑๑๑๑/๖๒๓) 

จุติ : เคลื่อนจากภพหน่ึงไปสู่ภพอ่ืน,ตาย ในภาษาบาลีใช้ได้ท่ัวไป แต่ในภาษาไทยส่วนมาก
ใช้แก่เทวดา) ;ในภาษาไทย บางทีเข้าใจและใช้กันผิดไปไกล ถึงกับเพ้ียนเป็นว่า เกิด ก็
มี  จุตูปปาตญาณปรีชารู้จุติและอุบัติของสัตว์ท้ังหลาย,มีจักษุทิพย์มองเห็นสัตว์กำลัง
จุติบ้าง กำลังเกิดบ้าง มีอาการดีบ้าง เลวบ้าง เป็นต้น  ตามกรรมของตน เรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า ทพิพจักขุ (ข้อ ๒ ในญาณ ๓ หรือวิชชา ๓, ข้อ ๗ ในวิชชา ๘, ข้อ ๕ ใน
อภิญญา ๖)  

  คำว่า จุติ มีปรากฏหลายแห่ง เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓/๖, ๓๑/๑๒, ๓๔/๑๕, 
๔๗๗/๒๐๙, ๔๗๘/๒๑๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๗/๑๑, ๕๗/๓๑, ๓๖๙/๒๙๖,ที.ปา(ไทย) 
๑๑/๓๕๖/๓๙๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔/๑๗, ๑๕/๑๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘/๒๕,สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๒/๔, ๑๐/๑๕, ๗๐/๑๔๖,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๓๖/๔๔, ๓๓๘/๔๔, ๕๙/
๒๒๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๔๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๑๐๓,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๙๗/๒๓๐,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๙/๔๗๔, ๕๒๓/๖๒๑,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๑/
๒๕, ๒๑๔/๓๗, ๖๒๒/๖๘,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๘๘/๘๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๐/๑๕๖,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๑๑/๕๔๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑/๓๐๙) 

จุติจิต : จิตที่เคลื่อน(จากภพหน่ึงไปสู่ภพอ่ืน) หมายถึงจิตสุดท้าย,วิญญาณสุดท้าย ท่ีเรียกว่าจ
ริมวิญญาณ หรือจุติวิญญาณของพระอรหันต์ ขณะปรนิิพพาน ดังคำในเวทนาติกะ  
ปัญหาวารว่า จุติจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่สัมปยุตด้วยอ
ทุกขมสขุเวทนาโดยอนันตรปัจจัย,จุติจิตที่สมัปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่
อุปปัตติจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๕/๖๖๙,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๗/๖๗๐), หรือดังคำในสเหตุกทุกะ  ปัญหาวารว่า จุติจิตที่มีเหตุ
เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม่มีเหตุโดยอนันตรปัจจัย  (อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑๐๒/๕๕)  

  อรรถกถาอธิบายจุติจิตว่าเป็นจิตสุดท้าย หรือวิญญาณสดุท้าย ท่ีเรียกว่า จริม
วิญญาณ  หรือจุติวิญญาณของพระอรหันต์ขณะปรินิพพาน (ข.ุจู.อ. (บาลี) ๖/๗) 

จุติจิตท่ีเปน็กามาวจร :จิตทีเ่คลื่อนไปเป็นกามาวจร หมายถึงดับจิตที่ประกอบด้วยขันธ์ ธาตุ อายตนะ 
รูป เวทนา  สญัญา สังขาร และวิญญาณ  ซึ่งท่องเที่ยวอยู่นับเน่ืองอยู่ในภูมิ ระหว่าง



 

๑๖๔๕ 
 

 

น้ี  คือเบ้ืองต่ำกำหนดเอาอเวจีมหานรกเป็นที่สุด เบ้ืองสูงกำหนดเอาเทพช้ันปรนิม
มิตวสวัตตีเป็นท่ีสุดดังคำในกามาวจรทุกะ ปัญหาวารว่า สภาวธรรมที่เป็นกามาวจร
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัย ได้แก่จุติจิตที่เป็น
กามาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม่เป็นกามาวจร (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๑๑/๕๔๙) 

จุติจิตท่ีเปน็ปริตตะ : จิตที่เคลื่อนเป็นปริตตะ(กามาวจร) หมายถึงดับจิตที่ประกอบด้วยขันธ์ ธาตุ 
อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซ่ึงท่องเท่ียวอยู่ในภพท่ีเป็น
กามาวจร ดังคำในปริตตติกะ  ปัญหาวารว่า สภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะโดยอนันตรปัจจัย ได้แก่จุติจิตที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่
อุปปัตติจิตที่เป็นมหัคคตะโดย อนันตรปัจจัย  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๖๑/๔๓๘) 

จุติจิตท่ีเปน็รปูาวจร : จิตที่เคลื่อนเป็นรูปาวจร หมายถึงดับจิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติของผู้ที่
กำลังอุบัติ หรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ที่ท่องเท่ียวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้  
คือเบ้ืองต่ำกำหนดพรหมโลกเป็นท่ีสุด เบ้ืองสูง กำหนดเทพช้ันอกนิฏฐภพเป็นท่ีสุด 
ดังคำในรูปาวจรทุกะ ปัญหาวารว่า สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ท่ีไม่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต
ท่ีไม่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัย  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๕๐/๕๗๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ผู้เข้าสมาบัติ คือผู้กำลังเข้ากุศลฌานที่เป็นรูปาวจร 
คำว่า ผู้ท่ีกำลงัอุบัติ  คือผู้กำลังอุบัติด้วยวิปากฌานที่เป็นรูปาวจร คำว่า ผู้อยู่เป็นสขุ
ในปัจจุบัน คือ ผู้กำลังเข้ากิรยิาฌานที่เป็นรูปาวจร (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๔๔๕) 

จุติจิตท่ีเปน็อรูปาวจร :จิตที่เคลื่อนเป็นอรูปาวจร  หมายถงึดับจิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติ    ของ
ผู้ท่ีกำลังอุบัติ หรือของผู้อยู่เป็นสุขในปจัจุบัน ท่ีท่องเท่ียวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิ
ระหว่างน้ี  คือเบื้องต่ำกำหนดเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพเป็นที่สุด เบ้ืองสูง  
กำหนดเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นท่ีสุด  ดังคำในอรูปาวจรทุกะ 
ปัญหาวารว่า สภาวธรรมที่เป็น   อรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาว
จรโดยอนันตรปัจจัย ได้แก่ จุติจิตที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม่เป็นอรู
ปาวจร(ก็คือกามาวจรรูปาวจรและท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์)  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/
๒๘๓/๕๙๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ผู้เข้าสมาบัติ คือผู้กำลังเข้ากุศลฌานที่เป็นอรปูาวจร 
คำว่า ผู้ท่ีกำลังอุบัติ  คือผู้กำลังอุบัติด้วยวิปากฌานที่เป็นอรูปาวจร คำว่า ผู้อยู่เป็นสุข
ในปัจจุบัน คือ ผู้กำลังเข้ากิรยิาฌานที่เป็นอรูปาวจร (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๔๔๕) 

จุติจิตท่ีมีท้ังวิตกและวิจาร:จิตที่เคลื่อนมีทัง้วิตกและวิจาร หมายถึงดับจิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่ง
กามาวจรกุศล ๑๑ ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล ๒ ฝ่ายกิริยา ๑๑  รูปาวจรปฐมฌานฝ่าย



 

๑๖๔๖ 
 

 

กุศล วิบากและกิริยาโลกุตตรปฐมฌานฝ่ายกุศลและวิบาก เว้นวิตกและวิจารที่เกิดขึ้น
ในจิตเหล่าน้ี ดังคำในวิตักกติกะ ปัญหาวารว่า สภาวธรรมท่ีมท้ัีงวิตกและวิจารเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอนันตรปัจจัย ได้แก่ขันธ์ท่ีมีทั้งวิตก
และวิจารซึ่งเกดิก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่วิตกซึง่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย จุติจิตที่มีท้ัง
วิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๗๙/
๖๑) หรือดังคำในวิตักกติกะ  ปัญหาวารว่า จุติจิตที่มีท้ังวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่
อุปปัตติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๘๐/
๖๓) 

จุติจิตท่ีมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ : จิตที่เคลื่อนมีฌาน ๓ และฌาน  ๔ ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล 
วิบาก และกิริยา จตุตถฌานวิบากอากาสานัญจายตนะ มรรค ๔ ไม่นับเน่ืองในวัฏฏ
ทุกข์ และสามัญญผล ๔ (ซึง่เป็นธรรมภายนอกตน)เป็นอารมณ์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๔๓๗/๓๕๔) หมายถึงดับจิตและเจตสกิปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็น
อารมณ์เกิดขึ้น(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๕๔/๒๗๐) ดังคำในอัชฌัตตารัมมณติกะ ปัญหา
วารว่า สภาวธรรมท่ีมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรม
ภายในตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัย ได้แก่จุติจิตที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์
เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๑/๑๗/๖๒๓) 

จุติจิตท่ีมีธรรมภายในตนเปน็อารมณ:์ จิตที่เคลื่อนมีวิญญาณญัจายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายต
นะ(ซึ่งเป็นธรรมภายในตน) เป็นอารมณ์(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๔๓๖/๓๕๔) หมายถึง
ดับจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้น(อภิ.สงฺ.(ไทย) 
๓๔/๑๐๕๓/๒๗๐) ดังคำในอัชฌัตตารัมมณติกะ ปัญหาวารว่า สภาวธรรมที่มีธรรม
ภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โด
ยอนันตรปัจจัย ได้แก่ จุติจิตที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิต
ซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑๖/๖๒๒) 

จุติจิตท่ีมีปริตตะเปน็อารมณ ์ :จิตที่เคลือ่นมีจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเป็น
อารมณ์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๒๙/๒๖๕) หมายถึงดับจิตกามาวจรวิบากทั้งหมด มโน
ธาตุท่ีเป็นกิริยา มโนวิญญาณธาตุท่ีเป็นอเหตุกกิริยาซึ่งสหรคตด้วยโสมนัส (อภิ.สงฺ.
(ไทย) ๓๔/๑๔๒๐/๓๕๐)  ดังคำในปริตตารัมมณติกะ  ปัญหาวารว่า สภาวธรรมที่มี
ปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์โดยอนันตร
ปัจจัย ได้แก่จุติจิตที่มีปรติตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่มีมหัคคตะเป็น
อารมณ์โดยอนันตรปัจจัย(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๐/๔๗๒) 



 

๑๖๔๗ 
 

 

จุติจิตท่ีมีปีติ :จิตที่เคลื่อนมีปีติ จิตที่เคลื่อนมีเวทนาขันธ์ ฯลฯ  วิญญาณขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยปีตินั้น ใน
ภูมิแห่งจิตที่มปีีติ ซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ เว้นปีติแล้ว 
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๗๙/๓๒๔) หมายถึงดับจิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโสมนัสฝ่าย
กามาวจรกุศล ๔ ฝ่ายอกุศล ๔ ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล ๕ ฝ่ายกิริยา ๕  ฌาน ๒ 
และฌาน ๓ ท่ีเป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยา ฌาน ๒ และฌาน ๓ ท่ีเป็นโลกุต
ตระฝ่ายกุศล และวิบาก เว้นปีติท่ีเกิดขึ้นในจิตตุปบาทน้ี (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๕๙๓/
๓๘๔)  ดังคำในสัปปีติกทุกะ  ปญัหาวารว่า สภาวธรรมท่ีมีปีติเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่มีปีติโดยอนันตรปัจจัย ได้แก ่ ขันธ์ท่ีมีปีติซึง่เกิดก่อน ๆ เป็นปัจจัยแก่
ขันธ์ท่ีมีปีติซึ่งเกิดหลัง ๆ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ท่ีมีปีติซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่
ขันธ์ท่ีไม่มีปีติและปีติที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัย  จุติจิตที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่อุป
ปัตติจิตที่ไม่มีปีติ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๕๖/๕๐๕) 

จุติจิตท่ีมีวิตก:จิตที่เคลื่อนมีวิตก จิตที่เคลือ่นมีเวทนาขันธ์ฯลฯวิญญาณขันธ์ ท่ีสัมปยุตด้วยวิตกในภูมิ
แห่งจิตที่มีวิตก ซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจร และท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์เว้นวิตกแล้ว
(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๒๗๕/๓๒๓) หมายถงึดับกามาวจรกุศลอกุศล จิตตุปบาทฝ่าย
วิบากแห่งกามาวจรกุศล ๑๑ ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล ๒  ฝ่ายกิริยา ๑๑ รูปาวจร
ปฐมฌานฝ่ายกุศล วิบาก และกิริยาโลกุตตรปฐมฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นวิตกที่
เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้แล้ว (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๕๘๙/๓๘๓) ดังคำในสวิตักกทุกะ 
ปัญหาวารว่า สภาวธรรมท่ีมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่มีวิตกโดยอนันตรปัจจัย 
ได้แก่ขันธ์ท่ีมีวิตกซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีไม่มีวิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตร
ปัจจัย จุติจิตทีม่ีวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม่มีวิตกโดย อนันตรปัจจยั หรือดังคำ
ว่า จุติจิตที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่ไม่มีวิตก (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๒๒/
๔๘๔,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๒๔/๔๘๕) 

จุติจิตท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์:จิตที่เคลื่อนมีจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นอดีตเป็นอารมณ์
เกิดขึ้น (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๔๗/๒๖๙) หมายถึงดับวิญญาณัญจายตนะ และเนว
สัญญานาสัญญายตนะ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๔๓๒/๓๔๓)  ดังคำในอตีตารัมมณติกะ  
ปัญหาวารว่า สภาวธรรมท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มี
ปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดย อนันตรปัจจัย ได้แก่จุติจิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็น
ปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/
๒๖/๕๗๙) 

จุติจิตท่ีไม่เป็นกามาวจร : จิตที่เคลื่อนไม่เป็นกามาวจร  จิตที่เคลื่อนมีรูปาวจร อรูปาวจรและท่ีไมนั่บ
เน่ืองในวัฏฏทุกข์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๘/๓๒๕) หมายถึงดับจิตที่เป็นรูปาวจร อรู



 

๑๖๔๘ 
 

 

ปาวจร และที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๖๐๒/๓๘๖) ดังคำใน
กามาวจรทุกะ  ปัญหาวารว่าสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแกส่ภาวธรรมที่
เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัย ได้แก่จุติจิตที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติ
จิตที่เป็นกามาวจร (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๑๒/๕๔๙) 

จุติจิตท่ีไม่เป็นรูปาวจร : จิตที่เคลื่อนไม่เป็นรูปาวจร จิตที่เคลื่อนไปเป็นกามาวจร อรูปาวจรและที่ไม่
นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๙๐/๓๒๖)  หมายถึงดับจิตที่เป็น
กามาวจร อรูปาวจร และท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๖๐๔/๓๘๖) 
ดังคำในรูปาวจรทุกะ  ปัญหาวารว่า  สภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัย ได้แก่ จุติจิตที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัย
แก่อุปปัตติจิตท่ีเป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๕๑/๕๗๔) 

จุติจิตท่ีไม่เป็นอรูปาวจร : จติที่เคลื่อนไม่เป็นอรูปาวจร จิตที่เคลื่อนเป็นกามาวจรรูปาวจรและท่ีไมนั่บ
เน่ืองในวัฏฏทุกข์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๙๒/๓๒๖) หมายถึงดับจิตที่เป็นกามาวจร รู
ปาวจรและท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๖๐๖/๓๘๗) ดังคำในอรูปาว
จรทุกะ ปัญหาวาร อนันตรปัจจัยว่า สภาวธรรมท่ีไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร โดยอนันตรปัจจัย ได้แก ่ จุติจิตที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็น
ปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นอรูปาวจร โดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๘๔/๕๙๔) 

จุติจิตท่ีไม่มีปีติ :จิตที่เคลื่อนไป ย้ายไป จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง หรือจากภพหน่ึงไปสู่ภพอ่ืน เป็นการ
เคลื่อนท่ีปราศจากปีติ คือปราศจากความอ่ิมใจ, ความด่ืมด่ำในใจ ปีติ  มี ๕ คือ (๑) ขุ
ททกาปีติ ปีติเล็กน้อยพอขนชัน น้ำตาไหล (๒) ขณิกาปีติ ปีติช่ัวขณะรู้สึกแปลบๆ ดุจ
ฟ้าแลบ (๓) โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นระลอกรู้สึกซู่ลงมาๆ ดุจคลื่นซัดฝั่ง (๔) อุพเพคา
ปีติ ปีติโลดลอย ใหใ้จฟู ตัวเบาหรืออุทานออกมา (๕) ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน เอิบอาบ
ไปทั่วสรรพางค์ เป็นของประกอบด้วยสมาธิ  (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๕๗/๕๐๖) 

จุติจิตท่ีไม่มีวิตก:จิตที่เคลื่อนไป ย้ายไป จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง หรือจากภพหน่ึงไปสู่ภพอ่ืน  เคลือ่น
หรือย้ายไปโดยไม่มีวิตก วิตกท่ีเป็นองค์หน่ึงใน ๕ ของปฐมฌาน หมายถึงอาการที่จิต
ปักลงไปในอารมณ์ทีแรกอยา่งแน่วแน่ม่ันคง เปรียบเหมือนการกระพือปีกของนกท่ีจะ
บิน เหมือนการโผลงท่ีดอกบัวของแมลงภู่  (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๒๓/๔๘๔) 

จุติจิตท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร : จิตที่เคลื่อนไป ย้ายไป จากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง หรือจากภพหน่ึงไปสู่
ภพอ่ืน  เคลื่อนหรือย้ายไปโดยไม่มีวิตก หมายถึงไม่มีอาการท่ีจิตปักลงไปในอารมณ์ที
แรกอย่างแน่วแน่ม่ันคง มีเพียงวิจาร วิจารเป็นองค์ฌานอย่างหน่ึงใน ๕ ของปฐมฌาน 
เป็นอาการที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองจากวิตก คือเมื่อจิตปักลงแน่วแน่ในอารมณ์ (วิตก) แล้วก็
ตามเคล้าอารมณ์ ผูกติดสนิทแนบอยู่กับอารมณ์อยู่ ไม่กวัดแกว่งมากเหมือนตอนปัก



 

๑๖๔๙ 
 

 

จิตลง เปรียบเหมือนการปากปีกร่อนอยู่เฉยๆ บนอากาศของนกที่โผบินไปแล้ว 
เหมือนการบินวนดูดอกบัวของแมลงภู่ก่อนจับบนเกสรบัว   (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๗๙/
๖๒, อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๘๐/๖๓, อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๘๒/๖๕) 

จุติจิตท่ีไม่สหรคตด้วยอุเบกขา : จิตที่เคลื่อนไป ย้ายไป จากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง หรือจากภพหน่ึง
ไปสู่ภพอ่ืน ท่ีไม่ไปด้วยกัน ไปร่วมกัน กับอุเบกขา คือความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกข ์
(อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๘๘/๕๓๐) 

จุติจิตท่ีสหรคตด้วยปีติ : จิตที่เคลื่อนไป ย้ายไป จากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หน่ึง หรือจากภพหนึ่งไปสู่ภพ
อ่ืน ท่ีไปด้วยกัน ไปร่วมกัน กับปีติ ความอ่ิมใจ, ความด่ืมด่ำในใจ มี ๕ คือ ๑.ขุททกา
ปีติ ปีติเล็กน้อยพอขนชัน น้ำตาไหล ๒.ขณกิาปีติ ปีติช่ัวขณะรู้สึกแปลบๆ ดุจฟ้าแลบ 
๓. โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นระลอกรู้สึกซู่ลงมาๆ ดุจคลื่นซัดฝั่ง ๔. อุพเพคาปีติ ปีติโลด
ลอย ใหใ้จฟู ตัวเบาหรืออุทานออกมา ๕. ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน เอิบอาบไปทั่ว
สรรพางค์ เป็นของประกอบด้วยสมาธิ  (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๖/๑๔๑) 

จุติจิตท่ีสหรคตด้วยสุข : จิตท่ีเคลื่อนไป ย้ายไป จากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือจากภพหน่ึงไปสู่ภพ
อ่ืน ท่ีไปด้วยกัน ไปร่วมกัน กับความสบาย ความสำราญ ความฉ่ำช่ืนรื่นกายรื่นใจ ท่ี
เรียกว่า สุข มี ๒ คือ (๑) กายิกสุข สุขทางกาย (๒) เจตสิกสุข สุขทางใจ, อีกหมวด
หน่ึง มี ๒ คือ (๑) สามิสสุข สุขอิงอามิส คือ อาศัยกามคุณ (๒) นิรามิสสุข สุขไม่อิง
อามิส คือ อิงเนกขัมมะ หรือสุขที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อวัตถุ  (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๗/
๑๔๑, อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๗๑/๕๑๕) 

จุติจิตท่ีสหรคตด้วยอุเบกขา : จิตท่ีเคลื่อนไป ย้ายไป จากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหนึ่ง หรือจากภพหน่ึงไปสู่
ภพอ่ืน ท่ีไปด้วยกัน ไปร่วมกัน กับอุเบกขา คือความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ (อภิ.ป.
(ไทย)๔๓/๑๘๗/๕๒๙) 

จุติและปฏิสนธิ : การเคล่ือนและการถือกำเนิดใหม่ :  จุติ การเคลื่อน การย้ายไป คือเคลื่อนย้ายจากที่
หน่ึงไปยังอีกที่หนึ่ง หรือจากภพหน่ึงไปสู่ภพอ่ืน จุติ ท่ัวไปใช้ในความหมายว่า ตาย 
คือตายจากโลกน้ีไปยังโลกหน้า และปกติใช้กับเทวดาในกรณีท่ีต้องเคลื่อนย้ายออก
จากเทวโลก ; ปฏิสนธิ การสืบต่อ การสืบเน่ือง หมายถึงการถือกำเนิดใหม่, การไปสู่
ร่างใหม่ของจิต  ปฏิสนธิ ปกติใช้หมายถึงปฏิสนธิจิต คือจิตท่ีจุติแล้ว (จุติจิต) ไปถือ
กำเนิดใหม่ในภพภูมิใหม่ ซึ่งรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอบายภูมิ โลกมนุษย์ สวรรค์ 
พรหมโลก ตลอดถึงอสัญญีภพ  (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๖๒/๓๕๑) 

จุติและอุบัติ : การเคล่ือนและการเกิดขึ้น : จุติ เคลื่อนไป ย้ายไป (จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหน่ึง หรือจาก
ภพหน่ึง ไปสู่ภพอ่ืน), ตาย คือตายจากโลกน้ีไปยังโลกหน้า (ในภาษาบาลีใช้ได้ท่ัวไป 
แต่ในภาษาไทยส่วนมากใช้แก่เทวดา) ในภาษาไทย บางทีเข้าใจและใช้กันผิดไปไกล 



 

๑๖๕๐ 
 

 

ถึงกับเพ้ียนเป็นว่า เกิด ก็มี ; อุบัติ การเกิดขึ้น, กำเนิด, เหตุให้เกิด (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๘๙/๒๗๓)  

จุตูปปาตญาณ : ความหย่ังรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย, ปรีชาหย่ังรู้ตามความเป็นจริงถึงจุติ
และปฏิสนธิของสัตว์ท้ังหลาย,  ปรีชาหย่ังรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ท้ังหลาย, มีจักษุ
ทิพย์มองเห็นสัตว์กำลังจุติบ้าง กำลังเกิดบ้าง มีอาการดีบ้าง เลวบ้างเป็นต้น ตาม
กรรมของตน เรียกอีกอย่างว่า ทิพพจักขุ จักษุทิพย์, ตาทิพย์, ญาณพิเศษของ
พระพุทธเจ้า และท่านผู้ได้อภิญญาทั้งหลาย ทำให้สามารถเล็งเห็นหมู่สัตว์ท่ีเป็นไป
ต่างๆ กัน เพราะอำนาจกรรม (ข้อ ๒ ในญาณ ๓ หรือวิชชา ๓, ข้อ ๗ ในวิชชา ๘, ข้อ 
๕ ในอภิญญา ๖) (ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๖/๘๒, ที.สี.(ไทย)๙/๔๗๘/๒๑๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๕/๒๗๕, ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๓/๔๒, ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๑๓/๒๒๓, ม.มู.(ไทย)๑๒/
๔๓๒/๔๖๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕/๑๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๙/๑๕๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๒๗๖/๓๒๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๘๔/๖๑๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๘/๒๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๒๑/๒๕๔, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๕๙/๒๒๗, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๐/๒๓๐, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๑๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๑/๒๒๔, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๙๙๖/๕๐๓, 
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๗๘/๓๘๒) 

จุนทกะ : พระเถระรูปหนึ่ง ท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งเรียกให้มาปูผ้าสังฆาฏิซ้อนกัน ๔ 
ช้ัน เมื่อคราวท่ีพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จเข้าไปยังแม่น้ำกกุธา เสด็จ
ลงสรงในแม่น้ำกกุธา  ทรงดื่มแล้วเสด็จขึ้นไปยังอัมพวัน  ทรงเหน็ดเหนื่อย และมีพระ
ประสงค์จะนอนพัก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๖/๑๔๕, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๖/๑๔๖) 

จุนทกัมมารบุตร : บุตรของนายช่างทอง ชาวเมืองปาวา ผู้ถวายสูกรมัททวะ เป็นภัตตาหารครั้งสุดท้าย 
แด่พระพุทธเจ้า ในเช้าวันปรินิพพาน หลังจากเสวยสูกรมัททวะแล้ว พระองค์ก็
ประชวรหนัก และเม่ือเสด็จถึงเมืองกุสินาราแล้ว ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรี
น้ัน,จุนทะ กัมมารบุตร ก็เขียน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๖/๒๔๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๗/
๒๔๗, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๖/๓๑๙, ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๗๕/๓๒๕) 

  สูกรมัททวะ  พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังน้ี  คือ  (๑)  สูกรมทฺทวนฺติ  สู
กรสฺส  มุทุสินิทฺธํ  ปวตฺตมํสํ หมายถึงเน้ือสุกรท่ัวไปท่ีอ่อนนุ่ม  (๒)  สูกเรหิ มทฺทิตวํ
สกฬีโร  หมายถึงหน่อไม้ชนิดหนึ่งท่ีสุกรแทะดุน (๓)  สูกเรหิ  มทฺทิตปฺปเทเส  ชาตํ  
อหิฉตฺตกํ  หมายถึงเห็ดชนิดหนึ่งที่เกิดในถิ่นท่ีสุกรแทะดุน (๔)  สูกรมทฺทวํ  นาม  
เอกํ  รสายตนํ  หมายถึงรสอาหารชนิดหนึ่งช่ือว่า  สูกรมัททวะ  (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๗๕/
๔๒๗) 



 

๑๖๕๑ 
 

 

  สูกรมัททวะ ความหมายตามมติของเกจิอาจารย์  ๓  พวกคือ (๑) หมายถึงป
วัตตมังสะ  เน้ือสุกรหนุ่ม  (๒) หมายถึงข้าวสุกอ่อน  ท่ีปรุงด้วยนมสด  นมส้ม  เนยใส  
เปรียง  เนยแข็ง  และถั่ว  (๓) หมายถึงวิธีปรุงอาหารชนิดหน่ึง (ที.ม.อ.(บาลี) ๑๘๙/
๑๗๒, ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๗๕/๔๒๗) 

จุนทกัมมารบุตร, นาย : บุตรของนายช่างทอง ชาวเมืองปาวา ผู้ถวายบิณฑบาตม้ือสุดท้ายท่ี
พระพุทธเจ้าเสวยก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน อาหารบิณฑบาตที่นายจุนทกัมมาร
บุตรถวาย มีช่ือว่า สูกรมัททวะ พระองค์ตรัสว่าเป็นบิณฑบาตท่ีมีผลเสมอกับ
บิณฑบาตที่พระองค์เสวยแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (บิณฑบาตที่เสวยใน
วันตรัสรู้ คือข้าวมธุปายาสท่ีนางสุชาดาถวาย) และบิณฑบาต ๒ ครั้งน้ีมีผลมีอานิสงส์
มากย่ิงกว่าบิณฑบาตครั้งอ่ืนใดท้ังสิ้น (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๙/๑๓๗, ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๙๗/๑๔๖) 

จุนทเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระจุนทเถระ  ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้นำดอกไม้ไป
บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเพราะผลแห่งการบูชานั้น  ท่านได้เกิดเป็นท้าว
สักกะ ๗๔ ชาติ  เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ชาติเกิดเป็นพระเจ้า
แผ่นดิน  ๓๐๐ ชาติ  ในชาติสุดท้ายน้ี  ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ 

  ในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ท่านบังเกิดในตระกูลท่ีมั่งค่ัง 
เมื่อเติบใหญ่ บังเกิดความเล่ือมใสในพระศาสดา ได้ให้สร้างวัตถุมีค่าด้วยทอง ประดับ
ด้วยรัตนะ ๗ ประการ ตกแต่งวัตถุนั้นด้วยดอกมะลิอันมีกลิ่นหอม เพ่ือบูชาพระผู้มี
พระภาคเจ้า ซึ่งประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์  พระองค์ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า  
ผู้ใดได้ถวายดอกไม้มีค่า มีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เรา เราจักพยากรณ์ผู้น้ัน ท่านทั้งหลายจง
ฟังเรากล่าว  บุคคลผู้น้ีเม่ือจากโลกน้ีแล้ว จักไปบังเกิดในเทวโลก แวดล้อมด้วยหมู่
เทวดา วิมานทองและวิมานแก้วมณี ประดับประดาด้วยดอกมะลิ จักปรากฏ เขาจัก
ได้เสวยเทวรัชสมบัติ ๗๔ ครั้ง จักแวดล้อมด้วยนางอัปสร จักได้เสวยสมบัติเป็นพระ
เจ้าแผ่นดิน ๓๐๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง  

  ในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า ท่านได้มาปฏิสนธิในครรภ์ของนางสารีพราหมณี
ในบ้าน อุปติสสคาม ณ หมู่บ้านนาลกะ (นาลันทะ) ไม่ไกลกรุงราชคฤห์ บิดาคือ วัง
คันตพราหมณ์ มารดาคือ สารีพราหมณี ญาติท้ังหลายขนานนามท่านว่า จุนทะ มี
พ่ีชายคือ อุปติสสะ หรือต่อมาคือ พระสารีบุตร (ตามช่ือมารดา) พระอัครสาวกเบื้อง
ขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้า และพระอุปเสน (หรือในพระบาลีเป็น พระอุปเสนวัง
คันตบุตร ตามช่ือบิดา) ซึ่งต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งต้ังให้เป็นเอตทัคคมหา
สาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ มีน้องชาย ๑ คนช่ือ เรวตะ (หรือในพระบาลีเป็น 



 

๑๖๕๒ 
 

 

พระเรวตขทิรวนิยเถระ ซึ่งต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งต้ังให้เป็นเอตทัคคมหา
สาวกเลิศทางผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ท่านมีน้องสาว ๓ คน ช่ือ จาลา อุปจาลา และสีสุ
ปจาลา และหลานชายสามคนคือ จาลี อุปจาลี สีสูปจาลี ซึ่งเป็นบุตรของน้องสาวแต่
ละคน ซึ่งต่อมาทั้งหมดได้บวชในพระธรรมวินัยท้ังหมด  ท่านออกบวชเมื่อครั้งยังเป็น
สามเณร ภิกษุท้ังหลายจึงเรียกท่านว่า จุนทะ สมณุทเทส แม้ในเวลาท่านเป็นพระ
เถระก็ยังคงเรียกอย่างน้ันอยู่ ท่านได้บวชในสำนักของพระสารีบุตรผู้เป็นพ่ีชาย โดยมี
พระอานนท์เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียร เจริญวิปัสสนา ไม่นานนัก 
ก็บรรลุพระอรหัต พร้อมท้ังคุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ
อภิญญา ๖ ต้ังแต่ยังเป็นสามเณร 

  ท่านได้เคยเป็นพุทธอุปัฏฐากอยู่ระยะหน่ึง ในสมัยต้นพุทธกาล เมื่อครั้งพระผู้มี
พระภาคเจ้ายังไม่มีพระอุปัฏฐากประจำ บางคราว พระนาคสมาละถือบาตรและจีวร
ตามเสด็จ บางคราวพระนาคิตะ บางคราวพระอุปวาณะ บางคราวพระสุนักขัตตะ 
บางคราวจุนทสมณุทเทส บางคราวพระสาคตะ บางคราวพระเมฆิยะ  สมัยหนึ่ง พระ
ผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครรา
ชคฤห์ ทรงประชวร ไม่สบายเป็นไข้หนัก ท่านพระจุนทะเข้าไปเฝ้า พระองค์ได้ตรัสกะ
ท่านว่า  โพชฌงค์แจ่มแจ้งแก่เธอแล้วหรือ ท่านจึงได้ท่องโพชฌงค์ ๗ ถวายพระผู้มี
พระภาค เม่ือท่านท่องเสร็จ พระองค์ทรงพอพระทัย และทรงหายจากประชวร 

  ท่านพระมหาจุนทะนั้น เมื่อพระสารีบุตรเถระไปนิพพานท่ีบ้านเดิม(นาฬกคาม) 
เพ่ือโปรดมารดา ท่านได้ติดตามไปด้วย และได้รวบรวมบาตรและจีวรพร้อมทั้งอัฐิธาตุ
ของท่านพระสารีบุตร นำมาถวายพระบรมศาสดา เม่ือท่านดำรงชนมายุอยู่โดยกาล
สมควรแล้ว ก็นิพพาน  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒๕/๑๘๔) 

จุนทสมณุทเทส : พระภิกษุชาวเมืองราชคฤห์  บิดาของท่านช่ือวังคันตพราหมณ์  เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
นาลกะ  (บางแห่งเรียกนาลันทะ)  มารดาช่ือสารีพราหมณี   ท่านมีพ่ีน้องร่วม
สายโลหิตอีก  ๖คน  คือ (๑)  พระสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา  (๒)  
พระวังคันตอุปเสนเถระ  (๓)  พระขทิยเรวตเถระ (๔) พระจาลาเถรี  (๕) พระอุปจา
ลาเถรี  (๖)  พระสีสุปจาลาเถรี  (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๔๒/๒๓, ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๑๗๙/
๑๖๘, ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๒๒๔, ขุ.เถรี.อ. (บาลี)  ๔๖๐/๒๐๘) (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๔๒/๕๑) 

จุนทสูกริกวัตถุ  เรื่องนายจุนทะฆ่าสุกร : ชายหนุ่มคนหนึ่ง ช่ือจุนทะ เป็นหนุ่มรูปงาม ไม่ว่าเขาจะไป
แห่งหนตำบลใด หญิงสาวเห็นเขาแล้วก็ล้วนอยากได้มาเป็นคู่ครอง  เมื่อเขาอายุได้ 
๒๐ ปี ก็แต่งงานแล้วแยกครอบครัวมาอยู่ตามลำพัง เขาประกอบอาชีพเลี้ยงหมู ท้ัง



 

๑๖๕๓ 
 

 

ฆ่ากินเองและขาย เม่ือหมูท่ีเลี้ยงไว้โตได้ที่แล้วเขาจะจับหมูตัวนั้นมัดท่ีขาท้ัง ๔ และ
ใช้ค้อนเหล็กตีลงไปที่หัว เมื่อหมูถูกทุบด้วยค้อนเหล็กก็ส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความ
เจ็บปวด เขากระหน่ำตีหมูอยู่ ๒-๓ คร้ัง เพราะรู้ว่าวิธีน้ีจะทำให้หมูมีเน้ือท่ีหนานุ่ม
กำลังดี จากน้ันเขาจึงต้มน้ำให้เดือด แล้วใช้กระบวยตักน้ำร้อนท่ีกำลังเดือดพล่านน้ัน 
เทกรอกลงไปในปากหมู เพ่ือขับมูตรคูถทั้งหลายในท้องหมูให้ออกมาทางทวาร เมื่อ
หมูถูกกรอกน้ำร้อนอันเดือดพล่านเช่นนั้นก็ด้ินพล่าน ร้องโหยหวนจนขาดใจตาย แต่
เขาก็ยังกรอกน้ำร้อนเข้าไปอีกจนเห็นว่าข้างในของหมูสะอาดดีแล้ว จึงเอาน้ำร้อนราด
จนท่ัวตัว เพ่ือลอกหนังดำๆ ออกไป แล้วนำคบหญ้ามาจุดไฟลนขนหมูให้หลุด จากน้ัน
จึงตัดคอหมู นำภาชนะมารองเลือดแล้วด่ืมกิน และตัดเอาเนื้อท่ีอ่อนนุ่มและตัดเอา
มันที่อ่อนมาคลุกเคล้ากับเลือดหมู นำไปย่าง เพ่ือกินกันในครอบครัว ส่วนเนื้อหมูท่ี
เหลือได้นำไปขายที่ตลาด 

  นายจุนทะประกอบอาชีพเลี้ยงหมู และชำแหละหมูขายเพ่ือเลี้ยงครอบครัวเป็น
ระยะเวลาถึง ๕๕ ปี ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ไม่ไกลจากท่ีประทับของพระพุทธเจ้า  แต่ข้าว
สักทัพพีเขาก็ไม่เคยคิดท่ีจะทำบุญหรือคิดจะใส่บาตร ตรงกันข้ามกับภรรยาและลูก
ของเขาซึ่งพอตกเย็นได้เข้าไปฟังธรรมทุกวัน 

  วันหน่ึงนายจุนทะได้ล้มป่วยอย่างกะทันหัน เขารู้สึกร้อนผ่าวไปท่ัวร่างกายทั้ง
ภายในภายนอก  ความร้อนได้ทวีขึ้นทุกขณะ ดุจดังไฟนรกท่ีกำลังแผดเผาไปทั่วร่าง 
เขาร้องครวญครางด้วยน้ำเสียงคล้ายหมู และด้ินพล่านคลานไปรอบๆ บ้านเหมือนหมู
ถูกทุบ เม่ือเขาด่ืมน้ำเพ่ือหวังดับร้อนในกาย น้ำที่ไหลลงคอกลับเปรียบเสมือนน้ำร้อน
ท่ีย่ิงเพ่ิมความร้อนเป็นทวีคูณ เขาตะโกนร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวด ราวกับถูกทุบ
ด้วยค้อนขนาดใหญ่ และส่งเสียงร้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา   เสียงดังไปรบกวน
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง จนแทบไม่มีใครได้หลับได้นอน และเสียงน้ันยังดังไปถึงท่ี
ประทับของพระพุทธเจ้า นายจุนทะส่งเสียงร้องและคลานอยู่เช่นนั้นตลอด ๗ วัน ๗ 
คืน พอวันท่ี ๘ เขาก็สิ้นใจตาย และไปเกิดในอเวจีมหานรก  (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๕/๒๘) 

จุนทสูตร  จุนทสมณุทเทส  : พระสูตรว่าด้วยจุนทสมณุทเทส  คือ ท่านจุนทะ  สมณุทเทส ผู้เป็น
น้องชายคนเล็กของท่านพระสารีบุตร  เข้าไปบอกข่าวการปรินิพพานของท่านพระสา
รีบุตรแก่ท่านพระอานนท์  พระเถระจึงนำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลข่าวการ
ปรินิพพานน้ันพร้อมกับแสดงความรู้สึกของตน  พระองค์จึงตรัสสอนให้มีตนเป็นท่ีพ่ึง
มีธรรมเป็นที่พ่ึง  ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน  ๔  ประการ 

  สามเณรจุนทะเป็นน้องชายของพระสารีบุตร ต่อจากท่านมีน้องชายอีก ๒ คน 
คือ พระอุปเสนเถระและพระเรวตเถระ บิดาช่ือวังคันตพราหมณ์ มารดาช่ือนางสารี



 

๑๖๕๔ 
 

 

พราหมณี หมู่บ้านนาลกะ หรือนาลันทา แคว้นมคธ ท่านออกบวชตามพ่ีชาย มีพระ
อานนท์เถระเป็นพระอุปัชฌาย์ คร้ันบวชมานานวัน ภิกษุและมหาชนก็พากันเรียก
ท่านว่า พระมหาจุนทะ หรือพระจุนทสมณุทเทส ซึ่งเป็นช่ือเรียกคร้ังที่ท่านยัง
สามเณร (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๗๙/๒๓๒) 

  จุนทะ  สมณุทเทส  (สามเณรจุนทะ)  เป็นน้องชายคนเล็กของท่านพระสารีบุตร  
ขณะเป็นสามเณรพวกภิกษุเรียกท่านว่า  จุนทะ  สมณุทเทส  จนติดปาก  เม่ือเป็น
พระเถระแล้วก็ยังเรียกเหมือนเดิม  (สํ.ม.อ.(บาลี)๓/๓๗๙/๒๘๖) 

จุนทสูตร  :พระสูตรว่าด้วยนายจุนทกัมมารบุตร  คือพระสูตรท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีพระผู้มีพระภาค
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมาก  เสด็จจาริกไปถึงเมืองปาวา  แคว้นมัลละ  นายจุนท
กัมมารบุตรได้ถวายภัตตาหารช่ือว่าสูกรมัททวะแด่พระผู้มีพระภาค คำว่า สูกรมัทท
วะ  มีความหมายหลายนัย คือ  (๑) หมายถึงเน้ือสุกรท่ัวไปท่ีอ่อนนุ่ม  (๒) หมายถึง
หน่อไม้ชนิดหนึ่งท่ีสุกรชอบแทะดุน  (๓) หมายถึงเห็ดชนิดหน่ึงท่ีเกิดในถ่ินที่สุกรแทะ
ดุน (๔) หมายถึงรสอาหารชนิดหน่ึง  เม่ือพระองค์เสวยพระกระยาหารสูกรมัททวะ
แล้ว ทรงพระประชวร จึงเสด็จไปยังกรุงกุสินารา ต่อมาได้ตรัสสั่งพระอานนท์ให้
ปลอบใจนายจุนทะว่า  อย่าได้เดือดร้อนเศร้าโศกเสียใจไปเลยว่าตนเป็นต้นเหตุให้
พระองค์ต้องประชวร  แต่ให้ถือว่าเป็นลาภ  เป็นโชคที่ได้ถวายอาหารบิณฑบาตมื้อ
สุดท้ายแด่พระองค์ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน  เพราะถือเป็นเหตุให้ได้รับอานิสงส์
มาก  (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๖/๓๑๙, ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๗๕/๓๒๕) 

จุนทสูตร : พระสูตรว่าด้วยปัญหาของนายจุนทกัมมารบุตร คือนายจุนทกัมมารบุตร ถามว่า สมณะมีกี่
ประเภท ตรัสตอบว่ามี ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) มัคคชินะ สมณะ  ผู้ชนะกิเลสทั้งปวง
ด้วยมรรค (๒) มัคคเทสกะ สมณะผู้แสดงมรรคแก่ชนเหล่าอ่ืน (๓) มัคคชีวี สมณะผู้
ดำรงอยู่ในมรรค  (๔) มัคคทูสี สมณะผู้ประทุษร้ายมรรค  คือประพฤติช่ัว  ทำลาย
ความเจริญของตน  ถามต่อไปอีกว่า พระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงบัญญัติเรียกผู้ชนะ
กิเลสท้ังปวงด้วยมรรค ผู้แสดงมรรค ผู้ดำรงอยู่ในมรรค ผู้ประทุษร้ายมรรค ว่า
อย่างไร พระองค์ตรัสว่า พระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ข้ามพ้นความ
สงสัยได้เด็ดขาด  ปราศจากกิเลสดุจลูกศร ยินดีย่ิงในนิพพาน  ไม่ติดอยู่ในตัณหา ผู้
แนะนำสั่งสอนชาวโลกพร้อมท้ังเทวโลก ว่าผู้ชนะกิเลสด้วยมรรค  ผู้ตัดความสงสัยได้
แล้ว  เป็นมุนี ไม่มีตัณหาทำให้หว่ันไหว ว่าผู้แสดงมรรค ผู้มีสติ  เสพบทอันไม่มีโทษ  
ดำรงอยู่ในมรรคคือบทแห่งธรรมที่แสดงไว้ดีแล้ว ว่าผู้ดำรงอยู่ในมรรค  ผู้ทำตน
เลียนแบบพระอริยะ  ผู้มีวัตรดีงาม  ชอบเอาหน้า  ประทุษร้ายตระกูล  คะนองกาย  



 

๑๖๕๕ 
 

 

วาจา  ใจ  มีมายา  ไม่สำรวม  พูดเพ้อเจ้อ  ว่าผู้ประทุษร้ายมรรค (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/
๘๓/๕๒๑) 

จุนทะ สมณุทเทศ :ว่าด้วยจุนทสมณุทเทส : สามเณรจุนทะเป็นน้องชายของพระสารีบุตร ต่อจากท่าน
มีน้องชายอีก ๒ คน คือ พระอุปเสนเถระและพระเรวตเถระ บิดาช่ือวังคันตพราหมณ์ 
มารดาช่ือนางสารีพราหมณี อยู่หมู่บ้านนาลกะ หรือนาลันทา แคว้นมคธ ท่านออก
บวชตามพ่ีชาย มีพระอานนท์เถระเป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นบวชมานานวัน ภิกษุและ
มหาชนก็พากันเรียกท่านว่า พระมหาจุนทะ หรือพระจุนทสมณุทเทส ซึ่งเป็นช่ือเรียก
ครั้งท่ีท่านยังสามเณร (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๗๙/๒๓๒) 

  จุนทะ  สมณุทเทส  (สามเณรจุนทะ)  เป็นน้องชายคนเล็กของท่านพระสารีบุตร  
ขณะเป็นสามเณรพวกภิกษุเรียกท่านว่า  จุนทะ  สมณุทเทส  จนติดปาก  เม่ือเป็น
พระเถระแล้วก็ยังเรียกเหมือนเดิม  (สํ.ม.อ.(บาลี)๓/๓๗๙/๒๘๖) 

จุนทะ สมณุทเทส, พระ : พระเถระผู้เป็นน้องชายของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  และเป็น
สัทธิวิหาริกของพระอานนท์ คำนี้พวกภิกษุเรียกท่าน  ในขณะเป็นสามเณร  เม่ือท่าน
เป็นพระแล้วก็ยังเรียกช่ือน้ีอยู่ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๖๕/๑๒๖, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓๗/
๑๘๖) 

จุนทะ : 1.พระเถระผู้ใหญ่ช้ันมหาสาวก เป็นน้องชายของพระสารีบุตร เคยเป็นอุปัฏฐากของ
พระพุทธเจ้า และเป็นผู้นำอัฐิธาตุของพระสารีบุตรจากบ้านเกิดท่ีท่านปรินิพพานมา
ถวายแด่พระพุทธเจ้าท่ีพระเชตวัน 

 2.บุตรของนายช่างทอง ชาวเมืองปาวา ผู้ถวายบิณฑบาตมื้อสุดท้ายท่ีพระพุทธเจ้า
เสวยก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน อาหารบิณฑบาตที่นายจุนทกัมมารบุตรถวาย มี
ช่ือว่า สูกรมัททวะ พระองค์ตรัสว่าเป็นบิณฑบาตท่ีมีผลเสมอกับบิณฑบาตที่พระองค์
เสวยแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (บิณฑบาตที่เสวยในวันตรัสรู้ คือข้าว
มธุปายาสท่ีนางสุชาดาถวาย) และบิณฑบาต ๒ ครั้งน้ีมีผลมีอานิสงส์มากย่ิงกว่า
บิณฑบาตครั้งอ่ืนใดทั้งส้ิน (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๙/๑๓๘, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๗/๑๔๖) 

จุนทะ, ราชกุมาร : พระภาดาของจุนทีราชกุมารี พระราชธิดาของพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ท่ีกล่าวอย่างนี้ว่า 
หญิงหรือชายก็ตามผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ เว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์  จากการลักทรัพย์  จากการประพฤติผิดในกาม  จากการพูดเท็จ    
และจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท  ผู้นั้น
หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติอย่างเดียว  ไม่เกิดในทุคติ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๓๒/๔๙) 



 

๑๖๕๖ 
 

 

จุนทัฏฐิละ, บ้าน : บ้านแห่งหน่ึงซึ่งอยู่ในระหว่างวาสภคามกับกรุงพาราณสี : ในอภิชชมานเปตวัตถุ  
เรื่องเปรตผู้เดินทวนกระแสน้ำอันไหลไม่ขาดสาย  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ใน
พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภเปรตพรานตนหน่ึง ผู้เคยเป็นพรานอยู่ในบ้าน
จุนทัฏฐิละ เขาล่าเน้ือในป่าย่างเนื้อท่ีดีๆ กิน ที่เหลือก็ห่อกลับบ้าน พวกเด็กๆ เห็น
เขาก็พากันแบมือร้องขอเน้ือ เขาก็ให้เน้ือแก่เด็กเหล่านั้นคนละนิดหน่อย วันหนึ่งเขา
ไม่ได้เนื้อกลับบ้าน แต่กลับประดับดอกราชพฤกษ์และหอบกลับบ้านเป็นจำนวนมาก 
พวกเด็กๆ เห็นเขาแล้วก็พากันแบมือร้องขอเน้ือเหมือนอย่างเคย เขาได้ให้ดอกไม้แก่
เด็กเหล่าน้ันคนละดอก 

  ต่อมาเขาตายแล้วเกิดเป็นเปรต เปลือยกาย รูปร่างน่าเกลียด น่าสะพรึงกลัว ไม่
รู้จักข้าวและน้ำแม้แต่ในความฝัน ทัดทรงกำดอกราชพฤกษ์และดอกโกสุมบนศีรษะ 
คิดว่า คงจะได้อะไรๆ บ้าง ในสำนักของพวกญาติในบ้านจุนทัฏฐิละ เมื่อน้ำในแม่น้ำ
คงคาไหลไม่ขาดสาย จึงเดินทวนกระแสน้ำไป ฯลฯ (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๓๘๘/๒๒๙) 

จุนที, ราชกุมารี : พระราชธิดาของพระเจ้าพิมพิสาร เป็น ๑ ในกุมารีเพียง  ๓  นางเท่าน้ัน ในชมพู
ทวีป ท่ี มีรถเป็นพาหนะ  ๕๐๐  คัน และกุมารี ๕๐๐ คน  คือ จุนทีราชกุมารี  
พระธิดาของพระเจ้าพิมพิสาร  นางวิสาขา  ธิดาของธนญชัยเศรษฐี  และสุมนาราช
กุมารี  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๒/๔๘) 

จุนทีสูตร: พระสูตรว่าด้วยจุนทีราชกุมารี :จุนทีราชกุมารีทูลถามพระผู้มีพระภาค
ว่า  “ศาสดา  ธรรม  สงฆ ์และศีลเช่นไร  ท่ีบุคคลผู้เลื่อมใสและปฏิบัติให้บริบูรณ์แล้ว
ไปเกิดในสุคติ  ไม่ไปเกิดในทุคติ”  ตรัสตอบว่า  “พระสัมมาสมัพุทธเจ้า วิราค
ธรรม  อริยสงฆ์  และอริยกันตศีล ที่บุคคลผู้เลื่อมใสและปฏิบัติให้บริบูรณ์แล้วจะ
ได้รับผลท่ีเลิศ ๕ประการ  คอื  (๑) อายุ  (๒) วรรณะ  (๓) เกียรติยศ  (๔) สุข (๕) 
พละ (ความเป็นใหญ)่” (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๒/๔๘) 

จุรณ : ของท่ีป่น, ของท่ีละเอียด, ผง, เช่น แหลกเป็นจุรณ , โบราณเขียนเป็น จุณ ก็มี  
จุรณ หรือ จูรณ (ออกเสียงว่า จุน หรือจูน) ซึ่งเป็นคำสันสกฤต  พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้บทนิยามไว้ดังนี้ “น. ของท่ีป่น, ของท่ีละเอียด, ผง, เช่น 
แหลกเป็นจุรณ” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๒/๓๖๐) 

จุรณแก่นจันทน์ :เครื่องหอมที่เป็นผงละเอียดท่ีบดหรือทำมาจากแก่นของจันทน์ จันทน์ เป็นช่ือพรรณ
ไม้ชนิดหน่ึงท่ีมีเน้ือไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ทํายาและปรุงเคร่ืองหอม (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/
๖๙๗/๘๐, ขุ.เถร(ไทย)๒๖/๒๖๗/๓๘๓, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๔๕/๕๗๘, ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๑๗/๒๐๒, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๙/๒๐๘, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๗๙/๔๓๕, ขุ.ชา.(ไทย)
๒๘/๓๙/๖๒, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๖๕/๑๒, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๗๕๙/๔๖๓) 



 

๑๖๕๗ 
 

 

จุรณแก่นจันทน์แดง : เครื่องหอมท่ีเป็นผงละเอียดท่ีทำหรือบดมาจากแก่นของจันทน์แดง จันทน์แดง 
คือจันทน์สีแดงเป็นสีอย่างสีเลือด หรือสีชาด เป็นไม้ต้นขนาดย่อม ขึ้นตามยอดเขา
หินปูนที่โล่งๆ, จันทน์ผา ก็เรียก มีสรรพคุณทางยาแก้ไข้เพ่ือโลหิตและดี แก้ร้อนใน
กระหายน้ำ บำรุงตับปอดหัวใจ แก้พยาธิบาดแผล  (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๐๗/๑๕๑, ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๑๑๕/๓๔๑, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๖๕/๕๗๘, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๗๖/๕๑๘, 
ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๑๑๐/๓๕๖) 

จุรณจันทน์ :เครื่องหอมท่ีเป็นผงละเอียดซ่ึงบดหรือทำมาจากจันทน์  จันทน์เป็นช่ือพรรณไม้ชนิดหน่ึง
ท่ีมีเน้ือไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ทํายาและปรุงเคร่ืองหอม ; ดู จุรณแก่นจันทน์ (อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๓๑๐/๒๕๕, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๘๗/๔๐๐) 

จุรณจันทน์เหลือง :เครื่องหอมท่ีเป็นผงละเอียดที่ทำหรือบดมาจากจันทน์เหลือง จันทน์เหลือง คือ
จันทน์ท่ีมีสีอย่างสีรงทองหรือขมิ้น (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๒๘/๒๑๘) 

จุรณจันทน์ :เครื่องหอมท่ีเป็นผงละเอียดซ่ึงบดหรือทำมาจากจันทน์  จันทน์เป็นช่ือพรรณไม้ชนิดหน่ึง
ท่ีมีเนื้อไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ทํายาและปรุงเครื่องหอม ; ดู จุรณแก่นจันทน์ (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๒๒/๑๔๑) 

จุรณถูตัว :ของที่เป็นผงละเอียด  เครื่องหอมท่ีเป็นผงละเอียด  อาจทำให้เป็นก้อนเก็บไปใช้ได้ทุกเวลา 
:  ในฆฏิการสูตร  ได้กล่าวถึงจุรณถูตัวไว้ตอนหน่ึง ดังน้ี ในเวคฬิงคนิคม  ได้มีช่าง
หม้อช่ือฆฏิการะผู้เป็นอัครอุปัฏฐากของพระกัสสปพุทธเจ้า  มีโชติปาลมาณพเป็น
สหายที่รักของช่างหม้อฆฏิการะ  ช่างหม้อฆฏิการะชักชวนโชติปาลมาณพเข้าไปเฝ้า
พระกัสสปพุทธเจ้า  แต่โชติปาลมาณพปฏิเสธว่า ‘การเห็นพระสมณะโล้นนั้นจะมี
ประโยชน์อะไร’ ช่างหม้อช่ือฆฏิการะจึงกล่าวว่า ‘โชติปาละเพ่ือนรัก   ถ้าเช่นนั้น   
เรานำจุรณถูตัวไปยังแม่น้ำเพ่ืออาบน้ำกันเถอะ’  จากนั้น  ช่างหม้อช่ือฆฏิการะและ
โชติปาลมาณพ   ได้นำจุรณถูตัวไปยังแม่น้ำเพ่ืออาบน้ำ  ต่อมาขณะอาบน้ำอยู่ใกล้
อารามของพระกัสสปพุทธเจ้า ช่างหม้อฆฏิการะชักชวนโชติปาลมาณพพร้อมทั้งดึง
ชายพก(เข็มขัด)  มาณพก็ปฏิเสธอีก  ต่อมาฆฏิการะจึงจับท่ีผม  โชติปาลมาณพฉุก
คิดว่าช่างหม้อผู้สหายมีสกุลรุนชาติต่ำ  แต่กลับบังอาจจับผมของตน  คงจะมีเรื่อง
อัศจรรย์ จึงตกลงไปเฝ้าพระกัสสปพุทธเจ้า  ได้ฟังธรรมแล้วจึงออกบวช  (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๘๓/๓๓๙)  

จุรณศิลาสีเหมือนพลอยแดง  :ผงศิลาท่ีทำหรือบดจากหินท่ีมีเนื้อใสสีแดง เรียกว่าพลอยแดง นิยมใช้
ทําเป็นเครื่องประดับ เช่น หัวแหวนเป็นต้น  ผงศิลาชนิดนี้พวกภิกษุฉัพพัคคีย์  คือ 
พวกภิกษุผู้ชอบประพฤติผิดมี  ๖  รูป ได้แก่ พระปัณฑุกะ  พระโลหิตกะ  อยู่ในกรุง
สาวัตถี  พระเมตติยะ พระภุมมชกะ อยู่ในกรุงราชคฤห์  พระอัสสชิ  พระปุนัพพสุกะ  



 

๑๖๕๘ 
 

 

เป็นคณาจารย์อยู่ประจำในกีฏาคีรีชนบท แคว้นกาสี  ใช้เชือกชุบแล้วถูกายขณะสรง
น้ำ (วิ.จู.(ไทย)๗/๒๔๓/๖, วิ.จู.(ไทย)๗/๒๙๓/๘๑)  

จุรณสำหรับลูบไล้ :เครื่องหอมท่ีเป็นผงละเอียดสำหรับลูบไล้ หรือทาบางๆ ให้ท่ัวตัว  : ในเอกูโปสถิ
กาเถริยาปทาน  ประวัติในอดีตชาติของพระเอกูโปสถิกาเถรี จุรณสำหรับลูบไล้ เป็น
หนึ่งในบรรดาของหลายๆ อย่าง ที่พระเอกูโปสถิกาเถรีได้รับเพราะอานิสงส์แห่งการ
รักษาอุโบสถ  เมื่อตอนท่ีพระเถรีเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  พระเถรีได้เล่า
ประวัติของตนว่า เม่ือครั้งที่ได้เป็นนางกุมภทาสีอยู่ในกรุงพันธุมดี ซึ่งปกครองโดย
กษัตริย์พระนามว่าพันธุมา นางได้เห็นพระราชาพร้อมท้ังเสนาพากันละราชกิจมา
รักษาอุโบสถ ก็คิดว่าการกระทำเช่นน้ันจะต้องมีผลอย่างใดอย่างหน่ึงแน่นอน หมู่ชน
จึงพากันเบิกบานใจ จึงรักษาอุโบสถบ้าง ด้วยผลานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถจึงได้ไป
เกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ด้วยผลแห่งการรักษาอุโบสถ ทำให้นางได้รับสิ่งท่ีบุญกรรม
สร้างให้อย่างมากมายมหาศาล เช่น มีวิมานสูง ๑ โยชน์ มีเทพอัปสร ๑๐๐,๐๐๐ นาง
คอยรับใช้ ได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราช   ๖๔   พระองค์ เป็นพระมเหสีของพระ
เจ้าจักรพรรดิ   ๖๓  พระองค์   มีผิวพรรณงามดังทองคำ ฯลฯ  เครื่องหอมชนิดดี   
ดอกไม้   และจุรณสำหรับลูบไล้  ก็ได้รับมาครบถ้วน  น้ีเป็นผลแห่งการรักษาอุโบสถ  
(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๔/๓๘๗) 

จูฬกเถรคาถา ภาษิตของพระจูฬกเถระ : ในกัปที่ ๓๑ ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี พระ
จูฬกเถระเกิดในเรือนแห่งตระกูล เมื่อเติบใหญ่แล้วได้พบพระพุทธเจ้า เกิดความ
เลื่อมใส จึงได้ถวายผลฉัตตปาณี  ด้วยบุญกรรมน้ัน เขาได้ไปเกิดในพรหมโลก 

  ในสมัยของพระโคดมพุทธเจ้า เขาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ กรุงราชคฤห์ มีช่ือ
ว่าจูฬกะ เมื่อคราวท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานช้างธนบาล เกิดความเลื่อมใส 
บวชแล้วบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำอินทสาระ วันหน่ึงน่ังท่ีประตูถ้ำแลดูนาของชาว
มคธ  ขณะนั้น   เมฆฝนตามฤดูกาล  ส่งเสียงคำรามดังก้องกังวาน  หนาต้ังร้อยชั้น 
พันช้ัน ฝนตกเต็มท่ัวท้องฟ้า งามสกาวเหมือนยอดอัญชัน  และฝูงนกยูง   ฟังเสียง
เมฆคำรน   พากันร่าเริงยินดี   ส่งเสียงร่ำร้องรื่นรมย์พากันเท่ียวรำแพน  เมื่อได้ฤดูที่
สบายสงบร่มเย็น กายของท่านสงบ จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ เม่ือจะทำให้ตนเกิดความ
อุตสาหะในการเจริญภาวนา จึงได้กล่าวคาถาไว้ ๒ คาถา มีใจความว่า เหล่านกยูงมี
หงอน มีขนหาง มีสร้อยคอเขียว และมีจะงอยปากงาม มีเสียงไพเราะ พากันส่งเสียง
ร้องอยู่ แม้แผ่นดินผืนใหญ่ก็เขียวขจีด้วยหญ้า มีน้ำชุ่มช่ืน บนท้องฟ้าก็มีเมฆสวยงาม  
เรามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม ก็จงเพ่งฌาน จงพยายามอย่าได้หยุด และจงบรรลุพระ
นิพพาน (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๒๑๑/๓๗๐) 



 

๑๖๕๙ 
 

 

จูฬกัมมวิภังคสูตร: พระสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็ก ช่ือน้ีต้ังตามเนื้อหาสาระของพระสูตร  
พระสูตรนี้  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่สุภมาณพ  โตเทยยบุตร  ขณะประทับ
อยู่  ณ  พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี  เพ่ือทรงตอบ
ปัญหาของสุภมาณพ  เรื่องเหตุท่ีทำให้สัตว์มีอายุสั้น  มีอายุยืน  มีโรคมาก  มีโรค
น้อย  เป็นต้น  ใจความสำคัญของพระสูตรดังนี้  สุภมาณพ  โตเทยยบุตร  ทูลถามถึง
เหตุท่ีทำให้สัตว์มีอายุสั้น  มีอายุยืน  มีโรคมาก  มีโรคน้อย  เป็นต้น  และเหตุท่ีทำให้
คนเลวและดีต่างกัน  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบโดยย่อว่า  เป็นเพราะสัตว์ท้ังหลายมี
กรรมเป็นของตน  มีกรรมเป็นทายาท  มีกรรมเป็นกำเนิด  มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ  มี
กรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย  กรรมจึงจำแนกสัตว์ให้เลวและดีต่างกัน  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๙/
๓๔๙) 

จฬูกาลอุปาสกวัตถุ : เรื่องจูฬกาลอุบาสก พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาแก่จูฬกาลอุบาสก ดังน้ีว่า 
ตนทำช่ัวเอง  ก็เศร้าหมองเอง  ไม่ทำช่ัวเอง  ก็บริสุทธ์ิเอง  ความบริสุทธ์ิและไม่
บริสุทธ์ิเป็นของเฉพาะตน  คนอ่ืนจะทำคนอ่ืนให้บริสุทธ์ิไม่ได้ (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๖๕/
๘๔)  

จูฬกาลิงคชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระเจ้าจูฬกาลิงคะ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบสถามท้าว
สักกะถึงการรบ  ระหว่างพระเจ้าอัสสกะกับพระเจ้ากาลิงคะว่าใครจะชนะ  ท้าว
สักกะตรัสว่า  พระเจ้ากาลิงคะจะชนะพระเจ้าอัสสกะจักแพ้  แต่การรบจริงพระเจ้า
อัสสกะกลับชนะเพราะความสามัคคีและความเพียร  พระเจ้ากาลิงคะแพ้เพราะความ
ประมาท  (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑/๑๕๖) 

จูฬกุณาลชาดก : ชาดกว่าด้วยนกดุเหว่าจูฬกุณาละ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกดุเหว่าช่ือกุณา
ละ  ได้แสดงโทษแห่งหญิงไว้เป็นอันมากโดยความบุรุษไม่พึงอยู่ในอำนาจของสตรี นก
ดุเหว่าจูฬกุณาละ อาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์ มีนางนกดุเหว่าประมาณ ๓,๕๐๐ ตัว
เป็นบริวาร เวลาเดินทางนางนกดุเหว่า ๒ ตัวจะคาบท่อนไม้แล้วให้นกดุเหว่าจูฬกุณา
ละจับตรงกลางแล้วพาบินไป แล้วมีนางนกดุเหว่า ๕๐๐ ตัวบินด้านล่างเพ่ือคอยรับ
นกดุเหว่าจูฬกุณาละที่พลัดตก  อีก ๕๐๐ ตัวบินด้านบนเพื่อบังแสงแดด บินไปข้างๆ 
อีกข้างละ ๕๐๐ ตัวเพ่ือป้องกันความหนาว  ความร้อน  หญ้า  ละออง  ลม  หรือ
น้ำค้าง  บินนำหน้า ๕๐๐ ตัวเพ่ือป้องกันการถูกขว้างปาด้วยกินหิน ก้อนดิน หรือ
ศัตราวุธต่างๆ และเพ่ือป้องกันการกระทบกับกอไม้ ต้นไม้ กิ่งไม้ หรือพวกนกที่มีกำลัง
มากกว่า  บินตามหลัง ๕๐๐ ตัวเพ่ือคอยเจรจาพูดคุยด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานไพเราะ
ไม่ให้นกดุเหว่าจูฬกุณาละเงียบเหงา และบินไปตามทิศต่างๆ เพ่ือหาอาหารมาให้อีก 
๕๐๐ ตัว นางนกดุเหว่าเหล่าน้ันพานกจูฬกุณาละท่องเที่ยวไปยังสถานท่ีต่างๆ 



 

๑๖๖๐ 
 

 

มากมายหลายแห่ง  นกจูฬกุณาละ แม้นางนกดุเหว่าเหล่านั้นจะบำเรออยู่ทุก ๆ   วัน
อย่างน้ี  ก็ยังด่าว่าสารพัด เช่น  อีถ่อยฉิบหาย  อีถ่อยละลาย อีนางโจร อีนางนักเลง 
อีเผอเรอ อีใจง่าย อีไม่รู้จักคุณคน  อีไปตามใจเหมือนลม 

   ในชาดกนี้ พระโพธิสัตว์ได้กล่าวไว้ว่า บุรุษโดยปกติท่ัวไป ไม่ควรเช่ือผู้หญิง
ท่ีเป็นคนโลภ  มีจิตกลับกลอก   ไม่รู้คุณคน  เป็นคนประทุษร้ายมิตร  ผู้หญิงเหล่าน้ัน
ไม่รู้กิจท่ีทำแล้วและยังไม่ได้ทำ ไม่รู้จักมารดาบิดาหรือพ่ีน้อง ไม่ใช่อารยชน ก้าวล่วง
ธรรม ลุแก่อำนาจตน ฯลฯ กล่าวเปรียบเทียบผู้หญิงว่าไร้ขอบเขตเหมือนกับแม่น้ำ 
หนทาง โรงสุรา สภา และบ่อน้ำด่ืม เปรียบผู้หญิงเหมือนกับน้ำมันและอุปมาด้วย
งูเห่า และกล่าวผู้หญิง ๕ จำพวก ท่ีผู้ชายไม่ควรคบหาโดยประการทั้งปวง  ได้แก่  (๑) 
ผู้หญิงท่ีมีรูปงามย่ิงนัก   (๒)  ผู้หญิงท่ีชายจำนวนมากพอใจ  (๓)  ผู้หญิงท่ีชำนาญใน
การฟ้อนรำขับร้อง   (๔)  ผู้หญิงท่ีเป็นภรรยาของชายอ่ืน  (๕)  ผู้หญิงท่ีเห็นแก่ทรัพย์  
(ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑/๓๗๔) 

จูฬโกกนทา, ธิดา :ธิดาของท้าวปัชชุนนะ ผู้มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีสว่างไสวท่ัวป่ามหาวัน 
ขณะที่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขต
กรุงเวสาลี  ได้กล่าวคาถาเหล่าน้ีว่า หม่อมฉันได้ฟังมาว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
ตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมอยู่ หม่อมฉันรู้ชัดว่า หมู่ชนท่ีมีปัญญาทราม ติเตียนธรรมอัน
ประเสริฐ ย่อมบังเกิดในนรกช่ือโรรุวะ ได้รับความทุกข์ทรมานตราบนานเท่านาน 
ส่วนหมู่ชนท่ีมีความอดทน บรรลุธรรมอันประเสริฐ ตายแล้วจักบังเกิดเป็นเทวดา   
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๔๐/๕๕) 

จูฬโคปาลสูตร:  พระสูตร ว่าด้วยคน เลี้ ย งโค   สูตรเล็ ก   ช่ื อนี้ ต้ั งตาม เน้ื อหาสาระของพระ
สูตร  เช่นเดียวกับมหาโคปาลสูตร  แต่มีรายละเอียดน้อยกว่า   จึงเรียกว่า  สูตรเล็ก  
พระสูตรน้ี  พระผู้มีภาคทรงแสดงแก่ภิกษุท้ังหลาย  ขณะประทับอยู่  ณ  ริมฝั่งแม่น้ำ
คงคา  เขตเมืองอุกกเจลา  แคว้นวัชชี  โดยทรงปรารภเหตุการณ์ ในอดีตที่
เกิดขึ้น  ณ  ท่ีที่ประทับน้ัน  ตรัสเล่าเชิงเปรียบเทียบให้ภิกษุทั้งหลายฟัง  ใจความ
สำคัญของพระสูตรดังนี้  พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้น  ณ  ริมฝั่งแม่น้ำคง
คา  ๒  เรื่อง  ทรงเปรียบเทียบให้ภิกษุท้ังหลายฟัง  ๒  กรณี  ดังนี้  (๑)  ครั้งหน่ึงใน
สารทกาลท้ายฤดูฝน  คนเลี้ยงโค  ชาวแคว้นมคธคนหน่ึงต้อนฝูงโคข้ามแม่น้ำคงคาไป
ยังฝั่งเหนือซึ่งอยู่ในเขตแคว้นวิเทหะ (ต่อมารวมกับแคว้นวัชชี)  ตรงท่ีต้อนฝูงโคลง
แม่น้ำนั้นไม่ใช่ท่าข้าม  ฝูงโคว่ายเข้าไปในวังวนของกระแสน้ำกลางแม่น้ำ  ถึงแก่ความ
ตายหมดท้ังฝูง  ท้ังน้ี  เพราะคนเลี้ยงโคน้ันไม่ฉลาดไม่รู้จักท่า  ไม่พิจารณาฝั่งนี้และ
ฝั่งโน้นให้ดีก่อ  (๒)  ครั้งหนึ่ง  ในสารทกาลท้ายฤดูฝน  คนเลี้ยงโคชาวแคว้น
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มคธ  ต้อนฝูงโคข้ามฝั่งแม่น้ำคงคาไปฝั่งตรงกันข้ามซึ่งอยู่ในเขตแคว้นวิเทหะ  ตรงท่ี
ข้ามเป็นท่าน้ำซึ่งท่ีพิจารณาตรวจดูโดยรอบคอบแล้ว  จึงปล่อยโคจ่าฝูงให้ข้ามไป
ก่อน  โคน้ันว่ายตัด  กระแสน้ำไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดิภาพ  แล้วจึงปล่อยโคท่ีมีกำลัง
และโคท่ีฝึกฝนมาดีแล้วลงไปในแม่น้ำ  เป็นพวกที่  ๒  โคเหล่าน้ันก็ว่ายตัดกระแสน้ำ
ไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดิภาพอีก  จากนั้นจึงปล่อยโคหนุ่มโคสาวไป  ก็ว่ายไปถึงฝั่งโน้น
โดยสวัสดิภาพอีก  จากนั้นจึงปล่อยลูกโคท่ีมีกำลังน้อยให้ว่ายตัดกระแสน้ำไปถึงฝ่ัง
โน้นได้โดยสวัสดิภาพ  และชุดสุดท้าย  เขาปล่อยลูกโคท่ีเพ่ิงเกิดในวันน้ันให้ว่ายตาม
เสียงแม่โคไปจนถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดิภาพเช่นเดียวกัน  ทรงชี้ว่า  เป็นเพราะความ
ฉลาดของคนเลี้ยงโค 

  ในเรื่องนี้ทรงเปรียบเทียบไว้  ๒  ประเด็น  คือ (๑)  ทรงเปรียบเทียบคนเลี้ยงโค
ผู้ฉลาดที่ต้อนฝูงโคไปสู่ท่ีหมายได้โดยสวัสดิภาพว่าเหมือนกับสมณะหรือพราหมณ์ผู้
ฉลาดในเรื่องโลกน้ีและโลกหน้า  รู้ท่ัวถึงธรรมท่ีเป็นโลกิยะและโลกุตตระ  เพราะ
สามารถชักนำผู้อ่ืนให้ได้รับความสุขพ้นทุกข์ท้ังปวงได้  (๒)  ทรงเปรียบเทียบโคที่ว่าย
ตัดกระแสน้ำไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดิภาพ  กับภิกษุในพระศาสนานี้  ดังน้ี  (๑)  โคจ่า
ฝูง  เปรียบเหมือนพระอรหันตขีณาสพ  (๒)  โคที่มีกำลังและโคที่ได้รับการฝึกมาดี
แล้ว  เปรียบเหมือนพระอริยบุคคลข้ันอนาคามี  (๓)  โคหนุ่มสาว  เปรียบเหมือนพระ
อริยบุคคลขั้นสกทาคามี  (๔)  ลูกโคท่ีมีกำลังน้อย  เปรียบเหมือนพระอริยบุคคคลขั้น
โสดาบัน  (๕)  ลูกโคตัวเล็กท่ีเพ่ิงเกิด  เปรียบเหมือนพระอริยบุคคลข้ันโสดาบัน ธัม
มานุสารีและสัทธานุสารี   ทรงสรุปไว้ในตอนท้ายว่า  พระองค์เอง  คือ  ผู้ฉลาดใน
เรื่องโลกน้ีและโลกหน้า  ผู้รู้ทั่วถึงธรรมท้ังปวง  ซึ่งเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคผู้ฉลาด
ผู้นำฝูงโคไปสู่ท่ีหมายได้โดยสวัสดิภาพ  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๐/๓๘๔) 

จูฬโคสิงคสูตร:  พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในป่าโคสิงคสาลวัน  สูตรเล็ก (คู่กับมหาโคสิงคสูตรท่ี
แปลว่า พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในป่าโคสิงคสาลวัน สูตรใหญ่) ช่ือน้ีต้ังตามช่ือ
สถานท่ีที่แสดงพระสูตรนี้ พระสูตรน้ี  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ท่านพระอนุ
รุทธะ  ท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละ (กิมพิละ)  ท่ีป่าโคสิงคสาลวัน  แคว้นวัช
ชี  แต่ในตอนท้าย  ทรงแสดงแก่ยักษ์ช่ือทีฆปรชน  ณ  ตำหนักอิฐในหมู่บ้านช่ือนาทิก
คาม  แคว้นวัชชี 

  ในนิทานวจนะของพระสูตรน้ี  ท่านพระอานนท์เล่าไว้ว่าขณะที่เสด็จไปประทับ 
ณ  ตำหนักอิฐในนาทิกคามน้ัน  ได้เสด็จไปเย่ียมท่านพระอนุรุทธะกับพระเถระอีก  
๒  รูป  ท่ีป่าโคสิงคสาลวัน  ซึ่งอรรถกถาอธิบายเพ่ิมเติมว่า  เสด็จไปทรงยกย่องธรรม
คือสามัคคีรสของพระเถระท้ัง  ๓  รูป 
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  ใจความสำคัญของพระสูตรดังนี้  เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปถึงป่าโคสิงคสาล
วัน  พระเถระท้ัง  ๓  รูปได้รับเสด็จและช่วยกันปฏิบัติรับใช้อย่างดี  หลังจากประทับ
น่ังบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดถวายแล้ว  การสนทนาธรรมได้เริ่มขึ้นโดยพระผู้มีพระภาค
เป็นผู้ถาม  พระเถระท้ัง  ๓  รูปเป็นผู้ตอบ  มีใจความดังน้ี 

  ถาม  ยังสบายดีหรือ  ยังพออยู่ได้หรือ  บิณฑบาตไม่ลำบากหรือ 
      ตอบ  ยังสบายดี  พออยู่ได้  บิณฑบาตไม่ลำบาก  พระพุทธเจ้าข้า 
  ถาม  ยังพร้อมเพรียงกัน  ช่ืนชมกัน ไม่วิวาทกัน (เข้ากันได้)  เหมือนน้ำนมกับ

น้ำ มองกันด้วยนัยน์ตาที่เป่ียมด้วยความรักอยู่หรือตอบ  อย่างน้ัน  พระพุทธเจ้าข้า 
  ถาม  ทำได้อย่างไร 
  ตอบ  ข้าพระองค์คิดว่าเป็นลาภของเราหนอ  ท่ีมีเพ่ือนพรหมจารีเช่นน้ี  จึงต้ัง

เมตตากายกรรม  เมตตาวจีกรรม  และเมตตามโนกรรมต่อกันท้ังต่อหน้า และลับ
หลัง  ไม่ทำอะไรตามใจตน  คอยนึกถึงใจของผู้อ่ืน แม้กายต่างกัน  แต่ความคิดนึก
ของข้าพระองค์เป็นอย่างเดียวกัน  พระพุทธเจ้าข้า 

  ตรัสชมเชยว่า ดีแล้ว ชอบแล้ว 
  ถาม  เธอท้ังหลายไม่ประมาท  มีความเพียร  อุทิศกายและใจอยู่หรือ 
  ตอบ  อย่างน้ัน  พระพุทธเจ้าข้ 
  ถาม  ทำอย่างไร 
  ตอบ  ข้าพระองค์ (ต่างปฏิบัติต่อกันดังนี้)  รูปท่ีกลับจากบิณฑบาตก่อน  จะต้อง

ปูลาดอาสนะ ต้ังน้ำใช้น้ำฉันไว้  ต้ังถาดสำรับไว้  รูปที่กลับจากบิณฑบาตทีหลัง  ถ้ามี
บิณฑบาตเหลือจะฉันก็ได้  ถ้าไม่ประสงค์จะฉัน  ก็นำบิณฑบาตน้ันไปทิ้งในท่ีควร
ท้ิง  เก็บอาสนะ  เก็บน้ำใช้น้ำฉัน  เก็บถาดสำรับไว้ท่ีเก็บ  กวาดโรงอาหาร  รูปที่เห็น
หม้อน้ำใช้หม้อน้ำฉัน  หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่า  ก็นำไปต้ังไว้  ถ้ารูปเดียวยกไม่ไหว
ก็ช่วยกันยกโดยไม่ต้องออกปากขอร้องกัน  และทุก  ๕  วัน  จะน่ังประชุมสนทนา
ธรรมกันตลอดคืน 

  ตรัสชมเชยว่า ดีแล้ว  ชอบแล้ว 
  ถาม  ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรบ้าง 
  ตอบ ได้บรรลุรูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  และสัญญาเวทยิตนิโรธ  พระพุทธเจ้า 
  ตรัสชมเชยว่า ดีแล้ว  ชอบแล้ว  ไม่มีญาณทัสสนะใดประณีตย่ิงกว่าสัญญา

เวทยิตนิ โรธนี้แล้ว  เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับจากป่าโคสิงคสาลวันมา
ประทับ  ณ  ตำหนักอิฐ  ยักษ์ช่ือทีฆปรชนได้เข้าเฝ้าและกราบทูลว่า  เป็นลาภของ
ชาววัชชีท่ีพระผู้มีพระภาคมาประทับและพระเถระทั้ง  ๓  รูปนั้นมาพักอาศัย คำ
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กราบทูลนี้ได้รับการถ่ายทอดต่อ ๆ  กันไปจากพวกเทพช้ันจาตุมหาราชจนถึงพรหม
โลกเพียงครู่เดียว 

  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสยืนยันกับทีฆปรชนว่า  พระเถระทั้ง  ๓  รูป  ออกบวช
จากตระกูลใด  หมู่บ้านใด  นิคมใด  นครใด  และแคว้นใด  ถ้าคนในตระกูล
น้ัน  หมู่บ้านน้ัน  นิคมน้ัน  นครนั้น  และแคว้นน้ัน  มีใจเลื่อมใส ระลึกถึงพระเถระ
ท้ั ง  ๓  รู ป น้ี  ก็ จ ะ เป็ น ไ ป เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข ต ล อ ด ก า ล น า น  ถ้ า
กษัตริย์  พราหมณ์  แพศย์  ศูทร  ทั้งปวงมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระเถระทั้ง  ๓  รูป
น้ี  ก็จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขตลอดกาลนาน  ถ้ามนุษย์  เทวดา มาร พรหม และ
หมู่สัตว์ทั้งปวง  มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระเถระท้ัง  ๓  รูปน้ี  ก็จะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขตลอดกาลนาน   ทรงให้เหตุผลว่า  เพราะพระเถระทั้ง  ๓  รูปนี้ปฏิบัติ
เพ่ือประโยชน์ เกื้ อกูลแก่คนหมู่มาก   เพ่ือสุขแก่คนห มู่มาก   เพ่ือนุ เคราะห์
ชาวโลก  เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล  เพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย (ม.มู.(ไทย)๑๒/
๓๒๕/๓๕๗) 

จูฬชนกชาดก : ชาดกว่าด้วยพระจูฬชนก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก  ดำริถึงผลแห่ง
ความเพียรท่ีทำให้พระองค์ข้ามน้ำได้ว่าคนไม่ควรท้อแท้  จึงกล่าวคาถาน้ีว่า บุรุษผู้
เป็นบัณฑิตพึงพยายามไปกว่าประโยชน์จะสำเร็จ  ไม่ควรท้อถอย  ดูเราขึ้นจากน้ำสู่
บกได้เป็นตัวอย่างเถิด ; เรื่องน้ีมีแจ้งอยู่ในมหาชนกชาดก : มหาชนกชาดก  เป็นเรื่อง
ท่ีพระพุทธเจ้าขณะเสด็จประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน  ทรงปรารภการเสด็จออก
บรรพชาครั้งใหญ่  (ในอดีต)  จึงได้ตรัสเรื่องพระมหาชนกนี้โดยทรงยกคาถาแรกของ
เรื่องที่นางเทพธิดากล่าวกับพระมหาชนกที่กำลังว่ายน้ำข้ามทะเลอยู่ว่า  ใครกันน่ี  ท้ัง 
ๆ  ท่ีมองไม่เห็นฝั่งก็ยังพยายาม(ว่าย)อยู่ในท่ามกลางสมุทร เป็นต้น 

  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามหาชนก ขณะพระมารดาทรงพระครรภ์
ได้หนีข้าศึกไปอาศัยอยู่กับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ท่ีเมืองกาละจัมปากะ เม่ือเจริญวัยได้
ศึกษาจนจบไตรเพทและศิลปศาสตร์ แล้วขออนุญาตพระมารดาเดินทางไปค้าขายท่ี
สุวรรณภูมิ แต่เรือแตกจมลงในมหาสมุทร ในขณะท่ีท่านกำลังว่ายน้ำช่วยเหลือตนเอง
อยู่ในมหาสมุทรเป็นวันที่ ๗ น้ัน นางมณีเมขลาซึ่งเป็นเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรได้
ช่วยเหลือนำท่านไปส่งขึ้นฝั่งท่ีกรุงมิถิลา  ต่อมาอำมาตย์และปุโรหิตเป็นต้นได้อภิเษก
พระมหาชนกข้ึนเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติ ณ กรุงมิถิลา สืบต่อจากพระเจ้าโปล
ชนกผู้เป็นพระเจ้าอาซ่ึงไม่มีพระราชโอรสมีแต่พระธิดา เพราะพระองค์รับสั่งไว้ก่อน
สวรรคตว่า ถ้าผู้ใดรู้ปริศนาธรรม ๑๖ ข้อ และทำให้พระราชธิดาสีวลีของเราพอ
พระทัยได้ ก็ให้พร้อมใจกันอภิเษกผู้น้ันขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อไป  พระ



 

๑๖๖๔ 
 

 

เจ้ามหาชนกทรงครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรม ทรงสร้างความเจริญมั่นคงและ
ประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุข จากน้ันจึงเสด็จออกบรรพชา แม้พระมเหสีจะทูลอ้อนวอน
อย่างไรก็ไม่ยอมเสด็จกลับ ทรงบำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นและเม่ือดับขันธ์แล้ว ก็ได้ไปสู่
พรหมโลก (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๕๒/๒๒) 

จูฬตัณหาสังขยสูตร: พระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหา  สูตรเล็ก  ช่ือน้ีต้ังตามเนื้อหาสาระของพระ
สูตร  เหตุท่ีเรียกว่า  สูตรเล็ก  เพราะมีเนื้อหาน้อยกว่ามหาตัณหาสังขยสูตร พระสูตร
น้ี  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ท้าวสักกะจอมเทพ  ขณะประทับอยู่ในปราสาทของ
นางวิสาขามิคารมาตา  ณ  บุพพาราม  เขตกรุงสาวัตถี  เพ่ือตอบปัญหาของท้าว
สักกะเนื้อหาของพระสูตรน้ีเป็นพระพุทธภาษิตโดยย่อ แต่มีการกล่าวถึง  ๓  ครั้ง  
๓  ตอน  ดังน้ี   

  ตอนท่ี ๑  ท้าวสักกะ  จอมเทพเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ทูลถาม
ว่า  กล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร  ภิกษุจึงช่ือว่า  ผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่
สิ้นตัณหา  มีความสำเร็จขั้นสูงสุด  มีความเกษมจากโยคะขั้นสูงสุด  มีพรหมจรรย์ขั้น
สูงสุด  มีจุดมุ่งหมายขั้นสูงสุด  เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย  ตรัส
ตอบว่า  เมื่อภิกษุได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น  เธอรู้ย่ิงธรรมทั้งปวงนั้นแล้ว
กำหนดรู้ธรรมทั้งปวงน้ัน  เมื่อสุขเวทนา  ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้น 
เธอพิจารณาเห็นความไม่เท่ียง  ความคลายกำหนัด  ความดับ  และความสลัดท้ิงใน
เวทนาท้ังหลาย  เมื่อเห็นความไม่เที่ยง  ความคลายกำหนัด  ความดับและความสลัด
ท้ิงในเวทนาท้ังหลายอยู่  เธอไม่ยึดมั่นอะไร ๆ  ในโลก  เม่ือไม่ยึดมั่นจึงไม่สะดุ้ง
หวาดหว่ัน  เม่ือไม่สะดุ้งหวาดหว่ัน  จึงดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้น
แล้ว  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว  ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่าง
น้ี (เพ่ือบรรลุอรหัตตผล)  อีกต่อไป  ท้าวสักกะจอมเทพทรงช่ืนชมพระพุทธภาษิตนี้
แล้วทูลลาจากไป 

  ตอนท่ี  ๒ ท่านพระมหาโมคคัลลานะ  ซ่ึงน่ังอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคและ
ได้ฟังพระพุทธภาษิตน้ีด้วย  คิดว่า  ท้าวสักกะเข้าพระทัยพระพุทธภาษิตดีแค่
ไหน  จึงตามท้าวสักกะไปยังสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ด้วยฤทธ์ิถามว่า  พระผู้มีพระภาคตรัส
เรื่องความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อว่าอย่างไร  ท้าวสักกะไม่ทรง
ตอบ  ตรัสชวนพระเถระไปชมเวชยันตปราสาท  พระเถระต้องสำแดงฤทธ์ิให้เวช
ยันตปราสาทสั่นสะเทือน  จึงได้ตรัสบอกตามท่ีได้ทรงฟังมาทุกประการ 

  ตอนที่  ๓  ท่านพระมหาโมคคัลลานะกลับจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เข้าไปเฝ้าพระ
ผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องไปสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ให้ทรงทราบ  พระผู้มีพระภาคได้ตรัส



 

๑๖๖๕ 
 

 

พระพุทธภาษิตนี้ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังอีกคร้ังหน่ึง  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๙๐/
๔๒๐) 

จูฬทุกขักขันธสูตร: พระสูตรว่าด้วยกองทุกข์  สูตรเล็ก  ช่ือน้ีต้ังตามเน้ือหาสาระของพระสูตร
เช่นเดียวกับมหาทุกขักขันธสูตร พระสูตรน้ี  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่เจ้ามหานา
มะ  ขณะประทับอยู่  ณ นิโครธาราม  เขตกรุงกบิลพัสด์ุ  โดยทรงตอบข้อสงสัยใน
ธรรมของเจ้ามหานามะ  โดยมีใจความสำคัญ ดังน้ี   เจ้ามหานามะกราบทูล
ว่า  พระองค์ทรงรู้ท่ัวถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่า  โลภะ  โทสะ  และ
โมหะ  เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต  แต่ก็ทรงรู้สึกว่าบางคราวยังถูกโลภะบ้าง  โทสะ
บ้าง  และโมหะบ้าง  ครอบงำพระทัยของพระองค์  จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า
ธรรมอะไรเล่าที่พระองค์ยังละไม่ได้ภายใน  ซึ่งเป็นเหตุให้โลภะบ้าง  โทสะบ้าง  โมหะ
บ้าง  ครอบงำพระทัยของพระองค์เป็นบางครั้งบางคราว  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ
ว่า  ธรรมที่เจ้ามหานามะยังทรงละไม่ได้  คือ  ธรรมภายใน  ถ้าทรงละได้  จะไม่ทรง
ครองเรือน ไม่ทรงบริโภคกาม  แต่เพราะยังทรงละไม่ได้  เจ้ามหานามะจึงยังทรง
ครองเรือนยังทรงบริโภคกามอยู่ 

  พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายว่า  ถึงอริยสาวกเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
อันชอบว่า  กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย  มีทุกข์มาก  มีความคับแค้นมาก  มีโทษ
ย่ิงใหญ่ แม้เป็นผู้ปราศจากกามทั้งหลายและปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วแต่ถ้า
ยังไม่บรรลุถึงปีติและสุขหรือกุศลธรรมอ่ืนท่ีสงบกว่าฌานท้ังสองน้ัน  ก็ยังจะต้องเวียน
กลับมาหากามทั้งหลายอีกแน่นอน (ข้อความตรงน้ี อรรถกถาอธิบายว่าแม้เจ้ามหานา
มะทรงบรรลุโสดาปัตติผลและสกทาคามิผลแล้ว แต่ถ้ายังไม่บรรลุอนาคามิผลและ
อรหัตตผล  ก็จะกลับมาหากามท้ังหลายอีก - ม.มู.อ.(บาลี)๑/๗๗/๓๘๕-๓๘๖) 

  จากนั้นทรงเล่าเรื่องการปฏิบัติของพระองค์เองต้ังแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อน
ตรัสรู้ให้เจ้ามหานามะทรงสดับ  กล่าวโดยสรุป  ทรงแสดงถึงคุณแห่งกามและโทษ
แห่งกามท้ังหลาย  เหมือนที่ตรัสไว้ในมหาทุกขักขันธสูตร  ส่วนการสลัดออกจากกาม
ท้ังหลาย  ทรงเล่าการสนทนาเรื่องความเช่ือและการปฏิบัติวัตรตามลัทธินิครนถ์ซ่ึง
พระองค์ทรงพิสูจน์ให้คู่สนทนาคือนักบวชพวกหน่ึงในลัทธินิครนถ์เข้าใจว่า  พวก
นิครนถ์ไม่รู้ทุกข์  ทุกขสมุทัย  ทุกขนิโรธ  และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอย่าง
แท้จริง  การปฏิบัติวัตรเช่นน้ันจึงไม่ได้ผลอะไร  เม่ือพวกเขาทูลถามว่าพระองค์กับ
พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ  ใครมีความสุขย่ิงกว่า  ก็ทรงพิสูจน์ให้พวกเขาเข้าใจ
และยอมรับว่าพระองค์ทรงมีความสุขย่ิงกว่า  โดยทรงอ้างความสุขในผลสมาบัติว่า
พระองค์ทรงสามารถประทับนั่งน่ิงเสวยปีติและสุขได้นานถึง  ๗  วัน  ๗  คืน  โดย



 

๑๖๖๖ 
 

 

มิได้เปล่ียนพระอิริยาบถ  แต่พระเจ้าพิมพิสารทรงทำไม่ได้  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๓/
๑๗๗) 

จูฬธนุคคหชาดก: ชาดกว่าด้วยจูฬธนุคคหบัณฑิต  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะ  แปลง
กายมาเป็นสุนัขจ้ิงจอกกล่าวเยาะเย้ยภรรยาของจูฬธนุคคหเศรษฐีท่ีหนีตามโจร  แต่
ถูกโจรทิ้งไว้ท่ีฝั่งน้ำ ; ดู จูฬธนุคคหปัณฑิตวัตถุ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๒๘/๒๒๓) 

จูฬธนุคคหปัณฑิตวัตถุ : เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิตสมัยหนึ่ง ภิกษุหนุ่มรูปหน่ึง  นำภัตตาหารไปฉันอยู่
ในโรงฉัน  หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  อยากจะด่ืมน้ำ  จึงไปที่บ้านหลัง
หนึ่ง เพ่ือขอน้ำด่ืม  และมีหญิงสาวคนหน่ึงตักน้ำมาถวายให้ด่ืม  นางเห็นภิกษุนั้นแล้ว
เกิดความพึงพอใจ  ต้องการจะได้ภิกษุมาเป็นสามี จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ  เมื่อ
ต้องการน้ำด่ืม  ท่านก็พึงมาในเรือนน้ีแหละแม้อีก”  ต้ังแต่น้ันมา ภิกษุน้ันเม่ือ
ต้องการน้ำด่ืมก็ได้ไปท่ีบ้านหลังน้ันเป็นประจำ   ต่อมา นางได้นิมนต์ภิกษุนั้นไปฉัน
ภัตตาหารที่ บ้าน  และได้ถือโอกาสบอกกับท่านว่า  ท่ีบ้านของนางมีทุกสิ่งทุก
อย่าง  จะขาดก็แต่เพียงคนท่ีจะมาช่วยดูแลจัดการเท่าน้ันภิกษุพอได้ยินเช่นน้ันก็เกิด
ความรักในหญิงสาว  และต้องการจะสึกออกไปครองรักกับนางมาก   จนถึงกับกิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ   ร่างกายผ่ายผอม  ภิกษุอ่ืนๆ จึงได้นำเรื่องน้ีขึ้นกราบบังคมทูล
พระศาสดา 

  พระศาสดาได้ตรัสเรียกภิกษุน้ันมาเฝ้า  และตรัสเล่าว่า  ผู้หญิงคนนี้เคยทำเรื่อง
ไม่ดีแบบเดียวกันนี้กับภิกษุน้ีมาแล้วในอดีตชาติ  โดยในครั้งน้ัน  ภิกษุนี้เป็นจูฬ
ธนุคคหบัณฑิต  ไปศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์ทิศาปาโมกข์  ในกรุงตักกสิลา  หลัง
สำเร็จการศึกษาแล้ว  ได้ลูกสาวของอาจารย์เป็นภรรยา  ขณะพากันเดินทางจะกลับ
บ้านของฝ่ายชาย  พบโจรป่ากลางทาง  เกิดการต่อสู้ระหว่างจูฬธนุคคหบัณฑิตกับ
หัวหน้าโจร  ขณะท่ีจูฬธนุคคหบัณฑิตจับหัวหน้าโจรฟาดล้มลงท่ีพ้ืนดิน จึงร้องบอก
ให้ภรรยาส่งดาบให้  แต่ภรรยาเกิดรักในหัวหน้าโจรอย่างฉับพลัน  แทนที่จะย่ืนดาบ
น้ันให้สามีกลับย่ืนให้แก่หัวหน้าโจร  ให้หัวหน้าโจรฆ่าสามี จากน้ันได้ตรัสประชุมชาด
กว่า  จูฬธนุคคหบัณฑิต  คือภิกษุรูปนี้  ส่วนหญิงท่ีเป็นภรรยา  ก็คือ หญิงสาวแรกรุ่น
คนนี้น่ีเอง  (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๔๙/๑๔๒) 

จูฬธัมมปาลชาดก: ชาดกว่าด้วยจูฬธรรมปาลกุมาร พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นจูฬธรรมปาล
กุมาร มีอายุ  ๗  เดือน ถูกพระเจ้ามหาปนาทะผู้เป็นพระบิดาสั่งให้ประหารชีวิตด้วย
การตัดข้อมือ  ข้อเท้า  และตัดพระเศียร แล้วให้ทำอสิมาลกะโยนข้ึนไปในอากาศแล้ว
รับด้วยปลายดาบจนร่างกายแหลกเหลวไม่มีช้ินดี โทษเพราะมารดารักมากเกินไป  
วันหน่ีง ภิกษุท้ังหลายน่ังประชุมกันในโรงธรรมสภาว่า พระเทวทัตกระทำอุบายเพ่ือ



 

๑๖๖๗ 
 

 

ปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าเท่าน้ัน พระเทวทัตคิดว่า จักปลงพระชนม์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า จึงว่าจ้างนายขมังธนู กลิ้งศิลา และให้ปล่อยช้างนาฬาคิรี  พระศาสดาเสด็จ
มาแล้วตรัสถามว่า ภิกษุท้ังหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนาเร่ืองอะไรกัน เม่ือภิกษุ
เหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบ จึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย มิใช่บัดนี้เท่าน้ัน แม้ในกาล
ก่อน พระเทวทัตก็พยายามฆ่าเราเหมือนกัน ในชาติน้ี พระเทวทัตไม่อาจทำแม้แต่
ความสะดุ้งตกใจ แต่ว่า ในชาติก่อน ในเวลาที่เราเป็นธรรมปาลกุมาร พระเทวทัตทำ
เราผู้เป็นบุตรของตนให้ถึงแก่สิ้นชีวิต แล้วให้ทำการลงทัณฑ์ช่ือ อสิมาลกะ ครั้นตรัส
แล้ว ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังต่อไปนี้ 

  ในอดีตกาล เม่ือพระเจ้ามหาปตาปะ ครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระ
โพธิสัตว์บังเกิดในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวี อัครมเหสีของพระเจ้ามหาปตาป
ราชน้ัน พระญาติท้ังหลายขนานนามพระโพธิสัตว์น้ันว่า ธรรมปาละ ในเวลาที่ธรรม
ปาลกุมารนั้นมีอายุ ได้ ๗ เดือน พระมารดาให้สรงสนานธรรมปาลกุมาร โดยน้ำผสม
ด้วยของหอม แต่งพระองค์แล้วประทับนั่งให้เล่นอยู่  พระราชาเสด็จมายังสถานท่ี
พระเทวีน้ันประทับอยู่ พระเทวีน้ันให้พระโอรสเล่นอยู่ แม้ได้เห็นพระราชาก็มิเสด็จ
ลุกขึ้นรับ พระราชาทรงดำริว่า เด๋ียวนี้ นางจันทานี้ กระทำมานะถือตัวเพราะอาศัย
บุตร ไม่เห็นความสำคัญของเรา เมื่อบุตรเติบโตขึ้น นางก็คงจะไม่เห็นเราเป็นมนุษย์
เสียก็เป็นได้ เราจักฆ่าเสียในบัดน้ีแหละ 

  ท้าวเธอเสด็จกลับแล้วรับสั่งให้เรียกหาเพชฌฆาต ให้ไปนำธรรมปาลกุมารมา ให้
นอนบนแผ่นกระดาน ให้ตัดมือ ตัดเท้า และตัดศีรษะ แล้วให้กระทำฑัณฑ์ช่ือ อสิมาล
กะ โดยให้โยนร่างของธรรมปาลกุมารน้ันขึ้นไปในอากาศ แล้วเอาปลายดาบรับร่าง
ของธรรมปาลกุมารนั้น จนร่างแหลกเหลวเป็นเศษเน้ือ แล้วโปรยลงที่ท้องพระโรง 
พระนางทรงเสียพระทัยร่ำไห้จนพระหทัยแตก แล้วสิ้นพระชนม์  ณ ท่ีน้ันเอง ฝ่าย
พระราชาก็ไม่อาจดำรงอยู่บนบัลลังก์ได้ จึงตกลงไปที่ท้องพระโรง พ้ืนที่อันเรียบสนิท
แยกออกเป็นสองส่วน แผ่นดินทึบหนาถึงสองแสนส่ีหม่ืนโยชน์ ไม่อาจรองรับโทษผิด
ของพระราชานั้นได้ จึงได้แยกเป็นช่อง เปลวไฟพลุ่งขึ้นจากอเวจีมหานรก พัดเอาพระ
เจ้ามหาปตาปะลงไปในอเวจีมหานรก (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๔/๒๐๗)  

จูฬธัมมสมาทานสูตร: พระสตูรว่าด้วยการสมาทานธรรม  สูตรเล็ก คำว่า  ธรรม  ในท่ีน้ีหมายถึงคติท่ี
ยึดถือกันหรือข้อปฏิบัติท่ียึดถือกัน  ส่วนคำว่า  สมาทาน  หมายถึงการรับเอามา
ปฏิบัติ  การสมาทานธรรม  จึงหมายถึงการรับเอาคติท่ียึดถือกันมาปฏิบัติ  ช่ือนี้ต้ัง
ตามเนื้อหาสาระของพระสูตร  พระสูตรน้ี  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแกภิ่กษุ
ท้ังหลาย  ขณะประทับอยู่  ณ พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุง



 

๑๖๖๘ 
 

 

สาวัตถี  เพ่ือให้ภิกษุเหล่านั้นทราบว่า  การสมาทานธรรมมี  ๔  แบบแต่ละแบบมี
ผลต่างกันอย่างไร  ใจความสำคัญของพระสูตรดังน้ี  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  มีการ
สมาทานธรรม  ๔  แบบ  คือ (๑)  การสมาทานธรรมที่มีสขุในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็น
ผลในอนาคต  (๒)  การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นผลในอนาคต  
(๓)  การสมาทานธรรมท่ีมีทุกข์ในปัจจุบัน แต่มีสุขเป็นผลในอนาคต  (๔)  การ
สมาทานธรรมท่ีมีสุขในปัจจบัุนและมีสขุเป็นผลในอนาคต   

  ทรงอธิบายแต่ละแบบโดยละเอียด  โดยเฉพาะแบบท่ี  ๑  ทรงเน้นเป็น
พิเศษ  คือ  ทรงอธิบายขยายความด้วยอุปมาโวหารประกอบ  การสมาทานธรรมแต่
ละแบบมีสาระสำคัญดังน้ี  แบบท่ี  ๑  ได้แก่  การปฏิบัติของพวกสมณพราหมณ์ผู้
ปฏิบัติตามลัทธิท่ีถือว่า  “โทษในกามไม่มี”  จึงบำรุงบำเรอตนด้วยกามกับปริพาชิกา
สาว ๆ  ไม่สนใจหลักคำสอนให้ละกามเพราะเห็นภัยของกาม พวกน้ีหลังจากตาย
แล้ว  ไปเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  แบบท่ี  ๒  ได้แก่  การปฏิบัติของพวก
อเจลก (นักบวชเปลือย)  ผู้ถือวัตรต่าง ๆ เช่น  ไม่ไปรับอาหารที่เขาเชิญให้ไปรับ  ไม่
หยุดรับอาหารท่ีเขาขอให้หยุดรับ  ไม่รับอาหารท่ีเขาแบ่งให้  ไม่รับอาหารที่ทำ
เจาะจง  พวกน้ีจึงมีความเป็นอยู่อย่างทรมานมีทุกข์มาก  หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดใน
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  แบบท่ี  ๓  ได้แก่  การปฏิบัติของบุคคลบางคนผู้มี
ราคะจัดโดยปกติ  จึงได้รับทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะจัดนั้นเนือง ๆ  บุคคลบางคน
ผู้มีโทสะจัดเป็นปกติจึงได้รับทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโทสะจัดน้ันเนือง ๆ  บุคคลบาง
คนผู้มีโมหะจัดเป็นปกติจึงได้รับทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโมหะจัดน้ันเนือง ๆ  บุคคล
ดังกล่าวนี้  ถูกทุกข์โทมนัสครอบงำประพฤติพรหมจรรย์ท้ัง ๆ  ที่ร้องไห้น้ำตานอง
หน้า (เช่น ศิษย์ท่ีถูกอาจารย์บังคับ หรือทำโทษเพ่ือให้ปฏิบัติธรรม)  จึงประพฤติ
พรหมจรรย์จนบริสุทธ์ิบริบูรณ์หลังจากตายแล้ว  เขาไปเกิดในสุคติในโลกสวรรค์  
แบบท่ี  ๔  ได้แก่  การปฏิบัติของบุคคลบางคนผู้ไม่มีราคะจัดโดยปกติ  ผู้ไม่มีโทสะ
จัดโดยปกติ  ผู้ไม่มีโมหะจัดโดยปกติ  จึงไม่ได้รับทุกข์โทมนัสอันเกิดจากกิเลสเหล่านี้
เนืองๆ บุคคลดังกล่าว  สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย  บรรลุปฐมฌาน  ทุติย
ฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌาน  ตามลำดับ  หลังจากตายแล้ว  เขาไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๘/๕๐๘) 

จูฬนันทิยชาดก  : ชาดกว่าด้วยพญาวานรจูฬนันทิยะ : พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาวานร  ได้
สละชีวิตของตนและน้องหวังช่วยมารดาแต่ก็ถูกพรานใจบาปฆ่าหมดทั้ง  ๓ แม่
ลูก  พรานน้ันกลับถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรก  ในสมัยหน่ึง พระพุทธเจ้า
ประทับอยู่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัตผู้ช่ัวช้า ได้ตรัสอดีตนิทาน



 

๑๖๖๙ 
 

 

มาสาธกว่า  กาลครั้งหน่ึงนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นลิงช่ือนันทิยะอาศัยอยู่ใน
ป่าหิมพานต์ มีลิงน้องชายช่ือจุลลนันทิยะ มีลิงบริวารอยู่ประมาณ ๘๔,๐๐๐ ตัว 
ปรนนิบัติลิงมารดาตาบอดอยู่ ด้วยภารกิจต้องดูแลเลี้ยงดูลิงลูกน้อง ลิงสองพ่ีน้องจึง
ต้องแอบซ่อนมารดาไว้ท่ีพุ่มไม้แห่งหน่ึง แล้วพวกตนก็ออกแสวงหาอาหาร พอได้
อาหารก็จะมอบให้ลิงตัวหน่ึงนำไปมอบให้มารดาของตน แต่ลิงตัวน้ันก็ได้กินอาหารไป
เสียในระหว่างทาง เวลาผ่านไปหลายวันลิงมารดาไม่ได้กินอาหารจึงมีร่างกายซูบผอม
เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เมื่อลิงท้ังสองกลับมาหามารดาในวันหน่ึงก็ต้องตกใจถาม
มารดาว่า แม่จ๋า ลูกส่งผลไม้อร่อยมาให้แม่ไม่ได้กินหรือ แม่ตอบว่า  ลูกเอ๋ย แม่ไม่เคย
ได้รับอะไรเลย  ลิงนันทิยะคิดว่า ถ้าเราปกครองฝูงลิงอยู่เช่นน้ี แม่เราต้องตายแน่ จึง
พูดกับลิงจุลลนันทิยะว่า นี่น้องชาย พ่ีจะมอบให้เจ้าปกครองฝูงลิงเจ้าจะว่าอย่างไร พ่ี
จะขออยู่เลี้ยงแม่เอง  ลิงจุลลนันทิยะตอบว่า พ่ีชาย ผมก็ไม่อยากปกครองฝูงลิง จะ
ขออยู่เลี้ยงแม่เช่นกัน” ท้ังสองจึงพามารดาหนีไปอยู่ที่ต้นไทรใกล้ชายป่าต้นหน่ึงต้ังแต่
วันนั้น 

  สมัยนั้น มีชายหนุ่มคนหน่ึง เรียนจบศิลปะทุกอย่างจากสำนักอาจารย์ทิศา
ปาโมกข์ เมือง ตักกสิลาแล้วจึงอำลาอาจารย์กลับบ้าน อาจารย์ทราบว่าเขามีนิสัย
หยาบกระด้างจึงให้โอวาทเขาว่า น่ีพ่อหนุ่ม เธอนะเป็นคนค่อนข้างกระด้างนะ อย่า
ทำกรรมช่ัวนะ แล้วจะไม่เดือดร้อน  ชายหนุ่มกราบลาอาจารย์แล้วกลับบ้านที่เมือง
พาราณสี ไม่นานก็แต่งงานมีครอบครัวคิดไม่ออกว่าจะเลี้ยงชีพด้วยอะไรดีจึงตกลงใจ
เป็นนายพรานธนูล่าสัตว์เลี้ยงชีพ ขายบ้าง กินเองบ้าง ได้พอเลี้ยงครอบครัว วันหน่ึง
เขาเข้าป่าหาล่าสัตว์ตามปกติ ปรากฏว่าท้ังวันไม่พบสัตว์อะไรสักตัวเดียว กำลังจะ
เดินทางกลับบ้าน ผ่านมาทางต้นไทรพอดีเห็นลิงชราตาบอดบนต้นไทรน้ันก็ตัดสินใจ
จะฆ่ามัน  ลิงนันทิยะเห็นนายพรานนั้นกำลังเล็งลูกธนูมาทางมารดาของตนก็ทราบถึง
ภัยอันตรายรีบบอกลิงจุลลนันทิยะให้อยู่ดูแลแม่ ตนเองจะสละชีพเพ่ือทุกคนจึง
กระโดดลงไปขวางทางธนูพร้อมพูดกับนายพรานว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่านอย่าได้ฆ่า
มารดาของข้าพเจ้าเลย จงฆ่าข้าพเจ้าแทนเถิด ปล่อยมารดาข้าพเจ้าไปเสีย มารดา
ของข้าพเจ้าตาบอด  นายพรานไม่พูดอะไร ยิงธนูบักอกลิงนันทิยะทันที เสร็จแล้วก็
เล็งลูกธนูไปที่ลิงชราอีก ลิงจุลลนันทิยะจึงกระโดดลงมาขวางทางพร้อมกับพูดว่า 
ท่านผู้เจริญ ท่านอย่ายิงมารดาของข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้าขอสละร่างกายให้ท่านแทน
มารดา ท่านยิงเราสองพ่ีน้องแล้วก็จงไว้ชีวิตมารดาของเราเถิด  นายพรานไม่พูดอะไร
ได้ยิงลิงจุลลนันทิยะตายอีก และคิดว่า เราจะเอาไปเผื่อเด็กๆ ท่ีบ้านด้วย” จึงยิงลิง
มารดาของลิงท้ังสองนั้นอีก เสร็จแล้วก็หาบลิง ๓ ตัวมุ่งหน้าตรงกลับไปบ้าน ขณะน้ัน 
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ได้เกิดสายฟ้าผ่าไปท่ีบ้านของนายพรานน้ัน ทำให้ภรรยาและลูกสองคนของเขา
เสียชีวิต บ้านก็ถูกไฟไหม้เหลือเพียงเสากับขื่อเท่าน้ัน พอนายพรานกำลังจะเข้าถึง
หมู่บ้าน ชาวบ้านก็บอกเรื่องน้ันให้เขาทราบ เขารีบวางหาบลิงทิ้งไว้แล้วว่ิงเข้าไปท่ี
บ้านร้องไห้คร่ำครวญอยู่ ทันใดน้ันเองขื่อได้หักมาทับหัวของเขาแตก แผ่นดินได้แยก
ออกสูบร่างเขาลงไปตกในอเวจีนรก (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔๓/๑๐๓) 

จูฬนาคะ, ภิกษุ : พระเถระรูปหน่ึง ผู้เป็นพหูสูต มีปัญญามาก รู้พระวินัย ฉลาดในมรรค  เป็นผู้ทรงจำ
พระวินัยปิฎกสืบกันมา  และเป็น ๑ ในพระเถระท่ีได้ประกาศพระวินัยปิฎกไว้ในเกาะ
ตามพปัณณิ  (วิ.ป.(ไทย)๘/๓/๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๒๒/๒๖) 

จูฬนารทกัสสปชาดก: ชาดกว่าด้วยกัสสปดาบสสอนจูฬนารทดาบส พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
พราหมณ์ ออกบวชเป็นฤษี  สอนบุตรผู้คิดจะติดตามสตรีคนหนึ่งไปอยู่ในถิ่น
มนุษย์   ให้เว้นจากยาพิษ  เหว  เปือกตม  และอสรพิษ  แต่ลูกชายไม่เข้าใจว่า อะไร
คือยาพิษ เหว เปือกตม และอสรพิษ พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า สุราคือยาพิษ  ผู้หญิง
คือเหว  ลาภ  ยศ สรรเสริญ คือเปือกตม พระราชาคืออสรพิษ เมื่อลูกชายได้ฟังแล้ว
จึงเปล่ียนใจไม่ไป  (ขุ.ชา(ไทย)๒๗/๔๐/๔๐๓) 

จูฬนิกาสูตร:  พระสูตรว่าด้วยโลกธาตุขนาดเล็ก ท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคเรื่อง
โลกธาตุขนาดเล็กท่ีเคยตรัสเล่าให้ฟัง  พระองค์จึงตรัสอธิบายให้ฟังว่า มีโลกธาตุ ๓ 
ขนาด คือ (๑) ขนาดเล็ก (สหัสสีโลกธาตุ) มีดวงจันทร์  ๑,๐๐๐  ดวง มีดวงอาทิตย์  
๑,๐๐๐  ดวง มีขุนเขาสิเนรุ  ๑,๐๐๐ลูก  มีชมพูทวีป ๑,๐๐๐    มีอปรโคยานทวีป  
๑,๐๐๐ มีอุตตรกุรุทวีป  ๑,๐๐๐  มีปุพพวิเทหทวีป  ๑,๐๐๐   มีมหาสมุทร  ๔,๐๐๐  
มีท้าวมหาราช  ๔,๐๐๐  มีเทวโลกช้ันจาตุมหาราช  ๑,๐๐๐ มีเทวโลกช้ันดาวดึงส์  
๑,๐๐๐   มีเทวโลกช้ันยามา ๑,๐๐๐  มีเทวโลกช้ันดุสิต  ๑,๐๐๐    มีเทวโลกช้ัน
นิมมานรดี   ๑ ,๐๐๐  มี เทวโลกช้ันปรนิมมิตวสวัตดี   ๑ ,๐๐๐   มีพรหมโลก  
๑,๐๐๐ (๒) ขนาดกลาง (ทวิสหัสสีโลกธาตุ) โลก ๑,๐๐๐    คูณด้วยโลกธาตุขนาด
เล็กน้ัน  และ (๓) ขนาดใหญ่ (ติสหัสสีโลกธาตุ)  โลก ๑,๐๐๐ คูณด้วยสหัสสีโลกธาตุ
ขนาดกลางน้ัน  (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๘๑/๓๐๕) 

จูฬนี, พระเจ้า  : พระเจ้าจูฬนีพรหมทัตผู้ครองกบิลนคร  แคว้นปัญจาละ  เรื่องพระนางอุพพรีกับ
เปรต  เป็นเรื่องอดีตท่ีพระผู้มีพระภาคทรงยกขึ้นแสดงแก่อุบาสิกาชาวกรุงสาวัตถีคน
หนึ่งที่กำลังเศร้าโศกถึงสามี ผู้ตายจากโลกน้ีไป  ทำให้นางได้บรรลุโสดาปัตติ
ผล  เรื่องอดีตนั้นคือพระนางอุพพรีอัครมเหสีของพระเจ้าจูฬนีพรหมทัตผู้ครองกบิล
นคร  แคว้นปัญจาละ  พระนางทรงเศร้าโศกถึงพระสวามีท่ีสวรรคตไปเหมือนคน
บ้า  พระดาบส(พระโพธิสัตว์)มาเฝ้าพระนางและได้ถวายโอวาทแก่พระนางทำให้ทรง
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ได้สติและทรงออกผนวชเจริญเมตตาจิตปรารถนาจะไปเกิดในพรหมโลก (ขุ.เปต.
(ไทย)๒๖/๓๗๕/๒๒๖) 

จูฬปทุมชาดก:  ชาดกว่าด้วยพระเจ้าจูฬปทุม  :  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจูฬ
ปทุม   ทรงให้อภัยแก่พระชายาผู้คิดปลงพระชนม์พระองค์   (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๘๕/
๘๖) 

จูฬปโลภนชาดก : ชาดกว่าด้วยการประเล้าประโลมของหญิงเพียงครู่เดียว พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นอนิตถิคันถกุมาร  ให้สติแก่ดาบสผู้เสื่อมจากฌาน   เพราะมาลักลอบเป็นชู้กับ
พระชายาของพระองค์   ต่อมาดาบสสามารถเจริญฌานให้เกิดขึ้นได้แล้วเหาะหนีไป  
(ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๗/๑๒๘) 

จูฬปันถก, ภิกษุ, พระ :มหาสาวกองค์หนึ่งในอสีติมหาสาวก เป็นบุตรของธิดาเศรษฐีกรุงราชคฤห์ และ
เป็นน้องชายของพระมหาปันถกะ ออกบวชในพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามีปัญญาทึบ
อย่างย่ิง พ่ีชายมอบคาถาเพียง ๑ คาถาให้ท่องตลอดเวลา ๔ เดือน ก็ท่องไม่ได้ จึงถูก
พ่ีชายขับไล่ เสียใจคิดจะสึก พอดีพบพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสปลอบแล้วประทาน
ผ้าขาวบริสุทธ์ิให้ไปลูบคลำพร้อมท้ังบริกรรมสั้นๆ ว่า “รโชหรณํ ๆ ๆ” ผ้าน้ันหมอง
เพราะมือคลำอยู่เสมอ ทำให้ท่านมองเห็นไตรลักษณ์ และได้สำเร็จพระอรหัต 

  ท่านมีความชำนาญแคล่วคล่องในอภิญญา ๖ ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะใน
บรรดาผู้ฉลาดในเจโตวิวัฏฏ์ หมายถึงฉลาดในการปรับเปลี่ยนใจ  คือได้รูปาวจรฌาน  
๔  (ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌาน)  เพราะความฉลาดในสมาบัติ 
และผู้สามารถเนรมิตกายมโนมัย หมายถึงเนรมิตกายที่เกิดขึ้นด้วยใจ  เช่น  ตามปกติ
ภิกษุอ่ืนหลายรูปเนรมิตให้กายเกิดขึ้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกัน  ทำงานอย่าง
เดียวกันได้เพียง  ๓  หรือ  ๔  รูป  ไม่มาก  ส่วนท่านพระจูฬปันถกเนรมิตกายให้เป็น
สมณะต้ัง  ๑,๐๐๐  รูป  โดยการนึกเพียงคร้ังเดียว  ท้ังยังสามารถทำให้กายท่ีเนรมิต
น้ันมีรูปร่างต่างกัน  ทำการงานต่างกัน  เพราะฉะนั้น  ท่านจึงเลิศกว่าภิกษุผู้เนรมิต
กายมโนมัยท้ังหลาย, ช่ือท่านเรียกง่ายๆ ว่า จูฬปันถก, บางแห่งเขียนเป็น จุลลบันถก 
(วิ.ม.(ไทย)๒/๑๕๓/๓๒๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๗๕/๕๘, องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๑๙๘/๒๖, องฺ.
เอกก.(ไทย)๒๐/๑๙๙/๒๗, ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๕๐/๒๗๗ 

จูฬปันถกเถรคาถา  : ภาษิตของพระจูฬปัตถกเถระ พระจูฬปันถกเถระกล่าวคาถาเหล่าน้ีว่า เมื่อก่อน
ญาณคติ (ปัญญา) ของเราเกิดช้าไปจึงถูกใคร ๆ เขาดูหม่ิน พระพ่ีชายก็ขับไล่ให้
กลับไปอยู่บ้าน เราน้ันเสียใจไปยืนร้องไห้อยู่ท่ีซุ้มประตูสังฆาราม เพราะความอาลัย
ในพระพุทธศาสนา พระศาสดาทรงประทานผ้าให้แก่เราแล้วตรัสว่า เธอจงภาวนาให้
ดี เรารับพระดำรัสของพระชินสีห์ ยินดีในพระพุทธศาสนา ภาวนาสมาธิ เพ่ือเป็น
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พ้ืนฐานการบรรลุประโยชน์อันสูงสุด จึงได้บรรลุวิชชา ๓ ตามลำดับ  (ขุ.เถร.(ไทย)
๒๖/๕๕๗/๔๓๖) 

จูฬปันถกเถราปทาน: ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬปันถกเถระ ในเมืองราชคฤห์ มีธิดาของเศรษฐีคน
หน่ึง เมื่อเจริญวัยเป็นสาวแล้ว บิดามารดาป้องกันรักษาอย่างเข้มงวด ให้อยู่บน
ปราสาทช้ันที่เจ็ด แต่ธิดาน้ัน เป็นคนโลเล มีนิสัยไม่แน่นอนในผู้ชาย จึงได้เสียกับคน
รับใช้ของตน ต่อมา กลัวคนอ่ืนจะรู้ จึงชวนกันหนีออกจากปราสาท ไปอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านอ่ืน ท่ีคนไม่รู้จักตน ภายหลังภรรยาต้ังครรภ์ เมื่อครรภ์แก่ใกล้จะคลอด จึงตก
ลงกับสามีว่า จะไปคลอดท่ีบ้านเดิม ส่วนสามี กลัวบิดามารดาลงโทษ แต่ขัดภรรยา
ไม่ได้ จึงอาสาว่าจะพาไป แต่แกล้งทำเป็นผัดวันประกันพรุ่งว่า พรุ่งนี้ก่อนค่อยไป จน
ล่วงไปหลายวัน ภรรยาเห็นเช่นน้ัน จึงรู้ถึงความประสงค์ของสามี  อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อ
สามีออกไปทำงานนอกบ้าน จึงสั่งคนผู้คุ้นเคยกัน อยู่ในบ้านใกล้เคียงกัน ให้บอกเร่ือง
ท่ีตนไม่อยู่ แก่สามี หนีออกจากเรือน เดินไปตามหนทาง พอถึงระหว่างทาง ก็คลอด
บุตรเป็นชาย ส่วนสามี เมื่อกลับบ้านไม่เห็นภรรยาสืบถามทราบว่าหนีกลับไปบ้านเดิม 
จึงออกติดตามไปทันในระหว่างทาง แล้วพากันกลับมาอยู่ท่ีบ้านน้ันอีก และได้ต้ังช่ือ
ทารกน้ันว่า ปันถก กาลต่อมาก็คลอดบุตรโดยทำนองน้ันอีก จึงต้ังช่ือว่า จูฬปันถก 
เพราะเกิดทีหลัง ต้ังช่ือบุตรคนแรกว่า มหาปันถก เพราะเกิดก่อน 

  พระจูฬปันถก ต้ังจิตปรารถนาไว้ต้ังแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ครั้งน้ัน
ท่านเกิดเป็นน้องชายของกุฎุมพี ชาวเมืองหงสวดี (คือพระมหาปันถกในชาติปัจจุบัน) 
วันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับพ่ีชายและพวกชาวเมืองเพ่ือฟังธรรม เห็น
พระพุทธเจ้าทรงต้ังพระสาวกรูปหน่ึงไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านชำนาญในเจโตวิมุติ 
และด้านชำนาญในมโนมยิทธิ (การใช้ฤทธ์ิทางใจ) แล้วปรารถนาจะได้เป็นเช่นพระ
สาวกรูปนั้นบ้าง  ท่านแสดงศรัทธาให้ปรากฏ ด้วยการถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้า
และพระสาวกติดต่อกัน ๗ วัน วันสุดท้ายได้กราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบถึง
ความปรารถนาของท่าน และได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจักได้ออกบวชเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้าโคดมในอีก  ๑๐๐,๐๐๐ กัป ข้างหน้า จักได้บรรลุอรหัตผล พระพุทธเจ้า
โคดมจักต้ังท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านชำนาญในเจโตวิมุติ และชำนาญใน
มโนมยิทธิ  เมื่อท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์แล้วเกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างย่ิง 
ได้ทำบุญอ่ืนๆ สนับสนุนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต จากชาติน้ันบุญส่งผลให้เวียนว่าย
ตายเกิดในภพภูมิต่างๆ จนมาถึงพุทธุปบาทกาลของพระพุทธเจ้ากัสสปะ ในชาติท่ีพบ
พระพุทธเจ้ากัสสปะนั้น ท่านออกบวชเป็นสาวกของพระองค์ มีสติปัญญาดีมาก ทรง
จำพระพุทธพจน์ไว้ได้มากและแม่นยำ คราวหน่ึงได้ฟังพระปัญญาทึบรูปหนึ่งสาธยาย
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พระพุทธพจน์ผิดๆ ถูกๆ แล้วหัวเราะเยาะ จนพระรูปนั้นอายเลิกท่องจำพระพุทธ
พจน์อีกต่อไป จากชาตินั้นท่านเวียน ว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ  จนมาถึงสมัยของ
พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน ท่านเกิดมาเป็นน้องชายของพระมหาปันถก ตอนบวช
ใหม่ๆ บาป กรรมท่ีเคยหัวเราะเยาะพระปัญญาทึบตามมาให้ผล โดยทำให้ท่านไม่ได้
กัลยาณมิตรแนะนำการปฏิบัติธรรม จึงไม่สามารถท่องจำคาถาแม้เพียงบทเดียวได้ 
จนถูกพระมหาปันถกขับไล่ให้สึก แต่ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกรรมฐาน 
จึงได้บรรลุอรหัตผล อาศัยเหตุท่ี ต้ังจิตปรารถนา มาแต่อดีตชาติ ประกอบกับ
เหตุการณ์ในปัจจุบันชาติ ท่ีเม่ือบรรลุอรหัตผลแล้วมีความชำนาญในการเข้าสมาธิ 
และชำนาญในการใช้ฤทธ์ิทางใจเนรมิตร่างกายท่านได้ต้ัง ๑,๐๐๐ ร่างในขณะจิต
เดียว พระพุทธเจ้าจึงทรงต้ังท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านชำนาญในการเข้าสมาธิ 
(เจโตวิมุติ) และชำนาญในการใช้มโนมยิทธิ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๕/๑๐๗) 

จูฬปันถกวัตถุ:  เรื่องพระจูฬปันถก พระจูฬปันถกเถระ นามเดิมว่า ปันถกะ เพราะเกิดในระหว่างทาง
ขณะท่ีมารดาเดินทางกลับไปยังบ้านเศรษฐีผู้เป็นบิดา และเพราะเป็นน้องชายของ
มหาปันถกะ จึงมีช่ือว่า จูฬปันถกะ บิดาเป็นคนวรรณะศูทร ไม่ปรากฏนาม มารดา
เป็นคนวรรณะแพศย์ หรือไวศยะ เกิดระหว่างทางขณะท่ีมารดาเดินทางกลับมายัง
บ้านของเศรษฐีซึ่งอยู่ในเมืองราชคฤห์ พระจูฬปันถก เป็นน้องชายของพระมหาปัน
ถก เป็นชาวเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นหน่ึงในพระอสีติมหาสาวกของพระพุทธเจ้า 
ท่านบวชตามการสนับสนุนของพี่ชาย เมื่อแรกบวชท่านเป็นคนมีปัญญาทึบมาก ไม่
สามารถท่องมนต์หรือเข้าใจอะไรได้เลย จึงทำให้ท่านถูกพระพ่ีชายของท่านขับไล่ออก
จากสำนัก  

  เม่ือพระพุทธเจ้าทราบความจึงได้ให้ประทานผ้าเช็ดพระบาทสีขาวบริสุทธ์ิให้
ท่านไปลูบ จนในที่สุดท่านพิจารณาเห็นว่าผ้าขาวเมื่อถูกลูบมีสีคล้ำลง จึงนำมาเปรียบ
กับชีวิตของคนเราที่ไม่มีความย่ังยืน ท่านจึงได้เจริญวิปัสสนาและบรรลุพระอรหันต์
เพราะสิ่งท่ีท่านพบจากการลูบผ้าขาวน่ันเอง  เมื่อท่านบรรลุพระอรหันต์ ท่านได้
ปฏิสัมภิทาญาณชำนาญในการใช้มโนมยิทธิ ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า
ให้เป็นผู้เป็นเอตทัคคะในด้านชำนาญในมโนมยิทธิ เป็นผู้มีฤทธ์ิทางใจ สามารถเนรมิต
กายท่ีสำเร็จด้วยใจได้ และฉลาดในการพลิกแพลงจิต (จากสมาธิให้เป็นวิปัสสนา) ดัง
เรื่องท่ีท่านเนรมิตภิกษุเป็นพันรูป ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาได้เหมือนกัน เมื่อคนที่หมอชีวก
ใช้มารับถามว่า พระรูปไหนช่ือจูฬปันถกะ ท้ังพันรูปก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า 
อาตมาช่ือปันถกะ ในท่ีสุดพระศาสดาทรงแนะนำวิธีให้ว่า รูปไหนพูดก่อนว่า อาตมา
ช่ือปันถกะ ให้จับมือรูปนั้นมานั่นแหละคือพระจูฬปันถกะองค์จริง พระศาสดาจึงทรง
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ยกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้เนรมิตกายอันสำเร็จด้วยฤทธ์ิและผู้พลิก
แพลงจิต พระจูฬปันถกเถระนี้ก็เหมือนกับอสีติมหาสาวกทั่วไป เม่ือบรรลุพระอรหัต
แล้ว ก็ได้ช่วยพระศาสดาประกาศพระพุทธศาสนาตามความสามารถ สุดท้ายก็ได้
ปรินิพพานดับสังขารและการเวียนว่ายอย่างสิ้นเชิง  (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๕/๓๒) 

จูฬปันถกสูตร พระจูฬปันถกเถระ : พระสูตรว่าด้วยพระจูฬปันถกเถระ พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ได้ทอดพระเนตร
เห็นท่านพระจูฬปันถกผู้กำลังนั่งคู้บัลลังก์ต้ังกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ ทรง
ปรารภท่านพระจูฬปันถกเถระ แล้วทรงเปล่งอุทานแสดงถึงการมีกายสงบ และมีจิต
ต้ังมั่น เป็นท่ีมาแห่งการบรรลุคุณวิเศษช้ันสูงคืออนุปาทาปรินิพพาน  (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/
๕๐/๒๗๗)  

จูฬปุณณมสูตร: พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง  สูตรเล็ก  ช่ือนี้ต้ังตาม
เนื้ อหาสาระของพระสูตรพระสูตรน้ี   พระผู้ มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิก ษุ
ท้ังหลาย  ขณะประทับอยู่  ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา บุพพาราม  เขต
กรุงสาวัตถี  ในวันอุโบสถ  ขึ้น ๑๕  ค่ำ คืนพระจันทร์เต็มดวง  โดยทรงต้ังปัญหาขึ้น
ถามภิกษุท้ังหลายว่า  อสัตบุรุษรู้จักอสัตบุรุษหรือไม่  เพ่ือทรงแสดงเรื่องนี้ให้ภิกษุ
เหล่าน้ันฟัง 

  ใจความสำคัญ ของพระสู ตร ดั ง น้ี   พระผู้ มี พ ระภาคขณะประทับนั่ ง
กลางแจ้ง  ท่ามกลางแสงจันทร์ในวันเพ็ญ  มีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อม  ทรงเหลียวมองภิกษุ
ท้ังหลาย  เห็นน่ังน่ิง  จึงตรัสถามเพ่ือแสดงธรรมให้ฟังว่า  ภิกษุท้ังหลาย  อสัตบุรุษ
พึงรู้จักอสัตบุรุษหรือว่า  ผู้นี้เป็นอสัตบุรุษ  เมื่อภิกษุท้ังหลายทูลตอบว่า  ไม่รู้จัก  ก็
ทรงอธิบายขยายความแล้วทรงต้ังปัญหาถามภิกษุไปเรื่อย ๆ  สรุปความได้ว่า  ทรง
แสดงให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า  อสัตบุรุษไม่รู้จักท้ัง อสัตบุรุษและสัตบุรุษ  เพราะเป็นผู้
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ธ ร ร ม ข อ ง อ สั ต บุ รุ ษ   มี ค ว า ม ภั ก ดี ต่ อ อ สั ต บุ รุ ษ   มี
ความคิด   ความรู้  ถ้อยคำ  การกระทำ  ความเห็น   และการให้ทานอย่าง 
อสัตบุรุษ ฉะนั้น  หลังจากตาย  จึงไปเกิดในคติของอสัตบุรุษ  คือ  นรก  หรือกำเนิด
สัตว์ดิรัจฉาน  ส่วนสัตบุรุษมีนัยตรงกันข้าม (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๑/๑๐๔) 

จูฬโพธิ, ปริพาชก : พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปริพาชกช่ือว่าจูฬโพธิ ; ดู จูฬโพธิจริยา (ขุ.จริยา.
(ไทย)๓๓/๒๖/๗๔๙) 

จูฬโพธิจริยา:  ว่าด้วยจริยาของจูฬโพธิปริพาชก : พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปริพาชกช่ือว่าจูฬ
โพธิ  จุติจากพรหมโลก มาเกิด   แม้ภรรยาของเขาก็จุติมาจากพรหมโลกเช่น  คนท้ัง 
๒ เป็นผู้มีศีล หมดความอาลัยในวัฏฏะ  ตัดขาดพวกพ้อง  ไม่ห่วงใยในตระกูลและหมู่
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ญาติ  จึงพากันออกบวช  แล้วเดินทางเที่ยวไปยังบ้านและนิคมต่างๆ  จนมาถึงกรุง
พาราณสี  แล้วเข้าไปพักอยู่ในพระราชอุทยานซึ่งเงียบสงัด ไม่พลุกพล่าน วันหนึ่ง 
พระราชาเสด็จมายังพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นนางพราหมณีจึงตรัสถามว่า 
นางเป็นอะไรกับท่าน เป็นภรรยาของใคร  จึงกราบทูลว่า ไม่ใช่ภรรยาของตน  แต่
เป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน นับถือศาสนาเดียวกัน พระราชาทรงมีความกำหนัดรัก
ใคร่ในนางพราหมณีนั้น รับสั่งให้จับนางเข้าไปในวัง  เมื่อเห็นภรรยาซึ่งเกิดร่วมกัน 
นับถือศาสนาเดียวกัน ถูกฉุดคร่าจับตัวไป จึงเกิดความโกรธ  แต่เมื่อระลึกถึงศีลวัตรที่
ได้บำเพ็ญมาก็ข่มความโกรธเอาไว้ได้  โดยมุ่งถึงพระสัพพัญญุตญาณเป็นสำคัญ  (ขุ.
จริยา.(ไทย)๓๓/๒๖/๗๔๙) 

จูฬโพธิชาดก จูฬโพธิกุมาร  : ชาดกว่าด้วยจูฬโพธิราชกุมาร พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโพธิกุมาร 
จุติจากพรหมโลก มาเกิด   แม้ภรรยาของเขาก็จุติมาจากพรหมโลกเช่นกัน  คนทั้ง 
๒  จึงไม่มีความกำหนัดด้วยกามราคะ   อยู่ด้วยกันตามความพอใจของมารดา
บิดา  เมื่อสิ้นมารดาบิดาแล้ว  จึงสละทรัพย์ออกบวชเป็นฤษี  สิ้นชีพแล้วกลับไปเกิด
ในพรหมโลกทั้งคู่  (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๙/๓๓๐) 

จูฬมาลุงกยสตูร: พระสูตรว่าด้วยพระมาลุงกยบุตร สตูรเล็กช่ือน้ี ต้ังตามชื่อบุคคลที่ปรากฏในพระ
สูตร พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ท่านพระมาลุงกยบุตร ขณะประทับอยู่ 
ณ  พระเชตวัน  เขตกรุงสาวัตถีเพ่ือตรัสตอบปัญหา โดยมีใจความสำคญัดังน้ี พระมา
ลุงกยบุตรคิดว่า  พระผู้มพีระภาคไม่ทรงตอบอัพยากตปัญหา(ปัญหาท่ีไม่ทรงตอบ)
๑๐ประการ  จึงรู้สึกไม่พอใจและจักเข้าไปทูลถามพระผูม้พีระภาคอีก  ถ้าพระผู้มี
พระภาคทรงตอบ  ก็จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป  ถ้าไมท่รงตอบ  ก็จะลาสิกขาไป
เป็นคฤหัสถ ์

  อัพยากตปัญหา  ๑๐ ประการ  คือ(๑) โลกเท่ียงหรือ  (๒) โลกไม่เท่ียงหรือ  
(๓)  โลกมีท่ีสุดหรือ  (๔)  โลกไม่มีท่ีสุดหรือ(๕) ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือ  
(๖) ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหรือ (๗)  หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือ  
(๘)  หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือ  (๙)  หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก
และไม่เกิดอีกหรือ  (๑๐)  หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่  จะว่าไม่เกิด
อีกก็มิใช่หรือ 

  ครั้นในเวลาเย็น  ท่านพระมาลุงกยบุตรได้นำปัญหาน้ันเข้าไปทูลถาม  พระผู้มี
พระภาคตรัส ว่า  พระองค์ไม่ทรงตอบปัญหาเหล่าน้ี   โดยทรงให้ เหตุผลว่า  
๑.  พระองค์มิได้ทรงให้คำมั่นสัญญาว่า  ถ้าพระมาลุงกยบุตรมาประพฤติพรหมจรรย์
กับพระองค์แล้ว  พระองค์จะทรงตอบปัญหาเหล่าน้ี  ๒.  พระมาลุงกยบุตรมิได้กราบ



 

๑๖๗๖ 
 

 

ทูลพระองค์ไว้ก่อนว่า  ถ้าพระองค์ทรงตอบปัญหาเหล่าน้ี  ท่านก็จักประพฤติ
พรหมจรรย์ ๓.บุคคลใดกล่าวว่า ถ้าพระองค์ไม่ทรงตอบปัญหาเหล่าน้ี  ตนก็จักไม่
ประพฤติพรหมจรรย์  ต่อให้บุคคลน้ันตายไป  พระองค์ก็ไม่ทรงตอบ  ๔.  เมื่อมี
ค ว าม เห็ น เห ล่ านี้ แ ล้ ว   จ ะท ำให้ มี ก ารป ระพ ฤ ติพ รห ม จ รร ย์ กั น   ก็ ห า
มิได้  ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  และอุปายาส ก็ยังคงมีอยู่
ตามเดิม  พระองค์จึงทรงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติ  ชรา  มรณะ  ฯลฯ  และอุ
ปายาสเท่าน้ัน จากน้ันทรงสรุปว่า  ท่ีพระองค์ไม่ทรงตอบปัญหาท้ัง ๑๐  ข้อ
น้ี  เพราะไม่มีประโยชน์ไม่ทำให้บรรลุนิพพาน  ส่วนปัญหาท่ีทรงตอบคือปัญหาเรื่อง
อริยสัจ ๔ ได้แก่  เรื่องทุกข์  เรื่องทุกขสมุทัย  เรื่องทุกขนิโรธ  และเรื่องทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา เพราะมีประโยชน์และทำให้บรรลุนิพพาน  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๒/๑๓๓) 

จูฬรถวิมาน :  วิมานท่ีมีรถทิพย์คันเล็กเป็นพาหนะเกิดขึ้นแก่สุชาตกุมาร  เป็นวิมานในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ท่ีเกิดขึ้นแก่พระราชกุมารสุชาตะแห่งโปตลินคร   แคว้นอัสสกะ   เพราะได้
บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคตามคำแนะนำของท่านพระมหากัจ
จายนเถระ  (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๙๘๑/๑๒๐) 

จูฬราหุโลวาทสูตร:  พระสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก ช่ือน้ีต้ังตามช่ือผู้รับฟัง
โอวาทซึ่งเป็นสาระสำคัญของพระสูตร  พระสูตรน้ี  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่
ท่านพระราหุล  ขณะประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี เพราะทรงพิจารณาเห็นว่า  ธรรมเครื่องบ่มวิมุตติของท่านพระราหุลแก่
กล้าแล้ว  ควรแสดงธรรมช้ันสูงขึ้นไป 

  ใจความสำคัญของพระสูตร ดังน้ี พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระราหุลถือผ้า
นิ สีทนะ  ตาม เส ด็จ เข้ าไป ในป่ า อันธวัน ใกล้ ก รุงสาวัตถี   เพ่ื อทรงพั กผ่อน
กลางวัน  ณ  ท่ีนั้น  พระองค์ได้ทรงสนทนาธรรมกับท่านพระราหุล  โดยทรงอธิบาย
อายตนะภายใน จับคู่ กั บ อายตนะภายนอกและธรรม ท่ี เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ชุด 
ๆ  รวม  ๖  ชุด  มีใจความดังน้ี ชุดที่  ๑ 

  -  จักขุ  ไม่เท่ียงเป็นทุกข์  มีความแปรผันเป็นธรรมดาจึงไม่ควรถือว่าเป็นของ
เราเราเป็นน่ัน  น่ันเป็นอัตตาของเรา 

  -  รูปไม่เท่ียง  เป็นทุกข์  มีความแปรผันเป็นธรรมดา  จึงไม่ควรถือว่า  น่ันเป็น
ของเรา  เราเป็นนั่น  นั่นเป็นอัตตาของเรา 

  -  จักขุวิญญาณ  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข์  มีความแปรผันเป็นธรรมดา  จึงไม่ควรถือ
ว่า  น่ันเป็นของเรา  เราเป็นนั่น  นั่นเป็นอัตตาของเรา 



 

๑๖๗๗ 
 

 

  -  แม้เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณท่ีเกิดขึ้น  เพราะจักขุสัมผัสเป็น
ปัจจัยก็ไม่เท่ียง  เป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา  จึงไม่ควรถือว่า  นั่นเป็นของ
เราเราเป็นน่ัน  น่ันเป็นอัตตาของเรา 

  ชุดที่  ๒ - ๖  คือ  ทรงจำแนกอายตนะภายในจับคู่กับอายตนะภายนอกอีก 
๕  คู่พร้อมด้วยวิญญาณ  ผัสสะ  และธรรมท่ีเกิดจากผัสสะนั้น ๆ  ในทำนองเดียวกับ
ชุดที่  ๑ 

  ในตอนท้ายของพระสูตร  ตรัสสรุปไว้ว่า  อริยสาวกผู้ได้สดับ  และเห็นอย่างนี้
แล้ว  ย่อมเบ่ือหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งเหล่าน้ี  เมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัด  จึงหลุด
พ้นและรู้ชัดว่า  ตนได้หลุดพ้นแล้ว  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว เมื่อจบการสนทนา  ท่าน
พระราหุลได้บรรลุเป็นพระอรหันต์  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๑๖/๔๗๐) 

จูฬราหุโลวาทสูตร:  พระสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล  สูตรเล็ก  ช่ือน้ีต้ังตามเน้ือหา
สาระของพระสูตร พระสูตรนี้  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ท่านพระราหุล 
(พระโอรสของพระองค์ ) สมัยยังเป็นสามเณร  อายุ ๗   ขวบ   ขณะประทับ
อยู่  ณ  พระเวฬุวัน  เขตกรุงราชคฤห์ โดยทรงปรารภว่าท่านยังเยาว์อยู่  อาจจะ
กล่าวสัมปชานมุสาวาท (การพูดเท็จท้ังท่ีรู้) ก็เป็นได้  ทรงประสงค์จะประทานโอวาท
เกี่ยวกับการกล่าวถ้อยคำแก่ท่าน  จึงทรงแสดงพระสูตรน้ี 

  ใจความสำคัญของพระสูตรดังน้ี  พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาท่านพระราหุล
ซึ่งกำลังพักอยู่  ณ  ปราสาทช่ืออัมพลัฏฐิกา  ขณะที่พระองค์ทรงล้างพระบาท  ทรง
เหลือน้ำไว้ในภาชนะหน่อยหนึ่ง  รับสั่งเรียกท่านพระราหุลมาพิจารณาดูน้ำนั้น  แล้ว
ทรงแสดงเปรียบเทียบว่า  ผู้ท่ีเป็นสมณะถ้าไม่มีความละอายกล่าวเท็จท้ังท่ีรู้  ก็เหลือ
ความเป็นสมณะเพียงหน่อยหน่ึงเหมือนน้ำในขัน  ทรงเทน้ำทิ้งแล้วทรงคว่ำขันและ
หงายขันขึ้น  แล้วทรงเปรียบเทียบให้ฟังว่า   ถ้ายังกล่าวเท็จอยู่ก็เหมือนน้ำที่เขาทิ้ง
แล้ว  เหมือนขันท่ีคว่ำ  และว่างเปล่าเหมือนขันท่ีหงายขึ้น  ทรงยกอุปมาด้วยช้าง
ขึ้นมาเปรียบเทียบว่า  ช้างต้นที่ใช้อวัยวะทุกส่วนทำงานให้พระราชาได้  ไม่มีอะไรท่ี
ช้างต้นนั้นจะทำไม่ได้  คนท่ีไม่มีความละอายกล่าวเท็จท้ังที่รู้ก็เหมือนกัน  ท่ีจะไม่ทำ
บาปอะไรเลยไม่มี  จากน้ันทรงสอนให้พิจารณาดูกายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรม
ของตน  เหมือนคนใช้คันฉ่องส่องดูเงาหน้าตัวเอง  ฉะน้ัน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๗/
๑๑๗) 

จูฬวัจฉโคตตสูตร: พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือวัจฉโคตร สูตรเล็ก ช่ือน้ีต้ังตามช่ือบุคคลที่ปรากฏใน
พระสูตร  พระสูตรนี้  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่วัจฉโคตรปริพาชก  ขณะประทับ
อยู่  ณ  กูฏาคารศาลา  ป่ามหาวัน เขตกรุงสาวัตถี  โดยมีใจความสำคัญดังน้ี วัจฉ



 

๑๖๗๘ 
 

 

โคตรปริพาชกทูลถามว่า  การที่มีผู้กล่าวว่า  “พระสมณโคดมเป็นพระสัพพัญญู (รู้ทุก
สิ่ง)  เห็นธรรมท้ังปวง  ยืนยันญาณทัสสนะในขณะเดิน  หยุด  หลับและต่ืน  เป็นการ
กล่าวถูกต้องหรือไม่  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ไม่ถูกต้อง  เป็นการกล่าวตู่
พระองค์ 

  ทูลถาม   :  จะอธิบายอย่างไรจึงจะถูกต้อง 
  ตรัสตอบ  :  อธิบายว่า  ‘พระสมณโคดมเป็นผู้มีวิชชา  ๓’  จึงจะถูกต้อง  วิชชา

ท่ี  ๑-๒  จะเกิดขึ้นทุกขณะท่ีทรงประสงค์  ส่วนวิชชาที่  ๓  คืออาสวักขยญาณมีอยู่
ตลอดเวลา 

  ทูลถาม   :  คฤหัสถ์ละสังโยชน์ไม่ได้  ตายแล้วทำที่สุดทุกข์ได้  มีหรือไม่ 
  ตรัสตอบ  :  ไม่มี 
  ทูลถาม   :  คฤหัสถ์ละสังโยชน์ไม่ได้  ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์  มีหรือไม่ 
  ตรัสตอบ  :  มีจำนวนมากทีเดียวมิใช่  ๑๐๐  หรือ  ๒๐๐  คน 
  ทูลถาม   :  อาชีวกตายแล้ว  ทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้มีหรือไม่ 
  ตรัสตอบ  :  ไม่มี 
  ทูลถาม   :  อาชีวกตายแล้ว  จะไปเกิดในสวรรค์มีหรือไม่ 
  ตรัสตอบ  :  ระลึกย้อนขึ้นไปถึง  ๙๑  กัปก็ไม่ปรากฏว่ามีอาชีวกคนไหนไปเกิด

ในสวรรค์ได้  นอกจากอาชีวกผู้เป็นกรรมวาที  เป็นกิริยวาที 
  ทูลถาม   :   เม่ือเป็นเช่นน้ัน  ลัทธิเดียรถีย์ก็เป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความ

ดี โดยที่สุดแม้แต่คุณความดีที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์ 
  ตรัสตอบ  :  เป็นเช่นนั้น  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๕/๒๑๕) 
จูฬวัจฉเถรคาถา  : ภาษิตของพระจูฬวัจฉเถระ ท่านพระจูฬวัจฉเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่า  ภิกษุที่

มากด้วยความปราโมทย์ในธรรม  อันพระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว  พึงบรรลุสันตบท 
(นิพพาน) อันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขาร  เป็นสุข  (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๑/๓๐๗) 

จูฬวิยูหสุตตนิทเทส  : อธิบายจูฬวิยูหสูตร การอธิบายจูฬวิยูหสูตร  ซ่ึงว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิ 
สูตรเล็ก เน้ือความในพระสูตรนี้เป็นคำถาม - ตอบ ระหว่างพระพุทธเนรมิต กับพระผู้
มีพระภาค  ; ดู จูฬวิยูหสูตร (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๑๓/๓๓๘) 

จูฬวิยูหสูตร :  พระสูตรว่าด้วยการทะเลาะวิวาทกันเพราะทิฏฐิ คือทรงตอบปัญหาของพระพุทธ
เนรมิตถงึเรื่องสัจจะหลายอย่าง กล่าวคือลัทธิต่าง ๆ ท่ีเรียกว่าทิฏฐิ ๖๒ ประการ เป็น
เหตุให้เจ้าลัทธิท้ังหลายต้องวิวาทกัน ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวอ้างว่าตนเป็นคนฉลาด ด่าว่า
ผู้มีลัทธิขัดแย้งกับตนว่าเป็นคนโง่ ทรงตรัสว่า พวกที่โต้แย้งกันท้ัง ๒ ฝ่ายนั้นต่างก็เป็น
คนโง่ด้วยกัน แต่พระอริยสาวกผู้รู้ชัดสัจจะ (หมายถึงนิโรธสัจจะหรือมัคคสัจจะ ดู ขุ.



 

๑๖๗๙ 
 

 

สุ.อ.(บาลี) ๒/๘๙๑/๓๙๗) เท่าน้ันเป็นผู้ฉลาด   ละศีลและวัตร ละกรรมที่มีโทษ
(อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ) และกรรมท่ีไม่มีโทษ (กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ) 
ปลงภาระได้ ไม่ยึดมั่นทิฏฐิท้ังหลาย (คำว่า ภาระ หมายถึง (๑) ขันธภาระ ได้แก่ ขันธ์ 
๕ (๒) กิเลสภาระ ได้แก่ ราคะ โทสะ และโมหะ  (๓) อภิสังขารภาระ ได้แก่ ปุญญาภิ
สังขาร อปุญญาภิสังขาร และอาเนญชาภิสังขาร  ดู ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๙/๓๙๘) (ขุ.
สุ.(ไทย)๒๕/๘๘๕/๗๑๓) 

จูฬเวทัลลสูตร : พระสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา  สูตรเล็ก  ช่ือน้ี ต้ังตาม
สาระสำคัญของพระสูตรเช่นเดียวกับมหาเวทัลลสูตร  พระสูตรนี้  ภิกษุณีช่ือว่าธัมม
ทินนาแสดงแก่อุบาสกช่ือวิสาขะ  ขณะพักอยู่  ณ พระเวฬุวัน  เขตกรุงราชคฤห์  เพ่ือ
ตอบปัญหาของอุบาสกน้ัน  โดยมีใจความสำคัญดังนี้ วิสาขอุบาสกเข้าไปเย่ียมภิกษุณี
ช่ือ ธัมมทินนาและเรียนถามปัญหาธรรมจำนวน   ๕   เรื่อง  คือ   (๑ )  เรื่อง
สั กกายทิฏฐิ    (๒ )  เ ร่ือ งมรรคมี องค์  ๘  กับขัน ธ์  ๕   (๓ )  เรื่ อ งสมาธิและ
สังขาร  (๔)  เรื่องสัญญาเวทยิตนิโรธ  (๕)  เรื่องเวทนา  ภิกษุณีช่ือธัมมทินนาได้ตอบ
ปัญหาต่าง ๆ  อย่างชัดเจนเป็นท่ีพอใจของผู้ถามและเมื่อผู้ถามไปกราบทูลให้พระผู้มี
พระภาคทรงทราบ  พระองค์ตรัสรับรองว่าถูกต้อง  ถ้าทูลถามพระองค์  ก็จะตรัส
ตอบอย่างที่ภิกษุณีช่ือธัมมทินนาตอบนั้นแหละ  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๐/๕๐๐) 

จูฬศีล  :   ศีลย่อย เป็น ๑ ในจูฬมัชฌิมมหาศีล  หมายถึงศีลท่ีเป็นหลักความประพฤติของ
พระภิกษุ  ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแจกแจงไว้ในพระสูตรบางสูตร มีปรากฏในทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค คือ พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย เล่ม ๙ ท้ัง ๑๓ สูตร มีสาระเหมือนกัน
หมด จูฬมัชฌิมมหาศีล มี ๓ คือ (๑) จูฬศีล ศลีย่อย (๒) มัชฌิมศีล ศีลกลาง (๓) มหา
ศีล ศีลใหญ่, จูฬศีล มี ๒๖ ข้อ ได้แก่  (๑) ละปาณาติบาต... (๒) ละอทินนาทาน... 
(๓) ละอพรหมจรรย์... (๔) ละมุสาวาท... (๕) ละปิสุณาวาจา... (๖) ละผรุสวาจา... 
(๗) ละสัมผัปปลาปะ... (๘) เว้นจากการพราก พีช คามและภูตคาม (๙) ฉันมื้อเดียว...
งดจากการฉันในเวลาวิกาล (๑๐) เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดู
การละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล (๑๑) เว้นจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วย
ดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว (๑๒) เว้นจาก
การน่ังนอนบนท่ีน่ังท่ีนอนอันสูงใหญ่ (๑๓) เว้นจากการรับทองและเงิน (๑๔) เว้นจาก
การรับธัญญาหารดิบ (๑๕) เว้นจากการรับเนื้อดิบ (๑๖) เว้นจากการรับสตรีและ
กุมารี (๑๗) เว้นจากการรับทาสีและทาส (๑๘) เว้นจากการรับแพะและแกะ (๑๙) 
เว้นจากการรับไก่และสุกร (๒๐) เว้นจากการรับช้าง โค ม้า และลา (๒๑)  เว้นจาก
การรับไร่นาและที่ดิน (๒๒) เว้นจากการประกอบทูตกรรมรับใช้เดินข่าว (๒๓)  เว้น
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จากการซื้อการขาย (๒๔) เว้นจากการโกงด้วยตาช่ัง (๒๕) เว้นจากการรับสินบน การ
ล่อลวง และการตลบตะแลง (๒๖) เว้นจากการเฉือนหั่น ฟัน ฆ่า จองจำ ตีชิง ปล้น 
และกรรโชก (ที.สี.(ไทย)๙/๗/๓, ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๕, ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๗) 

จูฬสกุลุทายิสูตร:  พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือสกุลุทายี  สูตรเล็ก มีท่ีมาของช่ือเหมือนมหาสกุลุทายิ
สูตร  พระสูตรน้ี  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่สกุลุทายีปริพาชก  ณ  อารามของ
ปริพาชก  คือ  พระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่า  สกุลุทายีปริพาชกมีอุปนิสัย
พอที่จะบรรลุธรรมได้ในอนาคตกาล  จึงเสด็จเข้าไปหาถึงที่อยู่  เพ่ือทรงแสดงธรรม
โปรด 

  ใจความสำคัญของพระสูตรดังน้ี  สกุลุทายีปริพาชกได้สนทนาธรรมกับพระผู้มี
พระภาคถึงเรื่องนิครนถ์นาฏบุตรซ่ึงอ้างว่าตนเป็นสัพพัญญูเห็นสิ่งท้ังปวงแม้ขณะ
เดิน  หยุด  หลับ  และต่ืน  แต่พอถูกถามปัญหาเรื่องการระลึกชาติในอดีตกลับเอา
เรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อน  กลับไปพูดนอกเรื่อง  ท้ังแสดงอาการโกรธไม่พอใจ  ด้วย
เหตุน้ี  ทำให้เขาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่า  มีแต่พระผู้มีพระภาคเท่าน้ันท่ีทรงทราบ
เรื่องน้ีจริง ๆ 

  พระผู้มีพระภาครับสั่งให้งดพูดถึงเรื่องน้ัน  พระองค์จักแสดงปฏิจจสมุปบาท 
หรือปัจจยาการให้ฟัง  เมื่อสกุลุทายีปริพาชกกราบทูลว่า  ไม่สามารถจะทูลตอบเร่ือง
ปฏิจจสมุปบาทให้ทรงพอพระทัยได้  พระองค์จึงตรัสถามถึงความเห็นในลัทธิของ
ปริพาชกเก่ียวกับวรรณะสูงสุดและปัญหาเรื่องโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว (โลกท่ีไม่มี
ทุกข์)  ทรงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงจนสกุลุทายีปริพาชกยอมรับว่า  ลัทธิของตนว่าง
เปล่า  และผิดไปหมด 

  จากน้ันทรงแสดงข้อปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว  คือ  ฌาน  ๔ 
และวิชชา  ๓  เมื่อทรงแสดงธรรมจบสกุลุทายีปริพาชกขอบวชแต่ลูกศิษย์ห้ามมิให้
บวช  จึงเป็นอันว่า สกุลุทายีปริพาชกมีอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์  (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๖๙/๓๑๗) 

จูฬสัจจกสูตร: พระสูตรว่าด้วยสัจจกะ  นิครนถบุตร  สูตรเล็ก  ช่ือน้ีต้ังตามช่ือบุคคลผู้ทูลถาม
ปัญหา  พระสูตรนี้  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่สัจจกะ  นิครนถบุตร  ขณะประทับ
อยู่  ณ  กูฏาคารศาลา  ป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี  แคว้นวัชชี  เพ่ือตอบปัญหาของ
สัจจกะ นิครนถบุตร  ท่ีทูลถามเพ่ือโต้วาทะกับพระองค์ 

  ใจความสำคัญของพระสูตร ดังน้ี  สัจจกะ  นิครนถบุตร  หรือที่รู้จักกันท่ัวไป
ว่า  สัจจกนิครนถ์  อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลี  ถือตัวเป็นปราชญ์  ได้ประกาศในท่ีชุมชน
ว่าสมณะหรือพราหมณ์  ผู้เป็นเจ้าหมู่  เจ้าคณะ  เป็นคณาจารย์หรือเป็นครูของหมู่
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คณะ  หรือแม้แต่ผู้ท่ีประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์  ผู้ปราศจากกิเลสท้ังหลาย  ผู้
ตรัสรู้เองโดยชอบก็ตาม  เมื่อมาโต้วาทะกับเราแล้ว  ไม่ประหม่าตัวสั่นหว่ันไหว  ไม่มี
เหง่ือไหลโทรมออกมาจากรักแร้ เรายังไม่เห็นเลยสักคนเดียวอย่าว่าแต่คนเลย  แม้สิ่ง
ไร้วิญญาณ  เช่น  เสาก็ยังหว่ันไหวต่อวาทะของเรา” 

  เช้าวันหนึ่งสัจจกนิครนถ์เห็นท่านพระอัสสชิ (รูปหน่ึงในพระเบญจวัคคีย์)  กำลัง
เดินเข้าไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีจึงเข้าไปหา ขอสนทนาด้วย และได้ถามพระเถระว่า
พระสมณโคดมแนะนำสาวกว่าอย่างไร คำสอนส่วนใหญว่่าด้วยเร่ืองอะไร พระเถระ
ตอบว่า ทรงสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทีย่งรูปเวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณไม่ใช่อัตตา สังขารทั้งหลายท้ังปวงไม่ใช่อัตตา  ธรรมท้ังปวง
ไม่ใช่อัตตา พระผู้มีพระภาคตรัสสอนเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ ่  สัจจกนิครนถ์กล่าวว่าพระ
สมณโคดมเห็นผิด  เห็นช่ัว ถา้ตนมีโอกาสเข้าเฝ้า จะโต้วาทะทำให้ถ่ายถอนความเห็น
ผิด  เห็นช่ัวนี้ให้ได้ 

  จากนั้น สัจจกนิครนถ์ได้เข้าเฝ้าพวกเจ้าลิจฉวีจำนวน  ๕๐๐  องค์ท่ีกำลังประชุม
ปรึกษาข้อราชกิจอยู่ในหอประชุม  ทูลเล่าเรื่องท่ีตนได้กล่าวกับท่านพระอัสสชิให้ทรง
ทราบ  และทูลเชิญให้เสด็จไปฟังการโต้วาทะระหว่างตนกับพระสมณโคดม  ท่ีป่า
มหาวัน (เขตกรุงเวสาลี)  ในวันนั้น  จะได้เห็นตนฉุดลากวาทะของพระสมณโคดม
ออกมาด้วยวาทะของตน  เหมือนบุรุษมีกำลังจับขนแกะแล้วฉุดลากออกมาเล่นเป็น
ต้น กล่าวแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังกูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน  โดยมีพวกเจ้า
ลิจฉวีจำนวน  ๕๐๐  องค์  เสด็จตามไปเป็นขบวน  เมื่อไปถึงก็ทูลขออนุญาตถาม
ปัญหา  พอพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต  ก็ทูลถามอย่างท่ีถามท่านพระอัสสชิ  พระผู้
มีพระภาคก็ตรัสตอบอย่างที่ท่านพระอัสสชิตอบทุกประการ  สัจจกนิครนถ์แย้งโดยใช้
อุปมาโวหารว่า  พืชพันธ์ุไม้จำต้องอาศัยแผ่นดิน  จึงเจริญออกงามไพบูลย์ได้  ฉัน
ใด  หรือคนจำต้องอาศัยแผ่นดินเป็นท่ีทำมาหากิน  จึงเจริญ ก้าวหน้าได้ฉัน
ใด ขันธ์  ๕  คือ  รูปเวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ก็ต้องมีอยู่ในฐานะเป็น
ตัวตน  ดุจแผ่นดิน  คนเราต้องอาศัยขันธ์เหล่าน้ี  จึงได้เสวยผลบุญผลบาปได้ฉันน้ัน  
ทรงย้อนถามว่า  ท่านเห็นว่าขันธ์  ๕  เป็นอัตตาของท่านใช่หรือไม่  ทูลตอบว่า 
ใช่  มหาชนเห็นอย่างน้ี  ตรัสถามว่า  มหาชนเห็นอย่างไรไม่สำคัญ  แต่ท่านเห็นว่า
ขันธ์  ๕  เป็นอัตตาของท่านใช่หรือไม่  สัจจกนิครนถ์ทูลตอบยืนยันว่าใช่  ตนก็เห็น
อย่างนั้น  ตรัสถามว่า  พระมหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว  มีพระราชอำนาจ
สิทธ์ิขาดในพระราชอาณาจักรของพระองค์แล้ว  เช่น  การฆ่า  การริบทรัพย์  การ
เนรเทศ ใช่หรือไม่  ทูลตอบว่า  ใช่  ทรงย้อนถามว่า  ท่านกล่าวว่า  รูป  เป็นอัตตา
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ของท่าน  ท่านมีอำนาจในรูปน้ันว่า  จงเป็นอย่างนั้นเถิด  อย่าเป็นอย่างน้ันเลย  ใช่
หรือไม่  สัจจกนิครนถ์น่ิง  ตรัสถามซ้ำถึง  ๓  ครั้ง  สัจจกนิครนถ์ก็ยังน่ิง  แต่ในท่ีสุด
ก็จำต้องยอมรับว่าตนไม่มีอำนาจบังคับบัญชาให้รูปเป็นไปตามท่ีตนต้องการได้ 

  จากนั้น  ทรงซักถามไล่เลียงจากเวทนาไปจนถึงวิญญาณ  สัจจกนิครนถ์ต้องยอม
จำนนว่า  ไม่มีอำนาจบังคับได้เช่นเดียวกับรูป  ทรงซักต่อไปว่า  ขันธ์  ๕  เท่ียง
หรือไม่เที่ยง  ทูลตอบว่า  ไม่เท่ียงตรัสถามว่า  สิ่งใดไม่เท่ียง  สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็น
สุข   ทูลตอบว่า  เป็นทุกข์   ตรัสถามว่า  สิ่ งใดไม่ เท่ี ยง  เป็นทุกข์   มีความ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา  ควรหรือไม่ท่ีจะถือว่าน่ันเป็นของเรา  เราเป็นน่ัน  น่ัน
เป็นอัตตาของเรา  ทูลตอบว่า  ไม่ควร  ตรัสถามต่อไปว่า  ผู้ใดยึดติดทุกข์  ยินดีใน
ทุกข์  เห็นว่า  ทุกข์น้ันเป็นของเรา  เราเป็นน่ัน นั่นเป็นอัตตาของเรา  ผู้นั้นทำให้ทุกข์
สิ้นไปได้หรือไม่  ทูลตอบว่า  ไม่ได้  ตรัสถามย้ำว่า ท่านติดทุกข์ ยึดทุกข์ ตามเห็นว่า
ทุกข์น้ันเป็นของเรา เป็นอัตตาของเรา ใช่หรือไม่  ทูลตอบว่า  ใช่  ตรัสเปรียบเทียบ
ว่า  บุรุษผู้ ต้องการแก่นไม้  เที่ยวหาแก่นไม้ในป่า  เห็นต้นกล้วยใหญ่   ลำต้น
ตรง  กำลังรุ่น  ยังไม่ทันตกเครือ  เขาเข้าไปตัดต้นกล้วยนั้นให้ล้มลงแล้วตัดยอดลดิใบ
ออก  เขาพยายามหาแก่นก็ผิดหวัง  เขาไม่พบแม้แต่กระพี้ของกล้วย  ข้อน้ีฉันใด  เรา
พยายามซักถามท่านให้กล่าวแก้วาทะของตัวเอง  ท่านก็ว่างเปล่า  ยอมแพ้ไปเองฉัน
น้ัน จากน้ันได้ตรัสถึงคำประกาศอวดตัวของสัจจกนิครนถ์ในท่ามกลางมหาชน
ชาวกรุงเวสาลีดังปรากฏข้างต้นและตรัสเพ่ิมเติมว่า บัดนี้  หยาดเหงื่อของท่านบาง
หยาดหยดจากหน้าผากลงมาตามผ้าห่มแล้วตกลงสู่พ้ืน  ส่วนเหง่ือของเราไม่มีเลย สัจ
จกนิครนถ์นั่งนิ่ง  เก้อเขิน  คอตก  ก้มหน้า หงอยเหงา ไม่มีปัญญาจะคิดโต้เถียง
ต่อไปอีก 

  เจ้าลิจฉวีองค์หน่ึงพระนามว่า  ทุมมุขะ  ตรัสเปรียบเทียบขึ้นว่า  พระผู้มีพระ
ภาคทรงหักทิฏฐิของสัจจกนิครนถ์  เหมือนพวกเด็กจับปูในสระโบกขรณีมาหักก้าม
จนปูไม่สามารถกลับลงสระได้อีกแล้ว 

  สัจจกนิครนถ์หันไปกล่าวตำหนิเจ้าลิจฉวีทุมมุขะว่า  ไม่ใช่เรื่องของท่าน  แล้วทูล
ถามเพ่ือขอความรู้ว่า  สาวกของพระองค์ข้ามพ้นความสงสัยได้ด้วยเหตุใด  ตรัสตอบ
ว่า  ด้วยความเห็นตามความเป็นจริงว่า  ขันธ์  ๕  ทุกชนิดไม่เป็นของเรา  เราไม่เป็น
น่ัน  น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา 

  สัจจกนิครนถ์ทูลถามต่อไปว่า  ภิกษุจะเป็นพระอรหันตขีณาสพด้วยเหตุใด  ตรัส
ตอบว่า  ด้วยการไม่ยึดถือขันธ์  ๕  ว่า เป็นของเรา  เราเป็นน่ัน  นั่นเป็นอัตตาของ
เรา 
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  การสนทนาจบลงด้วยสัจจกนิครนถ์ขอนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุ
สงฆ์ไปฉันภัตตาหารในอารามของตนในวันรุ่งขึ้น (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๓/๓๘๘) 

จูฬสาริภิกขุวัตถุ : เรื่องจูฬสารีภิกษุ วันหน่ึง  พระจูฬสารีน้ันทำเวชกรรมแล้วได้โภชนะอันประณีต 
แล้ว   ถือออกไปอยู่   พบพระเถระในระหว่างทาง   จึงเรียนว่า ท่านขอรับ  โภชนะนี้
กระผมทำเวชกรรมได้แล้ว   ท่านจักไม่ได้โภชนะเห็นปานนี้ในที่อ่ืน ขอท่านจงฉัน
โภชนะน้ี กระผมจักทำเวชกรรม นำอาหารเห็นปานน้ีมาเพ่ือท่านตลอดกาลเป็นนิตย์ 
พระเถระฟังคำของพระจูฬสารีน้ันแล้ว  ก็นิ่งเฉย หลีกไปแล้ว  ภิกษุท้ังหลายมาสู่
วิหารแล้ว กราบทูลความน้ันแด่พระศาสดา  พระศาสดาตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย    
ธรรมดาบุคคลผู้ไม่มีความละอาย   ผู้คะนอง   เป็นผู้เช่นกับกา ต้ังอยู่ในอเนสนา ๒๑ 
อย่าง   ย่อมเป็นอยู่ง่าย  ส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะ ย่อมเป็นอยู่ยาก
แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า อันบุคคลผู้ไม่มีความละอาย กล้าเพียงดังกา มี
ปกติกำจัด (คุณผู้อ่ืน) มักแล่นไป (เอาหน้า)  ผู้คะนองผู้เศร้าหมองเป็นอยู่ง่าย  ส่วน
บุคคลผู้มีความละอาย  ผู้แสวงหากรรมอันสะอาดเป็นนิตย์  ไม่หดหู่  ไม่คะนอง   มี
อาชีวะหมดจดเห็นอยู่  เป็นอยู่ยาก  (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๔๔/๑๐๘) 

จูฬสาโรปมสูตร: พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้  สูตรเล็ก  ช่ือน้ีต้ังตามข้ออุปมาในเนื้อหาของพระ
สูตร  พระสูตรน้ี  พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ปิงคลโกจฉพราหมณ์  ขณะประทับอยู่  ณ 
พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี  โดยทรงปรารภคำถาม
ของพราหมณ์ 

  ใจความสำคัญของพระสูตรดังนี้  (๑) ปิงคลโกจฉพราหมณ์ทูลถามว่า  ครู
ปูรณะ กัสสปะ  ครูมักขลิ  โคสาล  ครูอชิตะ  เกสกัมพล  ครูปกุธะ  กัจจาย
นะ  ครูสัญชัย  เวลัฏฐบุตร  ครูนิครนถ์  นาฏบุตร  เป็นเจ้าหมู่  เจ้าคณะ  เป็น
คณาจารย์มีช่ือเสียงได้รับยกย่องว่าเป็นคนดี  ครูเหล่าน้ีรู้จริงตามท่ีปฏิญญา หรือไม่รู้
จริง  หรือบางพวกรู้  บางพวกไม่รู้  (๒) พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  อย่าไปสนใจ
พวกน้ันเลย  ถ้าอยากฟังธรรมจะแสดงให้ฟัง  เมื่อพราหมณ์กราบทูลว่าจะฟงั  จึงทรง
แสดงธรรมอุปมาด้วยแก่นไม้คล้ายมหาสาโรปมสูตร  ต่างแต่ในท่ีน้ีทรงยกอุปมาขึ้น
ก่อนแล้วทรงเปรียบกับกุลบุตรผู้ออกบวชด้วยศรัทธา  นี้เป็นข้อแตกต่างประการ
ท่ี  ๑  ข้อแตกต่างประการที่  ๒  คือ  ต้ังแต่ตอนที่  ๒  เป็นต้นไป  เพ่ิมข้อความ
ว่า  สร้างฉันทะ  พยายามเพ่ือทำให้แจ้งธรรมอ่ืนอันย่ิงและประณีตกว่า (เช่น ...
ประณีตกว่าลาภสักการะและความสรรเสริญ)ทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่
ท้อถ่อย ... ข้อแตกต่างประการท่ี  ๓ คือ  ธรรมท่ีเป็นแก่นแท้แห่งพรหมจรรย์ซึ่งย่ิง
และประณีตกว่าญาณทัสสนะ  ได้แก่  รูปฌาน  ๔  อรูปฌาน ๔  และสัญญาเวทยิต
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นิโรธ(สมาบัติท่ีดับสัญญาและเวทนา)  ซึ่งย่ิงและประณีตกว่าญาณทัสสนะมา
ตาม ล ำ ดั บ   แ ต่ ใน ตอน ส รุป   ท รง เรี ย ก เจ โต วิ มุ ต ติ ว่ า เป็ น แก่ น แ ท้ แ ห่ ง
พรหมจรรย์  เหมือนในมหาสาโรปมสูตร  (ม.ม.(ไทย)๑๒/๓๑๒/๓๔๘) 

จูฬสีหนาทสูตร: พระสูตรว่าด้วยการบันลือสีหนาท  สูตรเล็ก  ช่ือน้ี ต้ังตามเน้ือหาสาระของพระสูตร  
พระสูตรน้ี  พระผู้มีพระภาค  ทรงแสดงแก่ภิกษุ ท้ังหลาย  ขณะประทับอยู่  
ณ  พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี  โดยทรงปรารภ
เหตุการณ์ในขณะนั้นว่า  มีลาภสักการะเป็นอันมากเกิดแก่พระองค์และภิกษุสงฆ์  แต่
พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกกลับเสื่อมลาภสักการะจนอดอยากผอมโซไม่มีราศี  จึงพา
กันร้องไห้คร่ำครวญไปตามถนน  ตามตรอกซอกซอยน้อยใหญ่  และในท่ีชุมชน
ท้ังหลายว่า  “ท่านสมณโคดมเท่านั้นหรือท่ีเป็นสมณะ  เรามิได้เป็นสมณะหรือ  สาวก
ของท่านสมณโคดมเท่าน้ันหรือท่ีเป็นสมณะ  สาวกของเรามิได้เป็นสมณะหรือ  ทาน
ท่ีให้แก่ท่านสมณโคดมและสาวกของท่านสมณโคดมเท่านั้นหรือท่ีมีผลมาก  ทานที่
ให้แก่เราและสาวกของเราไม่มีผลมากหรือ ...” พระองค์จึงตรัสสอนให้ภิกษุท้ังหลาย
บันลือสีหนาทโดยชอบว่า  สมณะที่  ๑  ท่ี  ๒  ที่  ๓  และที่  ๔  มีในพระศาสนานี้
เท่าน้ัน  

  ใจความสำคัญของพระสูตรดังนี้  พระผู้มีพระะภาคทรงยกประเด็นเป็นอุทเทส
นัยขึ้นว่า  “ภิกษุท้ังหลาย สมณะท่ี  ๑  มีอยู่ในธรรมวินัยน้ีเท่าน้ัน  สมณะท่ี  ๒ 
... สมณะท่ี  ๓ ...  สมณะท่ี  ๔  ก็มีในธรรมวินัยน้ี  ลัทธิของศาสดาอ่ืนว่างเปล่าจาก
สมณะผู้รู้ทั่วถึง  เธอท้ังหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างน้ีแล” 

  จากน้ัน  ทรงอธิบายความในอุทเทสนัยต่อไปว่า  ถ้าหากอัญเดียรถีย์ปริพาชก
ถามว่า  “อะไรทำให้พวกท่านมีความมั่นใจ มีกำลังใจในการบันลือสีหนาทอย่างน้ี”ให้
ตอบว่า “พวกเรามีธรรม  ๔  ประการ  คือ  (๑) มีความเลื่อมใสในพระศาสดา  (๒) มี
ความเลื่อมใสในพระธรรม  (๓) บำเพ็ญศีลได้บริบูรณ์  (๔) เพ่ือนร่วมปฏิบัติธรรมท้ัง
บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นท่ีรักเป็นที่พอใจของพวกเรา”  ถ้าพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก
โต้แย้งว่า  พวกเขาก็มีความเลื่อมใสในศาสดาในธรรมของพวกเขา  บำเพ็ญศีลให้
บริบูรณ์ตามลัทธิของพวกเขา  และพวกเพ่ือนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมของพวกเขาก็เป็นที่
รักเป็นที่พอใจของพวกเขาเช่นกัน  ในเรื่องน้ีมีความมุ่งหมายผิดแผกแตกต่างกัน
อย่างไร  ทรงสอนให้ตอบแบบย้อนถามว่า  ความมุ่งหมายที่พวกเขากล่าวถึงน้ัน  มี
อย่างเดียว  หรือมีหลายอย่าง (ทรงช้ีแจงว่า  คำตอบท่ีถูกต้อง  คือ  มีอย่าง
เดียว  ไม่ใช่หลายอย่าง  หมายความว่า  ถ้าเขาตอบว่ามีหลายอย่าง  แสดงว่าต่างกัน)  
ถ้าพวกเขาตอบว่า  มีอย่างเดียว  ให้ถามต่อไปว่า  ความมุ่งหมายนั้น  สำหรับผู้มี
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ราคะ  หรือผู้ปราศจากราคะ(ทรงช้ีแจงว่า คำตอบท่ีถูกต้อง  คือ  สำหรับผู้ปราศจาก
ราคะ  ถ้าเขาตอบอย่างอ่ืน  แสดงว่าต่างกัน)  ถ้าพวกเขาตอบว่า  สำหรับผู้ปราศจาก
ราคะ  ให้ย้อนถามทำนองเดียวกันอีก  ๗  คำถามโดยเปล่ียนจากราคะเป็น  (๑) 
โทสะ  (๒) โมหะ  (๓) ตัณหา  (๔) อุปาทาน  (๕) รู้แจ้ง  ไม่รู้แจ้ง   (๖)  ยินดี  ยิน
ร้าย  (๗)  พอใจยินดีในปปัญจธรรม  (ธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า)  โดยทรงช้ีบอก
คำตอบท่ีถูกต้องให้ด้วย 

  ทรงแนะนำให้ตรวจสอบความเป็นสมณะด้วยเรื่องทิฏฐิ  ๒  ประการ  คือ (๑) 
ภวทิฏฐิ (ความเห็นว่า  มี  หมายถึง  สัสสตทิฏฐิ  คือ  ลัทธิท่ีถือว่า อัตตาและโลก
เที่ยง) (๒) วิภวทิฏฐิ (ความเห็นว่า  ไม่มี  หมายถึง อุจเฉททิฏฐิ  คือ  ลัทธิท่ีถือ
ว่า  อัตตาและโลกขาดสูญ)  เช่น  ถ้าสมณพราหมณ์ใดยึดติดทิฏฐิประการหนึ่ง  สมณ
พราหมณ์น้ันช่ือว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อทิฏฐิอีกประการหน่ึง  สมณพราหมณ์ท่ีไม่รู้ความ
เกิด ความดับคุณ  โทษและอุบายเคร่ืองสลัดทิฏฐิท้ัง ๒ ประการน้ัน  ช่ือว่ายังมี
ราคะ  โทสะ  โมหะ  ตัณหา  อุปาทาน  เป็นผู้ ไม่รู้แจ้ง  เป็นผู้ ยินร้าย  พอใจ
ในปปัญจธรรม พวกเขาไม่พ้นจากชาติ ชรา มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  
อุปายาส 

  ทรงแนะนำให้ตรวจสอบความเป็นสมณะด้วยเรื่องอุปาทาน  ๔  ประการ  คือ 
(๑) กามุปาทาน  (๒) ทิฏฐุปาทาน  (๓) สีลัพพตุปาทาน  (๔) อัตตวาทุปาทาน  ท่ี
สมณพราหมณ์ท้ังหลายมักอ้างว่า  รอบรู้อุปาทานทุกอย่าง  แต่บัญญัติความรอบรู้
อุปาทานไว้เพียงประการใดประการหน่ึงเท่าน้ัน  ไม่บัญญัติให้ครบทุกประการ  เมื่อ
เป็นเช่นน้ี  ความเลื่อมใสในศาสดา  ในธรรม  การบำเพ็ญศีล  และความเป็นท่ีรักท่ี
พอใจของเพ่ือนผู้ร่วมปฏิบัติธรรม  ก็ไม่เป็นไปในทางที่ชอบ  เพราะศาสดาของพวก
เขากล่าวไว้ผิด 

  ในตอนท้าย  ทรงอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทว่า  อุปาทาน  ๔  ประการ
ดังกล่าวเกิดจากตัณหา  ตัณหาเกิดจากเวทนา  เวทนาเกิดจากผัสสะ  ผัสสะเกิด
จากสฬายตนะ  สฬายตนะเกิดจากนามรูป  นามรูปเกิดจากวิญญาณ  วิญญาณเกิด
จากสังขาร  สังขารเกิดจากอวิชชา  เมื่อละอวิชชาได้  ทำให้วิชชาเกิดขึ้น  อุปาทาน
ท้ัง  ๔  ประการ  ก็ไม่เกิดขึ้น  (ม.ม.(ไทย)๑๒/๑๓๙/๑๓๓) 

จูฬสุคันธเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬสุคันธเถระ  ในอดีตชาติในภัทรกัปน้ี    ท่านได้
ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ   และได้ใช้คันธ
ชาติ  ๔  ชนิดทาพ้ืนพระคันธกุฏีเดือนละ ๘  วัน และปรารถนาขอให้มีกลิ่นกาย
หอม  จุติจากชาตินั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์   ในชาติสุดท้ายน้ี เกิดมาก็มีกลิ่นกาย



 

๑๖๘๖ 
 

 

หอม   เพ ราะผลแห่ งกรรมนั้ น    ได้บวชในพระพุ ทธศาสนาและได้บรรลุ
วิชชา  ๓  พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๗๒/๓๒๘) 

จูฬสุญญตสูตร: พระสูตรว่าด้วยสุญญตา  สูตรเล็ก  ช่ือนี้ต้ังตามเน้ือหาสาระของพระสูตร  พระสูตรนี้
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ท่านพระอานนท์  ขณะประทับอยู่  ณ ปราสาทของนาง
วิสาขามิคารมาตา  ในบุพพาราม  เขตกรุงสาวัตถี  โดยทรงปรารภคำทูลถามของพระ
เถระ  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า  ก่อนท่ีท่านพระอานนท์จะเข้าเฝ้าทูลถามเรื่องน้ี  ท่าน
ได้เข้าสุญญตผลสมาบัติอยู่ในที่หลีกเร้นของท่าน  ขณะน้ัน  มีความว่างปรากฏขึ้น 
ท่านจึงอยากจะทราบสุญญตกถาจากพระผู้มีพระภาค  จึงเข้าไปทูลถาม (ม.อุ.อ.
(บาลี) ๓/๑๗๖/๑๐๘) 

  ใจความสำคัญของพระสูตรดังน้ี  ท่านพระอานนท์ทูลถามว่า  พระดำรัสที่ท่าน
รับฟังมาเฉพาะพระพักตร์  ขณะประทับอยู่ท่ีนิคมนครกะของเจ้าศากยะ  แคว้น
สักกะว่า  อานนท์  ปัจจุบันน้ี  เราอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก  น้ัน  ท่านฟัง
มาถูกต้องหรือไม่  จำได้ถูกต้องหรือไม่ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ถูกต้อง  ตรัสยืนยันว่า  ท้ังก่อนหน้าน้ัน  และ
ขณะท่ีตรัสน้ัน  พระองค์ทรงอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก  ทรงอุปมาว่า
ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา (ขณะน้ัน)  ว่างจากช้าง  โค  ม้า  และลาว่างจาก
ทองและเงิน  ว่างจากชุมชนชายหญิง  ไม่ว่างอยู่อย่างเดียว  คือ  ภิกษุสงฆ์ข้อนี้ฉัน
ใด  ภิกษุก็หมือนกัน  ถ้าไม่ใส่ใจความสำคัญว่าบ้าน  ความสำคัญว่ามนุษย์ใส่ใจแต่
ความสำคัญว่าป่า  อยู่  จิตของภิกษุนั้นก็แล่นไป  เลื่อมใส  ต้ังม่ัน  และน้อมไปใน
ความสำคัญว่าป่า  อย่างเดียวเท่าน้ัน  จากน้ันทรงแสดงสุญญตาวิหารธรรมท่ีสูง 
ๆ  ขึ้นไปตามลำดับอีก  ๗  ขั้นเพ่ือระงับความกระวนกระวายที่มีอยู่ในแต่ละ
ความสำคัญ (สัญญา)  ดังนี้ (๑)  ให้ใส่ใจแต่ความสำคัญว่าแผ่นดิน  แทนความสำคัญ
ว่าป่า (๒)  ให้ใส่ใจแต่ความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะ  แทนความสำคัญว่า
แผ่นดิน  (๓)  ให้ใส่ใจแต่ความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะ  แทนความสำคัญว่าอา
กาสานัญจายตนะ  (๔ ) ให้ใส่ ใจแต่ความสำคัญ ว่าอากิญ จัญญายตนะ  แทน
ความสำคัญว่า วิญญาณัญจายตนะ  (๕)  ให้ใส่ใจแต่ความสำคัญว่าเนวสัญญานา
สัญญายตนะ  แทนความสำคัญว่าอากิญจัญญายตนะ  (๖) ให้ใส่ใจแต่เจโตสมาธิอัน
ไม่มีนิมิต  แทนความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะ   (๗)  ให้พิจารณาเห็น
ความไม่เท่ียงแห่งเจโตสมาธิ  จนจิตหลุดพ้นจากกามาสวะ  ภวาสวะ  และอวิชชา
สวะ  ก็จะหลุดพ้นจากความกระวนกระวายท่ีมีอยู่ในเจโตสมาธิ  คงมีแต่ความกระวน
กระวายท่ีเน่ืองด้วยอายตนะ  ๖  ท่ีเกิดขึ้น  เพราะอาศัยกายเพราะมีชีวิตเป็น



 

๑๖๘๗ 
 

 

ปัจจัย  ช่ัวชีวิตนี้เท่าน้ันทรงสรุปว่า  การที่จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเป็นการ
ก้าวเข้าสู่ความว่าง (สุญญตา) อย่างแท้จริง  ไม่คลาดเคลื่อน  บริสุทธ์ิ  ยอดเยี่ยมย่ิง
นัก  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๗๖/๒๑๕) 

จูฬสุตโสมชาดก  : ชาดกว่าด้วยเหตุท่ีพระเจ้าจูฬสุตโสมออกผนวช  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
ราชกุมารพระนามว่าจูฬสุตโสม  พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารและโทษใน
การครองเรือน  จึงเสด็จ ออกบรรพชา  สอนประชาชนให้หมั่นเจริญเมตตาและไม่
ต้ังอยู่ในความประมาท (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๙๕/๖๒๗) 

จูฬสุภัททาวัตถุ  : เรื่องนางจูฬสุภัททา ธิดาของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เป็นสะใภ้ของเศรษฐีบุตร ชื่อ อุค
คะ ชาวอุคคนคร  เศรษฐีท้ังสองเป็นสหายกันมาตั้งแต่ยังหนุ่ม เรียนในสำนักอาจารย์
เดียวกัน และได้ทำการตกลงกันไว้ว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างมีลูกสาวและลูกชายก็จะให้
แต่งงานกัน อุคคเศรษฐีจึงสู่ขอนางให้แก่ลูกชาย  แต่อุคคเศรษฐีเป็นคนมิจฉาทิฏฐิ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์ทรงเห็น
อุปนิสัยของอุคคเศรษฐีแล้วทรงอนุญาต เขาก็กลับไปปรึกษากับภรรยาแล้วก็ตกลงยก
ให้ พร้อมกับจัดสักการะให้อย่างย่ิงใหญ่ ให้โอวาท ๑๐ ข้อเป็นต้นว่า ธรรมดาสตรีผู้
อยู่ในตระกูลพ่อผัวไม่ควรนำไฟภายในออกไปภายนอก เช่นเดียวกับที่ธนญชัยเศรษฐี
ให้แก่นางวิสาขา  ในวันที่จะส่งตัวไปก็ให้กุฏุมพี ๘ คนรับรองว่าจะดูแลอย่างดีหากมี
อะไรเกิดขึ้นกับนาง 

  ในวันแต่งงาน พ่อผัวของนาง เมื่อจะทำสักการะแก่พวกชีเปลือย จึงให้คนไป
เรียกนางมาไหว้สมณะของตน แต่นางเกิดความละอายท่ีจะต้องไหว้พวกชีเปลือยจึงไม่
ไป แม้จะจะบอกให้มากี่ครั้งๆ ก็ไม่ยอมไป เขาจึงโกรธแล้วสั่งให้ขับไล่นาง ดีท่ีนางมี
กุฏุมพีรับรองว่านางไม่ผิด เขาจึงยอม แล้วไปเล่าเรื่องน้ีให้ภรรยาฟัง ภรรยาของเขา
คิดว่า พวกสมณะของลูกสะใภ้นี้ เป็นเช่นไรหนอแล  นางสรรเสริญพระสมณะ
เหล่าน้ันเหลือเกิน จึงให้คนเรียกนางมาถามว่า พวกพระสมณะของเจ้า เป็นเช่นไร  
เจ้าจึงสรรเสริญพระสมณะเหล่านั้นหนักหนา พระสมณะเหล่าน้ัน มีปกติอย่างไร  มี
สมาจารอย่างไร  ลำดับน้ัน  นางสุภัททาจึงประกาศคุณท้ังหลายของพระพุทธเจ้าและ
พระสาวกของพระพุทธเจ้า (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๐๔/๑๒๗)  

จูฬสุวกราชชาดก  : ชาดกว่าด้วยพญานกแขกเต้าเรื่องสั้น พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานกแขก
เต้า  ถือมักน้อย  สันโดษ  อาศัยอยู่ท่ีต้นมะเด่ือต้นเดียว   แม้หมดผล   ใบ  และ
สะเก็ดแล้วเหลือแต่ตอไม้ก็มิได้ไปที่อ่ืน ร้อนถึงท้าวสักกะต้องลงมาประสาทพรให้ต้น
มะเด่ือน้ันกลับเจริญขึ้นดังเดิม  (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๐/๓๐๕)  



 

๑๖๘๘ 
 

 

จูฬเสฏฐิชาดก: ชาดกว่าด้วยจูฬเศรษฐี พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นจูฬเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระราชา 
พบหนูตายจึงกล่าวคำทำนายว่า  ถ้าใครได้หนูน้ีไปจักได้เป็นเศรษฐี  คนรับใช้ได้ฟัง 
จึงเอาหนูไปขายแก่คนเลี้ยงแมว ต่อมาก็ต้ังตัวด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนน้ัน    ได้เป็น
เศรษฐีในลำดับต่อมา  (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔/๒) 

จูฬเสฏฐิเปตวัตถุ : เรื่องจูฬเศรษฐีเปรต  เป็นเรื่องแสดงผลแห่งกรรมช่ัว  คือความตระหนี่ ไม่มี
ศรัทธา  ไม่เคยทำบุญให้ทาน  และมีมิจฉาทิฏฐิของจูฬเศรษฐี  ชาวกรุงพาราณ
สี  ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตทนทุกข์ทรมาน  ไปปรากฏ ตัวต่อพระเจ้าอชาต
ศัตรู  กษัตริย์หนุ่มผู้ปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธผู้เป็นพระชนก  จึง
ได้ถาม-ตอบกัน  (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๒๔๖/๒๐๗) 

จูฬหังสชาดก: ชาดกว่าด้วยพญาหงสืติดปีก : พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาหงส์ทอง  ไปติดบ่วง
ของนายพราน  แต่ได้อาศัยหงส์สุมุขเสนาบดีช่วยชีวิตไว้และหงส์สุมุขเสนาบดีได้
แสดงมิตรธรรมแก่พญาหงส์และนายพราน จากนั้นได้ขอร้องให้นายพรานพาไปเฝ้า
พระเจ้า      สังยมะ เมื่อได้สนทนาธรรมกันแล้วปรากฏว่าพระเจ้าสังยมะและพระ
เทวีทรงพอพระทัย  จึงทรงผูกมิตรกับหงส์ทั้ง ๒ แล้วทรงรับสั่งให้ปล่อยหงส์ท้ัง ๒ ไป  
(ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑/๘๕) 

จูฬหังสชาดก : ชาดกว่าด้วยหงส์สุมุขะผู้ภักดีต่อพญาหงส์จูฬหังสะ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
พญาหงส์ทอง  ไปติดบ่วงนายพราน  แต่หงส์เสนาบดีไม่ยอมหนีไป นายพรานเลื่อมใส
จึงยอมปล่อย  แต่หงส์ท้ัง ๒ แนะนำให้นำไปถวายพระราชา   พระโพธิสัตว์แสดง
ธรรมแด่พระราชา   พระราชาทรงพอพระทัย  ได้พระราชทานทรัพย์และยศแก่
นายพราน  (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๓๓/๔๙๓) 

จูฬหัตถิปโทปมสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้าง  สูตรเล็ก ช่ือน้ีต้ังตามข้ออุปมาในเนื้อหา
ของพระสูตร พระสูตรนี้  พระผู้มีพระภาคทางแสดงแก่ชาณุสโสณิพราหมณ์  ขณะ
ประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี  โดย
ทรงปรารภคำกราบทูลของชาณุสโสณิพราหมณ์เรื่องรอยของพระตถาคต  ๔  รอย
ท่ีปิโลติกปริพาชกใช้เป็นเคร่ืองพิสูจน์เหตุที่ตนเลื่อมใสอย่างย่ิงในพระผู้มีพระภาค 

  ใจความสำคัญของพระสูตรดังน้ี ชาณุสโสณิพราหมณ์นั่งรถขาวออกจากกรุงสา
วัตถี  เห็นปิโลติกปริพาชกเดินสวนทางมาจึงหยุดรถทักทายปราศรัยมีใจความดังนี้ 
(ชาณุสโสณิถาม  ปิโลติกปริพาชกตอบ)  ถาม  มาจากไหนแต่ยังวันเชียว ตอบ มา
จากสำนักท่านพระโคดม  ถาม  คงได้เห็นความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของท่านพระ
โคดมหรืออย่างไร  ตอบ  ข้าพเจ้าเป็นใครจึงจะเห็นความเฉียบแหลมแห่งพระปัญญา
น้ันได้ ความจริงไม่มีใครสามารถเห็น ความเฉียบแหลมแห่งพระปัญญาน้ันได้ 
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นอกจากท่านพระโคดมเอง  ถาม  ไฉนจึงสรรเสริญท่านพระโคดมอย่างย่ิงเช่นน้ี  
ตอบ  ข้าพเจ้าไม่สรรเสริญได้อย่างไร  ใคร ๆ  ก็พากันสรรเสริญกันว่าท่านพระโคดม
ประเสริฐกว่าเทวดา  และมนุษย์ท้ังหลาย  ถาม  ท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไร  จึง
ได้เลื่อมใสในท่านพระโคดมอย่างย่ิงใหญ่ถึงเพียงนี้  ตอบ  เพราะข้าพเจ้าได้เห็นรอย
ของพระตถาคต  ๔  รอย  จึงตัดสินใจว่า พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า  พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว  พระสงฆ์สาวกของพระ
ผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี  เหมือนพรานช้างเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ท้ังยาวและ
กว้างในป่าที่อยู่ของช้าง  จึงตัดสินใจว่า “ช้างตัวน้ีใหญ่จริงหนอ” รอยของพระ
ตถาคต   ๔   รอย   ได้แก่   บัณ ฑิต   ๔   พวก   คือ  ขัต ติย บัณฑิ ต  พราหมณ
บัณฑิต  คหบดีบัณฑิต  และสมณบัณฑิต  ผู้มีปัญญาย่ิง โต้ตอบวาทะของผู้อ่ืนได้
ประหน่ึงยิงขนเน้ือทรายก็ไม่พลาด  บัณฑิตเหล่านั้นต่างเตรียมวาทะอย่างดีเพ่ือจะ
โต้ตอบกับท่านพระโคดม  แต่เม่ือได้เข้าเฝ้าและได้ฟังธรรมกถาของท่านพระโคดม
กลับร่าเริงด้วยธรรมกถาน้ัน  ไม่ได้ถามปัญหาอะไรท่ีเตรียมไว้  ในท่ีสุดก็ยอมตนเป็น
สาวกของท่านพระโคดม  เม่ือปิโลติกปริพาชกกล่าวจบ  ชาณุสโสณิพราหมณ์ลงจาก
รถห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางทิศท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  เปล่งวาจาแสดง
ความนอบน้อมว่า นโม   ตสฺส   ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺ พุ ทฺธสฺส  (๓  ครั้ง)  
จากน้ัน  ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  กราบทูลเรื่องที่สนทนากับปิโลติก
ปริพาชกให้ทรงทราบทุกประการ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ข้ออุปมาด้วยรอยเท้าช้างของปิโลติกปริพาชกยังไม่
สม บู รณ์   แล้ วทรงอุปมาให้ ชาณุ ส โสณิ พราหมณ์ ฟั ง ว่า  (๑ )  พราน ช้างผู้
ฉลาด  เพียงแต่เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่  ยาวและกว้างเท่านั้นจะไม่ด่วนตัดสินใจ
ว่า ช้างตัวน้ีใหญ่จริงหนอ  เพราะอาจเป็นรอยเท้าของช้างพังเท้าใหญ่ช่ือวามนิกาก็ได้  
(๒) พรานช้างผู้ฉลาด  จึงเดินตามรอยเท้าช้างน้ันไป  ก็เห็นรอยเท้าช้างขนาด
ใหญ่  ท้ังยาวท้ังกว้าง  และมีรอยเสียดสีกายในท่ีสูง  แต่ไม่ด่วนตัดสินใจว่า ช้างตัวนี้
ใหญ่จริงหนอ  เพราะอาจเป็นรอยเท้าของช้างพัง  เท้าใหญ่  ตัวสูงโย่งมีขนายดำ  ช่ือ
อุจจากาฬาริกาก็ได้  (๓)  พรานช้างผู้ฉลาด  จึงเดินตามรอยเท้าช้างนั้นต่อไป  ก็เห็น
รอยเท้าช้างขนาดใหญ่  ท้ังยาวท้ังกว้าง  มีรอยเสียดสีกายในท่ีสูง  และมีรอยที่ถูกงา
แซะขาดในที่สูง  แต่ไม่ด่วนตัดสินใจว่า  ช้างตัวน้ีใหญ่จริงหนอ  เพราะอาจเป็น
รอยเท้าของช้างพัง  เท้าใหญ่   ตัวสูงโย่ง  มีขนายตูม  ช่ืออุจจากเณรุกาก็ได้  
(๔)  พรานช้างผู้ฉลาด  จึงเดินตามรอยเท้าช้างนั้นต่อไป  ก็เห็นรอยเท้าช้างขนาด
ใหญ่  ท้ังยาวทั้งกว้าง  มีรอยเสียดสีกายในท่ีสูง  มีรอยท่ีถูกงาแซะขาดในท่ีสูงและมี
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กิ่งไม้ในที่สูงหักลงมา  ท้ังได้เห็นช้างน้ันที่ โคนต้นไม้  หรือในที่แจ้ง  กำลังเดิน  
ยืน  หมอบ  หรือนอนอยู่  จึงตัดสินใจว่า  ช้างตัวน้ีใหญ่จริงหนอ  ข้อน้ีฉันใด  รอย
ของพระตถาคตก็ฉันน้ัน  คือ  เมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้น
ในโลก  กุลบุตรได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดความเลื่อมใสออกบวชรักษาศีล  มี
ความสันโดษ  สำรวมอินทรีย์และมีสติสัมปชัญญะบำเพ็ญเพียรทางใจ  ณ  เสนาสนะ
อันสงัดจนละนิวรณ์   ๕   ประการได้   สงัดจากกามและบาปอกุศลธรรม
ท้ังหลาย  บรรลุปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌาน  ซึ่งแต่ละฌาน
เรียกว่าตถาคตบท (รอยคือญาณของพระตถาคต) บ้าง  ตถาคตนิเสวิต(รอยเสียดสี
กายคือญาณของพระตถาคต)  บ้าง  ตถาคตรัญชิต (รอยที่เขี้ยวแก้วคือญาณของพระ
ตถาคตแซะขาด)  บ้าง  ภิกษุนั้นแม้ได้เห็นรอยทั้ง  ๔  รอยน้ีก็ไม่ด่วนตัดสินใจว่า  
พระผู้มีพระภาคเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี จนกว่าจะได้บรรลุ
อาสวักขยญาณด้วยตนเอง  รู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้ว  ชาติสิ้นแล้ว  อยู่จบพรหมจรรย์
แล้ว  ทำกิจท่ีควรทำเสร็จแล้ว  ไม่มีกิจอ่ืนอีก  จึงตัดสินใจดังกล่าว  เม่ือตรัสจบ
ชาณุสโสณิประกาศตนเป็นอุบาสก  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๘/๓๑๗) 

จูฬอัสสปุรสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสสปุรนิคม  สูตรเล็ก  ช่ือน้ีต้ังตามช่ือสถานท่ีท่ีทรง
แสดงพระสูตรน้ี  คู่กับมหาอัสสปุรสูตร  พระสูตรน้ี  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่
ภิกษุท้ังหลาย  ขณะประทับอยู่ในอัสสปุรนิคมของเจ้าชายชาวอังคะ แคว้นอังคะโดย
ทรงปรารภเรื่องเดียวกับที่ทรงแสดงมหาอัสสปุรสูตร  เพราะทรงแสดงต่อจากสูตรน้ัน 

  ใจความสำคัญของพระสูตรดังน้ี  พระผู้มีพระภาครับส่ังเรียกภิกษุท้ังหลายมา
ตรัสว่า ประชาชนรู้ จักเธอท้ังหลายว่า สมณะ  และเธอทั้ งหลายก็ปฏิญญา
ว่า  สมณะ  จึงควรสำเหนียกว่า  เราท้ังหลายจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีสมควรแก่
สมณะ  เมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างน้ี  ช่ือและปฏิญญาน้ีของเราท้ังหลาย  ก็จัก
เป็นความจริงแท้ ... 

  พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายความหมายพระพุทธพจน์ที่ทรงต้ังเป็นอุทเทสนัย มี
ใจความดังน้ี 

   (๑)  ภิกษุผู้ยังละกิเลสที่เป็นมลทินของสมณะ  ท่ีเป็นโทษ ของสมณะ  ๑๒ 
ประการต่อไปน้ีไม่ได้ ทรงเรียกว่า ผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีสมควรแก่สมณะคือ๑.
อภิชฌา ๒. พยาบาท ๓. ความโกรธ ๔. ความผูกโกรธ  ๕.ความลบหลู่  ๖.ความตี
เสมอ  ๗. ความริษยา ๘. ความตระหน่ี ๙.ความโอ้อวด  ๑๐. มารยา ๑๑.ความ
ปรารถนาที่เป็นบาป ๑๒. ความเห็นผิด  ทรงอุปมาว่า  การบรรพชาของภิกษุเช่นนี้
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เหมือนฝักของอาวุธช่ือมตชะที่คมจัด เพราะเป็นเพียงเปลือกหุ้มของสมณมล
ธรรม  สมณโทสธรรม 

  (๒)  บุคคลต่อไปน้ี  ไม่ทรงเรียกว่า  สมณะ  เพียงเพราะมีเครื่องแบบและวัตร
ของนักบวช  แต่ยังละกิเลสที่เป็นมลทินและโทษของสมณะไม่ได้  คือ ๑. ผู้มีผ้าพาด
บ่า  ๒.  ผู้ถือการเปลือยกาย  ๓.  ผู้หมักตัวด้วยธุลี  ๔.  ผู้ถือการลงอาบน้ำ  ๕.  ผู้ถือ
การอยู่โคนไม้  ๖.  ผู้ถือการอยู่กลางแจ้ง  ๗.  ผู้ถือการยืนแหงนหน้า ๘.ผู้ถือการ
บริโภคภัตตามวาระ  ๙.  ผู้ถือการท่องมนตร์ ๑๐.  ผู้ถือการขมวดมวยผม   

   (๓)  ภิกษุผู้ละกิเลสที่เป็นมลทินและโทษของสมณะ  ๑๒  ประการได้  ทรง
เรียกว่าผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีสมควรแก่สมณะ 

   (๔)  ภิกษุผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีสมควรแก่สมณะน้ีแล้ว  จะเห็นตนบริสุทธ์ิ
หลุดพ้นจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เธอจึงมีความปราโมทย์  เมื่อมีความปราโมทย์ 
จึงมีปีติ  เมื่อใจมีปีติ  กายก็สงบ  เม่ือกายสงบ  เธอจึงเสวยสุข  เมื่อมีสุข  จิตจึงต้ัง
มั่น  ภิกษุนั้นมีเมตตาจิต  กรุณาจิต  มุทิตาจิต  และอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศทั้ง
ปวง  ไม่มีขอบเขต  อยู่อย่างผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียน  ทรงอุปมาว่า  สระ
โบกขรณีท่ีมีน้ำใสสะอาด เย็น มีท่าดีน่ารื่นรมย์ คนที่ถูกแดดแผดเผา  มาจากทิศใดก็
ตาม  เม่ือมาถึงสระน้ีแล้ว  ย่อมบรรเทาความกระหายน้ำและความกระวนกระวาย
เพราะความร้อนได้  ฉันใด  พระศาสนาของพระองค์ก็ฉันน้ัน คือ ถ้ากุลบุตรไม่ว่าจาก
ชนช้ันวรรณะใด  มาบวชในพระศาสนาน้ีก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ  อัน
ไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิง  กุลบุตรนี้แล  ทรงเรียกว่า  สมณะ  
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๓๕/๔๖๔) 

จูฬเทวะ, ภิกษุ : พระเถระรูปหน่ึง มีปัญญามาก รู้พระวินัย ฉลาดในมรรค เช่ียวชาญในพระวินัยปิฎก  
ทรงจำพระวินัยปิฎกสืบต่อกันมา และเป็น ๑ ในพระเถระท่ีได้ประกาศพระวินัยปิฎก
ไว้ในเกาะตามพปัณณิ  (วิ.ป.(ไทย)๘/๓/๖, วิ.ป.(ไทย)๘/๒๒/๒๖) 

จูเฬกสาฏกวัตถุ : เรื่องพราหมณ์จูเฬกสาฎก   พราหมณ์คนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถี เขามีผ้าสำหรับนุ่ง
คนละผืนกับนางพราหมณี แต่มีผ้าห่มเพียงผืนเดียว ใช้ด้วยกันสองคน วันหน่ึงเขา
ประสงค์จะฟังธรรมจากพระศาสดา จึงให้นางพราหมณีไปตอนกลางวัน ส่วนกลางคืน
ตนเองจึงไป  พอฟังธรรมไปได้หน่อยหน่ึง ก็เกิดปีติซาบซ่านท่ัวสรรพางค์กาย 
ปรารถนาจะถวายผ้าห่มแด่พระศาสดา แต่ว่าเกิดความตระหนี่คิดเสียดายขึ้นมา 
เพราะเม่ือถวายผ้าห่มไปเสียแล้ว ก็จะไม่มีผ้าห่ม จนกระทั่งล่วงไปถึงปัจฉิมยามเขาจึง
ถวายผ้าน้ัน โดยสามารถเอาชนะมัจเฉรจิต (จิตคิดตระหน่ี) ได้ เขาถือผ้าสาฎกนั้นเข้า
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ไปวางแทบพระบาทของพระศาสดา ได้เปล่งเสียงดังขึ้น ๓ ครั้งว่า “ข้าพเจ้าชนะแล้ว 
ๆ ๆ” 

  ขณะน้ัน พระเจ้าเสนทิโกศลกำลังฟังธรรมอยู่ ได้สดับเสียงนั้นจึงให้พวกราชบุรุษ
ไปถาม พอได้ทราบความน้ัน รู้สึกเลื่อมใสจึงให้พระราชทานผ้าสาฎกคู่หน่ึง แต่
พราหมณ์ได้นำผ้าสาฎกนั้นถวายพระศาสดา พระราชาได้รับสั่งให้พระราชทานเขาอีก 
จนถึง ๘ คู่ แต่เขาก็ได้ถวายแด่พระศาสดาท้ังหมด ต่อมาพระราชาได้รับสั่ ง
พระราชทานแก่เขาอีก จนถึง ๑๖ คู่ แต่เขาก็ได้ถวายแด่พระศาสดาท้ังหมด ต่อมา
พระราชาได้รับสั่งให้พระราชทานผ้าสาฎก ๓๒ คู่แก่เขา แต่พราหมณ์ถือเอาเพียงสอง
คู่เท่าน้ัน เพ่ือตนและเพ่ือภรรยา แล้วถวายผ้าสาฎกท้ังหมดแด่พระศาสดา พระราชา
เห็นเช่นน้ันก็ให้ราชบุรุษไปนำเอาผ้ากัมพล ๒ ผืนซึ่งอยู่ภายในวัง มาพระราชทานแก่
เขา เขาได้ขึงผ้ากัมพลผืนหน่ึงเป็นเพดานในท่ีบรรทมของพระศาสดาและไว้ท่ีหอฉัน
ผืนหน่ึง 

  ตกเย็น พระราชาเสด็จมาเฝ้าพระศาสดา ทอดพระเนตรเห็นผ้ากัมพลน้ัน ได้ทูล
ถามพระศาสดา ได้ทรงทราบว่าพราหมณ์จูเฬกสาฎกเป็นผู้ถวาย จึงสั่งพระราชทาน
ช้าง ๔ ม้า ๔ กหาปณะ ๔,๐๐๐ สตรี ๔ คน ทาสี ๔ คน บรุษ ๔ คน บ้านส่วยอีก ๔ 
ตำบลแก่เขา 

  พวกภิกษุได้สนทนากันในโรงธรรมว่า “แหม กรรมของพราหมณ์ช่ือจูเฬกสาฎก
น่าอัศจรรย์ ช่ัวครู่เดียวเท่านั้น เขาได้รับพระราชทานของถึง ๔ อย่าง กรรมงามท่ีเขา
ทำไว้ในท่ีอันเป็นเนื้อนาบุญในบัดน้ีน่ันแล ได้ให้ผลในวันนี้ทีเดียว”  พระศาสดาเสด็จ
มาถึง ได้ตรัสถาม  เมื่อทรงทราบเรื่องน้ันแล้วจึงตรัสว่า “ภิกษุทั้ งหลาย ถ้า
จูเฬกสาฎกสามารถถวายแก่เราในปฐมยามได้ เขาจักได้สรรพวัตถุ อย่างละ ๑๖ ถ้าใน
มัชฌิมยามก็จักได้อย่างละ ๘ แต่น่ีเขาถวายในปัจฉิมยาม จึงได้อย่างละ ๔ เท่านั้น 
ความจริงกรรมดีควรทำเสียในทันทีทีเดียว  ด้วยว่า กุศลท่ีบุคคลทำช้า เมื่อให้สมบัติก็
ให้ช้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงควรทำกรรมดีในเวลาท่ีเกิดความคิดขึ้นนั่นแหละ”  
แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า “บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี พึงห้ามจิตเสียจากความช่ัว 
เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ ใจจะยินดีในความชั่ว”  (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๑๖/
๖๗) 

เจ็ดชั่วคน  : วงศ์สกุลที่สืบสายโลหิต ซึ่งนับต้ังแต่ตัวเองขึ้นไป ๓ ช้ัน คือ ช้ันพ่อ ช้ันปู่ และช้ันทวด 
กับนับจากตัวเองลงมาอีก ๓ ช้ัน คือ ช้ันลูก ช้ันหลาน และช้ันเหลน รวมเป็นเจ็ดช่ัว
คน หรือเจ็ดช่ัวโคตร ไม่นับผู้หญิงรวมด้วย (ตัวเราและพ่ีน้องเรา เป็นศูนย์กลาง คือ
รุ่นท่ี ๑ นับขึ้น ๓ รุ่น คือ พ่อแม่ ลุงป้าน้าอา เป็นรุ่นที่ ๒ ปู่ย่าตายาย เป็นรุ่นท่ี ๓ ปู่
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ทวด ย่าทวด ตาทวด ยายทวด เป็นรุ่นที่ ๔ แล้วนับลงอีก ๓ รุ่น คือ ลูกเรา เป็นรุ่นที่ 
๕ หลานเรา เป็นรุ่นท่ี ๖ เหลนเรา เป็นรุ่นท่ี ๗) 

  เจ็ดช่ัวคน คือวงศ์สกุลท่ีสืบสายโลหิตกันมา นับต้ังแต่ตัวภิกษุขึ้นไป ๓ ช้ัน คือช้ัน
พ่อ ช้ันปู่ และช้ันทวด กับนับจากตัวภิกษุลงมาอีก ๓ ช้ัน คือช้ันลูก ช้ันหลาน และช้ัน
เหลน รวมเป็นเจ็ดช่ัวคน (วิ.อ.(บาลี) ๒/๕๐๓-๕/๑๖๕-๑๖๖) (วิ.ม.(ไทย)๒/๕๐๕/
๒๗, วิ.ม.(ไทย)๒/๕๑๒/๓๕, วิ.ม.(ไทย)๒/๕๕๔/๖๒๙, ที.สี.(ไทย)๙/๕๒๕/๒๓๓, ที.สี.
(ไทย)๙/๕๒๗/๒๓๓, ที.สี.(ไทย)๙/๕๔๐/๒๓๘)  

เจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ:วิธีนับลำดับบรรพบุรุษแบบหนึ่ง เพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิของวงศ์สกุล โดยนับจาก
ปัจจุบันขึ้นไป ๗ ช้ัน (ที.สี.อ.(บาลี) ๓๐๓/๒๕๒-๒๕๓) (วิ.ม.(ไทย)๒/๔๙๙/๕๙๑, ที.
สี.(ไทย)๙/๓๐๓/๑๑๓, ที.สี.(ไทย)๙/๓๐๔/๑๑๔, ที.สี.(ไทย)๙/๔๔/๑๓๙, องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๓๔/๒๑๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๓๖/๒๒๐, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๒/
๓๑๗)  

เจดีย์ : สิ่งท่ีพึงบูชา, สิ่งท่ีเคารพนับถือ, บุคคล สถานท่ี หรือวัตถุท่ีควรเคารพบูชา : เจดีย์
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสิ่งท่ีพึงบูชาหรือพึงเคารพในฐานเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
เป็นของสูง เรียกว่า พุทธเจดีย์ มี ๔ ประเภท คือ (๑) ธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า (๒) บริโภคเจดีย์ คือสิ่งหรือสถานท่ีที่พระพุทธเจ้าเคย
ทรงใช้สอย เช่น บาตร ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์  (๓) ธรรมเจดีย์ สิ่งที่
บรรจุพระธรรม คือพระพุทธพจน์ เช่น คัมภีร์ใบลาน พระไตรปิฎก (๔) อุทเทสิกเจดีย์ 
คือ สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศเจาะจงพระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธรูป  ;  ในทางศิลปกรรม
ไทย หมายถึงสิ่งท่ีก่อเป็นยอดแหลมเป็นท่ีบรรจุสิ่งท่ีเคารพนับถือ เช่น พระธาตุ และ
อัฐิบรรพบุรุษ เป็นต้น  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๔/๘๐, ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๒/๑๕๑, ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๓/๑๒, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔/๑๒, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๘/๓๔๑, อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๘๐๒/๘๓๙) 

เจตกะ, พระ : พระเถระรูปหน่ึง ชาวแคว้นเจติยะ เป็นปัจฉาสมณะ (พระผู้ติดตาม) ของพระอานนท์  
เม่ือพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วไม่นาน (ประมาณ ๑ เดือนถัดจาก
วันปรินิพพาน) พระอานนท์เดินทางไปยังบ้านของสุภมาณพโตเทยยบุตร เมื่อไปถึงสุภ
มาณพโตเทยยบุตรก็ถามท่านว่า ในฐานะท่ีเป็นพระอุปัฏฐาก อยู่เฝ้าใกล้ชิดเบ้ืองพระ
ยุคลบาทมานาน คงทราบว่าพระโคดมได้ตรัสสรรเสริญคุณแห่งธรรมเหล่าใด  พระ
อานนท์จึงตอบว่า ขันธ์ ๓ ได้แก่ อริยสีลขันธ์ อริยสมาธิขันธ์ และอริยปัญญาขันธ์ 
หรือเรียกอีกอย่างว่าสิกขา ๓ (ศีล สมาธิ ปัญญา) (ที.สี.(ไทย)๙/๔๔๘/๑๙๘)  
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เจตนา,เจตนา  ๑ :ต้ังใจ จงใจ มุ่งหมาย. น. ความต้ังใจ ความจงใจ ความมุ่งหมาย, ความมุ่งใจหมาย
จะทำ, เจตจำนง, ความจำนง, ความต้ังใจมุ่งหมาย, ความจงใจ กิริยาท่ีจงใจ ภาวะที่
จงใจ ; เจตนาเป็นเจตสิกท่ีเกิดกับจิตทุกดวง เป็นตัวนำในการคิดปรุงแต่ง หรือเป็น
ประธานในสังขารขันธ์ และเป็นตัวการในการทำกรรม หรือกล่าวได้ว่าเป็นตัวกรรม
ทีเดียว ดังพระพุทธพจน์ว่า “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ เรากล่าวเจตนาว่าเป็น
กรรม”  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๕๗/๔๙๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๘๑, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๔/
๑๑๑,๑๔/๑๓๘/๑๗๘, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒/๗,๑๖/๖๓/๑๒๑, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๔๖/
๑๗๙, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๓/๓๔๘, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๔/๒๔๖, ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๔๗/๗๓, อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๕/๒๘,๓๔/๑๑๐/๔๗, ๓๔/๑๓๕/๕๐,๓๔/๔๘๘/
๑๓๔,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๗๕/๑๙,๓๖/๑๘๔/๔๒,๓๖/๑๙๒/๔๕,๓๖/๓๖๗/๙๒,๓๖/
๔๗๒/๑๒๑, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๙๓/๔๑๐,๓๗/๔๓๗/๔๖๖,๓๗/๕๗๘/๖๓๒,๓๗/
๘๘๓/๙๑๕, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๓/๑๐,๔๐/๙๔/๕๐, อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๓/๓๑๖,๔๑/
๓๙/๓๑,๔๑/๙๖/๒๙๒) 

เจตนากรณียสูตร: พระสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่ควรทำด้วยความต้ังใจ หมายความว่า เมื่อบุคคลทำกรรม
ดีแล้วผลดีย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเองโดยไม่ต้องต้ังความปรารถนาว่า ขอให้ผลน้ัน ๆ  จง
เกิดขึ้นแก่ตน  ในพระสูตรน้ี  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า  เป็นกฎธรรมดาที่ผลแห่ง
การรักษาศีลย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีศีลและผลแห่งศีลย่อมส่งผลต่อ ๆ  ไป เหมือนในสูตร
ท่ี  ๑ (กิมัตถิยสูตร  พระสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีลท่ีเป็นกุศล) ในท้ายพระ
สูตรทรงสรุปธรรมที่ เป็นเหตุและผลของกันและกันตามลำดับ  จากผลไปหา
เหตุ  ดังน้ี  (๑)  วิมุตติญาณทัสสนะ  เกิดจากนิพพิทาและวิราคะ  (๒)  นิพพิทาและ
วิราคะ  เกิดจากยถาภูตญาณทัสสนะ  (๓)  ยถาภูตญาณทัสสนะ เกิดจากสมาธิ  (๔) 
สมาธิ เกิดจากสุข  (๕) สุข เกิดจากปัสสัทธิ  (๖) ปัสสัทธิ  เกิดจากปีติ  (๗) ปีติ เกิด
จากปราโมทย์  (๘)  ปราโมทย์  เกิดจากอวิปปฏิสาร  (๙)  อวิปปฏิสาร  เกิดจากศีลที่
เป็นกุศล  (๑๐)  ศีลที่เป็นกุศล  เป็นตัวเหตุ   (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒/๓, องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๒/๓๙๑) 

เจตนางดเว้น :วิรัติ (ความเว้น,งดเว้น,เจตนาที่งดเว้นจากความช่ัว) ๓ อย่าง คือ (๑) สัมปัตตวิรัติ เว้น
ได้ซึ่งสิ่งที่ประจวบเข้า (๒) สมาทานวิรัติ เว้นได้ด้วยการสมาทาน (๓) สมุจเฉทวิรัติ 
เว้นได้โดยเด็จขาด; มีข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระจุนทะเป็นต้นว่า ทางท่ี
ขรุขระจะพึงมีทางท่ีราบเรียบอ่ืนเพ่ือใช้เป็นทางหลีกเลี่ยง อนึ่ง ท่าน้ำท่ีขรุขระจะพึงมี
ท่าน้ำท่ีราบเรียบอ่ืนเพ่ือใช้เป็นทางหลีกเลี่ยง  แม้ฉันใด ความไม่เบียดเบียนก็ฉันน้ัน
เหมือนกัน  เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เบียดเบียน เจตนางดเว้นจากการฆ่า
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สัตว์  เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์  เป็น
ทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์ เจตนางดเว้นจากการไม่ประพฤติพรหมจรรย์  
เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ เจตนางดเว้นจากการพูด
เท็จ  เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเท็จ เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด  
เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดส่อเสียด  เจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ  
เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดคำหยาบ เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  เป็น
ทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อ ความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน  
เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน (ม.มู. (ไทย) ๑๒/
๘๕//๗๕, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๗/๗๘,องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๖๙/๓๐๔,พจนานุกรม
ศัพท์พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

เจตนาท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน๑ : อนุปาทินนุ
ปาทานิยา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล  ซึ่งเป็นอารมณ์ของอา
สวะ  เป็นกามาวจร   รูปาวจร  และอรูปาวจร  ได้แก่ เวทนาขันธ์  ฯลฯ วิญญาณ
ขันธ์  สภาวธรรมที่เป็นกิริยา ไม่เป็นกุศล  ไม่เป็นอกุศล  ไม่เป็นวิบากแห่งกรรม  และ
รูปท่ีกรรมไม่ปรุงแต่ง;หมายถึงสภาวธรรมท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่
ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานคือกุศลในภูมิ  ๓ อกุศล อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  
และรูปอันกรรมไม่ปรุงแต่งกุศลในภูมิ ๓ อกุศล อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ และรูปอัน
กรรมไม่ปรุงแต่ง; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า  สภาวธรรมท่ีกรรมอันประกอบด้วย
ตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรม
อันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยกัมมปัจจัย มี
อย่างเดียวคือนานาขณิกะ ได้แก่ เจตนาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่
ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ เป็นวิบากซึ่งกรรมอัน
ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและกฏัตตารูป
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๙๕/๒๕๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๖๙/๘๓๙) 

เจตนาท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน : อนุปาทิน
นานุปาทานิยา เจตนา; หมายถึง สภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล  ซึ่งเป็นอารมณ์
ของอาสวะ  เป็นกามาวจร  รูปาวจร และอรูปาวจร  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  
วิญญาณขันธ์  สภาวธรรมท่ีเป็นกิริยา  ไม่เป็นกุศล  ไม่เป็นอกุศล  ไม่เป็นวิบากแห่ง
กรรม  และรูปที่กรรมไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหา
ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน  คือมรรค  ผลของมรรคที่ไม่นับเนื่อง
ในวัฏฏทุกข์  และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ี



 

๑๖๙๖ 
 

 

กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็น
อารมณ์ของอุปาทานโดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะและนานาขณิกะ (อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๙๙๕/๒๕๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๗๐/๘๓๙) 

เจตนาท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน :  อุปาทินนุปา
ทานิยา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ  
คือวิบากแห่งสภาวธรรมท่ีเป็นกุศล  และอกุศล  ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ  เป็น
กามาวจร  รูปาวจร  และอรูปาวจร  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  และ
รูปอันกรรมปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือ
และเป็นอารมณ์ของอุปาทาน  คือวิบากในภูมิ  ๓ ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของ
อุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและ
เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยกัมมปัจจัย ได้แก่  เจตนาท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหา
และทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมม
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็น
อารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย เจตนา
เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๖๙/๘๓๘) 

เจตนาท่ีกระทบไม่ได้ :  อัปปฏิฆา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีกระทบไม่ได้  คือ เวทนาขันธ์  
ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  รูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้  ซึ่งนับเนื่องในธัมมายตนะ  และ
ธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้คือกุศลในภูมิ  ๔  อกุศล  
วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับเน่ืองในธัม
มายตนะและนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีกระทบไม่ได้เป็นปัจจัย
แก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยกัมมปัจจัย มี  ๒  อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิ
กะ   สหชาตะ ได้แก่  เจตนาที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตต
สมุฏฐานรูปท่ีกระทบไม่ได้โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ ได้แก่  
เจตนาท่ีกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกฏัตตารูปที่กระทบไม่ได้
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๙๖/๒๗๘,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๖๐/๓๕๘,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๗๔/๑๔๗) 

เจตนาท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมอง :  สังกิลิฏฐา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมอง คือ 
อกุศลมูล  ๓  ได้แก่  โลภะ  โทสะ  โมหะ  และกิเลสที่ต้ังอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศล
มูลน้ัน   ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยอกุศลมูลน้ัน  



 

๑๖๙๗ 
 

 

กายกรรม วจีกรรม  และมโนกรรม  ที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สํ.(ไทย ๓๔/
๙๙๗/๒๕๘,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๔๙/๓๑๖) ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่
กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีกิเลสทำให้
เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่เจตนาท่ีกิเลสทำให้เศร้า
หมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย   
สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒ อย่าง  
คือสหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมองและ
เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย นานาขณิกะ  
ได้แก่  เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ี
เป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๖๒/๓๘๖) 

เจตนาท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส : สังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ี
กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส  คือเว้นสภาวธรรมท่ีเป็นกิเลสเหล่าน้ันแล้ว  
เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์; หมายถึง สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่
เป็นกิเลส  คือ อกุศลท่ีเหลือ  เว้นกิเลส (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๕๖/๓๑๗,อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๕๗๘/๓๘๑); ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่
ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีกิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยกัมม
ปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีกิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต
ขันธ์โดยกัมมปัจจัย  สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ี
กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตกิเลสโดยกัมมปัจจัย 
(อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๙๑/๔๐๐) 

เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส : สังกิลิฏฐสังกิเลสิกา เจตนา หมายถึง
สภาวธรรมท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสคืออกุศลมูล  ๓  คือ  
โลภะ  โทสะ  โมหะ  และกิเลสท่ีต้ังอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลน้ัน  ได้แก่  เวทนา
ขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอกุศลมูลน้ัน  กายกรรม วจีกรรม  และ
มโนกรรม  ท่ีมีอกุศลมูลน้ันเป็นสมุฏฐาน; หมายถึงสภาวธรรมท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมอง
และเป็นอารมณ์ของกิเลส คืออกุศลจิตตุปบาท ๑ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๙๗/๒๕๘,
อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๙๖/๓๔๖); ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่กิเลสทำให้
เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมอง
และเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่ เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและ



 

๑๖๙๘ 
 

 

เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมม  สภาวธรรมท่ีกิเลสทำให้
เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้า
หมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒ อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิ
กะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีกิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็น
ปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาที่กิเลสทำให้
เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูป
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๒๐/๘๙๒) 

เจตนาท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง : อสังกิลิฏฐา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง  
คือ สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล  และอัพยากฤต  ซึ่งเป็นกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร
และที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์  ได้แก่ เวทนาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์  รูปทั้งหมดและ
ธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึง สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง กศุลในภูมิ  ๔  
วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาใน๔/๑๕๗๐/๓๘๐); ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมท่ีกิ เลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกัมมปัจจัย มี ๒ 
อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ ได้แก่ เจตนาท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้า
หมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูป
โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาที่กิเลสไม่ทำให้
เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกฏัตตารูป
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๖๒/๓๘๗) 

เจตนาท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส : อสังกิลิฏบาสังกิเลสิกา เจตนา; หมายถึง 
สภาวธรรมท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส คือสภาวธรรมท่ีเป็น
กุศลและอัพยากฤต  ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นกามาวจร รูปาวจร  และอรูปาว
จร  ได้แก่  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์; 
หมายถึงภาวธรรมท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส คือกุศลในภูมิ  
๓  วิบากในภูมิ  ๓  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  และรูปทั้งหมด (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๙๙๘/๒๕๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๙๗/๓๔๖); ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่
กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่
ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือ  สหชาตะ  
และนานาขณิกะ สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์
ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิ
ขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์



 

๑๖๙๙ 
 

 

ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) 
๔๐/๒๐/๘๙๒) 

เจตนาท่ีเกิดพร้อมกับจิต : จิตตสหภุโน เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิต  คือ เวทนา
ขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  กายวิญญัติ  และวจีวิญญัติ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๒๐๓/๓๐๕,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๓๗/๓๗๔); ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรม
ท่ีเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  
ได้แก่  เจตนาที่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยขันธ์ท่ีเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นสหชาตะและ
นานาขณิกะ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีเกิดพร้อมกับจิตโดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือ สหชาตะและนานาขณิ
กะ สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตต
สมุฏฐานรูปที่เกิดพร้อมกับจิตโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิกะ  
ได้แก่  เจตนาที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งเกิดพร้อมกับจิต
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๔๔/๑๓๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๖๓/๑๔๗) 

เจตนาท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค : ทัสสเนนปหาตัพพา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีต้อง
ประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคคือสังโยชน์ ๓ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาส; หมายถึงสภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค คือจิตตุป
บาทที่สหรคตด้วยทิฏฐิ ๔ ดวง  จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉา (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๐๐๖/๒๖๐,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๐๕/๓๔๘); ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรม
ท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคทำสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติ
มรรคและมรรคเบื้องบน  ๓  ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่เจตนาที่
ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น; สหชาตะและ
นานาขณิกะ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่ต้องประหาณด้วย
โสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  นานาขณิกะ  ได้แก่  
เจตนาท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกฏัตตา
รูปโดยกัมมปัจจัย  สภาวธรรมท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและท่ีไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติ
มรรคโดยกัมมปัจจัย ได้แก่  เจตนาท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่
สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๓/๔๑๙,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๓/๔๒๐) 

เจตนาท่ีเป็นกุศล : กุสลา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลคือกุศลมูล  ๓  คือ  อโลภะ  อโทสะ  
และอโมหะ  ได้แก่  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  ท่ีสัมปยุต



 

๑๗๐๐ 
 

 

ด้วยกุศลมูลนั้น  และกายกรรม  วจีกรรม มโนกรรม  ท่ีมีกุศลมูลน้ันเป็นสมุฏฐาน 
(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๘๕๒๕๖); หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นกุศล  คือสภาวธรรมที่เป็น
กุศลในภูมิ  ๔ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๓๖๓/๑๐๙); สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล  คือ  จิตท่ีเป็น
กามาวจรซ่ึงเป็นกุศล  สหรคตด้วยโสมนัส  สัมปยุตด้วยญาณ  มีรูปเป็นอารมณ์  ฯลฯ  
มีธรรมเป็นอารมณ์  หรือปรารภอารมณ์ใด ๆ  เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใด  ใน
สมัยน้ัน  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  ก็เกิดขึ้น  ฯลฯ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๖/๕๒); 
สภาวธรรมที่เป็นกุศลคือจิตท่ีเป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส  วิปปยุต
จากญาณ  มีรูปเป็นอารมณ์  ฯลฯ  มีธรรมเป็นอารมณ์  หรือปรารภอารมณ์ใด ๆ  
เกิดขึ้นในสมัยใด ในสมัยน้ัน  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  วิตก วิจาร  ปีติ  
สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  สมาธินทรีย์  มนินทรีย์  โสมนัสสิ
นทรีย์ ชีวิตินทรีย์  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สัทธา
พละ วิริยพละ  สติพละ  สมาธิพละ  หิริพละ  โอตตัปปพละ  อโลภะ  อโทสะ  
อนภิชฌา อัพยาบาท  หิริ  โอตตัปปะ  กายปัสสัทธิ  จิตตปัสสัทธิ  กายลหุตา  จิตตล
หุตา กายมุทุตา  จิตตมุทุตา  กายกัมมัญญตา  จิตตกัมมัญญตา  กายปาคุญญตา 
จิตตปาคุญญตา  กายุชุกตา  จิตตุชุกตา  สติ  สมถะ  ปัคคาหะ  และอวิกเขปะ  ก็
เกิดขึ้น หรือสภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูป   ซึ่ งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้ อ่ืนในสมัยน้ัน  
สภาวธรรม เหล่าน้ีช่ือว่าเป็นกุศล  ฯลฯ ขันธ์ ๔  อายตนะ  ๒  ธาตุ  ๒  อาหาร  ๓  
อินทรีย์  ๗ ฌานมีองค์ ๕ มรรคมีองค์  ๔  พละ  ๖  เหตุ  ๒  ผัสสะ  ๑ ฯลฯ  ธัม
มายตนะ  ๑  และธัมมธาตุ  ๑  ก็เกิดขึ้นในสมัยน้ัน  หรือสภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูปซึ่งอิง
อาศัยกันเกิดขึ้นแม้อ่ืนในสมัยน้ัน (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๗/๕๒); ดังคำในคัมภีร์ปัฏ
ฐานว่า เจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจร  เป็นรูปาวจร  สำเร็จด้วยทาน  ศีลและ
ภาวนา  เรียกว่าปุญญาภิสังขาร, เจตนาท่ีเป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจร  เรียกว่าอาเนญ
ชาภิสังขาร; และข้อความว่า สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้น
เพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีเป็นกุศลอาศัยขันธ์ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น; และ
ข้อความว่า สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยกัมมปัจจัย
ได้แก่  เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  สภาวธรรมท่ีเป็น
กุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยกัมมปัจจัย มี  ๒  อย่าง  คือ  สห
ชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน
รูปโดยกัมมปัจจัย นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็น
วิบาก และกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๘๕/๒๕๖,อภิ.วิ. (ไทย) 



 

๑๗๐๑ 
 

 

๓๕/๒๒๖/๒๒๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๐/๘๐๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๙๔/๕๐,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๐/๔๒๗/๒๘๑) 

เจตนาท่ีเป็นของเสขบุคคล : เสกขา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลคือมรรค  ๔  ซึ่ง
ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์  และสามัญญผล  ๓  เบ้ืองต่ำ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
เจตนาท่ีเป็นของเสขบุคคลอาศัยขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๐๒๓/๒๖๔,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๑๔/๓๔๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๒๗/๓๗๘,อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๑/๕๙/๓๙๖) 

เจตนาท่ีเป็นของอเสขบุคคล : อเสกขา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นของอเสขบุคคลคือ
อรหัตตผลอันต้ังอยู่เบ้ืองสูง; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีเป็นของอเสข
บุคคลอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  ได้แก่  ขันธ์  ๓  
อาศัยขันธ์  ๑  ท่ีเป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๒๔/๒๖๔,อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๑๔๑๕/๓๔๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๖๐/๓๙๖) 

เจตนาท่ีเป็นเจตสิก : เจตสิกา เจตนา;  หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นเจตสิก  คือเวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  
และสังขารขันธ์; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีเป็นเจตสิกโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  
สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัยใน
ปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็น
วิบากโดยกัมมปัจจัย  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๙๕/๓๐๔,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๒๙/
๓๗๒,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๓๑/๗๔) 

เจตนาท่ีเป็นปริตตะ : ปริตตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นปริตตะ  คือสภาวธรรมที่เป็นกุศล  
อกุศล และอัพยากฤต  ซึ่งเป็นกามาวจรทั้งหมด ได้แก่ รูปขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์; 
หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นปริตตะ  คือกามาวจรกุศล  อกุศล  กามาวจรวิบากท้ังหมด  
กามาวจรอัพยากตกิริยาและรูปท้ังหมด; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็น
ปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีเป็น
ปริตตะอาศัยขันธ์ที่เป็นปริตตะเกิดขึ้น ... ที่เป็นภายนอก ... ที่มีอาหารเป็นสมุฏฐาน 
... ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน ... มหาภูตรูป  ๑ ฯลฯ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๒๖/๒๖๔,อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๑๔๑๗/๓๔๙,อภิ. ป. (ไทย) ๔๑/๒๒/๔๑๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔๙/๔๓๒,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๗๘/๔๔๙) 

เจตนาท่ีเป็นปัจจุบัน : ปัจจุปปันนา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน  คือสภาวธรรมท่ี
กำลังเกิด  กำลังเป็น  กำลังเกิดพร้อม  กำลังบังเกิด  กำลังบังเกิดเฉพาะ  กำลัง
ปรากฏ  กำลังเกิดขึ้น  กำลังเกิดขึ้นพร้อม  กำลังต้ังขึ้น  กำลังต้ังขึ้นพร้อมกำลัง
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เกิดขึ้นเฉพาะ  สงเคราะห์ด้วยส่วนท่ีกำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้า  ได้แก่  รูปขันธ์เวทนา
ขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมท่ีเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นปัจจุบันโดยกัมมปัจจัยได้แก่  
เจตนาท่ีเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  
ในปฏิสนธิขณะ  เจตนาท่ีเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกฏัตตารูป
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๔๖/๒๖๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๒/๕๖๕) 

เจตนาท่ีเป็นภายนอก : พาหิรา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นภายนอก คือ รูปายตนะ  ฯลฯ  ธัม
มายตนะ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมท่ี
เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีเป็นภายนอกตนอาศัย
ขันธ์ท่ีเป็นภายนอกตนเกิดขึ้น... ท่ีเป็นภายนอก ... ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน ... ที่มีอุตุ
เป็นสมุฏฐาน ... (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๑๔/๓๐๗,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๔๘/๓๗๕,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๔๙/๒๐๑) 

เจตนาที่เป็นภายนอกตน : พาหิรา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตน คือ รูปายตนะ  
ฯลฯ  ธัมมายตนะ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัย
สภาวธรรมท่ีเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาที่ เป็น
ภายนอกตนอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้น  ... ท่ีเป็นภายนอก ... ที่มีอาหารเป็น
สมุฏฐาน ... ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน ...  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๑๔/๓๐๗,อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๕๔๘/๓๗๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๑/๕๙๔) 

เจตนาท่ีเป็นภายในตน :  อัชฌัตติกา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นภายในคือจักขายตนะ  ฯลฯ  
มนายตนะ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมท่ี
เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัย  (ไม่มีปฏิสนธิ)  เพราะนอาหารปัจจัย  
ได้แก่ ... ที่มีอุตุเป็นสมุฏฐาน ... สําหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหม  ฯลฯ (อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๒๑๓/๓๐๗,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๔๗/๓๗๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๑/๕๙๔) 

เจตนาท่ีเป็นมหัคคตะ : มหัคคตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะ  คือสภาวธรรมท่ีเป็น
กุศลและอัพยากฤต  ซึ่งเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร  ได้แก่เวทนาขันธ์  ฯลฯ  
วิญญาณขันธ์; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะ  คือกุศลและอัพยากฤตท่ีเป็นรูปาว
จรและอรูปาวจร; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีเป็นมหัคคตะอาศัย
สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีเป็นมหัคคตะ
อาศัยขันธ์ท่ีเป็นมหัคคตะเกิดขึ้น(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๒๗/๒๖๕,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๔๑๘/๓๕๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๒๒/๔๑๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔๙/๔๓๒,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๑/๗๘/๔๔๙) 
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เจตนาที่เป็นรูปาวจร : รูปาวจรา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นรูปาวจร คือสภาวธรรมท่ีเป็นจิต
และเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติ  ของผู้ที่กำลังอุบัติ หรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ท่ี
ท่องเท่ียวอยู่นับเน่ืองอยู่ในภูมิระหว่างน้ี  คือ  เบ้ืองต่ำกำหนดพรหมโลกเป็นท่ีสุด  
เบ้ืองสูง  กำหนดเทพช้ันอกนิฏฐภพเป็นท่ีสุด; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจร  คือ
ฌาน  ๔  และฌาน  ๕  ท่ีเป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล  วิบาก  และกิริยา; ดังคำในคัมภีร์
ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยกัมม
ปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะสหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีเป็นรู
ปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิกะ  
ได้แก่  เจตนาท่ีเป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซ่ึงเป็นรูปาวจรโดยกัมม
ปัจจัย(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๘๙/๓๒๖,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๖๐๓/๓๘๖,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๓/๒๕๕/๕๗๖) 

เจตนาท่ีเป็นโลกิยะ : สภาวธรรมท่ีเป็นโลกิยะ  คือสภาวธรรมที่เป็นกุศล  อกุศล  และอัพยากฤต  ซึ่ง
เป็นอารมณ์ของอาสวะ  เป็นกามาวจร  รูปาวจร  และอรูปาวจร  ได้แก่  รูปขันธ์  
ฯลฯ  วิญญาณขันธ์;  ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีเป็นโลกิยะโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  
สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูป
โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่เจตนาที่เป็นโลกิยะเป็น
ปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๕๘๗/
๖๔๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๖๑/๑๔๓) 

เจตนาที่เป็นโลกิยะ : โลกิยา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะ  คือสภาวธรรมที่เป็นกุศล  
อกุศล  และอัพยากฤต  ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ  เป็นกามาวจร  รูปาวจร  และอรู
ปาวจร  ได้แก่  รูปขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะ  คือ
กุศลในภูมิ  ๓  อกุศล  วิบากในภูมิ  ๓  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓ และรูปท้ังหมด; ดัง
คำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า  สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย  ได้แก่  ขันธ์  ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์  ๑  ท่ีเป็นโลกิยะ
เกิดขึ้น ฯลฯ; และข้อความว่า สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็น
โลกิยะโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ  สหชาตะและนานาขณิกะ  (อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๐๙๙/๒๗๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๖๓/๓๕๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๖๑/๑๙๓) 

เจตนาท่ีเป็นโลกุตตระ : โลกุตตรา เจตนา; สภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระ คือมรรค  ผลของมรรคที่ไม่นับ
เน่ืองในวัฏฏทุกข์  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นโลกุตตระ 
คือมรรค ๔  ที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  สามัญญผล ๔  และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์
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ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีเป็นโลกุตตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระ
โดยกัมมปัจจัยมี  ๒  อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่
เป็นโลกุตตระเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนา
ท่ีเป็นโลกุตตระเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๑๐๐/๒๗๙,อภิ.สํ. ๓๔/๑๔๖๔/๓๕๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๖๑/๑๙๓) 

เจตนาท่ีเป็นวิบาก : วิปากา เจตนา; หมายถึง สภาวธรรมท่ีเป็นวิบากคือวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็น
กุศลและอกุศล ซ่ึงเป็นกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  และที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  
ได้แก่  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์; หมายถึงสภาวธรรม
ท่ีเป็นวิบากคือวิบากในภูมิ ๔; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัย
แก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เป็นวิบาก ฯลฯ (อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๙๙๑/๒๕๗,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๙๐/๓๔๕, อภิ.ป. (ไทย) ๔๔/๑๐๘/
๗๖๒) 

เจตนาท่ีเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ : นิยยานิกา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออก
จากวัฏฏทุกข์ คือมรรค ๔ ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัฏฏทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำ
ออกจากวัฏฏทุกข์ โดยกัมมปัจจัย มี ๒  อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  สห
ชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป
โดยกัมมปัจจัย  นานาขณิกะได้แก่เจตนาท่ีเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นปัจจัยแก่
ผลโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๙๕/๓๒๗,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๖๐๙/๓๘๗,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๒๑/๖๑๗ 

เจตนาท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบาก : วิปากธัมมเจตนา; หมายถึง สภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบาก  คือ 
สภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร  และที่ไม่นับ
เน่ืองในวัฏฏทุกข์  ได้แก่ เวทนาขันธ์  ฯลฯ  และวิญญาณขันธ์; หมายถึงสภาวธรรมที่
เป็นเหตุให้เกิดวิบาก คือกุศลในภูมิ ๔  และอกุศล ; ดังคำในคัมภี ร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้น
เพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้เกิด
วิบากเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๙๒/๒๕๗,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๙๑/๓๔๕, อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๐/๓๙/๗๑๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๐๘/๗๖๒) 

เจตนาท่ีเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน : อปจยคามิโน เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้ถึงนิพพานคือ
มรรค ๔ ท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้



 

๑๗๐๕ 
 

 

ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  
เจตนาท่ีเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๔๑๒/๓๔๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๓/๓๑๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๖๐/๓๕๐) 

เจตนาท่ีเป็นเหตุให้ ถึงปฏิสนธิและนิพพาน :  อาจยคามิโน อปจยคามิโน เจตนา; หมายถึง 
สภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน คือวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็น
กุศลและอกุศล  ซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ 
ได้แก่ เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์ สภาวธรรมที่เป็นกิริยา  ซึ่งไม่เป็นกุศล  ไม่
เป็นอกุศล  ไม่เป็นวิบากแห่งกรรม  รูปทั้งหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; 
หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ  จุติ  และนิพพาน  คือวิบากในภูมิ  ๔  
อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า  สภาวธรรมที่
เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ  จุติ  และนิพพานทำ
สภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ   จุติและ
นิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอาเสวนปัจจัย  ได้แก่  ขันธ์  ๓ ทำขันธ์ ๑ ท่ีเป็น
เหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ฯลฯ (อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๐๒๒/๒๖๔,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๑๓/๓๔๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๓๑/๓๒๙) 

เจตนาท่ีเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ : สรณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ คือ 
อกุศลมูล  ๓  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  และกิเลสท่ีต้ังอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศล
มูลน้ัน  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยอกุศลมูลนั้น กายกรรม  
วจีกรรม  และมโนกรรม  ท่ีมีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐาน; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็น
เหตุให้สัตว์ร้องไห้  คือจิตตุปบาทท่ีเป็นอกุศล ๑๒ ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้  เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย  ได้แก่  ขันธ์ ๓  อาศัยขันธ์ ๑  ท่ีเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้น  
ฯลฯ  อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๐๑/๓๒๘,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๖๑๕/
๓๘๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๔๖/๖๓๒) 

เจตนาที่เป็นอกุศล : อกุสลา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นอกุศล คือจิตท่ีเป็นอกุศล  สหรคตด้วย
โสมนัส  สัมปยุตด้วยทิฏฐิ  มีรูปเป็นอารมณ์  มีเสียงเป็นอารมณ์  มีกลิ่นเป็นอารมณ์  
มีรสเป็นอารมณ์  มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ มีธรรมเป็นอารมณ์  หรือปรารภอารมณ์
ใดๆ  เกิดขึ้นในสมัยใด  ในสมัยน้ัน  ผัสสะ เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  วิตก  วิจาร  
ปีติ  สุข  เอกัคคตา  วิริยินทรีย์  สมาธินทรีย์ มนินทรีย์  โสมนัสสินทรีย์  ชีวิตินทรีย์  
มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสงักัปปะ  มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ  สมาธิพละ  อหิริก
พละ  อโนตตัปปพละ  โลภะ  โมหะ อภิชฌา  มิจฉาทิฏฐิ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  



 

๑๗๐๖ 
 

 

สมถะ  ปัคคาหะ  และอวิกเขปะ  ก็เกิดขึ้น หรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกัน
เกิดขึ้นแม้อ่ืนในสมัยน้ัน; หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นอกุศล  คืออกุศลมูล  ๓  คือ  
โลภะ  โทสะ  โมหะ  และกิเลสท่ีต้ังอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลน้ัน  ได้แก่  เวทนา
ขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  ท่ีสัมปยุตด้วยอกุศลมูลน้ัน  
กายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรม  ท่ีมีอกุศลมูลน้ันเป็นสมุฏฐา; และหมายถึง
สภาวธรรมที่เป็นอกุศล  คือจิตตุปบาทท่ีเป็นอกุศล ๑๒; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า  
สภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  
เจตนาที่เป็นอกุศลอาศัยขันธ์ท่ีเป็นอกุศลเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๓๖๕/๑๑๐,
อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๘๖/๒๕๖,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๘๕/๓๔๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๙๔/
๕๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๒๘๒/๑๕๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๒๗/๒๘๑) 

เจตนาท่ีเป็นอดีต : อตีตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นอดีต คือสภาวธรรมที่ล่วงไปแล้ว  ดับไป
แล้ว  ปราศไปแล้ว  แปรไปแล้ว  ถึงความดับแล้ว ถึงความดับสูญแล้ว  เกิดขึ้นดับไป
แล้ว  ท่ีล่วงไปแล้ว  สงเคราะห์ด้วยส่วนที่ล่วงไปแล้ว ได้แก่  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  
สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ี
เป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันโดยกัมมปัจจัยมีอย่างเดียว  คือ
นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีเป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งเป็นปัจจุบัน
และกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๔๔/๒๖๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/
๑๒/๕๖๔) 

เจตนาท่ีเป็นอรูปาวจร : อรูปาวจรา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร  คือสภาวธรรมท่ี
เป็นจิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติ  ของผู้ท่ีกำลังอุบัติ  หรือของผู้อยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบัน  ที่ท่องเท่ียวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างน้ี  คือเบื้องต่ำกำหนดเทพผู้เข้าถึง
อากาสานัญจายตนภพเป็นท่ีสุด เบ้ืองสูงกำหนดเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตน
ภพเป็นท่ีสุด; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร คืออรูป  ๔  ฝ่ายกุศล  วิบาก  และ
กิริยา; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
ไม่เป็นอรูปาวจรโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตต
สมุฏฐานรูปและขันธ์ท่ีเป็นอรูปาวจรโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๙๑/๓๒๖, 
อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๖๐๕/๓๘๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๘๘/๕๙๗) 

เจตนาท่ีเป็นอัปปมาณะ : อัปปมาณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะ คือมรรค  ผลของ
มรรค และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง  ซึ่งไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์; หมายถึงสภาวธรรมท่ี
เป็นอัปปมาณะ คือ      มรรค ๔  ท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ สามัญญผล ๔  และ
นิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะอาศัยสภาวธรรมท่ี



 

๑๗๐๗ 
 

 

เป็นอัปปมาณะเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่ เจตนาที่เป็นอัปปมาณะอาศัยขันธ์ที่
เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปปมาณะเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๒๘/๓๖๕,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๔๑๙/๓๕๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๒๒/๔๑๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔๙/๔๓๒) 

เจตนาที่เป็นอัพยากตกิริยา : อัพยากตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต คือวิบากแห่ง
สภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล  ซึ่งเป็นกามาวจร  รูปาวจร อรูปาวจร  และไม่นับ
เน่ืองในวัฏฏทุกข์  ได้แก่  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ 
สภาวธรรมเหล่าใดเป็นกิริยา  ไม่เป็นกุศล  ไม่เป็นอกุศล  และไม่เป็นวิบากแห่งกรรม  
รูปทั้งหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เป็น
อัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย ได้แก่ เจตนาที่
เป็นอัพยากตกิริยาอาศัยขันธ์ที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๕๘๓/
๑๖๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๘๗/๒๕๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๙๔/๕๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/
๒๘๒/๑๕๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๓๕๔/๒๑๙) 

เจตนาท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน: จิตตสมุฏฐานา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน  คือ
เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  กายวิญญัติ  และวจีวิญญัติ  หรือรูปแม้อ่ืนใดที่
เกิดแต่จิต  มีจิตเป็นเหตุ  มีจิตเป็นสมุฏฐาน  ได้แก่  รูปายตนะ  สัททายตนะ 
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ  อาโปธาตุ  ลหุตารูป  มุทุตารูป 
กัมมัญญตารูป  อุปจยรูป  สันตติรูป  และกวฬิงการาหาร; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานโดยกัมม
ปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือ  สหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ ได้แก่เจตนาที่มีจิตเป็น
สมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่จิตโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  
เจตนาท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่จิตที่เป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย 
(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๐๑/๒๐๕,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๓๕/๓๗๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/
๒๒๑/๑๒๖) 

เจตนาท่ีมีท้ังวิตกและวิจาร : สวิตักกสวิจารา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีท้ังวิตกและวิจาร  คือ 
เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  ท่ีสัมปยุตด้วยวิตกและวิจารน้ัน  เว้นวิตกและวิจาร
ในกามาวจร  รูปาวจร  และในจิตที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  อันเป็นท่ีเกิดแห่ง
สภาวธรรมท่ีมีท้ังวิตกและวิจาร; หมายถึงสภาวธรรมที่มี ท้ังวิตกและวิจาร  คือ
กามาวจรกุศล  อกุศล  จิตตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล  ๑๑  ฝ่าย วิบากแห่ง
อกุศล  ๒  ฝ่ายกิริยา  ๑๑  รูปาวจรปฐมฌานฝ่ายกุศล  วิบาก  และกิริยาโลกุตตร
ปฐมฌานฝ่ายกุศลและวิบาก  เว้นวิตกและวิจารที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านี้แล้ว; ดังคำใน
คัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมท่ีมีท้ังวิตกและ
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วิจารเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยขันธ์ท่ีมีท้ัง
วิตกและวิจารเกิดขึ้น  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๐๐/๒๕๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๙๙/
๓๔๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๓๙/๓๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๕๔/๔๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๑๔/
๙๕) 

เจตนาท่ีมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ :  พหิทธารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีธรรม
ภายนอกตนเป็นอารมณ์  คือสภาวธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็น
ภายนอกตนเกิดขึ้น; หมายถึง สภาวธรรมท่ีมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์  คือฌาน 
๓ และฌาน ๔ ท่ีเป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล วิบาก และกิริยา จตุตถฌานวิบาก อา
กาสานัญจายตนะ  มรรค  ๔  ท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  และสามัญญผล  ๔; ดังคำ
ในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ  สห
ชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์
เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะฯลฯ นานาขณิกะ  ได้แก่  
เจตนาที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งมีธรรม
ภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๕๔/๒๗๐,อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๔๓๗/๓๕๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๒๒/๖๒๕) 

เจตนาท่ีมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ : อัชฌัตตารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีธรรม
ภายในตนเป็นอารมณ์ คือสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมท่ีเป็น
ภายในตนเกิดขึ้น; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ คือวิญญาณัญ
จายตนะ  และเนวสัญญานาสัญญายตนะ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่มี
ธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์
โดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่
มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิ
ขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่
ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๐๕๓/๒๖๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๓๖/๓๕๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๒๒/๖๒๕) 

เจตนาท่ีมีปริตตะเป็นอารมณ์ : ปริตตตารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีปริตตะเป็นอารมณ์  
คือสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิก  ปรารภสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดขึ้น; หมายถึง
สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ คือกามาวจรวิบากทั้งหมด  มโนธาตุท่ีเป็นกิริยา  
มโนวิญญาณธาตุท่ีเป็นอเหตุกกิริยาซึ่งสหรคตด้วยโสมนัส; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า  
สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์
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โดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ ได้แก่  เจตนาที่มี
ปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งมี
ปริตตะเป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๒๙/๒๖๕,อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๔๒๐/๓๕๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๓๑/๔๗๓) 

เจตนาที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ :   ปัจจุปปันนารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีปัจจุบัน
ธรรมเป็นอารมณ์  คือสภาวธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิก  ปรารภสภาวธรรมที่เป็น
ปัจจุบันเกิดขึ้น; หมายถึงสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์  คือปัญจวิญญาณ
และมโนธาตุ  ๓; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า  สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ  
สหชาตะและนานาขณิกะสหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  
เจตนาท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งมีปัจจุบันธรรม
เป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๔๙/๒๔๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๔๓๔/๓๕๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๑/๕๗๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๓๗/๕๘๔) 

เจตนาท่ีมีมรรคเป็นเหตุ : มัคคเหตุกา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นเหตุ คือเว้นองค์มรรค
แล้ว  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  ที่สัมปยุตด้วยองค์มรรคน้ันของท่านผู้พร่ัง
พร้อมด้วยอริยมรรค  สภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่ามีมรรคเป็นเหตุสัมมาทิฏฐิของท่านผู้
พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค  เป็นมรรคและเป็นเหตุ  เว้นสัมมาทิฏฐิแล้ว  เวทนาขันธ์  
ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  ท่ีสัมปยุตด้วยสัมมาทิฏฐิน้ัน สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่ามีมรรคเป็น
เหตุ  อโลภะ  อโทสะ  และ อโมหะของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคสภาวธรรม
เหล่านี้ช่ือว่ามีมรรคเป็นเหตุ  เวทนาขันธ์  ฯลฯ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอโลภะ  
อโทสะ  และอโมหะน้ัน  สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่ามีมรรคเป็นเหตุ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏ
ฐานว่า สภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะ
นกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาที่มีมรรคเป็นเหตุอาศัยขันธ์ท่ีมีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้น 
(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๓๙/๒๖๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๙/๕๓๐) 

เจตนาท่ีมีมรรคเป็นอธิบดี : มัคคาธิปติโน เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นอธิบดี  คือ
สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกทำอริยมรรคให้เป็นอธิบดีเกิดขึ้น  สภาวธรรมเหล่านี้  
ช่ือว่ามีมรรคเป็นอธิบดี  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  เว้นวิมังสาของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วย
อริยมรรคซึ่งกำลังเจริญมรรคที่มีวิมังสาเป็นอธิบดีแล้ว  เวทนาขันธ์  ฯลฯ วิญญาณ
ขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยวิมังสาน้ัน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิบดี
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อาศัยสภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีมี
มรรคเป็นอธิบดีอาศัยขันธ์ท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้น  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๔๐/
๒๖๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๘/๕๓๐) 

เจตนาท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์ : มัคคารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์  คือ
สภาวธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิก  ปรารภอริยมรรคเกิดขึ้น; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะ
นกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยขันธ์ท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์
เกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๓๘/๒๖๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๘/๒๕๙) 

เจตนาที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ : มหัคคตารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็น
อารมณ์  คือสภาวธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิก  ปรารภสภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะ
เกิดขึ้น; หมายถึงสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์  คือวิญญาณัญจายตนะ เนว
สัญญานาสัญญายตนะ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์
อาศัยสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาที่
มีมหัคคตะเป็นอารมณ์อาศัยขันธ์ที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๐๓๐/๒๖๕,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๒๑/๓๕๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๓๑/๔๗๘) 

เจตนาท่ีมีวิตก :สวิตักกา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีวิตก คือ เวทนาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ ท่ี
สัมปยุตด้วยวิตกในภูมิแห่งจิตที่มีวิตกซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจร และท่ีไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์  เว้นวิตกแล้ว; หมายถึงภาวธรรมท่ีมีวิตก  คือกามาวจรกุศล  อกุศล  จิต
ตุปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล ๑๑  ฝ่าย วิบากแห่งอกุศล  ๒  ฝ่ายกิริยา ๑๑  
รูปาวจรปฐมฌานฝ่ายกุศล  วิบาก  และกิริยาโลกุตตรปฐมฌานฝ่ายกุศล  และวิบาก  
เว้นวิตกที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้แล้ว ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีมีวิตกเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีมีวิตกโดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  
สหชาตะได้แก่เจตนาท่ีมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัยในปฏิสนธิ
ขณะ ฯลฯ นานาขณิกะ ได้แก่เจตนาที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งมีวิตก
โดยกัมมปัจจัย  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๗๕/๓๒๓,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๘๙/๓๘๓,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๓๐/๔๘๘) 

เจตนาท่ีมีสภาวะชอบ : สัมมัตตนิยตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่ มีสภาวะชอบและให้ผล
แน่นอน  คือมรรค  ๔  ซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์; หมายถึงสภาวธรรมที่มีสภาวะ
ชอบและให้ผลแน่นอน  คือมรรค  ๔  ท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์; ดังคำในคัมภีร์ปัฏ
ฐานว่า สภาวธรรมท่ีมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่
แน่นอนโดยอาการท้ังสองโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง คือสหชาตะและนานาขณิกะ 
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สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน
รูปโดยกัมมปัจจัย  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็น
ปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๓๖/๒๖๖, อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๑๔๒๗/๓๕๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๕๒/๕๑๑) 

เจตนาท่ีมีสภาวะผิด : มิจฉัตตนิยตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีสภาวะผิดคืออนันตริยกรรม ๕ 
และมิจฉาทิฏฐิท่ีให้ผลแน่นอน; หมายถึงสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน  
คือจิตตุปบาทที่เป็นทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโทมนัส  ๒; ดัง
คำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะ
และนานาขณิกะ  สหชาตะได้แก่เจตนาที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่
จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย นานาขณิกะได้แก่เจตนาท่ีมีสภาวะผิดและให้ผล
แน่นอนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๐๓๕/๒๖๖,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๒๖/๓๕๑, อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๕๑/๕๑๑) 

เจตนาท่ีมีเหตุ : สเหตุกา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่มีเหตุ ได้แก่ เวทนาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์; 
หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีเหตุ คือ อกุศลท่ีเหลือ  เว้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและ
โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะแล้ว  กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ เว้นอเหตุกจิตตุปบาท
ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรอัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  เว้นอเหตุกจิตตุปบาทฝ่ายกามาวจร
กิริยาแล้ว; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีมีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติ
มรรคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะนกัมม
ปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีมีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยขันธ์ท่ีมีเหตุต้อง
ประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๗๙/๒๗๖,อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๔๔๓/๓๕๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๖๖/๓๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๑๑/๖๐) 

เจตนาท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ : อตีตารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีมีอดีตธรรมเป็น
อารมณ์  คือสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิก  ปรารภสภาวธรรมท่ีเป็นอดีตเกิดขึ้น; 
หมายถึงสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์  คือ วิญญาณัญจายตนะ  และเนว
สัญญานาสัญญายตนะ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีมีอดีตธรรมเป็น
อารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง 
คือ สหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  
เจตนาท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซ่ึงมีอดีตธรรมเป็น
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อารมณ์โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๔๗/๒๖๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๓๒/
๓๕๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๑/๕๗๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๓๕/๕๘๔) 

เจตนาที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ :  อนาคตารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรม
เป็นอารมณ์  คือสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิก  ปรารภสภาวธรรมท่ีเป็นอนาคต
เกิดขึ้น; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะและ
นานาขณิกะ  สหชาตะได้แก่เจตนาท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต
ขันธ์โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิกะได้แก่เจตนาท่ีมีอดีตธรรมเป็น
อารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๑๐๔๘/๒๗๐, อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๑/๕๗๑) 

เจตนาท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ : อัปปมาณารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่มีอัปปมาณะ
เป็นอารมณ์ คือสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิก ปรารภสภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะ
เกิดขึ้น; หมายถึงสภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ คือมรรค ๔ ที่ไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์  สามัญญผล ๔; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็น
อารมณ์อาศัยสภาวธรรมท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย ได้แก่ 
เจตนาที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์อาศัยขันธ์ท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น (อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๑๐๓๑/๒๖๕,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๒๒/๓๕๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๓๒/
๔๗๙) 

เจตนาท่ีไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค : น ทัสสเนน ปหาตัพพา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่
ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค  เว้นสภาวธรรมท่ีเป็นสังโยชน์เหล่าน้ันแล้ว  
สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล  อกุศล  และอัพยากฤตที่เหลือ  ซึ่งเป็นกามาวจร  รูปาวจร  
อรูปาวจร  และท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  
รูปท้ังหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่ต้องประหาณด้วย
โสดาปัตติมรรค คือจิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ  ๔  
อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูป และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่ไม่
ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบ้ืองบน  ๓  อาศัย สภาวธรรมท่ีไม่ต้อง
ประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบ้ืองบน  ๓  เกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  
ได้แก่  เจตนาที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบ้ืองบน  ๓  อาศัย
ขันธ์ที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน  ๓ เกิดขึ้น ... ท่ีเป็น
ภายนอก ... ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน ... ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน  ... สําหรับเหล่าอสัญญ
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สัตตพรหม ... อาศัยมหาภูตรูป  ๑  ฯลฯ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๖๕/๓๒๑,อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๑๕๘๒/๓๘๒,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๔/๔๒๐) 

เจตนาท่ีไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสอง : อนิยตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่แน่นอนโดยอาการท้ัง
สองน้ัน เว้นสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเหล่าน้ันแล้ว  สภาวธรรมที่เป็นกุศล  อกุศล  
และอัพยากฤตที่เหลือ  ซึ่งเป็นกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  และที่ไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  รูปทั้งหมด  และธาตุท่ีปัจจัย
ไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอน  คือจิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโลภะ  
วิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา  จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วย
อุทธัจจะ  กุศลในภูมิ  ๓  วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูป  และ
นิพพาน; ดังข้อความในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสอง
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง  
คือ  สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ ได้แก่เจตนาที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสอง
เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  
ฯลฯ นานาขณิกะ  ได้แก่เจตนาที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็น
วิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๙๘/๓๒๗, อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๖๑๒/๓๘๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๕๒/๕๑๒) 

เจตนาที่ไม่เป็นกิเลส : โน สังกิเลสา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส  คือเว้นสภาวธรรมที่
เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้ว  สภาวธรรมที่เป็นกุศล  อกุศล  และอัพยากฤตท่ีเหลือ  ซ่ึง
เป็นกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์  ได้แก่เวทนาขันธ์  
ฯลฯ  วิญญาณขันธ์ รูปทั้งหมดและธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่
เป็นกิเลส  คืออกุศลท่ีเหลือ  เว้นกิเลส  กุศลในภูมิ  ๔ วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากต
กิริยาในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่ไม่เป็นกเิลส
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง  คือ สหชาตะและ
นานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และ
จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนา
ท่ีไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย สภาวธรรม
ท่ีไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่เป็นกิเลสโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ  
สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่
สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิ
กะ  ได้แก่  เจตนาที่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมม



 

๑๗๑๔ 
 

 

ปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๔๖/๓๑๕,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๖๖/๓๗๙,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๓/๒๗/๓๖๖) 

เจตนาที่ไม่เป็นคันถะ :โน คันถา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะ  คือ เว้นคันถะเหล่าน้ัน
แล้ว  สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล  อกุศล  และอัพยากฤตท่ีเหลือซึ่งเป็นกามาวจร  รูปาว
จร  อรูปาวจร  และที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  ได้แก่เวทนาขันธ์ ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  
รูปทั้งหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะ  คือ
อกุศลท่ีเหลือ เว้นคันถะ  กุศลในภูมิ ๔  วิบากในภูมิ ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ รูป 
และนิพพานดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีไม่เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีไม่เป็นคันถะโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ  สหชาตะและนานาขณิ
กะสหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตต
สมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่
เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย  สภาวธรรมท่ี
ไม่เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันถะโดยกัมมปัจจัย ได้แก่  เจตนาที่ไม่
เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันถะและที่ไม่เป็นคันถะโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ี
ไม่เป็นคันถะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์  คันถะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย 
(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๔๕/๒๙๓,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๙๐/๓๖๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/
๓๑/๓๔๕) 

เจตนาที่ไม่เป็นจิต : โน จิตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่เป็นจิต  คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  
สังขารขันธ์  รูปทั้งหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิต  
คือเวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  รูป  และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมท่ีไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  
คือ  สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่จิต
โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่เป็นจิตเป็น
ปัจจัยแก่จิตท่ีเป็นวิบากโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๙๔/๓๐๔,อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๕๒๘/๓๗๒,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๘๐/๔๖) 

เจตนาท่ีไม่เป็นนิวรณ์ : สภาวธรรมท่ีไม่เป็นนิวรณ์  คือเว้นนิวรณ์เหล่าน้ันแล้ว  สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล 
อกุศลและอัพยากฤตท่ีเหลือซึ่งเป็นกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  และท่ีไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  รูปทั้งหมด  และธาตุท่ีปัจจัย
ไม่ปรุงแต่ง; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีไม่เป็นนิวรณ์ เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ  สหชาตะและนานาขณิ
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กะสหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตต
สมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่
เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๑๖๙/๒๙๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๓๘/๔๐๖) 

เจตนาท่ีไม่เป็นปรามาส : โน ปรามาสา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาส  คือเว้น
สภาวธรรมท่ีเป็นปรามาสเหล่าน้ันแล้ว  สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล  อกุศล และอัพยากฤต
ท่ีเหลือซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร  และที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ ได้แก่  
เวทนาขันธ์ ฯลฯ  วิญญาณขันธ์ รูปท้ังหมดและธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึง
สภาวธรรมท่ีไม่เป็นปรามาส  คืออกุศลท่ีเหลือ  เว้นปรามาส  กุศลในภูมิ ๔ วิบากใน
ภูมิ ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน;ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรม
ท่ีไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่เป็นปรามาสโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  
อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะได้แก่เจตนาท่ีไม่เป็นปรามาสเป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  
นานาขณิกะได้แก่  เจตนาที่ไม่เป็นปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตา
รูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๘๒/๓๐๒,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๑๖/๓๗๐,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๓๒/๔๕๓) 

เจตนาท่ีไม่เป็นรูป : อรูปิโน เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป  คือ เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณ
ขันธ์  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูป คือกุศลในภูมิ  ๔  
อกุศล  วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏ
ฐานว่า สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยกัมมปัจจัย  มี  
๒  อย่าง  คือ  สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่ไม่เป็นรูปเป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๐๙๘/๒๗๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๖๒/๓๕๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๒๐/๑๗๒) 

เจตนาที่ไม่เป็นรูปาวจร : น รูปาวจรา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจร คือสภาวธรรมท่ี
เป็นกามาวจร  อรูปาวจรและท่ีไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นรู
ปาวจร  คือสภาวธรรมท่ีเป็นกามาวจร  อรูปาวจร  และที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์; ดัง
คำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่เป็นรู
ปาวจรโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่
เจตนาที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมม
ปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัย
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แก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งไม่เป็นรูปาวจร  และกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๒๙๐/๓๒๖,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๖๐๔/๓๘๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๕๕/๕๗๗) 

เจตนาท่ีไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก : เนววิปากนวิปากธัมมเจตนา; หมายถึงสภาวธรรม
ท่ีไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก  คือสภาวธรรมท่ีเป็นกิริยา  ไม่เป็นกุศล  
ไม่เป็นอกุศล  ไม่เป็นวิบากแห่งกรรม  รูปท้ังหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; 
หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก  คืออัพยากตกิริยาใน
ภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่
เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิด
วิบากโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๙๓/
๒๕๗,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๙๒/๓๔๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๐๘/๗๖๓) 

เจตนาท่ีไม่เป็นเหตุ : น เหตู เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุ  คือเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุ
เหล่าน้ันแล้ว  สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล  อกุศล  และอัพยากฤตท่ีเหลือ  เว้นสภาวธรรม
ท่ีเป็นเหตุเหล่าน้ันซึ่งเป็นกามาวจร  รูปาวจร อรูปาวจร  และที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏ
ทุกข์  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  รูปท้ังหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุง
แต่ง; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ  คือเว้นเหตุทั้งหมดแล้ว  กุศลในภูมิ  ๔  
อกุศล  วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์
ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ  จุติ  และนิพพานทำสภาวธรรมท่ีไม่
เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ  จุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่
เจตนาท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ  จุติ  และนิพพานทำขันธ์ท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ
จุติ  และนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ... ท่ีเป็นภายนอก ... ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน ... 
ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน ... เจตนาท่ีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ  จุติ  และนิพพานทำหทัย
วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๗๘/๒๗๕,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๔๒/
๓๕๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๓๓/๑๘,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๑๘๖/๑๐๑) 

เจตนาท่ีไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ :  อนิยยานิกา เจตนา; หมาวถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำ
ออกจากวัฏฏทุกข์  คือเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เหล่านั้นแล้ว  
สภาวธรรมที่เป็นกุศล  อกุศลและอัพยากฤตท่ีเหลือ  ซึ่งเป็นกามาวจร  รูปาวจร  อรู
ปาวจร  และท่ีไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  รูป
ท้ังหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุนำออก
จากวัฏฏทุกข์  คือกุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓  รูป  
และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์



 

๑๗๑๗ 
 

 

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์โดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง 
คือ สหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ (ฯลฯ) นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาที่ไม่เป็น
เหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นปัจจัยแก่ผลโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๙๖/
๓๒๗,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๖๑๐/๓๘๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๒๒/๖๑๘) 

เจตนาท่ีไม่เป็นอรูปาวจร : น อรูปาวจรา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจร  คือ
กามาวจร รูปาวจร และที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาว
จร คือสภาวธรรมท่ีเป็นกามาวจร รูปาวจร  และท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์; ดังคำใน
คัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรู
ปาวจรโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  
เจตนาท่ีไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมม
ปัจจัย  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๙๒/๓๖๒,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๖๐๖/๓๘๗,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๓/๒๘๘/๕๙๗) 

เจตนาที่ไม่เป็นอาสวะ : โน อาสวา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ  คือเว้นสภาวธรรมท่ี
เป็นอาสวะเหล่าน้ันแล้ว  สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล  อกุศล  และอัพยากฤตท่ีเหลือ  ซึ่ง
เป็นกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  และที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  ได้แก่  เวทนา
ขันธ์  ฯลฯวิญญาณขันธ์  รูปท้ังหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึง
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ  คืออกุศลท่ีเหลือ  เว้นอาสวะ  กุศลในภูมิ  ๔  วิบากใน
ภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมท่ีไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่เป็นอาสวะโดยกัมมปัจจัย  มี 
๒ อย่าง  คือ  สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่เป็นอาสวะ
เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  
ฯลฯ นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบาก
และกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๐๗/๓๘๒,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๔๖๖/๓๖๐,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๓๑/๒๑๙) 

เจตนาท่ีไม่เป็นอุปาทาน : โน อุปาทานา เจตนา; สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน  คือเว้นสภาวธรรมที่
เป็นอุปาทานแล้ว  สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล  อกุศล  และอัพยากฤตท่ีเหลือ  ซึ่งเป็น
กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  และท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  ได้แก่  เวทนาขันธ์  
ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  รูปทั้งหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึง สภาวธรรมท่ี
ไม่เป็นอุปาทาน  คืออกุศลท่ีเหลือ  เว้นอุปาทาน  กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ  ๔  
อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓ รูปและนิพพาน;  ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีไม่
เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่เป็นอุปาทานโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง  



 

๑๗๑๘ 
 

 

คือสหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่
สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิ
กะ  ได้แก่  เจตนาท่ีไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกฏัตตารูป
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๒๔/๓๐๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๕๔/๓๗๖,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๐/๓๐๓) 

เจตนาท่ีไม่เป็นอุปาทายรูป : โน อุปาทา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่เป็นอุปาทายรูป  คือเวทนา
ขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  มหาภูตรูป ๔  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุง
แต่ง; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่เป็นอุปาทายรูป  คือกุศลในภูมิ ๔ อกุศล  วิบากในภูมิ  
๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓  มหาภูตรูป ๔ และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปทำสภาวธรรมท่ีเป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น
เพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทายรูปทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัย
เกิดขึ้น; และข้อความว่า สภาวธรรมที่ไม่เป็น   อุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  สห
ชาตะ  ได้แก่เจตนาท่ีไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐาน
รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ นานาขณิกะ ได้แก่  
เจตนาท่ีไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปท่ีไม่เป็นอุปา
ทายรูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๑๖/๓๐๗,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๕๐/
๓๗๕,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๙๐/๒๒๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๔๐๑/๒๓๖) 

เจตนาท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจาร : อวิตักกวิจารา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจาร  
คือเวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์ในกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  และในจิตที่ไม่
นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  อันเป็นท่ีเกิดแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารแล้ว  รูป
ท้ังหมดและธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่มีทั้งวิตกและวิจาร  คือ 
ทวิปัญจวิญญาณท้ังหมด  ฌาน  ๓ และฌาน ๔  ท่ีเป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล  วิบากและ
กิริยา  อรูป  ๔  ฝ่ายกุศล  วิบากแห่งกิริยา  ฌาน  ๓  และฌาน  ๔  ฝ่ายท่ีเป็นโลกุต
ตระฝ่ายกุศล  วิบาก  วิจารที่เกิดขึ้นในทุติยฌาน  ในปัญจกนัย  รูป  และนิพพาน; 
ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า  สภาวธรรมที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่มี
ทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจาร
อาศัยขันธ์ท่ีไม่มี ท้ังวิตกและวิจารเกิดขึ้น ... ที่ เป็นภายนอก ... ท่ี มีอาหารเป็น
สมุฏฐาน ... ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน ... อาศัยมหาภูตรูป  ๑ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๐๒/
๒๕๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๐๑/๓๔๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๑๑๕/๙๘) 



 

๑๗๑๙ 
 

 

เจตนาท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร : อวิตักกวิจารมัตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร 
คือเวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  ท่ีสัมปยุตด้วยวิจารนั้น  เว้นวิจารในรูปาวจร
และในจิตท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์  อันเป็นท่ีเกิดแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียง
วิจารแล้ว; หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร  คือทุติยฌานในรูปาวจร  
ปัญจกนัยฝ่ายกุศล  วิบาก  และกิริยา  ทุติยฌานในโลกุตตรปัญจกนัย  ฝ่าย และ
วิบาก  และวิตก เว้นวิจารท่ีเกิดขึ้นในจิตเหล่าน้ีแล้ว; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้น
เพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยขันธ์ท่ีไม่มีวิตกมีเพียง
วิจารเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๐๑/๒๕๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๕๕/๔๑,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๑/๑๑๕/๙๘) 

เจตนาที่รับรู้อารมณ์ได้ : สารัมมณา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้  คือเวทนาขันธ์  
สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์;  หมายถึงสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้  
คือกุศลในภูมิ  ๔  อกุศล  วิบากในภูมิ  ๔  และอัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓;  ดังคำใน
คัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีรับรู้อารมณ์ได้
โดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนา
ท่ีรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  
นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากโดยกัมม
ปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๙๑/๓๐๓,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๒๕/๓๗๒,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๓/๓๖/๑๘) 

เจตนาท่ีวิปปยุตจากคันถะ : คันถวิปปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากคันถะ  คือ
สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากคันถะเหล่าน้ัน  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์ รูป
ท้ังหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะ  คือ
โลภะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโลภะ  วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔  ปฏิฆะเกิดขึ้นใน
จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัส  ๒  จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉา จิตตุปบาท
ท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ รูป 
และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากคันถะเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากคันถะโดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือ  สหชาตะและ
นานาขณิกะ สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่วิปปยุตจากคันถะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์
และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิกะ  ได้แก่  
เจตนาที่วิปปยุตจากคันถะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย 



 

๑๗๒๐ 
 

 

(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๔๙/๒๙๔,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๙๔/๓๖๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/
๘๙/๓๗๔) 

เจตนาท่ีวิปปยุตจากปรามาส : ปรามาสวิปปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากปรามาส  
คือสภาวธรรมที่วิปปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้น  ได้แก่  เวทนาขันธ์ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  รูปท้ังหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมที่
วิปปยุตจากปรามาส  คือจิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโลภะ  วิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔ จิตตุป
บาทที่สหรคตด้วยโทมนัส ๒  จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉา  จิตตุปบาทที่สรหคต
ด้วยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูป  และ
นิพพาน;  ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ  สหชาตะและ
นานาขณิกะสหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่วิปปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต
ขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  
เจตนาท่ีวิปปยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมม
ปัจจัย  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๘๖/๓๐๒,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๒๐/๓๗๑,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๒/๗๕/๔๗๔) 

เจตนาที่วิปปยุตจากอาสวะ : อาสววิปปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอาสวะ  คือ
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะ  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  รูปท้ังหมด  
และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอาสวะ  คือโมหะที่เกิดในจิตตุป
บาท  ท่ีสหรคตด้วยโทมนัส  ๒  โมหะท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วย
อุทธัจจะ  กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูป  และ
นิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอาสวะโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ  สหชาตะและ
นานาขณิกะ สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่วิปปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์
และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  
เจตนาที่วิปปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมม
ปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๑๑/๒๘๓,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๗๐/๓๖๑,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๒/๙๒/๒๕๔) 

เจตนาที่วิปปยุตจากอุปาทาน : อุปาทานวิปปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่วิปปยุตจาก
อุปาทาน ได้แก่  เวทนาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์  รูปทั้งหมด  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุง
แต่ง; หมายถึงสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอุปาทาน  คือโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปบาท
ท่ีสหรคตด้วยโลภะ  วิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโทมนัส  ๒  จิต



 

๑๗๒๑ 
 

 

ตุปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา  จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ  ๔  
วิบากในภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอุปาทาน
โดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ  สหชาตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  
เจตนาที่ วิปปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูป
โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีวิปปยุตจาก
อุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๒๒๘/๓๑๐,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๕๘/๓๗๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๘๒/๓๓๒) 

เจตนาท่ีสหรคตด้วยโทมนัส : โทมนัสสสหคตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยโทมนัส; ดัง
คำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีวิปป
ยุตจากอาสวะโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ  สหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ  
ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  
เจตนาท่ีสหรคตด้วยโทมนัส  ท่ีสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเป็น
ปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๘๘/๓๗๔,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๙๒/๒๕๔) 

เจตนาท่ีสหรคตด้วยปีติ : ปีติสหคตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ  คือ เวทนาขันธ์  
ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  ท่ีสัมปยุตด้วยปีติน้ัน  ในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยปีติ  ซึ่งเป็น
กามาวจร  รูปาวจร  และที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์  เว้นปีติแล้ว; หมายถึงสภาวธรรม
ท่ีสหรคตด้วยปีติ  คือจิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล  ๔  ฝ่าย
อกุศล  ๔  ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล  ๕  ฝ่ายกิริยา  ๕  ฌาน  ๒  และฌาน  ๓  
ท่ีเป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล  วิบาก  และกิริยา  ฌาน  ๒ และฌาน  ๓ ท่ีเป็นโลกุตตระ
ฝ่ายกุศล  และวิบาก  เว้นปีติท่ีเกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้แล้ว; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนกัมม
ปัจจัย  ได้แก่ เจตนาท่ีสหรคตด้วยปีติอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้น (อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๑๒๘๑/๓๒๔,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๙๕/๓๘๕, อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔๐/
๑๕๒) 

เจตนาท่ีสหรคตด้วยโลภะ : โลภสหคตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่สรหคตด้วยโลภะ; ดังคำใน
คัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปปยุต
จากคันถะโดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ ได้แก่  
เจตนาที่สัมปยุตด้วยคันถะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  เจตนา
ท่ีสหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุฏฐานรูป



 

๑๗๒๒ 
 

 

โดยกัมมปัจจัย  เจตนาที่สหรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูป
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๘๘/๓๗๔) 

เจตนาท่ีสหรคตด้วยโลภะซ่ึงวิปปยุตจากทิฏฐิ :  ทิฏฐิวิปปยุตตา โลภสหคตา เจตนา; หมายถึง
สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปปยุตจากทิฏฐิ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะโดยกัมม
ปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วย
คันถะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  เจตนาที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปป
ยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  เจตนาที่สหรคต
ด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) 
๔๓/๘๑/๓๓๑) 

เจตนาท่ีสหรคตด้วยอุเบกขา : อุเปกขาสหคตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยอุเบกขา  
คือสัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  ที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาน้ัน  ในภูมิแห่งจิต
ท่ีสหรคตด้วยอุเบกขา  ซึ่งเป็นกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  และท่ีไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์  เว้นอุเบกขาแล้ว; หมายถึงสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขา  คือจิตตุป
บาทท่ีสหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศล  ๔  ฝ่ายอกุศล  ๖  ฝ่ายวิบากแห่ง
กามาวจรกุศล  ๑๐ ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล  ๖  ฝ่ายกิริยา  ๖  รูปาวจรจตุตถฌาน  
ฝ่ายกุศล  วิบาก  และกิริยา  อรูป ๔ ฝ่ายกุศล  วิบาก และกิริยาโลกุตตรจตุตถฌาน
ฝ่ายกุศลและวิบาก  เว้นอุเบกขาท่ีเกิดขึ้นในจิตตุปบาทน้ี; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยปีติโดยกัมม
ปัจจัย  มีอย่างเดียว  คือ  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีสหรคตด้วยอุเบกขา ฯลฯ 
(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๘๕/๓๒๕,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๙๙/๓๘๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/
๔๒/๑๕๓) 

เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยคันถะ : คันถสัมปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยคันถะ ได้แก่  
เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์; หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะ คือจิตตุป
บาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ  ๔  และจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะ  วิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  
เว้นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทน้ี  จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโทมนัส ๒ เว้นปฏิฆะที่
เกิดขึ้นในจิตตุปบาทน้ี; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยคันถะเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยคันถะโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาที่สัมปยุตด้วย
คันถะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๔๘/๒๙๔,
อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๙๓/๓๖๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๘๘/๓๗๔) 
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เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยจิต : จิตตสัมปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิต  คือเวทนา
ขันธ์  สัญญาขันธ์  และสังขารขันธ์; หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิต  คือเวทนา
ขันธ์  สัญญาขันธ์  และสังขารขันธ์; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง  
คือสหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่
สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ี
สัมปยุตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากโดยกัมมปัจจัย  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๑๙๗/๓๐๔,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๓๑/๓๗๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๑๗๒/๙๖) 

เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา : ทุกขาย เวทนาย สัมปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสัมปยุต
ด้วยทุกขเวทนา  คือสัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  ท่ีสัมปยุตด้วย
ทุกขเวทนาน้ัน  เว้นทุกขเวทนาในกามาวจรอันเป็นท่ีเกิดแห่งทุกขเวทนาแล้ว; 
หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา  คือจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัส  ๒  
และกายวิญญาณที่สหรคตด้วยทุกข์เว้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเหล่าน้ีแล้ว; ดังคำ
ในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา
อาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๘๙/๒๕๗,อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๑๓๘๘/๓๔๔/อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๒/๖๔๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๕๘/๖๗๗) 

เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยนิวรณ์ : นีวรณสัมปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยนิวรณ์  
ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยนิวรณ์  
คือจิตตุปบาทที่เป็นอกุศล  ๑๒; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วย
นิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ี
สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๑๗๒/๒๙๙,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๐๗/๓๖๙,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๗๗/๔๒๓) 

เจตนาที่สัมปยุตด้วยปรามาส : ปรามาสสัมปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วย
ปรามาส คือสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้น  ได้แก่  
เวทนาขันธ์ ฯลฯวิญญาณขันธ์; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยปรามาส  คือจิตตุป
บาทท่ีสัมปยุตด้วยทิฏฐิ  ๔  เว้นปรามาสที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้; ดังคำในคัมภีร์ปัฏ
ฐานว่า สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วย
ปรามาสโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต
ขันธ์โดยกัมมปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปป
ยุตจากปรามาสโดยกัมมปัจจัย  มี  ๒  อย่าง  คือ สหชาตะและนานาขณิกะ  สห
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ชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมม
ปัจจัย นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็น
วิบากและกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย  (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๘๕/๓๐๒,อภิ.สํ. (ไทย) 
๓๔/๑๕๑๙/๓๗๑,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๗๕/๔๗๓) 

เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยสังโยชน์ : สัญโญชนสัมปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วย
สังโยชน์  ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์; หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วย
สังโยชน์  คืออกุศลท่ีเหลือ  เว้นโมหะท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะ; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐาน
ว่า สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์
โดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วย
สังโยชน์โดยกัมมปัจจัย  สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
วิปปยุตจากสังโยชน์โดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ สห
ชาตะ  ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมม
ปัจจัย  เจตนาที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมม
ปัจจัย นานาขณิกะ  ได้แก่ เจตนาที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบาก
และกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๓๒/๒๘๘,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๔๘๑/๓๖๓,อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๘๓/๓๑๓) 

เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนา :  สุขาย เวทนาย สัมปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสัมปยุต
ด้วยสุขเวทนา  คือสัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  ท่ีสัมปยุตด้วยสุข
เวทนาขันธ์นั้นเว้นสุขเวทนาในกามาวจร  รูปาวจร  และในจิตท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏ
ทุกข์  อันเป็นที่เกิดแห่งสุขเวทนาแล้ว; หมายถึงสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนา  
คือจิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล  ๔  ฝ่ายอกุศล  ๔  ฝ่ายวิบาก
แห่งกามาวจรกุศล  ๕  และฝ่ายกิริยาอย่างละ  ๕  ดวง  ฌาน  ๓  และฌาน  ๔  ท่ี
เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล  วิบาก  และกิริยา  ฌาน  ๓  และฌาน  ๔  ท่ีเป็นโลกุตตระ
ฝ่ายกุศลและวิบาก  เว้นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้;  ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้น
เพราะนกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยสุข
เวทนาเกิดขึ้น (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๘๘/๒๕๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๒/๖๔๖,อภิ.สํ. 
(ไทย) ๓๔/๑๓๘๗/๓๔๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๕๗/๖๗๖) 

เจตนาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา :อทุกขมสุขาย เวทนาย สัมปยุตตา เจตนา; หมายถึง
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณ
ขันธ์  ท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนานั้น เว้นอทุกขมสุขเวทนาในกามาวจร  รูปาวจร  



 

๑๗๒๕ 
 

 

อรูปาวจร  และในจิตท่ีไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์  อันเป็นท่ีเกิดแห่งอทุกขมสุขเวทนา
แล้ว; หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา  คือจิตตุปบาทท่ีสหรคต
ด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศล  ๔  ฝ่ายอกุศล  ๖ ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล  ๑๐  
ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล ๖ ฝ่ายกิริยา  ๖  รูปาวจรจตุตถฌานฝ่ายกุศล  วิบาก  และ
กิริยา  อรูปาวจร  ๔  ฝ่ายกุศล  วิบาก  และกิริยาโลกุตตรจตุตถฌานฝ่ายกุศลและ
วิบาก  เว้นอทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดขึ้นในจิตนี้แล้ว; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า 
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุก
ขมสุขเวทนาโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ  
ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมม
ปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นานาขณิกะ  ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขมสุข
เวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยกัมมปัจจัย 
(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๙๙๐/๒๕๗,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๓๘๙/๓๔๔,อภิ.ป. (ไทย)๔๐/๑๒/
๖๔๖,อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๕๙/๖๗๖) 

เจตนาที่สัมปยุตด้วยอาสวะ : อาสวสัมปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะ  
ได้แก่  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์; หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะ  
คือจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัส  ๒  เว้นโมหเจตสิกท่ีเกิดขึ้นในจิตตุปบาทน้ีแล้ว 
อกุศลท่ีเหลือ  เว้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะแล้ว; 
ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ี
สัมปยุตด้วยอาสวะโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่
สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอาสวะโดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและ
นานาขณิกะ สหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป
โดยกัมมปัจจัย  เจตนาที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วย
อุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย นานาขณิกะได้แก่
เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากและกฏัตตารูปโดยกัมม
ปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๑๑๐/๒๘๓,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๖๙/๓๖๐,อภิ.ป. (ไทย) 
๔๒/๙๒/๒๕๔) 

เจตนาท่ีสัมปยุตตด้วยอุปาทาน :  อุปาทานสัมปยุตตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วย
อุปาทาน  คือสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมท่ีเป็นอุปาทาน  ได้แก่  เวทนาขันธ์  
ฯลฯ วิญญาณขันธ์; หมายถึงภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทาน  คือจิตตุปบาท
ท่ีสหรคตด้วยโลภะ  สัมปยุตด้วยทิฏฐิ  ๔  จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะ  วิปปยุต
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จากทิฏฐิ  ๔  เว้นโลภะท่ีเกิดขึ้นในจิตตุปบาท; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่
สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยกัมมปัจจัย  
ได้แก่  เจตนาท่ีสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย  
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอุปาทาน
โดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะได้แก่เจตนาที่
สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย  เจตนาท่ีสหรคต
ด้วยโลภะซึ่งวิปปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย 
(อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๒๗/๓๑๐,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๕๕๗/๓๗๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/
๘๑/๓๓๑) 

เจตนาที่เห็นไม่ได้ : อนิทัสสนา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้  คือจักขายตนะฯลฯ  โผฏฐัพ
พายตนะ  เวทนาขันธ์  ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  รูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้  ซึ่งนับ
เน่ืองในธัมมายตนะ  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; หมายถึงสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้  คือ
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ  กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ อัพยากต
กิริยาในภูมิ ๓  รูปท่ีเห็นไม่ได้  กระทบไม่ได้ซึ่งนับเน่ืองในธัมมายตนะ  และนิพพาน; 
ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยกัมมปัจจัย  มี ๒ อย่าง  คือสหชาตะและ
นานาขณิกะ  สหชาตะได้แก่เจตนาท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่
สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยกัมมปัจจัย  ใน
ปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๙๔/๒๗๘,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๔๕๘/๓๕๘,
อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๔๓/๑๒๘) 

เจตนาท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ : อนิทัสสนาปปฏิฆา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และ
กระทบไม่ได้  คือเวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  รูปที่เห็น
ไม่ได้และกระทบไม่ได้  ซึ่งนับเน่ืองในธัมมายตนะ  และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง; 
หมายถึงสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ คือกุศลในภูมิ  ๔  อกุศล  วิบากใน
ภูมิ  ๔  อัพยากตกิริยาในภูมิ  ๓  รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้  ซึ่งนับเน่ืองในธัมมายต
นะ  และนิพพาน; ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเห็นได้และกระทบได้โดยกัมมปัจจัย มี ๒ อย่าง  คือสหชา
ตะและนานาขณิกะ  สหชาตะ  ได้แก่  เจตนาที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัย
แก่จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเห็นได้และกระทบได้โดยกัมมปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  นา
นาขณิกะได้แก่เจตนาท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปที่เห็นได้
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และกระทบได้โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๐๕๘/๒๗๐,อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/
๑๔๔๐/๓๕๔,อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔๓/๖๕๓) 

เจตนาท่ีให้ผลแน่นอน : นิยตา เจตนา; หมายถึงสภาวธรรมท่ีให้ผลแน่นอน  คืออนันตริยกรรม  ๕  
มิจฉาทิฏฐิท่ีให้ผลแน่นอน และมรรค  ๔  ที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์; หมายถึง
สภาวธรรมท่ีให้ผลแน่นอน  คือจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตด้วยทิฏฐิ ๔  จิตตุปบาทท่ีสหรคต
ด้วยโทมนัส ๒ สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าท่ีให้ผลแน่นอนก็มี  ที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี  
มรรค  ๔  ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์;  ดังคำในคัมภีร์ปัฏฐานว่า สภาวธรรมท่ีให้ผล
แน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีให้ผลแน่นอนโดยกัมมปัจจัย  ได้แก่  เจตนาที่ให้ผล
แน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกัมมปัจจัย (อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๙/๓๒๗,
อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๖๑๑/๓๘๗,อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๓๘/๖๒๗) 

เจตนาเป็นเหตุงดเว้น : เวรมณีเจตนา; หมายถึงสภาวธรรมเป็นเหตุงดเว้น วิรัติ(การงดเว้น) มี ๓ 
อย่าง คือ (๑) สัมปัตตวิรัติ งดเว้นได้ซึ่งสิ่งท่ีประจวบเข้า (๒) สมาทานวิรัติ งดเว้นได้
ด้วยการสมาทาน (๓) สมุจเฉทวิรัติ งดเว้นได้โดยเด็จขาด; มีข้อความที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ว่า สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะ  เป็นส่วนแห่งบุญ  ให้ผลคืออุปธิ  คือ  เจตนา
เป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียด  เจตนา
เป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคำหยาบ  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  น้ีเป็น
สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะ  เป็นส่วนแห่งบุญ  ให้ผลคืออุปธิ,  สัมมาวาจาอันเป็นอริยะ  
ท่ีไม่มีอาสวะ  เป็นโลกุตตระ  เป็นองค์แห่งมรรค คือ  การงด  การเว้น  การเว้นขาด 
เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากวจีทุจริต ๔ ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึก  มีจิตหาอาสวะ
มิได้  เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่  น้ีเป็นสัมมาวาจาอันเป็นอริยะ  
ท่ีไม่มีอาสวะ  เป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรค  ภิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจา  
ยังสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมอยู่  ความพยายามของภิกษุน้ันเป็นสัมมาวายามะ  ภิกษุน้ัน
มีสติ  ละมิจฉาวาจา มีสติเข้าถึงสัมมาวาจาอยู่ สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ  ธรรม๓ 
น้ี  คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ  (๒)  สัมมาวายามะ  (๓)  สัมมาสติ  ย่อมห้อมล้อมคล้อยตาม
สัมมาวาจาของภิกษุน้ันไป (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๐/๑๘๐,พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสตร์
ฉบับประมวลศัพท์ ๒๕๕๑) 

เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ : ปาณาติปาตาเวรมณีเจตนา;  หมายถึงสภาวธรรมเป็นเหตุงด
เว้นจากการฆ่าสัตว์ ในท่ีน้ีหมายถึง สัมมากัมมันตะ; ดังข้อความท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ว่า สัมมากัมมันตะ  คือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  เจตนาเป็นเหตุ
งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕,อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒) 
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เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้ให้ :  อทินนาทานาเวรมณี เจตนา; 
หมายถึงสภาวธรรมเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้ให้ ในที่นี้
หมายถึงสัมมากัมมันตะ; ดังข้อความท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า สัมมากัมมันตะ  คือ
เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของเขาไม่ได้ให้  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม (ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๔๐๒/๓๓๕,อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒)  

เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม : กาเมสุ มิจฉาจาราเวรมณีเจตนา; หมายถึง
สภาวธรรมเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ในท่ีนี้หมายถึงสัมมากัมมันตะ; 
ดังข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า สัมมากัมมันตะ  คือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้  เจตนา
เป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕,อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๒๐๕/๑๗๒) 

เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคำหยาบ : ผรุสวาจาเวรมณีเจตนา; หมายถึงสภาวธรรมเป็นเหตุงด
เว้นจากการพูดคำหยาบ ในท่ีน้ีหมายถึงสัมมาวาจา; ดังข้อความที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ว่าสัมมาวาจา  คือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ  เจตนาเป็นเหตุงดเว้น
จากการพูดส่อเสียด  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคำหยาบ  เจตนาเป็นเหตุงด
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕,อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒) 

เจตนาเปน็เหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ : มสุาวาทาเวรมณี หรือสัมมาวาจา (ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๔๐๒ /
๓๓๕) 

เจตนาเปน็เหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ : สัมผัปปลาปา เวรมณี หรือสัมมาวาจา (ที.ม. (ไทย) ๑๐ /
๔๐๒/๓๓๕) 

เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียด :ปิสุณาวาจาย เวรมณี หรือสมัมาวาจา (ที.ม.(ไทย) ๑๐ /
๔๐๒/๓๓๕)   

เจตนาไม่มีเหตุ : สภาวธรรมท่ีไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมท่ีไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย  (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๒/๖๖/๓๖) 

เจตนาสูตร:สตูรว่าด้วยเจตนาใจความสำคัญของพระสตูรนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงวงจรปฏิจจสมุป
บาท โดยเร่ิมจากเจตนาว่า ภิกษุย่อมจงใจ ดำริ นึกคิดถงึสิ่งใด สิ่งน้ันเป็นอารัมมณ
ปัจจัยเพ่ือความต้ังมั่นแห่งวิญญาณ เมื่ออารัมมณปัจจัยมี ความต้ังมั่นแห่งวิญญาณจึง
มี เมื่อวิญญาณต้ังมั่นเจริญขึน้แล้ว ความบังเกิดในภพใหม่จึงมี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี  แม้ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ แต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใด 
สิ่งนั้นก็เป็นอารัมมณปัจจัย เพ่ือความต้ังมั่นแห่งวิญญาณ และนำไปสู่กระบวนการ



 

๑๗๒๙ 
 

 

เกิดทุกข์ได้เช่นกัน ต่อเมื่อภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ ไม่นึกคิดถึงสิ่งใดๆ จึงจะตัด
กระบวนการเกิดทุกข์ได้  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๓๘/๗๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๓๙) 

เจตนาสูตร (ทุติย) :  สูตรว่าด้วยเจตนา สูตรท่ี ๒ ใจความสำคัญของพระสูตรน้ี พระผู้มีพระภาคทรง
แสดงวงจรปฏิจจสมุปบาท โดยเริ่มจากเจตนาว่า ภิกษุย่อมจงใจ ดำริ นึกคิดถึงสิ่งใด 
สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งม่ันแห่งวิญญาณ เมื่ออารัมมณปัจจัยมี ความต้ัง
มั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณต้ังมั่นเจริญขึ้นแล้ว ความหย่ังลงแห่งนามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวลนี้ มี
ได้ด้วยประการฉะนี้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๓๙/๘๐) 

เจตนาสูตร (ตติย) : สูตรว่าด้วยเจตนา สูตรท่ี ๓ ใจความสำคัญของพระสูตรน้ี พระผู้มีพระภาคทรง
แสดงวงจรปฏิจจสมุปบาท โดยเริ่มจากเจตนาว่า ภิกษุย่อมจงใจ ดำริ นึกคิดถึงสิ่งใด 
สิ่งน้ันเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความต้ังมั่นแห่งวิญญาณ เม่ือวิญญาณต้ังมั่นเจริญขึ้น
แล้ว นติ (ตัณหา) จึงมี เมื่อนติมี คติภพในการเวียนมาจึงมี เม่ือคติภพในการเวียนมา
มี จุติและอุบัติจึงมี เมื่อจุติและอุบัติมี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ี มีได้ด้วยประการฉะน้ี (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๔๐/๘๑)  

เจตบุตร,พราหมณ์ : ช่ือนายพรานป่าคนหนึ่งท่ีสนทนากับพราหมณ์ชูชกผู้เดินทางจากแคว้นกาลิงคะ
ไปยังกรุงสีพี เพ่ือทูลขอพระราชโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นทาสรับใช้
ตามคำขอร้องของนางอมิตตตาปนา ภรรยาสาว แต่ถูกพรามหณ์ชูชกโกหกว่าเป็นทูต
ท่ีชาวเมืองสีพีส่งมาเลยรอดชีวิตได้  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘ /๑๙๗๒ /๔๙๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๙๗๔/๔๙๘) 

เจตรัฐ : ชนบทที่เจริญมั่งคั่งมีเน้ือและข้าวอย่างดีเป็นอันมากเป็นชนบทท่ีพระเวสสันดร พระ
นางมัทรี พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาเสด็จผ่านก่อนไปยังเขาวงกต  (ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๑๘๗๕/๔๗๘, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๗๗/๔๗๘) 

เจตราช : ชนบทท่ีเจริญมั่งค่ังมีเนื้อและข้าวอย่างดีเป็นอันมาก เป็นชนบทที่พระเวสสันดร พระ
นางมัทรี พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาเสด็จผ่านโดยเจ้าเมืองและชาวเมืองทูล
วิงวอนให้ประทับอยู่ในที่น่ี แต่พระเวสสันดรไม่อาจรับคำวิงวอน ก่อนเสด็จไปยังเขา
วงกต  (ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๘/๑๘๘๙/๔๘๐) 

เจตราษฎร์,กรุง : กรุงที่เจริญม่ังคั่งมีเนื้อและข้าวอย่างดีเป็นอันมาก เป็นชนบทที่พระเวสสันดร พระ
นางมัทรี พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาเสด็จผ่านโดยเจ้าเมืองและชาวเมืองทูล
วิงวอนให้ประทับอยู่ในที่น่ี แต่พระเวสสันดรไม่อาจรับคำวิงวอน ก่อนเสด็จไปยังเขา
วงกต  (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๐๔/๗๔๐) 



 

๑๗๓๐ 
 

 

เจตสิก :  ธรรมท่ีประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต เช่นความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ศรัทธา เมตตา สติ ปัญญา เป็นต้นมี ๕๒ อย่าง มี ๕๒ ดวง จัดเป็นอัญญ
สมานาเจตสิก ๑๓ ดวง อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวงโสภณเจตสิก ๒๕ ดวง ถ้าจัดโดยขันธ์ 
๕ เจตสิกก็คือเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๔ /๑๑ /๖๖๓,
อภิ.ป.(ไทย)  ๔๕/๓๓/๑๑๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๕/๕๗/๙๓,๔๕/๘๓/๑๓)  

เจตสิกซ่ึงเป็นเหตุ : ธรรมท่ีประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต เช่นความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ศรัทธา เมตตา สติ ปัญญา เป็นต้นมี ๕๒ อย่าง มี ๕๒ ดวง จัดเป็น
อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวงโสภณเจตสิก ๒๕ ดวง ถ้าจัดโดย
ขันธ์ ๕ เจตสิกก็คือเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ ซึ่งเป็นสมุฏฐานให้เกิด
เจตสิกดวงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   (อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๘๗/๘๓๖) 

เจตสิกสุข :สุขทางใจ ความสบายใจ ความช่ืนใจ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑ /๑๗๓/๒๗๒)  
เจตโสลีนัตตะ :ภาวะท่ีจิตไม่คล่องแคล่ว ไม่ควรแก่การงาน ท้อแท้ ทดถอย หดหู่ กิริยาท่ีหดหู่ ภาวะที่

หดหู่   ท้อถอย กิริยาที่ ท้อถอย ภาวะท่ี จิตท้อถอย (อภิ .วิ .(ไทย ) ๓๕  /๘๖๐/
๕๕๓,๙๓๖/๕๘๖) 

เจตโสวิกเขปะ :ภาวะที่จิตฟุ้งซ่าน ไม่สงบ ซดัส่าย หรือพลา่นไป (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕ /๙๓๕ /๕๘๖) 
เจตโสวินิพันธสูตร : สูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ ใจความสำคัญของสูตรน้ีมีว่า พระผู้มีพระภาคทรง

แสดงให้เห็นว่ามีธรรม ๒ หมวดที่เป็นคู่ตรงกันข้ามคือฝ่ายอกุศลกับฝ่ายกุศล ฝ่าย
อกุศลมี ๕ ประการ ฝ่ายกุศลมี ๔ ประการได้แก่ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ 
โดยทรงแสดงอกุศลธรรม ๕ ประการ ได้แก่ กิเลสเครื่องผูกใจ ๕ ประการแล้วทรง
แสดงการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือละอกุศลธรรมนั้น ๆ  (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๗๒/
๕๕๖,องฺ.นวก.(ไทย)  ๒๓/๘๒/๕๖๐,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๙๒/๕๖๒) 

เจติยราชชาดก : ชาดกว่าด้วยพระเจ้าเจติยราช ใจความสำคัญของชาดกนี้มีว่า พระโพธิสัตว์เม่ือครั้ง
เสวยพระชาติเป็นกบิลพราหมณ์ออกบวชเป็นดาบสได้แสดงโทษแห่งมุสาวาทและ
แสดงคุณแห่งสัจจะแก่พระเจ้าเจติยราช แต่พระองค์ไม่ทรงเช่ือถือเพราะคบบาปมิตร 
จึงถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรก (ขุ.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๕/๒๙๒)   

เจติยสูตร : สูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีย์ ใจความสำคัญของสูตรน้ีมีว่า พระผู้มีพระภาค
ทรงทำนิมิตโอกาสแก่ท่านพระอานนท์ที่ปาวาลเจดีย์ว่ากรุงเวสาลีและเจดีย์ต่าง ๆ น่า
รื่นรมย์ ถ้าบุคคลเจริญอิทธิบาท ๔ ประการให้ดีแล้ว จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงกัป
หนึ่งหรือเกินกว่า พระองค์เจริญอิทธิบาทดีแล้วจึงสามารถจะอยู่ได้ตลอดกัปหน่ึงหรือ
เกินกว่าน้ัน ท่านพระอานนท์ไม่เข้าใจความหมายจึงไม่กราบทูลให้พระผู้มีพระภาค
ดำรงอยู่ตลอดกัป เมื่อท่านพระเถระจากไป มารจึงเข้าไปอาราธนาให้ปรินิพพาน 



 

๑๗๓๑ 
 

 

พระองค์จึงทรงปลงพระชนมายุสังขารคือต้ังพระทัยว่าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
จากนั้นไป ๓ เดือน  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๘๕) 

เจตี,แคว้น :  เป็นช่ือแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นใหญ่แห่งชมพูทวีป ต้ังอยุ่ลุ่มแม่น้ำคงคา ติดกับ
แคว้นวังสะ มีเมืองหลวงช่ือโสตถิวดี  (ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๒๗๓ /๒๐๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๗๕ /๒๐๖,ที.ม.(ไทย)๑๐ /๒๗๗ /๒๐๘ ,สํ.ม.(ไทย) ๑๙ /๑๑๐๐ /๖๑๑ ,องฺ.ติก.(ไทย)
๒๐  /๗๑  /๒๘๘  ,องฺ .อฏฺฐก .(ไทย ) ๒๓  /๓๐  /๒๗๙ ,องฺ .อฏฺฐก .(ไทย )๒๓  /๔๓ /
๓๑๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๕ /๓๑๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๔ /๕๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๘๕/๑๘๗,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๒๖/๔๖๒) 

เจโตขิลสูตร :   สูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู ใจความสำคัญของสูตรนี้มีว่า พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงถึงกิเลสที่เป็นเหตุให้จิตไม่น้อมไปเพ่ือความเพียร มี ๕ ประการ คือ (๑) 
ความเคลือบแคลง ไม่เช่ือ ไม่เลื่อมใสในพระศาสดา (๒) ความเคลือบแคลง ไม่เช่ือ ไม่
เลื่อมใสในพระธรรม (๓) ความเคลือบแคลง ไม่เช่ือ ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ (๔) ความ
เคลือบแคลง ไม่เช่ือ ไม่เลื่อมใสในสิกขา (๕) โกรธ ไม่พอใจ มีจิตกระด้างต่อเพ่ือน
พรหมจารี   (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๕/๑๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๕/๓๔๗, องฺ.นวก.
(ไทย) ๒๓/๗๑/๕๕๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๔/๒๒) 

เจโตคุณ :  คุณธรรมขั้นวิเศษที่ทำให้จิตต้ังมั่น เด็ดเด่ียว ไม่หว่ันไหว  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕/๑๘๘) 
เจโตปริยญาณ : ปรีชากำหนดรู้ใจผู้อ่ืนได้ รู้ใจผู้อ่ืน อ่านความคิดของเขาได้ เช่น รู้ว่าเขากำลังคิดอะไร

อยู่ ใจเขาเศร้าหมองหรือผ่องใส เป็นต้น (ที.สี.(ไทย) ๙ /๒๔๒/๘๐, ที.สี.(ไทย) ๙/
๔๗๖/๒๐๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๑๔๕/๙๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๔๖/๙๑, ที.ปา(ไทย) ๑๑ /
๑๔๒/๑๐๔,ที.ปา(ไทย) ๑๑ /๑๔๓/๑๐๔ม,.ม.(ไทย) ๑๓ /๑๙๘/๒๓๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๗๖/๒๔๓, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๐/๓๒๒,ขุ.เถรี (ไทย) ๒๖/๗๑/๕๖๗,ขุ.เถรี (ไทย) 
๒๖/๒๒๗ /๕๙๒, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖ /๙๙๖/๕๐๓, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒/๕๖๗,๑๐๔ /
๑๖๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓๑/๑๓๘,ขุ.อป.(เถริยาปทาน)(ไทย) ๓๓/๒๗/๕๒๓, ขุ.อป.
(เถริยาปทาน)(ไทย) ๓๓/๔๗/๔๖๑, ขุ.อป.(เถริยาปทาน) (ไทย) ๓๓ /๓๔๒/๔๙๙,ขุ.
อป.(เถริยาปทาน)(ไทย)  ๓๓/๔๔๒/๕๑๒ ,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๗๘ /๓๘๒,อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๔๓๖ /๔๖๕, อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๙/๘๘๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๐/๘๘๒,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๐/๔๒๓ /๒๗๒,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๒/๕๖๐,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๑/๑๓๘,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๑/๗๘/๒๗๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๘/๒๘๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๙ /๑๐,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๒/๑๔๙ /๑๘๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๔ /๔๓๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๘ /๑๕,๔๓/๔๔๖ /
๒๖๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๒๐๕/๕๘๕) 



 

๑๗๓๒ 
 

 

เจโตปริยญาณที่มีอัปปมาณะเปน็อารมณ์ :มรรค ๔ ท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ และสามัญญผล ๔ 
ประการ  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๒/๔๗๓) 

เจโตปริยญาณนิทเทส :  นิทเทสแสดงเจโตปริยญาณ ใจความสำคัญของนิทเทสน้ีมีว่า ท่านพระสารี
บุตรอธิบายโดยเจโตปริยญาณไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาท ๔ อบรมข่ม
จิต ทำจิตให้อ่อน ควรแก่การงาน รู้รูปท่ีเกิดขึ้นด้วยโสมนัสสินทรีย์ รูปท่ีเกิดด้วย
โทมนัสสินทรีย์ รูปท่ีเกิดด้วยอุเปกขินทรีย์น้อมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ กำหนดรู้ใจ
ของผู้อ่ืน รู้จิตที่มีกิเลสและจิตที่ปราศจากกิเลสต่าง ๆ คือ ราคะ โทสะ โมหะ จิตที่หด
หู่ ท่ีฟุ้งซ่านท่ีเป็นมหัคคตะ ที่ไม่เป็นมหัคคตะ ท่ีมีจิตอ่ืนย่ิงกว่า ท่ีเป็นสมาธิ ท่ีไม่เป็น
สมาธิ ท่ีหลุดพ้น ท่ียังไม่หลุดพ้น ท่ีน้อมไป ท่ีไม่น้อมไป  (ขุ .ป . ( ไท ย )  ๓ ๑ /
๑๐๔/๑๖๒) 

เจโตปริยสูตร : สูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้ได้เจโตปริยญาณ ใจความสำคัญของสูตรน้ีมีว่าท่านพระอนุ
รุทธะถามและตอบคำถามกับภิกษุท้ังหลายและท่านพระอนุรุทธะตอบว่าการที่ท่าน
ได้เจโตปริยญาณเพราะการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการมิได้ขาด  (สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๙๑๒/๔๔๓) 

เจโตวิมุตติ :   ความหลุดพ้นแห่งจิต การหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจการฝึกจิตหรือด้วยกำลังสมาธิ 
(วิ.ป.(ไทย) ๘ /๓๒๗ /๔๘๒, วิ.ป.(ไทย)๘ /๓๒๗ /๔๘๕,วิ.ป.(ไทย)๘ /๓๒๗ /๔๘๖ ,ที.สี.
(ไทย)๙ /๓๗๓ /๑๕๖,ที.สี.(ไทย)๙ /๓๙๘ /๑๖๘,ที.สี.(ไทย)๙ /๓๙๙ /๑๗๐ ,ที.ม.(ไทย) 
๑๐ /๑๓๐ /๗๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๓๓๐ /๒๕๘ ,ที.ปา(ไทย) ๑๑ /๑๑๐ /๘๒,ที.ปา(ไทย) 
๑๑ /๑๕๔ /๑๑๕,ที.ปา(ไทย) ๑๑ /๓๕๑ /๓๖๙ ,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๙ /๖๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๒๖๘/๒๙๐,ม.มู.(ไทย)๑๒ /๔๔๒ /๔๗๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓ /๒๘ /๓๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๓/
๑๔๙,ม.ม.(ไทย)๑๓ /๒๕๙ /๓๐๖ ,ม.อุ.(ไทย)๑๔ /๑๕๙ /๒๐๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔ /๑๘๙/
๒๒๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔ /๔๐๕ /๔๕๑ ,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖ /๑๕๒ /๒๕๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖ /๑๕๕/
๒๖๐ ,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘ /๑๓๒ /๑๖๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘ /๒๔๓ /๒๔๘,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๓๔๙ /๓๘๗ ,สํ.ม.(ไทย) ๑๙ /๔๙๐ /๓๐๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙ /๕๑๓ /๓๒๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๔๘ /๕๗๒ ,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑ /๕ /๘,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐ /๓๒ /๗๖,องฺ.ทุก.(ไทย) 
๒๐ /๓๗ /๘๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐ /๑๔๓ /๓๙๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑ /๒๒ /๓๖,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑ /๒๔๑ /๓๕๘ ,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒ /๒ /๔๑๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)  ๒๒ /๔ /๔๑๖, 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒ /๒๓๒ /๓๗๕ ,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓ /๑๕ /๒๔,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/
๒๒ /๔๘๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓ /๗๖ /๑๗๓ ,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔ /๘ /๑๓,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔ /๙ /๑๔, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔ /๓๐ /๗๙, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔ /๙๘ /๒๓๒ , ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑ /๑๓ /๔๓๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑ /๔๔ /๕๒๓ ,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕ /๒๒ /๒๑๓, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/



 

๑๗๓๓ 
 

 

๓๑ /๒๓๓, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕ /๑๐๓ /๑๘๑,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖ /๙๑ /๑๖๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/
๙๒/๑๖๘, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๒๐/๑๗๙) 

เจโตวิมุตติของเราไม่กำเริบ : ภาวะที่ความหลุดพ้นแห่งจิต การหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจการฝึก
จิตหรือด้วยกำลังสมาธิยังคงเป็นปกติ เป็นเจโตวิมุตติท่ีไม่กำเริบ คือไม่กลับกลายได้
อีกต่อไป (องฺ.สตฺตก.(ไทยป ๒๓/๖๔/๓๖๖) 

เจโตวิมุตติช่ัวคราว : โลกิยสมาบัติ (สํ.ส.อ.๑/๑๕๙/๑๗๔, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๙/๒๐๕) 
เจโตวิมุตติผลสูตร (ปฐม) : สูตรว่าด้วยธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผล (สูตรท่ี ๑)  ใจความสำคัญของสูตรนี้

มีว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่เจริญทำให้มากแล้วมีเจโตวิมุตติและปัญญา
วิมุตติเป็นผล มี ๕ ประการ คือ (๑) พิจารณาเห็นกายในกาย (๒) กำหนดหมายความ
ปฏิกูลในอาหาร (๓) กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง (๔) พิจารณา
เห็นความไม่เทียงในสังขารทั้งปวง (๕) ต้ังมั่นมรณสัญญาไว้ภายใน  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๗๑/๑๑๙) 

เจโตวิมุตติผลสูตร (ทุติย) :  สูตรว่าด้วยธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผล(สูตรท่ี ๒) ใจความสำคัญของสูตรนี้
มีว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่เจริญทำให้มากแล้วมีเจโตวิมุตติและปัญญา
วิมุตติเป็นผล มี ๕ ประการ คือ (๑) อนิจจสัญญา (๒) อนิจเจ ทุกขสัญญา (๓) ทุกเข 
อนัตตสัญญา (๔) ปหานสัญญา (๕) วิราคสัญญา และทรงแสดงผลแห่งการได้เจโต
วิมุตติและปัญญาวิมุตติพร้อมท้ังความหมาย ตามลำดับดังน้ี (๑) ช่ือว่าเป็นผู้ถอนลิ่ม
สลักขึ้นได้ หมายถึงละอวิชชาได้หมดสิ้น (๒) ช่ือว่าผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้ หมายถึงละ
ชาติสงสารท่ีเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ได้หมดสิ้น (๓) ช่ือว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้น
ได้ หมายถึงละตัณหาได้หมดส้ิน (๔) ชื่อว่าเป็นถอดกลอนสลักออกได้ หมายถึงละ
สังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ ประการได้ (๕) ช่ือว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึก ปลดธงลงได้ ปลงภาระ
ลงได้ ไม่มีวัฏฏะ หมายถึงละอัสสมิมานะได้หมดสิ้น  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๒/๑๒๑) 

เจโตวิวัฏ :   ฉลาดในการคล่ีขยายทางจิตในด้านสมาบัติหรือสมาธิ (องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐ /๑๙๙ /๒๗, 
ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๐/๑๕๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๐/๓๙๐) 

เจโตวิวัฏฏญาณ : ความรู้หรือความหยั่งรู้ท่ีเกิดจากการคลี่ขยายทางจิตในด้านสมาบัติหรือสมาธิ  
(ขุ.ป.(ไทย)  ๓๑/๙๖/๑๕๖) 

เจโตสมาธิ :  ความต้ังม่ันแห่งจิตในวิปัสสนา (ที.สี.(ไทย) ๙ /๓๑ /๑๒, ที.สี.(ไทย) ๙ /๔๔ /๑๘, ที.สี.
(ไทย) ๙ /๖๘ /๒๘  , ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๖๕ /๑๑๐ , ที.ปา(ไทย) ๑๑ /๔๐ /๒๙,ที.ปา(ไทย)
๑๑ /๔๒ /๓๐,ที.ปา(ไทย)๑๑ /๑๕๖ /๑๑๖,ที.ปา(ไทย)๑๑ /๓๕๑ /๓๖๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๘๒ /๒๒๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔ /๑๘๓ /๒๒๐, ม.อุ.(ไทย) ๑๔ /๓๐๑ /๓๖๑ ,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๖๐/๕๕๘,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔/๔๓๕, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๘๖/๕๑๖) 



 

๑๗๓๔ 
 

 

เจโตสมาธิท่ีประมาณมิได้ : อรหัตตผลสมาธิ (สมาธิในขั้นอรหัตตผล) (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒ /๔๕ /๗๓, 
องฺ.จตุกฺก.อ.๒/๕๑/๓๔๘)   

เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิต :ความต้ังมั่นแห่งจิตในวิปัสสนาที่เรียกว่าไม่มีนิมิต เพราะไม่มีสิง่ท่ีเที่ยงเป็น
นิมิต  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙ /๓๗๕ /๒๒๔, ม.ม.อุ.๓/๑๘๒/๑๑๑,สํ.สฬา.อ.๓/๓๔๐/๑๕๑) 

เจรจาชอบ :  พูดโดยชอบ ซึ่งเว้นจากวจีทุจริต ๔ ประการ คือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูด
เพ้อเจ้อ ท่ีเรียกว่าสัมมาวาจา  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๒๒๔,๑๐/๔๐๒/๓๓๕) 

เจริญญาณ :   หมั่นกำหนดปรีชาหยั่งรู้ หรือกําหนดรู้ที่เกิดจากอํานาจสมาธิ, ความสามารถหย่ังรู้
เป็นพิเศษเป็นประจำ (ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๓๗๔ /๓๐๔,ที.ม.(ไทย)๑๐ /๓๗๗ /๓๐๗,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๘๕/๓๒๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๓/๓๓๘) 

เจริญศีล :   หมั่นรักษาหรือประพฤติในข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาท่ีกําหนดการปฏิบัติกาย
และวาจา เช่น ศีล ๕ ศีล ๘, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นประจำ (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๐๑/๓๓๗) 

เจริญสติ :   หมั่นกำหนดความรู้สึกหรือความรู้สึกตัวเป็นประจำ(ที.ม. (ไทย)๑๐/๓๗๔/๓๐๔,  ทีม.
(ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๕/๓๒๓) 

เจริญสมาธิ :  เสพ เจริญ ทำให้มากถึงความต้ังม่ันแห่งจิต ความสํารวมใจให้แน่วแน่เพ่ือให้จิตใจสงบ
หรือเพ่ือให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง (ที.สี.(ไทย) ๙ /๓๖๖ /๑๕๓,ที.สี.(ไทย) ๙ /๓๖๘ /๑๕๔,
ที.สี.(ไทย) ๙/๓๗๑/๑๕๕) 

เจริญอิทธิบาท : เสพ เจริญ ทำให้มากคุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จตามประสงค์ หรือทางแห่ง
ความสำเร็จ ๔ ประการ คือ (๑) ฉันทะ ใจรัก (๒) วิริยะ พากเพียรทำ (๓) จิตตะ เอา
จิตฝักใฝ่ (๔) วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕ /๔๓๔ /๓๔๓,อภิ.วิ.(ไทย)
๓๕/๔๓๗/๓๔๕,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๕๖/๓๕๒) 

เจลสูตร :   สูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าที่ถูกไฟไหม้ ใจความสำคัญของสูตรน้ีมีว่า พระผู้มีพระภาค
ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเม่ือผ้า(โพกศีรษะ) หรือศีรษะถูกไฟไหม้ควรทำอย่างไร ภิกษุ
ท้ังหลายกราบทูลว่า ควรพยายามดับผ้าหรือศีรษะท่ีถูกไฟไหม้ พระองค์จึงตรัสว่า ไม่
ควรสนใจผ้าหรือศีรษะท่ีถูกไฟไหม้ แต่ควรพยายามรู้แจ้งอริยสัจ ๔ ประการ (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕) 

เจฬะ,พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือของพระนันทเถระ ในอดีตชาติท่านได้ถวายผ้าเปลือกไม้แด่พระพุทธเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแก่กรรมน้ัน ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้
สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๑๒ ชาติ คือพระนามว่าเจฬะ ๔ ชาติ พระนามว่าอุปเจละ ๔ ชาติ 
และพระนามว่าเจฬะอีก ๔ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ีได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณ
วิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๑๐๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๓/๑๐๗) 



 

๑๗๓๕ 
 

 

เจา้กินนรี :  อมนุษย์ มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนคร่ึงนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีก
ชนิดหน่ึงมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป (ขุ.ชา.อสีติ.
(ไทย) ๒๘/๓๑๑/๑๔๗)  

เจ้ากุญชร,พญาช้าง :ช่ือของลูกช้างช่ือโสมทัต เม่ือครั้งเสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะได้ให้โอวาทแก่
ดาบสผู้กำลังเศร้าโศกถึงโสมทัตช้างน้อยท่ีตายจากไปว่าเป็นการไม่เหมาะสมแก่ความ
เป็นสมณะ (ขุ.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๐๖/๒๗๔) 

เจ้าโกลิยะ,พวก : กษัตริย์โกลิยวงศ์ซึ่งเป็นข้างฝ่ายพุทธมารดา ปกครองกรุงเทวทหะ  แคว้นโกลิยะ 
โดยมีเมืองหลวงช่ือเทวทหะ และ รามคาม ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๓๖/๑๗๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๓๙/๑๗๙) 

เจ้าขัณฑหาละ :ช่ือของปุโรหิต ซ่ึงมีจิตริษยาออกอุบายทูลยุยงให้พระเจ้าเอกราชปลงพระชนม์เพ่ือทำ
เพ่ือทำการบูชายัญด้วยสิ่งท่ีสละได้ยากแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ พระเจ้าเอกราชทรง
หลงเช่ือจึงรับสั่งให้จับพระจันทกุมาร พร้อมด้วยคนอ่ืนอีกเป็นจำนวนมากแล้วให้
นำไปมัดไว้ท่ีปากหลุมบูชายัญ แม้ถูกพระมเหสีทูลวิงวอนขอชีวิตพระจันทกุมาร แต่
พระเจ้าเอกราชก็ไม่ทรงยินยอม ท้าวสักกเทวราชจึงเสด็จลงมาช่วยชีวิตพระจันท
กุมาร และทรงตำหนิการกระทำของพระเจ้าเอกราชว่าไม่ใช่ทางท่ีถูกต้อง เมื่อพระ
จันทกุมารทรงรอดพ้นจากความตายแล้ว ประชาชนจึงพากันรุมประชาทัณฑ์ขัณฑ
หาลปุโรหิตด้วยก้อนดินจนถึงแก่ความตาย และปลดพระเจ้าเอกราชออกจาก
ตำแหน่งพระราชาแล้วขับไล่ไปเป็นคนจัณฑาลอยู่นอกเมือง พร้อมท้ังอภิเษกพระ
จันทกุมารข้ึนเป็นกษัตริย์ครองราชย์ต่อไป (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๔๒/๓๔๕, ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๑๐๔๓/๓๔๕, ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๘/๑๐๙๖/๓๕๓) 

เจ้าจันทา :  ช่ือของพระโพธิสัตว์เม่ือครั้งเสวยพระชาติเป็นจันทกินนร กำลังร้องเพลงอยู่กับภรรยา 
ถูกพระเจ้าพรหมทัตลอบยิงปางตาย เพราะอาศัยความรักที่มั่นคง ภรรยาได้อ้อนวอน
บวงสรวงเทวดาให้ช่วย ท้าวสักกะลงมาช่วยจึงรอดชีวิต (ขุ.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗ /๑๙/
๔๒๖,ขุ.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๒๐/๔๒๖) 

เจ้าชายสิทธัตถะ : พระนามเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเสด็จออกบรรพชา เป็นพระราชโอรส
ของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา คำว่า สิทธัตถะ แปลว่ามีความ
ต้องการสำเร็จ หรือสำเร็จตามท่ีต้องการคือสมประสงค์ จะต้องการอะไรได้หมด ทรง
อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา เมื่อพระชนมายุ ๑๖ ปี เสด็จออกบรรพชาเม่ือ
พระชนมายุ ๒๙ ปี ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อพระชนมายุ ๓๕ ปี เสด็จดับ
ขันธปรินิพพพาน เมื่อพระชนมายุ ๘๐ ปี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘๓/๓๑๕) 



 

๑๗๓๖ 
 

 

เจ้าถูลี,พวก :   พวกกษัตริย์ท่ีครองเมืองอัลลกัปปะ เป็นหน่ึงในบรรดากษัตริย์ในจำนวน ๖ เมือง กับ 
๑ มหาพราหมณ์เจ้าเมือง  ท่ีส่งทูตมาขอส่วนแบ่งพระสารีริกธาตุ ภายหลังจากถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระที่มกุฏพันธเจดีย์ กรุงกุสินารา  (ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๒๓๖/
๑๗๗,๑๐/๒๓๙/๑๗๙) 

เจ้าปักษี :  ช่ือของพระโพธิสัตว์เมื่อคร้ังเสวยพระชาติเป็นพญานกแขกเต้าถือมักน้อย สันโดษ 
อาศัยอยู่กินที่ต้นมะเด่ือต้นเดียว แม้หมดผล ใบ และสะเก็ดแล้วเหลือแต่ตอต้นไม้ก็
มิได้ไปท่ีอ่ืน ร้อนถึงท้าวสักกะต้องลงมาประสาทพรให้ต้นมะเด่ือนั้นกลับเจริญขึ้น
ดังเดิม (ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๓๔/๓๐๖)   

เจ้าปายาสิ:    พระราชาผู้ปกครองเมืองเสตัพยะ เป็นเมืองที่มีสัตว์เลี้ยง พืชพันธ์ุธัญญาหาร และน้ำ
สมบูรณ์ อยู่ในแคว้นโกศล ได้รับพระราชทรัพย์ท่ีพระเจ้าโกศลพรราชทานปูน
บำเหน็จเป็นพรหมไทยคือพระราชทานแล้วจักไม่ยึดกลับมาอีก เบ้ืองต้นเป็นคน
มิจฉาทิฏฐิ ต่อได้ฟังธรรมท่ีพระกุมารกัสสปะแสดงจึงเร่ิมเป็นสัมมาทิฏฐิ เริ่มให้ทาน
แก่สมณพราหณ์ คนกำพร้า วณิพก และยาจก ด้วยทานที่ไม่ประณีต เช่น ปลายข้าวมี
น้ำผักดองเป็นกับ ผ้าหยาบมีชายขอดเป็นปม เป็นต้น และให้โดยไม่เคารพ ไม่นอบ
น้อมหลังจากถึงชีพิตักษัยแล้วจึงไปเกิดในเทวดาช้ันจาตุมมหาราชโดยเป็นบริวารของ
ท้าวเวสวัณมหาราช และได้วิมานอันว่างเปล่าช่ือเสรีสกวิมาน (ที.ม.(ไทย)๑๐ /๔๐๖/
๓๔๑,ที.ม.(ไทย)๑๐ /๔๐๙ /๓๔๓,ที.ม.(ไทย)๑๐ /๔๔๐ /๓๗๐,ที.ม.(ไทย)๑๐ /๔๔๑/
๓๗๒,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๑๑/๑๓๘,ที.สี.อ. ๒๒๙/๒๒๑) 

เจ้าภัณฑกุจฉิ :ช่ือทหารผู้ใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าซึ่งติดตามเสด็จพระเจ้ามัณฑัพยกุมาร (ขุ.วีสติ.(ไทย) 
๒๗/๘/๔๗๐) 

เจ้ามหานามศากยะ : เป็นเจ้าชายในศากยวงศ์ เป็นโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ เป็นพระเชฏฐาของ
พระอนุรุทธเถระ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๗/๓๗๔) 

เจ้ามัลละ,พวก : มัลลกษัตริย์ท่ีปกครองเมืองกุสินาราและเมืองปาวา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙๘ /๑๔๗,ที.ม.
(ไทย)๑๐ /๒๓๐ /๑๗๒,ที.ม.(ไทย)๑๐ /๒๓๙ /๑๗๙ ,ม.มู.(ไทย) ๑๒ /๓๕๗ /๓๙๓ ,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๖/๑๒๑) 

เจ้ามัลละ,ประมุข : มัลลกษัตริย์ช้ันหัวหน้าของพวกมัลละทั้งหลาย (ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๒๒๘ /๑๗๑,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๓๓/๑๗๕) 

เจ้ามัลละ,โอรส : โอรสของเจ้ามัลละพระนามว่าปุกกุสะ เป็นศิษย์ของอาฬารดาบส กาลามโคตร โดย
ขณะน้ันประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าพลอย ซึ่งถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของพวกเจ้า
มัลละท่ีมีการผลัดเปลี่ยนกันครองราชย์ตามวาระ ส่วนผู้ท่ียังไม่ถึงวาระจะประกอบ
อาชีพการค้า (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙๒/๑๔๑) 



 

๑๗๓๗ 
 

 

เจ้าลัทธิ :  คนท่ีประกาศตนเป็นเจ้าของทฤษฎีหรือความเห็นต่าง ๆ ท่ีตนค้นพบหรือมีความเห็น
ว่าถูกต้องและเหมาะสมกับตน เช่น เจ้าลัทธิท้ัง ๖ มี ปูรณกัสสปะ เป็นต้น (ที.สี.(ไทย) 
๙ /๑๔๔ /๔๔, ที.สี.(ไทย)๙ /๑๕๑ /๔๘, ที.สี.(ไทย) ๙ /๓๓๒ /๑๒๙ , ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๑๓ /๑๖๑ ,ม.มู.(ไทย) ๑๒ /๓๑๒ /๓๔๘ ,ม.ม.(ไทย) ๑๓ /๒๓๘ /๒๘๐ ,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๘๙ /๙๓ ,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘ /๔๑๘ /๔๙๑ ,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙ /๑๒๓ /๓๕๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๑๒๙/๓๖๐,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๑/๑๗๓) 

เจ้าลัทธิภายนอก : นักบวชนอกพุทธศาสนา (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๙/๒๒๕) 
เจ้าลัทธิใหญ่ :  คนที่มีอิทธิพลต่อคนทั่วไปท้ังด้านความเช่ือและปัญญา มีคนนับถือมาก ให้ความ

เคารพ ยำเกรงมาก เช่น พระพุทธเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘๑/๑๔๗) 
เจ้าลิจฉวี,พวก :เป็นช่ือรวมของกษัตริย์ท่ีปกครองแคว้นวัชชี โดยมีกรุงเวสาลีเป็นเมืองหลวง แคว้นนี้

ปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรือสาธารณรัฐซึ่งมีกษัตริย์หลายองค์ปกครอง โดยมี
เมืองหลวงช่ือว่าเวสาลี (ที.สี.(ไทย) ๙ /๓๕๙ /๑๕๑, ที.สี.(ไทย)  ๙ /๓๖๒ /๑๕๒, ที.สี.
(ไทย) ๙ /๓๖๔ /๑๕๓ ,ม.มู.(ไทย) ๑๒ /๓๕๔ /๓๙๐ ,ม.ม.(ไทย) ๑๓ /๓๕๐ /๔๒๕ ,สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๕๙ /๓๗๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔ /๔๗/๑๐๓, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๒/๑๕๘, 
ขุ.มหานิบาต.(ไทย) ๒๘ /๑๓๔๔ /๓๙๐, ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๑๖๑ /๑๐๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๓๖/๑๗๗, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๓๙/๑๗๙, ที.ปา.(ไทย) ๑๑ /๒๑ /๑๗, ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๔/๑๙, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖/๒๑) 

เจา้วัชชี,พวก : ช่ือกษัตริย์พวกหนึ่งท่ีปกครองเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี นามลิจฉวี เป็นกษัตริย์ที่ปกครอง
เมืองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรือสาธารณรัฐซึ่งมีกษัตริย์หลายองค์ปกครอง โดยมี
เมืองหลวงช่ือว่าเวสาลี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘,๑๓๔/๘๐,๑๓๕/๘๑,๑๕๒/๙๕) 

เจ้าศากยะ,พวก : ช่ือกษัตริย์พวกหนึ่งสืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช ซึ่งเป็นผู้สร้างและครอง
เมืองกบิลพัสด์ุ พระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์ในวงศ์น้ี (ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๒๓๖/๑๗๗, ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๓๙/๑๗๙, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒ /๒๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕๘ /๑๗๘, สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๒,สํ.ส.(ไทย)๑๕ /๒๐๘ /๓๐๑) 

เจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร : ช่ือโอรสของกษัตริย์ลิจฉวีองค์หนึ่ง มาปฏิบัติธรรมกับพระผู้มีพระภาคเป็น
เวลา ๓ ปี ได้คุณวิเศษเพียงตาทิพย์เท่าน้ัน (ที.สี.(ไทย) ๙ /๓๖๔ /๑๕๓, ที.สี.(ไทย)๙/
๓๗๑/๑๕๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๕/๖๒) 

เจ้าโสมทัต :ช่ือของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะได้ให้โอวาทแก่ดาบสผู้กำลังเศร้า
โศกถึงโสมทัตช้างน้อยที่ตายจากไปว่าเป็นการไม่เหมาะสมแก่ความเป็นสมณะ  (ขุ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๗/๑๐๖/๒๗๔) 



 

๑๗๓๘ 
 

 

เจ้าโสมนัสกุมาร : ช่ือของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นเจ้าโสมนัสกุมาร ทรงแสดงโทษของ
ชฎิลโกงท่ีสะสมทรัพย์ไว้มากว่าไม่ต่างจากคฤหัสถ์และกราบทูลพระราชบิดาให้
ประพฤติแต่สุจริตธรรม ส่วนพระองค์กราบทูลลาเข้าป่าบวชเป็นดาบส (ขุ.ทสก.(ไทย) 
๒๗/๒๑๓/๕๐๗) 

เจ้าหญิงประภาวดี : ช่ือของพระเทวีของพระเจ้ากุสะ ใจความสำคัญมีว่า เมื่อครั้งพระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นพระเจ้ากุสะครองราชย์สมบัติ ณ กรุงกุสาวดี พระองค์มีพระรูปไม่
งามแต่มีพระปัญญามาก ทรงเอาชนะพระเทวีประภาวดีซึ่งมีพระรูปงามและเป็นพระ
มเหสี ด้วยพระปัญญาและความเพียรของพระองค์ (ขุ.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๔๒/๖๒,๔๕/
๖๓,๖๘/๖๗,๘๙/๗๐) 

เจ้าแห่งคนธรรพ์ : ชาวสวรรค์พวกหนึ่ง เป็นบริวารท้าวธตรฐ มีความชํานาญในวิชาดนตรีและขับร้อง 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๑/๒๙๙) 

เจ้าอาวาส : พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ปกครองวัด หรือหัวหน้าสงฆ์ในวัด มีอำนาจ
และหน้าที่ปกครองดูแลอำนวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด  (ขุ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๓๒/๓๗๔, ขุ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓๓/๓๗๕, ขุ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔๐/๓๘๒) 

เจ้าอุปโชติยะ :  ช่ือทหารผู้ใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าซึ่งติดตามเสด็จพระเจ้ามัณฑัพยกุมาร (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๗/๘/๔๗๐) 

เจ้าอุปัชฌายะ :ช่ือทหารผู้ใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าซึ่งติดตามเสด็จพระเจ้ามัณฑัพยกุมาร (ขุ.วีสติ.(ไทย) 
๒๗/๘/๔๗๐) 

เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี : กษัตริย์ลิจฉวีพระนามว่าโอฏฐัทธะ คำว่า โอฏฐัทธะ แปลว่าปากแหว่ง (ที.สี.(ไทย) 
๙/๓๖๑/๑๕๒, ที.สี.(ไทย) ๙/๗๗/๑๕๘) 

โจท :  ฟ้องร้อง ทักท้วง ในท่ีน้ีหมายเอาเรื่องสำหรับโจท ๔ อย่าง คือ (๑) วัตถุสันทัสสนา 
แสดงเรื่องที่ต้องอาบัติ (๒) อาปัตติสันทัสสนา แสดงอาบัติท่ีล่วงละเมิด (๓) สังวาส
สัปปฏิกเขปะ ห้ามสังวาสคือไม่ร่วมสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมและปวารณากรรมเป็น
ต้น (๔) สามีจิปฏิกเขปะ ไม่ทำสามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้น (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒ /๑๖๗ /๒๗๘,องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๑๖๗/๖๕, องฺ.ปญฺจก.ฏีกา. (บาลี) ๓/๑๖๗-
๙-๖/๖๔) 

โจทก์ :  ผู้ฟ้องร้อง ผู้ทักท้วง ในท่ีนี้หมายเอาโจทก์ด้วยเรื่องสำหรับโจท ๔ อย่าง คือ (๑) วัตถุ
สันทัสสนา แสดงเรื่องท่ีต้องอาบัติ (๒) อาปัตติสันทัสสนา แสดงอาบัติที่ล่วงละเมิด 
(๓) สังวาสสัปปฏิกเขปะ ห้ามสังวาสคือไม่ร่วมสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมและปวารณา
กรรมเป็นต้น (๔) สามีจิปฏิกเขปะ ไม่ทำสามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้น (องฺ.ปญฺ
จก.อ. ๓/๑๖๗/๖๕, องฺ.ปญฺจก.ฏีกา. ๓/๑๖๗-๙-๖/๖๔, ม.มู.(ไทย) ๑๒ /๑๘๑/๑๘๗, 



 

๑๗๓๙ 
 

 

ม.อุ.(ไทย) ๑๔ /๕๐ /๕๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒ /๑๖๗/๒๗๖ , องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๔/
๙๖)    

โจทนาวัตถุ : เหตุท่ีใช้โจท มี ๓ ประการ คอื (๑) โจทด้วยได้เห็น (๒) โจทด้วยได้ยินได้ฟัง (๓) โจท
ด้วยความระแวงสงสัย (ที.ปา(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙) 

โจทนาวัตถุ,เมอืง : เมืองท่ีเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสกิขาบทหลายอย่างอันเกิดจากการโจท
กันและกันในความรับผิดชอบ เช่น การยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง เป็นต้น  (วิ.ม.(ไทย) ๔ /
๑๕๕/๒๓๗, วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๕๖/๒๓๙) 

โจทนาสูตร :   สูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทก์ ใจความสำคัญของสูตรน้ีมีว่า พระสารีบุตร
เถระแสดงว่าภิกษุผู้จะเป็นโจทก์ควรมีธรรม ๕ ประการ เพ่ือไม่ให้มีวิปปฏิสาร (ความ
เดือดร้อนใจ) แก่ทั้งโจทก์และจำเลย ธรรม ๕ ประการ ได้แก่ (๑) กล่าวในกาลอันควร 
(๒) กล่าวถ้อยคำจริง (๓) กล่าวถ้อยคำอ่อนหวาน (๔) กล่าวถ้อยคำมีประโยชน์ (๕) 
กล่าวด้วยเมตตาจิต  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๖๗/๒๗๗) 

โจร :  ผู้ร้ายท่ีลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อ่ืน (วิ.มหา.(ไทย) ๑ /๙๒ /๘๑ ,ที.สี.(ไทย) 
๙ /๑๗ /๗,ที.สี.(ไทย)๙ /๓๓๘ /๑๓๑,ที.สี.(ไทย)๙ /๔๐๘ /๑๗๕ ,ที.ม.(ไทย) ๑๐ /๔๑๓/
๓๔๕,ที.ม.(ไทย)๑๐ /๔๒๕ /๓๕๗,ที.ม.(ไทย)๑๐ /๔๒๗ /๓๕๙ ,ที.ปา(ไทย) ๑๑ /๒๕๒/
๒๐๕,ที.ปา(ไทย)๑๑ /๒๗๙ /๒๒๓ ,ม.มู.(ไทย) ๑๒ /๒๓๒ /๒๔๔ , ม.ม.(ไทย) ๑๓ /๘/
๘,๑๓ /๑๖๗ /๑๘๗,ม.ม.(ไทย)๑๓ /๔๑๖ /๕๒๑,ม.ม.(ไทย)๑๓ /๔๕๗ /๕๗๗ ,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔ /๒๔๗ /๒๙๒ ,สํ.ส.(ไทย) ๑๕ /๔๑ /๕๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕ /๗๗ /๘๔ ,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๓๘ /๒๓๗ ,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑ /๖๑ /๑๐๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑ /๒๔๔ /๓๖๑ ,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๔๙๓/๕๒๔) 

โจรกถา :  การสนทนาเรื่องโจรว่าโจรหมู่น้ันปล้นที่น่ันได้เท่าน้ัน ๆ ปล้นท่ีนี่ได้เท่านี้ ๆ เป็นต้น 
จัดเป็นหน่ึงในเรื่องติรัจฉานกถา ถ้อยคำอันขวางต่อทางนิพพานซึ่งเป็นเรื่องราวที่
ภิกษุไม่ควรนำมาเป็นข้อถกเถียงสนทนา โดยไม่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งสอนแนะนำ
ทางธรรมอันทำให้คิดฟุ้งเฟ้อและพากันหลงเพลินจนเสียเวลา เสียกิจหน้าที่ท่ีพึง
ปฏิบัติตามธรรม (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๑๙, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐) 

โจรกรรม :  การลัก การขโมย การปล้นหรือการกระทำของขโมย (ที .สี .(ไทย) ๙ /๑๖๖/
๕๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๘) 

โจรโปริสารท :  โจรที่กินคนเป็นอาหาร เป็นช่ือของพระเจ้าพรหมทัต หลังจากถูกชาวเมืองเนรเทศ
แล้ว ได้ไปอาศัยโคนต้นไทรอยู่ เท่ียวปล้นคนเดินทาง เพ่ือฆ่าเอามาเป็นอาหาร จึง
ปรากฏชื่อเสียงว่าโจรโปริสารท (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘ /๔๐๓ /๑๖๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๔๑๐/๑๖๕,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๔๓๔/๑๗๐,ขุ.ชา.อ. ๘/๓๙๒/๓๙๗) 



 

๑๗๔๐ 
 

 

โจรภัย :  ภัยที่เกิดจากการลัก การขโมย หรือการปล้น (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๖/๕๐๗/๖๓๗,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๖๑/๒๒๖) 

โจรราช :  เป็นช่ือของพระราชาพระองค์หน่ึงในมณิกุณฑลชาดก (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๑/๑๕๐,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๘๕/๕๒๔, ชุ.ชา.อ. ๔/๒-๓/๓๖๖-๓๖๗, ขุ.ม.อ. ๔๑/๒๔๙) 

โจรสัตตุกะ :  ช่ือของโจรท่ีถูกนางสุลสาหญิงงามเมืองฆ่าเพราะต้องการทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีใน
ตัวนางไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองคำ แก้วมุกดา หรือแก้วไพฑูรย์เป็นต้น  (ขุ.วีสติ.(ไทย) 
๒๗/๒๔/๒๘๘,ขุ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๒๖/๒๘๙) 

โจรสูตร :   สูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมของโจร ใจความสำคัญของสูตรน้ีมีว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
เหตุเสื่อมของโจร ๘ ประการ ท่ีทำให้โจรเสื่อมอย่างเร็วพลัน ได้แก่ (๑) ทำร้ายคนท่ี
ไม่โต้ตอบ (๒) ปล้นไม่เหลือ (๓) ฆ่าผู้หญิง (๔) ข่มขื่นเด็กหญิง (๕) ปล้นนักบวช (๖) 
ปล้นท้องพระคลัง (๗) ปล้นใกล้ถิ่น (๘) ไม่ฉลาดในการเก็บทรัพย์ นอกจากน้ียังทรง
แสดงเหตุให้โจรเสื่อมช้าอีก ๘ ประการซึ่งมีนัยตรงกันข้าม (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘๔/
๔๐๙) 

โจรองคุลีมาล : พระมหาสาวกองค์หน่ึงของพระพุทธเจ้า เคยเป็นมหาโจรโด่งดังมาก่อน เป็นบุตรของ
ภัคควพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าโกศล มารดาช่ือมันตานีพราหมณี เดิมช่ือว่า
อหิงสกะ แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใคร ศึกษาศิลปะศาสตร์ในสำนักอาจารย์ทิศา
ปาโมกข์ในเมืองตักกศิลา มีความรู้และความประพฤติดี ศิษย์ร่วมสำนักริษยา ยุให้
อาจารย์กำจัดเสีย อาจารย์จึงลวงอุบายให้ไปฆ่าคนครบหน่ึงพันแล้วจะมอบวิชาวิเศษ
อย่างหนึ่งให้ จึงกลายเป็นมหาโจรผู้โหดร้ายทารุณ ตัดน้ิวมือคนท่ีตนฆ่าตายแล้วร้อย
เป็นพวงมาลัยจึงได้ช่ือว่าองคุลิมาล ภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดกลับใจได้จึงขอ
บวช ต่อมาก็ได้สำเร็จพระอรหัต และท่านเองเป็นต้นพุทธบัญญัติไม่ให้บวชโจรที่ขึ้น
ช่ือโด่งดัง (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๘๕/๘๙) 

ใจ :  สิ่งที่ทําหน้าที่รู้ รู้สึก นึกและคิด (ที.ปา.(ไทย) ๑๑ /๑๘ /๑๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑ /๑๔๖/
๑๐๖, ที.ปา.(ไทย)๑๑ /๓๔๘ /๓๖๔ , ม.มู.(ไทย) ๑๒ /๑๑๗ /๑๑๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๕๕ /๔๙๔ ,ม.อุ.(ไทย) ๑๔ /๔ /๖, ม.ม.(ไทย) ๑๓ /๑๒ /๑๕, ม.ม.(ไทย) ๑๓ /๒๔ /๒๗, 
ม .ม .(ไทย) ๑๓ /๔๑๙ /๕๒๕ ,ม .อุ .(ไทย) ๑๔ /๔๕๙ /๕๐๗ ,สํ.ส .(ไทย) ๑๕ /๙๘/
๑๐๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕ /๑๙๗ /๒๘๔ ,สํ.ข.(ไทย) ๑๗ /๗๒ /๑๑๒,สํ.ข.(ไทย)๑๗ /๓๔๔/
๓๕๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗ /๔๓๓ /๓๖๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗ /๕๘๗ /๓๗๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗ /๖๐๑/
๓๗๑ ,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘ /๖๓ /๕๓,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘ /๘๘ /๘๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘ /๑๕๑/
๑๘๔, สํ.สฬา.(ไทย)๑๘ /๓๔๓ /๓๗๒ ,สํ.ม.(ไทย) ๑๙ /๔ /๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙ /๕๑๒/
๓๒๔ ,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓/๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๔ /๒๓๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/



 

๑๗๔๑ 
 

 

๑๙๕ /๒๘๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙ /๑ /๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙ /๖๙ /๒๑๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙ /๒๐๒/
๕๙๑,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘/๖๘, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๓๖/๔๔๒) 

 
อกัษร ฉ จำนวน ๗๘ ศพัท ์
ฉฉักกสูตร :  สูตรว่าด้วยธรรม ๖ ประการ ๖ หมวด ใจความสำคัญของสูตรนี้มีว่า พระผู้มีพระภาค

ทรงแสดงธรรม ๖ ประการ ๖ หมวด ได้แก่ หมวดที ่๑ อายตนะภายใน ๖ หมวดท่ี ๒ 
อายตนะภายนอก ๖ หมวดท่ี ๓ วิญญาณ ๖ หมวดท่ี ๔ ผัสสะ ๖ หมวดที่ ๕ เวทนา 
๖ และหมวดที่ ๖ ตัณหา ๖ โดยทรงแสดงกระบวนการเกิดของธรรมแต่ละหมวดให้
ภิกษุพิจารณาว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ผลทำให้ภิกษุประมาณ ๖๐ รูปสิ้นอา
สวะ   (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๒๐/๔๗๕) 

ฉผัสสายตนสูตร (ปฐม) :  สูตรว่าด้วยผัสสายตนะ ๖ ประการ (สูตรท่ี ๑)  ใจความสำคัญของสูตรนี้มี
ว่า พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าภิกษุผู้ไม่รู้ชัดถึงความเกิด ความดับ คณุ โทษ และ
เครื่องสลัดออกจากผสัสายตนะ ๖ ช่ือว่าประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่จบ และตรัสสอน
ให้ภิกษุพิจารณาอายตนะภายใน ๖ ว่า นัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน นั่นไม่ใช่อัตตา
ของเรา น้ีคือที่สุดแห่งทุกข์  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๑/๖๑) 

ฉผัสสายตนสูตร (ทุติย) : สูตรว่าด้วยผัสสายตนะ ๖ ประการ (สูตรท่ี ๒)  ใจความสำคัญของสูตรน้ีมี
ว่า พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าภิกษุผู้ไม่รู้ชัดถึงความเกิด ความดับ คณุ โทษ และ
เครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะ ๖ ช่ือว่าประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่จบ และตรัสสอน
ให้ภิกษุพิจารณาอายตนะภายนอก ๖ ว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น น่ันไม่ใช่
อัตตาของเรา นี้คือท่ีสุดแห่งทุกข์  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๒/๖๒) 

ฉผัสสายตนสูตร (ตติย) : สตูรว่าด้วยผัสสายตนะ ๖ ประการ สูตรท่ี ๓  ใจความสำคัญของสูตรน้ีมีว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าภิกษุผู้ไม่รู้ชัดถึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และเครื่อง
สลัดออกจากผสัสายตนะ ๖ ช่ือว่าประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่จบ และตรัสสอนให้ภิกษุ
พิจารณาทั้งอายตนะภายใน และอายตนะภายนอกทั้ง ๖ ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่
เป็นนั่น น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา น้ีคือท่ีสุดแห่งทุกข์  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๗๓/๖๓) 

ฉผัสสายตนิกนรก : นรกท่ีมีผสัสายตนะ ๖ เป็นเหตุเกิดทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อน (ม.มู.อ.๒/๕๑๒/
๓๒๙), ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๑๒/๕๕๐) 

ฉลองต้นโพธิ : ทำบุญ สมโภช หรือบูชาต้นโพธิด้วยระเบียบดอกไม้และเครื่องลูบไล้ต่าง ๆ พร้อม
ดนตรีเอิกเกริกเพ่ือแสดงถึงความเคารพที่มีต่อต้นโพธิซ่ึงเป็นท่ีตรัสรู้ของสัพพัญญูพุทธ
เจ้า  (ขุ.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๘๑/๔๐๙) 



 

๑๗๔๒ 
 

 

ฉลาดในการเข้าสมาธิ :ฉลาดเลือกอาหารและฤดูท่ีเหมาะแก่การเจริญสมาธิ (องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๒๔/๑๐๙, 
องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๔/๔๕๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๐ /๖๐, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓ /
๔๑/๖๑) 

ฉลาดในการให้สมาธิต้ังอยู่ได้ :สามารถรักษาสมาธิให้ดำรงอยู่ได้นาน (องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๒๔/๑๐๙, 
องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๒/๕๙๔) 

ฉลาดในความเจริญ :ฉลาดในการทำให้เกดิกุศลธรรมและอกุศลธรรม กล่าวคือ รู้ชัดว่าเม่ือมนสิการถึง
ธรรมท้ังหลายอย่างน้ี กุศลธรรมย่อมเจรญิ หรือเม่ือมนสกิารถึงธรรมท้ังหลายอย่างนี้ 
อกุศธลธรรมย่อมเจริญ (องฺ.ฉกฺก.ฏีกา. ๓/๗๙/๑๗๗-๑๗๘, องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒ /๗๙ /
๖๐๒) 

ฉลาดในโคจร :รู้ชัดสติปัฏฐาน ๔ ประการ คือ (๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (๒) เวทนานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน (๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตามความเป็น
จริง (ม.มู.(ไทย) ๑๒ /๓๔๙/๓๘๓) 

ฉลาดในที่หากิน : คุณลักษณะประการหนึ่งใน ๑๑ ประการ ของนายโคบาลผู้สามารถเลี้ยงฝูงโคให้
เจริญได้ คือ (๑) รู้รูปโค (๒) ฉลาดในลักษณะ (๓) กำจัดไข่ขาง (๔) ปกปิดแผล (๕) 
สุมไฟ (๖) รูท้า่น้ำ (๗) รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว (๘) รู้ทาง (๙) ฉลาดในที่หากนิ (๑๐) รีดนม
ให้เหลือ (๑๑) บูชาโคผู้ท้ังหลายที่เป็นพ่อโค เป็นจ่าฝูง ด้วยการบูชาย่ิง  (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๓๔๖ /๓๗๗) 

ฉลาดในนรุิตตศิาสตร์:เฉียบแหลมเกี่ยวกับศาสตร์ด้านภาษา,ฉลาดแตกฉานการใช้ภาษาเก่ียวกับท่ีมา
และความหมายของคำพูด หมายถึงเช่ียวชาญเกี่ยวกับวิชาว่าด้วยท่ีมาและ
ความหมายของภาษาตามระดับต่างๆ  มีอธิบายปฏิสัมภิทาในภาษา ฉลาดในเร่ือง
ภาษา  ดังคำในอุปาลิเถราปทาน พระอุบาลีเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า 
ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะ ในกรุงหงสวดี มีกองทรัพย์ ๘๐ โกฏิ มีทรัพย์
และข้าวเปลือกเป็นอันมากเป็นผู้คงแก่เรียน ทรงมนตร ์ จบไตรเพท สำเร็จในคัมภีร์
พยากรณ์ลักษณะ คัมภีร์อิติหาสะ และไตรเพท อันเป็นธรรมของตน ข้าพระองค์เป็น
ผู้ฉลาดในนิรุตติศาสตร์ และฉลาดในประโยชน์และสิ่งมิใช่ประโยชน์ สิ่งท่ีข้าพระองค์
ไม่รู้ไม่มี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๒๒/๗๙) 

ฉลาดในลักษณะ:เฉียบแหลมเก่ียวกับลักษณะ หมายถงึเช่ียวชาญการดูลักษณะของแต่ละคนหรือแต่
ละสิ่ง สมบัติเฉพาะตัว เช่น น้ำมีลักษณะเป็นของเหลว ลูกบิลเลียดมลีักษณะกลม 
ลูกเต๋ามีลักษณะเหลี่ยม คนไทยมีลักษณะอ่อนโยน ตามนัยพระสูตร มาในมหาโคปาล
สูตร กล่าวถึงนายโคบาล เก่งด้านการดูลักษณะของโคดีหรือ ไม่ดี ซึ่งเป็น
องค์ประกอบข้อ ๒ ในองคป์ระกอบของนายโคบาล ๑๑ ประการ หรือดังคำที่



 

๑๗๔๓ 
 

 

กล่าวถึงภิกษุฉลาดในลักษณะ เพราะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า คนพาลมีกรรมเป็น
ลักษณะ บัณฑิตมีกรรมเป็นลกัษณะ  ภิกษุฉลาดในลักษณะ เป็นอย่างนี้แล อรรถกถา
อธิบายว่า คำว่า ฉลาดในลักษณะ  หมายถึงคนพาลและบัณฑิตมีกรรมเป็น
เครื่องหมายเหมือนกัน  แต่ต่างกันท่ีคนพาลมีอกุศลกรรมเป็นเคร่ืองหมาย  บัณฑิตมี
กุศลกรรมเป็นเคร่ืองหมาย  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๔๙/๓๘๑.ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๔๘/๔๘๐ 
องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๔๓๖ (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๓๔๗/๑๖๙) 

ฉลาดในสติปฏัฐาน: เฉียบแหลมเก่ียวกับสติปัฏฐาน, เก่ง แตกฉานในการอธิบายสติปัฏฐาน มีกายา
นุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา ตามนัยพระสูตร มาใน
สัตตอุปปลมาลิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตอุปปลมาลิกาเถร ี 
เมื่อพระสัตตอุปปลมาลิกาเถรี จะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ใน
กรุงอรุณวดี พระราชาพระนามว่าอรุณ ส่วนสัตตอุปปลมาลิกาเถรีในอดีตชาติเป็น
พระมเหสีของพระองค์  ด้วยเหตุท่ีพระนางเป็นผู้ฉลาดในสติปัฏฐาน จึงได้หยิบดอก
อุบลมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ทิพย์มา ๗ ดอก แทนท่ีจะประดับบนศีรษะของตน แต่
ในขณะนั้น คิดได้อย่างนี้ว่า เราควรนำพวงมาลัยเหล่าน้ีไปบูชาพระญาณของ
พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐท่ีสดุ มีสมาธิฌานเป็นโคจร ขวนขวายในสัมมัปปธาน น่ีเป็น
ผลแห่งความฉลาดในสติปัฏฐาน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๕/๓๗๙) 

ฉลาดในอรรถ: ฉลาดในอรรถกถา ในความหมาย  ในคำขยายความ พร้อมกับอธิบายเน้ือความให้
แจ่มแจ้ง มีผลให้สิ่งที่เรียนแลว้ไม่เลือนหายไป  ตามนัยพระสูตร มาในขปิปนิสันติสูตร 
เป็นการสนทนาของพระสารีบุตรกับพระอานนท์ถึงเรื่องความฉลาดในอรรถของพระ
อานนท์ โดยพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านอานนท์เป็นพหูสูต สามารถอธิบายเน้ือความนี้
ให้แจม่แจ้งได้   พระอานนท์กลา่วว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ฉลาดในอรรถ ด้วย
เหตุเพียงเท่านี้แล ภิกษุจึงเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็ว เรียนได้ดี เรียนได้มากในกุศลธรรม
ท้ังหลาย และสิ่งท่ีเธอเรียนแล้วย่อมไม่เลือนหายไป  พระสารีบุตรกล่าวว่า ผู้มีอายุ 
น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏมาก่อน อานนท์กล่าวไว้ดีแล้วน้ี เราทั้งหลายขอทรงจำ
ไว้ว่า พระอานนท์มีธรรม ๕ ประการน้ี คือ (๑) ผูฉ้ลาดในอรรถ  (๒) ฉลาดในธรรม   
(๓) ฉลาดในพยัญชนะ (๔) ฉลาดในนิรตุติ (๕) ฉลาดในเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลาย 
(องฺ.ปญฺจ.(ไทย) ๒๒/๑๖๙/๒๘๔.  องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี)  ๓/๑๖๙/ ๖๕) 

ฉลาดในอิทธิบาท:เฉียบแหลมในอิทธิบาท คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เช่นความฉลาดของนางสัตต
อุปปลมาลิกาเถรีในอิทธิบาท ๔ ในอดีตชาติ นางเป็นพระมเหสีของกษัตริย์นามว่า 
อรุณ ได้นำดอกบัว ๗ ดอกมาบูชาพระญาณของพระพุทธเจ้า ได้รับอานิสงส์ เป็นผู้
ฉลาดในอิทธิบาท  ตามนัยพระสูตร มาในสัตตอุปปลมาลิกาเถริยาปทาน ประวัติใน



 

๑๗๔๔ 
 

 

อดีตชาติของพระสัตตอุปปลมาลิกาเถรี ท่านได้อานิสงส์แห่งการนำดอกอุบล ๗ ดอก
บูชาพระญาณของพระพุทธเจ้า จึงเป็นผู้ฉลาดในอิทธิบาท  พระสัตตอุปปลมาลิกา
เถรี เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในกรุงอรุณวดี พระราชา
พระองค์หนึ่งพระนามว่าอรุณ นางเป็นพระมเหสีของท้าวเธอ  เพราะพระนางฉลาด
ในอิทธิบาทน่ีเอง พระนางคิดว่านางไม่ได้ร้อยพวงมาลัย จึงได้หยิบดอกอุบลมีกล่ิน
หอมเหมือนดอกไม้ทิพย์มา ๗ ดอก คิดว่าประโยชน์อะไรสำหรับเราด้วยพวงมาลัย
เหล่าน้ี ท่ี เรานำมาประดับศีรษะของตนเองเราควรนำไปบูชาพระญาณของ
พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐที่สุด จะประเสริฐกว่า  ดังน้ี (องฺ.ปญฺจ.(ไทย) ๓๓/๘๔/๓๗๙) 

ฉลาดในอุบาย: เฉียบแหลมในอุบาย กลวิธี กลยุทธ์,วิธีพลิกแพลง,กลเม็ด,เล่ห์เหลี่ยม,กลอุบาย,ทีเด็ด 
มีปัญญาหยั่งรู้เหตุท่ีเกิดขึ้น ในเมื่อมีกิจรีบด่วนหรือภัยเกิดขึ้น ก็มีปัญญาที่จะแก้ไขได้  
ฉลาดในกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุและเจรญิกศุลธรรมท่ีเกิดแล้วต่อไป  ตามนัยพระสูตร 
มาในอธิคมสูตร ว่าด้วยการบรรลุกุศลธรรม เรื่องความฉลาดในอุบาย พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม เป็นผู้อาจบรรลุกุศลธรรมท่ียังไม่ได้บรรลุ หรือ
ทำกุศลธรรมทีไ่ด้บรรลุแล้วให้เจริญได้ เพราะเป็นผู้ฉลาดในอุบาย  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๗๙/๖๐๒) เทียบ องฺ.ฉกกฺ.ฏีกา (บาลี) ๓/๗๙/๑๗๘. 

ฉวชาดก :  ชาดกว่าด้วยการน่ังเรียนมนต์ไม่เหมาะสมเหมือนเรียนกับศพ  หมายถึงการเรียนมนต์
ท่ีนั่งไม่เหมาะสมของพระราชาผู้เรียนกบัปุโรหิตผู้สอนเหมือนนั่งเรียนกับศพ เป็นคำ
กล่าวตำหนิพระราชากับปุโรหิตโดยจัณฑาลโพธิสัตว์ โพธิสัตว์ถือว่าผิดธรรมเนียม 
เป็นอธรรม เป็นเหตุให้ประสบความพินาศ  ตามนัยพระสูตร มาในฉวชาดก เมื่อคน
จัณฑาลโพธิสัตว์ไปลักมะม่วงในพระราชอุทยาน เห็นพระราชาน่ังในท่ีสูงเรียนมนต์ 
ปุโรหิตน่ังในที่ต่ำสอนมนต์  โพธิสัตว์จึงลงจากต้นมะม่วงมาตำหนิ ถูกพระราชาตรัส
ถามแล้ว โพธิสัตว์จึงกราบทูลว่า กิจที่ทำขึน้น้ีทั้งหมดไม่ชอบธรรม (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/
๓๓/๑๖๓) 

ฉวาลาตสูตร: พระสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนท่อนไมท่ี้ถูกท้ิงไว้ในป่าช้า เป็นคำอุปมาบุคคลผู้
ไม่ปฏิบัติเกื้อกูลตนเองและผูอ่ื้น กับท่อนไม้ท่ีถูกท้ิงไปในป่าช้า  ตามนัยพระสูตร มา
ในฉวาลาตสูตร อุปมาบุคคลท่ีไร้ประโยชน์ด้วยเหตุ ๔ ประการนี้ คือ (๑) บุคคลผู้ไม่
ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน (๒) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล
ผู้อ่ืน แต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเอง (๓) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติ
เพ่ือเก้ือกูลผู้อ่ืน (๔) บุคคลผูป้ฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืนบุคคล
ผู้ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน เราเรียกว่า เป็นเหมือน
ท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้า ดังน้ี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๕/๑๔๔) 



 

๑๗๔๕ 
 

 

ฉวิวัฏฏญาณนิทเทส:การแสดงญาณในการหลีกออก ตามนัยพระสูตร มาในฉวิวัฏฏญาณนิทเทส การ
แสดงญาณในการหลีกออก ๖ อย่าง คือ (๑) ปัญญาทีมี่เนกขัมมะ ย่อมหลีกออกจาก
กาม (๒) ปัญญาที่มีอพยาบาท ย่อมหลีกออกจากพยาบาท ปัญญาท่ีมอีาโลกสัญญา 
ย่อมหลีกออกจากถีนมิทธะ (๓) ปัญญาที่มอีวิกเขปะ ย่อมหลีกออกจากอุทธัจจะ (๔) 
ปัญญาท่ีมีธัมมววัตถาน ย่อมหลีกออกจากวิจิกิจฉา (๕) ปัญญาท่ีมีญาณ ย่อมหลีก
ออกจากอวิชชา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๙๕/๑๕๕) 

ฉวิสูตร : พระสูตรว่าด้วยผิว คำอุปมาผู้ไม่ศึกษาธรรมและวินัย จะมีผลเสีย ดังลาภสักการะที่
ตัดผิว ตัดหนัง ตัดเนื้อ ตัดเอ็น ตัดกระดูก ตัดเย่ือในกระดูก  ตามนัยพระสูตร มาใน 
ฉวิสูตร ว่าด้วยผิว คือการตัดผิวอุปมาลาภสักการะตัดอวัยวะผู้ยึดติด ไม่ศึกษา ความ
ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ...ตรัสกะภิกษุท้ังหลายว่า ลาภ
สักการะและความสรรเสริญเป็นส่ิงทารุณ ย่อมตัดผิว ครั้นตัดผิวแล้วย่อมตัดหนัง 
ครั้นตัดหนังแล้วย่อมตัดเน้ือ คร้ันตัดเนื้อแล้วย่อมตัดเอ็น ครั้นตัดเอ็นแล้วย่อมตัด
กระดูก ครั้นตัดกระดูกแล้วก็ต้ังจดเย่ือในกระดูกอยู่ ภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและ
ความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ ฯลฯ อย่างน้ี เธอท้ังหลายพึงศึกษาอย่างน้ี (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๑๗๗/๒๘๐) 

ฉวิโสธนสูตร:พระสูตรว่าด้วยหลักการตรวจสอบตามนัยพระสูตร มาในฉวิโสธนสูตรเป็นการตรวจสอบ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ด้วยการถามปัญหาโวหาร ๔ การตรวจสอบภิกษุในธรรมวินัยนี้
ด้วยตรวจอุปาทานขันธ์ ๕ การตรวจสอบภิกษุในธรรมวินัยน้ีด้วยตรวจสอบธาตุ ๖ 
การตรวจสอบภิกษุในธรรมวินัยน้ีด้วยตรวจสอบอายตนะ ๑๒ การตรวจสอบภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ด้วยหลักการตรวจการถอนอนุสัยเกี่ยวกับสิกขาและสาชีพ ๒๖ ข้อ (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๙๘/๑๑๕, ๙๙/๑๑๗, ๑๐๐/๑๑๘, ๑๐๑/๑๑๙, ๑๐๒/๑๒๑) 

ฉฬภิชาติสูตร: การกำหนดหมายชนเป็นช้ัน เป็นกลุ่ม เช่นหมู่คนท่ีประพฤติอย่างน้ี ๆ กำหนดเรียก
อย่างนี้ ๆ หรือหมายถึงชาติกำเนิด ๖ ประการ คือ ชาติดำ ชาติเขียว ชาติแดง ชาติ
เหลือง ชาติขาว และชาติขาวย่ิง ตามนัยพระสูตร มาในฉฬภิชาติสูตร ว่าด้วยอภิชาติ 
๖ จำพวก ครัง้น้ัน ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้กราบ
ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปูรณะ กัสสปะบัญญัติอภิชาติ ๖ 
จำพวก คือ (๑) บัญญัติกัณหาภิชาติ (ชาติดำ) (๒) บัญญัตินีลาภิชาติ (ชาติเขียว)  (๓) 
บัญญัติโลหิตาภิชาติ (ชาติแดง) (๔) บัญญัติหลิททาภิชาติ (ชาติเหลือง) (๕) บัญญัติ
สุกกาภิชาติ (ชาติขาว)  (๖) บัญญัติปรมสุกกาภิชาติ (ชาติขาวย่ิง) ปูรณะ กัสสปะ
บัญญัติคนฆ่าแพะ คนฆ่าสุกร พรานนก พรานเนื้อ ชาวประมง โจร เพชฌฆาต 
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ หรือคนทำงานที่โหดร้ายอ่ืน ๆ ว่าเป็นกัณหาภิชาติ บัญญัติพวก



 

๑๗๔๖ 
 

 

ภิกษุผู้โน้มเอียงไปในฝ่ายดำ หรือพวกกัมมวาทะ กิริยวาทะอื่น ๆ ว่าเป็นนีลาภิชาติ 
บัญญัตินิครนถผ์ู้ใช้ผ้าผืนเดียวว่าเป็นโลหิตาภิชาติ บัญญติัคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาว หรือ
สาวกของอเจลกว่าเป็นหลิททาภิชาติ บัญญัติอาชีวกหรืออาชีวิกาว่าเป็นสุกกาภิชาติ 
ดังนี้  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๓. ที.สี.อ. (บาล)ี ๑๖๘/๑๔๗ องฺ.ฉกฺก.อ. (ไทย) 
๓/๕๗/๑๓๙. องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๕๗/๑๕๐) ; ดู ที.ส.ี (ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕ 

ฉฬังคกุมารเสนาบดี:เสนาบดีนามว่า ฉฬังคกุมาร ผู้เป็นชายชู้ของเจ้าหญิงนามว่ากุรุงคเทวีซึ่งเป็นท่ีรัก
ใคร่ของเอฬิกกุมาร ได้ทำลามกเป็นชู้กับฉฬิงคกุมารเสนาดี จึงเป็นทำให้เห็นความไม่
น่าไว้วางใจในหญิงเหล่าน้ัน ตามนัยพระสูตร มาในกุณาลชาดก เมื่อนางนกบำเรอได้
ทอดทิ้งนกปุณณมุขนกดุเหว่าท่ีไม่สบาย พากันบินไปหานกกุณาละ จากนั้นนกกุณา
ละได้ใช้ปีกและจะงอยปากประคองให้ปุณณมุขงลุกขึ้นแล้วกรอกยาจนอาการไม่
สบายระงับไป นกกุณาละได้กล่าวกับปุณณมุขนกดุเหว่าถึงความช่ัวร้ายของนางนกว่า
ลามก เจ้าชู้กับชายไปทั่วไปว่า เราได้เห็นมาแล้ว ปุณณมขุะเพ่ือนเอ๋ย เจ้าหญิงขนงาม
นามว่ากุรุงคเทวีผู้ทำให้เอฬิกกุมาร มีความรักใคร่ ได้กระทำลามกกับ "ฉฬังคกุมาร
เสนาบดี"และธนันเตวาสี เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่วางใจ ไม่สรรเสริญหญิงท้ังหลาย 
เพราะฉะน้ัน นรชนไม่ควรวางใจหญิงท้ังหลายเหล่าน้ัน (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๙๐/๑๔๐) 

ฉฬังคะ, พราหมณ์: เป็นช่ือของพราหมณ์ฉฬังคะ ผู้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำถวายพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมุตตระ เพ่ือข้ามภพชาติไปได้ พระองค์ได้รับอานิสงส์การสรา้งสะพาน
ถวายว่า เม่ือตกจากซอกเขา ภูเขา ต้นไม้ ครั้นจุติแล้วจักได้ท่ีต้ังมั่น ตามนัยพระสูตร 
มาในโธตกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโธตกเถระ เม่ือพระโธตกเถระ ได้
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ครั้งนั้น แม่น้ำภาคีรถี เกิดจากภูเขา
หิมพานต์ ไหลผ่านไปทางประตูกรุงหงสวดี อารามช่ือโสภิตะ มหาชนสร้างไว้อย่าง
สวยงามใกล้ฝั่งแม่น้ำ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก 
ประทับอยู่ในอารามน้ัน พระผู้มีพระภาคมีหมู่มนุษย์ห้อมล้อม ดังพระอินทร์จาก
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ประทับน่ังในอารามนั้น ไม่ครั่นครา้มดุจราชสีห์ ข้าพเจ้าเป็น
พราหมณ์มีนามว่า "ฉฬังคะ" อยู่ในกรุงหงสวดี พระมหามุนีก็มีนามอย่างน้ัน ครั้งน้ัน 
ศิษย์ ๑๑๘ คน แวดล้อมข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมด้วยศิษย์เหล่าน้ันไปยังฝั่งแม่น้ำ ณ ที่
น้ัน ข้าพเจ้าได้เห็นสมณะหลายรูป ผู้ไม่คดโกง ผู้ชำระบาปแล้ว ท่านพราหมณ์จึงได้
สร้างสะพานถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเพ่ือตนจะได้ข้ามภพชาตินี้ไปได้ 
เมือ่พระองค์รับแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า เราจักพยากรณ์ผู้ท่ีเลื่อมใส ซึ่งได้ให้
สร้างสะพาน ถวายเราด้วยมือของตน ผู้น้ีแม้ตกจากซอกเขาก็ดี จากภูเขาก็ดี จาก
ต้นไม้ก็ดี แม้จุติแล้วก็จักได้ท่ีต้ังมั่น (คือท่ีพ่ึง) น้ีเป็นผลแห่งการถวายสะพาน ดังนี้ ขุ.



 

๑๗๔๗ 
 

 

อป.(ไทย) ๓๒/๗๕/๖๖๔.ฉัฏฐสูตร:เป็นช่ือสูตรท่ี ๖ เร่ืองธรรมท่ีให้เกิดธรรม ๑๐ 
ประการ ถ้าเว้นธรรมน้ีแล้วย่อมไม่เกิดขึ้น ตามนัยพระสูตร มาในฉัฏฐสูตร ว่าด้วย
ธรรมท่ีให้เกิดธรรม ท่ีบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ท่ียังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้น เว้นวินัย
ของพระสุคตแล้วย่อมไม่เกิดขึ้น ธรรม ๑๐ ประการ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (๒) 
สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ (๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ (๔) สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ 
(๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ (๗) สัมมาสติ ระลึก
ชอบ (๘) สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ (๙) สมัมาญาณะ รู้ชอบ (๑๐) สมัมาวิมุตติ หลุด
พ้นชอบ ธรรม ๑๐ ประการน้ีแล เป็นธรรมที่บริสทุธ์ิผดุผ่อง เว้นวินัยของพระสุคต
แล้วย่อมไม่ม ี(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒๘/๒๘๐) 

ฉัตตทายกเถราปทาน:การถวายฉัตรขาวที่จิตกาธานของบุตรที่ออกบวชบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
ของพระเถระนามว่าฉัตตทายกะในอดีตชาติ  ตามนัยพระสูตร มาในฉัตตทายกเถ
ราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระฉัตตทายกเถระ ท่านเมื่อจะประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ครั้งน้ัน บุตรของข้าพเจ้าออกบวชแล้ว นุ่งห่มผ้ากาสายะ 
เขาบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า อันชาวโลกบูชา เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว 
ข้าพเจ้าค้นหาบุตรของตนไปทางเบ้ืองหลัง ไปถึงจิตกาธานแห่งบุตรผู้ย่ิงใหญ่
ปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้าประคองอัญชลีไหว้จิตกาธานที่ป่าช้านั้นและยกฉัตรขาวขึ้น
บูชาในคร้ังน้ัน ในกัปท่ี ๙๔ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จัก
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายฉัตร ในกัปที่ ๒๕ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๗ ชาติ มีพระนามว่ามหารหะ เป็นใหญ่ในหมู่ชน มีพลานุภาพมาก คุณ
วิเศษเหล่านี้ คอื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว 
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑/๔๕๔) 

ฉัตตทายิกาวิมาน:วิมานที่เกิดขึ้นจากอานิสงส์ของหญิงผูถ้วายร่มแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต นางมี
ผิวพรรณงดงาม รศัมีสว่างไสวไปท่ัวทิศตามนัยพระสูตร มาในฉัตตทายิกาวิมาน ว่า
ด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายร่ม เม่ือพระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาว่า 
เทพธิดา เธอมีผิวพรรณงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีสว่างไสวไปท่ัวทุกทิศอย่างน้ี เทพธิดาน้ัน
ดีใจที่พระมหาโมคคัลลานเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามท่ีพระเถระถามว่า 
ดิฉันได้ถวายร่มแด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๕๘๑-๕๘๘/๖๖) 

ฉัตตปาณิอุปาสกวัตถุ:ช่ือเรื่องอุบาสกช่ือฉัตตปาณิ อุบาสกผู้ถือร่มในมือ ตามนัยพระสูตร มาในฉัตต
ปาณิอุปาสกวัตถุ  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระอานนทเถระ ว่า วาจา
สุภาษิต ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำตาม เหมือนดอกไม้งามในมือ มีสสีวย (แต่) ไม่มีกลิ่น  



 

๑๗๔๘ 
 

 

ส่วนวาจาสุภาษิต ย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดี เหมือนดอกไม้งามในมือ มีท้ังสีและมี
กลิ่น ฉะนั้น (ข.ุขุ.(ไทย) ๒๕/๕๑/๔๓) 

ฉัตตมาณพ, ชื่อ:มาณพช่ือฉัตตะ  มาณพท่ีพระศาสดาเสด็จมาพบ   มีวิมานท่ีเกิดขึ้นและผู้ถึงพระ
รัตนตรัยเป็นสรณะ พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าวิมานของเธอเต็มไปด้วยเหล่าเทพอัปสร 
หอมอบอวลแห่งกลิ่นกฤษณา แก่นจันทน์ มีผิวพรรณนาเปล่งปลั่งด่ังทองคำ และเขา
ขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ มาณพนั้นได้ปฏิบัติ
ตามท่ีตรัสสอน (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๙๕/๑๐๖) 

ฉัตตมาณวกวิมาน: คุณลักษณะวิมานของฉัตตมาณวกมาณพ  มาณพที่พระศาสดาตรัสถามว่า 
วิมานของเธองดงาม สว่างไสว หาสิ่งใดเปรียบมิได้ เนืองแน่นไปด้วยเทพอัปสร 
อบอวลด้วยกลิ่นจันทน์ กฤษณา มีผิวพรรณเปล่งปลั่ง จากน้ัน มาณพได้ฟังธรรม ขอ
ทำตามพระดำรัสท่ีพร่ำสอน  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๘๖/๑๐๕) 

ฉัตตฤษี: เป็นช่ือของฉัตตฤษี มรี่างกายใหญ ่ เป็นพรหมจารี เป็นพหุสูต เขาลกัเอาทรัพย์ของ
ตนจนหมดสิ้นแล้ว ไม่ถือเอาหญ้า เป็นผู้ปรารถนาของน้อยแลกของมาก ฉัตตฤษีใส่
หญ้าไว้ในตุ่มหนีไปแล้ว บัณฑิตจักทำคนทุศีลให้เป็นคนอย่างไร ตามนัยพระสูตร มา
ในพรหาฉัตตชาดก อาการของผู้เอาของน้อยแลกของมาก พระราชาตรัสว่า หญ้าๆ 
ใครหนอ นำเอาหญ้ามาถวายพระองค์ พระองค์มีกิจด้วยหญ้าหรือหนอ พระองค์จึง
ตรัสถึงแต่หญ้าเท่านั้น? ฉัตตฤษี ผู้มีร่างกายสูงใหญ ่เป็นพรหมจารี เป็นพหูสูต มาอยู่ 
ณ ท่ีนี ้ เขาลกัเอาทรัพย์ของเราจนหมดสิ้นแล้ว ยังใส่หญ้าไว้ในตุ่มแลว้หนีไป การ
ถือเอาทรัพย์ของตนไปหมด และการไม่ถือเอาหญ้า เป็นกิจที่ผู้ปรารถนาของน้อยแลก
เอาของมาก พึงกระทำอย่างน้ัน ฉัตตฤษีใส่หญ้าไว้ในตุ่มหนีไปแล้ว การปริเวทนา
เพราะเรื่องน้ัน จะมีประโยชน์อะไร ผู้มีศีลท้ังหลาย ย่อมไม่ทำอย่างน้ัน คนพาล ย่อม
กระทำอนาจารอย่างนี้ ความเป็นบัณฑิตจักทำคนทุศีล มีศีลไม่ย่ังยืน ให้เป็นคน
อย่างไร (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๖๔๒-๖๔๕/๑๕๐) (สยามรฐั-ไทย)  

ฉัตรคือวิมุตติ:ร่มแห่งความหลุดพ้น เป็นความปรารถนาของพระปิลินทวัจฉเถระในอดีตชาติ ท่านได้
ถวายร่มในพระสุคตและพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ได้รับอานิสงส์ ๘ ประการ มีฉัตรกั้นอยู่
ศีรษะของท่าน ตามนัยพระสูตร มาใน ปิลินทวัจฉเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของ
พระปิลินทวัจฉเถระ ท่านกล่าวว่า เป็นคนเฝ้าประตูอยู่ท่ีกรุงหงสวดี ได้รวบรวมโภค
สมบัติเก็บไว้ในเรือนมากมายนับไม่ถ้วน ครั้งน้ัน ท่านนั่งอยู่ในสถานที่สงัด ทำใจให้ร่า
เริง นั่งอยู่ในปราสาทที่ประเสริฐ คิดได้ว่า โภคสมบัติของเรามีมาก ภายในบุรีของเรา
ก็มั่งค่ัง แม้พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระนามว่าอานนท์ ก็ทรงเช้ือเชิญเรา 
พระพุทธเจ้า ผู้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกน้ี และโภคสมบัติของเราก็มีอยู่ เราจักถวาย



 

๑๗๔๙ 
 

 

ทานแด่พระศาสดา จึงขอถวายร่มในพระสุคต และแก่พระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะท่ี
ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า ๘ ประการ คือ
ข้าพเจ้าไม่รู้สึกหนาว ๑ ไม่รู้สึกร้อน ๑ ละอองและธุลีไม่แปดเป้ือน ๑ เป็นผู้ไม่มี
อันตราย ๑ ไม่มีเสนียดจัญไร ๑ ชนท้ังหลายยำเกรงทุกเมื่อ ๑ เป็นผู้มีผิวพรรณ
ละเอียด ๑ เป็นผู้มีใจใสสะอาด ๑ เม่ือข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ ฉัตร 
๑๐๐,๐๐๐ คัน ซ่ึงประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง กั้นอยู่เหนือศีรษะของท่าน 
เพราะอานุภาพแห่งกรรมนั้น ในชาตินี้ การก้ันฉัตรจึงไม่มีแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากระทำ
กรรมทุกอย่าง ก็เพ่ือบรรลุฉัตรคือวิมุตติ ดังนี้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙๓/๕๙๑) 

ฉัตรดอกไม้: ฉัตรท่ีทำด้วยดอกไม้  ได้จากการที่พระปุปผฉัตติยเถระในอดีตชาตินำดอกบัว ๑๐๐ 
กลีบทำเป็นฉัตรดอกไม้ยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะด้วยจิตใจเลื่อมใส 
ได้รับอานิสงส์ ทำให้ไม่รู้จักทุคติ ในกัปท่ี ๗๔ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ ชาติ พระ
นามว่าชลสิขะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๔-๘๐/๔๙๔-๙๕) 

ฉัตรทองชมพูนุท:ฉัตรที่เป็นแท่งทองชมพูนุท   เครื่องประดับสำหรับใช้กันแสงดวงอาทิตย์ของนักฟ้อน
นักรำในกระบวนแห่อันสนุกสนาน รื่นเริงท่ีพระเจ้าสาครพรหมทัตได้เห็น ทูลถามพระ
บิดาว่าเป็นใคร มาจากไหน พระบิดาตอบว่า เป็นลูกของทา้วธตรัฏฐ มีฤทธ์ิ มียศ เกิด
จากนางสททชา ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๙๗๐/๓๓๓. 

ฉัททันตชาดก: เรื่องราวเก่ียวกับพญาช้างฉัตตทันต์ เป็นเรื่องช้างทรงธรรม เป็นคชสารตัวประเสริฐ มี
จิตเมตตาต่อพระนางสุภัทรา พระมเหสขีองพระเจ้ากาสี ยอมให้นายพรานฆ่าเพ่ือตัด
งาของตนที่งดงามหาท่ีเปรียบมิได้ในปฐพีเพ่ือถวายแก่พระนางสุภัทราที่ทรงสุบินจึง
อยากได้งานั้น แต่พญาคชสารน้ันเป็นภัสดาที่รักของนางในชาติก่อน พระนางเสีย
พระทัยก็แตกทำลาย ณ ท่ีนัน่เอง (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๒๔-๑๓๒/๕๕๙-๕๖๐) 

ฉันท์: ฉันท์ เป็นลักษณ์หน่ึงของรอ้ยกรองในภาษาไทย ท่ีบังคับเสยีงหนัก - เบาของพยางค์ 
ท่ีเรียกว่า ครุ - ลหุ ฉันท์ในภาษาไทยรับแบบมาจากประเทศอินเดีย ส่วนตำราฉันท์
ภาษาบาลีเล่มสำคัญท่ีสุดได้แก่ คมัภีร์วุตโตทัยปกรณ์ ผู้แต่งคือ พระสังฆรักขิตมหา
สามี เถระชาวลังกา แต่งเมื่อ พ.ศ. ๑๗๐๓ เป็นท่ีมาของ คัมภีร์วุตโตทัย ซึ่งเป็นต้น
ตำรับการแต่งฉันท์ของไทย ถือว่าฉันท์เป็นต้นเหตุของคาถา ตามนัยพระสูตร มาในก
วิสูตร ว่าด้วยกวี เมื่อเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า อะไรเล่าเป็นต้นเหตุของคาถา 
อะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่าน้ัน คาถาอาศัยอะไรเล่า อะไรเล่าเป็นที่
อาศัยของคาถา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ฉันท์เป็นต้นเหตุของคาถา อักขระเป็น
เครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้น คาถาอาศัยช่ือ กวีเป็นที่อาศัยของคาถา ดังน้ี (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๖๐/๗๒) 



 

๑๗๕๐ 
 

 

ฉันทปหานสูตร: (ปฐม) สูตรว่าด้วยการละความพอใจ ความกำหนด ความเพลิดเพลิน ความ
ทะยานอยาก ความยึดมั่นในรูป เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ ได้ช่ือว่าละได้
เด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถอดรากโค่นไปแล้ว ตามนัยพระสูตร มาใน
ฉันทปหานสูตร ว่าด้วยการละความพอใจ ณ กรุงสาวัตถี เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความ
ทะยานอยากในรูป ในเวทนา ในสญัญา ในสังขาร และวิญญาณ เม่ือเป็นเช่นน้ี รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณนั้นก็จักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาด ตัดราก
ถอนโคน เหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้น
ต่อไปไม่ได้ ดังน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑๑/๒๐๖) 

ฉันทปหานสูตร: (ทุติย)สูตรว่าด้วยการละความพอใจ ความกำหนด ความเพลิดเพลิน ความทะยาน
อยาก ความยึดม่ันในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เม่ือ ละได้เด็ดขาดแล้ว ย่อม
ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลท่ีถอดรากโค่นไปแล้ว ตามนัยพระสูตร มาในทุติย
ฉันทปหานสูตร ว่าด้วยการละความพอใจ สูตรท่ี ๒ ณ กรุงสาวัตถี เม่ือพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงละความพอใจ ความกำหนัด ความ
เพลิดเพลิน ความทะยานอยาก อุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุท่ีใจเขา้ไปต้ังม่ันถือ
มั่นและนอนเน่ืองในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เมื่อเป็นเช่นนี้ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ น้ันก็จักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาด ตัด
รากถอนโคน เหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไมม่ี 
เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ดังน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑๒/๒๐๖) 

ฉันทราคสตูร: (ปฐม) ตรัสกับภิกษุ เรื่องเกี่ยวกับความพอใจ กำหนัดในรุป ในเวทนา ในสญัญา ใน
สังขาร และในวิญญาณ เมื่อละได้แล้ว ย่อมตัดรากถอนโคนหมดไป เหมือนต้นตาลถูก
ถอนรากโค่นไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนท่ี ตามนัยพระสูตร มาในฉันทราคสูตร เรื่องราวที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุท้ังหลายเกี่ยวกับการฉันทราคะ เรื่องเกิดขึ้นท่ีกรุงสา
วัตถี เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละฉันทราคะในรูป 
ในเวทยา ในสญัญา ในสังขาร และในวิญญาณ ด้วยการละอย่างน้ี เธอท้ังหลายจักละ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณน้ันได้เด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมือนต้น
ตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ดังนี้ 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๕/๓๗) 

ฉันทราคสูตร: (ปฐม, ตรัสกับพระราธะ) เร่ืองราวเกี่ยวกับความพอใจและความกำหนัดในขันธ์ ๕ เป็น
ต้น มีวิญญาณเป็นท่ีสุด ที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระราธะให้ละ ให้ตัดรากถอนโคน 
ท่ีจะก่อเกิดอีกไม่ได้ ตามนัยพระสูตร มาในฉันทราคสูตร ว่าด้วยความพอใจและความ



 

๑๗๕๑ 
 

 

กำหนัด เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระราธะผู้นั่ง ณ ที่
สมควร ว่า ราธะ เธอจงละความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยาน
อยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเมื่อเป็นเช่นน้ี รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณน้ันจักเป็นอันเธอละได้เด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาล
ท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้  (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๖๘/๒๖๐) 

ฉันทราคสูตร: (ทุติย) ตรัสกับพระราธะ เรื่องเกี่ยวกับความพอใจ ความยึดมั่น นอนเนื่องและความ
กำหนดในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เมื่อละได้แล้ว ย่อมตัดรากถอน
โคนหมดไป เหมือนต้นตาลท่ีถูกถอนรากโค่นไป เหลือแต่พ้ืนท่ี  ตามนัยพระสูตร มา
ในทุติยฉันทราคสูตร ว่าด้วยความพอใจและความกำหนัด สูตรท่ี ๒ เรื่องเกิดขึ้นท่ีกรุง
สาวัตถี เม่ือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้นั่ง ณ ท่ีสมควรดังนี้ว่า “ราธะ
และความยึดม่ันอันเป็นเหตุท่ีใจเข้าไปต้ังมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ เมื่อเป็นเช่นน้ี รูป เวทนา สัญญา สงัขาร และวิญญาณ น้ันก็จัก
เป็นอันเธอละได้เด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดราก ถอนโคนไปแล้ว 
เหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่ม ีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖๙/๒๖๐) 

ฉันทราคะ: ความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจ  เกิดขึ้นเพราะอาศัยวินิจฉยะ (การกำหนด) 
เพราะอาศัยฉันทราคะ (ความกำหนัดแห่งความพอใจ) เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอัชโฌสา
นะ (ความหมกมุ่นฝังใจ) ในมหานิทานสูตร เรื่องการอาศัยกันและกันเกดิขึ้นว่า ดูกร
อานนท์ ด้วยเหตุดังนี้แล เพราะอาศัยเวทนา ตัณหาจงึมี เพราะอาศัยตัณหา ปริ
เยสนา (การแสวงหา) จึงมี เพราะอาศัยปริเยสนา ลาภะ (การได้) จึงมี เพราะอาศัย
ลาภะ วินิจฉยะ (การกำหนด) จึงมี เพราะอาศัยวินิจฉยะ ฉันทราคะ (ความกำหนัด
ด้วยอำนาจ ความพอใจ) จึงมี เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ (ความหมกมุ่นฝัง
ใจ) จึงม ีเพราะอาศัยอัชโฌสานะ ปริคคหะ (การยึดถือครอบครอง) จึงมี เพราะอาศัย
ปริคคหะ มัจฉริยะ (ความตระหน่ี) จึงมี เพราะอาศัยมจัฉริยะ อารักขะ (ความหวง
กั้น) จึงมี เพราะอารักขะเป็นเหตุ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก ย่อมเกิด ขึ้นจากการถือ
ท่อนไม้ การถือศัสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การพูดขึ้นเสียงว่า ‘มึง 
มึง’ การพูด สอ่เสียด และการพูดเท็จ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๐๓/๖๑) 

ฉันทลักษณ์: ตำราท่ีว่าด้วยวิธีร้อยกรองถ้อยคำหรือเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามลักษณะ
บังคับและบัญญัติท่ีนักปราชญ์ได้ว่างเป็นแบบไว้ ถ้อยคำที่ร้อยกรองขึ้นตามลักษณะ
บัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ เรียกว่า คำประพันธ์ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชา เพราะ
เป็นการอนุมานด้วยสายตา ตามนัยพระสูตร มาในพรหมชาลสูตร เรื่องเดรัจฉานวิชา 



 

๑๗๕๒ 
 

 

เมื่อพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเล้ียงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นท่ีสมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี คือ พยากรณ์ว่าฝนจะดี ฝนจะแล้ง จะหาภิกษาหารได้ง่าย 
จะหาภิกษาหารได้ยาก จะมีความสงบร่มเย็น จะมีภัย จะมีโรค จะไม่มีโรค การ
คำนวณด้วยวิธีนับน้ิว (มุททา) การคำนวณด้วยวิธีคิดในใจ (คณนา) การคำนวณด้วย
วิธีอนุมานด้วยสายตา (สังขาน) วิชา "ฉันทลักษณ์" และโลกายตศาสตร์ (ที.สี.(ไทย) 
๙/๒๕/๑๐. ที.สี.(ไทย) ๙/๒๐๙/๗๑) 

ฉันท์และกาพย์กลอน:บทประพันธ์ท่ีเป็นแบบของฉันท์และกาพย์กลอนที่พระอภยเถระในอดีตชาติ
เป็นบุตรของพราหมณ์กรุงหงสวดี เรียนจบพระเวท เข้าใจไวยากรณ์ ฉลาดในนิรุตติ 
และฉลาดในฉนัท์และกาพย์กลอน ตามนัยพระสูตร มาในอภยเถราปทาน ประวัติใน
อดีตชาติของพระอภยเถระ เมื่อท่านจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าว
ว่า พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ นับจาก
กัปนี้ไป พระตถาคตทรงทำบุคคลบางพวกให้ต้ังอยู่ในสรณคมน์ ให้ต้ังอยู่ในศีลคือกุศล
กรรมบถ ๑๐ พระองค์ทรงประทานสามัญญผลที่อุดมแกบ่างคน ทรงมอบสมาบัติ ๘ 
และวิชชา ๓ แก่บางคน ทรงประกอบคนบางคนไว้ในอภิญญา ๖ พระองค์ประทาน
ปฏิสัมภิทา ๔ แก่บางคน พระองค์ผู้เป็นสารถีฝึกนรชน ทรงเห็นหมู่สัตว์ท่ีควรแนะนำ
ให้ตรัสรู้ได้ แม้ในสถานที่นับโยชน์ไม่ถ้วน ก็รีบเสด็จไปแนะนำ ครั้งน้ัน ข้าพเจ้าเป็น
บุตรของพราหมณ์ในกรุงหงสวดี เรียนจบพระเวททั้งหมด เข้าใจไวยากรณ์ ฉลาดใน
นิรุตติ แกล้วกล้าในคัมภีร์นฆัิณฑุศาสตร ์ เข้าใจตัวบท รู้แจ่มแจ้งในคัมภีร์เกฏุภะ 
ฉลาดใน "ฉันท์และกาพย์กลอน" (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๐๑/๓๑๘. ที.สี.อ.(ไทย) ๒๕๖/
๒๒๒.ที.สี.อ.(บาลี) ๒๕๖/๒๒๒) 

ฉันทสมาธิ: สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ ความต้ังใจม่ันด้วยอำนาจแห่งความพอใจอันเป็นธรรมที่ภิกษุ
พึงเจริญคือ การเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิ มีอนาคามี หรืออรหันต์เป็น
อันหวังได้ ตามนัยพระสูตร มาในปฐมอิทธิปาทสูตร ว่าด้วยอิทธิบาท เมื่อภิกษุหรือ
ภิกษุณีรูปใดรูปหน่ึงเจริญธรรมอิทธิบาทท่ีประกอบด้วย"ฉันทสมาธิ" ภิกษุในธรรม
วินัยน้ีเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใด
รูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งธรรมนี้แล้ว ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังได้ผลอย่าง ๑ ใน 
๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี 
ดังนี้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๗/๑๑๕) 

ฉันทสมาธิและปธานสังขาร:ฉันทสมาธิ หมายถึงสมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ ปธานสังขารหมายถึงความ
เพียรที่มุ่งมั่น เป็นท้ังโลกิยะและโลกุตตระ เป็นธรรมท่ีภกิษุพึงเจริญ มอีนาคามีหรือ
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อรหันต ผลเป็นอันหวังได้ ตามนัยพระสูตร มาในปฐมอิทธิปาทสูตร ว่าด้วยอิทธิบาท 
เมื่อภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญธรรมอิทธิบาทท่ีประกอบด้วย"ฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร" ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิ ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหน่ึงเจริญทำให้มากซ่ึงธรรมน้ีแล้ว ภิกษุหรือ
ภิกษุณีรูปน้ันพึงหวังได้ผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยัง
มีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี ดังนี้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๗/๑๑๕. องฺ.เอก
ก.อ. (บาลี) ๑/๓๘๙-๔๐๑/๔๔๕) 

ฉันทสมาธิสูตร: ช่ือสูตรว่าด้วยสมาธิที่อาศัยฉันทะ จนเกิดจิตเตกัคคตา โดยการสร้างฉันทะไม่ให้บาป
เกิดขึ้น โดยการละบาป โดยให้กุศลธรรมเกดิขึ้น และเจริญกุศลที่เกิดขึน้แล้ว ตามนัย
พระสูตร มาในฉันทสมาธิสูตร ว่าด้วยฉันทสมาธิ เมือ่พระผู้มีภาคตรัสว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย ถ้าภิกษุอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิ ได้จิตเตกัคคตา (สภาวะท่ีจิตมีอารมณ์
เดียว) นี้เรียกว่า ฉันทสมาธิ เพราะว่า (๑) เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพ่ือไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไมเ่กิด เกิดขึ้นได้ (๒) เธอ
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้ว (๓) เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพ่ือ
ทำกุศลธรรมทียั่งไม่เกิดให้เกิดขึ้น (๔) เธอสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิต มุ่งมั่น เพ่ือความดำรงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญ เต็มที่
แห่งกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๕/๓๙๕) 

ฉันทสัมปทา: ความพอใจคือความต้องการที่จะทำความดี เป็นบุพนิมิตที่อริยมรรคมีองค์ ๘ จะ
เกิดขึ้น ตามนัยพระสูตร มาในสลีสมัปทาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร ๕ มสีลี
สัมปทาสูตรเป็นต้น เร่ืองเกิดขึ้นท่ีกรุงสาวัตถี เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึน้มาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด 
ฉันทสมัปทาก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันน้ัน 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๗-๖๑/๔๔. สํ.ม.อ.(ไทย) ๓/๔๙-๖๒/๑๙๖) 

ฉันทสูตร :  สูตรว่าด้วยผู้ละฉันทะในสติปัฏฐาน ๔ แล้วทำอมตะ (นิพพาน) ให้แจ้ง ตามนัยพระ
สูตร มาในฉันทสูตร ว่าด้วยผู้ละฉันทะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
พิจารณาในสติปัฏฐาน ๔ อยู่ว่า (๑) เมือ่เธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ย่อมละ
ฉันทะ (ความพอใจ)ในกายนัน้ได้ เพราะละฉันทะได้ จึงทำ อมตะ(นิพพาน)ให้แจ้ง (๒) 
เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ย่อมละฉันทะในเวทนาทั้งหลาย 
เพราะละฉันทะได้จงึทำอมตะให้แจ้ง (๓) เม่ือเธอพิจารณาเห็นจิตในจิต ย่อมละฉันทะ 
(ความพอใจ)ในจิตน้ันได้ เพราะละฉันทะได้ จึงทำอมตะ(นิพพาน)ให้แจ้ง (๔) เมื่อเธอ
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พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมละฉันทะในธรรมทั้งหลาย เพราะละ
ฉันทะได้จึงทำอมตะให้แจ้ง ดังนี้ (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๐๓/๒๖๐) 

ฉันทะ: ความพึงพอใจในสิ่งท่ีทำ หรือจะทำ เป็นข้อท่ีหนึ่งในอิทธิบาท ๔   เป็นความพึงพอใจ
ท่ีไม่รู้จักอ่ิมคือตัณหา มี ๕ อย่างคือ (๑) ปริเยสนฉันทะ ความไม่อ่ิมในการแสวงหา 
(๒) ปฏิลาภฉันทะ ความไม่อ่ิมในการได้มา (๓) ปริโภคฉนัทะ ความไม่อ่ิมในการใช้
สอย (๔) สันนิธิฉันทะ ความไม่อ่ิมในการกกัตุน (๕) วิสัชชนฉันทะ ความไม่อ่ิมในการ
จ่ายทรัพย์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๘/๒๘๖. ที.ม.อ.(ไทย) ๘/๓๓๕-๓๓๖) 

ฉัททันต์,สระ: ช่ือสระน้ำว่าสระฉัททันต์ เป็นแหล่งน้ำที่ไหลมารวมกันของแม่น้ำใหญ ่จากน้ันก็กลาย
สภาพเหือดแห้งไป ไม่มีน้ำ อุปมาสังขารที่เป็นสภาวะไม่เที่ยงก็สลายไป ตามนัยพระ
สูตร มาในสัตตสุริยสูตร เปน็การอุปมากระบวนการของสริยจักรวาลกับสังขาร ความ
ว่าเม่ือสมัยท่ีเวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้งบางคราว มีดวงอาทิตย์ดวงท่ี ๔ ปรากฏ 
เพราะดวงอาทิตย์ดวงที่ ๔ ปรากฏ แหล่งน้ำใหญ่ๆ ท่ีเป็นแดนไหลมารวมกันของ
แม่น้ำใหญ่ ๆ เหล่าน้ี คือ สระอโนดาด สระสีหปปาตะ สระรถการะ สระกัณณมุณฑะ 
สระกุณาลา "สระฉัททันต์" สระมันทากินี ทุกแห่งดังกล่าวน้ี มีสภาพระเหย เหือดแห้ง 
ไม่มีน้ำ ฉันใด สังขารทั้งหลายก็ฉันน้ัน เป็นสภาวะไม่เที่ยง ฯลฯ ควรหลดุพ้นในสังขาร
ท้ังปวง (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๓) 

ฉันทาคติ: ความลำเอียงเพราะรัก เป็นเหตุทำบาปกรรมอย่างหน่ึง บุคคลใดละเมิดความชอบ
ธรรมเพราะฉันทาคติน้ี ยศย่อมไม่เจริญ เหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้น ย่อมสว่างไสว ตาม
นัยพระสูตร มาในสิงคาลกสตูร เกี่ยวกับอคติ ซึ่งถือว่าเป็นเหตุ ๔ ประการท่ีอริยสาวก
ไม่ทำบาปกรรม (๑) ย่อมถงึฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรัก ทำบาปกรรม (๒) ย่อมถึง
โทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง ทำบาปกรรม (๓) ย่อมถึงโมหาคติ ลำเอียงเพราะเขลา ทำ
บาปกรรม (๔) ย่อมถึงภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว ทำบาปกรรมพระผู้มีพระภาคผู้
ตรัส บุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ 
ยศของบุคคลน้ันย่อมเจริญ เหมอืนดวงจันทร์ข้างขึ้น ฉะน้ัน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๖/
๒๐๑) 

ฉันทาธิบดี: การถือฉันทะเป็นใหญ่หรือเปน็ใหญใ่นฉันทะ  เป็นการปุจฉาและวิสัชนากับระหว่าง
สกวาที กับ ปรวาที เมื่อสกวาทีกล่าวว่า หากฉันทาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม 
ดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่า “ฉันทาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย เป็นปัจจัยโดย
สหชาตปัจจัย”  ตามนัยอภิธรรม มาในปัจจยตากถา ว่าด้วยความเป็นปัจจัย เมื่อท่าน
สกวาทีกล่าวว่า ความเป็นปัจจัยมีจำกัดไว้ใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า 
วิมังสาเป็นเหตุและเป็นอธิบดีมิใช่หรือ ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า หากวิมังสา
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เป็นเหตุและเป็นอธิบดี ดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่า “วิมังสาเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัย 
เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย” สกวาทีถามว่า ฉันทาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม
มิใช่หรือ ปรวาที ใช่ สกวาทีถามว่า หากฉันทาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม ดังน้ัน 
ท่านจึงควรยอมรับว่า “ฉันทาธิบดี เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต
ปัจจัย” อีกนัยหนึ่ง เม่ืออธิปติปัจจัย ได้แก่ ฉันทาธิบดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
สัมปยุตด้วยฉันทะและรูปท่ีมีธรรมอันสัมปยุตด้วยฉันทะน้ันเป็นสมุฏฐานโดยอธิปติ
ปัจจัย ดังน้ี (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๑๑/๗๖๑. อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๓/๓) 

ฉันทิทธบิาท: ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จ   เป็นธรรมสำหรับเจริญฌานท่ีเป็นโลกุตตระ
ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพานตามนัยอภิธรรม มาในอิทธิปาทวิภังค์ 
เรื่องอิทธิบาท ๔ คือ (๑) ฉันทิทธิบาท ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จคือฉันทะ 
(๒) วิริยิทธิบาท ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จคือวิริยะ (๓) จิตติทธิบาท 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จคือจิตตะ (๔) วิมังสิทธิบาท ธรรมท่ีเป็นเหตุให้
ประสบความสำเร็จคือวิมังสา ซึ่งอิทธิบาทขอ้ท่ี ๑ ได้แก่ฉนัทิทธิบาท คือว่า ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เจริญฌานท่ีเป็นโลกุตตระซ่ึงเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน 
เพ่ือละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบ้ืองต้น สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมยันั้น ความพอใจ การทำความพอใจ ความ
เป็นผู้ประสงค์จะทำ ความฉลาด ความพอใจในธรรม น้ีเรียกว่า ธรรมเป็นเหตุให้
ประสบผลสำเร็จคือ ฉันทะ  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔๕๘/๓๕๒) 

ฉันโทกพราหมณ์:เป็นช่ือของพราหมณ์จำพวกหนึ่งท่ีร่วมกันบัญญัติทางปฏิบัติเพ่ือนำออกจากทุกข์ นำ
ผู้ปฏิบัติตามเข้าอยู่ร่วมกับพระพรหมได้ เปรียบเสมือนเส้นทางเข้าหมู่บ้านทีม่ีหลาย
เส้นทาง ตามนัยพระสูตร มาในเตวิชชสูตร ว่าด้วยเรื่องทางและไม่ใช่ทาง เม่ือวาเสฏฐ
มาณพกราบทูลพระผู้มีพระภาคในเร่ืองทางและไม่ใช่ทาง ว่า ท่านพระโคดม พวก
พราหมณ์ คือ พวกอัทธริยพราหมณ์ พวกติตติริยพราหมณ์ พวก "ฉันโทกพราหมณ์" 
พวกพวหาริชฌพราหมณ์บัญญัติทางไว้ต่างกันก็จริง ถึงกระน้ัน ทางทัง้ปวงก็ล้วนเป็น
ทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ เปรียบเหมือนในท่ี
ใกล้หมู่บ้านหรอืนิคม ถึงจะมีทางอยู่หลายเส้นทางก็จริง ถึงกระนั้นทุกเส้นทางก็มา
บรรจบกันท่ีกลางหมู่บ้านน่ันเองดังน้ี (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๒๔/๒๓๑) 

ฉันนเถรคาถา : เป็นการกล่าวภาษิตของพระฉันนเถระท่ีตนได้สดับธรรมของพระผู้มีพระภาค มีรสลกึ 
โอฬารแล้วปฏิบัติตามเพ่ือบรรลุอมตธรรมตามนัยพระสูตร มาในฉันนเถรคาถา เรื่อง
ภาษิตของพระฉันนเถระ เมือ่พระฉันนเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่า เราได้สดับธรรม 
มีรสลึก โอฬารของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นมหาสมณะ ดำเนินตามแนวทางซึ่งพระผู้มี
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พระภาคผู้มีพระญาณอันประเสริฐคือ พระสัพพัญญูทรงแสดงไว้แล้ว เพ่ือบรรลุอมต
นิพพาน พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรอบรู้ในทางเกษมจากโยคะ ดังนี้ (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๖๙/๓๒๘) 

ฉันนเถรวัตถุ :  เรื่องของพระฉันนเถระ เกี่ยวกับการคบมิตรท่ีดีและชั่ว ตามนัยพระสูตร มาในฉันน
เถรวัตถุ เรื่องพระฉันนเถระ เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
บุคคลไม่พึงคบมิตรช่ัว ผู้ยินดีในอกุศลกรรม มีกายทจุริต ไม่พึงคบคนต่ำช้า คนที่ชัก
นำในสิ่งที่ไม่สมควร มีการตัดช่องย่องเบ พึงคบแต่กัลยาณมิตร พึงคบแต่สัตบุรุษ  
(ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๗๘/๕๒)  

ฉันนภิกษุ: ช่ือของภิกษุรูปหน่ึง ช่ือว่าภิกษุฉันนะ ตามนัยพระสูตร มาในฉันนวาทสตูร เม่ือพระ
สารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายอภิวาทแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี
พระภาคดังน้ีว่า ภิกษุฉันนะได้นำศัสตรามา ท่านมีคติเปน็อย่างไร มีอภิสัมปรายภพ 
เป็นอย่างไร” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “สารีบุตร ฉันนภิกษุได้บอกว่า จะไม่ถูกติ
เตียนไว้ต่อหน้าเธอแล้วมิใช่หรือ” พระสารีบุตรทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มี
หมู่บ้านชาววัชชีช่ือปุพพชิระ ในหมู่บ้านนั้นตระกูลท่ีเป็นมิตร ตระกูลท่ีเป็นสหาย เป็น
ตระกูลท่ีท่านฉนันะเข้าไปอาศัยก็มีอยู่” ดูกร สารีบุตร ตระกูลท่ีเป็นมิตรตระกูลท่ีเป็น
สหายเหล่านั้น เป็นตระกูลท่ีฉันนภิกษุเข้าไปอาศัยมีอยู่ แต่เราไม่กล่าวว่า ‘ฉันนภิกษุ 
มีตระกูลท่ีตนพึงเข้าไปอาศัยด้วยเหตุเพียงเท่านี้’ เธอจงจำข้อความนี้ไว้อย่างน้ีเถิดว่า 
‘เรากล่าวถึงภิกษุท่ีละกายน้ีเข้าถือกายอ่ืน ว่ามีตระกูลท่ีตนพึงเข้าไปอาศัย’ ตระกูล
น้ันไม่มีสำหรับฉันนภิกษุ ฉนันภิกษุนำศัสตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียน” พระผู้มีพระ
ภาคได้ตรัสภาษิตน้ีแล้ว ท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระผู้มีพระ
ภาค ดังน้ี (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๓๙๔/๔๔๖) 

ฉันนสูตร, พระฉันนะ:สูตรว่าด้วยเรื่องพระฉันนะ ซึ่งพระฉันนะ ในฉันนสูตรนี้ เป็นคนละรูปกับพระฉัน
นะที่นำม้ากัณฐกะส่งเสด็จเมือ่ครั้งเจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ์
หมายถึงพระฉันนะท่ีขอรับฟังธรรมีกถามจากภิกษุท้ังหลายเร่ือง ขันธ์ไม่เที่ยง เป็น
อนัตตา ตามนัยพระสูตร มาในฉันนสูตร ว่าด้วยพระฉันนะ เมื่อพระเถระจำนวนมาก
อยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี ครั้นในเวลาเย็น ท่านพระฉันนะออก
จากท่ีหลีกเร้นแล้ว ถือลูกดาลเดินเข้าออกวิหารกล่าวว่า “ขอท่านท้ังหลาย จง
ตักเตือน พร่ำสอน แสดงธรรมีกถาแก่ผม พอท่ีผมจะเห็นธรรมได้” เม่ือท่านกล่าว
อย่างนี้ พระเถระทั้งหลายได้กล่าวกับท่านว่า “ท่านฉันนะ รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง 
สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตา เวทนา ... สัญญา ... 
สังขาร ... วิญญาณเป็นอนัตตา ลำดับนั้น ท่านพระฉันนะได้มีความคิดว่า “แม้เราก็มี
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ความคิดว่า ‘รูป... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณไม่เที่ยง รูป ...เวทนา ... 
สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเป็นอนัตตา ดังน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๐/๑๗๑ สํ.ส.(ไทย) 
๑๘/๘๗/๘๐. สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/๘๗/๒๐) 

ฉันนสูตร :  ช่ือสูตรท่ีกล่าวถึงฉันนปริพาชก ผู้ถามพระอานนท์ว่าทำไม่จึงบัญญัติการละราคะ 
โทสะ โมหะ ได้คำตอบว่า เพราะเบียดเบียนตนและคนอ่ืน เสวยทุกขโทมนสั 
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริต  ตามนัยพระสูตร มาในฉันนสูตร ว่าด้วย
ฉันนปริพาชก เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน  ปริพาชกช่ือฉันนะเข้า
ไปหาท่านพระอานนท์ถึงท่ีอยู่ ได้เรียนถามท่านพระอานนท์ดังน้ีว่า “ท่านอานนท์ แม้
พวกท่านก็บัญญัติการละราคะ(ความกำหนัด) โทสะ(ความคิดประทุษร้าย) และโมหะ
(ความหลง)หรอื” พระอานนท์ตอบว่า “ผู้มีอายุ พวกเราเองบัญญัติการละราคะ 
โทสะ และโมหะ” ฉันนปรพิาชกเรียนถามว่า “ผู้มีอายุ ก็พวกท่านเห็นโทษในราคะ
อย่างไร จึงบัญญัติการละราคะ ละโทสะ และละโมหะ” พระอานนท์ตอบว่า บุคคลผู้
มีราคะ ถูกราคะครอบงำ มจิีตถูกราคะกลุม้รุมย่อมคิดเพ่ือเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
เสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้าง เม่ือละราคะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนตนเอง 
ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนท้ัง ๒ ฝ่าย ไม่เสวยทุกขโทมนัสทางใจ 
บุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะครอบงำ มีจิตถูกราคะกลุ้มรุม ย่อมประพฤติกาย-ทุจริต วจี
ทุจริต และมโนทุจริต เมื่อละราคะได้แล้ว เขาย่อมไม่ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต 
และมโนทุจริต ดังน้ี (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๗๒/๒๙๑) 

ฉันนะ, พระ, ภิกษุ: ภิกษุรูปหน่ึงช่ือฉันนะผู้ให้ช่างฉาบทาวิหารที่สร้างแล้วเสร็จแล้วพังลงมา จึงให้
หาเก็บหญ้าและไม้เป็นเหตุให้กระทบกับไร่นาชาวบ้าน เธอต้องยืนในที่ท่ีปราศจาก
ของเขียว แลว้ปรับอาบัติพระภิกษุฉันนะ เป็นปาจิตตีย์ ตามนัยพระวินัย มาในภูต
คามวรรค เรือ่งพระฉันนะ เมื่อพระผู้มพีระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม 
เขตกรุงโกสัมพี มหาอมาตย์ผู้เป็นอุปัฏฐากของท่านพระฉันนะสร้างวิหารถวาย ท่าน
พระฉันนะสั่งให้มุงให้ฉาบทาวิหารท่ีสร้างเสร็จแล้วหลาย ๆ ครั้ง วิหารมีน้ำหนักมาก
จึงพังลงมา ต่อมา ท่านพระฉันนะจึงหาเก็บหญ้าและไม้ ทำให้นาขา้วเหนียวของ
พราหมณ์คนหน่ึงเสียหาย พราหมณ์น้ันตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “ไฉนพระคุณ
เจ้าท้ังหลายจึงทำนาข้าวเหนียวของเราให้เสียหายเล่า” ภิกษุท้ังหลาย ได้ยิน
พราหมณ์ตำหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุผู้มักน้อย ฯลฯ จึงตำหนิ ประณาม 
โพนทะนาว่า พระฉันนะ คร้ันภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระฉันนะโดยประการต่าง ๆ 
แล้วจึงนำเร่ืองน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งให้
ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ จึงตรัสว่า ฉันนะ โมฆบุรุษ การกระทำอย่างนี้ 
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มิได้ทำคนท่ียังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส ซึ่งเธอควรยืนในที่ทีป่ราศจากของเขียว จึงปรับ
ต้องอาบัติพระภิกษุฉันนะปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๓๔-๑๓๕/๓๐๙-๓๑๐) 

ฉันโนวาทสูตร:  สูตรว่าด้วยวาทะของพระฉันนะ  ซ่ึงพระฉนันะ ในสูตรนี ้เป็นคนละรูปกับพระฉันนะ
ท่ีนำม้ากัณฐกะส่งเสด็จเม่ือครั้งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ หมายถึง
พระฉันนะที่เบื่อหน่ายต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ยากท่ีจะรักษาได้ จึงคิดฆ่า
ตัวตาย แต่พระสารีบุตรยับย้ังไว้  ตามนัยพระสูตร มาในฉันโนวาทสูตร เมื่อพระฉัน
นะกล่าวกะพระสารีบุตรว่า ท่านสารีบุตร กระผม จักนำศัสตรามา (ศสัตราสำหรับฆ่า
ตัวตาย) กระผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ พระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านฉันนะอย่านำศัสตรามา 
ท่านจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิด พวกเราต้องการให้ท่านรักษาตัวอยู่ต่อไป ถ้าท่านฉัน
นะไม่มีโภชนะท่ีเป็นสัปปายะ ผมจักแสวงหามาให้ ถ้าท่านฉันนะไม่มีเภสัชท่ีเป็นสัป
ปายะ ผมก็จักแสวงหามาให้ถ้าท่านฉันนะไม่มีพวกอุปัฏฐากผู้เหมาะสม ผมจัก
อุปัฏฐากเอง ท่านฉันนะอย่านำศัสตรามาเลย ขอท่านฉนันะจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไป
เถิด พวกเราต้องการให้ท่านฉันนะรักษาตัวอยู่ต่อไป (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๓๙๐/๔๔๓. 
ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๘๙/๒๓๗. สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๘๗/๒๐) 

ฉัปปาณโกปมสูตร: เป็นช่ือของสูตรท่ีอุปมาด้วยสัตว์ ๖ ชนิดกับอินทรีย์ ๖ ท่ีภิกษุต้องสำรวมให้เป็นดัง
เสาอันมั่นคง เป็นช่ือของกายาคตาสติ ตามนัยพระสูตร มาในฉัปปาณโกปมสูตร ว่า
ด้วยอุปมาด้วยสัตว์ ๖ ชนิดกับอินทรีย์ ๖ เม่ือบุรุษจับสัตว์ ๖ ชนิดซึ่งมีที่อยู่ต่างกัน มี
ท่ีหากินต่างกัน แล้วผกูด้วยเชือกที่เหนียว คือ จับงูแลว้ผูกด้วยเชือกที่เหนียว จับ
จระเข้แล้วผูกด้วย เชือกที่เหนียว จับนกแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียว จับสุนัขแล้วผูก
ด้วยเชือกที่เหนียวจับสุนัขจ้ิงจอกแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียว จับลิงแล้วผูกด้วยเชือกที่
เหนียว ขมวดเป็นปมไว้ตรงกลางแล้วจึงปล่อยไป ลำดับน้ัน สัตว์ท้ัง ๖ ชนิดซึ่งมีที่อยู่
ต่างกัน มีที่หากินต่างกันเหล่าน้ันพึงดึงไปสู่ที่หากินและทีอ่ยู่ของตน ๆ คือ งูดึงไปด้วย
ต้องการว่า “จักเข้าไปสู่จอมปลวก” จระเขดึ้งไปด้วยต้องการว่า “จักลงน้ำ” นกดึงไป
ด้วยต้องการว่า “จักบินขึ้นสูอ่ากาศ” สุนัขดึงไปด้วยต้องการว่า “จักเข้าบ้าน” สุนัข
จ้ิงจอกดึงไปด้วยต้องการว่า “จักเข้าป่าช้า” ลิงดึงไปด้วยต้องการว่า “จักเข้าป่า” 
เมื่อใดสัตว์ท้ัง ๖ ชนิดนั้นต่างก็จะไปตามใจของตน พึงลำบาก เมื่อน้ันสัตว์ เหล่าน้ันก็
พึงตกอยู่ในอำนาจ ไปตามสัตว์ที่มีกำลังกว่า แม้ฉันใด ขอ้นี้ก็ฉันน้ันเหมือนกัน กายค
ตาสติท่ีภิกษุรูปใดรูปหน่ึงไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ย่อมฉุด
ภิกษุนั้นไปในรูป เสียง กลิ่น รส กาย ธรรมารมณ์ ท่ีน่าพอใจ คำว่า หลกัหรือเสาอัน
มั่นคง น้ีเป็นช่ือของกายคตาสติ ดังน้ัน “กายคตาสติน้ี ต้องสำรวมดุจเสาอันมั่นคง จัก
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เจริญ ทำให้มาก ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นท่ีต้ัง ต้ังไว้เนือง ๆ สั่งสมแล้ว ปรารภ
เสมอดีแล้ว (สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๒๔๗/๒๖๒) 

ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ (๑) : เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ อุปมาธรรมชาติชีวิตของตนเองกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่
หวาดภัย จึงไม่ควรฆ่าเองหรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ตามนัยพระสูตร มาในฉพัพัคคิยภิกขุ
วัตถุ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ ๖ รปู เมื่อพระผู้มพีระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย 
สัตว์ทุกประเภท ย่อมสะดุ้งกลัวโทษทัณฑ์ สัตว์ทุกประเภท ย่อมหวาดกลัวความตาย 
บุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้ว ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้คนอ่ืนฆ่า (ขุ.ขุ.(ไทย) 
๒๕/๑๒๙/๗๒) 

ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ (๒) : เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ อุปมาชีวิตของตนเองกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆที่รักษาชีวิต และ
หวาดภัย จึงไม่ควรฆ่าเองหรือสั่งให้คนอ่ืนฆา่ ตามนัยพระสูตร มาในฉพัพัคคิยภิกขุ
วัตถุ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ เม่ือพระผู้มพีระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
สัตว์ทุกประเภท ย่อมสะดุ้งกลัวโทษทัณฑ ์สัตว์ทุกประเภท ย่อมรักชีวิต บุคคลนำตน
เข้าไปเปรียบเทียบแล้ว ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้คนอ่ืนฆ่า (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๒๓๐/
๗๒) 

ฉัพพัคคิยวัตถุ : เรื่องฉัพพัคีย์ เกี่ยวกับความเป็นบัณฑิตว่าไม่ใช่เพราะพูดมาก แต่อยู่ท่ีมีความเกษม ไม่
มีเวร ไม่มีภัย ตามนัยพระสูตร มาในฉัพพัคคิยวัตถุ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ เม่ือพระผู้มี
พระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ว่า บุคคลไม่ช่ือว่าเป็นบัณฑิตเพียงเพราะ
พูดมาก แต่ผู้มีความเกษม ไม่มีเวร ไม่มีภัย จึงจะช่ือว่า เป็นบัณฑิต (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/
๒๕๘/๑๑๒) 

ฉัพพัคคีย์,ภิกษุ: ช่ือภิกษุฉัพพัคีย์ท่ีทำอทินนาทานด้วยการลักห่อผ้าของช่างย้อมผ้าโดยไม่รู้ว่าตนเอง
ต้องอาบัติ  จึงกราบทูลพระผูม้ีพระภาค ได้รับคำตอบว่า ต้องอาบัติปาราชิก ตามนัย
พระวินัย มาในวินีตวัตถุ เรื่องช่างย้อม เมื่อพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ไปท่ีลานตากผ้าของ
ช่างย้อม ได้ลักห่อผ้าของช่างย้อม แล้วเกิดความกังวลใจว่า พระผู้มีพระภาคทรง
บัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว พวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล
พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุทัง้หลาย พวกเธอต้องอาบัติ
ปาราชิก” (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓๒/๑๐๐) 

ฉัพพัคคีย์, ภิกษุณี: ช่ือภิกษุณีฉัพพัคคีย์  ภิกษุณสีะสมบาตร เป็นเหตุให้ชาวบ้านตำหนิ ภิกษุณีผู้มัก
น้อย ประณาม แล้วกราบทลูพระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า การสะสม
บาตร อาบัตินิสสัคคีย์ปาจิตตีย์ ตามนัยพระวินัย มาในปัตตวรรค ว่าด้วยเรื่องบาตร 
เมือ่ภิกษุณีท้ังหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุณีผู้
มักน้อย ฯลฯ พากันตำหนิ ประณาม โพนทะนา ว่า “ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จึงทำ



 

๑๗๖๐ 
 

 

การสะสมบาตรเล่า” ครั้นแล้ว ภิกษุณีเหล่าน้ันได้นำเร่ืองน้ีไปบอกภิกษุท้ังหลายให้
ทราบ พวกภิกษุได้นำเร่ืองนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระ
ภาคทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสกิขาบท ว่าภิกษุทั้งหลาย การกระทำอย่างน้ี มิได้ทำคน
ท่ียังไม่เลื่อมใสให้ เลื่อมใส หรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย่ิงขึ้นได้เลย ฯลฯ” 
แล้วจึงรับส่ังให้ ภิกษุณีท้ังหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังน้ี ก็ภิกษุณีใดทำการสะสม
บาตร ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ดังน้ี (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๓๓/๗๗) 

ฉัพพัณณรังสี: รัศมีสแีสง ๖ ประการท่ีเปล่งออกจากพระวรกายของพระสัมมาสมัพุทธเจ้า ตามนัย
พระสูตร มาในยมกปาฏิหีรญาณนิทเทส เรื่องฉัพพรรณรังสี พระรัศมี ๖ สี แผซ่่าน
ออกจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาค ได้แก่ คือ นีละ สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน ปี
ตะ สีเหลืองเหมือนหรดาลทอง โลหิตะ สีแดงเหมือนตะวันอ่อน  โอทาตะ สีขาว
เหมือนแผ่นเงนิ มัญเชฐ สหีงสบาท เหมอืนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ ประภัสสร เสื่อม
พรายเหมือนแก้วผลึก (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๑๖/๑๗๘) 

ฉัพภิพราหมณ์:ช่ือของพราหมณ์ฉัพภิ ผู้ประทุษร้ายมหาบพิตร ผู้ประทานเรือแก่ผีเสือ้น้ำ ตามนัยพระ
สูตร มานทกรกัขสชาดก ว่าด้วยผีเส้ือน้ำ เมื่อเภรีปริพาชิกากล่าวปัญหาของรากษสว่า 
ถ้าว่ามหาบพิตรท้ัง ๗ พระองค์กำลังลอยเรืออยู่ในห้วงน้ำ ผีเสื้อน้ำผู้แสวงหามนุษย์
เป็นพลีกรรมยึดเรือไว้ มหาบพิตรจะทรงสละให้ผีเสื้อน้ำตามลำดับอย่างไร พระราชา
ตรัสตอบว่า โยมจะให้พระมารดาเป็นอันดับ ๑ ให้พระมเหสีแล้วให้อนุชา แต่น้ันจะให้
พระสหาย แลว้จะให้ปุโรหิตพราหมณ์เป็นอันดับที่ ๕ จะให้ตนเองเป็นอันดับท่ี ๖ แต่
จะไม่ให้มโหสธบัณฑิต เภรีปริพาชิกากล่าวคุณของมารดาว่า พระราชชนนีของ
มหาบพิตร ทรงบำรุงเล้ียง ให้กำเนิด และทรงเอ็นดูช่วยเหลือตลอดกาลนาน เมื่อ
มหาบพิตรถูก "ฉัพภิพราหมณ์" ประทุษร้าย พระนางทรงเป็นบัณฑิตคิดเห็นประโยชน์ 
จึงทรงกระทำส่ิงอ่ืนแทนมหาบพิตร ปลดเปลื้องมหาบพิตรจากการถูกลอบปลงพระ
ชนม์ พระราชมารดานั้นทรงประทานพระชนม์ชีพ ทรงครรภ์พระโอรสเช่นนั้น เพราะ
โทษอะไร มหาบพิตรจึงจะประทานให้ผีเสือ้น้ำ พระราชาตรัสโทษของพระมารดาว่า 
พระมารดาของโยมประดับเครื่องอลังการที่ไม่ควรประดับ เหมือนเด็กสาวกระซิก
กระซี้กับคนเฝา้ประตู และคนช้ันต่ำเกินขอบเขต ดังน้ี (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๒๒๖/๕๗๒) 

ฉัพยาบุตร, พญางู: ช่ือพญางูตระกูลหนึ่ง ซึ่งกัดภิกษุรูปหน่ึงถึงแก่มรณภาพ เพราะท่านท่ีไม่ได้แแผ่
เมตตาแก่พญางูนั้น ตามนัยพระวินัย มาในเร่ืองภิกษุถูกงูกัด เมื่อภิกษุรูปหน่ึงถูกงูกัด
ถึงแก่มรณภาพ ภิกษุท้ังหลายจึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุน้ันคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูล
พญางู ๔ ตระกูล เพราะถ้าภิกษุน้ันแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูลน้ี  ภิกษุ
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น้ันก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพ ตระกูลพญางูท้ัง ๔ ตระกูล คือ (๑) ตระกูลพญางู
ช่ือวิรูปักษ์ (๒) ตระกูลพญางูช่ือเอราปถะ (๓) ตระกูลพญางูช่ือฉัพยาบุตร (๔) ตระกูล
พญางูช่ือกัณหาโคตมกะและการแผ่เมตตาแก่พญางูฉัพยาบุตร ได้แก่ เราขอมีเมตตา
ต่อตระกูลพญางูฉัพยาบุตร ดังน้ี (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๑/๑๔) 

ฉาปละ, ภูเขา: ช่ือภูเขาลูกหนึ่งใกล้ภูเขาหิมพานต์ ท่านพระเถระถือดอกจำปา ๗ ดอกเหาะในอากาศ
ยกดอกไม้ขึ้นเหนือศีรษะพระพุทธเจ้าน้ัน ในกัปท่ี ๓๑ จากนี้ ไม่มีคำว่ารู้จักทุคติ ตาม
นัยพระสุตร มาในจัมปกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิย
เถระ เมื่อท่านจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในที่ไม่ไกลภูเขาหิม
พานต์ มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือฉาปละ เม่ือน้ันพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุทัสสนะ ประทับอยู่
ระหว่างภูเขา ข้าพเจ้าถือดอกจำปาเหาะไปทางอากาศ ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้
ปราศจากธุลีคือกิเลส ผู้ข้ามโอฆกิเลสได้แลว้ ไม่มีอาสวะ ขณะนั้น ข้าพเจ้าได้ยกดอก
จำปา ๗ ดอกขึ้นไว้เหนือศีรษะ บูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสยัมภู ทรงแสวงหาคุณอัน
ย่ิงใหญ่ ในกัปท่ี ๓๑ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้
เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทะเจ้า ดังน้ี  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๙/๕๒๗) 

ฉิคคฬยคุสูตร(ปฐม) :สูตรว่าด้วยอุปมาเต่าตาบอดท่ียากจะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูปเดียวได้ แต่คน
พาลผู้ตกไปสู่วินิบาตคราวเดียวจะกลับมาได้อีก เพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติ
ธรรม กินกันเอง ไม่เห็นอริยสัจ ๔ ตามนัยพระสูตร มาในปฐมฉิคคฬยุคสูตร ว่าด้วย
อุปมาด้วยแอกมีรูเดียว สูตรท่ี ๑ เป็นการเปรียบเหมือนบุรษุพึงโยนแอกที่มีรูเดียวลง
ไปในมหาสมทุร ในมหาสมุทรน้ันมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหน่ึง มันโผล่ขึ้นมา ๑๐๐ ปีต่อ
ครั้ง เธอท้ังหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร จะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียว
โน้นได้บ้างหรือ” ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถา้เวลาล่วงเลยไปนาน บางครั้งบางคราวมัน
ก็จะสอดคอเข้าไปในแอกน้ันได้แน่” ภิกษุท้ังหลาย เต่าตาบอดนั้น จะสอดคอเข้าไป
ในแอกทีมี่รูเดียวโน้นยังเร็วกว่า แต่เราไม่กลา่วว่าคนพาลผู้ตกไปสู่วินิบาตคราวเดียว
แล้วกลับได้เป็นมนุษย์อีก (จะเร็วกว่าน้ัน) เพราะเหตุไร เพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการ
ประพฤติธรรม การประพฤติชอบ การทำกุศลและการทำบุญ ในวินิบาตนั้นมีแต่การ
เคี้ยวกินกันเอง การเคี้ยวกินผูม้ีกำลังน้อยกว่า เพราะเหตุไร เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ 
ประการ ดังนี้  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๗/๖๓๐) 

ฉิคคฬยคุสูตร(ทุติย):สูตรว่าด้วยอุปมารูปแอกรูปเดียวท่ียากแก่คอเต่าตาบอดที่จะเข้าไปได้ 
เช่นเดียวกับการเกิดของมนุษย์ท่ียาก การอุบัติของตถาคตก็ยาก การประกาศธรรมก็
ยาก ตามนัยพระสูตร มาในทุติยฉิคคฬยุคสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแอกมีรูเดียว สูตรที ่
๒ กล่าวคือ การเปรียบเหมือนมหาปฐพีนี้เน่ืองเป็นอันเดียวกัน บุรุษพึงโยนแอกท่ีมีรู
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เดียวลงบนมหาปฐพีนั้น ลมทางทิศตะวันออกพัดแอกน้ันไปทางทิศตะวันตก ลมทาง
ทิศตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออก ลมทางทิศเหนือพัดไปทางทิศใต้ ลมทางทิศใต้
พัดไปทางทิศเหนือ บนมหาปฐพีน้ันมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหน่ึง มันโผล่ขึ้นมา ๑๐๐ ปีต่อ
ครั้ง เธอท้ังหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร จะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียว
โน้นได้บ้างหรือ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า ข้อท่ีเต่าตาบอดน้ันโผล่ขึ้นมา ๑๐๐ ปีต่อ
ครั้ง จะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้น เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้ยาก ภิกษุท้ังหลาย 
อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันนัน้เหมือนกัน การได้ความเป็นมนุษย์ก็ยาก การท่ีตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็ยาก การท่ีธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้ว
รุ่งเรืองในโลกก็ยาก  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๘/๖๓๑) 

เฉทนาทิสูตร: ช่ือสูตรท่ีเทศนาอุปมาการเว้นจากขาดจากการตัดอวัยวะมีน้อยกว่าผู้ไม่เว้นกับการ
การฆ่า การจองจำ การปล้น เป็นต้น มีมากเพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ ตามนัยพระสูตร 
มาในเฉทนาทสิูตร ว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการตัดเป็นต้น เมื่อสัตว์ที่เว้นขาดจาก
การตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำ การตีชิงว่ิงราว การปล้น และการกรรโชกมี
จำนวนน้อย ส่วนสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำ การตีชิง
ว่ิงราว การปล้น และการกรรโชกมีจำนวนมากกว่า ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะไม่ได้
เห็นอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๖-
๑๑๗๑/๖๕๑) 

เฉวียง: เป็นลักษณะการห่มผ้าท่ีพาดเฉียงไปข้างใดข้างหน่ึง เช่นการห่มผ้าจีวรของพระสงฆ์ที่
อยู่ในอาวาส ซึ่งเป็นการห่มลดไหล่ข้างเดียว  เป็นต้น ส่วนนยนี้ เป็นลักษณะการห่ม
ผ้าของท้าวสหัมบดีพรหมท่ีหม่เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง เพ่ือคุกเขา ประนมมือกราบทูลพระ
ผู้มีพระภาคว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตและอนาคตทรงสักการะ เคารพ อาศัย
ธรรม ตามนัยพระสูตร มาในปฐมอุรุเวลสตูร เมื่อตถาคตได้มีความดำริว่า ‘ทางท่ีดี 
เราควรจะสักการะ เคารพ อาศัยธรรมที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแลอยู่’ ครั้งน้ัน ท้าวสหัมบดี
พรหมกำหนดรู้ความรำพึงด้วยใจ หายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏต่อหน้าเราเปรียบ
เหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าฉะน้ัน ครั้นแล้วท้าวเธอห่มผ้า 
"เฉวียง" บ่าข้างหนึ่ง คุกเข่าด้านขวาลงบนแผ่นดิน ประนมมือมาทางเรา ได้กล่าวกับ
เราดังน้ีว่า ‘ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เรื่องน้ีเป็นอย่างน้ี ข้าแต่พระสุคต เรื่องนี้เป็นอย่าง
น้ี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าในอดีตทรง
สักการะ เคารพ อาศัยธรรมอยู่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต
จักสักการะ เคารพ อาศัยธรรมอยู่ แม้พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าใน
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ปัจจุบันก็ขอจงสักการะ เคารพ อาศัยธรรมอยู่เถิด’ ดังน้ี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑/
๓๔) 

 
อกัษร ช จำนวน ๓๗๒ ศัพท์ 
ชคติการกเถราปทาน:เรื่องของชคติการกเถระ อดีตชาติของท่าน ได้สร้างชานรอบพระสถูปของ

พระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๑๑๘ จากนี้ ไม่รู้จักคำว่าทุคติ ตามนัยพระสูตร มาในชคติการก        
เถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชคติการกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน ท่านกล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคผู้เป็นท่ีพ่ึงของโลก พระนาม
ว่าอัตถทัสสี ทรงเป็นนรชนผู้สูงสุด เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้าได้ให้สร้าง
ชานรอบพระสถูป อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๑๑๘ (นับจากกัปน้ีไป) 
ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในคร้ังนัน้ จึงไม่รู้จักทคุติเลย อีกประการหนึ่ง คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓/๔๐๕) 

ชคติทายกเถราปทาน:เรื่องของชคตทายกเถระ   ในอดีตชาติของท่าน ได้สร้างแท่นบูชาไว้ท่ีควงไม้โพธ์ิ 
สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสสี ได้อานิสงส์ คือ เม่ือพลัดตกจากต้นไม้ ภูเขา 
เหว ย่อมมีท่ีรองรับ รอดพ้นจากศัตรูทุกจำพวก ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ จากนี ้ จึงไม่รู้จักคำ
ว่าทุคติ  ตามนัยพระสูตร มาในชคติทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชค
ติทายกเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิต
เลื่อมใส มีใจยินดี ได้ให้สร้างแท่นบูชาไว้ท่ีควงไม้โพธ์ิ ซึ่งเป็นต้นไม้ท่ีประเสริฐของพระ
มุนีพระนามว่าธัมมทัสสี ข้าพเจ้าพลัดตกเหวก็ดี ภูเขาก็ดี ต้นไม้ก็ดี ย่อมได้ท่ีรองรับนี้
เป็นผลแห่งการสร้างแท่นบูชา โจรไม่เบียดเบียนข้าพเจ้า กษัตริย์ก็ไม่ดูหมิ่นข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ารอดพ้นจากศัตรูทุกจำพวก น้ีเป็นผลแห่งการสร้างแท่นบูชาข้าพเจ้าเกิดใน
กำเนิดใด ๆ คือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ข้าพเจ้าย่อมเป็นผู้ที่เขาบูชาในที่
ทุกสถาน นี้เป็นผลแห่งการสร้างแท่นบูชา ในกัปที่ ๑,๘๐๐ (นับจากกัปน้ีไป) ข้าพเจ้า
ได้ให้สร้างแท่นบูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการสร้างแท่นบูชา (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๑/๙๐) 

ชฎา: เครื่องสวมศรีษะรูปคล้ายมงกุฎ โดยท่ัวไปมียอดแหลม มีกรรเจียก (กระหนกข้างหู) 
ประดิษฐ์ขึ้นด้วยโลหะเช่นทองหรือเงิน ในเร่ืองน้ี เป็นลักษณะคนทีเ่กล้าผมเป็น
รูปทรงชฎา เป็นคุณค่าจะตัดสินได้ว่าเป็นพราหมณ์ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าไม่ใช่
เครื่องตัดสินว่าดี แต่อยู่ท่ีกรรม สัจจะ ธรรม ตามนัยพระสูตร มาในชฎิลพราหมณ
วัตถุ เรื่องพราหมณ์ชฎิล เมือ่พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พราหมณ์ชฎิลผู้ถาม
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เรื่องพราหมณ์ ว่า คนเป็นพราหมณ์ ไม่ใช่เพราะเกล้าชฎา ไม่ใช่เพราะโคตร ไม่ใช่
เพราะชาติกำเนิด แต่สัจจะและธรรมมีอยู่ในผู้ใด ผู้น้ัน เป็นผู้สะอาด และผู้น้ัน เป็น
พราหมณ์ คนมีปัญญาทราม การเกล้าชฎา การครองหนังเสือ จะมีประโยชน์อะไร
สำหรับเจ้า ภายนอกของเจ้าเปล่งปลั่งเกลี้ยงเกลา แต่ภายในของเจ้ารกรุงรัง (กิเลส)  
(ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๓๙๓/๑๕๖.ข.ุขุ.(ไทย. ๒๕/๓๙๔/๑๕๗) 

ชฎิล: เป็นลักษณะการแต่งกายด้วยผ้าท่ีรุงรัง ผมยาว เกล้าผมเป็นชฎา  ได้แก่ชฎิลท่ีคยาสี
สบรรพต ผู้ผุดขึ้น ดำรง รดน้ำ บูชาไฟ ด้วยคิดว่าเป็นวิธีที่บริสุทธ์ิ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
จะบริสุทธ์ิต้องมีสัจจะและธรรม  ตามนัยพระสูตร มาในชฏิลสูตร ว่าด้วยพวกชฎิล 
สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ คยาสีสบรรพต ใกล้หมู่บ้านคยา สมัยนั้น 
เป็นฤดูหนาว มีหิมะตก ๘ วัน ในช่วงกลางคืนอากาศหนาวเหน็บ ชฎิลจำนวนมาก 
ผุดขึ้นบ้าง ดำลงบ้าง ท้ังผุดขึ้นและดำลงบ้าง รดน้ำบ้าง บูชาไฟบ้าง ท่ีแม่น้ำคยาด้วย
คิดว่า “ด้วยวิธีน้ีจะบริสุทธ์ิ” พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชฎิลจำนวนมาก
ผุดเห็นทราบเน้ือความน้ันแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานน้ีในเวลาน้ันว่า บุคคลจะเป็นผู้
สะอาดเพราะน้ำที่คนจำนวนมากพากันไปอาบก็หาไม่ ผู้ใดมีสัจจะ (วจีสัจจะ และวิรัติ
สัจจะ) และธรรม (อริยมรรค และอริยผล) ผู้น้ันช่ือว่า เป็นผู้สะอาด และผู้นั้นช่ือว่า 
เป็นพราหมณ์  (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๙/๑๘๒) 

ชฎิลดาบส: ดาบสช่ือชฎิล ดาบสที่ปฏิบัติตนท่ีแต่งกายด้วยผ้ารุงรัง ผมยาว เกล้าผมเป็นชฎา  มี
คุณสมบัติคือมีตบะ นำผลหว้ามาถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ในกัปที่ ๙๔ 
จากน้ีจักเป็นพระพุทธเจ้า  ตามนัยพระสูตร มาในสิทธัตถพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระ
ประวัติของพระสิทธัตถพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผู้แสวงหาคุณ
อันย่ิงใหญ่ ได้มีการประชุมแห่งพระขีณาสพ ผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผู้คงที่ 
๓ ครั้ง คือพระขีณาสพประมาณ ๑๐๐ โกฏิ ๑ ครั้ง พระขีณาสพประมาณ ๙๐ โกฏิ 
๑ ครั้ง พระขีณาสพประมาณ ๘๐ โกฏิ ๑ ครั้ง สมัยน้ัน เราเป็นดาบสมีช่ือว่ามงคล มี
เดชรุ่งเรือง ข่มได้ยาก ทั้งประกอบด้วยอภิญญาและพละ เราได้นำผลหว้ามาถวาย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ พระองค์ทรงรับแล้ว ได้ตรัสพระดำรัสน้ีว่า 
จงดู "ชฎิลดาบส" ผู้มีตบะแก่กล้านี้ ในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปน้ีไป ชฎิลดาบสนี้จักเป็น
พระพุทธเจ้า ดังน้ี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๗๑) 

ชฏาภารทวาชพราหมณ์: พราหมณ์ช่ือชฎาภารทวาช ผู้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงสัตว์ท่ียุ่งภายใน 
ภายนอก ใครแก้ความยุ่งเหล่านี้ได้ ได้รับคำตอบว่า นรชนผู้มีปญัญาเห็นภัยใน
สังสารวัฏ มีความเพียร กำจัดราคะ โทสะ อวิชชาได้แล้ว เป็นพระอรหันต์ ความยุ่งก็
หายไปในที่น้ัน  ตามนัยพระสูตร มาในชฏาสูตร ว่าด้วยชฏาพราหมณ์ เรื่องเกิดขึ้นที่



 

๑๗๖๕ 
 

 

กรุงสาวัตถี เมื่อชฏาภารทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้
กราบทูลพระผูมี้พระภาคด้วยคาถาว่า หมู่สตัว์ยุ่งท้ังภายใน ยุ่งท้ังภายนอก ถูกความ
ยุ่งพาให้นุงนังแล้ว ข้าแต่พระโคดม ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่า ใครพึงแก้ความ
ยุ่งนี้ได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏ มีความเพียร มี
ปัญญาเครื่องบริหาร น้ันพึงแก้ความยุ่งน้ีได้ บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะ โทสะ และ
อวิชชาได้แล้ว บุคคลเหล่าน้ัน สิ้นอาสวะแล้ว เป็นพระอรหันต์ พวกเขาแก้ความยุ่งได้
แล้ว นามก็ดี รูปก็ดี ปฎิฆสญัญาก็ดี รูปสญัญาก็ดี ดับไม่เหลือในท่ีใด ความยุ่งน้ันก็
ย่อมขาดหายไปในที่น้ัน เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว ชฎาภารทวาชพราหมณ์
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจรญิ พระภาษิตของพระองค์
ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก อนึ่ง ท่านพระชฎาภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ใน
บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๒/๒๗๑) 

ชฏาภารทวาชะ, พระ:พระภิกษุช่ือชฎาภารทวารชะ ท่านเป็นภิกษุรูปหน่ึง ผู้ทูลถามพระผู้มีพระภาค
ว่าหมู่สัตว์ยุ่งท้ังภายใน ภายนอก ได้รบัคำตอบว่า นรชนผู้มีปญัญาเห็นภัยใน
สังสารวัฏ จำกัดราคะ โทสะ อวิชชาได้ สิ้นอาสวะแล้ว เป็นพระอรหันต์ ละความยุ่ง
ท้ังปวงได้ ดับไม่เหลือ ความยุ่งก็หายไปที่นั้น  ตามนัยพระสูตร มาในชฏาสูตร ว่า
ด้วยชฏาพราหมณ์ เรื่องเกิดขึ้นท่ีกรุงสาวัตถี เมื่อชฏาภารทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้กราบทูล พระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า หมู่สัตว์ยุ่งท้ัง
ภายใน ยุ่งท้ังภายนอก ถูกความยุ่งพาให้นุงนังแล้ว ข้าแต่พระโคดม เพราะฉะนั้น ข้า
พระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่า  ใครพึงแก้ความยุ่งน้ีได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นรชน
ผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏ มีความเพียร มีปัญญาเคร่ืองบริหาร น้ันพึงแก้ความยุ่ง
น้ีได้ บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว บุคคลเหล่านั้น สิ้นอาสวะ
แล้ว เป็นพระอรหันต์ พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้ว นามก็ดี รูปก็ดี ปฏิฆสัญญาก็ดีรูป
สัญญาก็ดี ดับไม่เหลือในทีใ่ด ความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่น้ัน เม่ือพระผู้มีพระ
ภาคตรสัอย่างนี้แล้ว ชฏาภารทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่
พระโคดมผู้เจริญ พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ฯลฯ” ท่านพระชฏา
ภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหน่ึง ในบรรดาพระอรหันต์ท้ังหลาย  (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๙๒/๒๗๒) 

ชฏาสูตร๑ : สูตรว่าด้วยชฎา ช่ือของสูตร ๆ  หนึ่งในเทวดาสังยุต เรื่องเกี่ยวกับความยุ่ง ตามช่ือ
สูตรว่ารุงรัง  ซึ่งเทวดาทูลถามพระผูม้ีพระภาคว่าหมู่สัตว์ถูกความยุ่งอะไรภายใน 
ภายนอก ใครแก้ความยุ่งนี้ได้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัย
ในสังสารวัฏ มศีีล มีความเพียร กำจัดราคะ โทสะ อวิชชาแล้ว เป็นพระอรหันต์ จึงจะ



 

๑๗๖๖ 
 

 

แก้ได้  ตามนัยพระสูตร มาในเทวตาสังยุต ชฏาสูตร ว่าด้วยความยุ่ง เมื่อเทวดาทูล
ถามพระผู้มีพระภาคว่า หมู่สตัว์ยุ่งท้ังภายใน ยุ่งท้ังภายนอก ถูกความยุง่พาให้นุงนัง
แล้ว ข้าแต่พระโคดม ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่า ใครพึงแก้ความยุ่งน้ีได้ พระผู้
มีพระภาคตรัสตอบว่า นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในสังสารวัฏ ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ
จิตและปัญญา มีความเพียร มีปัญญาเครือ่งบริหาร นั้นพึงแก้ความยุ่งน้ีได้ บุคคล
เหล่าใดกำจัดราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว บุคคลเหลา่น้ันสิ้นอาสวะแล้ว เป็นพระ
อรหันต์ พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้ว นามก็ดี รูปก็ดี ปฏิฆสัญญาก็ดี รูปสญัญาก็ดี ดับ
ไม่เหลือในทีใ่ด ความยุ่งน้ันก็ย่อมขาดหายไปในที่น้ัน ดังน้ี  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓/๒๖) 

ชฏาสูตร๒: สูตรว่าด้วยชฎาสูตรๆหนึ่งเก่ียวกับพราหมณ์ท่ีสงสัยหมู่สัตว์ท่ียุ่งภายในและภายนอก 
พราหมณ์ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ใครเล่าจะแก้คววามยุ่ง รุงรังน้ีได้ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า นรชนผมีปัญญา เห็นภัยในวัฏสงสาร มีความเพียร มีปัญหาบริหาร 
กำจัดราคะ โทสะ อวิชชา เป็นพระอรหันต์ ขันธ์ ๕ ดับไม่เหลือ สามารถแก้ความยุ่งนี้
ได้  ตามนัยพระสูตร มาในชฎาสูตร ว่าด้วยชฏาพราหมณ์ ณ กรุงสาวัตถี เมื่อชฎา
ภารทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้กราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคด้วยคาถาว่า หมู่สัตว์ยุ่งท้ังภายใน ยุ่งท้ังภายนอก ถูกความยุ่งพาให้นุงนังแล้ว ข้า
แต่พระโคดม ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่า ใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า นรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏ มีความเพียร มีปัญญาเคร่ืองบริหาร 
น้ันพึงแก้ความยุ่งนี้ได้ บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว บุคคล
เหล่าน้ัน สิ้นอาสวะแล้ว เป็นพระอรหันต์ พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้ว  นามก็ดี รูปก็ดี 
ปฎิฆสัญญาก็ดี รูปสัญญาก็ดี ดับไม่เหลือในที่ใด ความยุ่งน้ันก็ย่อมขาดหายไปในท่ีน้ัน 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๒/๒๗๑) 

ชฏิลกะ, ดาบส:ช่ือดาบสชฏิลกะ อยู่ในกลุม่นิครนถ์ ประกอบด้วยอธรรม ๕ ประการ ย่อมอยู่ในนรก 
เหมือนถูกฝังไว้ ตามนัยพระสูตร มาในนิคัณฐสุตตาทิ ว่าด้วยนิครนถ์เป็นต้น พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ผู้ย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้ นิครนถ์ได้แก่ มุณฑสาวก 
ชฏิลกะ ปริพาชก มาคัณฑิกะ เตคัณฑิกะ อารุทธกะ โคตมกะ เทวธัมมิกะ นิครนถ์
เหล่าน้ีประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ คือ (๑) เป็นผู้ฆ่าสตัว์ (๒) เป็นผูล้ักทรัพย์ (๓) 
เป็นผู้ประพฤติผิดพรหมจรรย ์ (๔) เป็นผู้พูดเท็จ (๕) เป็นผูเ้สพของมึนเมาคือสุราและ
เมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙๔/๔๐๖. องฺ.ปญฺจก.อ. 
(บาลี) ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔) 

ชฏิลคหบดี: ช่ือชฎิลคหบดี  ท่านเป็นชฏิล ผู้มีบุญ และมีฤทธ์ิคนหนึ่งในจำนวน ๕ คนและใน
จำนวนฤทธ์ิของผู้มีบุญมากอีก ๕ คน ตามนัยพระสูตร มาในปัญญาวรรค เกี่ยวกับ



 

๑๗๖๗ 
 

 

เรื่องฤทธ์ิของท่านผู้มีบุญ ได้แก่ฤทธ์ิของพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จเหาะไปในอากาศ
พร้อมด้วยจตุรงคินีเสนา ตลอดจนพวกคนเลี้ยงม้าเป็นท่ีสดุ ๑ ฤทธ์ิของโชติยคหบดีผู้
มีบุญ ๒ ฤทธ์ิของชฏิลคหบดีผู้มีบุญ ๓ ฤทธ์ิของเมณฑกคหบดีผู้มีบุญ ๔ ฤทธ์ิของโฆ
สิตคหบดีผู้มีบุญ ๕ และฤทธ์ิของท่านผู้มีบุญมาก (มาก) อีก ๕ คน ได้แก่ (๑) เมณฑก
เศรษฐี (๒) จันทปทุมาภริยาของเมณฑกเศรษฐี (๓) ธนัญชัยเศรษฐีบุตร (๔) สุมนา
เทวีลูกสะใภ้ (๕) นายปุณณทาส เป็นฤทธ์ิของท่านผู้มีบุญ น้ีคือฤทธ์ิของท่านผู้มีบุญ 
ดังนี้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๕๗๑. ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/๑๘/๓๕๐) 

ชฏิลพราหมณวัตถุ : เร่ืองของพราหมณ์ผู้มีเป็นชฎิล ผู้ทูลถามคุณสมบัติของผู้เป็นพราหมณ์ว่า ต้องมี
คุณสมบัติอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ผู้ท่ีจะได้ช่ือว่าพราหมณ์น้ัน ต้องมี
สัจจะ และธรรมโดยการกระทำ ไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดหรือโดยโคตร ตามนัยพระ
สูตร มาในชฏิลพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์ชฎิล เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถา
น้ีแก่พราหมณ์ชฎิลผู้ถามเรื่องคุณสมบัติของพราหมณ์ ว่า คนเป็นพราหมณ์ ไม่ใช่
เพราะเกล้าชฎา ไม่ใช่เพราะโคตร ไม่ใช่เพราะชาติกำเนิด แต่สัจจะหมายถึงสัจญาณ
อันหย่ังรู้สัจจะ ๔ โดยอาการ ๑๖ และธรรมหมายถึงโลกุตตรธรรม ๙ มีอยู่ในผู้ใด ผู้
น้ัน เป็นผู้สะอาด และผู้น้ัน เป็นพราหมณ์  (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๓๙๓/๑๕๖) 

ชฏิลวัตถุ: เรื่องของชฎิล ผู้ทูลถามพระผูม้ีพระภาคว่า อย่างไรเรียกว่าพราหมณ์ พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า ท่ีเรียกว่าพราหมณ์ ต้องเป็นผู้ออกบวช ละตัณหาและภพได้ เรี่ยกว่า
พราหมณ์ ตามนัยพระสูตร มาในชฏิลวัตถุ เรื่องพระชฎิลเถระ เม่ือพระผู้มีพระภาค
ตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับคุณสมบัติของพราหมณ์ ว่า ผู้ใดในโลกน้ี ละ
ตัณหาได้ขาด  ออกบวชเป็นบรรพชิต เป็นผู้สิ้นตัณหาและภพ เราเรียกผู้น้ันว่า 
พราหมณ์ (ขุ.ข.ุ(ไทย) ๒๕/๔๑๖/๑๖๕) 

ชฏิลสูตร:  สูตรว่าด้วยชฏิล  เรื่องของชฎิลผู้มีกายรุงรังด้วยเครื่องชฎา ตำบลคยาศีรษะ ทำ
อาการผุดขึ้น ดำลง รดน้ำ บูชาไฟในกลางคืนอากาศหนาวเหน็บ ด้วยคิดว่าจะบริสุทธ์ิ 
แต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การกระทำเช่นนี้ไม่ใช่วิธีท่ีจะบริสุทธ์ิ แต่ผูน้ั้นต้องมีสัจจะ 
และมีธรรม เป็นผู้สะอาด ช่ือเป็นพราหมณ์ ตามนัยพระสูตร มาในชฏิลสูตร ว่าด้วย
พวกชฎิล ผู้หวังความบริสุทธ์ิด้วยการดำน้ำ เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ คยาสี
สบรรพต ใกลห้มู่บ้านคยา สมัยน้ัน เป็นฤดูหนาว มีหิมะตก ๘ วัน ในช่วงกลางคืน
อากาศหนาวเหน็บชฎิลจำนวนมาก ผุดขึ้นบ้าง ดำลงบ้าง ท้ังผุดขึ้นและดำลงบ้าง รด
น้ำบ้าง บูชาไฟบ้างที่แม่น้ำคยาด้วยคิดว่า “ด้วยวิธีนี้จะบริสุทธ์ิ” พระผู้มีพระภาคได้
ทอดพระเนตรเห็นชฎิลจำนวนมากผุดขึ้นบ้าง ดำลงบ้างท้ังผุดขึ้นและดำลงบ้าง รดน้ำ
บ้าง บูชาไฟบ้างท่ีแม่น้ำคยาด้วยคิดว่า “ด้วยวิธีน้ีจะบริสุทธ์ิ” พระผูม้พีระภาคทรง



 

๑๗๖๘ 
 

 

ทราบเนื้อความน้ันแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ บุคคลจะเป็นผู้สะอาดเพราะน้ำ คน
จำนวนมากพากันไปอาบก็หาไม่ ผู้ใดมีสัจจะและธรรมผู้น้ันช่ือว่า เป็นผู้สะอาด และผู้
น้ันช่ือว่า เป็นพราหมณ์  (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๙/๑๘๒) 

ชตุกัณณิ: พราหมณ์ช่ือ ชตุกัณณิ เป็นช่ือของพราหมณ์คนที่ ๑๑ ใน ๑๖ คน เป็นศิษย์ของ
พราหม  พาวรี มีคณุสมบัติเป็นบัณฑิต เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ บำเพ็ญฌาน ยินดีใน
ฌาน มีปัญญาเลิศ เคยอบรมวาสนาแต่ปางก่อน ตามนัยพระสูตร มาในวัตถุกถา 
ความว่า ถ้าบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้า ผู้มปีกติเห็นธรรมหาเครื่องกางก้ันมิได้ เมื่อ
พวกเธอถามปัญหาด้วยใจแลว้ ก็จักทรงวิสัชนาด้วยพระวาจา พราหมณ์พาวรีน้ันมี
พราหมณ์ ๑๖ คน ผู้เป็นศิษย์ คือ (๑) อชิตะ (๒) ติสสเมตเตยยะ (๓) ปุณณกะ (๔) 
เมตตคู (๕) โธตกะ (๖) อุปสวีะ (๗) นันทะ (๘) เหมกะ (๙) โตเทยยะ (๑๐) กัปปะ 
(๑๑) ชตุกัณณ ิผู้เป็นบัณฑิต (๑๒) ภัทราวุธ (๑๓) อุทัย (๑๔) โปสาละ (๑๕) โมฆราช 
ผู้มีปัญญา (๑๖) ปิงคิยะ ผู้เป็นมหาฤษี พราหมณ์ผู้เป็นศษิย์ ๑๖ คนน้ัน แต่ละคน
เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ มีช่ือปรากฏแก่ชาวโลกท่ัวไป เป็นผู้บำเพ็ญฌาน ยินดีในฌาน 
เป็นผู้ทรงปัญญาปราดเปรื่อง เคยอบรมวาสนาแต่ชาติปางก่อนทั้งน้ัน  (ขุ.ขุ.(ไทย) 
๒๕/๑๐๑๔/๗๔๐) 

ชตุกัณณิกเถราปทาน:ประวติัของพระชุติกัณณิกเถระในอดีตชาติของท่าน ผู้เพียบพร้อมด้วยกามคุณ 
มีนักฟ้อนนักรำ ดนตรีบรรเลงขับกล่อม โดยไม่รู้วันและคืน อุปมาพระอินทร์ในเมือง
สวรรค์ ตามนัยพระสูตร มาในชตุกัณณิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระช
ตุกัณณิกเถระ เมื่อท่านจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็น
บุตรเศรษฐีอยู่ในกรุงหงสวดี เพียบพร้อมห้อมล้อมอยู่ด้วยกามคุณท้ังหลาย ลำดับน้ัน 
ข้าพเจ้าขึ้นสู่ปราสาท ใช้สอยโภคสมบัติมากมาย แวดล้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้องอยู่
ในปราสาทน้ัน ในคร้ังนั้น นกัดนตรีมีเครื่องประโคมอย่างดีมาประโคมให้ข้าพเจ้า มี
พวกนางเจลาวกา เป็นต้น ต่างแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ คนตีฉิ่ง คนตีกลอง นัก
ฟ้อน นักรำ ตัวละครและพวกนาฏศิลป์จำนวนมาก แวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ ช่าง
กัลบก คนจัดแจงเครื่องอาบน้ำ พ่อครัว ช่างร้อยดอกไม้ คนทิ้งมูล(คนทิ้งอุจจาระ) นัก
กายกรรมและนักมวยเหล่าน้ันทั้งหมดแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ เม่ือคนเหล่าน้ันเล่น
อยู่ ข้าพเจ้าช่ืนชมการบำเรอท่ีคนเหล่านั้นทำ ข้าพเจ้าย่อมไม่รู้วันและคืน เปรียบ
เหมือนพระอินทร์ในเมืองสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ข้าพเจ้าไม่เห็นคนขัดสน กำจัดกิเลส 
ได้มาสำนักพระผู้มีพระภาค คุณวิเศษมีปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๒๗๖/๖๙๐) 



 

๑๗๖๙ 
 

 

ชตุกัณณิมาณวกปัญหา: เรื่องปัญหาของชตุกัณณิมานวกะ ผู้ถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเร่ืองการ
ละกาม ล่วงพ้นกามท่ีพระองค์ทำแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสให้มาณพนี้กำจัดความติด
ใจในกาม เห็นเนกขัมมะโดยเป็นธรรมเกษม สลัดกิเลสเคร่ืองยึดถือ หมดอาสวะ เป็น
เหตุให้ถึงอำนาจแห่งมัจจุ ก็ไม่มีแก่บุคคลนัน้  ตามนัยพระสูตร มาในชตุกัณณิมาณวก
ปัญหา เมื่อ ชตุกัณณิมาณพทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่า พระองค์ไมมี่ความ
ใคร่กาม ล่วงพ้นห้วงกิเลส ข้าพระองค์จึงมาเฝ้าเพ่ือทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกาม ขอ
พระองค์โปรดตรัสบอกสันติบท ตรัสบอกธรรมอันแท้จริงน้ัน ตรัสบอกธรรมเป็น
เครื่องละชาติ ชราในโลกนี้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรช
ตุกัณณิ เธอจงกำจัดความติดใจในกามท้ังหลายเสีย เห็นเนกขัมมะโดยความเป็นธรรม
เกษมแล้ว ควรสลัดกิเลสเครือ่งกังวลท่ียึดถือ หรือว่ากิเลสเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่เธอ 
จงทำกิเลสที่ปรารภสังขารในส่วนเบ้ืองต้นให้เหือดแห้งไป กิเลสเครื่องกังวลท่ีปรารภ
สังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแก่เธอ ถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนท่ามกลางไว้ ก็จัก
เป็นผู้เข้าไปสงบเท่ียวไป พราหมณ์ อาสวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจแห่งมัจจุ 
ไม่มีแก่บุคคลนัน้ ผู้คลายความติดใจในนามรูป โดยประการท้ังปวง (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/
๑๑๐๓/๗๖๖) 

ชตุกัณณิมาณวปัญหา:เรื่องปัญหาของชตุกัณณิมาณพ ผู้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความ
ใคร่ในกาม ล่วงพ้นห้วงกิเลสแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เธอจงกำจัดความติด
ใจในกามท้ังหลาย เห็นเนกขัมมะในความเกษา สลัดเคร่ืองกังวลท่ียึดถือ อาสวะเป็น
เหตุแห่งอำนาจมัจจุไม่มี เป็นผู้คลายความติดใจนามรูปท้ังปวง  ตามนัยพระสูตร มา
ในชตุกัณณิมาณว ปัญหา ท่านชตุกัณณิทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระองค์ได้ยิน
ว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กาม ล่วงพ้นห้วงกิเลส จึงมาเฝ้าเพ่ือทูลถามพระองค์ผู้ไม่มี
กาม ขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบท ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมอันแท้จริงน้ัน
แก่ข้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ชตุกัณณิ เธอจงกำจัดความติดใจในกาม
ท้ังหลายเสีย เธอเห็นเนกขัมมะโดยความเกษมแล้ว ควรสลัดเครื่องกังวลท่ียึดถือ หรือ
ว่าเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่เธอ เธอจงทำกิเลสที่ปรารภสังขารในส่วนเบ้ืองต้นให้เหือด
แห้งไป เครื่องกังวลที่ปรารภสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแก่เธอ ถ้าเธอจักไม่ถือ
สังขารในส่วนท่ามกลางไว้ ก็จักเป็นผู้เข้าไปสงบ เท่ียวไป พราหมณ์ อาสวะทั้งหลาย 
อันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจแห่งมัจจุ ไม่มีแก่บุคคลน้ัน ผู้คลายความติดใจในนามรูป โดย
ประการทั้งปวง (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๑/๒๘) 

ชตุกัณณิมาณวปัญหานิทเทส:การแสดงปัญหาของชตุกัณณิมาณพ ผูทู้ลถามพระผูม้พีระภาควีระ ว่า
ไม่มีความใครใ่นกาม ล่วงพ้นกิเลส พระผู้มพีระภาคตรัสตอบว่า เธอจงกำจัดความติด



 

๑๗๗๐ 
 

 

ใจในกาม เห็นเนกขัมมะโดยความเป็นเกษม สลัดเครือ่งกังวลาที่ยึดถือ หรือไม่มี
เครื่องกังวล ตามนัยพระสูตร มาใน ชตุกัณณิมาณวปัญหานิทเทส ว่าด้วยปัญหาของช
ตุกัณณิมาณพ เมื่อท่านชตุกัณณิทูลถาม ขา้แต่พระวีระ ข้าพระองค์ได้ยินว่า พระองค์
ไม่มีความใคร่กาม ล่วงพ้นห้วงกิเลส จึงมาเฝ้าเพ่ือทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกาม ข้าแต่
พระสหชเนตร ขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบท ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรม 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสีย เธอเห็น
เนกขัมมะโดยความเกษมแล้ว ควรสลัดเครือ่งกังวลท่ียึดถือ หรือว่าเครื่องกังวลอย่าได้
มีแก่เธอ (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๖๕/๒๔๕) 

ชนชาวกาสี: ชนชาวเมืองแคว้นกาสี  ซึ่งเป็นแคว้นหน่ึงในบรรดา ๑๖ แคว้นแห่งชมพูทวีป มีนคร
หลวงช่ือพาราณสี สมัยพุทธกาล คำว่ากาสี ได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของแค้วน
โกศลแล้ว เป็นคำสอนธรรมของนกต่อพระราชาแห่งแคว้นกาสีเรื่องปัญญาดีกับ
ปัญญาทรามโดยแสดงถึงสรรพคุณปัญญาที่ดี แสดงโทษปัญญาทีท่ราม ว่า ผู้มีปัญญา
ดีถือเป็นกำลังอันประเสริฐสดุกว่ากำลังทั้งหลาย ส่วนผูมี้ปัญญาทราม แม้จะได้ราช
สมบัติแล้ว จะดำรงพระชนมชีพอยู่ด้วยโภคะหาได้ไม่  ตามนัยพระสูตร มาในเตสกุณ
ชาดก เรื่องนก ๓ ตัวกับพระราชา นกทูลกบัพระราชาว่า ขอเดชะพระองค์ผู้ผดุงรัฐให้
เจริญ โภคะทัง้ปวงในแคว้นของกษัตริย์ผู้ประมาทแล้วย่อมพินาศ ข้อน้ันท่านกล่าวว่า 
เป็นความทุกข์ของพระราชา นกชัมพุกบณัฑิตแสดงธรรมแก่พระราชาว่า ในโลกมี
กำลังอยู่ ๕ ประการ คือ (๑) กำลังกาย (๒) กำลังโภคทรัพย์ (๓) กำลงัอำมาตย์ (๔) 
กำลังชาติตระกูล (กษัตริย์) (๕) กำลังปัญญา มีอยู่ในบุรุษ ผูม้ีอัธยาศัยกว้างขวาง 
บรรดากำลังท้ัง ๕ ประการน้ี ขึ้นช่ือว่ากำลังแขนท่านกลา่วว่า เป็นกำลังสุดท้าย ขอ
เดชะพระองค์ผู้ทรงพระชนมายุยืนนาน ส่วนกำลังแห่งโภคะท่านกล่าวว่า เป็นกำลังที่ 
๒ และกำลังแห่งอำมาตย์ท่านกล่าวว่า เป็นกำลังท่ี ๓ อน่ึง กำลังแห่งชาติสกุลอันย่ิง
น้ัน เป็นกำลังท่ี ๔ อย่างไม่ต้องสงสัย กำลังท้ังหมด ๔ ประการเหล่าน้ันบัณฑิตย่อม
ยึดถือไว้ได้ กำลังปัญญานั้นเป็นกำลังประเสริฐสุด เป็นยอดกำลังกว่ากำลังท้ังหลาย 
ขอเดชะพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่ง "ชนชาวกาสี" ถึงกษัตริย์แม้อุบัติในสกุลอันสูงย่ิง ได้
ราชสมบัติแล้ว แต่มีปัญญาทราม จะดำรงพระชนม์ชีพอยู่ด้วยโภคะแม้ท้ังปวงหาได้ไม่ 
ปัญญาเท่าน้ันเป็นเคร่ืองวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟัง ปัญญาเป็นเหตุให้เกียรติยศช่ือเสียง
เจริญ นรชนในโลกน้ีประกอบด้วยปัญญาแล้ว แม้เม่ือเกดิทุกข์ก็ประสบสุขได้ (ขุ.ชา.
(ไทย) ๒๗/๓๒/๕๙๙. ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๗/๒๗/๒๗๗) 

ชนบท : ถิ่นแดนท่ีประชาชนไปถึงมาถึง หรือไปมาถึงกัน, เขตปกครองที่ประกอบด้วยเมือง
(นคร)หลายๆ เมือง, แว่นแคว้น, ประเทศ, บ้านนอก (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗/๗, ๓๓๑/
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๑๒๗,๔๒๖/๑๘๗,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๕/๓๑, ๓๐๘/๒๔๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๖/๙๓,
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๙๕/๒๐๖, ๓๓๑/๓๖๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๓/๒๖๐, ๒๗๘/๓๓๑,ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๑/๑๕๖, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๘/๘๕,ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๓๗/๓๑๖,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๗๑/๒๖๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๗/๓๖๙) 

ชนบท, ชาว : มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในชนบท, ในแว่นแคว้น, ในประเทศ, บ้านนอก เช่น พระเจ้าพิมพิสาร 
จอมทัพแห่งแคว้นมคธ ผูท้รงธรรม ครองราชย์โดยธรรม ทรงเก้ือกูลพวกพวก
พราหมณ์และคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท (ที. ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๖/๒๐๗) 

ชนบทกัลยาณีสากิยานี  :หญิงศากยะผู้งามในชนบท, เจ้าหญิงศากยะผู้งามในชนบท, เจ้าหญิงศากยะ
ผู้มีพระสิริโฉมเลอเลิศ ; เรียกว่า นันทา คือผู้มีความยินดี ; เรียกว่า รูปนันทา คือ ผู้
ยินดีมัวเมาในรูปเป็นธิดาของพระเจ้าสุทโธทนมหาราชและพระมหาปชาบดีโคตมี 
สมรสกับพระนันทกุมาร ซึ่งเป็นพระภาดา พระนางบวชตามพระประยูรญาติ แต่ด้วย
ความมัวเมาในรูปโฉมของตนจึงไม่ยอมไปเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
ต่อมาฟังพระธรรมเทศนาว่า “ร่างกายนี้ถูกสร้างให้เป็นเมืองแห่งกระดูกท้ังหลาย”
เป็นต้น จึงเป็นพระอรหันต์ ได้รับแต่งต้ังไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลายผู้ยินดี
ในฌาน (ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒/๒๑๑, องฺ เอกก. (ไทย) ๒๑/๒๔๐/๓๗๒) 

ชนปทกถา :  ถ้อยคำเกี่ยวกับชนบท, คำพูดเกี่ยวกับชนบท, เรื่องชนบท  เป็นหน่ึงในเรื่องที่ภิกษุไม่
พึงกล่าว เพราะขัดขวางพระนิพพาน เป็นติรัจฉานกถา ม ี๒๘ ประเภท ได้แก ่  (๑) 
ราชกถา เรื่องพระราชา (๒) โจรกถา เรื่องโจร (๓) มหามัตตกถา เรื่องมหาอำมาตย์ 
(๔) เสนากถา เรื่องกองทัพ (๕) ภยกถา เรือ่งภัย (๖) ยุทธกถา เร่ืองการรบ (๗) อัน
นกถา เรื่องข้าว (๘) ปานกถา เรื่องน้ำ (๙) วัตถกถา เร่ืองผ้า (๑๐) สยนกถา เรื่องที่
นอน (๑๑) มาลากถา เรื่องพวงดอกไม้ (๑๒) คันธกถา เรือ่งของหอม (๑๓) ญาติกถา 
เรื่องญาติ (๑๔)  ยานกถา เร่ืองยาน (๑๕) คามกถา เรื่องบ้าน (๑๖) นิคมกถา เรื่อง
นิคม (๑๗) นครกถา เรื่องเมือง  (๑๘) ชนปทกถา เรื่องชนบท (๑๙) อตถีกถา เรื่อง
สตรี (๒๐) ปุรยิกถา เรื่องบุรุษ (๒๑) สรูกถา เรื่องคนกล้าหาญ (๒๒) วิสขิากถา เรื่อง
ตรอก (๒๓) ภุมมัฏฐกถา เรื่องท่าน้ำ (๒๔) ปุพพเปตกถา เร่ืองคนที่ล่วงลับไปแล้ว 
(๒๕) นานัตตกถา เรื่องเบ็ดเตล็ด (๒๖) โลกกัขายิกกถา เรือ่งโลก (๒๗) สมุททักขายิก
กถา เรื่องทะเล (๒๘) อิติภวาภวกถา เรื่องความเจริญและความเสื่อม  (วิ. มหา. 
(ไทย) ๒/๕๐๘/๕๙๙) 

ชนปทกัลยาณรีูปนนัทาเถรีวัตถุ :เรื่องพระรูปนันทาเถรีผูง้ามในชนบท ดู ชนบทกัลยาณีสากิยานี  
ชนปทกัลยาณสูีตร  : พระสูตรว่าด้วยนางงามในชนบท เม่ือครั้งท่ีพระผูมี้พระภาคประทับอยู่ ณ นิคม

ของชาวสุมภะช่ือเสทกะ ในแคว้นสุมภะ ทรงสอนให้ภิกษุเจริญกายคตาสติ (กายา
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นุปัสสนาสติปัฏฐาน) ประคับประคองให้ดีเหมือนบุรุษผู้รักตัวกลัวตายประคอง
ภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเป่ียมมิให้หกผ่านไประหว่างท่ีประชุมใหญ่กับนางงามในชนบท
หรือแคว้น โดยมีบุรุษเง้ือดาบกำชับอยู่ด้านหลัง  (สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๓๘๖/๒๔๓) 

ชนปทวิตักกะ : ความตรึกเรื่องชนบท, ความดำริผิดอาศัยกามคุณ ๕ ปรารภเรื่องชนบท (อภิ.วิ. (ไทย)
๓๕/๘๘๖/๕๕๙) 

ชนวสภสูตร : พระสูตรว่าด้วยชนวสภยักษ์ เมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีตำหนักอิฐ ในนาทิก
คาม ได้ทรงพยากรณ์เหล่าชนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในแคว้น
รอบๆ คือแคว้นกาสี แคว้นโกศล แคว้นวัชชี แคว้นมัลละ แคว้นเจตี แคว้นวังสะ 
แคว้นกุรุ แคว้นปัญจาละ แคว้นมัจฉะและแคว้นสุรเสนะ ในเรื่องการอุบัติว่า คนโน้น
เกิด ณ ท่ีโน้น คนโน้นเกิด ณ ท่ีโน้น (ที. ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๐๕) ; ตรัสกับพระ
อานนท์ว่า พระเจ้าพิมพิสารเคยเป็นชนวสภยักษ์อยู่ร่วมกับท้าวเวสวัณมหาราช จุติ
จากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช จุติจากเทวโลก ๗ ครั้ง มนุษยโลก ๗ ครั้ง   (ที. ม. (ไทย) 
๑๐/๒๘๐/๒๑๐) 

ชนสันธะ, กษตัริย์ : พระเจ้าชนสันธะ ทรงปกครองกรุงเขมกะ ทรงเป็นพระชนกของพระติสสพุทธเจ้า  
(ขุ. พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๖/๖๗๘) 

ชนสันธชาดก : ชาดกว่าด้วยพระเจ้าชนสันธะ  (ผู้แสดงเหตุท่ีทำให้จิตเดือดร้อน) พระพุทธเจ้าทรง
แสดงชาดกน้ี โดยทรงปรารภจะประทานโอวาทแก่พระเจ้าโกศลผู้ทรงมีจิตเดือดร้อน  
ทรงเล่าประวัติของชนสันธกุมารว่า ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัต ในเมือง
พาราณสี ทรงเรียนศิลปวิทยาจบจากเมืองตักสิลา เมื่อครองราชสมบัติแทนพระบิดา 
รับสั่งให้สร้างโรงทาน ๖ แห่ง บริจาคทรัพย์วันละแสน ทรงบำเพ็ญมหาทาน รับสั่งให้
เปิดเรือนจำ ประกาศการฟังธรรม ทรงสงเคราะห์โลกด้วยสังคหวัตถุ ๔ อย่าง แสดง
ธรรมแก่ประชาชนให้ต้ังอยู่ในสุจริตธรรม พระองค์ทรงแสดงเหตุท่ีทำให้จิตเดือดร้อน
ในภายหลัง ๑๐ ประการ คือ (๑) บุคคลเมื่อยังเป็นหนุ่มไม่ทำความพยายามยังทรัพย์
ให้เกิดขึ้น ครั้นแก่ลงหาทรัพย์ไม่ได้ (๒)ไม่ได้เรียนศึกษาไว้ก่อน (๓) เป็นคนโกง 
ส่อเสียดกินสินบน ดุร้าย หยาบคาย (๔) ฆ่าสัตว์ หยาบช้าทุศีล (๕) คบชู้ (๖) ตระหน่ี 
(๗) ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ (๘) ไม่เช่ือคำของบิดามารดา (๙)  ไม่เข้าหาสมณพราหมณ์ผู้เป็น
นักปราชญ์(พหูสูต) (๑๐) ไมป่ระพฤติสุจริตธรรม ไม่น่ังใกล้สัตบุรุษ (ขุ. ชา. (ไทย)  
๒๗/๔๖๘/๓๘๒, ขุ. ชา. อ. (บาลี)๖/๔๖๘/๑๐๖) 

ชนสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีทำคนให้เกิด (พระสตูรที่ ๑) ตรสัตอบเทวดาว่า ตัณหาทำคนให้
เกิด จิตของคนน้ันย่อมพล่านไป ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของคน  (สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๕๕/๖๙) 
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ชนสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีทำคนให้เกิด (พระสูตรท่ี ๒) ตรสัตอบเทวดาว่า  ตัณหาทำคนให้
เกิด จิตของคนน้ันย่อมพล่านไป สัตว์เวียนว่ายในสงสาร สัตว์ย่อมไม่หลดุพ้นจากทุกข์  
(สํ. ส. ไทย ๑๕/๕๖/๗๐) 

ชนสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีทำคนให้เกิด (พระสตูรท่ี ๓) ตรสัตอบเทวดาว่า ตัณหาทำคนให้
เกิด จิตของคนนั้นย่อมพล่านไป สัตว์เวียนว่ายในสงสาร กรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
ของคน (สํ. ส. ไทย) ๑๕/๕๗/๗๐) 

ชนะ  : 1.ทำให้อีกฝ่ายหน่ึงพ่ายแพ้  เช่น “ผู้ชนะย่อมก่อเวร” (ที. ปา (ไทย) ๑๑/๒๕๑/
๒๐๔), “ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ผู้ละทิ้งความชนะและความ
พ่ายแพ้ได้แล้ว มีใจสงบ ย่อมนอนเป็นสุข” (ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๑/๙๕) ; 2. 
(คำนาม) ช่ือกลองชนิดหน่ึง รูปเหมือนกลองแขก ใช้ตีด้วยไม้ ใช้เฉพาะในงานหลวง  

ชนะสงคราม : การชนะในสงคราม การชนะกิเลส  “เพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไปโดยประการท้ังปวง 
ความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะคือนิพพานจึงมี เพราะไม่มีความยึดมัน่  ภิกษุผู้
นิพพานแล้วจึงไม่มีภพใหม ่ ภิกษุน้ันได้ช่ือว่าครอบงำมารได้ ชนะสงครามได้ ก้าวล่วง
ภพทั้งปวงได้ เป็นผู้คงที่” (ขุ. ธ. (ไทย)๒๕/๓๐/๒๓๐), “ธีรชนผู้มีปัญญา ชนะมาร
พร้อมทั้งเสนามาร ช่ือว่าชนะสงคราม ย่อมบันลือเหมือนราชสีห์บันลือท่ีซอกเขา” (ขุ. 
เถร. (ไทย) ๒๖/๑๗๗/๓๖๑) 

ชเนตตี,มารดา : หญิงผู้ให้กำเนิด, แม่  “มารดาประคับประคองครรภ์อยู่หน่ึงปีหรือหย่อนกว่าบ้าง 
แล้วจึงคลอดบุตรเพราะเหตุน้ันมารดาน้ันจึงช่ือว่าหญิงผู้ให้กำเนิดบุตร เพราะเหตุน้ัน 
บัณฑิตจึงเรียกท่านว่า ชเนตตี หญิงผู้ยังบุตรให้เกิด  (ขุ. ชา. (ไทย) ๒๘/๑๖๗/๘๒) 

ชโนมะ,เมือง : ช่ือเมืองหนึ่งในอุตตรกุรุทวีป เป็นทวีปอันลี้ลับ ท้าวกุเวรมหาราชทรงสร้างไว้ในอากาศ
หลายเมือง คือ เมืองอาฏานาฏา เมืองกุสินาฏา เมืองปรกุสินาฏา  เมืองนาฏปริยา 
เมืองปรกุสิฏนาฏา  ทางทิศเหนือมีเมืองกปีวันตะ และมีอีกเมืองหน่ึงช่ือชโนมะ อีก
เมืองหน่ึงช่ือนวนวติยะ และอีกเมืองหน่ึงช่ืออัมพรอัมพรวติยะ มีราชธานีช่ืออาฬกมัน
ทา (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๗) 

ชโนสภะ,เทพบุตร : ช่ือเทพบุตรตนหน่ึงเป็นผู้รับใช้ของท้าวจาตุมหาราช เป็นจำพวกผู้มีมายา 
หลอกลวง โอ้อวด เทพบุตรประเภทน้ีมีอยู่หลายตน คือ  กุเฏณฑุ เวเกณฑุ วิฏู วิฏุฏะ 
จันทนะ กามเสฏฐะ กินนุมัณฑุ  นิฆัณฑุ ปนาทะ โอปมัญญะ มาตลิ จิตตเสนะ นโฬ
ราชะ ชโนสภะ ปัญจสิขะ ตัมพรุ และสุริยวัจฉสา (ที. ม. (ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๕)   ใน
อาฏานาฏิยสูตร คำว่า ชโนสภะเป็นช่ือยักษ์ เช่น อินทะ, โสมะ, วรุณะ, ภารทวาชะ, 
ปชาบดี, จันทนะ, กามเสฏฐะ, กินนุฆัณฑุ, นิฆัณฑุ, ปนาทะ, โอปมัญญะ, เทวสูตะ, 



 

๑๗๗๔ 
 

 

มาตลิ, จิตตเสนะ, คันธัพพะ, นโฬราชา, ชโนสภะ ฯลฯ (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๓/
๒๓๑)  

ชมพูทวีป  :  ทวีปท่ีกำหนดหมายด้วยต้นหว้า(มีต้นหว้าเป็นเคร่ืองหมาย) หรือทวีปท่ีมีต้นหว้าใหญ่
เป็นประธาน, ตามคติโบราณว่า มีสัณฐานคอืรูปร่างเหมือนเกวียน, ชมพูทวีป(อินเดีย)
ในสมัยพุทธกาลประกอบด้วยมหาชนบท คือ แว่นแคว้นใหญ่ หรือมหาอาณาจักร ๑๖ 
แคว้น คือ ๑. อังคะ (ปัจจุบันอยู่ในรัฐพิหารตะวันออก) ๒. มคธ(ปัจจุบันอยู่ในรัฐ
พิหารเหนือ) ๓. กาสี (ปัจจบัุนคือเมืองพาราณสี) ๔.โกศล (ปัจจุบันคือสาเหตมาเหต) 
๕. วัชชี(ปัจจุบันอยู่ในรัฐพิหารตอนเหนือ) ๖.มัลละ (ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนท่ีทาง
ตะวันออกของอุตรประเทศ) ๗. เจตี (ปัจจุบันคือพ้ืนท่ีตอนใต้ของอุตรประเทศกับ
ตอนเหนือมัธยมประเทศ) ๘. วังสะ (ปัจจุบันคือหมู่บ้านโกสัม) ๙. กุร ุ (ปัจจุบันคือ
เมืองเดลีและบริเวณใกล้เคียง) ๑๐. ปัญจาละ (ปัจจุบันคือเขตปัญจาละเหนือ-ใต้) 
๑๑. มัจฉะ  (ปัจจุบันต้ังอยู่ในรัฐราชสถานและบริเวณใกล้เคียง) ๑๒. สุรเสนะ  
(ปัจจุบันเหลือเป็นซากเมือง เรียกว่ามโหลิ) ๑๓. อัสสกะ (ปัจจุบันอยู่ในแคว้นมหา
ราษฎร์)  ๑๔. อวันตี (ปัจจันคืออุชเชน) ๑๕. คันธาระ(ปัจจุบันต้ังอยู่ในประเทศ
ปากีสถานและอัฟกานิสถาน) ๑๖. กัมโพชะ (ปัจจุบันต้ังอยู่ในเขตแคชเมียร์ ประเทศ
ปากีสถานและอัฟกานิสถาน) (องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘)  เช่นในคำว่า “พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ไปเถิดกัสสปะ เราจะตามไป ทรงส่งลฎิลอุรุเวลกัสสปะไป ทรงเก็บ
ผลหว้าจากต้นหว้าที่มีอยู่ในชมพูทวีป” (วิ. ม. (ไทย)๔/๔๔/๕๗), “พระเถระเหล่านี้
คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ และพระโมคคัลลบุีตร รวมเป็น 
๕ รูป เป็นผู้นำพระวินัยสืบ ๆ กันมาในชมพูทวีปอันมีสิริ จากน้ัน พระเถระผู้ประเสริฐ
มีปัญญเหล่าน้ีมากเหล่าน้ี คอื พระมหินทะ พระอิฏฏิยะ พระอุตติยะ พระสัมพละ 
และพระภัททบัณฑิต เดินทางจากชมพูทวีปมาที่เกาะสงิหลนี้” (วิ. ป. (ไทย)  ๘/๓/๕)   
“มหาบุรุษผูม้ลีักษณะเช่นน้ี ถ้าอยู่ครองเรือน จะถึงความเป็นผู้เลิศกว่าพวกที่บริโภค
กาม ไม่มใีครๆ ย่ิงกว่า พระองค์จะทรงครอบครองทั่วทั้งชมพูทวีป” (ที. ปา (ไทย) 
๑๑/๒๑๓/๑๗๓) 

ชมพูทวีป, ประเทศ : ประเทศอินเดีย ในสมัยโบราณเรียกดินแดนที่กำหนดคร่าวๆ ว่าประเทศอินเดีย
ในปัจจุบัน แต่แท้จริงแล้วชมพูทวีปกว้างใหญ่กว่าอินเดียปัจจุบันมาก ครอบคลุมถึง
ปากีสถานและอัฟกานิสถาน เป็นต้น ประเทศซึ่งกำหนดหมายด้วยต้นหว้า เช่นในคำ
ว่า “เปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้า ท่อนไม้ กิง่ไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปน้ีแลว้รวมเป็นกอง
เดียวกัน คร้ันรวมกันแล้ว จึงมัด มัดละ ๔ น้ิว วางไว้ สมมติว่าน้ีเป็นมารดาของเรา นี้
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เป็นมารดาของมารดาของเรา มารดาของมารดาแห่งบุรุษน้ันไม่พึงสิ้นสุด ส่วนหญ้า 
ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปน้ีพึงหมดส้ินไป”(สํ. นิ (ไทย) ๑๖/๑๒๔/๒๑๕) 

ชมพูนท, ชมพูนุท, ทอง  : ช่ือทองคำเนื้อบริสุทธ์ิ (ในคัมภีร์ไตรภูมิกล่าวว่าเกิดใต้ต้นหว้า) ใช้ว่า 
ชามพูนท ก็มี ใช้เป็นคำเปรียบเพ่ือให้เห็นว่าเป็นผู้สะอาดบริสุทธ์ิดุจทองคำบริสทุธ์ิ 
เช่นในคำว่า “ใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้มีสุตะมาก ทรงธรรม มีปัญญา เป็นพุทธ
สาวก ผู้เป็นเหมือนแท่งทองชมพูนุท” (องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖/๑๑), “ราคะหรือ
โทสะอะไร จะปิดกั้นบุคคลผู้บรรเทากิเลสแล้ว ผูล้ะกรรมทุกอย่างได้เด็ดขาด ใครเล่า
จะสามารถติเตียนเขา ผู้เป็นเหมือนแท่งทองชมพูนุท” (องฺ. จตุกก. (ไทย)๒๑/๒๘/
๔๕), “ผู้มผีิวพรรณผุดผ่องดังแท่งทองชมพูนุท” (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๕๔๖/๔๑๓) 

ชยทิสจริยา :  จริยาของพระเจ้าชัยทิศ, ความประพฤติของพระเจ้าชัยทิศ, พระเจ้าชยทิศทรงเป็น
พระบิดาของพระอลีนสัตตกุมารโพธิสัตว์ (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๗๔/๗๕๕); ดู ชยทิสกุ
มาร, ชยทิสชาดก    

ชยทิสะ,กุมาร:  ผู้เกิดมาชนะยักษิณีผู้เป็นปัจจามิตร, พระโอรสของพระเจ้าอุตตรปัญจาลราช ใน
แคว้นกปิละ พระมเหสีของพระเจ้าอุตตรปัญจาลราชทรงประสูติพระโอรส ๔  ครั้ง 
ครั้งแรกและครั้งท่ี ๒ พระทารกถูกยักษิณีจับกิน ครั้งท่ี ๓ เวลาพระเทวีเสด็จเข้าไปยัง
เรือนประสูติ พวกราชบุรุษได้แวดล้อมตำหนักจัดการอารักขาอย่างม่ันคง ยักษิณีมา
จับเอาทารกไปได้ พระเทวีส่งเสียงร้องขึ้น ยักษิณีหลบหนีเข้าไปยังท่อน้ำ ไม่ได้โอกาส
กินทารก ส่วนทารกอ้าปากดูดนมยักษิณีโดยเข้าใจว่าเป็นมารดา ยักษิณีก็เกิดความรัก
ทารกเหมือนบุตรของตน  เม่ือหนีออกจากท่อน้ำจึงเข้าไปยังป่าช้า ประคบประหงม
ทารกอยู่ในถ้ำ เมื่อทารกเติบโต ยักษิณีได้นำเนื้อมนุษย์มาให้ทารกกิน ทารกก็ไม่รู้ว่า
ตนเป็นมนุษย์ เข้าใจว่าตนเป็นบุตรของยักษิณีแต่ไม่อาจจำแลงกายหายตัวได้ ต่อมา
ยักษิณีให้รากไม้วิเศษแก่พระราชกุมารเพ่ือให้หายตัวได้ เม่ือพระราชกุมารหายตัวได้ก็
เที่ยวกินเน้ือมนุษย์ ต่อมายักษิณีได้เสียชีวิต  ครั้งท่ี ๔ พระเทวีของพระเจ้า
อุตตรปัญจาลราชประสูติพระโอรสอีกองค์หนึ่ง ทารกจึงปลอดภัย พระประยูรญาติจึง
ขนานพระนามว่า ชยทิสะ หมายถึง ผู้เกดิมาชนะยักษิณีผู้เป็นปัจจามิตร เม่ือพระ
กุมารเจริญวัยได้สำเร็จศิลปวิทยาได้ครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ (ขุ. ชา. อ. (บาลี) 
๗/๕๑๓/๑๖๔) 

ชยเสนะ, พระราชกุมาร : พระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร ทรงสนทนากับสามเณรอจิรว
ตะ พระองค์ไม่ทรงเช่ือว่าภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ผู้ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกาย
และใจอยู่ จะบรรลุจิตเตกัคคตาได้  สามเณรได้นำเรื่องน้ันไปกราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชยเสนกุมารยังบริโภคกาม จักทรงรู้เห็น
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สภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวได้อย่างไร เหมือนช้าง ม้า โค ท่ีไม่ได้ฝึกก็ไม่สำเร็จภูมิของ
สัตว์ท่ีฝึกแล้ว เหมือนผู้ยืนอยู่ท่ีเชิงภูเขามองไม่เห็นสิ่งท่ีผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขามองเห็น 
ทรงแสดงอุปมาต่อไปว่า พระองค์ผู้ฝึกมนุษย์และเทวดาเหมือนควาญช้างฝึกช้างป่า
คือ ควาญช้างจับช้างป่ามาทั้งท่ีช้างน้ันยังห่วงถิ่นของตนแล้วนำมาฝึกฝนด้วยวิธีการ
ต่างๆ จนช้างป่าเหมาะท่ีจะเป็นช้างทรงของพระราชา พระองค์ก็เช่นกันทรงฝึกมนุษย์
และเทวดาซ่ึงยังห่วงถิ่นคือกามคุณ ๕ จนกลายเป็นพระอรหันต์ สิ้นอาสวะและเป็น
พระทักขิไณยบุคคล  ทรงแนะนำ ให้สามเณรอจิรวตะแสดงอุปมาอุปไมยแก่ชยเสน
ราชกุมารอย่างที่ทรงสอนน้ัน (ม. อุ. (ไทย)  ๑๔/๒๑๓/๒๔๖), ดู ทันตภูมิสูตร 

  ชยเสนราชกุมารตรัสถามพระภูมิชะผู้เป็นพระมาตุละของพระองค์ว่าพระผู้มี
พระภาคทรงเห็นอย่างไรเก่ียวกับวาทะของสมณพราหมณ์พวกหนึ่งท่ีว่าบุคคลจะต้ัง
ความหวัง ไม่ต้ังความหวัง ทั้งต้ังความหวังและไม่ต้ังความหวัง ต้ังความหวังก็มิใช่  ไม่
ต้ังความหวังก็มิใช่ แล้วประพฤติพรหมจรรย์ พวกเขาก็จะไม่สามารถบรรลุผลอะไรได้
เลย พระภูมิชะตอบไปว่า ท่านยังไม่ได้สดับรับฟังมาจากพระองค์โดยตรง แต่คิดว่า
พระองค์คงจะตรัสตอบโดยใช้ความแยบคายและความไม่แยบคาย เป็นเครื่องตัดสิน 
ชยเสนราชกุมารจึงตรัสว่า ถ้าพระผู้ทีพระภาคตรัสตอบอย่างนั้น ก็ทรงมีความรู้
เหมือนสมณพราหมณ์พวกอ่ืน  พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองว่าท่านพระภูมิชะตอบถูก
แล้ว จากนั้นทรงอธิบายว่าความแยบคาย หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ความไม่แยบ
คาย หมายถึงมิจฉามรรคมีองค์ ๘  และทรงยกอุปมาขึ้นมาแสดงว่า ถ้าสมณ
พราหมณ์มีมิจฉามรรคมีองค์ ๘ จะต้ังความหวังหรือไม่ต้ังความหวังแล้วประพฤติ
พรหมจรรย์ ก็ไม่สามารถบรรลุผลได้เพราะไม่แยบคาย เหมือนคนอยากได้น้ำมัน  แต่
คั้นเอาจากทราย เหมือนต้องการนมสด แต่รีดเอาจากเขาแม่โค เหมือนต้องการเนย
ข้น แต่กวนเอาจากน้ำ เหมือนต้องการไฟ แต่เอาไม้สดมียางมาสีไฟ  (ม. อุ. (ไทย) 
๑๔/๒๒๓/๒๕๖), ดู ภูมิชสูตร 

ชยัททิสชาดก : ชาดกว่าด้วยพระเจ้าปัญจาละพระนามว่าชัยทิศ  พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกน้ี โดย
ทรงปรารภภิกษุผู้เลี้ยงมารดารูปหนึ่ง (ดู ชยทิสจริยา)  ทรงเล่าว่า ในแคว้นกปิละ 
ชยทิสกุมารพระราชโอรสของของพระเจ้าอุตตรปัญจาลราช ทรงมีพระราชโอรสพระ
นามว่าอลีนสัตตุกุมาร พระโอรสของพระเจ้าชยทิส แคว้นกปิละ ทรงเจริญวัย ทรงเล่า
เรียนศิลปะศาสตร์จนสำเร็จ ได้เป็นอุปราช ในเวลาต่อมา (ดู ชยทิสกุมาร)กุมารผู้เป็น
บุตรของยักษิณีทำรากไม้หายไม่สามารถจะหายตัวได้ จึงมีรูปร่างปรากฏเคี้ยวกิน
มนุษย์อยู่ท่ีป่าช้า ชาวบ้านจึงไปกราบทูลพระเจ้าชยทิศให้จับกุมยักษ์ พระองค์ทรงนำ
หมู่พลไปล้อมป่าช้า แต่กุมารบุตรยักษิณีหลบหนีไปได้  ต่อมาพระเจ้าชยทิศเสด็จไป



 

๑๗๗๗ 
 

 

ล่าสัตว์ ทรงพบมนุษย์ยักษ์ตนน้ัน ถูกมนุษย์ยักษ์จับกุมจะกินเป็นอาหาร พระองค์ทรง
บอกว่าพระองค์รักษาวาจาสัตย์ จะกลับไปทำกิจธุระในเมืองก่อนแล้วจะย้อนกลับมา
ให้ยักษ์กิน  ยักษ์จึงปล่อยพระองค์กลับเมือง เม่ือเสด็จถึงเมืองพระองค์ทรงทำธุระ
ของพระองค์คือพระราชทานทรัพย์ ๕๐๐ ให้คนนำไปเมืองตักกสิลา แล้วทรงเรียกอ
ลีนสัตตุกุมารพระโอรสมาส่ังสอนเรื่องการปกครองบ้านเมืองโดยชอบธรรม ตรัสเล่า
ว่าพระองค์จะต้องกลับไปให้ยักษ์กิน จึงขอให้พระโอรสดูแลบ้านเมือง  พระโอรสจึง
ทรงทิ้งเศวตรฉัตร ทรงขอสละชีวิตแทนพระบิดาเพื่อให้ยักษ์จับกิน ต่อมาทรงทราบ
จากยักษ์น้ันว่าแท้จริงแล้วยักษ์นั้นก็คือพระเจ้าลุงของพระกุมาร ท่ีถูกยักษิณีลักพามา
ต้ังเป็นทารกนั่นเอง อลีนสัตตุกุมารทรงชวนยักษ์(พระเจ้าลุง)ให้กลับมาครองราช
สมบัติ แต่ยักษ์ปฏิเสธราชสมบัติ โดยขอไปบวชเป็นฤษีอยู่ในสำนักของพระดาบส 
อลีนสัตตุกุมารจึงเสด็จกลับกปิลรัฐ  (ขุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๕๑๓/๕๔๗, ขุ. ชา. อ. (บาลี) 
๗/๕๑๓/๑๖๔) 

ชรา : แก่ด้วยอายุ, ชำรุดทรุดโทรม, ล่วงกาลผ่านวัยมามาก, ความเป็นผู้เฒ่า, สูงอายุ,ความ
เสื่อม, ความแก่, ความแก่ชรา, ความเสื่อมแห่งสภาวธรรมนั้นๆ” “เพราะชาติเป็น
ปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงมี”  (วิ. ม. (ไทย) ๔/๑/
๒),  “ก็บุคคลผู้ไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์ คือ ชรา(ความแก่) มรณะ(ความตาย)นี้ 
เมื่อไร จึงจะพ้นจากทุกข์คือชรามรณะน้ีได้” (ที. ม. (ไทย) ๑๐/๕๗/๓๑), “ความคร่ำ
คร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเส่ือมอายุ ความแก่
หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมู่สัตว์น้ัน ของเหล่าสัตว์น้ันๆ” (ที. ม (ไทย) ๑๐/๓๘๙/๓๒๕)  
“ภิกษุท้ังหลาย ก่อนแต่ตรัสรู้ เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดคำนึง
อย่างนี้ว่า ‘โลกน้ีถึงความคับแค้น จึงเกิด แก่ ตาย จุติ และอุบัติ ก็บุคคลไม่รู้อุบาย
สลัดออกจากทุกข์ คือชราและมรณะนี้ เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้
ได้” (สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/๑๐/๑๕) “ชีวิตถูกชรานำเข้าไปสู่ความมีอายุสั้น ผู้ท่ีถูกชรา
นำเข้าไปแล้วย่อมไม่มีเคร่ืองต้านทาน” (องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒/๒๑๔) “ราชรถอัน
วิจิตรยังชำรุดได้ แม้แต่ร่างกายน้ีก็ยังเข้าถึงชราได้ แต่ธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชรา
ไม่ สัตบุรุษกับสัตบุรุษรู้กันได้อย่างนี้” (ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๑/๗๙)  “ชีวิตนี้น้อยนัก 
มนุษย์ย่อมตายภายใน ๑๐๐ ปี แม้หากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่าน้ัน ผู้นั้นก็จะตาย
เพราะชราแน่แท้” (ขุ. ม. (ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๒) 

ชราธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้มีความแก่  ท่านพระอานนท์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระ
ฉวีวรรณของพระองค์ไม่บริสุทธ์ิผุดผ่องเหมือนก่อน พระอวัยวะทุกส่วนก็เห่ียวย่นเป็น
เกลียว พระวรกายค้อมไปข้างหน้า พระอินทรีย์ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ 



 

๑๗๗๘ 
 

 

ชิวหินทรีย์ และกายินทรีย์ ก็เปลี่ยนแปลงไป พระผู้มีพระภาคตรัสว่าที่เป็นเช่นนั้น 
เพราะเป็นธรรมดาของสรรพสิ่ง “ความแก่มีอยู่ในความเป็นหนุ่มสาว ความเจ็บไข้มี
อยู่ในความไม่มีโรค ความตายก็มีอยู่ในชีวิต” (สํ. ม. (ไทย)๑๙/๕๑๑/๓๒๒) 

ชรามรณนิมิต  : ความแก่และความตายเป็นนิมิต, ความแก่และความตายเป็นเคร่ืองเตือน (ขุ. ป. 
(ไทย) ๓๑/๗๙/๑๓๔) 

ชรามรณนิโรธ : ความดับแห่งชราและมรณะ, เป็นส่ิงหน่ึงท่ีพระโยคาวจรควรรู้ย่ิง เรียกว่าสุตมยญาณ 
คือปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้สดับมา (ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๗/๑๔) 

ชรามรณนิโรธคามินปีฏิปทา : ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับชราและมรณะ, เป็นสิ่งหนึ่งท่ีพระโยคาวจร
ควรรู้ย่ิง ช่ือว่าสุตมยญาณ คือปัญญาในการทรงจำธรรมท่ีได้สดับมา (ขุ. ป. (ไทย) 
๓๑/๗/๑๔)  

ชรามรณปณธิ ิ : ตัณหาเป็นท่ีต้ังแห่งชราและมรณะ, วิธีหน่ึงท่ีพระโยคาวจรใช้พิจารณารูปนิมิต เมื่อ
พิจารณาเห็นโดยความเป็นภัย ถูกต้องเข้าแล้ว ย่อมเห็นความเสื่อม เพราะจิตน้อมไป
ในพระนิพพานอันไม่มีปณิหิตะ (อัปปณิหิตวิหาร) (ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๗๙/๑๓๔) 

ชรามรณสมุทัย : เหตุให้เกิดชราและมรณะ, เป็นสิ่งหนึ่งท่ีพระโยคาวจรควรรู้ย่ิง ช่ือว่าสุตมยญาณ คอื
ปัญญาในการทรงจำธรรมท่ีได้สดับมา (ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๗/๑๔) 

ชรามรณสูตร  :พระสูตรว่าด้วยชราและมรณะ ม ี ๒ สูตร  แต่ละพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดง
หลักธรรมเก่ียวกับชราและมรณะไว้แตกต่างกันตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นขณะน้ัน ดังนี้ 

  ชรามรณสูตร๑  ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค  พระผู้มพีระภาคประทับอยู่ ณ 
พระเชตวัน ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณพราหมณ์ไม่รู้ชราและมรณะ ไม่รู้ความเกิด 
ความดับ และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ จึงไม่จัดว่าเป็นสมณ
พราหมณ์ และไม่สามารถบรรลุประโยชน์ที่แท้จริงของตนได้  (สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/๗๑/
๑๕๕) 

  ชรามรณสูตร๒  ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค ชราและมรณะ  พระเจ้าปเสนทิ
โกศลทูลถามว่าคนเกิดมาแลว้ท่ีพ้นจากชราและมรณะมีบ้างหรือไม่  พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า คนเกิดมาแล้วท่ีจะพ้นจากชราและมรณะไมมี่เลย แม้กษัตริย์มหาศาล 
พราหมณมหาศาล คหบดีมหาศาล และพระอรหันต์ก็ไม่พ้น ตรัสว่าคาถาประพันธ์ว่า 
ราชรถอันวิจิตรย่อมชำรุด แม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงชรา แต่ว่าธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึง
ชราไม่ สัตบุรุษกับสัตบรุุษเท่าน้ันจึงรู้กันได้  (สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๔/๑๓๑) 

ชรามรณะ :  ชราและมรณะ, ความแก่และความตาย  (ที. ม. (ไทย) ๑๐/๕๗/๓๑) 



 

๑๗๗๙ 
 

 

ชรามรณาภินเิวส : ความยึดม่ันว่าชราและมรณะ, วิธีหน่ึงท่ีพระโยคาวจรใช้พิจารณารูปนิมิต เมื่อ
พิจารณาเห็นโดยความเป็นภัย ถูกต้องเข้าแล้วๆ ย่อมเหน็ความเสื่อม เพราะจิตน้อม
ไปในพระนิพพานอันเป็นสุญญตะ (สญุญตวิหาร) (ขุ. ป. (ไทย)  ๓๑/๗๙/๑๓๔) 

ชราและพยาธิ : ความแก่และความเจ็บไข้ เช่นในคำว่า “ชีวิตของเราน้อย ชราและพยาธิย่ำยี ร่างกาย
น้ีจะแตกสลายไปเสียก่อน ไม่ใช่เวลาท่ีเราจะประมาท” (ขุ. เถรี. (ไทย) ๒๖/๙๕/
๕๗๑) 

ชราสุตตนิทเทส : นิเทศแห่งชราสูตร, อธิบายชราสูตร  (ข.ุ ม. (ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๒) 
ชราสูตร : พระสูตรว่าด้วยชรา ม ี๒ สูตร  แต่ละสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับชราไว้

แตกต่างกันตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นขณะน้ัน ดังน้ี 
  ชราสูตร๑ ในสงัยุตตนิกาย สคาถวรรค  ตรัสตอบคำท่ีเทวดาทูลถาม ว่า ศีลยัง

ประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา ศรัทธาต้ังมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ปัญญาเป็น
รัตนะของคนท้ังหลาย บุญโจรลักไปไม่ได้ (ส.ํ ส. (ไทย) ๑๕/๕๑/๖๗) 

  ชราสูตร๒ ในขุททกนิกาย  สุตตนิบาต  ตรัสแก่พุทธบริษัทชาวเมืองสาวัตถี 
จำนวน ๑๐ พระคาถา เช่นพระคาถาที่ ๑ ชีวิตนี้น้อยนัก มนุษย์ย่อมตายภายใน 
๑๐๐ ปี แมห้ากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่าน้ัน ผู้น้ันก็จะตายเพราะชราแน่แท้  (ขุ. สุ. 
(ไทย) ๒๕/๘๑๑/๖๙๕) 

ชรูทปานชาดก : ชาดกว่าด้วยผู้ขุดบ่อน้ำเก่า  พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกนี้ โดยทรงปรารภอุบาสกที่
เป็นพ่อค้าชาวเมืองพาราณสี ผู้รู้ประมาณทรพัย์ท่ีพวกตนขุดได้ในบ่อ ได้ทั้งทรัพย์และ
ชีวิต ตรัสเล่าว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพ่อค้าในเมืองพาราณสี เป็น
หัวหน้าพ่อค้าเกวียน ครั้งหนึ่งเขาซื้อสินค้าในเมืองพาราณสี บรรทุกเกวียนนำพ่อค้า
เป็นอันมากเดินไปในหนทางกันดาร ระหว่างได้เห็นบ่อน้ำ พวกพ่อค้าปรึกษากันว่าจัก
ด่ืมน้ำ จึงขุดบ่อน้ำ ได้ทรัพย์มากมายเช่นแก้วไพฑูรย์ เมื่อพวกเขาได้ทรัพย์มากมายจึง
ขุดต่อไป คิดว่าจะมีรัตนะอ่ืนๆ ในบ่อนั้นอีก พากันขุดยิ่งขึ้น พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า 
ความโลภเป็นมูลเหตุแห่งความพินาศ ได้ห้ามพวกเขาให้หยุด แต่พวกเขาไม่เช่ือยังขุด
ต่อไป ในท่ีสุดพวกพ่อค้าทุกคนที่ขุดถูกงูใหญ่ท่ีอาศัยอยู่กน้บ่อกัดตาย เหลือรอดเพียง
พระโพธิสัตว์ (ขุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๒๕๖/๑๒๓, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๔/๒๕๖/๒๖) 

ชลสิขะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระปุปผฉัตติยเถระเล่าอดีตชาติของท่านว่า ในอดีตชาติได้ถวายดอกบัว 
๑๐๐ กลีบ อันมีกลิ่นหอมรืน่รมย์ใจ ทำให้เป็นฉัตรดอกไม้ยกขึ้นบูชาแด่พระสิทธัตถ
พุทธเจ้า ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ด้วยผลแห่งพุทธบูชาน้ันท่านไม่รู้จักทุคติเลยในกัปท่ี 
๙๔ นับจากกปัน้ีไป และในกัปที่ ๗๔ ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ ชาติ มีพระนาม
เหมือนกันว่าชลสิขะ  (ขุ. อป. (ไทย) ๓๒/๗๓-๘๑/๔๙๔-๔๙๕) 
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ชลันธระ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระกิลัญชทายกเถระเล่าอดีตชาติของท่านว่า ในอดีตชาติเกิดเป็นช่าง
จักสานอยู่ในติวรานคร ท่านถวายเสื่อลำแพนบูชาพระสิทธัตถพุทธเจ้า ในกัปที ่ ๙๔ 
นับจากกัปน้ีไป ด้วยผลแห่งพุทธบูชาน้ันท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๗๗ นับจากน้ีไป 
ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าชลันธระ (ขุ. อป. (ไทย) ๓๒/๑๔-๑๘/๔๐๑-
๔๐๒) 

ชลาพุชทานูปการสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นชลาพุชะ  พระผู้มีพระ
ภาคประทับ ณ กรุงสาวัตถี  ทรงแสดงเหตุ ๑๐ อย่าง คือ (๑) ให้ข้าว (๒) ให้น้ำ (๓) 
ให้ผ้า (๔) ให้ยาน (๕) ให้ดอกไม้ (๖) ให้ของหอม (๗) ให้เครื่องลูบไล้ (๘) ให้ที่นอน 
(๙) ให้ที่พัก (๑๐) ให้เครื่องประทีป  ท่ีทำให้เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับครุฑท่ีเป็นช
ลาพุชะ สังเสทชะ และโอปปาติกะ (สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๔๐๘-๔๓๗/๓๖๑) 

ชลาพุชโยนิ  : กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์ เป็นหน่ึงในกำเนิด ๔ อย่าง คือ อัณฑชโยนิ (กำเนิดของ
สัตว์ท่ีเกิดในไข่) สังเสทชโยนิ (กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในเถ้าไคล) โอปปาติกโยนิ 
(กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้น)  (ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๑๒/๒๙๓, ม. มู. (ไทย) ๑๒/
๑๕๒/๑๕๑) 

ชลาพุชะ, นาคท่ีเป็น : เกิดในครรภ์, นาคที่เกิดในครรภ์, กำเนิดนาคมี ๔ อย่าง ; นาคท่ีเป็นชลาพุชะ 
สังเสทชะ และโอปปาติกะ  ประณีตกว่านาคท่ีเป็นอัณฑชะ, นาคท่ีเป็นสังเสทชะ และ
โอปปาติกะ ประณีตกว่านาคที่เป็นอัณฑชะ และชลาพชุะ, นาคท่ีเป็นโอปปาติกะ
ประณีตกว่านาคที่เป็นอัณฑชะ ชลาพุชะ และสังเสทชะ (สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๓๔๒/
๓๕๐) ; ดู โยน ิ๔   

ชลาพุชาทิทานูปการสุตตติงสกะ  : พระสูตร  ๓๐  สูตร มีชลาพุชทานูปการสูตรเป็นต้น  พระผู้มีพระ
ภาคประทับ ณ กรุงสาวัตถ ี ทรงแสดงเหตุ ๑๐ อย่าง คอื (๑) ให้ข้าว (๒) ให้น้ำ (๓) 
ให้ผ้า (๔) ให้ยาน (๕) ให้ดอกไม้ (๖) ให้ของหอม (๗) ให้เครื่องลูบไล้ (๘) ใหท่ี้นอน 
(๙) ให้ที่พัก (๑๐) ให้เครื่องประทีป  ที่จะทำให้เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับนาคท่ี
เป็นชลาพุชะ สังเสทชะ และโอปปาติกะ ( สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๓๖๒-๓๙๑/๓๕๖) 

ชลุตตมะ, พระเจา้จักรพรรดิ : พระปทุมปูชกเถระประกาศอดีตชาติของท่านว่า ในอดีตชาติ ท่าน
ถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชา ในกัปที่ ๙๑ นบัจากกัปนี้ไป ด้วยผลแห่งพุทธบูชานั้นท่าน
ไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๕๑ นับจากน้ีไป ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าช
ลุตตมะ  (ขุ. อป. (ไทย) ๓๒/๙๗-๑๐๕/๒๙๐-๒๙๑) 

ชวนจิต : จิตท่ีแล่นไป, จิตไปเร็ว, ขณะจิต, จิตมีเชาว์  จิตท่ีแล่นไปในวิถี ทำหน้าท่ีรับรู้อารมณ์ทาง
ทวารท้ังหลายคือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ เป็นวิถีจิตในช่วงหรือขั้นตอนที่ทำ
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กรรม เป็นกุศลชวนะหรืออกุศลชวนะ แต่ถ้าเป็นจิตของพระอรหันต์ก็ไม่ทำกรรม เป็น
กิริยาชวนะ  (อภิ. ป. (ไทย)  ๔๓/๔๔๖/๒๖๕) 

ชวนปัญญา : ปัญญาแล่นไป, เชาว์ปัญญา ดังคำว่า บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบด้วยความเล่ือมใส
อันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า ‘แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ฯลฯ 
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค’ 
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระธรรม ฯลฯ ประกอบด้วยความ
เลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ ฯลฯ มีหาสปัญญา(ปัญญาร่าเริง)  มีชวนปัญญา (มี
ปัญญาแล่นไป) และถึงความด้วยวิมุตติ..”( สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๒๐/๕๓๐) 

ชวนปัญญาสูตร  : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาแล่นไป  ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
ธรรม ๔ ประการ คือ (๑) สัปปุริสสังเสวะ (๒) สัทธัมมัสสวนะ (๓) โยนิโสมนสิการ 
(๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความมีปัญญา
แล่นไป  (สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๖๘/๕๘๑) 

ชนวสภะ, ยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึงมีผิวพรรณผุดผ่องย่ิงนัก, พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นชนวสภยักษ์ อยู่
ร่วมกับท้าวเวสวัณมหาราช  (ที. ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๐/๒๑๐) 

ชวนหังสชาดก : ชาดกว่าด้วยหงส์บินเร็ว  พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกน้ี โดยทรงปรารภพระเทศนา
คือทัฬหธัมมธนุคคหสูตร (พระสูตรว่าด้วยการจับลูกธนู) ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค 
ทรงช้ีแจงอายุสังขารในหมู่สตัว์ว่าเป็นภาวะท่ีมีช่ัวประเด๋ียว ทรงสอนพวกภิกษุให้อยู่
โดยไม่ประมาท ตรัสเล่าว่า ในอดีตกาลพระองค์เกิดเป็นชวนหงส์มีบริวารเก้าหมื่นตัว 
อาศัยอยู่ ณ ภูเขาจิตตกูฏ พระโพธิสัตว์เป็นสหายกับพระเจ้าพาราณสี วันหน่ึงพระ
เจ้าพาราณสีทรงบอกให้พระโพธิสัตว์บินแข่งความเร็วกับดวงอาทิตย์ พระโพธิสัตว์
บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้  พระเจ้าพาราณสีจึงตรัสว่าให้ทำเท่าท่ีทำได้  พระโพธิสัตว์
จึงแสดงความเร็วของตนให้พระราชาได้ทอดพระเนตร โดยสั่งให้นายขมังธนูผู้ยิงเร็ว 
๔ นายมาประชุมกัน ใหฝ้ังเสาศิลาไว้ ณ ทอ้งพระลานหลวง ให้ผูกลูกศรท่ีคอของตน
กับยอดเสา สัง่ให้นายขมังธนูท้ัง ๔ นายหันหน้ายิงลูกศรไปคนละทิศพร้อมกัน พระ
โพธิสัตว์จะบินไปคาบลูกศรไม่ให้ทันตกถึงพ้ืนดินแล้วท้ิงลงแทบเท้าคนท้ัง ๔ นั้น เมื่อ
ชวนหงส์ทำสำเร็จได้กราบทูลว่าความเร็วของตนไม่ใช่ความเร็วอย่างสูงหรือปานกลาง 
แต่เป็นความเร็วช้ันต่ำสุด หากเทียบกับความเร็วของอายุสังขาร ซึ่งสิ้นสลายไปเร็ว
พลันต้ังร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า  (ขุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๔๗๖/๔๐๐, ขุ. ชา.อ. (บาลี) ๖/
๔๗๖/๑๔๘) 

ชวสกุณชาดก : ชาดกว่าด้วยเร่ืองราชสีห์ไม่รู้คุณนกหัวขวาน   พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกนี้ โดยทรง
ปรารภความอกตัญญูของพระเทวทัต ตรัสเล่าว่า พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นนกหัวขวาน
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ในป่าหิมพานต์ ราชสีห์ตัวหน่ึงกินเน้ือกระดูกติดคอจนคอบวมไม่สามารถจับเหย่ือกิน
ได้ เจ็บปวดสาหัส นกหัวขวานบินมาพบเข้าจึงถาม เมือ่รู้จึงอาสาช่วยเคาะก้างใน
ลำคอราชสีห์ออก โดยได้วางท่อนไม้ค้ำไว้ริมฝีปากท้ังข้างล่างและข้างบนของราชสีห์ 
โดยท่ีราชสีห์ไม่สามารถหุบปากได้ แล้วเข้าไปในปากราชสีห์ เอาจะงอยปากเคาะ
ปลายกระดูกจนเคลื่อนตกไป ต่อมาวันหนึ่ง ราชสีห์กำลังเคี้ยวกินเน้ือกระบือ นก
หัวขวานคิดทดสอบราชสีห์จึงพูดทวงสิ่งตอบแทนท่ีตนเคยช่วยเคาะก้างในคอของ
ราชสีห์ ราชสีห์ตอบว่าท่ีนกหัวขวานมุดหัวเข้าในปากราชสีห์แต่รอดปลอดภัยมาได้ก็
นับว่าเป็นคุณมากอยู่แล้ว นกหัวขวานได้ยินดังน้ันจึงกล่าวว่าการคบคนอกตัญญูไม่มี
ประโยชน์เลย ควรค่อยๆหลีกห่างจากไกลคนอกตัญญู  แล้วบินจากไป (ขุ. ชา. (ไทย) 
๒๗/๓๐๘/๑๖๒, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๔/๓๐๘/๒๒๕) 

ชวสูตร  :  ความว่องไวของม้าต้นและของภิกษุ ทรงแสดงคุณสมบัติของม้าอาชาไนย ซึ่งเป็นม้า
ต้นของพระราชา เปรียบเทียบกับคุณสมบติัของภิกษุ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) ความ
ซื่อตรง (๒) ความว่องไว (๓) ความอดทน (๔) ความสงบเสง่ียม (องฺ. จตุกฺก (ไทย) 
๒๑/๑๑๒/๑๗๑) 

ชวหังสกเถราปทาน  : ประวัติในอดีตชาติของพระชวหังสกเถระ ท่านประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของท่านว่า ในอดีตชาติเกิดเป็นพรานป่าอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา เห็นพระสิทธัตถ
พุทธเจ้าเสด็จเหาะไปในอากาศ จึงประนมมือทำจิตให้เลื่อมใสแลดูพระองค์ถวาย
อภิวาท  ด้วยผลแห่งพุทธบูชาน้ันท่านไม่รู้จักทุคติเลยในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปน้ีไป 
ท่านทำให้แจ้งคุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภทิา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖  (ขุ. อป. 
(ไทย) ๓๒/๒๖-๒๙/๔๒๘-๔๒๙) 

ชวะ, เทพบุตร : ช่ือของเทพบุตรตนหน่ึง พระเจ้าอังคติกษัตริย์เมืองมิถิลา แคว้นวิเทหะ ได้ทรงสดับ
ถ้อยคำของคุณาชีวกกัสสปโคตรพระองค์จึงไม่เช่ือเรื่องปรโลก ต่อเมาเมื่อพระราช
กัญญาพระนามว่ารุจา พระธิดาผู้เป็นท่ีโปรดปรานของพระองค์ทรงทราบจึงทรงเล่า
กฎธรรมดาในอดีต ๗ ชาติ ในอนาคต ๗ ชาติ ทรงเล่าว่าในชาติท่ี ๗ พระนางเกิดเป็น
เทวดาผู้ชายท่ีมีฤทธ์ิมาก แม้วันน้ีนางอัปสรท่ีเป็นปริจาริกาของพระนางก็ยังช่วยกัน
ร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอยู่ในพระอุทยานนันทวัน ชวเทพบุตรยังรับพวงมาลัยของ
พระนางอยู่ (ขุ. ชา. (ไทย) ๒๘/๕๔๕/๓๘๐) 

ชังเฆยยกะ : ผ้าท่ีเอาด้ายเย็บทาบเข้าทีหลงั บริเวณที่ปิดแข็ง, ช่ือวิธีทำจีวรอย่างหน่ึงเรียกว่าผ้าชัง
เคยยกะ (วิ. ม. (ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔) 

ชัชชิยะ, นาย : ช่ือของชาวแว่นแคว้นคนหน่ึง  พระเถรีพราหมณกัญญา ๘๔,๐๐๐ รูป ประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตน กล่าวว่า ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปน้ีไปพระปทุมุตรพุทธเจ้า
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ทรงอุบัติขึ้นในโลก ณ กรุงหงสวดี แม่น้ำคงคาไหลผ่านท่ีหน้าประตูกรุงหงสวดีอยู่
ตลอดเวลา น้ำเต็มตลิ่งอยู่ ๑ วันบ้าง ๒ วันบ้าง จนบางคร้ัง ๔ เดือน ภิกษุท้ังหลายจึง
เดือดร้อนไปไม่ได้  ครั้งน้ัน ชาวแว่นแคว้นคนหน่ึงช่ือชัชชิยะเห็นภิกษุท้ังหลาย
เดือดร้อนจึงสั่งให้นายช่างจัดสร้างสะพานขึ้นท่ีฝั่งด้านหน้าเมือง และได้สร้างวิหาร
ถวายสงฆ์ท่ีฝ่ังตรงกันข้าม จึงทำให้คนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างสะพานและแม่น้ำ
เท่ากันกับนายชัชชิยะ  (ขุ. อป. (ไทย) ๓๓/๓๕/๕๒๔) 

ชันตุคาม,หมู่บ้าน : หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ท่ีพระเมฆิยะผู้เป็นพระพุทธอุปัฏฐากกราบทูลว่าท่านต้องการจะ
เข้าไปบิณฑบาต สันนิษฐานตามพระสูตรน้ัน หมู่บ้านนี้ต้ังอยู่เขตเมืองจาลิกา  (องฺ. 
นวก. (ไทย) ๒๓/๓/๔๓๐, ขุ. อุ. (ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๑) 

ชันตุสูตร :  พระสูตรว่าด้วยชันตุเทพบุตร ; ชันตุเทพบุตรเห็นภิกษุจำนวนมากผู้อยู่ในกุฎีป่า ข้าง
ภูเขาหิมพานต์ แคว้นโกศล เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถอืตัว โลเล ปากกล้า พูดพร่ำเพร่ือ หลงลืม
สติ ไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตกวัดแกว่ง ไม่สำรวมอินทรีย์ ครัน้ถึงวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ จึง
เข้าไปกล่าวเตือน   (สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๖/๑๑๗) 

ชัมพาลีสูตร :  พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยบ่อน้ำใหญ่  ทรงแสดงบุคคล ๔ จำพวกพร้อมด้วย
ข้ออุปมาดังน้ี (๑) ผู้ได้เจโตวิมุตติ แต่ไม่ได้สักกายนิโรธ เปรียบเหมือนคนมีมือเปื้อน
ยางเหนียวจับกิ่งไม้ ทำให้มือเกาะติดกับก่ิงไม้ (๒) ผู้ได้เจโตวิมุตติและได้สักกายนิโรธ 
เปรียบเหมือนคนมีมือสะอาดจับกิ่งไม้ มือก็ไม่เกาะติดกับกิ่งไม้ (๓) ผู้ได้เจโตวิมุตติ 
แต่ทำลายอวิชชาไม่ได้ เปรียบเหมือนบ่อน้ำใหญ่มีอายุหลายปีท่ีปิดทางไหลเข้าและ
เปิดทางไหลออกไว้ ทั้งฝนก็ไม่ตกเพ่ิมตามฤดูกาล บ่อน้ำนั้นไม่มีวันจะเพ่ิมขึ้นจนล้น
ขอบออกไปได้ (๔) ผู้ได้เจโตวิมุตติและทำลายอวิชชาได้ เปรียบเหมือนบ่อน้ำใหญ่มี
อายุหลายปีที่เปิดทางไหลเข้าและปิดทางไหลออกไว้ ท้ังฝนก็ตกเพิ่มตามฤดูกาล บ่อ
น้ำนั้นมีวันจะเพ่ิมขึ้นจนล้นขอบออกไปได้  (องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๘/๒๕๐) 

ชัมพุกชาดก: ชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชัมพุกะอวดเก่ง  พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกนี้ โดยทรง
ปรารภเหตุท่ีพระเทวทัตทำท่าทางอย่างพระองค์ ตรัสเล่าว่า พระโพธิสัตว์บังเกิดใน
กำเนิดราชสีห์ อยู่ในถ้ำ ณ หิมวันตประเทศ  วันหนึ่งฆ่ากระบือได้กินเนื้อด่ืมน้ำแล้ว
กลับมายังถ้ำ สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งพบราชสีห์น้ัน เม่ือไม่อาจหลบหนี จึงนอนหมอบ
พร้อมกล่าวว่าตนจะอุปัฏฐากราชสีห์  ราชสีห์นำสุนัขจ้ิงจอกไปยังท่ีอยู่ นำเน้ือมา
เลี้ยงดูจนสุนัขจ้ิงจอกอ้วนพี วันหน่ึงสุนัขจ้ิงจอกเข้าไปหาราชสีห์บอกว่าจะฆ่าช้างนำ
เน้ือมาเลี้ยง ราชสีห์ห้ามว่าอย่าทำอย่างน้ัน เพราะว่าสุนัขจ้ิงจอกไม่ได้เกิดในกำเนิด
สัตว์ท่ีฆ่าช้าง สุนัขจิ้งจอกไม่ฟัง ขืนออกไปจากถ้ำ บันลืออย่างสุนัข ขึ้นไปยืนบนยอด
เขา เห็นช้างดำเชือกหน่ึงเดินอยู่ท่ีเชิงเขาจึงโดดไปด้วยหมายว่าจะตกลงบนกระพอง
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ของช้างนั้น แต่พลาดตกไปใกล้เท้า ช้างจึงยกเท้าหน้าเหยียบลงบนกระหม่อมสุนัข
จ้ิงจอก หัวของสุนัขจ้ิงจอกจึงแหลกละเอียดตายในท่ีน้ันเอง ราชสีห์เห็นสุนัขจ้ิงจอก
พินาศจึงกล่าวว่าผู้ใดมิใช่ราชสีห์ แต่อวดยกตนเพราะสำคัญว่าเป็นราชสีห์ ผู้น้ันย่อม
เหมือนสุนัขจิ้งจอกท่ีถูกช้างเหยียบนอนหายใจแขม่วที่พ้ืนดินตัวน้ี   (ขุ.ชา. (ไทย) 
๒๗/๓๓๕/๑๘๕, ขุ. ชา. อ. (บาลี) ๔/๓๓๕/๓๒๐) 

ชัมพุกเถรคาถา  : ภาษิตของพระชัมพุกเถระ  ท่านเกิดในตระกูลยากจน ต้ังแต่เด็กจนโต เขาไม่ยอม
กินอาหาร กินแต่อุจจาระเท่าน้ัน ไม่มีใครห้ามปรามเขาได้ ญาติพ่ีน้องจึงให้เขาไปบวช
เป็นนักบวชเปลือย เขาคงไม่อาบน้ำหมักหมมฝุ่นธุลีในตัว ถอนผมและหนวด ยืนยก
ขาข้างหน่ึง เมื่อมีคนเช้ือเชิญให้กินอาหารก็ปฏิเสธ หากมีคนนำอาหารมาให้ก็ใช้ปลาย
หญ้าคาจิ้มท่ีอาหารแตะที่ปลายลิ้นของตน ในเวลากลางคืนเขาไปกินอุจจาระ ของ
ชาวบ้านที่เงื้อมหิน ใกล้ที่อยู่ของตน ประพฤติอย่างนั้นอยู่ ๕๕ ปี ชาวบ้านจึงสำคัญว่า
เขามีตบะกล้าแข็ง ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมช้ีแจงความเห็นผิดของเขา 
เขาได้เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึง  (ขุ. เถร. (ไทย) ๒๖/๓๒๗/๓๘๕, ขุ. เถร. อ.(บาลี) 
๒/๓๒๗/๑๔-๑๕) 

ชัมพุกะ, สุนขั: ช่ือสุนัขตัวหนึ่ง บริวารของแม่แพะเป็นสุนัขมี ๔ ตัว คือ มาลิยะ จตุรักขะ ปิงคิยะ 
และชัมพุกะ (ขุ. ชา (ไทย) ๒๗/๑๐๓/๓๑๘) 

ชัมพุกาชีวกวัตถุ : เรื่องอาชีวกช่ือชัมพุกะ  ชัมพุกะเกิดในบ้านคนมีทรัพย์ในเมืองราชคฤห์  ต้ังแต่เขา
เกิดจนเดินได้ไม่ปรารถนานอนบนท่ีนอนและบริโภคอาหารเหมือนคนท่ัวไป เขากิน
อุจจาระของตนเอง บิดามารดาเห็นพฤติกรรมของบุตรชายจึงให้ไปบวชเป็นอาชีวก 
เวลาถอนผมต้องจับเขาน่ังในหลุมลึกแค่คอ วางกระดานเรียบไว้บนบ่าน่ังบนแผ่น
กระดานนั้นจึงเอาแปรงตาลถอนผมของเขา ต่อมาเมื่อพวกอาชีวกเห็นพฤติกรรม
แปลกประหลาดของเขาจึงขับไล่ออกจากสำนัก เขาไปอยู่ท่ีเงื้อมหินแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่
ถ่ายอุจจาระของชาวบ้าน นอกกรุงราชคฤห์ หลอกลวงชาวบ้านว่ากินลมเป็นอาหาร
ยืนขาเดียวตลอดเวลา มีผู้นับถือจำนวนมาก  ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบและทรง
สั่งสอน เขาได้เป็นพระอรหันต์ก่อนบวช (ขุ. ธ. อ. (บาลี) ๑/๕๕/๓๖๗) ; ดูชัมพุกเถร
คาถา 

ชัมพุขาทกชาดก: ชาดกว่าด้วยสุนัขจ้ิงจอกช่ือชัมพุกะอยากกินลูกหว้า  พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกนี้ 
ด้วยทรงปรารภพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะผู้กล่าวสรรเสริญคุณอันไม่มีจริงของกัน
และกัน เที่ยวฉันอยู่ในเรือนตระกูลท้ังหลาย  ตรัสเล่าว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์
เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในราวป่าชมพู่แห่งหนึ่ง ท่ีป่าน้ันมีกาตัวหน่ึงกำลังกินผลชมพู่สกุ 
ขณะน้ันมีสุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงเดินผ่านทาง มันเห็นกากำลังกินผลชมพู่สกุจึงกล่าวคุณ
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อันไม่เป็นจริงของกาด้วยหวังว่าตนจะได้กินผลชมพู่จากกา เม่ือกาได้ฟังคำสรรเสริญ
อันไม่เป็นจริงของสุนัขจ้ิงจอก จึงกล่าวสรรเสริญตอบสุนัขจ้ิงจอกกล่าวยกย่องคุณอัน
ไม่เป็นจริงของสุนัขจิ้งจอกเช่นกัน แล้วเขย่ากิ่งชมพู่ให้ผลท้ังหลายหล่นลงไป ต่างฝ่าย
จึงต่างสรรเสริญกันด้วยคุณอันไม่มีอยู่จริงของกันและกัน (ขุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๒๙๔/
๑๔๙, ขุ. ชา. อ. (บาลี)๔/๒๙๔/๑๘๑) 

ชัมพุขาทกปริพาชก : ปริพาชกคนหน่ึง  เมื่อครัง้พระสารีบุตรอยู่ ณ หมู่บ้านนาลกคาม แคว้นมคธ 
ชัมพุขาทกปริพาชกเข้าไปสนทนาซักถามปัญหา ๑๖ ข้อ เช่น (๑) นิพพานเป็น
อย่างไร จะรู้แจ้งได้อย่างไร (๒) อรหัตเป็นอย่างไร จะรู้แจ้งได้อย่างไร  (๓) ใครคือ
ธรรมวาที ใครคือผู้ปฏิบัติดี ใครคือผู้ไปดี พระเถระตอบว่า (๑) นิพพานคือความสิ้น
ราคะ โทสะ และโมหะ  รู้แจ้งได้ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ (๒) อรหัตคือความส้ินราคะ 
โทสะ และโมหะ รู้แจ้งได้ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ (๓) ธรรมวาทีคือผู้แสดงธรรมเพ่ือละ
ราคะ โทสะและโมหะ (๒) ผู้ปฏิบัติดีคือผู้ปฏิบัติเพ่ือละราคะ โทสะและโมหะ ผู้ไปดี
คือผู้ตัดรากถอนโคนอกุศลธรรมเหล่าน้ัน เมือ่ถามว่าละได้อย่างไร ตอบว่า ละได้ด้วย
อริยมรรคมีองค์  (สํ. สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๑๔-๓๒๙/๓๓๕-๓๔๗) 

ชัมพุคาม:  ช่ือหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก่อนเสด็จไปเมืองกุสินารา พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอานนท
เถระว่าจะเข้าไปยังหัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม โภคนคร (ที. ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๗/
๑๓๔) 

ชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา : ภาษิตของพระเถระผู้เป็นบุตรของนายบ้านช่ือชัมพุ   ท่านเกิดที่เมืองจัมปา 
ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า แล้วบวชปฏิบัติธรรม ท่านได้กล่าวคาถาว่า 
“ท่านยังขวนขวายประดับตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอยู่หรือไม่ ยังยินดีประดับประดาร่างกาย
อยู่หรือไม่ ท่านทำกลิ่นศีลในขจรขจายไปอยู่หรือไม่ คนทศุีลนอกน้ีไม่อาจทำกลิ่นศีล
ให้ขจรขจายไปได้” (ขุ. เถร. (ไทย) ๒๖/๒๘/๓๑๓, ขุ. เถร. อ. (บาลี) ๑/๑๖๕/๑๓๒) 

ชัมพูผลิยเถราปทาน: ประวัติในอดีตชาติของพระชัมพูผลิยเถระ พระเถระประกาศว่าเมื่อครั้งพระปทุ
มุตตรพทธเจ้า ท่านถือเอาผลหว้าใหญไ่ปถวาย เพราะผลกรรมน้ันท่านจึงละทิพย
สมบัติและมนุษยสมบัติ ละทุกข์ในอบาย ๔ ในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปน้ีไป ท่าน
ไม่รู้จักทุคติเลย ชาตินี้ได้บรรลุวิชชา ๓ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ (ข.ุ 
อป. (ไทย)๓๓/๘๑-๘๗/๗๒-๗๓) 

ชัยทิศ,พระราชา:ช่ือราชาพระองค์หน่ึงในแคว้นปัญจาละพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอลีนสัตตกุมารพระโอรส 
ของพระเจ้าชัยทิศ เมืองกัปปิลา พระเจ้าชัยทิศเสด็จล่าเนื้อถูกพระยาโปริสารทจับกุม
ไว้โดยหวังจะกินเป็นอาหาร พระโพธิสัตว์ได้ช่วยชีวิตของพระบิดา (ขุ. จริยา (ไทย) 
๓๓/๗๔-๘๔/๗๕๕-๓๕๖) ; ดู ชยทิสชาดก 
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ชัยเสน,กษัตรยิ์: ช่ือกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีพระนามปรากฏในพุทธวงส์ดังนี้ 1.ในสมัยพระโสภิตพุทธ
เจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ท่ี๖)พระเจ้าชัยเสนทรงรับสั่งให้สร้างพระอารามแห่งหน่ึงน้อม
ถวายพระโสภิตพุทธเจ้า (ขุ. พุทธ. (ไทย) ๓๓/๖/๖๑๘)   

 2. ในสมัยพระปุสสพุทธเจ้า(พระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๑๘)  พระองค์ทรงอุบัติในกรุงกาสิกะ 
พระชนกคือพระเจ้าชัยเสน พระชนนีคือพระนางสิริมา (ขุ. พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑-๒๕/
๖๘๐-๖๘๔) 

ช่ัวโคตร : ช่วงบุรุษ  ช่ัวคน ช่ัวอายุ  ระยะประมาณของอายุ  ช่ัวยุค  ช่ัวรุ่น ของคนท่ีเก่ียวข้อง
เป็นญาติ ท้ังฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดา และสืบสายโลหติกันมาในวงศ์สกุลเดียวกัน 
โดยมากนิยมนับเป็น  ๗  ช่ัวโคตร  นิยมนับต้ังแต่ตัวบุคคลข้ึนไป  ๓  ช้ัน  คือ ช้ันพ่อ 
ช้ันปู่ และช้ันทวด และนับจากตัวบุคคลน้ันลงมาอีก ๓ ช้ัน คือช้ันลูก ช้ันหลาน และ
ช้ันเหลน รวมเป็น  ๗  ช่ัวโคตรหรือ  ๗  ชั่วคน    (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๑/๕๑๔,  วิ.อ.  
(บาลี) ๒/๕๐๓-๕/ ๑๖๕-๑  

ช่ัวธนู  : มาตราวัดระยะทางชนิดหน่ึง  บางทีเรียกว่า  ช่ัวลูกธนู  ช่ัวลูกธนูตก  โดยกำหนด
ระยะจากการยิงลูกธนูครั้งหน่ึง เป็น  ๑  ช่ัวธนู  เช่น  เสนาสนะป่า    หมายถงึ    
เสนาสนะที่ช่ือว่าป่ามีระยะ  ๕๐๐ ช่ัวธนูเป็นอย่างต่ำ  (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๕๔/
๑๗๔,๑๐/๒๕๓/๑๘๘) 

ช่ัวบุรุษ : มาตราวัดระยะชนิดหนึ่ง, ๑ ช่ัวบุรุษเท่ากับ  ๕ ศอก เช่น พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เม่ือมีเหตุท่ีสมควร เราอนุญาตให้ขึ้นต้นไม้สูงช่ัวบุรุษ แต่ในคราวมี
อันตราย ขึ้นได้ตามความประสงค์” (วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๔/๗๑, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๔๒/
๑๘๒, ๒๕๖/๑๙๐, ที.ม.อ. (บาลี) ๒๔๑-๒๔๒/๒๒๕) 

ช่ัวสูดดมกลิ่นหอม :มาตราวัดระยะเวลาโดยการดมกลิ่น  หมายถึง  ช่ัวครู่หนึ่ง  เทียบได้กับ ช่ัวลัดน้ิว
มือเดียว  เช่น  การท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยช่ัวสูดดมกลิ่นหอม    มีผล
มากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็น
ต้นนั้น  (องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๔๗๓) 

ช่ัวหยาบ, อาบัติ :อาบัติท่ีมีโทษช่ัวหยาบ  จัดเป็นครุกาบัติ  ได้แก่อาบัติปาราชิก ๔ สิกขาบท และ
อาบัติสังฆาทิเสส ๑๓  สิกขาบท  เช่นการเสพเมถุนการจงใจทำให้น้ำอสุจิเคลื่อน   
ในกรณีท่ีภิกษุบอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตีย์ เว้นไว้
แต่ภิกษุได้รับสมมติ (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๘๐/๒๗๐) 

ชาครชาดก :  ชาดกว่าด้วยผู้หลับและต่ืน มีใจความย่อว่า  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในกรุงสา
วัตถี ต่อมาได้ออกบวชเป็นฤษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ ถือการไม่นอนและเดิน
จงกรมเป็นวัตร รุกขเทวดาผู้เกิดที่ต้นไม้ใกล้ท่ีจงกรมเห็นแล้วดีใจจึงถามพระโพธิสัตว์
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ว่า   ในโลกนี ้   เมื่อเขาต่ืน  ใครหลับเม่ือเขาหลับ ใครต่ืน พระโพธิสัตว์ตอบว่า  เมื่อ
พวกเขาต่ืนอยู่    ข้าพเจ้าหลบั  เมื่อพวกเขาหลับ ข้าพเจ้าต่ืนอยู่  และอธิบายว่า  คน
หลับคือคนที่ประมาทไม่รู้จักธรรมคือสัญญมะ(ความสำรวม)  และทมะ(ความอดกลั้น)  
เป็นเหตุให้พระโพธิสัตว์ต่ืน เพราะไม่อยากประมาท  ส่วนคนต่ืนคอืคนที่ละราคะ
โทสะและอวิชชาได้แล้ว  เป็นเหตุให้พระโพธิสัตว์หลับ เพราะอยู่ท่ามกลางสังคมของ
พระอริยะแล้วคลายความกังวลใจได้  (ขุ.ชา.  (ไทย)  ๒๗/๑๓๕/๒๗๙) 

ชาครสูตร : พระสูตรว่าด้วยความต่ืน มีใจความย่อว่า เทวดาทูลถามพระพุทธเจ้าว่า เมื่อธรรม
ท้ังหลายต่ืนอยู่ธรรมประเภทไหนช่ือว่าหลับอยู่  ม่ือธรรมทั้งหลายหลับแล้ว    ธรรม
ประเภทไหนช่ือว่าต่ืนอยู่  บุคคลหมกัหมมธุลีคือกิเลสเพราะธรรมประเภทไหน  
บุคคลบริสุทธ์ิเพราะธรรมประเภทไหน  พระองค์ตรัสตอบว่า  เมื่ออินทรีย์ ๕ ต่ืนอยู่ 
นิวรณ์  ๕ ช่ือว่าหลับอยู่  เมื่อนิวรณ์  ๕ หลับแล้ว อินทรีย์ ๕ ช่ือว่าต่ืนอยู่ บุคคล
หมักหมม ธุลคืีอกิเลสเพราะนิวรณ์ ๕ บุคคลบริสุทธ์ิเพราะอินทรีย์ ๕ (สํ.ส. (ไทย) 
๑๕/๖/๗) 

ชาคริยสูตร  :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ต่ืนอยู่  มีใจความย่อว่า  พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุท้ังหลาย
ให้เร่งรีบประกอบความเพียรด้วยการต่ืนอยู่เสมอ  ภิกษุควรเป็นผู้ต่ืนอยู่อย่างมีสติ มี
สัมปชัญญะ มจิีตต้ังมั่น  เบิกบาน ผ่องใส และควรเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่กาลใน
กุศลธรรมท้ังหลายในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน  ซึ่งจะได้รับผลจากการปฏิบัติ  ๒ 
ประการ  คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอนาคามี  (ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/
๔๗/๓๙๗) 

ชาคริยานุโยค : การประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการต่ืน  การพยายามต่ืน  จัดเป็นธรรมอันเป็นส่วน สุดรอบ
อย่างหน่ึง ในธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบ ๔ ประการคือ(๑) ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือ
สีลสังวร(๒) ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคืออินทรียสังวร (๓) ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบ
คือโภชเนมัตตัญญุตา(๔)ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยค, วิธีปฏิบัติตาม
หลักชาคริยานุโยค  คือ การชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกางกั้น(นิวรณ์)ด้วย
การเดินจงกรม และการนั่งตลอดทั้งวัน กล่าวคือช่วงปฐมยามแห่งราตรี สำเร็จการ
นอนอย่างราชสีห์ โดยตะแคงด้านขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ 
กำหนดเวลาตื่นไว้ในใจ ช่วงมัชฌิมยาม ลุกขึ้นแล้วเดินจงกรมสลับกับการน่ัง ช่วง
ปัจฉิมยามแห่งราตรีพิจารณาถึงความเป็นอยู่ว่าทำอย่างไรเพียงคืนเดียวจึงจะสามารถ
เจริญกุศลธรรมได้สูงสุด เป็นการต่ืนรู้ภายใน  
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  ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค อธิบายว่า  ผู้เจริญชาคริยานุโยคจะเกิดปัญญา  ๒  
อย่าง  คือ  ปัญญาเร็วและปัญญาร่าเริง (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๙๙/๕๘๔, ขุ.ป.(ไทย)  
๓๑/๖/๕๕๔) 

ช้าง ม้า โค ทาสี  : สัตว์ที่พระนางยโสธราเถรี  (พิมพา) เคยบริจาคทำบุญในอดีตชาติ เพ่ือประโยชน์
แก่การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า ในขณะท่ีพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญ
บารมีเพ่ือบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ (ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๕๔/๕๑๓ ) 

ช้าง  : สัตว์ในตระกูลช้าง  เป็นพาหนะทรงของพระเจ้าจักรพรรดิ เรียกว่า  ช้างแก้ว  มี
คุณสมบัติ  คอื  เป็นช้างเผือก  เป็นท่ีพ่ึงของเหล่าสัตว์ มีฤทธ์ิ สามารถเหาะไปใน
อากาศได้  หากพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นทรงเวลาเช้าแล้วเสด็จเลียบไปตลอดแผ่นดิน
อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต    สามารถเสด็จกลับกรงุกุสาวดีราชธานีทันเสวยพระ
กระยาหารเช้า,  ช้างแก้วเป็นพญาช้างตระกูลอุโบสถ   ซึ่งเป็นช้างมงคลตระกูล  ๑  
ในบรรดาช้าง ๑๐ตระกูล  คือ  (๑) กาฬวกหัตถี  (สีดำ)  (๒)  คังไคยหัตถี  (สีเหมือน
น้ำไหล)  (๓)  ปัณฑรหัตถี  (สีขาวดังเขาไกรลาส)  (๔)  ตามพหัตถี  (สีทองแดง)  (๕)  
ปิงคลหัตถี  (สีทองอ่อนดังสีตาแมว)  (๖)  คันธหัตถี (สีไม้กฤษณา  มกีลิ่นตัวหอม)  
(๗)  มังคลหัตถี  (สีนิลอัญชัน  มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม)  (๘)  เหมหัตถี (สีเหลืองด่ัง
ทอง)  (๙)  อุโบสถหัตถี  (สทีองคำ)  (๑๐)  ฉัททันตหัตถ ี (กายสีขาวบริสุทธ์ิดังสีเงิน
ยวง  แต่ปากและเท้าสีแดง)  ในช้างมงคล  ๑๐  ตระกูลนี ้ ช้างอุโบสถประเสริฐทีสุ่ด,  
ช้างเป็นทรัพย์สมบัติท่ีนิยมสะสมชนิดหน่ึง ในบรรดาของสะสม (อุปธิ)  ได้แก่  บุตร 
ภรรยา ทาส ีทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร    ช้าง    โค  ม้า ลา ทอง เงิน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๔๖/๑๘๕, ๒๖๖/๑๙๗, ๓๕๔/๒๘๒,  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕/๒๔, ๓๕๔/๓๙๐, ม.ม.  
(ไทย) ๑๓/๓/๔, ๒๒๙/๒๗๐, ๓๗๙/๔๖๔, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔/๒๑,๑๐๒/๑๒๓, 
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๐/๓๓, ๒๔๒/๓๔๗,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๓๑/๓๒๐,สํ.ม. (ไทย) ๑๙/
๑๐๑๗/๕๒๒,องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๑๑๔/๑๗๕,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๓/๙๑,ขุ.ชา. 
(ไทย) ๒๘/๒๖๖/๑๒๙, ๑๔๓๙/๔๐๗, ๑๖๔๕/๔๔๕,ขุ. อป. (ไทย) ๓๓/๘๓/๑๓๐,ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๕๔/๕๐๐, อภิ. ก. (ไทย) ๓๗/๓๘๗/๔๐๐, ๖๕๐/๗๐๖,ที.ม.อ.  
(บาลี) ๒๔๖/๒๓๔) 

ช่างกลงึ : ผู้ทำอาชีพช่างกลึง  โดยการใช้เชือกชักไม้สำหรับกลึงไปมา สั้นบ้างยาวบ้าง เช่น การ
กลึงกลองซึ่งมีขนาดใหญ่ต้องชักเชือกยาวการกลึงงาหรือลิ่มซึ่งมีขนาดเลก็ต้องชัก
เชือกสั้น  พระพุทธเจ้าทรงนำมาเปรียบเทียบกับวิธีการกำหนดลมหายใจในขณะ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานอานาปานสติ  ความว่า “ช่างกลึง หรือลูกมือช่างกลึงผู้มีความ
ชำนาญ  เมื่อชักเชือกยาว  ก็รู้ชัดว่า ‘เราชักเชือกยาว’เมื่อชักเชือกสั้น ก็รู้ชัดว่า‘เรา
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ชักเชือกสั้น’ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันเหมอืนกัน  เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่า ‘เรา
หายใจเข้ายาว’  เม่ือหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า‘เราหายใจออกยาว’  เมือ่หายใจเข้าสั้น 
ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้าสั้น’  เม่ือหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกสั้น”  (ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๑๐๗/๑๐๓, ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๑๕/๖๑๐, ๒๙๗/๖๙๓)  

ช่างกัลบก : ช่างตัดผม (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๙๙/๓๕๖, ๓๑๔/๓๗๙,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๓๙๐/
๒๙๙,ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๖๙/๓๕๙, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๐/๘๕,๒๗/๑๓๕-๑๓๖/
๒๕๓,๒๗/๔๒/๒๙๒,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๘๑/๖๙๑, (ไทย) ๓๒/๕๕๐/๘๔) 

ช่างกัลบกหญงิ :ช่างตัดผมสตรี  (ขุ.เถร. (ไทย) ๓๒/๒๑๔/๖๑๐) 
ช้างกุญชร: ช้างที่พระเวสสันดรประทานแก่พราหมณ์แคว้นกาลิงคะ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๓๑๓/

๕๔๑,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๔/๑๒๔,๓๒/๖๕๗/๑๐๐) 
ช้างกุญชรตระกูลมาตังคะ  : ช้างกุญชรเป็นช้างป่าขนาดใหญ่ ตระกูลมาตังคะ  เป็นช้างที่จะเสื่อม

กำลังเมื่ออายุ    ๖๐ ปี ตกมัน ๓  แห่ง  มีงางอนงาม    เหมาะสำหรับเป็นราช
พาหนะ  ( ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๔๘/๕๓) 

ช้างกุญชรมหานาค  :ช้างกุญชรขนาดใหญ่, พญาช้างประเภทหน่ึงดู ช้างกุญชรตระกูลมาตังคะ (ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๑๓๕/๖๗๒) 

ช้างแก้ว  : พาหนะทรงของพระเจ้าจักรพรรดิ เรียกว่า  ช้างแก้ว  ดูคำว่า  ช้าง (ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๓๓/๑๕,๑๐/๓๖/๒๐,๑๐/๒๔๖/๑๘๕,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๑/๖๐,๑๑/๑๙๙/
๑๕๙,๑๑/๒๔๐/๑๙๖,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๒/๔๔๘,๑๓/๓๘๔/๔๗๓,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๒๕๘/๓๐๔,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๕,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๖๕/๖๐๒,๓๒/๒๙๖/
๖๙๓,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๓/๒๔๑,๔๐๒/๔๒๘) 

ช่างแก้วมณี : ช่างประเภทหน่ึงประกอบอาชีพเก่ียวกับการทำแก้วมณี ในหมู่ช่างต่าง ๆ  คือ  ช่าง
ดอกไม้  ช่างย้อมช่างปรุงของหอม ช่างทอผ้า ช่างทอง (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๐๔/
๔๐๒) 

ช่างงา : ช่างประเภทหน่ึงประกอบอาชีพเก่ียวกับการทำงาช้าง  การแกะสลักงาช้าง การทำ
เครื่องงา (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๕๔/๓๐๒) 

ช่างจักสาน : ช่างประเภทหนึ่งประกอบอาชีพเก่ียวกับเครื่องจักสาน เช่น ช่างจักสานไม้ไผ่ ช่างจัก
สานไม้อ้อ  (ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๔๔๔/๕๕๖) 

ช้างฉัททันต์ : ช่ือช้างโพธิสัตว์ในอดีตชาติ  มีบริวาร  ๘,๐๐๐ เชือก บำเพ็ญศีลบารมี,  ช่ือตระกูล
ช้างตระกูลหน่ึงคือตระกูลช้างฉัททันต์  (ขุ. จริยา. (ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๖) 

ช่างชุน :  ช่างประเภทหน่ึงประกอบอาชีพเก่ียวกับการเย็บผ้า ชุนผ้า (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/ ๒๙๗/
๖๙๓) 
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ช้างซับมนั : ช้างตกมัน  ข้อเปรียบเทียบของสัจจกนิครนถ์ท่ีถือตนว่าเป็นคนฉลาด สามารถ
เอาชนะพระปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ แต่เมื่อได้โต้วาทะกับพระพุทธเจ้าแล้วกลับ
เอาตัวไม่รอด  เหมือนบุรุษมาปะทะช้างซับมันก็ดี พบกองไฟท่ีกำลังลุกโชนก็ดี พบงู
พิษท่ีมีพิษร้ายก็ดี  ยังพอเอาตัวรอดได้บ้าง แต่พอมาพบท่านพระโคดมเข้าแล้ว ไม่มี
ใครเอาตัวรอดได้เลย  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖๒/๓๙๙) 

ช่างดอกไม้ : ช่างประเภทหน่ึงประกอบอาชีพเก่ียวกับดอกไม้ การร้อยดอกไม้ การทำ มาลัยดอกไม้  
(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๗/๗๕, ขุ.ชา.(ไทย)  ๒๘/๑๔๐๔/๔๐๒) 

ช่างดีบุก : ช่างประเภทหน่ึงประกอบอาชีพเก่ียวกับการทำดีบุกเป็นกลุ่มช่างในกรุงหงสวดีท่ี
ปรากฏในเสลเถราปทาน  ได้แก่  ช่างย้อม  ช่างหูก ช่างเย็บผ้า ช่างกัลบกหญิง ช่าง
ศร ช่างกลึง ช่างหนัง ช่างถากช่างเหล็กช่างทอง ช่างดีบุก ช่างทองแดง  (ขุ.อป. (ไทย) 
๓๒/๒๑๖/๖๑๐,๓๒/๒๙๖/๖๙๓) 

ช้างต้น :  ช้างทรงของพระราชา มีกำลังมาก เป็นข้ออุปมาเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น ช้างต้นท่ีมี
งางอนงาม เป็นช้างทรง ที่มีชาติกำเนิดดี เคยฝ่าศึกสงครามมาแล้ว บุกบ่ันสงคราม
มาแล้ว    ถ้าทุ่มเทชีวิตทำการงานด้วยอวัยวะทุกส่วนคือเท้าหน้าท้ัง ๒ เท้าหลังท้ัง ๒ 
กายท่อนหน้า   กายท่อนหลัง  ศีรษะ หูท้ัง  ๒ งาท้ัง ๒หาง  และงวง  ช้างต้นเช่นนี้
สามารถสละชีวิตทำได้ทุกอย่าง เปรียบเทียบกับบุคคลผู้ไม่มีความ ละอายในการ
กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้อยู่  จะไม่ทำบาปกรรมอะไรเลยเป็นไม่มี  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐๘/
๑๑๘,๑๓/๑๕๑/๑๖๘,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๓๘/๒๒๓,๒๒/๑๔๐/๒๒๙) 

ช้างตระกูลมาตังคะ :ช้างตระกูลมาตังคะ เป็นช้างกุญชรเกิดในป่า เป็นช้างตระกูลมาตังคะ เสื่อมกำลัง
เมื่ออายุ ๖๐ ปี ตกมัน ๓ แห่ง  มีงางอนงาม  ควรเป็นราชพาหนะ  อรรถกถาอธิบาย
ว่าชอบตกมัน ๓ แห่ง  คือ  นัยน์ตาใบหู  และลกูอัณฑะ (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๕๕๓/
๘๔,๓๒/๖๕๗/๑๐๐, ขุ.อป.อ.  (บาลี) ๑/๑๖๐/๒๖๐,๖๕๗/๓๗๗) 

ช้างตระกูลอุโบสถ, พญา : ช้างมงคลตระกูล  ๑  ในบรรดาช้าง  ๑๐  ตระกูล  คือ  (๑)  กาฬวกหตัถี  
(สีดำ)  (๒)  คงัไคยหัตถี  (สีเหมือนน้ำไหล)  (๓)  ปัณฑรหัตถี  (สีขาวดังเขาไกรลาส)  
(๔)  ตามพหัตถี  (สทีองแดง)  (๕)  ปิงคลหัตถี  (สีทองอ่อนดังสีตาแมว)  (๖)  คันธ
หัตถี  (สีไม้กฤษณา  มีกลิ่นตัวหอม) (๗)  มังคลหัตถ ี  (สีนิลอัญชัน  มีกิริยาท่าทาง
เดินงดงาม)  (๘)  เหมหัตถี  (สีเหลืองด่ังทอง) (๙)  อุโบสถหัตถี  (สทีองคำ) (๑๐)  
ฉัททันตหัตถี  (กายสีขาวบริสุทธ์ิดังสีเงินยวง แต่ปากและเท้าสีแดง)  ในช้างมงคล  
๑๐ ตระกูลน้ี  ช้างตระกูลอุโบสถประเสริฐท่ีสุดและถือเป็นช้างแก้วของพระเจ้า
จักรพรรดิ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๔๖/๑๘๕, ๒๖๗/๑๙๙, ๒๗๑/๒๐๓) 
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ช่างตัดผม: ช่างผู้ประกอบอาชีพตัดผม ช่างกัลบกก็เรียก เป็นกลุ่มช่างที่ปรากฏอยู่ในแก้วมณีของ
ปุณณกยักษ์ รว่มกับกลุ่มชนอื่น คือ พวกนักกระโดด นักมวย นักเล่นกล หญิงงาม 
ชายงาม และคนเฝ้ายาม  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๐๘/๔๐๒) 

ช้างตัวประเสริฐ:ช้างที่มีลักษณะดี ช้างท่ีมีพฤติกรรมงดงาม พญาช้างตัวประเสริฐ นิยมนำมา
เปรียบเทียบกับบุคคลผู้ประเสริฐ เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ันแล เป็นดุจ
ช้างตัวประเสริฐ  ทรงรุ่งเรืองล่วงโลกพร้อมทั้งเทวโลก ดุจภูเขาหิมวันต์เหนือภูเขา
ศิลาเหล่าอ่ืน ทรงมีพระนามว่านาคโดยแท้จริง ทรงยอดเย่ียมกว่าผู้ท่ีมีนามว่านาค
ท้ังหมด (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๓/๕๐๐, ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๙๒/๔๕๗) 

ช่างถาก  : ช่างผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการถากไม้  นิยมนำมาเปรียบเทียบกับการฝึกตน  เช่น 
คนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ ช่างศรย่อมดัดศรให้ตรงได้ ช่างถากย่อมถากไม้ได้  ฉันใด 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนได้ ฉันน้ัน, เป็นกลุ่มช่างในกรุงหงสวดีท่ีปรากฏในเสล
เถราปทาน ได้แก่ ช่างย้อม ช่างหูก ช่างเย็บผ้า ช่างกัลบกหญิง ช่างศร ช่างกลึง ช่าง
หนัง ช่างถาก  ช่างเหล็ก ช่างทองช่างดีบุกช่างทองแดง(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๒/๔๓๑, 
๓๒/๒๑๕/๖๑๐,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๙๕/๖๙๓) 

ช้างทรง : ช้างทรงของพระราชา ช้างท่ีใช้เป็นราชพาหนะช้างต้น เช่นช้างต้น เชือกน้ีมีงางอน
งาม เป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดี เคยฝ่าศึกสงครามมาแล้ว บุกบ่ันสงครามมาแล้ว,  ดู 
ช้างต้น (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๘/๔๔๓) 

ช่างทอง : ช่างผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับทองและสำริด  ทำหน้าท่ีเป่าทองด้วยสูบลม หลอมทอง  
ทำทองรูปพรรณชนิดต่าง ๆ เป็นกลุ่มช่างในกรุงหงสวดีท่ีปรากฏในเสลเถราปทาน  
ได้แก่  ช่างย้อม ช่างหูก ช่างเย็บผ้า ช่างกัลบกหญิง ช่างศร ช่างกลึง ช่างหนัง ช่าง
ถาก ช่างเหล็ก ช่างทอง ช่างดีบุก ช่างทองแดง(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๗๘/๔๑๒,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๕๔/๓๐๒,๑๓/๔๘๑/๖๐๗,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๖๘/๒๑๑,๑๔/๓๖๐/
๔๐๙,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๒,๒๐/๑๐๓/๓๔๕,๒๐/๑๐๓/๓๔๖,ขุ.ชา.(ไทย)
๒๘/๑๔๐๔/๔๐๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑๖/๖๑๐,๓๒/๒๙๖/๖๙๓) 

ช่างทอง, บุตร :บุตรของช่างทอง  บุตรท่ีเกิดในตระกูลช่างทอง  เช่น  นายจุนทกัมมารบุตร,บุตรของ
ช่างทองมักทำหน้าที่เป็นลูกมอืของช่างทองช่วยหลอมทอง  เช่น  ทองแท่งชมพูนุท
เป็นของท่ีบุตรนายช่างทองผู้ขยันใส่เบ้าหลอมไล่มลทิน จนสิ้นราคีแล้ว วางไว้บนผ้า
กัมพลสีเหลือง สอ่งแสงแพรวพราว  สุกสกาวอยู่, ดู  ช่างทอง  (ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๑๘๙/๑๓๗, ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๑๐/๑๒๓) 

ช่างทองแดง :ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทองแดง  เป็นกลุ่มช่างในกรุงหงสวดีท่ีปรากฏในเสล
เถราปทาน  ได้แก่  ช่างย้อม ช่างหูก ช่างเย็บผ้า ช่างกัลบกหญิง ช่างศร  ช่างกลึง  
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ช่างหนัง ช่างถาก ช่างเหล็ก ช่างทอง ช่างดีบุก ช่างทองแดง  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๒๑๖/๖๑๐) 

ช่างทอผ้า : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทอผ้า  เป็นกลุ่มช่างที่ปรากฏอยู่ในแก้วมณีของปุณณก
ยักษ์ ร่วมกับกลุ่มชนอื่น คอืช่างดอกไม้  ช่างย้อม  ช่างปรุงของหอม ช่างทอผ้า
ช่างทอง และพวกช่างแก้วมณี (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๐๔/๔๐๒) 

ช่างทำดอกไม้ : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำดอกไม้  การร้อยพวงมาลัย ช่างดอกไม้ เป็นกลุ่มช่าง
ท่ีปรากฏอยู่ในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ และในกรุงเกตุมดี  ในโตเทยยเถราปทานเป็น
ต้นจัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีอาศัยศิลปะ ได้แก่พลช้าง  พลม้า พลรถ พลธนู 
พนักงานเชิญธง พนักงานจัดกระบวนทัพ พวกจัดส่งเสบียง  ราชนิกุลผู้ทรงเป็น
นายทหารระดับสูง พลอาสา ขุนพล พลกลา้ พลสวมเกราะ พวกทาสเรือนเบี้ย พวก
ทำขนม ช่างกัลบก พนักงาน  เครื่องสรง พวกพ่อครัว  ช่างดอกไม้ ช่างย้อม ช่างหูก 
ช่างจักสาน ช่างหม้อ นักคำนวณ นักบัญชี  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๒๘/๖๘๔) 

ช่างทำยานพาหนะ : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำยานพาหนะ(ยานการ) ช่างทำรถ (รถการ) เช่น  
ประวัติของพระผลกทายกเถระเคยเป็นช่างทำยานพาหนะ (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๓๗/
๓๑๓) 

ช้างท่ีควรฝึก : ช้างที่สามารถฝึกได้  หากไม่ฝึกก็จะไม่มีประสบการณ์  เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบภูมิ
ของผู้ที่ได้รับการฝึกกับผู้ท่ีไมไ่ด้รับการฝึก  แม้จะมีความสามารถในการฝึกได้เท่ากัน  
แต่หากไม่ได้ฝกึย่อมไม่มีประสบการณ์  ไม่มีภูมิรู้  และขาดทักษะ (ม.อุ.  (ไทย) ๑๔/
๒๑๕/๒๔๘,๓๑๒/๓๗๙) 

ช้างโทณมุข :  ช่ือช้างเชือกหนึ่ง  มีลักษณะหน้าผากเหมือนหม้อข้าวเหนือตระพอง  มีลำงวงยาว
เหมือนธนู   มีหูอ่อนกว้างใหญ่ ตาเหลืองดังน้ำผึ้งรูปร่างสัณฐานดี ตะโพกหนาทึบ
กลมกลึง  ระหว่างเข่าเก็บของลับไว้   งางามเหมือนงอนไถ ขนหางสวย โคนหางน่า
ยำเกรง สมบูรณ์ด้วยลักษณะครบทุกอย่าง  งามน่าดูเสมือนเมฆสีเขียวคราม ชอบไป
ยังถิ่นท่ีราชสีห์ชอบเยื้องกรายเหมือนก้อนเมฆเดินได้     มีกำลังเท่า  ๗ ช้างสาร   ตก
มัน ๗ ครั้ง มีพิษท่ัวตัวเหมือนมัจจุมารท่ีมีเรือนร่างทำให้เมามันมึนย่ิงขึ้น  ควาญช้าง
เลี้ยงดูด้วยวิธีพิเศษ เช่น ใช้คำข้าวคลุกกำยานให้กิน  หยอดยาตา  รมควัน  ไล้ทา  
เป็นต้น  ช้างโทณมุขปรากฏในพระประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี  ซึ่งมี
ประวัติว่า  พระโสณเถระ เป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าปิยทัสสี (เหมือนพระเทวทัตเป็น
ศัตรูของพระโคตมพุทธเจ้า) ได้ร่วมมือกับพระมหาปทุมราชกุมาร  ในกุมุทนคร สั่งให้
ปล่อยช้างโทณมุขที่กำลังตกมันเพ่ือทำร้ายพระพุทธเจ้า  แต่พระพุทธเจ้าปิยทัสสีทรง
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ทรมานช้างโทณมุขจนหายพยศเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๘๐,๐๐๐ โกฏิ  
ได้บรรลุธรรมคร้ังที่ ๓ (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๖/๖๕๖) 

ช้างธนบาล : ช่ือเรียกช้างนาฬาคีรี  ซึ่งเป็นช้างท่ีพระเทวทัตร่วมกับพระเจ้าอชาตศัตรูปล่อยไปเพื่อ
ปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างนาฬาคีรีให้หายพยศ
แล้ว  เทวดาและพรหมเป็นต้นเกิดจิตอัศจรรย์จึงพากันบูชาด้วยดอกไม้และเกสร
ดอกไม้เป็นต้น  และในพระนครท้ังสิ้น  ได้เกิดกองทรัพย์สูงประมาณถึงเข่า  
พระราชารับสั่งให้เท่ียวตีกลองป่าวร้อง แล้วพระราชทานทรัพย์ท่ีประตูด้านทิศ
ตะวันตกให้เป็นของชาวพระนคร  ส่วนทรัพย์ท่ีประตูด้านทิศตะวันออกให้นำเข้า
ท้องพระคลังหลวง  ต้ังแต่น้ันมา  ช้างนาฬาคีรีจึงได้มี ช่ือว่า  ธนบาล   ในคำ
สรรเสริญพระพุทธเจ้ากล่าวว่า พระองค์ทรงมีพระทัยประกอบด้วยพระกรุณา
สม่ำเสมอกันในสัตว์ทั้งปวง  คือ  พระเทวทัต  นายขมังธนู  โจรองคุลีมาล  พระราหุล  
และช้างธนบาล   (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๕๘๕/๘๙) 

ช้างน้าว : ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่งในป่าหิมพานต์  ดอกมีกลิ่นหอม นิยมนำมาร้อยเป็นพวงมาลัย  
เป็นต้นไม้อันเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/
๒๐๔๓/๕๐๒,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๓๐/๓๔๓) 

ช้างนาฬาคีรี : ๑. ช่ือช้างที่พระเทวทัตร่วมกับพระเจ้าอชาตศัตรู กรุงราชคฤห์ ปล่อยไป เพ่ือปลงพระ
ชนม์พระพุทธเจ้า  ภายหลังมีช่ือว่า  ธนบาล, ดู  ช้างธนบาล 

 ๒.  ช่ือช้างเชือกหนึ่งของพระเจ้าเอกราช กรุงบุปผวดี  ในจันทกุมารชาดก เป็นช้าง
สำหรับบูชายัญเชือก  ๑  ในช้าง  ๔ เชือกได้แก่ช้างอภยังกร ช้างนาฬาคีรี  ช้างอัจ
จุคคตะ  และช้างวรุณทันตะ  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๙๙๓/๓๓๗,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๘๓/
๕๗๖) 

ช้างประเสริฐ : ช้างช้ันเลิศ เช่นช้างเอราวัณของท้าวสักกะ ในเทวโลกช้ันดาวดึงส์,  ใช้เป็นคำยกย่อง
พระอรหันต์  เช่น  ท่านพระพรหมเทพซึ่งเป็นผู้ปราศจากเสนามาร  มีจิตสงบระงับ    
ฝึกตนแล้ว  เท่ียวไปเหมือนช้างประเสริฐ ไม่หว่ันไหว  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๔/๒๓๖, 
อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๗๐/๙๐๑) 

ช่างปรุงของหอม :ผู้ประกอบอาชีพปรุงของหอม  เป็นกลุ่มช่างท่ีปรากฏในดวงแก้วมณีของปุณณก
ยักษ์  ร่วมกับช่างอ่ืน ๆ คือ ช่างดอกไม้  ช่างย้อม ช่างปรุงของหอม ช่างทอผ้า 
ช่างทอง  และพวกช่างแก้วมณี,  กลุ่มช่างในกรุงหงสวดี คือ  ช่างศร ช่างกลึง คนส่ง
ของช่างปรุงของหอม ช่างย้อม และช่างชุน  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๐๔/๔๐๒,ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๒๙๗/๖๙๓) 
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ช้างป่า : ช้างท่ีอยู่ในดงช้าง  มักถูกควาญช้างคล้องมาเพ่ือนำมาฝึกหัดเป็นราชพาหนะ  (ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๒๑๗/๒๕๐,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๖๑/๒๑๑) 

ช่างเผาผลาญ  :คนช่างเผาผลาญ  คนท่ีชอบทำลาย  เป็นสำนวนที่ เวรัญชพราหมณ์กล่าวหา
พระพุทธเจ้าว่า พระองค์ไม่ทรงไหว้พราหมณ์  ไม่ทำสามีจิกรรมแก่พราหมณ์ ตาม
ประเพณี เป็นการเผาผลาญประเพณีอันดีงามของพราหมณ์  พระองค์ทรงอธิบายว่า  
บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ กายทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริตจัดเป็นสิ่งท่ีควรเผา
ผลาญ  พระองค์ทรงละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ควรเผาผลาญได้หมดสิ้นแล้ว จึงช่ือ
ว่า เป็นคนช่างเผาผลาญ  แต่ไม่ใช่คนช่างเผาผลาญตามความหมายท่ีเวรัญชพราหมณ์
เข้าใจ  (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๑,๑๒/๒๒๘) 

ช้างเผือก : ช้างที่มีลักษณะสีขาวท้ังตัว  เศวตกุญชร  นิยมใช้เป็นราชพาหนะ  เช่น  ช้างแก้วของ
พระเจ้าจักรพรรดิ  เป็นช้างเผือกตระกูลอุโบสถ, ดู คำว่า ช้าง  (ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๔๖/๑๘๕,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๗๓/๑๗๙,๒๖/๙๖๑/๑๑๗) 

ช้างพลาย : ช้างเพศผู้  มกัใช้คู่กับคำว่า  ช้างพัง  คอืช้างเพศเมีย  (องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๔๐/ 
๕๒๐, ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓๕/๒๔๓, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๒๙/๔๕๘,๒๘/๒๐๖๒/
๕๐๔,๒๘/๒๓๖๒/๕๔๘) 

ช้างพลายชาติมาตังคะ : ช้างเพศผู้เกิดในตระกูลมาตังคะ  เช่น ช้างพลายชาติมาตังคะ ๖๐,๐๐๐ 
เชือก  ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง  มีสายประโคนพานหน้าและพานหลังทำ
ด้วยทอง  ประกอบด้วยเครื่องประดับศีรษะและข่ายล้วนเป็นทอง (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๒๐๗/๖๘๑) 

ช้างพลายตระกูลมาตังคะ : ช้างเพศผู้ตระกูลมาตังคะ  เป็นอดีตชาติของพระปทุมเกสริยเถระ ในชาติ
ท่ีเกิดเป็นช้างได้ถวายเกสรดอกบัวแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ด้วยอานิสงส์น้ัน ทำให้ท่าน
มาเกิดเป็นพระเถระและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘  
และอภิญญา ๖  (ขุ.อป.  (ไทย) ๓๒/๑/๔๖๒) 

ช้างพลายและช้างพัง :ช้างเพศผู้และช้างเพศเมีย  ในป่าหิมพานต์  อาศัยอยู่ใกล้สระมุจลินท์ บริเวณ
อาศรมของพระเวสสันดร (ขุ.ชา.  (ไทย) ๒๘/๒๐๘๒/๕๐๖) 

ช้างพัง : ช้างเพศเมีย มักใช้คู่กับคำว่า ช้างพลาย คือ ช้างเพศผู้ (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๙๑/ ๓๓๗, 
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๐๖๒/๕๐๔) 

ช้างมาตังคะ : ๑. ช้างตระกูลมาตังคะ  เป็นช้างชนิดดุร้าย ชอบอยู่เพียงลำพัง เกิดในป่าหิมพานต์  
 ๒.  ช่ือช้างพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า บำเพ็ญอธิษฐานอุปบารมี  

(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๓๗/๒๘๐,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๘/๓๐๓,๒๗/๑๙/๓๐๓,ขุ.อป. (ไทย) 
๓๒/๗/๒๕๐,๓๒/๑๔/๑๒๔,๓๒/๒๓๙/๖๘๖,ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๒/๓) 
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ช่างไม ้: ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับไม้  ทำหน้าท่ี เช่น ถากไม้  สร้างยานพาหนะ พระพุทธเจ้า
ทรงนำมาใช้เป็นข้อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของภิกษุ เช่นช่างไม้หรือลูกมือของช่าง
ไม้ ผู้ชำนาญ ใช้ลิ่มอันเล็ก ตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ัน
เหมือนกัน  เมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดวิตกท้ังหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่ง
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง ประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้น 
ภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอ่ืน   ซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตน้ัน,  ช่างไม้ท่ี
ปรากฏช่ือ เช่น  ช่างไม้ช่ือปัญจกังคะ ช่างไม้ช่ืออิสิทันตะ(อิสิทัตตะ)  ช่างไม้ช่ือ
ปุราณะ (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๑๖/๒๒๗,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๘/๙๐, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘๐/
๕๓,๒๕/๑๔๕/๗๖) 

ช่างย้อม : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการย้อมสี เช่น ย้อมสีขนสัตว์(ลงิ) การย้อมสีผา้  เป็นอาชีพ
อย่างหน่ึงในบรรดาอาชีพท่ีอาศัยศิลปะ ได้แก่พลช้างพลม้าพลรถพลธนู พนักงานเชิญ
ธง  พนักงานจัดกระบวนทัพ พวกจัดส่งเสบียง ราชนิกุลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูง  
พลอาสา ขุนพล  พลกล้า พลสวมเกราะพวกทาสเรือนเบ้ีย  พวกทำขนม ช่างกัลบก
พนักงานเครื่องสรง พวกพ่อครัว ช่างดอกไม้ ช่างย้อม ช่างหูก ช่างจักสาน ช่างหม้อ 
นักคำนวณ นักบัญชี  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๕/๗๑, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๐๔/๔๐๒,ข.ุ
อป. (ไทย) ๓๒/ ๒๑๔/๖๑๐,๓๒/๒๙๗/๖๙๓) 

ช่างย้อมผา้ : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการย้อมสีผ้า, ในวัตถูปมสูตรกล่าวว่า ช่างย้อมผ้าท่ีใช้ผ้า
สกปรกย้อมสี คือ สีเขียว สีเหลืองสีแดง หรือสีชมพู ผ้าผนืนั้นจะเป็นผ้าท่ีย้อมได้ไม่ดี 
มีสีไม่สดใส  เปรียบกับจิตที่เศร้าหมอง เป็นเหตุให้ถึงทุคติถ้าช่างย้อมผ้าใช้ผ้าสะอาด  
ผ้าน้ันจะย้อมได้ดี สีสดใสเปรยีบกับจิตที่ไม่เศร้าหมอง เป็นเหตุให้ถึงสุคติ (ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๗๐/๖๒,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๑๔/๖๑๐,๓๒/๒๙๖/๖๙๓) 

ช่างรถ : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับรถ  เป็นตระกูล เรียกว่า  ตระกูลช่างรถ  จัดอยู่ในตระกูลต่ำ
และเป็นผู้ประกอบอาชีพอย่างต่ำ ๑  ใน  ๕  ตระกลู  คือ ตระกูลจัณฑาล    ตระกูล
พราน    ตระกูลช่างจักสาน  ตระกูลช่างรถ  ตระกูลคนขนขยะ  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/
๔๔๔/๕๕๖,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๒/๒๙๘, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/๑๙๒/๓๒๐) 

ช่างร้อยดอกไม้ :ผู้ประกอบอาชีพร้อยดอกไม้  เป็นกลุ่มช่างในกรุงหงสวดี  ได้แก่ช่างกัลบก  คนจัดแจง
เครื่องอาบน้ำ  พ่อครัว ช่างร้อยดอกไม้  คนทิ้งมูล(คนทิ้งอุจจาระ) นักกายกรรมและ
นักมวย (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๘๑/๖๙๑,๓๒/๒๙๙/๖๙๓) 

ช่างรังเกียจ: คนช่างรังเกียจเป็นสำนวนท่ีเวรัญชพราหมณ์ใช้ว่ากล่าวพระพุทธเจ้าโดยเข้าใจว่า
พระองค์ไม่ทำตามประเพณีอันดีงามคือการกราบไหว้พราหมณ์ จัดเป็นคนช่างรังเกียจ  
พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า  พระองค์เป็นคนช่างรังเกียจกายทุจริต วจีทุจริต  และ
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มโนทุจริต    ตลอดถึงรังเกียจบาปอกุศลธรรมต่างๆแต่ไม่ใช่คนช่างรังเกียจตาม
ความหมายท่ีเวรัญชพราหมณ์เข้าใจ  (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๐,๒๓/๑๒/
๒๒๘) 

ช้างและม้าอาชาไนย :ช้างและม้าอาชาไนยในเมืองของวิธุรบัณฑิต  ในวิธุรชาดก เป็นสมบัติที่สะสมไว้
แสดงถึงความม่ังคั่งร่ำรวย  (ขุ.ชา.  (ไทย) ๒๘/๑๔๖๑/๔๑๒) 

ช้างวรณุทันตะ :ช่ือช้างเชือกหน่ึงของพระเจ้าเอกราช กรุงบุปผวดี ในจันทกุมารชาดก เป็นช้างสำหรับ
บูชายัญเชือก  ๑  ในช้าง ๔  เชือกได้แก่  ช้างอภยังกร ช้างนาฬาคีรี  ช้างอัจจุคคตะ  
และช้างวรุณทันตะ(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๙๙๓/๓๓๗) 

ช้างวารณะ : ช่ือช้างประเภทหนึ่ง เรียกว่า วารณะ หมายถึงเป็นสัตว์ผู้ช่วยป้องกันข้าศึก หรือช่วย
กำจัดสิ่งกีดขวางทางเดิน หรือผู้สามารถบันลือโกญจนาททางวาจาได้  ช้างวารณะ
ปรากฏในกระบวนทัพท่ีพระเจ้าสัญชัยแห่ไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับจากเขาวงกต 
(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๓๖๒/๕๔๘) 

ช่างศร : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศร  เช่น การดัดลูกศรให้ตรงโดยใช้ไฟลน  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๕๒/๔๓๑,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๑๒/๑๗,ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓/๓๕,๒๕/๑๔๕/๗๖,ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๒๑๕/๖๑๐,๓๒/๒๙๗/๖๙๓) 

ช่างศิลป์,ช่างศิลปะ :ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับศิลปะ ศิลปิน เช่น  “ในหมู่มนุษย์ ใครก็ตามเลี้ยงชีพ
ด้วยการช่างฝีมืออันเป็นศิลปะต่างๆ วาเสฏฐะ เธอจงรู้อย่างน้ีว่า  ผู้นั้นเรียกว่า ช่าง
ศิลป์ ไม่เรียกว่า พราหมณ์”,   

  ในอรรถกถาลักขณสูตร อธิบายว่า ศิลปะ หมายถึงวิชาชีพมี ๒ อย่าง คือ (๑) 
ศิลปะสามัญมีช่างสาน ช่างหม้อ ช่างหูก เป็นต้น (๒) ศิลปะอย่างสูงมีช่างลวดลาย  
นักคำนวณด้วยวิธีการนับน้ิว  (มุททา)  และนักคำนวณด้วยวิธีคิดในใจ (คณนา) (ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๔๕๗/๕๗๖, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๖/๑๐๑๖/๑๒๕, ที.ปา.อ.(บาลี)๒๑๔/๑๒๐)   

ช่างสาน : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาน  เช่น  ช่างสานไม้ไผ่  ช่างสานไม้รวก  ตระกูลช่าง
สานจัดเป็นตระกูลช้ันต่ำ ๑  ใน  ๕  ตระกูล  ได้แก่  ตระกูลจัณฑาล ตระกูลช่างสาน  
ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างรถ หรือตระกูลคนขนขยะ เป็นตระกูลยากจน  มีข้าวน้ำ
และสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคือง    เป็นแหล่งท่ีหาของกินและ
เครื่องนุ่งห่มได้ยาก  (องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓/๑๕๑,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๘๕/
๑๒๙,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๒๐,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๙๕/๖๙๓) 

ช้างสาร : ช้างมีกำลังมาก  เป็น  ๑  ใน  ๕  อย่าง  ท่ีควรคบหาอย่างระมัดระวัง  ได้แก่  (๑)  
ไฟกินเปรียง (๒)  ช้างสาร (๓) งูเห่า (๔)  กษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแลว้  (๕) หญิงท้ัง
ปวง   (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๑/๓๗๕,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๓๒๔/๑๕๐) 
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ช้างสิริกะ : ช้างทรงของพระจันทนราชกุมาร  โอรสของพระเจ้าอัญชสะ ในกัปท่ี  ๒  นับจาก
ภัทรกัปน้ี  ในอุปาลิเถราปทานกล่าวว่า  พระจันทนราชกุมาร(อดีตชาติของพระอุบาลี
เถระ) เป็นคนมีกิริยากระด้าง  ทรงช้างสิริกะไปประพาสพระราชอุทยาน ได้พบ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าเทวละ จึงไสช้างสิริกะไปเพื่อให้ทำร้ายพระพุทธเจ้า (ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๕๕๖/๘๕) 

ช่างหนัง : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกบัหนัง  ช่างหนังจัดอยู่ในตระกูลช้ันต่ำ  เป็นช่างท่ีอาศัย
ศิลปวิทยาช้ันต่ำ  ได้แก่ วิชาช่างจักสาน  วิชาช่างหม้อ วิชาช่างหูก  วิชาช่างหนัง  
วิชาช่างกัลบก (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๕/๒๐๓, ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๑๕/๖๑๐,๓๒/
๒๙๕/๖๙๓) 

ช่างหม้อ : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหม้อ  ช่างหม้อจัดอยู่ในตระกูลช้ันต่ำ  เป็นช่างท่ีอาศัย
ศิลปวิทยาช้ันต่ำ ได้แก่ วิชาช่างจักสาน วิชาช่างหม้อ    วิชาช่างหูก  วิชาช่างหนัง  
และวิชาช่างกัลบก    (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๕/๒๐๓, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๕๔/๓๐๑,ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๙๖/๒๓๓,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๕๐/๖๕,๑๕/๑๐๕/๑๑๕,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๒๙๕/๖๙๓) 

ช้างหลวง: ช้างของพระราชา  ช้างที่พระราชาทรงเลี้ยงไว้  ใช้เป็นช้างสำหรบคล้องช้างป่า เช่น  
กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว    รบัสั่งเรียกพรานผู้ชำนาญป่าท่ีช้างอาศัยอยู่
มาแล้วตรัสว่า “มาเถิดพ่อพรานช้างเพ่ือนยาก ท่านจงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้าง    
เห็นช้างป่าแล้วจงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงเถิด” (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๑๗/
๒๕๐,๑๔/๒๒๒/๒๕๔) 

ช่างหูก : ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหูกทอผ้า  ทำหน้าที่ทอผ้า กรอด้ายเป็นต้น  เช่น  ช่างหูกทอ
จีวร,  วิชาช่างหูกจัดเป็นศิลปะวิทยาขั้นต่ำอย่างหน่ึง ในหลายวิชา ได้แก่ วิชาช่างจัก
สาน วิชาช่างหม้อ  วิชาช่างหูก  วิชาช่างหนัง  วิชาช่างกัลบก และจัดเป็นอาชีพที่
อาศัยศิลปะอย่างหน่ึงในบรรดาอาชีพหลายอย่าง ได้แก ่  พลช้าง  พลม้า พลรถ พล
ธนู พนักงานเชิญธง  พนักงานจัดกระบวนทัพ พวกจัดส่งเสบียง   ราชนิกุลผู้ทรงเป็น
นายทหารระดับสูง  พลอาสา ขุนพล พลกล้า พลสวมเกราะ    พวกทาสเรือนเบี้ย  
พวกทำขนม    ช่างกัลบก  พนักงานเครื่องสรง พวกพ่อครัว ช่างดอกไม้ ช่างย้อม  
ช่างหูก ช่างจักสาน ช่างหม้อ  นักคำนวณ    นักบัญชี (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๔๓/
๑๖๔,องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๓๘/๓๘๖,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๖/๑๗๘,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๕๔/
๒๗,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๑๔/๖๑๐,๓๒/๒๙๕/๖๙๓) 

ช่างเหล็ก : ช่างประเภทหน่ึงประกอบอาชีพเก่ียวกับเหล็กเป็นกลุ่มช่างในกรุงหงสวดีท่ีปรากฏใน
เสลเถราปทาน  ได้แก่  ช่างย้อม ช่างหูก  ช่างเย็บผ้า ช่างกัลบกหญิง ช่างศร ช่างกลึง 
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ช่างหนัง ช่างถากช่างเหล็กช่างทอง ช่างดีบุก ช่างทองแดง (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๑๖/
๖๑๐,๒๙๖/๖๙๓) 

ช้างใหญ่ : ช้างขนาดใหญ่สามารถฝึกฝนได้ดี จัดเป็นสัตว์ประเสริฐประเภท  ๑  ใน  ๔  ประเภท  
ได้แก่  ม้าอัสดร ม้าอาชาไนย ม้าสินธพและช้างใหญ่ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๓, ขุ.
วิ. (ไทย) ๒๖/๙๖๘/๑๑๘) 

ช้างอภยังกร : ช่ือช้างเชือกหนึ่งของพระเจ้าเอกราช กรุงบุปผวดี  ในจันทกุมารชาดก เป็นช้าง
สำหรับบูชายัญเชือก  ๑ ในช้าง  ๔  เชือก ได้แก่ช้างอภยังกร ช้างนาฬาคีรี  ช้างอัจ
จุคคตะ  และช้างวรุณทันตะ  (ขุ.ชา. ๒๘/๙๙๓/๓๓๗) 

ช้างอัจจุคคตะ :ช่ือช้างเชือกหน่ึงของพระเจ้าเอกราช กรุงบุปผวดีในจันทกุมารชาดก เป็นช้างสำหรับ
บูชายัญเชือก ๑ ในช้าง  ๔  เชือก ได้แก่ช้างอภยังกร ช้างนาฬาคีรี  ช้างอัจจุคคตะ  
และช้างวรุณทันตะ  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๙๙๓/๓๓๗) 

ช้างอาชาไนย :ช้างที่เหมาะสำหรับการฝึก ช้างท่ีอดทนต่อการลงโทษในเวลาฝึก  ช้างพันธ์ุดีตระกูล
คันธหัตถี  เป็นช้างมงคล  เป็นสัตว์พิเศษเหมาะสำหรับเป็นราชพาหนะของพระเจ้า
จักรพรรดิ,  นยิมนำมาใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบกับพระขีณาสพ  (ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๔๖/๑๘๕,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๔,องฺ. ทุก. (ไทย) ๒๐/๕๘/๙๘) 

ช้างเอกบุณฑริก :ช่ือช้างทรงของพระเจ้าปเสนทิโกศล  กษัตริย์แห่งกรุงสาวัตถี  แคว้นโกศล  อรรถ
กถาพาหิติกสูตรอธิบายว่า เหนือซี่โครงของพญาช้างน้ันมีจุดขาวอยู่ประมาณเท่าผล
ตาล    เพราะฉะนั้น    เขาจึงต้ังช่ือพระยาช้างนั้นว่า  เอกปุณฑริกะ (ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๓๕๘/๔๔๒) 

ช้างเอราวัณ, พญา :ช้างทรงของพระอินทร์หรือท้าวสักกะ,  ในธัมมกิสตูร  สุตตนิบาตกล่าวว่า  พญา
ช้างเอราวัณทราบว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ทรงชนะบาปธรรมได้แล้ว  จึงเข้าไปเฝ้า
พระองค์ถึงท่ีประทับ  ได้ปรึกษาทูลถามปัญหากับพระองค์  ฟังคำพยากรณ์แล้ว ได้
บรรลุธรรม 

  อรรถกถาธัมมกิสูตรอธิบายว่า  ช้างเอราวัณ เป็นเทพบุตรช่ือเอราวัณ  มีรูปเป็น
เทพบนสวรรค์  สถิตอยู่ในวิมานทิพย์  ในเวลาที่ท้าวสักกะเสด็จชมพระอุทยาน  
เอราวัณเทพบุตรจะเนรมิตกายเป็นพญาช้าง  ขนาดใหญ่ ๑๕๐ โยชน์  เนรมิต
กระพอง ๓๓ กระพอง   เป็นช้างเอราวัณ  บนกระพองหนึ่ง ๆ มีงากระพองละ  ๒  
งา บนงาหน่ึง ๆ มีสระโบกขรณีงาละ ๗ สระ บนสระโบกขรณีสระหน่ึง ๆ มีสระบัว
ละ  ๗  สระ  สระบัวสระหนึ่ง ๆ มีดอกบัวสระละ ๗ ดอก บนดอกบัวดอกหน่ึง ๆ มี
ดอกละ ๗ กลบี  บนกลีบหนึ่ง ๆ มีนางอัปสรฟ้อนรำอยู่กลีบละ  ๗ นาง  ปรากฏช่ือ
ว่าปทุมอัปสรท้ังน้ัน นางฟ้อนของท้าวสักกะมีประวัติกล่าวไว้ในวิมานวัตถุว่า นาง



 

๑๗๙๙ 
 

 

อัปสรได้ศึกษาเป็นอย่างดีหมุนตัวบนดอกปทุมในท่ามกลางกระพอง ๓๓ กระพอง
เหล่าน้ัน มีกระพองช่ือสุทัสสนะประมาณ  ๓๐  โยชน์ ท่ีกระพองสุทัสสนะนั้นมี
บัลลังก์แก้วมณีประมาณ  ๑  โยชน์ลาดไปบนมณฑปดอกบัวสูง ๓ โยชน์   เป็น
สถานที่ประทบัเสวยทิพยสมบัติของท้าวสักกะจอมเทพแวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสรเม่ือ
ท้าวสักกะจอมเทพเสด็จกลับจากการชมอุทยาน ช้างเอราวัณก็จะกลายรูปนั้นเป็น
เทพบุตรอย่างเดิม (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๓๘/๒๖๖,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๘๒/๕๘๙,ขุ.สุ.อ. 
(บาลี) ๒/๓๗๘/๑๘๘) 

ชาณุสโสณิ, พราหมณ์ : พราหมณ์มหาศาลผู้มีช่ือเสียง  ชาวสาวัตถี  มีประวัติปรากฏในพระสูตร
ต่าง ๆหลายสูตร  คือ ในจูฬหัตถิปโทปมสูตร  ชาณุสโสณิพราหมณ์ได้ฟังคำสรรเสริญ
พระพุทธเจ้าของปิโลติกปริพาชก แล้วได้เข้าเฝ้าสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเรื่อง
อุปมาด้วยรอยเท้าช้าง   ในเตวิชชสูตร ท่านเคยพบปะสนทนากับพราหมณ์มหาศาล
อ่ืน ๆ ในหมู่บ้านมนสากฏะ ได้แก่  จังกีพราหมณ์(อยู่ท่ีหมู่บ้านโอปาสาทะ)  ตารุกข
พราหมณ์(อยู่ท่ีหมู่บ้านอิจฉานังคละ)  โปกขรสาติพราหมณ์(อยู่ที่เมืองอุกกัฏฐะ)  
และโตเทยยพราหมณ์(อยู่ท่ีหมู่บ้านตุทิ)  ในภรเภรวสูตร  ท่านสนทนาธรรมกับ
พระพุทธเจ้าเรื่องการอยู่ป่าของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิ เป็นเหตุให้เกิดความหวาดกลัว  
เมื่อจบพระสูตรท่านได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ในชาณุสโสณิพราหมณสูตร ท่านได้
ขึ้นรถเทียมม้าขาว เมื่อพระอานนท์พบเห็นได้นำเรื่องยานอันประเสริฐไปทูลถาม
พระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสถึงพรหมยาน  ธรรมยาน  และรถพิชัยสงคราม   ใน
ชาณุสโสณิสูตรท่านได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเรื่องความมีหรือความไม่มีของ
สรรพสิ่ง  พระพุทธเจ้าทรงช้ีแจงว่าความเห็นเช่นน้ันเป็นสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่ง  แล้ว
ทรงแสดงสรรพสิ่งในลักษณะปฏิจจสมุปบาทคือมีการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็น
กระบวนการ  ในชาณุสโสณิสูตรอีกสูตรหน่ึง  ท่านสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเร่ือง
การถวายทานแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับ ทานน้ันจะไปถึงเขาหรือไม่ และพวกเขาจะ
ได้รับผลหรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าขึ้นอยู่กับฐานะของผู้รับ คือ ถ้าเขาไปเกิด
เป็นสัตว์นรก  สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ เทวดา ก็ไม่ได้รับผล ถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตบาง
ประเภทจะได้รับผล  ในขัตติยสูตร  ท่านได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเรื่องความ
ประสงค์  ค่านิยม  ความม่ันใจ  ความต้องการ  เป้าหมายสูงสุด ของกษัตริย์  
พราหมณ์  คหบดี  สตรี  โจร  และสมณะ  ในเมถุนสูตร  ท่านได้ทูลถามถึงความเป็น
พรหมจารีของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงอธิบายเรื่องเมถุนสังโยค ๗  ในปฐมปัจโจ
โรหณีสูตรและพราหมณปัจโจโรหณิสูตร  พระพุทธเจ้าทรงแสดงพิธีลอยบาปในอริย
วินัยแก่ชาณุสโสณิพราหมณ์  (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๙/๒๓๐ ,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๔/



 

๑๘๐๐ 
 

 

๓๓,๑๒/๒๘๘/๓๑๗,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๗/๙๔, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔/๕,องฺ. ฉกฺก. (ไทย) 
๒๒/๕๒/๕๒๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย)   ๒๓/๕๐/๘๒,องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑๙/๒๗๒,๒๔/
๑๗๗/๓๒๕) 

ชาณสุโสณิพราหมณสูตร  : พระสูตรว่าด้วยชาณุสโสณิพราหมณ์  มีใจความย่อว่า  ท่านพระอานนท์
เห็นชาณุสโสณิพราหมณ์ขึ้นรถเทียมม้าขาวออกจากกรุงสาวัตถีและมีคนชมว่า ยาน
ประเสริฐ  พระเถระจึงเข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ในธรรมวินัยน้ี  สามารถ
บัญญัติยานอันประเสริฐได้หรอืไม่ พระองค์ตรัสตอบว่า ได้ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
น่ันเองซึ่งเรียกว่า  พรหมยานบ้าง  ธรรมยานบ้าง  รถพิชัยสงครามบ้าง,  ดู  ชาณุส
โสณิพราหมณ์(สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔/๕) 

ชาณุสโสณิสูตร :พระสูตรว่าด้วยชาณุสโสณิพราหมณ์ มีใจความย่อว่า  ชาณุสโสณิพราหมณ์ เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามว่า  สิ่งท้ังปวงมีหรือ  หรือว่าสิ่งท้ังปวงไม่มี  พระองค์ตรัส
ตอบว่า  ความเห็นอย่างน้ันเป็นความเห็นสุดโต่ง  แล้วทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทอัน
เป็นทางสายกลางแก่พราหมณ์,  ดู  ชาณุสโสณิพราหมณ์  (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๗/๙๔) 

ชาณุสโสณิสูตร (อีกสูตรหน่ึง) : พระสูตรว่าด้วยชาณุสโสณิพราหมณ์ทูลถามเรื่องทาน มีใจความย่อว่า  
ชาณุสโสณิพราหมณ์ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่า  ทานท่ีทำบุญอุทิศถวายไปให้ญาติสาโลหิต
ผู้ล่วงลับไปแล้วจะสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือไม่   และญาติสาโลหิตผู้
ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นจะได้บริโภคทานนั้นหรือไม่  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ขึ้นอยู่
กับฐานะของผู้รับทาน  คือ  ถ้าญาติสาโลหิตเหล่านั้นไปเกิดเป็นสัตว์นรก ในนิรยภูมิ  
สัตว์เดรัจฉานในติรัจฉานภูมิ  มนุษย์ในมนุษยโลก  เทวดาในเทวโลก  พวกเขาจะ
ไม่ได้รับทานเพราะไม่ใช่ฐานะ  แต่หากญาติสาโลหิตเหล่าน้ันไปเกิดเป็นเปรตในภูมิ
แห่งเปรต  ก็จะได้รับทานนั้น เพราะเปรตเหล่านั้นสามารถอาศัยอาหารอันเกิดจาก
ปัตติทานมัยกุศล(บุญกุศลท่ีสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ  เป็นวิธีทำบุญด้วยการเฉลี่ย
ส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อ่ืน) จากมนุษยโลก  ในกรณีท่ีญาติเหล่าน้ันไม่สามารถรับทาน
ได้  ทานน้ันก็ไม่ไร้ผล  เพราะมีสัตว์ผู้ไปเกิดเป็นช้าง  ม้า  โค  สุนัข  มนุษย์  เทวดา
จำนวนมาก  ทานท่ีถวายแก่สมณพราหมณ์ย่อมตกไปเป็นของสัตว์  มนุษย์และเทวดา
ดังกล่าวมาน้ัน  ดังน้ัน ทานจึงไม่ไร้ผล   (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๗/๓๒๕) 

ชาดก : เรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วส่วนมากเป็นอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนจะมาตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า  เป็นองค์หนึ่งแห่งนวังคสัตถุศาสน์(คำสอนของพระศาสดาอันมีองค์  ๙)  
ได้แก่  สุตตะ    เคยยะ    เวยยากรณะ    คาถา อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก อัพภูต
ธรรม เวทัลละ 



 

๑๘๐๑ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า  ชาดก  มี  ๕๕๐  เรื่อง (จำนวนจริง  ๕๔๗  
เรื่อง)  มีอปัณณกชาดกเป็นต้น  เป็นคัมภีร์หนึ่งใน  ๑๕  คัมภีร์ของขุททกนิกาย  (ขุ
ททกปาฐะ ธรรมบท  อุทาน  อิติวุตตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ  เถร
คาถา  เถรีคาถา  ชาตกะ  นิทเทส  ปฏิสมัภิทามรรค  อปทาน  พุทธวงศ์  และจริยา
ปิฎก)  (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙/๑๑) 

ชาตกะ, นวังคสัตถุศาสน์ : เร่ืองที่เคยเกิดขึ้นแล้ว  ส่วนมากเป็นอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะมา
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  เป็นองค์หน่ึงแห่งนวังคสัตถุศาสน์(คำสอนของพระศาสดา
อันมีองค์  ๙)  ได้แก่สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ  คาถาอุทาน  อิติวุตตกะ ชาดก อัพ
ภูตธรรม เวทัลละ,   

  อรรถกถาอธิบายว่าชาดก มี  ๕๕๐  เรื่อง (จำนวนจริง  ๕๔๗  เรื่อง) มีอปัณณก
ชาดกเป็นต้น เป็นคัมภีร์หน่ึงใน  ๑๕  คัมภีรข์องขุททกนิกาย  (ขุททกปาฐะ ธรรมบท  
อุทาน  อิติวุตตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา  ชาตกะ  นิท
เทส  ปฏิสัมภิทามรรค  อปทาน  พุทธวงศ์  และจริยาปิฎก)  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๓๘/
๒๕๒,อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖/๑๐,๒๑/๑๐๗/๑๖๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๓/
๑๒๓,๒๒/๑๕๕/๒๕๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔,๒๙/๘๘/๒๗๓) 

ชาตรูปรชตสตูร :พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการรับทองและเงิน มีใจความว่า  สัตว์ท่ีเว้นขาด
จากการรับทองและเงินมีจำนวนน้อย ส่วนสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการรับทองและเงินมี
จำนวนมากกว่า (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๕๓/๖๔๗) 

ชาตสระ :สระที่เกิดเองตามธรรมชาติ ไม่มีใครขุดไว้  มีน้ำที่ไหลมาจากรอบข้างขังอยู่จนเต็ม ในอุโบสถ
ขันธกะกำหนดไว้ว่า ในแม่น้ำ ในสมุทร หรอืในชาตสระ ช่ัวระยะชายมีสัณฐานปาน
กลาง  วักน้ำสาดไปโดยรอบเป็นอุทกุกเขปสีมา สีมาทีก่ำหนดไว้ในน่านน้ำเหล่าน้ัน 
เป็นสมานสังวาส มีอุโบสถเดียวกัน  (วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔๗/๒๒๕, วิ.อ. (บาลี)  ๓/
๑๔๗/๑๒๕) 

ชาต ิ: ความเกิด การเกิดขึ้น การก้าวลง (สู่ครรภ์) การบังเกิดการบังเกิดขึ้น ความปรากฏ
แห่งขันธ์ท้ังหลาย  การได้อายตนะในหมู่สัตวน้ัน  ๆ  ของสัตว์เหล่านั้น  ๆ, ชาติเป็น
ปัจจัยอย่างหน่ึงในปฏิจจสมุปบาท,  ดู  ปฏิจจสมุปบาท (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑/๒, ๔/๒/๔, 
๔/๓/๖, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๗/๓๑,๑๐/๗๐/๔๐,๑๐/๓๘๘/๓๒๕, ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/
๓๕๖/๓๙๕, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓/๑๖,๑๒/๙๓/๘๘,๑๒/๔๓๔/๔๖๒, ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๑๖/๑๘,๑๓/๑๖๘/๑๘๙,๑๓/๒๙๙/๓๕๖, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๗/๒๔,๑๔/๕๕/
๖๒,๑๔/๙๘/๑๑๖,๑๔/๔๑๙/๔๗๔, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๓,๑๕/๑๗๒/๒๓๑, 
สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๔,๑๖/๑๐/๑๕,๑๖/๓๖/๗๘,๑๖/๗๐/๑๔๔, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕/
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๑๘,๑๗/๒๖/๓๙,๑๗/๑๔๙/๒๓๘, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑/๒,๑๘/๔/๔,๑๘/๑๘๖/
๒๐๖,๑๘/๔๑๑/๔๗๖, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒/๔,๑๙/๓/๕ ,๑๙/๑๑๑๒/๖๒๔,๑๙/
๑๑๑๖/๖๒๙, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๖/๖๒,๒๐/๓๘/๑๙๘,๒๐/๑๓๑/๓๘๐, องฺ.จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๗,๒๑/๑๒๒/๑๘๔,๒๑/๒๕๗/๓๗๕, องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๖/
๒๐๕,๒๓/๕๔/๙๗,๒๓/๖๖/๑๓๕, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๖/๑๖๙,๒๔/๘๑/๑๘๐, 
ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๘/๔๑๓,๒๕/๗๕๒/๖๘๐, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๑/๔๘๕, ขุ.จู.(ไทย)  
๓๐/๑๗/๑๐๘,๓๐/๒๑/๑๒๖,๓๐/๒๙/๑๕๔, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖/๑๓,๓๑/๑๕/
๔๓๙ ,๓๑/๑๒๓/๑๙๒ , อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๑/๑๖๓ ,อภิ.ธา. (ไทย) ๓๖/๗๑/
๑๙,๓๖/๒๐๖/๕๐,๓๖/๔๔๙/๑๑๒, อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๔๔๙/๔๗๙,๓๗/๗๑๙/๗๖๖) 

ชาติกำเนิด : การเกิดในกำเนิด  ชาติเกิด ชาติช้ันวรรณะท่ีถือกำเนิด  มี ๒ อย่าง คือ (๑) ชาติ
กำเนิดต่ำ  ได้แก่ ชาติกำเนิดคนจัณฑาล  ชาติกำเนิดคนจักสาน ชาติกำเนิดนายพราน 
ชาติกำเนิดช่างรถ ชาติกำเนิดคนเทขยะ(๒)ชาติกำเนิดสูง ได้แก่ ชาติกำเนิดกษัตริย์
ชาติกำเนิดพราหมณ์ (วิ.ม. ๒/๑๕/๒๐๒,๒/๓๘/๒๒๖,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๓/๑๑๓,๙/
๓๐๔/๑๑๔,๙/๓๑๖/๑๒๑,๙/๓๔๔/๑๔๒, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๒๔/๕๓๒,๑๓/๔๕๔/
๕๗๒, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๙๓/๑๕๖) 

ชาติกำเนิดต่ำ : การเกิดในกำเนิดต่ำ  ชาติเกิดที่ต่ำ  ชาติช้ันวรรณะขั้นต่ำ, ชาติกำเนิดต่ำ  ได้แก่ชาติ
กำเนิดคนจัณฑาล ชาติกำเนิดคนจักสาน ชาติกำเนิดนายพราน ชาติกำเนิดช่างรถ 
ชาติกำเนิดคนเทขยะ, ดู ชาติกำเนิด  (วิ.ม. (ไทย) ๒/๑๕/๒๐๒,๒/๓๘/๒๒๖) 

ชาติกำเนิดสูง:  การเกิดในกำเนิดสูง ชาติเกิดสูง ชาติช้ันวรรณะข้ันสูง, ชาติกำเนิดสูง ได้แก่ชาติ
กำเนิดกษัตริย์ ชาติกำเนิดพราหมณ์ , ดูชาติกำเนิด (วิ.ม. (ไทย) ๒/๑๕/๒๐๒,๒/๓๘/
๒๒๗) 

ชาติตระกูล : การเกิดในตระกูล  ตระกูลเป็นท่ีเกิด  เช่นท่านโสณทัณฑะเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีท้ังฝ่าย
บิดาและฝ่ายมารดา ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิดีตลอดเจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้าน
ตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๖๘/๙๓,๙/๓๐๓/๑๑๓,๙/๓๔๔/
๑๔๒, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๕๔/๕๗๒, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๒/๑๒๘) 

ชาติเถระ : พระเถระโดยชาติ  เป็นพระเถระประเภท ๑  ใน  ๓ ประเภท  ได้แก่ (๑) ชาติเถระ 
(พระเถระโดยชาติ)  (๒)  ธัมมเถระ  (พระเถระโดยธรรม)  (๓)  สมมติเถระ  (พระ
เถระโดยสมมติ)   

  อรรถกถาสังคติีสูตรอธิบายว่า (๑) ชาติเถระ หมายถึง  ผู้เป็นใหญโ่ดยชาติ
กำเนิดคือนับอายุต้ังแต่เป็นคฤหัสถ์  (๒) ธัมมเถระ หมายถึง ผู้ประกอบด้วยธรรม
อย่างเดียวหรือหลายอย่างเช่น ธรรมท่ีทำให้เป็นพระเถระ ๔ (ความเป็นผู้มีศีล ความ
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เป็นพหูสูต การได้ฌาน การสิ้นอาสวะ) (๓) สมมติเถระ หมายถึง พระเถระท่ีใช้เป็น
ช่ือเฉพาะหรือเป็นคำเรียกขานผู้ที่บวชนาน (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙) 

ชาติธัมมาทิสุตตทสกะ : พระสูตร ๑๐ สตูรมีชาติธัมมสูตรเป็นต้น  พระสูตร  ๑๐ สูตรท่ีท่านแสดงไว้
โดยย่อ  ได้แก่ (๑) ชาติธัมมสูตร  ว่าด้วยสิ่งท้ังปวงมีความเกิดเป็นธรรมดา  (๒)  
ชราธัมมสูตร  ว่าด้วยสิ่งท้ังปวงมีความแก่เป็นธรรมดา  (๓)  พยาธิธัมมสูตร  ว่าด้วย
สิ่งทั้งปวงมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา(๔) มรณธัมมสูตร  ว่าด้วยสิ่งท้ังปวงมีความตาย
เป็นธรรมดา (๕)  โสกธัมมสตูร  ว่าด้วยสิ่งท้ังปวงมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา  (๖)  
สังกิเลสธัมมสตูร ว่าด้วยสิ่งท้ังปวงมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา  (๗)  ขยธัมมสูตร  
ว่าด้วยสิ่งท้ังปวงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา (๘)  วยธัมมสตูร  ว่าด้วยสิ่งท้ังปวงมีความ
เสื่อมไปเป็นธรรมดา  (๙)  สมุทยธัมมสตูร  ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา (๑๐) นิโรธธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งท้ังปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา(สํ.สฬา. 
(ไทย) ๑๘/๓๓/๓๘) 

ชาติปุปผิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปุปผิยเถระ  มีใจความย่อว่า เมื่อพระพุทธเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระปรินิพพานแล้ว  พระชาติปุปผิยเถระได้บูชาพระพุทธสรีระด้วย
ผอบดอกไม้  ด้วยอานิสงส์น้ัน ทำให้ท่านไปเกิดในสวรรค ์และได้เป็นพระราชาในโลก
มนุษย์  ในสมยัพระโคตมพุทธเจ้า  ท่านได้บรรลุวิชชา ๓ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘  
และอภิญญา ๖  (ขุ.อป.  (ไทย) ๓๓/๔๙/๙๙) 

ชาติปูชกเถราปทาน:ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปูชกเถระมีใจความย่อว่า เม่ือพระวิปัสสี โพธิสัตว์
ประสูติ พระชาติปูชกเถระเคยได้ทำการบูชาพระชาติกำเนิดของพระวิปัสสีโพธิสัตว์  
ด้วยอานิสงส์นั้น เม่ือท่านไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ได้เป็นใหญ่เหนือสรรพ
สัตว์ในกำเนิดน้ัน ๆ  ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปน้ีไป  ท่านไม่เคยไปเกิดในทุคติเลย  ใน
กัปท่ี ๓ นับจากกัปนี้ไป  ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๔ ชาติ มีพระนามว่าสุปาริจริยะ 
เป็นใหญ่ในหมูช่น มีพลานุภาพมาก  ในสมัยพระโคตมพุทธเจ้าได้บรรลุปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘  และอภิญญา ๖  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๘๒/๒๗๔) 

ชาติภัย :  ภัยเกิดเพราะความเกิด  หมายถึงความกลัว ความขยาด ความหวาดเสียว ความขน
พองสยองเกล้าความสะดุ้งแห่งจิต เพราะอาศัยความเกิด, ชาติภัยเป็นภัยประเภท  ๑  
ในภัย ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) ชาติภัยภัยเกิดเพราะความเกิด  (๒) ชราภัย ภัยเกิด
เพราะความแก่  (๓)  พยาธิภัย ภัยเกิดเพราะความเจ็บไข้  (๔) มรณภัย  ภัยเกิด
เพราะความตาย,  บางแห่งจัดเป็นภัย ๓ โดยตัดพยาธิภัยออก (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/
๑๑๙/๑๘๐, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๒๑/๕๗๖) 
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ชาติมทะ :  ความเมาเพราะอาศัยชาติ   หมายถึงความเมากิริยาที่เมา ภาวะที่เมา ความถือตัว 
กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง 
ความเห่อเหิม ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธง  เพราะอาศัยชาติ (อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๘๔๓/๕๔๖) 

ชาติยาวัน,ป่า:1.ป่าไม้ต้ังอยู่ ท่ีเขตเมืองภัททิยะ,เคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าณที่ น้ี  
พระองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเก่ียวกับการสวมเขียงเท้าโดยมีพวกภิกษุชาวเมือง
ภัททิยะเป็นต้นเหตุ  ทรงวินิจฉัยเรื่องพระอรหันต์ชาวเมืองภัททิยะหลับ  ทรงแสดง
ธรรมแก่เมณฑกคหบดีผู้เป็นเศรษฐีในเมืองภัททิยะและทรงแสดงธรรมแก่อุคคห
เศรษฐีผู้เป็นหลานของเมณฑกเศรษฐี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๑/๒๒, ๕/๒๙๘/๑๒๓) ป่าไม้
แห่งน้ีเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึงผู้ถูกหญิงนั่งคร่อมองคชาตท่ี
แข็งตัวขณะจำวัดหลับตอนกลางวัน ตรัสถึงเหตุแห่งองคชาติแข็งตัว ๕ คือ ภิกษุ
กำหนัด ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ถูกลมรำเพยพัด และถูกบุ้งขน (วิ.ม.(ไทย) ๑/
๗๔/๖๔) 

 2.สถานท่ีอุคคหเศรษฐี(หลานเมณฑกเศรษฐี) ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกอีก 
๓ รูป รับภัตตาหาร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๓/๕๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีได้ช่ือว่า ชาติยาวัน เพราะมีกอมะลิหนาแน่นขึน้(วิ..อ.
(บาลี)๑/๗๔/๓๐๑) มีราวป่าเน่ืองเป็นแนวเดียวกับภูเขาหิมพานต์ ซึ่งเกิดขึ้นเอง ไม่มี
ใครปลูกไว้ (องฺ.ปญฺจก.อ.(ไทย)๑/๓๓/๒๗)         

ชาติและชรา : เกิดและแก่,ความเกิดและความแก่, ชาติและชรา จัดอยู่ในทุกขธรรม ๔ อย่าง อัน
ประกอบด้วย ชาติ(เกิด) ชรา(แก่) พยาธิ(เจ็บ) และมรณะ(ตาย), สัตว์ผู้ยังไม่บรรลุ
ธรรม ตัดขาดกิเลสสังโยชน์ยังไม่ได้ต้องเวียนประสบกับชาติและชราอยู่ร่ำไป ส่วนผู้
บรรลุธรรม ปราศจากราคะกิเลสทั้งหลาย ถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ 
ช่ือว่าเป็นผู้ล่วงชาติและชราได้แล้ว (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๕/๒๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๕/๘, ๔๒/๗๐,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๗๓๓/๖๗๓,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๓๖๔/๕๓๓) 

  ในวิภังคสูตร(ว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาท)และในสตุตันตภาชนีย์แห่งสัจจ
วิภังค์อธิบายความหมายของชาติและชราไว้ว่า(๑) ชาติ คือ ความเกิด ความเกิด
พร้อม ความหยั่งลง ความบังเกิดเฉพาะ ความบังเกิดขึ้นเฉพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ 
ความได้อายตนะ ในหมูส่ัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ น้ีเรียกว่า ชาติ, (๒) ชรา คือ 
ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนัง เห่ียวย่น ความ
เสื่อมอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมูส่ัตว์น้ัน ๆ ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ น้ีเรียกว่า 
ชรา (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒/๔, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๙๑-๑๙๒/๑๖๓-๑๖๔) 



 

๑๘๐๕ 
 

 

  ชาติและชราเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและกันดังท่ีท่านระบุไว้ในอภิธรรมภาชนีย์ 
แห่งปฏิจจสมุปปาทวิภังค์ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๒๔๓/๒๒๔-๒๒๕) 

ชาติและมนต ์  :ชาติช้ันวรรณะที่ถือกำเนิดและมนต์วิชาความรู้ หรือคาถาอาคมต่างๆ ท่ีได้ศึกษาเล่า
เรียนมา, ในท่ีนี้ ท่านหมายถงึ พราหมณ์ท่ีสมบูรณ์ด้วยชาติและมนต์ มักจะมีมานะถือ
ตัวว่าเหนือกว่าคนอื่นใดทั้งหมดและลุม่หลงมัวเมาในชาติและมนต์ของตนว่าเป็นเน้ือ
นาบุญที่ดีและสามารถป้องกันอันตรายทุกอย่างได้ จึงเกิดความประมาทในการ
ดำรงชีวิต เช่นในกรณีของปริพาชกวรรณะพราหมณ์ถูกแพะขวิดเอาเพราะหลงนึกว่า
แพะย่อตัวแสดงความเคารพตนผู้เพียบพร้อมชาติและมนต์(ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๙๓/
๑๗๕) 

  ในกรณีของมณัฑัพยกุมารท่ีคิดว่า พราหมณ์ท่ีเกิดโดยชาติและมนต์ถือเป็นเนื้อ
นาบุญมีศีลเป็นที่รัก (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๕/๔๗๐) 

ชาติและมรณะ :เกิดและตาย,ความเกิดและความตาย,มนุษย์ทุกคนเริ่มต้นด้วยชาติและสิ้นสุดไปด้วย
มรณะทั้งน้ัน,แต่ในท่ีน้ีท่านหมายถึงว่าสำหรับผู้ถึงท่ีสุดแห่งชาติและมรณะแล้ว ได้ช่ือ
ว่าเป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้ว จึงไม่ต้องพากเพียรอีกต่อไป(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๖/๙๐) 

  ในขุททกนิกายสุตตนิบาตกล่าวไว้ว่า ทักษิณาท่ีถวายแก่ผูบ้ริสุทธ์ิ ปราศจาก
กิเลส รู้เท่าทันชาติและมรณะ สมบูรณ์ด้วยปัญญาย่อมมีอานิสงส์มาก(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/
๔๘๙/๖๑๐, ๕๐๖/๖๑๕) 

  ในเถรีคาถาอธิบายว่า เทวดาต้ังแต่ช้ันปรนิมมิตวสวัตดีลงมายังต้องเวียนจากภพ
ไปสู่ภพ ยังแล่นไปหาชาติและมรณะอยู่ ส่วนผู้ท่ีเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยของพระ
ทศพล ย่อมพากเพียรเพ่ือละชาติและมรณะ(ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๙๙/๕๘๗, ๔๕๙/
๖๓๐) 

  ในวิภังคสูตร(ว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาท) อธิบายความหมายของชาติ
และมรณะไว้ว่า (๑) ชาติ คอื ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหยั่งลง ความบังเกิด
เฉพาะ ความบังเกิดขึ้นเฉพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะ ในหมู่สัตว์น้ัน 
ๆ ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ (๒) มรณะคือ ความจุติ ความเคลื่อนไป ความทำลายไป ความ
หายไป ความตายกล่าวคือมฤตยู การทำกาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้ง
ร่างกาย ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ จากหมู่สัตว์น้ัน ๆ (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๒/๔) 

  พระโพธิสัตว์ผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีชาติและมรณะอีกต่อไป ตามอา
สภิวาจา(วาจาอย่างองอาจ)ท่ีเปล่งไว้ว่า "เราคือผู้เลิศของโลก เราคือผู้เจริญท่ีสุดของ



 

๑๘๐๖ 
 

 

โลก เราคือผู้ประเสริฐท่ีสุดของโลก ชาติน้ีเป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก" ข้อนี้
เป็นกฎธรรมดาในเร่ืองนี้(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๑/๑๔)   

 ชาติสกุล  : ชาติช้ันวรรณะท่ีถือกำเนิด เช่น พราหมณ ์กษัตริย์ แพทย์ และศูทร, ชาติสกุลท่ีเกิด
มา, ในสังคมที่มกีารถือช้ันวรรณะ ผูท่ี้เกิดในวรรณะสูง มักจะมีมานะถอืตัวและดูถูก
คนมีวรรณะต่ำกว่าตน และมักจะมัวเมาในชาติสกุลของตน ในท่ีนี้ท่านพระเชนต
ปุโรหิตบุตรเถระได้กล่าวถึงสิ่งท่ีท่านเคยมัวเมาหลายอย่าง เช่น มัวเมาเพราะความ
เมาเพราะชาติสกุล โภคะ อิสริยยศ ทรวดทรง ผิวพรรณ และรูปร่าง เป็นต้น แต่
หลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านสามารถละท้ิงความมัวเมาท้ังหลายได้
หมด(ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๔๒๓/๔๑๒)  

ชาติสงสาร  :สงสารมีชาติเป็นมูลเหตุ,การเวียนว่ายตายเกิดจากภพสู่ภพ, การท่องเทียวไปด้วยการ
เกิด, ในที่น้ี ท่านหมายถึง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ผูม้ีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ
เป็นผู้ละชาติสงสารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ได้หมดสิ้น(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๑/
๑๒๐, ๗๒/๑๒๒) 

 พระเชนตาเถรี ผู้เจรญิโพชฌงค์ ๗ ประการ จนบรรลุนิพพาน ย่อมเป็นผูมี้ชาติสงสาร
สิ้นแล้ว 

 พระอัฑฒกาสีเถรีผู้คลายความกำหนัดได้แลว้ย่อมไม่แล่นไปสู่ชาติสงสารอีก,ส่วนสัตว์
ผู้ไม่รู้แจ้ง ยินดีในสิ่งท่ีเป็นวิสัยของมารย่อมท่องเที่ยวไปสู่ชาติสงสาร(ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖ /
๒๒/๕๕๗-๕๕๘,๑๖๘/๕๘๒,ขุ.เถรี.อ.(ไทย)๑/๑๖๘/๒๗๓)   

ชาติส้ินแล้ว :  สิ้นชาติแล้ว, ไม่มีการเกิดแล้ว,ไม่มีการกลับมาเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไป,  ผู้บรรลุ
ประโยชน์สูงสุดในทางพระศาสนาคือสำเร็จเป็นพระอรหันตขีณาสพ จึงจะได้ช่ือว่าผู้มี
ชาติสิ้นแล้วดังข้อความที่ท่านระบุไว้ว่า...(ผู้มีจิตหลุดพ้น)...รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว ทำกิจท่ีควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๐/๒๗๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๑/๑๑๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๑/
๒๒๕,๒๓/๓๐/๒๘๕, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๔/๑๘๕, ๘๖/๑๙๑,ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๒๒/
๒๑๓)        

ชาติสุดท้าย : ไม่มีชาติอ่ืนอีกต่อไป, ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย, หลังจากเสียชีวิตในชาตินี้แล้วจะไม่
กลับมาเกิดอีกต่อไป,พระอริยบุคคลช้ันสูงสุดดำรงชีวิตอยู่ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย,ใน
ท่ีน้ีท่านหมายถึงการเกิดญาณทัสสนะของพระปัจจวัคคีย์ผู้บรรลุนิพพานแล้วว่า 
วิมุตติของพวกเราไม่กำเริบ ชาติน้ีเป็นชาติสุดท้าย ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป(ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๑/๑๔,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๖/๓๑๔) 



 

๑๘๐๗ 
 

 

  การเปล่งอาสภิวาจาของมหาบุรุษว่า เราคือผู้เลิศของโลก เราคือผู้เจริญที่สุดของ
โลกเราคือผู้ประเสริฐท่ีสุดของโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดน้ีภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป
(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๗/๒๔๐,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๐๑/๔๒๗) 

  พระพุทธเจ้าตรัสเรียกผู้ไม่อาสวะ เป็นพุทธะ ธำรงชาติสุดท้ายว่าเป็นมหาบุรุษ
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๕/๕๘), ทานท่ีถวายแก่ท่านผู้ครองร่างชาติสุดท้าย(พระ
อรหันต์)มีผลมาก(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๔๒/๘)   

ชาติสุตตาทิทสกะ,พระสูตร ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตรมีชาติสูตรเป็นต้น 
  พระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรน้ี ขณะประทับอยู่ที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ

ฑิกเศรษฐีท่ีเมอืงสาวัตถี  เป็นพระสูตรท่ีปรากฏในสมณพราหมณวรรคที่ ๘ ของ
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๖ วรรคน้ีมีท้ังหมด ๑๑ สูตร, พระสูตรแรกของวรรคนี้คือ ชรา
มรณสูตร(ว่าด้วยชราและมรณะ)  ส่วนชาติสุตตาทิทสกะ(ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตรมี
ชาติสูตรเป็นต้น) เป็นพระสูตรท่ี ๒-๑๑  เน่ืองจากมีเน้ือหาลักษณะคล้ายกัน ที่ว่าด้วย
สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชัดและรู้ชัดปฏิจจสมุปบาท มีชาติ เป็นต้น ท่านจึงกล่าวถึง
เฉพาะชาติสูตรไว้เป็นตัวอย่าง พระสูตรที่เหลือมีเน้ือหาคล้ายกัน เปลี่ยนช่ือพระสูตร
ไปตามลำดับของปฎิจจสมุปบาท(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๒/๑๕๖)  

ชานสุโสณิ,พราหมณ์ :พราหมณ์ช่ือว่าชานุสโสณิ เป็นหนึ่งในพราหมณ์มหาศาลผูมี้ช่ือเสียงในสมัยน้ัน 
เช่น จังกีพราหมณ์ ตารุกขพราหมณ ์โปกขรสาติพราหมณ์ ชานุสโสณิพราหมณ์ และ
โตเทยยพราหมณ์ เป็นต้น  อาศัยอยู่ท่ีกรุงสาวัตถี, ชานุสโสณิพราหมณ์มักจะมาเข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้าและสนทนาธรรมอยู่เป็นประจำ ถึงขนาดมีการนำชือ่พราหมณ์ท่านนี้
มาต้ังเป็นช่ือสูตรว่า ชานุสโสณิสูตร(ว่าด้วยพราหมณ์ช่ือว่าชานุสโสณิ),หัวข้อธรรมที่
สนทนากันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจคือชานุสโสณิพราหมณ์ได้ทูลถามถึงเหตุปัจจัยท่ีทำ
ให้สัตว์ไปบังเกิดในทุคติภูมิและสุคติภูมและญาติผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้รับผลบุญที่
ญาติผู้ยังมีชีวิตอุทิศไปให้หรือไม่ เป็นต้น(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๔/๕๗๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๑๗/๖๙,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๐/๒๒๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๔/๒๖๑,ที.สี.อ. (บาลี) 
๑/๕๑๙/๓๓๒)  

ชานสุโสณิสูตร  : สูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือว่าชานุสโสณิ เป็นพระสูตรท่ี ๙ แห่งพราหมณวรรค ทติุย
ปัณณาสก์ ติกนิบาตร อังคุตตรนิกาย ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๐ 

  ในพระสูตรน้ีชานุสโสณิพราหมณ์ได้ทูลถามปัญหาธรรมะกับพระพุทธเจ้า เรื่องผู้
ได้วิชชา ๓ ตามลักษณะของพราหมณ์และของพุทธ มีข้อแตกต่างกันอย่างไรได้
ข้อสรุปตามที่ชานุสโสณิพราหมณ์กราบทูลพระพุทธเจ้ว่า ผู้ได้วิชชา ๓ ของพวก
พราหมณ์เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ได้วิชชา ๓ ในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหน่ึง ก็ผู้ได้วิชชา ๓ 



 

๑๘๐๘ 
 

 

ของพวกพราหมณ์มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของผู้ได้วิชชา ๓ ในอริยวินัยน้ี (องฺ.ติก.(ไทย)
๒๐/๖๐/๒๒๙) 

ชายา  : เทวี,มเหสี,ภรรยา,เมีย,คู่ครองของกษัตริย์, ในท่ีน้ี ท่านหมายถึงการถวายอภิวาท
พระพุทธเจ้าของเจ้ามัลละทั้งหลายในคราวจะปรินิพพาน  ท่านพระอานนท์คิดว่า ถ้า
จะให้เจ้ามัลละท้ังหลายผู้ครองกรุงกุสินาราเข้าถวายอภิวาททีละองค์ๆก็เกรงว่าจะใช้
เวลานานไม่ท่ัวถึงกันราตรีจะสว่างเสียก่อน จึงจัดให้ตามลำดับตระกูล โดยให้เจ้า
มัลละ พร้อมโอรส ชายา บรษัิทและอำมาตย์แต่ละตระกูลเข้าถวายอภิวาทพร้อมๆกัน
ดังข้อความที่ท่านกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า เจ้ามัลละมีช่ือน้ีพร้อมโอรส ชายา บริษัท 
และอำมาตย์ ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเศียร ด้วย
วิธีนี้ ท่าน พระอานนท์สามารถจัดให้เจ้ามัลละทั้งหลายถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค
ได้เสร็จช่ัวเวลาปฐมยามเท่าน้ัน(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๑/๑๕๙)     

ชาลโรรุวนรก : ช่ือมหานรกขุมท่ี ๔ ในจำนวน ๘ ขุม อันประกอบด้วย (๑)สัญชีวนรก (๒)กาฬสุตตน
รก (๓)สังฆาฏนรก (๔)ชาลโรรุวนรก (๕)ธูมโรรุวนรก (๖)ตาปนนรก (๗)ปตาปนนรก 
(๘)อเวจีมหานรก,  ขุมนรกทีล่งท้ายด้วยโรรุวะ ม ี๒ ขุม คือขุมที ่๔ และขุมท่ี ๕ ที่
แตกต่างกันคือ ชาลโรรุวนรก เต็มไปด้วยเปลวไฟที่แสดงให้เห็นคล้ายเลอืด ดำรงอยู่
ตลอดกัป  ส่วนธุมโรรุวนรก เต็มไปด้วยควันอันแสบ, ในโรรุวนรกท้ัง ๒นั้น เปลวไฟ
จะแทรกเข้าไปตามปากแผลท้ัง ๙ ของพวกสัตว์นรกผู้หมกไหม้อยู่ในชาลโรรุวะแล้ว 
จึงเผาสรีระ  ควันแสบแทรกเข้าไปตามปากแผลท้ัง ๙ ของเหล่าสัตว์นรกผู้ไหม้อยู่ในธู
มโรรุวะ แล้วจึงค่อยทำสรีระให้เป็นผงไหลออกมาคล้ายดังแป้งฉะนั้น,  และเพราะ
สัตว์นรกผู้หมกไหม้อยู่ในนรกแม้ท้ัง ๒ น้ันย่อมร้องดัง ท่านจึงเรียกนรกแม้ท้ัง ๒ น้ัน
ว่า โรรุวะ(ขุ.ชา.สฏฺฐิ.(ไทย)๒๘/๘๓/๔๗,ขุ.ชา.อ.(บาลี)๘/๘๓/๑๑๒)  

ชาลนิี,เทวดา: ช่ือเทวดาองค์หน่ึง(เทพกัญญา) ผูซ้ึ่งเคยเป็นภรรยาเก่าของท่านพระอนุรุทธเถระ อยู่
ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์, เทพกัญญาองค์น้ี ได้เข้าไปหาพระเถระท่ีราวป่าแหง่หนึ่งใน
แคว้นโกศล เพ่ือหวังเชิญชวนท่านด้วยอสัทธรรม กลับไปเสวยสุขในสวรรค์อันเป็นดุจ
ตาข่ายที่ยึดโยงใจให้ติดอยู่แต่ท่านพระอนุรุทธะผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้ตอบ
ปฏิเสธคำเชิญชวนน้ันดังข้อความตอนหน่ึงท่ีท่านได้ตอบต่อเทพกัญญาว่า เทวดาผู้
เขลา ท่านไม่รู้แจ้งถ้อยคำ ของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระงับสังขาร
เหล่าน้ันเป็นความสุข บัดน้ี การกลับไปอยู่ในสวรรค์ของเราไม่มีอีกต่อไป ตัณหาดุจตา
ข่ายในหมู่เทพของเราไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแลว้ บัดน้ี ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๖/๓๒๗)    



 

๑๘๐๙ 
 

 

ชาลิยปริพาชก : ปริพาชกช่ือชาลิยะ, ชาลิยปริพาชก เป็นหน่ึงในนักบวช ๒ รูป ผู้เป็นลูกศิษย์ของพวก
ทารุปัตติกะ(นักบวชผู้นิยมใช้บาตรไม้) 

  ในชาลิยสูตร กล่าวไว้ว่า เม่ือครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีโฆสิตาราม เขตกรุง
โกสัมพี นักบวช ๒ รูป คือ มัณฑิยปริพาชกและชาลิยปรพิาชก เป็นนักโต้วาทีใคร่จะ
โต้วาทะเพ่ือต้องการแข่งดี จงึได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือสนทนาถามปัญหาธรรมะ 
ปัญหาที่นักบวชทั้ง ๒ ทูลถามพระพุทธเจ้า เช่น ท่านพระโคดม ชีวะกับสรีระเป็น
อย่างเดียวกัน หรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหา
น้ีในลักษณะแยกแยะ(วิภัชชวาที) คือจะว่าเป็นอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่ เป็นคนละอย่าง
กันก็ไม่ใช่ (ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๖/๑๕๗, ๓๗๘/๑๕๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖/๒๐,ที.สี.อ.
(บาลี)๑/๓๗๘/๒๘๕-๒๘๗) 

ชาลิยสูตร : สูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือชาลิยะ, ชาลิยสูตร เป็นสูตรท่ี ๗ แห่งทีฆนิกาย สีลขันธวรรค  
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๙เนื้อหาของพระสูตรนี้ ว่าด้วยนักบวช ๒ รูป คือ มัณฑิยปริพาชก
และชาลิยปริพาชกผู้เป็นลูกศิษย์ของพวกทารุปัตติกะ(นักบวชผู้นิยมใช้บาตรไม้)  เป็น
นักโต้วาทีเพ่ือข่มคนอ่ืน  ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ท่ีโฆสิตาราม เขต
กรุงโกสัมพี เพ่ือสนทนาธรรมถามปัญหา  ปัญหาที่นักบวชท้ัง ๒ ถามคือ ชีวะกับสรีระ 
เป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างกัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาน้ีแบบแยกแยะ
(วิภัชชวาที)ช้ีให้เห็นองค์ประกอบต่างๆจนทำให้นักบวชท้ัง ๒ พอใจและกล่าวช่ืนชม
ภาษิตของพระพุทธเจ้า(ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๘/๑๕๙)  

 ชาลิยะ  :  ปริพาชกช่ือชาลิยะ, ชาลิยะ เป็นลูกศิษย์ของนักบวชประเภททารุปัตติกะ(นิยมใช้
บาตรไม้)  เป็นหน่ึงในนักบวช ๒ รูป(มัณฑิยะและชาลิยะ) ท่ีได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ขณะประทับอยู่ท่ีโฆสิตาราม กรุงโกสัมพี เพ่ือทูลถามปัญหาเรื่องชีวะกับสรีระเป็น
อย่างเดียวกันหรือคนละอย่างกัน พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหานั้นแบบแยกแยะอย่าง
ละเอียดชัดเจนทุกแง่ทุกมุม(วิภัชชวาที)จนทำให้นักบวชท้ังสองพอใจและกล่าวช่ืนชม
คำตอบของพระพุทธเจ้า(ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๘/๑๕๙)  

ชาลีและกัณหาชินา:พระโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดรและพระนางมัทรี(อดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าและพระนางพิมพา) ในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรน้ี มุ่งเน้น
บำเพ็ญทานบารมี ทานอุปบารมีและทานปรมัตถบารมีสามารถเสียสละได้ทุกสิ่งทุก
อย่างแม้กระทั่งชีวิตพ่ือบรรลุพระโพธิญาณ,พระเวสสันดรแม้จะทรงลำบากเพราะถูก
ไล่ออกจากพระนครไปอยู่ป่าแต่ก็ได้บริจาคพระโอรสและพระธิดาผู้เป็นท่ีรักทั้ง ๒ คือ
ชาลีและกัณหาชินาแก่พราหมณ์ชูชกผู้เข้ามาทูลขอ(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๑๐/๗๔๑, 
๑๑๒/๗๔๑) 



 

๑๘๑๐ 
 

 

  ในอรรถกถา ท่านระบุว่า ชาลีกุมารได้มาเป็นพระราหุล กัณหาชินากุมารีได้มา
เป็นพระอุบลวรรณาเถรี (ขุ.จริยา.อ.(บาลี)๓๓/๑๒๔/๑๒๒) 

ชาวกรุงพาราณสี  : ชนผู้อาศัยอยู่ในกรุงพาราณสี, ประชาชนในกรุงพาราณสี, ในท่ีนี้ ท่านหมายถึง
เหตุการณ์ท่ีพวกนาคทั้งหลายนำโดยท้าวธตรัฏฐะพากันมาที่กรุงพาราณสีเพ่ือทูลขอ
พระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัต แต่พระเจ้าพรหมทัตไม่ทรงยินยอมยกพระราชธิดา
ให้ จึงแสดงอานุภาพแห่งนาคต่างๆ เพ่ือข่มขู ่ ทำให้ชาวกรงุพาราณสีท่ีเห็นเหตุการณ์
ตกใจกลัวและขอให้พระเจ้าพรหมทัตยกพระราชธิดาให้แก่พวกนาคไปดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า ชาวกรุงพาราณสีต่างก็สะดุ้ง ตกใจกลัว เดือดร้อน พากันไปประชุม
กอดอกร้องทุกข์ว่าขอพระองค์จงทรงพระราชทานพระราชธิดาแก่พระราชาเถิด (ขุ.
ชา.มหา (ไทย)๒๘/๗๙๖/๓๐๗)   

ชาวกรุงราชคฤห์,เศรษฐี  : เศรษฐีผู้อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์(ราชคหกเศรษฐี)  เศรษฐีชาวกรุงรา
ชคฤห์ท่านน้ีเป็นคนแรกท่ีขออนุญาตสร้างวิหารถวายภิกษุสงฆ์เน่ืองจากขณะนั้นเป็น
ช่วงปฐมโพธิกาล พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ยังไม่มีพระบรมพุทธานุญาตให้สร้าง
เสนาสนะสำหรับภิกษุสงฆ์ เศรษฐีท่านน้ี เห็นภิกษุท้ังหลายผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถพา
กันอาศัยอยู่ตามท่ีต่างๆ เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถำ้ ป่าช้า  เป็นต้น แล้วเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธา จึงมีความคิดที่จะสร้างวิหารถวายและเป็นท่ีมาของการทรง
อนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คอื วิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น และถ้ำ, 
นอกจากนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ท่านน้ี ยังเป็นเพ่ือนของอนาถบิณฑิเศรษฐี ผูส้ร้าง
วัดเชตวันจากกรุงสาวัตถีด้วย(วิ.จู.(ไทย)๗/๒๙๔/๘๙,๒๙๕/๘๙, ๒๙๕/๙๑, ๒๙๕/
๙๒, ๓๐๕/๑๑๕, ๓๐๖/๑๑๕)   

ชาวกรุงสีพี  : ชนผู้อาศัยอยู่ในกรุงสีพี,ประชาชนในกรุงสีพี, กรุงสีพี ปกครองโดยพระเจ้าสญชัย 
พระบิดาของพระเวสสันดรผู้ฝักใฝใ่นการบรจิาคทาน ครั้งหน่ึง ชาวเมืองกาลิงคะ เกิด
ข้าวยากหมากแพง ดำรงชีวิตอยู่อย่างฝืดเคือง ได้ส่งคนมาทูลขอช้างมงคลประจำ
เมืองสีพีกับพระเวสสันดรโดยหวังว่าเมื่อได้ช้างมงคลไปแลว้จะทำให้พ้นจากความ
ทุกข์ความลำบากและนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้และพระเวสสันดรได้บริจาคช้าง
มงคลน้ันแก่ชาวกาลิงคะไป ทำให้ชาวกรุงสีพีเกิดความไม่พอใจ พากันไปกราบทูล
ขอให้พระเจ้าสญชัยขับไล่พระเวสสันดรออกนอกเมืองภายหลังชาวกรุงสีพีได้ทราบถึง
ความต้ังใจแน่วแน่ในการบรจิาคทานของพระเวสสันดรว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้คนทั้งหลายอย่างแท้จริง จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จกลับพระนคร และพระเจ้ากรุงสญ
ชัยได้สละราชสัมบัติแก่พระเวสสันดรให้ปกครองชาวกรุงสีพีสืบต่อไป(ขุ.ชา.ปญฺญาส.



 

๑๘๑๑ 
 

 

(ไทย)๒๘/๑๑๑/๒๒,ขุ.ชา.ม.๒๘/๑๖๖๙/๔๕๐,๒๔๓๓/๕๕๙,๒๔๓๕/๕๕๙,ขุ.จริยา.
(ไทย)๓๓/๘๘/๗๓๙,๓๓/๙๐/๗๓๙)   

ชาวกรุงสีพีและชาวนคิม  : ชนผู้อาศัยอยู่ในตัวเมืองกรุงสีพีและชนผู้อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ นอก
เมือง, ชาวกรุงสีพีท้ังในเมืองและนอกเมือง, ประชาชนชาวสีพีทุกหมู่เหล่า  ท้ังในเมือง
และนอกเมืองต่างไม่พอใจที่พระเวสสันดรบริจาคช้างมงคลปัจจัยนาคแก่เมืองอ่ืนจึง
มาชุมนุมกันเพ่ือทูลขอให้พระเจ้าสญชัยขับไล่พระเวสสันดรออกนอกเมืองดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า ชาวกรุงสีพีและชาวนิคมประชุมพร้อมกันกลา่วอย่างน้ีว่าพระเวสสันดรผู้
มีวัตรอันงามจงเสด็จไปสู่อารัญชรคีรีทางฝั่งแม่น้ำโกนติมาราตามทางที่พระราชาผู้ถูก
ขับไล่เสด็จออกไปนั้นเถิด  (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๖๙๘/๔๕๔, ๑๗๐๖/๔๕๕)  

ชาวกัมโพชะ : ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นกัมโพชะ, ประชาชนในแคว้นกัมโพชะ, แคว้นกัมโพชะ มีเมือง
หลวงช่ือทวารกะ  เป็นหน่ึงใน ๑๖ แคว้นใหญ่ อันประกอบด้วย (๑) อังคะ (๒) มคธะ 
(๓) กาส ี(๔) โกสละ (๕) วัชชี (๖) มลัละ (๗) เจตี (๘) วังสะ (๙) กุร ุ(๑๐) ปัญจาละ 
(๑๑) มัจฉะ (๑๒) สุรเสนะ (๑๓) อัสสกะ (๑๔) อวันตี (๑๕) คันธาระ (๑๖) กัมโพชะ 
ชนบทช่ือกัมโพชะ เป็นท่ีเกิดของม้าท้ังหลาย  

  ชาวกัมโพชะ มีความสามารถในการจับม้า เมื่อต้องการจับม้าจากป่า พากันกั้น
คอกในที่แห่งหนึ่ง ทำประตูให้ดีแล้ว เอาน้ำผึ้งทาสาหร่ายท่ีลอยอยู่บนน้ำท่ีพวกม้าป่า
เคยกินแล้วทอดสาหร่ายจนถึงประตูคอกทาน้ำผ้ึงตลอด ม้าป่ามากินน้ำกินหญ้า กิน
สาหร่ายทีม่ีรสหวาน ติดใจในรสก็จะเดินเข้าคอกไปโดยไม่รู้ตัว,ท่านนำการลวงจับม้า
ด้วยสาหร่ายของชาวกัมโพชะมาเปรียบเทียบกับสตรีลวงบุรุษด้วยคำอ่อนหวานดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า คราวใด หญิงเหล่าน้ันมองเห็นทรัพย์ของชายที่พอจะถือเอาได้ 
ก็ใช้วาจาอ่อนหวานนำเขาไปสู่อำนาจเหมือนกับชาวกัมโพชะใช้สาหร่ายลวงม้า(ขุ.ชา.
ทวาทสก.(ไทย)๒๗/๕/๓๗๔,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๓๑๘/๑๔๙,๒๘/๙๓๙/๓๒๘,องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย)๒๓/๔๒-๔๓/๓๐๗-๓๑๐,ที.สี.อ.(บาลี)๑/๑๔๔/๑๑๕)    

ชาวกาลิงคะ:  ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นกาลิงคะ, ประชาชนชาวกาลิงคะ ในท่ีน้ี ท่านหมายถึง 
พราหมณ์ปุโรหิตภารทวาชะชาวกาลิงคะ ได้กราบทูลให้พระราชาพระนามว่ากาลิงคะ
ทราบว่า โพธิมณฑล(ต้นโพธ์ิท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้)เป็นสถานที่สำคัญที่ใครๆ ไม่
สามารถจะล่วงล้ำเข้าไปได้ แต่พระเจ้ากาลิงคะไม่ทรงเช่ือ ต้องการจะพิสูจน์ความจริง
ในเรื่องน้ี จึงสั่งให้นำพญาช้างซึ่งมีกำลังมหาศาลบุกเข้าไป แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ 
ทดลองอยู่หลายครั้งผลลัพธ์กยั็งเหมือนเดิมจึงทรงเช่ือตามถ้อยคำของพราหมณ์ชาว
กาลิงคะและได้ทำการสักการะ บูชาโพธิมณฑลและฉลองอย่างย่ิงใหญ่(ขุ.ชา.เตรสก.
(ไทย)๒๗/๖๘/๔๐๗)  



 

๑๘๑๒ 
 

 

  คำว่า กาลิงคะ เป็นช่ือของแคว้นๆ หนึ่งในชมพูทวีป มักจะมีการนำช่ือแคว้นมา
เรียกเป็นช่ือบุคคลผู้อาศัยอยู่ในแคว้นน้ีตามสถานะ เช่นเรียกราชาผู้ปกครองแคว้นว่า 
พระเจ้ากาลิงคะ เรียกชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นว่า ชาวกาลิงคะ เป็นต้น  

ชาวกาสี  :  ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นกาสี, ประชาชนชาวกาสี,กาสี เป็นหนึ่งใน ๑๖ แคว้นใหญ ่ คือ 
(๑) อังคะ (๒) มคธะ (๓) กาสี (๔) โกสละ (๕) วัชชี (๖) มลัละ (๗) เจตี (๘) วังสะ (๙) 
กุรุ (๑๐) ปัญจาละ (๑๑) มจัฉะ (๑๒) สรุเสนะ (๑๓) อัสสกะ (๑๔) อวันตี (๑๕) 
คันธาระ (๑๖) กัมโพชะ 

  แคว้นกาสีมีช่ือเสียงด้านการผลิตผ้าเพราะเป็นผ้าเน้ือดีทำอย่างประณีต และมี
ราคาสูง, ในที่นี้ท่านหมายถึงสถานที่ท่ีพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปแสดงธรรมดังข้อความ
ตอนหนึ่งท่ีพระองค์ตรัสตอบอุปกาชีวกว่า เราจะไปเมืองหลวงของชาวกาสีประกาศ
ธรรมจักร ตีกลองอมตธรรมไปในโลกอันมีความมืดมน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๑/๔๑๓,
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๐๕/๔๓๓) 

  พระราชาของชาวกาสี ทรงเก็บราชกกุธภัณฑ์ไว้ ๕ ชนิด คือ (๑)พัดวาลวีชนี (๒)
กรอบพระพักตร์ (๓)พระขรรค์ (๔)เศวตฉตัร (๕)ฉลองพระบาท (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/
๔๒-๔๓/๓๐๗-๓๑๐,ขุ.ชา.สฏฺฐิ.(ไทย)๒๘/๗๒/๔๕,๒๘/๗๘/๔๖) 

ชาวกุฏฐละ  :ชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองกุฏฐละ, ประชาชนชาวกุฏฐละ, ในท่ีน้ี พระชตุกัณณิกเถระ ได้
กล่าวถึงอดีตชาติของท่านว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่านเกิดเป็น
บุตรเศรษฐีในกรุงหงสาวดี ดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย เพียบพร้อมห้อมล้อมด้วยกาม
คุณท้ังหลาย คนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป คนยากจนเข็ญใจและ
นักบวชทั้งหลาย ต่างก็มาหามาขอความช่วยเหลือถึงในเรอืน  ในจำนวนผู้ท่ีมาหาน้ัน 
มีชาวกุฏฐละด้วย ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีท่านกล่าวถึงว่า ชาวแคว้นอันธกะ พวก
สมณะโล้นท้ังหมด ชาวกุฏฐละ ชาวสานุวินทกะ ชาวอาฬวีจีนรัฐ ต่างพากันมาหา
ข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘๙/๖๙๒) 

ชาวเกกกชนบท :ชนผู้อาศัยอยู่ในชนบทช่ือว่าเกกกะ,ประชาชนชาวเกกกชนบท, ในท่ีน้ีท่านหมายถึง 
ชาวเกกกชนบท เป็นหน่ึงของผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในการต่อสู้เล่นพนันกันระหว่าง
พระราชาชาวแคว้นกุรุและปุณณกยักษ์ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีปุณณกยักษ์กราบทูล
ต่อพระราชาว่าข้าแต่พระเจ้าสุรเสนปัญจาละผู้มีพระกิตติศัพท์โด่งดังข้าแต่พระเจ้า
มัจฉะ พระเจ้ามัททะ พร้อมด้วยชาวเกกกชนบทท้ังหลายขอพระราชาเหล่าน้ีจงทรง
ทอดพระเนตรการต่อสู้ของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยการไม่ฉ้อโกง มิใช่ไม่ทรงทำใครให้
เป็นพยานในที่ประชุมเลยชัยชนะตกเป็นของปุณณกยักษ์พระราชาเสนอพระราชทาน
ทรัพย์สมบัติรตันะอันมีค่าต่างๆแต่ปุณณกยักษ์ต้องการให้พระราชทานวิธุรบัณฑิต



 

๑๘๑๓ 
 

 

แทนเพราะเห็นว่าเป็นทรัพย์ประเสริฐกว่ารัตนะทั้งปวง(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๓๕/
๔๐๗,ขุ.ชา.อ.(บาลี)๑๐/๑๔๓๕/๒๑๗)  

ชาวโกลิยะ :  ชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองโกลิยะ,ประชาชนชาวโกลิยะ,ชาวโกลิยะในที่นี้ หมายถึงชาวโกลิ
ยะ ในแคว้นกาสี 

  พระภัททกาปิลานีเถรี ได้กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ได้เคยทำบุญกับ
พระพุทธเจ้าหลายพระองค์ ท้ังพระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้า และ
พระกัสสปพุทธเจ้า ร่วมกับสามีมาหลายภพหลายชาติ  ในชาติหน่ึง ได้ไปเกิดเป็นชาว
โกลิยะ ในแคว้นกาสี ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีพระภัททกาปิลานีเถรีได้กล่าวถึงว่า แม้
หม่อมฉันกม็ีสว่นแห่งทานน้ัน อนุโมทนาทานที่ประเสริฐ สามีได้ไปเกิดในกำเนิดแห่ง
ชาวโกลิยะในแคว้นกาสีอีก ครั้งน้ัน สามีของหม่อมฉันพรอ้มด้วยบุตรของชาวโกลิยะ 
๕๐๐ คน ได้บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องค์  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๙๒/๔๙๓,๓๓/
๒๙๓/๔๙๓) 

  ในพุทธประวัติ ศากยวงศ์ เมืองกบิลพัสด์ุ อยู่ในแคว้นสักกะ ส่วนโกลิยวงศ์ เมือง
เทวทหะ อยู่ในแคว้นโกลิยะ    

ชาวโกศล :  ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นโกศล, ประชาชนชาวโกศล, (แคว้นโกศล เป็นแคว้นใหญ่แคว้น
หนึ่งในครั้งพุทธกาล ปกครองโดยพระเจ้าปเสนทิโกศล มีเมืองหลวงช่ือว่าสาวัตถี อัน
เป็นที่ต้ังของวัดเชตวัน สถานท่ีพระพุทธเจ้าจำพรรษามากที่สุด),ในที่น้ีพระเจ้าปเสนทิ
โกศลทรงเปรียบเทียบพระพุทธเจ้ากับพระองค์ว่ามีข้อเหมือนกันหลายอย่าง เช่น ทรง
เป็นกษัตริย์เหมือนกัน ทรงเป็นชาวโกศลเหมือนกัน มีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา
เหมือนกัน จึงทรงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธองค์ตรัสกับ
ภิกษุท้ังหลายในเรื่องน้ีว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลพระองค์น้ีตรัสธรรมเจดีย์(พระวาจา
เคารพธรรม) (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๔/๔๕๘) 

  พระผู้มีพระภาคทรงนำหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมาเปรียบเทียบนับอายุ
ของอัพพุทนรกว่า ภิกษุ หน่ึงเกวียนเมล็ดงา ของชาวโกศลมีอัตรา ๒๐ ขารี ล่วงไป
แล้ว ๑๐๐,๐๐๐ ปี บุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนน้ันหนึ่งเมล็ด เมล็ดงาหนึ่ง
เกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา ๒๐ ขารีน้ัน จะพึงหมดไปโดยทำนองนี้เร็วกว่า แต่ว่า 
๑ อัพพุทนรก หาหมดไปไม่ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๑/๒๕๐) 

 ชาวโกสิยโคตร:ชนผู้มีโคตรช่ือว่าโกสิยะ, บุคคลผู้มาจากโกสิยโคตร, ชนผู้ใช้นามสกุลว่าโกสิยะ, ในท่ีนี้ 
ท่านหมายถึงนันทบัณฑิตและโสณดาบสโพธิสัตว์เป็นชาวโกสิยโคตรเหมือนกัน(ทั้ง
สองเป็นพ่ีน้องกันมีพ่อช่ือว่าโกสิยดาบส พำนักอยู่ในป่า) นันทบัณฑิตดาบสผู้เป็นท่ี
เลื่อมใสศรัทธาของพระเจ้ามโนชะ ได้ส่งพระเจ้ามโนชะพร้อมบริวารใหญ่ไปขอโอกาส



 

๑๘๑๔ 
 

 

บำรุงมารดาบิดากับโสณดาบสผู้พ่ี ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีกล่าวขอร้องว่า ข้าพเจ้าขอ
กระทำความนอบน้อมแก่ภูตทั้งหลายแล้วจะกล่าวกับโสณฤษีผู้มีวัตรดีงาม ข้าพเจ้า
ชาวโลกสมมติแล้วว่า เป็นชาวโกสิยโคตรร่วมกับท่าน จึงนับว่าเป็นแขนขวาของท่าน 
ข้าแต่ท่านพ่ีโกสีย์ผู้กล้าหาญ เม่ือข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเลี้ยงดูมารดาและบิดา
บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้า ฐานะนี้ช่ือว่าเป็นบุญ ขอท่านพ่ีจงอย่าห้ามข้าพเจ้าเลย  (ขุ.
ชา.สตฺตติ.(ไทย)๒๘/๑๔๑-๑๔๒/๗๘)  

ชาวขุททกะ  : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านขุททกะ, ประชาชนชาวขุททกะ, ในที่นี้ ท่านพระชตุกัณณิ
กเถระ ได้กล่าวถึงอดีตชาติของท่านว่า ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ 
ท่านเกิดในตระกูลเศรษฐ ี เมืองหงสาวดีดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายเพียบพร้อม
ห้อมล้อมด้วยสิ่งที่น่าใคร่ทุกประการ คนทุกหมู่เหล่าท้ังสมณะพราหมณ์และ
ประชาชนทั่วไปต่างมาหาเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านถึงบ้าน ในจำนวนผู้ท่ีมาขอ
ความช่วยเหลือน้ัน มีชาวขุททกะอยู่ด้วย ดังข้อความตอนหน่ึงท่านกล่าวถึงอดีตชาติ
ของตนว่า ชาวเจลาวกะ ชาวอารัมพะ ชาวโอภาสะ ชาวเมฆละ ชาวขุททกะ ชาวสุทท
กะ จำนวนมาก ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๒/๖๙๒) 

 ชาวแคว้นกาลิงคะ : ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นกาลิงคะ,ประชาชนชาวแคว้นกาลิงคะ, ในเวสสันตรจริยา
(ว่าด้วยพระจริยาของพระเวสสันดร)  

  พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอดีตชาติของพระองค์ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร
ว่า มีพราหมณ์ชาวแคว้นกาลิงคะมาทูลขอช้างตัวประเสริฐเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
ชาวแคว้นกาลิงคะ ดังข้อความตอนหน่ึงที่ตรัสถึงว่าพราหมณ์ท้ังหลายชาวแคว้นกาลิง
คะได้เข้ามาหาเราได้ขอพญาคชสารซึ่งประกอบด้วยธัญลักษณะ สมบูรณ์ด้วยมงคล
กับเรา  (ขุ.จรยิา.(ไทย)๓๓/๘๒/๗๓๘)   

ชาวแคว้นกุรุ:  ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นกุรุ, ประชาชนชาวแคว้นกุรุ,(แคว้นกุรุ มีเมืองหลวงช่ือ
อินทรปัตถ์ เป็นหนึ่งใน ๑๖ แคว้นใหญ่ในครั้งพุทธกาล เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับ
อยู่ท่ีนิคมของชาวกุรุ ช่ือกัมมาสธัมมะ แคว้นกุรุ ได้ตรัสพระสูตรสำคัญ ช่ือว่ามหาสติ
ปัฏฐานสูตร) 

  ในจตุโปสถิยชาดก(ว่าด้วยบุคคลท้ัง๔รักษาอุโบสถ)เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็น
วิธุรบัณฑิตได้ระบุถึงราชาแห่งชาวแคว้นกุรุซึ่งเป็นผู้กล่าวสรรเสริญความไม่กังวลว่า
กลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์(ขุ.ชา.ทสก. (ไทย) ๒๗/๓๐/๓๒๖, ๓๑/๓๒๖) 

  ในวิธุรชาดก(ว่าด้วยวิธุรบัณฑิตบำเพ็ญปัญญาบารมี)มีกล่าวถึงชาวแคว้นกุรุไว้
หลายแห่งเช่นกัน(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๒/๓๐๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๓๖/๓๙๘, 
๑๔๖๙/๔๑๓, ๑๕๕๑/๔๒๗) 



 

๑๘๑๕ 
 

 

  แคว้นกุรุน้ีในปัจจุบันสันนิษฐานว่าได้แก่กรุงนิวเดลีย์ เมืองหลวงอินเดีย 
 ชาวแคว้นโกศล :ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นโกศล, ประชาชนชาวแคว้นโกศล,(ในคร้ังพุทธกาล แคว้น

โกศล เป็นหน่ึงใน ๑๖ แคว้นใหญ ่ มีเมืองหลวงช่ือสาวัตถี) ในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ท่านได้กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าใน
สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในกรุงหงสาวดี 
ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ คนทุก
หมู่เหล่าท้ังบรรพชิตและประชาชนทั่วไปจากแคว้นต่างๆมาหาเพ่ือขอความช่วยเหลือ
ถึงบ้านในจำนวนนั้น มีชาวแคว้นโกศลด้วยดังข้อความระบุไว้ตอนหน่ึงว่า ชาวแคว้น
มธุระ ชาวแคว้นโกศล ชาวแคว้นกาสี ชาวหัตถิบุรี ชาวแคว้นอิสินทะชาวแคว้นมักก
ละ ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๑/๖๙๒)  

ชาวแคว้นเจตปุตตะ:ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นเจตปุตตะ,ประชาชนชาวแคว้นเจตปุตตะ,ในชตุกัณณิก
เถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ท่านได้กล่าวถึงอดีตชาติของ
ตนว่า สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐ ีในกรุงหงสาว
ดี ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมทุกอย่าง คน
จากภูมิภาคต่างๆ ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถต่์างพามาหามาขอความช่วยเหลือจากท่าน
ถึงบ้าน ในจำนวนผู้ท่ีมาน้ัน มีประชาชนชาวแคว้นเจตปุตตะด้วยดังข้อความตอนหน่ึง
ระบุไว้ว่า ชาวอลสันทกะ ชาวปัลลวกะชาวปัพพตะ ชาวนัคคมารุหะ ชาวพาหิกะและ
ชาวแคว้นเจตปุตตะต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๐/๖๙๒) 

ชาวแคว้นเจตะ :ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นเจตะ, ประชาชนชาวแคว้นเจตะ,ในที่น้ี ท่านหมายถึงโจรชาว
แคว้นเจตะ, ในเวทัพพชาดก(ว่าด้วยพราหมณ์ช่ือเวทัพพะ) ระบุไว้ว่าพราหมณ์ช่ือเว
ทัพพะรู้มนต์ทำฝนคือรัตนะให้ตกลงจากอากาศ แต่ปีหน่ึงสามารถทำได้เพียงแค่ครั้ง
เดียวเท่าน้ัน วันหนึ่ง ถูกพวกโจรชาวแคว้นเจตะจับตัวไว้ กลัวลำบาก ได้ละเมิดคำ
พระโพธิสัตว์ท่ีสัญญาว่าจะนำเงินมาไถ่ตัว จึงร่ายมนต์ทำทรัพย์แก่พวกโจร ต่อมา 
พวกโจรถูกโจร ๕๐๐ อีกพวกหน่ึงจับตัวไว้ แนะนำว่าถ้าต้องการทรัพย์จงให้
พราหมณ์เวทัพพะร่ายมนต์ทำให้ ได้รับคำตอบจากจากพราหมณ์ว่าต้องรอปีหน้า 
พวกโจรไม่พอใจจึงฆ่าพราหมณ์เวทัพพะท้ิง และฆ่าพวกโจรท้ังหมดชิงทรัพย์ไปในหมู่
พวกโจรที่ชิงทรัพย์ไปเกรงว่าจะต้องเสียส่วนแบ่งทรัพย์ออกเป็นหลายส่วนจึงแบ่งข้าง
ชิงทรัพย์กันเองจนกระท่ังเหลือแค่สองคนและฆ่ากันตายถึงความพินาศกันท้ังหมดดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า ผู้ใดปรารถนาประโยชน์โดยอุบายอันไม่แยบยล ผู้น้ันย่อม
เดือดร้อน เหมือนโจรชาวแคว้นเจตะ ฆ่าเวทัพพพราหมณ์แล้วถึงความพินาศท้ังหมด 
(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)๒๗/๔๘/๒๐,ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี)๒/๔๘/๒๘) 



 

๑๘๑๖ 
 

 

 ชาวแคว้นปญัจาละ :ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นปัญจาละ, ประชาชนชาวแคว้นปัญจาละ, (แคว้นปัญจา
ละ เป็นหน่ึงใน ๑๖ แคว้นท่ีปรากฏช่ือในคร้ังพุทธกาล มีเมืองหลวงช่ือกัมปิลละอยู่ติด
กับแคว้นกุรุ),ในพรหมทัตตชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าพรหมทัต)ได้ระบุถึงชาวแคว้นปัญจา
ละมาประชุมพร้อมเพรียงกันเพ่ือขอโคกับพระเจ้าพรหมทัตผู้ปกครองแคว้นปัญจาละ
ขณะน้ันผ่านทางดาบสโพธิสัตว์   (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๙๑/๑๗๕) 

  ในสัตติคุมพชาดก(ว่าด้วยนกแขกเต้าช่ือว่าสัตติคุมพะ)ได้ระบุถึงนกแขกเต้าช่ือ
สัตติคุมพะใช้วาจาไม่เหมาะสมกับพระราชาแห่งชาวแคว้นปัญจาละ(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)
๒๗/๑๕๙/๔๙๗) 

  ในมโหสธชาดก(ว่าด้วยพระมโหสธบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี)ได้ระบุถึง
พระเจ้าพรหมทัตจอมทัพผู้ย่ิงใหญ่แห่งชาวแคว้นปัญจาละมีกษัตริย์ถึง ๑๐๑ พระ
นครอยู่ในพระราชอำนาจ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๕๙๓/๒๗๔,๒๘/๕๙๔/๒๗๔,๒๘/๖๓๐/
๒๘๐) 

 ชาวแคว้นมคธ : ชนผู้อาศยัอยู่ในแคว้นมคธ, ประชาชนชาวแคว้นมคธ, (แคว้นมคธ เป็นหนึ่งใน๑๖ 
แคว้นใหญ่ท่ีปรากฏช่ือในครั้งพุทธกาลมีเมืองหลวงช่ือราชคฤห์เป็นสถานท่ีต้ังวัดเวฬุ
วันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร ในช่วงปฐม
โพธิกาล พระพุทธเจ้าและพระสาวกออกประกาศเผยแผพ่ระพุทธศาสนาที่แคว้นมคธ
แห่งน้ี) ในจูฬโคปาลสตูร(ว่าด้วยคนเล้ียงโคสูตรเล็ก) พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงนาย
โคบาลชาวแคว้นมคธผู้ฉลาดและไม่ฉลาดนายโคบาลผู้ไมฉ่ลาดย่อมพาโคไปหากินผิด
ท่ี ส่วนนายโคบาลผู้ฉลาดย่อมพาโคไปหากินถูกท่ี เปรียบเหมือนกับภิกษุผู้ฉลาดและ
ไม่ฉลาดในธรรมฉะน้ัน(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๐-๓๕๑/๓๘๔) ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วย
พระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย) ได้ระบุถึงพ่อครัวชาวแคว้นมคธ
ตามคำที่เทพธิดาผุสดีกราบทูลขอพรกับท้าวสักกะตอนหน่ึงว่าขอให้หม่อมฉันได้เป็น
อัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสีพีในพระราชนิเวศน์น้ันอันกึกก้องไปด้วยเสียงร้องของ
นกยูงและนกกระเรียน แวดล้อมด้วยหมู่ขตัติยนารี มีท้ังคนเต้ียและคนค่อมเกลื่อน
กล่น ท่ีพ่อครัวชาวแคว้นมคธเลี้ยงดู  (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๖๖๔/๔๔๘)  

 ชาวแคว้นมธุระ:ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นมธุระ,ประชาชนชาวแคว้นมธุระในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ระบุไว้ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐี ในกรุงหงสาวดี ดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย 
เพราะเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีคนจากทุกสารทิศท้ังบรรพชิต
และคนท่ัวไปมาขอความช่วยเหลือจากท่านถึงบ้าน ในจำนวนผู้ท่ีมาหา มีชาวแคว้น
มธุระรวมอยู่ด้วย ดังข้อความระบุไว้ตอนหน่ึงว่า ชาวแคว้นมธุระ ชาวแคว้นโกศล 



 

๑๘๑๗ 
 

 

ชาวแคว้นกาสี ชาวหัตถิบุรี ชาวแคว้นอิสินทะ ชาวแคว้นมักกละ ต่างพากันมาหา
ข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๑/๖๙๒)  

ชาวแคว้นมักกละ  : ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นมักกละ,ประชาชนชาวแคว้นมักกละในชตุกัณณิก
เถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ได้ระบุถึงบุคคลจากแคว้น
ต่างๆ มาขอความช่วยเหลือจากบุตรเศรษฐี(อดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ในกรุง
หงสาวดีผู้เพียบพร้อมด้วยสิ่งน่าใคร่ทุกอย่าง ในจำนวนประชาชนที่มาขอความ
ช่วยเหลือ มีชาวแคว้นมักกละรวมอยู่ด้วย ดังข้อความตอนหน่ึงระบุไว้ว่า ชาวแคว้น
มธุระ ชาวแคว้นโกศล ชาวแคว้นกาสี ชาวหัตถิบุรี ชาวแคว้นอิสินทะ ชาวแคว้นมักก
ละ ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๑/๖๙๒)  

  ชาวแคว้นวิเทหะ : ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นวิเทหะ, ประชาชนชาวแคว้นวิเทหะ,(แคว้นวิเทหะ มีเมือง
หลวงช่ือว่ามิถิลา ไม่จัดอยู่ใน ๑๖ แคว้นใหญ่),ราชาแห่งชาวแคว้นวิเทหะ ผ่านมา
หลายยุคหลายสมัย  ในเนมิราชชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าเนมิทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี) 
ได้ระบุถึงพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นใหญ่แห่งชาวแคว้นวิเทหะ ปกครองเมืองมิถิลาด้วย
ความผาสุข(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๔๒๒/๒๔๖, ๔๔๒/๒๔๙) 

  ในมหานารทกสัสปชาดก(ว่าด้วยพระมหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขา
บารมี) พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระราชาของชาวแคว้นวิเท
หะ ทรงพระนามว่าอังคติ(ยุคสมัยนั้น)(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๑๕๓/๓๖๓) 

  ในพุทธาปทาน(พระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า)ได้ระบุถึงพระอานน์
เถระ ผู้เป็นมุนีชาวแคว้นวิเทหะ(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑/๑)   

ชาวแคว้นอันธกะ:ชนผู้อาศยัอยู่ในแคว้นอันธกะ,ประชาชนชาวแคว้นอันธกะ,ในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ได้ระบุถึงชาวแคว้นอันธกะเป็นหน่ึงใน
คนจากแคว้นต่างๆที่ไปขอความช่วยเหลือจากบุตรเศรษฐี(อดีตชาติของพระชตุกัณณิ
กเถระ) ในกรงุหงสาวดี ดังข้อความตอนหน่ึงว่า ชาวแคว้นอันธกะ (โอฑฑกะ) ชาว
ทมิฬ ชาวสากุฬะ ชาวมะละยาฬกะ ชาวสะวะระ และชาวโยนก ต่างพากันมาหา
ข้าพเจ้าจนถึงเรือน ชาวแคว้นอันธกะ พวกสมณะโล้นท้ังหมด ชาวกุฏฐละ ชาวสานุวิ
นทกะ ชาวอาฬวีจีนรัฐ ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘๘/
๖๙๒, ๒๘๙/๖๙๒) 

ชาวแคว้นอิสินทะ:ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นอิสินทะ,ประชาชนชาวแคว้นอิสินทะ,ในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ได้ระบุถึงชนจากแคว้นต่างๆทั้งนักบวช
และคนท่ัวไปเดินทางไปขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติของพระชตุกัณณิ
กเถระ)แห่งกรงุหงสาวดี ในจำนวนนั้นมีประชาชนชาวแคว้นอิสินทะรวมอยู่ด้วย ดัง



 

๑๘๑๘ 
 

 

ข้อตอนหนึ่งท่ีพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ชาวแคว้นมธุระ ชาวแคว้นโกศล 
ชาวแคว้นกาสี ชาวหัตถิบุรี ชาวแคว้นอิสินทะ ชาวแคว้นมักกละ ต่างพากันมาหา
ข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๑/๖๙๒)  

 ชาวจิติกา  : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจิติกา,ประชาชนชาวจิติกา,(จิติกาเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เพราะอยู่
ในกลุ่มท่ีมาจากชนบท)ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิ
กเถระ) ได้ระบุไว้ว่าคนจากภูมิภาคต่างๆท้ังนักบวชและคนทั่วไปได้เดินทางมาขอ
ความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ)แห่งกรุงหงสาวดี ใน
จำนวนน้ันมีประชาชนชาวจิติการวมอยู่ด้วยดังข้อความตอนหนึ่งท่ีพระเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่าชาวโรหกชนบทชาวลุ่มแม่น้ำสนิธุ ชาวจิตกา ชาว
เอกกัณณิกนิคม ชาวสุรัฏฐา และชาวอปรันตชนบท ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึง
เรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๓/๖๙๒) 

ชาวเจตราช: ชนผู้อาศัยอยู่ในนครเจตราช, ประชาชนชาวนครเจตราช, (เจตราชเป็นนครชนบทที่
เจริญม่ังคั่ง)ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติ
สุดท้าย)ในกัณฑ์วนปเวสน์ได้ระบุถึงชาวเจตราชว่าได้ทูลเชิญพระเวสสันดร(เมื่อครั้ง
ถูกไล่ออกจากกรุงสีพี)ให้ครองเมืองเจตราชดังข้อความตอนหน่ึงที่พระยาเจตราช
กราบทูลเชิญว่าขอเชิญพระองค์เสด็จประทับณเจตราชนี้ก่อนเถิดจนกว่าชาวเจตราช
จักไปเฝ้าพระเจ้ากรุงสีพีเพ่ือทูลขอถึงพระราชสำนัก เพ่ือทูลขอพระมหาราชผู้ผดุงรัฐ
ให้เจริญแก่ชาวกรุงสีพีทรงอภัยโทษให้ชาวเจตราชได้ที่พ่ึงแล้วมีความปรีดาแห่แหน
แวดล้อมพระองค์ไปข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์ทรงทราบอย่างน้ีเถิด (ขุ.
ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๘๘๙/๔๘๐, ๑๘๙๐/๔๘๐, ๑๘๙๖/๔๘๑) 

ชาวเจลาวกะ  :ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเจลาวกะ, ประชาชนชาวเจลาวกะ ในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ได้ระบุถึงบุคคลจากภูมิภาคต่างๆ ท้ัง
นักบวชและคนท่ัวไป ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติพระช
ตุกัณณกิเถระ)แห่งกรุงหงสาวดี ในจำนวนน้ัน มีชาวเจลาวกะรวมอยู่ด้วย ดังข้อความ
ตอนหนึ่งท่ีพระเถระได้กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ชาวเจลาวกะ ชาวอารัมพะ ชาว
โอภาสะ ชาวเมฆละ ชาวขุททกะ ชาวสุททกะ จำนวนมาก ต่างพากันมาหาข้าพเจ้า
จนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๒/๖๙๒) 

ชาวชนบท :ชนผู้อาศัยอยู่ในชนบท,ประชาชนชาวชนบท,(ชนบทหมายถึงบ้านนอก,เขตแดนท่ีพ้น
จากเมืองหลวงออกไป)ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงบุคคลในสถานะต่างๆ
ทุกภูมิภาคท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหลากหลายมิติท้ังพระราชา 
พราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ และมหาอำมาตย์ เป็นต้น  



 

๑๘๑๙ 
 

 

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่นที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๔/๑๖๖, ๒๒๘/๑๘๖, 
๒๓๒/๑๘๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๘/๓๗๒,๓๔๗/๔๒๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๓/๒๓๐,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๒๙/๑๕๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๐/๑๑๔,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๔๔/
๔๒๙,๒๗/๔๕/๔๒๙,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๓๐๐/๕๒๒,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๑๘๑/
๓๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๖๓/๒๒๓,๒๘/๒๔๐๐/๕๕๔,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๕๙/
๗๖๕,๓๓/๑๑๗/๗๗๓ 

ชาวทมิฬ  :  ชนผู้อยู่ในเผ่าทมิฬ,ประชาชนชาวเผ่าทมิฬ,(ทมิฬ คือชนพ้ืนเมืองอินเดียเผ่าหน่ึง 
ปัจจุบันมีอยู่มากทางอินเดียแถบใต้และเกาะลังกาแถบเหนือ,คำว่า ทมิฬ มี
ความหมายว่า ดุร้าย ร้ายกาจ)ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระช
ตุกัณณิกเถระ) ได้ระบุถึงว่า ชาวทมิฬเป็นหนึ่งในจำนวนคนมากมายจากภูมิภาคและ
สถานะต่างๆท่ีมาขอความช่วยเหลือจากท่านในชาติท่ีเกิดเป็นบุตรเศรษฐ ี ในกรุงหง
สาวดี ดังข้อความตอนหนึ่งท่ีพระเถระได้กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า ชาวแคว้นอันธ
กะ (โอฑฑกะ) ชาวทมิฬ ชาวสากุฬะ ชาวมะละยาฬกะ ชาวสะวะระ และชาวโยนก 
ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘๘/๖๙๒,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

ชาวนคัคมารุหะ  : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนัคคมารุหะ,ประชาชนชาวนัคคมารุหะ,ชาวนัคคมารุหะ
เป็นหนึงในจำนวนคนมากมายจากภูมิภาคและสถานะต่างท่ีเดินทางมาขอความ
ช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(พระชตุกัณณิกเถระ)ในกรุงหงสาวดีดังข้อความตอนหน่ึงที่
ระบุไว้ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ว่าชาวอล
สันทกะ ชาวปัลลวกะ ชาวปัพพตะ ชาวนัคคมารุหะ ชาวพาหิกะ และชาวแคว้นเจต
ปุตตะ ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๐/๖๙๒) 

ชาวนคิม  : ชนผู้อาศัยอยู่ในนิคม, ประชาชนชาวนิคม, (นิคม คือหมู่บา้นขนาดใหญ่, ถิ่นฐานหรือ
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการต้ังหลักแหล่ง)ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้ระบุถึงบุคคลใน
สถานะต่างๆทุกภูมิภาคท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในมิติท่ีหลากหลายใน
จำนวนน้ันมีชาวนิคมรวมอยู่ด้วยอย่างเช่นท่ีระบุไว้ในเตมิยชาดก(ว่าด้วยพระเตมีย์
ทรงบำเพ็ญเนกขัมมะ)มขี้อความตอนหนึ่งท่ีพระเตมีย์โพธิสัตว์ตรัสตอบสุนันทสารถีไว้
ว่า เราเป็นผู้อันพระบิดาและพระมารดา ชาวแคว้น ชาวนิคม และกุมารทั้งปวงสละ
แล้ว เราไม่มีเรอืนของตน  

  คำน้ี มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๔/๑๖๖, ๒๒๘/๑๘๖, 
๒๓๐/๑๘๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๘/๓๗๒,๓๔๗/๔๒๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๓/๒๓๐,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๒๙/๑๕๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๐/๑๑๔,ขุ.ชา.นวก.(ไทย)๒๗/๕๘/



 

๑๘๒๐ 
 

 

๓๑๐,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๒๓๔/๔๖๐,ขุ.ชา.ติงฺสติ.(ไทย)๒๗/๙๖/๕๕๔,ขุ.ชา.ม.
(ไทย)๒๘/๒๘/๑๘๗,๖๕/๑๙๓,๒๔๐๐/๕๕๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๑๐/๖๐๙,ขุ.จริยา.
(ไทย)๓๓/๔/๗๕๘, ๒๖/๗๖๑, ๑๑๗/๗๗๓,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๑๔/๒๖๔,พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

 ชาวนิคมและชาวกรุงสีพี : ชนผู้อาศัยอยู่ในนิคม(หมู่บ้าน)และชนผู้อาศัยอยู่ในกรุงสพีี, ชนผู้อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านนอกเมืองและชนผู้อาศัยอยู่ในตัวเมืองสีพี,ประชาชนชาวนิคมและ
ประชาชนชาวกรุงสีพี ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทาน
บารมีชาติสุดท้าย) ได้ระบุถึงเหตุการณ์ท่ีชาวนิคมและชาวกรุงสีพีมาประชุมกันเพ่ือ
ขับไล่พระเวสสันดรท่ีได้พระราชทานช้างมงคลประจำกรุงสีพีไปให้แก่เมอืงอ่ืน ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า พวกคนผู้มีช่ือเสียง พระราชบุตร แพศย์ พราหมณ์ กองพลช้าง 
กองพลม้า กองพลรถ กองพลราบ ทั้งชาวนิคมและชาวกรุงสีพีท้ังมวลก็มาประชุม
พร้อมกันแล้ว เม่ือสิ้นราตรีนี้แล้ว ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวกรุงสีพีจะชุมนุมกันขับไล่
พระองค์ออกไปจากแคว้น(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๖๗๖/๔๕๑,๑๖๙๑/๔๕๓,๑๖๙๙/
๔๕๔) 

ชาวนคิมและพลนิกาย  : ชนผู้อาศัยอยู่ในนิคมและกองกำลังทหาร,ประชาชนชาวนิคมและกองกำลงั
,ประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆและกองกำลังพล ในมหาสุตโสมชาดก(ว่าด้วยพระเจ้า
มหาสุตโสมทรงทรมานโจรโปริสาท)กล่าวถึงพระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ว่าได้ทรงพร่ำ
สอนชาวนิคมและพลนิกายก่อนจะเสด็จไปหาโจรโปริสาทตามข้อความท่ีระบุไว้ว่า 
พระเจ้าสุตโสมน้ันถวายบังคมพระบิดาและพระมารดาแล้ว ทรงพร่ำสอนชาวนิคม
และพลนิกาย เป็นผู้ตรัสความสัตย์ และทรงรักษาคำสตัย์ ได้เสด็จไปยังท่ีเป็นที่อยู่
ของโปริสาทแล้ว (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๔๒๓/๑๖๘) 

 ชาวปัจจนัตชนบท:ชนผู้อาศยัอยู่ในปัจจันตชนบท,ประชาชนชาวปัจจันตชนบท,คนบ้านนอก, 
(ปัจจันตชนบทคือตำบลปลายเขตแดน),ในสทุธพรหมจริยกถา(ว่าด้วยพรหมจรรย์
ล้วนๆ) ได้ระบุไว้ว่า พระสกวาที(ผู้ถาม)และพระปรวาที(ผู้ตอบ)ได้สนทนาถามตอบกัน
เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์ในแง่มุมต่างๆมีข้อความตอนหน่ึงกล่าวถึงการประพฤติ
พรหมจรรย์ของชาวปัจจันตบทว่า (สก.)ในชาวปัจจันตชนบทที่พวกภิกษุ ภิกษุณ ี
อุบาสก อุบาสิกา ไปไม่ถึง และในพวกมิลักขะผู้ไม่รู้เดียงสา มีการอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ไหม(ปร.)ไม่ควรกล่าวอย่างน้ันฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๗๑/๑๕๒,
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

ชาวปัญจาลนคร,ชาวปัญจาละ  : ชนผู้อาศัยอยู่ในนครปัญจาละ,ประชาชนชาวปัญจาลนคร,ในทก
รักขสชาดก(ว่าด้วยผีเสื้อน้ำ) ระบุไว้ว่า เภรีปริพาชิกาถามปัญหากับพระเจ้าจูฬนีผู้



 

๑๘๒๑ 
 

 

เป็นราชาของชาวปัญจาละว่าถ้าถูกผีเส้ือน้ำจับตัวไว้และให้นำมนุษย์ในนครปัญจาละ
ท่ีทรงปกครองอยู่มาเป็นพลีกรรมจะทรงมีวิธีสละมนุษย์ตามลำดับอย่างไรพระราชา
ตรัสตอบว่าจะให้ตามลำดับดังนี้ คือ มารดา มเหสี อนุชา พระสหาย(ธนุเสกขกุมาร 
ซึ่งเป็นชาวปัญจาลนครด้วยกัน) พราหมณปุ์โรหิต และพระองค์เอง ด้วยเหตุผลที่
แตกต่างกันออกไป แต่จะไม่ยอมให้มโหสธบัณฑิตผู้เป็นบัณฑิตประจำนครดังข้อความ
ท่ีเภรีปริพาชิกากล่าวสรรเสริญพระราชาต่อชาวปัญจาละท้ังหลายว่าชาวปัญจาละ
ท้ังหลายท่านท้ังหลายจงสดับพระดำรัสของพระเจ้าจูฬนีนี ้พระองค์ทรงสละพระชนม์
ชีพท่ีสละได้ยาก คอยตามป้องกันบัณฑิต (ขุ.ชา.ติงฺสติ.(ไทย) ๒๓๙/๕๗๔, ๒๕๕/
๕๗๖)  

 ชาวปัพพตะ : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านปัพพตะ, ประชาชนชาวปัพพตะ, (คำว่า ปัพพตะแปลว่า ภูเขา 
ชาวปัพพตะถ้าแปลตามศัพท์ อาจหมายถึงชาวเขา), ชาวปัพพตะเป็นหน่ึงในจำนวน
คนจากทุกภูมิภาคทุกสถานะที่ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากบุตรเศรษฐี
(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ) แห่งกรุงหงสาวดีดังข้อความท่ีระบุไว้ในชตุกัณณิก
เถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ตอนหนึ่งว่าชาวอลสันทกะ 
ชาวปัลลวกะ ชาวปัพพตะ ชาวนัคคมารุหะ ชาวพาหิกะ และชาวแคว้นเจตปุตตะ ต่าง
พากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๐/๖๙๒) 

ชาวปลัลวกะ : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านปัลลวกะ,ประชาชนชาวปัลลวกะ,(คำว่า ปลฺลว แปลว่าใบอ่อน 
ชา)  

  ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ได้ระบุไว้ว่า
ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐี ในกรุงหงสาว
ดี ได้มีคนทกุมากมายทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ังบรรพชิตและคนทั่วไปเดินทางมาขอ
ความช่วยเหลือจากท่านถึงท่ีบ้านดังข้อความตอนหน่ึงที่ท่านได้กล่าวถึงไว้ว่าชาวอล
สันทกะชาวปัลลวกะ ชาวปัพพตะ ชาวนัคคมารุหะ ชาวพาหิกะ และชาวแคว้นเจต
ปุตตะต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๐/๖๙๒)   

 ชาวพาหิกะ: ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพาหิกะ,ประชาชนชาวพาหิกะ,(คำว่า"พาหิก" แปลว่า 
"ภายนอก" ชาวพาหิกะ อาจหมายถึงคนที่อยู่ภายนอกนคร หรือถือลัทธิภายนอก) 
ชาวพาหิกะ  เป็นหนึ่งในจำนวนคนมากมายทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ังนักบวชและคน
ท่ัวไปที่ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติของพระชตุกัณณิ
เถระ) แห่งกรุงหงสาวดี ดังข้อความท่ีระบุไว้ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติใน
อดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ว่า ชาวอลสันทกะ ชาวปัลลวกะ ชาวปัพพตะ ชาว



 

๑๘๒๒ 
 

 

นัคคมารุหะ ชาวพาหิกะ และชาวแคว้นเจตปุตตะ ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน 
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๐/๖๙๒) 

ชาวมคธ :  ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นมคธ,ประชาชนชาวมคธ, (แคว้นมคธเป็นหน่ึงใน ๑๖ แคว้น
ใหญท่ี่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก มีกรุงราชคฤห์ 
เป็นราชธานี ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร), ในมหาสกุลุทายิสูตร(ว่าด้วยปริพาชก
ช่ือสกุลุทายี สตูรใหญ่)สกุลทุายีปริพาชกได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ชาวมคธและชาว
อังคะโชคดีกว่าคนแคว้นอ่ืน เพราะเต็มไปด้วยเจ้าลัทธิ คณาจารย์ ศาสดาต่างๆ ผู้มี
ความรู้ มีคุณความดี และมช่ืีอเสียง ดังข้อความตอนหนึ่งระบุไว้ว่า เป็นลาภของชาว
อังคะและชาวมคธหนอ ชาวอังคะและ ชาวมคธได้ดีแล้วหนอ ที่สมณพราหมณ์ผู้เป็น
เจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีช่ือเสียง มีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ คนจำนวน
มากยกย่องกันว่าเป็นคนดี เข้าจำพรรษา ณ กรุงราชคฤห์แล้ว (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๘/
๒๘๐) 

ชาวมะละยาฬกะ :ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมะละยาฬกะ, ประชาชนชาวมะละยาฬกะ, ชาวมะละยาฬ
กะเป็นหน่ึงในหมู่คนจำนวนมากทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ังนักบวชและคนท่ัวไปท่ี
เดินทางไปขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)แห่ง
กรุงหงสาวดี ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้าดังข้อความตอนหนึ่งระบุไว้ในชตุกัณณิก
เถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)า ชาวแคว้นอันธกะ (โอฑฑ
กะ) ชาวทมิฬ ชาวสากุฬะชาวมะละยาฬกะ ชาวสะวะระ และชาวโยนก ต่างพากันมา
หาข้าพเจ้าจนถึงเรือน  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘๘/๖๙๒) 

ชาวมะลยัชนบท:ชนผู้อาศัยอยู่ในมะลัยชนบท, ประชาชนชาวมะลัยชนบท, ชาวชนบทช่ือว่ามะลัย 
ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ได้ระบุไว้ว่า ใน
สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐี แห่งกรุงหงสาวด ี
พรั่งพร้อมด้วยสมบัติน่าใคร่ทกุอย่างจึงมีผู้คนจำนวนมากจากภูมิภาคต่างๆทุกสถานะ
ท้ังนักบวชและคนทั่วไปเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากท่าน ในจำนวนคนเหล่าน้ัน
มีชาวมะลัยชนบท รวมอยู่ด้วย ดังข้อความตอนหนึ่งท่ีท่านอ้างถึงประวัติของตนใน
อดีตชาติว่า ชาวสุปปารกะ ชาวกุมาร (ชาวมะละกา) ชาวมะลัยชนบท ชาวสุวรรณภูมิ 
และชาววัชชี เหล่าน้ันทั้งหมด ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๒๙๔/๖๙๒) 

 ชาวเมฆละ : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเมฆละ, ประชาชนชาวเมฆละ, ชาวเมฆละ เป็นหนึ่งในหมู่คน
จำนวนมากจากทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ังนักบวชและคนทั่วไปที่เดินทางมาขอความ
ช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ) แห่งกรุงหงสาวดี ในสมัย



 

๑๘๒๓ 
 

 

พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ดังข้อความตอนหน่ึงระบุไว้ในชตุกัณณิก
เถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของชตุกัณณิกเถระ)ว่า ชาวเจลาวกะ ชาวอารัมพะ 
ชาวโอภาสะ ชาวเมฆละ ชาวขุททกะ ชาวสุททกะ จำนวนมาก ต่างพากันมาหา
ข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๒/๖๙๒)     

ชาวเมือง  :  ชาวกรุง,คนท่ีอาศัยอยู่ในตัวเมือง,ประชาชนชาวเมือง,ชาวเมือง ในท่ีนี ้ ทา่นหมายถึง
คนที่มีการประพฤติปฏิบัติแบบชาวเมืองที่บ่งบอกถึงความเป็นอารยะแม้แต่การใช้
คำพูดก็อ่อนหวาน ไพเราะ จับใจ มีสาระ และเป็นคำของชาวเมือง ในจูฬศีล เหตุท่ี
ปุถุชนกล่าวยกย่องพระตถาคตก็ดี ในสิกขาและสาชีพของภิกษุก็ดี มีข้อปฏิบัติท้ังหมด 
๒๖ ข้อ ในข้อท่ี ๖ กล่าวถึงเกี่ยวกับการใช้คำพูดไว้ว่า ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 
คือ พูดแต่คำไม่มีโทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นคำของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่
พอใจ (ที.สี.(ไทย)๙/๙/๔, ๓๐๔/๑๑๔, ๓๓๒/๑๒๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๑๑/๔๔๗,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๔/๒๐,ที.สี.อ.(บาลี)๑/๙/๗๓) 

  ส่วนในอธัมมิกสูตร(ว่าด้วยพระราชาผู้ไม่ต้ังอยู่ในธรรมและผู้ต้ังอยู่ใน)ระบุไว้ว่า 
พระราชาผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อชาวเมืองท่ีจะต้ังอยู่ในธรรมหรือไม่ต้ังอยู่ในธรรมดัง
ข้อความตอนหน่ึงระบุไว้ว่าเมื่อฝูงโคข้ามน้ำไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคีย้ว โคท้ังฝูงก็ไปคด
เคี้ยวตามกันในเม่ือโคจ่าฝูงไปคดเค้ียวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้เป็น
ใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรม
ตามไปด้วยหากพระราชาไม่ต้ังอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๗๐/๑๑๖) 

ชาวเมืองกาลิงคะ  : ชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองกาลิงคะ, ประชาชนชาวกาลิงคะ, คนที่อยู่ในแคว้นกาลิงคะ
,(แคว้นกาลิงคะ มีเมืองหลวงช่ือทันตปุระ บางทีก็เรียกผู้อยู่ในแคว้นกาลิงคะทั้งหมด
ว่า ชาวเมืองกาลิงคะ เรียกพระราชาผู้ปกครองว่า พระเจ้ากาลิงคะ, ในเวสสันดร
ชาดก(เล่ม ๒๘)ได้กล่าวถึงชาวเมืองกาลิงคะว่าได้มาทูลขอช้างมงคลกับพระ
เวสสันดร)  ในทัททรชาดก(ว่าด้วยนกกระทา)พญาเสือโคร่งได้ตอบพญาราชสีห์ 
ทำไมจึงสงสัยชายคนนี้ว่าเป็นคนฆ่านกกระทา โดยให้เหตุผลว่า ชายคนน้ีเคยใช้ชีวิต
ทำช่ัวมามากมาย แค่นกกระทาทำไมเขาจะฆ่าไม่ได้ในงานต่างๆที่เขาเคยทำมามีการ
ค้าขายแบบชาวเมืองกาลิงคะซึ่งเป็นการค้าขายอย่างลำบากท่ีต้องสัญจรด้วยหวาย 
ดังข้อความตอนหน่ึงระบุไว้ว่า การค้าขายตามแบบแผนของชาวเมืองกาลิงคะชายคน
น้ีก็ได้ดำเนินมาแล้ว หนทางที่ใช้ตอกทอยสญัจรด้วยหวาย คนผู้น้ีก็ผ่านมาแล้ว แม้
การรบด้วยกระบองพร้อมทั้งบ่วงบาศกลางโรงมหรสพ ชายคนนี้ก็ได้แสดงมาแล้วกับ
นักฟ้อนท้ังหลาย (ขุ.ชา.นวก.(ไทย)๒๗/๑๑๑/๓๑๙,ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๕/๑๑๑/๓๖๕)  



 

๑๘๒๔ 
 

 

 ชาวเมืองอันธกเวณฑยะ :คนผู้อาศัยอยู่ในเมืองอันธกเวณฑยะ, ประชาชนชาวเมืองอันธกเวณฑยะ, 
ในสังกิจจชาดก(ว่าด้วยสังกิจจฤษี)  พระพุทธเจ้าทรงปรารภพระเจ้อชาตศัตรูผู้ทำ
ปิตุฆาต จึงตรัสสังกิจจชาดก เพ่ือทรงสั่งสอนไม่ให้ทำร้ายคนท่ีมีคุณงามความดี เพราะ
จะทำให้ประสบกับความพินาศ รับผลกรรมช่ัวในภายหลัง อย่างเช่นชาวเมืองอันธก
เวณฑยะทำร้ายฤษีได้รับผลกรรมช่ัวในนรกดังข้อความตอนหนึ่งระบุไว้ว่า ชาวเมือง
อันธกเวณฑยะระรานกัณหทีปายนฤษี ต่างถือไม้พลองตีกันและกัน ก็พากันไปถงึ
สถานที่ชำระโทษของพญายม(ขุ.ชา.สฏฺฐิ.(ไทย)๒๘/๙๗/๔๙) 

ชาวเมืองอาฬวี:ชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองอาฬวี,ประชาชนชาวเมืองอาฬวี,(เมืองอาฬวีเป็นสถานที่แห่งหนึ่ง
ท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นท่ีเมืองนี้ 
ท้ังเรื่องพระวินัยเกี่ยวกับการทำนวกรรมของภิกษุชาวเมืองอาฬวีและเรื่องเกี่ยวกับ
อาฬวกยักษ์), ในท่ีน้ี ท่านระบุถึงจิตตคหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีได้รับ
การยกย่องว่าเป็นยอดอุบาสกดังข้อความตอนหน่ึงในอายาจนวรรค(หมวดว่าด้วย
ความปรารถนา)ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสถึงอุบาสกท้ังสองน้ีว่า อุบาสกผู้มศีรัทธา เมื่อ
ปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างน้ีว่า ขอ ให้เราเป็นเช่นกับจิตตคหบดีและหัตถก
อุบาสกชาวเมืองอาฬวีเถิด จิตตคหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีน้ีเป็นบรรทัด
ฐานเป็นมาตรฐานของอุบาสกสาวก ของเรา(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๓๓/๑๑๗ ,ขุ.จริยา.
(ไทย)๓๓/๒๔/๗๑๔)  

ชาวโยนก: ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นโยนก,ประชาชนชาวโยนกในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติใน
อดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ระบุไว้ว่า ชาวโยนก เป็นหน่ึงในจำนวนคนมากมาย
ทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ังนักบวชและคนทั่วไปท่ีเดินทางมาขอความช่วยเหลือกับบุตร
เศรษฐี(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ) แห่งกรุงหงสาวดี ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระ ดังข้อความตอนหนึ่งมีปรากฏว่า ชาวแคว้นอันธกะ (โอฑฑกะ) ชาว
ทมิฬ ชาวสากุฬะ ชาวมะละยาฬกะ ชาวสะวะระ และชาวโยนก ต่างพากันมาหา
ข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘๘/๖๙๒)ในอัสสลายนสูตร(ว่าด้วยอัสสลายน
มาณพ)ได้ระบุถึงแคว้นโยนกในสมัยครั้งพุทธกาลไว้ว่าในแคว้นโยนกและแคว้นกัมโพ
ชะและปัจจันตชนบท อ่ืน ๆ มีวรรณะอยู่ ๒ จำพวกเท่านั้น คือ (๑) เจ้า (๒) ทาส เป็น
เจ้าแล้วกลับ เป็นทาส เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้า(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐๓/๕๐๔) 

ชาวโรหกชนบท  :ชนผู้อาศัยอยู่ในโรหกชนบท, ประชาชนชาวโรหกชนบท, คนผู้อาศัยอยู่ในชนบทช่ือ
โรหกะ, ชาวโรหกชนบท เป็นหนึ่งในจำนวนผู้คนมากมากทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ัง
นักบวชและคนท่ัวไปที่เดินทางมาขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติพระช
ตุกัณณิกเถระ)แห่งกรุงหงสาวดีในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้าดังข้อความตอนหน่ึงมี



 

๑๘๒๕ 
 

 

ปรากฏในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณกเถระ)ว่า ชาวโร
หกชนบท ชาวลุ่มแม่น้ำสินธุ ชาวจิตกา ชาวเอกกัณณิกนิคม ชาวสุรัฏฐา และชาวอป
รันตชนบท ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๓/๖๙๒)  

ชาวลุ่มแม่นำ้สินธุ  : ชนผู้อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำสินธุ, ประชาชนชาวลุ่มแม่น้ำสินธุ, คนผู้ต้ังถิ่นฐานอยู่
อาศัยบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระช
ตุกัณณิกเถระ) ระบุไว้ว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  พระชตุกัณณิ
กเถระบังเกิดเป็นบุตรเศรษฐ ี แห่งกรุงหงสาวดี มั่งคั่งร่ำรวยพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ ท่ีน่าใคร่ มีคนจากท่ัวทุกสารทิศทุกสถานะท้ังนักบวชและคนทั่วไป
มาขอความช่วยเหลือในจำนวนน้ันมีชาวลุ่มแม่น้ำสินธุรวมอยู่ด้วยดังข้อความตอน
หนึ่งว่า ชาวโรหกชนบท ชาวลุ่มแม่น้ำสินธุ ชาวจิตกา ชาวเอกกัณณิกนิคม ชาว
สุรัฏฐา และชาวอปรันตชนบท ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๒๙๓/๖๙๒) 

ชาวโลก  :  คนที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกน้ีท้ังหมด(โลโก),ประชากรโลก, พลเมืองโลก,คนทั่วไปไม่
จำกัดว่าสัญชาติใด, คนร่วมเกิด แก ่ เจ็บตาย ทุกชีวิต, หลกัคำสอนในทาง
พระพุทธศาสนามีลักษณะทีเ่ป็นสากล เมือ่ตรัสสอนความจริงเรื่องใด ก็จะใช้คำท่ีมี
ความหมายโดยรวม ไม่คับแคบจำกัด, ในการทำความดีหรือละเว้นความช่ัวก็ให้ทำใน
ลักษณะที่เป็นสากล ไม่จำกัดว่าเป็นคนชาติใด เกิดที่ไหน ฐานะอย่างไร อย่างเช่นพระ
ดำรัสท่ีตรัสสอนภิกษุท้ังหลายในคราวส่งไปเผยแผ่ศาสนาว่า เธอทั้งหลาย จงจาริกไป
เพ่ือประโยชน์แก่คนหมูม่าก เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

  คำน้ีมีปรากฎในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย)๙/๙/๔, ๔๔๐/๑๙๕,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๘๖/๔๖, ๑๖๗/๑๑๓,๒๘๕/๒๑๗,๔๒๐/๓๕๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๘/
๑๔๖,๓๐๒/๒๕๐,๓๔๘/๓๖๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๑๑/๔๔๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๘/
๕๒๓,๔๔๑/๕๕๒,๔๖๗/๕๘๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๐,๑๔๖/๑๘๕,๓๐๔/๓๖๘,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๕๓/๑๙๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓/๓๗,๒๑/๔๓/๗๑,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)๒๗/
๓๗/๗๓) 

ชาววัชชี  :  ชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองวัชชี, ประชาชนชาววัชชี, (แคว้นวัชชี เป็นหน่ึงใน ๑๖ แคว้น
ใหญ่ มีเมืองหลวงช่ือเวสาลี(ไพศาลี) เป็นแคว้นท่ีมีเหตุการณท์างพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นหลายเรื่อง โดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่องภิกษุชาววัชชี), แต่ชาววัชชีในที่น้ี ท่าน
หมายถึงชาววัชชีท่ีเดินทางไปขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติของพระช
ตุกัณณิกเถระ) แห่งกรุงหงสาวดี ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระดัง



 

๑๘๒๖ 
 

 

ข้อความปรากฏในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)
ตอนหนึ่งว่า ชาวสุปปารกะ ชาวกุมาร (ชาวมะละกา) ชาวมะลัยชนบท ชาวสุวรรณ
ภูมิ และชาววัชชี เหล่าน้ันทัง้หมด ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๒๙๔/๖๙๒) 

ชาววิเทหะ: ชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองวิเทหะ,ประชาชนชาววิเทหะ,(เมืองวิเทหะหรือแคว้นวิเทหะมี
กล่าวถึงในชาดกต่างๆซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตก่อนสมัยพุทธกาล เช่น ในสุรจุิ
ชาดก กุมภการชาดก(เล่ม ๒๗) และในมโหสธชาดก เนมิราชชาดก(เล่ม ๒๘) เป็นต้น 
ในเนมิราชชาดกระบุว่า แคว้นวิเทหะ มีเมืองหลวงช่ือมิถิลา), ชาววิเทหะ ในที่น้ี ท่าน
ปรารภถึงความโชคดีของชาววิเทหะที่มีพระเจ้านิมิผู้ทรงธรรมเป็นผู้ปกครองและท้าว
สักกะได้ตรัสกับพระนางสุเมธาผู้รักษาศีลอุโบสถว่าจะมีพระธรรมราชาแห่งชาววิเท
หะอุบัติแด่พระนาง(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๒/๓๗๗,ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย)๒๗/๑๐๓/
๓๙๐,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๑๑๘/๔๔๒) 

ชาวแว่นแคว้น :ชนผู้อาศยัอยู่ในแว่นแคว้น, ประชาชนในแว่นแคว้น, ชาวเมือง(แว่นแคว้น(รฏฺฐ) 
เท่ากับรัฐหรือเมืองน่ันเอง เมื่อระบุถึงคนอาศัยอยู่ในแว่นแคว้นใด ก็หมายถึงชาวแว่น
แคว้นน้ันๆ  เช่น ชาวแว่นแคว้นกาสี ชาวแว่นแคว้นมคธ เป็นต้น), ในพักกุลัตเถรัจฉ
ริยัพภูตสูตร(ว่าด้วยอัจฉริยธรรมของพระพักกุลเถระ) ได้ระบุถึงการฉันบิณฑิบาตของ
ชาวแว่นแคว้นเพียงแค่ ๗ วัน ของพระพักกุลเถระ(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๑/๒๔๕) 

  ในโพธิสัมมัชชกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสัมมัชชกเถระ) พระ
เถระได้เล่าอดีตชาติของตนว่าเกิดแต่ในภพภูมิท่ีดีมีคนคอยให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน ท้ังคนภายใน คนภายนอก ชาวนิคม ตลอดจนชาวแว่นแคว้น(ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๖๔/๒๒๖) 

  ในยุธัญชยจริยา(ว่าด้วยพระจริยาของพระยุธัญชัยกุมาร) ได้ระบุถึงพระราชโอรส
นามว่ายุธัญชัยท่ีมีพระประสงค์จะเสด็จออกผนวช ถูกพระมารดาและพระบิดา ท้ัง
ชาวนิคมชาวแว่นแคว้นอ้อนวอนขอร้องให้ครองราชสมบัติ(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๔/
๗๕๘) 

ชาวสะวะระ  : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสะวะระ, ประชาชนชาวสะวะระ, ชาวสะวะระ เป็นหน่ึงในคน
จำนวนมากทุกภูมิภาคทุกสถานะที่ได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี
(อดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) แห่งกรุงหงสาวดีในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้าดัง
ข้อความปรากฏในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)
ตอนหนึ่งว่า ชาวแคว้นอันธกะ (โอฑฑกะ) ชาวทมิฬ ชาวสากุฬะ ชาวมะละยาฬกะ 



 

๑๘๒๗ 
 

 

ชาวสะวะระ และชาวโยนก ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๒๘๘/๖๙๒) 

ชาวสากุฬะ  :ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสากุฬะ,ประชาชนชาวสากุฬะ,ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติ
ในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ระบุไว้ว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุต
ตระ พระเถระเกิดเป็นบุตรเศรษฐ ี แห่งกรุงหงสาวดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกพรั่ง
พร้อม มีคนจากภูมิภาคต่างๆ ทุกสถานะทั้งนักบวชและคนท่ัวไปเดินทางมาขอความ
ช่วยเหลือ ในจำนวนมีชาวสากุฬะรวมอยู่ด้วยตามข้อความท่ีมีปรากฏว่าชาวแคว้น
อันธกะ (โอฑฑกะ) ชาวทมฬิ ชาวสากุฬะ ชาวมะละยาฬกะ ชาวสะวะระ และชาว
โยนก ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘๘/๖๙๒) 

ชาวสานุวินทุกะ:ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสานุวินทุกะ, ประชาชนชาวสานุวินทุกะ, ชาวสานุวินทุกะ 
เป็นหน่ึงในคนจำนวนมากทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ังนักบวชและคนทั่วไปทีไ่ด้เดินทาง
มาขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ)แห่งกรงุหงสาวดีใน
สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระดังข้อความมีปรากฏในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ตอนหน่ึงว่าชาวแคว้นอันธกะ พวกสมณะ
โล้นท้ังหมด ชาวกุฏฐละ ชาวสานุวินทกะชาวอาฬวีจีนรัฐ ต่างพากันมาหาข้าพเจ้า
จนถึงเรือน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘๙/๖๙๒) 

ชาวสพีี : ชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองสีพี,ประชาชนชาวสีพี, (เมืองสพีี มีปรากฏอยู่ในชาดก 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ เลม่ท่ี ๒๘ โดยเฉพาะในเวสสนัดรชาดก ระบุถึงเมืองสีพีว่า
เป็นเมืองที่พระเวสสันดรในฐานะพระราชโอรสประทับอยู่) ในสิวิราชชาดก(ว่าด้วย
พระเจ้าสีพี) ระบุถึงพระราชาผู้เป็นพระโพธิสัตว์ของชาวสีพีท้ังหลาย ทรงมีอัธยาศัย
ในการบำเพ็ญทาน ได้สละดวงตาซึ่งเป็นสิ่งท่ีสละได้ยากแก่คนชรา(ซึ่งเป็นท้าวสักกะ
แปลงร่างมาเพื่อทดลอง) แมจ้ะถูกขอร้องยับย้ังจากชาวสีพีท้ังหลายก็ตามดังข้อความ
ตอนหนึ่งท่ีพวกอำมาตย์ทูลถามพระเจ้าสีพีว่า พระองค์ทรงปรารถนาอายุ วรรณะ สุข 
หรือพละอะไรหรือ จึงได้พระราชทาน พระราชาผู้เป็นใหญแ่ห่งชาวสีพี จะพึง
พระราชทานดวงพระเนตร เพราะเหตุแห่งปรโลกได้อย่างไร (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/
๖๔/๔๘๐, ๗๗/๔๘๓, ๘๒/๔๘๓)  

ชาวสุททกะ  : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสุททกะ, ประชาชนชาวสุททกะ, ชาวสุททกะ เป็นหนึ่งใน
จำนวนประชาชนจากภูมิภาต่างๆทุกสถานะท้ังนักบวชและคนทั่วไปท่ีได้เดินทางมา
ขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ) แห่งกรงุหงสาวดี ใน
สมัยพระปทุมตุตรพุทธเจ้าตามข้อความที่มีปรากฏเป็นหลักฐานในชตุกัณณิก
เถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ตอนหน่ึงว่า ชาวเจลาวกะ 



 

๑๘๒๘ 
 

 

ชาวอารัมพะ ชาวโอภาสะ ชาวเมฆละ ชาวขุททกะ ชาวสุททกะ จำนวนมาก ต่างพา
กันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๒/๖๙๒) 

ชาวสปุปารกะ :ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสุปปารกะ,ประชาชนชาวสุปปารกะ, ชาวสุปปารกะ เป็นหน่ึง
ในจำนวนประชาชนจากภูมิภาคต่างๆ ทุกสถานะท้ังนักบวชและคนทั่วไปท่ีได้เดินทาง
มาขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ) แห่งกรุงหงสาวดี 
ในสมัยพระปทมุุตตรพุทธเจ้า ตามข้อความที่มีปรากฏเป็นหลักฐานในชตุกัณณิก
เถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ตอนหน่ึงว่า ชาวสุปปารกะ 
ชาวกุมาร (ชาวมะละกา) ชาวมะลัยชนบท ชาวสุวรรณภูมิ และชาววัชชี เหล่าน้ัน
ท้ังหมด ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๔/๖๙๒)  ในพาหิย
สูตร(ว่าด้วยพระพาหิยะ) คำว่า สุปปารกะ คือช่ือของท่าเรือ ท่ีอยู่ใกลฝ้ั่งทะเลแห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงสาวัตถ ี เป็นท่ีอยู่ของบุรุษช่ือพาหิยะ ทารุจีริยะ(ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑๐/
๑๘๓)    

ชาวสรุัฏฐา  : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสุรัฏฐา, ประชาชนชาวสุรัฏฐา, ในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ระบุไว้ว่า ชาวสุรัฏฐา เป็นหน่ึงในคน
จำนวนมากทุกภูมิภาคทุกสถานะทั้งนักบวชและคนท่ัวไปทีเ่ดินทางมาขอความ
ช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ) ตามข้อความที่ท่านกล่าวถึง
อดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่า ชาวโรหกชนบท ชาวลุ่มแม่น้ำสินธุ ชาวจิตกา ชาว
เอกกัณณิกนิคม ชาวสุรัฏฐา และชาวอปรันตชนบท ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึง
เรือน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๓/๖๙๒) 

 ชาวสุวรรณภูมิ :ชนผู้อาศัยอยู่ในเมืองสุวรรณภูมิ ,ประชาชนชาวสุวรรณภูมิ ,(สุวรรณภูมิ ใน
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๙ ใช้คำว่า "สุวรรณภูมิรัฐ" หมายถึง แคว้นสุวรรณภูมิ หรือเมือง
สุวรรณภูมิ), แต่ชาวสุวรรณภูมิในท่ีนี้ ท่านหมายถึงชาวสุวรรณภูมิที่เดินทางไปขอ
ความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)แห่งกรุงหงสาวดีใน
สมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าตามข้อความท่ีมีปรากฏในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ตอนหน่ึงว่า ชาวสุปปารกะ ชาวกุมาร 
(ชาวมะละกา) ชาวมะลัยชนบท ชาวสุวรรณภูมิ และชาววัชชี เหล่าน้ันท้ังหมด ต่าง
พากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๔/๖๙๒) 

ชาวหัตถิบุรี  : ชนผู้อาศัยอยู่ในกรุงหัตถิบุรี, ประชาชนชาวหัตถิบุรี ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติ
ในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ระบุว่า ชาวหัตถิบุรี เป็นหน่ึงในคนจำนวนมาก
ท่ัวทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ังนักบวชและคนทั่วไปท่ีเดินทางมาขอความช่วยเหลือกับ
บุตรเศรษฐี(อดีตชาติของชตุกัณณิกเถระ)แห่งกรุงหงสาวดีในสมัยของพระปทุมุตตร



 

๑๘๒๙ 
 

 

พุทธเจ้าตามข้อความที่มีปรากฏเป็นหลักฐานว่า ชาวแคว้นมธุระ ชาวแคว้นโกศล ชาว
แคว้นกาสี ชาวหัตถิบุรี ชาวแคว้นอิสินทะ ชาวแคว้นมักกละ ต่างพากันมาหาข้าพเจ้า
จนถึงเรือน  (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๙๑/๖๙๒)   

ชาวอปรนัตชนบท : ชนผู้อาศัยอยู่ในอปรันตชนบท, ประชาชนชาวอปรันตชนบท, คนในชนบทช่ือว่า
อปรันตะ, ชาวอปรันตชนบทเป็นหน่ึงในคนจำนวนมากทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ัง
นักบวชและคนท่ัวไปที่ได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติของ
พระชตุกัณณิกเถระ)แห่งกรุงหงสาวดีในสมยัพระปทุมุตตรพุทธเจ้าตามหลักฐานท่ี
ปรากฏในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ตอนหน่ึง
ว่าชาวโรหกชนบท ชาวลุ่มแม่น้ำสินธุ ชาวจิตกา ชาวเอกกัณณิกนิคม ชาวสุรัฏฐา 
และชาวอปรันตชนบทต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๓/
๖๙๒)  

ชาวอลสันทกะ: ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอลสนัทกะ,ประชาชนชาวอลสันทกะ ในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ) ระบุไว้ว่า ชาวอลสันทกะเป็นหน่ึงในคน
จำนวนมากทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ังนักบวชและคนท่ัวไปทีไ่ด้เดินทางมาขอความ
ช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)แห่งกรุงหงสาวดี ในสมัย
พระปทุมุตตรพุทธเจ้าตามหลักฐานท่ีมีปรากฏว่า ชาวอลสันทกะ ชาวปัลลวกะ 
ชาวปัพพตะ ชาวนัคคมารุหะ ชาวพาหิกะ และชาวแคว้นเจตปุตตะ ต่างพากันมาหา
ข้าพเจ้าจนถึงเรือน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๐/๖๙๒) 

ชาวอังคะ : ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นอังคะ, ประชาชนชาวอังคะ, (แคว้นอังคะ เป็นหน่ึงใน ๑๖ 
แคว้นใหญ่ ในสมัยครั้งพุทธกาล มีเมืองหลวงช่ือจัมปา) ในมหาสกุลุทายิสูตร(ว่าด้วย
ปริพาชกช่ือสกุลุทายี สูตรใหญ่)สกลุุทายีปรพิาชกได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ชาวมคธ
และชาวอังคะโชคดีกว่าคนแคว้นอ่ืน เพราะเต็มไปด้วยเจ้าลัทธิ คณาจารย์ ศาสดา
ต่างๆ ผู้มีความรู้ มีคุณความดี และมีช่ือเสยีง ดังข้อความตอนหนึ่งระบุไว้ว่า เป็นลาภ
ของชาวอังคะและชาวมคธหนอ ชาวอังคะและ ชาวมคธได้ดีแล้วหนอ ท่ีสมณ
พราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มช่ืีอเสียง มีเกียรติยศ เป็นเจ้า
ลัทธิ คนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดี เข้าจำพรรษา ณ กรุงราชคฤห์แล้ว(ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๓๘/๒๘๐)  

 ชาวอังคุตตราปะ : ชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นอังคุตตราปะ, ประชาชนชาวอังคุตตราปะ, (แคว้นอังคุตตรา
ปะ มีเมืองหลวงเป็นเพียงนิคม ช่ืออาปณะ)  

  ในโปตลิยสูตร(ว่าด้วยคหบดีช่ือโปตลิยะ)ได้ระบุถึงชาวอังคุตตราปะไว้ว่าสมัย
หนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีนิคมของชาวอังคุตตราปะช่ืออาปณะ แคว้นอังคุตตรา
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ปะ ทรงแสดงธรรมโปรดโปตลิยคหบดีเกี่ยวกับเรื่องการตัดโวหาร ๘ ประการ โทษ
แห่งกาม ๗ ประการ และวิชชา ๓ ประการ  จนทำให้โปติลยคหบดี(ซึง่ตอนแรกไม่
พอใจพระพุทธเจ้าที่เรียกตนเองว่า คหบดี เฉยๆ) ได้ประกาศตนเป็นอุบาสก(ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓๑/๓๕) 

 ชาวอารัมพะ: ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอารัมพะ, ประชาชนชาวอารัมพะ ในชตุกัณณิกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ท่านพระชตุกัณณิกเถระได้กล่าวถึง
อดีตชาติของท่านว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่านเกิดใน
ตระกูลเศรษฐี เมืองหงสาวดี ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายเพียบพร้อมห้อมล้อม
ด้วยสิ่งท่ีน่าใคร่ทุกประการ คนทุกหมู่เหล่าท้ังสมณะพราหมณ์และประชาชนท่ัวไป
ต่างมาหาเพ่ือขอความช่วยเหลือจากท่านถึงบ้าน  ในจำนวนผู้ท่ีมาขอความช่วยเหลือ
เหล่าน้ัน มีชาวอารัมพะรวมอยู่ด้วย ดังข้อความตอนหน่ึงท่านกล่าวถึงอดีตชาติของ
ตนว่าชาวเจลาวกะ ชาวอารัมพะ ชาวโอภาสะ ชาวเมฆละ ชาวขุททกะ ชาวสุททกะ 
จำนวนมาก ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๒/๖๙๒)  

ชาวอาฬวีจนีรัฐ  :ชนผู้อาศัยอยู่ในอาฬวีจีนรัฐ, ประชาชนชาวอาฬวีจีนรัฐ, ในท่ีนี้ พระชตุกัณณิกเถระ
ได้กล่าวถึงอดีตชาติของท่านว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่านเกิด
เป็นบุตรเศรษฐีในกรุงหงสาวดี ดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย เพียบพร้อมห้อมล้อมด้วย
กามคุณท้ังหลาย คนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป คนยากจนเข็ญใจและ
นักบวชทั้งหลาย ต่างก็มาหามาขอความช่วยเหลือถึงในเรอืน  ในจำนวนผู้ท่ีมาหาน้ัน 
มีชาวอาฬวีจีนรัฐรวมอยู่ด้วยดังข้อความตอนหน่ึงที่ท่านกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้
ในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ)ว่าชาวแคว้นอันธ
กะพวกสมณะโล้นท้ังหมด ชาวกุฏฐละ ชาวสานุวินทกะ ชาวอาฬวีจีนรัฐต่างพากันมา
หาข้าพเจ้าจนถึงเรือน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘๙/๖๙๒) 

ชาวเอกกัณณกินิคม:ชนผู้อาศัยอยู่ในเอกกัณณิกนิคม,ประชาชนชาวเอกกัณณิกนิคม,ประชาชนในนิคม
ช่ือเอกกัณณิกะ,ชาวเอกกัณณิกนิคมเป็นหน่ึงในจำนวนผู้คนมากมากทุกภูมิภาคทุก
สถานะท้ังนักบวชและคนท่ัวไปท่ีเดินทางมาขอความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี
(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ)แห่งกรุงหงสาวดีในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้าดัง
ข้อความตอนหน่ึงมีปรากฏในชตุกัณณิกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระช
ตุกัณณกเถระ)ว่าชาวโรหกชนบท ชาวลุ่มแม่น้ำสินธุ ชาวจิตกา ชาวเอกกัณณิกนิคม 
ชาวสุรัฏฐา และชาวอปรันตชนบทต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน(ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๒๙๓/๖๙๒)  
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ชาวโอกกลชนบท : ชนผู้อาศัยอยู่ในโอกกลชนบท, ประชาชนชาวโอกกลชนบท,ประชาชนในชนบท
ช่ือโอกกละในมหาจัตตารีสกสูตร(ว่าด้วยธรรมบรรยายช่ือมหาจัตตารีสกะ) ได้ระบุถึง
ชาวโอกกลชนบท ๒ พวก คือพวกวัสสะและพวกภัญญะไม่อาจติเตียนคัดค้านธรรม
บรรยายช่ือว่ามหาจัตตารีสกะได้เพราะกลัวถูกนินทาว่าร้าย ดังพระพุทธดำรัสท่ีตรัส
แก่ภิกษุท้ังหลายตอนหน่ึงว่า แม้พวกวัสสะและพวกภัญญะชาวโอกกลชนบท ผู้เป็น
อเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ นัตถิกวาทะ เหล่าน้ัน ก็ยังเข้าใจธรรมบรรยายช่ือว่ามหาจัต
ตารีสกะ ว่าไม่ควรติเตียน ไม่ควรคัดค้าน ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะกลัวการนินทา 
การว่าร้าย และการแข่งดี  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๓/๑๘๓) 

ชาวโอภาสะ  : ชนผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโอภาสะ, ประชาชนชาวโอภาสะ, ชาวโอภาสะ เป็นหนึ่งในหมู่
คนจำนวนมากจากทุกภูมิภาคทุกสถานะท้ังนักบวชและคนท่ัวไปท่ีเดินทางมาขอ
ความช่วยเหลือกับบุตรเศรษฐี(อดีตชาติพระชตุกัณณิกเถระ) แห่งกรุงหงสาวดี ใน
สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระดังข้อความตอนหน่ึงระบุไว้ในชตุกัณณิก
เถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของชตุกัณณิกเถระ)ว่า ชาวเจลาวกะ ชาวอารัมพะ 
ชาวโอภาสะ ชาวเมฆละ ชาวขุททกะ ชาวสุททกะ จำนวนมาก ต่างพากันมาหา
ข้าพเจ้าจนถึงเรือน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙๒/๖๙๒)  

ชำระทิพยจักษุ : ได้จักษุทิพย์,ตาทิพย์คือมีญาณท่ีทำใหม้องเห็นเหนือคนธรรมดา,ชำระทิพพจักขุญาณ
ให้หมดจด คอืได้ญาณอันสามารถทำรูปท้ังเป็นของทิพย์ ท้ังของมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่
ไกล อยู่ภายนอกรวมท้ังท่ีละเอียดย่ิงให้แจ่มแจ้งได้เหมือนเห็นรูปปกติท่ีมาสู่คลองด้วย
นัยน์ตาตามปกติโดยการทำให้บริสุทธ์ิด้วยการภาวนาในอุรุเวลกัสสปเถรคาถา(ภาษิต
ของพระอุรุเวลกัสสปเถระ)พระอุรุเวลกัสสปเถระได้กล่าวถ้อยคำ ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับ
คุณวิเศษที่ท่านได้รับหลังจากบรรลุเปน็พระอรหันต์แล้วหนึ่งในน้ันก็คือได้ชำระ
ทิพยจักษุให้หมดจด ตามหลักฐานท่ีมีระบุไว้ตอนหนึ่งว่า เรารู้ขันธ์ท่ีอาศัยอยู่มาก่อน 
ได้ชำระทิพยจักษุให้หมดจดแล้ว มีฤทธ์ิรู้จิตของผู้อ่ืน และบรรลทิุพพโสตญาณ", 
ในอัญญตราเถรีคาถา(ภาษิตของพระอัญญตราเถรี) พระอัญญตราเถร ี ก็ได้กล่าว
ภาษิตถึงคุณวิเศษที่ท่านได้รับมีการชำระทิพยจักษุให้หมดจด เป็นต้น  (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๓๗๙/๔๐๔,ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๗๐/๕๖๗,ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒ /๓๗๙/๙๔) 

 ชำแรกกิเลส  : ทำลายกิเลส, เจาะกิเลส ,ประหารกิเลส, ทำให้กิเลสบรรเทาเบาบางจนกระทั่งไม่มีอีก
ต่อไป,ผู้ท่ีจะสามารถชำแรกกิเลสได้น้ันจะต้องเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นเครื่อง
พิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ เรียกตามศัพท์ธรรมะว่า นิพ
เพธิกปัญญา(ปัญญาชำแรกกิเลส) ดังข้อความตอนหนึ่งมีระบุไว้ว่า เป็นผู้มีปัญญา 
ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ 
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ชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๗๙/๒๘๙,๑๐๓๓/๕๕๔, 
องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑/๑๘, ๕๐/๑๐๙) 

  ในอรรถกถาทา่นอธิบายเสริมว่า ปัญญาชำแรกกิเลสหมายถึงท้ังวิปัสสนาปัญญา
และมรรคปัญญาอันเป็นอริยะ มรรคปัญญาช่ือว่าเป็นเคร่ืองชำแรกกิเลส เพราะใช้ใน
ความหมายว่าเจาะ คือทำลายกองโลภะ กองโทสะ กองโมหะ ที่ยังไม่เคยเจาะ ไม่เคย
ทำลายเลย ด้วยอำนาจสมจุเฉทปหาน วิปัสสนาปัญญาช่ือว่าเคร่ืองชำแรกกิเลสด้วย
อำนาจตทังคปหาน จะกล่าวว่า วิปัสสนาน้ัน ช่ือว่าเคร่ืองชำแรกกิเลส เพราะเป็นไป
พร้อมเพ่ือได้มรรคปญัญา ก็ควร(องฺ.ปญฺจก.อ.(ไทย)๓/๒/๒) 

ชิคุจฉิตัพพสูตร  :สูตรว่าด้วยบุคคลที่ควรรังเกียจ, ชิคุจฉิตัพพสูตร เป็นสูตรท่ี ๗ จาก ๑๐ สูตร แห่ง
ปุคคลวรรค(หมวดว่าด้วยบุคคล) ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๐ ในพระสตูรนี้ 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคล ๓ ประเภทคือ (๑)บุคคลท่ีควรรังเกียจ ไม่ควรเสพ ไม่ควร
คบ ไม่ควรเข้าไปน่ังใกล้ (๒)บุคคลท่ีควรวางเฉย ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไป
น่ังใกล้ (๓)บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้,ต้ังช่ือสูตรว่าชิคุจฉิตัพพสูตร(ว่า
ด้วยบุคคลที่ควรรังเกียจ)โดยการนำเอาบุคคลประเภทแรกลำดับท่ี๑มาต้ังเป็นช่ือสูตร
(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๒๗/๑๗๕) 

ชิงช้าชาลี  : ช่ือไม้เถาชนิดหน่ึง(ขุทฺทปุปฺผโิย),ช่ือไม้เถาชนิดคล้ายบอระเพ็ด แต่เถาคอ่นข้างเกลี้ยง 
ใช้ทำยาได้ 

  ในมหาวนวัณณนา(พรรณนากัณฑ์มหาพน) ได้ระบุไว้ว่า ภูเขาคันธมาทน์ท่ีพระ
เวสสันดรได้ไปประทับอยู่น้ัน อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้ชนิดต่างๆ รวมท้ังชิงช้าชาลีด้วย 
เห็นได้จากข้อความท่ีอัจจุตฤษีบอกทางไปภูเขาคันธมาทน์แก่พราหมณ์ชูชกตอนหน่ึง
ว่าท่ีใกล้สระนีมี้เถาโคกกระออมนมตำเลีย เถาหญ้านางเถาชะเอม ไม้อโศก ต้นเทียน 
บอระเพ็ดไฟ ชิงช้าชาลี(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๕๓/๕๐๔,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

ชิณณสูตร : สูตรว่าด้วยความแก่, ชิณณสูตร เป็นสูตรท่ี ๕ จาก ๑๓ สูตร แห่งกัสสปสังยุต 
พระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรน้ี ขณะประทับอยู่ ณ เวฬุวัน กรุงราชคฤห์  ทรงปรารภถึง
ความแก่ของท่านพระมหากัสสปเถระ ตามข้อความตอนหน่ึงที่มีปรากฏในพระสูตรน้ี
ว่า กัสสปะ บัดน้ีเธอแก่แล้ว ผ้าป่านบังสุกุลเหล่าน้ีของเธอหนัก ไม่น่านุ่งห่ม 
เพราะฉะน้ัน เธอจงใช้สอยคหบดีจีวร จงบริโภคโภชนะที่เขานิมนต์ และจงอยู่ใน
สำนักของเราเถิด  (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๔๘/๒๔๑) 

 ชิตปราสาท  :ช่ือปราสาทหลังหนึ่งในสามหลังของนารทราชกุมาร ในนารทพุทธวงศ์(ว่าด้วยพระ
ประวัติของพระนารทพุทธเจ้า) ระบุว่า ก่อนที่จะเสด็จออกผนวช พระนารทพุทธเจ้า 



 

๑๘๓๓ 
 

 

เมื่อครั้งทรงครองฆราวาสเป็นนารทราชกุมาร มีปราสาท ๓ หลัง ประกอบด้วย (๑)
ชิตปราสาท (๒)วิชิตปราสาท (๓)อภิรามปราสาท ตามหลักฐานที่มีปรากฏตอนหน่ึงว่า 
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือชิตปราสาท 
วิชิตปราสาท และอภิรามปราสาท(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๙/๖๓๗,ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี)๑/
๑๙/๒๗๓-๒๗๔) 

ชิตเสนะ,พระเจ้าจักรพรรด:ิ พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าชิตเสนะ, ในขัณฑผุลลิยเถราปทาน(ประวัติ
ในอดีตชาติของพระขัณฑผุลลิยเถระ) ระบุไว้ว่า ในอดีตชาติ พระขัณฑผลุลิยเถระ ได้
เคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าชิตเสนะ ตามข้อความท่ีท่านได้กล่าวถึง
อดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่า ในกัปท่ี ๗๗ (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
๑๖ ชาติ พระนามว่าชิตเสนะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก(ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๕/๓๖๐) 

ชินโคดม : พระนามหน่ึงในหลายๆ พระนามของพระพุทธเจ้า,  พระนามว่า "ชินโคดม(ชินํ วนฺทถ 
โคตมํ) มีปรากฏ ในอาฏานาฏิยสูตร(ว่าด้วยมนต์เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะ)  พระ
สูตรน้ีในส่วนท่ีเป็นคาถาท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้แต่งกราบทูลถวายแด่พระพุทธเจ้าเพ่ือ
นำไปให้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา สวดป้องกันอันตรายจากยักษ์ทั้งหลายท่ี
จะมาทำร้าย เน้ือหาเป็นกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ คือ พระ
วิปัสสีพุทธเจ้า พระสิขีพุทธเจ้า พระเวสสภูพุทธเจ้า พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาค
มนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และพระโคดมพุทธเจ้า, ชินโคดม หมายถึงพระโคดม
พุทธเจ้าน่ันเอง, เป็นการบอกแก่ยักษ์เกเรทั้งหลายว่าแม้แต่ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และ
อมนุษย์ท้ังหลายยังรู้ในพระพุทธคุณและถวายอภิวาทพระพุทธเจ้า จึงไม่ควรคิดที่จะ
มาทำอันตรายหรือเบียดเบียนผู้ท่ีสวดมนต์บทน้ี ดังข้อความตอนหน่ึงมีปรากฏว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายเคยถามพวกอมนุษย์ว่า พวกท่านถวายอภิวาทพระชินโคดม
หรือพวกอมนุษย์ตอบว่า“พวกเราถวายอภิวาทพระชินโคดม ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลาย 
ขอถวายอภิวาทพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ(ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๗๘/๒๒๒,๒๘๐/๒๒๕,ที.ปา.(บาลี)๑๑/๒๗๘/๑๘๑) 

 ช้ินเนื้อ,ข้อเปรียบเทยีบกับกาม  : ช้ินของเนื้อ, เนื้อส่วนย่อยท่ีแยกออกจากส่วนใหญ่ในร่างกาย, ใน
ทุติยโยธาชีวสูตร(ว่าด้วยนักรบอาชีพ สูตรท่ี ๒) พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบกาม
ท้ังหลายด้วยข้ออุปมาต่างๆหน่ึงในน้ันคือทรงเปรียบเทียบกามท้ังหลายว่าเป็นเหมือน
ช้ินเนื้อ ดังพระดำรัสท่ีตรัสไว้ว่า ..กามท้ังหลายเปรียบเหมือนช้ินเนื้อ มีทุกข์มาก มี
ความคับแค้นมาก มีโทษย่ิงใหญ่(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๖/๑๓๔) 



 

๑๘๓๔ 
 

 

  ในอรรถกถาทา่นอธิบายเสริมว่า ช่ือว่าเปรียบเหมือนช้ินเนื้อ เพราะอรรถว่า 
ท่ัวไปแก่คนจำนวนมาก (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี)๓/๗๖/๕๖) 

 ชิวหา  :   ลิ้น, อวัยวะที่อยู่ในปาก มีหน้าท่ี (๑)กลั้วอาหารให้เข้ากันแล้วส่งลงในลำคอ (๒) ช่วย
ในการออกเสียง(๓)ให้รู้รส, ชิวหา หรือลิ้น เป็นหนึ่งในอายตนะภายใน ๖ 
ประกอบด้วย จักขุ(ตา) โสตะ(หู) ฆาน(จมกู) ชิวหา(ลิ้น) กาย(ร่างกาย) มโน(ใจ) คู่กับ
อายตนะภายนอก ๖ ประกอบด้วย รูปะ(รูป) สัททะ(เสยีง) คันธะ(กลิ่น) รสะ(รส) 
โผฏฐัพพะ(สัมผัสทางกาย) ธรรมารมณ์(อารมณ์ท่ีเกดิกับใจ) ท้ังสองน้ีเป็นแดน
เช่ือมต่อกันให้เกิดความรู้(อารมณ์)เป็นสิ่งท่ีทำให้จิตยึดเหนี่ยว พระพุทธเจ้ามักจะนำ
อายตนะภายในและอายตนะภายนอกน้ีมาอธิบายธรรมะอยู่เสมอ เพราะเป็นสิ่งที่
มนุษย์รู้สึกสัมผัสในชีวิตประจำวัน เช่นท่ีตรัสไว้ในอาทิตตปริยายสูตรตอนหน่ึงว่าโส
ตะ(หู)เป็นของร้อน เสียงทั้งหลายเป็นของร้อนฯลฯ ฆานะ(จมูก)เป็นของร้อน กลิ่น
ท้ังหลายเป็นของร้อนฯลฯชิวหา(ล้ิน)เป็นของร้อนรสท้ังหลายเป็นของร้อนฯลฯกาย
เป็นของร้อน โผฏฐัพพะ(สิ่งท่ีกายสัมผสัถูกต้อง)ท้ังหลายเป็นของร้อนฯลฯ มนะ(ใจ)
เป็นของร้อน ธรรม(อารมณ)์ท้ังหลายเป็นของร้อน ฯลฯ   

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่นวิ.ม.(ไทย)๔/๕๔/๖๔,ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๘/
๑๐๖, ๒๙๕/๑๐๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๒๙, ๔๐๑/๓๓๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๒/
๓๓๖, ๓๘๕/๔๓๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๕/๑๙๗,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๖/๑๓๑,สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๓๐๒/๓๒๐,๓๒๒/๓๓๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๐๖/๑๒๐, ๑๐๗/๑๒๐, ๑๑๐/๑๒๔, 
๔๑๖/๔๘๗, ๑/๒,๑๘/๒/๒, ๖๒/๕๑,๑๐๕/๑๒๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๑๐/๑๔๒,องฺ.ติก.
(ไทย)๒๐/๖๒/๒๔๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๙,๒๑/๒๙,๑๒๓/๑๘๘,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๙๑/
๔๐๕,๕๑๐/๕๔๖,อภิ.ย.(ไทย)๓๙/๙๙/๒๐๑,๑๔๕/๒๓๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๐/
๘๘๒,๑๗/๘๙๐,๘๒/๘๕๔,๔๓๕/๒๘๙,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒/๕๖๐, ๗๖/๕๙, ๘๖/
๒๑๐,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ชิวหาทีเ่ปน็ภายใน :ลิ้นที่มใีนภายใน, เป็น ๑ ใน ๖ ของอายตนะที่เป็นไปในภายใน พระโยคาวจร 
กำหนดชิวหาที่เป็นภายในคือกำหนดว่า ชิวหาเกิดเพราะอวิชชา ชิวหาเกิดเพราะ
ตัณหา ชิวหาเกิดเพราะกรรม ชิวหาเกิดเพราะอาหาร ชิวหาเกิดเพราะอาศัยมหาภูต
รูป เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมละนันทิ  (ความยินดี) ได้เม่ือคลายกำหนัดย่อมละราคะได้  
เมื่อทำราคะ (ความกำหนัด) ให้ดับย่อมละสมุทัย (เหตุเกิด)ได้ เม่ือสละคนื ย่อมละอา
ทานะ (ความยึดถือ) ได้  พระโยคาวจรกำหนดชิวหาที่เป็นภายใน อย่างนี้ (ขุ.ป. (ไทย) 
๓๑/๖๖/๑๑๑) 



 

๑๘๓๕ 
 

 

ชิวหาธาตุ : ธาตุคือชิวหาประสาท, โฆสิตคหบดีเข้าไปหาพระอานนท์แล้วถามว่าธาตุต่าง ๆ เป็น
อย่างไร พระอานนท์ตอบว่า คหบดี (๑)  ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหาประสาท) คือ รสท่ี
น่าพอใจ และชิวหาวิญญาณมีอยู่  เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนา  สุข
เวทนาจึงเกิด (๒) ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหาประสาท) คือ รสท่ีไม่น่าพอใจ และชิวหา
วิญญาณมีอยู่ เพราะอาศยัผัสสะซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิด (๓) 
ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหาประสาท) คือรสทีน่่าพอใจ และชิวหาวิญญาณมีอยู่ เพราะ
อาศัยผัสสะซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งอทุกขมสขุเวทนา อทุกขมสุขเวทนาจึงเกิด (สํ.สฬา. (ไทย) 
๑๘/๑๒๙ /๑๕๖) 

ชิวหานิมิต   : ชิวหาที่เป็นเครื่องหมาย, ถามว่า ในรูปธาตุนั้น มีฆานนิมิต ชิวหานิมิต  และกายนิมติ 
มิใช่หรือ  พระสกวาทีตอบว่า ใช่  พระปรวาทีกล่าวว่า หากในรูปธาตุนั้น มีฆานนิมิต
ชิวหานิมิต และกายนิมิต  ดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่า อัตภาพท่ีประกอบด้วย
อายตนะ ๖ มีอยู่ในรูปธาตุ (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๕๒๓/๕๖๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า พระปรวาที  หมายถงึภิกษุในนิกายอันธกะ  
(อภิ.ปญฺจ.อ.  ๕๑๗- ๕๑๘/ ๒๓๖)   

ชิวหาประสาท: การรับรู้ทางลิ้น พระสกวาทีถามว่า ชิวหาประสาท (ธาตุคือชิวหาประสาท) รสารมณ์ 
ชิวหาวิญญาณอาโปธาตุ มนสกิาร ท่ีเป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่า  ใช่ พระ
สกวาทีถามว่า บุคคลลิ้มรสท่ีเป็นอดีตได้ด้วยชิวหาประสาท(ธาตุคือชิวหาประสาท) ท่ี
เป็นอดีตใช่ไหม พระปรวาทตีอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก. (ไทย)๓๗ /๒๘๙ /
๑๙๒) 

ชิวหายตนะ:  อายตนะคือลิ้น, เป็น ๑ ในอายตนะภายใน ๖, พระสกวาทีถามว่า อัตภาพ
ประกอบด้วยอายตนะ ๖ มีอยู่ในรูปธาตุใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่า ใช่  และพระสก
วาทีถามว่า ในรูปธาตุน้ัน มีชิวหายตนะ (อายตนะคือลิ้น) ใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่า 
ใช่  (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๕๑๙/๕๕๘) 

ชิวหาวิญญาณ : ความรู้อารมณ์ทางลิ้น,  ชิวหาวิญญาณ เป็น ๑ ในอายตนะภายใน ๖ ประการ, พระ
สกวาทีถามว่า   ชิวหาประสาท (ความรู้อารมณ์ทางลิ้น) รสารมณ์  ชิวหาวิญญาณ  
อาโปธาตุ มนสิการท่ีเป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่า ใช่ (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗ /
๒๘๙/๑๙๒) 

ชิวหาวิญญาณธาตุ : ธาตุคือความรู้อารมณ์ทางลิ้น,ธาตุคือชิวหาวิญญาณ, เป็น ๑ ในอายตนะภายใน 
๖ ประการ, พระสกวาทีกล่าวว่า ท่านหย่ังรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ ์และดุจหย่ัง
รู้จักขุวิญญาณธาตุ ดุจหย่ังรู้โสตวิญญาณธาตุ ดุจหย่ังรู้ฆานวิญญาณธาตุ ดุจหย่ังรู้



 

๑๘๓๖ 
 

 

ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุคือชิวหาวิญญาณ) ดุจหย่ังรู้กายวิญญาณธาตุ ดุจหย่ังรู้มโน
วิญญาณธาตุ  (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๐/๑๘) 

ชิวหาสมบัติ:  ความถึงพร้อมแห่งลิ้น(ชิวหา) ในคัมภีร์ปัฏฐานอธิบายว่า บุคคลเมื่อปรารถนาจักขุ
สมบัติท่ีเป็นอนาคต  เม่ือปรารถนาโสตสมบัติ ฆานสมบัติ ชิวหาสมบัติ กายสมบัติ  
วรรณสมบัติ  สัททสมบัติ  คันธสมบัติ รสสมบัติ  โผฏฐัพพสมบัติ จึงให้ทาน  
สมาทานศีล รกัษาอุโบสถศีลเป็นต้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๘ /๕๖๓) 

ชิวหาสัมผสั:  ความกระทบทางลิ้น พระผู้มพีระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่า อานนท์ถ้าเวทนา คือ
เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผสั เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผสั 
เวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น)  เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส  
และเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผสั ไม่ได้มแีก่ใครๆ ในภพไหนๆ ท่ัวทุกแห่ง เมื่อเวทนาไม่
มีโดยประการท้ังปวง เพราะเวทนาดับไป ตัณหาจะปรากฏได้หรือ พระอานนท์ทูลว่า 
ปรากฏไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า (ที.ม. (ไทย) ๑๐ /๑๐๒/๖๐) 

ชิวหาสัมผสัสชาเวทนา: เวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส, สัมผสัทางลิ้น,เป็น ๑ ในเวทนา ๖, ทิฏฐิคอื
ความยึดมั่นถือมั่นชิวหาสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากชิวหาสัมผัส)ว่า น่ันของเรา
เราเป็นนั่น  น่ันเป็นอัตตาของเรา (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑ /๑๒๓ /๑๘๙) 

ชิวหินทรีย์ :  อินทรีย์คือลิ้น,ความเป็นใหญท่างลิ้น, พระสกวาทีถามว่า วามสำรวมจกัขุนทรีย์เป็น
จักขุกรรมใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่า  ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  พระสกวาทีถามว่า   
ความสำรวมกายินทรีย์เป็นกายกรรมใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่า ใช่ พระสกวาทีถาม
ว่า  ความสำรวมโสตินทรีย์ ความสำรวมฆานินทรีย์   ความสำรวมชิวหินทรีย ์
(อินทรีย์คือลิ้น) เป็นชิวหากรรมใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน 
(อภิ.ก.(ไทย๓๗/๖๓๐/๖๘๙) 

ช้ีแจงให้เหน็ชัด : ทำความเข้าใจให้ชัดเจน, แสดงให้เห็นชัด พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ  นิโคร
ธาราม  กรุงกบิลพัสด์ุได้สนทนาธรรมกับพระนางมหาปชาบดีโคตรมีว่า โคตมี  พวก
ภิกษุณีไม่ประมาท  ยังมคีวามเพียร มีความมุ่งม่ันอยู่หรือ พระนางกราบทูลว่า   
ภิกษุณีท้ังหลายจะมีความไมป่ระมาทแต่ที่ไหน  พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้พวกภิกษุณีให้
ซักบ้าง ให้ย้อมบ้าง ให้สางบ้าง จึงละเลยอุทเทส  ปริปุจฉา อธิศีล  อธิจิต  อธิปัญญา  
พระผู้มีพระภาคทรงช้ีแจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ  เร้าใจให้อาจหาญ
แกล้วกล้า  ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมีกถา ส่นพระเถรีถวายอภิวาทพระ
ผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไป (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๗๖/๑๐๑) 

ชีเปลือย : คนไม่นุ่งผ้า, นักบวชไม่ไม่ใช้ผ้า, อเจลกคนใดคนหน่ึงอยู่ในลัทธิปริพาชก,  ปัณฑรก
นาคราช คร่ำครวญว่า ภัยท่ีตนเองก่อขึ้นย่อมติดตามคนไร้ปัญญาพูดจาพล่อย  ๆ  ไม่



 

๑๘๓๗ 
 

 

ปกปิดความรู้ ขาดความระมัดระวัง ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบเหมือนพญาครุฑไล่
จับปัณฑรกนาคราช เราไว้วางใจอเจลก (ชีเปลือย)ว่า ผู้น้ีเป็นสมณะชาวโลกนับถือ  
อบรมตนดีแล้วได้เปิดเผยบอกความลับแก่เขา จึงล่วงเลยประโยชน์  ร้องไห้อยู่อย่าง
ลำเค็ญ  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗ /๒๖๑/๕๗๗) 

ชีพิตักษัย : การสิ้นชีวิต,ตาย พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพีบุตรเจ้าโกลิ
ยะนามว่ากกธุะ เป็นอุปัฏฐากของท่านพระมหาโมคคัลลานะส้ินชีพิตักษัย (การ
สิ้นชีวิตหรือตาย) ได้ไม่นาน เข้าถึงช้ันกายมโนมัยใดช้ันหน่ึง เป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่  
เหมือนคามเขตในแคว้นมคธ  สองสามหมู ่  เพราะการได้อัตภาพนั้น เขาจึงไม่ทำตน
ให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒ /๑๐๐/๑๗๐) 

ชีวกโกมารภัจกุมาร :  กุมารช่ือว่าชีวกโกมารภัจ, ท่านผู้นี้เป็นบุตรของหญิงงามเมืองช่ือว่าสาลวดี ใน
กรุงราชคฤห์  ต่อมานางมีครรภ์จึงคิดว่าธรรมดาสตรีมีครรภ์ไม่เป็นท่ีชอบใจของบุรุษ 
ถ้าใครทราบว่าเรามีครรภ์  ลาภผลของเราจะเสื่อม เม่ือนางมีครรภ์ครบกำหนดคลอด
จึงได้คลอดบุตรชายได้กำชับหญิงรับใช้ว่า  เธอจงวางทารกคนน้ีในกระด้งเก่า ๆ  แล้ว
นำออกไปท้ิงท่ีกองขยะ ในเวลาเช้าเจ้าชายอภัยกำลังเสด็จเข้าสู่พระราชวัง ได้
ทอดพระเนตรเห็นทารกน้ันถกูฝูงกาแวดล้อมจึงตรัสถามคนทั้งหลายว่า ฝูงการุมล้อม
อะไรคนเหล่าน้ันทูลว่า ทารกพระเจ้าข้า เจ้าชายอภัยทรงทราบว่า  ทารกยังไม่ตายจึง
ตรัสว่า จงนำทารกไปในพระราชวังของเรา  คนเหล่าน้ันรับสนองพระบัญชาแล้ว  นำ
ทารกน้ันไปวังเจ้าชายมอบให้แม่นมว่าโปรดเลี้ยงไว้ด้วยแล้วต้ังช่ือทารกนั้นว่า ชีวก 
เพราะบ่งถึงคำว่า ยังมีชีวิตอยู่ต้ังช่ือว่า โกมารภัจ เพราะเป็นผู้ท่ีเจ้าชายรับสั่งให้เลี้ยง
ไว้  (วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๘/๑๘๑) 

ชีวกโกมารภัจมาณพ :  มาณพช่ือว่าชีวกโกมารภัจ, ท่านผู้น้ีเป็นบุตรของหญิงงามเมืองชื่อว่าสาลวดี 
ในกรุงราชคฤห์เจริญวัยรู้เดียงสาเขาเข้าเฝ้าเจ้าชายอภัยทูลถามว่า  ใครคือบิดา
มารดาของเขา เจ้าชายอภัยรับสั่งว่า  ตัวเราก็ไม่รู้จักมารดาของเจ้า  แต่เราคือบิดา
ของเจ้าเพราะเราให้เลี้ยงเจ้าไว้ (วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๘/๑๘๑) 

ชีวกโกมารภัจ,หมอ : หมอช่ือว่าชีวกโกมารภัจ,นายแพทย์, ท่านผู้น้ีเป็นหมอประจำราชสำนักและเป็น
หมอประจำพระพุทธเจ้า   เขาคิดว่า  คนที่ไม่มีศลิปะจะเข้าพ่ึงราชสกุลนี้ได้ยาก เรา
ควรเรียนศิลปวิทยาไว้จึง เดินทางไปเรียนแพทย์ที่กรุงตักกสิลา ไม่กราบทูลลาเจ้าชาย
อภัย ลอบเดินทางรอนแรมไปจนถึงกรุงตักกสิลา เข้าไปหานายแพทย์ทิศาปาโมกข์ต้ัง
สำนักอยู่ ณ กรุงตักกสิลาแลว้เรียนวิชาแพทย์เรียนได้มาก  เรียนได้รวดเร็ว ทรงจำได้
ดี ท่ีเรียนไว้ก็ไม่ลืมเลือนพอลว่งมาได้ ๗  ปี  เข้าไปหานายแพทย์ถามว่า ท่านอาจารย์
ผมเดินไปรอบ  ๆ  กรุงตักกสิลาในระยะ ๑ โยชน์แล้ว ไม่พบเห็นสิ่งใดที่ไม่เป็นตัวยา



 

๑๘๓๘ 
 

 

สักอย่างหน่ึง  นายแพทย์บอกว่า พ่อชีวก เธอเรียนได้ดีแล้ว ความรู้เท่านี้พอครองชีพ
ได้แล้วได้ให้เสบียงเดินทางเล็กน้อยแก่หมอชีวกโกมารภัจ (วิ.ม. (ไทย) ๕ /๓๒๘/๑๘๒) 

ชีวกโกมารภัจจ์, อุบาสก : อุบาสกช่ือว่าชีวกโกมารภัจจ์, หมอชีวกโกมารภัจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับทลูถามว่าพระองค์ผู้เจริญ บุคคลช่ือว่าอุบาสก ด้วยเพียงเหตุอย่างไร พระ
พุทธองค์ตรสัตอบว่า ชีวก เมื่อใด บุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ เป็นผู้ถึงพระ
ธรรมเป็นสรณะและเป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ เม่ือนั้น บุคคลช่ือว่าอุบาสก ด้วยเหตุ
เพียงเท่านี้  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๖/๒๗๐)และหมอชีวกโกมารภัจจ์เลิศกว่าอุบาสก
สาวกท้ังหลายของเรา ผู้เลื่อมใสเฉพาะบุคคล  (องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐ /๒๕๖/๓๒) 

ชีวกบุรุษ : บุรุษช่ือว่าชีวกะ,เป็นอดีตชาติของพระโมคคัลลานะในมหานารทกัสสปชาดก ว่าด้วย
พระมหานารทกัสสปะผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี พระศาสดาทรงประชุมชาดกว่า 
อลาตเสนาบดีเป็นพระเทวทัต  สุนามอำมาตย์เป็นพระภัททชิ  วิชัยอำมาตย์เป็นพระ
สารีบุตร ชีวกบุรุษเป็นพระโมคคัลลานะ (ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๔๓ / ๓๙๐) 

ชีวกวัตถุ :  เรื่องหมอชีวก, ประวัติของหมอชีวกโกมารภัจ,พระผู้มีพระภาคตรัสสอนธรรมแก่หมอ
ชีวกว่า  ผู้บรรลุจุดหมายปลายทางแล้วไร้ความโศก หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง  ละ
กิเลสเครื่องร้อยรัด ๔ ได้หมดย่อมไม่มีความเร่าร้อน (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๙๐/๕๖) 

ชีวกสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  ชีวกัมพวัน กรุง
ราชคฤห์  หมอชีวกโกมารภัจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามว่า พระองค์ผู้เจริญ 
อุบาสกช่ือว่าผู้มีศีล ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระพุทธองค์ตรัสว่า ชีวก เม่ือใด อุบาสก  
เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์   เว้นจากการลักทรัพย์  เว้นจากการประพฤติผิดใน
กามท้ังหลาย  เว้นจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมนึเมาคือสุราและเมรัยอัน
เป็นเหตุแห่งความประมาท เมื่อน้ันอุบาสกช่ือว่าเป็นผู้มีศีล(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/
๒๖/๒๗๐) 

ชีวกสูตร๒:   พระสูตรว่าด้วยชีวิตของผู้ทุศีล พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า การท่ีภิกษุ
ทุศีลเท่ียวบิณฑบาตเลี้ยงชีพน้ี เป็นการกระทำที่ต่ำทราม การท่ีภิกษุทุศีลประพฤติ
เช่นนี้ย่อมถูกชาวโลกด่าว่าเจ้าคนน้ีอุ้มบาตรเท่ียวขอชาวโลกเลี้ยงชีพ (ขุ.อิติ. (ไทย) 
๒๕/๙๑/๔๖๓) 

ชีวกสูตร๓:   พระสูตรว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่   ณ   สวนมะม่วงของ
หมอชีวกโกมารภัจ  กรุงราชคฤห์ หมอชีวกโกมารภัจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบ
ทูลว่าข้าพระองค์ได้ฟังมาอย่างน้ีว่า  ชนท้ังหลายฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดม   
พระสมณโคดมก็ทรงทราบการน้ัน  แต่ก็ยังเสวยเน้ือท่ีเขาฆ่าเจาะจงพระองค์  ท่ีเขา
อาศัยพระองค์ทำ พระพุทธองค์ตรัสว่า ชนเหล่านั้นไม่ช่ือว่าพูดตรงตามท่ีเรากล่าวไว้  



 

๑๘๓๙ 
 

 

แต่ช่ือว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ  ท่ีไม่มีอยู่  เรากล่าวเน้ือท่ีภิกษุไม่ควรฉันไว้ด้วยเหตุ ๓ 
ประการ คือ (๑) เนื้อท่ีตนเห็น (๒) เนื้อท่ีตนได้ยิน (๓)  เน้ือท่ีตนสงสัย   เรากล่าว
เน้ือที่ภิกษุควรฉันไว้ด้วยเหตุ  ๓   ประการ คือ  (๑) เนื้อท่ีตนไม่เห็น (๒) เน้ือท่ีตน
ไม่ได้ยิน (๓) เนื้อที่ตนไม่สงสยั (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๑/๔๘) 

ชีวกัมพวนปฏสัิลลานสูตร : พระสูตรว่าด้วยการหลีกเร้นในชีวกัมพวัน, พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  
ณ  ชีวกัมพวัน กรุงราชคฤห์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอท้ังหลายจงหลกีเร้นประกอบ
ความเพียร เมือ่ภิกษุหลีกเร้นอยู่  (สิ่งท้ังปวง) ย่อมปรากฏตามความเป็นจริง คือ จักขุ
ปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง รูปปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง จักขุ
วิญญาณปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง จักขุสัมผสัปรากฏตามความเป็นจริงว่า 
ไม่เที่ยง ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกข์ หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยงเป็นต้น (สํ.สฬา. (ไทย) 
๑๘/๑๖๑/๑๙๖) 

ชีวกัมพวนสมาธิสูตร : พระสูตรว่าด้วยการเจริญสมาธิในชีวกัมพวัน, พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  
ชีวกัมพวัน กรุงราชคฤห์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิเม่ือภิกษุ
มีจิตต้ังมั่นแล้ว (สิ่งท้ังปวง)  ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงคือ จักขุปรากฏตามความ
เป็นจริงว่า ไม่เที่ยง รูปปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เท่ียงเป็นต้น (สํ.สฬา. (ไทย) 
๑๘/๑๖๐/๑๙๕) 

ชีวกัมพวัน,วิหาร :  วิหารช่ือว่าชีวกัมพวัน,ส่วนมะม่วงท่ีหมอชีวกโกมารภัจสร้างถวาย,วัด,ท่ีอยู่อาศัย
ของพระสงฆ์,พระมหากัสสปะถามพระอานนท์ว่า ท่านอานนท์  พระผูมี้พระภาคตรัส
สามัญญผลสูตรท่ีไหน พระอานนท์ตอบว่า  ณ ชีวกัมพวันวิหาร กรุงราชคฤห์ พระ
มหากัสสปะถามว่า ตรัสกับใคร พระอานนท์ตอบว่า  ตรัสกับพระเจ้าอชาตศัตรู พระ
มหากัสสปะได้ถามถึงนิทานถามถึงบุคคลในสามัญญผลสูตรถามจนครบทัง้ ๕ นิกาย 
ได้แก่ทีฆนิกาย  มัชฌิมนกิาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย  ขุททกนิกาย  พระ
อภิธรรมปิฎก จัดเป็นขุททกนิกาย  (วิ.อ.(บาลี) ๑/๒๖) พระมหากัสสปะเป็นผู้ถาม  
พระอานนท์เป็นผู้ตอบ (วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๔๐/๓๘๑)  

ชีวกัมพวัน,อาราม :  อารามช่ือว่าชีวกัมพวัน, อารามเป็นที่ร่ืนรมย์ช่ือว่าชีวกัมพวัน,  ภิกษุท้ังหลายจง
ใจมาในเวลาคำ่คืน ด้วยประสงค์ว่า  พวกเราจะชมอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านพระทัพ
พมัลลบุตรจึงพากันเข้าไปหาท่านกล่าวว่า ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผม  
พระทัพพมัลลบุตรกล่าวว่า  ท่านท้ังหลายต้องการพักท่ีไหน  ข้าพเจ้าจะจัดแจงในที่
ไหน  ภิกษุเหล่าน้ันจงใจอ้างท่ีไกลๆ ว่า ท่านจงจัดแจงเสนาสนะใหพ้วกกระผมที่
ภูเขาคิชฌกูฏ  ท่ีเหวสำหรับทิ้งโจรท่ีชีวกัมพวันเป็นต้นพระทัพพมัลลบุตรเข้าเตโช



 

๑๘๔๐ 
 

 

กสิณ  ใช้องคุลีส่องแสงสว่างเดินนำหน้าภิกษุ ช้ีแจงว่า น่ีเตียง น่ีต่ัง  น่ีฟูก นี่หมอน นี่
ระเบียบกติกาสงฆ์  ควรเข้าเวลาน้ี  ควรออกเวลานี้เป็นต้น  เมื่อจัดแจงเสร็จแล้วจึง
กลับมาพระเวฬุวันวิหารตามเดิม (วิ.มหา. (ไทย)๑/๓๘๒ /๔๑) 

ชีวประวัติ :   ประวัติของบุคคล, เป็นคำนาม มาจากคำว่า ชีว และประวัติ หมายถึง ประวัติชีวิต
บุคคล (พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)  เช่น พระผู้มีพระภาค
ตรัสถึงภิกษุผู้ได้ทิพยจักษุญาณในสามัญญผลสูตรว่า  เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง  
ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน  ปราศจากความเศร้าหมองอ่อน  เหมาะแก่การใช้งาน  ต้ังม่ัน  
ไม่หว่ันไหวอย่างน้ี  ภิกษุน้ันน้อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลกึชาติก่อนได้
หลายชาติ  คอื  ๑ ชาติบ้าง ๑๐  ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐  ชาติ ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอัน
มากว่า เรา จุติจากภพน้ันก็ไปเกิดในภพโน้น  แม้ในภพนั้นเราก็มีช่ืออย่างน้ัน  มี
ตระกูล และมอีายุอย่างน้ันๆ  จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพน้ี  เธอระลึกชาติก่อน ได้
หลายชาติพร้อมท้ังลักษณะทัว่ไปและชีวประวัติ อย่างน้ี (ที.สี. (ไทย) ๙ /๒๔๔/๘๒) 

ชีวโลก : โลกของสัตว์ท่ีมีชีวิต, สัตว์โลก, ในการันทิยชาดก พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เม่ือครั้งที่
พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นการันทิยพราหมณ์ กล่าวว่า  กระผม
เกลี่ยก้อนดินและก้อนหินลงไปจะกระทำแผ่นดินใหญ่น้ีซึ่งมีสาครเป็นขอบเขตให้เรียบ
เสมอดังฝ่ามือ กระผมจึงท้ิงก้อนหินลงไปท่ีซอกเขา พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ได้ฟัง
ดังนั้น จึงกล่าวว่า มนุษย์คนเดียวไม่สามารถทำแผ่นดินน้ีให้สม่ำเสมอดังฝ่ามือได้ นี่
เจ้าการันทิยะ เราสำคัญว่า เจ้าเม่ือปรารถนาจะทำซอกเขาน้ี ให้เต็มจะต้องละชีวโลก 
(โลกของสัตว์ท่ีมีชีวิต) ไปเสียก่อน การันทิยโพธิสัตว์ได้ฟังดังน้ัน จึงกล่าวว่า ถ้ามนุษย์
คนเดียวไม่สามารถจะทำแผน่ดินใหญ่ให้เสมอได้ ท่านพราหมณ์ ท่านก็เหมือนกัน  จัก
นำมนุษย์เหล่าน้ีซึ่งมีความเห็นต่าง ๆ  กันมาสู่อำนาจของตนไม่ได้ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗ /
๓๖/๒๐๕) 

ชีวะ :  มีชีพ, มีความเป็นอยู่, มีชีวะ, พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่อง
ต้นไม้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามพระฉันนะว่า  ฉันนะ ทราบว่า  เธอใช้คนตัดต้นไม้
รุกขเจดีย์ท่ีชาวบ้าน ชาวนิคม  ชาวแว่นแคว้นเคารพบูชาจริงหรือ  พระฉันนะทูลรับ
ว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า  พระพุทธองค์ทรงตำหนิว่า โมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงใช้คนตัด
ต้นไม้รุกขเจดีย์ท่ีชาวบ้าน ชาวนิคม  ชาวแว่นแคว้นเคารพบูชาเล่า  โมฆบุรุษ เพราะ
พวกชาวบ้านมีความสำคัญว่า  ต้นไม้มีชีวะ(มีชีพหรือความเป็นอยู่)  โมฆบุรุษ  การ
กระทำอย่างน้ีมิได้ทำคนท่ียงัไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส แลว้จึงรับส่ังให้ภิกษุท้ังหลายยก
สิกขาบทนี้ขึ้นแสดง (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๖๕/๔๐๒) 



 

๑๘๔๑ 
 

 

ชีวะกับบคุคล : ชีพกับบุคคล, ความเป็นอยู่กับบุคคล, พระสกวาทีถามว่า เมื่อบัญญัติว่าบุคคลกับชีวะ  
หรือบัญญัติว่า ชีวะกับบุคคล ให้มีความหมายว่า บุคคลโดยไม่แยก ชีวะและบุคคลนี้
น้ันมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกัน  มีส่วนเท่ากัน  มีสภาพเหมือนกันใช่ไหม 
พระปรวาทีตอบว่า ใช่  พระสกวาทีถามว่า กายกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหม 
พระปรวาทีตอบว่า ใช่ (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๖๗/๔๑) 

ชีวะกับสรีระ :  ชีพกับร่างกาย, มีความเป็นอยู่กับมีร่างกาย, พระสกวาทีถามว่า ชีวะกับสรีระเป็นคน
ละอย่างกันใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน พระสกวาทีกล่าวว่า  
เมื่อบัญญัติว่ากายกับสรีระ  หรือบัญญัติว่า สรีระกับกายให้มีความหมายว่า กายโดย
ไม่แยก สรีระและกายนี้น้ันมีความหมายอย่างเดียวกัน เสมอกันมีส่วนเทา่กัน มีสภาพ
เหมือนกัน (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๖๗/๔๑) 

ชีวัญชีวกะ, นก :ช่ือนก  ในอาฏานาฏิยสูตร พระสูตรว่าด้วยมนต์เครื่องรักษาช่ืออาฏานาฏิยะ พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ณ ภูเขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์ท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์วางยาม
รักษาการณ์ไว้ท้ัง  ๔ ทิศ วางกองกำลัง ไว้ทั้ง  ๔ ทิศ วางหน่วยป้องกันไว้ทั้ง  ๔ ทิศ  
ด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ่ ด้วยกองทัพคนธรรพ์หมู่ใหญ่  ด้วยกองทัพกุมภัณฑ์หมู่ใหญ่ 
และด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญฉ่ะนั้น  มหาชนจึงกล่าวกับท้าวกุเวรมหาราชว่า ท้าว
เวสวัณในวิสาณาราชธานีน้ัน  มีสภาช่ือว่าภคลวดี เป็นท่ีประชุมของพวกยักษ์ มีต้นไม้
ท้ังหลาย ผลผิลเป็นนิจ และในวิสาณาราชธานีน้ัน   มีเสียงร้องของนกชีวัญชีวกะและ
นกโอฏฐวจิตตกะ (ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๒๗๕ /๒๒๘) 

ชีวิต : ความเป็นอยู่,ความเป็นอยู่ของร่างกาย,การดำรงอยู่, การดำรงชีวิต, พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ท่ีสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจ กรุงราชคฤห์  ต่อมา พระเจ้าอชาต
ศัตรู  มีอำมาตย์แวดล้อม  ประทับน่ังอยู่บนปราสาทช้ันบน พระองค์ทรงสนทนากับ
อำมาตย์ว่า วันน้ีเราควรเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ ผู้ใดหนอที่จะทำให้จิตใจของ
เราเบิกบานเลื่อมใสได ้ ราชอำมาตย์ผู้หน่ึงกราบทูลว่า  ขอเดชะครูปูรณกัสสปะเป็น
เจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์  เป็นผู้มีช่ือเสียงมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ  คนจำนวน
มากยกย่องกันว่าเป็นคนดี  มีประสบการณ์มากบวชมานาน  มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย  
ล่วงกาลผ่านวัยมามาก  พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหาท่าน เมื่อเสด็จเข้าไปหา พระทัย
ของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใส (ที.สี. (ไทย)๙/๑๕๔ /๔๙) 

ชีวิตประเสริฐ : ความเป็นอยู่ที่เลิศ, ความเป็นอยู่ท่ีดีงาม, ความเป็นอยู่อย่างประเสริฐ,อาฬวกยักษ์ได้
ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่า อะไร เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของ
คนในโลกน้ี อะไร ท่ีบุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้  อะไร เป็นรสท่ีดีกว่ารส
ท้ังหลาย บุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไร นักปราชญ์จึงกล่าวว่า มีชีวิตประเสริฐ พระผู้มี
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พระภาคตรัสตอบว่า ศรัทธาเป็นทรัพย์เคร่ืองปลื้มใจทีป่ระเสริฐสุดของคนในโลกนี้
ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้สัจจะเท่าน้ันเป็นรสท่ีดีกว่ารสท้ังหลาย
บุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญา นักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ (ขุ.อิติ. (ไทย) 
๒๕/๑๘๔ /๕๔๓) 

ชีวิตมทะ :  ความมัวเมาในชีวิต,ความมัวเมาในความเป็นอยู่, ในเอกกมาติกาเหล่านั้น ชีวิตมทะ 
(ความมัวเมาในชีวิต) เป็นไฉน คือความเมา กิริยาที่เมา ภาวะที่เมา ความถือตัว กิริยา
ท่ีถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน  ความทะนงตน  ความเชิดชูตนเป็นดุจธง  
ความเห่อเหิม ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยชาติ  (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๓๐๕ /๒๗๔) 

ชีวิตสังขาร :  การปรุงแต่งความเป็นอยู่, การปรุงแต่งชีวิต, พระผู้มีพระภาคประทับอยู่   ณ  เวฬุว
คาม  กรุงเวสาลี ทรงเข้าจำพรรษาในเวฬุวคามแล้ว  ทรงพระประชวรอย่างรุนแรง  
มีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส  จวนเจียนปรินิพพาน พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะ
ทรงอดกลั้น  ไม่พรั่นพรึง  ทรงดำริว่า การที่เราไม่บอกผูอุ้ปัฏฐากไม่อำลาภิกษุสงฆ์
ปรินิพพานน้ัน ไม่เหมาะแก่เรา  ทางท่ีดี เราควรใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ 
ดำรงชีวิตสังขารอยู่ต่อไป (สํ.ม (ไทย) ๑๙ /๓๗๕/๒๒๒) 

ชีวิตินทริยสูตร: พระสูตรว่าด้วยชีวิตินทรีย์, พระผู้มพีระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าภิกษุท้ังหลาย  
อินทรีย์มี  ๓ ประการ คือ (๑) อิตถินทรีย์  (อินทรีย์คืออิตถีภาวะ) (๒) ปุริสินทรีย ์
(อินทรีย์คือปุรสิภาวะ) (๓)  ชีวิตินทรีย์ (อินทรีย์คือชีวิต) (สํ.ม (ไทย) ๑๙/๔๙๒/
๓๐๓) 

ชีวิตินทรีย์  :  ความเป็นใหญใ่นความเป็นอยู่, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย คืออริยสัจ๔ อยู่คือ ภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์  
ได้แก่พิจารณาเห็นมรณะ คือความจุติ ความเคลื่อนไปความทำลายไป ความหายไป  
ความตายกล่าวคือมฤตยู การทำกาละความแตกแห่งวามทอดท้ิงร่างกาย   ความขาด
สูญแห่งชีวิตินทรีย์   ในหมูส่ัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์น้ันๆ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๙๐ /
๓๒๕) 

ชีวิตินทรียท่ี์เป็นรูป : ความเป็นใหญใ่นความเป็นอยู่ท่ีเป็นรูป,ในชีวิตินทรีย์ท้ัง  ๒ น้ัน  ชีวิตินทรีย์ที่
เป็นรูปเป็นอย่างไร คือ อายุความดำรงอยู่  ความเป็นไป  กิริยาทีใ่ห้เป็นไป  อาการที่
สืบเน่ืองกันความดำเนินไป  ความหล่อเลี้ยง  ชีวิต  ชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมท่ีเป็น 
รูปเหล่านั้น  เรียกว่าชีวิตินทรีย์ท่ีเป็นรูป (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๒๐/๑๙๙) 

ชีวิตินทรียท่ี์ไม่เป็นรปู: ความเป็นใหญใ่นความเป็นอยู่ที่ไม่เป็นรูป, ในชีวิตินทรีย์ท้ัง  ๒  น้ันชีวิตินทรีย์
ท่ีไม่เป็นรูป  เป็นอย่างไร คืออายุความดำรงอยู่ ความเป็นไป   กิริยาที่ให้เป็นไป  
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อาการท่ีสืบเน่ืองกันความดำเนินไป  ความหล่อเลี้ยง  ชีวิต  ชีวิตินทรีย์แห่ง
สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่าน้ัน เรียกว่า ชีวิตินทรีย์ท่ีไม่เป็นรูป (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕ /
๒๒๐/๑๙๙) 

ช่ือท่ีดี :   ช่ือมงคล, ช่ือที่ไม่เป็นกาลกิณี, ช่ือที่เกี่ยวกับพระพุทธที่เกี่ยวกับพระธรรมที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์ คือช่ือที่เขาไม่เย้ยหยัน ไม่เหยียดหยาม ไมเ่กลยีดชัง ไม่ดูหมิ่นนับถือกันใน
ท้องถิ่นน้ัน  ๆจัดเป็นช่ือท่ีดี (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๕/๒๐๓) 

ช่ือและโคตร:  คําท่ีต้ังขึ้นสําหรับเรียกคน สัตว์ สถานท่ี และสิ่งของโดยท่ัว ๆ ไปหรือโดย
เฉพาะเจาะจง และวงศ์สกุล, เผ่าพันธ์ุ, ต้นสกุล, ท้าวมหาราชทั้ง  ๔ ลุกจากที่ประทับ
ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค กระทำประทกัษิณแล้วอันตรธานไป  ณ  ที่น้ัน พวก
ยักษ์เหล่านั้นกล็ุกจากท่ีน่ัง  บางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณ 
แล้วอันตรธานไป  ณ ท่ีน้ัน  บางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่
แล้วอันตรธานไป ณ ท่ีน้ัน บางพวก ประกาศชื่อและโคตรแล้วอันตรธานไป  ณ  ท่ีน้ัน  
(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๔ /๒๓๒) 

ช่ือและตระกูล: คําท่ีต้ังขึ้นสําหรับเรียกคน สัตว์ สถานที่และส่ิงของโดยท่ัว ๆ ไปหรอืโดย
เฉพาะเจาะจง และกลุ่มคนในวงศ์วานท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน,เป็น
ญาติกัน 

  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ ภูเขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์  ท้าวมหาราชทั้ง  ๔ 
องค์วางยามรักษาการณ์ไว้ท้ัง ๔ ทิศ ด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ่  เปล่งรัศมีให้สว่างไสว
ท่ัวภูเขาคิชฌกูฏแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้ว ฝ่าย
ยักษ์เหล่านั้น บางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว บางพวกสนทนาปราศรัย
พอเป็นที่บันเทิงใจ บางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้ว บาง
พวกประกาศช่ือและตระกูลแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๕/๒๑๙) 

ชุณหชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระเจ้าชุณหะ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เม่ือครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าชุณหะได้ตรัสกับพราหมณ์ว่า  การสมาคมกับคนดี 
ย่อมมีในมนุษย์ท้ังหลายเป็นบางครั้ง ในกาลบางคราว บัณฑิตท้ังหลายไม่ทำการ
สมาคมหรือสันถวไมตรี หรือแม้คุณความดีท่ีเขาทำไว้ในกาลก่อนให้เสื่อมสูญไป  ส่วน
คนพาลท้ังหลายย่อมทำการสมาคมหรือสันถวไมตรี หรือคุณความดีที่ทำไว้ในกาล
ก่อนให้เสื่อมสูญไปบ้าง  คุณเป็นอันมากท่ีทำไว้ในคนพาลท้ังหลายก็เสื่อมสูญไปเอง
บ้าง  เป็นความจริง  คนพาลท้ังหลายเป็นคนอกตัญญู (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๑/๓๕๗) 

ชุณหปักษ์ :  ขึ้น ๑  ค่ำของอีกเดือนหน่ึง, เดือนต่อไป,  (วิ.อ. บาลี)  ๓/๑๘๖/๑๔๖) พระเจ้าพิม
พิสาร จอมทัพมคธรัฐมีพระราชประสงค์จะทรงเลื่อนวันเข้าพรรษาออกไปจึงทรงส่ง
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ทูตไปในสำนักภิกษุท้ังหลายว่า ขอพระคุณเจ้าท้ังหลายพึงเข้าจำพรรษาในชุณหปักษ์ 
ท่ีจะมาถึง (วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘๖/๒๙๔) 

ชูงวง :    ชูงวง ในที่นี้หมายถึงมานะ (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี)  ๓/๖๑/๑๙๒)  สมัยหน่ึง  พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬามิคทายวัน กรุงสุงสุมารคิระ  ทอดพระเนตรเห็นพระ
มหาโมคคัลลานะกำลังน่ังง่วงอยู่ใกล้หมู่บ้านกัลลวาลมุตตคาม  แคว้นมคธจึงเสด็จเข้า
ไปหา เหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนตรัสถึงอุบายละความง่วงกับพระ
มหาโมคคัลลานะว่า  ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างน้ัน    เธอยังละความง่วงน้ันไม่ได้ พึงสำเร็จ
สีหไสยา(การนอนดุจราชสีห์)โดยตะแคงข้าง มีสติสมัปชัญญะพอตื่นขึ้น ก็รีบลุกขึ้น
ด้วยต้ังใจว่า เราจักไม่ประกอบความสุขในการนอน   ไม่ประกอบความสุขในการ
เอกเขนก   ไม่ประกอบความสุขในการหลับ โมคคัลลานะ  เธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า  
เราจักไม่ชูงวงเข้าไปยังตระกูล (องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๑ /๑๑๗) 

เชฏฐภาดา:  พ่ีชายผู้เจริญท่ีสุด, พ่ีชายคนโต, พระราชาทรงสรรเสริญฆตบัณฑิตว่า เจ้าได้บรรเทา
ความเศร้าโศกของพี่ผู้กำลังเศร้าโศกถึงบุตร ช่ือว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความเศร้าโศก 
ซึ่งเสียบที่หทัยของพ่ีขึ้นได้แล้ว พ่อฆตบัณฑิต พ่ีซึ่งเจ้าได้ช่วยถอนลูกศรคอืความเศร้า
โศกข้ึนได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศกไม่มีความขุ่นมวั จะไม่เศร้าโศก  ไม่
ร้องไห้  เพราะได้ฟังคำของเจ้า และพระศาสดาได้ตรัสว่า นรชนท้ังหลายผู้มีปัญญา 
จะเป็นผู้อนุเคราะห์ ย่อมกระทำให้ผู้อ่ืนปราศจากความเศร้าโศก  เหมือนฆตบัณฑิต
ทำให้เชฏฐภาดาปราศจากความเศร้าโศก  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๗๙ /๓๕๓) 

เชต, ราชกุมาร :   พระราชกุมารพระนามว่าเชต พระโอรสของพระเจ้าปเสนทิโกศล, อนาถบิณฑกิ
คหบดีได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชตราช กุมาร เป็นสถานที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไป 
ไม่ใกล้หมู่บ้านเกินไป การคมนาคมสะดวก  ผู้อยากจะเขา้เฝ้าไปมาได้ง่าย  กลางวัน
คนไม่พลุกพล่าน  กลางคืนมเีสียงรบกวนน้อย  ไม่มีเสียงอึกทึก ไรผู้้คนเป็นสถานที่
พวกมนุษย์จะทำกิจที่ลับได้  เป็นสถานที่เหมาะแก่การหลกีเร้น  จึงเข้าเฝ้าเจ้าเชตราช
กุมารถึงท่ีประทับกราบทูลว่า ขอพระองค์  ทรงโปรดประทานพระอุทยานแก่
กระหม่อม เพ่ือจัดสร้างพระอาราม เจ้าเชตราชกุมารรับส่ังว่า คหบดี ถ้าท่านนำ
กหาปณะมาปูเรียงให้เต็มพ้ืนที่ เราก็ให้อุทยานแก่ท่าน อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งให้
คนงานนำเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงจนเต็มพ้ืนท่ีในเชตวันแล้วได้ถวายอุทยานนั้น
แก่พระพุทธเจ้า โดยต้ังช่ือพระอารามว่า เชตะวัน ตามช่ือพระราชกุมารน้ัน  (วิ.จู. 
(ไทย) ๗/๓๐๗/๑๑๘-๑๑๙) 

เชตวนสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระเชตะวันวิหาร, อนาถบิณฑิกเทพบุตรได้กล่าวเน้ือความในสำนักของ
พระผู้มีพระภาคว่า  พระเชตะวันมีหมู่ฤษีพำนักอยู่  พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับ
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อยู่ เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแกข่้าพระองค์  การงาน ๑  วิชชา  ๑  ธรรม  ๑  ศีล ๑  
ชีวิตอันสูงสุด ๑  สัตว์ท้ังหลายย่อมบริสุทธ์ิด้วยธรรม ๕  ประการน้ี หาใช่บริสุทธ์ิด้วย
โคตรหรือด้วยทรัพย์ไม่ เหตุนั้น คนฉลาดเมื่อ เห็นประโยชน์ตน ควรเลือกเฟ้นธรรม
โดยแยบคาย  เพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นน้ี  ย่อมหมดจดในธรรมเหล่าน้ัน (สํ.ส (ไทย) 
๑๕/๔๘/๖๑) 

เชตวัน, อาราม : อารามช่ือว่าเชตวัน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน  อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี  ครั้งหน่ึง ช่างไม้ช่ือปัญจกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีได้
เรียนถามท่านพระอุทายีว่า พระผู้มีพระภาค ตรัสเวทนาไว้เท่าไร  พระอุทายีตอบว่า
พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้  ๓  ประการ คือ (๑)  สุขเวทนา (๒) ทุกขเวทนา (๓)  
อทุกขมสุขเวทนา (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๘/๙๐) 

เชนตเถรคาถา : ภาษิตของพระเชนตเถระ, พระเชนตเถระได้กล่าวว่า การบวชเป็นของยาก  เรือนมี
การอยู่ครองได้ยาก ธรรมก็ลึกซึ้ง โภคะท้ังหลายก็หาได้ยาก การเป็นอยู่ของพวกเรา
ตามมีตามได้ก็ฝืดเคือง ดังนั้น จึงควรท่ีจะคิดถึงความไม่แน่นอนอยู่เสมอ (ขุ.เถร. 
(ไทย) ๒๖/๑๑๑/๓๔๓) 

เชนตปุโรหิตปตุตเถรคาถา : ภาษิตของพระเชนตปุโรหิตบุตรเถระ, พระเชนตปุโรหิตบุตรเถระได้กล่าว
ว่า เราเป็นผู้มัวเมาด้วยความเมาเพราะชาติสกุล โภคะ อิสริยยศ ทรวดทรง  
ผิวพรรณและรปูร่าง ได้ประพฤติมัวเมาด้วยความเมาอย่างอ่ืนอีก เราเป็นคนโง่  ถูก
อติมานะกำจัด  มีใจกระด้างจัด  ชูมานะดุจธง จึงไม่สำคัญใคร ๆ ว่า  เสมอกับตน
และย่ิงกว่าตน  เราได้พบพระศาสดาผู้ทรงแนะนำเลิศประเสริฐสูงสุดกว่าสารถี
ท้ังหลาย ทรงรุ่งเรืองอยู่ดุจพระอาทิตย์  มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมจึงมีใจเลื่อมใส  ละทิ้ง
มานะและความมัวเมาแล้วกราบไหว้พระศาสดาผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทุกหมู่เหล่าด้วยเศียร
เกล้า (ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๔๒๓/๔๑๒) 

เชนตาเถรคีาถา :ภาษิตของพระเชนตาเถรี, พระเชนตาเถรีกล่าวว่าโพชฌงค์ ๗ ประการเป็นทางบรรลุ
นิพพานน้ี  เราเจริญแล้วท้ังหมดตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้  เพราะเราได้เห็น
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันแล้ว ร่างกายน้ี  เป็นร่างกายท่ีมีในภพสุดท้าย ชาติสงสาร
สิ้นแล้ว บัดน้ีไม่มีการเกิดอีก (ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๑/๕๕๗) 

เชาว์ :   ปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบดี พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ม้า
อาชาไนยพันธ์ุดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์  ๔  ประการ ย่อมเป็นม้าควรแก่
พระราชา ควรเป็นม้าต้น  นับว่าเป็นราชพาหนะ ฉันใด  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔ 
ประการฉันน้ัน  ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย  เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของ
โลก คือ (๑) สมบูรณ์ด้วยวรรณะ (๒) สมบูรณ์ด้วยกำลัง (๓) สมบูรณ์ด้วยเชาว์ (๔)  
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สมบูรณ์ด้วยทรวดทรวง  ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยเชาว์  เป็นอย่างไร คือ  ภิกษุในธรรม
วินัยนี้รูชั้ดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นีทุ้กขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา  ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยเชาว์ อย่างน้ี (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕๙/๓๗๖) 

เชาวน์ :   ปัญญาหรือความคิดฉับไว, ความฉลาดเกิดแต่เรยีนและคดิ, ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระ
ผู้มีพระภาคว่า คนดีสมบูรณด้์วยเชาวน์สมบูรณ์ด้วยวรรณะ  และสมบูรณ์ด้วยความ
สูงและความใหญ่  เป็นอย่างไร พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า   ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเพราะ
สังโยชน์เบ้ืองต่ำ   ๕ สิ้นไป  จักเป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในภพน้ัน  ไม่หวนกลับมา
จากโลกนั้นแน่นอน เรากล่าวว่า น้ีเป็นเชาวน์ของเขา  เขาถูกถามปัญหาในอภิธรรม
และอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญา  เรากล่าวว่า  น้ีเป็นวรรณะของเขา  และเขาได้จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ  คลิานปัจจัยเภสัชชบริขาร เรากล่าวว่า น้ีเป็นความสูงและ
ความใหญ่ของเขา  คนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวน์  สมบูรณ์ด้วยวรรณะ  และสมบูรณ์ด้วย
ความสูงและความใหญ่อย่างน้ี (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐ /๑๔๒ /๓๙๑) 

เชิงเขาปาเรวตะ :เชิงเขาช่ือว่าปาเรวตะ, ชูชกกล่าวกับพราหมณ์เจตบุตรว่า ท่านจงฟังเราก่อน เรา
เป็นทูตที่พวกชาวกรุงสีพีนั้นส่งมาเราจักทูลเชิญพระราชบุตรเสด็จกลับ ถ้าท่านรู้ขอได้
บอกทางแก่เราพรานเจตบุตรกล่าวว่า มหาพราหมณ์  น่ันภูเขาคันธมาทย์ซึ่งเป็นที่
ประทับอยู่ของพระเวสสันดร พร้อมด้วยพระโอรสท้ังหลายและพระชายา  ในบริเวณ
อาศรมสถานน้ันมีไม้มะม่วง มะขวิด ขนุน ไม้รัง ชมพู่ สมอพิเภก  สมอไทย 
มะขามป้อมและพุทราหมู่ไม้ท่ีมองเห็นณ เชิงเขาปาเรวตะ  มีผลองุ่น  คนเอ้ือมมือ
นำมาบริโภคได้เองในอาศรมน้ัน  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๙๘๕/๔๙๔) 

เชิงเขาสิเนรุ :  เชิงภูเขาช่ือว่าสิเนรุ, พระเมตตคูเถระกล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุ
เมธะผู้เลิศทรงประกอบด้วยพระกรุณา  เป็นพระมุนี  เวลาเช้าทรงครองผ้าแล้ว เสด็จ
เข้ามาบิณฑบาตในสำนักข้าพเจ้า และในกัปที่  ๓๐,๐๐๐   (นับจากกัปน้ีไป) ข้าพเจ้า
ได้ถวายเนยใสแด่พระพุทธเจ้า ในระหว่างน้ีจึงไม่รู้จักว่า ข้าพเจ้าจะต้องขอเนยใสเลย 
ข้าพเจ้าเลี้ยงดูภิกษุท้ังปวงให้สมบูรณ์  การที่ข้าพเจ้าได้มาประจวบกับพระศาสดา  
ข้าพเจ้าถวายเนยใสหน่อยเดียวแต่ได้เนยใสประมาณมิได้  น้ำในมหาสมุทรมีประมาณ
ต้ังแต่เชิงเขาสิเนรุ  เม่ือเทียบกับเนยใสของข้าพเจ้าจักไม่เท่าส่วนเส้ียวเลย  (ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๖๔/๖๖๓) 

เชิงตะกอน :  ฐานท่ีทําขึ้นสาํหรับเผาศพ, ฐานท่ีทำขึ้นสำหรับเผาศพ,จิตกาธาน, พระเจ้าโกรัพยะตรัส
กับพระรัฏฐบาลว่า  พระคุณเจ้า  เป็นความจริง โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอ่ิม  
เป็นทาสแห่งตัณหาพระรัฏฐบาลได้กล่าวว่า  อาตมาเห็นผู้คนที่มทีรพัย์ในโลกได้
ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแล้วไม่ยอมให้ (ใคร)  เพราะความหลง  ได้ทรัพย์แล้ว เก็บสะสม
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ไว้ และปรารถนากามคุณย่ิง ๆ ขึ้นไป  เพราะความอิ่มด้วยกามไม่มีในโลก  หมูญ่าติ
พากันสยายผม  คร่ำครวญถึงคนที่ตายนั้นและพูดว่า  ทำอย่างไรหนอ   พวกญาติ
ของเราทั้งหลายจึงจะไม่ตาย จากน้ันก็นำศพน้ันซ่ึงห่อผ้าไว้แล้วยกข้ึนสู่เชิงตะกอน
แล้วช่วยกันเผาศพ  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๗๐) 

เชิงรองบาตร : ฐานรองรับบาตรพระ, ท่ีรองรับบาตรพระ, พระปิลินทวัจฉเถระเล่าประวัติในอดีตชาติ
ของตนว่า ข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ท่ีกรุงหงสวดี ได้รวบรวมโภคสมบัติเก็บไว้ใน
เรือนมากมายนับไม่ถ้วน  เราได้ถวายทานแด่พระศาสดา  เราได้ถวายทาน ใน
พระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะท่ีประเสริฐสุด การถวายบริขารท่ีคนเหล่าอ่ืนยังไม่เคยถวาย
ข้าพเจ้าเป็นคนแรก  ขณะน้ัน  ข้าพเจ้าเข้าไปหาช่างจักสาน  จ้างให้ทำร่ม ทำผ้า ทำ
บาตร  จ้างช่างให้ทำมีดโกน มีดเล็ก เข็ม และมีดตัดเล็บ ท่ีสมควร (แก่สมณบริโภค) 
แล้วให้วางไว้ภายใต้ร่ม จ้างช่างให้ทำกล่องเข็ม  ผ้าอังสะ ประคตเอว  และเชิงรอง
บาตร  ซึ่งทำอย่างสวยงามให้สมควร(แก่สมณบริโภค)(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๓/๕๘๐) 

เชี่ยวชาญอภิญญา:รู้คล่องแคล่วในอภิญญา,ช่ําชองในอภิญญา,ชํานิชํานาญมากในอภิญญา, 
พระเอกฉัตติยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้
สร้างอาศรม  เกลื่อนกล่นด้วยทรายขาวสะอาดใกล้แม่น้ำจันทภาคา  และได้สร้าง
บรรณศาลาไว้ แม่น้ำจันทภาคา เป็นแม่น้ำสายเล็กที่มีฝั่ง ลาดและมีท่าราบเรียบ  น่า
รื่นรมย์ใจ ฤษีท้ังหลายผู้สวมชฎาและเครื่องบริขารห่มผ้าหนังสัตว์  ทรงผ้าเปลือกไม้  
ฤษีเหล่านั้น ล้วนเช่ียวชาญอภิญญา เหาะไปในท้องฟ้าได้    เมื่อเหาะข้ึนสู่ท้องฟ้า
ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๕/๙) 

เช้ือ  :      พาหะ(หญ้าหรอืไม้)ท่ีทำให้ติดไฟได้, เช้ือเพลิง, พระผู้มีพระภาคตรัสกับพราหมณ์อัคคิ
วัจฉโคตรว่า ถา้ใคร ๆ   จะพึงถามท่านว่า ไฟที่ดับไปแลว้ต่อหน้าท่านน้ัน ดับจากทิศ
น้ีแล้วไปยังทิศไหนคือ  ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  ทิศใต้ หรือทิศเหนือ ท่านถูก
ถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไร พราหมณ์ทูลว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมไม่ควรถาม
เช่นนั้น  เพราะไฟอาศัยเช้ือคือหญ้าและไมจึ้งลุกโพลงแต่เพราะเช้ือน้ันถูกไฟเผามอด
ไหม้และเพราะไม่มีของอื่นเป็นเช้ือไฟน้ันจึงนับได้ว่าไม่มีเช้ือดับสนิทแล้ว (ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๑๙๑ /๒๒๕) 

โชค  :     สิ่งที่นําผลมาให้โดยคาดหมายได้ยาก เช่น โชคดี โชคร้าย มักนิยมใช้ในทางดี ใน
จูฬนิกาสูตร พระผู้มีพระภาคทรงสนทนากับพระอานนท์ว่า อานนท์  พระตถาคต พึง
แผ่รัศมีไปท่ัวสหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ ่ได้เมื่อใด หมู่สัตว์พึงจำแสงสว่างน้ันได้ เมื่อน้ัน  
พระตถาคตพึงเปล่งพระสุรเสียงให้สัตว์เหล่าน้ันได้ยิน   เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัส
อย่างนี้แล้ว  พระอานนท์จึงได้กราบทูลว่า เป็นลาภของข้าพระองค์หนอ  เป็นโชค



 

๑๘๔๘ 
 

 

ของข้าพระองค์หนอ  ท่ีข้าพระองค์มีพระศาสดา ผู้ทรงมีฤทธ์ิอย่างน้ี   มีอานุภาพ
อย่างนี้  (องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐ /๘๑/๓๐๗) 

โชคชะตา  :  การทำนายราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, สิ่งท่ีบอกลักษณะดีงาม
หรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีน้ันๆ ในเวลาเกดิของคนเป็น
ต้น 

  ในอปัณณกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงผู้มีวาทะ
อย่างนี้มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า ความเศรา้หมองของสัตว์ท้ังหลายไม่มีเหตุ  ไม่มีปัจจัยสัตว์
ท้ังหลาย เศร้าหมองเอง  ความบริสุทธ์ิ ของสัตว์ท้ังหลาย  ไม่มีเหตุ  ไมม่ีปัจจัย  สัตว์
ท้ังหลายบริสุทธ์ิเอง  ไม่มีกำลัง  ไม่มีความเพียร  ไม่มีความสามารถของมนุษย์  ไม่มี
ความพยายามของมนุษย์สัตว์ ปาณะ  ภูตะ  ชีวะทั้งปวง  ล้วนไม่มีอำนาจ   ไม่มี
กำลัง  ไม่มีความเพียร ผันแปรไปตามโชคชะตา  ตามสถานภาพทางสังคมและตาม
ลักษณะเฉพาะตน  ย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติท้ัง ๖ (ม.ม. (ไทย) ๑๓ /๑๐๐ /
๑๐๖) 

โชคดี :  ผลท่ีได้ดี, ผลสำเร็จที่เกิดขึน้เกิดจากการกระทำหรือลงมือทำแล้วเกิดผลสำเร็จ ใน
ปุญญกิริยาวัตถุสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ทำบุญกิริยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยทาน พอประมาณ ทำบุญกิริยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยศีล
พอประมาณ  แต่ไม่จัดแจงบุญกิริยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยภาวนาเลย  หลังจากตายแล้ว 
เขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้โชคดีในมนุษย์   (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓ /๓๖/ ๒๙๕) 

โชคร้าย: ผลที่ได้ไม่ดี,ไม่ประสพผลสำเร็จท่ีเกิดขึ้นเกิดจากการกระทำหรือลงมือทำแล้วไม่เกิด
ความสำเร็จ 

  ในปุญญกิริยาวัตถุสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  บางคนทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จ
ด้วยทานนิดหน่อย ทำบุญกิริยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยศีลนิดหน่อยและไม่จัดแจงบุญกิริยา
วัตถุท่ีสำเร็จด้วยภาวนาเลย  หลังจากตายแล้ว  เขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้โชคร้ายใน
มนุษย์ (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓๖/๒๙๔) 

โชคลาง  :   ความเช่ือในทางไสยศาสตร์, ความเช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติ, บุคคลท่ีเป็นปุถุชนเมื่อ
กล่าวยกย่องตถาคต  จึงกล่าวว่าพระสมณโคดม ทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวก   ฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี  คือ ทำนายอวัยวะทำนาย
ตำหนิ  ทำนายโชคลาง  ทำนายฝัน เป็นต้น (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑/๘) 

โชติ โชติปรายโน :  ผู้สว่างมา และสว่างไป, โชติ โชติปรายโน ในสังคีติสูตร พระผูมี้พระภาคเสด็จ
จาริกไปในแคว้นมัลละ  พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ  ๕๐๐  รูป  ได้ตรัสถึง



 

๑๘๔๙ 
 

 

บุคคล ๔ คือ (๑)  ตโม  ตมปรายโน(ผู้มืดมา และมืดไป) (๒)  ตโม โชติปรายโน (ผู้มืด
มา แต่สว่างไป)โชติ  ตมปรายโน(ผู้สว่างมา แต่มืดไป) (๔) โชติ  โชติปรายโน (ผู้สว่าง
มา และสว่างไป) (ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๓๑๔ /๒๙๘) 

โชติกเถรวัตถุ  : เรื่องของพระเถระช่ือว่าโชติกะ, พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า  ผู้ใดในโลก
น้ี  ละตัณหาได้ขาด ออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้สิ้นตัณหาและภพ  เราเรียกผู้น้ันว่า
พราหมณ์ (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๑๖/๑๖๕) 

โชติทาสเถรคาถา :  ภาษติของพระโชติทาสเถระ, พระโชติทาสเถระเม่ือจะสอนพวกญาติผู้ถือความ
บริสุทธ์ิภายนอกในลัทธิต่าง ๆ จึงได้กล่าวว่า ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงผู้มีความพยายาม
ร้ายกาจ  เบียดเบียนมนุษย์ท้ังหลาย ด้วยการกระทำที่เจือไปด้วยความผลุนผลันก็ดี   
ด้วยการทำที่มีความประสงค์ต่าง ๆ  กนัก็ดี  แม้ชนเหล่านั้นก็ย่อมตนลงในเหตุน้ัน
เหมือนกัน  เพราะกรรมย่อมไม่สญูหาย  คนทำกรรมใดไว้ดีหรือช่ัวก็ตาม  เขาย่อม
เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นท่ีตนทำไว้  (ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๔๓/๓๕๓) 

โชติปาลมาณพ : มาณพช่ือว่าโชติปาละ, พระเจ้าทิสัมบดีรับสั่งเรียกราชบุรุษตรัสว่า เธอจงเข้าไปหา
โชติปาลมาณพบอกว่า  ขอให้โชติปาลมาณพมีความสุข  ความเจริญ พระเจ้าทิสัมบดี
มีพระราชประสงค์จะพบท่าน ราชบุรุษน้ันเขา้ไปหาโชติปาลมาณพกล่าวคำน้ันแล้ว 
โชติปาลมาณพรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าทิสัมบดีได้กราบทูลสนทนาปราศรัยพอ
เป็นที่บันเทิงใจ เจ้าทิสัมบดีตรัสกับโชติปาลมาณพว่า   ท่านจงให้คำปรึกษาเราเถิด  
อย่าปฏิเสธการให้คำปรึกษาเราเลย เราจะแต่งต้ังท่านให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดา จะ
ทำพิธีอภิเษกไว้ในตำแหน่งโควินทพราหมณ์ ชาวบ้านจึงเรียกโชติปาลมาณพว่าท่าน
โควินทพราหมณ์ผู้เจริญ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๐๕/๒๓๙) 

โชติปาละ,มาณพ :   มาณพช่ือว่าโชติปาละ, เป็นบุตรของโควินทพราหมณ์,บุคคลเหล่านี้คือพระราช
บุตรเรณุ โชติปาลมาณพและกษัตริย์อีก ๖ พระองค์รวมเป็น  ๘  คน   ได้เป็นสหาย
กัน  เมื่อโควินทพราหมณ์ได้ดับชีพ พระเจ้าทิสัมบดีทรงเพ้ออยู่ พระราชบุตรเรณุ
กราบทูลพระเจ้าทิสัมบดีว่า ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ขอพระองค์อย่าทรง
เพ้อรำพันให้มากไปเลย ยังมโีชติปาลมาณพ บุตรของโควินทพราหมณ์   เป็นผูฉ้ลาด
กว่าบิดาและสามารถเล็งเห็นอรรถคดีได้ดีกว่าบิดา (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๐๔/๒๓๘) 

โชติปาละ, ครู :  ครูช่ือว่าโชติปาละ ในสุเนตตสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า ภิกษุท้ังหลาย เรื่อง
เคยมีมาแล้ว  มีครูช่ือโชติปาละ เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลาย 
มีสาวกหลายรอ้ยคน ได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก  
สาวกเหล่าใดเม่ือครูโชติปาละแสดงธรรม  เพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ ไม่ทำ
จิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่าน้ันหลังจากตายแล้ว ได้ไปเกิดในอบาย  ทุคติ วินิบาต  นรก  



 

๑๘๕๐ 
 

 

ส่วนสาวกเหล่าใด  เมื่อครช่ืูอโชติปาละแสดงธรรม เพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก
อยู่  ได้ทำจิตให้เลื่อมใส  สาวกเหล่าน้ันหลังจากตายแล้ว  ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  
ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องน้ันอย่างไร (องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗๓/๑๖๖) 

โชติปาละ, เจา้ลัทธิ : เจ้าลทัธิช่ือว่าโชติปาละ ในธัมมิกสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  พราหมณ์ธัมมิกะ 
เรื่องเคยมีมาแล้ว มคีรูช่ือโชติปาละ  เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม
ท้ังหลาย  มสีาวกหลายร้อยคน ได้แสดงธรรมเพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก  สาวก
เหล่าใด  เมื่อเจ้าลัทธิช่ือว่า โชติปาละ แสดงธรรมเพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่  
ไม่ทำจิตให้เลื่อมใส  สาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต 
นรก   ส่วนสาวกเหล่าใดเมือ่เจ้าลัทธิช่ือว่าโชติปาละแสดงธรรมเพ่ือความเป็นผู้เกิดใน
พรหมโลกอยู่ได้ทำจิตให้เลื่อมใส สาวกเหล่าน้ันหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสคุติโลก
สวรรค์  พราหมณ์ธัมมิกะ เธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร (องฺ. ฉกฺก. (ไทย)๒๒/๕๔/๕๒๙) 

โชติปาละ,นาย: นายโชติปาละ, พระอานนทเถระ  เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่าจึงกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก มีหมู่
ภิกษุหมู่ใหญ่หอ้มล้อม ประทับน่ังท่ีศิลาอาสน์น้ันทรงพยากรณ์บุพกรรมของพระองค์
ว่า  ข้าพเจ้าช่ือว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตพระนามว่ากัสสปะว่า  การตรัสรู้ท่ี
โคนต้นโพธ์ิจักมีมาแต่ท่ีไหน การตรัสรู้หาได้แสนยาก ด้วยผลกรรมน้ัน เราจึงได้
บำเพ็ญทุกรกิรยิานานถึง  ๖  ปี ต่อจากน้ัน จึงได้บรรลุพระโพธิญาณที่ตำบลอุรุเวลา  
(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๙๒/๕๗๗) 

โชติปาละ, พราหมณ์  :  พราหมณ์ช่ือว่าโชติปาละ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะตามพระ
โคตร ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์  ทรงเป็นธรรมราชา   มีพระรัศม ี ผู้เป็นเทพย่ิง
กว่าเทพพระองค์น้ันได้มีการประชุมแห่งพระขีณาสพ ผูป้ราศจากมลทิน มีจิตสงบ
ระงับ  ผู้คงที่ ครั้งเดียวมีภิกษุประมาณ  ๒๐,๐๐๐ รูป ผูล้่วงภพ ผู้คงที่ด้วยหิริและศีล  
มาประชุมกัน  คร้ังน้ัน   เราเป็นพราหมณ์มีช่ือปรากฏว่าโชติปาละ คงแก่เรียน ทรง
มนตร์จบไตรเพทถึงความสำเร็จในคัมภีร์ทำนายลักษณะและคัมภีร์อิติหาสะ เป็นผู้
ฉลาดในวิชาดูพ้ืนที่และอากาศ  เป็นผูใ้ช้วิชา  ไม่มทุีกข์ (ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑๐/๗๑๒) 

โชติปาละ, มาณพ : มาณพช่ือว่าโชติปาละ  ในฆฏิการสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์  ใน
เวคฬิงคนิคมได้มีช่างหม้อช่ือฆฏิการะเป็นอุปัฏฐากผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคพระนาม
ว่ากัสสปะ   ผูเ้ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า    มมีาณพช่ือโชติปาละเป็นสหายที่
รักของช่างหม้อช่ือฆฏิการะ ครั้งหนึ่ง ช่างหม้อช่ือฆฏิการะเรียกโชติปาลมาณพมา
กล่าวว่า  มาเถิด โชติปาละเพ่ือนรัก  เราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนาม



 

๑๘๕๑ 
 

 

ว่ากัสสปะ การท่ีเราได้เห็นพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดี  (ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๒๘๓/๓๓๘) 

โชติยคหบดี :  คหบดีช่ือว่าโชติยะ  ในทีฆาวุอุปาสกสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่   ณ   พระเวฬุ
วันกรุงราชคฤห์  อุบาสกช่ือทีฆาวุป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ได้เรียกคหบดีช่ือโชติ
ยะผู้เป็นบิดามาขอร้องว่า ขอคุณพ่อจงพาผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเถิด โชติย
คหบดีรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าแล้ว  พระพุทธองค์ตรัสว่า ทีฆาวุ  ท่านจงพิจารณาเห็นใน
สังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ทีฆาวุอุบาสกทูลว่า ข้าพระองค์มี
ความคิดว่า  เมื่อข้าพระองค์ล่วงลับไป  โชติยคหบดีนี้ อย่าได้ถึงความคับแค้นเลย 
ส่วนโชติยคหบดีกล่าวว่า  พ่อทีฆาวุ เธออย่าได้ใส่ใจอย่างน้ันเลย   เธอจงใส่ใจถึงพระ
พุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ให้ดีแล้วเถิด  (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๙๙/๔๙๓)
   

โชติยะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าโชติยะ, พระมัญชริปูชกเถระเมื่อจะ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าทำพุ่มดอกไม้แล้วเดินไปบน
ถนน ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสมณะท้ังหลาย มีหมู่ภกิษุแวดล้อม ข้าพเจ้ามีจิต
เลื่อมใส  จึงประคองดอกไม้ด้วยมือท้ัง ๒  ยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้า ในกปัที่ ๗๓  นับ
จากกัปนี้ไป ข้าพเจ้า ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่าโชติยะ เป็นใหญใ่น
แผ่นดิน มีพลานุภาพมาก(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๖/๔๒๐) 

 
อกัษร ซ จำนวน ๑๔ ศพัท์ 
ซอกเขาและลำธาร :  ช่องทางที่แคบ ๆ ระหว่างภูเขาและทางน้ำเล็กท่ีไหลจากภูเขา ในมหาชนก

ชาดก พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นพระมหาชนก ทรงระลึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานว่า นักปราชญ์
ท้ังหลายผู้ใคร่ความสุข มีปกติหลีกเร้นปราศจากเครื่องผูกคือกิเลสท้ังหนุ่มท้ังแก่ ก้าว
ล่วงตัณหาเสียได้ย่อมอยู่ ณ   อารามของใครหนอในวันนี้เมื่อไร  เราจักละกรุงมิถิ
ลาออกบวชได้  การละนครเห็นปานนี้ออกบวชน้ันจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไร  เรา
จักละความกลัวและความขลาดเสียได้ ไปที่ซอกเขาและลำธารได้ตามลำพัง ความดำริ
น้ันจักสำเร็จได้เม่ือไรหนอ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๓๗/๒๑๙) 

ซ้อนเท้าเหล่ือมเท้า : วางเท้าซ้ายเหลื่อมเท้าขวา อุ้งเท้าซ้ายจะวางอยู่บนสันเท้าขวา,  นอนแบบสีห
ไสยาสน์ 

  ในจปลายมานสูตร   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  เภสกฬามิคทายวัน  กรุง
สุงสุมารคิระตรัสอุบายแก้ความง่วง ๗ อย่าง แก่พระมหาโมคคัลลานะ  ผู้กำลังน่ังง่วง



 

๑๘๕๒ 
 

 

อยู่  เมื่อเธอทำอยู่ อย่างน้ัน เธอยังละความง่วงนั้นไม่ได้ก็พึงสำเร็จสีหไสยา (การนอน
ดุจราชสีห์) โดยตะแคงข้างขวา  ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ ทำอุฏฐาน
สัญญาไว้ในใจ   พอต่ืนก็รีบลุกขึ้นด้วยต้ังใจว่า เราจักไม่ประกอบความสุขในการนอน  
ไม่ประกอบความสุขในการเอกเขนก ไม่ประกอบความสุขในการหลับ โมคคัลลานะ  
เธอพึงสำเหนียกอย่างน้ี  (องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๑/๑๑๗) 

ซ่อนพระบาทเหล่ือมพระบาท : พระบาทซ้ายซ้อนบนพระบาทขวา ปลายพระบาทเหลื่อมกัน
เล็กน้อย ซ่อนพระบาทเหลื่อมพระบาท  ในจุนทสูตร  พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไป
ในแคว้นมลัละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ ่  ได้เสด็จไปถึงเมืองปาวา  ทรงสรงและ
ทรงด่ืมแล้วเสด็จขึ้นกลับไปยังสวนอัมพวันแล้วรับสั่งเรียกพระจุนทกะมาตรัสว่า เธอ
จงปูผ้าสังฆาฏิ  ๔  ช้ันแก่เรา  เราเหน็ดเหน่ือยจะนอน  พระจุนทกะทูลรบัสนองพระ
ดำรัสแล้วปูผ้าสังฆาฏิ  ๔  ช้ัน จากน้ันพระพุทธองค์ทรงสำเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศว์
เบ้ืองขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท ทรงมสีติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทรงกำหนด
พระทัยว่าจะเสด็จลุกขึ้น(ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๗๕/๓๒๘) 

ซัดแกลบบูชาไฟ, พิธี  : พิธีซัดแกลบบูชาไฟ, เป็นเดรัจฉานวิชา, ปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตกล่าว
ว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นสมณ
พราหมณ์ผู้เจรญิบางพวก ฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี คือทำนายอวัยวะทำนายตำหนิ ทำนายโชคลาง  ทำนายฝัน  
ทำนายลักษณะ  ทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟ  พิธีเบิกแว่นเวียนเทียน  พิธีซัดแกลบ
บูชาไฟเป็นต้น  (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑/๘) 

ซัดข้าวสารบูชาไฟ, พิธี : พิธีซัดข้าวสารบชูาไฟ, เป็นเดรัจฉานวิชา, ปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตพึง
กล่าวว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่น
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิด
ทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี  คือ ทำนายอวัยวะ ... ทำพิธีบูชาไฟ พิธีเบิกแว่นเวียน
เทียน  พิธีซัดขา้วสารบูชาไฟเป็นต้น (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑/๘)   

ซัดรำบูชาไฟ, พิธ ี: พิธีซัดรำบูชาไฟ, เป็นเดรัจฉานวิชา, ปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตกล่าวว่า  พระ
สมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่น  สมณ
พราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี  คือ ทำนายอวัยวะ ...  พิธีเบิกแว่นเวียนเทียน พิธีซัดรำ
บูชาไฟ เป็นต้น (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑/๘)   

ซากศพ :  ร่างของคนท่ีตายแล้ว ในมหาสติปัฏฐานสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ นิคม
ของชาว กุรุ พระพุทธองค์รับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายตรัสว่า ภิกษุเห็นซากศพอันเขาท้ิง
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ไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้ว๑ วัน ตายแล้ว ๒ วัน  หรือตายแล้ว  ๓ วัน  เป็นศพขึ้นอืด  
ศพเขียวคล้ำ ศพมีน้ำเหลืองเย้ิมฉันใด ภิกษุน้ันนำกายน้ีเข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า 
ถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างน้ัน มีลักษณะอย่างน้ัน  ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างน้ันไปได้ฉัน
น้ัน  (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๙/๓๐๘) 

ซ่ี  :  วงล้อแห่งเกวียนท่ีเป็นซี่ๆ, จำนวนกำของธรรมจักรท่ีมากกว่า ๘ ซี่ มคีวามหมายอ่ืนในทาง
พระพุทธศาสนาที่ต่างออกไป, ในพรหมายุสูตร อุตตรมาณพกล่าวว่า กิตติศัพท์ของ
ท่านพระโคดมที่ขจรไปเป็นเช่นน้ันจริง ท้ังยังทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ๓๒  
ประการเช่น พ้ืนฝ่าพระบาททั้งสองของท่านพระโคดมน้ี มีจักรซึ่งมีกำข้างละ ๑,๐๐๐ 
ซี่ มีกง มีดุม มีส่วนประกอบครบทุกอย่างข้อที่พ้ืนฝ่าพระบาทท้ังสองของท่านพระโค
ดมน้ี มีจักรซึ่งมีกำข้างละ  ๑,๐๐๐ ซี่ มีกง มีดุม  และมสีว่นประกอบครบทุกอย่างนี้  
เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษน้ัน (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๖/๔๗๕) 

ซ่ีโครง  :  กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ ๆ, กระดูกท่ีเป็นซ่ี ๆ อยู่ตามสีข้าง ในมหาทุกขักขันธสูตร  
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า การท่ีสุข  โสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
งาม  ความเปล่งปลั่ง  นี้ช่ือว่าเป็นคุณแห่งรูปท้ังหลาย อะไร เป็นโทษแห่งรูปทั้งหลาย 
คือ บุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนน้ันในโลกว่ามีอายุ ๘๐  ปี  ๙๐  ปีหรือ ๑๐๐  ปีโดย
กำเนิด  เป็นคนแก่  มซีี่โครงคดดังกลอนเรือน  มีหลังงอ  ถือไม้เท้าเดินงก ๆ  เงิ่นๆ  
ไป  กระสับกระส่าย  ผ่านวัยไปแล้ว ฟันหัก ผมหงอก หัวโกร๋น หัวล้าน  หนังเหี่ยว  
มีตัวตกกระ  เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร  ความงดงาม  ความเปล่งปลั่ง 
แต่ก่อนน้ันหายไปแล้ว โทษก็ปรากฏชัดแล้วมิใช่หรือ  อย่างน้ันพระเจ้าข้า น้ีช่ือว่า
เป็นโทษแห่งรูปท้ังหลาย (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๗๑/๑๗๒) 

ซึก, ต้น :  ต้นจามจุรี ในมหาปทานสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีกเรริกุฎี  ณ พระเชตวัน  
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ภิกษุหลายรูปกลับจากบิณฑบาต  ฉนั
อาหารเสร็จแลว้น่ังประชุมกันท่ีหอนั่งใกล้กเรริมณฑป สนทนาธรรมอันเกี่ยวกับปุพเพ
นิวาสว่า  พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นแคฝอย พระสิขพุีทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้น
มะม่วง  พระเวสสภูพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นสาละ พระกกุสันธพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้น
ซึก (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๘/๓) 

ซ่ือสัตย์ :  ความประพฤติตรงและจริงใจ, ไม่คิดคดทรยศ, ไม่คิดคดโกงและไม่หลอกลวง ในปฐม
ปติพพตาวิมาน พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาว่า เธอผู้มีอานุภาพมาก   เมือ่
เธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้  ได้สำเร็จเป็นเทพธิดาผู้มีฤทธ์ิเพราะบุญอะไร เธอ
จึงมีอานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดาตอบพระมหา
โมคคัลลานเถระว่า  เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ เป็นผูซ้ื่อสัตย์  ไม่นอกใจ



 

๑๘๕๔ 
 

 

สามี  คอยถนอมน้ำใจเหมอืนมารดาถนอมบุตรถึงแม้จะโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบคาย
เพราะบุญนั้นผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นน้ี  (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๙๗/๑๗) 

เซ่นสรวง: การแก้บนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามที่ตนได้บนบานไว้, การบูชาของพราหมณ์อย่างหน่ึง ในอปัณณก
สูตร  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และคหบดีว่า มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงผู้มี
วาทะอย่างน้ี  มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า ทานท่ีให้แลว้ไม่มีผล  ยัญที่บูชาแล้วไม่มผีล  การเซ่น
สรวงก็ไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีทำช่ัวก็ไม่มี โลกน้ีไม่ม ีโลกหน้าไมม่ี มารดาไม่
มีคุณ  บิดาไมมี่คุณ  โอปปาติกสัตว์ก็ไม่มี  สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ  ทำ
ให้แจ้งโลกนีแ้ละโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งก็ไมม่ีในโลก (ม.
ม. (ไทย) ๑๓/๙๔/๙๗) 

โซ่ตรวน : คร่ืองผูกมัด, เครื่องจองจำ,เครื่องพันธนาการ,นักโทษถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ในพันธนสูตร  
มหาชนถูกพระเจ้าปเสนทิโกศลให้จองจำไว้บางพวกถูกจองจำด้วยเชือก  บางพวกถกู
จองจำด้วยขื่อคา  บางพวกถูกจองจำด้วยโซ่  ตรวน เวลาเช้า  ภิกษุจำนวนมากครอง
อันตรวาสกถือบาตรและจีวร  เข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี  ภายหลังจากฉัน
ภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝา้พระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
วันนี้ มหาชนถูกพระเจ้าปเสนทิโกศล ให้จองจำไว้บางพวกถูกจองจำด้วยเชือก บาง
พวกถูกจองจำด้วยขื่อคา  บางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวน  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๑/
๑๓๙) 

ไซ  :  เครื่องสานสำหรับดักปลา มีหลายชนิด เช่น ไซมาน,ไซต้ัง,ไซนอนเป็นต้น  ในเกสกัมพลสูตร 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน  บัณฑิตเรียกว่า  
เลวกว่าผ้าท่ีช่างหูกทอแล้วทุกชนิด  ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน ในฤดูหนาวก็เย็น  ในฤดู
ร้อนก็ร้อน สีไม่สวย มีกลิ่นเหม็น เน้ือผ้าไม่อ่อนนุ่ม ฉันใด วาทะของเจ้าลัทธิช่ือมักขลิ
ก็ฉันนั้น บัณฑิตกล่าวว่า เลวกว่าวาทะของสมณะทุกจำพวก ภิกษุท้ังหลาย โมฆบุรุษ
ช่ือมักขลิเป็นเหมือนไซดักมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลก เพ่ือไม่เกื้อกูล  เพ่ือทุกข์  เพ่ือความ
ฉิบหายเพื่อความพินาศของสัตว์เป็นจำนวนมาก เปรียบเหมือนบุคคลพึงวางไซดัก
ปลาไว้ท่ีปากอ่าว เพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์ เพ่ือความฉิบหาย  เพ่ือความพินาศของปลา
เป็นจำนวนมาก(องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๓๘/๓๘๖) 

 
อกัษร ฌ จำนวน ๓๕ ศพัท ์
ฌาน :   การเพ่ง หมายถึงภาวะท่ีจิตสงบแน่วแน่เน่ืองมาจากการเพ่งอารมณ์, การเพ่งอารมณ์

จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ, เรียกลกัษณะการทําจิตให้สงบตามหลักทางศาสนาว่า 
เข้าฌาน, พระผู้มีพระภาคตรัสถึงฌาน ๔ อย่างกับพราหมณ์ว่า  เรา  ปรารภความ



 

๑๘๕๕ 
 

 

เพียรไม่ย่อหย่อน  มีสติต้ังมัน่  ไม่กระสับกระส่าย  มีจติแน่วแน่เป็นสมาธิ  ฌาน ๔ 
อย่างคือ  (๑) ปฐมฌาน คือ เราสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายแล้วบรรลุ
ปฐมฌานท่ีมีวิตก  วิจาร ปีติ  และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ (๒) ทุติยฌาน คือ เพราะ
วิตก  วิจารสงบระงับไปแล้ว  เราบรรลุทุติยฌาน  มีความผ่องใสภายใน  มีภาวะที่จิต
เป็นหน่ึงผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกดิจากสมาธิเท่าน้ันอยู่ (๓) 
ตติยฌาน คือเพราะปีติจางคลายไปแล้วเรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วย
นามกาย  ได้บรรลุตติยฌานที่พระอริยะท้ังหลายสรรเสริญว่า  ผูม้ีอุเบกขา มีสติ อยู่
เป็นสุข (๔) จตุตถฌาน คือ เพราะละสุขและทุกข์ได้แล้ว  เพราะโสมนสัและโทมนัส
ดับไปก่อนแล้ว  เราได้บรรลจุตุตถฌานท่ีไม่มีทุกข์  ไมมี่สุข  มีสติบริสุทธ์ิ เพราะ
อุเบกขาอยู่(วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๑/๗) 

ฌานกถา  : เรื่องฌาน หมายถึงกถาว่าด้วยเรื่องการเข้าฌาน ในโคปกโมคคัลลานสูตรวัสสการพ
ราหมณ์  ถามพระอานนท์ว่า  เวลานี ้ ท่านพักอยู่ท่ีไหน พระอานนท์ตอบว่า  เวลาน้ี  
อาตมภาพพักอยู่ท่ีพระเวฬุวัน  วัสสการพราหมณ์กล่าวว่า พระอานนท์ พระเวฬุวัน
เป็นที่รื่นรมย์  มีเสียงน้อย  มีเสียงอึกทึกน้อย สมควรเป็นท่ีหลีกเร้น  เพราะมีพระคุณ
เจ้าท้ังหลายเป็นผู้มีฌาน  และเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจำต่างหาก พระอานนท์   
กระผมจะขอเล่าถวาย สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  กูฏาคารศาลา  ป่า
มหาวัน  กรงุเวสาลี ครั้งหน่ึงกระผมเขา้ไปเฝ้า พระพุทธองค์ได้ตรัสฌานกถาโดย
อเนกปริยาย พระพุทธองค์เป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจำและตรัส
สรรเสริญฌานท้ังปวง (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๓/๙๓) 

ฌานทีเ่ปน็มหคัคตะ  : ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เน่ืองมาจากการเพ่งอารมณ์มีสภาพธรรมท่ีถึงความเป็น
ใหญ่, ฌานที่มีสภาพธรรมท่ีถึงความเป็นใหญ่, ฌานที่เป็นมหัคคตะ,  สภาวธรรมที่
เป็นมหัคคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะมี  ๒  อย่าง  คือ  อนันตรปู
นิสสยะและปกตูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นมหัคคตะ
แล้วทําฌานท่ีเป็นมหัคคตะให้เกิดขึ้น  ทำอภิญญาให้เกดิขึ้น  ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น  
อาศัยศีลท่ีเป็นมหัคคตะ  ฯลฯ  ปัญญาแล้วทําฌานที่เป็นมหัคคตะให้เกิดขึ้น ทำ
อภิญญาให้เกิดขึ้น  ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นมหัคคตะ ฯลฯ  ปัญญาเป็น
ปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นมหัคคตะฯลฯ  ปัญญาโดยอุปนิสสยปัจจัย  ปฐมฌานเป็นปัจจัย
แก่ทุติยฌาน  ฯลฯ อากิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสญัญายตนะโดย
อุปนิสสยปัจจัย  (อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๗๒/๔๔๔) 

ฌานทีเ่ปน็รปูาวจร(รูปาวจรฌาน) : ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ที่เป็นรูปาวจร,
สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรมี ๒ อย่าง คือ อนัน



 

๑๘๕๖ 
 

 

ตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นรูปาวจร
แล้วทําฌานท่ีเป็นรูปาวจรให้เกิดขึ้น  ทำอภิญญา  ฯลฯ  สมาบัติให้เกิดขึ้น  อาศัยศีล
ท่ีเป็นรูปาวจร ฯลฯ ปัญญาแล้ว ทําฌานที่เป็นรูปาวจร  ฯลฯ  ทำอภิญญา  ฯลฯ  
สมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นรูปาวจร ฯลฯ ปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาท่ีเป็นรูปาว
จร ฯลฯ ปญัญาโดยอุปนิสสยปัจจัย ปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยอุปนิสสย
ปัจจัย   ทุติยฌานเป็นปัจจัยแก่ตติยฌาน ฯลฯ ตติยฌานเป็นปัจจัยแก่จตุตถฌานโดย
อุปนิสสยปัจจัย  (อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๒๕๒/๕๗๔) 

ฌานทีเ่ปน็อัปปมาณะ:ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ที่หาประมาณมิได้, 
สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะมี ๒ อย่าง  คือ 
อนันตรูปนิสสยะปกตูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ได้แก ่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นมหัคค
ตะแล้วทำฌานที่เป็นอัปปมาณะให้เกิดขึ้น  ทำมรรคให้เกิดขึ้น  ทำผลสมาบัติให้
เกิดขึ้นอาศัยศีลท่ีเป็นมหัคคตะ... ปัญญาแล้วทําฌานท่ีเป็นอัปปมาณะให้เกิดขึ้น ทำ
มรรคให้เกิดขึน้ทำผลสมาบัติให้เกิดขึ้น ศรัทธาที่เป็นมหัคคตะ...ปัญญาเป็นปัจจัยแก่
ศรัทธาที่เป็นอัปปมาณะ...ปัญญา...มรรค...ผลสมาบัติโดยอุปนิสสยปัจจยั(อภิ.ป.(ไทย) 
๔๑/๗๒/๔๔๗) 

ฌานที่ไม่เปน็อรูปาวจร (นอรูปาวจรฌาน): ฌานท่ีไม่ใช่อรปูาวจร,ฌานที่เป็นกามาวจร  รูปาวจร  และ
ท่ีไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๙๒/๓๒๖) หมายถงึฌานที่
ประกอบด้วยกามาวจร รูปาวจร และท่ีไมนั่บเน่ืองในวัฏฏทุกข์ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๖๐๖/๓๘๗)  ดังคำในอรปูาวจรทุกะ ปัญหาวาร อุปนิสสยปัจจัยว่า บุคคลอาศัย
ศรัทธาที่เป็นอรูปาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทําฌานที่ไม่เป็นอรูปาว
จรให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ  สมาบัติให้เกดิขึ้น  (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๓/๒๘๕/๕๙๕),หรอืดังคำว่า บุคคลอาศัยศรัทธาท่ีไม่เป็นอรูปาวจรแล้วให้
ทานสมาทานศลี รักษาโบสถ ทําฌานท่ีไม่เป็นอรูปาวจรให้เกิดขึ้น ทำวิปัสสนาฯลฯ 
มรรคฯลฯ  อภิญญา ฯลฯ สมาบัติให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๘๖/๕๙๖) 

ฌานที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจาร (อวิตักกาวิจารฌาน): ฌานที่ไม่ประกอบด้วยวิตกและวิจาร, ฌานที่เป็น
เวทนาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขนัธ์ในกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และในจิตที่ไม่นับ
เน่ืองในวัฏฏทุกข์อันเป็นท่ีเกิดแห่งสภาวธรรมท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารแลว้  รูปท้ังหมด
และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๐๒/๒๕๙) หมายถึงฌานที่
ประกอบด้วยทวิปัญจวิญญาณท้ังหมด ฌาน  ๓ และฌาน ๔  ท่ีเป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล 
วิบากและกิริยา อรปู ๔ ฝ่ายกุศล  วิบากแห่งกิริยา ฌาน  ๓ และฌาน ๔  ฝ่ายที่
เป็นโลกุตตระฝ่ายกุศล  วิบาก  วิจารท่ีเกิดขึ้นในทุติยฌาน ในปัญจกนัย รูป และ



 

๑๘๕๗ 
 

 

นิพพาน  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๔๐๑/๓๔๗) ดังคำในวิตักกติกะ  ปัญหาวาร อารัมมณ
ปัจจัยว่า สภาวธรรมท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีท้ังวิตกและ
วิจารโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่ พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารออก
จากมรรค    ออกจากผลแลว้พิจารณาผล เพราะปรารภกุศลน้ัน ขันธ์ท่ีมีท้ังวิตกและ
วิจารจึงเกิดขึ้น  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๗๑/๕๒),หรือดังคำว่า พระอริยะออกจากฌานที่
ไม่มีท้ังวิตกและวิจาร ออกจากมรรค ออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่าง
หนักแน่น เพราะทำการพิจารณาผลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้น 
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๗๖/๕๙)   

ฌานที่ไม่มีปีติ (อัปปีติกฌาน) : ฌานที่ไม่ประกอบด้วยปีติ, ฌานท่ีเป็นเวทนาขันธ์ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
ในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีปีติ ซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจร อรูปาวจร และท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏ
ทุกข์ ปีติ  รปูท้ังหมด และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๐/๓๒๔) 
หมายถึงฌานที่ประกอบด้วยจิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศล ๔ 
ฝ่ายอกุศล  ๘ ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล ๑๑ ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล ๗ ฝ่ายกิริยา ๖  
ฌาน  ๒ และฌาน ๒ ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกศุล วิบาก และกิริยา อรปู ๔ ฝ่ายกุศล 
วิบากและกิริยา    ฌาน ๒   และฌาน ๒ ท่ีเป็นโลกุตตระฝ่ายกุศลและวิบาก ปีติ รูป 
และนิพพาน (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๕๙๔/๓๘๔) ดังคำในสปัปีติกทุกะ  ปัญหาวาร เหตุ
ปัจจัยว่า เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลน้ัน ราคะที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้น  ทิฏฐิ
จึงเกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น  อุทธัจจะจงึเกิดขึ้น โทมนัสจึงเกิดขึ้น บุคคลออกจาก
ฌานที่ไม่มีปีติฯลฯ (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๔๓/๑๕๑/๕๐๑)หรือดังคำว่า บุคคลอาศัยศรัทธาที่
ไม่มีปีติให้ทาน สมาทานศีลรักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่มีปีติ ทําฌานท่ีไมม่ีปีติ ฯลฯ 
วิปัสสนา ฯลฯ มรรคฯลฯอภิญญาฯลฯ  สมาบัติให้เกดิขึ้น (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๔๓/๑๖๐/
๕๐๗) 

ฌานที่ไม่มีวิตก (อวิตักกฌาน): ฌานที่ไม่ประกอบด้วยวิตก, ฌานที่เป็นเวทนาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์  
ในภูมิแห่งจิตทีไ่ม่มีวิตก ซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และที่ไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์ วิตก รูปทั้งหมด และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๗๖/
๓๒๓) หมายถงึฌานที่ประกอบด้วยทวิปัญจวิญญาณ ฌาน ๓    และฌาน ๔ ท่ีเป็นรู
ปาวจรฝ่ายกุศล วิบาก และกิริยา อรูป ๔ ฝ่ายกุศล    วิบากและกิริยา ฌาน ๓ และ
ฌาน ๔ ท่ีเป็นโลกุตตระฝ่ายกุศล และวิบาก วิตก รูป และนิพพาน(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๕๙๐/๓๘๔)  หรือดังคำในสวิตักกทุกะ  ปัญหาวาร อารัมมณปัจจัยว่า สภาวธรรมที่
ไม่มีวิตก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่พระอริยะออก
จากฌานที่ไม่มวิีตกแล้วพิจารณาฌานท่ีไม่มวิีตกออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรค 
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ออกจากผลแลว้พิจารณาผล พิจารณานิพพาน (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๔๓/๑๑๘/๔๘๐)หรือ
ดังคำว่า บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีวิตกแลว้ทําฌานท่ีไม่มีวิตกให้เกิดขึ้น ทํามรรคให้
เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้น(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๔๓/๑๒๖/๔๘๖) 

ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร (อวิตักกวิจารมัตตฌาน): ฌานที่ไม่ประกอบด้วยวิตกมีเพียงวิจาร,ฌานที่
เป็นเวทนาขันธ์ฯลฯ วิญญาณขันธ์ ท่ีสัมปยุตด้วยวิจารน้ัน เว้นวิจารในรูปาวจรและใน
จิตที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ อันเป็นท่ีเกิดแห่งสภาวธรรมท่ีไม่มีวิตกมเีพียงวิจารแล้ว 
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๐๑/๒๕๙) หมายถึงฌานที่ประกอบด้วยทุติยฌานในรูปาวจร 
ปัญจกนัยฝ่ายกุศล วิบาก และกิริยา ทุติยฌานในโลกุตตรปัญจกนัย    ฝ่ายกุศล และ
วิบาก และวิตก เว้นวิจารที่เกิดขึ้นในจิตเหล่าน้ีแล้ว (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๔๐๐/๓๔๖)  
ดังคำในวิตักกติกะ  ปัญหาวาร อารัมมณปัจจัยว่า สภาวธรรมท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่บุคคลออกจาก
ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร ออกจากมรรค ออกจากผลแล้วพิจารณาผล เพราะ
ปรารภกุศลน้ัน  ขันธ์ท่ีมท้ัีงวิตกและวิจารจึงเกิดขึ้น  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๗๐/๕๑),หรือ
ดังคำว่า บุคคลออกจากฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร ออกจากมรรค ออกจากผลแล้ว
พิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำการพิจารณาผลน้ันให้เป็น
อารมณ์อย่างหนักแน่น วิตกจึงเกิดขึ้น(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๗๕/๕๗) 

ฌานที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา (นอุเปกขาสหคตฌาน): ฌานที่ไม่ประกอบด้วยอุเบกขา, ฌานที่เป็น
เวทนาขันธ์ ฯลฯ  วิญญาณขันธ์  ในภูมิแห่งจิตที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา ซึ่งเป็น
กามาวจร รูปาวจร และท่ีไมนั่บเน่ืองในวัฏฏทุกข์ อุเบกขา รูปทั้งหมดและธาตุท่ีปัจจัย
ไม่ปรุงแต่ง (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๖/๓๒๕) หมายถึงฌานท่ีประกอบด้วยจิตตุปบาท
ท่ีสหรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศล ๔ ฝา่ยอกุศล ๖ ฝา่ยวิบากแห่งกามาวจรกุศล 
๖ ฝ่ายวิบากแห่งอกุศล ๑ ฝา่ยกิริยา ๕  ฌาน ๓ และฌาน  ๔ ท่ีเป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล 
วิบาก และกิรยิา ฌาน ๓ และฌาน ๔ ท่ีเป็นโลกุตตระฝ่ายกุศลและวิบาก อุเบกขา 
รูป และนิพพาน (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๖๐๐/๓๘๖)  ดังคำในอุเปกขาสหคตทุกะ  
ปัญหาวาร อุปนิสสยปัจจัยว่า บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาแล้วให้ทาน
สมาทานศีล  รักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาฯลฯ ทําฌานท่ีไม่สหรคต
ด้วยอุเบกขาฯลฯ วิปัสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/
๑๙๐/๕๓๑) 

ฌานที่มีท้ังวิตกและวิจาร : ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เน่ืองมาจากการเพ่งอารมณ์ท่ีมีท้ังวิตกและวิจาร, 
สภาวธรรมที่มีท้ังวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่มีวิตก มีเพียงวิจารเพราะ
อารัมมณปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทาน  สมาทานศีล รกัษาอุโบสถแลว้พิจารณากุศล 
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เพราะปรารภกุศลนั้น  วิตกจึงเกิดขึ้น  พิจารณากุศลท่ีเคยสั่งสมไว้ดีแล้ว ออกจาก
ฌานที่มีท้ังวิตกและวิจาร ออกจากมรรค  ออกจากผลแล้วพิจารณาผล  เพราะ
ปรารภฌานเป็นต้นนั้น  วิตกจึงเกิดขึ้น  (อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๖๙/๕๐) 

ฌานที่มีปริตตะเปน็อารมณ ์ : ฌานที่มีกามาวจรเป็นอารมณ์,จตุตถฌานที่ประกอบด้วยจิตและเจตสิก
เป็นอารมณ์เกิดขึ้น (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๒๙/๒๖๕) หมายถงึจตุตถฌานที่
ประกอบด้วยกามาวจรวิบากท้ังหมด    มโนธาตุท่ีเป็นกิริยา มโนวิญญาณธาตุท่ีเป็น
อเหตุกกิริยาซึ่งสหรคตด้วยโสมนัส   (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๔๒๐/๓๕๐) ดังคำในปริต
ตารัมมณติกะ ปัญหาวาร  อุปนิสสยปัจจัยว่า  บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีปริตตะเป็น
อารมณ์แล้วให้ทานสมาทานศลี รักษาอุโบสถ ทําฌานท่ีมีปริตตะเป็นอารมณ์ให้
เกิดขึ้น  ทำวิปัสสนาฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเ้กิดขึ้น  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๕/
๔๗๔) 

ฌานที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ :ฌานที่มีอรูปฌานเป็นอารมณ์, อรูปฌานที่ประกอบด้วยจิตและเจตสิก 
ปรารภสภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น (อภิ.สงฺ.(ไทย)  ๓๔/๑๐๓๐/
๓๖๕) หมายถึงอรูปฌานที่ประกอบวิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๔๒๑/๓๕๐) ดังคำในปริตตารัมมณติกะ ปัญหาวาร อุปนิสสย
ปัจจัยว่า  บุคคลอาศัยศรัทธาท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์แล้วทําฌานที่มีมหัคคตะเป็น
อารมณ์ให้เกิดขึ้น ทำวิปัสสนาฯลฯ อภิญญา  ฯลฯ  สมาบัติให้เกิดขึ้น  (อภิ.ป.(ไทย) 
๔๑/๒๕/๔๗๕) 

ฌานที่มีวิตก (สวิตักกฌาน): ฌานที่ประกอบด้วยฌาน หมายถึงฌานที่ประกอบด้วยเวทนาขันธ์ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยวิตก ในภูมแิห่งจิตที่มีวิตก ซึง่เป็นกามาวจร  รูปาวจร 
และที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ เว้นวิตกแล้ว (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๒๗๕/๓๒๓), หรือดัง
คำในสวิตักกทกุะ  ปัญหาวารว่า   บุคคลอาศัยศรทัธาที่ไม่มีวิตกแล้ว ให้ทาน 
สมาทานศีล  รักษาอุโบสถ  ทําฌานท่ีมีวิตก... อภิญญา    ฯลฯ สมาบัติให้เกิดขึ้น 
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๒๖/๔๘๖) 

ฌานที่มีอปัปมาณะเป็นอารมณ์ (อัปปมาณารัมมณฌาน): ฌานท่ีประกอบด้วยอัปปมาณะเป็น
อารมณ์, ฌานท่ีประกอบด้วยจิตและเจตสิก ปรารภสภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะ
เกิดขึ้น (อภิ.สงฺ.(ไทย)  ๓๔/๑๐๓๑/๓๖๕) หมายถึงมรรค ๔  ท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏ
ทุกข์ สามัญญผล ๔ (อภิ.สง.ฺ(ไทย) ๓๔/๑๔๒๒/๓๕๐)  ดังคำในปริตตารัมมณติกะ  
ปัญหาวาร อุปนิสสยปัจจัยว่า บุคคลอาศยัศรัทธาที่มีปรติตะเป็นอารมณ์แล้วทําฌาน
ที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ใหเ้กิดขึ้น ทำมรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯสมาบัติให้เกิดขึ้น  
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๕/๔๗๕),หรือดังคำว่า บุคคลอาศัยศรัทธาท่ีมีอัปปมาณะเป็น
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อารมณ์แล้วทําฌานที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น ทำมรรคฯลฯ อภิญญา ฯลฯ  
สมาบัติให้เกิดขึ้น(อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๗/๔๗๖) 

ฌานทีส่หรคตด้วยปีติ (ปีติสหคตฌานํ) : ฌานที่เกิดร่วมกับปีติ, ฌานท่ีมีปีติเป็นองค์ฌาน 
  ในฌาน  ๔  ฌานท่ีมีปีติเป็นองค์ฌาน  ได้แก่  ปฐมฌาน (มีองค์ฌาน  ๕  คือ  

วิตกวิจาร  ปีติ  สุข  เอกคัคตา)  และทุติยฌาน (มีองค์ฌาน  ๓  คือ  ปีติ  สุข  
เอกัคคตา) 

  ในฌาน ๕ (ตามนัยอภิธรรม) ฌานที่มีปีติเป็นองค์ฌาน  ได้แก่ปฐมฌาน  (มีองค์
ฌาน  ๕  เหมือนฌาน  ๔)  ทุติยฌาน  (มีองค์ฌาน  ๔  คือ  วิจาร  ปีติ  สุข  
เอกัคคตา)และตติยฌาน  (มีองค์ฌาน  ๓  คอื  ปีติ  สขุ  เอกัคคตา) 

  ในปีติติกะ ปัญหาวาระแห่งคัมภีร์ปัฏฐาน กล่าวถึงฌานท่ีสหรคตด้วยปีติไว้ว่า 
“สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอารัมมณ
ปัจจัย ได้แก่ บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติให้ทาน  สมาทานศีล  รักษาศีลอุโบสถ  แล้ว
พิจารณากุศลน้ันด้วยจิตท่ีสหรคตด้วยปีติ  ออกจากฌานท่ีสหรคตด้วยปีติ ออกจาก
มรรค ออกจากผล แล้วพิจารณาฌานเป็นต้นน้ันด้วยจิตท่ีสหรคตด้วยปีติ....”  (อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๑/๑๙/๓๕) 

ฌานทีส่หรคตด้วยอุเบกขา (อุเปกฺขาสหคตฌานํ): ฌานที่เกิดร่วมกับอุเบกขา, ฌานที่มีอุเบกขาเป็น
องค์ฌาน 

  ในฌาน  ๔  ฌานที่มีอุเบกขาเป็นองค์ฌาน  ได้แก่  จตุตถฌาณ (มีองค์ฌาน  ๒  
คืออุเบกขาและเอกัคคตา) แต่ในฌาน  ๕  (ตามนัยอภิธรรม) ฌานที่มีอุเบกขาเป็น
องค์ฌานได้แก่   ปัญจมฌาน (ฌานที่ ๕)ในปีติติกะ  ปัญหาวาระ  แห่งคัมภีร์ปัฏฐาน  
กล่าวถึงฌานที่สหรคตด้วยอุเบกขาไว้ว่า “สภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัย
แก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอารัมมณปัจจัย  ได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วย
อุเบกขาให้ทาน  สมาทานศีล  รักษาศลีอุโบสถ  แล้วพิจารณากุศลน้ันด้วยจิต
ท่ีสหรคตด้วยอุเบกขา  ออกจากฌานที่สหรคตด้วยอุเบกขา ออกจากมรรค  ออกจาก
ผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา....”  (อภิ.ป. (ไทย) 
๔๑/๒๐/๑๓๖)    

ฌานปัจจัย : ปัจจัยท่ี ๑๗ ในปัจจัย ๒๔  ของคัมภีร์ปัฏฐาน พระอภิธรรมปิฎก เป็นสภาวธรรมท่ีช่วย
อุปการะโดยความเป็นฌาน  คือเป็นองค์ฌาน  ดังท่ีท่านให้หลักการไว้ว่า  
“สภาวธรรมที่เป็นกุศล อาศยัสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น  เพราะฌานปัจจัย”  เช่น
ผู้ได้ปฐมฌาน ซึ่งมีองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร  ปีติสุข  เอกัคคตา ทำให้เกิดฉันทะ  
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บำเพ็ญกัมมัฏฐานต่อไปจนได้ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌานโดยลำดับ (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๐/-/๒,๑๗/๑๑,๖๗/๓๕) 

ฌานมทะ :  ความเมาในฌาน หมายถึงความมัวเมาท่ีอาศัยฌาน, ภาวะที่เมาเพราะอาศัยฌาน ดังคำ
ในวิภังค์อภิธรรมว่า  ความเมา กิริยาที่เมา ภาวะที่เมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว 
ภาวะที่ถือตัวความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม 
ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยฌาน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๙) 

ฌานมีองค์ ๕ : ฌานที่ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ  (๑) วิตก (๒) วิจาร (๓) ปีติ (๔) สุข (๕)เอกัคคตา 
ได้แก่ปฐมฌาน (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๘๓/๔๒) 

ฌานและวิโมกข์ :การเพ่งและการหลุดพ้น มีอธิบายว่า  ฌาน คือการเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็น
อัปปนาสมาธิ, ภาวะจิตสงบประณีตซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลัก คำว่า วิโมกข์  คือ
ภาวะที่จิตปลอดพ้นจากสิ่งรบกวนและน้อมด่ิงเข้าไปในอารมณ์น้ัน ๆ  อย่างปล่อยตัว
เต็มที่ ดังคำในสารีปุตตเถราปทาน ท่ีพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่า ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาด
ในสมาบัติ ได้ฌานและวิโมกข์  เร็วพลัน ยินดีในการเจริญโพชฌงค์   เป็นผู้บรรลุ
สาวกบารมีญาณ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖๐/๕๕) 

  ในอรรถกถา คำว่า วิโมกข์ หมายเอาโลกุตตรวิโมกข์ ๘  (อฏฺฐนฺนํ  โลกุตฺตรวิโมกฺ
ขานญฺจ  ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๓๖๐/๒๘๔)  คือ ๑-๒-๓.  ผู้เจริญกสณิต่าง ๆ  แล้วได้รูป
ฌาน  ๔; ๔-๕-๖-๗.  ผู้ได้อรูปฌาน  ๔ ;  ๘.  ผู้ได้สัญญาเวทยิตนิโรธ ดู (สํ.นิ.อ.(บาลี) 
๒/๗๐/๑๔๓) 

ฌานวิโมกข์ :  ความหลุดพ้นด้วยฌาน  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖) ในวิโมกขกถานิทเทสอธิบายไว้
ว่า สิ่งใดย่อมเผา เพราะเหตุน้ัน สิ่งนั้นจึงช่ือว่าฌาน เนกขัมมะย่อมเผากามฉันทะให้
ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่าฌาน บุคคลเม่ือเผา ย่อมหลดุพ้น เพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่า
ฌานวิโมกข์ เม่ือเผาให้ไหม้ย่อมหลุดพ้นเพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่าฌานวิโมกข์ กิเลส
ท้ังหลายย่อมไหม้ไปเพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าธรรม พระอรหันต์ย่อมเผากิเลสให้ไหม้คือ
รู้จักกิเลสท่ีถูกเผาแล้วและกิเลสท่ีกำลังถูกเผาให้ไหม้ไปเพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าฌาน
วิโมกข์ 

  แม้อพยาบาท ท่ีเผาพยาบาทให้ไหม ้ก็ดี อาโลกสัญญา ที่เผาถีนมิทธะให้ไหม้ ก็ดี อวิก
เขปะที่เผาอุทธัจจะให้ไหม ้ ก็ดี ธัมมววัตถาน ท่ีเผาวิจกิิจฉาให้ไหม้กดี็ ญาณที่เผา
อวิชชาให้ไหม้ ก็ดี ปามุชชะ ท่ีเผาอรติให้ไหม้ ก็ดี ปฐมฌาน ท่ีเผานิวรณ์ให้ไหม ้ก็ดี 
เรื่อยไป จนถึงอรหัตตมรรค ที่เผากิเลสท้ังปวงให้ไหม้ ก็มีแนวอธิบายอย่างเดียวกัน 
ดังนั้น อรหัตตมรรค ย่อมเผากิเลสท้ังปวงให้ไหม้ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่าฌาน พระ
อรหันต์เมื่อเผา ย่อมหลุดพ้น เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่าฌานวิโมกข์ เมื่อเผาให้ไหม้ย่อม
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หลุดพ้น เพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าฌานวิโมกข์ กิเลสท้ังหลายย่อมไหม้ไปเพราะเหตุน้ัน
จึงช่ือว่าธรรม พระอรหันต์ย่อมเผากิเลสให้ไหม้ คือรู้จักกิเลสที่ถูกเผาแลว้และกิเลสท่ี
กำลังถูกเผาให้ไหม้ไป เพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าฌานวิโมกข์ น้ีช่ือว่าฌานวิโมกข์ (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๘) 

ฌานวิสัย :  วิสัยแห่งฌาน คือฌานวิสัยในอภิญญา ๕ เช่น หทิูพย์ ตาทิพย์  ในอจินเตยยสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรื่องไม่ควรคิด  ๔  ประการน้ีบุคคลไม่ควรคิด  ใครคิดพึงมีส่วน
แห่งความเป็นบ้า  ความเดือดร้อน ซึ่งฌานวิสัยเป็นข้อ ๒ ในอจินไตย ๔ อย่าง (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๗/๑๒๒, องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี) ๒/๗๗/๓๖๐) 

ฌานสมาบัติ : การเข้าถึงฌาน, การเข้าถึงพร้อมด้วยฌาน, สมาบัติคือฌาน หมายถึงภาวะสงบประณีต
ท่ีเข้าถึงคือฌาน,ภาวะสงบประณีตที่ได้เพราะฌาน คำว่า ฌานสมาบัติ หมายถึง
สมาบัติ ๘ อันได้แก่ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๐/๑๙๓,ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๑๐๘๖/๕๑๓) 

ฌานสูตร๑ :   พระสูตรว่าด้วยฌาน พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า อาสวะท้ังหลายสิ้นไปได้ เพราะ
ธรรมแต่ละอย่าง คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และสัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ โดยทรง
แสดงเป็นบทมาติกา ๙ บท เช่น “อาสวะท้ังหลายสิ้นไปได้ เพราะ ปฐมฌาน”แล้ว
ทรงนำบทมาติกาแต่ละบทมาต้ังเป็นคำถามว่าเพราะเหตุไรจึงกล่าวไว้เช่นน้ัน จากน้ัน
ทรงอธิบายขยายความมาติกาแต่ละบทโดยละเอียด (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๖/๕๐๘) 

ฌานสูตร๒ :   พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีฌานหรือได้ฌาน ในพระสูตรน้ีมหัีวข้อธรรมที่ว่าด้วยฌานอยู่
ในข้อที่ ๙ ซึง่เป็นที่มาของช่ือพระสูตร คือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า บุคคลผู้มี
ศรัทธา แต่ถ้ายังขาดธรรมอ่ืน ๆ ก็ชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ ควรบำเพ็ญธรรมน้ันให้บริบูรณ์
ด้วย จึงทรงแสดงเพิ่มขึ้นทีละข้อๆ จนถึง ๑๐ ข้อ คือ (๑) เป็นผู้มีศรัทธา (๒) เป็นผูม้ี
ศีล (๓) เป็นพหูสูต (๔) เป็นธรรมกถึก (๕) เป็นผู้เข้าไปสูบ่ริษัท (๖) เปน็ผู้แกล้วกล้า
แสดงธรรมแก่บริษัท (๗) เป็นผู้ทรงวินัย (๘) เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตรและอยู่ในเสนาสนะ
อันสงัด (๙) เป็นผู้ได้ฌาน (๑๐) เป็นผู้ได้เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ผู้มีองค์ธรรม ๑๐ 
ประการนี้ ช่ือว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสได้รอบด้านกล่าวคือมีกายกรรมวจีกรรม
ท่ีน่าเลื่อมใสและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการท้ังปวง (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘/๑๒) 

ฌานโสธนชาดก:ชาดกว่าด้วยสุขเกิดแต่ฌาน พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบส เมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในอาภัสสรพรหม กลับลงมา
สอนศิษย์ผู้ไม่เช่ือฟังคำของศิษย์ผู้ใหญ่ว่า สัตว์ผู้มสีัญญาและไมมี่สัญญาล้วนเป็น
ทุคคตสัตว์ พวกท่านจงเว้นจากสัญญีภพและอสัญญีภพเสีย  ความสขุอันเกิดจาก
สมาบัติน้ันเป็นความสุขท่ีไม่มกีิเลสเคร่ืองยวนใจ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๓๔/๕๕) 
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  อรรถกถาชาดกอธิบายไว้ว่า ทุคคตสัตว์ หมายถึงหมู่สัตว์ท่ีมีจิตทั้งหมด  เว้นท่านผู้ได้
เนวสัญญานาสญัญายตนฌาน (ฌานที่มีสญัญาก็มิใช่  ไมม่สีัญญาก็มิใช่)เพราะยังไม่ได้
เนวสัญญานาสญัญายตนสมาบัติ (ขุ.ชา.อ.(บาลี)๒/๑๓๔/๓๐๘)  

ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ  : ปรีชาหยั่งรู้ความเศร้าหมอง(ความผ่องแผ้ว)แห่งฌานเป็นต้น (ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๕๐/๑๗๕),ในสีหนาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายญาณน้ีไว้ว่า หมายถึง
ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้ว  แห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิและสมาบัติ และ
การออกจากฌาน วิโมกข์ สมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริง  การที่ตถาคตรู้ชัด
ความเศร้าหมอง  ความผ่องแผ้วแห่งฌาน วิโมกข์    สมาธิและสมาบัติและการออก
จากฌาน วิโมกข์  สมาธิ และสมาบัติตามความเป็นจริง นี้เป็นกำลังของตถาคตที่
ตถาคตอาศัยแล้ว ปฏิญญาฐานะท่ีองอาจ บันลือสีหนาท ประกาศพรหมจกัรในบริษัท 

  อรรถกถากล่าวว่า ความเศร้าหมอง  หมายถึงธรรมฝ่ายเสื่อม  ได้แก่  กาม  วิตก  
วิจาร  และปีติเป็นต้น ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเจริญฌานตามลำดับขั้นของผู้ท่ีมฌีานยัง
ไม่คล่องแคล่ว  

  ความผ่องแผ้ว  หมายถึงธรรมฝ่ายเจริญ  ได้แก่  การสงัดจากกาม  การระงับวิตก
วิจาร  การจางคลายไปแห่งปีติเป็นต้นซึ่งเป็นคุณต่อการเจริญฌานให้ยิ่งขึ้นไปของผู้ที่
มีฌานคล่องแคล่ว  

  ในคำว่า “ฌาน  วิโมกข์  สมาธิ  และสมาบัติ”  น้ี  ฌาน หมายถึงฌาน  ๔  
(ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน และจตุตถฌาน) (องฺ.ทสก.อ.  ๓/๒๑/๓๒๙)   

  คำว่า วิโมกข์  หมายถึงวิโมกข์  ๘  (องฺ.ทสก.อ.(บาลี)  ๓/๒๑/๓๒๙)   
  คำว่า สมาธิ  หมายถึงสมาธิ  ๓  คือ  สวิตักกสวิจารสมาธิ  (สมาธิท่ีมวิีตกและวิจาร)   

อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ  (สมาธิท่ีไม่มีวิตก มีเพียงวิจาร)  อวิตักกาวิจารสมาธิ  (สมาธิ
ท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจาร)(ขุ.ป.(บาลี) ๓๑/๔๓/๕๐)  

  คำว่า สมาบัติ หมายถึงอนุปุพพสมาบัติ  ๙  คือ  รูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  และ
สัญญาเวทยิตนิโรธ  ๑  (องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๒๑/๓๒๙,องฺ.ทสก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๑/
๓๙๒) 

ฌานาทิสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยฌานเป็นต้น พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี ทรงแสดง
ธรรมแก่ภิกษุท้ังหลาย ตรัสฌาน ๔ คือปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน 
แล้วตรสัสรุปว่า ภิกษุท้ังหลาย แม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน    บ่าไปสู่ทิศปราจีน  
หลากไปสู่ทิศปราจีน แมฉ้ันใด ภิกษุก็ฉันน้ัน เมื่อเจริญฌาน ๔ ประการ ทำฌาน ๔ 
ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๙๒๓-๙๓๔/๔๔๘) 



 

๑๘๖๔ 
 

 

ฌานาทิสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดความเศร้าหมอง(ความผ่องแผ้ว) แห่งฌานเป็นต้น 
ภิกษุทั้งหลายถามท่านพระอนุรุทธะว่า  ท่านบำเพ็ญธรรมอะไรจงึทำให้รู้ชัดความ
เศร้าหมอง(ความผ่องแผ้ว) แห่งฌานเป็นต้น  ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า  สติปัฏฐาน  
๔  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๑๙/๔๔๕)  

ฌานาภิญญสตูร :  พระสูตรว่าด้วยฌานและอภิญญา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันทรงแสดงแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เราบรรลุปฐมฌาน  ทุติยฌาน   ตติยฌาน จตุตถ
ฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ สญัญาเวทยิตนิโรธสามารถแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่างได้ยินท้ังเสียงทิพย์
และเสียงมนุษย์  สามารถกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอ่ืนด้วยจิตของตน ระลึกชาติ
ก่อนได้หลายชาติ  เห็นหมูส่ตัว์ซึ่งกำลังจุติ กำลังอุบัติ รู้แจ้งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ  
อันหาอาสวะมิได้  แม้กสัสปะก็สามารถทำได้เช่นเรา (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๒/๒๕๐) 

ฌาปนกิจ : หน้าท่ีเผาศพ,กิจในการเผา,การเผาศพ ในท่ีนี้ หมายถึงหมู่ชนช่วยกันทำจิตกาธานเผา
สรีระของภิกษุณีท้ังหลาย ดังคำในมหาปชาปตีโคตมีเถริยาปทานที่กลา่วไว้ว่า ชน
ท้ังหลายช่วยกันทำจิตกาธาน ซึ่งสำเร็จด้วยไม้มีกลิ่นหอมล้วนและโปรยจุรณเครื่อง
หอมแล้ว ฌาปนกิจภิกษุณีเหล่าน้ันบนจิตกาธานน้ัน  ๆ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๗๔/
๔๒๔) 

ฌายกา : ผู้เพ่ง หมายถึงหมู่ชนผู้บำเพ็ญฌาน ในอัคคัญญสูตร กล่าวไว้ว่า หมู่ชนบางพวกได้อาหารแล้ว
มาบำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมท่ีมุงด้วยใบไม้ในราวป่าอีก เพราะพวกเขาบำเพ็ญฌาน
อยู่ คำที่  ๒  ว่า ‘ฌายกา  ฌายกา’ จึงเกิดขึ้น  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๒/๙๗) 

 
อกัษร ญ จำนวน ๖๕ ศพัท ์
ญัตติ : คำเผดียงสงฆ์,  การประกาศให้สงฆ์ทราบเพ่ือทำกิจร่วมกัน, วาจานัดหมาย (วิ.มหา.

(ไทย) ๑/๓๕๐/๓๘๕, วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๕๒/๓๘๖, วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๑๔/๔๔๗) 
ญัตติกรรม : กรรมอันกระทำด้วยการต้ังญัตติ ไม่ต้องสวดอนุสาวนา คือประกาศให้สงฆ์ทราบ เพ่ือ

ทำกิจร่วมกัน เรียกว่าเผดียงสงฆ์อย่างเดียว  ไม่ต้องขอมติ เช่น อุโบสถ และปวารณา 
เป็นต้น   

  คำน้ีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๑๕/๓๓๒,วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๒๗/
๓๔๔,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๒๘,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๔/๔๕๕,วิ.ป.(ไทย) ๘/๕๐๑/
๗๒๐,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๒๖/๑๓๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๒๗/๑๓๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/
๒๓๐/๑๓๖ 

ญัตติกรรมวาจา : การประกาศให้ทราบ การประกาศให้สงฆท์ราบด้วยการต้ังญัตติ  



 

๑๘๖๕ 
 

 

  คำน้ีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๕๐/๙๒, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/
๗๕๕/๙๖, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๘๐/๑๑๖, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๘๕/๑๒๐,วิ.ม.(ไทย) 
๔/๑๒๖/๑๙๔,วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๒๖/๑๙๖,วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๑๒/๓๒๗,วิ.จู.(ไทย) ๖/
๒๔๐/๓๖๖,วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๒๔/๓๔๘, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๒๗/๓๕๕, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๕/
๔๐๙ 

ญัตติจตุตถกรรม : กรรมมญีัตติเป็นท่ี ๔ หมายถึงกรรมท่ีมญีตัติเป็นท่ี ๔ หมายถึงอธิบายกรรมท่ีมี
การต้ังญัตติ แล้วสวดอนุสาวนา ๓ คร้ัง เช่น สังฆกรรมทีส่ำคัญ มีการอุปสมบท เป็น
ต้น ซึ่งเมื่อต้ังญัตติแล้ว ต้องสวดอนุสาวนา คำประกาศขอมติถึง ๓ หน เพ่ือสงฆ์คือ
ชุมชนน้ันจะได้มีเวลาพิจารณาหลายเท่ียวว่า จะอนุมัติหรือไม่  

  คำน้ีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๓,วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๑๕/
๓๓๒,วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๒๗/๓๔๔,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๒๘,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๔/๔๕๕,
วิ.ป.(ไทย) ๘/๕๐๑/๗๒๐,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐๒/๑๓๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐๓/
๑๓๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๑๓/๑๓๖ 

ญัตติจตุตถกรรมวาจา : คำประกาศกิจในท่ามกลางสงฆ์มีการต้ังญัตติเป็นท่ี ๔ หมายถึงการสวด
ประกาศกรรมมีญัตติเป็นที่ ๔ เช่น สังฆกรรมสำคญั มีการอุปสมบท เป็นต้น ดูญัตติ
จตุตถกรรมวาจา 

  คำน้ีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๔๔/๓๑๘,วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๑๕๕/๓๒๘, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)  ๓/๖๗๐/๑๗, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)  ๓/๗๒๓/๖๕, วิ.ภิกฺขุนี.
(ไทย)  ๓/๙๕๗/๒๒๘,วิ.จู.(ไทย)  ๖/๒/๓,วิ.จู.(ไทย)  ๖/๑๐/๒๐,วิ.จู.(ไทย)  ๖/๑๒๓/
๒๒๕,วิ.จู.(ไทย)  ๖/๒๓๖/๓๕๗,วิ.จู.(ไทย)  ๖/๒๓๘/๓๖๒,วิ.จู.(ไทย)  ๗/๔๒๔/๓๔๘, 
วิ.จู.(ไทย)  ๗/๔๓๐/๓๕๙  

ญัตติทุติยกรรม :กรรมมีญัตติเป็นที่ ๒ หรอืกรรมมีวาจาครบ ๒ ท้ังญตัติและอนุสาวนา, กรรมอันทำ
ด้วยต้ังญัตติแล้ว สวดอนุสาวนาหนเดียว  เช่น การสมมติสีมา การสังคายนา และการ
มอบให้ผ้ากฐิน เป็นต้น (วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๑๕/๓๓๒,วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๒๗/๓๔๔,วิ.ป.
(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๒๘,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๔/๔๕๕,วิ.ป.(ไทย) ๘/๕๐๑/๗๒๐, องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๒๐๒/๑๓๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐๓/๑๓๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๑๑/
๑๓๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๑๓/๑๓๖) 

ญัตติทุติยกรรมวาจา :  คำประกาศกิจในท่ามกลางสงฆ์ มีการต้ังญัตติเป็นท่ี ๒ หมายถึงการสวด
ประกาศกรรมมีญัตติเป็นที่ ๒ หรือการสวดประกาศกรรมมีวาจาครบ ๒ ท้ังญัตติและ
อนุสาวนา, กรรมอันทำด้วยต้ังญัตติแล้ว สวดอนุสาวนาหนเดียว  เช่น การสมมติสมีา 
การสังคายนา และการมอบให้ผ้ากฐิน เป็นต้น (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๙๔/๒๘๒,วิ.มหา.



 

๑๘๖๖ 
 

 

(ไทย) ๒/๙๔/๒๘๓,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๐๗๗/๒๙๗, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๑๐๑/๓๑๓, 
วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๑๔๐/๓๓๖,วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕,วิ.จู.(ไทย) ๖/๔๑/๘๐,วิ.จู.
(ไทย) ๖/๑๘๙/๓๐๑,วิ.จู.(ไทย) ๖/๓๔๒/๓๖๗ ,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๒๗/๑๕๘, วิ.จู.(ไทย) 
๗/๓๒๙/๑๕๖)  

ญาณ :  ความรู้, ปรีชาหย่ังรู้, ปรีชากำหนดรู้  
  ญาณ ๓ หมวดหน่ึง ได้แก่ (๑) อตีตังสญาณ ญาณในสว่นอดีต (๒) อนาคตังส

ญาณ ญาณในส่วนอนาคต (๓) ปัจจุปันนังสญาณ ญาณในส่วนปัจจุบัน  
  อีกหมวดหน่ึง ได้แก่ (๑) สัจจญาณ หย่ังรู้อริยสัจแต่ละอยา่ง (๒) กิจจญาณ หย่ังรู้

กิจในอริยสัจ (๓) กตญาณ หย่ังรู้กิจอันได้ทำแล้วในอริยสจั 
  อีกหมวดหน่ึง ได้แก่ วิชชา ๓ อันได้แก่ (๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่

ระลึกชาติได้ (๒) จุตูปปาตญาณ ความรู้จุติและอุบัติของสัตว์ท้ังหลาย (๓) อาสวักขย
ญาณ ความรู้ท่ีทำอาสวะให้สิน้  

  คำน้ีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๘/๑๘๔, วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๑๙๙/๑๘๕, ที.สี.(ไทย)๙/๔๑๖/๑๘๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๙/๓๓, ๒๑๗/๑๖๖, ๓๓๔/
๒๖๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๑/๑๐๓, ๓๕๑/๓๖๘, ๓๕๕/๓๘๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๗/
๓๑, ๑๙๗/๒๓๕, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๓/๓๙๑,สํ.นิ.๑๖/๔/๑๒, ๖๕/๑๒๗,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๒๗๓/๓๐๖, ๔๑๙/๔๙๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๙๗/๒๕๕, ๑๐๘๑/๕๙๓, 
๑๐๘๒/๕๙๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๔/๒๙๕, ๘๖/๓๑๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕/
๙,๒๒/๒๗/๓๕,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๑/๔๑๗,ขุ.อิติ.๒๕/๖๒/๔๑๘,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๘๗๕/๗๑๐, ๑๐๘๔/๗๕๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๖/๒๓๐, ๘๑/๒๔๑, ๑๐๓/๓๑๗,ขุ.จู.
(ไทย) ๓๐/๘๔/๒๙๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๔๒๕, ๗/๔๒๖, ๓๙/๕๐๑, ๒๒๒/๓๗๔,ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๒๒๔/๕๕๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๕/๔๓๓, ๔๑๘/๔๕๐, ๘๖๓/๘๙๖) 

ญาณกถา :  กถาว่าด้วยญาณ ในปฏิสัมภิทามรรค ซึ่งมจีำนวน ๗๓ ญาณ แบ่งเป็น อุทเทสและนิท
เทสได้ ๗๓ อุทเทส และ ๗๓ นิทเทส  มอีธิบายสรุปว่า อุทเทส ๗๓ เช่น ปัญญาใน
การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมา ช่ือว่าสุตมยญาณ (ญาณในการทรงจำธรรมที่ได้สดับมา) 
ปัญญาในการสดับธรรมแล้วสำรวมไว้ ช่ือว่าสีลมยญาณ (ญาณในการสำรวมศีล) เป็น
ต้น เรื่อยไปจนถึงญาณท่ีไมม่ีเครื่องกั้น ช่ือว่าอนาวรณญาณ (ญาณที่ไม่มีเครื่องกัน้) 
ในญาณ ๗๓ ประการน้ี  ญาณ ๖๗ ประการเบ้ืองต้นเป็นญาณท่ีเกิดได้ท่ัวไปแก่สาวก 
ส่วนญาณ ๖ ประการหลัง เป็นญาณท่ีไม่ท่ัวไปแก่สาวก คือมีได้เฉพาะพระตถาคต 
สำหรับ นิทเทส ๗๓ มีกล่าวถึงสุตมยญาณนิทเทส  นิทเทสอธิบายอุทเทสท่ี ๑ ของ



 

๑๘๖๗ 
 

 

ญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำปุจฉา เป็นข้อแรก เรื่อยไปจนถึงสัพพัญญุตญาณนิทเทสที่ 
๗๓ เป็นท่ีสุด (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑/๗) 

ญาณของพระอเสขะ (อเสกขญาณ): ความหย่ังรู้ของพระอริยบุคคลผู้บรรลุอรหัตผล   
  ในคัมภีร์กถาวตัถุปกรณ์ กลา่วไว้ว่า ในอเสกขญาณกถาที่พระสกวาทีถามพระปร

วาทีว่า พระเสขะมีญาณของพระอเสขะได้ใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีก็ตอบรับรองเช่นน้ัน 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๒๒/๔๕๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ภิกษุนิกายอุตตราปถกะ มีความเห็นว่า   พระเสขะมีญาณ
ของพระอเสขะได้  เช่นท่านพระอานนท์  ซึ่งเป็นเพียงพระเสขะ แต่รู้เรือ่งของอเสขะ
ได้ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๔๒๑/๒๐๙)  

ญาณจรยิา : ความประพฤติด้วยญาณ หมายถึงทุกขานุปัสสนา  ช่ือว่าญาณจริยา อนัตตานุปัสสนา    
ช่ือว่าญาณจริยา  ...ปฏิสังขานุปัสสนา ช่ือว่าญาณจริยา วิวัฏฏนานุปัสสนา (การ
พิจารณาเห็นความคลายออก) ช่ือว่าญาณจริยา โสดาปัตติมรรค ช่ือว่าญาณจริยา 
โสดาปัตติผลสมาบัติ  ช่ือว่าญาณจริยาสกทาคามิมรรค   ช่ือว่าญาณจริยา 
สกทาคามิผลสมาบัติ ช่ือว่าญาณจริยา อนาคามิมรรค ช่ือว่าญาณจริยา  อนาคามิผล
สมาบัติ ช่ือว่าญาณจริยา  อรหัตตมรรค  ช่ือว่าญาณจริยา อรหัตตผลสมาบัติ  ช่ือว่า
ญาณจริยา 

  ในญาณกถาอธิบายว่า วิวัฏฏนานุปัสสนา  (การพิจารณาเห็นความคลายออก) ช่ือ
ว่าญาณจริยา โสดาปัตติมรรค  ช่ือว่าญาณจริยา โสดาปัตติผลสมาบัติ  ช่ือว่าญาณ
จริยาสกทาคามิมรรค  ช่ือว่าญาณจริยา  สกทาคามผิลสมาบัติ ช่ือว่าญาณจริยา
อนาคามิมรรค  ช่ือว่าญาณจริยา อนาคามิผลสมาบัติ ช่ือว่าญาณจริยาอรหัตตมรรค 
ช่ือว่าญาณจริยา อรหัตตผลสมาบัติ ช่ือว่าญาณจริยา  ในท่ีน้ีหมายถึงญาณจริยา ๑๖ 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๑/๑๑๘),จัดเป็นข้อ ๓ ในจริยา ๓ อันได้แก่ (๑) วิญญาณจริยา (๒) 
อัญญาณจริยา และ (๓) ญาณจริยา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๘/๑๑๔) 

ญาณทัสสนวิสุทธิ : ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ  ได้แก่ ญาณในอรยิมรรค ๔ ; จัดเป็นข้อที่ ๗ ใน
องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ    ๙  

  คำน้ีปรากฏในที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๗/๒๗๘; ดูวิสุทธิ 
๗  

ญาณทัสสนะ: การเห็นกล่าวคือการหย่ังรู้, การเห็นท่ีเป็นญาณ หรือเห็นด้วยญาณอย่างต่ำสุด 
หมายถึงวิปัสสนาญาณ นอกน้ัน ในที่หลายแห่ง หมายถงึทิพพจักขุญาณบ้าง มรรค
ญาณ บ้าง และในบางกรณี หมายถึง ผลญาณ บ้าง ปัจจเวกขณญาณ บ้าง สัพพัญญุต
ญาณ บ้าง ก็ม ี ท้ังนี้ สุดแต่ขอ้ความแวดล้อมในท่ีนั้น ๆ   



 

๑๘๖๘ 
 

 

  คำน้ีปรากฏใน วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๖/๑๘๒, ๑๙๗/๑๘๒, ๑๙๗/๑๘๓, , วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๗๐/๒๕๖, , วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๒/๑๙, ๑๖/๒๓,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๔/๑๗๘, 
๓๔๑/๑๙๔,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๓๔/๗๘, ๒๓๕/๗๘, ๓๗๙/๑๖๐, ๕๑๖/๒๒๙,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๘๙/๒๒๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๗/๑๔๕, ๓๐๗/๒๗๘,ม.มู(ไทย)๑๒/๑๔๖/
๑๔๑, ๑๗๙/๑๘๒, ๓๑๐/๓๔๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๗/๑๕๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๔/
๒๘๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๖/๕๘๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔/๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๑/๒๘๓,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๙๕/๑๐๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓/๑๒,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๖/๓๙,๒๗/
๔๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔/๑๓, ๓๖๔/๔๒๗, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๒/๔๑, ๔๓/๔๑, 
๔๙๘/๓๐๗, ๑๐๘๑/๕๙๔,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๕/๘, ๔๖/๙, ๕๖๙/๕๑, ๑๐๔/
๓๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๑/๖๘, ๑๙๖/๒๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๐/
๑๗๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๖๙, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๓๖๔,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๔๘/๑๐๕,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๐๖/๕๘๗, ๓๙๕/๔๐๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๓/๔๓๘, 
๓๐/๔๘๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๕/๑๔๒ 

  อรรถกถากล่าวว่า ญาณทัสสนะ  ในที่น้ีหมายถึงทิพพจักขุญาณ  (องฺ.ฉกฺก.อ.
(บาลี) ๓/๒๙/๑๑๒) ; ในบางแห่ง คำว่า ญาณทัสสนะ หมายถึงปัจจเวกขณญาณ  คือ
ญาณหย่ังรู้ด้วยการพิจารณาทบทวนมรรคผล  กิเลสท่ีละได้และนิพพาน (องฺ.ติก.อ. 
(บาลี) ๒/๗๕/๒๒๖, ๑๐๔/๒๕๗, องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๕๐/๑๒๙) 

ญาณท่ีเปน็ปัจจุบัน (ปัจจุบันนญาณ) : ญาณท่ีหย่ังรู้ ปรีชาหยั่งรู้ ปรีชากำหนดรู้ในส่วนปัจจุบัน 
เรียกว่า ปัจจุปันนังสญาณ ; จัดเป็นญาณข้อที่ ๓ ในญาณ ๓ ดังคำในสพัพมัตถีติกถา 
ท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า ญาณท่ีเป็นปัจจุบันมีอยู่   บุคคลทำกิจท่ีควรทำด้วย
ญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีก็ตอบรับรองเช่นนั้น (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๒๙๐/๑๙๗)  

ญาณท่ีเปน็อดตี (อตีตญาณ): ญาณท่ีหย่ังรู ้ ปรีชาหย่ังรู้ ปรีชากำหนดรู้ในส่วนอดีต เรียกว่า อตีตังส
ญาณ ; จัดเป็นญาณข้อท่ี ๑ ในญาณ ๓ ดังคำในสัพพมัตถีติกถา ท่ีพระสกวาทีถาม
พระปรวาทีว่า ญาณท่ีเป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหม  ซึ่งพระปรวาทีก็ตอบรับรองเช่นน้ัน 
(อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๒๙๐/๑๙๖) 

ญาณท่ีเปน็อนาคต (อนาคตญาณ) : ญาณท่ีหย่ังรู้ ปรีชาหย่ังรู้ ปรีชากำหนดรู้ในส่วนอนาคต เรียกว่า 
อนาคตังสญาณ ; จัดเป็นญาณข้อท่ี ๒ ในญาณ ๓ ดังคำในสัพพมัตถีติกถา ท่ีพระสก
วาทีถามพระปรวาทีว่า ญาณท่ีเป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีก็ตอบรับรอง
เช่นนั้น (อภิ.ก.(ไทย)  ๓๗/๒๙๐/๑๙๖)  



 

๑๘๖๙ 
 

 

ญาณธระ, พระเจา้จักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระติรังสิยเถระ 
โดยท่านประกาศอดีตชาติของตนไว้ตอนหนึ่งว่า  ข้าพเจ้าสรรเสริญพระคุณของ
พระพุทธเจ้า(พระนามว่าสิทธัตถะ)แล้ว ไปบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัปหนึ่ง ในกัปท่ี  
๙๔ นับจากกปัน้ีไป ข้าพเจ้าได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผล
แห่งการสรรเสริญ ในกัปท่ี ๖๑ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระ
นามว่าญาณธระ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗ มพีลานุภาพมาก  (ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๔๕/
๔๗๙) 

ญาณในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ (อินทริยปโรปริยัตตญาณ)  : ญาณในความย่ิงและ
ความหย่อนแห่งอิทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย(ของพระตถาคต) ในอินทริยปโรปริยัตตญาณ
นิทเทส  แสดงอินทริยปโรปริยัตตญาณไว้ว่า ในญาณนี้  พระตถาคตทรงเห็นหมู่สัตว์ 
ผู้มีกิเลสดุจธุลน้ีอยในปัญญาจักษุ มีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุ มอิีนทรีย์แก่กล้า  
มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี  มีอาการทราม พึงสอนให้รูแ้จ้งได้ง่าย  พึงสอนให้รู้แจ้งได้
ยาก  บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย บางพวกมักไม่เห็นปรโลกและ
โทษโดยความเป็นภัย   (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๑๑/๑๗๒) 

  ในฉพุทธธัมมวาร วาระว่าด้วยพุทธธรรม ๖ ประการ อธิบายว่า ญาณในความย่ิง
และความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ ๕๐ 
มีญาณ(ปฏิภาณ)  ๑๐๐  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๘/๕๐๐) 

ญาณในความสิ้นไป (ขยญาณ) :ความหย่ังรู้ความสิ้นไป, ปรีชาหย่ังรู้ความสิ้นไป, ปรีชากำหนดรู้ความ
สิ้นไป(แห่งอาสวะทั้งหลาย)  ดังคำในญาณกถา สุตมยญาณนิทเทสว่า  ช่ือว่าญาณใน
ความสิ้นไป  เพราะมีสภาวะตัดขาด (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙/๒๘) ; ในปัจจเวกขณญาณ
นิทเทส อธิบายว่า ญาณที่ช่ือว่าญาณในความสิ้นไป  เพราะมีสภาวะตัดขาด (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๖๕/๑๐๗)  ในมัคคกถา อธิบายว่า มรรคท่ีช่ือว่าญาณในความสิ้นไป 
เพราะมีสภาวะตัดขาด (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๗/๔๐๔), หรือดังคำว่า ความใสช่ือญาณ
ในความสิ้นไป เพราะมีสภาวะตัดขาด (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๔๐/๔๑๒) ในวิราคกถา 
อธิบายว่า วิราคะท่ีช่ือว่าญาณในความสิ้นไป    เพราะมีสภาวะตัดขาด (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๒๘/๔๗๘) 

ญาณในมหากรุณาสมาบัติ : มหากรุณาสมาปัตติญาณ; จัดเป็นญาณข้อท่ี ๗๑ ในญาณ ๗๓ (ของ
ตถาคต)  ในมหากรุณาญาณนิทเทส  ญาณในมหากรุณาสมาบัติของพระตถาคต ไว้
ตอนหนึ่งว่า พระผู้มีพระภาคทั้งหลายตรัสรูแ้ล้ว ทรงพิจารณาเห็นด้วยอาการเป็นอัน
มาก จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ คือพระผู้มีพระภาคท้ังหลายตรัสรู้แล้ว 
ทรงพิจารณาเห็นว่า โลกสันนิวาสอันไฟลุกโชนแล้ว จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่
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สัตว์ พระผู้มีพระภาคท้ังหลายตรัสรู้แล้ว    ทรงพิจารณาเห็นว่า โลกสันนิวาสยกพล
แล้ว ฯลฯ โลกสันนิวาสเคลือ่นพลแล้วฯลฯโลกสันนิวาสเดินทางผิดแล้วฯลฯ โลกถูก
ชรานำไปแล้ว ไม่ย่ังยืน  ฯลฯโลกไม่มีท่ีต้านทาน ไม่เป็นใหญ่ ฯลฯ โลกไม่มีอะไรเป็น
ของตน  จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ฯลฯ โลกพร่อง ไม่รูจ้ักอ่ิม เป็นทาสแห่งตัณหา 
ฯลฯ โลกสันนิวาสไม่มีท่ีต้านทานฯลฯ โลกสันนิวาสไม่มีทีเ่ร้น ฯลฯโลกสนันิวาสไม่มีท่ี
พ่ึง ฯลฯโลกสันนิวาสไม่เป็นท่ีพ่ึงของใคร ฯลฯ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๑๗/๑๗๙) ; ใน 
วาระว่าด้วยพุทธธรรม ๖ ประการ อธิบายไว้ว่า ญาณในมหากรุณาสมาบัติ มีธรรม 
๒๕ มีอรรถ ๒๕  มีนิรุตติ  ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๘/๕๐๐) 

ญาณในยมกปาฏิหาริย์ : ยมกปฏิหาริยญาณ ; จัดเป็นญาณท่ี ๗๐ ในญาณ ๗๓, ในยมกปาฏิหีรญาณ
นิทเทสแสดงญาณในยมกปาฏิหาริย์ตอนหน่ึงว่า ในญาณนี้ พระตถาคตทรงทำยมก
ปาฏิหาริย์ท่ีไม่ท่ัวไปแก่สาวก ได้แก่  

  ท่อไฟพุ่งออกจากพระวรกายเบ้ืองบน  สายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายเบ้ืองล่าง   
ท่อไฟพุ่งออกจากพระวรกายเบ้ืองล่าง  สายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายเบ้ืองบน   ท่อ
ไฟพุ่งออกจากพระวรกายเบ้ืองหน้า  สายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหลัง  ท่อไฟ
พุ่งออกจากพระวรกายเบ้ืองหลัง  สายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายเบ้ืองหน้า  ท่อไฟพุ่ง
ออกจากพระเนตรเบ้ืองขวา  สายนำ้พุ่งออกจากพระเนตรเบ้ืองซ้าย  ท่อไฟพุ่งออก
จากพระเนตรเบ้ืองซ้าย  สายน้ำพุ่งออกจากพระเนตรเบ้ืองขวา ท่อไฟพุ่งออกจากช่อง
พระกรรณเบ้ืองขวา  สายนำ้พุ่งออกจากช่องพระกรรณเบื้องซ้าย ท่อไฟพุ่งออกจาก
ช่องพระกรรณเบื้องซ้าย  สายน้ำพุ่งออกจากช่องพระกรรณเบ้ืองขวา  ท่อไฟพุ่งออก
จากช่องพระนาสิกเบ้ืองขวา สายน้ำพุ่งออกจากช่องพระนาสิกเบื้องซ้าย  ท่อไฟพุ่ง
ออกจากช่องพระนาสิกเบื้องซ้าย  สายน้ำพุ่งออกจากช่องพระนาสิกเบ้ืองขวา  ท่อไฟ
พุ่งออกจากจะงอยพระอังสาเบื้องขวา  สายน้ำพุ่งออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองซ้าย  
ท่อไฟพุ่งออกจากจะงอยพระอังสาเบ้ืองซ้าย  สายน้ำพุ่งออกจากจะงอยพระอังสา
เบ้ืองขวา   ท่อไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องขวา   สายนำ้พุ่งออกจากพระหัตถ์เบ้ือง
ซ้าย  ท่อไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์เบ้ืองซ้าย  สายน้ำพุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องขวา  
ท่อไฟพุ่งออกจากพระปรัศว์เบ้ืองขวา  สายน้ำพุ่งออกจากพระปรัศว์เบ้ืองซ้าย   ท่อ
ไฟพุ่งออกจากพระปรัศว์เบ้ืองซ้าย  สายน้ำพุ่งออกจากพระปรัศว์เบื้องขวา  ท่อไฟพุ่ง
ออกจากพระบาทเบื้องขวา  สายน้ำพุ่งออกจากพระบาทเบ้ืองซ้าย  ท่อไฟพุ่งออกจาก
พระบาทเบ้ืองซ้าย  สายน้ำพุ่งออกจากพระบาทเบ้ืองขวา  ท่อไฟพุ่งออกจากพระ
องคุลี  สายน้ำพุ่งออกจากระหว่างพระองคุลี  ท่อไฟพุ่งออกจากระหว่างพระองคุล ี 
สายน้ำพุ่งออกจากพระองคุลี  ท่อไฟพุ่งออกจากพระโลมาแต่ละเส้น  สายน้ำพุ่งออก



 

๑๘๗๑ 
 

 

จากพระโลมาแต่ละเส้น   ท่อไฟพุ่งออกจากพระโลมาแต่ละขุม  สายน้ำพุ่งออกจาก
พระโลมาแต่ละขุม  ฉัพพัณณรังสี  คือสีเขียว  สีเหลือง สีแดง สีขาว สีแสด สี
ประภัสสร (แผซ่่านออกจากพระวรกาย)  

  พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรม พระพุทธนิมิตประทับยืน ประทับนั่งหรือทรงสำเร็จ
ไสยา พระผู้มีพระภาคประทับยืน พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม ประทับน่ัง หรือทรง
สำเร็จไสยา  พระผู้มีพระภาคประทับน่ัง พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม ประทับยืน หรือ
ทรงสำเร็จไสยา  พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จไสยา พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม ประทับ
ยืน  หรือประทับน่ัง พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรม ประทับน่ัง หรือทรงสำเร็จไสยา 
พระพุทธนิมิตประทับยืน  พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรม ประทับยืน  หรือทรงสำเร็จ
ไสยา  พระพุทธนิมิตประทับนั่ง พระผู้มีพระภาคประทับยืน  ประทบันั่ง หรือเสด็จ
จงกรม  พระพุทธนิมิต ทรงสำเร็จไสยา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๑๖/๑๗๗)  

  ในสัพพัญญุตญาณนิทเทส กล่าวไว้ว่า  ญาณในยมกปาฏิหาริย์    ช่ือว่าพุทธญาณ 
(ขุ.ป.(ไทย)  ๓๑/๑๒๑/๑๘๖) ;  ในวาระว่าด้วยพุทธธรรม ๖ ประการ อธิบายว่า 
ญาณในยมกปาฏิหาริย์ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุตติ  ๕๐ มีญาณ ๑๐๐  (ขุ.ป.
(ไทย)  ๓๑/๓๘/๕๐๐) 

ญาณในสันตบิท : ญาณในข้อปฏิบัติคือความสงบคือพระนิพพาน ในอาทีนวญาณนิทเทส อธิบายไว้
ว่า ญาณในสันติบทว่า  ความไม่เกิดขึ้นปลอดภัย ... ความไม่เป็นไปปลอดภัย ฯลฯ  

  ญาณในสันติบทว่า  ความไม่คับแค้นใจปลอดภัย  
  ญาณในสันติบทว่า ความเกิดขึ้นเป็นภัย... ความไม่เกิดขึ้นปลอดภัย...ความเป็นไป

เป็นภัย...ความไม่เป็นไปปลอดภัย ฯลฯ ความคับแค้นใจเป็นภัย 
  ญาณในสันติบทว่า  ความไม่คับแค้นใจปลอดภัย  
  ญาณในสันติบทว่า ความไม่เกิดขึ้นเป็นสุข ...ความไม่เป็นไปเป็นสุข ฯลฯ  
  ญาณในสันติบทว่า ความไม่คบัแค้นใจเป็นสขุ   
  ญาณในสันติบทว่า ความเกิดขึ้นเป็นทุกข์  ...  ความไม่เกิดขึ้นเป็นสุข... ความ

เป็นไปเป็นทุกข์ ...ความไม่เป็นไปเป็นสุขฯลฯความคับแค้นใจเป็นทุกข ์
  ญาณในสันติบทว่า ความไม่คบัแค้นใจเป็นสขุ   
  ญาณในสันติบทว่า ความไม่เกิดขึ้นไม่เป็นอามิส ...  ความไม่เป็นไปไม่เป็นอามิส 

ฯลฯ ญาณในสนัติบทว่า ความไม่คับแค้นใจไม่เป็นอามิส  
  ญาณในสันติบทว่า ความเกิดขึ้นเป็นอามิส ...ความไม่เกิดขึ้นไม่เป็นอามิส ... 

ความเป็นไปเป็นอามิส ...  ความไม่เป็นไปไม่เป็นอามิส    ฯลฯความคบัแค้นใจเป็น
อามิส  
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  ญาณในสันติบทว่า ความไม่คบัแค้นใจไม่เป็นอามิส   
  ญาณในสันติบทว่า  ความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพาน  ...  ความไม่เป็นไปเป็นนิพพาน 

ฯลฯ  
  ญาณในสันติบทว่า ความไม่คบัแค้นใจเป็นนิพพาน 
  ญาณในสันติบทว่า ความเกิดขึ้นเป็นสังขาร  ...  ความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพาน ...

ความเป็นไปเป็นสังขาร  ... ความไม่เป็นไปเป็นนิพพาน ฯลฯความคบัแค้นใจเป็น
สังขาร   

  ญาณในสันติบทว่า ความไม่คบัแค้นใจเป็นนิพพาน, 
  อีกอย่างหน่ึงอธิบายไว้ว่า การท่ีพระโยคาวจรเห็นความไมเ่กิดขึ้น ความไม่เป็นไป 

อนิมิต ความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาและความไม่มีปฏิสนธิว่าเป็นสุขนี้ เป็น
ญาณในสันติบท  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕๓/๘๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สันติบท  หมายถึงส่วนแห่งความสงบ  อีกนัยหน่ึง 
หมายถึงพระนิพพาน  (ขุ.ป.อ.  (บาลี) ๑/๕๓/๒๘๒) 

ญาณในอริยผล (ผลญาณ) : ความรู้ในอริยผล, ความหย่ังรู้ท่ีเป็นผลสำเรจ็ของพระอริยบุคคลช้ันนั้น ๆ 
หมายถึงผลญาณ ดังคำอธิบายว่า ความรู้ในอริยผล ได้แกค่วามรู้ของท่านผู้พรั่งพร้อม
ด้วยผลจิต(อภิ.สงฺ.๓๔/๑๓๘๓/๓๔๓);บางแห่งหมายถึง อนุปปาทญาณ(ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑๙/๒๘)  ;ในมาติกา ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไว้ว่า ปัญญาท่ีหยุดความพยายาม 
ช่ือว่าผลญาณ (ญาณในอริยผล)  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒/๒)  

  อรรถกถาอธิบายว่า อนุปปาทญาณ หมายถึงญาณในอริยผล (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/
๑๙/๑๑๗) 

ญาณในอริยมรรค(มัคคญาณ) :ความรู้ในอริยมรรค, ความหยั่งรู้ท่ีให้สำเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละช้ัน 
ซึ่งก็คือญาณในอริยมรรค (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๔๒/๒๕) ดังคำอธิบายว่า ความรู้ใน
อริยมรรค  ได้แก่ ความรู้ของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคจิต  (อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/
๑๓๘๒/๓๔๓)  

  ในมาติกา แหง่ปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า ปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจาก
กิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอก ช่ือว่ามัคคญาณ (ญาณในอริยมรรค) (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑๑/๒)  

  บางแห่งหมายถึงธัมมญาณ ซึ่งก็คือมัคคญาณ (ญาณในอริยมรรค) คือความหย่ังรู้
ท่ีให้สำเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละช้ัน; จัดเป็นญาณที ่ ๑๔ ในญาณ ๑๖ (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑-๖๕/๕-๗๘,  วิสทฺุธิ. (บาลี) ๒/๖๖๒-๘๐๔/๒๕๐-๓๕๐) 
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  อรรถกถาอธิบายว่า ญาณในอริยมรรค (มัคคญาณ) คอืความหย่ังรู้ท่ีให้สำเร็จ
ภาวะอริยบุคคลแต่ละช้ัน)๔ ประการ (โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค) (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๓๒/๔๔๐,องฺ.ปญฺจก.อ.  
(บาลี) ๓/๕๓/๒๙)  

  อรรถกถาสังยุตตนิกายกล่าวว่า  เป็นเสขภูมิของพระขีณาสพ เป็นญาณอันดับท่ี  
๑๔  ในญาณ  ๑๖  (สํ.นิ.อ.๒/๓๓/๗๗)  

ญาณในอาสยะและอนสุัยของสัตว์ทั้งหลาย (อาสยานุสยญาณ) : ความรู้ในฉันทะทีม่านอนเน่ืองและ
กิเลสท่ีนอนเนือ่งอยู่ในสันดานของสัตว์ท้ังหลาย; จัดเป็นญาณท่ี  ๖๙ ในญาณ ๗๓ 
(ของตถาคต)  ในอาสยานุสยญาณนิทเทสอธิบายไว้ตอนหน่ึงว่า  

  ในญาณน้ีพระตถาคตทรงทราบอาสยะของสัตว์ท้ังหลายทรงทราบอนุสัยของสัตว์
ท้ังหลาย  ทรงอธิบายอาสยะของสัตว์ท้ังหลายดังน้ีว่า ความเห็นว่า  โลกเท่ียง  โลกไม่
เที่ยง  โลกมีทีสุ่ดโลกไม่มีท่ีสดุ ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน ชีวะกับสรีระเป็นคนละ
อย่างกัน หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก  หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก 
หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มี หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่
ไม่เกิดอีกก็มิใช่ สัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยภวทิฏฐิหรือวิภวทิฏฐิดังกล่าวมาน้ี  สัตว์ท้ังหลาย
ผู้ไม่เข้าไปอาศัยท่ีสุดทั้ง ๒ น้ี  ได้อนุโลมขันติ ในสภาวธรรมท้ังหลายที่เป็นปัจจัยของ
กันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้น หรอืยถาภูตญาณพระตถาคต  ย่อมทรงทราบ
บุคคลผู้เสพกามว่า บุคคลนี้เป็นผู้หนักในกาม มีกามเป็นทีอ่าศัย  น้อมไปในกาม ทรง
ทราบบุคคลผูป้ฏิบัติเนกขัมมะว่า บุคคลน้ี เป็นผู้หนักในเนกขัมมะ มีเนกขัมมะเป็นที่
อาศัย น้อมไปในเนกขัมมะ  ทรงทราบบุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งพยาบาทว่าบุคคลน้ีเป็นผู้
หนักในพยาบาท  มพียาบาทเป็นท่ีอาศัยน้อมไปในพยาบาท ทรงทราบบุคคลผู้ปฏิบัติ
ซึ่งอพยาบาทว่า บุคคลน้ีเป็นผู้หนักในอพยาบาท มีอพยาบาทเป็นท่ีอาศัย น้อมไปในอ
พยาบาท  ทรงทราบบุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งถีนมิทธะว่า บุคคลนี้เป็นผู้หนักในถีนมิทธะ 
มีถีนมิทธะเป็นท่ีอาศัย น้อมไปในถีนมิทธะ ทรงทราบบุคคลผู้ปฏิบัติซ่ึงอาโลกสัญญา
ว่า บุคคลน้ีเปน็ผู้หนักในอาโลกสัญญา มีอาโลกสัญญาเป็นท่ีอาศัย น้อมไปในอาโลก
สัญญา นี้เป็นฉนัทะที่มานอนเนื่องของสัตว์ท้ังหลาย   

  อธิบายอนุสัยของสัตว์ไว้ดังนี้ว่า อนุสัย  ๗  ได้แก่ (๑) กามราคานุสัย  (กิเลสท่ี
นอนเน่ืองอยู่ในสันดานคือกามราคะ) (๒) ปฏิฆานุสัย(กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน
คือปฏิฆะ) (๓) มานานุสัย(กิเลสท่ีนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือมานะ)(๔)ทิฏฐานุสัย
(กิเลสที่นอนเน่ืองอยู่ในสันดานคือทิฏฐิ)   (๕) วิจิกิจฉานุสัย (กิเลสท่ีนอนเนื่องอยู่ใน
สันดานคือวิจิกิจฉา)  (๖) ภวราคานุสัย(กิเลสท่ีนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือภวราคะ)  
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(๗) อวิชชานุสัย(กิเลสท่ีนอนเนื่องอยู่ในสันดานคืออวิชชา)  กามราคานุสัยของสัตว์
ท้ังหลายย่อมนอนเน่ืองในปิยรูป (อารมณ์อันเป็นท่ีรัก)สาตรูป (อารมณ์อันเป็นท่ียินดี) 
ในโลก ปฏิฆานุสัยของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเน่ืองในอัปปิยรูป (อารมณ์อันไม่เป็นที่
รัก) อสาตรูป (อารมณ์อันไม่เป็นที่ยินดี) ในโลกอวิชชาตกไปในสภาวธรรม นี้ ด้วย
อาการอย่างนี้ มานะ ทิฏฐิ และวิจิกิจฉาพึงเห็นว่า  ต้ังอยู่ในฐานะแห่งเดียวกันกับ
อวิชชาน้ัน  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๑๓/๑๗๔)  

  ในสัพพัญญุตญาณนิทเทสอธิบายว่าเป็นพุทธญาณ(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒๑/๑๘๖) 
  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อาสยะ หมายถึงทิฏฐิและยถาภูตญาณอันเป็นท่ีอาศัย

อยู่ของเหล่าสัตว์  อนุสัย หมายถึงกิเลสที่นอนเน่ือง ซึ่งยังละไม่ได้  (อภิ.วิ.อ.(บาลี)
๘๑๔/๔๙๓-๔๙๔) 

ญาณปญัจกนทิเทส : แสดงญาณ ๕ หมวด  คือ (๑)ปัญญาเคร่ืองรู้ย่ิงช่ือว่าญาตัฏฐญาณ  (ญาณที่มี
สภาวะรู้) (๒) ปัญญาเคร่ืองกำหนดรู้ ช่ือว่าตีรณัฏฐญาณ (ญาณที่มีสภาวะพิจารณา)  
(๓) ปญัญาเครื่องละ ช่ือว่าปริจจาคัฏฐญาณ (ญาณท่ีมสีภาวะสละ)  (๔) ปัญญา
เครื่องเจริญ ช่ือว่าเอกรสัฏฐญาณ (ญาณท่ีมีสภาวะเป็นรสเดียว) (๕) ปัญญาเครื่องทำ
ให้แจ้ง ช่ือว่าผสัสนัฏฐญาณ (ญาณท่ีมีสภาวะถูกต้อง) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๕/๑๒๖) 

ญาณเปน็ที่ดับสังขาร (สังขารนิโรธญาณ) : อรหัตตมรรคญาณ,อรยิมรรคปัญญา,ญาณต่อนิพพาน 
ท่านเรียกว่าสังขาร คือความรู้ในสอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึงอริยมรรคปัญญา ดังคำ
ในสัมมาปริพพาชนียสูตร ท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุเอาชนะกิเลสได้ด้วย
อรหัตตมรรคทีห่มดจดดี ไม่มีกิเลสเคร่ืองปิดบัง เช่ียวชาญในธรรมท้ังหลาย เป็นผู้ถึง
ฝั่ง หมดตัณหาอันทำให้หว่ันไหว มีความฉลาดในญาณเป็นท่ีดับสังขาร ช่ือว่าละเว้น
อยู่ในโลกได้โดยชอบ  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๗๕/๕๘๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมท้ังหลาย ในท่ีน้ีหมายถึงอริยสัจ ๔ (ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/
๓๗๕/๑๘๕) 

ญาณราสิฉักกนิทเทส : แสดงหมวด ๖ แหง่กองญาณ หมายถึงกองญาณ ๖ หมวด คือ (๑) ญาณด้วย
อำนาจแห่งสมาธิ ๒๔  (๒) ญาณด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนา ๗๒ ประการ (๓) นิพพิทา
ญาณ ๘ ประการ (๔)  นิพพิทานุโลมญาณ ๘ ประการ (๕)  นิพพิทาปฏิปัสสัทธิญาณ 
๘ ประการและ(๖) ญาณในวิมุตติ ๒๑ประการ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๘๓/๒๘๗) 

ญาณวัตถุ : เรื่องญาณ ในที่น้ี หมายถึงญาณวัตถุ ๔๔ ประการ อันได้แก่ (๑) ความรู้ในชราและ
มรณะ (๒) ความรู้ในความเกิดแห่งชราและมรณะ (๓)  ความรู้ในความดับแห่งชรา
และมรณะ (๔) ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ (๕) ความรู้ใน
ชาติ (๖) ความรู้ในความเกิดแห่งชาติ (๗) ความรู้ในความดับแห่งชาติ (๘)  ความรู้ใน
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ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติ (๙)ความรู้ในภพ (๑๐) ความรู้ในความเกิดแห่งภพ 
(๑๑) ความรูใ้นความดับแห่งภพ (๑๒) ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งภพ 
(๑๓) ความรู้ในอุปาทาน (๑๔) ความรูใ้นความเกิดแห่งอุปาทาน (๑๕) ความรู้ใน
ความดับแห่งอุปาทาน (๑๖) ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน (๑๗) 
ความรู้ในตัณหา (๑๘) ความรู้ในความเกิดแห่งตัณหา  (๑๙) ความรู้ในความดับแห่ง
ตัณหา (๒๐) ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหา (๒๑)ความรู้ในเวทนา 
(๒๒) ความรูใ้นความเกิดแห่งเวทนา (๒๓) ความรู้ในความดับแห่งเวทนา (๒๔) 
ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา(๒๕) ความรู้ในผัสสะ  ...  (๒๖-๒๘) 
ความรู้ในความเกิดแห่งผัสสะความรู้ในความดับแห่งผัสสะและความรู้ในปฏิปทาท่ีให้
ถึงความดับแห่งผัสสะ (๒๙) ความรู้ในสฬายตนะ... (๓๐-๓๒) (๓๓) ความรู้ในนามรูป  
...  (๓๔-๓๖) ... (๓๗) ความรู้ในวิญญาณ ... (๓๘-๔๐) ....(๔๑) ความรู้ในสังขาร
ท้ังหลาย (๔๒) ความรูใ้นความเกิดแห่งสังขาร (๔๓)ความรู้ในความดับแห่งสังขาร 
(๔๔)ความรูใ้นปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งสังขาร เหล่าน้ีเรียกว่า ญาณวตัถุ ๔๔ (สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๓๔/๗๔), ๑๖/๓๓/๗๖) 

ญาณวัตถุสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยญาณวัตถุ สมัยที่พระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ทรงแสดงญาณวัตถุ ๔๔ อันได้แก่ความรู้เก่ียวกับองค์ปฏิจจสมุปบาท  ๑๑ องค์(เว้น
อวิชชา)แต่ละองค์มี ๔ ญาณ(แจกตามหลกัอริยสัจ ๔) แก่ภิกษุทั้งหลายดังน้ี (๑)
ความรู้ในชราและมรณะ (๒)ความรู้ในความเกิดแห่งชราและมรณะ (๓)ความรู้ใน
ความดับแห่งชราและมรณะ (๔) ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและ
มรณะ พึงนับชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ
และสังขารในลักษณะเดียวกันกับชราและมรณะน้ี นับเป็นองค์ละ ๔ และความรู้
อย่างนี้ของอริยสาวกในปัจจุบันช่ือว่าธัมมญาณความรู้อย่างน้ีของสมณะหรือ
พราหมณ์ในอดีตและในอนาคตช่ือว่าอันวยญาณ(ญาณที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งธัมม
ญาณ)(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๓๓/๖๙) 

ญาณวัตถุสูตร๒(ทุติย) : พระสูตรญาณวัตถุ (สูตรท่ี ๒) สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน  ได้ทรงแสดงญาณวัตถุ ๗๗  อันเป็นการจำแนกญาณในองค์ปฏิจจสมุปบาทแต่
ละองค์ออกเป็น ๗ อย่างแก่ภิกษุท้ังหลายดังนี้  

  (๑) ญาณหย่ังรู้ว่า  เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี  
  (๒) ญาณหย่ังรู้ว่าเมื่อชาติไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี  
  (๓) ในอดีต ญาณหย่ังรู้ว่า  เพราะชาติเป็นปัจจัย  ชราและมรณะจึงมี 
  (๔) ในอดีต ญาณหย่ังรู้ว่า เมื่อชาติไม่มี  ชราและมรณะจึงไม่มี   
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  (๕) ในอนาคต ญาณหย่ังรู้ว่า  เพราะชาติเป็นปัจจัย  ชราและมรณะจึงม ี
  (๖) ในอนาคต ญาณหย่ังรู้ว่า  เมื่อชาติไม่มี  ชราและมรณะจึงไม่มี   
  (๗) ญาณหย่ังรู้ว่า ธัมมฐิติญาณของชาตินั้น  มีความสิน้ไป  มีความเส่ือมไป มี

ความคลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดา  
  พึงนับชาติภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ  สฬายตนะ  นามรูป  วิญญาณและ

สงัขาร  ในลักษณะเดียวกันกับชราและมรณะน้ี  คือนับเป็นองค์ละ  ๗  (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๓๔/๗๓) 

ญาณวาท,ญาณวาทะ :ลัทธิท่ีเข้าใจว่าตนรู้สัพพัญญุตญาณ  ดังคำท่ีปริพาชกปาฏิกบุตรกล่าวกับบุรุษ
คนหนึ่งว่า พระสมณโคดมเป็นญาณวาท เราก็เป็นญาณวาทด้วย,ในปาฏิกสูตร 
กล่าวถึงพระสมณโคดมเป็นญาณวาท (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๕/๑๓,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/
๑๖/๑๓, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๗/๓๐๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๑/๔๐๖,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/
๓๒๗/๓๙๕,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๔๗๕/๖๐๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า พวกญาณวาทะมักกลา่วอ้างเรื่องสัพพัญญุตญาณว่า   “เรารู้
ทุกสิ่ง”(ที.ปา.อ.  (บาลี) ๑๕/๙) 

  ในอรรถกถามชัฌิมนิกายอธิบายว่า คำว่าญาณวาทะ หมายถึงลัทธิท่ีว่าข้าพเจ้ารู้  
(ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๗๗/๗๙) 

ญาณวิวัฏ : ญาณเป็นเครื่องหลีกไป,การทำญาณหลีกไป หมายถึงมีปัญญารูท่ี้ทำให้หลุดพ้นใน
มรรคใดมรรคหน่ึง  ในฉวิวัฏฏญาณนิทเทส อธิบายไว้ว่า พระโยคาวจร เมื่อกระทำ
ญาณ ย่อมหลกีไป เพราะฉะนั้น จึงช่ือว่าญาณวิวัฏ  

   ในขณะแห่งมรรคใดมีสญัญาวิวัฏ  ในขณะแห่งมรรคน้ันย่อมมีเจโตวิวัฏ  ...
ในขณะแห่งมรรคใดมีสญัญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ  ในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมี
ญาณวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคใดมีญาณวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสญัญาวิวัฏ เจ
โตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ในขณะแห่งมรรคใดมสีญัญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ  จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๐/๑๕๙)  

  ในวิโมกขกถานิทเทสอธิบายไว้ว่า พระโยคาวจร...เมื่อกระทำญาณยอ่มหลีกไป 
เพราะฉะน้ัน  จึงช่ือว่าญาณวิวัฏ...ในขณะแห่งมรรคใด มีสัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตต
วิวัฏ ต่อจากนี้ก็มีอธิบายนัยเดียวกัน   (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๐/๓๙๐) 

ญาณวิวัฏฏญาณ : ญาณในการหลีกออกจากอกุศลด้วยความรู้, ในมาติกา ปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า 
ปัญญาในธรรมที่ว่าง ช่ือว่าญาณวิวัฏฏญาณ(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๗/๕)  

  ในญาณกถา ฉวิวัฏฏญาณนิทเทสอธิบายญาณวิวัฏฏญาณไว้ตอนหน่ึงว่า เม่ือพระ
โยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่า  จักขุว่างจากอัตตา จากสิ่งท่ีเน่ือง
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ด้วยอัตตา จากความเที่ยง จากความย่ังยืน จากความคงท่ีหรือจากความไม่แปรผัน
เป็นธรรมดา ญาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกาม เพราะฉะน้ันปัญญาในธรรม
ท่ีว่าง จึงช่ือว่าญาณวิวัฏฏญาณ   

  เมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่า โสตะว่าง ฯลฯ ฆานะว่าง 
ฯลฯ  ชิวหาว่าง ฯลฯกายว่างฯลฯ  มโนว่างจากอัตตา จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จาก
ความเท่ียง จากความย่ังยืน จากความคงท่ี หรือจากความไม่แปรผนัเป็นธรรมดา 
ญาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกาม เพราะฉะน้ัน ปัญญาในธรรมท่ีว่าง จึงช่ือ
ว่าญาณวิวัฏฏญาณ  ช่ือว่าญาณ เพราะมีสภาวะรู้ธรรมน้ัน  ช่ือว่าปัญญา  เพราะมี
สภาวะรู้ชัด  เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในธรรมที่ว่าง ช่ือว่าญาณวิวัฏฏ
ญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๙๘/๑๕๗)  

ญาณสัญญิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านมีจิตเลื่อมใสได้กราบไหว้
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗/๒๕๐) 

ญาณสัญญิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตนไว้ว่าในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้มีความทรงจำในพระญาณของ
พระพุทธเจ้า (พระนามว่าวิปัสสี) เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๔/๒๘๘) 

ญาณสูตร๑  :  พระสูตรว่าด้วยญาณ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่าจักษุ  ญาณ  ปัญญา  วิชชาและแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่
ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  นี้เวทนา  น้ีความเกิดแห่งเวทนา  นี้ปฏิปทาที่ให้ถึงความเกิด
แห่งเวทนา น้ีความดับแห่งเวทนา  น้ีปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา  น้ีคุณ  โทษ
และเครื่องสลัดออกจากเวทนา(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๓/๓๐๖) 

ญาณสูตร๒  : พระสูตรว่าด้วยญาณเกิดขึ้นเพราะเจริญอิทธิบาท พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า จกัษุ  ญาณ  ปัญญา  วิชชา  และแสงสว่างเกิดขึ้นแก่เราในธรรม
ท้ังหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า น้ีคืออิทธิบาท  อิทธิบาทท่ีควรเจริญนี ้ เราได้เจริญ
แล้ว  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๑/๓๘๔) 

ญาณหย่ังรู้ : 1.สัพพัญญุตญาณ ดังคำในมหาปรินิพพานสูตรตอนหน่ึงว่า ตถาคตมีญาณหย่ังรู้ใน
เรื่องน้ีดีว่าในภิกษุสงฆ์น้ัน แม้ภิกษุเพียงรูปเดียวก็ไม่มีความสงสัยหรือความเคลือบ
แคลงในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มรรค หรือในปฏิปทาในจำนวนภิกษุ ๕๐๐ รูป 
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ภิกษุผู้มีคุณธรรมขั้นต่ำสุด เป็นพระโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนท่ีจะ
สำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า,(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๗/๑๖๖) 

  2. ญาณพิเศษ ในทีฆนิกาย สังคีติสูตร กลา่วถึงญาณหยั่งรู้ไว้ในญาณ ๓ อันได้แก่ 
(๑) อตีตังสญาณ (ญาณหย่ังรูส้่วนอดีต) (๒) อนาคตังสญาณ (ญาณหย่ังรู้ส่วนอนาคต) 
(๓) ปัจจุปปันนังสญาณ  (ญาณหย่ังรู้ส่วนปัจจุบัน)   (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๔) 

  3.ความรู้พิเศษชนิดต่างๆ  ในกัจจานโคตตสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบมหากจั
จานะว่า อริยสาวกนั้นมีญาณหย่ังรู้ ในเรื่องน้ีโดยไม่ต้องเชื่อผู้อ่ืนเลย (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๑๕/๒๔,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๕๐/๙๗)   

ญาณอันเป็นเสขะ : ญาณของบุคคลระดับพระโสดาบัน พระสกทาคามี  และพระอนาคามี 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่บิดาของยสกุลบุตรว่า ยสกุลบุตรได้เห็นได้รู้ธรรมด้วยญาณอัน
เป็นเสขะ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๘/๓๕) 

  ในปัจจยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า อริยสาวกเราเรียกว่า ผู้ถึงสัทธรรมน้ีบ้างเห็น
สัทธรรมนี้บ้าง ประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ
บ้าง บรรลุกระแสแห่งธรรมบ้าง เป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่
ใกล้ประตูอมตนิพพานบ้าง (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๗/๕๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ญาณอันเป็นเสขะ  หมายถึงญาณของพระอริยบุคคล
ระดับพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี  (องฺ.ทุก.อ. (บาลี)๒/๓๖/๓๔)   

ญาณัตตยนิทเทส  : แสดงญาณ ๓ อย่าง คือ (๑) วิหารัฏฐญาณ (ญาณในสภาวะแห่งวิหารธรรม) 
หมายถึงปัญญาในวิหารธรรมต่างๆ(๒)สมาปัตตัฏฐญาณ(ญาณในสภาวะแห่งสมาบัติ) 
หมายถึงปัญญาในสมาบัติต่างๆ (๓) วิหารสมาปัตตัฏฐญาณ (ญาณในสภาวะแห่ง
วิหารสมาบัติ)หมายถึงปัญญาในวิหารสมาบัติต่างๆ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๘/๑๓๑) 

ญาณัตถวิกเถราปทาน ๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระญาณัตถวิกเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้สดุดีพระพุทธเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้
ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๕/๖๔) 

ญาณัตถวิกเถราปทาน ๒: ประวัติในอดีตชาติของพระญาณัตถวิกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๐,๐๐๐ ท่านได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสุเมธะ เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านได้เสวยมนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติ
หลายแสนชาติ ไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๖/๑๔๑) 
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ญาณี : ผู้มีญาณ  เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, เป็นพระนาม ๑ ใน
พระนาม ๘ อันได้แก่ สมณะ พราหมณ์ เวทคู ภิสักกะ นิมมละ วิมละ ญาณี วิมุตตะ 
ดังพระดำรัสท่ีตรัสไว้ในสมณสูตรว่า ภิกษุทั้งหลาย คำว่า สมณะ เปน็พระนามของ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า... คำว่า ญาณี เป็นพระนามของพระตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๕/๔๑๐) 

ญาโณภาส : แสงสว่างคือญาณ, แสงสว่างแห่งญาณ ได้แก่อรหัตตมรรคญาณ  ดังคำท่ีพระนันทิย
เถระกล่าวกับมารตนหน่ึงว่า  มารผู้มกีรรมหยาบช้าและมีชาติเลวทราม ท่าน
เบียดเบียนภิกษุผู้มีจิตบรรลุอรหัตตผล สว่างไสวด้วยญาโณภาสเป็นนิตย์เช่นนั้นจะ
ได้รับทุกข์มหันต์ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๕/๓๑๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ญาโณภาส หมายถึงอรหัตตมรรคญาณ  (ขุ.เถร.อ.
(บาลี)๑/๒๕/๑๒๖)  

ญาตสูตร :   พระสูตรว่าด้วยภิกษุท่ีมีช่ือเสียง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้มีช่ือเสียง ช่ือว่า
ปฏิบัติเพ่ือไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพ่ือทุกขแ์ก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะ
ประกอบด้วยธรรม ๓ คือ (๑)ชักชวนในกายกรรมท่ีไมส่มควร(๒) ชักชวนในวจีกรรมท่ี
ไม่สมควร (๓) ชักชวนในมโนกรรมท่ีไมส่มควร และตรัสอีกว่า ภิกษุผู้มีช่ือเสียงช่ือว่า
ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะ
ประกอบด้วยธรรม ๓ คือ (๑) ชักชวนในกายกรรมท่ีสมควร(๒) ชักชวนในวจีกรรมที่
สมควร (๓) ชักชวนในมโนกรรมท่ีสมควร (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑/๑๔๙) 

ญาตัฏฐญาณ : ญาณทีม่ีสภาวะรู้ คือปัญญาเครื่องรู้ย่ิง ช่ือว่าญาตัฏฐญาณ  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๐/๓) 
  ในญาณกถา ญาณปัญจกนทิเทส กล่าวไว้ว่า  ปัญญาเคร่ืองรู้ย่ิงช่ือว่าญาตัฏฐญาณ 

(ญาณทีม่ีสภาวะรู้) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๕/๑๒๖) 
ญาติ, หมู่ : พ่ีน้องที่ยังนับรู้กันได้,ผู้ร่วมสายโลหิตทางบิดาหรือทางมารดา,ในฎีกาวินัย ท่านนับ ๗ 

ช้ัน ท้ังข้างบนและข้างล่าง แต่ตามปกติ  จะไม่พบมากหลายช้ันอย่างน้ัน ปัจจุบัน 
ท่านให้นับญาติ ๗ ช้ัน หรือ ๗ ช่ัวคน  คือนับทางมารดา ก็ดี  ทางบิดา ก็ดี ช้ันตนเอง
เป็น ๑  ข้างบน ๓ (ถึงทวด) ข้างล่าง ๓ (ถึงเหลน), เขย และสะใภ้ ไม่นับเป็นญาติ  
ดังคำในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า ในวันอุโบสถนั้น หมูญ่าติได้จับภิกษุรูปหน่ึงไว้  

  คำน้ีปรากฏใน วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๖๖/๒๕๐, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗/๗, ๔๐๘/๑๗๕,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๒๕/๒๕๕, ๓๓๘/๒๖๖,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๕/๗๕, ๒๒๔/๑๘๒,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๖๕/๕๗, ๑๓๐/๑๒๐, ๔๖๘/๕๑๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๓/๒๖๐, ๓๐๔/
๓๖๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๑๑/๑๓๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๔/๒๕๔, ๒๘๒/๓๑๔, ๓๑๐/
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๓๓๑, ๓๕๒/๓๙๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๐/๘๙, ๑๐๑๒/๕๑๕, ๑๐๙๖/๖๐๙,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๔/๓๑๓, ๖๔/๑๒๗ 

ญาติกถา : เรื่องญาติ หมายถึงพูดถึงเรื่องญาติในอดีต หรือพูดถึงเรื่องญาติในปัจจุบันในท่ีน้ันๆ
เรื่องน้ีสอนว่า แม้ในการพูดถึงเรื่องญาติเป็นต้น ก็ไม่ควรพูดด้วยสามารถความชื่นชม
ว่า ญาติของเราเป็นผู้กล้า เป็นผู้สามารถหรือว่าเม่ือก่อน เราได้เที่ยวไปด้วยยานอัน
สวยงามอย่างนี้แต่ควรพูดทำให้มีประโยชน์ว่าแม้ญาติของเราเหล่าน้ันก็ได้ตายไปเสีย
แล้วหรือว่าเมื่อก่อนเราได้ถวายรองเท้าชนิดน้ีแก่พระสงฆ์;จัดเป็นกถาที่ ๑๓ ใน
ดิรัจฉานกถา ๒๘ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/๕๙๙, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐) 

ญาติกลหวูปสมนวัตถุ : เรื่องการระงับความทะเลาะของหมู่พระญาติ  พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้แก่
พระญาติฝ่ายศากยะและโกลยิะ ท่ีทะเลาะกันเพราะแย่งน้ำทำนาดังน้ีว่า  ในหมู่
มนุษย์ผู้มีเวร เราเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขจรงิหนอ ในหมู่มนุษย์ผู้มีเวร  เราอยู่อย่างไม่
มีเวร ในหมู่มนุษย์ผู้เดือดร้อน เราเป็นผู้ไม่เดือดร้อน อยู่เป็นสุขจริงหนอ  (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๑๙๗/๙๔) 

ญาติกสูตร :   พระสูตรว่าด้วยการแสดงธรรม ณ หมู่บ้านญาติกะ  
  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ  ตำหนักอิฐในหมู่บ้านญาติกะได้ตรัสปฏิจจสมุป

บาทธรรมสายเกิดทุกข์ว่า เพราะอาศัยอายตนะภายใน  ๖  และอายตนะภายนอก  ๖ 
วิญญาณ  ๖  จึงเกิด เมื่อธรรม ๓ ประการข้างต้นน้ันประจวบกัน  ผัสสะจึงมี  เพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาเป็นต้นจึงมี  สว่นสายดับทุกข์เริ่มจากตัณหาดับเป็นต้นไป  
และพระองค์ได้รับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งท่ีมาแอบยืนฟังพระสูตรน้ันนำไปศึกษาทรงจำไว้
เพราะถือว่าเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๕/๙๑) 

ญาติกะ, หมู่บา้น : ช่ือหมู่บ้านแห่งหน่ึงช่ือว่าญาติกะ ในนาทิกคาม แคว้นมคธ  เป็นหมู่บ้านที่พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่  ณ ตำหนักอิฐ ตรสัญาติกสูตร แสดงธรรม ใกล้หมูบ้่านญาติกะ 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๓/๑๒๖,สํ.สฬา.(ไทย)  ๑๘/๔๒๐/๔๙๔)  

  ในตติยคิญชกาวสถสูตร กล่าวถึงชาวบ้านชาวญาติกะเป็นอุบาสกที่เป็นพระ
อริยบุคคลช้ันอนาคามีหลายคน เช่น กฬิภอุบาสก นิกตอุบาสก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๐๔/๕๐๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๖/๕๐๘) 

ญาติธรรม : กิจที่หมู่ญาติพึงกระทำต่อกัน,หน้าท่ีของหมู่ญาติ,สิ่งท่ีหมูญ่าติพึงทำต่อกัน หมายถงึ
ธรรมคือการสงเคราะห์ญาติ 

  ในติโรกุฑฑสูตร พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ญาติธรรม นี้น้ัน ท่านแสดงออกแล้ว การ
บูชาญาติท่ีตายไปเป็นเปรต ท่านทำอย่างย่ิงใหญ่แล้วท้ังกำลังกายของภิกษุ ท่านก็เพ่ิม
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ให้แล้ว เป็นอันว่าท่านสั่งสมบุญไว้มิใช่น้อยเลย (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑๒/๑๗) ;ในติโรกุฑฑ
เปตวัตถุ กล่าวเนื้อหาไว้โดยทำนองเดียวกัน (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๕/๑๗๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ญาติธรรม  หมายถึงกิจคือการสงเคราะห์ต่อกันท่ีญาติ
จะพึงกระทำต่อกัน  (ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๗/๑๙๐) 

ญาติพยสนะ : ความวิบัติแห่งญาติ,ความพินาศแห่งญาติ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๖/๓๐๓)  
  ในวิภังค์ท่ีกล่าวถึงพยสนะ ๕ ไว้ว่า พยสนะ ๕ อันได้แก่ (๑) ญาติพยสนะ(ความ

พินาศแห่งญาติ) (๒) โภคพยสนะ (ความพินาศแห่งโภคทรัพย์) (๓) โรคพยสนะ 
(ความพินาศเพราะโรค) (๔) สีลพยสนะ (ความพินาศแห่งศีล) (๕)  ทิฏฐิพยสนะ 
(ความพินาศแห่งทิฏฐิ) (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๔๒/๕๙๖) 

ญาติพลี : การสงเคราะห์ญาติ, การช่วยเหลือเก้ือกูลญาติ, การจัดสรรสละรายได้หรอืทรัพย์ส่วน
หนึ่งเป็นทุนสำหรับการช่วยเหลือเกื้อกูลญาติพ่ีน้อง,การใช้รายได้หรือทรัพย์ส่วนหน่ึง
เพ่ือเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันในด้านการสงเคราะห์ญาติ,   

  จัดเป็นข้อ ๑ ในพลี ๕ อย่างแห่งโภคอาทิยะ ๕  ในปัตตกัมมสูตรและอาทิยสูตร
ว่า อริยสาวกย่อมทำพลี ๕ อย่าง คือญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตา
พลี  ด้วยโภคทรัพย์ท่ีหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรง
อาบเหงื่อต่างน้ำ ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/
๑๐๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๑/๖๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า พลี  (พะลี)  คือ  การสงเคราะห์  บวงสรวง  น้อมให ้ 
หรือส่วย ม ี๕ อย่าง  คือ (๑)ญาติพลี  สงเคราะห์ญาติ(๒)อติถิพลี  ต้อนรับแขก  (๓)
ปุพเพเปตพลี  ทำบุญอุทิศใหผู้้ตาย  (๔)ราชพลี  ถวายเป็นของหลวงมี เสียภาษีอากร
เป็นต้น  (๕)เทวตาพลี  ทำบุญอุทิศให้เทวดา (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี)  ๒/๖๑/๓๕๓) 

ญาติมิตร : พ่ีน้องที่ยังนับรู้กันได้และสนิทดังเป็นเพ่ือนท่ีรักใคร่คุ้นเคยกนั  ดังคำในโกธนสูตรว่า 
ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลกีเว้นบุคคลผู้มักโกรธ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๑๒๘) 
หรือดังคำในเรวตีวิมานว่า ญาติมิตรและสหายผู้มีใจดี ย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้ร้าง
แรมไปนาน (ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๘๖๑/๑๐๑)  

ญาติและมิตร :  คนที่เป็นญาติและเป็นเพ่ือนรัก แยกอธิบายว่า คำว่า ญาติ หมายถึงคนในวงศ์วานที่
ยังนับรู้กันได้ทางเช้ือสายฝา่ยพ่อหรือฝ่ายแม่  และคำว่า มิตร หมายถึงเพ่ือนรักใคร่
คุ้นเคย เช่น มิตรแท้ ดังคำทีส่านสามเณรกล่าวกับมารดาในสานุสูตรตอนหนึ่งว่า โยม
แม่ ญาติและมติรท้ังหลาย ย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้ว (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๓๙/๓๔๓) 

ญาติและสาโลหิต : พ่ีน้องร่วมสายโลหิต (ญาติ หมายถึงพ่ี น้อง ที่ยังนับรู้กันได้, สาโลหิต หมายถึงผู้
ร่วมสายเลือดคือญาติท่ีสืบสกุลมาโดยตรง) ดังคำในอักโกสสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคได้
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ตรัสถามอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ดังน้ีว่า พราหมณ์ ท่านเข้าใจความข้อน้ันว่า
อย่างไร มิตร  อำมาตย์ ญาติและสาโลหิต ผู้เป็นแขกของท่านมาเยือนท่านบ้างไหม  
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๘/๒๖๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ญาติ หมายถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกันโดยการแต่งงานกัน 
ได้แก่ มารดาบิดาของสามีและเครือญาติฝา่ยมารดา   บิดาของสามี หรือมารดาบิดา
ของภรรยาและเครือญาติฝ่ายมารดาบิดาของภรรยา สาโลหิต หมายถึงผู้ร่วม
สายเลือดเดียวกัน ได้แก่ พ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว น้องสาว เป็นต้น (องฺ.ติก.อ. (บาลี) 
๒/๗๖/๒๒๗,ส.ํม.อ.(บาลี) ๓/๑๐๑๒/๓๖๗,สํ.ฏีกา  (บาลี) ๒/๑๐๑๒/๖๒๙) ; หรือ
ญาติฝ่ายมารดา (องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี) ๒/๗๖/๖๙)  

ญาติวิตักกะ  : ความตรึกถงึญาติ,ความนึกถึงญาติ  ดังคำในวิภังค์ว่า ความตรึก ความตรึกโดยอาการ
ต่าง ๆ  ความดำริผิดที่อาศัยเรือน ปรารภหมู่ญาติ น้ีเรียกว่าญาติวิตักกะ(อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๘๘๕/๕๕๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า “อาศัยเรือน”หมายถึงกามคุณ ๕ (อภิ.วิ.อ.(บาลี) 
๘๘๕/๔๓๕) 

ญาติสัมปทา : ความถึงพร้อมแห่งญาติ จัดเป็นข้อที่ ๑ ในความถึงพร้อม(สัมปทา) ๕ อันได้แก่ (๑) 
ญาติสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งญาติ) (๒) โภคสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งโภคสมบัติ) 
(๓) อาโรคยสมัปทา(ความถงึพร้อมแห่งความไม่มีโรค) (๔) สลีสมัปทา(ความถึงพร้อม
แห่งศีล) (๕)  ทิฏฐิสมัปทา(ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ) (วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๔๙/๖๓๒, ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๖/๓๐๔,องฺ.ปญฺจก.  (ไทย) ๒๒/๑๓๐/๒๑๐)   

ญาติสายโลหติ,ญาติสาโลหติ : พ่ีน้องร่วมสายโลหิต มีบรรพบุรุษร่วมกนั ดังคำในอัมพสักขรเปตวัตถุที่
เปรตกราบทูลพระราชาว่า ข้าพระองค์ระลึกได้ว่า ในชาติก่อน บุรุษน้ีเป็นญาติ
สายโลหิตของข้าพระองค์  ก็ข้าพระองค์เห็นแล้ว  มีความกรุณาต่อเขาว่า ขอบุรุษผู้
เลวทรามนี้อย่าตกนรกเลย (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๕๒๓/๒๕๑) 

  ในชราสุตตนิทเทส กล่าวถึงญาติสายโลหิต หมายถึงชนผู้เป็นท่ีรัก (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๔๒/๑๕๓) 

  คำน้ีปรากฏในที.ม.(ไทย)๑๐/๕๐/๒๗,๕๑/๒๘, ๔๑๔/๓๔๖, ๔๑๗/๓๕๐,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๗๔/๗๐, ๑๔๑/๑๖๐, ๔๔๗/๕๖๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓/๔, ๖๓/๖๗, ๒๖๓/
๓๑๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๖/๑๙๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๓/๑๗๔, ๑๙๓/
๒๘๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๑/๑๕๖, ๑๗๗/๓๒๕ 
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ญายกุศลธรรม :กุศลธรรมท่ีถูกต้อง  หมายถึงกุศลธรรมแห่งวิปัสสนาและมรรค ดังคำในปริสวรรคที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบเพราะการปฏิบัติชอบเป็นเหตุ
ย่อมทำให้ญายกุศลธรรมสำเร็จบริบูรณ์(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๑/๘๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ญายกุศลธรรม  ในที่น้ีแยกอธิบายว่า คำว่า คำว่า ญาย 
คือวิปัสสนา กุศลธรรม คือมรรค,อริยมรรค สรุปแปลได้ความว่ามรรคพร้อมท้ัง
วิปัสสนา,อริยมรรคพรัอมด้วยวิปัสสนา (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๔๑/๕๑)  

ญายธรรม : ธรรมคือวิปัสสนา หมายถึงทางที่ถูก,วิธีการที่ถูกต้อง, ข้อปฏิบัติท่ีถูกต้อง หมายถึง
อริยอัฏฐังคิกมรรค, ภาวะอันจะลุถึงได้ด้วยข้อปฏิบัติท่ีถกูต้องได้แก่นิพพาน  

  คำน้ีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑,๔๐๕/๓๔๐,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๐๖/๑๐๑, ๑๓๘/๑๓๑,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๓/๔,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๒๑๙/
๒๕๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๔/๒๕, ๓๘๔/๒๔๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๖/๔๕๙,๓๐/
๔๗๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๕/๒๒๔,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๓/๒๔๐ 

ญายธรรมอันประเสริฐ : ปฏิจจสมุปบาทและอริยมรรคมีองค์ ๘ ดังคำในปัญจเวรภยสูตรว่า พระผู้มี
พระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกคหบดีดังน้ีว่า คหบดี เม่ือใดแล ภัยเวร  ๕ 
ประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้ว เม่ือนั้น  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมท่ีเป็นองค์
แห่งโสดาปัตติผล  ๔ ประการ และญายธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกน้ันเห็นดีแล้ว  
แทงตลอดดีแลว้ด้วยปัญญาอริยสาวกน้ันหวังอยู่  พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ และ
ดังคำว่า  คหบดี  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  ย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคาย
ว่า ‘เพราะเหตุนี้  เม่ือสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี เม่ือสิ่งน้ีไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งน้ีเกิดขึ้น  สิ่ง
น้ีจึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งน้ีดับสิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะ
สังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมีฯลฯ ความ
เกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ี มีได้ด้วยประการฉะนี้ อน่ึง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือ
ด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับฯลฯ ความดับแห่งกอง
ทุกข์ท้ังมวลน้ี มีได้ด้วยประการฉะน้ี  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๑/๘๓,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๒/
๘๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ญายธรรมอันประเสริฐ  ในท่ีนีห้มายถึงปฏิจจสมุปบาท 
และอริยมรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่ สมัมาทิฏฐิ สมัมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ (สํ.นิ.อ.(บาลี)
๒/๔๑/๘๓) 

เญยยธรรม : ธรรมท่ีควรรู้, สิ่งท่ีควรรู้ควรเข้าใจ หมายถงึธรรมทั้งปวง  ในอรรถกถาอธิบายว่า คำว่า 
เญยยธรรม หมายถึงสังขาร  วิการ ลักษณะ นิพพาน  และบัญญัติ  (ข.ุอป.อ. (บาลี) 



 

๑๘๘๔ 
 

 

๑/๖๑๐/๓๖๑)ดังคำว่า เญยยธรรมทั้งหมดมาปรากฏในมุขคือพระญาณของพระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้าโดยอาการท้ังปวง (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๕๖/๕๘๓,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๕๑๐/๖๑๖) ; ไญยธรรม ก็เขียน  

 
 
อกัษร ฏ จำนวน ๑ ศัพท์ 
 
ฏังสกี,พระมเหสี : ช่ือมเหสีองค์หนึ่ง ของพระสุมนราชกุมารเมื่อครองฆราวาส กรุงเขมกะ  ดังคำใน

สุมนพุทธวงส์ กล่าวไว้ว่า  พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดม
อยู่ ๓ หลัง คือจันทปราสาท สุจันทปราสาท และวฏังสปราสาท มีนางสนมกำนัล 
๖,๓๐๐,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม  พระมเหสีพระนามว่าฏังสกี(ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๑๑) 

 
 
 
อกัษร ฐ จำนวน ๒๙ ศพัท์ 
ฐปนียปัญหา : ปัญหาที่ควรงดตอบ,การหยุดไม่ตอบ; จัดเป็นข้อท่ี ๔ ในปัญหาพยากรณ์ ๔ (๑) เอ

กังสพยากรณียปัญหา(ปัญหาที่ควรตอบโดยนัยเดียว)  (๒) วิภัชชพยากรณียปัญหา 
(ปัญหาที่ควรแยกตอบ) (๓) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา(ปัญหาที่ควรตอบโดยย้อน
ถาม) (๔) ฐปนียปัญหา (ปญัหาที่ควรงดตอบ)   (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๓/๗๐) 

  อรรถกถาทีฆนกิายมหาวรรค อธิบายว่า ปัญหาถูกถามว่า น้ันก็ชวีะ นั้นก็สรีระ เป็นต้น    
พึงหยุดเสียด้วยกล่าวว่า ข้อน้ี พระผู้มพีระภาคเจ้าไม่พยากรณ์. ปัญหาน้ีไม่พึง
พยากรณ์ น้ีช่ือว่าฐปนียปัญหา (ปัญหาที่ไม่ตอบ) (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/-/๑๗๑-๑๗๒) 

ฐปนียพยากรณียปัญหา : ดู ฐปนียปัญหา 
ฐานกุสลตา :   ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ หมายถึงความฉลาดในลักษณะท่ีสิ่งต่างๆที่เป็นไป หรือ

ฉลาดในความเป็นเหตุเป็นผล (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔) ดังคำในธัมมสังคณีว่า 
ธรรมใดๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัย  เพ่ือความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมใด ๆ ลกัษณะนั้น ๆ 
เรียกว่าฐานะ  ปัญญา กริิยาที่รู้ชัด ฯลฯ  ความไม่หลงงมงาย  ความเลือกเฟ้นธรรม 



 

๑๘๘๕ 
 

 

สัมมาทิฏฐิ  ในฐานะน้ัน  น้ีเรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๑๓๔๔/๓๓๖) 

ฐานเบื้องต้นท่ามกลางและท่ีสุด : ปลายจมูกหรือริมฝีปาก,หทัย และสะดือ ดังคำในอานาปานัสสติ
กถา  อุปกิเลสญาณนิทเทส ท่ีกล่าวไว้ว่า เม่ือพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจเข้า
ท่ีฐานเบ้ืองต้น    ท่ามกลาง    และท่ีสุด   จิตที่ถึงความฟุ้งซ่านในภายใน    ย่อมเป็น
อันตรายต่อสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจออกท่ีฐานเบ้ืองต้น 
ท่ามกลาง และท่ีสุดจิตที่ถึงความฟุ้งซ่านในภายนอก ย่อมเป็นอันตรายต่อสมาธิ  และ
ดังคำว่า เมื่อพระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจเข้าท่ีฐานเบ้ืองต้น ท่ามกลางและ
ท่ีสุด กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว    และดิ้นรน เพราะจิตถึงความ
ฟุ้งซ่านในภายใน  เมือ่พระโยคาวจรใช้สติไปตามลมหายใจออกท่ีฐานเบ้ืองต้น 
ท่ามกลาง และที่สุด กายและจิตย่อมกระสับกระส่าย หว่ันไหว และด้ินรน เพราะจิต
ถึงความฟุ้งซ่านในภายนอก (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๕๔/๒๓๖,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๕๗/๒๓๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฐานเบื้องต้น  หมายถึงปลายจมูกหรือริมฝีปาก  ฐาน
ท่ามกลาง  หมายถึงหทัย  ฐานท่ีสุด  หมายถึงสะดือ (ขุ.ป.อ.(บาลี)  ๒/๑๕๔/๘๓) 

ฐานสูตร๑ :   พระสูตรว่าด้วยฐานะที่มาตุคามได้ยากและได้ง่ายพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตะวัน ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า มาตุคามผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมไม่ได้ แต่ผู้ได้
ทำบุญไว้ย่อมได้ฐานะ ๕ ประการ คือ (๑) ขอให้เราได้เกิดในตระกูลท่ีเหมาะสม (๒)
ครั้นเกิดในตระกูลท่ีเหมาะสมแล้ว ขอให้เราพึงไปสู่ตระกูลท่ีเหมาะสม (๓)ครั้นเกิดใน
ตระกูลท่ีเหมาะสมไปสู่ตระกูลท่ีเหมาะสมแล้ว ขอให้เราพึงอยู่ครองเรอืนโดยไม่มีหญิง
ร่วมสามี (๔)คร้ันเกิดในตระกูลท่ีเหมาะสมไปสู่ตระกูลท่ีเหมาะสมแล้ว  อยู่ครองเรือน
ไม่มีหญิงร่วมสามีขอให้เราพึงมีบุตร(๕)ครั้นเกิดในตระกูลท่ีเหมาะสมไปสู่ตระกูลท่ี
เหมาะสมแล้วอยู่ครองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีและมีบุตรแล้วขอให้เราพึงครองใจสามี
ไว้ได้(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๑/๓๓๑) 

ฐานสูตร๒ :    พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้รูชั้ดฐานะและอฐานะ ภิกษุท้ังหลายถามท่านพระอนุรุ
ทธะว่าท่านบำเพ็ญธรรมอะไรจึงทำให้รู้ชัดฐานะและอฐานะ ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า  
สติปัฏฐาน  ๔  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๑๓/๔๔๔) 

ฐานสูตร๓ :   พระสูตรว่าด้วยฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฐานะ 
๔ คือ ฐานะท่ีให้ทำสิ่งท่ีไม่น่าพอใจ (๑) เมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพ่ือความฉิบหาย (๒) เมื่อ
ทำย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ (และ) ฐานะท่ีให้ทำสิ่งที่น่าพอใจ (๓) เม่ือทำ ย่อม
เป็นไปเพ่ือมิใช่ประโยชน์ (๔) เม่ือทำ ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ แล้วตรัสฐานะ ๔ 
ประการ ตามลำดับดังน้ี  



 

๑๘๘๖ 
 

 

  ฐานะที่ ๑ บัณฑิตย่อมรู้ว่าไม่ควรทำทั้ง ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นฐานะทีใ่ห้ทำสิ่งท่ีไม่นา่
พอใจ และส่วนที่เป็นฐานะที่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพ่ือมิใช่ประโยชน์ 

  ฐานะที่ ๒ คนพาลย่อมไม่เห็นประจักษ์ว่า ฐานะน้ีท่ีให้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็จริง แต่เมื่อ
ทำย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เขาย่อมไม่ทำฐานะน้ัน เมื่อไม่ทำจึงเป็นไปเพ่ือความฉิบ
หาย ส่วนบัณฑิตย่อมเห็นประจักษ์ว่า ฐานะนี้ท่ีให้ทำสิ่งท่ีไม่น่าพอใจก็จริง แต่เม่ือทำ
ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เขาย่อมทำฐานะน้ัน เมื่อทำจึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์  

  ฐานะที่ ๓ คนพาลย่อมไม่เห็นประจักษ์ว่า ฐานะน้ีที่ให้ทำสิ่งท่ีน่าพอใจก็จริง แต่เม่ือทำ
ย่อมเป็นไปเพ่ือมิใช่ประโยชน์ เขาย่อมทำฐานะน้ัน แต่เมื่อทำจึงเป็นไปเพ่ือความฉิบ
หาย ส่วนบัณฑิตย่อมเห็นประจักษ์ว่า ฐานะน้ีท่ีให้ทำสิ่งท่ีน่าพอใจก็จริง แต่เม่ือทำ
ย่อมเป็นไปเพ่ือความฉิบหาย เขาย่อมไม่ทำฐานะน้ัน เมื่อไม่ทำจึงเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์  

  ฐานะที่ ๔ บัณฑิตย่อมรู้ว่าควรทำทั้ง ๒ ส่วน คือส่วนท่ีเป็นฐานะท่ีให้ทำสิ่งท่ีน่าพอใจ 
และส่วนที่เป็นฐานะที่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เมื่อภิกษุปฏิบัติตามได้เช่นน้ี ก็
จะทำให้เธอไม่กลัวความตายท่ีจะมาถึงในวันข้างหน้า (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๕/
๑๗๗) 

ฐานสูตร๔ :    พระสูตรว่าด้วยฐานะที่พึงรู้ด้วยฐานะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฐานะ ๔ ท่ีบุคคลพึงรู้
ได้โดยใช้เวลานาน มิใช่นิดหน่อย ผู้มนสิการจึงรู้ได้ ผู้ไมม่นสิการหารู้ได้ไม่ ผู้มีปัญญา
จึงรู้ได้ ผู้ไม่มีปัญญาหารู้ได้ไม ่ฐานะ ๔ น้ัน(คือศีล ความบริสุทธ์ิ กำลังและปัญญา)พึง
รู้ได้โดยฐานะ ๔ (คือการอยู่รว่มกนั ถ้อยคำ คราวมีอันตรายและการสนทนา)  ดังคำ
ว่า  

  (๑) ศลีพึงรู้ด้วยการอยู่ร่วมกัน เพราะเม่ืออยู่ร่วมกันจึงทำให้รู้ว่า ท่านผู้น้ีมีปกติทำให้
ขาด ให้ทะล ุให้ด่าง ให้พร้อยในศีลทั้งหลาย ไม่ประพฤติต่อเน่ืองในศีลท้ังหลายตลอด
กาลนานหรือไม่  

  (๒) ความบริสทุธ์ิพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ เม่ือสนทนากันจึงทำให้รู้ว่า ท่านผู้นีพู้ดกันตัวต่อตัว
เป็นอย่างหน่ึง พูดกับคนสองคนเป็นอย่างหน่ึง พูดกับคนสามคนเป็นอย่างหน่ึง พูด
กับคนหลายคนเป็นอย่างหน่ึง พูดคราวหลังต่างไปจากพูดคราวก่อนหรือไม่  

  (๓) กำลังพึงรูไ้ด้ในคราวมีอันตราย เพราะเมื่อประสบความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภค
ทรัพย์ หรือความเสื่อมเพราะโรค จึงไม่ทำให้พิจารณาเห็นว่า โลกสันนิวาสนี้เป็นอย่าง
น้ี การได้อัตภาพนี้ในโลกสันนิวาสน้ีเป็นอย่างน้ัน โลกธรรม ๘ ย่อมหมุนเวียนไปตาม
โลก และโลกกห็มุนเวียนไปตามโลกธรรม ๘ เม่ือเป็นเช่นน้ันจึงทำให้เศร้าโศก ลำบาก
ใจ ทุบอกคร่ำครวญ ถึงความเลอะเลือนหรือไม่  
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  (๔) ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา เพราะเม่ือสนทนากันจึงทำให้รู้ว่า ท่านผู้น้ีแสวงหา
ปัญหา (หมายถึงพิจารณาเน้ือความท่ีตนปรารถนาจะรู้) อย่างไร เตรียมปัญหา
อย่างไร ถามปัญหาอย่างไร ท่านผู้น้ีมีปัญญาทราม ไม่ใช่มีปัญญา หรอืไม่ เปรียบ
เหมือนบุคคลผูม้ีตาดี ยืนอยู่ริมฝั่งห้วงน้ำ พึงเห็นปลาตัวเล็กๆ ผุดอยู่ ทำให้รู้ว่า ปลา
ตัวน้ีมีกริิยาผุดเป็นอย่างไร ทำให้เกิดคลื่นเพียงไหน และมคีวามเร็วเพียงไร ปลาตัวนี้
ตัวเล็ก ไม่ใช่ตัวใหญ่ หรือไม่(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๒/๒๗๙) 

ฐานสูตร๕ :   พระสูตรว่าด้วยฐานะที่ใคร ๆ ไม่พึงได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฐานะท่ีสมณะ 
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกน้ีไม่พึงได้ ๕ คือความไม่แก่ ความไม่
เจ็บ ความไม่ตาย ความไม่สิน้ไป ความไมฉ่ิบหายไป ดังคำว่า (๑) ขอสิ่งที่มีความแก่
เป็นธรรมดา อย่าแก่ (๒) ขอสิ่งท่ีมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย่าเจ็บไข้ (๓) ขอสิ่งท่ีมี
ความตายเป็นธรรมดา อย่าตาย (๔) ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่าสิ้นไป (๕) 
ขอสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดา อย่าฉิบหายไป ฐานะแต่ละอย่างย่อมเกิดขึ้นท้ัง
แก่ปุถุชนและอริยสาวก แต่ปุถุชนไม่พิจารณาเห็นฐานะเหล่าน้ีตามความเป็นจริง จึง
ถูกฐานะเหล่านี้ครอบงำจนเกิดความทุกข์กายและทุกขใ์จ ส่วนอริยสาวก ย่อม
พิจารณาเห็นฐานะเหล่านี้ตามความเป็นจริง จึงไม่ถูกฐานะเหล่าน้ีครอบงำ (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๔๘/๗๘) 

ฐานสูตร๖:   พระสูตรว่าด้วยฐานะที่ควรพิจารณาเนือง ๆ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฐานะท่ีสตร ี
บุรุษ คฤหสัถ์ หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๕ คือ (๑) เรามีความแก่เป็นธรรมดา 
ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ (๒) เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไป
ได้ (๓) เรามคีวามตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่งพ้นความตายไปได้ (๔) เราจะต้องพลัด
พรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น (๕) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม 
มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึงอาศัย เราทำกรรมใดไว้จะ
เป็นกรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ตาม ย่อมเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น เม่ือพิจารณาถึงฐานะ ๕ 
น้ีแล้วย่อมจะทำให้ละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว ความไม่มีโรค และชีวิต ละ
ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในของรักของชอบใจ และทำให้ละทุจริตได้ เมื่อ
พิจารณาถึงฐานะ ๕ นี้อยู่เนือง ๆ มรรคย่อมเกิดขึ้น ย่อมละสังโยชน์ได้ และอนุสัย
ย่อมสิ้นไป (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๙๙) 

ฐานะ :    เหตุ, ท่ีต้ัง, ตำแหน่ง,โอกาส,ความเป็นไปได้,ข้อห้าม ซึ่งจะอธิบายเรียงตามลำดับ
คัมภีร์ได้ดังน้ี 
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  ฐานะ ท่ีหมายถึงเหตุ เช่น ในทีฆนิกาย กลา่วถึงฐานะ ๑๐ที่พระตถาคตตรัสไว้ในลักขณ
สูตร อันได้แก่  อายุทิพย์  วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นใหญ่ทิพย์ รูปทิพย ์
เสียงทิพย์ กลิน่ทิพย์  รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๐/๑๙๖)  

  ในอปัณณกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลย่อมประสบสุขในฐานะใดๆ มีสขุ ในฐานะ
ใดๆ    พระตถาคตจึงทรงบัญญัติฐานะน้ัน  ๆ  ไว้ในสุข (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๑/๙๕) 

  ฐานะที่หมายถงึข้อห้าม เช่น ในสันทกสูตร กล่าวถึงพระอรหันตขีณาสพไมล่ะเมิดฐานะ 
๕ อันได้แก ่ (๑) เป็นผู้ไม่สามารถแกล้งปลงสัตว์จากชีวิต (๒) เป็นผู้ไมส่ามารถถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้    อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย (๓)เป็นผู้ไม่สามารถ
เสพเมถุนธรรม  (๔) เป็นผู้ไม่สามารถกล่าวเท็จทั้งท่ีรู้อยู่ (๕) เป็นผู้ไมส่ั่งสมบริโภค
กามท้ังหลายเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถใ์นกาลก่อน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๔/๒๗๖) 

  ในสังคารวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภารทวาชะ ข้อท่ีว่าเทวดามีน้ัน รู้ได้โดยฐานะ  
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๘๕/๖๑๓) 

  ในพหุธาตุกสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๒๔/๑๖๑)  

  ในฐานสูตร กล่าวถึงฐานะท่ีมาตุคามได้ยากและได้ง่าย อย่างละ ๕ ประการ (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๑๑/๓๓๑)  

  ในฐานสูตร พระอนุรุทธเถระกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ผมรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะ 
และอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจริง  ก็เพราะสติปัฏฐาน  ๔ ประการนี้ท่ีผม
เจริญ ทำให้มากแล้ว  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๑๓/๔๔๔)  

  ในสุปปวาสาสตูร กล่าวว่า อริยสาวิกาผู้ให้โภชนะช่ือว่าให้ฐานะ ๔  คือ อายุ วรรณะ 
สุขะ พละ แกป่ฏิคาหก  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๗/๙๕)  

  ในสิกขาสูตร กล่าวถึงการลาสิกขาที่เป็นเหตุให้ได้รับฐานะท่ีน่าติเตียน มี ๕ ประการ 
อันได้แก่  (๑)  ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรม (๒) ไม่มีหิรใินกุศลธรรม (๓) ไม่มีโอตตัปปะ
ในกุศลธรรม  (๔) ไม่มีวิริยะในกุศลธรรม (๕) ไม่มีปัญญาในกุศลธรรม (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๕/๗)  

  ในสุมนาสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เทวดาผู้เคยเป็นทายก ย่อมข่มเทวดาผู้ไม่เคยเป็น
ทายกด้วยฐานะ  ๕ ประการคือ อายุท่ีเป็นทิพย์ วรรณะที่เป็นทิพย์ สุขท่ีเป็นทิพย ์ 
ยศท่ีเป็นทิพย์   อธิปไตยที่เป็นทิพย์  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๑/๔๖)  

  ในโสณสูตร  กล่าวถึงพระอรหันต์ ย่อมน้อมไปในฐานะ  ๖  ประการ คือ (๑) น้อมไปใน
เนกขัมมะ (๒) น้อมไปในปวิเวก (๓) น้อมไปในความไม่เบียดเบียน (๔) น้อมไปใน



 

๑๘๘๙ 
 

 

ความสิ้นตัณหา (๕) น้อมไปในความสิ้นอุปาทาน (๖) น้อมไปในความไม่ลุ่มหลง  
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๕/๕๓๖)  

  ในพลกถา กล่าวถึงตถาคตรู้ชัดฐานะโดยความเป็นฐานะและอฐานะ โดยความเป็นอ
ฐานะในโลกน้ีตามความเป็นจริง(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๒๑) 

  ฐานะมีกล่าวไว้หลายแห่ง เช่น  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๓/๑๓๗, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๓/
๒๑๘, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๑/๓๓๒, ๓๔๑/๓๖๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘/๑๔, 
๒๔๕/๓๖๕, อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๕๓/๓๙๒,๔๖/๕๐๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เหตุ  (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๔๘/๒๖),บางแห่ง กล่าวว่า ฐานะ  
ในที่น้ีหมายถึงเหตุปัจจัยท่ีน่าติเตียน  (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี)  ๒/๓๐/๓๒๕) บางแห่ง 
อธิบายว่า ฐานะและอฐานะ ได้แก่ การณะและ อการณะ(เหตุและสิ่งมิใช่เหตุ) 
(ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๔๔/๒๗๐) 

ฐานะท่ีควรพจิารณาเนือง ๆ : ฐานะ,เหตุ ๕ ประการ ทีส่ตรีบุรุษ คฤหสัถ์ หรือบรรพชิตควรพิจารณา 
เนืองๆ ว่า (๑) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ (๒) เรามีความเจ็บ
ไข้เป็นธรรมดา  ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ (๓) เรามีความตายเป็นธรรมดา  ไม่ล่วง
พ้นความตายไปได้ (๔) เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังสิ้น (๕) เรามี
กรรมเป็นของตน  เป็นผู้รับผลของกรรม  มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ  มี
กรรมเป็นท่ีพ่ึงอาศัย   เราทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ตาม  ย่อมเป็น
ผู้รับผลของกรรมน้ัน (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๙๙) 

ฐานะท่ีใครๆ ไมพึ่งได้ : สิ่งที่ใครไม่พึงได้ หมายถึงฐานะ  ๕  ประการ อันได้แก่ (๑) ขอสิ่งท่ีมีความแก่
เป็นธรรมดา อย่าแก่ (๒)  ขอสิ่งท่ีมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย่าเจ็บไข้ (๓) ขอสิ่งท่ีมี
ความตายเป็นธรรมดา อย่าตาย (๔) ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่าสิ้นไป (๕) 
ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดา อย่าฉบิหาย  ฐานะ ๕ ประการนี้อันสมณะ  
พราหมณ์ เทวดา มารพรหม หรือใครๆในโลกน้ีไม่พึงได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๘/
๗๘) 

ฐานะท่ีผิด :   เหตุท่ีพลาด,ทางดำเนินผิดพลาด,  หมายถงึสิ่งท่ีคาดคะเนผิด ทำให้ตนเองและบริวาร
เดือดร้อน ประสพทุกข์ภัย ดังพระดำรัสท่ีพระสัมมาสมัพุทธเจ้าทรงปรารภพ่อค้า
เกวียนสองคน  คนหนึ่งปฏิบัติผิดคนหน่ึงปฏิบัติถูก ตรัสในอปัณณกชาดกว่า นัก
คาดคะเนทั้งหลายกล่าวฐานะท่ี ๒  (ท่ีผิด) ผูม้ปัีญญารู้จกัฐานะที่ไม่ผิดและฐานะทีผ่ิด
น้ันแล้ว ควรถือฐานะที่ไม่ผิดไว้เถิด (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑/๑) 



 

๑๘๙๐ 
 

 

ฐานะท่ีไม่ผิด :  เรื่องที่เป็นจริง ความเป็นจริงโดยส่วนเดียว  ไม่ผิดพลาด  นำออกจากทุกข์ภัยได้ ดัง
พระดำรัสท่ีพระพุทธเจ้าตรัสถึงพ่อค้าพวกหน่ึงไว้ในอปัณณกชาดกว่า คนฉลาดพวก
หนึ่งกล่าวฐานะท่ีไม่ผิด (ขุ.ชา.เอกก.(บาลี) ๒๗/๑/๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ฐานะท่ีไม่ผิด  ในที่น้ีหมายถึงฐานะหรือเหตุท่ีเป็นจริงโดยส่วนเดียว  
ไม่ผิดพลาด  นำออกจากทุกข์ภัยได้  ได้แก ่ไตรสรณคมน์  ศีล  ๕  ศีล  ๑๐  ความ
สำรวมในปาติโมกข์  ความสำรวมอินทรีย์  ความสำรวมในการเลี้ยงชีพ การใช้สอย
ปัจจัยโดยอุบายที่ชอบ จตุปาริสุทธิศีลแม้ท้ังหมด ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์
ท้ังหลาย  ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ  ความเพียรของผู้ต่ืนอยู่  ฌานวิปัสสนา 
อภิญญา สมาบัติ  อริยมรรค อริยผล ท้ังหมดน้ีเรียกว่า  ฐานะท่ีไมผ่ิด  ทางดำเนินที่
ไม่ผิด  หรอืทางดำเนินท่ีนำออกจากทุกข์  (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๕๑) 

ฐานะท่ีไม่หว่ันไหว : เหตุที่ไม่หว่ันไหว หมายถึงพระอรหัตผลและพระนิพพาน ดังคำท่ี โอปวุยหเถระ
กล่าวถึงอดีตชาติของตนชาติหน่ึงว่า อัตภาพน้ีเป็นอัตภาพสุดท้ายของข้าพเจ้า ภพ
สุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่ ข้าพเจ้าละความชนะและความแพ้ได้แล้ว บรรลุฐานะท่ีไม่
หว่ันไหว (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙/๒๐๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑/๕๐๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๑/
๒๘๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๐/๓๓๙, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๑๓/๕๔๘)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ฐานะท่ีไม่หว่ันไหว  ในท่ีน้ีหมายถึงพระนิพพาน  (ขุ.อป.อ.(บาลี) 
๒/๙/๑๐๗) บางแห่ง กล่าวไว้ว่า ฐานะท่ีไม่หว่ันไหว  หมายถึงพระอรหัตตผลและ
นิพพาน (ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๖๕๑/๒๖๘, ข.ุอป.อ. (บาลี) ๑/๒๙๑/๒๗๘)  

ฐานะท่ีไม่อาจเป็นได้ : สิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้  หมายถึงอภัพพัฏฐาน ดังท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฐานะท่ีไม่
อาจเป็นได้สำหรับบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบนั) ม ี ๖ คือ (๑-๔) ไม่อาจ
อยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ์
และในสิกขา (๕) ไม่อาจกลับมาสู่เหตุท่ีไม่ควรเข้าถึง (เวร ๕ ทิฏฐิ ๖๒) (๖) ไม่อาจให้
ภพที่ ๘ เกิดขึน้ (ไม่เกิดเป็นครั้งท่ี ๘ นับแต่ได้โสดาปัตติผล) (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๒/
๖๑๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๓/๖๑๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๕/๖๑๘)  

  อรรถกถาอธิบายว่า เหตุท่ีไม่ควรเข้าถึง  หมายถึงเวร  ๕  ได้แก ่  (ฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์  
ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  เสพของ มึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท)  และทิฏฐิ  ๖๒  ประการ และคำว่า  ภพที่  ๘  หมายถึงปฏิสนธิท่ี  ๘  ใน
ช้ันกามาวจร  (ผู้ได้โสดาบันจะถือปฏิสนธิไม่เกิน  ๗  คร้ัง)  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๙๒-
๙๕/๑๕๕)  

ฐานะท่ีองอาจ:  ฐานะที่ประเสริฐที่สุด, ฐานะท่ีสูงสุด หมายถึงฐานะที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าผู้
ประเสริฐทีสุ่ดในปางก่อน เช่นดังคำในมหาสีหนาทสูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า สารี



 

๑๘๙๑ 
 

 

บุตร กำลังของตถาคต ๑๐ ประการนี้ท่ีตถาคตมีแล้ว เป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่
องอาจ  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๑/๓๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒/
๓๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑/๑๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๔/๕๗๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๔๔/๕๒๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ฐานะท่ีองอาจ  (อาสภะ)  หมายถึงฐานะที่ประเสริฐที่สุด  ท่ีสูงสุด  
หรือที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐท่ีสดุในปางก่อน 

  คำว่า อาสภะมาจากคำว่า  อุสภะ  เป็นช่ือโคจ่าฝูงของโคจำนวนมากต้ัง  ๑๐๐  ตัว  
๑,๐๐๐  ตัว  ๑๐๐ คอก  ๑,๐๐๐  คอก  มีสีขาว  น่าดู  มีกำลังสามารถนำภาระ
หนักย่ิงไปได้  ยืนหยัดด้วยเท้าท้ัง  ๔  ไม่หว่ันไหวต่อเสียงฟ้าร้องต้ัง  ๑๐๐  ครั้ง   

  พระตถาคตเปรียบเหมือนโคอุสภะ  คือประทับยืนข่มบรษัิททั้ง  ๘  ได้อย่างม่ันคงด้วย
พระบาท  (ฐานะ)  คือเวสารัชชญาณ  ๔  ประการไม่มีปัจจามิตรใดในโลกและเท
วโลกที่สามารถทำให้พระองค์หว่ันไหวได้ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๘/๓๔๗,  องฺ.ทสก.อ. 
(บาลี) ๓/๒๑/๓๒๖) 

ฐานะเปน็ครู : ตำแหน่งเป็นครู มีหน้าที่คอยอบรมส่ังสอนศิษย์ ดังคำในหัตถิสารีปุตตสูตร กล่าวไว้ว่า 
บางคนในโลกนี้เป็นผู้สงบเสง่ียม อ่อนน้อม เรียบร้อยตลอด เวลาท่ียังอาศัยพระ
ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผูด้ำรงอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหน่ึงอยู่(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๖๐/๕๕๕),หรือดังคำในปัญญาสูตร กล่าวไว้ว่า อาศัยพระศาสดา หรือเพ่ือน
พรหมจารีรูปใดรูปหน่ึงผู้ต้ังอยู่ในฐานะเป็นครู เป็นท่ีเข้าไปต้ังหิริโอตตัปปะ ความรัก 
และความเคารพอย่างแรงกลา้ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒/๑๙๖) 

ฐานะและอฐานะ : ความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้,ฐานาฐาน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๐๙/๕๑๙) , 
ฐานะ คือความเป็นไปได้ เช่น ทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัวเป็นต้น อฐานะ คือสิ่งท่ีเป็นไป
ไม่ได้ เช่น ทำดีได้ช่ัว ทำช่ัวได้ดี เป็นต้น,สิ่งท่ีมีเหตุและสิ่งท่ีไม่มีเหตุ  ; ในพหุธาตุก
สูตร  พระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาด
ในปฏิจจสมุปบาท  และฉลาดในฐานะและอฐานะ ควรเรียกได้ว่า เป็นภิกษุผู้เป็น
บัณฑิต  มีปัญญาเครื่องไตร่ตรอง และตรัสอธิบายถึงผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะไว้ว่า  
อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  รู้ชัดว่า  ‘เป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ(พระ
อริยบุคคลช้ันพระโสดาบัน)พึงยึดถือสังขารไรๆ โดยความเป็นสภาวะเที่ยง  แต่เป็นไป
ได้ท่ีปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆ โดยความเป็นสภาวะเที่ยง’  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๔/
๑๖๑) ;ในพลกถา กล่าวถึง กำลังของพระตถาคต คือ ปรีชาหย่ังรู้ตามความเป็นจริง
ในฐานะและอฐานะ  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๖/๓๔๓) 



 

๑๘๙๒ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เป็นไปไม่ได้  หมายถึงปฏิเสธฐานะ(เหตุ)  และปฏิเสธโอกาส
(ปัจจัย)  ท่ีให้เป็นไปได้  เป็นไปไม่ได้  ในท่ีนี้หมายถึงยอมรับฐานะ(เหตุ)  ท่ีให้เป็นไป
ได้  (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๑๒๗/๗๔,  องฺ.เอกก.อ.  (บาลี)๑/๒๖๘/๔๐๒); บางแห่งอธิบาย
ว่า ฐานะและอฐานะ   หมายถึงสิ่งท่ีมีเหตุและไม่มีเหตุ  (องฺ.ติก.อ.  ๒/๖๘/๒๐๖) ; 
อรรถกถา ปฏสิัมภิทามรรค กล่าวว่า คำว่า ฐานะและอฐานะ  ได้แก ่  การณะและอ
การณะ  (เหตุและสิ่งมใิช่เหตุ)  (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๔๔/๒๗๐) ; อรรถกถาวิภังค์อธิบาย
ว่า คำว่า  “ฐานะ”  หมายถงึสิ่งที่เป็นไปได้  คือทำดีได้ดี  ทำช่ัวได้ช่ัวเป็นต้น  “อฐา
นะ”  หมายถงึสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้  คือทำดีได้ช่ัว  ทำช่ัวได้ดีเป็นต้น  (อภิ.วิ.อ.  (บาลี) 
๘๐๙/๔๕๓) 

ฐานะแห่งการงาน : เหตุแห่งการงาน,ที่ต้ังแห่งการงาน  ในท่ีนี้ หมายถึงเหตุ ๒ อย่าง คือ (๑) ฐานะ
แห่งการงานของฆราวาสมีความต้องการมาก  มีกิจมาก มีเรื่องมาก มีความเพียรมาก    
มีผลมาก  (๒) ฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิต มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย มีเร่ือง
น้อย มีความเพียรน้อย และมีผลน้อย ; ในสุภสูตร พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายแยกแก่สุภ
มาณพว่า   ฐานะแห่งการงานคือการค้าขายน่ันแหละที่มีความต้องการน้อย    มีกิจ
น้อย มีเรื่องน้อย มีความเพียรน้อย เมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากแม้ฉนัใด ฐานะแห่งการ
งานฝ่ายบรรพชิตท่ีมีความต้องการน้อย มีกิจน้อย มีเรื่องน้อย    มีความเพียรน้อยก็
ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมาก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๓/๕๘๔) 

ฐานิยสูตร :   พระสูตรว่าด้วยธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งนิวรณ์  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  
ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งนิวรณ์  ได้แก่ การมนสิการถึงธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งกามราคะ  
พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจกุกกุจจะ  และวิจิกิจฉา  แต่โพชฌงค์  ๗  ย่อมไม่เป็น
ท่ีต้ังแห่งนิวรณ์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๐๔/๑๓๖) 

ฐิตัญชลิยเถราปทาน :ประวติัในอดีตชาติของพระฐิตัญชลิยเถระพระฐิตัญชลิยเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน ในอดีตชาติกัปที่ ๙๒ ท่านเคยทำอัญชลีแด่พระพุทธเจ้า(พระนามว่า
ติสสะ) เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๒/๒๒๒) 

ฐิตัญญถัตตลักษณะ : ลักษณะแปรผันเมื่อยังต้ังอยู่; จัดเป็นลักษณะประการที่ ๓ ในลักษณะ ๓ อัน
ได้แก่  (๑) อุปปาทลักษณะ (ลักษณะความเกิดขึ้น)  (๒) วยลักษณะ (ลักษณะความ
เสื่อม) (๓)  ฐิตัญญถัตตลักษณะ (ลักษณะแปรผันเมื่อยังต้ังอยู่)  ในลักษณะท้ัง ๓ แต่
ละอย่างเป็นธรรมว่างจากกัน ดังคำว่า อุปปาทลักษณะ เป็นธรรมว่างจากวยลักษณะ
และฐิตัญญถัตตลักษณะ วยลักษณะ เป็นธรรมว่างจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตต



 

๑๘๙๓ 
 

 

ลักษณะฐิตัญญถัตตลักษณะเป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและวยลักษณะ (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๘) 

ฐิตาสันถารกะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง เป็นอดีตชาติของพระเสนาสน
ทายกเถระ ซึง่ท่านได้กล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าได้ถวายเครื่องลาดใบไม ้
แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ และได้โปรยดอกโกสุมกระทำให้เป็น ฝา
โดยรอบ ด้วยบุญกรรมนั้น  ในกัปท่ี  ๙๔ นับจากกัปน้ีไป   ข้าพเจ้าได้ถวายเครื่อง
ลาดใบไม้ไว้  จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแหง่การถวายเครื่องลาด ในกัปที่ ๕ นับจาก
กัปนี้ไป ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ    ๗ พระองค์พระนามว่าฐิตาสันถารกะ ทรง
เป็นใหญ่ในหมูช่น  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๙/๒๔๕) 

ฐิติภาคิยสมาธ ิ :สมาธิฝ่ายดำรง หมายถึงสติอันคล้อยตามสมาธิน้ัน ย่อมต้ังม่ัน สมาธิลักษณะเช่นนี้
จัดเป็นฐิติภาคิยสมาธิ ความท่ีสมาธิเป็นฐิติภาคิยะ พึงทราบ ว่าย่อมเป็นด้วยอำนาจ
ความหยุดอยู่แห่งสติเป็นสภาพควรแก่สมาธินั้น 

  ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าใดจัดจำแนกเข้าในฝ่ายดำรงอยู่  
กล่าวคือต้ังอยู่ด้วยสามารถแห่งการต้ังม่ันแห่งสติตามสมควรแก่ธรรมน้ัน ฉะนั้นธรรม
ท้ังหลายเหล่าน้ัน จึงช่ือว่าฐิติภาคิยสมาธิ ; จัดเป็นสมาธิข้อท่ี ๒ ในสมาธิ ๔ ซึ่งเป็น
ธรรมท่ีแทงตลอดได้ยาก(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๗,ที.ปา.อ.๓/๓๕๔/๒๖๐) 

ฐิติภาคิยสัญญา:สญัญาฝ่ายดำรง หมายถึงชวนสัญญา(และมนสกิาร) ท่ีเป็นไปตามปฐมฌานยังเป็นไป
อยู่ คือมีความพอใจอันเป็นไปเพราะทำฌานให้ย่ิง ; จัดเป็นสัญญาข้อที ่๒ ในสัญญา 
๔ ท่ีเป็นเหตุให้สัตว์บางพวกในโลกนี้นิพพานในปัจจุบัน ดังคำ ในนิพพานสูตรท่ีพระ
สารีบุตรเถระกล่าวแก่พระอานนท์ว่าสัตว์ท้ังหลายในโลกน้ีทราบชัดตามความเป็นจริง
ว่า  นี้เป็นหานภาคิยสัญญา ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีเป็นฐิติภาคิยสัญญา 
ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า  นี้เป็นวิเสสภาคิยสัญญา ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า  
น้ีเป็นนิพเพธภาคิยสัญญา ท่านอานนท์ น้ีแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลก
น้ีนิพพานในปัจจุบัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๙/๒๕๒) 

ฐิติมูลกวุฏฐานสุตตาทิอัฏฐกะ :ว่าด้วยพระสูตร ๘ สตูร มีฐิติมูลกวุฏฐานสูตรเป็นต้น ส่วนพระสูตร
อ่ืนๆ อีก ๗ สตูร อันได้แก่ ฐติิมูลกกัลลิตสตูร ฐิติมูลกอารัมมณสูตร  ฐิติมูลกโคจรสูตร  
ฐิติมูลกอภินีหารสูตร  ฐิติมลูกสักกัจจสูตร  ฐิติมูลกสาตัจจสูตร  ฐิติมูลกสัปปายการี
สูตร (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๘๑-๖๘๘/๔๐๐) 

ฐิติสูตร : พระสูตรว่าด้วยความคงอยู่กับท่ีในธรรม  
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  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงอยู่กับท่ีในกุศล
ธรรมท้ังหลายไฉนจะสรรเสริญความเส่ือมเล่า แต่เราสรรเสริญความเจริญในกุศล
ธรรมท้ังหลาย ไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ ไม่ใช่ความเส่ือม 

  ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ความคงอยู่กับท่ี ไม่ใช่ความเจรญิ  คือ ความไม่
คงอยู่กับที่และไม่เจริญแห่งธรรม คือศรัทธาศีลสุตะจาคะ ปัญญา และปฏิภาณของ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

  ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมท้ังหลาย ไม่ใช่ความเส่ือม ไมใ่ช่ความเจริญ คือ  ความไม่
เสื่อมและไม่เจริญแห่งธรรม คือ ศรัทธา ศลี สุตะ จาคะ ปัญญา และปฏิภาณของ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

  ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ความคงอยู่กับท่ี ไม่ใช่ความเสื่อม คือ ความไม่
คงอยู่กับที่และไม่เสื่อมแห่งธรรมคือศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และปฏิภาณของ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้   

  พระองค์ตรัสว่าหากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อ่ืน เธอท้ังหลายพึงสำเหนียกว่า 
เราทั้งหลายจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน คือ เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษท่ียัง
หนุ่มสาว มีปกติชอบแต่งตัว ส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำท่ีใส 
ถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำท่ีหน้าก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำน้ันเสีย หากไม่เห็นก็ดีใจว่า 
เป็นลาภของเรา หน้าของเราสะอาดเกลี้ยงเกลาฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นมีการพิจารณาที่
เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมท้ังหลายว่า (๑)  เรามีอภิชฌาอยู่โดยมากหรือไม่  (๒)  
เรามีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือไม่ (๓)  เรามีถีนมิทธะกลุ้มรุมอยู่โดยมากหรือไม่ (๔)  
เรามีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือไม่ (๕) เรามีความสงสัยอยู่โดยมากหรือไม่ (๖)  เรามัก
โกรธอยู่โดยมากหรือไม่ (๗)  เรามีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือไม่ (๘)  เรามีกาย
กระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือไม่ (๙)  เราเกียจคร้านอยู่โดยมากหรือไม่ (๑๐) เรามี
จิตไม่ต้ังมั่นอยู่โดยมากหรือไม่ 

  ทรงแสดงว่าถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ว่า เราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมาก เป็นต้น ควรทำ
ความพยายามอย่างย่ิง มีสติและสัมปชัญญะเพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหลา่น้ัน เปรียบ
เหมือนบุคคลท่ีถูกไฟไหม้ผ้าหรือศีรษะแล้วพึงทำความพยายามอย่างย่ิง มีสติและ
สัมปชัญญะเพ่ือดับไฟน้ัน ฉันใด ภิกษุน้ันก็ฉันน้ัน ควรทำความพยายามอย่างย่ิงมีสติ
และสัมปชัญญะเพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหลา่น้ัน ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ว่า เราเป็นผู้ไม่
มีอภิชฌาอยู่โดยมาก เป็นต้น ควรต้ังม่ันอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรให้
ย่ิงขึ้นไปเพ่ือทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไป (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๓/๑๑๓) 
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อกัษร ฒ  จำนวน ๑ ศพัท์ 
 
เฒ่า :  แก่ มีอายุมาก หมายถึงคนทีช่รามาก คนลว่งกาลผ่านวัยมามาก ในมหาวิภังค์ เวรัญช

พราหมณ์กราบทูลว่า  ท่านพระโคดม ข้าพเจ้าได้ทราบมาว่า  พระสมณโคดมไม่ยอม
ไหว้  ไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ ผู้เฒ่า ผูใ้หญ ่  ผูล้่วงกาลผ่านวัยหรือไม่เช้ือเชิญให้
น่ัง   (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒/๓),ในมหาวรรคกล่าวถึงภิกษุเฒ่าเคยเป็นช่างกัลบกในเมือง
อาตุมา(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๓/๑๓๖) 

 
อกัษร ณ จำนวน ๑ ศพัท์ 
 
เณร :   ช่ือเรียกสั้นๆของสามเณร ผู้หมายถึงเหล่ากอแห่งสมณะ,ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่

สมาทานศีล ๑๐  มักเรียกสัน้ๆว่า เณร (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐/๒๓๘, ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๔/๓๗๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๙/๓๔๒) 

 
 
อกัษร ด จำนวน ๑๙๖ ศัพท์ 
ดงตาล :  สถานที่มีต้นตาลข้ึนมาก ซ่ึงเป็นต้นไม้ใบใหญ่ ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ต้นเพศผู้ออก

ดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ต้นเพศเมียออกดอกเป็นช่อเด่ียว ๆ ผลใหญ่กลม
โตเป็นทะลาย  ดงตาลเรียกกันอีกอย่างหน่ึงสวนตาล ดังเรื่องราวอดีตชาติของพระ
อุกกาสติกเถระ กล่าวถึงเมืองช่ือโสภณะ ท่ีส่วนตรงกลางท้าววิสสุกรรมเทพบุตรได้
เนรมิตแถวแหง่ดงตาลไว้ (ต้นตาล) กรุงน้ันมีกำแพงล้อมถงึ ๔ ช้ัน ๓ ช้ันเป็นกำแพงที่
ทำด้วยแก้วมณี มั่งคั่ง แผ่ไพศาล สวยงาม ตามนัยพระสูตร มาในอุกกาสติก
เถราปทาน กล่าวถึงเรื่องประวัติในอดีตชาติของพระอุกกาสติกเถระ โดยพระอุกกา
สติกเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ครั้งนั้น พระปัจเจก
พุทธเจ้านามว่าโกสิกะ ผู้มีบญุ มีปกติเข้าฌาน ยินดีในฌาน ผู้ทรงเป็นพุทธะ ข้าพเจ้า
มีหมู่นารีห้อมล้อมเข้าไปยังป่าหมิพานต์ ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าโกสิกะ 
ผู้ (รุ่งเรือง)ดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญ ครั้งนั้น นครของข้าพเจ้าเป็นนครท่ีมัง่คั่งแผ่ไพศาล 
และสร้างไว้อย่างสวยงาม ยาว ๓๐ โยชน์ กว้าง ๒๐ โยชน์ กรุงช่ือโสภณะที่วิสสุกรรม
เทพบุตรเนรมิตให้ เป็นกรุงที่สงัดจากเสียง ๑๐ ประการ (เสียงช้าง เสียงม้า เสียง
กลอง เสียงสังข์ เสียงรถ เสยีงตะโพน เสียงพิณ เสียงเพลงขับ เสียงฉิ่ง เสียงเช้ือเชิญ
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ทานอาหาร) แต่ประกอบด้วยเสียงกังสดาลอย่างไพเราะ กรุงนั้นมีกำแพงล้อมถึง ๔ 
ช้ัน ๓ ช้ันเป็นกำแพงที่ทำด้วยแก้วมณี ส่วนตรงกลางวิสสุกรรมเทพบุตรได้เนรมิตแถว
แห่ง "ดงตาล" ไว้ มีสระโบกขรณีหน่ึงหม่ืนท่ี ปกคลมุไปด้วยดอกปทุมชาติและดอก
อุบล ดารดาษด้วยดอกบุณฑริกเป็นต้น เมื่อลมโชยก็มีกลิน่ต่าง ๆ หอมกรุ่น ในกัปที ่
๙๔ นับจากกปันี้ไป ข้าพเจ้าได้ถือคบเพลิงถวายไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย ดังน้ี  (ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๓๗-๔๒/๑๒๓. ขุ.พุทธ. ๓๓/๒/๔๔๗, ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๔๑, ขุ.ชา.อ. 
(บาลี) ๑/๔) 

ดนตรี : เสียงท่ีประกอบกันเป็นทํานองเพลง, เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําให้รู้สึกเพลิดเพลิน 
หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรอืร่ืนเริง เป็นต้น ได้ตามทํานองเพลงดนตรีท่ีพระเจ้าพันธุ
มาโปรดให้บำรุงพระราชกุมารด้วยดนตรีที่ไม่บุรุษเจือปนในปราสาท ๓ หลัง ตามนัย
พระสูตร มาในมหาปทานสูตร เป็นเรื่องการเสวยสุขของพระวิปัสสีราชกุมารใน
ประสาทท่ีพระราชบิดาสร้างให้ ความว่า พระราชกุมารทรงมีทิพยจกัษุอันเกิดจาก
วิบากกรรม เป็นเหตุให้มองเห็นไกลได้ตลอด ๑ โยชน์โดยรอบ ท้ังกลางวันและ
กลางคืน พระกุมารทรงเพ่งดูไม่กะพริบพระเนตร ต่อมา พระเจ้าพันธุมาประทับใน
ศาลตัดสินคดี ทรงให้พระวิปัสสีราชกุมารประทับบนพระเพลา ขณะทรงพิจารณาคดี 
นัยว่า พระวิปัสสีราชกุมารประทับ เพราะคำเล่าลือว่า ‘พระราชกุมารวินิจฉัยให้คดี
ดำเนินไปด้วยพระญาณ’ มีปริมาณมากขึน้ จึงเกิดมีพระสมญาว่า ‘วิปัสสี วิปัสสี’ 
ต่อมา พระเจ้าพันธุมาโปรดให้สร้างปราสาท ๓ หลัง สำหรับพระวิปัสสีราชกุมาร หลัง
หนึ่งสำหรับประทับในฤดูฝน หลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูหนาว หลงัหนึ่งสำหรับ
ประทับในฤดูรอ้น โปรดให้บำรุงพระราชกุมารด้วยกามคุณ ๕ พระวปัิสสีราชกุมาร
ทรงได้รับการบำรุงบำเรอด้วย"ดนตรี" (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๒/๒๒) 

ดนตรีเครื่องห้า,ดนตรีมีองค์ ๕ : เครื่องดนตรีมี ๕ องค์ประกอบ คือ (๑) อาตฏะ กลองท่ีหุ้มหนังหน้า
เดียว (เช่น กลองยาว) (๒) วิตฏะ กลองหุ้มท้ัง ๒ หน้า (เช่น ตะโพน) (๓) อาตฏวิตฏะ 
กลองหุ้มหนังโดยรอบ (เช่น บัณเฑาะว์) (๔) สสุิระ เครื่องเป่า(เช่น ปี่และสังข์) (๕) 
ฆนะ เครื่องประโคม (เช่น ฉาบฉ่ิง) มีเสียงไพเราะ น่ายินดี เหมือนต้นตาลต้องลม ๗ 
แถวที่ล้อมรอบกรุงกุสาวดีราชธานี ตามนัยพระสูตร มาในมหาสุทัสสนสตูร กล่าวถึง
ดนตรี ๕ ชนิด (ข้างต้น) ที่มีเสียงไพเราะ เหมือนต้นตาลต้องลมที่มีเสียงไพเราะ ความ
ว่า กรุงกุสาวดีราชธานีมีต้นตาลล้อม ๗ แถว ได้แก่ ต้นตาลทอง ๑ แถว ต้นตาลเงิน 
๑ แถว ต้นตาลแก้วไพฑูรย์ ๑ แถว ต้นตาลแก้วผลกึ ๑ แถว ต้นตาลแก้วโกเมน ๑ 
แถว ต้นตาลแก้วบุษราคัม ๑ แถว ต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง ๑ แถว ต้นตาลทอง
มีลำต้นเป็นทอง ใบและผลเป็นเงิน ต้นตาลเงินมีลำต้นเป็นเงิน ใบและผลเป็นทอง ต้น
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ตาลแก้วไพฑูรย์ มีลำต้นเป็นแก้วไพฑูรย์ ใบและผลเป็นแก้วผลึก ต้นตาลแก้วผลกึ มี
ลำต้นเป็นแก้วผลึก ใบและผลเป็นแก้วไพฑูรย์ ต้นตาลแก้วโกเมน มีลำต้นเป็นแก้ว
โกเมน ใบและผลเป็นแก้วบุษราคัม ต้นตาลแก้วบุษราคมั มีลำต้นเป็นแก้วบุษราคัม 
ใบและผลเป็นแก้วโกเมน ต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง มีลำต้นทำด้วยรัตนะทุกอย่าง 
ใบและผลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง แถวต้นตาลเหล่านั้น ยามเม่ือต้องลม เกิดเสียง
ไพเราะ น่ายินดี ชวนฟังชวนให้ เคลิบเคลิม้ อานนท ์ ดนตรีเครื่องห้า ท่ีบุคคลปรับ
เสียงดี ประโคมดีแล้ว บรรเลงโดยผู้เช่ียวชาญ ย่อมมีเสียงไพเราะ น่ายินดี ชวนฟัง
ชวนให้เคลิบเคลิ้ม ฉันใด แถวต้นตาลเหล่านั้น ยามเมือ่ต้องลม เกิดเสียงไพเราะ 
น่ายินดี ชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้ม ฉันน้ัน (ที.ม.(ไทย) ๕๑๐/๒๔๒/๑๘๒. ที.ม.อ.
(บาลี) ๒๔๒/๒๒๖) 

ดวงจันทร์  :  ดวงเดือน  อุปมาสมณะทีเ่ลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่น พยากรณ์ว่าดวง
จันทร์ ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางหรือผิดทาง เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มาในพรหม
ชาลสูตร ตอนว่าด้วยมหาศีล เป็นการยกตัวอย่างเดรัจฉานวิชาด้วยการพยากรณ์ว่า 
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางหรอืผิดทาง โดยโคจรกลับกัน เช่นว่า ดวง
อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก เป็นต้น ความว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยง
ชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขา
ให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยง ชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ คือ พยากรณ์ว่าจักมี
จันทรคราส สรุิยคราส นักษัตรคราส ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางหรือผิด
ทาง ดาวนักษัตรจักโคจร ถูกทางหรือผิดทาง จักมีอุกกาบาตและดาวตก แผ่นดินไหว 
ฟ้าร้อง ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักขึ้น ตก มัวหมอง แจ่มกระจ่าง 
จันทรคราส สรุิยคราสหรือนักษัตรคราสจักมีผลอย่างน้ี ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ หรือ
ดาวนักษัตรโคจรถูก ทางจักมีผลอย่างน้ี โคจรผิดทางจักมีผลอย่างนี้ ...ดังน้ี  (ที.สี.
(ไทย) ๙/๒๔/๙) 

ดวงจันทร์วันเพ็ญ : สิ่งท่ีเห็นเป็นดวงมีแสงเจิดจ้าในท้องฟ้าเวลามืด หมายถึงดวงเดือนในวันขึ้น ๑๕ 
ค่ำ อุปมาการอยู่ในป่าพระเอกวิหาริยเถระว่าสงัด เงียบ มีความสุข พ้ืนที่เย็นในป่า 
ดารดาษด้วยดอกโกสุม เหมอืนดวงจันทร์วันเพ็ญ ตามนัยพระสูตร มาในเอกวิหาริย
เถรคาถา พระเถระผู้อยู่ในป่าผู้เดียว เป็นภาษิตของพระเอกวิหาริยเถระ ว่า ถ้าไม่มี
ผู้อ่ืนอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง เราอยู่ในป่าผู้เดียวจะมีความผาสุกอย่างย่ิง เอาเถอะ 
เราคนเดียวจะไปป่าท่ีพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า มีแต่ความผาสุกแกภิ่กษุผู้มักอยู่ผู้
เดียว มีใจเด็ดเด่ียว จักได้รับความสุข รื่นรมย์ด้วยวิมุตติสุข ท่ีเง้ือมภูเขามีพ้ืนเย็นใน
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ป่า ซึ่งดารดาษด้วยดอกโกสุม แน่แท้ เรานั้นมีความดำริเต็มเป่ียม เหมอืนดวงจันทร์
วันเพ็ญ ดังนี้  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๕๔๖/๔๓๔) 

ดวงดาว: สิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืด นอกจากดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ อุปมาคนตาดีกับคนตาบอดบอกธรรม ว่าคนตาบอดมองไม่เห็นดวงจันทร์และ
ดวงดาว เขาบอกไว้อย่างไรก็ว่าตามเขาเท่าน้ัน ตามนัยพระสูตร มาในมาคัณฑิยสูตร 
เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด พระผู้มีพระภาคตรัสกะมาคัณฑิยะว่า 
“มาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิด เขาไม่ได้เห็นรูปสีดำ รูปสีขาว รูป
สีเขียว รูปสีเหลือง รูปสีแดง รูปสีแสด ไม่ได้เห็นท่ีอันเสมอและไม่เสมอ ไม่ได้เห็นดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์ เพียงเขาได้ฟังจากคนมีตาดีผู้กล่าวว่า ‘ท่านผู้เจริญ ผ้าขาวผ่อง
งดงามย่ิงนักไม่สกปรก สะอาดสะอ้าน’ไม่ได้เห็นดวงดาว กว่็าตามเขาไปเท่าน้ัน  

  อีกนัยหน่ึงมาในนักขัตตชาดก ว่าด้วยการถือฤกษ์ถือยาม กล่าวถึงผู้เช่ือฤกษ์ยาม 
ล่วงเลยโอกาสของตนเสีย ความว่า บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเห็นชาวพระนครทะเลาะกัน
เรื่องฤกษ์ ก็จึงกล่าวติติงไปว่า ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลาท่ีมัวรอคอยฤกษ์ยามอยู ่
ประโยชน์นั่นแหละเป็นฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาวทั้งหลายจักทำอะไรได้ ดังนี้ (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๑๗/๒๕๕. ข.ชา.(ไทย) ๒๗/๔๙/๒๐) 

ดวงดาวนักษตัร: ดาว ดาวฤกษ์  ดวงดาวนักษัตรเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลท่ียังไม่เกิดขึ้นกับบรรดา
ส่วนอ่ืน ๆ เช่น ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ กลางวัน กลางคืน เป็นต้น ตามนัยพระสูตร 
มาใน อัคคญัญสูตร ส่วนท่ีเป็นความปรากฏแห่งง้วนดินว่า สมัยหนึง่ ครั้นเวลา
ล่วงเลยมาช้านาน โลกน้ีเจรญิขึ้น เมื่อโลกกำลังเจริญขึน้เหล่าสัตว์ส่วนมากจุติจาก
พรหมโลกช้ันอาภัสสระมาเป็นอย่างนี้ นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนา มีปีติเป็น
ภักษา มีรัศมซี่านออกจากร่างกาย เที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยู่ในวิมานอันงดงาม 
สถิตอยู่นานแสนนาน ความปรากฏแห่งง้วนดิน วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยนั้น ท่ัว
ท้ังจักรวาลนี้แหละเป็นน้ำท้ังน้ัน มืดมนอนธการ กลางคืน กลางวันยังไม่ปรากฏ เดือน
หนึ่ง ครึ่งเดือน ฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏ หญิงชายก็ยังไม่ปรากฏ สัตว์ท้ังหลายปรากฏ
ช่ือแต่เพียงว่า ‘สัตว์’ เท่านั้น ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายยังไม่
ปรากฏ ดังนี้ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๐/๘๙) 

ดวงตา  :  อวัยวะท่ีอยู่ในร่างกาย  และคําเปรียบเทียบเรียกหญิงท่ีรกัหรือลูกที่รักเรียกว่าดวงตา 
ดังคำ เป็นอาการของอัคคิเวสสนะท่ีกินอาหารให้น้อยลง จนดวงตาทั้ง ๒ ข้างลึกเข้า
ไปในเบ้าตา เหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึก ตามนัยพระสูตร มาในมหาสัจจก
สูตร ท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสกับอัคคิเวสสนะ ว่า เรามีความดำริว่า ‘ทางที่ดี เราควร
กินอาหารให้น้อยลง ๆ เพียงคร้ังละ ๑ ฟายมือบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถั่วเขียวบ้าง เท่า
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เย่ือในเมล็ดถั่วพูบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถั่วดำบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดบัวบ้าง’ เราจึงกิน
อาหารน้อยลง ๆ เพียงคร้ังละ ๑ ฟายมือบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถั่วเขียวบ้าง เท่าเย่ือใน
เมล็ดถั่วพูบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถั่วดำบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดบัวบ้าง เมื่อเรากินอาหารให้
น้อยลง ๆ เพียงคร้ังละ ๑ ฟายมือบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถั่วเขียวบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ด
ถั่วพูบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถั่วดำบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดบัวบ้าง’ กายก็ซูบผอมมากอวัยวะ
น้อยใหญ่ของเราจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์ที่มีขอ้มากหรือเถาวัลย์ท่ีมีข้อดำ เน้ือสะโพกก็
ลีบเหมือนกีบเท้าอูฐ กระดกูสันหลังก็ผุดเป็นหนามเหมือนเถาวัลย์ ซี่โครงทั้ง ๒ 
ข้างขึ้นสะพรั่ง เหมือนกลอนศาลาเก่า ดวงตาทั้ง ๒ ข้างก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือน
ดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึก ....ดังนี้  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘๐/๔๑๕) 

ดวงตาคือปญัญา: ปัญญาจกัขุ  เปน็อุปมาลักษณะของผู้เข้าใจธรรม เห็นธรรม เห็นนิพพาน ละ
อุปาทานในขันธ์ ๕ ได้ ตามนยัพระสูตร มาในมาคัณฑิยสูตร เป็นสนทนาของปริพพา
ชกกับมาคัณฑิยะ ว่า มาคัณฑิยะ ท่านจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ‘ท่านผู้เจริญเราถูก
จิตน้ีล่อลวงให้หลงผิดมานานแล้ว เราเมือ่ยึดม่ันก็ยึดม่ันเฉพาะรูป เฉพาะเวทนา 
เฉพาะสัญญา เฉพาะสังขาร และเฉพาะวิญญาณเท่าน้ัน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ภพจึงมีแก่เรา เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสจึงมี ความเกิดแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นนี้ย่อมมีด้วย
ประการอย่างน้ี” มาคัณฑิยะ หากจะพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่า ‘ความไม่มีโรคน้ันคือ
อันนี้ นิพพานน้ันคือน้ี’ ท่านน้ันจะพึงรู้ความไม่มีโรค จะพึงเห็นนิพพานได้ ท่านก็จะ
ละความพอใจและความยินดีในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการได้ พร้อมกับเกิด "ดวงตาคอื
ปัญญา" ขึ้น ดังนี้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๐/๒๕๘) 

ดวงตาคือพระธรรม : ธรรมจักขุ, เป็นดวงตาเห็นธรรม ใช้เป็นเปรียบเทียบความวิตกกังวลของสาวก
สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ จะปรินิพพานลง พร้อมกับดวงตาคือพระธรรม 
ตามนัยพระสูตร มาในทัพพมัลลปุตตเถราปทาน ว่า ในภัทรกัปน้ี พระพุทธเจ้าผู้เป็น
เผ่าพันธ์ุของพราหมณ์ ผู้มีพระยศย่ิงใหญ่ พระนามว่ากัสสปะ ตามพระโคตร พระองค์
พร้อมด้วยสาวกประกาศศาสนาให้รุ่งเรืองข่มเดียรถีย์ผู้หลอกลวงได้แล้วทรงแนะนำ
เหล่าเวไนยสัตว์ ปรินิพพานแล้ว เม่ือพระโลกนาถพร้อมด้วยสาวกปรินิพพานแล้ว 
เม่ือศาสนากำลังจะส้ินไป เทพและมนุษย์พากันสลดใจ สยายผม มีน้ำตานองหน้า 
คร่ำครวญว่า ‘ดวงตาคือพระธรรมจักดับ เราทั้งหลายจักไม่ได้เห็นท่านผู้มีวัตรดีงาม 
จักไม่ได้ฟังพระสัทธรรม น่าสังเวชใจ เราท้ังหลายช่างมีบุญน้อย’ ดังนี้ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑๓๐/๒๕๕) 



 

๑๙๐๐ 
 

 

ดวงประทีป  : ไฟที่มีเปลวสว่างเป็นดวง การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค 
เช่นเดียวกับดวงประทีปท่ีดับไป ตามนัยพระสูตร มาในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถงึ 
เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ท่านพระอนุรุทธะกล่าวคาถาเหล่าน้ี
ขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า “ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก ของพระผู้
มีพระภาคผู้มีพระทัยมั่นคง ผู้คงที ่ ไมม่แีล้ว พระมุนีผู้ไม่หว่ันไหว ทรงมุ่งใฝ่สันติ 
ปรินิพพานเสียแล้ว พระองคผ์ู้มีพระทัยไม่หดหู่ ทรงอดกลัน้เวทนาได้ มีพระทัยหลุด
พ้นแล้วดุจ "ดวงประทีป" ท่ีเคยโชติช่วงดับไปฉะน้ัน” ดังนี้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๒๒/
๑๖๘) 

ดวงไฟ  : ไฟที่มีดวงสว่างไสว อุปมาบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟ ตาม
นัยพระสูตร มาใน สิงคาลกสูตร เร่ือง มิตรมีใจดี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาว่า 
“บุคคลที่เป็นมิตรมีใจดี ๔ จำพวกน้ี คือ (๑) มิตรมีอุปการะ (๒) มิตรร่วมสุขร่วมทกุข์ 
(๓) มิตรแนะนำประโยชน์ (๔) มิตรมีความรักใคร่ บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้ว พึงเข้าไปคบ
หาโดยความจริงใจ เหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะน้ัน บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วย
ศีล ย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟ ดังนี้  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๑) 

ดวงอาทิตย์ : สิ่งท่ีเห็นเป็นดวงมีแสงสว่างในท้องฟ้า อุปมาสมณะผู้เลีย้งชีพด้วยศรัทธาของชาวบ้าน
แล้วเลี้ยงชีพผิดด้วยเดรัจฉานวิชา ด้วยการพยากรณ์ดวงอาทิตย์ว่าจะเดินผิดทาง เป็น
ต้น ตามนัยพระสูตร มาใน พรหมชาลสูตร เรื่อง มหาศีล ว่า พระสมณโคดมทรงเว้น
ขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉัน
โภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรจัฉานวิชาอย่างน้ี คือ 
พยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราส สุริยคราส นักษัตรคราส ดวงจันทร์ ดาวนักษัตรจักโคจร
ถูกทางหรือผิดทาง จักมีอุกกาบาตและดาวตก แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง ดวงอาทิตย์จัก
โคจรถูกทางหรือผิดทาง ดังน้ี (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔/๙) 

ดอกกรรณิการ์ :  ช่ือไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Nyctanthes arbortristis L. ในวงศ์  Oleaceae ใบคาย 
ดอกหอม กลีบขาว หลอดดอกสีแสด  ใช้ย้อมผ้า, เขียนเป็น กณิการ์ หรอื กรณิการ์ ก็
มี. มีกลิ่นหอม ซึ่งสามารถนำมากลั่นด้วยไอน้ำเอาน้ำมันระเหยใช้แทนนำ้มันดอกมะลิ
ได้ อุปมาสีเหลืองกับบุคคลท่ีมีอรูปสญัญาภายใน เห็นรูปกายภายนอกที่เหลือง 
เหมือนดอกกรรณิการ์ ตามนัยพระสูตร มาในทสุตตรสูตร เรื่องธรรม ๘ ประการ ที่
อุปมารูปกายภายนอกท่ีเหลือง ความว่า บุคคลหน่ึงมี อรูปสัญญา ภายใน เห็นรปู
ท้ังหลายภายนอกท่ีเหลือง มสีีเหลือง เปรยีบด้วยของเหลือง มีสีเหลืองเข้ม เปรียบ
เหมือนดอกกรรณิการ์ท่ีเหลือง มีสีเหลือง เปรียบด้วยของเหลือง มีสีเหลืองเข้ม...... 
ดังนี้ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๑๖) 



 

๑๙๐๑ 
 

 

ดอกกระดิ่งทอง : ดอกเหมือนชมพู่สาแหรกทีผ่ลสีแดงเข้ม เป็นดอกไม้ที่ตีณิกิงกณิปุปผิยเถระนำไป
บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้ประทับนั่งท่ีซอกเขา ครั้นละกายมนุษย์
แล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ตามนัยพระสูตร มาในกิงกณิปุปผวรรค หมวดว่า
ด้วยดอกกระด่ิงเป็นต้น เม่ือ ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติ
ของตน ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผูป้ราศจากธุลีคือกิเลส ผูท้รง
เป็นผู้นำสัตว์โลก รุ่งเรืองดังดอกกรรณิการ์ ประทับน่ังอยู่ท่ีซอกภูเขา ข้าพเจ้าเก็บ
ดอกกระดิ่งทอง ๓ ดอกมาบูชา ครั้นบูชาพระสัมมาสมัพุทธเจ้าแล้ว ได้บ่ายหน้าหลีก
ไปทางทิศใต้ ด้วยกรรมท่ีข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วน้ัน และด้วยเจตนาที่ต้ังไว้ม่ัน ข้าพเจ้า
ละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ดังนี้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒/๑๖๖) 

ดอกกระทุ่ม : ช่ือไม้ต้นขนาดกลางและขนาดใหญ่  ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ตามลํากิ่งและใน
ระหว่างใบมีหูใบ  รูปสามเหลี่ยมปลายแหลมติดกับกิ่งท้ัง ๒ ด้าน ดอกเป็นช่อกลม  สี
เหลืองอ่อนหอม เนื้อไม้เหลืองหรือขาว ใช้ทําเสากระดาน และ  เย่ือกระดาษชนิดเลว
ได้, กระทุ่มบกตะกู หรือ ตะโกส้ม ก็เรียก เป็นดอกไม้ที่พระกทัมพปุปผิยเถระใน
อดีตชาตินำไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้อานิสงส์ทำให้ไม่รู้จักทุคติ ตาม
นัยพระสูตร มาใน กทัมพปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิย
เถระ ท่านกล่าวว่า สมัยน้ัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้มีพระฉวีวรรณ
ดังทองคำ ผู้เช่นกับทองคำมีค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ กำลังเสด็จ
ไประหว่างร้านตลาด ข้าพเจ้าน่ังอยู่ในปราสาทที่ประเสริฐได้เห็นพระองค์ ทรงเป็น
ผู้นำสัตว์โลกจึงประคอง "ดอกกระทุ่ม" บูชา ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้
ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย ดังน้ี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๕๔๖. ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๕๑/๕๗๓) 

ดอกกฤษณา : ดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอม ใช้ทํายาได้  เป็นการพรรณนาถึงพ้ืนที่ปฐพีท่ีราบเรียบ มีหญ้า
เขียวชะอุ่ม สวยงาม ดารดาษด้วยดอกกฤษณา ตามนัยพระสูตร มาในภูริทัตตชาดก 
เป็นการสนทนาของพระโพธสัตว์กับพราหมณ์เนสาทะพรรณนาถึงปฐพีท่ีดารดาษไป
ด้วยดอกกฤษณา โดย พราหมณ์เนสาทะพรรณนาสมบัติของพระโพธิสัตว์ว่า แผ่นดิน
มีพ้ืนราบเรียบรอบด้าน ดารดาษไปด้วยหมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าสีเขียวชะอุ่มอุดม
สวยงาม มีกฤษณาเป็นอันมาก ดังน้ี  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๘๐๔/๓๐๘) 

ดอกกักการุทิพย์ : ดอกฟัก เช่น อิกกักการุดิเรกอเนกดิบุษปวัน  อ้อยลำแลใหญ่ครัน คือหมาก  เป็น
ดอกไม้ทิพย์ท่ีบุคคลมีคุณสมบัติเช่นไรสมควรจะได้ ตามนัยพระสูตร มาในกักการุ
ชาดก ว่าด้วยผู้สมควรได้ดอกกักการุทิพย์ เป็นไม้ดอกทิพย์ท่ีบุคคลเช่นไรสมควรได้ 
ความว่า หัวหน้าเทพบุตรองค์ท่ี ๑ กล่าวกับพระราชาผู้ขอดอกไม้ทิพย์ว่า ผู้ใดไม่ลัก



 

๑๙๐๒ 
 

 

ทรัพย์ด้วยกาย ไม่พูดเท็จ ได้ยศแล้วก็ไม่มัวเมา ผู้นั้นแหละสมควรได้ดอกกักการุทิพย์ 
เทพบุตรองค์ท่ี ๒ กล่าวกับปุโรหิตว่า ผู้ใดแสวงหาทรัพย์อันน่าปลื้มใจโดยชอบธรรม 
ไม่หลอกลวงเอาทรัพย์เขามา ได้โภคะทั้งหลายแล้วไม่มวัเมา ผู้น้ันแหละสมควรได้
ดอกกักการุทิพย์ เทพบุตรองค์ท่ี ๓ กล่าวกับปุโรหิตว่า ผู้ใดมีจิตไม่หน่ายเร็ว มีศรทัธา
ไม่คลายง่าย ไม่บริโภคโภชนะอร่อยเพียงคนเดียว ผู้น้ันแหละสมควรได้ดอกกักการุ
ทิพย์ เทพบุตรองค์ท่ี ๔ กล่าวกับปุโรหิตว่า ผู้ใดไม่ด่าว่าสัตบุรุษต่อหน้าหรือลับหลัง 
พูดอย่างไรทำอย่างน้ัน ผู้น้ันแหละสมควรได้ดอกกักการุทิพย์ ดังน้ี  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/
๑๐๑/๑๗๗) 

ดอกกากะทิง : ใบและผลคล้ายสารภี แต่ใบขึ้นสันมากและผลกลมกว่า เปลือกเมล็ดแขง็ ใช้ทําลูก
ฉลากหรือกระบวยของเล่น, สารภีทะเล กากะทิง หรือ กระทึง ก็เรียก เป็นดอกไม้ที่
นาคปุปผิยเถระ ในอดีตชาตินามว่า พราหมณ์สุวัจฉะ สมัยของพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระ ได้นำไปโปรยทางเสด็จด้วยจิตท่ีเลื่อมใส อานิสงส์แห่งการโปรยน้ัน ทำ
ให้ท่านไม่รู้จักทุคติ ตามนัยพระสูตร มาในนาคปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติ
ของพระนาคปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า 
ข้าพเจ้าเป็น พราหมณ์มีนามว่าสุวัจฉะ ผู้จบมนตร์ มีพวกศิษย์ของตนห้อมล้อม อาศัย
อยู่ระหว่างภูเขา พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้สมควรรับเครื่องบูชา พระองค์
ทรงประสงค์จะช่วยข้าพเจ้า(จากสังสารวัฏ) จึงเสด็จมายังสำนักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้เห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีน่าขนพองสยองเกล้าน้ันแล้ว จึงเก็บเอา" ดอก
กากะทิง" ไปโปรยลงท่ีทางเสด็จไป ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้
โปรยดอกไม้ไว้ ด้วยจิตที่เลื่อมใสน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่ไปเกิดยังทุคติเลย ดังน้ี (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๔๒/๓๒๔) 

ดอกการะเกด :  ดอกต้นไม้ท่ีมกัขึ้นในที่ช้ืนแฉะและริมนํ้า ใบแคบและยาว ขอบใบมีหนามห่าง ๆ 
ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม, ลําเจียกหนู ก็เรยีก ดอกไม้มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งท่ีพระ
เกตกปุปผิยเถระในอดีตชาติ ได้นำไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใส ทำให้ท่านไม่
รู้จักทุคติ ตามนัยพระสูตร มาในเกตกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระ
เกตกปุปผิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระพุทธเจ้า
ผู้เป็นบุรุษสูงสดุประทับอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำวินตา ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลี
คือกิเลส ผู้เป็นเอกอัครบุคคล มีพระทัยต้ังมัน่ ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส มใีจ
ยินดี บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ด ด้วยดอกการะเกด ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้ง 
ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย ดังน้ี (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๒๐๔) 



 

๑๙๐๓ 
 

 

ดอกโกมุท :  ดอกบัวแดง  ดอกไม้ท่ีบานสะพรั่งในเดือนวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๔   ตามนัยพระสูตร 
มาในสามัญญผลสูตร ว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูและราช
อำมาตย์ สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจ
เขตกรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน ๑,๒๕๐ รูป สมัยน้ันแล ในคืน
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ อันเป็นวันอุโบสถของเดือนท่ี ๔ ซึ่งเป็นเดือนท่ีมี "ดอกโกมุท" 
บานสะพรั่ง พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาตศัตรูเวเทหิบุตรมีอำมาตย์
แวดล้อมประทับน่ังอยู่บนปราสาทช้ันบน ขณะน้ัน ท้าวเธอทรงเปล่งอุทานว่า“ราตรี
สว่างไสวน่ารื่นรมย์ งดงาม น่าช่ืนชมยิ่งนัก เป็นฤกษ์งามยามดีวันนี้เราควรเข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดหนอ ที่จะทำให้จิตใจของเราเบิกบานเลื่อมใสได้” ดังน้ี (ที.สี.
(ไทย) ๙/๑๕๐/๔๘ วิ. ม. ๕/๓๒๘/๑๒๕) 

ดอกโกสุม :  ดอกไม้ เป็นดอกไม้ท่ีอุปมากับหนวดเคราของบุรุษผู้มีรูปร่างงดงาม น่าทัศนา ยังไม่
พ้นมัจจุราช จึงอยากละกามเพ่ือออกบวช ตามนัยพระสูตรมา ในหัตถิปาลชาดก เรื่อง
คนเลี้ยงช้าง กล่าวว่า สามชายหนุ่มมีชาติกำเนิดท่ีดี มีใบหน้างดงาม ทรวดทรงน่า
ทัศนา มีหนวดประปรายเหมือนเกษรดอกโกสุม ยังตกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราช 
ขอเดชะพระองค์ผู้สมมติเทพข้าพระพุทธเจ้าจักรีบละกามคุณและเคหสถานบวชขอ
ทรงพระกรุณาโปรดอนุญาต ให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิด พระเจ้าข้า ดังน้ี (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๗/๓๕๐/๕๓๑) 

ดอกเข็ม :  ดอกตูมมีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี ๔ กลบี สีต่าง ๆ เช่น เข็มพวงขาว เป็นดอกไม้ที่
พระยุธิกปุปผิยเถระในอดีตชาติ นำไปบูชาพระสยัมภูพุทธเจ้า มีจิตเลื่อมใส ยินดี ได้
อานิสงส์ทำให้ท่านไม่รู้จักทุคติในชาติน้ี ตามนัยพระสูตร มาในยุธิกปุปผิยเถราปทาน 
ประวัติในอดีตชาติของพระยุธิกปุปผิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน 
จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเที่ยวไปตามกระแสน้ำ ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา ณ ทีน้ั่น ข้าพเจ้า
ได้เห็นพระสยัมภูพุทธเจ้า ผู้ดังต้นพญาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่ง ข้าพเจ้าได้ถือ "ดอก
เข็ม" เข้าเฝ้าพระมหามุนี มีจติเลื่อมใส มีใจยินดี ได้บูชาพระพุทธเจ้า ในกัปที่ ๙๔ นับ
จากกัปนี้ไป ขา้พเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย ดังน้ี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๓๔/๓๓๓) 

ดอกคล้า :  เป็นดอกไม้ล้มลุก ต้นสูง ๑-๒ เมตร แตกแขนงตาม  ลาํต้น ใบกว้าง  เป็นดอกไม้ที่
พระติกัณฑิยปุปผิยเถระในอดีตชาตินำไปบูชาพระสยัมภูชินเจ้า พระนามว่า สุมังคละ 
ด้วยจิตที่เลื่อมใส ทำให้ไม่จักทุคติในชาติน้ี ตามนัยพระสูตร มาในติกัณฑิปุปผิย
เถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณฑิปุปผิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้สยัมภูชินเจ้า ผู้ไมท่รงพ่ายแพ้ พระ



 

๑๙๐๔ 
 

 

นามว่าสุมังคละ เสด็จออกจากป่าใหญ่ เขา้ไปยังนคร พระสัมมาสมัพุทธเจ้าผู้เป็นมุนี
พระองค์นั้น เสด็จเที่ยวบิณฑบาตแล้ว เสด็จออกจากนคร ทรงทำภัตกิจเสร็จ แล้ว
ประทับอยู่ในราวป่า ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ได้ประคอง "ดอกคล้า" ๓ ดอก 
บูชาพระพุทธเจ้า ผู้เป็นสยัมภู ผู้แสวงหาคณุอันย่ิงใหญ่ ในกัปท่ี ๙๔ นับจากกัปน้ีไป 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย ดังนี้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙/๓๖๖) 

ดอกคัดเคา้ :  ช่ือไม้เถาเนื้อแข็ง มีหนามโค้งแหลม ดอกสีขาว ๆ เหลือง ๆ กลิ่นหอม  คดัเค้าเครือ ก็
เรียก  เป็นดอกไม้ท่ีส่งกลิ่นหอมระรื่น แย้มกลีบบานสะพรั่งในวิมานของนางเทพธิดา
เปสวดี ตามนัยพระสูตร มาในเปสวตีวิมาน ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญงิช่ือเปสวดี 
เมื่อพระวังคีสเถระจะไต่ถามถึงบุพกรรมท่ีเทพธิดาน้ันทำแล้ว จึงกล่าวสรรเสริญ 
วิมานของเธอเสียก่อนเป็นปฐมด้วยคาถาว่า วิมานของเธอนี้อบอวลไปด้วยกล่ินหอม
ระรื่นแห่งไม้ช้ันเลิศนานาพันธ์ุ ได้แก่ ดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลนี 
ดอกชบา ดอกอังกาบ ดอกรัง ดอกอโศก "ดอกคัดเค้า" แย้มกลีบบานสะพรั่งส่งกลิ่น
หอมระรื่น (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๔๙/๗๒) 

ดอกคูน  :  ดอกสีเหลือง ฝักสีดํา เกลี้ยง ใช้ทํายาได้, คูน หรือ ลมแล้ง ก็เรียกเป็นดอกไม้ที่ตมาละ
ปุปผิยเถระในอดีตชาติ ประคองขึ้นบูชาพระพุทธเจ้านามว่าสิขี ได้อานิสงส์ในการ
บูชานี้ ทำให้ท่านไม่รู้จักทุคติ  ตามนัยพระสูตร มาในตมาลปุปผิยวรรค หมวดว่าด้วย
พระตมาลปุปผิยะเป็นต้น เรื่อง ประวัติในอดีตชาติของพระตมาลปุปผิยเถระ เมื่อจะ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า วิมานของข้าพเจ้ามีเสาทองคำ 
๘๔,๐๐๐ ต้น เปรียบได้กับไม้เท้าเทวดา บุญกรรมเนรมิตไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้ามีใจผ่องใส 
ได้ประคองดอกคูนบูชาพระพุทธเจ้า พระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุของโลก ในกัปที ่
๓๑ นับจากกปันี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑/๓๕๘) 

ดอกแคฝอย  : ดอกสีชมพูอมม่วงอ่อน ขอบกลบีดอกรุ่ยเป็นริ้วยาว ๆ ไมเ่ป็นระเบียบ เป็นดอกไม้ที่
กินนรีเก็บไปประดับไว้ข้างสามีท่ีเขารัก และหวังว่าสามีกินนรจักได้ประดับแล้วนอน
แนบข้างสามี ตามนัยพระสูตร มาในภัลลาติยชาดก ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าภัล
ลาติยะ พระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่า ได้มีพระราชาทรงพระนามว่าภัลลาติ
ยะ ท้าวเธอทรงละรัฐสีมา ได้เสด็จประพาสป่า ล่าเน้ือ เสด็จถึงภูเขาคันธมาทน์วรคีรี
ซึ่งมีบุปผชาตินานาพันธ์ุบานสะพรั่ง เป็นแดนท่ีพวกกินนรสัญจรไปมา ท้าวเธอทรง
ประสงค์จะตรัสถาม จึงทรงห้ามฝูงสุนัข ทรงเก็บลูกธนูและแล่ง เสด็จเข้าไปใกล้
สถานที่ท่ีกินนร ๒ ผัวเมียอยู่ กินกรทลูว่า แม่น้ำสายนี้ใดมีกระแสน้ำเช่ียวกราก ปก
คลุมด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุไหลผ่านภูผาหิน ท่านเห็นอยู่ แม่น้ำสายนั้น สามีท่ีรักของ



 

๑๙๐๕ 
 

 

ดิฉันสำคัญดิฉนัว่า จะติดตามไปจึงได้ข้ามไปในฤดูฝน กินนรนั้นรักสามี กินนรมัวเลือก
เก็บดอกบานไม่รู้โรย ดอกราชพฤกษ์ ดอกแคฝอย และดอกย่านทราย ด้วยหวังว่า 
สามีท่ีรักของดิฉันจักได้ประดับดอกไม้ และดิฉันจักประดับดอกไม้นอนแนบข้างสามี
น้ัน ดังน้ี (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๙๗/๕๐๔) 

ดอกจงกลนี :  บัว บัวแดง บัวดอกคล้ายบัวขม มีเกสรซ้อนหลายช้ัน แตกก้านต่อดอกแล้วมีดอกต่อ
กัน ๓ ดอกบ้าง๔ดอกบ้างเป็นดอกไม้ท่ีพระวังคีสเถระ ช่ืนชมวิมานของหญิงช่ือเปสวดี 
ว่าสวยงาม มุงด้วยแก้วผลึก มีพ้นวิจิตร ส่องสว่าง และวิมานของนางอบอวลด้วยกลิ่น
หอมของไม้นานาพันธุ์ มีกลิ่นดอกจงกลนี เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มาในเปสวตีวิมาน 
ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงช่ือเปสวดีเมื่อพระวังคีสเถระจะไต่ถามถึงบุพกรรมท่ี
เทพธิดาน้ันทำแล้วจึงกล่าวสรรเสริญวิมานของเธอเสียก่อนเป็นปฐมด้วยคาถา ว่า 
(เทพธิดา) อาตมาได้เห็นวิมานสวยงาม (ของเธอ)น้ี ซึ่งมุงบังด้วยแก้วผลึก ข่ายเงิน
และข่ายทองคำ มีพ้ืนวิจิตรตระการตาหลากสี เป็นท่ีน่ารื่นรมย์ยินดี เป็นท่ีอยู่อาศัย
อันเนรมิตไว้ดีแล้ว ประกอบด้วยซุ้มประตู ท่ีลานวิมานเกลื่อนกราดไปด้วยทรายทอง 
วิมานของเธอน้ีส่องแสงสว่าง เหมือนพระอาทิตย์บนท้องฟ้ามีรัศมีต้ังพัน กำจัดความ
มืดในฤดูสารทกาล และสว่างไสวไปทั่วสิบทิศ เหมือนเปลวเพลิงซึ่งกำลังลุกโชนอยู่บน
ยอดภูเขาในเวลากลางคืน วิมานนี้ประหน่ึงบาดนัยน์ตาอยู่ คล้าย กับสายฟ้าแลบ 
ลอยอยู่ในอากาศ น่ารื่นรมย์ใจ วิมานเธอน้ีก้องกังวาลไปด้วยเสียงดนตรี คือพิณ
เครื่องใหญ่ กลอง ฉิ่งและกงัสดาล ม่ังคั่งรุ่งเรือง ดุจเมืองพระอินทร์ วิมานของเธอนี้
อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมระรื่น แห่งไม้ช้ันเลศินานาพันธ์ุ ได้แก่ ดอกปทมุ ดอกโกมุท 
ดอกอุบล ดอกคัดเค้า ดอกชบา ดอกอังกาบ ดอกรัง ดอกอโศก ดอกจงกลนี แย้มกลีบ
บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมระรื่น ดังน้ี Zขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๔๙/๗๒. ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/
๕๓๖/๑๓๖) 

ดอกจำปา : ดอกไม้สีเหลืองอมส้ม กลีบดอกใหญ่ยาว มหีลายกลีบ กลิน่หอม สีเหลือง อมส้มอย่าง
ดอกจำปา เครื่องหน้าซุงว่าวจุฬา รูปเป็นกลีบเหมือนกลบี  ดอกจําปา  แหนบรูป
คล้ายกลีบดอกจําปาซึ่งติดอยู่กับแกนในประแจจีน  สําหรับยันไม่ให้กญุแจหลุดออก
จากกัน จัมปา ก็ใช้ เป็นดอกไม้ท่ีพระจัมปกปุปผิยเถระในอดีตชาติ ได้นำดอกจำปานี้ 
๓ ดอกโปรยลงบูชาพระสมณะผู้มีอินทรีย์ดี สงบระงับ ด้วยใจผ่องใส ตามนัยพระสูตร 
มาในจัมปกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ ท่านพระ
จัมปกปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในที่ไม่ไกล
ภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหนึง่ช่ือวิกนะ ณ ท่ามกลางภูเขาลูกนั้น มีพระสมณะผู้อบรม
อินทรีย์ดีแล้ว อาศัยอยู่ ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้สงบระงับ จึงมีใจผ่องใส ได้ถือดอก
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จำปา ๓ ดอก โปรยลงบูชา ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปน้ีไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ 
จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔/๔๑๗. ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๕๔๖) 

ดอกชบา : ดอกมีสีต่าง ๆ พันธ์ุท่ีสีแดงดอกและยอดใช้ทํายาได้ เป็นดอกไม้สีแดงท่ีเปรียบเทียบ
ภิกษุรูปหน่ึงมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกท่ีสีแดงดังดอกชบาตามนัย
พระสูตร มาในทสุตตรสูตร กล่าวถึงบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายใน เห็นรูปทั้งหลาย
ภายนอก ท่ีแดง มีสีแดง เปรียบด้วยของแดง มีสีแดงเข้ม เปรียบเหมือน "ดอกชบา" ที่
แดง มีสแีดง เปรียบด้วยของแดง มีสีแดงเข้ม ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผ้าในเมือง
พาราณสีอันมีเน้ือละเอียดทั้ง ๒ ด้านท่ีแดง มสีีแดง เปรียบด้วยของแดง มสีีแดงเข้ม 
ฉันใด ภิกษุรูปหน่ึงมีอรูปสัญญาภายใน ก็ฉนัน้ันเหมือนกัน เห็นรูปท้ังหลายภายนอกที่
แดง มีสแีดง เปรียบด้วยของแดง มีสแีดง เข้ม ครอบงำรูปเหล่านั้นได้ มีสัญญาอย่างนี้
ว่า ‘เรารู้ เราเห็น’ ดังน้ี (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๑๗) 

ดอกช้างนา้ว : ช่ือกล้วยไม้ ดอกใหญ ่ สีนํ้าตาลอมชมพูหรือนวล  มีแต้มสเีลือดหมูท่ีกลบีกระเป๋า ๒ 
แต้ม เป็นดอกไม้ที่สลฬปุปผยิเถระ ในอดีตชาติของตน เป็นกินนรอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแมา
จันทภาคา ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงได้เลือกเก็บดอกช้าวน้าวมา
ถวายพระองค์ อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้น้ีทำให้ไม่รูจั้กทุคติตามนัยพระสูตร มา
ในสลฬปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ ท่านพระสลฬ
ปุปผิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ครั้งนั้น ข้าพเจ้า
เป็นกินนรอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแมน้่ำจันทภาคา ขณะนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้
เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ทรงเป็นผูอ้งอาจกว่านรชน เสด็จจงกรมอยู่ จึงได้เลือกเก็บ "ดอก
ช้างน้าว" มา ถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระมหาวีรเจ้าทรงสูดดมกล่ินดอก
ช้างน้าว ซึ่งมีกลิ่นหอมดังดอกไม้ทิพย์น้ัน พระสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสส ี ก็
สูดดมกลิ่นข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมใีจยินดี ถวายอภิวาทพระองค์ ประคองอัญชลี
แล้ว กลับขึ้นไปยังภูเขาตามเดิม ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้
บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๕๔๙) 

ดอกซ่าง : ต้นไม้ท่ีมี ใบประกอบมีใบย่อย ๓ ใบ ดอกเป็นช่อ กลีบดอกสีขาว  แล้วกลายเป็นสี
เหลือง ผลกลมหรือรูปไข่ผิวนอกแข็งและ สาก ๆ สีเขียวนวล เช่น กุ่มบก กุ่มน้ำ  
อุปมาความงดงามของพระพุทธเจ้าผู้องอาจกว่านรชน ทุกคนเห็นก็เลื่อมใส ผู้เป็นเทพ
ย่ิงกว่าเทพ เม่ือตรัสอยู่ หมู่สัตว์ในจักรวาลได้ยินกันทั่ว พระองค์งดงาม ดังดอกซ่าง 
(กุ่ม) ตามนัยพระสูตร มาในสยัมปฏิภาณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของ
พระสยัมปฏิภาณิยเถระ ท่านพระสยัมปฏิภาณิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระพุทธเจ้าผู้องอาจกว่านรชน ผู้เป็นเทพย่ิงกว่าเทพ 
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งามเหมือน "ดอกซ่าง" (กุ่ม) ผู้เสด็จดำเนินอยู่ท่ีถนน ใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส 
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ หมู่สัตว์ในจักรวาลได้ยินกันท่ัว พระองค์ทรงสามารถยังสัตว์
โลกให้รู้ชัดได้ท่ัวกัน ใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เล่ือมใส ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปนี้
ไป ข้าพเจ้าได้สดุดีพระพุทธเจ้าไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๕/๑๑๑) 

ดอกดีหมี :  ช่ือไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลวงศ์ ขึ้นในป่า มีรสขม ใบ คล้ายมะไฟ ใช้ทํายาได้เป็น
ดอกไม้ท่ีพระติมิรปุปผิยเถระ ครั้งในอดีตชาตได้นำดอกไม้น้ีโปรยลงเหนือพระเศียร
ของพระพุทธเจ้าพระนามสิทธัตถะ เม่ือตกลงเหวตาย ในกัปที่ ๙๔ ได้ผลอานิสงส์ ทำ
ให้ท่านไม่รู้จักทุคติ ตามนัยพระสูตร มาในติมิรปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติ
ของพระติมิรปุปผิยเถระ ท่านพระติมิรปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตน จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเท่ียวไปตามกระแสน้ำ ใกล้ฝัง่แม่น้ำจันทภาคา ได้เห็น
พระสมณะ ผูผ้่องใสไม่ขุ่นมัว ประทับนั่งอยู่ ข้าพเจ้าจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระสมณะ
น้ันแล้ว จึงได้คิดอย่างนี้ในคร้ังนั้นว่า พระผู้มีพระภาคนี้ทรงข้ามเองแลว้ จักช่วยสรรพ
สัตว์ให้ข้าม(วัฏสงสาร) ทรงฝึกตนเองแล้ว จักทรงฝึกสรรพสัตว์ ข้าพเจ้าครั้นคิดอย่าง
น้ีแล้ว ได้ถือ "ดอกดีหมี" มาโปรยเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า ผู้แสวงหาคุณอัน
ย่ิงใหญ่พระนามว่าสิทธัตถะ ในคร้ังน้ัน ข้าพเจ้าประคองอัญชลีและทำประทักษิณ
พระองค์ กราบพระยุคลบาทของพระศาสดาแล้ว จึงหลีกไปยังทิศอ่ืน พญาเนื้อได้
เบียดเบียนข้าพเจ้า ผู้พอไปแล้วไม่นาน ข้าพเจ้าเดินไปตามริมเหว ได้ตกลงไป(ตาย)ใน
เหวน้ันน่ันเอง ในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติ
เลย (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔/๒๒๘) 

ดอกติมิระ : เป็นช่ือดอกไม้ชนิดหนึ่งท่ีหอมตลบอบอวล อยู่ในเนื้อเพลงของคนธรรพ์ช่ืออัคคะ ร้อง
ขับกล่อมประกอบพิณถวายพระเจ้าตัมพะ ตามนัยพระสูตร มาในสสุันธีชาดก ว่าด้วย
พระนางสุสันธี คนธรรพ์ช่ืออัคคะ ครั้นในเวลาพญาครุฑโพธิสัตว์มาเล่นสกา จึงถือพิณ 
ขับร้องถวายพระราชาว่า กลิ่น "ดอกติมิระ" หอมตลบอบอวล คลื่นสมุทรกระทบฝั่ง
ดังกึกก้อง พระนางสุสันธีประทับอยู่ไกลจากพระนครนี้มาก พระเจ้าตัมพะ กาม
ท้ังหลายย่อมเสียดแทงข้าพระองค์ พญาครฑุได้ฟังดังนั้น จึงกล่าวว่า ท่านข้ามสมุทร
ไปได้อย่างไร เห็นเกาะเสรุมะได้อย่างไร ท่านอัคคะ พระนางกับท่านพบกันได้อย่างไร 
ลำดับนั้น คนธรรพ์ช่ืออัคคะได้กล่าวว่า เมื่อเรือพวกพ่อค้าผู้แสวงหาทรัพย์ออกไปจาก
ท่าภรุกัจฉา ถูกปลามังกรตีแตก ข้าพเจ้าเกาะแผ่นกระดานลอยไป พระนางสุสันธีมี
พระวรกายหอมเพราะกล่ินจันทน์อยู่เป็นนิตย์ ทรงปลอบโยนข้าพระองค์ด้วยพระสุ
รเสียงอันไพเราะนุ่มนวล พระนางสุสันธีมีดวงพระเนตรอ่อนโยน ทรงบำรุงข้า
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พระองค์ด้วยข้าว น้ำ ผ้า และท่ีนอนด้วยพระองค์เอง ข้าแต่พระเจา้ตัมพะ ขอ
พระองค์ทรงทราบอย่างน้ี ดังน้ี (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๕๕/๒๐๙) 

ดอกทองกวาว :ดอกสีแสด ทองธรรมชาติ  ก็เรียก พายัพเรียก ทองกวาว อีสานเรียก จาน อุปมา
อาการของผู้มีโรคเร้ือน ขาวเป็นจุด เป็นกลากเกลื้อน รา่งกายผ่ายผอม เต็มไปด้วย
เอ็น มีเน้ือหลดุออกจากปาก เช่น ดอกทองกวาว ตามนัยพระสูตร มาในมหากปิชาดก 
ว่าด้วยพญาวานรกับคนชั่วผู้ประทุษร้ายมิตร คร้ังน้ัน ได้มีพระราชาแห่งชนชาวกาสี 
ทรงผดุงรัฐให้เจริญ ในกรุงพาราณสี แวดล้อมด้วยมิตรและอำมาตย์ ณ ท่ีน้ัน ได้
ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เป็นโรคเร้ือน ขาวพราวเป็นจุด ๆ และกลากเกลื้อน มี
เน้ือหลุดออกจากปากแผลเช่นกับ "ดอกทองกวาว" มีร่างกายผ่ายผอม สะพรั่งไปด้วย
เส้นเอ็น เหตุเพราะการประทุษร้ายมิตร เพราะคนประทุษร้ายมิตรจดัเป็นคนเลว 
บุคคลใดในโลกน้ีย่อมประทุษร้ายมิตร บุคคลน้ันย่อมเป็นโรคเรื้อน โรคกลาก เกลื้อน 
คนผู้มีปกติประทุษร้ายมิตรเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรก  อีกนัยหน่ึง เปรียบกับความ
เข้าใจผิด เห็นผิด โดยเข้าใจว่าเน้ือเห็นดอกทองกวาวบานในราตรี เข้าใจเป็นช้ินเนื้อ 
พากันล้อมไว้หมายจะกิน ความว่า สุนัขจ้ิงจอกทั้งหลายเป็นสัตว์ต่ำทรามกว่าเนื้อ 
เห็นดอกทองกวาวบานในราตรี ก็เข้าใจว่า เป็นชิ้นเน้ือ จึงเข้าลอ้มต้นไว้ เมื่อราตรี
ผ่านพ้นไปแล้ว เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น สุนัขจิง้จอกที่ต่ำทรามกว่าเนื้อเหล่าน้ัน ได้เห็น
ดอกทองกวาวท่ีบานแล้ว ก็หมดหวัง เหมือนสุนัขจิ้งจอกลอ้มต้นทองกวาว ดังน้ี  (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๗/๑๗๙/๕๖๗. ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๗๒๙/๒๙๖) 

ดอกท้าวยายม่อม:  ช่ือไม้ล้มลุก หัวหรือเหง้ามีสัณฐานกลมแบน ใช้ทําแป้งเป็นอาหารได้  เรียกว่า 
แป้งเท้ายายม่อม  เป็นดอกไม้ท่ีพระวิรวิปุปผิยเถระในอดีตชาติ ได้นำมาประคองบูชา
พระพุทธเจ้า ในกัปที่ ๙๑ ส่งผลให้ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ตามนัยพระสูตร มาในวิรวิปุป
ผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวิรวิปุปผิยเถระ ท่านพระวิรวิปุปผิยเถระ 
เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำ
สัตว์โลก เสด็จดำเนินไปพร้อมด้วยพระขีณาสพหลายพันรูป ข้าพเจ้าได้ประคอง "ดอก
ท้าวยายม่อม" บูชาพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้
บูชาไว้น้ี จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๔/๔๐๙) 

ดอกเทียนขาว :เรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุก ใช้เป็นเครื่องเทศได้ ย่ีหร่า ก็เรียก เป็นดอกไม้ที่พระมิเนล
ปุปผิยเถระ ในอดีตชาติเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระสิขีพุทธเจ้า ผู้มีพระฉวีวรรณดัง
ทองคำ มีพระรัศมีเฉิดฉายดังดวงอาทิตย์ มีเมตตา มีสติ จึงได้ประคองดอกเทียนขาว
น้ี บูชาพระพุทธเจ้านั้น เกิดมาในกัปท่ี ๓๑ ทำให้ท่านไม่รู้จักทุคติ ตามนัยพระสูตร 



 

๑๙๐๙ 
 

 

มาในมิเนลปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมิเนลปุปผิยเถระ ท่านพระ
มิเนลปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระผู้มีพระ
ภาคพระนามว่าสิขี มีพระฉวีวรรณดังทองคำ มีพระรัศมีเฉิดฉายดังดวงอาทิตย์ มี
พระทัยประกอบด้วยเมตตา มีพระสติ เสด็จขึ้นท่ีจงกรม ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส มีใจ
ยินดี ชมเชยพระญาณที่ล้ำเลิศแล้ว จึงได้ประคอง "ดอกเทียนขาว" บูชาพระพุทธเจ้า 
อานิสงส์แห่งการบูชานี้ ในกัปท่ี ๓๑ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพทุธเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖/๓๗๐) 

ดอกบัว  : เป็นดอกไม้มีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม ขอบเรียบ อยู่ห่าง ๆ กัน ก้านใบ
และก้านดอกแข็ง มีหนามสากคาย ชูใบและดอกขึ้นพ้นผิวนํ้า เช่น บัวหลวง ดอกสี
ขาวหรือชมพู กลิ่นหอม พันธ์ุดอกสีขาวเรียก สัตตบุษย์ พันธ์ุดอกสีชมพูเรียก ปัทม์ 
หรือ สัตตบงกช ดอกใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เมล็ดกินได้ อุปมาความชุ่มช้ืนแห่งกายด้วย
ความสุขอันไม่มีปีติ กับดอกบัวท่ียังไม่พ้นน้ำ น้ำหล่อเลี้ยงไว้ ดอกบัวน้ันย่อมชุ่มช่ืน 
เอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นต้ังแต่ยอดถึงเหง้า ตามนัยพระสูตร มาในสามัญญผลสูตร 
ในเรื่องตติยฌาน ท่านเปรียบเทียบความชุ่มช้ืนแห่งปีติด้วยดอกบัว ความว่า 
มหาบพิตร เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสมัปชัญญะ เสวยสุขด้วยนาม
กาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะท้ังหลายสรรเสริญว่า ผูม้ีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 
เธอทำกายนี้ให้ชุ่มช่ืนเอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มีปีติ เปรียบเหมือนในกอบัวเขียว (อุบล) 
กอบัวหลวง (ปทุม) หรือกอบัวขาว (บุณฑริก) ดอกบัวเขียว ดอกบัวหลวง หรือ
ดอกบัวขาวบางเหล่าท่ีเกิดเจริญเติบโตในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ใต้น้ำ มีน้ำหล่อเลี้ยง
ไว้ ดอกบัวเหล่าน้ันชุ่มช่ืน เอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นต้ังแต่ยอดถึงเหง้า ไม่มสี่วนไหน
ท่ีน้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใด ภิกษุทำกายน้ีให้ชุ่มช่ืนเอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มีปีติ รูส้ึก
ซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายท่ีสุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง ฉันนัน้  (ที.สี.(ไทย) 
๙/๒๓๑/๗๗) 

ดอกบวัขาบ : ช่ือบัว ดอกสีคราม, บัวขาบ ก็เรียก เป็นดอกไม้ท่ีดารดาษในสระน้ำอยู่ใกล้ ๆ อาศรม
ของพระสารีบุตรเถระท่ีบุญกรรมเนรมิตไว้ ดอกบัวน้ีมีบัวสีน้ำเงินแก่อมม่วง บาน
สะพรั่ง ดารดาษ ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ ตามนัยพระสูตร มาในสารีปุตต
เถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ พระอานนทเถระกล่าวว่า 
ต่อไปนี้ ขอท่านทั้งหลายจงต้ังใจฟังประวัติ ในอดีตชาติของพระเถระทั้งหลาย (ต่อไป) 
พระสารีบุตรเถระ อุทานข้ึนว่า ในท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือลัมพกะ 
ใกล้ ภูเขาลมัพกะน้ัน เขาสร้างอาศรมและสร้างบรรณศาลาไว้อย่างดีเพ่ือข้าพเจ้า ใน
ท่ีไม่ไกลอาศรมของข้าพเจ้า มีแม่น้ำสายหน่ึงมีฝั่งต้ืน ท่าน้ำราบเรียบ น่ารื่นรมย์ใจ มี
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ทรายสะอาดเรี่ยรายกระจายอยู่ท่ัว ใกล้ ๆ อาศรมของข้าพเจ้ามีบึงน้ำท่ีบุญกรรม
เนรมิตไว้อย่างดี มีน้ำใสเย็นสนิท มีท่าน้ำราบเรียบ เป็นที่น่ารื่นรมย์ใจ สระน้ำ
เหล่าน้ัน ดารดาษด้วยดอกบัวหลวง ดอกบัวขาบ (บัวสีน้ำเงินแก่อมม่วง) สะพรั่งด้วย
บัวขาว ดารดาษด้วยบัวเฝื่อน ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๕๙/๕๘๗. ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๗๒/๓๐) 

ดอกบัวขาว : ช่ือบัว  ดอกสีคราม บัวขาบ ก็เรียก อุปมาความชุ่มช้ืนแห่งกายของภิกษุท่ีเอิบอ่ิมด้วย
สุขอันไม่มีปีติเช่นเดียวกับดอกบัวขาวท่ีชุ่มช้ืนไปด้วยน้ำต้ังแต่ยอดถึงเหง้า เป็นผลแห่ง
ความเป็นสมณะที่ เห็นประจักษ์ชัดท่ีดีกว่า ประณีตกว่าความเป็นสมณะท่ีเห็น
ประจักษ์   ตามนัยพระสูตร มาในสามัญญผลสูตร เรื่องตติยฌาน กล่าวถึงความชุ่ม
ช้ืนแห่งกายของภิกษุท่ีเอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มีปีติเช่นเดียวกับดอกบัวขาวที่ชุ่มช้ืนไป
ด้วยน้ำต้ังแต่ยอดถึงเหง้า ความว่า เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญ
ว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เธอทำกายน้ีให้ชุ่มช่ืนเอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มีปีติ 
เปรียบเหมือนในกอบัวเขียว (อุบล) กอบัวหลวง (ปทุม) หรือกอบัวขาว (บุณฑริก) 
ดอกบัวเขียว ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำ ยังไม่
พ้นน้ำ จมอยู่ใต้น้ำ มีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ ดอกบัวเหล่าน้ันชุ่มช่ืนเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำ
เย็นต้ังแต่ยอดถึงเหง้า ไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใด ภิกษุทำกายน้ีให้ชุ่ม
ช่ืนเอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มีปีติ รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายท่ีสุขอันไม่มี
ปีติจะไม่ถูกต้อง ฉันน้ัน ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะท่ีเห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่า
และประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ (ที.สี.(ไทย) ๙/
๒๓๑/๗๗) 

ดอกบัวเขียว : บัวมีสีอย่างสีใบไม้สด  อุปมาความชุ่มช้ืนแห่งกายของภิกษุที่เอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มีปีติ
เช่นเดียวกับดอกบัวเขียวท่ีชุ่มช้ืนไปด้วยน้ำต้ังแต่ยอดถึงเหง้า เป็นผลแห่งความเป็น
สมณะที่เห็นประจักษ์ชัดที่ดีกว่า ประณีตกว่าความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้ออ่ืน ๆ 
ตามนัยพระสูตร มาในสามัญญผลสูตร เรื่องตติยฌาน กล่าวถึงความชุ่มช้ืนแห่งกาย
ของภิกษุท่ีเอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มีปีติเช่นเดียวกับดอกบัวเขียวท่ีชุ่มช้ืนไปด้วยน้ำต้ังแต่
ยอดถึงเหง้า ความว่า เปรียบเหมือนในกอบัวเขียว (อุบล) กอบัวหลวง (ปทุม) หรือกอ
บัวขาว (บุณฑริก) ดอกบวัเขียว ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวบางเหล่าท่ีเกิด
เจริญเติบโตในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ใต้น้ำ มีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ ดอกบัวเหล่าน้ันชุ่มช่ืน 
เอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นต้ังแต่ยอดถึงเหง้า ไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใด 
ภิกษุทำกายน้ีให้ชุ่มช่ืนเอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มีปีติ รู้สึกซาบซา่นอยู่ ไม่มีส่วน ไหนของ
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ร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะท่ีเห็น
ประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะท่ีเห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ 
ที.สี.(ไทย) ๙/๒๓๑/๗๗. 

ดอกบัวคือเวไนยสัตว์ :ดอกบัวทีใช้เป็นคำอุปมาพระดำรัสกับปัญญา สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ 
พระองค์ทำดอกบัวคือเวไนยสัตว์ ให้เบ่งบานด้วยพระรัศมีคือพระดำรัส แต่ทรงทำ
เปือกตมคือกิเลสให้แห้งไปด้วยปัญญา ตามนัยพระสูตร มาในมหากัปปินเถราปทาน 
ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัปปินเถระ ท่านพระมหากัปปินเถระ เมื่อจะประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผูท้รงถึง
ความสำเร็จแห่งธรรมท้ังปวง ทรงปรากฏแล้วในอากาศทั้งสิ้น ทรงทำ "ดอกบัวคือ
เวไนยสัตว์" ให้เบ่งบานด้วยพระรัศมีคือพระดำรัส พระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก
พระองค์นั้น ทรงทำเปือกตมคือกิเลสให้แห้งไปด้วยพระรัศมคีือปัญญา (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๖๗/๒๔๗, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๙๙/๓๐๓) 

ดอกบัวแดง :  สีอย่างสีเลือดหรือสีชาด เป็นดอกไม้ท่ีพระติปทุมยิเถระ ในอดีตชาติ สมัย
พระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ ท่านเป็นช่างดอกไม้ เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า 
ได้ถือดอกบัวแดง ๓ ดอกโยนขึ้นไปในอากาศ ดอกบัวน้ันก็แผ่ขยายกลีบกลางอากาศ 
ขั้วช้ีขึ้น ดอกย้อยลงกั้นอยู่เหนือพระเศียร เกิดความอัศจรรย์ขึ้นในโลก มนุษย์และ
เทวดาพากันร้องสาธุการ ตามนัยพระสูตร มาในติปทุมิยเถราปทาน ประวัติใน
อดีตชาติของพระติปทุมิยเถระ ท่านพระติปทุมิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ครั้งน้ัน พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ทรงถึง
ความสำเร็จแห่งธรรมท้ังปวง เสด็จออกจากนคร ครั้งน้ัน ข้าพเจ้าได้เป็นช่างดอกไม้ 
อยู่ในกรุงหงสวดี ได้ถือดอกปทุม ๓ ดอก ซึ่งเป็นดอกไม้ช้ันดีเย่ียมในกรุงน้ัน เราขอ
บูชาพระพุทธเจ้า ครั้นคิดอย่างนี้แล้ว จึงทำจิตของตนให้เลื่อมใส จับดอกบัวแดง ๓ 
ดอกโยนขึ้นไปในอากาศ ในคร้ังน้ัน พอข้าพเจ้าโยนขึ้นไป ดอกบัวแดงเหล่าน้ันก็แผ่ 
(ขยายกลีบ) อยู่ในอากาศ ขัว้ช้ีขึ้นข้างบน ดอกย้อยลงข้างล่าง กั้นอยู่เหนือพระเศียร
ในอากาศ หมู่มนุษย์ท่ีเห็นแล้วพากันโห่ร้องเกรียวกราว ท้ังเทวดาในอากาศก็พากัน
แซซ่้องสาธุการว่า ความอัศจรรย์เกิดขึ้นแลว้ในโลก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๓/๒๒๔) 

ดอกบัวเผื่อน : ดอกไม้สำหรับอุปมาดอกบัวเผื่อนกับความโง่ของมนุษย์โดยอุปมาว่าดอกบัวเกิดในน้ำ 
ก็ติดอยู่ในน้ำและเปือกตม เช่นเดียวกับเหล่าสัตว์เกิดมาแล้วก็ถูกราคะ โทสะ 
เบียดเบียนติดอยู่ในวัฏฏสงสาร และดอกบัวน้ีสื่อถึงความร่มรื่น ร่มเย็นแห่งสายน้ำ 
กลิ่นหอมแห่งดอกบัวเผื่อน ตามนัยพระสูตร มาใน สารีปุตตเถราปทาน กลา่ว
เปรียบเทียบดอกบัวเผื่อน ความว่า ดอกบัวเผื่อน ดอกโกมุท จำนวนมาก เกิดในนำ้
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แล้วติดอยู่กับน้ำและเปือกตม ฉันใด เหล่าสัตว์จำนวนมากก็ฉันน้ัน เกิดมาในโลกแล้ว 
ถูกราคะและโทสะเบียดเบียน ย่อมงอกงาม (ในวัฏฏสงสาร) ดุจดอกโกมุทงอกงามใน
เปือกตม ฉะน้ัน อีกนัยหน่ึง เป็นการพรรณาถึงความน่ารื่นรมย์แห่งสายน้ำ ลำธาร ป่า
ไม้ ดอกไม้ในป่าหิมพานต์ ว่า ท่านผู้เจริญท้ังหลาย ได้ยินว่า ณ ด้านทิศตะวันออก
แห่งภูเขาหิมพานต์น้ันแล มีแม่น้ำท่ีเกิดแต่ภูเขาอันสุขุมละเอียดอ่อน มีสีเขียว ไหลบ่า
ออกมา เป็นภูมิประเทศท่ีสมควรร่ืนรมย์ใจ ช่ืนใจ ด้วยกล่ินหอมแห่งดอกอุบล ดอก
ปทุม ดอกโกมทุ ดอกบัวขาว ดอกสัตบุศย์ ดอกจงกลนี และดอกบัวเผื่อน ซึ่งงอกงาม
ขึ้นในบัดน้ัน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๒๕/๕๑) 

ดอกบัวหลวง :ดอกบัวท่ีอุปมาความเอิบอ่ิมแห่งความสขุในตติยฌานกบัดอกบัวหลวงท่ีเกิดในน้ำ จม
อยู่ในน้ำ ย่อมเอิบอ่ิมในน้ำ เป็นการดีท่ีความเป็นสมณะเหน็ประจักษ์เร่ืองน้ี ตามนัย
พระสูตร มาในสามญัญผลสูตรเร่ืองตติยฌานว่า เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมี
อุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะท้ังหลาย
สรรเสริญว่า ผูม้ีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เธอทำกายน้ีให้ชุ่มช่ืนเอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มี
ปีติ เปรียบเหมือนในกอบัวเขียว (อุบล) กอบัวหลวง (ปทุม) หรือกอบัวขาว (บุณฑริก) 
ดอกบัวเขียว ดอกบัวหลวง ท่ีเกิดเจรญิเติบโตในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ มน้ีำหล่อเลี้ยงไว้ 
ดอกบัวเหล่าน้ันชุ่มช่ืนเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นต้ังแต่ยอดถึงเหง้า ไม่มีส่วนไหนที่
น้ำเย็นจะไม่ถูกต้อง ฉันใด ภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มช่ืนเอิบอ่ิมด้วยสุขอันไม่มีปีติ รูส้ึก
ซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายท่ีสุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง ฉันน้ัน ข้อน้ีจัดเป็น
ผลแห่งความเป็นสมณะท่ีเห็นประจักษ์ ซึง่ดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็น
สมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๓๑/๗๗) 

ดอกบานไม่รู้โรย : ช่ือไม้ล้มลุก ลําต้นคอ่นข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็ก ๆ ใบเด่ียวออกตรงข้ามกัน 
ดอกกลม ๆ สขีาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นานดอกไม้ท่ีเป็นเหตุให้กินนรกบั
กินนรี สองสามีภรรยาอยู่ในป่าเขา พระราชาจึงตรัสถามด้วยประการต่าง ๆ ทราบว่า 
ภรรยาสร้างความปรารถนากับสามีไว้มาก จึงเก็บ "ดอกบานไม่รู้โรย"ประดับสามี เพ่ือ
สามีจักได้ประดับดอกไม้ แล้วตนก็จักประดับและนอนข้างสามีน้ัน ตามนัยพระสูตร 
มาในภัลลาติยชาดก ว่าด้วยพระราชาพระนามว่าภัลลาติยะ พระศาสดาทรงนำอดีต
นิทานมาตรัสว่า ได้มีพระราชาทรงพระนามว่าภัลลาติยะ ท้าวเธอทรงละรัฐสมีา ได้
เสด็จประพาสป่า ล่าเน้ือ เสด็จถึงภูเขาคันธมาทน์วรคีรีซึ่งมีบุปผชาตินานาพันธ์ุบาน
สะพรั่ง เป็นแดนท่ีพวกกินนรสัญจรไปมา กินนรกับกินนรี สองสามีภรรยา มีทุกข์โศก 
เกิดความเข้าใจผิด กินนรคิดว่ากินนรีจะติดตามไปตอนข้ามน้ำท่ีเช่ียวกราก แต่ภรรยา
สร้างความปรารถนากับสามีไว้ ความว่า ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกราชพฤกษ์ ดอกแคฝอย 



 

๑๙๑๓ 
 

 

และดอกย่านทราย ดอกบานไม่รู้โรย ด้วยหวังว่า สามีท่ีรักของดิฉัน จักได้ประดับ
ดอกไม้ และดิฉันจักประดับดอกไม้นอนแนบข้างสามีน้ัน (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๙๗/
๕๐๔) 

ดอกบุณฑริก : บัวขาว อุปมาดอกบุณฑริกท่ีจมอยู่ในน้ำ เสมอน้ำ พ้นน้ำ กำลังบานกับระดับ
สติปัญญาของมนุษย์ซึ่งบางคนมีมากบ้าง น้อยบ้าง ปานกลางบ้าง หรือไม่มีเลย ตาม
นัยพระสูตร มาในปาสราสสิูตร เกี่ยวกับเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ัน เรารับคำทูลอาราธนาของพรหม และเพราะความ
มีกรุณาในสัตว์ท้ังหลาย จึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้
เห็นสัตว์ท้ังหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อย มีธุลีในดวงตามาก มีอินทรีย์แกก่ล้า มีอินทรีย์
อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกเห็นปรโลก
และโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัว เปรียบได้
กับดอกบัว ในกออุบล ในกอปทุม หรือในกอบุณฑริก ดอกอุบล ดอกปทุม ดอก
บุณฑริก บางดอกท่ีเกิดในน้ำ จมอยู่ใต้น้ำ อยู่เสมอน้ำ อยู่พ้นน้ำ และมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ 
เราเม่ือตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ท้ังหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีธุลีใน
ดวงตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทรามสอนให้รู้ได้ง่าย
บ้าง สอนให้รู้ได้ยากบ้าง ดังนี้ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๓/๓๐๘) 

ดอกบุนนาค : ใบยาวรี ปลายใบเรียวแหลม ดอกสีขาวคล้ายสารภีแต่ใหญก่ว่า กลิ่นหอม ใช้ทํายาได้ 
แก่นสีแดงเข้ม ใช้ทําเคร่ืองเรือน เป็นดอกไม้ท่ีบาน ท่ีมกีลิ่นหอม สวยงาม ซึ่งพระ
ปุนนาคปุปผิยเถระ เสวยชาติเป็นนายพพรานนำไปบูชาพระพุทธเจ้าท่ีสถูปบนเนิน
ทราย ได้รับอานิสงส์ทำให้ไม่รู้จักทุคติในกปัท่ี ๙๒ น้ี ตามนัยพระสูตร มาในปุนนาค
ปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุนนาคปุปผิยเถระ ท่านพระปุนนาค
ปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็น
นายพราน เข้าไปอยู่ในป่าใหญ่ ได้พบต้นบุนนาคมีดอกบานสะพรั่ง จึงระลึกถึง
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ด ข้าพเจ้าได้เลือกเก็บดอกบุนนาคนั้น เฉพาะท่ีมีกลิ่นหอม 
สวยงามแล้วก่อสถูปบนเนินทราย ยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๙๒ นับจากกัปน้ี
ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๕๔๔) 

ดอกปทุม : บัวหลวง บัวก้านอุปมาดอกปทุมท่ีเกิดในนำ้ จมอยู่ในน้ำ เสมอน้ำ พ้นน้ำ กับระดับ
สติปัญญาของมนุษย์ซึ่งบางคนมีมากบ้าง น้อยบ้าง ปานกลางบ้าง หรือไม่มีเลย ตาม
นัยพระสูตร มาในปาสราสสิูตร เกี่ยวกับเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ัน เรารับคำทูลอาราธนาของพรหม และเพราะความ
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มีกรุณาในสัตว์ท้ังหลาย จึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้
เห็นสัตว์ท้ังหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อย มีธุลีในดวงตามาก มีอินทรีย์แกก่ล้า มีอินทรีย์
อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกเห็นปรโลก
และโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัว เปรียบได้
กับดอกบัว ในกออุบล ในกอปทุม หรือในกอบุณฑริก ดอกอุบล ดอกปทุม ดอก
บุณฑริก บางดอกท่ีเกิดในน้ำ จมอยู่ใต้น้ำ อยู่เสมอน้ำ อยู่พ้นน้ำ และมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ 
เราเม่ือตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ท้ังหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีธุลีใน
ดวงตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทรามสอนให้รู้ได้ง่าย
บ้าง สอนให้รู้ได้ยากบ้าง ดังนี้  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๓/๓๐๘) 

ดอกประกายพรึก : ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ท่ีเห็นในเวลาเช้ามืดอุปมาดอกประกายพรึกกับบุคคลท่ีมี
อรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกมีสีขาว ดังดาวประกายพรึกท่ีขาว ภิกษุครอบงำรูป
น้ันได้ด้วยการรู้ เห็น ตามนัยพระสูตร มาในทสุตตรสูตร ความว่า บุคคลหน่ึงมีอรูป
สัญญาภายใน เห็นรูปทั้งหลายภายนอก ท่ีขาว มสีีขาว เปรียบด้วยของขาว มีสีขาว
เข้ม เปรียบเหมือนดาวประกายพรึกท่ีขาว มีสีขาว เปรียบด้วยของขาว มสีีขาว เข้ม 
ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผ้าในเมืองพาราณสี อันมีเนื้อละเอียดทั้ง ๒ ด้านที่ขาว มีสี
ขาว เปรียบด้วยของขาว มีสีขาวเข้ม แม้ฉนัใด ภิกษุรูปหนึ่งมีอรูปสัญญาภายใน ก็ฉัน
น้ันเหมือนกัน เห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาว มีสีขาว เปรียบด้วย ของขาว มีสีขาว
เข้ม ครอบงำรูปเหล่าน้ันได้ มีสญัญาอย่างน้ีว่า ‘เรารู้ เราเห็น’ น้ีเป็นอภิภายตนะ
ประการที่ ๘ น้ี คือธรรม ๘ ประการที่ควรรู้ย่ิง ดังน้ี (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๑๗) 

ดอกประดู่ :  ดอกสีเหลือง กลิ่นหอมเป็นดอกไม้ท่ีอยู่ใกล้อาศรมของพระสารีบุตรเถระ ในอดีตชาติ
ของท่านน้ัน อาศรมน้ีมีแม่น้ำ ท่านำ้ราบเรียบ น่ารื่นรมใจ มีทรายสะอาด มีดอก
กรรณิการ์ ดอกไม้ประดู่ ส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกล่ินทิพย์ ตามนัยพระสูตร มาใน
สารีปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ ท่านพระอานนทเถระ
กล่าวว่า ต่อไปนี้ ขอท่านท้ังหลายจงต้ังใจฟังประวัติ ในอดีตชาติของพระเถระ
ท้ังหลาย พระสารีบุตรเถระบรรลุสาวกบารมีญาณแล้วได้อุทานข้ึนว่า ในที่ไม่ไกล
ภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือลัมพกะ ใกล้ ๆ ภูเขาลมัพกะน้ัน เขาสร้างอาศรม 
และสร้างบรรณศาลาไว้อย่างดีเพ่ือข้าพเจ้า ในท่ีไม่ไกลอาศรมของข้าพเจ้า มีแม่น้ำ
สายหนึ่งมีฝั่งต้ืน ท่าน้ำราบเรียบ น่ารื่นรมย์ใจ มีทรายสะอาดเรี่ยรายกระจายอยู่ท่ัว 
ในที่ไม่ไกลอาศรมของข้าพเจ้านั้น มีแม่น้ำไม่มีก้อนกรวด ไม่มีเง้ือมย่ืนง้ำออกมา น้ำมี
รสดี ไม่มีกลิน่ ไหลไป ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม ต้นกรรณิการ์ ต้น



 

๑๙๑๕ 
 

 

กรรณิการ์เขา ต้นประดู่ ต้นอัญชัน ดอกประดู่ มากมาย ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้าย
กลิ่นทิพย์ ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม ดังน้ี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๕๕๔) 

ดอกประยงค:์  ดอกกลมเล็ก ๆ สีเหลือง ลกัษณะคล้ายไขป่ลาดุก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ กลิ่นหอม 
ดอกไม้ท่ีส่งกลิน่หอม อบอวลไปทั่ววิมานของฉัตตมาณพ วิมานของมาณพนี้สวยงาม
เน่ืองแน่นด้วยนางเทพอัปสร มผีิวพรรณเปล่งปลั่งดังทองคำ ดังท้องฟ้าท่ีเต็มไปด้วย
ดวงดาว ตามนัยพระสูตร มาในฉัตตมาณวกวิมาน ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่ฉัตต
มาณพผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ พระผูม้ีพระภาคตรัสถามว่า วิมานของเธอน้ันมี
รัศมีตัดแสงอาทิตย์แผ่ไปเกิน ๒๐ โยชน์ และทำกลางคืนให้เป็นเสมือนกลางวัน วิมาน
ของเธอเนืองแน่นด้วยเหล่าเทพอัปสร ผูท้รงผ้ากำพลสีแดงและสีเหลอืง หอมตลบ
ด้วยกลิ่นกฤษณา แก่นจันทน์ และ ดอกประยงค์ มีผิวพรรณเปลง่ปลั่งด่ังทองคำ 
ประหน่ึงท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว ดังน้ี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๙๒/๑๐๖ ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๗/๑๑๐/๔๕) 

ดอกปรู  : ดอกสีขาว ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลิน่หอม เนื้อไม้สีนํ้าตาลคลํ้า ใช้ทําด้ามปืน 
พานท้ายปืน เปลือกรากใช้ทาํยาได้ เป็นดอกไม้ท่ีเป็นเหตุให้กินนร กับ กนินรีสองสามี
ภรรยาแยกกันอยู่ เพราะนางมัวเลือกเก็บดอกปรู เพ่ือประดับสามี และตัวเองท่ีนอน
แนบอยู่กับสามีนั้น ตามนัยพระสูตร มาในภัลลาติยชาดก เรื่องราวของกินนร กับ กนิ
นรี สองสามีภรรยาที่แยกกันอยู่ พระราชาสงสัย ตรัสถามว่า เจ้าทั้ง ๒ คิดถึงทรัพย์ที่
พินาศไปแล้วหรือ หรือคิดถึงบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว จึงพากันเดือดร้อนตลอดทั้ง
ราตรีหน่ึงน้ัน เราขอถามเจ้าท้ัง ๒ ผู้มรี่างกายคลา้ยมนุษย์ เพราะเหตุไร เจ้าจึง
แยกกันอยู่ กินนรีกราบทูลว่า แม่น้ำสายน้ีใดมีกระแสน้ำเช่ียวกราก ปกคลุมด้วยต้นไม้
นานาพันธ์ุไหลผ่านภูผาหิน ท่านเห็นอยู่ แม่น้ำสายน้ัน สามีท่ีรักของดิฉันสำคัญดิฉัน
ว่า จะติดตามไปจึงได้ข้ามไปในฤดูฝน ส่วนดิฉันมัวเลือกเก็บ "ดอกปรู" ดอกลำดวน 
ดอกมะลิซ้อน และดอกคัดเค้า ด้วยหวังว่า สามีท่ีรักของดิฉันจักได้ประดับดอกไม้ (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๗/๑๙๖/๕๐๓) 

ดอกปาริฉัตตกะ:ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์  หรือต้นทองหลาง เป็นดอกไม้ที่เทพนารี ๔ นางขอ
กับพระนารถมุนีเทวพราหมณ์ แล้วนางก็อวยพรท่านให้สำเร็จคติท้ังปวง ตามนัยพระ
สูตร มาในสุโภชนชาดก เป็นเรื่องเทพนารีท้ัง ๔ นางผู้มีผวิพรรณประดุจทองคำ เป็น
ใหญ่กว่าเทพธิดาทั้งหลาย คือ ๑. เทพธิดาอาสา ๒. เทพธิดาสัทธา ๓. เทพธิดาสิรี ๔. 
เทพธิดาหิรี ต่างลุกขึ้นกล่าวกับพระนารทมุนีเทวพราหมณ์ว่า ข้าแต่พระมหามุนีผู้
ประเสริฐ ถ้าดอกปาริฉัตตกะนี้ พระคุณเจ้ามิได้เจาะจงจะให้แกผู่้ใด ขอพระคุณเจ้าจง



 

๑๙๑๖ 
 

 

ให้แก่พวกดิฉันเถิด ขอคติท้ังปวงจงสำเร็จแด่พระคุณเจ้า แม้พระคุณเจ้าก็จงให้แก่
พวกดิฉันเหมือนท้าววาสวะเท่าน้ันเถิด (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๑๖/๑๑๙) 

ดอกปุณฑริก:  สีขาว อุปมาดอกปุณฑริกกับการหมดกิเลสว่า พระผู้มพีระภาคเกิดในโลก แต่อยู่
เหนือโลก ไม่แปดเป้ือนด้วยโลกเหมือนดอกปุณฑริกไม่เปียกน้ำ ไม่ติดน้ำ  ตามนัย
พระสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พราหมณ์ เราเกิดเจริญเติบโตในโลก แต่อยู่เหนือ
โลก ไม่แปดเปื้อนด้วยโลก เหมือนดอกอุบล (บัวเขียว) ดอกปทุม (บัวหลวง) ดอก
ปุณฑริก (บัวขาว) เกิดเจริญ เติบโตในน้ำ แต่อยู่เหนือน้ำ ไม่แปดเป้ือนด้วยน้ำฉะน้ัน 
อาสวะทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดา หรือเป็นคนธรรพ์ผู้เที่ยวไปในอากาศ เป็น
เหตุให้ถึงความเป็นยักษ์ และความเป็นมนุษย์ ได้สิ้นไปแลว้ ถูกเรากำจัดแล้ว ทำให้
หมดเครื่องผูกพันแล้ว ดอกปุณฑริกท่ีงดงาม ย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใด เราก็
ย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยโลกฉันนั้น พราหมณ์ เพราะฉะนั้น เราจึงเป็นพระพุทธเจ้า (องฺ.
จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๓๖/๕๙. องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๑/๑๘๑) 

ดอกผักตบ:  ลำต้นเป็นกอ สีเขียว อุปมาการเอาชนะมารด้วยการมีอรูปสัญญาภายใน เห็นรูป
ภายนอกที่เขียว เหมือนดอกผักตบท่ีเขียว เขาก็ครอบงำรูปนั้นได้ ตามนัยพระสูตร 
กล่าวว่า บุคคลหนึ่งมีอรูปสญัญาภายใน เห็นรูปท้ังหลายภายนอกท่ีเขียว มีสีเขียว 
เปรียบด้วยของเขียว มีสีเขยีวเข้ม เปรียบเหมือน "ดอกผักตบ" ท่ีเขยีว มีสีเขียว 
เปรียบด้วยของเขียว มีสีเขียวเข้ม ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผ้า ในเมืองพาราณสี อันมี
เน้ือละเอียดทั้ง ๒ ด้านที่เขยีว มีสีเขียว เปรียบด้วยของเขียว มีสีเขียวเข้ม ฉันใด 
บุคคลหน่ึงมีอรูปสัญญาภายใน กฉ็ันนั้นเหมือนกัน เห็นรูปท้ังหลายภายนอกที่เขียว มี
สีเขียว เปรียบด้วยของเขียว มีสีเขียวเข้ม ครอบงำรูปเหล่าน้ันได้ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๓๘/๓๔๙) 

ดอกผักทิพย์: ดอกไม้สวรรค์  หมายถึงดอกไม้ทิพย์ท่ีพระกักการุปุปผิยเถระ ในอดีตชาติของท่าน 
เมื่อลงจากสวรรค์ช้ันยามาสู่โลกมนุษย์ ได้ถือดอกฟักทิพย์มาด้วย เพ่ือบูชา
พระพุทธเจ้า ด้วยอานิสงส์บูชาน้ีทำให้ท่านไม่รู้จักคำว่าทุคติเลย ตามนัยพระสูตรมา
ในกักการุปุปผยิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผิยเถระเป็นต้น 
ท่านพระกักการุปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า
ข้าพเจ้าจากสวรรค์ช้ันยามาลงมายังมนุษยโลกน้ีได้ถือดอกฟักทิพย์มาบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ผู้มสีิริ ในกัปที่ ๙๒ นบัจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้
ดอกไมบู้ชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๕/๕๔๓. ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๓๒๐) 



 

๑๙๑๗ 
 

 

ดอกมฆวะ  : ดอกไม้ทิพย์ ท่ีพระมฆวปุปผิยเถระ ในอดีตชาติของท่าน ได้เลื่อมใส มีใจยินดี ได้
ประคองดอกมฆวบูชาพระพุทธเจ้า ในกับท่ี ๙๑ จึงไม่รู้จักทุคติเลย  ตามนัยพระสูตร 
มาในมฆวปุปผยิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมฆวปุปผิยเถระ ท่านพระมฆ
วปุปผิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้
เป็นพระสยัมภู ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ พระองค์มีอินทรีย์ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว เข้าสมาธิอยู่ใกล้
ฝั่งแม่น้ำนัมมทา ในครั้งน้ัน ข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระสยัมภู ผู้
ไม่ทรงพ่ายแพ้แล้ว เลื่อมใส มีใจยินดี ได้บูชาพระองค์ด้วยดอกมฆวะ (ดอกแซ่ม้าพระ
อินทร์) ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย 
เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ดังนี้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๔๔๖) 

ดอกมณฑารพ :ช่ือต้นไม้ในเมืองสวรรค์  มณฑา ก็ใช้ เป็นดวงมาลัยของนางภัททิตถิกาอุบาสิกาใช้
ประดับ ดอกมณฑารพน้ีมีสีต่าง ๆ ท่ีเทพอ่ืน ๆ ไมม่ี นางรักษาศีล ๕ รักษาอุโบสถศีล 
ได้บำเพ็ญสุจริตธรรม กุศลธรรมแล้วเกิดเปน็เทพธิดา ชมสวนนันทวันอยู่  ตามนัย
พระสูตร มาในภัททิตถิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางภัททิตถิกาอุบาสิกา 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามถึงบุพกรรมท่ีนางภัททาเทพธิดาน้ันได้ทำไว้ว่า เทพธิดาผู้
ทรงปัญญา เธอประดับมาลัย "ดอกมณฑารพ" ซึ่งมีสีต่าง ๆ ไว้ท่ีศรีษะ คือ สีเขียว 
เหลือง ดำ หงสบาทและแดง รายล้อมด้วยกลีบเกสร ในเทพหมู่อ่ืนไม่มีต้นไม้ชนิดนี้ 
หม่อมฉันมใีจเลื่อมใสในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรง จึงได้ถวายเครื่องนุ่งห่ม อาหาร 
เสนาสนะและเครื่องตามประทีป หม่อมฉนัเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์ ๘ 
ทุกวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำและ ๘ ค่ำแห่งปักษ์ หม่อมฉันยินดีในศีล ๕ มีคณุกำหนดมิได้ 
นำความสุขมาให้เนืองนิตย์ ได้บำเพ็ญสุจริตธรรมและได้บำเพ็ญกุศลธรรมแล้ว จุติ
จากมนุษยโลกนั้นแล้ว ได้เกดิเป็นเทพธิดา มีรัศมีในตัวเอง เที่ยวชมสวนนันทวันอยู่ 
ดังนี้ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๐๖/๓๖) 

ดอกมณฑาลก :ดอกต้นไม้ขนาดใหญ่  ทีมี่ใบใหญ ่ดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอม ดอกไม้สวรรค์ดอกไม้
ท่ีขึ้นปกคลุมอุทยานกับดอกไม้อ่ืน ๆ ท่ีขึ้นปกคลุมลำรางไข กระแสน้ำ สระโบกขรณ ี
มีหมู่มนุษย์พากันหลงไหล ถอืเป็นของเขา  ตามนัยพระสูตร มาในสาธินราชชาดก 
เมื่อพระโพธิสัตว์จูงพระหัตถ์พระเจ้านารทะเท่ียวไปในอุทยานได้ตรัสว่า ภูมิภาคตรงนี้
คืออุทยานนั้น ตรงนี้คือลำรางไขน้ำพร้อมท้ังอ่างรองรับน้ำท่ีไหลเข้ามา ตรงนี้คือ
ภูมิภาคท้ัง ๒ ข้างแห่งลำรางไขน้ำ ซึ่งปกคลุมด้วยหญา้เขียวขจี ตรงนี้คือแม่น้ำท่ีมี
กระแสไหลอยูไ่ม่ขาดสาย ตรงน้ีคือสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์ มีนกจักรพากขันขาน
เสียงระงม ดารดาษไปด้วยดอกมณฑาลก ดอกปทุม และดอกอุบล ท่ีเหล่าชนพากัน



 

๑๙๑๘ 
 

 

หลงใหลยึดถือว่าเป็นของเราเขาไปไหนหนอ ดังน้ี (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๒๑๖/๔๕๗. ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๘/๑๖๗/๒๑๐) 

ดอกมะกล่ำหลวง  :ดอกไม้ต้นขนาดใหญ่ ฝักแก่บิดเป็นวง เมล็ดแข็งสีแดง ใช้ทํายาได้ ถ้าเป็นต้นไม้
ใหญ ่เรียกว่า มะกล่ำหลวง  ในท่ีน้ีหมายถึงดอกไม้ทิพย์ท่ีพระพิมพิชาลิปุปผิยเถระ ใน
อดีตชาติ สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ได้นำดอกมะกล่ำหลวงประคอง
อัญชลีขึ้นบูชาพระพุทธเจ้า มาในกัปที่ ๖๘ น้ี ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ ชาติ 
สมบูรณ์ด้วยรตัน ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก ได้คุณวิเศษคือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ 
๘ และอภิญญา ๖ตามนัยพระสูตร มาในพิมพิชาลิปุปผิยเถราปทาน ประวัติใน
อดีตชาติของพระพิมพิชาลิปุปผิยเถระ ท่านพระพิมพิชาลิปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้เป็น
พระสยัมภู เป็นบุคคลผู้เลศิ ทรงประกาศสัจจะ ๔ แสดงอมตบท ครั้งนั้น ข้าพเจ้า
รวบรวม "ดอกมะกล่ำหลวง" ไว้มากมายแล้ว บูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดา
และมนุษย์ ผู้คงที่ ในกัปท่ี ๖๘ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ ชาติพระ
นามเหมือนกันว่ากิญชเกสระ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก คุณ
วิเศษเหล่านี้ คอื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว 
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังน้ี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๑/
๔๑๓) 

ดอกมะกอก  : ดอกของไม้ต้นขนาดใหญ่ ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้เป็นผักดิบ ผลขนาดลูกหมากดิบ เมื่อ
สุกมีรสเปรี้ยวเจือฝาด ใช้ปรงุอาหาร รากและเมล็ดใช้ทํายาได้ มะกอกบ้าน หรือ 
มะกอกป่า ก็เรียกเป็นดอกไม้ท่ีพระอัมพาฏกิยเถระ ในอดีตชาติ ได้นำมาประคอง
อัญชลีบูชาพระมหาวีระ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ในกบัท่ี ๓๑ เป็นต้นไป จะไม่รู้จัก
คำว่าทุคติ ตามนัยพระสูตร มาในอัมพาฏกิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระ
อัมพาฏกิยเถระ ท่านพระอัมพาฏกิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน 
จึงกล่าวว่า พระมุนีพระนามว่าเวสสภู เสด็จเข้าไปยังป่าไม้สาละ ซึ่งมีดอกบานสะพร่ัง 
ประทับน่ังอยู่ท่ีซอกภูเขา ดุจพญาราชสีห์มีชาติสูง ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส มใีจ
ยินดี ได้ใช้ "ดอกมะกอก" บูชาพระมหาวีระ ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยมือท้ัง ๒ ของตน ใน
กัปท่ี ๓๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๓๗/๘๑) 

ดอกมะเดื่อ : ดอกของไม้ต้นขนาดกลาง ใบสาก ผลกินได้  ใช้เป็นคณุลักษณะของพระพุทธเจ้าที่
นางเทพธิดาได้พบเห็น โดยพรรณนาว่า ความเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก
น้ีหาได้ยาก เหมือนหาดอกมะเด่ือท่ีดี เหมือนหากระต่ายในดวงจันทร์ หรือเหมือนหา



 

๑๙๑๙ 
 

 

น้ำมันกา เหมือนหาหนวดเต่า เขากระต่าย ตามนัยพระสตูร มาในรัชชุมาลาวิมาน ว่า
ด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผูส้ักการะเคารพพระพุทธเจ้า เม่ือพระมหาโมคคัลลาน
เถระถามเทพธิดาองค์หน่ึงว่า เทพธิดา เธอมีผิวพรรณงดงามย่ิงนัก ขณะที่ดนตรี
บรรเลงอยู่อย่างไพเราะ ดิฉันได้เหลือบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมปราชญ ์
ทรงเกื้อกูลสัตว์โลกท้ังมวล ผู้ไม่มีโรคภัย ประทับนั่งเข้าฌานอยู่ท่ีโคนต้นไม้ เพราะได้
เห็นพระพุทธองค์ผู้น่าเลื่อมใส ควรแก่การยินดี เสด็จออกจากป่า แล้วมาสู่ความไม่มี
ป่า(คือกิเลส) ใจของดิฉันก็เลือ่มใสด้วยคิดเห็นว่า ท่านผู้น้ีคงจะมิใช่คนธรรมดาสามัญ
เป็นแน่ ท่านผูน้ี้เป็นท่ีน่าเกรงขาม ดังราชสีห์ซ่ึงเป็นสัตว์อยู่ถ้ำ น่าเกรงขาม ยากที่ใคร
จะทำให้ช่ืนชมและยากท่ีจะได้พบเห็น เหมือน "ดอกมะเด่ือ" (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๔๑/
๙๗.  ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖/๑๓๗) 

ดอกมะลิ  : ดอกไม้ลำต้นเป็นพุ่ม ดอกสีขาว กลิ่นหอมเย็น พันธ์ุดอกซ้อน  เรียก มะลิซ้อนเป็น
การเปรียบเทียบความหอมดอกมะลิซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอมเป็นเลิศ ก็
เท่ากับคำสั่งสอนของสมณโคดม จัดว่า ยอดเยี่ยมกว่าอัชชธรรม บรรดาธรรมซ่ึงมีอยู่
ขณะน้ี คือลัทธิของครูท้ัง ๖ ตามนัยพระสูตร มาใน คณกโมคคลัลานสตูร เป็นการ
เปรียบเทียบความดีเลิศของสิ่งต่าง ๆ กับคำสอนของพระพุทธเจ้า ความว่า บรรดา
รากไม้หอม บณัฑิตยกย่องกฤษณาว่าเป็นเลิศ บรรดาไมท่ี้มีแก่นหอม บัณฑิตยกย่อง
แก่นจันทน์แดงว่าเป็นเลิศ บรรดาไม้ท่ีมีดอกหอม บัณฑิตยกย่อง "ดอกมะลิ" ว่าเป็น
เลิศ แมฉ้ันใด คำสั่งสอนของท่านพระโคดม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จัดว่ายอดเย่ียม
กว่าอัชชธรรม (ธรรมซึ่งมีอยู่ขณะนี้ หมายถึงลัทธิของครูท้ัง ๖) ท้ังหลาย ท่านพระโค
ดม พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ท่านพระโคดมพระภาษิตของ
พระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง ๆ 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทาง แก่ผู้หลงทาง หรือตาม
ประทีปในท่ีมืด ด้วยต้ังใจว่า ‘คนมีตาดีจะเห็นรูปได้’ ข้าพระองค์น้ีขอถึงท่านพระโค
ดม พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมโปรดทรงจำข้า
พระองค์ไว้ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต” ดังน้ี (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๗๘/๘๔. ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๗๘/๔๗) 

ดอกมะลิซ้อน : ดอกไม้พุ่ม สีขาว กลิ่นหอม เป็นดอกไม้ท่ีกินนรีกับกินนร ภรรยาสามีกัน ในคร้ังที่
แยกกันอยู่ พระราชาสงสัยจึงตรัสถามว่าทำไมจึงแยกกันอยู่ ปรากฏว่านางมัวเก็บ
ดอกมะลิซ้อน หวังว่าสามีจะได้ประดับดอกไม้น้ี ตามนัยพระสูตร มาในภัลลาติยชาดก 
เรื่องกินนรกับกินนรีสองสามีภรรยารักคน วันหนึ่ง พระราชาตรัสถามว่า เจ้าท้ัง ๒ 
คิดถึงทรัพย์ท่ีพินาศไปแล้วหรือ หรือคิดถึงบิดามารดาท่ีล่วงลับไปแลว้ จึงพากัน



 

๑๙๒๐ 
 

 

เดือดร้อนตลอดทั้งราตรีหน่ึงนั้น เราขอถามเจ้าทั้ง ๒ ผู้มีร่างกายคล้ายมนุษย์ เพราะ
เหตุไร เจ้าจึงแยกกันอยู่ กินนรีกราบทูลว่า แม่น้ำสายนี้ใดมีกระแสน้ำเช่ียวกราก ปก
คลุมด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุไหลผ่านภูผาหิน ท่านเห็นอยู่ แม่น้ำสายนั้น สามีท่ีรักของ
ดิฉันสำคัญดิฉนัว่า จะติดตามไปจึงได้ข้ามไปในฤดูฝน ส่วนดิฉันมัวเลอืกเก็บดอกปรู 
ดอกลำดวน ดอกคัดเคา้ "ดอกมะลิซ้อน" ด้วยหวังว่า สามีท่ีรักของดิฉันจักได้ประดับ
ดอกไม ้(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๙๖/๕๐๓) 

ดอกโมก : เป็นดอกลักษณะสีขาวห้อยเป็นช่อสั้น ๆ กลิ่นหอม ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นดอกไม้ที่
พระกุฏชปุปผิยเถระ ในอดีตชาติ สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุทัสสนะ ท่านพระ
เถระจึงถือดอกโมก ดอกใหญ่ทูลเกล้าบูชาพระสยัมภูพุทธเจ้า ในกัปที ่ ๓๑ จากน้ีไป 
จะไม่รู้จักคำว่าทุคติ  ตามนัยพระสูตร มาในกุฏชปุปผิยเถราปทาน ประวัติใน
อดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ ท่านพระกุฏชปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในท่ีไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหนึ่งช่ืออัจจละ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุทัสสนะ ประทับอยู่ท่ีระหว่างภูเขา ข้าพเจ้าถือดอกไม้ซึ่ง
เกิดที่ภูเขาหิมพานต์เหาะไป ณ ท่ีน้ัน ได้เห็นพระสมัมาสัมพุทธเจ้าผู้ขา้มโอฆะได้แล้ว 
ผู้ไม่มีอาสวะ ครั้งนั้น ข้าพเจ้าถือ "ดอกโมก" ใหญ่ทูลเกล้า บูชาพระสยัมภูพุทธเจ้า ผู้
ทรงแสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ในกัปท่ี ๓๑ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ 
จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๙/๒๐๘) 

ดอกโมกมัน : เน้ือไม้สีขาวละเอียด ใช้ฝังประดับในเน้ือไม้อ่ืนเป็นลวดลาย และทําสิ่งอ่ืน ๆ เช่น พาย 
เป็นดอกไม้ท่ีพระกุฏชปุปผิยเถระ อดีตชาติ ได้นำมาประคองอัญชลีเพ่ือบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ ในกัปที่ ๙๒ จากน้ีไป จะไม่รู้จักคำว่าทุคติ ตามนัย
พระสูตร มาในกุฏชปุปผิยวรรค หมวดว่าด้วยพระกุฏชปุปผิยะเป็นต้น เร่ือง กุฏชปุป
ผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระท่านพระกุฏชปุปผิยเถระ
เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระสัมมาสมัพุทธเจ้า ผู้มีพระ
ฉวีวรรณดังทองคำ ดังดวงอาทิตย์อุทัย ทรงเหลียวดูทิศ เสด็จเหาะไปในอากาศ 
ข้าพเจ้าเห็น "ดอกโมกมัน" บานสะพรั่ง ท้ังดอกใหญ่และดอกเล็ก จึงเก็บมาจากต้น 
แล้วบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ ในกัปที ่๙๒ นับจากกปันี้ไป ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒/๓๔๗) 

ดอกไม้คือธรรม :อุปมาดอกไม้ด้วยการเผยแผ่ธรรมของพระโกนาคมนพุทธเจ้าและการเผยแผ่ธรรมไป
แพร่หลายยังหมู่ชนต่าง ๆ ที่กว้างขวาง มีผู้ปฏิบัติธรรมตามธรรม จนได้มรรคผล 
เปรียบได้กับพวงมาลัยท่ีร้อยเรียงไว้เป็นอันดี สวยงาม ตามนัยพระสูตร มาในโกนาค
มนพุทธวงศ์ ครั้งน้ัน พระองค์พร้อมทั้งสาวก ทรงยกธรรมเจดีย์ หมายถึงโพธิปักขิย
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ธรรม ๓๗ ประการ อันประดับด้วยผ้าคือธรรมแล้ว หมายถึงประดับด้วยอริยสัจ ๔ 
ทรงร้อยพวง "ดอกไม้คือธรรม" เสร็จแล้ว เสด็จดับขันธปรินิพพาน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๒๗/๗๑๑. ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๒๗/๓๗๗) 

ดอกไม้คือวิมุตติ :ดอกไม้อุปมากิตติศัพท์ กิตติคุณของพระพุทธเจ้าท่ีหาใครย่ิงกว่ามิได้ เสมอเหมือน
มิได้ พระองค์ให้สรรพสตัว์ยินดีในธรรมของพระองค์ด้วยดอกไม้ที่งดงาม มีกลิ่นหอม
คือวิมุติ ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพ ตามนัยพระสูตร มาในสารี
ปุตตเถราปทาน กล่าวถึงความย่ิงใหญ่ ความมหัศจรรย์ พระปัญญาอันล้ำเลิศ การ
สรรเสริญในกิตติคุณของพระพุทธเจ้า ความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมาก ผู้
เป็นศากยบุตร มีพระยศยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ดำรงอยู่ในศาสนาของ
พระองค์แล้ว ข้าพระองค์แสวงหา "ดอกไม้คือวิมุตติ" ซ่ึงเป็นเหตุหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ ให้สรรพสัตว์ยินดีด้วยการได้ "ดอกไมคื้อวิมุตติ" ข้าแต่
พระองค์ผู้มีพระจักษุ ตลอดพุทธเขต (มีแสนโกฏิจักรวาล) ยกเว้นพระสัมมาสมัพุทธ
เจ้าผู้เป็นมหามุนีเสีย ก็ไม่มีใครจะมีปัญญาเหมือนกับข้าพระองค์ผู้เป็นบุตรของ
พระองค์เลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๐๒/๔๘. ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๓๐๒/๒๗๙, ขุ.อป.อ. 
(บาลี) ๑/๓๐๓/๒๘๐) 

ดอกไม้ซึก :  เป็นดอกไม้ซึกที่พระเสเรยยกเถระ ในอดีตชาติ ได้หยิบขึ้นบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยการ
โยนข้ึนไปในอากาศ ดอกไม้ซึกกลายเป็นฉตัรมุงบังแดด บังฝนแก่พระองค์ตลอด ๗ 
วัน ตามนัยพระสูตร มาในเสเรยยกวรรค หมวดว่าด้วยพระเสเรยยกะเป็นต้น เรื่อง 
เสเรยยกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสเรยยกเถระ ท่านพระเสเรยยก
เถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้คงแก่เรียน 
ทรงมนตร์ จบไตรเพท ยืนอยู่ในที่กลางแจ้ง ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำสัตว์
โลก เสด็จเที่ยวอยู่ในป่าดุจราชสีห์ ไม่สะดุ้งกลัวดุจพญาเสือโคร่ง ทรงแสวงหาคุณอัน
ย่ิงใหญ่ ดุจช้างมาตังคะตกมัน ข้าพเจ้าหยิบดอกไม้ซึก โยนขึ้นไป(บูชา)ในอากาศ ด้วย
พุทธานุภาพ ดอกไม้ซึกท้ังหลายห้อมล้อมอยู่โดยประการท้ังปวง พระผู้มีพระภาคผู้
สัพพัญญู ทรงมีความเพียรมาก ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ทรงอธิษฐานแล้วดอกไม้
ท้ังหลายก็กระจายเป็นเครื่องมุงบังดอกไม้บูชาพระนราสภะโดยรอบ ลำดับน้ัน แผ่น
ดอกไม้น้ันมีขั้วอยู่ข้างใน มีหน้าอยู่ข้างนอก ทำการมุงบังตลอด ๗ วัน ต่อแต่น้ันก็
อันตรธานไป (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓/๒๗๖) 

ดอกไม้ทอง : อุปมาดอกไม้ ๔ ดอก ท่ีพระสุวรรณปุปผยิเถระ ในอดีตชาตินำไปบูชาพระพุทธเจ้า
พระนามว่าวิปัสสี กลายเป็นฉัตรทองมุงหลงัคาบังแดด ฝน ลมตลอดชุมชน เกิดปีติ
โสมนัส ท่านประนมมือเหนือชนเหล่าน้ัน ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดุสิต ในกัปท่ี ๙๑ จากนี้
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ไป ด้วยอานิสงส์น้ี ท่านไม่รู้จักทุคติเลย  ตามนัยพระสูตร มาในสุวัณณปุปผิย
เถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุวรรณปุปผิยเถระ ท่านพระสุวรรณปุปผิย
เถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคพระนาม
ว่าวิปัสสี ประทับน่ังแสดงอมตบทแก่หมู่ชน ข้าพเจ้าฟังธรรมของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ ผู้คงที ่ ได้ใช้ "ดอกไม้ทองคำ" ๔ ดอก 
บูชาพระพุทธเจ้า ดอกไม้ทองคำน้ันกลายเป็นหลังคาทองคำ มุงบังตลอดชุมชน ใน
ครั้งน้ัน รัศมขีองพระพุทธเจ้าและรัศมีของทองคำ รวมกันเป็นแสงสว่างอย่างเจิดจ้า 
ข้าพเจ้ามีจิตเบิกบาน มีใจยินดี เกิดโสมนัส ประนมมือให้ชนเหล่าน้ันเกิดปีติ ข้าพเจ้า
ทูลวิงวอนและถวายอภิวาทพระสัมมาสมัพุทธเจ้า ผู้มีวัตรดีงาม ทำความปราโมทย์ให้
เกิดขึ้นแล้ว กลับเข้าสูท่ี่อยู่ของตน ขา้พเจ้ากลับเข้าสู่ท่ีอยู่แล้ว ยังระลกึถึง
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ดอยู่ ด้วยจิตที่เลื่อมใสน้ัน ข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ช้ัน
ดุสิต ในกัปที่ ๙๑ นับจากกปัน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.
อป.(ไทย) ๒๘/๑๑๗๒/๓๖๕) 

ดอกไม้ทิพย์ : ดอกไม้สวรรค์ อุปมาความหอมของดอกไม้ ที่พระสลฬปุปผิยเถระ สมยัเสวยชาติเป็น
กินนรใกลฝ้ั่งแม่น้ำจันทภาคา ได้นำดอกไม้ดอกช้างน้าวมาบูชาพระพุทธเจ้า เห็น
พระองค์สูดกมกลิ่นดอกช้างน้าวนั้น ซึ่งมีกลิ่นหอม ดังดอกไม้ทิพย์ ตามนัยพระสูตร 
มาในสลฬปุปผยิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ ท่านพระ
สลฬปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า คร้ังน้ัน 
ข้าพเจ้าเป็นกินนรอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา ขณะนั้น ขา้พเจ้าได้เห็น
พระพุทธเจ้า ผู้เป็นเทพย่ิงกว่าเทพ ทรงเป็นผู้องอาจกว่านรชน เสด็จจงกรมอยู่ จึงได้
เลือกเก็บดอกช้างน้าวมา ถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด พระมหาวีรเจ้าทรง
สูดดมกลิ่นดอกช้างน้าว ซึ่งมีกลิ่นหอมดัง "ดอกไม้ทิพย์" ขณะท่ีข้าพเจ้าดูอยู่น้ัน 
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ถวายอภิวาทพระองค์ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและ
มนุษย์ ประคองอัญชลีแล้ว กลับขึ้นไปยังภูเขาตามเดิมในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปน้ีไป 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๕๔๙) 

ดอกไม้บูชา : เครื่องสักการบูชา เป็นดอกไม้ท่ีพระวนโกรัณฑิยเถระ ในอดีตชาติ นำมาบูชาพระผู้มี
พระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ในกัปที่ ๙๔ จึงไม่รู้จักทุคติ นัยเดียวกันน้ีพระชาติปุป
ผิยเถระก็ได้ใช้ "ดอกไม้บูชา" พระสรีระของพระพุทธเจ้า ไปเกิดในสวรรค์ช้ัน
นิมมานรดี ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ จากน้ันมา จึงไม่รู้จักทุคติเลย  ตามนัยพระสูตร มาใน
วนโกรัณฑิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวนโกรัณฑิยเถระ พระวน
โกรัณฑิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าถือดอก
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อังกาบป่ามาบูชา พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เจริญท่ีสุดในโลก ผู้คงที่ ใน
กัปท่ี ๙๔ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ "ดอกไม้บูชา" ไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย 

  อีกนัยหน่ึงมาในชาติปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปุปผิย
เถระ ท่านพระชาติปุปผิยเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า 
เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้มีพระยศย่ิงใหญ่ปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้า
ได้ถือผอบซึ่งเต็มด้วยดอกไม้ ไปบูชาพระสรีระของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าทำจิตให้
เลื่อมใสในการบูชานั้นแล้ว ได้ไปเกิดยังสวรรค์ช้ันนิมมานรดี ข้าพเจ้าแม้จะอยู่ในเท
วโลก ก็ยังประพฤติกรรมดีอยู่ ฝนดอกไม้ตกจากฟากฟ้าเพ่ือข้าพเจ้าตลอดกาลทั้งปวง 
ข้าพเจ้าเกิดในมนุษยโลกแล้วก็จะเป็นพระราชาผู้มีพระยศใหญ่ ในอัตภาพนั้น ฝนแห่ง
บุปผชาติตกลงมาเพ่ือข้าพเจ้าตลอดเวลา เพราะอานุภาพแห่งการใช้ "ดอกไม้บูชา" 
พระสรีระของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเห็นเหตุท้ังปวงภพนี้เป็นภพสุดท้ายของข้าพเจ้า ภพ
สุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่ แมใ้นวันน้ีฝนดอกไม้ก็ยังตกเพ่ือข้าพเจ้าตลอดเวลา ในกัปท่ี 
๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ "ดอกไม้บูชา" ไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๓๓/๙๖. ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๒/๙๙) 

ดอกไม้สีเขียว  :ดอกไม้สวรรค์สำหรับมุงบังกั้นบนท้องฟ้า เป็นดอกท่ีพระสัตตอุปปลมาลิกาเถร ี ใน
อดีตชาตินำไปบูชาพระญาณของพระพุทธเจ้า ทำให้พระองค์งดงามดังต้นรกฟ้าขาว 
เหมือนพญาไกรสร ราชสีห์ นางเห็นพุทธรังสีแล้ว ก็ร่าเรงิต่ืนเต้น ได้ไปเกิดในสวรรค์
ช้ันดาวดึงส์ ดอกไม้สีเขียวน้ีกลายเป็นฉัตรขนาดใหญ่ มกีลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปเป็นพระ
มเหสีของท้าวเทวราช ๗๐ พระองค์ เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ๖๓ 
พระองค์ มีอำนาจ มีบริวร ในกัปท่ี ๓๑ จึงไม่รู้จักทุคติ ตามนัยพระสูตร มาในสัตต
อุปปลมาลิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตอุปปลมาลิกาเถรี พระ
สัตตอุปปลมาลิกาเถรี เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในกรุง
อรุณวดี มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าอรุณ หม่อมฉนัเป็นพระมเหสีของท้าวเธอ 
หม่อมฉันไม่ได้ร้อยพวงมาลัย ได้หยิบดอกอุบลมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ทิพย์มา ๗ 
ดอก คิดอย่างนี้ในขณะนั้นว่า เราควรนำไปบูชาพระญาณของพระพุทธเจ้า ผู้
ประเสริฐทีสุ่ด จะประเสริฐกว่า’ เราเม่ือจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระชินเจ้าผู้
งดงามดังต้นรกฟ้าขาว เหมือนพญาไกรสรราชสีห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จมาตาม
ถนน หม่อมฉันเห็นพระพุทธรังสีแล้ว ก็ร่าเริงต่ืนเต้น นางได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้
ประเสริฐทีสุ่ด ทำดอกอุบล ๗ ดอกเหล่าน้ัน ให้แผข่ยายเป็นหลงัคากั้นอยู่ในท้องฟ้า 
เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า หม่อมฉันมีจิตเบิกบาน ประนมมือ ทำจิตให้เลื่อมใส
ในบูชาน้ัน จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เหนือศีรษะของหม่อมฉัน เขากั้นเครื่อง



 

๑๙๒๔ 
 

 

มุงบัง "ดอกไม้สีเขียว" ขนาดใหญ่กลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไป เมื่อหม่อมฉันถูกหมูญ่าติ
นำออกไป ครั้งน้ัน เขากั้นเคร่ืองมุงบัง "ดอกไม้สีเขียว" ใหบ้ริวารของหม่อมฉันเท่าท่ีมี
อยู่ หม่อมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราช ๗๐ พระองค์  ได้เป็นพระมเหสีของ
พระเจ้าจักรพรรดิ ๖๓ พระองค์ ชนท้ังหลายอนุวัตตามหม่อมฉันทั้งหมด หม่อมฉันมี
วาจาน่าเช่ือถือ ในกัปที่ ๓๑ นับจากกัปน้ีไป หม่อมฉันได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ในครั้งน้ัน 
จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๐/๓๗๘) 

ดอกย่านทราย :  ช่ือดอกของเถาวัลย์ป่าชนิดหน่ึง มีใบใหญ่, ย่างทราย ก็เรียก เป็นดอกไม้ท่ีเป็นเหตุให้
กินนรีซึ่งแยกกนัอยู่กับกินนรผู้สามีมัวเลือกเก็บอยู่ ด้วยหวังว่า กินนรผู้สามีจักได้
ประดับดอกไม้น้ีและตนก็จักประดับดอกไม้นอนแนบขา้งสามีน้ัน ตามนัยพระสูตร มา
ในภัลลาติยชาดก เป็นเรื่องของกินนร กับกินนรี สองสามีภรรยา เมื่อพระราชาตรัส
ถามว่า เจ้าทั้ง ๒ คิดถึงทรพัย์ท่ีพินาศไปแล้วหรือ หรือคิดถึงบิดามารดาที่ล่วงลับไป
แล้ว จึงพากันเดือดร้อนตลอดทั้งราตรีหนึ่งน้ัน เราขอถามเจ้าท้ัง ๒ ผูมี้ร่างกายคล้าย
มนุษย์ เพราะเหตุไร เจ้าจึงแยกกันอยู่ กนินรีกราบทูลว่า แม่น้ำสายน้ีใดมีกระแสน้ำ
เช่ียวกราก ปกคลุมด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุไหลผ่านภูผาหิน ท่านเห็นอยู่แม่น้ำสายน้ัน 
สามีท่ีรักของดิฉันสำคัญดิฉันว่า จะติดตามไปจึงได้ข้ามไปในฤดูฝน ดิฉนัมัวเลือกเก็บ
ดอกบานไม่รู้โรย ดอกราชพฤกษ์ ดอกแคฝอย และดอกย่านทราย ด้วยหวังว่า สามีที่
รักของดิฉันจักได้ประดับดอกไม้ และดิฉันจกัประดับดอกไม้นอนแนบข้างสามีน้ัน (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๗/๑๙๗/๕๐) 

ดอกยี่โถ : ดอกไม้พุ่ม สีชมพู ขาว แดง หรือเหลือง มท้ัีงกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอม ยางเป็นพิษ  
เป็นดอกไม้ท่ีพระกณเวรปุปผิยเถระในอดีตชาติเห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัต
ถะ นำไปโปรยลงสำหรับพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ ในกัปที ่๙๔ จึงไม่รู้จักทุคติเลย  าม
นัยพระสูตร มาในกณเวรปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกณเวรปุปผิย
เถระ ท่านพระกณเวรปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าว
ว่า พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เจริญท่ีสุดในโลก ทรงองอาจกว่านรชน มี
หมู่สาวกห้อมล้อม เสด็จดำเนินไปยังนคร ข้าพเจ้าได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้คุ้มครอง
ภายในพระราชวัง จึงเข้าไปในปราสาท ได้เห็นพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์
โลก ข้าพเจ้าจึงถือดอกย่ีโถไปโปรยลงในท่ามกลางหมู่ภิกษุ แบ่งโปรยลงสำหรับ
พระพุทธเจ้าย่ิงกว่านั้น ในกัปท่ี ๙๔ นับจากกัปนี้ไป ขา้พเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่
รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙/๓๒๙) 

ดอกรกฟ้า : ดอกไม้ต้นขนาดใหญ่   ขึ้นตามป่าเต็งรัง เปลือกให้นํ้าฝาดสีแดงใช้ย้อมสี ใช้ ทํายาได้ 
กอง ก็เรียกเป็นดอกไม้ท่ีสว่างไสวใช้เปรียบเทียบกับพระศาสดา พระปุฬินปูชกเถระ



 

๑๙๒๕ 
 

 

นำไปประคองอัญชลีกราบไหว้พระศาสดา และกินนรนำดอกไม้น้ีบูชาพระพุทธเจ้า 
เมื่อละร่างกินนรแล้วไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ตามนัยพระสูตร มาในปุฬินปูชกเถ
ราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินปูชกเถระ ท่านพระปุฬินปูชกเถระ เมื่อจะ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระศาสดาผู้องอาจกว่านรชน สว่าง
ไสวเหมือน "ดอกรกฟ้า" สง่างามอยู่เหมือนม้าอาชาไนย ข้าพเจ้าจึงได้ประคองอัญชลี 
กราบไหว้พระศาสดา ข้าพเจ้าหยิบทรายขาวบริสุทธ์ิกำมือหน่ึง ใส่ห่อพกมาโปรยลงที่
ทางเสด็จดำเนิน ของพระศาสดาพระนามว่าวิปัสสี แต่น้ัน ข้าพเจ้ามีใจผ่องใสแบ่ง
ทรายคร่ึงหน่ึง โปรยลงในท่ีพักกลางวันของพระองค์ ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย ์
ผู้คงที่ ในกัปที่ ๙๑ นับจากกปัน้ีไป ข้าพเจ้าได้โปรยทรายไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย  

  อีกนัยหน่ึง มาในอัชชุนปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัชชุนปุป
ผิยเถระ ความว่า เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นกินนรอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำจันทภาคา ได้เห็นพระสยัมภู
พุทธเจ้า ประนมมือแล้ว ถือ "ดอกรกฟ้า" มาบูชาพระสยัมภู ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้
ทำไว้ดีแล้วน้ัน ละร่างกินนรแล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๗/๔๘๔. ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๙/๒๐๖) 

ดอกกระดิ่งทอง :ดอกชมพู่สาแหรกท่ีผลสแีดงเข้ม  เป็นดอกที่พระปุฬินถูปิยเถระ ในอดีตชาติสร้าง
อาศรม และบรรณศาลาถวายพระพุทธเจ้าและสร้างสถูปทองคำที่หาดทราย ประดับ
ด้วยดอกกระด่ิงทอง จำนวน ๓,๐๐๐ ดอก ท่านได้รับอานิสงส์ กระดิง่ทองน้ันได้
แวดล้อมท่านไปทุกภพทุกชาติ  ตามนัยพระสูตร มาในปฬิุนถูปิยเถราปทาน ประวัติ
ในอดีตชาติของพระปุฬินถูปิยเถระ ท่านพระปุฬินถูปิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในท่ีไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือยมกะ 
ข้าพเจ้าได้สร้างอาศรม และบรรณศาลาไว้อย่างดี ข้าพเจ้าเป็นชฎิลผู้มีตบะแก่กล้า มี
ช่ือว่านารทะ ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นผู้หลีกเรน้อยู่ จึงคิดอย่างน้ีว่า มหาชนบูชาเรา แต่
เราไม่ได้บูชาอะไรเลย พระสถูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นมุนี ท่ีได้มีแล้วก็
เป็นเช่นน้ี ครั้นแล้ว ได้สร้างพระสถูปทองคำไว้ที่หาดทราย แล้วใช้ "ดอกกระดิ่งทอง" 
จำนวน ๓,๐๐๐ ดอกบูชา ข้าพเจ้าได้เสวยผลของดอกกระดิ่งทองเหล่าน้ัน ดอก
กระดิ่งทองจำนวน ๒๒,๐๐๐ ดอก แวดลอ้มข้าพเจ้าไปทุกภพ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗๔/
๑๗๗) 

ดอกรัก : ช่ือลวดลายชนิดหน่ึง เป็นดอกที่ตราโทษลงิท่ีลักเหง้าบัวของพราหมณ์ไป โดยดาบส
น้องชายกล่าวกะพราหมณ์ ว่า ถ้าลิงตัวใดลักเหง้าบัวของท่านไป ขอลิงตัวนั้นจงถูก
เจาะใบหู ห้อยดีบุก ถูกเฆี่ยนด้วยเรียวไม้ สวมใส ่ "พวงดอกรัก" สีขาว ตามนัยพระ
สูตร มาในภิสชาดก ว่าด้วยท้าวสักกะลักเหง้าบัวเพ่ือลองใจฤษี เป็นการสนทนากัน



 

๑๙๒๖ 
 

 

ระหว่าง ดาบสสองพ่ีน้อยกับพราหมณ์ โดยอุปกัญจนดาบสพ่ีชายสาบานว่า ท่าน
พราหมณ์ ผู้ใดได้ลักเหง้าบัวของท่านไป ขอผู้นั้นจงได้ม้า โค เงิน ทอง และภรรยาที่
น่าพอใจในโลกนี้ และจงเป็นผู้พรั่งพร้อมไปด้วยบุตรภรรยามากหลาย ดาบสผู้
น้องชายคนที่ ๒ เม่ือจะชำระตนให้หมดจด จึงสาบานว่า ท่านพราหมณ์ ผูใ้ดได้ลัก
เหง้าบัวของท่านไป ขอผู้น้ันจงทัดทรงระเบียบดอกไม้ นุ่งห่มผ้าแคว้นกาสี ลูบไล้จุรณ
แก่นจันทน์ และเขาจงมีบุตรมาก ๆ ท่านพราหมณ์ ลิงตัวใดได้ลักเหง้าบัวของท่านไป 
ขอลิงตัวน้ันจงสวมใส่พวง "ดอกรัก" ขาว ถูกเจาะหู ห้อยดีบุก ถูกเฆ่ียนด้วยเรียวไม้ 
เข้าไปใกล้ปากงู จงถูกล่ามโซ่ตระเวนเท่ียวไปตามตรอกเถิด พระโพธิสัตว์กล่าวกะ
พราหมณ์ว่า ผู้ใดแลกล่าวถงึสิ่งท่ีไม่หายว่าหาย หรือว่าผู้ใดสงสัยใคร ๆ ก็ตาม ขอผู้
น้ันจงได้ประสบและซ่องเสพกามท้ังหลาย ท่ามกลางเรือนจนกระทั่งตาย (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๖/๖๔๙/๗๒) 

ดอกราชพฤกษ์ : ดอกไม้สีเหลือง ฝักสีดํา เกลี้ยง ใช้ทํายาได้ คูน หรือ ลมแล้ง ก็เรียกเป็นดอกไม้ท่ีนาง
เทพธิดาถวายแก่ภิกษุผู้กำลังเท่ียวบิณฑบาตในชาติก่อนของนาง ทำให้นางผิวพรรณ
งาม มีรัศมีสว่างไสวทั่วทิศ  ตามนัยพระสูตร มาในจตุริตถีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่
เกิดขึ้นแก่หญิง ๔ นาง ผูถ้วายดอกไม้ต่างชนิดกัน พระมหาโมคคัลลานเถระถาม
เทพธิดาองค์หน่ึงว่า เทพธิดา เพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามย่ิงนัก และมีรัศมี
สว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างน้ี เทพธิดาน้ันดีใจที่พระมหาโมคคัลลานเถระถาม จึงตอบ
ปัญหาผลกรรมไปตามท่ีพระเถระถามว่า ชาติก่อน ดิฉันได้ถวายดอกราชพฤกษ์ (ดอก
ผักตบ) กำมอืหน่ึง แด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาตในปัณณกตนครซึง่ต้ังอยู่บนเนิน 
เป็นเมืองที่รุ่งเรือง น่าร่ืนรมย์ ของแคว้นเอสิกา เพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีผิวพรรณงาม
เช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทิศอย่างน้ี  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๕๕/๘๘, ขุ.
วิ.อ.(บาลี) ๗๕๙/๒๒๕) 

ดอกลำดวน: ดอกไม้คล้ายดอกนมแมว แต่กลีบหนาแข็ง กลิ่นหอม  เป็นดอกไม้ท่ีเป็นเหตุให้กินนรี
แยกกันอยู่กับกินนรสามี เพราะมัวเก็บอยู่ ด้วยหวังว่า สามีจักได้ประดับดอกไม้ และ
นางก็จักประดับดอกไม้นอนแนบข้างสามีนั้น ตามนัยพระสูตร มาในภัลลาติยชาดก 
เป็นเรื่องกินนร กับ กินนร ีสองสามีภรรยา แยกกันอยู่ จึงเป็นสงสัยของพระราชา ว่า 
พระราชาตรัสถามว่า เจ้าท้ัง ๒ คิดถึงทรัพย์ท่ีพินาศไปแล้วหรือ หรือคิดถงึบิดามารดา
ท่ีล่วงลับไปแลว้ จึงพากันเดือดร้อนตลอดทั้งราตรีหน่ึงน้ัน เราขอถามเจ้าท้ัง ๒ ผู้มี
ร่างกายคล้ายมนุษย์ เพราะเหตุไร เจ้าจึงแยกกันอยู่ กินนรีกราบทูลว่า แม่น้ำสายน้ีใด
มีกระแสน้ำเช่ียวกราก ปกคลุมด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุไหลผ่านภูผาหิน ท่านเห็นอยู่ 
แม่น้ำสายนั้น สามีท่ีรักของดิฉันสำคัญดิฉันว่า จะติดตามไปจึงได้ข้ามไปในฤดูฝน 



 

๑๙๒๗ 
 

 

ส่วนดิฉันมัวเลอืกเก็บดอกปรู ดอกมะลิซ้อน ดอกคัดเค้า และดอกลำดวน ด้วยหวังว่า 
สามีท่ีรักของดิฉันจักได้ประดับดอกไม้ และดิฉันจักประดับดอกไม้นอนแนบข้างสามี
น้ัน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๕. ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๙๖/๕๐๓. ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๙/
๕๘๗) 

ดอกสน:  ช่ือไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลในหลายวงศ์ เช่น สนสองใบ สนสามใบ เปลือกบาง  
เป็นดอกไม้ท่ีพระสลฬปุปผิกาเถรี ในอดีตชาติ เสวยชาติเป็นกินนรีนำไปถวาย
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี พระองค์ทรงสูดดมดอกไม้นั้น นางประนมมือไหว้
พระองค์ ทำจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว ในกัปที่ ๙๑ แต่น้ีไป จึงไม่รู้จักทุคติเลย ตาม
นัยพระสูตร มาในสลฬปุปผกิาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิกา
เถรี ท่านพระสลฬปุปผิกาเถรี เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า 
ครั้งน้ัน หม่อมฉันได้เกิดเป็นนางกินนรี อาศัยอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำจันทภาคา หม่อมฉันได้
เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงองอาจกว่านรชน หม่อมฉันได้เลอืกเก็บ "ดอกสน" มาถวาย
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ด พระมหาวีระทรงสูดดมกลิ่นดอกสน ซึ่งมีกลิ่นหอม
เหมือนกลิ่นทิพย์ พระมหาวีรสัมมาสมัพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าวิปัส
สี ทรงรับแล้ว ได้สูดกลิ่นในขณะที่หม่อมฉนัยังมองดูอยู่น่ันเอง หม่อมฉนัประนมมือ
ไหว้พระพุทธองค์ ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ ทำจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว จากน้ัน
จึงขึ้นเขาไป ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปน้ีไป หม่อมฉันได้ถวายดอกไม้ไว้ในคร้ังน้ัน จึงไม่
รู้จักทุคติเลย  (ขุ.อป.(ไทย) ๒๗/๒๐๑/๕๐๔) 

ดอกสัตบุศย์ :  ดอกไม้สวรรค์ เป็นดอกไม้ในป่าหิมพานต์ แผ่นดินภูผามีโอสถทุกชนิด ดารดาษไป
ด้วยดอกไม้นานาชาติพันธ์ุ เป็นที่สัญจรแห่งนานาสัตว์ เป็นภูมิประเทศร่ืนรมใจด้วย
กลิ่นหอมแห่งดอกสัตบุศย์ ท่ีงอกงามข้ึนในบัดนั้น ตามนัยพระสูตร มาในกุณาลชาดก 
ว่าด้วยนกดุเหว่า ได้ฟังตามกันมาอย่างนี้ว่า ที่ประเทศหิมพานต์อันทรงไว้ซึ่ง แผ่นดิน
มีโอสถทุกชนิด ดารดาษไปด้วยดอกไม้และพวงดอกไม้มากมายหลายชนิดเป็นที่
สัญจรไปมาแห่งช้าง โคลาน ...ภูมิประเทศท่ีสมควรรื่นรมย์ใจ ช่ืนใจ ด้วยกลิ่นหอม
แห่งดอกอุบล ดอกปทุม ดอกโกมุทดอกบัวขาว ดอกจงกลนี ดอกบัวเผื่อน และดอก
สัตบุศย์ ซ่ึงงอกงามข้ึนในบัดนั้น  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖) 

ดอกสามหาว  ดอกผักตบ หรือผักสามหาว เช่น นางสงกรานต์ทัดดอกสามหาว เป็นดอกไม้งดงาม
เทียบกับความงามแห่งบัลลังก์ ๔ เหลี่ยมมีสีอันสิริคล้ายดอกสามหาว ที่พระราชา
พระราชทานให้แก่บุตรนายพรานด้วยยศใหญ่ ที่เขามิได้นำเนื้อมาถวายพระองค์
เพราะเน้ือเหล่าน้ันมีธรรม ผู้เลี้ยงมารดาบิดา  ตามนัยพระสูตร มาในจูฬหังสชาดก 
เรื่องนานพรานผู้เลี้ยงมารดาบิดา พระราชาจึงพระราชทานส่ิงมีค่าให้มากมาย ความ



 

๑๙๒๘ 
 

 

ว่า นายพรานประกาศสีกายของเน้ือเหล่านั้นว่า ขอเดชะพระองค์ผู้สมมติเทพ เน้ือ
เหล่าน้ันเป็นเช่นนี้ มีธรรมเช่นนี้ เป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดา ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าจึง
มิได้นำมาถวายพระองค์ พระราชาทรงพอพระทัยแล้วทรงรับสั่งปูนบำเหน็จชุบเลี้ยง
บุตรนายพรานด้วยยศใหญ่โดยตรัสว่า พ่อพราน เราจะให้ทองคำแก่ท่าน ๑๐๐ แท่ง 
ต่างหูแก้วมณีที่มีค่ามาก และบัลลังก์ ๔ เหลี่ยม มีสีอันเป็นสิริคล้าย "ดอกสามหาว" 
ภรรยาที่เหมาะสมกัน ๒ คน และโคอุสภะอีก ๑๐๐ ตัว เราจักครอบครองราชสมบัติ
โดยธรรม พ่อพราน ท่านมีอุปการะแก่เรามาก พ่อพราน ท่านจงเลี้ยงดูภรรยาด้วย
กสิกรรม พาณิชกรรม การให้กู้หน้ี และการเที่ยวแสวงหาโดยธรรมเถิด อย่าได้กระทำ
บาปอีกเลย (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๓๐/๔๙๓. ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๒๕๐/๕๑๔)  

ดอกสาละ: ไม้ต้น  เป็นดอกไม้ตามช่ือของต้นว่าต้นสาละในสวนสาลวันของเจ้ามัลละ เมืองกุสิ
นารา ริมฝั่งแม่น้ำหิรัญญวดี เป็นต้นสาละคู่ท่ีพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ต้นสาละนี้ผลิดอกนอกฤดูกาลบานสะพรั่งเต็มต้น ร่วงหล่นโปรยปรายต้องตามพระ
สรีระพระตถาคตเพ่ือบูชา ตามนัยพระสูตร มาในมหาปรินิพพานสูตร เมื่อพระพุทธ
องค์เสด็จไปยังควงไม้สาละคู่ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มา
ตรัสว่า “มาเถิด อานนท์ เราจะข้ามไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญญวดี ตรงสาลวันของ
พวกเจ้ามัลละอันเป็นทางเข้ากรุงกุสินารากัน” ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระ
ดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำ
หิรัญญวดีตรงสาลวันของพวกเจ้ามัลละ อันเป็นทางเข้ากรุงกุสินารา แล้วรับสั่งเรียก
ท่านพระอานนท์มาตรัสว่า “อานนท์ เธอช่วยต้ังเตียง ระหว่างต้นสาละท้ังคู่หันด้าน
ศีรษะไปทางทิศเหนือ เราเหน็ดเหน่ือยจะนอนพัก” ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระ
ดำรัสแล้วต้ังเตียงระหว่างต้นสาละทั้งคู่หันด้านพระเศียรไปทางทิศเหนือ ครั้งนั้น พระ
ผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศว์เบื้องขวา ทรงซ้อนพระบาทเหล่ือมพระ
บาท ทรงมีสติสัมปชัญญะ เวลานั้น ต้นสาละทั้งคู่ผลิดอกนอกฤดูกาลบานสะพรั่งเต็ม
ต้น "ดอกสาละ" เหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปรายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพ่ือ
บูชาพระตถาคต ดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปรายตกต้อง
พระสรีระของพระตถาคตเพ่ือบูชาพระตถาคต จุรณแห่งจันทน์อันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่น
จากอากาศ โปรยปรายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพ่ือบูชาพระตถาคต ดนตรี
ทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพ่ือบูชาพระตถาคต ท้ังสังคีตทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพ่ือ
บูชาพระตถาคต (ที.ม.(ไทย) ๒๗/๑๙๘/๕๐๔) 

ดอกหงอนไก่ : ดอกไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ดอกสีแดง ลักษณะคล้ายหงอนไก่ หงอนไก่ป่า ก็เรียกเป็นการ
อุปมาผิวพรรณงดงาม และมีลายงดงาม เป็นลายแก้วมณีรางวัลอันมีค่า มีรัศมี



 

๑๙๒๙ 
 

 

เรืองรองผ่องใส สมบูรณ์ทุกอย่าง เป็นรางวัลแก่ผู้ชนะพนัน ประกอบด้วยลายสีดำ 
๑๖ ลาย ลายสีดอกชะบา ๒๕ ลาย แซมด้วยลาย "ดอกหงอนไก่"ตามนัยพระสูตรมา
ในมณิ กัณ ฑ์ตอน ว่าด้วยอานุภาพแก้ วมณี ซึ่ งปุณณกยักษ์กราบ ทูลให้ทรง
ทอดพระเนตร ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ สู งสุดกว่าประชาชน  ขอพระองค์ทรง
ทอดพระเนตรดูแก้วมณีของข้าพระองค์ดวงน้ีเถิด มีรูปหญิงและรูปชายปรากฏเป็น
หมู่ ๆ อยู่ในแก้วมณีดวงนี้ ในแก้วมณีดวงน้ี มีลายสีดำ ๑๖ ลาย ลายสีดอกชะบา ๒๕ 
ลาย แซมด้วยลาย "ดอกหงอนไก่" อันงามตระการตาด้วยดอกอุบลเขียวปรากฏอยู่ 
ข้าแต่มหาราชผู้สูงส่งกว่าชาวประชา ขอทูลเชิญพระองค์ทรงทอดพระเนตรแก้วมณี
ดวงนี้ ซ่ึงมีรัศมีเรืองรองผ่องใส สมบูรณ์ทุก ๆ ส่วนอย่างนี้ อันเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะ
พนัน” อีกนัยหนึ่ง มาในรตนจังกมนกัณฑ์ ที่อุปมาพระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก มี
ผิวพรรณเสมอเหมือน "ดอกหงอนไก่" เป็นผู้ฉลาดในสมาธิและในฌาน ไหว้พระ
ศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๑๔๓๒/๔๐๖. ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๗/
๕๖๓) 

ดอกเห็ด :  ส่วนของเช้ือราท่ีออกเป็นดอก ชนิดหน่ึงไม่มพิีษ กินได้ เช่น เห็ดโคน เห็ดฟาง อุปมา
การปรากฏขึ้นของสะเก็ดดินภายหลังง้วนดินหายไป ว่าสะเกด็ดินปรากฎขึ้นลักษณะ
เหมือนดอกเห็ด ท่ีสมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น รส เนยใสหรือเนยข้นอย่างดี อร่อยเหมือน
น้ำผึ้ง ตามนัยพระสูตร มาในอัคคัญญสูตร เรื่องความปรากฏแห่งสะเก็ดดิน พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า วาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื่อง้วนดินของสัตว์เหล่าน้ันหายไป สะเก็ด
ดินก็ปรากฏ สะเก็ดดินนั้นปรากฏลักษณะเหมือน "ดอกเห็ด" สะเก็ดดินน้ันสมบูรณ์
ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกลิ่น สมบูรณ์ด้วยรส มีสีเหมือนเนยใสหรือเนยขน้อย่างดี และมี
รสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซึ่งปราศจากโทษ ที่.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๓/๙๑. 

ดอกอโศก :  ช่ือไม้ต้นหลายชนิด  เช่น อโศกนํ้า ดอกสีส้มหรือแสด อโศกเหลือง ดอกสีเหลือง  
โศก ก็เรียก เป็นดอกไม้ในวิมานของเทพธิดาที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลร่วมกับดอกไม้ชนิด
อ่ืน ๆ คือดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลนี ดอกคัดเค้า ดอกชบา ดอก
อังกาบ ดอกรัง และเป็นดอกไม้ท่ีเทพธิดานำไปถวายพระพุทธเจ้าเม่ือทำกุศลท่ี
พระพุทธเจ้าสรรเสริญจึงสร่างโศก ไร้โรคภัย ช่ือว่าดอกอโศก ตามนัยพระสูตร มาใน
เปสวตีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงช่ือเปสวดี เมื่อพระวังคีสเถระจะไต่ถามถึง
บุพกรรมท่ีเทพธิดานั้นทำแล้วจึงกล่าวสรรเสริญวิมานของเธอเสียก่อนเป็นปฐมด้วย
คาถา ว่า (เทพธิดา) อาตมาได้เห็นวิมานสวยงาม(ของเธอ)นี้ ซึ่งมุงบังด้วยแก้วผลึก 
ข่ายเงินและข่ายทองคำ มีพ้ืนวิจิตรตระการตาหลากสี เป็นท่ีน่ารื่นรมย์ยินดี เป็นที่อยู่
อาศัยอันเนรมิตไว้ดีแล้ว ประกอบด้วยซุ้มประตู ท่ีลานวิมานเกลื่อนกราดไปด้วยทราย
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ทอง วิมานของเธอนี้อบอวลไปด้วยกล่ินหอมระรื่นแห่งไม้ช้ันเลิศนานาพันธ์ุ ได้แก่ 
ดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลนี ดอกคัดเค้า ดอกชบา ดอกอังกาบ ดอก
รัง "ดอกอโศก" แย้มกลีบบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมระรื่น เป็นดอกไม้ที่เทพธิดาน้อมนำ
มาลัยดอกอโศกซึ่งมีเกสรงามเลื่อมประภัสสร มีสสีด มกีลิ่นหอมฟุ้ง ไปน้อมบูชา
พระพุทธเจ้า ครั้นทำกุศลกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้ว จึงสร่างโศก หมด
โรคภัย มีความสุข รื่นเริงบันเทิงใจอยู่เป็นนิตย์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๔๙/๗๒. ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๖๘๗/๗๘) 

ดอกอ้อ  : ช่ือหญ้า  ขึ้นเป็นกอในท่ีช้ืนแฉะ ลําต้นแขง็เป็นปล้อง ข้างในกลวง อุปมาสักการะที่
ฆ่าตนเองที่ทำช่ัว ว่า ผลกลว้ยฆ่าต้นกล้าย ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ ตามนัย
พระสูตร มาในเทวทัตตสูตร ว่าด้วยพระเทวทัต เม่ือครัง้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ เมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นาน ครั้นเมื่อราตรีผ่าน
ไป ท้าวสหัมบดีพรหมมีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วภูเขาคิชฌกูฏ เข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร ปรารภพระ
เทวทัต ได้กล่าวคาถาน้ีในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า สักการะย่อมฆ่าบุรุษช่ัว 
เหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้า 
ฉะนั้น (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๓/๒๕๔. วิ.จู. (แปล) ๗/๓๓๕/๑๘๐, สํ.นิ. (แปล) ๑๖/
๑๘๔/๒๓๐, องฺ.จตุกฺก. (แปล) ๒๑/๖๘/๑๑๓) 

ดอกอังกาบ : ลําต้นไม่มีหนาม ดอกสีม่วง  มีกลิ่นหอม เป็นคำสรรเสรญิวิมานของนางเปสวดี ว่า
สวยงาม มุงบังด้วยแก้วผลึก ข่ายเงินข่ายทอง มีพ้ืนวิจิตรตระการตาหลากสี มีซุม้
ประตู งานวิมานเกลื่อนไปด้วยทรายทองส่องสว่างเป็นรัศมีเหมือนเปลวเพลิงลุกโซน
บนยอดเขากลางคืน ท่ีสำคัญคือวิมานน้ีหอมอบอวลไปด้วยนานาชาติพันธ์ุ มีดอก
อังกาบเป็นต้น แย้มกลีบบานสะพร่ัง หอมระร่ืน ตามนัยพระสูตร มาในเปสวตีวิมาน 
ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงช่ือเปสวดีเมื่อพระวังคีสเถระจะไต่ถามถึงบุพกรรมที่
เทพธิดาน้ันทำแล้วจึงกล่าวสรรเสริญวิมานของเธอเสียก่อนเป็นปฐมด้วยคาถา ว่า 
(เทพธิดา) อาตมาได้เห็นวิมานสวยงาม(ของเธอ)น้ี ซึ่งมุงบังด้วยแก้วผลึก ข่ายเงินและ
ข่ายทองคำ มีพ้ืนวิจิตรตระการตาหลากสี เป็นท่ีน่ารื่นรมย์ยินดี เป็นที่อยู่อาศัยอัน
เนรมิตไว้ดีแล้วประกอบด้วยซุ้มประตู ท่ีลานวิมานเกลื่อนกราดไปด้วยทรายทอง 
วิมานของเธอน้ีส่องแสงสว่าง เหมือนพระอาทิตย์บนท้องฟ้ามีรัศมีต้ังพัน กำจัดความ
มืดในฤดูสารทกาล และสว่างไสวไปทั่วสิบทิศ เหมือนเปลวเพลิงซึ่งกำลังลุกโชนอยู่บน
ยอดภูเขาในเวลากลางคืน วิมานนี้ประหน่ึงบาดนัยน์ตาอยู่ คล้ายกับสายฟ้าแลบ ลอย
อยู่ในอากาศ น่ารื่นรมย์ใจ วิมานเธอนี้ก้องกังวาลไปด้วยเสียงดนตรี คือพิณเครื่อง
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ใหญ ่กลอง ฉิง่และกังสดาล มั่งคั่งรุ่งเรือง ดุจเมืองพระอินทร์ วิมานของเธอน้ีอบอวล
ไปด้วยกลิ่นหอมระรื่นแห่งไม้ช้ันเลิศนานาพันธ์ุ ได้แก่ ดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล 
ดอกจงกลนี ดอกคัดเค้า ดอกชบา ดอกรัง ดอกอโศก ดอกอังกาบ แย้มกลีบบาน
สะพรั่งส่งกลิ่นหอมระรื่น (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๔๙/๗๒) 

ดอกอัญชัน :  ดอกสีครามแก่ ขาว และม่วงอ่อน อุปมาด้วยพระโลมชาติของมหาบุรุษท่ีขอดเป็นวง
เวียนขวางดังกุณฑลสีครามเขม้ มีสีดังดอกอัญชัญ ตามนัยพระสูตร มาในลักขณสูตร 
ว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ประการหน่ึงของลักษณะของมหาบุรุษ คือมี
พระโลมชาติปลายงอนขึ้น คือ พระโลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดังกุณฑลสีครามเขม้
ดังสี "ดอกอัญชัน" (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๑) 

ดอกอุบล  :  บัวสาย  ดอกไม้อุปมาระดับสติปัญญาของมนุษย์ว่า มีดวงตาน้อย มีธุลีในดวงตามาก 
มีอินทรีย์แก่กล้า อ่อน มีการดี เลว รู้ได้ง่าย สอนได้ยาก ดังดอกอุบลท่ียังไม่พ้นน้ำ จม
อยู่ในน้ำ เสมอน้ำ หรือพ้นน้ำ ตามนัยพระสูตร มาในปาสราสิสูตร เรือ่งเวไนยสัตว์
เปรียบด้วยดอกบัว ๔ ครั้งน้ัน เรารับคำทูลอาราธนาของพรหม และเพราะความมี
กรุณาในสัตว์ทัง้หลาย จึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้
เห็นสัตว์ท้ังหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อย มีธุลีในดวงตามาก มีอินทรีย์แกก่ล้า มีอินทรีย์
อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนใหรู้้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลก
และโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัว ในกออุบล 
ในกอปทุม หรอืในกอบุณฑริก ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริกบางดอกท่ีเกิดในน้ำ 
เจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ใต้น้บ้าง เสมอน้ำบ้าง อยู่พ้นน้ำบ้าง และมีน้ำหล่อเลี้ยง
ไว้ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๓/๓๐๘) 

ดักจี้ในทางเปลี่ยว  : ลักษณะการปล้นจ้ีเพ่ือหวังชีวิตและทรัพย์สินเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะกาม เป็น
เหตุให้ผู้นั้น ย่อมตัดซ่องย่องเบา ขโมยยกเค้าบ้าง ปล้นบ้านบ้าง ดักจ้ีในทางเปรี่
ยวบ้าง เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มาในมหาทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย แม้ข้อน้ีก็ช่ือว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ท่ีจะพึงเห็นได้
เอง มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเหตุ มีกามเป็นเหตุเกิด เกิดเพราะเหตุแห่งกาม
ท้ังหลายน่ันแล อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ เพราะกามเป็นต้นเหตุ เพราะ
กามเป็นเหตุเกิด เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลาย ชนท้ังหลายตัดช่องย่องเบาบ้าง ขโมย
ยกเค้าบ้าง ปล้นบ้านบ้าง "ดักจ้ีในทางเปลีย่ว" บ้าง ละเมิดภรรยาผู้อ่ืนบ้าง พระราชา
ก็รับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วยประการต่าง ๆ คือ เฆี่ยนด้วยแส้บ้าง เฆ่ียนด้วยหวาย
บ้าง ตีด้วยไม้พลองบ้าง ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้าง ตัด
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จมูกบ้าง ตัดทั้งใบหูและจมูกบ้าง วางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้าง ถลกหนังศีรษะแล้ว
ขัดให้ขาวเหมอืนสังข์บ้าง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๙/๑๗๐) 

ดับขันธปรนิิพพาน :การดับขันธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 
ท้าวสักกะจอมเทพกล่าวขึ้น ว่า อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโก อุปฺปชฺชิตฺวา 
นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สโุข ตามนัยพระสูตร มาในปรินิพพานสูตร เรื่องพุทธ
ปรินิพพาน เม่ือพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพาน ท้าวสหัมบดีพรหมกล่าว
คาถาน้ี ขึ้นพร้อมกับการเสด็จ "ดับขันธปรินิพพาน"ว่า“สรรพสัตว์จะต้องทอดท้ิง
ร่างกายไว้ในโลกพระศาสดาผู้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ในโลก ผู้เข้าถึงสภาวะตาม
ความเป็นจริง ผู้บรรลุพลธรรม ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเช่นน้ี ก็ยังปรินิพพาน” เม่ือพระผู้
มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพาน ท้าวสักกะจอมเทพกล่าวคาถานี้ขึ้นพร้อมกับการ
เสด็จดับขันธปรินิพพานว่า“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็น
ความสุข” (อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโก อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปส
โม สุโข) (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๒๑/๑๖๘. ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๔/๑๙๗) 

ดับทุกข์  : ดับทุกข์ในวัฏสงสารได้   โดยใช้การปฏิบัติธรรม คือ สติปัฏฐาน ๔ เป็นไปเพ่ือเพ่ือ
นิพพาน เพ่ือการดับทุกข์ของสรรพสัตว์ ตามนัยพระสูตร มาในมหาสติปัฏฐานสูตร 
เมื่อพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุ
เหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องน้ีว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย ทางน้ีเป็นทางเดียว (สติปัฏฐาน, ทางไปนิพพาน) เพ่ือความบริสุทธ์ิของ
เหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือ "ดับทุกข์" และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม 
เพ่ือทำให้แจ้งนิพพาน ทางน้ีคือสติปัฏฐาน ๔ ประการ คอื กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๕/๑๐๑, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๓๖๗/
๒๑๐-๒๑๑, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๓๕๕-๓๘๙/๓๐๖-๓๒๗) 

ดับร้อน : การดับปัญหา ดับทุกข์ที่อุปมาความร้อน ผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน เย็นใจ มีตน
ประเสริฐ เสวยสุขในปัจจุบัน ตามนัยพระสูตร มาในอัตตันตปสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ทำ
ตนให้เดือดร้อน ความว่า ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
บุคคล ๔ ประเภทน้ี คือ (๑)เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนหม่ันประกอบในการทำตนให้
เดือดร้อน  (๒) เป็นผู้ทำผูอ่ื้นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผูอ่ื้นให้เดือดร้อน 
(๓)  เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้ทำ
ผู้อ่ืนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน   (๔) เป็นผู้ไม่ทำตนให้
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เดือดร้อน ไม่หม่ันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้ไม่ทำผู้อ่ืนให้
เดือดร้อน ไม่หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน 
ไม่ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน ช่ือว่า เป็นผู้ไม่หิว ดับร้อน เย็นใจ มีตนอันประเสริฐ เสวยสุข
อยู่ในปัจจุบันเทียว (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๔) 

ดับสนทิ  : การกำจัดกิเลสด้วยทำให้ระงับ ดับสนิทแห่งปปัญจธรรม คือกิเลสท่ีทำให้คิดปรุงแต่ง
ยืดเย้ือ ได้แก่ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ตามนัยพระสูตร มาในมหาโกฏฐติสูตรท่ี เรื่องการ
ดับสนิท หมายถึงการดับไปแห่งผัสสายตนะ ๖ ประการ เมื่อดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ 
ปปัญจธรรม (กิเลสท่ีทำให้คดิปรุงแต่งย้ืดเย้ือ คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ) จึงระงับไป 
และดับสนิทไป อีกนัยหนึ่ง ความว่า ช่ือว่าการคิดปรุงแต่งสิ่งท่ีไม่ควรคิดปรุงแต่ง 
ปปัญจธรรมย่อมดำเนินไป ตราบเท่าท่ีปปัญจธรรมดำเนินไป ผัสสายตนะ ๖ ประการ
ดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ ปปัญจธรรมจึงดับสนิท ระงับไป (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๗๓/๒๔๔. องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๔/๒๔๗ องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๗๓/๓๙๗) 

ดับสูญไป  : สูญสิ้นไป  เป็นการดับสูญในเรื่องพยาบาทวิตกท่ีทำให้ตน คนอ่ืน ทั้งตนและคนอ่ืนให้
เดือดร้อน ดับปัญญา ทำให้คบัแค้น ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน ด้วยการละ บรรเทา ดับไป
สิ้น ตามนัยพระสูตร มาใน เทฺวธาวิตักกสูตร เรื่อง อกุศลวิตก ๓ ความ พยาบาทวิตก
ย่อมเกิดขึ้นแกเ่ราผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างน้ี ฯลฯ วิหิงสา
วิตกย่อมเกิดขึ้น เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า ‘วิหิงสาวิตกน้ีเกิดขึ้นแก่เราแล้ว’ แต่
วิหิงสาวิตกน้ันเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง เพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง เพ่ือเบียดเบียน
ท้ังตนและผู้อ่ืนบ้าง เป็นเหตุดับปัญญา เป็นส่วนแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพ่ือ
นิพพาน เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า ‘เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง’ ‘เป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง’ ‘เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ื้นบ้าง’ วิหิงสาวิตกก็ "ดับ
สูญไป" เม่ือเราพิจารณาเห็นว่า ‘เป็นเหตุดับปัญญา เป็นส่วนแห่งความคับแค้น ไม่
เป็นไป เพ่ือนิพพาน’ วิหิงสาวิตกก็ดับสูญไป เราน้ันย่อมละ บรรเทา ....ดังน้ี (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๒๐๘/๒๑๙) 

ด่า : เป็นคำว่ากล่าวผู้ละกามวิตก ละการเป็นผูม้ีทิฏฐิคนเดียว ย่อมประสบสิ่งอันมิใช่บุญ 
เพราะไม่กล่าวถอดรากคุณความดีของตนและเพ่ือนพรหมจารี ตามนัยพระสูตร มา
ในธัมมิกสูตร กล่าวถึงพราหมณ์ธัมมิกะ เรือ่งการด่าว่ากล่าวเช่นไรเป็นบุญ เป็นบาป 
ความว่า ผู้ใดมจิีตถูกโทสะประทุษร้าย พึง "ด่า" บริภาษ ครูท้ัง ๖ น้ี ผู้เป็นเจ้าลัทธิ ผู้
ปราศจากความกำหนัดในกามท้ังหลาย ผู้นั้นพึงประสพสิ่งท่ีมิใช่บุญเป็นอันมาก 
หรือไม่” ท่านพระธรรมิกกราบทูลว่า “พึงประสพ พระพุทธเจ้าข้า” ผู้ใดมีจิตถูกโทสะ
ประทุษร้าย พึงด่า บริภาษบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคนเดียว ผู้น้ันย่อมประสพสิ่งท่ี
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มิใช่บุญมากกว่าบุคคลผู้ด่า บริภาษครูท้ัง ๖ น้ัน ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราไม่
กล่าวว่าการขุดโค่นคุณความดีของตนเช่นน้ี จะมีภายนอกศาสนานี้ เหมือนการด่า 
การบริภาษเพ่ือนพรหมจารี พราหมณ์ธัมมิกะ เพราะเหตุน้ันแล เธอพึงสำเหนียก
อย่างนี้ว่า ‘จิตของเรา จักไม่ประทุษร้ายในเพ่ือนพรหมจารีผู้เสมอตน’ พราหมณ์ธัมมิ
กะ เธอพึงสำเหนียกอย่างนี้แล” ดังน้ี (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๕๒๕) 

ด่าโต้ตอบ : เป็นลักษณะถกเถียง โต้ตอบของคนที่ด่าโต้ตอบคนที่ด่า เถียงโต้ตอบคนที่เถียง โกรธ
ตอบคนท่ีโกรธ เรียกว่า อักขมาปฏิปทา แต่อีกบางคน ไม่ด่าโต้ตอบคนท่ีด่า ไม่เถึยง
โต้ตอบคนที่เถึยง ไม่โกรธตอบคนท่ีโกรธ เรียก ขมาปฏิปทา ตามนัยพระสูตร มาใน
ปฐมขมสูตร ว่าด้วยปฏิปทาท่ีอดทน การด่าโต้ตอบ อักขมา ปฏิปทา (ข้อปฏิบัติท่ีไม่
อดทน) และ ขมา ปฏิปทา (ขอ้ปฏิบัติที่อดทน) อักขมา ปฏิปทา คือ บุคคลบางคนใน
โลกนี้ "ด่าโต้ตอบ" คนที่ด่า โกรธตอบคนท่ีโกรธ เถียงโต้ตอบคนท่ีเถียง น้ีเรียกว่า 
อักขมา ปฏิปทา ขมา ปฏิปทา คือ บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ด่าโต้ตอบคนท่ีด่า ไม่โกรธ
ตอบคนท่ีโกรธ ไม่เถียงโต้ตอบคนท่ีเถียง น้ีเรียกว่า ขมา ปฏิปทา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๖๔/๒๓๐) 

ด้านเจริญ :  เป็นการกล่าวถึงคุณสมบัติบัณฑิตท่ีรู้ ท่ีฉลาดในปัญหา ฉลาดในประโยชน์ท้ังด้าน
เจริญและด้านเสื่อม บัณฑิตย่อมละเว้นด้านเสื่อมถือเอาด้านเจริญ ตามนัยพระสูตรมา
ในปัญหพยากรณสูตร เรื่องด้านเจริญ และปัจจัยที่เรีกว่าบัณฑิต ความว่า อนึ่ง 
บัณฑิตเรียกภิกษุผู้รู้ความเหมาะสม ในฐานะแห่งปัญหาน้ัน ๆ ว่า เป็นผู้ฉลาดใน
ปัญหา บุคคลเช่นน้ัน ใคร ๆ เทียบได้ยาก เอาชนะได้ยาก เป็นคนลึกซึ้ง ให้แพ้ได้ยาก 
และฉลาดในประโยชน์ท้ังสอง คือ ด้านเจรญิและด้านเสื่อม บัณฑิตย่อมเว้นด้านเสื่อม 
ถือเอาด้านเจริญ ธีรชนเพราะรู้จักประโยชน์ ชาวโลกจึงเรียกว่า “บัณฑิต” (องฺ.จตุกฺก 
(ไทย) ๒๑/๔๓/๗๑) 

ด่านภาษี: จุดชำระค่าผ่านด่านเข้า-ออกระหว่างชายแดน  ซ่ึงพระเจ้าแผ่นดินทรงกำหนดเขตที่
ภูเขาขาดก็ดี ท่าน้ำก็ดี ประตูเข้าหมู่บ้านก็ดี ด้วยรับสั่งว่า “จงเก็บภาษีผู้ผ่านด่าน" 
ตามนัยพระวินัย มาในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ บทภาชนีย์ เรื่องภาษีผ่านด่าน ด่านภาษี 
ความว่า ครั้งหน่ึง ภิกษุเข้าไปที่ด่านภาษีน้ัน มีไถยจิตจับต้องทรัพย์ท่ีควรเสียภาษี มี
ราคา ๕ มาสกหรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
ย่างเท้าท่ี ๑ ผา่นด่านภาษีไป ต้องอาบัติถุลลัจจัย ย่างเท้าที่ ๒ ผ่านด่านภาษีไป ต้อง
อาบัติปาราชิก ภิกษุยืนอยู่ภายในด่านภาษี โยนทรัพย์ให้ตกนอกด่านภาษี ต้องอาบัติ
ปาราชิก ภิกษุหลีกด่านภาษี ต้องอาบัติทุกกฏ มีตัวอย่างเรื่อภาษีด่านน้ี ว่า แก้วมณี
ผ่านด่านภาษี สมัยน้ัน บุรษุคนหน่ึงนำแก้วมณีราคาแพง เดินทางไกลไปกับภิกษุรูป
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หนึ่ง ครั้นเห็นด่านภาษี จึงใส่แก้วมณีลงในย่ามของภิกษุนั้นผู้ไม่รู้ เมื่อเดินพ้นด่านภาษี
จึงถือไปแต่ผู้เดียว ภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอ จึง
นำเร่ืองนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่า “ภิกษุเธอคิด
อย่างไร” “ข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้ พระพุทธเจ้าข้า” “ภิกษ ุเธอไม่รู้ ไม่ต้องอาบัติ” ดังนี้ 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๑๓/๙๐, วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๕๑/๑๑๙. วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๑๓/๓๙๒) 

ด้านเสื่อม :  เป็นการกล่าวถึงคุณสมบัติบัณฑิตที่รู้ ที่ฉลาดในปัญหา ฉลาดในประโยชน์ท้ังด้าน
เสื่อมและด้านเจริญ บัณฑิตย่อมละเว้นด้านเสื่อม ถือเอาด้านเจริญ ตามนัยพระสูตร 
มาในปัญหพยากรณสูตร เรื่องด้านเสื่อมและปัจจัยท่ีเรกีว่าบัณฑิต ความว่า อน่ึง 
บัณฑิตเรียกภิกษุผู้รู้ความเหมาะสม ในฐานะแห่งปัญหาน้ัน ๆ ว่า เป็นผู้ฉลาดใน
ปัญหา บุคคลเช่นนั้น ใคร ๆ เทียบได้ยาก เอาชนะได้ยาก เป็นคนลึกซึ้ง ให้แพ้ได้ยาก 
และฉลาดในประโยชน์ท้ังสอง คือ ด้านเจริญและด้านเสื่อม บัณฑิตย่อมเว้นด้านเสื่อม 
ถือเอาด้านเจริญ ธีรชนเพราะรู้จักประโยชน์ ชาวโลกจึงเรียกว่า “บัณฑติ” (องฺ.จตุกฺก 
(ไทย) ๒๑/๔๓/๗๑) 

ดาบ : มีดยาวปลายแหลมชนิดหนึ่ง สันแอ่นปลายงอนเล็กน้อย มักใช้เป็นอาวุธสําหรับฟัน
แทง อุปมาการแสดงมโนมยิทธิด้วยการเนรมิตรกายดังงูลอกคราบ ดังการถอดดาบ
ออกจากฝัก นัยท่ีสองเป็นดาบของอังคุลีมาลท่ีจะใช้ตัดน้ิวพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้า
ให้ได้ครบหน่ึงพันน้ิว แต่ไม่สามารถตัดได้ ตามนัยพระสูตร มาในมโนมยิทธิญาณ เป็น
เรื่องที่พระตถาคตได้บอกข้อปฏิบัติการเนรมิตรกายแก่สาวกท้ังหลายเทียบกับดาบท่ี
ถอดออกฝักว่า สาวกของเราผู้ปฏิบัติตามเนรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปท่ีเกิดแต่ใจ มี
อวัยวะครบถ้วน มีอินทรีย์ไมบ่กพร่อง เปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้อง เขา
เห็นอย่างน้ีว่า ‘นี้คือหญ้าปล้อง นี้คือไส ้ หญ้าปล้องเป็นอย่างหน่ึง ไส้ก็เป็นอีกอย่าง
หนึ่ง แต่ไส้ถูกชักออกมาจากหญ้าปล้องน่ันเอง’ คนชักดาบออกจากฝัก เขาเห็นอย่าง
น้ีว่า ‘นี้คือดาบ น้ีคือฝัก ดาบเป็นอย่างหน่ึง ฝักก็เป็นอีกอย่างหน่ึง แต่ดาบถูกชัก
ออกมาจากฝักนั่นเอง’ หรือคนดึงงูออกจากคราบ... สาวกของเราเป็นอันมากจึงบรรลุ
ท่ีสุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่ เป็นการแสดงอาการใช้ดาบของอังคุลีมาลที่
ใช้ดาบเงื้อออกมา ความว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงน่ิงเฉยเสด็จต่อไป โจรองคุลิมาล
ได้เห็น พระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล ได้คิดว่า “น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ คน
ท่ีเดินมาทางน้ีจะต้องรวมพวกกันให้ได้ ๑๐ คนบ้าง ๒๐ คนบ้าง ๓๐ คนบ้าง ๔๐ คน
บ้าง ๕๐ คนบ้าง แม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของเรา แต่ทำไม สมณะน้ีเพียงรูป
เดียว  ในท่ีสุดแล้ว องคุลิมาลก็ละพยศ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๓/๓๐๑, ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๔๘/๔๒๓) 



 

๑๙๓๖ 
 

 

ด่าบริภาษ : กล่าวติเตียน กล่าวโทษ ด่าว่าเป็นธรรมอันไม่เป็นท่ีรักของเพื่อนพรหมจารี หนึ่งใน
แปดประการ ตามนัยพระสูตร มาในทุติยอัปปิยสูตร ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้เป็นที่
รักและไม่เป็นท่ีรัก มี ๘ ประการ ความว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๘ 
ประการ ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นท่ีพอใจ ไม่เป็นที่เคารพ และไม่เป็นท่ียกย่องของ
เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ๑. มุ่งลาภ ๒. มุ่งสกัการะ ๓. มุ่ง
ช่ือเสียง ๔. ไมรู่้จักกาล ๕. ไม่รู้จักประมาณ ๖. ไมสีะอาด (กายกรรม) ๗. พูดมาก ๘. 
ด่าบริภาษเพ่ือนพรหมจารี (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔/๒๐๑, องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาลี) ๓/๓-
๔/๒๑๕) 

ดาบส  :  ผู้บําเพ็ญตบะคือการเผากิเลส  หรือฤษี   อุปมาด้วยบริขารของดาบส สำหรับใช้ใน
ราวป่า บริโภคผลไม ้ ประกอบด้วยความเข้าใจผิด ทำให้เสื่อมว่า จะมีผู้มารับใช้ตนที่
เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ตามนัยพระสูตร มาในอัมพัฏฐสูตร เก่ียวกับบริขาร
ของดาบสที่ใช้ชีวิตในราวป่า บริโภคผลไม ้ ความว่า ท่านอัมพัฏฐะ วิชชาสมบัติและ
จรณสมบัติอันยอดเย่ียมน้ีมีทางเสื่อมอยู่ ๔ ประการ หนึ่งในสี่น้ัน สมณะหรือ
พราหมณ์บางคนในโลกน้ี เมื่อยังไม่บรรลวิุชชาสมบัติ และจรณสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้ 
จึงหาบห้ิวบริขารดาบสเข้าไปสู่ ราวป่าด้วยต้ังใจว่าจักบริโภคผลไม้หล่น ผู้อ่ืนต้องเป็น
คนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้ ข้อน้ีเป็นทางเสื่อมแห่ง
วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันยอดเย่ียม  (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๘๐/๑๐๑. ที.สี.(ไทย) ๙/
๒๘๑/๑๐๓) 

ดาบสโกง : อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง เช่น โกงเงิน, แสดงอาการด้ือ  ไม่ยอมทําตาม เช่น 
เด็กโกง ม้าโกง กล่าวถึงดาบสที่โกงเอาชีวิตโสมนัสสกมุาร ทำให้พระราชารักใคร่หลง
ในปฏิปทาแนะนำให้โสมนัสสกุมารศรัทธา เมื่อกุมารปฏิบัติตามแล้วกล้บอาศัยมานะ
โกรธ จึงขอให้พระราชาประหารกุมารนั้น ตามนัยพระสูตร มาในโสมนัสสจริยา ว่า
ด้วยพระจริยาของพระโสมนัสสกุมาร เป็นเร่ืองราวของโสมนัสสกุมาร เมื่อกาลที่เรา
เป็นบุตรสุดที่รักพระมารดาและพระบิดารักใคร่ เอ็นดู ปรากฏนามว่าโสมนัส อยู่ใน
กรุงอินทปัตถ์ท่ีอุดมสมบูรณ ์กุมารเป็นผูม้ศีีล สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม มีกลัยาณธรรม มี
ปฏิภาณ เคารพนบนอบต่อบุคคลผู้เจรญิ มหิีริ และฉลาดในสังคหธรรม  ครั้งน้ัน มี
ดาบสโกงผู้หน่ึง เป็นท่ีโปรดปรานของพระราชาพระองค์น้ัน ดาบสน้ันทำสวนและ
ปลูกไม้ผล ไมด้อก ไม้ประดับเลี้ยงชีวิต เราได้เห็นดาบสโกงนั้น เหมือนกองแกลบที่ไม่
มีข้าวสาร เหมือนไม้เป็นโพรงข้างใน เหมือนต้นกล้วยหาแก่นมิได้ ดาบสโกงผู้นี้ ไม่มี
ธรรมของสัตบุรุษ ปราศจากความเป็นสมณะ ละหิริและธรรมฝ่ายขาว เพราะเหตุแห่ง
การเลี้ยงชีวิต ปัจจันตชนบทมีเหตุการณ์กำเริบขึ้น เพราะโจรเท่ียวอยู่ในดง พระบิดา



 

๑๙๓๗ 
 

 

ของเรา เม่ือจะเสด็จไปปราบความกำเริบน้ัน ตรัสสั่งเราว่า พ่ออย่าประมาทในชฎิล 
(ดาบส) ผู้มีตบะแก่กล้านะลูก พ่อจงอนุวัตรตามความปรารถนา ด้วยว่าชฎิลนั้น เป็น
ผู้ให้ความสำเรจ็ ความปรารถนาทั้งปวง เราไปสู่ท่ีบำรุงชฎิลนั้นแล้ว ได้กล่าวคำนี้ว่า 
คหบดี ท่านสบายดีหรือ หรือว่าท่านจะให้นำอะไรมา เหตุนั้น ดาบสโกงน้ันอาศัย
มานะจึงโกรธเราว่า เราจะให้พระราชาประหารท่านเสียในวันน้ี ดังน้ี (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑๐-๑๕/๗๕๙) 

ดาบสช่ือเกนยิะ : ช่ือของดาบสที่ตอบคำถามท่านวาเสฏฐะ ว่า เราผู้ประดับชฎาและบริขาร จัดแจง
เครื่องบูชาพระพุทธเจ้า ผู้มีทรงคุณอันย่ิงใหญ่ ตามนัยพระสูตร มาในเสลเถราปทาน 
ในอดีตชาติ ท่านถือว่า ในรัชสมบัติในมนุษยโลกนี้ มพีวกญาติเป็นบริวาร ในภพ
สุดท้ายที่มาถึงนี้ มีพราหมณช่ื์อวาเสฏฐะ ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพราหมณ์น้ัน สะสม
สมบัติไว้ ๘๐ โกฏิ มีพวกศิษย์ของตนแวดล้อม เดินเที่ยวพักผ่อนอิริยาบถ พบกับ 
ดาบสช่ือเกนิยะ ผู้เพียบพร้อมด้วยชฎาและบริขาร จัดแจงเครื่องบูชา จึงถามว่า ท่าน
จักทำอาวาหมงคลและวิวาหมงคล หรือว่าท่านเช้ือเชิญพระราชา ดาบสช่ือเกนิยะ
ตอบว่า ข้าพเจ้าใคร่จะใช้เครื่องบูชา บูชาพราหมณ์ท่ีสมมติกันว่าประเสริฐ ข้าพเจ้า
ไม่ได้เช้ือเชิญพระราชา ไม่มีการบวงสรวง อาวาหมงคลและวิวาหมงคลของข้าพเจ้าก็
ไม่มี พระพุทธเจ้าผู้ให้เกดิความยินดีแก่ศากยะท้ังหลาย ประเสริฐทีสุ่ดในโลกพร้อมทั้ง
เทวโลก ทรงทำประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทัง้ปวง นำสุขมาให้แกส่รรพสัตว์ วันนี้ 
ข้าพเจ้าทูลนิมนต์พระองค์ จึงจัดแจงเครื่องบูชานี้เพ่ือพระองค์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๒๓๔/๖๑๒) 

ดาบสช่ือเทวละ:ช่ือของดาบสเทวละ อดีตชาติของพระปุฬินุปปาทกเถระ บำเพ็ญในอาศรมดงป่า 
เหล่าอมนุษย์เนรมิตที่จงกรมให้ เกิดเลื่อมใสพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันย่ิงใหญ่ ได้ก่อ
เจดีย์ทรายแล้วบูชาด้วยดอกไม้และกราบไหว้ ตามนัยพระสูตร มาในปุฬินุปปาทกเถ
ราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินุปปาทกเถระ พระปุฬินุปปาทกเถระ เมื่อ
จะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นดาบสช่ือเทวละ อาศัย
อยู่ท่ีภูเขาหิมพานต์ ที่ภูเขาน้ัน ที่จงกรมของข้าพเจ้าเป็นที่ท่ีพวกอมนุษย์เนรมิตให ้ 
ครั้งน้ัน ข้าพเจ้ามุ่นมวยผม สะพายคนโทน้ำ เมื่อจะแสวงหาประโยชน์อย่างสูงสุด ได้
ออกจากป่าใหญ่ไปในกาลนั้น คร้ังน้ัน ศิษย์ประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน อุปัฏฐากข้าพเจ้า 
เมื่อดาบสออกจากอาศรมได้ก่อพระเจดีย์ทรายแล้ว รวบรวมดอกไม้นานาชนิดมาบูชา
พระเจดีย์นั้น ดาบสทำจิตให้เลื่อมใสในพระเจดีย์แล้ว เข้าไปสู่อาศรม ศิษย์ทุกคน
ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว ถามว่า ท่านนมัสการสถูปท่ีก่อด้วยทรายทำไม เราก็
อยากจะรู้ ดาบสตอบว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผูม้ีพระจักษุ มีพระยศยิ่งใหญ ่ เธอ



 

๑๙๓๘ 
 

 

ท้ังหลายได้พบแล้วในบทมนตร์ของเรามิใช่หรือ เรานมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ
ท่ีสุดเหล่าน้ัน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑/๑๕๐) 

ดาบสผู้เป็นกรรมวาที  : ดาบสผู้มีวาทะเร่ืองกรรม พระดาบสผู้เห็นธรรม ชอบใจในธรรม ในคำที่
สะอาด ในผู้กำจัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว เรยีกผู้น้ันว่าสมณะ ตามนัยพระสูตร มาใน
มหาชนกชาดก เป็นการสนทนาของพระโพธิสัตว์กับนารทดาบส พระโพธิสัตว์กล่าว
ว่า เราได้เห็นประเพณีของโลก เห็นโลกถกูกิเลสกัดกร่อน ถูกกิเลสทำให้เป็นดุจเปือก
ตม จึงได้ทำเหตุน้ีให้เป็นเคร่ืองเปรียบเทียบว่า ปุถุชนจมอยู่ในกิเลสวัตถุใด สัตว์เป็น
จำนวนมากย่อมเดือดร้อน และย่อมถูกฆ่า ในกิเลสวัตถุน้ัน ดังน้ีแล้ว เราจึงได้บวช
เป็นภิกษุ นารทดาบสถามว่า ใครหนอเป็นผู้จำแนกแจกธรรมคำสั่งสอนพระองค์ คำ
อันสะอาดนี้เป็นคำของใคร โพธิสัตว์ตอบว่า ท่านผู้เป็นจอมทัพ เราจะบอกเจาะจงถึง 
"ดาบสผู้เป็นกรรมวาท"ี หรือสมณะคือพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยวิชชา 
นักปราชญ์ ไม่เรียกผู้ประพฤติวัตรว่า เป็นสมณะ เลย แต่เราจะบอกถึงเฉพาะผู้นิร
ทุกย์ ยังสัตว์โลกให้พ้นทุกข ์ว่าสมณะ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๖๖/๒๒๔) 

ด้าย  : สิ่งที่ทําด้วยใยเป็นต้นว่าใยฝ้าย ปั่นเป็นเส้นสําหรับเย็บ ถัก หรือทอผ้าเป็นต้น 
หมายถึงเส้นด้ายท่ีนำมาทอผ้า  ด้ายที่ภิกษุฉัพพัคคีย์ขอมาจากชาวบ้านให้ช่างหูกทอ
จีวร พระพุทธเจ้าตำหนิภิกษุเหล่านั้น จึงบัญญัติการออกปากขอด้ายให้ช่างหูกทอ ว่า 
อาบัตินิสสัคคีย์ปจิตตีย์ และอุปมากายท่ีอาศัยวิญญาณด้วยแก้วมณีไพฑูรย์อาศัยด้าย
สีต่าง ๆ ร้อยรัด  ตามนยัพระวินัย มาในสุตตวิญญัตติสิกขาบท ว่าด้วยการออก
ปากขอด้าย ของพระฉัพพัคคีย์ เม่ือพวกภิกษุฉัพพัคคย์ี ออกปากขอด้ายมาเป็นอัน
มาก จากชาวบ้านให้ช่างหูกทอจีวรถึง ๓ ครั้ง พวกชาวบ้านพากันตำหนิ ประณาม 
โพนทะนาว่า “ไฉนพวกพระสมณะเช้ือ สายศากยบุตรจึงออกปากขอด้ายมาเองแล้ว
ใช้ช่างหูกให้ทอจีวรเล่า” พวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตำหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดา
ภิกษุผู้มักน้อย ฯลฯ พากันตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “ไฉนพวกภิกษุฉัพพัคคีย์จึง
ออกปากขอ ด้ายมาเองแล้วใช้ช่างหูกให้ทอจีวรเล่า” ครั้นภิกษุเหล่าน้ันตำหนิพวก
ภิกษุฉัพพัคคีย์โดยประการต่าง ๆ แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง
ทราบ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท ว่า ก็ ภิกษุใดออกปากขอด้ายมาเองแล้วใช้
ช่างหูกให้ทอจีวร ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจติตีย์ ตามนัยพระสูตร เกี่ยวกับวิปัสสนา
ญาณ ที่พระพุทธองค์ได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกท้ังหลาย ‘กายของเราน้ีคุมกันเป็น
รูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากมารดาบิดา เจริญวัยเพราะข้าวสุกและ
ขนมกุมมาส ไม่เที่ยงแทต้้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็น
ธรรมดา วิญญาณของเรา อาศัยและเน่ืองอยู่ในกายน้ี’ อุปมาแก้วไพฑูรย์อันงดงาม 
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ตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยม ท่ีเจียระไนดีแล้ว สุกใสเป็นประกายได้สัดส่วน มี "ด้าย" สี
เขียว สีเหลือง สีแดง สีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างใน แมฉ้ันใด เราก็ฉันน้ันเหมือนกัน 
กายของเรามีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยและเน่ือง
อยู่ในกายน้ี’ เช่นน้ี (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๓๘/๑๕๗.ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๒/๓๐๐)  

ด้ายขนสัตว์ : ผ้าท่ีทอจากขนของสัตว์บางชนิดเช่นแกะว่า ผ้าขนสัตว์  ผ้าอันงามด้วยเงิน แก้วมณ ี
ทับทิมห่มด้วยผ้าสีเหลือง ท่ีทอด้วยด้ายขนสัตว์ท่ีปราสาทที่พระพุทธเจ้าในอดีตชาติ
ได้เนรมิตขึ้น ตามนัยพระสูตร มาในพุทธาปทาน พระประวัติในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้า เรื่องผ้าที่ทอด้วยด้ายขนสัตว์ ว่า เมื่อพระอานนทเถระ ผู้เป็นมุนีชาว
แคว้นวิเทหะ น้อมกายลงทูลถามพระตถาคตผู้ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารว่า 
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า เราได้เนรมิตปราสาทแก้วหลายรอ้ยช้ัน สูง
ตระหง่านโชติช่วงในท้องฟ้า (ท่ีปราสาทนัน้) มท่ีีนอนต่างๆ งดงาม มากมายหลาย
ร้อยชนิด ทำด้วยแก้วผลึก เงิน แก้วมณี ทับทิม แก้วลาย ปูด้วยผ้าแคว้นกาสีเนื้อ
ละเอียดอ่อน ผ้าห่มสีเหลือง ทอด้วยด้ายขนสัตว์ ทอด้วยผ้าเปลือกไม้ ทอด้วยฝ้าย
เมืองจีน ทอด้วยฝ้ายเมืองปัตตุณณะ เครื่องปูลาดต่าง ๆ ทั้งหมดเราอธิษฐานใจปูลาด
ไว้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๔) 

ด้ายป่าน  :  ด้ายป่านทอผ้าเนื้อละเอียดและบาง  โปร่งท่ีทอจากเส้นใยพืชบางชนิด เรียกว่า ผ้า
ป่าน  อุปมาสองสหายที่ต่างคนต่างคิดที่จะทิ้งหรือเก็บมัดเปลือกป่าน มัดด้ายป่าน
กับทิฏฐิอันช่ัวของพระราชาท่ีถูกแนะนำใหป้ล่อยวาง ตามนัยพระสูตร มาในปายาสิ
สูตร เรื่องอุปมาด้วยคนหอบเปลือกป่าน ท่านพระกุมารกัสสปะถวายพระพรว่า 
“บพิตร คนฉลาดบางพวกในโลกน้ี เข้าใจ แห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหาร ดังสอง
สหายนี้ คือ ชวนกันไปยังชนบทถึงถนนในหมู่บ้านแห่งหน่ึง เห็นเปลือกป่านท่ีเขาทิ้งไว้
มากมาย สหายคนแรกบอกสหายคนท่ี ๒ ว่า ‘เพ่ือนเอ๋ย เขาทิ้งเปลือกป่านไว้
มากมาย ถ้าเช่นน้ัน ท่านจงผกูเปลือกป่านไป ๑ มัด เราจะผูกอีก ๑ มัด เรา ๒ คนจะ
ช่วยกันขนเปลือกป่านไป’ สองสหายเห็น "ด้ายป่าน" ท่ีเขาทิ้งไว้มากมาย ถ้าเช่นน้ัน 
ท่านจงท้ิงมัดเปลือกป่านเสียเถิดเราก็จะท้ิงเหมือนกัน เรามาช่วยกันนำมัดด้ายป่านไป
เถิด สหายคนท่ี ๒ ตอบว่า ‘เพ่ือนเอ๋ย เราหอบมัดเปลือกป่านนี้มาต้ังไกล อีกท้ังมัดไว้
เรียบร้อยดีแล้ว เราจะไม่ทิ้งล่ะ ลำดับนั้น สหายคนแรกท้ิงมัดเปลือกป่านแล้วนำมา
มัดด้ายป่าน สหายท้ังสองพากันเข้าไปยงัถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่ง ได้เห็นผ้าป่านที่
เขาทิ้งไว้มากมายในท่ีนั้น สหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหน่ึงว่า ‘เราจะปรารถนา
ท้ิงมัดเปลือกป่านเสีย เราก็จะท้ิงมัดด้ายป่านเหมือนกัน พวกเรามาช่วยกันนำมัดผ้า
ป่านไปเถิด’ สหายคนที่ ๒ ตอบว่า ‘เพ่ือนเอ๋ย เราหอบมัดเปลือกป่านน้ีมาต้ังไกล อีก
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ท้ังมัดไว้เรียบร้อยดีแล้ว เราจะไม่ท้ิงล่ะ บพิตร พระองค์ก็เช่นเดียวกับบุรุษผู้ขนมัด
เปลือกป่านไม่เกื้อกูลน่ันแหละ พระองค์โปรดสละทิฏฐิช่ัวน้ันเถิด ปล่อยวางทิฏฐิช่ัว
น้ันเถิด ทิฏฐิช่ัวเช่นน้ันอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เลย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๖/๓๖๖, ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๔๓๖/๓๖๗) 

ด้ายฝ้าย  :  ด้ายฝ้ายที่ทอเป็นผ้าย อุปมาการคัดเลือกสิ่งท่ีทำว่าดีมีค่าด้วยมัดเปลือกป่าน ด้าย
ฝ้ายต่าง ๆ กับสองสหายท่ีคนหนึ่งจะท้ิงไปอีกคนหน่ึงเสียดายเก็บไปทั้งหมด ตามนัย
พระสูตร มาในปายาสิสูตร อุปมาด้วยคนหอบเปลือกป่าน เรื่องสหายคนแรกทิ้งมัด
เปลือกป่านแลว้นำมัดด้ายป่านสหายท้ังสองพากันเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสาย
หนึ่ง ได้เห็นผ้าป่านท่ีเขาทิ้งไว้มากมายในทีน่ั้น สหายคนแรกจึงบอกสหายว่า ‘เราจะ
ปรารถนาทิ้งมัดเปลือกป่านเสีย เราก็จะท้ิงมัดด้ายป่านเหมือนกัน พวกเรามาช่วยกัน
นำมัดผ้าป่านไปเถิด’ สหายคนท่ี ๒ ตอบว่า ‘เพ่ือนเอ๋ย เราหอบมัดเปลือกป่านน้ีมา
ต้ังไกลอีกทั้งมัดไว้เรียบร้อยดีแล้ว เราจะไม่ท้ิงล่ะ ลำดับน้ัน สหายคนแรกท้ิงมัดด้าย
ป่านแล้วนำมัดผ้าป่านไป สหายทั้งสองพากันเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่ง ได้
เห็นด้ายฝ้ายที่เขาท้ิงไว้มากมาย สหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหน่ึงว่า ‘เพ่ือนเอ๋ย 
เราจะปรารถนา"ด้ายฝา้ย" ท่านจงท้ิงมัดเปลือกป่านเสียเถิด เราก็จะทิ้งห่อเงิน
เหมือนกัน พวกเรามาช่วยกันนำห่อทองไปเถิด’ สหายคนท่ี ๒ ตอบว่า ‘เพ่ือนเอ๋ย เรา
หอบมัดเปลือกป่านนี้มาต้ังไกล อีกท้ังมัดไว้เรียบร้อยดีแล้ว เราจะไม่ท้ิงล่ะ ท่านจง
ทราบเถิด’ ลำดับนั้น สหายคนแรกท้ิงห่อเงินแล้วนำห่อทองไป สหายท้ังสองพากัน
เข้าไปยังหมู่บ้านของตนๆ สหายทั้ง ๒ คนน้ัน คนที่หอบมัดเปลือกป่านไป ไม่ได้รับ
ความช่ืนชมยินดีจากมารดาบิดา บุตรภรรยา มิตรอำมาตย์ อีกท้ังไม่ได้รับความสุข
โสมนัสท่ีเกิดจากการหอบเปลือกป่านน้ัน ส่วนสหายอีกคนหน่ึงที่นำห่อทองไป ได้รับ
ความช่ืนชมยินดีจากมารดาบิดา บุตรภรรยา มิตรอำมาตย์ อีกท้ังได้รับความสุข
โสมนัสท่ีเกิดจากการนำห่อทองน้ัน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๖/๓๖๗) 

ดารดาษ  : มากมาย เกลือ่นกลาด มีทัว่ไป เป็นคุณลักษณะของของวิสาณาราชธานี วิมานของ
ท้าวมหาราช ท่ีมีไม้นานาพันธ์ุ ดารดาษด้วยหมู่นกต่าง ๆ และคุณลักษณะของ
กระแสน้ำเย็นที่ดารดาษไปด้วยดอกอุบล ตามนัยพระสูตร มาในอาฎานาฎิยสูตร 
ความว่า ในวิสาณาราชธานีน้ัน มีสภาช่ือภคลวดี เป็นที่ประชุมของพวกยักษ์ มีต้นไม้
ท้ังหลาย ผลิผลเป็นนิจ "ดารดาษ" ด้วยหมูน่กชนิดต่างๆ มีเสียงร้องของนกยูง นกกะ
เรียน และเสียงขับกล่อมจากนกดุเหว่า เป็นต้น 

  อีกนัยหน่ึงมาในลตาวมิาน ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่เทพธิดาช่ือลดา ซ่ึงนางลดา
เทพธิดา สัชชาเทพธิดา ปวราเทพธิดา อัจฉิมุดีเทพธิดาและสุดาเทพธิดา ผู้มีความ
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รุ่งเรือง เป็นธิดาของท้าวเวสสวัณมหาราช ต่างเป็นนางบาทปริจาริกาของท้าวสักก
เทวราช ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงสิร ิงดงามอยู่ด้วยคุณธรรม เทพธิดา ๕ นางตามที่
กล่าวมานี้ได้พากันไปสรงสนานยังแม่น้ำ มีกระแสน้ำเย็น "ดารดาษ" ด้วยดอกอุบล 
เป็นที่ปลอดภัย ซึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์น้ี ครั้นสรงสนาน ณ ท่ีน้ันแล้ว เทพธิดาเหล่าน้ัน
พากันร่าเริง ฟ้อนรำ ขับร้อง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๗. ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๑๗/
๕๑) 

ดาวดึงส์  : ช่ือของสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  ภิกษุรูปหน่ึงถามเรื่องมหาภูตรูป ๔ ที่ดับสนิทที่ไหน จึง
แนะให้ภิกษุน้ันไปถามเทพช้ันสูงขึ้นไป และภิกษุรูปนั้นก็ถามเทพถึงช้ันพรหม และ
พรหมก็แนะให้ไปถามพระผู้มพีระภาคเจ้า ตามนัยพระสูตร มาในเกวัฏฏสูตร เรื่อง
ภิกษุรูปหน่ึงแสวงหาความดับของมหาภูตรูป คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ
วาโยธาตุ จึงเข้าไปหาพวกเทพช้ันจาตุมหาราชิกา แล้วถามว่า ‘ท่านผู้มีอายุ มหาภตู
รูป ๔ ฯ ย่อมดับสนิทท่ีไหน พวกเทพช้ันจาตุมหาราชิกา ช้ัน ดาวดึงส์ ถึงช้ันปรนิม
มิตตวสวัดีก็ตอบว่า ‘พวกเราไม่ทราบที่มหาภูตรูป ๔ ดับสนิทไปเหมือนกัน แต่ท้าว
มหาราช ๔ องค์ซ่ึงย่ิงใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบ’ ถามอย่างไปจนถงึท้าว
มหาพรหมผู้ย่ิงใหญ่ตอบไม่ได้ ท้าวมหาพรหมยังแนะให้ภิกษุไปทูลพระผู้มีพระภาค
เจ้าอีก (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๘๙/๒๑๗) 

ดาวดึงส์, เทพชั้น  : เทพที่อยู่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ร่วมกันป่าวประกาศ ส่งเสียงสาธุการดังกระห่ึมท่ัว
หมื่นโลกจักรวาลต้อนรับการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ตามนัยพระสูตร มาในปัญจวัคคิยกถา เมื่อพระผูม้ี
พระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรแล้ว ทวยเทพช้ันภุมมะกระจายข่าวว่า “น่ันพระ
ธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
เขตกรุงพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ให้หมนุ
กลับไม่ได้” ทวยเทพช้ันจาตุมหาราช สดับเสียงของทวยเทพช้ันภุมมะแล้ว ได้
กระจายข่าว ต่อไป ฯลฯ ทวย "เทพชั้นดาวดึงส์" สดับเสียงของทวยเทพช้ันจาตุ
มหาราชแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ ทวยเทพช้ันยามา... ทวยเทพช้ันดุสิต...ทวย
เทพช้ันนิมมานรดี... ทวยเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี ...  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๗/๒๔) 

ดาวดึงส์, เทวโลก :เทวโลก สวรรค์ช้ันดาวดึงส์  ท่ีสถิตของท้าวสักกมหาราชผู้เป็นหัวหน้าของเทพ
ท้ังหมดในช้ันนี้ ตามนัยพระสูตร มาในอกิตติจริยา ว่าด้วยจริยาของอกิตติดาบส ผู้
บำเพ็ญทานบารมี ใน ความว่า ดาบสมีนามว่าอกิตติ เข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ท่ีว่าง
เปล่า สงัดเงียบปราศจากเสียงอ้ืออึงในกาลใด ในกาลน้ัน ด้วยเดชแห่งความประพฤติ
ตบะของเรา ท้าวสักกะผู้เป็นใหญใ่นดาวดึงสเทวโลก ทรงร้อนพระทัย เมื่อดาบสให้
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ทานแก่อินทพราหมณ์นั้น จะได้ปรารถนายศและลาภกห็ามิได้ แต่กป็รารถนาพระ
สัพพัญญุตญาณเท่าน้ัน จึงได้ประพฤติกรรมเหล่าน้ัน  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔/๗๒๗. ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๙/๖๕๑) 

ดาวดึงสบริษทั  : ชุมนุมบริษัทเทพช้ันดาวดึงส์ มีท้าวสักกเทวราชเป็นหัวหน้า ตามนัยพระสูตร มาใน
มหาปรินิพพาน เรื่อง บริษัท ๘ จำพวกน้ี คือ ๑. ขัตติยบริษัท (ชุมนุมกษัตริย์) ๒. 
พราหมณบริษทั (ชุมนุมพราหมณ์) ๓. คหบดีบริษัท (ชุมนุมคหบดี) ๔. สมณบริษัท 
(ชุมนุมสมณะ) ๕. จาตุมหาราชบริษัท (ชุมนุมเทพช้ันจาตุมหาราช) ๖. ดาวดึงสบริษัท 
(ชุมนุมเทพช้ันดาวดึงส์) ๗. มารบริษัท (ชุมนุมมาร) ๘. พรหมบริษัท (ชุมนุมพรหม) 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๗๒/๑๑๙) 

ดาวตก  :  เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในช้ันบรรยากาศ  จะแลดูสว่างพุ่งเป็น
ทางเข้าสู่ผิวโลก, ผีพุ่งไต้ ก็เรียก เป็นลักษณะการพยากรณ์ใน เดรัจฉานวิชา เช่นว่า
ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทางหรือผิดทาง แผน่ดินไหว ฟ้าร้อง ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรจักขึ้น ตก จักมีอุกกาบาตและดาวตก ตามนัยพระสูตร มาในพรหม
ชาลสูตร เรื่องมหาศีล เม่ือพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วย
เดรัจฉานวิชาเช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธา
แล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ีคือ พยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราส สุรยิ
คราส นักษัตรคราส ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางหรือผิดทาง ดาวนักษัตรจัก
โคจรถูกทางหรือผิดทาง จักมีอุกกาบาตและดาวตก แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักขึ้น ตก มัวหมอง แจ่มกระจ่าง จันทรคราส สุริยคราส
หรือนักษัตรคราสจักมีผลอย่างนี้ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ หรือดาวนักษัตรโคจรถูกทาง
จักมีผลอย่างนี ้โคจรผิดทางจักมีผลอย่างน้ี อุกกาบาตและดาวตก แผ่นดินไหวฟ้าร้อง 
จักมีผลอย่างนี ้ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรขึ้น ตก มัวหมอง แจ่มกระจ่าง 
จักมีผลอย่างนี ้(ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔/๙.ที.สี.(ไทย) ๙/๒๐๘/๗๑) 

ดาวนักษัตร :  ดาว, ดาวฤกษ์ลักษณะการพยากรณ์ใน เดรัจฉานวิชา เช่นว่าดาวนักษัตรจักโคจรถูก
ทางหรือผิดทาง แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักขึ้น 
ตก จักมีอุกกาบาตและดาวตก ตามนัยพระสูตร มาในพรหมชาลสูตร เรื่องมหาศีล 
เมื่อพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นท่ีสมณ
พราหมณ์ผู้เจรญิ บางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ีคือ พยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราส สุริยคราส นักษัตรคราส 
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางหรือผิดทาง ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทางหรือผิด
ทาง จักมีอุกกาบาตและดาวตก แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาว
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นักษัตรจักขึ้น ตก มัวหมอง แจ่มกระจ่าง จนัทรคราส สรุยิคราสหรือนักษัตรคราสจัก
มีผลอย่างน้ี ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ หรือดาวนักษัตรโคจรถูกทางจักมีผลอย่างน้ี โคจร
ผิดทางจักมีผลอย่างน้ี อุกกาบาตและดาวตก แผ่นดินไหวฟ้าร้อง จักมีผลอย่างน้ี ดวง
จันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรขึ้น ตก ความมัวหมอง แจ่มกระจ่าง จักมผีลอย่าง
น้ี (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔/๙) 

ดาวประกายพรึก : ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ท่ีเห็นในเวลาเช้ามืด  ถ้าเห็นในเวลาหัวคํ่า เรียกว่า ดาว
ประจําเมือง อุปมาลักษณะสีท่ีขาวเข้มเทียบกับสีขาวเข้มดังดาวประกายพรึกของ
บุคคลหน่ึง มอีรูปสัญญาภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีขาว ตามนัยพระสูตร มาในสังตีน
สุข บุคคลหน่ึงมีอรูปสัญญาภายใน เห็นรปูทั้งหลายภายนอกท่ีขาว มสีีขาว เปรียบ
ด้วยของขาว มีสีขาวเข้ม เปรียบเหมือน "ดาวประกายพรึก" ท่ีขาว มสีีขาว เปรียบ
ด้วยของขาว มีสีขาวเข้ม ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสี อันมเีนื้อละเอียด
ท้ัง ๒ ด้านที่ขาว มีสีขาว เปรียบ ด้วยของขาว มีสีขาวเข้ม ฉันใด บุคคลหน่ึงมีอรูป
สัญญาภายในก็ฉันน้ัน เหมือนกัน เห็นรูปท้ังหลายภายนอกท่ีขาว มสีขีาว เปรียบด้วย
ของขาว มีสีขาวเข้ม ครอบงำรูปเหล่าน้ันได้ มีสัญญาอย่างนี้ว่า ‘เรารู้ เราเห็น’ นี้ เป็น
อภิภายตนะ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๘/๓๔๙) 

ดาวฤกษ์ : ดาวท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลม สามารถแผ่รังสีออก  ได้รอบตัว  เป็นการดูการ
โคจรของดาวกฤษ์ยามของมาณพเพ่ือนำผลมะม่วงมาถวายพระราชา แต่มนต์น้ันได้
เสื่อมไปเพราะปกปิดมนต์แก่คนที่มาถาม ตามนัยพระสูตร มาในอัมพชาดก ว่าด้วย
มนต์เสกมะม่วง เม่ือพระราชาตรัสถามคนเฝ้าสวนมะม่วงว่า ท่านพรหมจารี เม่ือก่อน 
ท่านได้นำผลมะม่วงน้อยใหญ่มาให้เรา บัดน้ี ผลไม้ท้ังหลายไม่ปรากฏด้วยมนต์
เหล่าน้ัน ของท่านเลยหรือ ท่านพราหมณ์ มาณพกราบทูลว่า ข้าพระองค์กำลัง
คำนวณการโคจรของดาวฤกษ์ ยังไม่เห็นฤกษ์ยามปรากฏในมนต์เลย ครัน้ได้การโคจร
ของดาวฤกษ์และฤกษ์ยามแลว้ ข้าพระองค์จักนำผลมะมว่งมากมายมาถวายได้อย่าง
แน่นอน พระราชาตรัสถามว่า เมื่อก่อน ท่านไม่พูดถึงการโคจรของดาวฤกษ์เลย ไม่ได้
อ้างถึงฤกษ์ยามเลย ได้นำผลมะม่วงที่มีสีงาม กลิ่นหอม รสอร่อย จำนวนมากมายมา
ให้เราด้วยตนเองแม้เม่ือก่อน ด้วยการร่ายมนต์ของท่าน ผลไม้ท้ังหลายก็ปรากฏมี 
ท่านพราหมณ์ แต่วันน้ี ท่านนั้นแม้จะร่ายมนต์อยู่ ก็ไม่สามารถจะให้สำเร็จได้ สภาพ
ของท่านน้ัน มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ มาณพกราบทูลว่า บุตรคนจัณฑาลได้มอบมนต์
ให้แก่ข้าพระองค์โดยถูกต้อง และบอกสาเหตุท่ีทำให้มนต์เสื่อมไว้ว่า ถ้ามีใครมาถาม
ถงึช่ือและโคตรของเราแล้วเจ้าอย่าปกปิด ถ้าปกปิดความจริง มนต์ก็จะเสื่อมไป (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๗/๒-๓/๓๙๖) 
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ดาวศุกร์ : ช่ือดาวเคราะห์ดวง  ท่ี ๒ ในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๑๐๘ ล้าน
กิโลเมตรอุปมาความส่องสว่างของดาวศุกร์กับแสงสว่างอ่ืน ๆ ว่าประการไหนจะส่อง
สว่างกว่ากัน จึงตอบได้ว่า ดาวศุกร์ย่อมส่องสว่างกว่าในกาลไหน ๆ ตามนัยพระสูตร 
มาในจูฬสกลุุทายิสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถามอุทายีโดยการเปรียบเทียบวรรณะท้ังสอง
คือดาวศุกร์กับกองไฟในราตรีว่าอันไหนส่องสว่างมากกว่ากัน ความว่า ท่านเข้า
ใจความข้อน้ันว่าอย่างไร กองไฟใหญ่ในราตรีท่ีมีเดือนมืด กับดาวศุกร์ ในนภากา
ศอันกระจ่างปราศจากเมฆ ในเวลาใกล้รุ่ง บรรดาวรรณะทั้ง ๒ น้ี วรรณะ ไหนจะส่อง
สว่างกว่าและประณีตกว่ากัน บรรดาวรรณะทั้ง ๒ น้ี ดาวศุกร์ในนภากาศอันกระจ่าง
ปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุ้ง่ส่องสว่างกว่าและประณีตกว่า พระพุทธเจ้า ท่านเข้า
ใจความข้อน้ันว่าอย่างไร ดาวศุกร์ในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆ ในเวลาใกล้รุ่ง
กับดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรง ในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถขึ้น 
๑๕ ค่ำ บรรดาวรรณะท้ัง ๒ น้ี วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากัน 
บรรดาวรรณะทั้ง ๒ น้ี ดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรง ในนภากาศอันกระจ่างปราศจาก
เมฆ ในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ำ จะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่า พระพุทธเจ้าข้า (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๗๓/๓๒๓) 

ดำรงกาย  : ดำรงกายมั่นในอิริยาบถของการปฏิบัติสมาธิโดยมีสติในอิรยิาบทน้อย-ใหญ่ทุกเม่ือ 
ตามนัยพระสูตรมาในสติปัฏฐานสูตร หมวดกายานุปัสสนา เรื่องอิริยาบถในการ
ปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน ว่า ภิกษุเม่ือเดิน ก็รู้ชัดว่า ‘เราเดิน’ เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่า ‘เรายืน’ 
เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่า ‘เรานั่ง’ หรือเม่ือนอน ก็รู้ชัดว่า ‘เรานอน’ ภิกษุน้ัน เม่ือดำรงกายอยู่
โดยอาการใด ๆ กร็ู้ชัดกายที่ดำรงอยู่โดยอาการน้ัน ๆ เป็ฯการพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ อย่างน้ีแล (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔) 

ดำรงความสัตย์  :รักษาคำสัตย์ในองค์ท่ี ๔ ของอุโบสถศีลข้อมุสาวาท มีถ้อยคำสัตย์ เช่ือถือได้ ไม่
หลอกลวงชาวโลกตลอดวันและคืน ตามนัยพระสูตร มาในอุโปสถวรรค หมวดว่าด้วย
อุโบสถ สังขิตตุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถโดยย่อ สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่น้ันแล พระผู้มี
พระภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับ
สนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องน้ีว่า “ภิกษุท้ังหลาย อุโบสถ
ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ท่ีบุคคลอยู่จำแล้ว ย่อมมผีลมาก มีอานิสงส์มาก มี
ความรุ่งเรืองมาก แผ่ไพศาลมาก ประการหนึ่งในข้อปฏิบัติอุโบสถน้ัน คือ พระ
อรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาดจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คำสัตย์ ดำรงความสัตย์ มี
ถ้อยคำเป็นหลัก เช่ือถือได้ ไม่หลอกลวงชาว โลกอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็ละเว้นขาด



 

๑๙๔๕ 
 

 

จากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คำสัตย์ "ดำรงความสัตย์" มถีอ้ยคำเป็นหลัก เช่ือถือได้ ไม่
หลอกลวง ชาวโลกอยู่ตลอดวันหน่ึงและคืนหนึ่งน้ีในวันน้ี เพราะองค์แม้น้ี เราช่ือว่า
ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๑/๓๐๔) 

ดำรงสติ  :  กำหนดสติในการกำหนดอานาปานสติ มีสติกำหนดรู้การหายใจเข้า-ออก ทุกเมื่อ 
ตามนัยพระสูตร มาในกายานุปัสสนา การพิจารณากาย การกำหนดลมหายใจเข้า
ออก คือเม่ือภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคน
ไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี น่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง "ดำรงสติ" ไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจ
เข้า มีสติหายใจออก เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้ายาว’ เมื่อหายใจออก
ยาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกยาว’ เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้าสั้น’ 
เมื่อหายใจออกสั้น กร็ู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกสั้น’ สำเหนียกว่า ‘เรากำหนดรู้กองลม
ท้ังปวง หายใจเข้า’ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒) 

ดำรงสติมัน่ : ดำรงสติมั่นด้วยการต้ังสติในกรรมฐานต่อการกำหนดอิริยาบถน้อย-ใหญ ่ ตามนัยพระ
สูตร มาในสุตตันตภาชนีย์ คำว่า "ดำรงสติมั่น" มุ่งเฉพาะกรรมฐานนั้น สติ ความตาม
ระลึก ฯลฯ สมัมาสติ น้ีเรียกว่า สติ สติน้ีเป็นอันภิกษุดำรงไว้มั่นแล้ว ต้ังไว้ดีแล้วที่
ปลายจมูก หรอืที่นิมิตเหนือริมฝีปาก เพราะฉะน้ัน จึงเรียกว่า ดำรงสติมั่น มุ่งเฉพาะ
กรรมฐาน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๓๗/๓๙๕) 

ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า  : ต้ังสติมุ่งตรงต่อกัมมัฏฐานกำหนดอาณาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้าออก
สั้นหรือยาวอยู่เฉพาะหน้า ตามนัยพระสูตร มาในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ใน กายา
นุปัสสนา การพิจารณากาย หมวดลมหายใจเข้าออก คอื ภิกษุพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีไปอยู่ในป่า ไปอยู่ที่โคนไม้ หรือท่ีเรือนว่าง น่ังคู้
บัลลังก์ ต้ังกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า มสีติหายใจเข้า มีสติหายใจออก เมื่อ
หายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้ายาว’ เม่ือหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจ
ออกยาว’ เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้าสั้น’ เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า 
‘เราหายใจออกสั้น’ สำเหนียกว่า ‘เรากำหนดรู้กองลมท้ังปวง หายใจเข้า’สำเหนียก
ว่า‘เรากำหนดรู้กองลมท้ังปวง หายใจออก’...ดังน้ี (ม.ม.(ไทย) ๑๒/๑๐๗/๑๐๒, วิ.อ. 
(บาลี) ๑/๑๖๕/๔๔๕, วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๙๕) 

ดำรงอยู่ใกล้นพิพาน :ภิกษุผูป้ฏิบัติในธรรม ๖ ประการ (ในคารวธรรม ๖ ) ย่อมไม่เสือ่ม และดำรงอยู่
ใกล้นิพพาน ตามนัยพระสูตร มาในปฐมอปริหานสูตร เมื่อพระผู้มีพระภาคได้รับสั่ง
เรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า เมื่อคืนน้ี เมื่อราตรีผ่านไป เทวดาตนหน่ึงมีวรรณะ
งดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวัน เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ ไหว้แล้วยืนอยู่ ณ 
ท่ีสมควร ได้กล่าวกับเราดังน้ีว่า ‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรม ๖ ประการน้ี ย่อม



 

๑๙๔๖ 
 

 

เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อม "ดำรงอยู่ใกล้นิพพาน" ทีเดียว คือ ๑. ความเป็นผู้มีความ
เคารพในพระศาสดา ๒. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม ๓. ความเป็นผู้มีความ
เคารพในพระสงฆ์ ๔. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา ๕. ความเป็นผู้มีความเคารพ
ในความไม่ประมาท ๖. ความเป็นผู้มีความเคารพในปฏิสันถาร ดังน้ี (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๓๒/๔๗๘ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๒/๒๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๓/๔๘๐) 

ดำรงอยู่ช่ัวกัป  :ดำรงอยู่ช่ัวกัป การเสวยกรรมของพระเทวทัตที่ถูกอสทัธรรม ๘ ประการครอบงำ ย่ำ
ยีจิต ไปตกนรก ดำรงอยู่ช่ัวกัป ตามนัยพระสูตร มาในเทวทัตตวิปัตติสูตร ว่าด้วยวิบัติ
ของพระเทวทัต คือ เทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ ประการครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดใน
อบาย ต้องไปเกิดในนรก ดำรงอยู่ช่ัวกัป แก้ไขไม่ได้ อสัทธรรม ๘ ประการ น้ัน คือ ๑. 
เทวทัตถูกลาภครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดในอบาย ต้องไปเกิด ในนรก ดำรงอยู่ช่ัวกัป 
แก้ไขไม่ได้ ๒. เทวทัตถูกความเสื่อมลาภครอบงำย่ำยีจิต ฯลฯ  ๓. เทวทัตถูกยศ
ครอบงำย่ำยีจิต ฯลฯ ๔. เทวทัตถูกความเสื่อมยศครอบงำย่ำยีจิต ฯลฯ๕. เทวทัตถูก
สักการะครอบงำย่ำยีจิต ฯลฯ ๖. เทวทัตถกูความเสื่อมสกัการะครอบงำย่ำยีจิต ฯลฯ 
๗. เทวทัตถูกความปรารถนาช่ัวครอบงำย่ำยีจิต ฯลฯ ๘. เทวทัตถูกความมีมิตรช่ัว
ครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดในอบาย ต้องไป เกิดในนรก ดำรงอยู่ช่ัวกัป แก้ไขไม่ได้ 
ดังนี้ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗/๒๐๗. องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘/๒๑๑) 

ดำรงอยู่ได้นาน :ต้ังอยู่ได้นาน  ดำรงอยู่ได้นานของตระกูลท่ีปฏิบัติในธรรม ๔ ประการ คือแสวงหาสิ่ง
ท่ีหายไป ซ่อมแซมของเก่า บริโภคพอประมาณ และมศีลี ตามนัยพระสูตร มาในกุล
สูตร ว่าด้วยตระกูลท่ีต้ังอยู่ได้นานหรือไม่ได้นาน ด้วยสาเหตุเหล่าน้ี ความว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญใ่นโภคทรัพย์แล้วย่อมดำรงอยู่ได้นาน
เพราะเหตุ ๔ ประการ หรือเหตุใดเหตุหน่ึงบรรดาเหตุ ๔ ประการน้ัน คือ ๑. แสวงหา
พัสดุท่ีหายไป ๒. ซ่อมแซมพสัดุท่ีเก่าคร่ำคร่า ๓. รู้จักประมาณในการบริโภค ๔. ต้ัง
สตรีหรือบุรุษผูม้ีศีลให้เป็นใหญ่ในเรือน ดังน้ี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๗๕) 

ดำรงอยู่ในธรรม :ต้ังอยู่ในธรรม บรรลุโลกตุตรธรรม ๙ ประการ โดย มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ตาม
นัยพระสูตร มาในปัญจสตทารกวัตถุ เรื่องเด็กน้อย ๕๐๐ คน เม่ือพระผู้มีพระภาค
ตรัสพระคาถาน้ีแก่เด็กน้อย ๕๐๐ คน ว่า บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัสสนะ 
(โลกุตตรธรรม ๙) กล่าวคำสตัย์ ทำหน้าท่ีของตน ดำรงอยู่ในธรรม ย่อมเป็นท่ีรักของ
ประชาชน (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๒๑๗/๑๐๐ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๖/๑๔๒) 

ดำรงอยู่ในนรก :ไปเกิดในนรก  ผู้ปฏิบัติในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือน
ถูกฝังไว้ ตามนัยพระสูตร มาในปฐมนิรยสัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดใน
นรกและสวรรค์ ความบุคคลประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ ย่อมดำรงอยู่ในนรก 



 

๑๙๔๗ 
 

 

เหมือนถูกนำไปฝังไว้ บุคคลบางคนในโลกน้ี ๑. เป็นผู้ฆา่สัตว์ ๒. เป็นผู้ลักทรัพย์ ๓. 
เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม ๔. เป็นผู้พูดเท็จ ๕. เป็นผู้พูดส่อเสียด ๖. เป็นผูพู้ดคำหยาบ 
๗. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ ๘. เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ๙. เป็นผู้มีจิตพยาบาท ๑๐. 
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ดังนี้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๑/๓๔๖) 

ดำรงอยู่ในสวรรค์  :ไปเกิดในสวรรค ์ ผู้ปฏิบัติในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ 
ตามในพระสูตร มาในปฐมนิรยสัคคสูตร กล่าวถึงบางคนที่ประกอบด้วยธรรม ๑๐ 
ประการ ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ได้แก ่ ละเว้น
จากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เว้นจาการเท็จ พูดคำหยาบ พูด
ส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ เว้นจากการเพ่งเล็งในทรัพย์สินของผู้อ่ืน จากการพยาบาท มี
สัมมาทิฏฐิ ดังนี้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๑/๓๔๗) 

ดำริ  : คิดตามที่ตนปรารถนา ไมด่ำริตามท่ีตนไม่ปรารถนา ถึงความเช่ียวชาญในจิตใน
แนวทางแห่งการตรึกตรองทั้งหลาย ตามนัยพระสูตร มาในวัสสการพราหมณ์ 
กล่าวถึงการบัญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการว่า หนึ่งใน ๔ นัน้ คือ บุคคล
ในโลกน้ี ปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ตรึกตรองเรื่องนั้น ไม่ปรารถนาจะตรึกตรอง
เรื่องใด ก็ไม่ตรกึตรองเรื่องน้ัน ปรารถนาจะดำริเรื่องใด ก็ดำริเรื่องนั้น ไม่ปรารถนาจะ
ดำริเรื่องใด ก็ไม่ดำริเรื่องน้ัน ถึงความเช่ียวชาญในจิตในแนวทางแห่งการตรึกตรอง
ท้ังหลาย ดังน้ี (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๕/๕๖) 

ดำริชอบ  : สัมมาสังกัปปะ บริขารแห่งสมาธิเพ่ือความเจริญ เพ่ือความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ 
คือความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ตามนัยพระสูตร มาในชนวนสภสูตร เรื่องบริขาร
แห่งสมาธิ ๗ ประการ หน่ึงในนั้น คือ ความดำริชอบ ความว่ามพวกเทพช้ันดาวดึงส์ผู้
เจริญเข้าใจเรื่องน้ันว่าอย่างไร พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต
สัมมาสมัพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติบริขารแห่งสมาธิ ๗ ประการน้ี แมท่ี้ทรง
บัญญัติอย่างดี ก็เพียงเพ่ือความเจริญ เพ่ือความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธ ิคือ ดำริชอบ 
(สัมมาสังกัปปะ) ดังนี้ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔) ; ดูเทียบ ที.ปา. ๑๑/๓๓๐/๒๒๑, 
สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๘/๒๘, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔๕/๖๘) 

ดิน  : ช่ือธาตุอย่างหน่ึงในธาตุท้ัง ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม, วัตถุธาตุของพื้นโลกท่ีใช้สําหรับ
ปลูกพืชผลหรอืป้ันสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น; แผ่นดิน  เช่น เทวดาเดินดิน เครื่องตัดสินผู้ไป
เกิดในที่เลวหรอืที่ดีด้วยการวัดจากการเกลียดดินหรือชอบดิน ติเตียนหรือสรรเสริญ
ดิน ถ้าติเตียนก็ไปเกิดในที่เลว ถ้าสรรเสริญก็ไปเกิดในท่ีดี ตามนัยพระสูตร มาใน
พรหมนิมันตนิกสูตร เรื่องมารเข้าสิงกายพรหม ครั้งนั้น มารใจบาปเข้าสิงกายพรหม
ปาริสัชชะผู้หน่ึง แล้วกล่าวกบัเราว่า ‘ภิกษุ ภิกษุ อย่ารุกรานพกพรหมน้ีเลย เพราะว่า



 

๑๙๔๘ 
 

 

พรหมผู้น้ีเป็นมหาพรหม เป็นใหญ ่ คณะพรหมฝ่าฝืนไม่ได้ เป็นผู้สร้างโลก นิรมิตโลก 
สมณพราหมณ์พวกก่อนท่าน เป็นผู้ติเตียนดิน เกลียดดิน เป็นผู้ติเตียนน้ำ เกลียดน้ำ 
เป็นผู้ติเตียนไฟ เกลียดไฟ เป็นผู้ติเตียนลม เกลียดลม เป็นผู้ติเตียนสัตว์ เกลียดสัตว์ 
เป็นผู้ติเตียนเทวดา เกลียดเทวดา เป็นผู้ติเตียนปชาบดี เกลียดปชาบดี เป็นผู้ติเตียน
พรหม เกลียดพรหมในโลก หลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวก
ท่ีเลว แต่ตรงกันข้ามสมณพราหมณ์ที่สรรเสริญดิน ชมเชยดิน เป็นผู้สรรเสริญน้ำ 
ชมเชยน้ำ เป็นผู้สรรเสริญไฟ ชมเชยไฟ เป็นผู้สรรเสริญลม ชมเชยลมสรรเสริญปชา
บดี ชมเชยปชาบดี เป็นผู้สรรเสริญพรหม ชมเชยพรหม หลังจากตายแล้ว สมณ
พราหมณ์เหล่านั้น จะไปเกิดในพวกที่ดี (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๐๒/๕๓๘) 

ดิน, บาตร  : บาตรที่ทำด้วยดิน  บาตรที่พระพุทธทรงอนุญาต ห้ามใช้บาตรอ่ืน ๆ จากน้ี รูปใดใช ้
ต้องอาบัติทุกกฎ ตามนัยพระสูตร มาในขทุทกวัตถุ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้บาตรชนิด
ต่าง ๆ พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้บาตรชนิดต่าง ๆ คือ บาตรทองคำ บาตรเงิน คน
ท้ังหลายตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “ฯลฯ เหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม” ภิกษุ
เหล่าน้ันจึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มพีระภาครับสั่ง
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรทองคำ ... ไม่พึงใช้บาตรเงิน ... ไม่พึงใช้บาตร
แก้วมณี ... ไม่พึงใช้บาตรแก้วไพฑูรย์ ... ไม่พึงใช้บาตรแก้วผลึก ... ไม่พึงใช้บาตร
สัมฤทธิ์ ... ไมพึ่งใช้บาตรกระจก ... ไม่พึงใช้บาตรดีบุก... ไม่พึงใช้บาตรตะกั่ว ... ไม่พึง
ใช้บาตรทองแดง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตบาตร ๒ ชนิด 
คือ บาตรเหล็ก บาตรดิน”อ้างอิง (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๒/๑๙) 

ดิ้นรน  : อาการท่ีจิตไม่สงบนิ่ง  จิตที่ด้ินรนไปในอารมณ์ท้ัง ๖ ม ี รูปารมณ์ เป็นต้น หรือการ
ยินดีในกามคณุ ๕ เม่ือถูกพรากจากกามคุณ ๕ ให้หยุดนิ่งอยู่ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน ก็
จะด้ินรนไปมา ตามนัยพระสูตร มาในจิตตวรรค หมวดว่าด้วยการฝึกจิต เรื่องพระ
เมฆิยเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระเมฆิยเถระ ว่า จิตที่ "ด้ินรน" กวัด
แกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ผู้มีปัญญาสามารถควบคุมให้ตรงได้ เหมือนช่างศรดัด
ลูกศรให้ตรง ฉะนั้น จิตน้ีย่อมด้ินรนไปมา เหมือนปลาที่ถกูยกขึ้นจากน้ำโยนไปบนบก 
ฉะนั้น ผู้มีปญัญาจึงควรละบ่วงแห่งมาร (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๓๓/๓๕) 

ดินเหนยีว :  ช่ือดินท่ีมีลักษณะเหนียวใช้ปั้นได้ เรียกว่า ดินเหนียว อุปมาการประกอบกันเข้าของ
อุปกรณ์การสรา้งเรือน จึงเป็นเรือน ฉันใด กายต้องอาศัยกระดูก เอ็น เน้ือหนังมา
ประกอบกันเข้า จึงเรียกว่า รปู ฉันน้ัน การปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็
เช่นเดียวกัน ถ้าปฏิบัติตามครบถ้วนแล้ว ย่อมได้ในสิ่งทีต่นต้องการ ตามนัยพระสูตร 
มาในมหาหัตถปิโทปมสูตร เรื่องปฏิจจสมุปปันนธรรม พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบ



 

๑๙๔๙ 
 

 

ว่า ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย อากาศอาศัยไม้ เถาวัลย์ หญ้า และ "ดินเหนียว" มาประกอบ
เข้ากันจึงนับว่า ‘เรือน’ แมฉ้ันใด อากาศอาศัยกระดูก เอ็น เน้ือและหนังมาประกอบ
เข้าด้วยกันจึงนับว่า ‘รูป’ ฉันน้ัน อีกนัยหน่ึงท่านตรัสปรียบเหมอืนช่างหม้อหรือ
ลูกมือช่างหม้อผู้ชำนาญ เมื่อนวด "ดินเหนียว" ดีแล้วพึงทำภาชนะที่ต้องการ 
เช่นเดียวกับท่ีภิกษุปฏิบัติธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้ว ย่อมได้ตามท่ีตนต้องการ 
ฉันนั้น (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๖/๓๓๘  ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๔/๓๐๑) 

ดิบ  : ยังไม่สุก หมายถึงสิ่งท่ียังไม่ได้ทําให้สําเร็จรปูหรือยังไม่ได้เปลี่ยนรูป เช่น มะม่วงดิบ, 
ยังไม่สุกด้วยไฟ เช่น เนื้อดิบ ข้าวดิบ  อุปมาความดิบของผลมะม่วง ๔ ชนิดกับบุคคล 
๔ จำพวก ตามนัยอภิธรรม มาในจตุกกปุคคลบัญญัติ ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบ
เหมือนมะม่วง ๔ จำพวก คือ๑. มะม่วงดิบแต่ผิวสุก ๒. มะม่วงสุกแต่ผิวดิบ ๓. 
มะม่วงดิบและผิวดิบ ๔. มะม่วงสุกและผิวสุก บุคคลเปรียบเหมือนมะมว่ง ๔ จำพวก
เหล่าน้ีมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างน้ีเหมือนกัน (องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๐๕/๑๖๐-๖๑, 
อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๑๕๙/๑๙๐) 

ดิรัจฉาน : สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย  คติหรือฐานะของสรรพสัตว์ท่ีจะไป ๒ คติ
หรือฐานะ คือ เทวดาหรือมนุษย์ และนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ตามนัยพระสูตร 
มาในพาลวรรค เรื่อง คติและฐานะ ๒ อย่างเป็นต้น คติและฐานะที่ ๑ ผู้มีการงาน
ปกปิดไว้ พึงหวังได้คติอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ผูม้ีการ
งานไม่ปกปิดไว้พึงหวังได้คติอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ เทวดาหรือมนุษย์ คติและฐานะ
ท่ี ๒ ผู้เป็นมจิฉาทิฏฐิพึงหวังได้คติอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๗/๗๕) 

ดิรัจฉานกถา  :เรื่องราวของสัตว์เดรัจฉาน เป็นเรื่องที่สนทนากันดังอ้ืออึงของปริพาชกเรื่อง กองทัพ 
เรื่องภัย การรบ ข้าว น้ำ เป็นต้น ถึงความเจริญและความเส่ือม ตามนัยพระสูตร มา
ในอุทุมพริกสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาทที่อุทุมพริการาม เกี่ยวกับปริพาชกช่ือ
นิโครธ เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ ก็สมัยน้ัน 
ปริพาชกช่ือนิโครธอาศัยอยู่ในปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกาพร้อมกับ
ปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ ๓,๐๐๐ คน เวลาน้ัน นิโครธปริพาชกน่ังอยู่กับ
ปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ ่ผู้กำลังสนทนากันด้วยเสียงดังอ้ืออึงถึง "ดิรัจฉานกถา" ต่าง ๆ 
คือ เรื่องพระราชา เรื่องโจรเร่ืองมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องการรบ 
เรื่องข้าว เรื่องน้ำ...เรื่อง ความเจริญและความเสื่อม (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๐/๓๕.  ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๕๒/๓๖) 



 

๑๙๕๐ 
 

 

ดิรัจฉานภูมิ :  ภูมิของสัตว์ท่ีไปเกิด ภูมิหรือภพที่ผู้เป็นพรหมจรรย์ มีพระขีณาสพผู้ละความตายได้ ผู้
เข้าถึงกระแสพระนิพพานได้จะไม่ไปสู่ภูมินี้ (เดรัจฉานภูมิ) ส่วนหมู่สต้ว์นอกน้ีเป็น
เพียงผู้มีส่วนได้รับผลบุญ ตามนัยพระสูตร มาในอันธกวินทสูตร ว่าด้วยเรื่องอันธ
กวินทคาม เม่ือพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อันธกวินทคาม แคว้นมคธ สมัยน้ัน 
พระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ในท่ีแจ้ง ในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกประปราย
อยู่ ครั้นเมื่อราตรีผ่านไป ท้าวสหัมบดีพรหมมีวรรณะงดงามย่ิงนักเปล่งรัศมีให้สว่าง
ท่ัวอันธกวินทคาม ภิกษุกราบทูลว่า ข้าพระองค์กลัวมุสาวาท จึงไม่อาจคำนวณด้วยใจ
ของข้าพระองค์ได้ว่า ‘เรื่องนี้ข้าพระองค์ได้เห็นแล้วแน่’ ข้าพระองค์ไม่กล่าวว่า ‘ใน
เรื่องน้ีเป็นอย่างนี้ ในเรื่องน้ีเป็นอย่างน้ี’ ในพรหมจรรย์หน่ึงมีพระขีณาสพผู้ละความ
ตายได้ ๑,๐๐๐ รูป พระเสขะมากกว่า ๕๐๐ รูปไป ๑๐ รูปบ้าง ๑๐๐ รูปบ้าง และผู้
ถึงกระแสนิพพานทั้งหมดไม่ไปสู่ "ดิรัจฉานภูมิ" ส่วนหมู่สัตว์นอกน้ีล้วนเป็นผู้มีส่วน
ได้รับผลบุญ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๔/๒๕๕) 

ดิรัจฉานวิชา : การเรียนวิชาที่ไม่มีประโยชน์ เป็นดังการปฏิบัติของชาวบ้านผู้บริโภคกาม ตามนัย
พระวินัย มาใน สกิขาบทที่ ว่าด้วยการเรียนดิรัจฉานวิชา เรื่องภิกษุณีฉพัพัคคีย์ ครั้ง
น้ัน พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์เรยีนดิรัจฉานวิชา ชาวบ้านตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า 
“ไฉนภิกษุณีจงึเรียนดิรัจฉานวิชาเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า” ภิกษุณี
ท้ังหลายได้ยินคนเหล่าน้ันตำหนิ ประณาม โพนทะนา ครั้นแล้ว ภิกษุณีนอกนั้นได้นำ
เรื่องน้ีไปบอกภิกษุท้ังหลายให้ทราบ พวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคให้ทรงทราบ จึงมีพระบัญญัติว่า กภิ็กษุณีใดเรียนดิรัจฉานวิชา ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์  (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๐๑๓/๒๕๙) 

ดี   : อวัยวะภายในของคนและสัตว์ท่ีบรรจุน้ําข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สําหรับ
ช่วยย่อยอาหาร เรียกน้ําข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สําหรับช่วยย่อยอาหารว่า 
น้ําดี  ภิกษุผู้ทำความเพียรเครื่องเผากิเลส บรรลุเจโตสมาธิ ทำให้ต้ังมั่นพิจารณากาย
น้ีโดยอนุโลมปฏิโลมโดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี 
เสลด หนอง.... เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มาในสัมปสาทนียสูตร เทศนาเร่ืองทัสสน
สมาบัติ เทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเร่ืองทัสสนสมาบติัก็นับว่ายอด
เย่ียม คือ สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ี อาศยัความเพียรเครื่องเผากิเลส 
ความเพียรที่ต้ังมั่น ความหมัน่ประกอบ ความไม่ประมาท และอาศัย การใช้ความคิด
อย่างถูกวิธีแล้ว บรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังม่ัน ย่อมพิจารณากายน้ี ต้ังแต่
พ้ืนเท้าขึ้นไป ต้ังแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมี
ประการต่าง ๆ ว่า ในกายน้ีม ีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก 
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ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ลำไส้ใหญ่ ลำไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า “ดี” 
เสลด หนอง....ดังนี้ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙) 

ดี, อวัยวะ : อวัยวะภายในของคนและสัตว์ท่ีบรรจุน้ําข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สําหรับ
ช่วยย่อยอาหาร เรียกน้ําข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สําหรับช่วยย่อยอาหารว่า 
น้ําดี ดีท่ีเป็นอวัยวะอย่างหน่ึงในร่างกายของภิกษุผู้อยู่ป่าผู้เดียว จะพึงกำเริบ 
นอกจากอาการอ่ืน ๆ มีเสมหะ ลมพิษ การย่อยของอาหาร เป็นต้น ตามนัยพระสูตร 
มาในปฐมอนาคตภยสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต คือว่า ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยใน
อนาคต ไม่ควรเป็นผู้ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ เพ่ือถึงธรรมท่ียังไม่ถึง 
เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรล ุเพ่ือทำให้แจ้งธรรมท่ียังไม่ได้ทำให้แจ้ง ภิกษุในธรรมวินัย
น้ีอยู่ป่า จงพิจารณาเห็นดังน้ีว่า บัดน้ี เราอยู่ในป่า ผู้เดียว เราเม่ืออยู่ในป่าผู้เดียว พึง
พลาดหกล้มก็ได้ ภัตตาหารที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยก็ได้ "ดี" ของเราพึงกำเริบก็ได้ 
เสมหะของเรา พึงกำเริบก็ได้ หรือลมมีพิษดังศัสตราของเราพึงกำเริบก็ได้ เพราะเหตุ
น้ัน เราพึงตาย เราพึงมีอันตรายน้ัน ดังนี้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๗/๑๓๙) 

ดีบุก, บาตร :  บาตรที่ไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้ ปรับอาบัติภิกษุผู้ใช้ด้วยอาบัติทุกกฎ ตามนัยพระ
สูตร มาในขุททกวัตถุ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้บาตรชนิดต่าง ๆ เมื่อพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
ใช้บาตรชนิดต่าง ๆ คือ บาตรทองคำ บาตรเงินคนท้ังหลายตำหนิ ประณาม 
โพนทะนาว่า “ฯลฯ เหมือนคฤหัสถผ์ู้บริโภคกาม”ภิกษุเหล่าน้ันจึงนำเร่ืองน้ีไปกราบ
ทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง
ใช้บาตรทองคำ ... ไม่พึงใช้บาตรเงิน ... ไม่พึงใช้บาตรแก้วมณี ...ไม่พึงใช้บาตรแก้ว
ไพฑูรย์ ... ไมพึ่งใช้บาตรแก้วผลึก ... ไม่พึงใช้บาตรสัมฤทธ์ิ ... ไม่พึงใช้บาตรกระจก ... 
ไม่พึงใช้ "บาตรดีบุก"รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๒/๑๙) 

ดีปลี   :  ช่ือไม้เถา มีหลายชนิด มีราก ตามข้อของลําต้นเพ่ือยึดเกาะ ผลอัดแน่นเป็นช่อ ทุก
ส่วนมีกลิ่นโดยเฉพาะผลกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดร้อนใช้เป็นเคร่ืองเทศและทํายาได้   
น้ำข้าวที่ปรุงผสมด้วยดีปลีของหญิงผู้ถวายด้วยจิตใจที่เลือ่มใสในพระผู้มีภาคเจ้า มี
อานิสงส์เหนือกว่าเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ตามนัยพระสูตร มาในกัญชิก
ทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำข้าวปรุงผสมผลพุทราอบ ความ
ว่า เราผู้มีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคผู้ปฏิบัติตรง จึงได้ถวายน้ำข้าวผสมด้วย 
"ดีปลี" กระเทียม และรากผกัชี การท่ีนารีผู้มีเรือนร่างงามทุกส่วนสัด สามีมองไม่เบื่อ 
ได้ครองความเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดินั้น ยังไม่เทียบเท่าเสี้ยวที่ ๑๖ แห่ง
การถวายน้ำข้าวคร้ังเดียว (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๒๔/๘๔) 
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ดีละ : เป็นคำอุทาน เป็นการตรัสตอบสรรเสริญภิกษุผู้ถามปัญหาว่า โลกอันอะไรนำไป อะไร
ชักนำไป บุคคลลุอำนาจอะไรเกิดขึ้น ตามนัยพระสูตร มาในอุมมัคคสูตร ว่าด้วยผู้มี
ปัญญาใฝ่รู้ เม่ือภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้ว
จึงน่ัง ณ ท่ีสมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โลกอัน
อะไรหนอแลนำไป โลกอันอะไรชกันำมา และบุคคลย่อมลุอำนาจ อะไรที่เกิดขึ้น” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดีละ ดีละ ภิกษุ ปัญญาใฝ่รู้ของเธอดีนัก ปฏิภาณดีนัก 
สอบถามเข้าที เธอถามอย่างน้ีว่า ‘โลกอันอะไรหนอแลนำไป โลกอันอะไรชักนำมา
และบุคคลย่อมลุอำนาจอะไรท่ีเกิดขึ้นหรือ” (องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๘๖/๒๖๖. องฺ.
จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๘๖/๔๐๖) 

ดื่ม: กินของเหลวเช่นน้ําน้ำด่ืมท่ีนางเทพนารีขมีขมันถวายภิกษุหลายรูปผู้เหน็ดเหน่ือย
กระหายน้ำ เธอได้อานิสงส์คือได้พบแม่น้ำหลายสาย มกีระแสไสเย็น ดารดาษด้วย
สวนดอกไม้ มีบัวขาวมากมาย ตามนัยพระสูตร มาในปฐมนาวาวิมาน ชาติก่อนของ
เทพนารีคนหน่ึง เธอเกิดเป็นมนุษย์ อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลก ได้เห็นภิกษุหลายรูป
ผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำ จึงขมีขมันถวายน้ำให้ท่านด่ืม พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
ผู้ใดแลขมีขมันถวายน้ำใหภิ้กษุหลายรูป ผู้เหน็ดเหน่ือยกระหายน้ำได้ด่ืม ย่อมได้
อานิสงส์คือ แม่น้ำหลายสายมีกระแสน้ำใสเย็น มากไปด้วยสวนไม้ดอก มีบัวขาวอยู่
มากมาย ย่อมเกิดแก่ผู้นั้น ดังน้ี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๔๗/๙) 

ดื้อรั้น : ด้ือดันทุรัง การช่วยให้ภิกษุรูปหนึ่งผู้ต้องอาบัติแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลเป็นเร่ืองสำคัญ
กว่า เพราะไม่ทำให้ตนลำบาก แม้คนอ่ืนจะโกรธ และด้ือรั้น ตามนัยพระสูตร มาใน
กินติสูตร กล่าวถึงการแก้ปัญหาให้แก่ภิกษุด้วยผู้ต้องอาบัติใด ๆ ความว่า ถ้าเธอ
ท้ังหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่า 'ความไม่ลำบากจักมีแก่เรา และความขัดใจจักมีแก่
บุคคลอ่ืน เพราะบุคคลอ่ืนเป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธ ด้ือรั้น สละคืนได้ง่าย และเรา
สามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ ก็เรื่องความขัดใจของ
บุคคลอ่ืนน้ีเป็นเร่ืองเล็กน้อย ส่วนเรื่องท่ีเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้
ดำรงอยู่ในกุศลน้ัน เป็นเรื่องใหญ่กว่า' ถ้าเธอท้ังหลายมีความเห็นอย่างน้ี ก็ควร
กล่าวหา (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙/๔๗) 

ดุม : ส่วนกลางของล้อเกวียนหรือล้อรถที่มีรสูําหรับสอดเพลา เครื่องกลัดหรือยึดส่วนต่าง 
ๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทําเป็นรูปต่าง ๆ มักมีรังดุม  สําหรับขัดหรือบางที
ก็ติดเป็นเคร่ืองประดับ, กระดุม ลูกกระดุม หรือ ลูกดุม ก็เรียก คุณลักษณะประกอบ
ของจักรแก้วอันเป็นทิพย์ มีกำ ๑,๐๐๐ ซี ่มีกง มีดุม ได้กลบัมาเมื่อพระโอรสประพฤติ
จักรวรรดิวัตร รักษาอุโบสถ ตามนัยพระสูตร มาใน จักกวัตติสูตร เรื่องพระเจ้า
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จักรพรรดิทัฬหเนมิ เมื่อพระเจ้าทัฬหเนมิทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรส
องค์ใหญ่ในเรื่องการครองราชย์เรียบร้อยแลว้ พระองค์เสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิต 
เมื่อพระราชฤษีผนวชได้ ๗ วัน จักรแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันตรธานไป ราชบุรุษคน
หนึ่งเข้าไปเฝ้ากษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว ได้กราบทูลดังน้ีว่า ‘ขอเดชะ ใต้ฝา่
ละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงทราบเถิด จักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว’ 
ขณะน้ัน เมื่อจักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว ท้าวเธอทรงเสียพระทัย ทรง
แสดงความเสียพระทัยให้ปรากฏ จึงเสด็จเข้าไปหาพระราชฤษีถึงที่ประทับ แล้ว
กราบทูลดังน้ีว่า ‘ขอพระองค์ทรงทราบเถิด จักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว’ 
พระราชฤษีจึงตรัสว่า ‘ลูก เมื่อจักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว เจ้าอย่าเสียใจ
และอย่าแสดงความเสียใจให้ปรากฏเลยด้วยว่า จักรแก้วอันเป็นทิพย์ หาใช่เป็นทรัพย์
สมบัติท่ีเป็นมรดกสืบมาจากบิดาของเจ้าไม่ ขอให้ลกูประพฤติจักรวรรดิวัตรอัน
ประเสริฐเถิด ข้อน้ีเป็นฐานะที่จะมีได้แล คือ เม่ือลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอัน
ประเสริฐ สนานพระเศียร ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ รักษาอุโบสถ ประทับอยู่ช้ันบน
ปราสาทหลังงาม จักปรากฏจักรแก้วอันเป็นทิพย์ ซึ่งมีกำ ๑,๐๐๐ ซี ่มีกง มีดุม และมี
ส่วนประกอบครบทุกอย่าง’ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๓/๖๒) 

ดุร้าย: อาการของยักษ์ (อมนุษย)์ ผู้ไม่เช่ือฟังท้าวมหาราช เสนาบดีของท้าวมหาราช ผู้ช่วย
เสนาบดีของท้าวมหาราช เช่นเดียวกับมหาโจรไม่เช่ือฟังพระราชาผู้ปกครองแคว้น
มคธ ไม่เช่ือฟังเสนาบดี ผู้ช่วยเสนาบดี ตามนัยพระสูตร มาในอาฎานาฎิยสูตร 
เกี่ยวกับความไม่เช่ือฟังของยักษ์ต่อท้าวมหาราช ว่า ข้าแต่พระองค์ผูน้ิรทุกข์ มี
อมนุษย์ท้ังหลาย ที่ดุร้าย โหดเห้ียม ทำเกินเหตุอมนุษย์เหล่าน้ันไม่เช่ือฟังท้าว
มหาราช ไม่เช่ือฟังเสนาบดี ไม่เช่ือฟังผู้ช่วยเสนาบดีของท้าวมหาราช ข้าแต่พระองค์ผู้
นิรทกุข์ อมนุษย์เหล่าน้ัน เรยีกว่า เป็นศัตรูของท้าวมหาราช  อีกนัยหน่ึง มาในอุปัฏ
ฐานวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ต้ังใจปฏิบัติมารดาบิดาของสามี ว่านางมี
นิสัยไม่รษิยา ต้ังใจปฏิบัติแม่ผัวและพ่อผัวซึง่ท้ังดุร้าย โกรธง่ายและหยาบคาย จึงเป็น
ผู้ไม่ประมาทตามปกตินิสัยของตน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๒/๒๓๐) 

ดุริยเทพ : เทพนักดนตรี  หมู่ดุริยเทพที่มาบรรเลงในท่ามกลางปทุมชาติบานสะพรั่งแก่นางผู้
ถวายผ้าคู่หน่ึงแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายอภิวาทพระยุคลบาทแล้วนั่งราบกับพ้ืน มี
จิตยินดีทำอัญชลีแด่พระองค์ ตามนัยพระสูตร มาในนาควิมาน ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้น
แก่หญิงผู้ถวายผ้าคู่หนึ่งแด่พระพุทธเจ้า พระวังคีสเถระถามเทพธิดาองค์หน่ึงว่า เธอ
ประดับองค์ทรงเครื่องแล้ว ขึ้นคชสารตัวประเสริฐ ประดับแก้วและทอง มีข่ายทอง
คลุมตระพอง นั่งหลังคชสารเหาะมาท่ีน้ี มีสระโบกขรณีเนรมิต มีน้ำใสสะอาด 



 

๑๙๕๔ 
 

 

ดารดาษด้วยปทุมชาติมีดอกบานสะพร่ัง ในดอกปทุมทุกดอก มีหมู่ "ดุริยเทพ" 
บรรเลงเพลง เม่ือเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ เพราะบุญอะไร เธอจึงมี
อานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างไสวไปท่ัวทุกทิศอย่างน้ี เทพธิดาตอบว่า ดิฉันได้
เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีกรุงพาราณสี ได้ถวายผ้าคู่หน่ึงแด่พระองค์ ถวายอภิวาทพระ
ยุคลบาทแล้วนั่งอยู่บนพ้ืนดิน มีจิตยินดีได้ทำอัญชลีแด่พระองค์แล้ว (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๗๐๖/๘๑, ๙๖๒/๑๑๗) 

ดุริยางค์ :  เครื่องดีดสีตีเป่าเป็นเครื่องดนตรีในวิมานของเทพบุตรท่ีงดงาม น่าชอบใจ มีข้าวน้ำ
อุดมสมบูรณ์ มีหมู่เทพอัปสรห้อมล้อม กึกก้องด้วยเสียงตะโพน เปิงมางและดุริยางค์ 
ตามนัยพระสูตร มาในเสรสิสกวิมาน ว่าด้วยวิมานไม้ซึกท่ีเกิดขึ้นแก่เจ้าปายาสิ เมื่อ
พ่อค้าถามเทพบุตรว่า วิมานของท่านน้ีสว่างไสวด้วยทองชมพูนุทช้ันเย่ียม ทุกส่วน
ของวิมานเกลี้ยงเกลาดี ประกอบด้วยบันไดและพ้ืนน่าพอใจ ม่ันคง งดงาม มี
ส่วนประกอบกลมกลืน ชวนพิศอย่างย่ิง น่าชอบใจ ภายในวิมานแก้ว มขี้าวน้ำอุดม
สมบูรณ์ ตัวท่านมีหมู่เทพอัปสรห้อมล้อม กึกก้องด้วยเสียงตะโพน เปิงมางและ 
"ดุริยางค์" เป็นผู้ท่ีทวยเทพนอบน้อมแลว้ด้วยการชมเชยและกราบไหว้ (ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๒๔๕/๑๕๗) 

ดุษณีภาพ: อาการน่ิงซ่ึงแสดงถึงการยอมรับ  เป็นคำขอร้องอ้วนวอนของพระสัจจะนิครนถ์ท่ี
กราบทูลพระผูมี้พระภาคเจ้าให้ทรงรับนิมนต์เพ่ือฉันในวันพรุ่งน้ี พระผู้มีพระภาคเจ้า
ก็ทรงรับนิมนต์โดยดุษภีภาพ ตามนัยพระสตูร มาในจูฬสัจจกสูตร เรื่องสัจจกะ
นิครนถบุตรถวายภัตตาหาร คือ สัจจกะนิครนถบุตรได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระโคดม
ผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อ่ืน เป็นคนคะนองวาจา ได้เข้าใจพระดำรัส
ของท่านพระโคดมว่า ‘ตนสามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตน’ บุรุษมาปะทะช้าง
ซับมันเข้าก็ดี พบกองไฟที่กำลังลุกโชนก็ดี พบงูพิษท่ีมีพิษร้ายก็ดี ยังพอเอาตัวรอดได้
บ้าง แต่พอมาพบท่านพระโคดมเข้าแล้ว ไม่มีใครเอาตัวรอดได้เลย ขา้พเจ้าเป็นคน
คอยกำจัดคุณผู้อ่ืน เป็นคนคะนองวาจา ได้เข้าใจพระดำรัสของท่านพระโคดมว่า ‘ตน
สามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตน’ ขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จงรับ
นิมนต์เพ่ือฉันในวันพรุ่งนี้เถิด” พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดย "ดุษณีภาพ" (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๓๖๒/๔๐๐) 

ดุสิต, เทพช้ัน : เทพบนสวรรค์ช้ันดุสิตร่วมกันกระจายข่ายการประกาศธรรมจักรของพระผู้มีพระภาค
เจ้า ตามนัยพระสูตร มาในปัญจวัคคิยกถา เม่ือพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระ
ธรรมจักรให้เปน็ไปแล้ว ทวยเทพชั้นภุมมะกระจายข่าวว่า “นั่นพระธรรมจักรอันยอด
เย่ียม พระผู้มพีระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี 



 

๑๙๕๕ 
 

 

อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ให้หมุนกลับไม่ได้” ทวย
เทพช้ันจาตุมหาราช สดับเสียงของทวยเทพช้ันภุมมะแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
ทวยเทพช้ันดาวดึงส์ สดับเสียงของทวยเทพช้ันจาตุมหาราชแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไป 
ฯลฯ ทวยเทพช้ันยามา...ทวย "เทพช้ันดุสิต"... ทวยเทพชั้นนิมมานรดี... ทวยเทพ
ช้ันปรนิมมิตวสวัตดี ... (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๗/๒๔. ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗) 

ดุสิต, เทวโลก :เทวโลกช้ันดุสิต ท่ีพระองค์เสด็จลงสู่ครรภ์พระมารดาเพ่ือเป็นคณาจารย์ พระศาสดา
ทรงทำหมู่คณะให้ออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศล ตามนัยพระสูตร มาในสารี
ปุตตสุตตนิทเทส ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระคณาจารย์ เม่ือพระผู้มีพระภาคได้
เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์ พระผู้มีพระภาคทรงจุติจากหมู่ "เทพช้ัน
ดุสิต" ทรงมีสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสู่ครรภ์พระมารดารวมความว่า ได้เสด็จจากภพ
ดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์ อย่างน้ีบ้าง อีกนัยหน่ึง เหล่าเทพตรัสเรียกว่า ชาวดุสิต 
เทพเหล่าน้ัน ยินดี พอใจ ชอบใจเบิกบานใจ เกิดปีติโสมนัสว่า พระศาสดาเสด็จจาก
เทวโลกช้ันดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๐/๕๓๗ องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๐/๘๑/๓๐๗) 

ดุสิตปราสาท :เรือนมียอดเป็นช้ัน ๆ สําหรบัเป็นท่ีประทับของ พระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นท่ีประดิษฐาน
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  ปราสาทในกลุม่ปราสาท ๓ หลัง คือดุสิตปราสาท สันดุสติปราสาท และ
สันตุฏฐปราสาท ตามนัยพระสูตร มาในโกนาคมนพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ ในอดีตชาติ เป็นพระราชาประทับในกรุงช่ือว่าโส
ภวดี กษัตริย์พระนามว่าโสภะ ตระกูลใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในนครน้ัน 
ยัญญทัตตพราหมณ์น้ันเป็นพุทธบิดา นางพราหมณีช่ือว่าอุตตราเป็นพระมารดา 
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๓,๐๐๐ ปี มีปราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลัง คือ ดุสิต
ปราสาท สันดุสิตปราสาท และสันตุฏฐปราสาท (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๗๑๐) 

ดูฤกษ์: ดูหมอ พยากรณ์ดวงดาว  ลักษณะเดรัจฉานวิชา เป็นการเลี้ยงชีพท่ีผิด พระสมณโค
ดมทรงเว้นขาดการเลี้ยงชีพผิดจากเดรัจฉานวิชาน้ี ตามนัยพระสูตร มาในพรหมชาล
สูตร ส่วนมหาศีล เมื่อพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วย
เดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธา
แล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจัก
เสด็จหรือไม่เสด็จ พระราชาในอาณาจักรจักทรงยกทัพเข้าประชิด พระราชานอก
อาณาจักรจักทรงล่าถอย ......ชัยชนะจักตกเป็นของพระราชาในอาณาจักร ความ
ปราชัยจักมีแก่พระราชานอกอาณาจักร พระราชาองค์น้ีจักทรงชนะ พระราชาองค์นี้
จักทรงพ่ายแพ้ ดังนี้  (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๓/๙ ที.สี.(ไทย) ๙/๒๐๗/๗๐) 



 

๑๙๕๖ 
 

 

ดูแลปรนนิบัต:ิ หน้าท่ีของศิษย์ท่ีพึงดูแลปรนนิบัติอาจารย์ด้วยองค์ ๕ มีการลุกขึ้นยืนรับ คอยรับใช้ 
เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มาในสิงคาลกสูตร เรื่องคหบดีบุตร ความว่า ศิษย์พึงบำรุง
อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา โดยหน้าท่ี ๕ ประการ คือ ๑. ลุกขึ้นยืนรับ ๒. เข้าไปคอย
รับใช้ ๓. เชื่อฟัง ๔. ดูแลปรนนิบัติ ๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๖๘/๒๑๓) 

ดูหม่ิน :  แสดงกิริยาท่าทาง พูดจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะต่ำ
ต้อยหรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเป็นต้น, ดูหม่ิน หรือ ดูหมิ่นถิน่แคลน ก็ว่าอาการท่ีได้รับ
โทษด้วยถูกดูหมิ่นจากมิตรอำมาตย์ หรือดูหมิ่นจากการให้ หรือเพราะอยู่ร่วมกัน ตาม
นัยพระสูตร มาในสิงคาลกสตูร เรื่อง โทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท ๖ ประการ กล่าวคือ ๑. ผู้ชนะย่อมก่อเวร ๒. ผูแ้พ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสีย
ไป ๓. เสียทรพัย์ทันตาเห็น ๔. ถ้อยคำที่เป็นพยานในศาล ก็เช่ือถือไม่ได้ ๕. ถูกมิตร
อำมาตย์ดูหม่ิน ๖. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลง 
การพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้  

  อีกนัยหน่ึง มาใน ติกัณฑกีวรรค อวชานาติสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ให้แล้วดูหม่ิน ๕ 
จำพวก คือ ๑. บุคคลให้แล้วดูหมิ่น ๒. บุคคลดูหม่ิน เพราะอยู่ร่วมกัน ๓. บุคคลผู้เช่ือ
ง่าย ๔. บุคคลผู้โลเล ๕.บุคคลผู้เขลา หลงงมงาย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๑/๒๐๔  
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๑/๒๓๓) 

ดูหม่ินลาภของตน : กิริยาไม่พึงพอใจในลาภของตนท่ีหามาได้ด้วยลำแข้งดูหมิ่นลาภของตน  ปรารถนา
ลาภของผู้อ่ืน ตามนัยพระสูตร มาในอัญญตรวิปักขเสวกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้คบฝ่าย
ผิดรูปใดรูปหน่ึง พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท่ีเป็นฝักฝ่ายของพระ
เทวทัต ดังนี้ว่า ภิกษุไม่ควรดูหมิ่นลาภของตน ไม่ควรเที่ยวปรารถนาลาภของคนอ่ืน 
เม่ือภิกษุปรารถนาลาภของคนอ่ืน ย่อมไม่บรรลุสมาธิอันอัปปนาสมาธิ หรืออุปจาร
สมาธิ  (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๓๖๕/๑๔๗ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๘/๕๗) 

เด็ก : คนที่มีอายุยังน้อย  เป็นการวัดความเป็นความโง่ หรือความฉลาด โดยตัดสินว่า 
บุคคลไม่รู้จักเถระหรือธรรมที่เป็นเถระแม้เกิดมาอายุเป็น ๑๐๐ ปี พูดคำไม่จริง ไม่อิง
ธรรม ถือว่าโง่เขลา แต่แม้ว่าเป็นเด็ก ยังเยาว์ แต่พูดจริง อิงประโยชน์ นับว่าเป็นผู้
ฉลาด ตามนัยพระสูตร มาในทุติยอุรุเวลสูตร ว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลา เรา
ตถาคตได้มีความดำริว่า ‘บุคคลไม่รู้จักเถระหรือธรรมที่ทำให้เป็นเถระ’ ถึงแม้นับแต่
เกิดมา บุคคลจะเป็นคนแก่มีอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี เขาพูดไม่ถูกเวลา พูด
คำไม่จริง พูดไม่อิงประโยชน์ พูดไม่อิงธรรม พูดไม่อิงวินัยพูดคำไม่มีหลกัฐาน ไม่มีที่
อ้างอิง ไม่มีที่กำหนด ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เหมาะแก่เวลา เขาย่อมถึงการ



 

๑๙๕๗ 
 

 

นับว่า ‘เป็นเถระผู้โง่เขลา’ โดยแท้ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็ก ยังเป็นหนุ่มรุ่นเยาว์ มีผม
ดำสนิท ประกอบด้วยความเป็นหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัย แต่เขาพูดถูกเวลา พูดคำจริง 
พูดอิงประโยชน์ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดคำมีหลักฐาน มีท่ีอ้างอิง มีท่ีกำหนด 
ประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา เขาย่อมถึงการนับว่า ‘เป็นเถระผู้ฉลาด’ โดย
แท้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๕) 

เด็กหญิง:  คํานําหน้าช่ือเด็กผู้หญิงท่ีมีอายุไม่ถึง ๑๕ ปีบริบูรณ์ เป็นคำที่จะเกิดการวิปริต
เกิดขึ้น เม่ือสมยัมนุษย์มีอายุขัย ๑๐ ปี เด็กหญิงอายุ ๕ ปี ก็มีสามีได้ และรสแห่งเนย
ใส เนยข้น นำ้มัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เกลือ ก็จักหมดรสไป จะมีหญ้ากับแก้เป็นอาหาร 
ตามนัยพระสูตร มาในจักกวัตติสูตร กล่าวถึงเรื่องสมัยท่ีคนมีอายุขัย ๑๐ ปี ความว่า 
ภิกษุท้ังหลาย จักมีสมัยท่ีมบุีตรของมนุษย์เหล่านี้มีอายุขัย ๑๐ ป ี ในเมื่อมนุษย์มี
อายุขัย ๑๐ ปี เด็กหญิงอายุ ๕ ปี กม็ีสามีได้ ในเม่ือมนุษย์มีอายุขัย ๑๐ ปี รสเหลา่นี ้
คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น ในเม่ือมนุษย์
มีอายุขัย ๑๐ ปี หญ้ากับแก้จักเป็นอาหารอย่างดี ภิกษุทั้งหลายข้าวสาลี เน้ือ และ
ข้าวสุก เป็นอาหารอย่างดีในบัดน้ี ฉันใด ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย ๑๐ ปี หญ้ากับแก้ก็
จักเป็นอาหารอย่างดี ฉันน้ัน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๓, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๕/
๗๗) 

เด็กหนุ่ม : ชายท่ีมีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมต้ังแต่ ๑๕-๓๐ ปี เรียกชาย ท่ียังดูไม่แก่ตาม
วัย เช่น ดูยังหนุ่มอยู่ พระภิกษุหนุ่ม  จำนวน ๓๐ รปู ซ่ึงเป็นสัทธิวิหาริกของพระ
อานนท์ ลาสิกขาเป็นคฤหัสถ ์อธิบาย ตามนัยพระสูตร มาในจีวรสตูร ว่าด้วย
จีวร สมัยหน่ึง ท่านพระมหากัสสปะพักอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานท่ีให้เหยื่อกระแต 
เขตกรุงราชคฤห์ คร้ังน้ัน ท่านพระอานนท์เที่ยวจาริกไปในทักขิณาคิรีชนบท พร้อม
ด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสัทธิวิหาริกของท่านพระอานนท์
ประมาณ ๓๐ รูป โดยมากยังเป็น "เด็กหนุ่ม" บอกคนืสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์.... 
ดังนี้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๔/๒๕๖ สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๔๕/๑๙๙) 

เด็กอ่อน: เด็กแรกเกิด คลอดจากแม ่  เม่ืออริยสาวกรู้เรื่องใดที่ชัดเจนท่ีผิดพลาดแล้ว ก็ระวัง
สำรวมโดยทันที เหมือนเด็กอ่อนท่ีนอนหงายถูกถ่านไฟก็รีบชักมือกลับทันที ตามนัย
พระสูตร มาในโกสัมพิยสูตร เรื่องบุคคลผู้มีทิฏฐิ เป็นผู้มสีภาพอย่างไร บุคคลผู้มีทิฏฐ ิ
เป็นผู้มีสภาพอย่างน้ี คือ การออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏ อริยสาวกต้องอาบัติ
เช่นนั้นก็รีบแสดง เปิดเผย ทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นในสำนักศาสดา หรือเพ่ือน
พรหมจารีท่ีเป็นวิญญูชนทั้งหลาย ครั้นแสดง เปิดเผย ทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวัง
ต่อไป "เด็กอ่อน" ท่ีนอนหงาย มือหรือเท้าถูกถ่านไฟแล้วก็ชักมือหรือเท้ากลับทันท ี



 

๑๙๕๘ 
 

 

แม้ฉันใด บุคคลผู้มทิีฏฐิก็ฉนันั้นเหมือนกัน เป็นผู้มีสภาพอย่างน้ี คือการออกจาก
อาบัติเช่นใดย่อมปรากฏ อริยสาวกต้องอาบัติ พรหมจารีที่เป็นวิญญูชนท้ังหลาย ครั้น
แสดง เปิดเผย ทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไป อริยสาวกน้ัน กร็ู้ชัดอย่างน้ีว่า 
‘บุคคลผูม้ีทิฏฐ ิ เป็นผู้มสีภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้น’ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๙๖/
๕๓๔) 

เดช  : อํานาจ ความร้อน ไฟ  กล่าวถึงความไม่แตกต่างกันของวรรณะทั้ง ๔ เท่ากับวิมุติกับ
วิมุตไม่แตกต่างกัน เท่ากับเดชเกิดขึ้นด้วยความเพียร ตามนัยพระสูตร มาในกัณณกัต
ถลสูตร เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศล ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสสภาพท่ีเป็นเหตุ ท้ังยังตรัสสภาพท่ีเป็นผลว่า ‘วรรณะ ๔ จำพวกน้ี คือ (๑) 
กษัตริย์ (๒) พราหมณ์ (๓) แพศย์ (๔) ศูทร จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหม
พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มหาบพิตร อาตมภาพกล่าวว่าวรรณะ 
๔ จำพวกน้ี ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อย คือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกัน เปรียบ
เหมือนบุรุษผู้เก็บไม้สักแห้งมาก่อไฟ ให้ลุกโพลงขึ้น ต่อมาบุรุษอีกคนหน่ึงเก็บไม้สาละ
แห้งมาก่อไฟให้ลุกโพลงข้ึนต่อมาบุรุษอีกคนหน่ึงเก็บไม้มะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุก
โพลงขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะเด่ือแห้งมาก่อไฟ ให้ลุกโพลงข้ึน วรรณทั้ง ๔ 
น้ี ไม่มีความแตกต่างกันเลย มหาบพิตร เดชอันใดถูกความเพียรย่ำยีแล้ว เกิดขึ้นด้วย
ความเพียร ในเดชน้ันอาตมภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกัน คือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่าง
กัน ขอถวายพระพร” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๐/๔๖๖) 

เดชแห่งสมณะ : อำนาจของพระ เป็นเดชที่มีคุณค่าท่ีแมไ้ด้พบเห็นพรหมจารี เจรจากบัพรหมจารี แต่
มาละท้ิงเดชแห่งสมณะไป เทียบกับการได้สมาคมกับมิตร แต่ต่อมาไม่ได้สมาคมน้ัน 
ย่อมเสื่อมไป เหมอืนข้าวกล้าท่ีสมบูรณ์ถูกน้ำพัดไป ตามนัยพระสูตร มาในนฬินิกา
ชาดก เรื่องราวเกี่ยวกับการคบมิตรท่ีต้องสมาคมกันประจำ ถ้าไม่แล้วก็เสื่อมไป ความ
ว่า หากลูกจะได้พบเห็นพรหมจารีอีกได้เจรจากับพรหมจารีอีก ลูกก็จะละทิ้งเดชแห่ง
สมณะนี้โดยเร็วพลัน คือได้อย่างหน่ึงแล้วก็ทิ้งอีกอย่าง ดุจข้าวกล้าท่ีสมบูรณ์ถูกห้วง
น้ำใหญ่พัดพาไป (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๕๕/๑๐) 

เดรัจฉาน (นรก) :สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย คติของนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานที่เป็น
มิจฉาทิฎฐ ิ ตามนัยพระสูตร มาในโลกิจจสูตร เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามโลหิจจ
พราหมณ์ต่อไปว่า “เมื่อคิดเป็นศัตรู จะช่ือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิเล่า” เขา
ทูลตอบว่า “ช่ือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ท่านพระโคดม” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ผู้เป็น
มิจฉาทิฏฐ ิเรากล่าวว่า มีคติอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดเดรัจฉาน” (ที.
สี.(ไทย) ๙/๕๐๙/๒๒๔ ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๐/๒๒๕) 



 

๑๙๕๙ 
 

 

เดรัจฉานกถา,เดรัจฉานวิชา:เรื่องราวเก่ียวกับสัตว์ เป็นลกัษณะที่พระสงฆ์สนทนากันถึงเรื่อง กองทัพ 
การรบ เรื่องข้าว น้ำ ผ้า ที่นอน ดอกไม้ ของหอม การพยากรณ์ ดวงดาว  ตามนัย
พระสูตร มาในพรหมชาลสูตร เม่ือพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากเดรัจฉานกถา เช่น
ท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูด 
"เดรัจฉานกถา" อย่างนี้ คือ เรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ 
เรื่องภัย เรื่องการรบเรื่องข้าว เรื่องน้ำ เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องพวงดอกไม้ เรื่องของ
หอม เรื่องญาติ ..เรื่องเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม 
ดังนี้ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗/๗,๒๐๑/๖๘) 

เดาะกฐิน: การขอให้สงฆ์ยกเลิกอานิสงส์กฐินก่อนหมดเขตอานิสงส์กฐิน ด้วยต้องการจะถวายผ้า
เป็นอกาลจีวรในสมัยที่ยังเป็นจีวรกาล ตามนัยพระสูตร มาในนิทานวัตถุ ว่าด้วยการ
ห้ามการเดาะกฐินท่ีชอบธรรม เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น อุบาสกคนหน่ึงให้สร้างวิหาร
อุทิศ(ถวาย)สงฆ์ ในเวลาฉลองวิหารน้ัน อุบาสกน้ันประสงค์จะถวายอกาลจีวรแก่สงฆ์
ท้ังสองฝ่าย แต่เวลาน้ันสงฆ์ท้ังสองฝ่ายกรานกฐินแล้ว อุบาสกนั้นเข้าไปหาสงฆ์ ขอ
การ "เดาะกฐิน" ภิกษุทั้งหลายจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเร่ืองนี้เป็นต้นเหตุ ตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตให้เดาะกฐินได้” 

  วิธีการเดาะกฐินและกรรมวาจาเดาะกฐิน ภิกษุท้ังหลายพึงเดาะกฐินอย่างน้ี คือ
ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์   ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่า “ท่านผู้
เจริญ ขอสงฆจ์งฟังข้าพเจ้า ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงเดาะกฐิน นี่เป็นญัตติ ท่านผู้
เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ย่อมเดาะกฐิน ท่านรปูใดเห็นด้วยกับการเดาะกฐิน 
ท่านรูปน้ันพึงน่ิง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึงทักท้วง สงฆ์เดาะกฐินแล้ว สงฆ์
เห็นด้วย เพราะฉะน้ันจึงน่ิง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งน้ันเป็นมติอย่างน้ี ดังน้ี (วิ.ภิกฺขุนี. 
(ไทย) ๓/๙๒๕/๒๐๙, (ดู  วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๐๐/ ๒๑) 

เดินกระโหย่ง : เป็นลักษณะการบำเพ็ญตบะด้วยวิธีการต่าง ๆ มีถอนผม ถอนหนวด ยืนขาวเดียว 
นอนบนหนาม เดินกระโหย่ง เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มาในมหาสีหนาทสูตร ความ
ว่า เราน้ันนุ่งห่มผ้าป่าน นุ่งห่มผ้าแกมกัน นุ่งห่มผ้าห่อศพ นุ่งห่มผ้าบังสุกุล นุ่งห่มผ้า
เปลือกไม้ นุ่งห่มหนังเสือ นุ่งห่มหนังเสือมีเล็บ นุ่งห่มผ้าคากรอง นุ่งห่มผ้าเปลือกปอก
รอง นุ่งห่มผ้าผลไม้กรอง นุ่งห่มผ้ากัมพลผมมนุษย์ นุ่งห่มผ้ากัมพลขนสัตว์ นุ่งห่มผ้า
ขนปีกนกเค้า เป็นผู้ถอนผมและหนวด คือถือการถอนผมและหนวด ยืนอย่างเดียวไม่
ยอมน่ัง เดินกระโหย่ง คือถือการเดินกระโหย่ง ถือการนอนบนหนาม คือนอนบนท่ี



 

๑๙๖๐ 
 

 

นอนท่ีทำด้วยหนาม ถือการอาบน้ำวันละ ๓ คร้ัง ถือการย่างและการอบกายหลาย
รูปแบบเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างน้ี น้ีเป็นพรหมจรรย์ในการบำเพ็ญตบะของเรา 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๕/๑๕๙) 

เดินสำรวม : เป็นการสำรวมในการเดินพิจารณาความเกิดและความดับแห่งธรรมขันธ์ สมควรแก่
ความสงบใจ มสีติอยู่ทุกเม่ือ ตามนัยพระสูตร มาในปธานสตูร เรื่องการสำรวม ความ
ว่า ภิกษุควร "เดินสำรวม" ยืนสำรวม น่ังสำรวม นอนสำรวม คู้เข้าสำรวม เหยียดออก
สำรวม พิจารณาความเกิดและความดับแห่งธรรมขันธ์ ท่ัวภูมิเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ท้ังช้ัน
บน ช้ันกลาง และช้ันต่ำ นักปราชญ์ท้ังหลายเรียกภิกษุเช่นน้ัน ผู้ศกึษาข้อปฏิบัติท่ี
สมควรแก่ความสงบใจ มีสติอยู่ทุกเมื่อว่า ‘ผู้อุทิศกายและใจต่อเน่ือง’ (องฺ.จตุกฺก 
(ไทย) ๒๑/๑๒/๒๓) 

เดียรถีย์ : นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาในอินเดียสมัยพุทธกาล  เป็นข้ออ้างของภิกษุผู้
กระสันจะสึก ปรารถนาเป็นเดียรถีย์ ปรารถนาเป็นสาวกของเดียรถีย์  ตามนัยพระ
วินัย มาในปาราชิกกัณฑ์ เร่ืองการบอกคืนสิกขาด้วยการใช้คำรำพึง ว่า ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ปรารถนาจะสึกอึดอัด เบื่อหน่าย รังเกียจเพศ
ภิกษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนาจะเป็นอุบาสกปรารถนาจะเป็นคนวัด 
ปรารถนาจะเป็นสามเณร ปรารถนาจะเป็น "เดียรถีย์" ปรารถนาจะเป็นสาวก 
"เดียรถีย์" ปรารถนาจะไม่เป็นสมณะ ปรารถนาจะไม่เป็นเช้ือสายพระศากยบุตร บอก
ให้ผู้อ่ืนรู้ว่า “ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้า” (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๔) 

เดือดดาล :  โกรธมาก โกรธพลุ่งพล่าน ดาลเดือด ก็ใช้   เป็นคำอธิบายถึงการคลายกำหนัด ไม่
ยินดีที่ในสิ่งที่น่ายินดี ไม่ดูหม่ินลาภ ไม่ศึกษาเพราะลาภ ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภ ไม่
เดือดดาลในเรื่องน้ัน ๆ ตามนัยพระสูตร มาในปุราเภทสุตตนิทเทส ว่าด้วยผู้ไม่คลาย
กำหนัด อธิบายว่า พาลปุถุชนท้ังหมดย่อมกำหนัด พระเสขะ ๗ จำพวก รวมท้ัง
กัลยาณปุถุชน ย่อมคลายกำหนัด พระอรหันต์ย่อมไม่กำหนัด จึงไม่ต้องคลายกำหนัด 
พระอรหันต์ช่ือว่าผู้งดเว้นเพราะหมดสิ้นราคะแล้ว เพราะหมดสิ้นโทสะแล้ว เพราะ
หมดสิ้นโมหะแล้ว ท่านอยู่ใน(อริยวาสธรรม)แล้ว ประพฤติจรณธรรมแล้ว ... พระ
อรหันต์ไม่มีการเวียนเกิด เวียนตาย และภพใหม่ก็ไม่มีอีก รวมความว่า ไม่ต้องเช่ือใคร 
และไม่ต้องคลายกำหนัด ด้วยเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า บุคคลผู้ไม่ยินดีในสิ่ง
น่ายินดี ไม่ประกอบในความดูหมิ่น ละเอียดอ่อน มีปฏิภาณ ไม่ต้องเชื่อใคร และไม่
ต้องคลายกำหนัด พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภ ไม่โกรธ
เพราะไม่ได้ลาภ ไม่ "เดือดดาล" และไม่ยินดีในรสเพราะตัณหา (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๙/
๒๗๘) 
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เดือดร้อน : เป็นทุกข์กังวลไม่เป็นสุข ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ คือไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ 
เป็นต้น ย่อมเดือดร้อน ตามนัยพระสูตร มาในทุกขสูตร ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้อยู่
เป็นทุกข์ เมื่อภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อน คับ
แค้นใจ เร่าร้อนในภพน้ีแล หลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติ ๕ ประการนั้น คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี ๑. เป็นผู้ไมม่ศีรัทธา ๒. เปน็ผู้ไม่มีหิร ิ๓. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ ๔. เป็น
ผู้เกียจคร้าน ๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม หลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๓/๕ (อุปัททวะ) องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๗๕/๑๕๓) 

เดือน : ดวงจันทร์ ส่วนของปี โดยปรกติมี ๓๐ วัน   ก่อนการเกิดง้วนดินน้ัน ยังไม่มีอะไร
ปรากฏในจักรวาลน้ี เวลาแห่งเดือนหนึ่ง หรือครึ่งเดือน หรือฤดูกาลและปีก็ยังไม่
ปรากฏ ตามนัยพระสูตร มาในอัคคัญญสูตร เรื่อง ความปรากฏแห่งง้วนดิน ความว่า 
สมัยนั้น ท่ัวทั้งจักรวาลน้ีแหละเป็นน้ำทั้งน้ัน มืดมนอนธการ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ 
ดวงดาวนักษัตรท้ังหลายยังไม่ปรากฏ กลางคืน กลางวันยังไม่ปรากฏ เดือนหน่ึง ครึ่ง
เดือน ฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏ หญิงชายก็ยังไม่ปรากฏ สัตว์ทั้งหลายปรากฏช่ือแต่
เพียงว่า ‘สัตว์’ เท่านั้น ครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านาน เกิดง้วนดินลอยอยู่บนน้ำ ปรากฏ
แก่สัตว์เหล่าน้ัน ง้วนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกล่ิน สมบูรณ์ด้วยรส มีสี
เหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดี และมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซ่ึงปราศจากโทษ 
ต่อมา สัตว์ผู้หน่ึงมีนิสัย โลภกล่าวว่า ‘ท่านผู้เจริญสิ่งน้ีจะเป็นเช่นไร’ แล้วใช้น้ิวช้อน
ง้วนดินขึ้นมาลิ้มดู เมื่อเขาใช้น้ิวช้อนง้วนดินขึ้นมาล้ิมดูอยู่ รสง้วนดินได้แผ่ซ่านไป เขา
จึงเกิดความอยากในรส ต่อไปเรื่อย ๆ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๐/๘๙) 

เดือนท้ายฤดูร้อน : เดือนท่ีแปดอุปมาเมฆฝนก้อนใหญ่เกิดขึ้นแล้วพัดเอาละอองธุลีท่ีต้ังขึ้นในเดือน
ท้ายฤดูร้อน (อาสาฬหะ) อันตราธานไป เช่นเดียวกับภิกษุเจริญอริยมรรค ๘ ย่อมทำ
บาปอกุศลให้อันตรานไป ตามนัยพระสุตร มาในปฐมเมฆสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเมฆ
ฝน เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี “ภิกษุท้ังหลาย เมฆฝนก้อนใหญ่ที่เกิดนอกฤดูกาล พัด
เอาฝุ่นละอองธุลีที่ ต้ังขึ้นใน "เดือนท้ายฤดูร้อน" (เดือนอาสาฬหะ) ให้อันตรธาน
หายไปโดยฉับพลัน แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน เมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก ย่อมทำบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว ๆ ให้อันตรธานสงบ
ไปโดยฉับพลัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๖/๘๕ สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๕๖-๗/๒๐๑) 

เดือนมืด : เดือนข้ามแรม  กล่าวถึงอานิสงส์ของการจุดประทีปเวลาที่ต้องตามประทีปในยาม
ข้างแรมเดือนมืด เกิดวิมานมีแสงโชติช่วง มีสวนดอกไม้ มีบัวขาวมากมาย ย่อมเกิดแก่
ผู้น้ัน ตามนัยพระสูตร มาในปทีปวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายประทีป 
พระมหาโมคคลัลานเถระถามว่า เทพธิดา เธอมีผิวพรรณงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีสว่าง
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ไสวไปทั่วทุกทศิสถิตอยู่ ดุจดาวประกายพรึก นางตอบว่า ชาติก่อนดิฉันเกิดเป็น
มนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนษุยโลก ถึงยามข้างแรมเดือนมืด ได้จุดประทีปถวาย ใน
เวลาท่ีต้องตามประทีป ผูใ้ดตามประทีปเป็นทานในเวลาที่ต้องตามประทีป ในยาม
ข้างแรมเดือนมืด วิมานมีแสงโชติช่วง มากไปด้วยสวนไม้ดอก มีบัวขาวอยู่มากมาย
ย่อมเกิดขึ้นแกผู่้น้ัน  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๐/๑๔) 

เดือยข้าวสาลี : กิ่งต้นสาลีท่ีช้ีขึ้น ปลายคม แข็งทิฏฐิที่ต้ังไว้ผิด ปฏิบัติผิด ไม่ตรงกับธรรม เท่ากับเดือย
ข้าวสาลีท่ีต้ังไว้ไม่ตรง จักตำมือหรือเท้าบุคคลน้ัน  ตามนัยพระสูตร มาในสูกสูตร ว่า
ด้วยอุปมาด้วยเดือย พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เป็นไปไม่ได้เลยที่ "เดือย
ข้าวสาลี" หรือเดือยข้าวเหนียวท่ีบุคคลต้ังไว้ไม่ตรงจักตำมือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้า
หรือทำให้เลือดออก ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะต้ังเดือยข้าวไว้ไม่ตรง แม้ฉันใด เป็นไป
ไม่ได้เลยที่ภิกษุ รูปนั้นมีทิฏฐิท่ีต้ังไว้ผิด มมีรรคภาวนาที่ต้ังไว้ผิด จักทำลายอวิชชา ให้
วิชชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้ง ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะตั้งทิฏฐิไว้ผิด ฉันน้ัน
เหมือนกัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙/๑๓) 

เดือยข้าวเหนยีว:กิ่งต้นข้าวท่ีช้ีขึ้น ปลายคม แข็ง ทิฏฐิท่ีต้ังไว้ผิด ปฏิบัติผิด ไม่ตรงกับธรรม เท่ากับ
เดือยข้าวเหนียวท่ีต้ังไว้ไม่ตรง จักตำมือหรือเท้าบุคคลน้ัน ตามนัยพระสูตร มาในสูก
สูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเดือย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เป็นไปไม่ได้เลยที่
เดือยข้าวสาลีหรือ"เดือยข้าวเหนียว"ท่ีบุคคลต้ังไว้ไม่ตรงจักตำมือหรือเท้าท่ีไปกระทบ
เข้าหรือทำให้เลือดออก ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะตั้งเดือยข้าวไว้ไม่ตรง แมฉ้ันใด 
เป็นไปไม่ได้เลยท่ีภิกษุ รูปน้ันมีทิฏฐิท่ีต้ังไว้ผิด มีมรรคภาวนาท่ีต้ังไว้ผิด จักทำลาย
อวิชชา ให้วิชชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้ง ขอ้น้ันเพราะเหตุไร เพราะตั้งทิฏฐิไว้ผิด ฉัน
น้ันเหมือนกัน  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙/๑๓) 

แดด  : แสงที่พุ่งจากดวงอาทิตย์ตรงมายังโลก, แสงตะวัน, แสงตะวันท่ีสว่าง และร้อน แดดที่
ส่องร้อนซึ่งพระผู้มีพระภาคอนุญาตให้ใช้จีวรและเสนาสนะเพ่ือป้องกันการสัมผัสแห่ง
เหลือบ สัตว์เลื้อยคลาน ยุง ลม แดด ตามนัยพระสูตร มาในปาสาทิกสูตร เหตุแห่ง
การอนุญาตปัจจัย พระผู้มพีระภาคเจ้าตรัสว่า เราอนุญาตจีวร เสนาสนะ แก่เธอ
ท้ังหลาย ก็เพียงเพ่ือป้องกันความหนาว ป้องกันความร้อน ป้องกันสัมผสัแห่งเหลือบ 
ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย และเพียงเพ่ือปกปิดอวัยวะ ท่ีน่าละอาย 
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๒/๑๔๐. ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒) 

แดน  :  ท่ีกําหนดไว้โดยตรงหรือโดยหมายรู้กัน เช่น ชายแดน ลํ้าแดน, ถิ่นท่ี  เช่น แดนเสือ 
แดนผู้ร้าย กิเลสหรือวัฏฏะที่ภิกษุรู้คุณโดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษ สลดั
ออกจากอายตนะตามความเป็นจริง เมื่อนั้นสรรพสัตว์จึงออกไป มีใจปราศจากแดน 



 

๑๙๖๓ 
 

 

คือกิเลสหรือวัฏฏะ ย่อมอยู่ไปได้ ตามนัยพระสูตร มาในสฬายตนสังยุต พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ตราบใดสัตว์ท้ังหลายยังไม่รู้คณุโดยความเป็นคุณ โทษโดย 
ความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายใน 
๖ ประการน้ีตามความเป็นจริง ตราบน้ันสัตว์ท้ังหลายจะออกไป หลุดไป พ้นไปจาก
โลกพร้อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ เทวดา
และมนุษย์ มีใจปราศจาก "แดน" (กิเลสหรอืวัฏฏะ)อยู่ไม่ได้เลย แต่เมื่อใดสัตว์
ท้ังหลายรู้คุณโดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความ
เป็นเคร่ืองสลัดออกจากอายตนะภายใน ๖ ประการน้ีตามความเป็นจริง เม่ือนั้นสัตว์
ท้ังหลายจึงออกไป หลุดไป พ้นไป จากโลกพร้อมท้ัง เทวโลก มารโลก พรหมโลก จาก
หมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์มีใจปราศจากแดนอยู่ได้  (สํ.ส.
(ไทย) ๑๘/๑๗/๑๗, สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๑๘/๑๘ สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/๑๗-๑๘/๔) 

แดนเกษม :  แดนที่สุข, สถานท่ีปลอดจากกิเลส, หมายถงึนิพพาน ดังคำในจูฬวรรคท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสว่าผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกัน ต้ังอยู่ในธรรม ย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็น
แดนเกษมจากโยคะ  ย่อมวบันเทิงในสวรรค์ตลอดกัป เพราะสมานสงฆ์ให้สามัคคีกัน  
(วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๕/๒๓๗) หรือดังคำในตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา  รู้โทษใน
สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีความแก่ซึ่งเป็นแดนเกษม 
จากโยคะท่ียอดเย่ียม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๕/๓๗๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๔/๑๕๗,ข.ุ
อป.(ไทย)๓๒/๒๒๘/๖๑๑)  

แดนเกิด : ถิ่นเป็นท่ีอยู่ของเปรต,หมายถึงภพท่ีสัตว์ไปเกิด (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๑๓/๓๘๐) ; ข้อ ๑ 
ในคติ ๕ อันได้แก่ (๑) นิรยะ  (นรก) (๒) ติรัจฉานโยนิ (กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน (๓) เปต
ติวิสัย (แดนเปรต (๔) มนุสสะ (มนุษย์) (เทวะ (เทวดา)  

แดนเปรต :ถิน่เป็นที่อยู่ของเปรต หมายถึงภพที่สัตว์ไปเกิด ; ข้อ ๑ ในคติ ๕ อันได้แก่ (๑) นิรยะ  
(นรก) (๒) ติรจัฉานโยนิ (กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน (๓) เปตติวิสัย (แดนเปรต (๔) มนุสสะ 
(มนุษย์) (เทวะ (เทวดา) (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๘/๑๐๓,๑๕๙/๑๐๓,๑๕๙/๑๐๔,องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๑๗/๓๕๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๗๐,๑๒๓/๑๘๗,๑๒๕/
๑๙๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๙/๔๙๑)  

แดนมัจจุ : ถิ่นแห่งความตาย, ภพที่สัตว์จะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ร่ำไป ในทีน้ี่มุ่งหมายถึง
มนุษย์ ดังคำในนสันติสูตรว่า ในหมู่มนุษย์ กามท่ีน่าใคร่ซึ่งคนเกาะเกี่ยวมัวเมาอยู่   
จนไม่บรรลุนิพพานอันเป็นเหตุไม่หวนกลับมาสู่แดนมัจจุอีก (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๔/๔๓)  

แดนสวรรค์ : ดินแดนสวรรค,์ถิ่นชาวสวรรค์ช้ันฟ้า (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๔๕/๗๑,๗๕๔/๘๘,ขุ.ชา.เต
รสก.(ไทย) ๒๗/๑๕๑/๔๒๒,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๔๙/๔๗๘, ๘๒/๔๘๓,ขุ.ชา.ตึสติ.



 

๑๙๖๔ 
 

 

(ไทย) ๒๗/๖๓/๕๔๗, ๒๘๐/๕๘๐,ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๗๔/๖๐๗, อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๗๙๘/๘๓๓) 

ได้โดยไม่ยาก :ได้ง่าย,ได้สะดวก หมายถึงเข้าฌาน ๔ แล้วตัดธรรมท่ีเป็นข้าศึกได้ง่าย ดังคำในสัม
ปสาทนียสูตรว่า พระผู้มีพระภาคทรงได้ฌาน ๔  อันมีในจิตย่ิง ซึ่งเป็นเครื่องอยู่ เป็น
สุขในปัจจุบันตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๑๖๐/๑๒๒, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๒,๔๒/๔๙๕,๘๗/๑๕๖,๙๗/๑๖๗,๑๐๔/
๑๘๑,๑๐๙/๑๘๗,๑๑๐/๑๘๘,๑๗๙/๒๙๙,๒๓๒/๓๗๔,๒๓๓/๓๗๕,องฺ.เอกาทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๔/๔๒๒,๓๐/๗๘,๗๑/๑๕๘,๙๘/๒๓๒,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๔); 
ในวัจฉปาลเถรคาถา กล่าวถึงผู้มีศีลว่าบรรลุนิพพานได้โดยง่าย ดังคำที่พระวัจฉปาล
เถระได้กล่าวว่า พระโยคาวจรมีปกติเห็นเน้ือความท้ังสุขุมและละเอียดย่ิงนัก มี
ปัญญาฉลาดเฉียบแหลม ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอปฏิบัติตามศีลของ
พระพุทธเจ้าเป็นอาจิณ พึงบรรลุนิพพานได้โดยไม่ยาก (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๑/๒๓๙) 

  ในฎีกา อธิบายว่า ได้โดยไม่ยาก  หมายถึงสามารถเข้าฌานตัดปัจจนีกธรรมได้ง่าย 
(ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๑๖๐/๑๐๑) 

ได้ โดยไม่ลำบาก :ได้ ง่ายหมายถึงคนท่ีบำเพ็ญฌานจะพัฒนาจิตซึ่ งอ ยู่เหนือกามาวจรจิตให้
เจริญก้าวหน้าได้ง่าย ดังคำว่าในสัมปสาทนียสูตรตอนหนึ่งว่า พระผู้มีพระภาคทรงได้
ฌาน ๔  อันมีในจิตย่ิง ซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดย
ไมย่ากได้โดยไม่ลำบาก (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๗/๔๘๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๖๑๒/๑๒๒) 

  ในฎีกาอธิบายว่า คำว่า ได้โดยไม่ลำบาก หมายถึงสามารถออกจากฌานได้ตามท่ี
กำหนดไว้  (ที.ปา.ฏีกา  ๑๖๐/๑๐๑)  

ได้ตามความปรารถนา  : ประสงค์สิ่งใดก็ได้ตามที่ประสงค์, ได้สมปรารถนา,ได้ผลตามท่ีประสงค์  ดัง
คำในมหากัปปินสูตรว่า  สมาธิใดที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว สมาธินั้นภิกษุนั้นได้ตาม
ความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๓/๔๕๙),หรือดังคำ
อุปาลิเถราปทาน ท่ีพระอุบาลีเถระกล่าวไว้ว่า พญาครุฑจับนาคพาบินไปได้ตามความ
ปรารถนา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๐๒/๗๖)    

ได้ยศ : มียศถาบรรดาศักด์ิ หมายถึงได้รับตำแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงกว่าเดิมและการได้ยศ
สัมพันธ์กับบุคคลผู้มีลักษณะดังน้ี  เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นคนละเอียดและมี
ไหวพริบ มีความประพฤติเจียมตน ไม่แข็งกระด้าง ขยัน ไม่เกียจคร้าน ไม่หว่ันไหวใน
อันตรายทั้งหลาย มีความประพฤติไม่ขาดตอน มีปัญญา ชอบสงเคราะห์ ชอบสร้าง
ไมตรี รู้เรื่องท่ีเขาบอก ปราศจากความตระหน่ี เป็นผู้ชอบแนะนำ ช้ีแจงแสดงเหตุผล 
เช่นนั้น ย่อมได้ยศ  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๗) 



 

๑๙๖๕ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า  มีไหวพริบ หมายถึงมีความเฉลียวฉลาดในการไหว้ทิศ  คือ
เข้าใจความหมายของการไหว้อย่างถูกต้อง คำว่า ประพฤติไม่ขาดตอน หมายถึง
ประพฤติต่อเน่ืองกันไปไม่ขาดสาย คำว่า รู้เรื่องที่เขาบอก  หมายถึงรู้เรื่องท่ีบุพการีสั่ง
ไว้แล้วปฏิบัติตามน้ัน  (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๒๗๓/๑๕๐)  

ได้ยิน : ได้ฟังทางหู,ได้ยินมากับหู, ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางหู  ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ภิกษุ
ท้ังหลายได้ยินประชาชนตำหนิ ประณาม โพนทะนา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๘๘/๗๗) หรือ
ดังคำในมหาวิภังค์ บทภาชนีย์ว่า ท่ีช่ือว่า ได้ยิน  คือได้ยินด้วยหู (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓/
๑๘๗) ; ในมหาวรรคกล่าวถึงยสกุลบุตรได้ยินถ้อยคำว่า “ได้ยินว่า  ท่ีน่ีไม่วุ่นวาย  ท่ีนี่
ไม่ขัดข้อง” จึงถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๒๖/๓๒)    

ได้รับการแต่งตั้ง :ได้รับตำแหน่งให้ปฏิบัติหน้าท่ี,หมายถึงได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอย่างใด
อย่างหน่ึง ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ถ้าภิกษุแม้ได้รับการแต่งต้ังแล้ว เมื่อดวงอาทติย์
อัสดงแล้วยังสั่งสอนภิกษุณีท้ังหลายอยู่ ต้องอาบัติปาจิตตีย์,ในสิกขาบทวิภังค์อธิบาย
ไว้ว่า ภิกษุท่ีช่ือว่าได้รับการแต่งต้ังแล้ว   คือได้รับการแต่งต้ังด้วยญัตติจตุตถ
กรรมวาจาแล้ว (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕๕/๓๒๘),ในอาสังสสตูร กล่าวถึงบุคคลได้รับการ
แต่งต้ังไว้ว่า บุคคลผู้น้ี... ได้รบัการแต่งต้ังโดยการอภิเษกให้เป็นกษัตริย์ (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๓/๑๕๒)   

ได้รับทุกข์ : มีความทุกข์, อาพาธ,ไม่สบาย หมายถึงอาพาธ ดังคำว่า พระมหากัสสปะอยู่ท่ีถ้ำปิปผ
ลิคูหา อาพาธได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖/๑๗๘),ในโปตลิยสูตรกล่าวว่า 
บางครั้ง เพราะกามเป็นเหตุ บุคคลจึงได้รับทุกข์เช่นกัน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓/๔๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า วินิปาติกะบางพวก หมายถึงพวกเวมานิกเปรตที่พ้นจาก
อบายภูมิ ๔ เช่นยักษิณีผู้เป็นมารดาของอุตตระ  ยักษิณีผู้เป็นมารดาของปิยังกระ  
ร่างกายของเปรตเหล่าน้ีแตกต่างกัน คือ  มีท้ังอ้วน ผอม เต้ีย สูง  มีผวิขาว  ผิวดำ  
ผิวสีทอง และสีนิล  มีลักษณะ  มีสญัญาต่างกัน เวมานิกเปรตเหล่าน้ีไม่มีศักด์ิมาก 
ได้รับทุกข์ในขา้งแรม  ได้รับสุขในข้างขึ้น  แต่เวมานิกเปรตท่ีเป็นติเหตุกะสามารถ
บรรลุธรรมได้  (ที.ม.อ. (บาล)ี  ๑๒๗/๑๐๙,๔๔-๔๕/๑๘๐) 

 
 
อกัษร ต จำนวน ๖๑๖ ศัพท ์
ตกกระ : มีลักษณะเป็นจุดดํา ๆ เล็กบ้างโตบ้างที่ผิวกายคน สัตว์ หรือสิ่งอ่ืน ๆ,ในมหานิทเท

สอธิบายว่า ตกกระเกิดขึ้นเพราะชรา ดังคำว่า เม่ือผู้ใดชรา คือ สูงอายุ เป็นผู้เฒ่า 



 

๑๙๖๖ 
 

 

ล่วงกาลมามาก  ผ่านวัยมามาก  มีฟันหัก ผมหงอก ผมบาง  ศีรษะล้าน หนังย่น ตัว
ตกกระ  หลังโกง หลังค่อม ถือไม้เท้ายันกาย ผู้นั้นก็ย่อมเคลื่อน ตายสญูหาย  สลาย
ไปเพราะชรา  ไม่มีความหลุดพ้นจากความตายไปได้(ขุ.ม.(ไทย)  ๒๙/๓๙/๑๔๖);  ใน
โพธิสัมมัชชกเถราปทาน กล่าวถึงคนที่ไม่มีตกกระ เพราะทำความสะอาดบริเวณวัด 
ดังคำว่า ท่ีกายของข้าพเจ้าไม่มีโรคเรื้อน  ฝี โรคกลาก  ตกกระ พุพอง  และหิดเปื่อย  
น้ีเป็นวิบากในเพราะใบไม้ท่ีขา้พเจ้าได้ขนไปทิ้ง (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕๖/๒๒๕)  

ตกแต่ง :  ประดับ, ปรุงจัดให้ดี, ทําให้งาม,  ในเสขปฏิปทาสูตร ภิกขนุีสูตร อาสวสตูร และนันท
สูตร อธิบายว่า พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงกลืน
กินอาหารไม่ใช่เพ่ือเล่น ไม่ใช่เพ่ือมัวเมา ไม่ใช่เพ่ือประดับ ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง แต่กลืน
กินอาหาร เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔/๒๗,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๕๙/๒๒๑,๒๒/๕๘/๕๔๙,๒๓/๙/๒๑๔)  

  ในฎีกาอธิบายว่า เพ่ือตกแต่ง ในท่ีน้ี  หมายถึงเพ่ือประเทืองผิวให้งดงามเหมือน
หญิงนักฟ้อน(องฺ.ฉกฺก.ฏีกา. (บาลี) ๓/๕๘/๑๕๕,วิสุทธิ.(บาลี)  ๑/๑๘/๓๓) 

ตกนรก : ไปสู่อบายภูมิ,เกิดในทุคติภูมิ, คือทำกรรมช่ัวตกนรก  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๐๖/๑๒๘, 
๓๐๙/๑๓๐),ในอาปายิกสูตร กล่าวว่า คนที่ชอบกล่าวคำไม่จริง หรือคนที่ทำความช่ัว
แล้วกล่าวว่า ฉนัไม่ได้ทำ ต่างก็ตกนรก (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๔๘/๓๙๙)  

ตกลงใจ วินิจฉัยแล้ว  ตัดสินแล้ว  ช้ีขาดแล้ว เทียบเคยีงแล้ว พิจารณาแล้ว  ทำให้กระจ่างแล้ว 
ทำให้แจ่มแจ้งแล้ว จับมั่น ยึดมั่น ถือมั่น รวบถือ รวมถือรวบรวมถือ คือ ความถือ 
ความยึดมั่น ความถือมั่น ความติดใจ ความน้อมใจเช่ือว่า “ข้อน้ีจริง แท้ แน่ แท้จริง 
ตามเป็นจริงไม่วิปริต”  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๒/๑๒๙) ; ในมหาวิยูหสุตตนิทเทสอธิบาย
ว่า คำว่า ตกลงใจ ได้แก่ ตกลงใจ คือวินิจฉยั ตัดสิน ช้ีขาด เทียบเคียงพิจารณา ทำให้
กระจ่าง  ทำให้แจ่มแจ้ง (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๒/๓๘๓)   

ตกเลือด : แท้งลูก,อาการท่ีเลือดออกผิดธรรมดาเน่ืองจากแท้งลูกเป็นต้น, ราชาศัพท์ว่า ตกพระ
โลหิต, ดังคำในสัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุว่า นางต้ังครรภ์ ๒ เดือนเท่านั้นก็ตกเลือด (ข.ุ
เปต.(ไทย) ๒๖/๓๑/๑๗๓,๔๒/๑๗๔)  

ตกอยู่ในอวิชชา :ไม่รูทุ้กข ์ ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ ไม่รู้ความดับแห่งทุกข์ ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่ง
ทุกข์, หมายถงึไม่มีญาณ  ไม่มีปัญญาแจม่แจ้งไม่มีปญัญาเคร่ืองทำลายกิเลส  มี
ปัญญาทึบ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๗๖/๕๑๖),ในอวิชชาสูตร พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายแก่
ภิกษุรูปหน่ึงว่า ภิกษุ ความไมรู่้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย ความไมรู่้ในทุกขนิโรธ 
ความไม่รู้ในทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว่าอวิชชา และด้วยเหตุเพียงเท่านี้  บุคคล
จึงช่ือว่าตกอยู่ในอวิชชา  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๗/๖๐๒,ในปัญญาสูตร พระพุทธเจ้า



 

๑๙๖๗ 
 

 

อธิบายว่า สัตว์ท่ีประกอบด้วยปัญญาจักษุ อย่างประเสริฐ มีจำนวนน้อย ส่วนสัตว์ที่
ตกอยู่ในอวิชชา ลุ่มหลง มีจำนวนมากกว่า(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๓๓/๖๔๑)   

ตครสขีิ, พระนาม : ช่ือพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า,ท่านอยู่อาศัยอยู่ท่ีภูเขาอิสิคิลิน้ีมานานแล้ว ดังคำใน
อิสิคิลิสูตรว่า  พระตครสิขีปัจเจกสัมพุทธเจ้า ได้อาศัยอยู่ท่ีภูเขาอิสิคิลน้ีิมานานแล้ว 
จัดเป็นองค์ ๑ ในบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๑๔ องคท่ี์กล่าวไว้ในอิสิคิลิสูตร (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๓๔/๑๗๑,๑๓๕/๑๗๒), ในทุติยอปุตตกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสให้พระ
เจ้าปเสนทิโกศลฟังว่า คหบดีผู้เป็นเศรษฐใีนกรุงสาวัตถีนี้ เมื่อก่อนก็เป็นคหบดีผู้เป็น
เศรษฐีนั้น ได้สัง่ให้จัดเตรยีมบิณฑบาตถวายพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระนามว่าตครสิขี 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๑/๑๕๘) 

ตจสารชาดก : ชาดกว่าด้วยขื่อคาไม้ไผ่ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นบุตรกุฏุมพีโพธิสัตว์เมื่อโยนงูไปถูกหมองูและหมองูถูกงูกัดตายแล้ว 
ชาวบ้านได้จับตัวส่งพระราชา แต่พระโพธิสัตว์พร้อมด้วยเด็กเพ่ือนๆจำนวนมากเข้า
ไปเฝ้าพระราชาด้วยความสนุกสนาน พระราชาตรัสถามว่าเมื่อตกอยู่อำนาจของศัตรู 
ถูกจองจำด้วยขื่อคาไม้ไผ่อย่างนี้ ยังทำหน้าตาสดใส เพราะเหตุไร จึงไม่เศร้าโศก ท่าน
ได้กราบทูลข้อเท็จจริงให้พระราชาได้ทรงทราบว่า ความเศร้าโศกและความพิไรรำพัน
ไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อย คนที่เศร้าโศกเป็นทุกข์อยู่ศัตรูก็พอใจ  บัณฑิตผู้ตัดสิน
คดีรู้หลักในการวินิจฉัยย่อมไม่สะทกสะท้านเพราะอันตรายใดๆเขามีใบหน้าไม่
เปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมพวกศัตรูเห็นเข้าก็เป็นทุกข์แล้ว คนเห็นว่าจะได้ประโยชน์
ในที่ใดด้วยวิธีใด ควรพากเพียรพยายามในท่ีน้ัน ด้วยวิธีการนั้นๆ อนึ่งในกาลใด 
บัณฑิตรู้ว่าประโยชน์เราหรือบุคคลอ่ืนไม่พึงได้ แมใ้นกาลน้ันก็ไม่ควรเศร้าโศกพึงอด
กลั้นไว้ ด้วยคิดเสียว่า กรรมเป็นของมั่นคง บัดน้ีเราจะทำอะไรได้ พระราชาทรงพอ
พระทัยในคำตอบ ทรงปลดปล่อยให้เป็นอิสระ และพระราชทานยศเป็นอันมาก 
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการสะดุ้งตกใจหรือหวาดกลัวให้ศัตรูเห็น (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๗/๙๕/๒๑๖) 

ตติยจตุกกนิทเทส : แสดงหมวด ๔ แห่งญาณท่ี ๓ พระสารีบุตรเถระอธิบายอานาปานสติคู่ท่ี ๙-๑๒ 
โดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี คู่ที ่๙ คำปุจฉาว่า “ภิกษุสำเหนียก
ว่า “เรากำหนดรู้จิตหายใจเข้า” สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตหายใจออก” อย่างไร” 
ท่านวิสัชนาโดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน เหมือน ในคู่ท่ี ๓ ต่างกันแต่ส่วนท่ี ๑ ดังน้ี ส่วนที่ ๑ 
แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ  ตอนท่ี ๑ อธิบายคำว่า จิต ด้วยหลักอานาปานสติ ๑๖ ประการ 
เช่น(๑) วิญญาณด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวเป็นจิต จิต คือ มโน มานัส หทัย ปัณฑ



 

๑๙๖๘ 
 

 

ระ มโน มนายตนะมนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุอันควรแก่จิต 
ช่ือว่าจิต (๒) ...ด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวเป็นจิต จิตคือมโน...  

  ตอนที่ ๒ อธิบายคำว่า จิตปรากฏ แบ่งเป็น ๒ ประเด็น เหมือนในคู่ท่ี ๓ คือประเด็นที่ 
๑ มี ๑๖ ประการ (องค์ธรรมเหมือนในตอนที่ ๑) เช่น  (๑) เม่ือภิกษุรูค้วามท่ีจิตเป็น
เอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว สติย่อมต้ังมั่น จิตน้ันย่อม
ปรากฏด้วยสติน้ัน ด้วยญาณนั้น สรุปตอนท้าย วิญญาณด้วยอำนาจการเปลื้องจิต
หายใจเข้าหายใจออกย่อมปรากฏ...(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๗๖/๒๗๕) 

ตติยฌาน : ฌานที่ ๓ มีองค์ ๒ ละปีติเสียได้ คงอยู่แต่ สุข กับเอกัคคตา ดังคำอธิบายเกี่ยวกับตติย
ฌานว่า เพราะปีติจางคลายไปแล้ว เรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนาม
กาย  ได้บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๑/๕, ๑๙๓/๑๗๗, ๑๙๙/๑๘๕, ที.สี.(ไทย) ๙/๙๗/๓๘,๙๘/๓๘, 
๔๘๖/๒๑๖, ๕๑๖/๒๒๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๙/๑๖๓, ๒๖๑/๑๙๔,ที.ปา.๑๑/๑๑๐/
๘๑, ๑๘๔/๑๔๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๑/๔๑, ๘๒/๗๑, ๓๘๓/๔๑๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓/
๑๖, ๒๐/๒๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๔, ๙๔/๑๑๒,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๖/๒๖๐,สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๑๕๒/๒๕๐,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓๔/๓๔๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๙/๒๘๕,สํ.
ม.๑๙/๘/๑๓,๔๘๐/๒๙๑,อง.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๘๓/๔๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๔/
๒๕๐ ,องฺ.จตุกฺก .(ไทย) ๒๑/๔๑/๖๘ , ๑๖๓/๒๒๙ ,อง.ปญฺจก .(ไทย) ๒๒/๑๔/
๑๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๖๘, ๖๐/๕๕๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๒, ๓๐/
๒๘๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๑๓, ๑๘/๒๖, ๒๒/๓๐,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๔๔/๔๒๐,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๖๒๔/๔๑๓, ๖๒๘/๔๑๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๗๓/๗๒๔, ๘๖๔/๘๙๗, 
อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๒,อภิ.ป.(ไทย) ๒๑๔/๕๕๐, ๒๕๒/๕๗๔)  

ตติยมรรค : มรรคท่ี ๓ หมายถึงอนาคามี,อนาคามิมรรค ดังคำว่า บุคคล... บริกรรมตติยมรรคเป็น
ปัจจัยแก่ตติยมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัย หรือคำว่า ทุติยมรรคเป็นปัจจัยแก่ตติยมรรค 
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๐๓/๗๕๘,๑๕/๘๘๙,๑๖/๘๘๙,๖๒/๘๓๑,๖๓/๘๓๑,๔๒๓/๒๗๒,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๕๓/๓๙๒, ๕๖/๕๐๗, ๗๔/๔๔๖,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๕๗/๑๙๑,
อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๒๑๔/๕๕๑, ๓๓๕/๖๒๖)  

ตติยสุตตันตนทิเทส :แสดงสูตรท่ี ๓ อธิบายพระสูตรท่ี ๓ ที่นำมาแสดงไว้เป็นอุทเทสดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  

  อุทเทส   
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย อินทรีย์ ๕ประการน้ี คือ (๑) สทัธินทรีย์ (๒) 

วิริยินทรีย์  (๓) สตินทรีย์  (๔) สมาธินทรีย์  (๕) ปัญญินทรย์ี  
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  สัทธินทรีย์พึงเห็นได้ในท่ีไหน สัทธินทรีย์พึงเห็นได้ในโสตาปัตติยังคะ ๔ วิริยินทรีย์พึง
เห็นได้ในท่ีไหน วิริยินทรีย์พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน ๔ สตินทรีย์พึงเห็นได้ในที่ไหน สติ
นทรีย์พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน ๔ สมาธินทรย์ีพึงเห็นได้ในท่ีไหน สมาธินทรีย์พึงเห็นได้
ในฌาน ๔ปัญญินทรีย์พึงเห็นได้ในท่ีไหน ปัญญินทรีย์พึงเห็นได้ในอริยสัจ๔ (สํ.ม. 
(ไทย) ๑๙/๔๗๘/๑๗๒) 

  นิทเทส  
  พระสารีบุตรเถระนำข้อความในอุทเทสมาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ

ดังนี้ เช่น คำปุจฉาว่า  (๑) ด้วยอำนาจแห่งสัทธินทรีย์ในโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ 
พึงเห็น อินทรีย์ ๕ ประการ ด้วยอาการเท่าไร (๒) ด้วยอำนาจแห่งวิริยินทรย์ีใน
สัมมัปปธาน ๔ ประการ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ประการ ด้วยอาการเท่าไร (๓) ด้วย
อำนาจแห่งสตินทรีย์ในสติปัฏฐาน ๔ ประการ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ประการ ด้วยอาการ
เท่าไร (๔) ด้วยอำนาจแห่งสมาธินทรีย์ในฌาน ๔ ประการ พึงเห็นอินทรีย์ ๕ ประการ 
ด้วยอาการเท่าไร (๕) ด้วยอำนาจแห่งปัญญินทรีย์ในอริยสัจ ๔ ประการ พึงเห็น
อินทรีย ์๕ ประการ ด้วยอาการเท่าไร ท่านวิสัชนามีใจความว่า แต่ละขอ้มีอาการ ๒๐ 
ประการ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙๔/๓๐๙) 

ตติยสูตร :  สูตรท่ี ๓ ว่าด้วยธรรมมีผลมาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตรัสว่า ธรรม ๑๐ มี
สัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นธรรมมีผลานิสงส์มากเฉพาะในวินัยของพระสุคตเท่าน้ัน
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒๕/๒๗๘) 

ตติยะ :  ท่ี ๓ หมายถึงตติยฌาน ดังคำในวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ว่า อธิบายว่า  ช่ือว่าตติยะ โดย
ลำดับแห่งการนับ ช่ือว่าตติยะเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานน้ีเป็นท่ี ๓  (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๕๙๐/๔๐๗)  

ตติยัชฌานปญัหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องตติยฌาน  มีอธิบายว่า ท่านพระมหาโมคคัลลานะ
อยู่ ณ วัดพระเชตวัน กล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อผมเกิดความคิดขึ้นว่า ตติยฌาน
เป็นอย่างไรและได้รู้เองว่า  เพราะปีติจางคลายไป  ภิกษุมีอุเบกขา  มสีติสัมปชัญญะ  
เสวยสุขด้วยนามกาย  บรรลุตติยฌานที่พระอริยะสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขา  มีสติอยู่
เป็นสุข  น้ีช่ือว่าตติยฌาน  ผมเองก็บรรลุตติยฌานเมือ่อยู่ด้วยวิหารธรรมน้ีสัญญา
มนสิการประกอบด้วยปีติก็ปรากฏข้ึน  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๓๔/๓๕๑) 

ตโตชสี, ยักษ์ : ช่ือยักษ์ผู้เป็นบริวารของท้าวเวสวัณ, เป็น ๑ ในยักษ์ ๑๐ ตน ต่างทำหน้าท่ีหาข่าวและ
ประกาศให้ทราบ อยู่ในราชธานีช่ือวิสาณา ท่ีมีท้าวเวสวัณปกครอง อยู่ด้านทิศเหนือ 
ดังคำในอาฏานาฏิยสูตรว่า ยักษ์ช่ือตโตลา  ช่ือตัตตลา ช่ือตโตตลา ช่ือโอชสี  ช่ือเตช



 

๑๙๗๐ 
 

 

สี  ช่ือตโตชสี ช่ือสุระช่ือราชา ช่ือสูโรราชา ช่ืออริฏฐะ ช่ือเนมิ ช่ืออริฏฐเนม ิ  ต่างทำ
หน้าท่ีหาข่าวและประกาศให้ทราบ  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๗) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า ต่างทำหน้าท่ีหาข่าวและประกาศให้ทราบ  
หมายถึงยักษ์ผูค้รองเมืองแต่ละตนแยกกันทำหน้าท่ีดูแลรักษาผลประโยชน์ของเมือง
น้ันและแจ้งข่าวแก่ยักษ์ผู้เฝ้าประตูในทิศต่างๆ  ๒  ทิศ  ของวิสาณาราชธานีเพ่ือให้
นำไปถวายแก่ท้าวเวสวัณ  (ที.ปา.อ.(บาลี)  ๒๘๑/๑๕๙,  ที.ปา.ฏีกา  (บาลี) ๒๘๑/
๑๙๘)  

ตโตตลา, ยักษ์ : ดูตโตชสี, ยักษ์   
ตโตลา, ยักษ์ : ดู ตโตชสี, ยักษ์  
ตถตา : ความเป็นเช่นน้ัน, ความเป็นเช่นน้ันเอง,ภาวะที่สิ่งท้ังหลายทั้งปวงมันเป็นอย่างน้ันเอง

คือเป็นไปตามเหตุปัจจัย (คือไม่ใช่เป็นไปตามความอ้อนวอนหรือความปรารถนา หรือ
การดลบันดาลของใครๆ) (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕)  

ตถวาที  : ตรัสตามที่ทรงกระทำมา  หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสอย่างน้ัน (หรือมีพระวาจาที่
แท้จริง) คือพระดำรัสท้ังปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ล้วนเป็นสิ่ง
แท้จริงถูกต้อง ไม่เป็นอย่างอ่ืน ดังคำในกถาวัตถุท่ีพระปรวาทีถามพระสกวาทีว่า พระ
ผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจจวาที กาลวาที  ภูตวาที ตถวาที อวิตถวาที อนัญญถวาที มิใช่
หรือ ซึ่งพระสกวาทีก็ตอบยืนยันว่าใช่ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๒๙/๑๐๑,๒๓๑/๑๐๒, 
๒๓๕/๑๐๕, ๒๓๗/๑๐๗, ๒๓๘/๑๐๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ตถวาที  หมายถึงตรัสตามท่ีทรงกระทำมา (ขุ.จู.อ. 
(บาลี) ๘๓/๖๔)   

ตถสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยสิ่งจริงแท้ ในสังยุตตนิกาย มี ๒  สูตร ช่ือสูตรและเน้ือหาเหมือนกัน 
คือ 

  1.ตถสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งจริงแท้ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สิ่งท่ี
จริงแท้  ไม่ผิด  ไม่เป็นอย่างอ่ืน  ได้แก่อริยสัจ  ๔ น้ี (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๐/๖๐๔) 

  2.ตถสูตร พระสูตรว่าด้วยส่ิงจริงแท้ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สิ่งท่ี
จริงแท้  ไม่ผิด  ไม่เป็นอย่างอ่ืน  ได้แก่อริยสัจ  ๔  นี ้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๗/๖๐๙) 

ตถสูตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยสิ่งจริงแท้  
ตถาคต :  พระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า เป็นคำท่ีพระพุทธเจ้าทรงเรียกหรือตรัสถึง

พระองค์เอง แปลได้ความหมาย ๘ อย่าง คือ (๑) พระผู้เสด็จมาแล้วอย่างน้ัน คือ
เสด็จมาทรงบำเพ็ญพุทธจริยา เพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นต้น เหมือนอย่าง
พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ  อย่างไรก็อย่างน้ัน(๒) พระผู้เสด็จไปแล้วอย่างน้ัน  คือ
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ทรงทำลายอวิชชาสละปวงกิเลสเสด็จไป เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ 
อย่างไรก็อย่างนั้น (๓) พระผู้เสด็จมาถึงตถลักษณะ คือทรงมีพระญาณหยั่งรู้เข้าถึง
ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งท้ังหลาย หรือของธรรมทุกอย่าง (๔) พระผู้ตรัสรู้ตถธรรมตม
ท่ีมันเป็น คือตรัสรู้อริยสัจ๔ หรือปฏิจจสมุปบาทอันเป็นธรรมที่จริงแท้แน่นอน (๕) 
พระผู้ทรงเห็นอย่างน้ัน  คือทรงรู้เท่าทันสรรพอารมณ์ที่ปรากฏแก่หมู่สัตว์ท้ังเทพและ
มนุษย์ ซึ่งสัตวโลกตลอดถึงเทพถึงพรหมได้ประสบและพากันแสวงหา ทรงเข้าใจ
สภาพที่แท้จริง (๖) พระผู้ตรัสอย่างนั้น (หรือมีพระวาจาที่แท้จริง) คือพระดำรัสทั้ง
ปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ล้วนเป็นสิ่งแท้จริงถูกต้อง ไม่เป็นอย่าง
อ่ืน (๗) พระผู้ทำอย่างน้ัน คือตรัสอย่างใดก็ทำอย่างน้ัน ทำอย่างใดก็ตรัสอย่างนั้น (๘) 
พระผู้เป็นเจ้า(อภิภู)  คือทรงเป็นผู้ใหญ่ย่ิงเหนือกว่าสรรพสัตว์ตลอดถึงพระพรหมที่
สูงสุด เป็นผู้เห็นถ่องแท้ทรงอำนาจ เป็นราชาที่พระราชาทรงบูชา เป็นเทพแห่งเทพ 
เป็นอินทร์เหนือพระอินทร์ เป็นพรหมเหนือประดับพรหม ไม่มีใครจะอาจวัดหรือจะ
ทัดเทียมพระองค์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ (ที.สี.(ไทย) 
๙/๗/๓, ๕๒/๒๑, ๑๐๓/๓๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕/๙, ๙๔/๕๕, ๑๘๕/๑๓๑,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๘/๘,๑๑/๑๘/๑๔, ๒๑๐/๑๗๐, ๒๓๘/๑๙๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๒/๑๕, 
๑๔๗/๑๔๒, ๔๓๘/๔๖๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/๑๐, ๘๓/๘๔, ๓๙๙/๔๙๖,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๓/๑๘,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕/๒๕, ๑๘/๓๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๘/๑๑๙,สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๑๐๔/๑๑๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๓/๑๖๙,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๓๑/๒๐, 
๑๔๑/๒๑, ๘๑/๓๐๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔/๕,/๒๓/๓๗,๑๙๘/๓๐๖,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๙๙/๑๖๙,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๐/๔๑,ขุ.ขุ.
(ไทย) ๒๕/๑๖/๑๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖/๗๗, ๒๐/๙๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๐๘/๗๕๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า ตถาคต เป็นคำที่ลัทธิอ่ืน ๆ ใช้มาก่อนพุทธกาล 
หมายถึงอัตตา(อาตมัน) ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้า อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึงสัตว์ 
(ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๖๕/๑๐๘, องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๕๔/๑๘๙)  

ตถาคตนิเสวิต : ตถาคตเสพแล้ว หมายถึงฐานท่ีซี่โครงคือญาณของพระตถาคตเสียดสีแล้ว ดังคำท่ี
กล่าวไว้ในจูฬหัตถิปโทปมสูตรว่า ภิกษุละนิวรณ์ ๕ ประการน้ีซึ่งเป็นเคร่ืองเศร้าหมอง
แห่งจิตและเป็นเหตุทำปัญญาให้อ่อนกำลังได้แล้ว สงัดจากกามและอกุศลธรรม
ท้ังหลายแล้วบรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ข้อน้ีเรา
เรียกว่า‘ตถาคตบท‘บ้าง ‘ตถาคตนิเสวิต‘บ้าง ‘ตถาคตรัญชิต‘บ้าง (ม.มู.(ไทย)๑๒/
๒๙๗/๓๒๖) 



 

๑๙๗๒ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า ตถาคตนิเสวิต หมายถึงฐานที่ซี่โครงคือญาณของพระ
ตถาคตเสียดสีแล้ว(ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๒๙๗/๑๒๕)   

ตถาคตบท : ทางของตถาคต,ข้อปฏิบัติของพระตถาคต หมายถึงฐานมีปฐมฌานเป็นต้น ท่ีพระ
ตถาคตทรงใช้เป็นฐานแห่งญาณช้ันสูงๆ ขึน้ไป ดังคำท่ีกล่าวไว้ในจูฬหัตถิปโทปมสูตร
ว่า เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง 
อ่อน   เหมาะแก่การใช้งาน ต้ังม่ัน ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้ันน้อมจิตไปเพื่อ
จุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ฯลฯรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตาม
กรรมอย่างน้ีแล้ว แมข้้อน้ีเราเรียกว่า ‘ตถาคตบท‘บ้าง  ‘ตถาคตนิเสวิต‘บ้าง 
‘ตถาคตรัญชิต‘บ้าง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๘/๓๒๖-๓๒๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ตถาคตบท  หมายถึงทางแห่งญาณ หรือร่องรอยแห่งญาณ
ของพระตถาคต  ได้แก่ฐานที่ญาณเหยียบแล้ว กล่าวคือ  ฌานทั้งหลายมีปฐมฌาน
เป็นต้น  เป็นพ้ืนฐานแห่งญาณช้ันสูง ๆ  ขึ้นไปของพระตถาคต  (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/
๒๙๗/๑๒๕)  

ตถาคตพลญาณ :พลญาณของพระตถาคต หมายถึงพระญาณอันเป็นกำลังของพระตถาคต ๑๐  
ประการ  ท่ีทำให้พระองค์บันลือสีหนาท  ประกาศพระศาสนาได้ม่ันคง  คือ  (๑)  ฐา
นาฐานญาณ ปรีชาหย่ังรู้กฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั้งหลาย  
(๒)  กัมมวิปากญาณ  ปรีชาหย่ังรู้ผลของกรรม  (๓)  สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ  
ปรีชาหย่ังรู้ข้อปฏิบัติท่ีจะนำไปสู่คติท้ังปวง หรือสู่ประโยชน์ท้ังปวง  (๔)  นานาธาตุ
ญาณ  ปรีชาหย่ังรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆเป็นอเนก (๕)  นานาธิ
มุตติกญาณ  ปรีชาหย่ังรู้อัธยาศัยเป็นต้น  ของสัตว์ท้ังหลาย  (๖)  อินทริยปโรปริยัตต
ญาณ  ปรีชาหย่ังรู้ความย่ิงหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ท้ังหลาย (๗)  ฌานาทิสังกิเล
สาทิญาณ  ปรีชาหย่ังรู้ความเศร้าหมอง  ความผ่องแผ้ว  เป็นต้น (๘)ปุพเพนิวาสานุส
สติญาณ ปรีชาหย่ังรู้ภพที่เคยอยู่ในหนหลังได้ (๙)  จุตูปปาตญาณ  ปรีชาหยั่งรู้จุติ
และอุบัติของสัตว์ท้ังหลาย  (๑๐) อาสวักขยญาณ  ปรีชาหย่ังรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ท้ังหลาย  (องฺ.ทสก. (ไทย)๒๔/๒๑/๒๖-๒๙), ดังคำในมหานิทเทสว่า อีกนัยหนึ่ง พระ
ผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งตถาคตพลญาณ  ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา 
๔ อภิญญา  ๖ พุทธธรรม ๖ จึงช่ือว่าพระผู้มีพระภาค (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๕, 
๘๔/๒๔๙, ๑๕๑/๔๑๓, ๑๙๘/๕๘๑)  

ตถาคตพละ : กำลังของพระตถาคต หมายถึงตถาคตพลญาณ ๑๐ ประการ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๔/
๕๒๑) ; ในพลกถา อธิบายว่า ช่ือว่าตถาคตพละ เพราะมีสภาวะมีกำลังหาประมาณ
มิได้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑๔๕/๕๒๔) ดู ตถาคตพลญาณ  



 

๑๙๗๓ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ตถาคตพละ หมายถึงพละ  ๑๐  หรือตถาคตพล
ญาณ  ๑๐  คอืพระญาณอันเป็นกำลังของพระตถาคต (ข.ุม.อ.(บาลี) ๑๙๒/๔๔๗),ใน
อรรถกถาทีฆนกิายอธิบายว่า พระกำลังอันเกิดจากฌาน  ๑๐  ที่เรียกว่าทสพลญาณ  
(ที.ม.อ.(บาลี) ๒๒๐/๒๐๒)  

ตถาคตรัญชิต : ตถาคตย้อมแล้ว หมายถึงฐานที่พระเขี้ยวแก้วคือญาณของพระตถาคตกระทบแล้ว ดัง
คำท่ีกล่าวไว้ในจูฬหัตถิปโทปมสูตรว่า  อีกประการหน่ึง เพราะละสุขและทุกข์ได้  
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว ภิกษุบรรลุจตุตถฌานท่ีไม่มีสุข  ไม่มทุีกข ์มี
สติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ ข้อน้ีเราเรียกว่า ‘ตถาคตบท‘บ้าง ‘ตถาคตนิเสวิต‘บ้าง 
‘ตถาคตรัญชิต‘บ้าง  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๗/๓๒๗)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ตถาคตรัญชิต หมายถึงฐานที่พระเขี้ยวแก้วคือญาณของ
พระตถาคตกระทบแล้ว (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๒๙๗/๑๒๕)   

ตถาคตวิหาร :  เป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคต หมายถึงธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคต ดังพระ
ดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลาย เพ่ือให้ตอบคำถามของอัญญเดียรถีย์ท่ี
ถามว่า พระสมณโคดมทรงอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหน โดยตรัสว่า ความจริง 
บุคคลเม่ือจะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงธรรมน้ันใดว่า อริยวิหาร (ธรรมเป็นเครื่องอยู่
ของพระอริยะ) บ้าง พรหมวิหาร  (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม)บ้าง ตถาคตวิหาร 
(ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคต) บ้าง   (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๗/๔๖๙),อีกอย่าง
หนึ่งหมายถึงอานาปานสติสมาธิ ดังคำในอิจฉานังคลสูตรว่า เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็
พึงกล่าวถึงอานาปานสติสมาธิว่า อริยวิหารบ้าง พรหมวิหารบ้าง ตถาคตวิหารบ้าง’ 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๘/๔๗๓)  

ตถาคตวิหารธรรม : ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพระตถาคต ในท่ีน้ีหมายถึงอานาปานสติสมาธิ ดังพระ
ดำรัสท่ีพระพุทธเจ้าตรัสอธิบายข้อกังขาของเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะไว้ว่า ขอ
ถวายพระพร มหาบพิตร ขอพระองค์ทรงทราบเรื่องน้ีโดยปริยายที่ว่า เสขวิหารธรรม
เป็นอย่างหน่ึง ตถาคตวิหารธรรมก็เป็นอีกอย่างหน่ึง ;   ในกังเขยยสูตรอธิบายไว้ว่า 
ภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลง
ภาระได้แล้ว  บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสงัโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้
โดยชอบ  อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหล่าน้ันเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่
เป็นสุขในปัจจบัุนและเพ่ือมีสติ มีสมัปชัญญะ ภิกษุทั้งหลาย ความจริง บุคคลเมื่อจะ
กล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงธรรมนั้นใดว่า อริยวิหารบ้าง พรหมวิหารบ้าง  ตถาคต
วิหารบ้าง (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๘/๔๗๓)    



 

๑๙๗๔ 
 

 

ตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา้ : พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า, เป็นคำที่พุทธศาสนิกชนเรียกพระนามของ
พระตถาคต ดังคำในทุติยขตสูตรว่า นรชนผู้ปฏิบัติผิดในมารดาบิดา ตถาคตสัมมาสัม
พุทธเจ้า หรือสาวกของตถาคตนั้นย่อมประสพสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๔/๖,ในปีตวิมาน ท้าวมฆวานเทพกุญชรจอมเทพช้ันดาวดึงส์จึงได้ตรัสกับ
มาตลีเทพสารถีว่า เมื่อมีจิตเลื่อมใสพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 
หรือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทักษิณาหาช่ือว่ามีผลน้อยไม่ (ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๘๐๔/๙๒)  

ตถาคตสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศ พระสูตรว่าด้วยพระตถาคต  ในสังยุตตนิกาย มี ๓ 
สูตร มีช่ือสูตรเหมือนกัน แต่มอีงค์ธรรมแตกต่างกันคือ 

 1.ตถาคตสูตร พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศ พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า ความไม่ประมาทเลิศกว่ากุศลธรรมทั้งหมด  เหมือนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าเลิศกว่าสัตว์ทุกชนิดเพราะความไม่ประมาททำให้เจริญอริยมรรคมีองค์  ๘  
ได้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๓๙/๗๒) 

 2.ตถาคตสูตร พระสูตรว่าด้วยพระตถาคต พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า 
ธรรมอะไรท่ีทำให้พระตถาคตมีฤทธ์ิมาก แล้วตรัสตอบด้วยพระองค์เองว่า เพราะพระ
ตถาคตเจริญอิทธิบาท  ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๔๔/๔๒๓) 

 3.ตถาคตสูตร พระสูตรว่าด้วยพระตถาคต พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  
จักษุ  ญาณ  ปัญญา  วิชชาและแสงสว่างเกิดขึ้นแก่พระตถาคตในธรรมที่ไม่เคยได้ฟัง
มาก่อนว่า ธรรมนี้คืออริยสัจ ๔ และญาณทัสสนะอันมีวน  ๓  รอบ  มีอาการ  ๑๒  
อาการ  เราได้เจริญแล้ว (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๒/๕๙๖) 

ตถาคตสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระตถาคต  
ตถาคตสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยพระตถาคต   
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า : พระนามหน่ึงของพระพุทธเจ้า, เป็นคำที่พุทธศาสนิกชนเรียกพระ

นามของพระตถาคต  ดังคำที่มหาวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า  ท้าวสหัมบดีพรหมทราบความ
ดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตน ได้มีความดำริว่า   “ท่านผู้เจรญิ
เอ๋ย  โลกจะฉิบหายหนอ โลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธ
เจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพ่ือการขวนขวายน้อย มิได้น้อมพระทัยไปเพ่ือทรงแสดง
ธรรม” (วิ.ม.(ไทย) (วิ.ม.(ไทย) ๔/๘/๑๒)  (ม.ม.(ไทย) ๑๒/๑๒/๑๕, ๑๓/๑๖,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๖๕/๗๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๓๙/๗๒, ๑๑๐๘/๖๑๘, ๑๑๑๘/๖๓๑,องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๑๕/๓๕๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕/๒๗, ๓๔/๕๓, ๑๒๗/๑๙๕, ๒๔๗/
๓๖๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๑/๒๑๒, ๑๓๓/๒๑๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๐/
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๔๗๒); เป็น ๑ ใน ถูปารหบุคคล ๔ ที่ควรสร้างสถูปไว้บูชา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๐๖/
๑๕๓); ในสัมมาสัมพุทธสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย พระตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัด  เพราะ
ดับ  เพราะไม่ถือมั่นรูปบัณฑิตจึงเรียกว่า ‘พระสัมมาสมัพุทธเจ้า’(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๕๘/๙๒)  

ตถาคตอัจฉริยสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต  (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า เพราะความปรากฏของพระพุทธเจ้า เหตุอัศจรรย์ ๔ ยอ่มปรากฏ คอื 
แสงสว่างประมาณไม่ได้ปรากฏในโลก พร้อมทั้งเทวโลก ตลอดถึงโลกันตริกนรกซึ่ง
เปิดตลอดเวลา ไม่มีอะไรปิดกั้น มืดมิด ไม่เห็นอะไร ท่ีแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์อันมีฤทธานุภาพมากอย่างน้ียังส่องไปไม่ถึงแต่แสงสว่างโอฬารประมาณ
ไม่ได้ล่วงเลยอานุภาพของเทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏในโลกันตริกนรกน้ันแม้พวก
สัตว์ท่ีเกิดในโลกันตริกนรกนั้นก็จำกันและกนัได้เพราะแสงสว่างน้ัน(๑)เมือ่พระ
โพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ช้ันดุสิตทรงมีสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระ
มารดา (๒) เม่ือพระโพธิสัตว์ทรงมีสติสมัปชัญญะ ประสูติจากพระครรภ์ของพระ
มารดา (๓) เม่ือพระตถาคตทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ(๔)เมือ่พระตถาคต
ทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเย่ียม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๗/๑๙๔) 

ตถาคตอัจฉริยสูตร๒ (ทุติย): พระสูตรว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต (สูตรท่ี ๒)  พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า เพราะความปรากฏของพระพุทธเจ้า เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ย่อม
ปรากฏ คือ หมู่สัตว์ผู้ยังหมกมุ่น ยินดี (๑) บันเทิงในอาลัย เมื่อตถาคตแสดงธรรมที่ไม่
มีอาลัยก็ต้ังใจฟังด้วยดี เง่ียโสตสดับ ต้ังใจใฝ่รู้ (๒) บันเทงิในความถือตัว เม่ือตถาคต
แสดงธรรมที่กำจัดความถือตัวก็ต้ังใจฟังด้วยดี... (๓) บันเทิงในความไม่สงบ เมือ่
ตถาคตแสดงธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความสงบก็ต้ังใจฟังด้วยดี ... (๔) บนัเทิงในอวิชชา 
เมื่อตถาคตแสดงธรรมที่กำจัดอวิชชาก็ต้ังใจฟังด้วยดี เง่ียโสตสดับ ต้ังใจใฝ่รู้(องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๘/๑๙๖) 

ตถาคตาทิสูตร๑:พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศเป็นต้น พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นต้น  ในสัง
ยุตตนิกาย มีช่ือสูตรเหมือนกัน ๓ สูตร แต่มีเนื้อหาแตกต่างกัน คือ 

 1.ตถาคตาทิสูตร พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสพระ
สูตร  ๑๐ สูตร  คือ (๑) ตถาคตสูตร  (๒)  ปทสูตร  (๓)  กูฏสูตร  (๔)  มูลสูตร  (๕)  
สารสูตร  (๖)  วัสสิกสูตร  (๗)  ราชาสูตร  (๘) จันทิมสูตร (๙)  สุริยสูตร (๑๐) วัตถ
สูตร ในลักษณะเดียวกันกับพระสูตร ๑๐ สตูร ในอัปมาทวรรคแห่งมัคคสังยุตต่างแต่
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เปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค์  ๘  เป็นโพชฌงค์  ๗ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๗๐-
๒๗๙/๒๐๐) 

 2. ตถาคตาทสิูตร พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสพระ
สูตร  ๑๐  สูตร  คือ (๑) ตถาคตสูตร  (๒)  ปทสูตร (๓-๗)  กูฏาทิสุตตปัญจกะ  (๘-
๑๐)  จันทิมาทิสุตตติกะ  ในลักษณะเดียวกันกับพระสูตร ๑๐  สูตร  ในอัปปมาท
วรรคแห่งมัคคสังยุต ต่างแต่เปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค์  ๘  เป็นโพชฌงค์  
๗  อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะ  โทสะ  และโมหะเป็นที่สุด (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๒๔-
๓๓๓/๒๐๖)  

  3. ตถาคตาทิสูตร พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสพระ
สูตร  ๑๐  สูตร  คือ (๑) ตถาคตสูตร  (๒)  ปทสูตร (๓) กูฏสูตร  (๔)  มูลสูตร  (๕)  
สารสูตร  (๖)  วัสสิกสูตร (๗) ราชาสูตร  (๘) จันทิมสูตร (๙) สุริยสูตร  (๑๐)  วัตถ
สูตร  ในลักษณะเดียวกันกับพระสูตร ๑๐สตูร ในอัปมาทวรรคแห่งมัคคสังยุต ต่างแต่
เปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค์  ๘  เป็นสติปัฏฐาน  ๔ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๒๙-
๔๓๘/๒๗๗) 

ตถาคตาทิสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศเป็นต้น  
ตถาคตาทิสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นต้น  
ตทังคนพิพาน : นิพพานด้วยองค์นั้น ดับกิเลสด้วยองค์น้ัน หมายถึงดับกิเลสต่างๆ ด้วยฌานทั้งหลายมี

ปฐมฌานเป็นต้น นิพพานด้วยองค์ธรรมจำเพาะ เช่น มองเห็นขันธ์ ๕ โดยไตรลักษณ์
แล้วหายทุกข ์ ร้อนใจ ใจสงบสบายมีความสุขอยู่ตลอดช่ัวคราวน้ันๆ เปน็นิพพาน
เฉพาะกรณี ดังคำในตทังคนิพพานสูตร พระพุทธตรัสถึงตทังคนิพพาน (องฺ.นวก.
(ไทย) ๒๓/๕๐/ 

  อรรถกถาอธิบายว่า ตทังคนิพพาน  หมายถึงความดับกิเลสด้วยองค์น้ัน ๆ  คือ
ดับกิเลสด้วยฌานน้ัน ๆ  มีปฐมฌานเป็นต้น (องฺ.นวก.อ.(บาลี)๓/๔๖-๕๑/๓๑๖)  

ตทังคนพิพานสูตร : พระสตูรว่าด้วยตทังคนิพพาน พระอุทายีถามพระอานนท์ว่า พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ตทังคนิพพาน ด้วยเหตุเท่าไร พระอานนท์ตอบว่า ด้วยเหตุเท่านี้ คือ ภิกษุ
บรรลุรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วทำอาสวะให้หมดสิ้น
ไป เพราะเห็นด้วยปัญญา (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕๐/๕๔๑)  

ตทังคสุญญะ : ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นคู่ปรับ ในปฏิสัมภิทามรรค สุญญกถา กล่าวอธิบายตทังค
สุญญะไว้ว่า กามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจาก
เนกขัมมะ พยาบาทเป็นธรรมท่ีบุคคลละได้ด้วยอพยาบาท  และเป็นธรรมว่างจากอ
พยาบาท  ถีนมิทธะเป็นธรรมท่ีบุคคลละได้ด้วยอาโลกสัญญา  และเป็นธรรมว่างจาก
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อาโลกสัญญา  อุทธัจจะเป็นธรรมท่ีบุคคลละได้ด้วยอวิกเขปะ และเป็นธรรมว่างจา
กอวิกเขปะ  วิจิกิจฉาเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยธัมมววัตถาน  และเป็นธรรมว่าง
จากธัมมววัตถาน อวิชชาเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยญาณ และเป็นธรรมว่างจาก
ญาณ อรติเป็นธรรมท่ีบุคคลละได้ด้วยปามุชชะ ละเป็นธรรมว่างจากปามุชชะ นิวรณ์
เป็นธรรมท่ีบุคคลละได้ด้วยปฐมฌาน   และเป็นธรรมว่างจากปฐมฌาน ฯลฯ กิเลสท้ัง
ปวงเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยอรหัตตมรรค  และเป็นธรรมว่างจากอรหัตตมรรค นี้
ช่ือว่าตทังคสุญญะ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๗/๕๒๕, ๔๘/๕๒๙)  

ตทารมณ์ : มีอารมณ์น้ัน คือมีอารมณ์เดียวกับชวนะ ได้แก่การเกิดเป็นวิบากจิตที่ได้รบัอารมณ์ต่อ
จากชวนะ เหมือนได้รับผลประมวลจากชวนะมาบันทึกเก็บไว้ ก่อนตกภวังค์)  ต่อกัน 
๒ ขณะแล้วกส็ิ้นสุดวิถีคือจบกระบวนของวิถีจิต  ดังคำในกุสลติกะ ปัญหาวาร กล่าว
ไว้ว่า เมื่อกุศลดับแล้ว จิตตุปบาทท่ีเป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมณ์  บุคคลยินดี
เพลิดเพลินกุศล  เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลน้ัน ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึง
เกิดขึ้น  วิจิกจิฉาจึงเกิดขึ้น อุทธัจจะจึงเกิดขึ้น โทมนัสจึงเกิดขึ้น เม่ืออกุศลดับแล้ว  
จิตตุปบาทท่ีเป็นวิบากจึงเกดิขึ้นโดยเป็นตทารมณ์ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๙/๘๘๑,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๑/๔๖/๓๔๐,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๙๘/๕๒,๑๐๙/๕๙,อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๔๔๖/
๒๖๕) 

ตทังคปหาน : การละด้วยองค์น้ัน  คือการละกิเลสด้วยองค์ธรรมที่จำเฉพาะกันนั้น คือละกิเลสด้วย
องค์ธรรมจำเพาะที่เป็นคู่ปรับกัน แปลง่ายๆ ว่า “การละกิเลสด้วยธรรมท่ีเป็นคู่ปรับ”  
เช่น ละโกรธ ด้วยเมตตา(แปลกันมาว่า “การละกิเลสได้ช่ัวคราว”) 

ตทังควิมุตติ : พ้นด้วยองค์นั้นๆ  หมายถึงพ้นจากิเลสด้วยอาศัยธรรมตรงข้ามที่เป็นคู่ปรับกน เช่น 
เกิดเมตตาหายโกรธ เกิดสังเวช หายกำหนัด เป็นต้น เป็นการหลุดพ้นช่ัวคราว  และ
เป็นโลกียวิมุตติ ;  วิมุตต 

ตน : ตัว(ตัวคน)  เช่น ตนเป็นที่พ่ึงของตน ;  ลักษณะนามใช้เรียกเทวดา ยักษ์หรือพวก
กายสิทธ์ิ เป็นต้น เช่น ยักษ์ตนหน่ึง เทวดา ๒ ตน ดังคำว่า การหมกมุ่นในการเท่ียวไป
ตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืนมีโทษ ๖ ประการน้ี เช่น  ช่ือว่าไม่คุ้มครองไม่
รักษาตน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๙/๒๐๓) 

     อรรถกถาอธิบายว่า ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน  หมายถึงตนเองเท่านั้นท่ีจะสามารถ
ทำกุศลแล้วเข้าถึงสวรรค์  หรือบรรลุมรรคผลได้  ท่ีพ่ึงที่ได้ยากคืออรหัตตผล  ไม่มี
ใครอ่ืนจะทำให้ได้  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๖/๑๕)   

ต้นกรรณิการ์,ต้นกรรณิการ์เขา : ช่ือไม้ต้นขนาดเล็ก ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว หลอดดอกสีแสด ใช้
ย้อมผ้า มักเกิดขึ้นตามเขา จึงเรียกกันว่าต้นกรรณิการ์เขา ดังคำในมาตุโปสกชาดกว่า  
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ต้นกรรณิการ์ท้ังหลายท่ีเชิงเขาก็ออกดอกบานสะพรั่ง  (ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/
๑/๓๕๔,ในกสุชาดก อธิบายว่า ต้นกรรณิการ์มักบ้านในฤดูหนาว ดังคำว่า ต้น
กรรณิการ์เหลา่นั้นมีดอกบานสะพร่ัง  ในคราวหิมะตกแห่งฤดูเหมันต์ (ขุ.ชา.สตฺตติ.
(ไทย) ๒๘/๔๔/๖๓) เขียนเป็น กณิการ์ หรอื กรณิการ์ กม็ี. 

ต้นกระถินพิมาน :ช่ือไม้พุ่มหรือไม้ต้นไม่มหีนาม ช่อดอกกลม สีนวล ฝักแบน ใบอ่อนและฝักอ่อนใช้
เป็นอาหาร,กระถินไทย กระถินบ้าน กระถินยักษ์ หรือ สะตอเบา ก็เรียก, ปักษ์ใต้
เรียก ตอเบา; ช่ือพรรณไมห้ลายชนิด เช่น กระถินพิมาน,ในวินัยปิฎกมหาวรรค 
กล่าวถึงต้นกระถินพิมานไว้ว่าใช้น้ำฝาดของกระถินพิมานเป็นยาได้ ดังคำว่า พระผู้มี
พระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตน้ำฝาดที่เป็นยาคือ น้ำฝาดสะเดา น้ำฝาด
โมกมัน น้ำฝาดขี้กา น้ำฝาดบอระเพ็ด น้ำฝาดกระถินพิมาน (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๓/๔๗) 
; ในโตเทยยเถราปทาน กล่าวไว้ว่า มีดอกหอมส่งกลิน่ไปตามลม ดังคำว่า เม่ือต้น
จำปา ต้นกระถินพิมาน ต้นลำดวน ต้นการะเกด และต้นสาละกำลังมดีอกบาน กลิ่น
หอมฟุ้งไปตามลม  (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๖๐/๖๘๘)  

ต้นกระท้อน :  ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด ผลคอ่นข้างกลม เปลือกนุ่ม สีเหลอืง เน้ือกินได้, ในเวสสันตร
ชาดก อธิบายว่า ต้นรกฟ้า ต้นอินทนิล ต้นกระท้อน และต้นทองกวาว ต่างก็ผลิดอก
ออกช่อและยอดแดงระเรื่อ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๔๑/๕๐๒), ในอุปสวีเถราปทาน 
พระอุปสีวเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ต้นรกฟ้าขาว 
ต้นลำดวน ต้นกระท้อน ต้นประดู่ และต้นมะซางหอม  มีดอกบานสะพรั่ง (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๓๘๙/๖๓๕)สะท้อน ก็เรียก, พายัพเรียก มะต้อง หรือ มะต๋ืน.  

ต้นกระทุ่ม : ช่ือไม้ต้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ตามลํากิ่งและใน
ระหว่างใบมีหูใบรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมติดกับกิ่งท้ัง ๒ ด้าน ดอกเป็นช่อกลมสี
เหลอืงอ่อน หอม เนื้อไม้เหลืองหรือขาว ใช้ทําเสากระดาน และเย่ือกระดาษชนิดเลว
ได้  กิงฉันทชาดก เทพธิดาไว้ว่า มีทั้งต้นคำ ต้นสน ต้นกระทุ่ม และผลตาลสุกห้อย
ย้อยอยู่เรียงราย (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๒๗/๕๔๒), ในเวสสันตรชาดก อัจจุตฤษี 
กล่าวว่า พราหมณ์ ณรมิรอบขอบสระนี้มีต้นไม้ขึ้นมากมายเช่นต้นกระทุ่ม ต้นแคฝอย 
และต้นทองหลาง ผลิดอกออกช่อบานสะพรั่ง (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๗/๕๐๒) 
กระทุ่มบก ตะกู หรือ ตะโกสม้ ก็เรียก. 

ต้นกระเบา :ช่ือไม้ต้นขนาดย่อมถึงขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น กระเบาใหญ่ หรือ กระเบาน้ํา, ต้นไม้
ขนาดใหญ่ ผลกลม เปลือกแข็ง มีขนสีน้ําตาล ขนาดเท่าผลสม้โอขนาดย่อม เน้ือใน
เป็นแป้งสีเหลอืงอ่อน ๆ กินได้ เมล็ดมีน้ํามนั เคยใช้เป็นยาแก้โรคเร้ือน ต้นท่ีมีแต่ดอก
เพศผู้ เรียกว่าแก้วกาหลง,  
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  กระเบากลัก หรือ กระเบียน เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลกลม เปลือกแข็ง มีขนสี
ดํา ขนาดเท่าผลส้มเกลี้ยง,ต้นกระเบาเกิดในมนุษยโลกแล้ว ก็เกิดในนาคพิภพ ก็มี ดัง
คำในวิธุรชาดกว่า ไม้จำปา ไม้กากะทิง มะลิซ้อน มะลลิา และไม้กระเบา  ต้นไม้ใน
นาคพิภพเหล่านี้มีกิ่งโน้มเข้าหากันยังมณเฑียรของนาคราชให้งามย่ิงนัก(ขุ.ชา.ม.๒๘/
๑๓๗๓/๓๙๖),ในสารีปุตตเถราปทาน กล่าวไว้ว่า ต้นสมอพิเภก ต้นกระเบา ต้นรกฟ้า 
ต้นมะตูมเหล่าน้ันเผล็ดผลเป็นนิตย์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๙/๓๐), ในคยากสัสป
เถราปทาน กล่าวไว้ว่า เป็นผลไม้ท่ีกินได้ ดังคำว่า ข้าพเจ้าทำจิตของตนให้เลื่อมใส 
ถวายอภิวาทพระชินเจ้าผู้มีวัตรงดงามถวายผลกระเบาแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้ง ๒ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๗/๓๔๐)   

ต้นกฤษณา,ตน้กฤษณาดำ : ต้นไม้ชนิดหน่ึงท่ีมีรากหอม กลิ่นอันเกิดแต่รากไม้ของกฤษณา นับว่าเป็น
กลิ่นท่ีน่าชอบใจ และบรรดาไม้ท่ีมีรากหอม เขายกย่องกฤษณาว่าเป็นเลิศ ดังคำว่า 
“กลิ่นหอมที่เกดิแต่รากชนิดใดชนิดหน่ึง กฤษณา ชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดแห่งกลิ่น
หอมท่ีเกิดแต่รากเหล่านั้น” หากบุคคลใช้ใบไม้ห่อกฤษณา ก็ทำให้ใบไม้พลอยหอมฟุ้ง
ไปด้วย การคบกับนักปราชญ์ก็เช่นกัน บางทีบุคคลก็บดกฤษณาแล้วชโลมกาย ทำให้
ร่างกายหอม ดังนั้น ผู้ท่ีใช้กฤษณาชโลมกาย มีกลิ่นของหอม จึงช่ือว่า คันธคันธินี ผู้มี
กลิ่นเคร่ืองหอม เป็นพืชท่ีพวกกินนรีมักกินเป็นอาหาร บางที ก็ใช้ไม้กฤษณามาทำ
เป็นที่อยู่อาศัย,ส่วนของเน้ือไม้ซึ่งมีสีดำ เกดิเม่ือต้นไม้มีบาดแผล กลิ่นหอม ใช้ทํายา
ได้,  ในกุณาลชาดก ได้กล่าวไว้ว่า ณ ป่าหิมพานต์ มีภูมิภาคเป็นป่าชัฏท่ีดาษด่ืนไป
ด้วยต้นกฤษณาดำ ต้นบัวบก ต้นประยงค์ ต้นเทพพารุ และต้นกล้วย  (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๘/๒๘๙/๑๓๖), ในเนมิราชชาดก กล่าวไว้ว่า  แม่น้ำท่ีช่ือสีทามีอยู่ทางทิศเหนือ 
เป็นแม่น้ำลึก  ข้ามได้ยาก ภูเขาทองมีสีดังไฟไหม้ต้นอ้อ โชติช่วงอยู่ทุกเมื่อ ท่ีฝั่งแม่น้ำ
น้ัน  มีต้นกฤษณาข้ึนงอกงาม (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๓๖/๒๔๘) 

ต้นกล้วย : ไม้ล้มลุก มีหลายชนิด จัดแยกออกได้เป็น ๒ จําพวก คือ จําพวกที่แตกหน่อเป็นกอ 
ผลสุกเน้ือนุ่ม กินได้ มีหลายชนิดและหลายพันธ์ุ เช่น กล้วยน้ําว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม 
บางชนิดผลสุกเน้ือแข็ง มักเผา ต้ม หรือเช่ือมกิน เช่น กล้วยกล้าย กล้วยหักมุก, 
จําพวกที่ไม่แตกหน่อเป็นกอ ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด ใบประดับไม่ร่วง เช่น กล้วยนวล 
กล้วยผา,ในอจริปักกันตสูตร กล่าวถึงต้นกล้วยในอุปมาเปรียบเทียบไว้ว่า ต้นกล้วย
เผล็ดผลเพ่ือฆา่ตนเอง เพ่ือความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแก่
เทวทัตเพ่ือฆ่าตนเอง เพ่ือความเสื่อมฉันนัน้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๔/๒๘๕,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๖๘/๑๑๒), ในมโหสธชาดก กล่าวถึงกล้วยไม่มีแก่น ดังคำว่า  บุคคล
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แสวงหาแก่นของต้นกล้วย แต่ไม่พบฉันใด พวกเราเมื่อค้นหาปัญหาคืออุบายท่ีจะพ้น
ทุกข์ ก็ไม่พบปัญหาน้ันฉันนั้น ๒๘/๖๗๘/๒๘๘)  

ต้นกัลปพฤกษ์,ต้นกัลปพฤกษ์ทิพย์,ตน้กัลปพฤกษ์มนุษย์ : 1.ต้นไม้ท่ีเช่ือกันว่าให้ผลสําเร็จตามความ
ปรารถนา เป็นต้นไม้ในเทวโลกดังคำในพุทธาปทานว่า ต้นกัลปพฤกษ์ทิพย์และต้น
กัลปพฤกษ์มนุษย์  มีมากมาย เราได้นำผ้าทุกอย่างมาจากต้นกัลปพฤกษ์เหล่านั้น  ตัด
เย็บเป็นไตรจีวรถวายให้นุ่งห่ม ของเค้ียว ของฉัน ของล้ิม  น้ำปานะ รวมท้ังอาหารมี
อยู่อย่างเพียบพร้อม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๕); เรียกต้นไมท่ี้ทําขึ้นเนื่องในการทิ้งทาน
ในงานเมรุหลวง และมลีูกมะนาวบรรจุเงินตราห้อยอยู่ตามก่ิงต่างๆ ของต้นไม้น้ันว่า
ต้นกัลปพฤกษ์ ดังคำในกัปปรุกขิยเถราปทานพระกัปปรุกขิยเถระ เมื่อจะประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ประดิษฐานต้นกัลปพฤกษ์คล้องผ้า
งดงามวิจิตรหลายผืนไว้ตรงหน้าพระสถูปอันประเสริฐทีสุ่ดของพระผู้มีพระภาคพระ
นามว่าสิทธัตถะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๙/๑๖๕), เรียกลูกมะนาวที่บรรจุเหรียญเงินน้ัน
ว่าลูกกัลปพฤกษ์;   

  2.ช่ือไม้ต้นมีมากทางภาคอีสานและภาคเหนือ ดอกสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อใน
ระหว่างทิ้งใบหรือผลิใบใหม่ ฝักมีขนนุ่ม.  

  อรรถกถากล่าวว่า  ต้นกัลปพฤกษ์ทิพย์  หมายถึงต้นไม้ท่ีเกดิในเทวโลก  (ขุ.
อป.อ. (บาลี) ๑/๒๖/๑๒๗)  

ต้นกากะทิง : ช่ือไม้ต้น ใบและผลคล้ายสารภี แต่ใบขึ้นสนัมากและผลกลมกว่า เปลือกเมล็ดแข็ง ใช้
ทําลูกฉลากหรอืกระบวยของเล่น,เกิดขึ้นริ่มแม่น้ำ  ดังคำในเวสสันตรชาดกว่า ต้น
กากะทิงมีอยู่ที่ ๒ ฟากฝั่งของสระมุจลินท ์  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๘/๕๐๒),มัก
ปลูกไม้รอบที่อยู่ ดังคำในสารีปตุตเถราปทานท่ีกล่าวว่า ต้นจำปา  ต้นช้างน้าว ต้น
กระทุ่ม ต้นกากะทิง  ต้นบุนนาค และต้นการะเกด มีดอกบานสะพร่ัง ส่งกลิ่นหอม
อบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์อยู่รอบๆ อาศรมของข้าพเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๘/๒๗) ; มี
กลิ่นหอม ดังคำในอุเทนเถราปทานกล่าวว่า ต้นลำดวน ต้นชบา ต้นกากะทิงและต้น
สาละ มีดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ ประดับอาศรมของ
ข้าพเจ้าให้งดงาม(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓๕/๖๙๘),มีกลิ่นราวกะดอกไม้สวรรค์ ดังคำใน
เอกฉัตติยเถราปทานว่า ต้นกากะทิง ต้นสาละ และต้นสน รวมทั้งต้นมะม่วงป่า ล้วนมี
ดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิน่ทิพย์ งดงามอยู่ใกล้  ๆ อาศรม (ขุ.อป.
(ไทย),๓๓/๔๐/๗) ; ในพุทธวงศ์ กล่าวว่า เป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า 
มังคละ ,พระนามว่า สุมนะ,พระนามว่า เรวตะ,และพระนามว่าโสภิตะ ดังคำว่า ต้นไม้
เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ชาวโลกเรียกว่า ต้นกากะทิง,หรือดังคำ
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ว่า  แม้พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์นั้นได้ตรัสรู้ท่ีโคนต้นกากะทิง (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๔/๖๐๖,๒๗/๖๑๑,๒๒/๖๑๗,๒๒/๖๒๒); สารภีทะเล กระทิง หรอื 
กระทึง ก็เรียก.  

ต้นก้างปลา : ช่ือไม้พุ่มหลายชนิด ใบยาวรี ปลายใบทู่ ออกดอกเป็นกลุ่มอยู่ตามง่ามใบแถวปลายกิ่ง 
ชนิดผลสีขาว เรียก ก้างปลาขาว,ชนิดผลสีคลํ้า เรียก ก้างปลาแดง และมีอีกชนิดหน่ึง
เรียกว่าก้างปลาเครือ ใช้ทํายาได้ ดังคำในเวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนาว่า ต้น
ก้างปลา กำยาน คัดเค้า ชะเอม มะลิเลือ้ย มะลิธรรมดา ชบา บัวบก งดงามต้น
แคฝอย ฝ้ายทะเล และกรรณิการ์มีดอกเบ่งบานปรากฏดังข่ายทองงดงาม ระเรื่อ...
ต่างก็ปรากฏอยู่ในสระน้ัน (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๕๕/๕๐๔)  

ต้นการะเกด : ช่ือไม้พุ่มเพศผู้ มักขึ้นในที่ช้ืนแฉะและรมิน้ํา ใบแคบและยาว ขอบใบ มีหนามห่างๆ 
ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม, ในสารีปุตตเถราปทานกล่าวไว้ในประวัติอดีตชาติของพระสา
รีบุตรเถระตอนหนึ่งว่า ต้นจำปา ต้นช้างน้าว ต้นกระทุ่ม ต้นกากะทิง ต้นบุนนาค 
และต้นการะเกด  มีดอกบานสะพรั่งส่งกล่ินหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์อยู่รอบๆ
อาศรมของข้าพเจ้า(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๘/๒๗),ใช้บูชาพระ ดังคำว่า ข้าพเจ้าเห็นต้น
การะเกดมีดอกบานสะพรั่ง จึงตัดที่ขั้วแล้ว บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี (ขุ.อป.
ไทย) ๓๒/๑๑/๒๙๔),มักมีดอกบานสพรั่ง มีกลิ่นหอมดุจกลิ่นทิพย์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๒๐/๖๗๐,๒๖๐/๖๘๘,๓๔๘/๖๙๙) ลําเจียกหนู ก็เรียก 

ต้นกาหลง: ช่ือไม้พุ่มปลายใบหยักเว้าลึก ดอกใหญ่สีขาว ออกเป็นช่อสั้นตามง่ามใบ,ในอุเทน
เถราปทาน กล่าวไว้ในประวัติอดีตชาติของพระอุเทนเถระตอนหน่ึงว่า ต้นกาหลง มี
ดอกบานสะพร่ัง ส่งกล่ินหอมอบอวล ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๓๓๔/๖๙๗)  

ต้นกำเนิด : มูลเหตุด้ังเดิม เช่น ตัวหนังสือไทยมีกําเนิดมาอย่างไร, เกิด, มีขึ้น, เป็นขึ้น,เช่น โลก
กําเนิดมาจากดวงอาทิตย์, ในอัคคัญญสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภัคควะ เรารู้ชัด
ทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖/๒๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีช่ือว่าอัคคัญญะ เพราะเป็นความรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของ
โลก หมายถึงวิวัฒนาการการเกิดขึ้นและประวัติความเป็นไปของโลก  (โลกสสฺ  อค
คนฺติ  ชานิตพฺพํ  ตํ  อคฺคญญฺํ,  โส ปน โลกสฺส อุปฺปตฺติกฺกโม ปวตฺติปเวณี  จาติ) (ที.
ปา.อ. (บาลี) ๓๖/๑๔,  ที.ปา.ฏีกา  (บาลี) ๓๖/๑๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก ในท่ีน้ีหมายถึงทฤษฎีที่
กล่าวถึงการเกิดขึ้นของโลกว่า น้ีเป็นดินแดนเร่ิมต้นของโลก (ที.ปา.อ. (บาลี) ๕/๓,  
ที.ปา.ฏีกา(บาลี) ๕/๓) และมีอธิบายว่า  คำว่า ต้นกำเนิด  เช่น แมน้่ำตโปทา คือ
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แม่น้ําสายนี้มีนํา้ร้อนเดือดพล่าน  ต้นกำเนิดไหลมาจากแอ่งทะเลสาบใต้ภูเขาเวภาร
บรรพต ไหลตัดผ่านพระนครราชคฤห์ นํ้าในแอ่งต้นกำเนิดใสเย็น แต่พอไหลเป็นสาย
แม่น้ําแล้วกลายเป็นนํ้าร้อน  อรรถกถาอธิบายว่า สาเหตุที่น้ําในแม่นํ้ามีความร้อนน้ัน 
เพราะไหลผ่านมาระหว่างมหานรก ๒ ขุม (ดูวิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓๑/๒๔๕,  สํ.ส.อ.  
(บาลี) ๑/๒๐/๓๘) 

ต้นกุ่ม : ช่ือไม้ต้นใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย ๓ ใบ ดอกเป็นช่อ กลีบดอกสีขาวแล้วกลายเป็น
สีเหลือง ผลกลมหรือรูปไข่ ผิวนอกแข็งและสาก ๆ สีเขียวนวล เช่น กุ่มบก  กุ่มน้ํา, 
เป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี,พระนามว่าปิยทัสสี ดังคำว่า  ต้นไม้
เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นกุ่มบก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๒๑/๖๕๙,๓๓/๒๑/๖๙๔) 

ต้นกุหลาบ : ช่ือไม้พุ่ม ต้นตรงหรือทอดเลื้อย ลําต้นและกิ่งมีหนาม ขอบใบจัก ดอกสต่ีาง ๆ กลิ่น
หอม มีมากชนิดและมากพันธ์ุ เรียกช่ือต่าง ๆ กัน ดอกของกุหลาบบางชนดิ เช่น 
กุหลาบมอญ หรือ ย่ีสุ่น  ใช้กลั่นน้ําหอม,ในสารีปุตตเถราปทานกล่าวไว้ในประวัติ
อดีตชาติของพระสารีบุตรเถระตอนหนึ่งว่า ต้นลำดวน ต้นอโศก ต้นกุหลาบ มีดอก
บานสะพรั่ง ต้นปรู และต้นมะกล่ำหลวง  ก็มีดอกบานสะพรั่งอยู่รอบๆ อาศรม (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๙/๒๗);  ไม้ต้นขนาดเล็ก ขึ้นตามป่าเขาในระดับสูง ส่งกลิ่นหอม 
เช่น กุหลาบแดง  กุหลาบขาว ในเอกฉัตติยเถราปทาน กล่าวไว้ในประวัติอดีตชาติ
ของเอกฉัตติยเถระตอนหนึ่งว่า ต้นอโศก ต้นมะขวิด และต้นกุหลาบ ล้วนมีดอกบาน
สะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๔๓/๗)  

ต้นเกด : ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลคล้ายละมุดสีดา สุกแล้วมรีสหวาน กินได้,ในจิตกปูชกเถ
ราปทาน กล่าวไว้ในประวัติอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้า
พร้อมทั้งอำมาตย์และบริวารชนสิงสถิตอยู่ที่ต้นเกดเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานแล้ว  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙/๒๖๘), มักปลูกไว้ตามท่ีอยู่ ดังคำในพัก
กุลเถราปทาน กล่าวไว้ในประวัติอดีตชาติของพระพักกุลเถระตอนหน่ึงว่า  ท่ีใกล้
อาศรมนั้น มมีณฑปจำนวนมาก  ต้นย่านทรายมีดอกบานสะพรั่ง ต้นมะขวิด ต้น
จำปา ต้นกากะทิง ต้นเกด  มีจำนวนมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘๗/๖๓๕) 

  คำว่า ต้นเกด เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ราชายตนะ  แปลกันว่า  ต้นเกดช่ือ
ภาษาอังกฤษว่า “Buchania  Latifolia”  และอธิบายเพ่ิมเติมว่า เป็นต้นไม้หลวง  
เป็นที่สิงสถิตของเทพแห่งนางไม้ทั้งหลาย  (PALI-ENGLISH  DICTIONARY,  P.569, 
COL.  2,  Edited  by  T.W.  RHYS  DAVIDS  and  WILLIAM  STEDE)  
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ต้นแก้ว :1. ช่ือไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลาง ขึ้นตามป่าดิบ กิ่งก้านสีขาว ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอก
สีขาว กลิ่นหอม เน้ือไม้แข็งใส เหนียว มลีาย ใช้ทําด้ามมดีและไม้ถือ 

 2. ช่ือมะม่วงพันธ์ุหน่ึง นิยมกินดิบ ๆ หรอืดอง, ในเวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนา 
กล่าวไว้ว่า ต้นมะคำไก่   ไมม้ะซาง  ต้นแก้ว  ต้นมะรมุ  การะเกด กรรณิการ์ และ
ชบา ผลิดอกบานสะพรั่ง  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๔๐/๕๐๒)  

ต้นโกมุท : บัวแดง ในอุปสีวเถราปทาน กล่าวไว้ในประวัติอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอนหน่ึง
ว่า ต้นโกมุท ต้นจงกลนี  และต้นตาเสือ ปรากฏมีมากท่ีใกล้ขอบสระธรรมชาติ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๒๐/๖๗๐) 

ต้นขนนุ : ช่ือไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีนํ้ายางขาว ผลกลมยาวราว ๒๐-๕๐ เซนติเมตร 
ภายนอกเป็นหนามถี่ ภายในมียวงสีเหลืองหรือสีจําปา รสหวาน กินได้ แก่นสีเหลือง 
เรียกว่า กรัก ใช้ต้มเอานํ้าย้อมผ้า, พันธ์ุท่ีมยีวงสีเหลือง เน้ือนุ่มแต่ไม่เหลว เรียก ขนุน
หนัง, พันธ์ุท่ีมียวงสีจําปา เน้ือนุ่ม เรียกขนุนจําปาดะ,ส่วนพันธ์ุท่ีมียวงสีเหลือง เนื้อ
เหลว เรียกขนุนละมุด, ในวิหารวิมาน กล่าวถึงอานิสงส์การสร้างวิหารจะทำให้มี
ต้นไม้เกิดใกล้วิมานต่างๆ  ดังคำว่า มีรุกขชาตินานาชนิด คือต้นหว้า  ต้นขนุน ต้นตาล 
ต้นมะพร้าว และป่าไม้เกิดเองตามธรรมชาติ ภายในนิเวศน์  มิได้มใีครปลูกไว้  (ขุ.วิ.
(ไทย)๒๖/๗๔๑/๘๖,ในเวสสนัตรชาดก กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทร ี กล่าวไว้ว่า รุกข
ชาติชนิดที่มีผลชนิดต่าง  ๆ คือ ต้นโพธ์ิใบ  ต้นขนุน ต้นไทร  และต้นมะขวิด ท่ีเราทั้ง 
๒ เคยเล่นมาก่อน วันนี้ เราทั้ง ๒ จะต้องละทิ้งรุกขชาติเหล่าน้ันไป (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๒๑๔๓/๕๑๖,๒๘/๒๑๖๓/๕๑๙,๒๘/๒๒๔๐/๕๓๐) 

ต้นขนนุสำปะลอ :ช่ือขนุนชนิดหน่ึงเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีนํ้ายางขาวผลกลมยาว,ในอุป
สีวเถราปทาน กล่าวไว้ในประวัติอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอนหน่ึงว่า ต้นหมาก
เม่า ต้นขนุนสำปะลอ ต้นขนุน  ต้นกล้วย ต้นจันทน์ มีผลมาก ในท่ีน้ัน (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๑๐/๖๖๙) 

ต้นขมิ้น : ช่ือไม้ล้มลุก เหง้าสีเหลือง ใช้ปรุงอาหาร ทํายา ทําผงทาตัว และใช้ย้อมผ้า, ขม้ินชัน ก็
เรียก, อีสานและปักษ์ใต้เรียก ขี้ม่ิน ในกุณาลชาดกกล่าวถึงต้นขม้ินว่าเป็นหมู่ไม้นานา
พันธ์ุ อยู่ในป่าหิมพานต์ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖)  

ต้นขัดมอน : หญ้าขัด หมายถึงช่ือไม้พุ่มต้นสูงประมาณ ๑ เมตรเปลือกเหนียว ใบรูปใบโพโคนป้าน 
ผลม ี ๕ พู เม่ือแก่พูแยกออกจากกัน  ดังคำในสารีปุตตเถราปทาน กลา่วถึงประวัติ
อดีตชาติของพระสารีบุตรเถระตอนหนึ่งว่า ต้นกะเมง็  ต้นขัดมอน มีอยู่มากมาย
ใกล้ๆ  อาศรมของข้าพเจ้า (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗๐/๓๐)  
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  ในอรรถกถา อธิบายว่า ต้นขัดมอน  เปลอืกเหนียว ดอกเหลือง  เป็นสมุนไพรอย่าง
หนึ่ง  ใช้ทำไม้กวาดได้ (ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๑๗๓/๒๖๒)  ต้นข้าวต้ม  ก็เรยีก    

ต้นขานาง :  ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน กลิ่นเหม็น,ในกุณาลชาดก กล่าวถึงป่าหิม
พานต์ว่ามีต้นขานางไว้ว่า ต้นทองกวาว ต้นโยธกา ต้นมะลิป่า  ต้นหงอนไก่ อัน
ปราศจากมลทิน ไม่มีโทษ และต้นขานางอันสวยงามย่ิง อันดารดาษไปด้วยพุ่ม (ขุ.ชา.
อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖),มักปลูกไว้ใกล้ท่ีอยู่,ในเอกฉัตติยเถราปทานกล่าวถึง
ประวัติอดีตชาติของพระเอกฉัตติยเถระไว้ตอนหนึ่งว่า ต้นมะม่วง ต้นหว้า  ต้นหมาก
หอมควาย ต้นกระทุ่ม ต้นขานาง ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกล่ินทิพย์ ประดับอาศรม
ของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๒/๗),ในพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า ต้นขานาง
เป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๓๑/๖๐๐) 

ต้นเข็ม :  ช่ือไม้พุ่มหลาย ดอกตูมมีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี ๔ กลีบ สีต่าง ๆ เช่น เข็มพวงขาว 
ดอกสีขาว กลิ่นหอม ใช้ทาํยาได้, เข็มเศรษฐี ดอกสแีดงออกเป็นช่อใหญ่,ในอุปสวี
เถราปทานกล่าวถึงประวัติอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอนหน่ึงไว้ว่า ณ ป่าหิมพานต์ 
มีต้นดีหมี ต้นอโศก ต้นเข็ม ต้นบุนนาค  ต้นบุนนาคเขา มีดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิน่
หอมอบอวลไปท่ัวอาศรมของข้าพเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๓/๖๖๘)  

ต้นเขมา :  โกฐเขมา ช่ือเรียกเหง้าและรากแห้งของไม้ล้มลุกหลายชนิด,ในเวสสันตรชาดก มหา
วนวัณณนา กล่าวถึงต้นเขมาไว้ตอนหนึ่งว่ามีอยู่ใกลส้ระมุจลินท์ว่า ต้นคนทีสอ ต้น
คนทีต้นเขมาและต้นประดู่ ขึ้นอยู่ใกล้สระนัน้มีดอกบานสะพร่ัง  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๒๐๓๙/๕๐๒) โกฐหอม ก็เรียก 

ต้นคนที :  ช่ือไม้พุ่ม ขึ้นตามชายทะเล ลําต้นเลื้อย ใบและดอกเหมือนคนทีสอ ใช้แก้พิษ
แมงกะพรุน, ในเวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนา กล่าวไว้ว่ามีอยู่ใกล้สระมุจลินท์ตอน
หนึ่งว่า  ต้นซึก  ต้นแคขาว บัวบกส่งกลิ่นฟุ้งไป ต้นคนทีสอ ต้นคนที  ต้นเขมา และ
ต้นประดู่ ขึ้นอยู่ใกล้สระน้ัน มีดอกบานสะพรั่ง (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๙/๕๐๒),
คนทิสอทะเล ก็เรียก  

ต้นคนทีเขมา : ช่ือไม้พุ่ม คลา้ยต้นคนทีสอ แต่ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓-๕ ใบ และมีขนาดใหญ่
กว่า ดอกสีขาว ปลูกไว้ตามบ้าน ใช้ทํายาได้, ในอุเทนเถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติของ
พระอุเทนเถระไว้ตอนหน่ึงว่า ต้นคนทีเขมา และต้นจำปา ในท่ีใกล้อาศรมของ
ข้าพเจ้าน้ัน มดีอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ ประดับอาศรม
ของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๔๑/๖๙๘), ปัตตานีเรียก กุโนกามอ  



 

๑๙๘๕ 
 

 

ต้นคนทีสอ :  ช่ือไม้พุ่ม มักขึน้ในท่ีโล่งริมนํา้ สูงได้ถึง ๖ เมตร ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ 
ท้องใบสีนวล เมื่อขย้ีมีกลิ่นฉนุ ดอกสีครามอ่อน ใช้ทํายาได้, คนทิสอ โคนดินสอ หรือ 
สีสอ ก็เรียก, พายัพเรียก สีเส้ือน้อย หรือ ผีเสื้อน้อย  (ข.ุชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/
๑๓๖,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๙/๕๐๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘๘/๖๓๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๓๙/๗) 

ต้นคัดเค้า :  ช่ือไม้เถาเนื้อแข็ง มีหนามโคง้แหลม ดอกสีขาว ๆ เหลอืง ๆ กลิ่นหอม, ในกุณาล
ชาดก กล่าวถึงพรรณไม้ในป่าหิมพานต์ไว้ตอนหน่ึงว่า ต้นหางช้าง    ต้นคัดเค้า ต้น
ทองหลาง  ต้นทองกวาว ต้นโยธกา ต้นมะลิป่า ต้นหงอนไก่  อันปราศจากมลทินไมม่ี
โทษ และต้นขานางอันสวยงามย่ิงอันดารดาษไปด้วยพุ่ม (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/
๑๓๖), ในอุปสวีเถราปทานกล่าวถึงประวัติอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอนหนึ่งไว้ว่า 
ณ ป่าหิมพานต์ ต้นราชพฤกษ์ ต้นหงอนไก่  ต้นคัดเค้า ต้นประยงค์  ต้นมะกล่ำหลวง 
มีอยู่ดาษด่ืนโดยรอบตลอดกึ่งโยชน์ (ขุ.อป.(ไทย)  ๓๒/๑๐๖/๖๖๘),ในเอกฉัตติย
เถราปทาน กล่าวถึงประวัติอดีตชาติของพระเอกฉัตติยเถระไว้ตอนหน่ึงว่า  ต้นปรู 
ต้นคัดเค้า ต้นตีนเปด็  ต้นมะกล่ำหลวง  ต้นคนทีสอ  และต้นกรรณิการ์ล้วนมีดอก
บานสะพรั่ง อยู่ใกล้ ๆ อาศรมของข้าพเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๙/๗), คดัเค้าเครือ ก็
เรียก  

ต้นคำ :  ไม้พุ่มชนิดหน่ึง, ช่ือไม้พุ่ม เมล็ดใช้ย้อมผ้า, ในสารีปุตตเถราปทาน กลา่วถึงประวัติ
อดีตชาติของพระสารีบุตรเถระตอนหนึ่งว่า ต้นคำ  ต้นสน    ต้นกระทุ่ม สะพรั่งด้วย
ผลมีรสหวาน    เผล็ดผลเปน็ประจำ อยู่ไม่ไกลอาศรมของข้าพเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๖๘/๓๐),ในพักกุลเถราปทาน กล่าวถึงอดีตชาติของพระพักกุลเถระตอนหนึ่งว่า ณ 
ป่าหิมพานต์ มีต้นคำ ต้นช้างน้าว ต้นกระทุ่ม ต้นไทร และต้นมะขวิด อาศรมของ
ข้าพเจ้าเป็นเช่นน้ี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๙๐/๖๓๕), ในอุเทนเถราปทานกล่าวถึง
อดีตชาติของพระอุเทนเถระไว้ตอนหน่ึงว่า ต้นคำ ต้นช้างน้าว ต้นกระทุ่ม ต้นมะเฟือง 
มีดอกบานส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทพิย์ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓๖/๖๙๘, ช่ือไม้ต้น ผลมีขนสีแดง ใช้ทํายาได้, แสด ก็เรียก 

  อรรถกถาอธิบายว่า ไม้พุ่มชนิดหน่ึง  ต้นแสด หรือต้นคำแสด ก็เรียก (ขุ.อป.อ. (บาลี) 
๑/๑๗๓/๒๖๒)  

ต้นคำฝอย :  ช่ือไม้ล้มลุก ดอกใช้ทํายาได้ ดังคำในเวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนาตอนหน่ึงว่า ไม้
มะรื่น  ตีนเป็ด กล้วย ต้นคำฝอย  นมแมว  คนทา  ประดู่ลาย และสลอด  ผลิดอก
บานสะพรั่ง  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๔๒/๕๐๒)  



 

๑๙๘๖ 
 

 

ต้นแคขาว :  ช่ือไม้ต้น ดอกมีท้ังสีขาวและสีแดง ยอดอ่อน ดอก และฝักกินได้ เปลือกใช้ทํายา, 
พันธ์ุท่ีดอกสีแดงเรียก แคแดง   ดังคำในเวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนาตอนหน่ึงว่า
ว่า ต้นซึก  ต้นแคขาว บัวบกส่งกลิ่นฟุ้งไป  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๙/๕๐๒) 

ต้นแคธนู :  ช่ือไม้ต้น ดอกมีท้ังสีขาวและสีแดง ยอดอ่อน ดอก และฝักกินได้ เปลือกใช้ทํายา, 
พันธ์ุท่ีดอกสีแดง เรียกแคแดง พันธ์ุท่ีดอกคล้ายธนู เรียกว่าแคธนู ดังคำในกุลาณ
ชาดกตอนหนึ่งว่า ณ ป่าหิมพานต์ มีต้นนมแมว ต้นแคธนู ต้นเปราะหอม ต้นกฤษณา
และต้นแฝกหอม เป็นประเทศที่ดารดาษประดับไปด้วยเครือเถา(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๕๓๖/๑๓๖)  

ต้นแคฝอย :  ช่ือไม้ต้นหลายชนิด เช่น ชนิด ดอกสีชมพูอมม่วงอ่อน ขอบกลีบดอกรุ่ยเป็นริ้วยาว ๆ 
ไม่เป็นระเบียบ,ในจัมเปยยชาดก นฬินิกาชาดก เวสสันตรชาดก กล่าวถึงต้นแคฝอย
ว่ามีดอกไม้บานสพรั่ง ดังคำว่า ต้นมะม่วง ต้นสาละ  ต้นหมากเม่า ต้นหว้า ต้นราช
พฤกษ์ และต้นแคฝอย ผลิดอกออกผลบานสะพรั่ง  (ขุ.ชา.วีสติ(ไทย) ๒๗/๒๗๓/
๕๑๘,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๒๐/๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๗/๕๐๒),ในสารีปุตต
เถราปทาน กล่าวถึงประวัติอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระตอนหนึ่งว่า  ต้นแคฝอย  
ต้นย่านทราย  มีดอกบานสะพร่ัง  ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์อยู่รอบๆ 
อาศรมของข้าพเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๗/๒๗),ในพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า ต้นไม้เป็นที่
ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค(วิปัสสี) พระองค์นั้น ชาวโลกเรียกว่า ต้นแคฝอย (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๓๐/๖๘๙),ในมหาปทานสูตร กล่าวไว้ว่า พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้น
แคฝอย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘/๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีควงต้นแคฝอย  หมายถึงภายใต้บริเวณร่มแคฝอย(ที.ม.อ.๘/๙) 
ต้นงา :  ช่ือไม้ล้มลุก ผลเป็นฝัก มีเมล็ดเล็ก ๆ สีขาวหรือดํา ใช้ประกอบอาหารหรือสกัดนํ้ามัน 

ดังคำในพหุธิติสูตรว่า ต้นงาทั้งหลายที่ไม่งามมีเพียงใบสองใบ ในไร่ของพระสมณะนี้
ไม่มีแน่  เพราะเหตุน้ัน พระสมณะนี้จึงมีความสุข (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๖/๒๗๙),ในอัม
พปาลีเถรคาถา พระเถรีกล่าวถึงต้นไม้เป็นคำเปรียบเทียบไว้ว่า เมื่อก่อน แข้งท้ังสอง
ของเรา ประดับด้วยกำไลทอง เกล้ียงเกลาสวยงามนักเด๋ียวน้ี กลับเห่ียวแห้งเหมือน
ต้นงาแห้งเพราะชรา (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๖๘/๕๙๙)   

ต้นงิ้ว :  ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ กิ่งก้านและลําต้นมีหนามแหลมคม เปลือกสีเทา ขรขุระ ดอกสี
แดงสด ใช้ปุยในผลอย่างเดียวกับง้าว, สัตว์จำพวกนก มักอยู่อาศัย ดังคำในกุลาวก
ชาดกว่า  ท่ีต้นงิ้ว มีลูกนกครุฑอยู่ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๑/๑๓),เป็นต้นไม้มีหนาม 
ดังคำว่า ต้นง้ิวท้ังหลายล้วนแต่เป็นเหล็ก มีหนามยาว ๑๖ องคุลี  (ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย)  
๒๘/๑๒๐/๕๒),มีลำต้นสูง ดังคำในมหานารทกัสสปชาดกว่า ต้นงิ้วสูงเทียมเมฆ เต็ม



 

๑๙๘๗ 
 

 

ไปด้วยหนามเหล็กคมกระหายจะดูดด่ืมเลือดคน(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๑๖/๓๘๖), 
ในอุปสีวเถราปทานกล่าวถึงประวัติอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอนหนึ่งไว้ว่า ณ ป่า
หิมพานต์ ต้นโพธ์ิ ต้นชบาซ้อน ต้นแคฝอย ต้นย่านทราย ต้นปรู ต้นงิ้ว มีดอกบาน
สะพรั่งมีอยู่มาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๗/๖๖๙)  

ต้นจงกลนี :  บัว, บัวดอกคล้ายบัวขม มีเกสรซ้อนหลายช้ัน แตกก้านต่อดอกแล้วมีดอกต่อกัน ๓ 
ดอกบ้าง ๔ ดอกบ้าง มีดอกหอม ดังคำในสารีปุตตเถราปทาน ท่ีกล่าวถึงประวัติ
อดีตชาติของพระสารีบุตรเถระตอนหนึ่งว่า ต้นตาเสือ ต้นจงกลนี ต้นอุตตลี และต้น
ชบา มีดอกบานสะพร่ังส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์อยู่ใกล้ๆ  บึง (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๕๗/๒๘),มีกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพย์ ดังคำในอปทานไว้ว่า ณ ป่าหิมพานต์ ต้นโกมุท 
ต้นจงกลนี และต้นตาเสือ ปรากฏมีมากท่ีใกล้ขอบสระธรรมชาติ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๒๐/๖๗๐,๓๒/๓๔๘/๖๙๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๙/๘)  

ต้นจันทน์,ตน้จันทน์แดง: ช่ือไม้พุ่ม ขึ้นตามเขาหินปูน เน้ือไม้ท่ีสารลงมีสีแดง,ในเอกกนิบาต อังคุตตร
นิกาย กล่าวว่า บัณฑิตกล่าวว่าต้นจันทน์เป็นต้นไม้ที่เลิศกว่าต้นไม้ทุกชนิด  เพราะ
เป็นของอ่อนและใช้งานได้ดี(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๗/๙,๒๘/๕๓๖/๑๓๖,มีผลดก ใน
อุปสีวเถราปทานกล่าวถึงประวัติอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอนหน่ึงไว้ว่า ณ ป่าหิม
พานต์  ต้นหมากเม่า ต้นขนุนสำปะลอ ต้นขนุน ต้นกล้วย ต้นจันทน์ มีผลมากในท่ีน้ัน  
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๑๐/๖๖๙), จันทน์ผา ก็เรียก   

ต้นจำปา :  ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ ดอกสีเหลืองอมส้ม กลบีดอกใหญ่ยาว มีหลายกลีบ กลิ่นหอม; สี
เหลืองอมส้มอย่างดอกจำปา; เครื่องหน้าซุงว่าวจุฬา รูปเป็นกลีบเหมือนกลีบดอก
จําปา; แหนบรูปคล้ายกลีบดอกจําปาซ่ึงติดอยู่กับแกนในประแจจีน สําหรับยันไม่ให้
กุญแจหลุดออกจากกัน, จัมปา ก็ใช้; ไม้ไผท่ี่จักปลายด้านหน่ึงเป็น ๔-๕ แฉก แล้วเอา
ช้ินไม้ขัดให้บานออกเป็นรูปดอกจำปา ใช้เสียบปลายไม้สำหรับสอยผลไม้; เครื่องยึด
ธรณีบนของประตูให้ติดกับกรอบเช็ดหน้าของอาคารประเภทโบสถ์ วิหาร ใน
สถาปัตยกรรมไทย ทำด้วยไม้ เป็นแท่งรปูสี่เหลี่ยมจัตุรสั ด้านหน้าตกแต่งเป็นเส้น
ขอบของดอกไม้หรือแต่งให้เป็นรูปดอกสี่กลีบท่ีเรียกว่า ดอกประจำยาม, ในกุณาล
ชาดก กล่าวถึงต้นจำปาว่าเป็นหมู่ไม้นานาพรรณไว้ว่า ต้นสน ต้นจำปา  ต้นอโศก ต้น
กากะทิง  ต้นหงอนไก่ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖),มีกลิ่นหอม ดังคำในสารี
ปุตตเถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระตอนหน่ึงไว้ว่าต้นจำปา ต้น
ช้างน้าว ต้นกระทุ่ม ต้นกากะทิง ต้นบุนนาค และต้นการะเกด มีดอกบานสะพรั่ง ส่ง
กลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์อยู่รอบๆ อาศรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๘/๒๗, มัก
ปลูกไว้รอบที่อยู่ ดังคำในเอกฉัตติยเถราปทานกล่าวถึงประวัติอดีตชาติของ



 

๑๙๘๘ 
 

 

พระเอกฉัตติยเถระไว้ตอนหน่ึงว่า ต้นราชพฤกษ์ ต้นจำปา ต้นแคฝอย ต้นย่านทราย 
ต้นอุโลก  และต้นอโศก ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๘/๖,
ในพุทธวงศ์กล่าวว่าเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี ดังคำว่า  
ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มพีระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่า  ต้นจำปา (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๖๔)  

ต้นจกิ :  ช่ือไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิด ขึ้นในที่ชุ่มช้ืนและที่นํ้าท่วมถึง ดอกสีขาว เกสรเพศผู้สี
แดงมักออกเป็นช่อยาวห้อยเป็นระย้า เช่น จิกนา  จิกบ้าน หรือ จิกสวน จิก,ในกณุาล
ชาดก กล่าวถึงต้นจิกว่าเป็นดังป่าหมู่ไม้นานาพันธ์ุ คือต้นโกฐคำ ต้นจิก ต้นลำเจียก 
ต้นย่านทราย (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖) ดู กระโดน, ดู ตีนตุ๊กแก 

  อรรถกถาอธิบายว่า มุจลินท์  เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า  นิจุละ  คือ  ต้นจิกนา(นีปะ)  ตรง
กับภาษาอังกฤษว่า  “The  Tree  Barringtonai Acutangula”  ต้นมุจลินท์น้ีเป็น
เจ้าแห่งไม้ในป่า(ขุ.อุ.อ.(บาลี)๑๑/๑๐๔),ต้นมุจลินท์นี้เป็นเจ้าแห่งต้นมุจละ(PALI-
ENGLISH  DICTIONARY,  P.535,  COL.1,  Edited  by  T.W.  RHYS   DAVIDS  
and  WILLIAM  STEDE)   

ต้นชบา :  ช่ือไม้พุ่ม ดอกมีสีต่าง ๆ พันธ์ุที่สีแดงดอกและยอดใช้ทํายาได้ มีกลิ่นหอม ดังคำในสา
รีปุตตเถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระตอนหน่ึงไว้ว่า ต้นตาเสือ ต้น
จงกลนี  ต้นอุตตลี  และต้นชบา มีดอกบานสะพรั่งส่งกล่ินหอมอบอวลคล้ายกลิ่น
ทิพย์อยู่ใกล้ๆ  บึง (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๕๗/๒๘,มีดอกมาก ดังคำในอุปสีวเถราปทาน
กล่าวถึงประวัติอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอนหนึ่งไว้ว่า ต้นโพธ์ิ  ต้นชบาซ้อน ต้น
แคฝอย ต้นย่านทราย ต้นปรู ต้นง้ิว  มีดอกบานสะพรั่ง มีอยู่มาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๒๑/๖๗๐),มีกลิ่นหอม ดังคำในอุเทนเถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติของพระอุเทน
เถระไว้ตอนหน่ึงว่า ต้นลำดวน ต้นชบา ต้นกากะทิง และต้นสาละ มีดอกบานสะพร่ัง
ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิน่ทิพย์ ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๓๓๕/๖๙๘) 

ต้นชบาซ้อน :  ช่ือไม้พุ่ม ดอกมีสีต่าง ๆ พันธ์ุท่ีสีแดงดอกและยอดใช้ทํายาได้ มีกลิ่นหอม ดอกซ้อน
กันหลายช้ัน เรียกว่าชบาซ้อน มีดอกดก  ดังคำในในอุปสีวเถราปทานกล่าวถึงประวัติ
อดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอนหนึ่งไว้ว่าต้นโพธ์ิ  ต้นชบาซ้อน ต้นแคฝอย  ต้น
ย่านทราย ต้นปรู  ต้นง้ิว มีดอกบานสะพรั่ง มีอยู่มาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๗/๖๖๙) 

ต้นช้างน้าว :  ช่ือกล้วยไม้ ดอกใหญ่ สีนํ้าตาลอมชมพูหรือนวล มีแต้มสีเลือดหมูท่ีกลีบกระเป๋า ๒ 
แต้ม จัดเป็นช่ือไม้พุ่มหรือไมต้้นขึ้นในป่าเบญจพรรณแล้ง เปลือกสีน้ําตาลแก่ ดอกสี
เหลอืง ออกเป็นช่อสั้น ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ เซนติเมตร กลิ่นหอม



 

๑๙๘๙ 
 

 

อ่อน ผลัดใบขณะมีดอกมาก ดังคำในสารีปุตตเถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติของพระ
สารีบุตรเถระตอนหนึ่งไว้ว่า  ต้นจำปา  ต้นช้างน้าว ต้นกระทุ่ม ต้นกากะทิง ต้น
บุนนาคและต้นการะเกด มีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวล (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๔๘/๒๗), เป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ดังคำในเอกที
ปิยเถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติของพระเอกทีปิยเถระตอนหน่ึงว่า ข้าพเจ้ามีจิต
เลื่อมใส  มใีจยินดี  ได้ถวายประทีปดวงหน่ึงไว้ที่ต้นช้างน้าวซึ่งเป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ท่ี
ประเสริฐ ของพระมุนีพระนามว่าปทุมุตตระ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๓๔๓) 
กําลังช้างสาร หรือ ตานนกกด ก็เรียก, ดู ตานเหลือง 

ต้นซึก :  ช่ือไม้ต้น ดอก (เกสร) อ่อนมีสีเขียวและขาว เม่ือดอก (เกสร) แก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
ใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมแสด ฝักแบนยาวกว้าง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีนํ้าตาล
อ่อน ไม่มีรส  ในเวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนา กล่าวไว้ว่า ต้นซึก ต้นแคขาว 
บัวบกส่งกลิ่นฟุ้งไป (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๙/๕๐๒), ในพุทธวงศ์ กล่าวว่า พระมหา
วีรชินเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรแล้วประทับอยู่ในนันทารามประทับนั่งท่ีโคนต้น
ซึกทรงปราบปรามเดียรถีย์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๕๙๕), เป็นต้นไม้ตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ดังคำว่า ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่า ต้นซึก (ขุ.พุทธฺ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๗๐๕), พฤกษ์ ซึก หรือ 
ซิก ก็เรียก,มักเรียกต้นก้ามปู หรือต้นจามจุรีแดง ซึ่งเป็นไม้ต่างชนิดกันว่าต้นจามจุรี ดู 
จามจุรี 

  ในมหาปทานสตูรกล่าวว่าเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามกกุสันธะ ดังคำว่า 
พระกกุสันธพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นซึก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘/๓),ในกิงสุโกปมสตูร 
กล่าวถึงต้นซึกว่ามีทองกวาว ดังคำว่า  ต้นทองกวาวที่เกิดนานมีฝักเหมือนต้นซึก 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๕/๒๕๗) 

ต้นดีหมี :  ช่ือไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุล ขึ้นในป่า มีรสขม ใบคล้ายมะไฟ ใช้ทํายาได้ มีดอกดก 
ดังคำในดังคำในในอุปสีวเถราปทานกล่าวถึงประวัติอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอน
หนึ่งไว้ว่า มีต้นดีหมี ต้นอโศก ต้นเข็ม ต้นบุนนาค ต้นบุนนาคเขา มีดอกบานสะพร่ัง
ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปท่ัวอาศรมของข้าพเจ้า(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๓/๖๖๘),มักปลูก
ตามท่ีอยู่ ดังคำในอุเทนเถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติของพระอุเทนเถระไว้ตอนหนึ่งว่า
ว่า ต้นบุนนาค ต้นบุนนาคเขา ต้นดีหมี ในท่ีใกล้อาศรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๔๐/
๖๙๘)  

ต้นตะเคียน :  ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ เน้ือไมแ้ขง็ ใช้เลื่อยเป็นกระดาน และขุดทําเรือ ดังคำในกันทคลก
ชาดกว่า นกหัวขวานตัวนี้ช่ือกันทคลกะ เม่ือจะเจาะหมู่ไม้ในป่า ได้บินท่องเที่ยวไปใน



 

๑๙๙๐ 
 

 

หมู่ไม้แห้งที่ไมมี่แก่น ต่อมาภายหลังได้มาพบไม้ตะเคียนซึ่งมีแก่นโดยธรรมชาติได้
ทำลายกระหม่อมท่ีต้นตะเคียนน้ันแล้ว (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย ๒๗/๑๒๐/๙๖), มีเน้ือแข็ง
มากดังคำในผันทนชาดกว่า ต้นรังก็ดี ต้นตะเคียนก็ดี ต้นหูกวางก็ดี ต้นสีเสียดก็ดี ที่
ไหนจะแข็งแกร่ง แต่ต้นไม้ท่ีมีนามว่าสะคร้อน่ันซิเป็นไม้ท่ีแข็งแกร่งสำหรับกงรถ (ขุ.
ชา.เตรสก.(ไทย)๒๗/๑๖/๓๙๙) 

ต้นตะแบก :  ช่ือไม้ต้นหลายชนิด ผิวเปลือกเรียบล่อนเป็นสะเก็ด ดอกสีม่วง เช่น ตะแบกนา ใน
อกุศลมูลสูตร กล่าวไว้ว่า สาละ ต้นตะแบก หรือต้นสะคร้อท่ีถูกเถาย่านทราย ๓  
ชนิดคลุมยอด พันรอบต้น  ย่อมถึงความเสื่อม (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๖)  

ต้นตาล :  ช่ือปาล์ม ใบใหญ่ ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ต้นเพศผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว 
ไม่มีผล ต้นเพศเมียออกดอกเป็นช่อเด่ียว ๆ ผลใหญ่กลมโตเป็นทะลาย น้ำหวานที่
ออกจากงวงของต้นเพศผู้ เรียกว่าน้ำตาลสด ใช้ทำน้ำตาลได้ ตอนหัวของผลอ่อน 
เรียกว่าหัวตาล ต้มแกงกินได้ เมื่อเต้ายังอ่อน เรียกว่าลอนตาล นิยมกนิสดหรือกิน
กับนํ้าเช่ือม เน้ือในตาลอ่อนท่ีเฉาะออกมาจากเต้า เรียกว่าตาลเฉาะ จาวท่ีเกิดจาก
เมล็ดแก่ท่ีงอกแล้ว เรียกว่าจาวตาล เช่ือมกินได้, ตาลโตนดก็เรียก; เรียกขนมท่ีทํา
ด้วยแป้งผสมน้ําคั้นจากลูกตาลสุกว่าขนมตาล คำว่าต้นตาล มีปรากฏในหลายแห่ง 
เช่น ต้นตาลยอดด้วนท่ีไม่อาจงอกได้ต่อไป ในมหาสทัุสสนสูตร กล่าวว่า สระธรรม
โบกขรณีมีต้นตาลล้อม ๗  แถว   (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๙/๑๙๒); มักปลูกตาลบูชาให้
งดงาม ดังคำในมหากัสสปเถราทาน กล่าวถึงอดีตชาติของพระมหากัสสปเถระไว้ตอน
หนึ่งว่า ข้าพเจ้าครั้นสร้างอัคฆิยเจดีย์ ซึ่งงดงามด้วยแนวแห่งต้นตาล ไว้ใกล้สถานท่ีที่
ทำการบูชาเจดีย์นั้นแล้วทำจิตของตนให้เลื่อมใส บูชาเจดีย์อันสูงสุด (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๔๐๓/๖๒) 

  คำว่า ต้นตาล มีกล่าไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๙/๑๙๓,ม.
ม.๑๓/๕๓/๕๐,๑๖๘/๑๘๙, ๑๙๒/๒๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๒/๖๖, ๓๖๗/๔๑๓,สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๓๕/๗๖, ๓๖/๗๘, ๕๕/๑๐๙, ๕๖/๑๐๙, ๕๗/๑๑๐,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓/
๑๒,๑๑๑/๒๐๖, ๑๑๒/๒๐๖, ๑๖๘/๒๖๐,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๘/๔๗๑,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๙, ๒๐๐/๓๑๕, ๒๕๗/๓๗๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๑/๑๒๐, ๗๒/
๑๒๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๐/๔๒,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๗๔๑/๘๖,(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๔๕/๗๕,ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๒๑/๔,ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๑๙๘๙/๔๙๔, ๒๐๕๒/๕๐๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๕/๖๗๐, อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๓๑๖/๒๖๖, ๓๘๗/๓๙๙) 



 

๑๙๙๑ 
 

 

ต้นตาเสือ :  ช่ือไม้ต้น เน้ือไม้สีแดง แข็งและหนัก ใช้ในการก่อสร้าง มีกลิ่นหอม ดังคำในสารีปุตต
เถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระตอนหน่ึงไว้ว่า ต้นตาเสือ ต้น
จงกลนี ต้นอุตตลีและต้นชบา มีดอกบานสะพรั่งส่งกล่ินหอมอบอวล (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๕๗/๒๘), มักเกิดตามสระธรรมชาติ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๒๐/๖๗๐, ๓๔๘/
๖๙๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๙/๘) 

ต้นตีนเป็ด :  ช่ือไม้ต้น ๒ ชนิด คือ (๑) ใบออกรอบข้อ ๔-๗ ใบ ผลเป็นฝักยาว ๒ ฝกั, สัตบรรณ 
หรือ พญาสัตบรรณ ก็เรียก; และ ตีนเป็ดน้ำ  (๒) เป็นไม้ต้นขนาดกลาง มักขึ้นตาม
ชายนํ้า ดอกสีขาว ผลกลม, ใช้เป็นดอกไม้บูชาพระ ดังคำในสัตตปัณณิยเถราปทาน
กล่าวถึงอดีตชาติของพระสัตตปัณณิยเถระตอนหนึ่งไว้ว่า พระสัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ทรง
เป็นผู้นำสัตว์โลก พระนามว่าสุมนะ เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ขา้พเจ้ามีจิตเลื่อมใส มใีจยินดี
ได้ใช้ต้นตีนเป็ดบูชา  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๕๕๕),มีดอกดก ดังคำในเอกฉัตติย
เถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติของพระเอกฉัตติยเถระตอนหนึ่งว่า ต้นปรู ต้นคัดเค้า ต้น
ตีนเป็ด ต้นมะกล่ำหลวง ต้นคนทีสอ และต้นกรรณิการ์ล้วนมีดอกบานสะพร่ัง อยู่
ใกล้ๆ  อาศรม  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๙/๗)  

ต้นทองกวาว : ช่ือพรรณไม้ ๒ ชนิด คือ(๑) เป็นไม้ต้น ดอกสีแสด, ทองธรรมชาติ ก็เรียก, พายัพเรียก 
ทองกวาว, อีสานเรียก จาน;  (๒) เป็นไม้เถา, ทองเครือ หรือ ตานจอมทอง ก็เรียก มี
ดอกดก ดังคำในเวสันตรชาดก มหาวนวัณณนาว่า ต้นรกฟ้า ต้นอินทนิล ต้นกระท้อน 
และต้นทองกวาว ต่างก็ผลิดอกออกช่อและยอดแดงระเร่ือ  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๒๐๔๑/๕๐๒),ใช้เป็นดอกไม้บูชาพระ ดังคำในกิงสุกปูชกเถราปทานกล่าวถึงอดีตชาติ
ของพระกิงสุกบากเถระตอนหนึ่งว่า  ข้าพเจ้าได้เห็นต้นทองกวาวมีดอกบานสะพรั่ง 
จึงประนมมือ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ แล้วบูชาในอากาศ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑๑/๕๓๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๕/๑๗๐),ต้นทอง ก็เรียก (ดู ทอง ๒).   

  ต้นทองกวาว มีปรากฏหลายแห่ง เช่น ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๖๙/๑๑๘,ขุ.ชา. เตรสก.
(ไทย) ๒๗/๗/๓๙๗, ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖,  

ต้นทองกวาวเครือ : ช่ือพรรณไม้ เป็นไม้เถา มักอยู่ตามต้นไม้ ดังคำในในเวสันตรชาดก มหาวนวัณณ
นาว่า ต้นทองกวาวเครือมีดอกบานสะพร่ัง ขึ้นอยู่ตามต้นไม้  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๒๐๕๔/๕๐๔), ทองเครือ หรือ ตานจอมทองก็เรียก ช่ือไม้ต้นหลายชนิด เช่น 
ทองหลางป่า, ทองหลางลาย หรือ ทองเผือก, ทองหลางนํ้า หรือ ทองโหลง  ดอก
ออกเป็นช่อสีแดงคล้ำ,ต้นปาริฉัตตกะ,ในทุติยรุกขสูตร กล่าวว่า ต้นไม้เหล่าใดเหล่า
หนึ่งของเหล่าเทพช้ันดาวดึงส์ ต้นปาริฉัตตกะ(ต้นทองหลาง) ชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่า
ต้นไม้เหล่านั้น (สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/๕๓๘/๓๔๙) 



 

๑๙๙๒ 
 

 

ต้นทุน :  ของเดิมหรือเงินเดิมท่ีมีไว้ ลงไว้ กําหนดไว้ จัดต้ังไว้ เพ่ือประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มี
ความรู้เป็นทุนมีเงินเป็นทุน;เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีต้ังไว้สําหรับดําเนินกิจการเพ่ือ
หาผลประโยชน์ ดังคำในสามัญญผลสูตร มหาอัสสปุรสูตรว่า คนกู้หน้ีมาลงทุนจน
ประสบผลสำเร็จใช้หนี้เก่าท่ีเป็นต้นทุนจนหมด เก็บกำไรท่ีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตร
ภรรยา (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑๘/๗๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๒๖/๔๕๘)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ต้นทุน หมายถึงนำท่ีนาและสวนไปจำนอง  หรือขายขาด เพ่ือนำ
ทรัพย์ไปซ้ือสุรามาด่ืม (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๗/๑๙) 

ต้นเทพพารุ :  ช่ือไม้พุ่ม ตระกูลเดียวกับต้นประยงค์ซึ่งดอกกลมเล็ก ๆ สีเหลือง ลักษณะคล้ายไข่
ปลาดุกออกเป็นช่อตามง่ามใบ กลิ่นหอม ดังคำในกุณาลชาดกว่า ป่าหิมพานต์เป็นป่า
ชัฏที่ดาษด่ืนไปด้วยต้นกฤษณาดำ  ต้นบัวบก ต้นประยงค์  ต้นเทพพารุ และต้นกล้วย 
(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖)  

ต้นเทียน :  ช่ือไม้ล้มลุก ลาํต้นอวบ ดอกมีสีต่าง ๆ กัน เช่น ขาว ชมพู ม่วง ในเวสสันตรชาดก 
มหาวนวัณณนา กล่าวไว้ว่า มีเถาโคกกระออม นมตำเลยี เถาหญ้านาง เถาชะเอม ไม้
อโศก ต้นเทียน บอระเพ็ดไฟ ชิงช้าชาลี  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๕๓/๕๐๔)  

ต้นไทร :  ช่ือไม้ต้น มีหลายชนิด เช่น ไทรย้อย ไทรย้อยใบทู่ หรือ ไฮฮี, มีร่มเงาดี ดังคำว่าในกิง
สุโกปมสูตรว่า ต้นทองกวาวมีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่น มีรม่ทึบเหมือนต้นไทร
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๕/๒๕๗),   ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ กล่าวว่า ท่ีช่ือว่าพืชพันธ์ุ
เกิดจากลำต้น ได้แก ่ ต้นโพ ต้นไทร (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๙๑/๒๗๙),ในมหาวรรค กล่าว
ไว้ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ ต้นไทรต้นหน่ึงช่ือว่าสุประดิษฐเจดีย์ในสวนตาล
หนุ่มเขตกรุงราชคฤห์นั้น  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๕/๖๕),เป็นต้นตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่ากัสสปะ ดังคำว่า พระกัสสปพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นไทร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘/๔),
ในพุทธวงศ์ กล่าวว่า ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน  ชาวโลก
เรียกว่า ต้นไทร (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๙/๗๑๖)   

  คำว่า ต้นไทร แปลจากคำว่า นิโครธ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “Banyan”  หรือ  
“Indian  Fig-tree” ไม้จำพวกไทรหรือกร่างของอินเดีย  พวกคนเลี้ยงแพะชอบมาน่ัง
ท่ีร่มเงาของต้นนิโครธน้ี  เพราะฉะนั้น  จึงช่ือว่า  อชปาลนิโครธ   (วิ.อ.  ๓/๔/๘;  
PALI-ENGLISH  DICTIONARY,  P.355,  Edited  by  T.W.  RHYS  DAVIDS  
and   WILLIAM  STEDE)  

  มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๒/๑๘๑,ขุ.ชา. ติก.
(ไทย) ๒๗/๑๔๒/๑๕๒,ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๑๙๗/๔๕๔,๒๗/๑๙๘/๔๕๔,ขุ.ชา.



 

๑๙๙๓ 
 

 

ม.(ไทย) ๒๘/๘๙๗/๓๒๑, ๒๑๔๓/๕๑๖, ๒๑๖๓/๕๑๙, ๒๒๔๐/๕๓๐,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๓๙๐/๖๓๕, ๑๑๓/๖๖๙, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๑/๘๐  

ต้นไทรย้อย :  ช่ือไม้ต้น ซึ่งมีรากย้อยลงมา ดังรากไทรย้อยลงมา ในสูจิโลมสูตร กล่าวไว้ว่า ย่านไทร
เกิดจากลำต้นไทรแล้วแผซ่่านไปในป่า(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๗/๓๔๐),ในนันทกเปตวัตถุ 
กล่าวถึงต้นไทยย้อยไว้ว่า ต้นไทรย้อยต้นหน่ึงมีร่มหนาทึบดี เขียวชอุ่มคล้ายสีเมฆ ท้ัง
สีและสณัฐานก็คล้ายเมฆ  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๖๘/๒๗๗), มผีลดก ดังคำในอุปสีว
เถราปทาน กล่าวถึงอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอนหนึ่งว่า ต้นไทรย้อย และต้นไม้
เลียบ ต้นมะเด่ือ มีผลสุกงอมเต็มต้น (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๒/๖๖๙)  

ต้นไทรใหญ่ :  ช่ือไม้ต้น ทีมีใบทึบ มีผลดก มีรากห้อยย้อยลงมา  มียาง ผลกินได้ และนกมักชอบกิน
ผลไทร, ในวินัยปิฎก จูฬวรรค กล่าวว่า ในแถบเชิงเขาหิมพานต์  มีต้นไทรใหญ่อยู่ต้น
หนึ่ง สัตว์ ๓ สหายคือ  นกกระทา ลิง และช้างพลาย อาศัยต้นไทรน้ันอยู่ (วิ.จู.(ไทย) 
๗/๓๑๑/๑๒๔),ในสัทธสูตร กล่าวไว้ว่า ต้นไทรใหญ่ท่ีทางใหญ่สีแ่พร่งมพ้ืีนราบเรียบ
ย่อมเป็นท่ีพ่ึงของหมู่นกโดยรอบ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๕๙),ในมหาวาณิชชาดก 
กล่าวว่า พ่อค้าเหล่านั้นมาถึงถิ่นกันดารท่ีมีภักษาน้อย ไม่มีน้ำ ได้พบต้นไทรใหญ่มีร่ม
เงาเย็นสบาย น่ารื่นรมย์ (ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๑๘๑/๔๕๒)  

ต้นนมแมว:  ช่ือไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกสีน้ําตาลอ่อนเกือบนวล ออกเด่ียว ๆ ตามง่ามใบ บานเวลาเย็น 
กลิ่นหอม ผลสุกกินได้ ดังคำในกุณาลชาดก ท่ีกล่าวไว้ว่า ป่าหิมพานต์ มีภูมิภาคอัน
ดารดาษไปด้วยพุ่มและกอแห่งต้นมะลิซ้อนต้นนมแมว ต้นแคธนู ต้นเปราะหอม (ขุ.
ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖) 

ต้นบัวบก :  ช่ือไม้ล้มลุก ๒ ชนิด (๑) ขึ้นตามที่ชุ่มช้ืน ทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดิน ใบเด่ียวกลม ขอบ
ใบหยักเล็กน้อย ใบและต้นกนิได้และใช้ทํายาได้, (๒) ช่ือไม้เถาชนิด ขึ้นในป่าเบญจ
พรรณ รากพองเป็นหัวกลม ๆ ใบค่อนข้างกลมปลายแหลม ใช้ทํายาได้ ดังคำใน
กุณาลชาดกท่ีกล่าวถึงป่าหิมพานต์ว่ามีภูมิภาคเป็นป่าชัฏท่ีดาษด่ืนไปด้วยต้นกฤษณา
ดำ ต้นบัวบก ต้นประยงค์ ต้นเทพพารุและต้นกล้วย  (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/
๑๓๖), พายัพและอีสานเรียก ผักหนอก, ปักษ์ใต้และตราดเรียก ผักแว่น. 

ต้นบุนนาค :  ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ ใบยาวร ี ปลายใบเรียวแหลม ดอกสีขาวคล้ายสารภีแต่ใหญ่กว่า 
กลิ่นหอม ใช้ทํายาได้ แกน่สีแดงเข้ม ใช้ทําเคร่ืองเรือน ดังคำในกุณาลชาดกที่กล่าวถึง
ป่าหิมพานต์ว่า เป็นดังป่าหมู่ไม้นานาพันธ์ุ  คือ ต้นโกฐคำ ต้นจิก ต้นลำเจียก ต้น
ย่านทราย ต้นอ้อยช้าง ต้นบุนนาค ต้นพิกุล (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖),มี
ดอกบานสะพรั่ง ดังคำในสารีปุตตเถราปทาน กล่าวถึงอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ
ตอนหนึ่งว่า ต้นบุนนาค และต้นการะเกด มีดอกบานสะพร่ังส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้าย



 

๑๙๙๔ 
 

 

กลิ่นทิพย์อยู่รอบๆอาศรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๘/๒๗), ในอปทานอื่นๆ กล่าวว่า มี
ดอกเป็นพวง บานสะพรั่ง มีกลิ่นหอม  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔/๔๐๗,๑๔/๕๐๒, ๑๕/
๕๐๒, ๑๐๓/๖๖๘, ๑๕๒/๒๗, ๓๔๐/๖๙๘)  

ต้นบุนนาคเขา :ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ ใบยาวรี ปลายใบเรียวแหลม ดอกสีขาวคล้ายสารภีแต่ใหญ่กว่า 
กลิ่นหอม ใช้ทํายาได้ แก่นสีแดงเข้ม ใช้ทําเคร่ืองเรือน เกิดตามป่า ตามเขา เรียกกัน
ว่าต้นบุนนาคเขา ดังคำในอุปสีวเถราปทาน กล่าวถึงอดีตชาติของพระอุปสีวเถระตอน
หนึ่งว่า ต้นบุนนาค และต้นการะเกด  มีดอกบานสะพรั่ง  ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้าย
กลิ่นทิพย์อยู่รอบๆอาศรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๓/๖๖๘),ในอุเทนเถราปทาน ก็กล่าว
ว่ามีดอกมีกลิ่นหอมเช่นกัน (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๔๐/๖๙๘) 

ต้นประดู่ :  ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ ๒ ชนิด คือ (๑) ดอกสเีหลือง กลิ่นหอม ก่ิงมักทอดย้อย เปลือกสี
เทา มีนํ้ายางน้อย ปลูกเป็นไม้ให้ร่มตามถนน  (๒) กิ่งชูขึ้นเล็กน้อย เปลือกสีนํ้าตาล
เข้ม มีน้ํายางมาก ขึ้นตามป่าเบญจพรรณท่ัวไป เน้ือไม้สีแดงนิยม ใช้ทําดุมเกวียน ใน
กุลาณชาดก กล่าวว่าเป็นดังป่าหมู่ไม้นานาพันธ์ุ คือ ต้นโกฐคำ ต้นจิก ต้นลำเจียก ต้น
ย่านทรายต้นอ้อยช้าง ต้นบุนนาค ต้นพิกุล ต้นหมากหอม ต้นประดู่ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 
๒๘/๕๓๖/๑๓๖,มีดอกบานสะพร่ัง ดังคำในเวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนา ว่า ต้น
คนทีสอ ต้นคนที  ต้นเขมา และต้นประดู่ ขึ้นอยู่ใกล้สระนั้น มีดอกบานสะพรั่ง (ขุ.ชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๙/๕๐๒),มีกลิ่นหอม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๕๑/๒๗,๓๒/๑๐๕/
๖๖๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๑/๗), ในพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่า เป็นต้นไม้ตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ดังคำว่า ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น ชาวโลกเรียกว่า ต้นประดู่ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๗๙)  

ต้นประยงค์ :  ช่ือไม้พุ่ม ดอกกลมเล็ก ๆ สีเหลือง ลักษณะคล้ายไข่ปลาดุก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ 
กลิ่นหอม ในกณุาลชาดก กลา่วว่า ป่าหิมพานต์เป็นป่าชัฏที่ดาษด่ืนไปด้วยต้นกฤษณา
ดำ ต้นบัวบก ต้นประยงค์ ต้นเทพพารุ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖),มักปลูก
ตามท่ีอยู่ ดังคำในอปทานกล่าวไว้ว่า ต้นกระท้อน ต้นสาละ และต้นประยงค์  ล้วนมี
ดอกบานสะพรั่งงดงามอยู่ใกล้ๆ อาศรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๖/๖๖๘,๓๒/๓๘๙/
๖๓๕,๓๓/๔๑/๗)  

ต้นปรู :  ช่ือไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ดอกสีขาว ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลิ่นหอม 
เน้ือไม้สีน้ําตาลคลํ้า ใช้ทําด้ามปืน พานท้ายปืน เปลือกรากใช้ทํายาได้ ในกุณาลชาดก 
กล่าวว่าป่าหิมพานต์เป็นภูมิภาคท่ีสะพรั่งไปด้วยพวงช่อดอกไม้แห่งต้นรกฟ้าต้น
อัญชัน ต้นปรู (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖),มดีอกบานสะพรั่ง ดังคำใน
เวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนาว่า ต้นปรู ไม้ซาก ไม้ปาริชาติ ก็มีดอกบานสะพรั่ง (ขุ.



 

๑๙๙๕ 
 

 

ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๘/๕๐๒),มีดอกเป็นพวง ดังคำในอังโกลกเถราปทานว่าต้นปรู  
มีดอกบานสะพรั่ง มีดอกสวยงามเป็นพวง (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๓๖๒),มักปลูกตามที่
อยู่ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๙/๒๗,๓๒/๑๗/๕๔๕,๓๒/๑๐๗/๖๖๙,๓๒/๓๓๔/๖๙๗,ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๓๙/๗)    

ต้นปาฏลิ :  ไม้แคฝอย เป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ดังคำในสกิงสัมมัชชก
เถราปทาน กล่าวถึงอดีตชาติของพระสกิงสัมมัชชกเถระว่า ข้าพเจ้าได้เห็นต้นไม้อัน
เลิศช่ือว่าปาฏลิ(แคฝอย)ซึ่งเป็นต้นไม้เป็นสถานที่ตรัสรู้อันสูงสุดของพระผู้มีพระภาค
พระนามว่าวิปัสสี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒/๓๑,๓๓/๓/๓๑)  

ต้นปาริฉัตตกะ : ช่ือไม้ต้น ดอกออกเป็นช่อสีแดงคล้ำ มหีลายชนิด เช่น ทองหลางป่า, ทองหลางลาย 
หรือ ทองเผือก, ทองหลางนํ้า หรือ ทองโหลง,เป็นต้นไม้ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ดังคำ
ในทุติยรุกขสูตรว่า ต้นไม้เหล่าใดเหล่าหน่ึงของเหล่าเทพช้ันดาวดึงส์ ต้นปาริฉัตตกะ 
(ต้นทองหลาง) ชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าต้นไม้เหล่าน้ัน(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๓๘/๓๔๙), 
ในอปทาน กลา่วไว้ว่าเป็นท่ีแสดงฤทธ์ิของพระเถรีทั้งหลาย ดังคำว่า พระเถรีเหล่าน้ัน 
กราบพระยุคลบาทของพระมุนีแล้วแสดงฤทธ์ิต่างๆ บางพวกแสดงแสงสว่าง ...บาง
พวกแสดงภูเขาสิเนรุ ภูเขาสัตตบริภัณฑ์และต้นปาริฉัตตกะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๓/
๕๒๒)  

ต้นปาริฉัตร :  ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์, ต้นทองหลาง,ในปาริฉัตตกสูตร กล่าวไว้ว่า เมื่อต้นไม้
สวรรค์ช่ือปาริฉัตรออกดอกบานสะพรั่งแล้ว แผร่ัศมีไปได้๕๐ โยชน์ ในบริเวณรอบ  ๆ  
ส่งกลิ่นโชยไปตามลมได้ ๑๐๐ โยชน์ นี้เป็นอานุภาพของต้นไม้สวรรค์ช่ือปาริฉัตร 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๙/๑๔๘), หรือดังคำในวิธุรชาดกว่า ต้นปาริฉัตรท่ีมีดอกบาน
สะพรั่ง และพญาช้างเอราวัณซึ่งมีอยู่ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๒๔/
๔๐๕),ในจูฬนิทเทส กล่าวไว้ว่า ต้นปาริฉัตร คือต้นทองหลางน้ัน มีใบหนาแน่น มีร่ม
เงาชิด(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๐/๔๗๙) 

ต้นเปง้ :  ช่ือไม้พุ่ม ๓ ชนิดคือ (๑) ก้านใบมีหนาม คือ เป้ง ขึ้นตามชายทะเล  (๒) เป้งดอยขึ้น
ตามป่าดอน, และ (๓)  เป้งบก หรือ ปุ้มเป้ง  ขึ้นในป่าเต็งรัง มีกล่าวไว้ในเวสสันตร
ชาดก กัณฑ์ทานกัณฑ์ ตอนหนึ่งว่า หม่อมฉันจักแหวกต้นเป้ง หญ้าคา หญ้าคมบาง 
แฝก หญ้าปล้อง และหญ้ามุงกระต่ายไปด้วยอกหม่อมฉันจักไม่เป็นผู้อันพระเวสสันดร
น้ันนำไปได้โดยยาก (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๓๓/๔๗๒)  

ต้นไผ่ :  ช่ือไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุล ขึ้นเป็นกอ ลําต้นเป็นปล้อง ๆ เช่น ไผจี่น ไผ่ป่า ไผ่
สีสุก (และ ไผไ่ร่  ไผ่ดํา ดังคำว่า ต้นไผ่ตกขุยเพ่ือฆ่าตนเอง ตกขุยเพ่ือความเสื่อม (วิ.
จู.(ไทย) ๗/๓๓๕/๑๘๐,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๘๔/๒๘๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๘/๑๑๒),
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ในจูฬนิทเทสอธิบายไว้ว่า พุ่มต้นไผ่  เรียกว่ากอไผ่ ในพุ่มต้นไผ่ ย่อมมีหนามจากกอ
เก่ายุ่งคือรกเก่ียวข้อง เกาะติดเกี่ยวพัน พัวพันกัน (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๔/๔๑๒)  

ต้นแฝก :  ช่ือไม้ล้มลุก ใบใช้มุงหลังคา รากใช้ทํายาได้ ดังคำในวัปปสูตรท่ีกล่าวถงึต้นแฝกไว้ว่า 
บุรุษถือจอบและตะกร้ามา เขาตัดต้นไม้นั้นท่ีโคน ครั้นแลว้ขุดคุ้ยเอารากข้ึน ตัดไม่ให้
เหลือแม้ขนาดเท่าต้นแฝก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๙๕)  

ต้นแฝกหอม : ช่ือไม้ล้มลุก ใบใช้มุงหลังคา รากใช้ทํายาได้  ในกณุาลชาดกกล่าวว่าป่าหิมพานต์อัน
ดารดาษไปด้วยพุ่มและกอแห่งต้นมะลิซ้อนต้นนมแมว ต้นแคธนู ต้นเปราะหอม ต้น
กฤษณา  และต้นแฝกหอม (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๘๙/๑๓๖)    

ต้นพญาไม้สาละ : ช่ือไม้ต้น ขนาดใหญ่ มีดอกเป็นช่อ ผลกลม มีดอกบานสะพรั่ง, ในอปทานกล่าวว่า 
ต้นพญาไม้สาละออกดอกบานสะพรั่ง  ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปคล้ายกลิน่ทิพย์ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๒๕/๑๒๕,๓๑/๒๓๒, ๓๑/๕๔๘, ๓๓/๖๕๘, ๓๓๑/๕๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๘๖/๑๓, ๓๓/๔/๑๘๔,๓๓/๒๒/๗๙,๓๓/๒๒/๖๖๔,๓๓/๒๒/๖๖๙,๓๓/๒๓/
๖๖๐,๓๓/๒๗/๕๙๕,๓๓/๔๔/๕๖๒), ในพุทธวงศ์กล่าวว่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าอ
โนมทัสสี ทรงงดงาม(ด้วยมหาปุริสลักษณะและพระอนุพยัญชนะ) ดังต้นพญาไม้สาละ
ท่ีมีดอกบานสะพร่ัง (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓/๖๒๔),แม้พระพุทธเจ้าพระนามว่า อัตถทัส
สีก็ทรงเปรียบเทียบไว้ว่า พระองค์ทรงพระลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒ ประการ มีพระ
วรกายสูง ๘๐ ศอก ปรากฏดังต้นพญาไม้สาละ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๖๐)  

ต้นพฤกษาประทีป:ต้นไม้ท่ีมแีสง หมายถึงต้นไม้ท่ีแหวนตะเกียง หรือจุดประทีปไว้,ดอกไม้ไฟ  โคมไฟ
อยู่บนต้นไม้ ดังคำในพุทธาปทานว่า ขอต้นพฤกษาประทีป จงส่องสว่าง  มีแสงโชติ
ช่วงติดต่อเป็นอันเดียวกันท้ัง ๑๐,๐๐๐ ดวง(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๗)  มีกล่าวไว้
หลายแหง่ เช่น ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๗,๒๑๑/๓๖, ๓๗/๕๗๐, ๓๐๔/๖๒๓, ๓๐๔/
๖๙๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๕/๖๔, ๙๕/๒๕๐, ๔๕/๕๖๒, ๕๔/๕๖๓, ๒๗/๕๙๕ 

  อรรถกถาอธิบายว่า  พฤกษาประทีป  หมายถึงต้นไม้ท่ีแขวนตะเกียง,  โคมไฟ  (ขุ.
อป.อ.  (บาลี) ๑/๔๔-๕๕/๑๓๑,  ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๔๕/๒๓๑, ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) 
๔๕/๗๙,๓๐/๑๘๙) 

ต้นพิกุล :  ช่ือไม้ต้น กลีบดอกจักแหลม กลิ่นหอมและหอมอยู่จนแห้ง ใช้ทํายาได้ ดังคำในกุลาณ
ชาดกว่า ป่าหิมพานต์เป็นดังป่าหมู่ไม้นานาพันธ์ุ คือต้นโกฐคำ ต้นจิก ต้นลำเจียก ต้น
ย่านทราย ต้นอ้อยช้าง ต้นบุนนาค ต้นพิกุล  (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖) ใน
สารีปุตตเถราปทานกล่าวไว้ว่า มีดอกหอม ดังคำว่า ต้นลำเจียก ต้นกล้วย ต้นพิกุล 
และต้นมะลซิ้อน ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๕๐/๒๗),
พายัพเรียก แก้ว, ปักษ์ใต้เรียก กุล  



 

๑๙๙๗ 
 

 

ต้นพุทรา :   ช่ือไม้ต้น กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี ดังคำในพักกุลเถราปทานตอนหน่ึงกล่าวว่า มี
ดอกบานสะพรัง ดังคำว่า ต้นพุทรา และต้นมะขามป้อม  ต้นมะปราง น้ำเต้า และบัว
ขาว  มีดอกบานสะพรั่งจำนวนมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘๘/๖๓๕),ในอุเทน
เถราปทาน กล่าวว่ามีดอกดก ดังคำว่า ต้นสมอพิเภก ต้นพุทรา  ต้นรกฟ้า ต้นมะตูม 
มีผลดก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓๗/๖๙๘) พายัพและอีสานเรียก กะทัน ทัน หรือ หมาก
ทัน    

ต้นโพธิ์ :  ช่ือต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า,บัดนี้หมายถึงต้นไม้จําพวกโพ ช่ือไม้ต้น เป็นต้น 
ไม้ซึ่งเป็นท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ใบรูปหัวใจ ปลายยาวคล้ายหาง เป็นไม้มียาง ผล
กินได้ ใบอ่อนและผลใช้ทำยาได้, ในทีฆนิกาย มหาปทานสูตร กล่าวว่า พระวิปัสสี
พุทธเจ้า ทรงหายไปจากควงต้นโพธ์ิมาปรากฏท่ีเขมมฤคทายวัน ในกรุงพันธุมดีราช
ธานี  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๓/๔๑),ในขีรรุกโขปมสูตร กล่าวว่ามียาง (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๓๑/๒๒๑)  

  ต้นโพธิ์ มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น  ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔/๕๕๑, ๖/๔๒๕, 
๘/๓๑๘, ๑๐/๔๒๕, ๑๑/๓๑๘, ๑๑/๓๑๙, ๑๑/๔๒๖, ๑๓/๔๖๔, ๑๙/๔๐๒, ๒๓/
๓๔๒, ๒๖/๓๑๑, ๓๐/๓๕๒, ๓๒/๒๖๖, ๓๓/๒๖๖, ๓๔/๒๔๓, ๓๕/๒๔๓, ๓๕/
๒๖๖, ๓๙/๓๙๖, ๔๐/๓๙๖, ๔๖/๒๓๕, ๔๗/๒๓๕, ๔๘/๒๓๖, ๕๑/๑๙๕, ๕๔/
๔๙๑, ๕๙/๑๙๖, ๗๙/๑๙๙, ๘๓/๒๐๐, ๘๘/๒๐๐, ๑๐๗/๖๖๙, ๕๙๗/๙๑,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๑๗/๙๓,๑๙/๖๑, ๒๒/๙๔, ๔๑/๗, ๔๗/๑๒๔, ๖๒/๓๙๔, ๖๔/๓๙๔, 
๙๒/๓๘๐, ๙๔/๓๘๐, ๙๕/๓๘๐), โพศรีมหาโพธิ ก็เรียก 

  อรรถกถากล่าวว่า ต้นโพธ์ิ เป็นพืชเกิดจากลำต้น เช่นต้นโพธ์ิ ต้นไทร (สํ.ข.อ.(บาลี) 
๒/๔๕/๒๙๙, สํ.ม.อ.  (บาลี) ๓/๑๕๐/๑๙๙)  

ต้นโพธพิฤกษ์ : ต้นไม้ตรัสรู้ ในปาสราสิสตูร โพธิราชกุมารสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ว่า อาชีวกช่ือ
อุปกะได้พบเราผู้กำลังเดินทางไกล ณ  ระหว่างแม่น้ำคยากับต้นโพธิพฤกษ์ ได้ถามเรา
ว่า ‘อาวุโส  อินทรีย์ของท่านผ่องใสย่ิงนักผิวพรรณของท่านบริสุทธ์ิผุดผ่อง ท่านบวช
อุทิศใคร  ใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใคร’  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๒๘๕/๓๑๐, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๑/๔๑๒)  

ต้นมหาโพธิ์ :  ช่ือต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, ในคันโธทกทายกเถราปทาน พระคันโธทก
ทายกเถระ กล่าวประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ครั้งน้ันได้มีการฉลองต้นมหาโพธ์ิ
ของพระพุทธเจ้า พระนามว่าปทุมุตตระ  ข้าพเจ้าได้ถือหม้อน้ำอันวิจิตรได้ถวาย
น้ำหอมรดต้นมหาโพธ์ิ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๑๙๑,ในโพธิสิญจกเถราปทาน และธัมม
สัญญกเถราปทาน กล่าวไว้มีการฉลองต้นมหาโพธ์ิของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี 



 

๑๙๙๘ 
 

 

(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๖/๒๓๕,๑๓/๔๖๔),ในเอกสังขิยเถราปทาน พระเอกสังขิยเถระ
กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ได้มีงานสมโภชต้นมหาโพธ์ิ ของพระผู้มีพระ
ภาคพระนามว่าวิปัสสี มหาชนมาชุมนุมกันบูชาต้นมหาโพธ์ิท่ีประเสริฐ ข้าพเจ้าถือ
สังข์เป่าบูชาต้นโพธ์ิตลอดวันแล้วไหว้ต้นมหาโพธ์ิท่ีประเสริฐ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕/
๖๐), ดูต้นโพธ์ิ   

ต้นมะกล่ำ,ต้นมะกล่ำดำ : ช่ือพรรณไม้ ๓ ชนิด คือ มะกลํ่าตาช้าง หรือ มะกลํ่าต้น เป็นไม้ต้นขนาด
ใหญ ่ฝกัแก่บดิเป็นวง เมล็ดแข็งสีแดง ใช้ทํายาได้, พายัพเรียก กํ่าต้น; มะกลํ่าตาหนู 
หรือ มะกลํ่าเครือ เป็นไม้เถา ฝักแก่ไม่บิด เมล็ดสีแดงจุดดํา มีพิษ รากและใบใช้ทํายา
ได้, พายัพเรียก กํ่าเคือ; อีกชนิดหน่ึงคือ มะกล่ำเผือก คล้ายมะกล่ำตาหนูแต่เมล็ดสี
ขาว,ในเอกฉัตติยเถราปทาน กล่าวว่า ต้นกล้วยถั่วเหลืองและต้นมะกลำ่ดำ  ล้วนผลิ
ผลอยู่เนืองนิตย์  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๔/๗)  

ต้นมะกล่ำหลวง : ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ ฝักแก่บิดเป็นวง เมล็ดแข็งสแีดง ใช้ทํายาได้,ในธัมมทัสสีพุทธ
วงศ์ กล่าวว่า ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค(พระนามว่าธัมมทัสสี) พระองค์
น้ัน ชาวโลกเรียกว่า ต้นมะกล่ำหลวง(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๖๙), ในสารีปุตต
เถราปทาน กล่าวว่า ต้นปรู และต้นมะกล่ำหลวง ก็มีดอกบานสะพร่ัง (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๔๙/๒๗), ดูมะกล่ำ   

ต้นมะกอก :   ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้เป็นผักดิบ ผลขนาดลูกหมากดิบ เมื่อสุกมี
รสเปรี้ยวเจือฝาด ใช้ปรุงอาหาร รากและเมล็ดใช้ทํายาได้, ในอุปสิวเถราปทานกล่าว
ว่ามีผลดกมีรสหวาน ดังคำว่า ต้นมะกอกและต้นเครือเถา มีผลมากในท่ีนัน้ และเผล็ด
ผลมีรสหวานทุกฤดูกาล (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๑/๖๖๙) มะกอกบ้าน หรือ มะกอกป่า 
ก็เรียก  

ต้นกะเม็ง :   ต้นไม้ขนาดเล็ก  ต้นสีม่วงคล้ำ  ใบเขียว ขนคาย ดอกขาว  ใช้ทำยารกัษาโรคเด็ก 
เป็นต้นล้มลุกขนาดเล็ก ในสารีปุตตเถราปทาน กล่าวว่ามีอยู่มาก ปลูกไว้ใกล้ท่ีอยู่ ดัง
คำว่า ต้นกะเม็ง  ต้นขัดมอน มีอยู่มากมายใกล้ๆ  อาศรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๗๐/
๓๐), ต้นคัดเมง็ ก็เรียก   

ต้นมะขวิด :   ช่ือไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ต้นและกิง่มีหนาม ผลกลม เปลือกแขง็ กินได้ ยาง
ใช้ทํายาได้, จัดเป็นพืชที่เกิดจากลำต้น (วิ.ม.(ไทย) ๒/๙๑/๒๗๙), ในรกุขสูตรอธิบาย
ไว้ว่า ต้นโพธ์ิ  ต้นไทร ต้นเลยีบ ต้นมะเด่ือ ต้นกัจฉกะ ต้นมะขวิด ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ 
ท่ีมีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มหักลง (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๒๐/๑๕๒) 
ในเวสสันตรชาดก กล่าวไว้ว่า ต้นโพธ์ิใบ ต้นขนุน ต้นไทร  และต้นมะขวิด ท่ีเราทั้ง ๒ 
เคยเล่นมาก่อนวันน้ีเราทั้ง ๒ จะต้องละทิ้งรุกขชาติเหล่าน้ันไป (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/



 

๑๙๙๙ 
 

 

๒๑๔๓/๕๑๖, ๒๑๖๓/๕๑๙, ๒๒๔๐/๕๓๐), ในอุปสีวเถราปทาน กลา่วว่า เป็นไม้มี
ผลดก ดังคำว่า ดีปล ีพริก ต้นไทร  ต้นมะขวิด ต้นมะเด่ือ มีผลสุกงอมมากเต็ม(ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑๑๓/๖๖๙,ในเอกฉัตติยเถราปทาน กล่าวว่าดอกดก มีกลิ่นหอม ดังคำว่า 
ต้นอโศก ต้นมะขวิด  และต้นกุหลาบ ล้วนมีดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวล
คล้ายกลิ่นทิพย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๓/๗)  

ต้นมะขามป้อม:ช่ือไม้ต้นขนาดกลางชนิดผลกลม รสเปรีย้วฝาด เมล็ดแข็ง ผลใช้ทํายาได้,ในมหาวรรค 
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า  ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไม้ท่ีเป็นยา คือ ลูกพิลังคะ 
ดีปลี พริก สมอไทย  สมอพิเภก  มะขามป้อม  ผลโกฐ  หรือผลไม้ที่เป็นยาชนิดอ่ืนท่ีมี
อยู่ ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉันรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๒๖๓/๔๗), ทำให้ท้องระบายดี ดังคำว่า เคี้ยวมะขามป้อมและด่ืมน้ำมะขามป้อมคร่ึง
ผลท่ีเขาเคี้ยวนัน้ได้ระบายท้องให้ถ่ายอุจจาระออกมา (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๔/๑๙๓),ใน
อปทาน กล่าวว่า  ดอกบานสะพรั่ง ผลดก ออกผลเป็นนติย์ ดังคำว่า ต้นมะขามป้อม 
ต้นมะม่วง ต้นหว้า ต้นสมอพิเภก  ต้นกระเบา ต้นรกฟ้า ต้นมะตูมเหล่าน้ัน เผล็ดผล
เป็นนิตย์  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๙/๓๐, ๓๘๘/๖๓๕, ๑๐๙/๖๖๙,๓๓๗/๖๙๘, ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๔๕/๗)  ในปุสสพุทธวงศ์กล่าวว่า ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค
(พระนามว่าปุสสะ) พระองค์นั้น ชาวโลกเรียกว่าต้นมะขามป้อม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/
๒๐/๖๘๔) 

  อรรถกถากล่าวว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ก่อนตายได้ถวายผลมะขามป้อมครึ่งผลแด่
พระภิกษุสงฆ์   

ต้นมะเขือพวง : ช่ือไม้พุ่ม  ผลกินได้, อีสานเรียก หมากแข้ง มีดอกหอม ดังคำในอุเทนเถราปทาน 
ตอนหนึ่งว่า มันอ้อน ต้นมะเขือพวง กำลังผลิดอกออกผล ใกล้อาศรมของข้าพเจ้าน้ัน
ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิน่ทิพย์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓๘/๖๙๘)  

ต้นมะคำไก่ :  ช่ือไม้ต้น ลาํต้นและกิ่งก้านสขีาวนวล ใบหนาเป็นมัน ผลกลมร ีสีขาวอมเทา ใช้ทํายา
ได้,ในเวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนากล่าวว่ามีดอกดก ดังคำว่า ต้นมะคำไก่ ไม้
มะซาง ต้นแกว้ ต้นมะรุม การะเกด กรรณิการ์และชบา ผลิดอกบานสะพร่ัง (ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๒๐๔๐/๕๐๒), ดู ประคําไก่  

ต้นมะง่ัว :  ช่ือไม้ต้นขนาดเล็ก ผลคล้ายส้มโอ รสเปรี้ยวจัด ใช้ประสมกับขมิ้นเพ่ือย้อมผ้า ในสารี
ปุตตเถราปทาน กล่าวว่ามีดอกดก ดังคำว่า ต้นกล้วย ต้นมะง่ัว  งอกงามด้วยน้ำหอม
ออกฝัก ออกผล (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๕๔/๒๘,ในพักกุลเถราปทาน กล่าวว่า มักปลูกไว้
ตามท่ีอยู่อาศัย ดังคำว่า ต้นกล้วยและต้นมะงั่ว (มะนาว) ต้นกระท้อน ต้นรกฟ้าขาว 
และต้นประยงค์ มีอยู่มาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘๙/๖๓๕)  



 

๒๐๐๐ 
 

 

ต้นมะซาง :  ช่ือไม้ต้น  ผลขนาดหมากดิบ สีเขียว มียางมาก รสหวานเย็น มีผลดก ดังคำในสารี
ปุตตเถราปทานว่า ต้นมะพลับ ต้นมะหาด  ต้นมะซาง ต้นหมากเมา่ เผล็ดผลทุก
ฤดูกาล อยู่ไม่ไกลอาศรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๗/๒๙),มีดอกดก ดังคำในอุปสีว
เถราปทานว่า ต้นประดู่ และต้นมะซางหอม มีดอกบานสะพรั่งมีอยู่ในท่ีใกล้อาศรม 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๕/๖๖๘, ๑๑๐/๖๖๙)  

ต้นมะเดื่อ :  ช่ือไม้ต้นหลายชนิด เช่น มะเด่ือปล้อง ใบสากคาย, มะเดื่ออุทุมพร หรือ มะเด่ือชุมพร 
ใบเกลี้ยง ผลกนิได้, มะเด่ือกวาง หรือ ลิ้นกระบือ ใบแขง็หนา,เป็นพืชเกิดจากลำต้น 
ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ท่ีช่ือว่าพืชพันธ์ุเกิดจากลำต้น ได้แก่ ต้นโพ  ต้นไทร ต้นดีปลี 
ต้นมะเด่ือ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๙๑/๒๗๙), ในมหาปทานสูตรและพุทธวงศ์กล่าวว่า พระ
โกนาคมนพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นมะเด่ือ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘/๔), ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๒๓/๗๑๐,ในอุทุมพรชาดกกล่าวว่ามีผลดก (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๔๒/๑๕๒), ในอุป
สีวเถราปทานกล่าวว่า มีผลดก ดังคำว่า ต้นไทร ต้นมะขวิด ต้นมะเด่ือ มีผลสุกงอม
มากเต็มต้นใกล้อาศรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๒/๖๖๙,๓๒/๑๑๓/๖๖๙)  

ต้นมะตูม :(๑)  ช่ือไม้ต้น ต้นและก่ิงมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ นิยมใช้ในการมงคล 
ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทํายาได้ ในมธุปิณฑิกสูตร ปิณโฑลยสูตร กล่าวว่า 
พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ ป่ามหาวัน กรุงกบิลพัสด์ุเพ่ือทรงพักผ่อนกลางวัน แล้ว
จึงประทับพักผ่อนกลางวัน  ณ    โคนต้นมะตูมหนุ่ม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๙๙/
๒๐๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๖),มีดอกดก ดังคำในสารีปุตตเถราปทานว่า ต้นรกฟ้า 
ต้นมะตูม เหลา่น้ัน เผล็ดผลเป็นนิตย์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๙/๓๐),มีผลดก ดังคำใน
อุปสีวเถราปทาน อุเทนเถราปทานว่า ต้นรกฟ้า ต้นมะตูม และต้นมะปราง มีผลมาก 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๙/๖๖๙,๓๓๗/๖๙๘) (๒) ช่ือมะม่วงพันธ์ุหน่ึง (พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน)  

ต้นมะปราง :  ช่ือไม้ต้น ใบคล้ายใบมะม่วงแต่เล็กกว่า ปลายใบแหลม ผลสุกสีเหลืองอมแดง พันธ์ุรส
เปรี้ยวจัดเรียก กาวาง, พันธ์ุรสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ เรียก มะยง, พันธ์ุรสหวานแหลม
เรียก มะยงชิด  มีดอกดก ดังคำในพักกุลเถราปทานว่า ต้นมะขามป้อม  ต้นมะปราง  
น้ำเต้า และบัวขาว มีดอกบานสะพร่ังจำนวนมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘๘/๖๓๕), มี
ผลดก ดังคำในอุปสีวเถราปทานว่า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๙/๖๖๙)  

ต้นมะพร้าว :  ช่ือไม้ต้น ผลใช้ทําน้ํามันและปรุงอาหารต่างๆ  ดังคำในวิหารวิมานว่า มีรุกขชาติ
นานาชนิด คือต้นหว้า ต้นขนุน  ต้นตาล ต้นมะพร้าว (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๔๑/๘๖), มี
ดอกหลากสี  ดังคำในเวสสันตรชาดกว่า มีต้นตาล ต้นมะพร้าว และต้นอินทผาลัมอยู่
ในป่าใหญ่ มีดอกสีหลากหลายเหมือนพวงดอกไม้ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๘๙/๔๙๔) 



 

๒๐๐๑ 
 

 

ต้นมะพลับ :  ช่ือไม้ต้น คล้ายตะโก ผลกินได้, มักปลูกตามท่ีอาศัย ดังคำในโปฏฐปาทสูตรตอนหน่ึง
ว่า โปฏฐปาทปริพาชกพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ  ๓,๐๐๐  รูป  พัก
อยู่ในพระราชอุทยานของพระนางมัลลิกา  ช่ือเอกสาลกะที่จัดไว้เพ่ือเป็นท่ีประกาศ
ลัทธิ รายล้อมด้วยต้นมะพลับ (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๐๖/๑๗๙), ปลูกไว้ท่ีเอกสาลา กรุงสา
วัตถี (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖๐/๓๐๗),ในปลาสชาดก กล่าวไว้มีคนฝั่งทรัพย์ไว้ ดังคำว่า  
ไม้เลียบต้นใดขึ้นอยู่เบื้องหน้าต้นมะพลับ เขาล้อมรั้วไว้แล้ว เป็นท่ีบูชากันมาก่อน 
เป็นต้นไม้ใหญ่ ขุมทรัพย์ฝังไว้ท่ีโคนต้นไม้เลียบน้ันไม่มีเจ้าของมีอยู่ ท่านจงไปขุดเอา
ขุมทรัพย์นั้นเถิด (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๘/๑๖๒,๓๒/๑๖๗/๒๙,ในอปทาน กล่าว
ว่ามีผลดก  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๕/๓๖๔,๓๒/๑๐๙/๖๖๙), ช่ือแม้จะไม่มงคล แต่ก็
ถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ ดังในตินทุกผลทายกเถราปทาน กล่าวว่า ข้าพเจ้าเห็นต้น
มะพลับกำลังมีผล  จึงหักมาพร้อมท้ังก้าน มีจิตเลื่อมใส  มีใจยินดีได้ถวายแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๐/๕๓๐) ดู พลับ.   

ต้นมะเฟือง :  ช่ือไม้ต้น ผลเป็นเฟือง ๆ รสเปรี้ยวบ้างหวานบ้าง  มีกลิ่นหอม ดังคำในอุเทน
เถราปทานว่า ต้นคำต้นช้างน้าว ต้นกระทุ่ม ต้นมะเฟือง มีดอกบานส่งกลิ่นหอม
อบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓๖/
๖๙๘)  

ต้นมะไฟ :  ช่ือไม้ต้น ผลกลมออกเป็นพวง รสเปร้ียว ๆ หวาน ๆ มีดอกดก ดังคำในเวสสันตร
ชาดก มหาวนวัณณนาว่า ต้นมะไฟ  ต้นง้ิว ช้างน้าว  พุดขาว กฤษณา โกฐเขมา  และ
โกฐสอ ผลิดอกบานสะพรั่ง (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๔๒/๕๐๒)  

ต้นมะม่วง :  ช่ือไม้ต้น มีหลายชนิดและหลายพันธ์ุ เช่น อกร่อง พิมเสน ซึ่งเป็นชนิด, กะล่อน หรือ 
ขี้ไต้ ใบอ่อนและผลใช้เป็นอาหาร,เป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิขี ดัง
คำว่า พระสิขีพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นมะม่วง   (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘/๓) ในอัพภันตร
ชาดก กล่าวว่า ผลของต้นมะม่วงท่ีช่ืออัพภันตระเป็นผลไม้ทิพย์ (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/
๙๑/๑๔๑),ในรุรุมิคราชชาดก กล่าวว่ามีดอกดก ดังคำว่า  ณ ไพรสณฑ์แห่งนั้น  ต้น
มะม่วงและต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่ง   ภูมิภาคปกคลุมไปด้วยติณชาติมีสีแดง
เหมือนปีกแมลงค่อมทอง  (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๑๙/๔๑๖) 

  ในพระไตรปิฎก กล่าวถึงต้นมะม่วงไว้หลากหลาย เช่น เป็นสวนมะม่วง คนถวายผล
มะม่วง เกิดมีต้นมะม่วงมากมาย มีดอกและผลดก มีปรากฏหลายแห่ง เช่น ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๗๘๙/๙๐,ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๘๖/๒๗๑, ๙๐/๒๗๑, ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/
๒๗๓/๕๑๘,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๒๐/๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๖๙/๒๒๔, ๒๗๒/
๒๒๕, ๑๓๗๒/๓๙๖, ๑๙๘๖/๔๙๔, ๑๙๘๗/๔๙๔, ๒๐๓๐/๕๐๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/



 

๒๐๐๒ 
 

 

๕๕/๒๑๐, ๑๐๙/๖๖๙, ๑๔๗/๒๗, ๑๖๙/๓๐, ๓๓๓/๖๙๗, ๓๓๗/๖๙๘,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๔๒/๗,๓๓/๔๐/๗,๓๓/๔๕/๗,๓๓/๑๑/๒๙๐)  

ต้นมะรุม :  ช่ือไม้ต้น ฝักยาว กินได้ ใบตากแห้ง ต้มกินเป็นยา,มีดอกดก ดังคำว่า ไม้มะซาง ต้น
แก้ว  ต้นมะรุม การะเกด กรรณิการ์ และชบา ผลิดอกบานสะพรั่ง  (ข.ุชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๒๐๔๐/๕๐๒)  

ต้นมะลิซ้อน :  ช่ือไม้พุ่ม ดอกสีขาว กลิ่นหอมเย็น, พันธ์ุดอกซ้อนเรียก มะลิซ้อน  มีดอกเป็นพวงช่อ 
(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖),มะลิซ้อน มีกลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น ผลเป็นผล
สด,ในสารีปุตตเถราปทาน อุปสีวเถราปทาน กล่าวว่ามีดอกดก กลิ่นหอม ดังคำว่า 
ต้นพิกุล และต้นมะลิซ้อน ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิน่ทิพย์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๕๐/๒๗,๓๒/๑๐๔/๖๖๘),หรือดังคำในโตเทยยเถราปทานว่า เมื่อต้นมะลิซ้อนมี
ดอกบานสะพรั่งกลิ่นหอมฟุ้งไปในที่ใกล้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๕๙/๖๘๘)เกิดตาม
ธรรมชาติ เช่นภูเขา เรียกมะลิป่า และมะลิป่ามีดอกเป็นพวงช่อ ดังคำในกุณาลชาด
กว่า เป็นภูมิภาคท่ีสะพรั่งไปด้วยพวงช่อดอกไม้แห่งต้นรกฟ้า ต้นอัญชัน ต้นทองกวาว 
ต้นโยธกา ต้นมะลิป่า ต้นหงอนไก่(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖)  

ต้นมะลิลา :   ช่ือต้นมะลิชนิดหน่ึง มีกลีบดอกช้ันเดียว ต้นมะลิลา ในวิธุรชาดก กล่าวว่า เกิดในนาค
พิภพ ดังคำว่า ไม้จำปา ไม้กากะทิง มะลิซอ้น มะลิลา และไม้กระเบา ต้นไม้ในนาค
พิภพเหล่านี้ (ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๘/๑๓๗๓/๓๙๖), เป็นไมพุ่้ม สูง ๑-๒  เมตร ใบ
ประกอบ ชนิดมีใบย่อยใบเดียว เรียงตรงข้าม รูปไข ่รูปวงรีหรือรูปวงรีแกมขอบขนาน 
กว้าง ๓-๖  ซม. ยาว ๕-๑๐  ซม. สีเขียวแกมเหลือง ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่งและซอก
ใบ กลีบดอกสขีาว กลิ่นหอม  

ต้นมะหาด :  ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น ชนิด ผลกลม ผิวขรขุระคล้ายขนุน แต่เล็กกว่า
มาก รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ แก่นใช้ทํายาได้ ออกผลตลอดเวลา ดังคำในสารีปุตต
เถราปทานว่า ต้นมะพลับ ต้นมะหาด ต้นมะซาง ต้นหมากเม่า เผล็ดผลทุกฤดูกาล (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๗/๒๙,ในปิยาลปุปผิยเถราปทาน กล่าวไว้ว่าดอกไม้เป็นของถวาย
พระได้ ดังคำว่า ข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อ เที่ยวอยู่ในป่าดงทึบ เห็นต้นมะหาด มี
ดอกบานสะพรั่ง จึงเก็บมาโปรยลงท่ีทางเดิน ข้าพเจ้ามีใจผ่องใส รับบาตรของ
พระพุทธเจ้า  ซ่ึงกำลังเสด็จดำเนินอยู่ที่หนทาง แล้วได้ถวายดอกมะหาดแด่พระองค์ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๔๐๔),ในอุปสีวเถราปทานกล่าวว่ามีผลดก ดังคำว่า ต้นมะพลับ 
ต้นมะหาด ต้นมะซาง  ต้นหมากเม่า  มีผลมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๐/๖๖๙) 

  อรรถกถากล่าวว่า  ต้นไม้ขนาดใหญ่  มีผลคล้ายมะปราง  รสเปรี้ยวๆ หวาน ๆ  (ขุ.
อป.อ. (บาลี) ๑/๑๖๕/๒๖๑)  



 

๒๐๐๓ 
 

 

ต้นโมกมัน : ช่ือไม้ต้น เน้ือไม้สีขาวละเอียดใช้ฝังประดับในเนื้อไม้อ่ืนเป็นลวดลาย และทําสิ่งอ่ืนๆ เช่น 
พายดังคำที่พระมหานามเถระกล่าวไว้ว่า (มหานาม)ท่านน้ีกำลังจะเสื่อมประโยชน์
เพราะภูเขาเนสาทกะ อันมากไปด้วยหมู่ต้นโมกมันและต้นอ้อยช้าง  เป็นขุนเขาที่
สมบูรณ์ด้วยรม่เงาและน้ำ  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๕/๓๔๕) มูกมนั ก็เรียก  

ต้นไม้เจ้าปา่ :ต้นไม้ใหญใ่นปา่ เป็นท่ีสิงสถติของเทวดา ดังคำในจูฬธัมมสมาทานสูตร กล่าวไว้ว่า พวก
อารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา และพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้า
และต้นไม้เจ้าป่า (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๘/๕๑๐),ในวินัยปิฎก อธิบายไว้ว่า ท่ีช่ือว่า 
ต้นไม้เจ้าป่า ได้แก่ ต้นไม้ท่ีคนทั้งหลายครอบครอง  เป็นต้นไม้ใช้สอยได้ (วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๑๑๐/๘๙),ในกถาวัตถุ ก็กล่าวถึงต้นไม้เจ้าป่าไว้ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๑๔๑/
๑๗๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า รุกขเทวดา หมายถึงเทวดาผู้สถิตอยู่ท่ีต้นสะเดาเป็นต้น  ซึ่งเขา
รักษาไว้อย่างดี(ม.มู.อ.(บาลี)๒/๔๖๙/๒๗๙)  

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีกลิ่น : ส่วนต่างๆของรุกขชาติมีรากเป็นต้น ของต้นไม้ใด มีกลิ่น ต้นไม้นั้นเรียกว่าคันธะ 
ต้นไม้มีกลิ่น หมายถึงต้นไม้ทุกชนิดมีกลิ่น และต้นไม้มกีล่ินท่ีกลิ่นยังเป็นท่ีสถิตของ
เหล่าเทพ ผู้นบัเน่ืองในหมู่คันธัพพเทพ ดังคำในสุทธิกสูตรว่า  เทพทั้งหลายสถิตอยู่ที่
ต้นไม้มีกลิ่นท่ีรากก็มี ....สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ท่ีรสก็ม ี สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ที่กลิ่นก็มี 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๓๘/๓๖๓, ๔๔๑/๓๖๕, ๔๔๙/๓๖๕, ๔๖๐/๓๖๗, ๕๔๙/๓๖๘)  

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีกระพี้ : กระพ้ีของต้นไม้ใดมีกลิ่น ต้นไม้นั้นชื่อมีกลิ่นที่กระพ้ี เช่นไม้สน ไม้สัก ต้นพญา
เสือโครงกระพ้ีจ่ัน ต้นไม้มีกลิ่นท่ีกระพ้ีเป็นท่ีสถิตอยู่ของของเหล่าเทพผู้นับเน่ืองในหมู่
คันธัพพเทพ ดังคำในสุทธิกสูตรว่า เทพท้ังหลายสถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีรากก็มี สถิต
อยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีแก่นก็มี สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกล่ินที่กระพ้ีก็มี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๓๘/
๓๖๓)  

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีแก่น : แก่นของต้นไม้ท่ีมีกลิ่นหอม ไม้มีกลิ่นหอมที่แกน เช่น กฤษณา จันทน์  ดังคำในสงั
ยุตตนิกาย ตอนหนึ่งว่า บุคคลบางคนในโลกน้ี หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ที่แก่น(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๖๐/๓๖๗),ใน
มัชฌิมนิกาย กล่าวไว้ว่า ไม้มีกลิ่นหอมที่แก่น เช่น จันทร์แดง และบรรดาไม้มีแก่น
หอม  จันทน์แดงเป็นเลิศ ดังคำในคณกโมคคัลลานสตูรว่า บรรดาไม้ที่มีแก่นหอม  
บัณฑิตยกย่องแก่นจันทน์แดงว่าเป็นเลิศ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๘/๘๔)   

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีดอก : ดอกของต้นไม้ใดมีกลิ่น ต้นไม้น้ันช่ือว่าดอกมีกลิ่น ไม้ท่ีมีดอกหอม เช่น มณฑา 
นมแมว ลำดวน จำปา จำปี  ย่ีหุบ ซ่อนกลิ่น พลับพลึง กระดังงา การะเวก จำปูน 
นมแมว บุหงา ลำดวน สายหยุด มะนาด,  ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงต้นไม้มีกลิ่นท่ี



 

๒๐๐๔ 
 

 

ดอกเป็นท่ีสถิตของเหล่าเทพ ผู้นับเน่ืองในหมู่คันธัพพเทพ  ดังคำว่า เทพทั้งหลายผู้
สถิตอยู่ท่ีต้นไมม้ีกลิ่นท่ีดอก (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๔๑/๓๖๕) และไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม 
ดอกมะลิเป็นเลิศ  ดังคำว่า บรรดาไม้ที่มีดอกหอม บัณฑิตยกย่องดอกมะลิว่าเป็นเลิศ 
(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๘/๘๔)  

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีใบ : ใบของต้นไม้ใดมีกลิ่น ต้นไมน้ั้นช่ือว่าใบมีกลิ่น ไม้ทีมีกลิน่หอมที่ใบ เช่นตะไคร้  
เตยหอม  มะกรูด ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงต้นไม้มีกลิ่นที่ใบว่าเป็นท่ีสถิตของเหล่า
เทวดา ดังคำในสุทธิกสูตรว่า เทพทั้งหลายสถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นที่รากก็ม ี สถิตอยู่ที่
ต้นไม้มีกลิ่นท่ีแก่นก็มี... สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ท่ีใบก็มี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๓๘/๓๖๓)      

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีเปลือก :เปลือกของต้นไม้ใดมีกลิ่น ต้นไม้น้ันช่ือว่าเปลือกมีกลิ่น ไม้ที่มีกลิ่นหอมที่เปลอืก 
เช่น อบเชย  มะกรูด และกนัเกรา  ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงต้นไม้มีกลิ่นท่ีเปลือกว่า
เป็นที่สถิตของเหล่าเทพ ผูนั้บเน่ืองในหมู่คันธัพพเทพดังคำในสุทธิกสูตรว่า เทพ
ท้ังหลายสถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ท่ีรากก็มี สถิตอยู่ท่ีต้นไมม้ีกลิ่นท่ีแก่นก็มี สถิตอยู่ที่
ต้นไม้มีกลิ่นท่ีกระพี้ก็มี สถติอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีเปลือกก็ม ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๓๘/
๓๖๓)     

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีผล : ผลของต้นไม้ใดมีกลิ่น ต้นไม้นั้นช่ือว่าผลมีกลิ่น ไมท่ี้มีกลิ่นท่ีผล เช่นทุเรียน สม้ 
แอปเป้ิล กล้วยหอม มะม่วง  ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงต้นไม้มีกลิ่นท่ีผลว่าเป็นที่สถติ
ของเหล่าเทพ ผู้นับเน่ืองในหมู่คันธัพพเทพ ดังคำในสุทธิกสูตรว่า เทพทั้งหลายสถิต
อยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ท่ีรากก็มี...สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีดอกก็ม ี สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นที่ผล
ก็มี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๓๘/๓๖๓)       

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีรส :รสของต้นไม้ใดมีกลิ่น ต้นไม้น้ันช่ือว่ารสมีกลิ่น ไม้มกีลิ่นที่รส  เช่น กาแฟอราบิก้า  
ต้นหอม ขึ้นฉ่าย  หอมแดง  ไชเท้า  ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงต้นไม้มีกลิ่นท่ีรสว่าเป็น
ท่ีสถิตของเหลา่เทพ ผู้นับเน่ืองในหมู่คันธัพพเทพดังคำในสุทธิกสูตรว่า เทพทั้งหลาย
สถิตอยู่ท่ีต้นไมม้ีกลิ่นท่ีรากก็ม.ี..สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีผลกม็ี สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ี
รสก็มี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๓๘/๓๖๓)      

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีราก : รากของต้นไม้ใดมีกลิ่น ต้นไม้นั้น ช่ือว่ารากมีกลิ่น และต้นไม้มีกลิน่ที่ราก ยังเป็นที่
สถิตอยู่ของเหล่าเทพ ผู้นับเน่ืองในหมู่คันธัพพเทพ ดังคำในสุทธิกสูตรว่า  เทพ
ท้ังหลายสถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ท่ีรากก็มี สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีแก่นกม็ ี (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๔๓๘/๓๖๓) และบรรดาต้นไม้ท่ีมีกลิ่นหอมท่ีราก ชาวโลกกล่าวกันว่า กะลำพัก 
จัดว่าเป็นเลิศ  ดังคำว่า กลิ่นกะลำพัก ชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่ากลิ่นท่ีเกิดจากราก
ท้ังหลาย,ในคณกโมคคัลลานสูตร กล่าวไว้ว่า บรรดารากไม้หอม บัณฑิตยกย่อง
กฤษณาว่าเป็นเลิศ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๘/๘๔)    



 

๒๐๐๕ 
 

 

ต้นไม้มีกลิ่นท่ีสะเก็ด :สะเก็ดของต้นไม้ใดมีกลิ่น ต้นไม้น้ัน ช่ือว่าสะเก็ดมีกลิ่น  ไมม้กีลิ่นท่ีสะเก็ด เช่น 
มะพร้าว  และต้นไม้มีกลิ่นท่ีสะเก็ด ยังเป็นท่ีสถิตอยู่ของเหล่าเทพ ผู้นับเนื่องในหมู่
คันธัพพเทพ ดังคำในสุทธิกสูตรว่า  เทพท้ังหลายสถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ท่ีรากก็มี... 
สถิตอยู่ท่ีต้นไมม้ีกลิ่นทีส่ะเก็ดก็มี  สถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นท่ีใบก็มี  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๔๓๘/๓๖๓)         

ต้นไม้มียาง : ไม้ยืนต้น เช่น ต้นโพธ์ิ ต้นไทร ต้นกร่าง หรอืต้นมะเด่ือ ในขีรรุกโขปมสูตร กล่าวถึงต้นไม้
มียางสีขาว ดังคำว่า ต้นไม้มียาง จะเป็นต้นโพธ์ิ    ต้นไทร ต้นกร่าง หรือต้นมะเด่ือก็
ตาม  ยังอ่อน ใหม ่  ขนาดเล็ก  บุรุษใช้ขวานท่ีคมฟันต้นไม้น้ันตรงที่ใดๆ ยางจะพึง
ไหลออก (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๑/๒๒๑) 

ต้นไม้เลียบ : ช่ือไม้ต้น คล้ายต้นกร่าง มักขึ้นบนต้นไม้อ่ืนทําให้ต้นไม้น้ันตาย ใบและผลอ่อนกินได้  ใน
ปลาสชาดก กล่าวว่าเป็นท่ีฝั่งทรัพย์ ดังคำว่า ดังคำที่เทวดากล่าวไว้ว่า ไม้เลียบต้นใด
ขึ้นอยู่เบ้ืองหน้าต้นมะพลับ เขาล้อมรั้วไว้แล้ว   เป็นท่ีบูชากันมาก่อน เป็นต้นไม้ใหญ่ 
ขุมทรัพย์ฝังไว้ท่ีโคนต้นไม้เลยีบน้ัน  ไม่มีเจ้าของ  มีอยู่ ท่านจงไปขุดเอาขุมทรัพย์น้ัน
เถิด (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๘/๑๖๒),มีผลดก ดังคำในอุปสีวเถราปทานว่า ต้นไทร
ย้อย และต้นไม้เลียบ ต้นมะเด่ือ มีผลสุกงอมเต็มต้น  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๒/๖๖๙) 

ต้นรกฟ้า,ต้นรกฟ้าขาว :ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ ขึ้นตามป่าเต็งรัง เปลือกให้นํ้าฝาดสีแดงใช้ย้อมสี ใช้ทํายา
ได้ ดังคำในกุณาลชาดก กล่าวถึงป่าหิมพานต์ไว้ว่า เป็นภูมิภาคท่ีสะพรั่งไปด้วยพวง
ช่อดอกไม้แห่งต้นรกฟ้า  ต้นอัญชัน ต้นปรู ต้นสัก (ขุ.ชา.อสีติ(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖),
ในมหาเวสสันตรชาดกกล่าวไว้ว่า (ท่ีวงกตมี) ต้นรกฟ้า ต้นอินทนิลต้นกระท้อน และ
ต้นทองกวาวต่างก็ผลิดอกออกช่อและยอดแดงระเรื่อ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๔๑/
๕๐๒),ในพักกุลเถราปทาน พระพักกุลเถระ กล่าวถึงภูเขาโสภิตะ ท่ีอยู่ไม่ใกล้ป่าหิม
พานต์ไว้ว่า มีต้นรักขาว    ต้นมะตูม ต้นกล้วย และต้นมะง่ัว (มะนาว) ต้นกระท้อน 
ต้นรกฟ้าขาวและต้นประยงค์ มีอยู่มาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๘๙/๖๓๕), เป็นต้นไม้
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี ในอโนมทัสสีพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่า ต้นไม้
เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นรกฟ้า (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๒๓/๖๒๗) 

  คำว่า ต้นรกฟ้า มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑/๔๔๔, ๒๔/
๓๕๑, ๓๕/๒๘๑, ๑๐๙/๖๖๙, ๑๖๙/๓๐, ๓๓๗/๖๙๘, ๑๐๕/๖๖๘, ๓๘๙/๖๓๕,ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๔๕/๗, ๑๒/๒๐๓,๗๕/๓๗๘), กอง ก็เรียก.  

ต้นรักขาว :1. ช่ือไม้พุ่ม ดอกใช้ร้อยกรอง มี ๒ พันธ์ุ คือ พันธ์ุดอกลา และ พันธ์ุดอกซ้อน ยางเป็นพิษ 
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 2.ช่ือไม้ต้น ยางเป็นพิษ ใช้ลงพ้ืนหรือทาสิ่งต่าง ๆ เรียกว่า นํ้ารัก, ในพักกุลเถราปทาน 
พระพักกุลเถระ กล่าวถึงภูเขาโสภิตะ ท่ีอยู่ไม่ใกล้ป่าหิมพานต์ไว้ว่า มีต้นรักขาว ต้น
มะตูม ต้นกล้วย และต้นมะง่ัว (มะนาว) ต้นกระท้อน ต้นรกฟ้าขาวและต้นประยงค์ มี
อยู่มาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘๙/๖๓๕)   

ตน้รัง : ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ เน้ือไมแ้ข็ง ใช้ในการก่อสร้าง,เรียกช่ือกันว่าภัททสาละ,เป็นไม้
แข็งแกร่ง) (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๖/๓๙๙) ในกสุินารสูตร กล่าวถึงว่าเป็นร่มไม้ที่
พระพุทธเจ้าประทับก่อนที่จะปรินิพพาน ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่
ระหว่างต้นรังท้ังคู่ ในสาลวันของเจ้ามัลละ ซ่ึงเป็นทางเข้ากรุงกุสินารา ในสมัยเป็นท่ี
ปรินิพพาน(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๖/๑๒๑),ในสาฬหสูตร กล่าวถึงบุรุษใคร่จะข้าม
แม่น้ำ พึงถือผึ่งอันคมเข้าไปสู่ป่า เขาพบต้นรังใหญ่ในป่านั้นลำต้นตรง (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๖/๒๙๗),ในภัททสาลชาดก กล่าวไว้ว่าเป็นท่ีสถิตอยู่ของเทวดา (ขุ.ชา.
ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๑๖/๓๙๙),ต้นรังมีปรากฏในป่าหิมพานต์ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/
๕๓๖/๑๓๖)  

ต้นราชพฤกษ์ : ช่ือไม้ต้น ดอกสีเหลือง ฝักสดํีา เกลี้ยง ใช้ทํายาได้ ดังคำในจัมเปยยชาดก กล่าวถึงต้น
มะม่วง ต้นสาละ ต้นหมากเม่า ต้นหว้า ต้นราชพฤกษ์และต้นแคฝอย ผลิดอกออกผล
บานสะพรั่ง (ขุ.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๗๓/๕๑๘,ในนฬินิกาชาดก พระราชธิดานฬินิกา
ตรัสถึงแม่น้ำเขมา เกิดจากป่าหิมพานต์ว่ามีต้นไม้มาก เช่นต้นราชพฤกษ์ และต้น
แคฝอย ออกดอกบานสะพรั่ง (ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๒๐/๔,ในเวสสันตรชาดก 
กล่าวไว้ว่า ท่ีเขาวงกต มีในบริเวณอาศรมน้ันมีต้นราชพฤกษ์ มะเกลือ กฤษณา  รักดำ  
(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๒/๓๙๖, ๑๙๙๑/๔๙๕, ๒๐๔๙/๕๐๓),ในอปทาน กล่าวถงึ
ต้นราชพฤกษ์หลายแห่ง เช่น ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๒๔๒, ๑๐๖/๖๖๘, ๑๕๓/๒๗, 
๓๓๓/๖๙๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๘/๖, ๑๐/๑๑๘) คนู หรือ ลมแล้ง ก็เรียก  

ต้นสน : ช่ือไม้ต้นมีหลายชนิด ลำต้นสูง เป็นไม้เน้ือแข็ง เช่น สนสองใบ เปลือกหนา  สนสาม
ใบ เปลือกบาง ท้ัง ๒ ชนิดน้ี สนเขาก็เรียก, สนหางกระรอก  ; สนฉําฉา; สนทราย
หรือสนสร้อย เป็นไม้ใหญ ่ ดังคำในกุมภชาดกกล่าวถึงณ สวนมะม่วงนี้  ต้นมะม่วง
ท้ังหลายมีปลายกิ่งโน้มลงด้วยพวงผลดกดื่นเช่นรวงข้าวสาลีมีท้ังต้นคำ ต้นสนต้น
กระทุ่ม (ขุ.ชา.ติงฺสติ.(ไทย) ๒๗/๒๗/๕๔๒),ในหมู่ไม้มีในป่าหิมพานต์ ดังคำว่า เป็นดัง
ป่าหมู่ไม้นานาพันธ์ุคือ ต้นโกฐคำฯลฯ  ต้นรงั ต้นสน ต้นจำปา (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/
๕๓๖/๑๓๖),มีผล ดังคำว่า ต้นคำ ต้นสน ต้นกระทุ่ม สะพรั่งด้วยผลมีรสหวานเผล็ด
ผลเป็นประจำ,มีดอกหอม ดังคำว่า ต้นสาละ และต้นสน รวมท้ังต้นมะม่วงป่า ล้วนมี
ดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิน่ทิพย์  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๘/๓๐,ขุ.
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อป.(ไทย) ๓๓/๔๐/๗),ในปทมุุตตรพุทธวงศ์ กล่าวว่าเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระ ดังคำว่า ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน
ชาวโลกเรียกว่า ต้นสน อยู่ไมไ่กลอาศรมของข้าพเจ้า (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๔๔)  

ต้นสมอ : ช่ือไม้ต้นหลายชนิด มีดอกและผลิผลดก ใช้ทํายาได้ เช่น สมอไทย  สมอพิเภก  สมอ
ดีงูเป็นไม้ท่ีขึ้นตามป่า เช่นใกล้อาศรมดาบสดังคำว่า ต้นสมอ ต้นมะขามป้อม ต้น
มะม่วง ต้นหว้าต้นสมอพิเภก ต้นพุทรา ต้นรกฟ้าต้นมะตูม มผีลดกอยู่ใกล้อาศรมของ
ข้าพเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓๗/๖๙๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๕/๗)  

ต้นสมอไทย: ช่ือไม้ต้นสมอชนิดหน่ึง ใช้ทำยาได้ มีผลดกมักเกิดตามป่า ดังคำว่า ต้นสมอไทย 
ต้นมะขามป้อมต้นมะม่วง ต้นหว้าต้นสมอพิเภกต้นกระเบา ต้นรกฟ้า ต้นมะตูม
เหล่าน้ันเผล็ดผลเป็นนิตย์ หรือดังคำว่า มีต้นสมอไทย ต้นมะขามป้อมต้นมะม่วงฯลฯ
และต้นมะปราง มีผลมากในท่ีน้ัน  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๙/๓๐,๑๐๙/๖๖๙)  

ต้นสมอพิเภก : ช่ือไม้ต้นสมอชนิดหน่ึง มักเกดิในป่า ดังคำในกุกกุฏชาดกว่า ต้นสมอพิเภกในป่า (ขุ.
ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑๗/๙๕),ในอปทาน กล่าวไว้ว่ามีผลดก ดังคำว่า  ต้นสมอพิเภก 
ต้นกระเบา ต้นรกฟ้าต้นมะตูม เหล่าน้ัน เผล็ดผลเป็นนิตย์,มีปรากฏตามอาศรมของ
ดาบส (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๙/๓๐,๓๒/๑๐๙/๖๖๙, ๓๒/๓๓๗/๖๙๘,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๔๕/๗)  

ต้นสะคร้อ : ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่, เป็นไมท่ี้เหนียว มักมีกิง่โน้มลงมา, ผลรสเปรี้ยวอมหวาน,เป็นไม้
ต้นท่ีถึงความพินาศเพราะเถาย่านทราย ดังคำในอกุสลมลูสูตร กล่าวไว้ว่า ต้นสาละ 
ต้นตะแบก หรือต้นสะคร้อท่ีถูกเถาย่านทราย ๓ ชนิด คลุมยอด พันรอบต้น  ย่อมถึง
ความเสื่อม ถึงความพินาศ ถึงความฉิบหาย  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๖),ในผันทน
ชาดก  หมกีลา่วแก่ช่างไม้ไว้ว่าต้นไม้ใดที่กิ่งห้อยน้อมลงมาแต่ไม่หัก ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่
โคนต้นไม้ใด ต้นไม้น้ันมีนามว่าสะคร้อ ต้นสะคร้อน้ีจักเป็นไม้ท่ีสมควร แก่กิจการของ
ท่านทุกอย่าง คือ ทำกำก็ได้  ล้อก็ได้ ดุมก็ได้งอนไถก็ได้ กงก็ได้  ตัวรถก็ได้ (ขุ.ชา.เต
รสก.(ไทย) ๒๗/๑๗-๒๓/๓๙๙),ในชวนหังสชาดก กล่าวถึงความแตกความสามัคคี
ของหมีและรุกขเทวดา และต้นไม้สะคร้อไว้ว่า  ไม้สะครอ้ยุให้คนฆ่าหมี ส่วนหมียุให้
คนโค่นต้นสะคร้อ เพราะการวิวาทกันและกัน ต่างคนต่างยุให้ฆ่ากันและกัน (ขุ.ชา.เต
รสก.(ไทย) ๒๗/๒๔/๔๔๐, ๒๕/๔๔๐) ; ตะคร้อ ก็เรียก  

ต้นสะเดา : ช่ือไม้ต้น ใบมรีสขม ใบอ่อนและช่อดอกกินได้และใช้ทํายาได้,ช่อมักกินเป็นอาหาร,มี
ดอกบานสะพรั่ง มีกลิ่นหอม, ช่ือทางภาษาบาลีใช้ ปุจิมันทะ ให้ร่มเงา,อยู่กับต้นไม้ใด 
ก็ทำให้ต้นไม้น้ันมีรสขมไปด้วย ดังคำในทธิวาหนชาดก กล่าวไว้ว่า มะม่วงของ
พระองค์มีต้นสะเดาล้อมรอบ รากกับรากเก่ียวพันกัน กิ่งกับกิ่งประสานกัน เพราะ
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การเกี่ยวข้องกับต้นไม้ท่ีมีรสขมไม่น่าพอใจน้ันมะม่วงต้นน้ีจึงกลายเป็นไม้ท่ีมีรสขมไป
,ในปุจิมันทชาดก กล่าวถึงเทวดาประจำต้นสะเดา,และต้นไม้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ดัง
คำว่า คนผู้ต้องการน้ำหวานพึงได้น้ำหวานจากต้นไม้ใดจะเป็นต้นละหุ่งก็ตามต้น
สะเดาก็ตามหรือต้นทองกวาวก็ตามต้นไม้นั้นแลเป็นต้นไม้ดีท่ีสุดของเขา(ขุ.ชา.ทุก.
(ไทย) ๗๒/๘๓, ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๔๗/๑๖๕), ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๗/๓๙๗), 
ดังคำในมหาวิภังค์ เวรัญชสูตรปหาราทสูตร กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ  
ควงต้นสะเดาอันเป็นท่ีอยู่ของนเฬรุยักษ์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
ประมาณ ๕๐๐ รูป, แม้ท้าวปหาราทะจอมอสูร ก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีควงต้นสะเดา 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๑๙, ๑๙/๒๔๖),ใบมีรสขมมากแม้
เป็นต้นเล็กๆกต็าม  ในเอกปัณณชาดก กล่าวถึงทุฏฐราชกุมารเข้าใจต้นสะเดาว่าจะ
ฆ่ามนุษย์ได้  จึงถอนหน่อสะเดาขย้ีจนแหลกแล้ว ตรัสว่า ต้นไม้น้ีมีใบด้านละใบ จาก
พ้ืนดินสูงยังไม่ถึง ๔ องคุลีผลมีรสเช่นกับยาพิษ เมื่อโตข้ึนจะเป็นเช่นไรหนอ (ขุ.ชา.เอ
กก.(ไทย) ๒๗/๗๒/๘๓),ในอปทานกล่าวไว้ว่า ต้นสะเดามีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่น
หอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓๙/๖๙๘),ในสุเมธาพุทธวงส์กล่าว
ไว้ว่าเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ ดังคำว่า ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้
ของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันชาวโลกเรียกว่าต้นสะเดา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๔/
๖๔๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็นต้นไม้ท่ีรุกขเทวดาสถิต ดังคำว่า เทวดาผู้สถิตอยู่ท่ีต้น
สะเดาเป็นต้น  ซึ่งเขารักษาไว้อย่างดี  (ม.มู.อ.  (บาลีป ๒/๔๖๙/๒๗๙)  

ต้นสัก : ช่ือไม้ต้น เน้ือไม้แข็งและคงทน ปลวกไมก่ิน เหมาะแก่การสร้างบ้านและทําเครื่อง
เรือน ใบและเน้ือไม้ใช้ทํายาได้ ในกุณาลชาดกกล่าวไว้ว่าเป็นไม้ในป่าหิมพานต์ ดังคำ
ว่า ป่าหิมพานต์ เป็นดังป่าหมู่ไม้นานาพันธ์ุ คือต้นโกฐคำฯลฯ ต้นอัญชัน ต้นปรู ต้น
สัก ต้นคนทีสอ(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖)  

ต้นสาละ : ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ เน้ือไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง,เป็นต้นไม้ท่ีมีกิ่ง ใบ เปลือก สะเก็ด 
และกระพ้ี ซึ่งเป็นอุปมาเปรียบเทียบสอนธรรม (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๒/๒๒๗) เป็น
ต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู ดังคำว่า พระเวสสภูพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ี
ควงต้นสาละ,เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับก่อนจะปรินิพพาน ดังท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า อานนท์ เธอช่วยต้ังเตียง ระหว่างต้นสาละท้ังคู่หันด้านศีรษะไปทางทิศ
เหนือ เราเหน็ดเหน่ือยจะนอนพัก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘/๓,๑๙๘/๑๔๗),ในจูฬธัมม
สมาทานสูตร กล่าวไว้ว่าเป็นท่ีสิงสถิตของเหล่าเทวดา (ม.มู.(ไทย) ๑-/๒๖๙/๕๑๐),ใน



 

๒๐๐๙ 
 

 

พรหมนิมันตนิกสูตร กล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โคนต้นสาละใหญ่ในสุภค
วัน ใกล้เมืองอุกกัฏฐา ตรัสสอนธรรม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๑/๕๓๗) 

  คำว่า ต้นสาละ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๐/๕๓๒,องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๖,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๗๓/๕๑๘,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/
๒๐/๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๗๘/๓๓๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๗/๒๗, ๑๐๔/๖๖๘, 
๒๖๐/๖๘๘, ๓๓๕/๖๙๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๐/๗, ๔๑/๗); ต้นรัง ก็เรียก ดูต้นรัง  

ต้นสีเสียด : 1. ช่ือไม้ต้น ก่ิงมีหนาม เน้ือไม้ให้สารที่เรียกว่า สีเสียด ใช้ผสมปูนกินกับหมาก ย้อม
ผ้า และฟอกหนัง, สีเสียดแก่น หรือ สีเสียดเหนือ ก็เรียก 

 2.ช่ือไม้ต้น เปลือกรสขมฝาดใช้กินกับหมาก, สีเสียดเปลือก ก็เรียก สารที่สกัดได้จาก
เน้ือไม้ของต้นสีเสียด และใบก่ิงของต้นกะเมีย ชนิดหลัง สีเสียดเทศ ก็เรียกดังคำใน
ผันทนชาดกท่ีหมีกล่าวแก่ช่างไม้ว่า ต้นรังก็ดี ต้นตะเคียนก็ดี ต้นหูกวางก็ดี ต้นสีเสียด
ก็ดีท่ีไหนจะแขง็แกร่ง แต่ต้นไม้ท่ีมีนามว่าสะคร้อนั่นซิ เป็นไม้ท่ีแข็งแกร่งสำหรับกงรถ 
(ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๖/๓๙๙)  

ต้นเสม็ด : ช่ือไม้ต้น ใช้เปลือกและเนื้อไม้ผุคลุกกับนํ้ามันยางทําไต้ เรียกว่า ไต้เสมด็ ใบให้น้ำมัน
เขียว ใช้ทํายาได้, เป็นต้นไม้ท่ีกล่าวไว้ว่าอยู่ในป่าหิมพานต์ ดังคำในกุณาลชาดกว่า 
(ป่าหิมพานต์)เป็นดังป่าหมู่ไม้นานาพันธ์ุ คือ ต้นโกฐคำต้นจิก ฯลฯ ต้นหงอนไก่ ต้น
เสม็ด (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖)  

ต้นหงอนไก่ : 1.ช่ือไม้ล้มลุก (ปาลีภทฺทก) ดอกสีแดงลักษณะคล้ายหงอนไก่ เป็นไม้ท่ีกล่าวไว้ว่าอยู่
ในป่าหิมพานต์ ดังคำในกุณาลชาดกว่า (ป่าหิมพานต์)เป็นดังป่าหมู่ไม้นานาพันธ์ุ คือ 
ต้นโกฐคำต้นจิก ฯลฯ ต้นหงอนไก่ ฯลฯ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖)  

 2.ช่ือไม้ต้นชนิดหนึ่ง ผลเป็นสัน ดังคำในอุปสีวเถราปทาน ต้นราชพฤกษ์ ต้นหงอนไก่ 
ต้นคัดเค้า ต้นประยงค์  ต้นมะกล่ำหลวง มีอยู่ดาษด่ืนโดยรอบตลอดก่ึงโยชน์ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑๐๖/๖๖๘) 

 3.ช่ือไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกสีแดง ลักษณะคล้ายหงอนไก่, หงอนไก่ป่า ก็เรียก ในมหานิท
เทส จูฬนิทเทส กล่าวว่าเป็นไม้ไม่มีแก่น ดังคำว่า ไม้อ้อไม่มีแก่น ไรแ้ก่น ปราศจาก
แก่นฯลฯ ไม้มะเด่ือ...ไม้ทองหลาง... ต้นหงอนไก่...ไม่มีแก่น ไร้แก่น ปราศจากแก่น 
(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๒/๔๘๘,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๘๘/๓๑๔),ในอปทาน กล่าวไว้ว่าเป็นดอก
ใช้ถวายพุทธบูชา ดังคำในโกรัณฑปุปผิยเถราปทาน  และสโกสกโกรัณฑทายกเถ
ราปทาน ว่า ข้าพเจ้าได้เห็น ต้นหงอนไก่ มีดอกบานจึงนำไปบูชาพร้อมท้ังราก มีจิตร่า
เริงเบิกบาน จึงได้ไหว้รอยพระบาทท่ีล้ำเลศิ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๓๗๕,๓๒/๑๕/
๕๓๖)  



 

๒๐๑๐ 
 

 

ต้นหนาด : ช่ือไม้พุ่ม ใบใหญ่มีขน กลิ่นฉุน ใช้ทํายาได้ เช่ือกันว่าผีกลัว,เป็นต้นไม้ท่ีขึ้นตามป่า มี
กล่าวไว้ในเวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนา ดังคำว่า ณ ท่ีใกลส้ระนั้น(แห่งเขาวงกต)  
มีชะเอมต้น ....  บัวบก โกฐขาว กระทุ่มเลือด ต้นหนาด เป็นจำนานมาก (ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๒๐๖๐/๕๐๔)  

ต้นหมากเม่า :ช่ือไมต้้นขนาดกลาง ออกดอกบานสะพรั่ง ผลกินได้ มีผลดก ผลิตผลตลอด ดังคำ
ในจัมเปยยชาดก นฬินิกาชาดก กล่าวไว้ว่า ต้นมะม่วงต้นสาละ  ต้นหมากเม่า ต้นหว้า 
ต้นราชพฤกษ์ และต้นแคฝอย ผลิดอกออกผลบานสะพรั่ง  (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/
๒๗๓/๕๑๘,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๒๐/๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๒/๓๙๖),ในอป
ทาน กล่าวว่า ขึ้นตามป่าส่งกลิ่นหอม เช่นใกล้อาศรมฤษี ดังคำว่า ต้นสาละ ต้น
หมากเม่าต้นแคฝอย ต้นย่านทราย มีดอกบานสะพร่ัง ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่น
ทิพย์อยู่รอบๆ อาศรมของข้าพเจ้า หรือดังคำว่า ต้นหมากเม่าเผล็ดผลทุกฤดูกาล (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๐/๖๖๙,๔๗/๒๗,๑๖๗/๒๙,๓๒/๓๓๓/๖๙๗)  

ต้นหมากหอม :ช่ือไม้ต้นขนาดกลาง เป็นช่ือเรียกปาลม์หลายชนิดหลายสกุล ผลมีรสฝาด ใช้เคี้ยวกิน
กับปูน พลู ซึง่รวมเรียกว่ากินหมาก และใช้ฟอกหนัง, ผลท่ียังไม่แก่เรียก หมากดิบ, 
ผลท่ีแก่จัดเรียกหมากสง,เนื้อหมากท่ีฝานบางๆ ตากแห้ง ลักษณะคล้ายอีแปะ เรียก
หมากอีแปะ, ผลแก่จัดที่เก็บไว้ท้ังเปลือกเพ่ือไว้กินนาน ๆเรียกหมากยับหมากแห้งที่
ป่นเป็นผงผสมกับเคร่ืองเทศบางอย่างท่ีมีกลิ่นหอมใช้กินควบกับหมากและพลูที่ป้าย
ปูนหรืออมดับกลิ่นปาก,เป็นต้นไม้ท่ีมีกล่าวไว้ในกุณาลชาดก ซึ่งเกิดอยู่ในป่าหิมพานต์ 
ดังคำว่า เป็นดังป่าหมู่ไม้นานาพันธ์ุ คือต้นโกฐคำ ต้นจิก ต้นลำเจียก ต้นย่านทราย 
ต้นอ้อยช้าง ต้นบุนนาค ต้นพิกุล ต้นหมากหอม (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖),
ดอกมีกลิ่นหอม ดังคำในอปทานว่า ต้นหว้า ต้นหมากหอมควาย  ต้นกระทุ่ม ต้น
ขานางส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.
อป.(ไทย)๓๓/๔๒/๗)  

ต้นหว้า : ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ (ชมพุ) ผลสุกสม่ีวงดํา กินได้ มีมากในชมพูทวีป แตกกิ่งก้านสาขา
มาก, เป็นต้นไม้ที่เลิศกว่าต้นไม้ท้ังหลาย ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึงพระผู้มีพระภาค
ทรงเก็บผลหว้าจากต้นหว้าท่ีมีอยู่ในชมพูทวีป แล้วเสด็จมาประทับนั่งในโรงไฟก่อน 
(วิ.ม.(ไทย) ๔/๔๔/๕๗),ในมหาสัจจกสูตร โพธิราชกุมารสูตร สังคารวสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสเล่าไว้ว่า เรานั่งอยู่ใต้ต้นหว้าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรม
ท้ังหลายแล้วบรรลุปฐมฌาน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘๑/๔๑๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๕/
๔๐๕, ๔๘๒/๖๑๑),ในปฐมรุกขสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้ท่ีมี
อยู่ในชมพูทวีปเหล่าใดเหล่าหน่ึงต้นหว้าชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าต้นไม้เหล่านั้น (สํ.ม.



 

๒๐๑๑ 
 

 

(ไทย) ๑๙/๕๓๗/๓๔๘),ในเปสวตีวิมาน กล่าวไว้ว่าเป็นต้นไม้มีสาขามาก ดังคำว่า มี
ไม้ดอกและไม้เลื้อยแผ่ก่ิงก้านสาขานานาชนิด  มีต้นแคฝอย  ต้นหว้า ต้นอโศก (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๗๔๑/๘๖),ในโลมสติยเถราปทาน กล่าวถึงต้นไม้หว้าไม่ละพระองค์ ดังคำ
ว่า พระเจ้าสุทโธทนะได้ตรัสว่า ฯลฯ(ครั้งที ่๑)  ในคราวท่ีพระองค์ประสูติแผ่นดินไหว  
(ครั้งท่ี ๒) ในคราวที่เงาต้นหว้าไม่ละพระองค์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๓๗/๓๒๓) 

  คำว่า ต้นไม้หว้า มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๗๓/
๕๑๘,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๒๐/๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๒/๓๙๖, ๒๑๔๒/
๕๑๖, ๒๑๖๒/๕๑๙, ๒๒๓๙/๕๒๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๙/๓๐, ๑๐๙/๖๖๙, ๓๓๓/
๖๙๗, ๓๓๗/๖๙๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๒/๗, ๔๕/๗)  

ต้นหูกวาง : ช่ือไม้ต้น ใบใหญ่ แตกกิ่งเป็นช้ันๆ มีฝักแก่สีดำ เมื่อต้นใหญ่ รากจะลอยขึ้นตาม
พ้ืนดิน เม่ือใบแก่จะร่วงหล่นเป็นคราวๆ เป็นต้นไม้ประดับวิมานดังคำในเปสวตีวิมาน 
พระวังคีสเถระกล่าวแก่เทพธิดาตอนหนึ่งว่า เทพธิดาผู้เรืองยศ สระโบกขรณีน่า
รื่นรมย์เรียงรายไปด้วยต้นหูกวาง ขนุนสำปะลอและต้นไม้มีกลิ่นหอม มีท้ังไม้เลื้อยชู
ดอกออกช่อบานสะพรั่ง ห้อยย้อย (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๕๐/๗๒),เป็นที่อาศัยของนกกา
ดังคำในกุกกุฏชาดก ไก่ต้องการจะให้นายพรานละอายใจ จึงพูดเป็นภาษามนุษย์ว่า 
ต้นหูกวางต้นสมอพิเภกในป่า ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วต้นไม้เหล่าน้ันไม่สามารถจะ
เคลื่อนท่ีได้ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑๗/๙๕),ในผันทนชาดก หมีกล่าวแก่ช่างไม้ว่า ต้น
รังก็ดี ต้นตะเคียนก็ดี  ต้นหูกวางก็ดี ต้นสีเสียดก็ดีท่ีไหนจะแข็งแกร่ง แต่ต้นไม้ที่มี
นามว่าสะคร้อน่ันซิ เป็นไม้ท่ีแข็งแกร่งสำหรับกงรถ (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๖/
๓๙๙)  

ต้นเหตุแห่งกรรม : กัมมนิทาน, มลูเหตุให้เกิดกรรม หมายถึงอกุศลมูล ๓ ประการคือราคะ โทสะและ
โมหะ ซึ่งเป็นมูลเหตุให้กระทำช่ัวต่างๆ มีการฆ่าสัตว์เป็นต้น ดังคำในกัมมนิทานสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาต เรากล่าวว่า มี  ๓  อย่างคือ ๑.
ปาณาติบาตมีโลภะเป็นเหตุ ๒.ปาณาติบาตมีโทสะเป็นเหตุ ๓.ปาณาติบาตมีโมหะเป็น
เหตุ อทินนาทานเรากล่าวว่ามี ๓ อย่าง คือ๑.อทินนาทานมีโลภะเป็นเหตุ๒.
อทินนาทานมีโทสะเป็นเหตุ ๓. อทินนาทานมีโมหะเป็นเหตุ กาเมสุมิจฉาจาร เรา
กล่าวว่ามี ๓ อย่าง คือ ๑.กาเมสุมิจฉาจารมีโลภะเป็นเหตุ ๒.กาเมสุมิจฉาจารมีโทสะ
เป็นเหตุ ๓.กาเมสุมิจฉาจารมีโมหะเป็นเหตุ มุสาวาทเรากล่าวว่า มี ๓ อย่าง คือ๑. 
มุสาวาทมีโลภะเป็นเหตุ ๒.มุสาวาทมีโทสะเป็นเหตุ ๓.มุสาวาทมีโมหะเป็นเหตุ  ปิ
สุณาวาจา เรากล่าวว่ามี ๓ อย่างคือ ๑.ปิสุณาวาจามีโลภะเป็นเหตุ ๒.ปิสุณาวาจามี
โทสะเป็นเหตุ๓.ปิสุณาวาจามีโมหะเป็นเหตุ ผรุสวาจา เรากล่าวว่ามี๓อย่างคือ๑.



 

๒๐๑๒ 
 

 

ผรุสวาจามีโลภะเป็นเหตุ ๒. ผรสุวาจามีโทสะเป็นเหตุ ๓.ผรุสวาจามีโมหะเป็นเหตุ 
สัมผัปปลาปะ เรากล่าวว่ามี๓ อย่าง คือ๑.สัมผัปปลาปะมีโลภะเป็นเหตุ ๒.สัมผัปปลา
ปะมีโทสะเป็นเหตุ ๓. สัมผปัปลาปะมีโมหะเป็นเหตุ อภิชฌาเรากล่าวว่า มี ๓ อย่าง
คือ ๑.อภิชฌามีโลภะเป็นเหตุ ๒.อภิชฌามีโทสะเป็นเหตุ ๓.อภิชฌามีโมหะเป็นเหตุ 
พยาบาท เรากล่าวว่ามี ๓ อย่าง คือ๑.พยาบาทมีโลภะเป็นเหตุ ๒.พยาบาทมีโทสะ
เป็นเหตุ๓.พยาบาทมีโมหะเป็นเหตุ มิจฉาทิฏฐิ เรากล่าวว่า มี ๓ อย่างคือ๑.
มิจฉาทิฏฐมิีโลภะเป็นเหตุ ๒.มิจฉาทิฏฐมิีโทสะเป็นเหตุ   ๓.มิจฉาทิฏฐมิโีมหะเป็นเหตุ 
ในท้ายสูตรตรสัไว้ว่า โลภะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรม โทสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรม โมหะ
เป็นเหตุเกิดแห่งกรรมเพราะโลภะสิ้นไป เหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไป เพราะโทสะสิ้น
ไป เหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิน้ไป เพราะโมหะส้ินไป เหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไป 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๔/๓๑๖)  

ต้นอชปาลนิโครธ : ต้นไทรท่ีคนเลีย้งแพะพักอาศัยร่มเงา คำว่า ต้นไทร มีหลายชนิดเช่นไทรย้อย ไทร
ย้อยใบทู่,เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ มีรม่เงา  แตกกิ่งก้านสาขามาก เดิมเรียกว่าโครธ แต่
เน่ืองจากคนเลี้ยงแพะอาศัยนั่งในรม่เงา ดังนั้นจึงเรียกว่าอชปาลนิโครธ, ในมหาวรรค 
กล่าวถึงเหตุการณ์ขณะประทบัอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธ ดังคำว่า พระผู้มีพระ
ภาคทรงออกจากสมาธิน้ัน แล้วเสด็จจากควงต้นโพธิพฤกษ์ ไปยังควงต้นอชปาล
นิโครธ ครั้นถึงแล้ว จึงประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้นอชปาล
นิโครธเป็นเวลา๗ วัน  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๔/๗),ในมหาปรินพิพานสูตร กล่าวถึงพระผู้มี
พระภาคตรัสแก่พระอานนท์ว่า อานนท์ สมัยหน่ึง เมื่อแรกตรัสรู้ เราพักอยู่ท่ีต้นอช
ปาลนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรญัชรา ท่ีตำบลอุรุเวลา    มารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเรา (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๑๗๕/๑๒๓) ในอปทาน กลา่วไว้เช่นเดียวกัน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๕/
๕๔),ในพุทธวงส์ กล่าวถึงพระตถาคตจักประทับนั่งท่ีโคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับข้าว
ปายาสในท่ีน้ันแล้ว เสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชรา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖๓/๕๗๕,๑๓/
๖๐๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิโครธ  แปลว่าต้นไทร  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Banyan” หรือ “IndianFig-tree” ไม้จำพวกไทรหรือกร่างของอินเดีย พวกคน
เลี้ยงแพะชอบมานั่งท่ีร่มเงาของต้นนิโครธน้ี  เพราะฉะนั้น  จึงช่ือว่าอชปาลนิโครธ 
(วิ.อ.(บาลี) ๓/๔/๘) 

ต้นอโศก : ช่ือเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ใบสเีขียวเล็กยาวเรียว มีกิ่งก้านสาขามาก ให้รม่เงา มีดอก
บานสพรั่ง ดอกบานเป็นพวง มีกลิ่นหอม,  ต้นอโศก มีหลายชนิด เช่น อโศกน้ําดอกสี
ส้มหรือแสด อโศกเหลือง ดอกสีเหลือง ในเปสวตีวิมาน เทพธิดากล่าวแก่พระวังคี



 

๒๐๑๓ 
 

 

สเถระว่า วิมานที่ดิฉันได้แล้วน้ี  ฯลฯ มีไม้ดอกและไม้เลื้อยแผ่กิ่งก้านสาขานานาชนิด
มีต้นแคฝอย  ต้นหว้า ต้นอโศก (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๕๔/๗๓),ในสังขปาลชาดก กล่าวถึง  
นาคราชนั้นได้ไปสู่ห้วงน้ำใสสีเขียวครามโอภาสมีท่าอันงดงาม น่ารื่นรมย์ใจ ปกคลุม
ไปด้วยหมู่ต้นหว้าและต้นอโศก(ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๕๕/๖๒๐),ในกลุาณ
ชาดกก็กล่าวถึงต้นอโศกไว้เช่นกัน (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)  ๒๘/๕๓๖/๑๓๖) ในอปทาน 
กล่าวไว้หลายแห่ง มักใช้ถวายเป็นพุทธบูชา และปลูกไว้ใกล้อาศรม เพราะกลิ่นหอม
อบอวลไปทั่ว เช่น ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๙/๒๗, ๑๙/๓๖๐, ๓๐/๓๖๐, ๑๐๓/๖๖๘, 
๓๓๙/๖๙๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๘/๖, ๔๓/๗), โศก ก็เรียก.   

ต้นอ้อ : ช่ือหญ้า ขึ้นเป็นกอในที่ช้ืนแฉะ ลําต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง,เป็นต้นไม้ที่สื่อ
ความหมายในทางไม่ดี เพราะลูกเกิดมาทำให้แม่ต้องตาย ดังคำว่า ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ 
ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้า ฉันใดสกัการะย่อมฆ่าคนช่ัวฉันน้ัน (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๕/๑๖๐),
ในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงหมวดธรรมท่ีเรียกว่า นฬวรรค แห่งเทวตาสงัยุต ดังคำที่
กล่าวถึงภิกษุทั้งหลายผู้เขลาจึงซูบซีด เหมือนต้นอ้อสดที่ถูกถอนขึ้นแล้ว ฉะน้ัน,ใน
มารธีตุสูตร ใช้ต้นอ้อสอนธรรม ดังที่ธิดามารกล่าวไว้ว่า ถ้าพวกเราพึงเล้าโลมสมณะ
หรือพราหมณ์ใดที่ยังไม่หมดราคะ  ด้วยความพยายามอย่างนี้ หทัยของสมณะหรือ
พราหมณ์นั้นพึงแตก โลหิตอุ่นๆ  พึงพุ่งออกจากปาก หรือเขาพึงบ้า หรือว่ามีจิต
ฟุ้งซ่าน เหมือนอย่างต้นอ้อสดถูกลมพัดขาดเห่ียวเฉาแห้งไป(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐/
๑๐,๑๖๑/๒๑๓)  

ต้นอ้อย : ช่ือไม้ล้มลุก ขึน้เป็นกอ ลําต้นเป็นปล้อง ข้างในตัน มีหลายพันธ์ุ เช่น อ้อยขาไก่ อ้อย
ตะเภา หีบเอานํ้าหวานทํานํ้าตาลทรายหรือใช้ด่ืม หรือเคีย้วกินแต่นํ้าหวาน ดังคำใน
มหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า พวกภิกษุอาคันตุกะให้แบ่งต้นอ้อยของสงฆ์แล้วขบฉัน (วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๑๕๖/๑๒๖),ในอปทาน อธิมุตตเถราปทาน พระอธิมุตตเถระกล่าวถึงอดึต
ชาติไว้ว่าเคยใช้ต้นอ้อยทำมณฑป (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๕/๑๖๑)  

ต้นอ้อยช้าง : ช่ือไม้ต้น ขึ้นตามป่า ใช้ทํายาได้, ใบเป็นใบประกอบ ดอกยาว สีขาว กลิน่หอม ดอก
แห้งใช้ประสมยาสูบ, ในมหานามเถรคาถา กล่าวถึงภูเขาเนสาทกะอันมากไปด้วยหมู่
ต้นโมกมันและต้นอ้อยช้างเป็นขุนเขาท่ีสมบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำ  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๑๑๕/๓๔๕),ในกุลาณชาดกกล่าวว่าเป็นไม้มีปรากฏในป่าหิมพานต์ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 
๒๘/๕๓๖/๑๓๖),ในพุทธวงส์ กล่าวไว้ว่าเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๓ องค์ คือ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุม พระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะ และพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าเวสสภูดังเช่นคำว่า ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ชาวโลก



 

๒๐๑๔ 
 

 

เรียกว่า ต้นอ้อยช้างใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓/๖๓๔,๓๓/๒๒/๖๓๒,๓๓/๒๔/
๖๓๘,๓๓/๒๔/๗๐๐) ; ดูต้นปีบ  

ต้นอังกาบ : ช่ือไม้ล้มลุก ลาํต้นไม่มีหนาม ดอกสีม่วง มกัใช้ถวายเป็นพุทธบูชา ดังคำในโกรัณฑปุป
ผิยเถราปทาน พระโกรัณฑปุปผิยเถระกล่าวอตีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเห็นต้น
อังกาบซ่ึงงอกเล้ือยไปตามพ้ืนดินมีดอกบานสะพรั่ง จึงเด็ดมาพร้อมทั้งยอดได้บูชา
รอยพระบาทอันประเสริฐทีส่ดุ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗๑/๔๑),ในโกรัณฑปุปผิย
เถราปทานอีกแห่งหนึ่ง กลา่วถึงใช้ต้นอังกาบบูชารอยพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๑๖๙)  

ต้นอัญชัน : ช่ือไม้เถา,เป็นพรรณไม้ ๒ ชนิด คือ ไม้ต้น และไม้เถา ชนิดหลังดอกสีครามแก่ ขาว 
และม่วงอ่อน และเรียกสีครามแก่อย่างสีดอกอัญชันว่า สีอัญชัน ดังคำในกุณาลชาดก
ท่ีกล่าวถึงป่าหิมพานต์ไว้ว่าเป็นภูมิภาคท่ีสะพรั่งไปด้วยพวงช่อดอกไม้แห่งต้นรกฟ้า
ต้นอัญชัน ต้นปรู ต้นสัก ต้นคนทีสอ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖),มีกลิ่นหอม 
ดังคำในอปทานกล่าวถึงต้นกรรณิการ์ ต้นกรรณิการ์เขา ต้นประดู่  ต้นอัญชัน 
มากมายส่งกลิน่หอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์,บางครั้งเรียกต้นอัญชัญเขียว ก็มี ดังคำ
ในอุปสีวเถราปทาน กล่าวถึงที่ภูเขาอโนมะ มีต้นอัญชันเขียวต้นมะลิซ้อน ต้นสาละ 
ต้นช้างน้าว ต้นจำปาขึ้นอยู่เป็นหมู่ๆ มากด้วยกัน มีดอกบานสะพรั่ง (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๕๑/๒๗,๑๕๓/๒๗,๑๐๔/๖๖๘)  

ต้นอัสสัตถพฤกษ์ : ช่ือต้นไม้ท่ีพระโคตมพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นแล้วได้ตรัสรู้ เรียกว่า ต้นพระศรีมหา
โพธ์ิ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ต้นโพธ์ิ ดังคำในธัมมรุจิเถราปทานกล่าวไว้ว่า ต้นไม้เป็น
สถานที่ตรัสรู้ของนักปราชญ์ผู้น้ีชาวโลกเรียกกันว่าต้นอัสสัตถพฤกษ์ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑๖๙/๑๕๘),ในพุทธวงส์กล่าวไว้ว่า พระตถาคต ฯลฯ ตรัสรู้ท่ีโคนต้น
อัสสัตถพฤกษ์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖๕/๕๗๕),ในโคตมพุทธวงศ์ พระผู้มีพระภาคตรัส
ไว้ว่า เราบรรลุสัมโพธิญาณอย่างประเสริฐที่โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์  เรามีรัศมีวาหน่ึง
ฟุ้งขึ้นไป ๑๖ ศอกทุกเม่ือ (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๗๒๐) 

  คำว่า ต้นอัสสตัถพฤกษ์ มกีล่าวไว้ในพระไตรปิฎกในเถรคาถาอปทาน และ พุทธ
วงส์ เช่น ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๑๗/๓๗๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๗/๓๘๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๖๖/๑๕๗, ๑๖๙/๑๕๘, ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๘๒, ๑๑/๖๖๓, ๑๑/๖๗๒, ๑๑/
๗๐๓, ๑๒/๖๖๓, ๑๓/๖๐๔, ๑๓/๖๑๕, ๑๓/๖๔๑, ๑๓/๖๕๘,๖๕/๕๗๕, ๖๘/
๕๗๖,๓๓/๑๓/๖๙๒, ๑๓/๗๐๘, ๑๔/๖๒๐, ๑๔/๖๓๑, ๑๔/๖๔๗, ๑๔/๖๗๗, ๑๕/
๕๙๘, ๑๕/๖๒๖, ๑๖/๖๓๖, ๑๖/๖๕๒, ๑๖/๖๙๘, ๑๙/๖๑๐, ๒๐/๖๘๗, ๒๓/
๗๑๔)  



 

๒๐๑๕ 
 

 

ต้นอินทนิล : ช่ือไม้ต้น ดอกสีม่วงแดงหรือชมพู ออกเป็นช่อต้ังตรง เมล็ดและใบใช้ทํายาได้,ใน
เวสสันตรชาดก พรรณนาถึงต้นอินทนิลว่ามีความงดงาม ดังคำว่าว่า ต้นรกฟ้า ต้น
อินทนิล ต้นกระท้อน  และต้นทองกวาว  ต่างก็ผลิดอกออกช่อและยอดแดงระเรื่อ 
(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๔๑/๕๐๒)  

ต้นอินทผลัม : ช่ือปาล์ม ผลกินได้, อินทผาลัม ก็เรียก ดังคำในวิธุรชาดก กล่าวว่ามีปรากฏในนาค
พิภพตอนหน่ึงว่า ในนาคพิภพน้ัน มีต้นอินทผลัมสำเร็จแล้วด้วยแก้วอินทนิล ผลิดอก
ล้วนแต่ทองเป็นนิตย์จำนวนมาก ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของท้าววรุณนาคราชผู้มีฤทธ์ิมาก ผู้ผดุ
เกิด (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๘๙/๔๙๔)  

ต้นอุตตลี : ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ท่ีภูเขาลัมพกะ ดอกสแีดง ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ เป็นไม้กลุ่ม
เดียวกันต้นตาเสือ ซึ่งเป็นเน้ือไม้สีแดง แขง็และหนัก และชบาซึ่งเป็นดอกมีสีต่าง ๆ 
พันธ์ุท่ีสีแดงดอก มีปรากฏในอปทาน ดังคำในสารีปุตตเถราปทาน พระสารีบุตรเถระ
กล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัยท่ีบวชเป็นดาบสไว้ว่า ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานต์มีภูเขา
ลูกหนึ่งช่ือว่าลัมพกะที่ภูเขาน้ัน ต้นตาเสือ ต้นจงกลนี ต้นอุตตลี และต้นชบา  มีดอก
บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพย์อยู่ใกล้ๆ บึงในครั้งนั้น(ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๕๖/๒๘)  

ต้นอุโลก : ช่ือไม้ต้น เนื้อไม้สีขาว ใช้ทํายาได้ มีกลิ่นหอม ในปาริจฉัตตกวิมาน วิหารวิมาน พระ
มหาโมคคัลลานเถระกล่าวเทพธิดาองค์หนึ่งว่า แม้มาลัยบนศีรษะของเธอ มีกลิ่นหอม
ระรื่นชื่นใจ ก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปท่ัวทุกทิศดุจต้นอุโลก,ในมัญชิฏฐกวิมาน พระมหาโมค
คัลลานเถระกล่าวถึงป่าไม้สาละเป็นท่ีอาศัยของเหล่าสกุณชาติ ต้องลมรำเพยพัดไหว
ไปมามีกลิ่นหอมฟุ้งไปท่ัวทุกทิศ ดุจต้นอุโลก  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๘๕/๗๘,๖๙๒/
๗๙,๗๓๔/๘๕),ในอปทานกล่าวไว้ว่าต้นอุโลกมีปรากฏใกล้อาศรมดาบส ดังคำว่า ต้น
ราชพฤกษ์ ต้นจำปา ต้นแคฝอย ต้นย่านทราย ต้นอุโลก และต้นอโศกประดับอาศรม
ของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๘/๖)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ต้นอุโลก หมายถึงไม้ชนิดหน่ึง เน้ือไม้สีขาว (ใช้ทำยา
ได้) เวลามีดอกส่งกลิ่นหอมไปท่ัวทุกทิศ,ต้นอุโลก เป็นไม้ชนิดหน่ึง เน้ือไม้สีขาว (ใช้ทำ
ยาได้) เวลามีดอกส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศ (ขุ.วิ.อ. (บาลี) ๖๘๕/๑๙๙,ขุ.อิติ.อ.
(บาลี) ๖๘๕/๑๙๙)  

ตบะ : 1.ความเพียรเครื่องเผาผลาญกิเลส,การบําเพ็ญเพ่ือให้กิเลสเบาบาง, การข่มกิเลส, 
การบำเพ็ญเพียรเพ่ือกำจัดกิเลส ดังคำในวิมานวัตถุว่า แม้ฤษีท้ังหลายผู้สงบ สำรวม
ตน บำเพ็ญตบะก็ยังต้องละท้ิงร่างกายไปตามกาลอันสมควร (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๙๗/
๑๒๒),เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม 



 

๒๐๑๖ 
 

 

 2.พิธีข่มกิเลสโดยทรมานตัวของนักบวชบางพวกในสมัยพุทธกาล ดังคำท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบแก่อเจลกัสสปะว่า พระสมณโคดมทรงตำหนิตบะทุกชนิดทรงคัดค้าน
และช้ีโทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวง หรือดังคำว่า มาณพท้ังหลายบริสุทธ์ิได้ ด้วยการ
บำเพ็ญตบะใด ท่านหลีกจากการบำเพ็ญตบะน้ันแล้ว (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๓๘๒/๑๖๑,สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๓๗/๑๗๕) ; 

  คำว่า ตบะ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕, ๓๘๑/๑๖๑, 
๓๘๒/๑๖๑, ๓๘๓/๑๖๑, ๓๙๔/๑๖๔, ๓๙๗/๑๖๖, ๔๐๒/๑๗๑, ๔๐๔/๑๗๓,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๘/๔๐, ๖๐/๔๒, ๖๑/๔๒, ๖๒/๔๓, ๖๓/๔๓, 
๖๔/๔๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๕/๑๕๗, ๑๗๙/๑๘๒, ๑๘๖/๒๐๐, ๕๐๓/๕๔๐,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๗๙/๗๖, ๘๐/๗๘, ๒๒๘/๒๖๘, ๒๗๔/๓๒๕, ๔๐๙/๕๑๒, ๔๖๐/๕๘๒, 
๔๖๔/๕๘๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑/๑, ๒/๓, ๓/๖, ๔/๖, ๖/๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๘/๕๓, 
๑๓๗/๑๗๕, ๑๙๓/๒๗๒,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๒/๑๖๑, 
๒๔๑/๒๔๓, ๓๖๔/๔๒๐,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๕/๒๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๖/
๓๔๙,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๗๒/๕๕๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔/๒๔,ขุ.สุ.(ไทย)  ๒๕/
๒๘๗/๕๖๗, ๒๙๕/๕๖๙, ๔๓๕/๕๙๙, ๖๖๑/๖๕๔,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๑๙/๓๗๓,ข.ุ
ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๐/๑๕๘,ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๖๘/๓๑๑) 

  อรรถกถอธิบายว่า ตบะเป็นข้อท่ี ๖  ในทศพิธราชธรรม ดังคำว่า ทศพิธราชธรรม  
ธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน  ๑๐  ประการ  คือทาน (การให้สิ่งของ)  ศลี (ประพฤติ
ดีงาม)  ปริจจาคะ  (ความเสียสละ) อาชชวะ  (ความซื่อตรง)  มทัทวะ  (ความ
อ่อนโยน) ตบะ (ไม่หมกมุ่นในความสุขสำราญ)  อักโกธะ  (ความไม่โกรธ)  อวิหิงสา  
(ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน) ขันติ (ความอดทน)  อวิโรธนะ  (ความไม่คลาดธรรม)  
(ขุ.อป.อ.  (บาลี) ๑/๔๑๒-๓/๓๒๒)  

ตปนียสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุ
และไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน ในพระไตรปิฎก มีช่ือสูตรเหมอืนกัน ๔ สูตร แต่เน้ือหา
ต่างกัน คือ ในอังคุตตรนิกาย ๓ และในอิติวุตตกะ ๑ สูตร  

 1.ตปนียสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนมี ๒ คือ (๑) การทำกายทุจริต วจีทุจริต และ
มโนทุจริต (๒) การไม่ทำกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสจุริต (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓/
๖๐) 

 2.ตปนียสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุและไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน พระผู้มีพระ
ภาค ตรัสว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อน  คือ มิจฉัตตธรรม ๑๐ มมิีจฉาทิฏฐิ เป็นต้น 



 

๒๐๑๗ 
 

 

ธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน  คือ สัมมัตตธรรม ๑๐ มสีัมมาทิฏฐ ิเป็นต้น (องฺ.ทสก.
(ไทย)  ๒๔/๑๔๑/๒๘๘) 

 3.ตปนียสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุและไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ตรัสว่า เราจักแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนและธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้
เดือดร้อนแก่เธอทั้งหลาย เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรสัแล้ว จึงตรัสว่า  
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เดือดร้อน  คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน  
คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘๕/๓๓๔) 

 4.ตปนียสูตร  พระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตรัส
ว่า ธรรม ๒ ประการ คือ (๑) การไม่ได้ทำความดี (๒) การทำแต่ความช่ัว เป็นเหตุให้
เดือดร้อน (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๐/๓๗๗)  

ตปนียสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน  
ตปนียสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุและไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน  
ตปนียสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อน   
ตปุสสคหบดี : คหบดีช่ือว่าตปุสสะ เป็นชาวนิคมของชาวมัลละ ช่ือว่าอุรุเวลกัปปะ  แคว้นมัลละ เป็นผู้

มีคุณธรรม ๖ประการดังคำในตปุสสสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตปุสสคหบดี
ประกอบด้วยธรรม ๖ประการ เป็นผู้เช่ือมั่นในตถาคต เห็นอมตธรรม ทำให้แจ้งอมต
ธรรมอยู่ คือ (๑) ความเลือ่มใสอันไม่หว่ันไหวในพุทธเจ้า (๒) ความเลื่อมใสอันไม่
หว่ันไหวในธรรม (๓) ความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในสงฆ์ (๔) อริยศีล (๕) อริยญาณ 
(๖) อริยวิมุตติ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๙/๖๔๑),ในตปุสสสูตร กล่าวถึงพระอานนท์
พร้อมกับตปุสสคหบดี พร้อมไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าตรัส
เรื่องอนุปุพพวิหาร ให้ฟัง ดังคำว่า อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการน้ี  เราเข้าก็ได้ 
ออกก็ได้ ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างน้ี เมื่อน้ันเราจึงยืนยันได้ว่า เป็นผู้ตรัสรู้
สัมมาสมัโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๑/๕๒๓)  

ตปุสสสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยตปุสสคหบดี ในอังคุตตรนิกาย มีช่ือตปุสสสูตร ๒ สูตร แต่มีเน้ือหา
ต่างกัน คือ 

 1.ตปุสสสูตร  พระสูตรว่าด้วยตปุสสคหบดี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีทำให้ต
ปุสสคหบดีเช่ือมั่นในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทำให้แจ้งอมตธรรมน้ัน มี ๖ คือ (๑-
๓) ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ (๔) มีอริ
ยศีล (๕) มีอริยญาณ (๖) มีอริยวิมุตติ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๙/๖๔๑) 

 2.ตปุสสสูตร  พระสูตรว่าด้วยตปุสสคหบดี พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของ
ชาวมัลละ ช่ือว่าอุรุเวลกัปปะ แคว้นมัลละ หลังจากเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว 



 

๒๐๑๘ 
 

 

ครั้นในเวลาเช้า เสด็จเข้าไปยังนิคมช่ืออุรุเวลกัปปะเพ่ือบิณฑบาต ครั้นเสด็จกลับจาก
บิณฑบาตรับสั่งกับพระอานนท์ว่า เธอจงรออยู่ท่ีน่ีก่อน จนกว่าเราจะไปถึงป่ามหาวัน 
เพ่ือพักผ่อนกลางวัน แล้วเสด็จไปพักผ่อนท่ีโคนไม้แห่งหนึ่ง ในป่ามหาวัน  

  ตปุสสคหบดี เข้าไปหาพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า พวกกระผมเป็นคฤหสัถม์ี
ความยินดีร่ืนรมย์ บันเทิงในกาม เนกขัมมะปรากฏแก่พวกกระผมเหมือนเหว จิตของ
ภิกษุหนุ่ม ๆ ต้ังม่ันในเนกขัมมะ หลุดพ้น เมือ่พิจารณาว่า เนกขมัมะน่ันสงบ ภิกษุมีส่วน
ต่างกับคนส่วนมาก คือ เนกขัมมะ หรือ  

  พระอานนท์ตอบว่า มีเหตุพอท่ีจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ ควรท่ีเราทั้งหลายจะ
เข้าเฝ้า แล้วกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบแล้วทรงจำเร่ืองราวตามที่พระองค์ทรงตอบ 
จากนั้น ก็ได้พาคหบดีน้ันเข้าเฝ้าแล้วกราบทูลเรื่องน้ันให้ทรงทราบ  

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ข้อน้ันเป็นความจริง แม้เราเองก่อนตรัสรู้ก็มีความดำริว่า 
เนกขมัมะเป็นความดี ความสงบเป็นความดี แต่จิตของเราก็ไม่ต้ังม่ันในเนกขัมมะ ไม่
หลุดพ้น เมื่อพิจารณาเห็นว่า เนกขัมมะน่ันสงบ จึงดำรว่ิา อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เป็น
เช่นน้ัน แล้วมีความคดิว่า เพราะยังไม่เห็นโทษในกาม และยังไม่ได้รับอานิสงสใ์นเนกขัม
มะ ถ้าได้เห็นโทษในกาม และได้รับอานิสงส์ในเนกขัมมะ จิตกจ็ะต้ังมัน่ในเนกขัมมะ 
หลุดพ้น ...ในที่สุด พระองค์ตรัสว่า เม่ือใด อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ นี ้เรายังเข้าไม่ได้ 
ออกไม่ได้ ท้ังโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างน้ี เมื่อน้ัน เราก็ยังไม่ยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้
สัมมาสมัโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลก  แต่เมื่อใด อนุปุพพวิหาร
สมาบัติ ๙ น้ี เราเข้าได้ ออกได้ ท้ังโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ เมือ่น้ัน เรายืนยัน
ว่า เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสมัโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก พร้อมท้ังเทวโลก ญาณทัสสนะ
ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เจโตวิมุตติของเราไม่กำเริบ ชาติน้ีเป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ ภพใหม่
ไม่มีอีก (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๑/๕๒๓) 

ตปุสสสูตร๒  : พระสูตรว่าด้วยตปุสสคหบดี  
ตปุสสอุบาสก :อุบาสกช่ือว่าตปุสสะ เป็นอุบาสกผู้เป็นอุปัฏฐาก เป็นคู่อัครอุบาสกร่วมกับอุบาสกช่ือว่า

ภัลลิกะ  ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ดังคำในทีปังกรพุทธวงศ์ว่า ตปุสส
อุบาสกและภัลลิกอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๕๙๕)  

ตปุสสะ, พ่อคา้ :ช่ือพ่อค้า เดินทางไกลจากอุกกลชนบท คู่กับภัลลิกะ  พบพระพุทธเจ้าขณะประทับ
อยู่ ณ ภายใต้ต้นไม้ราชายตนะ  ภายหลังตรัสรู้ใหม่ ๆ  ได้ถวายเสบียงเดินทาง คือ
ข้าวสัตตผง ข้าวสัตตุก้อน  แล้วแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็น
สรณะ  นับเป็นปฐมอุบาสกผู้ถึงสรณะ ๒ ท่ีเรียกว่าเทฺววาจิก ดังคำว่า ตปุสสะและภลั
ลิกะนั้น  ได้เป็นเทฺววาจิกอุบาสก(ผู้กล่าววาจาถึงรัตนะ ๒ ว่าเป็นสรณะ)เป็นพวกแรก
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ในโลกแล  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๖/๙,๔/๖/๑๐),ในอังคุตตรนิกาย อธิบายว่า พ่อค้าช่ือตปุส
สะและภัลลิกะเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผู้ถึงสรณะก่อน (องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๒๔๘/๓๑) 

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า ตปุสสะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในสัปดาห์ที่  ๗ ขณะ ประทับ
อยู่  ณ  ต้นราชายตนะ  อยู่ห่างไกลออกไป  ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของต้นโพธ์ิ (วิ.อ. (บาลี) 
๓/๔-๖/๘-๑๒, ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๔๑๙-๔๒๐)  

ตโปกัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยการบำเพ็ญตบะ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ท่ีต้นอช
ปาลนิโครธ  ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  ตำบลอุรุเวลา  มารได้กราบทูลว่า  มาณพ
ท้ังหลายบริสุทธ์ิได้ด้วยการบำเพ็ญตบะใด ท่านหลีกจากการบำเพ็ญตบะนั้นแล้ว เป็น
ผู้ไม่บริสุทธ์ิ สำคัญว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ ท่านพลาดจากทางแห่งความบริสุทธ์ิแล้ว พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า  เรารู้ว่าตบะอ่ืนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ หาอำนวยประโยชน์ให้ได้
ไม่ ดุจไม้พายหรือไม้ถ่อไม่อำนวยประโยชน์บนบก  จึงเจริญศีล  สมาธิและปัญญา 
เพ่ือตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธ์ิอย่างยอดเย่ียม  มารผูก้ระทำซึ่งท่ีสุด  เราได้กำจัด
ท่านเสียแล้ว (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๗/๑๗๕) 

ตโปทะ, สระ : ช่ือสระน้ำร้อน อยู่ไม่ไกล้จากพระนครราชคฤห์   ดังคำในมหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร 
กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ตโปทาราม  เขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแล ท่าน
พระสมิทธิลุกขึ้นในราตรีตอนใกล้รุ่ง เข้าไปยังสระตโปทะเพ่ือสรงน้ำสรงเสร็จแล้วได้
กลับมายืนนุ่งผ้าผืนเดียวผึ่งตัวให้แห้งอยู่ และเป็นสถานที่เทวดาองค์หน่ึงมาสนทนา
กับพระสมิทธ และบอกให้ทราบว่า ขอท่านจงศึกษา  เล่าเรียน และจำอุทเทสและ
วิภังค์ของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิด เพราะว่าอุทเทสและวิภังค์ของบุคคลผู้มีราตรี
เดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบ้ืองต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๒๗๙/๓๓๐)  

ตโปทา, แม่น้ำ :ช่ือแม่น้ำแห่งหนึ่ง เขตกรุงราชคฤห์ มีน้ำท่ีใสเย็นจืดสนิทสะอาดมีท่าเรียบ    น่า
รื่นรมย์ มีฝูงปลาและเต่าอาศัยอยู่มาก มีดอกบัวขนาดเท่าวงล้อบานอยู่    แต่กระน้ัน 
แม่น้ำตโปทาก็ยังคงร้อนเดือดพล่านไหลไป เป็นแม่น้ำร้อน เพราะไหลผ่านมาระหว่าง
มหานรก ๒ ขุม  จึงเดือดพล่านไหลไป  ดังคำในมหาวิภังค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุท้ังหลาย แม่น้ำตโปทาไหลผ่านมาระหว่างมหานรก ๒ ขุม  ดังน้ันจึงคงเดือด
พล่านไหลไป (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓๑/๒๔๕), เป็นที่อาบน้ำของพระภิกษุและคน
ท้ังหลาย ดังคำว่า  ภิกษุท้ังหลายสรงน้ำในแม่น้ำตโปทา ทีน้ันพระเจ้าพิมพิสารจอม
ทัพมคธรัฐเสด็จไปแม่น้ำตโปทาด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงสนานพระเศียร 
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ประทับรออยู่ด้านหน่ึง (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๕๗/๔๘๓, ในสมิทธิสูตร กล่าวถึงท่านพระ
สมิทธิลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ไปที่แม่น้ำตโปทาเพ่ือสรงน้ำ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐/๑๘) 

  อรรถถาอธิบายว่า แม่น้ำตโปทา คือแม่น้ําสายนี้มีนํ้าร้อนเดือดพล่าน ต้นกำเนิด
ไหลมาจากแอ่งทะเลสาบใต้ภูเขาเวภารบรรพต ไหลตัดผ่านพระนครราชคฤห์ น้ําใน
แอ่งต้นกำเนิดใสเย็น แต่พอไหลเป็นสายแม่นํ้าแล้วกลายเป็นน้ําร้อน อรรถกถา
อธิบายว่า สาเหตุท่ีนํ้าในแมน้ํ่ามีความร้อนน้ัน เพราะไหลผ่านมาระหว่างมหานรก ๒ 
ขุม สํ.อ.(บาลี) ๑/๒๐/๓๘)   

ตโปทาราม : สวนซึ่งอยู่ใกลบ้่อน้ำพุร้อน  ช่ือว่าตโปทา ใกล้พระนครราชคฤห์ เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึง
ท่ีพระพุทธเจ้าเคยทำนิมิตต์โอภาสแก่พระอานนท์,ในมหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร 
กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ตโปทาราม เขตกรงุราชคฤห์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๑๘๐/๑๒๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๙/๓๓๐),เป็นท่ีสนทนาธรรม เช่น พระอานนท์กับ
โกกนุทปริพาชก พระสมิทธิกบัเทวดา (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๖/๒๒๖) 

  คำว่า ตโปทาราม มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔,วิ.จู.
(ไทย) ๖/๑๙๑/๓๐๒, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐/๑๘)  

ตมะ : ความมืด, ความเศร้าหมอง, ความเขลา ในสังคีติสูตร และวิภังค์ กล่าวไว้ว่าเป็นหมวด
ธรรม ๓ อันได้แก่ (๑) เคลอืบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเช่ือ ไม่เลื่อมใส ปรารภอดีตกาล 
(๒) เคลือบแคลง สงสัย  ไมน้่อมใจเช่ือ  ไม่เลื่อมใส ปรารภอนาคตกาล (๓) เคลือบ
แคลง สงสัย ไม่น้อมใจเช่ือ ไม่เลื่อมใส ปรารภปัจจุบันกาล (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๖๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๒๒/๕๗๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ตมะ หมายถึงห้วงน้ำอวิชชาท่ีมีโมหะ จัดเป็นภัยท่ีใหญ ่
อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๙๒๒/๕๓๗) 

ตมาลปปุผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระตมาลปุปผิยเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้นำดอกคูนไปบูชาพระพุทธเจ้า
พระนามว่าสิขี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๒๐ ท่านได้
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๓๕๘) 

ตโม ตมปรายโน :คนผู้มืดมาและมืดไป เป็นบุคคลจำพวกที่ ๑ ในบุคคล ๔ อีกนัยหน่ึง ดังคำว่า ตโม 
ตมปรายโน(ผู้มืดมาและมืดไป)  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๔/๒๙๘),ในปุคคลสูตร กล่าวถึง
บุคคล ๔ จำพวกไว้เช่นกัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๑)ในตโมตมสตูร มีอธิบาย
บุคคลจำพวกน้ีไว้อีกว่า บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำ คือตระกูลจัณฑาล 
ตระกูลช่างสาน ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างรถ หรือตระกูลคนเทขยะ เป็นตระกูล
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ยากจน มีข้าว น้ำและสิ่งของเคร่ืองใช้น้อย เป็นไปอย่างฝืดเคือง  เป็นแหล่งท่ีหาของ
กินและเครื่องนุ่งห่มได้ยาก และเขามีผิวพรรณหม่นหมองไม่น่าดู ต่ำเต้ียมีความ
เจ็บป่วยมาก ตาบอด เป็นง่อย  เป็นคนกระจอก หรือเป็นโรคอัมพาตมักไม่ได้ข้าว น้ำ 
ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ท่ีนอน ที่พัก และเคร่ืองประทีป และเขายัง
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๕/๑๒๙,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑)  

ตโมตมสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้มืดมาและมดืไป พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ 
บุคคล (๑) ผูม้ดืมาและมืดไป คือคนผู้เกิดในตระกูลต่ำ เช่น ตระกูลจัณฑาล มีข้าวน้ำ
และสิ่งของเครือ่งใช้น้อย มีความเจ็บป่วยมาก ตาบอด เป็นง่อย หรือเป็นโรคอัมพาต 
มักไม่ได้ข้าวน้ำ และประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หลังจากตายแล้ว เขาจะ
ไปเกิดในอบายทุคติ วินิบาต นรก (๒) ผู้มืดมาแต่สว่างไป คือคนผู้เกดิในตระกูลต่ำ 
เช่น ตระกูลจัณฑาล มีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อย มีความเจ็บป่วยมาก ตาบอด 
เป็นง่อย หรือเป็นโรคอัมพาต มักไม่ได้ข้าวน้ำ แต่ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโน
สุจริต หลังจากตายแล้ว เขาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (๓) ผูส้ว่างมาแต่มืดไป คือ
คนผู้เกิดในตระกูลสูง เช่น ตระกูลขัตติยมหาศาล เป็นตระกูลมั่งคั่ง มทีรพัย์มาก เขามี
รูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ได้ข้าวน้ำ แต่ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
หลังจากตายแล้ว เขาจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (๔) ผู้สว่างมาและสว่างไป 
คือคนผู้เกิดในตระกูลสูง เช่น ตระกูลขัตติยมหาศาล เป็นตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก 
เขามีรูปงาม นา่ดู น่าเลื่อมใส ได้ข้าวน้ำ และประพฤติกายสุจริต วจีสุจรติ มโนสุจริต 
หลังจากตายแล้ว เขาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๕/๑๒๙) 

ตโมนุทะ, พระเจ้าจักรพรรดิ,ภิกษุ : ผู้บรรเทาความมืด,เป็นช่ือเรียกภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ดังคำใน
สีลสัมปันนสูตร (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๓),ในปุนนาคปุปผิยเถราปทาน ท้ัง๒เรื่อง 
พระปุนนาคปุปผิยเถระ กล่าวถึงอดีตชาติสมัยท่ีเกิดเป็นนายพรานว่าเคยถวายดอก
บุนนาคท่ีบานสะพรั่งเป็นพุทธบูชา แล้วได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ดังคำว่า ในกัปที่ 
๙๑ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าตโมนุทะ(ขุ.
อป.(ไทย)๓๒/๔๙/๓๒๕,๑๗/๕๐๒)  

ตโยชนปพัพชิตวัตถุ : เรื่องบรรพชิต ๓ รูป พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่บรรพชิต  ๓ รูปดังนี้ 
บุคคลทำตัวให้หมกมุ่นในกิจที่ไม่ควรหมกมุน่ และไม่หมกมุ่นในกิจท่ีควรหมกมุ่น 
ละเลยสิ่งท่ีเป็นประโยชน์  ติดอยู่ในปิยารมณ์ ทะเยอทะยานตามบุคคลผู้ปฏิบัติตนดี  
(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๙/๙๗) 



 

๒๐๒๒ 
 

 

ตโยชนวัตถุ : เรื่องคน ๓ จำพวก  พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี  คนทำ
บาปถึงจะเหาะขึ้นไปในอากาศ ก็ไม่พ้นจากบาปกรรมถึงจะดำลงไปกลางทะเล ก็ไม่
พ้นจากบาปกรรมถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขาก็ไม่พ้นจากบาปกรรมเพราะไม่มี
แผ่นดินสักส่วนหน่ึงท่ีคนทำบาปยืนอยู่แล้วจะพ้นจากบาปกรรมได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๑๒๗/๗๑) 

ตโยธัมมชาดก : ชาดกว่าด้วยธรรม ๓ ประการของพญาวานร พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เม่ือครั้งที่
พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลูกวานรโพธิสัตว์ถูกบิดาผู้เป็นจ่าฝูง
คิดร้ายลวงไปให้รากษสฆ่าเพราะกลัวจะแย่งฝูงลิงโดยบอกว่าจะแต่งต้ังให้เป็นราชา
วานร แต่ต้องไปนำดอกบัว ๓ ชนิดคือ ดอกโกมุท ดอกอุบลและดอกประทุมในสระมา
ก่อนแต่เอาตัวรอดมาได้โดยการวนรอบเก็บดอกบัวจนรากษสจับตัวไม่ได้รากษสต้อง
กล่าวชมว่า ผู้มีคุณธรรม ๓ ประการ คือ (๑) ความขยัน  (๒) ความแก้วกล้า (๓) 
ปัญญาความรอบรู้ย่อมครอบงำศัตรูท่ีตนพบเห็นได้เกิดความเลื่อมใสจึงแบกดอกบัว
มาส่งวานรผู้บิดาเห็นเช่นน้ันถึงกับหัวใจแตกตายฝูงวานรจึงแต่ต้ังท่านให้เป็นราชา
วานรต่อไป(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๘/๒๔) 

ตโยธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรม ๓ ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เพราะธรรม ๓ คือ (๑) 
ชาติ (ความเกิด) (๒) ชรา (ความแก่) (๓) มรณะ (ความตาย)นี้ ไม่พึงมีปรากฏอยู่ใน
โลก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงอุบัติขึ้นในโลก และพระธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศไว้ก็ไม่พึงรุ่งเรืองในโลก เพราะธรรม ๓ ดังกล่าวนี้ ยังมีในโลก พระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในโลก และพระธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศไว้จึงรุ่งเรือง
ในโลก จากน้ัน ตรัสว่า  บุคคลยังละราคะโทสะ และโมหะไม่ได้ ก็ไม่อาจละชาติ ชรา 
และมรณะได้ แต่เม่ือละราคะ โทสะและโมหะได้แล้วจึงอาจละชาติ ชรา และมรณะ
ได้เป็นต้นจนถึงบุคคลเป็นผู้ไม่มีหิริ ไมม่ีโอตตัปปะ เป็นผู้ประมาท บุคคลน้ัน เมื่อ
ประมาท จึงไม่อาจละความไม่เอ้ือเฟ้ือ ความเป็นผู้ว่ายาก และความเป็นผู้มีปาปมิตร
ได้ เมื่อมีปาปมิตร จึงไม่อาจละความไม่มีศรทัธา ความเป็นผู้ไม่มีใจเอ้ือเฟ้ือ และความ
เกียจคร้านได้ เมื่อเกียจคร้าน จึงไม่อาจละความฟุ้งซ่าน ความไม่สำรวม และความ
เป็นผู้ทุศีลได้ เม่ือทุศีล จึงไมอ่าจละความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะ ความเป็น
ผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะ และความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้ เม่ือมีจิตคิด
แข่งดี จึงไม่อาจละความหลงลืมสติ ความไม่มีสัมปชัญญะ และความฟุ้งซ่าน แห่งจิต
ได้ เม่ือมีจิตฟุ้งซ่าน จึงไม่อาจละการมนสกิารโดยไม่แยบคาย การเดินทางผิด และ
ความหดหู่แห่งจิตได้เมื่อมีจิตหดหู่ จึงไม่อาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรา
มาสได้ เมื่อมวิีจิกิจฉา จึงไมอ่าจละราคะ โทสะ และโมหะได้ ครั้นละ ราคะ โทสะ 



 

๒๐๒๓ 
 

 

และโมหะยังไม่ได้ จึงไม่อาจละชาติ ชรา และมรณะได้ แต่เมื่อบุคคลเป็นผู้มีหิริ เป็นผู้
มีโอตตัปปะ เป็นผู้ไม่ประมาท บุคคลนัน้เมื่อไม่ประมาท จึงอาจละความเป็นผู้ไม่
เอ้ือเฟ้ือ ความเป็นผู้ว่ายาก และความเป็นผู้มีปาปมิตรได้ เมื่อมีกัลยาณมิตร จึงอาจ
ละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ความเป็นผู้ไม่มีใจเอ้ือเฟ้ือ และความเกียจคร้านได้ เมื่อ
ปรารภความเพียร จึงอาจละความฟุ้งซ่าน ความไม่ สำรวม และความเป็นผู้ทุศีลได้ 
เมื่อมีศีล จึงอาจละความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็น พระอริยะ ความเป็นผู้ไม่ต้องการจะ
ฟังธรรมของพระอริยะ และความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้ เมื่อมีจิตไม่คิดแข่งดี จึงอาจ
ละความหลงลมืสติ ความไมมี่สัมปชัญญะ ความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ เม่ือมีจิตไม่ฟุ้งซ่าน 
จึงอาจละการมนสิการโดยไม่แยบคาย การเดินทางผิด และความหดหู่แห่งจิตได้ เมื่อ
มีจิตไม่หดหู่ จึงอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา และสีลพัพตปรามาสได้ เมื่อไม่มี
วิจิกิจฉา จึงอาจละราคะ โทสะ และ โมหะได้ คร้ันละราคะ เป็นต้นได้แล้ว จึงอาจละ
ชาติ ชรา และมรณะได้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๖/๑๖๙) 

ตรณิยเถราปทาน๑ :ประวติัในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๑๘ ท่านได้เกิดเป็นเต่า ได้ให้พระพุทธเจ้าพระนามว่า 
อัตถทัสสี ขี่หลังข้ามแม่น้ำ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านได้เสวยมนุษยสมบัติและ
สวรรค์สมบัติหลายแสนชาติ ไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๔๘/๑๕๕) 

ตรณิยเถราปทาน๒ :ประวติัในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๑๘ ท่านเคยส่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสส ี
ข้ามฝั่งแม่น้ำคงคา เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๑๑๓ ท่านได้
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๕ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๕/๓๗๒) 

ตรณิยเถราปทาน๓ : ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ ซึง่ท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้พายเรือส่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี 
เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๙/๔๓๑) 

ตรณียเถราปทาน๔ : ประวัติในอดีตชาติของพระตรณียเถระ ซึง่ท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้สรา้งสะพานที่ทางใหญ่ไว้ในสมยั
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี 
๕๕ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘/๔๔๐) 



 

๒๐๒๔ 
 

 

ตรรกะ : ความตรึก, ความคิด  ดังคำในปาสราสิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ธรรมท่ีเราได้
บรรลุแล้วน้ีลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะ 
ละเอียดบัณฑิต(เท่านั้น)จึงจะรู้ได้ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๑/๓๐๕) ,ในสังคารวสูตร 
กล่าวถึงพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๔/
๖๐๐),ในเกสปตุติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า อย่าปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ(การ
คิดเอาเอง) (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๗)  

  คำว่า ตรรกะ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔/๑๕, ๔๙/๒๐, ๕๗/
๒๓, ๖๙/๒๙,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๗/๒๖๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๓,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๙๘/๕๘๓)  

ตรอก : ทางท่ีแยกจากถนนใหญแ่ละมีขนาดเล็กกว่าถนน ดังคำในอุทุมพริกสูตร สันทกสูตร ท่ี
กล่าวถึงพวกปริพาชกสนทนาเรื่องเดรัจฉานกถาต่างๆ เช่น เรื่องพระราชา เรื่องโจร 
ฯลฯ เรื่องตรอก เรื่องท่าน้ำ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๙๒/๖๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๓/๒๖๐),
ในรัฏฐปาลสูตร กล่าวถึงพระรัฏฐปาละครองอันตรวาสกถือบาตรและจวีรเข้าไป
บิณฑบาตยังถุลลโกฏฐิตนิคมขณะเที่ยวบิณฑบาตในถุลลโกฏฐิตนิคมตามลำดับตรอก 
ได้เข้าไปจนถึงนิเวศน์ของบิดาของตน  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๙๙/๓๕๖),ในปิยชาติกสูตร 
กล่าวถึงหญิงบ้าว่ิงไปทุกตรอก ดังคำว่า  เพราะความตายของมารดาน้ัน หญิงนั้นจึง
เป็นบ้า มีจิตเลื่อนลอย เข้าสู่ถนนทุกถนนเขา้สู่ตรอกทุกตรอก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๖/
๔๓๗)  

ตรองตามด้วยใจ : คิดทบทวน หมายถึงการพิจารณาไตร่ตรอง ดังคำในโลกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็น เสียงท่ีได้ฟังอารมณ์ท่ีได้ทราบ  ธรรมารมณ์ท่ีรูแ้จ้งที่ชาวโลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดา และ
มนุษย์ถึง แสวงหา ตรองตามด้วยใจท้ังหมด ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่า ตถาคต (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓/๓๗)  

ตระกูล :สกุล, วงศ์, เช้ือสาย, เผ่าพันธ์ุ ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวถึงพระสมณโคดม เป็นศากยบุตร เสด็จ
ออกผนวชจากศากยตระกูล ประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นท่ีอยู่ของนเฬรุยักษ์  
เขตเมืองเวรัญชา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑),ในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า ท่ีช่ือว่าตระกูล 
หมายถึงตระกูล ๔ ได้แก่ตระกูลกษัตริย์ ตระกูลพราหมณ์ ตระกูลแพศย์ ตระกูลศูทร
(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๕๙/๖๓๓)  

  คำว่า ตระกูล มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๓, ๓๐๐/
๔๔๒,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๕๖/๑๖๘, ๘๖๑/๑๗๑, ๘๖๖/๑๗๔, ๑๐๔๔/๒๗๘,ที.สี.
(ไทย) ๙/๓๑/๑๒, ๒๗๓/๙๕, ๔๗๗/๒๐๙, ๕๓๔/๒๓๖,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๖๑/๔๒, 
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๖๒/๔๓, ๑๕๗/๑๑๙, ๒๖๕/๒๑๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๘/๖๐, ๓๓๑/๓๖๔, ๔๑๐/
๔๔๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/๑๑, ๓๐/๓๔, ๔๑๘/๕๒๓, ๔๔๔/๕๕๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๓/๑๙, ๑๗/๒๕, ๒๖๐/๓๐๘, ๓๙๔/๔๔๖,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๖, ๑๔๗/๒๓๙, 
๒๓๑/๓๒๐, ๒๓๒/๓๒๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/๘๔, ๑๓๐/๑๕๗, ๓๕๒/๓๙๓, 
๓๖๑/๔๑๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๙/๓๑๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๐/๖๗, ๑๕๗/๒๑๘, 
๒๕๘/๓๗๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๓/๑๙,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๗/๔๖๕,ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๒๘๙/๔๖,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๗๖/๗๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๓๒/๑๕๔)  

ตระกูลกษัตริย ์: ราชวงศ์พระเจ้าแผ่นดิน, ใช้เต็มว่าพระมหากษัตริย,์ คนในวรรณะท่ี ๒ แห่งสังคมฮินดู 
ซึ่งมีอยู่ ๔ วรรณะ ได้แก ่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์, วรรณะแพศย์ และ
วรรณะศูทร, เป็นตระกูลท่ี ๑ ในตระกูล ๔ ดังคำในมหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ว่า ช่ือว่า
ตระกูล หมายถึงตระกูล ๔ ได้แก่ ตระกูลกษัตริย์ ตระกูลพราหมณ์ ตระกูลแพศย์และ
ตระกูลศูทร (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๓๗/๔๖๗,วิ.ภิกฺขุนี (ไทย)  ๓/๘๕๖/๑๖๘, ๘๖๑/
๑๗๑, ๘๖๖/๑๗๔, ๑๐๔๔/๒๗๘),ในจฬูอัสสปุรสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้า
กุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิต เธอมาถึงธรรมวินัยท่ีตถาคต
ประกาศแล้วเจริญเมตตากรณุา มุทิตาและอุเบกขาอย่างน้ัน ย่อมได้ความสงบระงับ
ในภายใน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๓๘/๔๖๙),ในโพธิสัมมัชชกเถราปทาน พระโพธิสัมมัชช
กเถระกล่าวถึงอดีตชาติไว้ของตนไว้ว่าเพราะเก็บใบโพธ์ิท่ีถูกท้ิงไว้ที่ลานพระเจดีย์ไป
ท้ิง จึงได้คุณ ๒๐ ประการ จุติจากเทวโลกแล้วมาสู่ภพมนุษย์ ก็เกดิเฉพาะใน ๒ 
ตระกูลคือ(๑)ตระกูลกษัตริย์ (๒) ตระกูลพราหมณ์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๐/๒๒๔),ใน
อปทานกล่าวไว้ว่า หญิงผู้บวชเป็นภิกษุณีนับหม่ืนรูป ล้วนเกิดในตระกูลกษัติรย์ ดังใน
อัฏฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีนมปทาน พระเถรีผู้เคยเป็นขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐รูป 
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า หญิงเหล่านั้นถูกกุศลมูลนั้นน่ันแหละ
ตักเตือนแล้ว เป็นผู้พรั่งพร้อมไปด้วยกุศลกรรมล่วงสมบัติของมนุษย์แล้ว มาเกิดใน
ตระกูลกษัตริย์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕/๕๑๙,๖/๕๒๐)  

ตระกูลกัสสปโคตร : สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุเต่า,ต่อมาใช้ในความหมายถึงตระกูลชาวนาผู้หว่านไถ, 
ดังคำในกัจฉปชาดก พระโพธิสัตว์บวชเป็นฤษี เมื่อจะขอร้องเต่า เจรจากับเต่าว่า 
ธรรมดาเต่าเป็นต้นตระกูลกัสสปโคตร ลิงเป็นต้นตระกูลโกณฑัญญโคตร กัสสปะ 
ท่านจงปล่อยโกณฑัญญะเสียเถิด ท่านได้เคยร่วมเมถุนกนัมาแล้ว (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) 
๒๗/๖๙/๑๓๕),ในโมรนิวาปสูตร แม้สนงักุมารพราหมณ์ก็กล่าวไว้ว่ากัสสปโคตรว่า
เป็นคนตระกูลสูง ตระกูลเป็นใหญ ่ดังคำว่า ในหมู่ชนท่ีถือตระกูลเป็นใหญ่ กษัตริย์จัด
ว่าประเสริฐที่สดุ (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๘),คนตระกูลกัสสปโคตร มีช่ือ
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ปรากฏหลายคน เช่น ภิกษุกัสสปโคตร ปรูณะ กัสสปโคตร คุณาชีวก กัสสปโคตร 
เป็นต้น  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ตระกูลเป็นใหญ ่ หมายถึงหมู่ชนผู้ชอบคิดว่าตนมี
ตระกูลสูง  ตระกูลมั่งคั่ง  มทีรัพย์สมบัติมากกว่าผู้อ่ืน  เช่น  คิดว่า  “เราเป็นโคตม
โคตร  เราเป็นกัสสปโคตร” เป็นต้น  (องฺ.เอกาทสก.อ.  (บาลี) ๓/๑๐/๓๘๓)    

ตระกูลโกณฑญัญโคตร : สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุลิง ต่อมาใช้ในความหมายถึงตระกูลท่ีรุ่งเรือง
ตระกูลหนึ่ง ดังคำในกัจฉปชาดก พระโพธิสัตว์บวชเป็นฤษี เมื่อจะขอร้องเต่า ให้
ปล่อยลิงท่ีใช้มอืล้อเล่นเต่า เต่าจึงงับมือลิงไว้  แล้วเจรจากับเต่าว่า ธรรมดาเต่าเป็น
ต้นตระกูลกัสสปโคตร ลิงเป็นต้นตระกูลโกณฑัญญโคตร กัสสปะ ท่านจงปล่อยโกณ
ฑัญญะเสียเถิด ท่านได้เคยร่วมเมถุนกันมาแล้ว (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๖๙/๑๓๕)  

ตระกูลคนเทขยะ : สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคนเทหยากเยื่อหรือมูลฝอย,เป็นตระกูลต่ำ จัดเป็นคน
ยากจน ดำรงชีวิตลำบาก ดังคำในปุคคลสูตร ตโมตมสูตร และปุคคลบัญญัติท่ีอธิบาย
คนเกิดมามืดมามืดไปหรือคนท่ีเกิดมามืดมาแต่สว่างไป ตอนหน่ึงว่า ตระกูลต่ำคือ 
ตระกูลจัณฑาล ตระกูลช่างสาน ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างรถ  หรือตระกูลคนเท
ขยะ เป็นตระกูลยากจน มีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคือง เป็น
แหล่งท่ีหาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยาก (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๑, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๘๕/๑๒๙, อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๖๘/๒๐๑),ในอัสสลายนสูตรกล่าวถึงตระกูล
คนเทขยะไว้ในกลุ่มตระกูลพวกเดียวกัน กล่าวคือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน 
ตระกูลช่างจักสาน ตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๘/๕๐๙)  

ตระกูลคนยากจน : สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุคนเข็ญใจ, หรือผู้ไร้ทรัพย์,มีชีวิตเป็นอย่างฝืดเคือง เป็น
วิบากกรรมจากการเป็นคนตระหนี่ ดังคำในมัจฉรีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คน
เหล่าใดในโลกน้ี เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น บริภาษผู้อ่ืน ทำอันตรายแก่คนเหล่าอ่ืน
ผู้ให้อยู่ คนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือยมโลก ถ้าพวกเขามา
เกิดเป็นมนุษย์ ก็เกิดในตระกูลคนยากจนซึง่จะหาท่อนผ้าอาหาร ความยินดี และ
ความสนุกสนานได้ยาก (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๔๙/๖๓),ในพาลปัณฑิตสูตรกลา่วถึงตระกูล
คนยากจนว่าหมายถึงตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลช่างจักสาน  ตระกูลช่าง
รถ ตระกูลคนขนขยะ  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๒/๒๙๘) 

ตระกูลคหบดีมหาศาล : สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคนท่ีเป็นเจ้าบ้านผู้มีอันจะกิน จัดว่าเป็นตระกูลม่ัง
คั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้ท่ีน่าปลื้มใจมากมีทรัพย์
และธัญชาติมาก อยู่ในตระกูลสูง ดังคำในพาลปัณฑิตสูตร ปุคคลสูตร ตโมตมสูตร 
ฉฬภิชาติสูตร ปุคคลบัญญัติ กล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า ตระกูลสูงคือ ตระกูลขตัติยมหาศาล 
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ตระกูลพราหมณมหาศาลหรือตระกูลคหบดีมหาศาล (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐๖/๓๐๘, 
สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๕/๑๒๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๗/
๕๔๖, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ตระกูลคหบดีมหาศาล หมายถึงผู้มทีรัพย์มาก  มทีรัพย์  ๔๐  
โกฏิ  (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๐/๑๙๓)    

ตระกูลจัณฑาล :สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุที่ต่ําช้า ซึ่งเป็นลูกคนต่างวรรณะ เป็นคนท่ีสืบเช้ือสายมา
จากลูกที่บิดาเป็นศูทรมารดาเป็นพราหมณ์, จัดเป็นตระกูลต่ำ เป็นคนระดับเดียวกัน
ในคนตระกูลต่ำ กล่าวคือตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลช่างจักสาน  ตระกูล
ช่างรถ  ตระกูลคนขนขยะ(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐๘/๕๐๙),ในปุคคลสูตรและปุคคล
บัญญัติก็กล่าวว่าเป็นคนตระกูลต่ำในชมพูทวีป (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๑,อภิ.ปุ.
(ไทย) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑)  

ตระกูลช่างจักสาน : สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุคนทำอาชีพจักสานเครื่องใช้ท่ีทําด้วยไม้ไผ่หรือหวาย
เป็นต้น, ในอัสสลายนสูตร กล่าวว่า เป็นตระกูลท่ี ๓ ในตระกูลต่ำ ๕ อันได้แก่ ตระกูล
จัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลช่างจักสาน ตระกูลช่างรถ ตระกูลคนขนขยะ (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๔๐๘/๕๐๙),ในตโมตมสูตรกลา่วอธิบายไว้ว่า บางคนแม้จะเกิดในตระกูล
ต่ำ  ทำดี ประพฤติสุจริต ๓ จะเป็นผู้สว่างไปได้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๕/๑๒๙)  

ตระกูลช่างทอง:สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคนทำอาชีพเกี่ยวกับทองหรือผู้ชํานาญในการฝีมือเกี่ยวกับ
ทอง,ตระกูลช่างทองมักอยู่ตามตลาด, ในอนังคณสูตร  พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
ภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาด หรือจากตระกูลช่างทอง เป็นของบริสุทธ์ิผ่อง
ใส แต่เจ้าของไม่ได้ใช้สอยทั้งไม่ขัดสีภาชนะสำริดน้ันซ้ำยังเก็บมันไว้ในที่ท่ีมีฝุ่นละออง
ฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นน้ัน ต่อมาภาชนะสำริดน้ันพึงเป็นของเศร้าหมองสนิมจับได้ (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๕๙/๔๖,๑๒/๖๑/๕๓)  

ตระกูลช่างรถ :สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุคนทำอาชีพเกี่ยวกับยานที่มีล้อสําหรับเคลือ่นไป เช่น รถม้า 
ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางบก,ในอัสสลายนสตูรกล่าวว่าเป็นคนในเกิดใน
ตระกูลต่ำคือตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลช่างจักสานตระกูลช่างรถ ตระกูล
คนขนขยะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๘/๕๐๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๒/๒๙๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๓๒/๑๖๑,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑),ในฉักกนิบาต อธิบายว่าตระกูลช่างรถ จดั
อยู่ในกัณหาภิชาติ  ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกิดในตระกูลต่ำ ๕ตระกูลคือ(๑) ตระกูลจัณฑาล 
(๒)  ตระกูลช่างสาน (๓)  ตระกูลนายพราน (๔) ตระกลูช่างรถ (๕) ตระกูลคนขน
ขยะซ่ึงเป็นตระกูลท่ียากจน(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๗/๕๔๓-๕๔๕)  



 

๒๐๒๘ 
 

 

ตระกูลช่างสาน :สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคนทำอาชีพจักสานเคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยไม้ไผ่หรือหวายเป็น
ต้น เช่น ใช้เส้นตอกทําด้วยไม้ไผ่ หวาย กก ใบลาน เป็นต้น ขัดกันให้เป็นผืน เช่นเสื่อ 
หรือทําขึ้นเป็นวัตถุมีรูปรา่งต่างๆ เช่น กระบุง กระจาด,ในพาลปัณฑิตสูตร กล่าวไว้ว่า
เป็นตระกูลต่ำ คือตระกูลคนจัณฑาล ตระกูลนายพราน  ตระกูล ช่างสานตระกูล ช่าง
รถ หรือตระกลูคนขนขยะ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๒/๒๙๘,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๑,
อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑)  

ตระกูลต่ำ : สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุท่ีต่ำต้อย ในสงัคมชมพูทวีป จัดแบ่งคนตามวรรณะ ๔ 
และจัดแบ่งคนตามอาชีพไว้ ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง ระบุไว้ว่า ตระกูลต่ำ คือ
ตระกูลคนจัณฑาล ตระกูลนายพรานตระกูล ช่างสานตระกูล ช่างรถ หรือตระกูลคน
ขนขยะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๔๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๓๒/๑๖๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๕/๑๒๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๕,อภิ.ปุ.
(ไทย) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑)  

ตระกูลทาสี : สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคนที่เป็นหญิงรบัใช้ อยู่กับเจ้านายคอยรับใช้ปรนนิบัติ ดังคำ
ในปุณณิกาเถรยิาปทาน พระปุณณิกาเถรี กล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า เพราะหม่อม
ฉันเกิดในตระกูลทาส ีครบจำนวนทาสี ๑๐๐ คนพอดี เจ้านายจึงต้ังชื่อให้หม่อมฉันว่า
ปุณณา และปลดหม่อมฉัน(จากทาส)ให้เป็นไท (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙๕/๕๔๖)  

ตระกูลนาค :  สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุงูใหญม่ีหงอน, เป็นสัตว์ในนิยายและเป็นศัตรูกับครุฑ  ดัง
คำในจัมเปยยชาดกพระราชาทรงชมเชยพระโพธิสัตว์นั้นว่า ขอปฏิญญาของท่านจง
เป็นสัตย์จริงเถิด ขอท่านอย่าเป็นผู้มีนิสัยมักโกรธและผูกโกรธ ขอครุฑท้ังหลายจงงด
เว้นตระกูลนาคของท่านท้ังมวล เหมือนบุคคลงดเว้นไฟในคิมหันตฤดู (ขุ.วีสติ.(ไทย) 
๒๗/๒๖๐/๕๑๖)  

ตระกูลนายพราน : สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุคนผู้หากินในทางล่าสัตว์เป็นต้น หรือผู้ชำนาญป่า เช่น 
พรานป่า พรานนก หมายถึงคนที่ทำอาชีพล่าสัตว์, ในพาลปัณฑิตสูตร จัดว่าเป็นคน
ในตระกูลต่ำ มีความทุกข์ยากขัดสน,เป็นตระกูลท่ี ๒ ในตระกูลต่ำ ๕ ตระกูล (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๒๕๒/๒๙๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๑,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ตระกูลนายพราน เป็นตระกูลช้ันต่ำซึ่งทุกข์ยากขัดสน  ๕ 
ตระกูลคือ(๑) จัณฑาละ ตระกูลจัณฑาล (๒)เวณะ ตระกูลช่างสาน  (๓)  เนสาทะ 
ตระกูลนายพราน(๔)รถการะ ตระกูลช่างรถ (๕) ปุกกุสะ ตระกูลคนขนขยะ (องฺ.ปญฺ
จก.อ.(บาลี) ๓/๗/๓)  

ตระกูลปริพาชก :สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุนักบวชผู้ชายในอินเดียนอกพระพุทธศาสนา, เพศหญิงใช้
ว่า ปริพาชิกาหรือ ปริพาชี ในท่ีน้ีมุ่งอธิบายถึงพระวังคีสเถระก่อนจะมาบวชเกิดเป็น



 

๒๐๒๙ 
 

 

ปริพาชก ดังคำในวังคีสเถราปทานพระวังคีสเถระกล่าวถึงอดีตของตนไว้ว่าบัดนี้เป็น
ภพสุดท้าย ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลปริพาชก เมื่อข้าพเจ้าเกิด(ท่ีวังคชนบท) เป็นคร้ัง
สุดท้าย มีอายุได้ ๗ ขวบ เป็นผู้รู้แจ้งพระเวททุกคัมภีร์แกล้วกล้าในวาทศาสตร์ มีเสียง
ไพเราะมีถ้อยคำวิจิตร สามารถย่ำยีวาทะของผู้อ่ืนได้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๒๐/๓๐๖)  

ตระกูลปุกกุสะ :สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคนทำหน้าท่ีขนขยะ ดังคำในจันทกุมารชาดกท่ีจันทกุมาร
กล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า ไฉนหนอ เราพึงเกิดในตระกูลช่างรถ   ตระกลูปุกกุสะ หรือใน
ตระกูลพ่อค้า  พระราชาก็ไม่พึงรับสั่งให้ฆ่าเราในการบูชายัญวันน้ี (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๐๔๑/๓๔๕)  

ตระกูลพราหมณ์ : สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุคนผู้ท่ีถือเพศไว้ผม นุ่งขาวห่มขาว ทำหน้าท่ีพิธีกรรม  
เช่น พราหมณ์ปุโรหิต, เป็นคนในวรรณะที่ ๑ แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี ๔ วรรณะ ได้แก ่
พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร  ดังคำในมหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ว่า ช่ือว่าตระกูล  
หมายถึงตระกูล๔ ได้แก่ ตระกูลกษัตริย์  ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพศย์และตระกูล
ศูทร (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๓๗/๔๖๗,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๕๖/๑๖๘, ๘๖๑/๑๗๑, 
๘๖๖/๑๗๔, ๑๐๔๔/๒๗๘),ในอปทาน เช่นมหากัสสปเถราปทาน พระมหากัสสป
เถระ กล่าวถึงอดีตก่อนบวชว่า ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลพราหมณ์ สะสมรตันะไว้เป็นอัน
มากสละทรัพย์ ๘๐ โกฏิแล้วออกบวช (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๑๙/๖๔, ๑๙/๓๗๒,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๕๐/๒๒๔, , ๒๙๗/๓๓๒,๑๓/๕๒๑, ๑๗/๕๒๑, ๔๙/๕๒๕, ๒๐๗/๕๔๘)  

ตระกูลแพศย์ : สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุคนในวรรณะท่ี ๓ แห่งสังคมฮินดู ซึ่งม ี ๔ วรรณะ ได้แก่ 
พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๓๗/๔๖๗,วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๒๓๓/๒๙๐,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)  ๓/๘๕๖/๑๖๘, ๘๖๑/๑๗๑, ๘๖๖/๑๗๔, ๑๐๔๔/
๒๗๘),ในอปทาน กล่าวถึงภิกขุนีบางรูป ก็เกิดในตระกูลแพศย์ ไม่ใช่พราหมณ ์ก็ม ี(ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๑๔/๕๒๑)  

ตระกูลมหาศาล :สกุล ,วงศ์,เช้ือสาย ,เผ่าพันธ์ุคนผู้ ย่ิงใหญ่ในวรรณะนั้น ๆ ,ถ้าเป็นพราหมณ์ก็
หมายความว่ามีศิษย์มาก,ถ้าเป็นกษัตริย์ก็หมายความว่ามีอํานาจมาก,ถ้าเป็นแพศย์ก็
หมายความว่ามีทรัพย์มาก มีทรัพย์สมบัติมากมาย เช่น เศรษฐีมหาศาล, มีท่ีดิน
มหาศาล ดังคำในอุตตรเถราปทาน พระอุตตรเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า 
ข้าพเจ้าถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจุติจากเทวโลก เกิดในตระกูลมหาศาลท่ีม่ังคั่งในกรุง
สาวัตถี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๔/๓๔๗),ในสกุลาเถริยาปทาน พระสกุลาเถรีกล่าวถึง
อดีตชาติของตนไว้ว่า  บัดนี้ เป็นภพสุดท้าย หม่อมฉันเกิดในตระกูลมหาศาลมีทรัพย์
และข้าวเปลือกมากมายที่มหาชนยินดี หรือดังคำในอุปปลทายิกาเถริยาปทาน พระ
อุปปลทายิกาเถรีกล่าวไว้ว่า หม่อมฉันรู้จักแต่ตระกูลสูงซึ่งเป็นตระกูลมหาศาลมี



 

๒๐๓๐ 
 

 

ทรัพย์มากตระกูลอ่ืนๆ หม่อมฉันไม่รู้จักเลย น้ีเป็นผลแห่งการถวายบิณฑบาต (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๑๕๔/๔๗๕, ๗๔/๕๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ตระกูลพราหมณมหาศาล หมายถึงคนมีทรัพย์  ๘๐  โกฏิ  
(ที.ม.อ.  (บาล)ี ๒๑๐/๑๙๓)  

ตระกูลมหาเศรษฐี : สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุคนมั่งมี ซึ่งมีทรัพย์มาก มีทรพัย์สมบัติมากมาย ดังคำ
ในเสลาเถริยาปทาน พระเสลาเถรีกล่าวถงึอดีตของตนไว้ว่า ภพนี้เป็นภพสุดท้าย
หม่อมฉันเกิดในตระกูลมหาเศรษฐี ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมอัน
ประกอบด้วยมัจจุบวชแล้ว ค้นคว้าอรรถธรรมท้ังปวง ทำอาสวะท้ังปวงให้สิ้นไปแล้ว 
ได้บรรลุอรหัตตผลโดยกาลไม่นานเลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๒๖/๕๕๑)  

ตระกูลมหาอำมาตย์ : สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุข้าราชการ,ข้าเฝ้า; ที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ ดัง
คำในกาฬุทายีเถราปทาน พระกาฬุทายีเถระกล่าวถึงอดีตชาติไว้ว่า ภพน้ีเป็นภพ
สุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในตระกูลมหาอำมาตย์ ในกรุงกบิลพัสด์ุ ที่น่ารื่นรมย์ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑๘๒/๓๑๕)  

ตระกูลมัลลกษัตริย์ : สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุนักมวยปล้ำ อยู่ในแคว้นมัลละ ดังคำในทัพพมัลล
ปุตตเถราปทาน พระทัพพมัลลปุตตเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่าข้าพเจ้าเกิดใน
ตระกูลมัลลกษัตริย์ในกรุงกุสินารา แคว้นมัลละเมื่อยังอยู่ในครรภ์น่ันแหละ มารดาได้
สิ้นพระชนม์ เขาช่วยกันยกข้ึนสู่จิตกาธาน ข้าพเจ้าได้ตกลงมาจากจิตกาธานน้ัน (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๑๔๒/๒๕๖)  

ตระกูลศากยะ: ช่ือวงศ์กษัตริย์วงศ์หน่ึงในเมืองกบิลพัสด์ุ เรียกว่าศากยวงศ์ เป็นวงศ์ตระกูลของ
พระพุทธเจ้า, เรียกกษัตริย์ในวงศ์นี้ว่าศากยะ ดังคำว่า พระพุทธเจ้า เสด็จอุบัติใน
ตระกูลศากยะ ไม่มผีู้ใดเปรียบปราน  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๘๕/๕๘๕), ในสารีปุตตเถร
มาตุเปติวัตถุ นางเปรตตนหนึ่งมาหาพระสารีบุตรเถระผู้เคยเป็นญาติ แล้วกล่าวว่า  
เมื่อก่อนในชาติอ่ืนๆดิฉันเกิดในตระกูลศากยะ เป็นมารดาของท่าน ดิฉันเข้าถึงเปต
วิสัย ถูกความหิวกระหายครอบงำ (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๑๗/๑๘๗)  

ตระกูลศูทร : สกุล,วงศ์,เชื้อสาย,เผ่าพันธ์ุคนวรรณะที่ ๔ ของสังคมฮินดู ทำหน้าท่ีเป็นผู้ใช้แรงงาน 
เป็นกรรมกร ทำหน้าท่ีรับใช้ผู้อ่ืน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๓๗/๔๖๗,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/
๘๕๖/๑๖๘, ๘๖๑/๑๗๑, ๘๖๖/๑๗๔, ๑๐๔๔/๒๗๘), ในจฬูอัสสปุรสูตร กล่าวถึงคน
ไม่ว่าจะเกิดในตระกูลไหนก็ตามหากทำดีก็สามารถทำให้แจ้งวิมุตติได้ ดังที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่าถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลศูทร... ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนๆ ก็
ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะ
อาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน กุลบุตรนี้ช่ือว่าสมณะ (ม.มู.
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(ไทย) ๑๒/๔๓๘/๔๖๙),ในจตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีนมปทาน กล่าวถึง
ภิกขุนีบางรูปบวชจากตระกูลศูทร ก็มี ดังคำว่า หม่อมฉนั ๘๔,๐๐๐ นางได้เกิดใน
ตระกูลพราหมณ์มีมือและเท้าละเอียดอ่อน เกิดในนคร(ศาสนา)ของพระองค์ เกิดใน
ตระกูลแพศย์และตระกูลศูทร (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๔/๕๒๑)  

ตระกูลสูง : สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคนท่ีเกิดในตระกูลกษัตริย์ หรือพราหมณ์ ซึ่งม่ังคั่งด้วย
ทรัพย์  เพียบพร้อมด้วยเกียรติยศ ดังคำในโสณทัณฑสูตร จังกีสูตร กล่าวไว้ว่า พระ
สมณโคดม ...ทรงเป็นกรรมวาที กิริยวาที ไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพราหมณ์ฯลฯ ผนวชแล้ว
จากตระกูลสูงคือขัตติยตระกูลอันบริสุทธ์ิฯลฯ  (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๔,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๓๗/๕๔๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๕/๑๒๖),ในพาลปัณฑิตสูตรกล่าวไว้ว่า ตระกูลสูง 
คือตระกูลขัตติยมหาศาล    ตระกูลพราหมณมหาศาล  หรือตระกูลคหบดีมหาศาล 
อันเป็นตระกูลมั่งค่ัง    มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้ที่น่า
ปลื้มใจมาก มีทรัพย์และธัญชาติมาก (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๔๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๓๒/๑๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๕/๑๓๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ตระกูลสูง ในท่ีน้ีหมายถึงตระกูลกษัตริย์ หรือตระกูล
พราหมณ์  (ม.อุ.อ.  (บาลี) ๓/๑๐๕/๖๘)   

ตระกูลโสตถิยพราหมณ์ : วงศ์เช้ือสายของพราหมณ์ช่ือว่าโสตถิยะ อยู่เมืองกาสี มีความมั่งคั่ง ซึ่งเป็น
ตระกูลท่ีพราหมณ์ในมหาสุตโสมชาดกกล่าวถึง ดังคำท่ีพราหมณ์ผู้เป็นบิดาได้กล่าว
กับมาณพผู้เป็นลูกว่า มาณพ เจ้าเป็นผู้มีรปูงามเกิดในตระกูลโสตถิยพราหมณ์ เจ้าไม่
ควรกินอาหารท่ีไม่ควรกินนะ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๓๘๓/๑๖๑),ในจริยาปิฎก 
กล่าวถึงตระกูลน้ีว่าอยู่ในกรุงกาสี มีความรำ่รวย (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๓๔/๗๖๒)  

ตระกูลหญิงแพศยา : สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุหญิงหาเงินในทางประเวณี,คนในตระกูลมีหญิงถ่อย
หรือหญิงสําส่อนท่ีอาศัยรายได้จากชายดำรงชีพ เช่นแม่เป็นแพศยา เป็นลูกก็ดำเนิน
ชีวิตตาม ดังคำในอัฑฒกาสีเถริยาปทาน พระอัฑฒกาสีเถรีกล่าวถึงอดีตชาติของตน
บางชาติไว้ว่า หม่อมฉันมีความคิดช่ัวได้ด่าภิกษุณีผู้ปราศจากอาสวะรูปหน่ึงครั้งเดียว
ว่า นางแพศยาเพราะเศษกรรมน้ันแลหม่อมฉันเกิดในตระกูลหญิงแพศยาอยู่อาศัย
ชายอ่ืนโดยมากต้องหมกไหม้อยู่ในนรกเพราะบาปกรรมน้ันนั่นเอง(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๗๒/๕๔๓)  

ตระกูลเห้ีย : โคธวงศ์,ช่ือวงศ์เผ่าพันธ์ุสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ เป็นสตัว์สกุลเดียวกับตะกวด โต
เต็มวัยยาวได้ถึง ๒.๕ เมตร ตัวอ้วนใหญ่สีดํา มีลายดอกสเีหลืองพาดขวาง หางยาว 
อาศัยและหากินบริเวณใกล้น้ํา, ภาษาปากว่าตัวเงินตัวทอง,มักอยู่กันเป็นฝูง กินของ
คราวและซากสัตว์ ในโคธชาดกกล่าวถึงตระกูลเห้ียประสบความพินาศเพราะคบกับ
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คนช่ัว ดังคำที่พญาเห้ียโพธิสัตว์เมื่อจะหนีไปทางปล่องลมจึงกล่าวว่า บุคคลคบหาคน
ช่ัวย่อมไม่ประสบความสุขเลยเหมือนตระกูลเห้ียทำตนเองให้ประสบความวอดวาย
เพราะกิ้งก่า (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๔๑/๕๘)  

ตระกูลอำมาตย์ :สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคนท่ีเป็นข้าราชการ,ข้าเฝ้า;ท่ีปรึกษาของพระมหากษัตริย์
ในการบริหารบ้านเมือง ดังคำในมหากัปปินเถราปทาน พระมหากัปปินเถระกล่าวถึง
บริวารท้ังหลายในอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อีก ในกุกกุฏบุรี ข้าง
ภูเขาหิมพานต์ ข้าพเจ้าได้เป็นโอรสผู้มียศใหญ่นามว่ากัปปินะ พวกที่เหลือเกิดใน
ตระกูลอำมาตย์แวดล้อมข้าพเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๕/๒๔๙),ในกาฬุทายีเถราปทาน 
พระกาฬุทายีเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่าเคยเป็นอำมาตย์ในกรุงหงสาวดี ดัง
คำว่า ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลอำมาตย์ในกรุงหงสวดี เป็นผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใสน่าชม 
มีทรัพย์ และมีธัญญาหารเหลอืล้นเข้าไปยังวิหารหังสารามไหว้พระตถาคตพระองค์
น้ัน ได้ฟังธรรมท่ีไพเราะ และทำสักการะแด่พระองค์ผู้คงท่ี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙๕/
๔๑๓),ในมหาปชาปตีโคตมีเถริยาปทาน สิงคาลมาตุเถริยาปทาน พระมหาปชาปตี
โคตมีเถรี พระสิงคาลมาตุเถรี ต่างก็กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าเคยเกิดในตระกูล
อำมาตย์ ท่ีรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่าง  ๆ เป็นตระกูลมั่งคั่ง เจริญ มีทรัพยม์ากในกรุงหง
สาวดี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙๕/๔๑๓,๘๓/๕๓๐)  

ตระกูลอุบาสก :สกุล,วงศ์,เช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคฤหัสถ์ผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างม่ันคง เช่น 
โปกขรสาติตระกูล  โลหิจจตระกูล ดังคำในอัมพัฏฐสูตร กล่าวถึงพราหมณ์โปกขรสาติ
ทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคไว้ว่า ขอท่านพระโคดมจงเสด็จเข้าไปสู่โปกขรสาติตระกูล 
เหมือนดังท่ีเสด็จเข้าไปสู่ตระกูลอุบาสกอ่ืนๆในเมืองอุกกฏัฐะ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๙๙/
๑๑๐),ในโลหิจจสูตร กล่าวถงึโลหิจจพราหมณ์นิมนต์พระมหากัจจานเถระไว้ว่า ขอ
ท่านกัจจานะจงเข้าไปสู่โลหิจจตระกูลเหมือนดังท่ีเข้าไปสู่ตระกูลอุบาสกทั้งหลายใน
เมืองมักกรกฏะเถิดเหล่ามาณพหรือมาณวิกาในโลหิจจตระกูลจักไหว้  ลุกรับ  ถวาย
อาสนะหรือน้ำแก่ท่าน  ข้อนัน้จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือความสุขแก่พวกเขา
ตลอดกาลนาน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๒/๑๖๔), ในเสลาเถริยาปทาน  พระเสลาเถรี
กล่าวถึงอดีตชาติสมัยพระกัสสปพุทธเจ้าว่าตนเองเกิดในตระกลูอุบาสก กรุงสาวัตถ ี
เห็นพระชินเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้น  และฟังพระธรรมเทศนาแล้ว (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๒๒๑/๕๕๐)  

ตระกูลเอณิ : ช่ือเช้ือสาย,เผ่าพันธ์ุคนตระกูลท่ีแถบลุ่มแม่น้ำคงคา  ในพกสูตร กล่าวถึงพกพรหมเข้า
เฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าอะไรเป็นวัตรของข้าพเจ้า พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าถึง
ชาติท่ีพระองค์เกิดเป็นกัปปมาณพและเป็นอันเตวาสิกในชาติหน่ึงว่า ข้อท่ีท่านให้
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มนุษย์เป็นอันมาก ผู้กระหายน้ำซึ่งถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนได้ด่ืมน้ำ น้ันเป็นศีลวัตร
เก่าแก่ของท่าน เรายังระลึกได้อยู่  ประดุจหลับแล้วต่ืนขึ้น ฉะน้ัน  ข้อที่ท่านช่วยปลด
เปลื้องประชุมชน ซึ่งถูกโจรจับที่ตระกูลเอณิ น้ันเป็นศีลวัตรเก่าแก่ของท่านเรายัง
ระลึกได้อยู่ ประดุจหลับแล้วต่ืนขึ้น ฉะนั้น เป็นต้น (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๕/๒๓๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ตระกูลเอณิ  ในท่ีน้ีหมายถึงฝั่งแม่น้ำคงคา  (สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/
๑๗๕๑/๒๐๐, สํ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๗๕/๒๕๘)   

ตระเตรียม : เตรียมการ, จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย,หมายถึงกิจกรรมท่ีทำก่อนกิจน้ันๆ จะเริ่มขึ้น ดัง
คำในมหาวิภังค์กล่าวถึงพวกพ่อค้าม้าชาวเมืองอุตตราบถมีม้าอยู่ประมาณ ๕๐๐ ตัว 
เข้าพักแรมช่วงฤดูฝนในเมืองเวรัญชา พวกเขาตระเตรียมข้าวนึ่ง เพ่ือถวายพระภิกษุ
รูปละประมาณ ๑ ทะนานไว้ท่ีคอกม้า รุ่งเช้า (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖/๙),ในเวสารัชช
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วาทะเหล่าใดที่สมณะหรือพราหมณ์ตระเตรียมไว้
แพร่หลาย วาทะเหล่านั้นมาถึงตถาคตผู้แกล้วกล้า ผู้ล่วงวาทะได้ย่อมไม่มีผล (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘/๑๔),ในนารทสูตร กล่าวถึงหน้าท่ีของอำมาตย์เกี่ยวกับการไป
นิมนต์เพ่ือให้พระเจ้ามุณฑะ พร้อมพระเทวีได้ฟังธรรมจากพระนารทะไว้ตอนหนึ่ง ดัง
คำว่า พระเจ้ามุณฑะรับสั่งว่า  ท่านอำมาตย์ ถ้าเช่นนั้น ท่านจงให้พนักงาน
ตระเตรียมพาหนะอย่างดีไว้ มหาอำมาตย์ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้ว ให้
พนักงานตระเตรียมพระราชพาหนะอย่างดีไว้เสร็จแล้ว 

  อรรถกถาอธิบายว่า ย่อมไม่มีผล  ในที่น้ีหมายถึงความแตกหัก  พินาศไป  (องฺ.
จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๘/๒๘๖) 

ตระพอง : ส่วนท่ีนูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างศีรษะช้าง ดังคำในนาควิมาน ท่ีพระวังคีสเถระถามเทพธิดา
องค์หนึ่งว่า  เธอประดับองค์ทรงเคร่ืองแล้วขึ้นคชสารตัวประเสริฐมีรา่งกายใหญ่
ประดับแก้วและทองมีข่ายทองคลุมตระพองผูกสายรัดประคนทองไว้เรียบร้อย น่ัง
หลังคชสารเหาะมาที่น้ี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๐๕/๘๑) ; กะพอง กระพอง หรือ ตะพอง ก็
ว่า 

ตระหนี่ : งก, หวงไม่อยากให้ง่าย ๆ, ตระหน่ี, ในคันธชาตสูตร พระอานนท์ทูลถามว่า พระองค์
ผู้เจริญ    กลิ่นหอมที่ลอยไปตามลมก็ได้ ลอยไปทวนลมก็ได้ลอยไปทั้งตามลมและ
ทวนลมก็ได้ เป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อานนท์ ในโลกน้ีสตรีหรือบุรุษ
ในบ้านหรือในตำบลใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงธรรมเป็นสรณะ ถงึพระสงฆ์เป็น
สรณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติ
ผิดในกาม เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นผู้มศีีล มีธรรมงามมใีจปราศจากความตระหน่ีอัน



 

๒๐๓๔ 
 

 

เป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้ว มฝี่ามือชุ่มยินดีในการสละ ควรแก่การขอยินดีในการ
ให้ทานและการจำแนกทานอยู่ครองเรือน (องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๐/๓๐๔) 

ตระหนี่ตระกูล : หวงตระกูล, หวงสกุล, ตระหน่ีตระกูล, ในมัจฉรินีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุณีประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมดำรงอยู่ในนรก  
เหมือนถูกนำไปฝังไว้ คือ  (๑) ตระหน่ีท่ีอยู่ (๒) ตระหน่ีตระกูล (๓) ตระหนี่ลาภ (๔) 
ตระหนี่วรรณะ (๕) ตระหนี่ธรรมภิกษุณีท่ีประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ี ย่อมดำรง
อยู่ในนรก เหมอืนถูกนำไปฝังไว้ (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๑๕/๑๙๔) 

ตระหนี่วรรณะ :  หวงวรรณะ, หวงคำสรรเสริญ, ตระหน่ีวรรณะ, ในอปรปฐมฌานสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุยังละธรรม  ๕  ประการไม่ได้  ก็ไม่อาจบรรลุ
ปฐมฌานอยู่ได้ คือ ๑. ความตระหน่ีอาวาส ๒.ความตระหนี่ตระกูล ๓. ความตระหนี่
ลาภ ๔. ความตระหน่ีวรรณะ ๕. ความอกตัญญู  ความอกตเวที  ภิกษุยังละธรรม  ๕  
ประการนี้ไม่ได้ ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖๔๓๙๗) 

ตรัสรู้ :  รู้แจ้ง,รู้อย่างแจ่มแจ้ง,รู้ชัดเจน,ใช้เป็นคำเฉพาะสำหรับพระพุทธเจ้ารู้แจ้งอริยสัจ ๔
ได้แก่ ทุกข ์สมทัุย นิโรธ มรรค พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เม่ือทรงพระชนม์มายุ ๓๕ 
พรรษา ,ตรัสรู ้ ,หมอชีวกโกมารภัจทูลตอบพระเจ้าอชาตศัตรูว่า ขอเดชะพระผู้มีพระ
ภาคผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ประทับอยู่ที่สวนมะม่วง
ของข้าพระพุทธเจ้า พระองค์มีพระกิตติศัพท์อันงามขจรไปว่า  พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์
โปรดเสด็จ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน  เมื่อเสด็จเข้าไปเฝ้าพระทัยของ
พระองค์จะเบิกบานเลื่อมใส (ที.สี. (ไทย) ๙/๑๕๗/๕๐) 

ตรัสรูส้ัจธรรม : รู้แจ้ง,รู้อย่างแจ่มแจ้ง, รู้ชัดเจน,ธรรมคืออริยสัจ ได้แก ่ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค , ตรสัรู้
สัจธรรม, พระสุภากัมมารธิดาเถรีได้กล่าวว่า เพราะเมื่อก่อน   เรายังสาวนุ่งห่มผ้า
สะอาด ได้ฟังธรรมแล้วไม่ประมาทจึงได้ตรัสรู้สัจธรรม  เราจึงไม่ยินดีอย่างย่ิงในกาม
ท้ังปวงเห็นภัยในกายของตน  กระหย่ิมเฉพาะเนกขัมมะเท่านั้น ละหมู่ญาติ ทาส
กรรมกร บ้าน ไร่นา ความมัง่คั่ง และกองโภคะที่น่ารื่นรมย์ ท่ีเขาบันเทิงกันละสมบัติ
มิใช่น้อยออกบวชด้วยศรัทธาอย่างน้ีในพระสัทธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้ว 
(ขุ.เถรี. (ไทย)๒๖/๓๔๒/๖๑๒) 

ตรีกูฏนที :  แม่น้ำช่ือว่าตรีกูฏะ ,ตรีกูฏนที, ในภัลลาติยชาดก  มีพระราชาทรงพระนามว่าภัลลาติ
ยะได้เสด็จประพาสป่าล่าเน้ือเสด็จถึงภูเขาคันธมาทน์ เป็นแดนท่ีพวกกินนรสัญจรไป
มา  เสด็จเข้าไปใกล้สถานที่ท่ีกินนร  ๒  ผวัเมียอยู่ตรัสถามว่าเราขอถามเจ้าท้ัง  ๒ ผู้



 

๒๐๓๕ 
 

 

มีร่างกายคล้ายมนุษย์ ในมนุษยโลกเขารู้จกัเจ้าท้ัง ๒ ว่าอย่างไร  ฝ่ายกินนรีจึง
สนทนากับพระราชาว่า พวกเราเป็นมฤคมีร่างกายคล้ายมนุษย์ไปตามแม่น้ำท้ังหลาย
คือ มัลลครีีนท ี ปัณฑรกนที  ตรีกูฏนทีซึ่งมน้ีำเย็น ชาวโลกเขารู้จักพวกเราว่า กินนร 
(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๘๙/๕๐๒) 

ตรึกตรอง :  ใคร่ครวญ, คดิทบทวน, ตริตรอง, ตรึกตรอง, ในเทฺวธาวิตักกสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุย่ิงตรึกตรองถึงวิตกใดๆ  มาก  เธอมีใจน้อมไปในวิตก
น้ัน ๆ  ถ้าเธอย่ิงตรึกตรองถึงกามวิตกมาก  เธอก็ละท้ิงเนกขัมมวิตก กระทำแต่
กามวิตกให้มาก จิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพ่ือกามวิตก ภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงพยาบาท
วิตกมาก ภิกษุย่ิงตรึกตรองถึงวิหิงสาวิตกมาก  เธอละทิ้งอวิหิงสาวิตก  กระทำแต่
วิหิงสาวิตกให้มาก  จิตของเธอน้ันน้อมไปเพ่ือวิหิงสาวิตก (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๘/
๒๒๐) 

ตรึกตาม :  ใคร่ครวญตาม, คิดทบทวนตาม, ตรึกตาม, ในปฐมธัมมวิหารีสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตรึกตาม ตรองตาม เพ่งตามด้วยใจซึ่ง
ธรรมตามท่ีตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา เธอปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไป  ละการ
หลีกเร้นอยู่ ไม่ประกอบความสงบใจภายในเพราะการตรึกตามธรรมนั้นภิกษุนี้เรา
เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการตรึกธรรม  ไม่เรยีกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม (องฺ.ปญฺจก. (ไทย)
๒๒/๗๓/๑๒๔) 

ตรุณรุกขสูตร : พระสูตรว่าด้วยต้นไม้อ่อน พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่ง
สังโยชน์  ตัณหาย่อมเจริญ  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อุปาทานเป็นต้นจึงมี  เหมือน
ต้นไม้อ่อนที่คนรดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอ  ต้นไม้ย่อมเจริญงอกงาม  ตรงกันข้าม  ถ้า
ภิกษุพิจารณาเห็นโทษในธรรมท่ีเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์อยู่  ตัณหาย่อมดับ  เพราะ
ตัณหาดับ  อุปาทานเป็นต้นจึงดับ  เหมือนต้นไม้อ่อนที่ถูกตัดรากถอนโคน  ย่อมไม่
เจริญงอกงาม(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๕๗/๑๑๐) 

ตรึกถึง : ใคร่ครวญถึง, คิดทบทวนถึง,ตรึกถึง,ในคิหิสูตร พระผูม้ีพระภาคได้สนทนาธรรมกับ
พระสารีบุตรว่า  บัณฑิตเห็นภัยในนรกแลว้พึงเว้นบาปสมาทานอริยธรรมแล้วพึงเว้น
บาปเสียในเม่ือมีความพยายามอยู่ ไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ท้ังหลาย ไม่พึงกล่าวเท็จทั้งที่
รู้ ไม่พึงหยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พึงยินดีภริยาของตน    ไม่พึงยินดีภริยาผู้อ่ืน 
ไม่พึงด่ืมสุราเมรัยเคร่ืองยังจิตให้หลงใหลพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพึงตรึก
ถึงพระธรรมพึงเจริญจิตอันปราศจากพยาบาทเพ่ือเกื้อกูลแก่เทวโลก(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๑๗๙/๓๐๒) 



 

๒๐๓๖ 
 

 

ตลบตะแลง :  สับปลับ, กลับกลอก, กลับไปกลับมา, ตลบตะแลง,  ในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ปุถุชนเม่ือกลา่วยกย่องตถาคตจะพึงกล่าวว่า พระสมณ
โคดมทรงเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง  ด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด  ทรง
เว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวงและการตลบตะแลง หรือทรงเว้นขาดจากการ
ตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำการตีชิงว่ิงราว การปล้นและการขู่กรรโชกเป็นต้น(ที.
สี. (ไทย)๙/๑๐/๕) 

ตลาด : ชุมนุมกันทางสงัคมท่ีแลกเปลีย่นสินค้ากัน, สถานท่ีท่ีมนุษย์มาชุมนุมกันเพ่ือค้าขาย , 
ตลาด, ในอุปาลิวาทสูตร อุบาลีคหบดีช้ีแจงว่า เรื่องเคยมีมาแล้ว สาววัยรุ่นภรรยา
ของพราหมณ์แก่เฒ่าวัยชราคนหนึ่งมีครรภ์ใกล้คลอด ภรรยาสาวพูดกับพราหมณ์ว่า 
พ่ีจงไปซื้อลูกลงิจากตลาดมาสักตัวไว้เป็นเพ่ือนเล่นของลูกฉัน เมื่อนางบอกอย่างน้ัน   
พราหมณ์พูดว่า  น้องหญิงคอยจนคลอดก่อน  ถ้าเธอคลอดลูกเป็นชาย  ฉันจักซื้อลกู
ลิงตัวผู้จากตลาดมาให้เป็นเพ่ือนเล่นของลูกชายเธอ ถ้าเธอคลอดลูกเป็นหญิง  ฉันจัก
ซื้อลูกลิงตัวเมยีจากตลาดมาให้เป็นเพ่ือนเล่นของลูกสาวเธอ (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๕ /
๗๐) 

ตลาดธรรม :  การบอกกล่าวสอนพระพุทธพจน์ที่ประกอบด้วยองค์  ๙  โดยอรรถพยัญชนะ  นัย 
เหตุ  อุทาหรณ์(มิลินทฺ.๓๕๒),ตลาดธรรม,พระชินเจ้าผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่พระองค์
น้ันมีพระชนมายุประมาณ ๔๐,๐๐๐ปี พระองค์ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่าน้ัน 
ทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก พระองค์พร้อมทั้งสาวก ทรงแผ่ขยาย
ตลาดธรรมให้แก่บุรุษและสตรีในโลกพร้อมท้ังเทวโลก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๗๐๕) 

ตสินา : ความอยาก, ตสินา,ในตสินาสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุ
ท้ังหลายตสินา (ความอยาก) ๓ ประการน้ี คือ ๑.กามตสินา  (ความอยากในกาม)  ๒. 
ภวตสินา (ความอยากในภพ)  ๓. วิภวตสินา (ความอยากในวิภพ)  ภิกษุพึงเจริญ
อริยมรรคมีองค์  ๘  เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู้  เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละตสินาท้ัง  ๓ 
ประการนี้  (สํ.ม. (ไทย) ๑๙ /๑๗๑/๙๙) 

ตสินาสูตร : พระสูตรว่าด้วยตสินา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ตสินา(ความอยาก)ม ี
๓ ประการ  คือ  (๑) กามตสนิา ความอยากในกาม (๒) ภวตสินา  ความอยากในภพ  
(๓) วิภวตสินา ความอยากในวิภพ  พร้อมกับทรงย้ำว่า  เธอทั้งหลายพึงเจริญ
อริยมรรคมีองค์ ๘ เพ่ือรู้ย่ิง  เพ่ือกำหนดรู้  เพ่ือความส้ินไป  เพ่ือละตสินาเหล่าน้ัน 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๗๑/๙๙) 

ต้องอาบัติ : การต้อง, การล่วงละเมิด หมายถึงโทษท่ีเกิดจาการล่วงละเมิดสิกขาบทหรือข้อห้าม
แห่งภิกษุ ใช้เรียกความผิดทางวินัยของพระภิกษุว่า ต้องอาบัติ,ในอารภติสูตร พระผู้มี



 

๒๐๓๗ 
 

 

พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุทั้งหลายบุคคล  ๕  จำพวกน้ี มปีรากฏอยู่ใน
โลก  เช่น  บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ  มีวิปปฏิสาร  (ความร้อนใจ) และ
ไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรม ท่ีเกิดขึ้นแล้ว
ตามความเป็นจริง (องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  ๒๒ /๑๔๒/๒๓๔)  

ตอตะโก : ตะโกเป็นต้นไม้ท่ีมีลำต้นเป็นสีดำ, ตอตะโก, ในมหาสีหนาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า บรรดาพรหมจรรย์มีองค์ ๔ น้ันพรหมจรรย์ในการประพฤติถือสิ่ง
เศร้าหมองของเราคือ  มลทนิคือธุลีท่ีหมักหมมอยู่ในกาย(ของเรา)นับหลายปีจนเป็น
สะเก็ด ตอตะโกที่ต้ังอยู่นับหลายปี มีเปลือกตกแยกจนเป็นสะเก็ด  ฉันใด  มลทินคือ
ธุลีท่ีหมักหมมอยู่ในกายของเรานับหลายปีจนเกิดเป็นสะเก็ด  ฉันน้ันเรามิได้มี
ความคิดว่า เราควรปัดละอองธุลีนี้ด้วยฝ่ามือหรือคนเหลา่อ่ืนพึงปัดละอองธุลีน้ีของ
เราด้วยฝ่ามือ ความคิดอย่างน้ีมิได้มีแก่เรา น้ีเป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติถือสิ่ง
เศร้าหมองของเรา(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๖/๑๕๙) 

ต้อนรับ : รับรอง, รับแขก, ต้อนรับ, ในโคตรมีสูตร  พระอานนท์เรียนครุธรรม  ๘ประการน้ีใน
สำนักของพระผู้มีพระภาคแลว้เข้าไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตรมีกล่าวกับพระเถรี
ว่า พระนางโคตมี ถ้าพระองค์รับครุธรรม  ๘ ประการได้ การรับครุธรรมน้ัน จักเป็น
การอุปสมบทของพระองค์ เช่นภิกษุณีถึงจะบวชได้ ๑๐๐  พรรษา  ก็ต้องทำการ
กราบไหว้ การต้อนรับการทำอัญชลีกรรมการทำสามีจิกรรมแก่ภิกษุผูบ้วชแม้ในวัน
น้ันธรรมข้อน้ี ภิกษุณีพึงสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไมพึ่งล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 
(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓ /๕๑/๓๓๔) 

ต้อนรับแขก : รับรองบุคคลท่ีมาหา, รับรองบุคคลมาแต่ท่ีอ่ืน, รับรองผู้ท่ีมาร่วมงานพิธีของเจ้าภาพ, 
ต้อนรับแขก, ในอัสสลายนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับอัสสลายนมาณพว่า ในโลกนี้
มีมาณพ  ๒ คนเป็นพ่ีน้องร่วมท้องเดียวกัน คนหน่ึงเป็นคนศึกษาเล่าเรียน อาจารย์ได้
แนะนำ คนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำ  พราหมณ์ท้ังหลายพึงเช้ือ
เชิญคนไหนใน ๒  คนน้ีให้บรโิภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธา  ในการเลี้ยงเพื่อเป็น
บรรณาการ ในการเลี้ยงเพ่ือบูชายัญ ในการเลี้ยงเพ่ือต้อนรับแขกใน ๒ คนนี ้ 
พราหมณ์ท้ังหลายพึงเชิญมาณพผู้ศึกษาเล่าเรียน ผูท่ี้อาจารย์ได้แนะนำให้บริโภคก่อน 
ในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขก (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๐๙/๕๑๑)  

ต้อนรับด้วยความไม่เต็มใจ : รับรองบุคคลท่ีมาหาด้วยความไม่เต็มใจ, รับรองบุคคลมาแต่ที่อ่ืนด้วย
ความไม่เต็มใจ, รับรองผู้ท่ีมาร่วมงานพิธีของเจ้าภาพด้วยความไม่เต็มใจ, ต้อนรับด้วย
ความไม่เต็มใจ, ในกุลสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ตระกูลที่
ประกอบด้วยองค์  ๙  ประการ ภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหา ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหา



 

๒๐๓๘ 
 

 

แล้ว ไม่ควรน่ังใกล้ คือ ตระกูล ๑. ต้อนรับด้วยความไม่เต็มใจ  ๒.ไหว้ด้วยความไม่
เต็มใจ ๓. ใหอ้าสนะด้วยความไม่เต็มใจ ๔.ปกปิดของที่มีอยู่ภิกษุท้ังหลาย ๕. มีของ
มากแต่ถวายน้อย ๖. มีของประณีต  แต่ถวายของเศร้าหมอง ๗.ถวายโดยไม่เคารพ 
ไม่ถวายโดยเคารพ ๘. ไม่นั่งใกล้เพ่ือฟังธรรม  ๙. ไม่ยินดีภาษิตของภิกษุน้ัน  
(องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓ /๑๗/๔๖๕)  

ตอบได้ถูกต้อง : การตอบตรงกับคำถามท่ีถามมา, การตอบได้ตรงประเด็น, ตอบได้ถูกต้อง,ในปฏิภาณ
สูตร พระผู้มพีระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุท้ังหลายบุคคล ๔ จำพวกนี้มี
ปรากฏอยู่ในโลกคือ ๑. บุคคลผู้ตอบได้ถกูต้อง  แต่ไม่รวดเร็ว ๒. บุคคลผู้ตอบได้
รวดเร็ว   แต่ไม่ถูต้อง ๓. บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว ๔. บุคคลผู้ตอบได้ไม่
ถูกต้องและไม่รวดเร็ว บุคคล ๔ จำพวกน้ี มีปรากฏอยู่ในโลก (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /
๑๓๒/๒๐๑) 

ต่อหน้าและลบัหลัง : ท้ังในที่แจ้งและในท่ีลับ, ต่อหน้าและลับหลัง,  ในมหาโคปาลสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  ภิกษุไม่บูชาภิกษุท้ังหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญู  เป็น
สังฆ ปริณายกด้วยการบูชาอย่างย่ิงเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินยัน้ีไม่เข้าไปต้ัง
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังในเหล่าภิกษุ
ผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญูเป็นสังฆปริณายก  ภิกษุไม่บูชาภิกษุท้ังหลายผู้เป็นเถระ เป็น
รัตตัญญูเป็นสงัฆปริณายก  ด้วยการบูชาอย่างย่ิง (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๑/๕๓๐)  

ตอแห่งวัฏฏะ :ตอไม้ท่ีแห้งตายไม่เจริญงอกงามเป็นต้นไม้ท่ีผลิดอกออกผลแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย, 
ตอแห่งวัฏฏะ,ในอัจฉริยัพภูตธัมมสูตร ภิกษุท้ังหลายสนทนากันว่า น่าอัศจรรย์จริง 
พระตถาคตทรงมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ทรงระลึกถงึพระพุทธเจ้าในอดีต ผู้
ปรินิพพานแล้ว ผู้ตัดปปัญจธรรมได้แล้ว ทรงตัดตอแห่งวัฏฏะ ครอบงำวัฏฏะ ล่วง
ทุกข์ท้ังปวงได้แล้ว ทรงทราบว่า  พระผู้มีพระภาคเหล่าน้ัน   มีพระชาติอย่างน้ี ทรงมี
ศีลอย่างนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้ ทรงมีปัญญาอย่างน้ี ทรงมีวิหารธรรมอย่างน้ีทรงมีวิมุตติ
อย่างนี้ (มุ.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๙๗/๒๓๔) 

ตะกร้อคือวาทะ:คำพูดเปรียบเหมือนลูกกลมสานด้วยหวายเป็นตาสำหรับเตะ,คำพูดเหมือนลูกตะกร้อ, 
ตะกร้อคือวาทะ, ในอุปาลิวาทสูตร นิครนถน์าฏบุตรกล่าวกับคหบดีช่ืออุบาลีว่า ท่าน
บ้าหรือโง่กัน ท่านเองบอกกับเราว่าข้าพเจ้าจะไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมเม่ือไป
แล้ว ท่านกลบัถูกสวมปากด้วยตะกร้อคือวาทะใบใหญ ่  ชายผู้มีอัณฑะแต่ถูกควัก
อัณฑะออกทั้ง  ๒ ข้าง หรอืคนมีดวงตาแต่ถูกควักดวงตาออกทั้ง ๒  ข้าง  ฉันใด  
ท่านฉันน้ันเหมอืนกันบอกว่า จะไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมครั้นไปแลว้กลับถูกสวม



 

๒๐๓๙ 
 

 

ปากด้วยตะกร้อคือวาทะใบใหญ่ พระสมณโคดมกลับใจทา่นด้วยมายาเป็นเครื่องกลับ
ใจหรือ (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๓ /๖๙) 

ตะกรัน : ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ก้นภาชนะ, ตะกรัน, ในอุโปสถสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับ
นางวิสาขาว่า การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการ
ทำศีรษะที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร การทำศีรษะท่ีเป้ือนให้สะอาดมีได้
ด้วยความเพียร คือการทำศีรษะที่เป้ีอนให้สะอาดมีได้เพราะอาศัยตะกรันดินเหนียว
น้ำและอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแก่เหตุน้ันของบุคคล การทำศีรษะท่ีเป้ือนให้
สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ (องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๑) 

ตะกวด : สัตว์คล้ายจิ้งจก ตัวใหญ่ สีน้ำตาลเหลือง ปากแหลม ล้ินยาวแยกเป็น ๒ แฉก หนัง
หยาบ หางยาว อาศัยท้ังบนบกและในน้ำ, ตะกวด, ในเวสสันดรชาดก   มีการ
พรรณนาถึงสัตว์ท้ังหลาย เช่น ณ  ท่ีใกล้สระน้ัน มีกวางกระทิง หมี  วัวป่า  แรด  หม ู 
พังพอน  และงูเห่า เป็นจำนวนมาก มีกระบือ หมาใน สนัุขจิ้งจอก  กิ้งก่า  ตะกวด  
เห้ีย เสือดาว และเสือเหลืองมีอยู่โดยรอบด้าน มีกระต่าย  แร้ง  ราชสห์ี  และเสือ
ปลา เป็นต้น (ขุ.ชา. (ไทย)๒๘/๒๐๖๕ /๕๐๕) 

ตะก่ัว, บาตร :บาตรที่ทำด้วยแร่จําพวกโลหะ มีลักษณะอ่อน ละลายตัวง่าย มีหลายชนิดด้วยกัน, 
บาตรที่ทำด้วยตะกั่ว, บาตรตะกั่ว, พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้บาตรชนิดต่างๆ คือบาตร
ทองคำ บาตรเงิน คนทั้งหลายโพนทะนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพระผู้มีพระ
ภาครับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่าภิกษุไม่พึงใช้บาตรทองคำ บาตรเงิน บาตรแก้วมณี  
บาตรแก้วไพฑูรย์ บาตรแก้วผลึก  บาตรสมัฤทธิ์ บาตรกระจก  บาตรดีบุก บาตร
ตะกั่ว บาตรทองแดง  รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตบาตร  ๒ ชนิดคือ  
บาตรเหล็ก  บาตรดิน (วิ.จู. (ไทย) ๗ /๒๕๒ /๑๙) 

ตะเกียง : เครื่องใช้สําหรับตามไฟ มีรูปต่าง ๆ บางชนิดมีหลอดบังลม ลักษณนามว่าดวง, 
ตะเกียง, ในปทีโปปมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าภิกษุท้ังหลาย  
เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ ตะเกียงน้ำมันจึงติดอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ ตะเกียง
น้ำมันหมดเช้ือดับไป ฉันใด  ภิกษุฉันน้ัน  เมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่า เรา
เสวยเวทนามีกายเป็นท่ีสุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นท่ีสุดก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนามี
ชีวิตเป็นท่ีสุด ก็รู้ชัดว่าเวทนาท้ังปวงไม่น่าเพลิดเพลิน  จักเย็นในโลกนี้ (สํ.ม. (ไทย) 
๑๙/๙๘๔ /๔๖๓) 

ตะขาบ : สัตว์เสือกคลานมีตีนมาก เขีย้วมีพิษทำให้ผูถู้กกัดเจ็บปวด, ตะขาบ, ในอหิราชสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตา
จิตให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูลน้ี เพ่ือคุ้มครองตน เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางู



 

๒๐๔๐ 
 

 

วิรูปักษ์เป็นต้น  และพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมและพระสงฆ์มี
พระคุณหาประมาณมิได้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ ง ู  แมงป่อง  ตะขาบ แมงมมุ  
ตุ๊กแกหนูมีคุณพอประมาณ  เราทำการรักษา ทำการป้องกันไว้แล้ว ขอหมู่สัตว์ผู้มี
ชีวิตทั้งหลายจงหลีกไป  เรานั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค ขอนอบน้อมพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าท้ัง ๗ พระองค์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๗ /๑๑๒) 

ตะโขง : จระเข้พันธ์ุหน่ึง ปากยาวเรียวเหมือนปลากระทุงเหว ไม่ดุร้าย จับปลากินเป็นอาหาร, 
จระเข้ปากกระทุงเหว, ตะโขง, ในวิธุรชาดกมีการพรรณนาว่าในแก้วมณีดวงนี้  มี
แม่น้ำท่ีมท่ีาน้ำสวยงาม ลาดด้วยทรายทอง  มีน้ำใสสะอาดไหลไปไม่ขาดสาย เป็นที่
อยู่อาศัยของฝูงปลา ในแม่น้ำน้ี มีฝูงจระเข้ มังกร ตะโขง เต่า ปลาสลาด 
ปลากระบอก ปลากด ปลาเค้าและปลาตะเพียนแหวกว่ายไปมาเป็นต้น (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๘/๑๔๑๕/๔๐๓) 

ตะแคง : เอียง, เอาข้างลง, ตะแคง, ในเสยยาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
ภิกษุทั้งหลาย การนอน  ๔  ประการคือ  ๑. นอนอย่างคนตาย  ๒.  นอนอย่างคน
บริโภคกาม  ๓. นอนอย่างราชสีห์  ๔. นอนอย่าง ตถาคต  นอนอย่างคนตายเป็น
อย่างไรคือ  ส่วนมากคนตายนอนหงายน้ีเรียกว่า นอนอย่างคนตาย นอนอย่างคน
บริโภคกามเป็นอย่างไรคือ  ส่วนมากคนบริโภคกามย่อมนอนตะแคงซา้ย  น้ีเรียกว่า 
นอนอย่างคนบริโภคกาม   นอนอย่างราชสีห์เป็นอย่างไร คือพญาราชสีห์ย่อมสำเรจ็ 
การนอนตะแคงขวา  ซ้อนเทา้เหล่ือมเท้า สอดหางเข้าในระหว่างโคนขามันต่ืนขึ้นยืด
กายส่วนหน้าแล้วเหลียวดูกายส่วนหลัง   ถ้ามันเห็นกายผิดแปลกหรือไม่ปกติอย่างไร  
มันย่อมเสียใจด้วยเหตุน้ัน  แต่ถ้าไม่เห็นอะไรผิดปกติ มนัย่อมดีใจ  น้ีเรียกว่า นอน
อย่างราชสีห์ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย)๒๑/๒๔๖/๓๖๖) 

ตะไคร้ : ต้นไม้ชนิดหน่ึงขึ้นเป็นกอกลิ่นหอมใช้ประสมเคร่ืองแกง, ตะไคร้,ในเวสสนัดรชาดก มี
การพรรณนาถึงพรรณไม้ต่างๆ ว่า ณ  บริเวณสระน้ันมีต้นไม้ที่มีท้ังอ่อนและแก่ต้นไม่
คดงอ  ผลิดอกแย้มบานต้ังอยู่ท้ัง  ๒ ข้างอาศรมรอบเรือนไฟ  ที่ริมรอบขอบสระน้ี  มี
พรรณไม้เกิดขึ้นมากมายคือ  ตะไคร้  ถั่วเขียว ถั่วราชมาส  สาหร่าย และสันตะวา  
(ขุ.ชา. (ไทย)๒๘/๒๐๔๕ /๕๐๒) 

ตะไคร่น้ำ :พืชสีเขียวท่ีเกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพ้ืนดินหรือกำแพงท่ีชุ่มช้ืน, 
ตะไคร่น้ำ, ในเทวทหสูตร พระสารีบุตรน่ังอยู่ในมณฑปเล็ก ๆ ซึ่งมีตะไคร่น้ำขึ้นปก
คลุมแห่งหน่ึง  ในท่ีไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค ภิกษุเหล่านั้นช่ืนชมยินดีพระภาษิต
ของพระผู้มีพระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วพากันเข้าไป
หาท่านพระสารีบุตรได้สนทนาปราศรัยพอเป็นท่ีบันเทิงใจกล่าวกับท่านพระสารีบุตร



 

๒๐๔๑ 
 

 

ว่าพวกกระผมต้องการจะไปยังปัจฉาภูมชนบทเพ่ืออยู่อาศัย พวกกระผมกราบทูลลา
พระศาสดาแล้ว (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๒/๗) 

ตะปู : ตะปู หมายถึงอกุศลมูล  คือ ราคะ  โทสะ  โมหะ  ท่ีตรงึจิตไว้  (ที.ปา.อ.  ๒๔๑/
๑๓๒), ตะปู,  ในลักขณสตูร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตว่า คฤหัสถ์จำนวน
มากและพวบรรพชิตผู้ท่ีทำตามโอวาทของพระองค์ จะกำจัดบาปธรรมที่ไม่สะอาดอัน
บัณฑิตติเตียนแล้วมีบริวารทีส่ะอาดกำจัดสนิมตะปูโทษและกิเลสเสียได้แวดล้อม
พระองค์  เม่ือจบพระภาษิตภิกษุทั้งหลายมีใจยินดีต่างช่ืนชมพระภาษิตของพระผู้มี
พระภาค (ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๒๔๑/๑๙๘) 

ตะพาบน้ำ: สัตว์ชนิดหน่ึงคล้ายเต่าแต่ตัวแบนตามชายกระดองเป็นเน้ืออ่อนย่ืนออกโดยรอบ
เรียกว่า เชิง,  ตะพาบน้ำ, ในอุปสีวเถราปทาน มีการพรรณนาว่าในสระน้ันมีงูหลาม  
งูเหลือม ปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเค้า ปลาตะเพียน จำนวนมาก มี
ปลา เต่า  และตะพาบน้ำ นกพิราบ  นกเป็ดน้ำ นกกวัก  นกกาน้ำ ชุกชุม  (ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๑๒๓/๖๗๐) 

ตะโพก : ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเน้ือเป็นกระพุ้งท้ัง ๒ ข้างกล้ามเนื้อ
ส่วนบนที่นูนขึน้ของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า, ตะโพก, ใน
ปาฏิกสูตร พระผู้มีพระภาคได้สนทนากับภัคควปริพาชกว่า  ภัคควะ เมื่อบุรุษน้ัน
กล่าวอย่างน้ี  นักบวชเปลือยปาฏิกบุตรกล่าวตอบว่า  เราจะไป ๆ แล้วซบศีรษะอยู่ 
ณ ท่ีน้ันไม่อาจลุกจากที่น่ังได้  บุรุษน้ันได้กล่าวกับนักบวชเปลือยปาฏิกบุตรว่า  ท่าน
เป็นอะไรตะโพกของท่านติดกับต่ัง  หรือว่า ต่ังติดกับตะโพกของท่าน  ท่านกล่าวว่า
เราจะไป ๆ  แต่กลับซบศีรษะอยู่  ณ  ท่ีน้ัน ไม่อาจลุกจากที่นั่งได้  ภัคควะนักบวช
เปลือยปาฏิกบุตร  ถูกบุรุษต่อว่าอยู่อย่างน้ียังกล่าวว่า เราจะไป ๆแลว้ซบศีรษะอยู ่  
ณ ท่ีนั้นไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒/๑๘)  

ตะโพน : กลองสองหน้า รูปหัวสอบท้ายสอบกลางป่อง ขึงด้วยหนังท้ัง ๒ หน้า มีขารอง ตีด้วย
ฝ่ามือ, ตะโพน, ในกัณฐกวิมาน พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรตนหน่ึงว่า  
ท่านรื่นเริงบันเทิงใจ ดังท้าววสวัตดีเทวราช  ท่านมีความยินดีในการฟ้อนรำ ขับร้อง 
และประโคมดนตรี รื่นรมย์อยู่ด้วยกลอง สังข์ ตะโพน พิณ และบัณเฑาะว์ มีรปู  
เสียง  กลิ่น  รส  และโผฏฐัพพะหลายอย่างล้วนเป็นทิพย์  น่ารื่นรมย์ (ขุ.วิ. (ไทย) 
๒๖/๑๑๘๐/๑๔๘) 

ตักกปัณฑิตชาดก :  ชาดกว่าด้วยตักกบัณฑิต พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบสโพธิสัตว์ ต้องสึกจากดาบสเพราะมารยาหญิง 
ภายหลังถูกภรรยาหลอกไปให้โจรฆ่า แต่เอาตัวรอดมาได้ ธรรมดาสตรีนั้นมีนิสัยมัก



 

๒๐๔๒ 
 

 

โกรธ อกตัญญ ู  ชอบพูดส่อเสียดและชอบทำลายมิตร บุรุษผู้เป็นบัณฑิตจึงควรระวัง  
ควรประพฤติพรหมจรรย์ จักไม่เสื่อมจากสุข (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๖๓/๒๖) 

ตักกลชาดก : ชาดกว่าด้วยตักกลบัณฑิต พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นตักกลบัณฑิตกุมาร ได้ยินเรื่องที่มารดาบอกบิดาให้ฆ่าปู่
เพราะอยู่ไปก็รกบ้าน ไม่อยากเลี้ยงดู คิดจะช่วยปู่ให้รอดตายจึงแอบขึ้นเกวียนออกไป
ป่าช้ากับบิดา เมื่อไปถึงป่าช้าขณะท่ีบิดากำลังขุดหลุมเพ่ือจะฝังปู่ท้ังเป็นจึงแกล้งถาม
บิดาว่าหัวเผือก หัวมันก็ไม่มีคุณพ่อมาขุดหลุมกลางป่าช้าทำไม ได้ฟังว่า ปู่ของลูกแก่
แล้วแถมยังขี้โรค อยู่ไปก็มแีต่ลำบาก พ่อจะช่วยสงเคราะห์ปู่ไม่ให้ลำบาก ตักกลกมุาร
จึงกล่าวให้สติบิดาว่า ถึงเวลาพ่อแก่แล้วลูกกจ็ะทำอย่างน้ี ถึงบิดาจะบอกลูกจะทำ
อย่างนั้นกับพ่อไม่ได้ เพราะพ่อเป็นพ่อของลูก กุมารน้อยกล่าวว่า ลูกจะไม่สงเคราะห์
พ่อก็ไม่ได้ แต่ลูกไม่สามารถจะห้ามไม่ให้คุณพ่อทำความช่ัวได้ ผู้เป็นบิดาสำนึกผิด
กล่าวขอบใจลกูที่เตือนสติไม่ให้พ่อทำความช่ัว และสารภาพกับบุตรชายว่าที่พ่อทำ
อย่างนี้เพราะแม่ของเจ้าสั่ง พ่อไม่รู้จะทำอย่างไร ลูกชายจึงบอกว่า ภรรยาของพ่อถึง
จะไม่ใช่คนดีแต่ก็เป็นแมบั่งเกิดเกล้าของผม พ่อควรจะต้องทำใจแข็งขับไล่แม่ออก
จากบ้านไปสักพัก เม่ือแม่ได้รับความทุกข์แล้ว หมดพยศแล้วก็จะกลับมาเอง บิดาได้
ทำตามคำแนะนำของบุตรน้อยทุกประการ (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๘๒/๓๓๖) 

ตักกสิลา, กรุง : ช่ือเมืองโบราณเมืองหน่ึงในอินเดีย ราชธานีแห่งแคว้นธาระ เป็นนครศูนย์กลางแห่ง
วิชาความรู้ในยุคโบราณ, กรุงตักกสิลา, ในเรื่องหมอชีวกโกมารภัจ นายแพทย์ทิศา
ปาโมกข์ต้ังสำนักอยู่  ณ  กรุงตักกสลิาชีวกโกมารภัจไม่กราบทูลลาเจ้าชายอภัย    
ลอบเดินทางรอนแรมไปจนถงึกรุงตักกสิลาเข้าไปหานายแพทย์ผู้น้ันแล้วบอกว่า  
อาจารย์คับ  ผมใคร่จะศึกษาศิลปวิทยา นายแพทย์กล่าวว่า  เธอจงเรียนวิชาแพทย์
เถิด(วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๙/๑๘๑) 

ตักการิยชาดก : ชาดกว่าด้วยตักการิยมาณพเตือนอาจารย์ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมือ่ครั้งท่ีพระองค์
ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมาณพโพธิสัตว์ช่ือตักการิยะเป็นศิษย์ของ
ปุโรหิต เห็นอาจารย์ปุโรหิตหาเรื่องกราบทูลให้พระราชาประหารชีวิตชายผู้หน่ึงท่ีมี
ลักษณะเหมือนตนคือเป็นคนมีสีดำแดงปนน้ำตาลซึ่งลอบเป็นชู้กับภรรยาของตน โดย
การกราบทูลให้พระราชาสร้างประตูเมืองใหม่แล้วให้นำคนท่ีมีลักษณะอย่างนี้รองก้น
หลุมจะทำให้ประตูเมืองมั่นคง พระราชาทรงสั่งให้ทำอย่างนั้น แต่เขาเผลอเล่า
ความลับนั้นใหแ้ก่ภรรยาฟัง นางจึงนำความลับนั้นไปบอกแก่ชายชู้แล้วให้เขาหนีไป 
บุรุษท่ีมีลักษณะตามที่ปุโรหิตต้องการในเมืองน้ันก็ได้หนีไปจนสิ้น เมื่อถงึเวลาทำพิธี
หาชายที่มีลักษณะอย่างที่ปุโรหิตบอกไปได้ พระราชาจึงให้นำปุโรหิตลงไปในหลุม
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ก่อนจะทิ้งเสาประตูเมืองทับลงไป  ตักการิยมาณพผู้เป็นศิษย์เห็นอาจารย์ครำครวญ
อยู่ว่าเพราะปากตนเองแท้ๆ จึงทำให้ถึงตาย เหมือนกบเรียกงูให้มากินตนเอง มาณพ
จึงว่าคนพูดเกินขอบเขตย่อมประสบทุกข ์แล้วคิดหาวิธีช่วยจึงได้ยกเรื่องต่าง ๆมาเล่า
ให้ฟังเช่น ว่า นกกุลิงคะตัวเองไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยแต่ไปบินอยู่ระหว่างแกะทั้ง ๒ ท่ี
กำลังขวิดกันจึงถูกศีรษะแกะบดขย้ีถึงตาย คน ๔ คนคิดจะช่วยเหลือคนท่ีอยู่บนก้อน
หินให้กระโดดลงมา จึงจับชายผ้า ๔ มุมไว้ เมื่อเขาโดดลงมาพวกตนรับน้ำหนักไม่ไหว
ศรีษะจึงชนกันตาย เรื่องเหล่าน้ีเหมือนกับเรื่องอาจารย์ มาณพได้ยกอุปมาหลายอย่าง
และได้ปลอบใจอาจารย์ไม่ใหก้ลัว รอเวลาผา่นไป ๒ วัน จงึทำพิธี ในเวลากลางคืนให้
คนนำแพะใส่ลงในหลุมแทนอาจารย์แล้วให้อาจารย์หนีไปอยู่ท่ีอ่ืน  อาจารย์ได้ช่ือว่า
ตายเพราะปาก (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๐๔/๔๑๓) 

ตั๊กแตน : แมลงพวกหน่ึง ขายาว กระโดดไกล มีปีกบินได้, ต๊ักแตน, ในวาเสฏฐสูตรพระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับพราหมณ์ช่ือว่าวาเสฏฐะว่าเราจะพยากรณ์ถึงความพิสดารแห่งชาติ
กำเนิดของสัตว์ท้ังหลายตามลำดับความเหมาะสมแก่เธอ เพราะว่าสัตว์ท้ังหลายมีชาติ
กำเนิดแตกต่างกันหลายเผ่าพันธ์ุเธอทั้งหลายจงรู้จักแมลงคือต๊ักแตนตลอดจนถึงพวก
มดดำ มดแดงสัตว์เหล่าน้ันต่างมีรูปร่างสัณฐานไปตามกำเนิด เพราะกำเนิดของพวก
มัน ต่างกัน (ม.ม. (ไทย)  ๑๓ /๔๕๖/๕๗๕) 

ตั่ง : ท่ีสําหรับน่ัง ไม่มีพนัก อาจมีขาหรือไม่มีขาก็ได้, ต่ัง,  ท่ีช่ือว่า ต่ัง ได้แก่ต่ัง ๔  ชนิด  
คือ (๑)ต่ังมีแม่แคร่สอดเข้าในขา (๒) ต่ังมีแม่แคร่ติดกับขา (๓) ต่ังมีขาดังก้ามปู (๔) 
ต่ังมีขาจดแม่แคร่  (วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๑๑/๒๙๒) 

ตั้งกายตรง : น่ังให้ตัวตรง,  ต้ังร่างกายส่วนบนให้ตรงคือให้กระดูกสันหลัง ๑๘ ท่อนจรดท่ีสุดต่อ
ท่ีสุด, ต้ังกายตรง, ในมหาสติปัฏฐานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  
ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไร  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสู่ป่าก็ดี  ไปสู่
โคนไม้ก็ดี  ไปสู่เรือนว่างก็ดี   น่ังคู้บัลลังก์  ต้ังกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า  มีสติ
หายใจเข้า  มีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่า  เราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจ
ออกยาว รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเป็นต้น (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒) 

ตั้งความเพียรไว้ชอบโดยแยบคาย :ดำรงความเพียรไว้ชอบโดยแยบคาย,  ต้ังความเพียรไว้ชอบโดย
แยบคายในปฐมมารปาสสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย  
วิมุตติ(ความหลุดพ้น) อันยอดเย่ียมเราบรรลุแล้ว  วิมุตติอันยอดเย่ียมเรากระทำให้
แจ้งแล้ว  เพราะมนสิการโดยแยบคาย  เพราะต้ังความเพียรไว้ชอบโดยแยบคาย เธอ
ท้ังหลายจงบรรลุวิมุตติอันยอดเย่ียม  จงกระทำวิมุตติอันยอดเยี่ยมให้แจ้ง   เพราะ
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มนสิการโดยแยบคาย   เพราะความเพียรไว้ชอบโดยแยบคาย (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๔๐/๑๗๘) 

ตั้งจิตม่ัน :  ดำรงจิตให้ม่ันคงเป็นสมาธิ, ต้ังจิตมั่น, ในชนวสภสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่าภิกษุในธรรมวินัยน้ี พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะสติกำจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้ ภิกษุน้ันเมื่อพิจารณาเห็นกายใน
กายภายในอยู่  ต้ังจิตมั่นโดยชอบ ผ่องใสโดยชอบในกายานุปัสสนาน้ัน  ภิกษุน้ันต้ัง
จิตมั่นโดยชอบ ผ่องใสโดยชอบในกายานุปัสสนา ย่อมบังเกิดมีญาณทัสสนะ(ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๒๘๙/๒๒๒) 

ตั้งจิตม่ันชอบ :  ดำรงจิตให้เป็นสมาธิโดยชอบ, สัมมาสมาธิ, ต้ังจิตม่ันชอบ,  ในมหาโควินทสูตร  พระ
ผู้มีพระภาคตรัสกับปัญจสขิเทพบุตรว่า  อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ 
(เห็นชอบ)  ๒. สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) ๓.สมัมาวาจา(เจรจาชอบ) ๔.
สัมมากัมมันตะ(กระทำชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) ๖.สัมมาวายามะ 
(พยายามชอบ)๗. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) ๘. สัมมาสมาธิ (ต้ังจิตมั่นชอบ) ปัญจสขิะ นี้
คือพรหมจรรย์ท่ีเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือตรัส
รู้ เพ่ือนิพพาน (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๙ /๒๕๘) 

ตั้งใจ : เอาใจจดใจจ่อ, เอาใจใส่, ต้ังอกต้ังใจ, ต้ังใจ, ในอาวรณนีวรณสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า โพชฌงค์  ๗  ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่เป็น
ความเศร้าหมองแห่งจิต ท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผล
แห่งวิชชาและวิมุตติ สมัยใด  อริยสาวกตัง้ใจใฝใ่จ  สำรวมใจ  เง่ียโสตสดับธรรม  
สมัยน้ัน นิวรณ์  ๕  ประการไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์  ๗  ประการถึงความเจริญเต็มที ่
(สํ.ม. (ไทย)๑๙/๒๑๙/๑๕๑) 

ตั้งใจใฝรู่้ : ผู้ท่ีต้ังใจศึกษาหาความรู้, ต้ังใจใฝรู่้, ในตตยิอนาคตภยสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ในอนาคต  หมู่ภิกษุจักไม่เจริญกาย ไม่เจริญศีล ไม่เจรญิจิต ไม่เจริญ
ปัญญา เมื่อผูอ่ื้นกล่าวสูตรที่ตถาคตตรัสไว้ล้ำลึกมีเน้ือความลึกซึ้ง เป็นโลกุตตรธรรม 
ประกอบด้วยความว่าง ภิกษุเหล่าน้ันไม่ต้ังใจฟังด้วยดี ไม่เง่ียโสตสดับ  ไม่ต้ังใจใฝรู่ ้ 
และไม่ให้ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจ   แต่เมื่อผูอ่ื้นกล่าวสูตรที่
ท่านผู้เช่ียวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตร มพียัญชนะวิจิตรภิกษุเหล่าน้ัน
กลับต้ังใจฟังด้วยดี  เง่ียโสตสดับ  ต้ังใจใฝ่รู ้ และให้ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควร
ท่องจำให้ขึ้นใจ  โดยนัยน้ี  เพราะธรรมเลอะเลือน  วินัยจึง เลอะเลือน  เพราะวินัย
เลอะเลือน  ธรรมจึงเลอะเลือน (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕)  
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ตั้งใจฟังด้วยดี :มีใจจดจ่อในการฟัง,ต้ังใจฟังด้วยดี ในอาณิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่าภิกษุท้ังหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า เมื่อผู้อ่ืนกล่าวสูตรท่ีตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมี
เน้ือความลึกซึ้งเป็นโลกุตตรธรรมประกอบด้วยความว่าง เราท้ังหลายจักต้ังใจฟัง
ด้วยดี  เงี่ยหูฟัง เข้าไปต้ังจิตไว้เพ่ือรู้ท่ัวถึง  และให้ความสำคัญธรรมว่า ควรเรียน 
ควรท่องจำให้ขึ้นใจ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างน้ี (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๒๙/๓๑๘) 

ตังชีวังตังสรีรงัสูตร :พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า เม่ือมีขันธ์  ๕  เพราะถือม่ัน
และยึดมั่นขันธ์  ๕ จึงเกิดมีทิฏฐิว่า ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน ...จึงเกิด
มีทิฏฐิ(ความเห็น)ว่า  ลมไม่พัด แม่น้ำไม่ไหล  สตรีมีครรภ์ไม่คลอด  ดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก  ม่ันคงดุจเสาระเนียด  จึงเกิดขึ้นได้  แล้วตรัสถามโดยนัย
เป็นต้นว่า  ขันธ์  ๕  เที่ยงหรือไม่เที่ยง  เมื่อภิกษุท้ังหลายทูลตอบโดยลำดับแล้ว จึง
ตรัสว่า  อริยสาวกผู้ละความสงสัยน้ีได้แล้ว  จึงละความสงสัยแม้ในทุกข ์  ในเหตุเกิด
แห่งทุกข์  ในความดับทุกข์  และแม้ในปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับทุกข์ได้  ช่ือว่าเป็น
โสดาบัน  ไม่มทีางตกต่ำ  มีความแน่นอนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในวันข้างหนา้
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๘/๒๙๙) 

ตั่งทองคำ : ท่ีสําหรับน่ัง ไม่มีพนัก อาจมีขาหรือไม่มีขาก็ได้ทำด้วยทองคำ, ต่ังทองคำ พระปาท
ปีฐิยเถระ   เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนกล่าวว่า กรรมข้าพเจ้าทำไว้ดี
แล้ว ข้าพเจ้าทำต่ังสำหรับวางเท้า(ถวาย) จึงได้ต่ังทองคำ ข้าพเจ้ามีกิจธุระบางอย่างที่
ต้องเดินทางไปสู่ทิศทางใดๆขา้พเจ้าต้องเหยียบไปบนต่ังทองคำในทิศน้ัน ๆ น้ีเป็นผล
แห่งกรรมดี (ข.ุอป. (ไทย)๓๓/๕๕/๘๔) 

ตั่งใบไม้ :  ท่ีสําหรับน่ัง ไม่มีพนักอาจมีขาหรือไม่มีขาก็ได้ทำด้วยใบไม้, ต่ังใบไม้,ในมหาทุกขัก
ขันธสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เพราะกามเป็นเหตุ  ชนท้ังหลาย
ตัดช่องย่องเบาบ้าง ละเมิดภรรยาผู้อ่ืนบ้างพระราชารับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วย
ประการต่างๆ คือ เฆ่ียนด้วยแส้บ้างเฆ่ียนด้วยหวาย ใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเน้ือเอ็นออกมา
บ้าง ทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่ังใบไม้บ้างรด
ตัวด้วยน้ำมันท่ีกำลังเดือดพล่านบ้างเป็นต้น  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๙ /๑๗๐) 

ตั่งแผ่นกระดาน : ที่สําหรับน่ัง ไม่มีพนัก อาจมีขาหรือไม่มีขาก็ได้ทำด้วยกระดาน, ต่ังแผ่นกระดาน, 
พระปิลินทวัจฉเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้
ถวายบริขารในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดข้าพเจ้าได้จ้างช่างให้ทำจุรณ
สำหรับอาบ ขี้ผึ้ง น้ำมันที่หุงด้วยมือเสนาสนะ ผ้าเช็ดเท้า ท่ีนอน ที่น่ัง ไม้เท้า ไม้ชำระ
ฟัน กระเบ้ือง  ของหอมสำหรับไล้ทาศีรษะไม้สีไฟ  ต่ังแผ่นกระดาน  ฝาบาตร ถุง



 

๒๐๔๖ 
 

 

บาตร กระบวยตักน้ำ เครื่องอบ (สีผงย้อมผ้า) รางย้อมผ้าเป็นต้นถวายแก่พระสงฆ์
เหล่าน้ัน (ขุ.อป. (ไทย)๓๒ /๒๔/๕๘๒) 

ตั้งม่ันกายกรรม : ดำรงมั่นในการกระทำทางกาย, ต้ังม่ันในกรรมที่ทำด้วยกาย, ต้ังมั่นกายกรรม ในผา
สุวิหารสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าภิกษุท้ังหลาย ผาสุวิหารธรรม  
๕ ประการน้ี คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ (๑) ต้ังมั่นกายกรรมประกอบด้วยเมตตาใน
เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง   (๒) ต้ังมั่นวจีกรรมประกอบด้วย
เมตตาในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  (๓) ต้ังม่ันมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือน
พรหมจารีท้ังหลาย (๔) มีศลี ท่ีไม่ขาด ไมท่ะลุ ไม่ด่าง ไม่ เป็นไปเพ่ือสมาธิเสมอกัน
กับเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  (๕) มีอริยทฏิฐิอันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพ่ือความสิ้น
ทุกข์โดยชอบ แก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
(องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๐๕/๑๘๒) 

ตั้งม่ันไม่ง่อนแง่น : หนักแน่นมั่นคงและมัน่ใจในเรื่องที่ตนวินิจฉัยไว้ดีแล้ว, ไม่กวัดแกว่งโอนเอียงคล้อย
ตามความคิดของผู้อ่ืน,ต้ังม่ันไม่ง่อนแง่นในจตุตถวินยธรสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ เป็นพระวินัยธรได้ คือ ๑. รู้จกั
อาบัติ ๒. รู้จักอนาบัติ ๓. รู้จักลหุกาบัติ ๔. รู้จักครุกาบัติ ๕. เป็นผู้ต้ังมัน่ไม่ง่อนแง่น
ในวินัย ๖. ได้ฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิงซึ่งเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน  ตามความ
ปรารถนาได้โดยไม่ยาก ๗. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะเพราะ
อาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๗ /
๑๗๔) 

ตั้งสติ : ควบคุมสติ, มสีติ, ต้ังสติ,  ในมหาปรินิพพานสูตร  พระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระ
ภาคว่า   พวกข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อสตรีอย่างไร  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อย่า
ดู  พระอานนท์ทูลถามว่า  เมื่อจำต้องดู จะปฏิบัติอย่างไร  พระพุทธองค์ตรัสว่า อย่า
พูดด้วย พระอานนท์ทูลถามว่า เม่ือจำต้องพูด จะปฏิบัติอย่างไร พระพุทธองค์ตรัสว่า 
ต้องต้ังสติ ไว้ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๓/๑๕๑) 

ตั้งอยู่ในธรรม : ดำรงอยู่ในธรรม, ต้ังอยู่ในธรรม, ในเรื่องมหาอำมาตย์ผู้พิพากษา  ภิกษุทั้งหลายเห็น
มหาอำมาตย์ผู้พิพากษารับสินบนแล้วตัดสินคดีจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรง
ทราบ  พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ผู้ท่ีตัดสินคดีโดยผลีผลามไม่ช่ือว่าผู้ต้ังอยู่ในธรรม ส่วน
ผู้ใดเป็นบัณฑิต  วินิจฉัยคดีเหตุแห่งคดีท้ังท่ีเป็นจริงและไม่เป็นจริงท้ังสอง  พิพากษา
ผู้อ่ืนโดยไม่ผลีผลามโดยเท่ียงธรรม โดยสม่ำเสมอ ผู้มีปัญญา มีธรรมคุ้มครอง เรา
เรียกว่า ผู้ต้ังอยู่ในธรรม (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๕๗/๑๑๒) 



 

๒๐๔๗ 
 

 

ตั้งอยู่ในอสัทธรรม : ดำรงอยู่ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๒๔๑-๒๔๘/
๙๓),ต้ังอยู่ในอสัทธรรม, ในทุติยทุจจริตสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ภิกษุท้ังหลาย ทุจริตมีโทษ  ๕ ประการคือ  (๑) ตนก็ติเตียนตนเองได้  
(๒) ผู้รูใ้คร่ครวญแล้วย่อมติเตียน (๓)กิตติศัพท์อันช่ัวย่อมกระฉ่อนไป(๔)เสื่อมจาก
สัทธรรม(๕)ต้ังอยู่ในอสัทธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔๕/๓๘๖) 

 ตัจฉกะ, พวกนาค : หมู่นาคช่ือว่าตัจฉกะ, พวกนาคตัจฉกะ, ในมหาสมยสูตร มีการกล่าวถึงการ
ประชุมของเทวดาท้ังหลายว่า เทวราชเหล่านั้นและคนธรรพ์อ่ืนๆที่มาพร้อมเทวราช 
ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุทั้งหลายหมู่นาคท่ีอยู่ในสระนาภสะและที่อยู่ใน
กรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัจฉกะนาคกัมพลและนาคอัสดรก็มา และนาคท่ีอยู่
ในท่าปายาคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ญาตินาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนา และนาคที่เกิดใน
ตระกูลธตรฐผู้มียศก็มา (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๓๘/๒๖๖) 

ตัจฉสูกรชาดก : ชาดกว่าด้วยสุกรช่ือตัจฉะ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดา เห็นสุกรช่ือตัจฉะซึง่เป็นลูกสุกรป่ากำพร้าท่ีช่าง
ไม้นำไปเลี้ยงไว้ต้ังแต่เล็ก เมื่อเจริญเติบโตแล้วจึงนำไปปล่อยเข้าป่าไปเที่ยวชักชวนฝูง
สุกรต่อสู้กับเสือโคร่งท่ีดาบสโกงเลี้ยงไว้เพ่ือให้ล่าสัตว์มาให้กิน เม่ือสุกรทั้งหลายเห็น
ด้วยและทำตามท่ีสุกรตัจฉะแนะนำ เสือโคร่งไม่กล้าเข้าไปทำร้ายเพราะเห็นสุกรต้ังท่า
ต่อสู้โดยความพร้อมเพียงกัน มนัจึงกลับไปมือเปล่า เมื่อไปถึงอาศรมก็ถูกดาบสโกงด่า
ว่าเอา และปลุกใจให้เสือฮึกเหิมให้ไว้ลายเสือให้ดูอย่างพระอินทร์คนเดียวยังเอาชนะ
พวกอสูรได้ แม้เสือจะบอกว่ากลัวความพร้อมเพียงของญาติ ก็ยังยกตัวอย่างอีกว่า ฝูง
นกที่บินเล่นกนัเป็นฝูงเหยียวตัวเดียวเข้าไปโฉบกินไม่เห็นมีนกตัวใดกลา้ต่อสู้ เพราะ
เหตุน้ันพยัคฆ์ต้องไว้ลาย ทำให้เสือเกิดความฮึกเหิม แต่เมื่อมันกลับไปอีกก็ถูกสุกร
ช่วยกันฆ่าตายและกินเน้ือจนหมดสิ้น รุกขเทวดาโพธิสัตว์จึงชมเชยและกล่าว
พรรณนาคุณของการมีญาติที่พร้อมเพรียงกันเป็นการดี เหมือนต้นไม้ในป่ามีมากต้น
ย่ิงดี  เมื่อฆ่าเสือโคร่งได้แล้วพวกฝูงสุกรก็พากันไปฆ่าดาบสโกงที่อาศรมน้ันอีกแล้วต้ัง
สุกรตัจฉะเป็นหัวหน้าอยู่กันผาสุก (ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๑๖๐/๔๔๙) 

ตัชชนียกรรม : การลงโทษสถานหน่ึงตามวินัยสงฆ์ คือ การลงโทษตามปฏิญญา หมายความว่าต้องให้
ภิกษุผู้เป็นจำเลยให้การก่อน แล้วสงฆ์จึงประกาศถอนสิทธิบางประการ จนกว่าจะ
กลับตัวได้, การขู่,  การปราม, ตัชชนียกรรม, ถ้าสงฆ์ต้องการจะทำกรรม คือ  ตัชชนี
ยกรรม  นยิสกรรมปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแก่
อุปัชฌาย์สัทธิวิหาริกพึงทำการขวนขวายว่า  ด้วยอุบายอย่างไร สงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่
อุปัชฌาย์หรือพึงเปล่ียนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอุปัชฌาย์ได้ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิย



 

๒๐๔๘ 
 

 

สกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว สัทธิวิหาริกพึง
ทำการขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรอุปัชฌาย์พึงกลับประพฤติชอบพึงหายเย่อหย่ิง 
พึงกลับตัวได้สงฆ์พึงระงับกรรมน้ันเสีย (วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๖/๘๖) 

ตัชฌานสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยการบรรลุปฐมฌาน (สูตรท่ี ๑) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ี
ภิกษุยังละไม่ได้ ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานได้ มี ๖ คือ (๑) กามฉันทะ (๒) พยาบาท (๓) 
ถีนมิทธะ (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ (๕) วิจิกิจฉา (๖) ไม่เห็นโทษในกาม แล้วตรัสว่า ธรรม
ท้ัง ๖ ดังกล่าว ท่ีภิกษุละไดแ้ล้ว จึงบรรลุปฐมฌานได้  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๓/
๕๙๕) 

ตัชฌานสูตร๒ (ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยการบรรลุปฐมฌาน (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ธรรมที่
ภิกษุยังละไม่ได้ ก็ไม่บรรลุปฐมฌานได้ มี ๖ คือ (๑) กามวิตก (๒) พยาบาทวิตก (๓) 
วิหิงสาวิตก (๔) กามสญัญา (๕) พยาบาทสญัญา (๖) วิหิงสาสัญญา แล้วตรัสว่า ธรรม
ท้ัง ๖ ดังกล่าวที่ภิกษุละได้ แล้วจึงบรรลุปฐมฌานได้  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๔/๕๙๖) 

ตัณฑุลนาฬิชาดก :ชาดกว่าด้วยมูลค่าข้าวสารทะนานหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมือ่ครั้งท่ีพระองค์
ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเจ้าหน้าที่ประมูลของหลวง  แต่พระราชาไม่
ทรงวางพระทัย เพราะทรงเช่ือคำยุยงจึงเปลี่ยนเอาบุรุษผู้โง่เขลามาทำหน้าท่ีแทน ทำ
ให้เสียพระราชทรัพย์และพระเกียรติยศเป็นอันมาก อำมาตย์จึงถามถึงราคาม้า 
ข้าวสาร และราคาเมืองกับพระองค์  ทำให้พระองค์ตอบไม่ได้ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๕/๓) 

ตัณฑุลปาลิ, ประตู : ประตเูล็กประตูหนึ่ง เพราะกรุงราชคฤห์มีประตูใหญ่  ๓๒  ประตูประตูเล็ก ๖๔  
ประตู  (ม.ม.อ.  ๒/๔๔๕/๓๐๘), ประตูช่ือว่าตัณฑุลปาลิ, ตัณฑุลปาลิประตู,  ในธนัญ
ชานิสูตร พระสารีบุตรได้ถามภิกษุรูปหน่ีงว่า พระผู้มีภาคไม่ทรงประชวรและยังทรงมี
พระกำลังอยู่หรือ ภิกษุน้ันกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวร และยังทรงมีพระ
กำลังอยู่ พระสารีบุตรถามต่อว่า ภิกษุสงฆ์ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่หรือ ภิกษุน้ัน
กล่าวว่า ภิกษุสงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลงัอยู่  พระสารีบุตรถามต่อว่า พราหมณ์
ช่ือธนัญชานิอยู่ใกล้ประตูตัณฑุลปาลิในกรุงราชคฤห์น้ัน เขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลงั
อยู่หรือ ภิกษุน้ันกล่าวว่า ธนัญชานิพราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลงัอยู่  (ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๔๔๕/๕๕๘) 

ตัณหักขยสูตร :พระสูตรว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพ่ือความส้ินตัณหา พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา  ได้แก่ความสิ้นราคะ  
โทสะและโมหะ เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งอสังขตสูตรในวรรคนี้ (สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๒๐๗/๑๓๘) 



 

๒๐๔๙ 
 

 

ตัณหา : ความด้ินรน, ความอยาก, ความใคร่ทางเพศ, ความทะยานอยาก หมายถึงความอยาก
ซึ่งฝังอยู่ในจิตของสามัญชนทั่วไป แยกเป็น ๓ ลักษณะ คือ (๑) กามตัณหา   (๒) 
ภวตัณหา อยากเป็น (๓) วิภวตัณหา, ตัณหา, ในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า กายของตถาคตขาดตัณหาที่พาไปสู่ภพแล้ว เทวดาและมนุษย์จัก
เห็นกายของตถาคตได้ช่ัวเวลายังดำรงอยู่  หลังจากปรินิพพานแล้ว  เทวดาและ
มนุษย์จักไม่เห็นกายน้ันอีกเปรียบเหมือนเมื่อกลุ่มผลมะม่วงถูกตัดขั้ว ผลมะม่วง
ท้ังหมดที่ห้อยอยู่กับขั้วย่อมติดตามข้ัวนั้นไปฉันใด กายของตถาคตขาดตัณหาที่พา
ไปสู่ภพแล้ว เทวดาและมนุษย์จักเห็นกายของตถาคตได้ช่ัวเวลาที่ยังดำรงอยู่หลังจาก
ปรินิพพานแล้ว  เทวดาและมนุษย์จักไม่เห็นกายนั้นอีก  ฉันน้ัน(ที.สี. (ไทย) ๙/๑๔๗/
๔๖) 

ตัณหา, มาร :  มารคือตัณหา, ตัณหามาร, พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุหนุ่มรูปหน่ึงผู้กระสันจะสึก
ว่า  บุคคลผู้ถูกวิตกย่ำยี  มีราคะจัด เห็นอารมณ์ว่างามเสมอย่อมมีตัณหาพอกพูนมาก
ขึ้นๆ บุคคลเช่นน้ันช่ือว่าสร้างเครื่องผูกมัดที่แน่นหนา  ส่วนผู้ใดยินดีในฌานเป็นท่ี
ระงับวิตก มีสติทุกเม่ือ  เจริญอสุภะผู้น้ัน จักทำตัณหาให้สิ้นไปได้จักตัดเคร่ืองผูกแห่ง
มารได้ (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๕๐/๑๔๒) 

ตัณหากขยสูตร :พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพ่ือความส้ินตัณหา ท่านพระอนุรุทธะแสดงธรรมแก่
ภิกษุทั้งหลายว่า สติปัฏฐาน ๔  เป็นธรรมที่เป็นไปเพ่ือความส้ินตัณหา (สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๙๐๕/๔๓๗) 

ตัณหาเครื่องฟูขึ้น :ความด้ินรนเป็นเคร่ืองฟูขึ้น, ความอยากเป็นเคร่ืองฟูขึ้น, ความทะยานอยากเครื่อง
ฟูขึ้น, ตัณหาเคร่ืองฟูขึ้น,  ในวาเสฏฐสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับวาเสฏฐมาณพว่า 
ผู้ไม่ประทุษร้าย  อดกล้ันคำด่า การฆ่า และการจองจำได้ มีขันติเป็นพลัง มีขันติเป็น
กำลังพล  เราเรียกว่า พราหมณ์ ผู้ไม่มักโกรธ  มีศีล  มีวัตร ไม่มีตัณหาเครื่องฟูขึ้น ฝึก
ตนได้แล้ว มีสรีระเป็นร่างกายสุดท้ายเราเรียกว่า พราหมณ์  (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕ /๖๓๐/
๖๕๐) 

ตัณหาชื่อว่าวิสัตติกา :ความด้ินรนช่ือว่าวิสัตติกา, ความอยากช่ือว่าวิสัตติกา, ความทะยานอยากช่ือว่า
วิสัตติกา,ตัณหาช่ือว่าวิสัตติกา, อธิบายว่า ตัณหาชื่อว่าวิสัตติกาเพราะมีความหมาย
อย่างไร  ช่ือว่าตัณหาช่ือว่าวิสัตติกา  เพราะแผ่ไปเพราะซ่านไป  เพราะขยายไป  
เพราะไม่สม่ำเสมอ  เพราะครอบงำ เพราะสะท้อนไป   เพราะเป็นตัวการให้พูดผิด 
เพราะมีรากเป็นพิษ  เพราะมีผลเป็นพิษ  เพราะเป็นตัวการให้บริโภคสิ่งมีพิษ จึงช่ือ
ว่าวิสัตติกา(ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒๒/๑๓๒) 



 

๒๐๕๐ 
 

 

ตัณหาซ่านไป : ด้ินรนท่ีซ่านไป, ความอยากที่ซ่านไป, ความทะยานอยากที่ซ่านไปตัณหาซ่านไป, ใน
นาลกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับนาลกดาบสว่าปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแล้ว  
มีท้ังสูงและต่ำ มุนีผู้ปฏิบัติจะไปถึงฝ่ังถึง  ๒ ครั้งหามิได้ฝั่งนี้ ผู้ปฏิบัติรู้ได้คร้ังเดียวหา
มิได มุนีเป็นภิกษุซ่ึงตัดกระแสขาดแล้วไม่มตัีณหาซ่านไปละกิจน้อยใหญ่ได้แล้ว  ไมม่ี
ความเร่าร้อน (ข.ุสุ. (ไทย) ๒๕/๗๒๑/๖๗๐) 

ตัณหาดุจข่าย : ตัณหาเช่นดังข่ายท่องเท่ียวไปแผ่ซ่านไปเกาะเก่ียวอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆเป็นเครื่องปก
คลุมหุ้มห่อสัตว์โลกนี้  ซึ่งยุ่งเหมือนกลุ่มด้ายอันยุ่งเหยิงขอดเป็นปม, ตัณหาดุจข่าย
, ในสภิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับสภิยปริพาชกว่า  บุคคลรู้ธรรมท้ังของอสัตบุรุษ
และสัตบุรุษ  ท้ังภายในล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจข่ายได้แล้ว ควรได้รับ
ความเคารพบูชาจากเทวดาและมนุษย์ บุคคลน้ันเราเรียกว่า มุนี (ขุ.สุ. (ไทย)๒๕ /
๕๓๓/๖๒๔) 

ตัณหาดุจป่า :  ตัณหาดุจต้นไม้ในป่า, ตัณหาดุจป่า, ในอรติสูตร พระวังคีสะบรรเทาความไม่ยินดี
แล้ว   ทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนแล้วกล่าวว่า ผู้ใดละความยินดีความไม่ยินดี และ
ความตรึกเกี่ยวกับบ้านเรือนได้ท้ังหมด หมดตัณหา ไม่มีกิเลส ไม่พึงก่อตัณหาดจุป่าใน
ท่ีไหนๆ ผู้นั้นช่ือว่า เป็นภิกษุ (สํ.ส. (ไทย)๑๕/๒๑๐/๓๐๕) 

ตัณหาท่ีคอยกระซิบ : ตัณหาที่ช่ือว่าชปฺปา (ธรรมชาติผู้กระซิบ) เพราะยังสัตว์ให้พูดอุบอิบอย่างน้ีว่า นี่
ของฉัน นี่ของฉัน หรือว่า สิ่งนี้บุคคลโน้นให้แก่ฉันสิ่งน้ีบุคคลโน้นให้แก่ฉัน, ตัณหาที่
คอยกระซิบ, ในอุปักกิเลสสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอนุรุทธะว่า  เราเป็นผู้ไม่
ประมาท  เราได้คิดว่า  ตัณหาที่คอยกระซิบเกิดขึ้นแล้วแก่เรา  เพราะตัณหาที่คอย
กระซิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อน เม่ือสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็น
รูปจึงหายไป เราจักทำโดยวิธีท่ีวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความสะดุ้งกลัว ความ
ปลาบปลื้ม ความช่ัวหยาบ ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไป ความเพียรท่ีหย่อนเกินไป 
และตัณหาที่คอยกระซิบจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีก (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๑/๒๘๖) 

ตัณหานิโรธสูตร :พระสูตรว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพ่ือความดับตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า โพชฌงค์ ๗ เป็นมรรค เป็นปฏิปทาเพ่ือความดับตัณหา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๒๐๘/๑๓๙) 

ตัณหานุสัย : ตัณหามีสภาพที่นอนเนื่องในสันดาน, ตัณหานุสัย,  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ต้นไม้เมื่อรากยังแข็งแรง ยังไม่ถูกทำลาย แม้ลำต้นถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นได้
ใหม่ ฉันใด ความทุกข์น้ี เมื่อบุคคลขจัดตัณหานุสัยไม่ได้ขาดย่อมเกิดขึ้นเรื่อยๆฉันน้ัน 
(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓๘/๑๓๘) 



 

๒๐๕๑ 
 

 

ตัณหาปัญหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องตัณหา ชัมพุขาทกปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสารีบุตร
ผู้อยู่ ณ หมู่บ้านนาลกคาม แคว้นมคธแล้วถามว่า  ท่ีเรียกว่า ตัณหา ตัณหานั้น 
ตัณหามีเท่าไร 
 ท่านพระสารีบุตรตอบว่า  ตัณหามี  ๓  ประการ  คือ (๑) กามตัณหา(ความ
ทะยานอยากในกาม)  (๒) ภวตัณหา(ความทะยานอยากในภพ) (๓) วิภวตัณหา(ความ
ทะยานอยากในวิภพ) เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งนิพพานปัญหาสูตรใน
วรรคนี้(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๒๓/๓๔๒) 

ตัณหาเป็นเพ่ือน : ตัณหาท่ีบุคคลยังละไม่ได้ช่ือว่ามีตัณหาเป็นสหาย,  ตัณหาเป็นเพ่ือน, ในทวยตา
นุปัสสนาสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผู้
พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็น  ๒ คู่โดยชอบเนือง ๆอย่างน้ี  ตรัสอีกว่า บุคคลมีตัณหา
เป็นเพ่ือน ท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนาน ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏมีสภาวะอย่างนี้
และสภาวะอย่างอ่ืน  ภิกษุรู้โทษน้ีรู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  เป็นผู้ไม่มีตัณหา ไม่มี
ความถือมั่น มีสติสัมปชัญญะอยู่  (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๔๔/๖๗๘) 

ตัณหามูลกสูตร : พระสูตรว่าด้วยตัณหามูลธรรม พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ ๙ 
คือ (๑) ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดการแสวงหา (๒) การแสวงหาเป็นเหตุให้เกิดการได้ (๓) 
การได้เป็นเหตุให้เกิดการวินิจฉัย (๔) การวินิจฉัยเป็นเหตุให้เกิดฉันทราคะ(ราคะที่มี
กำลังอ่อน ไม่ใช่ราคะท่ีมีกำลังกล้า เกิดขึ้นเมื่อถูกอกุศลวิตกครอบงำ) (๕) ฉันทราคะ
เป็นเหตุให้เกิดความหลงใหล (๖) ความหลงใหลเป็นเหตุให้เกิดความหวงแหน (๗) 
ความหวงแหนเป็นเหตุให้เกิดความตระหน่ี (๘) ความตระหนี่เป็นเหตุให้เกิดการรักษา 
(๙) การรักษาเป็นเหตุให้เกิดบาปอกุศลธรรมหลายประการ คือ การถือท่อนไม้ การ
ถือศัสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การพูดขึ้นมึงขึ้นกู การพูดส่อเสียด 
การพูดเท็จ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๓/๔๘๐) 

ตัณหาวิจริต :  ตัณหาที่อาศัยขันธปัญจกภายในและขันธปญัจกภายนอก ๑๘ ประการ,ตัณหาวิจริต, 
ในตัณหาสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าตัณหาวิจริต  ๑๘  ประการ
อาศัยขันธปัญจกภายใน คือ (๑) มีตัณหาว่าเราเป็น  (๒) ตัณหาว่า เราเป็นอย่างนี้  
(๓) ตัณหาว่า เราเป็นอย่างน้ัน (๔) ตัณหาว่า เราเป็นโดยประการอ่ืน  (๕) ตัณหาว่า 
เราเป็นผู้เที่ยง  (๖) ตัณหาว่า เราเป็นผู้ไม่เที่ยง  (๗) ตัณหาว่า เราพึงเป็น  (๘) ตัณหา
ว่า เราพึงเป็นอย่างน้ี  (๙) ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนั้น (๑๐) ตัณหาว่า เราพึงเป็น
โดยประการอ่ืน  (๑๑)  ตัณหาว่า เราพึงเป็นบ้าง  (๑๒) ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนี้
บ้าง   (๑๓)  ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างน้ันบ้าง  (๑๔)  ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดย
ประการอ่ืนบ้าง (๑๕) ตัณหาว่า เราจักเป็น  (๑๖) ตัณหาว่า เราจักเป็นอย่างนี้(๑๗) 



 

๒๐๕๒ 
 

 

ตัณหาว่า เราจักเป็นอย่างนั้น  (๑๘) ตัณหาว่า เราจักเป็นโดยประการอ่ืน ช่ือว่า
ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการ  (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๙/๓๑๒) 

ตัณหาสังขยวิมุตติ : เทศนาเป็นเหตุหลุดพ้นเพราะความส้ินไปแห่งตัณหา  (ม.มู.อ. ๒/๔๑๔/๒๑๙), 
ตัณหาสังขยวิมุตติ, ในมหาตัณหาสังขยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า 
ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่กำหนัดในรูปท่ีน่ารัก ไม่ขัดเคืองในรูปที่น่าชัง ย่อมเป็นผู้
มีสติในกายต้ังมั่น รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว  ไม่ยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารัก  ไม่ขัด
เคืองในธรรมารมณ์ท่ีน่าชัง เป็นผู้มีสติในกายต้ังมั่น  เธอท้ังหลายจงทรงจำตัณหา
สังขยวิมุตติ โดยย่อของเราน้ี  เธอทั้งหลายจงทรงจำสาติภิกษุบุตรชาวประมงว่า เป็น
ผู้ติดอยู่ในข่ายคือตัณหาและกองแห่งตัณหาใหญ่ ม.มู. (ไทย)๑๒/๔๑๔/๔๕๑) 

ตัณหาสังขยสตูร : พระสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทรงปรารภการ
พิจารณาความส้ินตัณหาของท่านพระอัญญาโกณฑัญญเถระแล้ว ทรงเปล่งอุทาน 
แสดงว่าพระอริยบุคคลผู้ปราศจากกิเลสมีอวิชชา เป็นต้น ย่อมเป็นท่ีรัก เป็นท่ี ยก
ย่องของเทวดาและพรหม (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖๖/๓๑๕) 

ตัณหาสังโยชนสูตร :พระสตูรว่าด้วยสังโยชน์คือตัณหาพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ตัณหาเป็นเหตุให้สัตว์
ท่องเที่ยวไปตลอดกัป (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๕/๓๕๙) 

ตัณหาสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยตัณหา, พระสูตรว่าด้วยตัณหาและมานะ ในพระไตรปิฎก มีช่ือตัณหา
สูตร ๙ สูตร แต่มีเนื้อหาต่างกัน  คือในสังยุตตนิกาย ๕ สูตร อังคุตตรนิกาย ๓ สูตร 
และอิติวุตตกะ ๑ สูตร คือ 

 1.ตัณหาสูตร  พระสูตรว่าด้วยตัณหา สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัด
พระเชตวัน  เทวดาทูลถามว่า  โลกถูกอะไรนำไป  ถูกอะไรผลักไส อะไรเป็นธรรม
อย่างหนึ่งที่โลกท้ังหมดตกอยู่ในอำนาจ  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  โลกถูกตัณหา
นำไป  ถูกตัณหาผลักไส ตัณหาเป็นธรรมอย่างหน่ึงท่ีโลกท้ังหมดตกอยู่ในอำนาจ 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๖๓/๗๔) 

 2.ตัณหาสูตร พระสูตรว่าด้วยตัณหา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน  ได้ทรงแสดงธรรมแก่ท่านพระราหุลว่า  ตัณหา  ๖  มีรูปตัณหาเป็นต้นไม่เท่ียง  
เป็นทุกข์  มีความแปรผันเป็นธรรมดาเป็นต้น(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๕/๒๙๕) 

 3.ตัณหาสูตร  พระสูตรว่าด้วยตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  
ตัณหามี  ๓  ประการ  คือ (๑) กามตัณหา  ความทะยานอยากในกาม (๒) ภวตัณหา  
ความทะยานอยากในภพ (๓)  วิภวตัณหา  ความทะยานอยากในวิภพ  พร้อมกับทรง
ย้ำว่า เธอทั้งหลายพึงเจริญอริยมรรคมีองค์  ๘  เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู้  เพ่ือความสิ้น
ไป  เพ่ือละตัณหาเหล่านั้น  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๑๙/๓๓๒) 



 

๒๐๕๓ 
 

 

 4.ตัณหาสูตร  พระสูตรว่าด้วยตัณหา พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย ฉันทรา
คะในรูปตัณหา  น้ีเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๙/๓๓๙) 

 5.ตัณหาสูตร พระสูตรว่าด้วยตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตัณหา (ความทะยาน
อยาก)  ๓  ประการน้ี คือ (๑) กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม) (๒) ภวตัณหา 
(ความทะยานอยากในภพ) (๓)  วิภวตัณหา (ความทะยานอยากในวิภพ) (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๗๐/๙๘) 

 6.ตัณหาสูตร พระสูตรว่าด้วยตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตัณหาวิจริต ๑๐๘ 
แบ่งเป็น ๒ จำพวก คือ  

  ๑.ตัณหาวิจริตที่อาศัยขันธปัญจก (หมายถึงหมวดขันธ์ ๕ มีรูปขันธ์เป็นต้น) 
ภายใน ๑๘ คือ เม่ือมีตัณหาว่า (๑) เราเป็น (๒) เราเปน็อย่างน้ี จึงมี (๓) เราเป็น
อย่างนั้น จึงมี (๔) เราเป็นโดยประการอ่ืน จึงมี (๕) เราเป็นผู้เที่ยง จึงมี (๖ ) เราเป็น
ผู้ไม่เที่ยง จึงม ี (๗) เราพึงเป็น จึงมี (๘) เราพึงเป็นอย่างน้ี จึงมี (๙) เราพึงเป็นอย่าง
น้ัน จึงมี (๑๐) เราพึงเป็นโดยประการอ่ืน จึงมี (๑๑) เราพึงเป็นบ้าง จึงมี (๑๒) เราพึง
เป็นอย่างน้ีบ้าง จึงมี (๑๓) เราพึงเป็นอย่างน้ันบ้าง จึงมี (๑๔) เราพึงเป็นโดยประการ
อ่ืนบ้าง จึงมี (๑๕) เราจักเป็นจึงมี (๑๖) เราจักเป็นอย่างน้ี จึงม ี(๑๗) เราจักเป็นอย่าง
น้ัน จึงมี (๑๘) เราจักเป็นโดยประการอ่ืน จึงมี 

  ๒.ตัณหาวิจริตที่อาศัยขันธปัญจกภายนอก ๑๘ คือ เม่ือมีตัณหาว่า (๑) เราเป็น
ด้วยขันธปัญจกน้ี (๒) เราเป็นอย่างน้ีด้วยขันธปัญจกนี้ จึงมี (๓) เราเป็นอย่างนั้นด้วย
ขันธปัญจกนี้ จึงมี (๔) เราเป็นโดยประการอ่ืนด้วยขันธปัญจกนี้ จึงมี (๕) เราเป็นผู้
เที่ยงด้วยขันธปัญจกนี้ จึงมี (๖) เราเป็นผูไ้ม่เที่ยงด้วยขันธปัญจกน้ี จึงมี (๗) เราพึง
เป็นด้วยขันธปัญจกนี้ จึงมี (๘) เราพึงเป็นอย่างน้ีด้วยขันธปัญจกน้ี จึงมี (๙) เราพึง
เป็นอย่างน้ันด้วยขันธปัญจกนี้ จึงม ี (๑๐) เราพึงเป็นโดยประการอ่ืนด้วยขันธปัญจกนี้ 
จึงมี (๑๑) เราพึงเป็นด้วยขันธปัญจกน้ี จึงม ี(๑๒) เราพึงเป็นอย่างน้ีด้วยขันธปัญจกน้ี 
จึงมี (๑๓) เราพึงเป็นอย่างน้ันด้วยขันธปัญจกน้ี จึงมี (๑๔) เราพึงเป็นโดยประการอ่ืน
ด้วยขันธปัญจกน้ี จึงมี (๑๕) เราจักเป็นด้วยขันธปัญจกน้ี จึงมี (๑๖) เราจักเป็นอย่าง
น้ีด้วยขันธปัญจกนี้ จึงมี (๑๗) เราจักเป็นอย่างน้ันด้วยขันธปัญจกน้ี จึงมี (๑๘) เราจัก
เป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกนี ้ จึงม ี เพราะฉะน้ัน จึงรวมเป็นตัณหาวิจริต ๓๖ 
ประการ คูณด้วยกาล ๓ คือ อดีตกาล อนาคตกาล และปัจจุบันกาล รวมเป็น ๑๐๘ 
ทรงแสดงว่า ตัณหา ๑๐๘ น้ีทำให้บุคคลไม่สามารถข้ามอบาย ทุคติ วินิบาต และ
สังสารวัฏ(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๙/๓๑๑) 



 

๒๐๕๔ 
 

 

 7.ตัณหาสูตร  พระสูตรว่าด้วยตัณหาและมานะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุควรละ
ตัณหา ๓ คือ (๑) กามตัณหา ความทะยานอยากในกามธาตุ (๒) รปูตัณหาความ
ทะยานอยากในรูปธาตุ (๓) อรูปตัณหา ความทะยานอยากในอรูปธาตุ แล้วตรัสว่า 
ควรละมานะ ๓ คือ (๑) มานะ ความถือตัวว่าเสมอเขา (๒) โอมานะ ความถือตัวว่า
ด้อยกว่าเขา (๓) อติมานะ ความถือตัวว่าดีกว่าเขา เม่ือภิกษุละภพ ๓ และมานะ ๓ 
ได้ ช่ือว่า ตัดตัณหาได้ ถอนสังโยชน์ได้ ทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้โดยชอบ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๑๐๖/๖๒๗) 

 8.ตัณหาสูตร  พระสูตรว่าด้วยตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เงื่อนต้นแห่งภวตัณหา
(ความทะยานอยากในภพ)ย่อมไม่ปรากฏ ภวตัณหาไม่ได้มีในกาลก่อนแต่น้ี ภายหลัง
จึงมี เพราะฉะน้ัน เราจึงกล่าวคำน้ีอย่างน้ี เมื่อเป็นเช่นนั้น ภวตัณหาที่มีข้อน้ีเป็น
ปัจจัยจึงปรากฏ  แล้วตรัสว่า ภวตัณหามีอวิชชาเป็นอาหาร อวิชชามีนิวรณ์ ๕ เป็น
อาหาร นิวรณ์ ๕ มีทุจริต ๓ เป็นอาหาร ทุจริต ๓ มีความไม่สำรวมอินทรย์ีเป็นอาหาร 
ความไม่สำรวมอินทรีย์มีความไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหาร ความไม่มีสติสัมปชัญญะ 
มีการมนสิการโดยไม่แยบคายเป็นอาหาร การมนสกิารโดยไม่แยบคายมีความไม่มี
ศรัทธาเป็นอาหาร ความไม่มีศรัทธามีการไม่ฟังสัทธรรมเป็นอาหาร การไม่ฟัง
สัทธรรม มีการไม่คบสัตบุรุษเป็นอาหาร 

  จากนั้น ตรัสว่า  การไมค่บสัตบุรุษท่ีบริบูรณ์ทำให้การไม่ฟังสัทธรรมบริบูรณ์ 
การไม่ฟังสัทธรรมบริบูรณ์ทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ทำ
ให้การมนสิการโดยไม่แยบคายบริบูรณ์ การมนสิการโดยไม่แยบคายบริบูรณ์ทำให้
ความไม่มีสติสมัปชัญญะบริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณท์ำให้ความไม่
สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ ความไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ทำให้ทุจริต ๓ บรบูิรณ์ ทุจริต 
๓ บริบูรณ์ทำให้นิวรณ์ ๕ บริบูรณ์ นิวรณ์ ๕ บริบูรณท์ำให้อวิชชาบริบูรณ์ อวิชชา
บริบูรณ์ทำให้ภวตัณหาบริบูรณ์ ภวตัณหาน้ีมีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ 
เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญต่กลงบนยอดเขา เมื่อฝนตกลงหนัก ๆ น้ำน้ันไหลไป
ตามท่ีลุ่มทำให้ซอกเขา ลำธาร และห้วยเต็มเปี่ยม ซอกเขา ลำธาร และหว้ยเต็มเป่ียม
แล้วทำให้หนองเต็ม หนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็ม บึงเต็มแล้วทำใหแ้ม่น้ำน้อยเต็ม 
แม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็ม แม่น้ำใหญ่เต็มแลว้ทำให้มหาสมุทรสาครเต็ม 
มหาสมุทรสาครน้ีมีอาหารอย่างน้ี และเต็มเป่ียมอย่างนี ้เป็นต้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๖๒/๑๓๗) 

 9.ตัณหาสูตร พระสูตรว่าด้วยตัณหา  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ที่ละตัณหา ๓ 
ประการ ได้แก่ (๑) กามตัณหา คือ ความยินดีในกามคุณ ๕ (๒) ภวตัณหา คือ 



 

๒๐๕๕ 
 

 

ภวทิฏฐิ (๓) วิภวตัณหา คืออุจเฉททิฏฐ ิ ช่ือว่า ผู้ถึงฝั่งคือนิพพาน (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/
๕๘/๔๑๒)  

ตัณหาสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยตัณหา  
ตัณหาสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยตัณหา  
ตัณหาสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยตัณหา  
ตัณหาสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยตัณหา  
ตัณหาสูตร๖ : พระสูตรว่าด้วยตัณหา  
ตัณหาสูตร๗ : พระสูตรว่าด้วยตัณหาและมานะ  
ตัณหาสูตร๘ : พระสูตรว่าด้วยตัณหา  
ตัณหาสูตร๙ : พระสูตรว่าด้วยตัณหา  
ตัณหาโสตะ : กระแสคือตัณหา, ความทะยานอยากทางหู, ตัณหาโสตะ, ในอนุโลมจักขายตนมูลกนัย   

ถามว่าโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหม ตอบว่า ทิพพโสตะ  ตัณหาโสตะ เป็นโสตะ แต่ไม่
เป็นโสตายตนะ โสตายตนะ เป็นโสตะก็ใช่ เป็นโสตายตนะก็ใช่ ถามว่า โสตายตนะ 
เป็นโสตะใช่ไหม ตอบว่า ใช่ ถามว่า ฆานะ เป็นฆานายตนะ ใช่ไหม ตอบว่า ใช่ ถาม
ว่า ฆานายตนะเป็นฆานะใช่ไหม ตอบว่า ใช่ ถามว่า ชิวหา เป็นชิวหายตนะใช่ไหม 
ตอบว่า ใช่ ถามว่า ชิวหายตนะ เป็นชิวหาใช่ไหม ตอบว่า ใช่  อภิ.ก. (ไทย) ๓๘/๑๐ /
๑๒๒) 

ตัณหาเหตุให้หว่ันไหว :  ความทะยานอยากเป็นธรรมชาติซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ เป็นเหตุให้หว่ันไหว, 
ตัณหาเหตุให้หว่ันไหว, ในปุณณกมาณวปัญหานิทเทส ปุณณกมาณพทูลถามพระผู้มี
พระภาคว่า ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้หว่ันไหว ผู้มปีกติเห็นมูล  ฤษี  มนุชะ  กษัตริย์ และ
พราหมณ์จำนวนมากในโลกอาศัยอะไร จึงพากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลาย พระพุทธ
องค์ตรัสตอบว่าตัณหาเหตุให้หว่ันไหว พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้ว
ตัดรากถอนโคน  เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว  เหลือแต่พ้ืนท่ีทำให้ไมมี่
เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้  พระผู้มีพระภาคจึงช่ือว่าไม่มีตัณหาเหตุให้หว่ันไหว เพราะ
พระองค์ทรงละตัณหาเหตุให้หว่ันไหวได้แล้วจึงช่ือว่าผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้หว่ันไหว พระ
ผู้มีพระภาคไม่ทรงหว่ันไหว คือ ไม่ทรงสะเทือน  เพราะสรรเสริญ  เพราะนินทา 
เพราะสุข  เพราะทุกข์ คือ พระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้หว่ันไหว  (ขุ.จู. (ไทย) ๓๐ /
๑๒/๘๓) 

ตัณหาอนัเปน็เครื่องเกาะเก่ียว : ความทะยานอยากอันมีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์ มี
ธรรมชาติไหลนอง แผ่กว้าง เป็นเครื่องเกาะเก่ียวของสัตว์, ตัณหาอันเป็นเครื่องเกาะ
เกี่ยว, ในโอฆตรณสูตร เทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า   พระองค์เม่ือไม่พักไม่เพียร



 

๒๐๕๖ 
 

 

ทรงข้ามโอฆะอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เมื่อใดเราน้ันยังพักอยู่  เม่ือน้ันเรา
ยังจมอยู่    เม่ือใดเรายังเพียรอยู่เมื่อน้ันเรายังลอยอยู่แน่นอน  เราไม่พักไม่เพียรจึง
ข้ามโอฆะได้ เทวดากราบทูลว่า นานจริง  ข้าพเจ้าจึงได้พบพราหมณ์ผู้ดับกิเลสได้สิ้น
แล้วผู้ไม่พักไม่เพียรอยู่ ข้ามตัณหาอันเป็นเครื่องเกาะเก่ียวในโลกได้สํ.ส. (ไทย) ๑๕ /
๑/๒) 

ตัณหุปปาทสตูร๑ :พระสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งตัณหา พระสูตรว่าด้วยที่เกิดตัณหา ในพระไตรปิฎก มี
ช่ือตัณหุปปาทสูตร ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกันบ้าง คือ 

 1.ตัณหุปปาทสูตร พระสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหตุ
เกิดแห่งตัณหาสำหรับภิกษุมี ๔ คือ (๑) เพราะจีวร (๒) เพราะบิณฑบาต (๓) เพราะ
เสนาสนะ (๔) เพราะปัจจัยท่ีดีและดีกว่า(หมายถึงเนยใสและเนยข้น เป็นต้น ) เป็น
เหตุ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙/๑๕) 

 2.ตัณหุปปาทสูตร พระสูตรว่าด้วยท่ีเกิดตัณหา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตัณหา
ท้ังหลายเม่ือจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุคือปัจจัย ๔ อย่าง คือ (๑) 
จีวร (๒) บณิฑบาต (๓) เสนาสนะ (๔) สมบัติและวิบัติ ดังน้ัน ภิกษุจึงควรมี
สติสัมปชัญญะในการเสพปัจจัย ๔ อย่างน้ี  (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๕/๔๘๔) 

ตัณหุปปาทสตูร๒ :พระสูตรว่าด้วยท่ีเกิดตัณหา  
ตัณหุปาทาน:ความยึดมั่นด้วยตัณหา, ตัณหุปาทาน, ในจตุกกนิทเทสมีอธิบายว่า  ถามว่าตัณหุปาทาน 

เป็นอย่างไร ตอบว่า ตัณหาเม่ือเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุ  เพราะ
บิณฑบาตเป็นเหตุ เพราะเสนาสนะเป็นเหตุ  หรือเพราะคิลานปัจจัยอันมีน้ำมัน  
น้ำผึ้ง  และน้ำอ้อยเป็นต้นท่ีประณีตและประณีตย่ิงเป็นเหตุ เหล่านี้เรียกว่าตัณหุ
ปาทาน  (อภิ.วิ. (ไทย)๓๕/๙๓๙/๕๘๙) 

ตัดช่องย่องเบา : ลักลอบเข้าไปในบ้านเรือนของผู้อ่ืนเพ่ือขโมยของ, ตัดช่องย่องเบา,ในอปัณณกสูตร  
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พราหมณ์และคหบดีท้ังหลายมีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงผู้มีวา
ทะอย่างน้ีว่าเมื่อบุคคลทำเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนทำ ตัดเองใช้ให้ผู้อ่ืนตัด เบียดเบียนเอง  ใช้ให้
ผู้อ่ืนเบียดเบียน ทำให้เศร้าโศกเอง  ใช้ให้ผู้อ่ืนทำให้เศร้าโศก ทำให้ลำบากเอง  ใช้ให้
ผู้อ่ืนทำให้ลำบาก  ด้ินรนเอง  ใช้ให้ผู้อ่ืนทำให้ด้ินรน ฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของ
เขาไม่ได้ให้  ตัดช่องย่องเบา  ปล้นเรือนหลังเดียว  ดักจี้ในทางเปล่ียวเป็นชู้  พูดเท็จ 
ผู้ทำ(เช่นนั้น)ก็ไม่จัดว่าทำบาป (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๙๗/๑๐๐) 

ตัดรอน : ตัดไมตรี, ตัดสัมพันธ์, ตัดขาด, ตัดรอน, ในมัลลิกาเทวีสตูร พระผู้มีพระภาคสนทนา
ธรรมกับพระนางมัลลิกาเทวีว่า มาตุคามบางคนในโลกน้ีเป็นผู้ไม่โกรธ  ไม่มากไปด้วย
ความคับแค้นใจ   ถูกว่ากลา่วแม้มากไม่ขดัเคืองใจ ไม่ฉนุเฉียว แต่เธอไม่ให้ทานคือ 



 

๒๐๕๗ 
 

 

ข้าว น้ำ ผ้า ยวดยาน  ดอกไม้และเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ และมใีจ
ริษยาในลาภสกัการะ ความเคารพ และการบูชาของผู้อ่ืน กีดกัน ตัดรอนผูกความ
ริษยา  ถ้าเธอจุติจากอัตภาพน้ันแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้   กลับมาเกิดในชาติใด ๆ  
เป็นผู้มีรูปงาม  น่าดู  น่าเลื่อมใส มผีิวพรรณผุดผ่องย่ิงนัก  แต่เป็นคนยากจน ขัดสน
ทรัพย์ ขัดสนโภคะ  ต่ำศกัด์ิ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย)๒๑/๑๙๗/๓๐๑) 

ตัดรากถอนโคน :ทำลายใหถ้ึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, ตัดรากถอนโคน,  ในทสุตตรสตูร  
ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดี  เป็นอย่างไร คือ  ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีรู้ชัดว่า  
ราคะเราละได้เด็ดขาด  ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว
เหลือแต่พ้ืนท่ี  ทำให้ไม่ม ี เกดิขึ้นต่อไปไม่ได้  รู้ชัดว่า โทสะเราละได้เด็ดขาด  รู้ชัดว่า  
โมหะเราละได้เด็ดขาด  ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว
เหลือแต่พ้ืนท่ีทำให้ไม่ม ี   เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้  ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลดุพ้นได้ดีเป็น
อย่างนี้  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๔) 

ตัดสินคดีโดยผลผีลาม :ดำรงอยู่ในอคติ  ๔  มฉีันทาคติเป็นต้นแล้วตัดสินคดีโดยมุสาวาท เช่น ทำผู้ 
ไมใ่ช่เจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทรัพย์  หรือทำผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ให้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์  (ขุ.ธ.อ.๗/๓๙), การตัดสินคดีโดยไม่มีการพิจารณาให้รอบคอบ,ตัดสินคดีโดย
ผลีผลาม,  ภกิษุท้ังหลายเหน็มหาอำมาตย์ผู้พิพากษารับสินบนแล้วตัดสินคดีจึงกราบ
ทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พระองค์ตรัสจึงตรัสว่า ผู้ท่ีตัดสินคดีโดยผลีผลามไม่
ช่ือว่า ผู้ต้ังอยู่ในธรรม ส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิต วินิจฉัยคดี เหตุแห่งคดีท้ังท่ีเป็นจริงและไม่
เป็นจริงท้ังสอง  พิพากษาผู้อ่ืนโดยไม่ผลผีลาม โดยเที่ยงธรรมโดยสม่ำเสมอ ผูม้ี
ปัญญา  มีธรรมคุ้มครอง เราเรียกว่า ผู้ต้ังอยู่ในธรรม(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕ /๒๕๖/๑๑๒) 

ตัตตลา, ยักษ์ : ยักษ์ช่ือว่าตัตตลา, ตัตตลายักษ์, ในอาฏานาฏิยสูตร  ท้าวกุเวรมหาราชมีราชธานีช่ือวิ
สาณา  มหาชนจึงเรียกท้าวกุเวรมหาราชว่า ท้าวเวสวัณ ยักษ์ช่ือว่าตโตลา  ช่ือ
ว่าตัตตลา ช่ือว่าตโตตลา  ช่ือว่าโอชสี  ช่ือว่าเตชสี  ช่ือว่าตโตชสี ช่ือว่าสุระ ช่ือว่า
ราชา ช่ือว่าสูโรราชา ช่ือว่าอริฏฐะ ช่ือว่าเนมิช่ือว่าอริฏฐเนมิ ต่างทำหน้าท่ีหาข่าว
และประกาศให้ทราบ (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๗) คือ ยักษ์ผูค้รองเมืองแต่ละตน  
แยกกันทำหน้าท่ีดูแล รักษาผลประโยชน์ของเมืองน้ันและแจ้งข่าวแก่ยักษ์ผู้เฝ้าประตู
ในทิศต่าง ๆ  ๑๒  ทิศ  ของวิสาณาราชธานีเพ่ือให้นำไปถวายแก่ท้าวเวสวัณ (ที.
ปา.อ.  ๒๘๑/๑๕๙) 

ตันที :      ความโงกง่วง, ความเกียจคร้านโดยกำเนิด (อภิ.วิ.อ.  ๘๕๗/๕๑๗, ตันที, ในเอกกนิท
เทสมีอธิบายว่า ตันที เป็นอย่างไร คือ ความง่วงซึม กิริยาที่ง่วงซึม ภาวะที่ง่วงซึม 



 

๒๐๕๘ 
 

 

ความเกียจคร้าน กิริยาที่เกียจคร้าน  ภาวะที่เกียจคร้าน  เรียกว่า  ตันที (อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๘๕๗ /๕๕๒)  

ตับ :      อวัยวะประเภทต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทํา
หน้าท่ีทําลายพิษ สร้างนํ้าดีและโปรตีนบางชนิดเป็นต้น, ตับ, ในสัมปสาทนียสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระสารีบุตรว่า สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ี  อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากเิลส ความเพียรที่ต้ังม่ัน บรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ัง
มั่น ย่อมพิจารณากายนี้  ต้ังแต่พ้ืนเท้าขึ้นไปต้ังแต่ปลายผมลงมามีหนังหุม้อยู่โดยรอบ
เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ว่า ในกายนี้มีผมขน  เล็บ  ฟัน หนัง  เนื้อ
เอ็น  กระดูก  เย่ือในกระดูก ไต  หัวใจ  ตับ  พังผืดเป็นต้น  นี้เป็นทัสสนสมาบัติ
ประการที่ ๑  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๙ /๑๐๙) 

ตัมพทาฐิกโจรฆาตกวัตถุ :เรื่องเพชฌฆาตโจรเคราแดง  พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ
ท้ังหลายดังน้ี คำพูดท่ีมีประโยชน์คำเดียวท่ีคนฟังแล้วสงบระงับได้ ย่อมดีกว่าคำพูดที่
ไร้ประโยชน์ต้ัง ๑,๐๐๐ คำ (ขุ.ธ.(ไทย)  ๒๕/๑๐๐/๖๑) 

ตัมพปุปผิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระตัมพปุปผิยเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเคยนำดอกไม้ไปบูชาต้นโพธ์ิซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี) เพราะผลแห่งการบูชา
น้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๗/๓๑๘) 

ตัวเขียว : เขียวเพราะการลูบไล้  (องฺ.ปญฺจก.อ.  ๓/๑๙๕/๗๗), ตัวเขียว, ในปิงคิยานีสูตร พระผู้
มีพระภาคประทับอยู่ท่ีกูฏาคารศาลา  กรุงเวสาลี  เจ้าลจิฉวีประมาณ  ๕๐๐  คน 
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค เจ้าลิจฉวีบางพวกมีตัวเขียว มีฉวีวรรณเขียว มีผ้าเขียว มี
เครื่องประดับเขียว หมายถึงประดับด้วยแก้วสีเขียวและดอกไม้สีเขียว แม้
เครื่องประดับช้าง เครื่องประดับม้า  เครื่องประดับรถ ผ้าม่าน เพดาน  และเกราะ
ของเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นเป็นสีเขียวท้ังหมด(องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๑๙๕/๗๗) พระผู้มีพระภาค
ทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าลิจฉวีเหลา่น้ัน โดยพระฉวีวรรณและพระยศ  (องฺ.ปญฺจก. (ไทย)
๒๒/๑๙๕ /๓๓๓) 

ตัวแทน :  บุคคลผู้มีอํานาจทําการแทนบุคคลอ่ืน, ตัวแทน, ในพรหมชาลสูตร ปุถุชนเมื่อกล่าว
ยกย่องตถาคตกล่าวว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนและ
ผู้สื่อสารเช่น ท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจริญ บางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนและผู้สื่อสารอย่างน้ีคือรับเป็นสื่อให้พระราชา ราชมหา



 

๒๐๕๙ 
 

 

อำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์คหบดีและกุมารว่า ท่านจงไปท่ีนี้หรือท่ีโน้น จงนำเอาส่ิงนี้
ไป จงเอาสิ่งน้ีมาจากท่ีโน้น (ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙/๘) 

ตัวบท : การศึกษาตามขนบภาษาศาสตร์และ สญัวิทยาโดยดูท่ีหน่วยพ้ืนฐานและองค์ประกอบ
ทางภาษาท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา, ตัวบท, ในสังคารวสูตร นางพราหมณีช่ือ
ว่าธนัญชานี อาศัยอยู่ในบ้านช่ือว่าปัจจลกัปปะ เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า  พระ
ธรรม  และพระสงฆ์   หากนางพลั้งพลาดแล้วจะเปล่งอุทานขึ้นว่า ขอนอบน้อมพระผู้
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  มาณพชือ่ว่าสังคารวะอาศัยอยู่ใน
บ้านปัจจลกัปปะ จบไตรเพทพร้อมทั้งนิฆัณฑุศาสตร ์ เกฏุภศาสตร์ พร้อมอักษร
ศาสตร์และประวัติศาสตร์ เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์  ชำนาญโลกายตศาสตร์และ
ลักษณะมหาบุรุษ  เมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกล่าววาจาอย่างนี้  เขาได้ฟังแล้วจึง
กล่าวกับนางธนัญชานีพราหมณีว่า ไม่เป็นมงคลเลย  นางธนัญชานีพราหมณีเป็นคน
ฉิบหาย  เมื่อพราหมณ์ท้ังหลายผู้ทรงไตรเพทมีอยู่  นางกลับไปกล่าวสรรเสริญคุณ 
ของสมณะหัวโล้น(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๗๓/๕๙๘) 

ตัวปลวก : สัตว์กินไม้ชนิดหนึ่ง ตัวคล้ายมด เป็นสัตว์อยู่รวมกันเป็นหมู่พวกโดยมากทำรังอยู่ตาม
พ้ืนดิน,ตัวปลวก, ในสิงคาลกสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสกับสิงคาลมาณพว่า บุคคลที่
เป็นมิตรมีใจดี  ๔  จำพวก คอื (๑) มิตรมีอุปการะ (๒) มติรร่วมสุขร่วมทุกข์ (๓) มิตร
แนะนำประโยชน์  (๔)  มิตรมีความรักใคร ่  บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดย
ความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อก โภคทรัพย์ของเขาย่อมเพ่ิมพูนขึ้น 
ดุจจอมปลวกท่ีตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้น (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๑) 

ตัวผึ้ง :  แมลงชนิดหนึ่ง ตัวขนาดแมลงวันหัวเขียวสีเหลืองๆ มีเหล็กในทีก่้น ต่อยปวด กิน
เกสร ดอกไม้ มีหลายชนิด เช่น ผึ้งหลวง ผึ้งโพรงเป็นต้น,ตัวผึ้ง, ในสิงคาลกสูตร พระ
ผู้มีพระภาคตรัสกับสิงคาลมาณพว่า บุคคลท่ีเป็นมิตรมีใจดี  ๔ จำพวก คือ (๑) มิตรมี
อุปการะ (๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ (๓) มติรแนะนำประโยชน์  (๔)  มิตรมีความรัก
ใคร่  บัณฑิตรู้อย่างน้ีแล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้
เกิดแต่อก บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟ เม่ือบุคคลสะสมโภค
ทรัพย์อยู่ดังตัวผึ้งสร้างรังฉะนั้น (ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๒๖๕/๒๑๑) 

ตัสสปาปิยสิกา:วิธีตัดสินโดยปรับโทษแก่ผูท้ำความผิด,ตัสสปาปิยสิกา,ในกติปุจฉาวารในหัวข้อเหล่าน้ัน 
สมถะ ๗ เป็นอย่างไร คือ (๑) สัมมขุาวินัย (๒)สติวินัย (๓)อมูฬหวินัย (๔) ปฏิญญา
ตกรณะ (๕) เยภุยยสิกา (๖) ตัสสปาปิยสกิา(๗) ติณวัตถารกะน้ีคือสมถะ ๗ อย่าง 
(วิ.ป. (ไทย)๘ /๒๗๕/๓๗๐) 



 

๒๐๖๐ 
 

 

ตัสสปาปิยสิกากรรม : กรรมที่สงฆ์พึงทำแก่บุคคลผู้เลวทราม  โดยความเป็นคนบาปหนา,  ตัสสปาปิย
สิกากรรม,   ในกรรมวรรค  ถามว่า กรรมย่อมช่ือว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างไร ตอบว่า  
กรรมย่อมช่ือว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างน้ี  คือกรรมท่ีควรทำพร้อมหน้าแต่สงฆ์ทำลับหลัง  
กรรมไม่ชอบธรรม ช่ือว่าวิบัติโดยวัตถุ  สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยกรรม
ไม่ชอบธรรม  ช่ือว่าวิบัติโดยวตัถุ สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษผุูค้วรอมูฬหวิ
นัยกรรมไม่ชอบธรรม  ช่ือว่าวิบัติโดยวัตถุ  สงฆท์ำตัชชะนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัส
สปาปิยสิกากรรม กรรมไม่ชอบธรรม ช่ือว่าวิบัติโดยวัตถุ (วิ.ป. (ไทย) ๘/๔๘๓/๗๐๒) 

ตา :     ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าท่ีเป็นเคร่ืองดูรูป ทำใหม้องเห็นสิ่งต่างๆ ได้, 
ตา,   ในสัมปสาทนียสูตร เทศนาท่ีพระผูม้ีพระภาคทรงแสดงธรรมในเร่ืองการบัญญติั
อายตนะนับว่ายอดเย่ียม  อายตนะภายในและอายตนะภายนอก  มีอย่างละ  ๖  
ประการ คือ (๑) ตากับรูป (๒) หูกับเสียง  (๓) จมูกกับกลิ่น  (๔) ลิ้นกบัรส  (๕) กาย
กับโผฏฐัพพะ   (๖) ใจกับธรรมารมณ์  นีค้ือเทศนาอันยอดเย่ียมในเรื่องการบัญญัติ
อายตนะ (ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๑๔๖/๑๐๖) 

ตาข่าย : เคร่ืองดักสัตว์มีนกหรือกระต่ายเป็นต้น ถักเป็นตาร่างแห เรียกลวดหรอืด้ายที่ถักเป็น
ตา ๆ อย่างข่ายว่า ลวดตาข่าย, ตาข่าย, ในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า  เปรียบเหมือนชาวประมง  ผู้ชำนาญใช้แหตาถี่ทอดลงหนองน้ำเล็ก 
ๆ เขาคิดว่า บรรดาสัตว์ตัวใหญ่ในหนองนำ้แห่งนี้ท้ังหมดถูกแหครอบเอาไว้ อยู่ในแห
น้ี  เมื่อผุดขึ้นผดุอยู่ในแหน้ี ติดอยู่ในแหน้ี ถกูครอบเอาไว้ เม่ือผุดขึ้นผุดอยู่ในแหน้ี ฉัน
ใด สมณะหรอืพราหมณ์พวกท่ีกำหนดขันธ์ส่วนอดีต พวกท่ีกำหนดขันธ์ส่วนอนาคต  
และพวกท่ีกำหนดขันธ์ท้ังส่วนอดีตและอนาคต  ล้วนมคีวามเห็นคล้อยตามขันธ์ท้ัง
ส่วนอดีตและอนาคต ปรารภขันธ์ท้ังส่วนอดีตและอนาคต ประกาศวาทะแสดงทิฏฐิ
ต่าง ๆ ท้ังหมดถูกทิฏฐิ ๖๒  น้ี  ซึ่งเป็นดุจตาข่ายปกคลุมเอาไว้ ตกอยู่ในตาข่ายนี ้ 
เมื่อโผล่ขึ้นโผล่อยู่ในตาข่ายน้ี  ติดอยู่ในตาข่ายน้ีถูกปกคลุมเอาไว้  เมื่อโผล่ขึ้นโผล่อยู่
ในตาข่ายน้ีฉันนั้น  (ที.สี. (ไทย) ๙/๑๔๖/๔๖) 

ตาข่ายทอง :   ตาข่ายที่ทำด้วยทอง, ตาข่ายที่สำเร็จด้วยทอง, ตาข่ายทอง,  ในมหาสุทัสสนสูตร พระ
ผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่า  พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงมีเมืองขึ้น ๘๔,๐๐๐ 
เมือง มีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวง   ทรงมีปราสาท  ๘๔,๐๐๐  องค์ ทรงมี
ช้าง  ๘๔,๐๐๐  ช้าง มีเครื่องประดับทองมีธงทอง คลุมด้วยตาข่ายทอง  มีพญาช้าง
ตระกูลอุโบสถ มีเครื่องประดับทอง  มีธงทอง  คลุมด้วยตาข่ายทอง  มีพญาม้า
วลาหกเป็นม้าทรง  ทรงมีราชรถ  ๘๔,๐๐๐   คัน  หุ้มด้วยหนงัราชสีห์  มี



 

๒๐๖๑ 
 

 

เครื่องประดับทอง  มีธงทอง  คลมุด้วยตาข่ายทอง มีเวชยันต์ราชรถเป็นรถพระท่ีน่ัง 
(ที.ม. (ไทย)๑๐/๒๖๓/๑๙๕) 

ต่างประเทศ :  ประเทศอ่ืน, ถิ่นฐานดินแดนอ่ืน, ต่างประเทศ, ในเสริสสกวิมาน เทพบุตรถามว่า 
เพราะโภคทรัพย์เป็นเหตุ  พวกท่านจึงพากันไปยังทิศต่าง  ๆ คือฝ่ังสมทุร ทะเลทราย 
และทางภูเขาที่ไปได้ยาก  พวกท่านได้ไปยังแคว้นของพระราชาอ่ืน  ๆ พบเห็นผู้คน
ชาวต่างประเทศ  พวกเราขอฟังสิ่งอัศจรรย์ท่ีพวกท่านได้ยินหรือได้เห็นมา  พวก
พ่อค้าตอบว่า สมบัติของมนุษย์ท่ีผ่านมาท้ังหมด ซึ่งอัศจรรย์กว่าวิมานของท่านน้ีพวก
ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นมาก่อน วิมานของท่านซึ่งมีรัศมีงามพวกข้าพเจ้าแลดู
แล้วไม่อ่ิมเลย  (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๒๓๙ /๑๕๖) 

ต่างหู : เครื่องประดับหูมีหลายแบบทำจากวัสดุต่างๆ กันเช่น เงิน ทอง พลาสติก,ต่างหู, 
ในโฆฏมุขสูตร พระอุเทนกล่าวกับโฆฏมุขพราหมณ์ว่า บริษัทมี ๒ จำพวก คือ  บรษัิท
บางพวกในโลกน้ี ๑. มคีวามกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้วมณีจึงแสวงหา บุตร ภรรยา 
ทาสหญิง  ทาสชาย  นา  สวน ทองและเงิน ๒. ไม่มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้ว
มณีละทิ้ง  บุตร  ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย นา  สวน ทองและเงิน แล้วออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต (ม.ม. (ไทย) ๑๓ /๔๑๔/๕๑๘) 

ตาชั่ง : เครื่องช่ังสําหรับช่ังสิ่งของต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น ตราชู ช่ังจีน ช่ังสปริง,ตาช่ัง  ในปา
ยาสิสูตร พระเจ้าปายาสิตรัสกับพระกุมารกัสสปะว่า  พวกราชบุรุษของโยมจับโจรผู้
ก่อกรรมช่ัวมาแสดงแก่โยมว่า น้ีเป็นโจรผู้ก่อกรรมช่ัวต่อพระองค์  พระองค์โปรดลง
พระอาชญาแก่โจรนี้  โยมสัง่พวกราชบุรษุว่า  พวกท่านจงเอาตาช่ังมาช่ังบุรุษน้ีท้ัง
เป็นแล้วใช้เชือกมัดให้ขาดใจตาย พวกราชบุรุษรับคำของโยมแล้วจึงเอาตาชั่งไปช่ัง
บุรุษนั้นท้ังเป็นแล้วใช้เชือกมัดให้ขาดใจตาย    เม่ือบุรุษนั้นยังมีชีวิตอยู่ ร่างกายน้ีมี
น้ำหนักเบาอ่อนนุ่ม  และปรับตัวได้ง่ายกว่า   แต่เมื่อบุรุษนั้นสิ้นชีวิตแล้วร่างกายมี
น้ำหนักมากแข็งกระด้าง  และปรับตัวได้ยากกว่า  ท่านกมุารกสัสปะ นีเ้ป็นเหตุท่ีทำ
ให้โยมเข้าใจว่า โลกอ่ืนไม่มี  โอปปาติกสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและทำช่ัวไม่
มี (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๒๓ /๓๕๖) 

ตาทิพย์ :  ทิพพจักษุ, ญาณท่ีทำให้มีตาทิพย์ , ตาทิพย์,  ในสามญัญผลสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับพระเจ้าอชาตศัตรูว่า  เม่ือจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผดุผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน  
ปราศจากความเศร้าหมอง  อ่อน  เหมาะแก่การใช้งานต้ังม่ัน  ไม่หว่ันไหวอย่างนี้  
ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ  กำลังเกิด ทั้งช้ันต่ำและ
ช้ันสูงงามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่
สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๔๖/๘๓) 
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ตาเน้ือ : มังสจักษุ, ดวงตาธรรมดา, ตาเนื้อ, ในปายาสิสูตร พระเจ้าปายาสิตรัสกับพระกุมาร
กัสสปะว่า   พระองค์ก็เช่นเดียวกับคนท่ีตาบอดแต่กำเนิดน่ันแหละทีต่รัสกับอาตม
ภาพว่า ใครบอกท่านกุมารกัสสปะว่า  พวกเทพช้ันดาวดึงส์มี  หรือว่าพวกเทพช้ัน
ดาวดึงส์มีอายุยืนเท่าน้ี  พวกเราไม่เช่ือท่านกัสสปะว่า พวกเทพช้ันดาวดึงส์มี หรือว่า  
พวกเทพช้ันดาวดึงส์มีอายุยืนเท่าน้ี  คนจะเห็นโลกอ่ืนได้ด้วยตาเนื้อดังท่ีพระองค์ทรง
เข้าพระทัยไม่ได้สมณพราหมณ์ผู้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดในป่าใหญ ่  ทำตาทิพย์ให้
บริสุทธ์ิย่อมเห็นโลกนี้โลกอ่ืน  ตลอดถึงเหล่าโอปปาติกสัตว์ได้ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิ
เกินกว่าตาของมนุษย์ คนไม่อาจจะเห็นโลกอ่ืนได้ด้วยตาเนื้อดังท่ีพระองค์ทรงเข้า
พระทัยว่า โลกอ่ืนมี  โอปปาติกสัตว์มี  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและทำช่ัวมี (ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๔๑๘/๓๕๒)  

ตาบอด : ตามดื,ตามองไม่เห็น,ตาบอด, ในปฐมนานาติตถิยสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  เรื่องเคยมีมาแล้ว ในกรุงสาวัตถี  มีพระราชาพระองค์หน่ึงรับส่ังเรียก
บุรุษคนหน่ึงมาตรัสว่าเจ้าจงไป จงบอกให้คนตาบอดท้ังหมดในกรุงสาวัตถีมาประชุม
ร่วมกัน บุรุษนัน้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพาคนตาบอดท้ังหมดกราบทูลพระราชาว่า 
คนตาบอดท้ังหลายมาประชุมกันแล้ว พระราชาตรัสว่า  เจ้าจงแสดงช้างแก่คนตา
บอดท้ังหลาย   บุรุษน้ันทูลรบัสนองพระดำรัสแลว้จึงแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลาย  
คือ แสดงหัวช้างแก่คนตาบอดพวกหน่ึงบอกว่า  ท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างน้ีเป็นต้น 
(ขุ.อุ. (ไทย)  ๒๕/๕๔/๒๙๑)  

ตาปนนรก :  นรกท่ีทำให้ร้อน คือ พวกสัตว์นรกในนรกน้ีจะถูกแทงด้วยหลาวเหล็กเท่าลำตาลลุก
เป็นไฟ, นรกชื่อว่าตาปนะ,ตาปนนรก,ในสังกิจจชาดกฤษีโพธิสัตว์กราบทูลพระเจ้า
พรหมทัตว่าธรรมช่ือว่าเป็นทางที่ปลอดภัยส่วนอธรรมช่ือว่าเป็นทางท่ีไม่ปลอดภัย 
เพราะว่าอธรรมนำสัตว์ไปสู่นรกส่วนธรรมยังสัตว์ให้ถึงสุคติคนผู้ประพฤติล่วงธรรม
ท้ังหลาย มีชีวิตไม่ราบร่ืน ตายไปแล้วจะไปสู่คติใดในนรก ขอพระองค์ทรงสดับการ
กล่าวถึงนรกเหล่านั้น คือ  (๑) สญัชีวนรก   (๒)กาฬสตุตนรก (๓) สงัฆาฏนรก (๔) 
ชาลโรวนรก (๕) ธูมโรรุวนรก  (๖) ตาปนนรก(๗) ปตาปนนรก (๗) อเวจีมหานรก  
นรก ๘  ขุมเหล่าน้ีบัณฑิตกลา่วว่า  ก้าวพ้นได้โดยยากเกลื่อนกล่นไปด้วยเหลา่สัตว์ผู้มี
กรรมหยาบช้า  (ขุ.ชา. (ไทย)๒๘/๘๓/๔๗)  

ตาปสนิี, นักบวชหญิง : ดาบสที่เป็นผู้หญิง, นักบวชหญิง, ตาปสินี,  ในอนนุโสจิยชาดก  พระโพธิสตัว์
แสดงธรรมแก่มหาชนว่า ตาปสินีผูเ้จริญไปอยู่ในหมู่ชนเป็นจำนวนมากท่ีตายแล้ว  
นางผู้อยู่ร่วมกับพวกคนตายเหล่าน้ันจะมีประโยชน์อะไรแก่เรา ฉะน้ัน  ข้าพเจ้าจึงไม่
เศร้าโศกถึงนางสัมมิลลหาสินตีาปสินีผู้เป็นท่ีรัก  ถ้าบุคคลจะพึงเศร้าโศกถึงความตาย
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ท่ีไม่มีแก่สัตว์ผูเ้ศร้าโศกควรเศร้าโศกถึงตนผู้ตกอยู่ในอำนาจของมัจจุทุกเมื่อ (ขุ.ชา. 
(ไทย)๒๗/๑๐๙/๑๗๙)  

ตามแต่จะได้ : ตามมีตามเกิด, ตามศรัทธาของประชาชน, ตามแต่จะได้, ในวปกาสสูตรพระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๕ ประการ ควรหลีกออกจาก
หมู่อยู่ผู้เดียว คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   (๑) สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้  (๒) สันโดษ
ด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ (๓) สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้  (๔) สันโดษด้วยคิ
ลานปัจจัยเภสัชชบริขารตามแต่จะได้   (๕) มากด้วยความดำริในการออกจากกาม  
ภิกษุมีธรรม ๕ ประการน้ี ควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้ดียว  (องฺ.ปญฺจก. (ไทย)๒๒ /
๑๒๗/๒๐๗)  

ตามธรรมดา : อาการหรือความเป็นไปแห่งธรรมชาติ เช่น การกิน การถ่ายเท การสืบพันธ์ุ และการ
เสื่อมสลาย, ความเป็นเอง, ตามธรรมดา, ในปัจจยสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ภิกษุท้ังหลาย ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไร คือ  เพราะชาติเป็นปัจจัย   
ชรามรณะจึงมี  ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม  ธาตุนั้น  คือ  ความต้ังอยู่ตาม
ธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความท่ีมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้  คงต้ังอยู่อย่าง
น้ัน  ตถาคตรู้  บรรลุธาตุนั้น  คร้ันรู้บรรลุแล้วจึงบอก  แสดง   บัญญัติ  กำหนด
เปิดเผย  จำแนก  ทำให้ง่าย  และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดู  เพราะชาติเป็นปัจจัย  
ชราและมรณะจึงมี  เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมีเป็นต้น (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔)  

ตามประทีป  :  จุดประทีป, จุดไฟ, จุดเทียน, ตามประทีป, ในพหุธิติสูตร พราหมณ์ภารทวาชโคตรได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระโคดมผู้เจริญ    พระภาษิตของพระองค์ชัดเจน
ไพเราะย่ิงนัก   พระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมาก  เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง   หรือตามประทีป
ในท่ีมืดด้วยต้ังใจว่า  คนมีตาดีจักเห็นรูปได้   ข้าพระองค์น้ีขอถึงพระสมณโคดมผู้
เจริญ  พร้อมท้ังพระธรรม  และพระสงฆ์เป็นสรณะ  ข้าพระองค์พึงได้บรรพชา
อุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญ (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๖/๒๘๑) 

ตามพปัณณิ,เกาะ : เกาะท่ีอยู่ของคนผู้มีฝ่ามือแดง(ตามพะ=แดง, ปัณณิ=ฝ่ามือ), เกาะลังกา, เกาะ
สิงหล , ปัจจุบันได้แก่ประเทศศรีลังกา ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย , 
พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่เกาะตามพปัณณิ(ประเทศศรีลังกา)ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 
๓ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  ทรงส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในดินแดนต่างๆ ๙ สาย  ในสายที่ ๙ นำโดยพระมหินทเถระ(โอรสของพระเจ้าอโศก
มหาราช)และคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เกาะตามพปัณณิ, ในพระวินัยปิฏกระ
บุว่าท่านเหล่าน้ันเป็นผู้ทรงจำพระวินัยสืบๆ กันมา ดังข้อความตอนหน่ึงว่า "...จากน้ัน 
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พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่าน้ี คือ พระมหินทะ พระอิฏฏิยะ พระอุตติยะ 
พระสัมพละ และพระภัททบัณฑิต เดินทางจากชมพูทวีปมาท่ีเกาะสิงหลนี้  ท่าน
เหล่านั้นสอนพระวินัยปิฏกท่ีเกาะตามพปัณณิ สอนนิกาย ๕ และปกรณ์ ๗..."(วิ.จุ.
(ไทย)๖/๑๘๔/๒๙๔,วิ.ป.(ไทย)๘/๓/๕,๘/๓/๖,๘/๓/๗,๘/๘/๑๓,๘/๘/๑๔,๘/๒๒/
๒๕,๘/๒๒/๒๖,๘/๑๙๒/๑๘๐,๘/๒๐๒/๒๐๖,๘/๒๔๗/๓๒๐,๘/๒๔๘/๓๒๓)         

ตามรักษา : ตามเฝ้าดู, ตามเฝ้าระวัง,ตามสอดส่อง, ตามดูแล, ตามคุม้ครอง, ตามอารักขา(อนุรกฺข
ติ), ในเอกกปคุคลบัญญัติ (นิทเทส)  ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นอนุรักขนา
ภัพพะว่า ถ้าตามรักษาสมาบัติก็จะไม่เสื่อมจากสมบัติ  ดังข้อความตอนหน่ึงระบุไว้ว่า 
“บุคคลผู้เป็นอนุรักขนาภัพพะ เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ีมีปกติได้สมาบัติมีรูป
เป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ แต่บุคคลนั้นมิใช่จะได้ตามท่ีต้องการ มใิช่จะได้
โดยไม่ยาก มิใช่จะได้โดยไม่ลำบาก มิใช่จะเข้าสมาบัติหรือออกจากสมาบัติได้ตาม
โอกาสท่ีต้องการ ตามสมาบัติท่ีต้องการ ตามกำหนดเวลาท่ีต้องการ ถ้าตามรักษา 
ย่อมไม่เสื่อมจากสมาบัติเหล่าน้ัน ถ้าไม่ตามรักษา ย่อมเสื่อมจากสมาบัติเหล่าน้ัน 
บุคคลน้ีเรียกว่า ผู้เป็นอนุรักขนาภัพพะ” (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๘/๑๕๐), ในอรรถกถา 
ท่านขยายความว่า “ถ้าพระโยคีสละธรรมท่ีไม่มีอุปการะ เสพธรรมที่มีอุปการะเข้า
สมาบัติ ก็เม่ือท่านปฏิบัติอยู่อย่างน้ี ช่ือว่า ตามรักษา ท่านจึงไม่เสือ่ม พระโยคี
นอกจากนี้ ย่อมเสื่อม”(อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)๓/๘/๔๐) 

ตามสภาวะ  : ตามสภาพ(ยถา), ตามความเป็นเอง  ตามธรรมดา หรือตามธรรมชาติ เช่น สภาพ
ความเป็นอยู่ สภาพดินฟ้าอากาศ, ตามลักษณะในตัวเอง, ในอานาปานัสสติกถา ตอน
ว่าด้วยโวทานญาณนิทเทส ได้ระบุถึงบุคคลผู้อบรมอานาปานสติตามสภาวะที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดง โดยได้อธิบายความหมายของคำว่า ตามสภาวะ ไว้ถึง ๑๐ 
อย่าง คือ (๑) ตามสภาวะที่มีความหมายว่าฝึกตน (๒) ตามสภาวะท่ีมีความหมายว่า
สงบตน (๓) ตามสภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ปรินิพพาน (๔) ตามสภาวะที่มี
ความหมายว่ารู้ย่ิง (๕)  ตามสภาวะที่มีความหมายว่ากำหนดรู้ (๖) ตามสภาวะท่ีมี
ความหมายว่าละ (๗) ตามสภาวะที่มีความหมายว่าเจริญ (๘) ตามสภาวะท่ีมี
ความหมายว่าทำให้แจ้ง (๙)  ตามสภาวะที่มีความหมายว่าตรัสรู้สัจจะ (๑๐) ตาม
สภาวะที่มีความหมายว่ายังตนให้ต้ังอยู่ในนิโรธ  (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๖๑/๒๕๒, 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ตามใส่ใจ  : ตามใส่ไว้ในใจ,ตามเอาใจจดจ่อ(อนุสญฺเจติ),ในเอกกปุคคลบัญญัติ(นิทเทส)  ได้
กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นเจตนาภัพพะว่าถ้าตามใส่ใจสมาบัติกจ็ะไม่เสื่อม
จากสมบัติ  ดังข้อความตอนหนึ่งระบุไว้ว่า “บุคคลผู้เป็นเจตนาภัพพะ เป็นไฉน 



 

๒๐๖๕ 
 

 

บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ แต่
บุคคลน้ันมิใช่จะได้ตามท่ีต้องการ มิใช่จะได้โดยไม่ยาก มิใช่จะได้โดยไม่ลำบาก มิใช่
จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสท่ีต้องการ ตามสมาบัติท่ีต้องการ ตาม
กำหนดเวลาที่ต้องการ ถ้าตามใสใ่จ ย่อมไมเ่สื่อมจากสมาบัติเหล่าน้ัน ถ้าไม่ตามใส่ใจ 
ย่อมเสื่อมจากสมาบัติเหล่าน้ัน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นเจตนาภัพพะ”(อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/
๘/๑๕๐) 

  ในอรรถกถาท่านขยายความว่า “ถ้าเข้าสมาบัติ อธิบายว่า ก็พระโยคีเมื่อเข้า
สมาบัติ ช่ือว่า ตามใส่ใจ ท่านจึงไม่เสื่อม พระโยคีนอกน้ีย่อมเสื่อม” (อภิ.ปญฺจ.อ.
(บาลี)๓/๗/๔๐)         

ตายนคาถา : คาถาของตายนเทพบุตร,คาถาท่ีตายนเทพบุตรกล่าวในสำนักของพระพุทธเจ้า,ใน
ตายนสูตร(ว่าด้วยตายนเทพบุตร) ได้ระบุไว้ว่า ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีวัด
พระเชตวัน เมืองสาวัตถี ตายนเทพบุตรได้มาเข้าเฝ้าและกล่าวคาถา ๕ คาถาในสำนัก
ของพระพุทธเจ้า  พระองค์ตรัสให้ภิกษุท้ังหลายศึกษา เล่าเรียน ทรงจำตายนคาถาไว้ 
ทรงรับรองว่า ตายนคาถาประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์  ใน 
๕ คาถาน้ัน คาถาสุดท้ายมีเน้ือความว่า “กรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง  วัตรที่
เศร้าหมองและพรหมจรรย์ท่ีพึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัย ท้ัง ๓ นั้นไม่มผีล
มาก”(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๙/๙๕)    

ตายนเทพบุตร :เทพบุตรช่ือตายนะ, เทพบุตรผู้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายามราตรีและได้เปล่งตายน
คาถา ๕ คาถา,  ในตายนสูตร(ว่าด้วยตายนเทพบุตร) ระบุไว้ว่า ตายนเทพบุตรองค์นี้  
เคยเป็นเจ้าลัท ธิมาก่อนและมีวรรณะงดงามยิ่ งนัก  ดังข้อความตอนหน่ึงท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือคืนน้ี ตายนเทพบุตรผู้เคย
เป็นเจ้าลัทธิมาก่อน มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เมื่อราตรีผ่านไป เปล่งรัศมีให้สว่างท่ัว
พระเชตวัน เข้ามาหาเราถึงท่ีอยู่ อภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร ได้กล่าวคาถานี้ใน
สำนักของเรา...” (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๙/๙๕)    

ตายนสูตร : พระสูตรว่าด้วยตายนเทพบุตร สมัยท่ีพระผูม้ีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  
ตายนเทพบุตรผู้เคยเป็นเจ้าลัทธิได้กล่าวในสำนักของพระองค์ว่า ท่านจงพยายามตัด
กระแส  จงบรรเทากาม เพราะหากมุนีไม่ละกามย่อมเข้าถึงความมีจิตแน่วแน่ไม่ได้  
ถ้าบุคคลจะทำความเพียร พึงทำความเพียรนั้นจริง ๆ พึงบากบ่ันทำให้มั่นคง 
เพราะว่าการบรรพชาท่ีปฏิบัติย่อหย่อนย่อมโปรยธุลีคือกิเลสใหแ้ปดเป้ือนย่ิงขึ้น 
ความช่ัวไม่ทำเสียเลยดีกว่า เพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลัง ควรทำความดีท่ีไม่
ทำให้เดือดร้อนภายหลัง  หญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือ  ฉันใด ความเป็น



 

๒๐๖๖ 
 

 

สมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรก  ฉันน้ัน กรรมที่ย่อหย่อน วัตรท่ีเศร้า
หมอง และพรหมจรรย์ท่ีพึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัย มีผลน้อย(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๘๙/๙๓) 

ตารณะ,พระเจ้าจักรพรรด ิ :พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าตารณะ,  กษัตริย์พระนามว่าตารณะ, พระ
เจ้าตารณะ,ในขทิรวนิยเรวตเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระขทิรวนิยเรว
ตเถระ)  พระเถระได้กล่าวถึงอดีตชาติของท่านว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุ
มุตตระ ท่านเกิดเป็นนายเรือพาคนข้ามฟากในท่าท่ีมีกระแสน้ำเช่ียวด้วยความ
ปลอดภัย  ครั้งหน่ึง ได้ตกแต่งเรืออย่างดีถวายการต้อนรับพระปทุมุตตรพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกที่ประสงค์จะข้ามฟากท่ีท่าน้ัน ด้วยกุศลกรรมนี้ มีพุทธพยากรณ์ว่า 
เขาจักได้บังเกิดในเทวโลก และในกัปท่ี ๕๘ จักได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนาม
ว่าตารณะ ดังข้อความตอนหน่ึงระบุไว้ว่า “....ในกัปที่ ๕๘ นายเรือผู้น้ี จักเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่าตารณะ เป็นใหญ ่ มีชัยชนะในทวีปท้ัง ๔...”(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๖๓๔/๙๖) 

ตารุกขพราหมณ์ : พราหณ์มีช่ือว่าตารุกขะ, ในเตวิชชสูตร(สูตรว่าด้วยเรื่องไตรเพท) ระบุว่า ตารุกข
พราหมณ์เป็นหนึ่งในพราหมณ์มหาศาลผู้มีช่ือเสียงในสมัยนั้น ได้แก่ จังกีพราหมณ์ 
ตารุกขพราหมณ์ โปกขรสาติพราหมณ์ ชาณุสโสณิพราหมณ์ และโตเทยยพราหมณ์ 
เป็นต้น, พราหมณ์เหล่าน้ีจบไตรเพทได้แนะนำทางปฏิบัติไปอยู่ร่วมกับพรหมแก่คน
ท้ังหลาย  แต่ละคนต่างก็มีผู้ศรัทธายึดม่ันในหลักคำสอนเห็นได้จากข้อถกเถียงเรื่อง
ทางและไม่ใช่ทางของมาณพ ๒ คน คือวาเสฏฐมาณพผู้ยึดม่ันในคำสอนของโปกขรสา
ติพราหมณ์และภารัทวาชมาณพผู้ยึดมั่นในคำสอนของตารุกขพราหมณ์  ดังข้อความ
ตอนหนึ่งท่ีภารัทวาชมาณพกล่าวตอบโต้วาเสฏฐมาณพว่า “ทางที่ตารุกขพราหมณ์
บอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรง เป็นทางเดินตรงไป เป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่
ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้” (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๙/๒๓๐, ๕๒๐/๒๓๐, ๕๒๒/
๒๓๑, ๕๒๓/๒๓๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๔/๕๗๒)  

  ตาลบุตร,ผู้ใหญ่บ้าน:ผูใ้หญ่บ้านช่ือตาลบุตร,ในตาลปุตตสูตร(ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านช่ือตาลบุตร) ระบุว่า 
ผู้ใหญ่บ้านช่ือตาลบุตรคนน้ีเป็นผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะ
ประทับอยู่ท่ีพระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ และทูลถามปญัหาเกี่ยวกับเรื่องนักฟ้อนว่า  ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินคำของพวกนักฟ้อนรำ ผู้เคยเป็นอาจารย์และ
ปาจารย์ก่อน ๆ กล่าวว่า นักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริง
บ้าง เท็จบ้าง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ นักฟ้อนรำคนน้ันหลังจากตายแล้วจะ



 

๒๐๖๗ 
 

 

เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช่ือปหาสะ ในข้อน้ีพระผู้มีพระภาคตรัส
อย่างไร ,(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๕๔/๓๙๕) 

  ในอรรถกถาท่านขยายความว่า  เขามีช่ืออย่างน้ัน(ตาลบุตร) เล่ากันมาว่า นาย
บ้านนักฟ้อนรำคนนั้น มีผิวพรรณผ่องใสเหมือนลูกตาลสุกที่หลุดจากขั้ว ด้วยเหตุน้ัน 
คนทั้งหลายจึงต้ังช่ือเขาว่า ตาลบุตร(อรรถเป็น ตาลปุฏะ) นายตาลบุตรผู้น้ีนั้นถึง
พร้อมด้วยอภินิหาร (บุญเก่า) เป็นบุคคลเกดิในภพสุดท้าย (ไม่ต้องเกิดอีก) แต่เพราะ
เหตุท่ีธรรมดาปฏิสนธิ เอาแน่นอนไม่ได้ เหมือนท่อนไม้ท่ีขว้างไปในอากาศ ฉะน้ัน 
นายตาลบุตรนี้จึงบังเกิดในตระกูลนักฟ้อนรำพอเจริญวัยก็เป็นยอดทางนาฏศิลปะ
(ศิลปะฟ้อนรำ)...”(สํ.สฬา.อ.(ไทย)๓/๓๕๔/๒๑๑-๒๑๒)   

ตาลปัณณทายิกาวิมาน : ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดใบตาล หมายถึงว่าด้วยวิมานที่
เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดใบตาลแด่ภิกษุผู้กำลังเท่ียวบิณฑบาต (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๕๖๕-
๕๗๒/๖๖) 

ตาลปุฏเถรคาถา :คาถาของพระตาลปุฏเถระ, ภาษิตของพระตาลปุฏเถระ พระตาลปุฏเถระหวังจะ
จำแนกแสดงโยนิโสมนสิการโดยประการต่างๆจึงได้กล่าวสอนภิกษุท้ังหลายด้วย
ภาษิตทั้งหลาย เช่น เมื่อไรหนอเราจะอยู่ผู้เดียวไม่มีตัณหาเป็นเพ่ือนท่ีซอกเขา เมื่อไร
หนอเราจะพิจารณาเห็นแจ้งภพท้ังปวงโดยเป็นสภาวะไม่เท่ียงอยู่ เมื่อไรหนอความ
ดำริเช่นน้ีนั้นของเราจะสำเร็จได้ เมื่อไรหนอเราจะได้เป็นมุนีนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ท่ี
ตัดด้วยศัสตราไม่ยึดม่ันไม่มีความหวัง ละราคะ โทสะ และโมหะได้แล้ว เที่ยวไปในป่า
ใหญ่อยู่ได้อย่างสบาย  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๙๔/๕๑๘) 

ตาลปุตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านช่ือตาลบุตรผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำช่ือตาลบุตรเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่  ณ  พระเวฬุวันแล้วทูลถามถึง  ๒  ครั้งว่า  พวกนัก
ฟ้อนรำผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวว่า  นักฟ้อนรำที่ทำให้ประชาชนหัวเราะ
รื่นเริงด้วยคำจริงบ้าง  เท็จบ้างกลางโรงละคร  หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช่ือปหาสะ  ในข้อน้ีพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร   
 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเหมือนกันทั้ง ๒  ครั้งว่า จงพักปัญหาข้อน้ีไว้  อย่าถาม
เราเลย  เมื่อเขาถามเป็นครั้งท่ี  ๓ จึงตรัสตอบว่าเมื่อก่อน  สัตว์ท้ังหลายยังไม่
ปราศจากราคะ  โทสะและโมหะ  ถูกเคร่ืองผกูคือราคะ  โทสะและโมหะผูกไว้  นัก
ฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความกำหนัดเข้าไปกลางโรงละครเพื่อสัตว์
เหล่าน้ัน นักฟ้อนรำนั้นจัดมัวเมาประมาทด้วยตนเอง  ท้ังทำให้ผู้อ่ืนมัวเมาประมาท
ด้วย  หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกช่ือปหาสะ  แต่ถ้าเขามีความเห็นอย่างนัก
ฟ้อนรำผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์นั้นย่อมถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ(ความเห็นผิด)  



 

๒๐๖๘ 
 

 

และผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีคติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ในคติ  ๒  อย่าง  คือ  นรก  หรือ
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ี  นายตาลบุตรได้ร้องไห้พร้อม
กราบทูลว่าข้าพระองค์ร้องไห้เพราะถูกพวกนักฟ้อนรำผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์
หลอกลวงให้หลงมานานนัก  แล้วกล่าวช่ืนชมพระภาษิต (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๔/
๓๙๕)  

ตาลผลิยเถราปทาน:ประวัติในอดีตชาติของพระตาลผลิยเถระซึ่งท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้ถวายผลตาลแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระ
นามว่าสตรังสี เพราะผลแหง่ทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดทา้ยน้ี ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๕/๑๙๗) 

ตาลยอดด้วน : ตาลท่ีมียอดด้วน,ต้นตาลท่ีไม่สามารถเจริญงอกงามต่อไปได้, สำนวนไทยหมายถึงคน
ท่ีไม่มีทางเจรญิก้าวหน้าต่อไปอีกแล้ว,คนทีไ่ม่มีบุตรสืบตระกูล, ในสุนักขัตตสูตร(ว่า
ด้วยเจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบตุร) ท่านเปรยีบเทียบบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานแล้วว่า
เป็นผู้สามารถตัดรากถอนโคนความเกี่ยวข้องกับเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติได้ 
เหมือนตาลยอดด้วน สมดังพระดำรัสท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “เปรียบเหมือน
ตาลยอดด้วนไม่อาจงอกงามได้อีก แม้ฉันใด ความเกี่ยวข้องในเนวสัญญานาสัญญาย
ตนสมาบัติ ก็ถกูบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในนพิพานโดยชอบถอนขึ้นได้ ตัดรากถอนโคน
เหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่ม ี เกิดขึ้นต่อไป
ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน บุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่า “เป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่าง
จากความเก่ียวข้องกับเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ มแีต่น้อมใจไปในนิพพานโดย
ชอบ” (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๒/๖๖, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ตาลวัณฏทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระตาลวัณฏทายกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๒ ท่านได้ถวายใบตาลแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปที ่
๖๓ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๓๘๔) 

ตาหมากรุก  : เรียกผ้าท่ีมีลายเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสสีลับกันว่าผ้าตา
หมากรุก,ในรัฏฐปาลสูตร(ว่าด้วยพระรัฏฐปาละ) พระเถระได้แสดงธรรมเกี่ยวกับ
ความสวยงามในส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีประดับตบแต่งแล้วพอจะหลอกคนโง่ให้
หลงใหลได้ แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่ง(นพิพาน)ไม่ได้ ในเรื่องน้ี ท่านกล่าวถึงการ
ประดับตกแต่งทรงผมใหส้วยงามว่าเป็นลอนดังตาหมากรุก(น่าจะเป็นทรงยอดนิยมใน
สมัยน้ัน) 



 

๒๐๖๙ 
 

 

  ในอรรถกถาท่านขยายความว่า “คำว่า ท่ีตกแต่งเป็นลอนดังตาหมากรุก(อฏฺฐปทก
ตา) ความว่า ท่ีลูบด้วยน้ำด่าง ทำให้เป็นวงๆ ท่ีชายหน้าผาก ตกแต่งให้เป็น ๘ ลอน”
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๒/๓๖๐,ม.ม.อ.(ไทย)๑/๓๐๒/๒๘๒) 

ตำบล   : ท้องที่ท่ีรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน, ตำบลอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่บ้านกับ
เมือง คือมีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้านแต่มีขนาดเล็กกว่าเมือง(หมู่บ้าน ใช้คำบาลีว่า 
"คาม",  ตำบล ใช้คำบาลีว่า "นิคม",  ส่วนคำว่าเมืองหรือเมืองหลวง ใช้คำบาลีว่า 
"ราชธานี" มีขนาดใหญ่เล็กกว่ากันตามลำดับ), คำว่า "ตำบล" เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาในหลายเหตุการณ์ เช่น ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า
พร้อมทั้งพระสาวกเสด็จไปเผยแผ่ศาสนาในทุกพ้ืนท่ีทั้งหมูบ้่านตำบลและเมือง,หรือ
เมือ่ภิกษุเข้าไปสู่หมู่บ้านตำบลหรือเมืองต้องสำรวมกาย วาจา และใจ เป็นต้น, (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๓๒/๙๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๔/๑๘๔,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๗๘/๑๑๘,องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๘๐/๓๐๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๓/๕๑,๑๑๓/๑๗๓,๑๒๒/๑๘๖,
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)   

ตำบลคยา : ตำบลช่ือว่าคยา, ตำบลคยาสีสะ, ตำบลท่ีอยู่ของชฎิลนามว่าคยากัสสปะ(คยากัสสปะ 
เป็นน้องคนเล็กในชฎิล ๓ พ่ีน้อง คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ,  
เพราะอาศัยอยู่ในตำบลคยา จึงได้ช่ือว่าคยากัสสปะ), ในอุรุเวลกัสสปเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระอุรุเวลกัสสปเถระ) พระเถระได้กล่าวถึงอดีตชาติของตน
เริ่มต้ังแต่สมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้าจนถึงสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 
ในช่วงหน่ึงท่านได้ระบุถึงตำบลคยาซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของคยากัสสปะว่า ".....เพราะ
น้องชายอีกคนหน่ึงของข้าพเจ้าอาศัยอยู่ท่ีตำบลคยา เขาจึงประกาศนามว่าคยากัสส
ปะ..", ตำบลคยาสีสะ เปน็สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรด
ชฎิล ๓ พ่ีน้องและบริวารอีก ๑,๐๐๐ รปู จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์(ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๒๘๗/๒๗๗)   

ตำบลอุรุเวลา: ตำบลช่ือว่าอุรุเวลา,ตำบลที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า,ตำบลที่อยู่ของชฎิลนามว่าอุรุ
เวลกัสสปะ, ตำบลอุรุเวลา หรืออุรุเวลาเสนานิคม หมายถึง หมู่บ้านตำบลท่ีเต็มไป
ด้วยกองทราย(อุรุเวลา=กองทราย, เสนานิคม=หมู่บ้าน ตำบล),ในช่วงเสด็จออก
ผนวช พระพุทธเจ้าได้มาบำเพ็ญเพียรและตรัสรู้ท่ีตำบลน้ี ปัจจุบันเรียกว่า"พุทธคยา"
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๙๓/๕๗๘),  ในอุรุเวลกัสสปเถราปทาน (ประวัติในอดีตชาติของพระ
อุรุเวลกัสสปะ) ระบุว่า อุรุเวลกัสสปะ เป็นพ่ีชายคนโตในชฎิล ๓ พ่ีน้องมีช่ือเดิมว่า 
"กัสสปะ" ตามโคตร แต่ท่ีได้ช่ือว่า "อุรุเวลกัสสปะ"เพราะตั้งอาศรมอาศัยอยู่ในตำบล
อุรุเวลา”(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๘๕/๒๗๗,๓๓/๒๘๖/๒๗๗)   



 

๒๐๗๐ 
 

 

ตำรา   : แบบแผนท่ีว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, ตำรับตำรา, คัมภีร์, ในสันทกสูตร(ว่าด้วยปริพาชก
ช่ือสันทกะ) และในเกสปุตติสูตร(ว่าด้วยกาลามะชาวเกสปุตตนิคม) พระพุทธเจ้าได้
ตรัสสอนไม่ให้เช่ือถือศรัทธาอะไรง่ายๆ  แม้แต่ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ ดังพระ
ดำรัสท่ีตรัสแกช่าวกาลามะว่า...กาลามะท้ังหลาย ท่านทั้งหลาย  อย่าปลงใจเช่ือด้วย
การฟังตามกันมา อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่า
ลือ อย่าปลงใจเช่ือด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์  อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอนุมาน อย่า
ปลงใจเช่ือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล อย่าปลงใจเช่ือเพราะเข้าได้กับทฤษฏีที่
พินิจไว้แล้ว  อย่าปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้  อย่าปลงใจ
เช่ือเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา... ,(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๐/๒๗๑,องฺ.ติก.
(ไทย)๒๐/๖๖/๒๕๗,๖๗/๒๖๔,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ตำราพิชัยสงคราม : ตำราว่าด้วยกลยุทธ์, ตำราว่าด้วยวิธีการเอาชนะในสงคราม,ช่ือเรียกอย่างหน่ึง
ของพรหมชาลสูตรว่า "ตำราพิชัยสงคราม"(สังคามวิชัย),ในพรหมชาลสตูร(ว่าด้วยข่าย
แห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ) พระอานนท์เถระคร้ันได้ฟังพรหมชาลสูตรจบ
ลง เกิดความอัศจรรย์ใจ ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ธรรมบรรยายน้ีมีช่ือว่าอะไร พระ
พุทธองค์ตรัสตอบว่า  อานนท์ เธอจงจำธรรมบรรยายน้ีว่า ข่ายแห่งประโยชน์ (อรรถ
ชาละ)ก็ได้ ข่ายแห่งธรรม(ธรรมชาละ)ก็ได้ ข่ายแห่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ 
(พรหมชาละ)กไ็ด้ ข่ายแห่งทิฏฐิ(ทิฏฐิชาละ)ก็ได้ ตำราพิชัยสงคราม(สังคามวิชัย) อัน
ยอดเย่ียมก็ได้ , ในอรรถกถาท่านอธิบายเสริมว่า "ท่ีช่ือว่าตำราพิชัยสงคราม เพราะผู้
ท่ีฟังสูตรนี้แล้ว สามารถพิชิตเทวปุตตมาร ขันธมาร มัจจุมาร หรือกิเลสมารได้" (ที.สี.
(ไทย)๙/๑๔๘/๔๗,(ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๔๘/๑๑๙,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

ตำหนักทองคำ:ตำหนักที่ทำด้วยทองคำ,วังท่ีทำด้วยทองคำ,เรือนหรือที่อยู่ของพระราชาที่ทำด้วย
ทองคำ, ในจัมเปยยขันธกชาดก(ว่าด้วยพญานาคจัมเปยยะ) พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็น
พญานาคในนาคพิภพ แม้จะพรั่งพร้อมด้วยสมบัติน่าใคร่ทุกอย่างแต่ก็ยังบำเพ็ญตบะ
เพ่ือบังเกิดในมนุษยโลกด้วยประสงค์จะทำที่สุดแห่งการเกิดและการตาย(นิพพาน) จึง
ไม่มีความยึดติดในทรัพย์สมบัติทุกชนิด กระทั่งกองทองคำสูงประมาณช่ัวลำตาล เห็น
ได้จากคำที่พญานาคโพธิสัตว์ทูลขอให้พระราชาใช้คนไปขนทองคำมาสร้างเป็นพระ
ตำหนักทองคำว่า "ก็เงินทองของข้าพระพุทธเจ้าน้ีมีอยู่เพียงพอ กองทองคำสูง
ประมาณช่ัวลำตาลพระองค์โปรดให้ขนไปจากท่ีนี่แล้ว จงให้สร้างพระตำหนักทองคำ
และสร้างกำแพงเงินเถิด"(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๒๘๑/๕๑๙)  

ตำหนักอิฐ : ตำหนักที่ทำด้วยอิฐ, วังท่ีทำด้วยอิฐ, เรือนหรือท่ีอยู่ของพระราชาที่ทำด้วยอิฐ, คำว่า 
"ตำหนักอิฐ" ในที่น้ี ท่านหมายถึงกุฏิสถานที่ประทบัอยู่ของพระพุทธเจ้าท่ีสร้างด้วยอิฐ
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ในหมู่บ้านนาทกิะและใกล้หมู่บ้านญาติกะ,พระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติเสด็จออก
ผนวช ใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะท่ามกลางธรรมชาติหรือในกุฏิท่ีผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวาย 
(ทำด้วยดินเหนียวบ้าง ทำด้วยอิฐบ้าง) แม้จะไม่ได้ทำด้วยวัสดุล้ำค่า แต่ยังคงเรียก
สถานที่ประทบัน้ันด้วยราชาศัพท์ว่า "ตำหนัก" เพราะทรงมีเช้ือกษัตริย์และเพ่ือเป็น
การถวายพระเกียรติ, ช่วงท่ีประทับอยู่ ณ พระตำหนักอิฐในหมู่บ้านนาทิกะนี ้
พระพุทธเจ้าตรัสปรารภถึงคติที่ไปหลังมรณกรรมของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบาสิกา จำนวนหลายท่าน แก่พระอานนท์เถระ  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๕๙/๑๐๔, ๒๗๓/
๒๐๕, ๒๗๘/๒๐๙,๒๗๙/๒๑๐, ๒๘๑/๒๑๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๒๕/๓๕๗,สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๔๕/๙๑)  

ตำหนิ  :   ติเตียน, ว่ากล่าว,ตำหนิติเตียน, กล่าวโทษไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ใดผู้หนึ่งกระทำ(ตรง
ข้ามกับชมเชย หรือ ยกย่อง), คำสอนทางพระพุทธศาสนามีหลักอยู่ว่า "ตำหนิสิ่งท่ี
ควรตำหนิ  ช่ืนชมสิ่งที่ควรช่ืนชม" หลักการน้ีใช้ได้ทั่วไปท้ังกับบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
เช่น ทำกรรมช่ัว ควรแก่การตำหนิ ทำกรรมดี ควรแก่การช่ืนชม, พระพุทธเจ้าทรงช่ืน
ชมภิกษุผู้สามัคคีกัน แต่ทรงตำหนิภิกษุผู้แตกแยกกันทรงช่ืนชมภิกษุผู้ไม่ละเมิดอาบัติ  
ทรงตำหนิภิกษุผู้ละเมิดอาบัติ เป็นต้น(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๐/๔๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๒๐/
๕๒๙,๑๙/๑๐๒๑/๕๓๒,องฺ.จตุกก.(ไทย)๒๑/๒๔๔/๓๖๓,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๘๙/๑๕๕)   

ตำแหน่ง  : ท่ีอยู่,สถานะ,แห่งท่ี,หน้าที่การงาน, ในลักขณสูตร(ว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ 
ประการ) ได้ระบุถึงลักษณะของจักรบนพ้ืนฝ่าพระบาทว่ามีส่วนประกอบครบทุก
อย่างและจัดวางไว้ในตำแหน่งท่ีเหมาะสม ดังข้อความท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุ
ท้ังหลายตอนหนึ่งว่า ภิกษุท้ังหลาย... ลักษณะมหาบุรุษนี้ คือ พ้ืนฝ่าพระบาทท้ังสอง
มีจักรซึ่งมีกำข้างละ ๑,๐๐๐ ซี่ มีกง มีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่างและจัด
วางไว้ในตำแหน่งท่ีเหมาะสม" (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๔/๑๖๖)     

ติกขปัญญาสูตร: พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญากล้า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ธรรม ๔ มีสัปปุริสสังเสวะเป็นต้นท่ีบุคคลเจริญ กระทำใหม้ากแล้วเป็น
ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญากล้า(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๖๙/๕๘๑) 

ติกัณฑกีวัน,ปา่ :ป่ามีช่ือว่าติกัณฑกีวัน, ในติกัณฑกีสูตร(ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ป่าติกัณฑกีวัน) ระบุ
ว่า ป่าติกัณฑกีวัน ต้ังอยู่ท่ีเขตเมืองสาเกต ณ สถานท่ีแห่งนี้ พระพุทธเจ้าตรัสปฏิกูล
สัญญาแก่ภิกษุท้ังหลาย ๕ ประการ ได้แก่(๑)ภิกษุพึงมีสญัญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูล
ตามกาลอันควร(๒)ภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลตามกาลอันควร(๓)ภิกษุ
พึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไมป่ฏิกูลและสิ่งปฏิกูลตามกาลอันควร(๔)ภิกษพึุงมีสัญญา
ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิง่ไม่ปฏิกูลตามกาอันควร(๕)ภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้น คือ
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สิ่งไม่ไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ตามกาลอันควร
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๔๔/๒๓๙)   

ติกัณฑกีสูตร: พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีป่าติกัณฑกีวัน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่า
ติกัณฑกีวัน เขตเมืองสาเกต ทรงสอนภิกษุให้เจรญิธรรม ๕ คือ(๑) พึงมีสัญญาว่า 
ปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูล (๒) พึงมีสัญญาว่า ไม่ปฏิกูลในส่ิงปฏิกูล (๓) พึงมีสัญญาว่า
ปฏิกูลทั้งในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิง่ปฏิกูล (๔) พึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่ง
ไม่ปฏิกูล (๕) พึงละเว้นท้ังสิ่งไม่ปฏิกูลและสิง่ปฏิกูล เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๔/๒๓๙)  

ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณฑิปุปผิยเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตนไว้ว่าในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านมีความเลื่อมใส ได้ประคองดอก
คล้าไปบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุมังคละ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่าน
ไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปที ่๘๖ ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๗/๓๖๖) 

ติกัณณพราหมณ์:พราหมณ์ช่ือติกัณณะ, ในติกัณณสูตร(ว่าด้วยพราหมณ์ช่ือติกัณณะ) ระบุว่า ติกัณณ
พราหมณ์ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและสนทนาธรรมกันเรื่องผู้ได้วิชชา ๓ ประการ,  
ติกัณณพราหมณ์ได้กล่าวสรรเสริญพราหมณ์ผู้ได้วิชชา ๓ (ไตรเพท)ว่าน่าช่ืนชมย่ิงนัก 
เพราะสมบูรณ์ด้วยชาติตระกูลและวิชาความรู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสช้ีแจงให้เห็นถึงข้อ
แตกต่างระหว่างพราหมณ์ผู้ได้วิชชา ๓ (ไตรเพท) และผู้ได้วิชชา ๓ ในอริยวินัย(ปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณ) เมื่อจบการสนทนาธรรม 
ติกัณณพราหมณ์ได้ยกย่องผู้ได้วิชชา ๓ ในอริยวินัยว่า ประเสริฐกว่าพราหมณ์ผู้ได้
วิชชา ๓ และช่ืนชมในพุทธภาษิตว่าชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พร้อมท้ังประกาศตนเป็น
อุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิต (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๕๙/๒๒๕)   

ติกัณณสูตร:พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือติกัณณะ พราหมณ์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ กลา่ว
สรรเสริญคุณของพราหมณ์ผู้ได้วิชชา ๓ ต่อหน้าพระพักตร์ว่า พราหมณ์ผู้ได้วิชชา ๓ 
เป็นอย่างน้ี พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า พราหมณ์บัญญติัพราหมณ์ ว่าเป็นผู้ได้วิชชา 
๓ เป็นอย่างไร  

  ติกัณณพราหมณ์กราบทูลว่า พราหมณ์เป็นผู้เกิดดีจากฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดา 
เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงจำมนตร์ รู้จบไตรเพท(ฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท) พร้อมทั้ง
นิฆัณฑุศาสตร์(วิชาว่าด้วยช่ือสิ่งของมีต้นไม้เป็นต้น) เกฏุภศาสตร์(หมายถึงตำราว่า
ด้วยวิชาการกวี การแต่งฉันท์) อักษรศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เข้าใจตัวบทและ
ไวยากรณ์ ชำนาญโลกายตศาสตร์(หมายถึงศิลปะแห่งการเอาชนะผู้อ่ืนในเชิง



 

๒๐๗๓ 
 

 

วาทศิลป์โดยการอ้างทฤษฎีและประเพณีทางสังคมมาหักลา้งสัจธรรม) และลักษณะ
มหาบุรุษ  

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พราหมณ์บัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชชา ๓ เป็นอย่าง
หนึ่ง ส่วนผู้ได้วิชชาในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อพราหมณ์กราบทูลอาราธนาให้
แสดงให้ฟัง จึงทรงแสดงว่า ผู้ได้วิชชา ๓ ในอริยวินัย เป็นผู้ได้บรรลุ (๑) ปุพเพนิวา
สานุสสติญาณ คือรู้ว่า เราเกิดในชาติโน้น มีช่ืออย่างน้ี มีโคตรอย่างนี้ เคลื่อนจากชาติ
น้ันแล้ว เกิดในชาติน้ี (๒) ทิพพจักขุญาณ คือรู้เห็นหมู่สัตว์เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
เศร้าหมอง เคลื่อนอยู่ เกิดอยู่ รู้ชัดสัตว์ เป็นไปตามกรรม (๓) อาสวักขยญาณ คือรู้
ตามความเป็นจริงว่า อาสวะเกิดอย่างน้ี อาสวะดับอย่างนี้ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างน้ี จิต
ก็หลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพ้นก็รู้ว่า หลุดพ้น รู้ชัด
ว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่จะต้องทำได้กระทำแล้ว กจิอ่ืนเพ่ือความ
เป็นอย่างน้ีไม่มี เม่ือเทศนาจบ ติกัณณพราหมณ์กราบทูลว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม ผู้
ได้วิชชาสามของพราหมณ์เป็นอย่างหน่ึง ส่วนผู้ได้วิชชา ๓ ในอริยวินัย เป็นอีกอย่าง
หนึ่ง ผู้ได้วิชชา ๓ ของพวกพราหมณ์มีค่าไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ ของผู้ได้วิชชา ๓ ในอริย
วินัยนี้ แล้วช่ืนชมพระภาษิตแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอด
ชีวิต (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๙/๒๒๕) 

ติกัณณิปุปผิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณณิปุปผิยเถระซึ่งท่านเถระประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเกิดเป็นเทวดาได้นำดอกอัญชัน
ไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย 
ในกัปที่ ๗๓ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะถึง ๔ ชาติ ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๖/๓๕๔) 

ติกิจฉกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระติกิจฉกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเป็นหมอมีการศึกษาดี ได้ถวายยา
บำบัดรักษาโรคแด่พระที่อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทาน
น้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๘ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วย
รัตนะ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๙/
๓๔๔) 

ติกิจฉกสูตร :พระสูตรว่าด้วยแพทย์ให้ยาระบาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า แพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยา
ระบาย เพ่ือบำบัดอาพาธอันมีดีเป็นสมุฏฐานบ้าง มีเสลดเป็นสมุฏฐานบ้าง มีลมเป็น
สมุฏฐานบ้าง ยาระบายน้ีมีสรรพคุณอยู่  แต่ใช้ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง 



 

๒๐๗๔ 
 

 

  ตรัสว่า เราจักแสดงยาระบายอันเป็นของพระอริยะท่ีใช้ได้ผลแน่นอน มิใช่ไร้ผล 
ซึ่งสัตว์ท้ังหลายผู้มีความเกิด ความแก่ ความตายเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจาก
ความเกิด ความแก่ ความตาย ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข ์ โทมนัส และอุปายาสเป็น
ธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะเป็นต้นได้ คือ ผู้มีสัมมัตตธรรม ๑๐ มีสมัมาทิฏฐิเป็นต้น 
ย่อมระบายมิจฉาทิฏฐิได้ ระบายบาปอกศุลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึน้เพราะมจิฉัตต
ธรรม ๑๐ มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเป็นปัจจยัได้ และกศุลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความ
เจรญิเต็มที่เพราะสัมมัตตธรรม ๑๐ มสีัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นปัจจัย (องฺ.ทสก.(ไทย)  
๒๔/๑๐๘/๒๕๑) 

ติงสภิกขุวัตถุ :เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป  พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระอานนทเถระ ดังน้ี ฝูงหงส์
บินไปทางดวงอาทิตย์ได้ ท่านที่เจริญอิทธิบาทดีแล้วไปทางอากาศด้วยฤทธ์ิได้ ส่วน
นักปราชญ์ทั้งหลายชนะมารพร้อมทั้งพาหนะได้แล้วย่อมออกไปจากโลกได้ (ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๑๗๕/๘๗) 

ติงสมัตตสูตร :พระสูตรว่าด้วยภิกษุ ๓๐ รปู พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน  ได้
ตรัสกับภิกษุชาวเมืองปาวา  ๓๐  รูปว่า  สังสารวัฏนับว่ามีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้
ไม่ได้  สัตว์ถกูอวิชชา  ตัณหาผูกไว้จึงท่องเท่ียวไปในสังสารวัฏ  เกดิในกำเนิดสัตว์
ดิรัจฉานเป็นต้น  ได้เสวยความทุกข์  ถูกฆ่า  ถูกตัดศีรษะจนโลหิตที่ไหลออกมาน้ัน
มากกว่าน้ำในมหาสมุทรท้ัง  ๔ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๓๖/๒๒๖) 

ติงสมัตตาเถรคีาถา :คาถาของพระติงสมัตตาเถรี,  ภาษิตของพระติงสมัตตาเถรี พระเถรีประมาณ ๓๐ 
รูปนี้ได้พยากรณ์อรหัตตผลในสำนักพระปฏาจาราเถรีอย่างนี้ว่า มาณพท้ังหลายถือ
สากตำข้าว ได้ทรพัย์มาเลี้ยงดูบุตรและภรรยา ท่านท้ังหลายจงทำตามคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าท่ีบุคคลกระทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง จงรีบล้างเท้า แล้วนั่ง  ณ ที่
สมควรเถิด  จงประกอบความสงบใจเนืองๆกระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เถิด (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๑๗/๕๗๔) 

ติฐานสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยฐานะที่เป็นเหตุให้ทราบผู้มศีรัทธา,พระสูตรว่าด้วยฐานะ ๓ ประการ  
ในอังคุตตรนิกาย มี ๒ สูตร แต่มีเน้ือหาต่างกัน คือ 

 1.ติฐานสูตร พระสูตรว่าด้วยฐานะที่เป็นเหตุให้ทราบผู้มีศรัทธา พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า บุคคลผูม้ีศรัทธาพึงทราบได้โดยฐานะ ๓ คือ (๑) เป็นผู้ปรารถนาที่จะเห็นท่านผู้มี
ศีล (๒) เปน็ผู้ปรารถนาที่จะฟังสัทธรรม(๓)เป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่(องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๔๒/๒๐๕) 

 2.ติฐานสูตร พระสูตรว่าด้วยฐานะ ๓ ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า มนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปเหนือกว่าเทพช้ันดาวดึงส์และมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วย



 

๒๐๗๕ 
 

 

ฐานะ ๓ คือ (๑) ไม่มีความเห็นแก่ตัว(ไม่มีตัณหา และไมมี่ความทุกข์) (๒) ไม่มีความ
หวงแหน(ว่าสิ่งนี้เป็นของเรา)  (๓) มีอายุแน่นอน(มีอายุ ๑,๐๐๐ ปี และมีคติท่ี
แน่นอน คือ เมื่อจุติจากอุตตรกุรุทวีปแล้ว ต้องไปเกิดในสวรรค์เท่าน้ัน) หมู่เทพช้ัน
ดาวดึงส์เหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตตรกุรทุวีปและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะ ๓ คือ (๑) 
อายุท่ีเป็นทิพย์ (๒) วรรณะที่เป็นทิพย์ (๓)  สุขที่เป็นทิพย์ มนุษย์ชาวชมพูทวีป
เหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตตรกุรทุวีปและหมู่เทพช้ันดาวดึงส์ด้วยฐานะ ๓ คอื (๑) แกล้ว
กล้า (๒) มีสติ(คือมีสติมั่นคง เพราะมนุษย์มีท้ังสุขและทุกข์คละเคล้ากัน ซึ่งต่างจาก
เทวดาและสัตว์นรก ท่ีมีสติไม่ม่ันคง เพราะเทวดามีแต่สุขอย่างเดียว และสัตว์นรกมี
แต่ทุกข์อย่างเดียว) (๓) อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้ (คือพระพุทธเจ้าและ
พระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติในชมพูทวีป มีการประพฤติพรหมจรรย์คืออรยิมรรคมีองค์ 
๘) (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๑/๔๗๕) 

ติฐานสูตร ๒ : พระสูตรว่าด้วยฐานะ ๓ ประการ   
ติณกัฏฐสูตร : พระสูตรว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช

ตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สังสารวัฏนับว่ามีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้  
เหมือนบุคคลตัดหญ้า  ท่อนไม้  กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปมารวมกันแลว้ทำเป็นมัด 
มัดละ ๔ น้ิว  โดยสมมติแต่ละมัดว่าเป็นมารดาบิดา  จนกระท่ังใบไม้เหล่าน้ันหมดไป  
ก็ไม่สามารถนบัมารดาบิดาเหล่าน้ันได้ครบ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๒๔/๒๑๕) 

ติณกุฏิทายกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระติณกุฏิทายกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเป็นคนยากจนรับจ้างผู้อ่ืนเลี้ยงชีวิต 
ขออนุญาตนายจ้างหยุดงาน ๑ วัน แลว้ไปเกี่ยวหญ้าหาไม้มาสร้างกุฎีมุงด้วยหญ้า 
ถวายแด่พระสงฆ์ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๔/๕๑๑) 

ติณชาติ  : หญ้า, พืชจำพวกหญ้า, ในรุรมุิคราชชาดก(ว่าด้วยน้ำใจของพญาเน้ือรุรุ)ระบุว่า พญา
เน้ือรุรุมีน้ำใจช่วยเหลือชีวิตบุตรเศรษฐีผู้ถกูกระแสน้ำเช่ียวพัดผ่านมายังที่อยู่ของตน
ขึ้นจากน้ำ เยียวยาจนพ้นขีดอันตรายแล้ว กอ่นบุตรเศรษฐีกลับบ้านได้ขอร้องไม่ให้
บอกท่ีอยู่ของตนแก่ใครๆ เพ่ือความปลอดภัย แต่ภายหลังบุตรเศรษฐีเห็นแกล่าภ
สักการะได้กราบทูลบอกสถานที่อยู่ซึ่งปกคลุมไปด้วยติณชาติของพญาเน้ือรุรุแก่
พระราชาว่า"... ณ ไพรสณฑ์แห่งนั้น ต้นมะม่วงและต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่ง 
ภูมิภาคปกคลุมไปด้วยติณชาติมีสีแดงเหมือนปีกแมลงค่อมทอง พญาเน้ือตัวน้ันอยู่ ณ 
ไพรสณฑ์แห่งน้ี..."  (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย)๒๗/๑๑๙/๔๑๖),(แต่ก่อนท่ีจะถูกยิงด้วยธนู 
พญาเน้ือได้กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทราบ พระองค์ทรงช่ืนชมในน้ำใจของ



 

๒๐๗๖ 
 

 

พญาเน้ือที่ไม่ประทุษร้ายต่อคนผู้ประทุษร้าย แถมยังปล่อยให้คนชั่วกลับบ้านได้ตาม
สบาย นับว่าเป็นผู้หน่ึงในบรรดาสัตบุรุษท้ังหลายแน่นอน จึงทรงให้อภัยทานแก่พญา
เน้ือรุรุ)    

ติณฑุกะ,ซอกเขา  : ซอกเขาช่ือติณฑุกะ, ในสมถขันธกะ (ว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยประกาศสมมติให้ว่า
เป็นผู้มีสติสมบูรณ์)  พระทัพพมัลลบุตรได้รับสมมติแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นพระเสนา
สนปัญญาปกะ(จัดแจงเสนาสนะ)และพระภัตตุทเทสกะ(แจกภัตตาหาร) ท่านทำ
หน้าท่ีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง  ครั้งหนึ่ง ภิกษุท้ังหลายจงใจมาที่วัดเวฬุวัน
ในเวลาค่ำคืนด้วยประสงค์จะชมอิทธิฤทธ์ิของท่าน เมื่อมาถึงก็เข้าไปหาขอร้องให้ท่าน
ช่วยจัดแจงเสนาสนะในที่ต่างๆ ซ่ึงห่างไกลจากวิหาร หนึ่งในสถานที่ท่ีภิกษุเหล่าน้ัน
ร้องขอ คือ ซอกเขาติณฑุกะ ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า “.....ท่าน
จงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมท่ีซอกเขาโคตมกะ ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวก
กระผมท่ีซอกเขาติณฑุกะ ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมท่ีซอกเขากโปตะ... 
ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมท่ีซอกเขามุททกุจฉิมฤคทายวัน” พระเถระเข้า
เตโชกสิณ ใช้องคุลีส่องแสงสว่างนำทางภิกษุเหล่าน้ันไปในสถานที่ต้องการ จัดแจง
เสนาสนะถวายเสร็จแล้ว กลบัมาพระเวฬุวันวิหารตามเดิม(วิ.จู.(ไทย)๖/๑๙๑/๓๐๒)  

ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน๑ :ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฏฐิทายกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านเป็นพรานเนื้อได้ถวาย
หญ้าสำหรับรองน่ังแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอุปติสสะ เพราะผลแห่งทานน้ัน 
ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๔๘/๕๒๘) 

ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน๒ :ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฏฐิทายกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้ถวายหญ้ากำมือหน่ึงแด่
พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอุปติสสะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไมรู่้จักทุคติเลย 
ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑/๒๑๖) 

ติณวัตถารกวินัย :ระเบียบดังกลบไว้ด้วยหญ้า ได้แก ่ กริิยาที่ให้ประนปีระนอมกันท้ังสองฝ่าย ไม่ต้อง
ชำระสะสางหาความเดิม เป็นวิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์ ท่ีใช้ในเมื่อจะระงับลหุกาบัติที่
เกี่ยวกับภิกษุจำนวนมาก ต่างก็ประพฤติไม่สมควรและซัดทอดกันเป็นเรื่องนุงนัง
ซับซ้อน ชวนให้ทะเลาะวิวาทกล่าวซัดลำเลิกกันไปไม่มท่ีีสุดจะระงับด้วยวิธีอ่ืนก็จะ
เป็นเรื่องลุกลามไป เพราะถ้าจะสืบสวนสอบสวนปรับให้กนัและกันแสดงอาบัติ ก็มีแต่
จะทำให้อธิกรณ์รุนแรงย่ิงขึ้น  จึงระงับเสียด้วยติณวัตถารกวิธี คือแบบกลบไว้ด้วย
หญ้า ตัดตอนยกเลิกเสีย ไมส่ะสางความหลังกันอีก, วิธีระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารก



 

๒๐๗๗ 
 

 

วินัยนี้ ภิกษุทั้งหลายประชุมกันโดยพร้อมเพรียงแล้ว ให้ภิกษุผู้ฉลาดสวดประกาศให้
สงฆ์ทราบว่า  ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า กรรมอันไม่สมควรแก่สมณะ
เป็นอันมาก ท่ีเราทั้งหลายในที่น้ีผู้เกิดการบาดหมาง เกิดการทะเลาะ ถึงการ วิวาท
กันอยู่ ได้ประพฤติล่วงละเมิด ได้พูดล่วงเกินแล้ว ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว 
ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่าน้ีและของตน ยกเว้นอาบัติท่ีมีโทษหยาบและ
อาบัติท่ีมีความพัวพันกับคฤหัสถ์ ด้วยติณวัตถารกวินัยในท่ามกลางสงฆ์ เพ่ือ
ประโยชน์แก่ท่านเหล่าน้ี และเพ่ือประโยชน์แก่ตน  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕๓/๕๘,
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

ติณวัตถารกะ  :ดุจกลบไว้ด้วยหญ้า, กรรมที่เป็นเหมือนใช้หญ้ากลบไว้, ติณวัตถารกะ เป็นวิธีระงับ
อธิกรณ์อย่างหน่ึงใน ๗ อย่าง คือ (๑) สัมมุขาวินัย วิธีระงับอธิกรณ์ในท่ีพร้อมหน้า 
(๒) สติวินัย วิธีระงับอธิกรณ์โดยถือสติเป็นหลัก (๓) อมูฬหวินัย วิธีระงับอธิกรณ์โดย
ยกประโยชน์ให้แก่ภิกษุท่ีหายจากเป็นบ้าแล้ว (๔) ปฏิญญาตกรณะ วิธีระงับอธิกรณ์
โดยปรับอาบัติตามคำรับสารภาพของภิกษุผู้ต้องอาบัติ (๕) เยภุยยสกิา วิธีระงับ
อธิกรณ์โดยตัดสินตามเสียงข้างมาก (๖) ตัสสปาปิยสิกา วิธีระงับอธิกรณ์โดยตัดสิน
ลงโทษผู้กระทำผิดตามพยานหลักฐาน (๗) ติณวัตถารกะ วิธีระงับอธิกรณ์โดยให้ท้ัง
สองฝ่ายประนีประนอมกัน เปรียบเหมือนเอาหญ้ากลบไว้ ไม่ต้องชำระสะสางความ, 
ติณวัตถารกวิธีนี้ จะใช้ระงับอธิกรณ์ท่ียุ่งยากซับซ้อน ถ้าจะสืบสวนสอบสวนความ 
ปัญหาก็จะลุกลามใหญ่โต แตกสามัคคีทะเลาะวิวาทกันมากข้ึน เช่น กรณีพิพาทเรื่อง
พระวินัยของภิกษุชาวเมืองโกสมัพีเป็นต้น (วิ.ป.(ไทย)๘/๒๔๕/๓๑๕,๘/๒๔๖/
๓๑๗,๘/๒๔๖/๓๑๘,๘/๒๕๕/๓๓๘,๘/๒๕๕/๓๓๙,๘/๒๕๖/๓๔๐,๘/๒๕๖/๓๔๑,๘/
๒๗๕/๓๗๐,๘/๓๗๐/๒๗๗,๘/๓๗๐/๒๗๘,๘/๓๗๐/๒๗๙,๘/๓๗๘/๕๕๗,๘/๕๐๐/
๗๑๔,๘/๕๐๐/๗๑๕,๘/๕๐๐/๗๑๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๙,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๒๐๒-๒๓๐/๑๓๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๘๔/๑๘๐)  

ติณสนัถารทายกเถราปทาน๑ :ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ ในคัมภีร์อปทาน  มี
ติณสันถารทายกเถราปทาน ๒ อปทาน แต่มีเนื้อหาต่างกัน คือ 

 1.ติณสันถารทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ ซึ่ง
ท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๒ ท่านเคย
ถวายหญ้าแด่พระพุทธเจ้า(พระนามว่าติสสะ) เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติ
เลย ในชาติสดุท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๒/
๒๑๙) 



 

๒๐๗๘ 
 

 

 2.ติณสันถารทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ ซึ่ง
ท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านเป็นฤษี
ได้ถวายหญ้าแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่
รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๖๕ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะถึง ๔ 
ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖/
๓๕๙) 

ติณสนัถารทายกเถราปทาน๒ :ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ  
ติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกฉาทนิยเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศ

ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๒ ท่านได้ใช้ดอกมะลิซ้อนบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านได้เสวยมนุษยสมบัติ
และสวรรค์สมบัติหลายร้อยชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณ
วิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗๙/๑๓) 

ติณสลูกเถราปทาน:ประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ ท่านได้ใช้ดอกมะลิบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่า
สิขี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ไปสูวิ่นิบาตเลยตลอด ๙๙,๙๙๙ กัป ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๕/๓๒๓) 

ติณุกกธาริยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระติณุกกธาริยเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้จุดคบเพลิงบูชาต้นโพธ์ิซึ่ง
เป็นสถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน 
ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๒๒/๙๔) 

ติดข้องเพราะมานะ : ติดขัดเพราะมานะ, มีมานะเป็นเครื่องเหน่ียวรั้ง,  (มานะ คือความถือตัว, 
ความสำคัญตัวว่าเป็นน่ันเป็นน่ีจัดเป็นกิเลสท่ีนอนเน่ืองอยู่ในสันดาน(อนสุัย)เป็นสิ่งท่ี
ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวรับคุณธรรมได้ยาก(อุปกิเลส) เป็นกิเลสทีผู่กมัดใจสัตว์ไว้
(สังโยชน์) ฉะนั้น ผู้มีมานะจึงถือว่าเป็นผู้มีเคร่ืองติดข้องไม่ให้บรรลุคณุธรรมที่สูงขึน้
ไป), พระอริยบุคคลท้ังหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขขจัดมานะได้ เป็นผู้ไม่ติดข้อง
เพราะมานะเช่นคนท่ัวไป จึงเป็นผู้ควรแก่การบูชาดังข้อความตอนหนึ่งระบุไว้ในสุนท
ริกภารทวาชสูตร(ว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์)ว่า “ตถาคตผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่อง
ข้อง ไม่มีธรรมเครื่องข้อง เม่ือคนทั่วไปติดข้องเพราะมานะ ตถาคตขจัดมานะได้
กำหนดรู้ทุกข์พร้อมทั้งเขตและท่ีต้ังย่อมควรแก่เครื่องบูชา”(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๔๗๘/
๖๐๘)  



 

๒๐๗๙ 
 

 

ติดทุกข์  : ติดอยู่กับทุกข์, เกาะอยู่กับทุกข์, จมอยู่กับทุกข์, ในจูฬสัจจกสูตร(ว่าด้วยสัจจกะ 
นิครนถบุตร สตูรเล็ก) ระบุว่า สัจจกะ นิครนถบุตร (เจ้าลทัธินักโต้วาทะ ถือตัวว่าเป็น
บัณฑิต) ได้สนทนาธรรมถามปัญหาต่างๆ กับพระพุทธเจ้า  ปัญหาเรื่องทุกข์ในหลัก
ไตรลักษณ์ เปน็ปัญหาข้อหนึง่ท่ีถูกยกข้ึนสนทนากัน พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาโดย
วิธีปฏิปุจฉาพยากรณ์(ตอบโดยย้อนถามกลบั)ดังข้อความตัวอย่างตอนหน่ึงว่า “...ผู้ใด
ติดทุกข์ เข้าถงึทุกข์แล้ว กลำ้กลืนทุกข์แล้ว ยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่า ‘น่ันของเรา เรา
เป็นนั่น น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ผู้น้ันกำหนดรู้ทุกข์ได้เอง หรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปแล้ว
จึงอยู่ มีบ้างหรือ” (ม.ม.(ไทย)๑๒/๓๕๘/๓๙๖), ในอรรถกถาท่านขยายความว่า “ติด
ทุกข์(ทุกขฺํ อลลฺีโน) ได้แก่ ติดทุกข์ในขันธ์ ๕ นี้เพราะตัณหาและทิฏฐิ(ม.มู.อ.(ไทย)๒/
๓๕๘/๒๔๕)   

ติตติรชาดก๑ : ชาดกว่าด้วยนกกระทา ในชาดก มีติตติรชาดก ๓ ชาดก แต่มีเน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งที่พระองค์ยัง

เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกกระทาอยู่อาศัยใต้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งในป่าหิม
พานต์พร้อมกับสหายทั้งสองคือ ช้างและลิง แต่ไม่ได้มีความเคารพยำเกรงกันและกัน 
ใครอยากจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจไม่มีใครเกรงใจใครท่านจึงได้ชักชวนให้ช้างและ
ลิงประพฤติอปจายนธรรมคือความเคารพกันและกันตามลำดับความมีอายุ  โดยได้
สอบถามกันว่าในหมู่พวกเราใครมีอายุมากท่ีสุดจะได้ท้ังอยู่ในฐานะพ่ีใหญ่แล้วเคารพ
กันไปตามลำดับวัย เม่ือสอบถามดูปรากฏว่า ช้างซึ่งตัวอยู่ท่ีสุดกับมีอายุน้อยกว่า
เพ่ือนเพราะสมัยท่ีช้างยังเล็กอยู่เคยเดินข้ามต้นไทรน้ี ต้นไทรอยู่ใต้ท้อง ส่วนลิงบอก
ว่าในสมัยท่ีมันยังเล็กอยู่มันเคยน่ังกัดยอดไทรน้ีเล่น แต่นกกระทาบอกว่า เดิมต้นไทร
น้ีไม่มี มีอยู่ในท่ีโน้น เราไปกินลูกไทรแล้วมาถ่ายมูตรไว้ท่ีนี้ จึงมีต้นไทรเกิดขึ้น นับแต่
น้ันมาสัตว์ท้ังสองก็เช่ือฟังนกกระทาทุกประการไปเท่ียวไหน ๆ ด้วยกัน อยู่ร่วมกัน
ด้วยความผาสุกสืบมาความเคารพกันโดยชาติกำเนิดก็ดีโดยวัยวุฒิก็ดีหรือโดยคุณวุฒิ
ก็ดีล้วนเป็นทางเจริญของบุคคล การไม่ทำความเคารพกันเลยน้ันเป็นทางเสื่อมของ
บุคคลแม้สัตว์ดิรัจฉานยังรู้จักทำความเคารพยำเกรงกันและกันอยู่เป็นสุข(ขุ.ชา.เอกก.
(ไทย)๒๗/๓๗/๑๕) 

 2.ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยัง
เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบสสอนลูกศิษย์ผู้เป็นคนปากร้ายเปรียบเทียบ
กับนกกระทาตายเพราะปากว่าคำพูดที่ดังเกินไป  รุนแรงเกินไป  และพูดเกินเวลา
ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม เหมือนเสียงขันของนกกระทาที่ขันไม่เป็นเวลาขันดังเกินไป
จึงถูกนายพรานมาดักจับไม่ฆ่ากิน (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๗/๔๘)  



 

๒๐๘๐ 
 

 

 3.ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยัง
เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ออกบวชเป็นฤษีบำเพ็ญฌานสมาบัติอยู่
ในป่าได้ตอบปัญหาข้อข้องใจนกกระทาที่ตนเป็นนกขันต่อจนเป็นเหตุให้เพ่ือนนกมา
ติดข่ายนายพราน และถูกฆ่าเป็นจำนวนมากว่า ถ้าข้าพเจ้าตายแล้วคติจะเป็นอย่างไร  
พระโพธิสัตว์กล่าวว่า  ถ้าใจของเธอไม่น้อมไปในความช่ัว บาปก็ไม่แปดเป้ือนเธอผู้
เป็นคนดีทั้งไม่ขวนขวายเพ่ือการทำความช่ัว นกกระทาบอกว่าญาติของข้าพเจ้าต้อง
ประสพเคราะห์กรรมมาติดบ่วงตายเพราะข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารังเกียจบาปกรรมช่ัวน้ัน 
ท่านจึงบอกว่า ถ้าใจไม่ยินดีกรรมช่ัวกรรมที่นายพรานอาศัยเธอทำก็ไม่ถูกต้องเธอ 
บาปจะไม่ถูกต้องคนดีท่ีมีความขวนขวายน้อย (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๗๓/๑๗๑) 

ติตติรชาดก๒  : ชาดกว่าด้วยนกกระทา  
ติตติรชาดก๓ :  ชาดกว่าด้วยนกกระทา  
ติตติริยพรหมจรรย์  :พรหมจรรย์ของนกกระทา, พรหมจรรย์ท่ีนกกระทารักษา, พรหมจรรย์ท่ีนก

กระทาแนะนำให้ลิงและช้างผูส้หายรักษา, พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุท้ังหลายเรื่อง
ความเคารพยำเกรงกันในหมูส่งฆ์  โดยทรงยกอุปมาเรื่องสัตว์ ๓ สหาย คือ นกกระทา 
ลิง และช้างพลาย ท่ีมีความเคารพยำเกรงกันตามลำดับสูงวัย นกกระทา แม้จะเป็น
สัตว์ตัวเล็กสุด แต่จากข้อพิสูจน์ ทราบว่าเป็นสัตว์ท่ีเกิดก่อนเพ่ือนอีกสองสหาย ลิง
และช้างพลายจึงให้ความเคารพ นับถือ เช่ือฟังต่อนกกระทา สัตว์ท้ัง ๓ มีนกกระทา
เป็นประธานต่างพากันรักษาศีล ๕  มีความเคารพยำเกรงต่อกัน ข้อปฏิบัติดังกล่าวนี้ 
ท่านเรียกว่า ติตติรยพรหมจรรย์(ติตติรยะ แปลว่า นกกระทา) สมจริงตามพระดำรัส
ท่ีตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า “ภิกษุท้ังหลาย ลำดับน้ัน นกกระทาได้ให้ลิงกับช้าง
สมาทานศีล ๕ ท้ังตนเอง ก็รักษาศีล ๕ สหายท้ัง ๓ น้ันต่างเคารพยำเกรง ดำเนินชีวิต
อยู่อย่างเสมอภาคกัน หลังจากสิ้นชีวิตได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ภิกษุท้ังหลาย ข้อ
ปฏิบัติน้ี เรียกว่า ติตติริยพรหมจรรย์”(วิ.จู.(ไทย)๗/๓๑๑/๑๒๕,๗/๓๒๙/๑๖๒) 

ติตถชาดก: ชาดกว่าด้วยการรังเกียจท่าน้ำ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่าเม่ือครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์แนะนำคนเลี้ยงม้าของพระเจ้าพรหมทัตให้นำม้า
มงคลซึ่งไม่ยอมลงอาบน้ำในท่าท่ีลงประจำ เพราะรังเกียจที่เขาให้ม้ากระจอกลงอาบ
ก่อนให้ไปอาบท่ีท่าอ่ืนบ้าง เพราะแม้อาหารท่ีคนกินบ่อยๆก็ยังเบ่ือได้ คนเลี้ยงม้าได้
ทำตามท่ีพระโพธิสัตว์แนะนำ ซึ่งก็ได้ผลธรรมดาผู้ฝึกสอนควรต้องหาวิธีการใหม่ ๆ ใน
การสอน จึงจะประสพผลสำเร็จ เพราะส่ิงท่ีทำประจำคนย่อมเบ่ือหน่ายได้ ควรต้องรู้
อัธยาศัยของผู้เรียนด้วย(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๕/๑๑) 



 

๒๐๘๑ 
 

 

ติตถะ,(ท่า)  :  ท่าน้ำ, คำว่า "ติตถะ" ตามศัพท์ท่านแปลว่า "ท่า"  หมายถึง ท่าอาบน้ำ  ท่าเรือข้าม
ฟาก, สถานท่ีลุยน้ำข้ามฟาก,  นิกาย ลัทธิ ทิฏฐิ หรือหลักความเช่ือใดๆ(มกัใช้ใน
ความหมายท่ีไม่ดี เช่น ลทัธิท่ีจะนำผู้เลื่อมใสไปสูค่วามหลุดพ้น แต่มหีลักคำสอนที
ผิดพลาด ได้แก่ ลัทธิเดียรถย์ี เป็นต้น), ในจูฬวิยูหสูตร(ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะ
ทิฏฐิสูตรเล็ก) คำ "ติตถะ(ท่า)" ท่านหมายถงึ ทิฏฐิ ตามอรรถาธิบายที่ท่านกล่าวไว้ว่า 
"คำว่า เดียรถีย์พากันกล่าวทิฏฐิมากแม้อย่างนี้ อธิบายว่า ทิฏฐิ ตรัสเรยีกว่า ติตถะ
(ท่า) เจ้าทิฏฐิ ตรัสเรียกว่า เดียรถีย์ พวกเดียรถีย์พากันกล่าว คือ พูด บอก แสดง 
ช้ีแจง ทิฏฐิมากมาย รวมความว่า เดียรถีย์พากันกล่าวทิฏฐิมากแม้อย่างนี้"(ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๒๖/๓๕๗) 

ติตถะ,ทิฏฐิ : ลัทธิ, นิกาย, ทิฏฐิหรือหลักความเช่ือของลัทธิใดลัทธิหน่ึง ทิฏฐิท่ีฝังแนน่ในใจของเจ้า
ลัทธิ ถอดถอนออกได้ยาก, (คำว่า "ติตถะ" ตามศัพท์หมายถึง "ท่าอาบน้ำ หรือท่าเรือ
ข้ามฟาก"),  ในจูฬวิยูหสูตร(ว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็ก) ท่านเปรียบทิฏฐิ
ของเจ้าลัทธิว่า "ติตถะ"ตามข้อความท่ีท่านอธิบายไว้ว่า "คำว่า พวกเดียรถีย์ต้ังอยู่
ในทิฏฐิมากแมอ้ย่างนี้ อธิบายว่า ทิฏฐิ ตรัสเรียกว่า ติตถะ เจ้าทิฏฐ ิ ตรัสเรียกว่า
เดียรถีย์ พวกเดียรถีย์ต้ังอยู่ คือ ต้ังมั่น ติด ติดแน่น ติดใจ น้อมใจเช่ือในทิฏฐิมาก 
ด้วยทิฏฐิมาก รวมความว่า พวกเดียรถีย์ ต้ังอยู่ในทิฏฐมิากแม้อย่างนี้" (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๒๗/๓๕๘) 

ติตถายตนสูตร :พระสูตรว่าด้วยท่ีเกิดแห่งทิฏฐิเป็นดุจท่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ที่
เกิดแห่งทิฏฐิดุจท่า (หมายถึงทิฏฐิ ๖๒) ซึง่เม่ือถูกบัณฑิตไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงเข้า ก็
อ้างการถือสืบ ๆ กันมา ยืนกรานอยู่ในพวกอกิริยวาทะ(ลัทธิท่ีถือว่าการกระทำทกุ
อย่างไม่มีผล) มี ๓ คือ สมณพราหมณ์พวกหน่ึงมีทิฏฐิอย่างน้ีว่า (๑) สขุ ทุกข ์หรือไม่
ทุกข์ไม่สขุที่บุรษุบุคคลน้ีเสวยทั้งหมดล้วนแต่มีกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุ(ลทัธิท่ี
บัญญัติว่าเพราะกรรมเก่าในชาติเก่า) (๒) สขุ ทุกข ์ หรือไม่ทุกข์ไมสุ่ขท่ีบุรุษบุคคลน้ี
เสวยทั้งหมดลว้นแต่มีการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ย่ิงใหญ่เป็นเหตุ (ลทัธิท่ีบัญญัติว่า
เพราะเทพเจ้าบันดาลหรือสร้างขึ้น) (๓) สขุ ทุกข์ หรือไม่ทุกข์ไมสุ่ขท่ีบุรุษบุคคลน้ี
เสวย ท้ังหมดล้วนแต่ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย (ลัทธิที่บัญญัติว่า เกิดเอง ไม่มเีหตุปัจจัยอ่ืน
ใด)  

  แล้วตรัสอีกว่าสมณพราหมณ์ท้ัง ๓ จำพวก เมื่อถูกซักถามว่า มีทิฏฐิอย่างน้ันจริง
หรือไม่ เมื่อยอมรับว่า จริงจึงตรัสถามอีกว่า ถ้าอย่างน้ัน เพราะกรรมท่ีทำไว้ในปาง
ก่อนเป็นเหตุเพราะการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุและเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย
ท่านท้ังหลายก็จะเป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์...และเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อบุคคลยึดถือกรรมที่



 

๒๐๘๒ 
 

 

ทำไว้ในปางก่อนการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ และความไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย 
โดยความเป็นแก่นสาร ย่อมไม่มีความพอใจหรือความพยายามว่า สิ่งน้ีควรทำ หรือสิ่ง
น้ีไม่ควรทำ ผู้นับถือลัทธินั้นตอบไม่ได้ ต่างอ้างว่าเช่ือถือตาม ๆ กันมาอย่างนั้นสมณ
วาทะท่ีชอบธรรมเป็นของเฉพาะตัวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติฟ่ันเฟือนไม่มีเครื่อง
ป้องกันแล้วตรัสสอนภิกษุท้ังหลายว่าสุขทุกข์เนื่องมาจากธาตุ ๖ อายตนะ ๖ มโนป
วิจาร (การพิจารณาแห่งใจ) ๑๘ (คือท่ีต้ังแห่งโสมนัส ๖ โทมนัส ๖ และอุเบกขา๖) 
และจบลงด้วยทรงอธิบายแจกแจงอริยสัจ ๔ ตามหลักปฏิจจสมุปบาทท้ังสายเกิดและ
สายดับแห่งทุกข์ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๒/๒๓๘) 

ติตถายตนะ : ถิ่นเกิดของทิฏฐิ, แหล่งกำเนิดทิฏฐิ,  ที่เกิดขึ้นแห่งทิฏฐิ, ในขุททกวัตถุวิภังค์ ๓.ติกนิท
เทส ท่านจำแนกติตถายตนะไว้ ๓ ประเภท คือ (๑)สมณะหรือพราหมณ์บางคนใน
โลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ มีความ เห็นอย่างน้ีว่า คนเราน้ีเสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่
ทุกข์ไม่สขุบ้าง อย่างใดอย่างหน่ึง การเสวยสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหมดน้ัน 
เพราะเคยการทำเหตุมาก่อน (๒)สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ีเป็นผู้มีวาทะ
อย่างนี้ มีความ เห็นอย่างนี้ว่า คนเรานี้เสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง อย่าง
ใดอย่างหน่ึง การเสวยสุขทกุข์หรือไม่ทุกขไ์ม่สุขทั้งหมดน้ัน เพราะเหตุคือผู้เป็นใหญ่
สร้างให้ (๓)สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มวีาทะอย่างน้ี มีความเห็น
อย่างนี้ว่า คนเราน้ีเสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง การ
เสวยสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไมส่ขุท้ังหมดน้ัน เพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๙๒๓/๕๗๗)  

ติตถิยวัตถุ: เรื่องเดียรถีย์พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้ บุคคลโง่เขลาไม่รู้
อะไร เพียงแต่นั่งน่ิงๆหาช่ือว่าเป็นมุนีไม่ ส่วนบุคคลผู้ฉลาด เลือกช่ังเอาแต่สิ่งท่ีดี ละ
ท้ิงสิ่งท่ีช่ัว เหมือนบุคคลช่ังสิ่งของ จึงจะชื่อว่า มุนีแท้ ผู้ท่ีรู้โลกทั้งสองก็เรียกว่ามุนี
(เช่นกัน) (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๖๘/๑๑๕) 

ติตถิยสาวกวัตถุ:เรื่องสาวกเดียรถีย์ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่สาวกของเดียรถีย์ดังน้ี สัตว์
ท้ังหลายผู้เห็นสิ่งท่ีไม่มีโทษว่ามีโทษ และเห็นสิ่งท่ีมีโทษว่าไม่มีโทษ ช่ือว่าถือม่ัน
มิจฉาทิฏฐิ ย่อมไปสู่ทุคติ สัตว์ท้ังหลายผู้รู้สิ่งท่ีมีโทษว่ามีโทษและรูส้ิ่งท่ีไม่มีโทษว่าไม่มี
โทษช่ือว่าถือมั่นสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุคติ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๑๘/๑๓๒) 

ติเตียน  : ตำหนิ, ครหา, ยกโทษข้ึนพูด, กล่าวร้าย,ยกเรื่องขึ้นมาพูดกล่าวติโทษ, ติเตียนไม่เห็น
ด้วยกับการกระทำของผู้ใดผูห้น่ึง,คำติเตียน ถ้าเป็นไปด้วยเจตนาดีมุ่งประโยชน์จาก
บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นควรน้อมรับฟัง ถ้าเป็นไปด้วยเจตนาร้ายมุ่งทำลายไร้
เหตุผลจากคนพาลควรอดกลั้นวางเฉย, คำสอนทางพระพุทธศาสนามีหลกัอยู่ว่า "ติ



 

๒๐๘๓ 
 

 

เตียนคนท่ีควรติเตียน สรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ" คำติเตียนที่ควรน้อมรับฟังเช่น 
พระพุทธเจ้าทรงติเตียนพระโมลิยผัคคุนะทีอ่ยู่คลุกคลีกับภิกษุณีท้ังหลายเกินเวลา, 
คำติเตียนท่ีไร้เหตุผลมาจากความเกลียดชังส่วนตัว เช่นพวกสมณพราหมณ์บางพวก 
เกลียดน้ำ จึงติเตียนน้ำ เกลียดลม จึงติเตียนลม เป็นต้น, บางทีการติเตียนก็มาจาก
ตนเองได้เช่นกัน เช่นพิจารณาเห็นว่าการกระทำไม่ถูกต้องก็ติเตียนตนเองเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๗/๑๔๒,๑๒/๒๒๒/๒๓๓,๑๒/๕๐๒/๕๓๘,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓/๓๘,๑๓/๔๐/๔๒,๑๓/๓๖๐/๔๔๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖/
๑๑,๒๑/๓๑/๔๙,๒๑/๓๙/๖๔)  

ติเตียนคนท่ีควรสรรเสริญ:ติเตียนคนที่ควรช่ืนชม, กล่าวโทษคนท่ีควรยกย่อง,ตำหนิคนท่ีควรเชิดชู, ใน
วัณณาสูตร(ว่าด้วยภิกษุณีผู้สรรเสริญ) อิสสุกินีสูตร(ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความริษยา) 
และมิจฉาทิฏฐิกสูตร(ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความเห็นผิด) ระบุว่า การติเตียนคนท่ีควร
สรรเสริญ เป็นหนึ่งในธรรม ๕ ประการ (ข้อท่ี ๒) ท่ีภิกษุณีเมื่อประพฤติตามย่อม
ดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ ธรรม ๕ ประการ ที่กล่าวไว้ในอิสสุกินสีูตร 
ได้แก่  (๑)ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองสรรเสริญคนทีค่วรติเตียน (๒)ไม่พิจารณา ไม่
ไตร่ตรองติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ (๓)มีความริษยา (๔)มคีวามตระหนี (๕)ทำศรัทธา
ไทยให้ตกไป, แต่ถ้าประพฤติตรงข้ามกับธรรม ๕ ประการน้ี(เช่น ติเตียนคนท่ีควรติ
เตียน สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ) ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๑๖/๑๙๕,๒๒/๑๑๗/๑๙๖,๒๒/๑๑๘/๑๙๗) 

ตินติณะ  : การพูดเกียดกัน,พูดเกียดกันไม่ให้ทำได้โดยสะดวก, ในขุททกวัตถุวิภังค์ ๑.เอกกนิท
เทส ได้อธิบายขยายความหมายของตินติณะไว้ว่า "ตินติณะ เป็นไฉน การพูดเกียดกัน 
กิริยาที่พูดเกียดกัน ภาวะที่พูดเกียดกัน ความละโมบ กริิยาที่ละโมบ ภาวะที่ละโมบ 
ความถ่อมตนเพ่ือท่ีจะได้ ความต้องการสิ่งท่ีประณีต น้ีเรียกว่า ตินติณะ" (อภิ.วิ.(ไทย)
๓๕/๘๕๓/๕๕๑)  

ตินทุกขาณุ,ปริพาชก :ปรพิาชกชื่อตินทุกขาณุ,นักบวชช่ือตินทุกขาณุ, ในปาฏิกสูตร(ว่าด้วยนักบวช
เปลือยช่ือปาฏิกบุตร) ตอนว่าด้วยเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย์ระบุว่า ตินทุกขาณุปริพาชกได้
สร้างอารามไว้แห่งหน่ึง  นักบวชเปลือยปาฏิกบุตรได้พูดอวดอ้างตนเองในท่ามกลาง
บริษัทว่ามีฤทธ์ิเทียมเท่าพระพุทธเจ้า แต่เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดง
อิทธิปาฏิหาริย์เหนือธรรมดาของมนุษย์ กลบัเกิดความกลัว ไม่กล้าสูห้น้า หนีไปอยู่ยัง
อารามท่ีตินทุกขาณุปริพาชกสร้างไว้ ดังข้อความตอนหน่ึงกล่าวถึงว่า "...นักบวช
เปลือยปาฏิกบุตร กลัวตัวสั่นขนพอง สยองเกล้า หนีเข้าไปยังอารามของตินทุกขาณุ
ปริพาชก"(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑/๑๗,๑๑/๒๒/๑๘,๑๑/๒๔/๑๙)  



 

๒๐๘๔ 
 

 

ตินทุกชาดก :  ชาดกว่าด้วยอุบายกินผลมะพลับ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็น
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาวานรปลอบใจวานรบริวารทั้งหลายที่พากันไปกิน
ผลไม้กลางหมู่บ้านในเวลากลางคืน แต่ถูกพวกมนุษย์ล้อมไว้ให้เบาใจว่า  พวกมนุษย์มี
กิจมากคงเฝ้าอยู่ได้ไม่นาน และอีกอย่างวานรหลานชายช่ือเสนกะยังไม่มา   เช่ือว่า
จะต้องพ้นภัยเพราะวานรหลานชายฉลาด ขอให้ลิงทุกตัวสบายใจและกินผลไมใ้ห้เต็ม
อ่ิม ฝ่ายลงิเสนกะหลานชายต่ืนนอนไม่เห็นฝูงลิงจึงออกตามหา เห็นชาวบ้านล้อมอยู่
จึงย่องไปที่บ้านของยายแก่ท่ีก่อไฟน่ังกรอด้ายอยู่ ทำทีเหมือนเด็กจะออกไปนาแต่เช้า 
เข้าไปเอาดุ้นไฟแล้วยืนเหลือลมจุดไฟที่บ้านหลังแรก  เพลิงโหมลุกไหม้ทั้งหมู่บ้าน 
ชาวบ้านทั้งหลายต่างละท้ิงฝูงลิงเข้าไปดับไฟ ฝูงลิงรีบหนีเข้าป่าไปอย่างปลอดภัย  
เมื่อคราวมีภัยผู้ท่ีเป็นใหญ่เป็นหัวหน้า ย่อมไม่ยอมท้ิงบริวารให้ตกใจกลัวหรือต่อสู้
ตามลำพังและหาทางให้พ้นภัยได้เสมอ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)  ๒๗/๕๓/๗๗) 

ตินทุกทายกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกทายกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านเป็นลิงที่แข็งแรงอยู่ในป่าได้นำผล
มะพลับไปถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จัก
ทุคติเลย ในกัปท่ี ๕๗ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๕/๓๖๔) 

ตินทุกผลทายกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกผลทายกเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้นำผลมะพลับไปถวาย
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๙/๕๓๐)  

ติปทุมิยเถราปทาน :ประวติัในอดีตชาติของพระติปทุมิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเคยถวายดอกบัวแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่
ในเทวโลกและมนุษยโลกหลายแสนปี ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๘/๒๒๓) 

ติปัลลัตถมิคชาดก : ชาดกว่าด้วยเนื้อลวงนายพรานด้วยการนอน ๓ ทา่ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อ
ครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาเน้ืออยู่ในป่ามีบริวารเป็นอัน
มาก สอนเนื้อหลานชายให้เรียนมายาเน้ือ โดยการนอน ๓ ท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
ถ้าไปติดบ่วงนายพรานให้นอนทำเป็นตายโดยข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ หรือจะนอน
อย่างโคนอนก็ได้  โดยแสดงอาการประกอบ ๖ อย่าง คือ (๑) นอนตะแคงข้างเหยียด
เท้าท่ี ๔ (๒) ใช้กีบเท้าคุ้ยหญ้าและฝุ่นให้เป็นรอยไว้ (๓) แลบลิ้นออกให้ห้อยลง (๔) 



 

๒๐๘๕ 
 

 

ทำให้ท้องพองนูนขึ้น (๕) ถ่ายอุจาระ ปัสสาวะให้เรี่ยราด(๖)กลั้นลมหายใจเข้าออกไว้
ให้หายใจทางช่องจมูกด้านล่าง เม่ือนายพรานมาเห็นเข้าใจว่าเน้ือตายแล้วจะแก้บ่วง
ออก ให้รีบหนีไป เน้ือหลานชายได้ทำตาม เมื่อไปติดบ่วงได้ทำอุบายลวงนายพราน
เอาตัวรอดมาได้  ผู้ท่ีสนใจใฝ่ศึกษาย่อมมีวิชาความรู้พาชีวิตรอดจากอุปสรรคปัญหา
ได้ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๖/๗) 

ติปีติวัจฉะ,พราหมณ์ :พราหมณ์ช่ือติปีติวัจฉะ,ติปีติวัจฉพราหมณ์เป็นบิดาของพระมหากัจจายนเถระ, 
ในมหากัจจายนเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัจจายนเถระ)พระเถระ
ได้กล่าวถึงอดีตชาติของท่านเริ่มต้ังแต่บำเพ็ญบารมีในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า
จนถึงภพสุดท้ายบังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อว่าติปีติวัจฉะ ดังข้อความตอนหน่ึง
ระบุไว้ว่า "ในภพสุดท้าย ข้าพเจ้าเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต..... เป็นบุตรของพราหมณ์
ช่ือว่าติปีติวัจฉะ เป็นผู้ฉลาด เรียนจบพระเวท ส่วนมารดาของข้าพเจ้าช่ือว่าจันทนปุทุ
มา ข้าพเจ้าช่ือว่ากัจจายนะ เป็นผู้มีผิวพรรณสวยงาม..."  (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๑/๒๔๐)   

ติปุปผิยเถราปทาน :ประวติัในอดีตชาติของพระติปุปผิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเป็นพรานเน้ืออยู่ป่า ได้สักการบูชา
ไม้แคฝอย ซึง่เป็นต้นสถานท่ีไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผล
แห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณ
วิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๒๔๓) 

ติมพรุ,ท่าน้ำ  :  ท่าน้ำช่ือติมพรุ, คันธรรพเทวราชช่ือติมพรุ, ในมหาสมยสูตร(ว่าด้วยการประชุมครั้ง
ใหญ่ของเทวดา) และในสักกปัญหสูตร(ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ) ระบุถึงติมพรุคัน
ธรรพเทวราชาว่าเป็นพวกผู้รับใช้ท่ีมีมายาของท้าวจาตุมหาราชและมีธิดาช่ือภัททาสุ
ริยวัจฉสา(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๖,๑๐/๓๔๘/๒๗๕,๑๐/๓๔๙/๒๗๗), ส่วนในโก
สิยชาดก(ว่าด้วยโกสิยเศรษฐ)ี ระบุว่า ติมพรุคือช่ือของท่าน้ำแห่งหน่ึง ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า "ก็บุคคลเข้าไปยังแหล่งน้ำบางแห่งแล้วบูชาที่แม่น้ำหลายสายบ้าง ท่ีสระ
โบกขรณีช่ือคยาบ้าง ที่ท่าน้ำช่ือโทณะและท่าน้ำช่ือติมพรุบ้างที่ห่วงน้ำใหญซ่ึ่งมี
กระแสเช่ียวบ้าง"(ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย)๒๗/๘๐/๓๘๖) 

ติมพรุกขสูตร : พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือติมพรุกขะ สมยัท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน  ติมพรุกขปริพาชกได้ทูลถามว่า  สุขและทุกข์เป็นสิ่งท่ีตนกระทำเองหรือ
คนอ่ืนกระทำให้  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในลักษณะเดียวกันกับอเจลกัสสปสูตร  
ซึ่งเป็นเหตุให้ติมพรุกขปริพาชกเล่ือมใส  ประกาศตนเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัย
ตลอดชีวิต (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘/๓๐) 



 

๒๐๘๖ 
 

 

ติมพรุกขะ,ปรพิาชก :ปริพาชกช่ือติมพรุกขะ, นักบวชช่ือติมพรุกขะ, ในติมพรุกขสูตร(ว่าด้วยปริพาชก
ช่ือติมพรุกขะ) ระบุว่า ติมพรุกขปริพาชกได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงท่ีประทับแล้ว
ทูลถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขและทุกข์ว่าใครเป็นผู้กระทำให้ ตนเองหรือคนอ่ืนเป็น
ผู้กระทำให้ทุกข์  พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาแบบแยกแยะตามเหตุปัจจัยตาม
แนวทางแห่งปฏิจจสมุปบาท ติมพรุกขปริพาชกได้กล่าวช่ืนชมพระภาษิตของ
พระพุทธเจ้าว่ามีความชัดเจนไพเราะย่ิงนัก และได้ประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ
จนตลอดชีวิต(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๘/๓๐)   

ติมพรุสกทายกิาวิมาน : ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายผลมะพลบัสุก หมายถึงวิมานที่เกิดขึ้นแก่
หญิงผู้ถวายผลมะพลับสุกแด่ภิกษุผู้กำลังเท่ียวบิณฑบาต (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๔๓๗-๔๔๔/
๖๔) 

ติมิ,ปลา  :ปลาช่ือติมิ, ในอุโปสถสูตร(ว่าด้วยอุโบสถกรรม) กล่าวถึงปลาติมิว่า เป็นปลาท่ีอาศัยอยู่ใน
มหาสมุทร มีลำตัวขนาดใหญ่ต้ังแต่ ๑๐๐-๕๐๐ โยชน์ สัตว์ใหญ่ท่ีมีขนาดเท่าเทียมกัน 
ได้แก่ ปลาติมงิคละ ปลาติมติิมิงคละ อสูร นาค และคนธรรพ์  การอาศัยอยู่ใน
มหาสมุทรของสัตว์ขนาดใหญเ่หล่านี้ นับเปน็สิ่งน่าอัศจรรย์ประการที่ ๘ ท่ีพวกอสูร
พบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร, พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสิ่งน่าอัศจรรย์
ในมหาสมทุร ๘ ประการที่ทำให้พวกอสูรยินดีในมหาสมทุรกับสิ่งน่าอัศจรรย์ในพระ
ธรรมวินัย ๘ ประการที่ทำให้ภิกษุท้ังหลายยินดีในพระธรรมวินัย "(ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/
๔๕/๒๖๔), ในอรรถกถาและฏีกาท่านขยายความว่า ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิ
ติมิงคละ มีอธิบายว่า ปลาทั้ง ๓ ตัวนี้เป็นปลาขนาดใหญ ่ คือปลาติมิงคละ สามารถ
กลืนกินปลาติมิได้ และปลาติมิติมิงคละมีขนาดลำตัวใหญ่ ๕๐๐ โยชน์ และสามารถ
กลืนกินปลาติมิงคละได้ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๖๐/๑๐๐-๑๐๑, ขุ.ม.อ. (บาล)ี -/๖๙/๒๙๗, 
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๘๔/๕๑๒)   

ติมิติมิงคละ,ปลา:ปลาช่ือติมิติมิงคละ, ในปหาราทสูตร(ว่าด้วยปหาราทะจอมอสูร) และในอุโปสถสูตร
(ว่าด้วยเหตุท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปาติโมกข์) ระบุถึงปลาติมิติมิงคละว่าเป็นปลา
ขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร มีลำตัวต้ังแต่ ๑๐๐-๕๐๐ โยชน์ สัตว์ท่ีมีขนาดใหญ่
เท่าเทียมกันคือ ปลาติมิรมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ์ ส่วนในอุโปสถสูตร(ว่าด้วย
อุโบสถกรรม เล่มท่ี ๒๕) กล่าวไว้ในทำนองเดียวกัน แต่ช่ือปลามีแตกต่างกัน เริ่มจาก
ปลาติมิ ปลาติมิงคละ และปลาติมิติมิงคละ การอาศัยอยู่ในมหาสมุทรของสัตว์มี
ขนาดใหญ่เหล่านี้นับเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ประการที่ ๘ ท่ีพวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากัน
ยินดีในมหาสมุทร, พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสิ่งน่าอัศจรรย์ในมหาสมุทร ๘ 
ประการท่ีทำให้พวกอสูรยินดีในมหาสมุทรกับสิ่งน่าอัศจรรย์ในพระธรรมวินัย ๘ 



 

๒๐๘๗ 
 

 

ประการที่ทำให้ภิกษุท้ังหลายยินดีในพระธรรมวินัย(องฺ.อฏฺฐก .(ไทย)๒๓/๑๙/
๒๔๘,๒๓/๒๐/๒๕๕,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๔๕/๒๖๔) 

ติมิรปุปผิยเถราปทาน๑ : 1.ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีติชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้นำดอกไม้รังไปบูชาพระปัจเจก
พุทธเจ้าพระนามว่าอุปสันตะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๒๘) 

 2.ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติกัป
ท่ี ๙๔ ท่านเคยใช้ดอกดีหมีโปรยลงบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผล
แห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๑/๕๔๘) 

ติมิรปุปผิยเถราปทาน๒ :  
ติมิรมิงคละ,ปลา :  ปลาช่ือติมิรมิงคละ,ในปหาราทสูตร(ว่าด้วยปหาราทะจอมอสูร)และในอุโปสถสูตร

(ว่าด้วยเหตุท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรางแสดงปาติโมกข์)ระบุถึงปลาติมิรมิงคละว่าเป็นปลา
ขนาดอาศัยอยู่ใหญ่ในมหาสมุทร มีลำตัวต้ังแต่ ๑๐๐-๕๐๐ โยชน์ สัตว์ท่ีมีขนาดใหญ่
เท่าเทียมกันคือ ปลาติมิติมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ์ การอาศัยอยู่ในมหาสมุทรของ
สัตว์มีขนาดใหญ่เหล่านี้นับเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ประการที่ ๘ ท่ีพวกอสูรพบเห็นแล้วต่าง
พากันยินดีในมหาสมุทร ดังข้อความตอนหน่ึงกล่าวถึงว่า "...การท่ีมหาสมุทรเป็นที่อยู่ 
อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่ คือ ปลาติมิติมิงคละ ปลาติมิรมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ์ มี
ลำตัว ๑๐๐ โยชน์ก็มี ฯลฯ มีลำตัว ๓๐๐ โยชน์ก็มี ... มีลำตัว ๔๐๐ โยชน์ก็มี ... มี
ลำตัว ๕๐๐ โยชน์ก็มี น้ีเป็นสิ่งท่ีน่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการที่ ๘ในมหาสมุทร
ท่ีพวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร", พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสิ่ง
น่าอัศจรรย์ในมหาสมุทร ๘ ประการท่ีพวกอสูรยินดีกับสิ่งน่าอัศจรรย์ในพระธรรม
วินัย ๘ ประการท่ีภิกษุท้ังหลายยินดี (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๙/๒๔๘, ๒๐/๒๕๕)   

ติรังสิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระติรังสิยเถระ ซึ่งท่านเถระประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ 
เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๖๑ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๙/๔๗๙) 

ติรัจฉานกถา:ถ้อยคำอันขวางทางไปสู่สวรรค์หรือนิพพาน หมายถึงเรื่องราวท่ีไม่ควรนำมาเป็นข้อ
ถกเถียงสนทนากัน เพราะทำให้เกิดฟุ้งซ่านและหลงเพลินเสียเวลา, ในติรัจฉานกถา
สูตร(ว่าด้วยติรัจฉานกถา) ระบุถึงติรัจฉานกถา(เล่มท่ี ๒๓ เป็นดิรัจฉานกถา)ไว้ถึง ๒๘ 



 

๒๐๘๘ 
 

 

เรื่อง เช่น ราชกถา(เรื่องพระราชา) โจรกถา(เร่ืองโจร) อิตถีกถา(เรื่องสตรี) เป็นต้น 
เพราะติรัจฉานกถานี้ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพ่ือ
ความเบ่ือหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือคลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือดับ ไม่เป็นไปสงบระงับ ไม่
เป็นไปเพ่ือรู้ย่ิง ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน แต่เรื่องท่ีภิกษุควรสนทนา
กันน้ันคือเรื่องอริยสัจจกถา(กถาว่าด้วยเรื่องอริยสัจ) เพราะให้ผลดีมีประโยชน์ตรง
ข้ามกับติรัจฉานกถา ฉะน้ัน ภิกษุผู้หวังเจริญก้าวหน้าในพระธรรมวินัยจึงไม่ควร
สนทนากันด้วยติรัจฉานกถา(วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔,วิ.จุ.(ไทย)๖/๑๙๑/๓๐๒,สํ.
ม.(ไทย)๑๙/๑๐๘๐/๕๘๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๑๙/๓๖๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒/
๑๙๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๙/๑๕๐,๒๔/๗๐/๑๕๓,๒๔/๙๓/๒๑๖,๒๔/๙๔/๒๒๐, ที.
สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗/๘๔) 

ติรัจฉานกถาสตูร : พระสูตรว่าด้วยติรัจฉานกถาพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอทั้งหลาย
ไม่พึงกล่าวติรัจฉานกถา  เช่นราชกถา(เรื่องพระราชา)  โจรกถา(เรื่องโจร)เป็นต้น  แต่
พึงกล่าวเร่ืองอริยสัจ  ๔   (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๐/๕๘๙) 

ติรัจฉานเทวนิรยาทิสูตร :พระสูตรว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉานที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้น 
พระผู้มีพระภาคตรัส ๓ พระสูตรในลักษณะเดียวกัน  คือ  พระองค์ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ  ๔  สัตว์ท่ีจุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานแล้วมาเกิด
ในหมู่เทวดาจึงมีจำนวนน้อยกว่า (๑)  สัตว์ท่ีจุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานแล้วไปเกิดใน
นรก  (๒)  ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  (๓)  ในภูมิแห่งเปรต  เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่า
ฝุ่นที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๙๓-๑๑๙๕/๖๕๖) 

ติรัจฉานมนุสสนิรยาทิสูตร :พระสูตรว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉานที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกเป็นต้น 
พระผู้มีพระภาคตรัส ๓ พระสูตรในลักษณะเดียวกัน  คือ  พระองค์ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ  ๔  สัตว์ท่ีจุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานแล้วมาเกิด
ในมนุษย์จึงมีจำนวนน้อยกว่า (๑)  สัตว์ท่ีจุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานแล้วไปเกิดใน
นรก  (๒)  ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  (๓)  ในภูมิแห่งเปรต  เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่า
ฝุ่นที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๙๐-๑๑๙๒/๖๕๕) 

ติรัจฉานโยนิ:  กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน, ไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ในสังคีติสูตร(ว่าด้วยการสังคายนา) 
ตอนสังคีติหมวด ๕ ท่านได้ระบุถึงติรัจฉานโยนิ(กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน)ว่าเป็นคติ(ภพท่ี
สัตว์ไปเกิด)ข้อท่ี ๒ ในจำนวน ๕ ข้อ ท่ีสัตว์ต้องประสบ คติท้ัง ๕ ข้อ ได้แก่(๑)นิรยะ 
นรก (๒) ติรัจฉานโยนิ กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน (๓)เปตติวิสัย แดนเปรต (๔)มนุสสะ 
มนุษย์ (๕)เทวะ เทวดา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๑) 



 

๒๐๘๙ 
 

 

ติริฏิวัจฉะ,พราหมณ์:พราหมณ์ช่ือติริฏิวัจฉะ,ในอุปปลวัณณาเถริยาปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระ
อุบลวรรณาเถรี) พระเถรีกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าได้บำเพ็ญบารมีมาต้ังแต่สมัย
พระปทุมุตตรพุทธเจ้า เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ เป็นเทพธิดาบ้าง นาค
กัญญาบ้าง ราชธิดาบ้าง ธิดาของเศรษฐีบ้างคร้ังหนึ่งได้ไปเกิดเป็นธิดาของพราหมณ์
ช่ือติริฏิวัจฉะ ดังข้อความตอนหนึ่งท่ีระบุถึงว่า"หม่อมฉัน...จุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้
ไปเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลในอริฏฐบุรี เป็นธิดาของพราหมณ์ช่ือติริฏิวัจฉะ มี
ช่ือว่าอุมมาทันตี มีสิริโฉมงดงามเป็นท่ีจูงใจให้หลงไหล" (ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๓๘/
๔๔๖) 

ติรีฏวัจฉชาดก : ชาดกว่าด้วยติรีฏวัจฉดาบส พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบส ได้ช่วยพระเจ้าพรหมทัตที่ตกบ่อน้ำให้ขึ้นจากบ่อได้ 
ในคราวท่ีพระองค์แพ้ศึกหนีมาเพียงลำพังพระองค์เดียวกับช้างทรง ต่อมาพระราชา
ทรงระลึกถึงคณุของท่านที่ได้ช่วยชีวิตไว้ จึงเชิญให้ไปอยู่พระราชอุทยานและได้ถวาย
ความอุปถัมภ์บำรุงเป็นอันดี จนพวกอำมาตย์และพระราชโอรสเกิดความอิจฉาในการ
กระทำของพระองค์ พระองค์จึงบอกความจริงให้ทราบว่าผู้ท่ีช่วยชีวิตของพระองค์ไว้
ในคราวท่ีหนีขา้ศึกมานั้นคือท่านผู้นี้ การกระทำตอบแทนพระคุณของท่านผู้มีคุณที่
พระองค์ทำอยู่น้ียังเป็นเร่ืองเพียงเล็กน้อย เพราะคนเราถ้าไม่มีชีวิตเพียงอย่างเดียว
ทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่มีอยู่จะมีประโยชน์อะไร เหตุน้ันการท่ีมีผู้ช่วยชีวิตไว้จึงเป็นสิ่ง
ท่ีควรตอบแทนอย่างย่ิงจากนั้นทรงสอนให้พระโอรสและพระมเหสีพร้อมทั้งอำมาตย์
ตอบแทนคุณของดาบสด้วยด้วย (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๒๕/๑๒๕) 

ติรีฏวัจฉดาบส :ดาบสช่ือติรีฏวัจฉะ, ผู้บำเพ็ญตบะช่ือติรีฏวัจฉะ, ในติริฏวัจฉชาดก(ว่าด้วยติรีฏวัจฉ
ดาบส)ระบุว่า ติรฏีวัจฉดาบสเป็นดาบสโพธิสัตว์ผู้เคยให้ความช่วยเหลือพระราชากรุง
พาราณสีองค์หน่ึงที่พ่ายแพ้ การรบในเขตชายแดนขึ้นจากบ่อน้ำในป่าใหญ่ เยียวยา
จนรอดชีวิตแล้ว  ก่อนเสด็จกลับพระราชาได้อาราธนาให้ดาบสมาเยือนพระองค์ที่
พระราชวังบ้างเวลาผ่านไปกึ่งเดือน ติรีฏวัจฉดาบสก็ได้ไปท่ีพระราชวังตามคำ
อาราธนา  พระราชาถวายการต้อนรับอังคาสดาบสด้วยความเคารพยิ่ง คอืให้นั่งเหนือ
ราชบัลลังก์ ให้ฉันโภชนาหารท่ีจัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์ให้จัดสร้างที่พักสำหรับ
ดาบส เป็นต้น จนเป็นท่ีแปลกใจของอุปราช(พระโอรส)ว่าทำไมพระราชบิดาถึงให้
เกียรติแก่ดาบสน้ีมากนัก พระราชาจึงตรัสเล่าเร่ืองทั้งหมดให้ฟัง ดังพระดำรัสตอน
หนึ่งท่ีตรัสแก่อุปราชว่า"พ่อผู้ดำรงอยู่ในมนุษยโลกนี้กำลังตกอยู่ในวิสัยของพญา
มัจจุราช มาถงึสถานที่นี้ได้ เพราะการช่วยเหลืออันแสนยากของดาบสน้ัน ลูกเอ๋ย ติ



 

๒๐๙๐ 
 

 

รีฏวัจฉดาบสเป็นผู้สมควรแก่ลาภ พวกเจ้าจงถวายปัจจัยท่ีควรบริโภคจงบูชาด้วย
ปัจจัยท่ีควรบูชาแก่ท่านเถิด" (ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๒๕/๑๒๕,๒๗/๒๗/๑๒๖)  

ติโรกุฑฑเปตวัตถุ : เรื่องเปรตอยู่นอกฝาเรือนพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องน้ี เพ่ืออนุโมทนาพระเจ้าพิม
พิสารจอมทัพมคธรัฐ เป็นเร่ืองของเปรต ที่เคยเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารผู้
ครองแคว้นมคธ ท่ีพากันมาอาศัยอยู่ตามฝาเรือนเพ่ือรับส่วนกุศลจากพระเจ้าพิม
พิสาร เมื่อไม่ได้รับ จึงสำแดงอาการหลอกหลอนให้ทรงกลัว พระผู้มีพระภาคทรงเล่า
เรื่องเปรตเหล่านั้นให้พระเจ้าพิมพิสารทรง ทราบแล้วทรงแนะนำให้ทำบุญอุทิศส่วน
กุศลไปให้ (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๔/๑๗๐) 

ติโรกุฑฑสูตร : พระสูตรว่าด้วยเร่ืองเปรตท่ีอยู่ภายนอกฝาเรือน มีเน้ือความอธิบายไว้ดังน้ี  
  (๑)  ผู้ต้องการแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีอุปการะหรือญาติผู้ล่วงลับไปแล้วก็

สามารถทำได้ โดยถวายทักษิณาทานอุทิศส่วนบุญไปให้ 
  (๒)  เปตภูมิ เป็นภูมิของสัตว์ผู้ต้องเสวยผลกรรมท่ีเคยทำไว้เมื่อครั้งเป็น มนุษย์ 

เป็นภูมิที่ไร้อาชีพ ขาดอาหาร คอยรับส่วนบุญท่ีเขาอุทิศให้ อย่างเดียวเท่าน้ัน 
  (๓) การแสดงความอาลัยรักผู้มีอุปการะหรือญาติผู้ล่วงลับไปด้วยการร้องไห้ เศร้า

โศก คร่ำครวญนั้น มิได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด เพราะไม่สามารถจะเรียกร้องให้ท่าน
เหล่าน้ันกลับฟ้ืนคืนชีพได้ แต่ทักษิณาทานท่ีบุคคลถวายในพระสงฆ์เท่าน้ัน ย่อม
สำเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงลับไป 

  (๔)  ติโรกุฑฑสูตรน้ี คือกุศโลบายที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้สั่งสอนให้บุคคล มีจิตใจ
เสียสละบริจาคทานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเพ่ือสั่งสมบุญ ไว้ในภายหน้า  (ขุ.ขุ.
(ไทย) ๒๕/๑/๑๕) 

ติลทักขิณวิมาน :ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแกห่ญิงผู้ถวายเมล็ดงา หมายถึงวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วาย
เมล็ดงา เป็นวิมานทองคำขนาด ๑๒ โยชน์ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ผู้ถวายเมล็ดงาคือ
หญิงคนหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห์ ได้ถวายเมล็ดงาแด่พระผู้มีพระภาค (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๘๕/๑๕) 

ติลมุฏฐิชาดก : ชาดกว่าด้วยการผูกโกรธเพราะเมล็ดงาเพียงกำมือเดียว พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อ
ครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ลงโทษพระ
ราชกุมารผู้ประพฤติผิด เพราะมีนิสัยเกเร  ถือตัวว่าเป็นพระราชกุมารหลังจากเลิก
เรียนแล้วลงไปอาบน้ำท่ีท่า ระหว่างทางได้ขโมยเมล็ดงากำมือหน่ึงของหญิงชรา เอา
มาเค้ียวเล่น ทำอย่างน้ีถึง ๓ วัน ในวันท่ี ๓ หญิงชราจึงโวยวายให้จับขโมย อาจารย์
จึงลงโทษเฆี่ยนตีสั่งสอน แต่พระกุมารผูกโกรธ ต่อมาเมื่อได้ครองราชสมบัติแล้วคิดจะ
ลงโทษอาจารย์คืน  จึงส่งพระราชสาส์นไปเชิญอาจารย์มาแสดงความยินดีแต่อาจารย์



 

๒๐๙๑ 
 

 

ไม่ยอมมา  รอจนพระราชามีพระชนมายุเข้าวัยกลางคนแล้ว เห็นว่าคงจะรู้ดีรู้ช่ัวบ้าง
แล้วจึงมาเข้าเฝ้า  แม้กระน้ันพระราชาก็ยังไม่หายโกรธทรงอ้างถึงความหลังว่าท่ีตน
ถูกเฆ่ียนถึง ๓ ครั้งยังเจ็บใจไม่หาย ที่ท่านมาวันน้ีชะลอยจะไม่ห่วงใยในชีวิต อาจารย์
ได้ฟังดังน้ันจึงกล่าวว่า  อารยชนย่อมกีดกันคนกระทำความช่ัวด้วยการลงโทษ การ
กระทำนั้นเป็นการสอนไม่ใช่เป็นการผูกเวร เร่ืองอย่างนี้บัณฑิตทั้งหลายเขารู้กันดี  
เมื่ออาจารย์กลา่วจบอำมาตย์ท้ังหลายต่างรู้ความจริงจึงกราบทูลให้พระราชาเห็น
บาปบุญคุณโทษ  พระราชาก็ได้ให้สติกลบัตัวเสียใหม่  จึงต้ังอาจารย์ในตำแหน่ง
ปุโรหิต พร้อมให้รับบุตรภรรยาของอาจารย์มาอยู่รวมกัน ตนเองต้ังอยู่ในโอวาทคำสั่ง
สอนของอาจารย์ได้ทำบุญมทีานเป็นต้นมีสุคติเป็นท่ีไป (ข.ุชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๔/๑๒๐) 

ติลมุฏฐิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระติลมุฏฐิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ทา่นได้ถวายงากำมือหน่ึงแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕/๔๓๔) 

ติวรานคร  : นครช่ือติวรา, เมืองช่ือติวรา, กรุงติวรา, ติวรานคร เป็นสถานที่ถือกำเนิดในอดีตชาติ
ของพระเถระหลายรูป กลา่วคือ (๑)ในอุปปลหัตถิยเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติ
ของพระอุปปลหัตถิยเถระ) ระบุว่าในสมัยพระสิทธัตถพุทธเจ้า พระอุปปลหัตถิยเถระ
เคยเกิดเป็นช่างดอกไม้อาศัยอยู่ในติวรานคร(๒)ในทุสสทายกเถราปทาน(ประวัติใน
อดีตชาติของพระทุสสทายกเถระ) ระบุว่า ในสมัยพระสิทธัตถพุทธเจ้า พระทุสส
ทายกเถระเคยเกิดเป็นราชโอรสอยู่ในติวรานคร (๓)ในกลิัญชทายกเถราปทาน
(ประวัติในอดีตชาติของพระกิลัญชทายกเถระ) ระบุว่า ในสมัยพระสิทธัตถพุทธเจ้า 
พระกิลัญชทายกเถระเคยเกิดเป็นช่างจักสานอยู่ในติวรานคร และ(๔)ในวาสิทายกเถ
ราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระวาสิทายกเถระ) ระบุว่า พระวาสิทายกเถระเคย
เกิดเป็นช่างทองอยู่ในติวรานคร ได้ถวายมีดแด่พระผู้มพีระภาค (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๓/๒๕๑,๓๒/๓๘/๓๓๔,๓๒/๑๔/๔๐๑,๓๒/๓๖/๔๐๖) 

ติวัณฏิปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระติวัณฏิปุปผิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๑๘ ท่านได้นำดอกบัวไปบูชา
สาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสส ี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ไปสู่
วินิบาตทุคติเลย ในกัปที่ ๑๑๓ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ
ถึง ๙ ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๕๗/๓๕๖) 



 

๒๐๙๒ 
 

 

ติสรณคมนิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระติสรณคมนิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านเป็นคนเลี้ยงดูมารดาบิดา
ผู้ตาบอดอยู่ในกรุงจันทวดี ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี อุบัติขึ้นในโลก ท่าน
ไม่มีโอกาสออกบวช เพราะต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาจึงได้สมาทานสรณะ ๓ เป็นท่ีพ่ึงที่
ระลึกจนตลอดชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ ปี เพราะผลแห่งกรรมนัน้ ท่านได้เกิดเป็นท้าวสักกะ 
๘๐ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าประเทศราชนับชาติไม่
ถ้วน ในชาติสดุท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๖/
๑๓๕) 

ติสสเถรคาถา๑ :ภาษิตของพระติสสเถระ,คาถาของพระติสสเถระ  
  ในคัมภีร์เถรคาถา กล่าวถึงติสสเถรคาถา ๓ ครั้ง แต่ละคร้ัง ล้วนพระเถระชื่อว่าติส

สะกล่าว แต่มีเน้ือหาแตกต่างกัน คือ  
 ติสสเถรคาถาที่ 1.ท่านพระติสสเถระได้กลา่วไว้ว่า ภิกษุพึงมีสติพยายามละกามราคะ 

เหมือนคนพยายามใช้ศัสตรา ตัดเครื่องประหารท่ีช่ือว่าโอมัฏฐะเม่ือศีรษะถูกไฟไหม้
(ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๓๙/๓๑๗) 

 ติสสเถรคาถาที่ 2.ท่านพระติสสเถระได้กลา่วไว้ว่า เราละทิ้งจานทองคำลวดลายวิจิตร 
มีค่านับร้อยปละมาใช้บาตรดินแทน น้ีเป็นการอภิเษกครั้งท่ี ๒  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๙๗/๓๓๘)   

 ติสสเถรคาถาที่ 3.ท่านพระติสสเถระเม่ือจะประกาศโทษในลาภสักการะและความที่
ตนไม่ติดข้องอยู่ในลาภสักการะน้ัน จึงได้กล่าวไว้ว่า ภิกษุโล้นครองผ้าสังฆาฏิ มักได้ 
ข้าว น้ำ  ผ้า และท่ีนอนช่ือว่าได้ข้าศึกไว้มาก ภิกษุรู้โทษในลาภสักการะว่า เป็นภัย
ใหญ่อย่างน้ีแลว้ ควรเป็นผู้มีลาภน้อย มีจติไม่ชุ่มด้วยตัณหา มีสติ    (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๑๕๓/๓๕๕) 

ติสสเถรคาถา๒ :ภาษิตของพระติสสเถระ  
ติสสเถรคาถา๓ : ภาษิตของพระติสสเถระ   
ติสสเถรวัตถุ๑ : เรื่องพระติสสเถระ 
 ในคัมภีร์ธรรมบท  กล่าวถึงเรื่องติสสเถรวัตถุ ๓ เรื่อง ต่างกรรมต่างวาระ ดังน้ี 
 1.เร่ืองพระติสสเถระรูปท่ี ๑ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลายดังนี้ 

ชนเหล่าใด เขา้ไปผูกเวรว่า “คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา  ได้ชนะเรา และได้ลักสิ่งของ
ของเราไป”เวรของชนเหล่าน้ัน ย่อมไม่สงบระงับ ส่วนชนเหล่าใด ไม่เขา้ไปผูกเวรว่า 
“คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเราได้ชนะเรา  และได้ลักสิ่งของของเราไป”เวรของชนหล่าน้ัน 
ย่อมสงบระงับ  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓/๒๔) 



 

๒๐๙๓ 
 

 

 2. เรื่องพระติสสเถระรูปที่ ๒ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระติสสเถระดังนี ้
บุคคลด่ืมปวิเวกรส ลิ้มรสแห่งความสงบ  และได้ลิ้มรสแหง่ปีติในธรรมแล้ว เป็นผู้ไม่มี
ความกระวนกระวาย ไม่มีบาป (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๕/๙๖)  

 3.เร่ืองพระติสสเถระรูปท่ี ๓ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลายดังนี้ 
สนิมเกิดขึ้นจากเหล็ก ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมกัดเหล็กน่ันเอง ฉันใด กรรมทั้งหลายของ
ตน ย่อมนำคนผู้ประพฤติล่วงโธนา ไปสู่ทุคติ ฉันน้ัน  (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๔๐/๑๐๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า โธนา  หมายถึงปัญญาท่ีพิจารณาปัจจัย ๔  แล้วจึงบริโภค 
ดังนั้น “ผู้ประพฤติล่วงโธนา” จึงหมายถึงผู้ปราศจากปัญญาพิจารณาปัจจัย ๔ แล้ว
จึงบริโภค  (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๒๔๐/๒๕๗) 

ติสสเถรวัตถุ๒ : เรื่องพระติสสเถระ  
ติสสเถรวัตถุ๓ :เรื่องพระติสสเถระ  
ติสสเถระ,ภิกษุ  :พระติสสเถระ, พระเถระช่ือว่าติสสะ,  ในพระวินัยปิฏก ปริวาร ระบุว่า  พระติสส

เถระเป็นภิกษุรูปหนึ่งท่ีทรงจำพระวินัยสืบต่อกันมาจากพระอุบาลี ท่านมีรายช่ืออยู่ใน
รุ่นที่ ๔ ของพระเถระผู้ทรงจำพระวินัย รุ่นแรกมีพระอบุาลีเป็นประธาน รุ่นทีส่องมี
พระมหินทะเป็นผู้นำ รุ่นท่ีสามมีพระอริฏฐะเป็นผู้นำ รุ่นท่ีสี่มีพระกาฬสมุนะเป็นผู้นำ, 
พระเถระที่ทรงจำพระวินัยในรุ่นเดียวกับท่าน ได้แก ่ พระกาฬสุมนะ พระนาคเถระ 
พระพุทธรักขิตะ พระติสสเถระ และพระเทวเถระ (วิ.ป.(ไทย)๘/๓/๕,๘/๓/๖,๘/๘/
๑๓,๘/๘/๑๔,๘/๒๒/๒๖) 

ติสสทหรวัตถุ : เรื่องภิกษุหนุ่มช่ือติสสะ พระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระติสสะเที่ยวติเตียนทานของ
คนอ่ืน จึงตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายดังน้ี  บุคคลย่อมให้ทานตามความเช่ือตาม
ความเลื่อมใส ภิกษุไม่พอใจในข้าวและน้ำท่ีเป็นทานของคนอ่ืนน้ัน  ย่อมไม่บรรลุ
สมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืน ส่วนภิกษุผู้ตัดอกุศลจิตน้ีได้  ถอนขึ้นทำให้ราก
ขาดแล้ว ย่อมบรรลุสมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๔๙/๑๐๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า สมาธิ  ในที่น้ีหมายถงึอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ  หรือ
มัคคสมาธิ  และผลสมาธิ  (ขุ.ธ.อ.  (บาลี) ๒/๒๔๙/๒๖๗)  

ติสสทัตตบัณฑิต,ภิกษุ :พระติสสทัตตบัณฑิต, พระเถระช่ือติสสทัตตบัณฑิต, ในพระวินัยปิฏก ปริวาร 
ระบุว่า พระติสสทัตตบัณฑิตเป็นหน่ึงในจำนวนภิกษุหลายรูปท่ีทรงจำพระวินัยสืบต่อ
กันมาจากพระอุบาลี ท่านมีรายช่ืออยู่ในรุ่นท่ี ๓  ของพระเถระผู้ทรงจำพระวินัย  รุ่น
แรกมีพระอุบาลีเป็นประธาน รุ่นท่ีสองมีพระมหินทะเป็นผูน้ำ รุ่นท่ีสามมีพระอริฏฐะ
เป็นผู้นำ, พระเถระที่ทรงจำพระวินัยในรุ่นเดียวกับท่าน ได้แก่ พระอริฏฐะ พระ



 

๒๐๙๔ 
 

 

ติสสทัตตบัณฑิต พระกาฬสุมนะ พระทีฆเถระ และพระทีฆสุมนบัณฑติ(วิ.ป.(ไทย)๘/
๓/๕,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/๒๖)  

ติสสพรหม : พรหมผู้เคยบวชเป็นภิกษุช่ือว่าติสสะ, ในมหาโมคคัลลานสูตร(ว่าด้วยพระมหาโมคคัล
ลานะ)และในติสสพรหมสูตร(ว่าด้วยติสสพรหม)กล่าวถึงติสสพรหมว่าเคยบวชเป็น
ภิกษุสัทธิวิหาริกของพระมหาโมคคัลลานเถระมาก่อน ดังข้อความตอนหน่ึงระบุไว้ว่า 
"สมัยนั้นแล ภิกษุช่ือว่าติสสะมรณภาพไม่นาน ได้บังเกิดในพรหมโลกช้ันหน่ึง ณ 
พรหมโลกช้ันนั้น เทวดาทั้งหลายก็รู้จักพรหมน้ันว่า ติสสพรหม มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพ
มาก"(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๓๔/๔๘๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๖/๑๐๕,องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี)
๓/๕๖/๑๙๑), ส่วนในมหาสมยสูตร(ว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา)กล่าวถึง
ติสสพรหมว่าได้มาประชุมครั้งใหญ่ของเทวดาพร้อมกับสุพรหม ปรมัตตพรหม 
และสนังกุมารพรหม(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๑/๒๗๐) 

ติสสพรหมสูตร : พระสูตรว่าด้วยติสสพรหมซึ่งหมายถึงพรหมท่ีเคยบวชเป็นภิกษุช่ือติสสะ สัทธิวิหาริก
ของท่านพระมหาโมคคัลลานะ เม่ือมรณภาพแล้วไปเกิดเป็นพรหมช่ือติสสะ ต่อมา
ท่านพระมหาโมคคัลลานะไปเย่ียมและถามปัญหาว่า เทวดาจำพวกไหนท่ีมีญาณรู้
บุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่า ยังมีเหลืออยู่  และบุคคลผู้ไม่มอุีปาทานขันธ์
เหลืออยู่ว่า ไม่มีเหลืออยู่  ติสสพรหมตอบว่า พวกเทวดา ช้ันพรหมกายิกา ท่านพระ
มหาโมคคัลลานะถามต่อว่า พวกเทวดาช้ันพรหมกายิกา ท้ังหมดเลยหรอืที่รู้อย่างน้ัน 
ตอบว่า ไม่ใช่ทั้งหมดท่ีรู้ แต่มีเพียงเทวดาช้ันพรหมกายิกาผู้ไม่ยินดีอายุ วรรณะ สุข 
ยศ และอธิบดีท่ีเป็นของพรหม และรู้ชัดอุบายเคร่ืองสลัดออกท่ียิ่งขึ้นไปตามความ
เป็นจริงเท่าน้ันท่ีรู้  และรู้ภาวะของท่านเหล่านี้ คือ (๑) ท่านผู้เป็นอุภโตภาควิมุต (๒) 
ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุต (๓) ท่านผู้เป็นกายสักข ี (๔) ท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ (๕) ท่านผู้
เป็นสัทธาวิมุต (๖) ท่านผู้เป็นธัมมานุสารี แต่ติสสพรหมก็ตอบได้เพียง ๖ จำพวก
เท่าน้ัน ส่วนภาวะของบุคคลท่ี ๗ คือ ท่านผู้บรรลุเจโตวิมตุติอันหานิมิตมิได้ พระผู้มี
พระภาคทรงแสดงเอง (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๖/๑๐๓) 

ติสสพุทธวงศ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระติสสพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า ในกัปที ่๙๒ นับถอย
หลังจากกัปน้ีไป พระติสสพุทธเจ้า ประสูติ ในกรุงเขมกะ พระชนกพระนามว่าชน
สันธะ พระชนนีพระนามว่าปทุมา พระมเหสีพระนามว่าสุภัททา พระโอรสพระนาม
ว่าอานันทะ ครองฆราวาสอยู่ ๗,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จึงเสด็จออกผนวชด้วยราช
พาหนะคือม้า บำเพ็ญเพียรอยู่ ๑๕ วัน จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ภายใต้ต้นประดู่  

  พระพรหมเทพเถระและพระอุทยเถระเป็นคู่อัครสาวกพระสุมังคลเถระเป็นพุทธ
อุปัฏฐาก พระผุสสาเถรีและพระสุทัตตาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา สัมพลอุบาสกและสิริ



 

๒๐๙๕ 
 

 

อุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐาก กีสาโคตมีอุบาสิกาและอุปเสนาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุ
ปัฏฐายิกา ในกัปน้ี มนุษย์มีอายุขัย ๑๐๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุ 
ประมาณเท่าน้ัน  

  ทรงเล่าต่อไปว่า ในครั้งน้ัน พระองค์เป็นกษัตริย์พระนามว่าสุชาตะ สละราช
สมบัติออกผนวชเป็นฤษี เม่ือทราบว่า พระพุทธเจ้าเกิดแล้วจึงเข้าไปเฝ้าและก็ถวาย 
ดอกไม้ทิพย์เป็นเคร่ืองบูชา และได้รับพยากรณ์ว่า จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ใน
กาลภายหน้า (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๗๕) 

ติสสเมตเตยยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระติสสเมตเตยยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเป็นดาบสช่ือโสภิ
ตะ บูชาไฟอยู่ในป่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ สอนให้ท่านบูชาไฟตาม
แบบอย่างพระองค์ ท่านเกิดความเลื่อมใสจึงได้ถวายผลไม้พร้อมกับน้ำผึ้ง เพราะผล
แห่งทานนั้น ท่านได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ๒๕ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ 
ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/
๖๕๔) 

ติสสเมตเตยยมาณวกปัญหา๑ :ปัญหาของติสสเมตเตยยมาณพ มีกล่าวไว้ ๒ คัมภีร์  
 1.ติสสเมตเตยยมาณวกปัญหา ในคัมภีร์สุตตนิบาต เป็นการถาม-ตอบระหว่างติสส

เมตตเตยมาณพกับพระพุทธเจ้า โดยติสสเมตเตยยมาณพเป็นผู้ทูลถาม พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบ  เช่น ติสสเมตเตยยมาณพทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ใครช่ือว่าเป็นผู้
สันโดษ ทรงตอบว่า ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเห็นโทษในกามท้ังหลาย ทูลถามว่า 
ความหว่ันไหวไม่มีแก่ใคร ทรงตอบว่า ไม่มีแก่ผู้คลายตัณหาได้ มีสติทุกเมื่อ รู้ธรรม
ท้ังหลายแล้วดับกิเลสได้ ทูลถามว่า ใครช่ือว่า มหาบุรุษ ทรงตอบว่า ผู้รู้ส่วนสุดท้ัง ๒ 
ด้าน ไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยปัญญาช่ือว่ามันตา ล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกได้ คำ
ว่า ส่วนสุดทั้ง ๒ ด้าน และท่ามกลาง (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๐๔๗/๗๔๘) 

 2.ติสสเมตเตยยมาณวปัญหา ในคัมภีร์จูฬนทิเทส  เป็นการยกการถาม-ตอบระหว่าง
ติสสเมตตเตยมาณพกับพระพุทธเจ้า โดยพระสารีบุตรนำมาอธิบายขยายความ เช่น 
ท่านติสสเมตเตยยะทูลถามดังน้ี ใครช่ือว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้  ความหว่ันไหว
ท้ังหลายย่อมไม่มีแกใ่คร ใครรู้ชัดส่วนสุดทั้ง ๒ ด้านแล้ว ไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วย
มันตา พระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงพ้นเคร่ืองร้อยรัดในโลกน้ีได้ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นการอธิบายปัญหาของติสสเมตเตยยมาณพให้พิสดาร  (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/
๖๕/๑๓) 

ติสสเมตเตยยมาณวปัญหา๒ :  



 

๒๐๙๖ 
 

 

ติสสเมตเตยยมาณวปัญหานิทเทส :  อธิบายปัญหาของติสสเมตเตยยมาณพ หมายถึงการท่ีพระสารี
บุตรเถระอธิบายปัญหาของติสสเมตเตยยมาณพ ผู้เข้าไปทลูถามพระผู้มีพระภาค เป็น
คนที่ ๒ เกี่ยวกับผู้สันโดษ ความหว่ันไหว ส่วนสุด และมหาบุรุษ มีท้ังหมด ๓ คาถา 
โดยติสสเมตเตยยมาณพทูลถาม ๑ คาถา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ ๒ คาถา มี
เน้ือความอธิบายไว้ว่า  ติสสเมตเตยยมาณพทูลถามว่า 

  ใครช่ือว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ ความหว่ันไหวย่อมไม่มีแกใ่คร ใครรู้ชัดสว่นสุดทั้ง 
๒ ด้านแล้ว ย่อมไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตา พระองค์ตรัสเรียกใครว่า เป็นมหา
บุรุษ ใครล่วงพ้นตัณหาอันเป็นเคร่ืองร้อยรัดในโลกนี้ได้ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุผูมี้พรหมจรรย์ในกามท้ังหลายช่ือว่าเป็นผู้
สันโดษ ผู้คลายตัณหาแล้ว มีสติทุกเม่ือรูธ้รรม ดับกิเลสได้แล้ว ได้ช่ือว่าไม่มีความ
หว่ันไหว เราเรียกภิกษุผู้รู้ส่วนสุดทั้ง ๒ ด้าน ไม่ยึดติดในท่ามกลางว่าเป็นมหาบุรุษ
และภิกษุน้ีช่ือว่าล่วงพ้นตัณหาอันเป็นเคร่ืองร้อยรัดในโลกได้ 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า คำว่า ผู้มีพรหมจรรย์ อธิบายว่า การงด 
การเว้น เว้นขาด เจตนางดเว้น กิริยาที่ไม่ทำ การไม่ละเมิด การไม่ก้าวล่วงแดนแห่ง
การเข้าถึง อสัทธรรม เรียกว่า พรหมจรรย์ อีกอย่างหนึ่ง อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เรียกว่า 
พรหมจรรย์เหมือนกัน (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๙/๗๓) 

ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส : อธิบายติสสเมตเตยยสูตร  หมายถึงการที่พระสารีบุตรเถระอธิบายติสส
เมตเตยยสูตรซึ่งว่าด้วยพระติสสเมตเตยยะทูลถามปัญหาเรื่องเมถุนธรรม พระติสส
เมตเตยยะกราบทูลขอให้ตรสับอกความคับแค้นของบุคคลผู้ประกอบ เมถุนธรรม
เนือง ๆ เมื่อได้ฟังแล้วจักศกึษาวิเวกต่อไป  

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คำสั่งสอนของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมเนือง ๆย่อม
เลอะเลือน และบุคคลนั้นย่อมปฏิบัติผิด การปฏิบัตินี้เป็นธรรมไม่ประเสริฐในบุคคล
น้ัน 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า คำว่า เมถุนธรรม หมายถึงธรรมเนียมของอ
สัตบุรุษ ท่ีปฏิบัติกันในท่ีลับ ปฏิบัติกันเป็นคู่ๆ ด้วยความกำหนัดกลัดกลุ้มด้วยราคะ 
โน้มไปในเรื่องนั้นเหตุน้ันพระผู้มพีระภาคจึงตรัสบอกแนวทางที่จะออกไปให้พ้นจาก
ภาวะดังกล่าว แนวทางนั้นได้แก่วิเวก ๓ อย่าง  คือ (๑) กายวิเวก (๒) จิตตวิเวก  (๓) 
อุปธิวิเวก  

  กายวิเวก คือ สงัดกาย เดิน ยืน นั่ง นอน บิณฑบาต อธิษฐานจงกรม เที่ยวไป 
เคลื่อนไหว เป็นไป เลี้ยงชีวิต ดำเนินไปรูปเดียว 



 

๒๐๙๗ 
 

 

  จิตตวิเวก คือ ผู้บรรลุปฐมฌานย่อมมีจิตสงัดจากนิวรณ์ ผู้บรรลุทุติยฌานย่อมมีจิต
สงัดจากวิตกวิจาร ผู้บรรลุตติยฌานย่อมมจิีตสงัดจากปีติ ผู้บรรลจุตุตถฌานย่อมมีจิต
สงัดจากสุขและทุกข์ เรื่อยไปจนถึงพระอรหันต์ ย่อมมีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย  ภวราคานุสัย  อวิชชานุสัย เหล่ากิเลสท่ีอยู่ใน
พวกเดียวกนั และสังขารนิมติทั้งปวงในภายนอก 

  อุปธิวิเวก กิเลส ขันธ์ อภิสังขาร เรียกว่า อุปธิ อมตนิพพาน เรียกว่า  อุปธิวิเวก 
คือ ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง เป็นท่ีสลัดทิ้งอุปธิทั้งหมด เป็นท่ีสิ้นตัณหา  คลาย
กำหนัด  ดับกิเลส  เย็นสนิท  

  ผู้ประกอบเมถุนธรรมเนือง ๆ ย่อมเลอะเลือนท้ัง ๒ ส่วน คือ (๑) คำสั่งสอน ส่วน
ปริยัติ (๒) คำสั่งสอนส่วนปฏิบัติ ผู้รู้ท้ังหลายจึงเรียกผูเ้สพเมถุนธรรมน้ันว่า เป็น
ปุถุชนเลว ท่ีช่ือว่าปุถุชนเลวเพราะให้กิเลสหยาบเกิดขึ้น มีสักกายทิฏฐิหนาแน่นละ
ไม่ได้ปฏิญญาต่อหน้าศาสดาหลายองค์  ถกูทุคติทุกอย่างร้อยรัดปรุงแต่ง (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๔๙/๑๖๘) 

ติสสเมตเตยยสูตร : พระสตูรว่าด้วยปัญหาของติสสเมตเตยยะ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ท่านพระติสส
เมตเตยยเถระได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคตรัสโทษของเมถุนธรรม พระองค์จึงตรัส
ว่าการเสพเมถุนธรรมเป็นเหตุให้ตกต่ำมัวหมอง ต้องออกนอกทางแห่งการบรรลุมรรค
ผล และเกียรติยศย่อมเสื่อมไป แต่ความยินดีในวิเวก ย่อมเป็นเหตุให้ อยู่ใกล้นิพพาน 
(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๒๑/๖๙๗) 

ติสสเมตเตยยะ,พระ  : ภิกษุช่ือติสสเมตเตยยะ, คำว่า "ติสสเมตเตยยะ" แยกออกเป็น ๒ คำ คือ (๑)คำ
ว่า "ติสสะ" เป็นช่ือของพระเถระ ตามท่ีบัญญัติเรียกกัน (๒)คำว่า "เมตเตยยะ" คือ
โคตรหรือตระกูลของพระเถระ  รวมช่ือและโคตรเข้าด้วยกันจึงเป็น "ติสสเมตเตยยะ", 
ในติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส(อธิบายติสสเมตเตยยสูตร ว่าด้วยปัญหาของติสสเมตเตย
ยะ) กล่าวถึงพระติสสเมตเตยยะว่าได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือให้ตรัสบอกความคับ
แค้นของผู้ประกอบเมถุนธรรมเนืองๆ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาอบรมวิเวก
(ความสงัด) ดังข้อความที่ท่านกราบทูลว่า "(ท่านพระติสสเมตเตยยะกราบทูลดังนี้) 
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ขอพระองค์โปรดตรัสบอกความคับแค้นของบุคคลผู้ประกอบ
เมถุนธรรมเนืองๆ พวกข้าพระองค์ฟังคำสอนของพระองค์แล้วจักศึกษาวิเวก"(ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๔๙/๑๖๙)  

ติสสเมตเตยยะ,มาณพ : มาณพช่ือติสสเมตเตยยะ, ในปารายนวรรค(หมวดว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้ถึง
ฝั่ง) ตอนว่าด้วยวัตถุกถา ระบุว่า  ติสสเมตเตยยมาณพ เป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์พาว
รีผู้เรียนจบเวทมนตร์ ต้ังสำนักอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำโคธาวรี พราหมณ์พาวรีได้ส่งลูกศิษย์ ๑๖ 



 

๒๐๙๘ 
 

 

คนไปทูลถามปญัหากับพระพุทธเจ้า ในจำนวน ๑๖ คนนั้นมีรายช่ือติสสเมตเตยย
มาณพอยู่ลำดับท่ี ๒ คือ (๑) อชิตะ (๒) ติสสเมตเตยยะ (๓) ปุณณกะ (๔) เมตตคู (๕) 
โธตกะ (๖) อุปสีวะ (๗)นันทะ (๘) เหมกะ (๙) โตเทยยะ (๑๐) กัปปะ (๑๑) ชตุกัณณิ 
(๑๒) ภัทราวุธ (๑๓) อุทัย (๑๔) โปสาละ (๑๕) โมฆราช (๑๖)ปิงคิยะ, คำถามที่ติสส
เมตเตยยมาณพทูลถามพระพุทธเจ้าคือ ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้  ความ
หว่ันไหวท้ังหลายย่อมไม่มีแกใ่คร ใครรู้ชัดส่วนสุดทั้ง ๒ ด้านแล้ว ไม่ยึดติดใน
ท่ามกลางด้วยมันตา พระองค์ตรัสเรียกใครว่า เป็นมหาบุรุษ  ใครล่วงพ้นเครื่องร้อย
รัดในโลกนี้ได้"(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๐๑๓/๗๔๐,๒๕/๑๐๔๗/๗๔๘) 

ติสสสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยพระติสสะ ในคัมภีร์สังยุตตนิกาย กล่าวถงึติสสสูตรไว้ ๒ สูตร ปรารภ
ท่านพระติสสะ แต่เนื้อหาองค์ธรรมต่างกัน คือ 

 1.ติสสสูตร ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน  ได้ทรงตักเตือนท่านพระติสสะผู้เป็นโอรสของพระปิตุจฉาว่า  ผู้ชอบว่า
กล่าวคนอ่ืน  ตนเองก็ควรอดทนต่อคำว่ากล่าวของคนอ่ืนด้วย  จึงจะเหมาะสมกับ
กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา  อย่าโกรธเขา  จงกำจัดความโกรธ  ความถือตัวและความ
ลบหลู่คุณท่าน (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๓/๓๓๕) 

 2.ติสสสูตร ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ภิกษุทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วกราบทูลว่า  ท่านพระติสสะโอรสพระปิตุจฉา(พระ
เจ้าอาว์)ของพระองค์บอกแก่ภิกษุท้ังหลายว่า  กระผมมีรา่งกายอ่อนเปลี้ยเหมือนคน
เมา  รู้สึกมืดทกุด้าน  ธรรมท้ังหลายไม่ปรากฏ  ถูกถีนมิทธะ(ความง่วงเหงาหาวนอน)
ครอบงำจิต  ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และยังมีความสงสัยในธรรมท้ังหลายอยู่ 

  พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วทรงแสดงธรรมให้ฟังว่า ผู้ที่ยังไม่หมดความ
กำหนัดในขันธ์  ๕  เมื่อขันธ์  ๕  แปรผันเป็นอย่างอ่ืนก็เกิดโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  
โทมนัส  และอุปายาส  ส่วนผู้หมดความกำหนัดจะไม่เป็นเช่นนั้น  และทรงสอนให้
พิจารณาขันธ์  ๕  ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์  เป็นอนัตตา แล้วตรัสอีกว่า เปรียบเหมือนคน  
๒  คน  คือคนไม่ฉลาดในหนทาง  ได้แก่ปุถุชน คนฉลาดในหนทาง ได้แก่ตถาคต  
เม่ือผู้ไม่ฉลาดในหนทางถามผู้ฉลาดในหนทาง  ผู้ฉลาดในหนทางพึงตอบว่า  ท่านไป
ตามทางน้ีอีกสักครู่ก็จักพบทาง  ๒  แพร่ง  ท่านจงละทางซ้ายคือมิจฉามรรคมีองค์  
๘ อันได้แก่ (๑) มิจฉาทิฏฐิ ( (๒)  มิจฉาสังกัปปะ (๓)  มิจฉาวาจา (๔)  มิจฉากัมมัน
ตะ (๕)  มิจฉาอาชีวะ  (๖)  มิจฉาวายามะ (๗)  มิจฉาสติ (๘)  มิจฉาสมาธิ  แล้วจงไป
ทางขวาคืออริยมรรคมีองค์  ๘  อันได้แก่สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ)เป็นต้น  เม่ือท่านไป
ตามทางนั้นสักครู่ก็จักพบราวป่าคืออวิชชา  พบท่ีลุ่มใหญ่มีเปือกตมคือกามทั้งหลาย  



 

๒๐๙๙ 
 

 

พบบึงท่ีลึกคือความโกรธและความคับแค้นใจ  แล้วจักพบพ้ืนท่ีราบน่ารื่นรมย์คือ
นิพพาน  ท่านจงยินดีตามโอวาทท่ีเรากล่าวสอน  ตามความอนุเคราะห์ท่ีเรา
อนุเคราะห์  ตามคำพร่ำสอนที่เราพร่ำสอนเถิด  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้
แล้ว  ท่านพระติสสะได้มีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๔/
๑๔๓) 

ติสสสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระติสสะ   
ติสสอุบาสก  : อุบาสกช่ือว่าติสสะ, ในปทมุุตตรพุทธวงศ์(ว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมุตตรพุทธ

เจ้า) ระบุว่า ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ติสสอุบาสกเป็นอุปัฏฐากคนสำคัญ จน
ได้รับการแต่งเป็นเลิศด้านนี้ร่วมกับอมิตอุบาสก ดังข้อความที่กล่าวถึงว่า "อมิต
อุบาสกและติสสอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก หัตถาอุบาสิกาและสุจิตตาอุบาสิกาเป็น
อัครอุปัฏฐายิกา",(ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยพระโคตมพุทธเจ้าในยุคปัจจุบนั ฝ่าย
อุบาสกน่าจะได้แก่อนาถบิณฑิกเศรษฐี ฝา่ยอุบาสิกาน่าจะได้แก่นางวิสาขา)(ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๒๖/๖๔๔)  

ติสสะ  :  บุคคลผู้มีช่ือว่าติสสะ, คำว่า "ติสสะ" เป็นช่ือที่นิยมต้ังกันในสมัยนั้น มท้ัีงอุบาสกที่มี
ช่ือว่าติสสะ มีท้ังภิกษุท่ีมีช่ือว่าติสสะ  และมีแม้กระท่ังพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ 
แต่คำว่า "ติสสะ" ในท่ีน้ีท่านหมายถึงบุตรปุโรหิตช่ือติสสะ  ซึ่งต่อมาได้บรรพชา
อุปสมบทร่วมกับราชโอรสพระนามว่าขัณฑะกลายเป็นคู่พระอัครสาวกของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ดังมีข้อความตอนหน่ึงระบุถึงการออกบวชของท่านทั้ง
สองไว้ในมหาปทานสูตร(ว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์) ว่า “พระ
วิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดี ประทับอยู่ท่ีเขมมฤคทายวัน พระราชโอรสพระ
นามว่าขัณฑะและบุตรปุโรหิตช่ือติสสะ โกนผมและหนวด นุ่งห่ม ผ้ากาสาวพัสตร์ออก
จากพระราชวังและเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักพระวิปัสสีพุทธเจ้า” (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๗๒/๔๑,๑๐/๗๓/๔๒,๑๐/๗๔/๔๒,๑๐/๗๕/๔๒,๑๐/๗๕/๔๓,๑๐/๗๖/๔๓,๑๐/
๗๗/๔๓,๑๐/๗๘/๔๔) 

ติสสะ,พระ : ภิกษุช่ือว่าติสสะ,พระติสสะ, ในติสสสูตร(ว่าด้วยพระติสสะ) ของเล่มท่ี ๑๖ และเล่มที่ 
๑๗ ระบุไว้ตรงกันว่าพระติสสะเป็นโอรสของพระปิตุจฉาของพระพุทธเจ้า ครั้งหน่ึง 
ท่านถูกภิกษุ ท้ังหลายว่ากล่าวตักเตือนจึงรู้สึกโกรธเป็นทุกข์เสียใจเข้าไปเฝ้า
พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งน้ำตาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระติสสะให้คลายโศกด้วยพระ
คาถาว่า "เธอจะโกรธทำไม อย่าโกรธเลย ติสสะ ความไม่โกรธเป็นธรรมประเสริฐ
สำหรับเธอ แท้จริงบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เพ่ือกำจัดความถือตัวและความลบ
หลู่คุณท่าน"(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๔๓/๓๓๕,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๔/๑๔๓),ส่วนพระติสสะใน



 

๒๑๐๐ 
 

 

เล่มที่ ๓๒ ท่านหมายถึงพระติสสะที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสส
ปะดังข้อความตอนหนึ่งปรากฏในสุภัททเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระสุ
ภัททเถระ)ที่พระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าอัครสาวกช่ือว่าติสสะของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นบุตรเป็นโอรสของข้าพเจ้าเป็นทายาทในศาสนา
ของพระชินเจ้า"(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒๐/๑๘๓)    

ติสสะ,พระพุทธเจ้า:พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ,พระติสสพุทธเจ้า, ในพุทธวงศ์ระบุว่า พระพุทธเจ้า
พระนามว่าติสสะเป็นพระพุทธเจ้าลำดับ ๑๗ นับจากลำดับแรกคือพระทีปังกรพุทธ
เจ้า, พระพุทธเจ้าก่อนพระองค์คือพระสิทธัตถพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าต่อจากพระองค์
คือพระปุสสพุทธเจ้า , ในพุทธปกิณณกกัณฑ์ (ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้า) ระบุว่า พระติสสพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่ ๙๒ นักจากกัปน้ีไป 
มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือ พระติสสพุทธเจ้าและพระปุสสพุทธเจ้า, ในติสสพุทธ
วงศ์(ว่าด้วยพระประวัติของพระติสสพุทธเจ้า) ได้กล่าวถึงพระติสสพุทธเจ้าว่า ประสูติ
ในราชวงศ์ในนครเขมกะ มีพระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่าชนสันธะ พระมารดาพระ
นามว่าปทุมา  ประวัติการเสด็จออกผนวชและตรัสรู้คล้ายกับพระโคตมพุทธเจ้า คู่
พระอัครสาวก คือพระพรหมเทพและพระอุทัยเถระ คู่อัครสาวิกา คือพระผุสสาเถรี
และพระสุทัตตาเถรี....ฯลฯ..., ในเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระเถระ) ระบุ
ว่า มีพระเถระหลายรูปได้สั่งสมบุญบารมีไว้ในสมัยพระติสสพุทธเจ้า แล้วมาได้บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ในสมัยพระโคตมพุทธเจ้าเช่นพระปาฏลิปุปปผิยเถระ  พระคตสัญญ
กเถระ และพระนฬินเกสริยเถระ เป็นต้น  (ขุ.อป .(ไทย)๓๒/๑/๓๖๙ ,๓๒/๕/
๒๑๖,๓๒/๕/๔๐๕,๓๒/๕/๔๐๖,๓๒/๕/๔๐๗,๓๒/๑๐/๔๐๘,๓๒/๑๐/๔๒๕,๓๒/
๑๐/๔๒๕,๓๒/๑๑/๒๒๙,๓๒/๑๓/๓๓๐,๓๒/๑๔/๓๓๐,๓๒/๑๘/๓๔๙,๓๒/๒๐/
๔๓๖ ,๓๒/๒๐/๕๒๔ ,๓๒/๓๑/๓๘๓ ,๓๒/๓๗/๕๔๐ ,๓๒/๓๘/๒๒๒ ,๓๒/๓๘/
๓๘๖,๓๒/๓๘/๕๔๐,๓๒/๔๔/๓๗๗,๓๒/๕๐/๓๓๖,๓๒/๗๙/๑๙๙,๓๒/๘๒/๒๐๐,ขุ.
อป.(ไทย)๓๓/๘๕/๑๓,๓๓/๙๑/๑๔,๓๓/๙๒/๑๔,๓๓/๖๙/๔๑,๓๓/๗๐/๔๑,๓๓/
๑๗/๙๓ ,๓๓/๑/๑๓๔ ,๓๓/๑๖/๑๖๘ ,๓๓/๑๗/๑๖๙ ,๓๓/๑/๒๑๖ ,๓๓/๖๐/
๓๗๕,๓๓/๖๑/๓๗๖,๓๓/๖๕/๓๗๖,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๗๕,๓๓/๑๒/๖๗๖, ๓๓/
๑๖/๖๗๘, ๓๓/๒๐/๖๗๙,๓๓/๒๑/๖๗๙,๓๓/๒๘/๖๘๐)         

ติสสาเถรีคาถา : ภาษิตของพระติสสาเถรี พระติสสาเถรีรับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวภาษิตนี้ว่า 
ติสสา  เธอจงศึกษาในไตรสิกขา  โยคกิเลสท้ังหลายอย่าได้ครอบงำเธอเลย  เธอจง
พรากจากกิเลสโยคะทั้งหมด ท่องเท่ียวไปในโลกอย่างไม่มีอาสวะเถิด  (ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๔/๕๕๒) 



 

๒๑๐๑ 
 

 

ติสหัสสพรหม  : พรหมท่ีสามารถน้อมจิตแผ่ไปได้ตลอด ๓,๐๐๐ โลกธาตุ, ในสังขารูปปัตติสูตร(ว่าด้วย
การเกิดขึ้นแห่งสังขาร) ตอนว่าด้วยปฏิปทาอันให้สำเร็จความปรารถนา  พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนปฏิปทาที่ให้เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในภพภูมิท่ีดีต่างๆ แกภ่ิกษุท้ังหลาย 
ต้ังแต่เป็นขัตติยมหาศาลในโลกมนุษย์ เป็นเทพในช้ันต่างๆ เป็นพรหมในช้ันต่างๆ 
จนถึงสิ้นอาสวะ ไม่ต้องไปเกิดในภพไหนๆ อีกต่อไป  สำหรับการไปเกิดในช้ันพรหม
เริ่มจากช้ันสหัสสพรหม สามารถน้อมจิตแผไ่ปได้ ๑,๐๐๐ โลกธาตุ ช้ันทวิสหัสสพรหม 
สามารถน้อมจิตแผ่ไปได้ ๒,๐๐๐ โลกธาตุ  ช้ันติสหัสสพรหม สามารถน้อมจิตแผ่ไป
ได้ ๓,๐๐๐ โลกธาตุ  ... ช้ันสตสหัสสพรหม สามารถน้อมจิตแผ่ไปได้ ๑๐๐,๐๐๐ 
โลกธาตุ, พรหมเหล่าน้ีเป็นผูม้ีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขมาก ทำให้ภิกษุ
บางรูปเม่ือได้ฟังเช่นน้ีปรารถนาจะไปเกิดเป็นพรหมในช้ันต่างๆ รวมทั้งช้ันติสหัสส
พรหมด้วย(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖๖/๒๑๐) 

ตีชิงว่ิงราว : ทำร้ายเจ้าทรัพย์แล้วแย่งเอาของไป, ฉกช่ิงว่ิงราว, ในหลักจูฬศีลมีทั้งหมด ๒๖ ข้อ  
ในข้อที่ ๒๖ มีเนื้อความว่า  "...เว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำ การตี
ชิงว่ิงราว การปล้นและการขู่กรรโชก", ในพรหมชาลสูตร(ว่าด้วยขา่ยแห่งพระ
สัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ) ระบุถงึปุถุชนกล่าวยกย่องพระพุทธเจ้าด้วยเรื่อง
เล็กน้อยต่ำต้อยเพียงเรื่องระดับศีล(จูฬศีล)เท่าน้ัน เช่นกล่าวยกย่องไว้ในข้อท่ี ๒๖ว่า 
"พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำ การตีชิงว่ิงราว 
การปล้นและการขู่กรรโชก", ส่วนในสามญัญผลสูตร(ว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ)
พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณสมบัติของภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิ
บุตรว่า "(๒๖) ภิกษุเว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำ การตีชิงว่ิงราว 
การปล้น และการขู่กรรโชก"(ที.สี.(ไทย)๙/๑๐/๕,๙/๑๙๔/๖๗,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกณิการปุปผิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๓๐,๐๐๐ ท่านได้ถวาย
ดอกกรรณิการ์แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านได้เสวย
มนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติหลายแสนชาติ ไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑/๑๘๔) 

ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้ใช้ดอก
กระดิ่งทองบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จัก
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ทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑/
๑๖๖) 

ตีณิกิงกณิปูชกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปูชกเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ ท่านเห็นผ้าบังสุกุลคล้องอยู่บน
กิ่งไม้ เกิดเลื่อมใสศรัทธาจึงนำดอกหงอนไก่ไปบูชา เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่
รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๒๗/๕๒๕) 

ตีณุปปลมาลิยเถราปทาน๑ :ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๒ ท่านเกิดเป็นวานรมีจิตศรัทธา
นำดอกบัวไปบูชาพระพุทธเจ้า พระนามว่าผุสสะ เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่
รู้จักทุคติเลย ท่านได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ๓๐๐ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ 
ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑/
๕๒๒) 

ตีณุปปลมาลิยเถราปทาน๒: ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเกิดเป็นวานรอยู่ในป่าได้นำ
ดอกบัวไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จัก
ทุคติเลย เกิดเป็นท้าวสักกะ ๓๐๐ ชาติ เกดิเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ชาติ ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๕๕๓) 

ตีไม้ห่ึง : เครื่องเล่นตีไม้สั้นด้วยไม้ยาว, ช่ือการเล่นซึ่งประกอบด้วยไม้แม่ห่ึงยาวประมาณศอก
คืบ ๑ อัน และลูกห่ึงยาวประมาณ ๑ คืบ ๑ อัน โดยแบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ 
๓-๕ คน ฝ่ายหน่ึงจะเอาลูกห่ึงวางขวางบนหลุมซึ่งขุดเป็นรางยาวประมาณ ๑ คืบ 
เรียกว่า รางไม้หึ่ง แล้วใช้ไม้แม่หึ่งปักปลายลงในราง งัดลูกห่ึงออกไปให้อีกฝ่ายหน่ึง
รับ เมื่อฝ่ายรับรับลูกห่ึงได้ก็จะมาเป็นฝ่ายส่งบ้าง แต่ถ้าฝ่ายรับรับลูกไม่ได้ก็จะต้องว่ิง
ร้องห่ึงมาที่หลุม ในแต่ละถิ่นมีวิธีการเล่นต่างๆกัน, ในอุปาลิสูตร(ว่าด้วยพระอุบาลีขอ
อนุญาตอยู่ป่า) พระอุบาลีเถระเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขออนุญาตเพ่ือไป
อาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่  พระพุทธเจ้าตรสัว่าเสนาสนะ
อันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบาก ทำวิเวกได้ยาก น่าหวาดหว่ัน พระองค์
ทรงยกข้ออุปมาต่างๆ ขึ้นแสดง ในจำนวนน้ันคือ เปรียบเทียบกับวิวัฒนาการการ
เจริญเติบโตของเด็กและสิ่งที่เด็กเล่น เช่น การเล่นไม้ตีห่ึง เป็นต้น ดังพระดำรัสท่ีตรัส
ต่อพระอุบาลีว่า "อุบาลี สมัยต่อมา เด็กคนน้ันเองเจริญเติบโตขึ้น มีอินทรีย์แก่กล้าขึ้น 
เล่นเคร่ืองเล่นสำหรับเด็ก คือเล่นไถน้อย ๆ เล่นตีไม้ห่ึง เล่นกังหันไม้ เล่นกังหันใบไม้ 
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เล่นตวงทราย เล่นรถน้อย ๆ เล่นธนูน้อย ๆ เธอเข้าใจเรือ่งน้ันอย่างไร การเล่นนี้ ย่ิง
กว่า ประณีตกว่าการเล่นท่ีมีมาก่อนหรือ” (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๔,องฺ.ทสก.อ.
(ไทย)๓/๙๙/๕๑๕,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ตีรณัฏฐญาณ: ญาณที่มสีภาวะพิจารณา หรือปัญญาเคร่ืองกำหนดรู้, ในญาณปัญจกนิทเทศ ท่าน
แสดงญาณไว้ ๕ หมวด คือ (๑) ญาตัฏฐญาณ ญาณท่ีมีสภาวะรู้ (๒) ตีรณัฏฐญาณ 
ญาณที่มสีภาวะพิจารณา (๓) ปริจจาคัฏฐญาณ ญาณท่ีมีสภาวะสละ (๔) เอกรสัฏฐ
ญาณ ญาณทีม่ีสภาวะเป็นรสเดียว (๕) ผสัสนัฏฐญาณ ญาณท่ีมีสภาวะถูกต้อง, ใน
อรรถกถาท่านขยายความของตีรณัฏฐญาณว่า ญาณในอรรถว่าใคร่ครวญ ได้แก่ ญาณ
มีการเข้าไปใคร่ครวญเป็นสภาวะหรือมีการพิจารณาเป็นสภาวะ(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๗๕/
๑๒๖,ขุ.ป.อ.(บาลี) (ไทย)๑/๒๑/๓๙)  

ตีรทัสสี,นก : นกที่มองเห็นฝั่ง, นกที่พ่อค้าทางเรือนำลงเรือไปด้วยเพ่ือใช้ให้บินมองดูว่าฝั่งทะเลอยู่
ทิศทางใด(ตีระ=ฝั่ง,ทัสส=ีเห็น,มองดู),ในเกวัฏฏสูตร(ว่าด้วยบุตรคหบดีช่ือเกวัฏฏะ)
พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาด้วยนกบินดูฝั่งว่าเป็นเช่นเดียวกับภิกษุเสาะหาทางไป
พรหมโลกเม่ือไม่ได้คำตอบก็กลับมาหาพระองค์ ดังข้อความตอนหนึ่งท่ีตรัสสอนภิกษุ
ว่า "...ภิกษุ เรื่องเคยมีมาแลว้ พวกพ่อค้าเดินเรือทะเลนำนกตีรทัสสลีงเรือไป เมื่อมอง
ไม่เห็นฝั่ง พวกเขาจึงปล่อยนกตีรทัสสีไป นกนั้นบินไปยังทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศเบื้องบนและทิศเฉียงถ้ามันยังแลเห็นชายฝั่งรอบๆก็จะบินเลย
ไป ถ้ามันแลไม่เห็นฝั่งโดยรอบก็จะบินกลับมาที่เรือนั้นอีก ภิกษุ เธอก็เช่นกัน เที่ยว
เสาะหาไปจนถึงพรหมโลก กยั็งไม่ได้คำตอบของปัญหาน้ี ในที่สุดต้องกลบัมาหาเรา..."
(ที.สี.(ไทย)๙/๔๙๗/๒๑๙) 

ตีเสมอ  : ยกตนขึ้นเทียมท่านโดยไม่รู้จักท่ีต่ำท่ีสูง, ยกตนเสมอท่าน, ในวีตราคสูตร(ว่าด้วยธรรม
ของผู้ปราศจากราคะ) ได้กลา่วถึงการเป็นผู้ตีเสมอว่าเป็น ๑ ในคุณสมบติั ๕ ข้อท่ีทำ
ให้ภิกษุเถระไมเ่ป็นท่ีเคารพรักยกย่องของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย คุณธรรม ๕ 
ประการ ได้แก่ (๑)เป็นผู้ไมป่ราศจากราคะ (๒)เป็นผู้ไมป่ราศจากโทสะ (๓)เป็นผู้ไม่
ปราศจากโมหะ (๔)เป็นผูล้บหลู่คุณท่าน (๕)เป็นผู้ตีเสมอ  ส่วนภิกษุผู้มีคณุสมบัติตรง
ข้ามกับธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นท่ีเคารพรักยกย่องของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย, 
ในอรรถกถาท่านขยายความของคำว่า"ตีเสมอ(ปฬาสี)"ว่า ได้แก่ เป็นผู้ประกอบด้วย
การตีเสมอ มกีารแข่งขันเป็นลักษณะ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๒/๑๕๐,องฺ.ปญฺจก.อ.
(ไทย)๓/๘๒/๖๐,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)   

ตีหิธัมเมหิสูตร  : พระสูตรว่าด้วยธรรม  ๓  ประการพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่  ณ  วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  มาตุคามผูห้ลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย  ทุคติ  
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วินิบาต  นรก  เพราะประกอบด้วยธรรม  ๓  ประการ  คือ (๑)ในเวลาเช้า  ถูกมลทิน
คือความตระหนี่กลุ้มรุมจิตอยู่ครองเรือน(๒) ในเวลาเท่ียง  ถูกความริษยากลุ้มรุมจิต
อยู่ครองเรือน  (๓)  ในเวลาเย็น ถูกกามราคะกลุ้มรุมจิตอยู่ครองเรือน  (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๘๓/๓๑๕) 

ตื่นก่อนนอนทหีลัง : ต่ืนลุกจากที่นอนก่อน(สามี)และเขา้นอนทีหลัง(สามี),ในอุคคหสูตร(ว่าด้วยอุคคห
เศรษฐี) ท่านอุคคหเศรษฐี(หลานเมณฑกเศรษฐี)ได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้ง
ภิกษุสงฆ์มารับภัตตาหารที่บ้าน เมื่อเสร็จภตักิจ ทูลขอให้พระพุทธเจ้าตรัสสอนลูก
สาวของตนที่จะไปสู่ตระกูลสามี ควรปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสม  พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสข้อปฏิบัติ ๕ ประการแก่ลูกสาวของท่านอุคคหเศรษฐี  การต่ืนกอ่นนอนทีหลัง 
เป็นข้อปฏิบัติประการแรกท่ีควรปฏิบัติ ดังพระดำรัสท่ีตรัสไว้ว่า "(๑)เพราะเหตุน้ันแล 
เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า “มารดาบิดาผู้ปรารถนาประโยชน์ หวังเกื้อกูล
อนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดู ยกให้ สามีใด เราทั้งหลายจักต่ืนก่อน นอนทีหลังสามีน้ัน 
คอยรับใช้ ปฏิบัติให้เป็นท่ีพอใจเขา พูดคำไพเราะต่อเขา เธอทั้งหลายพึงสำเหนียก
อย่างนี้แล",(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๓/๕๒)  

  ในอรรถกถาท่านขยายความว่า มปีกติลกุขึ้นก่อนคนท้ังปวงเพ่ือจัดแจงการงาน
ท้ังหมดภายในเรือนให้เรียบร้อย มีปกตินอนทีหลังคนท้ังปวง คือภายหลังตรวจตรา
การงานท้ังหมดเสร็จแล้ว(องฺ.ปญฺจก.อ.(ไทย)๓/๓๓/๒๘) 

ตื่นเปน็สุข  : ต่ืนมามีความสขุสดช่ืนแจ่มใส ไม่เศร้าหมอง ไม่กระวนกระวายใจ, ในเมตตาสูตร(ว่า
ด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาเจโตวิมุตติ) ระบุถึงอานิสงส์ ๘ ประการ ท่ีบุคคลเจริญเมตตา
เจโตวิมุตติพึงได้รับ สมดังพระดำรัสท่ีตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า "ภิกษุท้ังหลาย เมตตา
เจโตวิมุตติท่ีบุคคลเสพ เจรญิ ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานแล้ว ทำให้เป็นท่ีต้ัง
แล้ว ให้ต้ังม่ันแล้ว สั่งสมแลว้ พึงหวังได้อานิสงส์ ๘ ประการ อานิสงส์ ๘ ประการ 
อะไรบ้าง คือ (๑)หลับเป็นสุข (๒)ต่ืนเป็นสุข (๓)ไม่ฝนัร้าย (๔)เป็นท่ีรักของมนุษย์
ท้ังหลาย (๕)เป็นท่ีรักของอมนุษย์ทั้งหลาย (๖)เทวดาทั้งหลายรักษา (๗)ไฟ ยาพิษ 
หรือศัสตรากลำ้กรายไม่ได้ (๘)เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษ ย่อมเข้าถึงพรหมโลก
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑/๑๙๔) 

  ในอรรถกถาท่านขยายความว่า ต่ืนเป็นสุข(สุขํ ปฏิพุชฺฌติ) ความว่า คนเหล่าอ่ืน
ถอนใจ บิดกาย กระสับกระส่าย ต่ืนเป็นทุกข์ ฉันใด ผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติ ไม่ต่ืน
ฉันนั้น ย่อมต่ืนเป็นสุขไม่มีอาการผิดปกติ เหมือนดอกปทุมกำลังแย้มบาน"(องฺ.เอกา
ทสก.อ.(ไทย) ๓/๑๕/๕๓๔)    



 

๒๑๐๕ 
 

 

ตื่นอยู่โดยมาก : ต่ืนตัวอยู่เสมอไม่เผลอสติ, ดำรงอยู่ในธรรมเป็นเคร่ืองต่ืน คือความไพบูลย์แห่งสติเป็น
อันมาก, ในเทวสหายกภิกขุวัตถุ(เร่ืองภิกษุสองสหาย) พระพุทธเจ้าตรัสผลดีของการ
เป็นผู้ต่ืนอยู่โดยมากแก่ภิกษุ ๒ สหาย ด้วยพระคาถาว่า "ผู้มีปญัญาดี เป็นผู้ไม่
ประมาทในเม่ือผู้อ่ืนประมาท เป็นผู้ต่ืนอยู่โดยมากในเมื่อผู้อ่ืนหลับ ย่อมละทิ้งคนมี
ปัญญาทรามไปไกล เหมือนม้าฝีเท้าจัดว่ิงละทิ้งม้าที่หมดแรงไว้ ฉะนั้น", ท่านอธิบาย
ความหมายของคำว่า "ต่ืนอยู่โดยมาก" ไว้ในสารีปุตตสุตตนิทเทส(อธิบายสารีปุตต
สูตร) ตอนว่าด้วยความรู้จักประมาณ ๒ อย่าง ว่า "ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชำระจิตให้
บริสุทธ์ิจากธรรมเครื่องกางก้ันด้วยการเดินจงกรม และการนั่งตลอดวัน คือ ชำระจิต
ให้บริสุทธ์ิจากธรรมเครื่องกางกั้นด้วยการเดินจงกรม และการนั่งตลอดปฐมยามแห่ง
ราตรี สำเร็จการนอนอย่างราชสีห์ โดยตะแคงด้านขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มี
สติสัมปชัญญะ กำหนดเวลาต่ืนไว้ในใจ ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ลุกขึ้น แล้วชำระ
จิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกางกั้นด้วยการเดินจงกรม และการนั่งตลอดปัจฉิมยาม
แห่งราตรี รวมความว่า พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน ต่ืนอยู่โดยมาก" (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/
๒๙/๓๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๗/๖๐๗,ขุ.ธ.อ.(ไทย)๑/๒๙/๒๔๘)     

ตุ๊กแก  : ช่ือสัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ Gekkonidae หัวโต หางยาว หลายชนิดตีนเหนียวสามารถ
เกาะตามผนังเรียบได้ หลายชนิดร้องเสียงดัง ออกหากินในเวลากลางคืน ในประเทศ
ไทยมีหลายชนดิ เช่นตุ๊กแกทีพ่บตามบ้านเรือน (Gekko gecko) ตุ๊กแกบินหางเฟิน 
(Ptychozoon lionatum), พายัพเรียกต๊กโต, อีสานเรียก กับแก้. ว. มีลวดลายเป็น
ดอกดวงเลอะเทอะ เช่น ผา้ลายตุ๊กแก ตัวลายเป็นตุ๊กแก, ในอหิราชสูตร(ว่าด้วย
ตระกูลพญางู เล่มท่ี ๒๑) และในขันธชาดก(ว่าด้วยขันธปริตรป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ 
ได้ เล่มท่ี ๒๗) ได้กล่าวถึงตุ๊กแกในฐานะสัตว์เลื้อยคลานประเภทเดียวกับงู ซึ่งเป็น
สัตว์มีอันตราย  พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้แผ่เมตตาจิตในตระกูลพญางูท้ัง ๔ ตระกูล 
และรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เพ่ือคุ้มครองรักษาป้องกันตนเอง ดังมีข้อความตอน
หนึ่งระบุถึงว่า "พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมมีพระคุณหา
ประมาณมิได้ พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมง
ป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนูมีคุณพอประมาณ เราทำการรักษา ทำการป้องกันไว้
แล้ว ขอหมูส่ตัว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายจงหลีกไป เราน้ันขอนอบน้อมพระผู้มพีระภาค ขอ
นอบน้อมพระสัมมาสมัพุทธเจ้าท้ัง ๗ พระองค์"   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๗/๑๑๒,ขุ.
ชา.ทุก.(ไทย)๒๗/๑๐๖/๙๒,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

ตุ๊กตากระต่าย :ของเล่นเด็กที่ทำเป็นรูปกระต่าย, ตุ๊กตาที่ทำให้มรีูปร่างคล้ายกระตาย, ในเวสสันดร
ชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย  กัณฑ์กุมาร) ระบุ



 

๒๑๐๖ 
 

 

ว่า ตุ๊กตากระต่ายเป็นของเล่นชนิดหนึ่งของชาลีและกัณหาชินา พระโอรสและ
พระธิดาของพระเวสสันดรและพระนางมัทรีผู้ถูกขับไล่ออกจากพระนครไปอาศัยอยู่
ในป่า ในช่วงน้ันชูชกได้ทูลขอพระกุมารและพระกุมารีจากพระเวสสันดรไปแล้ว พระ
นางมัทรีกลับมาจากป่าไม่พบลูกท้ังสอง  เห็นแต่ของเล่นต่างๆ เท่าน้ัน ตุ๊กตากระต่าย
คือหน่ึงในจำนวนของเล่นเหล่านั้น  ตามท่ีพระนางมัทรีได้ทูลพระเวสสันดรว่า "ตุ๊กตา
เน้ือทรายทองเล็กๆ ตุ๊กตากระต่าย ตุ๊กตานกเค้า ตุ๊กตาชะมดเหล่าน้ีเป็นอันมากที่
กุมารท้ัง ๒ เคยเล่น กมุารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น" (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๒๔๕/
๕๓๐) 

ตุ๊กตาชะมด  : ของเล่นเด็กที่ทำเป็นรูปชะมด,ตุ๊กตาที่ทำให้มีรูปร่างคล้ายชะมด(ชะมดมีรูปร่างคล้าย
กับอีเห็นและพังพอนหน้าแหลม รูปร่างเพรียว สีเทาหรือน้าตาล มีลายจุดสีดำ
ตามยาวทั่วตัว หางและขนหางยาวมีลายเป็นปล้องมีต่อมกลิ่นใกล้เครื่องเพศ มักออก
หากินในเวลากลางคืน), ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทาน
บารมีชาติสุดท้าย กัณฑ์กุมาร) ระบุว่า ตุ๊กตาชะมดเป็นของเล่นชนิดหน่ึงของชาลี
และกัณหาชินา พระโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดรและพระนางมัทรีผู้ถกูขับไล่
ออกจากพระนครไปอาศัยอยู่ในป่า   ในช่วงน้ันชูชกได้ทูลขอพระกุมารและพระกุมารี
จากพระเวสสันดรไปแล้ว พระนางมัทรีกลบัมาจากป่าไม่พบลูกท้ังสองเห็นแต่ของเล่น
ต่างๆเท่าน้ัน ตุ๊กตาชะมดคือหน่ึงในจำนวนของเล่นเหล่าน้ัน  ตามที่พระนางมัทรีได้
ทูลพระเวสสันดรว่า "ตุ๊กตาเน้ือทรายทองเล็กๆ ตุ๊กตากระต่าย ตุ๊กตานกเค้า ตุ๊กตา
ชะมดเหล่าน้ีเป็นอันมากท่ีกุมารทั้ง ๒ เคยเล่น กุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น" (ข.ุ
ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๒๔๕/๕๓๐,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ตุ๊กตาช้าง : ของเล่นเด็กที่ทำเป็นรูปช้าง, ตุ๊กตาที่ทำให้มีรูปร่างคล้ายช้าง, ในเวสสันดรชาดก(ว่า
ด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย  กัณฑ์กุมาร) ระบุว่า ตุ๊กตา
ช้างเป็นของเล่นชนิดหน่ึงท่ีพระเวสสันดรป้ันให้กุมารและกุมารีท้ังสองเล่นในช่วงท่ีถูก
ขับออกจากพระนครอาศัยอยู่ในป่า   เมื่อถึงคราวต้องไปกับชูชก กุมารท้ังสองก็
จำต้องละทิ้งของเล่นต่างๆ ไป ดังข้อความตอนหนึ่งท่ีชาลีกุมารตรัสกับกัณหาชินา
กุมารีว่า "สิ่งของเหล่าน้ี คือ ตุ๊กตาช้าง ตุ๊กตาม้า และตุ๊กตาวัว ท่ีพระบิดาทรงป้ันไว้ให้
เราทั้ง ๒ เล่น ซึ่งเราท้ัง ๒ เคยเล่นมาก่อน น้องกัณหา วันน้ี เราทั้ง ๒ จะต้องละทิ้ง
ตุ๊กตาเหล่าน้ีไป", ก่อนไปกับชูชก ชาลีและกัณหาชินาได้ฝากของเล่นเหล่าน้ันไว้กับ
พระบิดาเพ่ือประทานให้แก่พระมารดา โดยหวังว่าพระมารดาทอดพระเนตรเห็น
ตุ๊กตาเหล่าน้ีแล้วจะทรงกำจัดความเศร้าโศกได้ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๑๔๗/๕๑๗,๒๘/
๒๑๔๙/๕๑๗,๒๘/๒๑๕๐/๕๑๗,๒๘/๒๑๖๗/๕๒๐,๒๘/๒๒๔๔/๕๓๐) 



 

๒๑๐๗ 
 

 

ตุ๊กตานกกระเรียน  : ของเล่นเด็กท่ีทำเป็นรูปนกกระเรียน, ตุ๊กตาที่ทำให้มีรูปร่างคล้ายนกกระเรียน, 
ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย  กัณฑ์
กุมาร) ระบุว่า ตุ๊กตานกกระเรียนเป็นของเล่นชนิดหน่ึงของชาลีและกัณหาชินา
พระโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดรและพระนางมัทรีผู้ถูกขับไล่ออกจากพระ
นครไปอาศัยอยู่ในป่า   ในช่วงนั้นชูชกได้ทูลขอพระกุมารและพระกุมารีจากพระ
เวสสันดรไปแล้ว พระนางมัทรีกลับมาจากป่าไม่พบลูกทั้งสอง  เห็นแต่ของเล่นต่างๆ  
เท่าน้ัน ตุ๊กตานกกระเรียนคือหน่ึงในจำนวนของเล่นเหล่านั้น  ตามท่ีพระนางมัทรีได้
ทูลพระเวสสันดรว่า "ตุ๊กตาหงส์ ตุ๊กตานกกระเรียน ตุ๊กตานกยูงท่ีมีแววหางงามวิจิตร 
เหล่าน้ีที่กุมารทั้ง ๒ เคยเล่น กุมารเหล่าน้ันไม่ปรากฏให้เห็น"(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/
๒๒๔๖/๕๓๐)   

ตุ๊กตานกเค้า  : ของเล่นเด็กที่ทำเป็นรูปนกเค้า, ตุ๊กตาที่ทำให้มีรูปร่างคล้ายนกเค้า, ในเวสสันดรชาดก
(ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย  กัณฑ์กุมาร) ระบุว่า 
ตุ๊กตานกเค้าเป็นของเล่นชนิดหน่ึงของชาลีและกัณหาชินา พระโอรสและพระธิดาของ
พระเวสสันดรและพระนางมัทรีผู้ถูกขับไล่ออกจากพระนครไปอาศัยอยู่ในป่า   ในช่วง
น้ันชูชกได้ทูลขอพระกุมารและพระกุมารีจากพระเวสสันดรไปแล้ว พระนางมัทรี
กลับมาจากป่าไม่พบลูกทั้งสอง  เห็นแต่ของเล่นต่างๆ เท่านั้น ตุ๊กตานกเค้าคือหนึ่งใน
จำนวนของเล่นเหล่าน้ัน  ตามที่พระนางมัทรีได้ทูลพระเวสสันดรว่า "ตุ๊กตาเน้ือทราย
ทองเล็กๆ ตุ๊กตากระต่าย ตุ๊กตานกเค้า ตุ๊กตาชะมดเหล่าน้ีเป็นอันมากท่ีกุมารท้ัง ๒ 
เคยเล่น กุมารเหล่าน้ันไม่ปรากฏให้เห็น" (ขุ.ชา.ม..(ไทย)๒๘/๒๒๔๕/๕๓๐) 

ตุ๊กตานกยูง  : ของเล่นเด็กท่ีทำเป็นรูปนกยูง, ตุ๊กตาท่ีทำให้มีรูปร่างคล้ายนกยูง, ในเวสสันดรชาดก
(ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย  กัณฑ์กุมาร) ระบุว่า 
ตุ๊กตานกยูงเป็นของเล่นชนิดหนึ่งของชาลีและกัณหาชินา พระโอรสและพระธิดาของ
พระเวสสันดรและพระนางมัทรีผู้ถูกขับไล่ออกจากพระนครไปอาศัยอยู่ในป่า ในช่วง
น้ันชูชกได้ทูลขอพระกุมารและพระกุมารีจากพระเวสสันดรไปแล้ว พระนางมัทรี
กลับมาจากป่าไม่พบลูกท้ังสอง  เห็นแต่ของเล่นต่างๆ เท่าน้ัน ตุ๊กตานกยูงคือหน่ึงใน
จำนวนของเล่นเหล่านั้น  ตามท่ีพระนางมัทรีได้ทูลพระเวสสันดรว่า "ตุ๊กตาหงส์ 
ตุ๊กตานกกระเรียน ตุ๊กตานกยูงที่มีแววหางงามวิจิตร เหล่าน้ีท่ีกุมารท้ัง ๒ เคยเล่น 
กุมารเหล่าน้ันไม่ปรากฏให้เห็น"(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๒๔๖/๕๓๐) 

ตุ๊กตาเนื้อทราย  :ของเล่นเด็กที่ทำเป็นรูปเนื้อทราย, ตุ๊กตาที่ทำให้มีรูปร่างคล้ายเน้ือทราย, (เนื้อทราย 
คือช่ือกวางชนิดหนึ่ง เป็นกวางขนาดกลาง ตัวสีน้ำตาลเข้มแต่ตอนล่างสีจางกว่า ตาม
ลำตัวมีจุดขาวจางๆอยู่ท่ัวไป),ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญ



 

๒๑๐๘ 
 

 

ทานบารมีชาติสุดท้าย  กัณฑ์กุมาร) ระบุว่า ตุ๊กตาเน้ือทรายเป็นของเล่นชนิดหน่ึงของ
ชาลีและกัณหาชินา พระโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดรและพระนางมัทรีผู้ถูก
ขับไล่ออกจากพระนครไปอาศัยอยู่ในป่า ในช่วงนั้นชูชกได้ทูลขอพระกุมารและพระ
กุมารีจากพระเวสสันดรไปแล้ว พระนางมัทรีกลับมาจากป่าไม่พบลูกท้ังสอง  เห็นแต่
ของเล่นต่างๆ เท่านั้น ตุ๊กตาเน้ือทรายคือหน่ึงในจำนวนของเล่นเหล่าน้ันตามท่ีพระ
นางมัทรีได้ทูลพระเวสสันดรว่า"ตุ๊กตาเน้ือทรายทองเล็กๆ ตุ๊กตากระต่าย ตุ๊กตานก
เค้า ตุ๊กตาชะมดเหล่านี้เป็นอันมากท่ีกุมารท้ัง ๒ เคยเล่น กุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้
เห็น"(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๒๔๕/๕๓๐,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ตุ๊กตาม้า  : ของเล่นเด็กที่ทำเป็นรูปม้า, ตุ๊กตาท่ีทำให้มรีูปร่างคล้ายม้า, ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วย
พระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย กัณฑก์ุมาร) ระบุว่า ตุ๊กตาม้าเป็น
ของเล่นชนิดหน่ึงท่ีพระเวสสันดรป้ันให้กุมารและกุมารีท้ังสองเล่นในช่วงท่ีถูกขับออก
จากพระนครอาศัยอยู่ในป่า เมื่อถึงคราวต้องไปกับชูชก กุมารท้ังสองก็จำต้องละทิ้ง
ของเล่นต่างๆ ไป ดังข้อความตอนหนึ่งท่ีชาลีกุมารตรัสกับกัณหาชินากุมารีว่า "สิ่งของ
เหล่าน้ี คือ ตุ๊กตาช้าง ตุ๊กตาม้า และตุ๊กตาวัว ท่ีพระบิดาทรงปั้นไว้ให้เราทั้ง ๒ เล่น 
ซึ่งเราท้ัง ๒ เคยเล่นมาก่อน น้องกัณหา วันน้ี เราทั้ง ๒ จะต้องละทิ้งตุ๊กตาเหล่าน้ีไป", 
ก่อนไปกับชูชก ชาลีและกัณหาชินาได้ฝากของเล่นเหลา่น้ันไว้กับพระบิดาเพ่ือ
ประทานให้แกพ่ระมารดาโดยหวังว่าพระมารดาทอดพระเนตรเห็นตุ๊กตาเหล่านี้แล้ว
จะทรงกำจัดความเศร้าโศกได้ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๑๔๗/๕๑๗,๒๘/๒๑๔๙/
๕๑๗,๒๘/๒๑๕๐/๕๑๗,๒๘/๒๑๖๗/๕๒๐,๒๘/๒๒๔๔/๕๓๐) 

ตุ๊กตาวัว  : ของเล่นเด็กที่ทำเป็นรูปวัว, ตุ๊กตาที่ทำให้มีรูปร่างคล้ายวัว, ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วย
พระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย  กัณฑ์กุมาร) ระบุว่า ตุ๊กตาวัว
เป็นของเล่นชนิดหนึ่งท่ีพระเวสสันดรป้ันให้กุมารและกุมารีท้ังสองเล่นในช่วงท่ีถูกขับ
ออกจากพระนครอาศัยอยู่ในป่า เมื่อถึงคราวต้องไปกับชูชก กุมารท้ังสองก็จำต้องละ
ท้ิงของเล่นต่างๆ ไป ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีชาลีกุมารตรัสกับกัณหาชินากุมารีว่า 
"สิ่งของเหล่าน้ี คือ ตุ๊กตาช้าง ตุ๊กตาม้า และตุ๊กตาวัว ท่ีพระบิดาทรงปั้นไว้ให้เราท้ัง ๒ 
เล่น ซึ่งเราท้ัง ๒ เคยเล่นมาก่อน น้องกัณหา วันนี้ เราทั้ง ๒ จะต้องละท้ิงตุ๊กตา
เหล่าน้ีไป", ก่อนไปกับชูชก ชาลีและกัณหาชินาได้ฝากของเล่นเหล่าน้ันไว้กับพระบิดา
เพ่ือประทานให้แก่พระมารดา โดยหวังว่าพระมารดาทอดพระเนตรเห็นตุ๊กตาเหล่านี้
แล้วจะทรงกำจัดความเศร้าโศกได้ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๑๔๗/๕๑๗,๒๘/๒๑๔๙/
๕๑๗,๒๘/๒๑๕๐/๕๑๗,๒๘/๒๑๖๗/๕๒๐,๒๘/๒๒๔๔/๕๓๐)  
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ตุ๊กตาหงส์  : ของเล่นเด็กที่ทำเป็นรูปหงส์, ตุ๊กตาที่ทำใหมี้รูปร่างคล้ายหงส์, ในเวสสนัดรชาดก(ว่า
ด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย  กัณฑ์กุมาร) ระบุว่า ตุ๊กตา
หงส์เป็นของเล่นชนิดหน่ึงของชาลีและกัณหาชินา พระโอรสและพระธิดาของพระ
เวสสันดรและพระนางมัทรีผู้ถูกขับไล่ออกจากพระนครไปอาศัยอยู่ในป่า   ในช่วงน้ัน
ชูชกได้ทูลขอพระกุมารและพระกุมารีจากพระเวสสันดรไปแล้ว พระนางมัทรีกลับมา
จากป่าไม่พบลูกทั้งสอง  เห็นแต่ของเล่นต่างๆ เท่านั้น ตุ๊กตาหงส์คือหน่ึงในจำนวน
ของเล่นเหล่าน้ัน  ตามท่ีพระนางมัทรีได้ทูลพระเวสสันดรว่า "ตุ๊กตาหงส์ ตุ๊กตานก
กระเรียน ตุ๊กตานกยูงท่ีมีแววหางงามวิจิตร เหล่าน้ีท่ีกุมารท้ัง ๒ เคยเล่น กุมาร
เหล่าน้ันไม่ปรากฏให้เห็น"(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๒๔๖/๕๓๐) 

ตุฏฐะ,อุบาสก  : อุบาสกช่ือว่าตุฏฐะ, ชาวพุทธช่ือว่าตุฏฐ, เขาเป็นอุบาสกท่ีเป็นอริยสาวกชั้นอนาคามี 
ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับที่พระตำหนักอิฐในหมู่บ้านนาทิกคาม(บางแห่งเป็น ญาติ
กะ)  ตรัสปรารภถึงคติท่ีไปหลังมรณกรรมของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา 
จำนวนหลายท่านกับพระอานนท์เถระ ตุฏฐอุบาสกจากหมู่บ้านญาติกะคือผู้หน่ึงใน
จำนวนน้ันที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภถึงคติท่ีไปด้วยพระดำรัสว่า "อุบาสกตุฏฐะเป็น
โอปปาติกะ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการสิ้นไป ปรินิพพานในภพน้ัน ไม่หวน
กลับมาจากโลกน้ันอีก"  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๖/๑๐๑,๑๐/๑๕๗/๑๐๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๑๐๐๖/๕๐๘)     

ตุณฑิลชาดก : ชาดกว่าด้วยตุณฑิลสุกรโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุกรช่ือมหาตุณฑิละปลอบใจสกุรน้องชายช่ือจุลลตุณฑิละ
ไม่ให้หวาดกลัวท่ีจะถูกนักเลงสุรานำไปฆ่า ให้น้องชายต้ังอยู่ในศีลธรรมเป็นสำคัญโดย
ปลอบใจน้องชายว่า จะกลัวไปก็เท่านั้น เพราะเราถูกเลี้ยงไว้เพ่ือฆ่า ไม่มีท่ีพ่ึงหรอก
อย่าด้ินรนไปเลย เพราะนายแม่ท่ีเลี้ยงดูเรามาน้ันและกำลังขายเราให้พวกนักเลงสุรา 
ขอให้เจ้าลงสู่ห้วงน้ำท่ีไม่มีโคลนตม คือธรรมอันได้แก่โพธิปักขิยธรรม  ขอให้เจ้าชำระ
เหง่ือและมลทนิคือบาปท้ังปวงให้ส้ินไป ใหถ้ือเอาเครื่องลูบไล้ชนิดใหม่คอืศีลซึ่งมีกลิ่น
หอมไม่จางหายไปในกาลไหนๆ มีกลิ่นหอมทั้งในท่ีตามลมและทวนลม คนทีฆ่่าสัตว์
ย่อมพอใจ สว่นสัตว์ท่ีถูกฆ่าย่อมไม่พอใจ ในคืนเดือนเพ็ญวันอุโบสถวันน้ี สัตว์เช่น
พวกเรายินดีสละชีพ เว้นพระขีณาสพ พระโพธิสัตว์ ราชสีห์ และช้าง ม้าอาชาไนย
เท่าน้ันท่ีไม่กลวัตาย แต่ถึงจะกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องตาย เหตุน้ันเจ้าอย่าด้ินรนไปเลย 
เมื่อพระโพธิสัตว์สอนน้องชายอยู่อย่างนั้น พระเจ้าพรหมทัตพร้อมด้วยมหาชนได้มา
ฟังธรรมอยู่ด้วย ได้บูชาธรรมของพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติ และต้ังอยู่ในคำสอน



 

๒๑๑๐ 
 

 

ของพระโพธิสัตว์จนตลอดชีวิต ชาวเมืองทั้งหลายล้วนแต่ถือศีล ปฏิบัติธรรม มีแต่
ความสงบสุข ไม่มีคดีเกิดขึ้นเลย (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๘๘/๒๔๔) 

ตุณฑิละ,หมูโพธิสัตว์  : หมูโพธิสัตว์ช่ือตุณฑิละ, มหาตุณฑิลสุกรโพธิสัตว์, ในตุณฑิลชาดก(ว่าด้วยตุณ
ฑิลสุกรโพธิสัตว์) ระบุว่า  พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นสุกร(หมู) ถูกต้ังช่ือโดยหญิงแก่
คนหนึ่งท่ีนำเก็บมาเลื้ยงว่า มหาตุณฑิละ  และมีสุกรน้องอีกตัวท่ีถูกต้ังช่ือว่าจูฬตุณฑิ
ละ  หญิงแก่รักสุกรท้ังสองเหมือนลูก  เมื่อสุกรเจริญเติบโต ร่างกายอ้วนพี มีพวก
นักเลงสุรามาขอซื้อเพ่ือฆ่าเป็นอาหารในงานมหรสพ  หญิงแก่แม้จะไม่อยากขาย แต่ก็
ถูกพวกนักเลงมอมสุราพูดเกลี้ยกล่อมจนใจอ่อนยอมขายให้ แต่ขายเฉพาะสุกรตัว
น้องจูฬตุณฑิละเท่าน้ัน  ก่อนนำไปฆ่า หญิงแก่ได้ให้พวกนักเลงไปซื้ออาหารอย่างดีมา
ให้แก่สุกร จูฬตุณฑิลสุกรเห็นท่าทีแปลกๆ ของหญิงแก่และพวกนักเลงที่ยืนถือบ่วง
รายล้อมอยู่ ก็ทราบชะตากรรมเป็นอย่างดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตน แม้จะมีอาหารอยู่
เต็มราง แต่ก็กินไม่ลง หวาดหว่ันกลัวภัยกลัวความตาย มองหาที่พ่ึงพิง  มหาตุณฑิล
สุกรโพธิสัตว์เห็นอาการเช่นน้ัน จึงปลอบโยนด้วยคาถาเป็นต้นว่า “เจ้าสะดุ้งกลัว หัว
หมุน มองหาที่พ่ึงไปไย เจ้าไม่มีท่ีพ่ึงหรอก จะหนีไปไหนกัน พ่อตุณฑิละ อย่าด้ินรนไป
เลย กินเสียเถิด พวกเราถูกเขาขุนเพ่ือต้องการเน้ือ...”, ในอรรถกถาท่านขยายความ
ว่า ด้วยธรรมภาษิตของมหาตุณฑิลสุกรโพธิสัตว์นี้ ทำให้สุกรท้ังสองรอดพ้นจากความ
ตาย โดยการช่วยเหลือของพระเจ้ากรุงพาราณสี(ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย)๒๗/๘๙/๒๔๔, ขุ.
ชา.ฉกฺก.อ.(บาลี)๕/๙๓/๗๔-๗๕)  

ตุทิปัจเจกพรหม  : พรหมท่ีเคยบวชเป็นภิกษุช่ือว่าตุทิ(บางแห่งเป็นตุทุปัจเจกพรหม), ในโกกาลิกสูตร
(ว่าด้วยภิกษุช่ือว่าโกกาลิกะ) ระบุว่า ตุทิปัจเจกพรหม คือพระตุทิเถระผู้เป็นพระ
อุปัชฌาย์ของพระโกกาลิกะ ท่านบรรลุอนาคามิผลแล้วถึงแก่มรณกรรมไปบังเกิดใน
พรหมโลก ด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์ จึงได้มาหาพระโกกาลิกะเพ่ือเตือนให้ทำจิต
เลื่อมใสในท่านพระสารีบุตรและโมคคัลลานะเนื่องจากพระโกกาลิกะมีจิตอาฆาต
พยาบาทกล่าวใส่ร้ายพระเถระท้ังสองด้วยวาจาหยาบคายแล้วเกิดอาพาธหนักมีตุ่ม
ขนาดใหญ่ขึ้นตามร่างกาย ดังข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงว่า “ครั้งน้ันแล ตุทิปัจเจก
พรหมเข้าไปหาโกกาลิกภิกษุถึงท่ีอยู่ ยืนอยู่กลางอากาศกล่าวกับโกกาลิกภิกษุว่า 
‘ท่านโกกาลิกะ ท่านจงทำจิตให้เลื่อมใสในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลา
นะเถิด เพราะท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นท่ีรัก”  แต่
โกกาลิกภิกษุเป็นพระหัวด้ือ นอกจากไม่เช่ือฟังคำของตุทิปัจเจกพรหมแล้ว ยังต่อว่า
ต่อขานกลับไปเสียอีก ในท่ีสุดได้มรณภาพไปเกิดในปทุมนรก (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๘๙/๒๐๑, องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓/๘๙/๕๐๖) 



 

๒๑๑๑ 
 

 

ตุทุปัจเจกพรหม  : พรหมท่ีเคยบวชเป็นภิกษุช่ือว่าตุทุ(บางแห่งเป็นตุทิปัจเจกพรหมบรรลุอนาคามิผล
แล้วมรณภาพไปบังเกิดเป็นตุทุปัจเจกพรหม), ในตุทุพรหมสูตร(ว่าด้วยตุทุปัจเจก
พรหม) ระบุว่า ตุทุปัจเจกพรหม ได้มาหาพระโกกาลิกะเพ่ือเตือนให้ทำจิตเลื่อมใสใน
ท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เน่ืองจากพระโกกาลิกะมีจิตอาฆาตพยาบาท
กล่าวใส่ร้ายพระเถระทั้งสองด้วยวาจาหยาบคายแล้วเกิดอาพาธหนักมีตุ่มขนาดใหญ่
ขึ้นตามร่างกาย ดังข้อความตอนหน่ึงกล่าวถึงว่า "สมัยน้ัน โกกาลิกภิกษุอาพาธ ได้รับ
ทุกข์ เป็นไข้หนัก ครั้นเมื่อราตรีผ่านไป ตุทุปัจเจกพรหม มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่ง
รัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวัน เข้าไปหา โกกาลิกภิกษุจนถึงที่อยู่ ยืนอยู่กลางอากาศได้
กล่าวกับโกกาลิกภิกษุดังน้ีว่า ท่าน โกกาลิกะ ท่านจงทำจิตให้เลื่อมใสในท่านพระสารี
บุตรและท่านพระโมคคัลลานะเถิด เพราะท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลา
นะ เป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก", แต่โกกาลิกภิกษุเป็นพระหัวด้ือ นอกจากไม่เช่ือฟังคำของตุทุ
ปัจเจกพรหมแล้ว ยังต่อว่าต่อขานกลับไปเสียอีก ในที่สุดได้มรณภาพไปเกิดในปทุม
นรก (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๐/๒๔๗)  

ตุทุพรหมสูตร :พระสูตรว่าด้วยตุทุปัจเจกพรหม สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ วัดพระเชตวัน  
ตุทุปัจเจกพรหมเข้าไปหาโกกาลิกภิกษุผู้อาพาธหนักแล้วกล่าวว่า ท่านจงทำจิตให้
เลื่อมใสในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะ เพราะเป็นผู้มีศีล  ผรสุวาจา
(คำหยาบ)เป็นเหมือนผึ่ง  เครื่องตัดตนของคนพาลผู้ชอบพูดช่ัว  ผู้ท่ีสรรเสริญคนที่
ควรติเตียน  หรือติเตียนคนท่ีควรสรรเสริญ  ช่ือว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปาก  ย่อมไม่
ประสบความสุข  การเสียพนนัจนหมดตัวนับว่าเป็นความผิดเพียงเล็กน้อย  เม่ือเทียบ
กับการมีใจประทุษร้ายในผู้ดำเนินไปดี  บุคคลผู้มีวาจาและใจอันช่ัว  ติเตียนพระ
อริยะ  ย่อมเข้าถึงนรกสิ้น ๑๓๖,๐๐๐ นิรัพพุทกัป กับอีก ๕ อัพพุทกปั (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๘๐/๒๔๗) 

ตุมพเจดีย์  :เจดีย์ที่สร้างบรรจุทะนานทองหรือมาตราตวงท่ีใช้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้า, 
ในธาตุภาชนียกถา(ว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ) ระบุว่า ตุมพเจดีย์จัดเป็นพระ
สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแห่งท่ี ๙ ตามข้อความท่ีปรากฏในธาตุภาชนียกถาตอน
หนึ่งว่า "พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๘ แห่ง ตุมพเจดีย์เป็นแห่งท่ี ๙ และพระ
สถูปบรรจุพระอังคารเป็นแห่งท่ี ๑๐ ประดิษฐานอยู่ในกาลน้ัน",(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๕/
๗๒๔), โทณพราหมณ์หลังจากแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วนแล้ว ได้ขอ
ทะนานทอง(ตุมพะ)ท่ีใช้ตวงแบ่งน้ันมาสร้างเป็นตุมพเจดีย์ หรือตุมพสถูป  

ตุมพะ  : ทะนานทอง,ภาชนะที่ใช้ตวงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า,ในมหา
ปรินิพพานสูตร(ว่าด้วยมหาปรินิพพาน)ตอนแจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 



 

๒๑๑๒ 
 

 

ระบุว่า โทณพราหมณ์หลังจากแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วนแล้ว ได้ขอตุม
พะ(ทะนานทอง)กับคณะทูตจากเมืองต่างๆ ในท่ีประชุมเพ่ือนำไปสร้างเป็นตุมพสถูป
(ตุมพเจดีย์) ตามข้อความท่ีปากฏในมหาปรินิพพานสูตรตอนหน่ึงว่า "โทณพราหมณ์
รับคำแล้ว แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น๘ ส่วนเท่า ๆ กันให้เรียบร้อยแล้ว จึงได้
กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่า 'ท่านผู้เจรญิท้ังหลาย โปรดให้ทะนานนี้แก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสร้างพระสถูปบรรจุทะนาน(ตุมพะ)และทำการฉลอง” (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๒๓๘/๑๗๘) 

ตุ้มหู  : เครื่องประดับหู, ต่างหู, ในสุธาโภชนชาดก(ว่าด้วยอาหารทิพย์) ระบุว่า ท้าวสักกะได้
ส่งเทพกัญญาท้ัง ๔ คือ (๑)เทพธิดาอาสา (๒)เทพธิดาลัทธา (๓)เทพธิดาสิรี (๔)
เทพธิดาหิรี ไปยังสำนักของโกสิยดาบสเพ่ือขออาหารทิพย์ เทพกัญญาเหล่าน้ัน
สวยงามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับต่างๆ รวมท้ังตุ้มหูด้วย ดังข้อความท่ีโกสิย
ดาบสได้ถามกับเทพธิดาอาสาว่า "ใครกันนัน่ มีฟันขาวสะอาด สวมใส่ตุ้มหู มีเรือนร่าง
งามวิจิตร ทรงเคร่ืองประดับทองคำเนื้อเกลี้ยง นุ่งห่มภูษาสีรดน้ำ ประดับช่อดอกไม้สี
แดงประดุจเปลวไฟที่ไหม้หญ้าคา ดูช่างงดงาม"(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๔๑/๑๒๔,
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)   

ตุลากูฏสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ  ๔  สัตว์ท่ีเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง... จึงมี
จำนวนน้อยกว่าสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง... เหมือนแผ่นดินใหญม่ากกว่า
ฝุ่นที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๔/๖๕๑) 

ตุวฏกสุตตนิทเทส : อธิบายตุวฏกสูตร หมายถึงการอธิบายตุวฏกสูตร ซึ่งว่าด้วยภิกษุผู้กำจัดบาปธรรม
อย่างเร็วพลัน เน้ือความในพระสูตรน้ีเป็นคำถาม-ตอบระหว่างพระพุทธเนรมิต กับ
พระผู้มีพระภาคเช่นเดียวกัน พระพุทธเนรมิตทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุเห็น
อย่างไร จึงไม่ถือมั่น  อะไร ๆ ในโลกดับไป 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุพึงขจัดบาปธรรมท้ังปวง ท่ีเป็นรากเหง้าของ
ส่วนแห่งธรรมเป็นเคร่ืองเน่ินช้า และอัสมมิานะด้วยมันตา ตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่
เกิดในภายใน ภิกษุมีสติทุกเมื่อ พึงศึกษาเพ่ือกำจัดตัณหาเหล่าน้ัน 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า คำว่า ส่วนแห่งธรรมเป็นเคร่ืองเน่ินช้า 
หมายถึง ธรรมเป็นเคร่ืองเน่ินช้า ๒ อย่าง  คือ  ตัณหาและทิฏฐิ คำว่า  รากเหง้าของ
ส่วนแห่งธรรมเป็นเคร่ืองเน่ินช้า  หมายถึงกิเลส ๖ อย่าง  คือ (๑) อวิชชา(๒) อโยนิ
โสมนสิการ (๓) อัสมมิานะ(๔) อหิริกะ (๕) อโนตตัปปะ (๖) อุทธัจจะ 



 

๒๑๑๓ 
 

 

  คำว่า มันตา หมายถึง ความรู้ท่ัว กิริยาท่ีรู้ชัด ความไม่หลงงมงาย ... ความเลือก
เฟ้นธรรม  และสัมมาทิฏฐิ  

  คำว่า  ตัณหา...ท่ีเกิดในภายใน  หมายถึง  ตัณหาที่เกิดขึ้นในจิต 
  คำว่า มีสติทุกเม่ือ หมายถึง มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอันเน่ืองมาจากเจริญสติ

ปัฏฐาน ๔ เปน็ต้นรวมความว่า ภิกษุพึงขจัดบาปธรรมคือ กิเลส ๖ อย่าง อันเป็น
รากเหง้าของส่วนแห่งธรรมเป็นเคร่ืองเน่ินช้า คือ ตัณหาและทิฏฐิ ฝึกอบรมจิตให้มสีติ
พิจารณากำหนดละตัณหาทุกอย่าง ท่ีจะพึงเกิดขึ้นในจิตตลอดเวลา เป็นต้น (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๕๐/๔๐๕) 

ตุวฏกสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลัน พระผู้มพีระภาคตรัสสอนให้
กำจัดบาปธรรมท่ีเป็นรากเหง้าแห่งกิเลสเคร่ืองเน่ินช้าด้วยปัญญา รากเหง้าน้ัน คือ 
อวิชชา(ความไม่รู้) อโยนิโสมนสิการ(การมนสิการโดยไม่แยบคาย) อัสมิมานะ(ความ
ถือตัว) อหิริกะ(ความไม่ละอาย) อโนตตัปปะ(ความไม่เกรงกลัว) อุทธัจจะ(ความ 
ฟุ้งซ่าน)(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๒๒/๗๒๒) 

ตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระตุวรัฏฐิทายกเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้ถวายถั่วแดงแด่
พระสงฆ์ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๔๐๗) 

เตกิจฉกานิเถรคาถา :คาถาของพระเตกิจฉกานิเถระ, ภาษิตของพระเตกิจฉกานิเถระ (มารกล่าวว่า) 
ข้าวเปลือกเขาเก็บไว้ในฉาง ข้าวสาลีก็ยังอยู่ในลาน ข้าพเจ้าไม่ได้ก้อนข้าว (พระเต
กิจฉกานิเถระกล่าวว่า)  บัดน้ียังจะทำอย่างไร เราจะสัมผัสอัปปมัญญาทั้งสี่และจะมี
ความสุข อยู่ด้วยอัปปมัญญาเหล่าน้ัน เราจะอยู่อย่างไม่หว่ันไหว  ไม่เดือดร้อน เพราะ
ความหนาวอยู่ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๘๑/๔๐๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า อัปปมัญญา  ๔  คือ พรหมวิหาร  ๔ (๑. เมตตา ความรักใคร่
ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข  ๒. กรุณา   ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์  ๓. 
มุทิตา  ความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนมีสุข  ๔. อุเบกขา  ความมีใจเป็นกลาง  ไม่เอนเอียง
เพราะรักเพราะชัง)  ที่ช่ือว่าอัปปมัญญาเพราะแผ่ไปโดยไม่มีประมาณในสัตว์ในบุคคล  
ไม่จำกัดขอบเขต(ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๓๘๖/๙๘)  

เตคัณฑิกะ,เดียรถีย์  : เดียรถีย์จำพวกเตคัณฑิกะ(ศัพท์บาลีเป็น เตทณฺฑิเก(เตทัณฑิกะ) หมายถึง ผู้มี
ไม้เท้า ๓ ท่อน หรือผู้ถือไม้เท้า ๓ อัน),นักบวชนอกพุทธศาสนาประเภทหน่ึง, ใน
นิคัณฐสุตตาทิ(ว่าด้วยนิครนถ์เป็นต้น) ระบุถึงนักบวชนอกพระพุทธศาสนาประเภท
ต่างๆ เช่น อาชีวก(นักบวชเปลือย) นิครนถ์(นักบวชนุ่งผ้าปกปิดเฉพาะอวัยวะส่วน
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หน้า) ปริพาชก นักบวชผู้ นุ่งผ้า มาคัณฑิกะ พวกเดียรถีย์ เป็นต้น,  สำหรับพวก
เตคัณฑิกะ(เตทัณฑิกะ) จัดอยู่ในพวกมาคัณฑิกะได้แก่พวกเดียรถียร์นอกพุทธศาสนา
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๙๔-๓๐๒/๔๐๖,องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓/๒๙๓-๓๐๒/๑๓๕)   

เตจีวริกธุดงค์:  ธุดงค์ของภิกษุผู้ถือไตรจีวรเป็นวัตร คือถือเพียงผ้า ๓ ผนื ได้แก่ จีวร สบง สังฆาฏิ
อย่างละผืนเท่านั้น ไม่ใช่จีวรนอกจากผ้าสามผืนนั้น, (๑)ปังสุกูลิกังคะ ถือใช้แต่ผ้า
บังสุกุล (๒)เตจีวริกังคะ ใช้ผ้าเพียง ๓ ผืน (๓)ปิณฑปาติกังคะ เที่ยวบิณฑบาตเป็น
ประจำ (๔)สปทานจาริกังคะ บิณฑบาตตามลำดับบ้าน (๕)เอกาสนิกังคะ ฉันม้ือเดียว 
(๖)ปัตตปิณฑิกังคะ ฉันเฉพาะในบาตร (๗)ขลุปัจฉาภัตติกังคะ ลงมือฉันแล้ว ไม่
ยอมรับเพ่ิม (๘)อารัญญิกังคะ ถืออยู่ป่า (๙)รุกขมูลิกังคะ อยู่โคนไม้ (๑๐)อัพโภกาสิ
กังคะ อยู่กลางแจ้ง (๑๑)โสสานิกังคะ อยู่ป่าช้า (๑๒)ยถาสันถติกังคะ อยู่ในท่ีแล้วแต่
เขาจัดให้ (๑๓)เนสัชชิกังคะ ถือน่ังอย่างเดียวไม่นอน, ในกฐินานุชานนา(ว่าด้วยทรง
อนุญาตให้กรานกฐิน) ระบุว่า ภิกษุชาวเมืองปาฐา ๓๐ รูปถือธุดงค์ ๓ ข้อ คือ
อารัญญิกธุดงค์ ปิณฑปาติกธุดงค์ และเตจีวริกธุดงค์ ต้ังใจเดินทางมาเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าท่ีเมืองสาวัตถี แต่มาไม่ทันวันเข้าพรรษา จึงพากันเข้าพรรษาท่ีเมืองสา
เกตในระหว่างทาง ครั้นออกพรรษาปวารณาแล้ว ท่านเหล่าน้ันรีบเข้าไปเฝ้า
พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งจีวรท่ีเปียกชุ่ม เป้ือนโคลนตม ทา่ทางเหน็ดเหน่ือย เน่ืองจาก
ต้องลุยผ่าฝนผ่าทางเดินท่ีเจ่ิงนองไปด้วยน้ำ เป็นท่ีมาของการทรงอนุญาตผ้ากฐิน(วิ.ม.
(ไทย)๕/๓๐๖/๑๔๕,พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 

เตชสี, ยักษ์  : ยักช่ือเตชสี, ยักษ์ผู้ทำหน้าท่ีในการหาข่าวและประกาศให้ทราบ, ในอาฏานาฏิยสูตร
(ว่าด้วยมนต์เครื่องรักษาช่ืออาฏานาฏิยะ) ระบุว่า เตชสียักษ์ เป็นหนึ่งในจำนวนยักษ์ 
๑๒ ตน ท่ีทำหน้าท่ีในการดูแลเมืองรักษาผลประโยชน์ของรัฐ โดยการหาข่าวและ
ประกาศให้ทราบ ดังข้อความตอนหนึ่งท่ีปรากฏในอาฏานาฏิยสูตรว่า “...ยักษ์ช่ือตโต
ลา ช่ือตัตตลา ช่ือตโตตลา ช่ือโอชสี ช่ือเตชสี ช่ือตโตชสี ช่ือสุระ ช่ือราชา ช่ือสูโร
ราชา ช่ืออริฏฐะ ช่ือเนมิ ช่ืออริฏฐเนมิ ต่างทำหน้าที่หาข่าวและประกาศให้ทราบ...”
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๗,ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๒๘๑/๑๕๙) 

เตโช  : เดช, อำนาจ, ความร้อน,ความอุ่น, ไฟ, เตโชธาตุ,  ในมหาสมยสูตร(ว่าด้วยการ
ประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา) ได้กล่าวถึงเตโช ในฐานะเทพ(เตโชเทพ)ท่ีมาเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าและเย่ียมภิกษุสงฆ์ที่ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ พร้อมกับเทวดา
จำนวนมาก ดังข้อความตอนหน่ึงระบุถึงการมาประชุมของเตโช(เทพ)ครั้งนั้นว่า "เวลา
น้ัน เทพ (๑๐ หมู่) คือ อาโป ปฐวี เตโช วาโย วรุณะ วารณุะ โสมะ ยสสะ เมตตาและ
กรุณา เป็นผู้มียศก็มาด้วย" (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๗) ,ส่วนในมูลปริยายสูตร(ว่า
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ด้วยมูลเหตุแหง่ธรรม)ได้กล่าวถึงเตโช ในฐานะเป็นสิ่งท่ีควรกำหนดหมายรู้โดยวิธีการ
ท่ีระบุไว้ว่า "หมายรู้เตโช(ไฟ)โดยความเป็นเตโช ครั้นหมายรู้เตโชโดยความเป็นเตโช
แล้ว กำหนดหมายซึ่งเตโช กำหนดหมายในเตโช กำหนดหมายนอกเตโช กำหนด
หมายเตโชว่าเป็นของเรา ยินดีเตโช" (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๗),  คำว่า "เตโช(ไฟ)
โดยความเป็นเตโช" 

   ในอรรถกถาทา่นขยายความโดยแบ่งเป็นเตโชธาตุ ๒ ประเภท คือ(๑)เตโชธาตุ
ภายใน ได้แก่ เตโชธาตุท่ีทำให้ร่างกายอบอุ่น เตโชธาตุที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรม 
เตโชธาตุท่ีทำให้เร่าร้อน เตโชธาตุท่ีทำให้ของกิน ของดื่ม ของเคี้ยว ของลิ้ม ถึงความ
ย่อยไปด้วยดี (๒)เตโชธาตุภายนอก ได้แก่ ความร้อนความอุ่นจากธรรมชาติ ความ
ร้อนจากไฟฟืนหรือวัสดุต่างๆ ไฟจากอสนิบาต และความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒/๓,ม.มู.อ.(ไทย)๑/๒/๕๐)  

เตโชกสิณ: กสิณไฟ, เพ่งไฟเป็นอารมณ์ให้เกิดสมาธิ, กรรมฐานทีใ่ช้ไฟเป็นวัตถุจูงใจให้เกิดสมาธิ, 
กสิณ มี ๑๐ อย่างคือ (๑)ปฐวีกสิณ เพ่งดิน (๒)อาโปกสิณ เพ่งน้ำ (๓)เตโชกสิณ เพ่ง
ไฟ (๔)วาโยกสิณ เพ่งลม (๕)นีลกสิณ เพ่งสีเขียว (๖)ปีตกสิณ เพ่งสีเหลือง (๗)โลหติ
กสิณ เพ่งสีแดง (๘)โอทาตกสิณ เพ่งสีขาว (๙)อาโลกกสณิ เพ่งแสงสว่าง (๑๐)อากา
สกสิณ เพ่งท่ีว่าง, สำหรับผู้ท่ีเพ่งเตโชกสิณ คือเพ่งไฟเป็นอารมณ์นั้น สามารถท่ีจะทำ
แสงสว่างให้เกิดขึ้นในคราวท่ีต้องการได้ เช่นกรณีของพระทัพพมัลลบุตรเข้าเตโช
กสิณ แล้วจัดแจงเสนาสนะด้วยแสงสว่างน้ันสำหรับภิกษุท่ีมาในเวลาค่ำคืน เป็นต้น 
(วิ.จู.(ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔,วิ.จู.(ไทย)๖/๑๙๑/๓๐๒,๖/๑๙๑/๓๐๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๔๖/๓๖๑,๑๑/๓๖๐/๔๒๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๐/๒๙๘,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๗๖/
๒๔๑,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๔๔๓-๔๕๒/๕๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๒๙/๒๙๕,๓๗/๔๓๒/
๔๖๓,๓๗/๔๓๔/๔๖๔) 

เตโชกสิณสมาบัติ: สมาบัติมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์, สมาบัติท่ีเข้าถึงโดยการเพ่งไฟเป็นอารมณ์, ภาวะ
สงบประณีตที่ใช้ไฟเป็นวัตถุจูงใจในการเข้าถึง, (สมาบัติ หมายถึง ภาวะสงบประณีตที่
ควรเข้าถึง ได้แก่ ฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ รวมอนุปุพพวิหารสมาบัติเข้าด้วยเป็น ๙ 
อย่าง), ในปฐมทัพพสูตร(ว่าด้วยพระทัพพมัลลบุตร สูตรท่ี ๑) ระบุถึงท่านพระทัพ
พมัลลบุตรว่า ก่อนท่านปรินิพพานได้น่ังขัดสมาธิเข้าเตโชกสิณสมาบัติอยู่กลางอากาศ 
ออกจากสมาบัติแล้วก็ปรินิพพาน ด้วยอำนาจเตโชกสิณสมาบัติ สรีระของท่านถูกไฟ
เผาไหม้ ไม่ปรากฏมีเถ้าและเขม่าควันเลย(ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๗๙/๓๔๒) 

  ในอรรถกถาท่านขยายความว่า เข้าเตโชกสิณสมาบัติ หมายถึงเข้าจตุตถฌาน
สมาบัติ มีเตโชกสิณเป็นอารมณ์(ขุ.อุ.อ.(ไทย)๑/๗๙/๕๓๒)   
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เตโชธาตุ  : ธาตุไฟ,ธาตุท่ีมีลักษณะร้อน, ความร้อน, เตโชธาตุภายในร่างกาย ได้แก่ ไฟที่ยังกาย
ให้อบอุ่น ไฟทียั่งกายให้ทรุดโทรม ไฟที่ยังกายให้กระวนกระวาย และไฟที่เผาอาหาร
ให้ย่อย เตโชธาตุภายนอก ได้แก่ ความร้อนความอุ่นจากธรรมชาติ ความร้อนจากไฟ
ฟืนและวัสดุต่างๆ ท่ีเป็นเช้ือเพลิงได้ ไฟจากอสนีบาต และความร้อนจากดวงอาทิตย์ 
เป็นต้น,พระสาวกที่ได้รับการยกย่องว่าฉลาดในเตโชธาตุคือท่านพระสาคตะ, 
เตโชธาตุ จัดเป็นหนึ่งในธาตุหลัก ๔ อย่าง  คือ (๑)ปฐวีธาตุ ธาตุดิน (๒)อาโปธาตุ 
ธาตุน้ำ (๓)เตโชธาตุ ธาตุไฟ (๔)วาโยธาตุ ธาตุลม  (จะเรียกว่า มหาภูตรูป ๔ ก็ได้), 
ธาตุ ๔ ถูกหยิบยกนำมากล่าวถึงประจำในการอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เช่น ใช้ธาตุ ๔ มีเตโชธาตุเป็นต้นเป็นอารมณ์ในการปฏบัิติกรรมฐาน,ในเกวัฏฏสูตรมี
การสนทนาธรรมกันถามถึงทีดั่บของธาตุ ๔, ในอภิธรรมมีการถามถึงว่าธาตุ ๔ เป็น
สภาวะที่สัมผัสได้หรือไม่ได้ เป็นต้น (ที.สี.(ไทย)๙/๔๘๗/๒๑๖,๙/๔๘๘/๒๑๗,๙/
๔๘๙/๒๑๗,๙/๔๙๐/๒๑๗,๙/๔๙๑/๒๑๗,๙/๔๙๒/๒๑๗,๙/๔๙๒/๒๑๘,๙/๔๙๓/
๒๑๘,๙/๔๙๔/๒๑๘,๙/๔๙๔/๒๑๙,๙/๔๙๕/๒๑๙,๙/๔๙๖/๒๑๙,๙/๔๙๗/๒๒๐,๙/
๔๙๘/๒๒๐,๙/๔๙๙/๒๒๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔/๒๖,๑๑/๓๑๑/๒๘๗,๑๑/๓๒๕/
๓๒๔,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๔/๓๓๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑๖/๑๒๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๐/
๑๑๙,๑๔/๓๕๑/๔๐๖,๑๔/๓๘๖/๔๓๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๑๐/๓๒๖,๑๗/๓๒๐/
๓๓๓,๑๗/๓๓๐/๓๔๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๓๘/๒๓๗,๑๘/๒๔๕/๒๕๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๑๐๑๓/๕๑๖,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๓๒/๓๐,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๒/๒๔๑,๒๐/๗๖/
๒๙๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๗/๒๔๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๗/๓๓๗,ขุ.อุ.(ไทย)
๒๕/๗๑/๓๒๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙/๑๕๓,ขุ.
อป. (ไทย)๓๓/๒๓๗/๔๘๖,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๗๕/๑๓๖,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๒๘/๕๖๙)  

เตโชธาตุท่ีเปน็ภายนอก :ธาตุไฟที่เป็นภายนอก,ธาตุไฟที่อยู่ภายนอกรางกายมนุษย์,ธาตุไฟภายนอก 
ในธาตุวิภังค์(สุตตันตภาชนีย์)ท่านได้อธิบายตอบความหมายของเตโชธาตุท่ีเป็น
ภายนอกไว้อย่างชัดเจนว่า "เตโชธาตุท่ีเป็นภายนอก เป็นไฉน ความร้อน ธรรมชาติที่
ร้อน ความอุ่น ธรรมชาติท่ีอุ่น ความอบอุ่น ธรรมชาติที่อบอุ่น เป็นภายนอกตน ท่ี
กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ซ่ึงเป็นภายนอกตน เช่น ไฟฟืน ไฟ
สะเก็ดไม้ ไฟหญ้า ไฟมูลโค ไฟแกลบ ไฟหยากเย่ือ ไฟ อสนิบาต ความร้อนแห่งไฟ 
ความร้อนแห่งดวงอาทิตย์ ความร้อนแห่งกองฟืน ความร้อนแห่งกองหญ้า ความร้อน
แห่งกองข้าวเปลือก ความร้อนแห่งกองขี้เถ้า หรือ ความรอ้น ธรรมชาติท่ีร้อน ความ
อบอุ่น ธรรมชาติท่ีอบอุ่น เป็นภายนอกตน ท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่



 

๒๑๑๗ 
 

 

ยึดถือ ซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อ่ืนใดมีอยู่ นี้เรียกว่าเตโชธาตุท่ีเป็นภายนอก" (อภิ.วิ.
(ไทย)๓๕/๑๗๕/๑๓๖) 

เตโชธาตุท่ีเปน็ภายใน  : ธาตุไฟที่เป็นภายใน, ธาตุไฟท่ีอยู่ภายในร่างกายมนุษย์, ธาตุไฟภายใน, ใน
ธาตุวิภังค์(สุตตันตภาชนีย์) ท่านได้อธิบายตอบความหมายของเตโชธาตุท่ีเป็นภายใน
ไว้อย่างชัดเจนว่า "เตโชธาตุท่ีเป็นภายใน เป็นไฉน ความร้อน ธรรมชาติท่ีร้อน ความ
อุ่น ธรรมชาติท่ีอุ่น ความอบอุ่น ธรรมชาติ ท่ีอบอุ่น เปน็ภายในตน มเีฉพาะตน ที่
กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถอื ซึ่งเป็นภายในตน เช่น เตโชธาตุท่ีทำให้
ร่างกายอบอุ่น ที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ที่ทำให้เร่าร้อนและที่ทำให้ของกิน ของดื่ม 
ของเคี้ยว ของลิ้ม ถึงความย่อยไปด้วยดี หรือความร้อน ธรรมชาติท่ีรอ้น ความอุ่น 
ธรรมชาติท่ีอุ่น ความอบอุ่น ธรรมชาติท่ีอบอุ่น เป็นภายในตน มีเฉพาะตน ท่ีกรรมอัน
ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ซึ่งเป็นภายในตน แม้อ่ืนใดมอียู่ น้ีเรียกว่า 
เตโชธาตุท่ีเป็นภายใน"(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๗๕/๑๓๖) 

เตภูมิกธรรม  : ธรรมเป็นไปในภูมิ ๓ ได้แก่ (๑)กามาวจรภูมิ ช้ันท่ีท่องเท่ียวอยู่ในกาม, ระดับจิตใจที่
ยังปรารภกามเป็นอารมณ์ คือยังเกี่ยวข้องกามคุณ, ระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทั้ง 
๑๑ ช้ัน(Sensuous plane), (๒)รูปาวจรภูมิ ช้ันท่ีท่องเท่ียวอยู่ในรูป, ระดับจิตใจที่
ปรารภรูปธรรมเป็นอารมณ์, ระดับจิตใจของท่านผู้ได้ฌานหรือผู้อยู่ในรปูภพทั้ง ๑๖ 
ช้ัน(Form plane), (๓)อรูปาวจรภูมิ ช้ันท่ีท่องเท่ียวอยู่ในอรูป, ระดับจิตใจที่ปรารภ
อรูปธรรมเป็นอารมณ์, ระดับจิตใจของท่านผู้ได้อรูปฌาน หรือผู้อยู่ในอรูปภพทั้ง ๔ 
ช้ัน(Formless plane), ภูมิท้ัง ๓ น้ี ยังถูกครอบงำได้โดยมารทั้ง ๕  ส่วนโลกุตตรภูมิ
(ภูมิท่ี ๔ ช้ันทีพ้่นจากโลก, ระดับแห่งโลกุตตรธรรม, ระดับจิตใจของพระอริยเจ้าอัน
พ้นแล้วจากโลกียภูมิ ๓ ข้างต้น) มารไม่สามารถครอบงำได้, ในจูฬโคปาลสูตร(ว่าด้วย
คนเลี้ยงโค สูตรเล็ก) ท่านเปรียบเทียบนายโคบาลผู้ฉลาดสามารถต้อนฝูงโคว่ายตัด
กระแสน้ำข้ามฝั่งได้โดยสวัสดี ฉันใด สมณพราหมณ์ผู้ฉลาดในเตภูมิกธรรมเป็นต้นก็
ฉันนั้นย่อมพาเหล่าชนผู้เช่ือถือถ้อยคำของตนว่ายตัดกระแสแห่งมารข้ามถึงฝั่งได้โดย
สวัสดี (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๑/๓๘๖,พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม) 

เตมิยกุมาร: กุมารช่ือเตมิยะ, มูคปักขกุมาร(ช่ือหน่ึงของเตมิยกุมาร), ในมูคปักขจริยา(ว่าด้วยพระ
จริยาของพระมูคปักขกุมาร) พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอดีตชาติของพระองค์ว่า ครั้งหน่ึง
ทรงเกิดเป็นโอรสของพระเจ้ากาสีนามว่ามูคปักขะ ไม่ประสงค์จะครองราชสมบัติต่อ
จากพระบิดา จงึทรงแกล้งทำพระองค์เหมือนคนใบ้ คนหูหนวก และคนง่อยเปลี้ยไม่
ไปไหน แม้จะถูกนำไปฝังดินท้ิงไวในป่า ถูกกลั่นแกล้งทดสอบต่างๆ ก็ยังทรงมั่นคงอยู่
ในอธิษฐานธรรม ๓ ประการ ถึง ๑๖ ปี, เตมิยกุมาร มีอีกพระนามหน่ึงว่า มูคกุมาร 
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ตามท่ีถูกเรียกขานจากชนทั้งหลายในมูคปักขจริยาว่า "อีกเรื่องหน่ึง ในกาลท่ีเราเป็น
พระโอรสของพระเจ้ากาสี ชนท้ังหลายเรียกเราโดยช่ือว่ามูคปักขกุมารบ้าง เตมิย
กุมารบ้าง"(ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๔๘/๗๖๔) 

  ในอรรถกาจริยาปิฏก ท่านขยายความว่า "ท่ีเรียกว่า "มูคปักขะ" เพราะการ
อธิษฐานเป็นคนใบ้และคนง่อยเปลี้ย  ท่ีเรียกว่า "เตมิยกุมาร" เพราะยังหทัยของ
พระราชาและอำมาตย์เป็นต้นให้ชุ่ม อันเกิดด้วยปีติและสิเนหาอย่างย่ิง"(ขุ.จริยา.อ.
(บาลี)-/๔๘/๒๕๐)  

เตมิยชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระเตมีย์โพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราช ในเวลาท่ียังทรงพระ
เยาว์  ทรงเห็นพระราชบิดาพิพากษาลงโทษพวกโจรแล้ว พระองค์ทรงระลึกถงึ
อดีตชาติได้ว่า  พระองค์เคยเป็นพระราชาและพิพากษาลงโทษคนเช่นน้ีมาแล้ว  และ
ต้องไปเสวยผลกรรมในนรกเป็นเวลานาน  ในชาติน้ีจึงไม่ปรารถนาจะครองราชสมบัติ
จึงได้ทรงแกล้งทำเป็นคนใบ้  แม้จะถูกทดลองด้วยวิธีการต่าง ๆ มาตลอดเวลา  แต่ก็
ไม่ยอมเจรจา  พระราชบิดาจึงรับส่ังให้นำตัวท่านไปฝังในป่าช้า  ทำให้ท่านได้โอกาส
สอนนายสารถีแล้วเสด็จออกบรรพชา  ต่อมาพระราชบิดาและชาวเมืองก็ได้ออก
บรรพชาตามเป็นจำนวนมาก (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑/๑๘๓) 

เตรียมปัญหา  :จัดแจงปัญหาไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทำปัญหาไว้ล่วงหน้า, ในฐานสูตร(ว่าด้วยฐานะท่ี
พึงรู้ด้วยฐานะ) ได้ระบุถึงหลักการพิจารณาว่าใครมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาน้ันดูได้จาก
การสนทนากัน คู่สนทนามีการแสวงหาปัญหาอย่างไร เตรียมปัญหาอย่างไร และถาม
ปัญหาอย่างไร มีความหมายลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหน ดังตัวอย่างข้อความตอนหน่ึงที่
ปรากฏในฐานสูตรว่า"ส่วนบุคคลในโลกน้ีเมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างน้ีว่า “ท่านผู้น้ีมีการ
แสวงหาปัญหาอย่างไร เตรียมปัญหาอย่างไร และถามปัญหาอย่างไร ท่านผู้นี้มี
ปัญญา ไมใ่ช่มปัีญญาทราม ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะท่านผู้น้ี อ้างบทที่มีความหมาย 
ลึกซึ้ง สงบ ประณีต สามญัชนคาดไม่ถึง ละเอียด บัณฑิตพึงรู้ได้ และท่านผู้น้ีกล่าว
ธรรมใด ก็สามารถท่ีจะบอก แสดง บัญญติั กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายซึ่ง
เน้ือความแห่งธรรมนั้นท้ังโดยย่อหรือโดยพิสดาร ท่านผู้น้ีมีปัญญา ไมใ่ช่มีปัญญา
ทราม” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๒/๒๘๑) 

  ในอรรถกถา ท่านอธิบายเสริมว่า เตรียมปัญหา(อภินีหาโร) คือ เอาใจใสใ่ช้
ความคิดด้วยสามารถการจัดเตรียมปัญหา(องฺ.จตุกฺก.อ.(ไทย)๒/๑๙๒/๕๖๘) 

เตลกานิเถรคาถา : คาถาของของพระเตลกานิเถระ, ภาษิตของพระเตลกานิเถระ พระเตลกานิเถระได้
กล่าวภาษิตเหล่าน้ีว่า เราได้มีความเพียร  ค้นคิดธรรมอยู่นานหนอ เมื่อสอบถามสมณ
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พราหมณ์  ก็ยังไม่ได้ความกระจ่างใจ ใครเป็นผู้บรรลธุรรมท่ีหย่ังลงสู่อมตะเราจะ
ปฏิบัติตามธรรมของใครซ่ึงจะเป็นเหตุให้รู้แจ้งปรมัตถธรรมได้... ใครเลา่ไม่ต้องใช้
ศัสตรา ไมท่ำร่างกายให้เป็นแผล ไม่เบียดเบียนร่างกายทุกส่วน จักถอนลูกศรคือกิเลส 
ซึ่งเป็นลูกศรโดยปรมัตถ์ท่ีเสยีบอยู่ภายในหทัยของเราออกได้(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๔๗/
๔๖๕) 

เตลปัตตชาดก :  ชาดกว่าด้วยการรักษาจิตเหมือนการรักษาภาชนะน้ำมัน พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า 
เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระโอรสองค์สุดท้องใน
พระโอรส ๑๐๐ องค์ของพระเจ้าพรหมทัตยึดมั่นในคำสอนของพระปัจเจกพุทธเจ้า
ฝึกใช้สติตามรกัษาจิตเหมือนบุคคลเดินประคองภาชนะน้ำมันไม่ให้หกจึงไม่หลงอุบาย
ท่ีนางยักษ์แสดงให้เห็นสิ่งสวยงามข้างทางเสด็จผ่านไปโดยไม่ใสใ่จจึงได้ไปครองเมือง
ตักกสิลาโดยปลอดภัย (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙๖/๔๐) 

เตลมักขิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเตลมักขยิเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านใช้น้ำมันทาแทน่บูชาที่ต้นโพธ์ิ
สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่
รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๒๔ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖/๔๒๕) 

เตวาจิกอุบาสก :อุบาสกผู้กล่าวถึงรัตนะทั้ง ๓ ว่าเป็นสรณะ, อุบาสกผูก้ล่าววาจาถึงสรณะครบท้ังสาม
ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์, ในปัพพัชชากถา(ว่าด้วยการ
บรรพชา) เรื่องยสกุลบุตร ระบุว่า  เศรษฐีคหบดี ผู้เป็นบิดาของพระยสะเป็นเตวาจิก
อุบาสกคนแรก ดังคำประกาศที่เศรษฐีกราบทูลแด่พระพุทธเจ้าภายหลังฟังอนุปุพพิก
ถาบรรลุโสดาบันแล้วว่า "พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ... 
ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอ
พระผู้มีพระภาค จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป
จนตลอดชีวิต" เศรษฐีคหบดน้ีีแล ได้เป็นเตวาจิกอุบาสก(ผู้กล่าวถึงรัตนะทั้ง ๓ ว่าเป็น
สรณะ) เป็นคนแรกในโลก...(วิ.ม.(ไทย)๔/๒๗/๓๔) 

เตวิชชสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยเรื่องไตรเพท ในคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวถึง ๒ แห่ง คือ 
 1.เตวิชชสูตร ในคัมภีร์ทีฆนิกาย กล่าวถึงเรื่องไตรเทพ ซึ่งมีเน้ือหายาว  
 2.เตวิชชสูตร ในคัมภีร์ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ  กลา่วถึงเรื่องวิชชา ๓ ในทาง

พระพุทธศาสนา   
 ในสูตรท่ี ๓ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า วาเสฏฐมาณพกราบทูลว่า ตนกับภารัทวาชมาณ

พถกเถียงกันเรื่องทางไปสู่พรหมโลก ตนอ้างถึงทางที่โปกขรสาติพราหมณ์บอกไว้ว่า



 

๒๑๒๐ 
 

 

เป็นทางตรง ส่วนภารัทวาชมาณพอ้างถึงทางท่ีตารุกขพราหมณ์บอกไว้ว่าเป็นทางตรง 
จึงทูลขอให้ทรงตัดสินว่า ผู้ใดกล่าวถูกต้อง ผู้ใดกล่าวผิด ทรงย้อนถามว่าถือผิดกัน
ตรงไหน กล่าวผิดกันตรงไหน กล่าวต่างกันตรงไหน 

  วาเสฏฐมาณพกราบทูลว่า ท่ีจริง ทางท่ีพราหมณ์ผู้เป็นบูรพาจารย์บัญญัติไว้ล้วน
เป็นทางนำผู้ปฏิบัติให้ไปถึงพรหมโลกได้ท้ังน้ัน เหมือนทางต่าง ๆ ใกล้หมู่บ้าน ย่อมไป
บรรจบกันท่ีกลางหมู่บ้านท้ังสิ้น 

  พระผู้มีพระภาคทรงซักถามให้มาณพท้ังสองกล่าวยืนยันข้อความข้างต้นถึง ๓ ครั้ง 
แล้วทรงย้อนถามว่าในบรรดาพราหมณ์ผู้จบไตรเพท มีสักคนไหมที่เคยเห็นพรหม 
มาณพท้ังสองทูลตอบว่าไม่มี ทรงซักต่อไปเร่ือย ๆ ต้ังแต่อาจารย์ของพราหมณ์ผู ้ จบ
ไตรเพท จนถงึพวกฤษี ๑๐ ตนผู้แต่งมันตระ สอนมันตระและขับมันตระ เช่น ฤษี
อัฏฐกะ วามกะ วามเทวะ เวสสามิตร มาณพท้ังสองทูลตอบว่า ไม่มีใครเคยเห็นพรหม 
แต่ท่านเหล่าน้ันต่างก็บอกไว้ว่า ทางนี้เป็นทางตรง เป็นทางนำไปถึงพรหมโลก 

  พระผู้มีพระภาคทรงสรุปว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีผู้ไม่เคยเห็นพรหมจะบอกว่าทางน้ีเป็น
ทางตรงไปสู่พรหมโลก เหมือนคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันเดินไป คนแรกไม่เคย
เห็นทาง คนกลางและคนปลายก็ไม่เคยเห็นทาง แล้วจะไปถูกทางได้อย่างไร 
นอกจากนั้น ยังทรงยกอุปมาอีกหลายอย่างมาสนับสนุนว่าเป็นไปไม่ได้ แล้วตรัสถาม
ว่าตามที่พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์บอกไว้ คุณสมบัติของพรหมกับคุณสมบัติของ
พราหมณ์เหมอืนกันหรือไม่ เข้ากันได้หรือไม่ ทูลตอบว่า ไม่เหมือนกัน เข้ากันไม่ได้ จึง
ตรัสสรุปว่า เมื่อพรหมกับพราหมณ์ต่างกัน เข้ากันไม่ได้ พราหมณ์เมื่อตายแล้วจะไป
อยู่ร่วมกับพรหมได้อย่างไร 

  มาณพท้ังสองทูลถามว่า แล้วพระองค์ทรงรู้จักพรหมและทางไปสู่พรหมโลกหรือ 
ไม่ ตรัสตอบว่า ทรงรู้จักพรหมและทางไปสู่พรหมโลกได้ดีเหมือนชาวบ้านมนสากฏะ 
รู้จักบ้านมนสากฏะและทางไปสู่บ้านนั้นได้ดีฉะนั้นแล้วทรงอธิบายทางไปสู่พรหมโลก
ตามคำขอของมาณพทั้งสอง ดังรายละเอียดในสามัญญผลสูตร แล้วทรงซักถาม ให้
เปรียบเทียบระหว่างพรหมกับภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ได้ฌาน ๔ และ วิชชา ๘ มี
พรหมวิหารธรรม ๔ ประจำจิตตลอดเวลา จนมาณพยอมรับว่าเข้ากันได้ เมื่อภิกษุน้ัน
ตายไปย่อมเข้าไปอยู่ร่วมกับพรหมได้ (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๘/๒๓๐) 

 ในสูตรท่ี ๒ มีเน้ือหาว่า พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกผู้บรรลุวิชชา ๓ ว่า เป็น พราหมณ ์
ไม่ตรัสเรียกว่าพราหมณ์เพียงเพราะการกล่าวอ้างตามท่ีเขากล่าวกันมา (ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๙๙/๔๗๔) 

เตวิชชสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยวิชชา ๓  



 

๒๑๒๑ 
 

 

เตสกุณชาดก : ชาดกว่าด้วยนก ๓ ตัว พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นนกแขกเต้าช่ือชัมพุกะ ได้แสดงธรรม คือ พละ ๕ และราชธรรม 
๑๐ แด่พระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นพระบิดาเลี้ยงให้พระองค์เลื่อมใสแล้วได้รับตำแหน่ง
เสนาบดี (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑/๕๙๕) 

เตา  : ท่ีสำหรับก่อไฟหุงต้มหรือเผาสิ่งต่างๆ ตามปรกติใช้ฟืนหรือถ่าน  ถ้าใช้สิ่งอ่ืนๆ ก็
เรียกช่ือตามสิ่งน้ันๆ เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า,  ในอาฏานาฏิยสูตร(ว่าด้วยมนต์เครื่อง
รักษาช่ืออาฏานาฏิยะ) ระบุถึงอุตตรกุรุทวีปว่าเป็นรมณียสถานทีม่ลีักษณะพิเศษ
ต่างๆ มากมาย แม้แต่เตาทีใ่ช้หุงข้าวสาลีก็ปราศจากควันและถ่าน ดังข้อความตอน
หนึ่งท่ีอ้างถึงว่า "อุตตรกุรุทวีปเป็นรมณียสถาน ... พวกเขาหุงข้าวสาลอัีนไม่มีรำ ไม่มี
แกลบ บริสุทธ์ิ มีกลิ่นหอม มเีมล็ดเป็นข้าวสาร บนเตาอันปราศจากควันและถ่าน...", 
ในอรรถกถา ท่านขยายความว่า "เตาอันปราศจากควันและถ่าน" หมายถึงเตาที่ใช้หิน
ซึ่งมีความร้อนในตัวเอง ๓ ก้อน วางเป็นสามเส้า แล้วนำหม้อข้าวที่บรรจุข้าวสารวาง
ไว้บนก้อนเส้านั้น แล้วข้าวก็จะสุกด้วยความร้อนที่เกิดจากก้อนเส้าน้ัน (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๘๑/๒๒๖,๑๑/๒๙๑/๒๔๐, ที.ปา.อ.(บาลี)๓/๒๘๑/๑๕๗, พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน)  

เต่า,(เต่าตาบอด)  : ช่ือสัตว์เลื้อยคลาน ตัวมีกระดองหุ้ม มีหลายชนิดและหลายวงศ์ ท่ีอยู่บนบก เช่น 
เต่าแขนง ท่ีอยู่ในน้ำจืด เช่น เต่านา ท่ีอยู่ในทะเล เช่น เต่ากระ  บางชนิดกระดอง
อ่อน เช่น ตะพาบ,  สัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก สัตว์น้ำ รวมท้ังสัตว์เลื้อยคลานมี
เต่าเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในมิติท่ีหลากหลาย เช่น ในวัมมิกสูตร
(ว่าด้วยจอมปลวกปริศนา) ยกเต่าขึ้นมาเป็นปริศนาธรรมในฐานะเป็นช่ือของอุปาทาน
ขันธ์ ๕(รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)ท่ีควรใช้ศัสตราขุดนำข้ึนมา คือให้ละ
อุปาทานขันธ์ ๕ น้ันเสีย(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๔๙/๒๖๘),ในพาลปัณฑิตสูตร(ว่าด้วยคน
พาลและบัณฑติ)และในปฐมฉิคคฬยุคสูตร(ว่าด้วยอุปมาด้วยแอกมีรูเดียว สูตรท่ี ๑) 
ท่านเปรียบเทียบเต่าตาบอดอาศัยอยู่ในมหาสมุทร เวลา ๑๐๐ ปี จึงจะโผล่ขึ้นมาครั้ง
หนึ่ง มีโอกาสที่จะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีคนทิ้งลงไปในทะเลได้ยากย่ิง แต่ก็ยังเร็ว
กว่าการท่ีคนพาลผู้ไปสู่วินิบาตคราวเดียวจะมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง (ม.อุ.
ไทย)๑๔/๒๕๒/๒๙๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๑๗/๖๓๐,๑๙/๑๑๑๘/๖๓๑),ในกุมภสูตร 
ท่านเปรียบเทียบภิกษุผู้ติดในลาภสักการะและความสรรเสริญว่าเป็นเหมือนเต่าท่ีถูก
เชือกมัด,(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๕๙/๒๖๗),นอกจากน้ี ได้กล่าวถึงเต่าในฐานะสัตว์ท่ีอาศัย
อยู่ในน้ำร่วมกับสัตว์ชนิดอ่ืนๆ (ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๑๕/๔๐๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๒๓/๖๗๐,๓๒/๓๔๖/๖๙๙, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  
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 เตาผิง  :  เตาที่ทำด้วยอิฐสำหรับก่อไฟผิงในหน้าหนาว, ในวิมานวัตถุ พระมหาโมคคัลลานเถระ
ได้จาริกไปยังเทวโลกเที่ยวชมวิมานต่างๆ ได้ถามเทพธิดาประจำวิมานน้ันๆ ว่าเมือ่
ครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญด้วยอะไรจึงส่งผลให้มาบังเกิดในวิมานอันพรั่งพร้อมด้วยสุข
สมบัติและมรีัศมีกายเปล่งปลั่งเช่นน้ี  เทพธิดาประจำวิมานนั้นๆได้ตอบคำถามพระ
เถระตามส่ิงท่ีตนเองได้กระทำไว้  ในจำนวนน้ัน มีเทพธิดาองค์ตนหน่ึงได้ถวายเตาผิง
แก่ภิกษุ ส่งผลให้มาบังเกิดในวิมาน ดังคำที่เทพธิดาตอบพระเถระไว้ในหัตถัปปตาปก
ทายิกาวิมาน(ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายเตาผิง) ว่า "ดิฉันได้ถวายเตาผิงแด่
ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต ...ฯลฯ..." (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๔๗๗-๔๘๔/๖๔,พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

เต่ารา้ง : ต้นไม้ชนิดหน่ึงมีลักษณะคล้ายต้นหมาก ออกผลเป็นทะลาย,ช่ือปาล์ม ๒ ชนิดในสกุล 
Caryota วงศ์ Palme คอืชนิด C. mitis Lour. ต้นเป็นกอและชนิด C. urens L. ต้น
คล้ายหมาก ผลเป็นทะลาย, เต่ารั้ง หรือหมากคัน ก็เรียก, ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วย
พระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีชาติสุดท้าย) ตอนมหาวนวัณณนา(พรรณนา
กัณฑ์มหาพน) อัจจุตฤษีได้บอกทางไปสถานท่ีอยู่ของพระเวสสันดรแกชู่ชกว่าเต็มไป
ด้วยไม้นานาชนิด รวมท้ังเต่าร้างด้วยดังคำที่อัจจุตฤษีได้กล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า "น้ำใน
สระนี้ ถูกลมรำเพยพัด เกิดเป็นระลอกคลื่นกระทบฝั่ง มีหมู่แมลงโผบินเคล้าเกสร
ดอกไม้ท่ีแย้มบาน สีเสียดเทศ เต่าร้างและผักทอดยอดมีอยู่มาก"(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/
๒๐๔๖/๕๐๓,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย สถาน) 

เติมน้ำมันบูชาไฟ, พิธี :พิธีเติมน้ำมันงาเพ่ือบูชาไฟตามความเช่ือในคัมภีร์พระเวท  เป็นพิธีอย่างหน่ึงที่
สมณพราหมณ์บางพวกใช้เลี้ยงชีพผิดทาง จึงเป็นข้อห้ามข้อแรกในมหาศีล ได้แก่
ทำนายอวัยวะ ทำนายตำหนิ ทำนายโชคลาง  ทำนายฝนั  ทำนายลักษณะ  ทำนาย
หนูกัดผ้า  ทำพิธีบูชาไฟ  พิธีเบิกแว่นเวียนเทียน  พิธีซัดแกลบบูชาไฟ  พิธีซัดรำบูชา
ไฟ  พิธีซัดขา้วสารบูชาไฟ  พิธีเติมเนยบูชาไฟ  พิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ  พิธีพ่น
เครื่องเซ่นบูชาไฟ พิธีพลีกรรมด้วยเลือด  วิชาดูอวัยวะ วิชาดูพ้ืนท่ี วิชาการปกครอง  
วิชาทำเสน่ห์  เวทมนตร์ไล่ผี  วิชาต้ังศาลพระภูมิ  วิชาหมองู  วิชาว่าด้วยพิษ  วิชาว่า
ด้วยแมงป่อง  วิชาว่าด้วยหนู  วิชาว่าด้วยเสียงนก  วิชาว่าด้วยเสียงกา วิชาทายอายุ 
วิชาป้องกันลูกศร วิชาว่าด้วยเสียงสัตว์ร้อง (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑/๘,๙/๒๐๕/๗๐) 

เตือนตนด้วยตนเอง : การทำตนให้รู้สึกตัวด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสติ  เช่น ภิกษุเธอ
จงเตือนตนด้วยตนเอง จงพิจารณาดูตนด้วยตนเอง ถ้าเธอคุ้มครองตนเองได้แล้ว มีสติ 
เธอก็จักอยู่เป็นสุข (ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๓๗๙/๑๕๑) 



 

๒๑๒๓ 
 

 

แต่งงาน : การสมรสกับคู่ครอง การแต่งงานเป็นเง่ือนไขอย่างหน่ึงท่ีแสดงถึงความมั่นคงของ
ครอบครัว  คนท่ีชอบเล่นการพนันจะได้รับโทษคือไม่มีใครต้องการแต่งงานด้วยอัน
เป็นโทษข้อที่  ๖  ในบรรดาโทษแห่งการเลน่การพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท  
๖ ประการ  ได้แก่  ๑)  ผู้ชนะย่อมก่อเวร  ๒)  ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ท่ีเสียไป  ๓) 
เสียทรัพย์ทันตาเห็น  ๔)  ถ้อยคำท่ีเป็นพยานในศาล กเ็ช่ือถือไม่ได้  ๕) ถูกมิตร
อำมาตย์ดูหม่ิน  ๖) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลง
การพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๑/๒๐๔) 

แต่งตั้ง  : พิธีท่ีสงฆ์แต่งต้ังให้ภิกษุทำหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงตามพระพุทธานุญาต ในพระวินัย  
เช่น ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ สงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นภัตตุท
เทสกะ(ผูแ้จกภัตตาหาร) ธรรม ๕  ประการ อะไรบ้าง คือ (๑)  ไม่ลำเอียงเพราะชอบ  
(๒)  ไม่ลำเอียงเพราะชัง  (๓)  ไม่ลำเอียงเพราะหลง  (๔)  ไม่ลำเอียงเพราะกลัว (๕) 
รู้จักภัตตาหารที่แจกแล้วและภัตตาหารท่ียังมิได้แจก ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ
ประกอบด้วยธรรม๕ ประการน้ีแล สงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นภัตตุทเทสกะ (องฺ. ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๒๗๒/๓๙๙) 

แต่งปัญหา  : การเตรียมปัญหาและวิธีโต้แย้งเพ่ือใช้ปัญญาทำลายทิฏฐิของผู้อ่ืน  เช่นกษัตริย์
เหล่าน้ันเหมือนด่ังเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อ่ืนด้วยปัญญา  พอได้ฟังข่าวว่า ท่านผู้เจริญ
ท้ังหลาย  ได้ยินว่า พระสมณโคดมจักเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมช่ือโน้น กษัตริย์
เหล่าน้ันก็พากันแต่งปัญหา ด้วยต้ังใจว่า เราทั้งหลายจักพากันเข้าไปหาพระสมณโค
ดมแล้วถามปัญหานี้ ถ้าพระสมณโคดมถกูเราท้ังหลายถามแล้วอย่างน้ี จักตรสัตอบ
อย่างนี้ เราทั้งหลายจักโต้วาทะอย่างน้ีกับพระสมณโคดม ถ้าแม้พระสมณโคดมถูกเรา
ท้ังหลายถามแล้วอย่างน้ี จักตรัสตอบอย่างนี้ เราทั้งหลายจักโต้วาทะอย่างน้ีกับพระ
สมณโคดม (ม.ม.  (ไทย)  ๑๓/๓๗๒/๔๕๖) 

โตเทยยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโตเทยยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเป็นพระราชาพระนามว่า
วิชิตชัย ในกรุงเกตุมดี เพราะเกิดสงคราม ได้ทำลายศัตรูเป็นอันมาก ทำให้เกิดสลด
พระทัยจึงสละราชสมบัติออกผนวช ได้ใช้จุรณจันทน์ไลท้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุ
เมธะ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทคุติเลย ได้เกิดเป็นพระเจ้าประเทศราชนับ
ชาติไม่ถ้วน ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๒๒๔/๖๘๔) 

โตเทยยพราหมณ์  : พราหมณ์ช่ือโตเทยยะ  อาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านตุทิ  เขตกรุงสาวัตถี  แคว้นโกศล 
เพราะเป็นคนใหญ่โตในหมู่บ้านจึงมีช่ือว่าโตเทยยะ   เป็นหนึ่งในกลุ่มพราหมณ์
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มหาศาลผู้มีช่ือเสียง คือ  จังกีพราหมณ์  ตารุกขพราหมณ์  โปกขรสาติพราหมณ์  
และชาณุสโสณิพราหมณ์(ท่ีเคยพักร่วมกันในหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวโกศลช่ือมน
สากฏะ ด้านใต้ของแม่น้ำอจิรวดี และหมู่บ้านอิจฉานังคละ ใกล้ราวป่าอิจฉานังคละ)   
โตเทยยพราหมณ์ มีตำแหน่งเป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าเสนทิโกศล  มีทรัพย์
สมบัติประมาณ  ๔๕  โกฏิ(บางแห่งว่ามี  ๘๗  โกฏิ)  แต่เป็นคนตระหน่ีอย่างย่ิง  
หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดเป็นสุนัขท่ีบ้านของตนเองบุตรของโตเทยยพราหมณ์มีช่ือว่า
สุภมาณพได้เคยสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า(ในสุภสูตร มัชฌิมนิกาย)  และได้พบ
กับพระอานนท์หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน(ในสุภสูตร ทีฆนิกาย)   ในวัสสการสูตร  
วัสสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอำมาตย์แห่งแคว้นมคธเคยกล่าวชมเชยความเป็นสัตบุรุษ
ของโตเทยยพราหมณ์ แสดงว่าช่ือเสียงของโตเทยยพราหมณ์เป็นที่ทราบกันไปถึง
แคว้นมคธด้วย  และในเวรหัญจานิสูตร กล่าวว่าพระอุทายีเคยไปพำนักที่สวนมะม่วง
ของโตเทยยพราหมณ์ ในเขตเมืองกามัณฑะ  (ที.สี.  (ไทย)  ๙/๕๑๙/๒๓๐,ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๔๕๔/๕๗๒,๑๓/๔๖๒/๕๘๓,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๓๓/๑๖๔,องฺ. จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑/๑๘๗/๒๖๙, ที.สี.อ.  ๑/๕๑๙/๓๓๒,  ม.ม.อ.  ๒/๔๕๔/๓๐๙) 

โตเทยยมาณวกปัญหา : ปัญหาของโตเทยยมาณพ  (โตเทยยมาณพทูลถามดังน้ี)  กาม
ท้ังหลายไม่อยู่ในบุคคลใด ตัณหาไม่มีแกบุ่คคลใด และบุคคลใดข้ามพ้นจากความ
สงสัยได้แล้ว วิโมกข์ของบุคคลนั้นเป็นเช่นไร (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๙๕/๗๖๓) 

โตเทยยมาณวปัญหา : ปัญหาของโตเทยยมาณพ (ท่านโตเทยยะทูลถามดังนี้) กามทั้งหลายไม่อยู่ใน
บุคคลใด   ตัณหาไม่มีแก่บุคคลใด  และบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกข์ของ
บุคคลน้ันเป็นเช่นไร (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๑๓/๒๖) 

โตเทยยมาณวปญัหานิทเทส : อธิบายปัญหาของโตเทยยมาณพ หมายถึงการอธิบายปัญหาของโต
เทยยมาณพ ผู้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นคนที่ ๙ เกี่ยวกบักาม วิโมกข์ 
ความหวัง มีท้ังหมด ๔ คาถา โดยโตเทยยมาณพทูลถาม ๒ คาถา พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบ ๒ คาถา  

  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า โตเทยยมาณพทูลถามว่า กามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใด 
ตัณหาไม่มีแกบุ่คคลใด และบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ว วิโมกข์ของบุคคลนั้นเป็น
เช่นไร 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า คำว่า กามท้ังหลายไม่อยู่ในบุคคลใด หมายถึง 
กามท้ังหลาย ไม่มี ไม่อยู่ร่วม ไม่อยู่อาศัย ไมอ่ยู่ครองในบุคคลใด 
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  คำว่า ตัณหาย่อมไม่มีแก่บุคคลใด หมายถึง ตัณหาไม่มี ไมมี่อยู่ ไม่ปรากฏแก่บุคคลใด 
บุคคลใดข้าม ข้ามพ้น ก้าวล่วงความสงสัยได้แล้ว วิโมกข์ของเขาเป็นเช่นไร มีสัณฐาน
อย่างไร มีประการอย่างไร เปรียบได้กับอะไร 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า กามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใด ตัณหาไม่มีแก่บุคคลใด 
และบุคคลใดขา้มจากความสงสัยได้แล้ว วิโมกข์ของบุคคลน้ัน ย่อมไม่มี 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า คำว่า บุคคลใด หมายถึง พระอรหันตขีณาสพ 
ท่านละตัณหาได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว ข้าม
ความสงสัยได้ คือข้ามความสงสัยในทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา เป็นต้นได้แล้ว ด้วยวิโมกข์ วิโมกข์อ่ืนจากนั้นย่อมไม่มี 

  โตเทยยมาณพทูลถามอีกว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีความหวังหรือว่ายังหวังอยู่ มีปัญญา
หรือว่ายังมีความดำริด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้สักกะ ผู้มสีมันตจักข ุ ข้าพระองค์จะ
รู้จักมุนีได้อย่างไร  ขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหาแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วย
เถิด 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า คำว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีความหวังหรือยังหวังอยู่ 
อธิบายว่า บุคคลน้ัน มีตัณหา หรือยังมีตัณหาอยู่ ยังมีความดำริด้วยปัญญา คือ ยัง
ดำริถึงตัณหาหรือทิฏฐิด้วยญาณในสมาบัติ ๘ อภิญญา ๕ หรือมิจฉาญาณ 

  พระผู้มีพระภาคทรงได้นามว่าสักกะ เพราะเสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล เพราะมี
อริยทรัพย์ ๗ ประการ ทรงอาจหาญ กลา้หาญ ไม่ขลาด ไม่สะดุ้ง ทรงละภัยและ
ความหวาดกลัวได้ หมดความขนพองสยองเกล้า พระองค์มีสมันตจักข ุ คือ พระ
สัพพัญญุตญาณ 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบโตเทยยมาณพว่า บุคคลน้ัน
เป็นผู้มีปัญญาเคร่ืองทำลายกิเลส คือมุนีผู้กา้วล่วงกิเลสเครื่องข้อง และตัณหาดุจตา
ข่ายได้แล้ว ไมม่ีเครื่องกังวลคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต ละวัตถุ
กามและกิเลสกาม ไม่ติดขัดในกรรมภพ และภพใหม่อันมีในปฏิสนธิ มีใจเป็นอิสระ
จากกิเลสทุกอย่าง (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๕๗/๒๒๖) 

โตเทยยะ, มาณพ:มาณพช่ือโตเทยยะ เป็นมาณพคนที่ ๙ ในกลุม่มาณพ ๑๖ ผู้เป็นศษิย์ของพราหมณ์
พาวรี  ได้แก่ (๑)  อชิตะ (๒)  ติสสเมตเตยยะ (๓)  ปุณณกะ (๔)  เมตตคู (๕) โธตกะ 
(๖) อุปสีวะ (๗) นันทะ (๘) เหมกะ (๙) โตเทยยะ (๑๐) กัปปะ (๑๑) ชตุกัณณิ (๑๒) 
ภัทราวุธ (๑๓)  อุทัย (๑๔) โปสาละ (๑๕) โมฆราช (๑๖) ปิงคิยะ, โตเทยยมาณพได้
ทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเรื่องมุนี ซึ่งตรัสตอบว่า  มุนีคือผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล 
ไม่ข้องอยู่ในกามและภพ  (ขุ.สุ.(ไทย)  ๒๕/๑๐๑๔/๗๔๐) 



 

๒๑๒๖ 
 

 

โตมร  : อาวุธซัด  หอกซัด หลาว อาวุธท่ีมีคมและมีด้าม ใช้สำหรับเสียบท่ีเท้าเป็นต้น อาวุธ
ของควาญช้างใช้คู่กับขอ เช่น พวกท่านจงถือเอาเกาทัณฑ์หอกและโตมร(หอกซัก) 
น่ันพระเจ้าปัญจาละกำลังเสด็จหนีไป  พวกท่านอย่าปล่อยให้พระองค์มีชีวิตอยู่  (ขุ.
ชา. (ไทย) ๒๗/๑๖๙/๔๙๙,  ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๓๓/๖๘๕) 

โตรณวัตถุ : ค่ายเสาระเนียด  ต้ังอยู่ระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกต  แคว้นโกศล  เป็นที่
สนทนาธรรมระหว่างเขมาภิกษุณีกับพระเจ้าปเสนทิโกศล  (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๔๑๐/
๔๖๖,ขุ.อป.  (ไทย) ๓๓/๓๗๘/๔๓๗)  

โต้วาทะ: การใช้คำพูดโต้แย้งกันเพ่ือชัยชนะของนักโต้วาทะ เช่น  “มาเถิด ผู้ใหญ่บ้าน ท่านจง
โต้วาทะกับพระสมณโคดมเม่ือเป็นเช่นน้ีกิตติศัพท์อันงามของท่านก็จักฟุ้งขจรไปว่า  
‘ผู้ใหญ่บ้านช่ืออสิพันธกบุตรได้โต้วาทะกับพระสมณโคดมผู้มีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพ
มากอย่างนี้” (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๘๙/๔๑๙,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๔/๘๕,สํ.สฬา. (ไทย) 
๑๘/๓๖๑/๔๑๒) 

โตเสนตี,มารดา: หญิงผู้ทำให้บุตรร่าเริงยินดี  หมายถึงแม่หรือมารดา  เพราะเม่ือบุตรร้องไห้    มารดา
ก็ปลอบโยนให้ยินดีด้วยน้ำนมบ้าง  ด้วยการร้องเพลงกล่อมบ้าง  ด้วยการกอดไว้แนบ
อกบ้าง  เพราะเหตุน้ัน จึงเรียกมารดาว่า  โตเสนตี  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๖๘/๘๒) 

ใต้รากขวัญ: ด้านใต้ของอวัยวะส่วนไหปลาร้า  เป็นบริเวณของร่างกายภิกษุณีท่ีเมื่อถูกบุรุษจับต้อง
แล้ว ภิกษุณีผูม้ีความกำหนัดยินดีต้องอาบัติปาราชิก ดังพระบัญญัติว่า “ก็ภิกษุณีใด
กำหนัดยินดีการจับต้อง การลูบคลำ การจับ การต้อง หรือการบีบของชายผู้กำหนัด
บริเวณใต้รากขวัญลงมาเหนือเข่าขึ้นไป แม้ภิกษุณีน้ีเป็นปาราชิกท่ีช่ือว่าอุพภ
ชาณุมัณฑลิกา(บริเวณเหนือเข่า) หาสังวาสมิได้ (วิ.ภิกขุนี. (ไทย) ๓/๖๕๘/๖) 

 ไต  : ก้อนเน้ือ ๒  ก้อนมีขั้วเดียวกัน  รูปร่างคล้ายลูกสะบ้าของเด็ก ๆ หรือคลา้ยผลมะม่วง  
๒  ผล  ท่ีติดอยู่ในขั้วเดียวกันมีเอ็นใหญ่รงึรัดจากลำคอลงไปถึงหัวใจแล้วแยกออก
ห้อยอยู่ท้ัง  ๒ ข้าง  เป็นอวัยวะที่มีอยู่ในร่างกายเพ่ือใช้เป็นอารมณ์ในการกำหนด
พิจารณาอาการ ๓๒ของร่างกายร่วมกับอวัยวะอื่น ๆ  ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
เน้ือ เอ็น กระดูก  เย่ือในกระดูก  ไต หัวใจ ตับ  พังผืด ม้าม  ปอด ลำไส้ใหญ่ ลำไส้
น้อย อาหารใหม่  อาหารเกา่ ดี เสลด หนอง เลือด  เหง่ือ  มันข้น  น้ำตา  เปลวมัน  
น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ  มูตร  (ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.  (ไทย) ๑๓/๑๑๔/
๑๒๖,ม.อุ. (ไทย)  ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,สํ.ม. (ไทย) ๑๙/
๘๓๒/๔๐๘,องฺ.ฉกฺก.  (ไทย)  ๒๒/๒๙/๔๖๙, ขุ.ขุ.  (ไทย) ๒๕/๓/๔, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐, ขุ.ข.ุอ.  ๓/๔๓)   



 

๒๑๒๗ 
 

 

 ไตรจีวร : จีวร  ๓  ผืน  ได้แก่  อันตรวาสก (ผ้านุ่ง) อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม) สังฆาฏิ (ผ้าห่มซ้อนนอก) (วิ.
มหา. (ไทย) ๒/๔๕๙/๑,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑/๒๔,๑๓/๓๕๑/๔๒๗,๑๓/๓๖๒/๔๔๘,ข.ุ
วิ. (ไทย) ๒๖/๑๕๙/๑๙๓,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๐๒/๔๙๘, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๑๒/
๔๑๕, วิ.อ. (บาลี) ๒/๔๕๙/๑๓๙)  

ไตร่ตรอง :ใคร่ครวญ  พิจารณาอย่างรอบคอบ  เป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีเกิดขึ้นต่อจากการใช้ความอุตสาหะ
ในกระบวนการบรรลุอรหัตตผล  ดังความว่า  กุลบุตรในศาสนาน้ี  เกิดศรัทธาแล้ว
ย่อมเข้าไปหา เม่ือเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้ เมื่อน่ังใกล้ย่อมเงี่ยโสตลงสดับ เง่ียโสตลงสดับ
แล้วย่อมฟังธรรม ครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำไว้ย่อมพิจารณาเน้ือความแห่งธรรมที่
ทรงจำไว้แล้ว เม่ือพิจารณาเน้ือความอยู่ ธรรมท้ังหลายย่อมควรเพ่งพินิจเมื่อมีการเพ่ง
พินิจธรรมอยู่ ฉันทะย่อมเกิดกุลบุตรน้ันเกิดฉันทะแล้ว  ย่อมอุตสาหะครั้นอุตสาหะ
แล้ว  ย่อมไตรต่รอง  ครั้นไตร่ตรองแล้วย่อมอุทิศกายและใจ เมื่ออุทิศกายและใจแล้ว 
ย่อมทำให้แจ้งสัจจะอันยอดเย่ียมด้วยนามกายและเห็นแจ่มแจ้งสัจจะอันยอดเย่ียมนั้น
ด้วยปัญญา (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๘๓/๒๑๒,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓/๔,๒๑/๘๓/๑๒๘) 

 ไตรทศ  : สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เช่น  แม่เทพธิดาผู้น่าชมมองแล้วไม่เบ่ือ  เธอมาจากไหนหนอจึง
อุบัติยังภพของเราน้ี  เราทั้งมวลมองดูเธอไม่รู้จักอ่ิม เหมือนทวยเทพช้ันไตรทศ 
รวมทั้งพระอินทร์มองดูพระพรหมไม่รู้จักอ่ิม  (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๕๓/๒๗,๒๖/๑๗๐/
๓๐,๒๖/๒๙๔/๔๗,๒๖/๘๐๘/๙๓,๒๖/๑๐๔๘/๑๓๑, ข.ุวิ.อ.(บาลี) ๑๕๓/๙๗)  

ไตรทิพย์  : สวรรค์,  ช้ันทิพย์ท้ัง  ๓,  สวรรค์ช้ันท่ี  ๓  คือดาวดึงส์ (นับตามลำดับสุคติภูมิคือ
มนุสสโลก  สวรรค์ช้ันจาตุมหาราชิกา และสวรรค์ช้ันดาวดึงส์), ไตรทิพย์  แปลจากคำ
ว่า  ติทิว  โดยปกติหมายถึงสวรรค์ช้ันทิพย์ทั้ง  ๓  ได้แก ่ (๑)  กามาวจรเทวโลก  (๒)  
รูปาวจรเทวโลก  (๓)  อรูปาวจรเทวโลก   บางแห่งมีความหมายเฉพาะช้ันซึ่งขึ้นอยู่
กับบริบท  ตัวอย่างเช่น  

 1.  สวรรค์ช้ันดาวดึงส์  เช่น บัณฑิตทั้งหลายผู้หวังสุข  จงขจัดความตระหน่ีอันเป็น
มลทินแล้วให้ทาน  บัณฑิตเหล่าน้ัน ย่อมดำรงในไตรทิพย์ ถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ
เทวดา  ร่ืนเริงอยู่ตลอดกาลนาน ไตรทิพย์ในท่ีน้ีหมายถึงสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  และ
ปรากฏในที่อ่ืนอีก เช่น ในสรภชาดก สุรุจิชาดก ปัญจุโปสถิกชาดก สุธาโภชนชาดก 
กุมภชาดก  และอรรถกถาผลทายกวิมาน    

 2. สวรรค์ช้ันดุสิต  เช่น สว่นพระมเหสีพระนามว่า  มหามายา เป็นพุทธมารดาซึ่ง
ถนอมพระครรภ์พระโพธิสัตว์มาแล้วเสด็จสวรรคตไปบันเทิงอยู่ในโลกสวรรค์ (ไตร
ทิพย์ หมายถงึ สวรรค์ช้ันดุสิต), เราจักพยากรณ์เทพบุตรท่ีจากสวรรค์ช้ันดุสิตมาใน
ท่ีนี้  น้อมภิกษาหารเข้ามาถวายแก่เรา ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด เทพบุตรน้ัน



 

๒๑๒๘ 
 

 

จักครองเทวสมบัติประมาณ ๓๐,๐๐๐ กัป ครองสวรรค์ช้ันไตรทิพย์ (ดุสิต) ปกครอง
เทวดาทั้งปวง , และในอรรถกถาตัมพทาฐิกโจรฆาตกวัตถุ  ไตรทิพย์ หมายถึง สวรรค์
ช้ันดุสิต เช่นกัน 

 3.พรหมโลกเชน่ข้าพเจ้าปรารถนาไตรทิพย์อันยอดเย่ียม จึงอยากเป็นสหายกับท้าว
มหาพรหมผู้เป็นอธิบดีของโลก คำว่า  ไตรทิพย์อันยอดเย่ียม  หมายถึงพรหมโลก 

 (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๐๔/๒๙๕,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๔/๕๕,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๑๗/
๑๓๐, ๒๘/๙๔๓/๓๒๙,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๖๐๓-๖๐๔/๙๒, ๓๒/๖๓๗/๙๗, สํ.ส.อ.  
๑/๒๐๔/๒๕๒,ขุ.ธ.อ.  ๔/๘๒) 

 ไตรทิพยสถาน  :สวรรค์  โลกทิพย์  เช่น มหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชน  คนเช่นน้ันเมื่อตายแล้ว  
ย่อมเข้าถึงไตรทิพยสถาน  บุคคลประเภทน้ี ช่ือว่าผู้มืดมาแต่สว่างไป, ดูคำว่า ไตร
ทิพย์ (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๔) 

 ไตรธาตุ :  ธาตุ ๓ ได้แก่ กามธาตุ  รูปธาตุ อรูปธาตุ, ภพ ๓ ได้แก่  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ, มี
คำอธิบายว่า (๑) ธาตุอย่างหยาบ  ช่ือกามธาตุ  (๒) ธาตุอย่างกลาง  ช่ือรูปธาตุ (๓) 
ธาตุอย่างประณีต ช่ืออรูปธาตุ, กรรมอำนวยผลใหใ้นกามธาตุ กามภพจึงปรากฏมีขึ้น 
กรรมจึงเป็นไร่นา วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางเหนียว วิญญาณดำรงม่ันอยู่ได้
เพราะธาตุอย่างหยาบ ธาตุอย่างหยาบ(กามธาตุ)ของสัตว์มีอวิชชาเป็นเคร่ืองปิดกั้น  
มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไป,กรรมอำนวยผลให้ในรูปธาตุ 
รูปภพจึงปรากฏมีขึ้น กรรมจึงเป็นไร่นา  วิญญาณเปน็พืช ตัณหาเป็นยางเหนียว  
วิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพราะธาตอุย่างกลาง ธาตุอย่างกลาง (รูปธาตุ) ของสัตว์มี
อวิชชาเป็นเคร่ืองปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกดิในภพใหม่จึงมีต่อไป, กรรม
อำนวยผลให้ในอรูปธาตุ อรูปภพจึงปรากฏมีขึ้น  กรรมจงึเป็นไร่นา วิญญาณเป็นพืช 
ตัณหาเป็นยางเหนียว  วิญญาณดำรงมัน่อยู่ได้เพราะธาตุอย่างประณีต ธาตุอย่าง
ประณีต(อรูปธาตุ)ของสัตว์มีอวิชชาเป็นเคร่ืองปิดกั้น  มีตัณหาเป็นเคร่ืองผกูใจ  การ
เกิดในภพใหม่จึงมีต่อไป (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๗/๒๑๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓๕/
๓๗๓,๒๙/๑๗๗/๕๐๖,องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๗/๒๒๘) 

ไตรเพท : เวท(ความรู้) ๓, คัมภีร์ศักด์ิสทิธ์ิสูงสุดของศาสนาพราหมณ์  ม ี๓  คัมภีร์  ได้แก่ (๑)  
ฤคเวทหรืออิรุเวท ประมวลบทสวดสรรเสรญิเทพเจ้า (๒) ยชุรเวท บทสวดอ้อนวอน
ในพิธีบูชายัญต่างๆ (๓) สามเวท ประมวลบทเพลงขับสำหรับสวดหรือร้องเป็นทำนอง
ในพิธีบูชายัญ  ต่อมาเพ่ิม (๔)อถรรพเวทหรืออาถรรพณเวท ว่าด้วยคาถาอาคมทาง
ไสยศาสตร์ เช่นอัมพัฏฐมาณพผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์โปกขรสาติ  เป็นผู้คงแก่เรียน 
ทรงจำมนตร์ จบไตรเพทพร้อมทั้งนิฆัณฑุศาสตร์ เกฏุภศาสตร์  อักษรศาสตร์และ
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ประวัติศาสตร์ รู้ตัวบทและไวยากรณ์ ชำนาญโลกายตศาสตร์และการทำนายลักษณะ
มหาบุรุษ(ที.สี. (ไทย) ๙/๒๕๖/๘๘,๙/๒๘๒/๑๐๔,๙/๒๙๑/๑๐๗,๙/๓๐๓/๑๑๓,๙/
๓๐๘/๑๑๗,๙/๓๐๙/๑๑๗,๙/๓๑๐/๑๑๗,๙/๓๑๑/๑๑๘,๙/๓๑๑/๑๑๙,๙/๓๑๖/
๑๒๑,๙/๓๓๑/๑๒๗,๙/๓๔๑/๑๓๔,๙/๓๔๔/๑๔๒,๙/๓๔๔/๑๔๓,๙/๕๑๘/๒๓๐,๙/
๕๒๕/๒๓๒,๙/๕๒๕/๒๓๓,๙/๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓,๙/๕๒๘/๒๓๔,๙/๕๒๙/
๒๓๔,๙/๕๓๐/๒๓๔,๙/๕๓๑/๒๓๔,๙/๕๓๑/๒๓๕,๙/๕๓๒/๒๓๕,๙/๕๓๓/๒๓๕,๙/
๕๓๓/๒๓๖,๙/๕๓๖/๒๓๖,๙/๕๓๗/๒๓๗,๙/๕๔๐/๒๓๘,๙/๕๔๑/๒๓๘,๙/๕๔๔/
๒๓๙,๙/๕๔๖/๒๔๐,๙/๕๔๙/๒๔๐,๙/๕๕๐/๒๔๑,๙/๕๕๑/๒๔๒,๙/๕๕๑/๒๔๓,๙/
๕๕๒/๒๔๓,ม,ม, (ไทย)๑๓/๓๘๓/๔๗๑,๑๓/๓๘๔/๔๗๒,๑๓/๔๒๔/๕๓๓,๑๓/๔๕๕/
๕๗๓,๑๓/๔๗๓/๕๙๘,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๔,๑๕/๒๖๔/๓๘๕, ขุ.ชา. (ไทย) 
๒๘/๙๔๓/๓๒๙,๒๘/๙๖๓/๓๓๔,๒๘/๙๖๔/๓๓๔,๒๘/๙๖๕/๓๓๔, ส.ํส.อ. ๑/๑๙๔/
๒๑๙, องฺ.ติก.อ.  ๒/๕๙/๑๖๓) 

ไตรเภท : เวท(ความรู้) ๓, ดู ไตรเพท  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๖๔/๓๘๕, องฺ.ปญฺจก.  (ไทย)  ๒๒/
๑๙๒/๓๑๗)  

ไตรโลก  : 1. โลก ๓ ได้แก่  กามโลก รปูโลก  อรูปโลก มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าไตรธาตุ 
ไตรภพ, ดู  ไตรธาตุ    

 2. โลก  ๓  ได้แก่  มนุสสโลก  เทวโลก  พรหมโลก   
 3.โลก ๓  ได้แก่  สังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก  (ขุ.อป. (ไทย)  ๓๒/๒๐/๔๘๖,ขุ.

อป. (ไทย)  ๓๓/๒๐๖/๕๔๗) 
ไตรโลกธาตุ : โลกธาตุ  ๓ มีความหมายเหมือนคำว่า  ไตรธาตุ  เช่น สิ่งไรๆ ในไตรโลกธาตุน้ี  พระ

ปัญญาจักขุของพระตถาคตนั้น ไม่เห็น ไม่มเีลย  (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๑,๒๙/
๑๙๑/๕๔๖,ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๐๘/๓๔๐) 

ไตรสิกขา  : สิกขา  ๓  ประการ  ได้แก่ ๑)  อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันย่ิง  การสมาทานศึกษาอยู่
ในสิกขาบท ๒)  อธิจิตตสิกขา สกิขาคือจิตอันย่ิง  การสงัดจากกามแล้วบรรลุ
ปฐมฌานถึงจตุตถฌาน (๓)  อธิปัญญาสกิขา สิกขาคือปัญญาอันย่ิง การรู้ชัดอริยสัจ  
๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ  มรรคตามความเป็นจริง  การทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ  ปัญญา
วิมุตติอันไม่มีอาสวะ  (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๗๖/๑๑๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒,๒๐/
๙๑/๓๑๙,  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๔/๕๕๒, ม.มู.อ.  ๑/๗/๔๔) 
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อกัษร ถ จำนวน ๗๒ ศพัท์ 
ถนน,ถนนหลวง : ทาง, ทางในเมือง,  ทางใหญ่ในเมือง  เช่น  ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรร้าน

ตลาดท่ีเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิด  เรือน  สิ่งของในเรือน  ถนน  ซอย  และถนน
หลวง  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๙๒/๖๙, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๖/๔๓๗, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๒๔๔/๓๖๒, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๐๒/๔๐๑) 

ถนนใหญ่คือสติปัฏฐาน:การเปรียบสติปัฏฐานเป็นถนนใหญ่ในเมืองคือธรรม เช่น พระศาสดาพระองค์
น้ัน ทรงชำนะกิเลสแล้ว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐสุด ทรงสร้างนครคือพระ
สัทธรรมซึ่งเป็นเมืองประเสริฐที่สุด พระองค์ทรงสร้างถนนใหญ่คือสติปัฏฐาน อันล้ำ
เลิศ ไม่มีอะไรค่ัน  ไม่คด  เป็นถนนตรง  ไพบูลย์  กว้างขวาง (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๔/
๖๐๗) 

ถปติสูตร : พระสูตรว่าด้วยช่างไม้ ช่างไม้ช่ืออิสิทัตตะและปุราณะกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  พวกตน
รู้สึกน้อยใจและเสียใจที่ได้ทราบข่าวว่า  พระผู้มีพระภาคจักเสด็จจากไป  แต่ปลืม้ใจ
และดีใจเมื่อได้ทราบข่าวว่า  จักเสด็จกลับมา  พระองค์จึงตรัสสอนว่า  การครอง
เรือนเป็นเรื่องคับแคบ บรรพชาปลอดโปร่ง  ท่านทั้งหลายพึงเป็นผู้ประกอบด้วยธรรม  
๔  มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๐๒๔๙๖) 

ถวายอภิวาท : กราบไหว้, ยกกระพุ่มมือวางไว้เหนือเศียร  เช่นท้าวมหาราชทั้ง  ๔ องค์ ...  เปล่งรัศมี
ให้สว่างไสวทั่วภูเขาคิชฌกูฏแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับถวายอภิวาท
แล้ว นั่ง  ณ ท่ีสมควร(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๕/๒๑๙,๑๑/๒๘๔/๒๓๒,ขุ.เถรี. (ไทย) 
๒๖/๑๔๘/๕๗๙,๒๖/๑๕๔/๕๘๐,๒๖/๓๐๙/๖๐๖) 

ถอนผม :  ดึงผมออกจากศีรษะ เป็นวิธีทรมานตนด้วยโยคะอย่างหน่ึงของผู้ถือลัทธิชีเปลือยหรือ
ศาสนาเชนของนิครนถ์ นาฎบุตร ซึ่งพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นการทำตนให้เดือดร้อน
โดยเปล่าประโยชน์   เช่น  เขากินผักดองเป็นอาหารบ้าง กินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้าง 
... ถอนผมและหนวด หม่ันประกอบการถอนผมและหนวดบ้าง  ยืนอย่างเดียว 
ปฏิเสธการนั่งบ้างน่ังกระโหย่ง ประกอบความเพียรด้วยการน่ังกระโหย่งบ้าง นอนบน
หนาม สำเร็จการนอนบนหนามบ้าง  (องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๑๙๘/๓๐๕, อภิ.ปุ. 
(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗)  

ถอยกลับ:  การถอยกลับโดยที่จิตไม่ได้สั่งให้ทำตามความเช่ือของนิกายปุพพเสลิยะซึ่งเช่ือว่า  
กายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิด  การเคลื่อนไหวทางกายไม่เกี่ยวข้องกับจิต  เช่น บางคน
คิดว่าจะไปในที่แห่งหน่ึงแต่ไปในท่ีอีกแห่งหน่ึง...คิดว่าจะเหยียดแขนข้างหน่ึงแต่
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เหยียดแขนอีกข้างหน่ึง  ส่วนเถรวาทเห็นว่า  กายกรรมมีจิตเป็นสมุฏฐาน  (อภิ.ก. 
(ไทย) ๓๗/๕๖๖/๖๑๙) 

ถ้อยคำ:  คำพูด, คำกล่าว  เช่น  บรรดาเจ้าลิจฉวีเหลา่น้ัน บางพวกกล่าวอย่างน้ีว่า “พระสมณ
โคดมจักกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจจกะได้อย่างไร ที่แท้ท่านสัจจกะกลับจะกล่าว
แย้งถ้อยคำของพระสมณโคดม” (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๔/๓๙๐, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๔/
๗๐,๑๓/๓๔๒/๔๑๕,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๗/๑๘๐,๒๑/๑๙๒/๒๗๙, ขุ.วิ. (ไทย) 
๒๖/๙๘๗/๑๒๑) 

ถ้อยคำล่วงเกิน :คำพูดดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำด่า เช่น เราจักอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกิน เหมือนพญาช้าง
ในสงคราม อดทนลูกศรท่ีตกจากแล่ง เพราะคนจำนวนมากเป็นผู้ทุศีล(ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๒๐/๑๓๓) 

ถัมภะ  :   ความหัวด้ือ กิริยาที่หัวด้ือ ภาวะท่ีหัวด้ือ ความแข็งกระด้าง ความหยาบคาย  ความ
เป็นผู้มีจิตแข็งกระด้าง ความไม่อ่อนโยน เป็นบาปธรรมและเป็นอุปกิเลสลำดับที่ ๑๑ 
ในอุปกิเลส  ๑๖, ดู อุปกิเลส ๑๖ (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๓/๓๒, องฺ.ทุก.  (ไทย) ๒๐/
๒๓๒/๑๓๗,๒๐/๒๓๓/๑๓๗,๒๐/๒๓๔/๑๓๗,๒๐/๒๓๕/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๔๐/๖๘,๒๑/๑๗๐/๒๓๘,๒๑/๗๘๒/๓๙๒,๒๑/๗๘๓/๓๙๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๗๖/
๕๙๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๔๗/๔๒๔, ๒๓/๑๔๘/๔๒๔,๒๓/๖๒๕/๔๒๔,๒๓/๖๒๖/
๔๒๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๖๗/๓๘๘,๒๔/๒๖๘/๓๘๘,๒๔/๗๔๕/๓๘๘,๒๔/๗๔๖/
๓๘๘, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๔๐/๕๙๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕/๑๗, ๒๗/๑๑๖, ๑๕๖/๔๓๒, 
๑๙๕/๕๖๔, อภิ. วิ.(ไทย) ๓๕/๘๔๗/๕๕๐) 

ถัมภาโรปกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระถัมภาโรปกเถระ ซึง่ท่านพระเถระประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๑๘ ท่านให้สร้างบันไดแล้วนำดอกมะลิ
ขึ้นไปบูชาพระสถูปของพระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสส ี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน 
ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๕/๓๐๗) 

ถ่ัวราชมาส  : พืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง  เช่น  ข้าพเจ้านั้นรีบรุดไปยังไร่ถั่วราชมาส  ก่อนที่ไร่ถัว่
ราชมาสซึ่งเป็นทรัพย์สินของเจ้าของไร่จะถูกฝูงโคทำลาย  ณ  ที่น้ัน  งเูห่ามีพิษร้ายได้
กัดเท้าข้าพเจ้าผู้กำลังรีบด่วน  (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๑๖๖/๑๔๖, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/
๒๐๔๕/๕๐๒, ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๑๓๒/๗๔๔)  

ถาดทองคำ :  ถาดที่ทำด้วยทองคำ เป็นวัตถุท่ีมีค่า นิยมนำมาใช้ในการแสดงธรรมด้วยอุปมา เช่น  
ถาดทองคำไม่อาจเทียบเท่ากับลาภสักการะ  เพราะปรากฏว่าบุคคลบางคนแม้จะไม่
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พูดเท็จเพราะถาดทองคำ แต่อาจพูดเท็จได้เม่ือมีลาภสักการะมากข้ึน (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๑๖๗/๒๗๓,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๑/๑๖๐, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๒/๑๘๙)  

ถาดรูปิยะ :  ถาดเงิน  เป็นวัตถุท่ีมีค่า นิยมนำมาใช้ในการแสดงธรรมด้วยอุปมา เช่น  ถาดเงินไม่
อาจเทียบเทา่กับลาภสักการะ  เพราะปรากฏว่าบุคคลบางคนแม้จะไม่พูดเท็จเพราะ
ถาดเงิน  แต่อาจพูดเท็จได้เมื่อมีลาภสักการะมากข้ึน  (สํ.นิ. (ไทย)  ๑๖/๑๖๗/๒๗๔) 

ถ่านไฟ  :   ถ่านติดไฟ, ถ่านท่ีมีไฟ  ใช้รมกายให้ร้อน  บางแห่งใช้เป็นข้ออุปมากับความเปล่งปลั่ง 
ความรุ่งโรจน์  เช่นท่านพระอานนท์ได้น้อมคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่น้ันเข้าไป
คลุมพระวรกายของพระผู้มีพระภาค  พอท่านพระอานนท์น้อมเข้าไปคลุมพระวรกาย
ของพระผู้มีพระภาค    ผ้าน้ันปรากฏสีเปล่งปลั่งเหมือนถ่านไฟที่ปราศจากเปลว  
(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๖/๕๓๔, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๓/๒๕๑,๑๓/๒๑๕/๒๕๓) 

ถามธาตุ  :  ธาตุคือกำลัง ธาตุคือเร่ียวแรง  สภาวะที่มีพลังเข้มแข็ง  เป็นธาตุอย่างท่ี ๔ ในธาตุคือ
วิริยะที่มีอาการต่างกัน  ๕  ประการ  ได้แก่ (๑) นิกกมธาตุ  หมายถึงสภาวะที่
พากเพียรออกจากความเกียจคร้าน (๒) ปรักกมธาตุ  หมายถึงสภาวะที่บากบ่ันรุดไป
ข้างหน้าไม่หยุดหย่อน  (๓)  ถามธาตุ  หมายถึงสภาวะท่ีมีพลังเข้มแข็ง  (๔)  ธิติธาตุ  
หมายถึงสภาวะท่ีต้ังมั่นไม่หว่ันไหว  (๕)อุปักกมธาตุ หมายถึงสภาวะที่มีความ
พยายาม (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๙,องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๓๘/๑๑๘, องฺ.ฉกฺก.ฏี
กา (บาลี) ๓/๓๘-๔๑/๑๓๓) 

ถามปัญหา :  การถามปัญหาเป็นเคร่ืองมือวัดปัญญา  เช่น  บุคคลบางคนในโลกน้ีเม่ือสนทนากัน 
จึงรู้อย่างน้ีว่า ‘ท่านผู้น้ีมีการแสวงหาปัญหาอย่างไร เตรียมปัญหาอย่างไรและถาม
ปัญหาอย่างไร  ท่านผู้น้ีมีปัญญาทราม  ไม่ใช่มีปัญญา  (องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๑๙๒/
๒๘๑) 

ถ้ำ :  1.เสนาสนะท่ีจัดเป็นอติเรกลาภของภิกษุ  ได้แก่วิหารเรือนมุงแถบเดียว  ปราสาท  
เรือนโล้น และถ้ำ, เสนาสนะตามธรรมชาติ  เช่น  เสนาสนะอันเงียบสงัด  คือ ป่า 
โคนไม้  ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าทึบ ท่ีแจ้ง ลอมฟาง,  ถ้ำมีหลายประเภท ได้แก่ 
ถ้ำอิฐ  ถ้ำศิลา  ถ้ำไม้  ถ้ำดิน 

 2. ร่างกาย, มหาภูตรูป  ๔  และหทัยรูป เช่น  นรชนผู้ขอ้งอยู่ในถ้ำ  ถกูกิเลสมากหลาย
ปิดบังไว้ เมื่อดำรงตนอยู่(อย่างน้ี) ก็จมลงในเหตุให้ลุ่มหลง ผู้เป็นเช่นนั้นแลย่อมอยู่
ไกลจากวิเวก  (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖,๑๓/๑๓๗/๑๕๔,๑๓/๒๒๓/๒๖๐,๑๓/
๔๑๙/๕๒๖,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๖/๒๓, องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๕/๑๒๙,๒๒/๗๖/
๑๓๗, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๗๙/๖๘๘, ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๔๖๒/๗๑, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/
๑๕/๓๘๗, ๓๓/๑๐๙/๓๘๒,ข.ุธ.อ.  (บาลี) ๒/๑๒๖, ขุ.สุ.อ.  (บาล)ี ๒/๗๗๙/๓๕๐) 
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ถ้ำศิลา :  ถ้ำหิน ถ้ำบนเขาหิน เช่นโรมกะ เราอยู่ในถำ้ศิลามา ๕๐ กว่าปีเม่ือก่อนนกทั้งหลายไม่
หวาดระแวง  ไว้ใจจึงบินมาเกาะท่ีมือเรา, ดู ถ้ำ  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๙/๑๓๘) 

ถ่ินอมนุษย์ :  สถานที่อยู่ของอมนุษย์,  ท่ีท่ีไม่มีมนุษย์อาศยัอยู่ท่ีสัญจรของพวกอมนุษย์มีปีศาจเป็น
ต้นหรือไม่ใช่เป็นทางโคจรของพวกมนุษย์  เช่นน้ำเย็นในถ่ินอมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้สอย 
ย่อมเหือดแห้งไป ฉันใด ทรพัย์ที่คนช่ัวได้แล้ว ตนเองไม่ได้ใช้ และไม่ให้คนอ่ืนใช้ ก็
เสียไปเปล่า ฉนันั้น  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๐/๑๕๖) 

ถ่ินอริยะ, มัชฌิมประเทศ  :ถิ่นท่ีเจริญ  ถิน่ท่ีประเสริฐ หมายถึง มัชฌมิประเทศ  จัดเป็นเหตุท่ีหาได้
ยากประการที่ ๓ ใน ๖ ประการ ได้แก ่(๑) ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า (๒) บุคคลผูแ้สดงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศไว้ (๓) บุคคลผูเ้กิดขึ้นในถิ่น
อริยะ (๔)  ความมีอินทรีย์ไม่บกพร่อง (๕) ความไม่โง่เขลา ความไม่เป็นคนเซอะ (๖) 
ความพอใจในกุศลธรรม (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๙๖/๖๒๐,องฺ.ฉกฺก.อ.  ๓/๙๖-๙๗/
๑๕๖) 

ถีนมิทธะ:  ความหดหู่และเซื่องซึม  คำว่า ถีนะ หมายถึง ความหดหู่ ความไม่ควรแก่การงาน 
ความท้อแท้ ความถ้อถอยแห่งใจ ความย่อหย่อน กิริยาที่ย่อหย่อน ภาวะท่ีย่อหย่อน  
ความถดถอย กิริยาท่ีถดถอย ภาวะท่ีถดถอยแห่งใจ ส่วนคำว่า มิทธะ  หมายถึง 
ความไม่สะดวกกาย ความไม่ควรแก่การงาน ความหงอยเหงา ความซบเซาแห่งกาย 
ความหาวนอน ความง่วงซึม  ความหลับ ความโงกง่วง ความอยากหลับกิริยาท่ีอยาก
หลับ ภาวะที่อยากหลับ, เป็นนิวรณ์ข้อท่ี ๓ ในนิวรณ์  ๕  ได้แก่  (๑) กามฉันทะ (๒)  
พยาบาท  (๓)  ถีนมิทธะ  (๔)  อุทธัจจกุกกุจจะ (๕) วิจิกิจฉา (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑๗/
๗๔,๙/๔๕๘/๒๐๑,๙/๕๔๘/๒๔๐, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖,๑๐/๓๘๒/๓๑๗,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๗๐/๔๘,๑๑/๓๐๐/๒๔๙,๑๑/๓๔๘/๓๖๓,๑๑/๓๕๕/๓๘๑,๑๑/๓๖๐/
๔๓๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๙/๓๖,๑๒/๑๑๕/๑๑๒,๑๒/๒๙๖/๓๒๖,๑๒/๔๑๒/๔๔๙,๑๒/
๔๕๔/๔๙๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓/๑๖,๑๓/๔๑๙/๕๒๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖/๒๓,๑๔/๗๕/
๘๑,๑๔/๑๐๓/๑๒๔,๑๔/๒๓๔/๒๗๕,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๔/๑๔๓, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๔๓/๒๔๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๓/๑๑๑,๑๙/๒๐๔/๑๓๖,๑๙/๒๓๗/๑๘๗,๑๙/๘๓๒/
๔๐๗,องฺ.เอกก. (ไทย)๒๐/๑๓/๓,๒๐/๑๘/๔,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๕๘/๒๒๓,๒๐/๑๒๒/
๓๖๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒/๒๒,๒๑/๖๑/๑๐๒,๒๑/๑๙๘/๓๐๙, องฺ.ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๒๓/๒๗,องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๗/๔๖๓,๒๒/๗๓/๕๙๕,๒๒/๗๕/๑๒๙,องฺ.
เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๙/๔๐๓,องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๒/๑๙,๒๔/๖๘/๑๔๘,๒๔/๘๖/
๑๙๓, ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓๒/๒๓๗,ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๑๑/๔๙๓,ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/
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๔๔๐/๕๙๙,๒๕/๔๘๘/๖๑๐, ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๐๐๙/๕๐๕, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๗/
๑๑๖,๒๙/๑๔๙/๓๙๗, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๘/๔๑,๓๑/๘๖/๑๔๕) 

ถีนะ :  ความหดหู่ ความง่วง ความไม่ควรแก่การงาน ความท้อแท้ ความถ้อถอยแห่งใจ ความ
ย่อหย่อน  กิริยาที่ย่อหย่อน ภาวะที่ย่อหย่อน ความถดถอย กิริยาที่ถดถอยภาวะที่
ถดถอยแห่งใจ  (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๓/๑๘๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๖/๕๘๕,อภิ.สงฺ.
(ไทย)๓๔/๑๑๖๒/๒๙๗,๓๔/๑๒๔๒/๓๑๕,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๔๖/๓๙๘,๓๕/๕๕๑/
๓๙๙,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๕๑/๑๒๔,๓๗/๕๓๓/๕๗๕,๓๗/๕๕๒/๖๐๑,อภิ.ป.(ไทย)๔๓/
๑/๓๕๑,๔๓/๗๔/๓๙๒,๔๓/๘๐/๓๙๕,๔๓/๙๗/๔๐๓) 

ถึงชีพิตักษัย : ถึงความสิ้นชีวิต, สิ้นชีวิต เช่นเพราะเหตุที่เจ้าปายาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพ ไม่ทรง
ให้ทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์  ทรงใหท้านโดยความไม่นอบน้อม แต่ทรงให้ทาน
อย่างโยนทิ้ง หลังจากถึงชีพิตักษัยแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพช้ันจาตุ
มหาราช (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๔๐/๓๗๐,๑๐/๔๔๑/๓๗๒) 

ถึงฐานะสูงบา้งต่ำบ้าง :เกิดในท่ีดีบ้างไม่ดีบ้าง  ถึงภพภูมิที่แตกต่างกันเช่น  เกิดในพรหมโลกทีสู่งกว่า
เทวโลก เกิดในเทวโลกที่สูงกว่ามนุษยโลกและเกิดในมนษุยโลกท่ีสูงกว่าอบายภูมิ (ที.
ม. (ไทย) ๑๐/๓๖๗/๒๙๔, ที.ม.อ. (บาลี) ๓๖๗/๓๕๔) 

ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  :มีความเห็นที่สมบูรณ์พร้อม  หมายถึง  พระอริยบุคคลช้ันโสดาบันขึ้นไป  ซึ่งมีช่ือ
ว่า ‘ผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ’ บ้าง ‘ผู้มาสู่พระสัทธรรม’  บ้าง  ‘ผู้เห็นพระสัทธรรม’  
บ้าง ‘ผู้ประกอบด้วยญาณของพระเสขะ’ บ้าง  ‘ผู้ ประกอบด้วยวิชชาของพระเสขะ’  
บ้าง ‘ผู้เข้าถึงกระแสธรรม’ บ้าง  ‘ผู้มีปัญญาแทงตลอด’ บ้าง  ‘ผู้ยืนจรดประตู
อมตะ’  บ้าง,  ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหรือพระโสดาบันจะไม่ทำฐานะ  ๖ ประการ  
ได้แก่ ๑)  เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสังขารว่าเป็นของเที่ยง ๒) เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสังขารว่า
เป็นสุข ๓)  เป็นผู้ไม่อาจยึดถือธรรมว่าเป็นอัตตา ๔) เป็นผู้ไม่อาจทำอนันตริยกรรม 
๕) เป็นผู้ไม่อาจเช่ือความบริสุทธ์ิโดยถือมงคลต่ืนข่าว ๖) เป็นผู้ไม่อาจแสวงหาเขตบุญ
นอกศาสนาน้ี  (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๙๓/๖๑๗, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๓/๑๔๐,องฺ.
เอกก.อ. (บาลี)  ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

ถึงพร้อมด้วยปัญญา  :มีปญัญาบริบูรณ ์ เช่น บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่
ชักชวนผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมด้วยศีล  ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้
ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้ถึงพร้อม
ด้วยปัญญา ... บุคคลเช่นน้ีช่ือว่าผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล
ผู้อ่ืน (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๗๓/๒๐๕) 



 

๒๑๓๕ 
 

 

ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ  :มีวิมุตติบริบูรณ์  เช่น  บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่
ชักชวนผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมด้วยศีล ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้
ถึงพร้อมด้วยสมาธิ  ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้ถึงพร้อม
ด้วยปัญญา  ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ แต่ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้ถึงพรอ้มด้วยวิมุตติ 
...บุคคลเช่นนี้ช่ือว่าผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน  (อภิ.ปุ. 
(ไทย) ๓๖/๑๗๓/๒๐๕) 

ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร  : สมบูรณ์ด้วยความประพฤติท่ีเหมาะสมและที่เท่ียวไปที่เหมาะสม,  
คำว่า  อาจาร หมายถึงความประพฤติท่ีเหมาะสม  ความไม่ล่วงละเมิดศีลทางกาย 
ทางวาจา ท้ังทางกายและวาจา หรือการสำรวมในศีลท้ังหมด  การไม่เลี้ยงชีวิตด้วย
การให้ไม้ไผ่ ให้ใบไม้ ให้ดอกไม้ ห้ผลไม้ ให้เครื่องสนานให้ไม้ชำระฟันการพูดยกย่อง
เพราะต้องการประจบให้เขารัก  การพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถั่ว การรับเลี้ยงเด็ก 
การรับใช้ส่งข่าวสาร หรือด้วยมิจฉาอาชีวะอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีพระพุทธเจ้าทรง
รังเกียจ  ภิกษุผู้ปฏิบัติ เช่นน้ีเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระ,  ส่วนคำว่า  โคจร  
หมายถึง  สถานที่เท่ียวไปท่ีเหมาะสม  ได้แก่  การไม่เที่ยวคบหาหญิงแพศยา  หญิง
หม้าย  สาวเท้ือ  บัณเฑาะก์  ภิกษุณี  การไม่เที่ยวไปที่ร้านสุรา  การไม่อยู่คลุกคลีกับ
พระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ การไม่คลุกคลีกับ
คฤหัสถ์ท่ีไม่สมควรการเสพ การคบ การเข้าไปน่ังใกล้เฉพาะตระกูลท่ีมีศรัทธาเลื่อมใส
เป็นดุจบ่อน้ำรุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวะ อบอวลไปด้วยกล่ินของฤษี  ปรารถนาแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์เก้ือกูลสิ่งที่เป็นความผาสุก ปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะแก่
พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา ภิกษุผู้ปฏิบัติเช่นน้ีเรียกว่าถึงพร้อมด้วยโคจร 
(อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๑๓/๓๘๗) 

ถือตัว  :   มีมานะ ถือทิฏฐิมานะของตัว   มานะ(ความถือตัว)  มี ๓ ประการ ได้แก่  (๑)  มานะ
ว่าเราเลิศกว่าเขา (๒) มานะว่าเราเสมอเขา (๓) มานะว่าเราด้อยกว่าเขา, บางแห่ง  มี  
๙  ประการ  ได้แก่ (๑) เป็นผู้เลิศกว่าเขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา  (๒)  เป็นผู้เลิศกว่า
เขา  ถือตัวว่าเสมอเขา (๓)  เป็นผู้เลิศกว่าเขา  ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา  (๔) เป็นผู้เสมอ
เขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา (๕) เป็นผู้เสมอเขา  ถือตัวว่าเสมอเขา (๖)  เป็นผู้เสมอเขา  
ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา (๗)  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา  (๘)  เป็นผู้ด้อย
กว่าเขา ถือตัวว่าเสมอเขา  (๙)  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา (สํ.ส. (ไทย) 
๑๕/๒๓๓/๓๓๓ , สํ .ม . (ไทย) ๑๙/๑๖๒/๙๔ , ๑๙/๘๒๖/๓๙๗ ,ขุ .ธ.๒๕/๓๒/
๒๓๗,๒๕/๗๔/๕๐,๒๕/๑๕๐/๗๘,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๑/๙๖-๙๗,อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/
๑๑๘/๑๗๘, ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๓/๑๖๐) 



 

๒๑๓๖ 
 

 

ถือไตรจีวรเป็นวัตร:ปฏิบัติธุดงค์โดยการถือไตรจีวรเป็นวัตร, การครองจีวรเพียง ๓ ผืนเป็นวัตรปฏิบัติ  
เช่นท่านพระมหากัสสปะตอบว่า “ท่านสารีบุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ตนเองอยู่
ป่าเป็นวัตรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ตนเองเที่ยว
บิณฑบาตเป็นวัตร และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตร 
ตนเองถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร  และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุล
เป็นวัตร ตนเองถือไตรจีวรเป็นวัตร และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือไตร
จีวรเป็นวัตร(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓๖/๓๖๙,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๑/๔๒๗)   

ถือบาตรและจวีร:ถือบาตรด้วยมือ  ถือจีวรด้วยกาย คือห่มจีวรแล้วอุ้มบาตร  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๔/
๑๙๕,๑๕/๑๖๒/๒๑๗,๑๕/๑๖๓/๒๑๘,๑๕/๑๖๓/๒๑๙,๑๕/๑๙๔/๒๗๓,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๔๑/๔๙๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๖/๑๓๒,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๓/๔๓๐,๑๒/
๔๕๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๑/๒๕๗,๒๓/๒๖๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔๒/๖๒,๒๓/
๔๓/๖๔,๒๓/๕๓/๙๓,วิ.อ.  (บาลี) ๑/๑๖/๑๘๐,ที.ม.อ.(บาลี)๑๕๓/๑๔๓, ม.มู.อ.
(บาลี) ๑/๖๓/๑๖๓,ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๖/๖๕) 

ถือประมาณ :  เปรียบเทียบตัดสินหรือจัดคุณสมบัติ  หรือคุณธรรมด้านเดียวกันระหว่างบุคคลหน่ึง
กับอีกบุคคลหน่ึงว่า ใครมคีณุน้อย ใครมคีุณมาก เช่นบุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือ
ประมาณข้อน้ันว่า ‘ธรรมแม้ของบุคคลนีก้็คือ ธรรมของอีกคนหน่ึงน่ันแล บรรดา
บุคคล ๒ คนนัน้ เพราะเหตุไร คนหน่ึงจึงเลวคนหนึ่งจึงดี’ (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๔/
๕๐๕) 

ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร :ปฏิบัติธุดงค์โดยการถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร, การใช้เฉพาะผ้าเป้ือนฝุ่นเป็นวัตร
ปฏิบัติ เช่นท่านพระมหากัสสปะตอบว่า “ท่านสารีบุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี 
ตนเองอยู่ป่าเป็นวัตร และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ตนเอง
เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรและกล่าวสรรเสรญิคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็น
วัตรตนเองถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุล
เป็นวัตร(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๔๒/๓๗๓) 

ถือมงคลตื่นขา่ว:เช่ือถือมงคลตามท่ีได้เห็นได้ยินได้รู้มาโดยขาดปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ,  เช่ือว่าจะมีความสำเร็จตามสิ่งท่ีเห็น  ท่ีได้ยินท่ีได้รับรู้,เช่ือว่ารูป เสียง  
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะเป็นมงคล,  ผู้ถือมงคลต่ืนข่าวมี ๓ ประเภท  คือ (๑) ทิฏฐมังคลิ
กะ  ผู้ท่ีเช่ือตามรูปที่เห็นว่าเป็นมงคล เช่น การต่ืนตอนเช้าเห็นดอกไม้สดเป็นมงคล 
การเห็นสีขาวเป็นมงคล  (๒)  สุตมังคลิกะ ผู้ท่ีเช่ือสิ่งท่ีได้ยินว่าเป็นมงคล เช่น ได้ยิน
คำว่า พ่อมหาจำเริญ ก็เช่ือว่าจะจำเริญได้จริงตามเสียงที่ได้ยินนั้น  (๓) มุตมังคลิกะ 
ผู้ท่ีเช่ือว่ากลิ่น  รส  โผฏฐัพพะที่ตนเองรับรู้เป็นมงคล, เป็นธรรมของอุบาสกจัณฑาล  



 

๒๑๓๗ 
 

 

อุบาสกเศร้าหมอง  อุบาสกน่ารังเกียจ  ขอ้ท่ี  ๓ ใน ๕ ประการ  ได้แก่  (๑)  เป็นผู้ไม่
มีศรัทธา (๒) เป็นผู้ทุศีล (๓) เป็นผู้ถือมงคลต่ืนข่าว เช่ือมงคล ไม่เช่ือกรรม (๔)
แสวงหาผู้รับทกัษิณานอกศาสนาน้ี (๕) ทำอุปการะนอกศาสนาก่อน (องฺ.ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๑๗๕/๒๙๒, อง.ฺฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๙๓/๖๑๗, องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาลี) ๓/
๑๗๕/๖๗, องฺ.ฉกฺก.อ.  (บาล)ี ๓/๙๒-๙๕/๑๕๕) 

ถือร้ัน  :  ถือทิฏฐิมานะ การถือรั้นเป็นอุปกิเลส  เป็นธรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้ว่ายาก เป็น
มูลเหตุแห่งการวิวาท เช่น บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตน มีความถือรั้น 
สละสิ่งท่ีตนยึดมั่นได้ยาก ข้อท่ีบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตน  มีความ
ถือรั้น สละสิ่งที่ตนยึดม่ันได้ยาก นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ  (ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๖๓/๔๔, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๘๑/๑๘๘) 

ถุงน้ำอสุจิ  :  ถุงน้ำอสุจิของพระอรหันต์  เป็นความเช่ือของนิกายปุพพเสลิยะท่ีเช่ือว่า พระอรหันต์
มีถุงน้ำอสุจิ จึงมีการปล่อยน้ำอสุจิได้ บางครั้ง พวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารอาจนำ
น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ บางครั้ง น้ำอสุจิและการปล่อย
น้ำอสุจิเกิดจากผลของการฉนั การด่ืม การเคี้ยว และการลิ้ม  (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/
๓๐๙/๒๕๕) 

ถุลลโกฏฐิตะ, นิคม  :นิคมช่ือถุลลโกฏฐิตะ  เป็นเขตชนบทของ แคว้นกุรุ  บางทีเรียกว่า ถุลลโกฏฐิต
คาม  คำว่า ถลุลโกฏฐิตะ  แปลว่า  สถานท่ีที่มียุ้งฉางเต็มเป่ียม  หรือสถานที่มีข้าว
แน่นยุ้งฉาง  เพราะเป็นที่มีการทำข้าวกล้าเป็นประจำ มีการบรรจุเมล็ดข้าวไว้ในยุ้ง
ฉางจำนวนมาก เป็นสถานทีท่ี่รัฏฐบาลกุลบุตรทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้า  ในตำบลนี้
มีพระราชอุทยานชื่อมิคจีระของพระเจ้าโกรัพยะต้ังอยู่ ซึ่งเป็นท่ีท่ีท่านได้มาพำนัก
และแสดงธรรมแก่พระเจ้าโกรัพยะ (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๙๓/๓๔๙) 

ถุลลติสสา, ภิกษุณี:ภิกษุณีช่ือถุลลติสสา เป็นศิษย์ของพระอานนท์ นางไม่พอใจท่ีพระมหากัสสปเถระ
แสดงธรรมแก่ภิกษุณีท้ังหลายต่อหน้าพระอานนท์ กล่าวเปรียบเปรยว่าพระมหากัสส
ปะเหมือนพ่อค้าเข็ม เอาเข็มมาขายแก่ช่างเข็มผู้ชำนาญคือพระอานนท์  ภายหลัง 
นางได้ลาสิกขาไป  (สํ.นิ.  (ไทย)  ๑๖/๑๕๓/๒๕๔,๑๖/๑๕๔/๒๕๗) 

ถุลลนันทา, ภิกษุณี: ภิกษุณีช่ือถุลลนันทาเป็นหญิงสาว ๔ คนพ่ีน้อง ผู้บวชอยู่ในสำนักภิกษุณี  คือ  
นันทา นันทวดี  สุนทรีนันทา  และถุลลนันทา  เป็นฝ่ายของพระเทวทัต พระโกกาลิ
กะ พระกตโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร  พระสมุทททัต นางเป็นต้นเหตุให้เกิด
สิกขาบทท้ังท่ีเป็นครุกาบัติและลหุกาบัติหลายสิกขาบท เช่นวัชชปฏิจฉาทิกาปาราชิก
สิกขาบท (ว่าด้วยภิกษุณีปกปิดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุณีอ่ืน)อุกขิตตานุวัตติกา
ปาราชิกสิกขาบท(ว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันลงอุกเขปนี
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ยกรรม) สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ (ว่าด้วยการก่อคดีพิพาทของภิกษุณี)ปริปาจิต
สิกขาบท(ว่าด้วยการฉันบิณฑบาตท่ีภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียม)  (วิ.มหา. (ไทย)  ๑/
๑๕๗/๑๓๐,๑/๑๕๗/๑๓๑,วิ.มหา. (ไทย)  ๒/๑๙๒/๓๕๖, วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๖๕๖/
๒, ๓/๖๖๔/๑๐, ๓/๖๖๔/๑๑, ๓/๖๖๘/๑๔, ๓/๖๗๘/๒๖, ๓/๖๗๘/๒๗,๓/ ๖๘๒/
๓๐, ๓/๖๘๒/๓๑, ๓/๖๙๔/๔๑, ๓/๖๙๔/๔๒, ๓/๗๒๑/๖๓, ๓/๗๒๗/๖๘,๓/๗๒๗/
๖๙, ๓/๗๓๘/๘๒, ๓/๗๓๘/๘๓, ๓/๑๑๖๖/๓๕๑,วิ.ป. (ไทย) ๘/๒๐๓/๒๐๖,๘/
๒๐๓/๒๐๗,๘/๒๐๔/๒๐๗,๘/๒๑๐/๒๑๒,๘/๒๑๖/๒๑๕,๘/๒๑๗/๒๑๗,๘/๒๑๗/
๒๑๘,๘/๒๑๗/๒๑๙,๘/๒๑๗/๒๒๐,๘/๒๑๗/๒๒๑,๘/๒๑๗/๒๒๒,๘/๒๑๗/๒๒๓,๘/
๒๑๘/๒๒๔,๘/๒๑๙/๒๓๑,๘/๒๔๘/๓๒๘)  

ถุลลัจจัย, อาบัติ:อาบัติท่ีเป็นกรรมหยาบ มีโทษมาก และมีโทษหยาบกว่าอาบัติท่ีเป็นเทสนาคามินีข้อ
อ่ืน ในบรรดาอาบัติเบา  ๕  อย่าง  คือถุลลัจจัย ปาจิตตีย์  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฎ  
และทุพภาสิต ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เธอจงฟังอาบัติท่ีเราเรียกว่าถุลลัจจัย 
ตามลำดับ ภิกษุใดแสดงในภิกษุรูปเดียว และภิกษุรูปใดรับโทษนั้น โทษเสมอด้วยโทษ
น้ันไม่มี เพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกโทษน้ันว่าถุลลัจจัย(วิ.จู.(ไทย)๖/๒๐๑/๓๑๖,๖/
๒๐๑/๓๑๗ ,วิ.ป .(ไทย)๘/๑๕๗/๑๒๒ ,๘/๑๕๘/๑๒๒ ,๘/๑๕๙/๑๒๒ ,๘/๑๖๐/
๑๒๒,๘/๑๖๑/๑๒๒,๘/๑๖๑/๑๒๓,๘/๑๖๑/๑๒๔,๘/๑๖๑/๑๒๕,๘/๑๖๑/๑๓๖,๘/
๑๖๑/๑๒๗,๘/๑๖๑/๑๒๘,๘/๑๘๓/๑๖๘,๘/๑๘๗/๑๗๒,๘/๑๘๗/๑๙๓,๘/๑๘๗/
๑๙๔,๘/๒๐๐/๒๐๐,๘/๒๐๐/๒๒๘,๘/๒๐๐/๒๒๙,๘/๒๒๙/๒๘๑,๘/๒๒๙/๒๘๒,๘/
๒๒๙/๒๘๓,๘/๒๒๙/๒๘๔,๘/๓๙๖/๕๖๗,๘/๓๙๖/๕๖๘,๘/๓๙๙/๕๖๙,๘/๔๔๔/
๖๒๘, ๘/๔๘๑/๖๙๘,วิ.อ. (บาลี) ๓/๔๗๕/๕๒๘)  

ถุสชาดก : ชาดกว่าด้วยหนูไม่กินแกลบ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เม่ือครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ได้ผูกมนตร์ให้พระราชกุมารพรหมทัต
ผู้เป็นศิษย์ไว้สาธยายเป็นประจำ หลังจากจบการศึกษากลับมาครองราชสมบัติแล้ว
และเม่ือมีพระโอรสพระชนมายุได้ ๑๖ ปีเพ่ือป้องกันไม่ให้พระโอรสคิดขบถ จึงสั่งว่า
เม่ือจะเสวยอาหารให้กล่าวมนตร์บทท่ี ๑ ว่าแกลบยังคงเป็นแกลบ ข้าวสารก็คงเป็น
ข้าวสารสำหรับหนู พวกหนูไม่กินแกลบคงกินแต่ข้าวสาร ขณะนั้นพระราชกุมารกำยา
พิษไว้แล้วแต่ไม่ได้โอกาสที่จะใสลงในอาหารจึงล้มเลิก ในเวลาที่จะประชุมใหญ่ ให้
ร่ายมนตร์บทท่ี ๒ ว่าการปรึกษากันในป่าก็ดี การกระซิบกันในบ้านก็ดี การวางแผน
ฆ่าก็ดี ท้ังหมดนั้นเรารู้แล้ว พระราชกุมารเข้าใจว่าพระราชารู้แผนการของตนจึงหนี
ไป ๗-๘วันจึงกลับมา ในเวลาประทับยืนที่หัวบันไดให้กล่าวว่า ทราบว่า พ่อลิงกัดลูก
อัณฑะของลูกลิงตัวผู้ท้ิงเสียต้ังแต่ยังเล็กพระราชกุมารเข้าพระทัยพระราชบิดาจะให้



 

๒๑๓๙ 
 

 

จับตนตอนจึงหนีไปถึงครึ่งเดือนจึงกลับมาในเวลาที่พระราชาประยืนที่ธรณีประตูให้
ร่ายมนตร์ว่าการท่ีเจ้ากระสับกระส่ายอยู่เหมือนแพะตาบอดในไร่ผักกาดและเจ้านอน
ใต้แท่นบรรทมท้ังหมดน้ันเรารู้แล้ว พระราชกุมารเข้าใจว่าพระราชบิดาทราบการ
กระทำของตนจึงออกจากซ่อนมาขอขมาโทษต่อพระบิดาพระโพธิสัตว์ได้ป้องกัน
รักษาศิษย์ไว้ได้ อาจารย์ย่อมทำความป้องกันศิษย์ผู้เคารพเชื่อฟังในทิศท้ังหลายอย่าง
น้ี(ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๔๙/๑๘๗) 

ถูกปัจจัยปรุงแต่ง :ถูกปัจจัยสร้างขึ้น  เกิดขึ้นได้โดยอาศัยปัจจัย  เช่นอานนท์ รูปไม่เที่ยง ถูกปัจจัย
ปรุงแต่ง  อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
มีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา ความดับแห่งรูปนั้น เรา
เรียกว่า ‘นิโรธ’  (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๒๑/๓๓, ๑๗/๕๕/๗๙) 

ถูณนคร :  ช่ือเมือง ปรากฏในมหาชนกชาดก  เช่น  เธออย่าเรียกอาตมภาพว่าเป็นพระสวามี
ของเธอและอาตมภาพก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นพระมเหสีของอาตมภาพต่อไป  เมื่อ
กษัตริย์ท้ัง  ๒  ตรัสข้อความน้ีแล้วต่างก็เสด็จเข้าไปยังถูณนคร  (ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๘/
๒๘๗/๒๒๗) 

ถูนคาม, หมู่บ้าน :ช่ือหมู่บ้านพราหมณ์  บางแห่งเรียก  ถูณะ ต้ังอยู่ในแคว้นมัลละ เป็นสถานท่ีท่ี
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุทปานสูตร อน่ึงในการกำหนดเขตของปัจจันตชนบทและ
มัชฌิมชนบท ในพระวินัยปิฎกกำหนดไว้ว่า ทางทิศตะวันตกมีหมู่บ้านพราหมณ์ถูณะ
เป็นขอบเขต    พ้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันตชนบท ด้านในเป็นมัชฌิมชนบท  ใน
อรรถกถาอุทปานสูตรกล่าวสอดคล้องกันว่า ถูนคามเป็นท่ีต้ังแห่งมัชฌิมประเทศใน
ทิศอาคเนย์ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๙/๓๙, ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๖๙/๓๑๗) 

ถูปสิขะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าถูปสิขะ  ประสูติในกัปที่ ๙๔  นับจากกัปนี้
ไปเป็นอดีตชาติของพระถัมภาโรปกเถระบำเพ็ญบุญคือได้ยกเสาธงข้ึนไว้ท่ีเจดีย์ของ
พระพุทธ เจ้าพระนามว่าธัมมทัสสี สร้างบันไดขึ้นสู่พระสถูปและบูชาด้วยดอกมะลิ 
ด้วยผลบุญน้ันทำให้ท่านไม่รู้จักทุคติและบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘  และอภิญญา 
๖ (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๘/๓๐๗) 

ถูปารหบคุคล : บุคคลทีค่วรแก่พระสถูป  ผู้ควรสร้างสถูปถวาย  บุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปบรรจุ
พระธาตุไว้แบ่งเป็น  ๒ จำพวกก็มี ๔ จำพวกก็มี แบ่งเป็น ๒ จำพวก ๑) พระตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า  ๒) พระเจ้าจักรพรรดิ,  แบ่งเป็น  ๔ จำพวกได้แก่ ๑) พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า ๒) พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า ๓) พระสาวกของพระ
ตถาคต ๔)  พระเจ้าจักรพรรดิ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๖/๑๕๓,๑๐/๒๐๖/๑๕๔,อง.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๕๖/๙๘,องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๒๔๗/๓๖๗)  
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ถูปารหสูตร : พระสูตรว่าด้วยถูปารหบุคคล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถูปารหบุคคล ๔ จำพวก คือ 
(๑) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) พระปัจเจกพุทธเจ้า (๓)สาวกของพระตถาคต (๔) พระ
เจ้าจักรพรรดิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๗/๓๖๗) 

เถยยสัตถสมุฏฐาน :สมุฏฐานที่มีเถยยสัตถสิกขาบทเป็นเกณฑ์  กล่าวคือ อาบัติท่ีเกิดทางกายกับจิต    
มิใช่เกิดทางวาจา และเกิดทางทวารท้ัง ๓ , เป็นสมุฏฐานของอาบัติข้อท่ี ๙  ใน
สมุฏฐาน  ๑๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน ๒) อทินนาทานสมุฏฐาน ๓) 
สัญจริตตสมุฏฐาน ๔)  สมนุภาสนสมุฏฐาน ๕) กฐินสมุฏฐาน ๖) เอฬกโลมสมุฏฐาน 
๗) ปทโสธัมมสมุฏฐาน ๘)  อัทธานสมุฏฐาน ๙)  เถยยสัตถสมุฏฐาน  ๑๐) ธัมมเทส
นาสมุฏฐาน ๑๑)  ภูตาโรจนสมุฏฐาน  ๑๒)  โจริวุฏฐานาปนสมุฏฐาน  ๑๓)  อน
นุญญาตสมุฏฐาน,  สิกขาบทที่มีเถยยสัตถสมุฏฐานเป็นเกณฑ์มี ๗ สิกขาบท ได้แก่
เถยยสัตถสิกขาบท ว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร อุปัสสุติ
สิกขาบท ว่าด้วยการแอบฟังภกิษุทะเลาะกัน  สูปวิญญาปนสิกขาบท ว่าด้วยการออก
ปากขอแกงและข้าวสุก  รัตติสิกขาบท ว่าด้วยการสนทนากับชายในเวลาค่ำคืน ฉันน
สิกขาบท ว่าด้วยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบัง โอกาส
สิกขาบท ว่าด้วยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในที่แจ้ง  และพยูหสิกขาบท ว่า
ด้วยการยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในตรอกตัน(วิ.ป.(ไทย)๘/๒๑๙/๒๒๙,๘/
๒๑๙/๒๓๐,๘/๒๑๙/๒๓๑, วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๕๘-๒๖๗/๔๒๓-๔๓๔, กงฺขา.อ. (บาลี) 
๑๓๖-๑๓๗) 

เถรนามกสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระเถรนามกะ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน  
ได้ทรงยกย่องท่านพระเถรนามกะซ่ึงชอบอยู่ผู้เดียวและกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียว
และทรงแนะนำการอยู่ผู้เดียวท่ีบริบูรณ์โดยพิสดารแก่ท่านว่า  สิ่งใดที่ล่วงไปแล้ว  สิ่ง
น้ันก็ละได้แล้ว  สิ่งใดยังมาไม่ถึง  สิ่งนั้นก็สละเสีย  ความกำหนัด  ด้วยความพอใจใน
การได้อัตภาพในปัจจุบันย่อมถูกกำจัดด้วยดี  น้ีคือการอยู่ผู้เดียวโดยพิสดาร (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๒๔๔/๓๓๖) 

เถรนามกะ,พระ  :พระช่ือเถระหรือเถรนามกะ  ท่านชอบอยู่ผู้เดียว และกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียว  
เข้าหมู่บ้านบิณฑบาตผู้เดียวกลับผู้เดียวน่ังในท่ีลับผู้เดียวและอธิษฐานจงกรมผู้เดียว
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกมาแล้วทรงแสดงการอยู่ผู้เดียวที่ถูกต้อง ความว่า การละส่ิงที่
ล่วงไปแล้วได้สละสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเสียได้ กำจัดความกำหนัดด้วยความพอใจในการได้
อัตภาพในปัจจุบันได้   จึงจะเป็นการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์  (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๔๔/
๓๓๖) 



 

๒๑๔๑ 
 

 

เถรวาทะ  :  วาทะว่าตนเป็นใหญ่ในเรื่องนั้น, วาทะว่าตนเป็นผู้มั่นคงในเรื่องนั้น, คำรับรองว่ามีภูมิ
ความรู้สูงเทียบเท่าอาจารย์ผู้เถระเช่น พระพุทธเจ้าตรัสว่า ... เม่ือเรากล่าวอย่างน้ี 
อาฬารดาบส กาลามโคตรจึงกล่าวกับเราว่า‘เชิญท่านอยู่ก่อน ธรรมนี้ก็ เป็น
เช่นเดียวกับธรรมท่ีวิญญูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์
ของตน เข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นาน’  จากน้ันไม่นาน  เราก็เรียนรู้ธรรมน้ันได้อย่าง
รวดเร็ว ช่ัวขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัยเท่าน้ันก็กล่าวญาณวาทะและเถรวาทะได้ 
(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๗๗/๓๐๐,๑๒/๓๗๑/๔๐๖, ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๓๒๗/๓๙๕,๑๓/
๔๗๕/๖๐๑,ม.มู.อ.  ๒/๒๗๗/๗๙) 

เถรสูตร๑  :  พระสูตรว่าด้วยธรรมของพระเถระ ในคัมภีรพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย  มีเถรสูตร 
๒ สูตร คือ 

 1.เถรสูตร ในปัญจกนิบาต กล่าวถึงธรรมของพระเถระ ๕ ข้อ พระผูม้พีระภาคตรัสว่า 
ภิกษุผู้เถระ เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือไม่ใช่สุข เพ่ือไมใ่ช่ประโยชน์แก่เทวดาและ
มนุษย์ท้ังหลาย เพราะประกอบด้วยธรรม ๕ คือ (๑) เป็นรัตตัญญู(คอืผ่านมาหลาย
ราตรี) บวชมานาน (๒) เป็นผู้มีช่ือเสียง มียศ มีบริวารมาก (๓) เป็นผู้ได้ปัจจัย ๔ (๔) 
เป็นพหูสูต ทรงความรู้ ได้ยินได้ฟังมาก (๕) เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริต ส่วน
ภิกษุผู้เถระเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุข เพ่ือประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์
ท้ังหลาย เพราะประกอบด้วยธรรม ๕ คือ (๑) เป็นรัตตัญญู บวชมานาน (๒) เป็นผู้มี
ช่ือเสียง มียศ มีบริวารมาก (๓) เป็นผู้ได้ปัจจัย ๔ (๔) เป็นพหูสูต ทรงความรู้ ได้ยินได้
ฟังมาก (๕) เป็นสัมมาทิฏฐมิคีวามเห็นไม่วิปริต  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๘/๑๕๖) 

 2.เถรสูตร ในทสกนิบาต กล่าวถึงคุณธรรมของพระเถระ ๑๐  ขอ้ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุเถระประกอบด้วยธรรม ๑๐ จะอยู่ใน ทิศใด ๆ ย่อมอยู่สำราญโดยแท ้
คือ (๑) เป็นรัตตัญญู บวชมานาน (๒)  มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข ์
เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษา
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย  (๓) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสตุะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรม
ท้ังหลายแล้วทรงจำไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ (๔) ทรงจำ
ปาติโมกข์ท้ังสองได้ดี จำแนกได้ดี ให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดาร วินิจฉัยได้ดีโดยสูตร โดย
อนุพยัญชนะ (๕) ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ท่ีเกิดขึ้น  (๖) เป็นผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟัง
และแสดงธรรมเป็นที่พอใจ มีปราโมทย์อย่างย่ิง ในอภิธรรมและอภิวินัย (๗)  สันโดษ
ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชตามแต่จะได้ (๘)  เป็นผู้น่าเลื่อมใสในการก้าว
ไปและถอยกลับ เป็นผู้สำรวมดีในการนั่งในละแวกบ้าน (๙)  ได้ฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิง 



 

๒๑๔๒ 
 

 

ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ไม่ลำบาก (๑๐) ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติอันไม่มีอาสวะ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๘/๒๓๑) 

เถรสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยคุณธรรมของพระเถระ  
เถระ  :  ผู้มีความมั่นคง(ถิรภาวะหรือเสถียรภาพ) ในพระศาสนา  ไม่สึกกลับคืนไปสู่เพศ

คฤหัสถ์อีก  ประกอบด้วยคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระเถระ(เถรธรรม)มีศีลเป็นต้น,  คำ
ว่า  เถระ  เป็นคำเรียกภูมิของภิกษุตามปูนอายุ  ๓  ระดับ  คือ  ภิกษุปูนเถระ  ภิกษุ
ปูนมัชฌิมะ  และภิกษุปูนนวกะ  หรือเรียกว่าพระเถระ  พระมัชฌิมะ  พระนวกะ  
พระเถระหมายถึงพระผู้มีระดับอายุ  คุณธรรม  ความรู้  ท่ีนับว่าเป็นพระผู้ใหญ่  คือ
มีพรรษาต้ังแต่  ๑๐  ขึ้นไป  และรู้ปาติโมกข์  เป็นต้น  พระมัชฌิมะหมายถึงพระ
ระดับกลางมีระดับอายุ  คุณธรรม  ความรู้  ที่นับว่าพระปูนกลาง  คือมีพรรษาตั้งแต่
ครบ  ๕  แต่ยังไม่ถึง  ๑๐  พระนวกะหมายถึงพระใหม่  มีระดับอายุ  คุณธรรม  
ความรู้ท่ีนับว่ายังใหม่  มีพรรษาต่ำกว่า  ๕  ยังต้องถือนิสสัย,  ในพระพุทธศาสนาใช้
ความเป็นพระเถระเพื่อเป็นข้ออ้างอิงในทางธรรมวินัยได้ตามหลักมหาปเทส  ๔  เช่น  
ภิกษุในธรรมวินัยน้ีพึงกล่าวอย่างน้ีว่า  ‘ในอาวาสช่ือโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหน่ึง
เป็นพหูสูต    เรียนคัมภีร์    ทรงธรรม    ทรงวินัย  ทรงมาติกา   ข้าพเจ้าได้สดับ
รับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า ‘น้ีเป็นธรรม  นี้เป็นวินัย น้ีเป็นสัตถุสาสน์’  
ข้ออ้างเช่นนี้  พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้จดจำไว้ แต่ไม่ให้เช่ือถือเสียทีเดียว ควรนำ
ธรรมวินัยน้ันมาสอบสวนกับพระสูตรและพระวินัย  ถ้าตรงกันจึงควรเช่ือถือ  (ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๒, ๑๐/๑๘๘/๑๓๖, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙, ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๓๔๗/๓๘๐, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๒๒/๒๕๕, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๐๐/๓๓๔, องฺ.
จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๒/๓๕,๒๑/๑๖๐/๒๒๔,๒๑/๑๘๐/๒๕๔, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/
๒๓/๓๗,๒๓/๒๙/๔๕,๒๓/๓๑/๔๗,องฺ.ทสก.  (ไทย)  ๒๔/๑๘/๓๔, ขุ.ธ.  (ไทย) ๒๕/
๒๖๐/๑๑๓,๒๕/๒๖๑/๑๑๓, ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๖๕๗/๗๔, ๒๖/๘๑๑/๙๓,ที.ม.อ.  
(บาลี) ๑๓๖/๑๒๖, ที.ม.ฏีกา(บาลี)  ๑๓๖/๑๕๕) 

เถราปทาน: ประวัติในอดีตชาติของพระเถระคือประวัติในอดีตชาติของพระเถระผู้เป็นพระอรหันต
สาวก (จำนวน ๔๐๙ รูป ในจำนวน ๔๑๐ เรื่อง เพราะอีกเรื่องหนึ่งเป็นบุพกรรมของ
พระพุทธเจ้า ได้แก่ พุทธาปทานช่ือปุพพกัมมปิโลติ) ประวัติของพระเถระเหล่านี้ 
ส่วนมากแสดงการบำเพ็ญทานบารมี ในรูปแบบต่าง ๆ การบำเพ็ญบารมีอันดับรองลง
ได้แก่ ศีลบารมีและเนกขมัมบารมี บารมีเหล่านี้ ส่งผลให้ได้มนุษยสมบัติและสวรรค์
สมบัติ ในอดีตชาติหลายร้อยหลายพันชาติ มาในชาติสดุท้าย จึงได้นิพพานสมบัติ 



 

๒๑๔๓ 
 

 

พร้อมทั้งคุณวิเศษ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ อภิญญา ๖ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๑/
๒๖) 

เถ้า  :  เถ้าถ่าน เช่น สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ ผู้ถึงความเช่ียวชาญทางจิตน้ันจะสามารถ
ทำบ้านนาลันทาน้ีให้เป็นเถ้าด้วยจิตคิดประทุษร้ายคร้ังเดียว ได้หรือไม่, ในวินัย
จัดเป็นยามหาวิกัติ  ๑ ใน  ๔ อย่าง คือ คูถ มูตร เถ้า ดิน  ซึ่งภิกษุอาพาธหรือถูกสัตว์
มีพิษกัดต่อย หยิบฉันได้โดยไม่ต้องรับประเคน  (วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๘/๓๖, ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๖๔/๖๒,วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๖๘/๑๗๕) 

เถากระไดลงิ:  พืชเถาชนิดหนึ่งในป่าหิมพานต์  บันไดลิงก็เรียก  ในเวสสนัดรชาดก  เช่นณ  ท่ีใกล้
สระนั้น มีชะเอมต้น ชะเอมเครือ กำยาน ประยงค์  เนระพูสี แห้วหมู สัตตบุษย์ 
สมุลแว้ง พิมเสน สามสิบ  กฤษณา เถากระไดลิงเป็นจำนานมาก บัวบก  โกฐขาว 
กระทุ่มเลือด ต้นหนาด (ขุ.ชา. ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๖๐/๕๐๔) 

เถาโคกกระออม :พืชเถาชนิดหน่ึงในป่าหิมพานต์  เถามะลวัิลย์ก็เรียก ปรากฏในเวสสันดรชาดก  เช่น  
มีเถาโคกกระออม นมตำเลีย เถาหญ้านาง  เถาชะเอม ไม้อโศก ต้นเทยีน บอระเพ็ด
ไฟ ชิงช้าชาลี  (ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๘/๒๐๕๓/๕๐๔) 

เถ้าไคล :  ชนิดกำเนิดสังเสทชะ การเกิดในเถ้าไคลหรอืท่ีช้ืนแฉะ ตามนัยพระสูตร มาในมหาสี
หนาทสูตร เรื่องกำเนิด ๔ คือ (๑) กำเนิดอัณฑชะ การเกิดในไข่ (๒) กำเนิดชลาพุชะ 
การเกิดในครรภ์ (๓) กำเนิดสังเสทชะ การเกิดในเถ้าไคลหรือท่ีช้ืนแฉะ (๔) กำเนิด
โอปปาติกะ การเกิดผุดขึ้น ความว่า กำเนิดสังเสทชะ คือ เหล่าสัตว์ผู้เกิดในปลาเน่า 
ซากศพเน่า ขนมบูด น้ำครำ หรือเถ้าไคล  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑) 

เถาจิงจ้อดำ : ช่ือไม้เถา ลำต้นเหลี่ยม ดอกสีขาว  มีขนมาก มีหลายชนิด  เป็นคำอุปมาความงดงาม
มหาเหสีของพญานาค เป็นลกัษณะเป็นหน่อท่ีสวยงาม  ตามนัยพระสูตร มาในมหา
นิบาต ท่ีพรรณนาถึงความงดงามของมเหสีของพญานาคว่า ว่า พญานาคนั้นมีมเหสี
กำลังสาวรุ่นทรงพระนามว่าวิมลา มีพระรูปโฉมสง่างามดังแท่งทองคำ สูงโปร่ง
สะโอดสะองดังหน่อ "เถาจิงจ้อดำ" ท้ังคู่มีสณัฐานดังผลมะพลับงดงามน่าชมย่ิงนัก (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๕/๓๙๖) 

เถาชะเอม :   เถาหญ้าชนิดหนึ่ง ท่ีขึ้นอยู่รอบๆ สระในป่าน้ัน นอกจากน้ีมีพันธ์ุ  อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ท่ีสำคัญคือต้นเหลาชะโอน เป็นต้น ตามนัยพระ สูตร มาในมหาเวสสันดรชาดก 
เกี่ยวกับมหาวนวรรณนา พรรณนา ถึงป่าใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำ ป่า หญ้า อาหาร 
ความร่มเย็น อน่ึง  ท่ีใกล้สระน้ี มีเมล็ดพันธ์ุผักกาดเป็นจำนวนมาก ท้ังกระเทียมท่ีมี
ใบเขียวสด ต้นเหลาชะโอนต้ังอยู่เหมือนต้นตาล มีเถาโคกกระออม นมตำเลีย เถา



 

๒๑๔๔ 
 

 

หญ้านาง "เถาชะเอม" ไม้อโศก ต้นเทียนบอระเพ็ดไฟชิงช้าชาลี เป็นต้น (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๘/๒๐๕๓/๕๐๔) 

เถ้าถ่าน :  สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งท่ีเหลือจากไฟเผามอดแล้ว ขี้เถา้ก็ว่า เช่น ฟืนดุ้นใหญ่กำลัง
จะกลายเป็นเถ้าถ่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า  มลีักษณะสีเทา ความหมายในน้ีเป็นคำ
อุปมาที่ชีวิตร่างกายเป็นเพียงธาตุ ๔ ย่อมแปรผันสลายไป นำร่างศพไปป่าช้า 
กลายเป็นกระดูก ขาวโพลนดุจสีนกพิราบ การเซ่นสรวงสิน้สุดลงแค่เถ้าถ่าน ตามนัย 
พระสูตร มาในสันทกสูตร เม่ือสันทกปริพาชกถามว่า “ท่านพระ อานนท์ ลัทธิอัน
ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ ๔ ลทัธิ ท่ีวิญญูชนไม่ พึงอยู่ประพฤติเลย ถึงเมื่ออยู่ก็
ทำกุศลธรรมทีถู่กต้องให้สำเร็จไม่ได้  ท่ีพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น 
เป็นพระอรหันต สมัมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้แล้วน้ัน เป็นอย่างไร” ท่านพระอานนท์  
ตอบว่า “สันทกะ ศาสดาบางท่านในโลกน้ี ผู้มีวาทะอย่างน้ี มทิีฏฐ ิอย่างนี้  ว่า ‘ทาน
ท่ีให้แล้วไม่มผีล ยัญท่ีบูชาแล้วไม่มีผล การเซ่น สรวงก็ไม่มีผล ผล วิบากแห่งกรรมที่
ทำดีทำช่ัวก็ไม่มี โลกน้ีไม่ม ีโลก  หน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์
ก็ไม่มี (แต่) สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติปฏิบัติ ชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู ้ แจ้งก็ไม่มีในโลก มนษุย์คือท่ี ประชุมแห่งมหาภูต
รูป ๔ เม่ือสิ้นชีวิต ธาตุดินไปตามธาตุดิน ธาตุน้ำ ไปตามธาตุน้ำ ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ 
ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรย์ี ท้ังหลายย่อมแปรผนัไปเป็นอากาศธาตุ มนุษย์มีเตียง
นอนเป็นท่ี ๕  นำศพไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้า กลายเป็นกระดูกขาวโพลน ดุจสี
นกพิราบ การเซ่นสรวงสิ้นสดุลงแค่ "เถ้าถา่น" คนเขลาบัญญัติทานนี้ไว้ คำท่ีคนบาง
พวกย้ำว่ามีผลน้ันว่างเปล่า เท็จ ไร้สาระ เม่ือสิ้นชีวิตไม่ว่าคนเขลาหรือคนฉลาดย่อม
ขาดสูญไม่เกิดอีก’ (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๒๕/๒๖๓) 

เถาพลุ :  ดอกไม้เพลิงชนิดหน่ึง บรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่ เม่ือจุดมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียง
ปืน, โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิงอย่างอ่ืนที่จุดมีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่า พลุ อีกนัย
หนึ่ง คือ เป็นเถาวัลย์ชนิดเถาพลุขึ้นตามต้นไม้ร่วมกับเถาวัลย์อ่ืน ๆ และพืชหญ้าขึ้น
ปกคลุมในป่า รอบสระน้ำ ตามนัยพระสูตร มาในมหาเวสสันดรชาดก มหาวน
วรรณนา กล่าวถึงพืชพันธ์ุไม้นานาพันธ์ุที่ขึ้นปกคลุมในป่านั้น ว่า ทีใ่กลส้ระน้ี มีเมล็ด
พันธ์ุ  ผักกาดเป็นจำนวนมาก ท้ังกระเทียมที่มีใบเขียวสด ต้นเหลาชะโอนต้ังอยู่
เหมือนต้นตาล มีเถาโคกกระออมนมตำเลีย เถาหญ้านาง เถาชะเอม ไม้อโศก ต้น
เทียน บอระเพ็ดไฟ ชิงช้าชาลี ว่านหางช้าง อังกาบ "เถาพลุ" และมะลิซ้อน มีดอก
แย้มบาน ต้นทองกวาวเครือมีดอกบานสะพร่ัง ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/
๒๐๕๔/๕๐๔) 



 

๒๑๔๕ 
 

 

เถาย่านทราย : ช่ือเถาวัลย์ป่าชนิดหน่ึง มีใบใหญ่ ย่างทราย ก็เรียก ในท่ีน้ีเป็นการ พรรณนาถึงโทษ
ของกามที่แฝงเร้นอยู่ภายในมีอาการเผ็ดร้อน ทรมานเพราะการรึงรัดด้วยเถา
ย่านทราย เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มาในจูฬธัมมสมาทานสูตร เป็นการกล่าวถึงการ
ปลอบโยนภิกษุของรุกขเทวดาต่อ ผู้ติดในกามว่าเป็นโทษอย่างไร ความว่า เทวดาที่สิง
อยู่ท่ีต้นสาละน้ันจึง กล่าวว่า ‘ทำไมพวกท่านอารามเทวดา วนเทวดารุกขเทวดา และ
เทวดาที่สงิอยู่ท่ีต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่า ผู้เป็นมิตรอำมาตย์ ญาติ
สาโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายจึงพากันมา ปลอบโยนอย่าง
น้ีว่า ‘ท่านผู้เจริญ อย่ากลัวเลย ท่านผู้เจรญิ อย่ากลัวเลย เมล็ดพืชแห่งเถาย่านทราย
น้ัน บางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้าง เน้ืออาจเคี้ยว กินบ้าง ไฟป่าอาจไหม้บ้าง พวก
คนทำงานในป่าอาจถอนบ้าง ปลวกอาจ กัดกินบ้าง หรือไม่งอกข้ึน’ "เถาย่านทราย" 
น้ี เล็กและอ่อนมีย่านห้อย ย้อยอยู่ มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้ เถาย่านทรายน้ัน 
เลื้อยพันต้นสาละน้ัน ครั้นเลือ้ยพันแล้ว ต้ังอยู่ข้างบนเหมือนร่ม แตกเถาอยู่ข้างล่าง 
ทำลายลำต้นใหญ่ ๆ ของต้นสาละนั้นเสีย เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้น กล่าวอย่างนี้
ว่า ‘พวกท่านอารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา และพวก เทวดาท่ีสิงอยู่ท่ีต้นไม้อัน
เป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตร อำมาตย์ ญาติสาโลหิต เมื่อเห็นอนาคตภัย 
ในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายน้ี จึงพากันมาปลอบโยนว่ากลัวด้วยอาการต่าง ๆ เรา
น้ันเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อน เพราะพืชแห่งเถาย่านทรายเป็นเหตุ’  แม้
ฉันใด มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึง มีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า ‘โทษในกาม
ท้ังหลายไม่มี’ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๘/๕๐๙) 

เถาสะบ้า:  เถาวัลย์ชนิดหน่ึง ฝักมีเมล็ดกลมแบนแข็งใช้ขัดสมุดไทยและทำยา การเล่นชนิดหน่ึง
ใช้ลูกสะบ้าหรอืของกลมๆอย่างงบน้ำอ้อยล้อหรือทอย ในท่ีนี้หมายถึงการปรากฏขึ้น
ของอวัยวะที่เป็นปุ่มๆ โหนก นูน ซี่โครงปรากฏเป็นลอน ๆ กระดูกสันหลังเป็นปุ่ม
เหมือนเถาสะบ้า อันเกิดจากการอดอาหารด้วยความเช่ือว่าจะสำเร็จมรรคผล  ตาม
นัยพระสูตร มาในมหาสีหนาทสูตร เรื่องลัทธิท่ีว่าความบริสุทธ์ิมีได้เพราะอาหาร 
เช่นเดียวกบัการบำเพ็ญอัตตกิลมถานุโยค ว่า ‘พวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยผลพุทรา’ คง
จะคิดอย่างน้ีว่า ‘สมัยน้ัน ผลพุทราคงจะใหญ่เป็นแน่’ แต่เธอไม่พึงเห็นอย่างน้ัน แม้
ในกาลนั้น ผลพุทราก็มีขนาดเท่าในบัดน้ี เมื่อเรากินพุทราผลเดียวเท่านั้นเป็นอาหาร 
ร่างกายก็ซูบผอมเป็นอย่างมาก  อวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวัลย์ท่ีมีขอ้
มาก หรือมีข้อดำ  เพราะมอีาหารน้อยนั่นเอง ตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้า
อูฐ กระดูกสันหลังขึ้นเป็นปุ่ม ๆ เหมือน "เถาสะบ้า" กระดูกซี่โครงเหลื่อมขึ้นเหลื่อม
ลง เหมือนกลอนศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนัน้ ซึ่งถูกลมพัดแล้วก็เห่ียวแห้งไป เปรียบ



 

๒๑๔๖ 
 

 

เหมือนผลน้ำเต้าขมท่ีถูกตัดแต่ยังอ่อน ถูกลมและแดดแลว้ ย่อมเหี่ยวแห้งไปฉะน้ัน 
เพราะเรามีอาหารน้อยน่ันเอง เราน้ันคิดว่า ‘จักลูบหนังท้อง’ แต่คลำถูกกระดูกสัน
หลัง คิดว่า ‘จักลูบกระดูก  สันหลัง’ แต่คลำถูกหนังท้อง หนังท้องของเราติดกระดูก
สันหลัง เราน้ัน คิดว่า ‘จะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ’ ก็ซวนเซล้มลง ณ ท่ีน้ันน่ันเอง 
เราเม่ือจะทำร่างกายให้สบายก็ลูบตัวด้วยฝ่ามือ เมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือ ขนท้ังหลาย
ซึ่งมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเอง  ดังน้ี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๕๘/๑๖๑) 

เถาหญา้นาง : เครือไม้ ลําต้นของไม้เลื้อย เป็นลักษณะเถาวัลย์  เป็นหญ้าลักษณะเถาหรือ เครือหญา้
นาง ใบดก เลือ้ยขึ้นตามต้นไม้ท่ีขึ้นปกคลมุในป่าใหญ ่มสีระน้ำ ร่มรื่น เป็นบันเทิงและ
ให้อาหารแก่นก หนู ปลา ก้ิงก่า เป็นต้น  ตามนัยพระสูตร มาในมหาเวสสันดรชาดก 
มหาวนวรรณนา กล่าวถึงป่าใหญ่อันปกคลุมด้วยหญ้า เถ้าวัลย์ ต้นไม้ มีสระน้ำ ว่า ท่ี
ใกล้สระนี ้ มีเมล็ดพันธ์ุผักกาด เป็นจำนวนมาก ท้ังกระเทียมท่ีมีใบเขียวสด ต้น
เหลาชะโอนตั้งอยู่เหมือนต้นตาล มีเถาโคกกระออม นมตำเลีย "เถาหญ้านาง"เถา
ชะเอม ไมอ้โศก ต้นเทียน บอระเพ็ดไฟ ชิงช้าชาลี ดังน้ี (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๕๓/
๕๐๔) 

เถาหัวด้วน :  ช่ือไม้เถาไร้ใบ  เถาวัลย์ยอดด้วน ก็เรียก ในท่ีน้ีเป็นคำอุปมาว่า ความผิด เพียง
เล็กน้อยที่ภิกษุทำน้ันย่อมมีกำลัง มั่นคง ไม่เน่าเป่ือย เช่นเดียวกับเถาหัวด้วนท่ีผูก 
นางนกมูลไถรอเวลาที่จะถูกฆ่าตามนัยพระสูตรมาในลฏุกโิกปมสูตร อุปมาด้วยนาง
นกมูลไถท่ีถูกผกูไว้สำหรับฆ่า เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อุทายี อย่างน้ันเหมือนกัน 
โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยน้ี เมื่อเรากล่าวว่า ‘จงละความผิดน้ีเสียเถิด’ ก็กล่าว
อย่างนี้ว่า ‘ความผิดเพียงเล็กน้อยน้ีจะสำคัญอะไร พระสมณะรูปน้ีช่างเคร่งครัดนัก’ 
พวกเขาจึงไม่ละความผิดนั้นท้ังท่ียังมีความยำเกรงในเราอยู่ อน่ึง ความผิดเพียง
เล็กน้อยของภิกษุท้ังหลายผู้ใคร่ในสิกขา ย่อมเป็นเครื่อง ผูกที่มีกำลัง ม่ันคง แน่น
แฟ้น ไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ ่ เปรียบเหมือนนางนกมูลไถถูกผูกด้วย 
"เถาหัวด้วน" ย่อมรอเวลาท่ีจะถูกฆ่า  เวลาท่ีจะถูกมัด หรือความตายในท่ีน้ันเอง ผู้ใด
จะพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ‘เครื่องดักคือเถาหัวด้วนท่ีเขาใช้ผูกนางนกมูลไถซึ่งรอเวลาที่จะ
ถูกฆ่า ดังนี้  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕๐/๑๖๗) 

เถิดเทิง, ดนตรี :เครื่องดนตรีชนิดกลองยาว, จะมีเสียงเทิงบอง, เทิ้งบ้อง  ใช้ในกระบวนแห่เวียนไป
รอบๆ บริเวณวัดและตามถนนในละแวกบ้านตำบลน้ัน  ในท่ีนี้หมายถึงช่องทางแห่ง
โทษของการติดมหรสพอย่างหน่ึง ท่ีทำให้คนต้องไปเที่ยว คือ ดนตรีประเภทเถิดเทิง 
เทียบได้กับดิสโก้เทคในปัจจุบัน ท่ีบางครั้งบางแห่งเกิดอุบัติเหตุทำให้คนที่ไปเที่ยว



 

๒๑๔๗ 
 

 

ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ตามนัยพระสูตร มาในสิงคาลกสูตร เรื่องโทษแห่งการเท่ียวดู
มหรสพ ๖ ประการ คือ (๑) มีการรำที่ไหน ไปที่น่ัน (๒) มีการขับร้องที่ไหน ไปท่ีน่ัน 
(๓) มีการประโคมท่ีไหน ไปท่ีน่ัน (๔) มีเสภาที่ไหน ไปทีน่ั่น (๕) มีการบรรเลงท่ีไหน 
ไปที่น่ัน (๖) มเีถิดเทิงท่ีไหน ไปท่ีน่ันน่ีการเท่ียวดูมหรสพมีโทษ ๖ ประการน้ีแล (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๐/๒๐๔) 

เถียงโต้ตอบ :  พูดโต้ พูดแย้ง พูดโต้แย้ง ขัดกัน เช่น เรื่องน้ีความตอนต้นกับตอนปลายเถียงกัน  อีก
ความหมายหน่ึงคือเรือนพักช่ัวคราวในทุ่งนา (ห้างนา) สาํหรับอยู่เฝ้าข้าว  ในที่นี้
หมายถึง การยึดถือปฏิปทาด้วยการมีอักขมาปฏิปทา คือเถียงโต้ตอบ โกรธตอบ ด้วย
การมีขมาปฏิปทา คือไม่เถียงโต้ตอบ ไม่โกรธตอบ ตามนัยพระสูตร มาในปฐมขมสูตร 
ว่าด้วยปฏิปทาที่อดทน ๔ ประการ คือ (๑) อักขมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ไม่อดทน (๒) 
ขมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีอดทน (๓) ทมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ข่มใจ  (๔) สมาปฏิปทา 
ข้อปฏิบัติท่ีระงับบุคคลบางคนในโลกน้ีด่าโต้ตอบคนท่ีด่า โกรธตอบคนที่โกรธ "เถียง
โต้ตอบ" คนที่เถียง น้ีเรียกว่า อักขมาปฏิปทา บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ด่าโต้ตอบคนที่
ด่า ไม่โกรธตอบคนที่โกรธ ไม่เถียงโต้ตอบคนที่เถียง นี้เรียกว่า ขมาปฏิปทาภิกษุบาง
รูปในธรรมวินัยน้ี รักษามนนิทรีย์ ถึงความสำรวมในมนนิทรีย์ น้ีเรียกว่าทมาปฏิปทา 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมทีเ่กิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ละ บรรเทา ทำให้
สงบ ทำให้หมดสิ้นไป ทำให้ถึงความไม่มี น้ีเรยีกว่า สมาปฏิปทา ดังน้ี (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๖๔/๒๓๐)  

โถมกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระโถมกเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี 
เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๔๑๕) 

ไถยจิต : จิตคิดที่จะลักด้วยอาการแห่งขโมย  ไตร่ตรองขโมยล่วงหน้า วางแผนขโมยล่วงหน้า
โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก คือ มีไถยจิต คิดจะลักทรัพย์ท่ีเจ้าของมิได้ให้ ได้แก่ ไม่สละ 
ไม่บริจาค ยังรักษาคุ้มครองอยู่ ถือกรรมสทิธ์ิอยู่  ตามนัยพระวินัย มาในปาราชิก
สิกขาบทที่ ๒ สิกขาบทวิภังค์ ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรพัย์ที่อยู่ในแผน่ดิน แล้วหา
เพ่ือนไปด้วย หาจอบ หาตะกร้าหรือไปแต่ผู้เดียว ต้องอาบัติทุกกฎ ตัดไม้หรือเถาวัลย์
ท่ีขึ้นอยู่ท่ีน้ัน ต้องอาบัติทุกกฎ ขุดคุ้ยหรือโกยดินร่วน ต้องอาบัติทุกกฎ จับต้องหม้อ
ทรัพย์ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ทำให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติ
ปาราชิก ภิกษุมีไถยจิต หย่อนภาชนะของตนลงไปถูกต้องทรัพย์มีราคา ๕ มาสกหรือ
เกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติทุกกฎ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ทำให้ทรัพย์เข้าไป



 

๒๑๔๘ 
 

 

อยู่ในภาชนะของตน หรือหยิบขาดจากกันขึ้นมาหน่ึงกำมือ ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุมี
ไถยจิตจับต้องทรัพย์ท่ีเขาร้อยด้วยด้าย สังวาล สร้อยคอ เข็มขัดผ้าสาฎก ผ้าโพก ต้อง
อาบัติทุกกฎ ทำให้ไหว ต้องอาบัติทุกกฏ จับปลายยกข้ึนต้องอาบัติถุลลัจจัย ดึงครูด
ออกไป ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้พ้นปากหม้อแม้เพียงปลายผม ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุ
มีไถยจิต ด่ืมเนยใส น้ำมัน น้ำผ้ึง น้ำอ้อย มีราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ด้วย
การด่ืมครั้งเดียว ต้องอาบัติปาราชิก ทำลาย ทำให้หก เผาทิ้ง หรือทำให้บริโภคไม่ได้ 
ต้องอาบัติทุกกฎสมัยนั้น ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจิตคิดว่า เจ้าของจะเห็น จึงปล่อยสุกรท่ี
ติดบ่วงไปแล้วเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องน้ีไป
กราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติ
ปาราชิก (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๙๒/๘๑,๙๔/๘๓,๑๕๓/๑๒๐,๑๕๖/๑๒๕) 

ไถยสังวาส,  คนลักเพศ : คนปลอมเพศ เช่น ชายแต่งกายเป็นหญิง คนปลอมเพศเป็นภิกษุ ทําหรือ
แต่งตัวปลอมแปลงให้ผิดไปจากเพศของตน เช่นคฤหัสถ์แต่งตัวปลอมเพศเป็นสมณะ 
ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง (ทาปาก) หรือทํานอกลู่นอกทาง เช่นด่ืมนํ้าทางหูถ้วย  ช่ือว่า
คนลักเพศน้ีมี ๓ จำพวก คือ (๑) คนลักเพศ (๒) คนลักสงัวาส (๓) คนลักท้ังเพศและ
สังวาส คนทีบ่วชเองแล้วไปวัด ไม่คำนึงพรรษาของภิกษุ ไม่ยินดีการไหว้ตามลำดับ
พรรษา ไม่ห้ามอาสนะ ไม่เข้าร่วมในอุโบสถและปวารณาเป็นต้น น้ีช่ือว่าคนลักเพศ 
คนที่ภิกษุท้ังหลายบวชให้ ขณะยังเป็นสามเณร ไปต่างถิ่น พูดเท็จว่า “ผมบวชมาแล้ว 
๑๐ พรรษา หรือ ๒๐ พรรษา” คำนึงพรรษาของภิกษุ ยินดีการไหว้ตามลำดับพรรษา 
ห้ามอาสนะ เข้าร่วมในอุโบสถและปวารณาเป็นต้น เพราะเหตุเพียงลักสังวาสเท่าน้ัน 
น้ีช่ือว่า คนลักสังวาส คนที่บวชเองแล้วไปวัด คำนึงถึงการนับพรรษาของภิกษุ ยินดี
การไหว้ตามลำดับพรรษา ห้ามอาสนะเข้าร่วมในอุโบสถและปวารณาเป็นต้น เพราะ
ลักเพศและสังวาส น้ีช่ือว่า คนลักท้ังเพศและสังวาส  ตามนัยพระวินัย มาในเถยย
สังวาสวัตถุ ว่าด้วยคนลักเพศและคนเข้ารีต เดียรถีย์บรรพชา ห้ามคนลกัเพศและคน
เข้ารีตอุปสมบท ท่ีอุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสีย (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๑๐/๒๔๗. วิ.อ. (บาลี) 
๓/๑๑๐/๘๒-๘๓) 

 
อกัษร ท จำนวน ๘๑๒ ศัพท ์
ทกรักขสชาดก: ชาดกว่าด้วยผีเสื้อน้ำ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่าเม่ือคร้ังที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์

เสวยพระชาติเป็นมโหสธบัณฑิตแห่งเมืองมิถิลา เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหะ 
พระราชาถูกปริพาชิกาช่ือเภรีถามโดยอุปมาว่าถ้าพระองค์พร้อมด้วยคนอันเป็นท่ีรัก
เดินทางไปทางเรือเจอรากษส พระองค์จะให้ใครแก่รากษสก่อน พระราชาตรัสว่าให้



 

๒๑๔๙ 
 

 

ไปตามลำดับคือ ให้พระมารดา ให้มเหสี ให้พระอนุชา ให้พระสหาย ให้พราหมณ์
ปุโรหิตและให้พระองค์เอง แต่จะไม่ให้มโหสธบัณฑิตแก่รากษสเป็นอันขาด นางปริพา
ชิกาก็พอใจว่าบัณฑิตเป็นผู้สูงสุด (ขุ.ชา.ติงฺสติ.(ไทย) ๒๗/๒๒๔/๕๗๒) 

ทธิมาลี, ทะเล : ทะเลที่ช่ือว่าทธีมาลี  ซึ่งมอุีปมาเหมือนนมส้มรูปดอกไม้ เป็นอุปมาการแล่นเรือไปผิด
ทางกับทะเลท่ีมีสีเหมือนนมสม้และนมสด  ตามนัยพระสูตร มาในสุปปารกชาดก 
พวกพ่อค้าถามพระโพธิสัตว์ว่า ทะเลปรากฏเหมือนนมสม้และนมสด ท่านสุปปารกะ 
พวกเราขอถาม ทะเลน้ีช่ืออะไร พระโพธิสัตว์ตอบว่า เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็น
พ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุกัจฉา แล่นไปผิดทศิทางทะเลน้ีเขาเรียกว่า ทธิ
มาลี ดังนี้ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๑๒-๓/๓๗๒) 

ทธิมุขะ,ยักษ์: ช่ือยักษ์ทธิมุขะ ที่เข้าสิงอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี ซึ่งไปร้องเรียนมหายักษ์ 
เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์  ตามนัยพระสูตร มาในอาฎานาฎิยสูตร เรื่องที่ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ผู้นอนอยู่ พึงกล่าวโทษ ร้องทุกข์ ร้องเรียนต่อยักษ์ 
มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้ว่า ‘ยักษ์น้ีสิง ยักษ์นี้เข้าสิง ยักษ์นี้
ระราน ยักษ์น้ีรุกราน ยักษ์น้ีเบียดเบียน ยักษ์นี้บีบคั้น ยักษ์น้ีไม่ยอมปล่อย’ ยักษ์ 
มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ คือ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ภารทวา
ชะ ๑ ปชาบดี ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆณัฑุ ๑ นิฆัณฑุ ๑ ปนาทะ ๑ 
โอปมัญญะ ๑ เทวสูตะ ๑ มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ๑ คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ ชโนสภะ 
๑ สาตาคิระ ๑ เหมวตะ ๑ ปุณณกะ ๑ กรติยะ ๑ คุฬะ ๑ สิวกะ ๑ มุจลินทะ ๑ เวส
สามิตตะ ๑ ยุคันธระ ๑ โคปาละ ๑ สุปปเคธะ ๑ หิริ ๑ เนตติ ๑ มันทิยะ ๑ ปัญจาล
จันทะ ๑ มุขะ ๑ "ทธิมุขะ" ๑ มณิ ๑ มานิจระ ๑ ทีฆะ ๑ รวมท้ังเสรีสกะด้วย (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

ทธิวาหนชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระเจ้าทธิวาหนะ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เม่ือครั้งท่ีพระองค์ยังเป็น
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ กราบทูลให้พระเจ้าทธิวาหนะทราบเหตุท่ี
มะม่วงของพระองค์ซึ่งเม่ือก่อนมีรสหวาน แต่กลับมีรสขมไป เพราะอาศัยการระคน
กับต้นสะเดา ท่ีคนทำสวนมีเจตนาปลูกต้นสะเดาให้รากประสานราก กิ่งประสานกิ่ง 
จึงทำให้รสเปลีย่นไป  การคบหากับคนช่ัวย่อมพลอยทำช่ัวไปด้วย บุคคลพึงคบหา
กัลยาณมิตรเท่าน้ัน (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๗๑/๘๒) 

ทมถะ :  ข่มใจ ทรมาน ฝึกตน หมายถึง ปัญญาบ้าง ความสงบกายบ้าง สมถะหมายถึงสมาธิ
บ้าง ความสงบจิตบ้าง อีกนัยหน่ึง ทมถะ นอกจากน้ียังหมายถึงโลกุตตรปัญญาวิมุตติ 
สมถะ หมายถึงโลกุตตรเจโตวิมุตติ ด้วยตามนัยพระสูตร มาในโสณสูตร เมื่อ
พระโสณะขอลาพระมหากัจจายนะ พระอุปัชฌาย์กระผมจะไปเข้าเฝา้พระผู้มีพระ



 

๒๑๕๐ 
 

 

ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพระมหากัจจานะกล่าวว่า ดีละ ดีละ โสณะ ท่าน
จงไปเข้าเฝ้า พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ันเถิด ท่านจะเห็น
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันผู้น่าเลื่อมใส ทรงเป็นท่ีต้ังแห่งความเลื่อมใส มีพระ
อินทรีย์สงบมพีระทัยสงบ ทรงบรรลุ "ทมถะ" และสมถะสูงสุด ทรงฝึกฝนแล้ว 
คุ้มครองแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ภิกษุ เธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้
หรือเธอเดินทางมาโดยไม่ลำบากหรือบิณฑบาตไม่ลำบากหรือ” ท่านพระโสณะทูล
ตอบว่า “สบายดีพระพุทธเจ้าข้า พอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์เดินทางมา
โดย ไม่ลำบาก ท้ังบิณฑบาตก็ไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้า”(ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๔๖/๒๗๑. 
วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๕๗/๑๗๐) 

ทมถะ, พระเจา้จักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าทมถะ ผู้เสวยชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ใน
กัปท่ี ๑๑๕ ของพระโพธิอุปัฏฐายกเถระ  ตามนัยพระสูตร มาในโพธิอุปัฏฐายกเถ
ราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิอุปัฏฐายกเถระ ท่านเป็นคนตีตะโพนอยู่ใน
กรุงรัมมวดี จึงไปยังต้นโพธ์ิท่ีประเสริฐประกอบทำการบำรุงเป็นนิตย์ ข้าพเจ้าบำรุงท้ัง
เวลาเย็นและเวลาเช้า ถูกกุศลมูลตักเตือนแล้ว จึงไม่ไปเกิดในทุคติเลยตลอด ๑๑๘ 
กัป ในกัปท่ี ๑๑๕ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่า  
"ทมถะ" เป็นใหญ่ในหมู่ชน มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังน้ีแล  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๓๕๒) 

ทมะ :  ฝึก ซ้อม หัด หมายถึงคุณธรรมคือการฝึกฝนตนเอง มีสัจจะ มีหิริ ถึงท่ีสุดเวท อยู่จบ
พรหมจรรย์ เป็นคุณสมบัติของคนดีท่ีไม่ขึ้นอยู่กับชาติสูงหรือต่ำ ตามนัยพระสูตร มา
ในสุนทริกสูตร สุนทริกภารทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับแล้ว
กราบทูลถามถงึชาติของพระผู้มีพระภาคว่า “ท่านเป็นชาติอะไร” พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ท่านอย่าถามถึงชาติ แต่จงถามถึงความประพฤติเถิด ไฟย่อมเกิดจากไม้ 
บุคคลถึงแม้เกดิในตระกูลต่ำก็เป็นมุนีได้ มีความทรงจำ เป็นผู้เฉลียวฉลาด กีดกัน
อกุศลธรรมได้ด้วยหิริ ฝึกตนด้วยสัจจะ ประกอบแล้วด้วย "ทมะ" ถึงที่สดุเวท อยู่จบ
พรหมจรรย์แลว้ ผู้ใดน้อมการบูชาเข้าไปบูชามุนีน้ัน ผู้น้ันช่ือว่าบูชาพระ
ทักขิไณยบุคคลถูกกาล ดังนี้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๖) 

ทมาปฏิปทา :  ผู้มีจริยาวัตรฝกึตน ฝึกหัดตน หมายถึงภิกษุผู้รักษาอินทรีย์ ถึงความสำรวมในมนินท
รีย์ ไม่ยินดีในบาปอกุศล ตามนัยพระสูตร มาในปฐมขมสตูร ว่าด้วยปฏิปทาที่อดทน 
๔ ประการ คือ (๑) อักขมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ไม่อดทน (๒) ขมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติ
ท่ีอดทน (๓) ทมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ข่มใจ (๔) สมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีระงับ บุคคล
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บางคนในโลก น้ีด่าโต้ตอบคนที่ด่าโกรธตอบคนท่ีโกรธ "เถียงโต้ตอบ" คนท่ีเถียงนี้
เรียกว่า อักขมาปฏิปทา บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ด่าโต้ตอบคนที่ด่า ไม่โกรธตอบคนที่
โกรธ ไม่เถียงโต้ตอบคนที่เถียง น้ีเรียกว่า ขมาปฏิปทา   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
รักษามนินทรีย ์ ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ น้ีเรียกว่า "ทมาปฏิปทา"  ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ละ บรรเทา ทำให้สงบ ทำให้
หมดสิ้นไป ทำให้ถึง  ความไม่มี น้ีเรียกว่า สมาปฏิปทา ดังนี้  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๕/
๒๗๕) 

ทรงจำ,ทรงจำมนตร์ : ทรงจำไว้ได้ (ธตา) จำมนตร์แม่นยำ สาธยายมนต์ได้ จำข้าพเจ้าไว้ เช่นว่า  ทรง
จำไว้ในใจว่าข้าพเจ้าเป็นอุบาสกถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ตามนัยพระสูตร มาใน
อุทยสูตร อุทยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผูม้ีพระภาคดังน้ี  ว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้
เจริญ พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พระภาษิต
ของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ฯลฯ  ขอพระโคดมผู้เจรญิโปรด "ทรงจำ" ข้า
พระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนตลอดชีวิต (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๙๘/๒๘๕) 

ทรงไตรจีวร :  นุ่งห่มผ้า๓ ผนื  หรือไตรจีวรท่ีพระภิกษุครองงดงาม นุ่งห่มเป็นปริมณฑล เป็นท่ีมา
แห่งความเลื่อมใสประการหนึ่งในหลาย ๆ ประการ  ตามนัยพระสูตร มาในปสาท
กรธัมมวรรค ว่าด้วยธรรมที่ทำให้เกิดความเลื่อมใส ประกอบด้วยอะไรบ้าง พระผู้มี
พระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายถึงเหตุแห่งความเลื่อมใสว่า ความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร 
ความเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ความเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ความเป็นผู้ 
"ทรงไตรจีวร" เป็นวัตร ความเป็นธรรมกถึก ความเป็นวินัยธร ความเป็นพหูสตู ความ
เป็นผู้มั่นคง ความถึงพร้อมด้วยอากัปกิริยา ความถึงพร้อม ด้วยบริวารที่ดี ความเป็นผู้
มีบริวารมาก ความเป็นกลุบุตร ความเป็นผู้มีรูปผิวพรรณงาม ความเป็นผู้เจรจา
ไพเราะ ความเป็นผู้มักน้อย ความเป็น ผู้มีอาพาธน้อยท้ังหมดนี้ เป็นช่ือเรียกลาภ
น่ันเอง(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๖๖/๔๖. องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๖๖/๔๓๗) 

ทรงธรรม :   ฟังธรรม ปฏิบัติตามทางสู่ความเป็นธรรม รักษาธรรม ในท่ีน้ีหมายถึงภิกษุผู้ทรงจำ
พระสุตตันตปิฎก ภิกษุผู้มีคุณสมบัติในพระธรรมวินัยโดยเป็นพหุสูต ถึงอาคม ทรง
วินัย ทรงมาติกา  ทรงธรรม เป็นคุณสมบัติประการหน่ึงที่พระพุทธเจ้าเป็นห่วงก่อน
ปรินิพพาน ตามนัยพระสูตร มาในเจติยสูตร เมื่อพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระ
อานนท์มาตรัสว่า อานนท์เธอจงกำหนดเวลาอันสมควรในบัดน้ี ท่านพระอานนท์ทูล
รับสนองแล้ว ถวายอภิวาท ทำประทักษิณแล้ว น่ังที่โคนต้นไม้แห่งหน่ึงในท่ีไม่ไกล 
พระอานนทจ์ากไปไม่นาน มารผู้มีบาปก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับแล้วได้
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กราบทูลว่า ขอพระผู้ มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดน้ีเถิด เวลาน้ีเป็นเวลา
ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคเคยตรัสพระวาจาน้ีไว้ว่า มารผู้มี
บาป เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าท่ีภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเรายังไม่เฉียบ
แหลม ไม่ได้รับการแนะนำ ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ "ทรงธรรม" ... ยังปราบ
ปรับวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๘๘) 

ทรงธุดงค์ :  องค์คุณเครื่องสลัดหรือกำจัดกิเลส ข้อปฏิบัติประเภทวัตรท่ีผู้สมัครใจจะฟังสมาทาน
ประพฤติได้ เพ่ือเป็นอุบายขจัดเกลากิเลส ช่วยส่งเสริมความมักน้อยและสันโดษ เป็น
ต้น พระพุทธเจ้าทรงยกย่องมหากัสสปะว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลาย ผู้ทรง
ธุดงค์ และสรรเสริญธุดงค์ ตามนัยพระสูตร มาในเอตทัคควรรค ว่าด้วยเอตทัคคะ 
พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองความเป็นเลิศของสาวกในด้านต่างๆ ว่า องค์สำคัญได้แก่ 
ตรัสว่า อัญญาโกณฑัญญะเลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเรา ผู้เป็นรัตตัญญู สารีบุตร
เลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเรา ผู้มีปัญญามาก มหาโมคคัลลานะเลิศกว่าภิกษุ
สาวกทั้งหลายของเรา ผู้มีฤทธ์ิมาก มหากัสสปะเลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเรา ผู้
ทรงธุดงค์ และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์ ดังน้ี  (อง.ฺเอกก.(ไทย) ๒๐/๑๘๘-๑๙๑/๒๕) 

ทรงผ้าบังสกุุลเป็นวัตร :  นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นกิจวัตร ไม่ปรารถนาท่ีทายกนำมาถวาย  หมายถึง
พระภิกษุผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส เป็นพระอรหันต์ เป็นคุณสมบัติของทักขิเณยยบุคคล
ท่ีสมควรทักษิณาของคหบดีอุบาสกช่ือทารุกัมมิก  ตามนัยพระสูตร มาในทารุกัมมิก
สูตร เรื่องคหบดีช่ือทารุกัมมิกะ เม่ือพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ คิญชกาวสถาราม 
ครั้งน้ัน คหบดีช่ือว่าทารุกัมมิกะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พระองค์ตรัส
ถามว่า “คหบดี ทานประจำตระกูลท่านยังให้อยู่หรือ” คหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ทานประจำตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่ ท้ังทานนั้นข้าพระองค์ให้ใน
ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรคผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ผู้เที่ยวบิณฑบาต
เป็นวัตร ผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร” (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๙/๕๕๒) 

ทรงมาติกา :  จำบาลีท่ีเป็นแม่บท สวดมาติกาแม่บท ได้แม่นยำ  ภิกษุผู้ทรงจำพระปาติโมกข์ท้ังสอง 
คือ ภิกขุปาติโมกข์ และภิกขุณีปาติโมกข์ ภิกษุผู้เพียบพร้อมด้วยธรรมวินัย เรียนจบ
คัมภีร์ ทรงมาติกา มีตาดี มีธุระดี เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย  ตามนัยพระสูตร มา
ในทุติยปาปณิกสูตร พ่อค้าช่ือว่าเพียบพร้อมด้วยท่ีพักพิงอาศัยในธรรมวินัย คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูต ผู้เรียนจบคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย "ทรง
มาติกา" ตามเวลาสมควร สอบสวนไต่ถามว่า “พุทธพจน์น้ีเป็นอย่างไร เน้ือความแห่ง
พุทธพจน์น้ีเป็นอย่างไร” ท่านผู้คงแก่เรียนเหล่าน้ันย่อมเปิดเผยธรรมท่ียังไม่ได้
เปิดเผย ทำให้ง่ายซ่ึงธรรมท่ียังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่า
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สงสัยหลายอย่าง ภิกษุช่ือว่าเพียบพร้อมด้วยท่ีพักพิงอาศัย ดังน้ี (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/
๒๐/๑๖๕. องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๒๐/๙๗-๙๘) 

ทรงวินัย :  จำพระวินัยได้แม่นยำ  ภิกษุผู้ทรงจำพระวินัยปิฎก ถ่ายทอดธรรม บอกธรรม เป็น
พหูสูตทางวินัย ตามนัยพระสูตร มาในตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร เหตุเสื่อมแห่งพระ
สัทธรรม ความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม โดยที่ภิกษุน้ันเล่าเรียนพระสูตรที่เล่า
เรียนกันมาไม่ดี ด้วยบทพยัญชนะท่ีสืบทอดกันมาไม่ดี แม้อรรถแห่งบทพยัญชนะท่ีสืบ
ทอดกันมาไม่ดี ก็ช่ือว่าเป็นการสืบทอดขยายความไม่ดี ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมสูญ
หายไปแห่งสัทธรรมภิกษุประกอบด้วยธรรมเป็นเคร่ืองทำให้เป็นผู้ว่ายาก ไม่อดทนรับ
ฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ น้ีเป็นธรรม ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่ง
สัทธรรม และภิกษุผู้เป็นพหูสูต เรียนจบคัมภีร์ ทรงธรรม "ทรงวินัย" ทรงมาติกา ไม่
ถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อ่ืนโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหล่าน้ันล่วงลับไป สูตรก็ขาดรากฐาน ไม่มีที่
พ่ึงอาศัย ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๕๖/๒๕๖) 

ทรงสุตะ :  ศึกษาเล่าเรียน ได้ยินได้ฟังธรรมมามาก มีความงามในเบ้ืองต้น ท่ามกลาง ที่สดุ 
ประกาศพรหมจรรย์คือพระธรรมวินัย ตามนัยพระสูตร มาในทสุตตรสูตร เรื่องธรรม 
๘ ประการ ประการที่ ๕ กล่าวว่า ภิกษุเป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสตุะ เป็นผู้ได้ฟัง
มาก ซึ่งธรรมท้ังหลาย ที่มีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงาม
ในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิบรบูิรณ์ครบถ้วน 
แล้วทรงจำไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิเป็นไปเพ่ือได้อาทิพรหมจริยก
ปัญญาท่ียังไม่ได้ เพ่ือภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มท่ีแห่งปัญญาท่ีได้แล้ว (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๕) 

ทรงแสดงประโยชน์ :ทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์  ทรงให้สรรพสตัว์พ้นจากความทุกข์ พ้นจาก
ความบีบคั้นโดยให้บรรลุพระนิพพานอันเป็นประโยชน์ยอดเย่ียม  ตามนัยพระสูตร 
มาในตติยอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งท่ีไม่เป็นธรรม ท่านพระอานนท์กล่าวว่า “ผูมี้อายุ
ท้ังหลาย เมื่อพระศาสดาประทับอยู่เฉพาะ หน้าผู้มีอายุท้ังหลาย ท่านทัง้หลายละเลย
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเสีย สำคัญเน้ือความนี้ว่า ควรถามข้าพเจ้า (แทนท่ีจะ
ถามพระผู้มีพระภาค) เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้เที่ยว
แสวงหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นมอียู่ ก็มองข้ามรากและลำต้นไปเสีย สำคัญ
กิ่งและใบว่าเป็นแก่นไม้ที่ตนพึงแสวงหา พระผู้มีพระภาคทรงแสดงประโยชน์ 
ประทานอมตธรรม เป็นเจ้าของธรรม เป็นพระตถาคต ทรงรู้ธรรมท่ีควรรู้ ทรงเห็น



 

๒๑๕๔ 
 

 

ธรรมท่ีควรเห็น  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๕/๒๖๓. อง.ฺทสก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๑๓-
๑๑๖/๔๓๙) 

ทรรศนะ :  ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น สิ่งท่ีเห็น การแสดง ทัศนะ ก็ใช้ทรรศนะทาง
อภิปรัชญาของสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นนักตรรกะ นักอภิปรัชญา ท่ีเห็นว่าอัตตา
และโลกเที่ยง มีสิ่งท่ีเที่ยงอยู่ ตามนัยพระสูตร มา ในพรหมชาลสูตร เรือ่ง ทิฏฐิ ๖๒ 
สัสสตวาทะ ในมูลเหตุท่ีสมณพราหมณ์ ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่า
เที่ยง บัญญติัอัตตาและโลกว่าเที่ยง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนัก
ตรรกะ เป็นนัก อภิปรัชญา แสดง "ทรรศนะ" ของตนตามหลักเหตุผลและการ
คาดคะเน  ความจริงอย่างนี้ว่า ‘อัตตา และโลกเที่ยง ย่ังยืน ต้ังมั่นอยู่ดุจยอดภูเขาดุจ
เสาระเนียด ส่วนสัตว์เหล่าน้ันย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป จุติและเกิด แต่มีสิ่งท่ีเที่ยงอยู่
แน่’ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นมลูเหตุสมณพราหมณ์พวกหน่ึงอาศัยแล้วปรารภแล้ว จึงมี
วาทะว่าเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่า  เที่ยง (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๓๔/๑๕) 

ทรวดทรง: รูปร่าง สัณฐาน ทรวดทรง  เช่นม้าท่ีสมบูรณ์ด้วยทรวดทรง เป็นคุณสมบัติของม้า
อาชาไนยพันธ์ุดี เป็นของคู่ควรแก่พระราชาใช้เป็นพาหนะ อุปมาด้วยภิกษุผู้
ประกอบด้วยธรรม ย่อมสมควรแก่การรับทักษิณาทาน เป็นบุญเขตของโลก อธิบาย
ตามนัยพระสูตร มาในปฐมอาชานียสูตร ว่า ด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนยท่ีมี
คุณสมบัติคู่ควรแก่พระราชา ว่า ม้าอาชาไนยพันธ์ุดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ 
๔ ประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชา ควรเป็นม้าต้น นับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ 
เป็นม้าอาชาไนยพันธ์ุดีของพระราชาในโลกน้ี ประกอบด้วย (๑) สมบูรณด้์วยวรรณะ 
(๒) สมบูรณ์ด้วยกำลัง (๓) สมบูรณ์ด้วยเชาว์ (ฝีเท้า) (๔) สมบูรณ์ด้วย "ทรวดทรง" 
ภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยพันธ์ุดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการนี้แล 
ย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชา ควรเป็นม้าต้น นับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ ฉันใด 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการก็ฉันน้ันเหมือนกัน ย่อม เป็นผู้
ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวาย เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๕๙/๓๗๖) 

ทรัพย์ :  เงินตรา ทรัพย์ติดตัว สมบัติพัสถาน วัตถุมีรูปร่าง โดยปริยายหมายถึงสิ่งท่ีถือว่ามีค่า 
อาจไม่มีรูปร่างก็ได้  ในท่ีน้ีหมายถึงปัญญาเป็นทรัพย์  อริยทรัพย์  หมายถึงจักรแก้ว
อันเป็นทิพย์ ราชทรัพย์ของราชบุรุษอันเป็นมรดกในตระกูลซึ่งอันตรธานไป  พระองค์
จึงเข้าเฝ้าพระราชฤษี  พระองค์ตรัสว่า ไม่ใช่สมบัติท่ีเป็นมรดกสืบทอดมาจากบิดา 
แต่พระองค์ จะมีได้ด้วยการประพฤติจักรวรรดิวัตร สนานพระเศียรในวันอุโบสถ 
ทรัพย์ น้ันก็จักปรากฏแก่พระองค์เอง ตามนัยพระสูตร มาในจักกวัตติสูตร เรื่อง พระ



 

๒๑๕๕ 
 

 

เจ้าจักรพรรดิทัฬหเนมิ เกี่ยวกับจักรแก้วอันเป็นทิพย์ที่ได้มาด้วย ธรรม เม่ือราชบุรุษ
คนหนึ่งเข้าไปเฝ้ากษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว  ได้กราบทูลดังน้ีว่า ‘ขอ
พระองค์ทรงทราบเถิด จักรแก้วอันเป็นทิพย์ อันตรธานไปแล้ว’ ขณะนั้น เมื่อจักร
แก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว  ท้าวเธอทรงเสียพระทัย ทรงแสดงความเสีย
พระทัยให้ปรากฏ จึงเสด็จเข้าไปหาพระราชฤษี พระราชฤษีจึงตรัสว่า ‘ลูก เมื่อจักร
แก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว เจ้าอย่าเสียใจและอย่าแสดงความเสียใจให้ 
ปรากฏเลย ด้วยว่า จักรแก้วอันเป็นทิพย์ หาใช่เป็น "ทรัพย์" สมบัติท่ีเป็น มรดกสืบมา
จากบิดาของเจ้าไม่ ขอให้ลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐเถิด ข้อน้ีเป็นฐานะที่
จะมีได้แล  คือเมื่อลูกประพฤติจักรวรรดิ วัตรอันประเสริฐ สนานพระเศียร ในวัน
อุโบสถ ๑๕ ค่ำ รักษาอุโบสถ ประทับอยู่ช้ันบนปราสาทหลังงาม จักปรากฏจักรแก้ว
อันเป็นทิพย์ ซึ่งมีกำ ๑,๐๐๐ ซี่ มีกง มีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง’ ดังน้ี  
(ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๘๔/๖๒) 

ทรัพยเ์ครื่องปลื้มใจ :ทรัพย์ท่ียังใจปลื้มจนหลงใหล ไมมี่คำว่าพอ ปรารถนามากข้ึนไปเรื่อย ๆ  ต้ังแต่
ปุถุชน แม้พระราชาก็ยังไม่พอพระทัยในแว่นแคว้น ยังปรารถนา ครอบครองสมุทรา
สาครฝั่งอ่ืน ๆ ไปเร่ือย ๆ อุปมาด้วยกามแม้จะทิ้ง ร่างกายไป ก็ยังไม่อ่ิมในโลก  ตาม
นัยพระสูตร มาในรัฏฐปาลสูตร เมื่อพระเจ้าโกรัพยะตรัสกับพระคุณเจ้ารัฏฐปาละ ว่า 
“น่าอัศจรรย์จริง   ไม่เคยปรากฏ คำว่า ‘โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอ่ิม เป็นทาส
แห่งตัณหา’ น้ีพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้น ตรัสไว้ดีแล้ว พระคุณเจ้ารัฏฐปาละกล่าวว่า น่ัน เป็นความจริง โลกพร่อง
อยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอ่ิม เป็นทาสแห่งตัณหา” ท่านพระรัฏฐปาละได้กล่าวเวยยากรณ
ภาษิตนี้แล้วได้กล่าวคาถาประพันธ์อ่ืนอีกต่อไปว่า “อาตมาเห็นผู้คนทีม่ีทรัพย์ในโลก 
ได้ "ทรัพย์เครือ่งปลื้มใจ" แลว้ ไม่ยอมให้ (ใคร) เพราะความหลง ได้ทรัพย์แล้ว เก็บ
สะสมไว้และปรารถนากามคุณย่ิง ๆ ขึ้นไป แม้กระนั้น พระราชาทรงกดข่ี ช่วงชิงเอา
แผ่นดิน ทรงครอบครองแผ่นดินซึ่งมีสมุทรสาครล้อมรอบ ตลอดสมุทรสาครฝั่งน้ี  ยัง
ไม่ทรงพอ ยังปรารถนาจะครอบครองสมุทรสาครฝั่งโน้นอีก ท้ังพระราชาและคนอ่ืน
เป็นจำนวนมาก ยังไม่เต็มตามท่ีต้องการเลย ก็ละท้ิงร่างกายไป เพราะความอิ่มด้วย
กามไม่มีในโลก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๖๙) 

ทรัพยส์มบัติ : ทรัพย์สินทีอ่ยู่ในครอบครองของตนอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้ ในท่ีนี ้ หมายถึง ราช
สมบัติ คือจักรแก้วอันเป็นทิพย์ท่ีพระเจ้าจักรพรรดิทัฬหเนมิเมื่อมอบราชสมบัติให้
พระโอรสแล้วปรากฏว่าหายไป พระองค์จึงตรัสว่า หาใช่เป็น "ทรัพย์สมบัติ" ท่ีเป็น
มรดกสืบมาจากบิดาของเจ้าไม่ ขอให้ลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐเถิด เมื่อ



 

๒๑๕๖ 
 

 

ลูกประพฤติ จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ สนานพระเศียร ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ รักษา
อุโบสถ สมบัติน้ันก็จักปรากฏดังเดิม  ตามนัยพระสูตร มาในจักกวัตติสูตร เม่ือพระ
เจ้าทัฬหเนมิทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญใ่นเรื่องการครองราชย์
เรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ทรงเสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิต เม่ือพระ
ราชฤษีผนวชได้ ๗ วัน จักรแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันตรธานไป ราชบุรุษคนหน่ึงเข้าไป
เฝ้ากษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษก (พระกมุาร) ถึงท่ีประทับ ได้กราบทูลดังว่า ขอ
พระองค์ ทรงทราบเถิด จักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว ท้าวเธอทรงเสีย
พระทัย ทรงแสดงความเสียพระทัยให้ปรากฏ จึงเสด็จเข้าไปหาพระราชฤษีถึงท่ี
ประทับ แล้วกราบทูลว่า จักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว พระราชฤษีจึงตรัส
ว่า ‘ลูก เมื่อจักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว เจ้าอย่าเสียใจและอย่าแสดงความ
เสียใจให้ปรากฏเลยด้วยว่า จักรแก้ว อันเป็นทิพย์หาใช่เป็น "ทรัพย์สมบัติ" ท่ีเป็น
มรดกสืบมาจากบิดาของเจ้าไม่ ขอให้ลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐเถิด เมื่อ
ลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ สนานพระเศียร ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ รักษา
อุโบสถ ประทับอยู่ช้ันบนปราสาทหลังงาม จักปรากฏจักรแก้วอันเป็นทิพย์ ซึ่งมีกำ 
๑,๐๐๐ ซ่ี มีกง มีดุม และมีสว่นประกอบครบทุกอย่าง’  ดังน้ี  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๓/
๖๒) 

ทรัพยส์ิน :  วัตถุท้ังท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ท่ีดิน เป็น
วัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธ์ิ สทิธิบัตร เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ยังมีทรัพย์สินในธรรม ซ่ึงได้มา
โดยการให้ทาน รู้ความประสงค์ของผู้ขอโดย  นายนันทิยะที่เป็นทานบดี ซึ่งนางเรวตี
ภรรยากล่าวว่าตนเป็นใหญ่ในทรัพย์สินน้ี ไม่ปรารถนาจะเห็นนรก ยักษ์จึงพานางไป
ใกล้อุสสทนรก บอกว่าสวรรค์ไม่เหมาะสำหรับเจ้าผู้ตระหน่ี มักโกรธ มีบาปธรรม  
ตามนัยพระสูตร มาในเรวตีวิมาน เป็นคำกล่าวโต้แย้งกันของยักษ์กับนางเรวดีภรรยา
ของนายนันทิยะ ว่า ท่ีกรุงพาราณสี มีอุบาสกช่ือนันทิยะ เป็นคนไม่ตระหน่ี เป็นทาน
บดี รู้ความประสงค์ของผู้ขอ วิมานที่เนืองแน่นไปด้วยเทพบุตรและเทพธิดา รุ่งโรจน์
ดังแสงอาทิตย์ น้ันเป็นของนันทิยอุบาสก หมู่เทพนารีลบูไล้กายด้วยแก่นจันทน์หอม 
ช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงาม วิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วย
แสงอาทิตย์ คนท่ีขึ้นสวรรค์ บันเทิงอยู่ในวิมาน คือนันทิยอุบาสก นางเรวดีกล่าวว่า 
ฉันเป็นภรรยาของนันทิยอุบาสก เป็นใหญ่ในเรือน เป็นใหญ่ใน "ทรัพย์สิน" ท้ังหมด
ของสามี บัดน้ี ฉันจะรื่นรมย์ในวิมานของสามี ไม่ปรารถนาจะเห็นนรก ยักษ์สองตน
น้ันไม่ยอมเช่ือจึงพาตัวนางลงไปใกล้ อุสสทนรกแล้วกล่าวว่า นางผู้แสนจะช่ัวช้า นี่
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แหละนรกสำหรับเจ้า บุญ  เจ้าไม่ได้ทำไว้ในมนุษยโลก เพราะคนตระหน่ี มักโกรธ มี
บาปธรรม ย่อมไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้เกิดในสวรรค์ ดังน้ี  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๖๙/๑๐๒) 

ทรัพย์อนัเปน็อมตะ: ทรัพย์คือความดี การปฏิบัติธรรม รักษาศีล และหมายถึงพระนิพพาน  เรื่องราว
ในอดีตชาติของพระติปทุมิยเถระ ท่ีปรารถนาทรัพย์ในทางธรรม ท่านเช่ือศรัทธาใน
พระผู้มีพระภาคผู้เป็นสคุต โลกวิทู ฝึกผู้อ่ืนได้สำเร็จ เป็นท่ีพ่ึงของสัตว์โลก ท่านได้
สร้างความหวังท่ีว่าจักได้ทรัพย์อันเป็นอมตะ ท่านได้ย่ืนดอกบัวแดง ๓ ดอกขึ้นไป
กลายเป็นฉัตรเหนือพระเศียร ของพระผู้มีพระภาค ตามนัยพระสูตร มาในนาคสมาล
วรรค ติปท ุ มิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติปทุมิยเถระเมื่อพระชินเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวง ทรงฝึกพระองค์แล้ว มี
สาวกผู้ฝึกตนแวดล้อมแล้ว เสด็จออกจากนคร ครั้งนั้น พระเถระได้เป็นช่างดอกไม้ 
อยู่ในกรุงหงสาวดี ได้ถือดอกปทุม ๓ ดอก ซ่ึงเป็นดอกไมช้ั้นดีเย่ียมในกรุงนั้น   ท่าน
คิดว่า ถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้า ผู้ฝึกคนท่ีมิได้ฝึกตนผู้มีความเพียร ทรงนำสุขมาใหแ้ก่
สัตว์ท้ังปวง ทรงเป็นที่พ่ึงของสัตว์โลกแล้ว จักได้ทรัพย์อันเป็นอมตะ  ข้าพเจ้าครั้นคิด
อย่างนี้แล้ว จึงทำจิตของตนให้เลื่อมใส จับดอกบัวแดง ๓ ดอกโยนขึ้นไปในอากาศ  
ดอกบัวแดงเหล่าน้ันก็แผ่(ขยายกลีบ)อยู่ในอากาศ ขั้วช้ีขึ้นข้างบน ดอกย้อยลงข้างล่าง 
กั้นอยู่เหนือพระเศียรของพุทธองค์ ในอากาศ ดังนี้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๒/๒๒๔)  

ทรีมุขชาดก : ชาดกว่าด้วยพระทรีมุขปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยัง
เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพรหมทัตตกุมาร ครองราชสมบัติในเมืองพาราณสี 
ต่อมาเห็นโทษในกามตามคำสั่งสอนของพระทรีมุขปัจเจกพุทธเจ้าท่ีสอนว่ากาม
ท้ังหลายเหมือนเปลือกตม เสมือนหล่ม เป็นเหตุแห่งภัยท้ังหลาย เป็นเหมือนธุลีและ
ควัน พระราชายังยืนยันท่ีจะมีชีวิตอยู่ด้วยการบริโภคกาม เพราะไม่สามารถสละได ้
พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงตำหนิว่า เป็นคนโง่และจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสน
นาน ผู้ท่ียังไมส่ละความกำหนัดจะต้องตกนรกท่ีน่าเกลียดน่ากลัว ทำให้พระองค์สลด
พระทัยจึงได้สละราชสมบัติออกผนวช (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๔/๒๓๐) 

ทฤษฎี :    ความเห็น การเห็น การเห็นด้วยใจ ลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลักวิชา เพ่ือเสริม
เหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างมี
ระเบียบ เช่นทฤษฎีกำเนิดของโลก พระผู้มีพระภาครู้ความเป็นมารู้ชัดทฤษฎีน้ี จึงไม่
ยึด ไม่นำไปสู่ความเสื่อมว่าต้นกำเนิดของโลกน้ัน คือพรหมโลกช้ันอาภัสสระ มีอาหาร
ทิพย์ มีวิมานอันงดงาม  ตามนัยพระสูตร มาในปาฎิกสูตร ทฤษฏีว่าด้วยต้นกำเนิด
ของโลก ว่า ก็เราตถาคตรู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาของ
ทฤษฎีน้ันและรู้ชัดย่ิงกว่าน้ันและเม่ือรู้ชัดย่ิงกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่น เมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ชัด
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ความดับด้วยตนเอง ท่ีเมื่อรู้ชัด ตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อม (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๖/๒๗) 

ทฤษฎีท่ีพินิจไว้ : ความเห็นท่ีตริตรองไว้ เช่นทฤษฎีเรื่องอัตตาและโลกเท่ียงของสมณพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหนึ่ง แต่พระผู้มีพระภาคสอนใหใ้ช้กาลามสูตรข้อ ท่ี ๘ ว่าด้วยทฤษฎีท่ีพินิจไว้ 
ตามนัยพระสูตร มาในปัญจัตตยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายว่า ในวา
ทะเหล่าน้ัน สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงซึ่งมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
‘อัตตาและโลกเท่ียง  น้ีเท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนไม่จริง’ เป็นไปไม่ได้เลยที่ญาณเฉพาะตน
อัน บริสุทธ์ิผดุผ่อง ซ่ึงเป็นธรรมอ่ืนจากความเช่ือ จากความชอบใจ จากการฟังตาม
กันมา จากการตรึกตามอาการ จากการเข้าได้กับ "ทฤษฎีท่ีพินิจ" ไว้ จักมีแกส่มณ
พราหมณ์เหล่านั้นได้  (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๘/๓๗) 

ทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก : ความเห็น การเห็น การเหน็ด้วยใจ ลักษณะทีค่ิดคาดเอาตามหลัก
วิชา เพ่ือเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ  ซึ่ง
เกิดขึ้นมาอย่างมีระเบียบ เช่น ทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการเกิดขึ้นของโลกว่า  ‘นี้เป็นดินแดน
เริ่มต้นของโลก’ หมายถงึวิวัฒนาการการเกิดขึ้นและประวัติความเป็นไปของโลก 
ตามนัยพระสูตร มาในปาฎิกสูตรเร่ืองการ ประกาศทฤษฏีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ก็เรา   ตถาคตรู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก เรารู้ชัด
ความเป็นมาของทฤษฎีนั้น และรู้ชัดย่ิงกว่านั้น และเมื่อรู้ชัดย่ิงกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่น 
เมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ชัดความดับด้วยตนเอง ท่ีเมื่อรู้ชัด ตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความ
เสื่อม ภัคควะ มสีมณพราหมณ์บางพวก ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้น กำเนิดของโลก
ตามลัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้าง ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง เราจึงเข้าไปถาม
เขาอย่างนี้ว่า ‘ทราบว่า ท่านท้ังหลาย  บัญญัติทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตาม
ลัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวรเป็น ผู้สร้าง ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างจริงหรือ’ สมณ
พราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างน้ีแล้วยืนยันว่า‘เป็นเช่นนั้น’เราจึงถามต่อไปว่า 
‘พวกท่าน  ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่า พระอิศวร
เป็นผู้สร้าง ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง มีความเป็นมาอย่างไร’ สมณพราหมณ์เหล่าน้ัน
ถูกเราถามอย่างน้ีแล้วก็ตอบไม่ได้ กลับย้อนถามเรา เราตถาคตถูกเขาถามแล้ว จึง
ตอบว่า ‘ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย สมัยหนึ่งเมือ่ ล่วงไปนาน ๆ โลกน้ีพินาศ เม่ือโลกกำลัง
พินาศ เหล่าสตัว์ส่วนมากไปเกิดในพรหมโลกช้ันอาภัสสระ นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตาม
ปรารถนา มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากร่างกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยู่
ในวิมานอันงดงาม สถิตอยู่นานแสนนาน ดังน้ี (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๖-๓๗-๓๘/๒๗. ที.
ปา.อ. (บาลี) ๕/๓. ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๕/๓) 
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ทลิททสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้เป็นคนจนพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุรูปหน่ึงว่าไม่เจริญ
โพชฌงค์  ๗  เราเรียกว่าคนจน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๒๗/๑๕๘) 

ทวนกระแส :  ฝ่ากระแสนํ้าหรือกระแสลม ในคําว่า ทวนน้ํา ทวนลม, เอาใบพายรานํ้าไว้เพ่ือชะลอ
ให้เรือหยุด; กลับมาต้ังต้นใหม่, กลับซํ้าใหม่, เช่น อ่านทบทวนเพลง ย้อนทาง เช่น 
ทวนเข็มนาฬิกา ทวนแสง เฆ่ียนตีด้วยลวดหนัง โดยปริยายหมายถึงอาการที่
คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ทวนกระแสจิต ทวนกระแสโลก คำว่ากระแสน้ําหรือลมเป็น
ต้นท่ีไหลหรือพัดเร่ือยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระแสน้ํา กระแสลม, โดย
ปริยายหมายถึงอาการเช่นน้ัน เส้น สาย แนวทาง เช่น กระแสความ กระแสความคิด 
เส้นวัดที่ดินทำด้วยหวายหรือเหล็กเป็นต้น เรียกว่า เส้นกระแส คำว่า ทวนกระแส ใน
ท่ีนี้หมายถึง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่งามอันทวนกระแสแห่งธรรมมีความ
เที่ยง ถอนกำหนัดด้วยราคะ เปิดโลกแห่งการกำจัดกิเลสให้สิ้น เป็นต้น ในพระวินัย
ปิฎกหมายถึงพาเข้าถึงนิพพาน  ตามนัยพระสูตรมาในปาสราสิสูตร เรือ่งธรรมที่ยาก
จะเข้าถึงได้ง่าย ต้องทวนกระแสปฏิบัติจริงๆ จึงเข้าถึงได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
‘บัดนี้ เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลำบาก เพราะธรรมน้ีไม่ใช่สิ่งที่
ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่าย แต่เป็นสิ่งพา "ทวนกระแส" ละเอียด ลึกซึ้ง รู้
เห็นได้ยาก ประณีต ผู้กำหนัดด้วยราคะ ถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้ จักรู้เห็นไม่ได้ (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕.  ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๗/๔๐๗. ม.มู.อ.(บาลี. ๒/๒๘๑/๘๔, วิ.อ.
(บาลี) ๓/๗/๑๔)  

ทวยการีสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้มีปกติกระทำกรรมทั้ง  ๒ ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคน
หลังจากตายแล้วได้เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑท่ีเป็นอัณฑชะ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า  เพราะบุคคลบางคนเป็นผู้มีปกติกระทำกรรมท้ัง  ๒ ด้วยกาย วาจา
และใจ  เมื่อได้ฟังมาว่า  พวกครุฑท่ีเป็นอัณฑชะมีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุข
มาก  จึงต้ังความปรารถนาว่า  ไฉนหนอหลังจากตายแล้ว ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ
พวกครุฑท่ีเป็นอัณฑชะ(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๙๔/๓๕๙) 

ทวยการีสุตตัตติกะ (ทุติยาทิ) : ว่าด้วยพระสูตร  ๓  สูตร  มีทวยการีสตูรเป็นต้น (สูตรท่ี  ๒  เป็นต้น)  
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสเน้ือหาสาระของสูตรท้ัง  ๓  
สูตรน้ี  โดยนัยเดียวกันกับทวยการีสูตร  ซึ่งกล่าวถึงกำเนิดของครุฑประเภทท่ีเป็น
อัณฑชะ  ท่ีต่างกัน  คือ  สูตรท่ี  ๔  กล่าวถึงกำเนิดของครุฑประเภทท่ีเป็นชลาพุชะ  
สูตรท่ี  ๕  กล่าวถึงกำเนิดของครุฑประเภทท่ีเป็นสังเสทชะและสูตรท่ี ๖ กล่าวถึง
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กำเนิดของครุฑประเภทที่เป็นโอปปาติกะเท่าน้ัน   (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๙๕-๓๙๗/
๓๖๐) 

ทวยตานปุัสสนาสูตร : พระสูตรว่าด้วยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ภิกษุ
พิจารณาธรรม ๑๖ ประการ แบ่งเป็นคู่ ๆ ประการละ ๒ คู่ รวมเป็น ๓๒ คู ่กล่าวคือ 
จำแนกฝ่ายทุกข์พร้อมท้ังเหตุเกิดทุกข์เป็น ๑ คู่ และจำแนกฝ่ายความดับทุกข์ พรอ้ม
ท้ังวิธีดับทุกข์เป็น ๑ คู่ เมื่อพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ได้อย่างนี้ ย่อมบรรลุผลคือ
อรหัตตผลหรืออนาคามิผล  

  ธรรม ๑๖ ประการนั้น ได้แก่ (๑) อริยสัจ (๒) อุปธิ (๓) อวิชชา (๔) สังขาร (๕) 
วิญญาณ (๖) ผัสสะ (๗) เวทนา (๘) ตัณหา (๙) อุปาทาน (๑๐) อารัมภะ (๑๑) 
อาหาร (๑๒) อิญชิตะ(ความหว่ันไหว) (๑๓) ผันทิตะ(ความด้ินรน) (๑๔) รูป (๑๕) 
นิพพานสัจจะ (๑๖) ทุกข ์ (ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๗๒๙/๖๗๒) 

ทวยเทพ :   เหล่าเทวดา หมู่เทพ หมายถึงเทวดาจำนวนมากมายหลายพันตนมาถวายชีวิตขอถึง
พระสมณโคดมเป็นที่พ่ึง  ตามนัยพระสูตร มาในโสณทัณฑสูตร  เรื่องพราหมณ์โสณ
ทัณฑะแสดงพระพุทธคุณ ว่าพระสมณโคดม  อ่อนหวาน ไม่ทรงสย้ิวพระพักตร์ ทรง
เบิกบาน มักตรัสทักทายก่อนฯลฯ ทรงเป็นผู้ท่ีบริษัท ๔ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
นอบน้อม ฯลฯ ประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามปัญหาพระสมณโคดม 
ฯลฯทวยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตขอถึงพระสมณโคดมเป็นท่ีพ่ึง ฯลฯ พระสมณโค
ดมทรงมีพระกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างน้ีว่า พระผู้มีพระภาค เป็นพระอรหันต์ 
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชา และจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก 
เป็นสารถีฝึกผู้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
เป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้ (ท.ีสี.(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๔) 

ทวยสูตร๑(ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยธรรมคู่กัน ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มีทวยสตูร ๒ สูตร คือ 
 1.ทวยสูตร (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับ

ภิกษุท้ังหลายว่า  ท่ีช่ือว่าธรรมคู่กัน  คือ  ตาคู่กับรูป  หูคู่กับเสียง  จมูกคู่กับกลิ่น  
ลิ้นคู่กับรส  กายคู่กับโผฏฐัพพะและใจคู่กับธัมมารมณ์  คำพูดของผู้พูดว่า  ข้าพเจ้า
จักบอกเลิกธรรมคู่กันน้ัน  แล้วบัญญัติธรรมคู่กันอย่างอ่ืนแทนนั้นคงเป็นเพียงคำพูด
เท่าน้ัน  เพราะเมื่อถูกผู้อ่ืนถามก็จะตอบไม่ได้และอึดอัด  เพราะเขาถูกถามในสิ่งอัน
มิใช่วิสัยท่ีตนจะตอบได้  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๒/๙๔) 

 2.ทวยสูตร (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับ
ภิกษุท้ังหลายว่า  เพราะอาศัยธรรมคู่กันวิญญาณจึงเกิดขึ้น  คือ เพราะอาศัย
อายตนะภายใน และอายตนะภายนอก  ๖  วิญญาณ  ๖  จึงเกิดขึ้น  อายตนะภายใน  
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๖ อายตนะภายนอก  ๖  ไม่เที่ยง  มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอ่ืน  ธรรมคู่กันนี้
หว่ันไหวและเสื่อม  ไม่เท่ียงเช่นกัน  แม้วิญญาณ ๖  แม้เหตุปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้น
แห่งวิญญาณ  ๖ก็เป็นเช่นน้ัน  ดังนั้นวิญญาณ ๖ ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยท่ีไม่
เท่ียงแล้วจักมีอะไรเที่ยงเล่า  ความประจวบ  ความประชุม  ความพร้อมเพรียงกัน
แห่งธรรม  ๓  ข้างต้นน้ี  เรียกว่าสัมผัส  ๖ แต่แม้สัมผัส  ๖  และแม้เหตุปัจจัยเพ่ือ
ความเกิดขึ้นแห่งสัมผัส ๖  ก็ไม่เท่ียง  มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอ่ืน  แม้
สัมผัส  ๖  ก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยท่ีไม่เท่ียงแล้วจักมีอะไรเที่ยงเล่า  บุคคลถูก
ผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึก  ย่อมคิดได้  ย่อมจำได้  แต่แม้ธรรมเหล่าน้ีก็หว่ันไหว 
เสื่อม  ไม่เที่ยง  มีความแปรผัน  มีภาวะโดยอาการอ่ืน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๓/๙๔) 

ทวยสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยธรรมคู่กัน  (สูตรท่ี ๒) 
ทวาร :   ช่อง ช่องทางทวารหนัก ทวารเบา หมายถึง ทางปฏิบัติทางกายทวาร วจีทวาร มโน

ทวาร ในท่ีน้ีหมายถึงการคุ้มครอง รักษา สำรวม ในทวารคืออินทรีย์ ๖ คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ เพ่ือสงบระงับบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสเสียได้ตามนัยพระ
สูตรมาในสารีปุตตสัทธิวิหาริกสูตร ว่าด้วยสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร เรื่องการ
คุ้มครอง ทวารในอินทรีย์ ภิกษุช่ือว่าคุ้มครอง "ทวาร" ในอินทรีย์ท้ังหลาย คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ีเห็นรูปทางตาแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ปฏิบัติเพ่ือสำรวมจักขุนทรีย์ 
(อินทรีย์คือจักขุ) ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้ว ก็จะพึงเป็นเหตุ ให้ถูกธรรมที่เป็นบาปอกุศล
คืออภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา)  และโทมนัส (ความทุกข์ใจ) ครอบงำได้ 
จึงรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ภิกษุฟังเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูก 
ลิ้มรสทางลิ้น  ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่รวบ
ถือ ไม่แยกถือ ปฏิบัติเพ่ือสำรวมมนินทรีย์ (อินทรีย์คือมโน) ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้ว ก็จะ
พึงเป็นเหตุให้ถูกธรรมท่ีเป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัส ครอบงำได้จึงรักษามนิ
นทรีย์ ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุช่ือว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย ดังนี้ 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๑๒๐/๑๔๑) 

ทวารปาลวิมาน : วิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้าประตูผู้ชักชวนคนทำบุญ หมายถึงวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝา้
ประตูผู้ชักชวนคนทำบุญด้วยการเล่าให้พระมหาโมคคัลลานเถระฟังว่าข้าพเจ้ามีอายุ 
๑,๐๐๐ ปีทิพย์ บุคคลผูท้ำบุญด้วยเหตุเพียงกล่าวเช้ือเชิญและทำใจใหเ้ลื่อมใส จัก
ดำรงอยู่พรั่งพร้อมด้วยกามคุณท้ังหลายอันเป็นทิพย์  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๑๘/๑๑๑) 

ทวาราวดี, เมือง : ช่ือนครอโยธยา เป็นอาณาจักรโบราณ สมัยทวาราวดี เริ่มต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 
๑๑ หรือ ๑๒-๑๖  ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทย  ประชาชนคงเป็นมอญ ได้แผ่
ศิลปะและวัฒนธรรมของตนออกไปมาก เกือบทั่วประเทศไทย ในท่ีน้ีหมายถึงช่ือเมือง
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ท่ีทำการค้าขายของพ่อค้า อังกุรพาณิชเมื่อไปถึงแล้วจะเร่ิมทำบุญ ให้ข้าว น้ำ ผ้า ที่
อยู่อาศัย บ่อน้ำ  สระน้ำ สะพาน เพ่ือนำความสุขมาใหแ้ก่ตน  ตามนัยพระสูตร มาใน
อังกุรเปตวัตถุ เมื่ออังกุรพาณิชถามบุรุษว่า แน่ะบุรุษเลวทราม สมควรแล้วท่ีท่านมี
หน้าบิดเบ้ียว นัยน์ตาทั้งสองจึงเขรอะ เพราะท่านได้ทำหน้างอต่อทานของผู้อ่ืน ทำไม 
อสัยหเศรษฐีเมื่อจะให้ทาน จึงได้มอบข้าว น้ำ ของเคี้ยว ผ้า และท่ีอยู่อาศัยให้ผู้อ่ืน
จัดแจง เราจากท่ีน้ีไปถึงเมือง  "ทวาราวดี" จักรีบบำเพ็ญทานซึ่งจะนำความสุขมา
ให้แก่เราแน่นอน จักให้ข้าว น้ำ ผ้า ที่อยู่อาศัย บ่อน้ำ สระน้ำ และสะพานในท่ีที่เดิน
ลำบากเป็นทาน อังกุรพาณิชนั้นกลับจากทะเลทรายไปถึงเมืองทวาราวดีแล้ว เริ่ม
บำเพ็ญทานซึ่งจะนำความสุขมาให้ตน ได้ให้ข้าว น้ำ ผ้า ท่ีอยู่อาศัย  บ่อน้ำ สระน้ำ 
ด้วยจิตอันเลื่อมใสแล้ว 

ทวิธาปถสูตร : พระสูตรว่าด้วยทางสองแพร่ง พระผู้มีพระภาคทรงปรารภท่านพระนาคสมาละ พระ
ปัจฉาสมณะผู้เลือกทางเดินผิด เป็นเหตุให้โจรทำร้าย คือมีเรื่องเล่าว่า ท่าน ตามเสด็จ
พระผู้มีพระภาคจนถึงทางสองแพร่ง ได้กราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคให้ เสด็จไปทาง
หนึ่ง แต่พระองค์ตรัสว่า ควรไปอีกทางหน่ึง ท่านก็ยังทูลรบเร้าให้เสด็จไปตามทางที่
ตนต้องการจะไป เมื่อพระผูม้ีพระภาคทรงยืนยันพระดำรัสเดิม ท่านจึงวางบาตรและ
จีวรของพระผู้มีพระภาคไว้ แล้วเดินจากพระองค์ไปตามทางท่ีตนปรารถนา ระหว่าง
ทางได้ถูกโจรรุมทำร้าย ทุบบาตร ฉีกผ้าสังฆาฏิ จึงกลับมากราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มี
พระภาค พระองค์ทรงปรารภเหตุน้ัน จึงทรงเปล่งอุทานแสดงว่า บัณฑิตแม้จะอยู่
ร่วมกับคนพาลมีปัญญาทรามก็ละเว้นความประพฤติเย่ียงคนพาล สามารถรู้แจ้ง
อริยสัจ ๔ ด้วยอริยมัคคญาณได้ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๗/๓๓๘,ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๗๗/๔๕๔)  

ทวิสหัสสพรหม : ช่ือพรหมกลุ่มหนึ่งมีจำนวนกลุ่ม ๒,๐๐๐ องค์ คือคุณวิเศษหรือทวีสหัสสพรหมที่
ภิกษุผู้มีสุตะจาคะ ปัญญาจะไปถึง เพ่ือความมีอายุยืน ผิวพรรณผ่องใส มีความสุข 
ตามนัยพระสูตรมาในสังขารูปปัตติสูตรกล่าวถึงผาสุกแห่งกายและจิตวิญญาณใน
พรหมโลกด้วยมรรคปฏิปทาว่า  ภิกษุท้ังหลาย มรรคน้ี ปฏิปทาน้ี เป็นไปเพ่ือความ
เกิดขึ้นในชั้นสหัสสพรหมน้ัน ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีล 
ประกอบด้วยสุตะ ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ันได้ ฟังว่า ‘ทวิส
หัสสพรหม ฯลฯ ติสหัสสพรหม ฯลฯ จตุสหัสสพรหม ฯลฯ หรือปัญจสหัสสพรหมมี
อายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขมาก’ ดังนี้  (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๑๖๖/๒๑๐) 

ทวีป :   เกาะ เช่น ลังกาทวีป สิงหฬทวีป ในคัมภีรไ์ตรภูมิกล่าวว่ามี ๔ ทวีป คอื (๑) ชมพู
ทวีป (๒) อมรโคยานทวีป (๓) อุตรกุรุทวีปหรืออุตรกุรูทวีป  (๔) ปุพพวิเทหทวีป  อีก
นัยหน่ึง ทวีปท่ีกำหนดด้วยต้นหว้าเป็นเครื่องหมายหรือทวีปท่ีมีต้นหว้าใหญ่เป็น



 

๒๑๖๓ 
 

 

ประธานเป็นคำเปรียบเทียบการครองทวีปทั้ง ๔ ที่ไม่ถึงเศษหน่ึงส่วนสิบหกแห่งการ
ได้ธรรม ๔  ประการนี้ ตามนัยพระสูตร มาในจักกวัตติราชสูตร ว่าด้วยพระเจ้า
จักรพรรดิ อรยิสาวกประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ประกอบด้วยความเลื่อมใส
อันไม่หว่ันไหวใน (๑) พระพุทธเจ้า (๒) พระธรรมว่า (๓) พระสงฆ์ และ (๔) ศลีท่ีพระ
อริยะชอบใจ ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหา
และทิฏฐิครอบงำ เป็นไป เพ่ือสมาธิ การครองทวีปท้ัง ๔ (๑.ชมพูทวีป ๒.อมรโคยาน
ทวีป ๓.อุตตรกุรุทวีป ๔. ปุพพวิเทหทวีป) ยังไม่ถึงเศษหน่ึงส่วนสิบหกแห่งการได้
ธรรม ๔ ประการเลย (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๙๗/๔๘๘ ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๒๘/๘๔. องฺ.ติก. 
(แปล) ๒๐/๘๑/๓๐๖-๓๐๗)  

ทเวรตนยิเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระทเวรตนิยเถระ ซึ่งท่านพระเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านเป็นพรานเน้ือได้ถวายช้ินเนื้อแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปที ่๔ 
ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๒/๓๙๑) 

ทสกัมมปถสูตร :พระสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีกรรมบถ ๑๐ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระ   เช
ตวัน ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สัตว์ผู้มีกรรมบถ  ๑๐ คือ(๑)  เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 
(๒) เว้นขาดจากการลักทรัพย์  (๓) เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม (๔) เว้นขาด
จากการพูดเท็จ (๕) เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด  (๖)  เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 
(๗) เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ (๘)เว้นขาดจากการเพ่งเล็งอยากได้ของเขา (๙) เว้น
ขาดจากการเบียดเบียน  (๑๐) มีความเห็นชอบย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ผู้มีกรรมบถ 
๑๐ ส่วนสัตว์ผูไ้ม่มีกรรมบถ  ๑๐  ย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ผู้ไม่มีกรรมบถ  ๑๐ (สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๑/๒๐๓) 

ทสกัมมสูตร :  พระสูตรว่าด้วยกรรม  ๑๐ ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ 
(๑) อสัตบุรุษ หมายถึงผู้ทำกรรม ๑๐ คือฆา่สัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูด
เท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เพ่งเล็งอยากได้ของเขา มีจิตพยาบาท เป็น
มิจฉาทิฏฐ ิ(๒) อสัตบุรุษที่ย่ิงกว่าอสัตบุรุษ หมายถึงผู้ทำกรรม ๑๐ เหมือนบุคคลท่ี ๑ 
และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรม ๑๐ เหมือนกับตน (๓) สัตบุรุษ หมายถึงผู้เว้นขาดจาก
การทำกรรม ๑๐ น้ัน (๔) สัตบุรุษที่ย่ิงกว่าสัตบุรุษ หมายถึงผู้เว้นขาดจากการทำ
กรรม ๑๐ และชักชวนผู้อ่ืนให้เว้นขาดจากการทำกรรม ๑๐ เหมือนกับตน (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๐๔/๓๒๔) 



 

๒๑๖๔ 
 

 

ทสพราหมณชาดก :  ชาดกว่าด้วยการจำแนกตระกูลพราหมณ ์ ๑๐  ตระกูล พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  
เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นวิธุรอำมาตย์ของพระเจ้า
โกรัพยะเมืองอินทปัต ได้จำแนกตระกูลพราหมณ์ ๑๐ ตระกูลให้พระราชาสดับ และ
เลือกปฏิคาหกให้พระราชาบำเพ็ญทาน โดยท่านยกตัวอย่างว่า พราหมณ์บางคน
ประกอบอาชีพเป็นหมอรักษาโรค บางคนทำตนเป็นคนรับใช้ชาวบ้านเช่นถือกังสดาล
เที่ยวประกาศหรือรับจ้างขับรถบ้าง  บางคนเท่ียวขอทานไม่ตามที่ต่างๆ เมื่อไม่ได้ก็ไม่
ยอมออกไป บางคนร่างกายสกปรกเที่ยวขอทานไปทั่ว  บางคนเป็นพ่อค้าขายผล
หมากรากไม้  บางคนเป็นชาวนาหรือเป็นพ่อค้าต่างเมือง  บางคนก็เป็นหมอตอนสัตว์  
บางคนก็เป็นนักรบคุ้มครองสนิค้า  บางคนก็เป็นพรานคักสัตว์อยู่ในป่า บางคนก็
ประกอบพิธีโสมยาคะหวังลาภจากพระราชา  เม่ือวิธุระอำมาตย์กล่าวมาทั้งหมด พระ
เจ้าโกรพยะไม่ทรงพอพระทัย ท่านอำมาตย์จึงเสนอพราหมณ์กลุ่มสุดท้ายได้แก่
นักบวชที่เป็นพหูสูตร มีศีล เว้นจากการเสพเมถุนธรรา พระราชาทรงพอพระทัยให้
นิมนต์ท่านเหลา่น้ันมารับทานของพระองค์ (ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๒๒๒/๔๕๘) 

ทสพลญาณ  : พระญาณอันเป็นกำลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ ท่ีทำให้พระองค์บันลือสีหนาท
ประกาศพระศาสนาได้มั่นคง คือ (๑) ฐานาฐานญาณ  ปรีชาหย่ังรู้กฎธรรมชาติ
เกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั้งหลาย(๒) กัมมวิปากญาณ ปรีชาหย่ังรู้ผลของ
กรรม (๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหย่ังรู้ข้อปฏิบัติท่ีจะนำไปสู่ข้อปฏิบัติท้ัง
ปวงหรือสู่ประโยชน์ท้ังปวง (๔) นานาธาตุญาณ ปรีชาหย่ังรู้สภาวะของโลกอัน
ประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ เป็นอเนก (๕) นานาธิมุตติกญาณ ปรีชาหย่ังรู้อัธยาศัยเป็น
ต้นของสัตว์ทั้งหลาย (๖) อินทริยปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหย่ังรู้ความย่ิงความหย่อน
แห่งอินทรีย์ของสัตว์ท้ังหลาย (๗) ญาณาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหย่ังรู้ความเศร้า
หมอง ความผ่องแผ้วเป็นต้น (๘) ปุพเพ-นิวาสานุสสติญาณ ปรีชาหย่ังรู้ภพที่เคยอยู่ใน
หนหลังได้ (๙) จุตูปปาตญาณ ปรีชาหย่ัง รู้จุติและอุบัติ ของสัตว์ท้ังหลาย (๑๐) อาส
วักขยญาณ ปรีชาหย่ังรู้ความ สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ตามนัยพระสูตร มาในสีห
สูตร เป็นการเอาชนะกันพลังแห่งญาณบารมีธรรมของพระผู้มีพระภาค เมื่อมารผู้มี
บาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า 
ทำไมท่านจึงกล้าบันลือดุจราชสีห์ ในท่ามกลางบริษัท คนที่พอจะต่อสู้กับท่านได้ก็ยัง
มี ท่านเข้าใจว่า เป็นผู้ชนะแล้วหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาว่า พระตถาคต
ท้ังหลายผู้เป็นมหาวีระ "บรรลุทสพลญาณ ข้ามตัณหาอันเป็นเหตุซ่านไปในโลกได้
แล้ว จึงกล้าบันลือในท่ามกลางบริษัท  มารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า “พระผู้มีพระ



 

๒๑๖๕ 
 

 

ภาคทรงรู้จักเรา พระสุคตทรงรู้จักเรา” จึงหายตัวไป ณ ท่ีน้ันเอง  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๔๘/๑๘๘ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑/๔๓-๔๗) 

ทสพลสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยทสพลญาณ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ตถาคตประกอบด้วยทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณจึง
กล้ายืนยันฐานะที่องอาจ  บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักรว่า  รูป  เวทนา  
สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  มีความเกิดขึ้นและความดับอย่างน้ี คือ  เพราะสิ่งน้ีมี  
สิ่งนี้จึงมี  เพราะสิ่งน้ีเกิด  สิ่งน้ีจึงเกิด เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งน้ีจึงไม่มี เพราะสิ่งน้ีดับ สิ่งนี้
จึงดับ ได้แก่ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย 
วิญญาณจึงมีเป็นต้น น้ีคือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังหมด  และเพราะอวิชชาดับไป
ไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับเป็นต้น  นี้คือความ
ดับแห่งกองทุกข์ท้ังหมด (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๑/๓๗) 

ทสพลสูตร๒ (ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยทสพลญาณ (สูตรที่ ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหมือนกับทสพลสูตรแล้วตรัสต่อไปว่า  ธรรมท่ี
เรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมเข้าใจง่าย เปิดเผย เป็นดุจผืนผ้าเก่าท่ีตัดไว้แล้ว  สมควรที่
กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาจะปรารภความเพียรในธรรมน้ัน  และบุคคลผูพิ้จารณาเห็น
ประโยชน์ของตนและผู้อ่ืน  ก็สมควรที่จะทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๒๒/๓๘) 

ทสมสูตร : พระสูตรสูตรท่ี ๑๐ ว่าด้วยมิจฉัตตธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  มิจฉัตตธรรม ๑๐ คือ (๑) 
มิจฉาทิฏฐ ิ (๒)  มิจฉาสังกปัปะ (๓)  มจิฉาวาจา (๔) มิจฉากัมมันตะ (๕)  มิจฉา
อาชีวะ (๖)  มิจฉาวายามะ (๗)  มิจฉาสติ (๘)  มิจฉาสมาธิ (๙)  มิจฉาญาณะ (๑๐) 
มิจฉาวิมุตติ  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓๒/๒๘๒)  

ทสมะ, คหบดชีาวอัฏฐกนคร  : คหบดีชาวอัฏฐกนครช่ือว่าทสมะ ท่านถามถึงธรรมเป็นท่ีหลุดพ้นแห่ง
จิต มีอยู่และเป็นอย่างไรกะพระอานนท์ ได้คำตอบว่า ธรรมคือความสงัดจากกามและ
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน เห็นว่าสิ่งที่ปรุงแล้ว สิ่งนั้นไม่เที่ยง   ดับไปเป็นธรรมดา 
ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ตามนัยพระสูตร มาในอัฏฐกนาครสูตร  เมื่อ
ท่านพระอานนท์อยู่ ณ เวฬุวคาม เขตกรุงเวสาลี "คหบดีชาวอัฏฐกนครชื่อทสมะ" ได้
เข้าไปพบท่าน  ได้เรียนถามท่านว่า ท่านอานนท์ ธรรมอันเป็นเอกซึ่งเป็นท่ีหลุดพ้น
แห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้น เป็นท่ีถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิน้ไป และเป็น
ท่ีบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม ท่ียังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้
ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ท่ีพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้ ทรงเห็น 
มีอยู่หรือ ถ้ามอียู่แล้วเป็นอย่างไร ท่านพระอานนท์ตอบว่า “คหบดี ภิกษุในพระธรรม
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วินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติ 
และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังน้ีว่า ‘แม้แต่ปฐมฌานนี้ 
แลก็ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีถูกปรุงแต่งแล้ว สิ่งนั้นไม่เที่ยง มีความดับไปเป็น
ธรรมดา’ ภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมน้ันแล้ว ย่อมถึงความสิ้นไป แห่งอาสวะท้ังหลาย 
ดังนี้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗/๑๙.   องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๔๒๖) 

ทสมัคคสูตร :  พระสูตรว่าด้วยมรรค  ๑๐  ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ 
(๑) อสัตบุรุษ หมายถึงผู้ประกอบด้วยมรรค ๑๐ คือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉา
วาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณะ
และมิจฉาวิมุตติ (๒) อสัตบุรุษที่ย่ิงกว่าอสัตบุรุษ หมายถึงผู้ประกอบด้วยมรรค ๑๐ 
เหมือนบุคคลท่ี ๑ และชักชวนผู้อ่ืนให้ประกอบด้วยมรรค ๑๐เหมอืนกับตน(๓) 
สัตบุรุษ หมายถึงผู้ประกอบด้วยมรรค ๑๐ คือ สัมมาทิฏฐิ สมัมาสังกปัปะ ... และ
สัมมาวิมุตติ (๔) สัตบุรุษท่ีย่ิงกว่าสัตบุรุษ หมายถึงผู้ประกอบด้วยมรรค ๑๐ เหมือน
บุคคลที่๓ และชักชวนผู้อ่ืนให้มีมรรค ๑๐ เหมือนกับตน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๖/
๓๒๖) 

ทสรถชาดก : ชาดกว่าด้วยพระเจ้าทศรถ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัต ว์เสวยพระชาติเป็นรามบัณ ฑิต  รักษาคำสั่ งของพระราชบิดาที่พลั้ ง
พระราชทานพรให้พระมารดาของภรตกุมารว่าจะให้ราชสมบัติภรตกุมาร  ทรงเกรง
จะมีอันตรายแก่พระโอรสทั้ง ๒ จึงให้ไปอยู่ป่านานถึง ๑๒ ปี  เมื่อพระเจ้าทสรถ
สวรรคตแล้ว ภรตกุมารเข้าไปกราบทูลให้รามบัณฑิตทราบ พระโพธิสัตว์ไม่แสดง
อาการเศร้าโศกแต่ได้แสดงธรรมให้พระอนุชาคือพระลักษณ์ นางสีดา และภรตให้
ทราบธรรมดาของชีวิตว่ามีความตายเป็นธรรมดา ธรรมดาขอสัตว์ท้ังหลายย่อมเป็น
เช่นน้ัน เมื่อทราบความจริงจึงไม่ควรเศร้าโศก จากนั้นท่านได้พาพระอนุชาท้ังหมด
กลับเข้าเมืองและได้ครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมอีกเป็นเวลานาน (ขุ.ชา.เอกา
ทสก.(ไทย) ๒๗/๘๔/๓๖๘) 

ทสสหัสสเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเถรี  ๑๐,๐๐๐  รูป ซึ่งท่านพระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติ ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป หญงิ 
๑๐,๐๐๐ คนได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร พยากรณ์ท่านสุเมธดาบสและ
ท่านสุมิตตาว่า จักเป็นคู่บำเพ็ญบารมีกันจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พวกเธอ
จึงได้บำเพ็ญบารมีติดตามมาด้วยทุกภพทุกชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี เกิดในศากยตระกูล
เป็นส่วนมาก ออกบวชติดตามพระนางยโสธรา และได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณ
วิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๑๑/๕๐๗) 
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ทสสหัสสพรหม : ช่ือพรหมกลุ่มหน่ึงมีจำนวนกลุ่ม ๑๐,๐๐๐ องค์ คือคุณวิเศษหรือสหัสสพรหมท่ีภิกษุ
ผู้มีสุตะ จาคะ ปัญญาจะไปถึง เพ่ือความมีอายุยืน ผิว พรรณนาผ่องใส มีความสุข 
ตามนัยพระสูตร มาในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา 
ประกอบด้วยศีลประกอบด้วย สุตะ ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา ภิกษุ
น้ันได้ฟังว่า  ‘ทสสหัสสพรหมมีอายุยืน มีผวิพรรณผ่องใส มีความสุขมาก’ ทสสหัสส
พรหมก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์แปดเหลี่ยมงามโชติช่วง อันเขา
เจียระไนดีแล้ว วางไว้แล้วบนผ้ากัมพลเหลอืง ย่อมส่องแสงเรืองไพโรจน์ แมฉ้ันใด 
ทสสหัสสพรหมก็ฉันน้ันเหมอืนกัน ย่อมน้อมจิต แผ่ไปตลอด๑๐,๐๐๐ โลกธาตุอยู่ แม้
สัตว์ท้ังหลายที่เกิดแล้วในชั้นทสสหัสสพรหมน้ัน ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ ภิกษุน้ันมีความ
ปรารถนาอย่างน้ีว่า ‘โอหนอ หลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับทส
สหัสสพรหม’ เธอต้ังจิตน้ัน อธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตน้ัน สังขารและวิหารธรรม
เหล่าน้ันอันเธอเจริญ ทำใหม้ากแล้วอย่างนี้ เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในช้ันทสสหัสส
พรหมน้ันได้ ดังนี้ (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๑๖๗/๒๑๐) 

ทสอิทธินิทเทส :แสดงฤทธ์ิ  ๑๐  อย่าง หมายถึงการอธิบายฤทธ์ิ ๑๐ ประการในอุทเทสข้างต้นของ
อิทธิกถา โดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา ตามลำดับ ในท่ีน้ีขอนำเฉพาะคำอธิบายฤทธ์ิท่ี ๔ 
และที่ ๕  มาแสดงพอเป็นตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

  คำปุจฉาว่า “ฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยญาณ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า 
สภาวะที่ละนิจจสัญญา ย่อมสำเร็จได้ด้วยอนิจจานุปัสสนา เพราะเหตุน้ัน จึงเป็นฤทธ์ิ
ท่ีแผ่ไปด้วยญาณ สภาวะท่ีละสุขสัญญา ย่อมสำเร็จได้ด้วยทุกขานุปัสสนา... สภาวะที่
ละอัตตสัญญา ย่อมสำเร็จได้ด้วยอนัตตานุปัสสนา... สภาวะ ที่ละนันทิ ย่อมสำเร็จได้
ด้วยนิพพิทานุปัสสนา... สภาวะที่ละราคะ ย่อมสำเร็จได้ด้วยวิราคานุปัสสนา... 
สภาวะที่ละสมุทัย ย่อมสำเร็จได้ด้วยนิโรธานุปัสสนา... สภาวะท่ีละ อาทานะ ย่อม
สำเร็จได้ด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา เพราะเหตุนั้น จึงเป็นฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยญาณ ท่าน
พระพากุละ ท่านพระสังกิจจะ ท่านพระภูตปาละ มีฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยญาณน้ี 

  คำปุจฉาว่า “ฤทธ์ิท่ีแผ่ไปด้วยสมาธิ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า 
สภาวะที่ละนิวรณ์ ย่อมสำเร็จได้ด้วยปฐมฌาน เพราะเหตุน้ัน จึงเป็นฤทธ์ิท่ีแผ่ไปด้วย
สมาธิ... สภาวะที่ละวิตกวิจารย่อมสำเร็จได้ด้วยทุติยฌาน... สภาวะที่ละปีติ ย่อม
สำเร็จได้ด้วยตติยฌาน... สภาวะที่ละสุขและทุกข์ ย่อมสำเร็จได้ด้วย จตุตถฌาน... 
สภาวะท่ีละรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ย่อมสำเร็จได้ด้วยอากาสานัญจาย
ตนสมาบัติ... สภาวะที่ละอากาสานัญจายตนสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยวิญญาณัญจาย
ตนสมาบั ติ ... สภาวะท่ีละวิญญาณัญจายตนสัญญา ย่อมสำเร็จได้ ด้วยอา
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กิญจัญญายตนสมาบัติ...สภาวะท่ีละอากิญจัญญายตนสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยเนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เพราะเหตุนั้น จึงเป็นฤทธ์ิที่แผ่ไปด้วยสมาธิ 

  ท่านพระสารีบุตร ท่านพระสัญชีวะ ท่านพระขาณุโกณฑัญญะ อุตตราอุบาสิกา 
สามาวดีอุบาสิกา เป็นผู้มีฤทธ์ิน้ี (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐/๕๖๕) 

ทสังคสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สัตว์ผู้มีธรรม  ๑๐คือ (๑) สมัมาทิฏฐิ  (๒)  
สัมมาสังกัปปะ (๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ (๕) สัมมาอาชีวะ (๖) 
สัมมาวายามะ (๗)  สมัมาสติ (๘) สัมมาสมาธิ (๙) สัมมาญาณ  (๑๐)  สัมมาวิมุตติ
ย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ผู้มีธรรม ๑๐ ส่วนสัตว์ผู้ไม่มีธรรม ๑๐ เหล่าน้ีย่อมคบค้า
สมาคมกับสัตว์ผู้ไม่มีธรรม ๑๐  เหล่านี้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๓/๒๐๔) 

ทสัณณกชาดก : ชาดกว่าด้วยดาบสแคว้นทสัณณกะ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เม่ือครั้งท่ีพระองค์ยัง
เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ช่ือเสนกบัณฑิต ได้กราบทูลถวายโอวาท
แด่พระเจ้ามัททวะไม่ให้เสียดายสิ่งท่ีได้พระราชทานไปแล้ว เพราะเป็นสิ่งท่ีทำได้ยาก  
คือพระองค์ได้ประทานพระมเหสีให้แก่อำมาตย์คนหน่ึงไปแล้ว โดยให้กำหนด ๗ วัน
ให้นำมาคืน แต่คนท้ังสองพากันหนีหายไปอยู่เมืองอ่ืน ทำให้พระราชาทรงเสยีพระทัย
คิดถึงพระมเหสีจนทรงพระประชวรเสนกะอำมาตย์จึงได้นัดแนะกับอำมาตย์ท่านอ่ืน
ให้หาวิธีที่จะทำให้พระราชาหายประชวรโดยการจ้างนักเล่นกลมาแสดงการกลืนกิน
ดาบท่ีคมกริบแล้วคายออกโดยไม่มีอันตราย เมื่อราชาตรัสถามว่าคนที่ทำสิ่งท่ีทำได้
ยากกว่าคนนี้มีอยู่หรือ ยุรบัณทิตกราบทูลว่า มีคนที่กลืนกินดาบได้เพราะความโลภ 
ส่วนคนท่ีพูดว่าจะให้ทำได้ยากกว่าน้ันปุกกุสพัณฑิตถามว่า เพียงแต่พูดว่าจะให้แต่ยัง
ไม่ให้นั้นไม่ มีผลอะไร แต่คนท่ีให้แล้วไม่ ติดใจไม่คิดเสียดายน้ันทำได้ยากกว่า 
พระราชาตรัสถามเสนกบัณฑิตว่า  มีเหตุอ่ืนท่ีทำได้ยากกว่าน้ันอีกหรือ เสนกบัณฑิต
กราบทูลว่า ทานจะน้อยหรือมากก็ตาม คนก็ควรให้แต่ว่าผู้ใดเมื่อให้แล้ว ภายหลังไม่
เดือดร้อน การให้ของผู้น้ันทำได้ยากกว่า พระเจ้ามัททวะตรัสว่าคำพูดของปุกกสพัณ
ทิตตอบได้ครอบคลุมท่ีสุด  ทำให้พระองค์สบายพระทัยหายประชวร (ขุ.ชา.สตฺตก.
(ไทย) ๒๗/๓๙/๒๖๑) 

ทสันนราช, พระเจ้า :พระนามของพระเจ้าทสันนราช ผู้ปกครองเมืองเอรกัจฉะ ในสมัยแห่งการ
ครองราชของพระองค์ มีเศรษฐีนามว่าธนปาละ ตระหน่ี ไม่ยินดีให้ทาน ทำลายสระ
น้ำ สะพาน สวนดอกไม้ เมื่อเคลื่อนจากโลกนี้แล้วเกิดในแดนเปรต มีแต่ความหวิ
กระหาย  ตามนัยพระสูตร มาในธนปาลเสฏ  ฐิเปตวัตถุ เมื่อพวกพ่อค้าถามเปรตว่า 
ท่านได้ทำกรรมช่ัวทางกาย วาจา ใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไร ท่านจึงต้องจาก



 

๒๑๖๙ 
 

 

โลกนี้ไปยังเปตโลก เปรตน้ันตอบว่า มีพระนครของพระเจ้า "ทสันนราช" ปรากฏช่ือ
ว่า เอรกัจฉะ เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอยู่ในนครนั้น ชนทั้งหลายเรียก ข้าพเจ้าว่า 
ธนปาลเศรษฐ ี ข้าพเจ้ามีเงิน ๘๐ เลม่เกวียน ทองคำ แก้วมุกดา แกว้ไพฑูรย์ ก็มี
มากมาย แม้ขา้พเจ้าจะมีทรัพย์มากมายถึงเพียง น้ัน ก็ไม่พอใจท่ีจะให้ทาน ปิดประตู
เรือนแล้ว จึงบริโภคอาหาร ด้วยคิดว่า พวกยาจกอย่าได้เห็นเรา ข้าพเจ้าไม่มีศรัทธา 
เป็นคนตระหน่ี กระด้าง ได้ด่าพวกคนที่ให้ทาน ทำบุญ และห้ามชนเป็นจำนวนมากที่
ให้ทาน ทำบญุ ด้วยคำว่า ผลแห่งทานไม่มี ผลแห่งความสำรวมจักมีแต่ท่ีไหน จึง
ทำลายสระน้ำ บ่อน้ำ ที่เขาขุดไว้ ทำลายสวนดอกไม้ สวนผลไม้ ศาลาน้ำด่ืม และ
สะพานในที่เดินลำบากให้พินาศ ข้าพเจ้าน้ันไม่ได้ทำความดี ทำแต่ความช่ัวไว้ เคลื่อน
จากมนุษยโลกนั้นแล้วจึงเกิดในแดนเปรตมีแต่ความหิวกระหาย(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๒๓๐-
๒๓๕/๒๐๕) 

ทสารหะ, กษัตริย์ : พระนามของกษัตริย์ว่า ทสารทะ ผู้ตอกลิ่มตะโพนที่แตก ทำให้ไม้โครงเก่าของ
ตะโพนหายไป เหลือแต่โครงลิ่ม อุปมาเหมอืนผู้ภิกษุใสใ่จแต่ภาษิตอ่ืนๆ ไม่ใสใ่จธรรม
ของตถาคต เป็นโลกุตตรธรรม ประกอบด้วยความว่าง ตามนัยพระสูตรมาในอาณิ
สูตร ว่าด้วยลิ่ม เป็นอุปมาธรรม การฟังธรรมด้วยลิ่ม เม่ือพระผู้มีพระภาคประทับอยู ่
... เขตกรุงสาวัตถี  ... “มีพาหนะคือ ตะโพนช่ืออานกะของพวกกษัตริย์ผู้มีพระนามว่า  
"ทสารหะ" เมือ่ตะโพนแตก พวกกษัตริย์ทสารหะได้ตอกล่ิมอ่ืนลงไป ต่อมาไม้โครงเก่า
ของตะโพนช่ืออานกะก็หายไปเหลือแต่โครงลิ่มฉันใดภิกษุท้ังหลายในอนาคตเมื่อผู้อ่ืน
กล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเน้ือความลึกซึ้ง เป็นโลกุตตรธรรม ประกอบด้วย
ความว่าง ภิกษุทั้งหลาย  จักไม่ต้ังใจฟังให้ดี ไม่เง่ียหูฟัง ไม่เข้าไปต้ังจิตไว้เพ่ือรู้ท่ัวถึง 
และไม่ให้ความสำคัญธรรมว่า ควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจ แต่เมื่อผูอ่ื้นกล่าวสูตรที่
ท่านผู้เช่ียวชาญได้รจนาไว้ เป็นบทกวี มีอักษรวิจิตร มีพยัญชนะวิจิตรอยู่ภายนอก 
เป็นสาวกภาษิต ภิกษุเหล่านั้นกลับต้ังใจฟังด้วยดี  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๙/๓๑๗) 

ทสุตตรสูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรม  ๑ ถึง  ๑๐  ประการ  คำว่า ทสุตตระ มาจากคำ ๒ คำ คือ ทส 
แปลว่า ๑๐ + อุตฺตร แปลว่า ย่ิง, เหนือ, เบ้ืองบน เป็นต้น รวมกันอาจแปลว่า ยิ่งกว่า 
๑๐ เกิน ๑๐ หรือ สูงสุด แค่ ๑๐ ก็ได้ แต่คงไม่ตรงกับความหมายที่ท่านใช้ในพระ
สูตรน้ี  

  พระสูตรน้ีประกอบด้วยส่วน ๒ ส่วนคือ (๑) มาติกา (๒) หมวด ธรรม มาติกามี 
๑๐ บทและหมวดธรรมก็มี ๑๐ หมวด มาติกา ๑๐ บท มีเค้าโครง ดังน้ี 

  ๑. ธรรมที่มีอุปการะมาก  ๒.ธรรมท่ีควรเจริญ 
  ๓. ธรรมที่ควรกำหนดรู้  ๔.ธรรมท่ีควรละ 
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  ๕. ธรรมที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม ๖.ธรรมท่ีเป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ 
  ๗. ธรรมที่แทงตลอดได้ยาก  ๘.ธรรมท่ีควรให้เกิดขึ้น 
  ๙. ธรรมที่ควรรู้ย่ิง           ๑๐.ธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง 
  หมวดธรรม ๑๐ หมวด ได้แก่ หมวดธรรมที่มีองค์ธรรม ๑ ประการ จนถึง หมวด

ธรรมท่ีมีองค์ธรรม ๑๐ ประการ แต่ท่านใช้สั้น ๆ ว่า ธรรม ๑ ประการ ธรรม ๒ 
ประการ เป็นต้น แต่ละหมวดธรรม เช่น ธรรม ๑ ประการ ประกอบด้วยธรรมมี
อุปการะมาก ธรรมควรเจริญ ธรรมควรกำหนดรู้ จนถึงธรรมที่ควรทำให้แจ้งตามเค้า
โครงของมาติกา เพราะฉะนั้น แต่ละหมวดธรรม ท่านจึงวางโครงสร้างไว้ดังน้ี 

  หมวดธรรม 
  มาติกา 
  ปุจฉา วิสัชชนา สรุป 
  ๒.วิธีการจำแนกหมวดธรรม 
  ตัวอย่างการจำแนกหมวดธรรม ๑ ประการ  
  ธรรม ๑ ประการ 
  มาติกา 
   ๑.ธรรม ๑ ประการท่ีมีอุปการะมาก 
   ๒.ธรรม ๑ ประการท่ีควรเจริญ 
                                       ฯลฯ 
   ๑๐. ธรรม ๑ ประการที่ควรทำให้แจ้ง 
  ปุจฉา - วิสัชชนา – สรุป 
  ๑.ธรรม ๑ ประการท่ีมีอุปการะมาก คืออะไร 
  คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย  
  น้ี คือธรรม ๑ ประการที่มีอุปการะมาก 
  ๒.ธรรม ๑ ประการท่ีควรเจริญ คืออะไร 
  คือ กายคตาสติ สหรคตด้วยความสำราญ 
  น้ี คือธรรม ๑ ประการที่ควรเจริญ ฯลฯ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๐/๓๖๗) 
  อรรถกถาอธิบายทสุตตระไว้ ๓ นัย มีดังน้ี 
  ๑.ที่ช่ือว่า ทสตุตระ เพราะในพระสูตรนี้ ท่านต้ังมาติกาไว้ ๑๐ บท แล้วจำแนก

หมวดธรรมตามมาติกาทั้ง ๑๐ บทน้ัน 
  ๒.ที่ช่ือว่า ทสตุตระ เพราะมีหมวดธรรมทีม่ีองค์ธรรมจำนวนต้ังแต่ ๑ ถึง ๑๐ 

ประการ (สูงสดุแค่ ๑๐)  
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  ๓.ที่ช่ือว่า ทสตุตระ เพราะในแต่ละหมวดธรรม ท่านต้ังปัญหาไว้ต่าง ๆ กัน ถึง 
๑๐ ปัญหา (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๕๐/๒๕๕) 

ทหรภิกขุวัตถุ : เรื่องภิกษุหนุ่ม พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุหนุ่มรูปหน่ึงดังน้ี บุคคลไม่พึง
เสพสิ่งต่ำทราม  ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท ไม่พึงยึดถือความเห็นผิด  ไม่พึงเป็นคน
รกโลก (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๗/๘๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า สิ่งต่ำทราม ในท่ีนีห้มายถึงกามคุณ ๕ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/
๑๖๗/๑๒๔)  

ทหรสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสิ่งเล็กน้อย สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  พระ
เจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วทูลถามว่า ท่านปูรณะกัสสปะ ท่านมักขลิโค
ศาล ท่านนิครนถ์ นาฏบุตร ท่านสัญชัย เวลัฏฐบุตร ท่านปกุธะ  กัจจายนะ ท่านอชิ
ตะ เกสกัมพล ผู้เป็นเจ้าหมู่  เจ้าคณะ  เมื่อถูกข้าพระองค์ถามว่า  ท่านกล้ายืนยัน
หรือไม่ว่า  ตัวท่านเองเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ไม่กล้ายืนยัน ส่วนพระ
โคดมผู้เจริญยังทรงเป็นหนุ่มและยังทรงเป็นผู้ใหม่โดยบรรพชา ทำไมจึงกล้ายืนยัน 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า สิ่ง ๔ อย่างนี้ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย  คือ 
  ๑. กษัตริย์  ไม่ควรดูถูกดูหม่ินว่ายังทรงพระเยาว์  คือนรชนไม่ควรดูหม่ินกษัตริย์ผู้

พร้อมด้วยชาติตระกูล เป็นอภิชาติ  มียศว่ายังทรงพระเยาว์ เพราะพระองค์ได้เสวย
ราชสมบัติเป็นกษัตริย์จอมมนุษย์  ทรงพโิรธแล้วจะลงพระราชอาชญาอย่างหนักแก่
เขาได้   

  ๒. งู ไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็ก คือนรชนเห็นงูท่ีไหนก็ตามไม่ควรดูหม่ินว่าตัวเล็ก 
เพราะงูเป็นสัตว์มีพิษไม่ว่าจะสูงหรือต่ำ  พึงฉกกัดชายหญงิผู้เขลาในกาลบางคราวได้   

  ๓. ไฟ ไม่ควรดูหม่ินว่าเล็กน้อย คือนรชนไม่ควรดูหม่ินไฟท่ีกินเช้ือมาก ลุกเป็น
เปลว ไหม้ดำเป็นทางว่าเล็กน้อย เพราะไฟน้ันได้เช้ือแล้วก็จะกลายเป็นกองไฟใหญ่ 
พึงลามไหม้ชายหญิงผู้เขลาในกาลบางคราว  

  ๔. ภิกษุ  ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังหนุ่ม  เพราะป่าถูกไฟไหม้จนดำแล้ว ผ่านกาลล่วงไป  
พันธ์ุหญ้าหรือต้นไม้ยังงอกขึ้นได้ ส่วนผู้ถกูเดชภิกษุผู้มีศีลแผดเผา บุตรธิดาและปศุ
สัตว์ของเขาย่อมพินาศ ทายาทย่อมไม่ได้รับทรัพย์มรดก เขาเป็นผู้ไม่มีเครือญาติ ไม่มี
ทายาท ย่อมเป็นเหมือนตาลยอดด้วน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๒/๑๒๗) 

ทหาร :      นักรบ ผู้มีหน้าท่ีในเรื่องรบ ชายหนุ่ม ชายฉกรรจ์ ชายที่เกณฑ์เข้าฝึกเป็นนักรบ  ใน
ท่ีนี้เป็นอาชีพที่ต้องอาศยัศิลปะ เพ่ือนำรายได้จากศิลปะมาเลี้ยงตนเอง ปุพพาการีชน 
บุตรและภรรยา มิตรสหายให้เป็นสุข  ตามนัยพระสูตรมาในสามัญญผลสูตร เม่ือพระ
เจ้าอชาตศัตรูกราบพระผู้มีพระภาค ทรงไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วประทับน่ัง ณ ท่ีสมควร 
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กราบทูลว่า หม่อมฉัน  ขอวโรกาสทูลถามปัญหาบางอย่างกะพระองค์ท่าน  พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า เชิญถามตามพระประสงค์เถิด มหาบพิตร  พระเจ้าอชาตศัตรู เว 
เทหิบุตร ได้ทลูถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อาชีพที่อาศัยศิลปะเหล่าน้ี คือ พลช้าง 
พลม้า พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงานจัดกระบวนทัพ พวกจัดส่งเสบียง ราช
นิกุลผู้ทรงเป็นนาย "ทหาร" ระดับสูง ฯลฯ คน  เหล่าน้ันได้รับผลจากอาชีพท่ีอาศัย
ศิลปะที่เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพในปัจจุบัน จึงบำรุงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา 
มิตรสหายให้เป็นสุข  บำเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึง่มีผลมาก เปน็ไปเพ่ือให้ได้
อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๓/๕๒) 

ทหารราบ :   ทหารเดินเท้า ทหารท่ีมีหน้าที่เข้าดำเนินกลยุทธ์ในการรบโดยใช้อำนาจ การยิงจาก
อาวุธประจำกาย เพ่ือเข้ายึดพ้ืนท่ี และทำลายข้าศึก มีขีดความสามารถเคล่ือนที่โดย
ตนเอง ไม่จำเป็นต้องพ่ึงยานพาหนะเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นเหล่าทหารท่ีมี
จำนวนมากที่สุด ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าปุพพกัมมปิโลติ เป็นทหารราบ ใช้อาวุธ
ฆ่าคนจำนวนมาก จึงได้เสวยผลกรรมด้วยการถูกไฟไหม้ ดังร้อนแรงในนรก ตามนัย
พระสูตร มาในพุทธาปทานช่ือปุพพกัมมปิโลติ ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่า
ด้วยบุพกรรมเก่า ในชาติก่อน ท่านเป็นทหารราบ ได้ใช้  หอกฆ่าคนจำนวนมาก ด้วย
ผลกรรมนั้น เราจึงถูกไฟไหม้อย่างร้อนแรงในนรก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๔/๕๗๖) 

ทหารอาชีพ :  งานที่นักรบทําเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพ คนที่ยึดการเป็นทหารเป็นอาชีพ   การ
ประกอบกรรมที่ดีทำให้เป็นทหารอาชีพ  ตามนัยพระสูตร มาในวาเสฏฐสูตร เรื่อง
กรรมที่เป็นวัดชาติกำเนิดของคน เป็นอาชีพท่ีได้เพราะกรรม ความว่า บุคคลจะชื่อว่า
เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้ จะช่ือว่ามิใช่พราหมณ์เพราะชาติกำเกิดก็หา
มิได้ แต่ช่ือว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรม ช่ือว่ามิใช่พราหมณ์เพราะกรรม บุคคลช่ือว่า
เป็นชาวนาเพราะกรรม ช่ือว่าเป็นช่างศิลป์ เป็นพ่อค้า เป็นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม ช่ือ
ว่าเป็นโจร เป็น "ทหารอาชีพ" เป็นปุโรหิต แม้กระท่ังเป็นพระราชา ก็เพราะกรรม
ท้ังน้ัน  (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๖๕๘/๖๕๔) 

ทฬิททสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้ขัดสน สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานท่ีให้
เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์  ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า  ครั้งก่อน  ในกรุงรา
ชคฤห์น้ี มีบุรุษขัดสนคนหนึ่งกำพร้า  ยึดม่ันศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  และปัญญาใน
ธรรมวินัยที่เราประกาศแล้ว หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ คือความเป็น
สหายของเทพช้ันดาวดึงส ์ เทพบุตรองค์นั้นรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอ่ืนด้วยรัศมีและยศ  
จนพวกเทพช้ันดาวดึงส์พากันกล่าวโทษติเตียนว่า น่าอัศจรรย์  เทพบุตรองค์น้ีเมื่อ
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ครั้งยังเป็นมนุษย์เป็นคนขัดสน กำพร้าหลังจากตายแล้วกลับเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  
รุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอ่ืนด้วยรัศมีและยศ 

  ท้าวสักกะรับสัง่กับเทพเหล่าน้ันว่า  ท่านทั้งหลายอย่ากล่าวโทษต่อเทพบุตรนี้ 
เพราะเขาเม่ือครั้งยังเป็นมนุษย์ได้ยึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาในธรรม
วินัยท่ีพระตถาคตประกาศแล้ว หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ผูม้ีศรัทธา
ในพระตถาคตต้ังม่ันไม่หว่ันไหว  มศีลีงาม เป็นศีลท่ีพระอริยะชอบใจและสรรเสรญิ มี
ความเลื่อมใสในพระสงฆ์  และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้น้ันว่าเป็นคนไม่
ขัดสน ชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่า เหตุน้ัน บุคคลผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึงคำสอนของ
พระพุทธเจ้า ควรหมั่นประกอบศรัทธา ศีล  ความเลื่อมใสและการเห็นธรรม (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๖๐/๓๘๐) 

ทอง,ทองคำ : ทอง คือธาตุแท้ชนิดหน่ึง เนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลัง่ เป็นโลหะมีค่า เช่น บ่อทอง 
เหรียญทอง ทองแท่ง ทองลิม่ เรียกเต็มว่า ทองคํา ในท่ีนี้  เป็นคำอุปมาคุณลักษณะ
มหาบุรุษของพระพุทธเจ้า ว่ามีพระฉวีเปล่งปลั่ง ดุจทองคำ ตามนัยพระสูตร มาใน
พรหมายุสูตร กล่าวถึงเรื่องมหาบุรุษลักษณะว่า มีพระฉวีสีทอง มีพระฉวีเปล่งปลั่งดุจ 
"ทองคำ" ข้อทีท่่าน พระโคดมมีพระฉวีสีทอง มีพระฉวีเปล่งปลั่งดุจ "ทองคำ"นี้ เป็น
ลักษณะมหาบุรุษ ของมหาบุรุษน้ัน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๖/๔๗๖) 

ทองกวาว :  ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีแดง  ไม่มีกลิ่น ต้นใหญ่ใช้ทำยาได้ ต้นทอง เป็นไม้ต้น ดอก
สีแสด ดอกไมน้ี้เป็นหนึ่งในหลายชนิด  ผลดิอกผลสวยงาม อยู่รอบล้อมอาศรมของโก
สิยดาบส ท่ีใครๆ มีใจช่ัวเข้าไปไม่ได้  ตามนัยพระสูตรมาในสุธาโภชนชาดก เมื่อนางหิ
รีเทวีเทพธิดานั้นได้รับอนุมัติอนุญาตจากโกสิยดาบสให้เข้าไปยังอาศรมอันน่ารื่นรมย์ 
มีน้ำมีผลไม้อันท่านผู้ประเสริฐบูชาแล้ว เป็นสถานที่ที่สัตว์ผู้มีใจช่ัวไม่เขา้ไปคบหาทุก
เมื่อ ณ ท่ีใกล้อาศรมน้ีมีหมู่ไม้นานาชนิด ผลิดอกออกผลจำนวนมาก คือ มะม่วง 
มะหาด ขนุน "ทองกวาว" มะรุมอีกท้ังโลดทะนง บัวบกการะเกด จันทน์กระพ้อ และ
หมากหอมก็ผลิดอกบานสะพร่ัง ดังนี้ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๖๐/๑๒๘) 

ทองคำธรรมชาติ :แร่ธาตุท่ีเน้ือแน่นมาก สเีหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า ซึ่งอยู่ตามแหล่งต่างๆ ยังไม่ได้
พัฒนา ใช้เป็นคำอุปมาทองคำด้วยพระฉวีวรรณของพระพุทธเจ้า อุปมามาลัยแก้ว
นานาชนิดที่ล้วนสำเร็จด้วย "ทองคำธรรมชาติ " ของนางเทพธิดา ตามนัยพระสูตรมา
ในมัลลิกาวิมานเรื่องวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงช่ือมัลลิกาเป็นการสนทนาของนารทเถระ
กับมัลลิกาเทพธิดาว่า แนะเทพธิดา ผู้มีพัสตราภรณ์และธงล้วนแต่สีเหลือง ประดับ
ประดาด้วยเครื่องประดับสีเหลืองเจิดจ้า เธอถึงจะไม่ประดับด้วยผ้าห่มสีเหลืองอร่าม
งามเช่นนี้ก็ยังงาม แนะเทพธิดา ผู้สวมเกยูรทอง ประดับอุบะทอง คลุมเรือนร่างด้วย



 

๒๑๗๔ 
 

 

ข่ายทอง เธอผู้สวมศีรษะ ด้วยพวงมาลัยแก้วนานาชนิด มาลัยแก้วเหล่าน้ันล้วนสำเร็จ
ด้วย "ทองคำธรรมชาติ " ด้วยแก้วทับทิม แก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์ บางพวงก็ล้วนแล้ว
ด้วยแก้วลาย บ้างก็สำเร็จด้วยแก้วมณีกับแก้วลายแดงคล้ายสีเลือดบ้างก็สำเร็จด้วย
แก้วแดงอันสดใสคล้ายสีตานกพิราบ(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๖๐/๗๔) 

ทองชมพูนุท : ทองคําเนื้อเก้า เป็นทองบริสุทธ์ิ มีสีเหลอืงเข้มออกแดง ทองเน้ือเก้า ทองธรรมชาติ 
ทองเนื้อแท้ หรือ ทองนพคุณ ก็เรียกในทีน่ี้ ทองวิเศษทีอุ่ปมาด้วยพระวรกายงดงาม
ดังทองชมพูนุทของพระพุทธเจ้า ทำให้เทพบุตรเห็นแล้วมีใจหมดจด ถือธรรมเป็นธง  
ตามนัยพระสูตร มาในมหารถวิมาน เม่ือเทพบุตรนั้นดีใจท่ีพระมหาโมคคัลลานเถระ
ถาม จึงตอบ ปัญหาผลกรรมไปตามท่ีพระเถระถามว่า ข้าพเจ้าได้เห็นพระกัสสป
สัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ทรงชนะอินทรีย์แล้ว มีความเพียรไม่ย่อหย่อน เป็นอัครบุคคลเปิด
ประตูอมตนิพพาน เป็นเทพย่ิงกว่าเทพ ครั้นได้เห็นพระองค์ผู้ข้ามโอฆะได้แล้วเช่นกับ
กุญชร มีพระวรกายงดงามเช่นกับทองสิงคีและ "ทองชมพูนุท" พลันขา้พเจ้าก็มีใจ
หมดจดเพราะได้เห็นพระองค์  ผู้มีธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธงน่ันเอง (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๐๔๒/๑๒๙. ขุ.วิ.อ.(บาลี. ๑๐๔๒/๓๒๙) 

ทองแดง : ธาตุลําดับที่ ๒๙ สญัลักษณ์ Cu เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีแดง หลอมละลายที่ 
๑๐๘๓ °ซ. เนือ้อ่อนบุให้เป็นแผ่นบางและรดีเป็นเส้นลวดได้ง่าย เป็นตัวนําความร้อน
และไฟฟ้าได้ดีราชทรัพย์ในท้องพระคลังของพระราชาถูกไฟไหม้ในกรุงมถิิลานคร แต่
พระองค์ถือว่า ไม่มีอะไรจะถูกไฟไหม้ (ไม่ยึดถือ) ตามนัยพระสูตร มาในมหาชนก
ชาดก เมื่อพระนางสีวลีกราบทูลพระโพธิสัตว์ว่าเปลวไฟน่ากลัว ไหม้ท้องพระคลัง
ตามลำดับ มี เงิน ทอง แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์มากมายและแก้วมณี สังข์ แก้วมุกดา 
ผ้า จันทน์เหลอืง หนังสัตว์ เครื่องงาช้าง ทองแดง และเหล็กเป็นอันมากท่ีไฟไหม้ ข้า
แต่พระราชา มาเถิดพระเจ้า ข้าเชิญพระองค์เสด็จกลับก่อนเถิด พระราชทรัพย์ของ
พระองค์อย่าได้ พินาศเสียหายเลย พระโพธิสัตว์ตรัสว่า เราผู้ไม่มีความกังวลอยู่เป็น
สุขสบายดีหนอ เมื่อกรุงมิถิลาถกูเพลิงเผาผลาญ เรามิได้มีอะไรจะไหม้ (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๘/๒๔๘/๒๒๑) 

ท่องเที่ยวไป :  สัญจร เดินทาง ในที่นี้หมายถึง การท่องเท่ียวไป การแล่นไป ของวิญญาณ วิญญาณ
อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น น้ีคือความเข้าใจที่ภิกษุสาติบุตรชาวประมง แต่ท่ีถูกต้องคือ พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า "ปราศจากปัจจัย ก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ"  ตามนัยพระ
สูตร มาในมหาตัณหาสังขยสูตร สูตรใหญ่  ทิฏฐิของสาติภิกษุ เมื่อพระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่  ณ พระเชตวัน สมัยนั้น ภิกษุช่ือว่าสาติบุตรชาวประมง มีทิฏฐิ  (สัส
สตทิฏฐิ) ช่ัวเช่นน้ีเกิดขึ้นว่า “เรารู้ทั่วถึงธรรมตามท่ีพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงว่า 



 

๒๑๗๕ 
 

 

วิญญาณน้ีน่ันแลมิใช่อ่ืน "ท่องเที่ยวไป" แล่นไป” ภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่า “สาติภิกษุ 
มีทิฏฐิช่ัวเช่นน้ีเกิดขึ้นว่า ‘เรารู้ ท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า 
วิญญาณนี้น่ันแลมิใช่อ่ืน ท่องเท่ียวไป แล่นไป” จึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่า 
“ท่านสาติ ทราบว่า ท่านมีทิฏฐิช่ัวเช่นน้ีเกิดขึ้นจริงหรือ ท่านตอบว่า “จริง ท่าน ภิกษุ
เหล่าน้ันปรารถนาท่ีจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วน้ันจึงซักไซ้ไล่เลียง สอบสวน
ว่า “ท่านสาติ ท่านอย่าได้กล่าวอย่างน้ี ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค การกล่าว
ตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลย เพราะพระผู้มีพระภาคมิได้ตรัสอย่างนี้เลย ท่านสา
ติ วิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยปริยายเป็นอเนกว่า 
‘ปราศจากปัจจัย ก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ” (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๖/๔๒๗. 
ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๙๖/๒๑๒) 

ทองแท่งชมพูนุท : ทองคำเนื้อบริสุทธ์ ทีเ่รียกว่า ชมพูนุท เพราะเป็นทองที่เกิดช้ึนในแควของแม่น้ำ
มหาชมพู เป็นสิ่งอุปมารัศมีวรรณะเปล่งปลั่งของพระสารีบุตร และเป็นสิ่งท่ีอุปมา
อินทรีย์ของท่านพระโคดมบริสุทธ์ิผุดผ่อง พระฉวีวรรณบริสุทธ์ิผุดผ่อง เหมือนกับ
ทองแท่งชมพูนุท  ตามนัยพระสูตรมาในสุสมิสูตร เมื่อสุสิมเทพบุตรกำลังกล่าว
สรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ ต่างปลื้มปีติเบิกบานใจ เกิดปีติโสมนัส มีรัศมี
วรรณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ ดุจ "ทองแท่งชมพูนุท" เป็นของท่ีบุตรนายช่างทองผู้ขยัน 
ใส่เบ้าหลอมไลม่ลทิน จนสิ้นราคีแล้ว วางไว้บนผ้ากัมพลสีเหลือง ส่องแสงแพรวพราว
สุกสกาวอยู่ฉะน้ัน ครั้งน้ัน สุสิมเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้  ในสำนักของพระผู้มีพระ
ภาค ปรารภทา่นพระสารีบุตรว่า ใคร ๆ กร็ู้จักท่านดีว่าเป็นบัณฑิต ไม่ใช่คนมักโกรธ 
มีความมักน้อย สงบเสง่ียม ฝึกแล้ว มีคุณงามความดี อันพระศาสดาทรงสรรเสริญ
เป็นผู้แสวงหาคุณอันย่ิง ดังนี้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๐/๑๒๓. องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๖๔/
๒๔๘. องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๖๔/๑๙๑. องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี) ๒/๖๔/๑๙๙) 

ท้องพระคลัง:  สถานที่เก็บพระราชทรัพย์หรือสิ่งของอันมีค่าอ่ืน ๆ ของพระมหากษัตริย์  พระคลัง
มหาสมบัติประกอบด้วย จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มาลัยเงินทอง ราชกกุธภัณฑ์ 
ย่อมได้รับการคุ้มครอง รกัษาดูแลอย่างดีด้วยความไม่ประมาท เป็นบัณฑิต รู้
ประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์ในปัจจุบันและภายหน้า ตามนัยพระสูตร มาในทุติย
อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหาบพิตร เมื่อ
พระองค์ไม่ประมาท อาศัยความไม่ประมาทอยู่ แม้พระองค์เองก็จักเป็นผู้ได้รับการ
คุ้มครองรักษาแล้ว แม้ "ท้องพระคลัง" ก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครอง รักษาแล้ว”  
พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ฯลฯ จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า เมื่อ
ปรารถนาโภคะยิ่งๆ ขึ้นไป บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการ



 

๒๑๗๖ 
 

 

ทำบุญ บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสอง ธีรชนท่านเรียกว่า บัณฑิต 
เพราะบรรลุประโยชน์ทั้งสอง คือ ประโยชน์ ในปัจจบัุนและประโยชน์ในภายหน้า 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๐/๑๕๕) 

ท้องพระโรง  ห้องโถงใหญ่ในพระราชวังหรือในวังของพระราชโอรสพระราชธิดา  หมายถึงท้องพระ
โรงหลังใหม่อันมีนามว่า อุพภตกะ เจ้ามัลละ แห่งกรุงปาวาได้สร้างไว้ยังไม่ได้ใช้ เจ้า
มัลละได้ทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จเป็นปฐมฤกษ์ เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือสุขแก่
เจ้ามัลละ กรงุปาวา ตลอดกาลนาน ตามนัยพระสูตร มาในสังคีติสูตร ว่าด้วยการ
สังคายนา เม่ือพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมลัละ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่
ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ สวนมะม่วง ของนาย
จุนทกัมมารบุตร เขตกรุงปาวานั้น ท้องพระโรงหลังใหม่ช่ือ  อุพภตกะ ท่ีพวกเจ้า
มัลละกรุงปาวา โปรดให้สร้างสำเร็จแล้วได้ไม่นาน ยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ หรือ
ใคร ๆ ท่ีเป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลย เจ้ามลัละแห่งกรุงปาวาจึงได้พระผู้มีพระภาคทรง
ใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นปฐมฤกษ์ ข้อน้ันจะพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลเพ่ือสุขแก่พวกเจ้า
มัลละผูค้รองกรุงปาวาตลอดกาลนาน” (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๘/๒๔๘) 

ท้องฟ้า : ส่วนเบ้ืองบนที่มองเห็นครอบแผ่นดิน อุปมาแสงสว่างแห่งท้องฟ้าอันปราศจากเมฆ
หมอกกับความสว่างแห่งธรรมจักษุอัน ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ละสังโยชน์ ๓ 
เบ้ืองต้น ละอภิชฌา และพยาบาท  ตามนัยพระสูตร มาในสรทสูตร ว่าด้วยธรรมจักษุ
กับท้องฟ้า ในสารทกาล อุปมาความสว่างแห่งท้องฟ้ากับธรรมจักษุท่ีปราศจากธุลี  
กล่าวคือ เมื่อท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกในสารทกาล (ใบไม้ร่วง)  ดวงอาทิตย์
ส่องแสงไปท่ัว "ท้องฟ้า" ขจัดความมืดมัวท่ีอยู่ในอากาศท้ังหมด ส่องแสง แผดแสง
และส่องสว่างอยู่ฉันใด ฉันนัน้เหมือนกันแล เม่ือธรรมจักษุท่ีปราศจากธุลี ปราศจาก
มลทินเกิดแก่อริยสาวก พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งทัสสนะ อริยสาวกย่อมละสังโยชน์ ๓ 
ประการคือ  สักกายทิฏฐ ิ (ความเห็นว่าเป็นตัวของตน) วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย) 
และสีลัพพตปรามาส (ความถือมั่นศีลพรต) ลำดับต่อมา อริยสาวกออกจากธรรม ๒ 
ประการ คือ อภชิฌา(ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา) และ พยาบาท (ความคิดร้าย) 
อริยสาวกน้ันสงัดจากกามและอกุศลธรรม ท้ังหลาย บรรลุปฐมฌานที่มวิีตก วิจาร ปีติ
และสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ ภิกษุท้ังหลาย ถ้าอริยสาวกพึงตายลงในขณะน้ัน เธอไม่มี
สังโยชน์ท่ีเป็นเหตุให้ต้องกลับมาสู่โลกน้ีอีก (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๙๕/๓๒๘) 

ทองรูปพรรณ: ทองคําที่ทําสําเร็จเป็นเคร่ืองประดับและของใช้ต่างๆในที่น้ีอุปมาจิตที่ผ่องใส 
ปราศจากกิเลส น้อมไปเพ่ืออิทธิวิธญาณ แสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง เช่นเดียวกับช่าง
หม้อป้ันหม้อ ช่างงาแต่งงา ช่างทองทำทองรูปพรรณ ได้สำเร็จตามที่ต้องการ ตามนัย



 

๒๑๗๗ 
 

 

พระสูตร มาในสุภสูตร เรื่องอิทธิวิธญาณ อุปมาจิตที่สิน้กิเลสแล้วย่อมเนรมิตส่ิงใดๆ 
ให้เป็นไปได้ กล่าวคือ เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มกีิเลสเพียงดังเนิน 
ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ต้ังมั่น ไมห่ว่ันไหวอย่างน้ี ภิกษุ
น้ันน้อมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธญาณ แสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง เช่น เนรมิตกายคนเดียว
แสดงเป็นหลายคนก็ได้ ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์อันมีฤทธ์ิมากมี
อานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้(ที.สี.(ไทย)๙/๔๗๔/๒๐๗) 

ทองสิงคี :  ช่ือทองคำชนิดหน่ึง  เป็นทองที่ออกสีเหลืองแดง สีสุกปลัง่   เป็นการเปรียบเทียบให้
เห็นคุณค่าของอริยทรัพย์คือธรรมกับทรัพย์สมบัติ ท่ีมีแก้วมุกดา แก้วมณี ทองสิงคี
และทอง รวมถึงแสงจันทร์ หมู่ดาว ก็ยังไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ ของการรักษาอุโบสถศีล  
ตามนัยพระสูตร มาในอุโบสถสูตร เปรียบเทียบทรัพย์สินเงินทองที่ไม่เท่าเสี้ยวท่ี ๑๖ 
ของการรักษาอุโบสถ ความว่า ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ท้ังสอง งดงามส่องสว่างโคจร
ไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าใด ก็ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้น กำจัดความมืดไปใน
อากาศ ทำให้ทิศสว่างไสว ส่องแสงอยู่ในอากาศ ทั่วสถานที่ประมาณเท่าใด ทรัพย์ 
คือแก้วมุกดา แก้วมณ ี แก้วไพฑูรย์ "ทองสงิคี"และทองคำ ตลอดถึงทองช่ือว่าหฏกะ 
เท่าท่ีมีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่าน้ันและแสงจันทร์ หมู่ดาวท้ังหมด ยังไม่ถึงแม้เสี้ยว
ท่ี ๑๖ ของอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๙๐,ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๐๔๒/๑๒๙) 

ทอดธุระ :  ปล่อยปละละเลย งานคั่งค้าง ปล่อยเวลาล่วงเปล่า ในท่ีน้ี คือ การไม่บำเพ็ญอุปธิวิเวก
ให้บริบูรณ์ อนึง่ หมายถึงทอดทิ้งหน้าท่ีในวิเวก ๓ ประการ คือ กายวิเวก จิตตวิเวก 
และอุปธิวิเวก ตามนัยพระสูตรมาในธัมมทายาทสูตร เรื่องความไม่สนใจศึกษาวิเวก
ของภิกษุ เมื่อพระสารีบุตรกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ถ้าอย่างน้ัน พวกท่านจง
ฟังจงใส่ใจให้ดี กระผมจักกลา่ว” ภิกษุเหลา่นั้นรับคำแล้ว ท่านพระสารบีุตรว่า “ด้วย
เหตุเท่าไรหนอ เมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวก สาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษา
วิเวก เมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวก สาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สนใจ
ศึกษาวิเวก ไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่า ควรละ เป็นผู้มักมาก เป็นผู้ย่อ
หย่อน เป็นผู้นำ ในโวกกมนธรรม ทอดธุระในวิเวกท้ัง ๓ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๑/๒๙, 
ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๓๑/๑๑๐, องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๕/๕๓) 

ท่อนกระดูก :  ส่วนของร่างกายมีลักษณะแข็ง  ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงร่างกาย  กระดูกเป็นท่อน 
ๆ  ในที่นี ้ หมายถึงอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานด้วยการพิจารณากายในกายว่า 
กายของเราน้ีมีกระดูกสีขาว สีสังข์ แล้วให้เห็นธรรมเกิดดับมีสติปรากฏข้างหน้า เรามี
กายอยู่เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่าน้ัน ไม่อาศยัเพ่ือการยึดถือใด ๆ ตาม



 

๒๑๗๘ 
 

 

นัยพระสูตร มาในกายานุปัสสนา เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ภิกษุเห็น
ซากศพอันเขาท้ิงไว้ในป่าช้า ซึ่งเป็น "ท่อนกระดูก"สีขาว เหมือนสีสังข์ แม้ฉันใด ภิกษุ
น้ันนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า ‘ถงึกายน้ีก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่าง
น้ัน ไม่ล่วงความเป็นอย่างนั้นไปได้ด้วยวิธีนี้ ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ 
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้ง
ภายนอกอยู่ พิจารณาเห็น ธรรมเป็นเหตุเกิด-ดับในกายอยู่ หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรม
เป็นเหตุ-ดับในกายอยู่หรือว่า ภิกษุน้ันมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า ‘กายมี อยู่’ ก็
เพียงเพ่ืออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่าน้ัน ไม่อาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู่ และไม่ยึด
มั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๙/๓๑๑) 

ทอนกำลงัปัญญา : ทำให้ปัญญาลดลง ทำให้สติปัญญาเสื่อมลง หมายถึงนิวรณ์ ๕ เป็นเหตุ ให้ทอน
กำลังปัญญาในวิปัสสนาปัญญาและมัคคปัญญา ตามนัยพระสูตรมาในอาวรณนีวรณ
สูตร ว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกางก้ัน เป็นเหตุให้ทอนกำลังปัญญา ได้แก่นิวรณ์เครื่องกั้น 
๕ คือ (๑) กามฉันทะ (๒) พยาบาท (๓) ถนีมิทธะ (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ (๕) วิจิกิจฉา 
นิวรณ์เครื่องกางก้ัน  ๕ ประการน้ี เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญา (สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๙/๑๔๙, องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๕๑/๒๘) 

ท่อนไม้ :  ไม้ท่ีถูกตัดเป็นแบ่งช้ิน ส่วนท่ีตัดหรือทอนออกเป็นตอน ๆ เช่น ท่อนหัว ท่อนกลาง 
ท่อนหาง ในที่นี้หมายถึงทอ่นไม้ใช้เป็นอุปกรณ์การทำร้าย ผู้ทำกรรมช่ัวจากการลัก
ทรัพย์ ถูกตำหนิ เกิดการกล่าวเท็จ ถือทัณฑาวุธกันขึ้นมา ตามนัยพระสูตร มา
ในอัคคัญญสูตร มหาสมมตราช เรื่องอุปกรณ์ทำร้ายด้วยท่อนไม้ ว่า ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภ รักษาส่วนของตนไว้แล้ว ถือเอาส่วน
อ่ืนที่เขาไม่ใหม้าบริโภค คนทั้งหลายจับเขาได้ จึงกล่าวว่า ‘คุณ คุณทำกรรมช่ัวที่
รักษาส่วนของตนไว้แล้ว ถือเอาส่วนอ่ืนท่ีเขาไม่ให้มาบริโภค คุณอย่าทำกรรมช่ัวอย่าง
น้ีอีก’ สัตว์นั้นก็รับคำแล้ว แม้ครั้งท่ี ๓ สัตว์น้ันก็รักษาส่วนของตนไว้แล้ว ถือเอาส่วน
อ่ืนที่เขาไม่ใหม้าบริโภค คนท้ังหลายได้พากันจับเขาแล้ว กล่าวคำน้ีว่า ‘คุณ คุณทำ
กรรมช่ัว ท่ีรักษาส่วนของตนไว้แล้ว ถือเอาส่วนอ่ืนท่ีเขาไม่ให้มาบริโภค คุณอย่าได้ทำ
อย่างนี้อีก’ คนเหล่าอ่ืนใช้ฝา่มือบ้าง ก้อนดินบ้าง "ท่อนไม้"บ้าง ทำร้าย วาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ ในเพราะเรื่องน้ันเป็นเหตุ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้  จึง
ปรากฏ การครหาจึงปรากฏ การพูดเท็จจึงปรากฏ การถือทัณฑาวุธจึงปรากฏ(ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๑๒๙/๙๖) 

ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์:ไม้ที่ทำประโยชน์ไม่ได้ ในที่น้ีอุปมาร่างกายท่ีปราศจากวิญญาณแล้วก็จะถูก
ทอดทิ้ง ทับถมเกลื่อนกลาดบนแผ่นดิน ด้วยคำว่าท่อนไม้ท่ีไร้ประโยชน์ ไม่มรีาคา 



 

๒๑๗๙ 
 

 

ตามนัยพระสูตร มาในปูติคัตตติสสเถรวัตถุ เรื่องพระติสสเถระผูม้ีร่างกายเน่าเปื่อย 
พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระติสสเถระผู้มีร่างกายเน่าเป่ือยว่า อีกไม่นาน
นัก ร่างกายน้ีก็จักปราศจากวิญญาณ ถูกทอดท้ิงทับถมแผ่นดิน เหมอืน"ท่อนไม้ท่ีไร้
ประโยชน์" (นิรตฺถํ ว กลิงฺคล)ํ ฉะน้ัน  (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๔๑/๓๘) 

ท่อน้ำครำ :  น้ําเสียท่ีขังอยู่ในพ้ืนดินท่ีเป็นแอ่ง  เช่นใต้ถนุครัว ในท่อระบายน้ำเสีย  ไขเสนียด ก็
เรียก ในที่น้ีหมายถึงท่อน้ำครำเป็นสถานท่ีหนูอาศัยหากิน ซึ่งแมวจ้องหาหนู รำพึง 
ซบเซา เหงาหงอย อุปมาผู้เกียจคร้าน รำพึง ซบเซา เหงาหงอย เขาผู้นัน้ตายไปจะไป
เกิดในอบายทุคติ วินิบาตและนรก ตามนัยพระสูตร มาในมารตัชชนียสูตร เรื่องมาร
เข้ารังควานภิกษุผู้เกียจคร้าน ไม่เจรญิฌาน พระผู้มีพระภาคตรัสกับมาร ว่า เปรียบ
เหมือนนกเค้าแมวจ้องหาหนูท่ีกิ่งต้นไม้ รำพึง ซบเซา เหงาหงอยอยู่ สุนัขจิ้งจอก จ้อง
หาปลาใกล้ฝั่งน้ำรำพึง ซบเซา เหงาหงอยอยู่ แมวที่จ้องหาหนูท่ีรางน้ำ ท่อน้ำครำ 
และกองหยากเย่ือ รำพึง ซบเซา เหงาหงอยอยู่ และลาทีป่ลดต่างแล้ว ก็รำพึง ซบเซา 
เหงาหงอยอยู่ แมฉ้ันใด ภิกษุพวกน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสมณะหัวโล้น เป็นคหบดี 
เป็นค่าง เป็นผู้เกิดจากหลังเท้า ของพรหมพูดว่า‘พวกเราเจริญฌาน พวกเราเจริญ
ฌาน’ เป็นผูค้อตก ก้ม หน้า เกียจคร้าน ย่อมรำพึงซบเซา เหงาหงอย’ มาร สมัยน้ัน 
มนุษย์ท้ังหลายท่ีตายไป ก็จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาตและนรกโดยมาก (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๕๐๘/๕๔๘) 

ท่อไฟ : กองไฟที่พุ่งออกมาจากพระพุทธสรีระเกิดขึ้นจากอำนาจของเตโชกสิณ ปรากฏใน
เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงยกมกปาฏิหาริย์ความว่า “พระตถาคตทรงทำ
ยมกปาฏิหาริย์ท่ีไม่ท่ัวไปแก่สาวก ท่อไฟพุ่งออกจากพระวรกายเบ้ืองบน สายน้ำพุ่ง
ออกจากพระวรกายเบ้ืองล่าง” (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๖/๑๗๗) 

ทะนงตน : ความถือตัว ความมีมานะเย่อหยิ่ง  ความลำพองตน  การต้ังตนเองหรือความคิดของ
ตนเองเป็นธง   ความเห่อเหิม   (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๔/๒๐๕) 

ทะนาน : ๑. เครื่องมือในมาตราตวงวัด แปลจากคำว่า ตุมพะ เป็นทะนานขนาดใหญ่โทณ
พราหมณ์ใช้เพ่ือตวงในงานแจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วได้สร้างพระ
สถูปบรรจุทะนานน้ันไว้ (พระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจ้ามี ๘ ทะนาน  
ประชาชนบูชากันอยู่ในชมพูทวีป  ๗  ทะนาน  พระราชาเผ่านาคบูชาอยู่ในรามคาม 
๑ ทะนาน)  

 ๒. เครื่องมือในมาตราตวงวัด แปลจากคำว่า  ปัตถะ บางทีเรียกว่า แล่ง โดยปกติมี
ขนาดเท่าฟายมือหนึ่ง  



 

๒๑๘๐ 
 

 

 อรรถกถาสมันตปาสาทิกาอธิบายว่า ปัตถะ ว่าแล่งหนึ่งน้ันมีประมาณเท่าทะนานหน่ึง  
เพียงพอเพ่ือจะเลี้ยงอัตภาพสำหรับคน ๑ คน ดังท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า  ข้าว
สุกแล่งหน่ึงนี้ไม่เพียงพอเพื่อเลี้ยงอัตภาพให้เป็นไปสำหรับคน ๒ คน 
และอรรถกถาอสัมปทาน ชาดกอธิบายว่า  ๑  มานะ  เท่ากับ  ๘  ทะนาน  

 (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๓๘/๑๗๘,๑๐/๒๓๙/๑๗๙,๑๐/๒๓๙/๑๘๐,๑๐/๒๔๐/๑๘๐,๑๐/
๒๗๑/๒๐๓,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๘, วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๖/๑๗๙, ขุ.ชา.อ.  (บาลี) 
๒/๑๓๑/๓๐๒) 

ทะเยอทะยาน :ความอยาก ตัณหา เป็นอสัทธรรมของกาประการท่ี  ๓ ใน  ๑๐ ประการ ได้แก่  (๑)  
มักกำจัด  (๒) คะนอง (๓)  ทะเยอทะยาน (๔)  กินจุ  (๕) หยาบช้า (๖)  ไม่มีกรุณา 
(๗) อ่อนแอ (๘) มักร้อง  (๙)หลงลืมสติ  (๑๐) สั่งสม (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๗/๑๗๖) 

ทะเล  : สมุทร มหาสมุทร สถานท่ีที่เต็มไปด้วยน้ำ นิยมนำมาเปรียบเทียบกับตัณหา 
สังสารวัฏ  หรืออายตนะ เช่น สิ่ง ๔ อย่าง ท่ีไม่รู้จักเต็มเหล่าน้ี คือ(๑) ทะเล (๒) 
พราหมณ์  (๓)  พระราชา (๔) หญิง (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๔๔/๕๙,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/
๔๕/๗๔,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๖๙/๔๒๕, ขุ.วิ.  (ไทย) ๒๖/๖๔๓/๗๑, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/
๓๔๐/๑๕๓,๒๘/๓๔๖/๑๕๔) 

ทะเลทราย : อาณาบริเวณที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยฝุ่นและทราย  เป็นท่ีกันดาร เดินทางผ่านได้ยาก 
มีน้ำและอาหาร น้อย ไม่มีผลไม้  ไม่มีเผือกมัน  ไม่มีเช้ือไฟ  ยากท่ีจะดำรงชีวิตอยู่ได้ 
(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๒๘/๑๕๕,ขุ.ชา. เอกก.(ไทย)๒๗/๒/๒) 

ทะเลสทัีนดร :ทะเลที่มีน้ำลึก บางแห่งใช้ว่า สีตันตรา (ทะเลน้ำเย็น,ทะเลน้ำแข็ง),  ทะเลสีทันดรต้ังอยู่
ระหว่างภูเขา    ๗ เทือก บางทีเรียกว่า มหานทีสีทันดร ๗ แห่ง ในทะเลสีทันดรน้ัน 
น้ำนิ่งไม่กระเพ่ือมไม่สั่นสะเทอืน ไม่ปั่นป่วนไม่หมุนวนเป็นทะเลที่สงบนิง่ไม่เกิดคลื่น
กลางทะเลมีภูเขาหลวง๗เทือกแวดล้อมปรากฏชื่อในเนมิราชชาดก  ได้แก่ภูเขาสุ
ทัศนะ ภูเขากรวีกะ ภูเขาอิสินธร ภูเขายุคนัธร ภูเขาเนมินธร  ภูเขาวินตกะ และภูเขา
อัสสกัณณะ ภูเขาเหล่าน้ีสูงขึ้นไปตามลำดับต้ังอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรเป็นท่ีอยู่ของ
ท้าวมหาราช  

  อรรถกถาหรัน ติสู ตรสุ ปัณณ สั งยุตและอรรถกถาปัญหพยากรณ สูต ร
และอรรถกถาเนมิ ราชชาดกเป็นต้นอธิบายไว้ว่าสัตตสีทันดร คือทะเลสีทันดร ๗ แห่ง 
เป็นที่อยู่ ของนาคพวกหน่ึงท่ีพวกครุฑไม่สามารถเฉี่ยวเอาไปได้เพราะอยู่ใต้น้ำท่ีใครๆ 
ไม่อาจให้หว่ัน ไหวได้  ภูเขาสุทัศนะอยู่ภายนอกภูเขาเหล่านั้นทั้งหมด  ถัดภูเขาสุ
ทัศนะน้ันมีภูเขาช่ือกรวีกะ ภูเขากรวีกะน้ันสูงกว่าภูเขาสุทัสสนะ มีทะเลสีทันดรอยู่ใน
ระหว่างภูเขา  ๒  เทือกน้ัน ถัดจากภูเขากรวีกะ   มีภูเขาอิสินธระ มีภูเขายุคันธระ  



 

๒๑๘๑ 
 

 

ภูเขาเนมินธระ  ภูเขาวินตกะ   ภูเขาอัลสกัณณะซึ่งสูงขึ้นไปโดยลำดับ และมีทะเล 
สีทันดรคั่นระหว่างกันทุกแห่ง (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๖๘/๒๗๐, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๕/
๔๒๓) 

ทะเลาะวิวาทกัน:การกล่าวโทษกันและถือวาทะต่างกัน เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ของพระ 
พุทธศาสนาที่เกิดจากพวกภิกษุในกรุงโกสัมพี ดังความในโกสัมพิย สูตรว่า  พวกภิกษุ
ในกรุงโกสัมพีต่างบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ ไม่ทำ
ความเข้าใจกัน ไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกัน ไมท่ำความปรองดองกัน ไม่
ปรารถนาความปรองดองกัน  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๑/๕๒๙) 

ทักขิณสูตร : พระสูตรว่าด้วยความบริสุทธ์ิแห่งทักษิณาพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความบริสุทธ์ิแห่ง
ทักษิณา ๔ คือ (๑) ทักษิณาที่บริสุทธ์ิฝา่ยทายก(ผู้ให้) แต่ไม่บรสิุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก
(ผู้รับ) คือทายกเป็นผู้มีศีล มกีัลยาณธรรม แต่ปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม 
(๒) ทักษิณาท่ีบริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก แต่ไม่บริสุทธ์ิฝ่ายทายก คือทายกเป็นผู้ทุศีล มี
ธรรมเลวทราม แต่ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม (๓) ทักษิณาท่ีไม่บริสุทธ์ิท้ัง
ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก คือทายกเป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม แม้ปฏิคาหกก็เป็น
ผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม (๔) ทักษิณาท่ีบริสุทธ์ิท้ังฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก คือ
ทายกเป็นผู้มีศลี มีกลัยาณธรรม แม้ปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๗๘/๑๒๓) 

ทักขิณาคิรีชนบท :ชนบทช่ือทักขิณาคิรี  ต้ังอยู่ด้านทิศใต้ของภูเขาที่ล้อมรอบกรุงราชคฤห์  แคว้นมคธ  
เป็นเส้นทางจาริกไปแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวก มีวิหารที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าช่ือทักขิณาคิริวิหารหรือทักขิณาคิรีมหาวิหาร  พระพุทธเจ้าเคยประทับ
อยู่ที่หมู่บ้านพราหมณ์ช่ือเอกนาฬาในชนบทแห่งน้ีเพ่ือแสดงธรรมแก่กสิภารทวาช
พราหมณ์ และเป็นสถานที่จาริกของพระสารีบุตร พระอานนท์เป็นที่พำนักของนันท
มาตาอุบาสิกาชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ(เมืองท่ีมีต้นไผ่ล้อมรอบกำแพง) (วิ.ม. (ไทย) ๔/
๑๐๒/๑๕๗,๔/๑๐๓/๑๕๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๓,วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๔๔/๓๘๕, 
๔๔๕/๓๙๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๕/๕๕๗,สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๗/๒๘๓,สํ.นิ. (ไทย) 
๑๖/๑๕๕/๒๕๖,องฺ.สตฺตตก. (ไทย) ๒๓/๕๓/๙๒)  

ทักขิณาคีรีมหาวิหาร :วิหารขนาดใหญ่ช่ือทักขิณาคิร ีบางแห่งเรียกทักขิณาคิริวิหาร โดยเรียกช่ือตาม
เขตที่ต้ัง  วิหารน้ีต้ังอยู่ทางทิศใต้ติดเชิงภูเขาที่ล้อมรอบกรุงราชคฤห์ ใกล้หมู่บ้าน
พราหมณ์ช่ือเอกนาฬา อยู่ในเขตทักขิณาคิรชีนบท  แคว้นมคธ  (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/
๗๖/๕๑๗) 



 

๒๑๘๒ 
 

 

ทักขิณาชนบท :1. ชนบทด้านทิศใต้  ชนบทตอนใต้ของแม่น้ำคงคา  เป็นท่ีต้ังของสำนักพราหมณ์และ
ดาบสจำนวนมาก คำน้ีใชเ้ทียบกับคำว่า อุตตราบถ หรืออุตตราบถชนบท 
ซึ่งได้แก่บ้าน เมืองทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคา หรือชมพูทวีปตอนเหนือ 

  ในอรรถกถาอมัพัฏฐสูตรเป็นต้นกล่าวว่า นายหัณหะหรือกัณหฤษีต้นวงศ์ของ
อัมพัฏฐมาณพเดินทางไปเรียนพรหมมันตระในทักขิณาชนบท แล้วกลบัมาขออภิเษก
กับพระนางมัททรูปี พระธิดาของพระเจ้าโอกกากราช ในโธวนสูตรกล่าวว่าในชนบทนี้ 
มีธรรมเนียมการล้างกระดูกของญาติผู้ตาย  ในธรรมเนยีมการล้างกระดูกน้ัน มีข้าว
บ้าง น้ำบ้าง ของเคี้ยวบ้าง ของบริโภคบ้าง เครื่องลิ้มบ้าง เครื่องด่ืมบ้าง การฟ้อนรำ
บ้าง เพลงขับบ้าง การประโคมบ้าง ในอรรถกถาโธวนสูตรอธิบายว่า  ในชนบทน้ัน   
เมื่อมีคนตาย  จะไม่เผาศพ   แต่ญาติของผู้ตายจะขุดหลุมฝังดิน  จนเน้ือเป่ือยเน่า
หมดแล้วจึงจะนำเอากระดูกผุของผู้ตายมาล้างแล้วยกข้ึนวางเรียงกัน ต้ังบูชาด้วยของ
หอมและดอกไม้เป็นต้น จัดงานนักขัตฤกษ์  และนำเอากระดูกเหล่าน้ันมาต้ังไว้
บวงสรวงแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญ ต่อจากน้ันก็เล่นนักขัตฤกษ์กัน     

 2.อวันตีทักขิณาบถทักขิณาบถในแคว้นอวันตี บางแห่งเรียกว่า  ทักขิณาบถ  
ได้แก่บ้านเมืองชนบททางตอนใต้ของแคว้นอวันตี ดังความว่า “อวันตีทักขิณาบถ  มี
ภิกษุน้อย  ท่านพระมหากัจจานะจัดหาภิกษุสงฆ์จากที่น้ัน ๆให้ครบองค์ประชุมคือ 
๑๐ รูปได้ยากลำบาก เวลาลว่งไปถึง ๓ปี จึงให้ท่านโสณะอุปสมบทได้” ในอรรถกถา
สรภังคชาดกกล่าวว่า  ในแคว้นอวันตี มีทักขิณาชนบท มีภูเขาช่ือฆนเสลบรรพต 
(วิ.ม. (ไทย)  ๕/๒๕๗/๓๓, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๔/๙๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๗/๒๕๐) 

ทักขิณาบถ, ชาวเมือง : ภิกษุชาวเมืองทักขิณาบถ  ภิกษุในบ้านเมืองชนบทตอนใต้ของแคว้นอวันตี  
เป็นกลุ่มภิกษุ ประมาณ ๘๐ รูป 
ท่ีพระยสกากัณฑกบุตรชักชวนให้เข้าร่วมทำสังคายนา ครั้งท่ี  ๒  ใน พ.ศ. ๑๐๐ (วิ.จู.  
(ไทย) ๗/๔๕๐/๔๐๐,๗/๔๕๐/๔๐๑,๗/๔๕๘/๔๑๙)  

ทักขิณาปถชนบท :ชนบททางตอนใต้ของแม่น้ำคงคา  บา้นเมืองทางตอนใต้ของแม่น้ำคงคาหรือชมพู
ทวีปตอนใต้ มีอาณาเขตจรดแม่น้ำโคธาวรี ซึ่งต้ังอยู่เขตพรมแดนของแคว้นอัสสกะ
และแคว้นมุฬกะต่อกัน,ใช้เทียบกับคำว่า 
อุตตราบถหรืออุตตราปถชนบทซึ่งได้แก่บ้านเมืองทาง 
ตอนเหนือของแม่น้ำคงคาหรอืชมพูทวีปตอนเหนือ (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖/๙,ขุ.ธ.  
(ไทย)  ๒๕/๙๘๓/๗๓๕) 

ทักขิณาวิภังคสูตร : พระสตูรว่าด้วยการจำแนกทักษิณาทาน พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่
ท่านพระอานนท์  ขณะประทบัอยู่ ณ  นิโครธาราม  เขตกรุงกบิลพัสด์ุ  แคว้นสักกะ  



 

๒๑๘๓ 
 

 

โดยทรงปรารภการถวายทานของพระนางปชาบดีโคตมี  พระมาตุจฉาของพระองค์   
ซึ่งเก็บฝ้ายมาป่ัน กรอด้ายเอง ทอเอง ต้ังใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาค ถวายผ้าใหม่คู่
หนึ่งแด่พระผู้มีพระภาคถึง  ๓  ครั้ง  แต่พระองค์ไม่ทรงรับ กลับรับสัง่ให้ถวายสงฆ์  
ท่านพระอานนท์กราบทูลอ้อนวอนให้ทรงรับ โดยให้เหตุผลว่า  พระนางมหาปชาบดี
โคตมี มีอุปการะมาก  คือ  ทรงเคยทะนุถนอมเลี้ยงดู ให้พระองค์เสวยน้ำนม เมื่อ
พระชนนี สวรรคต พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทาน  ๒ ประเภท คือ (๑) ปาฏิปุคคลิ
กทาน  (การถวายทานเจาะจงบุคคล)  ๑๔ ประการ (๒)  สังฆทาน (การถวายทาน
เจาะจงสงฆ์)  ๗  ประการ ทรงยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากกว่าปาฏิปุคคลิกทานทุก
ประเภท จากน้ันทรงแสดงความบริสุทธ์ิแหง่ทักษิณา (ของทำบุญ)  ๔  ประการ  คือ   

  ๑. ทักษิณาท่ีบริสุทธ์ิฝ่ายทายก(ผู้ให)้  ไม่บรสิุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก(ผู้รับ) 
  ๒. ทักษิณาท่ีบริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก  แต่ไม่บรสิุทธ์ิฝ่ายทายก 
  ๓. ทักษิณาท่ีไม่บริสุทธ์ิท้ัง  ๒  ฝ่าย 
  ๔. ทักษิณาท่ีบริสุทธ์ิท้ัง  ๒  ฝ่าย   
  ในตอนท้ายพระสูตร ตรัสถึงอานิสงส์ของสังฆทานว่า ในอนาคตกาล  คนท่ีถวาย

สังฆทานแก่โคตรภูภิกษุ  (ผูท่ี้เป็นพระแต่ช่ือ)  ซึ่งมีแต่ผ้ากาสาวะพันคอ  เป็นผู้ทศุีล  
มีธรรมช่ัว  ก็ยังได้รับอานิสงส์มากว่าปาฏิปุคคลิกทานทุกประเภท  ซ่ึงรวมถึงประเภท
ท่ี  ๑  คือการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าด้วย  เพ่ือป้องกันความเข้าใจผิดในเรื่องนี ้ 
พระองค์จึงทรงแสดงความบริสุทธ์ิแห่งทักษิณาไว้ด้วย  หมายความว่า  ทานที่จะมีผล
มากจริง ๆ  น้ัน  จะต้องพิจารณาด้วยว่าผู้ให้กับผู้รับบริสทุธ์ิหรือไม่  ถ้าบริสุทธ์ิทั้ง  ๒  
ฝ่ายก็มีผลมาก  ถ้าท้ัง  ๒  ฝา่ยหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่บริสุทธ์ิก็มีผลลดหลั่นลงมา  ใน
ตอนท้ายคาถา  พระองค์ตรัสว่า  การถวายทานแก่ผูส้ิ้นราคะเลิศกว่าอามิสทาน
ท้ังหลาย (ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๓๗๖/๔๒๔) 

ทักขิเณยยบุคคล :บุคคลผูค้วรแก่ทักษิณา บุคคลผู้ควรแสดงความเคารพ บุคคลผู้ทำทักษิณาที่เขา
นำมาถวายให้มีผลมาก มี ๗ จำพวก  ได้แก่  (๑) อุภโตภาควิมุต  (ผูห้ลุดพ้นท้ัง ๒ 
ส่วน) หมายถงึผู้บำเพ็ญสมถกัมมัฏฐานจนได้อรูปสมาบัติและใช้สมถะเป็นฐานในการ
บำเพ็ญวิปัสสนาจนได้บรรลุอรหัตตผล  (๒)  ปัญญาวิมุต  (ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา)  
หมายถึงผู้บำเพ็ญวิปัสสนาลว้นๆจนบรรลุอรหัตตผล (๓)  กายสักขี  (ผูเ้ป็นพยานใน
นามกายด้วยกาย) หมายถึงผูมี้ศรัทธาแก่กลา้  ได้สัมผัสวิโมกข์ ๘  ด้วยนามกายและ
อาสวะบางอย่างก็สิ้นไป  เพราะเห็นด้วยปัญญาและหมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุ
โสดาปัตติผลขึ้นไป  จนถึงท่านผู้ปฏิบัติเพ่ืออรหัตตผล (๔) ทิฏฐิปตัตะ (ผู้บรรลุ
สัมมาทิฏฐิ)  หมายถึงผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ  เข้าใจอริยสัจถกูต้อง  กิเลสบางส่วนสิ้นไป  



 

๒๑๘๔ 
 

 

เพราะเห็นด้วยปัญญา  มีปญัญาแกก่ล้า  และหมายถึงผู้บรรลุโสดาปัตติผลจนถึงผู้
ปฏิบัติเพ่ืออรหัตตผล (๕) สัทธาวิมุต (ผูห้ลุดพ้นด้วยศรัทธา) หมายถึงผู้หลุดพ้นด้วย
ศรัทธา เข้าใจอริยสัจถูกต้อง  กิเลสบางส่วนก็สิ้นไป  เพราะเห็นด้วยปัญญา  มศีรัทธา
แก่กล้า  และหมายถึงผู้บรรลุโสดาปัตติผลจนถึงผู้ปฏิบัติเพ่ืออรหัตตผล  (๖) ธัมมานุ
สารี(ผู้แล่นไปตามธรรม) หมายถึงผู้แล่นไปตามธรรม คือผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติ
ผล มีปญัญาแก่กล้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิปัตตะ (๗) สัทธานุสารี (ผู้แล่นไปตาม
ศรัทธา) หมายถึงผู้แล่นไปตามศรัทธา  คือผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผล  มีศรัทธา
แก่กล้า บรรลผุลแล้วกลายเป็นสัทธาวิมุต(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๗,๑๑/๓๓๓/
๓๔๑,องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๔๙/๕๕,องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๐,องฺ.นวก.อ.(บาลี) 
๓/๔๕/๓๑๖) 

ทักขิเณยยคัค:ิ ไฟคือทักขิไณยบุคคล หมายถึงสมณพราหมณ์ผู้เว้นขาดจากความมัวเมาและประมาท
ต้ังมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะ ฝึกตนได้เป็นหน่ึง ทำตนให้สงบได้เป็นหนึ่ง ทำตนให้ดับ
เย็นได้เป็นหน่ึง,  ทักขิเณยยคัคิจัดเป็นไฟชนิดที่ ๓ ในอัคคิ ๓ ได้แก ่  (๑) อาหุ
เนยยัคคิ (ไฟคอือาหุไนยบุคคล) (๒) คหปตัคคิ (ไฟคือคหบดี)  (๓) ทักขเิณยยัคคิ (ไฟ
คือทักขิไณยบุคคล),  อีกนัยหน่ึง  จัดเป็นไฟชนิดที่ ๖ในอัคคิ ๗  ได้แก่ (๑) ราคัคคิ  
(ไฟคือราคะ) (๒) โทสัคค ิ(ไฟคือโทสะ)  (๓) โมหัคคิ  (ไฟคอืโมหะ)  (๔) อาหุเนยยัคคิ   
(ไฟคืออาหุไนยบุคคล)  (๕) คหปตัคคิ(ไฟคือคหบดี) (๖) ทักขิเณยยัคคิ  (ไฟคือ
ทักขิไณยบุคคล)  (๗) กัฏฐัคคิ (ไฟที่เกิดจากไม้)  

  ราคะโทสะ  และโมหะ  เรียกว่าอัคคิ (ไฟ)  เพราะมีความหมายว่า  ตามเผาผลาญ  
อาหุเนยยัคคิ  แยกอธิบาย  ดังนี้ คือ อาหุเนยยะ  +  อัคคิ  คำว่า  อาหุเนยยะ  มา
จาก  อาหุนะ  หมายถึงเครื่องสักการะ  บุคคลผู้ควรแก่เครื่องสักการะ  เรียกว่า  อาหุ
ไนยบุคคล  คือมารดาบิดาท่ีเรียกว่าอัคคิ เพราะเป็นเหตุให้บุตรผู้ปฏิบัติผิดต่อตนต้อง
ถูกเผาไหม้ในนรกได้,  คหปตัคคิ แยกเป็น  คหปติ+  อัคคิ  คำว่า  คหบดี  หมายถึง
เจ้าของเรือนผู้ให้ที่นอน  เสื้อผ้า  เครื่องประดับ  ท่ีเรียกว่า  อัคคิ  เพราะเป็นเหตุให้
มาตุคามผู้ประพฤตินอกใจตน  ต้องถูกเผาไหม้ในนรก,  ทักขิเณยยัคคิ  แยกเป็น  
ทักขิเณยยะ+  อัคคิ  คำว่า  ทักขิเณยยะ  มาจากคำว่า  ทักขิณา   หมายถึงปัจจัย  ๔  
บุคคลผู้ควรแแก่ปัจจัย  ๔  เรียกว่า  ทักขิไณยบุคคล  คือภิกษุสงฆ์  ที่เรียกว่า  อัคคิ  
เพราะเป็นเหตุให้คฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติผิด  เช่น  ด่า  บริภาษ  ต้องถูกเผาไหม้ในนรก  เป็น
ต้น, กัฏฐัคคิ  หมายถึงไฟที่เกิดจากไม้แห้ง (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘,องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๔๖/๖๙,๔๗/๗๔)  



 

๒๑๘๕ 
 

 

ทักขิไณยบุคคล : บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา  บุคคลผู้ควรแสดงความเคารพ  บุคคลผู้ทำทักษิณาท่ีเขา
นำมาถวายให้มีผลมาก,  หมายเอาทั้งนักบวชในพระพุทธศาสนาและนักบวชอ่ืน  เช่น
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อัคคิเวสสนะ บุญและผลบุญในทานน้ีอาศัยทักขิไณยบุคคล
ท่ียังไม่สิ้นราคะ โทสะโมหะเช่นกับท่าน (สัจจกนิครนถ์) จักมีแก่ทายกทั้งหลาย  บุญ
และผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิไณยบุคคลท่ีสิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับเราจักมีแก่
ท่าน”ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสุภูติว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุ
ท้ังหลายผู้เป็นทักขิไณยบุคคล, บางแห่งแบ่งเป็น  ๒  จำพวกได้แก่ (๑) พระเสขะ  (ผู้
ยังต้องศึกษา) (๒) พระอเสขะ (ผู้ไม่ต้องศึกษา) ดู ทักขิเณยยบุคคล(ม.มู.(ไทย)๑๒/
๓๖๓/๔๐๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๔/๒๓๗,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๐๒/๒๗,องฺ.ทุก.(ไทย) 
๒๐/๓๖/๗๙, ๒๐/๔๑/๒๐๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๔/๕๔,๒๑/๔๐/๖๗,ขุ.อิติ. (ไทย) 
๒๕/๒๖/๓๗๑,๒๕/๙๐/๔๖๓,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๙๐/๑๕,ขุ.เปต.  (ไทย) ๒๖/๓๒๓/
๒๑๘,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๒๖/๖๙,๒๖/๗๔๙/๘๗,๒๖/๘๕๖/๙๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑/
๔๖๙,๒๗/๔/๔๖๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๔/๔๓๗,๓๒/๒๙/๑๗๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓/
๗๕,๓๓/๓/๑๑๗,๓๓/๑๒/๒๙๐,๓๓/๖๙/๑๙๔,๓๓/๘๒/๗๒,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๙/
๗๒๘,๑๗/๗๒๙,๑๒๙/๗๔๓, ๑๓๐/๗๔๓, ๑๓๑/๗๔๔, ๑๓๓/๗๔๔)  

ทักษิณ : ทิศใต้ ด้านใต้ เช่นเทพบุตรองค์ใดในทิศทักษิณน้ีย่อมกลา่วคัดค้านว่า ปลอดภัยคำ
ของเทพบุตรองค์นั้นเป็นความจริง  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๙/๓๗๘,๒๗/๓๑/๓๗๙,๒๗/
๓๒/๓๗๙) 

ทักษิณา : ทานท่ีถวายด้วยความเคารพ  ทานท่ีให้ด้วยมือด้านขวา  ส่วนบุญ  ส่ิงของท่ีใช้สำหรับ
ทำบุญ  เช่น  คนเหล่านั้นได้รับผลจากอาชีพที่อาศัยศิลปะที่เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพ
ในปัจจุบัน    จึงบำรุงตนเอง    บิดามารดา บุตรภรรยามิตรสหายให้เป็นสุข บำเพ็ญ
ทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพ่ือให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดใน
สวรรค์,  ทักษิณามี  ๒  ประเภท  ได้แก่  ๑)  ทักษิณาท่ีเป็นปาฏิบุคลิก(ถวายเจาะจง
บุคคล) มี  ๑๔  ประการ  คือ  (๑)  การถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า  (๒)  การถวายทานในพระปัจเจกพุทธะ  (๓)  การถวายทานในพระสาวก
ของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ (๔)  การถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้ง
อรหัตตผล  (๕)  การถวายทานในพระอนาคามี  (๖)  การถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติ
เพ่ือทำให้แจ้งอนาคามิผล  (๗)  การถวายทานในพระสกทาคามี (๘)  การถวายทาน
ในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล  (๙)  การถวายทานในพระโสดาบัน (๑๐)  
การถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล (๑๑) การถวายทานใน
บุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลาย  (๑๒)  การใหท้านใน



 

๒๑๘๖ 
 

 

ปุถุชนผู้มีศีล (๑๓)  การให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล  (๑๔) การให้ทานในสัตว์ดิรัจฉาน 
และ  ๒) ทักษิณาท่ีถวายในสงฆ์  มี  ๗ ประการ  คือ (๑) การถวายทานในสงฆ์   ๒ 
ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข (๒)  การถวายทานในสงฆ์    ๒ ฝ่าย  หลังจาก
พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว  (๓)  การถวายทานในภิกษุสงฆ์  (๔) การถวายทานใน
ภิกษุณีสงฆ์  (๕)  การถวายทานแก่สงฆ์โดยเจาะจงจำนวนภิกษุและภิกษุณี  (๖)  การ
ถวายทานแก่สงฆ์โดยเจาะจงจำนวนภิกษุ  (๗)  การถวายทานแก่สงฆ์โดยเจาะจง
จำนวนภิกษุณี  (ที.สี. (ไทย) ๙/๑๖๓/๕๒,๙/๑๖๕/๕๓,๙/๑๘๒/๖๑,ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๑๕๓/๙๗,๑๐/๑๕๙/๑๐๔,๑๐/๓๔๘/๒๗๖,ที.ปา . (ไทย) ๑๑/๖/๖,๑๑/๙๑/๖๗,ม.
ม.  (ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๓,๑๓/๓๖๒/๔๔๘,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๒๑/๒๕๔,๑๔/๓๗๙/
๔๒๗ ,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๒/๓๘ ,๑๕/๑๙๙/๒๘๘ ,  สํ.สฬา.  (ไทย)  ๑๘/๓๔๑/
๓๕๙,สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๙๙๗/๔๘๙,องฺ.ทุก.  (ไทย)  ๒๐/๓๖/๗๙,๒๐/๗๑/๒๘๓,๒๐/
๗๖/๒๙๙,องฺ.จตุกฺก.  (ไทย) ๒๑/๕๗/๙๖,๒๑/๖๑/๑๐๓,๒๑/๗๘/๑๒๓,องฺ.ทสก. 
(ไทย) ๒๔/๑๖/๒๙, ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๑๓/๑๗๐,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๙๐/๓๓,๒๖/
๖๔๔/๗๑,๒๖/๗๕๓/๘๘,๒๖/๘๐๔/๙๒,ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๔๖/๓๒๙,๒๗/๑๓๑/
๓๔๔,๒๗/๑๓๔/๓๔๔,๒๗/๒๒๙/๔๕๙,๒๗/๒๓๓/๔๕๙,๒๗/๒๓๗/๔๖๐,๒๗/๒๔๑/
๔๖๑,๒๗/๒๔๖/๔๖๑,๒๗/๒๕๐/๔๖๒,๒๗/๒๕๔/๔๖๒,๒๗/๒๕๘/๔๖๓,๒๗/๒๖๒/
๔๖๓,ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๒/๘๘,ขุ.อป.  (ไทย)  ๓๓/๑๘/๓๓)  

ทักษิณาทาน : ทานท่ีถวายด้วยความเคารพ  ทานทีใ่ห้ด้วยมือด้านขวา  ส่วนบุญ สิ่งของที่ใช้สำหรบั
ทำบุญ  ดูทักขิณา (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๖/๑๘๕,ขุ.อิติ.  (ไทย) ๒๕/๒๖/๓๗๑,ขุ.วิ. 
(ไทย) ๒๖/๒๘๗/๖๐๒,๒๖/๗๔๘/๘๗,ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๖๕/๒๙๘) 

ทักษิณาท่ีถวายในสงฆ์ : ทานท่ีถวายในสงฆ์  ๗ ประการ ดูทักษิณา  (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๘๐/๔๒๙) 
ทักษิณาท่ีมีผลสูงข้ึนไป : ทานที่ให้ด้วยความเคารพซึ่งมีผลมากกว่าทานปกติ คือมีผลให้ได้รับสิ่งท่ีดี  มี

ความสุขท่ีเลิศ ทำให้เกิดในสวรรค์,  จัดเป็นประโยชน์ข้อที่  ๕  ในประโยชน์ของการ
ใช้โภคทรัพย์ ๕ ประการ ได้แก่ ๑)  การใช้โภคทรัพย์ท่ีหามาได้ด้วยความ
ขยันหม่ันเพียร เก็บรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรง  อาบเหง่ือต่างน้ำได้มา  
ประกอบด้วยธรรมและได้มาโดยธรรม  เพ่ือบำรุงตนเอง บำรุงมารดาบิดา บุตร 
ภรรยา ทาส กรรมกร และคนใช้ให้เป็นสขุ    บริหารให้เป็นสุข ด้วยวิธีการท่ีชอบ
ธรรม ๒)  การใช้โภคทรัพย์เพ่ือบำรุงตนเอง  บำรุงมิตรและอำมาตย์(สหาย)ให้เป็นสุข
๓) การใช้โภคทรัพย์เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟ น้ำ พระราชา  โจร คนที่ไม่
ชอบกัน หรือจากทายาท ทำตนให้ปลอดภัย  ๔)  การใช้โภคทรัพย์เพ่ือทำพลี  ๕  
อย่าง  คือ  (๑) ญาติพลี (๒)  อติถิพล ี (๓)  ปุพพเปตพลี  (๔)  ราชพลี (๕) เทวตา
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พลี  และ  ๕)  การใช้โภคทรัพย์เพ่ือต้ังทักษิณาท่ีมีผลสูงขึ้นไป เปน็ไปเพ่ือให้ได้
อารมณ์ดี มีสขุเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ในสมณพราหมณ์ผู้เว้นขาดจากความมัวเมา
และความประมาท  ผู้ดำรงมั่นอยู่ในขันติ(ความอดทน) และโสรัจจะ(ความเสงี่ยม) ผู้
ฝึกอบรมตนดี (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๖๕) 

ทักษิณาวัฏ : เวียนรอบไปด้านขวา  เช่น  ภูมิภาคนี้ต้นหญ้าลดาวัลย์เวียนเป็นทักษิณาวัฏ ภูมิภาคนี้
เป็นจุดศูนย์กลางแห่งแผ่นดิน  (ขุ.ชา.  (ไทย)  ๒๗/๗๐/๔๐๗) 

ทักษิณาวิสุทธิ,ทักขิณาวิสุทธิ : ความบริสุทธ์ิแห่งทักษิณา  ความบริสุทธ์ิของทานที่ถวายด้วยความ
เคารพมี ๔  ประการ ได้แก่ (๑) ทักษิณาท่ีบริสุทธ์ิฝ่ายทายก(ผู้ให้) แต่ไม่บริสุทธ์ิฝ่าย
ปฏิคาหก  (ผู้รับ)คือทายกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม ปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลว
ทราม (๒)  ทักษิณาที่บริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก แต่ไม่บริสุทธ์ิฝ่ายทายก คือทายกเป็นผู้
ทุศีล มีธรรมเลวทราม ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม (๓) ทักษิณาท่ีไม่บริสุทธ์ิ
ท้ังฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก  คือทายกเป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม และปฏิคาหกก็
เป็นผู้ทุศีล  มีธรรมเลวทราม (๔) ทักษิณาท่ีบริสุทธ์ิท้ังฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก 
คือทายกเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม และปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม(ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๑๓/๒๙๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๑/๔๓๐,องฺ.จตุกฺก. (ไทย)๒๑/๗๘/๑๒๓) 

ทักษิณาอันประกอบด้วยองค์ ๖: ทักษิณาที่ฝ่ายทายก(ผู้ให้)มีองค์ ๓ ประการ และ ฝ่ายปฏิคาหก  
(ผู้รับ) มีองค์ ๓ ประการ  รวมเป็นองค์ ๖, องค์ ๓ ประการ ของทายกได้แก่  (๑)  
ก่อนให้ก็มีใจดี  (๒) กำลังให้ก็ทำจิตให้เลื่อมใส  (๓) ครัน้ให้แล้วกมี็ใจเบิกบาน ส่วน
องค์  ๓ ประการ  ของปฏิคาหก ได้แก(่๑) เป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพ่ือกำจัด
ราคะ  (๒) เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพ่ือกำจัดโทสะ(๓)เป็นผู้ปราศจากโมหะ
หรือปฏิบัติเพ่ือกำจัดโมหะ (องฺ.ฉกฺก.  (ไทย) ๒๒/๓๗/๔๘๖)  

ท้ังต่อหนา้และลับหลัง :ท้ังในที่แจ้งและท่ีลบั นิยมใช้กับการเจริญเมตตาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข
เช่นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้ังมั่นกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจารี
ท้ังหลาย  ท้ังต่อหน้าและลับหลัง  (องฺ.ปญฺจก.  (ไทย)  ๒๒/๑๐๕/๑๘๒) 

ทัฏฐัพพสูตร๑: พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีพึงเห็น,พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีควรเห็นในพระไตรปิฎกมี๓สูตร 
คือ 

 1.ทัฏฐัพพสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมที่พึงเห็น ในอังคุตตรนิกาย อธิบายว่า พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า พละ ๕ พึงเห็นได้ในธรรมดังต่อไปนี้ คือ (๑) สัทธาพละพึงเห็นได้
ในโสตาปัตติยังคะ(หมายถึงคุณสมบัติ ๔ ของพระโสดาบัน คือ มีความเลื่อมใสอันไม่
หว่ันไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีศลีท่ีพระอริยะชอบใจ) (๒) วิริยพละ
พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน ๔ (๓) สติพละพึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน ๔ (๔) สมาธิพละพึง
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เห็นได้ในฌาน ๔ (๕) ปัญญาพละพึงเห็นได้ในอริยสัจ ๔ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕/
๑๙) 

 2.ทัฏฐัพพสูตร   พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีควรเห็น ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรคอธิบาย
ว่า พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอ
ท้ังหลายพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร 
พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยง เพราะภิกษุผู้เห็นอย่างน้ีช่ือว่ามีความ
เห็นชอบ  ตัดตัณหาได้  เพิกถอนสังโยชน์ได้สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะรู้แจ้ง
มานะได้โดยชอบ กำหนดรู้เวทนาทั้งหลายได้ ไม่มีอาสวะในปัจจุบัน ต้ังอยู่ในธรรม 
จบเวท หลังจากตายไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงการบัญญัติ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๓/๒๗๓) 

 3.ทัฏฐัพพสูตร พระสูตรว่าด้วยการเห็นอินทรีย์ในธรรมต่างๆในสังยุตตนิกาย 
มหาวรรคอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า จะเห็นสัทธินทรีย์ได้ใน
องค์เครื่องบรรลุโสดา ๔  จะเห็นวิริยินทรีย์ในสัมมัปปธาน  ๔  จะเห็นสตินทรีย์ได้ใน
สติปัฏฐาน  ๔  จะเห็นสมาธินทรีย์ได้ในฌาน ๔ จะเหน็ปัญญินทรีย์ได้ในอริยสัจ ๔ 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๘/๒๘๖) 

ทัฏฐัพพสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีควรเห็น  
ทัฏฐัพพสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยการเห็นอินทรีย์ในธรรมต่าง ๆ  
ทัณฑกรรม : การลงทัณฑ์ ตามรูปศัพท์แปลว่ากรรมคือท่อนไม้ กรรมคืออาญากรรมคือการลงโทษ 

เป็นวิธีการลงโทษโดยเทียบกับการลงทัณฑ์ของฝ่ายอาณาจักรใช้สำหรับภิกษุผู้ประพ
ฤติ ตนไม่เหมาะสม  เช่นภิกษุไม่พึงใช้น้ำโคลนรดภิกษุณีท้ังหลาย รูปใดรด ต้องอาบัติ
ทุกกฏภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรม  ภิกษุผู้ประพฤติเช่นนั้น, 
วิธีการลงทัณฑกรรม เชน่การไม่ไหว้ การห้ามปราม การงดให้โอวาท  
การห้ามไม่ให้รว่มอุโบสถกับผู้ถูกงดให้โอวาท การลงโทษไล่ให้พ้นจากสังกัด 
บางกรณีเป็นการให้ทำหน้าทีพิ่เศษ เช่นการลงทัณฑกรรม 
แก่พระสิคควะและพระจัณฑวัชชีท่ีไม่ได้ร่วมระงับอธิกรณ์ในคราวทุติยสงัคายนา 
โดยสั่งให้ ทำหน้าท่ีชักนำท้าวติสสมหาพรหม(พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ)ให้มาบวช
และให้เรียนพระพุทธพจน์ การใช้ใหส้ามเณรขนน้ำ ขนฟืน ขนทรายเป็นต้นซึ่ง
พอสมควรแก่ความผดิ,ทัณฑกรรมเป็นนาสนะอย่างที่ ๓ ในนาสนะ ๓ ได้แก่ ๑) ลิงค
นาสนะ การทำลายเพศ คือให้สึก  ๒) สังวาสนาสนะ การทำลายสังกัด 
คือการลงอุกเขปนียกรรม ๓)  ทัณฑกัมมนาสนะ การทำลายด้วยกรรมคือการลงโทษ 
(วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑๐๗/๑๖๙, วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๑๑/๓๒๙,๗/๔๓๖/๓๖๘, วิ.อ.  ๒/
๔๒๘/๔๒๐,วิ.อ.  ๓/๑๐๘/๗๙)  
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ทัณฑกัปปกะ, นิคม : นิคมช่ือทัณฑกัปปกะ ต้ังอยู่ใกล้กับแม่น้ำอจิรวดี ในแคว้นโกศล  (องฺ.ฉกฺก. 
(ไทย) ๒๒/๖๒/๕๖๔) 

ทัณฑกี,ป่า:ป่าช่ือทัณฑกี  
ป่าแห่งหนึ่งท่ีกลายเป็นป่าทึบเพราะจิตคิดประทุษร้ายต่อพวกฤษีอยู่ในกลุ่มเดียวกับ
ป่าอ่ืน ๆ ที่กลายเป็นป่าทึบ ได้แก่  ป่ากาลิงคะ  ป่าเมชฌะ    ป่ามาตังคะ     

  อรรถกถาอุปาลิวาทสูตรอธิบายว่า พระเจ้าทัณฑกี ผู้ครองกุมภปุระ 
แคว้นกาลิงคะ ได้ทำร้ายกีสวัจฉดาบส 
เทวดาจึงบันดาลฝนอาวุธทำลายเมืองให้กลายเป็นป่าทัณฑกีน้ี 

  ในสรภังคชาดกกล่าวถึงพระราชา  ๔  พระองค์  คือ  พระเจ้าทัณฑกี   พระเจ้า
นาฬิกีระพระเจ้าอัชชุนะและพระเจ้ากลาพุ  ได้กระทำบาปกรรมอันร้ายแรงคือ
เบียดเบียนฤษี  พระเจ้าทัณฑกีได้ลงโทษกีสวัจฉดาบสในสังกิจจชาดกกล่าวว่า พระ
เจ้าทัณฑกี ได้ทรงเอาธุลี โปรยใส่กีส วัจฉฤ ษีพระองค์ จึงทรงถึงความพินาศ
ต่อมาเมืองของพระเจ้าทัณฑกีจึงกลาย เป็นป่าทัณฑกี  

  (ม.ม.  (ไทย)  ๑๓/๖๕/๖๒, ขุ.ชา.  (ไทย) ๒๗/๖๙/๖๐๖, ขุ.ชา.  (ไทย)  
๒๘/๙๕/๔๙)  

ทัณฑทายกเถราปทาน๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ ในคัมภีร์อปาทาน มี ๒ อป
ทาน ช่ือเหมือนกัน แต่ต่างกันการสั่งสมบุญบารมีแต่ของท่าน คือ 

 1.ทัณฑทายกเถราปทานประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระซ่ึงท่านพระเถระ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านตัดไม้ไผ่ทำเป็น
ขอสำหรับแขวนสิ่งของถวายสงฆ์ เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๕๓๖) 

 2.ทัณฑทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ   ซึ่งท่านพระ
เถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านได้ถวายไม้
แขวนผ้าแด่พระสงฆ์ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๖/๒๒๒) 

ทัณฑทายกเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ  
ทัณฑปาณิศากยะ:เจ้าศากยะพระนามว่าทัณฑปาณิ(ผู้ถือไม้เท้า)เคยสนทนาธรรม(ในมธุปิณฑิก 

สูตร)กับพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิสพัสด์ุ แคว้น สักกะ   
  อรรถกถาอธิบายว่า เจ้าทัณฑปาณิไม่ได้ถือไม้เท้าเพราะทรงชราทุพพลภาพ  

แต่ทรงเป็น  หนุ่มยังอยู่ในปฐมวัย  ทรงถือไม้ เท้าทองคำเพราะทรงช่ืนชอบ  
จึงเรียกกัน ว่า ทัณฑปาณิ   ขณะสนทนาธรรม  ได้ เอาไม้ เท้ ายันไว้ด้านหน้ า  
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เอ าพ ระ หั ตถ์ ทั้ งสอ งจับตรงปลาย  แล้ ว เอ า  พระห นุแนบหลั งพ ระ หั ตถ์  
ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าโดยไม่เคารพ เพราะเป็นฝัก ฝ่ายของพระเทวทัต  (ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๑๙๙/๒๐๙) 

ทัณฑภัย: ภัยท่ีเกิดจากการลงโทษ ภัยที่เกิดจากการลงอาชญาในพระบาลีเรียกว่า กัมมกรณ์ 
คือการลงโทษมี  ๒๖  ประการ  (ในอรรถกถาระบุว่ามี  ๓๒  ประการ) ได้แก่การ
เฆ่ียนด้วยแส้ การเฆ่ียนด้วยหวาย  การตีด้วยไม้ตะบอง การตัดมือ  การตัดเท้า การ
ตัดท้ังมือและเท้า การตัดหู การตัดจมูก  การตัดท้ังหูและจมูก  การทำให้เป็นภาชนะ
สำหรับรองหม้อน้ำข้าว  การทำให้เกลี้ยงเกลาเหมือนสังข์  การทำให้มีปากเหมือน
ปากราหู  การทำให้มีพวงมาลัยไฟ  การทำให้มือมีไฟลุกโชติช่วง การทำให้เป็นเกลียว
หนังเน้ือทราย การทำให้นุ่งหนังตนเองเหมือนนุ่งผ้าขี้ริ้ว การทำให้ยืนกวาง การทำให้
เหมือนเนื้อติดเบ็ด การทำให้เป็นช้ินเท่ากหาปณะ  การทำให้เป็นท่ีรับน้ำด่าง การทำ
ให้หมุนเหมือนกลอนเหล็ก  การทำให้เป็นต่ังที่ทำด้วยฟาง  การราดด้วยน้ำมันร้อน  
การให้สุนัขกัดกิน  การให้นอนหงายบนหลาวท้ังท่ียังมีชีวิตอยู่  การตัดศีรษะด้วยดาบ
,  ทัณฑภัยจัดเป็นภัยประการท่ี  ๔ ในภัย  ๔  ประการ  ได้แก่  (๑) อัตตานุวาทภัย 
ภัยท่ีเกิดจากการติเตียนตนเอง (๒) ปรานุวาทภัย ภัยท่ีเกิดจากการที่ผู้อ่ืนติเตียน (๓) 
ทัณฑภัย ภัยที่เกิดจากการลงโทษ  (๔) ทุคติภัย  ภัยที่เกิดจากอบายท้ัง ๔ (คือ นรก 
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน แดนเปรต พวกอสูร) (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๗/๒๙๒,องฺ.จตุกฺก.  
(ไทย) ๒๑/๑๒๑/๑๘๒) 

ทัณฑมาณวะ : ช่ือนกชนิดหน่ึงมีหน้าเหมือนคนชอบเอาเท้าจับไม้ทองคำ ยืนบนใบบัวแล้วท้ิงไม้
ทองคำไว้ระหว่างใบบัว  อาศัยอยู่ในป่าใกล้วิสาณาราชธานี ของท้าวกุเวร (ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๒๙๑/๒๔๑) 

ทัณฑสมมติ : การท่ีสงฆ์ประกาศอนุญาตใหใ้ช้ไม้เท้าได้เปน็กรณีพิเศษแก่ภิกษุผู้อาพาธและ
จำเป็นต้องใช้ไม้เท้าในขณะเดิน ถ้าไม่มีไม้เท้าไม่สามารถจะเดินไปไหนได้  การ
ให้ทัณฑสมมติสงฆ์ต้องทำสังฆกรรมโดยประกาศด้วยการสวดญัตติทุติยกรรมวาจา  
(วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๗๐/๕๖, ๗/๒๗๐/๕๗) 

ทัณฑสิกกาสมมติ :ทัณฑสมมติและสิกกาสมมต ิ ทัณฑสมมติคือการท่ีสงฆ์ประกาศอนุญาตให้ใช้ไม้เทา้
ได้เป็นกรณีพิเศษ  (ดูคำว่า  ทัณฑสมมติ)  ส่วนสิกกาสมมต ิ  คือ  สงฆ์ประกาศ
อนุญาตให้ใช้สาแหรกได้เป็นกรณีพิเศษ“สาแหรก” คือภาชนะที่ทำด้วยหวายสำหรับ
ห้ิวหรือหาบ  ส่วนบนทำเป็นหูห้ิว  สว่นล่างใช้ไม้ขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวาง
กระจาด การให้สิกกาสมมติ  สงฆ์ต้องทำสังฆกรรมโดยประกาศด้วยการสวดญัตติ
ทุติยกรรมวาจา (วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๗๒/๕๘, ๗/๒๗๒/๕๙) 
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ทัณฑสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยท่อนไม้ พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยท่อนไม้ พระสูตรว่าด้วยการทำร้าย
สัตว์ด้วยท่อนไม้ ในพระไตรปิฎก ในสังยุตตนิกาย มี ๒ สูตร  ในอุทาน มี ๑ สูตร 
กล่าวคือ 

 1.ทัณฑสูตร พระสูตรว่าด้วยท่อนไม้ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สังสารวัฏนับว่ามีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้  
เหมือนท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึน้ไปบนอากาศ  บางครั้งตกลงทางโคน  บางครั้งตกลง
ทางขวาง  บางครั้งก็ตกลงทางปลาย  ชีวิตของสัตว์ท่ีท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏก็ไม่
แน่นอนเช่นกัน  คือบางชาติเกิดเป็นมนุษย์  บางชาติเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน  (สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๑๓๒/๒๒๓) 

 2.ทัณฑสูตร พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยท่อนไม้ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า เพราะไม่เห็นอริยสัจ  ๔  สัตว์ท้ังหลายจึงท่องเท่ียวไปสู่โลกนี้บ้าง  โลกอ่ืนบ้าง  
เหมือนท่อนไม้ที่ขว้างไปบนอากาศเอาโคนลงบ้าง เอาตรงกลางลงบ้าง  เอาปลายลง
บ้าง (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๓/๖๑๔) 

 3.ทัณฑสูตร พระสูตรว่าด้วยการทำร้ายสัตว์ด้วยท่อนไม้ พระผู้มีพระภาคทรงปรารภ
เด็กทั้งหลายท่ีใช้ท่อนไม้ตีงู ทรงเปล่งอุทานแสดงโทษแห่งการเบียดเบียนสัตว์อ่ืน และ
อานิสงส์แห่งการอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์อ่ืน (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๓/๑๙๒,ขุ.อุ.อ.(บาลี) 
๑๓/๑๑๕)  

ทัณฑสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยท่อนไม้  
ทัณฑสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยท่อนไม้  
ทัณฑเสน, พระเจา้จักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าทัณฑเสน  ดำรงอยู่ในกัปที่  ๗๔  นับ

จากกัปนี้ไป    เป็นอดีตชาติของพระอสนโพธิยเถระ ผู้เคยปลูกต้นโพธ์ิช่ืออสนะถวาย
แด่พระติสสพุทธเจ้า ด้วยอานิสงส์นั้นได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนาม
ว่าทัณฑเสน  (ขุ.อป.  (ไทย)  ๓๒/๘๙/๒๐๑) 

ทัณฑะ : โทษของการทำช่ัว โทษของการประพฤติช่ัว ในลัทธิของนิครนถ์ นาฏบุตร  มี  ๓  
ประการ  คือ  (๑) กายทัณฑะ  (๒) วจีทัณฑะ (๓) มโนทัณฑะ  เทียบกบักรรม  ๓ ใน
พระพุทธศาสนา  คือ  (๑) กายกรรม (๒) วจีกรรม (๓) มโนกรรม,  ลทัธิของนิครนถ ์ 
นาฏบุตรถือว่ากายทัณฑะมีโทษมากกว่าวจีทัณฑะและมโนทัณฑะ  ส่วนพุทธศาสนา
ถือว่า มโนกรรม  มีโทษมากกว่ากายกรรมและวจีกรรม  (ม.ม. (ไทย)  ๑๓/๕๖/๕๔) 

ทัณฑาวุธ : อาวุธคือทัณฑะ  อาวุธคือทอ่นไม้ (ท่ีจะใช้ฆ่าผู้อ่ืน)  อาวุธคืออาชญา  เช่น พระสมณ
โคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ  มีความละอาย  
มีความเอ็นดู  มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ (ที.สี. (ไทย) ๙/๘/๓,๙/๑๙๔/
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๖๕,๙/๔๐๑/๑๗๐,๙/๔๕๑/๑๙๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๘/๒๙๖,ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/
๒๐๖/๑๖๗,ม.มู.  (ไทย)  ๑๒/๒๙๒/๓๒๓,๑๒/๔๑๑/๔๔๖,๑๒/๔๔๑/๔๗๖,ม.ม.  
(ไทย)  ๑๓/๑๑/๑๒,๑๓/๔๑๘/๕๒๓,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔/๒๐,๑๔/๑๐๒/๑๒๑,๑๔/
๑๑๑/๑๓๘,๑๔/๒๙๐/๓๕๐,องฺ.ทุก. (ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๖,องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/
๑๙๘/๓๐๗,องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๑/๓๐๓,๔๒/๓๐๖,๔๓/๓๐๙,๔๕/๓๑๔,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๕,๒๔/๑๗๖/๓๒๒,๒๔/๒๑๑/๓๔๘,๒๔/๒๑๒/๓๕๐,๒๔/๒๑๖/
๓๕๕,๒๔/๒๑๗/๓๖๐) 

ทัดทรง :  การทัดทรงดอกไม้ การประดับพวงดอกไม้ของหอมและเคร่ืองประทินผิวอันเป็น
ลักษณะการแต่งตัว  อรรถกถาอธิบายว่า  บุคคลเม่ือประดับ ช่ือว่า ทัดทรง  (ธารณ) 
เมื่อทำร่างกายส่วนท่ีพร่องให้เต็ม   ช่ือว่าประดับ (มัณฑณ)  เมื่อยินดีด้วยอำนาจของ
หอมและด้วยอำนาจการประเทืองผิวช่ือว่าตกแต่ง (วิภูสน) (สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/๑๐๐๓/
๕๐๑, ที.สี.อ. ๑๐/๗๕) 

ทัททรชาดก๑  : ชาดกว่าด้วยราชสีห์กับสุนัขจ้ิงจอกที่ภูเขาเงิน ชาดกว่าด้วยนาคทัททระ และชาดกว่า
ด้วยนกกระทา ในชาดก มีช่ือทัททรชาดก ๓ ชาดก คือ 

 1. ทัททรชาดก ชาดกว่าด้วยราชสีห์กับสุนัขจ้ิงจอกท่ีภูเขาเงิน พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  
เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาราชสีห์ถูกลูกชายถามถึง
เสียงท่ีเห่าหอนของลูกสนุขจ้ิงจอกท่ีพยายามบันลือเสียงเลียนแบบราชสีห์ แต่เสียงไม่
เหมือนท้ังไม่มีราชสีห์ตัวใดบันลือตอบมันว่า เป็นเสียงของสัตว์ชนิดใด พญาราชสีห์
บอกลูกชายว่า มันคือสุนัขจ้ิงจอกเป็นสัตว์ต่ำทรามกำลังหอนอยู่ พวกราชสีห์รังเกียจ
ชาติกำเนิดของมันจึงได้พากันน่ิงเฉย ไม่มีใครบันลือตอบ  ผู้ที่ไม่รู้ประมาณในชาติ
กำเนิด ท้ังไม่รู้ประมาณสติปัญญาและการศึกษาของตน  พยายามแสดงตนให้ปรากฏ
แก่สังคม ย่อมไม่ได้รับความเช่ือถือจากใคร (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๔๓/๗๕) 

 2. ทัททรชาดก ชาดกว่าด้วยนาคทัททระ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่าเมื่อครั้งท่ีพระองค์
ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคช่ือมหาทัททระสอนนาคน้องชายช่ือ
จูฬทัททระไมใ่ห้ใส่ใจต่อคำเหยียดหยามของผู้อ่ืนเมื่อตนมาอยู่ต่างถิ่น ท่านได้เตือน
น้องชายผู้เป็นคนโทสะร้ายชอบทุบตีเบียดเบียนผู้อ่ืนอยู่เสมอ บิดาห้ามไม่ฟังจึงถูกขับ
ไล่มาอยู่ในถิ่นมนุษย์ ทำให้ได้ฟังแต่คำเหยียดหยามจากพวกเด็กชาวบ้านว่า คนที่ถูก
ขับไล่จากบ้านเมืองไปอยู่ถิ่นอ่ืนควรสร้างฉางใหญ่ไว้เก็บคำพูดที่หยาบคายคือควรเก็บ
คำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามของผู้อ่ืนไว้ในใจสถานท่ีใดที่ประชาชนไม่รู้จักสัตว์ทั้งโดย
ชาติกำเนิดและโดยวินัยแล้ว เมื่อเขาอยู่ในสถานที่น้ันทีไ่ม่มีใครรู้จักเลยก็ไม่ควรจะมี
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มานะถือตัวผู้มีปัญญาเหมือนดังไฟป่า เม่ือยังอยู่ต่างถิ่น ก็ควรอดทนต่อถ้อยคำ
คุกคามแมข้องพวกทาส(ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย)๒๗/๑๓/๑๕๙) 

 3.ทัททรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครัง้ท่ีพระองค์ยัง
เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกกระทาอยู่ใกล้สำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์จำ
ศิลปะที่อาจารย์สอนศิษย์ได้ เม่ืออาจารย์ตายไป จึงรับทำหน้าท่ีสอนศิลปะแทน 
ต่อมาเมื่อพวกมานพจะลงไปเที่ยวงานมหรสพในหมู่บ้าน จึงได้หากิ่งไม้มาอำพราง
บรรณศาลาเห้ีย  แม่โคนมพร้อมลูก  และนกกระทาผู้เป็นอาจารย์แล้วจึงไป มีดาบส
ช่ัวคนหนึ่งมาพักที่บรรณศาลาน่ัน เห้ียได้บอกให้ข้าวสาร และน้ำมันให้หุงหากินเอง 
แล้วจึงออกไปหาอาหาร  ดาบสช่ัวได้ฆ่าลูกเหี้ยสองตัว พร้อมทั้งโคนมสองแม่ลูกและ
นกกระทากิน  เม่ือแม่เห้ียกลบัมาไม่เห็นลูกน้อยจึงได้แต่เศร้าโศกเสียใจ รุกขเทวดาได้
บอกเหตุน้ันท้ังยังบอกแม่เหี้ยให้กัดดาบสช่ัวน้ันให้เต็มเขี้ยวแต่แม่เห้ียบอกว่าไม่
สามารถกัดได้ เพราะมีแต่ความสกปรกท่ัวท้ังตัว กลัวตายจึงหนีไป ฝ่ายเสีอและ
ราชสีห์ท่ีเป็นเพ่ือนของนกกระทาคิดถึงเพ่ือนจึงมาเย่ียมแต่ไม่พบ กลบัเห็นดาบสช่ัว
นอนหลับอยู่คนเดียว พิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นรอยท่ีดาบสฆ่าลูกเห้ีย กอง
กระดูกฆ่าโคสองแม่ลูก และขนนกกระทาสหายของตนติดอยู่ท่ีชฎารู้ได้ทันทีว่าสหาย
ของตนถูกดาบสช่ัวฆ่ากินแล้ว จึงเอาเท้าถีบดาบสช่ัวนั้นให้ต่ืนขึ้น สอบถามทราบ
ความจริงแล้ว ราชสีห์ไม่อยากฆ่าแต่เสือไม่ยอม  จึงกัดดาบสช่ัวน้ันจนเต็มเขี้ยวถึงแก่
ความตาย (ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๓๑๘) 

ทัททรชาดก๒  : ชาดกว่าด้วยนาคทัททระ ดู ทัททรชาดก๑ 
ทัททรชาดก๓ : ชาดกว่าด้วยนกกระทา ดู ทัททรชาดก๑ 
ทัททระ,พญานาค:พญานาคช่ือทัททระ ๒ พ่ีน้อง คือจูฬทัททระผู้น้องและมหาทัทระผู้พ่ี  ในทัททรชา

ดก  พญานาคจูฬทัททระเดือดร้อนท่ีถูกเด็กด่าว่า ส่วนพญานาคมหาทัทระเป็นพระ
โพธิสัตว์ได้สอนพญานาคผู้น้องให้อดทนโดยกล่าวว่า การไปอยู่ในถิ่นอ่ืนควรสร้างฉาง
ใหญ่ไว้เก็บคำพูดท่ีหยาบคายในสถานที่ท่ีคนไม่รู้จัก ไม่ควรมีมานะ  ผู้มีปัญญาแม้จะ
เปรียบด้วยไฟป่า เมื่ออยู่ต่างถิ่นก็ควรอดทนถ้อยคำคุกคามแม้ของผู้เป็นทาส   (ขุ.ชา. 
(ไทย) ๒๗/๑๓/๑๕๙) 

ทัททัลลวิมาน: ว่าด้วยวิมานอันรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายสังฆทาน หมายถึงวิมานอันรุ่งเรืองที่
เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายสังฆทาน ผู้ถามเป็นพ่ีสาวและร่วมสามีกันช่ือภัทรา ผู้ถวายทาน
มากกว่า แต่ไปเกิดในสวรรคช้ั์นดาวดึงส์ ส่วนน้องสาวถวายทานน้อยกว่า แต่ถวาย
เป็นสังฆทานจึงไปเกิดในสวรรค์ช้ันสูงกว่า คือช้ันนิมมานรดี เรื่องน้ีแสดงให้เห็นผลท่ี
ต่างกันระหว่างปาฏิปุคคลิกทานกับสังฆทาน (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๑๙/๖๘) 
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ทันตกัฏฐสูตร : พระสูตรว่าด้วยไม้สีฟัน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โทษของการไม่เคี้ยวไม้สีฟัน ๕ คือ 
(๑) ตาฝ้าฟาง (๒) ปากเหมน็ (๓) ประสาทท่ีนำรสอาหารไม่หมดจดดี (๔) ดีและ
เสมหะหุ้มห่ออาหาร (๕) กินอาหารไม่อร่อย แล้วตรัสว่า อานิสงส์ของการเคี้ยวไม้สี
ฟัน ๕ โดยนัยตรงกันข้าม  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๐๘/๓๕๑) 

ทันตปุระ, กรงุ :กรุงทันตปุระ เป็นเมืองหลวงของรัฐกาลิงคะ  ท่ีโควินทพราหมณ์สรา้งไว้ในชมพูทวีป
ยุคแรก ร่วมสมัยกับเมืองหลวงอ่ืน ๆ  ได้แก่ กรุงโปตนะ เป็นเมืองหลวงของรัฐอัสส
กะ  กรุงมาหิสสติ เป็นเมืองหลวงของรัฐอวันตี กรุงโรรุกะ เป็นเมืองหลวงของรัฐโสวี
รานะ กรุงมิถลิา เป็นเมืองหลวงของรัฐวิเทหะ กรุงจัมปา เป็นเมืองหลวงของรัฐอังคะ 
กรุงพาราณสี  เป็นเมืองหลวงของรัฐกาสี เมืองหลวงเหล่านี้ปกครองโดยกษัตริย์  ๗ 
พระองค์ คือพระเจ้าสัตตภู พระเจ้าพรหมทัต  พระเจ้าเวสสภู พระเจ้าภรตะ  พระ
เจ้าเรณุ พระเจ้าธตรฐ ๒ พระองค์  ต้ังแวดล้อมรัฐหรือแคว้นส่วนกลางท่ีปกครองโดย
พระเจ้าเรณุ  (ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๓๐๙/๒๔๒) 

ทันตภูมิ : ภูมิของผู้ที่ฝึกฝนแล้วภูมิของพระอรหันต์ เช่น ท่านเหล่าน้ันไม่หว่ันไหวในส่วน
ท้ังหลาย  พ้นจากภพใหม่ถงึทันตภูมิชนะเด็ดขาดแล้วในโลก (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๓/
๒๔๖,สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๗๖/๑๑๖) 

ทันตภูมิสูตร : พระสูตรว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสกับสามเณรอจิรวตะ
ว่า ชยเสนราชกุมารยังบริโภคกาม  จกัทรงรู้เห็นสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวได้อย่างไร 
เหมือนช้าง ม้า โค ท่ีไม่ได้ฝึกก็ไม่สำเร็จภูมิของสัตว์ท่ีฝึกแล้ว เหมือนผูยื้นอยู่ท่ีเชิง
ภูเขามองไม่เห็นสิ่งท่ีผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขามองเห็น   

  ทรงแสดงอุปมาต่อไปว่า พระองค์ฝึกมนุษย์และเทวดาเหมือนควาญช้างฝึกช้างป่า 
คือ  ควาญช้างจับช้างป่ามาทั้งท่ีช้างน้ันยังห่วงถิ่นของตนแล้ว นำมาฝึกฝนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ จนช้างป่าเหมาะที่จะเป็นช้างทรงของพระราชา  พระองค์ก็เช่นกันทรงฝึก
มนุษย์และเทวดาซึ่งยังห่วงถิ่นคือกามคุณ  ๕ จนกลายเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะ  
และเป็นพระทักขิไณยบุคคล 

  ทรงแนะนำให้สามเณรอจิรวตะแสดงอุปมาอุปไมยแก่ชยเสนราชกุมารอย่างที่ทรง
สอน  ชยเสนราชกุมารก็จะเข้าพระทัยได้  และจะทรงเลื่อมใสแน่นอน (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๑๓/๒๔๖) 

ทันติกาเถรคีาถา :คาถาของพระทันติกาเถรี, ภาษิตของพระทันติกาเถรี พระทันติกาเถรี (ได้กลา่ว
ภาษิตเหล่านี้ว่า) เราออกจากท่ีพักกลางวันบนภูเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นช้างลงสู่แม่น้ำแล้ว 
ขึ้นที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา นายควาญช้างถือขอแล้วร้องบอกว่า  จงเหยียดเท้าออก ช้าง
เหยียดเท้าออกแล้ว นายควาญช้างจึงขึ้นขี่ช้าง เราเห็นช้างท่ีไม่เคยได้รับการฝึกครั้น
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ได้รับการฝึกแล้วตกอยู่ในอำนาจของมนุษย์ท้ังหลาย ภายหลังแต่ได้เห็นช้างน้ัน เราจึง
เข้าป่าทำจิตให้เป็นสมาธิเพราะกิริยาช้างน้ันเป็นเหตุ (ขุ.เถร.ี(ไทย)๒๖/๔๘/๕๖๒) 

ทับทิม : แก้วทับทิม รัตนชาติชนิดหน่ึงที่ใช้ตกแต่งปราสาทแก้ว  นิยมใช้ร่วมกับสิง่อ่ืน ๆ ได้แก่  
แก้วผลึก เงิน แก้วมณีและแก้วลาย บางครั้งใช้ทำภาชนะ เช่นภาชนะแก้วทับทิม ขัน
แก้วทับทิม (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๗/๔,๓๒/๑๓๓/๕๙๗,๓๒/๑๓๗/๕๙๘) 

ทัพพเถรคาถา :คาถาของพระทัพพเถระ, ภาษิตของพระทัพพเถระ ท่านพระทัพพเถระได้กล่าวคาถา
ไว้ดังนี้ว่า พระทัพพะผู้ฝึกได้ยาก ถูกพระศาสดาผู้ฝึกทรงฝึกแล้ว เป็นผู้สันโดษ 
ปราศจากความสงสัย ชนะกิเลสได้แล้วปราศจากความขลาดกลัว มีจิตคงที่ ดับสนิท
แล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕/๓๐๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ยินดีสิ่งของเท่าท่ีตนมีอยู่ (ขุ.เถร.อ.(บาลี)๑/๕/๖๙)  
ทัพพมัลลบุตร, ภิกษุ : ภิกษุช่ือทัพพะผู้เป็นโอรสของเจ้ามัลลราช เกิดในตระกูลมัลลกษัตริย์ 
                 ในกรุงกุสินารา เมื่อยังอยู่ในครรภ์  มารดาได้สิ้นพระชนม์ เขาช่วยกันยกข้ึนสู่

จิตกาธาน  ท่านได้ตกลงมาจากจิตกาธานนั้นแล้วตกลงไปในกองไม้ คนจึงเรียกนาม
ว่า “ทัพพะ” (กองไม้) ท่านบรรลุอรหัตผลเมื่ออายุ  ๗  ขวบ 
ขณะปลงผมบรรพชาเป็นสามเณร ต่อมา ได้รับหน้าท่ีช่วยเหลือสงฆ์จัดแจงเสนาสนะ 
(เสนาสนปัญญาปกะ) และแจกภัตตาหารแก่สงฆ์(ภัตตุทเทสกะ) จึงได้รับเอตทัคคะ
ด้านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้จัดแจงเสนาสนะ การทำหน้าท่ีของท่านทำให้ท่าน
ถูกใส่ร้ายหลายคร้ัง คือพระเมตติยะและพระภุมมชกะยุยงให้ภิกษุณีเมตติยาใส่ความ
ว่าถูกพระทัพพมัลลบุตรข่มขืน ถูกใส่ร้ายเปรียบเปรยว่าเหมือนแพะสมสู่กัน เป็นเหตุ
ให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ข้อคอืปฐมทุฎฐโทสสิกขาบทและ
ทุติยทุฏฐโทสสกิขาบท ถูกใส่ร้ายว่าข่มขืนชายาของเจ้าวัฑฒลิจฉวี เป็นเหตุให้สงฆ์
คว่ำบาตรแก่เจ้าวัฑฒลิจฉวี นอกจากน้ี ท่านเก่ียวข้องกับการบัญญัติสกิขาบทและ
เรื่องอ่ืนอีก คืออุชฌาปนกสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษ  ทัพพสิกขาบท ว่า
ด้วยการถวายจีวรแก่พระทัพพมัลลบุตร  เรือ่งสติวินัย ภายหลังได้กราบทูลลานิพพาน
ขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่  ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เขตกรุงราชคฤห์, 
ในอดีตชาติ ท่านได้เคยปฏิบัติธรรม ร่วมกับ พระปุกกุสาติ  พระสภิยะพระพาหิยะ
และพระกุมารกัสสปะ   (วิ.มหา.  (ไทย)  ๑/๓๘๐/๔๑๒,๑/๓๘๐/๔๑๓,๑/๓๘๐/
๔๑๔,๑/๓๘๐/๔๑๕,วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๐๓/๒๘๗,๒/๑๐๔/๒๘๗,๒/๑๐๔/๒๘๘,วิ.จู.
(ไทย)๖/๑๘๙/๓๐๐,๖/๑๙๐/๓๐๐,๖/๑๙๑/๓๐๐,๖/๑๙๒/๓๐๐,วิ.จู. (ไทย) ๗/
๒๖๕/๔๔, ๗/๒๖๕/๔๕, ๗/๒๖๖/๔๖, ๗/๒๖๖/๔๗, ๗/๒๖๖/๔๘, ๗/๒๙๓/๘๕,
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วิ.ป. (ไทย) ๘/๑๕/๑๘,๘/๑๖/๑๘,๘/๖๖/๕๓,๘/๑๓๕/๙๑,๘/๑๙๒/๑๘๔,องฺ.เอกก.  
(ไทย) ๒๐/๒๑๔/๒๘,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๙/๓๔๑,๒๕/๘๐/๓๔๓)  

ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน:ประวัติในอดีตชาติของพระทัพพมัลลบุตรเถระซึ่งท่านเถระประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ และได้ต้ังความปรารถนาว่า ขอให้ได้เป็นสาวกผู้
เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้จัดแจงเสนาสนะ ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งใน
กาลภายหน้า เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐๘/๒๕๒) 

ทัพพสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระทัพพมัลลบุตร (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคทรงปรารภการ
ปรินิพพานของท่านพระทัพพมัลลบุตรเถระ แต่มีเน้ือหาสาระ แห่งพุทธอุทานต่างกัน 
คือทรงเปล่งอุทานแสดงสภาวะแห่งอนุปาทาปรินิพพาน กล่าวคือการปรินิพพานโดย
ไม่มีขันธ์ ๕ เหลืออยู่ (ขุ.อุ (ไทย) ๒๕/๗๙/๓๔๑)   

ทัพพสูตร๒ (ทุติย) :พระสตูรว่าด้วยพระทัพพมัลลบุตร (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคทรงปรารภการ
ปรินิพพานของท่านพระทัพพมัลลบุตรเถระ แต่มีเน้ือหาสาระ แห่งพุทธอุทานต่างกัน 
คือ ทรงเปล่งอุทานแสดงว่าการปรินิพพานของพระอรหันต์เป็นภาวะท่ีปราศจากคติ 
ดุจไฟที่สิ้นเช้ือดับไป ไม่มีใครรู้ได้ว่า ไฟอยู่ท่ีไหน (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๘๐/๓๔๒) 

ทัพพเสน,พระเจ้าโกศล: พระเจ้าโกศลพระนามว่าทัพพเสน ปรากฏในเอกราชจริยา มีเนื้อความย่อว่า 
เมื่อพระโคตมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระราชาพระนามว่าเอกราช 
ทรงรักษาศีลแต่ถูก พระเจ้าทัพพเสน แย่งชิงพระนคร  ควบคุมข้าราชการ ชาวนิคม 
พร้อมด้วยทหาร  และชาวชนบทให้อยู่ในเง้ือมพระหัตถ์ท้ังหมดแล้วรับสั่งให้ฝัง
พระเจ้าเอกราชในหลุม  พระเจ้าเอกราช ทรงเห็นหมู่อำมาตย์ท่ีแย่งชิงราชสมบัติ
ภายในนครเหมือนบุตรท่ีรักทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีไม่มีใครเสมอพระองค์  (ขุ.จริยา. 
(ไทย)  ๓๓/๑๑๖/๗๗๓) 

ทัพพะ, นาย, พระ :๑. พระทัพพเถระ ผู้กล่าวภาษิตสอนตนเองปรากฏในทัพพเถรคาถา  ความว่า  
พระทัพพะผู้ฝึกได้ยาก ถูกพระศาสดาผู้ฝึกทรงฝึกแล้ว เป็นผู้สันโดษ ปราศจากความ
สงสัย ชนะกิเลสได้แล้ว  ปราศจากความขลาดกลัว มจีิตคงท่ี ดับสนิทแลว้   

 ๒. พระทัพพมัลลบุตร  ในชาติท่ีเกิดเป็นบุตรเศรษฐีได้รับพยากรณ์ว่าจักได้เป็นสาวก
ของพระโคตมพุทธเจ้า ปรากฏช่ือว่า ทัพพะ  ดูทัพพมลัลบุตร, ภิกษุ (ขุ.เถร. (ไทย) 
๒๖/๕/๓๐๕,  ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๒๐/๒๕๔,๓๓/๑๔๓/๒๕๗) 

ทัพพี: อุปกรณ์ในการตักอาหารชนิดหน่ึงนิยมใช้เป็นอุปมาเช่นใช้เป็นข้อเปรียบเทียบกับคนท่ีมี 
อาจารย์แต่เรียนรู้ไม่เท่าอาจารย์ 



 

๒๑๙๗ 
 

 

ไม่ตักตวงเอาความรู้จากอาจารย์เท่ากับไม่ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่  ดังความว่า  ท่านถูกเรา
ซักไซร้ ไล่เลียงไต่ถาม  ในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็น
ศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดเป็นแต่ถือทัพพีเท่าน้ัน, บางแห่งเปรียบเทียบ 
กับคนพาลว่า  คนพาลแม้จะอยู่ใกล้บัณฑิตช่ัวชีวิตก็ไม่รู้แจ้งธรรม  เหมือนทัพพีไม่รู้
รสแกง ฉะนั้น  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๑/๕๑๕,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๖๔/๔๗) 

ทัพภปุปผชาดก : ชาดกว่าด้วยสุนัขจ้ิงจอกช่ือทัพภปุปผะ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งท่ีพระองค์
ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดาเห็นสุนัขจ้ิงจอกโกงเอาเปรียบในการ
แบ่งปลาให้แกน่าก ๒ ตัวท่ีเกิดการทะเลาะกันเพราะตัวหนึ่งหากินด้านน้ำลึกอีกตัว
หนึ่งหากินด้านน้ำต้ืนเมื่อช่วยกันจับปลาตัวเดียวกันได้แล้วไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้
เห็นสุนขัจ้ิงจอกทุภพปุปผะเดินมาจึงขอร้องให้ช่วยตัดสินความให้ สุนขัจ้ิงจอกแกล้ง
ออกตัวว่าเพ่ิงตัดสินคดีมาเหน่ือยๆ แต่เอาเถอะเม่ือเพ่ือนมาขอร้องก็ยินดีช่วย เพ่ือนที่
หากินทางริมฝัง่นี้เอาหางไปเพ่ือนที่หากินทางน้ำลึกเอาหัวไป ส่วนตัวท่อนกลางน้ัน
เป็นของเราผู้ตัดสินโดยยุติธรรมว่าแล้วก็คาบเอาส่วนกลางตัวไปให้ภรรยาของมันกิน  
นากทั้งสองได้แต่น่ังมองหน้ากันต่างรำพันว่า ถ้าพวกเราไม่ทะเลาะกันก็จะมีอาหาร
กินไปหลายวัน นางภรรยาสุนัขจ้ิงจอกเห็นสามีได้ปลามาจึงถามว่า เหตุไรท่านอยู่บน
บกจึงจับปลาในน้ำได้ สุนัขจ้ิงจอกบอกว่า เพราะการทะเลาะกัน สัตว์จึงผ่ายผอม 
ทรัพย์สินจึงสิ้นไป พวกนากเสื่อมจากปลาเพราะการทะเลาะกัน แม่มายาวี เธอกิน
ปลาเสียเถิด อย่ามาถามอยู่เลย ในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เกิดการทะเลาะในที่ใด 
พวกเขาก็จะพากันไปหาผู้ต้ังอยู่ในธรรมในที่น้ัน  ผู้ตัดสินคดีนั้นเป็นผู้ตัดสินให้พวก
เขา ในการทะเลาะน้ันพวกเขาก็จะพากันหมดสิ้นทรัพย์ไปมาก เหมือนนาก ๒ วิวาท
กัน  พระคลังหลวงก็มีแต่จะเพ่ิมพูนด้วยการปรับสินไหม และการแบ่งจากส่วนท่ีชนะ 
(ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๒๙/๒๖๐) 

ทัพภปุปผะ, สุนัขจิ้งจอก:สุนัขจ้ิงจอกช่ือทัพภปุปผะ ผู้ทำหน้าท่ีแบ่งปลาแก่นาค  ๒  ตัวที่ทะเลาะ 
กัน โดยแ บ่ ง ส่ วนหั วและหางให้แ ต่ละฝ่ าย  ส่ วนตนถือ เอาปลาส่ วนกลาง 
สุนัขจ้ิงจอกทัพภ ปุปผะกล่าวถึงโทษของการทะเลาะกันสรุปความว่า การทะเลาะกัน
ท ำ ใ ห้ สั ต ว์ ผ่ า ย ผ อ ม ( เสี ย สุ ข ภ า พ )   เสี ย ท รั พ ย์   มี แ ต่ ค ว า ม เสื่ อ ม  
มีผู้ฉกฉวยเอาประโยชน์ไปได้  ในหมู่มนุษย์ เมื่อเกิดการทะเลาะในที่ใด  คนจะพากัน
ไปหาผู้ ต้ั งอยู่ ในธรรมใน ท่ีนั้ น   ผู้ วินิ จฉัยค ดี น้ันจะเป็นผู้ ตัดสิน ให้พวกเขา  
ทรัพย์สินของพวกเขาก็จะหมดไป ขณะท่ีพระคลังหลวงจะเพ่ิมพูนยิ่งขึ้น (ขุ.ชา.  
(ไทย) ๒๗/๓๑/๒๖๐) 



 

๒๑๙๘ 
 

 

ทัศนะ : ความเห็น ความเห็นชอบ  หมายถึง  ปัญญาในมรรค เป็นช่ือของปฐมมรรค(โสดา
ปัตติมรรค)  บางแห่งเรียกว่า ทัศนะอันหมดจดดีมีความหมายเหมือนสัมมาทิฏฐิ 
สัทธรรม  ญาณอันเป็นเสขะ  วิชชาอันเป็นเสขะกระแสแห่งธรรม  ปัญญาเพิกถอน
กิเลส ประตูอมตนิพพาน(อริยมรรค)(สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๗/๕๔,๑๖/๒๘/๕๖,๑๖/๓๓/
๗๒ ,๑๖/๕๐/๙๘ ,สํ .สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๕/๒๕๕ ,ขุ .วิ. (ไทย) ๒๖/๔๕/๓๑๙ , 
สํ.สฬา.อ.  ๓/๒๔๕/๑๑๕,ขุ.เถร.อ.  ๑/๔๕/๑๘๑) 

ทัสสนจริยา : ความประพฤติทางทัศนะ ความประพฤติท่ีเป็นสัมมาทิฏฐ ิ เป็นความประพฤติอย่างที่  
๑  ในความประพฤติ ๘ อย่าง ได้แก่ (๑) ความประพฤติสัมมาทิฏฐิ ช่ือว่าทัสสนจริยา
(๒)  ความประพฤติสัมมาสงักัปปะ ช่ือว่าอภินิโรปนจริยา  (๓) ความประพฤติ
สัมมาวาจา ช่ือว่าปริคคหจริยา  (๔) ความประพฤติสัมมากัมมันตะ  ช่ือว่าสมุฏฐาน
จริยา  (๕) ความประพฤติสัมมาอาชีวะ ช่ือว่าโวทานจริยา  (๖)   ความประพฤติ
สัมมาวายามะ  ช่ือว่าปัคคหจริยา  (๗)   ความประพฤติสัมมาสติ ช่ือว่าอุปัฏฐาน
จริยา(๘)   ความประพฤติสัมมาสมาธิ ช่ือว่าอวิกเขปจริยา  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/
๕๘๖) 

ทัสสนวิสุทธญิาณ :ญาณในความหมดจดแห่งทัสสนะ, ปัญญาในการรวมธรรมท้ังปวงเข้าเป็นหมวด
เดียวกันในการรู้แจ้งท้ังสภาวะต่างๆและสภาวะเดียว 
พระสารีบุตรอธิบายไว้ในญาณกถาปฏิสัมภิทามรรคว่า  
ปัญญาท่ีสามารถรวบรวมธรรมท้ังปวงอันได้แก่  ขันธ์  ๕ อายตนะ  ๑๒ ธาตุ ๑๘ 
กุศลธรรม  อกุศลธรรม    อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม    รูปาวจรธรรม  อรูปาว
จรธรรม  และอปริยาปันนธรรม  สามารถรวมธรรมเหล่านี้เข้าเป็นหมวดเดียวกันโดย
อาการ  ๑๒ คอืโดยสภาวะที่เป็นของแท้  ๑ โดยสภาวะที่เป็นอนัตตา ๑ โดยสภาวะที่
เป็นจริง ๑  โดยสภาวะที่รู้แจ้ง  ๑ โดยสภาวะท่ีรู้ย่ิง  ๑ โดยสภาวะท่ีกำหนดรู้ ๑ โดย
สภาวะที่เป็นธรรม ๑ โดยสภาวะที่เป็นธาตุ  ๑  โดยสภาวะท่ีรู้ได้ ๑ โดยสภาวะท่ีทำ
ให้แจ้ง  ๑ โดยสภาวะท่ีถูกต้อง  ๑ โดยสภาวะท่ีตรัสรู้  ๑  
สามารถแยกแยะธรรมท้ังปวงเห็นท้ังธรรมท่ีมีสภาวะต่าง  ๆ  และธรรมท่ีมสีภาวะ
เดียว  คือเห็นว่า  กามฉนัทะชื่อว่าสภาวะต่าง  ๆ เนกขัมมะช่ือว่าสภาวะเดียว
พยาบาทช่ือว่าสภาวะต่างๆ อพยาบาทช่ือว่าสภาวะเดียว  ถีนมิทธะช่ือว่าสภาวะต่าง 
ๆ  อาโลกสญัญาช่ือว่าสภาวะเดียว  อุทธัจจะช่ือว่าสภาวะต่าง ๆ อวิกเขปะช่ือว่า
สภาวะเดียว วิจิกิจฉาช่ือว่าสภาวะต่างๆ  ธัมมววัตถานช่ือว่าสภาวะเดียว อวิชชาช่ือ
ว่าสภาวะต่างๆ ญาณช่ือว่าสภาวะเดียว  อรติช่ือว่าสภาวะต่าง  ๆ ปามุชชะช่ือว่า
สภาวะเดียว  นิวรณ์ช่ือว่าสภาวะต่าง ๆ ปฐมฌานช่ือว่าสภาวะเดียว ฯลฯ กิเลสท้ัง



 

๒๑๙๙ 
 

 

ปวงช่ือว่าสภาวะต่างๆ อรหัตตมรรคช่ือว่าสภาวะเดียว
ความรู้ในธรรมและสภาวะแหง่ธรรมเช่นน้ี จัดเป็นทัสสน วิสุทธิญาณ  (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๙๑/๑๕๑)  

ทัสสนวิสุทธญิาณนทิเทส :แสดงทัสสนวิสุทธิญาณ  คือพระสารีบุตรเถระอธิบายอุทเทสท่ี ๔๐ ของ
ญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำปุจฉา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

  ในอุทเทสท่ีว่า “ปัญญาในการรวมธรรมทั้งปวงเข้าเป็นหมวดเดียวกัน ในการรู้แจ้ง
สภาวะต่าง ๆ และสภาวะเดียว ช่ือว่าทัสสนวิสทุธิญาณ (ญาณในความหมดจด 
แห่งทัสสนะ)” ท่านพระสารบุีตรอธิบายความหมายของคำ รวม ๕ คำ ดังนี้ 

  ๑.คำว่า “ธรรมท้ังปวง” เหมือนในสมสสีัฏฐญาณ 
  ๒.คำว่า“รวมเข้าเป็นหมวดเดียวกัน”หมายถึงการรวมธรรมท้ังปวงเข้าเป็นหมวด

เดียวกันโดยสภาวะ ๑๒ อย่าง คือ (๑) เป็นของแท้ (๒) เป็นอนัตตา (๓) เป็นจริง (๔) 
รู้แจ้ง (๕) รู้ย่ิง (๖) กำหนดรู้ (๗) เป็นธรรม (๘) เป็นธาตุ (๙) รู้ได้ (๑๐) ทำให้แจ้ง 
(๑๑) ถูกต้อง (๑๒) ตรสัรู ้

  ๓.คำว่า “สภาวะต่าง ๆ และสภาวะเดียว” เหมือนในสัลเลขัฏฐญาณ 
  ๔.คำว่า“การรู้แจ้ง”หมายถึงรู้แจ้งทุกขสจัด้วยการกำหนดรู้รู้แจ้ง สมุทยสัจด้วย

การละ รู้แจ้งนโิรธสัจด้วยการทำให้แจ้ง รูแ้จ้งมัคคสัจด้วยการเจริญ 
  ๕.คำว่า “หมดจด” ในคำว่า “ความหมดจดแห่งทัสสนะ” ท่านพระสารีบุตร 

จำแนกเป็น ๒ ขณะ คือ ในขณะแห่งมรรคใช้คำว่า กำลังหมดจด ในขณะแห่งผลใช ้
คำว่า หมดจดแล้ว จัดเป็นคู่ ๆ ได้ ๔ คู ่ เช่น คู่ท่ี ๑ ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ทัส
สนะกำลังหมดจด ในขณะแห่งโสดาปัตติผล ทัสสนะหมดจดแล้ว   (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๙๑/๑๕๑) 

ทั สสนสมาบั ติ  :การเข้ าถึ งทั ศนะการบรรลุ ทั ศนะ  ทั สสนสมาบั ติมี  ๔ประการได้แก่ (๑ )  
การบรรลุเจโตสมาธิแล้วพิจารณาอาการ ๓๒ ในกาย(๒) การบรรลุเจโตสมาธิ 
แล้วพิจารณา อาการ ๓๒  ในกาย  และก้าวข้ามผิวหนัง  เนื้อ  และเลือดของบุรุษไป
พิจารณากระดูก  (๓)  การบรรลุเจโตสมาธิแล้วพิจารณาอาการ  ๓๒  ในกาย  ก้าว
ข้ามผิวหนัง เน้ือและเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูก และรู้กระแสวิญญาณของบุรุษ  
ในขอบเขตของโลก ท้ังสอง คือวิญญาณท่ีต้ังอยู่ในโลกน้ีและวิญญาณท่ีต้ังอยู่ในโลก
หน้า (๔) การบรรลุเจโต สมาธิแล้ว พิจารณาอาการ  ๓๒  ในกาย  ก้าวข้ามผิวหนัง
เน้ื อและ เลื อดของบุ รุษ ไป พิ จารณ ากระ ดูก  รู้ ก ระแส วิญญ าณ ของบุ รุษ  
ในขอบเขตของโลกทั้งสอง คือวิญญาณที่ไม่ต้ังอยู่ในโลกน้ี และวิญญาณที่ไม่ต้ังอยู่ใน
โลกหน้า  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙) 
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ทัสสนะ : ๑. ความเห็น ความรู้ มีความหมายเหมือนคำว่าญาณ มาคู่กับคำว่าญาณ เรียกว่า 
ญาณทัสสนะได้แก่วิชชา ๓ คือ ๑) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ความรู้ท่ีให้ระลึกชาติได้ 
๒) จุตูปปาตญาณ ความรู้จุติ (ตาย) และอุบัติ (เกิด)  ของสัตว์  ๓) อาสวักขยญาณ 
ความรู้ท่ีทำให้สิ้นอาสวะ 

 ๒.โสดาปัตติมรรค เช่น  อาสวะท้ังหลายที่ต้องละด้วยทัสสนะก็มี คำว่าทัสสนะในที่น้ี
หมายถึงโสดาปัตติมรรคอันเป็นเครื่องละสังโยชน์  ๓  คือ  (๑) สักกายทิฏฐ ิ
(ความเห็นว่าเป็นตัวของตน) (๒) วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย) (๓) สลีพัพตปรามาส 
(ความถือมั่นศลีและวัตร),  บางแห่งเรียกว่าโสดาปัตติมัคคสัมมาทิฏฐิซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน
แห่งการบรรลสุกทาคามิมรรคอนาคามิ มรรค  เป็นเหตุให้ไปเกิดในช้ันสุทธาวาสแล้ว
บรรลุอรหัตตผลในที่น้ัน ไม่กลับมาเกิดในครรภ์อีกต่อไป,บางแห่งเรียกว่าสัมมาทัส
สนะ คือความเห็นชอบที่ประกอบด้วยมรรคและผล, ดูคำว่า  ทัศนะ 

 ๓.อธิปัญญา ความรู้ขั้นสูง  เช่นบุคคลมีทัสสนะอย่างไร มีศีลอย่างไรจึงเรียกว่า เป็นผู้
สงบแล้ว 

 ๔.ปัญญา ความรู้ท่ัวไป  เช่น  นกพึงละป่าเล็กแล้วมาอาศยัป่าใหญ่ทีมี่ผลไม้มาก ฉัน
ใดอาตมภาพก็ฉันน้ัน ละคณาจารย์ผู้มีทัสสนะแคบ ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือน
หงส์โผลงสู่สระใหญ ่ ฉะน้ัน(วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๘/๑๘๔,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖/
๑๘,๑๒/๑๗/๑๘,๑๒/๒๑/๒๑,๑๒/๒๘/๒๖,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๒๒,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/
๒๑๗/๑๐๐,๒๕/๒๗๔/๑๑๗,ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๘๕๕/๗๐๕,๒๕/๑๑๔๑/๗๗๗, ขุ.ป. 
(ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖,๓๑/๔๑/๖๐๗,ม.มู.อ.๑/๒๑/๘๑,  ม.มู.ฏีกา  ๑/๑๖/๑๙๐, 
ขุ.ขุ.อ. ๖/๑๔๒,๙/๒๒๕,ขุ.ส.ุอ.  ๒/๑๑๔๑/๔๕๖) 

ทัสสนาธิปไตย :ความมีทัศนะอันย่ิงใหญ่  ความมีวิปัสสนาญาณยิ่งใหญ่  การพิจารณาเห็นเนือง ๆ ว่า
ขันธ์ ๕ เป็นต้น ไม่เท่ียง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา (อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา 
อนัตตานุปัสสนา), บางแห่งเรียกว่าวิมังสาธิปติ, ทัสสนาธิปไตยจัดเป็นอรณวิหารญาณ
คือความรู้ในการดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่เบียดเบียนใคร  เช่นการเข้าฌานสมาบัติของ
พระอรหันต์ (ขุ.ป.  (ไทย) ๓๑/๘๒/๑๓๙) 

ทัสสนานุตตริยะ :การเห็นอันยอดเยี่ยม การเห็นรูปอันยอดเย่ียม  เช่น  เห็นพระทศพล และพระภิกษุ
สงฆ์ด้วยศรัทธาด้วยความรักที่ต้ังมั่นเป็นเหตุให้ได้บรรลุธรรม  หรอืเห็นอารมณ์
กัมมัฏฐานมีกสิณและอสุภนิมิตเป็นต้นอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งก่อให้เกิดความเจริญทาง
จิตใจ  (การเห็นสิ่งท่ีมีค่าอ่ืน ๆ  มีช้างแก้ว  ม้าแก้ว  เป็นต้นไม่จัดเป็นทัสสนานุตตริ
ยะ),  เป็นอนุตตริยะประการที่  ๑  ในอนุตตริยะ ๓ และอนุตตริยะ ๖, อนุตตริยะ  ๓  
ได้แก่ (๑) ทัสสนานุตตริยะ  (การเห็นอันยอดเย่ียม)  (๒)  ปฏิปทานุตตริยะ (การ
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ปฏิบัติอันยอดเยี่ยม)  (๓) วิมุตตานุตตริยะ  (การหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม), อนุตตริยะ  
๖ ได้แก่ (๑) ทัสสนานุตตริยะ (การเห็นอันยอดเย่ียม)  (๒)  สวนานุตตริยะ  (การฟัง
อันยอดเย่ียม)  (๓)  ลาภานุตตริยะ (การได้อันยอดเย่ียม)  (๔)   สิกขานุตตริยะ  
(การศึกษาอันยอดเย่ียม)  (๕)   ปาริจริยานุตตริยะ  (การบำรุงอันยอดเย่ียม)  (๖) 
อนุสสตานุตตริยะ  (การระลกึอันยอดเย่ียม) (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓,๑๑/
๓๒๗/๓๒๘,๑๑/๓๕๖/๓๙๔,องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๘/๔๑๙,๒๒/๓๐/๔๗๑,๒๒/๑๔๐/
๖๔๒) 

ทัฬหธัมมชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระเจ้าทัฬหธรรม พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เม่ือครั้งที่พระองค์ยังเป็น
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ได้กราบทูลเตือนพระเจ้าทัฬหธรรมผู้ไม่
ประสงค์จะเลี้ยงช้างพังช่ือโอฏฐีพยาธิซึ่งแก่ชราลง ไม่ให้ถอดยศช้างพังท่ีเคยช่วยชีวิต
พระองค์ในสนามรบมา เพราะการทำอย่างน้ันย่อมเป็นการประทุษร้ายมติร เป็นการ
อกตัญญู เป็นสิ่งไม่ดี ไม่ควรทำ  เพราะผู้ท่ีอกตัญญูย่อมประสพแต่ความวิบัติ (ขุ.
ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๙๘/๒๗๓) 

ทัฬหเนมิ,พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าทัฬหเนมิ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์แรก 
ผู้เป็นต้นวงศ์ของพระเจ้าจักรพรรดิ  เป็นผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม  ทรงเป็น
ใหญใ่นแผ่นดินมีมหาสมทุรท้ังสี่  เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะ มีราชอาณาจักร
มั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ  ได้แก่ (๑)  จักรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) ม้าแกว้ 
(๔) มณีแก้ว(๕) นางแก้ว  (๖) คหบดีแก้ว (๗)  ปรณิายกแก้ว มีพระราชโอรสมากกว่า 
๑,๐๐๐ องค์ซึง่ล้วนแต่กล้าหาญ  มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยีราชศัตรูได้ 
พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา  ครอบครองแผ่นดิน
จรดมหาสมุทร  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑/๖๐)  

ทัฬหิกะ,ภิกษุ : พระทัฬหิกะชาวกรุงสาคละ  แคว้นมัททะ (สาคลนคร  มอียู่ในแคว้นมคธด้วย)  ภิกษุ
สัทธิวิหาริกของท่านอยากสึกได้ไปลักผ้าโพกจากตลาดคิดว่าตัวเองเป็นปาราชิกจึงไป
ลาสิกขากับท่าน  ท่านนำผ้านั้นมาตีราคา ราคาผ้าไม่ถึง ๕  มาสก จึงวินิจฉัยว่าไม่
ต้องอาบัติปาราชิก  ทำให้สทัธิวิหาริกรูปน้ันดีใจอย่างย่ิง  (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๑/
๑๓๓) 

ทางกันดารคือสงสาร:สำนวนเปรียบเทียบสังสารวัฏเป็นทางกันดารผู้จะเดินผ่านทางกันดารคือสงสาร
ต้องอาศัยศีลเป็นเสบียง  (ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๕๓/๔๐๗) 

ทางฉิบหาย : ทางท่ีทำให้ถึงความพินาศ ทางที่นำไปสู่ความเสื่อมจากโภคทรัพย์ ทางท่ีมิตรควร
แนะนำแก่มิตร เช่น  พระผู้มีพระภาคเม่ือทรงบัญญัติกุศลและ 
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 อกุศลอย่างน้ีจึงช่ือว่าทรงมีบัญญัติมใิช่ผู้ทรงแนะนำในทางฉิบหายไม่ใช่ผู้ไม่มีบญัญัติ  
(องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๔/๒๒๑, องฺ.ทสก.อ.  ๓/๙๔/๓๖๗) 

ทางช่ัว : ทางผิด ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ)  ความเสื่อมเสียแห่งทิฏฐิ (ทิฏฐิวิบัติ)  ความยึดถือ
ท่ีผิดจากความจริง  ลัทธิท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ  (อภิ. ปุ (ไทย) ๓๖/๖๒/๑๖๑) 

ทางเดียว : ทางสายเอก ทางท่ีมุ่งตรงต่อการตรัสรู้ มลีักษณะ คือ(๑) เป็นทางทีบุ่คคลผู้ละการ
เกี่ยวข้องกับหมู่คณะไปประพฤติธรรมอยู่แต่ผู้เดียว (๒)  เป็นทางสายเดียวที่
พระพุทธเจ้าผู้เดียวเท่าน้ันทรงสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ (๓) เป็นทางปฏิบัติในศาสนา
เดียวคือพระพุทธศาสนา  (๔)  เป็นทางดำเนินไปสู่จุดหมายเดียวคือพระนิพพาน, ใน
การปฏิบัติเพ่ือความบรสิุทธ์ิหมดจดของสัตว์ท้ังหลาย ทางเดียว หมายถึงสติปัฏฐาน 
๔ (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๓๖๗/๒๑๐,๑๙/๓๘๔/๒๔๐,๑๙/๔๐๙/๒๖๖,ที.ม.อ.  ๓๗๓/
๓๕๙)  

ทางตรง: ทางท่ีมุ่งตรงไปสู่ความเป็นพรหม คือการปฏิบัติตามหลักคัมภีร์ไตรเพท ในลัทธิ
พราหมณ์  แต่ในพระพุทธศาสนา  หมายถึงการเจริญเมตตา กรุณา  มุทิตา และ
อุเบกขา  ตามหลักอัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔ (ที.สี. (ไทย) ๙/๕๒๐/๒๓๐,๙/๕๒๒/
๒๓๑,๙/๕๒๓/๒๓๑,๙/๕๒๗/๒๓๔,๙/๕๒๘/๒๓๔,๙/๕๓๑/๒๓๕,๙/๕๓๒/๒๓๕,๙/
๕๓๓/๒๓๖,๙/๕๓๖/๒๓๗,๙/๕๓๗/๒๓๗,๙/๕๔๐/๒๓๘,๙/๕๔๑/๒๓๘) 

ทางที่ขรุขระ : ทางท่ีเต็มไปด้วยตอไม้ ขวากหนาม หินขรุขระ ทางท่ีไม่เรียบ ตรงกันข้ามกับทางที่
เรียบคืออริยมรรคเช่น ทางที่ขรุขระจะพึงมีทางท่ีราบเรียบอ่ืนเพ่ือใช้เป็นทาง
หลีกเลี่ยง (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๘๕/๗๕) 

ทางที่ปราศจากธุลี : นิพพานเช่นความยินดีหรือความยินร้ายท่านขจัดปัดเป่าจนไม่มีอยู่ ท่านรู้ทางที่
ปราศจากธุลี ไม่มีความเศร้าโศก เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ ย่อมรู้แจ้งชัดโดยถูกต้อง 
(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕/๒๐๓,๖/๒๐๖, อง.ฺอฏฺฐก.อ.  ๓/๕/๒๑๕) 

ทางที่ปลอดภัย :ทางที่มีความสวัสดี  ทางท่ีไปได้ตามชอบใจ เป็นช่ือของอริยมรรคมีองค์  ๘ คือ  (๑)   
สัมมาทิฏฐิ  (๒) สัมมาสังกปัปะ (๓)  สมัมาวาจา  (๔)  สัมมากัมมันตะ  (๕)  
สัมมาอาชีวะ    (๖)  สมัมาวายามะ  (๗) สมัมาสติ  (๘)  สัมมาสมาธิ  (ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๒๑๕/๒๒๕) 

ทางที่ไปได้ยาก :ทางท่ีไม่สม่ำเสมอทางที่ไม่เรียบ  พฤติกรรมท่ีไม่สม่ำเสมอของหมู่สัตว์ ทางท่ีตรงกัน
ข้ามกับอริยมรรค (ซ่ึงเป็นทางเรียบสำหรับอริยบุคคล) เช่น  อริยบุคคลท้ังหลายย่อม
ไปได้แม้ในทางที่ไปได้ยาก ซึง่เป็นทางที่ไม่สม่ำเสมอ  ส่วนผู้ไม่ใช่อรยิบุคคลย่อมด่ิง
ศีรษะ ตกลงไปในทางท่ีไม่สม่ำเสมอ  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๗/๙๒, สํ.ส.อ.  ๑/๘๗/
๑๐๒)  



 

๒๒๐๓ 
 

 

ทางที่ไม่สม่ำเสมอ : ทางท่ีไม่เรียบ,  ดู  ทางที่ไปได้ยาก  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๗/๙๒) 
ทางทีส่งบ : นิพพาน เช่น  เธอไม่ติดใจในภพ  ไม่ติดใจในสมภพ  เห็นทางที่สงบอย่างย่ิงด้วย

ปัญญาอันชอบเธอยังมิได้ทำให้แจ้งทางที่สงบน้ันโดยประการทั้งปวงยังมิได้ละมานา
นุสัย...เธอจึงเป็นอันตราปรินิพพายี (องฺ.  (ไทย)  ๒๓/๕๕/๑๐๐, องฺ.สตฺตก.อ.  ๓/
๕๕/๑๙๐) 

ทางที่ให้ถึงอมตะ : ทางท่ีทำให้ถึงนิพพาน อริยมรรคมีองค์  ๘ เช่น  ธรรมเป็นที่ส้ินราคะ โทสะ และ
โมหะ น้ีเรียกว่าอมตะ (นิพพาน) อริยมรรคมีองค์ ๘ นีแ้ลเป็นทางที่ให้ถงึอมตะได้แก่
๑)  สัมมาทิฏฐ ิ ฯลฯ ๘) สัมมาสมาธิ  (สํ.ม.  (ไทย) ๑๙/๗/๑๐) 

ทางปฏิบัตขิองพระอรยิะ :ทางท่ีพระอริยะปฏิบัติ  ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม  ๓๗ ประการ (สติปัฏฐาน  
๔  สัมมัปปธาน  ๔ อิทธิบาท ๔  อินทรีย์ ๕  พละ  ๕  โพชฌงค์  ๗  อริยมรรคมีองค์  
๘) และโลกุตตรธรรม ๙ ประการ (มรรค  ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑) (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒/
๓๑,ขุ.ธ.อ.  ๒/๖๑) 

ทางเป็นท่ีให้ถึงนิพพาน:ทางไปสู่นิพพาน ทางเป็นเครื่องดำเนินไปสู่นิพพาน วิปัสสนาอันเป็นทาง
เบ้ืองต้นแห่งพระนิพพาน  อริยมรรคมีองค์  ๘  เช่น  เราได้สดับทางเป็นที่ให้ถึง
นิพพานน้ี  เบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุดวงอาทิตย์ ใจของเรา
ยินดีแล้วในทางนั้นแน่นอน  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๐๙/๓๐๔) 

ทางเปลี่ยว : ทางที่มีภัยรอบด้าน  มีการจ้ีการปล้นการฆ่าชุกชุม ทางที่มีภยันตรายจากสัตว์ร้าย 
เช่น  สมณพราหมณ์อีกพวกหน่ึง  มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงกับสมณพราหมณ์
เหล่าน้ัน  พวกเขากล่าวอย่างน้ีว่า  ‘เมื่อบุคคลทำเอง  ใช้ให้ผู้อ่ืนทำ... ตัดช่องย่องเบา  
ปล้นเรือนหลังเดียว  ดักจ้ีในทางเปลี่ยว เป็นชู้ พูดเท็จ ผู้ทำ(เช่นน้ัน) จัดว่าทำบาป  
(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๙๗/๑๐๐,๔๑/๓๓/๑๔๕) 

ทางผิด :๑.  ราคะ  เช่น  เทวดาทูลถามว่า  อะไรเล่าบัณฑิตกล่าวว่า เป็นทางผิด ... พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า ราคะบัณฑิตกล่าวว่า เป็นทางผิด  

 ๒.  ทิฏฐิวิบัติ   เช่น ความเห็นว่า  ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญท่ีบูชาแล้วไมมี่ผล รวมท้ัง
ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความถือผิด  ทางช่ัว (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๕๘/๗๑,๑๕/๗๖/
๘๒,อภิ.ก. (ไทย) ๓๖/๖๒/๑๖๑) 

ทางมีภัยเฉพาะหน้า :ทางท่ีมีภยันตรายจากโจรหรือสัตว์ร้าย เป็นทางที่ควรเว้น เป็นข้อเปรียบเทียบ
กับบุคคลที่ไมใ่ช่มิตร เช่นบุคคลท่ีไม่ใช่มิตรแท้  ๔ จำพวกน้ี คือ (๑) มติรท่ีถือเอาแต่
ประโยชน์จากผู้อ่ืนอย่างเดียว  (๒)  มิตรดีแต่พูด (๓)  มิตรพูดประจบ  (๔)  มิตรชัก
นำในทางเสื่อม บัณฑิตรู้อย่างน้ีแล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล เหมือนคนเว้นทางมีภัย
เฉพาะหน้าเสียฉะนั้น”  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๙/๒๐๙) 



 

๒๒๐๔ 
 

 

ทางล่ืน : ทางแห่งวัฏฏะ  คือ  การเวียนว่ายตายเกิด,  กาม  เช่น  แต่เม่ือใด ภิกษุมีความเพียร
เผากิเลส ไม่ละสัมปชัญญะ ภิกษุผู้เช่นน้ันก็ข้ามกามเป็นดุจทางลื่น  ท่ีข้ามได้ยาก  
มองเห็นหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงชาติและชราดิ้นรนอยู่  (องฺ. อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๖/๓๕๐, 
องฺ.อฏฺฐก.อ.  ๓/๕๖/๒๖๗) 

ทางและมิใช่ทาง : ๑. ทางท่ีดำเนินไปสู่นิพพาน คืออริยมรรคมีองค์  ๘ และทางที่ห่างไกลออกไปจาก
นิพพาน   เช่น  เราเรียกบุคคลน้ัน  ผู้ฉลาดในธรรมที่เป็นทางและมิใช่ทาง  ผู้ทำกิจที่
ควรทำเสร็จแลว้  ไม่มีอาสวะ เป็นพุทธะ  ธำรงชาติสุดท้ายว่า เป็นมหาบุรุษ 

 ๒. ทาง  หมายถึง  ทางที่เป็นโลกุตระ  และทางที่มิใช่ทาง  หมายถึง ทางที่เป็นโลกิยะ 
 ๓.  ทางแห่งทุคติ  ทางแห่งสุคติ  ทางแหง่พระนิพพาน  และธรรมที่มิใช่ทางแห่งทุคติ  

ธรรมท่ีมิใช่ทางแห่งสุคติ  ธรรมท่ีมใิช่ทางแห่งนิพพาน  ๔. ในขณะปฏิบัติ อุทยัพพย
ญาณเป็นทางเบ้ืองต้นแห่งอริยมรรค  ส่วนวิปัสสนูปกิเลสมีแสงสว่างเป็นต้น มิใช่ทาง
ของอริยมรรค  

 (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๕๘/๕๗๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๔/๓๑๑, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๕/
๕๘,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๐๓/๑๖๐,๒๕/๖๓๓/๖๕๐,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๔๐/๕๔๑,ขุ.ม. 
(ไทย) ๒๙/๑๖๘/๔๗๕) 

ทางสวรรค์ : ทางที่ดำเนินไปสู่สวรรค์  เช่น  ทาน  ศีล  การสำรวมระวัง  เป็นทางท่ีเป็นประโยชน์
ท่ีมิตรแนะประโยชน์หรือสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบ้ืองบน สามารถแนะนำได้  (ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๒๖๓/๒๑๐,๑๑/๒๗๒/๒๑๖) 

ทางสองแพร่ง :ทางสองแยก  หมายถึงความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) ความเคลือบแคลงใจ ความสับสน 
เช่นการเกิดความสงสัยว่า  ผู้น้ี เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่พระพุทธเจ้า น้ีเป็นพระ
ธรรมหรือไม่ใช่พระธรรม น้ีเป็นพระสงฆ์หรือไม่ใช่พระสงฆ์   นี้เป็นมรรคหรือมิใช่
มรรค  น้ีเป็นปฏิปทาหรือไม่ใช่ปฏิปทา (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๙/๒๖๘) 

ทางสามแพร่ง:ทางสามแยกท่ีต้ังอยู่ในเมืองหลวง เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นคนเข้าออกในเมืองได้
สะดวก  ใช้เป็นข้ออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบผู้ได้จุตูปปาตญาณ  สามารถเห็นสัตว์ผู้
เวียนว่ายตายเกิดได้ เหมือนคนยืนอยู่บนปราสาทซึ่งต้ังอยู่ท่ีทางสามแพร่งกลางเมือง
หลวงสามารถเห็นคนเดินเข้าออกได้  (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๔๗/๘๓,๙/๔๗๘/๒๑๐) 

ทางสายเดียว :ทางสายเอกท่ีมุ่งตรงต่อการตรัสรู้ ดู ทางเดียว (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๖/๑๐๑,๑๒/๑๓๘/
๑๓๑) 

ทางสายเอก : ทางสายเดียวท่ีมุ่งตรงต่อการตรัสรู้  ดู  ทางเดียว  (ขุ.ม. (ไทย) ๓๐/๑๐๗/๓๖๕) 
ทางเสือผ่าน :ทางท่ีเสือโคร่งเที่ยวไป เป็นข้ออุปมาหมายถึงวิจิกิจฉานิวรณ์,  ดูทางสองแพร่ง (ขุ. ๒๕/

๒๙๕/๑๒,ขุ.ธ.อ.๗/๙๓) 



 

๒๒๐๕ 
 

 

ทางเสื่อม : ทางท่ีทำให้เกิดความเส่ือมแห่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ  มี  ๔  ประการ  ได้แก่  
(๑) การท่ีสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ียังไม่บรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ
อันยอดเย่ียม  จึงหาบหิ้วบริขารดาบสเข้าไปสู่ราวป่าด้วยต้ังใจว่าจักบริโภคผลไม้หล่น  
เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านท่ีเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้  (๒)  การท่ี
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ียังไม่บรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันยอด
เย่ียมนี้ ท้ังไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ จึงถือเสียมและตะกร้าเข้าไปสู่ราว
ป่าด้วยต้ังใจว่าจักบริโภคเหง้า ราก และผลไม้    เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านท่ี
เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้ (๓) การท่ีสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลก
น้ียังไม่บรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันยอดเยี่ยมนี้   ไม่สามารถจะหาผลไม้ท่ี
หล่นบริโภคได้ ท้ังไม่สามารถจะหาเหง้า ราก และผลไม้บริโภคได้  จึงสร้างเรือนไฟไว้
ใกล้บ้านหรือนิคมแล้วบูชาไฟอยู่ เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะโดยแท้  (๔)  การที่สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ียังไม่ บรรลุ
วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันยอดเย่ียมนี้  ไม่สามารถจะหาผลไม้ท่ีหล่นบริโภคได้ 
ไม่สามารถหาเหง้า ราก และผลไม้บริโภคได้ ท้ังไม่สามารถจะบูชาไฟได้ จึงสร้างเรือน
มีประตู   ๔  ด้านไว้ท่ีหนทางใหญ่สี่แพร่งแล้วพักอยู่ด้วยต้ังใจว่า เราจะบูชาท่านผู้ท่ี
เดินทางมาจากทิศท้ัง ๔  ตามสติกำลัง ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตาม  
เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านที่เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้ (ที.สี. (ไทย) 
๙/๒๗๘/๑๐๐,๙/๒๗๙/๑๐๐,๙/๒๘๒/๑๐๓) 

ทางหล่ม : ทางท่ีหมักหมมไปด้วยกิเลส เช่นผู้ใดก้าวพ้นทางอ้อม ทางหล่ม สงสารและโมหะได้
แล้ว  ข้ามไปถึงฝั่งแล้ว เจรญิฌานไม่หว่ันไหว หมดความสงสัย ดับเย็น เพราะไม่ถือ
มั่น เราเรียกผูน้ั้นว่าพราหมณ์ (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๑๔/๑๖๔,๒๕/๖๔๔/๖๕๒, ขุ.ธ.อ.  
(บาลี) ๘/๑๓๕, ขุ.สุ.อ.  ๒/๖๔๔/๒๙๙) 

ทางแห่งธลุี: การอยู่ครองเรือนเป็นคฤหัสถซ์ึ่งเป็นทางเกิดกิเลสมีราคะเปน็ต้น ทำให้จิตใจเศร้า
หมอง  เช่น การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด  เป็นทางแห่งธุลีการบวชเป็นทางปลอด
โปร่ง  การที่ผูค้รองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บรสิทุธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์ที่
ขัดแล้วมิใช่ทำได้ง่าย    (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๗๗/๒๐๙,ที.สี.อ.  ๑๙๑/๑๖๓,องฺ.
จตุกฺก.อ.  ๒/๑๙๘/๔๒๒)  

ทางแห่งนพิพาน :ฐานะความเป็นอยู่โดยไม่ต้องทำงานในโลกียวิสัย ในทางธรรมหมายถึงความเพียร
พยายามอันเป็นทางสู่มรรคผลนิพพานเช่นถ้าความสุขจะมไีด้โดยไม่ต้องทำการงาน 
ไม่ว่าในที่ไหนๆใครๆ ก็ดำรงชีพอยู่ไม่ได้ เพราะนั่นเป็นทางแห่งนิพพาน(สํ.ส.(ไทย)
๑๕/๒๔๘/๓๕๙) 



 

๒๒๐๖ 
 

 

ทางแห่งราคะ :ทางที่ทำให้เกิดราคะ  การมีราคะเป็นอารมณ์  ราคะ  หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูม ิ 
๓  คือ กามภมิู  รูปภูมิ  อรปูภูมิ เช่น  ภิกษุผู้สิ้น   อาสวะแล้ว  ละมานะได้เด็ดขาด   
ล่วงพ้นทางแห่งราคะท้ังหมด  ฝึกตนได้ ดับกิเลสลงได้อย่างสิ้นเชิง ดำรงตนมั่นคง  
ช่ือว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบ (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๗๓/๕๘๖, ขุ.สุ.อ.  ๒/๓๗๓/
๑๘๔) 

ทางแห่งสันติ :ทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน  คือมรรคมีองค ์  ๘  เช่น  เธอจงตัดความรักของตนเหมือน
ตัดดอกบัวที่เกิดในสารทกาลจงเพ่ิมพูนทางแห่งสันติเท่านั้น เพราะพระสุคตเจ้าแสดง
นิพพานไว้แล้ว  (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๘๕/๑๒๑,ขุ.ธ.อ.  ๗/๗๒) 

ทางใหญ่ส่ีแพร่ง:ทางใหญ่สี่แยก เป็นท่ีชุมนมุของคนหมู่มาก เป็นท่ีปรากฏชัดเจน เป็นท่ีเหมาะสำหรบั
สร้างสถูปบรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวกของ
พระพุทธเจ้า และพระเจ้าจักรพรรดิ เช่นพวกเขาพึงปฏิบัติต่อสรีระของตถาคต
เหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างสถูปของ
ตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สีแ่พร่ง 

 (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๕/๑๕๒,๑๐/๒๓๐/๑๗๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๘/๓๙,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๖๐/๕๕๕) 

ทางอมตะ : ๑. ทางเพ่ือบรรลุนิพพาน แปลจากคำว่า อมตมคฺค คือสติปัฏฐาน  ๔  เป็นต้น  เช่น  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสทางไว้หลายอย่างเพ่ือถอนโอฆกิเลส หากพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าตรัสทางอมตะน้ันไว้แล้ว  ภิกษุท้ังหลายผู้เห็นธรรม  ก็ต้ังม่ันไม่หว่ันไหว   

 ๒. ทางคือนิพพาน แปลจากคำว่าอมตปท หมายถึง  นิพพานอันเป็นส่วนที่เว้นจาก
ความตาย  เช่นผู้เห็นทางอมตะแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นทาง
อมตะที่มีชีวิตอยู่ต้ัง  ๑๐๐  ปี (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๖/๓๑๖,ขุ.ธ.  (ไทย) ๒๕/๒๑/
๓๑,๒๕/๑๑๔/๖๖,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๗๙/๔๕,๓๒/๒๘๐/๔๕,๓๒/๒๘๑/๔๕,ขุ.ธ.อ.  
๔/๑๓๒)  

ทางอันเกษม : อริยมรรคมีองค์  ๘ เช่น ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ  นิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง  
บรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม  ทางมีองค์ ๘ เป็นทางอันเกษม, เมื่อทาง
เกษมมีอยู่ บุคคลถูกกิเลสปิดล้อม ไมแ่สวงหาทางน้ัน น้ันก็ไม่ใช่ความผิดของทางอัน
เกษม (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๕/๒๕๔,๑๓/๒๑๗/๒๕๖,ขุ.พุทธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๕๖๙) 

ทางอันประเสริฐคือสนัติ :บทอันประเสริฐคือสันติ  ความสงบ  นิพพาน แปลจากคำว่า สนฺติวรปท  
เช่นในกาลต่อมา เรายังหนุ่มแน่น แข็งแรง มีเกศา ดำสนิท อยู่ในปฐมวัย เมื่อพระราช
มารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวช มีพระพักตร์นองด้วยน้ำพระ
เนตรทรงกันแสงอยู่ จึงโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากวังผนวช



 

๒๒๐๗ 
 

 

เป็นบรรพชิต เมื่อผนวชแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ขณะที่แสวงหาทางอัน
ประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอ่ืนย่ิงกว่าได้เข้าไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร...  
(ม.มู. (ไทย)  ๑๒/๒๗๗/๓๐๐,๑๒/๓๗๑/๔๐๖) 

ทางอันเปน็ส่วนแห่งการชำแรกกิเลส : โพชฌงค์  ๗ ประการ ได้แก่ (๑) สติสัมโพชฌงค์  (๒)  ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์ (๓)  วิริยสัมโพชฌงค์  (๔)  ปีติสมัโพชฌงค์  (๕)  ปสัสัทธิ
สัมโพชฌงค์  (๖)  สมาธิสัมโพชฌงค์  (๗)  อุเบกขาสัมโพชฌงค์  (สํ.ม. (ไทย)  ๑๙/
๒๐๙/๑๔๐) 

ท่าทาง :  กิริยาอาการหรือลักษณะที่ปรากฏ เช่น ท่าทางของคฤหัสถ์มีการนุ่งผ้าชายยาว การไว้
ผม   ไว้หนวด ไว้เล็บ, มรรยาทต่าง ๆ เช่นการนุ่ง การห่ม (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๑/
๓๖,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๐๒๒/๑๒๖,องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๕๑/๘๖) 

ทาน : ๑. การให้ การบริจาคไทยธรรมมีข้าวเป็นต้น (ในอรรถกถาแห่งกถาวัตถุ รวมเข้ากับ
ไทยธรรม) แบ่งตามบุคคลผู้รบัทาน มี ๒  อย่าง ได้แก่  ๑)  ปาฏิปุคลกิทาน  (การ
ถวายทานเจาะจงบุคคล)  ๒)  สังฆทาน (การถวายทานในสงฆ์) 

  แบ่งตามกำหนดเวลามี  ๒  อย่าง  ได้แก่  ๑)  กาลทาน หมายถึงยุตตทานคือการ
ให้ที่เหมาะสมแก่เวลามี ๕ ประการ ได้แก ่(๑)   การให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน  (๒)  
การให้ทานแกผู่้เตรียมจะไป  (๓)  การให้ทานแก่ผู้เป็นไข้  (๔)  การให้ทานในสมัยมี
ภิกษาหาได้ยาก  (๕)  การให้ข้าวอย่างดีและผลไม้ใหม่แก่ผูม้ีศีล  ๒) นิจทาน 
หมายถึงการให้สลากภัต, แบ่งตามเหตุแห่งการให้ทานมี ๘ ประการ ได้แก่  (๑) การ
ให้ทานเพราะประสบเข้า หมายถงึเมื่อพบว่ามีคนมาขอก็ให้ทานได้เลยหรือใหร้อ
สักครู่ก็ให้ทานได้  โดยไม่ลำบากใจ (๒) การให้ทานเพราะความกลัว  หมายถึงการให้
ทานเพราะกลัวถูกตำหนิติเตียน หรือกลัวอบายภูมิ  (๓) การให้ทานเพราะคิดว่า เขา
เคยให้แก่เรา  (๔)  การให้ทานเพราะคาดหวังว่าเขาจักให้กลับมาบ้าง (๕) การให้ทาน
เพราะคิดว่าเป็นการทำความดี (๖) การใหท้านเพราะคิดว่า   เราหุงหากินเองได้ แต่
คนอ่ืนอาจหุงหากินเองไม่ได้ การที่เราหงุหากินเองได้จะไม่ให้ทานแกค่นที่หุงหากิน
เองไม่ได้  ไม่ควร  (๗)  การให้ทานด้วยคิดว่า จักได้รับช่ือเสียง  จักมีเกียรติ (๘) 
บุคคลบางคนให้ทานเพ่ือเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต หมายถึงให้ทานเพ่ือ
ประดับจิตในการเจริญสมถกมัมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานเพราะทานสามารถทำ
จิตใจให้อ่อนโยน เหมาะแก่การเจริญกัมมัฏฐานท้ังสอง  

 ๒. สิ่งของที่ให้หรือไทยธรรม มี ๒ อย่าง ได้แก่ (๑) อามิสทาน การให้สิ่งของคือปัจจัย  
๔  (จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และเภสัช)  (๒) ธัมมทาน  การให้ธรรมคือการ
แนะนำข้อปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุนิพพาน  



 

๒๒๐๘ 
 

 

 ๓. จาคเจตนา (เจตนาในการบริจาค) เจตนาในการให้ทานวัตถุ  ๑๐  ประการ  มีข้าว
และน้ำเป็นต้น   

 ๔. วิรัติ  (การงดเว้น การตัด การทำลายอกุศลจิต)  อภัยทาน การรักษาศีล ๕  
เรียกว่า  ทาน  ๕ ประการ  จัดเป็นมหาทาน เป็นอริยวงศ์  เป็นของเกา่ที่บัญญัติกัน
มานาน  ได้แก ่  ๑)  การเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  ๒)  การเป็นผู้ละเว้นขาด
จากการลักทรพัย์ ๓)  การเป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  ๔) การเป็นผู้
ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ   ๕)  การเป็นผู้ละเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุรา
และเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 

  ในอรรถกถาของคัมภีร์กถาวัตถุกล่าวว่า ทานโดยท่ัวไปมี  ๓  อย่าง คือ (๑)  จาค
เจตนา  (เจตนาเป็นเหตุบริจาค) (๒) วิรัติ (การงดเว้น) (๓) ไทยธรรม (การให้สิ่งของ) 
ทาน ๓  ประการน้ีย่นลงเป็น ๒ คือ (๑) เจตสิกธรรม (จาคเจตนาและวิรัติ) (๒) ไทย
ธรรม (สิ่งของท่ีควรให้)(ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๖/๕๔,๙/๑๗๑/๕๖,๙/๑๗๑/๕๗,๙/๒๙๘/
๑๐๙,๙/๓๔๓/๑๓๕,๙/๓๔๓/๑๓๗,๙/๓๕๕/๑๔๙,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๗๕/๔๒,ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๑๐๘/๗๙,๑๑/๒๑๐/๑๗๐,๑๑/๓๑๓/๒๙๕,๑๑/๓๓๖/๓๔๕,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๓๖๓/๔๐๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๘/๖๔,๑๓/๙๔/๙๗,๑๓/๒๒๕/๒๖๒,๑๓/๒๙๙/
๓๕๗ ,๑๓/๓๙๕/๔๘๘,๑๓/๔๖๙/๕๙๓ ,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๑/๑๐๖ ,๑๔/๑๑๖/
๑๔๕,๑๔/๑๓๖/๑๗๕,๑๔/๓๗๙/๔๒๗,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๓/๔๐,๑๕/๔๑/๕๗,๑๕/
๑๓๕/๑๖๘,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๒๖/๓๑๕,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๐/๒๘๕,องฺ. เอกก.(ไทย)
๒๐/๒๔๙/๓๑,๒๐/๒๕๙/๓๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๔๒/๑๒๐,๒๐/๘๐/๓๐๔,๒๐/
๑๑๘/๓๖๑,๒๐/๑๑๙/๓๖๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๒/๕๑,๒๑/๒๕๖/๓๗๓,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๓๖/๕๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๑/๒๘๗,๒๓/๓๖/๒๙๔,๒๓/๓๙/
๒๙๙,๒๓/๕๒/๘๙,ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๖/๑๘,ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๒/๓๖๗,๒๕/๖๐/
๔๑๕,๒๕/๙๘/๔๗๓,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๒/๓,๒๖/๑๖/๑๗๐,๒๖/๓๖/๗,๒๖/๙๘/
๑๗,๒๖/๑๐๕/๑๘,ขุ.ชา,(ไทย)๒๘/๑๗๖/๑๑๒,๒๘/๑๗๘/๘๓,๒๘/๔๒๒/๒๔๖,๒๘/
๔๒๗/๒๔๗,๒๘/๔๔๓/๒๔๙,ขุ.ป.(ไทย)๒๙/๑๕๑/๔๑๖,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๗๖/๕๖๖,
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๓๒/๔๖๓,๓๗/๔๗๘/๕๐๘,๓๗/๗๘๔/๘๒๐,๓๗/๗๙๗/๘๓๑,๓๗/
๘๖๔/๘๙๗,๓๗/๙๐๑/๙๓๐,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๓๙/๖๖๔,๔๐/๔๑/๖๖๖,๔๐/๔๒/
๖๖๗,๔๐/๔๔/๖๖๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๕๕/๓๙๓,๔๑/๕๖/๓๔๗,๔๑/๗๒/๔๔๔,๔๑/
๘๘/๒๘๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๙/๑๑๑,๔๒/๑๘/๒๘๑,๔๒/๑๙/๑๐,๔๒/๓๙/๑๒๖,๔๒/
๖๕/๔๖๗ ,๔๒/๙๘/๕๒ ,๔๒/๑๔๙/๑๘๘ ,อภิ.ป .(ไทย)๔๓/๑๕/๔๑๔ ,๔๓/๑๘/



 

๒๒๐๙ 
 

 

๓๖๐,๔๓/๒๐/๒๙๗,๔๓/๒๘/๑๔,ม.ม.อ.๒/๓๐๐/๒๑๗,องฺ.ทุก.อ.๒/๑๔๒/๖๘,ขุ.อิ
ติ.อ.๒๒/๘๙, อภิ.ปญฺจ.อ.๔๗๘/๒๒๓)  

ทานกถา : เรื่องทาน เป็นกถาแรกในอนุปุพพิกถา  ๕  ได้แก่ ๑)  ทานกถา  (เรื่องทาน)  ๒)  สี
ลกถา  (เรื่องศีล)  ๓)  สัคคกถา (เรื่องสวรรค์)  ๔) กามาทีนวกถา (เรื่องโทษ  ความ
ต่ำทราม  ความเศร้าหมองแห่งกาม) ๕) เนกขัมมานิสังสกถา (เรื่องอานิสงส์แห่งการ
ออกจากกาม) (วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๔๒/๔,๕/๒๘๔/๙๕, ๕/๒๙๓/๑๑๔, ๕/๓๐๑/๑๓๔,
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๗๕/๔๒,๑๐/๗๙/๔๔,๑๐/๘๓/๔๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๙/๖๕,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๑๒/๒๓๒,๒๓/๒๑/๒๕๘,๒๓/๒๒/๒๖๑,ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๔๓/๒๕๖) 

ทานเจตนา : เจตนาในการให้ทาน  เจตนาท่ีรวบรวมไทยธรรมมีข้าวเป็นต้นแล้วให้แก่คนอ่ืนเพ่ือ
เป็นการอนุเคราะห์หรือเป็นการบูชา  เช่น  พระพุทธเจ้าตรัสว่า“ถ้าสตัว์ทั้งหลายพึงรู้
ผลแห่งทานเจตนาและการจำแนกทานเหมอืนอย่างที่เรารู้  สัตว์เหล่าน้ันไม่ให้ทาน
เสียก่อนก็จะไม่บริโภค และมลทินคือความตระหนี่ก็จะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์
เหล่าน้ันได้ แม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตาม” 
(ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๖/๓๗๐)  

ทานท่ีบุคคลอทิุศให้:ทานที่บคุคลในโลกน้ีทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้แกบุ่คคลผูล้่วงลับไปในเปตโลก 
เป็นประเด็นถกเถียงกันในคมัภีร์กถาวัตถุ  ฝ่ายภิกษุในนิกายราชคิริกะและนิกาย
สิทธัตถิกะมีความเห็นว่า  เปรตท้ังหลายสามารถรับสิ่งของที่บุคคลให้จากโลกนี้ได้
โดยตรง  ส่วนฝ่ายเถรวาทเห็นว่าไม่สามารถรับได้โดยตรง แต่รับได้โดยการอนุโมทนา
บุญน้ัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๘๘/๕๑๘,อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๔๘๘/๒๒๖) อีกอธิบายไว้
ว่า ทานท่ีบุคคลทำส่งไปให้, ทานที่เขาทำเพ่ืออุทิศผลให้แก่ผู้เสียชีวิต,ทานท่ีบุคคลผูมี้
ชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำอุทิศส่งไปให้แกผู่้ล่วงลับไปแล้ว, (การทำบุญในลกัษณะน้ี เรียกว่า 
ทักษิณานุประทาน หมายถึง การทำบุญอุทิศผลให้แก่ผู้ตาย),ในอิโตทินนกถา(ว่าด้วย
ทานท่ีบุคคลอุทิศให้จากโลกนี้) พระสกวาที (ผู้ถาม)กับพระปรวาที(ผู้ตอบ) สนทนา
ธรรมกันเรื่องทานที่บุคคลอุทิศไปให้แกผู่้เสียชีวิตในเปตวิสัย(ภูมิหรือท่ีอยู่ของเปรต) 
สรุปใจความได้ว่า ในเปตวิสัย ไม่มีกสิกรรม(ทำนา) ไม่มีโครักขกรรม(เลี้ยงโคขาย)ไม่มี
พาณิชยกรรมและการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงิน ผู้ท่ีตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตวิสัย
น้ันดำรงชีพด้วยผลทานทีเขาอุทิศไปให้จากโลกนี้(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘๘-๔๙๐/๕๑๘)  

ทานท่ีเปน็กุศล :ทานท่ีไมมี่โทษ, ทานท่ีเป็นฝ่ายกุศล,ทานที่ปราศจากมลิทน, ในทานกถา(ว่าด้วยทาน) 
พระสกวาที(ผูถ้าม)กับพระปรวาที(ผู้ตอบ)สนทนาธรรมกันเรื่องทาน สรุปใจความได้
ว่า ทาน โดยท่ัวไปมี ๓ อย่าง คือ (๑) จาคเจตนา (เจตนาเป็นเหตุบริจาค) ๒) วิรติั 
(การงดเว้น) (๓) ไทยธรรม (การให้สิ่งของ) ทาน ๓ ประการนี้ย่นลงเป็น ๒ คือ (๑) 
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เจตสิกธรรม (จาคเจตนาและวิรัติ) (๒) ไทยธรรม ซึ่งฝ่ายปรวาทีมีความเห็นว่า เจตสิก
ธรรมเท่านั้น เรียกว่าทาน ส่วนไทยธรรมไม่เรียกว่าทาน,ในระหว่างสนทนา พระปร
วาทีได้ยกพระสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสไว้ว่า ธรรม ๓ ประการ คือ (๑)ศรัทธา (๒)
หิริ (๓)ทานท่ีเป็นกุศล  เป็นทางไปสู่เทวโลก เพ่ือสนับสนุนคำตอบของตนว่า
สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘๐/๕๐๙, องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 
๒๓/๓๒/๒๘๘,อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๔๗๘/๒๒๓, องฺ.อฏฺฐก.อ.(ไทย)๓/๓๒/๓๕๓) 
สรุปว่า หมายถึงจาคเจตนา (เจตนาในการบริจาค) เจตนาในการให้ทานวัตถุ  ๑๐  
ประการมีข้าวและน้ำเป็นต้น (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓๒/๒๘๘,อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/
๔๘๐/๕๐๙) 

ทานทีใ่ห้แล้วไม่มีผล :ทานทีใ่ห้แล้วไม่บังเกิดผลใดๆ, ผลหรืออานิสงส์ของการให้ทานไม่มี, ความเห็น
ว่า"ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล" จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหน่ึง(นัตถิกทิฏฐิ)ใน ๓ อย่าง คือ(๑)
อกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันทำ(๒)อเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุ(๓)นัตถิกทิฏฐิ 
ความเห็นว่าไม่มี ได้แก่ความเห็นว่า "ทานที่ให้แล้วไมม่ผีล ยัญท่ีบูชาแล้วไม่มีผล 
มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์(เช่น เทวดาและสัตว์นรก)ไม่มี สมณ
พราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเอง
แล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งก็ไม่มใีนโลก",  ในคร้ังพุทธกาล  ผู้เป็นเจ้าลัทธิประเภท
นัตถิกทิฏฐิ คืออชิตเกสกัมพล, ในอักขณสูตร(ว่าด้วยขณะที่ไม่สมควรอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์) ทา่นจัดบุคคลผูม้ีความเห็นวิปริต เช่นเห็นว่า "ทานที่ให้แล้วไม่มีผล" เป็น
ต้น ไว้ในข้อที่ ๖ ของกาลที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๘ 
ประการ (องฺอฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๙/๒๗๕,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์)
สรุปว่าหมายถึงทานตามความเห็นผิดของคนผู้เป็นมิจฉาทฏิฐิประเภทนัตถิกทิฏฐิ เช่น
คำสอนของครูอชิตะ เกสกัมพล  ที่ว่าทานท่ีให้แล้วไม่มผีล ยญัที่บูชาแล้วไม่มผีล... 
(ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗๑/๕๗, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๙/๒๗๕) 

ทานบดี : นายแห่งทาน. เจ้าของทาน, การให้ทาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ทาสทาน ให้ของ
มีคุณภาพต่ำกว่าท่ีตนเองบริโภค (๒) สหายทาน ให้ของมีคุณภาพเสมอกับท่ีตน
บริโภค (๓) ทานบดี หรือสามีทาน ให้ของที่มีคุณภาพดีกว่าท่ีตนบริโภค ฉะนั้น ทาน
บดี จึงหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทาน ไม่ใช่เป็นทาสหรือเป็นสหายของทาน กล่าวคือ 
ตนเองใช้สอยตามมีตามเกิด แต่บริจาคของดีของประณีตให้แก่คนอ่ืน, บรรดาทาน ๓ 
ระดับนั้น การให้แบบทานบดี มีผลมีอานิสงส์มากกว่าการให้แบบทาสทานและสหาย
ทาน,  ในกูฏทันตสูตร (ว่าด้วยพราหมณ์ช่ือกูฏทันตะ) พระพุทธเจ้าตรัสคุณลักษณะ
หลายอย่างของพระเจ้ามหาวิชิตราชแก่กูฏทันตพราหมณ์ ท่ีสำคัญประการหน่ึงคือ
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ทรงเป็นทานบดี, ในอุทยสูตร(ว่าด้วยอุทัยพราหมณ์) พระพุทธเจ้าตรัสความเป็นทาน
บดีแก่อุทัยพราหมณ์ตอนหน่ึงว่า "...ทานบดีย่อมให้บ่อยๆ ครั้นให้บ่อยๆ แล้ว ก็เข้าถึง
สวรรค์บ่อยๆ...",ในสีหเสนาปติสูตร(ว่าด้วยสีหเสนาบดี) ระบุว่า ทายก ทานบดี ย่อม
เป็นที่รักของคนหมู่มาก,..ฯลฯ.., (ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๐/๑๓๓,๙/๓๔๔/๑๔๐,๙/๓๔๔/
๑๔๑, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๘/๒๘๖, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๔/๕๔, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/
๘๖๗/๑๐๒, ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๖๘/๓๓๓, (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๓๔๐/๒๖๗) สรุปว่า
หมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งทาน  ผู้เป็นนายแห่งทาน ไม่ใช่เป็นทาสหรือเป็นสหายของ
ทาน ผู้ให้ของที่ดีกว่าของท่ีตนบริโภค ผู้ท่ีใช้สอยสิ่งของสำหรับตนตามมีตามเกิด แต่
บริจาคสิ่งของท่ีดีสิ่งของที่ประณีตให้แก่คนอ่ืน ตัวอย่างเช่นนันทิยอุบาสก (ที.สี.อ. 
๓๔๐/๒๖๗) (ที.สี. (ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓,๙/๓๔๔/๑๔๐,๙/๓๔๔/๑๔๑,สํ.ส. (ไทย)
๑๕/๑๙๘/๒๘๖,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๔/๕๔,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๘๖๗/๑๐๒,ขุ.ชา. 
(ไทย) ๒๗/๖๘/๓๓๓,องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๓๔/๒๒)  

ทานบารมี : การบำเพ็ญทาน, จรรยาอย่างเลิศคือทาน, บารมี (คุณความดีท่ีควรบำเพ็ญ) มี ๑๐ 
อย่าง คือ ทาน, ศีล, เนกขมัมะ, ปัญญา, วิริยะ, ขันติ, สัจจะ, อธิษฐาน, เมตตา, 
อุเบกขา,  แบ่งระดับการบำเพ็ญเป็น ๓ ขั้น คือขั้นบารม ีขั้นอุปบารมี และขั้นปรมัตถ
บารมี(รวมเป็นบารมี ๓๐) ยกตัวอย่างเร่ืองทานมาอธิบาย คือ สละทรพัย์ภายนอก 
เป็นทานบารมี สละอวัยวะ เป็นทานอุปบารมี สละชีวิต เป็นทานปรมัตถบารมี, ใน
สโมธานกถา(สรุปการบำเพ็ญบารมี ๓๐) ได้สรุปการบำเพ็ญทานของพระพุทธเจ้า
ในช่วงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ไว้ว่า การบำเพ็ญทานในสมัยเป็นพระเจ้าสิวิราช
เป็นทานบารมี การบำเพ็ญทานในสมัยเป็นพระเวสสันดร เวลามพราหมณ์และอกิตติ
ดาบสเป็นทานอุปบารมี การบำเพ็ญทานในสมัยเป็นพญาไก่ป่า สีลวนาค และพญา
กระต่าย เป็นทานปรมัตถบามี (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๖,พจนานุกรมพุทธศาสน์
ฉบับประมวลศัพท์) สรุปว่าหมายถึง บารมีคือทาน การบำเพ็ญทานให้เต็มบริบูรณ์  
ทานบารมีเป็นพุทธการกธรรม(ธรรมท่ีทำให้เป็นพระพุทธเจ้า)  และเป็นบารมี
ประการแรกในบารมี  ๓๐  ประการ  คอื  ทานบารม ี  ศลีบารมี  เนกขัมมบารม ี
ปัญญาบารมี  วิริยบารมี  ขันติบารมี  สจัจบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี  
อุเบกขาบารมี,  ทานอุปบารมีฯลฯ อุเบกขาอุปบารมี,  ทานปรมัตถบารมี ฯลฯ  
อุเบกขาปรมัตถบารมี,  ทานบารมี  เป็นการบำเพ็ญทานตามปกติ  ทานอุปบารมี  
เป็นการบำเพ็ญทานย่ิงกว่าปกติ  และทานปรมัตถบารมี  เป็นการบำเพ็ญทานระดับ
สูงสุด  เช่น  สละทรัพย์ภายนอกเป็นทานบารมี  สละอวัยวะเป็นทานอุปบารมี  สละ
ชีวิตเป็นทานปรมัตถบารมี,  พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีในภพท่ีเป็นพระเจ้าสิ
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วิราชทรงบำเพ็ญทานอุปบารมีในภพที่เป็นพระเวสสันดร เวลามพราหมณ์ อกิตติ
ดาบส ทรงบำเพ็ญทานปรมัตถบารมีในภพท่ีเป็นพญาไก่ป่า สีลวนาคและพญา
กระต่าย (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๑๑๕/๕๑๒, ข.ุพุทธ. (ไทย)  ๓๓/๗๖/๔๔๖, ๓๓/๑๑๖/
๕๘๓, ๓๓/๑๒๓/๕๘๓, ขุ.จรยิา. (ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๖,๓๓/๑๔๓/๗๔๕) 

ทานปรมัตถบารมี:การบำเพ็ญทานขั้นสูงสดุ, การบำเพ็ญทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ (๑)ทานบารมี 
ได้แก่ การสละทรัพย์ภายนอกเป็นทาน (๒)ทานอุปบารมี ได้แก่ การสละอวัยวะเป็น
ทาน (๓)ทานปรมัตถบารมี ได้แก่ การสละชีวิตเป็นทาน, ในสโมธานกถา(สรุปการ
บำเพ็ญบารมี ๓๐) ได้สรุปการบำเพ็ญทานของพระพุทธเจ้าในช่วงเสวยพระชาติเป็น
พระโพธิสัตว์ไว้ว่า การบำเพ็ญทานในสมยัเป็นพระเจ้าสิวิราชเป็นทานบารมี การ
บำเพ็ญทานในสมัยเป็นพระเวสสันดร เวลามพราหมณ์และอกิตติดาบสเป็นทานอุป
บารมี การบำเพ็ญทานในสมยัเป็นพญาไก่ป่า สีลวนาค และพญากระต่าย เป็นทาน
ปรมัตถบามี (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๖) 

ท่านผู้ตั้งอยู่ในผล :ท่านผู้ดำรงอยู่ในอริยผล ม ี ๔ จำพวก ได้แก่ ท่านผู้ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผล ท่านผู้
ต้ังอยู่ในสกทาคามิผล ท่านผูต้ั้งอยู่ในอนาคามิผล และท่านผู้ต้ังอยู่ในอรหัตตผล, ในย
ชมานสูตร(ว่าด้วยการบูชา) ท้าวสักกเทวราช ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีภูเขาคิชฌ
กูฏ เขตกรุงราชคฤห์ ทูลถามว่า ทำบุญทำทานในท่ีไหนจึงมีผลมาก  พระพุทธเจ้าตรัส
ตอบว่า ทำกับท่านผู้ปฏิบิดี ๔ จำพวก ท่านผู้ต้ังอยู่ในผล ๔ จำพวก น่ันคือพระสงฆ์ 
เป็นผู้ปฏิบัติตรง ต้ังมั่นอยู่ในศีล สมาธิ และปัญญา (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๖๒/๓๘๒,ขุ.วิ.
(ไทย)๒๖/๖๔๑/๗๑) 

ท่านผู้ปฏิบัติด ี  :ท่านผู้ประพฤติดี, ท่านผู้ปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติ คือปฏิบัติไปตามพระธรรมวินัยที่
พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอน ไม่ปฏิบัติผิดไปจากพระธรรมวินัย ได้แก่ การปฏิบัติของ
พระอริยสงฆ์ ๔ จำพวก คือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ
อรหันต์, ในยชมานสูตร(ว่าด้วยการบูชา) ระบุว่า ทานท่ีทำกับท่านผู้ปฏิบัติดี ๔ 
จำพวก ท่านผู้ต้ังอยู่ในผล ๔ จำพวก น่ันคือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรง ต้ังมั่นอยู่ในศีล 
สมาธิ และปัญญา มีผลานิสงส์มาก  (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๖๒/๓๘๒,วิสุทธิมรรค(ไทย)๑/
๕๕/๓๑๔) 

ท่านผู้ปราศจากราคะ  : ท่านผู้มีราคะไปปราศแล้ว (วีตราโค), ท่านผู้ไมมี่ราคะ, ท่านผูส้ิ้นราคะ, ท่านผู้
คลายราคะแล้ว, ท่ีได้ช่ือว่าท่านผู้ปราศจากราคะสิ้นอาสวะแล้ว เพราะละราคะได้โดย
ประการทั้งปวง, ท่านผู้ปราศจากราคะ เป็นคุณสมบัติอย่างหน่ึงของพระอรหันต์หรือ
พระอเสขะ,(ราคะ คือความกำหนัด ความยินดีในกาม,ความติดใจหรือความย้อมใจติด
อยู่ในอารมณ์), ในอินทริยสโมธาน (ว่าด้วยการประชุมอินทรีย์) ท่านเปรียบเทียบการ
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เจริญสมาธิของปุถุชน พระเสขะ และท่านผู้ปราศจากราคะ (พระอรหันต์,อเสขะ) ว่า
เป็นผู้ฉลาดในความต้ังไว้แตกต่างกันอย่างไร สรุปใจความได้ว่า ปุถุชนเมื่อเจริญสมาธิ
ฉลาดในความต้ังไว้ด้วยอาการ ๗ อย่าง พระเสขะเมื่อเจริญสมาธิฉลาดในความต้ังไว้
ด้วยอาการ ๘ อย่าง ส่วนท่านผู้ปราศจากราคะเมื่อเจริญสมาธิฉลาดในความต้ังไว้ด้วย
อาการ ๑๐ อย่าง มีเป็นผู้ฉลาดในความต้ังไว้ซึ่งจิตเป็นต้น(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๐๔/
๓๓๓,๓๑/๒๐๕/๓๓๔,๓๑/๒๐๖/๓๓๖,ขุ.ป.อ.(บาลี)๑/๒๐๔/๒๘๓) 

ท่านผู้มีโชค  : ท่านผู้มีโชคดี (ภคฺคว), ท่านผู้มีโชคลาภ, ท่านผู้มีความสวัสดี, (ภคฺคว เทียบ สันสกฤต 
คือ  ภารฺคว, มาจาก ภฺฤคุ และ ภรฺคหฺ, ธาตุเดียวกับ Lat fulgur ฟ้าแลบ; Gr. ํ... แสง
สว่าง; Ger. blitzen ว่างเปล่า; Ags. blanca ม้าขาว, ทุกอย่างเกี่ยวกับการ "สว่าง, 
ส่องแสง, กระจ่าง, แจ่มใส, เจิดจ้า"), ในกุมภการชาดก (ชาดกว่าด้วยนายช่างหม้อ) 
พระโพธิสัตว์กับภรรยาต่างประสงค์จะออกบวช จึงกล่าวล่ำลากัน มีข้อความตอนหน่ึง
ท่ีภรรยาได้ร้องเรียกพระโพธิสัตว์ด้วยศัพท์ว่า "ท่านผู้มีโชค (ภคฺคว)" ตามข้อความท่ี
ปรากฏ คือ "เวลานี้เท่าน้ันเหมาะที่จะบวช เวลาอ่ืนไม่เหมาะ ภายหลังคงจะไม่มีผู้ท่ี
จะพร่ำสอนดิฉัน ท่านผู้มีโชค ถึงดิฉันก็จักเท่ียวไปผู้เดียว เหมือนสกุณีท่ีรอดจากมือ
คน"(ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๙๖/๒๗๓,พจนานุกรมบาลี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ) 

ท่านผู้มีวิปฏิสาร :ท่านผู้มคีวามเดือดร้อนใจ, ท่านผูม้ีความเร่าร้อนใจ, ผู้ไม่ได้ทำความดีไว้หรือผู้
ประพฤติผิด เกิดความเดือดร้อนใจในความไม่บริสุทธ์ิของตนเอง เรียกว่า ท่านผู้มี
วิปฏิสาร, ในอารัมมณปัจจัย ท่านอธิบายสภาวธรรมท่ีเป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารัมมณปัจจัยไว้ในตอนหน่ึงว่า ".....บุคคลออกจากฌาน
แล้วยินดีเพลิดเพลินฌาน เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้น ราคะจึง
เกิดขึ้น ทิฏฐจึิงเกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น อุทธัจจะจึงเกิดขึ้น สำหรับท่านผู้มี
วิปฏิสาร เม่ือฌานเสื่อมแล้ว โทมนัสจึงเกิดขึ้น"(อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๐๕/๒๕๘) 

ทานพ  : อสูรจำพวกหน่ึง, ทานพ ได้แก่ พวกอสูรมีปหาราทอสูรเป็นต้น จัดอยู่ในพวกเทพช้ัน
ต่ำ ระดับเดียวกับพวกยักษ์ รากษส คนธรรพ์ กินนร ครุฑ และพญานาค, ในกณุาล
ชาดก(ชาดกว่าด้วยนกดุเหว่า)ระบุว่าด้านทิศตะวันออกของภูเขาหิมพานต์อันเป็นท่ี
อยู่ของนกกุณาละเป็นประเทศท่ีสญัจรไปมาเป็นอาจิณแห่งหมู่เทพยดา ยักษ์ รากษส 
ทานพ คนธรรพ์ กินนร และพญานาค,ในสารีปุตตเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของ
พระสารีบุตรเถระ)ได้ระบุไว้ในทำนองเดียวกันว่า พวกวิทยาธร พวกเทวดา นาค 
คนธรรพ์ ผีเสือ้น้ำ กุมภัณฑ์ ทานพ(อสูร) ครุฑ อาศัยสระน้ำหากินอยู่ใกล้อาศรมของ
ฤษี ณ ภูเขาหิมพานต์,ส่วนในอุปาลิเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลี
เถระ) ระบุว่า ในกัปท่ี ๒ นับจากภัทรกัปน้ีไป ท่านบังเกิดเป็นขัตติยกมุารนามว่าจันท
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นะได้ทำผิดต่อพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าเทวละแล้วสำนึกผิด ต้องการขอขมา เพราะ
เกรงว่าจะถูกมวลมนุษย์พร้อมทั้งเทวดา ทานพ และรากษส เอาฆ้อนเหล็กทุบศีรษะ
(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๘๙/๑๓๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๙๘/๓๔,๓๒/๕๖๘/๘๖,ขุ.อป.อ.
(บาลี)๑/๕๖๘/๓๕๑) 

ทานมยปญัญา  :ปัญญาทีส่มัปยุตด้วยทานเจตนา, ทานมยปัญญา เกิดขึ้นด้วยอาการ ๓ อย่าง คือ (๑)
ปุพพเจตนาของบุคคลผู้คิดอยู่ว่า เราจักให้ทาน (๒) มญุจนเจตนาของบุคคลผู้กำลังให้
ทาน (๓)อปรเจตนาของบุคคลผู้ให้ทานแลว้, ในญาณวิภังค์ ติกนิทเทส ได้อธิบาย
ความหมายของ "ทานมยปัญญา" ไว้ว่า  "ทานมยปัญญา เป็นไฉน  ปัญญา กิริยาที่รู้
ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ปรารภทานเกิดขึ้นแก่
บุคคลผูใ้ห้ทาน น้ีเรียกว่า ทานมยปัญญา"(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๙/๕๐๔,อภิ.วิ.อ.(บาลี)
๑/๗๖๙/๔๔๑) 

ทานมหัปผลสูตร : พระสูตรว่าด้วยทานที่มีผลมากและทานท่ีไม่มีผลมาก พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ณฝั่งสระคัคคราโบกขรณี เขตกรุงจัมปา พระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อม
กับอุบาสกชาวกรุงจัมปาแล้วทูลถามว่ามีได้ไหม ทานชนิดเดียวกันท่ีบางคนถวายแล้ว
มีผลานิสงส์ไม่มาก แต่บางคนถวายแล้วกลบัมีผลานิสงสม์าก  

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มีได้  
  พระสารีบุตร ทูลถามว่า ท่ีเป็นอย่างน้ัน เพราะอะไร  
  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เพราะมีเหตุต่างกัน คือมคีวามต้ังใจต่างกัน มลีักษณะ 

๗ คือ บางคนให้ทานอย่างมใีจเย่ือใย ให้ทานอย่างมีจิตผกูพัน ให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสม
บุญ (๑)ใหท้านด้วยคิดว่า เราละโลกนี้ไปแล้วจักบริโภคผลทานน้ี แล้วจึงให้ทานน้ัน 
กล่าวคือ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลบูไล้ ท่ีนอน ทีพั่ก และเคร่ือง
ประทีปแกส่มณะหรือพราหมณ์ (๒) ให้ทานอย่างไม่มีใจเยื่อใย ใหท้านอย่างไม่มีจิตใจ
ผูกพัน ให้ทานอย่างไม่มุ่งหวังสั่งสม มิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า เราละโลกน้ีไปแล้วจัก
บริโภคผลทานน้ี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า การให้ทานเป็นการดี (๓) ให้ทานด้วยคิดว่า 
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยายเคยให้ทาน เคยทำทานมาก่อน เราไม่ควรให้วงศ์ตระกูล
เก่าแก่เส่ือมเสยีไป (๔) ใหท้านด้วยคิดว่า เราหุงหากินเองได้ ท่านเหล่าน้ีหุงหากินเอง
ไม่ได้ การท่ีเราหุงหากินเองได้ จะไม่ให้ทานแก่ท่านผู้หุงหากินเองไม่ได้น้ันไม่ควร (๕) 
ให้ทานด้วยคิดว่า เราให้ทานและจำแนกทานเหมือนเหล่าฤษีในปางก่อนได้บูชามหา
ยัญ (หมายถึงตระเตรียมมหาทานเช่นอาหารและเภสัชต่างๆ มีเนยใส เนยข้น นมสม้ 
น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เป็นต้น) ทำมาแล้ว (๖) ให้ทานด้วยต้ังใจว่า เมื่อเราให้ทานนี้ จิตย่อม
ผ่องใส และ (๗) ใหท้านด้วยคิดว่า เราให้ทานเป็นเคร่ืองประดับจิตปรุงแต่งจิต แล้ว
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จึงให้ทานน้ัน หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับพวกเทวดาช้ันพรหมกายิกา น้ีเป็น
เหตุให้ทานชนิดเดียวกันท่ีบางคนถวายแล้วมีผลานิสงส์ไมม่ากแต่บางคนถวายแล้ว
กลับมีผลานิสงส์มาก (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๘๙) 

ทานมัย  : บุญท่ีสำเร็จด้วยการบริจาคทาน, ทำบุญด้วยการให้, สิ่งท่ีเป็นที่ต้ังแห่งการทำบุญ 
หรือเรื่องที่จัดเป็นการทำบุญในทางพระพุทธศาสนา ท่านเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ มี ๓ 
อย่าง(โดยพิสดารแบ่งเป็น ๑๐ อย่าง),  ทานมัย เป็นขอ้ท่ี ๑ ในบุญกิริยาวัตถุ ๓  
ได้แก่ (๑)ทานมัย ทำบุญด้วยการให้ (๒)สลีมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติ
ดี (๓)ภาวนามัย ทำบญุด้วยการเจริญภาวนา, ในทสสหัสสเถริยาปทาน(ประวัติใน
อดีตชาติของพระเถรี ๑๐,๐๐๐ รูป) พระเถรีท้ังหลายได้เล่าถึงอดีตชาติของตนว่าได้
บำเพ็ญบุญกิรยิาวัตถุมาครบทั้ง ๓ อย่าง ดังข้อความที่กราบทูลว่า "ข้าแต่พระมหามุนี 
ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัย ท้ังปวง หม่อมฉันท้ังหลายบำเพ็ญดีแล้ว หม่อมฉันท้ังหลาย
เสียสละวัตถุทานทุกอย่างน้ีตลอดกาลนาน"(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๑๕/๕๐๘,พจนานุกรม
พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์) 

ทานมัยบญุกิรยิาวัตถุ  :บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทาน, ท่ีต้ังแห่งการทำบุญท่ีสำเร็จด้วยการให้,  ทาน
มัยบุญกิริยาวัตถุ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่ ๑ ใน ๓ ข้อ ได้แก่ (๑)ทานมัยบุญกิริยา
วัตถุ  บุญกิรยิาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยทาน(๒)สลีมัยบุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จ
ด้วยศีล(๓)ภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยภาวนา,ในสังคีติสูตร(ว่า
ด้วยการสังคายนา) ท่านแบ่งธรรมออกเป็นหมวดๆ เช่น สังคีติหมวด ๑(ธรรมหมวด
ละ ๑ ประการ) สังคีติหมวด ๒(ธรรมหมวดละ ๒ ประการ) เป็นต้น, สำหรับบุญกิริยา
วัตถุ ๓ อย่าง มีทานมัยบุญกิริยาวัตถุเป็นต้น ท่านจัดอยู่ในสังคีติหมวด ๓ (ธรรม
หมวดละ ๓ ประการ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๙) 

ทานวัตถุ  : เหตุแห่งการให้ทาน, สิ่งท่ีเป็นท่ีต้ังแห่งการให้ทาน, เรื่องที่เป็นเหตุชักจูงนำไปสู่การให้
ทาน, ในสังคติีสูตร(ว่าด้วยการสังคายนา) ตอนสังคีติหมวด ๘ (ธรรมหมวดละ ๘ 
ประการ) เล่มท่ี ๑๑ และในทานวัตถุสูตร(ว่าด้วยทานวัตถุ) เลม่ท่ี ๒๓  แบ่งทานวัตถุ
ไว้ ๘ ประการเท่ากัน แต่มเีน้ือหาบางข้อแตกต่างกันออกไปขอยกตัวอย่างท่ีกล่าวไว้
ในทานวัตถุสูตร(เล่ม ๒๓) ๘ ประการ คอื (๑)ให้ทานเพราะความชอบ (๒)ให้ทาน
เพราะความชัง (๓)ให้ทานเพราะความหลง (๔)ให้ทานเพราะความกลัว (๕)ให้ทาน
เพราะคิดว่า "พ่อและปู่เคยให้ทาน ควรสืบต่อรักษาช่ือเสียงวงศ์ตระกูลไม่ให้เสื่อม
เสีย" (๖)ให้ทานเพราะคิดว่า "ให้ทานแล้ว หลังจากตายแล้ว จักไปเกดิในสุคติโลก
สวรรค์"(๗)ให้ทานเพราะคิดว่า "เมื่อให้ทาน จิตย่อมผ่องใส เกิดความช่ืนชมโสมนัส(๘)
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ให้ทานเพ่ือเป็นเคร่ืองประดับจิตและปรุงแต่งจิต(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๖/
๓๔๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๓/๒๘๘,องฺ.อฏฺฐก.อ.(ไทย)๓/๓๓/๓๕๔) 

ทานวัตถุสูตร : พระสูตรว่าด้วยทานวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทานวัตถุ(เหตุแห่งการให้ทาน) มี ๘ 
คือ บุคคลบางคน (๑) ให้ทานเพราะความชอบ (๒) ให้ทานเพราะความชัง(๓) ให้ทาน
เพราะความหลง (๔) ให้ทานเพราะความกลัว (๕) ให้ทานเพราะคิดว่า พ่อและปู่เคย
ให้ทาน เคยทำทาน เราไม่ควรให้วงศ์ตระกูลเก่าแก่เส่ือมหายไป (๖) ให้ทานเพราะคิด
ว่า เราให้ทานน้ีแล้ว หลังจากตายแล้วจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (๗) ให้ทานเพราะคิด
ว่า เม่ือเราให้ทานน้ี จิตย่อมผ่องใส เกิดความช่ืนชมโสมนัส(๘) ให้ทานเพ่ือเป็น
เครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๓/๒๘๘) 

ทานเวฆสะ, พวกอสูร :อสรูจำพวกทานเวฆสะ, ทานเวฆสะ เป็นพวกอสูรท่ีถือธนู, ในมหาสมยสูตร(ว่า
ด้วยการประชุมคร้ังใหญ่ของเทวดา) ระบุว่า ในมหาเทวสันนิบาตคร้ังน้ัน มีเทวดา
จำนวนมากทั้งช้ันสูงและช้ันต่ำมาประชุมพร้อมกัน ในจำนวนนี้ มีพวกอสูรทานเวฆสะ
รวมอยู่ด้วย ดังข้อความที่มีปรากฏว่า "....พวกอสูรกาลกัญชะมีร่างน่ากลัวมาก พวก
อสูรทานเวฆสะ อสูรเวปจิตติ อสูรสุจิตติ อสูรปหาราทะ และพญามารนมุจีก็มาด้วย" 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๙/๒๖๗,ท.ีม.อ.(บาลี)๒/๓๓๙/๓๐๔) 

ทานสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยการให้ ในพระไตรปิฎก มีช่ือทานสูตร  ๕ สูตร ในอังคตุตรนิกาย ๓  
ในอิติวุตตกะ ๒  สูตร คือ 

 1.ทานสูตร๑ (ปฐม) : พระสตูรว่าด้วยทาน (สูตรท่ี ๑)   พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ทาน ๘ คือ บุคคลบางคน (๑) ให้ทานเพราะประสบเข้า(หมายถึงเมื่อ
พบว่ามาหาก็ให้ทานได้ หรือให้รอสักครู่กใ็ห้ทานได้ ไม่ให้ลำบากใจ) (๒) ให้ทาน
เพราะกลัว (คือกลัวถูกตำหนิติเตียนหรือกลัวอบายภูมิ) (๓) ให้ทานเพราะคิดว่า เขา
ได้ให้แก่เราแลว้ (๔) ให้ทานเพราะคิดว่า เขาจักให้แก่เรา(๕) ใหท้านเพราะคิดว่า การ
ให้ทานเป็นการดี (๖) ให้ทานเพราะคิดว่า เราหุงหากินเองได้ ชนเหล่าน้ีหุงหากินเอง
ไม่ได้ การท่ีเราหุงหากินเองได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่าน้ีผู้หุงหากินเองไม่ได้ ไม่ควร 
(๗) ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานน้ี กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป (๘)ให้ทานเพ่ือ
เป็นเคร่ืองประดับจิตและปรุงแต่งจิต(คอืให้ทานเพ่ือประดับจิตในการเจริญสมถะและ
วิปัสสนา เพราะทานย่อมทำจิตให้อ่อนโยน เหมาะแกก่ารเจริญกัมมัฏฐานท้ังสอง) 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๑/๒๘๗)  

 2.ทานสูตร๒ (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยทาน (สูตรที่ ๒) พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ธรรม 
๓ คือ ศรัทธา หิริ และทานทีเ่ป็นกุศลท่ีสัตบุรุษดำเนินตามแล้ว สัตบุรุษกล่าวว่าธรรม 
๓ นี้เป็นหนทางไปสู่เทวโลกได้ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๒/๒๘๘)  
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 3.ทานสูตร พระสูตรว่าด้วยการให้ พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า การกำจัดมลทินคือความ
ตระหนี่ ด้วยการถวายทานแก่บุญเขตคอืพระอริยบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณมีศีล
เป็นต้น เป็นเหตุให้บุคคลเมือ่ตายแล้วย่อมไปเกิดในสวรรค์ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๖/
๓๗๐,ขุ.อิติ.อ.(บาลี)๒๖/๑๐๑)  

 4.ทานสูตร พระสูตรว่าด้วยทาน การจำแนก และการอนุเคราะห์ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า การให้ทาน ม ี๒ อย่าง ได้แก่ (๑) การให้สิ่งของ (๒) การให้ธรรม ทรงแสดงว่า 
การให้ธรรมเปน็เลิศ การให้ทานเป็นองค์ธรรมประการ ท่ี ๑ ในพระสูตรน้ี ส่วน
ประการที่ ๒ และที ่๓ คือ การจำแนกทาน และการอนุเคราะห์ มีประการละ๒ อย่าง 
เหมือนกันกับประการท่ี๑ (ข.ุอิติ.(ไทย) ๒๕/๙๘/๔๗๓)  

 5.ทานสูตร พระสูตรว่าด้วยองคแ์ห่งทักษิณาทาน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี ทรงเห็นอุบาสิกาช่ือนันทมาตา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ 
ถวายทักษิณาทานอันประกอบด้วยองค์ ๖ ในหมู่ภิกษุมีพระสารีบุตรและพระโมคคัล
ลานะเป็นประธาน ตรัสว่า ทักษิณาที่ประกอบด้วยองค์ ๖ (แบ่งเป็น ๒ ฝ่ายๆละ ๓ 
องค์) คือ องค์ ๓ ของฝ่ายทายก คือ (๑) ก่อนให้ ก็มีใจดี (๒) กำลังให้ ก็ทำใจให้
เลื่อมใส (๓) ครั้นให้แล้ว ก็มีใจเบิกบาน องค์ ๓ ของปฏิคคาหก คอื (๑) เป็นผู้
ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะ (๒) เป็นผู้ปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพ่ือ
กำจัดโทสะ (๓) เป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพ่ือกำจัดโมหะแล้วตรัสว่า ทักษิณา
ท่ีประกอบด้วยองค์๖ นี้มีผลกำหนดนับประมาณมิได้ เหมือนน้ำในมหาสมุทร จะ
ประมาณมิได้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๗/๔๘๖)  

ทานสูตร๒ (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยทาน (สูตรท่ี ๒)  
ทานสูตร๓  พระสูตรว่าด้วยการให้ พระผูมี้พระภาคตรัสว่า การกำจัดมลทินคือความตระหน่ี ด้วย

การถวายทาน  
ทานสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยทาน การจำแนก และการอนุเคราะห์  
ทานสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยองค์แห่งทักษิณาทาน  
ทานานสัิงสสตูร :พระสูตรว่าด้วยอานิสงส์การให้ทาน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานิสงส์การให้ทาน ๕ 

คือ (๑) เป็นท่ีรักของคนทั้งหลาย (๒) สัตบุรุษย่อมคบหา (๓) กิตติศัพทอั์นงามย่อม
ขจรไป (๔) เป็นผู้ไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ (๕) หลังจากตายแล้วจะไปเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๕/๕๖) 

ท่านำ้  : ฝั่งน้ำสำหรับขึ้นลงหรือจอดเรือ, ท่ีสำหรบัขึ้นลงริมน้ำ, ท่าน้ำ(ติตฺถ) ปรากฏช่ือ
มากมายในคร้ังพุทธกาล มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ขึ้นลงเวลาอาบน้ำ จอดเรือ ข้ามฝั่ง
สัญจรไปมา ตักน้ำไปใช้สอย หรือแม้กระทัง่เป็นที่ลงเล่นน้ำด่ืมน้ำของฝูงสัตว์ท้ังหลาย
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,ในมหาโคปาลสูตร(ว่าด้วยคนเลี้ยงโค สูตรใหญ)่ ท่านเปรียบเทียบลักษณะอย่างหน่ึง
ของนายโคบาลผู้ฉลาดคือรู้ท่าน้ำ ว่าเป็นเหมือนภิกษุผูฉ้ลาดคือรู้ท่านำ้ในพระธรรม
วินัย โดยลักษณะที่ว่า เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตทรงธรรมทรงวินัยแลว้ก็สอบสวนไต่
ถามข้อสงสัยในพทธพจน์จากท่าน, ในที่อ่ืนๆ ท่านระบุว่า สถานท่ีท่ีมท่ีาน้ำสะอาดดี
เป็นรมณียสถาน น้ำไหลรินไมข่าดสายเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม  อย่างไรก็ตาม ภิกษุ
สงฆ์ไม่ควรสนทนากันเรื่องท่าน้ำ เพราะจัดอยู่ในประเภทดิรัจฉานกถา(ม.มู.(ไทย)๑๒/
๓๔๖/๓๗๗,๑๒/๓๗๓/๔๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๓/๒๖๐,๑๓/๓๒๙/๓๙๘,๑๓/๔๗๗/
๖๐๔,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ท่านำ้ช่ือติมพรุ  :ท่าน้ำท่ีถกูต้ังช่ือว่าติมพรุ, ท่าน้ำสำหรบัทำพลีกรรมช่ือติมพรุ, ท่าน้ำช่ือติมพรุ เป็น
สถานที่สำหรับบูชาหรือทำพลีกรรมแห่งหน่ึงในจำนวนหลายๆ แห่ง, ทราบได้จาก
คำพูดของมาตลีเทพบุตรที่กล่าวเชิญชวนโกสิยเศรษฐีเพ่ือให้ทาน ดังท่ีปรากฏในสุธา
โภชนชาดก(ว่าด้วยอาหารทิพย์)ตอนหน่ึงว่า "ก็บุคคลใดเข้าไปยังแหล่งน้ำบางแห่ง
แล้วบูชาที่แมน้่ำหลายสายบ้าง ท่ีสระโบกขรณีช่ือว่าคยาบ้าง ที่ท่าน้ำช่ือโทณะและท่า
น้ำช่ือติมพรุบ้าง ท่ีห้วงน้ำใหญ่อันมีกระแสเช่ียวบ้าง"(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๑๙๙/
๑๑๖,ขุ.ชา.อสีติ.อ.(บาลี)๘/๑๙๙/๒๗๔) 

ท่านำ้ช่ือโทณะ : ท่าน้ำท่ีถูกต้ังช่ือว่าโทณะ, ท่าน้ำสำหรับทำพลีกรรมช่ือโทณะ, ท่าน้ำช่ือโทณะ เป็น
สถานที่สำหรับบูชาหรือทำพลีกรรมแห่งหน่ึงในจำนวนหลายๆ แห่ง, ทราบได้จาก
คำพูดของมาตลีเทพบุตรที่กล่าวเชิญชวนโกสิยเศรษฐีเพ่ือให้ทาน ดังท่ีปรากฏในสุธา
โภชนชาดก(ว่าด้วยอาหารทิพย์)ตอนหน่ึงว่า "ก็บุคคลใดเข้าไปยังแหล่งน้ำบางแห่ง
แล้วบูชาที่แมน้่ำหลายสายบ้าง ท่ีสระโบกขรณีช่ือว่าคยาบ้าง ท่ีท่าน้ำชื่อโทณะและ
ท่าน้ำช่ือติมพรุบ้าง ท่ีห้วงน้ำใหญ่อันมีกระแสเช่ียวบ้าง" (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๑๙๙/
๑๑๖,ขุ.ชา.อสีติ.อ.(บาลี)๘/๑๙๙/๒๗๔) 

ทานุปปัตติ: ผลท่ีเกิดจาการให้ทาน,การเข้าถึงผลเพราะทานเป็นปัจจัย,ผลเป็นเคร่ืองถึงมีทานเป็น
ปัจจัย, ในสังคีติสูตร(ว่าด้วยการสังคายนา) ตอนสังคีติหมวด ๘(ธรรมหมวดละ ๘ 
ประการ)เล่มท่ี ๑๑ และในทานูปปัตติสูตร(ว่าด้วยผลท่ีเกิดจากการให้ทาน)เล่มท่ี ๒๓  
ระบุถึงผลท่ีเกดิจากการให้ทานไว้ตรงกันว่า มี ๘ ประการ เร่ิมต้ังแต่การได้ไปบังเกิด
ในตระกูลมหาศาล มั่งคั่งร่ำรวยพร่ังพร้อม การได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาช้ันจาตุมหาราช 
ช้ันดาวดึงส์ ช้ันยามา ช้ันดุสิต ช้ันนิมมานรดี ช้ันปรนิมมิตวสวัตดี จนกระท่ังบังเกิด
เป็นเทพช้ันพรหมกายิกา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๗/๓๔๕, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๕/
๒๕๙,องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี)๓/๓๕/๓๕๖) 



 

๒๒๑๙ 
 

 

ทานูปปัตติสูตร : พระสูตรว่าด้วยผลท่ีเกิดจากการให้ทาน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผลที่เกิดจากการให้
ทานมี ๘ คือ บุคคลบางคนให้ทาน คือ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบ
ไล้ ท่ีนอน ที่พัก และเครื่องประทีปแก่สมณพราหมณ์ ครั้นให้สิ่งใด กห็วังส่ิงน้ันตอบ
แทน (๑) บางคนเห็นพวกขัตติยมหาศาลเป็นต้น ผู้เอิบอ่ิมพรั่งพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วย
กามคุณ๕ (๒) บางคนสดับว่า พวกเทวดาช้ันจาตุมหาราช มีอายุยืน มีผวิพรรณงาม มี
ความสุขมาก (๓) บางคนสดับว่า พวกเทวดาช้ันดาวดึงส์ มีอายุยืนเป็นต้น (๔) บางคน
สดับว่า พวกเทวดาช้ันยามา มีอายุยืนเป็นต้น (๕) บางคนสดับว่า พวกเทวดาช้ันดุสิต 
มีอายุยืนเป็นต้น (๖) บางคนสดับว่า พวกเทวดาช้ันนิมมานรดี มีอายุยืนเป็นต้น (๗) 
บางคนสดับว่า พวกเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวดี มีอายุยืนเป็นต้น (๘) บางคนสดับว่า 
พวกเทวดาช้ันพรหมกายิกา มีอายุยืนเป็นต้น แล้วจึงมีความปรารถนาที่จะไปเกิดอยู่
ร่วมกับท่านเหล่านั้น แล้วต้ังจิตอธิษฐานเจริญจิตเพ่ือไปเกิดในท่ีน้ัน ๆ หลังจากตาย
แล้วก็ได้ไปเกิดร่วมกับท่านเหล่าน้ันจริง  

  ผลท่ีเกิดจากการให้ทานของบุคคล ๗ จำพวกข้างต้น พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
สำหรับท่านผู้มศีีล ไม่ใช่สำหรับผู้ทุศลี มโนปณิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้ 
เพราะเป็นผู้บริสุทธ์ิ ส่วนผลทีเ่กิดจากการให้ทานของบุคคลท่ี ๘ พระผู้มีพระภาคตรัส
ไว้สำหรับท่านผู้มีศีล ไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีล สำหรับผู้ปราศจากราคะ มโนปณิธานของ
ท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้ เพราะเป็นผู้ปราศจากราคะ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๕/
๒๙๒) 

ท่าปายาคะ: ท่าน้ำช่ือปายาคะ, ท่าเป็นท่ีอยู่ของนาคช่ือปายาคะ, ในมหาสมยสูตร(ว่าด้วยการ
ประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา) ระบุว่า ในมหาเทวสันนิบาตครั้งนั้นมีเทวดามาประชุมกัน
จำนวนมาก ท้ังเทวดาช้ันต่ำและเทวดาช้ันสูง ในจำนวนนี้มีนาคที่อาศัยอยู่ในท่าปายา
คะรวมอยู่ด้วย ดังข้อความมีปรากฏว่า "อน่ึง หมู่นาคท่ีอยู่ในสระนาภสะและท่ีอยู่ใน
กรุงสาวัตถีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัจฉกะ นาคกัมพลและนาคอัสดรก็มาด้วย และนาค
ท่ีอยู่ในท่าปายาคะกม็าพร้อมด้วยหมู่ญาติ....." (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๘/๒๖๖) 

ท่าพระโคดม  : ท่าน้ำมีช่ือว่าท่าพระโคดม, ท่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จข้ามแม่น้ำคงคา(จะ)ซึ่งมหา
อำมาตย์คิดจะต้ังช่ือว่าท่าพระโคดม, ในมหาปรินิพพานสูตร(ว่าด้วยมหาปรินิพพาน) 
ตอนว่าด้วยการสร้างเมืองปาฏลีบุตร ระบุว่า มหาอำมาตย์สุนีธะและมหาอำมาตย์วัส
สการะชาวแคว้นมคธ สร้างเมืองปาฏลิคามเพ่ือป้องกันพวกเจ้าวัชชี วันหนึ่งได้ทูล
นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์สาวกไปยังท่ี พักเพ่ือถวายภัตตาหาร เมื่อ
พระพุทธเจ้าเสวยเสร็จอนุโมทนาแล้ว ตามส่งเสด็จไปถึงท่าข้ามฝั่งแม่น้ำคงคา แล้ว
เกิดความคิดในใจที่จะต้ังช่ือบริเวณท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จข้ามน้ีว่า "ท่าพระโคดม" ดังมี



 

๒๒๒๐ 
 

 

ข้อความปรากฏตอนหน่ึงว่า "ลำดับน้ัน มหาอำมาตย์สุนีธะและมหาอำมาตย์วัสสกา
ระชาวแคว้นมคธ ตามเสด็จพระผู้ มีพระภาคไปเบ้ืองพระปฤษฎางค์ ด้วยคิดว่า 
“ประตูท่ีท่านพระสมณโคดมเสด็จออกไปในวันนี้จะมีช่ือว่าประตูพระโคดม ท่าท่ี
พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำคงคาจะมีช่ือว่าท่าพระโคดม” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๔/๙๘) 

ท่าภรุคัจฉะ  : ท่าเรือช่ือภรุคัจฉะ, ท่าออกเรือไปสู่ทะเลช่ือภรุคัจฉะ(บางข้อในเรื่องเดียวกันนี้มีช่ือว่า
ท่าภรุกัจฉา), ในสุปปารกชาดก(ว่าด้วยพ่อค้าสุปปารกะ) ระบุว่า  ท่าภรุคัจฉะ เป็น
ท่าเรือท่ีนำเรือไปผิดทาง  หมายความว่า ถ้าพ่อค้าคนไหนต้องการแสวงหาทรัพย์ แต่
โชคร้ายออกเรือจากท่าภรุคัจฉะ ก็จะหลงทิศทางนำเรือไปสู่ทะเลลึกอันน่า
สะพรึงกลัว ดังข้อความตอนหน่ึงที่พ่อค้าสุปปารกะ(พระโพธิสัตว์)กล่าวกับพ่อค้า
ท้ังหลายว่า".....เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุคัจ
ฉะ แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลน้ีเขาเรียกว่า นฬมาลี"(ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย)๒๗/๑๐๙/
๓๗๒,๒๗/๑๑๑/๓๗๒,๒๗/๑๑๓/๓๗๒,๒๗/๑๑๕/๓๗๒,๒๗/๑๑๗/๓๗๓,๒๗/๑๑๙/
๓๗๓) 

ท่ามกลาง  : ตรงกลาง,  อยู่ตรงกลางระหว่างเบ้ืองต้นและที่สุด,สว่นที่ไม่โน้มไปข้างใดข้างหน่ึง, คำ
ว่า "ท่ามกลาง(มชฺเฌ)" เป็นสำนวนท่ีมีใช้บ่อยในพระพุทธศาสนา ท้ังท่ีเกี่ยวกับตัว
บุคคล เช่น ท่ามกลางสงฆ์ ท่ามกลางบริษัท ท่ามกลางฝงูชน, ท้ังที่เกี่ยวกับธรรม เช่น 
ธรรมะมีความงามในท่ามกลาง,  ท้ังที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น ต้นไม้ขึ้นท่ามกลาง
วิหาร ท่ามกลางภูเขา เป็นต้น, ในพรหมายุสูตร(ว่าด้วยพราหมณ์ช่ือพรหมายุ)กล่าวถึง
พุทธธรรมว่ามีความงาม ๓ ประการ คือ มีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามใน
ท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๓/๔๗๒), ในโวทานญาณนิทเทส
(แสดงญาณในโวทาน) อธิบายเบ้ืองต้น ท่ามกลาง และทีสุ่ดแห่งปฐมฌานว่า "ความ
หมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบ้ืองต้นแห่งปฐมฌาน ความเพ่ิมพูนอุเบกขาเป็นท่ามกลาง
แห่งปฐมฌาน ความร่าเริงเป็นท่ีสุดแห่งปฐมฌาน" (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๕๘/๒๔๓) 

ทามริกะ,เพชรฆาต  :เพชรฆาตฆ่าโจรช่ือทามริกะ,คนฆ่าโจรช่ือทามริกะ,เปรตผู้เคยเป็นเพชรฆาตฆ่า
โจรช่ือทามริกะ,  ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔(ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม) 
ตอนอนาปัตติวาร(ไม่เป็นอาบัติ) ภิกษุทั้งหลายกล่าวหาพระโมคคัลลานะว่าอวดอุตต
ริมนุสสธรรมในเรื่องท่ีท่านพูดว่าเห็นกพันธเปรตรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวลอยอยู่ใน
อากาศ  พระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่า “ภิกษุท้ังหลาย สาวกท้ังหลายที่มจัีกษุญาณก็ยัง
มีอยู่ เพราะสาวกท่ีรู้ท่ีเห็นน้ีเป็นพยานได้ เม่ือก่อนเราก็เห็นกพันธเปรตน้ันแต่ไม่
พยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนาน
แก่ผู้ท่ีไม่เช่ือเรา  ภิกษุท้ังหลาย เปรตน้ันเคยเป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรช่ือทามริกะอยู่ใน



 

๒๒๒๑ 
 

 

กรุงราชคฤห์ เพราะผลกรรมนั้น จึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปี หลายพันปี หลาย
แสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้ เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือ โมคคัลลานะกล่าวจริงจึงไม่
ต้องอาบัติ”(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓๐/๒๓๙)  

ทามลเิทพบุตร  :เทพบุตรช่ือว่าทามลิ, ทามลิเทพ, ในทามลิสูตร(ว่าด้วยทามลิเทพบุตร) ระบุว่า ทามลิ
เทพบุตรได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในยามราตรีที่วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี  สนทนา
ธรรมกันเรื่องพราหมณ์ผู้สิ้นอาสวะ, ทามลิเทพบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า 
"พราหมณ์ผู้ไมเ่กียจคร้านพึงทำความเพียรน้ี เพราะละกามทั้งหลายได้(และ)เพราะ
ความเพียรน้ันเขาจึงไม่หวังภพ", พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ทามลเิทพบุตร กิจไม่มแีก่
พราหมณ์ เพราะพราหมณ์ทำกิจเสร็จแล้ว ตราบใดบุคคลยังไม่ได้ท่าจอดในแม่นำ้
ท้ังหลาย ตราบน้ันเขายังต้องเพียรด้วยตัวเองทุกอย่าง แต่เมื่อได้ท่าจอดแล้ว ยืนอยู่
บนบก เขาเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียรอีก  ทามลิเทพบุตร น้ีเป็นข้ออุปมาสำหรับ
พราหมณ์ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ผู้มีปัญญาเคร่ืองบริหาร ผู้มีฌาน เพราะเขาถึงท่ีสุด
แห่งชาติและมรณะ เป็นผู้ถึงฝั่งแล้วจึงไม่ต้องเพียร" (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๖/๙๐) 

ทามลสิูตร : พระสูตรว่าด้วยทามลิเทพบุตร สมัยที่พระผูม้ีพระภาคประทับอยู่  ณ วัดพระเชตวัน  
ทามลิเทพบุตรกราบทูลว่า พราหมณ์ผู้ไม่เกียจคร้านพึงทำความเพียร เพราะละกาม
ได้เขาจึงไม่ต้องเพียรอีก 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  พราหมณ์ไม่มีกิจ  เพราะเสร็จกิจแล้ว  บุคคลจะต้อง
เพียรด้วยตนเองจนกว่าจะได้ท่าจอดในแมน้่ำต่อเมื่อได้ท่าจอดยืนอยู่บนบกแล้วจึงไม่
ต้องเพียรอีก (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๘๖/๙๐) 

ทายก  : ผู้ให้(ชาย), ผู้ถวายสิ่งของ, ทายก โดยท่ัวไป หมายถึง ผูถ้วายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่
ภิกษุสามเณร  ถ้าเป็นหญิงเรียกว่า "ทายิกา" ตรงกันข้ามกับคำว่า "ปฏิคาหก" 
หมายถึง ผู้รับ ได้แก่ ภิกษุสงฆ์สามเณร, คำว่า “ทายก” เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ในหลายมิติ เช่น ในกูฏทันตสูตร กล่าวถึงพระมหาวิชิตราชว่าทรงเป็นทายก ทานบดี 
ไม่ใช่มีเพียงศรัทธา แต่สามารถบริจาคได้ด้วย, (ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๐/๑๓๓,๙/๓๔๔/
๑๔๐,๙/๓๔๔/๑๔๑), ในสังคีติสูตร และในทักขิณาวิภังคสูตร และในที่อ่ืนๆ กล่าวถึง
ทักขิณาวิสุทธิ ๔ อย่าง คือ (๑) ทานบางอย่างบริสุทธ์ิฝ่ายทายก ไม่บริสุทธ์ิฝ่าย
ปฏิคาหก (๒)บางอย่างบริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสทุธ์ิฝ่ายทายก (๓)บางอย่างไม่
บริสุทธ์ิท้ังฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก  (๔)บางอย่างบริสุทธ์ิท้ังฝ่ายทายกและฝ่าย
ปฏิคาหก.  ทายกผู้ถวายสิง่ของแก่ปฏิคาหกผู้บริสุทธ์ิมคีุณธรรมย่อมมีอานิสงส์มาก, 
ทายกผู้ถวายโภชนะได้ช่ือว่าให้ฐานะ ๔ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ) แก่ปฏิคาหก, ทายก
ผู้ทำบุญอุทิศให้แก่เปตชน แม้ตนเองก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล เป็นต้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๓/
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๒๙๕, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๖๓/๔๐๐,๑๒/๔๑๕/๔๕๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๑/๔๓๐, องฺ.
เอกก.(ไทย)๒๐/๓๑๔/๔๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๖/๗๙,องฺ.จตุตฺถ.(ไทย)๒๑/๕๙/
๙๗,๒๑/๗๘/๑๒๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๑/๔๕,๒๒/๓๔/๕๔,๒๒/๓๗/๕๘,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๓๗/๔๘๖, ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๒๖/๓๗๑,ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๑/๑๖๗,๒๖/๒/
๑๖๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘๖/๕๑๖,๓๗/๘๐๐/๘๓๕) 

ทายกทายิกา  :ผู้ให้(ชายและหญิง), อุบาสกอุบาสิกาผู้ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์สามเณร,(ทายก=ผูใ้ห้
ฝ่ายชาย, ทายิกา=ผู้ให้ฝ่ายหญิง), ในปีตวิมาน(ว่าด้วยวิมานสีเหลืองที่เกดิขึ้นแก่หญิง
ผู้ถวายดอกบวบขม) ท้าวมฆวานเทพกุญชร เห็นวิมานอันพรั่งพร้อมด้วยทิพยสมบัติที่
เทพธิดาได้รับด้วยผลแห่งกุศลกรรมคือบูชาพระบรมสารีรกิธาตุด้วยดอกบวบขม ๔ 
ดอก จึงกล่าวเชิญชวนให้บูชาตาม ดังข้อความตอนหนึ่งว่า “.มาเถิด...พระตถาคต
ท้ังหลายทรงอุบัติมาเพ่ือประโยชน์แก่ชนมากหนอ ทายกทายิกาท้ังหลายถวาย
สักการบูชาแล้วได้ไปสวรรค์”,ในจตุราสีติสหสัสพราหมณกญัญาเถรีนมปทาน(ประวัติ
ในอดีตชาติของพระเถรีพราหมณกัญญา ๘๔,๐๐๐ รูป) ระบุว่า พระเถรีท้ังหลายได้
ทำบุญถวายมหาทานไว้ในอดีตชาติ  จึงส่งผลให้เกิดในตระกูลท่ีมั่งคั่งรำ่รวย แม้ออก
บวชแล้วก็มีทายกทายิกาทั้งหลายนำจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช
บริขารมาถวาย(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๘๐๗/๙๒,ข.ุอป(ไทย)๓๓/๕๓/๕๒๖) 

ทายบาล  : คนเฝ้าสวน, คนรักษาสวน, ผู้รักษาป่า, ในปาจีนวังสทายคมนกถา(ว่าด้วยการเสด็จไป
ปาจีนวังสทายวัน) ระบุว่า นายทายบาล(คนเฝ้าสวน) ได้กราบทูลไม่ให้พระพุทธเจ้า
เสด็จเข้าไปยังปาจีนวังสทายวัน เพราะมีพระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกิมพิละ 
พำนักปฏิบัติธรรมอยู่ เกรงจะไม่สงบ ท่านพระอนุรุทธะเห็นดังน้ัน จึงได้บอกคนสวน
ว่า “อย่าได้ห้ามเลย  พระองค์ทรงเป็นพระศาสดาของพวกเรา”,(วิ.ม.(ไทย)๕/๔๖๖/
๓๕๖), ในมหาปทานสูตร(ว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์)ตอนคู่พระ
อัครสาวก ระบุถึงนายทายบาลว่า เป็นผู้ท่ีพระวิปัสสีพุทธเจ้ารับสั่งให้ไปบอกราชโอรส
พระนามว่าขัณฑะและบุตรปุโรหิตช่ือติสสะว่าพระองค์เสด็จมาถึงเมืองพันธุมดีแล้ว
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๗๓/๔๑), ส่วนในจูฬโคสิงคสูตร(ว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสาลวัน 
สูตรเล็ก) มีเน้ือเรื่องคล้ายกับในปาจีนวังสทายคมนกถา  เปลี่ยนเฉพาะสถานที่เสด็จ
ไป จากปาจีนวังสทายวันเป็นโคสิงคสาลวัน และระบุถึงนายทายบาลในฐานะผู้รักษา
ป่า(คำแปล) (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๒๕/๓๕๗) 

ทายปัสสอุทยาน  : อุทยานช่ือทายปัสสะ, สวนช่ือทายปัสสะ, อุทยานท่ีสนทนาธรรมกันระหว่างสัง
กิจจฤษีกับพระเจ้าพรหมทัตช่ือทายปัสสะ, ในสังกิจจชาดก(ว่าด้วยสังกิจจฤษี) ระบุ
ว่า ทายปัสสอุทยานเป็นสถานที่สนทนาธรรมกันระหว่างสังกิจจฤษีโพธิสัตว์กับพระ
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เจ้าพรหมทัต เรื่องคติท่ีไปของผู้ประพฤติล่วงธรรมท้ังหลาย, พระเจ้าพรหมทัตตรัส
ถามว่า คนผู้ประพฤติล่วงธรรมทั้งหลายเช่นกับพระองค์ละไปแล้วจะไปสู่คติเช่นไร  
ท่านสังกิจจฤษีได้ทูลตอบปัญหาในเรื่องนี้อย่างละเอียด เริ่มต้ังแต่ล่วงธรรมเล็กน้อย
จนถึงล่วงธรรมหนักเช่นฆ่าบิดามารดาจะต้องไปตกนรกขุมไหน เสวยผลกรรมอย่างไร 
แล้วทรงแนะนำให้พระราชาประพฤติธรรมอันเป็นหนทางปลอดภัยที่จะไม่ต้องไป
เสวยผลกรรมในคติอันช่ัวร้าย(ขุ.ชา.สฏฺฐิ.(ไทย)๒๘/๗๓/๔๕,๒๘/๗๖/๔๖,๒๘/๗๘/
๔๖) 

ทายาท  : ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบสกุล, โดยปริยายหมายถึงผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะท่ีจะรับตำแหน่ง
หน้าท่ีต่อจากบุคคลอื่น, ในอัคคัญญสูตร(ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก) พระพุทธเจ้าตรัส
ถามสามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะว่า "พวกเธอออกจากตระกูลพราหมณ์
มาบวชเป็นบรรพชิต พวกพราหมณ์ไม่ด่าไม่บริภาษหรือ"  สามเณรทั้งสองทูลตอบว่า 
"ถูกพวกพราหมณ์ด่าอย่างเหยียดหยาม เน่ืองจากพวกพราหมณ์เห็นว่าพวกตนเป็น
วรรณะท่ีประเสริฐที่สุด เป็นผู้ท่ีพระพรหมสร้างขึ้น เป็นทายาทของพระพรหม", (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๔/๘๕,๑๑/๑๑๖/๘๗), ในฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์(ว่าด้วยการปิดป้อง
ทิศ ๖) มีหลักคำสอนให้บุตรประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท,(ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๖๗/๒๑๒, ในธัมมทายาทสูตร(ว่าด้วยทายาทแห่งธรรม) พระพุทธเจ้าตรัสสอน
ให้ภิกษุท้ังหลายเป็นธรรมทายาท ไม่พึงเป็นอามิสทายาท(ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๗/
๑๖๙), ในท่ีอ่ืนๆ กล่าวถึงทายาทในฐานะผู้รับทรัพย์มรดกสืบต่อบ้าง ทายาทของพระ
พรหมบ้าง ทายาททางธรรมหรือทายาททางพระศาสนาบ้าง(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๗/
๓๗๐,๑๓/๓๑๗/๓๘๓,๑๓/๔๐๒/๕๐๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๓,๒๑/๒๕๗/
๓๗๔,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ทายาทในพระสัทธรรม:ผูส้ืบทอดในพระสัทธรรม, ผู้เป็นธรรมทายาท, ผูส้ืบทอดหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า, ในนันทกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ) พระเถระ
ได้สั่งสมบุญบารมีไว้ต้ังแต่สมัยของพระสยัมภูปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอนุรุทธะ  
หลังจากภพน้ันมา ท่านเกดิในภพภูมิท่ีดี จนกระท่ังมาถึงชาติปัจจุบัน ท่านได้ออก
บวชแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะมีทิพยจักษุ จึงได้ประกาศตนว่า เป็นทายาท
ในพระสัทธรรม ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีท่านกล่าวไว้ว่า“ชาติก่อนข้าพเจ้าละได้แล้ว 
ข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า และเป็นทายาทในพระสัทธรรม น้ีเป็นผลแห่ง
การบูชาพระพุทธเจ้า”(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗๕/๖๗๗) 

ทารก,ทารกในครรภ์ :เด็กที่ยังไม่เดียงสา, เด็กเล็กๆ,  เด็กแบเบาะ, ส่วนทารกที่ยังไม่คลอดออกมาจาก
ท้องมารดา เรียกว่า ทารกในครรภ์, ในมหาตัณหาสังขยสูตร(ว่าด้วยความสิ้นตัณหา 
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สูตรใหญ่)ตอนว่าด้วยองค์ประกอบแห่งการเกิดในครรภ์ ระบุว่า มารดาย่อมรักษา
ทารกในครรภ์ ๙ เดือนบ้าง ๑๐ เดือนบ้าง จึงคลอดทารกน้ันออกมา, ในอังคุลิมาล
สูตร(ว่าด้วยโจรช่ือองคุลิมาล)ตอนพระองคุลิมาลโปรดหญิงมีครรภ์  พระพุทธเจ้าตรัส
บอกพระองคุลิมาลให้ไปกล่าวสัจจวาจาต่อหน้าหญิงมีครรภ์เพ่ือให้นางคลอดทารก
โดยสวัสดีด้วยพระดำรัสท่ีว่า “องคุลิมาล ถ้าเช่นนั้น เธอจงเข้าไปหาสตรีน้ันถึงท่ีอยู่
แล้วกล่าวอย่างน้ีว่า “น้องหญิง ต้ังแต่อาตมภาพเกิดมาโดยอริยชาติ ไม่เคยรู้ว่า จงใจ
ปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดี จงมีแก่
ทารกในครรภ์ของเธอเถิด”(ยโตหัง ภคินิ...), ในอุรคเปตวัตถุ(เรื่องเปรตผู้จากไป
เหมือนงูลอกคราบ) ท่านเปรียบเทียบความเศร้าโศกของผู้เศร้าโศกถึงคนที่ล่วงลับไป
แล้วว่าเป็นเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๐๘/๔๔๔,(ม.ม.
(ไท ย )๑๓ /๓๕๑ /๔๒๘ , ขุ .เปต .(ไท ย )๒๖ /๙๑ /๑๘๒ , พจนานุ ก รมฉ บับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

ทารกุขนัธสูตร :พระสูตรว่าด้วยกองฟืน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภเูขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ 
เวลาเช้าพระสารีบุตรขณะที่ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ เห็นกองฟืนใหญ่ในท่ีแห่งหน่ึง จึง
ยกขึ้นเป็นเหตุ กล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้มีฤทธ์ิบรรลุความชำนาญทางใจ เมื่อ
ต้องการ พึงน้อมจิตถึงกองฟืนใหญ่โน้นให้เป็นดินก็ได้ ให้เป็นน้ำก็ได้ ให้เป็นไฟก็ได้ ให้
เป็นลมก็ได้ ให้เป็นของงามก็ได้ ให้เป็นของไม่งามก็ได้ เพราะกองฟืนใหญ่น้ันมีธาตุท้ัง 
๖ ชนิด คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ สุภธาตุ (ธาตุงาม) อสุภธาตุ (ธาตุ
ไม่งาม)  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๑/๔๙๓) 

ทารุกขนัโธปมสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยขอนไม้ (สูตรท่ี  ๑) พระผูมี้พระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา เขตกรุงโกสัมพีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  ถ้าขอนไม้ไม่
ลอยเข้ามาใกลฝ้ั่งน้ีหรือฝั่งโน้น ไม่จมกลางแม่น้ำ ไม่เกยตื้น ไม่ถูกมนุษย์นำไป ไม่ถูก
อมนุษย์นำไป  ไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้ ไม่ผุภายใน  ขอนไม้น้ันก็จักลอยไปสมุทรได้ 
เพราะกระแสแมน้่ำคงคาลุ่มไปสู่สมุทรฉันใด  เธอท้ังหลายก็ฉันนั้น  ถา้ไม่เข้ามาใกล้
ฝั่งนี้คืออายตนะภายใน  ๖  ไม่เข้าไปใกล้ฝั่งโน้นคืออายตนะภายนอก ๖ ไม่จมใน
ท่ามกลางคือนันทิราคะ(ความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดี) ไม่เกยต้ืนคือการถือตัว  
ไม่ถูกมนุษย์จับไว้คือไม่อยู่คลุกคลี เพลิดเพลิน  เศร้าโศกกับพวกคฤหัสถ์ไม่ถูกอมนุษย์
เข้าสิงคือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทพ ไม่ถูกเกลียวน้ำวนคือกามคุณ ๕ 
ดูดไว้ ไม่เป็นผู้เน่าภายในคือไม่เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม  ไม่สะอาด  มีความ
ประพฤติที่น่ารังเกียจ มีการงานปกปิด ไม่ใช่สมณะ แต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ  ไม่ใช่
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พรหมจารี แต่ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายใน ชุ่มด้วยราคะ  เป็นเหมอืน
หยากเย่ือ เมื่อเป็นเช่นน้ี  เธอท้ังหลายก็จักน้อมไปสู่นิพพานได้  เพราะสัมมาทิฏฐินั้น 

  ขณะน้ัน  นายนันทโคบาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระองค์จักไม่เข้ามา
ใกล้ฝั่งนี้ จักไมเ่ข้าไปใกล้ฝั่งโน้นเป็นต้นแล้วขอบรรพชาอุปสมบท หลังจากได้บรรพชา
อุปสมบทหลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๔๑/๒๔๒) 

ทารุกขนัโธปมสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยขอนไม้  (สูตรท่ี  ๒)  พระผูมี้พระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณวัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายโดยนัยแห่งปฐมทารุกขันโธปม
สูตรในวรรคน้ี เมื่อท่านพระกิมมิละทูลถามถึงเรื่องเหล่าน้ันขึ้น  จึงตรัสเปรียบเทียบ
พร้อมกับอธิบายโดยนัยแห่งปฐมทารุกขันโธปมสูตรในวรรคนี้   (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๔๒/๒๔๕) 

ทารุกัมมิกสูตร :พระสูตรว่าด้วยคหบดีช่ือทารุกัมมิกะ พระผู้มีพระภาคตรัสถามทารุกัมมิกคหบดีว่า 
ท่านยังให้ทานประจำตระกูลอยู่หรือไม่ เม่ือคหบดีกราบทูลว่า ยังให้อยู่ และใหแ้ก่
ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรค ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ผู้เที่ยวบิณฑบาต
เป็นวัตร ผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร จึงตรัสว่า ท่านเป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือน นอน
เบียดเสียดบุตร ใช้สอยผงแก่นจันทน์ ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครือ่งลูบไล้ ยินดี
ทองและเงินอยู่ พึงรู้ข้อน้ีได้ยากว่า ใครเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรค 
แล้วตรัสว่า ภิกษุ ๖ จำพวก คือ ภิกษุ (๑) ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร (๒) ผู้อยู่ใกล้บ้าน (๓) ผู้
เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร (๔) ผู้รับนิมนต์ (๕) ผูท้รงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร (๖) ผูท้รง
คหบดีจีวร แล้วทรงอธิบายภิกษุแต่ละจำพวกว่า ถ้ามีธรรมฝ่ายช่ัว คือเป็นผู้ฟุ้งซ่าน 
ถือตัว โลเล ปากกล้า พูดพร่ำเพรื่อ หลงลมืสติ ไมม่ีสมัปชัญญะ มีจิตไม่ต้ังมั่น มีจิต
กวัดแกว่ง ไม่สำรวมอินทรีย์ ก็จะถูกติเตียน ในทางตรงกันข้าม ถ้ามคุีณธรรม ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับธรรมฝ่ายช่ัว ก็จะได้รับการสรรเสริญ ตรสัว่า เชิญท่านถวายทานเพ่ือ
สงฆ์เถิด เมื่อท่านถวายทานเพ่ือสงฆ์อยู่ จิตจักเลื่อมใส หลังจากตายแล้ว ท่านจะไป
เกิดในสุคติโลกสวรรค์ คหบดีกราบทูลว่า ขา้พระองค์จักถวายทานเพื่อสงฆ์ต้ังแต่วันนี้
เป็นต้นไป  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๙/๕๕๒) 

ทารุกัมมิกะ,คหบดี  :คหบดีช่ือทารุกัมมิกะ, ทารุกัมมิกคหบดี, ทารุกัมมิกะ หมายถึงอุบาสกผู้ประกอบ
อาชีพขายฝืน, ในทารุกัมมิกสตูร(ว่าด้วยคหบดีช่ือทารุกัมมิกะ)ระบุว่า ทารุกัมมิก
คหบดี ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ ณ คิญชกาวสถาราม และได้สนทนา
กันเรื่องการถวายทาน  ทารุกมัมิกะกราบทูลว่าตนเองได้ถวายทานประจำตระกูล ท้ัง
ทานน้ันยังเป็นการถวายในพระอรหันต์ หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรค ผู้อยู่ปา่เป็นวัตร ผู้
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เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร และผู้ทรงผ้าบังสุกลุเป็นวัตร,พระพุทธเจ้าตรัสคุณสมบัติของ
ภิกษุผู้ควรถูกติเตียนและท่ีควรได้รับการสรรเสริญให้ฟัง แลว้ตรัสให้ทารุกมัมิกะมี
ความมั่นคงในการถวายสังฆทานสืบต่อไป(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๙/๕๕๒,องฺ.ฉกฺก.อ. 
(บาลี) ๓/๕๙/๑๔๔) 

ทารุณ  : ดุร้าย, โหดร้าย, ร้ายกาจ, ในอปัณณกสูตร(ว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด) พระพุทธเจ้าตรัส
ถึงบุคคล ๔ ประเภท คือ (๑)เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้
เดือดร้อน (๒)เป็นผู้ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน (๓)
เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้ทำผู้อ่ืน
ให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน (๔)เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน 
ไม่หมั่นประกอบในการทำให้ตนเดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อนไม่หมั่น
ประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน, ใน ๔ จำพวกน้ี บุคคลประเภทชอบทำการ
ทารุณ จัดอยู่ในประเภทที่ ๒ , ส่วนในเสริสสกวิมาน(ว่าด้วยวิมานไม้ซึกท่ีเกิดขึ้นแก่
เจ้าปายาสิ)ระบุถึงความทารุณโหดร้ายในทางทะเลทรายที่พวกพ่อค้าได้รับ ดัง
ข้อความที่มีปรากฏว่า “ในทางทะเลทรายนี้ ไม่มีผลไม้ ไม่มีเผือกมัน ไม่มีเช้ือไฟ 
ในทางทะเลทรายนี้ จักหาอาหารได้แต่ท่ีไหน นอกจากฝุ่นและทรายท่ีแดดแผดเผาทั้ง
ร้อนท้ังทารุณ”(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๖/๑๑๓,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๓๑/๑๕๕,พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ทารุณสูตร: พระสูตรว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ตรัสกับภกิษุท้ังหลายว่า  ลาภสักการะและความ
สรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเผ็ดรอ้น หยาบคายและเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรม (สํ.นิ.
(ไทย)๑๖/๑๕๗/๒๖๕) 

ทารุปัตติกะ: นักบวชผู้นิยมใช้บาตรไม้, ดินแดนท่ีเรียกว่าชมพูทวีปในสมัยคร้ังพุทธกาลมีนักบวชอยู่
หลายจำพวก เช่น นักบวชเปลือย, นักบวชชฏิล นักบวชปริพาชก เป็นต้น แต่ละ
จำพวกก็คิดว่าพวกตนดีและเก่งเหนือกว่าพวกอ่ืน ไม่มีใครยอมใครง่ายๆ จึงมี
เหตุการณ์ท้าประลองกันอยู่บ่อยคร้ัง,  นักบวชจำพวกทารุปัตติกะก็เป็นหนึ่งใน
จำนวน, ในมหาลิสูตร(ว่าด้วยเจ้าลิจฉวีช่ือมหาลิ) และในชาลิยสูตร(ว่าด้วยปริพาชก
ช่ือชาลิยะ) ระบุว่า ครั้งท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ี โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี มีนักบวช 
๒ รูป คือ มัณฑิยปรพิาชกและชาลิยปริพาชกซึ่งเป็นศิษย์ของพวกทารุปัตติกะ
(นักบวชผู้นิยมใช้บาตรไม้)มาเข้าเฝ้าและสนทนาธรรมกันเรื่องชีวะกับสรีระ,(ที.สี.
(ไทย)๙/๓๗๖/๑๕๗,๙/๓๗๘/๑๕๙),ในปาฏิกสูตร(ว่าด้วยนักบวชเปลือยช่ือปาฏิก
บุตร)ตอนเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ ระบุว่า ชาลิยปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปัตติกะ
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(นักบวชผู้นิยมใช้บาตรไม้)เป็นผู้เข้าไปปลอบโยนนักบวชเปลือยปาฏิกบุตรท่ีอาราม
ของตินทุกขาณุปริพาชก ให้รู้จักประมาณตนเอง ไม่ควรคิดไปแข่งขันกับพระพุทธเจ้า
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖/๒๐,๑๑/๒๗/๒๒,๑๑/๒๙/๒๓,๑๑/๓๐/๒๔,๑๑/๓๑/๒๔,๑๑/
๓๒/๒๕,๑๑/๓๓/๒๕) 

ทารุสากฏิกวัตถุ :เรื่องนายทารุสากฏิกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระราชา  และนายทารุสา
กฏิกะ พร้อมครอบครัวดังน้ี เหล่าพระสาวกของพระโคดม มีสติต้ังม่ันในพระพุทธเจ้า
เป็นนิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ช่ือว่าต่ืนด้วยดีอยู่เสมอ  เหล่าพระสาวกของพระ
โคดม มีสติต้ังมั่นในพระธรรมเป็นนิตย์ท้ังกลางวันและกลางคืนช่ือว่าต่ืนด้วยดีอยู่
เสมอ(ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๙๖/๑๒๕) 

ท้าวกุเวร(เวสสุวรรณ)  : ท้าวเวสสุวรรณ, ท้าวกุเวร คืออีกช่ือหน่ึงของท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่ง
ยักษ์, ท้าวกุเวรเป็นหน่ึงในจาตุมหาราช ได้แก่ (๑)ท้าวธตรฐ อยู่ทางทิศตะวันออก (๒)
ท้าววิรุฬหก อยู่ทางทิศใต้ (๓)ท้าววิรูปักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตก (๔)ท้าวกุเวร อยู่ทาง
ทิศเหนือ, รายละเอียดเก่ียวกับท้าวกุเวรท่ีปรากฏในคัมภีร์,ในมหาสมยสูตร(ว่าด้วย
การประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา) ระบุว่า ท้าวกุเวรปกครองทิศเหนือ เป็นหัวหน้าของ
พวกยักษ์ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๖/๒๖๕), ในอาฏานาฏิยสูตร(ว่าด้วยมนต์เครื่องรักษา
ช่ืออาฏานาฏิยะ) ระบุว่า ท้าวกุเวรมหาราช มีราชธานีช่ือวิสาณา ฉะน้ัน มหาชนจึง
เรียกท้าวกุเวรมหาราชว่า “ท้าวเวสสุวรรณ”(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๘,๒๙๑/
๒๔๒),ในปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ(เรื่องเปรตตุ๊กตาแป้ง) ระบุว่า ท้าวมหาราชทั้ง ๔ มีท้าว
กุเวรเป็นต้น เป็นผู้รักษาโลก มีบริวารยศ ควรแก่การบชูา(ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๑/
๑๖๙), ในวิธุรชาดก(ว่าด้วยวิธุรบัณฑิตบำเพ็ญสัจจบารม)ี ระบุว่า ท้าวกุเวรเวสสุว
รรณผู้เรืองยศเป็นใหญแ่ห่งหมู่ยักษ์มีอำมาตย์คู่ชีพช่ือว่าปุณณกยักษ์(ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๖๔๒/๔๔๔, ๑๓๖๙/๓๙๕, ๑๓๗๘/๓๙๗) 

ท้าวติมพรคุันธรรพราช  : คันธรรพเทวราชผู้มีพระนามว่าติมพรุ, เทวราชคนธรรพ์พระนามว่าติมพรุ, 
ในมหาสมยสูตร(ว่าด้วยการประชุมครั้งใหญข่องเทวดา) และในสักกปัญหสูตร(ว่าด้วย
ปัญหาของท้าวสักกะ) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับท้าวติมพรุคันธรรพราชไว้ว่า เป็นบิดา
ของเทพธิดาช่ือสุริยวัจฉสา(ภัททาสรุิยวัจฉสา ก็เรียก)ได้มาประชุมในมหาเทวสัน
นิบาตครั้งสำคัญนั้นด้วย  สุริยวัจฉสาเทพธิดามีความงดงามเป็นที่หลงรักของปัญจ
สิขะ คันธรรพบุตร แต่นางมีคนรักอยู่แล้วคอืสิขัณฑี บุตรของมาตลีสังคาหกเทพบุตร  
ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรจึงถือพิณสีเหลืองดังผลมะตูมเข้าไปยังนิเวศน์ของท้าวติมพรุ
คันธรรพราชผู้เป็นบิดาของเทพธิดาสุริยวัจฉสา แล้วบรรเลงพิณขึ้นกล่าวคาถา
เกี่ยวเนื่องด้วยพระรัตนตรัย พระอรหันต์ และเกี่ยวเน่ืองด้วยกาม ด้วยวิธีน้ี ทำ



 

๒๒๒๘ 
 

 

ให้ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรเป็นท่ียอมรับของเทพธิดาสุริยวัจฉสา ร่วมสมาคมกัน(ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๔๙/๒๗๗) 

ท้าวธตรฐ  : เทวมหาราชพระนามว่าธตรฐ, ท้าวธตรฐเป็นเทพเจ้าแห่งคนธรรพ์ ปกครองทิศ
ตะวันออก  มีเทวดานักฟ้อนเป็นบริวาร ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ เทวดานักฟ้อนบริวารท่ีมี
ช่ือเสียงคือ ปัญจสิขะ คันธรรพบุตร  ทรงเป็นหนึ่งในท้าวจาตุมหาราช ได้แก่ (๑) ท้าว
ธตรฐ อยู่ทางทิศตะวันออก (๒) ท้าววิรุฬหก อยู่ทางทิศใต้ (๓)ท้าววิรูปักษ์ อยู่ทางทิศ
ตะวันตก (๔) ท้าวกุเวร อยู่ทางทิศเหนือ, ในมหาสมยสูตร(ว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่
ของเทวดา) ระบุว่า “ท้าวธตรฐปกครองทิศตะวันออก เป็นหัวหน้าของพวกคนธรรพ์ 
เป็นมหาราชผู้มียศ แม้บุตรของเธอมีจำนวนมาก ต่างมีพลังมาก(และ)มีช่ือว่าอินทะ มี
ฤทธ์ิ มีความรุง่เรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุ
ท้ังหลาย”,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๖/๒๖๔,๑๐/๓๓๖/๒๖๕),  

  ในปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ(ว่าด้วยเปรตตุ๊กตาแป้ง)ระบุว่า ท้าวมหาราชทั้ง ๔ มีท้าว
ธตรฐเป็นต้น เป็นผู้รักษาโลก มีบริวารยศ ควรแก่การบูชา (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๑/
๑๖๙),  

ท้าวธาดา : เทพเจ้าผู้มีนามว่าธาดา, ท้าวธาดาเป็นหนึ่งในเทพเจ้าผู้บูชายัญด้วยวิธีการต่างๆ และ
สามารถให้สิ่งน่าใคร่ทุกอย่างแก่พราหมณ์ผู้สาธยายหรือเรียนรู้คัมภีร์พระเวท,ในภู
ริทัตตชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าภูริทัตทรงบำเพ็ญศีลบารมี) ให้รายละเอียดเก่ียวกับท้าว
ธาดาตามท่ีนาคกาณาริฏฐะกล่าวไว้ว่า “แม้พวกเทพเจ้าเหล่าน้ีคือ ท้าวธาดา วิธาดา 
วรุณ กุเวร โสมะ พระยม พระจันทร์ พระวายุ  และพระอาทิตย์ ต่างก็บูชายัญโดย
วิธีการต่างๆ  และใหส้ิ่งท่ีน่าใครทุกอย่างแก่พวกพราหมณ์ผู้สาธยาย”(ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๙๐๗/๓๒๓) 

ท้าวนกุละ  : ราชกุมารผู้มีนามว่านกุละ, ท้าวนกุละ เป็นราชโอรสองค์ที่ ๒ ของพระเจ้าปัณฑุราช 
เป็นหน่ึงในสามีจำนวน ๕ คนของราชธิดานามว่ากัณหาผู้มักมากในกาม แม้จะมสีามี
ถึง ๕ คนแล้ว เธอก็ยังมีจิตปฏิพัทธ์ในชายคนที่ ๖ ซึ่งเปน็คนเปลี้ยเหมอืนผีหัวขาด, 
ในกุณาลชาดก(ว่าด้วยนกดุเหว่า) ระบุว่า พญานกกุณาละ ได้ยกตัวอย่างต่างๆ ของ
หญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีบอกแก่เพ่ือนนกช่ือปุณณมุขะเพื่อให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ 
ตัวอย่างหนึ่งของหญิงประพฤตินอกใจที่ถูกหยิบยกข้ึนมากล่าวคือเร่ืองของนางกัณหา
ดังมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงว่า “ครั้งน้ัน นางล่วงละเมิด(นอกใจ)สามีท้ัง ๕ คน 
เหลา่น้ี คือ ๑.ท้าวอัชชุนะ ๒.ท้าวนกุละ ๓.ท้าวภีมเสน ๔.ท้าวยุธิฏฐิละ ๕.ท้าวสห
เทพ แล้วได้กระทำลามกกับชายเตี้ยค่อม...”(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๙๐/๑๓๙) 



 

๒๒๒๙ 
 

 

ท้าวปชาบดี  : เทพเจ้าพระนามว่าปชาบดี(บางแห่งเป็น ประชาบดี), ท้าวปชาบดี ได้นามว่า “ปชา
บดี” เพราะความเป็นอธิบดี(เป็นใหญ่)ของปชากล่าวคือหมู่สัตว์  เป็นพญามาร
ปกครองราชสมบัติในเทวโลกช้ันปรนิมมิตวสวัตดี, ในชยัททิสชาดก(ว่าด้วยพระ
เจ้าปัญจาละพระนามว่าชัยทิศ) ระบุว่า พระเจ้าชัยทิศทรงอ้อนวอนต่อเทพเจ้าต่างๆ 
ได้แก่ ท้าวโสมะ ท้าววรุณ ท้าวปชาบดี พระจันรทร ์ และสุริยเทพ ช่วยปกป้อง
คุ้มครองอลีนสตัตุราชบุตร ให้ได้รับอนุญาตกลับมาจากสำนักยักษ์โปริสาทด้วยความ
สวัสดี, ในสุธาโภชนชาดก(ว่าด้วยอาหารทิพย์) ท้าวมาตลีเทพบุตรได้ช่ืนชมต่อโกสิย
ดาบสว่าแม้แต่พระพรหม พระอินทร์ ท้าวปชาบดี หรือใครก็ตาม ก็ไมส่ามารถหย่ังถึง
ความเห็นของท่านได้, ในเวสสันดรชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญทาน
บารมีชาติสุดท้าย)กัณฑ์มัทรแีละกัณฑ์สักกบรรพ ระบุว่า เทพเจ้าต่างๆ ทั้งพระอินทร์ 
พระพรหม ท้าวประชาบดี พระโสม ยมยกัษ์ ท้าวเวสสวุรรณมหาราช และเทพเจ้า
เหล่าสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ พร้อมทั้งพระอินทร์ทุกถ้วนหนา้ ต่างก็ถวายอนุโมทนาใน
ปุตตทาน(บริจาคลูก)อันทำได้แสนยากของพระเวสสันดร(ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๗๙/
๕๕๐,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๘๕/๑๓๓,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๒๖๕/๕๓๓,๒๘/๒๒๘๕/
๕๓๗,ม.มู.อ.(บาลี)๑/๓/๓๖) 

ท้าวปัชชุนนะ :เทพเจ้านามว่าปัชชุนนะ, ท้าวปัชชุนนะ เป็นท้าวจาตุมมหาราชิกา ผู้เป็นเทวราช
ของวัสสวลาหก(เทพผู้ทำฝนให้ตกได้), ในปฐมปัชชุนนธีตสูตร(ว่าด้วยธิดาของท้าว
ปัชชุนนะ สูตรที่ ๑) ระบุว่า ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหา
วัน เขตกรุงเวสาลี ธิดาของท้าวปัชชุนนะช่ือโกกนทาผู้มีวรรณะงดงามได้มาเข้าเฝ้า
และสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีเธอกราบทูลต่อพระพุทธเจ้า
ว่า “หม่อมฉันช่ือโกกนทา เป็นธิดาของท้าวปัชชุนนะ ขอถวายอภิวาทพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัตว์ ผู้เสด็จอยู่ในป่า ใกล้กรุงเวสาลี  หม่อมฉันได้ฟังสุนทรพจน์ใน
กาลก่อนว่า ธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุตรัสรู้แล้วโดยลำดับ บัดน้ีเมื่อ
พระสุคตผู้เป็นมุนี ทรงแสดง(ธรรม)อยู่ หม่อมฉันจึงรู้ชัด...”(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๙/๕๔, 
สํ.ส.อ.(ไทย)๑/๓๙/๑๒๕) 

ท้าวปุรินททะ : ท้าวสักกะ,  ท้าวปุรินททะ คือพระนามหน่ึงของท้าวสักกะ เพราะเมื่อครั้งยังเป็น
มนุษย์ได้ให้ทานมาก่อน ฉะน้ัน จึงได้พระนามว่า ปุรินททะ, (ปุรินททะ ตามคติของ
ฮินดูเป็นช่ือหน่ึงของพระอินทร์ แปลว่า ผูท้ำลายเมือง (ปุรททะ) ตามคติพุทธศาสนา 
เป็นช่ือหน่ึงของพระอินทร์ แปลว่า ผู้ให้ทานในกาลก่อน (ปุเร ทานํ ททาตีติ ปุรินฺท
โท), ท้าวปุรินททะ ท่ีปรากฏในคัมภีร์ได้แก่  ในมหาสมยสูตร(ว่าด้วยการประชุมครั้ง
ใหญ่ของเทวดา) ได้ระบุถึงพระอินทร์ผู้เป็นท้าวสักกะ ผู้เป็นท้าวปุรินททะ... กม็า



 

๒๒๓๐ 
 

 

ประชุมในมหาเทวสันนิบาตครั้งนั้นด้วย,ในทุติยเทวสูตร(ว่าด้วยเทพ สูตรท่ี ๒) ได้
กล่าวถึงเหตุผลท่ีท้าวสักกะมช่ืีอต่างๆ เช่น ท้าวมฆวาน ท้าวปุรินททะ ท้าววาสวะ 
เป็นต้น เพราะอะไร, ในท่ีอ่ืนๆ ระบุถึงท้าวปุรินททะ ว่า เป็นใหญ่กว่าภูตทั้งปวง 
ประเสริฐกว่าเทวดาทั้งหลาย เป็นท่ีพ่ึงของเทวดาทั้งหลาย สามารถบันดาลประทาน
พรแก่ผู้มาร้องขออ้อนวอนได้(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๘,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๕๘/
๓๗๖,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๒๑/๑๒๐,๒๘/๒๘๐/๑๓๒,ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๖๕๙/
๔๔๘,๒๘/๑๖๖๐/๔๔๘, T.W. Rhys Davids and William Stede P. 469) 

ท้าวเปตติราช : เทพเจ้าผู้มีฤทธ์ิมากกว่าเปรตในเปตวิสัย, นายนิรยบาลในเปตวิสัย, ในนิรยปาลกถา
(ว่าด้วยนายนิรยบาล) ระบุว่า พระสกวาที(ผู้ถาม)กับพระปรวาที(ผู้ตอบ) ได้สนทนา
ธรรมกันเรื่องนายนิรยบาลมีอยู่ในนรกจริงหรือไม่ ช่วงหน่ึงของการสนทนาพระปร
วาทีได้ยกข้อความในพระสูตรมาอ้างเพ่ือสนับสนุนคำตอบของตนที่ว่านายนิรยบาลไม่
มีอยู่ในนรก  ตามข้อความท่ีมีปรากฏว่า “ท้าวเวสสภู ท้าวเปตติราช ท้าวโสมะ ไม่ได้
ฆ่า ท้าวยมะและท้าวเวสวัณก็ไม่ได้ฆ่า กรรมของตนเองฆ่าบุคคลผู้สิ้นบุญจากโลกนี้
เกิดในปรโลกในนรกน้ัน”, ส่วนท่านพระสกวาทีไม่เห็นด้วยกับคำตอบน้ีและยก
ข้อความในพระสูตรอ่ืนมาอ้างเพ่ือยืนยันว่านายนิรยบาลมีอยู่ในนรกจริง(อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๘๖๗/๘๙๘,อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๘๖๗/๓๑๑, ดูเทียบเคียงใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๒๕๐/๒๙๔-๒๙๕, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๖/๑๙๑-๑๙๔) 

ท้าวพกพรหม :พรหมผูม้ีความเห็นว่าการเกิดในพรหมโลกเท่ียง ย่ังยืน ติดต่อกัน คงที่ มีความไม่
เคลื่อนเป็นธรรมดา ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ และเครื่องสลัดออก(จาก
ทุกข์)อันยิ่งอย่างอ่ืนนอกจากฐานะแห่งพรหมน้ีไม่มี(สัสสตทิฏฐิ) สาเหตุที่ท้าวพก
พรหมมีความคดิอย่างน้ี เน่ืองจากตอนเกิดเป็นมนุษย์ได้บวชเป็นดาบสประกอบกุศล
กรรมและบำเพ็ญฌานสมาบัติ เม่ือเสียชีวิตจึงได้ไปอุบัติในพรหมโลกนามว่าพกพรหม 
อยู่ในช้ันเวหัปผลา ๕๐๐ กปั ช้ันสุภกิณหา ๖๔ กัป ช้ันอาภัสสรา ๘ กัป เพราะ
ระยะเวลาของการอยู่ในพรหมโลกของพกพรหมน้ันยาวนาน ทำให้เกดิความคิดว่า
พรหมโลกน้ีเทีย่ง พ้นชาติ พ้นชรา, ในพกพรหมชาดก(ว่าด้วยพรตและศีลของพก
พรหม) ระบุว่า พระพุทธเจ้าได้คลายสัสสตทิฏฐิของพกพรหมด้วยการตรัสถึงอายุขัย
ของพรหม ๑๐๐,๐๐๐ นิรพัพุทะ และตรัสถึงการบำเพ็ญศีลและพรตของพกพรหมที่
ได้บำเพ็ญไว้จนทำให้พกพรหมยอมรับในพุทธานุภาพ(ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๖๙/
๒๖๗) 

ท้าวภีมเสน: ราชกุมารผู้มีนามว่าภีมเสน, ท้าวภีมเสน เป็นราชโอรสองค์ท่ี ๓ ของพระเจ้าปัณฑุราช 
เป็นหน่ึงในสามีจำนวน ๕ คนของราชธิดานามว่ากัณหาผู้มักมากในกาม แม้จะมสีามี
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ถึง ๕ คนแล้ว เธอก็ยังมีจิตปฏิพัทธ์ในชายคนที่ ๖ ซึ่งเปน็คนเปลี้ยเหมอืนผีหัวขาด, 
ในกุณาลชาดก(ว่าด้วยนกดุเหว่า) ระบุว่าพญานกกุณาละ ได้ยกตัวอย่างต่างๆ ของ
หญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีบอกแก่เพ่ือนนกช่ือปุณณมุขะเพื่อให้ระมัดระวังในเรื่องนี้
ตัวอย่างหนึ่งของหญิงประพฤตินอกใจที่ถูกหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงคือ เรื่องของนางกัณ
หา ดังมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงว่า “ครั้งน้ัน นางลว่งละเมิด(นอกใจ)สามีท้ัง ๕ คน 
เหล่าน้ี คือ  (๑) ท้าวอัชชุนะ  (๒) ท้าวนกุละ  (๓) ท้าวภีมเสน (๔) ท้าวยุธิฏฐิละ (๕) 
ท้าวสหเทพ แล้วได้กระทำลามกกับชายเต้ียค่อม...”(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๙๐/
๑๓๙) 

ท้าวมฆวาน  : ท้าวสักกะ, ท้าวมฆวาน(บางแห่งเป็น มัฆวาน) คือพระนามหน่ึงของท้าวสักกะผู้เป็น
เจ้าแห่งเทพ(เทวราช),ในทุติยเทวสูตร(ว่าด้วยเทพ สูตรท่ี ๒) ระบุว่า สาเหตุที่ท้าว
สักกะได้พระนามว่ามฆวาน เพราะเคยเกิดเป็นมนุษย์ช่ือมฆะ ดังพระพุทธดำรัสท่ีตรัส
แก่ภิกษุท้ังหลายตอนหน่ึงว่า "ภิกษุท้ังหลาย ท้าวสักกะจอมเทพ เมื่อครั้งยังเป็น
มนุษย์อยู่ในกาลก่อน เป็นมาณพช่ือมฆะ เพราะเหตุน้ัน จึงได้พระนามว่า ท้าวมฆ
วาน" (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๕๘/๓๗๖), ในสรภังคชาดก(ว่าด้วยสรภังคดาบสแก้ปัญหา) 
ระบุว่า ท้าวมัฆวานสักกเทวราช ได้เสด็จมาทูลถามปัญหากับหมู่ฤษี โดยฤษีท้ังหลาย
ได้คัดเลือกสรภังคดาบสเป็นตัวแทนในการแก้ปัญหากับท้าวมัฆวานสักกเทวราช ตาม
ข้อความที่อ้างถึงตอนหนึ่งว่า "ลำดับน้ันแล ท้าวมัฆวานสักกเทวราช องค์ปุรินททะ 
ทรงเห็นประโยชน์ได้ตรัสถามปัญหาข้อรแกตามที่พระทัยปรารถนาว่า....."(ขุ.ชา.จตฺ
ตาฬีส.(ไทย)๒๗/๖๒/๖๐๔) 

ท้าวยมทัคคิ : พระราชาพระนามว่ายมทัคค,ิ พระเจ้ายมทัคคิ, ในมหานารทกัสสปชาดก(ว่าด้วยพระ
มหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี) ระบุว่า ท้าวยมทัคคิเป็นพระราชาองค์ที่ 
๔ ในพระราชา ๖ พระองค์ ท่ีนารทฤษทูีลต่อพระเจ้าอังคติ เพ่ือเป็นตัวอย่างสำหรับ
พระราชาผู้ประพฤติธรรมท่ีควรเอาเป็นแบบอย่าง ดังข้อความที่มีปรากฏว่า 
"พระราชา ๖ พระองค์น้ี คือ (๑)ท้าวธตรัฏฐะ (๒)ท้าวเวสสามิตะ (๓)ท้าวอัฏฐกะ (๔)
ท้าวยมทัคค ิ (๕)ท้าวอุสินนระ (๖)ท้าวสิวิราชทรงบำรุงสมณะและพราหมณ์ท้ังหลาย
แล้ว"(ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย)๒๘/๑๓๒๘/๓๘๘) 

ท้าวมหาพรหม :พระผู้ประเสริฐย่ิง, ท้าวมหาพรหม ในศาสนาพราหมณ์ หมายถึงเทพเจ้าสูงสุด เป็น
พระผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตของสรรพส่ิง ในศาสนาพุทธ หมายถึงเทพท่ีอยู่ในพรหม
โลก เป็นผู้ไม่เก่ียวข้องด้วยกาม มี ๒ ประเภท คือ (๑)รูปพรหม พรหมท่ีเกิดด้วยกำลัง
รูปฌาน มี ๑๖ ช้ัน (๒)อรูปพรหม พรหมผู้เข้าถึงอรูปฌาน มี ๔ ช้ัน, ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาให้รายละเอียดเกี่ยวกับท้าวมหาพรหมในมิติท่ีหลากหลาย ขอ
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ยกตัวอย่างพอสังเขปดังน้ี:- ในหลายพระสูตร ระบุถึงท้าวมหาพรหมในฐานะเป็นเทพ
เจ้าศักด์ิสิทธ์ท่ีมีคนมาบวงสรวงอ้อนวอนร้องขอเพ่ือให้ได้รับในสิ่งท่ีปรารถนา,ใน
พรหมชาลสูตร(ว่าด้วยข่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ)ตอนว่าด้วยเอกัจจ
สัสสตวาทะ ๔(เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง) และอีกหลายสูตร ระบุถึง
ลักษณะของท้าวมหาพรหมตามความเชื่อของพวกเอกัจจสัสสตวาทะตอนหน่ึงว่า "...
เราเป็นพรหม เป็นท้าวมหาพรหม ผู้ย่ิงใหญ่ ไม่มีใครข่มเหงได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุม
อำนาจ เป็นอิสระ เป็นผู้สร้าง ผู้บันดาล ผู้ประเสริฐ ผู้บงการ ผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดา
ของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิด เราบันดาลสัตว์เหล่านี้ขึ้นมา...", ในมหาปทาน
สูตรและพรหมายาจนสูตร ระบุว่าท้าวมหาพรหมเป็นผู้ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรม,ในมหาสมยสูตร ระบุว่า มีท้าวมหาพรหมปกครองพรหมโลกถึง 
๑,๐๐๐ องค์ และมีพรหม ๑๐ องค์ เป็นใหญ่กว่ารหม ๑,๐๐๐ องค์นั้น, (ที.สี.(ไทย)
๙/๒๖/๑๐,๙/๔๒/๑๗,๙/๔๔/๑๘,๙/๒๑๐/๗๑,๙/๒๖๓/๙๑,๙/๒๘๒/๑๐๔,๙/
๔๙๓/๒๑๘,๙/๔๙๔/๒๑๘,๙/๔๙๔/๒๑๙ ,๙/๔๙๕/๒๑๙ ,ที.ม.(ไทย)๑๐/๖๔/
๓๖,๑๐/๖๖/๓๗,๑๐/๖๗/๓๗,๑๐/๖๘/๓๘,๑๐/๖๙/๓๙,๑๐/๗๐/๔๐,๑๐/๗๑/
๔๑ ,๑๐/๘๗/๔๗ ,๑๐/๘๘/๔๘ ,๑๐/๓๐๑/๒๓๕ ,๑๐/๓๐๒/๒๓๕ ,๑๐/๓๔๑/
๒๗๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๔/๒๙๕,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๒๙๖/๔๗,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๓๔๔/
๓๙๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑/๕๘,๓๓/๗๙/๑๔๕) 

ท้าวยมะ : เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในโลกของคนตาย, ยมราช, ผู้เป็นใหญ่ในนรก, พระยายม, ในนิรย
ปาลกถา(ว่าด้วยนายนิรยบาล) ระบุว่า พระสกวาที(ผู้ถาม)กับพระปรวาที(ผู้ตอบ) ได้
สนทนาธรรมกันเรื่องนายนิรยบาลมีอยู่ในนรกจริงหรือไม่ ช่วงหน่ึงของการสนทนา
พระปรวาทีได้ยกข้อความในพระสูตรมาอ้างเพ่ือสนับสนุนคำตอบของตนท่ีว่านาย
นิรยบาลไม่มีอยู่ในนรก  ตามข้อความท่ีมีปรากฏว่า “ท้าวเวสสภู ท้าวเปตติราช 
ท้าวโสมะ ไม่ได้ฆ่า ท้าวยมะและท้าวเวสวัณก็ไม่ได้ฆ่า กรรมของตนเองฆ่าบุคคลผู้
สิ้นบุญจากโลกน้ีเกิดในปรโลกในนรกนั้น”, ส่วนท่านพระสกวาทีไม่เห็นด้วยกับ
คำตอบนี้และยกข้อความในพระสูตรอ่ืนมาอ้างเพ่ือยืนยันว่านายนิรยบาลมีอยู่ในนรก
จริง(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๖๗/๘๙๘,อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๘๖๗/๓๑๑, ดูเทียบเคียงใน ม.
อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๐/๒๙๔-๒๙๕, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๖/๑๙๑-๑๙๔) 

ท้าวยุธิฏฐิละ  :ราชกุมารผู้มนีามว่ายุธิฏฐิละ, ท้าวยุธิฏฐิละ เป็นราชโอรสองค์ท่ี ๔ ของพระเจ้าปัณฑุ
ราช เป็นหนึ่งในสามีจำนวน ๕ คนของราชธิดานามว่ากัณหาผู้มักมากในกาม แม้จะมี
สามีถึง ๕ คนแล้ว เธอก็ยังมีจิตปฏิพัทธ์ในชายคนที่ ๖ ซึ่งเป็นคนเปล้ียเหมือนผีหัว
ขาด, ในกุณาลชาดก(ว่าด้วยนกดุเหว่า) ระบุว่า พญานกกุณาละ ได้ยกตัวอย่างต่างๆ 
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ของหญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีบอกแก่เพ่ือนนกช่ือปุณณมุขะเพ่ือให้ระมัดระวังใน
เรื่องน้ี ตัวอย่างหน่ึงของหญิงประพฤตินอกใจที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงคือ เรื่องของ
นางกัณหา ดังมีข้อความตอนหน่ึงกล่าวถึงว่า “ครั้งนั้น นางล่วงละเมิด(นอกใจ)สามี
ท้ัง ๕ คน เหลา่น้ี คือ  (๑)ทา้วอัชชุนะ  (๒) ท้าวนกุละ  (๓) ท้าวภีมเสน  (๔) ท้าว
ยุธิฏฐิละ  (๕) ท้าวสหเทพ แล้วได้กระทำลามกกับชายเต้ียค่อม...”(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)
๒๘/๒๙๐/๑๓๙) 

ท้าววรุณ  : เทพเจ้าแห่งฝน, เทพเจ้าแห่งน้ำ, ท้าววรุณ(พระวรุณ พระพิรุณ พระวิรุณ ก็เรียก) 
เป็นเทพเจ้ามีฐานะเท่าเทียมกับท้าวปชาบดี(หรืออาจสูงกว่า)เทพเจ้าปกครองสวรรค์
ช้ันปรนิมมิตวสวัตดีเห็นได้จากดำรัสของพระเจ้าชัยทิศท่ีทรงอ้อนวอนต่อเทพเจ้า
ท้ังหลายให้ปกป้องคุ้มครองอลีนสัตตุราชกุมารจากยักษ์โปริสาท ลำดับนามของท้าว
วรุณอยู่ก่อนท้าวปชาบดี ดังข้อความปรากฏในชยัททิสชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าปัญจาละ
พระนามว่าชัยทิศ)ตอนหน่ึงว่า "....ลูกรัก ขอลูกจงมีเทพเหล่าน้ี คือ ท้าวโสมะ ท้าว
วรุณ ท้าวปชาบดี พระจันทร์ และสุริยเทพคุ้มครอง ขอลูกรักจงได้รับอนุญาตกลับมา
จากสำนักยักษ์โปริสาทด้วยความสวัสดี"(ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๗๙/๕๕๐), ในภูริทัตต
ชาดก ระบุถึงท้าววรุณในฐานะเป็นนาคราช(ท้าววรุณนาคราช)มีลูกชายช่ือพญานาค
ธตรัฏฐะผู้มาชอบพอลูกสาวพระเจ้าพรหมทัต(ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๗๘๗/๓๐๕),ในวิธุร
ชาดก ระบุถึงท้าววรุณนาคราชว่ามีลูกสาวช่ืออิรันทดีซึ่งปุณณกยักษ์(ยักษ์คู่ชีพของ
ท้าวกุเวร)มาสู่ขอ(ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๕๙/๓๙๔) 

ท้าววาสวะ : ท้าวสักกะ, ท้าววาสวะ คือพระนามหน่ึงของท้าวสักกะผู้เป็นเจ้าแห่งเทพ(เทวราช), 
ในทุติยเทวสูตร และตติยเทวสูตร ระบุถึงเหตุที่ท้าวสักกะได้มาบังเกิดเป็นท้าวสักกะ
จอมเทพ เพราะได้สมาทานวัตตบท ๗ ประการอย่างบริบูรณ์และท่ีได้พระนามต่างๆ 
คือ (๑)ได้พระนามว่าท้าวมฆวาน เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน เป็นมาณพ
ช่ือมฆะ (๒)ได้พระนามว่าท้าวปุรินททะ เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้
ให้ทานมาก่อน (๓)ได้พระนามว่าท้าวสักกะ เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน 
ได้ให้ทานโดยเคารพ (๔)ได้พระนามว่าท้าววาสวะ เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ใน
กาลก่อน ได้ให้ท่ีพักอาศัย (๔)ได้พระนามว่าท้าวสหัสนัยน์ เพราะทรงคิดเน้ือความได้
ต้ังพันโดยครู่เดียว (๕)ได้พระนามว่าท้าวสุชัมบดี เพราะทรงมีนางอสุรกัญญานามว่า
สุชา เป็นปชาบดี (๖)ได้พระนามว่าท้าวเทวานมินทะ เพราะเสวยราชสมบัติอันมีความ
ใหญ่ย่ิงด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพช้ันดาวดึงส์,  ในที่อ่ืนๆ ระบุถึงท้าววาสวะในฐานะ
เป็นเจ้าแห่งเทพผู้มีฤทธ์ิมีอำนาจมากช่วยเหลือผู้ เดือดร้อน สนทนาธรรมกับ
พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ ท้ังหลาย(ที .ม .(ไทย)๑๐/๓๓๙/๒๖๖ ,๑๐/๓๔๐/



 

๒๒๓๔ 
 

 

๒๖๘,๑๐/๓๕๔/๒๘๓,๑๐/๓๗๐/๒๙๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๕๐/๓๖๕,๑๕/๒๕๘/๓๗๖, 
ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย)๒๗/๕๘/๖๐๔,ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๖๕/๒๖๖,ขุ.ชา.เตรสก.
(ไทย)๒๗/๘๔/๔๐๙,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๘๔/๔๓๖,ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย)๒๗/๑๑๒/
๒๔๙,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๑๒/๑๑๘,๒๘/๒๑๖/๑๑๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๖๖๓/
๔๔๘,๒๘/๑๖๙๕/๔๕๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๙๖/๒๕๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๙๗/๔๑๓) 

ท้าววาสุเทพ :เทพเจ้านามว่าวาสุเทพ , ในศาสนาฮินดู ท้าววาสุเทพ คือช่ือพระนารายณ์ปาง
พระกฤษณะ(กฤษณาวตาร) และพระกฤษณะเองก็มีอีกหลายช่ือ ท่ีได้ช่ือว่าท้าว
วาสุ เทพ (วาสุ เดวะ=Vasudeva) เพราะเรียกตามช่ือท้ าววาสุ เทพผู้ เป็นบิดา , 
รายละเอียดเกี่ยวกับท้าววาสุเทพท่ีปรากฏในพระสูตร คือ ในสุทธัฏฐกสุตตนิทเทส
(อธิบายสุทธัฏฐกสูตร ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความหมดจด)ตอนว่าด้วยความหมดจด
ด้วยศีลและวัตร ระบุว่ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งถือความหมดจดด้วยวัตรต่างๆ มี
การประพฤติวัตรเย่ียงท้าววาสุเทพเป็นต้น,ในปุณณกมาณวปัญหานิทเทส(ว่าด้วย
ปัญหาของปุณณกมาณพ) ตอนว่าด้วยเทวดา ระบุถึงท้าววาสุเทพว่า เป็นเทวดาของ
พวกประพฤติวาสุเทวพรต,(ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๕/๑๐๗ , ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๒/๘๗ , 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ท้าววิรุฬหก,ท้าววิรูฬหก เทวมหาราชพระนามว่าวิรุฬหก, ท้าววิรุฬหก(บางแห่งเป็น ท้าววิรูฬหก) เป็น
เทพเจ้าของพวกกุมภัณฑ์ ปกครองทิศใต้, ท้าววิรุฬหก เป็นหน่ึงในท้าวจาตุมหาราช 
ได้แก่ (๑)ท้าวธตรฐ อยู่ทางทิศตะวันออก (๒)ท้าววิรุฬหก อยู่ทางทิศใต้ (๓)ท้าว
วิรูปักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตก (๔)ท้าวกุเวร อยู่ทางทิศเหนือ,  ในมหาสมยสูตร(ว่าด้วย
การประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา) ระบุว่า ท้าววิรุฬหกมาประชุมครั้งใหญ่ในมหาเทวสัน
นิบาตครั้งนั้นด้วย ตามข้อความท่ีมีปรากฏว่า"ท้าววิรุฬหกปกครองทิศใต้ เป็นหัวหน้า
ของพวกกุมภัณฑ์ เป็นมหาราชผู้มียศ แม้บุตรของเธอมีจำนวนมาก ต่างมีพลังมาก
(และ)มีช่ือว่าอินทะ มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่า
ท่ีประชุมของภิกษุทั้งหลาย",(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๖/๒๖๔,๓๓๖/๒๖๕), ในปิฏฐธีตลิก
เปตวัตถุ(เรื่องเปรตตุ๊กตาแป้ง) ระบุว่า ท้าวมหาราชทั้ง ๔ มีท้าววิรูฬหกเป็นต้น เป็น
ผู้รักษาโลก มีบริวารยศ ควรแก่การบูชา(ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๑๑/๑๖๙) 

ท้าววิรูปักษ์ :  เทวมหาราชพระนามว่าวิรูปักษ์, ท้าววิรูปักษ์(บางแห่งเป็นวิรูปักษ์มหาราช บางแห่ง
เป็นวิรูปักขมหาราช) เป็นเทพเจ้าของพวกนาค ปกครองทิศตะวันตก, ท้าววิรูปักษ์ 
เป็นหน่ึงในท้าวจาตุมหาราช ได้แก่ (๑)ท้าวธตรฐ อยู่ทางทิศตะวันออก (๒)ท้าว
วิรุฬหก อยู่ทางทิศใต้ (๓)ท้าววิรูปักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตก (๔)ท้าวกุเวร อยู่ทางทิศ
เหนือ, ในชนวสภสูตร(ว่าด้วยชนวสภยักษ์)และในมหาโควินทสูตร(ว่าด้วยมหาโควินท



 

๒๒๓๕ 
 

 

พราหมณ์)ตอนว่าด้วยเทวสภา  ระบุถึงท้าววิรูปักษ์ว่ามานั่งประชุมในสุธัมมาเทวสภา
ดังข้อความอ้างถึงตอนหน่ึงว่า"...ทิศตะวันตกมีท้าววิรูปักษ์มหาราช ประทับน่ังผินพ
ระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก มีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า....", (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๒/
๒๑๒,๑๐/๒๙๔/๒๒๗), ในสิริกาฬกัณณิชาดก(ว่าด้วยสิริกับกาฬกัณณี) ระบุว่า 
กาฬกัณณีเทพธิดาเป็นลูกสาวของท้าววิรูปักขมหาราช(ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย)๒๗/๔๑/
๒๓๕), ในภูริทัตตจริยา(ว่าด้วยจริยาของภูริทัตตนาคราช) ระบุว่า ครั้งหน่ึง (พระ
โพธิสัตว์)บังเกิดเป็นพญานาคช่ือว่าภูริทัตตะ มีฤทธ์ิมาก สมาทานศีลวัตรได้ไปยังเท
วโลกพร้อมกับท้าววิรูปักษ์มหาราช (ขุ.จริยา(ไทย)๓๓/๑๑/๗๔๗) 

ท้าวเวปจิตติ  : จอมอสูรนามว่าเวปจิตติ, ท้าวเวปจิตติ เป็นหัวหน้าของพวกอสูร, ข้อมูลเกี่ยวกับท้าว
เวปจิตติท่ีปรากฏในพระสูตร มีดังน้ี ในจันทิมสูตร(ว่าด้วยจันทิมเทพบุตร) และสุริย
สูตร(ว่าด้วยสุริยเทพบุตร) ระบุว่า จันทิมเทพบุตรและสุริยเทพบุตรถูกอสุรินทราหูจับ
ตัวไว้ ได้กล่าวคาถาขอพระพุทธเจ้าเป็นท่ีพ่ึง อสุรินทราหูได้ฟังคาถาน้ัน เกิดความ
กลัว  จึงปล่อยจันทิมเทพบุตรและสุริยเทพบุตร แล้วรีบเข้าไปหาท้าวเวปจิตติจอม
อสูรถึงที่อยู่(ไปขอพ่ึง), ในเวปจิตตสูตร(ว่าด้วยท้าวเวปจิตติ) ระบุว่า เกิดสงคราม
ระหว่างพวกเทพนำโดยท้าวสักกะจอมเทพกับพวกอสูรนำโดยท้าวเวปจิตติจอมอสูร 
ปรากฏว่าพวกเทพชนะ พวกอสูรพ่ายแพ้  ท้าวเวปจิตติหัวหน้าฝ่ายอสูรถูกจับตัว
นำไปขังไว้ท่ีสุธัมมาสภา  เม่ือท้าวสักกะเสด็จเข้าไปใกล้ก็จะถูกท้าวเวปจิตติด่าบริภาษ
ด้วยถ้อยคำหยาบคาย,ในสุภาสิตชัยสูตร(ว่าด้วยการแข่งขันคำสุภาษิต) ระบุว่า ท้าว
สักกะชนะท้าวเวปจิตติในการแข่งขันคำสุภาษิต เพราะถ้อยคำของท้าวเวปจิตติน้ัน
เกี่ยวข้องกับอาชญา ศาสตราวุธต่างๆ นำไปสู่การทะเลาะวิวาทแย่งชิงกัน”, ท้าว
สักกะและท้าวเวปจิตติบางครั้งก็ทะเลาะกันบางครั้งก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะทั้ง
สองเป็นลูกเขยพ่อตากัน(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๐/๙๖,๑๕/๙๑/๙๗,๑๕/๒๕๐/๓๖๓,๑๕/
๒๕๑/๓๖๖,๑๕/๒๕๕/๓๗๒,สํ.ส.อ.(ไทย)๑/๒๕๐/๔๘๙,๑/๒๕๖/๔๙๕),ในฉคติกถา
(ว่าด้วยคติ ๖)พระสกวาที(ผู้ถาม)กับพระปรวาที(ผู้ตอบ)สนทนากันเรื่องคติ ๖(เทวคติ 
มนุสสคติ เปตคติ อสุรกายคติ ติรัจฉานคติ และนิรยคติ) โดยพระสกาวาทีเห็นว่า ถ้า
พวกอสูรที่ เป็นบริวารของท้าวเวปจิตติ มีรูปร่าง มีการเสพกาม มีอาหาร มีอายุ 
เหมือนกันกับพวกเทวดา และแต่งงานกับพวกเทวดาได้ ก็ไม่ควรนับว่า “คติมี ๖,
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๐๔/๕๓๖) 

ท้าวเวโรจนะจอมอสูร :จอมอสูรนามว่าท้าวเวโรจนะ, คำว่า “ท้าวเวโรจนะ(เวโรจโน)” มีปรากฏ
เฉพาะในเวโรจนอสุรินทสูตร(ว่าด้วยท้าวเวโรจนะจอมอสูร)พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๕ 
เท่าน้ัน และในอรรถกถาท่านก็ไม่ได้อธิบายขยายความเพ่ิมว่าเป็นใคร ทำหน้าท่ีอะไร 
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แต่เม่ือพิจารณาดู ท้าวเวโรจนะ น่าจะเป็นช่ีอหน่ึงของท้าวเวปจิตติ ด้วยเหตุผล ๒ 
ประการคือ (๑)มีฐานะเป็นจอมอสูร หรือหัวหน้าของพวกอสูรเช่นกัน (อสุรินฺโท) (๒)
มีความเก่ียวข้องกับท้าวสักกะจอมเทพเช่นกัน, ในเวโรจนอสุรินทสูตร ระบุว่า ท้าว
สักกะจอมเทพกับท้าวเวโรจนะจอมอสูรได้ไปเข้าเฝ้าสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า
ขณะประทับอยู่ ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี  ท้าวเวโรจนะจอมอสูร ได้กล่าวคาถาใน
สำนักของพระพุทธเจ้าตอนหน่ึงว่า “บุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ 
ประโยชน์อันงดงามอยู่ท่ีความสำเร็จ น่ีเป็นถ้อยคำของเวโรจนะ” (สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๒๕๔/๓๗๑) 

ท้าวเวสวัณมหาราช :เทวมหาราชนามว่าท้าวเวสวัณ, ท้าวกุเวร, ท้าวเวสวัณ(บางแห่งเป็น ท้าวเวสสุว
รรณ)เทพเจ้าแห่งพวกยักษ์ เป็นหน่ึงในจาตุมหาราช ได้แก่ (๑)ท้าวธตรฐ อยู่ทางทิศ
ตะวันออก (๒)ท้าววิรุฬหก อยู่ทางทิศใต้ (๓)ท้าววิรูปักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตก (๔)ท้าว
กุเวร หรือท้าวเวสวัณ อยู่ทางทิศเหนือ, ในชนวสภสูตร(ว่าด้วยชนวสภยักษ์) ระบุว่า 
ชนวสภยักษ์เป็นยักษ์ช้ันดีมีผิวพรรณผุดผ่องอยู่ร่วมกับท้าวเวสวัณเพ่ือคอยช่วยสนอง
งานเป็นผู้นำเน้ือความการสนทนาธรรมกันระหว่างสนังกุมารพรหมกับท้าวเวสวัณ
มหาราชมากราบทูลแด่พระพุทธเจ้า, ในสักกปัญหสูตร(ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ) 
ระบุถึงท้าวเวสสุวรรณมหาราชว่ามีนางปริจาริกาช่ือว่าภุชคี(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๐/
๒๑๑,๑๐/๒๘๑/๒๑๒,๑๐/๒๘๒/๒๑๒,๑๐/๒๙๑/๒๒๖,๑๐/๒๙๒/๒๒๖,๑๐/๒๙๔/
๒๒๗,๑๐/๓๕๒/๒๗๙), ในอาฏานาฏิยสูตร(ว่าด้วยมนต์เครื่องรักษาช่ืออาฏานาฏิยะ) 
ระบุว่า ท้าวเวสวัณมหาราชเป็นผู้กราบทูลมนต์เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะแด่
พระพุทธเจ้า(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๖/๒๑๙),ในจูฬตัณหาสังขยสูตร(ว่าด้วยความสิ้น
ตัณหา สูตรเล็ก) ระบุถึงท้าวสักกะจอมเทพกับท้าวเวสวัณมหาราชเป็นผู้นิมนต์พระ
มหาโมคคัลลาเถระไปเท่ียวชมเวชยันตปราสาท(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๙๓/๔๒๓) 

ท้าวเวสสภู  :  เทพเจ้านามว่าเวสสภู, ท้าวเวสสภู เป็นช่ือของเทพองค์หน่ึง, ในนิรยปาลกถา(ว่าด้วย
นายนิรยบาล) ระบุว่า พระสกวาที(ผู้ถาม)กับพระปรวาที(ผู้ตอบ) ได้สนทนาธรรมกัน
เรื่องนายนิรยบาลมีอยู่ในนรกจริงหรือไม่ ช่วงหน่ึงของการสนทนาพระปรวาทีได้ยก
ข้อความในพระสูตรมาอ้างเพ่ือสนับสนุนคำตอบของตนท่ีว่านายนิรยบาลไม่มีอยู่ใน
นรก ตามข้อความท่ีมีปรากฏว่า “ท้าวเวสสภู ท้าวเปตติราช ท้าวโสมะ ไม่ได้ฆ่า 
ท้าวยมะและท้าวเวสวัณก็ไม่ได้ฆ่า กรรมของตนเองฆ่าบุคคลผู้สิ้นบุญจากโลกนี้เกิดใน
ปรโลกในนรกน้ัน”,ส่วนท่านพระสกวาทีไม่เห็นด้วยกับคำตอบนี้และยกข้อความใน
พระสูตรอ่ืนมาอ้างเพ่ือยืนยันว่านายนิรยบาลมีอยู่ในนรกจริง(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๖๗/



 

๒๒๓๗ 
 

 

๘๙๘,อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๘๖๗/๓๑๑, ดูเทียบเคียงใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๐/๒๙๔-
๒๙๕,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๓๖/๑๙๑-๑๙๔)(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๖๗/๘๙๘) 

ท้าวเวสสามิตะ:พระราชาพระนามว่าเวสสามิตะ, พระเจ้าเวสสามิตะ, ในมหานารทกัสสปชาดก(ว่า
ด้วยพระมหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี) ระบุว่า ท้าวเวสสามิตะ เป็น
พระราชาองค์ท่ี ๒ ในพระราชา ๖ พระองค์ ที่นารทฤษีทูลต่อพระเจ้าอังคติ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างสำหรับพระราชาผู้ประพฤติธรรมท่ีควรดำเนินรอยตาม ดังข้อความที่มี
ปรากฏว่า "พระราชา ๖ พระองค์น้ี คือ (๑)ท้าวธตรัฏฐะ (๒)ท้าวเวสสามิตะ (๓)ท้าว
อัฏฐกะ (๔)ท้าวยมทัคคิ (๕)ท้าวอุสินนระ (๖)ท้าวสิวิราช ได้ทรงบำรุงสมณะและ
พราหมณ์ท้ังหลายแล้ว" (ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย)๒๘/๑๓๒๘/๓๘๘) 

ท้าวสมพรจอมอสูร  :จอมอสูรนามว่าท้าวสมพร, คำว่า “ท้าวสมพร(สมฺพรํ)” มีฐานะเป็นจอมอสูรหรือ
หัวหน้าของพวกอสูรปรากฏเฉพาะในสมุททกสูตร(ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งสมุทร) 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ เท่าน้ัน หมายถึงท้าวเวปจิตตินั่นเอง, เน้ือเร่ืองในพระสูตรนี้ 
ระบุว่า  ฤษีทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอาศัยอยู่ใกล้ฝรั่งสมุทรเกรงจะไม่ได้รับ
ความปลอดภัยจากพวกอสูรที่กำลังสู้รบกับพวกเทวดาใกล้สถานที่อยู่ของพวกตน จึง
เข้าไปหาท้าวสมพรจอมอสูร เพ่ือขอให้อภัยแก่พวกตน แต่ท้าวสมพรจอมอสูรผู้หยาบ
กระด้างไม่ยอมกล่าวให้อภัย ฤษีท้ังหลายจึงสาปแช่งว่า “ท่านให้ภัยเท่าน้ันแก่พวก
เราผู้ขออภัย พวกเราขอรับเอาแต่อภัยอย่างเดียว ส่วนภัยจงเป็นของท่านเถิด” เมื่อ
สาปแช่งเสร็จ ฤษีท้ังหลายก็หายตัวไปต่อหน้าท้าวสมพรไปปรากฏตัวอยู่ที่กุฎีใบไม้
ใกล้ฝั่งสมุทร ท้าวสมพรจอมอสูรถูกฤษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมสาปแช่งตกใจกลัว
หวาดหว่ันเป็นอย่างย่ิง(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๕๖/๓๗๓) ในอรรถกถาท่านขยายความว่า 
ท้าวสมพรจอมอสูรมีใจหวาดหว่ันเกิดอาการไข้ เพราะเหตุนั้น จึงได้ช่ืออีกอย่างว่า 
“ท้าวเวปจิตติ” แปลว่า “ผู้มีจิตหว่ันไหว” (สํ.ส.อ.(ไทย)๑/๒๕๖/๓๒๙) 

ท้าวสหเทพ  : ราชกุมารผู้มีนามว่าสหเทพ, ท้าวสหเทพ เป็นราชโอรสองค์ท่ี ๕ ของพระเจ้าปัณฑุ
ราช เป็นหน่ึงในสามีจำนวน ๕ คนของราชธิดานามว่ากัณหาผู้มักมากในกาม แม้จะมี
สามีถึง ๕ คนแล้ว เธอก็ยังมีจิตปฏิพัทธ์ในชายคนที่ ๖ ซึ่งเป็นคนเปลี้ยเหมือนผีหัว
ขาด, ในกุณาลชาดก(ว่าด้วยนกดุเหว่า) ระบุว่า พญานกกุณาละ ได้ยกตัวอย่างต่างๆ 
ของหญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีบอกแก่เพ่ือนนกช่ือปุณณมุขะเพ่ือให้ระมัดระวังใน
เรื่องน้ี ตัวอย่างหน่ึงของหญิงประพฤตินอกใจที่ถูกหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงคือ เรื่องของ
นางกัณหา ดังมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงว่า “ครั้งน้ัน นางล่วงละเมิด(นอกใจ)สามี
ท้ัง ๕ คน เหล่านี้ คือ ๑.ท้าวอัชชุนะ ๒.ท้าวนกุละ ๓.ท้าวภีมเสน ๔.ท้าวยุธิฏฐิละ ๕.
ท้าวสหเทพแล้วได้กระทำลามกกับชายเต้ียค่อม...”(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๙๐/๑๓๙) 



 

๒๒๓๘ 
 

 

ท้าวสหัมบดีพรหม :พระพรหมนามว่าท้าวสหัมบดี, ท้าวสหัมบดีพรหม คือพรหมผู้ทูลอาราธนา
พระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์ หลายพระสูตรมีพรหมายาจนสูตรเป็นต้น
กล่าวถึงบทบาทสำคัญในเรื่องน้ี, ในมหาปรินิพพานสูตร(ว่าด้วยมหาปรินิพพาน)ระบุ
ถึงท้าวสหัมบดีพรหมในฐานะผู้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จดับขันธปรินิพพานของ
พระพุทธเจ้าว่า “สรรพสัตว์จะต้องทอดท้ิงร่างกายไว้ในโลก พระศาสดาผู้หาใคร
เปรียบเทียบไม่ได้ในโลก ผู้เข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริง ผู้บรรลุพลธรรม ผู้ตรัสรู้
เองโดยชอบเช่นน้ี ก็ยังปรินิพพาน”, ในจาตุมสูตร(ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านจาตุ
มา) เรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดัง ระบุว่า ในเหตุการณ์ท่ีพวกพระอาคันตุกะพูด
เสียงดังอ้ืออึงแล้วถูกขับไล่ออกจากวิหารไป ท้าวสหัมบดีพรหมเป็นผู้สามารถทูล
อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงพอพระทัยด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยพืชท่ียังอ่อนและ
ด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อน, ในคารวสูตร ท้าวสหัมบดีพรหมเป็นผู้ทูลรับรอง
สิ่งท่ีพระพุทธเจ้าทรงสักการะเคารพธรรม โดยอ้างถึงพระพุทธเจ้าท้ังหลายในอดีตก็
ทรงทำเช่นน้ี,ในอีกหลายพระสูตรกล่าวถึงท้าวสหัมบดีในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน
การทำความดีของมนุษย์(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๒๐/๑๖๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๙/๑๘๐,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๗๒/๒๓๐,๑๕/๑๘๑/๒๔๙,๑๕/๑๘๓/๒๕๔,๑๕/๑๘๔/๒๕๔,๑๕/๑๘๖/
๒๖๐,๑๕/๒๖๓/๓๘๓,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑/๕๕๓,๓๓/๑๐/๕๕๗) 

ท้าวสหัสนัยน์,ท้าวสหัสสเนตร : ท้าวสักกะ, ท้าวสหัสนัยน์ (บางแห่งเป็น ท้าวสหัสสเนตร ) คือพระ
นามหน่ึงของท้าวสักกะ ที่ได้พระนามเช่นนั้น เพราะทรงสามารถคิดเน้ือความต้ังพัน
ได้โดยครู่เดียว, ในทุติยเทวสูตร และตติยเทวสูตร ระบุถึงเหตุท่ีท้าวสักกะได้มาบังเกิด
เป็นท้าวสักกะจอมเทพ เพราะได้สมาทานวัตตบท ๗ ประการอย่างบริบูรณ์และที่ได้
พระนามต่างๆ คือ (๑)ได้พระนามว่าท้าวมฆวาน เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ในกาล
ก่อน เป็นมาณพช่ือมฆะ (๒)ได้พระนามว่าท้าวปุรินททะ เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่
ในกาลก่อน ได้ให้ทานมาก่อน (๓)ได้พระนามว่าท้าวสักกะ เพราะเม่ือครั้งเป็นมนุษย์
อยู่ในกาลก่อน ได้ให้ทานโดยเคารพ (๔)ได้พระนามว่าท้าววาสวะ เพราะเมื่อครั้งเป็น
มนุษย์อยู่อยู่ในกาลก่อน ได้ให้ท่ีพักอาศัย (๔)ได้พระนามว่าท้าวสหัสนัยน์ เพราะทรง
คิดเนื้อความได้ต้ังพันโดยครู่เดียว (๕)ได้พระนามว่าท้าวสุชัมบดี เพราะทรงมีนางอสุร
กัญญานามว่าสุชา เป็นปชาบดี (๖)ได้พระนามว่าท้าวเทวานมินทะ เพราะเสวยราช
สมบัติอันมีความใหญ่ย่ิงด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพช้ันดาวดึงส์,  ในท่ีอ่ืนๆ ระบุถึง
ท้าวสหัสนัยน์ในฐานะเป็นเจ้าแห่งเทพผู้มีฤทธ์ิมีอำนาจมาก ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ท้ังหลาย(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๕๕/๓๗๒,๑๕/
๒๕๘-๒๕๙/๓๗๖,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๐๕/๔๙,๒๖/๘๑๗/๙๔, ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย)๒๗/



 

๒๒๓๙ 
 

 

๑๕๘/๑๘๘,ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย)๒๗/๓/๒๘๕, ขุ.ชา.(ไทย)ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๒๐/
๑๒๐, ๒๗๒/๑๓๐, ๒๗๔/๑๓๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๐๘/๓๐๘, ๙๑๓/๓๒๔) 

ท้าวสักกะ,ท้าวสักกปุรินททะ : ราชาแห่งเทพพระนามว่าท้าวสักกะ, จอมเทพพระนามว่าท้าวสักกปุริ
นททะ(ท้าวสักกะผู้ให้ทานมาก่อน),ในทุติยเทวสูตร และตติยเทวสูตร ระบุถึงเหตุท่ี
ท้าวสักกะได้มาบังเกิดเป็นท้าวสักกะจอมเทพ เพราะได้สมาทานวัตตบท ๗ ประการ
อย่างบริบูรณ์และที่ได้พระนามต่างๆ คือ (๑)ได้พระนามว่าท้าวมฆวาน เพราะเมื่อครั้ง
เป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน เป็นมาณพช่ือมฆะ (๒)ได้พระนามว่าท้าวปุรินททะ เพราะ
เม่ือคร้ังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้ให้ทานมาก่อน (๓)ได้พระนามว่าท้าวสักกะ 
เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้ให้ทานโดยเคารพ (๔)ได้พระนามว่าท้าว
วาสวะ เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่อยู่ในกาลก่อน ได้ให้ท่ีพักอาศัย (๔)ได้พระนามว่า
ท้าวสหัสนัยน์ เพราะทรงคิดเน้ือความได้ต้ังพันโดยครู่เดียว (๕)ได้พระนามว่าท้าว
สุชัมบดี เพราะทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชา เป็นปชาบดี (๖)ได้พระนามว่าท้าวเท
วานมินทะ เพราะเสวยราชสมบัติอันมีความใหญ่ย่ิงด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพช้ัน
ดาวดึงส์,ในท่ีอ่ืนๆระบุถึงท้าวสักกะในฐานะเป็นเจ้าแห่งเทพผู้มีฤทธ์ิมีอำนาจมาก 
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนไขข้อข้องใจของเทวดาทั้งหลายส่งเสริมการทำความดีของมนุษย์ 
สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ท้ังหลายเป็นต้น,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/
๒๖๘,๑๐/๓๔๔/๒๗๓,๑๐/๓๔๘/๒๗๖,๑๐/๓๕๔/๒๘๑,๑๐/๓๕๔/๒๘๓,๑๐/๓๕๕/
๒๘๔,๑๐/๓๗๐/๒๙๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๙/๑๙๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๙๐/๔๒๐,๑๒/
๓๙๑/๔๒๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๒/๓๗๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๐/๑๖๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๒๕๘/๓๗๖,๑๕/๒๕๙/๓๗๘,ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๑๙๖/๑๙๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๗/
๑๘๔,ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย)๒๘/๙๒/๗๑,๒๘/๙๓/๗๑,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๙/๖๖๖,๓๓/
๑๐/๖๖๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗๘/๑๔๕,๓๓/๘๑/๑๔๕,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๘๑/
๓๕,๒๐/๒๘๒/๓๕,๒๐/๒๘๓/๓๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘/๒๑๐,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๕๔/
๒๗,ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๒๖๗/๒๑๑,ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย)๒๗/๓/๑๕๖,ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.
(ไทย)๒๗/๑๐/๕๙๖,ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๔๙/๑๕๔,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๒๐๗/
๔๕๖,ขุ.ชา.สฏฺฐิ.(ไทย)๒๘/๖๑/๔๓,.ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๗๐/๑๓,ขุ.ชา.ม.(ไทย)
๒๘/๒๒๙๓/๕๓๘,๒๒๙๗/๕๓๙,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๔/๖๖๖,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๕๓/
๗๓๔, ๖๗/๗๓๖, ๑๑๕/๗๔๑, ๑๓๔/๗๔๔) 

ท้าวสิวิราช : พระราชาพระนามว่าสิวิราช, พระเจ้าสิวิราช, ในมหานารทกัสสปชาดก(ว่าด้วยพระ
มหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี) ระบุว่า ท้าวสิวิราช เป็นพระราชาองค์
สุดท้ายในพระราชา ๖ พระองค์ ที่นารทฤษีทูลต่อพระเจ้าอังคติ เพ่ือเป็นตัวอย่าง



 

๒๒๔๐ 
 

 

สำหรับพระราชาผู้ประพฤติธรรมท่ีควรดำเนินรอยตาม ดังข้อความท่ีมีปรากฏว่า 
"พระราชา ๖ พระองค์นี้ คือ (๑)ท้าวธตรัฏฐะ (๒)ท้าวเวสสามิตะ(๓)ท้าวอัฏฐกะ (๔)
ท้าวยมทัคคิ (๕)ท้าวอุสินนระ (๖)ท้าวสิวิราชได้ทรงบำรุงสมณะและพราหมณ์
ท้ังหลายแล้ว"(ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย)๒๘/๑๓๒๘/๓๘๘) 

ท้าวสุชัมบดี  : ท้าวสักกะ, ท้าวสุชัมบดีคือพระนามหน่ึงของท้าวสักกเทวราช เพราะมีอสุรกัญญา
นามว่าสุชาเป็นปชาบดี จึงได้พระนามว่า ท้าวสุชัมบดี, ในทุติยเทวสูตร และตติยเทว
สูตร ระบุถึงเหตุท่ีท้าวสักกะได้มาบังเกิดเป็นท้าวสักกะจอมเทพ เพราะได้สมาทานวัต
ตบท ๗ ประการอย่างบริบูรณ์และที่ได้พระนามต่างๆ คือ(๑)ได้พระนามว่าท้าวมฆ
วาน เพราะเม่ือครั้งเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน เป็นมาณพช่ือมฆะ(๒)ได้พระนามว่าท้า
วปุรินททะ เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้ให้ทานมาก่อน (๓)ได้พระนาม
ว่าท้าวสักกะ เพราะเมื่อคร้ังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้ให้ทานโดยเคารพ (๔)ได้พระ
นามว่าท้าววาสวะ เพราะเมื่อคร้ังเป็นมนุษย์อยู่อยู่ในกาลก่อน ได้ให้ท่ีพักอาศัย (๕)ได้
พระนามว่าท้าวสหัสนัยน์ เพราะทรงคิดเน้ือความได้ต้ังพันโดยครู่เดียว(๖)ได้พระนาม
ว่าท้าวสุชัมบดี เพราะทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชา เป็นปชาบดี (๗)ได้พระนาม
ว่าท้าวเทวานมินทะ เพราะเสวยราชสมบัติอันมีความใหญ่ย่ิงด้วยความเป็นใหญ่แห่ง
เทพช้ันดาวดึงส์ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๕๓/๓๗๐,๑๕/๒๕๘/๓๗๖,๑๕/๒๕๙/๓๗๘) 

ท้าวสุทัสสนเทวราช  :เทวราชพระนามว่าท้าวสุทัสสนะ, จอมเทพพระนามว่าท้าวสุทัสสนะ, ในปิยทัส
สีพุทธวงศ์(ว่าด้วยพระประวัติของพระปิยทัสสีพุทธเจ้า) ระบุว่า ท้าวสุทัสสนเทวราช
เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิอาศัยอยู่ท่ีสุทัสสนบรรพต ไม่ไกลจากเมืองอุสภวดี มีประชาชน
ท่ัวทุกสารทิศมาบูชาด้วยเครื่องเซ่นสังเวยต่างๆ อันมีค่ามาก จึงถือตัวจัด คิดว่าตนเอง
ย่ิงใหญ่เหนือผูใ้ด  พระปิยทัสสีพุทธเจ้าทรงใช้พุทธานุภาพบรรเทามิจฉาทิฏฐิของท้าว
สุทัสสนเทวราชด้วยการทรงแสดงฤทธ์ิที่เหนือกว่า,(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๔/๖๕๖,ขุ.
พุทฺธ.อ.(บาลี)๑/๔/๓๐๘) 

ท้าวสุนิมมิตเทวราช  :เทวราชาพระนามว่าท้าวสุนิมมิตะ, ท้าวสุนิมมิตะจอมเทพ, ในอเนกวัณณวิมาน
(ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่เทพบุตรผู้มีรัศมีหลากสี) ระบุว่า พระมหาโมคคัลลานเถระ
ได้ถามเทพบุตรตนหนึ่งผู้มีวิมานอันงดงามเปล่งรัศมีหลากสีอยู่ในวิมานด้วยความเบิก
บานใจประหนึ่งท้าวสุนิมมิตเทวราช ดังข้อความในคำถามของพระเถระตอนหน่ึงว่า 
"ท่านมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อม ขึ้นวิมานมีรัศมีต่างๆ วิจิตรมากมาย เป็นที่ระงับความ
กระวนกระวายและความเศร้าโศกบันเทิงอยู่ ดังท้าวสุนิมมิตเทวราชผู้เป็นใหญ่กว่า
เทวดา..."(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๑๙๙/๑๕๐),ในอรรถกถาท่านขยายความคำว่า"ดังท้าวสุนิม
มิตเทวราชผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดา(สุนิมฺมิโต ภูตปตีว)"ว่า "ท่านแม้เป็นหมูเทพช้ัน



 

๒๒๔๑ 
 

 

ดาวดึงส์ก็บันเทิง ยินดี รื่นรมย์ย่ิงเหมือนท้าวสุนิมมิตเทวราช เพราะเป็นผู้มีทิพย
สมบัติอย่างโอฬาร"(ขุ.วิ.อ.(บาลี)๑/๑๑๙๙/๓๗๗) เมื่อพิจารณาจากข้อความในอรรถ
กถา ท้าวสุนิมมิตเทวราชก็น่าจะหมายถึง ท้าวสักกเทวราชน่ันเอง 

ท้าวโสตถิเสน :พระราชาพระนามว่าโสตถิเสน, พระเจ้าโสตถิเสน, ในสัมพุลาชาดก(ว่าด้วยความ
ซื่อสัตย์ของพระนางสัมพุลา) ระบุว่า ท้าวโสตถิเสน ก่อนขึ้นครองราชสมบัติ เป็นราช
กุมารท่ีเป็นโรคเรื้อนหนีไปอยู่ในป่าพร้อมกับพระชายาผู้มีสิริโฉมงดงามนามว่าสัมพุลา 
พระนางปรนนิบัติพระสวามีด้วยความซื่อสัตว์จริงใจ ต่อมาถูกยักษ์ทานพจับตัวไปเพ่ือ
หวังต้ังเป็นมเหสีขณะออกไปหาของในป่า แต่ได้รับการช่วยเหลือจากท้าวสักกะ จึง
รอดตัวกลับไปที่พักในเวลาเย็นค่ำ เจ้าชายโสตถิเสนแทนท่ีจะดีใจท่ีพระชายารอด
กลับมาได้ กลับกล่าวหาพระนางว่านอกใจตน เพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิใจ พระนาง
สัมพุลาจึงทำสัจกิริยาหลั่งน้ำลงท่ีศีรษะของเจ้าชายโสตถิเสนขอให้โรคเรื้อนหายจาก
ไป ด้วยการกล่าวคำสัตย์ของพระนางน้ันทำให้เจ้าชายโสตถิเสนหายจากโรคเรื้อนและ
ได้กลับไปพระนครข้ึนครองราชแทนพระบิดา(พระเจ้าวิเทหะ)ผู้สละราชสมบัติเพ่ือ
ออกบวชเป็นดาบส พระนางสัมพุลาแม้จะได้รับแต่งต้ังเป็นอัครมเหสี แต่ก็ไม่ได้รับ
การใส่ใจจากท้าวโสตถิเสน เพราะหลงรื่นรมย์อยู่กับนางสนมเหล่าอ่ืน  ต่อมา ท้าวเธอ
ได้รับการเตือนจากวิเทหดาบสผู้พระบิดา  จึงกลับได้สติรำลึกถึงคุณงามความดีของ
พระนางสัมพุลา ขอให้พระนางยกโทษให้และทรงยกย่องมอบความเป็นใหญ่ให้แก่
มเหสีสัมพุลา (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๓๒๖/๕๘๗, ขุ.ชา.ตึสติ.อ.(บาลี) ๗/๓๒๖/๒๕๐) 

ท้าวโสมะ  : เทพเจ้านามว่าท้าวโสมะ,  ท้าวโสมะ อยู่ในฐานะเทพเจ้าผู้มีฤทธ์ิเดช สามารถจะให้
คุณให้โทษแก่ผู้ร้องขออ้อนวอนได้ ตามข้อมูลท่ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกล่าวถึงท้าวโส
มะ ดังน้ี:-  ในชยทัสสิชาดก(ว่าด้วยพระเจ้าปัญจาละพระนามว่าชัยทิศ) ระบุถึงท้าวโส
มะในฐานะเทพเจ้าผู้ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย เห็นได้จากดำรัสของพระเจ้าชัย
ทิศท่ีทรงอ้อนวอนต่อเทพเจ้าท้ังหลายให้ช่วยปกป้องคุ้มครองอลีนสัตตุราชกุมารจาก
ยักษ์โปริสาท ดังข้อความตอนหนึ่งว่า "....ลูกรัก ขอลูกจงมีเทพเหล่านี้ คือ ท้าวโสมะ 
ท้าววรุณ ท้าวปชาบดี พระจันทร์ และสุริยเทพคุ้มครอง ขอลูกรักจงได้รับอนุญาต
กลับมาจากสำนักยักษ์โปริสาทด้วยความสวัสดี" (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๗๙/๕๕๐), ใน
นิรยปาลกถา(ว่าด้วยนายนิรยบาล) ระบุถึงท้าวโสมะในฐานะเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในโลก
ของคนตาย เห็นได้จากคำสนทนาธรรมของพระสกวาที(ผู้ถาม)กับพระปรวาที(ผู้ตอบ)
เรื่องนายนิรยบาลมีอยู่ในนรกจริงหรือไม่  ช่วงหนึ่งของการสนทนาพระปรวาทีได้ยก
ข้อความในพระสูตรมาอ้างเพ่ือสนับสนุนคำตอบของตนท่ีว่านายนิรยบาลไม่มีอยู่ใน
นรก  ตามข้อความท่ีมีปรากฏว่า “ท้าวเวสสภู ท้าวเปตติราช ท้าวโสมะ ไม่ได้ฆ่า 



 

๒๒๔๒ 
 

 

ท้าวยมะและท้าวเวสวัณก็ไม่ได้ฆ่า กรรมของตนเองฆ่าบุคคลผู้สิ้นบุญจากโลกนี้เกิดใน
ปรโลกในนรกน้ัน”,ส่วนท่านพระสกวาทีไม่เห็นด้วยกับคำตอบนี้และยกข้อความใน
พระสูตรอ่ืนมาอ้างเพ่ือยืนยันว่านายนิรยบาลมีอยู่ในนรกจริง (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๖๗/
๘๙๘) 

ท้าวอัชชุนะ : ราชกุมารผู้มีนามว่าอัชชุนะ, ท้าวอัชชุนะ เป็นราชโอรสองค์ที่ ๑ ของพระเจ้าปัณฑุ
ราช เป็นหน่ึงในสามีจำนวน ๕ คนของราชธิดานามว่ากัณหาผู้มักมากในกาม แม้จะมี
สามีถึง ๕ คนแล้ว เธอก็ยังมีจิตปฏิพัทธ์ในชายคนที่ ๖ ซึ่งเป็นคนเปล้ียเหมือนผีหัว
ขาด, ในกุณาลชาดก(ว่าด้วยนกดุเหว่า) ระบุว่า พญานกกุณาละ ได้ยกตัวอย่างต่างๆ 
ของหญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีบอกแก่เพ่ือนนกช่ือปุณณมุขะเพ่ือให้ระมัดระวังใน
เรื่องน้ี ตัวอย่างหน่ึงของหญิงประพฤตินอกใจที่ถูกหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงคือ เรื่องของ
นางกัณหา ดังมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงว่า “ครั้งน้ัน นางล่วงละเมิด(นอกใจ)สามี
ท้ัง ๕ คน เหล่าน้ี คือ ๑.ท้าวอัชชุนะ ๒.ท้าวนกุละ ๓.ท้าวภีมเสน ๔.ท้าวยุธิฏฐิละ ๕.
ท้าวสหเทพ แล้วได้กระทำลามกกับชายเต้ียค่อม...”(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๙๐/
๑๓๙) 

ท้าวอัฏฐกะ : พระราชาพระนามว่าอัฏฐกะ, พระเจ้าอัฏฐกะ, ในมหานารทกัสสปชาดก(ว่าด้วยพระ
มหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี) ระบุว่า ท้าวอัฏฐกะเป็นพระราชาองค์ที่ 
๓ ในพระราชา ๖ พระองค์ ที่นารทฤษีทูลต่อพระเจ้าอังคติ เพ่ือเป็นตัวอย่างสำหรับ
พระราชาผู้ประพฤติธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง ดังข้อความที่ มีปรากฏว่า 
"พระราชา ๖ พระองค์น้ี คือ (๑)ท้าวธตรัฏฐะ (๒)ท้าวเวสสามิตะ (๓)ท้าวอัฏฐกะ (๔)
ท้าวยมทัคคิ (๕)ท้าวอุสินนระ (๖)ท้าวสิวิราช ได้ทรงบำรุงสมณะและพราหมณ์
ท้ังหลายแล้ว"(ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย)๒๘/๑๓๒๘/๓๘๘) 

ท้าวอันธกเวณฑะ :พระราชาพระนามว่าอันธกเวณฑะ, พระเจ้าอันธกเวณฑะ, ในกุมภชาดก(ว่าด้วย
หม้อพิเศษ) ระบุว่า ท้าวสักกะได้ตรัสโทษของการด่ืมสุราแก่สรรพมิตตราชา โดย
ยกตัวอย่างต่างๆของผู้ท่ีด่ืมสรุาแล้วประสบความเสียหายขึ้นช้ีแจงให้เห็น ตัวอย่าง
หนึ่งท่ีทรงหยิบยกข้ึนมาตรัสคือเรื่องของพวกโอรสของท้าวอันธกเวณฑะ ทั้งท่ีเป็นพ่ี
น้องร่วมบิดาเดียวกัน แต่เม่ือด่ืมสุราเข้าไป ต่างก็ประหัตประหารซึ่งกันและกัน ได้รับ
ความเสียหายกันท่ัวหน้าทั้ง ๑๐ พระองค์ ดังข้อความที่มีปรากฏว่า "พวกโอรสของ
ท้าวอันธกเวณฑะเสวยสุราชนิดใดแล้ว พาหญงิไปบำเรอใกล้ฝั่งสมุทรได้ใช้สาก
ประหัตประหารกันและกันแลว้....."(ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๕๗/๕๔๖, ขุ.ชา.ตึสติ.อ.
(บาลี)๗/๕๗/๑๖๒) 



 

๒๒๔๓ 
 

 

ท้าวอัมรินทราธิราช :พระอินทร์, เจ้าแห่งเทพพระนามว่าท้าวอัมรินทราธิราช, ท้าวอัมรินทราธิราช
(บางแห่งเป็นอมรินทราธิราช)เป็นมหาเทพผู้ย่ิงใหญ่ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ได้แก่ท้าว
สักกเทวราชนั่นเอง, ในเขมาเถริยาปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระเขมาเถรี) ระบุ
ว่า ท้าวอัมรินทราธิราช(ท้าวสักกเทวราช)ทรงโปรดปรานวัดเวฬุวันซึ่งสร้างถวายโดย
พระเจ้าพิมพิสาร อดีตพระราชสวามีของพระเขมาภิกษุณี  ทรงละสวนนันทวันใน
สวรรค์ลงมาเท่ียมชมวัดเวฬุวันเป็นประจำโดยไม่รู้สึกเบื่อตามข้อความท่ีมีกล่าวถึงว่า 
"พระเวฬุวัน ซึ่งเป็นสถานท่ีน่าเพลดิเพลินยินดีของนรชน ผู้ใดได้เห็นแล้ว ผู้น้ันเหมือน
ได้เห็นสวนนันทวันซึ่งเป็นสถานท่ีเพลิดเพลินของท้าวอัมรินทราธิราช ท้าวสักก
เทวราชและเทพท้ังหลายละสวนนันทวันแล้วลงมาท่ีพ้ืนปฐพีเห็นพระเวฬุวันที่น่า
รื่นรมย์แล้วก็อัศจรรย์ใจมิรู้เบ่ือ..."(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๓๐/๔๓๑) 

ท้าวอีสานเทวราช:เทวราชนามว่าท้าวอีสาน,จอมเทพนามว่าท้าวอีสาน, ท้าวอีสานจอมเทพ, ในธชัคค
สูตร(ว่าด้วยเรื่องยอดธง) ระบุว่า ในกรณีท่ีเกิดศึกสงครามระหว่างเทพกับอสูร  ท้าว
อีสานเทวราช เป็นจอมเทพลำดับที่ ๔ (รองจากท้าวสักกะ ท้าวปชาบดี และท้าว
วรุณ) ท่ีสามารถจะเป็นท่ีพ่ึงพิงของเหล่าเทวดาทั้งหลายได้ โดยเพียงแค่แลดูยอดธง
เท่าน้ัน แต่ความกลัว ความสะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้าท่ีจักเกิดขึ้น อาจ
หายไปบ้าง ไม่หายไปบ้าง เพราะเทพเหล่านั้นมีท้าวสักกะเป็นต้น  ยังมีราคะ โทสะ 
โมหะ มีความกลัว ความหวาดสะดุ้งอยู่ อาจหนีไปเสียเอง ต่างจากภิกษุไปอยู่ในป่า 
เมือ่เกิดความสะดุ้งกลัว เกิดขนพองสยองเกล้า พึงระลึกถึงพระรัตนตรัยมี
พระพุทธเจ้าเป็นต้น จะทำให้ความหวาดกลัวหายไปสิ้น เพราะพระพุทธองค์เป็นผู้
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ไม่มคีวามกลวั ไม่สะดุ้ง และไม่หนีไป  (ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๒๔๙/๓๖๐,สํ.ส.อ.(ไทย)๑/๒๔๙/๔๙๗) 

ทาส,ทาสหญิง :ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งท่ีเลื่อมใสศรัทธา เช่น เป็นทาสความรู้, ผู้ท่ียอมตนให้ตกอยู่ในอํานาจ
สิ่งใดสิ่งหน่ึง เช่น เป็นทาสการพนัน เป็นทาสยาเสพติด เป็นทาสความรัก เป็นทาส
เงิน; บ่าวท่ัวไป, ผู้ท่ีขายตัวลงเป็นคนรับใช้หรือท่ีนายเงินไถ่ค่าตัวมา เรียกว่า ทาสนํ้า
เงิน, ผู้ท่ีเป็นลูกของทาสน้ําเงิน เรียกว่า ทาสเรือนเบ้ีย หรือทาสในเรือนเบ้ีย, ทาสท่ี
เอาเงินไปซื้อมา เรียกว่าทาสสินไถ่, ผู้ที่เป็นคนเชลย เรียกว่า ทาสเชลย, ถ้าใช้คู่กันว่า 
ทาสทาสี ก็หมายความว่า ทาส เป็นบ่าวผู้ชาย และ ทาสี เป็นบ่าวผู้หญิง, คำว่า 
“ทาส” เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในมิติท่ีหลากหลาย ขอยกตัวอย่าง ใน
พรหมชาลสูตร ระบุว่า พระพุทธเจ้าทรงเว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย
และทรงเว้นขาดจากการทำนายลักษณะทาสหญิงและทาสชายเป็นต้นเพ่ือเลี้ยงชีพ
(ภิกษุผู้มีศีลย่อมเว้นขาดเช่นกัน), พระสูตรหลายแห่งกล่าวถึงทาสในฐานะผู้รับใช้ ไม่



 

๒๒๔๔ 
 

 

เป็นอิสระในตน ต้องพ่ึงพานายจ้าง, บางแห่งนำคำว่า “ทาส”มาใช้อธิบายธรรม เช่น 
ทาสแห่งตัณหา  ทาสแห่งทาน เป็นต้น, บางแห่งกล่าวถึงทาสและเจ้านายควรปฏิบัติ
ต่อกันอย่างไร(ที.สี.(ไทย)๙/๑๐/๕,๙/๒๒/๙,๙/๑๙๔/๖๖,๙/๒๐๖/๗๐,๙/๒๒๑/
๗๕,๙/๒๒๓/๗๕,๙/๓๔๕/๑๔๔,๙/๓๔๗/๑๔๕,๙/๔๖๒/๒๐๒,๙/๔๖๔/๒๐๒,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๒๗๔/๒๙๗,๑๒/๔๑๑/๔๔๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓/๔,๑๓/๔/๕,๑๓/๙/๙,๑๓/
๑๑/๑๔,๑๓/๑๐๖/๑๑๓,๑๓/๑๕๓/๑๗๐,๑๓/๒๙๙/๓๕๗,๑๓/๔๐๓/๕๐๔,๑๓/
๔๑๔/๕๑๘,๑๓/๔๑๗/๕๒๒,๑๓/๔๑๘/๕๒๔,๑๓/๔๔๖/๕๕๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/
๒๑,๑๔/๑๐๒/๑๒๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๑/๑๕๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๓,๒๑/
๗๓/๑๑๙,๒๑/๑๙๘/๓๐๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๒/๕๒,๒๒/๒๒๘/๓๗๐,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๓๘/๒๙๗,๒๓/๔๖/๓๒๐,๒๓/๔๙/๓๒๕,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒๐/๔๗๐,ขุ.
ชา.จตุกฺก.(ไทย)๒๗/๑๖/๑๕๙,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)๒๗/๑๑๑/๔๔๑,ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย)
๒๗/๖๒/๕๔๗ ,ขุ.ชา.ปญฺญาส .(ไทย)๒๘/๑๐๙/๒๑ ,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๕๑๑/
๔๒๐,๒๘/๒๓๑๓/๕๔๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๑๗/๖๑๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๒๗/๕๐,๓๓/
๒๓/๑๘๗,๓๓/๗๗/๓๔๖,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ทาสกเถรคาถา :คาถาของพระทาสกเถระ, ภาษิตของพระทาสกเถระ ท่านพระทาสกเถระได้กล่าว
คาถาไว้ดังน้ีว่า เมื่อใด บุคคลผู้ถูกความง่วงเหงาครอบงำบริโภคมาก ชอบแต่นอนกลิ้ง
เกลือกไปมา เม่ือน้ัน  เขาย่อมมีปัญญาเฉื่อยชาชอบเข้าห้องเป็นอาจิณ เหมือนสุกร
อ้วนท่ีเขาขุนด้วยเศษอาหาร (นอนกลิ้งเกลือกไปมา)  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๗/๓๐๙) 

ทาสกรรมกร  : ผู้ทำการงานในฐานะทาส, ทาสผู้ทำการงาน , ทาสผู้เป็นกรรมกร, ทาสมีหลาย
ประเภท ได้แก่ ทาสในเรือนเบ้ีย ทาสท่ีซื้อมาด้วยทรัพย์ ทาสท่ีเป็นเชลยศึก และทาส
ท่ีสมัครใจเป็นทาส เขาเหล่าน้ันอยู่ในฐานะท่ีต้องทำการงานให้แก่นายจ้าง จึงช่ือว่า
ทาสกรรมกร(มีลักษณะคล้ายสมบัติอย่างหน่ึงของนาย), ในสามัญญผลสูตร(ว่าด้วยผล
แห่งความเป็นสมณะ) ระบุว่า แม้ผู้ท่ีเคยเป็นทาสกรรมกรของพระราชา เมื่อโกนผม
บวชเป็นบรรพชิตแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบ ย่อมไม่ถูกมองในฐานะทาสกรรมกร แต่
ย่อมได้รับการยกย่องช่ืนชมและอุปถัมภ์บำรุงจากพระราชา นี้เป็นผลแห่งความเป็น
สมณะท่ีเห็นประจักษ์, ในฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์(ว่าด้วยการปิดป้องทิศ ๖) ระบุถึง
หน้าที่ของทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบ้ืองล่างควรปฏิบัติต่อนาย ๕ ประการ คือ (๑)ต่ืน
ขึ้นทำงานก่อนนาย (๒)เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย (๓)ถือเอาแต่ของที่นายให้ (๔)
ทำงานให้ดีขึ้น (๕)นำคุณของนายไปสรรเสริญ,(ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๓/๖๑,๙/๑๘๓/๖๒,
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๑/๒๑๕,๑๑/๒๗๓/๒๑๗,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๗๑/๓๖๐,ที.สี.อ.
(ไทย)๑/๑๘๓/๑๕๒) 



 

๒๒๔๕ 
 

 

ทาสกะ, ภิกษุ  : ภิกษุช่ือทาสกะ,พระทาสกเถระ, ในพระวินัยปิฎก ปริวาร ระบุว่า พระทาสกะเป็น
ภิกษุรูปหน่ึงท่ีทรงจำพระวินัยสืบต่อกันมา  ท่านเป็นผู้ทรงจำพระวินัยรุ่นแรกรุ่น
เดียวกับพระอุบาลีเถระ มรีายช่ือเป็นลำดับที่ ๒ ต่อจากพระอุบาลี ช่วงน้ัน 
พระพุทธศาสนายังอยู่ในชมพูทวีปเท่านั้น ดังข้อความมีปรากฏว่า “พระเถระเหล่านี้ 
คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ และพระโมคคัลลบุีตร รวมเป็น 
๕ รูป เป็นผูน้ำพระวินัยสืบๆ กันมาในชมพูทวีปอันมีสริิ”(วิ.ป.(ไทย)๘/๓/๕,๘/๘/
๑๓,๘/๒๒/๒๕,๘/๑๘๘/๑๗๖,๘/๑๙๒/๑๘๐,๘/๒๐๒/๒๐๖,๘/๒๔๗/๓๑๙,๘/
๒๔๘/๓๒๓), ส่วนในเขมกสตูร(ว่าด้วยพระเขมกะ) ระบุว่า ท่านพระทาสกะ คือผู้รับ
อาสาจากพระเถระทั้งหลายเข้าไปหาพระเขมกะผู้กำลังป่วยหนักเพ่ือสอบถามอาการ
และมีการสนทนาธรรมเรื่องขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) ในท่ีสุด
แห่งการสนทนา ทุกท่านได้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้น เพราะไม่ถือม่ันในขันธ์ ๕(สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๘๙/๑๖๖) 

ทาสเชลย  : เชลยที่ถูกจับตัวมาเป็นทาส, ทาสเชลย หมายถึง คนผู้ตกเป็นเชลย ถูกไล่ออกจากที่
อยู่ของตนโดยราชภัยหรือโจรภัย แม้ไปสูแ่ดนแห่งข้าศึก ก็ชื่อว่าเป็นทาสเหมือนกัน, 
ในวิธุรชาดก(ว่าด้วยวิธุรบัณฑิตบำเพ็ญสัจจบารมี) ระบุว่า ทาสเชลย เป็น ๑ ในทาส 
๔ จำพวก ท่ีวิธุรบัณฑิตกราบทูลแด่พระราชา(พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ) ได้แก่ (๑)
ทาสในเรือนเบ้ีย (๒)ทาสท่ีซือ้มาด้วยทรัพย์ (๓)ทาสท่ียอมตนเข้าเป็นข้าเฝ้า (๔)ทาส
เชลย(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๔๕/๔๐๙,ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑๐/๑๔๔๕/๒๒๓) 

ทาสที่ซื้อมาด้วยทรัพย์  : ทาสท่ีใช้เงินไปซื้อมา, ทาสท่ีซื้อขายกันด้วยทรัพย์, ทาสท่ีซื้อมาด้วยทรัพย์ 
(อาจเรียกอีกอย่างว่า ทาสสินไถ่) เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การยอมขายตัวเป็นทาส
เอง พ่อแม่ขายลูกไปเป็นทาสเพราะความยากจนสามีขายภรรยาไปเป็นทาสเพราะ
ความจำเป็นบางอย่าง หรือนายทาสขายทาสในครอบครองของตนไปให้แก่ผู้อ่ืน, ใน
วิธุรชาดก(ว่าด้วยวิธุรบัณฑิตบำเพ็ญสัจจบารมี) ระบุว่า ทาสเชลย เป็น ๑ ในทาส ๔ 
จำพวก ที่วิธุรบัณฑิตกราบทูลแด่พระราชา(พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ) ได้แก่ (๑)ทาส
ในเรือนเบี้ย (๒)ทาสที่ซ้ือมาด้วยทรัพย ์(๓)ทาสท่ียอมตนเข้าเป็นข้าเฝ้า (๔)ทาสเชลย
(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๔๕/๔๐๙)  

ทาสที่ยอมตนเข้าเปน็ข้าเฝ้า : ทาสที่สมคัรใจเป็นทาสเอง,  ทาสที่ยอมตนเป็นข้าเฝ้า หมายถึงพวกคน
ท่ีเกิดในตระกูลผู้รับใช้ ยอมตนเข้าไปเป็นทาสเขาเอง,ในวิธุรชาดก(ว่าด้วยวิธุรบัณฑิต
บำเพ็ญสัจจบารมี) ระบุว่า ทาสเชลย เป็น ๑ ในทาส ๔ จำพวก ท่ีวิธุรบัณฑิตกราบ
ทูลแด่พระราชา(พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ) ได้แก่ (๑)ทาสในเรือนเบ้ีย (๒)ทาสท่ีซื้อมา
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ด้วยทรัพย์ (๓)ทาสท่ียอมตนเข้าเป็นข้าเฝ้า (๔)ทาสเชลย(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๔๕/
๔๐๙,ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑๐/๑๔๔๕/๒๒๓) 

ทาสในเรือนเบี้ย(ทาสเรือนเบี้ย) : ทาสท่ีเกิดในครรภ์ของนางทาสี, พวกทาสเรือนเบ้ีย ได้แก ่พวกลกู
ทาสในเรือน ซึ่งจงรักภักดีในเจ้านายเป็นอันมาก,ในสามัญญผลสูตร(ว่าด้วยผลแห่ง
ความเป็นสมณะ)ระบุว่า พวกทาสเรือนเบ้ียเป็นต้น เป็นหน่ึงในอาชีพท่ีอาศัยศิลปะ ที่
พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าและครูปูรณะ กัสสปะ ว่าได้รับ
ผลจากอาชีพท่ีอาศัยศิลปะนั้นหรือไม่, ในวิธุรชาดก(ว่าด้วยวิธุรบัณฑิตบำเพ็ญสัจ
จบารมี) ระบวุ่า ทาสเชลย เป็น ๑ ในทาส ๔ จำพวก ท่ีวิธุรบัณฑิตกราบทูลแด่
พระราชา(พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ) ได้แก ่ (๑)ทาสในเรอืนเบ้ีย (๒)ทาสท่ีซื้อมาด้วย
ทรัพย์ (๓)ทาสที่ยอมตนเข้าเป็นข้าเฝ้า (๔)ทาสเชลย (ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๓/๕๒,๙/
๑๖๕/๕๓,๙/๑๘๒/๖๐,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๔๔๕/๔๐๙, ที.สี.อ.(บาลี)๑/๑๖๓/
๑๔๓,ขุ.ชา.(บาลี)๑๐/๑๔๔๕/๒๒๓) 

ทาสแห่งตณัหา  :ทาสของตัณหา, ทาสแห่งความทะยานอยาก, ทาสของความปรารถนา(ทาส คือ คน
รับใช้, บ่าวทั่วไป, ตัณหา คือความทะยานอยาก, ความด้ินรน ความปรารถนา, ความ
เสน่หา มี ๓ อย่าง คือ (๑)กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อัน
น่ารักใคร่ (๒)ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นน่ันเป็นน่ี (๓)วิภวตัณหา 
ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นน่ันไม่เป็นน่ี อยากพรากพ้นดับสูญไปเสีย), 
ในรัฏฐปาลสูตร(ว่าด้วยพระรัฏฐปาละ) ระบุว่า พระรัฏฐปาละได้กล่าวถึงธัมมุทเทส ๔ 
ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านออกบวช ต่อพระเจ้า
โกรัพยะ ธัมมุทเทสข้อที ่ ๔ ว่า "โลกพรอ่งอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอ่ิม เป็นทาสแห่ง
ตัณหา" , ในอุปักกิเลสสูตร(ว่าด้วยสิ่งมัวหมอง) ระบุถงึอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณ
พราหมณ์มัวหมอง ไม่สง่า ไม่ผ่องใส ไมรุ่่งเรือง ๔ ประการ เมื่อสมณพราหมณ์พวกใด
มีแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธ์ มีธุลี ถูกความมืดปกคลุม เป็นทาสแห่งตัณหา ถูกตัณหา
ชักนำ ให้อัตภาพหยาบเจริญเติบโต ย่อมยินดีการเกิดใหม่(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๕/๓๖๕, 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๐/๘๓,พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 

ทาสี  : ทาสผู้หญิง, คนรับใช้หญิง, บ่าวผู้หญิง,  คำว่า "ทาส"ี เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาในมิติที่หลากหลาย ขอยกตัวอย่างดังนี้ ในปาสราสิสตูร(ว่าด้วยกอง
บ่วงดักสัตว์)ตอนว่าด้วยการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ ระบุว่า  ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ 
เป็นต้น จัดเป็นสิ่งท่ีมีความเกิดเป็นธรรมดา ท่ีบุคคลแสวงหากัน แต่น่ันเป็นการ
แสวงหาที่ไม่ประเสริฐเลย, ในที่หลายแห่งระบุถึงทาสีในฐานะผู้รับใช้ท่ีถูกทำร้าย
ร่างกายมีเฆ่ียนตีเป็นต้นเมื่อทำงานไม่เป็นท่ีพอใจของเจ้านาย, ในท่ีหลายแห่งระบุว่า 
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มีพระเถรีและเทพธิดาหลายท่านเคยเป็นเป็นทาสีแต่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้ จึง
ได้มาบังเกิดเป็นพระเถรีผู้สิ้นอาสาวะบรรลุคุณวิเศษและได้เป็นเทพธิดาผู้เสวยสุขอยู่
ในวิมาน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๔/๒๙๗), ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๓๓/๙๖,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๙๓/๑๘๓,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๓๑๓/๕๔๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๕๔/๕๐๐) 

ทาสีทาสสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุท้ังหลายว่า เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔  สัตว์ท่ีเว้นขาดจากการรับทาสหญิง
และทาสชายจึงมีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย 
เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุ่นท่ีเราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๕๗/
๖๔๘) 

ทาสีวิมาน : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงคนใช้ หมายถึงวิมานที่เกิดขึ้นแกห่ญิงคนใช้ เพราะได้เจริญ
กัมมัฏฐานจนบรรลุโสดาปัตติผลนางจึงไปเกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีสว่างไสวดุจดาว
ประกายพรึก มีบริวารห้อมล้อม เที่ยวชมสวนจิตรลดาในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๕๗/๒๙) 

ทำกาลกิริยา  : ตาย, เสียชีวิต,หมดลมหายใจ, มรณะ, สิ้นอายุ, ในเอกกปุคคลบัญญัติ ตอนเอกกนิท
เทส ได้อธิบายถึงลักษณะของบุคคลผู้บรรลุธรรมประเภทต่างๆ (ท้ังหมด ๔๔ 
ประเภท) เช่น บุคคลผู้เป็นสมยวิมุตตะเป็นไฉน บุคคลผู้เป็นอสมยวิมุตตะเป็นไฉน 
บุคคลผู้เป็นสมสีสีเป็นไฉน เป็นต้น  ในท่ีนี้ ได้ระบุถึงลักษณะของบุคคลผู้เป็นอุปหัจจ
ปรินิพพายี ว่า " บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำทั้ง ๕ ประการสิ้นไป 
เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสน้ันไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา 
บุคคลยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพ่ือละสังโยชน์เบื้องสูง ก้าวล่วงท่ามกลางประมาณอายุ
บ้างใกล้จะทำกาลกิริยาบ้าง บุคคลน้ีเรียกว่า ผู้เป็นอุปหัจจปรินิพพายี" (อภิ.ปุ.(ไทย)
๓๖/๓๗/๑๕๕) 

ทำกิจท่ีควรทำ :ทำหน้าท่ีท่ีควรทำ, ทำหน้าท่ีท่ีควรปฏิบัติ, ปฏิบัติกิจที่ควรปฏิบัติ, ทำกิจที่ควรทำ ใน
ท่ีน้ี ท่านหมายถึงกิจท่ีควรทำในอริยสัจ ๔ อย่าง คือ (๑)ปริญญากิจ หน้าท่ีกำหนดรู้
ทุกข์ (๒) ปหานกิจ หน้าท่ีละเหตุเกิดทุกข์ (๓) สัจฉิกิริยากิจ หน้าท่ีทำให้แจ้งความดับ
ทุกข์  (๔)ภาวนากิจ หน้าท่ีอบรมมรรคมีองค์ ๘ ให้เจริญ, ในอุปัชฌายสูตร(ว่าด้วย
อุปัชฌาย์) ในเขมสูตร(ว่าด้วยพระเขมะ) และในโสณสูตร(ว่าด้วยพระโสณะ) ได้ระบุ
ถึงคุณสมบัติของพระอรหันต์ว่า เป็นผู้มีชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจท่ี
ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจท่ีควรทำอย่างนี้ อีกต่อไป(องฺ.ปญฺจก .(ไทย)๒๒/๕๖/
๙๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๙/๕๑๗,๒๒/๕๕/๕๓๕, องฺ.ฉกฺก.อ.บาลี) ๓/๔๙/๑๒๘, 
องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๔๙/๑๔๑, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓) 
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ทำงานเลี้ยงชีพ :ทำงานหารายได้มาเลี้ยงชีพ, ประกอบการงานเลี้ยงชีพ, ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต, 
เลี้ยงชีพด้วยการทำงาน, ในสิงคาลกสูตร(ว่าด้วยสิงคาลกมาณพ) ตอนว่าด้วยโทษแห่ง
ความเกียจคร้าน ๖ ประการ ระบุว่า บุคคลผู้เกียจคร้าน มักอ้างโน่นอ้างน่ี แล้วไม่
ทำงานเลี้ยงชีพ ย่อมประสบโทษต่างๆ ตามข้อความที่มีปรากฏว่า “ผู้ใดด่ืมสุรา ไร้
ทรัพย์ ไม่ทำงานเลี้ยงชีพ เป็นคนขี้เมาหัวท่ิมบ่อ ผู้น้ันจักจมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหิน
จมน้ำ จักทำความมัวหมองให้แก่ตนทันที” (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๖) 

ทำช่ัว  : ทำอกุศลกรรม, ทำไม่ดี, ทำเลว, ทำสิ่งตรงกันข้ามกับดี,ทำช่ัวมีอกุศลมูลเป็นฐาน, คำ
สอนทางพระพุทธศาสนามีหลักอยู่ว่า “ทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัว” หมายถึง บุคคลย่อม
ได้รับผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดี(กุศลกรรม)และทำชั่ว(อกุศลกรรม)  แต่ในบางลัทธิไม่
เช่ือตามน้ี(เช่นพวกนัตถิกวาทะ) ซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ พระเจ้า
ปายาสิผู้ปกครองเมืองเสตัพยะก็เคยมีความเห็นผิดเช่นนี้มาก่อน ดังพระดำรัสที่
พระองค์ตรัสกับพระกุมารกัสสปะปรากฏในปายาสิสูตร(ว่าด้วยพระเจ้าปายาสิ)ตอน
หนึ่งว่า“ท่านกัสสปะ โยมมีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า “แม้เพราะเหตุน้ี โลกอ่ืนไม่
มี โอปปาติกสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและทำช่ัวไม่มี"  ท่านพระกุมารกัสส
ปะได้ยกข้ออุปมาต่างๆข้ึนช้ีแจงให้พระเจ้าปายาสิฟังจนสามารถเปลี่ยนแปลงทิฏฐิ
ของพระองค์ได้(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๗/๓๔๑,๑๐/๔๐๘/๓๔๒,๑๐/๔๑๐/๓๔๓,๑๐/
๔๑๑/๓๔๔,๑๐/๔๑๒/๓๔๔,๑๐/๔๑๓/๓๔๖,๑๐/๔๑๔/๓๔๖,๑๐/๔๑๔/๓๔๗,๑๐/
๔๑๕/๓๔๘,๑๐/๔๑๖/๓๔๙,๑๐/๔๑๖/๓๕๐,ที.สี.อ.(ไทย)๑/๑๗๑/๑๔๙) 

ทำดี  : ทำกุศลกรรม , ทำสิ่งดีงาม , ทำบุญ , ทำดีมีกุศลมูลเป็นฐาน , หลักคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาคือ “ทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัว” หมายถึง บุคคลย่อมได้รับผลวิบากแห่ง
กรรมท่ีทำดี(กุศลกรรม)และทำช่ัว(อกุศลกรรม)แต่ในบางลัทธิไม่เช่ือตามน้ี(เช่น
พวกนัตถิกวาทะ)ซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ พระเจ้าปายาสิ
ผู้ปกครองเมืองเสตัพยะก็เคยมีความเห็นผิดเช่นนี้มาก่อน  ดังพระดำรัสท่ีพระองค์
ตรัสกับพระกุมารกัสสปะปรากฏในปายาสิสูตร(ว่าด้วยพระเจ้าปายาสิ)ตอนหน่ึงว่า 
“ท่านกัสสปะ โยมมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “แม้เพราะเหตุน้ี โลกอ่ืนไม่มี โอป
ปาติกสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและทำชั่วไม่มี"  ท่านพระกุมารกัสสปะได้ยก
ข้ออุปมาต่างๆ ขึ้นช้ีแจงให้พระเจ้าปายาสิฟัง จนสามารถเปล่ียนแปลงทิฏฐิของ
พระองค์ได้(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๗/๓๔๑, ๔๐๘/๓๔๒, ๔๑๐/๓๔๓, ๔๑๑/๓๔๔, 
๔๑๒/๓๔๔, ๔๑๗/๓๕๐, ๔๑๘/๓๕๒, ๔๑๙/๓๕๒, ๔๒๐/๓๕๔, ๔๒๑/๓๕๔, ๔๒๒/
๓๕๕, ๔๒๓/๓๕๕, ๔๓๓/๓๖๕, ๔๓๕/๓๖๖, ๔๔๑/๓๗๑, ที.สี.อ.(ไทย)๑/๑๗๑/
๑๔๙) 



 

๒๒๔๙ 
 

 

ทำตนให้เดือดร้อน:ทำตนให้ถึงทุกข์, ทำตนให้ได้รับความลำบาก, ประกอบ(กรรม)ท่ีเผาผลาญตน, 
บุคคลประเภท “ทำตนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน” ได้แก่
พวกท่ีใช้ชีวิตอย่างลำบากโดยไม่จำเป็น เช่นพวกท่ีเป็นอเจลก(ประพฤติเปลือยกาย) 
กินอาหารวันละคำสองคำ กินอาหารค้างคืน กินหญ้า กนิมูลโค นุ่งห่มผ้ากัมพลขน
สัตว์ ถอนผมและหนวด นอนบนหนาม เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในลักษณะ
ของบุคคล ๔ ประเภท มีปรากฏในพระสูตรหลายแห่ง เช่นในกันทรกสูตร(ว่าด้วย
ปริพาชกช่ือกัณทรกะ), ในอปัณณกสูตร(ว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด), ในโฆฏมุขสูตร(ว่า
ด้วยพราหมณ์ช่ือโฆฏมุขะ), และในอัตตันตปสูตร(ว่าด้วยบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน)  
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔/๕, ๗/๘, ๑๖/๑๙, ๑๐๕/๑๑๒, ๔๑๒/๕๑๗, ๔๑๘/๕๒๒,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๓, ม.ม.อ.(ไทย)๑/๔/๙) 

ทำนาย: บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดในเบ้ืองหน้า, ทายว่าจะเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี, 
ในหลักมหาศีล(ศีล มี ๓ ระดับ คือจูฬศีล มชัฌิมศีล และมหาศีล) ท่ีมีปรากฏในพรหม
ชาลสูตร(ว่าด้วยข่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ)และในสามญัญผลสูตร(ว่า
ด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ)ท่านระบุว่า  การทำนายทายทัก เช่น ทำนายอวัยวะ 
ทำนายตำหนิ ทำนายโชคลาง ทำนายฝัน ทำนายลักษณะต่างๆ ทำนายหนูกัดผ้า 
ทำนายลักษณะแก้วมณี ทำนายลักษณะสตรี ทำนายลักษณะบุรุษ เป็นต้น จัดเป็น
เดรัจฉานวิชาสำหรับสมณะ ถือเป็นการเลี้ยงชีพผิดทาง,ส่วนในอัมพัฏฐสูตร(ว่าด้วย
ชายหนุ่มช่ืออัมพัฏฐะ)กล่าวถึงการทำนายลักษณะมหาบรุุษของอัมพัฏฐมาณพผู้เป็น
ศิษย์ของโปกขรสาติพราหมณ์(ที.สี.(ไทย)๙/๒๑/๘,๙/๒๒/๙,๙/๒๐๕/๗๐,๙/๒๐๖/
๗๐,๙/๒๕๖/๘๘, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ทำนิมิต: ทำเครื่องหมาย, ทำลาง, สิ่งท่ีทำขึ้นเพ่ือสื่อความหมายให้จดจำหรือรับรู้, ในปาราชิก
สิกขาบทข้อที่ ๒(ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้) และในปาราชิกสิกขาบท
ข้อที่ ๓ (ว่าด้วยการพรากกายมนุษย์) ระบุถึงลักษณะการทำนิมิตของภิกษุและเกณฑ์
ตัดสินอาบัติว่า “การทำนิมิต อธิบายว่า ภิกษุทำนิมิตว่า เราจักขยิบตา ยักค้ิว หรือ
ผงกศีรษะ ท่านจงลักทรัพย์น้ัน ตามที่เราทำนิมิตน้ัน ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุ ผู้ลัก ลัก
ทรัพย์ได้มาตามการทำนิมิตนั้น ต้องอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ภิกษุผู้ลัก ลักทรัพย์มาได้
ก่อนหรือหลังการทำนิมิตนั้น ภิกษุผู้ทำนิมิตไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ลัก ต้องอาบัติ
ปาราชิก" (ตติยปาราชิกมีลักษณะเดียวกัน เปลี่ยนจากลักเป็นฆ่า) (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๑๒๐/๙๓, ๑๗๙/๑๕๐) ส่วนในกุหกสูตร(ว่าด้วยผู้หลอกลวง) ระบุว่าการทำนิมิต เป็น
หนึ่งในธรรม ๕ ประการท่ีภิกษุเถระไม่ควรประกอบไว้ในตน เพราะจะทำให้ไม่เป็นที่
เคารพรักของเพ่ือนพรหมจารีย์ท้ังหลาย(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๓/๑๕๑) ในคัมภีร์



 

๒๒๕๐ 
 

 

อรรถกถาและวิสุทธิมรรคท่านขยายความว่า การทำนิมิต หมายถึงการกระทำทาง
กายวาจาเพ่ือให้คนอ่ืนให้ทาน เช่นการพูดเป็นเลศนัย พูดเลียบเคียง (อภิ.วิ.อ. (บาลี) 
๘๖๓/๕๒๓, วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๖/๒๔)) 

ทำบาป : ทำช่ัว, ทำกรรมไม่ดี,ทำอกุศลกรรม, ประกอบกรรมช่ัวมีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น, ใน
มหาปทานสูตร(ว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์) พระวิปัสสีพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ตอนหนึ่งว่า "....การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึง
พร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย..."(ที.ม.
(ไทย)๑๐/๙๐/๕๐), ในฏีกาท่านขยายความคำว่า "บาป" หมายถึงกรรมท่ีมีโทษซึ่งส
หรคตด้วยอกุศลจิต ๑๒ ดวง (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๙๐/๙๒) 

ทำบุญ  : ทำดี, ทำกุศลกรรม, ทำคุณงามความดี, การทำบุญในทางพระพุทธศาสนาแบ่งโดย
สรุปได้ ๓ ประเภท(โดยพิสดารมี ๑๐) คือ (๑)ทานมัย บุญท่ีสำเร็จด้วยการให้ทาน 
(๒)สีลมัย  บุญท่ีสำเร็จด้วยการรักษาศีล (๓)ภาวนามัย บุญท่ีสำเร็จด้วยการเจริญ
ภาวนา, การทำบุญเป็นการสั่งสมคุณงามความดีเป็นเหตุให้ได้รับผลดีตอบสนองตาม
เหมาะสมแก่บุญที่ทำ, ผลสูงสุดของการทำบุญคือการสิ้นกิเลสอาสวะหรือการบรรลุ
พระนิพพาน ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ในมหาปิรินิพพานสูตร ก่อนจะ
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานตอนหนึ่งว่า "...อานนท์ เธอได้ทำบุญไว้แล้ว จงประกอบ 
ความเพียรเข้าเถิด เธอจะเป็นผู้สิ้นอาสวะโดยเร็ว"(ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๖/๖๒,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๕๓/๒๙, ๕๓/๓๐, ๒๐๗/๑๕๕) 

ทำประทักษิณ  :การ(เดิน)เวียนขวา โดยให้สิ่งท่ีนับถือหรือผู้ท่ีนับถือเป็นต้นอยู่ทางขวามือของผู้เวียน, 
การทำประทักษิณเป็นการแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงต่อสิ่งที่เรานับถือ เช่น 
พระเจดีย์ หรือต่อผู้ที่เรานับถือ เช่นพระพุทธเจ้า เป็นต้น (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓๒/
๕๐, ๓๓/๕๒, ๓๕/๕๔, ๕๒/๘๙, ๕๖/๑๐๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๒/๒๓๓, ๒๓/๕๑/
๓๓๒ , ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๓๑๒/๖๐๖ , อภิ .ก.(ไทย)๓๗/๖๕๘/๗๑๒ ,๓๗/๗๗๙/
๘๑๗,๓๗/๙๐๑/๙๓๐,ในอรรถกถาบางแห่งท่านขยายความว่า "ทำประทักษิณ" 
หมายถึง เดินเวียนขวาโดยการประนมมือเวียนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา ๓ รอบ มีผู้
ท่ีตนเคารพอยู่ทางขวา เสร็จแล้วหันหน้าไปทางผู้ท่ีตนเคารพเดินถอยหลังจนสุด
สายตาจนมองไม่เห็นผู้ท่ีตนเคารพแล้วคุกเข่าลงกราบด้วยเบญจางค ประดิษฐ์ (การ
กราบด้วยอวัยวะท้ัง ๕ อย่าง ลงกับพ้ืน คือ กราบเอาเข่าท้ังสอง มือทั้งสอง และ
ศีรษะ (หน้าผาก) จรดลงกับพ้ืน) แล้วลุกขึ้นเดินจากไป (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๕/๑๗๖-
๑๗๗) 



 

๒๒๕๑ 
 

 

ทำพิธี  : งานที่จัดขึ้นตามลัทธิหรือความเช่ือถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือความขลังหรือ
ความเป็นสิริมงคล, พิธีท่ีจัดขึ้นตามลัทธิความเช่ือเพ่ือให้เกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใด, ใน
หลักมหาศีล(ศีล มี ๓ ระดับ คือจูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล) ที่มีปรากฏในพรหม
ชาลสูตร(ว่าด้วยข่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ)และในสามัญญผลสูตร(ว่า
ด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ) รวมท้ังในสุภสูตร(ว่าด้วยสุภมาณพ)ตอนว่าด้วยสีลขันธ์ 
ท่านระบุว่า การทำพิธีต่างๆ เช่น ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธี
ร่ายมนตร์ขับผี เป็นต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และสร้างความงมงายแก่ผู้อ่ืนเป็น
สิ่งไม่สมควรแก่สมณะ  จัดเป็นเดรัจฉานวิชาสำหรับสมณะถือเป็นการเลี้ยงชีพผิดทาง
(ที.สี.(ไทย)๙/๒๑/๘,๙/๒๖/๑๐,๙/๒๗/๑๐,๙/๒๐๕/๗๐,๙/๒๑๐/๗๑,๙/๒๑๑/
๗๒,๙/๔๕๑/๑๙๙,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อ : ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนเลือดห้อ หมายถึงพระเทวทัตทำร้าย
พระพุทธเจ้าโดยขึ้นไปภูเขาและทุ่มก้อนหินใหญล่งมา ทำให้สะเก็ดหินถกู
พระพุทธเจ้าจนทำให้พระโลหิตของพระพุทธองค์ห้อ เป็นข้อ ๑ บรรดา
อนันตริยกรรม ๕ ดังคำว่า เป็นผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์  ทำร้าย
พระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อ    ทำลายสงฆ์ให้แตกกนั  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗๒๖๙/
๑๔๕, ๘๔๗/๘๘๒) 

  อรรถกถากล่าวว่า คนที่ทำอนันตริยกรรมมีความแน่นอนที่จะตกนรก  แล้วอธิบาย
อีกว่า แม้เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลก็มิได้หมายความว่าจะอยู่ในอบายภูมิตลอดไป   
เพียงแต่ต้องอยู่ในอบายนานกว่าผลกรรมอ่ืน ๆ  จึงเรียกว่า  นิยตบุคคล  
(อภิ.ปญฺจ.อ.  (บาลี) ๘๔๗/๓๐๗)  

ทำลายสงฆ์ : ทำให้สงฆ์แตกกัน หมายถึงทำให้สงฆ์ท่ีสามัคคีกันแตกแยกกัน จนไม่ทำสังฆกรรม ไม่ทำ
อุโบสถร่วมกัน ดังคำในอาทิตตปริยายสูตรว่า บุคคลตกอยู่ในอำนาจของวิตกเช่นใด
แล้ว    พึงทำลายสงฆ์ให้แตกกันก็ไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลย (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๓๕/๒๓๒),จัดอยู่ในกรรมดำมีวิบากดำ คำว่า  บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผู้ฆ่ามารดา 
เป็นผู้ฆ่าบิดาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์มีจิตประทุษร้ายต่อพระตถาคตยังพระโลหิตให้ห้อ
ขึ้น ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน นี้เรียกว่า กรรมดำมีวิบากดำ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑๒๓๖/
๓๕๒), บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน มีความแน่นอนที่จะไปอบาย ในปริกัปปสูตร
กล่าวว่าเป็นผู้แก้ไขไม่ได้ ดังคำว่า บุคคล ๕จำพวกนี้แล  เป็นผู้ไปอบาย เป็นผู้ไปนรก
เป็นผู้เดือดร้อน เป็นผู้แก้ไขไม่ได้  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๙/๒๐๙)  



 

๒๒๕๒ 
 

 

  อรรถกถากล่าวว่า ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน เรียกว่า สังฆเภท  ซึ่งหมายถึงการทำ
สงฆ์ให้แตกจากกัน เช่นการไม่ทำอุโบสถ  ปวารณา  และสังฆกรรมร่วมกัน (ขุ.อิติ.อ.
(บาลี) ๑๘/๗๘) 

ทำสงฆ์ให้ลำบาก :ทำให้สงฆ์หนักใจ การทีภิ่กษุถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์    จึงน่ิงเสีย เป็นการทำ
สงฆ์ให้ลำบาก ดังคำว่า  พระฉันนะเม่ือถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์ จึงนิ่งเสีย  ทำ
สงฆ์ให้ลำบาก (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๙๙/๒๘๕),ในสิกขาบทวิภังค์ อธิบายว่า ท่ีช่ือว่า ทำ
สงฆ์ให้ลำบาก    คือ ภิกษุเมื่อถูกไต่สวนวัตถุหรืออาบัติท่ามกลางสงฆ์ ไม่ต้องการจะ
บอก ไม่ต้องการจะเปิดเผยเร่ืองน้ัน จึงน่ิงเฉย น้ีช่ือว่าทำสงฆ์ให้ลำบาก (วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๙๙/๒๘๕), และเป็นเหตุให้สงฆ์สวดกรรมวาจา(ต่ออีก) ดังคำว่า ภิกษุช่ือฉันนะนี้
ถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์ ได้น่ิงเฉย ทำสงฆ์ให้ลำบาก ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงลง
วิเหสกกรรมแก่ภิกษุช่ือฉันนะนี่เป็นญัตติ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๙๗/๒๘๔)   

ทำเสนห์่ : ทําให้เพศตรงข้ามหลงรักด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์ การทำให้ผู้อ่ืนเกิดความหลงไหล  
ดังคำว่าสมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยง
ชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้  คือ ทำนายอวัยวะ...วิชาการปกครอง  วิชาทำ
เสน่ห์  (ที.สี.อ.(บาลี) ๙/๒๑/๘), จัดเป็นวิชาที่เป็นข้อห้ามอยู่ในมหาศีล ท่ีพระสมณโค
ดมเว้นขาด ไม่ทำ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๐๕/๗๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทำเสน่ห์  หมายถึงวิชาการรู้เสียงร้องของสุนัขจ้ิงจอก  
(ที.สี.อ. (บาลี) ๒๑/๘๘)   

ทำหน้าท่ีชักส่ือ :บอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดี บอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดี  
เพ่ือให้เป็นภรรยาหรือเป็นชู้รักโดยท่ีสุดแม้เพ่ือให้อยู่ร่วมกันช่ัวคราว ภิกษุใด ทำอย่าง
ว่ามานี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๙๙/๓๔๒, ๓๐๑/๓๔๔),ในคัมภีร์
กล่าวว่า ท่านพระอุทายีทำหน้าที่ชักสื่อเป็นผู้ทำกรรมเช่นน้ีเป็นคนแรก (วิ.ป.(ไทย) 
๘/๑๒/๑๖) 

ทำให้งา่ย : อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้ง่าย หมายถึงแสดงประเด็นท่ีจำแนกไว้ให้ชัดเจนด้วยการ
แสดงเหตุและยกตัวอย่างต่างๆมาอธิบาย เช่นคนที่ไม่เข้าใจอะไรแล้วเข้าหาท่านผู้เป็น
พหูสูตก็จะได้รับความกระจ่าง หายสงสัย ดังคำว่า ท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อม
เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผย ทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทา
ความสงสัยในธรรมที่น่าสงสยัหลายอย่างแก่ภิกษุ(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๔๙/๓๔๒) (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๘๘),หรือดังคำในปุปผสูตรว่า ตถาคตตรัสรู้ รู้แจ้งโลกธรรมน้ันแล้ว 
จึงบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก  ทำให้ง่าย คือรูปจัดเป็นโลกธรรมใน
โลก ท่ีตถาคตตรัสรู้...ทำให้ง่าย(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๔/๑๗๙)    



 

๒๒๕๓ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า ทำให้ง่าย หมายถึงแสดงประเด็นท่ีจำแนกไว้ใหชั้ดเจนด้วย
การช้ีเหตุและยกอุทาหรณ์ต่าง ๆ มาประกอบ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๗๑/๒๒๓,องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๗๒/๓๙๙,องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี)  ๒/๑๗๒/๔๓๕) และดูเทียบ  
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๑๗๒/๒๔๒-๒๔๓)  

ทำให้ติดต่อ : ปฏิบัติอย่างไม่หยุด ดำเนินการอย่างต่อเน่ือง, เป็นข้อ ๑ ในการท่ีทำให้บรรลุกำลังใน
สมาธิได้ ดังคำในปฐมตัชฌานสูตรว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ เป็นผู้อาจ
บรรลุความมีกำลังในสมาธิได้ (๑) เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ (๒) เป็นผู้ฉลาดในการ
ให้สมาธิต้ังอยู่ได้ (๓) เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ (๔) เป็นผู้ทำความเคารพ (๕) 
เป็นผู้ทำให้ติดต่อ (๖) เป็นผูท้ำสิ่งท่ีเป็นสัปปายะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๒/๕๙๕)  

ทำให้มาก:ทำบ่อยๆ, ทำอยู่เสมอ, กระทำบ่อยๆ ด้วยอำนาจสมถะและวิปัสสนา กระทำให้คล่องแคล่ว 
ทำให้เกิด  ทำให้เจริญ  มุ่งหมายถึงเจริญมรรคให้เจริญขึ้นไป ดังคำว่าอริยสาวกน้ัน
ย่อมเสพ เจริญ  ทำให้มากซึ่งมรรคน้ัน  เม่ือเสพ เจรญิ ทำให้มากอยู่ ย่อมละสังโยชน์
ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๑๐๒),  หรือ ดังคำว่า   สมาธิภาวนา
น้ีที่บุคคลเจรญิทำให้มากแลว้ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๔๑/๖๘, ๖๑/๑๑๐, ๖๒/๑๑๑, ๖๘/๑๑๖,๗๑/๑๑๙, ๗๒/๑๒๑, ๑๒๒/
๒๐๒,๑๗๐/๒๓๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๑๐๒, องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๑) 

ทำอัญชลี :  ทำความนอบน้อม,ประนมมือ,การไหว้ หมายถึงทำมือท้ังสองให้บรรจบกันโดยอาการ
ดอกบัวตูม ดังคำว่า ภิกษุณีถึงจะบวชได้ ๑๐๐ พรรษา กต้็องทำการกราบไหว้ต้อนรับ 
ทำอัญชลีกรรม ทำสามีจิกรรมแก่ภิกษุผู้บวชแม้ในวันน้ัน(วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๐๓/๓๑๘),
ในอาหุเนยยสูตร กล่าวว่าเป็นอาการแสดงความเคารพต่อพระอริยบุคคล ดังคำว่า 
บุคคล ๑๐ จำพวกนี้ เปน็ผู้ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวาย  ควรแก่ของต้อนรับ  ควรแก่
ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชล ี เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๖/๒๙)  

ทำอุปการะ : ช่วยเหลือผู้อ่ืน, ให้ความอุปถัมภ์, ให้การสนับสนุน, อุดหนุน ดังคำที่ภิกษุรูปหนึ่ง
กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ข้าพระองค์ไม่ได้ทำอุปการะแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ันพวก
ภิกษุจึงไม่คอยพยาบาลข้าพระองค์ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๕/๓๕๐),ในอังคุตตรนิกาย 
กล่าวถึงคนท่ีทำอุปการะว่าเป็นอุบาสกแก้ว ดังคำว่า อุบาสกประกอบด้วยธรรม๕
ประการ เป็นอุบาสกแก้วคือ(๑)เป็นผู้มีศรัทธา (๒)เป็นผู้มีศีล (๓) เป็นผู้ไม่ถือมงคลต่ืน
ข่าว เช่ือกรรม ไม่เช่ือมงคล (๔) ไม่แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนาน้ี(๕)ทำอุปการะ
ในศาสนาน้ีก่อน(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๗๕/๒๙๒)  



 

๒๒๕๔ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทำอุปการะ  หมายถึงทำกิจที่เป็นกุศลมีการให้ทานเป็น
ต้น(องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๑๗๕/๖๗),ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอธิบายว่า บางคน
ทำอุปการะนอกศาสนาก่อน คือให้เครื่องไทยธรรมแก่เดียรถีย์ก่อนแล้วจึงถวายแก่
ภิกษุในภายหลัง ซึ่งเป็นการกระทำของผู้ไม่ใช่เป็นอุบาสกแก้ว (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) 
๓/๒๙/๑๗๘) ดู องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๙/๔๕)   

ทิชะ : นก หมายถึงสัตว์ท่ีเกิดสองคร้ัง เพราะเกิดจากเกิดท้องแม่คร้ังหน่ึง และเกิดจากไข่
ครั้งหนึ่ง  ดังคำที่พระปิงคิยเถระกล่าวไว้ว่า ทิชะ(นก)พึงละป่าเล็กแล้วมาอาศัยป่า
ใหญท่ี่มีผลไม้มาก (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐๕/๓๕๙),ในจูฬนทิเทสอธิบายว่า นกเรียกว่าทิ
ชะ เพราะเหตุไร นกจึงเรียกว่า ทิชะ ทิชะเกิด ๒ ครั้งคือ จากท้องแม่ และจากฟองไข่  
จึงช่ือว่าทิชะ  เพราะเหตุน้ัน นกจึงเรียกว่าทิชะ  (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐๕/๓๐๙)   

ทิชาชาติ :  นก ในคัมภีร์อธิบายว่า ได้ช่ือว่าทิชาชาติ  เพราะเกิด  ๒  หน  คือ  คลอดจากท้อง
มารดาเป็นฟองไข่หนหนึ่ง และถูกฟักจนคลอดเป็นตัวอีกหนหน่ึง ดังคำในเปตวัตถุ 
ตอนหนึ่งว่า ฝูง ทิชาชาตินานาชนิด มีเสียงร้องของนกนานาชนิด ไพเราะจับใจ (ขุ.
เปต.(ไทย) ๒๖/๓๕๑/๒๒๓),ในอาสังกชาดก กล่าวไว้ว่า ปักษาทิชาชาติยังมีความหวัง
อยู่ร่ำไป ความหวังของมันท่ีมีอยู่ห่างไกลถึงเพียงนั้นก็ยังสำเร็จได้ (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๗/๒๘/๒๓๓),ในจูฬหังสชาดกกล่าวว่าเป็นสัตว์ท่ีเที่ยวในอากาศ ดังคำว่า วิสัย
ปักษาทิชาชาติตัวผงาดสัญจรไปในอากาศ (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๓๘/๔๙๔)  

ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในปัจจุบันคือภพน้ี,กรรมท่ีเป็นท้ังกศุลและอกุศล ซึ่งให้ผลทันตา
เห็น (เป็น ๑ ในบรรดากรรม ๑๒),  ในเทวทหสูตร กล่าวไว้ว่า กรรมใดให้ผลในชาตินี ้ 
กรรมนั้น ท่านท้ังหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า ‘จงให้ผลในชาติหน้า’  ด้วยความ
พยายาม หรือด้วยความเพียร (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗/๑๐),  ในกถาวัตถุ กล่าวถึงทิฏฐ
ธรรมเวทนียกรรมเป็นสภาวะท่ีแน่นอนโดยอรรถว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยใน
ปัจจุบัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๙๐/๙๒๑) 

  อรรถกถาอธิบายทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไว้ว่าเป็นกรรมท่ีให้ผลในปัจจุบันคือภพน้ี  
เพราะเจตนาในปฐมชวนจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลในจิต  ๗ ดวง ช่ือว่าทิฏฐเวทนียก
รรมซ่ึงให้ผลในอัตภาพน้ี(ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๕๒/๒๔๖) 

  ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสอธิบายว่า กรรมใดให้ผลในชาตินี้  หมายถึงทิฏฐธรรมเวทนี
ยกรรม คือกรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน จะเป็นกรรมดีหรือ กรรมช่ัวก็ตาม ถ้ากระทำ
ในขณะแห่งชวนจิตดวงแรกในบรรดาชวนจิตทั้ง ๗ แห่งชวนวิถีหน่ึงๆ ได้แก่ปฐมชวน
เจตนากรรมน้ีให้ผลเฉพาะในชาติน้ีเท่าน้ัน  ถ้าไม่มีโอกาสให้ผลในชาตินี้ จะกลายเป็น
อโหสิกรรม เหตุท่ีให้ผลได้เฉพาะในชาติน้ี  เพราะเป็นเจตนาที่ประกอบกับชวนะดวง



 

๒๒๕๕ 
 

 

แรก ยังไม่ถกูกรรมอ่ืนๆครอบงำ เพ่ิงเริ่มต้นการปรุงแต่ง จึงมีกำลังแรงแต่ให้ผล
เฉพาะในชาติน้ีเท่าน้ัน ไม่ให้ผลในชาติหน้า  คือถ้าทำกรรมนี้ในปฐมวัย  กรรมน้ีก็จะ
ให้ผลในปฐมวัย  มัชฌิมวัย หรือในปัจฉิมวัย  ถ้าทำในมัชฌิมวัย กรรมน้ี  จะให้ผลใน
มัชฌิมวัย หรอืในปัจฉิมวัย ถ้าทำในปัจฉิมวัย กรรมน้ีก็จะให้ผลในปัจฉิมวัยน้ันเอง 
ท้ังน้ีเพราะขาดอาเสวนปัจจัย  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมน้ีจึงจัดว่ามีผลเพียงเล็กน้อย 
เปรียบเหมือนนายพรานพอเห็นเน้ือก็หยิบธนูยิงไปทันที ถ้าถูกเน้ือก็ล้มลงในท่ีน้ัน ถ้า
ไม่ถูก เนื้อก็รอดไปได้  (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๗/๓,องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๔/๑๑๗,  วิสุทฺธิ.
(บาลี) ๒/๖๘๕/๒๖๖, วิสุทฺธิ.ฏีกา (บาลี) ๒/๖๘๕/๔๑๕)  

ทิฏฐธัมมนิพพาน :นิพพานในปัจจุบัน หมายถึงสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน ในทิฏฐธัมม
นิพพานสูตร พระอานนท์อธิบายแก่พระอุทายีว่า ผู้มีอายุ    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
สงัดจากกาม และกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี พระผู้
มีพระภาคจึงตรัสทิฏฐธัมมนิพพานโดยปริยายแล้วฯลฯภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญาย
ตนฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ อาสวะทั้งหลายของเธอหมด
สิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีพระผู้มีพระภาคจึงตรัสทิฏฐธัมม
นิพพานโดยนิปปริยายแล้ว (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕๑/๕๔๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ทิฏฐธัมมนิพพาน  หมายถึงนิพพานในปัจจุบัน  (องฺ.นวก.อ.  
(บาลี) ๓/๔๖-๕๑/๓๑๖)ลัทธิท่ีถือว่าสามารถบรรลุนิพพาน หรือสามารถดับทุกข์ได้
โดยง่ายในอัตภาพน้ีเป็นความเข้าใจของ พวกท่ีเห็นความเพลิดเพลินจากกามคุณว่า
เป็นนิพพานหรือเห็นความสุขจากฌานว่าเป็นนิพพาน(ที.สี.อ.(บาลี)๙๗/๑๑๒,องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี)๒/๒๔๑/๔๔๒) 

ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ : ช่ือลัทธิหน่ึงท่ีกล่าวถึงนิพพานในปัจจุบัน,วาทะว่านิพพานมีในชีวิตปัจจุบัน 
หมายถึงลัทธิทีถ่ือว่าจะบรรลุนิพพาน  หรือจะดับทุกข์ได้โดยง่ายในอัตภาพน้ี เป็น
ความเข้าใจของคนท่ีเห็นความเพลิดเพลินจากกามคุณว่าเป็นนิพพาน หรือเห็น
ความสุขจากฌานว่าเป็นนิพพาน เพราะเห็นว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานใน
ปัจจุบัน ดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่า มีสภาพ
บางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน บัญญัตินพิพานในปัจจุบันว่า เป็นบรมธรรมของสัตว์
ด้วยมูลเหตุ๕ (ที.สี.(ไทย) ๙/๙๙/๓๘),วิภังค์ได้กล่าวอธิบายประเภทของทิฏฐธัมม
นิพพานวาทะไว้(อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๔๓/๕๙๘)  

  ในทีฆนิกาย สลีขันธวรรคกลา่วว่าลัทธิน้ีแบ่งย่อยออกเป็น ๕ ลัทธิ ดังคำว่า ทิฏฐินี้
เรียกว่าทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ (ลัทธิท่ีถือว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน)  
มี  ๕  ลัทธิ ดูเทียบ  ที.สี. (ไทย) ๙/๙๓-๙๘/๓๗-๓๘ 



 

๒๒๕๖ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า ลัทธิท่ีถอืว่าสามารถบรรลุนิพพาน หรือดับทุกข์ได้โดยง่ายใน
อัตภาพน้ีเป็นความเข้าใจของพวกท่ีเห็นความเพลิดเพลินจากกามคุณว่าเป็นนิพพาน
หรือเห็นความสุขจากฌานว่าเป็นนิพพาน  (ที.สี.อ.(บาลี) ๙๗/๑๑๒)  

ทิฏฐธัมมนิพพานสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐธัมมนิพพาน พระอุทายีถามพระอานน์ว่า พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ทิฏฐธัมมนิพพาน(หมายถึงนิพพานในปัจจุบัน) ด้วยเหตุเท่าไร พระ
อานนท์ตอบว่า ด้วยเหตุเท่านี้ คือ ภิกษุบรรลุรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และบรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธแล้วทำอาสวะให้หมดสิน้ไป เพราะเห็นด้วยปัญญา (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๕๑/๕๔๑) 

ทิฏฐานุสัย :   อนุสัยคือทิฏฐิ  อนุสัยคือความเห็นผิด หมายถึงกิเลสท่ีนอนเนื่องในสันดานคือทิฏฐิ, 
ในวิภังค์อธิบายอนุสัยของสัตว์ว่ามี ๗ ดังคำว่า ราคานุสัยของสัตว์ท้ังหลายย่อมนอน
เน่ืองอยู่ในปิยรูปสาตรูป ในโลก ปฏิฆานุสัยของสัตว์ท้ังหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในอัป
ปิยรูปอสาตรูปในโลก อวิชชาตกไปในสภาวธรรมทั้ง ๒ น้ี ด้วยอาการอย่างนี้  มานะ 
ทิฏฐิ และวิจิกิจฉา พึงเห็นว่าต้ังอยู่ในฐานะแห่งเดียวกันกับอวิชชานั้น(ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๓๒/๓๓๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๑๖/๕๒๖),ในอภิธรรมปิฎกมีกล่าวไว้ในยมก
มากมาย,จัดอยู่ในอนุสัย ๗และอนุสัย หมวด ๙  

  คำว่า ทิฏฐานุสัย มีกล่าวไว้หลายแห่ง เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๓๙๙,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๘๙/๘๓, ๒๐๑/๒๑๑, ๑๒/๑๘, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๑๗,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๗/๓๓, ๓๐/๑๒๑, ๔๙/๑๗๑, ๑๕๐/๔๐๙, ๒๑๐/๖๑๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๖๘/
๑๔๒, ๕๕๕/๖๐๔, ๖๐๗/๖๖๕, ๗๐๐/๗๔๘,อภิ.ย.๓๘/๖/๕๓๓, ๑๗/๕๔๑, ๒๘/
๕๕๒, ๓๙/๕๖๔, ๔๙/๕๗๓, ๕๙/๕๘๕, ๖๙/๕๙๖, ๘๐/๖๐๔, ๙๑/๖๑๕, ๑๐๒/
๖๒๖, ๑๑๓/๖๓๔, ๑๒๔/๖๔๖, ๑๓๕/๖๕๘, ๑๔๖/๖๖๕, ๑๕๗/๖๗๔, ๑๖๘/๖๘๓, 
๑๗๙/๖๙๒, ๑๙๐/๗๐๔, ๒๐๑/๗๑๘, ๒๑๒/๗๒๔, ๒๒๓/๗๓๔, ๒๓๔/๗๔๔)  

ทิฏฐาสวะ : อาสวะคือทิฏฐิ, หมายถึงกิเลสท่ีหมักหมมหรือดองอยู่ในสันดาน  ไหลซึมซ่านไปย้อม
จิตเมื่อประสบอารมณ์ต่าง ๆ คือความเห็นผิด, ข้อ ๓ ในอาสวะ ๔(กิเลสเครื่องหมัก
ดอง) คือ  กามาสวะ  (อาสวะคือกาม)  ภวาสวะ  (อาสวะคือภพ)  ทิฏฐาสวะ (อาสวะ
คือทิฏฐิ)  อวิชชาสวะ(อาสวะคืออวิชชา),ในปฏิสัมภิทากล่าวว่า ทิฏฐาสวะทั้งส้ินย่อม
สิ้นไปด้วยโสดาปัตติมรรค  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๐/๑๓๖, ๘๑/๑๓๘, ๑๐๗/๑๖๗),
ในธัมมสังคณี อธิบายทิฏฐาสวะไว้อย่างละเอียดว่า ความเห็นว่า โลกเที่ยง  โลกไม่
เที่ยง  โลกมท่ีีสุด  โลกไม่มีทีสุ่ด ชีวะกับสรีระ เป็นอย่างเดียวกัน ชีวะกับสรีระเป็นคน
ละอย่างกัน หลังจากตายแล้ว  ตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้ว ตถาคตไม่เกิดอีก 
หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกก็มิใช่ 
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จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่  ดังน้ี ทิฏฐิ ความเห็นผิดป่าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ 
ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผนัแปรแห่งทิฏฐิ  สังโยชน์คือทิฏฐิ ความ
ยึดถือ ความยึดมั่น ความต้ังมั่น  ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะที่ผิด  ลัทธิท่ีเป็น
บ่อเกิดแห่งความพินาศ ความยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ น้ีเรียกว่าทิฏฐา
สวะ มิจฉาทิฏฐิแมท้ั้งหมดช่ือว่าทิฏฐาสวะ (อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๑๐๕/๒๘๑),ในคัมภีร์ก็
กล่าวไว้ทำนองเดียวกัน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๓๗/๕๘๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็นข้อ ๑ ในอาสวะ ๔ คือ (๑) กามาสวะ (อาสวะคือกาม) 
(๒) ภวาสวะ (อาสวะคือภพ)  (๓) ทิฏฐาสวะ (อาสวะคือทิฏฐิ) (๔) อวิชชาสวะ (อา
สวะคืออวิชชา) (ที.ปา.อ. (บาลี) ๑๑๖/๔๘,สํ.สฬา.อ.  (บาล)ี ๓/๕๓-๖๒/๑๔,  
องฺ.ฉกฺก.อ.  (บาลี)๓/๕๘/๑๔๐) 

ทิฏฐิ : ความเห็น,ความเข้าใจ, ความเช่ือถือ, ทั้งน้ีมักมีคำขยายนำหน้า เช่น สัมมาทิฏฐิ 
(ความเห็นชอบ) มิจฉาทิฏฐ ิ (ความเห็นผิด) แต่ถ้าทิฏฐิ มาคำเดียวโดด มักมีนัยไม่ดี  
หมายถึงความยึดถือตามด้วยความเห็น, ความถือมั่นท่ีจะให้เป็นไปตามความเชือถือ
หรือความเห็นของตน, การถือยุติเอาความเห็นเป็นความจริง, ความเห็นผิด, ความยึด
ติดทฤษฎี ; ในภาษาไทยมักหมายถึงความดึงด้ือถือรั้น ในความเห็น(พจนานุกรม 
เขียน ทิฐิ) ; (ข้อ ๔ ในสังโยชน์ ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม, ข้อ ๓ ในอนุสัย ๗, ข้อ ๓ 
ในปปัญจะ ๓)  

  ทิฏฐิ คือความเห็นผิด ม ี๒ ได้แก่  (๑) สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง  (๒) อุจเฉท
ทิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ; อีกหมวดหน่ึง ม ี๓ คือ (๑) อกริิยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็น
อันทำ (๒) อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ (๓) นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือ
ถืออะไรเป็นหลักไม่ได้ เช่น มารดาไม่มี เป็นต้น 

  คำว่า ทิฏฐิ มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๒๘/๑๑, ๒๙/๑๑, ๔๒๖/
๑๘๘, ๔๒๗/๑๘๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๒๖/๗๑, ๑๒๖/๗๒, ๔๑๒/๓๔๔, ๔๑๔/๓๔๖,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๔๘/๓๔, ๕๖/๓๘, ๖๓/๔๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๙/๒๐, ๘๑/๗๐, ๔๖๘/
๕๐๙, ๔๙๔/๕๓๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๖/๗๔,๑๓/๘๐/๗๘, ๒๘๐/๓๓๕, ๓๗๒/๔๕๖,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๑/๑, ๓๓/๔๒, ๓๙๓/๔๔๕, ๔๓๑/๔๙๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๑/๒๒๘, 
๒๑๐/๓๐๕ , ๒๑๖/๓๑๖ ,สํ .นิ .(ไทย) ๑๖/๒๗/๕๔ , ๒๘/๕๖ , ๘๔/๑๖๘ , ๙๗/
๑๘๔,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๘, ๘๑/๑๓๓, ๘๓/๑๔๒, ๑๕๒/๒๔๑,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๘๗/๘๓, ๒๔๐/๒๔๒, ๔๑๔/๔๘๑, ๔๑๕/๔๘๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙/๑๔, ๑๕๔/
๘๓,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๖๘/๓๓, ๓๐๖/๓๙,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๔/๑๐๑,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๗, ๒๔/๔๐, ๓๘/๖๔, ๑๘๓/๒๕๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/



 

๒๒๕๘ 
 

 

๕๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๔/๕๓๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๔/๙๗,๖๔/๑๒๙,ขุ.ขุ.(ไทย) 
๒๕/๑๐/๒๒,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๔/๒๘๙,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๐๓/๖๙๔, ๘๔๖/๗๐๒,ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๖๔/๒๙, ๑๑๙๘/๑๕๐,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘๙/๓๓๕, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖/
๗๖, ๗๘/๒๓๒,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๑/๘๐, ๑๒๒/๔๐๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔/๔๓๘,๑๒๒/
๑๘๘,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๒๔๐/๓๓๔,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๖๒/๑๖๑,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๒๕๑/๑๒๔,๕๓๓/๕๗๕,อภิ.ก.(ไทย) ๔๐/๑/๗๗๘, ๒/๗๘๐,๔๒๓/๒๗๓)  

ทิฏฐิกถา :ว่าด้วยทิฏฐิคำว่า ทิฏฐิกถา แปลว่า กถาว่าด้วยทิฏฐิ แบ่งเป็นนิทเทสได้ ๑๖ นิทเทส ดังน้ี 
  ๑. อัสสาททิฏฐินทิเทส  ๒.อัตตานุทิฏฐินิทเทส 
  ๓. มิจฉาทิฏฐินทิเทส  ๔.สักกายทิฏฐนิิทเทส 
  ๕. สัสสตทิฏฐินิทเทส  ๖.อุจเฉททิฏฐนิิทเทส 
  ๗. อันตัคคาหิกทิฏฐินิทเทส  ๘.ปุพพันตานุทิฏฐินิทเทส 
  ๙. อปรันตานุทิฏฐินิทเทส  ๑๐-๑๒. สญัโญชนิกาทิทิฏฐินิทเทส 
  ๑๓. อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิทเทส  
  ๑๔. โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิทเทส 
  ๑๕-๑๖. ภววิภวทิฏฐินิทเทส 
  แต่ละนิทเทสประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นคำปุจฉาและคำวิสัชนา คำปุจฉาจัดเป็นส่วน

ของอุทเทส คำวิสัชนาจัดเป็นส่วนของนิทเทสเมื่อเทียบกบัญาณกถา (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๑๒๒/๑๘๘) 

ทิฏฐิคตสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิ พระผูม้ีพระภาคทรงแสดงทิฏฐิ ๒ ประการ ได้แก่ (๑) สสั
สตทิฏฐิ (ความเห็นว่าเที่ยง) เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์มีความพอใจเพลิดเพลินอยู่
ในภพ แม้ได้ฟังธรรมท่ีพระตถาคตแสดงก็ไมเ่ลื่อมใส (๒) อุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นว่า
ขาดสูญ) เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์อึดอัด ระอา รังเกียจภพ พอใจในความขาดสูญ 
เพราะเข้าใจว่า ความขาดสูญเป็นธรรมชาติสงบอย่างแท้จริง แต่เทวดาและมนุษย์ผูม้ี
ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง ย่อมเบ่ือหน่าย คลาย กำหนดั ปราศจาก
ตัณหาในภพ ไม่กลับมาสู่ภพอีก (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๔๙/๔๐๐) 

ทิฏฐิช่ัว : ความเห็นลามก, ทิฏฐิบาป,ความเห็นไม่ดี ซึง่เป็นมีบาปธรรมมากด้วยความเห็นผิดที่มี
วัตถุ ๑๐  คือ  การใหท้านไมม่ีผล  การบูชาไม่มีผล  การบวงสรวงไม่มีผล  การเสวย
ผลของกรรมดีกรรมช่ัวไม่มี  มารดาไม่มีคุณ  บิดาไม่มีคุณ แม้สมณพราหมณ์ท้ังหลาย
ก็ไม่มี  สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นไม่มี  โลกน้ีไม่มี  โลกหน้าไม่มี,ในปายาสิราชัญญสูตร กล่าว
ถึงทิฏฐิช่ัวไว้ ดังคำที่พระกุมารกัสสปเถระกล่าวกับพระเจ้าปายาสิตอนหน่ึงว่า บพิตร 
พระองค์ก็เช่นเดียวกันทรงโง่เขลา ไมฉ่ลาดน่ันแหละ แสวงหาโลกหน้าโดยไม่ถูกวิธี  



 

๒๒๕๙ 
 

 

พระองค์โปรดสละทิฏฐิช่ัวน้ันเถิด  ปล่อยวางทิฏฐิช่ัวน้ันเถิด ทิฏฐิช่ัวเช่นน้ันอย่าได้
เกิดมีแก่พระองค์เพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์ตลอดกาลนาน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๒๘/๓๖๑, 
๔๒๙/๓๖๑,๔๓๐/๓๖๓, ๔๓๑/๓๖๔, ๔๓๒/๓๖๔, ๔๓๓/๓๖๔, ๔๓๓/๓๖๕, ๔๓๔/
๓๖๕, ๔๓๕/๓๖๖, ๔๓๖/๓๖๘, ๔๔๑/๓๗๑),ในอลคัททูปมสูตร  ตอนหนึ่งว่า ครั้ง
น้ัน ทิฏฐิช่ัวเช่นน้ีเกิดขึ้นแก่ภิกษุช่ืออริฏฐะผู้มีบรรพบุรษุเป็นพรานฆ่านกแร้ง (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๒๓๔/๒๔๕, ๒๓๕/๒๔๗, ๓๕๓/๓๘๙, ๓๙๖/๔๒๗, ๕๐๑/๕๓๗,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๔๑๐/๕๑๒),ในพกสูตร กล่าวไว้ว่า พกพรหมได้เกิดทิฏฐิช่ัวเช่นนี้ว่าฐานะ
แห่งพรหมนี้เทีย่ง ย่ังยืนติดต่อกัน คงที่ มคีวามไม่เคลื่อนเป็นธรรมดา ไม่เกิด ไมแ่ก่ 
ไม่ตาย ไม่จุติ  ไม่อุบัติ อนึ่ง เครื่องสลัดออก(จากทุกข์)อันย่ิงอย่างอ่ืนอกจากฐานะ
แห่งพรหมนี้ไมมี่ สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๕/๒๓๗, ๑๗๖/๒๔๑), ในยมกสูตรกล่าวไว้ว่า  
ภิกษุยมกะเกิดทิฏฐิช่ัวเช่นน้ีว่า เรารู้ท่ัวถึงธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่า  
ภิกษุขีณาสพหลังจากตายแล้วย่อมขาดสูญ  พินาศ ไม่เกิดอีก (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๕/
๑๔๗),ในกาลเถรวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระภิกษุกาละและประชาชนตอนหน่ึง
ว่า ผู้มีปัญญาทราม อาศัยทิฏฐิช่ัว คัดค้านคำสอนของพระอริยะ ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้
ดำรงอยู่โดยธรรม การคัดคา้นและทิฏฐิช่ัวน้ันเกิดขึ้นมาเพ่ือทำลายตนเองเหมือนขุย
ไผ่ทำลายต้นไผ่ ฉะน้ัน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๔/๘๓)  

ทิฏฐิชาละ: ข่ายแห่งทิฏฐิ, ช่ือเรียกพรหมชาลสูตร เพราะพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแจก
แจงทิฏฐิ  ๖๒ อันเป็นดุจตาข่ายที่ผูกมัดเจ้าลัทธิผู้ท่ีมีความเช่ือลัทธิเหล่าน้ีไว้ (ที.สี.
(ไทย) ๙/๑๔๘/๔๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐิชาละ หมายถึงข่ายแห่งทิฏฐิ เพราะพระองค์ทรง
แจกแจงทิฏฐ ิ๖๒ อันเป็นดุจตาข่ายที่ผูกมัดผู้ท่ีมีความเช่ือลัทธิเหล่าน้ีไว้(ที.สี.อ.(บาลี)
๑๔๘/๑๑๙)  

ทิฏฐิฏฐาน: ช่ือเรียกทิฏฐิท้ังหลาย, คือทิฏฐิท่ีเป็นไปว่า นั้นโลก น้ันอัตตา  เราน้ันตายแล้ว จัก
เที่ยง ย่ังยืน คงท่ี  ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดา จักดำรงอยู่ เทียบเท่าส่ิงคงที่อย่าง
น้ันแลว่า ‘นั่นไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นนั่น  นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา(ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๒๔๑/๒๕๗), เป็นหมวดธรรมหน่ึง มี ๖ ประการ คือ ปุถุชนในโลกน้ีผู้ยังไม่ได้สดับ 
ไม่ได้พบพระอริยะ...ไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ (๑) จึงพิจารณาเห็นรูปว่า
น่ันของเราเราเป็นน่ัน  น่ันเป็นอัตตาของเรา (๒) จึงพิจารณาเห็นเวทนาว่า น่ันของ
เรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา (๓) จึงพิจารณาเห็นสัญญาว่า นั่นของเรา  เรา
เป็นนั่น น่ันเป็นอัตตาของเรา (๔)  จึงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่า  น่ันของเรา  
เราเป็นนั่น น่ันเป็นอัตตาของเรา (๕) จึงพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้ว เสียงที่ฟังแล้ว  



 

๒๒๖๐ 
 

 

อารมณ์ท่ีทราบแล้วธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว  แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วย
ใจว่า น่ันของเรา เราเป็นนั่น น่ันเป็นอัตตาของเรา (๖) จงึพิจารณาเห็นทิฏฐิฏฐานที่
เป็นไปว่าน้ันโลก นั้นอัตตา เราน้ันตายแล้วจักเป็นผู้เที่ยง ย่ังยืน คงที่  ไม่มีความแปร
ผันเป็นธรรมดาจักดำรง อยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างน้ันแลว่า น่ันของเรา  เราเป็นน่ัน  
น่ันเป็นอัตตาของเรา,ส่วนพระอริยสาวกมีนัยกันข้าม(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๑/๒๕๖, 
๒๔๒/๒๕๘), ในทุติยเอสนาสูตร กล่าวถึงทิฏฐิฏฐานไว้ว่า การแสวงหากาม การ
แสวงหาภพ และการแสวงหาพรหมจรรย์  คือการยึดถือว่าอย่างนี้จริง อันเป็นทิฏฐิฏ
ฐาน ภิกษุผู้คลายกำหนัดได้ท้ังหมดหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาช่ือว่าสละคืนการแสวงหา
(กามและภพ)พร้อมทั้งถอนทิฏฐิฏฐานได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕๕/๔๐๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐิฏฐาน หมายถึงช่ือของทิฏฐิ เพราะเป็นเหตุแห่ง
สักกายทิฏฐิท่ีย่ิงกว่าทิฏฐิเกิดขึ้นก่อน และเป็นเหตุแห่งสัสสตทิฏฐิบ้าง เป็นช่ือของ
อารมณ์ คือขนัธ์ ๕ และรปูารมณ์เป็นต้นบ้าง เป็นช่ือของปัจจัย คืออวิชชา ผัสสะ 
สัญญา เป็นต้นบ้าง (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๔๑/๑๖,  ม.ม.ูฏีกา (บาลี) ๒/๒๔๑/๑๑๐),ใน
อรรถกถาอิติวุตตกะอธิบายว่า คำว่า “ทิฏฐิฏฐาน”  เป็นช่ือของทิฏฐิน่ันเอง  ทิฏฐิ
ท้ังหลายที่ช่ือว่าทิฏฐิฏฐาน  เพราะเป็นเหตุแห่งความพินาศท้ังหลายทั้งปวง(ขุ.อิติ.อ.  
(บาลี) ๕๕/๒๒๕) 

ทิฏฐินิชฌานขันติ : ความเข้ากันได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้,ในจังกีสูตร กล่าวการพัฒนาแห่งความเช่ือไว้ว่า  
(๑) ศรัทธา (ความเช่ือ) (๒) รุจิ (ความชอบใจ) (๓) อนุสสวะ (การฟังตามกันมา) (๔)  
อาการปริวิตก(ความตรึกตามอาการ)(๕)ทิฏฐินิชฌานขันติ (ความเข้ากันได้กับทฤษฎี
ท่ีพินิจไว้) ธรรม ๕ ประการน้ีแล มีผลเป็น ๒  อย่างในปัจจุบันคือ สิ่งท่ีเช่ือกันด้วยดี
แต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มี สิ่งที่ไม่เช่ือกันด้วยดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็น
จริงแท้ ไม่เป็นอ่ืนก็มี สิ่งท่ีชอบใจจริงๆ ฯลฯ  สิ่งท่ีฟังตามกันมาอย่างดีฯลฯ สิ่งท่ีตรกึ
ไว้อย่างดี  ฯลฯ สิ่งท่ีพินิจไว้อย่างดี   แต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปกม็ ี
สิ่งที่ไม่ได้พินิจไว้อย่างดี  แต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้   ไม่เป็นอ่ืนก็มี  คนผูฉ้ลาดเมื่อจะ
ตามรักษาสัจจะ ไมค่วรจะตกลงใจในข้อนัน้อย่างเด็ดขาดว่า   น้ีเท่านั้นจริง อย่างอ่ืน
ไม่จริง (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๘/๕๓๘),แม้ในเทวทหสูตร ก็กล่าวไว้ทำนองเดียวกัน(ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๕/๗), อยู่ในข้อ ๑ ในหลักความเช่ือ ๑๐  เกตปุตติสูตร หรือกาลามสูตร 
ข้อ ๗ ท่ีว่า  อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้ว  (ทิฏฐนิิชฌานขันติ) 
ดูประกอบใน องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๗)  

ทิฏฐินิสสยั,ทิฏฐินิสัย :ทิฏฐ ิ ๖๒, ในปาสาทิกสูตร พระพุทธเจ้าอธิบายทิฏฐิ ๖๒ ไว้ แยกประเภทว่า  
เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยท่ีสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต แก่เธอทั้งหลาย ท้ังท่ีควร



 

๒๒๖๑ 
 

 

พยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ในเรื่องน้ันยังมีอะไรอีกเล่าท่ีเราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอ
ท้ังหลายเราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยท่ีสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตแก่เธอทั้งหลายทั้งท่ี
ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ ในเรื่องน้ันยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่
เธอทั้งหลาย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๑/๑๔๙, ๑๙๓/๑๕๔, ๑๙๔/๑๕๖), ในอลคัททูปม
สูตร ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า เธอท้ังหลายจะพึงอาศัยทิฏฐินิสสัยซึ่ง
เมื่อบุคคลอาศัยอยู่ โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข ์ โทมนัส และอุปายาสจะไม่พึงเกิดขึ้น  เธอ
ท้ังหลายเห็นทฏิฐินิสสัยซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่  โสกะ ปรเิทวะ  ทุกข์ โทมนัส  และอุ
ปายาสจะไม่พึงเกิดขึ้นหรือไม่  เมื่อได้รับความเห็นว่าไม่เป็นเช่นน้ัน จึงตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ดีละ  แม้เราก็ยังไม่พิจารณาเห็นทิฏฐินิสสัยซึ่งเมื่อบุคคลอาศยัอยู่  โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจะไม่พึงเกิดขึ้น (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๓/๒๖๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐินิสัย หมายถึงทิฏฐินิสัยท่ีสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต  
ได้แก่ปุพพันตกัปปิกทิฏฐิ ๑๘ ดูเทียบ  ที.สี.  (ไทย) ๙/๒๘-๗๓/๑๑-๓๐) ,ในอรรถ
กถามัชฌิมนิกายอธิบายว่า ทิฏฐินิสสัยหมายถึงทิฏฐิ  ๖๒  ประการ  (ม.มู.อ.  (บาลี) 
๒/๒๔๓/๑๙)  

ทิฏฐิบาป : ความเห็นช่ัว ทิฏฐิช่ัว หมายถึงความเห็นผิด  ดังคำว่า ทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่
พระอริฏฐะ ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งว่า “เรารู้ทั่วถึงธรรมท่ีพระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงแล้วจนกระท่ังว่าธรรมตามท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็
หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๑๗/๕๒๕), หรือดัง
คำว่า ครั้งนั้น  ทิฏฐิบาปเช่นน้ีได้เกิดขึ้นแก่สมณุทเทสช่ือกัณฏกะว่า “เรารู้ท่ัวถึงธรรม
ท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็น
ธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๔๒๘/๕๓๖), ในวินัยปิฎก กล่าวถึงทิฏฐิบาปไว้หลายแห่ง เช่น วิ.จู.(ไทย) ๖/๖๕/
๑๓๑, ๖๕/๑๓๒, ๖๕/๑๓๓, ๖๕/๑๓๔, ๖๖/๑๓๔, ๖๖/๑๓๕, ๖๗/๑๓๖, ๖๗/
๑๓๗, ๖๗/๑๓๘, ๖๗/๑๓๙, ๖๘/๑๔๐, ๖๘/๑๔๑, ๖๘/๑๔๒, ๖๘/๑๔๓, ๖๙/
๑๔๔, ๖๙/๑๔๕, ๖๙/๑๔๖, ๗๐/๑๔๖, ๗๑/๑๔๗, ๗๑/๑๔๘, ๗๒/๑๔๘, ๗๒/
๑๔๙, ๗๓/๑๕๐, ๗๓/๑๕๑, ๗๔/๑๕๑, ๗๔/๑๕๒, ๗๔/๑๕๖, ๑๖๐/๒๖๐, ๑๖๒/
๒๖๑, ๑๖๓/๒๖๒, ๑๖๔/๒๖๒,วิ.ป.(ไทย) ๘/๑๒๑/๘๒, ๒๔๙/๓๓๐, ๒๘๖/๓๘๕, 
๓๒๓/๔๔๔, ๓๔๗/๕๒๗), ดูทิฏฐิช่ัว  

  อรรถกถาอธิบายว่า พระอริฏฐะ รูปน้ีเป็นพหูสูต เป็นธรรมกถึก รู้แต่
อันตรายิกธรรมบางส่วน เพราะเหตุท่ีท่านไม่ฉลาดเรื่องวินัย จึงไม่รู้เรื่อง
อันตรายิกธรรมแห่งการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติ ดังน้ัน ครั้งท่ีท่านอยู่ในท่ีหลีกเร้น



 

๒๒๖๒ 
 

 

จึงได้เกิดความคิดอย่างนี้ว่า พวกคฤหัสถท่ี์ยุ่งกี่ยวอยู่กับกามคุณ ท่ีเป็นโสดาบันก็มี 
เป็นสกทาคามกี็มี เป็นอนาคามีก็มี ส่วนพวกภิกษุก็ยังเห็นรูปท่ีจะพึงรู้ด้วยจักษุ ฯลฯ 
ยังถูกต้องสิ่งสัมผัสทีจ่ะพึงรู้ด้วยกายยังใช้สอยผ้าปูผ้าห่มอ่อนนุ่ม สิ่งนี้ท้ังหมดถือว่า
ควร ทำไมรูป เสียง กลิ่น รส สมัผัสของหญิงจะไม่ควร สิ่งเหล่านั้นต้องควรแน่นอน 
ท่านเกิดทิฏฐิบาปขึ้นมาแล้ว ขัดแย้งกับพระพพัญญุตญาณว่า “ทำไมพระผู้มีพระผู้มี
พระภาคจึงบัญญัติปฐมปาราชิกอย่างกวดขัน ประดุจกั้นมหาสมุทรฉะนัน้ ในข้อน้ีไม่มี
โทษ”ตัดความหวังของเหล่าภัพพบุคคลคัดค้านพระเวสารัชญาณใส่ตอและหนามใน
อริยมรรค ประหารอาณาจักรของพระชินเจ้าด้วยกล่าวว่า “เมถุนธรรม ไมม่ีโทษ” 
(วิ.อ. (บาลี) ๒/๔๑๗/๔๑๘-๔๑๙, ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๓๔/๙-๑๐)  

ทิฏฐิปรามาส :การลูบคลำด้วยความเห็น,การยึดถือด้วยความเห็นผิด หมายถึงความเห็นว่า โลกเที่ยง 
โลกไม่เที่ยง  โลกมีท่ีสุด โลกไม่มีท่ีสุด  ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน ชีวะกับสรีระ
เป็นคนละอย่างกัน หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้ว ตถาคตไม่เกิด
อีก หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกก็
มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ ดังน้ี ทิฏฐิ ความเห็นผิด ป่าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ 
ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผนัแปรแห่งทิฏฐิ สังโยชน์คือทิฏฐิ ความ
ยึดถือ ความยึดมั่น ความต้ังมั่น ความถือผดิ ทางช่ัว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อ
เกิดแห่งความพินาศ ความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้ น้ีเรียกว่าทิฏฐิปรามาส 
มิจฉาทิฏฐ ิ แม้ทั้งหมดช่ือว่าทิฏฐิปรามาส สภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่าเป็นปรามาส 
(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๑๘๑/๓๐๑)  

ทิฏฐิปริยุฏฐาน :กิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือทิฏฐิ, ขอ้ ๑ ในปริยุฏฐานะ ๗ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๔๙/
๖๐๖),ในกถาวัตถุ พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า บุคคลท่ี ๘๑ ละทิฏฐิปรยุิฏฐานได้
แล้วใช่ไหม ซึ่งพระปรวาที (ภิกษุในนิกายอันธกะและนิกายสมิติยะ (อภิ.ปญฺจ.อ. 
(บาลี) ๓๖๘/๑๙๕)ก็ตอบว่า ใช ่ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๖๘/๓๖๑ ๖๐๕/๖๖๒), ในกถา
วัตถุ กล่าวไว้ว่า ทิฏฐานุสัยกบัทิฏฐิปริยุฏฐานเป็นคนละอย่างกัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๗๐๐/๗๔๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  บุคคลที่ ๘  หมายถึงพระอริยบุคคลผู้ต้ังอยู่ในโสดา
ปัตติมรรค  (อภิ.ปญฺจ.อ.  (บาลี) ๓๖๘/๑๙๕)  

ทิฏฐิปัตตะ,บุคคล :ถึงด้วยความเห็น(ชอบ), ผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๒/๒๐๘),เป็น
บุคคลที่ ๔ ในบุคคล ๗ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๐/๑๑๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๔/๒๐), 
ในกีฏาคิริสูตรอธิบายบุคคลที่ช่ือว่าทิฏฐิปัตตะไว้ว่าหมายถึงบางคนไม่ได้สัมผัสสันต
วิโมกข์  ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่ แต่อาสวะบางเหล่าของผู้น้ันสิ้น



 

๒๒๖๓ 
 

 

ไปเพราะเห็นด้วยปัญญา  อนึ่งธรรมทั้งหลายท่ีตถาคตประกาศแล้ว เป็นธรรมท่ีผู้น้ัน
เห็นแจ้งด้วยปัญญา ประพฤติดีแล้ว บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นทิฏฐิปัตตะ เรากล่าวว่า 
‘ภิกษุน้ีต้องทำกิจท่ีควรทำด้วยความไม่ประมาท’, ในปุคคลบัญญัติกล่าวไว้ว่า บุคคล
บางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์  น้ีเหตุเกิดแห่งทุกข์ น้ีความดับทุกข์ 
น้ีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อนึ่งสภาวธรรมท่ีพระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขา
เห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะ
เห็นด้วยปัญญาบุคคลน้ีเรียกว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๒๗/๑๕๓)  

  คำว่า ทิฏฐิปัตตะ ปรากฏหลายแห่ง เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๗,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๓๖/๑๕๓, ๑๘๒/๒๑๐,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๔๙/๙๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๑/
๑๖๖, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๖/๑๐๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๒๖๒, องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๖/๓๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๑/๓๖๙, ๒๒๒/๓๗๔, ๒๒๖/๓๘๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐิปัตตะ หมายถึงผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิเข้าใจอริยสัจ
ถูกต้อง กิเลสบางส่วนสิ้นไป เพราะเห็นด้วยปัญญามีปัญญาแก่กล้าและหมายถึงผู้
บรรลุโสดาปัตติผลจนถึงผู้ปฏิบัติเพ่ืออรหัตตผล(องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๑๔/๑๖๑),ใน
อรรถกถาทุกนิบาตยังอธิบายต่ออีกว่า ธัมมานุสารี  หมายถึงผู้แล่นไปตามธรรม  คือผู้
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผล  มีปัญญาแก่กล้า บรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิปัตตะ
(องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๔๙/๕๕,  องฺ.สตฺตก.อ.  (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๒)  

ทิฏฐิปาริสทุธ ิ :ความบริสุทธ์ิคือทิฏฐิ,ความหมดจดแห่งความเห็น ดังคำในสาปุคิยาสูตรท่ีอธิบายไว้ว่า 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ  นี้
ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทา’ น้ีเรียกว่า ทิฏฐิปาริสุทธิ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๔/๒๙๐)
  

ทิฏฐิเป็นดุจท่า :ความเห็นเป็นดุจท่า หมายถึงทิฏฐิ  ๖๒ ประการ ท่ีเรยีกทิฏฐิ ๖๒ ว่า  “ท่า”  เพราะ
เป็นที่อันสัตว์ทั้งหลายข้ามไป  ลอยไป  และเร่ร่อนไปด้วยการผุดขึ้นและดำลงไม่มีที่
สิ้นสุด ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในติตถายตนสูตรว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ท่ีเกิดแห่งทิฏฐิเป็นดุจท่า ๓ ประการ ซึ่งเมือ่ถูกบัณฑิตไต่ถามซักไซ้ไล่
เลียงเข้าก็อ้างการถือสืบๆ กนัมายืนกรานอยู่ในหลักอกิริยวาทะ และพระพุทธองค์ยัง
ตรัสอีกว่า ท่ีเกดิแห่งทิฏฐิเป็นดุจท่า ๓ ประการ  คือ(๑) สมณพราหมณพ์วกหนึ่งมีวา
ทะอย่างน้ี  มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า “สุข ทุกข์ หรอืไม่ทุกข์ ไม่สขุท่ีบุรุษบุคคลน้ีเสวย ท้ังหมด
ล้วน แต่มีกรรมท่ีทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุ  (๒) สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่าง
น้ี มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า “สุข  ทุกข์ หรือไม่ทุกข ์ไมสุ่ขท่ีบุรุษบคุคลนี้เสวย ท้ังหมดล้วนแต่
มีการเนรมิตของพระเป็นเจ้าผู้ย่ิงใหญ่เป็นเหตุ” (๓) สมณพราหมณ์พวกหน่ึงมีวาทะ
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อย่างนี้  มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า “สุข ทุกข์  หรือไม่ทุกข์ ไม่สุข ท่ีบุรุษบุคคลนี้เสวยท้ังหมด
ล้วนแต่ ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย” (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๖๒/๒๓๘)   

ทิฏฐพิยสนะ :ความวิบัติแห่งทิฏฐิ หมายถึงมีความเห็นวิปริต ผิดแปลกไป (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๖/
๓๐๓), ในวิภังค์กล่าวไว้ว่า เป็นข้อท่ี ๕ ในพยสนะ ๕ อันได้แก่  (๑) ญาติพยสนะ 
ความพินาศแห่งญาติ)  (๒) โภคพยสนะ (ความพินาศแห่งโภคทรัพย์) (๓)  โรคพย
สนะ(ความพินาศเพราะโรค) (๔) สีลพยสนะ (ความพินาศแห่งศีล) (๕) ทิฏฐิพยสนะ 
(ความพินาศแห่งทิฏฐิ) (๓๕/๙๔๒/๕๙๖)  

ทิฏฐิมานะ : ความถือตัว,คำว่า ทิฏฐิและมานะ (พึงทราบความหมายของแต่ละคำ ซึ่งแสดงไว้
ต่างหากกัน) ; แต่ตามท่ีใช้กันในภาษาไทย ซึ่งนิยมเขียนเป็น “ทิฐิมานะ” มี
ความหมายแบบปนๆ คลมุๆ ทิฏฐิ ในท่ีนีห้มายถึงความเห็นด้ือดึง ถึงผิดก็ไม่ยอม
แก้ไข และ มานะ คือความถือตัว รวม ๒ คำ เป็นทิฏฐมิานะ หมายถงึถือรั้นอวดดี 
หรือดึงด้ือถือตัว,  ในมหานทิเทสอธิบายถึงภิกษุไม่พึงมีทิฏฐิมานะไว้ตอนหนึ่งว่า ไม่
พึงกำหนด  คือ ไม่พึงให้เกิด ไม่พึงให้เกิดขึ้น ไม่พึงให้บังเกิด ไม่พึงให้บังเกิดขึ้น
ซึ่งทิฏฐิด้วยญาณในสมาบัติ ๘  ญาณในอภิญญา ๕ มิจฉาญาณ  ศีล วัตร หรือท้ังศีล
และวัตร (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๔/๑๒๙) หรอืดังคำในมหาปชาปตีโคตมีเถริยาปทานที่
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีกล่าวไว้ว่าเมื่อพระองค์บันลืออยู่ในท่ามกลางบริษัท
กำจัดทิฏฐิมานะ ชนเหล่าใดเห็นพระพักตร์ของพระองค์  ชนเหล่านัน้ช่ือว่าเป็นผู้มี
โชคดี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕๐/๔๐๗)  

ทิฏฐิโยควิสังโยคะ :ความพรากจากทิฏฐิโยคะ,ข้อ ๔ ในวิสังโยคะ (ความพราก) ๔ อันได้แก่ (๑) กาม
โยควิสังโยคะ (ความพรากจากกามโยคะ) (๒) ภวโยควิสังโยคะ(ความพรากจากภว
โยคะ)(๓) ทิฏฐิโยควิสังโยคะ(ความพรากจากทิฏฐิโยคะ)(๔) อวิชชาโยควิสังโยคะ
(ความพรากจากอวิชชาโยคะ) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๒,๑๑/๓๕๔/๓๗๗),ในโยค
สูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บางคนย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ  โทษ และ
เครื่องสลัดทิฏฐิทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริง เม่ือเขารู้ชัดซ่ึงความเกิด  ความดับ
คุณ โทษ  และเครื่องสลัดทิฏฐิท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง ความกำหนัดเพราะ
ทิฏฐิ ความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิ  ความเย่ือใยเพราะทิฏฐิ ความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิ 
ความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความติดเพราะทิฏฐิความอยาก
เพราะทิฏฐิย่อมไม่เกิดขึ้นในทิฏฐิท้ังหลายน้ีเรียกว่าความพรากจากทิฏฐิโยคะ (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๘)  

ทิฏฐิโยคะ : โยคะคือทิฏฐิ, ความประกอบคือทิฏฐิ,หมายถึงสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ
คือทิฏฐิ, ข้อ ๓ ในโยคะ ๔ อันได้แก่ (๑) กามโยคะ (โยคะคือกาม)  (๒) ภวโยคะ 
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(โยคะคือภพ)  (๓) ทิฏฐิโยคะ(โยคะคือทิฏฐิ) (๔) อวิชชาโยคะ (โยคะคืออวิชชา)  (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒, ๓๕๔/๓๗๗),ในโยคสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บางคน
ในโลกน้ีย่อมไม่รู้ชัดซ่ึงความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ และเคร่ืองสลัดทิฏฐิทั้งหลาย
ออกไปตามความเป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ  โทษ  และเครื่อง
สลัดทิฏฐิท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง ความกำหนัดเพราะทิฏฐิ    ความ
เพลิดเพลินเพราะทิฏฐิ ความเย่ือใยเพราะทิฏฐิ  ความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิ ความ
กระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ ความติดเพราะทิฏฐิ ความอยากเพราะ
ทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นในทิฏฐิท้ังหลาย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๖,๑๙),ในกถาวัตถุ 
กล่าวไว้ว่าเป็นอกุศลธรรม ดังคำท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า ทิฏฐิ   ทิฏโฐฆะ  
ทิฏฐิโยคะ  ทิฏฐิปริยุฏฐาน ทิฏฐิสังโยชน์  เป็นอกุศลใช่ไหม (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๐๕/
๖๖๒)  

ทิฏฐิราคะ : ความยินดีในความเห็นผิด, ราคะที่เกดิขึ้นอาศัยทิฏฐิ,ราคะคือทิฏฐิ ดังคำท่ีพระ
มหากัจจานะตอบแก่อารามทัณฑพราหมณ์ไว้ว่า เพราะความยึดมั่นทิฏฐิราคะ ตกอยู่
ในอำนาจทิฏฐิราคะ กำหนัดยินดีในทิฏฐิราคะ ถูกทิฏฐิราคะกลุ้มรุม  และถูกทิฏฐิ
ราคะครอบงำเป็นเหตุ แม้สมณะก็ขัดแย้งกับสมณะ” (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๘/๘๓),ใน
ปฏิสัมภิทามรรค พระสารีบุตรเถระแยกอธิบายเป็น ๒ คำ คือ ทิฏฐ ิ หมายถึงอัส
สาททิฏฐิ และคำว่า ราคะ หมายถึงความกำหนดยินดี ดังคำว่า อัสสาททิฏฐิเป็น
มิจฉาทิฏฐิ เป็นทิฏฐิวิบัติ บุคคลผู้ประกอบด้วยทิฏฐิวิบัติน้ันเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ บุคคลผู้
มีทิฏฐิวิบัติ  ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรนั่งใกล้  ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะบุคคล
น้ันมีทิฏฐิช่ัว  ทิฏฐิใด ราคะใด  ราคะนัน้ไม่ใช่ทิฏฐิ ทิฏฐินั้นก็ไม่ใช่ราคะ ทิฏฐิเป็น
อย่างหน่ึง ราคะก็เป็นอย่างหน่ึง ทิฏฐิและราคะนี้ เรียกว่าทิฏฐิราคะ บุคคลผู้
ประกอบด้วยทิฏฐินั้นและราคะน้ัน เป็นผู้ยินดีในทิฏฐิราคะ ทานท่ีให้แกบุ่คคลผู้ยินดี
ทิฏฐิราคะ เป็นทานมีผลไม่มาก มีอานิสงสไ์ม่มาก ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคล
น้ันมีทิฏฐิช่ัว  อัสสาททิฏฐิเปน็มิจฉาทิฏฐ ิ(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒๙/๑๙๘)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ทิฏฐิราคะ  หมายถงึราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยทิฏฐิ  ๖๒  
ประการ  (องฺ.ทุก.อ.  ๒/๓๘/๔๘) 

ทิฏฐิวิบัติ :  ความเห็นผิดจากพระธรรมวินัย ดังคำว่า ภิกษุใส่ความด้วยอาจารวิบัติหรือทิฏฐิวิบัติ 
ต้องอาบัติทุกกฏ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖๒/๕๖๓),ในสังคีติสตูรกล่าวไว้ว่าเป็นข้อ ๒ ใน
วิบัติ ๒ อันได้แก่ (๑) สีลวิบัติ (ความวิบัติแห่งศีล) (๒) ทิฏฐิวิบัติ (ความวิบัติแห่งทิฏฐิ)  
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๗),ในทุกนิบาตก็กล่าวถึงธรรมหมวด๒ไว้ทำนองเดียวกัน 
(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๗๔/๑๒๘),ในวิปัตติสัมปทาสูตร กล่าวไว้ว่าเป็นข้อ ๓ ในวิบัติ ๓ 
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อันได้แก่ (๑) สีลวิบัติ (ความวิบัติแห่งศีล) (๒) จิตตวิบัติ (ความวิบัติแห่งจิต)  (๓) 
ทิฏฐิวิบัติ(ความวิบัติแห่งทิฏฐิ) และตรัสอธิบายไว้ว่า บางคนเป็นมิจฉาทิฏฐ ิ มี
ความเห็นวิปริตว่า“ทานท่ีใหแ้ล้วไม่มผีล ยัญท่ีบูชาแล้วไมมี่ผล การเซน่สรวงไม่มีผล 
ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและช่ัวก็ไม่มี  โลกน้ีไม่มี โลกหนา้ไม่มี มารดาไม่มีคุณ บิดา
ไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้
และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก”น้ีเรียกว่าทิฏฐิ
วิบัติ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๘/๓๖๑, ๑๑๙/๓๖๓, ๑๒๐/๓๖๕),ในคมัภีร์วิภังค์ และ
ปุคคลบัญญัติก็อธิบายไว้ทำนองเดียวกัน แต่เพ่ิมมิจฉาทฏิฐิไว้ตอนสรุป ดังคำว่า 
ความเห็นว่า    ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มผีล  การบูชาไม่มีผลฯลฯสมณพราหมณ์ผู้
ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงด้วยตนเองแล้ว
สอนให้ผู้อ่ืนรู้ ไม่มีในโลก ดังนี้  ทิฏฐิ ความเห็นผิด  ความยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะ
เช่นว่าน้ี  น้ีเรยีกว่า ทิฏฐวิิบัติ    มิจฉาทิฏฐิแมท้ั้งหมดเรยีกว่าทิฏฐิวิบัติ  (อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๙๐๗/๕๖๖,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๖๒/๑๖๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า “ทิฏฐิวิบัติ” คือความเห็นท่ีคลาดเคลื่อนผดิธรรมผิด
วินัย (วิ.อ. (บาลี) ๓/๘๔/๔๘-๔๙),และทฏิฐิวิบัติก่อให้เกิดวิวาทาธิกรณ์ ดังคำว่า อนุ
วาทาธิกรณ์  ได้แก่ การโจทกันด้วยศีลวิบัติ  อาจารวิบัติ  ทิฏฐิวิบัติ  หรืออาชีววิบัติ 
(ดู  วิ.ป. (บาล)ี๘/๓๔๘/๒๒๒-๒๒๕),ในอรรถกถาขุททกปาฐะอธิบายไว้ว่าอยู่ในข้อ ๒ 
ในอกรณียกิจ ๔  คือสลีวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ อาจารวิบัติ อาชีววิบัติ  (ขุ.ขุ.อ.  (บาลี) ๙/
๒๑๒)   

ทิฏฐิวิปลาส :  ความเห็นวิปริต  หมายถึงความเห็นในสิ่งท่ีไม่เที่ยงว่าเที่ยง ในสิ่งท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 
ในสิ่งท่ีเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา ในสิ่งท่ีไม่งามว่างาม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๙/๗๙),
ในปฏิสัมภิทามรรค ก็กล่าวถึงวิปลาสไว้ทำนองเดียวกัน ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย 
สัญญาวิปัลลาส(ความหมายรู้ผิด) จิตตวิปัลลาส (ความคิดผิด) ทิฏฐิวิปัลลาส 
(ความเห็นผิด) ๔ ประการน้ี (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๖/๓๙๙),ในกถาวัตถุ กล่าวไว้ว่า 
ทิฏฐิวิปลาสของพระอรหันต์ไม่มี (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๒๖/๔๕๗)  

ทิฏฐิวิสุทธิ: ความหมดจดแห่งทิฏฐิ,หมายถึงความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิท่ีทำให้ถึงความหมด
จด, ในสังคีติสตูรและอังคุตตรนิกาย  กล่าวถึงธรรมหมวด ๒ ไว้ ๒ หมวดอันได้แก่ 
ธรรมลำดับที่ ๒๘ คือ  (๑) สีลวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งศีล) (๒)  ทิฏฐิวิสุทธิ (ความ
หมดจดแห่งทิฏฐิ) และธรรมลำดับที่ ๒๙ คือ (๑) ทิฏฐิวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งทิฏฐิ) 
(๒) ยถาทิฏฐิปธานะ (ความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิ),(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/
๒๕๗),แต่ในอังคุตตรนิกาย แปลแตกต่างกัน ธรรม ๒ คือ (๑) ทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมด



 

๒๒๖๗ 
 

 

จดแห่งทิฏฐิ) (๒)  ปธาน (ความเพียร) ท่ีสมควรแก่สัมมาทิฏฐิ,  ในทสุตตรสูตร 
กล่าวถึงองค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ ๙ ซึ่งเป็นธรรมท่ีควรเจริญ และทิฏฐิวิสุทธิ 
อยู่ในข้อ ๓ คือ (๑) องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือสลีวิสุทธิ (ความหมดจดแห่ง
ศีล) (๒)  องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือจิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งจิต)(๓)
องค์ความเพียรเพ่ือความบรสิุทธ์ิ คือทิฏฐิวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งทิฏฐิ).... (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๘),ในรถวินีตสูตร กล่าวถึงทิฏฐิวิสุทธิ ไว้ในวิสทุธิ ๗ ซึ่งข้อ
สนทนาระหว่างพระสารีบุตรเถระกับพระปุณณมันตานีบุตรเถระ ซึ่งพระปุณณะมัน
ตานีบุตรเถระอธิบายไว้ตอนหน่ึงว่า จิตตวิสุทธิมีทิฏฐิวิสทุธิเป็นเป้าหมาย ทิฏฐิวิสุทธิมี
กังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเป้าหมาย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๗/๒๗๘),องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/
๑๗๖/๑๒๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙/๒๗, ๑๗๐/๓๖๗),ในคมัภีร์ธัมมสังคณีก็กล่าวธรรม
หมวด ๒ ไว้ทำนองเดียวกันและได้อธิบายความหมดจดแห่งทิฏฐิไว้อีกว่า ญาณเป็น
เครื่องรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน ญาณที่สมควรแก่การหย่ังรู้อริยสัจ ญาณของท่านผู้
พรั่งพร้อมด้วยมรรค ญาณของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยผล และยังได้อธิบายอีกว่า ที่ช่ือ
ว่าความหมดจดแห่งทิฏฐิ ได้แก่ ปัญญา  กิริยาท่ีรู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลง ความเลือก
เฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๓๗-๓๘/๒๔,๑๓๗๓/๓๔๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐิวิสุทธิ  ในท่ีน้ีหมายถึงสัมมาทิฏฐิในอริยมรรค ๔  
ท่ีให้เกิดความบริสุทธ์ิ  (องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) ๒/๑๗๖/๗๒)   

ทิฏฐิสมมติ: สมมติว่าเป็นทิฏฐิ หมายถึงทิฏฐิ ๖๒ ดังคำในมหาวิยูหสูตรท่ีพระพุทธเนรมิตทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่าทิฏฐิสมมติเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดจากปุถุชนบุคคลผู้มีความรู้
ย่อมไม่เข้าถึงทิฏฐิสมมติเหล่าน้ีทุกอย่าง บุคคลผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าถึงน้ัน  ไม่ทำ
ความพอใจในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีได้ยิน พึงถึงสิ่งท่ีควรเข้าถึงอะไรเล่า  พระพุทธเจ้าตรัส
ตอบว่า สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวธรรมของตนว่าบริบูรณ์ แต่กล่าวธรรมของผู้อ่ืน
ว่า เลว พวกสมณพราหมณ์ถือมั่นแม้อย่างนี้แล้วย่อมวิวาทกันเพราะต่างกล่าวทิฏฐิ
สมมติของตนๆว่าจริง (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๐๔/๗๑๗,๙๑๑/๗๑๙),ในมหานิทเทสให้คำ
นิยามทิฏฐิสมมติไว้ว่า คำว่า ทิฏฐิสมมติ อธิบายว่า ทิฏฐิ ๖๒  ตรัสเรียกว่า  สมมติ จึง
ช่ือว่าทิฏฐิสมมติ  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓๒/๓๖๖, ๑๓๙/๓๗๙,๒๙/๑๔๖/๓๙๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐิสมมติ หมายถึงทิฏฐิ  ๖๒   ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/
๙๐๔/๔๐๐) 

ทิฏฐิสังโยชน์ : สังโยชน์คือความเห็นผิด, ข้อ ๓ ในสังโยชน์ ๗ อันได้แก่ (๑) อนุนยสังโยชน์ (สังโยชน์
คือความยินดี) (๒)ปฏิฆสังโยชน์(สังโยชน์คือความยินร้าย) (๓) ทิฏฐิสังโยชน์ (สังโยชน์
คือความเห็นผิด)  (๔) วิจิกิจฉาสังโยชน์ (สังโยชน์คือความลังเลสงสยั)  (๕)มาน
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สังโยชน์(สังโยชน์คือความถือตัว) (๖) ภวราคสังโยชน์ (สังโยชน์คือความติดใจในภพ) 
(๗) อวิชชาสังโยชน์(สังโยชน์คือความไม่รู้แจ้ง)(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๘,องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๘/๑๔, ๙/๑๕, ๑๐/๑๖),ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงทิฏฐิสังโยชน์อยู่
ในข้อ ๔ ในสังโยชน์ ๑๐ อันได้แก่ (๑) กามราคสังโยชน์(สังโยชน์คือความกำหนัดใน
กาม) (๒) ปฏิฆสังโยชน์ (สังโยชน์คือความกระทบกระท่ังในใจ)  (๓) มานสังโยชน์
(สังโยชน์คือความถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่)  (๔) ทิฏฐิสังโยชน์(สังโยชน์คือความเห็นผิด) 
(๕)วิจิกิจฉาสังโยชน์(สังโยชน์คือความสงสัย)(๖) สีลัพพตปรามาสสังโยชน์(สังโยชน์คือ
ความถือมั่นศีลพรต) (๗) ภวราคสังโยชน์ (สังโยชน์คือความติดใจปรารถนาในภพ) (๘) 
อิสสาสังโยชน์(สังโยชน์คือความริษยา) (๙) มัจฉริยสังโยชน์  (สังโยชน์คือความ
ตระหนี่) (๑๐) อวิชชาสังโยชน์(สังโยชน์คือความไม่รู้) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔๘/๔๗๑),
ในธัมมสังคณีอธิบายให้ความหมายไว้ว่า ความเห็นว่าโลกเท่ียง  โลกไม่เที่ยง โลกมี
ท่ีสุด  โลกไม่มท่ีีสุด ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน  ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน 
หลังจากตายแล้ว  ตถาคตเกดิอีกหลังจากตายแล้ว ตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้ว 
ตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกก็มิใช่  จะว่าไม่เกิดอีกก็
มิใช่ ดังน้ี ทิฏฐิ  ความเห็นผดิ ป่าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นข้าศึกต่อ
สัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิ สังโยชน์คือทิฏฐิ ความยึดถือ  ความยึดมั่น ความ
ต้ังมั่น  ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด  ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ 
ความยึดถือโดยวิปลาส มีลกัษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าทิฏฐิสังโยชน์ เว้นสีลัพพตปรา
มาสสังโยชน์แล้ว ความเห็นผิดแม้ท้ังหมดช่ือว่าทิฏฐิสังโยชน์  (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๑๑๒๒/๒๘๖)  

ทิฏฐิสัญญา : ความสำคัญว่าเป็นทิฏฐิ, ข้อ ๔ ในสัญญา ๔ อันได้แก่ (๑) กามสัญญา (๒) พยาบาท
สัญญา (๓) วิหิงสาสัญญา (๔) ทิฏฐิสญัญา (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๗/๑๑๒),ในยมก กล่าว
ไว้ว่า ทิฏฐิสัญญา เป็นสัญญา แต่ไม่เป็นสัญญาขันธ์ (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๒๖/๓๔, ๒๗/
๓๔, ๒๖/๓๕, ๒๗/๓๕)  

ทิฏฐิสัมปทา : ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ, ข้อ ๒ ในธรรมหมวด ๒ อันได้แก่ (๑) สีลสมัปทา(ความถึง
พร้อมแห่งศีล)  (๒)ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/
๒๕๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ทิฏฐิสัมปทา ในท่ีน้ีหมายถึงความถึงพร้อมด้วย
สัมมาทิฏฐิ  ๕  ประการ  คือ (๑)  กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ   (๒)  ฌานสัมมาทิฏฐิ  (๓)  
วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ  (๔)  มัคคสัมมาทิฏฐิ  (๕)  ผลสัมมาทิฏฐิ  (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/
๑๗๕/๗๑) 
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  ในสังคีติสูตร กล่าวว่า เป็นข้อ ๕ ในความถึงพร้อม (สัมปทา) ๕ อันได้แก่ (๑) 
ญาติสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งญาติ)  (๒) โภคสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งโภค
สมบัติ) (๓) อาโรคยสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งความไม่มีโรค) (๔) สีลสัมปทา(ความ
ถึงพร้อมแห่งศีล)  (๕) ทิฏฐิสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ)  (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๕/
๔๖๔,๔๔๙/๖๓๒ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๖/๓๐๔,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๐/๔๔,๕๑/๔๔,๕๒/
๔๔,๕๓/๔๔,๕๔/๔๔,๖๔/๔๙,๖๕/๔๙,๖๖/๔๙,๖๗/๔๙,๖๘/๔๙),ในทุกนิบาต อัง
คุตตรนิกาย ก็กล่าวทำนองเดียวกันกับสังคีติสูตร  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๗๕/๑๒๘), 
ในอปัณณกสูตร กล่าวไว้ว่าเป็นข้อ ๓ ในสัมปทา ๓ อันได้แก่ (๑) สีลสัมปทา (ความ
ถึงพร้อมด้วยศีล)  (๒) จิตตสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยจิต)  (๓) ทิฏฐิสัมปทา(ความ
ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) และให้คำนิยามไว้ว่า บางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็น
ไม่วิปริตว่า“ทานท่ีให้แล้วมีผล ยัญท่ีบูชาแล้วมีผลฯลฯ สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกน้ีและโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งมี
อยู่ในโลก”  น้ีเรียกว่าทิฏฐิสัมปทา,และในกัมมันตสูตร กล่าวหลักธรรมต่างกัน แต่มี 
๓ ประการเหมือนกัน คือ(๑) กัมมันตสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการงาน)(๒)อาชีว
สัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยอาชีพ) (๓) ทิฏฐิสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ)  (องฺ.
ติก.(ไทย) ๑๑๘/๓๖๒,๑๑๙/๓๖๔,๑๒๐/๓๖๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐิสัมปทา  (ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ)  ในที่นี้
หมายถึงความถึงพร้อมด้วยญาณ  (สํ.ม.อ.  (บาล)ี ๓/๔๙-๖๒/๑๙๖)  

  ในอัปปหายสูตร กล่าวถึงธรรมที่บุคคลยังละไม่ได้ไว้ว่า บุคคลยังละธรรม ๖  
ประการไม่ได้ ก็ไม่อาจทำให้แจ้งทิฏฐิสมัปทาได้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๙/๖๑๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐิสมัปทา  ในท่ีนีห้มายถึงโสดาปัตติมรรค 
(องฺ.ฉกฺก.อ.  (บาลี) ๓/๘๘-๘๙/๑๕๕)  

ทิฏฐิสามัญญตา : ความเป็นผู้มีความเสมอกันโดยทิฏฐิ, มีความเห็นรว่มกัน, มีความคิดเห็นลงกันได้ 
(ข้อ ๖ ในสารณียธรรม ๖) ดูประกอบใน องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๗ 

ทิฏฐิสูงสุด :สมัมาทิฏฐิ หมายถึงญาณของพระอริยบุคคล  ดังคำในมหานิทเทสท่ีกล่าวไว้ว่า พระผู้มี
พระภาค ทรงอยู่ใน(อริยวาสธรรม)แล้ว ทรงประพฤติจรณธรรมแล้ว... ทรงรักษา
พรหมจรรย์แลว้ ทรงบรรลุทิฏฐิสูงสุดแล้ว ทรงเจริญมรรคแล้ว  ทรงละกิเลสได้แล้ว  
ทรงรู้แจ้งธรรมที่ไม่กำเริบแล้ว ทรงทำนิโรธให้แจ้งแล้ว (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๒/๕๕๔)  

  คำว่า ทิฏฐิสูงสุด  หมายถึงญาณของพระอริยบุคคล  ท่านอธิบายว่า แม้โลกุตตร
ธรรมของคนพวกใดมีอยู่ก็เป็นของคนพวกนั้นเท่าน้ัน หามีแก่พวกอื่นไม ่ ฉะน้ัน ท่าน



 

๒๒๗๐ 
 

 

จึงกล่าวว่า ยอดเย่ียมในโลก เพราะไม่ท่ัวไปกับปุถุชนท้ังหลาย เพราะไม่มีแก่ปุถุชน 
(ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๔๙๒/๓๐๓,  องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๙๙) 

ทิฏฐิสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิ  มี ๒ สตูร มีช่ือสูตรเหมือนกัน ต่างกันที่เนื้อความคือ 
 1.ทิฏฐิสูตร พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิ  พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคล

หลังจากตายแล้วไปเกิดในนรก ๔ คือ (๑) กายทุจริต (๒) วจีทุจริต (๓) มโนทุจริต (๔) 
มิจฉาทิฏฐ ิแลว้ตรัสว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคล หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ ๔ 
โดยนัยตรงกันข้าม  (องฺ.จตุกกฺ.(ไทย) ๒๑/๒๑๒/๓๓๒) 

 2.ทิฏฐิสูตร พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิ พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ธรรมเป็นเหตุให้คนพาล
บริหารตนให้ถกูกำจัด ถูกทำลาย และประสพสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ๔ คือ (๑) 
กายทุจริต (๒) วจีทุจริต (๓) มโนทุจริต (๔) มิจฉาทิฏฐิ แล้วตรัสว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้
บัณฑิตบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายและประสพบุญเป็นอันมาก ๔ 
ประการ โดยนัยตรงกันข้าม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒๒/๓๓๘)  

ทิฏฐิสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิ   
ทิฏฐิอันประเสริฐ :ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสท่ีเป็นข้าศึก ความเห็นอย่างประเสริฐและเลิศแห่งสาราณิย

ธรรม ซึ่งเป็นตัวรวบรวม และตัวเช่ือมดุจยอดของเรือนยอดฉะน้ัน มุ่งหมายถึงทิฏฐิใน
โสดาปัตติมรรค ท่านกล่าวว่า   ไกลจากข้าศึก คือเป็นสภาพนำออก ย่อมนำออกไป 
เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบ ของนักปฏิบัติ ดังคำในโกสัมพิยสูตรว่า ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิ
โดยทิฏฐิอันประเสริฐ เป็นนิยยานิกธรรม เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอ
กันกับเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้  ทำให้เป็น
ท่ีรักทำให้เป็นท่ีเคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
สามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๙๓/๕๓๓,ในสามคามสูตร ก็
อธิบายทำนองเดียวกัน (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕๔/๖๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐิอันประเสริฐ หมายถึงญาณของพระอริยบุคคล  
เพราะญาณนั้นย่อมมีแก่ผู้ประเสริฐ หามีแก่ปุถุชนไม่ ฉะน้ัน ท่านจึงเรียกว่า ประเสริฐ 
(ม.มู.อ.  (บาล)ี ๒/๔๙๒/๓๐๓,  องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๙๙)  

ทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนาม :สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ เรียกว่าทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนาม, ทิฏฐิ  ๖๒  ประการ
ซึ่งเป็นเสี้ยนหนามต่อสัมมาทิฏฐิ  ดังคำในขัคควิสาณสูตรท่ีพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า
องค์หน่ึงกล่าวดังน้ี (พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า)ประพฤติล่วงทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนามถึง
นิยาม  ได้เฉพาะมรรคแล้ว เป็นผู้มีญาณเกิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องให้ผู้ อ่ืนแนะนำ  จึง
ประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๕/๕๑๒), ในจูฬนิทเทส พระสา
รีบุตรเถระอธิบายว่า  สักกายทิฏฐิมีวัตถุ  ๒๐  เรียกว่า ทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนาม  



 

๒๒๗๑ 
 

 

ปุถุชนผู้มิได้สดับ  ในโลกน้ี ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้
รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ  ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ 
ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมมองเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเห็น
อัตตาว่ามีรูปเห็นรูปในอัตตา หรือเห็นอัตตาในรูป ย่อมมองเห็นเวทนา ฯลฯ  สัญญา 
ฯลฯ  สังขาร ฯลฯ  วิญญาณโดยความเป็นอัตตา เห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ  เห็น
วิญญาณในอัตตา หรือเห็นอัตตาในวิญญาณทิฏฐิ การตกอยู่ในทิฏฐิ ความรกชัฏ
คือทิฏฐิ ความกันดารคือทิฏฐิ  เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ ความด้ินรนคือทิฏฐิ  เครื่องผูกพัน
คือทิฏฐิ ความถือ ความถือม่ัน ความยึดม่ัน  ความยึดมั่นถือมั่น ทางช่ัว ทางผิด  
ภาวะที่ผิด ลัทธิเดียรถีย์    ความถือขัดแย้ง  ความถือวิปริต ความถือวิปลาส ความ
ถือผิด ความถือในสิ่งท่ีเป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานนี้ จนถึงทิฏฐิ   ๖๒ นี้ช่ือ
ว่าทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนาม (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๔๑/๔๕๓)    

  อรรถกถาอธิบายว่า ทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนาม  ในท่ีนี้หมายถึงทิฏฐิ  ๖๒  เป็นเสี้ยน
หนามต่อสัมมาทิฏฐิ  (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๑/๕๕/๑๐๒),ในอรรถกถาอปทาน กล่าวว่า คำว่า 
ทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนาม  ในท่ีนี้หมายถึงทิฏฐิ  ๖๒  (ขุ.อป.อ.  (บาลี) ๑/๑๑๑/๒๑๙)  

ทิฏฐุชุกัมม์ :  การทำความเห็นให้ตรง, การแก้ไขปรับปรุงความคิดเห็นให้ถูกต้อง (ข้อ ๑๐ ในบุญ
กิริยาวัตถุ ๑๐) (พจนานุกรม ฉบับประมวลศัพท์) 

ทิฏฐุปาทาน : ความยึดม่ันในทิฏฐิ,ความยึดติดฝังใจในลัทธิ ทฤษฎีและหลักความเช่ือต่างๆ (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๑๐๐/๕๙),ในสังคีติสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร จูฬสีหนาทสูตร อุปาทานปัญหา
สูตร กล่าวไว้ว่า ข้อ ๒ ในอุปาทาน ๔ คือ (๑) กามุปาทาน (ความถือมั่นในกาม)(๒) 
ทิฏฐุปาทาน (ความถือมั่นในทิฏฐิ) (๓) สีลัพพตุปาทาน (ความถือมั่นในศีลพรต) (๔) 
อัตตวาทุปาทาน(ความถือมั่นในวาทะว่ามีอัตตา)ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๓),๑๒/
๙๕/๙๐,๑๔๓/๑๓๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๕/๓๔๓), ในธัมมสังคณีและวิภังค์ กล่าว
ถึงทิฏฐุปาทานไว้ว่า ความเห็นว่า ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล ยัญท่ีบูชาไม่มีผล การเซ่น
สรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีทำช่ัวก็ไม่มี ไม่มีโลกน้ี ไม่มีโลกหน้า มารดาไม่มี
คุณ  บิดาไม่มีคุณ สัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่มี  สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้
แจ้งโลกน้ีและโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก ทิฏฐิ 
ความเห็นผิด ป่าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ  ความ
ผันแปรแห่งทิฏฐิ สังโยชน์คือทิฏฐิ   ความยึดถือผิด ความยึดมั่น  ความต้ังม่ัน ความ
ถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด  ลัทธิอันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ  ความยึดถือ
โดยวิปลาส  มีลักษณะเช่นว่าน้ี น้ีเรียกว่าทิฏฐุปาทาน เว้นสีลัพพตุปาทานและอัตตวา



 

๒๒๗๒ 
 

 

ทุปาทานแล้ว  มิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดช่ือว่าทิฏฐุปาทาน(อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๒๒๑/๓๐๘,
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๘/๕๘๘) 

  อรรถกถากล่าวไว้ว่า ข้อ ๒ ในอุปาทาน ๔ (ที.ม.อ. (บาลี)๑๒๘/๑๑๒)  
ทิฏโฐฆะ : โอฆะคือทิฏฐิ,ห้วงน้ำคือทิฏฐิ กิเลสดุจห้วงน้ำคือทิฏฐิ หมายถึงกิเลสดุจน้ำท่วมพาผู้

ตกไปให้พินาศคือทิฏฐิ(ความเห็นผิด), ในสังคีติสูตร และทสุตตรสูตร  อาสีวิโสปมสูตร 
โอฆปัญหาสูตร กล่าวไว้ว่า ขอ้ ๓ ใน โอฆะ ๔ ประการ  คือ (๑)  กาโมฆะ (โอฆะคือ
กาม)(๒)  ภโวฆะ(โอฆะคือภพ) (๓) ทิฏโฐฆะ (โอฆะคือทิฏฐิ) (๔) อวิชโชฆะ (โอฆะคือ
อวิชชา) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒,๑๑/๓๕๔/๓๗๖,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๓๘/๒๓๙, 
๓๒๔/๓๔๓), ในกถาวัตถุ กล่าวไว้ว่า ทิฏฐิ ทิฏโฐฆะ ทิฏฐโิยคะ ทิฏฐิปริยุฏฐาน ทิฏฐิ
สังโยชน์ เป็นอกุศล(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๐๕/๖๖๒) 

  อรรถกถากล่าวไว้ว่า เป็นข้อ ๓ ใน โอฆะ  ๔ ประการ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓๔/๑๔, 
องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี) ๒/๑๙๖/๔๑๘)   

ทิทธสูตร  :พระสูตรว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนลูกศรอาบยาพิษ   
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ลาภ
สักการะและความสรรเสริญเป็นส่ิงทารุณเป็นต้น ภิกษุผู้เห็นแกล่าภสักการะและ
ความสรรเสริญ  ย่อมเป็นเหมือนถูกลูกศรปักติดไว้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๓/๒๗๐) 

ทิปทาธิบดี, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิ ซ่ึงเป็นอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ ในสจูิ
ทายกเถราปทาน พระสูจิทายกเถระ  เล่าประวัติในอดีตชาติของตนไว้ตอนหน่ึงว่า 
ข้าพเจ้าเคยถวายเข็มแก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ ด้วยการถวายเข็มน้ันทำให้
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า ทิปทาธิบดีถึง ๔  ชาติ  ดังคำว่า ข้าพเจ้า ...ได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๔  ชาติ  พระนามว่าทิปทาธิบดี สมบูรณ์ด้วยรตันะ ๗  
ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๔/๒๒๑)  

ทิพพจักขุ: จักษุทิพย์,ตาทิพย์,ญาณพิเศษของพระพุทธเจ้าและท่านผู้ได้อภิญญาท้ังหลายทำให้
สามารถเล็งเห็นหมู่สัตว์ท่ีเป็นไปต่างๆ กัน เพราะอำนาจกรรมที่เป็นไปต่างๆ กัน 
เพราะอำนาจกรรม เรียกอีกหนึ่งว่า จุตูปปาตญาณ (ข้อ ๗ ในวิชชา ๘ อันได้แก่ (๑)  
วิปัสสนาญาณ   ญาณที่เป็นตัววิปัสสนา (๒)  มโนมยิทธิ  มีฤทธ์ิทางใจ  (๓)  อิทธิวิธิ  
แสดงฤทธ์ิได้ต่าง ๆ  (๔)  ทิพพโสต   หูทิพย์  (๕)  เจโตปริยญาณ  ปรชีากำหนดรู้จิต
ผู้อ่ืนได้  (๖)  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ความหย่ังรู้ท่ีทำให้ระลึกชาติได้  (๗)  ทิพพ
จักขุ  ตาทิพย์  หรือเรียกว่าจุตูปปาตญาณ  (๘)  อาสวักขยญาณ  ความหย่ังรู้ท่ีทำให้
สิ้นอาสวะ), (ข้อ ๕ ในอภญิญา ๖) ดังคำว่า  เราเห็นแลเห็นตรวจดู เพ่งพินิจ 



 

๒๒๗๓ 
 

 

พิจารณาดู  ด้วยมังสจักขุบ้าง ด้วยทิพพจักขุบ้าง ด้วยปัญญาจักขุบ้าง  ด้วยพุทธจักขุ
บ้าง ด้วยสมันตจักขุบ้าง 

  ในมหานิทเทสกล่าวไว้ว่า เป็นข้อ ๒ ในพระจักษุ ๕ คือ (๑) มังสจักข ุ(ตาเน้ือ) (๒) 
ทิพพจักขุ (ตาทิพย์) (๓) ปัญญาจักขุ (ตาปัญญา)  (๔) พุทธจักขุ (ตาพระพุทธเจ้า) (๕) 
สมันตจักขุ (ตาเห็นรอบ) (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๑/๕๕, ที.ม.อ.(บาลี) ๑๘๖/๑๖๙, ๓๓๔/
๓๐๐) 

  คำน้ี มีกล่าวไว้หลายแห่งเช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓๐/
๑๒๑, ๑๔๓/๓๘๔, ๑๔๔/๓๘๗,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘๕/๓๐๐, ๙๙/๓๔๑,ขุ.ป.๓๑/๑๒/
๕๖๗,อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๑๐/๑๒๒,อภิ.ย.(ไทย) ๓๙/๙๔/๑๘๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๕๑/
๖๓๗)  

ทิพพจักขญุาณ :ญาณคือทพิพจักขุ, ความรู้ดุจดวงตาทิพย์, ความรู้คอืดวงตาทิพย์,ญาณให้มีตาทิพย์, 
ในคัมภีร์ได้อธิบายทิพพจักขุญาณไว้ว่า เม่ือจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง  ไม่มีกิเลส
เพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน  เหมาะแก่การใช้งาน  ต้ังมั่น  ไม่
หว่ันไหวอย่างน้ี  ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ  เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ  กำลัง
เกิด  ท้ังชั้นต่ำและช้ันสูงงามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิ
เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า‘หมู่สัตว์ท่ีประกอบกายทุจริต วจี
ทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรม
ตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต นรก 
แต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มี
ความเห็นชอบและชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตาย
แล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์’ เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลงัจุติ  กำลังเกิด ท้ังช้ันต่ำ
และช้ันสูงงามและไม่งาม เกดิดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสทุธ์ิเหนือมนุษย์รู้ชัด
ถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างน้ีแล(ที.ส.ี(ไทย)๙/๒๔๖/๘๒,๔๗๘/๒๑๐,สํ.สฬา.
(ไทย)๑๕/๒๒๐/๓๒๒,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๙๖/๕๐๓),ในกถาวัตถุ ยถากัมมูปคตญาณ
กถา ก็กล่าวไว้ทำนองเดียวกัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๗๘/๓๘๒),หรือดังคำท่ีพระสารี
บุตรเถระตอบแก่ยักษ์ว่า เราไม่ได้ต้ังความปรารถนาไว้  เพ่ือปุพเพนิวาสญาณ  ทิพพ
จักขุญาณ เจโตปริยญาณ อิทธิวิธญาณ  จุตูปปาตญาณและทิพพโสตญาณ(ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๙๙๖/๕๐๓)  

ทิพพจักขญุาณนิทเทส : แสดงทิพพจักขุญาณ คือพระสารีบุตรเถระอธิบายอุทเทสท่ี ๕๔ ของญาณ
กถาที่ยกมาต้ังเป็นคำ ปุจฉา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



 

๒๒๗๔ 
 

 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายทิพพจักขุญาณไว้ว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเจริญอิทธิ
บาท ๔ อบรมข่มจิต ทำจิตให้อ่อน ควรแก่การงาน ใส่ใจถึงอาโลกสัญญา ต้ังสัญญาว่า
เป็นกลางวัน มใีจเปิดเผย ไม่มีอะไรหุ้มห่อ เจรญิจิตให้มแีสงสว่างเหมือนกันท้ัง
กลางวันและกลางคืน น้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นการจุติและการเกิดของสัตว์
ต่าง ๆ รู้ชัดว่า สัตว์ผู้ประกอบกรรมชั่ว จะไปเกิดในอบาย สัตว์ผู้ประกอบกรรมดีจะ
ไปเกิดในสวรรค์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๖/๑๖๔) 

ทิพพจักขสุูตร :พระสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีตาทิพย์ ภิกษุท้ังหลายถามท่านพระอนุรุทธะว่า  ท่าน
บำเพ็ญธรรมอะไรจึงทำให้มีตาทิพย์  ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า  สติปัฏฐาน  ๔  (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๙๒๑/๔๔๖) 

ทิพพจักษุ : ตาทิพย์,ญาณพิเศษของพระพุทธเจ้าและท่านผู้ได้อภิญญาทั้งหลาย ทำให้สามารถ
เล็งเห็นหมู่สัตว์ท่ีเป็นไปต่างๆกัน เพราะอำนาจกรรมท่ีเป็นไปต่างๆ กัน เพราะอำนาจ
กรรม,ในอิติวุตตกะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจักขุสูตรว่า จักษุ ๓ประการ อะไรบ้างคือ 
(๑) มังสจักษุ(ตาเนื้อ) (๒) ทิพพจักษุ (ตาทพิย์)  (๓) ปัญญาจักษุ(ตาคือปัญญา) และ
ตรัสไว้อีกว่า ความเกิดขึ้นแห่งมังสจักษุ เป็นทางแห่งทิพพจักษุ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๑/
๔๑๖) ดูทิพพจักขุ  

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่าเป็นข้อ ๒ ในจกัษุ ๕ คือ (๑) จักษุ (ตาเน้ือ) (๒) ทิพพจักษุ
(ตาทิพย์)(๓) ปัญญาจักษุ (ตาปัญญา) (๔)  พุทธจักษุ  (ตาพระพุทธเจ้า) (๕)  สมันต
จักษุ  (ตาเห็นรอบ)(องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๖๖/๑๙๙,ขุ.อิติ.อ.(บาลี)๔๔/๑๙๐)  

ทิพพวิหารธรรม :ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเทพ,ข้อ ๑ ในวิหารธรรม(ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่) ๓ ดังคำใน
สังคีติสูตรว่า วิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่) ๓  คือ (๑) ทิพพวิหารธรรม(ธรรมเป็น
เครื่องอยู่ของเทพ)(๒) พรหมวิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม) อริยวิหาร
ธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอรยิะ) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕)  

ทิพพโสตญาณ :ญาณพิเศษท่ีทำให้ฟังอะไรได้ยินหมดตามท่ีปรารถนา,หูทิพย์,ในอุรุเวลกัสสปเถรคาถา 
พระอุรุเวลกัสสปเถระกล่าวไว้ว่า เรารู้ขันธ์ท่ีอาศัยอยู่มาก่อน ได้ชำระทิพยจักษุให้
หมดจดแล้วมีฤทธ์ิ รู้จิตของผู้อ่ืน และบรรลุทิพพโสตญาณ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๗๙/
๔๐๔, ในกถาวัตถุ ก็กล่าวไว้เช่นกัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๗๘/๓๘๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิพพโสตญาณ คือความรูท่ี้ทำให้ฟังได้ยินหมดตาม
ปรารถนา(หูทิพย์) (ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒/๙๙๖/๔๔๓)  

ทิพพโสตธาตุ : ธาตุคือหูทิพย์ หมายถึงธาตุทำให้ได้ฟังได้ยินตามท่ีปรารถนา ดังคำในมหาปทานสูตร
ว่า พระผู้มีพระภาคทรงสดับคำสนทนาของภิกษุเหล่าน้ันด้วยทิพพโสตธาตุอันบริสุทธ์ิ
เหนือมนุษย์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒/๒),หรือดังคำในอุทุมพริกสูตรว่า พระผูม้ีพระภาคทรง



 

๒๒๗๕ 
 

 

สดับถ้อยคำสนทนาระหว่างสันธานคหบดีกับนิโครธปริพาชกนี้ ด้วยทิพพโสตธาตุอัน
บริสุทธ์ิเหนือมนุษย์    (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๔/๓๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๘/๒๓๖),ในฆฏ
สูตร พระมหาโมคคัลลานเถระกล่าวไว้ว่า   ผมไม่ได้ไปเฝา้พระผู้มีพระภาคด้วยฤทธ์ิ    
แม้พระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาหาผมด้วยฤทธ์ิ แต่ผมมีตาทิพย์และหูทิพย์อันหมดจดเท่า
พระผู้มีพระภาค  แม้พระผูม้ีพระภาคก็ทรงมีทิพพจักขุและทิพพโสตธาตุอันหมดจด
เท่าผม (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๗/๓๒๘)  

  อรรถกถาอธิบายว่า มีตาทิพย์และหูทิพย์อันหมดจดเท่าพระผู้มีพระภาค  ในที่นี้
หมายถึงพระมหาโมคคัลลานะเจริญอาโลกกสิณจนสามารถมองเห็นและได้ยินพระสุ
รเสียงของพระผู้มีพระภาคที่ประทับน่ังในพระคันธกุฎีในพระเชตวันแม้พระผู้มีพระ
ภาคก็ทรงทำเช่นน้ันเหมือนกัน (สํ.นิ.อ. ๒/๒๓๗/๒๕๘)   

  ทิพพโสตธาตุ มีกล่าวไว้หลายแห่ง เช่น ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒/๕๖๗,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๕๐๓/๔๕๔,๔๗/๔๖๑, ๔๔๒/๕๑๒,๒๗/๕๒๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๐/๘๘๒, ๑๗/
๘๙๐, ๔๑๑/๒๖๑, ๔๒๓/๒๗๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๕๗/๔๓๖, ๗๑/๕๒, ๗๓/๑๙๙, 
๙๓/๒๘๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๘/๒๘๑, ๑๙/๑๐, ๙๘/๕๒, ๑๔๙/๑๘๘) 

ทิพพโสตธาตญุาณ :ญาณพิเศษแห่งธาตุที่ทำให้ฟังอะไรได้ยินหมดตามท่ีปรารถนา, ญาณคือธาตุท่ีทำ
ให้ฟังได้ยินหมดตามปรารถนา,ญาณธาตุคือหูทิพย์,หมายถงึมีญาณที่ได้ยินเสียงทิพย์
และเสียงมนุษย์  ท่ีอยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์, ในสามัญญผลสตูร สุภสูตร  
พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่า เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง  ไมม่ีกิเลสเพียงดังเนิน 
ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน  เหมาะแก่การใช้งาน ต้ังมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้  
ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพ่ือทิพพโสตธาตุญาณได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพย์และเสียง
มนุษย์ท้ังท่ีอยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์(ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๐/๘๐, 
๒๔๑/๘๐,๔๗๕/๒๐๗,๔๗๕/๒๐๘),ในมหาสกุลุทายิสูตรกล่าวไว้ว่า สาวกท้ังหลาย
ของเราผู้ปฏิบัติตามได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ(๑) เสียงทิพย์ (๒)  เสียงมนุษย์ท้ังที่อยู่ไกล
และใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ม.ม.(ไทย)๑๓๑/๒๕๕/๓๐๒) 

ทิพพโสตสูตร :พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้มีหูทิพย์ ภิกษุท้ังหลายถามท่านพระอนุรุทธะว่า ท่าน
บำเพ็ญธรรมอะไรจึงทำให้มีหทิูพย์ ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า สติปัฏฐาน ๔  (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๙๑๑/๔๔๓) 

ทิพพโสตะ: เสียงท่ีได้ยินอันเป็นทิพย์,เสียงทิพย์,เสียงสุคติโลกสวรรค์,หูทิพย์,ญาณพิเศษที่ทำให้ฟัง
อะไรได้ยินหมดตามปรารถนา, ดังคำในยมกตอนหนึ่งท่ีเป็นคำถามแบบอนุโลมว่า โส
ตะ  เป็นโสตายตนะใช่ไหม ซึ่งมีวิสัชชนาว่า  ทิพพโสตะ ตัณหาโสตะ เป็นโสตะ  แต่
ไม่เป็นโสตายตนะ โสตายตนะ เป็นโสตะก็ใช่ เป็นโสตายตนะกใ็ช่  (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/



 

๒๒๗๖ 
 

 

๑๐/๑๒๒, ๑๐/๓๓๙, ๑๑/๑๒๔, ๑๑/๓๔๑,อภิ.ย.(ไทย) ๓๙/๙๔/๑๘๗, ๙๕/๑๙๑, 
๙๗/๒๐๐,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๘/๓๐๒, ๒๙/๑๕, ๕๓/๓๘๒, ๑๗๐/๙๖, ๒๐๗/๕๔๖, 
๒๑๒/๑๑๘, ๓๔๑/๑๙๕, ๓๕๘/๖๔๑), ดูอภิญญา   

  อรรถกถากล่าวว่า เป็นข้อ ๑ ในวิชชา ๘ คอื  (๑)  วิปัสสนาญาณ  (๒)  มโนมยิ
ทธิ  (๓)  อิทธิวิธา (๔) ทิพพโสตะ (๕)  เจโตปริยญาณ (๖)  ปุพเพนิวาสานุสสติ  (๗)  
ทิพพจักขุ  (๘)  อาสวักขยญาณ  (องฺ.เอกก.อ.  (บาลี) ๑/๕๖๓/๔๗๒)  

ทิพย์ : เป็นของเทวดา,วิเศษ,เลิศกว่าของมนุษย์ ดังคำในสุปปวาสาสูตรว่า ครั้นให้อายุแล้ว
ย่อมมีส่วนได้อายุอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์ ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมมีส่วนได้
วรรณะอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๗/๙๖), ดังคำที่
พระมหาโมคคลัลานเถระถามเทพธิดาว่า เหล่านกกระเรียน นกยูง หงส ์ นกดุเหว่าดำ
และนกดุเหว่าขาว ล้วนเป็นทิพย์ ชุมนุมกนัส่งเสียงไพเราะอยู่รอบวิมานนี้ (ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๙๓/๑๖)  

ทิพยกามารมณ์ :กามคุณที่เป็นทิพย์,กามารมณ์ที่เป็นของเทวดา หมายถงึอารมณ์คือกามที่เลิศกว่าของ
มนุษย์ ดังคำในเนมิราชชาดก ท่ีท้าวเทวราชก็ทรงยินดีต้อนรับพระเจ้าเนมิราช ผู้เป็น
ใหญแ่ห่งชาวแคว้นวิเทหะ ทรงปกครองกรุงมิถิลา ท้าววาสวะก็ทรงเช้ือเชิญด้วยทิพย
กามารมณ์และทิพยอาสน์ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๘๓/๒๗๒,๕๘๔/๒๗๓)  

ทิพยคติ : คติท่ีเป็นทิพย์,ทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์,  คติท่ีเป็นของเทวดา, ทางไปสู่ทิพย์วิมาน  ดัง
คำในภูริทัตตชาดกตอนหน่ึงว่า พระเจ้ามุจลินท์สามารถบูชาเทวดาคือไฟผู้กินมาก มี
รัศมีไม่ต่ำทรามให้อ่ิมหนำด้วยเนยใสทรงบูชายัญวิธี แก่เทวดาคือไฟผู้ประเสริฐแล้ว 
ได้ไปบังเกิดในทิพยคติ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๑๐/๓๒๓)  

ทิพยจักษุ: ตาทิพย์,ญาณพิเศษที่ทำให้ดูอะไรเห็นได้หมดปรารถนา,ปัญญาที่แผ่ไป;ในวินัยปิฎก
มหาวรรค กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงเห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  
เขตกรุงพาราณสี ด้วยทิพยจักษุ อันบริสุทธ์ิล่วงจักษุมนุษย์ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๐/๑๖),
ในจูฬวรรค กล่าวไว้ว่า ท่านพระภัททิยะได้บรรลุวิชชา  ๓ ท่าน  พระอนุรุทธะได้
บรรลุทิพยจักษุ ท่านพระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผล  พระเทวทัตได้ฤทธ์ิช้ันปุถุชน  
(วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓/๑๑๗๒),ในมหาปทานสูตร กล่าวไว้ว่า ต้ังแต่ประสูติพระวิปัสสีราช
กุมาร ทรงมีทิพยจักษุอันเกิดจากวิบากกรรม ท่ีเป็นเหตุให้มองเห็นไกลได้ตลอด ๑ 
โยชน์โดยรอบท้ังกลางวันและกลางคืน  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๙/๒๑),ในมหาปรินิพพาน
สูตร กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงเห็นเทวดาจำนวนมากเหล่าน้ันพากันจับจองท่ี
เป็นพันๆ แห่ง  ในปาฏลิคาม ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๑๕๒/๙๖),ทิพยจักษุ คนท่ัวไปก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ดังคำในสัมปาทนียสูตรว่า 



 

๒๒๗๗ 
 

 

สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ีอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส...บรรลุเจโต
สมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังมั่น เห็นหมู่สัตว์ท่ีกำลังจุติ กำลังเกิด ท้ังช้ันต่ำและช้ันสูง 
งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี  ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๕๘/๑๑๙) 

  ในพระไตรปิฎก กล่าวไว้หลายแห่ง เช่น ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๐/๕๗๒, ๑๗๓/
๕๘๓, ๑๗๙/๕๘๓, ๒๒๗/๕๙๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๒๕๓, ๓๑/๓๘๔, ๑๗๔/๖๗๗, 
๓๕๘/๕๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๓/๑๘๘, ๔๘/๔๖๑, ๔๔๓/๕๑๒, ๕๐๔/๔๕๔,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๗๓/๓๗๓, ๓๗๔/๓๗๕),ในกถาวัตถุ กล่าวว่า  ทิพยจักษุ ช่ือว่าปัญญาท่ี
แผ่แสงสว่างไป ; ดูทิพพจักขุ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๐๔/๕๑๖) 

  อรรถกถากล่าวไว้ว่า เป็นข้อ ๒ ในวิชชา ๓ อันได้แก่ (๑)  ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ  การระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ(๒)  ทิพพจักขุ การได้ทิพยจักษุ  (๓) อาส
วักขยปัญญา การมีปัญญาเครื่องทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นไป  (ม.ม.อ.  (บาลี) ๒/
๓๕๒/๒๔๙)  

ทิพยดนตรี : เครื่องดนตรีของชาวสวรรค์,หมายถึงดนตรีของเหล่าเทวดา เช่นท้าวสักกเทวราช  ดัง
คำในจูฬตัณหาสังขยสตูร ตอนหนึ่งว่า ท้าวสักกะจอมเทพกำลังเอิบอ่ิมพร้อมพรั่ง
บำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี ๕๐๐ ชนิด ในสวนดอกบุณฑริกล้วน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๑/
๔๒๒)  

ทิพยบุปผชาต ิ :ดอกไม้ทิพย์, ดอกไม้สวรรค์ หมายถึงดอกไม้ทิพย์ตกลงจากสวรรค์ ในพุทธวงศ์ สุเมธ
กถา กล่าวไว้ว่า (หลังจากที่สุเมธดาบสบำเพ็ญบุญถวายแด่พระพุทธเจ้าทีปังกรแล้ว) 
ทิพยบุปผชาติอันวิจิตร ต่างก็ตกลงจากท้องฟ้าในขณะน้ัน แม้ในวันน้ี ทิพยบุปผชาติ
เหล่าน้ันก็ปรากฏท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๙๐/๕๗๙) 

ทิพยพิภพ : วิมานของเทวดา,  หมายถึงท่ีอยู่ของเหล่าเทวดา ในที่น้ีหมายถึงทีอ่ยู่ของท้าวสักก
เทวราชผู้ประมาท  ดังคำในจูฬตัณหาสังขยสูตรว่า พระสมณะ(พระมหาโมคคัลลา
นะ) มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ใช้นิ้วหวัแม่เท้ากดทิพยพิภพ เขย่าให้สั่นสะท้าน
หว่ันไหวได้ เพ่ือทำให้ท้าวสักกะน้ีสังเวช (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๓/๔๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า พระมหาโมคคัลลานเถระ  เข้าอาโปกสิณแล้วอธิษฐานว่า
“ขอให้โอกาส(พ้ืนท่ี)อันเป็นท่ีต้ังเฉพาะปราสาท  จงเป็นน้ำ” แล้วใช้หัวแม่เท้ากดลงที่
ช่อฟ้าปราสาท  ปราสาทนั้นสั่นสะท้านหว่ันไหวไปมา เหมือนบาตรวางไว้บนหลังน้ำ
เอาน้ิวเคาะที่ขอบบาตร  ก็หว่ันไหวไปมา  อยู่นิ่งไม่ได้ฉะนั้น  (ม.มู.อ.  (บาลี) ๒/
๓๙๓/๒๑๑)   



 

๒๒๗๘ 
 

 

ทิพยมณี : แก้วมณีอันเป็นทิพย์, แก้วสารนึก, แก้วมณีของที่เป็นของเทวดา ในท่ีน้ีหมายถึงแกว้
มณีท่ีเป็นของพญานาค  ดังคำในภูริทัตตชาดก  ที่พญานาคภูริทัตตกล่าวแก่พราหมณ์
ตอนหนึ่งว่า เมื่อท่านทรงทพิยมณีนี้อยู่ ย่อมจะได้ท้ังปศุสัตว์และลูก  ๆขอท่านจง
ถือเอาทิพยมณีน้ีไปเถิดจงปราศจากโรคภัย ประสบสุขเถิด พราหมณ์  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๘๑๕/๓๐๙)  

ทิพยยาน :  ยานทิพย์,รถเทียมด้วยม้าอาชาไนย, ราชรถที่มาจากสวรรค์  ดังคำในมฆเทวสูตร ที่
ท้าวสักเทวราชกล่าวแก่พระเจ้านิมิตอนหน่ึงว่า มหาราช เทพทั้งหลายชั้นดาวดึงส์ 
ปรารถนาจะเห็นพระองค์ หม่อมฉันจะส่งรถเทียมด้วยม้าอาชาไนย ๑,๐๐๐  ตัวมา
เพ่ือพระองค์ พระองค์ทรงขึ้นประทับบนทิพยยานเถิด (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑๒/๓๗๗) 

ทิพยวิมาน: ท่ีอยู่ของหมู่เทวดา,ท่ีอยู่ท่ีเป็นของทิพย์,หมายถึงสถานที่อยู่อันงดงามดุจเทพเนรมิตไว้
ดังคำในทัททัลลวิมาน ตอนหน่ึงว่า เมื่อสนทนากันแล้ว    สุภัทราเทพธิดาก็กลับไปสู่
ทิพยวิมานของตนบนสวรรค์ช้ันนิมมานรดี ท้าวสักกเทวราชได้สดับการสนทนาน้ัน 
เมื่อสุภัทราเทพธิดากลับไปแล้วจึงตรัสถามภัทราเทพธิดาหรือดังคำโคปาลวิมานตอน
หนึ่งว่าจันทเทพบุตรรุ่งเรืองอยู่ในทิพยวิมาน (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๓๔/๗๐, ๑๑๖๐/
๑๔๕),ในสาธินราชชาดก พระเจ้าสาธินกล่าวไว้ว่า เราได้อยู่ในทิพยวิมาน บริโภคกาม
ซึ่งมใิช่ของมนษุย์ ในหมู่เทพช้ันดาวดึงส์ท่ีมั่งคั่งด้วยกามทุกอย่าง (ขุ.ชา.ปกิณณก.
(ไทย) ๒๗/๒๑๙/๔๕๘)  

ทิพยสกุณปักษี :เหล่าหมู่นกอันเป็นทิพย์, หมู่นกที่เป็นของเทวดา เช่น นกกระเรียน นกยูง นกเขา 
และนกสาลิกา ดังคำในกิงฉันทชาดกท่ีเทพธิดากล่าวแก่ท่านฤษีว่า ขอเดชะพระองค์
ผู้ทรงข่มอริราชศัตรู สวนมะม่วงนั้นเซ็งแซ่ไปด้วยหมู่นกที่มัวเมาด้วยรสดอกไม้ ทิพย
สกุณปักษี  คอืนกกระเรียนนกยูง นกเขาและนกสาลิกาก็มีอยู่ในสวนมะม่วงน้ี (ขุ.ชา.
ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๒๖/๕๔๒) 

ทิพยสถาน : สถานที่อันเป็นทิพย์,สุคติโลกสวรรค์, ทิพยวิมานของเหล่าเทวดา  ดังคำในปุคคลสูตร 
ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลตอนหนึ่งว่า บุรุษเข็ญใจ แต่มีศรัทธา ไมม่ี
ความตระหน่ีมีความดำริประเสริฐ มใีจไม่ฟุ้งซ่าน  ย่อมให้ทาน ย่อมลกุรับสมณะ หรือ
พราหมณ์    หรือวณิพกอ่ืนๆย่อมสำเหนียกในจรรยาอันเรียบร้อย ไม่ห้ามคนที่กำลัง
จะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนทีก่ำลังขอ คนเช่นน้ันเมื่อตายแล้ว  ย่อมเขา้ถึงไตรทิพย
สถาน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๔),ในคุตติลวิมานกล่าวถึงคนที่ถวายทานไว้ตอนหน่ึง
ว่า นารีผู้ถวายผ้าเน้ือดีเย่ียม เป็นผู้ประเสริฐในหมู่นระและนารีท้ังหลาย นางต้ังใจ
ถวายสิ่งท่ีน่ารัก จึงได้ทิพยสถานที่น่าเจริญใจเห็นปานนี้  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๓๓/๕๔,
ในอาทิตตชาดก พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า ชนใดให้ทานแก่ท่านผู้ได้ธรรม บรรลุ



 

๒๒๗๙ 
 

 

ธรรมด้วยความขยันหม่ันเพียรชนน้ันย่อมพ้นจากนรกเวตรณีของพญายมแล้วเข้าถึง
ทิพยสถาน (ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๗๑/๒๙๖)  

ทิพยสมบัติ: สมบัติอันเป็นทิพย์,สมบัติท่ีเป็นของเทวดา,ทรัพย์สินของเหล่าเทวดาในสวรรค์,
หมายถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นด้วยบุญกรรมท่ีแต่ละคนได้กระทำไว้เท่าน้ัน ดังคำในปัญจปุพพนิ
มิตตสูตร ในเวลาท่ีเทพบุตรจะจุติจากหมู่เทพ ย่อมปรากฏบุพพนิมิต เช่น เทพบุตร
น้ันจะหมดความยินดีในทิพยสมบัติของตน (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๓/๔๔๗),ในเปสการิย
วิมาน ท้าวสักกะเมื่อเวลาที่เทวดามาเกิดในภพดาวดึงส์ก็กล่าวว่าเราขอแสดงความช่ืน
ชมต่อบุญสมบัติและทิพยสมบัติของเธอนั้น และขอแสดงความยินดีต่อการมาดีของ
เธอ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๕๕/๒๘,ในสุนิททาวิมาน กล่าวว่า ดิฉันได้ฟังเรื่องทิพยสมบัติ
ในสวนนันทวันเนือง ๆ  จึงเกิดความพอใจข้ึน เพราะเหตุท่ีดิฉันต้ังจิตปรารถนาในภพ
ดาวดึงส์น้ัน จึงได้เกิดในสวนนันทวัน (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๔๑/๔๐,ในปีตวิมาน กล่าวไว้
ว่า แม่โคได้ขวิดหม่อมฉัน ยังไม่ทันไปถึงพระสถูปสมความต้ังใจ ถ้าหม่อมฉันพึงส่ังสม
บุญน้ันไว้ได้ย่ิงขึ้น ทิพยสมบัติก็จะพึงมีย่ิงกว่าน้ีแน่ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๑๔/๕๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิพยสมบัติ หมายถึงโภคะ คือเบญจกามคุณ ได้แก่  รูป  
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีเป็นทิพย์  (ขุ.วิ. อ.  
(บาลี) ๒/๑๗)  

ทิพยสงัคีต : เสียงเพลงที่เป็นทิพย์,เสียงดนตรีสวรรค์,เพลงของหมู่เทวดา,ดังคำในเวสสันตรชาดก 
มหาวนวัณณนา ที่อัจจุตฤษกีล่าวแก่ชูชกพราหมณ์ไว้ว่า ท่านจะได้ยินเสียงนกนานา
ชนิด  ท่ีจับอยู่บนกิ่งไม้ดุจดังเสียงทิพยสังคีต คือ นกโพระดก นกดุเหว่า ส่งเสียงขันคู
กู่ร้องบินขวักไขว่ไปมาจากต้นหน่ึงไปยังอีกต้นหน่ึง (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๘๐/๔๙๓, 
๒๐๒๕/๕๐๐) 

ทิพยสขุ : สุขท่ีเป็นทิพย์, สุขท่ีเป็นของเทวดา, สุขอันเป็นหมู่เทพและสุขอันเกิดจากรูปสมาบัติ
ของพรหมและมนุษย์  ดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า กามสุขในโลก และทิพยสุข   ยัง
ไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ แห่งความสขุคือความส้ินตัณหา (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๒,ในติสรณ
คมนิยเถราปทาน พระติสรณคมนิยเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า  ข้าพเจ้าเป็น
จอมเทพครองเทวสมบัติ ๘๐ชาติ มีเหล่านางเทพอัปสรห้อมล้อมได้เสวยทิพยสุข(ขุ.
อป.(ไทย)๓๒/๑๑๗/๑๓๗), ในปัญจสีลสมาทานิยเถราปทาน พระปัญจสีลสมาทานิย
เถระ อุตติยเถราปทาน พระอุตติยเถระ ต่างก็เล่าประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า 
ข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพ ครองเทวสมบัติถึง  ๓๐ ชาติ มีเหล่านางเทพอัปสรห้อมล้อม
ได้เสวยทิพยสุข,ข้าพเจ้าจุติจากกายน้ันแล้วได้ไปเกิดยังเทวโลก มีเหล่านางเทพอัปสร
ห้อมล้อมได้เสวยทิพยสุข (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๑/๑๔๐, ๑๗๕/๑๔๖) 



 

๒๒๘๐ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิพยสุข หมายถงึสุขอันเป็นทิพย์และสุขอันเกดิจากรูป
สมาบัติของพรหมและมนุษย ์  (ขุ.อุ.อ.  (บาลี) ๑๒/๑๑๒)  คำว่า ทิพยสุข  หมายถึง
สุขท่ีเลิศกว่าของมนุษย์ (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒/๒๘๐)   

ทิพยโสตธาตุ, ทิพยโสตะ :ธาตุคือหูทิพย์, หูทิพย์, หมายถึงเสียงท่ีได้ยินอันเป็นทิพย์,เสียงทิพย์,เสียงใน
สุคติโลกสวรรค์, ญาณพิเศษที่ทำให้ฟังอะไรได้ยินหมดตามปรารถนา,ในจูฬวรรค 
ท่านพระเรวตะได้ยินภิกษุผู้เถระทั้งหลายกำลังปรึกษากันด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิ
เหนือมนุษย์  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๑/๔๐๒),ในกถาวัตถุ ปุคคลกถา อภิญญานุโยคะ 
พระปรวาทีถามพระสกวาทีว่า บุคคลบางคนฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุได้ ฯลฯ  รู้จิต
ของบุคคลอ่ืนได้ ใช่ไหม ซ่ึงพระสกวาทีก็ตอบรับรองเช่นนั้น (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๑๙๖/
๘๗, ๓๗๖/๓๗๙)   

ทิพยอาภรณ:์ เครื่องแต่งกายที่เป็นทิพย์, เครื่องประดับตกแต่งร่างกายท่ีเป็นของเทวดา, หมายถึง
เสื้อผ้าท่ีเป็นของทิพย์ ดังคำฉัตตมาณวกวิมาน ท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสถามเทวบุตร
องค์หนึ่งว่า เทพบุตรและเทพธิดาจำนวนมากในวิมานน้ี มรีูปร่างลักษณะต่างๆ กัน มี
จิตใจเบิกบาน ทรงทิพยอาภรณ์ ประดับด้วยดอกไม้ทิพย์  คลมุด้วยกรองทอง ห่ม
ด้วยอาภรณ์ทอง โชยกลิ่นหอมฟุ้งไปตามลม (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๙๓/๑๐๖)  

ทิพยอาสน์ : ท่ีประทับของเทวดา,ท่ี น่ังของเจ้าหัวหน้าเทพ ในท่ีนี้หมายถึงท่ีน่ังของท้าวสักก
เทวราช ดังคำในเนมิราชชาดก ท่ีพระเจ้าเนมิไปเย่ียมสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เทวโลก ซึ่ง
ท้าวสักกเทวราชก็ตรัสขึ้นว่า ท้าวเทวราชก็ทรงยินดีต้อนรับพระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่ง
ชาวแคว้นวิเทหะทรงปกครองกรุงมิถิลา  ท้าววาสวะก็ทรงเชื้อเชิญด้วยทิพย
กามารมณ์และทิพยอาสน์ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๘๓/๒๗๒)  

ทิพยโอชา : รสทิพย์, โอชาที่เป็นของทิพย์, หมายถึงโอชารสของเหล่าเทวดา ดังคำในสักกปัญห
สูตรท่ีท้าวสักกเทวราช กล่าวไว้ว่า ในสงครามน้ันพวกเทพชนะ พวกอสูร พ่ายแพ้ เมื่อ
ข้าพระองค์ชนะสงครามจึงมีความคิดว่า ‘บัดน้ีพวกเทพในเทวโลกจะบริโภคโอชา(รส) 
๒  ประการ  คือทิพยโอชาและอสูรโอชา’  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๘/๒๙๖)  

ทิพยโอสถ: ยาที่เป็นทิพย์,ยาวิเศษ, หมายถึงโอสถอันเป็นของทิพย์ ดังคำในสัมมภชาดก  ท่ีสัมภว
กุมาร กล่าวแก่พราหมณ์ว่า หิมวันตบรรพตช่ือคันธมาทน์  ดารดาษไปด้วยต้นไม้
นานาพันธ์ุ เป็นท่ีอยู่แห่งหมูม่หาภูต(หมู่เทพ) ย่อมสว่างไสวและตลบอบอวลไปทั่วทิศ
ด้วยทิพยโอสถ (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๑๖๓/๕๖๔),ในภูรทัิตตชาดก กล่าวถึงมนุษย์
บางคนก็นำยาวิเศษมา ก็ใช้ยาวิเศษทำกิจกรรมต่างๆเช่นพราหมณ์อลมัปายนะเอา
ทิพยโอสถลูบทาตัว และร่ายมนต์ป้องกันตัวอย่างน้ีจึงสามารถจับพญานาคน้ันได้ (ขุ.
ชา.ม.(ไทย)๒๘/๘๔๗/๓๑๔, ในเวสสันตรชาดกกล่าวถึงป่าหิมพานต์มียาวิเศษ ดังคำ



 

๒๒๘๑ 
 

 

ว่า ภูเขาคันธมาทน์มีกลิ่นหอมถูกหิมะปกคลุม  ดารดาษไปด้วยพฤกษชาตินานาชนิด
เป็นที่อาศัยอยู่ของฝูงสัตว์เป็นอันมาก มีต้นไม้ท่ีเป็นทิพยโอสถ สว่างไสวและฟุ้งตลบ
ไปทั่วทิศ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๓๔๗/๕๔๖)  

ทิพรส : รสอันเป็นทิพย์,กามคุณท่ีเป็นของทิพย์ หมายถึงรสท่ีเป็นของเทวดา ดังคำในกักกฏ
กรสทายกวิมาน ทวารปาลวิมานเป็นต้น พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองค์
หนึ่งๆ ว่าในวิมานของท่านนี้ มีเบญจกามคุณอันเป็นทิพรส และเหล่าเทพนารีประดับ
ด้วยอาภรณ์ทองคำฟ้อนรำอยู่,ท่านสถิตด่ืมกินอยู่ในวิมานน้ันมีทวยเทพพากันบรรเลง
พิณทิพย์ดังไพเราะ ในวิมานของท่านน้ีมีเบญจกามคุณอันเป็นทิพรส(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/
๙๑๑/๑๑๐,๙๑๙/๑๑๑,๑๒๘๓/๑๖๔) 

ทิวงคต : ตาย, เป็นราชาศัพท์ใช้สำหรับเช้ือพระวงศ์,(ราชา) ไปสู่สวรรค์,(ใช้แก่พระยุพราช หรือ
เจ้าฟ้าซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษ)  ในจูฬวรรค กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระอัยยิกา
ของพระเจ้าปเสนทิโกศลทิวงคต เพราะการทิวงคตน้ัน เครื่องอกัปปิยภัณฑ์จำนวน
มากจึงเกิดขึ้นแก่สงฆ ์ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๒๐/๑๔๐), ในอัยยิกาสูตร กลา่วไว้ว่า พระ
อัยยิกาของข้าพระองค์ ทรงพระชรา แก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัย  มีพระชนม์ 
๑๒๐ ชันษาได้ทิวงคตเสียแลว้   (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๕), ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย)  
๒๗/๙๘/๓๗๐)  

ทิวาสัญญา : ความกำหนดว่ากลางวัน ดังคำในสังคีติสูตร สมาธิภาวนาสูตร ที่กล่าวถึงสมาธิภาวนา
ท่ีบุคคลเจรญิทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ญาณทัสสนะตอนหน่ึงว่า ภิกษุ
มนสิการถึงอาโลกสัญญา(ความกำหนดหมายในแสงสว่าง) อธิษฐานทิวาสัญญา(ความ
กำหนดว่ากลางวัน)ว่า‘กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน มใีจสงัด  
ไม่มีเครื่องร้อยรัด อบรมจิตให้สว่างอยู่’  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๗/๒๗๙,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๔๑/๖๙)  

ทิศ,ทิศ ๖ : ด้าน,ข้าง, ทาง,เบ้ือง, (หมายเอา เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก เป็นต้น, คำว่า ทิศ ๖ 
หมายถึงทิศ ๖ ทางพระพุทธศาสนา หมายถึงทิศท่ีควรสักการบูชา  ดังคำในสิงคาลก
สูตร สิงคาลกะ คหบดีบุตรทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ในอริยวินัย เขาไหว้ทิศ 
๖  กันอย่างไร พระพุทธเจ้าจึงตรัสอธิบายทิศ ๖ ไว้ว่า คหบดีบุตร เธอพึงทราบทิศ ๖  
น้ี คือพึงทราบว่า มารดาบิดาเป็นทิศเบ้ืองหน้าพึงทราบว่า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา
พึงทราบว่า บุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่า มิตรสหายเป็นทิศเบ้ืองซ้าย 
พึงทราบว่า ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบ้ืองล่างพึงทราบว่า สมณพราหมณ์เป็นทิศ
เบ้ืองบน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗/๒๒, ๒๘/๒๒, ๒๓๙/๑๙๖, ๒๗๓/๒๑๗, ๒๘๘/๒๓๕) 



 

๒๒๘๒ 
 

 

ทิศเฉียง : ทิศท่ีเฉ หรือเบ่ียงจากแนวไปทางใดทางหน่ึง เช่น เฉียงเหนือ เฉียงใต้ ดังคำในมหาลิ
สูตร ตอนหนึ่งว่า ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันชวน ให้รัก  ชักให้
ใคร่ พาใจให้กำหนัดในทิศใต้ ฯลฯ  ในทิศตะวันตกฯลฯ  ในทิศเหนือ ฯลฯในทิศเบ้ือง
บน  ทิศเบ้ืองต่ำ และทิศเฉยีง (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๖๖/๑๕๔),ในเกวัฏฏสูตร กล่าวว่า 
พวกพ่อค้าเดินเรือทะเลนำนกตีรทัสสีลงเรือไปเมื่อมองไม่เห็นฝั่ง พวกเขาจึงปล่อยนก
ตีรทัสสีไป นกน้ันบินไปยังทิศตะวันออก ทิศใต้  ทิศตะวันตก  ทิศเหนอื  ทิศเบื้องบน
และทิศเฉียง  (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๗/๒๑๙), ในลักขณสูตร กล่าวถึงผู้มีลักษณะดีไว้ว่า  
ผู้มีพระลักษณะเช่นว่าน้ัน  ย่อมจะเป็นใหญ่ในทิศท้ังหลาย  คือท้ังทิศใหญแ่ละทศิ
เฉียง  ในโลกน้ี (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๙/๑๙๖),ในโคธิกสูตร พระผูม้พีระภาครับสั่ง
เรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า ภิกษุท้ังหลายเธอทั้งหลายเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอย
ไปทางทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก ทิศเหนอื ทิศใต้ ทิศเบ้ืองบน  ทิศเบ้ืองล่าง และ
ทิศเฉียง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕๙/๒๐๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิศเฉียง  หมายถึงทิศย่อยของทิศใหญ่  หรือทิศรอง  
(วิสุทธิ.มหาฏีกา  (บาลี) ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

ทิศท่ีไม่เคยไป : ทิศท่ียังไม่เคยเดินทางไปเลย,นิพพาน ดังคำว่า ใครก็ไปถึงนิพพานอันเป็นทิศท่ีไม่เคย
ไป ด้วยยานพาหนะเหล่านั้นไม่ได้ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๐/๒๘๒),  ในนาคสูตร กล่าวถึง
ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไปได้ตอนหน่ึง ช้างของพระราชาในโลกนี้ไปสู่ทิศท่ีควาญ
ช้างไสไป คือ ทิศท่ีเคยไปหรอื ทิศท่ีไม่เคยไปได้โดยเร็วพลัน หรือดังคำว่า ภิกษุย่อม
ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปตลอดกาลยาวนานน้ีคือ  ความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืน
อุปธิท้ังปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับทุกข์ นิพพาน  ภิกษุ
เป็นผู้ไปได้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๔/๑๗๖-๑๗๗), ในหัตถาจริยปุพพกภิกขุวัตถุ 
พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้เคยเป็นนายควาญช้างตอนหนึ่งว่า บุคคล
ไม่สามารถไปสูทิ่ศท่ียังไม่เคยไป ด้วยยานเหล่านี้ แต่บุคคลผู้ฝึกตนได้แลว้ สามารถ
ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยตนที่ฝึกแล้วท่ีฝึกดีแลว้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๔),ในสุตต
นิบาต พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระสารีบุตรว่า ภิกษุเมื่อจะไปสู่ทิศท่ีไมเ่คยไป พึง
ปราบปรามอันตรายที่มีอยู่ในโลกบนท่ีน่ังท่ีนอนอันเงียบสงัด (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๖๗/
๗๓๑),ในมหานิทเทสให้ความหมายไว้ว่า อมตนิพพาน ตรัสเรียกว่าทิศที่ไม่เคยไป คือ
ธรรมเป็นท่ีระงับสังขารทั้งปวง  เป็นท่ีสลดัทิ้งอุปธิท้ังหมด เป็นท่ีสิ้นตัณหา เป็นท่ี
คลายกำหนัด เป็นท่ีดับกิเลส เป็นท่ีเย็นสนทิ ทิศน้ันช่ือว่าทิศที่ไม่เคยไป  (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๙๕/๕๖๙) 



 

๒๒๘๓ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิศท่ียังไม่เคยไป  หมายถึงนิพพาน  (ขุ.ธ.อ. (บาลี)๗/
๑๒๖,ขุ.สุ.อ.  (บาลี) ๒/๙๖๗/๔๑๗)   

ทิศน้อยทิศใหญ่ :สถานท่ีต่างๆ,ท่ัวทุกทิศท้ัง ๘ ทิศ,ทั่วทกุทิศโดยรอบ หมายถึงดินแดนในบางประเทศ  
ดังคำในอาฏานาฏิยสูตรตอนหน่ึงว่า  พวกเขาใช้แม่โคแทนม้ากีบเด่ียว แล้วเท่ียวไปสู่
ทิศน้อยทิศใหญ่ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๖,๑๑/๒๙๑/๒๔๐), ในตุวฏกสุตตนิท
เทส  กล่าวไว้ว่า ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้าน เดินไปตามถนนไม่สำรวม เดินมองช้าง มอง
ข้างล่าง มองทิศน้อยทิศใหญ่ ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้มีตาลอกแลก เป็นอย่างนี้(ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙๑๕๗/๔๓๘),ในอปทานกล่าวว่า ฤษีผู้เหาะไปทางอากาศไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๙๓/๓๓)  

ทิศเบื้องขวา :ทิศใต้, ในสิงคาลกสูตร  ทิศเบ้ืองขวา มุ่งหมายถึงครูอาจารย์ ดังคำว่า พึงทราบว่า 
อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๒/๑๙๙,๑๑/๒๖๖/๒๑๒),ในเสตเกตุ
ชาดก ก็กล่าวไว้ว่า พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญอาจารย์ว่าเป็นทิศเบื้องขวา (ขุ.
ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๘/๒๒๙)  

ทิศเบื้องซ้าย : ทิศเหนือ, ในสิงคาลกสูตร  ทิศเบ้ืองซ้าย มุ่งหมายถึงมิตร ดังคำว่า พึงทราบว่า มิตร
สหายเป็นทิศเบ้ืองซ้าย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๒/๑๙๙, ๒๖๖/๒๑๒, ๒๗๐/๒๑๕)  

ทิศเบื้องต่ำ : ทาสและกรรมกร  ในสิงคาลกสูตร  ทิศเบื้องต่ำ มุ่งหมายถึงทาสและกรรมการ (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕),ในมหานิทเทส ขัคควิสาณสุตตนิทเทส กลา่วไว้ว่า พระ
ปัจเจกสัมพุทธเจ้าน้ันมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศหน่ึง ....ทิศตะวันออก เฉียงเหนือ
(อีสาน) ทิศเบ้ืองต่ำ    ทิศเบ้ืองบน  เหล่าสตัว์ในทิศใหญ่ ทิศน้อย ก็ไม่เป็นที่เกลียดชัง
(ขุ.ม.(ไทย)  ๒๙/๑๒๘/๔๒๒),ในวิภังค์ กล่าวว่าเป็นทิศหน่ึง (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๖๕๔/
๔๒๙)   

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิศเบ้ืองต่ำ หมายถึงนรกและนาค (วิสุทฺธิ.มหาฏีกา 
(บาลี) ๑/๒๕๔/๔๓๕)    

ทิศเบื้องบน : เทวโลก, ในสิงคาลกสูตร  ทิศเบ้ืองบน มุ่งหมายถึงสมณพราหมณ์ ดังคำว่า พึงทราบ
ว่า สมณพราหมณ์เป็นทิศเบ้ืองบน(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๖/๒๑๒),ในเสตเกตุชาดก 
กล่าวไว้ว่า คฤหัสถ์ถวายข้าว น้ำ และผ้ากล่าวนิมนต์ผู้ใด แม้ผู้นั้นพระอริยะท้ังหลาย
ย่อมเรียกว่า เป็นทิศเบ้ืองบน (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๙/๒๒๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ทิศเบ้ืองบน  หมายถึงเทวโลก  (วิสุทฺธิ.มหาฏีกา  
(บาลี) ๑/๒๕๔/๔๓๕)  



 

๒๒๘๔ 
 

 

ทิศเบื้องลา่ง : นรกและนาค, ในสิงคาลกสตูร  ทิศเบ้ืองล่าง มุ่งหมายถึงทาสและกรรมกร ดังคำว่า 
พึงทราบว่า ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบ้ืองล่าง,หรือดังคำว่า ทาสกรรมกรเป็นทิศเบ้ือง
ล่าง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๒/๑๙๙, ๒๖๖/๒๑๒,๑๕/๑๕๙/๒๐๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เบ้ืองล่าง หมายถึงนรกและนาคภพ  (วิสุทฺธิ.มหาฏีกา.  
(บาลี) ๑/๒๕๔/๔๓๕)   

ทิศเบื้องหน้า : ทิศตะวันออก, ในสิงคาลกสูตร กล่าวไว้ว่า   ทิศเบ้ืองหน้า มุ่งหมายถึงมารดาบิดา ดัง
คำว่า พึงทราบว่า มารดาบิดาเป็นทิศเบ้ืองหน้า (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๒/๑๙๙, ๒๖๖/
๒๑๒)  

ทิศเบื้องหลัง : ทิศตะวันตก, ในสิงคาลกสูตร กล่าวไว้ว่า ทิศเบ้ืองหลัง มุ่งหมายถึงบุตรและภรรยา 
ดังคำว่า  พึงทราบว่า  บุตรและภรรยาเป็นทิศเบ้ืองหลัง,สามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศ
เบ้ืองหลังโดยหน้าท่ี ๕ ประการ  คือ (๑) ให้เกียรติยกย่อง (๒) ไม่ดูหมิ่น (๓)  ไม่
ประพฤตินอกใจ (๔) มอบความเป็นใหญใ่ห้ (๕) ให้เครื่องแต่งตัว (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๔๒/๑๙๙, ๒๖๖/๒๑๒,๒๖๙/๒๑๔)  

ทิศใหญ่ : ทิศหลัก หมายถึงทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ดังคำในมหาสติปัฏ
ฐานสูตร และกายคตาสติสูตร ตอนหน่ึงว่า ภิกษุเห็นซากศพอันเขาท้ิงไว้ในป่าช้า เป็น
โครงกระดูกไม่มีเอ็น รึงรัดแล้ว  กระจุยกระจายไปในทิศใหญ ่ ทิศเฉียง (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๗๙/๓๑๑), ในลักขณสูตร กล่าวถึงลักษณะมหาบุรุษไว้ว่า ผู้มีพระลักษณะเช่น
ว่าน้ัน ย่อมจะเป็นใหญ่ในทศิท้ังหลาย คอืท้ังทิศใหญ่และทิศเฉียง ในโลกนี้ (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๓๙/๑๙๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๒๐๐),ในปฐมสักกนมัสสนสูตรกล่าวไว้
ว่า ท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันต์ปราสาท ทรงประนมมือนอบน้อมทศิ
ใหญท้ั่ง ๔  ด้วยดี (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๔/๓๘๔)   

ทิศาปาโมกข์: หัวหน้าอยู่ในทิศท้ังปวง หมายถึงมีช่ือเสียงปรากฏเป็นที่รู้จัก ดังคำในมหาวรรคว่า 
นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ต้ังสำนักอยู่ ณ กรุงตักกสิลาชีวกโกมารภัจไม่กราบทูลลา
เจ้าชายอภัย ลอบเดินทางรอนแรมไปจนถงึกรุงตักกสิลาเข้าไปหานายแพทย์ผู้น้ันแล้ว
บอกว่าท่านอาจารย์ ผมใคร่จะศึกษาศิลปวิทยา หรือดังคำว่า พระเจ้าปัชโชตในกรุงอุ
ชเชนี ทรงประชวรเป็นโรคผอมเหลือง นายแพทย์ทิศาปาโมกข์คนสำคญัหลายคนมา
รักษาก็ไม่อาจทำให้โรคหายได้ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๒๙/๑๘๑, ๓๓๐/๑๘๒, ๓๓๒/
๑๘๖,๓๓๔/๑๙๑) 

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ทิศาปาโมกข์  หมายถึง  มีช่ือเสียง  ปรากฏเป็นที่รู้จัก  
หรือเป็นหัวหน้าอยู่ในทิศท้ังปวง  (วิ.อ.  (บาลี) ๓/๓๒๙/๒๐๒)  



 

๒๒๘๕ 
 

 

ทิสัมบดี : ผู้เป็นใหญใ่นทศิท้ังปวง, ช่ือพระราชาองค์หนึ่ง ในมหาโควินทสูตร มีปุโรหิตช่ือว่าโค
วินทะ และมีพระราชกุมารพระองค์หน่ึงว่า เรณุ หลังจากโควินทะตายแล้ว พระ
เจ้าทิสัมบดีทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกโชติปาลมาณพไว้ในตำแหน่งโควินทะทรง
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดา และครองราชย์จนถึงวัยชรา ดังคำว่า พระ
เจ้าทิสัมบดีทรงชรา ทรงแก่เฒ่าล่วงกาลผ่านวัยไปโดยลำดับ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๐๔/
๒๓๘,๓๐๖/๒๔๐) 

ทิสา : ช่ือหญิงรับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าโอกกากราช,หญิงผู้นี้เป็นต้นตระกูลกัณหายนโคตร 
ซึ่งวงศ์ตระกูลเคยเป็นลูกของหญิงรับใช้ของพวกศากยะ ดังคำในอัมพัฏฐสูตรว่า นาง
คลอดลูกชายคนหน่ึงช่ือกัณหะ กัณหะพอเกิดมาก็พูดว่า แม่จงล้างฉัน  จงให้ฉัน
อาบน้ำ  จงปลดเปลื้องฉันจากสิ่งโสโครกน้ี ฉันเกิดมาเพ่ือเป็นประโยชน์แก่แม่ มนุษย์
สมัยน้ันเรียกปีศาจว่า‘กัณหะ (พวกดำ)  เหมือนกับท่ีมนุษย์สมัยนี้เรียกผีว่า‘ปีศาจ’
มนุษย์เหล่านั้นกล่าวกันว่า  เด็กคนน้ีพอเกิดมาก็พูดได้เลย กัณหะเกิดแล้ว ปีศาจเกิด
แล้ว  พวกท่ีช่ือว่ากัณหายนะได้เกิดขึ้นต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเด็กกัณหะนั้นก็คือ
บรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ,เป็นบรรพบุรุษของอัมพัฏฐมาณพ (ที.ส.ี(ไทย) ๙/
๒๖๗/๙๓)  

ทีฆการายนะ, เสนาบดี :ข้าราชการผู้ใหญ่ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้เป็นหลานของพันธุลเสนาบดี
,เป็นผู้รับพระแสงขรรค์และพระอุณหิสของพระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นผู้ท่ีได้สถาปนา
พระเจ้าวิฑูฑภะขึ้นครองราชย์แทนพระเจ้าปเสนทิโกศล ดังคำในธัมมเจติยสูตรว่า 
พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปนิคมช่ือนครกะด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่าง รับสั่งกับ
เสนาบดีช่ือทีฆการายนะว่า การายนะเพ่ือนรัก ท่านจงจัดยานพาหนะคันงามๆ 
เตรียมไว้ เราจะไปดูสถานท่ีอันรื่นรมย์ในอุทยานหลวง (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๔/๔๔๙) 

ทีฆจาริกสตูร๑ (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยการจาริกไปนาน (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โทษของ
ภิกษุผู้จาริกไปนาน ไม่มีกำหนด ๕ คือ (๑) ไม่ได้ฟังส่ิงท่ียังไม่เคยฟัง (๒) ไม่เข้าใจชัด
สิ่งที่ได้ฟังแล้ว (๓) ไมแ่กล้วกล้าในเรื่องท่ีได้ฟังแล้ว(ไมเ่กิดโสมนัสด้วยญาณท่ีมีอยู่) 
(๔) เป็นโรครา้ยแรง (๕) เป็นผู้ไม่มมีิตร แล้วตรัสว่า อานิสงส์ของภิกษุผู้จาริกไปมี
กำหนดพอดี ๕ คือ (๑) ได้ฟังสิ่งท่ียังไม่เคยฟัง (๒) เข้าใจชัดสิ่งท่ีได้ฟังแล้ว (๓) แกลว้
กล้าในเรื่องที่ได้ฟังแล้ว (๔) ไม่เป็นโรคร้ายแรง (๕) เป็นผู้มีมิตร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๒๒๑/๓๖๓) 

ทีฆจาริกสูตร๒ (ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยการจาริกไปนาน (สูตรที่ ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โทษของ
ภิกษุผู้จาริกไปนาน ไม่มีกำหนด ๕ คือ (๑) ไม่บรรลุธรรมท่ียังไม่ได้บรรลุ (๒) เสื่อม
จากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว (๓) ไม่แกล้วกล้าในธรรมท่ีได้บรรลุแล้ว (๔) เป็นโรคร้ายแรง 



 

๒๒๘๖ 
 

 

(๕) เป็นผู้ไม่มมิีตร แล้วตรัสว่า อานิสงส์ของการจาริกไปมีกำหนดพอดี ๕ โดยนัย
ตรงกันข้าม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๒/๓๖๔) 

ทีฆชาณุสูตร : พระสูตรว่าด้วยโกฬิยบุตรช่ือว่าทีฆชาณุ โกฬิยบุตรช่ือว่าฑีฆชาณุเข้าเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาค ณ นิคมของชาวโกฬิยะ ช่ือว่ากักกรปัตตะ เขตกรุงโกฬิยะ กราบทูลว่า พวกข้า
พระองค์เป็นคฤหัสถ์ เป็นกามโภคี อยู่ครองเรือน นอนเบียดบุตร ใช้ของหอมและ
เครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงิน ขอพระองค์โปรดแสดงธรรมท่ีจะพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูล
เพ่ือสุขในภพนี้ และภพหน้าแก่พวกข้าพระองค์เถิด  

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีจะพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลเพ่ือสุขในภพนี้ ๔ คือ (๑) 
อุฏฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่น หมายถึงขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชำนาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตรา หา
อุบายวิธี สามารถจัดดำเนินการให้ได้ผลดี (๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา 
หมายถึงรู้จักคุม้ครองเก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานอันตนได้ทำไว้ด้วยความ
ขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม ด้วยกำลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย 
(๓) กัลยาณมิตตตา ถึงพร้อมด้วยการรักษา หมายถงึรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภค
ทรัพย์และผลงานอันตนได้ทำไว้ด้วยความขยันหมั่น เพียร โดยชอบธรรม ด้วยกำลัง
งานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสยี (๔) สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม 
หมายถึงรู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี มใิห้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย 
ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ แล้วตรัสว่า โภคทรัพย์ท่ีเกิดขึ้นโดยชอบ
อย่างนี้ มีทางเสื่อม ๔ คือ เป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา นักเลงการพนัน และมีมิตรช่ัว 
มีสหายช่ัว มีเพ่ือนช่ัว  เปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มทีางไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหลออก 
๔ ทาง บุรุษพึงปิดทางไหลเข้า เปิดทางไหลออกของสระน้ำน้ัน และฝนกม็ิได้ตกต้อง
ตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นน้ี สระน้ำใหญน้ั่นก็เหือดแห้งไป ไม่เพ่ิมปริมาณขึ้นเลย 
ฉะนั้น 

  แล้วตรัสว่า โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ มีทางเจริญ ๔ คือ ไม่เป็นนักเลง
หญิง นักเลงสรุา นักเลงการพนัน  และมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี เปรยีบเหมือนสระ
น้ำใหญ่มีทางไหลเข้า ๔ ทาง มีทางไหลออก ๔ ทาง บุรษุพึงเปิดทางไหลเข้า ปิดทาง
ไหลออกของสระน้ำน้ัน และฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล เม่ือเป็นเช่นน้ี สระน้ำใหญ่น้ันก็
เพ่ิมปริมาณข้ึนไม่เหือดแห้งไปเลย ฉะน้ัน  

  แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลเพ่ือสุขในภพหน้า ๔ คือ (๑) สทัธาสัมปทา 
เช่ือพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคต (๒) สีลสัมปทา เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 
ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และการด่ืมน้ำเมา คือสุราและเมรัย (๓) 



 

๒๒๘๗ 
 

 

จาคสัมปทา มีใจปราศจากความตระหน่ี มีฝ่ามือชุ่ม ยินดีในการสละ ยินดีในการแจก
ทานอยู่ครองเรือน (๔) ปัญญาสัมปทา มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นท้ังความเกิดและ
ความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/
๓๔๐) 

ทีฆตปัสสี, นคิรนถ์ :ช่ือนิครนถ์คนหน่ึง,เป็นนักบวชสมัยพุทธกาล ผู้บำเพ็ญตบะมานาน อยู่ใกล้ปาวาริ
กัมพวัน เขตเมอืงนาลันทา เคยสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าในเรื่องทัณฑะ ดังคำในอุ
ปาลิวาทสูตรว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนิครนถ์ช่ือทีฆตปัสสีซึ่งยืนอยู่ ท่ีน้ันแลว่า 
ตปัสสี  ท่ีน่ังมีอยู่ ถา้ท่านประสงค์ ก็จงน่ังเถิด,มีลูกศิษย์ช่ือว่าอุบาลีคหบดี ต่อมา
ภายหลังลูกศิษย์คืออุบาลีได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าภายหลังจากที่ได้มาโต้วาทีกับ
พระพุทธองค์แล้ว และไม่ต้อนรับทีฆตปัสสอีีกเลย (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๖/๕๓,๗๑/๖๖) 

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า ทีฆตปัสสี  หมายถึงนิครนถ์ผูม้ีช่ืออย่างนั้นเพราะเป็นผู้
บำเพ็ญตบะมานาน (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๕๖/๓๙)  

ทีฆเถระ : ช่ือพระเถระรูปหน่ึง ผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา, เป็นพระเถระท่ีทรงจำพระวินัยปิฎก 
ณ เกาะตามพปัณณิ, สืบต่อจากพระเถระรุ่นกอ่น กล่าวคือ พระมหินทะ  พระอิฏฏิ
ยะ  พระอุตติยะ พระสัมพละและพระภัททบัณฑิต ซึ่งได้เดินทางจากชมพูทวีปมาที่
เกาะสิงหลน้ี ท่านเหล่าน้ันสอนพระวินัยปิฎกท่ีเกาะตามพปัณณิสอนนิกาย ๕ และ
ปกรณ์ ๗, พระทีฆเถระรูปน้ีอยู่ร่วมสมัยกับพระเถระอื่นๆอีก ๔ รูป  ดังคำว่า พระ
อริฏฐะผู้มีปัญญา พระติสสทัตตบัณฑิต  พระกาฬสุมนะผู้เช่ียวชาญ พระทีฆเถระ 
และพระทีฆสมุนบัณฑิต (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓/๕, ๘/๑๓, ๒๒/๒๖) 

ทีฆนขสูตร : พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือทีฆนขะ ทีฆนขปริพาชกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า เขา
มีความเห็นว่า “สิ่งท้ังปวงไม่เป็นท่ีพอใจ” พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า แม้ความเห็น
น้ันก็ไม่เป็นท่ีพอใจของท่าน หรือ เขาทูลตอบว่า เป็นเช่นน้ันจริง 

  พระองค์ตรัสว่า ผู้กล่าวเช่นนั้น แล้วละทิฏฐิน้ันไม่ได้มีมากกว่าผู้ท่ีละได้ แล้วทรง
แสดงว่ามีสมณพราหมณ์อยู่ ๓ จำพวกซึ่งมคีวามเห็นแตกต่างกัน คือ 

  ๑. พวกท่ีมีความเห็นว่า สิ่งท้ังปวงเป็นท่ีพอใจ 
  ๒. พวกท่ีมีความเห็นว่า สิ่งท้ังปวงไม่เป็นท่ีพอใจ 
  ๓. พวกท่ีมีความเห็นว่า บางสิ่งเป็นท่ีพอใจ บางสิ่งไม่เป็นท่ีพอใจ 
  วิญญูชนตระหนักว่า การยึดถือความเห็นท่ีแตกต่างกนัน้ันทำให้เกิดการทุ่มเถียง

กัน ทำลายกัน เบียดเบียนกัน จึงละความเห็นเหล่าน้ัน 
  จากนั้นทรงสอนให้พิจารณารา่งกายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ให้ละความพอใจ ในกาย 

เมื่อเสวยเวทนา ๓ คือ สุข ทุกข์ ไมสุ่ขไมทุ่กข์ ก็ให้พิจารณว่าไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุง



 

๒๒๘๘ 
 

 

แต่งขึ้น มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา เม่ือพิจารณาเห็นเช่นนี้ ย่อมเบ่ือหน่าย คลาย
กำหนัด และหลุดพ้น เม่ือหลุดพ้นแล้ว ก็ไม่ต้องทะเลาะวิวาท กับใคร โวหารใดที่
ชาวโลกนิยมพูดกันก็พูดไปตามโวหารน้ันโดยไม่ยึดม่ัน  

  เมื่อทรงแสดงจบลง ทีฆนขปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นพระโสดาบัน) ท่าน
พระสารีบุตร ซ่ึงยืนถวายงานพัดอยู่ ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค์ของพระผู้มีพระภาค ได้
บรรลุเป็นพระอรหันต์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๑/๒๓๙)  

ทีฆนขะ, ปรพิาชก :ช่ือปริพาชกคนหนึ่ง,มีช่ืออีกอย่างหน่ึงอัคคิเวสสนะ, เป็นหลานชายของพระสารี
บุตรเถระ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ ถ้ำสูกรขาตา ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ  เขตกรุงรา
ชคฤห์ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม ความจริง ข้าพระองค์มีวา
ทะอย่างน้ี  มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า  สิ่งท้ังปวงไม่เป็นท่ีพอใจแก่เรา หลังจากจบการสนทนา 
ทีฆนขปริพาชกเห็นธรรม บรรลุธรรม รู้ธรรม  หย่ังลงสูธ่รรม หมดความสงสัย ไม่มี
คำถามใดๆ มคีวามแกล้วกลา้    ไม่ต้องเช่ือใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดา 
แสดงตนเป็นอุบาสก ซ่ึงการสนทนาธรรมครั้งน้ีเป็นเหตุให้พระสารีบุตรเถระซึ่งถวาย
งานพัดได้บรรลุอรหัตตผลในที่น้ันด้วย (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๑/๒๓๙)  

ทีฆปรชน, ยักษ์ :ช่ือยักษ์(เทวดา) ตนหน่ึงท่ีอยู่ปกปักรักษา ณ อิฐในบ้านช่ือนาทิกะ แคว้นวัชชี เคย
สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าโดยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเป็นลาภของชาววัชชี 
ประชาชนชาววัชชีได้ดีแล้วท่ีพระตถาคตเสด็จมาประทับอยู่ และกุลบุตร ๓  ท่านนี้
คือ ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะ และท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่ และ
พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า ทีฆะ ท่านจงเห็นเถิด กุลบุตรท้ัง ๓ น้ี ปฏิบัติก็เพียงเพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูล แก่คนหมูม่าก  เพ่ือความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ยักษ์
ช่ือทีฆปรชนมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิต ของพระผู้มีพระภาค (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๑/
๓๖๓,๓๖๕)  

ทีฆลัฏฐิเทพบตุร :ช่ือเทพบุตรตนหน่ึง มีลำตัวสูง เป็นช่ือท่ีได้รับจากการที่เขาเกิดในมนุษยโลกมีตัวสูง  
เทวบุตรองค์น้ีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ กราบทูลว่า ถ้าภิกษุ
หวังการบรรลุธรรมท่ีเป็นหัวใจ มีธรรมท่ีเป็นหัวใจเป็นอานิสงส์ เธอพึงเป็นผู้มีฌาน  มี
จิตหลุดพ้นรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลก มีใจดี  ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัย 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๔/๑๐๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทีฆลัฏฐิเทพบุตร นี้  มีอธิบายว่าเหลา่เทพในเทวโลก  มี
พฤตินัยว่า   มีขนาดเท่ากันหมด  ส่วนทีฆลฏัฐิเทพบุตรน้ัน มีช่ืออย่างน้ี  ก็เพราะเมื่อ
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อยู่ในมนุษยโลกมีตัวสูง เขาทำบุญท้ังหลาย แม้บังเกิดในเทวโลก ก็ปรากฏช่ืออย่างน้ัน
น่ันแหละ(สํ.ส.อ.(บาลี) ๑๕/๙๔/๑๐๕) 

ทีฆลัฏฐิสูตร : พระสูตรว่าด้วยทีฆลัฏฐิเทพบุตร สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  
ทีฆลัฏฐิเทพบุตรกราบทูลว่า  หากภิกษุต้องการจะบรรลุธรรมท่ีเป็นหัวใจ จะต้องเป็น
ผู้มีฌานมจิีตหลุดพ้น  รู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของโลก ไม่มีตัณหาและทิฏฐิ
อาศัย(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๔/๑๐๐) 

ทีฆโลมิกสูตร :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนแกะขนยาวถูก
หนามเก่ียว พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารณุเป็นต้น  ภิกษุผู้เห็นแก่
ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ย่อมเป็นเหมือนแกะขนยาวท่ีเข้าไปในพงหนาม 
ย่อมถูกหนามเกี่ยวเกาะไว้ ได้รับทุกข์ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๐/๒๖๘) 

ทีฆสุมนบัณฑิต, ภิกษุ :ช่ือพระเถระรูปหนึ่ง ผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา, เป็นพระเถระที่ทรงจำพระ
วินัยปิฎก ณ เกาะตามพปัณณิ, สืบต่อจากพระเถระรุ่นก่อน กล่าวคือ พระมหินทะ  
พระอิฏฏิยะ  พระอุตติยะ พระสัมพละและพระภัททบัณฑิต ซึ่งได้เดินทางจากชมพู
ทวีปมาที่เกาะสิงหลน้ี ท่านเหล่านั้นสอนพระวินัยปิฎกที่เกาะตามพปัณณิสอนนิกาย 
๕ และปกรณ ์  ๗, พระทีฆสุมนบัณฑิตรูปน้ีอยู่ร่วมสมัยกบัพระเถระอ่ืนๆอีก ๔ รูป  
ดังคำว่า พระอริฏฐะผู้มีปัญญา พระติสสทัตตบัณฑิต  พระกาฬสุมนะ ผู้เช่ียวชาญ 
พระทีฆเถระ และพระทีฆสุมนบัณฑิต (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓/๕, ๘/๑๓, ๒๒/๒๖)  

ทีฆะ, ยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้เป็นบริวารของท้าวเวสสวัณ ท่ีปกครองอยู่ด้านทิศเหนือ เป็น ๑ ใน
ยักษ์บริวาร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๒),ในอาฏานาฏิยสูตร กล่าวไว้ว่า ยักษ์ มหา
ยักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์    คือใคร คือ อินทะ ๑ โสมะ ๑  วรุณะ ๑ 
เรื่อยๆไปจนถึง ทธิมุขะ ๑ มณิ ๑ มานิจระ ๑  ทีฆะ ๑ รวมท้ังเสรีสกะด้วย (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๙๓/๒๔๕),ในจฬูโคสิงคสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเรียกยักษ์ตนหน่ึงว่า ทีฆะ 
ซึ่งหมายถึงยักษ์ช่ือทีฆปรชน ผู้มใีจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๓๓๑/๓๖๕) 

ทีฆชาณุ : ช่ือบุตรของชาวโกฬิยะ,โกฬิยบุตร หมายถึงโกฬิยบุตรช่ือว่าทีฆชาณุ เป็นชาวนิคม อยู่ 
ณ นิคมของชาวโกฬิยะช่ือว่ากักกรปัตตะ เขตกรุงโกฬิยะ  เขาเคยสนทนาธรรมกับ
พระพุทธเจ้า โดยทูลถามว่า พวกข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์  เป็นกามโภคี อยู่ครองเรือน 
นอนเบียดบุตร ใช้จันทน์ของชาวกาสี  ทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ยินดี
ทองและเงิน  ขอให้พระองค์แสดงธรรมท่ีจะพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลในภพน้ีเพ่ือสุขใน
ภพนี้และเพ่ือเก้ือกูลในภพหน้าเพ่ือสุขในภพหน้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า คน
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ขยันหม่ันเพียรในการงาน  ไม่ประมาท รู้วิธีการเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะ รักษาทรัพย์ที่
หามาได้ เป็นผู้มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอ  ปราศจากความ
ตระหนี่ชำระทางแห่งประโยชน์ท่ีมีในภพหน้าอยู่เป็นนิตย์ท่ีพระพุทธเจ้าผู้มีพระนาม
ว่าสัจจะตรัสธรรม  ๘  ประการดังกล่าวมาน้ี เพ่ือผู้ครองเรือน ผู้มีศรัทธา  อันเป็น
เหตุนำสุขมาให้ในโลกท้ัง ๒  คือประโยชน์เกื้อกูลในภพน้ีและสุขในภพหน้า จาคะ 
บุญน้ีย่อมเจรญิย่ิงขึ้น แกค่ฤหัสถ์ทั้งหลาย (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐,๓๔๔) 

ทีฆายุ, พระเจา้จักรพรรด ิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิ ในสุจินติตเถราปทาน พระสุจินติตเถระ เล่าประวัติ
ในอดีตชาติของตนไว้ว่า ตนเองเป็นนายพรานได้ถวายเน้ือแก่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าอัตถทัสสี ด้วยการถวายเน้ือนั้นและด้วยการต้ังจิตไว้มั่นข้าพเจ้าได้รื่นรมย์อยู่ในเท
วโลก ๑๑๕  กัป ในกัปทัง้หลายที่เหลือข้าพเจ้าทำกุศลไว้ด้วยการถวายเนื้อน่ันเอง
และด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ในกัปที่ ๓๘ (นบัจากกัปนี้ไป)ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๘  ชาติ มีพระนามว่าทีฆายุ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๒๐๘)  

ทีฆาวุ, ทีฆีติโกศลโอรส  : ช่ือราชกุมารนามว่าทีฆาวุ  เป็นบุตรของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช ,พระราช
กุมารองค์น้ีในวัยเด็ก บ้านเมืองถูกพระเจ้าพรหมทัต เข้าตีเมือง และจับประหารชีวิต 
ทำให้ทีฆาวุผูกอาฆาตจะมาล้างแค้น แต่ก่อนท่ีพ่อจะตาย พ่อได้สั่งไว้ว่า อย่าเห็นแต่
ยาว อย่าเห็นแก่สั้น เวรระงับได้ด้วยการไม่จองเวร เมื่อเติบใหญ่ ได้ไปทำงานรับใช้
พระเจ้าพรหมทัต และมีโอกาสล้างแค้นได้ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตบรรทมบนตักของ
เขา ซึ่งก็ไม่ลงมือทำ เพราะระลึกถึงคำสอนของได้พ่อได้ เม่ือพระเจ้าพระพรหมทัต 
รับรู้สิ่งที่พระทฆีาวุราชกุมารกราบทูลจึงประทานอภัยและยกลูกสาวให้เป็นภรรยา
ของทีฆาวุ ต่อมาทีฆาวุได้ครอบราชสมบัติท้ังสองแคว้นท้ังแคว้นกาลีและแคว้นโกศล 
(วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๙/๓๔๕, ๔๖๐/๓๔๗, ๔๖๐/๓๔๘, ๔๖๑/๓๔๘, ๔๖๑/๓๔๙, 
๔๖๒/๓๔๙, ๔๖๒/๓๕๐, ๔๖๒/๓๕๑, ๔๖๒/๓๕๒, ๔๖๓/๓๕๒)  

ทีฆาวุอุปาสกสูตร :พระสูตรว่าด้วยทีฆาวุอุบาสก พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม  ๔  มีความเลื่อมใส
อันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้น   แกที่ฆาวุอุบาสกผู้กำลังป่วยหนักและทรงสอน
ให้เจริญธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิชชา  ๖ คอืให้พิจารณาเห็นสังขารว่าไม่เที่ยง  เป็น
ทุกข์  เป็นอนัตตา  มีความหมายรู้ในการละ  ในการคลายออก  และในความดับ เมื่อ
ทีฆาวุอุบาสกกราบทูลว่า  ข้าพระองค์มีธรรมเหล่าน้ีแล้ว  และหลังจากที่อุบาสกน้ัน
ถึงแก่กรรม  ภิกษุท้ังหลายจึงพากันเข้าไปทูลถามถึงคติภพของเขา  พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า  ทีฆาวุอุบาสกเป็นพระอนาคามี  ไม่กลบัมาเกิดอีก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๙๙๙/๔๙๑) 
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ทีฆีติโกศล, ราชา : ราชาผู้ครองแคว้นโกศล,หมายถึงพระเจ้าโกศลทรงพระนามว่าทีฆีติ ทรง
ครองราชย์ร่วมสมัยกับพระเจ้าพรหมทัตทีป่กครองแคว้นกาสี  พระเจ้าทีฆีติโกศล 
ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ขัดสน มทีรพัย์น้อย มีโภคสมบัติน้อยมีกำลังพลน้อย  มีพาหนะน้อย   
มีอาณาจักรไม่กว้างใหญ่ มีภัณฑาคาร ห้องเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธ์ุธัญญาหาร
ไม่อุดมสมบูรณ์ มีพระราชกุมาร ๑ พระองค์ ต่อมาถูกพระเจ้าพรหมทัตจับตัวพร้อม
ภรรยาและประหารชีวิต  ก่อนจะสิ้นพระชนม์ได้สั่งสอนลูกชายว่า อย่าเห็นแต่ยาว 
อย่าเห็นแก่สั่น เวรระงับได้ด้วยการไม่จองเวร (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๘/๓๔๓, ๔๕๘/
๓๔๔, ๔๕๙/๓๔๔, ๔๕๙/๓๔๕, ๔๕๙/๓๔๖, ๔๖๐/๓๔๖, ๔๖๐/๓๔๗, ๔๖๐/๓๔๘, 
๔๖๒/๓๕๑),ในทีฆีติโกสลชาดก ก็กล่าวเรื่องการไม่จองเวรไว้เช่นกัน (ขุ.ชา.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๗/๑๑๐/๒๒๐)  

ทีฆีติโกสลชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระเจ้าทีฆีติโกศล พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เม่ือครัง้ที่พระองค์ยังเป็น
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นทีฆาวุกุมารยึดม่ันในคำสั่งสอนของพระบิดาและพระ
มารดาท่ีสั่งไว้ก่อนถูกพระเจ้าพรหมทัตสั่งประหารชีวิตว่า เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว อย่า
เห็นแก่สั้น เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร ทั้งท่ีฑีฆาวุ
กุมารมีโอกาสประหารชีวิตของพระเจ้าพรหมทัตผู้กำลังบรรทมหลับบนตักของ
พระองค์ แต่ก็ไม่ประหารและให้อภัยท่ีประหารชีวิตมารดาบิดาของตน พระเจ้า
พรหมทัตต่ืนบรรทมเห็นอาการนั้นเกิดความสะดุ้งตกพระทัยกลัว นึกหาที่พ่ึงไม่มีเลย 
พระโพธิสัตว์จึงกราบทูลว่า เว้นความสุจริตและถ้อยคำสภุาษิตเสียแล้ว เหตุอ่ืนท่ีจะ
เป็นที่พ่ึงในเวลาตายไม่มี ทรพัย์สมบัตินอกน้ีก็เช่นกัน ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรว่า คน
น้ีได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา และได้ลักสิ่งของของเราไป เวรของชนเหล่าน้ันย่อม
ไม่สงบระงับ ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่า คนน้ีได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา 
และได้ลักสิ่งของของเราไป เวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ เพราะว่าในกาลไหน ๆ 
เวรทั้งหลายในโลกน้ีย่อมไม่ระงับด้วยเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร น้ีเป็นธรรมเก่า  
พระเจ้าพรหมทัตเลื่อมใสจึงได้พระราชทานพระธิดาให้และให้ปกครองทั้งแคว้นกาสี
และโกศลสืบมา (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑๑๐/๒๒๐) 

ท่ีจงกรม : สถานที่สำหรับเดินกำหนดอารมณ์กัมมัฏฐาน, ท่ีสำหรับเดิน, สถานที่แห่งหน่ึงที่
กำหนดไว้สำหรับเดินจงกรม,หมายถึงทางเดินที่ราบเรียบ เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม 
ดังคำในมหาวรรคว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมอยู่ ณ ท่ีแจ้งได้
ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแต่ไกล ครั้นเห็นแล้วจึงเสด็จลงจากท่ีจงกรม
ประทับน่ังบนอาสนะที่เขาจัดไว้ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๖/๓๒), ในจูฬสัจจกสูตร  กล่าวไว้ว่า 
สัจจกะ นิครนถบุตรเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงท่ีจงกรมแล้วถามว่า ท่านผู้เจริญบัดนี้ 



 

๒๒๙๒ 
 

 

พระสมณโคดมอยู่  ณ ท่ีไหน พวกข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระสมณโคดมพระองค์
น้ัน(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๕/๓๙๑), ในมารตัชชนียสูตร กล่าวถึงพระมหาโมคคัลลาน
เถระลงจากท่ีจงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหาร  น่ังบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้ว ได้มนสิการโดย
แยบคายเฉพาะตน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๖/๕๔๕),ในโฆฏมุขสูตร กล่าวไว้ว่าเป็น
สถานที่สนทนาธรรม ดังคำว่า เม่ือโฆฏมุขพราหมณ์กล่าวอย่างนี้(ว่าสมณะผู้เจรญิ 
การบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชน้ีข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้) แล้ว ท่านพระอุเทนจึง
ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วน่ังบนอาสนะท่ีปูลาดไว้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๒/
๕๑๖) 

ท่ีตั้ง : สถานที่กำหนดจุดไว้, ท่ีสำหรับวางสิ่งของไว้,  ท่ีกำหนดไว้  ดังคำในจักกวัตติสูตร ที่
พระเจ้าทัฬหเนมิรับสั่งกับราชบุรุษคนหน่ึงในขณะท่ีท่านเห็นจักรแก้วอันเป็นทิพย์
ถอยเคลื่อนจากท่ีต้ังพึงบอกแก่เราทันที ราชบุรุษน้ันทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้ว 
เมื่อเวลาล่วงไปหลายพันปี ราชบุรุษน้ันได้เห็นจักรแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคล่ือนจาก
ท่ีต้ัง จึงเข้าไปเฝ้าท้าวเธอกราบทูลว่า ขอเดชะ ขอพระองค์ทรงทราบเถิด จักรแก้วอัน
เป็นทิพย์ของพระองค์ถอยเคลื่อนจากท่ีต้ังแล้ว(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๒/๖๐,๘๘/๖๕,๘๙/
๖๖)  

ท่ีตั้งแห่งกิเลส :ร่างกาย,ตัวตน,อวัยวะเป็นท่ีรวมของขันธ์อายตนะและธาตุ หมายถึงร่างกายซึ่งเป็นท่ี
เกิดอารมณ์อันเป็นที่ต้ังแห่งกิเลส  ดังคำในมุนีสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ภัยเกิดจาก
ความเชยชิด  ธุลีคือราคะ โทสะ และโมหะ เกิดจากอารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งกิเลส  
ความไม่มีกิเลส  ไมมี่ความเชยชิดนั้นแล เป็นลักษณะของมุนี (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๑๑/
๕๔๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  ท่ีต้ังแห่งกิเลส  ในท่ีนีห้มายถึงขันธ์  อายตนะ  และธาตุ  (ขุ.
สุ.อ.  (บาลี) ๑/๒๑๑/๒๘๙)   

ท่ีต้านทาน : พ่ึงพาได้,อาศัยได้,ช่วยเหลือได้ หมายถึงบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญไว้  ดังคำในมหาวิภังค์ท่ี
พวกภิกษุฉัพพัคคียเข้าไปหาอุบาสกกล่าวว่า อุบาสก  ทา่นทำคุณงามความดี  ทำที่
ต้านทานความขลาดกลัวไว้แล้ว  ไม่ได้ทำช่ัว    ไม่ได้ทำบาปหยาบช้าทารุณอะไรไว้ 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๘/๑๓๙), ดังคำในจูฬสัจจกสูตรว่า สัจจกะ นิครนถบุตรตกใจ
กลัวจนขนพองสยองเกล้า แสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นท่ีต้านทาน เป็นท่ีป้องกัน เป็น
ท่ีพ่ึง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๗/๓๙๔),ในมหานิทเทสกล่าวไว้ว่า มุ่งหวังภพ  คือที่
ต้านทาน  ท่ีปกป้อง  ท่ีพ่ึง   ท่ีดำเนินไป  ท่ีไปสู่จุดหมายสำหรับตน(ขุ.ม.(ไทย) (๒๙/
๑๗๒/๔๙๐),ในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวไว้ว่า โลกไม่มีที่ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่ (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๑๑๗/๑๗๙),ในอปทานกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  ทรงเป็นท่ีพ่ึง



 

๒๒๙๓ 
 

 

ของบรรดาผู้กลัวภัย เป็นท่ีต้านทานของบรรดาผู้ถึงสรณะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๕๑/
๖๑๕) 

ท่ีทำการลับ : ป่าที่มีสภาพเงียบสงัดจากผู้คน,หมายถึงเสนาสนะเงียบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม, ใน
อุทุมพริกสูตรกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาค ทรงใช้เสนาสนะ เป็นป่าละเมาะ และป่า
ทึบ อันสงัด  มีเสียงน้อยมีเสยีงอึกทึกน้อย  ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควร
เป็นสถานท่ีทำการลับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้น  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๒/๓๖), 
ในธัมมเจติยสตูร กล่าวไว้ว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชดำเนินพักผ่อนไปมาใน
อุทยาน  ได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้ล้วนน่าร่มรื่น  ชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียง
น้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที่ทำการลับ
ของมนุษย์ สมควรเป็นท่ีหลกีเร้น(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๔/๔๕๐), ในโคปกโมคคัลลาน
สูตร กล่าวถึงเวฬุวันไว้ด้วยว่าเป็นที่ร่ืนรมย์    มีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อยปราศจาก
การสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นที่ทำการลับของมนุษย์ สมควรเป็นท่ีหลีกเร้น (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๘๓/๙๓)    

ท่ีนอนสูงและท่ีนอนใหญ่:เตียงมีเท้าเกินประมาณ,เครื่องลาดทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลายเครื่อง
ลาดทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดทำด้วยขนแกะลายดอกไม้เป็นต้น,(องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๖๔/๒๔๙), ในสิกขาปทกถา กล่าวถึงศีลของสามเณรข้อท่ี ๙  ดังคำว่า พระผู้มี
พระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ แก่สามเณร และให้
สามเณรศึกษาในสิกขาบท๑๐น้ันคือ (๑) เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ... (๙) เจตนา
งดเว้นจากท่ีนอนสูงและที่นอนใหญ่(วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๐๖/๑๖๙),ในเวนาคปุรสูตร 
กล่าวถึงท่ีนอนสูงและที่นอนใหญ่ ๓ คือ (๑) ท่ีนอนสูงและที่นอนใหญ่ท่ีเป็นของทิพย์ 
(๒) ที่นอนสูงและท่ีนอนใหญ่ที่เป็นของพรหม (๓) ท่ีนอนสูงและท่ีนอนใหญ่ท่ีเป็นของ
พระอริยะ(องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๔/๒๔๙),ในขุททกปาฐะกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าขอ
สมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการนอนบนท่ีนอนสูงและที่นอนใหญ่  (ขุ.ขุ.
(ไทย) ๒๕/๒/๓)  

ท่ีนั่ง : อาสนะ, บริเวณพ้ืนท่ีสำหรับนั่งท่ีใดที่หน่ึง, ในมหาวิภังค์กล่าวไว้ว่า พระเจ้าพิมพิสาร
จอมทัพมคธรัฐเสด็จเข้าไปหาพระเถระจนถึงที่น่ัง ทรงอภิวาทแล้วประทับน่ัง ณ  ท่ี
สมควร (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๒๑/๒๔๑),หรอืดังคำว่า พราหมณ์คนน้ีที่น่ังบนอาสนะต่ํา
สอนมนต์แก่ผูน่ั้งบนอาสนะสูง ก็ช่ือว่ามิใช่ผู้ประพฤติธรรม(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๔๗/
๗๒๖),ในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า ธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่
พราหมณ์ คหบดีชาวมคธ  ๑๑ นหุตซึ่งมพีระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุข ณ ท่ีน่ังน้ันแล 
(วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๖/๖๘), ในปาฏิกสูตร กลา่วถึงนักบวชเปลือยปาฏิกบุตร  ซบศีรษะ



 

๒๒๙๔ 
 

 

อยู่  ณ ท่ีน้ันเอง ไม่อาจลุกจากที่น่ังได้ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒/๑๘),ในอุปาลีวาทสูตร 
กล่าวถึงอุบาลีคหบดีช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่น่ังถวาย
อภิวาทพระผู้มีพระภาค (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๐/๖๖)  

ทีปเจดีย์ : เจดีย์ท่ีจุดประทีป หมายถึงเจดีย์ท่ีคนจุดประทีบถวายเป็นเคร่ืองสักการะบูชา ดังคำ
ในมหาปริวารเถราปทานท่ีพระมหาปริวารเถระเล่าประวัติอดีตชาติของตนไว้ตอน
หนึ่งว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี  ข้าพเจ้า(เป็นยักษ์ มียักษ์บริวาร
ประมาณ ๘๔,๐๐๐ ตน) ออกจากนครแล้วได้ไปท่ีทีปเจดีย์ ได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้
ปราศจากธุลีคือกิเลส ผูส้มควรรับเคร่ืองบูชา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒/๒๖๑)  

ทีปทายกเถราปทาน:ประวัติในอดีตชาติของพระทีปทายกเถระซึ่งท่านเถระประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านได้ถวายประทีป ๕ ดวง (แด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ) เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัป
ท่ี ๕๕ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔/๔๒๖) 

ท่ีประชุม : ท่ีชุมชนของคน, ท่ีนัดพบกัน,สภา,หมายถึงสถานท่ีสำหรับประชุม ดังคำในมหาวิภังค์
ว่า ภิกษุท้ังหลายรังเกียจการนำเสนาสนะเครื่องใช้สอยไปโรงอุโบสถบ้าง ที่ประชุม
บ้าง จึงน่ังบนพ้ืนดิน  เน้ือตัวและจีวรจึงเป้ือนฝุ่น  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๕๗/๑๓๐)  

ท่ีประหาร : สถานที่สำหรับลงมือฆ่า,สถานที่ตายของนักโทษ,ท่ีเป็นท่ีตายของอาชญกร, แดน
ประหาร ดังคำในอัคคัญญสตูรว่า เมื่อเขานำสัตว์ที่จะถูกฆ่าไปสู่ท่ีประหาร  มนุษย์
เหล่าอ่ืนก็จะขว้างฝุ่นใส่บ้าง  ขว้างขี้เถ้าใสบ้่าง  ขว้างมูลโคใส่บ้าง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๑๒๖/๙๓) 

ทีปังกร, พระพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้าพระองค์หน่ึง, เป็นพระพุทธเจ้าท่ีทรงพยากรณ์สุเมธดาบสว่าจะ
ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต,ในพุทธวงส์กล่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่ีอุบัติในกัป
เดียวกัน ๔ พระองค์ ดังคำว่า  ในกัปอันประมาณมิได้นับจากภัทรกัปนี้ไป  ได้มี
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษ ๔ พระองค์  คือพระตัณหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑
พระเมธังกรสัมมาสัมพุทธเจา้ ๑  พระสรณังกรสมัมาสมัพุทธเจ้า ๑ และพระทีปังกร
สัมมาสมัพุทธเจ้า ๑  พระชินเจ้าเหล่าน้ัน เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียวกัน (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๑/๗๒๑)  

ทีปังกรพุทธวงศ ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระทีปังกรพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า นับถอย
หลังจากกัปน้ีไป ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป พระทีปังกรพุทธเจ้าประสูติในกรุงรัมม
วดี พระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุเทพ พระชนนีพระนามว่าสุเมธา พระมเหสีพระ
นามว่าพระท่านปทุมา พระโอรสพระนามว่าอสุภขันธกุมาร ครองฆราวาสอยู่ 



 

๒๒๙๕ 
 

 

๑๐,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ จึงเสด็จออก
ผนวชด้วยราชพาหนะ คือ ช้าง บำเพ็ญเพียรอยู่ ๑๐ เดือน จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ภายใต้ต้นไม้เลียบ พระสุมังคลเถระและพระติสสเถระเป็นคู่อัครสาวก พระสาคต
เถระเป็นพุทธ-อุปัฏฐาก พระนันทาเถรีและพระสุนันทาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา ตปุสส
อุบาสกและภัลลิกอุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐาก สิริมาอุบาสิกาและโสณาอุบาสิกาเป็นคู่
อุปัฎฐายิกา ในกัปน้ีมนุษย์มีอายุขัย ๑๐๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุ
ประมาณน้ัน (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๕๙๒) 

ทีปายนดาบส :ช่ือดาบสองค์หน่ึง ท่ีสงบระงับ ฝึกตนแลว้ มีปรากฏในมัณฑัพยชาดก ดาบสรูปนี้เคย
กล่าวกับกัณหดาบสว่าเป็นคนโง่จริงหนอ เหมือนกับเด็กใบ้น้ำลาย ออกบวชด้วย
ศรัทธาแล้วยังกลับไปหาสิ่งน้ันอีก (ส่วนเรา) รังเกียจวาทะเช่นนี้ ถึงไม่พอใจก็ยัง
ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นฐานะที่วิญญูชนสรรเสริญและเป็นฐานะของสัตบุรุษ จึง
บำเพ็ญบุญแมอ้ย่างน้ี (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๖๕/๓๓๓)  

ทีปิชาดก :   ชาดกว่าด้วยเสือเหลือง พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า  เมื่อครั้งท่ีพระองค์ยังเป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบุตรเศรษฐี เจริญวัยแล้วได้สละทรพัย์ออกบวชเป็นฤษี
เจริญฌาน สมาบัติอยู่ในป่าหิมพานต์ ต่อมาได้มาสร้างอาศรมอยู่ใกล้เมอืง วันหน่ึง
ท่านเห็นแม่แพะหลงฝูงตัวหน่ึงพยายามจะรักษาชีวิตของตนจากเสือเหลือง เมื่อ
เผชิญหน้ากัน มันจึงทักขึ้นก่อนว่า   คณุลุงลำบากไหม ยังพอหากินได้สะดวกไหม 
สบายดีไหม แม้ของฉันได้ถามถึงความสุขของคุณลุง พวกเราอยากให้คุณลงมีความสุข 
ฝ่ายเสือเหลืองกล่าวว่า น่ีแนะ เจ้าแพะน้อย เจ้าเหยียบหางของเราอยู่ วันน้ี เจ้าคงคิด
ซิว่าจะรอดพ้นจากความตายด้วยการพูดว่า คุณลุง แพะน้อยตกใจมากยิ่งขึ้นจึงกราว
ว่า ก็ลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หนูเดินมาข้างหน้าของคุณลุง หางของคุณลุงก็
อยู่ข้างหลัง หนูจะเหยียบหางคุณลงได้อย่างไรเล่า เสือเหลืองแสดงอำนาจต่อไปว่า 
หางของเราแผ่ครอบคลุมไปตลอดทวีปท้ังสี่ รวมท้ังมหาสมุทรและป่าไม้ภูเขา เจ้าจะ
หลบหางของเราได้อย่างไร แพะน้อยกล่าวด้วยความสะดุ้งกลัวหวังจะเอาตัวรอดว่า 
เมื่อก่อน พ่อแม่และพ่ีชายของหนูก็ได้บอกเร่ืองน้ีแก่หนูไว้เหมือนกันว่า หางของสัตว์
ท่ีดุร้ายน้ันยาว หนูจึงได้เลี่ยงมาทางอากาศ เสือเหลืองจึงแสดงนิสัยอันธพาลต่อไปว่า 
เจ้าแพะน้อย  ก็ฝูงสัตว์เห็นเจ้าเหาะมาทางอากาศจึงได้หนีไป เจ้าทำให้อาหารของเรา
พินาศแล้ว แพะน้อยได้ฟังอย่างน้ันก็ตกใจกลัวตายจึงอ้อนวอนว่า คุณลุง ท่านอย่าได้
ทำกรรมหยาบช้าอย่างน้ีเลย ท่านจงให้ชีวิตแก่ฉันเถดิ ในขณะท่ีแม่แพะกำลังอ้อน
วอนขอชีวิตอยู่นั่นเอง เสือเหลืองได้ตะครุบแม่แพะกินเสยีแล้ว (ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๗/๘๘/๒๙๙) 



 

๒๒๙๖ 
 

 

ท่ีเปน็เดน,ภัตตาหาร :อาหารที่เหลือไม่ต้องการแล้ว หมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้วท้ิงแล้ว ไม่ต้องการ
แล้วเป็นต้น ดังคำในวินีตวัตถุว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุฉันเน้ือที่
เป็นเดนหมาใน ไม่ต้องอาบัติ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๔๐/๑๐๘),ในมหาวิภังค์อธิบายไว้ว่า 
ท่ีช่ือว่า ท่ีเป็นเดน  คือ (๑) ของทีภิ่กษุทำให้เป็นกัปปิยะแล้ว(๒)ของท่ีภิกษุรับ
ประเคนแล้ว (๓) ของที่ภิกษุยกขึ้นส่งให้แลว้ (๔) ของท่ีอยู่ในหัตถบาส(๕) ของที่ภิกษุ
ฉันแล้ว (๖) ของท่ีภิกษุฉันแล้วบอกห้าม แต่ยังไม่ลุกจากอาสนะ(๗) ของที่ภิกษุกล่าว
ว่า “ท้ังหมดนัน่พอแล้ว”(๘)ของเป็นเดนภิกษุเป็นไข้ น้ีช่ือว่าที่เป็นเดน  (วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๒๓๙/๓๙๖),ในภิกขุนีวิภังค์อธิบายว่า คำว่า ท่ีช่ือว่าของเป็นเดน ตรัสหมายถึง
อามิสท่ีเป็นเดน กระดูกเป็นเดน หรือน้ำเป็นเดน(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๓๐/๑๕๐) 

ท่ีพัก,ท่ีพักอาศัย :สถานท่ีอยู่ช่ัวคราว,สถานท่ีอาศัยช่ัวคราว,ท่ีอยู่ไม่นาน,ท่ีพักแรมอยู่ไม่นาน ดังคำว่า 
พระสารีบุตรเถรครั้นเวลาเย็นจึงออกจากท่ีพักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๘/๑๑) หรือดังคำในธัมมเจติยสูตรว่า ช่างไม้ช่ือปุราณะเหล่านี้ เข้า
พักในที่พักอันแคบแห่งหน่ึง(ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๓๗๓/๔๕๗),๑๕/๔๒/๕๘, เป็นเหตุแห่ง
การสร้างบุญอย่างหน่ึง ในบุญ ๑๐ อย่าง เช่นการให้ท่ีพัก  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๕๒/
๓๕๖, ๓๕๓/๓๕๖, ๓๕๔/๓๕๖, ๓๕๕/๓๕๖, ๓๕๖/๓๕๖, ๔๑๗/๓๖๑, ๔๑๘/๓๖๑, 
๔๑๙/๓๖๑, ๔๒๐/๓๖๑, ๔๒๑/๓๖๑, ๕๒๓/๓๖๗, ๕๒๔/๓๖๗, ๕๒๕/๓๖๗, ๕๒๖/
๓๖๗, ๕๒๗/๓๖๗, ๖๐๐/๓๗๑, ๖๐๑/๓๗๑),ในกถาวัตถุ กก็ล่าวไว้ ดังคำว่า บุคคล
บางคนในโลกน้ี ย่อมให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม  เครื่องลูบไล้ ท่ีนอน ท่ีพัก  
เครื่องประทีป (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๘๑/๕๑๑, ๔๘๖/๕๑๕) 

  คำว่า ท่ีพักอาศัย หมายถึงสถานที่พิงอยู่อาศัย, สถานท่ีพักอยู่ช่ัวคราว, ท่ีมาอยู่
อาศัยพิงพา ดังคำว่า  ชนเหล่าใด...ให้ท่ีพักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหลา่น้ัน (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑), ดังคำว่า ผู้ใหท่ี้พักอาศัย  ช่ือว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๔๒/๕๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่าท่ีพักอาศัย แปลมาจากคำว่า อาวาสถ หมายถึงท่ีพัก
อาศัย คือที่พักอาศัยติดบานประตู (กงฺขา.อ. (บาลี)๓๘๗)  

ท่ีพำนัก : สถานที่อาศัยอยู่, ท่ีพ่ึงพาอาศัย,ที่พักพิง, ท่ีมาอาศัยอยู่ช่ัวคราว ดังคำในมหาวรรคว่า 
มหาอมาตย์รับสนองพระราชดำรัสแล้ว ออกเดินทางพร้อมด้วยเสนา ๔ เหล่าไปยัง
เมอืงภัททิยะ เข้าไปหาเมณฑกคหบดีถึงที่พำนัก (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๗/๑๒๒) ในปา
สาทิกสูตร กล่าวถึงนิครนถ์ นาฏบุตรถึงแก่กรรม เพราะการถึงแก่กรรมของนิครนถ์
นาฏบุตรน้ัน พวกนิครนถ์จึงแตกกัน  เกิดแยกเป็น ๒  พวก ต่างบาดหมางกัน ...ท้ังนี้
เพราะธรรมวินัยที่นิครนถ์  นาฏบุตรกล่าวไว้ไม่ดี...ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงับเป็น



 

๒๒๙๗ 
 

 

ธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสมัพุทธเจ้าประกาศไว้  เป็นธรรมวินัยท่ีมีท่ีพำนักถูก
ทำลายแล้ว (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๖๔/๑๒๕, ๑๖๕/๑๒๖),ในสมณสัจจสูตร กล่าวไว้ว่า  
พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาปริพาชกท้ังหลายถึงท่ีพำนัก  ประทับน่ังบนพุทธอาสน์
ท่ีปูลาดไว้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๕/๑๖๔) ; ท่ีพ่ึง ดังคำภูริปัญญชาดกว่า การท่ี
สัตบุรุษท้ังหลายกำจัดความสงสัยของคนผู้น้ันได้ น่ันแหละนับว่าเป็นที่พ่ึง ท่ีพำนัก
ของเขา (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๕๒/๓๔๗)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ที่พำนักถูกทำลายแล้ว หมายความว่านิครนถ์  นาฏบุตรเป็น
ท่ีพำนักของเหล่าสาวก  เมื่อเขาถึงแก่กรรมแล้ว  เหล่าสาวกจึงหมดท่ีพ่ึงพิง ธรรมของ
เขาก็เหมือนสูญสิ้นไปด้วย  (ที.ปา.อ. (บาลี)๑๖๔/๙๔),ในอรรถกถาธรรมบทกล่าวไว้
ว่า คำว่า ที่พำนัก หมายถึงคติ ซ่ึงเป็นท่ีพำนัก  หรือเป็นสรณะ  (ขุ.ธ.อ.  (บาลี)๘/
๗๔)  

ท่ีพ่ึง : ท่ีไปอาศัยผู้อ่ืนอยู่,สถานท่ีไปขอความช่วยเหลือ,ที่พักอาศัย,ท่ีพักพิง, ดังคำว่า ป่าใหญ่
เป็นที่พ่ึงของหมู่มฤค (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๙/๕๑๘), หรือดังคำในโสณทณัฑสูตร ว่า 
ทวยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิต ขอถึงพระสมณโคดมเป็นที่พ่ึง (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๔/
๑๑๔),และบุตรท่ีได้ช่ือว่าเป็นท่ีพ่ึงของคนในโลกน้ี ดังคำในวัตถุสูตรท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า บุตรเป็นท่ีพ่ึงของมนุษย์ท้ังหลาย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๕๔/๖๙),ในเขตตูปท
สูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง ดังคำว่า ภิกษุและภิกษุณีเหล่าน้ัน มี
เราเป็นท่ีพ่ึงมีเราเป็นท่ีอาศัย มีเราเป็นท่ีต้านทาน มีเราเป็นสรณะอยู่ (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๕๙/๔๐๕, ๓๕๙/๔๐๖),ในมหาปรินิพพานสูตรและคิลานสูตร พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนให้มีตนเป็นท่ีพ่ึง ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อานนท์ ภิกษุเหล่าใดเหล่าหน่ึง
ในบัดน้ีก็ดี  ในเวลาท่ีเราล่วงไปก็ดี จักมีตน เป็นเกาะ  มีตนเป็นท่ีพึง ไมมี่สิ่งอ่ืนเป็นที่
พ่ึง มธีรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพ่ึงไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นท่ีพ่ึงอยู่ ภิกษุเหล่าน้ันจักเป็นผู้เลิศ
กว่าภิกษุผู้ใครต่่อการศึกษา ที.ม.  (ไทย)  ๑๐/๑๖๓-๑๖๕/๑๐๙-๑๑๑,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๓๗๕/๒๒๔),ท่ีพ่ึงท่ีเลิศท่ีสุดก็คือพระอรหัตผล ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคตรัส
พระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลายดังน้ี) คนมีปัญญาพึงทำท่ีพ่ึงดุจเกาะท่ีน้ำท่วมไม่ถึง (ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒) ; กุศลกรรม ดังคำทีพ่ระผู้มีพระภาคตรัสแก่บุตรของคนฆ่าโคผู้
แก่เฒ่าว่า  ท่านน้ันจงทำท่ีพ่ึงแก่ตนเอง (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๓๖/๑๐๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ท่ีพ่ึง หมายถึงคติ (ที.ม.อ. (บาลี) ๓๓/๓๗), คำว่า ท่ีพ่ึง
ดุจเกาะที่น้ำท่วมไม่ถึง  หมายถึงอรหัตตผลท่ีน้ำ คือ โอฆะ  ๔  (กามภพ ทิฏฐิ และ
อวิชชา)  ท่วมไม่ถึง (ขุ.ธ.อ.  (บาล)ี ๒/๘๓) จูฬปันถกวัตถุ,คำว่า ที่พ่ึง หมายถึงกุศล
กรรม  (ขุ.ธ.อ.  ๗/๕)  โคฆาตกปุตตวัตถุ   



 

๒๒๙๘ 
 

 

ท่ีพ่ึงชัน้สงู: ท่ีอาศัยช้ันสูงสุด,ท่ีเป็นหลักของการปฏิบัติธรรม ที่ประเสริฐสุด หมายถึงโลกุต
ตรมรรคหรือ อริยมรรค ดังคำในอุทุมพริกสตูรท่ีนิโครธปริพาชกทูลถามว่า ธรรมอะไร
ท่ีพระผู้มีพระภาคทรงใช้แนะนำเหล่าสาวก ทำให้เหล่าสาวกที่พระผู้มพีระภาคทรง
แนะนำแล้ว ถงึความเบาใจ  ปฏิญาณอาทิพรหมจรรย์  อันเป็นท่ีพ่ึงช้ันสูง (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๕๔/๓๗, ๕๕/๓๘, ๕๖/๓๘, ๗๔/๕๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ที่พ่ึงช้ันสูง  หมายถึงเป็นที่อาศัยช้ันสูงสุด  ประเสริฐทีสุ่ด  
(ที.ปา.อ. (บาลี) ๕๔/๑๙) 

ท่ีม่ัน : ท่ีมีความมั่นคง หมายถึงท่ีต้ังมั่น,ท่ีท่ีมั่นคง ดังคำในโลหิจจสูตรท่ีโลหิจจพราหมณ์ 
กล่าวไว้ว่า  ข้าพระองค์กำลังจะตกเหวคือนรก  แต่ท่านพระโคดมช่วยฉุดให้กลับ
ขึ้นมายืนอยู่บนท่ีมั่น (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๑๗/๒๒๙),ในกถาวัตถุ พระสกวาทีกล่าวถึงที่
มั่นมี ๒ อย่าง ซึ่งพระปรวาทีกล่าวว่าไม่เป็นเช่นนั้น  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๓/๓๓๖) 

ท่ีไม่เป็นเดน, ภัตตาหาร : โภชนะท่ีไม่เหลือเฟือ, โภชนะท่ียังไม่ได้ทำอติเรกวินัย คือยังไม่ได้ทำให้เป็น
เดน ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ท่ีช่ือว่าที่ไม่เป็นเดน คือ (๑) ของท่ีภิกษุยังมิได้ทำให้เป็น
กัปปิยะ(๒)ของที่ภิกษุยังมิได้รับประเคน (๓) ของที่ภิกษุยงัมิได้ยกขึ้นส่งให้(๔)  ของที่
อยู่นอกหัตถบาส (๕) ของท่ีภิกษุยังมิได้ฉัน (๖) ของที่ภิกษุฉันแล้วบอกห้าม ลุกจาก
อาสนะแล้ว (๗) ของที่ภิกษยัุงมิได้กล่าวว่า “ท้ังหมดนั่นพอแล้ว” (๘) ของไม่เป็นเดน
ภิกษุเป็นไข้  นี้ช่ือว่าท่ีไม่เป็นเดน  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๓๙/๓๙๖, ๒๔๔/๔๐๑),ใน
คัมภีร์ปริวาร กล่าวไว้ว่า ภัตตาหารท่ีไม่เป็นเดนมี ๘ อย่างเช่นกัน (วิ.ป.(ไทย) ๘/
๓๒๘/๔๘๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีไม่เป็นเดน, โภชนะท่ีไม่เหลือเฟือ, โภชนะท่ียังมิได้ทำอติเรก
วินัย คือพระวินัยธรยังมิได้ทำให้เป็นเดนว่า “อลเมตํ สพฺพํ ทั้งหมดน่ันพอแล้ว” (วิ.อ.
(บาลี) ๒/๓๖๖, วชิร.ฏีกา (บาลี) ๔๐๘), อติเรโก โหตีติ   อติริตฺโต โหติ อติริตฺต ที่
เป็นเดน หมายถึงเหลือเฟือ อนติริตฺต ท่ีไม่เป็นเดน จึงหมายถึงไม่เหลือเฟือ (ปฏิสํ.อ. 
(บาลี) ๒/๓๐๗)   

ท่ีเรน้,ท่ีเร้นลับ : คำว่า ที่เร้น หมายถึงท่ีหลบให้ลับตาคน, แฝง, เช่น เร้นกายเข้าไปในความมืด เร้นเข้า
ไปในถ้ำไม่ให้คนเห็น,สถานท่ีหลีกให้พ้นจากผู้คนเพ่ือหาความวิเวก เช่น พระภิกษุ
หลีกไปเร้นอยู่ในป่า; คำว่า ที่เร้นลับ  ในภาษาไทย หมายถึงป่ารก, มักเป็นท่ีกระทำ
กิจของพวกโจร ดังคำในขัตติยสูตรตอนหนึ่งว่า  พราหมณ์  โจรท้ังหลายมีความ
ประสงค์การลักทรัพย์ผู้อ่ืนนิยมท่ีเร้นลับ ม่ันใจในศัสตราต้องการที่มืด มีผู้อ่ืนไม่เห็น
เป็นที่สุด (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๒/๕๒๒),  ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงกรรมคือ
มิจฉาทิฏฐ ิ  ซึง่เหลือรู้เหลือเห็น เหลือท่ีจะเข้าใจ  ดังคำในมหาโจรสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า



 

๒๒๙๙ 
 

 

ภิกษุช่ัวในธรรมวินัยน้ีเป็นมจิฉาทิฏฐิ ประกอบด้วยอันตคาหิกทิฏฐิ ภิกษุช่ัวอาศัย
กรรมที่เร้นลับ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๕๑/๒๑๒, อง.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๓/๑๗๙),ใน
วิภังค์ กล่าวถึงท่ีเร้นลับ  หมายถึงเสนาสนะ ดังคำว่า ท่ีเร้นลับ ถ้ำ โคนไม้ .... ท่ี
ท้ังหมดนี้ช่ือว่าเสนาสนะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๒๗/๓๙๔), ในกถาวัตถุ กล่าวถึงท่ีเร้นม ี
๒ อย่าง (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๓/๓๓๖),ดูประกอบใน(อง.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๓/๑๔๙)   

  อรรถกถาอธิบายว่า อันตคาหิกทิฏฐิ  หมายถึงความเห็นผิดแล่นไปสุดโต่งข้างใด
ข้างหน่ึง  ม ี ๑๐ ประการ  คือเห็นว่า (๑)  โลกเที่ยง (๒) โลกไม่เที่ยง (๓) โลกมีท่ีสุด 
(๔) โลกไม่มีทีสุ่ด (๕) ชีวะกับสรีระ  เป็นอย่างเดียวกัน (๖) ชีวะกับสรรีะเป็นคนละ
อย่าง  (๗) หลังจากตายไปตถาคตเกิดอีก (๘) หลังจากตายไปตถาคตไม่เกิดอีก(๙) 
หลังจากตายไปตถาคตเกิดอีกก็ใช่ ไม่เกิดอีกก็ใช่  (๑๐) หลังจากตายไป  ตถาคตเกิด
อีกก็ไม่ใช่  ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๕๑/๑๕๖)  

ท่ีลับ : ท่ีลับตาคน,ท่ีอยู่ในท่ีพ้นตา,  ที่อยู่ในท่ีซึ่งแลไม่เห็น  เช่น ท่ีลับ, ท่ีปกปิดหรือควร
ปกปิด เช่น ห้องลับดังท่ีพระอุปนันทศากยบุตรได้ไปเรือนของสหายแล้วได้น่ังในที่ลับ
กับภรรยาของสหายน้ันสองต่อสอง  (วิ.มหา.(ไทย)  ๒/๒๘๙-๒๙๑/๔๓๔-๔๓๕), หรือ
ดังคำในมหาวิภังค์ว่า อสัทธรรม ซึ่งเป็นประเวณีของชาวบ้าน มารยาทของคนช้ันต่ำ 
กิริยาช่ัวหยาบ มีน้ำเป็นท่ีสุด เป็นกิจที่จะต้องทำในที่ลับ ต้องทำกันสองต่อสอง นี้ช่ือ
ว่าเมถุนธรรม (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๕๕/๘๒), ในปฐมกุลุปกสตูร กล่าวถึง ภิกษุผู้เข้าไปสู่
ตระกูล มีโทษ ๕ประการนี้ เช่น ต้องอาบัติเพราะน่ังในที่ลับ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๒๕/๓๖๗),ในมหาวิภังค์ กล่าวอธิบายว่า คำว่า ท่ีลับ หมายถึง ท่ีลับตาและที่ลับห ู
(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๙๑/๔๓๔),ในสุตตนิบาต กล่าวไว้ว่า คำว่าที่ลับ หมายถึงท่ีพ้น
สายตา อยู่ในที่ลับรูปเดียว ดังคำว่า พระวังคีสะหลีกเร้นอยู่ในท่ีลับ๒ได้เกิดความคิด
คำนึงอย่างน้ีว่า   พระอุปัชฌาย์ของเราปรินิพพานแล้วหรือว่ายังไม่ปรินิพพาน  (ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๓๔๕/๕๘๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่าหลีกเร้นอยู่ในท่ีลับ หมายถึงหลีกออกจากหมู่คณะอยู่สงบกาย
และอยู่สงบจิตจากอารมณ์น้ันๆ  (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๓๔๖/๑๖๔) 

ท่ีลับตา : ท่ีอยู่ในที่มองไม่เห็น, ที่ไม่สามารถมองเห็น,ท่ีมีวัตถุกำบัง แลเห็นไม่ได้ พอจะทำความ
ช่ัวได้ ในมหาวิภังค์อธิบายว่า คำว่า ท่ีลับตา  หมายถึง สถานท่ีซึ่งเมื่อบุคคลขยิบตา 
ยักคิ้วหรือผงกศีรษะขึ้น ใครๆ ก็ไมส่ามารถเห็นได้ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๐๐/๓๖๒, 
๒๘๖/๔๓๒, ๒๙๑/๔๓๕) 

ท่ีลับหู : ท่ีมองเห็น แต่ไม่ได้ยินเสียง,ท่ีแจ้งไม่มีอะไรบัง  แต่อยู่ห่าง คนอ่ืนไม่ได้ยิน พอจะพูด
เกี้ยวกันได้ ในมหาวิภังค์กล่าวอธิบายไว้ว่า คำว่า ท่ีลบัหู หมายถึงท่ีซึ่งไม่มใีคร



 

๒๓๐๐ 
 

 

สามารถจะได้ยินถ้อยคำท่ีพูดกันตามปกติได้ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๐๐/๓๖๒, ๒๘๖/
๔๓๒, ๒๙๑/๔๓๕) 

ท่ีว่าง : ท่ีไม่มีอะไร, ท่ีโล่ง, สถานที่ว่างเปล่า, ท่ีไม่มีอะไรนอกจากตัวของมันเองที่อ้างถึง ดังคำ
ในมหาวรรค พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระสารบุีตรว่า สารีบุตร เธอพึงให้เสนาสนะที่ว่าง 
(วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๓/๓๔๗),หรือดังคำว่า  คนมีฤทธ์ิ แสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง  เช่น 
แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง (และ)ภูเขาไปได้  ไมติ่ดขัดเหมือน
ไปในท่ีว่างก็ได้ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๙/๑๒๐),ในจูฬวรรค กล่าวไว้ว่า เจ้าเชตราช
กุมารได้รับสั่งกับ ท่านอนาถบิณฑิกคหบดีดังน้ีว่า พอเถอะ ท่านคหบดี ที่ว่างตรงน้ัน 
ท่านอย่าลาดเงินเลยให้โอกาสแก่เราบ้าง  ส่วนน้ีขา้พเจ้าจะขอร่วมถวายด้วย (วิ.จู.
(ไทย) ๗/๓๐๗/๑๑๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีว่าง หมายถึงสุญญาคาร ซ่ึงเป็นสถานท่ีว่าง  โอกาสท่ีเงียบ
สงัด  สถานท่ีเหมาะแก่การบำเพ็ญอานาปานสติกัมมัฏฐาน (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๖๕/
๔๔๔) 

ท่ีวัด : พ้ืนที่บริเวณของวัด, ท่ีซึ่งต้ังวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น, ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ภิกษุ
กล่าวตู่เอาท่ีวัด ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เจ้าของเกิดความสงสัย  ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
หากเจ้าของทอดธุระว่าจะไม่เป็นของเรา ต้องอาบัติปาราชิก (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๐๓/
๘๖) 

ท่ีวินิจฉัย : สถานที่ตัดสินคดี, ศาล หมายถึงท่ีพิจารณาคดี,สถานท่ีพิพากษาอรรถคดี ดังคำ
ในธัมมเจติยสตูรที่พระเจ้าปเสนทิโกศล กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า หม่อมฉันเป็นราชา
มหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแลว้ย่อมสามารถที่จะฆ่าคนที่สมควรฆ่า... จะให้
เนรเทศคนที่สมควรเนรเทศได้ เมื่อหม่อมฉันน่ังอยู่ในท่ีวินิจฉัยอรรถคดี ก็ยังมีคน
ท้ังหลายพูดแทรกขึ้นมาในระหว่าง  ๆ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๐/๔๕๔)  

ท่ีสงัด : ท่ีสงบเงียบ,ท่ีเงียบ, ที่เงียบเชียบ,สุญญาคาร หมายถึงสถานที่สงบเงียบเพราะ
ปราศจากเสียงรบกวน ซึ่งเป็นที่มีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสญัจรไปมาไม่มี
คนพลุกพลา่น เหมาะเป็นท่ีหลีกเร้นเช่นดึกสงัด,ในอุทุมพริกสูตร นิโคธรปริพาชก 
กล่าวปรามาสดูหม่ินพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ ภายในทีส่งัด 
เหมือนโคตาบอดเดินวนเวียนอยู่  ณ ภายในท่ีสงัดเท่าน้ัน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๓/๓๖, 
๗๕/๕๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ท่ีสงัด หมายถึง เสนาสนะ  ๗  อย่าง  เว้นป่า และโคน
ไม้  ได้แก ่ (๑)  ภูเขา  (๒)  ซอกเขา(๓)ถ้ำในภูเขา  (๔)  ป่าช้า  (๕) ป่าละเมาะ  (๖) 



 

๒๓๐๑ 
 

 

ท่ีโล่งแจ้ง (๗) ลอมฟาง  (ที.ม.  (ไทย)  ๑๐/๓๒๐/๒๔๘,อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/๕๐๘/
๒๙๔)   

ท่ีสมควร : ท่ีควรย่ิง, เหมาะสมย่ิง,สถานท่ีเหมาะสม,  ในมหาวิภังค์ กล่าวว่า พระอุปนันทศากย
บุตรเช่ียวชาญการแสดงธรรมีกถา บุตรเศรษฐีคนหน่ึงเข้าไปหาท่านถึงท่ีอยู่    ครั้นถึง
แล้วจึงไหว้ท่าน น่ัง  ณ ท่ีสมควร (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๑๕/๓๙),ในกันทรกสูตร กล่าวไว้
ว่า   สมัยหน่ึง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้สระโบกขรณช่ืีอคัคครา เขตกรุงจัม
ปา พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่  นายเปสสะบุตรของควาญช้าง ถวายอภิวาทพระผู้มี
พระภาคแล้วนั่ง  ณ ท่ีสมควร (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑/๑, ๑๘๕/๒๑๕),ในทติุยอุรุเวลสูตร
กล่าวไว้ว่า เลือกนั่งท่ีเหมาะสม ดังคำว่า พราหมณ์จำนวนมากเป็นผู้แก่ ผู้เฒ่าผูใ้หญ่ 
ผู้ล่วงกาลผ่านวัย เข้ามาหาเราถึงท่ีอยู่ ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่
ระลึกถึงกันแลว้น่ัง ณ  ท่ีสมควร (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีสมควร  (เอกมนฺตํ)  ในท่ีน้ีหมายถึงท่ีเหมาะสม คือ  เว้น
โทษการนั่ง ๖ ประการ  ได้แก่ (๑)  ไกลเกนิไป  (๒)  ใกล้เกินไป  (๓)  อยู่เหนือลม
(๔)  สูงเกินไป  (๕)  อยู่ตรงหน้าเกินไป (๖) อยู่ข้างหลังเกินไป  (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/
๑๖/๑๕)  

ท่ีสุด : จบ,ปลาย ท่ีเป็นตอนจบ หมายถึงนิพพาน ซึ่งแปลมาจากคำว่า ปริโยสาน, ในพรหมา
ยุสูตร กล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก   พรหมโลก และ
หมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์    เทวดาและมนษุย์ด้วยพระองค์เอง แล้วทรง
ประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม  ทรงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น  มีความงามใน
ท่ามกลาง  และมีความงามในท่ีสุด (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๓/๔๗๒),อย่างมาก, อย่าง
ย่ิงยวด หมายถึงเกินไป ในอรณวิภังคสูตร กล่าวไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย มัชฌิมาปฏิปทา
ไม่เอียงเข้าใกล้ท่ีสุด ๒อย่างนั้นท่ีตถาคตได้ ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษ ุ
ก่อให้เกิดญาณ  เป็นไปเพ่ือความสงบเพื่อความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน (ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๓/๓๙๑),ทางใดทางหนึ่ง ดังคำในสังยุตตนิกาย  เช่น กัจจานโคตต
สูตรว่า  กัจจานะ โดยมากโลกนี้อาศัยที่สุด ๒ อย่างคือ (๑)  ความมี (๒) วามไม่มี (สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕/๒๔),ในอเจลกกัสสปสูตร กล่าวไว้ว่า อเจลกัสสปะได้บรรพชา
อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้ว เมื่อบวชแล้วไม่นาน  หลีกออกไปอยู่คนเดียว  
ไม่ประมาท  มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนัก ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์
ยอดเย่ียม อันเป็นท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗/๒๘),คำว่า ท่ีสุด 
หมายถึงข้อปฏิบัติท่ีผิดพลาดไม่อาจนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ ๒ อย่าง คือ (๑) การ
ประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกามท้ังหลายเรียกว่ากามสุขัลลกิานุโยค (๒) การ



 

๒๓๐๒ 
 

 

ประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่าหรือการทรมานตนให้ลำบากเปล่า เรียก
ว่าอัตตกิลมถานุโยค,หมายถึงไม่กึ่งกลาง, หย่อนเกินไปและตึงเกินไป,  ในธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร กล่าวถึงท่ีสดุ ๒ อย่างทีบ่รรพชิตไม่ควรเสพ คือ (๑)กามสุขัลลิกานุ
โยค (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย)  เป็นธรรมอันทราม เป็นของ
ชาวบ้าน    เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของ  พระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  (๒) 
อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความเดือดร้อนแก่ตน) เป็นทุกข์  ไม่ใช่ของพระอริยะ    
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ท่ีสุด ในท่ีนี้หมายถึงพระนิพพาน  (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/
๑๙๐/๑๕๙) คำว่า ที่สุดแหง่พรหมจรรย์ หมายถึงจุดสุดท้ายของการประพฤติธรรม 
ในที่น้ีหมายถึงอรหัตตผลอันเป็นจุดหมายสูงสุดแห่งมรรคพรหมจรรย์  (ที.สี.อ.  
(บาลี) ๔๐๕/๓๐๐) 

ท่ีสุดราตรี : สิ้นสุดของราตรี,จบราตรี, หมายถึงเวลาอยู่จบราตรี,ในท่ีน้ีมุ่งหมายถึงภิกษุต้องอาบัติ
สังฆาทิเสสมากหลาย ในระหว่างกำหนดนับได้ ไม่ได้ปิดไว้  เป็นภิกษุผู้ไม่รู้และระลึก
ไม่ได้   ซึ่งกำหนดราตรีท้ังสิ้นหรือบางราตรี, ในจูฬวรรคกล่าวไว้ว่า ภิกษุรูปหนึ่งต้อง
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  ภิกษุนั้นไม่รู้ท่ีสุดอาบัติ ไม่รู้ที่สุดราตรี ระลึกท่ีสุดอาบัติ
ไม่ได้  ระลึกท่ีสุดราตรีไม่ได้  ไม่แน่ใจในท่ีสุดอาบัติ ไม่แน่ใจในที่สุดราตรี  จึงบอกแก่
ภิกษุท้ังหลาย,ในพระพุทธองค์ได้ตรัสอีกว่า  ภิกษุไม่รู้ท่ีสุดอาบัติไม่รู้ท่ีสุดราตรี ระลึก
ท่ีสุดอาบัติไม่ได้  ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้  ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัติไม่แน่ใจในที่สุดราตรี 
สงฆ์พึงให้สุทธันตปริวาส(วิ.จู.(ไทย)๖/๑๕๖/๒๕๕,๑๕๘/๒๕๖)  

ท่ีสุดแห่งทุกข์ :ไม่มีความทุกข์, หมดทุกข์  หมายถึง นิพพาน ดังคำในมหาปรินิพพานสูตรชนวสภสูตร 
มหาโควินทสูตร  เช่น อุบาสกสุทัตตะเป็นพระสกทาคามี เพราะสังโยชน์  ๓ ประการ
สิ้นไป  และเพราะราคะ  โทสะ โมหะเบาบาง มาสู่ภพน้ีอีกเพียงคร้ังเดียวก็จะทำที่สุด
แห่งทุกข์ได้และตรัสอีกว่า ผู้ท่ีไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยน้ีละการเวียนว่ายตายเกิด
แล้วจักทำทีสุ่ดแห่งทุกข์ได้” (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๗/๑๐๑, ๑๕๗/๑๐๒, ๑๘๕/๑๓๒, 
๑๘๖/๑๓๓, ๒๗๓/๒๐๕, ๒๗๔/๒๐๖, ๒๗๕/๒๐๖, ๒๗๗/๒๐๘, ๓๓๐/๒๕๘),ในฉัน
โนวาทสูตร ท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวกับท่านพระฉันนะดังนี้ว่า  ท่านฉันนะ  
เพราะเหตุน้ีแล แม้การเห็นนี้ ก็เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน  ท่านพึง
ใส่ใจให้ดีตลอดกาลเป็นนิตย์  บุคคลผู้มีตัณหา  มานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ ย่อมมีความ
หว่ันไหว บุคคลผู้ไม่มีตัณหา มานะ  และทฏิฐิอาศัยอยู่ ย่อมไม่มีความหว่ันไหว เมื่อไม่
มีความหว่ันไหว ก็มีความสงบ  เมื่อมีความสงบก็ไม่มคีวามน้อมไป  เมื่อไม่มีความ
น้อมไปการมาและการไปก็ไม่มี เมื่อไม่มีการมาและการไป ความตายและความเกิดก็



 

๒๓๐๓ 
 

 

ไม่มี เมื่อไม่มีความตายและความเกิดโลกน้ีโลกหน้าก็ไม่มี    ระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มี 
น้ีแลเป็นท่ีสุดแห่งทุกข์  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๓/๔๔๖),ในหิรสิูตร พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุเหล่าใดผู้กีดกัน(อกุศลธรรม)ได้ด้วยหิริมีสติ ประพฤติธรรมอยู่ทุกเม่ือ ถึงที่สดุ
แห่งทุกข์  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘/๑๖),ในพาหิยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมื่อใด  เธอ
เมื่อเห็นรูปก็สกัแต่ว่าเห็น เม่ือฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟัง เมื่อรับรู้อารมณ์ท่ีได้รับรู้ก็สักแต่
ว่ารับรู้ เม่ือรู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง เม่ือนั้น เธอก็จะไม่มี เมื่อใด  เธอ
ไม่มี เมื่อน้ัน เธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้น เม่ือใด เธอไม่ยึดติดในสิ่งน้ันเมื่อน้ัน เธอจักไม่
มีในโลกนี้ ไมม่ีในโลกอ่ืน ไม่มีในระหว่างโลกท้ังสอง น้ีเป็นที่สุดแห่งทุกข์(ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๑๐/๑๘๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีสุดแห่งทุกข์  หมายถึงนิพพานอันเป็นท่ีสุดแห่งวัฏทุกข์  
(สํ.ส.อ.  (บาลี) ๑/๑๘/๓๗)  

ท่ีสุดแห่งบญุ : ขอบของบุญ, ขอบเขตของบุญ,ในท่ีนี้หมายถึงเวลาของบุญท่ีได้บำเพ็ญตลอด 
๘๐,๐๐๐ปีจนบุญเต็มเป่ียม ดังคำในเสรีสูตร ท่ีเสรีเทพบุตร เล่าถึงอดีตชาติของตน
สมัยท่ีตนเกิดเป็นเสรีกษัตริย์ตอนหน่ึงแด่พระพุทธเจ้าว่า  ข้าพระองค์จึงยังไม่ถึงที่สุด
แห่งบุญท่ีได้ทำไว้ตลอดกาลนานอย่างน้ี (ที่สุด)แห่งกุศลธรรมท่ีได้ทำไว้ตลอดกาลนาน
อย่างนี้ว่า ‘บุญเท่าน้ี(พอแลว้)’ว่า ‘ผลของบุญเท่าน้ี(พอแล้ว)’  หรือว่า ‘บุญเท่านี้
(พอแล้ว)ท่ีเราพึงดำรงอยู่ในสวรรค์’ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๔/๑๑๓)  

ท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์ :จุดสูงสุดของมรรคพรหมจรรย์,  พระอรหัตผล ดังคำในมหาวรรคท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ว่า เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว จะสั่งสอน  จะแสดงธรรมพวกเธอ
เมื่อปฏิบัติตามท่ีเราส่ังสอน ไม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเย่ียม อัน
เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์... (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๒/๑๙),สังยุตตนิกาย เช่น พรหมเทวสูตร 
กล่าวไว้ว่า ท่านพระพรหมเทพหลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท  มีความเพียร 
อุทิศกายและใจอยู่ ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นท่ีสุดแห่ง
พรหมจรรย์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๔/๒๓๕, ๑๘๗/๒๖๕, ๑๘๘/๒๖๘, ๑๙๐/๒๗๐, 
๑๙๖/๒๘๒),ในทุติยกุกกุฏารามสูตร พระอานนท์กล่าวแก่พระภัททะว่า ผู้มีอายุ  
อริยมรรคมีองค์ ๘ น้ีแลเป็นพรหมจรรย์ ได้แก่ (๑) สัมมาทิฏฐิ   ฯลฯ (๘) สัมมาสมาธิ  
ธรรมเป็นท่ีสิ้นราคะ  โทสะ และโมหะ นี้เป็นท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๙/๒๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์  หมายถึงจุดสดุท้ายของการประพฤติ
ธรรม  ในที่น้ีหมายเอาพระอรหัตตผลอันเป็นจุดสูงสุดของมรรคพรหมจรรย์  (ที.สี.อ.  
(บาลี) ๔๐๔/๓๐๐)  



 

๒๓๐๔ 
 

 

ท่ีสุดแห่งโลก :ขอบเขตโลก หมายถึงโลกจักรวาล ในโรหิตัสสสูตร เทพบุตรโรหิตตัสสะ กราบทูล
พระพุทธเจ้าว่า การย่างเท้าแต่ละก้าวของข้าพระองค์เปรียบได้กับระยะทางจากทะเล
ด้านตะวันออกถึงทะเลด้านตะวันตกฉะน้ัน ความปรารถนาอย่างนี้ว่า ‘เราจักถึงที่สุด
แห่งโลกด้วยการไป’เกิดแก่ข้าพระองค์น้ัน ข้าพระองค์มีอายุ๑๐๐ ปี ดำรงชีพอยู่ได้ต้ัง 
๑๐๐ ปี ดำเนินไปได้ต้ัง  ๑๐๐ ปี  ยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกกต็ายเสียก่อนในระหว่างทาง  
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๗/๑๑๘), สังขารโลก หรือสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ดังคำที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  พระผูม้ีพระภาคตรัสตอบว่า   เทพบุตร เราไม่กล่าวท่ีสุดแห่ง
โลกท่ีสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ  ไม่อุบัติว่า พึงรู้  พึงเห็นพึงถึงได้  ด้วยการไป 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๗/๑๑๘), ในโลกันตคมนสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  
เราไม่กล่าวว่า ท่ีสุดแห่งโลกบุคคลพึงรู้ พึงเห็นพึงถึงด้วยการไป แต่เราก็ไม่กล่าวว่า
บุคคลยังไม่ถึงท่ีสุดแห่งโลกแล้ว จะทำทีส่ดุแห่งทุกข์ได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๖/
๑๓๐);สิ้นสุดการเกิด,ถึงความส้ินทุกข ์ หมายถึงนิพพาน ดังคำในปฐมสมุททสูตร ท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  บุรุษใดข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีท้ังคลื่น  สัตว์ร้าย และผีเสือ้น้ำที่น่ากลัว
ข้ามได้ยากได้แล้ว  บุรษุน้ันเราเรียกว่าเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์ ถึงท่ีสุดแห่งโลก
ถึงฝั่งแล้ว (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๘/๒๑๘) หรือดังคำว่า  ผู้รู้แจ้งโลก.. รูท่ี้สุดแห่งโลก 
ย่อมไม่หวังท้ังโลกนี้และโลกหน้า (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๕/๗๓,๔๕/๗๕,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๖๔๒/๙๗) 

  อรรถกถอธิบายว่า คำว่า โลก นัยที่ ๑ ในท่ีน้ีหมายถึงโลกจักรวาล,นัยท่ี ๒ 
หมายถึงสังขารโลก  โลกคอืสังขาร  หรอืสภาวธรรมที่มีการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัย 
(สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/๑๑๖/๓๘,๓/๒๒๘/๕๘,องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๔๕/๓๔๔),คำว่า ผู้
ถึงฝั่ง ในท่ีน้ีหมายถึงพระขีณาสพเท่าน้ัน(องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๕/๒๘๑)   

ท่ีสุดอันสูงสุด: สิ้นสุดคือการประพฤติมัคคพรหมจรรย์และทำท่ีสุดวัฏฏทุกข์, หมายถึงที่สุดแห่ง
พรหมจรรย์ท่ีอยู่จบแล้ว, นิพพาน  ดังคำท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแก่ท้าวสักกะในสักกปัญห
สูตรตอนหนึ่งว่า จอมเทพ  สมณพราหมณ์ท้ังหมด ไม่มีความสำเร็จสูงสุด  ไม่มีความ
เกษมจากโยคะสูงสุด  ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด ไม่มีท่ีสุดอันสูงสุด,จอมเทพ  
ภิกษุท้ังหลายผู้หลุดพ้นเพราะส้ินตัณหาเท่าน้ันจึงจะมีความสำเร็จสูงสุด มีความเกษม
จากโยคะสูงสุด ประพฤติพรหมจรรย์ถึงท่ีสุด มีท่ีสุดอันสูงสุด  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๖/
๒๙๓, ๓๖๖/๒๙๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ท่ีสุดอันสูงสุด  ในท่ีนี้หมายถึงพระนิพพาน (ที.ม.อ. 
(บาลี) ๓๖๖/๓๕๓) หมายถึงมีท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์ท่ีอยู่จบแล้ว (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/
๓๙๐/๒๐๕,  ม.มู.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๙๐/๒๖๖) และมีอธิบายอีกว่า  มีท่ีสุดอันสูงสุด  



 

๒๓๐๕ 
 

 

เพราะมีความสิ้นสุดคือการประพฤติมัคคพรหมจรรย์  และทำท่ีสุดวัฏฏทุกข์ได้ 
(องฺ.สตฺตก.ฏีกา  (บาลี) ๓/๖๖๑/๒๑๘) และดู  องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๖) 

ท่ีสุดอาบัติ : อาปัตติปริยันตะ,จำนวนที่ต้องอาบัติ หมายถึงหาจำนวนอาบัติสังฆาทิเสสที่ต้องไม่ได้
ทุกส่วน,นับจำนวนอาบัติท่ีต้องไว้ทุกส่วนจนนับไม่ได้, ในสุทธันตปริวาส  กล่าวไว้ว่า 
ภิกษุรูปหน่ึงต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ภิกษุน้ันไม่รู้ท่ีสุดอาบัติ ไม่รู้ท่ีสุดราตรี 
ระลึกที่สุดอาบัติไม่ได้ ระลึกท่ีสุดราตรีไม่ได้  ไม่แน่ใจในทีสุ่ดอาบัติ  ไม่แน่ใจในที่สุด
ราตรี   จึงบอกแก่ภิกษุท้ังหลาย,ต่อมา พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย  ถ้า
เช่นนั้น สงฆ์จงให้สุทธันตปริวาสเพ่ืออาบัติเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้น(วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๕๖/
๒๕๕),ในปริวาส กล่าวไว้ว่าภิกษุรู้ท่ีสุดอาบัติบางส่วนไม่รู้บางส่วน ...สงฆ์พึงให้ปริวาส  
(วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๕๙/๒๕๘)  

ท่ีแสวงหา : กิริยาที่แสวงหา,ซึ่งเป็นขยายของคำว่า ลาเภนลาภังนิชิคีสนตา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๘๖๕/๕๕๔), ที่ปรารถนา ดังชนท้ังหลายที่แสวงหานมส้มและน้ำผึง้ใหม่, ท่ีมุ่ง
ประสงค์ ดังพราหมณ์ท่ีแสวงหาภัตตาหาร, ท่ีเสาะแสวงหา ดังคำในปาสราสิสูตร ที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล  ขณะที่แสวงหา
ทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอ่ืนย่ิงกว่า (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๘/๓๐๒),หรือ
ดังคำในจักกวัตติราชสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเลี้ยงอัตภาพ
ด้วยอาหาร ท่ีแสวงหามาได้ด้วยลำแข้งนุ่งห่มผ้าท่ีเศร้าหมอง (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๙๗/
๔๘๘),ในสุญญกถา กล่าวถึงท่ีแสวงหาไว้ แต่เป็นคำขยายคำอ่ืน ดังคำว่า เอสนา
สุญญะ ความว่างด้วยธรรมท่ีแสวงหา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๗/๕๒๖) 

ท่ีหมาย : ท่ีกำหนดไว้ หมายปอง,ท่ีกำหนดหมายไว้ หมายถึงสถานที่ระบุไว้  ดังคำในสิกขาบท
วิภังค์ว่า คำว่า  ถือเอา  ได้แก่ ตู่ชิงฉ้อ  เคลื่อนไหวอิริยาบถ ทำให้ทรัพย์เคลื่อนที่  ให้
ล่วงเขตท่ีหมาย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๙๒/๘๑),ท่ีบ่งบอกอนาคต ดังคำว่า ฤดูท่ีหมายรู้ว่า
ฝนจะตก (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๒/๒๓๓),ท่ีต้ังเป้าหมาย ดังคำในอปรลกุณฏกภัททิยสูตร, 
ปฐมกามภูสูตร ท่ีอ้างถึงพระพุทธพจน์ว่า เธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษ  มี
หลังคาขาว มีเพลาเดียว ไม่มีทุกข์ แล่นไปถึงท่ีหมาย  ตัดกระแส  ไม่มีเครื่องผกู 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๗/๓๘๐,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖๕/๓๑๔), ในพระสูตรน้ีอธิบายไว้ว่า 
คำว่า แล่นไปถึงที่หมาย น้ันเป็นช่ือของพระอรหันต์ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๗/๓๘๑),
ในกถาวัตถุ กล่าวถึงที่หมาย ๒ อย่าง ที่หมาย ๔ อย่าง  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๔๘/
๔๗๗,๔๕๒/๔๘๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฤดูที่หมายรู้ว่าฝนจะตก หมายถึงอยู่ในช่วงฤดูฝน ๔ 
เดือน (วิ.อ.  (บาลี) ๓/๓๖๒/๒๑๙)  



 

๒๓๐๖ 
 

 

ท่ีหลีกเร้น: ผลสมาบัติ, สถานที่สงัด,สถานที่อยู่ผู้เดียว,หมายถึงสถานที่บำเพ็ญเพียร ดังเข้าฌาน
สมาบัติ หรือคิดคำนึงพิจารณาธรรม ดังคำในมหาวิภังค์ว่า เมื่อครึ่งเดือนผ่านไป  พระ
ผู้มีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเร้น  ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่า 
อานนท์ ทำไม ภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนจะน้อยลง  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๔/๑๓๕), ในสัล
เลขสูตร กล่าวไว้ว่า คร้ันในเวลาเย็น ท่านพระมหาจุนทะออกจากท่ีหลีกเร้น แล้วเข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๑/๗๐),ในรถวินีตสูตร กล่าวไว้
ว่า ท่านพระสารีบุตรออกจากท่ีหลีกเร้น แล้วเข้าไปหาท่านพระปุณณมันตานีบุตรถึง
ท่ีอยู่ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๕๖/๒๗๗),๑๒/๓๓๒/๓๖๖,๑๒/๔๔๙/๔๘๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๐๗/๑๑๗),ในมหานิทเทส กล่าวไว้ว่า พระอรหันต์นั้นถึงฝั่ง ...ถึงหลีกที่เร้นบรรลุท่ี
หลีกเร้น (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖/๒๖),ในวิภังค์ กล่าวไว้ว่า ภิกษุนั้นอาศัยเสนาสนะท่ีสงัด 
เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า  ดงท่ีแจ้งกองฟาง  ท่ีสงัดมีเสียงน้อย  มี
เสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา  ไม่มีคนพลุกพล่าน เหมาะเป็นท่ีหลีกเร้น (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๕๐๘/๓๘๕)         

  อรรถกถาอธิบายว่า ที่หลีกเร้น  ในที่น้ีหมายถึงผลสมาบัติช้ันสูงสุด (ม.ม.ูอ.(บาลี) 
๑/๘๑/๑๙๔),คำว่า หลีกเร้น  หมายถึงเข้าฌานอยู่ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๔๙/๑๗)  บาง
แห่งหมายถึงผลสมาบัติ  (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๐๗/๙๓)   

ท่ีอยู่ : สถานที่พัก,บ้าน,เรือน,กุฏิ, สถานท่ีพักอาศัย, อาวาส ดังเช่นคำว่าสุทธาวาส (ท่ีอยู่ของ
ผู้บริสุทธ์ิ)  ดังคำในอุทุมพิกสตูรว่า สันธานคหบดีเข้าไปหานิโครธปริพาชกถึงท่ีอยู่  ได้
สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทิงใจ  พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่ง ณท่ีสมควร (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๕๒/๓๖),ในอาฏานาฏิยสูตร ท้าวเวสวัณมหาราช กราบทูลว่า อมนุษย์น้ัน
ไม่พึงได้สักการะ หรือความเคารพ   ในหมู่บ้านหรือในนิคมของข้าพระพุทธเจ้า  ไม่
พึงได้พ้ืนท่ีบ้าน หรือท่ีอยู่ในราชธานีช่ือว่าอาฬกมันทาของข้าพระพุทธเจ้า (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๙๒/๒๔๓),ในอุปาลิวาทสูตร กล่าวไว้ว่า นิครนถ์ช่ือทีฆตปัสสีเข้าไปยังที่
อยู่ของอุบาลีคหบดี  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๒/๖๗) 

ทุกะ:  หมวด ๒ หมายถึงธรรมะหมวดละ ๒ ในธัมมสังคณี กล่าวถึงทุกะไว้ ในทุกมาติกา 
เช่น เหตุทุกะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑/๕)  

ทุกกฏ, อาบัติ :ทำไม่ดี,ช่ืออาบัติเบาอย่างหน่ึง เป็นความผิดถัดรองลงมาจากปาฏิเทศนียะ  เช่น ภิกษุ
สวมเลื้อ สวมหมวก ใช้ผ้าโพกศีรษะ  ต้องอาบัติทุกกฏ ดังคำในมหาวิภังค์ตอนหน่ึงว่า 
ภิกษุมีไถยจิตคดิจะลักทรัพย์ท่ีอยู่ในแผ่นดิน แล้วหาเพ่ือนไปด้วย หาจอบ หาตะกร้า 
หรือไปแต่ผู้เดียว ต้องอาบัติทุกกฏ  ตัดไมห้รือเถาวัลย์ท่ีขึ้นอยู่ท่ีน้ัน ต้องอาบัติทุกกฏ 
ขดุคุ้ยหรือโกยดินร่วน ต้องอาบัติทุกกฏ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๙๔/๘๓) ; ดูอาบัติ มีกล่าว
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ไว้มากในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๕๐/๗๘, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๙๐/๙๑, 
วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๕๔/๒๓๕, วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๓/๒๐๖, วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๘๑/๒๘๐, 
๑๘๑/๒๘๑, ๑๘๑/๒๘๒, ๑๘๕/๒๙๖, ๒๐๐/๓๑๕, ๒๐๑/๓๑๖, ๒๐๑/๓๑๗,วิ.ป.
(ไทย) ๘/๑๕๐/๙๙, ๑๕๑/๙๙, ๑๕๒/๙๙, ๑๕๓/๙๙, ๑๕๔/๙๙, ๑๕๕/๙๙, ๙๙/
๑๕๖/๙๙, ๑๕๖/๑๐๐, ๑๕๖/๑๐๑, ๑๕๖/๑๐๒, ๑๕๖/๑๐๓, ๑๕๖/๑๐๔, ๑๕๖/
๑๐๕, ๔๘๑/๖๙๙)  

ทุกกถาสูตร :พระสูตรว่าด้วยการพูดเป็นเรื่องไม่ดีและเรื่องดีสำหรับผู้อ่ืน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การ
พูดเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคล ๕ จำพวก คือ (๑) การพูดเรื่องศรัทธา เป็นเรื่องไม่ดี
สำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา (๒) การพูดเรื่องศีลเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ทุศีล (๓) 
การพูดเรื่องพาหุสัจจะ เป็นเรือ่งไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีสุตะน้อย (๔) การพูดเรื่องจาคะ 
เป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ตระหน่ี (๕) การพูดเร่ืองปัญญา เป็นเรื่องไม่ดีสำหรับ
บุคคลผู้มีปญัญาทราม เพราะเม่ือไปพูดเรื่อง ๕ นี้ก็จะทำให้บุคคล ๕ จำพวก ขัดใจ 
โกรธ พยาบาท ขึ้งเครียด แสดงอาการโกรธ ขัดเคืองและไม่พอใจ เพราะไม่พิจารณา
เรื่องดังกล่าวน้ันซ่ึงมีอยู่ในตน แล้วตรัสว่า การพูดเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคล ๕ จำพวก
มีนัยตรงกันข้าม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๕๗/๒๕๘) 

ทุกกรกิริยา : การกระทำที่ยิ่งยวด, การกระทำกิจที่ทำได้โดยยาก, การทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรม
วิเศษ, ในปัญจวัคคิยกถา, ปาสราสิสูตร กล่าวไว้ว่า  ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลพระผู้
มีพระภาคดังน้ีว่า อาวุโสโคดม  แม้ด้วยจริยานั้น แม้ด้วยปฏิปทาน้ัน  แม้ด้วยทุกกร
กิริยาน้ัน พระองค์ก็ยังมิได้บรรลุอุตตริมนุสสธรรม    อันเป็นญาณทัสสนะท่ีประเสริฐ 
อันสามารถ  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๒/๑๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๖/๓๑๒,๑๒/๓๖๖/๔๐๓),ใน
มหาสัจจกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเล่าการบำเพ็ญทุกกรกิริยาแก่อัคคิเวสสนะตอนหน่ึง
ว่า เรานั้น เม่ือกดฟันด้วยฟัน  ใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่น  ใช้จิตข่มคั้นจิต ทำจิตให้เร่า
ร้อน  เหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ท้ัง ๒ ข้าง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๘/๔๑๒), สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๓๗/๑๗๕,ในอภิธรรมปิฎก กล่าวไว้ว่า บางคนในโลกน้ีเห็นจีวรเศร้าหมอง 
บาตรเศร้าหมอง  เสนาสนะเศร้าหมอง  หรือเห็นทุกกรกิริยาต่าง  ๆถือเอาประมาณ
ในความเศร้าหมองน้ันแล้วเกิดความเลื่อมใส (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๒/๒๐๔);  ช่ือ
พระพุทธรูปปางหนึ่ง นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้ง ๒ ประสานพระอุระ(พุทธเจดีย์).  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทุกกรกิริยา เป็นการบำเพ็ญที่ย่ิงยวด ดังที่สุนักขัตตะ
โอรสเจ้าลิจฉวี  เป็นผู้มีความเช่ือว่า บุคคลจะบริสุทธ์ิได้ด้วยการประพฤติทุกกรกิริยา
ทรงมุ่งขจัดความเช่ือน้ัน  (ม.มู.อ.(บาลี)๑/๑๕๕/๓๖๒-๓๖๔)  
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ทุกกรปัญหาสตูร :   พระสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องสิ่งท่ีทำได้ยาก ชัมพุขาทกปริพาชกเข้าไปหาท่านพระ
สารีบุตรผู้อยู่ ณ หมู่บ้านนาลกคาม แคว้นมคธแล้วถามว่า  อะไรทำได้ยากในพระ
ธรรมวินัยนี้ 
 ท่านพระสารีบุตรตอบว่า การบรรพชาทำได้ยากในพระธรรมวินัยน้ี ความยินดีย่ิง
บรรพชิตทำได้ยาก การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบรรพชิตผู้ยินดีย่ิงทำได้ยาก ภิกษุ
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยกาลไม่นานนักก็จะได้เป็นพระอรหันต์ (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๒๙/๓๔๖) 

ทุกกรสูตร๑ :   พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีทำได้ยาก พระสูตรว่าด้วยสมณธรรมท่ีทำได้ยาก ในสังยุตตนิกาย 
มี ๒ สูตร คือ 

 1.ทุกกรสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีทำได้ยาก  สามัณฑกปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสา
รีบุตรผู้อยู่  ณ  ฝั่งแม่น้ำคงคา  เขตอุกกเจลนคร  แคว้นวัชชีแล้วถามว่า  อะไรทำได้
ยากในพระธรรมวินัยนี้ 
 ท่านพระสารีบุตรตอบว่า การบรรพชาทำได้ยากในพระธรรมวินัยน้ี ความยินดีย่ิง
บรรพชิตทำได้ยาก การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบรรพชิตผู้ยินดีย่ิงทำได้ยาก ภิกษุ
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยกาลไม่นานนักก็จะได้เป็นพระอรหันต์ (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๓๑/๓๔๘) 

 2.ทุกกรสูตร พระสูตรว่าด้วยสมณธรรมทีท่ำได้ยาก สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  
ณ  วัดพระเชตวัน  เทวดาองค์หน่ึงกราบทูลว่า  คนไม่ฉลาดทำสมณธรรมได้ยาก  
อดทนได้ยาก  เพราะสมณธรรมน้ันถือว่ามีความคับแคบมากสำหรับคนโง่ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  คนพาลแม้ประพฤติสมณธรรม หากไม่ห้ามจิต  ตกอยู่ใน
อำนาจของความดำริ ก็จะพึงติดขัดในทุกบท แต่หากยับย้ังความวิตกไว้ได้  เหมือน
เต่าหดหัวไว้ในกระดอง ก็จะหมดตัณหา ทิฏฐิ ไม่เบียดเบียน และไม่ว่าร้ายใคร (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๗/๑๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า บท หมายถึงอารมณ์หรืออิริยาบถ ผู้ติดขัดในบท  คือติดขัด
อยู่ในอารมณ์หรืออิริยาบทท่ีจะเกิดกิเลส  (ส.ํส.อ.(บาลี) ๑/๑๗/๓๖)  

ทุกกรสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสมณธรรมท่ีทำได้ยาก  
ทุกกาลทุกสมัย :ทุกคราว, ทุกเวลา หมายถึงตลอดกาล,ในปุคคลบญัญัติ กล่าวถึงบุคคลผู้เป็นสมยวิ

มุตตะไว้ว่า บางคนในโลกน้ีสัมผสัวิโมกข์  ๘  ด้วยกาย ทุกกาลทุกสมัย และอาสวะ
ท้ังหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑/๑๔๙, ๒/๑๔๙)  

ทุกข์ : 1.สภาพท่ีทนอยู่ได้ยาก, สภาพท่ีคงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและ
ความดับสลายเนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยท่ีไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง (ข้อ ๒ในไตร
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ลักษณ์) ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า ชาติ (ความเกิด)  เป็นทุกข์ ชรา(ความแก่) 
เป็นทุกข์  มรณะ  (ความตาย) เป็นทุกข์โสกะ (ความโศก) ปริเทวะ (ความคร่ำครวญ)  
ทุกข์  (ความทุกข์กาย) โทมนัส  (ความทุกขใ์จ) อุปายาส  (ความคับแค้นใจ) เป็นทุกข์ 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔),ในอภิธรรมปิฎก วิภังค์ ให้คำนิยามทุกข์ไว้ว่า กิเลสที่
เหลือ สภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลที่เหลือ กุศลมูล ๓ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สภาวธรรม
ท่ีเป็นกุศลที่เหลือซ่ึงเป็นอารมณ์ของอาสวะ วิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและ
อกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ  สภาวธรรมที่เป็นกิริยา ไม่เป็นกุศล  ไม่เป็นอกุศล  
ไม่เป็นวิบากแห่งกรรม และรูปทั้งหมด  นีเ้รียกว่าทุกข์,สภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลที่เหลือ 
กุศลมูล ๓ ท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะ  สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลที่เหลือซ่ึงเป็นอารมณ์ของ
อาสวะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ 
สภาวธรรมที่เป็นกิริยา ไม่เป็นกุศล  ไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูป
ท้ังหมด น้ีเรียกว่าทุกข์, กุศลมูล ๓ ท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะ สภาวธรรมที่เป็นกุศลที่
เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ วิบากแห่งสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็น
อารมณ์ของอาสวะ  สภาวธรรมที่เป็นกิริยา ไม่เป็นกุศล  ไม่เป็นอกุศล ไม่เป็นวิบาก
แห่งกรรมและรูปทั้งหมด น้ีเรียกว่า ทุกข์,สภาวธรรมที่เป็นกุศลท่ีเหลือซึง่เป็นอารมณ์
ของอาสวะ  วิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ  
สภาวธรรมที่เป็นกิริยา  ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศล ไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูป
ท้ังหมด น้ีเรียกว่าทุกข์ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๗๓,๒๐๗/๑๗๕,๒๐๙/๑๗๗) 

  2.อาการแห่งทุกข์ที่ปรากฏขึ้นหรืออาจปรากฏขึ้นได้แก่คน (ได้ในคำว่า ทุกข์สัจจะ 
หรือทุกขอริยสจั ซึ่งเป็นข้อท่ี ๑ ในอริยสัจ ๔) ดังคำในมหาปทานสูตรว่า พระวิปัสสี
พุทธเจ้าตรัสอนุปุพพิกถาแก่ชนเหล่านั้น คือทรงประกาศ (๑) ทานกถา (๒) สลีกถา 
(๓) สัคคกถา (๔) กามาทีนวกถา(๕) เนกขมัมานิสังสกถา เมื่อทรงทราบว่าชนเหล่าน้ัน 
มีจิตควรบรรล ุ  อ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบานผ่องใส จึงทรงประกาศสามุกกังสิก
ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย คือ ทุกข์ สมุทัย นโิรธ มรรค (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๗๙/๔๔)     

  3.สภาพท่ีทนได้ยาก, ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุกขเวทนา, ถ้ามาคู่กับโทมนัส (ใน
เวทนา ๕)  ทุกข์ หมายถึงความไม่สบายกายคือทุกข์กาย (โทมนัสคือไม่สบายใจ) แต่
ถ้ามาลำพัง (ในเวทนา ๓) ทกุข์ หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจ คือท้ังทุกข์กาย
และทุกขใ์จ ดังคำว่า ความทุกข์ทางกาย  ความไม่สำราญทางกาย ความเสวยอารมณ์
ท่ีไม่สำราญ เป็นทุกข์ อันเกิดจากกายสัมผัส ภิกษุท้ังหลาย  น้ีเรียกว่าทุกข์ (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๙๓/๓๒๖) 



 

๒๓๑๐ 
 

 

  คำว่า ทุกข์ เป็นข้อท่ี ๑ ในอริยสัจ ๔ มปีรากฏพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๑๔/๗,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๔/๙๕,ที.สี.(ไทย) ๙/๗๖/๓๑, ๙๕/๓๗, ๙๘/
๓๘, ๑๔๔/๔๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓/๖, ๑๓/๗, ๑๔/๘, ๑๔/๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗/๘, 
๑๒/๑๑, ๑๓/๑๑, ๗๒/๕๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๙/๒๐, ๒๑/๒๑, ๕๔/๔๓, ๙๑/๘๕,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๓/๔, ๖๙/๖๕, ๑๐๖/๑๑๕, ๑๒๗/๑๓๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑/๑, ๒/๓, ๔/
๖, ๕/๗,ส.สํ.(ไทย) ๑๕/๒๔/๒๗, ๓๐/๓๔, ๓๔/๔๓, ๕๕/๖๙,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑/๒, 
๒/๔, ๒/๘, ๔/๑๐,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑/๔, ๕/๑๘, ๘/๒๓, ๓๑/๔๔, ๓๙/๕๖,๔๐/๕๗, 
๔๒/๕๘, ๔๓/๕๙, ๘๐/๑๒๗, ๘๔/๑๔๔, ๑๐๔/๑๙๙, ๑๑๗/๒๑๒, ๑๔๖/๒๓๖, 
๑๔๘/๒๓๗, ๑๔๙/๒๓๘,๔๑/๕๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑/๑, ๒/๑, ๓/๑, ๔/๑, ๕/๑, 
๑/๒, ๒/๒, ๓/๒, ๔/๒, ๓๖๓/๔๑๗, ๓๖๓/๔๑๘, ๓๖๓/๔๑๙, ๔๑๑/๔๗๗,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๒/๔, ๓/๕, ๑๒๐๑/๖๕๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๙/๓๑๙, ๙๗/๓๓๑, ๑๓๔/
๓๘๔, ๕/๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖/๒๘, ๒๓๓/๓๔๖, ๒๕๙/๓๗๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๕๐/๘๓, ๕๔/๙๗,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๓/๒๕๖,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕๓/๔๐๖,ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๕๕/๒๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๗/๓๒๔, ๓๑๑/๖๐๖, ๔๕๕/๖๓๐ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๕/๒๒, ๑๐/๔๙, ๑๗๐/๔๘๕, ๑๙๓/๕๖๑,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๒/๕๑, ๑๗/๑๐๘, 
๑๐๔/๓๕๗, ๑๒๒/๔๐๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗/๑๓, ๘/๑๕, ๗๔/๑๒๕, ๒๒๒/๓๗๕) 

ทุกข์ของสมณะ :ความทุกข์ว่าจะไม่สันโดษเกี่ยวกับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช และไม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย์ ดังคำในสมณสุขสูตรว่า  ทุกขข์องสมณะ ๕ ประการ คือ (๑) ไม่
สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ (๒) ไมส่ันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ (๓) ไม่สันโดษ
ด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ (๔) ไม่สันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารตามแต่จะได้ 
(๕) ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๘/๒๐๘)  

ทุกขฉันทาทสิตูร :พระสูตรว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายในท่ีเป็นทุกข์ พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร  ๓  สตูรกับภิกษุท้ังหลายมีเน้ือหา
สาระเหมือนกันกับสูตรที่  ๑-๓  ในวรรคน้ี  ต่างกันเพียงเปลี่ยนจากคำว่า  ล้วนไม่
เที่ยง  เป็นคำว่า  ล้วนเป็นทุกข์ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๗๑-๑๗๓/๒๐๓) 

ทุกขญาณ: ความรู้ในทุกข์,ปัญญาในสภาวะท่ีควรกำหนดรู้,หมายถึงญาณของท่านผู้มีความ
เพียบพร้อมด้วยมรรคน้ี,  ข้อ ๑ ในญาณ ๔ อีกนัยหน่ึง คือ (๑) ทุกขญาณ (ความรู้ใน
ทุกข์) (๒) ทุกขสมุทยญาณ (ความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์)  (๓) ทุกขนิโรธญาณ (ความรู้
ในความดับแห่งทุกข์)  (๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ (ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับแห่งทุกข์)  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๕),ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า 
ปัญญาในสภาวะท่ีควรกำหนดรู้    ช่ือว่าทุกขญาณ(ญาณในทุกข์) และยังให้ความ



 

๒๓๑๑ 
 

 

นิยามไว้ว่า ความรู้ท่ัว ความรู้ชัด การเลือกเฟ้น การค้นคว้า ความสอดส่องธรรม การ
กำหนดดี การเข้าไปกำหนด การเข้าไปกำหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิต ความเป็นผู้
ฉลาด ความเป็นผู้ละเอียด ความแจ่มแจ้ง ความคิด  การพิจารณา ปัญญากว้างขวาง
ดุจแผ่นดิน ปัญญาที่ทำลายกิเลส ปัญญาเครื่องแนะนำ  ความเห็นแจ้งความรู้พร้อม  
ปัญญาดังประตัก  ปัญญาเป็นใหญ่ ปัญญาเป็นกำลัง ปัญญาเป็นศัสตรา ปัญญาดัง
ปราสาท ปัญญาเป็นแสงสว่าง ปัญญาเป็นรัศมี  ปัญญาอันรุ่งเรือง ปัญญาดังรัตนะ 
ความไม่หลง  การเลือกเฟ้นธรรม  สัมมาทิฏฐิ  ซึ่งปรารภทุกข์เกิดขึ้น น้ีท่านกล่าวว่า 
ทุกขญาณ   (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๘/๑๖๘, ๑๐๙/๑๖๙)  

ทุกขตา :  ความเป็นทุกข์,สภาวะที่เป็นทุกข์,สภาวที่คงอยู่ไม่ได้, ในสังคีติสูตร กล่าวไว้ว่า ทุกขตา 
มี ๓ อย่าง คือ (๑)ทุกขทุกขตา (สภาวทุกข์คือทุกข์) (๒)สงัขารทุกขตา (สภาวทุกข์คือ
สังขาร)  (๓) วิปริณามทุกขตา (สภาวทกุข์คือความแปรผันไป)(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๐๕/๒๖๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๕/๙๖) 

ทุกขตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยสภาวทุกข์ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สภาวทุกข์มี  ๓  
ประการ  คือ (๑) สภาวทุกข์คือทุกข์  (๒) สภาวทุกข์คือสังขาร  (๓) สภาวทุกข์คือ
ความแปรผันไป  พร้อมกับทรงย้ำว่า  เธอทั้งหลายพึงเจริญอริยมรรคมีองค์  ๘  เพ่ือรู้
ย่ิง  เพ่ือกำหนดรู้  เพ่ือความสิ้นไป  เพ่ือละสภาวทุกข์เหล่านั้น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๖๕/๙๖) 

ทุกข์ทางกาย :ความไม่สบายกาย, ความทุกข์กาย,ความไม่สำราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีไ่ม่
สำราญ เป็นทุกข์อันเกิดจากกายสัมผัส เช่น ยุ่งกัด, ถูกแดดเผา, ถูกความหนาว
เบียดเบียน,ทุกข์ท่ีมีกายประสาทเป็นท่ีต้ัง  ดังคำในสฬายตนวิภังคสูตรว่า ความเร่า
ร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดี  ท่ีเป็นไปทางใจก็ดี  ย่อมเจริญขึน้  เขาจึงเสวยทุกข์ทางกาย
บ้าง เสวยทุกข์ทางใจบ้าง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๒๙/๔๘๘), ในอนุโสตสตูร กล่าวไว้ว่า 
บางคนในโลกน้ีไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรม แม้มีทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ  
ร้องไห้น้ำตานองหน้า ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสทุธ์ิบริบูรณ์ได้ น้ีเรียกว่าบุคคล
ผู้ไปทวนกระแส (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕/๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๘/๓๑๐, ๔๕๒/
๔๘๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๔/๘๘๗, ๑๕/๘๘๘, ๑๐๔/๗๕๙, ๔๒๓/๒๗๖,อภิ.ป.(ไทย)
๔๑/๕๖/๓๔๗,๗๒/๔๔๕,๘๓/๒๐๘,๘๙/๒๘๔,อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๓๕/๔๐๔, ๓๙/๑๒๖, 
๑๐๗/๕๘, ๑๕๖/๑๙๑,อภิ.ป.(ไทยป ๔๓/๒๐/๔๑๗, ๒๔/๓๖๔, ๔๕/๒๖๙)  

ทุกข์ทางใจ : ความไม่สบายใจ,ทุกข์ใจ หมายถึงโทมนัส,โทนมัสเวทนา  ในกถาวัตถุ พระสกวาที
กล่าวว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกขเวทนา ทกุข์ทางกาย ทุกข์ทางใจ  โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส  และอุปายาส และกล่าวไว้อีกว่า ทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางใจ  ความโศก 



 

๒๓๑๒ 
 

 

ความคร่ำครวญ ความลำบากกาย ความลำบากใจ ความคับแค้นใจ (อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๓๓๘/๓๑๐,๔๕๒/๔๘๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่าทุกข์ทางใจ คือ โทมนัส,โทมนัสเวทนา  หมายถึงไม่
สบายใจหรือทกุข์ใจ(องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๑๗๔/๖๗)  

ทุกข์โทมนัส : ทุกข์กายทุกขใ์จ หมายถึงความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ดังคำในมหาทุกขักขันธ
สูตรว่า กุลบุตรน้ันขยัน พากเพียร พยายามอยู่อย่างนี้  โภคสมบัติเหล่านั้นย่อม
สัมฤทธิผล เขากลับเสวยทุกข์โทมนัสอันมีเหตุมาจากการรักษาโภคสมบัติเหล่าน้ัน 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๘),หรือดังคำในอุปาสกวรรค กล่าวไว้ว่า อุบาสกผู้ฆ่าสัตว์
ย่อมประสพภัยเวรใดท้ังในภพนี้และภพหน้า  เสวยทุกขโทมนัสทางใจใดเพราะมีการ
ฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๔/๒๙๑),ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายไว้ว่า 
ความไม่สำราญทางกาย ความทุกข์ทางกาย ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญ  เป็นทุกข์  
อันเกิดจากกายสัมผสั กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญ เป็นทุกข์ อันเกิดจากกายสัมผัส 
น้ีเรียกว่าทุกข์  ความไม่สำราญ ความไม่สำราญใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวย
อารมณ์ท่ีไม่สำราญ เป็นทุกข ์  อันเกิดจากเจโตสัมผัส กิรยิาเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญ
เป็นทุกข์อันเกิดจากเจโตสัมผัส น้ีเรียกว่าโทนมัส (ความทุกข์ใจ) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๓/
๕๑),ในจูฬธัมมสมาทานสูตรกล่าวว่า บางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติ เสวย
ทุกข์โทมนสัอันเกิดจากราคะเนืองๆ  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๗๑/๕๑๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทุกข์โทมนัส คือ ทุกข์ คือทุกขท่ี์มีกายประสาทเป็นท่ีต้ัง  
หมายถึงความไม่สบายกายหรือทุกข์ทางกาย  โทมนัส คือโทมนสัเวทนาหมายถึง
ความไม่สบายใจหรือทุกข์ใจ  (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี)  ๓/๑๗๔/๖๗)  

ทุกข์โทษของกาย :ความเจ็บไข้ต่างๆของร่างกาย, หมายถึงร่างกายท่ีมีความเจ็บไข้ไม่สบายต่างๆ ดัง
คำในสัญญา ๗ ข้อ ๔ ท่ีกล่าวไว้ว่า อาทีนวสัญญา(กำหนดหมายทุกข์โทษของกาย
อันมีความเจ็บไข้ต่างๆ)  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๗)  

ทุกขธรรม : ธรรมคือทุกข์, หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับสภาวะที่เป็นทุกข์,หมายถึงเบญจขันธ์ที่เป็นสาเหตุ
เกิดของความทุกข์ ดังคำในทุกขธัมมสูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เมื่อใด
ภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริง (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๒๔๔/๒๕๑),ในราธทุกขสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระราธะไว้ว่า จักขุ
เป็นทุกข์  เธอพึงละความพอใจในจักขุน้ัน รูปเป็นทุกข์ เธอพึงละความพอใจในรูปน้ัน
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๗/๗๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ทุกขธรรม  หมายถึงขันธ์  ๕  ที่ เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์  
(สํ.สฬา.อ.  (บาลี)๓/๒๔๔/๑๑๓)   



 

๒๓๑๓ 
 

 

ทุกขธัมมสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยทุกขธรรม  พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีทุกข์เป็นธรรมดา ในสังยุตตนิกาย 
ขันธวารวรรค ๓ สูตร สฬายตนวรรค ๑ สูตร คือ 

 1.ทุกขธัมมสูตร พระสูตรว่าด้วยทุกขธรรม พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะว่า  ขันธ์  ๕  เป็นสิ่งท่ีเป็นทุกข์เป็นธรรมดา  
เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งมารสูตรในวรรคน้ี (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๔/
๒๕๑) 

 2.ทุกขธัมมสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีทุกขเ์ป็นธรรมดา พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะว่าขันธ์  ๕ เป็นสิ่งท่ีเป็นทุกข์เป็น
ธรรมดา เนื้อหาสาระที่เหลอืพึงทราบโดยนัยแห่งมารสูตรในวรรคน้ี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๑๗๕/๒๖๔)  

 3.ทุกขธัมมสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีทุกขเ์ป็นธรรมดา พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้ขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังโดยย่อ  
เพ่ือจะได้ฟังแล้วหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวว่า  ขันธ์  ๕  เป็นสิ่งท่ีเป็นทุกข์เป็นธรรมดา 
เธอพึงละฉันทะ  ราคะ  ฉันทราคะในขันธ์  ๕  นั้นเสีย(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๘๗/๒๗๑)  

 4.ทุกขธัมมสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีทุกขเ์ป็นธรรมดา พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
ออยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้เข้ามาเฝ้าว่า  ขันธ์  ๕  เป็นสิ่งท่ีมี
ทุกข์เป็นธรรมดา  เธอพึงละฉันทะ  ราคะ  ฉันทราคะในขันธ์  ๕  น้ันเสีย(สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๙๙/๒๗๕)  

ทุกขธัมมสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา  
ทุกขธัมมสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีทุกขเ์ป็นธรรมดา  
ทุกขธัมมสูตร๔ :พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีทุกขเ์ป็นธรรมดา  
ทุกขธาตุ : ธาตุคือทุกข์,ธาตุคือความเป็นทุกข์ ดังคำว่า ความไม่สำราญทางกาย ความทุกข์ทาง

กาย ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข ์อันเกิดแต่กายสัมผสั  กิริยาเสวยอารมณ์
ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่กายสัมผสั น้ีเรียกว่าทุกขธาตุ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘๐/
๑๓๙)  

ทุกขนิโรธ : ความดับทุกข์, หมายถึงพระนิพพาน เรียกสั้นๆ ว่า นิโรธ เรียกเต็มว่า ทุกขนิโรธ
อริยสัจ,ข้อ ๓ ในอริยสัจ,  ในมหาวิภังค์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอาสวักขยญาณตอน
หนึ่งว่า เราน้ันได้น้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้
ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๔/๗),ใน
อภิธรรมปิฎก วิภังค์ กล่าวไว้ว่า การละตัณหาเสียได้    น้ีเรียกว่าทุกขนิโรธ,  การละ
ตัณหาและกิเลสที่เหลือน้ีเรียกว่าทุกขนิโรธ, การละตัณหาและกิเลสที่เหลือ น้ีเรียกว่า 



 

๒๓๑๔ 
 

 

ทุกขนิโรธ,การละตัณหา ละกิเลสท่ีเหลือและละสภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลที่เหลือ น้ี
เรียกว่าทุกขนิโรธ,การละตัณหา ละกิเลสท่ีเหลือ ละสภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลที่เหลือ 
ละกุศลมูล ๓ ท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะ และละสภาวธรรมที่เป็นกุศลท่ีเหลือซึ่งเป็น
อารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าทุกขนิโรธ  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๗๔, ๒๐๗/๑๗๕, 
๒๐๘/๑๗๖,๒๐๙/๑๗๗,๒๑๒/๑๘๐) 

  คำว่า ทุกขนิโรธ มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔๘/
๘๔, ๒๔๙/๘๔, ๔๗๙/๒๑๑, ๔๗๙/๒๑๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๖/๓๒๔,ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๙๐/๑๔๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๑/๒๑, ๕๔/๔๓, ๙๑/๘๖,/๔๔๙/๔๘๘,ม.มู.(ไทย) 
๑๓/๑๖/๑๘, ๑๒๘/๑๔๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙/๒๖, ๑๐๔/๑๒๕,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒/๘, 
๑๕๕/๒๖๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๔/๑๙๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๒/๓๔๑,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๒๑๑/๑๔๓, ๔๘๐/๒๙๑, ๕๒๓/๓๓๗, ๑๐๗๑/๕๘๓,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๖/
๙๐,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒/๑๕๑, ๒๐/๑๖๔, ๒๔/๑๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๒/
๑๕๖, ๑๙๖/๒๙๙, ๑๙๘/๓๑๐, ๒๕๙/๓๗๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/
๑๓๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๔,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๒/๔๘๐, ๑๐๓/๔๘๑,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๗/๑๓, ๘/๑๕, ๗๔/๑๒๕, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๑๗/๒๗๑, ๓๕๓/๓๓๕, 
๔๕๔/๔๘๕, ๖๑๘/๖๗๕, ๗๘๙/๘๒๔  

ทุกขนิโรธคามินี :เป็นเคร่ืองให้ถึงความดับทุกข์ ดังคำในโยธาชีวสูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย(เหตุเกิดทุกข์) น้ีทุกขนิโรธ
(ความดับทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)(องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๓๔/๓๘๔) 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา : ขอ้ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หมายถึงมรรคมีองค์ ๘ เรียกสั้นๆ ว่า มรรค 
เรียกเต็มว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ, ข้อ ๔ ในอริยสัจ ๔ ดังคำในมหาวรรค 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ขอ้น้ีเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือ
อริยมรรคมีองค์ ๘ นีแ้หละ คือ (๑) สมัมาทิฏฐิ(๒) สมัมาสังกัปปะ(๓) สมัมาวาจา (๔) 
สัมมากัมมนัตะ (๕) สมัมาอาชีวะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสติ (๘) สมัมาสมาธิ 
(วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔/๒๒),ในวิภังค์ ให้ความนิยามไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจริญฌานที่
เป็นโลกุตตระซ่ึงเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิเพ่ือบรรลุ
ภูมิเบ้ืองต้น  สงัดจากกาม  ฯลฯ  บรรลปุฐมฌานที่เปน็ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ในสมัยใด  ในสมัยน้ัน มรรคมีองค์  ๘ คือสัมมาทิฏฐ ิ ฯลฯ  สมัมาสมาธิ ก็เกิดขึ้น 
(อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๗๔) 



 

๒๓๑๕ 
 

 

  คำว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๑๔/๗,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔๘/๘๔, ๒๔๙/๘๔, ๔๒๐/๑๘๔, ๔๒๔/๑๘๖, 
๔๗๙/๒๑๑, ๔๗๙/๒๑๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๖/๓๒๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๙๐/๑๔๙,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๒๑/๒๑, ๕๔/๔๓, ๙๑/๘๕, ๔๔๙/๔๘๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖/๑๘, ๒๘๘/
๓๔๕, ๔๘๔/๖๑๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙/๒๖, ๑๐๔/๑๒๕, ๒๒๑/๒๕๔,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๒/๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๔/๑๙๙,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๒/๓๔๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๑/
๑๔๓, ๔๘๐/๒๙๑, ๕๒๓/๓๓๗, ๑๐๗๑/๕๘๓, ๑๐๗๗/๕๘๗, ๑๐๗๙/๕๘๙, 
๑๐๘๐/๕๙๐, ๑๐๙๒/๖๐๖, ๑๑๐๐/๖๑๑, ๑๑๐๑/๖๑๓, ๑๑๑๒/๖๒๔, ๑๒๐๑/
๖๕๗,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๖/๙๐,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒/๑๕๑, ๒๐/๑๖๔, ๒๔/๑๗๒, 
๕๙/๒๒๗, ๖๒/๒๔๒, ๘๙/๓๑๙, ๙๗/๓๓๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๒/๑๕๖, ๑๘๑/
๒๕๘, ๒๕๙/๓๗๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/๑๓๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/
๒๒๔,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๒/๔๘๐, ๑๐๓/๔๘๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๗/๑๑๔, ๕๒/
๑๘๒, ๘๘/๒๗๔, ๑๐๓/๓๑๙, ๑๕๑/๔๑๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗/๑๓, ๘/๑๖, ๗๔/๑๒๕,
อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๗๔, ๒๐๗/๑๗๖, ๒๐๘/๑๗๖, ๒๐๙/๑๗๗, ๒๑๐/๑๗๘, 
๒๑๑/๑๗๘, ๒๑๒/๑๘๐, ๒๑๓/๑๘๑, ๒๑๔/๑๘๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๑๗/๒๗๑, 
๔๕๔/๔๘๕, ๗๘๙/๘๒๔ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ : ญาณคอืข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์,ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับแห่งทุกข์,ญาณในข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับทุกข์, ข้อ ๔ ในญาณ ๔ อีกนัยหน่ึง  
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๔/๖, ๑๐๙/๑๖๙),ในญาณกถา กล่าว
ไว้ว่า ความรู้ท่ัว ความรู้ชัด ฯลฯ  ความไม่หลง  การเลอืกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ซึ่ง
ปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น  น้ีท่านกล่าวว่า ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาญาณ 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๙/๑๗๐) 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ : อริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดังคำในมหาวรรคและมหา
สติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย   ข้อนีเ้ป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ คืออรยิมรรคมีองค์  ๘ นี้แหละ  คอื (๑) สัมมาทิฏฐิ   (๒) สัมมาสังกัปปะ (๓) 
สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ  (๕) สมัมาอาชีวะ (๖) สัมมาวายามะ (๗) สัมมาสติ 
(๘) สัมมาสมาธิ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔/๒๒, ๑๕/๒๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๕/๙๙, ๔๐๒/
๓๓๕, ๔๐๒/๓๓๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖),ในสังคีติสูตร พระสารีบุตร กล่าวไว้ว่า 
ข้อ ๔ ในอริยสจั ๔ (๑) ทุกขอริยสัจ (อริยสจัคือทุกข์)  (๒) ทุกขสมุทยอรยิสัจ(อริยสัจ
คือเหตุเกิดแห่งทุกข์) (๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ (อริยสัจคือความดับแห่งทุกข)์ (๔) ทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ(อรยิสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์)  (ที.ปา.(ไทย) 



 

๒๓๑๖ 
 

 

๑๑/๓๕๔/๓๗๘, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๖/๒๙๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๕/๔๒๑,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓, ๑๐๘๒/๕๙๗, ๑๐๘๓/๕๙๙, ๑๐๘๔/๖๐๐, ๑๐๘๕/๖๐๐, 
๑๐๙๑/๖๐๕,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๕, ๓๖/๕๕,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๑,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๔๐๕/๔๓๔)  

ทุกขนิโรธญาณ :ความรู้ในความดับแห่งทุกข์,ญาณในความดับทุกข์,หมายถึงญาณของท่านผู้มีความ
เพียบพร้อมด้วยมรรคนี้,  ขอ้ ๓ ในญาณ ๔ อีกนัยหน่ึง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/
๒๘๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๙/๑๖๙)  

ทุกขนิโรธอริยสัจ :อริยสัจคือความดับทุกข์,อริยสัจคือความดับแห่งทุกข์, หมายถึงความดับกิเลสไม่
เหลือด้วยวิราคะความปล่อยวาง ความสละคืน ความพ้นความไม่ติด  ดังคำใน
มหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย  ข้อนี้เป็นทุกขนิ
โรธอริยสัจ คอื ความดับตัณหาไม่เหลือด้วย วิราคะ   ความสละ  ความสละทิ้ง  
ความพ้น  ความไม่อาลัยในตัณหา,ข้อ ๓ ในอริยสัจ ๔,ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายไว้
ว่า ภิกษุท้ังหลาย ทุกขนิโรธอริยสัจน้ี คือความดับตัณหานั้นนั่นแลโดยไม่เหลือด้วย
วิราคะ    ความสละ ความสละคืน  ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๑๔/๒๒, ๑๕/๒๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๕/๙๙, ๔๐๑/๓๓๒, ๔๐๑/๓๓๔,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๑๓๔/๑๒๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๖/๒๙๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๔/๔๒๑,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓, ๑๐๘๒/๕๙๗, ๑๐๘๓/๕๙๘, ๑๐๘๔/๖๐๐, ๑๐๘๕/๖๐๐,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๔, ๓๕/๕๔,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๔/๑๖๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๕/
๔๓๔)  

ทุกข์ในนรก : ความทุกข์ทรมานในนรก หมายถึงตกนรกเสวยผลกรรมจนกว่าบาปจะหมดสิ้นไป ดัง
คำในพาลปัณฑิตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ทุกข์น้ีกับทุกข์ในนรกเปรียบเทียบกนั
ไม่ได้ และยังตรัสอธิบายไว้อีกว่า ทุกขโทมนัสเพราะการประหารนั้นเป็นเหตุท่ีบุรุษถูก
ประหารด้วยหอก ๓๐๐  เลม่  เสวยอยู่นัน้  เปรียบเทียบกับทุกข์แห่งนรกแล้ว ไม่
ถึงแม้การนับ  ไม่ถึงแมส้่วนแห่งเสี้ยว ไม่ถงึแม้การเทียบกันได้ นายนิรยบาลท้ังหลาย
ทำกรรมกรณ์ช่ือเครื่องพันธนาการ ๕ อย่าง คือตอกตะปูเหล็กร้อนแดงท่ีมอื ๒ ข้าง ที่
เท้า ๒  ข้างและที่กลางอก คนพาลนั้นเสวยทุกขเวทนากล้า อย่างหนัก เผ็ดร้อน ในที่
น้ัน แต่ยังไม่ตายตราบเท่าท่ีบาปกรรมยังไม่สิ้นไป (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๔๘/๒๙๓,๒๕๐/
๒๙๕),ในสภิยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ในโลกนี้ บุคคลผู้งดเว้นบาปท้ังหมด  ล่วงพ้น
ทุกข์ในนรก  (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕๓๗/๖๒๕),ในจูฬนิทเทสกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาค
ทรงเว้นขาดจากบาปธรรมท้ังปวงในโลกน้ี ก้าวล่วงทุกข์ในนรกทรงอยู่ด้วยความเพียร



 

๒๓๑๗ 
 

 

ทรงมีความเพียร  มีความมุ่งมั่น แกล้วกล้า ม่ันคงเรยีกได้ว่าทรงเป็นอย่างน้ัน(ขุ.จู.
(ไทย) ๓๐/๖๕/๒๔๖)  

ทุกขปัญหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องทุกข์ชัมพุขาทกปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรผู้อยู่  
ณ  หมู่บ้านนาลกคาม  แคว้นมคธแล้วถามว่า ทุกข์มีเท่าไร 
 ท่านพระสารีบุตรตอบว่า  สภาวทุกข์มี  ๓  ประการ คือ (๑) สภาวทกุข์คือทุกข ์
(๒) สภาวทุกข์คือสังขาร (๓) สภาวทุกข์คือความแปรผันไป   

  เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งนิพพานปัญหาสูตรในวรรคน้ี (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๒๗/๓๔๕) 

ทุกข์ปางตาย :ความทุกข์ทรมานเกือบตาย,ทุกข์จวนตาย,ทุกข์ท่ีได้รับจากความประมาทจนเกือบตาย 
ดังคำในมหาวิภังค์พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้สอดองคชาตเข้าปากอสรพิษร้ายเป็นต้น  พึง
ถึงความตายหรือทุกข์ปางตาย,ผู้ใช้มีดชำแหละโคอันคมคว้านท้องก็จะพึงถึงความตาย
หรือทุกข์ปางตาย  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๒/๓๑,๑๙๔/๑๘๐), ในอาเนญชสัปปายสูตร 
พระพุทธเจ้าไว้ว่า บุรุษย่ืนมือหรือหัวแม่มอืให้แก่อสรพิษตัวมีพิษร้ายแรงน้ัน  ท้ังที่รู้
ว่าถูกอสรพิษท่ีมีพิษร้ายแรงกัดแล้วจะต้องตายหรือทุกข์ปางตาย (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๖๕/๗๒)  

ทุกขปีฬิตสัตตวัตถุ :เรื่องสัตว์ถูกทุกข์เบียดเบียน พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
ภิกษุช่ัวจำนวนมากมีผ้ากาสาวะพันที่คอมีธรรมเลวทราม ไม่สำรวมย่อมตกนรกเพราะ
บาปกรรมท้ังหลาย (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๐๗/๑๒๙) 

ทุกขลักขณวัตถุ :เรื่องทุกขลักษณะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายดังน้ี เมื่อใด    
อริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารท้ังหลายทั้งปวงเป็นทุกข์  เม่ือนั้นย่อม
หน่ายในทุกข์ น่ันเป็นทางแห่งความบริสุทธ์ิ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๘/๑๑๘) 

ทุกขวิปากสูตร :พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีมีทุกข์ และท่ีมีสุขเป็นวิบาก พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ธรรมท่ีมีทุกข์เป็นวิบาก คือ มจิฉัตตธรรม ๑๐ มมีิจฉาทิฏฐ ิเป็นต้น ธรรม
ท่ีมีสุขเป็นวิบาก คือ สัมมัตตธรรม ๑๐ มสีมัมาทิฏฐิ เป็นต้น  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๔๔/๒๘๙) 

ทุกขวิหารสูตร :พระสูตรว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นทุกข์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม ๒ ประการ คอื 
(๑) ความไมคุ่้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย (๒) ความไม่รู้จักประมาณในการ
บริโภคอาหาร เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์ อึดอัด คับแค้น กระวนกระวาย ในปัจจุบัน 
หลังจากตายแล้วย่อมไปสู่ทุคติ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๘/๓๗๕) 

ทุกขลักษณะ: เครื่องกำหนดว่าเป็นทุกข์, ลักษณะที่จัดว่าเป็นทุกข์, ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นทุกข์ 
คือ (๑) ถูกการเกิดขึ้นและการดับสลายบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา (๒) ทนได้ยากหรือคงอยู่



 

๒๓๑๘ 
 

 

ในสภาพเดิมไม่ได้ (๓) เป็นท่ีต้ังแห่งความทุกข ์ (๔) แย้งต่อสุขหรือเป็นสภาวะที่
ปฏิเสธความสุข ดังคำใน พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อใด อริยสาวกพิจารณาเห็นด้วย
ปัญญาว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ เม่ือน้ันย่อมหน่ายในทุกข์ น่ันเป็นทางแห่ง
ความบริสุทธ์ิ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๘/๑๑๘) ; ดูอนิจจลักษณะ,อนัตตลักษณะ 

ทุกขเวทนา : ความรู้สึกทุกข,์ ความรู้สึกลำบาก,ความรู้สึกเจ็บปวด, ความรู้สึกเป็นทุกข,์ การเสวย
อารมณที่ไม่สบาย,ดังคำในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า เมือ่
เสวยทุกขเวทนา(ความรู้สึกทุกข์) กร็ู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๐๓/๑๐๙),  ข้อ ๒ ในเวทนา ๓ คือ (๑) สุขเวทนา (ความรู้สึกสุข) (๒) ทกุขเวทนา 
(ความรู้สึกทุกข์)  (๓) อทุกขมสุขเวทนา (ความรู้สึกไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สขุ) (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๕/๒๖๖,๓๕๓/๓๗๓) 

  คำว่า ทุกขเวทนา มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๗๕/
๑๔๕, ๑๗๕/๑๔๖, ๑๗๙/๑๔๙, ๑๗๙/๑๕๐,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๒๒/๗๐, ๑๒๓/๗๐, 
๔๑๔/๓๔๖, ๔๑๖/๓๔๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖, ๓๕๓/๓๗๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๗๙/๑๘๒, ๓๘๑/๔๑๕, ๔๖๕/๕๐๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๘/๙๑, ๑๗๘/๒๐๕, ๔๕๐/
๕๖๘, ๔๗๗/๖๐๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓/๔, ๕/๗, ๓๘๙/๔๔๒, ๔๒๖/๔๘๖,สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๓๘/๕๐,๑๔๙/๑๘๙,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๕๑/๑๐๒, ๖๒/๑๑๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๗/
๑๕๘, ๘๘/๑๖๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๔/๖๖, ๗๕/๖๘, ๒๖๑/๒๗๘, ๑๘/๒๗๘/
๓๐๙,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๙๕/๑๒๘, ๓๗๕/๒๒๒, ๑๐๒๒/๕๓๖, ๑๐๒๓/๕๔๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๙๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๔,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๖/
๑๙๗, ๑๘/๑๙๙,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕๓/๔๐๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๔๔/๖๗๗,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๙๓/๕๖๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๙, ๒๔/๓๔, ๒๙/๔๖, ๔๖/๕๒๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๓๓๘/๓๑๐, ๔๗๑/๕๐๒  

ทุกขสมุทยญาณ :ความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์, ญาณในเหตุเกิดทุกข์ ข้อ ๒ ในญาณ ๔ อีกนัยหน่ึง คอื 
(๑) ทุกขญาณ (ความรู้ในทุกข์)  (๒)ทุกขสมุทยญาณ (ความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์) (๓) 
ทุกขนิโรธญาณ (ความรูใ้นความดับแห่งทุกข์) (๔) ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาญาณ 
(ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๕), ใน
ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไว้ว่าเป็นญาณท่ี ๖๑ ในญาณ ๗๓ ดังคำว่า (๖๑)  ทุกขสมุทย
ญาณ (ญาณในเหตุเกิดทุกข์),และตรัสอีกว่า เป็นญาณของท่านผู้มีความเพียบพร้อม
ด้วยมรรคน้ี ช่ือว่าทุกขสมุทยญาณ ดังคำว่า ญาณของท่านผู้มีความพียบพร้อมด้วย
มรรคนี้ ช่ือว่าทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ  ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๑/๖, ๑๐๙/๑๖๙),ในวิภังค์กล่าวว่าเป็นธรรมหมวด ๔ ดังคำ



 

๒๓๑๙ 
 

 

ว่า ทุกขญาณ ทุกขสมทุยญาณ  ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๗๕๔/๙๔๑)  

ทุกขสมุทยสูตร :พระสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งทุกข์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน
ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ความเกิดแห่งทุกข์ ได้แก่เพราะอาศัยอายตนะภายใน  
และอายตนะภายนอก  ๖  วิญญาณ  ๖ จึงเกิด  ความประจวบธรรม  ๓  หมวดน้ัน
เป็นผัสสะและเพราะผัสสะ  ๖  เป็นปัจจัย  เวทนาจึงเกิด  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  
ตัณหาจึงเกิด ความดับแห่งทุกข์  ได้แก่เพราะตัณหาดับไม่เหลือด้วยวิราคะ  อุปาทาน
จึงดับ  จากนั้นก็ดับไปตามลำดับน้ี  คือภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์  
โทมนัสและอุปายาส (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๖/๑๑๙) 

  อรรถกถอธิบายว่า ทุกข์  ในท่ีน้ีหมายถึงทุกข์ในวัฏฏะ  (สํ.สฬา.อ.  (บาลี) ๓/
๑๐๕-๑๑๓/๓๘) วิราคะ  หมายถึงมรรค  (วิ.อ.(บาลี)  ๓/๑/๔)  

ทุกขสมุทยอริยสัจ :อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ หมายถึงตัณหา ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 
เรียกสั้นๆว่า สมุทัย (ข้อ ๒ ในอริยสัจ ๔), เรียกเต็มว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ, ใน
มหาวรรค พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขสมุทยอริยสัจ คือตัณหา
อันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติให้เพลิดเพลิน
ในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๔/๒๑),ในมหาสติ
ปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัณหาน้ีเป็นเหตุเกิดขึ้นในภพใหม่  สหรคตด้วย
ความกำหนัดยินดี เป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์น้ันๆ คือกามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๒๙) 

  คำว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่นที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/
๓๓๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๖/๒๙๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๔/
๔๒๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓,๑๐๘๒/๕๙๗,๑๐๘๓/๕๙๘,๑๐๘๔/๕๙๙,๑๐๘๕/
๖๐๐,๑๐๙๑/๖๐๕,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๐/๔๘๓,๓๔/๕๓,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๐๓/๑๖๗,
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๐๕/๔๓๔  

ทุกขสมุทยั :เหตุให้เกิดทุกข์, เหตุเกิดทุกข์, หมายถึงตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 
ดังคำในโปฏฐปาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราตอบเร่ืองทุกข์ เรื่องทุกขสมุทัย (เหตุ
เกิดทุกข์) เรื่องทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) เรื่องทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติ
เครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์) (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๒๐/๑๘๔)  

  คำว่า ทุกขสมทัุย มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๔/๗,ที.สี.(ไทย) 
๙/๒๔๘/๘๔, ๒๔๙/๘๔, ๔๒๔/๑๘๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๖/๓๒๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๒๑/๒๑, ๕๔/๔๓, ๙๑/๘๕, ๔๔๙/๔๘๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖/๑๘, ๑๒๘/๑๔๑,ม.อุ.



 

๒๓๒๐ 
 

 

(ไทย) ๑๔/๑๙/๒๖, ๑๐๔/๑๒๕,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒/๘, ๑๕๕/๒๖๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๑๐๔/๑๙๙,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๒/๓๔๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๑/๑๔๓, ๔๘๐/๒๙๑, 
๕๒๓/๓๓๗, ๑๐๗๑/๕๘๓,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๖/๙๐, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒/๑๕๑, 
๒๐/๑๖๔, ๒๔/๑๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๒/๑๕๖, ๑๐๔/๑๕๙, ๑๘๖/๒๖๘, 
๒๕๙/๓๗๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/๑๓๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๔,ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๑๐๒/๔๘๐, ๑๐๓/๔๘๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗/๑๓, ๘/๑๕, ๗๔/๑๒๕,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๗๓, ๒๐๗/๑๗๕, ๒๐๘/๑๗๖, ๒๐๙/๑๗๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๓๑๗/๒๗๑, ๖๘๑/๗๒๙, ๗๘๙/๘๒๔  

ทุกขสมุทัยอรยิสัจ:อริยสัจคอืเหตุให้เกิดทุกข์ หมายเหตุตัณหา ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 
ดังคำในติตถายตนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  สังขารจึงม ี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เพราะ
นามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี  เพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเป็น
ปัจจัย อุปาทานจึงมี  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึง
มี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ  โสกะ ปริเทวะ ทุกข์  โทมนัส อุปายาสจึงมี กอง
ทุกข์ท้ังมวลน้ีมีความเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ น้ีเรียกว่า ทุกขสมทัุยอริยสัจ (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๖๒/๒๔๒), ในมหาสกุลุทายิสตูร กล่าวถึงพระสาวกทั้งหลายถามถึงทุกข
สมุทัยอริยสจัต่อพระพุทธองค์   (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๖/๒๙๐)  

ทุกขสัจจนทิเทส :นิทเทสเรือ่งทุกขสัจ, แสดงทุกขสัจ หมายถึงอธิบายขยายความเก่ียวกับทุกขสัจ โดย
เอาของแต่ละคำในข้อความดังน้ี ชาติเป็นทุกข์ ชราเป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกข์ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสเป็นทุกข์ การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นท่ีรักเป็น
ทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นท่ีรักเป็นทุกข ์ การไม่ได้สิ่งท่ีต้องการเป็น
ทุกข์ว่าโดยย่อ มาอธิบายความแต่ละศัพท์ มีกล่าวไว้ในหัวข้อ ของมหาสติปัฏฐานสูตร
และสติปัฏฐานสูตร(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๖/๓๒๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๒๐//๑๑๘)  

ทุกขสัญญา : กำหนดหมายความเป็นทุกข์, ความหมายรู้ความเป็นทุกข์ ในทุกขสูตร พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย ทุกขสัญญา(ความหมายรู้ความเป็นทุกข์) ท่ีบุคคลเจรญิ
แล้วฯลฯ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๕๓/๑๙๖),ใน อุกขิตตาสิกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ ๖ ประการ สามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขาร
ท้ังปวงแล้วทำทุกขสญัญาให้ปรากฏได้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๓/๖๒๔),ในบางครั้ง 
คำว่าทุกขสัญญา ก็มาคู่กับศัพท์อ่ืนบ้าง เช่น ข้อ ๖ ในสัญญา ๑๐ คอื อนิจเจ ทุกข



 

๒๓๒๑ 
 

 

สัญญา(ความกำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร) (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๖๐/๔๓๕)  

ทุกขสัมผสั : สัมผสัทุกข์,ผสัสะท่ีเป็นทุกข์,หมายถึงถูกผัสสะท่ีเป็นทุกข์กระทบหรือเบียดเบียน เช่น 
สูดกลิ่นเหม็นมากระทบจมูก ดังคำในอทันตอคุตตสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ในกาล
ใดที่บุคคลอบรมใจดีแล้วในอารมณ์  ๖  ประการอย่างน้ี ในกาลน้ันจิตของเขาถูกสุข
สัมผสัหรือทุกขสัมผสักระทบแล้ว ย่อมไม่หว่ันไหวในที่ไหนๆ (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๙๔/
๙๙)  

ทุกขสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์ พระสูตรว่าด้วยทุกข์ พระสตูรว่าด้วยทุกขสัญญา พระ
สูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์ ในพระไตรปิฎก มีช่ือทุกขสูตรเหมือนกัน 
แต่มีเนื้อความแตกต่างกันมากบ้าง น้อยบ้าง รวม ๑๓ สตูร ในสังยุตตนิกาย มี ๑๐ 
สูตร ในอังคุตตรนิกาย มี ๓ สตูร คือ  

 1.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข ์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่ว่า  ขันธ์  ๕  เป็น
ทุกข์  จึงเบื่อหน่ายแม้ในขันธ์  ๕  เน้ือหาสาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งอนิจจสูตร
ในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๔๐/๒๓๓) 

   2.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์   พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เป็นไป
ไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นสุข เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่
ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้  เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่
ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล  อนาคามิผล  หรือ
อรหัตตผลได้ ภิกษุท้ังหลาย เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกข์
เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสูส่ัมมัตตนิยามได้ เป็นไปได้ที่
ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำใหแ้จ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
หรืออรหัตตผลได้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๙/๖๒๒)  

 3.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยทุกข์ พระผูม้พีระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  
ได้ทรงแสดงความเกิดทุกข์และความดับทุกข์ว่า  เพราะอาศัยจักขุและรูป  จักขุ
วิญญาณจึงเกดิ  เมื่อธรรม  ๓  ประการข้างต้นน้ันประจวบกัน  ผัสสะจึงมี  เพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจึงมี  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึงมี  น้ีเป็นความเกิด
แห่งทุกข์  ส่วนความดับแห่งทุกข์  เริ่มจากตัณหาดับ  แลว้ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  
ปริเทวะ ทุกข์  โทมนัสและอุปายาสจึงดับตามลำดับ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๓/๘๘)  



 

๒๓๒๒ 
 

 

 4.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยทุกขสญัญา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
ภิกษุผู้เจริญโพชฌงค์ ๗ ท่ีมีทุกขสัญญา(ความหมายรู้ความเป็นทุกข์)ย่อมมีผลมาก (สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๒๕๓/๑๙๖)  

 5. ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์ พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ภิกษุอยู่เป็นทุกข์ในภพน้ีและหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติ ๕ คือ 
(๑) ความเป็นผู้ไม่มีศรทัธา (๒) ความเป็นผูไ้ม่มีหิร ิ(๓) ความเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ (๔) 
ความเป็นผู้เกียจคร้าน(๕)ความเป็นผู้มีปัญญาทรามแล้วตรัสว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้ภิกษุ
อยู่เป็นสุขในภพนี้และหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุคติ ๕ คือ (๑) ความเป็นผู้มีศรทัธา 
(๒) ความเป็นผู้มหิีริ (๓) ความเป็นผู้มีโอตตัปปะ (๔) ความเป็นผู้ปรารภความเพียร 
(๕) ความเป็นผู้มีปัญญา (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓/๕)  

 6.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์ท้ังในภพนี้และภพหน้า ๖ คือ (๑) กามวิตก (๒) 
พยาบาทวิตก (๓) วิหิงสาวิตก (๔) กามสัญญา (๕) พยาบาทสัญญา (๖) วิหิงสาสัญญา  
แล้วตรัสว่า  ธรรมท่ีเป็นเหตุให้อยู่เป็นสุขท้ังในภพนี้และภพหน้า ๖ คือ (๑) เนกขัมม
วิตก (๒) อพยาบาทวิตก (๓) อวิหิงสาวิตก (๔) เนกขัมมสญัญา (๕) อพยาบาทสัญญา 
(๖) อวิหิงสาสญัญา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๕/๕๙๘)   

 7.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข ์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน  ได้ทรงแสดงความเกิดทุกข์และความดับทุกข์ว่า  เพราะอาศัยจักขุและ
รูป  จักขุวิญญาณจึงเกิด เมื่อธรรม ๓ ประการข้างต้นน้ันประจวบกัน  ผัสสะจึงมี  
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจึงมี  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึงมี น้ีเป็นความ
เกิดแห่งทุกข์  ส่วนความดับแห่งทุกข์  เร่ิมจากตัณหาดับ  แล้วชาติ  ชรา  มรณะ  โส
กะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัสและอุปายาสจึงดับตามลำดับ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๓/๒๘) 

 8.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข ์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  ธาตุ ๔  มีท้ังทุกข์และสขุคละเคล้ากัน  
ฉะนั้น  สัตว์จงึยินดีบ้าง  เบื่อหน่ายบ้าง  ถ้าสัตว์รู้ถึงโทษของธาตุตามความเป็นจริง
แล้ว  ย่อมหลดุพ้นได้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๗/๑๐๗) 

 9.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์ ภิกษุหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณวัดพระเชตวันได้ทูลถามปัญหาและพระผู้มีพระภาคตรัสตอบโดยนัย
แห่งอนิจจสูตรในวรรคน้ี ต่างกันเพียงเปล่ียนคำว่า สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นคำว่า สิ่งใดเป็น
ทุกข์ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๗๔/๒๖๔) 



 

๒๓๒๓ 
 

 

 10.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข ์   พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ทุกข์  ได้แก่อุปาทานขันธ์  ๕  ทุกขสมุทัย  
ได้แก่ตัณหาอันทำให้เกิดอีก ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติ
เพลิดเพลินย่ิงในอารมณ์  ได้แก่ตัณหา  ๓  ทุกขนิโรธ  ได้แก่ความดับตัณหาไม่เหลือ
ด้วยวิราคะ  ความสละ  ความสละคืน  ความพ้นและความไม่อาลัยในตัณหา ทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทา  ได้แก่อริยมรรคมีองค์  ๘   (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๘๖/๒๗๐)  

 11.ทุกขสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข ์   พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ขันธ์  ๕  เป็นทุกข์  เธอทั้งหลายพึงละฉันทะ
ในขันธ์  ๕  น้ัน  เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งกุกกุฬสูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๑๙๘/๒๗๕)  

 12.ทุกขสูตร (ทุติย) : พระสตูรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์ (สูตรท่ี  ๒) พระผูมี้พระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ขันธ์  ๕  เป็นทุกข์  เธอ
ท้ังหลายพึงละราคะในขันธ์  ๕  น้ัน  เน้ือหาสาระท่ีเหลอืพึงทราบโดยนัยแห่งกุกกุฬ
สูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๔๑/๒๓๓) 

 13. ทุกขสูตร (ตติย) :พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์ (สูตรท่ี ๓)  พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ขันธ์ ๕  เป็นทุกข์  เธอ
ท้ังหลายพึงละฉันทราคะในขันธ์  ๕ นั้น  เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งกุก
กุฬสูตรในวรรคนี้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๔๒/๒๓๔) 

ทุกขสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยความเป็นทุกข์   
ทุกขสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยทุกข์  
ทุกขสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยทุกขสัญญา  
ทุกขสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์  
ทุกขสูตร๖ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์  
ทุกขสูตร๗ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์   
ทุกขสูตร๘ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์  
ทุกขสูตร๙ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์  
ทุกขสูตร๑๐ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์  
ทุกขสูตร๑๑ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์  
ทุกขสูตร (ทุติย) ๑๒: พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์  (สูตรที่  ๒)  
ทุกขสูตร (ตติย) ๑๓:พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์  (สูตรที ่๓)   



 

๒๓๒๔ 
 

 

ทุกขอริยสัจ :อริยสัจคือทุกข์, อริยสัจคือความทุกข์,หมายถึงอาการทุกข์ท่ีปรากฏข้ึนหรืออาจปรากฏ
ขึ้นได้แก่คน เช่น ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์  ความเจ็บเป็นทุกข์ ความตาย
เป็นทุกข์  ดังคำในติตถายตนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้ชาติ(ความเกิด)ก็เป็นทุกข์ 
แม้ชรา(ความแก่)ก็เป็นทุกข์ แม้มรณะ(ความตาย)ก็เป็นทุกข์ แม้โสกะ(ความโศก)  แม้
ปริเทวะ(ความคร่ำครวญ) ทุกข์(ความทุกขก์าย) โทมนัส(ความทุกข์ใจ)  อุปายาส
(ความคับแค้นใจ)ก็เป็นทุกข ์  ความประสบกับสิ่งท่ีไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัด
พรากจากสิ่งอันเป็นท่ีรักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งน้ันก็เป็นทุกข์ โดยย่อ 
อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ น้ีเรียกว่าทุกขอริยสัจ(องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๒/๒๔๒),ข้อ ๑ 
ในอริยสัจ ๔ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๙๐/๑๖๓) 

  คำว่า ทุกขอริยสัจ นี้มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔/๒๑, ๑๕/
๒๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๕/๙๙, ๓๘๖/๓๒๔, ๓๙๙/๓๒๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/
๓๗๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๒๐/๑๑๘, ๓๐๑/๓๒๙,ม.มู.(ไทย) ๑๓/๒๔๖/๒๙๐,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๗๑/๔๑๖, ๓๗๓/๔๑๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓, ๑๐๘๒/๕๙๖, ๑๐๘๓/
๕๙๘, ๑๐๘๔/๕๙๙, ๑๐๘๕/๖๐๐,ขุ.ป.(ไทย)  ๓๑/๓๐/๔๘๓, ๓๓/๕๐, ๔๐/๕๐๕, 
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๕/๔๓๓  

ทุกขานุปัสสนา :การพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์,หมายถึงการพิจารณาเห็นทุกข์, ข้อ ๒ ข้ออนุปัสสนา 
๗  ,ในปฏิสัมภิทามรรค สุตมยญาณนิทเทส กล่าวถึงทุกขานุปัสสนาว่าเป็นธรรมควรรู้
ย่ิง  ดังคำว่า อนิจจานุปัสสนา    (การพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง)  ควรรู้ย่ิง ทุกขา
นุปัสสนา (การพิจารณาเห็นทุกข์) ควรรู้ย่ิง,ในวิโมกขกถา กล่าวไว้ว่า ทกุขานุปัสสนา
เป็นญาณมีความเย็นใจอย่างยอดเยี่ยม พ้นจากความเดือดร้อน  ความเร่าร้อน และ
ความกระวนกระวายเพราะสุข เพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าสีติสิยาวิโมกข์,ในปัญญาวรรค 
กล่าวไว้ว่า ทุกขานุปัสสนาทีบุ่คคลเจริญ ทำให้มากแล้ว  ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้
เต็มรอบ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๙/๑๖, ๑๘/๒๖๒๒/๓๑, ๒๑๖/๓๕๘, ๒๒๒/๓๗๔,๑/
๕๓๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่าทุกขานุปัสสนา เป็นช่ือของวิปัสสนา เป็นข้อ๒ ใน
อนุปัสสนา อันได้แก่  (๑) อนิจจานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความไม่เท่ียง) (๒)  ทุกขา
นุปัสสนา (พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์) (๓) อนัตตานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความไม่
มีตัวตน) (๔)  นิพพิทานุปัสสนา  (พิจารณาเห็นความน่าเบ่ือหน่าย)(๕)  วิราคานุปัสส
นา  (พิจารณาเห็นความคลายกำหนัด)(๖)นิโรธานุปัสสนา(พิจารณาเห็นความดับ
กิเลส)(๗) ปฏินิสสัคคานุปัสสนา  (พิจารณา เห็นความสลัดท้ิงกิเลส)  (ม.มู.อ.(บาลี) 
๑/๖๕/๑๖๙)  



 

๒๓๒๕ 
 

 

ทุกขานุปัสสนาญาณ:ญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์,หมายถึงญาณคือการพิจารณาเห็นทุกข์
, ในปฏิสัมภิทามรรค วิโมกขกถา กล่าวไว้ว่าเป็นข้อ ๑ ของวิโมกข์ ดังคำว่า ทุกขา
นุปัสสนาญาณ (ญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์) พ้นจากสุขสัญญา  เพราะ
เหตุน้ันจึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖),ข้อ ๑ ในญาณ ๔ อัน
ได้แก่ (๑) ทุกขานุปัสสนาญาณ (๒) นิพพิทานุปัสสนาญาณ (๓) วิราคานุปัสสนาญาณ 
(๔) อัปปณิหิตานุปัสสนาญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๘/๓๖๕)  

ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ : ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ ในวิโมกขกถากล่าวไว้
ว่า เป็นส่วนหนึ่งของญาณวิโมกข์ ดังคำว่า ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ    
(ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์) พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่า
สุข  เพราะเหตุนั้นจึงช่ือว่าญาณวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๕/๓๕๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ยถาภูตญาณ  หมายถึงญาณที่พิจารณาเห็นสังขารตาม
ความเป็นจริง (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๒) 

ทุกขานุปัสสีสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นทุกข์ พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็น
ทุกข์ มี ๒ สูตร ท้ังสังยุตตนิกาย และอังคุตตรนิกาย คือ 

 1.ทุกขานุปัสสสีูตร พระสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นทุกข์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอทั้งหลายพึงพิจารณาให้เห็นทุกข์
ในขันธ์  ๕  ซึง่จะทำให้พ้นจากขันธ์  ๕  พ้นจากชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  
ทุกข์  โทมนัส  และอุปายาส (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๔๘/๒๓๗) 

 2.ทุกขานุปัสสสีูตร พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์  พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า บุคคลผูค้วรแก่ของที่เขานำมาถวาย ... เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก ๗ 
จำพวกเหมือนในอนิจจานุปัสสสีูตร ต่างกันแต่บุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข ์ มี
สัญญาว่าเป็นทกุข์ รู้ว่าเป็นทุกข์ในสังขารท้ังปวงอยู่ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๗/๒๗)  

ทุกขานุปัสสีสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์  
ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา :ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว หมายถึงปฏิบัติยากเป็นทุกข์แต่รู้ได้เร็ว, ข้อ ๒ 

ในปฏิปทา ๔ อันได้แก่ (๑) ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา (ปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า)  
(๒) ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา (ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว)(๓) สุขาปฏิปทา ทันธา
ภิญญา (ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า) (๔) สขุาปฏิปทา ขิปปาภิญญา(ปฏิบัติสะดวก และรู้
ได้เร็ว)(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๖/๓๘๔),ในสัมปสาทนียสูตร และอุภยสูตร พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า  ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา  ปฏิปทาน้ี บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำ
เพราะปฏิบัติลำบาก(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๒/๑๑๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๖/๒๓๓),
ในวิตถารสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า บางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้า ย่อม



 

๒๓๒๖ 
 

 

เสวยทุกขโทมนัสท่ีเกิดจากราคะเป็นประจำบ้าง โดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้า ย่อม
เสวยทุกขโทมนัสท่ีเกิดจากโทสะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้า ย่อม
เสวยทุกขโทมนัสท่ีเกิดจากโมหะเป็นประจำบ้าง อินทรีย์ ๕ ประการน้ีของเธอ คือ
สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ สตินทรย์ี สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมปรากฏแก่กล้า เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการน้ีปรากฏแก่กล้า เธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพ่ือความส้ินอาสวะเร็ว นี้
เรียกว่าทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๒/๒๒๖)  

ทุกขินทรีย์ : อินทรีย์คือความทุกข์กาย, อินทรีย์คือทุกขเวทนา,  ข้อ ๒ ในอินทรีย ์๕ อันได้แก่ (๑) 
สุขินทรีย์(อินทรีย์คือความสุขกาย)(๒) ทุกขินทรีย์ (อินทรีย์คือความทุกข์กาย) (๓) 
โสมนัสสินทรีย์ (อินทรีย์คือความสุขใจ) (๔) โทมนัสสินทรย์ี (อินทรีย์คือความทุกข์ใจ) 
(๕) อุเปกขินทรีย์(อินทรีย์คืออุเบกขา)(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๑๐,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๗๐/๓๐๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๐๕/๓๑๒, ๕๑๐/๓๑๘,ข้อ ๑๑ ในอินทรีย์ ๒๒ 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑),ในธัมมสังคณี พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่า 
ความไม่สำราญทางกาย ความทุกข์ทางกาย  ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญ เป็นทุกข ์ 
อันเกิดแต่กายสัมผสั กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์ อันเกิดแต่กายสัมผัส ใน
สมัยน้ันนี้ช่ือว่าทุกขินทรีย์ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๕๖๐/๑๖๑,๓๕/๒๒๐/๑๙๙)  

ทุกขุทรยสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์ และท่ีมีสุขเป็นกำไร ในพระไตรปิฎก มีช่ือทุกขุทรยสตูร 
๒ สูตร แต่มีเนือ้หาต่างกัน คือ 

 1.ทุกขุทรยสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีมีทุกข์ และท่ีมีสขุเป็นกำไร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า  ธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไร คือ มิจฉัตตธรรม ๑๐ มมีจิฉาทิฏฐิ เป็นต้น ธรรมท่ีมี
สุขเป็นกำไร  คือ สมัมัตตธรรม ๑๐ มีสมัมาทิฏฐิ เป็นต้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๓/
๒๘๙) 

 2.ทุกขุทรยสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีมีทุกข์ และท่ีมีสขุเป็นกำไร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า เราจักแสดงธรรมท่ีมีทุกข์เป็นกำไรและธรรมท่ีมีสุขเป็นกำไรแก่เธอทั้งหลาย 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า  ธรรมท่ีมทุีกขเ์ป็นกำไร คือ 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมท่ีสขุเป็นกำไร คือ กุศลกรรมบถ ๑๐  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๘๗/๓๓๕) 

ทุกขุทรยสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีมีทุกข์ และท่ีมีสขุเป็นกำไร  
ทุกขุปปาทสูตร๑ (ปฐม) :  พระสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งทุกข์  (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคขณะ

ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ความเกิดขึ้น  ความต้ังอยู่  
ความบังเกิด ความปรากฏแห่งอายตนะภายใน  ๖ น้ีเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์  เป็น
ความต้ังอยู่แห่งโรค  เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ ส่วนความดับ ความสงบ



 

๒๓๒๗ 
 

 

ระงับ ความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งอายตนะภายใน ๖  น้ีเป็นความดับแห่งทุกข ์  เป็นความ
สงบระงับแห่งโรค  เป็นความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๑/
๒๐) 

ทุกขุปปาทสูตร๒ (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งทุกข์  (สตูรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ความเกิดขึ้น ความต้ังอยู่ 
ความบังเกิด  ความปรากฏแห่งอายตนะภายนอก ๖ น้ีเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์  
เป็นความต้ังอยู่แห่งโรค  เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ  ส่วนความดับ  ความ
สงบระงับ  ความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งอายตนะภายนอก  ๖ นี้เป็นความดับแห่งทุกข์  เป็น
ความสงบระงับแห่งโรค  เปน็ความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๒/๒๐) 

ทุกเข อนัตตสัญญา :กำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์,ข้อ ๓ ในสัญญาที่ควรเจริญเพ่ือ
วิมุตติ ๕ อันได้แก่ (๑) อนิจจสัญญา (กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร) (๒)อนิจ
เจ ทุกขสัญญา (กำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เท่ียงแห่งสังขาร) (๓) ทุกเข 
อนัตตสัญญา (กำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์)(๔)ปหานสัญญา
(กำหนดหมายเพ่ือละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย)(๕) วิราคสัญญา (กำหนด
หมายวิราคะเป็นธรรมละเอียดประณีต)(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๒/๑๒๑),ข้อ ๓ ใน
นิพเพธภาคิยสัญญา (กำหนดหมายในญาณอันเป็นส่วนชำแรกกิเลส) ๖ คือเพ่ิมข้อ ๖ 
คือ นิโรธสัญญา (กำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต)(ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๒๒/๓๑๔,๑๑/๓๒๙/๓๓๐),ในทสุตตรสูตรปฐมสัญญาสูตร กล่าวไว้ว่า เป็นข้อ ๗ 
ในสัญญา  ๙และข้อ ๗ ในสัญญา ๑๐   (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๒๕,๑๑/๓๖๐/
๔๓๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย๒๓/๔๘/๗๕,๔๙/๗๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๓๗/๓๘๕)  

ทุกเข อนิจจสัญญา :(ไม่มีศัพท์) ๒๒/๓๕/๔๘๓,๒๒/๓๐๕/๔๐๗ และควรวิจารณ์ว่าศัพท์น้ีมาได้
อย่างไรตอนเก็บ  

ทุกเขอนัตตสญัญา :กำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์,กำหนดหมายความเป็นอนัตตา
ในความเป็นทุกข์),หมายถึงความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์,  
ข้อ ๓ ในสญัญาที่ควรเจริญเพ่ือวิมุตติ ๕,ข้อ ๓ นิพเพธภาคิยสัญญา (กำหนดหมายใน
ญาณอันเป็นสว่นชำแรกกิเลส) ๖ ,ข้อ ๗ ในสัญญา ๙ และในสัญญา ๑๐ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๒๙/๓๓,๓๕๙/๔๒๕,๓๖๐/๔๓๕, องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๕๓/๕๐, ๔๕๔/๕๐, 
๔๕๕/๕๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๒/๑๒๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๘/๗๕,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๒๓๗/๓๘๕),ในทุติยสัญญาสูตร  กล่าวถึงอานิสงส์ไว้ว่า ทุกเข  อนัตต



 

๒๓๒๘ 
 

 

สัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หย่ังลงสู่อมตะ มี
อมตะเป็นท่ีสุด (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๙/๘๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทุกเข  อนัตตสัญญา คือ สัญญาที่เกิดขึน้ในญาณที่
พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์  (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๓๕/๑๑๖) 

ทุกรกิริยา : กิริยาที่ทำได้โดยยาก, การทำความเพียรอันยากที่ใครๆ จะทำได้ ได้แก่ การบำเพ็ญ
เพียรเพ่ือบรรลุธรรมวิเศษ ด้วยการทรมานตนต่างๆ เช่น กลั้นลมอัสสาสะ ปัสสาสะ 
และอดอาหาร นอนลงบนหนาม ถอนผม เป็นต้น ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติก่อน
ตรัสรู้อันเป็นฝ่ายอัตตกิลมาถานุโยค และได้เลิกละเสีย เพราะไม่สำเร็จประโยชน์ได้
จริง ; เขียนเต็มเป็น ทุกกรกิริยา ดังคำในพุทธาปทานช่ือปุพพกัมมปิโลติ ท่ีพระ
อานนท์เถระเล่าประวัติอดีตชาติของพระพุทธองค์ไว้ในสมัยท่ีพระพุทธเจ้า
เสวยพระชาติเป็นโชติปาละตอนหนึ่งว่า  คร้ังน้ัน ข้าพเจ้าช่ือว่าโชติปาละ ได้กล่าวกับ
พระสุคตพระนามว่ากัสสปะว่า  การตรัสรู้ท่ีโคนต้นโพธ์ิจักมีมาแต่ท่ีไหน การตรัสรู้หา
ได้แสนยาก ด้วยผลกรรมน้ัน  เราจึงได้บำเพ็ญทุกรกิริยานานถึง ๖  ปี ต่อจากน้ัน  จึง
ได้บรรลุพระโพธิญาณท่ีตำบลอุรุเวลา แต่ว่า เราก็มิได้บรรลุพระโพธิญาณท่ีสูงสุดด้วย
ทางน้ี เราถูกกรรมในปางก่อนตักเตือนแล้วจึงแสวงหา(โพธิญาณ)ผิดทาง (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๙๓/๙๔/๕๗๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๖/๑๕๗, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖๓/๕๗๕, ๑๑/
๖๗๑,๑๐/๖๘๑, ๑๑/๗๐๒) 

ทุกูลบัณฑิต : ช่ือดาบส, ผู้เป็นบิดาของสุวรรณสาม บำเพ็ญอยู่ท่ีภูเขาคันธมาทน์ ป่าหิมพานต์  
พร้อมภรรยา ตาบอด  ภายหลังตาไม่บอด เพราะแรงอธิษฐาน ดังคำว่า ลูกสามน้ีเป็น
ท่ีรักย่ิงกว่าชีวิตของเรา ด้วยสัจวาจาน้ี ขอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไป หรือดังคำว่า 
นางปาริกาได้ฟังพระดำรัสของพระราชา(พระเจ้าปิลยักษ์) แล้วประสงคจ์ะทราบเหตุ 
จึงถามว่า ท่านทุกูลบัณฑิต ท่านปรึกษากับใครที่บอกว่า พ่อสามถูกข้าพเจ้าฆ่าแล้ว 
ใจของดิฉันย่อมหวั่นไหว (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๓๕๐/๒๓๗,๓๘๗/๒๔๑)  

ทุคคตสัตว์ : สัตว์ผู้มีจิตทั้งหลาย,เป็นสัตว์ท่ียังมีสัญญาและไม่มีสัญญา เว้นเพียงท่านผู้ได้เนวสัญญา
นาสัญญายตนฌานเท่าน้ัน ดังคำในฌานโสธนชาดกท่ีพระโพธิสัตว์มาจากพรหมโลก
ช้ันอาภัสสรพรหมอยู่ในอากาศแล้วกล่าวว่า สัตว์เหล่าใดมีสัญญา แม้สตัว์เหล่าน้ันก็
ช่ือว่าเป็นทุคคตสัตว์  สัตว์เหล่าใดไม่มสีัญญา แมส้ัตว์เหล่าน้ันก็ช่ือว่าเป็นทุคคตสตัว์  
พวกท่านจงละเว้นสัญญีภพและอสัญญีภพทั้ง  ๒  อย่างน้ันเสีย (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๑๓๔/๕๕) 



 

๒๓๒๙ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า ทุคคตสตัว์  หมายถึงหมู่สัตว์ท่ีมีจิตท้ังหมด  เว้นท่านผู้ได้เนว
สัญญานาสัญญายตนฌาน(ฌานที่มีสญัญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่) เพราะยังไม่ได้เนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ(ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๒/๑๓๔/๓๐๘)  

ทุคคตสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้มีความทุกข ์พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สังสารวัฏนับว่ามีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ เธอทั้งหลาย
พึงพิจารณาให้เห็นความทุกขใ์นสังสารวัฏท่ีสัตว์ได้รับ  เพราะแม้เราก็เคยได้รับความ
ทุกข์มาแล้ว (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๓๔/๒๒๕) 

ทุคคติภยสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีให้พ้นภัยคือทุคติ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  
อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔  มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็น
ต้นย่อมพ้นทุคติภัยทั้งปวง(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๐๕๑๔)  

ทุคคติภัย : ภัยคือทุคติ,ภัยในทุคติ หมายถึงภัยที่จะต้องไปรับผลกรรมในอบายภูมิ ๔ มีนรก เปรต 
อสุรกาย และกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน (ทุคคติ ก็เขียน),  ในพลสูตร พระพทุธเจ้าตรัสว่า 
เราไม่กลัวทุคคติภัย เราจักกลัวทุคคติภัยไปทำไม เรามีพละ ๔ ประการ คือ(๑) 
ปัญญาพละ (๒) วิริยพละ (๓) อนวัชชพละ (๔) สังคหพละ คนมีปัญญาทรามพึงกลัว
ทุคคติภัย คนเกียจคร้านพึงกลัวทุคคติภัย คนมีการงานทางกายทีม่ีโทษมีการงานทาง
วาจาที่มีโทษ และมีการงานทางใจที่มีโทษพึงกลัวทุคคติภัย คนผู้ไม่สงเคราะห์ใครๆ 
พึงกลัวทุคคติภัย  (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕/๔๔๑),บางครั้งเขียน ทุคติภัย ก็มี, ในอัตตา
นุวาทสูตร   พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีเห็นประจักษ์ดังน้ีว่า 
ผลของกายทุจริตในภพหน้าเป็นผลเลวทราม(เป็นทุกข์) ผลของวจีทุจริตในภพหน้า
เป็นผลเลวทราม ผลของมโนทุจริตในภพหน้าเป็นผลเลวทราม ก็ถ้าเราพึงประพฤติช่ัว
ด้วยกาย ประพฤติช่ัวด้วยวาจา ประพฤติช่ัวด้วยใจ ความช่ัวบางอย่างนั้นพึงเป็นเหตุ
ให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ  วินิบาต  นรก เขากลัวต่อทุคติภัยจึงละ
กายทุจริตบำเพ็ญกายสจุริต ละวจีทุจริต บำเพ็ญวจีสุจริต  ละมโนทุจรติ บำเพ็ญมโน
สุจริตบริหารตนให้บริสุทธ์ิ น้ีเรียกว่าทุคติภัย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๑/๑๘๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทุคคติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากอบายท้ัง ๔ (คือ นรก 
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  แดนเปรต พวกอสูร)  (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๑/๓๗๓)  

ทุคคติวินิปาตภยสูตร :พระสูตรว่าด้วยธรรมที่ให้พ้นภัยคอืทุคติและวินิบาต  พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔  มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระพุทธเจ้าเป็นต้น   ย่อมพ้นทุคติและวินิบาตภัยท้ังปวง (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๑/
๕๑๔) 



 

๒๓๓๐ 
 

 

ทุคติ : คติไม่ดี,ทางดำเนินท่ีไม่ดี มคีวามเดือดร้อน, ท่ีไปเกิดอันช่ัว หรือท่ีไปเกิดของผู้ทำ
กรรมช่ัว,แดนกำเนิดที่ไม่ดีมากไปด้วยความทุกข์ มี ๓ ได้แก่ นรก ดิรัจฉาน เปรต ; 
คติท่ีไม่ดี คือทคุติ ๓ นี้ตรงขา้มกับคติที่ดี คือสุคติ ๒ (มนุษย์ และเทพ) รวมท้ังหมด
เป็นคติ ๕ ท่ีไปเกิดหรือแดนกำเนิดไม่ดีน้ี บางทีเรียกว่าอบาย หรืออบายภูมิ(แปลว่า
แดนซึ่งปราศจากจากความเจริญ) แต่อบายภูมินั้น มี ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย 
ดิรัจฉาน, เหตุให้จำนวนไม่เทา่กันน้ัน มีคำอธิบาย ดังท่ีอรรถกถาบางแห่งกล่าวไว้ว่า
(อุ.อ.๑๔๕ ; อิติ.อ.(บาลี) ๑๔๕) ในกรณีน้ี รวมอสุรกาย เข้าใจจำพวกเปรตด้วย จึง
เป็นทุคติ ๓ ;  ตรงขา้มกับสคุติ ;ดูคติ,อบาย อน่ึง ในความหมายท่ีลึกลงไป ถือว่านรก 
เปรต จนถึงติรัจฉาน ที่เป็นทุคคติก็โดยเทียบว่ามีทุกข์เดือดร้อนกว่าเทวะและมนุษย ์
แต่กำเนิดหรือแดนเกิดทั้งหมดทั้งสิ้น แม้แต่ที่เรียกว่าสุคติน้ันไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือ
พรหมช้ันใดๆ ก็เป็นทุคติท้ังนั้น (เนตฺติ (บาลี) ๖๑/๔๕,๑๐๖/๑๐๕) เม่ือเทียบกับ
นิพพาน เพราะคติเหล่าน้ัน ยังประกอบด้วยทุกข์หรือเป็ฯคิตของผู้ท่ียังมีทุกข์  

  คำว่า ทุคติ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓/๗, ๓๙/๒๗, ๔๒/
๓๑, ๑๙๔/๑๘๐,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔๖/๘๓,/๒๔๗/๘๓, ๒๙๑/๑๐๗, ๓๘๒/๑๖๑, 
๓๘๓/๑๖๑, ๔๗๘/๒๑๐, ๔๗๘/๒๑๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๑๒/๓๔๔, ๔๑๓/๓๔๖, ๙๕/
๕๗, ๑๔๙/๙๔, ๑๕๘/๑๐๓, ๑๕๙/๑๐๓, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๓/๕๒, ๑๓๖/๙๙, 
๑๕๘/๑๑๙, ๓๑๖/๓๐๔, ๓๕๖/๓๙๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๓/๔๒, ๖๘/๖๑, ๗๐/๖๒, 
๑๔๘/๑๔๗, ๑๕๔/๑๕๓, ๔๓๖/๔๖๕, ๔๓๙/๔๗๒, ๔๔๔/๔๘๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕/
๑๘, ๓๓/๓๘, ๔๐/๔๒, ๙๕/๙๙, ๑๙๘/๒๓๗, ๓๑๙/๓๘๖, ๔๐๔/๕๐๕,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๘/๒๕, ๑๓๑/๑๖๘, ๒๔๘/๒๙๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๑,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๔๑/๘๓, ๖๐/๑๑๓, ๗๐/๑๔๗,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒/๑๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘๓/๓๑๕, 
๒๘๙/๓๑๘, ๒๙๐/๓๒๑, ๑๘/๓๖๕/๔๓๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๓/๓๙๔, ๙๙๗/๔๘๘, 
๑๐๒๒/๕๓๗, ๑๐๒๔/๕๔๔,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๔๓/๘, ๒๙๐/๓๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๑๑๙/๓๖๔, ๑๓๐/๓๗๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๕/๑๒๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒/
๔๑๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๑๒๗, ๗๒/๑๕๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๘/๑๙๙, ๙๒/
๒๑๒, ๒๓๑/๓๘๑, ๒๓๒/๓๘๑  

ทุคติภัย : ภัยคือทุคคติ,ภัยในทุคติ หมายถึงภัยท่ีเกิดจากการทำบาปกรรมแล้วไปเสวยทุกข์
อบายทั้ง  ๔ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๑/๑๘๒) ; ดูทุคคติภัย   

ทุ่งหญ้า : ท่ีราบโล่งเต็มด้วยหญ้า หมายถึงมีหญ้าซึ่งเปน็ไม้ล้มลกุหลายชนิด เช่น หญ้าคา หญ้า
แพรก หญ้าตีนกา หญ้าเกล็ดหอย และหญ้างวงช้าง เต็มท่ัวบริเวณ ดังคำในนิ



 

๒๓๓๑ 
 

 

วาปสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า เน้ือฝูงท่ี ๑ เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าท่ีนายพรานปลูกไว้แล้วลมื
ตัวกินหญ้าอยู่ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖๑/๒๘๕) 

ทุจจริตวิปากสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิบากแห่งทุจริต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า (๑) ปาณาติบาตที่บุคคล
เสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เปรต
วิสัย วิบากแห่งปาณาติบาตอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผูม้ีอายุน้อยแก่ผู้เกิด
เป็นมนุษย์ (๒) อทินนาทานท่ีบุคคลเสพ ... วิบากแห่งอทนินาทานอย่างเบาที่สุดย่อม
อำนวยผลให้เป็นผู้เสื่อมจากโภคทรัพย์...(๓) กาเมสุมิจฉาจารท่ีบุคคลเสพ ...วิบาก
แห่งกาเมสุมิจฉาจารอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้มศัีตรูและเป็นผูม้ีเวร... (๔) 
มุสาวาทท่ีบุคคลเสพ ... วิบากแห่งมุสาวาทอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ถูกกล่าวตู่
ด้วยถ้อยคำไม่จริง... (๕) ปิสณุาวาจาที่บุคคลเสพ ... วิบากแห่งปิสุณาวาจาอย่างเบา
ท่ีสุด ย่อมอำนวยผลให้แตกจากมิตร ... (๖) ผรุสวาจาที่บุคคลเสพ ... วิบากแห่งผรุ
สวาจาอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ได้ฟังเรื่องท่ีไม่น่าพอใจ... (๗) สัมผัปปลาปะที่
บุคคลเสพ ...วิบากแห่งสัมผัปปลาปะอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้มีวาจาที่ไม่
น่าเช่ือถือ... (๘) สุราเมรยปานะท่ีบุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้
ไปเกิดในนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เปรตวิสัย วิบากแห่งสุราเมรยปานะอย่างเบาที่สุด 
ย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๑) 

ทุจจริตสูตร ๑(ปฐม) :พระสตูรว่าด้วยทุจริต (สูตรท่ี ๑)พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โทษแห่งทุจริต ๕ คือ 
(๑) แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ (๒) ผู้รูใ้คร่ครวญแล้วย่อมติเตียนได้ (๓) กิตติศัพท์อันช่ัว
ย่อมกระฉ่อนไป (๔) หลงลมืสติตาย (๕) หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก แล้วตรัสว่า อานิสงส์แห่งสุจริต ๕ คือ (๑) แม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้ 
(๒) ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ (๓) กติติศัพท์อันงามย่อมขจรไป (๔) ไม่หลงลืม
สติตาย (๕) หลังจากตายแล้ว ย่อมบังเกิดในสุคติ โลกสวรรค์  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๔๑/๓๘๔) 

ทุจจริตสูตร๒ (ทุติย) :พระสตูรว่าด้วยทุจริต (สูตรท่ี ๒)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โทษแห่งทุจริต ๕ คือ 
(๑) แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ (๒) ผูรู้้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียน (๓) กิตติศัพท์อันช่ัว
ย่อมกระฉ่อนไป (๔) เสื่อมจากสัทธรรม(กศุลกรรมบถ ๑๐) (๕) ต้ังอยู่ในอสัทธรรม
(อกุศลกรรมบถ ๑๐) แล้วตรสัว่า อานิสงส์แห่งสุจริต ๕ คอื (๑) แม้ตนก็ติเตียนตนเอง
ไม่ได้ (๒) ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ (๓) กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป (๔) เสื่อม
จากอสัทธรรม (๕) ต้ังอยู่ในสทัธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔๕/๓๘๖) 

ทุจจริตสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยการละทุจริต พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุรูปหน่ึงว่า เบ้ืองต้น  เธอ
ควรละกายทุจริต  วจีทุจริตและมโนทุจริต  แล้วเจริญกายสุจริต  วจีสุจริตและมโน



 

๒๓๓๒ 
 

 

สุจริต  แล้วจึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ อันจะเป็นเหตุให้เจริญในกุศลธรรม ไม่มีความเสื่อม 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๑๓/๒๗๐) 

ทุจจริตสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยทุจริต พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ทุจริต ๔ คอื (๑) มสุาวาท พูดเท็จ (๒) 
ปิสุณวาจา พูดส่อเสียด (๓) ผรุสวาจา พูดคำหยาบ (๔) สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๘/๒๑๒) 

ทุจจริตสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยทุจริต ฝ่ายอกุศล คือ (๑) กายทุจริต (๒) วจีทุจริต (๓) มโนทุจรติ 
ฝ่ายกุศล คือ (๑) กายสุจริต (๒) วจีสุจริต (๓) มโนสุจริต (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๘/
๖๓๐) 

ทุจจริตสูตร๖ : พระสูตรว่าด้วยทุจริต พระผูมี้พระภาคทรงแสดงว่า ผู้มีปัญญาทราม ประพฤติ ทุจริต 
๓ ประการ ได้แก่ (๑) กายทุจริต (๒) วจีทุจริต (๓) มโนทุจริต เมื่อตายแล้วย่อมไป
เกิดในนรก (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๔/๔๒๐) 

ทุจจริตสูตร๗ : พระสูตรว่าด้วยทุจริตและสจุริต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วจีทุจริต ๔ คือ (๑) พูด
เท็จ (๒) พูดสอ่เสียด  (๓)  พูดคำหยาบ  (๔) พูดเพ้อเจ้อ แล้วทรงแสดงวจีสุจริต ๔ 
คือ (๑) พูดจริง(๒) พูดไมส่อ่เสียด(๓) พูดอ่อนหวาน(๔) พูดด้วยปัญญา (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๒๑/๓๓๘) 

ทุจริต : ความประพฤติช่ัว, ความประพฤติไม่ดี มี ๓ อย่าง คือ (๑) กายทุจริต ประพฤติช่ัว
ด้วยกาย (๒) วจีทุจริต ประพฤติช่ัวด้วยวาจา (๓) มโนทจุริต ประพฤติชั่วด้วยใจ ; 
เทียบสุจริต (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๐๒/๓๖๔,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๐๘/๖๓๐, ๒๔๑/๓๘๔,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๔๖/๓๗๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๑๕๐/๔๑๑, ๑๕๔/๔๒๑, ๑๕๖/๔๓๒, ๑๘๓/๕๑๙, ๑๘๓/๕๒๐, ๑๙๗/๕๗๘,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๙๑๓/๕๗๐,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๓/๑๕๘, ๕๔/๑๕๙,๗๓/๑๖๓, ๗๔/๑๖๔) 

ทุชชัย,ราชา : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง, ในจุนทเถราปทาน พระจุนทเถระเล่าประวัติใน
อดีตชาติของตนว่า ได้ให้ทำวัตถุควรบูชา แด่พระผู้มพีระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ 
ภายหลัง เขาจักเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดิน ๓๐๐ ชาติ และจักเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๗๕ ชาติ จักเป็นใหญ่กว่ามนุษย์มีนามว่าทุชชัย เสวยบุญนั้น ประกอบด้วย
กรรมของตน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓๔/๑๘๕)  

ทุชัจจมาณพ : มาณพผู้มีชาติไม่ดี หมายถึงมาณพท่ีมีชาติต่ำ เกิดในตระกูลต่ำ, เป็นชาวเมืองพาราณ
สี เป็นลูกศษิย์ของอาจารย์ทิสาปาโมกข์,ทำกรรมช่ัวเพราะลักผ้าท่ีไมม่ีคนเห็นมาให้
อาจารย์ เพราะอยากได้ธิดาของอาจารย์มาเป็นคู่ครอง,เป็นช่ือมาณพคนหน่ึง ๕ ใน
มาณพ ๖ คน ซึ่งกล่าวไว้ในปลาสชาดก ดังคำท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ทุชัจจมาณพ 



 

๒๓๓๓ 
 

 

สุชัจจมาณพ นันทมาณพสุขวัจฉนมาณพ วัชฌมาณพ และอัทธุวสีลมาณพนั้น มีความ
ต้องการหญิงสาว จึงพากันละธรรมเสีย (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๙/๑๖๐) 

ทุฏฐุลลวาจา : วาจาช่ัวหยาบ หมายถึงการพูดเกี้ยวหญิง, เป็นช่ืออาบัติสังฆาทิเสสขอ้ท่ี ๓ ท่ีว่าด้วย
ภิกษุผู้มีความกำหนัด พูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาช่ัวหยาบ คือพูดเกี้ยวหญิง กล่าว
วาจาหยาบโลนพาดพิงเมถุน ดังคำในมหาวิภังค์ ตอนว่าด้วยทุฏฐัลลวาจาสิกขาบท 
(วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๘๓/๓๑๕,วิ.ป.(ไทย) ๘/๑๐/๑๕)  

ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท  : สิกขาบทว่าด้วยการพูดอาบัติช่ัวหยาบ,ซึ่งหมายถึงทุฏฐุลลาบัติ อันได้แก่
ปาราชิกและสังฆาทิเสส  แต่ในบางกรณี ท่านหมายเอาเฉพาะอาบัติสังฆาทิเสส ดังคำ
ในมหาวิภังค์ ตอนว่าด้วยทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท ดังคำว่า อาบัติที่ช่ือว่าช่ัวหยาบ 
ได้แก่อาบัติปาราชิก ๔  สิกขาบท  และอาบัติสังฆาทิเสส๑๓ สิกขาบท (วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๗๘/๒๖๙,๘๐/๒๗๐)  

ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส :อธิบายทุฏฐัฏฐกสูตรคืออธิบายทุฏฐัฏฐกสูตรซึ่งว่าด้วยเดียรถีย์   ประทุษร้าย
มุนี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า  พระผูมี้พระภาคตรัสว่าเดียรถีย์บางพวกมีใจช่ัวกล่าว
ร้าย บุคคลเหล่าอ่ืนเข้าใจว่าจริง ก็กล่าวร้ายด้วย แต่มุนีไม่ใสใ่จคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้น 
เพราะฉะน้ัน มนุีจึงไม่มีกิเลสเคร่ืองตรึงจิตในที่ไหน ๆ 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 
  คำว่า เดียรถีย์บางพวกมีใจช่ัวกล่าวร้าย หมายถึงพวกเดียรถีย์มีใจช่ัวร้าย เห็นผิด 

หลงผิด ขุ่นเคอืง อาฆาตแค้นกล่าวร้ายติเตียนพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ด้วยเรื่อง
ไม่จริง พวกคนท่ีเช่ือถือเดียรถีย์เหล่านั้น เข้าใจว่าเป็นจริงเช่นกันจึงพากันกล่าวร้ายติ
เตียนพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ด้วยเรื่องไม่จริง ส่วนมุนีผู้บรรลุโมนญาณ ไม่หลง
งมงาย เลือกเฟ้นธรรม เป็นสัมมาทิฏฐ ิ ก้าวล่วงกิเลสเคร่ืองข้องและตัณหาดุจตาข่าย
ได้ จึงไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายต่างๆผู้ใดใสใ่จคำกล่าวร้ายผู้นั้นก็ใส่ใจคำกล่าวร้ายด้วยเหตุ 
๒ อย่างคือ (๑) ผู้กล่าวร้ายย่อมใส่ใจคำว่าร้ายเพราะตนเองเป็นผู้กล่าวร้าย (๒) ผู้ถูก
เขา กล่าวร้ายถูกเขาติเตียน ก็โกรธ พยาบาท ตอบโต้ ทำความโกรธเคืองชิงชังให้
ปรากฏว่าเราไม่ใช่ผู้ผิดมุนีไมใ่ส่ใจคำกล่าวร้าย ด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ (๑) มุนีผู้ไม่
กล่าวร้าย ไม่ใส่ใจคำกล่าวร้าย เพราะตนเองมิใช่เป็นผู้กล่าวร้าย (๒) มุนีผู้ถูกเขากล่าว
ร้าย ถูกเขา ติเตียน ไม่โกรธ ไม่พยาบาทไม่ตอบโต้ ไม่ทำความโกรธเคืองชิงชังให้
ปรากฏว่าเราไม่ใช่ผู้พูด มุนีไม่มีกิเลสเคร่ืองตรึงจิต ๓ อย่าง คือ (๑) ราคะ (๒) โทสะ 
(๓) โมหะ เพราะท่านละได้แล้ว  ตัดขาดได้แล้ว  ทำให้สงบระงับได้แล้ว ผู้มีปัญญาพึง
ละความถือตัวนัยต่าง ๆ  เช่นความถือตัวนัยเดียว  คือ  ความมีจิตใฝ่สูง  ความถือตัว 
๒ นัย  คือ  



 

๒๓๓๔ 
 

 

   ๑.การยกตน  
   ๒.การข่มผู้อ่ืน  
  ความถือตัว ๓ นัย  คือ  
   ๑.ความถือตัวว่าเลิศกว่าเขา  
   ๒.ความถือตัวว่าเสมอเขา  
   ๓.ความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 
  ความถือตัว ๔ นัย  คือ  
   ๑.ความถือตัวเพราะลาภ 
   ๒. ความถือตัวเพราะยศ 
   ๓. ความถือตัวเพราะความสรรเสริญ  
   ๔. ความถือตัวเพราะความสุข  
  ความถือตัว ๕ นัย  คือ  
   ๑.ความถือตัวว่าเราได้รูปท่ีถูกใจ  
   ๒. ความถือตัวว่าเราได้เสียงที่ถูกใจ  
   ๓.ความถือตัวว่าเราได้กลิ่นท่ีถูกใจ  
   ๔.ความถือตัวว่าเราได้รสที่ถูกใจ 
   ๕. ความถือตัวว่าได้เราโผฏฐัพพะท่ีถูกใจ 
  ความถือตัว ๖ นัย  คือ 
   ๑. ความถือตัวเพราะมีตาสมบูรณ์  
   ๒. ความถือตัวเพราะมีหูสมบูรณ์ 
   ๓. ความถือตัวเพราะมีจมูกสมบูรณ ์
   ๔. ความถือตัวเพราะมีลิ้นสมบูรณ์ 
   ๕. ความถือตัวเพราะมีกายสมบูรณ ์
   ๖. ความถือตัวเพราะมีใจสมบูรณ์ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕/๗๔) 
ทุฏฐัฏฐกสูตร: พระสูตรว่าด้วยเรื่องเดียรถีย์กับมุนี พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเปรียบเทียบให้เห็น

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันระหว่างเดียรถีย์บางพวกกับมุนี คือเดียรถีย์บางพวกชอบ
กล่าวร้ายผู้อ่ืน ชอบโอ้อวดศีลและวัตร มีความถือมั่นในทิฏฐิของตน เช่นยึดถือทิฏฐิว่า
มีอัตตา(สัสสตทิฏฐิ) และยึดถือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตา(อุจเฉททิฏฐิ) ส่วนมุนีผู้มี ปัญญา 
สงบ ดับกิเลสแล้ว ย่อมไม่ใสใ่จคำกล่าวร้าย ไม่โอ้อวดศีลและวัตร ไม่ยึดถือทิฏฐิ
ท้ังหลาย (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๘๗/๖๙๐) 



 

๒๓๓๕ 
 

 

ทุติเทพ, พระเจ้าจักรพรรด ิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง, สัปปิทายกเถราปทาน พระสัปปิทายก
เถระเล่าประวัติอดีตชาติของตนไว้ว่า ตนเองได้ถวายเนยใสและน้ำมันแด่พระพุทธเจ้า 
พระนามว่าสิทธัตถะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้
ถวายทานไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รูจั้กทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการถวายเนยใสและน้ำมัน ใน
กัปท่ี ๑๗ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีพระนามว่าทุติเทพสมบูรณ์ด้วย
รัตนะ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙/๓๘๗)  

ทุติยจตุกกนิทเทส :แสดงหมวด ๔ แห่งญาณที่ ๒ คืออธิบายอานาปานสติคู่ท่ี ๕-๘ โดยวิธีปุจฉาและ
วิสัชนา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

  คู่ท่ี๕คำปุจฉาวา่ ภิกษุสำเหนียกว่า เรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้า  สำเหนียกว่า  เรา
กำหนดรู้ปีติหายใจออก  อย่างไร  ท่านวิสัชนาโดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน เหมอืน ในคู่ที่ ๓ 
ต่างกันแต่ส่วนที่ ๑ ดังน้ี 

  ส่วนท่ี ๑ แบ่งเป็น ๒ ตอน คอื 
  ตอนที่ ๑ อธิบายคำว่า ปีติ ด้วยหลักอานาปานสติ ๘ ประการ เช่น 
   ๑.เมื่อภิกษุรู้ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้า

ยาว ปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้น 
   ๒....ด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว... 
  ปีติและปราโมทย์ คือ ความเบิกบานใจ ความบันเทิง ความหรรษา ความ รื่นเริง

จิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ความพอใจ  
  ตอนที่ ๒ อธิบายคำว่า ปีติปรากฏ แบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ 
  ประเด็นท่ี๑เหมือนในคู่ท่ี ๓ แต่มี ๘ ประการตามองค์ธรรมในตอนที่ ๑ 
  ประเด็นท่ี ๒ เหมือนในคู่ท่ี ๓ 
  สรุปเวทนาด้วยอำนาจการกำหนดรู้ปีติหายใจเข้า หายใจออก ย่อมปรากฏ ความ

ปรากฏเป็นสติ การพิจารณาเห็นเป็นญาณ เวทนาย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏ
ด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสติน้ัน ด้วยญาณน้ัน เพราะ
เหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า  สติปัฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนา 

  คู่ท่ี ๖ คำปุจฉาว่า ภิกษุสำเหนียกว่า เรากำหนดรู้สุขหายใจเข้า สำเหนียก ว่า เรา
กำหนดรู้สุขหายใจออก อย่างไร ท่านวิสัชนาโดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน เหมือน ในคูท่ี่ ๓ 
ต่างกันแต่ส่วนที่ ๑ ดังน้ี 

  ส่วนท่ี ๑ แบ่งเป็น ๒ ตอน คอื 
  ตอนที่ ๑ อธิบายคำว่า สุข ดังนี้ 
   สุข ๒ อย่าง คือ (๑) กายิกสขุ (๒) เจตสิกสขุ 



 

๒๓๓๖ 
 

 

   กายิกสุข ได้แก่ ความสำราญทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยสุขท่ีเป็น
ความสำราญซ่ึงเกิดจากกายสัมผัส สุขเวทนาที่เป็นความสำราญซึ่งเกิดจากกายสัมผัส 

   เจตสิกสุข ได้แก่ ความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยสุขท่ีเป็นความ
สำราญซึ่งเกิดจากเจโตสัมผัสสุขเวทนาที่เป็นความสำราญซึ่งเกิดจากเจโตสัมผัส 

  ตอนที่ ๒ อธิบายคำว่า สุขเหล่าน้ันปรากฏ แบ่งเป็น ๒ ประเด็น เหมือนใน คำว่า 
กายเหล่าน้ันปรากฏ ในคู่ท่ี ๓ แต่ในประเด็นท่ี ๑ มี ๑๐ ประการตามหลัก อานาปาน
สติคู่ท่ี ๑-๕ 

  คู่ท่ี ๗ คำปุจฉาว่า ภิกษุสำเหนียกว่า เรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้า สำเหนียก
ว่า เรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก อย่างไร ท่านวิสัชนาโดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน
เหมือนในคู่ที ่๓ ต่างกันแต่ส่วนท่ี ๑ ดังน้ี 

  ส่วนท่ี ๑ แบ่งเป็น ๒ ตอน คอื 
  ตอนที่ ๑ อธิบายคำว่า จิตตสังขาร ด้วยหลักอานาปานสติ ๑๒ เช่น 
   ๑.สัญญาและเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจเขา้ยาว เป็นเจตสิก ธรรมเหล่าน้ีเน่ือง

ด้วยจิต เป็นจิตตสังขาร 
   ๒....ด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว...  
  ตอนที่ ๒ อธิบายคำว่า จิตตสังขารปรากฏ แบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ 
  ประเด็นท่ี ๑ ม ี๑๒ ประการ (องค์ธรรมเหมอืนตอนที่ ๑) เช่น 
   ๑.เมื่อภิกษุรู้ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้า

ยาวสติย่อมต้ังม่ันจิตตสังขารเหล่าน้ันย่อมปรากฏด้วยสติน้ัน ด้วยญาณนั้น 
   ๒....ด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว... 
   ประเด็นท่ี ๒ เหมือนในคู่ท่ี ๓ 
   สรุป เวทนาด้วยอำนาจการกำหนดรู้สุขหายใจเข้า หายใจออก ย่อมปรากฏ 

...(เหมือนในคูท่ี่ ๕) 
   คู่ท่ี ๘ คำปุจฉาว่า ภิกษุสำเหนียกว่า เราระงับจิตตสังขารหายใจเข้า สำเหนียก 

ว่า เราระงับจิตตสังขารหายใจออก อย่างไร ท่านวิสัชนาโดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน เหมือน
ในคู่ที่ ๓ ต่างกันแต่ส่วนท่ี ๑ ดังน้ี 

   ส่วนท่ี ๑ อธิบายคำว่า ระงับจิตตสังขาร ด้วยหลักอานาปานสติ ๑๔ ประการ 
เช่น 

   ๑.สัญญาและเวทนาด้วยอำนาจลมหายใจเขา้ยาว เป็นเจตสิก ธรรมเหล่าน้ีเน่ือง
ด้วยจิต เป็นจิตตสังขาร บุคคลเม่ือระงับ ดับ ทำให้จิตต-สังขารสงบ ช่ือว่าสำเหนียก
อยู่ 



 

๒๓๓๗ 
 

 

   ๒....ด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว... 
   สรุป เวทนาด้วยอำนาจการระงับจิตตสังขารหายใจเข้า หายใจออกย่อมปรากฏ 

... (เหมือนในคูท่ี่ ๕) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๗๒/๒๗๐) 
ทุติยฌาน :ฌานท่ี ๒ มีองค์ ๓ ละวิตก วิจารได้ คงมีแต่ปีติ และสุขอันเกิดแต่สมาธิ กับเอกัคคตา,เป็น

ฌานข้อท่ี ๒ ในฌาน ๔ ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวไว้ว่า  เพราะวิตก วิจารสงบระงับไป
แล้ว    เราบรรลุทุติยฌาน    มีความผ่องใสภายใน มีภาวะท่ีจิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น   ไม่มี
วิตกไม่มีวิจาร    มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเท่าน้ันอยู่  (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๑/๕) 

  คำว่า ทุติยฌาน น้ีมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๓/๑๗๗, 
๑๙๙/๑๘๕, ๒๐๖/๑๙๐, ๒๑๔/๒๐๒, ๒๑๘/๒๐๖,ที.สี.(ไทย) ๙/๙๖/๓๘, ๙๗/๓๘, 
๒๒๘/๗๖, ๒๗๙/๑๐๐, ๓๕๓/๑๔๘, ๓๗๗/๑๕๘, ๓๗๙/๑๖๐, ๔๐๑/๑๗๑, ๔๑๓/
๑๗๘, ๔๑๔/๑๘๐, ๔๖๘/๒๐๓, ๔๘๖/๒๑๖, ๕๑๖/๒๒๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๙/
๑๖๗, ๒๖๑/๑๙๔, ๔๐๒/๓๓๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๑, ๑๘๔/๑๔๒, ๓๐๖/
๒๗๘, ๓๐๗/๒๗๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๑/๔๑, ๘๒/๗๑, ๓๘๓/๔๑๖, ๕๗๒/๕๑๓,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖, ๒๐/๒๑, ๔๖๘/๕๙๒, ๔๘๓/๖๑๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๔, ๙๔/
๑๑๑, ๑๕๕/๒๐๑, ๒๒๐/๒๕๓, ๓๑๘/๓๘๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๖/๒๖๐,สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๑๕๒/๒๕๐, ๒๓๕/๓๒๕,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓๓/๓๔๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๙/
๒๘๕, ๒๕๙/๒๘๖ 

ทุติยฌานสุตตาทิ (อปร) :ว่าด้วยทุติยฌานสูตรเป็นต้น (อีกนัยหน่ึง) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุยัง
ละธรรม ๕ เหมือนในอปรปฐมฌานสูตรไม่ได้ ก็ไม่อาจบรรลุทุติยฌานตติยฌาน และ
จตุตถฌาน ท้ังไม่อาจทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามผิลอนาคามิผลและอรหัตตผล
ได้ แต่เมื่อละธรรม ๕ น้ันได้แล้ว จึงอาจบรรลุธรรมมีทุติยฌานเป็นต้นได้ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๒๖๕-๒๗๑/๓๙๗) 

ทุติยฌานสุตตาทิสัตตกะ :ว่าด้วยสูตร ๗ สตูร มีทุติยฌานสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุยัง
ละธรรมคือความตระหน่ี ๕ เหมือนในปัญจมัจฉริยสูตรไม่ได้ ก็ไม่อาจบรรลุทุติยฌาน 
ตติยฌานและจตุตถฌานท้ังไม่อาจทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
และอรหัตตผลได้ แต่เมื่อละธรรมคือความตระหน่ี ๕ น้ันได้แล้ว อาจบรรลุธรรมมี
ทุติยฌานเป็นต้นได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๗-๒๖๓/๓๙๖) 

ทุติยนฏปุพพกเถรวัตถุ : เรื่องพระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปท่ี ๒ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่
ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ผู้ละท้ังความยินดีและความไม่ยินดี เป็นผู้เยือกเย็น หมดอุปธิกิเลส 
ครอบงำโลกทั้งหมด เป็นผู้แกล้วกล้า เราเรียกว่า พราหมณ์  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๑๘/
๑๖๖) 



 

๒๓๓๘ 
 

 

ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน : สมุฏฐานแห่งทุติยปาราชิกสิกขาบท(ฝ่ายภิกขุณีสงฆ์) ดังคำในคัมภีร์ปริวาร 
กล่าวไว้ว่า ในสิกขาบทท่ี ๕ น้ันมี ๑  พระบัญญัติ  บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ 
สมุฏฐาน เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓  สมุฏฐาน  เป็นทุติยปาราชิกสมุฏฐาน (วิ.ป.(ไทย) ๘/
๒๒๕/๒๖๑),ในทุติยปาราชิกสมุฏฐาน ยังได้กล่าวถึงสมุฏฐานแห่งทุติยปาราชิก
สิกขาบทหลายสิกขาบทของฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ไว้ว่า สิกขาบทว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของมิได้ให้ สิกขาบทว่าด้วยการพรากกายมนุษย์ สกิขาบทว่าด้วยการกล่าวอวด
อุตตริมนุสสธรรม  สิกขาบทว่าด้วยการพูดเกี้ยวหญิง สกิขาบทว่าด้วยการใช้บำเรอ
ความใคร่ของตน  สิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะใส่ความภิกษุ ด้วยอาบัติ
ปาราชิกที่ไม่มีมูล สิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะอ้างเอา  บางส่วนแห่งอธิกรณ์
เรื่องอ่ืน อนิยตสิกขาบทท่ีสอง จีวรอัจฉินทนสิกขาบท  ว่าด้วยการให้จีวรแล้วชิงเอา
คืน ปริณตสิกขาบท  ว่าด้วยการน้อมลาภ มุสาวาทสิกขาบท  ว่าด้วยการกล่าวเท็จ 
โอมสวาทสิกขาบท  ว่าด้วยการกล่าวเสียดสี เปสุญญสกิขาบท ว่าด้วยการกล่าว
ส่อเสียด  ทุฏฐุลลาโรจนสกิขาบท ว่าด้วยการบอกอาบัติชั่วหยาบปฐวีขณนสิกขาบท  
ว่าด้วยการขุดดิน ภูตคามสิกขาบท ว่าด้วยการพรากภูตคาม  อัญญวาทกสิกขาบท 
ว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อน อุชฌาปนสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษ นิกกัฑฒ
นสิกขาบท ว่าด้วยการฉุดลากออกสิญจนสกิขาบท ว่าด้วยการเอาน้ำรดหญ้าและดิน 
อามิสสิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิส ภุตตาวีสิกขาบท  ว่า
ด้วยภิกษุฉันแล้ว เอหิสิกขาบท ว่าด้วยการชักชวนว่ามาเถิด อนาทริยสกิขาบทว่าด้วย
ความไม่เอ้ือเฟ้ือต่อคำตักเตือน  ภิงสาปนสิกขาบท ว่าด้วยการทำให้ตกใจ อปนิธาน
สิกขาบท ว่าด้วยการซ่อนบริขาร ชีวิตสิกขาบท ว่าด้วยความจงใจปลงชีวิตสัตว์ 
ชานสัปปาณกสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุรู้อยู่บริโภคน้ำท่ีมีสัตว์มีชีวิต กัมมสิกขาบทว่าด้วย
การร้ือกรรมข้ึนมาพิจารณาใหม่อูนวีสติวัสสสิกขาบท ว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมี
อายุหย่อนกว่า  ๒๐ ปี  สงัวาสสิกขาบท ว่าด้วยการอยู่ร่วมกับภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุก
เขปนียกรรมนาสนสิกขาบท ว่าด้วยสมณุทเทสช่ือกัณฏกะถูกสงฆ์นาสนะ สหธัมมิ
กสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติธรรม โดยชอบธรรม วิเลขนสิกขา
บท  ว่าด้วยความยุ่งยากแห่งสิกขาบท โมหนสิกขาบท ว่าด้วยการทำให้ผู้อ่ืนหลง อมู
ลกสิกขาบท ว่าด้วยการใส่ความด้วยอาบัติสังฆาทิเสสท่ีไมม่ีมูล กุกกุจจสิกขาบท ว่า
ด้วยการจงใจก่อความรำคาญ ธัมมิกสิกขาบท ว่าด้วยการให้ฉันทะเพ่ือกรรมท่ีถูกต้อง
(จีวรทัตวาสิกขาบท ว่าด้วยการให้จีวรแล้วติเตียน) ปริณามนสิกขาบท ว่าด้วยการ
น้อมลาภที่เป็นของสงฆ์ไปเพื่อบุคคล กินเตสิกขาบท ว่าด้วยการทำอะไรท่านได้ อกา
ลสิกขาบท    ว่าด้วยการอธิษฐานอกาลจีวรเป็นกาลจีวร อัจฉินทสิกขาบท  ว่าด้วย



 

๒๓๓๙ 
 

 

การแลกเปลี่ยนจีวรแล้วชิงเอาคืน ทุคคหิตสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าใจผิด นิรย
สิกขาบท ว่าด้วยการสาปแช่งด้วยนรก คณสิกขาบท  ว่าด้วยการทำอันตรายแก่จีวร
ลาภของคณะ วิภังคสิกขาบท ว่าด้วยการคัดค้านการแจกจีวรท่ีชอบธรรม ทุพพล
สิกขาบท  ว่าด้วยการหวังจีวรที่เลื่อนลอยสิกขาบท ว่าด้วยการคัดค้านการเดาะกฐินที่
ชอบธรรม อผาสุสิกขาบท  ว่าด้วยการก่อความไม่ผาสุก อุปัสสยสิกขาบท ว่าด้วยการ
ให้ที่อยู่แล้วฉุดลากออก อักโกสสิกขาบท ว่าด้วยการด่าภิกษุ จัณฑีสิกขาบท ว่าด้วย
การข้ึงเคียดบริภาษคณะ มัจฉรีสิกขาบท  ว่าด้วยความหวงตระกูล  คัพภินีสิกขาบท 
ว่าด้วยการบวชให้สตรีมีครรภ์ ปายันตีสิกขาบท ว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้มีลูกยังด่ืม
นม  เทฺววัสสสิกขาบท ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาผู้ยังไม่ได้ศึกษา และผู้ยังไม่ได้
ศึกษาธรรม ๖ ข้อ ตลอด ๒ ปี คิหิคตาสิกขาบท  ว่าด้วยการบวชให้สตรีที่มีครอบครัว 
๓ สิกขาบท  กุมารีภูตสิกขาบท  ว่าด้วยการบวชให้กุมารี ๓ สิกขาบท  อูนทวาทสวัส
สสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาต่ำกว่า  ๑๒  เป็นปวัตตินี  อสัมมตาสิกขาบท ว่า
ด้วยภิกษุณีมีพรรษาครบ๑๒ เป็นปวัตตินี แต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ อลันตาวสิกขาบท ว่า
ด้วยภิกษุณีที่สงฆ์ห้ามว่าอย่าเลย  โสกาวัสสสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุณีผู้ทำชายให้ระทม
โศก ฉันทสิกขาบท ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาด้วยการให้ปาริวาสิกฉันทะ อนุวัสส
สิกขาบท ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาทุก ๆ ปี  วัสสสิกขาบท ว่าด้วยการบวชให้
สิกขมานาปีละ  ๒ รูป รวมสิกขาบทเหล่าน้ีเป็น ๗๐ สิกขาบท จัดเป็น ๓ สมุฏฐาน 
คือ เกิดทางกายกับจิต มใิช่เกิดทางวาจา  เกิดทางวาจากับจิต มิใช่เกิดทางกาย และ
เกิดทางทวารทั้ง  ๓  เหมือนทุติยปาราชิกสิกขาบทฉะนัน้(วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๕๙/๓๔๕-
๓๔๘)  

ทุติยมรรค : มรรคที ่๒ ,หมายถึงสกิทาคามิมรรค, เป็นข้อ ๒ ในมรรค ๔ อันได้แก ่ (๑) โสดาปัตติ
มรรค (๒) สกทึาคามิมรรค (๓) อนาคามิมรรค (๔) อรหตัตมรรค  ดังคำในคัมภีร์ปัฏ
ฐานว่า บุคคล... บริกรรมทุติยมรรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัย 
บริกรรมตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่ตติยมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัย หรือดังคำว่า ทุติย
มรรคเป็นปัจจัยแก่ตติยมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัย  หรือดังคำว่า ปฐมมรรคเป็นปัจจัย
แก่ทุติยมรรค (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๒-๒๗๓,๔๐/๑๕/๘๘๙,๔๐/๑๖/๘๘๙) 

ทุติยรังสสิัญญกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระทุติยรังสิสัญญกเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๒ ท่านเคยไหว้พระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ ด้วยความเลื่อมใสใน
พระรัศมี เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รูจั้กทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๕/๒๓๓) 



 

๒๓๔๐ 
 

 

ทุติยสัตถุสุตตาทิทสกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตรมีทุติยสัตถุสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดงสูตรท้ัง ๑๐คือทุติยสัตถุสูตร ตติยสัตถุสูตร 
จตุตถสัตถุสูตร ปัญจมสัตถุสูตร ฉัฏฐสัตถุสูตร สัตตมสัตถุสูตร อัฏฐมสัตถุสูตร  นวม
สัตถุสูตร  ทสมสัตถุสูตรในลักษณะเดียวกันกับสัตถุสูตรเพียงแต่เปลี่ยนจากชราและ
มรณะเป็นองค์ปฏิจจสมุปบาทอ่ืนตามลำดับว่า สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชาติ ภพ 
อุปาทาน ตัณหา  เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ  นามรูป  วิญญาณและสังขารตามความ
เป็นจริง ไม่รู้ความเกิด  ไม่รู้ความดับและไม่รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติ ภพ  
อุปาทาน  ตัณหา  เวทนา  ผัสสะ  สฬายตนะ  นามรูป  วิญญาณและสังขาร ก็พึง
แสวงหาศาสดาเพ่ือรู้ชาติ  ภพ  อุปาทาน  ตัณหา  เวทนา  ผัสสะ  สฬายตนะ  นาม
รูป วิญญาณและสังขารตามความเป็นจริง  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๓/๑๕๗) 

ทุติยสุตตันตนทิเทส๑ :แสดงสูตรท่ี ๒คืออธิบายพระสูตรท่ี ๒ ท่ีท่านนำมาแสดงไว้เป็นอุทเทส ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

  อุทเทส 
  ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการน้ี อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 
   ๑.สัทธินทรีย์     ๒.วิริยินทรีย์  
   ๓.สตินทรีย์     ๔. สมาธินทรีย์  
   ๕.ปัญญินทรีย์  
  ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ไม่รู้ชัดเหตุเกิด ความดับ 

คุณ โทษ แห่งอินทรีย์ ๕ ประการน้ี และเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ประการน้ี 
ตามความเป็นจริง สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านั้น มิได้รับการยกย่องว่า เป็นสมณะใน
หมู่สมณะ หรือเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ และมิได้ทำให้แจ้งสามัญญผลและ
พรหมัญญผล ด้วยปัญญาอันย่ิงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

  ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ 
โทษ แห่งอินทรีย์ ๕ ประการน้ี และเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ ประการนี้ ตาม
ความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันได้รับการยกย่องว่า เป็นสมณะ ในหมู่
สมณะ หรือเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ และทำใหแ้จ้งสามัญญผลและพรหมัญญผล 
ด้วยปัญญาอันย่ิง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๗๖/๑๗๐-๑๗๑,ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑๘๗/๒๙๔)  

ทุติยสุตตันตนทิเทส๒ :แสดงสูตรท่ี  ๒ คืออธิบายพระสูตรในอุทเทสที่ ๒ ของสจัจกถา โดยวิธีปุจฉา
และวิสัชนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



 

๒๓๔๑ 
 

 

  ท่านพระสารีบุตรนำข้อความในอุทเทสที่ ๒ มาจำแนกด้วยอริยสัจ ๔ ประการ 
โดยมีองค์ธรรมท่ีเป็นส่วนประกอบคือสุขโสมนัสที่อาศัยขันธ์ ๕ แต่ละขันธ์เกิดขึ้น
ตามลำดับ เช่น 

   ๑.การรู้แจ้งด้วยการละสุขโสมนัสท่ีอาศัยรปูเกิดขึ้นว่า นี้เป็นคุณของรูป จัดเป็นส
มุทยสัจ 

   ๒.การรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้รูปท่ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา
ว่า นี้เป็นโทษของรูป จัดเป็นทุกขสัจ 

   ๓.การรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้งธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ เป็นที่ละ ฉนัทราคะ 
ในรูปว่า น้ีเป็นเครื่องสลัดออกจากรูป จัดเป็นนิโรธสัจ 

   ๔.การรู้แจ้งด้วยการเจริญทิฏฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สติ 
สมาธิในฐานะทั้ง ๓ น้ี จัดเป็นมัคคสัจ  

  ลำดับต่อไป ท่านอธิบายคำว่า “สัจจะ” โดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา มีใจความว่า ช่ือ
ว่าสัจจะด้วยอาการ ๓ ประการ คือ (๑) ด้วยมีสภาวะแสวงหา (๒) ด้วยมีสภาวะ
กำหนด (๓) ด้วยมีสภาวะรู้แจ้ง 

  จากนั้น ท่านนำปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ประการมาจำแนกด้วยสัจจะ ๓ ประการ
ข้างต้น โดยเริ่มจากชรามรณะไปหาอวิชชา เช่น 

   ๑. ช่ือว่าสัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างน้ีว่า ชรามรณะมีอะไรเป็นเหตุ มีอะไร
เป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด 

   ๒.ช่ือว่าสัจจะด้วยมีสภาวะกำหนดอย่างนี้ว่า ชรามรณะมีชาติเป็นเหตุ มีชาติเป็น
เหตุเกิด มีชาติเป็นกำเนิด มีชาติเป็นแดนเกิด 

   ๓.ช่ือว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่า ญาณรู้ชัดชรามรณะ เหตุเกิดแห่งชรา
มรณะ ความดับแห่งชรามรณะ ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับแห่งชรามรณะ (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑๔/๔๓๘) 

ทุติยสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยเพ่ือน สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  เทวดา
ทูลถามว่า  อะไรเป็นเพ่ือนของบุรุษ  อะไรปกครองบุรุษ  สัตว์ท่ียินดีในอะไรจึงจะพ้น
จากทุกข์ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ศรัทธาเป็นเพ่ือนของบุรุษ ปัญญาปกครอง
บุรุษ  สัตว์ท่ียินดีในนิพพานจึงจะพ้นจากทุกข ์(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๕๙/๗๑) 

ทุติยสูตร๒ : สูตรท่ี ๒ ว่าด้วยธรรมที่ให้เกดิธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม ๑๐ มีสัมมาทิฏฐิ
เป็นต้นท่ียังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้น เฉพาะในวินัยของพระสุคตเท่านั้น (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๒๔/๒๗๘) 



 

๒๓๔๒ 
 

 

ทุติยะ : ท่ีสอง ดังในวิภังค์ว่า ช่ือว่าทุติยะ โดยลำดับแห่งการนับ ช่ือว่าทุติยะ เพราะโยคาวจร
บุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นท่ี  ๒ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๗๙/๔๐๕) 

ทุติยัชฌานปญัหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องทุติยฌาน พระมหาโมคคัลลานะอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน  กล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า  เมื่อผมเกิดความคิดขึ้นว่า  ทุติยฌานเป็นอย่างไร  
และได้รู้เองว่า เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป  ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสใน
ภายใน  มีภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสขุอันเกิดจาก
สมาธิอยู่  นี้ช่ือว่าทุติยฌาน  ผมเองก็บรรลุทุติยฌาน  เม่ืออยู่ด้วยวิหารธรรมนี้  
สัญญามนสิการประกอบด้วยวิตกก็ปรากฏข้ึน  พระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัสกับผมว่า  
เธออย่าประมาททุติยฌาน  จงดำรงจิตไว้ในทุติยฌาน  จงทำจิตให้เป็นหน่ึงผุดขึ้นใน
ทุติยฌาน  จงต้ังจิต  ให้มั่นในทุติยฌาน จากน้ัน เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป  ผมก็
ได้บรรลุทุติยฌาน แต่บุคคลเม่ือจะพูดถึงผม  ควรพูดให้ถูกว่า พระสาวกผู้ท่ีพระ
ศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้วจึงได้ถึงความเป็นผู้รู้ท่ีย่ิงใหญ่ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๓๓/
๓๕๑) 

ทุติยาทสิมุททนินนสุตตปัญจกะ : ว่าด้วยพระสูตร  ๕  สูตร  มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็นต้น  พระผู้มี
พระภาคตรัสพระสูตร  ๕ สูตรในลักษณะเดียวกัน  คือ  พระองค์ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ภิกษุผู้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ  ย่อมนอ้มไปสู่นิพพาน เหมือน (๑) แม่น้ำยมุนา (๒) แม่น้ำอจิรว
ดี (๓) แม่น้ำสรภ ู (๔) แม่น้ำมหี  และ  (๕)  แม่น้ำคงคา  แม่น้ำยมุนา  แม่น้ำอจิรวดี  
แม่น้ำสรภู  แม่น้ำมหีไหลไปสู่สมุทร  (ช่ือแม่น้ำแต่ละช่ือเป็นช่ือสูตรแต่ละสูตร)  (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๑๐-๑๑๔/๖๔) 

ทุทททชาดก :  ชาดกว่าด้วยสัตบุรุษให้ทานที่ให้ได้ยาก มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ฤษีโพธิสัตว์ได้กล่าว
สรรเสริญทานท่ีทายกถวายด้วยจิตเลื่อมใสว่ามีผลมากแล้วกกล่าวอนุโทนาว่า  พวกอ
สัตบุรุษเมื่อจะให้ทานก็ให้ยาก เม่ือจะทำกรรมก็ทำยาก ทั้งจะรู้ธรรมของสัตบุรุษและ
ทำตามธรรมของสัตบุรุษก็ทำได้ยาก  เพราะฉะน้ัน สัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงมีคติ
ต่างกัน คือ อสัตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษไปสวรรค์  (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๕๙/๗๙) 

ทุททุภายชาดก : ชาดกว่าด้วยกระต่ายต่ืนตูม  มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พญาราชสีห์โพธิสัตว์เห็นสัตว์
ท้ังหลายแตกต่ืนว่ิงตามกันมาเป็นจำนวนมาก และกำลังว่ิงบ่ายหน้าจะตกทะเลตาย 
จึงรีบว่ิงไปสะกัดหน้าคำรามขึ้นให้สัตว์ท้ังหลายหยุดแล้วสอบถามสาเหตุที่พากันว่ิงฝุ่น
ตลบมาไม่มีสัตว์ตัวใดตอบได้จึงไล่เลียงลงไปจนถึงกระต่ายซึ่งเป็นต้นเหตุกระต่ายบอก
ว่าแผ่นดินถล่มใต้ต้นมะตูมในดงตาลท่ีมันนอนอยู่พญาราชสีห์ให้พาไปดูสถานที่ท่ี
กระต่ายนอนเม่ือไปถึงกระต่ายไม่กล้าเข้าไปดูได้แต่บอกว่าเสียงมันดังตูมตรงท่ีมัน



 

๒๓๔๓ 
 

 

นอนน้ันแหละ พญาราชสีหเ์ข้าไปพิจารณาดูเห็นลูกมะตูมค้างอยู่บนใบตาลตรงที่มัน
นอนก็รู้ว่าแผ่นดินมิได้ถล่มเป็นแต่ลูกมะตูมหล่นใสใ่บตาลในขณะที่มันกำลังหลับ
เท่าน้ันมันไม่ทันพิจารณาจึงร้องบอกสัตว์ท้ังหลายว่าแผ่นดินถล่มแล้วพากันว่ิงเหยียบ
กันตายมิใช่น้อยเมื่อราชสีห์ทราบเหตุแล้วจึงบอกสัตว์ท้ังหลายให้ทราบความจริงใน
คราวนั้นพระโพธิสัตว์ได้ช่วยชีวิตสัตว์ไว้เป็นจำนวนมาก ไม่ให้ถึงแก่ความตาย (ขุ.ชา.
จตุกฺก.(ไทย)๒๗/๘๕/๑๗๔) 

ทุบอกคร่ำครวญ :เศร้าโศกเสียใจ, ร้องไหร้่ำไร,หมายถึงร้องรํ่ารําพันคะนึงหาโดยใช้มือทุบอกไปพลาง, 
เป็นกิริยาอาการของคนท่ีเป็นปุถุชนมีความทุกข์ระทมใจ  ดังคำในสัลลสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกทุกขเวทนาถูกต้อง ย่อม
เศร้าโศก ลำบาก ร่ำไร ทุบอกคร่ำครวญ ถงึความลุ่มหลง    เขายอ่มเสวยเวทนา ๒  
ประการ คือ(๑)  เวทนาทางกาย (๒)เวทนาทางใจ(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๔/๒๗๔,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๔๒๕/๔๘๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๔/๒๖๑) 

ทุปปฏิวิโนทยสูตร :พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีบรรเทาได้ยาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว
บรรเทาได้ยาก ๕ คือ (๑) ราคะ (๒) โทสะ (๓) โมหะ (๔) ปฏิภาณ (มุ่งหวังท่ีจะพูด) 
(๕) จิตคิดจะไป  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๐/๒๖๔) 

ทุปปเมยยบุคคล :บุคคลที่ประมาณได้ยาก, บุคคลที่ยากทีจ่ะประเมิน,เป็น ๑ บุคคล ๓ จำพวก ดังคำ
ในอัปปเมยยสตูรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  บุคคล ๓ จำพวกน้ีมีปรากฏ
อยู่ในโลก คือ (๑)สุปปเมยยบุคคล (บุคคลท่ีประมาณได้ง่าย)  (๒) ทุปปเมยยบุคคล 
(บุคคลที่ประมาณได้ยาก) (๓) อัปปเมยยบุคคล (บุคคลท่ีประมาณไม่ได้)  และตรัส
อธิบายไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไมโ่ลเล ไม่ปากกล้า ไม่พูดพร่ำ
เพรื่อ มีสติมั่นคง มีสัมปชัญญะ มีจิตต้ังมั่น มีจิตแน่วแน่  สำรวมอินทรีย์ภิกษุท้ังหลาย 
น้ีเรียกว่าทุปปเมยยบุคคล  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๑๖/๓๕๘)    

ทุปปัญญสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยผู้มีปัญญาทรามและผูม้ปัีญญา พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็น
เหตุให้คนพาลบริหารตนให้ถกูขจัด ถูกทำลาย และประสพสิ่งท่ีไม่ใช่บุญเป็นอันมาก 
๔ คือ (๑) ไม่มีศรัทธา (๒) ทุศีล (๓) เกียจคร้าน (๔) มีปญัญาทราม แล้วตรัสว่า ธรรม
ท่ีเป็นเหตุให้บัณฑิต  บริหารตนไม่ให้ถูกกำจดั ไม่ให้ถูกทำลาย และประสพบุญเป็น
อันมาก ๔ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๒๓๐/๓๔๓) 

ทุปปัญญสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญาทราม พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุรูปหน่ึงว่า  ผู้ไม่
เจริญโพชฌงค์  ๗  เราเรียกว่ามีปัญญาทราม  เป็นคนเซอะ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๒๕/
๑๕๗) 



 

๒๓๔๔ 
 

 

ทุพพจชาดก: ชาดกว่าด้วยคนที่ว่ากล่าวได้ยากมีเนื้อความอธิบายไว้ว่านักเต้นระบำโพธิสัตว์ได้
เตือนสติอาจารย์ไม่ให้ประมาทในการกระโดดข้ามหอกท่ีปักเรียงกัน ๕ เล่ม  แต่
อาจารย์ไม่เช่ือจึงพลาดถูกหอกเล่มท่ี ๕ ท่ิมแทงถึงแก่ความตาย  คนที่ไม่เช่ือคำเตือน
ของบัณฑิตผู้ปรารถนาดีมักประสพความวิบัติเสมอ(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๖/๔๘) 

ทุพพจภิกขุวัตถุ :พระสูตรเรื่องภิกษุผู้ว่ายาก พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุผู้ว่ายาก ดังนี้ 
หญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดี  ย่อมบาดมือได้ฉันใด  ความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดี
ย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันน้ัน กรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง วัตรท่ีเศร้าหมอง และ
พรหมจรรย์ท่ีพึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยท้ัง๓ นั้น  ไม่มีผลมาก หากภิกษุพึงทำ
กรรมใดก็ควรทำกรรมนั้นใหจ้ริงจัง ควรบากบั่นทำกรรมน้ันให้มั่นคง เพราะธรรม
เครื่องละเว้น๓ที่ประพฤติอย่างย่อหย่อนรังแต่จะเกลี่ยธุลีลงใส่ตัว  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๓๑๑/๑๓๐) 

ทุพพลกัฏฐชาดก: ชาดกว่าด้วยช้างกลัวต้นไม้แห้ง มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า รุกขเทวดาโพธิสัตว์เห็นช้าง
ป่าตัวหนึ่งท่ีตกใจง่ายกลัวตายเกินไปเพียงได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งก็ว่ิงหนีแล้ว จึง
กล่าวสอนช้างไม่ให้กลัวไมแ้ห้งว่า  ลมพัดต้นไม้แห้งท่ีผุกร่อนในป่าใหหั้กลงเป็น
จำนวนมาก  นี่ช้าง ถ้าเธอยังกลัวต้นไม้แห้ง เธอจักซูบผอมตายแน่ จะกลัวไปทำไม ถึง
อย่างไรก็ไม่พ้นตายหรอก (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๔๓) 

ทุพพลภาพ:  ภาวะที่ไม่มีกำลัง,ความไม่มีเรียวแรง,หมายถึงแขนขาอ่อนแรงหรือหย่อนกําลัง
ความสามารถท่ีจะประกอบการงานตามปรกติได้ ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึงไม่พึงให้
คนชราทุพพลภาพบรรพชา หรือดังคำว่า พระเถระรูปหน่ึงชราทุพพลภาพ น่ัง
กระโหย่งรอจนกว่าภิกษุทุกรูปจะปวารณาเสร็จ ได้เป็นลมล้มลง  (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๑๑๙/๑๘๗,๒๑๑/๓๓๖),ในคิลานสูตร พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นใน
เวลาเย็น เสด็จเข้าไปท่ีศาลาบำรุงภิกษุไข้ได้ทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ทุพพลภาพ เป็นไข้
แล้วประทับน่ังบนพุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑) 

  คำว่า ทุพพลภาพ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๗/๕๕๖,ขุ.
ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๕๕/๗๘,ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๘๓/๓๓๖,ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) 
๒๗/๑๑/๔๒๔, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๗๓/๔๙๒)  

ทุพพณัณิยสูตร :พระสูตรว่าด้วยยักษ์ผู้มีผวิพรรณไม่งาม สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า ยักษ์ตนหนึ่งมีความโกรธเป็นอาหาร มี
ผิวพรรณไม่งาม  ต่ำเต้ีย  ได้น่ังบนที่ประทับท้าวสักกะ พวกเทพช้ันดาวดึงส์พากัน
กล่าวตำหนิว่า ยักษ์ตนน้ีมผีวิพรรณไม่งาม ต่ำเต้ีย มาน่ังบนที่ประทับของท้าวสักกะ



 

๒๓๔๕ 
 

 

ได้อย่างไร พวกเทพเหล่านั้นกล่าวตำหนิหนักเท่าไร ยักษ์ตนนั้นก็กลับมรีูปงาม น่าดู
น่าชมย่ิงขึ้นกว่าเดิมเท่าน้ัน 

  พวกเทพจึงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทราบ  ท้าวสักกะเสด็จเข้า
ไปหายักษ์น้ันแล้วตรัสว่า เราคือท้าวสักกะ  เมื่อพระองค์ตรัสเช่นน้ันกลับทำให้ยักษ์
น้ันมีผิวพรรณไม่งามและต่ำเต้ียกว่าเดิมแล้วหายตัวไปจากที่น้ัน  แล้วท้าวสักกะจึง
ตรัสว่า  เราเป็นผู้มีจิตไม่ถูกโทสะกระทบกระท่ัง เป็นผู้ที่ใคร ๆ จะชักนำไปไม่ได้ง่าย 
เราไม่โกรธใครมานานแล้ว ความโกรธไม่ฝังอยู่ในใจเรา ถงึเราโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบ 
และคำไม่ชอบเป็นอันขาด เราเห็นแก่ประโยชน์ตนจึงบังคับตนได้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๖๘/๓๙๒) 

ทุพภาสิต,อาบตัิ :พูดไม่ดี คำช่ัว คำเสียหาย,ช่ืออาบัติเบาท่ีสุดที่เกี่ยวกับคำพูด เป็นความผิดในลำดับ
ถัดรองจากทุกกฏ เช่น ภิกษุพูดกับภิกษุที่มีกำเนิดเป็นจัณฑาลว่าเป็นคนชาติจัณฑาล  
ถ้ามุ่งว่ากระทบให้อัปยศ  ต้องอาบัติทุกกฏ แต่ถ้ามุ่งเพียงล้อเล่น ต้องอาบัติทุพภาสิต, 
ช่ืออาบัติ กองที่ ๗ ในอาบัติ ๗ กอง ดังคำในปริวารว่า ปาราชิก สังฆาทิเสส ถลุลัจจัย 
ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ  ทุพภาสิต  (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๒๖), ดังกล่าวว่า 
ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุมากรูป  หรือภิกษุรูปเดียวโจทภิกษุน้ันว่า  
ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต  ภิกษุนั้นกล่าวอย่างน้ีว่า ท่าน ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต 
ผมต้องอาบัติปาราชิก  สงฆ์ปรับอาบัติปาราชิกภิกษุน้ัน(การปรับอย่างน้ี) ช่ือว่า
ปฏิญญาตกรณะท่ีไม่ชอบธรรม (วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๐๑/๓๑๗, ๒๐๑/๓๑๘),ในปริวาร 
กล่าวไว้ว่า ทุพภาสิตมี  ๒ อย่างคือ (๑) ของภิกษุ(๒) ของภิกษุณี (วิ.ป.(ไทย) ๘/
๓๒๒/๔๒๙),จัดอยู่ในอาจารวิบัติ ดังคำ ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพ
ภาสิต  คือ ด่าด้วยประสงค์จะล้อเล่น อาบัตินี้น้ัน รวมเรียกว่า อาจารวิบัติ (วิ.ป.(ไทย) 
๘/๓๓๖/๕๑๐); ดูอาบัติ  

  อรรถกถากล่าวไว้ว่า เป็นอาบัติที่มีส่วนเหลือดังคำว่า อาบัติท่ีมีสว่นเหลือคือ
สังฆาทิเสส  ถลุลัจจัย  ปาจิตตีย์  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ  ทุพภาสิต  (องฺ.เอกก.อ. 
(บาลึ) ๑/๑๕๐/๘๕) 

ทุพภิกขภัย :ภัยคือการหาภิกษาได้ยาก, ภัยด้วยหาอาหารได้ยาก, ภัยขาดแคลนอาหาร, ภัยข้าวยาก
หมากแพง,  หมายถึงภัยท่ีเกิดจากข้าวยากหมากแพง  หรือการขาดแคลนอาหารใน
บ้านเมือง ดังคำในนิธิกัณฑสูตรว่า คนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลก ก็เพ่ือจุดประสงค์นี้  
คือ เพ่ือให้พ้นจากราชภัยท่ีคอยคุกคาม  เพ่ือให้พ้นจากโจรภัยท่ีคอยเบียดเบียน  เพ่ือ
เก็บไว้ใช้หนี้ก็มี เพ่ือเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทพุภิกขภัย (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๒/๑๗),ในกุรุ
ธรรมจริยา กลา่วถึงพวกพราหมณ์ชาวแคว้นกาลิงคะได้มาหาเรา  ขอพญาคชสาร ซึ่ง
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ประกอบด้วยธัญญลักษณะ สมบูรณ์ด้วยมงคลกับเราว่า ชนบทฝนไมต่กเลย เกิด
ทุพภิกขภัย อดอยากมาก ขอพระองค์โปรดพระราชทานพญาคชสาร (ขุ.จริยา.(ไทย) 
๓๓/๒๒/๗๓๐, ๘๓/๗๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทุภภิกขภัย หมายถึงภัยท่ีเกิดจากข้าวยากหมากแพง  
หรือการขาดแคลนอาหารในบ้านเมือง  (ขุ.ขุ.อ.(บาลี)๘/๑๙๔)  

ทุพภิยมักกฏชาดก :  ชาดกว่าด้วยลิงผู้มักประทุษร้ายมิตร มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พราหมณ์โพธิสัตว์
ติเตียนวานรที่ไม่รู้จักบุญคณุที่ท่านให้น้ำด่ืมแล้วยังมาแสดงการส่งเสียงดังรบกวนอีก
ว่า การคบหากับคนช่ัวไม่ใช่สิ่งประเสริฐเลย ลิงผูกอาฆาตว่า ท่านเคยได้ยินหรือได้
เห็นมาแต่ท่ีไหนว่าลิงตัวไหนเป็นสัตว์มีศีล เราจะถ่ายรดศีรษะท่านเด๋ียวน้ี ข้อน้ีเป็น
ธรรมดาของเรา ว่าแล้วกก็ระโดดเกาะกิ่งไม้โหนตัวลงมาถ่ายอุจจาระรดศีรษะพระ
โพธิสัตว์แล้วร้องลั่นเข้าป่าไป การคบหาสมาคมกับคนอกตัญญูไม่รูคุ้ณคนเป็นสิ่งไม่ดี
เลย บัณฑิตชนควรหลีกเว้นให้ห่างไกล (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๔๗/๗๖) 

ทุภโตสุญญะ :ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นภายในและภายนอก, เป็นข้อท่ี ๑๓ ในสัญญะ ๒๕ใน
ปฏิสัมภิทามรรค ดังคำว่า  จักขุท่ีเป็นอายตนะภายในและรูปท่ีเป็นอายตนะภายนอก
ท้ังสองน้ัน เป็นธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งท่ีเนื่องด้วยอัตตา จากความเที่ยง จาก
ความย่ังยืนจากความมั่นคงหรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดา โสตะที่เป็นอายตนะ
ภายในและสัททะที่เป็นอายตนะภายนอก ฯลฯ  ฆานะท่ีเป็นอายตนะภายในและ
คันธะที่เป็นอายตนะภายนอก ฯลฯชิวหาท่ีเป็นอายตนะภายในและรสที่เป็นอายตนะ
ภายนอกฯลฯ กายที่เป็นอายตนะภายในและโผฏฐัพพะท่ีเป็นอายตนะภายนอกฯลฯ 
มโนที่เป็นอายตนะภายในและธรรมารมณ์ท่ีเป็นอายตนะภายนอกทั้งสองน้ัน เป็น
ธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา จากความเที่ยงจากความย่ังยืน จาก
ความมั่นคง  หรือจากความไม่แปรผัน  น้ีช่ือว่าทุภโตสุญญะ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๘/
๕๓๑)  

ทุมมุขะ, เจา้ลิจฉวี :ช่ือเจ้าลิจฉวีคนหน่ึง เป็นเพ่ือนกับสัจจกะ นิครนถ์ เป็น ๑ ในเจ้าลิจฉวีประมาณ 
๕๐๐ พระองค์ทรงประชุมกันอยู่ในหอประชุม,เป็นผู้ท่ีเข้าร่วมฟังการโต้วาทะระหว่าง
พระพุทธเจ้ากับสัจจกะนิครนถ์, และเมื่อสัจจกะนิครนถ์ยอมจำนงในการโต้วาทะ,  
เป็นผู้ที่พระผู้มพีระภาคเชิญให้แต่งอุปมา เพ่ือสอนสัจจกะนิครนถ์ตอนหนึ่ง ดังคำใน
จูฬสัจจกสูตร ท่ีเจ้าลิจฉวีทุมมะกราบทูลว่า ในทีใ่กล้บ้านหรือนิคม มีสระโบกขรณีอยู่
สระหน่ึง ในสระน้ันมีปูอยู่ตัวหน่ึง  พวกเด็กชายหญิงเป็นจำนวนมากออกจากบ้าน
หรือนิคมน้ันไปถึงสระโบกขรณีน้ันแล้วก็ลงไปจับปูขึ้นจากน้ำ วางไว้บนบก ปูน้ันส่าย
ก้ามไปทางใดเด็กเหล่านั้นก็คอยต่อย  ตี ทุบก้ามปูน้ันด้วยไม้บ้าง ด้วยกระเบื้องบ้าง 
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เมื่อปูน้ันก้ามหักหมดแล้ว ก็ไม่อาจลงสู่สระโบกขรณีน้ันเหมือนก่อนได้ แม้ฉันใด ทิฏฐิ
ท่ีเป็นเสี้ยนหนาม ท่ีเข้าใจผิด และท่ีกวัดแกว่งบางอย่างของสัจจกะ นิครนถบุตร ถูก
พระองค์หัก โค่น ลบ ล้างเสียแล้วบัดน้ี สัจจกะ นิครนถบุตรก็จะไม่มาใกล้พระองค์
เพ่ือโต้วาทะอีก  ฉันนั้นเหมอืนกัน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖๐/๓๙)  

ทุมเมธชาดก๑ :ชาดกว่าด้วยคนโง่ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พรหมทัตตกุมารโพธิสัตว์ เห็นชาวเมือง
หมกมุ่นในอบายมุข และประพฤติผิดศีลธรรมเป็นอันมาก เมื่อได้ครองราชสมัติแล้วจึง
ได้ประกาศอุบายการปกครองว่าท่ีได้ครองราชสมบัติเพราะเทวดาที่ต้นไทรช่วยแต่น้ี
ไปจักบวงสรวงเทวดาด้วยหัวใจของคนช่ัว ๑,๐๐๐ คน ทำให้ชาวเมืองเกรงกลัวและ
ไม่กล้าทำบาป เป็นเหตุให้พระองค์ปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบ(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)
๒๗/๕๐/๒๑) 

ทุมเมธชาดก๒  : ชาดกว่าด้วยคนมีปัญญาทราม มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาช้างเผือกโพธิสัตว์ ถูก
พระราชาผู้ไม่มีบุญริษยาเพราะในคราวท่ีเสด็จเรียบพระนคร มหาชนชมแต่พญาช้าง
เท่าน้ัน ไม่กล่าวชมพระราชาเลย ด้วยความโกรธแค้นจึงมีพระประสงค์จะแกล้งช้างให้
ตกเหวตาย  จึงรับสั่งให้นายควาญช้างพาพญาช้างขึ้นไปแสดงกายกรรมบนยอดเขาเว
ปุลละ  นายควาญช้างรู้ว่าพระราชามีพระประสงค์ร้ายจึงกระซิบท่ีหูของพญาช้างว่า 
พระราชามีพระประสงค์ร้ายหวังจะฆ่าพ่อให้ตาย  ถ้าพ่อเหาะได้จงเหาะไปอยู่อ่ืนเถิด  
พญาช้างจึงเหาะขึ้นบนอากาศ  นายควาญช้างกล่าวตำหนิพระราชาว่า ช้างนี้มีบุญ
มากไม่สมควรแก่คนผูมี้บุญนอ้ยและโง่อย่างพระองค์ สมควรแก่พระราชาผู้มีบุญมาก
เท่าน้ัน ก่อนทีจ่ะเหาะหนีไปอยู่เมืองพาราณสี ได้กล่าวว่า คนโง่ ๆ ได้ยศแล้ว ย่อม
ประพฤติเพ่ือความฉิบหายแก่ตน  และปฏิบัติเพ่ือเบียดตนและคนอ่ืน ๆ (ขุ.ชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๑๒๒/๕๐) 

ทุโยธนะ, ชนชาวมคธ :ช่ือหนึ่งของพญานาคสังขปาละ  ในนาคพิภพ เป็นผู้มีอานุภาพมาก แต่เห็นสัจ
จธรรมว่าชีวิตสั้นนัก ดังคำในสังขปาลชาดก พญานาคสังขปาละตอบแก่อาฬารดาบส
ผู้ถามเร่ืองวัตรเป็นต้นว่า ข้าพเจ้าน้ันได้เป็นพระราชา ผู้เป็นใหญ่กว่าชนชาวมคธ มี
นามว่า ทุโยธนะมีอานุภาพมาก ได้เห็นชัดว่า ชีวิตมีเพียงนิดหน่อย  ไม่เที่ยง มีความ
แปรปรวนไปเป็นธรรมดา ข้าพเจ้ามีจิตเล่ือมใสได้ให้ข้าวและน้ำ เป็นทานอย่างไพบูลย์
โดยเคารพ พระราชวังของข้าพเจ้าในคราวนั้น เป็นดุจบ่อน้ำ ท้ังสมณะและพราหมณ์
จึงอ่ิมหนำสำราญ ณ ท่ีพระราชวังนั้น ข้าพเจ้าได้ให้พวงดอกไม้ ของหอม  เครื่องลูบ
ไล้ ประทีป ยานพาหนะ ท่ีพักอาศัย ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ท่ีนอน ข้าวและน้ำเป็นทานโดย
เคารพ น่ันเป็นพรตและนั่นเป็นพรหมจรรย์ของข้าพเจ้าน้ีเป็นวิบากแห่งกรรมน้ันท่ี
ข้าพเจ้าประพฤติดีแล้ว (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๗๓/๖๒๓)  



 

๒๓๔๘ 
 

 

ทุรกันดาร : ท่ีไปมาลําบากมาก, ท่ีห่างไกลความเจริญ  ดังคำในจักขปุาลเถรคาถา  ท่ีพระจักขุ
บาลเถระกล่าวไว้ว่า เรามีนัยน์ตาพิการ ตาบอดเดินทางไกลทุรกันดาร ถึงจะต้องนอน
เกลือกกล้ิงอยู่บนพ้ืนดิน ก็จะไม่ร่วมทางไปกับคนช่ัวช้า (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๙๕/๓๓๘) 

ทุรนทุราย : กระวนกระวาย, กระสับกระส่าย, ด้ินรนจะให้พ้นจากทรมาน  ดังคำในมหาปทาน
สูตร กล่าวถึงคนเจ็บทนทุกข์ป่วยหนัก นอนทุรนทุรายจมกองอุจจาระปัสสาวะของตน
คนอ่ืนต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหาร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๗/๒๔)หรือดังคำในปัญจุ
โปสถิกชาดก ท่ีกล่าวถึงเจ้างูผู้เป็นสัตว์เลื้อยคลาน ผู้มีลิ้นสองแฉก เจ้าเลื้อยไม่ตรง
เลื้อยไปด้วยอก มีเขี้ยวเป็นอาวุธ  มีพิษร้ายแรงทำไมเจ้าจึงอดกลั้นความหิวกระหาย
รักษาอุโบสถอยู่เล่า โคเปลี่ยวมีกำลังของนายบ้าน มีหนอกกระเพ่ือม มีสีสันสวยงาม 
มีกำลังวังชาสมบูรณ์ มันเหยียบข้าพเจ้า ข้าพเจ้าโกรธจึงได้กัดมัน มันทุรนทุราย
เพราะความทุกข์จนถึงตาย (ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๑๓๑/๔๔๓)  

ทุราชานชาดก : ชาดกว่าด้วยภาวะของหญิงรู้ได้ยาก มเีน้ือความอธิบายไว้ว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์
โพธิสัตว์สอนศิษย์หนุ่มให้รูจ้ักธรรมชาติของหญิงที่รู้ได้ยาก  อย่าไปหลงดีใจเลยว่า
หญิงนี้รักเรา  และอย่าไปเสียใจว่าหญิงน้ีไม่รักเรา  เพราะว่าภาวะของหญิงรู้ได้ยาก
เหมือนปลาแหวกว่านในน้ำ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๖๔/๒๗) 

ทุลลภสูตร : พระสูตรว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความปรากฏของบุคคลหา
ได้ยาก ๓ จำพวก คือ (๑) ตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า (๒) บุคคลผู้แสดงธรรม
วินัยท่ีตถาคตประกาศไว้ (๓) กตัญญูกตเวทีบุคคล (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๑๕/๓๕๘)  

ทุศีล : ไร้ศีล,ไม่มีศีล  หมายถึงผู้มีศีลช่ัว, คำน้ีเป็นเพียงสำนวนภาษาที่พูดให้แรง อรรถกถา
อธิบายว่า ศีลท่ีช่ัวไม่มี แต่ทุศีล หมายถึงไม่มีศีล หรือไร้ศีล น่ันเอง ภิกษุทุศีลหรือ
ภิกษุท่ีต้องอาบัติปาราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว  แต่ไม่ละภิกขุปฏิญญา (การ
แสดงตัวหรือยืนยันว่าตนเป็นภิกษุ), ความเป็นผู้ทุศีลน้ันหนักย่ิงกว่าความเป็นอลัชชี, 
คฤหัสถ์ทุศีล คือผู้ที่ละเมิดศีล ๕ ทั้งหมดดังคำในบริวาร กล่าวไว้ว่า ภิกษุผู้ทุศีล  มี
ธรรมทราม จัดเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ภิกษุณีผู้ทุศีลฯลฯ อุบาสกผู้ทุศีล ฯลฯ  
อุบาสิกาผู้ทุศีล มีธรรมทราม    จัดเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๔/
๔๕๖) 

  คำว่า ทุศีล มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๘/๓๔๑,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๒๔๑/๒๔๔, ๓๖๕/๔๓๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๓/๘๘, ๕๔/๙๑, ๑๐๙/
๑๖๖, ๑๙๒/๒๗๙, ๒๑๑/๓๓๑, ๒๔๓/๓๕๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๔/๓๐, ๑๒๖/
๒๐๖, ๑๕๘/๒๖๒, ๑๗๔/๒๙๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๑๓/๓๕๕,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/



 

๒๓๔๙ 
 

 

๑๖๒/๘๓,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๓๓๒, ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๔๘/๓๙๙, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๒๘๙/๔๖,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๘/๓๑๓, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๕๖/๑๕๙ 

ทุสสทายกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระทุสสทายกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้ถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่ง
ทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๖๗ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์
ด้วยรัตนะ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๓๘/๓๓๔) 

ทุสสีลยะ  : ความเป็นผู้ทุศีล ,ในวิภังค์อธิบายไว้ว่า  ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิด
ทางวาจา  ความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจา น้ีเรียกว่าทุสสีลยะ (อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๙๓๓/๕๘๔)  

ทุสสีลสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ทุศีล  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  
เมื่อท่านพระอนุรุทธทูลถามปัญหาเหมือนในโกธนสูตร  จึงตรัสตอบว่า  เพราะ
ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ  คือ (๑) ไม่มีศรัทธา  (๒) ไม่มีหิริ  (๓) ไม่มี
โอตตัปปะ  (๔) มักเป็นผูทุ้ศีล  (๕) มีปัญญาทราม (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘๙/๓๑๘) 

ทุสสีลสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลหลังจากตายแล้วไปเกิดในนรก ๔ คือ (๑) ไม่มีศรัทธา (๒) 
ทุศีล (๓) เกยีจคร้าน (๔) มีปัญญาทราม แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคล 
หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ ๔ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔/
๓๐) 

ทุสสีลสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยผู้ทุศีลและผูมี้ศีล ตรัสว่า สำหรับผู้ทุศลีสัมมาสมาธิย่อมมีเหตุถูกกำจัด 
เมื่อไม่มีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ ย่อมมีเหตุถูกกำจัด เม่ือไม่มียถาภูตญาณทัส
สนะ นิพพิทา(คือพลวิปัสสนา) และวิราคะ(อริยมรรค) ย่อมมีเหตุถูกกำจัด เม่ือไม่มี
นิพพิทาและวิราคะวิมุตติญาณทัสสนะ(ความรู้ขั้นสุดท้าย หมายถึงผลวิมุตติคือ
อรหัตตผลและปัจจเวกขณญาณ (ญาณทีพิ่จารณาทบทวนมรรคผลกิเลสท่ีละได้แล้ว) 
ย่อมมีเหตุถูกกำจัด เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติ สะเก็ด เปลือก กระพี้ แม้
แก่นของต้นไม้น้ัน ย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ 

  ส่วนสำหรับผู้มศีีลสัมมาสมาธย่ิอมมีเหตุสมบูรณ์ เมื่อมีสัมมาสมาธิ 
ยถาภูตญาณทัสสนะย่อมมีเหตุสมบูรณ์ เม่ือมียถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและ
วิราคะย่อมมีเหตุสมบูรณ์ เม่ือมีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะย่อมมีเหตุ
สมบูรณ์ เปรียบเหมือนต้นไม้ท่ีมีกิ่งและใบสมบูรณ์ สะเก็ด เปลือก กระพ้ี แม้แก่นของ
ต้นไม้น้ัน ย่อมถึงความบริบูรณ์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒๐/๓๓๗) 



 

๒๓๕๐ 
 

 

ทุสสีลสูตร๔ :  พระสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้ทุศีล พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สัตว์ผู้ทุศีลย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ผู้ทุศีล  
ส่วนสัตว์ผู้มีศีลย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ผู้มีศีล (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๘/๒๐๑) 

ทูต : ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนทางราชการแผ่นดิน, ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ไปเจรจา
แทน  ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้อยู่กรุงโกสัมพี พวกญาติส่งทูตไป
สำนักของภิกษุนั้นให้แจ้งข่าวว่า  นิมนต์พระคุณท่านมาเถิด พวกเราจะอุปัฏฐาก (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๔๗๓/๑๐), ในทูเตยยสูตร กล่าวถึงคุณสมบัติของทูต ๘ ประการ เช่น 
รู้จักฟัง เป็นต้น (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)  ๒๓/๑๖/๒๔๒),ในทูตชาดก กล่าวถึงทุกชีวิตเป็น
ทูตของท้อง ดังคำที่บุรุษโลเลคนหน่ึงได้เห็นวิธีเสวยพระกระยาหารของพระเจ้าโภชน
สุทธิกโพธิสัตว์ตกอยู่ในอำนาจของความอยากตอนหน่ึงว่า สัตว์ทั้งหลายที่ตกอยู่ใน
อำนาจของตัณหาไปยังสถานที่ไกล เพ่ือจะขอแม้กับคนท่ีเป็นศัตรูเพ่ือประโยชน์แก่
ท้องใด ข้าพระองค์เป็นทูตของท้อง (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๒๘/๑๒๖, ๒๙/๑๒๖, ๓๐/
๑๒๖),ในทูตชาดก กล่าวถึงบุคคลผู้เป็นทูต (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๕๔/๔๐๕),ทูตทำ
หน้าที่นิมนต์พระ ดังคำในจิตตสัมภูตชาดก กล่าวถึงพระโพธิสัตว์มาตังคบัณฑิตถวาย
พระพรว่า ขอพวกทูตจงเที่ยวไปนิมนต์สมณะและพราหมณ์ท้ังหลาย ท่ัวทิศทั้ง ๔ 
มหาบพิตร  ขอทรงบำรุงสมณะและพราหมณ์เหล่าน้ันด้วยข้าวน้ำ ผ้า เสนาสนะ และ
ปัจจัย (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๔๘/๔๗๗)  

ทูตชาดก๑: ชาดกว่าด้วยทุกชีวิตเป็นทูตของท้อง มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระเจ้าโภชนสุทธิ
โพธิสัตว์ครองกรุงพาราณสีทรงประสงค์จะแสดงการเสวยพระกระยาหารของ
พระองค์ให้แกช่าวเมืองได้ชมเพ่ือชาวเมืองจะได้เร่งขวนขวายในการทำบุญเพราะ
อาหารเช่นนั้นผู้มีบุญเท่าน้ันจึงจะมีบริโภคได้ ในขณะที่พระองค์เตรียมจะเสวยทรงถูก
บุรุษโลเลคนหน่ึงเข้าไปแย่งอาหารเสวยเม่ือเจ้าหน้าท่ีจับตัวได้ ต้ังใจจะประหารชีวิต 
พระองค์ทรงห้ามเสีย  เพราะเขาให้เหตุผลว่า เขาเป็นทูตของท้อง เป็นทูตของตัณหา 
ทรงพอพระทัยจึงให้ยศใหญ่แก่เขาคนที่ตกเป็นทาสของตัณหาบางทีอยู่ไกลแสนไกล
ยังบากหน้าไปขอเขาได้แม้กับคนที่เป็นศัตรูกันเพราะมนุษย์ท้ังหลายตกอยู่ในอำนาจ
ของท้อง(ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๒๘/๑๒๖) 

ทูตชาดก๒ :  ชาดกว่าด้วยบุคคลผู้เป็นทูต มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า มาณพโพธิสัตว์ ไปเรียนมนตร์ที่
เมืองตักกสิลาเมื่อจบการศึกษาแล้วได้เท่ียวแสวงหาทรัพย์เพ่ือนำมาบูชาอาจารย์เมื่อ
ได้ทรัพย์แล้วในขณะท่ีข้ามแม่น้ำคงคา เรือเกิดพลิกคว่ำ ทรัพย์ท่ีขอได้มาจมน้ำหายไป 
ท่านเกิดความเสียดายทรัพย์น้ันจึงได้นั่งอดข้าวที่ฝั่งแม่น้ำน้ันโดยคิดว่าเมื่อพระราชา
ทราบจักเสด็จมา ต่อมาเม่ือพระราชาทราบข่าวว่ามีพราหมณ์หนุ่มนั่งประกอบพิธีบูชา
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ยัญอดข้าวอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา พระองค์ส่งคนไปถามดูแต่ท่านไม่ตอบ ผ่านไป ๗ วัน 
เพราะกลัวภัยจะเกิดแก่แผ่นดินจึงเสด็จทรงสอบถามเองว่ามีความทุกข์อะไรท่ีเป็น
ความลับหรือจึงบอกใครไม่ได้ ท่านได้สนทนากับพระราชาว่า ถ้าความทุกข์เกิดแก่
พระองค์ ไม่ควรบอกแก่คนท่ีช่วยความทุกข์ไม่ได้  ควรบอกแก่คนท่ีช่วยได้เท่านั้น 
เสียงสุนัขจ้ิงจอกเห่าก็ดี เสียงนกขันก็ดี รู้ได้ง่าย แต่เสียงของพวกมนุษย์ท่ีท่ีเปล่ง
ออกมารู้ได้ยาก  บางคนตอนแรกก็เป็นคนดี ต่อมากลายเป็นคนเลวไป จากน้ันท่าน
สอนให้พระราชาปกครองแผ่นดินโดยธรรมและเล่าความต้องการของท่ีจะหาเงินไป
บูชาอาจารย์แต่เงินกลับจมน้ำหายไป  เหตุท่ีไม่บอกความทุกข์แก่พวกอำมาตย์
ท้ังหลายท่ีพระองค์ส่งมาถามนั้น เพราะเห็นว่าคนพวกน้ันย่อมช่วยอะไรไม่ได้ บัดนี้
พระองค์เสด็จมาเองจึงได้กราบทูลเล่าความทุกข์ถวายเพราะเห็นว่าพระองค์คงจะช่วย
ได้เพราะเกิดความเลื่อมใสจึงพระราชทานทองคำ ๑๔ แท่งให้แก่ท่าน  ท่านได้นำ
ทรัพย์น้ันไปบูชาอาจารย์แล้ว  ได้ทำบุญกุศลจนตลอดชีวิต (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/
๕๔/๔๐๕) 

ทูตพญายม : เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจําโลกของคนตาย, ผู้เป็นทำหน้าท่ีแทนของของพญายม,
หมายถึงบริวารของพญายม ในท่ีนี้หมายถงึยักษ์บริวารของท้าวเวสวัณ ดังคำในเรวตี
เปตวัตถุ กล่าวถึงยักษ์บริวารของท้าวเวสวัณปรารถนาจะจับนางเรวดีโยนลงไปใน
อุสสทนรกจึงกล่าวว่า จงลุกขึ้น นางเรวดีผู้แสนจะช่ัวช้า มีปกติไม่ให้ทาน ประตู(นรก)
เปิดแล้ว  พวกเราจะนำเจ้าไปโยนลงนรก อันเป็นสถานท่ีทอดถอนใจของเหล่าสัตว์
นรก ผูม้ีความทุกข์ทรมานทนทุกข์อยู่  ยักษ์ใหญ่ตาแดงสองตนดุจทูตพญายมน้ัน  
ครั้นกล่าวดังน้ีแล้ว ก็จับแขนนางเรวดีคนละข้าง พาไปใกล้หมู่เทวดา (ขุ.เปต.(ไทย) 
๒๖/๗๑๕/๒๘๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๖๔/๑๐๑) 

ทูเตยยสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของทูต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๘ คือ 
(๑) รู้จักฟัง (๒) สามารถพูดให้ผู้อ่ืนฟังได้ (๓) ใฝศ่ึกษา (๔) ทรงจำได้ดี (๕) เป็นผู้รู้ได้
เข้าใจชัด(หมายถึงเป็นผู้รู้ความหมายของสิ่งท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์) (๖) 
สามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (๗) ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ และ
(๘) ไม่ก่อความทะเลาะวิวาท ควรทำหน้าท่ีทูตได้ แลว้ทรงแสดงว่า สารีบุตรมี
คุณสมบัติ ๘ ประการดังกล่าว จึงควรทำหน้าท่ีทูตได้ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๖/
๒๔๒) 

ทูเตยยสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการทำหน้าท่ีเป็นตัวแทน ฯ พระผูมี้พระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า  เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ  ๔ สัตว์ท่ีเว้นขาดจากการทำหน้าท่ีเป็น
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ตัวแทนฯจึงมีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนฯเหมือน
แผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุ่นท่ีเราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๓/๖๕๐) 

ทูบรถ : ไม้แมแ่คร่เกวียนที่ยื่นออกไปติดกับแอกของรถ  ดังคำในทติุยอายุสูตร ครั้งน้ัน มารผู้
มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับแล้ว กราบทูลว่า วันคืนไม่ลว่งไป ชีวิตไม่
ดับไป อายุหมุนตามสัตว์ท้ังหลาย ดุจกงล้อหมุนตามทูบรถ ฉะน้ัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๔๖/๑๘๖)  

ทูสี,มาร: ช่ือมารตนหน่ึง ท่ีดลจิตให้พวกพวกพราหมณ์และคหบด ี ด่าบริภาษ เกรี้ยวกราด  
เบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม  เพ่ือทดสอบ ดังคำในมารตัชชนียสูตร 
กล่าวถึง ภิกษุเหล่าน้ันผู้ถูกพวกท่านด่า บริภาษเกร้ียวกราดเบียดเบียนอยู่  จะพึงมี
จิตเป็นอย่างอ่ืน ทำให้ทูสมีารพึงได้โอกาส  และมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไป ก็จะไปเกิด
ในอบาย ทุคติ วินิบาตและนรกโดยมาก และพระผู้มีพระภาคตรัสสอนภิกษุท้ังหลาย
ให้เจริญอัปปมัญญาจิต มีการเมตตาจิตเป็นต้น เพราะกรรมในครั้งน้ัน พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ทูสีมารประทุษรา้ยพระสาวกนามว่าวิธุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐ
พระนามว่ากกุสันธะแล้วไหมอ้ยู่ในนรกใด  นรกน้ันเป็นเช่นน้ี คือ มีหลาวเหล็ก ๑๐๐ 
เล่ม ลว้นก่อให้เกิดทุกขเวทนาฯลฯ เพราะฟังคำน้ันแล้ว มารน้ันเสียใจได้อันตรธานไป
จากท่ีนั้น  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๗/๕๔๖) 

เทพ ๑๐ หมู่ :  ช่ือเทพพวกหน่ึง มีจำนวน ๑๐ คือ อาโป ปฐวี เตโช วาโย วรุณะ วารณุะ โสมะ ยส
สะ เมตตาและกรุณา เป็นหมู่เทพที่มียศ มีผิวพรรณหลายหลาก  มีฤทธ์ิ มีความ
รุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ เทพ ๑๐ หมู่เป็นผู้มาเข้าเฝ้าและเย่ียมเยียนภิกษุสงฆ์ 
เมื่อคราวท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ  ๕๐๐ รูป ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดา
จำนวนมากจาก ๑๐ โลกธาตุมาประชุมกันเพ่ือเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเย่ียมภิกษุ
สงฆ์ ในมหาสมยสูตรท่ีกล่าวถึงการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา  ดังคำว่า เวลาน้ันเทพ 
(๑๐ หมู่) คือ อาโป ปฐวี เตโช วาโย วรุณะ วารุณะ โสมะ ยสสะ เมตตาและกรุณา 
เป็นผู้มียศก็มาด้วย เทพทั้ง ๑๐  หมู่น้ีแบ่งเป็น ๑๐ พวกท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณ
หลายหลาก มฤีทธ์ิ มคีวามรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม  มยีศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่
ประชุมของภิกษุท้ังหลาย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗, ๓๔๐/๒๗๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่าเทพเมตตาและกรุณา หมายถึงเมตตาและกรุณา 
หมายถึงเหล่าเทพที่เกิดด้วยอำนาจเมตตาฌานและกรุณาฌานท่ีเคยบำเพ็ญมา(ที.
ม.อ.(บาลี)๓๔๐/๓๐๕) 
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เทพ ๒ หมู่ : ช่ือเทพพวกหน่ึง มีจำนวน ๒ หมู่ คือ อสมะและยมะ เทพ ๒ หมู่เป็นผู้มาเข้าเฝ้าและ
เย่ียมเยียนภิกษุสงฆ์ เม่ือคราวท่ีพระผู้มพีระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน เขตกรุง
กบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ซึ่งล้วนเป็น
พระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจาก ๑๐ โลกธาตุมาประชุมกันเพ่ือเฝ้าพระผู้มี
พระภาคและเย่ียมภิกษุสงฆ์ ในมหาสมยสูตรท่ีกล่าวถึงการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา  
ดังคำว่า เทพ  ๒ หมู ่คืออสมะ และยมะก็มา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗)  

เทพ : เทพเจ้า,ชาวสวรรค์, เทวดา ดังคำในมหานิทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าชาติ 
คือชาติเพ่ือความเป็นเทพของพวกเทพ  เพ่ือความเป็นคนธรรพ์ของพวกคนธรรพ์ 
ฯลฯ ไม่ได้มีแก่ใคร ๆในภพไหน  ๆ ท่ัวทุกแห่ง และตรัสถึงวิญญาณฐิติ ๗ ประการ 
เช่นประการที่ ๑ มีสัตว์ท้ังหลายผู้มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน คือ มนุษย์ เทพบาง
พวก  และวินิปาติกะบางพวก  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๘/๕๙,๑๒๗/๗๒) ; ในทางพระ
ศาสนา ท่านจัดเป็น ๓ คือ (๑)  สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ หมายถึงพระราชา พระ
ราชกุมาร (๒) อุปปัตติเทพ  เทวดาโดยกำเนิด หมายถึงเทวดาในสวรรค์และพรหม
ท้ังหลาย (๓) วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ หมายถึงพระพุทธเจ้า พระปัจเจก
พุทธเจ้า และพระอรหันต์ท้ังหลาย ดังคำในจูฬนิทเทส กล่าวไว้ว่า เทพ  ๓ จำพวก  
คือ  (๑)  สมมติเทพ  เทวดาโดยสมมติ  ได้แก่พระราชา พระราชกุมารพระราชเทวี  
(๒) อุปัตติเทพ  เทวดาโดยกำเนิด  ได้แก่  เทวดาช้ันจาตุมหาราชเป็นต้น (๓) วิสุทธิ
เทพ เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ  ได้แก่พระตถาคต สาวกของพระตถาคต  พระอรหันต
ขีณาสพ  พระปัจเจกพุทธเจ้า(ขุ.จู.  (ไทย)  ๓๐/๑๑๙/๓๘๗-๓๘๘) 

  คำว่า เทพ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๒๗/๗๓, ๑๒๘/๗๔, 
๑๗๑/๑๑๗, ๑๗๒/๑๑๙, ๒๐๐/๑๔๙, ๒๘๒/๒๑๓, ๒๘๓/๒๑๔, ๒๘๔/๒๑๕, ๒๘๔/
๒๑๖, ๓๔๐/๒๗๐, ๓๕๑/๒๗๘, ๓๕๓/๒๘๐, ๓๕๔/๒๘๓, ๓๖๘/๒๙๖, ๓๖๙/๒๙๖, 
๓๖๙/๒๙๗, ๔๑๑/๓๔๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๒/๓๐, ๔๔/๓๑, ๑๑๘/๘๘, ๑๔๐/๑๐๒, 
๒๐๒/๑๖๔, ๓๒๐/๓๐๙, ๓๓๒/๓๓๕, ๓๕๗/๓๙๘, ๓๕๙/๔๒๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๒/
๖๐, ๘๐/๗๘, ๓๑๒/๓๗๗, ๓๘๑/๔๖๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐๕/๒๓๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๖๘/๒๒๔, ๒๔๗/๓๕๕, ๒๔๙/๓๖๐, ๒๕๐/๓๖๓, ๒๖๘/๓๙๒, ๒๗๑/๓๙๕ 

  คำว่า เทพบางพวก หมายถึง เทพบางพวก หมายถึงพวกเทพในสวรรค์ช้ัน
กามาวจร ๖ คอื (๑) ช้ันจาตุมหาราช (๒) ช้ันดาวดึงส์ (๓) ช้ันยามา (๔) ช้ันดุสิต (๕) 
ช้ันนิมมานรดี (๖) ช้ันปรนิมมติวสวัตดี (ที.ม.อ. (บาลี) ๑๒๗/๑๐๙)  

เทพกัญญา : เทวดารุ่นสาว, เทพดรุณ,เทพผู้หญิง มีความงามเป็นเลิศ นางอลัมพุสาราชกัญญา เช่น
ดังคำในทาสีวิมาน รัชชุมาลาวิมาน กล่าวถึงเทพกัญญาอีกพวกหน่ึง คือ เอณีปัสสา สุ



 

๒๓๕๔ 
 

 

ผัสสา สุภัททา และมุทุวาทินี  ผู้ประเสริฐกว่านางอัปสรท้ังหลาย ผู้มีหน้าท่ีปลุกเร้าให้
เกิดปีติโสมนัส  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๖๘/๓๐,๑๐๖๕/๑๓๓),หรือดังคำในอนุรุทธสูตร  
พระอนุรุทธเถระกล่าวไว้ว่าเหล่านางเทพกัญญาผู้ มีคติอันเลว ดำรงมั่นอยู่ใน
สักกายทิฏฐิ สัตว์ทั้งหลายผู้มีคติอันเลวแม้เหล่าน้ันก็ยังมีนางเทพกัญญาปรารถนา
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๖/๓๒๘),ในอลัมพุสาชาดก กล่าวถึงพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ทรง
ปราบปรามวัตรอสูร ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งเหล่าเทพบุตรผู้มีชัยทรงเล็งเห็นอลัมพุสา
เทพกัญญาว่ามีความสามารถ (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๕๙/๖๑๑),ในสุธาโภชน
ชาดก กล่าวถึงเทพกัญญา ๔ องค์ คือ ๑.เทพธิดาอาสา ๒.เทพธิดาสัทธา๓.เทพธิดา
สิรี ๔.เทพธิดาหิรี (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๓๔/๑๒๓) 

  คำว่า เทพกัญญา มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๕๑/
๓๖๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๖๗/๕๑๕)  

เทพคนธรรพ์, หมู่ : เทวดาชาวสวรรค์พวกหน่ึง เป็นบริวารท้าวธตรฐ มีความชํานาญในวิชาดนตรีและ
ขับร้อง ดังคำในชนวนสภสูตร สนังกุมารพรหมเนรมิตอัตภาพเป็นรูปเนรมิต  ๓๓ 
องค์  ประทบัน่ังบนบัลลังก์ของพวกเทพช้ันดาวดึงส์ทุกบัลลังก์ รับสั่งเรียกพวกเทพ
ช้ันดาวดึงส์มาตรัสว่า  พวกเทพช้ันดาวดึงส์ผู้เจริญเข้าใจเรือ่งน้ันว่าอย่างไร  ก็พระผู้มี
พระภาคพระองค์น้ี  ทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มากฯลฯเพ่ือสุขแก่เทวดาและ
มนุษย์ท้ังหลายเพียงไร เหล่าชนผู้เจริญผูถ้ึงพระพุทธเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็น
สรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ  รักษาศีลใหบ้ริบูรณ์ หลังจากตายไป บางพวกถึงความ
เป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี  ฯลฯบางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ
พวกเทพช้ันจาตุมหาราช  พวกท่ียังกายให้บริบูรณ์ซึ่งต่ำกว่าเขาท้ังหลาย ย่อมไปเพ่ิม
จำนวนหมู่เทพคนธรรพ์   (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๕/๒๑๗)  

เทพคันธะ,พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของคันธมาลิยเถระ  
ในคันธมาลิยเถราปทาน พระคันธมาลิยเถระกล่าวถึงบุพกรรมที่เคยทำสถูปไม้หอม
ปกคลุมด้วยดอกมะลิ  ทำให้สมควรแด่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ 
แล้วได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ดังคำว่า ด้วยผลแห่งสักการะท่ีทำไว้ใน
พระพุทธเจ้าโดยพิเศษ ข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุคติเลย  น้ีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 
ในกัปที่ ๓๙ (นัปจากกัปนี้ไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ ชาติมีนามเหมือนกันว่า
เทพคันธะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๙/๒๔๒) 

เทพเจ้า:  พระเจ้าบนสวรรค์ ลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นผู้ดลบันดาลสขุทุกข์ใหแ้ก่มนษุย์ ดังคำใน
สามัญญผลสูตร กล่าวถึงบุรุษทาสกรรมกรคนหน่ึงคิดว่า พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิ
บุตร พระองค์น้ีทรงเป็นมนุษย์  แม้เราก็เป็นมนุษย์ แต่พระองค์ทรงเอิบอ่ิมพรั่งพร้อม



 

๒๓๕๕ 
 

 

ด้วยกามคุณ  ๕ ดุจเทพเจ้า (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๘๓/๖๑),หรือดังคำในสังคีติสูตร 
กล่าวถึงภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพ
นิกายหมู่ใดหมู่หน่ึง ว่า ด้วยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรย์นี้ เราจะเป็นเทพเจ้า หรือ
เทพองค์ใดองค์หนึ่ง จิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความ ปรารถนาเป็นเทพ
นิกายหมู่ใดหมู่หน่ึงว่า ด้วยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรย์น้ี เราจะเป็นเทพเจ้า หรือ
เทพองค์ใดองค์หนึ่ง   ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพ่ือประกอบเนืองๆ เพ่ือกระทำ
ต่อเน่ืองเพ่ือบำเพ็ญเพียร,ในปฐมทารุกขันโธปมสูตร กลา่วถึงการคิดในลักษณะเช่นนี้
ว่าเป็นการถูกอนุษย์เข้าสิง(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๐๙,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๑/
๒๔๓),ในสัมพุลาชาดก กล่าวถึงนางสัมพุลาเม่ือไม่ทรงพบพระราชบุตรก็ทรงไหว้วอน
เทพเจ้าผู้สิงสถติอยู่ท่ีกอหญ้าลดาวัลย์และหมู่ไม้โอสถตลอดจนบรรพตและพงไพร(ขุ.
ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๓๑๘/๕๘๖)  

เทพชั้นกามาวจร : เทวดาที่ยังข้องอยู่ในกาม,เทพที่ท่องเท่ียวอยู่ในกามภพ,ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าว
ไว้ว่า ในปฏิสนธิขณะ  ความเกิดขึ้นแห่งขัตติยมหาศาล    พราหมณมหาศาล คหบดี
มหาศาล เทพช้ันกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ  ๘ ประการ และอธิบายอีกว่า  
ในชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ  ๓ประการ ฝ่ายกุศลเป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่
เกิดขึ้นในขณะนั้น  เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย สังขาร
จึงมี ในขณะติดใจ เหตุ ๒ ประการ ฝ่ายอกุศลเป็นสหชาตปัจจัย แก่เจตนาที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้น เพราะเหตุน้ัน  ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัย    สังขารจึง
มี  ในติเหตุกปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายอัพยากฤตเป็นสหชาตปัจจัยแก่
เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
วิญญาณจึงม ี แม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมีในปฏิสนธิขณะ เบญจขันธ์
เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย ใน
ปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๔ เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ องค์ประกอบแห่งชีวิต  ๓ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมญัญ
ปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ นามและรูปเป็นสหชาต
ปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย  เป็นวิปปยุตตปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ   ธรรม ๑๔ ประการน้ี
เป็นสหชาตปัจจัย  เป็นอัญญมญัญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย  ใน
ปฏิสนธิขณะ  อรูปขันธ์ ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย 
เป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ  อินทรีย์ ๕ เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมญัญ
ปัจจัย  เป็นนิสสยปัจจัย เปน็สัมปยุตตปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ประการเป็น
สหชาตปัจจัย  เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย  ใน



 

๒๓๕๖ 
 

 

ปฏิสนธิขณะ นามและวิญญาณเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๑๔ ประการน้ีเป็นสหชาตปัจจัย 
เป็นอัญญมญัญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ ธรรม 
๒๘ ประการนี้เป็นสหชาตปัจจัย  เป็นอัญญมญัญปัจจัย  เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปป
ยุตตปัจจัย ในติเหตุกปฏิสนธิขณะ ความเกิดขึ้นแห่งขัตติยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล คหบดีมหาศาล  เทพช้ันกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ  ๘  ประการนี ้ 
น้ีเป็นการอธิบาย ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุต (ติเหตุกปฏิสนธิขณะ) (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๒๓๑/๒๙๒), 

  สำหรับในปฏิสนธิขณะท่ีเป็นญาณวิปปยุต (ทุเหตุกปฏิสนธิขณะ)   มีอธิบายไว้ว่า 
ในชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ  ๒ ประการฝ่ายกุศลเป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่
เกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะเหตุน้ัน  ท่านจึงกล่าวว่า แม้เพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย สังขาร
จึงมี ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปปยุต ความเกิดขึ้นแห่งขัตติยมหาศาล 
พราหมณมหาศาล คหบดีมหาศาล เทพชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๖ 
ประการนี้  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๓/๓๙๕); ดูประกอบ ในอังคุตตรนิกาย บุคคลผูม้ี
สังโยชน์ภายใน  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๗/๘๐)  

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธ์ิหากไม่บรรลุมรณภาพแล้วจะไปเกิดเป็น
เทพช้ันใดช้ันหน่ึง ดังคำว่า หมู่เทพหมู่ใดหมู่หน่ึง  หมายถึงหมู่เทพช้ันกามาวจร
สวรรค์  ๖  ช้ัน  ช้ันใดช้ันหนึ่ง  (องฺ.ทุก.อ.  (บาล)ี ๒/๓๗/๔๓)  

เทพชั้นจาตุมหาราช :หมู่เทวดาซึ่งเป็นชาวสวรรค์ช้ันแรกแห่งสวรรค์ ๖ ช้ัน ได้แก่ จาตุมหาราชหรือจา
ตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตว
สวัตดี มีท้าวจาตุมหาราชท้ัง ๔ ผู้รักษาโลกในทิศท้ัง ๔ ร่วมกันปกครอง(ที.สี.(ไทย) 
๙/๔๘๘/๒๑๗); เรียกหัวหน้าเทวดาผู้มีหน้าท่ีรักษาโลกในทิศท้ัง ๔ ว่า ท้าวจาตุ
มหาราช คือ  (๑) ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้านทศิบูรพาหรือ
ทิศตะวันออก (๒) ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศ
ทักษิณหรือทิศใต้  (๓) ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศ
ตะวันตก (๔) ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ ดังคำในมหาโค
วินทสูตร กล่าวถึงเหล่าสาวกผู้ไม่รู้คำสั่งสอนท่ัวทั้งหมดหลังจากตายไป บางพวก
เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี ฯลฯ บางพวกเข้าถึงความ
เป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพช้ันจาตุมหาราช (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒๘/๒๕๗),เป็นช่ือ ๑ ใน
บริษัท ๘ มีขตัติยบริษัทเป็นต้น (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๗๒/๑๑๙, ๒๘๕/๒๑๗, ๓๒๘/
๒๕๗, ๔๔๐/๓๗๐,๔๔๑/๓๗๑,๔๔๑/๓๗๒),ในธนัญชานิสูตร กล่าวถึงเทพช้ันจาตุ



 

๒๓๕๗ 
 

 

มหาราชประเสริฐกว่ามนุษย ์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๑/๕๖๙),ในสังขารูปปัตติสูตร 
กล่าวถึงภิกษุบางรูปต้ังจิตเพ่ือไปเกิดในช้ันน้ีไว้ว่า ภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพช้ันจาตุ
มหาราชมีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขมากภิกษุน้ันมีความปรารถนาอย่างนี้
ว่า โอหนอ หลังจากตายแล้ว เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันจาตุมหาราช 
เธอตั้งจิตน้ัน อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน สังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญ 
ทำให้มากแล้วอย่างนี้ เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในเทพช้ันจาตุมหาราชนั้นได้ (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๖๓/๒๐๙),ในธัมมจักกัปปวัตตนวาร กล่าวถึงการประกาศธรรมของพระ
ผู้มีพระภาคว่าเป็นผู้มีส่วนในการกระจายข่าวให้เหล่าเทพรับทราบ ดังคำว่า เทพช้ัน
จาตุมหาราชได้สดับเสียงประกาศของเทพช้ันภุมมะแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
เทพช้ันดาวดึงส์ได้สดับเสียงประกาศของเทพช้ันจาตุมหาราชแล้ว ได้กระจายข่าว
ต่อไปฯลฯ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๖),ในกถาวัตถุ จิตตัฏฐิติกถา กล่าวถึงเหล่าเทพ
ช้ันจาตุมหาราชมีประมาณอายุ ๕๐๐ ปี (อภิ.ก.(ไทย) ๓๓๗/๓๐๘)  

เทพชั้นดาวดึงส์ :หมู่เทวดาซึ่งเป็นชาวสวรรค์ช้ันที่ ๒ แห่งสวรรค์ ๖ ช้ัน ได้แก่ จาตุมหาราชหรือจาตุ
มหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี 
มีพระอินทร์เป็นผู้ครอง(ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗),ในทีฆนิกาย เช่น มหาปรินิพพาน
สูตร สักกปญัหสูตร กล่าวไว้ว่า เทพช้ันดาวดึงส์บูชาพระเขี้ยวแก้วองค์หน่ึงหรือดังคำ
ในมหาโควินทสูตรว่า พวกเทพช้ันดาวดึงส์มีพระอินทร์เป็นประธาน ถวายนมัสการ
พระตถาคตและความดีของพระธรรม (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๐/๑๘๐, ๒๙๕/๒๒๘, 
๒๙๖/๒๒๙, ๓๐๔/๒๓๘, ๓๕๒/๒๗๙,๔๑๖/๓๔๙, ๔๑๗/๓๕๐),ในธนัญชานิสูตร 
กล่าวถึงเทพช้ันดาวดึงส์ประเสริฐกว่าเทพช้ันจาตุมหาราช  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๑/
๕๗๐),ในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุต้ังจิตเพ่ือไปเกิดในชั้นดาวดึงส์ (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๖๔/๒๐๙),ในธัมมจักกปัปวัตตนวารกล่าวถึงการประกาศธรรมของพระผู้มีพระ
ภาคว่าเป็นผู้มีส่วนในการกระจายข่าวให้เหล่าเทพช้ันสูงกว่าได้รับทราบ (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๓๐/๔๘๖,ในอปทาน พระยาคุทายกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้า
เลื่อมใส ถวายข้าวยาคูท่ีต้มด้วยมือท้ัง ๒ ของตน เมื่อปรารภถึงกรรมของตนแล้วจึงได้
ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ วิมานแกว้มณีได้เกิดแก่ข้าพเจ้าในหมู่เทพช้ันดาวดึงส์ 
ข้าพเจ้าประกอบด้วยหมู่เทพนารี บันเทิงอยู่ในวิมานที่อุดม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕๔/
๒๓),ในกถาวัตถุจิตตัฏฐิติกถา  กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันดาวดึงส์  ... (มปีระมาณอายุ 
๑,๐๐๐ ปี) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๓๗/๓๐๘)    

เทพชั้นดุสิต : หมู่เทวดาซ่ึงเป็นชาวสวรรค์ช้ันท่ี ๔ แห่งสวรรค์ ๖ ช้ัน ได้แก่ จาตุมหาราชหรือจาตุ
มหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี, 



 

๒๓๕๘ 
 

 

มีท้าวสันดุสิตเป็นผู้ครอง(ที.ส.ี(ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗),ในมหาสมยสูตร กล่าวว่าเป็น
เทพที่มาเข้าเฝา้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ ดังคำว่า เทพพวกเขมิยะเทพช้ันดุสิต 
เทพช้ันยามา เทพพวกกัฏฐกะผู้มียศ  เทพพวกลัมพีตกะ   เทพพวกลามเสฏฐะ เทพ
พวกโชติ  อาสวะ เทพช้ันนิมมานรดีและเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีก็มา (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๔๐/๒๖๙),ในธนัญชานิสูตร กล่าวถงึเทพช้ันดุสิตประเสริฐกว่าเทพช้ันยามา (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๑/๕๗๐),ในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุต้ังจิตเพ่ือไปเกิดในช้ันยา
มา (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๔/๒๐๙),ในธัมมจักกัปปวัตตนวาร กล่าวถึงการประกาศธรรม
ของพระผู้มีพระภาคว่าเป็นผู้มีส่วนในการกระจายข่าวให้เหล่าเทพช้ันสูงกว่าได้
รับทราบ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๖),ในกถาวัตถุ กล่าวถึงเหล่าเทพชั้นดุสิต... (มี
ประมาณอายุ ๔,๐๐๐ ปี) ฯลฯ   

เทพชั้นต่ำ, หมู่ : เหล่าเทพที่เป็นคนธรรพ์ เป็นเทพที่ต่ำกว่าเทพทุกจำพวก ในท่ีน้ีหมายถึงภิกษุท่ีเป็น
สาวก  ๒ รูป มรณภาพแล้วไปเกิดเทพช้ันต่ำ ดังคำในสักกปัญหสูตร กล่าวไว้ว่า ท้าว
วาสวะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพทอดพระเนตรเทพเหล่านั้น  ท่ามกลางหมู่เทพแล้วทรง
สังเวชว่า เทพเหล่าน้ันมาเกิดในหมู่เทพช้ันต่ำกว่า เวลานี้กลับก้าวล่วงพวกเทพชั้น
ดาวดึงส์ได้ (เพราะบำเพ็ญเพียรเพ่ิมเติม) ตามคำแนะนำของโคปกเทพบุตรว่า พวก
ท่านมาเกิดในหมู่คนธรรพ์  ยังต้องมาสู่ท่ีบำรุงบำเรอของพวกเทพ ขอให้ท่านจงดู
ความวิเศษอันน้ีของเราผู้อยู่ครองเรือนเถิด เราเป็นหญิง  แต่วันน้ีเป็นเทพบุตรผู้พรั่ง
พร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ คนธรรพ์พวกน้ันพร้อมกันมาพบโคปกเทพบุตรถูก
เทพบุตรผู้เป็นสาวกของพระโคดมตักเตือนแล้ว จึงเกิดความสังเวชว่า เอาเถิด พวก
เราจะเพียรพยายามอย่าได้เป็นคนรับใช้ของผู้อ่ืนอีกเลย  บรรดาคนธรรพ์เหล่าน้ัน 
คนธรรพ์ ๒ ตนระลึกถึงคำสอนของพระโคดมได้  จึงได้เริ่มต้ังความเพียร หน่าย
ความคิดในภพน้ี เห็นโทษในกาม ตัดกามสงัโยชน์และกามพันธน์ อันเป็นโยคะที่ละได้
ยากของมารผู้มีบาปก้าวล่วงเหล่าเทพช้ันดาวดึงส์ เพราะตัดกามคุณอันมีอยู่เสียได้ 
ประดุจช้างตัดบ่วงบาศได้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๒, ๓๕๔/๒๘๓) 

เทพชั้นนิมมานรดี : หมู่เทวดาซ่ึงเป็นชาวสวรรค์ช้ันท่ี ๕ แห่งสวรรค์ ๖ ช้ัน ได้แก่ จาตุมหาราชหรือจา
ตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัต
ดี, มีท้าวสุนิมมิตเป็นผู้ครอง(ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗),เทวดาช้ันน้ีปรารถนาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งนิรมิตเอาได้,  ในมหาสมยสูตร กล่าวว่าเป็นเทพที่มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและ
ภิกษุสงฆ์ ดังคำว่า เทพพวกเขมิยะ เทพช้ันดุสิต เทพช้ันยามา เทพพวกกัฏฐกะผู้มียศ  
เทพพวกลัมพีตกะ เทพพวกลามเสฏฐะ เทพพวกโชติ  อาสวะ เทพช้ันนิมมานรดี และ
เทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีก็มา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๗๐),ในธนัญชานิสูตร กล่าวถึง



 

๒๓๕๙ 
 

 

เทพช้ันนิมมานรดีประเสริฐกว่าเทพช้ันดุสิต (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๑/๕๗๐), ในสังขารปู
ปัตติสูตร กลา่วถึงภิกษุต้ังจิตเพ่ือไปเกิดในช้ันนิมมานรดี (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๔/
๒๐๙),ในธัมมจักกัปปวัตตนวาร กล่าวถึงการประกาศธรรมของพระผู้มีพระภาคว่า
เป็นผู้มีส่วนในการกระจายข่าวให้เหล่าเทพช้ันสูงกว่าได้รับทราบ  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๓๐/๔๘๖), ในกถาวัตถุจิตตัฏฐิติกถา  กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันนิมมานรดี  ... (มี
ประมาณอายุ ๘,๐๐๐ ปี) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๓๗/๓๐๘)   

เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดี :หมู่เทวดาซึ่งเป็นชาวสวรรค์ช้ันท่ี ๖ แห่งสวรรค์ ๖ ช้ัน ได้แก่ จาตุมหาราช
หรือจาตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิม
มิตวสวัตดี, มีท้าววสวัตดีมารหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ท้าวปรนิมมิตวสวัตดีเป็นผู้
ครอง(ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗),เทวดาช้ันน้ี ปรารถนาสิง่ใดสิ่งหน่ึงไม่ต้องนิรมิตเอง 
มีเทวดาอ่ืนนิรมิตให้อีกต่อหน่ึง,  ในมหาสมยสูตร กล่าวว่าเป็นเทพท่ีมาเข้าเฝ้าพระผู้มี
พระภาคและภิกษุสงฆ์ ดังคำว่า เทพพวกเขมิยะ เทพช้ันดุสิต เทพช้ันยามา เทพ
พวกกัฏฐกะผู้มียศ  เทพพวกลัมพีตกะ เทพพวกลามเสฏฐะ เทพพวกโชติ  อาสวะ 
เทพช้ันนิมมานรดี และเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีก็มา (ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๓๔๐/๒๗๐),
ในธนัญชานิสูตร กล่าวถึงเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีประเสริฐกว่าเทพช้ันนิมมานรดี  (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๑/๕๗๐),ในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุต้ังจิตเพ่ือไปเกิดในช้ันปร
นิมมิตวสวัตดี (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๔/๒๐๙),ในธัมมจักกปัปวัตตนวาร กล่าวถึงการ
ประกาศธรรมของพระผู้มีพระภาคว่าเป็นผู้มีส่วนในการกระจายข่าวให้เหล่าเทพ
ช้ันสูงกว่าได้รับทราบ  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๖), ในกถาวัตถุจิตตัฏฐิติกถา  
กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี  ... (มีประมาณอายุ ๑๖,๐๐๐ ปี) ฯลฯ(อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๘)    

เทพชั้นปริตตสุภา : หมู่เทพผู้มีรัศมงีามน้อย, เป็นรูปพรหมลำดับที่ ๗ ที่เกิดจากการบำเพ็ญเคยได้ตติย
ฌาน ตายแลว้ไปอยู่ในช้ันรูปาวจรภูมิ ๑๖ ดังคำในสาเลยยกสูตร เวรัญชกสูตร 
กล่าวถึงผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม ถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอ
คือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่า ทำอย่างไรหนอ หลังจากตายแล้ว เราพึงเกิดในเทพ
ช้ันปริตตาภา...เทพช้ันอัปปมาณาภา...เทพช้ันอาภัสสรา ...เทพช้ันปริตตสุภา  ... เทพ
ผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เป็นไปได้ท่ีหลังจากตายแล้ว บุคคลนั้นจะพึงเกิด
ในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสญัญายตนภพ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้
ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๙,๔๔๗/๔๘๖),
ในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวไว้ว่า ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีล
ประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญา  ภิกษุนั้นได้ฟังว่า‘เทพช้ัน



 

๒๓๖๐ 
 

 

สุภาฯลฯ เทพช้ันปริตตสุภา ฯลฯ เทพช้ันอัปปมาณสุภาฯลฯ หรือเทพช้ันสุภกิณหา มี
อายุยืน มีผิวพรรณผ่องใสฯลฯ แล้วต้ังจิตเพ่ือไปเกิดในช้ันปริตตสุภา (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๗๐/๒๑๒),ในกถาวัตถุจิตตัฏฐิติกถา  กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันปริตตสุภา... (มี
ประมาณอายุ ๑๖ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)      

เทพชั้นปริตตาภา : หมู่เทพผู้มีรัศมีน้อย เพราะเคยน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์, 
เป็นรูปพรหมลำดับท่ี ๔ ในท่ีเกิดจากการบำเพ็ญเคยได้ทุติยฌาน ตายแล้วไปเกิดอยู่
ในช้ันรูปาวจรภูมิ ๑๖ ดังคำในสาเลยยกสูตร เวรัญชกสูตร กล่าวถึงผู้ประพฤติ
สม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม  ถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือผู้ประพฤติธรรม
จะพึงหวังว่า ทำอย่างไรหนอ หลังจากตายแล้ว เราพึงเกิดในเทพช้ันปริตตาภา ... 
เทพช้ันอัปปมาณาภา...เทพช้ันอาภัสสรา... เทพช้ันปริตตสุภา... เทพผู้เข้าถึงเนว
สัญญานาสัญญายตนภพ เป็นไปได้ท่ีหลังจากตายแล้ว บุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู้
เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้
ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๙,๔๔๗/๔๘๖),
ในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีล
ประกอบด้วยสุตะ  ประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ันได้ฟังว่า เทพช้ัน
อาภาฯลฯ เทพช้ันปริตตาภา ฯลฯ เทพช้ันอัปปมาณาภา ฯลฯ หรือเทพช้ันอาภัสสรา
มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขเป็นกำลังแล้วต้ังจิตปรารถนาเพ่ือไปเกิดในช้ัน
ปริตตาภา  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๙/๒๑๒),ในอนุรุทธสูตร กล่าวถึงบุคคลบางคนในโลก
น้ีน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์อยู่  หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความ
เป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันปริตตาภา (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๒/๒๗๑),ในกถาวัตถุ จิตตัฏฐิติ
กถา  กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันปริตตาภา... (มีประมาณอายุ ๒ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๓๓๗/๓๐๙)      

เทพชั้นปริสุทธาภา :หมู่เทพผู้มีรัศมีบรสิุทธ์ิ เคยน้อมจิตแผ่กสิณมแีสงสว่างบริสุทธ์ิเป็นอารมณ์อยู่ 
หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันปริสุทธาภา,ในอนุรุทธสูตร 
พระอนุรุทธเถระกล่าวอธิบายถึงผู้เป็นไปเกิดเป็นเทพช้ันปริสุทธาภาไว้ตอนหนึ่งว่า 
ภิกษุน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างบริสุทธ์ิเป็นอารมณ์อยู่ ระงับความช่ัวหยาบทางกาย
ให้ดี  ถอนถีนมิทธะให้ดี กำจัดอุทธัจจกุกกุจจะให้ดี เพราะระงับความช่ัวหยาบทาง
กายให้ดี ถอนถีนมิทธะให้ดี และกำจัดอุทธัจจกุกกุจจะให้ดี ภิกษุน้ันจึงรุ่งเรืองอย่าง
ไม่ริบหรี่ หลงัจากมรณภาพแล้ว จึงเข้าถงึความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผูม้ีรัศมีบริสทุธ์ิ 
(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๔/๒๗๕-๒๗๖)  



 

๒๓๖๑ 
 

 

เทพชั้นพรหมกายิกา, พวก :เทพผู้นับเน่ืองในหมู่พรหม มอีายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมาก, เป็น
รูปพรหมท่ีเคยได้บรรลุปฐมฌาน, ในมหานิทานสูตร  สงัคีติสูตร วิญญาณฐิติ  ๗ 
ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระอานนท์ข้อ ๒ ไว้ว่า มีสัตว์ท้ังหลายผู้มีกาย
ต่างกัน แต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพช้ันพรหมกายิกาเกิดในปฐมฌานและ
เหล่าสัตว์ผู้เกิดในอบาย  ๔  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒๗/๗๓),ในทสุตตรสูตรกล่าวว่าเป็น
สัตตาวาสข้อที่ ๒ ในสัตตาวาส ๙ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๐๒),ในสาเลยยกสูตร
กล่าวถึงผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม ถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอ
คือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่า ทำอย่างไรหนอ หลังจากตายแล้ว  เราพึงเกิดในเทพ
ช้ันดาวดึงส์ฯลฯ เทพช้ันยามา...เทพช้ันดุสิต...เทพช้ันนิมมานรดี ... เทพช้ันปรนิม
มิตวสวัตดี... เทพผู้นับเน่ืองในหมู่พรหม เป็นไปได้ท่ีหลังจากตายแล้ว บุคคลน้ันจะพึง
เกิดในเทพผู้นับเน่ืองในหมู่พรหม ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลน้ันเป็นผู้ประพฤติ
สม่ำเสมอ  คือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๙)   

  อรรถกถาอธิบายว่า เทพช้ันพรหมกายิกา หมายถึงพรหมช้ันปฐมฌาน ๓ ช้ัน คือ 
(๑) พรหมปาริสัชชา (พวกบริษัทบริวารมหาพรหม) (๒) พรหมปุโรหิตา (พวกปุโรหิต
มหาพรหม) (๓) มหาพรหมา (พวกท้าวมหาพรหม) (ที.ม.อ.(บาลี) ๑๒๓/๑๐๙) และ
คำว่า เทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหม(เทพช้ันพรหมกายิกา)  หมายถึงเทวดาผู้เคยได้บรรลุ
ฌาน  มีฌานช้ันปฐมฌาน เป็นต้น  (ม.มู.อ.  (บาลี) ๒/๔๔๒/๒๔๑,องฺ.สตฺตก.อ.  
(บาลี) ๓/๔๔-๔๕/๑๘๐)   

เทพชั้นภุมมะ : เทวดาหมู่หน่ึงท่ีสิงสถิตอยู่บนพ้ืนดินหรือภาคพ้ืน เรียกกนัว่าภุมมะ หรือภุมมเทวดา
,ในมหาวรรค  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และธัมมจักกัปปวัตตนวาร กล่าวถึงพระผู้มี
พระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว เทพช้ันภุมมะกระจายข่าวว่า น่ัน
พระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม  พระผูมี้พระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว ณ  ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ใน
โลก ให้หมุนกลับไม่ได้ เทพช้ันจาตุมหาราช  สดับเสียงของทวยเทพช้ันภุมมะแล้ว ได้
กระจายข่าวต่อไป ฯลฯเทพช้ันดาวดึงส์ได้สดับเสียงประกาศของเทพช้ันจาตุมหาราช
แล้ว  ได้กระจายข่าวต่อไปฯลฯ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๗/๒๔,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/
๕๙๕,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๖),ในจูฬโคสิงคสูตร กลา่วถึง เม่ือยักษ์ช่ือทีฆปรชน
กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่าเป็นลาภของชาววัชชีท่ีพระผู้มีพระภาคมาประทับอยู่  
เทพช้ันภุมมะได้ฟังเสียงของยักษ์ช่ือทีฆปรชนแล้วได้ประกาศ(ต่อไป)ว่า  ท่านผู้เจรญิ
ท้ังหลาย เป็นลาภของชาววัชชี ประชาชนชาววัชชีได้ดีแล้ว  ท่ีพระตถาคตอรหันต



 

๒๓๖๒ 
 

 

สัมมาสมัพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่และกุลบุตร ๓ ท่านนี้ คือ ท่านพระอนุรุทธะ  
ท่านพระนันทิยะ และท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓๑/๓๖๓)  

เทพชั้นยามา : หมู่เทวดาซ่ึงเป็นชาวสวรรค์ช้ันท่ี ๓ แห่งสวรรค์ ๖ ช้ัน ได้แก่ จาตุมหาราชหรือจาตุ
มหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมติวสวัตดี, 
มีท้าวสุยามเป็นผู้ครอง ในมหาสมยสูตร กล่าวว่าเป็นเทพท่ีมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
และภิกษุสงฆ์ ดังคำว่า เทพพวกเขมิยะ เทพช้ันดุสิต เทพช้ันยามา เทพพวกกัฏฐกะผู้
มียศ  เทพพวกลัมพีตกะ เทพพวกลามเสฏฐะ เทพพวกโชติ  อาสวะ เทพช้ัน
นิมมานรดี และเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีก็มา (ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๓๔๐/๒๗๐),ในธนัญ
ชานิสูตร กล่าวถึงเทพช้ันยามา ประเสริฐกว่าเทพช้ันดาวดึงส์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๑/
๕๗๐), ในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุต้ังจิตเพ่ือไปเกิดในช้ันยามา (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๖๔/๒๐๙), ในธัมมจักกัปปวัตตนวาร กล่าวถึงการประกาศธรรมของพระผู้มี
พระภาคว่าเป็นผู้มีส่วนในการกระจายข่าวให้เหล่าเทพช้ันสูงกว่าได้รับทราบ  (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๖), ในกถาวัตถุ จิตตัฏฐิติกถา กล่าวถึงเหล่าเทพช้ันยามา... (มี
ประมาณอายุ ๒,๐๐๐ ปี) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๓๗/๓๐๘)    

เทพชั้นรปูาวจร :หมู่เทวดาผู้ท่ีท่องเที่ยวอยู่ในรูป หรือชั้นของพวกท่ีได้รูปฌาน  ในปฏิสัมภิทามรรค 
คติกถา กล่าวถึง ความเกิดขึ้นแห่งเทพช้ันรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ ๘ 
ประการ  และอธิบายไว้อีกว่า ความเกิดขึ้นแห่งเทพช้ันรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่ง
เหตุ ๘ ประการเป็นอย่างไร  คือ ในชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการ  ฝ่าย
กุศล ฯลฯ  ความเกิดขึ้นแห่งเทพช้ันรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ  ๘ ประการนี ้ 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๑/๒๙๒)  

เทพชั้นเวหัปผลา : หมู่เทวดาผู้มีผลไพบูลย์ , เป็นเทพผู้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขเป็น
กำลัง, เป็นรูปพรหมลำดับท่ี ๑๐ ในท่ีเกิดจากการบำเพ็ญเคยได้จตุตถฌาน ตายแล้ว
ไปเกิดอยู่ในช้ันรปูาวจรภูมิ ๑๖ ดังคำในสาเลยยกสตูร เวรัญชกสูตร กล่าวถงึผู้
ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม  ถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือผู้
ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่า ทำอย่างไรหนอ หลังจากตายแล้ว เราพึงเกิดในเทพช้ัน
ปริตตาภา ...เทพช้ันอัปปมาณาภา...เทพช้ันอาภัสสรา...เทพช้ันปริตตสุภา... เทพผู้
เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เป็นไปได้ท่ีหลังจากตายแล้ว บุคคลนั้นจะพึงเกิด
ในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสญัญายตนภพ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้
ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย๑๒/๔๔๒/๔๗๙,๔๔๗/๔๘๖),
ในสังขารูปปัตติสูตรกล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีล
ประกอบด้วยสุตะ  ประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ันได้ฟังว่า เทพช้ัน
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เวหัปผลา ฯลฯ เทพช้ันอวิหา ฯลฯ เทพช้ันอตัปปาฯลฯ เทพช้ันสุทัสสา ฯลฯ เทพช้ัน
สุทัสสีฯลฯ หรอืเทพชั้นอกนิฏฐามีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสขุเป็นกำลังแล้ว 
ต้ังจิตปรารถนาเพ่ือไปเกิดในช้ันเวหัปผลา (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๙/๒๑๒),ในกถาวัตถุ 
จิตตัฏฐิติกถา  กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันเวหัปผลา... (มีประมาณอายุ ๕๐๐ กัป) ฯลฯ
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)     

เทพชั้นสังกิลฏิฐาภา :หมู่เทวดาผู้มีรัศมีเศร้าหมอง  เพราะเคยน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเศร้าหมอง
เป็นอารมณ,ในอนุรุทธสูตร พระอนุรุทธเถระ กล่าวถึงบุคคลบางคนในโลกน้ี น้อมจิต
แผ่กสณิมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่ หลังจาก ตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับเทพช้ันสังกิลิฏฐาภา,และกล่าวอธิบายถึงผู้เป็นไปเกิดเป็นเทพช้ันสังกิลิฏฐา
ภาไว้ตอนหน่ึงว่า ภิกษุน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่ ไม่ระงับ
ความช่ัวหยาบทางกายให้ดี ไม่ถอนถีนมิทธะให้ดี ไม่กำจัดอุทธัจจกุกกุจจะให้ดี  
เพราะไม่ระงับความช่ัวหยาบทางกายให้ดี ไม่ถอนถีนมิทธะให้ดี  ไม่กำจัดอุทธัจจกุก
กุจจะให้ดี  ภกิษุน้ันจึงรุ่งเรืองอย่างริบหรี่ หลังจากมรณภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับหมู่เทพผู้มีรัศมีเศรา้หมอง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๒/๒๗๑, ๒๓๔/๒๗๕) 

เทพชั้นสุทธาวาส : หมู่เทวดาในพรหมโลกผู้เป็นพระอนาคามี,หมู่เทวดาที่ไปเกิดในภพที่เป็นท่ีอยู่ของ
ผู้บริสุทธ์ิ  หมายถึงเทพที่รูปพรหม ๕ ช้ันท่ีสูงสุดในรูปาวจร  คือ  อวิหา อตัปปาสุทัส
สา สุทัสส ี อกนิฏฐา,ในมหาปทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าถึงการเสด็จไปพรหม
โลกช้ันสุทธาวาสไว้ว่า เทวโลกช้ันสุทธาวาสท่ีเราไม่เคยอยู่มาเลยตลอดกาลนานนี้ 
ไม่ใช่ใครๆ จะเข้าถึงได้โดยง่ายยกเว้นเหล่าเทพช้ันสุทธาวาส ทางท่ีดี เราควรไปหา
เหล่าเทพช้ันสุทธาวาส  จึงได้หายไปจากควงต้นราชสาละนั้นไปปรากฏในเหล่าเทพ
ช้ันอวิหาอย่างรวดเร็ว (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๑/๕๑),ในมหาสมยสูตร กลา่วถึงเทพช้ัน
สุทธาวาส  ๔ องค์ กล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคเมื่อคราวที่
ประทับอยู่ท่ีป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุแคว้นสักกะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
ประมาณ  ๕๐๐ รูป ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๑/๒๕๙),ในอังคุตต
นิกาย สมจิตตวรรค กล่าวถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้มีศีล  สำรวมด้วยการสังวรใน
พระปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุน้ันบรรลุเจโตวิมุตติท่ีสงบอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ภิกษุนั้นหลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หน่ึง เธอจุติจาก
อัตภาพน้ันเป็นอนาคามี  ไม่กลับมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้ บุคคลนี้เรยีกว่า  ผู้มีสังโยชน์
ภายนอก  เป็นอนาคามี  ไม่กลับมาสู่ความเป็นมนุษย์น้ี (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๗/๘๑)  
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  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า หมู่เทพหมู่ใดหมูห่นึ่ง  หมายถึงหมู่เทพช้ันสุทธาวาส  ๕ 
ช้ันช้ันใดช้ันหนึ่ง (องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) ๒/๓๗/๔๔)  

เทพชั้นสุทสัสา :หมู่เทวดาผู้งดงามน่าทัศนา, เป็นเทพผู้มีอายุยืน มผีิวพรรณผ่องใส มีความสุขเป็น
กำลัง, เป็นรูปพรหมลำดับที ่ ๑๔ เป็นเทพผู้บริสุทธ์ิได้พระอนาคามี ดังคำในมหาป
ทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า เราพร้อมกับเหล่าเทพช้ันอวิหาและช้ันอตัปปา 
ได้เข้าไปหาเหล่าเทพช้ันสุทัสสาถึงที่อยู่ ...เราพร้อมกับเหล่าเทพช้ันอวิหา  ช้ันอตัปปา  
ช้ันสุทัสสา  และช้ันสุทัสสีได้เข้าไปหาเหล่าเทพช้ันอกนิฏฐาถึงท่ีอยู่ ในหมู่เทพน้ัน มี
เทวดามากมาย จำนวนหลายร้อยหลายพัน เข้ามาหาเราถึงท่ีอยู่   อภิวาทแล้วยืนอยู่ 
ณ  ท่ีสมควร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๒/๕๓),ในสังขารูปปัตติสูตรกลา่วถึงภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะ  ประกอบด้วยจาคะ
ประกอบด้วยปัญญา ภิกษุนั้นได้ฟังว่า เทพช้ันเวหัปผลาฯลฯ เทพช้ันอวิหา ฯลฯ เทพ
ช้ันอตัปปาฯลฯ เทพช้ันสุทัสสา ฯลฯ เทพช้ันสุทัสสา    ฯลฯหรือเทพช้ันอกนิฏฐามี
อายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมคีวามสุขเป็นกำลงั แล้ว ต้ังจิตปรารถนาเพ่ือไปเกิดในช้ัน
สุทัสสา (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๗๑/๒๑๒),ในกถาวัตถุ จิตตัฏฐิติกถา  กล่าวถึง เหล่าเทพ
ช้ันสุทัสสา...(มปีระมาณอายุ ๔,๐๐๐ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)     

เทพช้ันสุทัสสี :หมู่เทวดาผู้มองเห็นชัดเจนดี, หมู่เทพผู้มีทัศนาแจ่มชัด เป็นเทพผู้มีอายุยืน มีผิวพรรณ
ผ่องใส มีความสุขเป็นกำลัง, เป็นรูปพรหมลำดับท่ี ๑๕ เป็นเทพผู้บริสุทธ์ิได้พระ
อนาคามี ดังคำในมหาปทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  เราพร้อมกับเหล่าเทพ
ช้ันอวิหา  ช้ันอตัปปา  และช้ันสุทัสสา  ได้เข้าไปหาเหล่าเทพช้ันสุทัสสีถึงท่ีอยู่  ...  
เราพร้อมกับเหล่าเทพช้ันอวิหา  ช้ันอตัปปา  ช้ันสุทัสสา  และช้ันสุทัสสีได้เข้าไปหา
เหล่าเทพช้ันอกนิฏฐาถึงท่ีอยู่  ในหมู่เทพนั้น มีเทวดามากมาย จำนวนหลายร้อย
หลายพัน เข้ามาหาเราถึงที่อยู่   อภิวาทแล้วยืนอยู่    ณ  ท่ีสมควร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๙๒/๕๓), ในในสาเลยยกสูตร เวรัญชกสูตร กล่าวถึงผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้
ประพฤติธรรมไว้ว่า ถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอ  คือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่า 
ทำอย่างไรหนอ หลังจากตายแล้ว  เราพึงเกิดในเทพช้ันปริตตาภา ...  เทพช้ันอัปป
มาณาภา ...เทพช้ันอาภัสสรา  ...  เทพช้ันปริตตสุภา  ...  เทพช้ันอัปปมาณสุภา  ...  
เทพช้ันสุภกิณหา ... เทพช้ันเวหัปผลา  ...  เทพช้ันอวิหา ... เทพช้ันอตัปปา ... เทพ
ช้ันสุทัสสา... เทพช้ันสุทัสสี ...  เทพช้ันอกนิฏฐภพ  ...  เทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจาย
ตนภพ...เทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ ... เทพผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ ...  
เทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ’  เป็นไปได้ท่ีหลังจากตายแล้ว บุคคลนั้นจะ
พึงเกิดในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคล
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น้ันเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม(ม.มู.(ไทย๑๒/๔๔๒/๔๗๙,๔๔๗/
๔๘๖), ในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีล
ประกอบด้วยสุตะ  ประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ันได้ฟังว่า เทพช้ัน
เวหัปผลา ฯลฯ เทพช้ันอวิหา ฯลฯ เทพช้ันอตัปปาฯลฯ เทพช้ันสุทัสสา ฯลฯ เทพช้ัน
สุทัสสีฯลฯ หรือเทพชั้นอกนิฏฐามีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขเป็นกำลัง 
แล้ว ต้ังจิตปรารถนาเพ่ือไปเกิดในช้ันสุทัสสี (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๗๑/๒๑๒),ในกถาวัตถุ 
จิตตัฏฐิติกถา กล่าวถึงเหล่าเทพช้ันสุทัสสี...(มีประมาณอายุ ๘,๐๐๐ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)     

เทพชั้นสุภกิณหะ,เทพช้ันสุภกิณหา, พวก :หมู่เทพผู้เต็มไปด้วยความงดงาม,หมู่เทวดาผู้มีรัศมีงาม
สว่างจ้า,เป็นเทพมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘๓/
๒๙๐),เป็นรูปพรหมลำดับท่ี ๙ ท่ีเกิดจากการบำเพ็ญเคยได้ตติยฌาน ตายแล้วไปอยู่
ในช้ันรูปาวจรภูมิ ๑๖ ,ในมหานิทานสูตร สังคีติสูตร  กล่าวถึงวิญญาณฐิติ  ๗  
ประการ เช่นที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระอานนท์ว่า ....มีสัตว์ท้ังหลายผู้มีกายอย่าง
เดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพช้ันสุภกิณหะ  น้ีเป็นวิญญาณฐิติที่ ๔ (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๑๒๗/๗๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๖), เป็นข้อท่ี ๔ ในสัตตาวาส ๙ 
(ที.ปา.(ไทย ๑๑/๓๔๑/๓๕๔,๓๕๙/๔๒๐),  ใน เวรัญชกสูตร กล่าวถึงผู้ประพฤติ
สม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม  ถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือผู้ประพฤติธรรม
จะพึงหวังว่า เราพึงเกิดในเทพช้ันปริตตาภา  ...เทพช้ันอัปปมาณาภา...เทพช้ันอาภัสส
รา  ... เทพช้ันปริตตสุภา ...เทพช้ันอัปปมาณสุภา ... เทพช้ันสุภกิณหา... เทพช้ัน
เวหัปผลา ...  เทพช้ันอวิหา ... เทพช้ันอตัปปา  ... เทพช้ันสุทัสสา ...เทพช้ันสุทัสสี ...
เทพช้ันอกนิฏฐภพ ... เทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ...เทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญ
จายตนภพ... เทพผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ..  เทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญาย
ตนภพ เป็นไปได้ท่ีหลังจากตายแล้ว บุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานา
สัญญายตนภพ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลน้ันเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้
ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๗/๔๘๖),ในสังขารูปปัตติสูตรกล่าวไว้ว่า ภิกษุเป็น
ผู้ประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะ ประกอบด้วยจาคะ
ประกอบด้วยปัญญา  ภิกษุนั้นได้ฟังว่า‘เทพช้ันสุภา  ฯลฯ เทพช้ันปริตตสุภา ฯลฯ 
เทพช้ันอัปปมาณสุภาฯลฯ หรือเทพช้ันสุภกิณหา มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใสฯลฯ 
แล้วต้ังจิตเพ่ือไปเกิดในช้ันสุภกิณหา  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๗๐/๒๑๒),ในกถาวัตถุจิตตัฏ
ฐิติกถา  กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันสุภกิณหา... (มีประมาณอายุ ๖๔ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)   



 

๒๓๖๖ 
 

 

เทพชั้นสุภา :  หมู่เทวดาผู้งดงาม, เป็นรูปพรหมช้ันหน่ึง, เป็นเทพผู้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส ในสัง
ขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา  ประกอบด้วยศีล
ประกอบด้วยสุตะ ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ันได้ฟังว่า เทพช้ัน
สุภาฯลฯ  เทพช้ันปริตตสุภาฯลฯ เทพช้ันอัปปมาณสุภา ฯลฯ  หรือเทพช้ันสุภกิณหา
มีอายุยืน มีผวิพรรณผ่องใส ฯลฯ แล้วต้ังจิตปรารถนาเพ่ือไปเกิดในช้ันสุภา (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๗๐/๒๑๒)  

เทพชั้นอกนิฏฐภพ : หมู่เทวดาผู้ไม่มีความด้อยหรือเล็กน้อยกว่าใคร,เทพผู้สูงสุดในรูปพรหม ดังคำ
ในธัมมสังคณี รูปาวจรทุกะ  กล่าวว่า สภาวธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิกของผู้เข้า
สมาบัติ  ของผู้ที่กำลังอุบัติ หรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเท่ียวอยู่นับเนื่องอยู่
ในภูมิระหว่างนี้ คือ เบื้องต่ำกำหนดพรหมโลกเป็นที่สุด เบ้ืองสูง กำหนดเทพช้ันอก
นิฏฐภพเป็นท่ีสุด  สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าเป็นรูปาวจร (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๒๘๙/
๓๒๖),เป็นพรหมลำดับท่ี ๑๖ ในรูปาวจรภูมิท่ี ๑๖, ดังคำในสาเลยยกสูตร เวรัญชก
สูตร กล่าวถึงผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรมไว้ว่า  ถ้าบุคคลผู้ประพฤติ
สม่ำเสมอ คือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่า ทำอย่างไรหนอ  หลังจากตายแล้ว เราพึง
เกิดในเทพช้ันปริตตาภาฯลฯ เทพช้ันอกนิฏฐภพ  ... เทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตน
ภพ ...เทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ ... เทพผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ  ...  
เทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ว  บุคคลน้ันจะ
พึงเกิดในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  ข้อนั้นเพราะเหตุไร  เพราะบุคคล
น้ันเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม .มู .(ไทย) ๑๒/๔๔๒/
๔๗๙,๔๔๗/๔๘๖)  

เทพชั้นอกนิฏฐา :หมู่เทวดาผู้ไม่มีความด้อย หรือเล็กน้อยกว่าใคร, เป็นเทพช้ันสูงสุดในรูปาวจรภูมิ
,เป็นเทพในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเป็นพระอนาคามี  ดังคำในมหาปทานสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ว่า ... เราพร้อมกับเหล่าเทพช้ันอวิหา  ช้ันอตัปปา  ช้ันสุทัสสา  และช้ัน
สุทัสสีได้เข้าไปหาเหล่าเทพช้ันอกนิฏฐาถึงท่ีอยู่  ในหมู่เทพน้ัน มีเทวดามากมาย 
จำนวนหลายร้อยหลายพัน เข้ามาหาเราถึงท่ีอยู่  อภิวาทแล้วยืนอยู่  ณ ท่ีสมควร (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๙๒/๕๓), ในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา 
ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะ  ประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ัน
ได้ฟังว่า เทพช้ันเวหัปผลา ฯลฯ เทพช้ันอวิหา ฯลฯ เทพช้ันอตัปปาฯลฯ เทพช้ันสุทัส
สา ฯลฯ เทพช้ันสุทัสสีฯลฯ หรือเทพช้ันอกนิฏฐามีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มี
ความสุขเป็นกำลัง ภิกษุน้ันมีความปรารถนาอย่างน้ีว่า   โอหนอ หลังจากตายแล้ว    
เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันอกนิฏฐา เธอต้ังจิตนั้นอธิษฐานจิตน้ัน เจริญ
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จิตน้ัน สังขารและวิหารธรรมเหล่าน้ันอันเธอเจริญ ทำให้มากแล้วอย่างน้ี เป็นไปเพ่ือ
ความเกิดขึ้นในเทพช้ันอกนิฏฐาน้ันได้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๙/๒๑๒), ในกถาวัตถุ 
จิตตัฏฐิติกถา กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันอกนิฏฐา... (มีประมาณอายุ ๑๖,๐๐๐ กัป) ฯลฯ
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)       

เทพช้ันอตัปปา :หมู่เทวดาผู้ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใคร,เทพผู้ไม่เดือดร้อนกับใคร,เป็นเทพผู้มีอายุยืน 
มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขเป็นกำลัง, เป็นรูปพรหมลำดับที่ ๑๓ ในรูปาวจรภูมิ ๑๖, 
เป็นเทพผู้บริสุทธ์ิ เป็นพระอนาคามี ดังคำในมหาปทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
ว่า  เราพร้อมกับเหล่าเทพช้ันอวิหาได้เข้าไปหาเหล่าเทพช้ันอตัปปาถึงท่ีอยู่ฯลฯ  เรา
พร้อมกับเหล่าเทพช้ันอวิหา  ช้ันอตัปปา  ช้ันสุทัสสา  และช้ันสุทัสสีได้เข้าไปหาเหล่า
เทพช้ันอกนิฏฐาถึงท่ีอยู่  ในหมู่เทพนั้น มีเทวดามากมาย จำนวนหลายร้อยหลายพัน 
เข้ามาหาเราถึงท่ีอยู่   อภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ  ท่ีสมควร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๒/๕๓), ใน
สาเลยยกสูตร เวรัญชกสูตร กล่าวถึงผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรมไว้
ว่า  ถ้าบุคคลผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือผู้ประพฤติธรรมจะพึงหวังว่า ทำอย่างไรหนอ 
หลังจากตายแล้ว  เราพึงเกิดในเทพช้ันปริตตาภา  ฯลฯ   ...  เทพช้ันอตัปปา  ...  
เทพช้ันสุทัสสา... เทพช้ันสุทัสสี  ...  เทพช้ันอกนิฏฐภพ  ...  เทพผู้เข้าถึงอากาสานัญ
จายตนภพ...เทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ  ... เทพผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ  
...  เทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เป็นไปได้ท่ีหลังจากตายแล้ว  บุคคลน้ัน
จะพึงเกิดในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  ข้อน้ันเพราะเหตุไร  เพราะ
บุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๔๒/
๔๗๙,๔๔๗/๔๘๖),ในสังขารูปปัตติสูตรกล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา
ประกอบด้วยศีลประกอบ ด้วยสุตะ ประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ัน
ได้ฟังว่า เทพช้ันเวหัปผลา ฯลฯ เทพช้ันอวิหา ฯลฯ เทพช้ันอตัปปาฯลฯ เทพช้ันสุทัส
สา ฯลฯ เทพช้ันสุทัสสี ฯลฯ หรือเทพช้ันอกนิฏฐามีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มี
ความสุขเป็นกำลัง แล้วต้ังจิตปรารถนาเพื่อความเกิดขึ้นในเทพช้ันอตัปปา(ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๖๙/๒๑๒),ในกถาวัตถุ จิตตัฏฐิติกถา กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันอตัปปา... (มี
ประมาณอายุ ๒,๐๐๐ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)  

เทพชั้นอรูปาวจร : หมู่เทวดาของผู้ท่ีท่องเที่ยวอยู่ในอรูปหรือช้ันของพวกท่ีได้อรูปฌานในปฏิสัมภิทา
มรรค คติกถา กล่าวถึง ความเกิดขึ้นแห่งเทพช้ันอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ 
๘ ประการ และอธิบายไว้อีกว่า ความเกิดขึ้นแห่งเทพช้ันอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัย
แห่งเหตุ ๘ ประการเป็นอย่างไร คือในชวนขณะแห่งกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการ ฝ่าย
กุศล เป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน เพราะเหตุน้ัน  ท่านจึงกล่าวว่า 
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แม้เพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  ในขณะติดใจ เหตุ ๒ ประการ ฝ่ายอกุศล 
เป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า  แม้
เพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายอัพยาก
ฤต  เป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า 
แม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี  แม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี  
ในปฏิสนธิขณะ อรูปขันธ์  ๔ เป็นสหชาตปัจจัย  เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ  อินทรีย์  ๕ เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญ
มัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย  ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ประการ
เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย  เป็นสัมปยุตตปัจจัย    ใน
ปฏิสนธิขณะ  นามและวิญญาณเป็นสหชาตปัจจัย  เปน็อัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ  ธรรม ๑๔ ประการน้ีเป็นสหชาตปัจจัย 
เป็นอัญญมญัญปัจจัย  เป็นนิสสยปัจจัย   เป็นสัมปยุตตปัจจัย  ความเกิดขึ้นแห่งเทพ
ช้ันอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ  ๘ ประการนี้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๑/๒๙๒) 

เทพชั้นอวิหา : หมู่เทวดาผู้ไม่เสื่อมจากสมบัติของตน, เทพผู้ไม่ละไปเร็ว, เทวดาผู้คงอยู่นาน เป็นเทพ
ผู้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขเป็นกำลัง, เป็นรูปพรหมลำดับที่ ๑๒ ในรูปาว
จรภูมิ ๑๖, เป็นเทพผู้บริสุทธ์ิ เป็นพระอนาคามี ในมหาปทานสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ว่า เราอยู่ท่ีควงต้นราชสาละ ป่าสุภควันกรุงอุกกัฏฐะ  ขณะท่ีเราน้ันหลีกเร้น
อยู่ในท่ีสงัด ได้มีความรำพึงอย่างน้ีว่า  เทวโลกช้ันสุทธาวาสที่เราไม่เคยอยู่มาเลย
ตลอดกาลนานน้ี  ไม่ใช่ใครๆ   จะเข้าถึงได้โดยง่าย ยกเว้นเหล่าเทพช้ันสุทธาวาส 
ทางที่ดี เราควรไปหาเหล่าเทพช้ันสุทธาวาส จึงได้หายไปจากควงต้นราชสาละน้ันไป
ปรากฏในเหล่าเทพช้ันอวิหาอย่างรวดเร็ว  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๑/๕๑), ในสาเลยยก
สูตร เวรัญชกสูตร กล่าวถึงผู้ประพฤติสม่ำเสมอ ก็สามารถต้ังจิตปรารถนาไปเกิดเพ่ือ
ความเป็นเทพช้ันอวิหาได้ (ม.มู.(ไทย๑๒/๔๔๒/๔๗๙,๔๔๗/๔๘๖), ในสังขารูปปัตติ
สูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา เป็นต้น ก็สามารถต้ังความปรารถนา
เพ่ือความเกิดขึ้นในเทพช้ันอวิหาได้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๗๑/๒๑๒), ในกถาวัตถุ จิตตัฏ
ฐิติกถา  กล่าวถึง เหล่าเทพช้ันอวิหา... (มีประมาณอายุ ๑,๐๐๐ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)     

เทพชั้นอัปปมาณสุภา :หมู่เทวดาผู้มีรัศมีงามหาประมาณมิได้ เป็นเทพผู้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มี
ความสุขเป็นกำลัง, เป็นรูปพรหมลำดับท่ี ๘ ในท่ีเกิดจากการปฏิบัติธรรมเคยได้ตติย
ฌาน ตายแล้วไปเกิดอยู่ในช้ันรูปาวจรภูมิ ๑๖,ในสาเลยยกสูตร เวรัญชกสตูร กล่าวถึง
ผู้ประพฤติสม่ำเสมอ ก็สามารถต้ังจิตปรารถนา หวังจะไปเกิดเป็นเทพช้ันอัปปมาณ



 

๒๓๖๙ 
 

 

สุภา เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ว บุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพช้ันช้ันอัปปมาณสุภา 
เพราะบุคคลน้ันเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย๑๒/
๔๔๒/๔๗๙,๔๔๗/๔๘๖), ในสังขารูปปัตติสูตรกล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วย
ศรัทธา เป็นต้น ก็สามารถต้ังความปรารถนาเพ่ือความเกิดขึ้นในเทพช้ันอัปปมาณสุภา
ได้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๗๑/๒๑๒), ในกถาวัตถุ จิตตัฏฐิติกถา กล่าวถึงเหล่าเทพช้ันอัปป
มาณสุภา...(มีประมาณอายุ  ๓๒ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)     

เทพชั้นอัปปมาณาภา :หมู่เทวดาผู้มีรัศมีประมาณมิได้ เพราะเคยแผ่กสิณมีแสงสว่างหาประมาณมิได้
เป็นอารมณ์,เป็นเทพผู้มีอายุยืน มีผิวพรรณผอ่งใส มีความสขุเป็นกำลัง,ในอนุรุทธสูตร 
กล่าวไว้ว่า บางคนได้น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างหาประมาณมิได้เป็นอารมณ์อยู่ 
หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันอัปปมาณาภา (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๓๒/๒๗๑), เป็นรูปพรหมลำดับที่ ๕ ในท่ีเกิดจากการปฏิบัติธรรมเคยได้ทุติย
ฌาน  ในช้ันรูปาวจรภูมิ ๑๖, ในสาเลยยกสูตร เวรัญชกสูตร กล่าวถงึผู้ประพฤติ
สม่ำเสมอ ก็สามารถต้ังจิตปรารถนา หวังจะไปเกิดเป็นเทพช้ันอัปปมาณาภา เป็นไป
ได้ท่ีหลังจากตายแล้ว บุคคลน้ันจะพึงเกิดในเทพช้ันช้ันอัปปมาณาภา เพราะบุคคลน้ัน
เป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย๑๒/๔๔๒/๔๗๙,๔๔๗/
๔๘๖), ในสังขารูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา เป็นต้น อ(ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๗๑/๒๑๒), ในกถาวัตถุ จิตตัฏฐิติกถากล่าวถึงเหล่าเทพช้ันอัปปมาณาภา
...(มีประมาณอายุ ๔ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)     

เทพชั้นอาภสัสรา : หมู่เทวดาผู้มีรศัมีสุกปลั่งซ่านไป, เป็นเทพมอีายุยืน  มผีิวพรรณผ่องใส มีความสุข
เป็นกำลัง,เป็นรูปพรหมลำดับที่ ๖ ในท่ีเกิดจากการปฏิบัติธรรมเคยได้ทุติยฌาน ใน
ช้ันรูปาวจรภูมิ ๑๖, ในสาเลยยกสูตร เวรัญชกสูตร กล่าวถึงผู้ประพฤติสม่ำเสมอ ก็
สามารถต้ังจิตปรารถนา หวังจะไปเกิดเป็นเทพช้ันอาภัสสรา  เป็นไปได้ท่ีหลังจากตาย
แล้ว บคุคลนั้นจะพึงเกิดในเทพช้ันอาภัสสรา เพราะบุคคลน้ันเป็นผู้ประพฤติ
สม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย๑๒/๔๔๒/๔๗๙,๔๔๗/๔๘๖),ในสังขา
รูปปัตติสูตร กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา  ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุ
ตะประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา ภิกษุนั้นได้ฟังว่า เทพช้ันอาภา ฯลฯ เทพ
ช้ันปริตตาภา ฯลฯ เทพช้ันอัปปมาณาภา ฯลฯ หรือเทพช้ันอาภัสสรามีอายุยืน  มี
ผิวพรรณผ่องใส  มคีวามสุขเป็นกำลัง  ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างน้ีว่า  โอหนอ
หลังจากตายแล้ว เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันอาภัสสรา  เธอต้ังจิตน้ัน 
อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน สังขารและวิหารธรรมเหล่าน้ันอันเธอเจริญ ทำให้มาก
แล้วอย่างนี้เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในพรหมชั้นอาภัสสราน้ันได้ ภิกษุทั้งหลาย มรรคนี ้



 

๒๓๗๐ 
 

 

ปฏิปทาน้ี เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในพรหมชั้นอาภัสสราน้ัน (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๙/
๒๑๒) ,   ในกถาวัตถุ จิตตัฏฐิติกถา  กลา่วถึง เหล่าเทพช้ันอาภัสสรา... (มีประมาณ
อายุ  ๘ กัป) ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙)    

เทพชั้นอาภา :หมู่เทวดาผู้มีรศัมี, เป็นเทพผูม้ีอายุยืน  มีผวิพรรณผ่องใส  มีความสขุเป็นกำลัง, ในสา
เลยยกสูตร เวรัญชกสตูร กล่าวถึงผู้ประพฤติสม่ำเสมอคือเป็นผู้ประพฤติธรรมก็
สามารถต้ังจิตปรารถนา หวังจะไปเกิดเป็นเทพช้ันอาภา  เป็นไปได้ท่ีหลังจากตายแล้ว 
บุคคลน้ันจะพึงเกิดในเทพช้ันช้ันอาภา เพราะบุคคลน้ันเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือ
เป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย๑๒/๔๔๒/๔๗๙,๔๔๗/๔๘๖),ในสังขารูปปัตติสูตร 
กล่าวถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะ
ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ันได้ฟังว่า เทพช้ันอาภา ฯลฯ มีอายุ
ยืน  มผีิวพรรณผ่องใส  มคีวามสุขเป็นกำลัง  ภิกษุน้ันมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า  
โอหนอหลังจากตายแล้ว เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพช้ันอาภา เธอต้ังจิต
น้ัน อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจติน้ัน สังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญ ทำให้
มากแล้วอย่างน้ี เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในพรหมช้ันอาภานั้นได้ ภิกษุท้ังหลาย มรรค
น้ี ปฏิปทาน้ี เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในพรหมช้ันอาภาน้ัน (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๙/
๒๑๒)  

เทพดุรยิางค์ :เทวดาผู้ชำนาญในเคร่ืองดีดสีตีเป่า, เทพช้ันเลิศด้านดนตรี  ดังคำในมหารถวิมานที่พระ
มหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรองค์หน่ึงว่า ในเวลาที่มีการขับร้อง การประโคม 
และการฟ้อนเหล่าน้ี ประสานกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน เทพอัปสรพวกหน่ึงฟ้อนรำอยู่
บนรถของท่านน้ี  อีกพวกหน่ึงทางด้านนี้เปล่งรัศมีสว่างไสวทั้งสองด้าน ท่านนั้นผู้อัน
หมู่เทพดุริยางค์ปลุกเร้าให้เกดิปีติโสมนัสอันทวยเทพทั้งหลายบูชาอยู่บันเทิงใจอยู่ ดัง
พระอินทร์ผู้ทรงวชิราวุธ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๓๔/๑๒๘)  

เทพธิดา : นางฟ้า, หญิงชาวสวรรค์, เทวดาผู้หญิง ดังคำในจูฬตัณหาสังขยสูตร กล่าวถึงพวก
เทพธิดาผู้บำเรอท้าวสักกะจอมเทพ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๔/๔๒๕) 

  คำว่า เทพธิดา มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง มีกล่าวไว้มากในอิตถีวิมาน 
เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๒/๔๒๓,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑/๑, ๔๕/๙, ๘๑๓/๙๓, ๘๖๗/๑๐๒, 
ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๔๐/๓๒๘, ๔๑/๓๒๘,๔๘/๓๒๙,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๔๐/
๕๑๒,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๗๒/๑๓๐, ๒๗๓/๑๓๐,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๙/๒๐๓, 
๑๓๐/๒๐๓)  

เทพธิดาสัทธา :เทวดาผู้หญิงองค์หน่ึงนามว่าสัทธา หมายถึงเทพธิดาผู้มีศรัทธา รู้ถ้อยคำของผู้ขอ 
ปราศจากความตระหน่ี, เป็นผู้มีผิวพรรณประดุจทองคำ แต่มีประพฤตินอกใจกระทำ



 

๒๓๗๑ 
 

 

ความช่ัว  ละทิ้งความดี ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ดังท่ีโกสิยดาบสไว้ว่า พระนางสัทธาเทวี
เป็นคนไม่แน่นอน(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๘๑/๑๓๒) , เป็นองค์ท่ี ๒ ในเทพธิดา ๔ 
องค์ คือ (๑) เทพธิดาอาสา (๒) เทพธิดาสัทธา (๓) เทพธิดาสิรี (๔) เทพธิดาหิรี ใน
สุธาโภชนชาดก กล่าวไว้ว่าเป็นผู้หนึ่งท่ีไปขออาหารทิพย์ กับโกสิยชาดก ผู้อยู่ทางทิศ
ใต้ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ข้างหิมวันตบรรพต  แต่ไม่ได้ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๑๕/๑๑๙, 
๒๓๓/๑๒๓, ๒๗๔/๑๓๑)  

เทพธิดาสิรี: เทวดาผู้หญิงองค์หนึ่งนามว่าสิริเป็นผู้มีผิวพรรณประดุจทองคำ,หมายถึงเทพธิดาผู้
ประกอบด้วยศิลปวิทยา มารยาท และความรู้ เป็นผู้ชำนาญการงานของตน แต่ไม่มี
สัจจะ ไม่แยกคบคน เป็นคนงมงาย ทำผู้รู้ให้ตกต่ำ ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ดังท่ีโกสิย
ดาบสไว้ว่า พระนางสิรีเทวีปรากฏกับอาตมาว่าเป็นคนตาบอด (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/
๒๘๑/๑๓๒) , เป็นองค์ท่ี ๓ ในเทพธิดา ๔ องค์ คือ (๑) เทพธิดาอาสา (๒) เทพธิดา
สัทธา (๓) เทพธิดาสิรี (๔)  เทพธิดาหิรี ในสุธาโภชนชาดก กล่าวไว้ว่าเป็นผู้หนึ่งท่ีไป
ขออาหารทิพย์ กับโกสิยชาดก แต่ไม่ได้  (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๑๕/๑๑๙, ๒๓๓/
๑๒๓, ๒๗๔/๑๓๑)  

เทพธิดาหิรี : เทวดาผู้หญิงองค์หนึ่งนามว่าหิรี เป็นผู้มีผิวพรรณประดุจทองคำ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
อาสา ดังที่โกสิยดาบสไว้ว่า พระนางหิรีเทวีดำรงอยู่ในคุณอันประเสริฐ และจะ
สรรเสริญคุณของหิรีเทพธิดาน้ันจึงกล่าวว่า  หญิงใดๆ บางพวกคือ (๑)หญิงสาว  (๒) 
หญิงท่ีโคตรตระกูลรักษา(๓)หญิงหม้าย  (๔) หญิงมีสามี เหล่านี้รู้ฉันทราคะของตนที่
เกิดขึ้นอย่างแรงกล้า ในบุรุษทั้งหลายแล้วหักห้ามจิตของตนเสียได้ด้วยหิริ เม่ือเหล่า
นักรบผู้พ่ายแพ้ในสงครามที่กำลังสู้รบด้วยลูกศรและหอกบางพวกกำลังล้มตาย  บาง
พวกกำลังหนีไป นักรบเหล่าใดสละชีวิตแล้วย่อมหวนกลับมาด้วยความละอายนักรบผู้
มีความละอายใจเหล่านั้นจึงกลับมารับใช้เจ้านายได้อีก(กล้าสู้หน้าเจ้านาย) ก็หิรีเทวี
เทพธิดาน้ีมีปกติห้ามชนผู้มีใจบาปเพราะมีหิริ  เปรียบเหมือนทำนบมีปกติกั้นกระแส
แห่งสาคร เทพสารถีเพราะเหตุนั้น ท่านจงกราบทูลหิรีเทวีเทพธิดาซึ่งท่านผู้ประเสริฐ
บูชาแล้วในโลกท้ังปวงน้ันให้พระอินทร์ทราบ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๘๑/๑๓๒), 
เป็นองค์ที่ ๔ ในเทพธิดา ๔ องค์ คือ (๑) เทพธิดาอาสา (๒) เทพธิดาสัทธา (๓) 
เทพธิดาสิรี (๔) เทพธิดาหิรี,  ในสุธาโภชนชาดก กล่าวไว้ว่าเป็นผู้หน่ึงท่ีไปขออาหาร
ทิพย์ กับโกสิยชาดก และได้รับอาหารทิพย์จากโกสิยดาบส ดังคำที่มาตลีเทพบุตร
กล่าวไว้ว่า ข้าแต่ท่านโกสิยะ เว้นเทพธิดาอาสา  เทพธิดาสัทธา และเทพธิดาสิรีเสีย
เทพธิดาหิรีผู้เดียวได้อาหารทิพย์แล้ว(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๑๕/๑๑๙, ๒๓๓/๑๒๓, 
๒๗๔/๑๓๑)   



 

๒๓๗๒ 
 

 

เทพธิดาอาสา :เทวดาผู้หญิงองค์หน่ึงนามว่าอาสา หมายถึงเทพผู้สร้างความหวัง เป็นผู้มีผิวพรรณ
ประดุจทองคำ ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ดังคำว่า ดิฉันเป็นเทพธิดาเกิดในดาวดึงสพิภพ 
ช่ือเทพธิดาอาสา ดังท่ีโกสิยดาบสไว้ว่า พระนางอาสาเทวีอาตมารู้ได้ว่าเป็นคนพูดจา
เหลวใหล (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๘๑/๑๓๒) , เป็นองค์ท่ี ๑ ในเทพธิดา ๔ องค์ คือ 
(๑) เทพธิดาอาสา (๒) เทพธิดาสัทธา (๓) เทพธิดาสิรี (๔)  เทพธิดาหิรี  ในสุธาโภชน
ชาดก กล่าวไว้ว่าเป็นผู้หน่ึงท่ีไปขออาหารทิพย์ กับโกสิยชาดก แต่ไม่ได้  (ขุ.ชา.อสีติ.
(ไทย) ๒๘/๒๑๕/๑๑๙, ๒๓๓/๑๒๓, ๒๗๔/๑๓๑)   

เทพนคร : เมืองของเทวดา, เมืองหลวงของเทพยดา,เป็นท่ีต้ังแห่งเทวสภาช่ือสุธรรมา ดังคำในย
วกลาปิสูตร กล่าวถึงในกาลท่ีท้าวเวปจิตติจอมอสูรทรงดำริว่า พวกเทวดาต้ังอยู่ใน
ธรรม  พวกอสูรไม่ต้ังอยู่ในธรรม บัดนี้เราจักไปยังเทพนคร  ท้าวเวปจิตติจอมอสูร
ย่อมพิจารณาเห็นตนพ้นจากเครื่องจองจำทั้ง  ๕ รวมท้ังเคร่ืองผูกคอ และเป็นผู้เอิบ
อ่ิมพร่ังพร้อม บำเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ อันเป็นทิพย์ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๘/๒๖๖), 
ในเนมิราชชาดก  กล่าวถึงมาตลีเทพสารถีแสดงประตูให้พระเจ้าเนมิราชทรงทราบว่า 
ประตูนี้เขาเรียกว่าจิตรกูฏ เป็นที่เสด็จเข้าออกของท้าวสักกเทวราชประตูนี้เป็นซุ้ม
ประตูของเทพนคร ท่ีต้ังอยู่ในท่ีสุดแห่งภูเขาสุทัศนะ ประตูมีรูปหลายอย่าง รุ่งเรือง
งดงามไปด้วยรัตนะนานาชนิด สมบูรณ์ด้วยรปูเหมือนพระอินทร์ ย่อมปรากฏ เหมือน
ป่าใหญ่ท่ีเสือโคร่งหรือราชสีห์รักษาไว้ดีแลว้ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๗๓/๒๗๑, ในพุทธ
วงส์ สุเมธกถา กล่าวถึงเมืองอมรวดีว่าเมืองเทพ ดังคำว่า เป็นนครที่สมบรูณ์ด้วยองค์
คุณท้ังปวงประกอบด้วยการงานทุกอย่าง สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ คับคั่งไป
ด้วยหมู่ชนต่างๆเป็นนครที่อุดมสมบูรณ์เหมอืนเทพนครเป็นท่ีอยู่ของผู้มบุีญ,ในกัสสป
พุทธวงศ์ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะทรงแสดงธรรมท่ีสุธรรมเทพนครที่ร่ืนรมย์
น้ัน ทรงทำให้เทวดาประมาณ ๓,๐๐๐ โกฏิได้บรรลุธรรม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓/
๕๖๘,๖/๗๑๒)  

เทพนารี : เทวดาผู้หญิง,นางฟ้า,เป็นเทพมีผิวพรรณประดุจทองคำ ดังคำในปฐมนาวาวิมาน พระ
มหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองค์หน่ึงว่า เทพนารีเธอข้ึนอยู่บนเรือประทุนทอง 
ล่องลอยเข้าสู่สระโบกขรณี เด็ดดอกปทุมอยู่(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๔๓/๘, ๔๓/๘, ๕๓/๑๐, 
๖๓/๑๑, ๑๕๗/๒๙, ๒๘๖/๔๖๘๖๘/๑๐๒,๙๑๑/๑๑๐ , ๙๔๕/๑๑๕ , ๑๒๘๓/
๑๖๔,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๑๕/๑๑๙,ในติปทุมิยเถราปทาน พระติปทุมิยเถระ
กล่าวถึงอดีตชาติตอนหน่ึงว่า วิมานช่ือมหาวิตถาริกะ สูง ๓๐๐ โยชน์กว้าง ๑๕๐ 
โยชน์ ฯลฯ ครั้งน้ัน ฝนดอกไม้ทิพย์สีแดง จักตกลงในวิมานที่ประเสริฐซึ่งคับค่ังด้วย
หมู่เทพนารีเช่นน้ัน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๓/๒๒๕),ในยาคุทายกเถราปทาน พระยาคุ



 

๒๓๗๓ 
 

 

ทายกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า วิมานแก้วมณีได้เกิดแก่ข้าพเจ้าในหมู่เทพ
ช้ันดาวดึงส์ ข้าพเจ้าประกอบด้วยหมู่เทพนารี บันเทิงอยู่ในวิมานท่ีอุดม (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑๕๔/๒๓), ในโสณณกิงกณิยเถราปทาน พระ โสณณกิงกณิยเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนไว้ว่า เทพนารีของข้าพเจ้ามีประมาณ ๘๐ โกฏิประดับตกแต่ง
สวยงาม  ต่างก็บำรุงข้าพเจ้าอยู่ทุกเม่ือ นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๑๔๖/๕๓)  

เทพนิกาย : หมู่เทวดา, หมู่เทพ, ชาวสวรรค์  ดังคำในสังคีติสูตร และอักขณสูตรกล่าวไว้ว่า 
ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หน่ึงว่า ด้วยศีล วัตร 
ตบะ หรือพรหมจรรย์น้ี เราจะเป็นเทพเจ้า หรือเทพองค์ใดองค์หน่ึง จิตของภิกษุผู้
ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง,ในเรื่องกาลท่ี
ไม่ใช่ขณะ ไม่ใช่สมัย เพ่ือจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวถึงเทพนิกายไว้ว่า พระ
ตถาคตฯลฯ  แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเทพนิกายท่ีมีอายุยืนช้ันใดช้ันหนึ่ง นี้ก็เป็นกาลที่
ไม่ใช่ขณะ ไม่ใช่สมัยเพ่ือจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่  ๕ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๐/
๓๐๙, ๓๔๒/๓๕๕, ๓๕๘/๔๑๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๙/๒๗๕),ในเจโตขีลสูตร 
กล่าวถึงบางคนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หน่ึง 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๖/๒๐๐, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔/๒๔),ในมิตตาเถรีคาถา พระมิต
ตาเถรีกล่าวไว้ว่า เรายินดีเพลิดเพลินเทพนิกาย จึงเข้าจำอุโบสถซึ่งประกอบด้วยองค์  
๘ตลอดวัน ๑๔ ค่ำ๑๕ ค่ำ๘ ค่ำแห่งปักษ์ และตลอดปาฏิหาริยปักษ์ (ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๓๑/๕๕๙) 

  อรรถกถาบางแห่งอธิบายว่า คำว่า เทพนิกาย ในที่น้ีหมายถึงเทพที่เป็นอสัญญี
สัตว์  (องฺ.อฏฺฐก.อ  (บาลี) ๓/๒๙/๒๔๘)  

เทพบริวาร : บริวารของเทพ, เทพผู้แวดล้อมหรือผู้ติดตาม ดังคำในเสริสสกวิมาน พ่อค้าท้ังหลาย
ถามเสรีสกเทพบุตรตอนหน่ึงว่า พ่อกุมารเพราะเหตุอะไรหนอเทพบริวารจึงเป็น
เสมือนผู้ฟ่ันเฟือนไปในช่ัวครู่นี้ เหมือนน้ำใสถูกกวนให้ขุ่นเพราะเหตุอะไรหนอ เทพ
บริวารน้ีและตัวท่านจึงได้มีความโทมนัสและเทพบุตรก็ตอบว่า ฯลฯ พ่อท้ังหลาย 
ข้าพเจ้ารู้เห็นแล้วว่า  ข้าพเจ้าจักดำรงอยู่ในวิมานน้ีเพียง ๕๐๐ ปีทิพย์ แล้วจึงจุติ
เพราะสิ้นบุญ สิ้นอายุ ข้าพเจ้าจึงซบเซาเพราะความโศกน้ันน่ันเอง  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๑๒๕๘/๑๕๙,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๓๔/๒๗๑)  

เทพบริษัท : หมู่เทวดา, คณะเทพ,ชาวสวรรค์  ดังคำในชนวสภสูตร ท่ีชนวสภยักษ์กลา่วถึงเทวสภา
ไว้ว่า เมื่อหลายวันมาแล้ว ในคืนเพ็ญวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำอันเป็นวันเข้าพรรษา พวก
เทพช้ันดาวดึงส์ท้ังสิ้นน่ังประชุมกันในสุธัมมาเทวสภา  มีเทพบริษัทมากมายน่ังอยู่



 

๒๓๗๔ 
 

 

โดยรอบ ท้าวจาตุมหาราชประทับอยู่ในทิศทั้ง ๔ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๑/๒๑๒,๒๙๔/
๒๒๘),ในคุตติลวิมาน กล่าวไว้ว่า ท้าวสักกเทวราชรับสั่งให้มาตลีเทพสารถีนำเวชยันต์
ราชรถลงมารับคุตติลาจารย์ไปยังเทวโลกเพ่ือให้ดีดพิณถวาย  คุตติลาจารย์จึงกราบ
ทูลท้าวเธอ  ในท่ามกลางเทพบริษัท เพ่ือขอไต่ถามถึงบุพกรรมของเทพธิดาทั้งหลาย 
ณ ท่ีนั้น เป็นรางวัลแห่งการดีดพิณเสียก่อน  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๒๘/๕๓)  

เทพบุตร ๔ องค์ :ท้าวมหาราชท้ัง ๔ ดังคำในมหาปทานสูตร  อัจฉริยพภูตธัมมสูตร ลักขณกถา  กล่าว
กฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์ไว้ว่า เวลาท่ีพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระ
มารดา เทพบุตร ๔  องค์เข้าไปอารักขาประจำท้ัง ๔  ทิศ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙/๑๑, 
๒๘/๑๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐๖/๓๐๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๑/๔๒๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เทพบุตร ๔ องค์ ในท่ีนีห้มายถึงท้าวมหาราช ๔ องค ์คือ (๑) 
ท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์ครองทิศตะวันออก  (๒) ท้าววิรุฬหก จอมกุมภัณฑ์ครองทิศ
ใต้ (๓) ท้าววิรูปักษ์ จอมนาคครองทิศตะวันตก (๔) ท้าวเวสวัณ จอมยักษ์ครองทิศ
เหนือ  (ที.ม.อ.  (บาล)ี ๒๙๔/๒๖๐,  ที.ม.ฏีกา  (บาลี) ๑๙/๓๒)   

เทพบุตร : เทวดาผู้ชาย, ชาวสวรรค์เพศชาย,  ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย 
เมื่อคืนน้ี เทพบุตรองค์หนึ่ง มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เมื่อราตรีผ่านพ้นไป ทำพระเชตวัน
ท้ังหมดให้สว่าง  เข้ามาหาเราถึงท่ีอยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ ณ ที่สมควร  (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๘๘/๔๔๐),หรือดังคำในสุนิกขิตตวิมาน พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตร
องค์หนึ่งว่าเคยทำบุญอะไรไว้จึงได้รับวิมานน้ี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๘๓/๑๖๔),ในมหาป
โลภนชาดก กล่าวถึง เทพบุตรผู้มีฤทธ์ิมากจุติจากพรหมโลก บังเกิดเป็นพระโอรสของ
พระราชาผู้ดำรงอยู่ในราชสมบัติ  ซึ่งให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการ (ขุ.ชา.วีสติ.
(ไทย) ๒๗/๒๘๔/๕๒๐) 

  คำว่า เทพบุตร มีปรากฏในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะเทวตาสังยุตและปุริสวิมาน 
เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗, ๔๙๒/๒๑๗,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๒,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๐๒/๒๓๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๑/๑๐๗, ๒๖๐/๓๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๑/
๒๗๗,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๓/๑๖,๒๘๖/๔๖, ๘๖๗/๑๐๒, ๙๗๑/๑๑๙, ๑๐๔๙/
๑๓๑๑๑๒๒/๑๔๐,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๕๖/๑๗๗, ขุ.ชา. ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๒๙/
๓๗๘, ๓๐/๓๗๙, ๓๑/๓๗๙, ๓๒/๓๗๙, ๘๗/๓๘๗, ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๗๗/
๑๓๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๒๖/๔๐๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔/๔๒๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๔๐๑/๔๒๖  

เทพบุตรบรษิทั:หมู่คณะเทวดาผู้ชาย มีรัศมีวรรณะเปล่งปลั่ง,เป็นเทพบริวารของเทพบุตรองค์ใดองค์
หนึ่ง  เช่นสุสิมเทพบุตร ก็มีเทพบริวารเวลาไปไหน ดังคำในสุสมิสูตร  กล่าวถึงสุสิม



 

๒๓๗๕ 
 

 

เทพบุตรผู้มีเทพบุตรบริษัทจำนวนมากแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ี
ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร,ในสูตรน้ียังกล่าวพรรณนาไว้อีกว่า 
เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตรเมื่อสุสิมเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสรญิคุณของท่าน
พระสารีบุตรอยู่ต่างปล้ืมปีติเบิกบานใจ เกิดปีติโสมนัส มีรศัมีวรรณะเปลง่ปลั่งปรากฏ
อยู่ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๐/๑๒๓)  

เทพบุรี :  เมืองสวรรค์, บุรีของเทพ หมายถึงเมืองเป็นท่ีอยู่ของเหล่าเทวดา,เป็นท่ีสถิตของวิมาน
ต่างๆ,  ในเทวาสุรสังคามสูตร  กล่าวถึงพวกเทวดาได้รบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่  ๓ 
แล้ว แม้ครั้งท่ี ๓ พวกอสูรก็ชนะอีก พวกเทวดาแพ้ พวกเทวดาที่แพ้ต่างก็กลัวพากัน
เข้าไปยังเทพบุรี  (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๙/๕๑๘),ในกัณฐกวิมาน พระมหาโมคคัล
ลานเถระถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่า ในคืนวันเพ็ญ ดวงจันทร์มีรอยรูปกระต่าย เป็น
ใหญ่กว่าหมู่ดาว มีหมู่ดาวนักษัตรแวดล้อม  โคจรไปโดยรอบฉันใด ทิพยวิมานนี้ก็มี
อุปมาฉันนั้นน่าอยู่ มีรัศมีรุ่งโรจน์ในเทพบุรี เหมือนพระอาทิตย์กำลังอุทัย(ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๑๗๒/๑๔๗,๑๑๙๓/๑๔๙),ในอลัมพุสาชาดก กล่าวถึงครั้นได้สดับคาถาซึ่ง
ประกอบด้วยประโยชน์อย่างย่ิงที่ฤษีผู้เป็นบัณฑิตกล่าวดีแล้ว เทวดาทั้งหลายผู้มียศ
เหล่าน้ันเกิดปีติและโสมนัสอนุโมทนาอยู่ ได้พากันหลีกไปยังเทพบุรี หรือดังคำในจูฬ
สุตโสมชาดก กล่าวถึงผู้เจริญเมตตาจิตจะไปเกิดในเทพบุรี (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) 
๒๗/๙๑/๖๑๐, ๑๓๗/๖๑๗, ๒๔๕/๖๓๕),ในสัจจสัญญกเถราปทาน พระสัจจสัญญ
กเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าเพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านามว่าเวสสภู จึง
ได้ไปเกิดในเทพบุรี ดังคำว่า ข้าพเจ้าคร้ันฟังธรรมของพระศาสดานั้นแล้ว  (ตายแล้ว)
ได้ไปเกิดยังเทวโลก อยู่ในเทพบุรีน้ันตลอด ๓๐ กัป (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๓๘๑)
  

เทพผู้ควรบูชา :เทพธิดาผู้แก่การยกย่องหรือสักการะ เพราะสถติอยู่ที่ค่าคบต้นไม้  เพราะจากเห็น
อะไรไม่ดี ก็ทำให้ผู้น้ันเกิดความสลดใจ  ในท่ีนี้หมายถึงเทพท่ีเป็นรุกขเทวดา อยู่ตาม
ภาคพ้ืน  ดังคำในวิฆาสาทชาดก ท่ีฤษีโพธิสัตว์ซึ่งเทพธิดานั้นให้สลดใจกล่าวว่า  น่ี
เทพผู้ควรบูชา ท่านรู้จักอาตมาดี ซ้ำยังได้อนุเคราะห์อาตมาด้วย ขอท่านโปรดเตือน
ซ้ำอีก เมื่อเห็นความบกพร่องเช่นนี้ (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๒/๓๒๑, ๙/๓๒๒, ๔๑/
๓๒๘),ในจตุทวารชาดก นายมิตตวินทกะถามรุกขเทวดาโพธิสัตว์ว่า ประตูทุกบานได้
ถูกปิดไว้ ข้าพเจ้าถูกขังเหมือนกับนก  เทพผู้ควรบูชา เหตุอะไรหนอ  ข้าพเจ้าจึงถูก
จักรบดขย้ี (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑/๓๒๑),ในสังขชาดก ก็กล่าวถึงเทพธิดามาถวาย
อาหารทิพย์แก่สังขพราหมณ์ดาบส ดังคำที่อุปัฏฐากกล่าวแก่พราหมณ์ว่า ท่าน



 

๒๓๗๖ 
 

 

พราหมณ์  คนพบเห็นเทพผู้ควรบูชาเช่นนี้   เมื่อหวังความสุข ก็ควรจะไต่ถาม ท่าน
จงลุกขึ้นประนมมือถามเทพผูน้ั้น (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๔๑/๓๒๘)  

เทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหม :เทวดาผู้เคยได้บรรลุฌานมีฌานช้ันปฐมฌานเป็นต้น, หมู่เทพในช้ันพรหม
โลก เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า พรหมกายิกา,เป็นเทพีกายต่างกัน แต่มีสัญญาอย่าง
เดียวกัน, ในเกวัฏฏสูตร กล่าวถึงภิกษุเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตต้ังม่ันจนเห็นทางไปพรหม
โลก เข้าไปหาพวกเทพผู้นับเน่ืองในหมู่พรหม เพ่ือถามว่า มหาภูตรูป๔คือปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ย่อมดับสนิทที่ไหน แม้พวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่
พรหม ก็ตอบไม่ได้  (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๓/๒๑๘),ในสังคีติสูตร  ในวิญญาณฐิติข้อ ๒ 
กล่าวไว้ว่า มีสัตว์ท้ังหลายมีกายต่างกัน แต่มีสัญญาอย่างเดียวกัน คือพวกเทพช้ัน
พรหมกายิกา (เทพผู้นับเน่ืองในหมู่พรหม) น้ีเป็นวิญญาณฐิติท่ี๒ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๓๒/๓๓๖),ในปฏิสัมภิทามรรค  ธัมมจักกัปปวัตตนวาร กลาวถึง เทพผู้นับเน่ืองใน
หมู่พรหมสดับเสียงของเหล่าเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีแล้วก็กระจายข่าวว่าน่ัน
ธรรมจักรอันยอดเย่ียม  พระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้วณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  
เขตกรุงพาราณสี  อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มารพรหม หรือใครๆ ในโลกให้หมุน
กลับไม่ได้ โดยขณะครู่เดียวเท่าน้ัน เสียงป่าวประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลก 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหม ก็คือเทพช้ันพรหมกายิกา  
หมายถึงพรหมช้ันปฐมฌานภูมิ  (ระดับปฐมฌาน)  ๓ ช้ันคือ (๑) พรหมปาริสัชชา 
(พวกบริษัทบริวารมหาพรหม) (๒) พรหมปโรหิตา(พวกปุโรหิตมหาพรหม) (๓) มหา
พรหมา(พวกท้าวมหาพรหม)  (ที.ม.อ.(บาลี)  ๑๒๗/๑๐๙-๑๑๐,ม.มู.อ.  (บาลี) ๒/
๔๔๒/๒๔๑)  

เทพผู้อาศัยพระจันทร์ :เทวดาผู้เป็นบริวารพระจันทร์, บริวารของจันทเทพบุตร,ในหมู่เทพผู้อาศัย
พระจันทร์น้ียังแบ่งออกเป็น ๑๐พวก ท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มี
ความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ  ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย  
มีกล่าวไว้ในมหาสมยสูตรเป็นเทพหมู่หน่ึงท่ีมีจันทเทพบุตรเป็นหัวหน้านำเข้าเฝ้าพระ
ผู้มีพระภาคและเย่ียมเยือนภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์ ณ ป่ามหาวัน แคว้นสักกะ ดัง
คำว่า เทพผู้อาศัยพระจันทร์ มีพระจันทร์นำหน้ามา  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 

เทพผู้อาศัยพระอาทิตย์ :เทวดาผู้เป็นบริวารพระอาทิตย์, บริวารของสุริยเทพบุตร, ในหมู่เทพผู้อาศัย
พระอาทิตย์นี้ยังแบ่งออกเป็น ๑๐พวก ท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มี
ความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ  ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย   
มีกล่าวไว้ในมหาสมยสูตร เป็นเทพหมู่หน่ึงที่มีสุริยเทพบุตรเป็นหัวหน้านำเข้าเฝ้าพระ



 

๒๓๗๗ 
 

 

ผู้มีพระภาคและเย่ียมเยือนภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์ ณ ป่ามหาวัน แคว้นสักกะ  
ดังคำว่า เทพผู้อาศัยพระอาทิตย์ มีพระอาทิตย์นำหน้ามา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/
๒๖๘)  

เทพพวกกัฏฐกะ :หมู่เทพผู้เป็นบริวารของกัฏฐกเทพบุตร, เทพบริวารของกัณฐกเทพบุตร ,ในหมู่เทพ
พวกกัฏฐกะน้ียังแบ่งออกเป็น ๑๐พวก ท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มี
ความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ  ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย   
มีกล่าวไว้ในมหาสมยสูตร เป็นเทพหมู่หน่ึงท่ีมีกัณฐกเทพบุตรเป็นหัวหน้านำเข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาคและเยี่ยมเยือนภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์ ณ ป่ามหาวัน แคว้น
สักกะ  ดังคำว่า เทพพวกกัฏฐกะผู้มียศ เทพพวกลัมพีตกะ  เทพพวกลามเสฏฐะ เทพ
พวกโชติ อาสวะ เทพช้ันนิมมานรดี และเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีก็มา (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๔๐/๒๗๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า กัฏฐกะ  น้ี เรียกอีกช่ือหน่ึงว่ากถกะ  (ที.ม.อ.  (บาลี) 
๓๔๐/๓๐๗)  

เทพพวกเขมิยะ :หมู่เทพผู้เป็นบริวารของเขมิยเทพบุตร, เทพบริวารของเขมิยเทพบุตร ,ในหมู่เทพ
พวกเขมิยะน้ียังแบ่งออกเป็น ๑๐พวก ท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มี
ความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ  ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย 
มีกล่าวไว้ในมหาสมยสูตรเป็นเทพหมู่หน่ึงท่ีมีเขมิยเทพบุตรเป็นหัวหน้านำเข้าเฝ้าพระ
ผู้มีพระภาคและเยี่ยมเยือนภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์ ณ ป่ามหาวัน แคว้นสักกะ  
ดังคำว่า เทพอีก (๑๐หมู่) คือเทพพวกเขมิยะ เทพช้ันดุสิต เทพช้ันยามา เทพ
พวกกัฏฐกะผู้มียศ เทพพวกลัมพีตกะ เทพพวกลามเสฏฐะ เทพพวกโชติ อาสวะ เทพ
ช้ันนิมมานรดี และเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีก็มา  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙)  

เทพพวกโชติ :หมู่เทพผู้เป็นบริวารของโชติเทพบุตร, เทพบริวารของโชติเทพบุตร,ในหมู่เทพพวกโชตินี้
ยังแบ่งออกเป็น ๑๐พวก ท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มคีวามรุ่งเรือง มี
ผิวพรรณงดงาม มียศ  ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย มีกล่าวไว้ใน
มหาสมยสูตร เป็นเทพหมู่หนึ่งท่ีมีโชติเทพบุตรเป็นหัวหน้านำเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
และเย่ียมเยือนภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์ ณ ป่ามหาวัน แคว้นสักกะ  ดังคำว่า เทพ
พวกกัฏฐกะผู้มียศ เทพพวกลัมพีตกะ  เทพพวกลามเสฏฐะ เทพพวกโชติ อาสวะ เทพ
ช้ันนิมมานรดี และเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีก็มา (ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๓๔๐/๒๗๐)  

เทพพวกมันทวลาหกะ:เทวดาผู้เป็นบริวารพระมันทวลาหกเทพบุตร, เทพบริวารของมันวลาหก
เทพบุตร, ในหมู่เทพมันทวลาหกเทพบุตรน้ียังแบ่งออกเป็น ๑๐พวก ท้ังหมดล้วนมี
ผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ  ต่างยินดีมุ่ง



 

๒๓๗๘ 
 

 

มายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย   มีกล่าวไว้ในมหาสมยสูตร เป็นเทพหมู่หน่ึงท่ีมี
พระนักษัตรเป็นหัวหน้านำเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเย่ียมเยือนภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระ
อรหันต์ ณ ป่ามหาวัน แคว้นสักกะ  ดังคำว่า เทพพวกมันทวลาหกะ  มีพระนักษัตร
นำหน้ามา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๘)   

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เทพพวกมันทวลาหกะ  ในท่ีน้ีหมายถึงเทพ  ๓  องค์  
คือ  (๑) วาตวลาหกเทพบุตร (๒)  อัพภวลาหกเทพบุตร (๓)  อุณหวลาหกเทพบุตร 
(ที.ม.อ. (บาลี) ๓๓๙/๓๐๕)   

เทพพวกลัมพีตกะ : หมู่เทพผู้เป็นบริวารของลัมพีตกเทพบุตร, เทพบริวารของลัมพีตกเทพบุตร,ในหมู่
เทพลัมพีตกะนี้ยังแบ่งออกเป็น ๑๐พวก ท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มี
ความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ  ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย   
มีกล่าวไว้ในมหาสมยสูตร เป็นเทพหมู่หน่ึงท่ีมีลัมพีตกเทพบุตรเป็นหัวหน้านำเข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาคและเยี่ยมเยือนภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์ ณ ป่ามหาวัน แคว้น
สักกะ  ดังคำว่า เทพพวกกัฏฐกะผู้มียศ เทพพวกลัมพีตกะ  เทพพวกลามเสฏฐะ เทพ
พวกโชติ อาสวะ เทพช้ันนิมมานรดี และเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีก็มา (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๔๐/๒๗๐)  

เทพพวกลามเสฏฐะ :หมู่เทพผู้เป็นบริวารลามเสฏฐเทพบุตร, เทพบริวารของลามเสฏฐเทพบุตร,ในหมู่
เทพลามเสฏฐะน้ียังแบ่งออกเป็น ๑๐พวก ทั้งหมดล้วนมผีิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ 
มีความรุ่งเรือง มผีิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุ
ท้ังหลาย มีกล่าวไว้ในมหาสมยสูตร เป็นเทพหมู่หน่ึงท่ีมลีัมพีตกเทพบุตรเป็นหัวหน้า
นำเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเย่ียมเยือนภิกษุสงฆ์ผู้เปน็พระอรหันต์ ณ ป่ามหาวัน 
แคว้นสักกะ  ดังคำว่า เทพพวกกัฏฐกะผู้มียศ เทพพวกลัมพีตกะ  เทพพวกลาม
เสฏฐะ เทพพวกโชติ อาสวะ เทพช้ันนิมมานรดี และเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีก็มา (ที.
ม.(ไทย)  ๑๐/๓๔๐/๒๗๐)  

เทพพิภพ : โลกของเทวดา,คำว่า พิภพ คือโลก เช่น ในพ้ืนพิภพ นอกพิภพ, ท่ีอยู่ของนาคในช้ัน
บาดาล เรียกว่านาคพิภพ ; ท่ีอยู่ของเทวดาในสวรรค์ เรียกว่าเทพพิภพ ในท่ีน้ี
หมายถึงที่อยู่ของหมู่เทวดา ในทีปังกรพุทธวงส์ กล่าวถึงในคราวท่ีพระพุทธเจ้า(พระ
นามว่าทีปังกร) ทรงแสดงธรรมในเทพพิภพ  ได้มีเทวดา ๙๐,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรม
ครั้งท่ี ๓  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๙/๕๙๓)  

เทพยดา : เทวดา ดังคำในปลาสชาดก  ท่ีรุกขเทวดาโพธิสัตว์ถามพราหมณ์ผู้มากวาดโคนต้นไม้
ว่ากวาดทำไม พราหมณ์ได้ฟังดังน้ัน กล่าวตอบว่า ต้นไม้ใหญ่ปรากฏได้ในท่ีไกล ต้ังอยู่
ในภูมิประเทศท่ีราบเรียบ เป็นท่ีสถิตของเทพยดา เพราะเหตุน้ัน ข้าพเจ้าจึงนอบน้อม



 

๒๓๗๙ 
 

 

ไม้ใบต้นนี้ และเทพยดาผู้สถิตอยู่ในไม้ใบต้นน้ี  เพราะเหตุแห่งทรัพย์ (ขุ.ชา.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๗/๒๖/๑๖๑) 

เทพยดาสุขุมาลชาติ :เทวดาผู้มีชาติละเอียด หมายถึงเทพท่ีเป็นสุขมมาลชาติ ในที่ น้ี มุ่งอธิบาย
เปรียบเทียบระหว่างพญาครุฑและพญานาคราชว่ามีทรวดทรงสัณฐานและวัยเสมอ
กัน ดูงดงาม ดังคำในปัณฑรกนาคราชชาดกที่กล่าวถึงพญาครุฑและพญานาคว่าเป็น
สัตว์ผู้ประเสริฐทั้ง ๒ น้ันมีเพศพรรณดุจเทพยดาสุขุมาลชาติ  มีทรวดทรงสัณฐานและ
วัยงามเสมอกัน บริสุทธ์ิ มีกองกุศลผลบุญ คลอเคลียกันไป (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) 
๒๗/๒๙๐/๕๘๒)  

เทพฤษี : 1.เทวดาผู้เห็น, เทวดาผู้แต่งพระเวท, หมายถึงหมู่เทวดาซึ่งเป็นนักบวชพวกหนึ่ง มีมา
ก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ (พจนานุกรม 
พุทธศาสน์) 

 2.พระนามของพระผู้มีพระภาคอีกนามหน่ึง เพราะพระพุทธเจ้า(ถ้า) ผู้ใดทลูถาม
ปัญหาควรแก่เหตุถึง ๓  ครัง้ จะทรงพยากรณ์ จะไมท่รงปฏิเสธ ดังคำในจูฬนิทเท
สอธิบายพระผู้มีพระภาคช่ือว่า เทพฤษีไว้ว่า   คำว่า ผู้ทรงเป็นเทพฤษี  อธิบายว่า  
พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นท้ังเทพ เป็นท้ังฤษ ี  จึงช่ือว่าทรงเป็นเทพฤษี พระราชา
ผนวชก็เรียกกันว่าราชฤษี พราหมณ์บวชก็เรียกกันว่า พราหมณ์ฤษี ฉันใด พระผูม้ี
พระภาคก็ฉันน้ัน ทรงเป็นท้ังเทพเป็นท้ังฤษี (ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๘๕/๓๐๕)  

เทพวสุ, เหลา่ :หมู่เทวดาผู้เป็นแห่งทรัพย์ เป็นเทพอีกหมู่หนึ่งท่ีมีกลา่วถึงไว้ในมหาสมยสูตรดังคำว่า  
พระอินทร์ผู้เป็นท้าวสักกะผู้เป็นท้าวปุรินททะ ท้าววาสวะ ประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุ
ก็มา  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๘) 

  คำว่า เทพวสุ หมายถึงเทพเจ้าแห่งทรัพย์ (T.W.Rhys  Davids  and  William  
Stede  P.  605)   

เทพวนั, ปา่ไม้สาละ : ดงป่าของไม้สาละช่ือเทพวัน ซ่ึงอยู่ทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหมณ์ช่ือโอปาสา
ทะ แคว้นโกศล ดังคำในจังกีสูตร กล่าวไว้ว่า  ท่านพระสมณโคดมเป็นศากยบุตร 
เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ 
เสด็จถึงบ้านพราหมณ์ช่ือโอปาสาทะโดยลำดับ ประทับอยู่  ณ ป่าไม้สาละช่ือเทพวัน 
ทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหมณ์ช่ือโอปาสาทะ,เป็นสถานท่ีจังกีพราหมณ์เข้าเฝ้าและ
แสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต และมาณพช่ือ
กาปทิกะอายุ ๑๖ ปี ทูลถามบทมนตร์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๒/๕๓๐)  

เทพวิมาน : ท่ีอยู่หรือที่ประทับของเทวดา ดังคำในปัลลังกวิมาน ท่ีเทพธิดาองค์กล่าวถึงวิมานท่ีมี
บัลลังก์สวยงามเกิดแก่หญิงผูป้ระพฤติธรรม เช่น มีนสัิยไม่มักโกรธ  ปฏิบัติตามคำสั่ง



 

๒๓๘๐ 
 

 

ของสามีเสมอ  ไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีล งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย ์
มีการงานทางกายบริสุทธ์ิ ประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธ์ิสะอาด  ไม่กล่าวเท็จ และ
ไม่ด่ืมน้ำเมา แก่พระมหาโมคคัลลานเถระตอนหน่ึงว่า ดิฉันมีหมู่เทพอัปสรห้อมล้อม  
มีรัศมีในตัวเองบันเทิงใจอยู่ในวิมานปราสาทที่ยอดเย่ียมน่ารื่นรมย์ใจ หมู่เทพและ
เทพธิดาพากันมาช่ืนชมดิฉันผู้มีอายุยืนซึ่งมายังเทพวิมานนี้  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๑๕/
๕๐)   

เทพสารถี : มาตลีเทพบุตร  เป็นเทพบริวารของท้าวสักกเทวราช ในภพดาวดึงส์เทวโลก ทำหน้าที่
พาคนไปเยี่ยมชมนรกและสวรรค์อยู่เสมอ  เช่น พาคุตติลอุบาสกเย่ียมสวรรค์  พา
พระเจ้าวิเทหะ กรุงมิถิลาเย่ียมสวรรค์  ดังคำในมหาสมยสูตร กล่าวถึง มาตลิผู้เป็น
เทพสารถี ก็มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ ณ ป่ามหาวันด้วย (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๓๗/๒๖๕),ในสาธินราชชาดก กล่าวไว้ว่า มาตลีเทพบตุร เทพสารถีผู้มีฤทธ์ิมาก 
(ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๒๐๓/๔๕๕),ในสุธาโภชนชาดก กล่าวไว้ว่าเป็นผู้มีส่วนใน
การทรมานโกสิยเศรษฐีให้ยินดีในการบริจาคทานดังเดิม (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/
๒๒๔/๑๒๑, ๒๘๔/๑๓๒)  

เทพอัปสร : นางฟ้านางสวรรค์ ทำหน้าท่ีฟ้อรำขับร้อง ให้ความบันเทงิ ผู้ทรงผ้ากำพลสีแดงและสี
เหลืองหอมตลบด้วยกลิ่นกฤษณาดอกประยงค์และแก่นจันทน์ มีผิวพรรณเปล่งปลั่ง
ด่ังทองคำ ดังเช่นคำในปฐมปติพพตาวิมาน กล่าวถึงวิมานที่เกิดขึ้นแกห่ญิงผู้ซื่อสัตย์
ต่อสามี เรื่องที่ ๑ ท่ีพระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่า เทพธิดาผู้มี
อานุภาพมาก  เธอแสดงฤทธิ์ได้หลากหลาย อยู่ในวิมานนั้น  อน่ึง เทพอัปสรเหล่านี้ก็
ฟ้อนรำขับร้อง ให้ความบันเทิงอยู่รอบๆ หรือดังคำในฉัตตมาณวกวิมาน กล่าวถึง
เหล่าเทพอัปสร ผูท้รงผ้ากำพลสีแดงและสีเหลือง หอมตลบด้วยกลิ่นกฤษณาดอก
ประยงค์และแก่นจันทน์มีผิวพรรณเปล่งปลั่งด่ังทองคำ  ประหน่ึงท้องฟ้าเต็มไปด้วย
ดวงดาว  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๔/๑๖, ๑๐๑/๑๘, ๑๕๑/๒๗, ๒๐๓/๓๕, ๓๐๘/๔๙, 
๖๒๑/๒๖๙, ๗๘๓/๙๐, ๘๙๒/๑๐๖,๙๖๒/๑๑๗, ๙๖๘/๑๑๘),ในสุธาโภชนชาดก 
กล่าวถึงเทพอัปสรว่าเป็นเทพธิดาช้ันดาวดึงส์ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๕๔/๑๒๗),ใน
ภัททชิเถราปทาน กล่าวถึงเทพอัปสร ๘๖,๐๐๐ นางล้วนประดับตกแต่งอย่างสวยงาม  
ปรนนิบัติข้าพเจ้าท้ังเช้าและเย็น นี้เป็นผลแห่งการถวายเหง้าบัว (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๑๐/๓๕๒)  

เทพอัปสรกัลยาณี : อลัมพุสาเทพธิดา ผู้เป็นเทพบริวารของท้าวสักกเทวราช ผู้มีวรรณะน่าใคร่ รับเทว
บัญชามาเพ่ือทำลายตบะของอิสิสิงคดาบสให้เสื่อม  ดังคำในอลัมพุสาชาดก กล่าวไว้
ว่า อลัมพุสา มิสสาเทพอัปสร ผูม้ีวรรณะน่าใคร่ ปรารถนาเพ่ือจะให้อิสิสิงคดาบส
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คลุกเคล้าระคนด้วยกิเลส ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็หลีกไป ก็ดาบสน้ันตัดความเฉื่อยชา
เสียแล้ว รีบออกไปโดยเร็วประชิดตัวนาง ลูบเรือนผมบนศีรษะ เทพอัปสรกัลยาณีผูม้ี
ความสวยสดงดงาม  หันกลับมาสวมกอดดาบสน้ัน นางมีความยินดีที่ดาบสเคลื่อน
จากพรหมจรรย์นั้น ตามท่ีท้าวสักกะปรารถนา ในชาดกยังพรรณนาไว้อีกว่า แม่
โฉมงามโอบอุ้มดาบสนั้นไว้แนบทรวงอก กกกอดอยู่ตลอด ๓ ปีบนบัลลังก์นั้น เป็น
เหมือนเพียงครู่เดียวเท่านั้น โดยล่วงไป ๓ ปี ดาบสพราหมณ์จึงสร่างเมา รู้สึกตัวได้
เห็นต้นไม้เขียวชะอุ่มขึ้นอยู่โดยรอบเรือนไฟ (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๒๓/๖๑๕) 

เทพอุตตระ, พระเจ้าจักรพรรดิ :พระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่าเทพอุตตร ซึ่งเป็นอดีตชาติของ
มุฏฐิปุปผิยเถระ  ดังคำในมุฏฐิปุปผิยเถราปทาน  ที่พระเถระกล่าวถึงการบูชาดอกไม้
แก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระแล้วไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ตอนหน่ึงว่า 
ด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าน้ี และด้วยการต้ังจิตไว้มั่น ข้าพเจ้าจึงไม่ไปเกิดยังทุคติเลย
ตลอด ๑๐๐,๐๐๐  กัป ในกัปท่ี ๓๖ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ 
ชาติ  มีพระนามว่าเทพอุตตระ  มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๒๕๓)  

เทริดผ้า : เครื่องประดับศีรษะ รูปมงกฎุอย่างเต้ีย มีกรอบหน้า ทำด้วยผ้า ดังคำในรถวินีตสตูร 
กล่าวถึงเทริดผ้าไว้ในความหมายว่ายกย่อง ท่ีพระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า แม้หาก
เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายจะเทิดทูนท่านปุณณมันตานีบุตรไว้บนศีรษะเหมือนเทริดผ้า 
จึงจะได้พบเห็น ได้น่ังใกล้ แม้ข้อน้ันกนั็บว่าเป็นลาภมากของท่านเหล่านั้น ท่าน
เหล่าน้ันได้ดีแล้ว อนึ่ง นับว่าเป็นลาภอย่างมากของผมด้วย ผมได้ดีแลว้ด้วย ท่ีได้พบ
เห็นได้นั่งใกล้ท่านปุณณมันตานีบตุร (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖๐/๒๘๓) 

เทวะ :  เทวดา,เทพ, เทพเจ้า(ช้ันสวรรค์และช้ันพรหม),เป็นภูมิท่ี ๕ ในคติ ๕ ดังคำว่า คติ(ภพ
ท่ีสัตว์ไปเกิด) ๕ อันได้แก่ (๑)นิรยะ (๒) ติรจัฉานโยน (๓) เปตติวิสัย (๔) มนุสสะ (๕) 
เทวะ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๑)   

เทวกฏูบรรพต :ภูเขาช่ือว่าเทวกูฏเป็นภูเขาลูกหน่ึงท่ีมีกลา่วไว้ในสุเมธพุทธวงศ์ สมัยพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสุเมธะ ดังคำว่า เมื่อภิกษุท้ังหลายกรานกฐิน ณ เทวกูฏบรรพต พระขีณาสพ
ประมาณ ๙๐ โกฏิ  มาประชุมกัน เป็นครั้งท่ี ๒ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๙/๖๔๕) 

เทวคชัชิตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรด์ิองค์หน่ึงพระนามว่าเทวคัชชิตะซ่ึงเป็นอดีตชาติ
ของอังโกลกเถระดังคำในอังโกลกเถราปทานที่พระเถระกล่าวถึงการถวายดอกปรูแก่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะโดยการโปรยภายในถ้ำท่ีประทับ แล้วได้ไปเกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรด์ิตอนหนึ่งว่า ในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชา
ไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ในกัปที่ ๓๖ นบัแต่ภัทรกัป
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น้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่าเทวคัชชิตะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ 
ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๓๖๒) 

เทวจาริกสูตร๑ (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลก  (สูตรท่ี  ๑) ท่านพระมหาโมคคัลลานะ
สนทนากับเทวดาว่าผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ มคีวามเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๔/๕๑๗) 

เทวจาริกสูตร๒ (ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลก  (สูตรที่  ๒) ท่านพระมหาโมคคัลลานะ
สนทนากับเทวดาว่า  ผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔  มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระพุทธเจ้าเป็นต้น ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้ว(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๕/๕๑๘) 

เทวจาริกสูตร๓ (ตติย) :พระสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลก (สูตรที ่๓) พระผู้มีพระภาคตรัสกับเทวดา
ว่า  ผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔  มีความเลือ่มใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้น  
ย่อมเป็นโสดาบัน  ไม่มีทางตกต่ำจะสำเร็จสัมโพธิแน่นอน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๖/
๕๒๐) 

เทวจุตินริยาทิสูตร:พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีจุติจากเทวดาไปเกิดในนรกเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัส  ๓  
พระสูตรในลักษณะเดียวกัน  คือพระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เพราะไม่ได้เห็น
อริยสัจ  ๔ สัตว์ท่ีจุติจากหมู่เทวดาแล้วกลับมาเกิดหมู่เทวดาจึงมีจำนวนน้อยกว่า(๑)
สัตว์ท่ีจุติจากหมู่เทวดาแล้วไปเกิดในนรก (๒) ในกำเนิดสตัว์ดิรัจฉาน (๓) ในภูมิแห่ง
เปรต เหมือนแผ่นดินใหญม่ากกว่าฝุ่นท่ีเราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๑๗๘-๑๑๘๐/๖๕๔) 

เทวดา : หมู่เทพ, ชาวสวรรค์ เป็นคำรวมเรียกชาวสวรรค์ ท้ังเพศชายและเพศหญิง ดังเช่นคำ
ในพรหมชาลสตูร เป็นต้นท่ีกล่าวถึงเทวดาบางพวกไว้ว่ามีเทวดาพวกหนึ่งช่ือว่าขิฑ
ฑาปโทสิกะ  เทวดาพวกน้ันหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกินเวลาเมื่อ
หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกินเวลาย่อมหลงลืมสติ เพราะหลงลืมสติ
จึงพากันจุติจากช้ันนั้น หรือดังคำในโสณทณัฑสูตร กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์
น้ันเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย (ที.สี.(ไทย)๙/๔๕/๑๘, ๔๖/๑๙, ๔๗/
๑๙, ๔๘/๒๐, ๑๔๗/๔๖, ๑๕๗/๕๐, ๑๖๘/๕๕, ๑๙๐/๖๔, ๒๕๕/๘๗, ๒๕๕/๘๘, 
๒๕๗/๘๙, ๒๗๗/๙๙, ๓๐๑/๑๑๑, ๓๐๒/๑๑๒, ๓๐๔/๑๑๔, ๓๐๔/๑๑๕, ๓๒๔/
๑๒๕, ๓๒๗/๑๒๖, ๓๓๒/๑๒๙, ๔๐๓/๑๗๒, ๔๒๕/๑๘๗, ๔๒๖/๑๘๘, ๔๒๗/๑๘๙, 
๕๐๓/๒๒๑) 

  คำว่า เทวดา มีปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง มีมากในเทวตาสังยุต เช่น ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๓๑/๑๔, ๙๑/๕๑, ๙๑/๕๒, ๙๒/๕๓, ๙๒/๕๔,/๙๓/๕๔, ๑๕๒/๙๕,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๖/๕, ๑๘/๑๕, ๑๙/๑๕, ๑๐๗/๗๘, ๑๔๘/๑๐๘,ม.มู.(ไทย)  ๑๒/
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๑๕๓/๑๕๒, ๒๔๖/๒๖๓, ๒๔๙/๒๖๗, ๒๘๔/๓๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/๑๐,๑๓/๗๔/
๗๐, ๘๐/๗๘, ๘๑/๘๑, ๒๗๓/๓๒๓, ๒๗๙/๓๓๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๙/๓๓๐, ๓๗๑/
๔๑๖, ๔๑๖/๔๗๐, ๔๓๔/๔๙๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑/๑, ๕/๖  

เทวดาและเทพบิดร :หมู่เทพ, ชาวสวรรค์ เป็นคำรวมเรียกชาวสวรรค์ ท้ังเพศชายและเพศหญิงและ
เทวดาผู้เป็นหัวหน้า,ผู้เป็นสักว่าบิดา ทำหน้าที่ปกครองหมู่เทวดาในชั้นนั้นๆ ดังคำมี
มาในมหามังคลชาดกท่ีศิษย์ผู้เป็นหัวหน้าถามอาจารย์เกี่ยวกับความเป็นมงคลหรือ
ความสวัสดี พระโพธิสัตว์บอกมงคลว่า เทวดาและเทพบิดรท้ังปวง สัตว์เลื้อยคลาน
และสรรพสัตว์ท้ังปวง  อันผู้ใดแผ่เมตตาอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวการแผ่
เมตตานั้นในสัตว์ท้ังหลายว่า เป็นความสวัสดีของผู้นั้น (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๕๖/
๓๔๘)  

เทวดาและพรหม : หมู่เทพ, ชาวสวรรค์เพศชายและเพศหญิงและเทพผู้ประเสริฐ,เทพในพรหมโลก 
เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม มี ๒ จำพวก คือ รูปพรหม ม ี๑๖ ช้ัน อรูปพรหม มี ๔ ช้ัน 
ดังคำในกล่าวถึงเทพ นาค อสูรและพรหมต่างก็พากันสลดใจ กล่าวขึ้นในขณะน้ันเอง
ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เหมือนอย่างพระมหาปชาบดีเถรีน้ี ฯลฯ โอ ความ
ประจวบกันมีความพลัดพรากเป็นท่ีสดุ  โอ สิ่งท่ีปัจจัยปรุงแต่งล้วนไม่เที่ยง  โอ ชีวิต
มีความพินาศเป็นท่ีสุด การคร่ำครวญได้มแีล้วด้วยประการฉะน้ี ลำดับน้ัน  เทวดา
และพรหมต่างก็เข้าไปเฝ้าพระฤษีผู้ประเสริฐ จึงทำความประพฤติตามโลกธรรม
สมควรแก่กาล ถึงความย่อยยับไปแล้ว (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๕๓/๔๒๑) 

เทวดาเหลา่มนาปกายิกา :เทพช่ือมนาปกาย หมายถึงเทวดาช้ันนิมมานรดี  เทวดาเหล่าน้ีเรียกว่าเทพ
นิมมานรดี  และเทพมนาปา เพราะเนรมิตรูปตามท่ีตนปรารถนาได้ และช่ืนชมรูปที่
เนรมิตน้ัน ในอุคคหสูตร นกุลมาตาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงมาตุคาม
ประกอบด้วยธรรม ๕  ประการนี้แล  หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่
ร่วมกับเทวดาเหล่ามนาปกายิกา ดังคำว่า สตรีผู้เป็นบัณฑิตย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มี
ความเพียร ขวนขวายเป็นนิตย์ เลี้ยงตนเองทุกเม่ือ ผูใ้ห้สิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่าง ไม่ทำ
ให้สามีขุ่นเคืองด้วยการแสดงความหึงหวง ยกย่องทุกคนที่สามีเคารพ เป็นคนขยัน ไม่
เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีปฏิบัติถูกใจสาม ี รักษาทรัพย์ท่ีสามีหามา
ได้  สตรีผู้ประพฤติตามใจสามีอย่างน้ีจะเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๓/๕๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๘/๓๒๔),ในอนุรุทธสูตร 
กล่าวถึงเทพเหล่าน้ีไว้ว่า พวกข้าพเจ้าเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา ครองความเป็น
ใหญแ่ละแผ่อำนาจไปในฐานะ  ๓ ประการ คือ (๑) พวกข้าพเจ้าหวังวรรณะเช่นใด ก็
ได้วรรณะเช่นน้ันโดยพลัน (๒) พวกข้าพเจ้าหวังเสียงเช่นใด  ก็ได้เสียงเช่นน้ันโดย



 

๒๓๘๔ 
 

 

พลัน (๓) พวกข้าพเจ้าหวังสุขเช่นใด ก็ได้สุขเช่นนั้นโดยพลัน  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๔๖/๓๑๗-๓๒๑) 

เทวตานุสสติ :ระลึกถึงเทวดา คือระลึกถึงคุณธรรมท่ีทำบุคคลให้เป็นเทวดาตามท่ีมีอยู่ในตน,ข้อท่ี ๖ 
ในอนุสสติฐาน ๖ คือ (๑) พุทธานุสสติ(การระลึกถึงพระพุทธเจ้า) (๒) ธัมมานุสสติ 
(การระลึกถึงพระธรรม)  (๓)  สังฆานุสสติ(การระลึกถึงพระสงฆ์)  (๔) สลีานุสสติ 
(การระลึกถึงศลี)  (๕)  จาคานุสสติ(การระลึกถึงการบริจาค)  (๖) เทวตานุสสติ  (การ
ระลึกถึงเทวดา) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๗/๓๒๘, , ๓๕๖/๓๘๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙/
๔๒๑,),ข้อที ่ ๖ ในอนุสสติ ๑๐ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๙๗/๓๗,๔๗๓/๕๓), ในปฐม
มหานามสูตร กล่าวถึงการเจริญเทวตานุสสติ (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๔),ใน
มหานิทเทสกล่าวถึงบุคคลกำลังเจริญเทวตานุสสติย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๓/๘)  

เทวตาปญัหชาดก : ชาดกว่าด้วยปัญหาของเทวดา มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า มโหสธบัณฑิตได้กราบทูล
เฉลยปัญหา ๔ ข้อท่ีเทวดาถามแด่พระเจ้าวิเทหะแต่พระองค์ไม่สามารถเฉลยว่า คนที่
ใช้มือเท้าตบตี ประหารปากผู้อ่ืน แต่กลับเป็นท่ีรกัของผู้ถกูตีว่าได้แก่เด็กทารกที่ทุบตี
ปากมารดา  ผู้ท่ีด่าผู้อ่ืนตามชอบใจแต่กลับรักผู้ถูกด่ามากย่ิงขึ้นว่าได้แก่มารดาผู้ด่า
บุตรของตน  ผู้ท่ีกล่าวตู่กันและกันด้วยคำไม่จริงแต่กลับเป็นท่ีรักกันมากย่ิงขึ้นว่า
ได้แก่คู่สามีภรรยาที่รักใคร่กันหยอกล้อกันเล่น  ผูท่ี้นำเอาปัจจัย ๔ ของคนอ่ืนไป  แต่
กลับเป็นท่ีรักของเจ้าของทรัพย์นั้นว่าได้แก่สมณะผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ(ขุ.ชา.
จตุกฺก.(ไทย)๒๗/๑๙๗/๑๙๗) 

เทวตาพลี: พลีเพ่ือเทวดา,ทำบุญอุทิศให้เทวดา,การจัดสรรสละรายได้หรือทรัพย์ส่วนหน่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับทำบุญอุทิศแก่เทวดา โดยความเอ้ือเฟ้ือตามความเชื่อถือ, การใช้
รายได้หรือทรัพย์ส่วนหน่ึงเพ่ือบำเพ็ญทักขิณาทานแก่เทวดาหรือผู้ควรแก่ทักขิณาที่
นับถือกันสืบมา, ข้อท่ี ๕ แหง่พลี ๕  ในโภคอาทิยะ ๕ ดังคำในปัตตกัมมสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า อริยสาวกย่อมทำพลี๓  ๕ อย่าง คือ ญาติพลี อติถิพลี  ปุพพเปตพลี 
ราชพลี เทวตาพลีด้วยโภคทรัพย์ท่ีหามาได้ด้วยความขยันหม่ันเพียร  เก็บรวบรวม
ด้วยน้ำพักน้ำแรง อาบเหง่ือต่างน้ำ ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๓),ในอาทยิสูตร กล่าวไว้อีกว่า อริยสาวกย่อมทำพลี ๕ อย่าง คือ 
(๑) ญาติพลี (๒) อติถิพลี (๓)ปุพพเปตพลี (๔) ราชพลี (๕) เทวตาพลี นี้เป็นประโยชน์
ท่ีควรถือเอาจากโภคทรัพย์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๑/๖๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า พลี คือการสงเคราะห์  บวงสรวง  น้อมให้  หรือส่วย มี  ๕ 
อย่าง คือ(๑)ญาติพลี  สงเคราะห์ญาติ  (๒) อติถิพล ี ต้อนรับแขก  (๓) ปุพเพเปตพลี 



 

๒๓๘๕ 
 

 

ทำบุญอุทิศใหผู้้ตาย (๔) ราชพลี  ถวายเป็นของหลวงมี เสียภาษีอากร เป็นต้น (๕)
เทวตาพลี ทำบุญอุทิศให้เทวดา (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๖๑/๓๕๓)  

เทวตาสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยผลแห่งการต้อนรับของเทวดา  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เมื่อคืนน้ี เมื่อ
ราตรีผ่านไป เทวดาจำนวนมาก มีวรรณะงดงามย่ิงนัก มายังพระเชตวัน เข้ามาหาเรา
ถึงที่อยู่ แต่ละพวก กล่าวกับเราดังน้ี (พวกที่ ๑ กล่าวว่า) บรรพชิตเข้ามายังเรือนของ
ข้าพระองค์ผู้เคยเป็นมนุษย์ ข้าพระองค์ได้ลุกรับ แต่ไม่กราบไหว้ ข้าพระองค์ทำ
หน้าท่ียังไม่บริบูรณ์ มีความรอ้นใจในภายหลังจึงเกิดในหมู่เทพช้ันต่ำ (พวกที่ ๒ กล่าว
ว่า)  บรรพชิต... ข้าพระองค์ได้กราบไหว้ แต่ไมใ่ห้อาสนะ ข้าพระองคท์ำหน้าท่ียังไม่
บริบูรณ์ ... (พวกที่ ๓ กล่าวว่า) บรรพชิต ...ให้อาสนะ แต่ไม่บริจาคทานตามกำลัง
ทรัพย์ ข้าพระองค์ทำหน้าท่ียังไม่บริบูรณ์ ... (พวกท่ี ๔ กล่าวว่า) บรรพชิต...บริจาค
ทานตามกำลังทรัพย์ แต่ไม่นัง่ใกล้เพ่ือฟังธรรม ข้าพระองค์ทำหน้าท่ียังไม่บริบูรณ์ ...   
(พวกท่ี ๕ กล่าวว่า) บรรพชิต...น่ังใกล้เพ่ือฟังธรรม แต่ไม่เง่ียโสตฟังธรรม ข้าพระองค์
ทำหน้าท่ียังไม่บริบูรณ์ ... (พวกท่ี ๖ กล่าวว่า) บรรพชิต...เง่ียโสตฟังธรรม แต่ไม่ทรง
จำธรรมไว้ ข้าพระองค์ทำหน้าที่ยังไม่บริบูรณ์ ... (พวกท่ี ๗ กล่าวว่า)บรรพชิต...ทรง
จำธรรมไว้ แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจำไว้ ข้าพระองค์เทำหน้าท่ียังไม่
บริบูรณ์ ...   (พวกที่ ๘ กล่าวว่า) บรรพชิต...พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจำไว้ 
แต่ไม่รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ข้าพระองค์ทำหน้าท่ียังไม่
บริบูรณ์ มคีวามร้อนใจในภายหลังจึงเกิดในหมู่เทพช้ันต่ำ (พวกท่ี ๙ กล่าวว่า)  
บรรพชิตเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ผู้เคยเป็นมนุษย์ ข้าพระองค์ได้ลุกรับ กราบ
ไหว้ ให้อาสนะ บรจิาคทานตามกำลังทรัพย์ น่ังใกล้เพ่ือฟังธรรม เง่ียโสตฟังธรรม ทรง
จำธรรมไว้ พิจารณาเน้ือความแห่งธรรมท่ีทรงจำไว้ รูอ้รรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม ข้าพระองค์ทำหน้าท่ีบริบูรณ์แล้ว ไม่มีความร้อนใจในภายหลังจึงเกิด
ในหมู่เทพช้ันสงู แล้วตรัสสรุปกับภิกษุท้ังหลายว่า น่ันโคนไม้ นั่นเรอืนว่าง เธอ
ท้ังหลายจงเพ่ง อย่าประมาท อย่าเป็นผู้มีวิปปฏิสารในภายหลัง เหมือนเทวดาพวก
แรก ๆ เหล่าน้ันเลย (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๔๖๘) 

เทวตาสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยเทวดาแสดงธรรม เทวดาองค์หน่ึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบ
ทูลธรรมที่เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ ๖ คือ ความเป็นผู้มีความเคารพ (๑-๔) 
ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ และในสิกขา (๕) ความเป็นผู้ว่าง่าย (๖) 
ความเป็นผู้มีกลัยาณมิตร เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเล่าเรื่องน้ีให้ภิกษุท้ังหลายฟังแล้ว 
พระสารีบุตรจึงกราบทูลขอแสดงธรรมแต่ละข้อโดยพิสดาร เช่น ในประการท่ี ๑ คือ 
ตนเองมีความเคารพในพระศาสดา สรรเสรญิความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 



 

๒๓๘๖ 
 

 

ชักชวนภิกษุเหล่าอ่ืนผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดา ให้มีความเคารพในพระศาสดา 
ท้ังประกาศคุณท่ีมีอยู่จริงของภิกษุเหล่าอ่ืน ผู้มีความเคารพในพระศาสดาตามกาลอัน
ควร พระผู้มพีระภาคทรงสรรเสริญพระเถระว่า เป็นผู้รู้เนื้อความแห่งคำท่ีพระองค์
ตรัสไว้โดยย่อได้อย่างพิสดาร (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๙/๕๘๘) 

เทวตาอุโบสถ :อุโบสถท่ีเขา้อยู่จำเพราะระลึกถึงเทวดา,หมายถึงเข้าจำอุโบสถด้วยการระลึกถึงธรรมมี
ศรัทธาเป็นต้นที่เทวดาแต่ละช้ันประพฤติแล้วประพฤติตามธรรมน้ันๆดังคำในอุโปสถ
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลกึถึงเทวดาว่า เทวดาช้ันจา
ตุมหาราช ช้ันดาวดึงส์ ฯลฯ เทวดาที่นับเน่ืองในหมู่พรหม  เทวดาช้ันท่ีสูงกว่านั้นขึ้น
ไปมีอยู่ เทวดาเหล่าน้ันประกอบด้วยศรัทธาเช่นใด จุติจากภพน้ีไปเกิดในภพน้ัน แม้
ตัวเราก็มีศรัทธาเช่นน้ันอยู่พร้อม  เทวดาเหล่าน้ันประกอบด้วยศีลเช่นใดฯลฯสุตะ 
ฯลฯจาคะ ฯลฯ เทวดาเหล่าน้ันประกอบด้วยปัญญาเช่นใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพ
น้ันแม้ตัวเราก็มีปัญญาเช่นนัน้อยู่พร้อมเมื่อเธอระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และ
ปัญญา ท้ังของตนและของเทวดาเหล่านั้นอยู่  จิตย่อมผ่องใส  เกิดความปราโมทย์ละ
เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้  อริยสาวกนี้เราเรียกว่า รักษาเทวตาอุโบสถอยู่
ร่วมกับเทวดาและเพราะปรารภเทวดา (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๖) 

เทวเถระ, ภิกษุ :พระเถระช่ือว่าเทวะ เป็นพระเถระชาวลังกา ผู้เป็นบัณฑิต  ผู้ทรงจำพระวินัยสืบกัน
มา ณ เกาะตามพปัณณิ เป็นภิกษุรูปหน่ึงในเถระ ๕ รูป คอืพระกาฬสุมนะ พระนาค
เถระ  พระพุทธรักขิตะ  พระติสสเถระ และพระเทวเถระ ดังคำในคัมภีร์ปริวาร กล่าว
ไว้ว่า พระมหินทะ พระอิฏฏิยะ พระอุตติยะ พระสัมพละ และพระภัททบัณฑิต  
เดินทางจากชมพูทวีปมาที่เกาะสิงหลนี้  ท่านเหล่านั้นสอนพระวินัยปิฎกที่เกาะ
ตามพปัณณิ  สอนนิกาย ๕ และปกรณ ์ ๗ จากน้ันพระอริฏฐะผู้มีปัญญา พระ
ติสสทัตตบัณฑติพระกาฬสุมนะ ผู้เชี่ยวชาญ พระทีฆเถระ และพระทีฆสุมนบัณฑิต 
ต่อมาพระกาฬสุมนะ พระนาคเถระ  พระพุทธรักขิตะ พระติสสเถระผู้มปัีญญา และ
พระเทวเถระผู้เป็นบัณฑิต (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓/๖, ๘/๑๓, ๒๒/๒๖) 

เทวทหสูตร๑  : พระสูตรว่าด้วยเทวทหนิคม พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ เทวทหนิคมได้ตรัส
บอกภิกษุที่ทูลลาเพ่ือเดินทางไปอยู่ปัจฉาภูมิชนบทให้ไปบอกลาท่านพระสารีบุตร
ก่อน  ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวกับภิกษุเหล่าน้ันว่า  หากใครถามว่า ศาสดาของพวก
ท่านมีวาทะอย่างไร  ตรัสสอนอย่างไร  ธรรมท่ีพวกท่านได้ฟัง  ได้เรียนมา  รู้แจ้งดี
แล้วด้วยปัญญามีบ้างไหม  พวกท่านพึงตอบว่า  พระศาสดาของเรามีปกติตรัสสอนให้
กำจัดความกำหนัด  ความพอใจ  ความรัก  ความกระหาย  ความเร่าร้อน  ความ
ทะยานอยากในขันธ์  ๕  เพราะเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดเป็นต้นในขันธ์  



 

๒๓๘๗ 
 

 

๕  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนสัและอุปายาสก็จะเกิดขึ้นได้  แต่เมื่อบุคคล
ปราศจากความกำหนัดเป็นต้นในขันธ์  ๕  โสกะเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้  จักอยู่เป็น
สุข  ไมล่ำบาก  ไม่คับแค้น  ไม่เดือดร้อนในปัจจุบันนี้และหลังจากตายแล้วย่อมไปสู่
สุคติ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๔/๑๖๘) 

เทวทหสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีเทวทหนิคม พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้ภิกษุ
ท้ังหลายฟังว่า  พวกนิครนถ์สอนว่า  บุคคลเสวยสุข  ทุกข์  และอทุกขมสุข  ท้ังหมด
น้ันมีสาเหตุมาจากกรรมเก่า  กรรมเก่าจะสิ้นสุดลงได้ก็เพราะ  (๑)  การบำเพ็ญตบะ  
(๒)  การไม่ทำกรรมใหม่เพ่ิมเติม  เม่ือกรรมเก่าสิ้นไป  ทุกข์จึงสิ้นไป  เพราะทุกข์สิ้น
ไป  เวทนาจึงสิ้นไป  เพราะเวทนาสิ้นไป  ทุกข์ทั้งปวงจึงจะสลายไป 

  ตรัสเล่าว่า พระองค์เคยเสด็จเข้าไปหาพวกนิครนถ์และทรงซักถามปัญหาต่างๆ มี
ใจความ  ดังน้ี 

  ๑.ตรัสถามว่า  พวกนิครนถ์รู้หรือว่า  เราเคยเกิดมาแลว้ในชาติก่อน  เคยทำกรรม
ช่ัวอย่างน้ันอย่างน้ีไว้แล้ว  มีทุกข์เท่าน้ันเท่าน้ี  ในจำนวนน้ันทุกข์เท่าน้ีละได้แล้ว  
ทุกข์เท่านั้นจะต้องละต่อไป  พวกนิครนถ์ไม่สามารถบอกได้อย่างสมเหตุสมผล  ได้แต่
อ้างศาสดาของตน 

  ๒.ตรัสถามว่า  การบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าตามคำสอนของนิครนถ์ทำให้เกิดสุข
หรือให้เกิดทุกข์  พวกเขายอมรับว่า  ทำให้เกิดทุกข์จริง 

  ๓.ตรัสถามว่า พวกนิครนถ์สามารถใช้ความเพียรคือการบำเพ็ญตบะเปลี่ยนแปลง
ผลกรรมได้หรือไม่  พวกนิครนถ์ตอบว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

  ทรงสรุปว่า ความเพียรตามลัทธินิครนถ์ไม่มีผล และจะได้รับแต่การตำหนิถึง ๑๐  
ประการ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑/๑) 

เทวทหสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
เทวทหนิคมได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เราไม่กล่าวว่า  ความไม่ประมาทในผัสสายต
นะ  ๖อันภิกษุทุกรูปควรทำแท้  ความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุทุกรูปไม่
ควรทำ  เพราะภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจทีค่วรทำเสร็จ
แล้ว  ปลงภาระได้แล้ว  บรรลุประโยชน์ตนได้โดยลำดับ  สิ้นภวสังโยชน์  หลุดพ้น
แล้วเพราะรู้โดยชอบ  ไม่ควรทำความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖  เพราะท่าน
เหล่าน้ันกระทำความไม่ประมาทแล้ว   

  ส่วนภิกษุผู้เป็นเสขะ  ยังไม่บรรลุอรหัตตผล  ปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจาก
โยคะอันยอดเย่ียมอยู่  ควรทำความไม่ประมาทในผสัสายตนะ  ๖  เพราะรูปท่ีพึงรู้
แจ้งทางตา  เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู  เป็นต้นท่ีน่าร่ืนรมย์ใจบ้าง  ไม่น่ารื่นรมย์ใจบ้างมี



 

๒๓๘๘ 
 

 

อยู่  อายตนะภายนอก  ๖  เหล่าน้ันย่อมครอบงำจิตของภิกษุนั้นไม่ได้  อันจะเป็น
เหตุให้เธอปรารภความเพียร มีสติต้ังมั่น  ไม่หลงลืม  มกีายสงบ  ไม่กระสับกระส่าย  
มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ  เราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้จึงกล่าวว่า  ความไม่
ประมาทในผสัสายตนะ ๖ อันภิกษุเหล่านี้ควรทำแท้ (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒/๖) 

เทวทหะ, นิคม :ช่ือนิคมเทวทหะ เมืองหลวงของแคว้นโกลิยะ โดยมีกษัตริย์โกลิยวงศ์ปกครอง ท่ีสำคัญ
ของเมืองน้ีคือ พระนางสิริมหามายาพุทธมารดา เป็นชาวเมืองนี้  ตามนัยพระสูตร มา
ในเทวทหสูตร ว่าด้วยเทวทหนิคม เรื่องราวเกี่ยวกับความไม่ประมาทในผัสสายตนะ 
๖ ประการ คือเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ เทวทหนิคมของเจ้าศากยะ
ท้ังหลาย  แคว้นสักกะ ณ ท่ีน้ัน พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า 
ภิกษุท้ังหลาย เราไม่กล่าวว่า  ‘ความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ ประการ อันภิกษุ
ทุกรูปควรทำแท้’ แต่เราก็ไม่กล่าวว่า ‘ความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ ประการ 
อันภิกษุทุกรูปไม่ควรทำเลย’  ภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์
แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภว
สังโยชน์หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ‘ความไม่ประมาทในผัส
สายตนะ ๖ ประการ อันภิกษุเหล่าน้ันไม่ควรทำ’ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๔/๑๖๘), 
สูตรอ่ืน ๆ มปีรากฏใน (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒/๖) 

เทวทัต,  ภิกษุ :พระภิกษุช่ือ เทวทัต หรือเทวทัตต์ (บาลี) เป็นผู้อยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้า 
พระเทวทัต ท่านเป็นราชบุตรของพระเจ้าสุปปพุทธ เป็นเชฏฐาภาดา (พ่ีชาย) ของ
พระนางพิมพาผู้เป็นพระชายาของสิทธัตถกุมาร เจ้าชายเทวทัตออกบวชพร้อมกับ
พระอนุรุทธะ พระอานนท์ และกัลบกอุบาลีเป็นต้น บำเพ็ญฌานจนได้โลกียอภิญญา 
ต่อมามีความมักใหญ ่ ได้ยยุงพระเจ้าอชาตศัตรูและคบคิดกันพยายามประทุษร้าย
พระพุทธเจ้า ก่อเรื่องวุ่นวายในสังฆมณฑลจนถึงทำสังฆเภทและถูกแผน่ดินสูบในที่สดุ
พระเทวทัตขอวัตถุ ๕ ประการกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  ๑. ภิกษุท้ังหลายควรอยู่ป่า
ตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดเข้าบ้าน ภิกษุรูปน้ันมีโทษ ๒. ภิกษุท้ังหลายควรเที่ยวบิณฑบาต
ตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดยินดีกิจนิมนต์ภิกษุรูปน้ันมีโทษ๓. ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้า
บังสุกุลตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดยินดีผ้าคหบดีภิกษุรูปน้ันมีโทษ๔. ภิกษุท้ังหลายควรอยู่
โคนไม้ตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดอาศัยท่ีมุงที่บัง ภิกษุรูปนั้นมีโทษ๕. ภิกษุทั้งหลายไม่ควร
ฉันปลาและเน้ือตลอดชีวิต ภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปน้ันมีโทษ แต่พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสให้ภิกษุปฏิบัติตามได้ตามท่ีตนปรารถนาในห้าข้อนี้  โดยสรุปคือ พระ
เทวทัตเป็นต้นบัญญัติเรื่อง วัตถุ ๕ ประการ และปฐมเหตุแห่งสังฆเภทในกาลปัจจุบัน
เป็นปัญหาที่ถามกันบ่อยว่า เมื่อบัญญัติห้ามฆ่าสัตว์แล้ว ทำไมพระสงฆ์จึงฉันเน้ือด้วย



 

๒๓๘๙ 
 

 

เล่า เรื่องนี้ สามารถจะอ้างเหตุผลการอนุญาตฉันปลาและเนื้อท่ีบริสุทธ์ิด้วยอาการ ๓ 
อย่าง คือ (๑) ไม่ได้เห็น (๒) ไม่ได้ยิน (๓) ไม่ได้นึกสงสัย” ได้ เพราะพระสงฆ์
ดำรงชีวิตด้วยชาวบ้าน เพ่ือความเป็นผู้เลี้ยงง่าย ไม่เลือกฉันจึงใช้เหตุอ่าง ๓ ประการ
น้ี วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๐๙-๔๑๑/๔๔๑-๔๔๕. 

เทวทัต, เจา้ : เจ้าชายเทวทัต เป็นโอรสของพระเจ้าสุปปพุทธ เป็นเชฏฐาของพระนางพิมพา ต่อมา
พระนางพิมพาเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทถัตถกุมาร อธิบาย พระเทวทัต มีศักด์ิ
เป็นเจ้าชาย เพราะในสมัยพุทธกาลเป็นพ่ีของพระนางยโสธรา (พิมพา) พระชายาของ
เจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้า และเทวทัตเป็นลูกของลุงของ
พระพุทธเจ้าเอง  คือ เจ้าเทวทัตได้ออกบวชพร้อมกับเจ้าชาย ๗ องค์ อันได้แก่ พระ
เจ้าภัททิยศากยะ เจ้าอนุรุทธะ เจ้าอานนท์ เจ้าภคุ เจ้ากิมพิละ เจ้าเทวทัต กับอุบาลี
ซึ่งเป็นช่างกัลบก รวมเป็น ๗ คน เสด็จออกพร้อมด้วยเสนา ๔ เหล่า เจ้าเทวทัตสร้าง
เหตุการณ์โดยมุ่งร้ายและคิดทำลายพระพุทธองค์ถึง ๓ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ พระเทวทตั
ได้ว่าจ้างพรานธนูให้ไปลอบสังหารพระพุทธเจ้ายังท่ีประทับ ครั้งที่ ๒ พระเทวทตั
วางแผนให้พนักงานเลี้ยงช้างปล่อยช้างดุร้ายซึ่งกำลังตกมันช่ือ นาฬาคีรี ออกไปหมาย
ให้เหยียบและใช้งาทิ่มแทงพระพุทธเจ้าในขณะออกบิณฑบาต ครั้งท่ี ๓ พระเทวทัต
ขึ้นไปบนเขาคิชฌกูฏแล้วกลิง้หินลงมาหมายให้หล่นทับพระพุทธเจ้าขณะทรงดำเนิน
ผ่านช่องเขาข้างล่าง ผลกรรมที่ได้รับ คือ แผน่ดินตรงน้ันก็แยกออกสูบร่างพระเทวทัต
จมหายลงไปสูน่รกอเวจีขั้นต่ำสุด แต่อาศัยบุญกุศลที่พระพุทธองค์มีพระเมตตาทรง
ช้ีแนะ สอนจนได้ฌานและวารจิตก่อนท่ีจะตกอเวจีมหานรก ได้ระลึกถงึพระพุทธเจ้า
ขอถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชา บุญกุศลในการทรงฌานระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน
ตาย ทำให้พระเทวทัตอยู่ในอเวจีมหานรก แค่ช่วงพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่บน
โลก คือ ๕,๐๐๐ ปี หลังจากนั้นช่วงท่ีว่างจากพระพุทธศาสนา พระเทวทัตจะมาเกิด
แล้วบำเพ็ญบารมี จนสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หน่ึง  วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๑/
๑๗๐. 

เทวทัตตวัตถุ๑: เรื่องพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตที่ได้ผ้ากาสาวะมีราคามาก
จากแคว้นคันธาระ จึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุชาวเมืองราชคฤห์ดังน้ี  ผู้ใดยังมีกิเลส
ดุจน้ำฝาด ปราศจากทมะและสัจจะ จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ  ผู้น้ันไม่ควรที่จะนุ่งห่มผ้า
กาสาวะเลย ส่วนผู้ใดคายกิเลสดุจน้ำฝาด ต้ังม่ันดีแล้วในศีลประกอบด้วยทมะและ
สัจจะ ผู้นั้นแลควรท่ีจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๙/๒๖) 

เทวทัตตวัตถุ๒ : เรื่องพระเทวทัต พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลาย  ดังนี้ ผู้ทำบาป
เป็นปกติ ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ตายไปแล้วก็ยังเดือดร้อนในโลกหน้า  ช่ือว่า
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เดือดร้อนในโลกท้ังสอง  เขาย่อมเดือดร้อนใจว่า เราได้ทำบาปไว้แล้วครั้นไปสู่ทุคติ 
เขายิ่งเดือดร้อนมากขึ้น(ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๗/๒๙)  

เทวทัตตวัตถุ๓ : เรื่องพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย  ดังนี้ ความทุศีล
โดยสิ้นเชิง  ย่อมรึงรัดอัตภาพของบุคคลผู้ทุศีลไว้ดุจเถาวัลย์ท่ีรึงรัดต้นสาละไว้ เขา
ย่อมทำตนให้วิบัติดุจโจรปรารถนาให้เขาวิบัติ ฉะนั้น  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๒/๘๓) 

เทวทัตตวิปัตติสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิบัติของพระเทวทัต พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌ
กฏู เขตกรุงราชคฤห์ เมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นานได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ทางที่ดี 
ภิกษุพึงพิจารณาเห็นความวิบัติของตนและของผู้อ่ืนตามกาลอันควร และพิจารณา
เห็นสมบัติของตนและของผู้อ่ืนตามกาลอันควร แล้วตรัสอีกว่า เทวทัตถูกอสัทธรรม 
๘ คือ (๑) ลาภ (๒) ความเสื่อมลาภ (๓) ยศ (๔) ความเสื่อมยศ (๕) สักการะ (๖) 
ความเสื่อมสักการะ (๗) ความปรารถนาช่ัว และ(๘) ความมีมิตรช่ัว แต่ละอย่าง
ครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดในอบาย นรก ดำรงอยู่ตลอดกัป แก้ไขไม่ได้ แล้วตรัสว่า 
ทางท่ีดี ภิกษุพึงครอบงำอสัทธรรมท้ัง ๘ ท่ีเกิดขึ้นอยู่ เพราะเม่ือภิกษุไม่ครอบงำอ
สัทธรรมทั้ง ๘ ท่ีเกิดขึ้น อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้น แต่เมื่อ
ภิกษุครอบงำอสัทธรรมท้ัง ๘ ท่ีเกิดขึ้นน้ันได้แล้ว อาสวะและความเร่ารอ้นที่ก่อความ
คับแค้นก็เกิดขึน้ไม่ได้  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗/๒๐๗) 

เทวทัตตสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยพระเทวทัต พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงรา
ชคฤห์ ณ ท่ีน้ัน เมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานนัก พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ
ท้ังหลายปรารภพระเทวทัตว่า ลาภสักการะและช่ือเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพ่ือฆ่า
ตนเอง เพ่ือความเสื่อม เหมือนต้นกล้วยเผลด็ผลเพ่ือฆ่าตน เหมือนต้นไผ่ตกขุยเพ่ือฆ่า
ตน เหมือนไมอ้้อออกดอกเพ่ือฆ่าตนและเหมือนแม่ม้าอัสดรต้ังครรภ์เพ่ือฆ่าตน (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๘/๑๑๒) 

เทวทัตตสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยพระเทวทัต สมัยที่พระผู้มพีระภาคประทับอยู่  ณ ภูเขาคิชฌกูฏ  เขต
กรุงราชคฤห์ หลังจากที่พระเทวทัตเข้าเฝ้าแล้วจากไปไมน่าน  ท้าวสหัมบดีพรหมได้
ปรารภพระเทวทัตแล้วกราบทูลว่า  สักการะย่อมฆ่าบุรุษช่ัว  เหมือนผลกล้วยฆ่าต้น
กล้วย ขุยไผ่ฆา่ต้นไผ่  ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้า  ฉะนั้น  (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๘๓/๒๕๔) 

เทวทัตตสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยพระเทวทัตถูกอสัทธรรมครอบงำ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าพระ
เทวทัตถูกอสัทธรรม ๓ ประการครอบงำย่ำยีจิต จึงต้องไปเกิดในอบาย นรก อสัท
ธรรม ๓ ประการนั้น คือ (๑) ความปรารถนาช่ัว (๒) ความคบมิตรช่ัว (๓) หยุด ความ
เพียรกลางคัน เพียงเพราะบรรลุคุณวิเศษขั้นต่ำ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๙/๔๕๘) 
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เทวทูต :  สื่อแห่งความตาย  นิมิต ๔ ประการ ได้แก่ แก่ เจ็บ ตาย และ สมณะ ท่ีเจ้าชาย
สิทถัตถกุมารพบเห็นแล้วเกิดสังเวชโดยธรรม เสด็จออกบวช บำเพ็ญเพียร จนได้ตรัส
รู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกนัยหน่ึง คอื สื่อแจ้งข่าวมฤตยู เป็นสญัญาณเตือนให้
ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตไม่ให้ประมาท ได้แก่ ความแก่ ความเจ็บ และความตาย 
ปรากฏเสมอืนเทวดาทรงเครื่องมาประทับยืนในอากาศเตือนว่า “วันโน้นท่านจะ
ตาย” อธิบายนิมิตให้เกิดความสังเวชโดยธรรม ท่ีให้เจ้าชายสิทถัตถกุมารเห็นชีวิตของ
ตนที่ต้องประสบกับเป้าหมายท่ีตนมุ่งหวังจะแก้ไข โดยนิมติ ๓ ประการแรก ทำให้ใจ
เกิดสังเวชเป็นทุกข์เพราะ แก่ เจ็บ และตาย แล้วทำอย่างไรจะข้ามพ้นไปได้ จึง
แสวงหาทางแก้ไข ก็มาพบนิมิตที่ ๔ คือสมณะ ซึ่งเป็นนิมิตให้เห็นทางแห่งการชนะ
ทุกข์นี้ได้ ในทีสุ่ดเจ้าชายสิทถัตถกุมารก็สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ชนะ
ทุกข์โดยสิ้นเชิง  ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๖๑-๒/๓๐๙. องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๓๖/๑๓๒ 

เทวทูตสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยเทวทูต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  พระองค์ทรงเห็นสัตว์ท้ังหลายทั้งที่
ทำกรรมดี  และกรรมชั่ว  กำลังจุติ  กำลังเกิด  ท้ังช้ันต่ำและช้ันสูง  งามและไม่งาม 
เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยพระจักษุทิพย์  เหมือนบุคคลยืนอยู่ระหว่างเรือน  ๒  หลังท่ีมี
ประตูตรงกัน  เห็นคนท้ังหลายเข้าออกในเรือนท้ังสองนั้นชัดเจน  ฉะน้ัน 

  ตรัสเล่าว่า  สตัว์ที่ทำกรรมช่ัว ตายแล้วไปเกิดในนรก  ถกูพญายมสอบสวนซักไซ้ไล่
เลียงถึงเทวทูต  ๕ คือ (๑) เด็ก  (๒)  คนชรา (๓)  คนเจ็บ  (๔)  คนที่ทำความผิดแล้ว
ถูกลงอาญา  (๕) คนตายว่า  รู้จักไหม ต่างตอบว่า  ไม่รู้จัก  เพราะมัวประมาทอยู่  
สัตว์เหล่าน้ันจึงถูกลงโทษด้วยวิธีต่าง ๆ  เช่น  เอาตะปูเหล็กตอกมือ  เทา้  และกลาง
อก  เอาขวานถาก  เอามีดเฉอืน  จับเทียมรถให้ว่ิงไปมาบนแผ่นดินร้อน  บังคับให้ขึ้น
ลงภูเขาถ่านเพลิง  ถูกจับศีรษะทุ่มลงในกระทะทองแดง  แล้วต้มให้เดือดจนตัวพอง  
ถูกจับทุ่มลงในมหานรกและนรกอื่นๆ  อีก เช่น คูถนรก (นรกอุจจาระ)  กุกกุลนรก  
(นรกเถ้าร้อน) ทรงสรุปว่า เรื่องนี้  พระองค์มิได้ทรงสดับมาจากใคร  แต่ทรงทราบ
ด้วยพระองค์เอง 

  ในตอนท้าย ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ไว้มีใจความว่า ผู้ท่ีถูกเทวทูตตักเตือนแล้ว แต่ยัง
ประมาทอยู่ย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนาน  ส่วนผู้ถูกเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาท 
ย่อมมีความสุข  สิ้นทุกข์ท้ังปวงได้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๖๑/๓๐๙) 

เทวทูตสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยเทวทูต ตรัสว่า เทวทูต ๓ จำพวก คือ คนแก่คนเจ็บและคนตาย 
แล้วทรงแสดงว่า บุคคลประพฤติทุจริต ๓ หลังจากตายแล้ว จะไปเกดิในอบายทุคติ 
วินิบาต นรก ถูกนายนิรยบาลนำไปแสดงต่อพญายมให้ลงโทษเมื่อถูกพญายม
สอบสวนซักไซไ้ล่เลียงถึงเทวทูตทั้ง๓ ว่าเคยเห็นหรือไม่ จึงตอบว่า ไม่เคยเห็น เมื่อ
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พญายมถามว่า เคยเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตายหรือไม่ จึงตอบว่า เคยเห็น เมื่อพญา
ยมถามว่า เคยคิดหรือไม่ว่าตนเองก็จะเป็นเช่นน้ัน จึงตอบว่า ไม่เคยคิด เพราะมัว
ประมาทอยู่ พญายมกล่าวว่า เพราะเจ้าไม่ได้ทำความดีไว้ จึงจะถูกเขาลงโทษตาม
ฐานะที่ประมาท กรรมน้ันไม่มีใครทำให้ เจ้าทำเองแท้ๆ จากนั้น นายนิรยบาลลงโทษ
โดยประการต่าง ๆ แก่เขา ทำให้ต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างหนัก แต่ยังไม่ตายตราบ
เท่าท่ีบาปกรรมยังไม่สิ้น (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๖/๑๙๑) 

เทวธรรม,หมวดธรรม : หมวดเทวธรรม ๒ ได้ แก ่ หิริ ความละอายแก่ใจ และโอตตัปปะ ความเกรง
กลัวต่อความบาป อยู่ในหมวดน้ีอธิบาย ธรรมของเทวดาา ธรรมท่ีทำให้เป็นเทวดา 
หมายถึงธรรม ๒ อย่าง คอื หิริ ความละอายแก่ใจ คือละอายต่อความช่ัว และ
โอตตัปปะความกลัวต่อบาป คือ เกรงกลัวต่อความช่ัว มาในเทว ธรรมชาดกว่า บุคคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ ต้ังม่ันอยู่ในสุกกธรรม (กุศลธรรม) เปน็ผู้สงบระงับ 
เป็นคนดีงาม ท่านเรียกว่า ผู้มีเทว ธรรมในโลก ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๖/๓.   

เทวธัมมชาดก : ชาดกว่าด้วยธรรมของเทวดามีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์แสดงเทวธรรม
(ธรรมท่ีทำให้เป็นเทวดา)แก่ยักษ์ท่ีจับน้องชายของพระองค์เป็นตัวประกัน ว่าผู้มี
หิริโอตตัปปะเป็นผู้มีเทวธรรมในโลก ทำให้ยักษ์พอใจจึงคืนน้องชายให้แก่พระ
โพธิสัตว์เหมือนเดิม(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๖/๓) 

เทวธัมมิกะ, เดียรถีย์ : พวกเดียรถีย์ คือนักบวชผู้ถือลัทธินอกพระพุทธศาสนา เดียรถีย์เทวธัมมิกะ คือ
กลุ่มผู้ประกอบด้วยธรรม (ล่วงละเมิด) ๕ ประการ ได้ แก่ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ๑ ลักทรัพย์ 
๑ ประพฤติผดิในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ด่ืมนำ้เมาคือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความ
ประมาท อธิบาย  คำว่า เดียรถีย์เทวธัมมิกะ หรือ เทวธัมมิกะเดียรถีย์ ได้แก่ ผู้
ประกอบด้วย เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ๑ ลักทรัพย์ ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ด่ืม
น้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท (ศีล ๕) กลุม่เทวธัมมิกะ
เดียรถีย์น้ี เป็นอีกกลุ่มหนึ่งในจำนวนหลายกลุ่ม คือ นิครนถ์ ... สาวกนิครนถ์ ... ชฎิล 
...ปริพาชก ... เดียรถีย์พวกมาคัณฑิกะ ... พวกเตทัณฑิกะ ... พวกอารุทธกะ ... พวก
โคตมกะ ... พวกเทวธัมมิกะ ... ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเกิดในนรก
เหมือนถูกนำมาโยนลง  วิ.อ. ๓/๑๓๒/๑๐๕, องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔)
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙๔-๓๐๒/๔๐๖. (นิคัณฐสุตตาทิ ว่าด้วยนิครนถ์เป็นต้น) 

เทวธาวิตักกสตูร :พระสูตรว่าด้วยวิตก ๒ ประเภท คืออกุศลวิตก และกศุลวิตก มีเนื้อความอธิบายว่า 
  ๑.พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าในสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ทรง

แสวงหาโมกขธรรมอยู ่ ทรงแบ่งวิตกหรือความตรึกออกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) อกุศล
วิตก ได้แก่ (๑) กามวิตก (ความตรึกเกี่ยวข้องกับกาม) (๒) พยาบาทวิตก (ความตรึก
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เกี่ยวข้องกับความปองร้าย) (๓) วิหิงสาวิตก (ความตรึกเกี่ยวข้องกับความเบียดเบียน
ผู้อ่ืน) ๒) กุศลวิตกได้แก่(๑) เนกขัมมวิตก (ความตรึกเกี่ยวข้องกับการออกจากกิเลส) 
(๒) อพยาบาทวิตก (ความตรึกเกี่ยวข้องกับความไม่ปองร้าย)(๓)อวิหิงสาวิตก(ความ
ตรึกเก่ียวข้องกับความไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน) 

  ๒.ทรงเล่าว่า พระองค์ไม่ทรงประมาท ทรงมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ เมื่ออกุศล
วิตกแต่ละอยา่งเกิดขึ้นทรงรู้เท่าทันว่าอกุศลวิตกอย่างนั้นๆเกิดแก่พระองค์แล้ว แต่
อกุศลวิตกน้ัน ๆ เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง  เพ่ือเบียดเบียน ผู้อ่ืนบ้าง เพ่ือ
เบียดเบียนท้ังตนเองและผู้อ่ืนบ้าง เป็นเหตุดับปัญญา เป็นส่วนแห่งความคับแค้น ไม่
เป็นไปเพ่ือนิพพานพอทรงรู้เท่าทันอย่างนั้นอกุศลวิตกนั้นๆก็ดับไปทรงสรุปว่าทรงละ
ทรงบรรเทาทรงทำให้อกุศลวิตกท่ีเกิดขึ้นแต่ละคร้ังดับไปแล้วตรัสสอนให้ภิกษุ
ท้ังหลายปฏิบัติอย่างพระองค์ 

  ๓.จากนั้นทรงเล่าถึงกุศลวิตกว่า ได้เกิดแก่พระองค์ผู้ไม่ทรงประมาททรงมีความเพียร
อุทิศกายและใจอยู่ เมื่อกุศลวิตกแต่ละอย่างเกิดขึ้นทรงรู้เท่าทันและทรงเห็นว่าไม่
เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืน เพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ื้น เป็นเหตุ
ให้ปัญญาเจรญิ ไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้น เป็นไปเพ่ือนิพพาน ถึงจะทรงตรึกทั้ง
วันท้ังคืนก็ไม่เป็นภัย แต่จะทำให้ร่างกายเหน็ดเหน่ือย เมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อย จิตก็
ฟุ้งซ่าน เม่ือจิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่างจากสมาธิ จึงทรงทำจิตให้สงบ จนเกิดสมาธิ และทรง
ประคองสมาธิน้ันไว้ด้วยดี เพ่ือมิให้จิตฟุ้งซ่านอีก ทรงสอนให้ภิกษุท้ังหลายปฏิบัติ
อย่างพระองค์โดยทรงอุปมาว่า ให้มสีติกำกับตลอดเวลาเหมือนคนเลี้ยงโคท่ีคอยระวัง
โคของตน 

  ๔.ทรงเล่าต่อไปว่า เมื่อทรงมีสติมั่นคง ทรงมีกายสงบ มีจิตต้ังม่ัน มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ก็
ทรงสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌานและ
จตุตถฌานตามลำดับแล้วทรงได้วิชชา ๓ 

  ๕.ทรงช้ีทางผิดและทางถูกโดยทรงอุปมาด้วยเนื้อฝูงใหญ ่ ท่ีไปอาศัยบึงใหญ ่ ถูกชายผู้
ปรารถนาความพินาศ  ไมต้่องการจะเกื้อกูล  ไม่ประสงค์ความปลอดภัยปิดทางที่
ปลอดภัยเสีย เปิดทางที่ไม่สะดวกให้เดิน เพ่ือจะจับโดยใช้เน้ือต่อตัวผู้และตัวเมียเป็น
ตัวล่อแต่มีชายผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการจะเก้ือกูลประสงค์ความปลอดภัยมาช่วย
เปิดทางที่ปลอดภัยให้ไปได้ตามใจชอบและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วย 

  ข้ออุปมาทั้งหลายน้ันทรงไขความเป็นองค์ธรรมไว้ท้ังหมดโดยเฉพาะชายผู้ปรารถนา
ประโยชน์คือพระองค์เอง(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๐๖/๒๑๘) 



 

๒๓๙๔ 
 

 

เทวบท :  ข้อปฏิบัติของเทวดา ๔ ประการอธิบาย ธรรมสำหรับเทวดาปฏิบัติ ๔ ประการ คือ๑. 
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า๒. ประกอบด้วยความ
เลื่อมใสอันไมห่ว่ันไหวในพระธรรม ฯลฯ๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหว
ในพระสงฆ์ ฯลฯ๔. ประกอบด้วยศีลท่ีพระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ฯลฯ น้ีเป็นเทวบท
ของเทพทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพ่ือความบริสุทธ์ิของสัตว์ท้ังหลาย ผู้ไม่บริสุทธ์ิ เพ่ือ
ความผ่องแผ้วของสัตว์ท้ังหลายผู้ไม่ผ่องแผ้ว (สํ. ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๐-๑/๕๕๐-๕๕๑) 

เทวบุรี :  สวรรค์อันเป็นเทวบุรี เมืองเทวดา เทวโลก สวรรค์ เทวภูมิอธิบาย เมืองสวรรค์ เมือง
เทวดา อันน่ารื่นรมย์ สุขสบาย เป็นท่ีสถิตของเทพผู้ปฏิบัติธรรม ทำบุญ มีบุญญาธิ
การ ดังปรากฏในมหารถวิมานว่า"เทพบุตรได้อังคาสพระพุทธเจ้าพระองค์น้ันซึ่งทรง
เป็นผู้สูงสุดกว่าเหล่ามนุษย์ ให้อ่ิมหนำด้วยข้าว น้ำ จีวร ของเคี้ยวของฉันและของลิ้ม 
จึงรื่นรมย์อยู่ในสวรรค์อันเป็นเทวบุรี โดยอุบายนี้ ข้าพเจ้าได้ถวายทานที่มีลิ่มสลัก
ออกแล้วนี้ อันมีความบริสุทธ์ิ ละร่างมนุษย์แล้ว รื่นรมย์อยู่ในเทวบุรี เสมอเหมือนกับ
พระอินทร์" ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๐๔๔-๔๕/๑๒๙ 

เทวปทสูตร๑ (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยเทวบท  (สูตรท่ี  ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสภิกษุท้ังหลายว่า  เทว
บทของเทพทั้งหลาย  ๔  มคีวามเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้น  ย่อม
เป็นไปเพ่ือความบริสุทธ์ิของสตัว์ผู้ไม่บริสุทธ์ิ (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๓๐/๕๕๐) 

เทวปทสูตร๒(ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยเทวบท  (สูตรท่ี  ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสภิกษุทั้งหลายว่า  เทว
บทของเทพทั้งหลาย  ๔  มคีวามเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้น  ย่อม
เป็นไปเพ่ือความบริสุทธ์ิของสตัว์ผู้ไม่บริสุทธ์ิ แล้วตรัสสอนให้พิจารณาเทวบท
เหล่าน้ัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๑/๕๕๑) 

เทวพราหมณวัตถุ :เรื่องพราหมณ์ ๒ คน พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รปู
ดังนี้ ผู้ตัดชะเนาะ  เชือกหนัง และเงื่อน พร้อมท้ังสายรัดได้  ถอดลิ่มสลักเป็นผู้ตรัสรู้
แล้วเราเรียกว่าพราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๙๘/๑๕๙) 

เทวพราหมณสูตร๑ (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์แก่  ๒  คน  (สูตรท่ี  ๑) พระผูม้พีระภาคประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี ทรงแสดงธรรมแก่พราหมณ์เฒ่า ๒ คน ซ่ึงมีอาย ุ
๑๒๐ ปี ผู้เขา้เฝ้าแล้วทูลขอให้แสดงธรรมให้ฟังเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนผู้ไม่ได้ทำ
ความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างเครื่องต้านทานภัยไว้ตลอดกาลนาน พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า โลกน้ีถูกชราพยาธิและมรณะรอ้ยรัดไว้ เม่ือเป็นอย่างนี้ ความสำรวมทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ ในโลกน้ีจะเป็นเคร่ืองต้านทาน เป็นท่ีเร้น เป็นท่ีพ่ึง เป็นที่
ระลึกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ตายไปแล้วและตรัสคาถาสรุปใจความว่าชีวิตถูกชรา
นำเข้าไปสู่ความมีอายุส้ันผู้ท่ีถูกชรานำเข้าไปแล้วย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน บุคคลเมือ่
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พิจารณาเห็นภัยในความตายควรทำบุญท่ีนำความสุขมาให้ ความสำรวมทางกาย 
วาจาและใจในโลกนี้ ย่อมมีเพ่ือความสุขแกบุ่คคลผู้ตายไปแล้วซึ่งได้ทำบุญไว้ขณะเมื่อ
มีชีวิตอยู่(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๕๒/๒๑๔) 

เทวพราหมณสูตร๒ (ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์แก ่ ๒ คน  (สูตรท่ี  ๒) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า 
โลกนี้ถูกชรา พยาธิ และมรณะแผดเผา และตรัสคาถาสรุปใจความว่า เมื่อเรือนถูกไฟ
ไหม้ สิ่งของที่นำออกไปได้ย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา สิ่งของที่ถูกไฟไหม้ในเรือนน้ัน 
ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขา ฉันใด เม่ือโลกถูกชราและมรณะแผดเผาแล้วก็ฉันน้ัน 
บุคคลควรนำออกมาด้วยการให้ สิ่งท่ีให้แลว้ ช่ือว่านำออกไปดีแล้ว ความสำรวมทาง
กาย วาจา และใจในโลกน้ี ย่อมมีเพ่ือความสุขแกผู่้ตายไปแล้ว ซึ่งได้ทำบุญไว้ขณะ
เมื่อมีชีวิตอยู่  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๓/๒๑๕) 

เทวมนสุสนิรยสูตร :พระสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรก พระผู้มีพระ
ภาคตรัส ๓ พระสูตรในลักษณะเดียวกัน  คือ  พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ  ๔  สัตว์ท่ีจุติจากหมู่เทวดาแลว้มาเกิดในมนุษย์จึงมีจำนวน
น้อยกว่า(๑)สัตว์ที่จุติจากหมู่เทวดาแล้วไปเกิดในนรก(๒)ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน(๓)ใน
ภูมิแห่งเปรตเหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุ่นท่ีเราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา(สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๑๑๘๑-๑๑๘๓/๖๕๔) 

เทวราช : สมมติเทพ พระราชา พระเจ้าแผ่นดิน ความเช่ือท่ีถือว่าพระราชาเป็นดังเทพเจ้าอธิบาย 
ลัทธิเทวราชา หรือเทวราช พระพุทธศาสนาได้แก่คำว่า สมมติเทพ ได้แก่ พระราชา 
พระมหากษัตริย์ ตลอดถึงพระราชินี พระราชวงศ์ต่าง ๆ เป็นหน่ึงในกำเนิดเทพทั้ง ๓ 
คือ วิสุทธิเทพ อุบัติเทพ และสมมติเทพ ประเทศไทยต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรี
อยุธยา ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยา ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นลัทธิ
เทวราช เป็นลทัธิความเช่ืออย่างหน่ึง ตามคติพราหมณ์หรือฮินดูได้มีการยกย่องให้
กษัตริย์เป็นดังเทพเจ้า ท่านได้ถืออวตารลงมาสู่โลกมนษุย์ มีท่ีสถติคือเทวสถาน 
หลังจากที่กษัตริย์สวรรคตแลว้ก็จะหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า ส่วนวิญญาณก็จะประทับอยู่
ในเทวสถานหรือปราสาทนั้น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๗/๒๖๕-๖. ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๓๒/
๑๖๑. 

เทวฤทธิ์:ฤทธ์ิของเทวดา เป็นคุณธรรมอย่างหน่ึง ท่ีนางจัณฑาลีบรรลุถึง เพราะความเลื่อมใส
พระพุทธเจ้า อธิบาย ตามนัยพระสูตร ความว่า จัณฑาลีวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้น
แก่หญิงจัณฑาลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า โดยพระโมคคัลลานะบอกว่า จัณฑาลี เธอ
จงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระยศ พระองค์ผู้
สูงสุดกว่าฤษีท้ังหลาย ได้ประทับยืนอยู่เพ่ืออนุเคราะห์เธอผู้เดียวเท่าน้ัน (นี่นาง) เธอ



 

๒๓๙๖ 
 

 

จงทำใจให้เลื่อมใสย่ิงในพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้คงที่ แล้วจงประคองอัญชลี
ถวายอภิวาทโดยเร็ว ชีวิตเธอเหลือน้อยแล้ว หญิงจัณฑาลีผู้นี้ครองเรือนร่างเป็นวัน
สุดท้าย ซึ่งพระมหาโมคคัลลานเถระผู้อบรมตนแล้ว ตักเตือนแล้ว นางโชคร้าย แม่โค
ได้ขวิดนางตาย ขณะยืนประคองอัญชลี นมัสการพระสัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ส่องแสง
สว่างในโลกมืด นางไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ วันน้ัน นางได้มาหา
พระมหาโมคคลัลานเถระ นมัสการแล้วกราบเรียนว่า ข้าแต่ท่านผู้แกลว้กล้า ดิฉัน
บรรลุเทวฤทธ์ิแล้ว ขอเข้านมสัการใกล้ๆ  ท่านผู้มีอานุภาพมาก ผู้สิ้นอาสวะ ปราศจาก
กิเลสประดุจธุลี ไม่หว่ันไหว น่ังเร้นอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียว ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๙๕-๙/
๓๔-๕) 

เทวละ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเทวละ ในอดีตชาติ พระอัฑฒจันทิยเถระได้
กำเนิดใหม่เป็นพระจ้าจักรพรรด์ิพระนามว่า เทวละ ในกัปท่ี ๒๕ ผลจากอานิสงส์ท่ีได้
ถวายอัฒจันทร์ไว้ท่ีต้นโพธ์ิ อธิบาย พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเทวละ เป็นผลจาก
การได้ถวายอัฒจันทร์ไว้ท่ีต้นโพธ์ิอันประเสริฐของพระอัฑฒจันทิยเถระ ผลจากการ
ถวายน้ันทำให้ท่านได้ครองราชสมบัติพระนามเทวละ ในกัปที่ ๒๕ ตามนัยพระสูตร
เรื่อง อัฑฒจันทิยเถราปทานซึ่งเป็นเร่ืองประวัติในอดีตชาติของพระอัฑฒจันทิยเถระ
ว่า พระอัฑฒจันทิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า 
ข้าพเจ้าได้ถวายอัฒจันทร์ไว้ท่ีต้นโพธ์ิอันประเสริฐในกัปท่ี ๙๒ นับจากกัปน้ีไป 
ข้าพเจ้าได้บูชาด้วยอัฒจันทร์ไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชาต้นโพธ์ิ ใน
กัปท่ี ๒๕ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าเทวละ สมบูรณ์ด้วย
รัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่าน้ี คอื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำ
สำเร็จแล้ว ดังนี้แล ท่านพระอัฑฒจันทิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่าน้ี ด้วยประการฉะนี้ 
ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐-๑๓/๔๒๕-๖. 

เทวละ, พระปัจเจกพุทธเจ้า  :พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่ าเทวละ  คำว่า เทวละ เป็นนามของพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า ผู้เพียบพร้อมด้วยจรณะ คุ้มครองทวาร สำรวมด้วยดี ปรากฏในขุ
ททกนิกาย อุปาลีเถราปทาน เป็นประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ ซึ่งครั้งหน่ึง 
พระอุบาลีเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่าฯลฯ พระสัมพุทธเจ้า 
(ปัจเจกพุทธเจ้า) พระนามว่าเทวละ ผู้เพียบพร้อมด้วยจรณะ ๑๕ คุม้ครองทวาร
สำรวมด้วยดี เสด็จมาข้างหน้าของข้าพระองค์ ครั้งน้ัน พระอุปาลีได้ไสช้างสิริกะไป 
จะให้ทำร้ายพระพุทธเจ้า ปรากฏว่า ช้างยกเท้าไม่ขึ้น พระอุปาลีเห็นช้างเสียใจ จึง
โกรธพระพุทธเจ้า เบียดเบียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไปอุทยาน ผลจากการท่ีจะให้
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ช้างทำร้ายน้ันเป็นเหตุ พระอุปาลีจึงมิได้ประสบความสำราญ จึงเกิดโทษทำให้ศีรษะ
ร้อนดังไฟ เป็นเหมือนมีไฟลุกโพลงอยู่บนศีรษะน้ัน ถูกความเร่าร้อนเผาไหม้ ด้ินรนไป
มาอยู่ เหมือนปลาติดเบ็ดอย่างนี้  ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๕๕๕-๕๘/๘๔. ขุ.อป.อ.(บาลี) 
๑/๕๕๕/๓๔๙ 

เทวละ, ภิกษุ : พระภิกษุนามว่าเทวละ ในชาดกอชิตเถราปทาน เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าปทุ
มุตตระ พรอ้มกับพระอรหันต์ ๒๐๐,๐๐๐ รูป ได้ถวายประทีปแด่พระองค์ เกิด
อานิสงส์เป็นผู้รื่นรมย์ในเทวโลก ๖๐,๐๐๐ กัป เป็นพระเจ้าจักรพรรด์ิ ๑,๐๐๐ ชาติ
อธิบาย คำว่า เทวละ เป็นนามของภิกษุรูปหน่ึง เป็นเร่ืองราวมาแต่อดีตชาติ ช่ือว่า 
อชิตเถราปทาน เป็นประวัติในอดีตชาติของพระอชิตเถระ เมื่อท่านประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน ... ว่า พระสมณะ (ภิกษุ) นามว่าเทวละ เป็นอัครสาวกของ
พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระอรหันต์ ๒๐๐,๐๐๐ รูป เข้ามายังสำนักของพระพุทธเจ้า 
สมัยน้ัน พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผูส้มควรรับเครื่องบูชา 
ประทับน่ังในท่ามกลางหมู่ภิกษุแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า เราจักพยากรณ์ผู้ท่ีมี
ความเลื่อมใส ได้ตามประทีปถวายเราด้วยมือของตน ท่านท้ังหลายจงฟังเรากล่าวเถิด
เขาผู้น้ัน จักรืน่รมย์ในเทวโลกตลอด ๖๐,๐๐๐ กัป และจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
๑,๐๐๐ ชาติ ดังนี้  ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๔๙๖-๙/๖๕๐. 

เทวโลก :  โลกเทวดา โลกสวรรค์ สุคติโลก คำว่า เทวโลก หมายถึงโลกของเทวดา ท่ีอยู่ของ
เทวดา ได้แก่ เทวดาช้ันกามาวจร ๖ ช้ัน คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต 
นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี (ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๐/๖๔. ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๕/๘๗.  ที.
สี.อ. (บาลี) ๘๖/๑๑๑) 

เทวโลกสูตร :พระสูตรว่าด้วยเทวโลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าพวกอัญเดียรถีย์ถามเธอทั้งหลายว่า 
พวกเธอประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือบังเกิดในเทวโลกหรือ เธอทั้งหลายเมื่อถูกถาม
อย่างนี้พึงอึดอัดระอารังเกียจมิใช่หรือ เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เป็นเช่นน้ัน จึง
ตรัสว่า นยัว่า พวกเธออึดอัดระอารังเกียจอายุ วรรณะ สขุ ยศ และอธิปไตยอันเป็น
ทิพย์ เบ้ืองต้นทีเดียว พวกเธอควรอึดอัด ระอา รังเกียจทุจริต ๓  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/
๑๘/๑๖๑) 

เทววิมาน : เป็นวิมานของเทพบนสวรรค์  นามว่าปัญจทีปทายิกา (เถรี) ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ มีแสง
สว่างโชติช่วงด้วยบุญกรรมทีท่ำไว้ดีแล้วอย่างสวยงาม อธิบายว่า วิมานในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ ของนางนามว่า ปัญจทีปทายิกาเถรี ตามนัยชาดกว่า ปัญจทีปทายิกาเถริ
ยาปทาน ในอดีตชาติของ ท่านกล่าวว่า กรรมท่ีหม่อมฉนัได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วย
เจตนาที่ต้ังไว้ม่ัน หม่อมฉันละกายมนุษย์แลว้จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ วิมาน
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ท่ีบุญกรรมสร้างขึ้นอย่างสวยงามเพื่อหม่อมฉัน ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์น้ัน เรียกว่าปัญจ
ทีปวิมานสูง ๑๐๐ โยชน์ กว้าง ๖๐ โยชน์ ประทีปนับไม่ถ้วนส่องสว่างล้อมรอบหม่อม
ฉันอยู่ทั่วทั้งเทววิมานโชติช่วงด้วยแสงประทีป  หม่อมฉันนั่งหันหน้าไปทางทิศบูรพา 
ถ้าปรารถนาจะดู ก็จะเห็นได้ทุกอย่างด้วยจักษุ ท้ังในเบ้ืองบน เบื้องล่าง และเบ้ือง
ขวางหม่อมฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดีและกรรมช่ัว ท่ีคนทำแล้วในที่มีประมาณ
เท่าใด ท่ีมีประมาณเท่าน้ัน ย่อมไม่มีต้นไม้หรือภูเขามากางกั้นได้หม่อมฉันได้เป็นพระ
มเหสีของท้าวเทวราช ๘๐ พระองค์ และได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ 
๑๐๐ พระองค ์ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗๐-๓/๓๙๕. ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐๐/๓๘๑. 

เทวสภเถรคาถา๑ (ปฐม) :คาถาของพระ(ปฐม)เทวสภเถระ, ภาษิตของพระ(ปฐม)เทวสภเถระ ท่านพระ
(ปฐม)เทวสภเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า  เราข้ามพ้นกามราคะดุจเปือกตมและ
ฉันทราคะดุจหล่มมาได้แล้ว เราละทิฏฐิเสมือนบาดาลได้ขาดแล้ว เราพ้นจากโอฆะ
และกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายได้แล้ว และมานะทั้งมวลเรากำจัดได้แล้ว (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๘๙/๓๓๕) 

เทวสภเถรคาถา๒ (ทุติย) :คาถาของพระ(ทุติย)เทวสภเถระ, ภาษิตของพระ(ทุติย)เทวสภเถระ ท่าน
พระ(ทุติย)เทวสภเถระได้ล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่า ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบ  มี
สติปัฏฐานเป็นอารมณ์ท้ังประดับประดาด้วยดอกไม้คือวิมุตติไม่ช้าเลยจะเป็นผู้หมด
อาสวะปรินิพพาน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๐/๓๓๙) 

เทวสภา :  เป็นที่ประชุมของเทวดาในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ช่ือเทวสภานี้ว่าสุธรรมาต้ังอยู่ในสำนัก
ของท้าวสักกเทวราช ผู้จอมเทพในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ตามนัยพระสูตร แสดงไว้ใน
เรื่อง สงครามระหว่างเทวดากับอสูร ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสกะภิกษุท้ังหลายว่า 
สงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันครั้งน้ัน ท้าวเวปจิตติจอมอสูรรับสั่งเรียก
พวกอสูรมาตรัสว่า ท่านผู้นริทุกข์ท้ังหลาย ถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบ
ประชิดกัน พวกอสูรพึงชนะ พวกเทวดาพึงพ่ายแพ้ เพราะเหตุน้ัน ท่านทั้งหลายพึง
จองจำท้าวสักกะจอมเทพน้ันด้วยเครื่องจองจำทั้ง ๕ รวมท้ังเคร่ืองผูกคอ แล้วนำ
มายังเมืองอสูรในสำนักของเรา ฝ่ายท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกพวกเทวดาช้ัน
ดาวดึงส์มาตรัสว่า ท่านผูนิ้รทุกข์ท้ังหลาย ถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูร
ประชิดกัน พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสูรพึงพ่ายแพ้ เพราะเหตุน้ัน ท่านทั้งหลายพึง
จองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรน้ันด้วยเครื่องจองจำทั้ง ๕ รวมท้ังเคร่ืองผูกคอแล้วนำมา
ยังเทวสภาช่ือสุธรรมาในสำนักของเรา สงครามครั้งน้ัน พวกเทวดาชนะ พวกอสูรพ่าย
แพ้ ต่อมา พวกเทวดาช้ันดาวดึงส์ได้จองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้ง 



 

๒๓๙๙ 
 

 

๕ รวมท้ังเคร่ืองผูกคอแลว้นำมายังเทวสภาช่ือสุธรรมาในสำนักของท้าวสักกะจอม
เทพ สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๒๔๘/๒๖๖. ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๒/๒๑๒. 

เทวสภาคสูตร :พระสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมมาสู่เทวสภา พระผู้มีพระภาคตรัสภิกษุท้ังหลายว่า  แม้แต่เทพ
ท้ังหลายกล่าวถึงผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔  มคีวามเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระพุทธเจ้าเป็นต้น  ด้วยความปลื้มใจและเช้ือเชิญให้มาสู่เทวสภา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๓๒/๕๕๒) 

เทวสหายกภิกขุวัตถุ๑ :เร่ืองภิกษุสองสหาย พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายดังน้ี คน
ท่ีกล่าวพุทธพจน์แม้มาก แต่มัวประมาท ไม่ทำตามพุทธพจน์น้ันย่อมไม่ได้รับผลแห่ง
ความเป็นสมณะคนที่กล่าวพุทธพจน์แม้น้อย แต่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็น
ปกติ ละราคะ โทสะ และโมหะได้แล้ว รูช้อบมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว  ไมยึ่ดติดในโลกนี้
และโลกหน้า เขาย่อมได้รับผลแห่งความเป็นสมณะ เหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคได้แต่นับ
โคใหค้นอ่ืนฉะนั้น (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๙/๓๐)  

เทวสหายกภิกขุวัตถุ๒ : เร่ืองภิกษุสองสหาย พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ ๒รูป ดังนี้  ผูม้ี
ปัญญาดี เป็นผู้ไม่ประมาท ในเม่ือผู้อ่ืนประมาท ย่อมละทิ้งคนมีปัญญาทรามไปไกล
เหมือนม้าฝีเทา้จัดว่ิงละทิ้งม้าท่ีหมดแรงไว้ ฉะน้ัน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๙/๓๓) 

เทวสัททสูตร :พระสูตรว่าด้วยการเปล่งเสียงของเทวดา พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า เทวดาย่อมเปล่ง
เสียงช่ืนชมต่อพระอริยสาวก ๓ โอกาส คือ (๑) โอกาสท่ีออกบวช (๒) โอกาสที่
บำเพ็ญเพียร (๓) โอกาสท่ีบรรลุอรหัตตผล (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๒/๔๔๕) 

เทวสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเทพ (สูตรท่ี ๑) สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า เมื่อครั้งท่ีท้าวสักกะยังเป็นมนุษย์ได้สมาทานวัตตบท 
๗ ประการบริบูรณ์  จึงได้เป็นท้าวสักกะ  ซึง่วัตตบท ๗ ประการน้ัน  ได้แก ่

  ๑.  เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต 
  ๒.  เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญใ่นตระกูลตลอดชีวิต 
  ๓.  เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต 
  ๔.  เราไม่พึงพูดคำส่อเสียดตลอดชีวิต 
  ๕. เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่ท่ีเป็นมลทิน อยู่ครองเรือน มีการบริจาคเป็น

ประจำ มีมือชุ่มเป็นนิตย์ ยินดีในการเสียสละ ควรให้ผู้อ่ืนขอ  ยินดีในการแจกทาน
ตลอดชีวิต 

  ๖.  เราพึงพูดแต่คำสัตย์ตลอดชีวิต 
  ๗.  เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เรา เราก็พึงกำจัดโดย

ฉับพลัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๗/๓๗๕) 



 

๒๔๐๐ 
 

 

เทวสูตร๒ (ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยเทพ (สูตรท่ี ๒) สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า  ท้าวสักกะได้พระนามว่าท้าวมฆวาน  เพราะเคย
เป็นมาณพช่ือมฆะ  ได้พระนามว่าท้าว ปุรินททะ  เพราะเคยให้ทานมาก่อน  ได้พระ
นามว่าท้าวสักกะ  เพราะเคยให้ทานโดยเคารพ  ได้พระนามว่าท้าววาสวะ  เพราะ
เคยให้ท่ีพักอาศัย  ได้พระนามว่าท้าวสหัสนัยน์  เพราะทรงคิดเนื้อความต้ังพันได้โดย
ครู่เดียว  ได้พระนามว่าท้าวสุชัมบดี  เพราะทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นปชา
บดี  ได้พระนามว่าท้าวเทวานมินทะ  เพราะเสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ย่ิง
ด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพช้ันดาวดึงส์ได้พระนามว่าท้าวสักกะ  เพราะสมาทานวัต
ตบท ๗ ประการอย่างบริบูรณ์  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๘/๓๗๖) 

เทวสูตร๓ (ตติย) :พระสูตรว่าด้วยเทพ สูตรท่ี ๓ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ กูฏาคารศาลา  
ป่ามหาวัน  เขตกรุงเวสาลี  เจ้าลิจฉวีนามว่ามหาลีเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วทูลถามว่า  
พระผู้มีพระภาคทรงเคยเห็นท้าวสักกะจอมเทพหรือ  

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เราเห็นและรู้จักท้าวสักกะ รู้ธรรมท่ีทำให้เป็นท้าวสักกะ ท้ัง
ยังรู้ถึงธรรมท่ีท้าวสักกะสมาทานแล้วได้เป็นท้าวสักกะ  ด้วยว่าท้าวสักกะได้พระนาม
ว่าท้าวมฆวาน  เพราะเคยเป็นมาณพช่ือมฆะได้พระนามว่าท้าวปุรินททะ  เพราะเคย
ให้ทานมาก่อน  ได้พระนามว่าท้าวสักกะ  เพราะเคยให้ทานโดยเคารพ  ได้พระนาม
ว่าท้าววาสวะ  เพราะเคยให้ท่ีพักอาศัย  ได้พระนามว่าท้าวสหัสนัยน์  เพราะทรงคิด
เน้ือความตั้งพันได้โดยครู่เดียว  ได้พระนามว่าท้าวสุชัมบดี  เพราะทรงมีนางอสุร
กัญญานามว่าสุชาเป็นปชาบดี  ได้พระนามว่าท้าวเทวานมินทะ เพราะเสวยราช
สมบัติอันมีความเป็นใหญ่ย่ิงด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพช้ันดาวดึงส์  ได้พระนามว่า
ท้าวสักกะ  เพราะสมาทานวัตตบท ๗ ประการอย่างบริบูรณ์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๙/
๓๗๘) 

เทวสูตะ, ยักษ์ :ยักษ์นามว่าเทวสูตะ อยู่ในกลุ่มยักษ์,  ช่ือ ยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดี
ยักษ์ ซ่ึงแยกย่อยออกไปถึง ๓๗ ตน มีอินทะ โสมะ วรณุะ เป็นต้น อธิบาย ยักษ์ผู้
นิยมเข้าสิง ระราน รุกราน เบียดเบียน บีบคั้น ไม่ยอมปลอ่ย ได้แก่ ยักษ์ มหายักษ ์
เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ โดยมีบริวารยักษ์ คือ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ 
ภารทวาชะ ๑ ปชาบดี ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆณัฑุ ๑ นิฆัณฑ ุ๑ ปนาทะ 
๑ โอปมัญญะ ๑ เทวสูตะ ๑ มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ๑ คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ ชโนส
ภะ ๑ สาตาคิระ ๑ เหมวตะ ๑ ปุณณกะ ๑ กรติยะ ๑ คฬุะ ๑ สิวกะ ๑ มุจลินทะ ๑ 
เวสสามิตตะ ๑ ยุคันธระ ๑ โคปาละ ๑ สปุปเคธะ ๑ หิริ ๑ เนตติ ๑ มันทิยะ ๑ ปญั



 

๒๔๐๑ 
 

 

จาลจันทะ ๑ สุมุขะ ๑ ทธิมขุะ ๑ มณิ ๑ มานิจระ ๑  ทีฆะ ๑ รวมทั้งเสรีสกะด้วย  
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

เทวหิตพราหมณ์ : พราหมณ์ช่ือว่า เทวหิตพราหมณ์ ผูท่ี้พระอุปวาณะไปขอน้ำร้อนเพ่ือถวายแด่
พระพุทธเจ้าขณะทรงประชวรด้วยโรคลม และพราหมณ์กล่าวกับพระอุปวาณะว่า 
สมณะโล้น อธิบาย เทวหิตพราหมณ์  มาในเทวหิตสูตร ความว่า สมัยน้ัน พระผู้มีพระ
ภาคทรงพระประชวรด้วยโรคลม พระองค์รบัสั่งให้พระอุปวาณะผู้เป็นอุปัฏฐากจัดหา
น้ำร้อนสำหรับเรา ท่านพระอุปวาณะทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว ครองอันตรวาสก ถือ
บาตรและ จีวร เข้าไปยังท่ีอยู่ของเทวหิตพราหมณ์แล้วยืนน่ิงอยู่ ณ ท่ีสมควร เทวหิต
พราหมณ์ได้เห็นพระอุปวาณะยืนน่ิงอยู่ ได้กล่าวกับพระอุปวาณะว่า ท่านเป็นสมณะ
โล้น ครองผ้าสงัฆาฏิยืนน่ิงอยู่ ท่านปรารถนาอะไร แสวงหาอะไร มาเพ่ือขออะไร พระ
อุปวาณะตอบว่า พระสุคตมุนี ทรงพระประชวรด้วยโรคลม ถ้าท่านมีน้ำร้อน ขอท่าน
จงถวายแด่พระสุคตมุนีด้วยเถิด อาตมภาพปรารถนาจะนำไปถวายพระผู้มีพระภาค 
ครั้งน้ัน เทวหติพราหมณ์ให้บุรุษถือกาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยตามไปถวายท่านพระอุป
วาณะ พระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระอาการประชวร ต่อมาเทวหิตพราหมณ์เข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า บุคคลพึง
ให้ไทยธรรม ณ ท่ีไหน ทานท่ีบุคคลให้ ณ ท่ีไหน มีผลมาก ทักษิณาสำเร็จผลอย่างไร
แก่บุคคลผู้บูชาอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มุนีผู้บรรลุอภิญญา คือรู้ปุพเพนิวาส
ญาณอย่างแจ่มแจ้ง เห็นสวรรค์และอบาย ทั้งบรรลุความสิ้นชาติแล้ว บุคคลพึงให้ไทย
ธรรมในมุนีน้ี ทานท่ีให้แล้วในมุนีน้ีมีผลมาก ทักษิณาสำเร็จผลอย่างนี้แก่บุคคลผู้บูชา
อย่างนี้แล จากนั้น พราหมณ์ ขอให้จำข้าพระองค์ไว้ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๙/๒๘๗. 

เทวหิตพราหมณวัตถุ :เรื่องเทวหิตพราหมณ์ พระผูมี้พระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เทวหิตพราหมณ์ดังน้ี  
ผู้ใดระลึกอดีตชาติได้ เห็นสวรรค์และอบาย หมดภารกิจเพราะรู้ย่ิง เป็นมุนี เป็นผู้อยู่
จบพรหมจรรย์แล้วเราเรียกผูน้ั้นว่า พราหมณ์  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๒๓/๑๖๘) 

เทวหิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยเทวหิตพราหมณ์ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ วัดพระเชตวัน  
ได้ทรงพระประชวรด้วยโรคลม ท่านพระอุปวาณะผู้เป็นอุปัฏฐากได้เข้าไปที่อยู่ของ
เทวหิตพราหมณ์แล้วยืนนิ่งอยู่  ณ ท่ีสมควร 

  เมื่อเทวหิตพราหมณ์กล่าวว่า  ท่านสมณะโล้น ท่านปรารถนาอะไร  มาขออะไร  ท่าน
จึงตอบว่า พระศาสดาทรงพระประชวรด้วยโรคลม ถ้าท่านมีน้ำร้อน จงถวายด้วยเถิด 
อาตมภาพจะนำไปถวายพระองค์   ภายหลงั  เทวหิตพราหมณ์เข้าไปเฝา้แล้วทูลถาม
ว่า  บุคคลพึงให้ไทยธรรมท่ีไหน ทานที่บุคคลให้ท่ีไหนจึงจะมีผลมาก ทักษิณาสำเร็จ
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ผลอย่างไรแก่บุคคลผู้บูชาอย่างไร  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  บุคคลพึงให้ไทยธรรมใน
มุนีผู้บรรลุอภิญญาคือรู้ปุพเพนิวาสญาณอย่างแจ่มแจ้ง เห็นสวรรค์และอบาย  ท้ัง
บรรลุความสิ้นชาติแล้ว ทานท่ีให้แล้วแก่มนีุน้ีมีผลมาก ทักษิณาสำเร็จผลอย่างนี้แก่
บุคคลผู้บูชาอย่างน้ีแล  เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้ว กสภิารทวาชพราหมณ์เกิดความ
เลื่อมใสแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๙๙/๘๗) 

เทวะ :  เทพ เทวดา เทพยดา สถิตในสวรรค์ อธิบายเทวะ คือเทวดาในฉกามาวจร คือสวรรค ์
๖ ช้ัน ได้แก ่จาตุมมหาราช ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวดี เป็นคติที่
สัตว์จะอุบัติ เป็นคติที ่ ๕ ดังท่ีมาในสังคีติหมวด ๕ เรื่องคติ ภพที่สัตว์ไปเกิด ๕ 
ประการ คือ ๑. นิรยะ (นรก)  ๒. ติรัจฉานโยนิ (กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน) ๓. เปตติวิสยั
(แดนเปรต) ๔. มนุสสะ (มนษุย์) ๕. เทวะ (เทวดา)  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๑) 

เทวานุภาพ :  อานุภาพของเทวดาจะสว่างไสวไปทั่วทิศ แต่มีแสงสว่างอันมหัศจรรย์ของพระ
โพธิสัตว์ท่ีล่วงเลยแสงสว่างของเทวดาไป อธิบาย เทวานุภาพ คือความยิ่งใหญ่แห่ง
แสงสว่างของเหล่าเทวดที่หาใดปานมิได้ แต่ก็มีแสงสว่างของพระโพธิสัตว์ในคราว
เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดานั้นเกิดแสงสว่างโชติช่วงไปท่ัวสากลจักรวาล
ล่วงเลยแสงสว่างแห่งอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ดังปรากฏในมหาปทานสูตร เรื่อง
กฏธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ความว่า ๑. ภิกษุท้ังหลาย พระวิปัสสีโพธิสัตว์ ทรงมี
สติสัมปชัญญะตลอด ต้ังแต่จุติจากสวรรค์ช้ันดุสิตจนถึงเสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระ
มารดา ข้อน้ีเป็นกฎธรรมดาในเร่ืองน้ี ๒. มีกฎธรรมดาดังน้ี เวลาท่ีพระโพธิสัตว์จุติ
จากสวรรค์ช้ันดุสิตเสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา แสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณ
มิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ัตว์พร้อมทั้งสมณ
พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพ แมใ้นช่องว่างระหว่างโลก
ซึ่งไม่มีอะไรคัน่ มีสภาพมืดมิดหรือท่ีท่ีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธ์ิมาก มี
อานุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏข้ึนล่วงเทวา
นุภาพของเหล่าเทพ เพราะแสงสว่างน้ัน เหล่าสัตว์ท่ีเกิดในที่นั้นๆ จึงรู้จักกันและกัน
ว่า ‘ยังมีสัตว์อ่ืนเกิดในที่น้ีเหมือนกัน’ และ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ ๓ นี้ส่ันสะเทือนเลื่อน
ลั่น ทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏข้ึนในโลก ล่วงเทวานุภาพของเหล่า
เทพ ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเร่ืองนี้ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘/๑๑. 

เทวาลัย :  เทวสถาน เทวโลก สวรรค ์ ท่ีสถิตของเทวดา อธิบาย เทวาลัย คือศาสนสถานซึ่ง
กอ่สร้างเพ่ือเป็นท่ีสมมุติว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าหรือเทวดา เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับมนต์
ดำ การลงเลขยันต์ การทรงเจ้า เข้าผี เป็นร่างทรงต่าง ๆ โดยเฉพาะคนที่เป็นร่างทรง
ก็จะเกี่ยวข้องกับเทวาลัยนี้เหมือนกัน ดังมาในพรหมชาลสูตร เรื่องมหาศีล ความว่า 
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พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา คือ พยากรณ์
ว่าฝนจะดี ฝนจะแล้ง จะหาภิกษาหารได้ง่าย จะหาภิกษาหารได้ยาก จะมีความสงบ
ร่มเย็น จะมีภัย จะมีโรค จะไม่มีโรค การคำนวณด้วยวิธีนับน้ิว (มุททา) การคำนวณ
ด้วยวิธีคิดในใจ (คณนา) การคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตา (สังขาน) วิชาฉันท
ลักษณ์และโลกายตศาสตร์ (วาทศาสตร์) พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ
ผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์วิวาหมงคล ฤกษ์เรียงหมอน 
ฤกษ์หย่าร้าง ฤกษ์รวบรวมทรัพย์ ฤกษ์ใช้จ่ายทรัพย์ ทำให้โชคดี ทำให้เคราะห์ร้าย ให้
ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนตร์ทำให้ลิ้นแข็ง ทำให้คางแข็ง ทำให้มือสั่นทำให้คางส่ัน ทำให้หู
อ้ือ เป็นหมอดูลูกแก้ว ใช้หญิงสาวเป็นคนทรง ใช้หญิงประจำเทวาลัยเป็นคนทรง 
บวงสรวงดวงอาทิตย์และท้าวมหาพรหม ร่ายมนตร์พ่นไฟ ทำพิธีเรียกขวัญ ดังน้ี  ที.
สี.(ไทย) ๙/๒๖/๑๐. 

เทวาสุรสังคามสูตร : พระสตูรว่าด้วยสงครามระหว่างเทวดากับอสูร พระผู้มีพระภาคทรงตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เรื่องเคยมีมาแล้ว สงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประจัญหน้ากันแล้ว 
ในสงครามคร้ังนั้น พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ้แล้วได้พากันหลบหนีมุง่หน้าไปทาง
ทิศเหนือ พวกอสูรได้ไล่ตามไป พวกเทวดาจึงคิดว่า พวกอสูรกำลังไล่ตามมา เราควร
รบกับพวกอสูรอีกเป็นครั้งท่ี ๒ พวกเทวดาได้รบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว แม้
ครั้งท่ี ๒ พวกอสูรก็ชนะอีก พวกเทวดาแพ้แล้วได้พากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศ
เหนือ พวกอสูรได้ไล่ตามไป พวกเทวดาจึงคิดต่ออีกว่า พวกอสูรกำลังไล่ตามมา เรา
ควรรบกับพวกอสูรอีกเป็นครั้งที่ ๓ แม้ครั้งที่ ๓ พวกอสรูก็ชนะ พวกเทวดาแพ้แล้ว
ต่างก็กลัวพากันเข้าไปยังเทพบุรีคิดว่า บัดน้ี พวกเราได้เครื่องป้องกันตนจากความ
ขลาดกลัวอยู่ พวกอสูรจะทำอะไรเราไม่ได้ แม้พวกอสรูก็มีความคิดว่า บัดน้ี พวก
เทวดาได้มีเครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่ พวกเราจะทำอะไรพวกเทวดา
ไม่ได้  

  แล้วตรัสอีกว่า สงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประจัญหน้ากันแล้ว ในสงครามคร้ัง
น้ัน พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ้แล้วได้พากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็มี
ความคิดที่จะรบกับพวกเทวดาอีก และในการรบนั้นพวกอสูรได้แพ้ทุกครั้ง ในท่ีสุด 
พวกอสูรก็หนีเขา้ไปยังอสูรบุรี  แล้วตรัสต่อไปอีกว่า ในสมัยท่ีภิกษุผู้บรรลุปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌานแล้วมีความคิดว่า บัดน้ี เราได้เครื่องป้องกันตน
จากความขลาดอยู่ มารจะทำอะไรเราไม่ได้ แม้มารผู้มีบาปก็มีความคิดว่า บัดนี้ ภิกษุ
ได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่ เราจะทำอะไรภิกษุไม่ได้  ในสมัยท่ีภิกษุ
บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณญัจายตนฌาน ช่ือว่าเป็นผู้ทำให้มารสิ้นสุด ไร้
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ร่องรอย ปิดตามารผู้มีบาปจนมองไม่เห็น ข้ามพ้นตัณหาเคร่ืองข้องในโลกได้แล้ว  
ส่วนภิกษุผู้ได้บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ ทำให้อาสวะท้ังหลายสิ้นไป เพราะเห็นชอบ
ด้วยปัญญา เป็นผู้ช่ือว่าทำให้มารสิ้นสุด ไร้ร่องรอย ปิดตามารผู้มีบาปจนมองไม่เห็น 
ข้ามพ้นตัณหาเคร่ืองข้องในโลกได้แล้ว (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๙/๕๑๘) 

เทวินทบัณฑิต : เป็นช่ือของเทวินทบัณฑิต ผู้เปิดเผยความลับเร่ืองแก้วมณี ๘ เหลี่ยมอันรุ่งเรือง
อธิบาย เมื่อพระโพธิสัตว์มโหสธบัณฑิต เม่ือจะกราบทูลความลับของเทวินทบัณฑิต 
จึงกล่าวคาถาน้ีว่า ท้าวสักกเทวราชได้ทรงประทานแก้วมณี ๘ เหลี่ยม อันรุ่งเรืองย่ิง
นักแด่พระอัยยกาของพระองค์ บัดน้ี แก้วมณีน้ันตกอยู่ในมือของเทวินทบัณฑิต เขา
อยู่ในท่ีลับได้บอกแก่มารดาเทวินทบัณฑิตได้เปิดเผยความลับเรื่องนี้ เพ่ือเป็นคติเรื่อง
ความลับนี้ พระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาแล้วแสดงธรรมให้ย่ิง ๆ ขึ้นไปว่า ธรรมดา
ความลับปกปิดไว้เท่าน้ันเป็นการดี การเปิดเผยความลับบัณฑิตไม่สรรเสริญ เพราะ
เมื่อความปรารถนายังไม่สำเร็จ นักปราชญพึ์งอดกลั้นไว้ก่อน ความปรารถนาสำเร็จ
แล้ว พึงพูดได้ตามสบาย บัณฑิตไม่พึงเปิดเผยความลับ พึงรักษาความลับน้ันไว้
เหมือนรักษาขมุทรัพย์ เพราะว่าความลับบุคคลรู้อยู่ ไม่เปิดเผยได้เป็นการดี บัณฑิต
ไม่ควรบอกความลับแก่คน ๒ จำพวก คือ สตรี กับ ศัตร ู (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๓๓๐-๓๓/
๕๒๗) 

เทวิลดาบส :  ดาบสช่ือเทวิล มีอดีตชาติช่ือกัจจายนะ ตามนัยพระสูตร ซึ่งมาในสรภังคชาดก มี
ความว่าพระศาสดาครั้นทรงรวบยอดเทศนาด้วยพระอรหัตอย่างน้ีแล้วประกาศสัจจะ
ท้ังหลาย ทรงประชุมชาดกว่า สาลิสสรดาบสคือสารีบุตร เมณฑิสสรดาบสคือกัสสปะ 
ปัพพตดาบสคืออนุรุทธะ เทวิลดาบสคือกัจจายนะ อนุสิสสดาบสคืออานนท์ กีสวัจฉ
ดาบสคือโกลิตะ นารทดาบสคืออุทายีเถระ บริษัททั้งหลายคือพุทธบริษัท ส่วนสรภังค
โพธิสัตว์คือเราตถาคต เธอท้ังหลายจงทรงจำชาดกไว้อย่างนี้แล  (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/
๙๓-๔/๖๑๑) 

เทวิละ, พระ :พระภิกษุช่ือเทวิละ เป็นพระอัครสาวกของพระศาสดา เป็นธรรมยาทช้ันเลิศ กลา่ว
สนับสนุนการถวายม้าอาชาไนยแด่พระพุทธเจ้ากับพระโอปวุยหเถระ อธิบาย ตามนัย
พระสูตร มาใน โอปวุยหเถราปทาน ในอดีตชาติ ท่านได้ถวายม้าอาชาไนยแด่
พระพุทธเจ้าพระนามวา่ปทุมุตตระ ครั้นมอบถวายแด่พระสัมพุทธเจ้าแล้ว พระอัคร
สาวกมีนามว่าเทวิละของพระศาสดา ผู้เป็นธรรมทายาททีล่้ำเลิศ ได้มายังสำนักของ
ข้าพเจ้า กล่าวสนับสนุนว่า พระผู้มีพระภาค ผู้นำประโยชน์ท้ังปวง ม้าอาชาไนยไม่
สมควรแก่พระองค์ พระองค์ผู้มีพระจักษุ ทรงทราบความดำริของท่านแล้ว จึงทรงรับ
ไว้แล้ว ข้าพเจ้าจึงตีราคาม้าสินธพ ซึ่งมีกำลงัว่ิงเร็วดังลม เป็นพาหนะท่ีรวดเร็วแล้วได้
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ถวายของที่ควรแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ พระเถระตั้งจิตอธิษฐานว่า 
ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใด ๆ คอืจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ในกำเนิดน้ัน ๆ ม้า
อาชาไนยมีกำลังว่ิงเร็วดังลม เป็นทรัพย์เคร่ืองปลื้มใจ ย่อมบังเกิดแก่ข้าพเจ้า  (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๓๓-๔๒/๑๙๓) 

เทศนา : การแสดงธรรม เทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม อธิบาย ตามนัยพระสูตร มาในสมัปสาทนีย
สตูร  การเทศนา เรื่องราวต่าง ๆ เช่น เรื่องกุศลธรรม เรื่องบาป บุญ นรก สวรรค์ 
เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มีปรากฏในเรื่อง เทศนาเรื่องกุศลธรรม เทศนาเร่ืองการ
บัญญัติอายตนะ ความว่า ขา้แต่พระองค์ผู้เจริญ อีกประการหน่ึง เทศนาที่พระผู้มี
พระภาคทรงแสดงธรรมในเร่ืองกุศลธรรมท้ังหลายนับว่ายอดเย่ียม ในเทศนานั้นมี
กุศลธรรมดังต่อไปนี้ คือ (๑) สติปัฏฐาน ๔  (๒) สัมมัปปธาน ๔  (๓) อิทธิบาท ๔  (๔) 
อินทรีย์ ๕  (๕) พละ ๕  (๖) โพชฌงค์ ๗  (๗) อริยมรรคมีองค์ ๘ขา้แต่พระองค์ผู้
เจริญ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญา-วิมุตติอันไม่มีอาสวะ 
เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น้ี
คือเทศนาอันยอดเย่ียมในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงรู้ย่ิงธรรมข้อ
น้ัน ไม่มีเหลืออยู่ เม่ือทรงรูย่ิ้งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ ก็ไม่มีธรรมข้ออ่ืนที่จะทรงรู้
ย่ิงขึ้นไปอีก จะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อ่ืน ผู้รู้ธรรมย่ิง มีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มี
พระภาค ในเรื่องกุศลธรรมทัง้หลายอีกหรือ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๕-๔๖/๑๐๖) 

เทสกิตตกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระเทสกิตตกเถระมีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีติชาติ
กัปท่ี ๙๒ ท่านเกิดเป็นพราหมณ์ได้อภิวาทพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าด้วยความ
เลื่อมใส เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๔๕๗) 

เทสนาคามิน ี :การแสดงอาบัติหรือปลงอาบัติของภิกษุสงฆ์ อาบัติที่ภิกษุต้องเข้าแล้วจะพ้นได้ด้วยวิธี
แสดง  อธิบาย อาบัติที่ปลงตกด้วยการแสดงท่ีเรียกว่า แสดงอาบัติหรือปลงอาบัติ 
อาบัติท่ีเป็นเทสนาคามินี ๕ อย่าง ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนีย ทุกกฎ 
ทุพภาษิต เรื่องนี้ มาในพระวินัย กัมมขันธกะ หมวดที ่๒ ความว่า ภิกษุท้ังหลาย ตัช
ชนียกรรมประกอบด้วยองค์ ๓ อีกอย่างหน่ึง ท่ีจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็น
กรรมชอบด้วยวินัย และระงับดี คือ ๑. ลงเพราะต้องอาบัติ ๒. ลงเพราะอาบัติท่ีเป็น
เทสนาคามินี ๓.ลงเพราะอาบัติท่ียังไม่ได้แสดง ภิกษุท้ังหลาย ตัชชนียกรรมที่
ประกอบด้วยองค์ ๓ เหล่านีแ้ล ท่ีจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วย
วินัยและระงับดี (วิ.จู.(ไทย) ๖/๕/๑๐. วิ.อ. (บาลี) ๓/๔๗๕/๕๒๘) 
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เทสนาสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยทรงแสดงเทพพวกวลาหก พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณวัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เทพพวกวลาหกมี ๕ ประเภท  คือ 

  ๑. เทพทั้งหลายท่ีเป็นสีตวลาหก(เมฆเย็น) 
  ๒. เทพทั้งหลายท่ีเป็นอุณหวลาหก(เมฆร้อน) 
  ๓. เทพทั้งหลายท่ีเป็นอัพภวลาหก(เมฆหมอก) 
  ๔. เทพทั้งหลายท่ีเป็นวาตวลาหก(เมฆลม) 
  ๕. เทพทั้งหลายท่ีเป็นวัสสวลาหก(เมฆฝน)ก็มี  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๕๐/๓๖๙) 
เทสนาสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนา พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเทศนา ๒ ประการ ได้แก่ 

(๑) ให้ผู้ฟังเห็นบาปว่าเป็นบาป (๒) เม่ือเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วให้เบ่ือหน่าย คลาย
กำหนัด ปลดเปลื้องตนให้พ้นจากบาปน้ันเสีย ก็จะพ้นจากทุกข์ได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/
๓๙/๓๘๗) 

เทสปูชกเถราปทาน :ประวติัในอดีตชาติของพระเทสปูชกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติกัป
ท่ี ๑๑๘ ท่านได้ประนมมือบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี ด้วยจิตเลื่อมใส 
เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๑๑๑ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณ
วิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๓๓๑) 

เท่ียง :  เวลาเท่ียงวันหรือเที่ยงคืน ความหมายทางความเช่ือคือ ม่ันคง ถาวร อมตะ ความหมาย
ทางความยุติธรรม คือ ยุติธรรม ดุลยธรรม เที่ยงธรรม หมายทางศาสนาคืออัตตา 
โลกเที่ยง ได้แก่ วิญญาณอมตะหรืออาตมัน อธิบาย เป็นคติความเช่ือว่า สัสสตวาทะ 
เห็นว่าอัตตาและโลกเท่ียง ความว่า ภิกษุทั้งหลาย มสีมณพราหมณ์พวกหน่ึงมีวาทะ
ว่าเที่ยง บัญญติัอัตตา และโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุ ๔ อย่าง ก็สมณพราหมณ์ผู้เจรญิ
เหล่าน้ันอาศัยอะไร ปรารภอะไรจงึมีวาทะว่าเที่ยง บัญญติัอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วย
มูลเหตุ ๔ อย่าง (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐/๑๑. มูลเหตุ ๔ ดูใน ที.สี.(ไทย) ๙/๓๑-๓๔/๑๑-
๑๕) 

เท่ียงแท้ :  พระพรหม ผู้บนัดาลสรรพสิ่ง ผู้เที่ยงแท้ ย่ังยืน คงทน ไมผ่นัแปร อธิบาย ตามนัยพระ
สูตร มาในพรหมชาลสูตร เรื่องทิฏฐิ ๖๒ เอกัจจสัสสตวาทะ ๔ ความว่า ข้อท่ีสัตว์ผู้
จุติ (เคลื่อน) จากช้ันนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้๑ เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เม่ือเขามาเป็นอย่าง
น้ีแล้วออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเคร่ืองเผา
กิเลส ความเพียรที่ต้ังมั่น ความหมั่นประกอบความไม่ประมาท และอาศัยการใช้
ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังมั่น ระลึกถึงชาติก่อน
น้ันได้ ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงพูดอย่างนี้ว่า ‘ท่านผู้เป็นพระพรหมผู้เจรญิ เป็น
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ท้าวมหาพรหม ผู้ย่ิงใหญ่ ไม่มีใครขม่เหงได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำนาจ เป็นอิสระ 
เป็นผู้สร้าง ผูบั้นดาล ผู้ประเสริฐ ผู้บงการ ผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้ว
และกำลังจะเกิด พระพรหมผู้เจริญบันดาลพวกเราขึ้นมา ท่านเป็นผู้เทีย่งแท้ ย่ังยืน 
คงทน ไม่ผันแปร จักดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นน้ันทีเดียว ส่วนพวกเราที่พระพรหมผู้
เจริญน้ันบันดาลขึ้นมากลับเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ ไม่ย่ังยืน อายุสั้น ต้องจุติมาเป็นอย่างน้ี’ 
ภิกษุทั้งหลาย น้ีเป็นมูลเหตุน้ี ซ่ึงสมณพราหมณ์พวกหน่ึงอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวา
ทะว่า บางอย่างเท่ียง บางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเท่ียง 
บางอย่างไม่เที่ยง (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔/๑๘) 

เทียบเคียง :  การเทียบเคียงธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง เช่น ตรัสเทียบเคียงราคเปยยาลกับ
โอปัมมสูตร เป็นต้น อธิบาย เป็นการเทียบเคียงธรรมในสูตร ๒ สูตร การเทียงเคียง
ธรรมหรือสูตรท่ีมีในราคเปยยาล ซึ่งธรรมต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในราคเปยยาล พระผู้มี
พระภาคตรัสโดยเทียบเคียงกับโอปัมมสูตร ทรงประสงค์ธรรม ๑๐ ประการเหล่านี้ 
คือ อภิญญา(รูย้ิ่ง) ปริญญา(การกำหนดรู้) ปริกขยา(ความสิ้น) ปหานะ(การละ) ขยะ
(ความสิ้นไป) วยะ(ความเสื่อมไป) วิราคะ(ความคลายไป) นิโรธะ(ความดับไป) จาคะ
(ความสละ) ปฏินิสสัคคะ(ความสละคืน) และทรงกำหนดธรรม ๓ ประการ คือ (๑) 
สุญญตะ (ความว่าง) (๒) อนิมิตตะ(ธรรมไม่มีนิมิต) (๓) อัปปณิหิตะ(ธรรมไม่มีความ
ต้ังปรารถนา) มีสมาธิเป็นมูล แมใ้นเปยยาลทั้งหมดแล ดังนี้  (องฺ.ทุก (ไทย) ๒๐/
๑๘๔/๔๑๑) 

เทียบดู :   หลักใหญ่สำหรับอ้างเพ่ือสอบสวนเทียบเคียง เช่นการเทียบเคียง มหาปเทส ๔ กับ
การอยู่ในต่างประเทศของภิกษุสงฆ์ อธิบายการเทียบธรรม กับ ธรรม สูตร กับ สูตร 
เรื่องน้ีมาในมหาปเทสสูตร ท่ีพระองค์สอนภิกษุท้ังหลายว่า เธอทั้งหลาย ยังไม่พึงช่ืน
ชม ยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้น้ัน พึงเรียนบทและพยัญชนะ (ทั้งข้อความและ
ถ้อยคำ) เหล่าน้ันให้ดีแล้ว พึงสอบดูในสูตร เทียบดูในวินัย มหาปเทส ๔ หมวด ๒ 
ในทางวินัยสงฆ์ กล่าวว่า  ๑. สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันได้กับสิ่งที่ไม่
ควร ขัดกับสิ่งท่ีควร สิ่งน้ันไม่ควร ๒. สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่
ควร ขัดกับสิ่งท่ีไม่ควร สิ่งน้ันควร ๓. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากนักับสิ่ง
ท่ีไม่ควร ขัดกบัสิ่งท่ีควร สิ่งน้ันไม่ควร ๔. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากัน
กับสิ่งท่ีควร ขัดกับสิ่งท่ีไม่ควร สิ่งน้ันควร(องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๘๐/๒๕๓. องฺ.
จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๘๐/๔๐๒) 



 

๒๔๐๘ 
 

 

เท่ียวบณิฑบาตตามลำดบัตรอกเป็นวัตร :พระภิกษุผู้มีวัตรปฏิบัติงดงามเป็นเกียรติของพระภิกษุ ผู้ได้
รับคำยกย่องสรรเสริญพระภิกษุสงฆ์ในธรรมวินัย ว่า ฉลาด มีปัญญา เป็นพหุสูต แม้
ยกย่องว่า เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัตร   

  การยกย่องพระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติวัตรปฏิบัติดีงาม ปรากฏในเรื่อง ติสสเมตเตยย
สุตตนิทเทส ว่าด้วยยศและเกียรติ ความว่า ยศ คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ีได้รับ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขาร ในเบ้ืองต้น ในคราวท่ีเป็นสมณะ น้ีช่ือว่ายศ และเกียรติ คือ ภิกษุบางรูป
ในธรรมวินัยน้ี ได้รับการสรรเสริญเกียรติคณุว่า เป็นบัณฑิต เป็นผู้ฉลาด มีปัญญา 
เป็นพหูสูต มีถอ้ยคำไพเราะ มีปฏิภาณดี เป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้าง เป็นผู้ทรงจำพระ
วินัยบ้าง เป็นพระธรรมกถึกบ้าง เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็น
วัตรบ้าง เป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสกุุลเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้
เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัตรบ้าง ในคราวท่ีเป็นสมณะ น้ีช่ือว่าเกียรติ รวม
ความว่า ยศและเกียรติในเบ้ืองต้น (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๒/๑๘๐) 

เท่ียวบณิฑบาตเป็นวัตร: ภิกษุผู้ดำรงชีวิตด้วยการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร เป็นปฏิปทาท่ีน่าสรรเสริญ
ของพระภิกษุสงฆ์ท่ีคหบดีคัดเลือกถวายทาน มีพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ป่าเป็นวัตรบ้าง ผู้
เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรบ้าง   พระภิกษุผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ประพฤติปฏิบัติในกิจ
สงฆ์เป็นนิตย์ ทำกิจวัตรโปรดด้วยการออกบิณฑบาต จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่ีคหบดี
เลือกถวายทาน ดังมาใน ทารุกัมมิกสูตร ว่าด้วยคหบดีช่ือทารุกัมมิกะ ความว่า ครั้ง
น้ัน คหบดี ช่ือว่าทารุกัมมิกะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ พระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสถามว่า คหบดี ทานประจำตระกูลท่านยังให้อยู่หรือ คหบดีกราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ทานประจำตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่ ท้ังทานนั้นขา้พระองค์ให้ใน
ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรคผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ผู้เที่ยวบิณฑบาต
เป็นวัตร ผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า คหบดี ท่านผู้เป็น
คฤหัสถ ์ เป็นกามโภคี อยู่ครองเรือน นอนเบียดเสียดบุตร ใช้สอยผงแก่นจันทน์จาก
แคว้นกาสี ทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงินอยู่ พึงรู้ข้อนี้
ได้ยากว่า ‘เหล่าน้ีคือพระอรหันต์ เหล่าน้ีคอืท่านผู้บรรลอุรหัตตมรรค’ คหบดีทูลถาม
ว่า ถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถอืตัว โลเล ปากกล้า พูดพร่ำเพร่ือ หลงลืม
สติ ไม่มสีัมปชัญญะ มีจิตไมต้ั่งมั่น มีจิตกวัดแกว่ง ไม่สำรวมอินทรีย์ เม่ือเป็นอย่างนี้ 
ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียน แต่ถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถอืตัว ไม่โลเล 
ไม่ปากกล้า ไมพู่ดพร่ำเพรื่อ มีสติมั่นคง มีสมัปชัญญะ มีจิตต้ังมั่น มีจิตแน่วแน่ สำรวม
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อินทรีย์ เมื่อเป็นอย่างน้ี ภิกษุน้ัน พึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุน้ัน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๕๙/๕๕๒) 

เท่ียวไปไกล : รับอารมณ์ท่ีอยู่ไกลได้ เป็นลักษณะและธรรมชาติของจิตที่คิดไปไกลลว่งหน้าแล้วหลาย
ปี อธิบายเป็นธรรมชาติของจิตที่คิดไปไกล เป็นมโนภาพต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ไกล ดังใน
พระสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระสังฆรกัขิตเถระ ว่า คนเหล่าใด
สำรวมจิต ท่ีเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้ำ คนเหล่าน้ันจัก
พ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร  (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๓๗/๓๗. ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๒๖) 

เท่ียวไปดวงเดยีว :จิตที่เกิดขึ้นทีละดวงๆ ดวงหนึ่งดับ ดวงหน่ึงจึงเกิดขึ้น จะไม่เกิดขึน้พร้อมกัน  เป็น
ธรรมชาติของจิตที่คิดไปไกล เป็นมโนภาพต่อสิ่งต่าง ๆ ดวงเดียว และเลิกคิดไปดวง
เดียว ดังในพระสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระสังฆรักขิตเถระ ว่า คน
เหล่าใดสำรวมจิต ท่ีเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มรีูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้ำ คน
เหล่าน้ันจักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๓๗/๓๗ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๑๒๖) 

เท่ียวไปผู้เดียว:ผู้บวชเป็นบรรพชิตและละความคลุกคลด้ีวยหมู่คณะอธิบายเป็นปฏิปทาของพระภิกษุ
ท่ีปฏิบัติโอวาทปาติโมกข์ข้อ ปันตัญจะสะยะนาสะนัง (อยู่ในเสนาสนะอันสงัด) หลีก
เร้นจากสังคมเข้าสู่ป่าอันสงัด เพ่ือปฏิบัติสมาธิ กำจัดกิเลส ดังปรากฏใน ติสสเมต
เตยยสูตร ความว่า เที่ยวไปผู้เดียว (เอกะจะรัง) 

 (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๘๒๓/๖๙๘  ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๑/๑๗๗) 
เทือกเขาลำเนาไพร :ป่ารกชัฏ ป่าดงดิบ เป็นสถานที่เสาะหาญาติท่ีปลอดภัยของสุกรช่ือว่าตัจฉะ ตาม

เทือกเขาลำเนาไพร อธิบายตามนัยพระสูตร  มาในตัจฉสูกรชาดก ว่าด้วยสุกรช่ือตัจ
ฉะ ความว่า เมื่อสุกรตัจฉะเที่ยวเสาะหาฝูงสุกรในป่าพบสกุรจำนวนมากแล้วดีใจ จึง
กล่าวว่า เราเม่ือเสาะหาหมู่ญาติใด เที่ยวไปตามเทือกเขาลำเนาไพร เราเท่ียวตามหา
อยู่ช้านาน ญาติท้ังหลายน้ีนั้นเราก็ได้พบแล้ว มูลผลาหารนี้ก็มีอยู่มาก และภักษาหาร
น้ีก็มีอยู่ไม่น้อย ส่วนแม่น้ำ ภเูขานี้ก็น่ารื่นรมย์คงจะอยู่ได้สบายเราจักอยู่พร้อมกับหมู่
ญาติท้ังปวงในที่นี้แหละจักเปน็ผู้ขวนขวายน้อย หมดความระแวงภัย ไม่มีความเศร้า
โศก ไม่มีภัยแต่ท่ีไหน สุกรท้ังหลายกล่าวว่า ตัจฉะ ท่านจงเสาะหาถ้ำในที่อ่ืนอยู่เถิด 
ในที่น้ีพวกเรามีศัตรู มันมาทีน้ี่ฆ่าสุกรแล้วกดักินเนื้อล่ำ ๆ เป็นประจำ สุกรตัจฉะถาม
ว่า ใครหนอเป็นศัตรูของพวกเราในท่ีน้ี ใครกันรังควานหมู่ญาติผู้พร้อมเพรียงซึ่งรัง
ควานได้ยาก สุกรเหล่านั้นตอบว่า ท่านตัจฉะ พญาเน้ือ เป็นสัตว์มีพลัง มีเขี้ยวเป็น
อาวุธ มันมาที่น่ีฆ่าสุกรแล้วกดักินเน้ือล่ำ ๆ เป็นประจำ สุกรตัจฉะกล่าวว่า พวกเราไม่
มีเขี้ยวก็หาไม่ พลังกายก็พร้อมมูล พวกเราทั้งหมดจงพร้อมเพรียงกันสร้างอำนาจ
ร่วมกัน สุกรเหล่าน้ันกล่าวว่า ท่านตัจฉะ ท่านนะพูดได้จับใจ สบายหู แม้ตัวใดหนีไป
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ในขณะต่อสู้ พวกเราจะฆ่าตัวนั้นในภายหลัง สุกรตัจฉะ ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้า 
(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๖๐-๖๗/๔๔๙-๕๐) 

เทฺววาจิกอุบาสก : อุบาสกผู้กล่าววาจาเทวาจิกอุบาสกผู้เป็นพ่อค้าสองพ่ีน้องช่ือ ตปุสสะ และภัลลกิะ 
ผู้กล่าววาจาถึงสรณะสอง คือ พระพุทธและพระธรรม ในสมัยที่ยังไม่มีพระสงฆ ์
อธิบาย คำว่า เทฺววาจิกอุบาสก เป็นคณุสมบัติของอุบาสกพ่อค้าสองพ่ีน้อง ช่ือว่า 
ตปุสสะ และภัลลิกะ เดินทางมาจากอุกกลชนบท พบพระพุทธเจ้า ถวายข้าวสัตตุผง
สัตตุก้อน ผู้แสดงตนเป็นปฐมอุบาสก โดยกล่าวถึงสรณะ ๒ คือ พระพุทธ และธรรม 
ต่อมา ตปุสสะและภัลลิกะได้กราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ท้ังสองน้ี ขอ
ถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมท้ังพระธรรมเป็นสรณะ ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์
ท้ังสองว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป จนตลอดชีวิต” ตปุสสะและภัล
ลิกะนั้น ได้เป็นเทฺววาจิกอุบาสก (ผู้กล่าววาจาถึงรัตนะ ๒ ว่า เป็นสรณะ) เป็นพวก
แรกในโลก ดังนี้ (ขุ.อุ. ๒๕/๑๑/๑๐๕. วิ.ม.(ไทย) ๔/๖/๑๐) 

แทงตลอดดีดว้ยทิฏฐิ : ทำให้ประจักษ์ชัดด้วยปัญญาท้ังโดยผลและโดยเหตุ  อธิบาย เป็นคุณสมบัติ
ของพระภิกษุผู้เป็นพหสููต ทรงสุตะ สั่งสมสตุะ คือทรงจำไว้ได้ซึ่งนวังคสัตถุศาสน์ เป็น
ผู้ได้ฟังมาก มีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในท่ีสุด พร้อม
ท้ังอรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธ์ิ บรบูิรณ์ ครบถ้วน ทรงจำไว้ได้
คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕/๒๙. องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๑๙๑/๒๗๖.องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๙๑/๔๑๑  องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๒/๓๐๐  
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๑/๒๗๖.  ดูอานิสงส์ ๔ ใน องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๑/
๒๗๖) 

แทงตลอดได้ยาก : ธรรมท่ีแทงตลอดได้ยาก คือ เจโตสมาธิ อันมีลำดับติดต่อกันไปอธิบายธรรมท่ีแทง
ตลอดได้ยาก ๒ ประการ คอื ๑. ธรรมท่ีเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือความเศร้าหมองของ
สัตว์ท้ังหลาย ๒. ธรรมท่ีเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือความบริสุทธ์ิของสัตว์ท้ังหลาย นี้คือ
ธรรม ๒ ประการท่ีแทงตลอดได้ยาก อีกนัยหน่ึง ธรรมท่ีแทงตลอดได้ยาก ๓ ประการ 
คือ ธาตุท่ีสลัด ๓ ประการ ได้แก่  ๑. เนกขัมมะ (ธาตุท่ีสลดักาม) ๒. อรปู (ธาตุท่ีสลัด
รูป)  ๓. นิโรธ  (การสลัดสิ่งท่ีเกิดขึ้น สิง่ทีป่ัจจัยปรุงแต่งขึ้น สิ่งท่ีอาศัยกันและกัน
เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหน่ึง) น้ีคือธรรม ๓ ประการที่แทงตลอดได้ยาก อีกนัยหนึ่ง ธรรม
ท่ีแทงตลอดได้ยาก ๔ ประการ คือ สมาธ ิ ๔ ประการ ได้แก่ ๑. หานภาคิยสมาธิ 
(สมาธิฝ่ายเสื่อม) ๒. ฐิติภาคิยสมาธิ (สมาธิฝ่ายดำรง) ๓. วิเสสภาคิยสมาธิ (สมาธิฝ่าย
วิเศษ) ๔. นิพเพธภาคิยสมาธิ (สมาธิฝ่ายชำแรกกิเลส)  (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๑/๓๖๗. 
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๗๑. ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๔) 



 

๒๔๑๑ 
 

 

แท่งทองชมพนูุท:แท่งทองชมพูนุทเป็นแท่งทองที่ส่องแสงเรืองรองรุ่งโรจน์บนผ้ากัมพลเหลือง อธิบาย
แท่งทองชมพูนุท เป็นแท่งทองท่ีส่องแสงเรืองรองรุ่งโรจน์บนผ้ากัมพลเหลือง เมื่อต้อง
แสงก็ย่อมประกายแสงแวววับ เป็นข้อเปรียบเทียบพระภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วย
ศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ ปัญญา อีกนัยหนึ่ง พระภิกษุท่ีประกอบด้วย ศรทัธา สุตะ 
จาคะ ปัญญา นี้ ย่อมผ่องใส อุปมาสตสหัสสพรหมมีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มี
ความสุขเป็นกำลัง’ สตสหัสสพรหมน้อมจิตแผ่ไปตลอด ๑๐๐,๐๐๐ โลกธาตุอยู่ แม้
สัตว์ท้ังหลายที่เกิดแล้วในชั้นสตสหัสสพรหมน้ัน ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ เปรียบเหมือน
แท่งทองชมพูนุทที่เขาหลอมด้วยความชำนาญดีในเบ้าของช่างทองผู้ฉลาดแล้ววางไว้
บนผ้ากัมพลเหลืองย่อมส่องแสงเรืองไพโรจน์ แม้ฉันใด สตสหัสสพรหมก็ฉันน้ัน
เหมือนกัน ย่อมน้อมจิตแผ่ไป ตลอด ๑๐๐,๐๐๐ โลกธาตอุยู่ แม้สัตว์ท้ังหลายที่เกิด
แล้วในช้ันสตสหัสสพรหมนั้น ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ ภิกษุน้ันมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า 
‘โอหนอหลังจากตายแล้ว เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสตสหัสสพรหม’ เธอต้ัง
จิตน้ันอธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน สังขารและวิหารธรรมเหล่าน้ันอันเธอเจริญ ทำให้
มากแล้วอย่างน้ี เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในช้ันสตสหัสสพรหมน้ันได้ ดังน้ี (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๖๘/๒๑๑. ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๑๖๘/๑๐๖) 

โทณปากสูตร :พระสูตรว่าด้วยการหุงข้าวสารทะนานหนึ่ง สมัยท่ีพระผูม้ีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัด
บุพพาราม  พระองค์ทรงทราบว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยจนแน่นท้อง  อึดอัดแล้ว
เข้ามาเฝ้าจึงตรัสว่า  มนุษย์ผู้มีสติทุกเมื่อ รู้จักประมาณในโภชนะ ย่อมมีเวทนาเบา
บาง  แก่ช้า อายุย่ังยืน  

  พระเจ้าปเสนทิโกศลได้สดับคาถาน้ีท่ีมาณพช่ือสุทัสสนะกล่าวทุกครั้งเมื่อเสวยจึงเสวย
น้อยลง  เมือ่พระองค์มีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าทรงลูบพระวรกายแล้วทรงเปล่ง
อุทานข้ึนว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ในปัจจุบันและ
ประโยชน์ในภายหน้าจริงหนอ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕) 

โทณพราหมณ์ :พราหมณ์ช่ือโทณะ มีบทบาทในการระงับศึกแย่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
ระหว่างเจ้าเมืองในแคว้นต่าง ๆ อธิบายเป็นพราหมณาจารย์คนหน่ึงในสมัยพุทธกาล 
เป็นผู้มีความรูแ้ตกฉานในไตรเพท มลูีกศิษย์มากมาย กลา่วกันว่าบรรดากษัตริย์และผู้
ครองนครท้ังหลาย ท่ัวชมพูทวีปในสมัยน้ัน ต่างยกย่องนับถือว่า เป็นอาจารย์ตน แต่
เมื่อพบพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส กลับใจมานับถือพระพุทธศาสนา และได้ทำ
ประโยชน์แก่พระศาสนาคือ มีบทบาทครั้งสำคัญ ในการระงับศึกแย่งชิงพระบรม
สารีริกธาตุตามนัยพระสูตร กล่าวว่า พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวา ได้ทรงสดับว่า 
พระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสนิารา จึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครอง



 

๒๔๑๒ 
 

 

กรุงกุสินาราว่า “แม้พระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์ แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์ จึงควรจะ
ได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีรกิธาตุบ้าง จะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และทำการฉลอง” เม่ือทูตจากเมืองต่าง ๆ กราบทูลอย่างน้ี พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุง
กุสินาราได้ตรัสตอบกับหมู่คณะทูตเหล่าน้ันดังน้ีว่า “พระผู้มีพระภาคปรินิพพานใน
เขตบ้านเมืองของเรา พวกเราจะไม่ให้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ” เมื่อพวกเจ้า
มัลละผูค้รองกรุงกุสินาราได้ตรัสเช่นนี้ โทณพราหมณ์ได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่าน้ัน 
ว่า “ท่านผู้เจริญท้ังหลาย โปรดฟังคำช้ีแจงของข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งเถิด พระพุทธเจ้า
ของพวกเราทรงถือหลักขันติธรรมไม่ควรท่ีจะประหัตประหารกัน เพราะส่วนแบ่งพระ
บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคลขอใหทุ้กฝ่ายพร้อมใจกันแบ่งพระ
บรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วน พระสถูปจะได้แพรก่ระจายไปยังทิศต่าง ๆ มี
ประชาชนจำนวนมากผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีพระจกัษุ” หมูค่ณะทูตเหล่าน้ัน
ตอบว่า “ท่านพราหมณ์ ถ้าเช่นน้ัน ท่านนั่นแหละจงแบ่งพระบรมสารีรกิธาตุออกเป็น 
๘ ส่วนเท่า ๆ กันให้เรียบรอ้ย” โทณพราหมณ์รับคำแล้ว แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ออกเป็น ๘ สว่นเท่า ๆ กันให้เรียบร้อยแลว้ ส่วนโทณพราหมณ์ได้ทูลขอทะนานตวง
พระบรมธาตุคือ ตุมพะ ไปสกัการะบูชา พวกเจ้ามัลละผูค้รองกรุงกุสินารา ทรงสร้าง
พระสถูปบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุและทำการฉลองในกรุงกุสินารา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๓๗-๓๘)  

โทณพราหมณสูตร :พระสูตรว่าด้วยโทณพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคตรัสกับโทณพราหมณ์ที่เข้ามา
เฝ้าว่า พราหมณ์ ๕ จำพวกท่ีฤษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์มีอัฏฐกฤษีเป็นต้น ซึ่ง
เป็นผู้ผูกมนตรบ์อกมนตร์ บัญญัติพราหมณ์ ๕ จำพวก คือ (๑) พราหมณ์ผู้เสมอด้วย
พรหม (๒) พราหมณ์ผู้เสมอด้วยเทวดา (๓) พราหมณ์ผู้มีความประพฤติดี (๔) 
พราหมณ์ผู้ประพฤติท้ังดีและช่ัว (๕)พราหมณ์ผู้เป็นจัณฑาลแล้วสนทนาด้วย แล้วทรง
อธิบายลักษณะของพราหมณ์แต่ละจำพวก ตามลำดับดังน้ี (๑) พราหมณ์ผู้เสมอด้วย
พรหม หมายถึงพราหมณ์ผู้มีชาติกำเนิดดี ประพฤติโกมารพรหมจรรย์(หมายถึง
พรหมจรรย์ท่ีประพฤติสืบต่อมาต้ังแต่ยังเป็นเด็ก) เรียนมนตร์ ๔๘ ป ี แสวงหาทรัพย์
สำหรับบูชาอาจารย์โดยชอบธรรม ถือกระเบื้องเท่ียวภิกขาจารอย่างเดียว มอบทรัพย์
สำหรับบูชาอาจารย์แล้วออกบวชแล้วแผ่เมตตาจิต กรุณาจิต มุทิตาจิต และอุเบกขา
จิตไปตลอดโลกท่ัวทุกหมู่เหลา่ในท่ีทุกสถาน หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติพรหม
โลก (๒) พราหมณ์ผู้เสมอด้วยเทวดา หมายถึงพราหมณ์ผู้มีชาติกำเนิดดี ประพฤติโก
มารพรหมจรรย์ เรียนมนตร์ ๔๘ ปี แสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์โดยชอบธรรม 
ถือกระเบ้ืองเที่ยวภิกขาจารอย่างเดียว มอบทรัพย์สำหรบับูชาอาจารย์แล้ว แสวงหา



 

๒๔๑๓ 
 

 

ภรรยาโดยชอบธรรม มีบุตรธิดาแล้วจึงออกบวชจนได้บรรลุฌาน ๔ หลงัจากตายแล้ว 
ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์(๓) พราหมณ์ผูม้คีวามประพฤติดี หมายถึงพราหมณ์ผู้มีชาติ
กำเนิดดี ประพฤติโกมารพรหมจรรย์ เรียนมนตร์ ๔๘ ปี แสวงหาทรพัย์สำหรับบูชา
อาจารย์โดยชอบธรรม ถือกระเบ้ืองเที่ยวภิกขาจารอย่างเดียว มอบทรัพย์สำหรับบูชา
อาจารย์แล้ว แสวงหาภรรยาโดยชอบธรรม เมื่อมีบุตรธิดาแล้วก็เกิดความยินดี
ครอบครองสมบัติไม่ออกบวช ต้ังอยู่ในความประพฤติดีของพราหมณ์แต่ปางก่อน (๔) 
พราหมณ์ผู้ประพฤติท้ังดีและช่ัว หมายถึงพราหมณ์ผู้มีชาติกำเนิดดี ประพฤติโกมาร
พรหมจรรย์ เรยีนมนตร์ ๔๘ ปี แสวงหาทรพัย์สำหรับบูชาอาจารย์โดยชอบธรรม ถือ
กระเบ้ืองเที่ยวภิกขาจารอย่างเดียว มอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์แล้ว แสวงหา
ภรรยาโดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างไม่ต้ังอยู่ในความประพฤติดีของพราหมณ์
แต่ปางก่อน (๕) พราหมณ์ผูเ้ป็นจัณฑาล หมายถึงพราหมณ์ผู้มีชาติกำเนิดดี ประพฤติ
โกมารพรหมจรรย์ เรียนมนตร์ ๔๘ ปี แสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์โดยชอบ
ธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง ถือกระเบ้ืองเท่ียวภิกขาจารบ้าง มอบทรัพย์สำหรับบูชา
อาจารย์แล้ว แสวงหาภรรยาโดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง เลี้ยงชีพด้วยการ
งานทุกอย่าง แล้วตรัสถามโทณพราหมณ์ว่า ในบรรดาพราหมณ์ทั้ง ๕ จำพวกน้ัน 
ท่านเป็นพราหมณ์จำพวกไหน โทณพราหมณ์กราบทูลว่า แม้แต่พราหมณ์ผู้เป็น
จัณฑาล ข้าพระองค์ยังให้บริบูรณ์ไม่ได้เลย แล้วชมเชยพระภาษิตจองพระผู้มีพระ
ภาค แสดงตนเป็นอุบาสก ขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๙๒/๓๑๖) 

โทณสูตร :  พระสูตรว่าด้วยโทณพราหมณ์พระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับ
เมืองเสตัพพยะแล้วเสด็จลงข้างทาง ประทับ น่ังท่ีโคนต้นไม้ต้นหน่ึง ทรงคู้บัลลังก์ ต้ัง
กายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า โทณพราหมณ์ก็ได้เดินทางไกลระหว่างเมืองอุกกัฏฐะ
กับเมืองเสตัพพยะเช่นกัน เห็นรอยกงจักรซึ่งมีซี่กำต้ังพันซี่มีกงมีดุมมีส่วนประกอบ
ครบทุกอย่างที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาค จึงได้คิดว่า  น่าอัศจรรย์จริง 
รอยเท้าเหล่าน้ีคงไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์ จึงเดินตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระ
ภาคไป พบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ท่ีโคนต้นไม้ต้นหนึ่ง มีพระอาการกิริยาที่น่า
พอใจ มีพระอนิทรีย์ และพระทัยสงบ จึงเข้าไปเฝ้าแล้วทูลถามพระผูม้พีระภาคเป็น
ลำดับว่า ท่านผู้เจริญเป็นเทวดา เป็นคนธรรพ์ เป็นยักษ์ หรือเป็นมนุษย์ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า เราไม่ใช่ (๑) เทวดา (๒) คนธรรพ์ (๓) ยักษ์ (๔) มนุษย์ เพราะอา
สวะที่ทำให้เป็นเทวดา คนธรรพ์ ยักษ ์ หรือมนุษย์ เราละได้หมดแล้ว เราเกดิ



 

๒๔๑๔ 
 

 

เจริญเติบโตในโลก แต่อยู่เหนือโลก เหมือนดอกบัวเกิด เจริญเติบโตในน้ำ แต่อยู่
เหนือน้ำ ท่านจงจำเราว่าเป็นพระพุทธเจ้า (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๘) 

โทณะ, ท่าน้ำ :ช่ือของท่าน้ำ อธิบาย เป็นหน่ึงในหลาย ๆ ท่าน้ำ มชีาดกเกี่ยวกับการรับแขก การ
ต้อนรับแขก การกินที่เรยีกแขกร่วมกินด้วย ถือว่า ผู้กินคนเดียว ย่อมไม่ได้รับ
ความสุข (เนกาสี ลภเต สุขํ) มาในโกสยิชาดก เป็นบทความสนทนาระหว่างจันท
เทพบุตรกับสุริยเทพบุตร ความว่า จันทเทพบุตรเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า ผู้ใด เมื่อแขก
น่ังแล้วบริโภคอาหารแต่ผู้เดียว การบูชาของผู้น้ันเป็นโมฆะ แมค้วามเพียรที่ต้ังไว้ชอบ
ของผู้นั้นก็เป็นโมฆะ ท่านโกสิยะ เพราะเหตุน้ัน ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า ท่านจงให้
ทานและจงบรโิภค จงขึ้นสู่ทางของพระอริยะ ผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุข (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๗/๗๖-๘๑/๓๘๖) 

โทณินิมมัชชนทิายิกาวิมาน :วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายแป้งคลุกงาทอด คือวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิง
ผู้ถวาย แป้งคลุกงาทอดแด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยว บิณฑบาต  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๕๒๕-๕๓๒/
๖๕) 

โทพภะ :  การประทุษร้ายมิตร เป็นมูลเหตุให้มีกลิ่นช่ัวร้าย เหม็นเน่า ไปอบาย ปิดพรหมโลก 
มาจาก ความโกรธ พูดเท็จ เป็นต้น  อธิบาย กล่าวถึงมูลเหตุท่ีเกิดกลิ่นช่ัว เหม็นเน่า
คลุ้ง ไปอบาย ปิดพรหมโลก มาจากอะไร เป็นบทสนทนาระหว่างมหาโควินท
พราหมณ์กับสนังกุมารพรหม โดยมหาโควิทพราหมณ์ ถามด้วยคาถาว่า ‘ข้าแต่พรหม 
บรรดามนุษย์ พวกไหนมีกลิ่นช่ัวร้าย ข้าพเจ้าไม่รู้จักพวกน้ัน ขอท่านผู้เป็นปราชญ์ จง
บอกมาในที่น้ีเถิด อะไรร้อยรัด หมู่สัตว์จึงเหม็นเน่าคลุ้ง ต้องไปอบาย ปิดพรหมโลก
แล้ว’ สนังกุมารพรหมตรัสตอบด้วยคาถาว่า มูลเหตุของกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งเหล่าน้ัน 
มาจาก ‘โกธะ (ความโกรธ) โมสวัชชะ (การพูดเท็จ) นิกติ (การโกง) โทพภะ (การ
ประทุษร้ายมิตร) กทริยตา (ความตระหน่ี) อติมานะ (ความดูหมิ่น) อุสุยา (ความ
ริษยา) อิจฉา (ความปรารถนา) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ปรเหฐนา (การ
เบียดเบียนผู้อ่ืน) โลภะ (ความอยากได้) โทสะ (ความคิดประทุษร้าย) มทะ (ความมัว
เมา) โมหะ (ความหลง)  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘) 

โทมนัส :  ความเศร้าใจ ความเสียใจ ความเป็นทุกข์ใจ อธิบายเป็นทุกข์อย่างหนึ่งในกลุ่ม ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ (โทมนัส) อุปายาส ทุกข์เหล่านี้มีอยู่เพราะมีชาติ คือ
เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมี ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส กอง
ทุกข์ท้ังมวลน้ีมีการเกิด หรือดับ ด้วยอาการอย่างน้ี  คำว่า โทมนัสน้ี มาใน อาทิตต
ปริยายสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า สิ่งท้ังปวงเป็นของร้อน สิ่งที่
ร้อนคือ จักษุ รูป จักขุวิญญาณ จักขสุัมผสัเป็นของร้อน แม้ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็น



 

๒๔๑๕ 
 

 

สุขหรือทุกข ์ หรือท่ีมิใช่สขุมใิช่ทุกข์ ท่ีเกดิขึ้นเพราะจักขุสัมผสัเป็นปัจจัยก็เป็นของ
ร้อน ร้อนเพราะอะไร ร้อนเพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ 
ร้อนเพราะความเกิด เพราะ ความแก่ เพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความ
คร่ำครวญ เพราะทุกข์เพราะโทมนัส เพราะความคับแค้นใจ  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑/๒. วิ.
ม.(ไทย) ๔/๕๔/๖๓)  

โทมนัสท่ีควรเสพ :โทมนัสท่ีเสพแล้ว ทำให้อกุศลธรรมท้ังหลายเส่ือมลง แต่กุศลธรรมท้ังหลายเจรญิ
ย่ิงขึ้น’อธิบาย มาในสักกปัญหสูตร เรื่องเวทนากัมมัฏฐาน เป็นบทสนทนาระหว่าง
พระพุทธเจ้ากับท้าวสักกผู้จอมเทพ ‘จอมเทพ เรากล่าวโทมนัสไว้ ๒ อย่าง คือ 
โทมนัสท่ีควรเสพและโทมนสัท่ีไม่ควรเสพ’ บรรดาโทมนัส ๒ อย่างน้ัน โทมนัสใด
บุคคลรู้ว่า ‘เมือ่เราเสพโทมนัสน้ีแล อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง กศุลธรรมท้ังหลาย
เจริญย่ิงขึ้น’ โทมนัสเช่นน้ี เป็นโทมนัสท่ีควรเสพ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๑/๒๘๘) 

โทมนัสท่ีไม่ควรเสพ : โทมนัสท่ีเสพแล้ว ทำให้กุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมลง แต่อกุศลธรรมทัง้หลาย
เจริญย่ิงขึ้น’อธิบายมาในสักกปัญหสูตร เรื่องเวทนากัมมัฏฐาน เป็นบทสนทนา
ระหว่างพระพุทธเจ้ากับท้าวสักกะผู้จอมเทพ ‘จอมเทพ เรากล่าวโทมนัสไว้ ๒ อย่าง 
คือ โทมนัสท่ีควรเสพและโทมนัสที่ไม่ควรเสพ’ โทมนสัใดบุคคลรู้ว่า ‘เม่ือเราเสพ
โทมนัสนี้แล อกุศลธรรมท้ังหลายเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมลง’ โทมนัส
เช่นนี้เป็นโทมนัสท่ีไม่ควรเสพ  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๑/๒๘๘) 

โทมนัสท่ีให้ผลไม่แน่นอน :สภาวธรรมท่ีไม่แน่นอน โดยอาการสองอย่าง เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
ให้ผลแน่นอนโดยอนันตรปัจจัย อธิบายมาในพระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม ทุกปัฏ
ฐาน เรื่อง อนันตรปัจจัย ความว่า สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ท่ีไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองน้ันโดย อนันตรปัจจัย ได้แก่ มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลโด
ยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะโดยอนันตรปัจจัย ๑  
สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีให้ผลแน่นอน
โดยอนันตรปัจจัย ได้แก่ โทมนัสท่ีให้ผลไม่แน่นอน เป็นปัจจัยแก่โทมนัสท่ีให้ผล
แน่นอน มิจฉาทิฏฐิท่ีให้ผลไม่แน่นอนเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทฏิฐิท่ีให้ผลแนน่อนโด
ยอนันตรปัจจัย โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรค โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอนันตร
ปัจจัย ๒ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๓๔/๖๒๕) 

โทมนัสมีวิตก มีวิจาร : โทมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจปฐมฌานและทุติยฌาน อธิบายเป็นการเทียบเคียง
ความประณีตมากหรือน้อยต่างกัน ระหว่างโทมนัส ๒ อย่าง คือ โทมนัสใด มีวิตก มี
วิจาร กับ โทมนัสใด ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ในโทมนัส ๒ อย่างนั้น โทมนัสท่ีไม่มีวิตก ไม่
มีวิจาร ประณีตกว่า (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๑/๒๘๘. ที.ม.อ. (บาลี) ๓๖๑/๓๔๒) 



 

๒๔๑๖ 
 

 

โทมนัสไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร :โทมนัสท่ีเกิดขึน้โดยตรง ไม่ได้อาศัยวิตก วิจาร อธิบายเป็นการเทียบเคียง
อาการสองอย่างที่หยาบหรือประณีตต่างกัน คือ โทมนัสใดมีวิตก มีวิจาร และโทมนัส
ใดไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ในโทมนัส ๒ อย่างน้ัน โทมนัสท่ีไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ประณีต
กว่า ข้อนี้ พระพุทธเจ้าตรัสกะจอมเทพ ‘จอมเทพ เรากล่าวโทมนัสไว้ ๒ อย่าง คือ 
โทมนัสท่ีควรเสพและโทมนสัท่ีไม่ควรเสพ’ เรากล่าวเพราะอาศัยเหตุอาการท่ีหยาบ
หรือประณีต นี้ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๑/๒๘๘. ที.ม.อ. (บาลี) ๓๖๑/๓๔๒) 

โทมนัสสูปวิจาร :การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัส อธิบายมาในสังคีติสตูร การใครค่รวญ
อารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัส ๖ ประการ คือ ๑. เห็นรูปทางตาแล้ว ใคร่ครวญรูป
อันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัส ๒. ฟังเสียงทางหูแล้ว ใคร่ครวญเสยีงอันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัส 
๓. ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว ใครค่รวญกลิ่นอันเป็นที่ต้ังแห่งโทมนัส ๔. ลิ้มรสทางลิ้นแล้ว 
ใคร่ครวญรสอันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัส ๕. ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้ว ใคร่ครวญ
โผฏฐัพพะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัส ๖. รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ใคร่ครวญ
ธรรมารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัส  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๐) 

โทมนัสสธาตุ : ความทุกข์ทางใจ  อธิบายมาในธาตุวิภังค์ ความว่า ความไม่สำราญทางใจ ความทุกข์
ทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวย
อารมณ์ท่ีไม่สำราญเป็นทุกข ์ อันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรยีกว่า โทมนัสสธาตุ (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๑๘๐/๑๓๙) 

โทมนัสสเวทนา :เวทนาอันไม่สบายใจ อธิบาย มาในกัฏโฐปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยไม้เสียดสีกัน ของ
อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. สุขินทรีย์ ๒. ทุกขนิทรีย์ ๓. โสมนัสสินทรีย์ ๔. 
โทมนัสสินทรีย์  ๕. อุเปกขินทรีย์ กล่าวว่า โทมนัสสินทรีย์เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ
อันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัสสเวทนา ภิกษุน้ัน ไม่สบายใจก็รู้ชัดว่า เราไม่สบายใจ เพราะ
ผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัสสเวทนาน้ันแลดับไป เธอก็รู้ชัดว่า โทมนัสสินทรีย์ท่ี
เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัสสเวทนาทีเ่สวยอยู่อันเกิดจากผัสสะ
น้ันดับไป คือสงบไป (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๐๙/๓๑๗) 

โทมนัสสินทรยี์ : อินทรีย์คือความทุกข์ใจ  อธิบาย มาในสังคีติสูตร กล่าวถึง อินทรีย์ ๕ อีกนัยหนึ่ง ที่
เป็นสุข ทุกข์ทางกาย และสขุทุกข์ทางใจ และอุเบกขา คือ ๑. สุขินทรีย์ (อินทรีย์คอื
ความสุขกาย) ๒. ทุกขินทรีย์ (อินทรีย์คือความทุกข์กาย) ๓. โสมนัสสินทรีย์ (อินทรีย์
คือความสุขใจ) ๔. โทมนสัสินทรีย์ (อินทรีย์คือความทุกข์ใจ) ๕. อุเปกขินทรีย์ 
(อินทรีย์คืออุเบกขา) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๑๐) 

โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ : โทมนัสท่ีเกิดขึน้แก่บุคคลผู้ต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์ ได้แก่การต้ัง
ความปรารถนาในอรหัตตผล อธิบาย มาในสฬายตนวิภังคสูตร กล่าวถึงโทมนัสอาศัย
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เนกขัมมะ  คอื โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนัน่แลไม่เที่ยง 
เห็นความแปรผัน ความคลายกำหนัด และความดับน่ันตามความเป็นจริง ด้วยปัญญา
อันชอบอย่างน้ีว่า ‘รูปในกาลก่อนและในบัดน้ีท้ังหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข ์ มี
ความแปรผันเป็นธรรมดา’ แล้วต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์ว่า ‘ในกาลไร เรา
จักบรรลุอายตนะท่ีพระอริยะท้ังหลายได้บรรลุอยู่ในบัดน้ี’ เพราะความปรารถนาเป็น
ปัจจัย โทมนสัจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์ (การต้ังความ
ปรารถนาในอรหัตตผล) ด้วยประการฉะน้ี โทมนัสเช่นนี้ เราเรียกว่า โทมนัสอาศัย
เนกขัมมะ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๐๗/๓๗๓ ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๐๗/๑๙๑) 

โทมนัสอาศัยเรือน :โทมนัสของบุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ท่ีน่าปรารถนา น่า
ใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ประกอบด้วยโลกามิส อธิบายมาในสฬายตนวิภงัคสูตร 
กล่าวว่า โทมนัสอาศัยเรือน ๖ ประการ คือ ๑. โทมนสัย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็น
ความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก 
ประกอบด้วยโลกามิส โดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปท่ีตน
ไม่เคยได้มาก่อน อันล่วงลับ ดับ แปรผันไปแล้ว ๒. โทมนสัย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็น
ความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียงท่ีพึงรู้แจ้งทางหู ... ๓. โทมนสัย่อมเกิดขึ้นแกบุ่คคลผู้เห็น
ความไม่ได้เฉพาะซึ่งกลิ่นท่ีพึงรู้แจ้งทางจมูก ... ๔. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็น
ความไม่ได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น ... ๕. โทมนสัย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็น
ความไม่ได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะท่ีพึงรู้แจ้งทางกาย ... ๖. โทมนัสย่อมเกิดขึน้แก่บุคคลผู้
เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งธรรมารมณ์ ท่ีพึงรู้แจ้งทางใจ ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
ชวนให้รัก ประกอบด้วยโลกามิส โดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะ หรือ หวน
ระลึกถึงธรรมารมณ์ท่ีตนไม่เคยได้มาก่อน อันล่วงลับ ดับ แปรผันไปแล้ว โทมนัส
เช่นนี้เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเรือน ดังนี้  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๐๗/๓๗๒) 

โทวจัสสตา : ผู้หัวด้ือ ถือรัน้ ผู้ว่ายาก สอนยาก ดังคำในสังคีติสูตร ในหมวดสังคีติ ๒ กล่าวถึง
คุณสมบัติท่ีไมดี่ของบุคคล  ๒ ลักษณะ คือ ๑. โทวจัสสตา (ความเป็นผู้ว่ายาก) ๒. 
ปาปมิตตตา (ความมีปาปมิตร) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๓. ดูเทียบ องฺ.ทุก. (ไทย) 
๒๐/๙๕/๑๐๘, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๐๑/๕๖๔) 

โทวจัสสตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเป็นผู้ว่ายาก  ฝ่ายอกุศล คอื (๑) ความเป็นผู้ว่ายาก (๒) ความ
เป็นผู้มีบาปมิตร (๓) ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ฝ่ายกุศล คือ (๑) ความเป็นผู้ว่าง่าย (๒) 
ความเป็นผู้มีกลัยาณมิตร (๓) อานาปานสติ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๕/๖๓๕) 

โทษ : ความผิด เช่น กล่าวโทษ, ผลแห่งความผิดทีต้่องรับ เช่น ถูกลงโทษ, ผลรา้ย เช่น ยาเสพ
ติดให้โทษ การยอมรับผิดก็ว่าผิด มีโทษก็ว่ามีโทษ อธิบาย มาในมหาสีหนาทสูตร ว่า
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ด้วยการไล่เลียงสอบสวน ถึงการคิดการตอบกับกัสสปะ ว่า กัสสปะ วิญญูชนเมื่อ
ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนพวกเรา เปรียบเทียบศาสดากับศาสดา หมู่สาวกกบัหมู่สาวกว่า 
‘ธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นอกุศลก็จัดว่าเป็นอกุศล ท่ีมีโทษก็จัดว่ามีโทษ ที่ไม่
ควรเสพก็จัดว่าไม่ควรเสพ ท่ีไม่ประเสริฐ กจ็ัดว่าไม่ประเสริฐ และที่เป็นฝ่ายช่ัวก็จัดว่า
เป็นฝ่ายช่ัว ใครเล่าท่ีละธรรมเหล่าน้ีได้เด็ดขาด หมู่สาวกของพระสมณโคดมหรือว่า
หมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจรญิเหล่าอ่ืนกันแน่’ (ที.สี.(ไทย)๙/๓๘๙/๑๖๓) 

โทษของการไม่เค้ียวไม้สีฟัน : โทษจากการไม่สร้างสุขอนามัยในปาก อธิบาย มาในทันตกัฏฐสูตร ว่า
ด้วยไม้สีฟัน พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษของการไม่เคี้ยวไม้สีฟัน ๕ ประการกะภิกษุ
ท้ังหลายว่า ๑. ตาฝ้าฟาง ๒. ปากเหม็น ๓. ประสาทท่ีนำรสอาหาร ไม่หมดจดดี ๔. ดี
และเสมหะหุม้ห่ออาหาร ๕. อาหารไม่อร่อยแก่เขา ในทางกลับกัน ตรัสอานิสงส์ของ
การเค้ียวไม้สีฟัน ๕ ประการกะภิกษุท้ังหลายว่า ๑. ตาสว่าง ๒. ปากไม่เหม็น ๓. 
ประสาทท่ีนำรสอาหาร หมดจดดี ๔. ดีและเสมหะไม่หุ้มห่ออาหาร ๕. อาหารอร่อย
แก่เขา ดังน้ี (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๘/๓๕๑) 

โทษของรูป :  การพิจารณารูปใน ขันธ์ ๕ ว่าได้พบโทษของรูป ฯ แล้ว ได้แสวงหาการสลัดออกจาก
รูป ฯ ด้วยปัญญา ว่า  สภาพท่ีรูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา น้ีเป็น
โทษของรูป  ส่วนธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะ  ในรูปน้ีเป็น
เครื่องสลัดออกจากรูป  อธิบายมาใน ทุติยอัสสาทสูตร ว่าด้วยคุณของขันธ์ สูตรท่ี ๒ 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราได้เที่ยวแสวงหาโทษของรูป ได้พบโทษ
ของรูป แล้ว โทษของรูปมีประมาณ เท่าใด เราเห็นโทษประมาณเท่าน้ันดีแล้วด้วย
ปัญญา เราได้เที่ยวแสวงหาเคร่ืองสลัดออกจากรูป ได้พบเครื่องสลัดออกจากรูปแล้ว 
เครื่องสลัดออกจากรูปมีประมาณเท่าใด เราเห็นเคร่ืองสลัดออกจากรูปประมาณ
เท่าน้ันดีแล้วด้วยปัญญา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๖/๓๘, ๒๘/๔๑) 

โทษของวิญญาณ :การพิจารณาวิญญาณในขันธ์ ๕ ว่าได้พบโทษของวิญญาณแล้ว ได้แสวงหาการ
สลัดออกจากวิญญาณดว้ยปัญญา เพราะวิญญาณไม่เที่ยง เป็นทุกข์  มีความแปรผัน
เป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของวิญญาณ  ส่วนธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นท่ีละ
ฉันทราคะในวญิญาณ น้ีเป็นเคร่ืองสลัดออกจากวิญญาณ อธิบายมาใน ทุติยอัสสาท
สูตร ว่าด้วยคุณของขันธ์ สตูรท่ี ๒ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราได้
เที่ยวแสวงหาโทษของวิญญาณ ได้พบโทษของวิญญาณแล้ว โทษของวิญญาณมี
ประมาณเท่าใด เราเห็นโทษประมาณเท่าน้ันดีแล้วด้วยปัญญา เราได้เที่ยวแสวงหา
เครื่องสลัดออกจากวิญญาณ ได้พบเครื่องสลัดออกจากวิญญาณแล้ว โทษของ
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วิญญาณมีประมาณเท่าใด เราเห็นโทษประมาณเท่าน้ันดีแล้วด้วยปัญญา (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๒๖/๓๙,๒๘/๔๒) 

โทษของสังขาร : การพิจารณาสังขารใน ขันธ์ ๕ ว่าได้พบโทษของสังขารแล้ว ได้แสวงหาการสลัด
ออกจากสังขารด้วยปัญญา เพราะสังขารเป็นสภาพที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข ์ มีความแปร
ผันเป็นธรรมดา น้ีเป็นโทษของสังขาร ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นท่ีละ
ฉันทราคะในสงัขาร  นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขาร อธิบายมาในทุติยอัสสาทสูตร 
ว่าด้วยคุณของขันธ์ สูตรท่ี ๒ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราได้เที่ยว
แสวงหาโทษของสังขาร ได้พบโทษของสังขารแล้ว โทษของสังขารมีประมาณเท่าใด 
เราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญา เราได้เที่ยวแสวงหาเคร่ืองสลัดออกจาก
สังขาร ได้พบเครื่องสลัดออกจากสังขารแล้ว โทษของสงัขารมีประมาณเท่าใด เรา
เห็นโทษประมาณเท่าน้ันดีแลว้ด้วยปัญญา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๖/๓๙) 

โทษทัณฑ์ :  การลงโทษ การลงทัณฑ์ อาญา ค่าปรับ ผูป้ระพฤติช่ัวนานาชนิด อธิบาย มาในวัชช
สูตร ว่าด้วยเรื่องโทษ การลงโทษ ด้วยวิธีต่าง ๆ ความว่า คือ บุคคลบางคนในโลกนี้
เห็นพระราชารับสั่งให้จับโจรผู้มักประพฤติช่ัวแล้วให้ลงโทษทัณฑ์นานาชนิด คือ 
เฆ่ียนด้วยแส้บ้าง เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ตีด้วยไม้ตะบองบ้าง ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัด
ท้ังมือและเท้าบ้าง ตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดทั้งหูและจมูกบ้าง ทำให้เป็นภาชนะ
สำหรับรองหม้อน้ำข้าวบ้าง ทำให้เกลี้ยงเกลาเหมือนสังขบ้์าง ทำให้มีปากเหมือนปาก
ราหูบ้าง ทำให้มีพวงมาลัยไฟบ้าง ทำให้มือมีไฟลุกโชติช่วงบ้าง ทำให้เป็นเกลียวหนัง
เน้ือทรายบ้าง ทำให้นุ่งหนังตนเองเหมือนนุ่งผ้าขี้ริ้วบ้าง ทำให้ยืนกวางบ้าง ทำให้
เหมือนเน้ือติดเบ็ดบ้าง ทำให้เป็นช้ินเท่ากหาปณะบ้างทำให้เป็นท่ีรับน้ำด่างบ้าง ทำให้
หมุนเหมือนกลอนเหล็กบ้าง ทำให้เป็นต่ังท่ีทำด้วยฟางบ้าง ราดด้วยน้ำมันร้อนบ้าง 
ให้สุนัขกัดกินบ้าง ให้นอนหงายบนหลาวท้ังท่ียังมีชีวิตอยู่บ้าง ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง 
(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑/๕๘) 

โทษในกาม :  ผู้ติดอยู่กามราคะ กามพันธะ ทำให้กลับมาเกิดในหมู่เทพช้ันต่ำ อธิบายมาในสกัก
ปัญหสูตร เรื่องโคปกเทพบุตร เรื่องเทพ แต่กลับมาเกิดในหมู่เทพช้ันต่ำ ถือว่า การ
เกิดของพวกท่านไม่สมควร เราได้มาเห็นผู้ร่วมประพฤติธรรม มาเกิดในหมู่เทพช้ันต่ำ
นับว่าได้เห็นรูปท่ีไม่น่าดูเลยที่กลับมาเกิดในบนสวรรค์ มีคนธรรพ์ ๒ ตนระลึกถึงคำ
สอนของพระโคดมได้ จึงได้เริ่มต้ังความเพียร หน่ายความคิดในภพน้ี เห็นโทษในกาม 
ตัดกามสังโยชน์ หมายถึงกามราคะ ซึ่งมีช่ือต่าง ๆ เช่น ฉันทะ ราคะ ฉันทราคะ และ
กามพันธ์ุ หมายถึงกามราคะซึ่งมีช่ือต่าง ๆ เช่น โยคะ คันถะ อันเป็นโยคะที่ละได้ยาก
ของมารผู้มีบาป ก้าวล่วงเหล่าเทพช้ันดาวดึงส์ เพราะตัดกามคุณอันมีอยู่เสียได้ 



 

๒๔๒๐ 
 

 

ประดุจช้างตัดบ่วงบาศได้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๒. ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๒๖/๕๙๒. 
ที.ม.ฏีกา บาลี) ๓๕๔/๓๑๔  ที.ม.อ. (บาลี) ๓๕๔/๓๒๔) ;  และดูเทียบ ขุ.ม. (ไทย) 
๒๙/๒/๒ 

โทษมีประมาณน้อย :โทษอย่างเบา โทษท่ีต่ำ อธิบาย มาในฌานวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ ได้แก่ โทษ
อย่างต่ำ อย่างเบา ท่ีสมมติกนัว่าโทษเบา ท่ีจะพึงทำด้วยความสำรวมระวัง และด้วย
จิตตุปบาทท่ีเน่ืองด้วยมนสิการ เหล่านี้เรียกว่า โทษมีประมาณน้อย ภิกษุเป็นผู้เห็น
โทษ ภัย ความชั่วร้ายและเห็นการสลัดออกในโทษทีมี่ประมาณน้อยเหล่าน้ี เรียกว่า
เห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย ฉะน้ี  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๕/๓๘๙) 

โทษหยาบ :  อาบัติหรือโทษต้องเข้าแล้วของภิกษุสงฆ์แสดงอาบัติไม่ตก  ในสามคาสูตร กล่าวถึง
เรื่องติณวัตถารกวินัย คือ กรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากท่ีภิกษุท้ังหลายใน
ธรรมวินัยนี้ผู้เกิดการบาดหมาง เกิดการทะเลาะ ถึงการวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วง
ละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้ว ภิกษุเหล่าน้ันท้ังหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุม ภิกษุผู้
ฉลาดกว่าภิกษุท้ังหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันพึงลุกขึ้นจากอาสนะ ห่มจีวรเฉวียงบ่า 
ประคองอัญชลีแล้วประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ‘ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
กรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก เราทั้งหลายในท่ีน้ีผู้เกิดการบาดหมางเกิด
การทะเลาะ ถงึการวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วงละเมิด ได้พูดล่วงเกินแล้ว ถ้าความ
พรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และของตน 
ยกเว้นอาบัติท่ีมีโทษหยาบและอาบัติที่มีความพัวพันกับคฤหัสถ ์ ด้วยติณวัตถารกวินัย
ในท่ามกลางสงฆ์ เพ่ือประโยชน์แก่ท่านเหลา่นี้ และเพ่ือประโยชน์แก่ท่านเหล่าน้ี และ
เพ่ือประโยชน์แก่ตน (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕๓/๕๘)  

โทษแห่งวิตก: วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง 
ประกอบด้วยโมหะบ้าง  ดังคำในวิตักกสัณฐานสูตรกล่าวว่า เมื่อภิกษุนั้นพิจารณา
โทษแห่งวิตกเหล่าน้ันอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้าง 
ประกอบด้วยโทสะบ้าง ประกอบด้วยโมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นอีก ภิกษุน้ันไม่ควรระลึกถึง 
ไม่ควรมนสิการวิตกเหล่าน้ัน เมื่อเธอไม่ระลึกถึง ไมม่นสกิาร วิตกเหลา่นั้นอยู่ เธอ
ย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบ ด้วยฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง 
ประกอบด้วยโมหะบ้างได้ วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ เพราะละ
วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ได้ จิตย่อมต้ังมั่น สงบ เป็นภาวะท่ีจิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น 
มีสมาธิในภายในโดยแท้ คนมีตาดีไมต้่องการท่ี ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
หากเมื่อพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่าน้ันอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วย



 

๒๔๒๑ 
 

 

ฉันทะบ้างยังเกิดขึ้นอีกน่ันแล ฯลฯ เป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น มสีมาธิในภายใน
โดยแท้  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๑๘/๒๒๘) 

โทสธรรม :  โทสธรรมท่ีเป็นอุปกิเลสแห่งจิต ครอบงำจิต คือการอยู่ครองเรือน บริโภคกาม ดังคำ
ในจูฬทุกขักขนัธสูตร กล่าวไว้ว่า เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาค ได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์รู้ท่ัวถึงธรรมที่พระผู้มี
พระภาคทรงแสดงแล้วสิ้นกาลนานอย่างนี้ว่า ‘โลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิต โทสะเป็น
อุปกิเลสแห่งจติโมหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิต’ เม่ือเป็นเช่นน้ัน บางคราว โลภธรรมยัง
ครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้าง โทสธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้าง 
โมหธรรม ยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้าง ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่า 
‘ธรรมอะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้ในภายใน ซึ่งเป็นเหตุให้โลภธรรมยังครอบงำ
จิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้าง โทสธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้าง โมหธร
รมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างเป็นครั้งคราว” พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
“มหานามะ ธรรมในภายในน้ันแล เธอยังละไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุให้โลภธรรม โทสธรรม 
โมหธรรมครอบงำจิตของเธอไว้ได้บ้างเป็นครั้งคราว ถ้าเธอจักละธรรมในภายในน้ันได้
แล้ว เธอก็จะไม่พึงอยู่ครองเรือน ไม่พึงบริโภคกาม แต่เพราะเธอละธรรมในภายในน้ัน
ยังไม่ได้ เธอจึงยังอยู่ครองเรือน ยงับริโภคกาม  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๕/๑๗๗. สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๑๓/๑๓๐, ๑๓๔/๑๖๗) 

โทสปรญิญาสตูร :พระสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้โทสะ พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุผู้กำหนดรู้และละ
กิเลสน้ัน ๆ ได้ว่า เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ ไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก (ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๑๐/๓๕๔) 

โทสสัญญา :  ความกำหนดหมายในความโกรธ  อธิบาย มาในอานันทเถรคาถา เป็นการยืนยันใน
ความกำหนดหมายในความโกรธว่า เราเป็นเสขบุคคลอยู่ ๒๕ ปี โทสสัญญามิได้
เกิดขึ้น จึงขอให้พระองค์มองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามจากการปฏิบัติของตน (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๐๔๓/๕๑๐) 

โทสสูตร :  พระสูตรว่าด้วยโทสะ พระผู้มีพระภาคโทสะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทษุร้ายไปสู่ทุคติ  
ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละโทสะน้ันได้เพราะรู้โดยชอบ ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวน
กลับมาเกิดในโลกน้ีอีกไม่ว่าในกาลไหนๆ (ข.ุอิติ.(ไทย) ๒๕/๒/๓๔๖) 

โทสอภิญญาทิสูตร :พระสูตรว่าด้วยการเจริญธรรมเพ่ือรูย่ิ้งโทสะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม
ท่ีภิกษุควรเจริญ ๓ หมวด กล่าวคือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ และอิทธิบาท ๔ 
เพ่ือเป้าหมาย ๑๐ ประการ สำหรับอกุศลธรรม ๑๖ ประการ (๑) โทสะ (๒) โมหะ 
(๓) โกธะ (๔) อุปนาหะ (๕)  มักขะ (๖) ปฬาสะ (๗)  อิสสา (๘)  มัจฉรยิะ (๙) มายา  



 

๒๔๒๒ 
 

 

(๑๐)  สาเถยยะ (๑๑) ถัมภะ (๑๒) สารมัภะ  (๑๓) มานะ (๑๔) อติมานะ  (๑๕) 
มทะ  (๑๖) ปมาทะ รวมเปน็ ๔๘๐ สูตร เป้าหมายในการเจริญธรรม ๓ หมวด มี ๑๐ 
คือ (๑) เพ่ือรู้ยิ่ง (๒) เพ่ือกำหนดรู้ (๓) เพ่ือความส้ิน (๔) เพ่ือละ (๕) เพ่ือความส้ินไป 
(๖) เพ่ือความเสื่อมไป (๗) เพ่ือความคลายไป (๘) เพ่ือความดับไป (๙) เพ่ือสละ (๑๐) 
เพ่ือสละคืน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐๔-๗๘๓/๓๙๒) 

โทสะ :  กิเลสท่ีต้องละ ได้แก่ การละราคะการละโทสะการละโมหะ ภาวะที่จิตปลอดจาก
กิเลส ได้แก่ภาวะที่จิตปลอดจากราคะ ภาวะที่จิตปลอดจากโทสะ ภาวะที่จิตปลอด
จากโมหะ  ตามนัยพระสูตร หมายถึงความโกรธ ความขัดเคืองใจ การตามดูและ
พิจารณาจิตในจิต  ในวัตตุกามวารกถา ประสงค์จะบอกปฐมฌาน จึงอธิบายไว้ว่า จิต
ปลอดจาก โทสะ ว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วแต่บอกว่า ข้าพเจ้าเข้าตติยฌาน ฯลฯ
จตุตถฌาน สญุญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์ ฯลฯ อรหัตตผลแล้ว ข้าพเจ้าสละโทสะ” 
เมื่อผู้อ่ืนเข้าใจ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ  

  อธิบายตามนัยพระสูตร มาในสามัญญผลสูตร เรื่องเจโตปริยญาณ การกำหนดจิตใจ 
ความว่า จิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้า
หมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ต้ังมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างน้ี ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโต
ปริยญาณ กำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอ่ืนด้วยจิตของตน คือ จิตมีราคะ ก็รู้จิตมีราคะ 
จิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะ หรือปราศจากโมหะก็
รู้ว่าปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่ หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหัคคตะก็รู้
ว่าเป็นมหัคคตะ หรือไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคคตะ จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่าก็รู้ว่ามี
จิตอ่ืนย่ิงกว่า หรือไม่มจิีตอ่ืนย่ิงกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็น
สมาธิ หรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้น หรือไม่หลุดพ้นก็รู้
ว่าไม่หลุดพ้น (วิ.มหา(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕. วิ.มหา.(ไทย) ๒/๗๑/๑๕๖,๗๔/๒๖๔. ที.
สี.(ไทย) ๙/๒๔๒/๘๐) 

โทสัคคิ :ไฟคือโทสะ อุปมาไฟเผาผลาญภายในชีวิตร่างกายจิตใจของตน เปรียบดังไฟที่ร้อน (เป็นข้อ ๑ 
ในอัคค ิ๓ และอัคคิ ๗) อธิบายเป็นการเปรียบเทียบโทสะกับไฟที่มีคุณสมบัติร้อน คือ
ถ้าเราเกิดโทสะจะทำให้หัวใจเต้นเร็ว มีอาการเลือดขึ้นหน้า มีพลังสู้โดยไม่คิดว่าเกิด
ปัญหาอะไรมาภายหลัง ดังน้ัน คนที่เกิดโทสะจะทำร้ายใครหรืออะไรก็ได้ ด้วยอาการ
อย่างนี้ จะเหมือนไฟท่ีร้อนรนสามารถเผาไหม้อะไรได้ทุกอย่าง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๐๕/๒๖๘, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๖๙, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔๗/๗๒) 

โทสาคติ : ความลำเอียงเพราะชัง เป็นโทษแห่งโทสาคติ ด้วยอำนาจแห่งความโกรธน้ัน อันเป็นเหตุ
แห่งบาปกรรม อธิบาย ตามนัยพระสูตร มาในสิงคาลกสูตร ว่าด้วยเหตุแห่ง



 

๒๔๒๓ 
 

 

บาปกรรม ๔ ประการ กล่าวคือ เป็นเรื่องที่อริยสาวกไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ ๔ 
ประการ คือ ปุถุชน  (๑ ย่อมถึงฉันทาคติ (ลำเอียงเพราะรัก) ทำบาปกรรม  (๒) ย่อม
ถึงโทสาคติ (ลำเอียงเพราะชัง) ทำบาปกรรม  (๓) ย่อมถึงโมหาคติ (ลำเอียงเพราะ
เขลา) ทำบาปกรรม  (๔) ย่อมถึงภยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว) ทำบาปกรรม ส่วนอริย
สาวก   (๑) ย่อมไม่ถึงฉันทาคติ  (๒) ย่อมไม่ถึงโทสาคติ   (๓) ย่อมไม่ถึงโมหาคติ  (๔) 
ย่อมไม่ถึงภยาคติ พระผู้มีพระภาค ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตน้ีแล้ว ได้ตรัสอานิสงส์
แห่งละเว้นโทสาคติว่า ยศของบุคคลน้ันย่อมเจริญ เหมอืนดวงจันทร์ข้างขึ้น ดังนี้ (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๖/๒๐๑. องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๗/๙๐. องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๗/
๒๙, ๑๙/๓๐,๑๙/๒๙-๓๑) 

ไทยธรรม : ของทำบุญ, ของถวายพระ ในท่ีน้ีหมายถึงจีวรที่ภิกษุณีสงฆ์จะพึงได้รับการถวาย หรือทาน
ท่ีให้แกมุ่นีผู้บรรลุอภิญญา โดยท่ัวไปหมายถึง ของควรให้ ของทำบุญต่าง ๆ ของ
ถวายพระสงฆ์   อธิบายตามนัยพระสูตร  มาในนัคควรรค ว่าด้วยการทำอันตรายแก่
จีวรลาภของคณะ เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา ครั้งน้ันตระกูลอุปัฏฐากของภิกษุณีถุลลนัน
ทาได้กล่าวกับภิกษุณีถุลลนันทาดังน้ีว่า “แม่เจ้า พวกเราจะถวายจีวรแก่ภิกษุณีสงฆ์” 
ภิกษุณีถุลลนันทากล่าวว่า “พวกท่านมีกิจมาก มีสิ่งท่ีต้องทำมาก” ได้ทำอันตราย 
(แก่ลาภของคณะ) ต่อมา เรือนตระกูลนั้นถูกไฟไหม้ พวกเขาตำหนิ ประณาม 
โพนทะนาว่า “ไฉนภิกษุณีถลุลนันทาจึงทำอันตรายไทยธรรมของพวกเราเล่า พวกเรา
ต้องคลาดจากสมบัติท้ังสอง คือ โภคสมบัติและบุญสมบัติ” (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๙๐๗/
๑๙๙. สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๙/๒๘๘) 

ไทร, ต้น : ช่ือไม้ต้น มีหลายชนิด เช่น ไทรย้อย ไทรย้อยใบทู่ หรือ ไฮฮี  ต้นไม้ที่พระกัสสปพุทธเจ้า
ตรัสรู้ เป็นต้นไม้ท่ีมีปริมณฑลสวยงาม อธิบาย เป็นการระบุต้นไม้ท่ีพระพุทธจ้า พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยตรัสรู้ ดังท่ีมาในมหาปทานสูตร ความว่า พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัส
รู้ท่ีควงต้นแคฝอย๒ พระสิขีพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นมะม่วง พระเวสสภูพุทธเจ้าตรัสรู้ที่
ควงต้นสาละ พระกกุสันธพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นซึก พระโกนาคมนพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ี
ควงต้นมะเด่ือ พระกัสสปพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นไทรบัดน้ี เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นอัสสัตถะ (ต้นโพธ์ิ) (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘/๔. ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕/
๑๘) 

 
 
 
 



 

๒๔๒๔ 
 

 

อกัษร ธ จำนวน ๔๓๓ ศัพท์ 
ธง : เครื่องหมายบอกชาติ ตําแหน่งในราชการ โดยมีกําหนดกฎเกณฑ์เป็นต้น เช่น ธงชาติ 

ธงแม่ทัพนายกองเคร่ืองปรากฏของรถ โดยท่ัวไปหมายถึง เครื่องประดับ เป้าหมาย 
สัญลักษณ์ท่ีกำหนดความหมายด้วยสี ตรา ภาพ เครื่องหมาย เช่น ธงชาติไทย มี ๓ สี 
สีแดง หมายถึงชาติ สีขาว หมายถึงพระพุทธศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง
พระมหากษัตริย์ เป็นอธิบายตามนัยพระสูตร มาในรถสูตร ว่าด้วยรถ เทวดาทูลถาม
พระผู้มีพระภาคว่า อะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรถ อะไรเล่าเป็นเคร่ืองปรากฏของ
ไฟ อะไรเล่าเป็นเคร่ืองปรากฏของรัฐ อะไรเล่าเป็นเคร่ืองปรากฏของหญิง พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า ธงเป็นเคร่ืองปรากฏของรถ ควันเป็นเคร่ืองปรากฏของไฟ 
พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของรัฐ ภัสดาเป็นเครื่องปรากฏของหญิง  (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๗๒/๘๐. ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๕๘/๗๔) 

ธงชัย :  เครื่องหมายแห่งชัยชนะ อธิบาย ตามนัยพระสูตร มาในวิสาขสูตร เป็นบทสนทนา
ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ากับนางวิสาขา ความว่า บุคคลผู้ไม่พูด ชนท้ังหลายย่อม
ไม่รู้ว่าเป็นคนพาลหรือบัณฑิต ส่วนบุคคลผู้ท่ีพูด ก็พึงประกาศ เชิดชู ยกย่องธรรม 
(โลกุตตรธรรม ๙) ซึ่งเป็นธงชัยของฤษี ฤษีทั้งหลายมสีุภาษิตเป็นธงชัย ธรรมเป็น
ธงชัยของฤษี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๘/๗๙. ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๖๔/๓. องฺ.จตุกฺก.อ. 
(บาลี)๒/๔๘/๓๔๖ ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๖๔/๒๒๗  ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๔/๒๒๗  ขุ.อิติ.อ.
(บาลี) ๖๔/๒๒๘) ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๔/๒๒๘) 

ธงชัยของฤษ ี: โลกุตตรธรรม ๙ ได้แก ่มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑, ธรรมสุภาษิตของฤษี อธิบายตาม
นัยพระสูตร มาในวิสาขสูตร ความว่า พระผู้มีพระภาค ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า 
ชนทั้งหลายจะไม่รู้จักคนผู้ไมพู่ดว่ามีเช้ือเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิต แต่ย่อมรู้จักคนผู้พูด 
ผู้แสดงอมตบท บุคคลพึงกลา่วธรรม พึงยังธรรมให้โชติช่วง ถือเอาธงชัยของฤษี ฤษี
ท้ังหลายมีสุภาษิตเป็นธงชัย ธรรมน่ันแหละเป็นธงชัยของฤษี (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๑/
๓๓๔ สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒๔๑/๒๖๒) 

ธงปฏาก :ธงผา้สำหรับประดับจำนวนมาก ๆ เช่นธงธรรมจักร เป็นเคร่ืองของพระพุทธศาสนาอธิบาย
เป็นธงสำหรับประดับประดา จำนวนมาก ๆ ปลิวไสว โปกสะบัด สวยงาม ประหน่ึงว่า 
พ้ืนนภากาศถูกเพดานบังไว้ท่ัว ท่ีเพดานน้ันมีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ พร้อมทั้งดวงดาว
ท่ีทำด้วยทองคำประดับติดไว้ ธงปฎาก (ธงผ้า) นี้ถกูยกขึน้ประดับไว้เป็นอันมาก เป็น
เครื่องคลุมดอกไม้ท่ีสวยงาม ดังดอกบัวในอากาศมีปลายห้อยลง(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๒๖๕-๖๖/๔๒๒) 



 

๒๔๒๕ 
 

 

ธงสหีงสบาท : ธงท่ีมีสีนานาชนิด เป็นธงทิวโปกสะบัด ปลิวไสว ที่ประดับประดาสวยงามบนปราสาท
อธิบายตามนัยพระสูตร มาในพุทธาปทาน กล่าวถึงลักษณะปราสาทร้อยช้ันบนพ้ืนที่
อันเป็นเงินนั้น ท่ีได้เนรมิตปราสาทแก้วหลายร้อยช้ัน สูงตระหง่านโชติช่วงในท้องฟ้า 
ปราสาทนั้น ขงึธงทิวซึ่งย้อมด้วยสีนานาชนิด คือธงสีหงสบาท สีแดง สีเหลือง สีทอง
ชมพูนุท (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖/๔) 

ธชทายกเถราปทาน๑:ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถระมีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติกัป
ท่ี ๙๒ ท่านได้ถวายธงเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ เพราะผลแห่ง
การบูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ท่านได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ๓๐๐ ชาติ เกิดเป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าประเทศราชนับชาติไม่ถ้วน ในชาติสุดท้าย
น้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๗/๑๙๖) 

ธชทายกเถราปทาน๒ :ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถราปทาน มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเคยยกธงบูชาต้นโพธ์ิสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลยตลอด ๑๐๐,๐๐๐ 
กัป ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๐/
๕๒๔) 

ธชัคคสูตร : พระสูตรว่าด้วยเรื่องยอดธง สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  เมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกัน  ท้าวสักกะได้
ตรัสกับเทพช้ันดาวดึงส์ว่า  หากพวกท่านเกิดความกลัว  สะดุ้ง  ขนพองสยองเกล้าใน
เวลาเข้าสงคราม  ก็ขอให้แลดูยอดธงของพวกเรา หากไม่แลดูยอดธงของเราก็พึงแลดู
ยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราช  ยอดธงของท้าววรุณเทวราช  ยอดธงของท้าวอีสาน
เทวราช  เมื่อพวกท่านแลดูแล้ว  ความกลัวเป็นต้นนั้นก็จะหายไปฉันใด  เธอท้ังหลาย
เมื่อเกิดความกลัว  สะดุ้ง  ขนพองสยองเกล้าในขณะที่อยู่ป่าอยู่ท่ีโคนไม้หรอืเรือนว่าง  
ก็พึงระลึกถึงเรา(พุทธคุณ ๙) พระธรรม(ธรรมคุณ  ๖)  พระอริยสงฆ์(อริยบุคคล  ๘)  
เมื่อระลึกได้อย่างนี้  ความกลัวเป็นต้นนั้นก็จะหายไป  ฉันน้ัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๙/
๓๕๙) 

ธตรฐ, ตระกูล :เป็นช่ือตระกูลของนาคมายังที่ประชุมของภิกษุท้ังหลาย อธิบายมาในมหาสมัยสูตร 
เรื่องการประชุมของเทวดา ซึ่งนาคตระกูลน้ีมายังที่ประชุมของภิกษุท้ังหลาย ความว่า 
หมู่นาคท่ีอยู่ในสระนาภสะ และท่ีอยู่ในกรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัจฉกะ นาค
กัมพลและนาคอัสดรก็มาด้วย และนาคท่ีอยู่ในท่าปายาคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ญาติ 
นาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาและนาคที่เกิดในตระกูลธตรฐผู้มียศก็มา พญาช้างเอราวัณ ก็
มายังป่าที่ประชุมของภิกษุท้ังหลาย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๘/๒๖๖) 



 

๒๔๒๖ 
 

 

ธตรฐ, ท้าวมหาราช :ผู้มแีว่นแคว้นอันมั่นคงหรือผู้รั้งเมือง ช่ือ พญานาคหรือเรียกช้างเอราวัณก็ได้ ช่ือ
ท้าวโลกบาลผู้ครองทิศตะวันออกเป็นอธิบดี  ท้าวธตรฐ ผู้รกัษาทิศตะวันออก ประทับ
น่ังผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก เคารพพระพุทธเจ้าอย่างท่ีสุดเป็นหนึ่งในท้าว
มหาราชท้ังส่ี เคยถวายบาตรแด่พระพุทธเจ้า  อธิบายท้าวธตรฐ ผู้มียศย่ิงใหญ่ เป็น
เทพในสวรรคช้ั์นจาตุมมหาราช ทำหน้าท่ีอภิบาลทิศตะวันออกเป็นหน่ึง ทิศนี้อยู่ออก
จากภูเขาสิเนรุนี้ไป ทรงเป็นหัวหน้าของพวกคนธรรพ์ มีคนธรรพ์แวดล้อม ‘แม้โอรส
ของท้าวธตรฐจะมีมาก ก็มีพระนามเดียวกันคือท้ัง ๙๑ องค์ มีพระนามว่าอินทะ ต่าง
มีพลังมาก’ ท้าวธตรฐและพระโอรสเหล่าน้ัน เห็นพระพุทธเจ้าผู้ต่ืนแล้ว ผู้เป็น
เผ่าพันธ์ุแห่งพระอาทิตย์ พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ปราศจาก
ครามคร่ันคร้าม แต่ที่ไกล (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๘/๒๒๑. ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๘/
๒๓๕) 

ธตรัฏฐะ, บิดา :ธตรัฏฐะ เป็นบิดาของพญานาคโพธิสัตว์  อธิบายมาในภูริทัตชาดก เป็นการสนทนากนั
ระหว่างพราหมณ์เนสาทะ กับ พระโพธิสัตว์ ซ่ึงพราหมณ์เนสาทะ ถามว่า ท่านช่ือ
อะไร มีนัยน์ตาแดง มีอกผึ่งผาย นั่งอยู่ในท่ามกลางป่าอันเต็มไปด้วยดอกไม้ นารี ๑๐ 
คนทรงเคร่ืองประดับสร้อยสังวาลทองคำ นุ่งผ้าสวยงาม ยืนไหว้อยู่ ท่านเป็นใคร มี
แขนใหญ่ รุ่งเรอืงอยู่ในท่ามกลางป่าเหมือนไฟอันลุกโชนด้วยเปรียง ท่านคงจะเป็นผู้มี
ศักด์ิใหญ่คนใดคนหนึ่ง เป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีอานุภาพมาก พระโพธิสัตว์ได้ฟัง
ดังนั้น บอกว่า ตนเป็นพญานาค เราเป็นนาคผู้มีฤทธ์ิเดช ยากที่ใคร ๆ จะล่วงล้ำได้ ถ้า
แม้ว่าเราโกรธแล้ว จะพึงขบกัดชนบทท่ีเจริญ ให้แหลกลาญไปได้ด้วยเดช เรามีมารดา
ช่ือสมทุทชาและบิดาช่ือธตรัฏฐะ เราเป็นน้องคนเล็กของสุทัศนะ คนทัง้หลายรู้จักเรา
ว่า ภูริทัต ดังนี้ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๘๐๐/๓๐๗) 

ธนปาลกะ, ช้าง : ช้างช่ือธนปาลกะที่ยกมาอุปมากับพราหมณ์ชรา อธิบายตามนัยพระสูตร มาในเรือ่ง 
ปริชิณณพราหมณปุตตวัตถุ ว่าด้วยเรื่องบุตรของพราหมณ์ชรา ความว่า พระผู้มีพระ
ภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่บุตร ๔ คนของพราหมณ์ชรา ว่า ช้างกุญชรช่ือธนปาลกะ ตก
มันจัด ห้ามได้ยาก ถูกขังไว้ ไม่ยอมกินฟ่อนหญ้า เพราะระลึกถึงแต่นาควัน (ป่าช้าง 
เป็นที่อยู่ของช้างพังแม่ของช้างธนปาลกะ)  (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๓๒๔/๑๓๔. ขุ.ธ.อ. 
(บาลี) ๗/๑๒๖) 

ธนปาลเศรษฐี :เศรษฐีช่ือธนปาละ หมายถงึเศรษฐีผู้รักษาทรัพย์ไม่ยอมให้สิ่งใดๆ แกใ่ครๆ  เป็นช่ือ
เศรษฐีผู้ตระหน่ี ไม่ให้ทาน ทำช่ัวทางกาย วาจา ใจ ทำลายสิ่งสาธารณะ เช่น สะพาน 
บ่อน้ำ สระน้ำ เกิดในเป็นเปรต อธิบาย ธนปาลเศรษฐ ี เกิดในแดนเปรต ได้รับความ
ทุกข์ทรมาน โดยอาการ เปลือยกาย มีผิวพรรณและรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ซูบผอม 
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มีร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น มีแต่ซี่โครงผุดขึ้น มีร่างกายซูบผอม เพราะ เกิดเป็น
เปรตในยมโลก ได้รับความลำบาก เพราะทำกรรมช่ัวไว้ อีกประการหนึ่ง ท่านได้ทำ
กรรมช่ัวทางกาย วาจา ใจ เพราะผลกรรมนั้น ท่านจึงต้องจากโลกน้ีไปยังเปตโลก อีก
นัยหน่ึง เศรษฐีเป็นมิจฉาทิฏฐิ ประเภทนัตถิทาน คิดว่า ผลแห่งทานไม่ม ี ผลแห่ง
ความสำรวมจักมีแต่ท่ีไหน จึงทำลายสระน้ำ บ่อน้ำ ท่ีเขาขุดไว้ ทำลายสวนดอกไม้ 
สวนผลไม้ ศาลาน้ำด่ืมและสะพานในที่เดินลำบากให้พินาศ ข้าพเจ้าน้ันไม่ได้ทำความ
ดี ทำแต่ความช่ัวไว้ เคลื่อนจากมนุษยโลกนัน้แล้วจึงเกิดในแดนเปรต (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๒๓๐/๒๐๕. ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๒๐๗/๒๐๔) 

ธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุ :เรื่องธนปาลเศรษฐีเปรต หมายถึงเรื่องแสดงผลแห่งกรรมช่ัวของมหาเศรษฐีช่ือ
ธนปาละแห่งเมืองเอรกัจฉะ ปัณณรัฐในอดีตก่อนพุทธกาล คือ เป็นผู้ตระหน่ีไม่เคย
ทำบุญใหท้านและเป็นผู้มมีิจฉาทิฏฐิ ตายแล้วไป เกิดเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานอยู่ที่
ทะเลทรายแห่งหน่ึง พวกพ่อค้าไปพบเข้าจึงได้ ถาม-ตอบกัน (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๒๒๗/๒๐๔) 

ธนวดี, นางพราหมณี :เป็นช่ือของนางพราหมณี นางเป็นพระมารดาของพระกัสสปะพุทธเจ้า สมัย
พระราชาพระนามว่ากิงกี กรุงพาราณสีเป็นราชธานี อธิบายเรื่องนี้มาในมหาปทาน
สูตร เรื่องเก่ียวกับปุพเพนิวาส โดยพระนางพราหมณีธนวดีน้ีเป็นพระมารดาของ
พระกัสสปะพุทธเจ้า พระบิดานามพรหมทัต สมัยนั้น ได้มีพระราชาทรงพระนามว่า
กิงกี มีกรุงพาราณสีเป็นราชธานีของกษัตริย์พระนามว่ากิกีซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในนครน้ัน พระนางผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่  (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๑๒/๖. ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๓๓/๗๑๕) 

ธนสูตร : พระสูตรว่าด้วยทรัพย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธนะ (ทรพัย์) ๕ คือ (๑) สทัธาธนะ 
ทรัพย์คือศรัทธา (๒) สีลธนะ ทรัพย์คือศีล (๓) สุตธนะ ทรัพย์คือสุตะ (๔) จาคธนะ 
ทรัพย์คือจาคะ (๕) ปัญญาธนะ ทรัพย์คือปัญญา แล้วตรัสอธิบายธนะ ๕ แต่ละ
ประการดังน้ี (๑) สทัธาธนะ หมายถึงอริยสาวกมีศรัทธา เช่ือพระปัญญาเคร่ืองตรัสรู้
ของพระตถาคต (๒) สีลธนะ หมายถึงอริยสาวกมีศีล ไมล่่วงละเมิดศีล ๕ (๓) สุตธนะ 
หมายถึงอริยสาวกเป็นพหูสูต เป็นผู้ได้ฟังมามาก (๔) จาคธนะ หมายถึงอริยสาวกเป็น
ผู้มีใจปราศจากความตระหน่ี ยินดีในการแจกทาน (๕) ปัญญาธนะ หมายถึงอริย
สาวกมีปัญญา ที่พิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึง
ความสิ้นทุกข์โดยชอบ แล้วตรัสคาถาสรุปใจความว่า ผู้ใดมีศรัทธาต้ังม่ันไม่หว่ันไหวใน
ตถาคต มีศีลงาม เป็นศีลท่ีพระอริยะใคร่ และสรรเสริญ มคีวามเลื่อมใสในสงฆ์ และมี
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ความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่า เป็นคนไม่ขัดสน ชีวิตของเขาไม่สูญเปล่า 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๗/๗๖) 

ธนะ : ทรัพย์ทางธรรม ๕ ประการ คือ (๑) สัทธาธนะ ทรัพย์คือศรัทธา คืออริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา เช่ือปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า ‘แม้เพราะเหตุนี้ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค’ น้ีเรียกว่า 
สัทธาธนะ (๒) สีลธนะ ทรัพย์คือศีล คือ อริยสาวกในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้เว้นขาดจาก
การฆ่าสัตว์ เว้นขาด จากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย๓อันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท น้ีเรียกว่าสีลธนะ  (๓) สุตธนะ ทรัพย์คือสุตะ คือ อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี
เป็นพหูสูต แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ น้ีเรียกว่า สุตธนะ (๔) จาคธนะ ทรัพย์คือจาคะ คอื 
อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีใจปราศจากความตระหน่ีอันเป็นมลทิน มีจาคะอัน
สละแล้ว มีฝ่ามือชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทาน น้ีเรียกว่า 
จาคธนะ(๕) ปัญญาธนะ ทรพัย์คือปัญญา คือ อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีปัญญา
คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับอันเป็น
อริยะ ชำแรกกิเลสใหถ้งึความสิ้นทุกข์โดยชอบ น้ีเรียกว่าปัญญาธนะ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๔๗/๗๖) 

ธนัญชัย, พระราชา :เป็นพระนามของพระราชา  พระองค์ผู้พระราชทานพญาคชสารซึ่งประกอบด้วย
ธัญญลักษณ์ สมบูรณ์ด้วยมงคล แก่พวกพราหมณ์ชาวแคว้นกาลิงคะ เพ่ือแก้ปัญหา
ฝนแล้ว มีทุพภิกขภัย อธิบาย ตามนัยพระสูตรมาในกุรุธรรมจริยา ว่าด้วยพระจริยา
ของพระเจ้าธนัญชัยกุรุราช ในกาลที่เป็นพระราชานามว่าธนัญชัย เมื่อครั้ง พวก
พราหมณ์ชาวแคว้นกาลิงคะได้มาหาพระองค์เพ่ือขอพญาคชสาร ตัวประเสริฐ มีกายสี
เขียวช่ือว่าอัญชัน ซึ่งประกอบด้วยธัญญลักษณะ สมบูรณ์ด้วยมงคล เหตุเพราะว่า 
ชนบทฝนไม่ตกเลย เกิดทุพภิกขภัย อดอยากมาก พระองค์คิดว่าการห้ามยาจกท่ี
มาถึงแล้ว เป็นการไม่สมควรแก่เราเลย ดังน้ัน อย่าให้กุศลสมาทานของเราได้เสียหาย
เลย เราจักให้คชสารตัวประเสริฐ เราได้จับงวงพญาคชสารวางลงบนมือพราหมณ์แล้ว 
จึงหลั่งน้ำในเต้าทองลงบนมือของพวกพราหมณ์ ได้ให้พญาคชสารไป เมื่อเราได้ให้
พญาคชสารน้ันไป  พวกอำมาตย์ได้กล่าวคำน้ี ว่า “เห ตุไรหนอ  พระองค์ จึง
พระราชทานพญาคชสารตัวประเสริฐ ของพระองค์แก่พวกยาจก เมื่อพระองค์
พระราชทานพญาคชสาร พระองค์ตอบว่า แม้ราชสมบัติท้ังหมดเราก็ควรให้ ถึงสรีระ
ของตนเราก็ควรให้ แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นท่ีรักของเรา เพราะฉะน้ัน เราจึงได้ให้
พญาคชสาร ฉะนี้แล 

 (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๐-๒๗/๗๒๙-๓๐) 
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ธนัญชัยอุบาสก :เป็นอุบาสกนามว่า ธนัญชัยร่วมกับวิสาขอุบาสก เป็นอัครอุปัฏฐากฝ่ายอุบาสก ส่วน 
ปทุมาอุบาสิกาและสิรินาคาอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา ฝ่ายอุบาสิกา อธิบายตาม
นัยพระสูตร มาในปุสสพุทธวงค์เมื่อครั้ง กรุงช่ือว่ากาสิกะ มีกษัตริย์พระนามว่าชัยเสน 
เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสิริมา เป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
ปุสสะ ผู้แสวงหาคณุอันย่ิงใหญ่ กล่าวมาว่า พระมหาวีระพระนามว่าปุสสะ ทรงเป็น
ผู้นำช้ันเลิศของโลก สูงสุดกว่านรชน ผู้อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระ
ธรรมจักรท่ีมฤคทายวัน พระสุรักขิตเถระและพระธรรมเสนเถระเป็นพระอัครสาวก 
พระเถระนามว่าสภิยะเป็นพระอุปัฏฐากของพระปุสสพุทธเจ้า ผู้แสวงหาคุณอัน
ย่ิงใหญ่ พระจาลาเถรีและพระอุปจาลาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของ
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ชาวโลกเรียกว่าต้นมะขามป้อม ธนัญชัยอุบาสกและวิ
สาขอุบาสก เป็นอัครอุปัฏฐาก ปทุมาอุบาสิกา และสริินาคาอุบาสิกา เป็นอัครอุ
ปัฏฐายิกา ดังน้ัน  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘-๒๑/๖๘๔) 

ธนัญชานิ, พราหมณ์ :ช่ือของพราหมณ์  ผู้ไม่ประมาท ไม่ป่วยไข้ ปล้นพราหมณ์และคฤหบดีปล้น
พระราชาได้หญิงท่ีไม่มีศรัทธาเป็นภรรยา อธิบาย ตามนัยพระสูตร มาในธนัญชานิ
สูตร เรื่องธนัญชานิพราหมณ์ เมื่อพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบท 
พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ ่ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในพระนครราชคฤห์ ได้เข้า
ไปหาท่านพระสารีบุตรถึงทักขิณาคีรีชนบท ได้ปราศรัยกับท่านพระสารีบุตร ท่าน
พระสารีบุตรกล่าวกะภิกษุว่า ดูกรท่านผูม้ีอายุ ธนัญชานิพราหมณ์อยู่ท่ีใกล้ประตู
ตัณฑุลปาละ ในพระนครราชคฤห์น้ัน เขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่หรือ ภิก. ธนัญ
ชานิพราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้ และยังมีกำลังอยู่ สารี. ท่านผูม้ีอายุ ธนัญชานิพราหมณ์ยัง
เป็นผู้ไม่ประมาทหรือ ภิก. (แต่) ท่ีไหนได้ท่านผู้มีอายุ ธนัญชานิพราหมณ์ของเราจะ
ไม่ประมาท (แต่)เขาอาศัยพระราชาเท่ียวปล้นพวกพราหมณ์และคฤหบดี อาศัยพวก
พราหมณ์และคฤหบดีปล้นพระราชา ภรรยาของเขาผู้มีศรัทธา ซึ่งนำมาจากสกุลท่ีมี
ศรัทธา ทำกาละเสียแล้ว เขาได้หญิงอ่ืนมาเป็นภรรยาหาศรัทธามิได้ เขานำมาจาก
สกุลท่ีไม่มีศรทัธา ดังนี้  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๗๒/๔๖๘) 

ธนัญชานิสูตร :พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือธนัญชานิ ท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักขิณาคีรี
ชนบทได้ถามถึงธนัญชานิพราหมณ์ กับภิกษุรูปหน่ึง เมื่อทราบว่าธนัญชานิพราหมณ์
เป็นผู้ประมาท อ้างพระราชาเที่ยวเบียดบังเอาผลประโยชน์จากพราหมณ์และคหบดี 
อ้างพราหมณ์และคหบดีเบียดบังเอาผลประโยชน์ของรัฐ พระเถระจึงได้ไปโปรดธนัญ
ชานิพราหมณ์ 



 

๒๔๓๐ 
 

 

  ท่านพระสารีบุตรได้ถามธนัญชานิพราหมณ์ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือ เม่ือธนัญ
ชานิพราหมณ์อ้างว่า ตนต้องประมาท เพราะต้องเลี้ยงดูมารดาบิดา บุตร ภรรยา ทาส
กรรมกร คนรับใช้ มิตร สหาย ญาติสาโลหิต แขก บุรพเปตชน ต้องทำการบวงสรวง
แก่เทวดา ต้องสนองพระราชกรณียกิจ ต้องบำเรอกาย พระเถระ จึงแสดงธรรมให้ฟัง
โดยช้ีแจงให้เห็นว่า ผู้ประพฤติอธรรม(ผิดศีล) ประพฤติมิชอบ โดยอ้างว่า ต้องเลี้ยงดู
มารดาบิดาเป็นต้น ไม่สามารถนำไปอ้างกับนายนิรยบาลเพ่ือมิให้ฉุดคร่าลงนรกได้เลย 

  พระเถระได้ถามธนัญชานิพราหมณ์ต่อไปว่า บุคคลผู้ประพฤติอธรรม ประพฤติ มิ
ชอบ เพราะเหตุแห่งมารดาบิดาเป็นต้น กับบุคคลผู้ประพฤติธรรม ประพฤติชอบ 
เพราะเหตุแห่งมารดาบิดาเป็นต้น ใครประเสริฐกว่ากัน เมื่อธนัญชานิพราหมณ์ตอบ
ว่า ประเภทหลังประเสริฐกว่า พระเถระจึงสรุปว่า การงานที่จะประกอบด้วยธรรมท่ี
ทำให้สามารถเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นต้น โดยไม่ต้องทำบาปกรรม และเป็นการปฏิบัติที่
เป็นบุญ ยังมีอยู่ หลังจากแสดงธรรมจบลงธนัญชานิพราหมณ์ช่ืนชมยินดี พระเถระ 
จึงได้จากไป 

  ต่อมา ธนัญชานิพราหมณ์ป่วยหนัก ได้ใช้ให้คนไปนิมนต์ท่านพระสารีบุตรมา
อนุเคราะห์ ท่านพระสารีบุตรได้มาแสดงธรรมใหฟั้งโดยถามถึงความประเสริฐของ 
ทุคติภูมิและสคุติภูมิและถามขึ้นไปตามลำดับ โดยเริ่มจากนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 
เปรตวิสัย มนุษย์ เทพช้ันจาตุมหาราช เทพช้ันดาวดึงส์ เทพช้ันยามา เทพชั้นดุสิต 
เทพช้ันนิมมานรดี เทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี และพรหมโลก จนธนัญชานิพราหมณ์ 
เห็นว่า พรหมโลกประเสริฐท่ีสุด จากน้ัน จึงได้แสดงทางเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ
พรหม เมื่อท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมจบแล้วจากไปไม่นาน ธนัญชานิพราหมณ์ก็
ตายไปบังเกิดในพรหมโลก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๕/๕๕๗) 

ธนัญชานี, นางพราหมณี : ช่ือนางธนัญชานีพราหมณี ชาวบ้านปัจจลกัปปะ เลื่อมใสในพระรัตนตรัย 
เมื่อพลาดจะล้ม มักจะอุทานว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า อธิบายตามนัย
พระสูตร มาในธนัญชานีสูตร  ว่าด้วยธนัญชานีพราหมณี เม่ือพระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่  ณ พระเวฬุวัน นางพราหมณีช่ือธนัญชานีของพราหมณ์ภารทวาชโคตรคนหน่ึง 
เป็นผู้เลื่อมใสอย่างย่ิงในพระพุทธเจ้า พระธรรม  และพระสงฆ์ นางกำลังนำภัตรเข้า
ไปเพ่ือพราหมณ์ภารทวาชโคตรก้าวเท้าพลาดจึงเปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า ขอนอบน้อม
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าพระองค์นั้น (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๗/๒๖๓) 



 

๒๔๓๑ 
 

 

ธนัญชานีสูตร :พระสูตรว่าด้วยธนัญชานีพราหมณี สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน 
สถานที่ให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ นางพราหมณีช่ือธนัญชานีเป็นผู้เลื่อมใสใน
พระรัตนตรัย ขณะที่นางนำอาหารไปให้พราหมณ์ภารทวาชโคตรเกิดก้าวพลาดจึง
เปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า ขอนอบน้อมพระผู้มพีระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
น้ัน พราหมณ์ภารทวาชโคตรได้ยินเช่นน้ันจึงด่านางแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคทูล
ถามว่า บุคคลกำจัดอะไรได้จึงอยู่เป็นสุข ไม่เศร้าโศก พระองค์ทรงพอพระทัยการ
กำจัดธรรมอะไร 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลกำจัดความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุข ไม่เศร้าโศก 
พระอริยะสรรเสริญการกำจัดความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษ มียอดหวาน เพราะกำจัดได้
แล้ว จึงไม่เศรา้โศก 

  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ี พราหมณ์ภารทวาชโคตรเกิดความเลื่อมใสขอ
บรรพชาอุปสมบทแล้วต้ังใจบำเพ็ญเพียรไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์(สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๘๗/๒๖๓) 

ธนิฏฐกะ, ทาส :ช่ือทาสช่ือธนิฏฐกะ เป็นหน่ึงในห้าช่ือที่เลว เป็นคำกล่าวเสียดสี คำด่า คำสบประมาท 
ถือว่าเป็นคำกล่าวที่เลว อธิบายตามนัยพระวินัย มาในสกิขาบทวิภังค์ กล่าวถึงช่ือ ๒ 
อย่าง คือ (๑) ช่ือที่เลว (๒) ช่ือท่ีดีท่ีช่ือว่า ช่ือที่เลวได้แก่ ช่ืออวกัณณกะ ช่ือชวกัณณ
กะช่ือธนิฏฐกะ ช่ือสวิฏฐกะช่ือกุลวัฑฒกะอีกอย่างหนึ่ง ช่ือท่ีเขาเย้ยหยัน เหยียด
หยาม เกลียดชังดูหมิ่น ไม่นับถือกันในท้องถิ่นน้ันๆนี้จัดเป็นช่ือท่ีเลว(วิ.มหา.(ไทย)๒/
๑๕/๒๐๒.วิ.อ.(บาลี) ๒/๑๕/๒๕๗) 

ธนิยกุมภการบุตร, ภิกษุ :ช่ือภิกษุรูปหน่ึง ผู้เป็นบุตรช่างหม้อช่ือว่าธนิยะ เป็นต้นบัญญัติทุติยปาราชิก 
เรื่องการตัดไม้หลวงสร้างกุฏิโดยอาการแห่งขโมย อธิบาย มาในพระวินัย ปาราชิก
สิกขาบทที ่ ๒ ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ เป็นเรื่องของพระธนิย
กุมภการบุตร ความว่า ภิกษุหลายรูปช่วยกันทำกุฎีมุงหญา้ อยู่จำพรรษา ท่ีเชิงภูเขา
อิสิคิล ิ ท่านพระธนิยกุมภการบุตรก็ทำกุฎีมุงหญ้าอยู่จำพรรษาในที่นั้น สมัยน้ัน ใน
กรุงราชคฤห์ ทรัพย์ ๑ บาท เท่ากับ ๕ มาสก พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิท่าน
พระธนิยกุมภการบุตร  ได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ฯลฯ คุณแห่งการ
ปรารภความเพียร แล้วทรงแสดงธรรมมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเร่ืองน้ัน
แล้วจึงรับส่ังให้ภิกษุท้ังหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง ดังน้ี จึงทรงพระบัญญัติ ว่า ก็ 
ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์ท่ีเจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักบ้าง บริภาษว่า “เจ้า
เป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเปน็ขโมย”เพราะถือเอาทรัพย์ท่ีเจ้าของ
มิได้ให้เช่นใด ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ท่ีเจ้าของมิได้ให้เช่นน้ัน เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ 



 

๒๔๓๒ 
 

 

สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แกภิ่กษุทั้งหลายอย่างน้ี วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๘๔-๘๙/๗๔-๗๕.  

ธนิยเถรคาถา:คาถาของพระธนิยเถระ, พระสูตรภาษิตของพระธนิยเถระ พระธนิยเถระเมื่อจะ
พยากรณ์พระอรหัต จึงได้กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่า ถ้าภิกษุมุ่งหวังในความเป็นสมณะ  
ปรารถนาจะเป็นอยู่สบายไม่ควรดูหมิ่นจีวรข้าวและน้ำอันเป็นของสงฆ์ ถ้าภิกษุมุ่งหวัง
ในความเป็นสมณะปรารถนาจะเป็นอยู่สบายพึงใช้สอยที่นอนที่นั่งเหมือนงูอาศัยรูหนู
อยู่ ถ้าภิกษุมุ่งหวังในความเป็นสมณะ ปรารถนาจะเป็นอยู่สบายพึงยินดีด้วยปัจจัย
ตามมีตามได้และพึงเจริญธรรมอันเอก (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๒๘/๓๗๔) 

ธนิยสูตร : พระสูตรว่าด้วยการโต้ตอบระหว่างนายธนิยะกับพระพุทธเจ้า คือเม่ือนายธนิยะมุง
หลังคาท่ีพักและเตรียมฟืนไว้เรียบร้อยแล้วได้กล่าวท้าฝนแสดงการเตรียมพร้อมของ
ตนว่า “ฝนเอ๋ย ถ้าอยากจะตกก็จงตกลงมาเถิด” พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ไม่ไกล 
ได้สดับเสียงของเขาจึงตรัสตอบแสดงการเตรียมพร้อมเช่นกันว่า “หากฝนอยากจะตก
ก็จงตกลงมาเถิด” คำท่ีนายธนิยะกล่าวหมายถึงคดีโลก แต่พระดำรัสของพระผู้มีพระ
ภาคหมายถึงคดีธรรม กล่าวคือคำว่า “ฝน” พระผู้มีพระภาค ตรัสหมายถึงกิเลส
ท้ังหลาย (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๕๐๒) 

ธนุคคหสูตร : พระสูตรว่าด้วยการจับลูกธนู พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  อายุสังขารของมนุษย์สิ้นไปรวดเร็วกว่าความเร็วของบุรุษผู้
ชำนาญในการจับลูกธนูย่ิงกว่าความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์และความเร็ว
ของเทวดา (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๘/๓๑๖) 

ธนุเสขกุมาร : พระกนิษฐาภาดาของพระราชา มักดูหมิ่นพระราชา หัวเราะเสียงดัง เข้าเขตพระราช
สถานไม่บอกกล่าวด้วยพรวดพราดเข้า ถูกลงโทษจากพระราชาด้วยการให้ละอาย 
ขายหน้า  อธิบาย ตามนัยพระสูตร มาในทกรักขสชาดก เป็นกรณีของพระราชาตรัส
โทษของพระกนิษฐาภาดาว่า อนุชาน้ันประเสริฐกว่านายขมังธนูท้ังหลาย กล้าหาญ 
และมีปัญญาเฉียบแหลม ยังเป็นเด็ก แต่ดูหมิ่นโยมว่า พระราชาพระองค์นี้ทรงเป็นสุข
เพราะเรา (น้องชาย) พระราชาตรัสว่า พระแม่เจ้า เขาไม่มาแม้สู่ท่ีบำรุงของโยม
เหมือนก่อน เพราะโทษน้ัน โยมจะพึงให้อนุชาแก่ผีเสื้อน้ำ ส่วนเภรีปริพาชิกาบอกคุณ
ของพระสหายน้ันว่า มหาบพิตรและธนุเสขกุมาร ทั้ง ๒ กำเนิดราตรีเดียวกัน ท้ัง ๒ 
เกิดในพระนครนี้ เป็นชาวปัญจาลนคร เป็นสหายกันมีวัยเสมอกัน เสขกุมารนั้น
ติดตามมหาบพิตรท่องเท่ียวไป ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมหาบพิตร มีความขยันขวนขวาย
ในราชกิจทุกอย่างของมหาบพิตรทั้ งกลางวันและกลางคืน  เพราะโทษอะไร 
มหาบพิตรจึงจะประทานสหายให้ผีเสื้อน้ำเสียเล่า พระราชาตรัสโทษของพระสหาย
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ว่า พระแม่เจ้า ธนุเสขกุมารนี้หัวเราะดังกับโยม เมื่อท่องเที่ยวไปกับโยม แม้วันน้ีเขาก็
ยังหัวเราะดังเกินขอบเขตแบบน้ัน พระแม่เจ้า โยมแม้กำลังปรึกษากับพระเทวีอยู่ในที่
รโหฐาน ธนุเสขกุมารยังมิทันบอกกล่าว ยังมิทันให้โยมรู้ตัวก่อนก็พรวดพราดเข้าไป 
เขาได้ช่อง ได้โอกาส เพราะโทษน้ัน โยมจึงจะให้สหายผู้ไม่มีความละอายเสียบ้าง (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๗/๒๓๙-๔๓/๕๗๔) 

ธนู : อาวุธชนิดหน่ึง ประกอบด้วยคันธนูซึ่งมีสายธนูสำหรับน้าวยิง  และลกูธนูที่มีปลาย
แหลม เป็นอุปกรณ์สำหรับยิงลูกออกไปจัดว่าเป็นโทษแห่งกาม มีเหตุทำให้ตรากตรำ
ต่อความหนาว ความร้อน สมัผัสเหลือบยุง ลม แดด สัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น อธิบา
ยามนัยพระสูตร มาในจูฬทุกขักขันธสูตร เกี่ยวกับโทษแหง่กาม ท่านจัดโทษของกาม
ไว้หลายสาเหตุด้วยกัน ในทีน้ี่ คือ กลุบุตรในโลกน้ีเลี้ยงชีวิตด้วยการประกอบศิลปะ 
ด้วยการนับคะแนน การคำนวณ การนับจำนวน การไถ การค้าขาย การเลี้ยงโค การ
ยิงธนู การรับราชการ หรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหน่ึง อดทนต่อความหนาว 
ตรากตรำ ต่อความร้อน เดือดร้อนเพราะสัมผสัแห่งเหลอืบ ยุง ลม แดด และ
สัตว์เลื้อยคลาน (และ)ตายเพราะความหิวกระหาย แม้ข้อนี้ก็ช่ือว่าเป็นโทษแห่งกาม
ท้ังหลาย เป็นกองทุกข์ท่ีจะพึงเห็นได้เอง มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเหตุ มีกามเป็น
เหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลายน่ันแล(ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๘/๑๗๙.ม.มู.(ไทย)
๑๒/๑๗๘/๑๘๐) 

ธรณี, ห้วงน้ำ : ช่ือห้วงน้ำในเมืองวิสาณาราชธานี เมืองของท้าวกุเวรมหาราชหรือเวสวัณ สวรรค์ช้ัน
จาตุมมหาราช อธิบายตามนัยพระสูตร มาใน อาฎานาฎิยสูตร ความว่า ในวิสาณา
ราชธานีนั้น มีห้วงน้ำช่ือธรณี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆ เกิดฝนตก ในวิสาณาราชธานีน้ัน 
มีสภาช่ือภคลวดี เป็นท่ีประชุมของพวกยักษ์ มีต้นไม้ทั้งหลาย ผลผิลเป็นนิจ ดารดาษ
ด้วยหมู่นกชนิดต่าง ๆ มีเสยีงร้องของนกยูง นกกะเรียน และเสียงขบักล่อมจากนก
ดุเหว่า เป็นต้น (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๗. ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๑/๒๔๑) 

ธรณปีระตู : ไม้รองรับกรอบล่างของประตู มีรูครกสําหรับรับเดือยบานประตูและมีรูสําหรับลงลิ่ม
หรือลงกลอน การบำเพ็ญตบะด้วยวิธีต่าง ๆ มีการไม่รับอาหารคล่อมธรณีประตู เป็น
ต้น แต่ยังเป็นตบะท่ีมีอุปกิเลส  อธิบาย ตามนัยพระสูตร มาใน อุทุมพริกสูตร เป็น
เรื่องลัทธิกีดกันบาปด้วยตบะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับนิโครธ ว่า “นิโครธ บุคคลผู้
บำเพ็ญตบะในโลกน้ี เป็นอเจลก (ประพฤติเปลือยกาย) ไมม่ีมารยาท เลียมือ เขาเชิญ
ให้ไปรับอาหารก็ไม่ไป เขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุด ไม่รับอาหารท่ีเขาแบ่งไว้ ไม่
รับอาหารที่เขาทำเจาะจง ไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญ ไม่รับอาหารจากปากหม้อ ไม่รับ
อาหารจากปากภาชนะ ไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตู ไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ ไม่
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รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคน ๒ คนที่กำลังบรโิภค ไม่กินปลา ไม่กินเนื้อ 
ไม่ด่ืมสุรา รับอาหารในเรือน ๒ หลัง ยังชีพด้วยข้าว ๒ คำ กินผักดองเป็นอาหาร 
นิโครธ ท่านเข้าใจเร่ืองน้ันว่า การกีดกันบาปด้วยตบะ เป็นลัทธิท่ีบริบูรณ์หรือไม่
บริบูรณ์” นิโครธทูลตอบว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เม่ือเป็นดังว่ามานี้ การกีดกัน
บาปด้วยตบะ เป็นลัทธิท่ีบริบูรณ์แน่นอน มิใช่ไม่บริบูรณ์” “แต่การกีดกันบาปด้วย
ตบะแม้ท่ีบริบูรณ์อย่างน้ีก็ยังมีอุปกิเลสอยู่เป็นอันมาก” (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๗/๓๙), ดู
ประกอบท่ี  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๒๓๐)  

ธรณีรหุะ, พระเจ้าจักรพรรดิ  :พระเจ้าจักรพรรดินามว่าธรณีรุหะ ในอดีตชาติได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วย
ดอกมะลิซ้อน ทำให้ไม่ตกวินิบาตถึง ๙๐,๐๐๐ กัป ในกับท่ี ๑๑ ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดินามว่าธีรณีรุหะ อธิบาย ตามนัยพระสูตรมาในติณสูลกเถราปทาน 
เรื่องราวประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกเถระ คือพระติณสูลกเถระ เมื่อจะ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ในท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูก
หนึ่งช่ือว่าภูตคณะ พระสยัมภูชินเจ้าองค์หน่ึง ผู้สละโลกแล้ว อาศัยอยู่ที่ภูเขาน้ัน 
ข้าพเจ้าถือดอกมะลิซ้อนไปบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่ตกวินิบาตนรก
ตลอด ๙๐,๐๐๐ กัป ในกปัที่ ๑๑ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
องค์หนึ่งพระนามว่าธรณีรุหะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๓๗/๓๒๓) 

ธรรม : ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง; คุณธรรม,ความดี, ความ
ถูกต้อง, ความประพฤติชอบ ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง อธิบายธรรม ได้แก่ พุทธ
ภาษิต สาวกภาษิต ฤษีภาษิต เทวดาภาษิต ท่ีประกอบด้วยอรรถ ท่ีประกอบด้วย
ธรรม สรรพสิ่ง ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ คือ ตรัสถูก
เวลา ตรัสคำจริง ตรัสอิงประโยชน์ ตรัสอิงธรรม ตรัสอิงวินัย ตรัสคำที่มี หลักฐาน มีที ่
มีท่ีกำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะแก่เวลา (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖/๒๓๔, วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๖๔/๒๕๐. ที.สี.(ไทย) ๙/๙/๔) 

ธรรมกถา : เรื่องธรรม, คำพูดเก่ียวกับธรรม เป็นธรรมท่ีพระพุทธเจ้าแสดงแก่ประชาชน และเป็น
ธรรมท่ีสัทธิวิหาริกจะพึงแสดงเพ่ือช่วยกันระงับเม่ือพระอุปัชฌาย์เกิดความไม่ยินดี 
เกิดความรำคาญ เกิดความเห็นผิด อธิบายตามนัยพระวินัย มาในมหาขันธกะ เรื่อง
อุปัชฌายวัตตกถา ความว่า ถ้าอุปัชฌาย์เกิดความไม่ยินดี สัทธิวิหาริกพึงช่วยระงับ 
หรือพึงบอกภิกษุอ่ืนให้ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌาย์ ถ้าอุปัชฌาย์
เกิดความรำคาญ สัทธิวิหาริกพึงช่วยบรรเทา หรือพึงบอกภิกษุอ่ืนให้ช่วยบรรเทา 
หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌาย์ ถ้าอุปัชฌาย์เกิดความเห็นผิด สัทธิวิหาริกพึงให้
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สละเสีย หรือพึงบอกภิกษุอ่ืน ให้ช่วยให้สละเสีย หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌาย์
ตามนัยพระสูตร มาในลักขณสูตร เรื่อง ลักษณะพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม ความ
ว่า ถ้าพระองค์ทรงละการบริโภคกามทั้งปวง เป็นพระชินสีห์ ตรัสธรรมกถาแก่ประชุม
ชน ชนท้ังหลายก็จะสนองพระดำรัสของพระองค์ เลื่อมใสย่ิงนัก ครั้นฟังธรรมแล้ว 
ย่อมจะพากันประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม” (วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๖/๘๕. ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๑๑/๑๗๒) 

ธรรมกถึก : ผู้กล่าวสอนธรรม ผูแ้สดงธรรม นักเทศน์, มาจากคำว่า ธรรม กับ กถิก แปลว่ากล่าว
ธรรม เป็นคำกล่าวยกย่องว่าเป็นบัณฑิต พระพุทธเจ้ายกย่องจิตตคฤหบดี พระปุณณ
มันตานีบุตร  พระอุทายี นางธัมมทินนา เป็นเอตทัคคะด้านธรรมกถึก อธิบาย ตาม
นัยพระวินัย มาในโอมสวาทสิกขาบท บทภาชนีย์ เร่ืองคำด่า ความว่า คำด่า ๒ อย่าง 
คือ (๑) คำด่าหยาบ (๒) คำด่าสุภาพ ท่ีชื่อว่า คำด่าหยาบ ได้แก ่คำด่าว่า ท่านเป็นอูฐ 
ท่านเป็นแพะ ท่านเป็นโค ท่านเป็นลา ท่านเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ท่านเป็นสัตว์นรก ท่าน
ไม่มีสุคติ หวังได้แต่ทุคติเท่านั้น คำด่าท่ีเกี่ยวกับการร่วมประเวณี หรือคำด่าท่ีเกี่ยวกับ
อวัยวะของชายหญิงน้ีจัดเป็นคำด่าหยาบ ท่ีช่ือว่า คำด่าสุภาพ ได้แก่ คำด่าว่า ท่าน
เป็นบัณฑิต ท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราชญ์ ท่านเป็นพหูสูต ท่านเป็นธรรมกถึก 
ท่านไม่มีทุคติ หวังได้แต่สุคติเท่าน้ัน น้ีจัดเป็นคำด่าสุภาพ ตามนัยพระสูตร มาในมหา
โคสิงคสูตร เปน็บทสนทนาของพระผู้มีพระภาค พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ 
โดยพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรว่า “ดีละ ดีละ สารี
บุตร โมคคัลลานะ  เมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้น ด้วยว่าโมคคัลลานะ
เป็นธรรมกถึก” (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๔. ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๔๓/๓๗๔) 

ธรรมก่ออันตราย  : ธรรมที่ทำอันตรายต่อสวรรค์และนิพพาน, ธรรมท่ีตัดทางนำไปสู่สวรรค์และ
นิพพาน, ในอลคัททูปมสูตร(ว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษ) ระบุถึงทิฏฐิช่ัวของพระอริฏฐะ
ผู้กล่าวคัดค้านธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่อ
อันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่(ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๓๔/๒๔๕), ในอรรถกถาท่านขยาย
ความว่า ธรรมก่ออันตราย หมายถึงธรรมก่ออันตราย ๕ อย่าง คือ (๑) กรรม ได้แก่ 
อนันตริยกรรม ๕ (๒) กิเลสได้แก่ นิยตมิจฉาทิฏฐิ (๓) วิบาก ได้แก่ การเกิดเป็น
บัณเฑาะก์ สัตว์ดิรัจฉาน และสัตว์ ๒ เพศ (๔) อริยุปวาท ได้แก่ การว่าร้ายพระอริย
เจ้า (๕) อาณาวีติกกมะ ได้แก่ อาบัติ ๗ กองที่ภิกษุจงใจล่วงละเมิด   (ม.มู.อ. (ไทย) 
๒/๒๓๔/๑๓)  

ธรรมกาย : กายธรรม, กายที่เป็นธรรม,กายท่ีประกอบด้วยธรรม, พระวรกายที่สำเร็จด้วยธรรม
ของพระตถาคต, ธรรมกายเป็นพระนามหน่ึงของพระพุทธเจ้า, ในอัคคัญญสูตร(ว่า
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ด้วยต้นกำเนิดของโลก) ระบุถึงพระนามต่างๆ ของพระตถาคต คือ “ธรรมกาย”บ้าง 
“พรหมกาย”บ้าง “ธรรมภูต”บ้าง “พรหมภูต”บ้าง  ทั้งหมดล้วนเป็นพระนามของ
พระตถาคตท้ังน้ัน(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๘/๘๘), ในอรรถกถาท่านขยายความว่า พระ
ตถาคตได้รับขนานพระนามว่า “ธรรมกาย” เพราะพระตถาคตทรงคิดพระพุทธพจน์ 
คือพระไตรปิฎกด้วยพระหทัยแล้วทรงนำออกแสดงด้วยวาจา เพราะเหตุน้ัน พระ
วรกายของพระผู้มีพระภาคจึงจัดเป็นธรรมแท้ เพราะสำเร็จแล้วด้วยธรรม พระธรรม
เป็นกายของพระผู้มีพระภาคน้ัน ดังพรรณนามาฉะน้ี เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาค
จึงช่ือว่า”ธรรมกาย”(ที.ปา.อ.(ไทย)๑/๑๑๘/๕๐)  

ธรรมกุฎี : กุฎีธรรม, เรือนธรรม, ธรรมกุฎี ในที่น้ี ท่านหมายถึงโลกุตรธรรม ๙ ประการ(มรรค ๔ 
ผล ๔ นิพพาน ๑), ในอุปาลิเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ) พระ
เถระได้กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุต
ตระ และได้กล่าวช่ืนชมธรรมเป็นเครื่องอยู่ของปทุมุตตรพุทธเจ้าโดยประการต่างๆ 
ซึ่งรวมเรียกว่า “ธรรมกุฎี” ดังข้อความท่ีระบุไว้ตอนหนึ่งว่า“พระองค์มีสุญญตวิหาร
ธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่อันว่าง) อนิมิตตวิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีนิมิต) 
อัปปณิหิตวิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีความต้ังปรารถนา) อาเนญชวิหารธรรม
(ธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่หว่ันไหว) นิโรธวิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่คือความดับ)นี้
เป็นธรรมกุฎี”(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๓๘/๘๒,ขุ.อป.อ.(บาลี)๑/๕๓๘/๓๔๖)  

ธรรมเก่า  : ธรรมด้ังเดิม, ธรรม(เนียม)ที่เคยถือสืบต่อกันมา, ธรรมเกา่ในที่นี้ ท่านหมายถึงทาง
ปฏิบัติเพ่ือสงบระงับเวรท่ีประพฤติสืบๆ กันมาของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 
และพระขีณาสพ, ในอุปักกเิลสสูตร(ว่าด้วยอุปกิเลส) ท่านระบุถึงธรรมเก่าอันเป็นวิธี
ระงับเวรกรรมอย่างได้ผลของพระอริยะเจ้าท้ังหลาย ดังข้อความมีปรากฏตอนหน่ึงว่า 
“.....เพราะว่าในกาลไหนๆ เวรท้ังหลายในโลกน้ี ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวร แต่เวร
ท้ังหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวร นี้เป็นธรรมเก่า”   (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๗/
๒๗๘, ขุ.ธ.อ.(บาลี)๑/๕/๔๐)  

ธรรมของคฤหสัถ์  : ธรรมสำหรับคฤหัสถ์, ธรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับคฤหสัถ์, ธรรมท่ีสามารถนำ
ความสุขท้ังท่ีเป็นทิฏฐธรรม(ปัจจุบัน)และสมัปรายภพ(ภายหน้า)มาให้แก่ผู้ดำรงอยู่ใน
ความเป็นคฤหัสถ์ได้,สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ผู้ดำรงเพศคฤหัสถ์ทัว่ไปพึงชอบ,  
ในภิงสจริยา(ว่าด้วยจริยาของภิงสพราหมณ์) ระบุถึงจริยาของภิงสพราหมณ์ว่า ท่าน
เป็นผู้ยินดีในการออกบวช แม้จะถูกพวกสหายเช้ือเชิญด้วยกามคุณต่างๆ ในธรรมของ
คฤหัสถ ์แต่ก็ปฏิเสธไป ดังข้อความที่ปรากฏตอนหน่ึงว่า “คำใดท่ีสหายเหล่านั้นกล่าว
แล้ว  เป็นเครื่องนำสุขมาให้ในธรรมของคฤหัสถ์ คำนัน้เป็นเหมือนคำหยาบ เสมอ
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ด้วยผาลไถท่ีรอ้นสำหรับเรา” (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๓๗/๗๖๒, ขุ.จริยา.อ.(บาลี)๑/๓๗/
๒๓๔)  

ธรรมของพระอริยะ  : ธรรมสำหรับพระอริยะ, ธรรมท่ีพระอริยสาวกปฏิบัติ, ธรรมท่ีพระอริยสาวก
ยึดถือ,ธรรมของผู้ห่างไกลจากกิเลส,ธรรมของพระอริยะต่างโดยธรรมมีสติปัฏฐานเป็น
ต้น, ในพระสูตรหลายแห่งระบุถึงข้อแตกต่างระหว่างพระอริยสาวกผู้ฉลาดในธรรม
ของพระอริยะกับปุถุชนผู้ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ กล่าวคือพระอริยสาวกผู้
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณา
เห็นอัตตาว่ามีรูป ไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูป ไม่
ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นรูป รูปเป็นของเรา เม่ือพระอริยสาวกน้ันไม่ดำรง
อยู่ด้วยความยึดม่ันว่า เราเป็นรูป รูปเป็นของเรา รูปน้ันแปรผันเป็นอย่างอ่ืน เพราะ
รูปแปรผันและเป็นอย่างอ่ืน โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์ โทมนัส และอุปายาสจึงไม่เกิดขึ้น
แก่พระอริยสาวกน้ัน ส่วนปุถุชนผู้ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะพิจารณาเห็นในทาง
ตรงกันข้าม จึงได้รับผลแตกต่างกัน  ในอรรถกถาท่านระบุว่า ธรรมของพระอริยะก็
คือธรรมของสัตบุรุษนั่นเอง โดยอธิบายขยายความว่า "พระอริยะก็คือสัตบุรุษ 
สัตบุรุษก็คือพระอริยะ ธรรมของพระอริยะก็คือธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของสัตบุรุษก็
คือธรรมของพระอริยะ วินัยของพระอริยะก็คือวินัยของสัตบุรุษ วินัยของสัตบุรษุก็คือ
วินัยของพระอริยะ ศัพท์ท่ีเหลือว่า ในพระอริยะก็ดี ในสตับุรุษก็ดี ในธรรมของพระ
อริยะก็ดี ในธรรมของสัตบุรุษก็ดี ในวินัยของพระอริยะก็ดี ในวินัยของสัตบุรุษก็ดี 
เป็นอย่างเดียวกัน มีความหมายเดียวกัน เสมอกัน มีส่วนเสมอกัน เกิดจากธรรมและ
วินัยนั้น ก็คือธรรมและวินัยนั้นน่ันเอง"(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑/๒, ๗/๒๐, ๔๓/๕๙, ๔๔/
๖๑, ๔๗/๖๕, ๕๕/๗๙, ๘๑/๑๓๐, สํ.ข.อ.(ไทย)๒/๑/๓๖๐) 

ธรรมของพระอเสขะ  :ธรรมสำหรับพระอเสขะ, ธรรมที่อยู่ในภูมิของพระอเสขะ, ธรรมของผู้ไม่ต้อง
ศึกษาแล้ว, ธรรมของพระอรหันตขีณาสพ (พระอเสขะ คือพระผู้ไม่ต้องศึกษา เพราะ
ศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่พระผู้ต้ังอยู่ในอรหัตตผล ส่วนพระเสขะ หมายถึงพระที่ยัง
ต้องศึกษา ได้แก่พระผู้ต้ังอยู่ในอรหัตตมรรคลงมา), ในอเสขสูตร(ว่าด้วยธรรมของ
พระอเสขะ) ระบุถึงธรรมของพระอเสขะ ๕ ประการ (๑)เป็นผู้ประกอบด้วยอริยสีล
ขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ (๒)เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ 
(๓)เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ(๔)เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติ
ขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ(๕)เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นของ
พระอเสขะ(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๘/๑๘๕-๑๘๖, ส่วนในอเสกขญาณกถา(ว่าด้วย
ญาณของพระอเสขะ)พระสกวาทีและปรวาที ถามตอบกันเรื่องญาณของพระอเสขะ 
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เช่นถามว่า "พระเสขะย่อมรู้เห็นธรรมของพระอเสขะ เข้าถึงธรรมของพระอเสขะท่ี
ตน เห็น รู้ ทำให้แจ้งแล้ว ถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหม" ในประเด็นนี้ท่านตอบแยกแยะ
เป็นเรื่องๆ ไป(วิภัชชวาท)(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๒๑/๔๕๓)  

ธรรมของพราหมณ์ท่ีเก่าแก่  :ธรรมท่ีพวกพราหมณ์ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน, ธรรมเนียมปฏิบัติท่ี
พวกลัทธิพราหมณ์สืบทอดต่อๆ กันมา, ขนบประเพณีท่ีเก่าแก่ของพวกพราหมณ์, ใน
โสณสูตร(ว่าด้วยธรรมของพราหมณ์เปรียบเทียบกับสุนัข) ระบุถึงธรรมของพราหมณ์
ท่ีเก่าแก่ ๕ ประการ ท่ีพวกพราหมณ์ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมของสุนัข กล่าวโดยสรุป คือ (๑) เมื่อก่อน พวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณี
เท่านั้น ไม่สมสู่กับหญิงท่ีไม่ใช่พราหมณี แต่บัดน้ี สมสู่แม้กับหญิงท่ีไม่ใช่พราหมณี 
ส่วนพวกสุนัขสมสู่กับสุนัขตัวเมียเท่านั้น ไม่สมสู่ กับสัตว์ตัวเมียท่ีไม่ใช่สุนัข (๒)
เม่ือก่อน พวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณีท่ีมีระดูเท่านั้น ไม่สมสู่กับพราหมณีท่ีไม่มี
ระดู แต่บัดนี้ สมสู่แม้กับพราหมณีที่ไม่มีระดู ส่วนพวกสุนัขสมสู่กับสุนัขตัวเมียที่มี
ระดูเท่าน้ัน ไม่สมสู่กับสุนัขตัวเมียท่ีไม่มีระดู (๓)เมื่อก่อน พวกพราหมณ์ไม่ซื้อขาย
พราหมณี อยู่กันด้วยความรักความผูกพัน แต่บัดน้ีมีการซื้อขาย  ส่วนพวกสุนัขไม่มี
การซ้ือขายสุนัขตัวเมีย อยู่กันด้วยความรักความผูกพัน(๔)เมื่อก่อน พวกพราหมณ์ไม่
ทำการสะสมทรัพย์สินเงินทอง แต่บัดนี้มีการสะสม  ส่วนพวกสุนัขไม่มีมีการสะสม
ทรัพย์สินเงินทอง (๕)เม่ือก่อน พวกพราหมณ์หาอาหารเย็นกินในเวลาเย็น หาอาหาร
เช้ากินในเวลาเช้า แต่บัดนี้บริโภคอาหารตามต้องการจนอ่ิมท้องแล้วยังถือเอาส่วนท่ี
เหลือไปแต่พวกสุนัขยังคงหาอาหารเย็นกินในเวลาเย็น หาอาหารเช้ากินในเวลาเช้า  
น้ีคือข้อแตกต่างระหว่างธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่กับสุนัข (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๑๙๑/๓๑๕)  

ธรรมของมนุษย์  : ธรรมสำหรับมนุษย์, ธรรมที่มนุษย์ท่ัวไปปฏิบัติได้, ธรรมสำหรับกัลยาณชนทั่วไป, 
ธรรมสำหรับมนุษย์ในท่ีน้ี  อรรถกถาหลายแห่งระบุตรงกันว่า ได้แก่ กุศลกรรมบถ
(ทางแห่งกรรมดี) ๑๐ ประการ ท่ีเป็นไปทางกายมี ๓ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่
ประพฤติผิดในกาม ท่ีเป็นไปทางวาจามี ๔ คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำ
หยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ และที่เป็นไปทางใจ ๓ ประการ คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่
พยาบาทปองร้ายเขา เห็นชอบตามคลองธรรม, ในพระสตูรหลายแห่งเช่นภัททาลิสูตร
เป็นต้น ระบุถึงญาณทัสสนะท่ีประเสริฐอันสามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์
ท่ัวไป อันหมายถึงโลกุตตรปัญญา อันประเสริฐ บริสุทธ์ิ สูงสุด สามารถกำจัดกิเลสได้ 
อันผู้แสวงหาความหลุดพ้นพึงกระทำให้แจ้ง (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๖/๑๔๑, ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๓๗/๑๕๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๑/๙๐, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๗๗/๖๐๐,องฺ.ทสก.
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(ไทย)๒๔/๔๘/๑๐๕, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๖/๓๔๒, องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๕๑/๒๘, 
องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๔๘/๓๕๐)  

ธรรมของมาร  : ธรรมสำหรับมาร, ธรรมท่ีมารยึดครองครอบงำได้, ธรรมท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมาร, 
ธรรมคือเบญจขันธ์(รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) ในมารธัมมสูตร(ว่าด้วย
ธรรมของมาร) พระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมของมารแก่พระราธะผู้ทูลถามว่า ".....ราธะ 
รูปเป็นธรรมของมาร เวทนาเป็นธรรมของมาร สญัญาเป็นธรรมของมาร สังขารเป็น
ธรรมของมาร วิญญาณเป็นธรรมของมาร"  ในอรรถกถาท่านระบุว่า ธรรมของมาร 
ได้แก่มรณธรรม, (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๗๑/๒๖๒, สํ.ข.อ.(ไทย) ๒/๑๗๑/๔๙๘)  

ธรรมของสัตบรุุษ  : ธรรมของคนดี, ธรรมสำหรับคนดี, ธรรมท่ีทำให้เป็นสัตบุรุษ, ธรรมที่คนดียึดถือ
ปฏิบัติตาม, ธรรมของสัตบุรุษ(สัปปุริสธรรม) มี ๗ อย่าง คือ (๑)ธัมมัญญุตา รูห้ลัก
หรือรู้จักเหตุ (๒)อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล (๓)อัตตัญญุตา รู้จักตน (๔)
มัตตัญญุตา รูจั้กประมาณ (๕)กาลัญญุตา รู้จักกาล (๖)ปริสัญญุตา รูจั้กชุมชน (๗)
ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล, ในพระสูตรหลายแห่งระบุถึงข้อแตกต่างกันอย่างมาก
ระหว่างธรรมของสัตบุรุษ(คนดี)และธรรมของอสัตบุรุษ(คนไม่ดี) เช่นในสุวิทูรสูตร(ว่า
ด้วยสิ่งท่ีอยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน) ระบุถึงสิ่งท่ีแตกต่างห่างไกลกันอย่างมาก ๔ อย่าง 
คือ (๑)ท้องฟ้ากับแผ่นดิน (๒)ฝั่งน้ีกับฝั่งโน้นของทะเล (๓)จุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับจุดที่
ดวงอาทิตย์ตก(๔)ธรรมของสตับุรุษ(คนดี)กบัธรรมของอสัตบุรุษ(คนช่ัว) (สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๑๑๗/๒๑๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๗/๗๗, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๘/๒๙๓, 
๑๙๒/๓๓๙, ข.ุชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๘๐/๖๐๘,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๑/๗๕๙, ๘๗/
๗๖๙, ๑๐๙/๗๗๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๖๙/๗๒๐)  

ธรรมของอสัตบุรุษ  : ธรรมของคนไม่ดี, ธรรมสำหรับคนไม่ดี, ธรรมที่ทำให้เป็นอสัตบุรุษ, ธรรมที่คน
ไม่ดียึดถือปฏิบัติตาม, ในสัปปุริสสูตร(ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอ
สัตบุรุษ) พระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างธรรมของ
สัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ สำหรับผู้ออกบวช  สรุปใจความได้ว่า  อสัตบุรุษมัก
ยกตนข่มผู้อ่ืนด้วยเหตุต่างๆ คือเพราะถือว่าตนออกจากตระกูลสูงบวช เพราะถือว่า
ตนออกจากตระกูลใหญ่หรือตระกูลมีโภคะมากบวช เพราะถือว่าตนเองเป็นผู้มี
ช่ือเสียง เพราะถือว่าตนมีลาภสักการะมากกว่าภิกษุอ่ืน เพราะถือว่าตนเป็นพหูสูต 
เพราะถือว่าตนเป็นธรรมกถึก เพราะถือว่าตนทรงจำวินัย เป็นต้น  ส่วนธรรมของ
สัตบุรุษมีลักษณะตรงกันข้ามกับธรรมของอสัตบุรุษ, ส่วนในพระอภิธรรม พระสกวาที
กับพระปรวาทีถามตอบกันในประเด็นสิ่งท่ีห่างไกลกันเหลือเกิน ๔ อย่าง หนึ่งในสิ่งที่
ห่างไกลกันอย่างย่ิงน้ันคือธรรมของสัตบุรุษ(คนดี)กับธรรมของอสัตบุรุษ(คนช่ัว) ซ่ึง
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ท่านแยกแยะประเด็นตอบในแง่มุมที่หลากหลาย(วิภัชชวาท),ในอรรถกถาท่านขยาย
ความว่า  ธรรมของอสัตบุรุษ ได้แก่ธรรมของคนเลวทั้งหลายที่ควรละท้ิงเสีย(ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๐๕/๑๒๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘๕/๕๑๕, ๖๖๙/๗๒๐, ม.อุ.อ.(บาลี) ๔/
๑๐๕/๙๑)  

ธรรมขนัธ์: กองแห่งธรรม, กองธรรม, หมวดธรรม, ในพระไตรปิฎกแบ่งหมวดธรรมเป็น 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์(พระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก 
๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  พระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์), หมวดธรรม
ต่างๆ สามารถประมวลสรุปได้ ๕ ธรรมขนัธ์ คือ (๑)สลีขันธ์ กองศีล (๒)สมาธิขันธ์ 
กองสมาธิ (๓)ปัญญาขันธ์ กองปัญญา (๔)วิมุตติขนัธ์กองวิมุตติ (๕)วิมตุติญาณทัสน
ขันธ์ กองวิมุตติญาณทัสสนะ, ส่วนธรรมขันธ์บางแห่ง(เช่นในสัมปันนสีลสูตร)ท่าน
หมายถึงเบญจขันธ์ท้ัง ๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สังขาร และวิญญาณ (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๑๑/๒๙๐,๑๑/๓๕๕/๓๘๖, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒/๒๓,ข.ุอิติ.(ไทย)๒๕/
๑๑๑/๔๙๔,องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)๒/๑๒/๒๙๑, ขุ.อิติ.อ.(บาลี)๑/๑๑๑/๔๑๐)  

ธรรมขาว : ธรรมฝ่ายดี, ธรรมท่ีเป็นกุศล, ธรรมท่ีบริสุทธ์ิเพราะปราศจากกิเลส, ธรรมขาว 
หมายถึงสุจริต ๓ มีกายสุจริตเป็นต้น, ในพระสูตรต่างๆ มีการกล่าวถึงธรรมขาวใน
หลายแง่มุม เช่นในอัคคัญญสูตร(ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก)ระบุถึงธรรมขาว(ธรรมฝ่าย
ดี)ว่ามีวิบากขาว(วิบากดี) วิญญูชนสรรเสริญ ตรงข้ามกับธรรมดำ(ธรรมฝ่ายช่ัว)มี
วิบากดำ(วิบากไม่ดี)วิญญูชนติเตียน, ในสุกกธรรมสูตร(ว่าด้วยธรรมขาว)ระบุถึงธรรม
ขาว(ธรรมฝ่ายดี)ของพระเทวทัตผู้ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิต 
ถึงความขาดสูญแล้ว, ในปารังคมสูตร(ว่าด้วยธรรมท่ีให้ถึงฝั่ง) ระบุว่า บัณฑิตละธรรม
ดำ(อกุศลธรรม)แล้วพึงเจริญธรรมขาว(กุศลธรรม)เป็นต้น,ในอรรถกถาบางแห่งระบุว่า 
ธรรมดำและธรรมขาว หมายถึงบาปและบุญนั่นเอง(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๕/๘๖,๑๑/
๑๑๖/๘๗,๑๑/๓๒๙/๓๒๙, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๘๓/๒๘๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๔/๓๔,๑๙/
๑๙๘/๑๓๒, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๔๑/๒๓๔, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๗/๒๗๐,๒๔/
๑๖๙/๓๐๕,๒๔/๑๗๐/๓๐๗,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๘๗/๕๕,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๕๓๒/๖๒๔, ที.
ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๑๕/๔๘,สํ.ม.อ.(บาลี)๓/๓๑-๓๔/๑๙๖,ขุ.สุ.อ.(บาลี)๒/๕๓๒/๒๕๕) 

ธรรมเครื่องก้าวล่วง:ธรรมเป็นเหตุก้าวล่วง, ธรรมที่จะนำไปสู่การก้าวล่วง, ธรรมนำไปสู่การบรรลุ
คุณธรรมขั้นสูงขึ้นไป, ในลฏุกิโกปมสูตร(ว่าด้วยอุปมาด้วยนางนกมูลไถ)ระบุถึงธรรม
เครื่องก้าวล่วงคุณธรรมตามลำดับช้ัน ต้ังแต่รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ จนถึงสัญญา
เวทยิตนิโรธ เช่นท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นต้นว่า ธรรมเคร่ืองก้าวล่วงปฐมฌาน ก็คือ 
เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุในธรรมวินัยน้ีบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ น้ีเป็นธรรม
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เคร่ืองก้าวล่วงปฐมฌาน...ฯลฯ...ธรรมเคร่ืองก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ก็
คือเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุในธรรมวินัย นี้
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ น้ีเป็นธรรมเคร่ืองก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๖/๑๗๔)  

ธรรมเครื่องข้อง  :ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกี่ยวข้องติดอยู่, ธรรมท่ีลากจูงสัตว์ไว้ไม่ให้บรรลุคุณธรรมท่ีสูงขึ้น, 
ธรรมเครื่องข้องมี ๕ อย่าง ได้แก่ (๑)ราคะ ความกำหนัด (๒)โทสะ ความโกรธ (๓)
โมหะ ความหลง (๔)มานะ ความถือตัว (๕)ทิฏฐิ ความเห็น, ในสุนทริกภารทวาชสูตร
(ว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์) ระบุว่า พระตถาคตย่อมเป็นผู้ควรแก่การบูชา 
เพราะไม่มีธรรมเครื่องข้องดังท่ีพระองค์ตรัสแก่สุนทริกภารทวาชพราหมณ์ตอนหน่ึง
ว่า "ตถาคตผู้ล่วงพ้นกิเลสเคร่ืองข้อง ไม่มีธรรมเครื่องข้อง เม่ือคนท่ัวไปติดข้องเพราะ
มานะ ตถาคตขจัดมานะได้ กำหนดรู้ทุกข์พร้อมท้ังเขตและท่ีต้ังย่อมควรแก่เครื่อง
บูชา" (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๔๗๘/๖๐๘, สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๕/๒๔)  

ธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส:ธรรมเคร่ืองกำจัดกิเลส,ธรรมท่ีทำให้บริสุทธ์ิจากกิเลส,ธรรมท่ีทำลายกิเลส, 
ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสออกไป,ในสัลเลขสูตร(ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส) 
พระพุทธเจ้าตรัสธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลสแก่ท่านพระมหาจุนทะ มีข้อปฏิบัติตาม
แนวทางแห่งกุศลธรรมบท ๑๐ ประการ ดังเนื้อความตอนหนึ่งท่ีตรัสแก่พระมหาจุน
ทะว่า "จุนทะ ในการเบียดเบียนกันเป็นต้นน้ี เธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลส 
คือ เธอท้ังหลายควรทำความขัดเกลากิเลสโดยคิดว่า ชนเหล่าอ่ืนจักเป็นผู้เบียดเบียน
กัน ในเรื่องน้ี เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกัน.....ชนเหล่าอ่ืนจักฆ่าสัตว์ ในเร่ือง
น้ี เราทั้งหลายจักไม่ฆ่าสัตว์ .......ฯลฯ........ชนเหล่าอ่ืนจักมีจิตพยาบาท ในเรื่องน้ี เรา
ท้ังหลายจักไม่มีจิตพยาบาท” เป็นต้น(ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๒/๗๑), ในอรรถกถาท่าน
อธิบายว่า กุศลธรรมมีความไม่เบียดเบียนเป็นต้น ช่ือเป็นเหตุแห่งธรรมเครื่องขัดเกลา
กิเลส เพราะขัดเกลาอกุศลธรรมมีความเบียดเบียนเป็นต้น(ม.มู.อ.(ไทย)๑/๘๘/๒๙๙) 

ธรรมเคร่ืองดับทุกข์:ธรรมเครื่องพ้นจากทุกข์,  ธรรมเป็นเหตุหลุดพ้นจากความทุกข์, ธรรมเครื่องกำจัด
ทุกข์, ธรรมเครื่องดับทุกข์ในท่ีนี้ ท่านหมายถึง อมตมหานิพพาน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ี
มัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไม่สามารถย่ำยีและท่วมทับได้, ในอโยฆรจริยา(ว่าด้วยพระจริยา
ของพระอโยฆรราชกุมาร)  อโยฆรราชกุมารผู้ประสงค์ออกบวชแสวงหาธรรมเครื่อง
พ้นทุกข์ทูลตอบพระบิดาผู้กำลังจะยกราชสมบัติให้ปกครองว่า "ข้าพระองค์เป็นผู้
เหน่ือยหน่ายทางกาย ไม่ต้องการราชสมบัติ ข้าพระองค์จะแสวงหาธรรมเครื่องดับ
ทุกข์ ท่ีมัจจุราชย่ำยีข้าพระองค์ไม่ได้" (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๓๑/๗๖๑, ขุ.จริยา.อ.(บาลี)
๑/๓๑/๒๓๐)  
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ธรรมเคร่ืองทำความแกล้วกล้า : ธรรมเครื่องทำให้เกิดความกล้าหาญ, ธรรมเครื่องทำให้เกิดความ
องอาจ, ธรรมท่ีทำให้เกิดความม่ันใจ, ธรรมที่นำความเป็นผู้กล้าหาญมาให้,  ใน
เวสารัชชสูตร(ว่าด้วยความแกล้วกล้าและความครั่นคร้าม) พระพุทธเจ้าตรัสธรรม
เครื่องทำความแกล้วกล้า สำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ ๕ ประการ คือ (๑)เป็นผู้มีศรัทธา 
(๒)เป็นผู้มศีีล (๓)เป็นพหูสตู (๔)เป็นผู้ปรารภความเพียร (๕)เป็นผูม้ีปัญญา, ภิกษุ
เสขะผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นผู้มีความแกล้วกล้า ไม่มีความคร่ัน
คร้ามใดๆ ท้ังสิน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๑/๑๗๕) 

ธรรมเคร่ืองนำออก  : ธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์, ธรรมเครื่องกำจัดทุกข์ออกไป, ธรรมเครื่องนำสัตว์
ออกจากภพ, ในมหาปรินิพพานสูตร ตอนว่าด้วยภิกขุอปริหานิยธรรมและในผาสุ
วิหารสูตร(ว่าด้วยผาสุวิหารธรรม) ท่านหมายถึงอริยทิฏฐิซึ่งเป็นธรรมเคร่ืองนำออก
เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบและการเป็นอยู่อย่างผาสุกแก่ผู้ทำตาม, ส่วนในโสฬสญาณ
นิทเทส(แสดงญาณ ๑๖) ท่านระบุถึงธรรมเครื่องนำออกจากกิเลสเป็นข้อๆ ไป เช่น 
เนกขัมมะ เป็นธรรมเคร่ืองนำออกจากกามฉันทะ อพยาบาท เป็นธรรมเครื่องนำออก
จากพยาบาท เป็นต้น โดยสรุปใจความได้ว่า "กุศลธรรมแม้ทั้งปวง เป็นธรรมเครื่องนำ
ออกของพระอริยะและพระอริยะย่อมออกด้วยกุศลธรรมเหล่าน้ัน อกุศลธรรมแม้ท้ัง
ปวง เป็นเครื่องก้ันธรรมเคร่ืองนำออก และบุคคลย่อมไม่รู้จักกุศลธรรมที่เป็นธรรม
เคร่ืองนำออกของพระอริยะ เพราะเป็นผู้ถูกอกุศลธรรมเหล่าน้ันกั้นไว้ เพราะเหตุน้ัน 
อกุศลธรรมแม้ทั้งปวงจึงช่ือว่าเป็น เครื่องกั้นธรรมเคร่ืองนำออก"(ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๔๑/๘๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๕/๑๘๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๑/๔๒๗,๒๒/๑๒/
๔๒๘, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๕๓/๒๓๔,องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)๓/๑๑/๑๐๓)  

ธรรมเคร่ืองนำออกจากโลก  :ธรรมเครื่องนำสัตว์ออกจากโลก, ธรรมเครื่องนำสัตว์พ้นจากวัฏฏทุกข์, 
ธรรมเครื่องนำสัตว์พ้นจากทุกข์ในโลก,ในเหมวตสูตร(ว่าด้วยเหมวตยักข์ทูลถาม
ปัญหา) เหมวตยักษ์ได้ทูลถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์กับ
พระพุทธเจ้า  ตรัสตอบว่า กามคุณ ๕ เป็นธรรมเครื่องนำให้สัตว์ติดใจพอใจ(ในโลก)  
เมื่อคลายความพอใจในกามคุณ ๕ น้ีได้ จึงจะพ้นจากทุกข์นำตนออกจากโลกได้, ใน
อรรถกถาท่านหมายถึงมัคคสจัจะ โดยอรรถาธิบายว่า พระอริยสาวกกำหนดรู้ทุกข์ 
ละสมุทัย ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธ และเจริญมรรค ย่อมออกจากโลกด้วยมรรคสัจจะ 
เพราะฉะน้ัน มัคคสัจจะนั้น จึงเรียกว่า "นิยยานะ" ธรรมเครื่องนำออกจากโลก(ขุ.สุ.
(ไทย)๒๕/๑๗๒/๕๓๙,๒๕/๑๗๔/๕๔๐,ขุ.สุ.อ.(ไทย)๑/๑๗๒/๒๙๔)  

ธรรมเคร่ืองเน่ินช้า  : ธรรมเป็นเหตุให้บรรลุธรรมลา่ช้า, ธรรมเครื่องฉุดรั้งไม่ให้บรรลุธรรมท่ีสงูขึ้นไป, 
ในที่น้ี ท่านหมายถึงกิเลส ๓ อย่าง คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ช่ือว่าธรรมเคร่ืองเนิ่นช้า, 
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ตราบใดที่มียังกิเลส ๓ อย่างน้ีอยู่ก็ไม่สามารถจะบรรลธุรรมท่ีสูงขึ้นได้  ส่วนพระ
ตถาคตและพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายเป็นผู้ตัดธรรมเคร่ืองเน่ินช้าเหล่านี้ได้แล้ว,ใน
พระสูตรหลายแห่ง เช่น มหาปทานสูตร(ว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์) 
ผัคคุนปัญหาสตูร(ว่าด้วยพระผัคคุนะทูลถามปัญหา) กสัสปทสพลสุวัณณเจติยวัตถุ
(เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทศพล) และอัพภัญชนทายกเถราปทาน(ประวัติใน
อดีตชาติของพระอัพภัญชนทายกเถระ)ระบุไว้ตรงกันว่า พระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกเป็นผู้ตัดธรรมเครื่องเน่ินช้าได้เด็ดขาด (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓/๖, ๑๓/๗, 
๑๔/๘, ๑๔/๙, ๑๕/๙, ๙๔/๕๕, ๙๔/๕๖, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๓/๗๖,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๑๙๕/๙๓, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๔/๔๓๕,ที.ม.อ.(บาลี)๒/๑๓/๒๐)  

ธรรมเคร่ืองพน้จากบ่วงมัจจุราช : ธรรมที่ช่วยให้รอดพ้นจากอำนาจของมัจจุราช, ธรรมท่ีทำให้พ้น
จากความตาย, ธรรมเครื่องพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด(วัฏฏะ), ธรรมเครื่องพ้นจาก
บ่วงมัจจุราช ในท่ีน้ี ท่านหมายถึงพระนิพพาน(วิวัฏฏะ), ในเหมวตสูตร(ว่าด้วยเหมวต
ยักษ์ทูลถามปัญหา)เหมวตยักษ์ได้ชวนสาตาคิรยักษ์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือทูลถาม
ปัญหาต่างๆ หน่ึงในคำถามท่ีเหมวตยกัษ์ทูลถามนั้นก็คือธรรมเคร่ืองพ้นจากบ่วง
มัจจุราช ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีเหมวตยักษ์กล่าวกับสาตาคิรยักษ์ว่า "เราทั้งสองไป
เข้าเฝ้าพระโคดม ผู้สง่าดุจราชสีห์ เสด็จจารกิโดดเด่นพระองค์เดียว ทรงเป็นนาคะ ไม่
ทรงยินดีในกามท้ังหลาย จะทูลถามถึงธรรมเครื่องพ้นจากบ่วงมัจจุราช"(ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๑๖๘/๕๓๘,ขุ.สุ.อ.(ไทย) ๑/๑๖๘/๒๘๙)  

ธรรมเคร่ืองยดึหน่วง  :ธรรมเคร่ืองเน่ินช้า(นิปฺปปญฺจสสฺ), ธรรมเครื่องยึดหน่วงสัตว์ไม่ให้บรรลุธรรม, 
ธรรมท่ีฉุดรั้งไม่ให้บรรลุธรรม,โดยท่ัวไปท่านหมายถึงกิเลส ๓ อย่างคือตัณหา มานะ 
และทิฏฐิ ช่ือว่าธรรมเคร่ืองยึดหน่วง หรือธรรมเคร่ืองเน่ินชา้, ตราบที่ยังไม่สามารถ
ตัดธรรมเคร่ืองยึดหน่วง หรือกิเลสวัฏฏะท้ัง ๓ ประการนี้ได้ ก็ยังไม่สามารถบรรลุ
ธรรมท่ีสูงขึ้น  ส่วนพระตถาคตและพระอรหันตขีณาสพทัง้หลายเป็นผู้ตัดธรรมเครื่อง
ยึดหน่วงท้ัง ๓ ประการนี้ได้แล้ว จึงช่ือว่าเป็นผู้ปราศจากธรรมเคร่ืองยึดหน่วง, ในอุ
ปาลิวาทสูตร(ว่าด้วยวาทะของคหบดีช่ืออุบาลี) อุบาลีคหบดีได้ประกาศตนเป็นพุทธ
สาวก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า ".....ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐ 
ผู้ทรงมีเสนาสนะอันสงัด สิ้นสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นแล้ว มีพระปัญญาโต้ตอบ มีพระ
ปัญญาหยั่งรู้ ทรงลดธงคือมานะเสียได้ ปราศจากราคะ เป็นผู้ฝึกแลว้ เป็นผู้ปราศจาก
ธรรมเครื่องยึดหน่วง..."  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๖/๗๓)  

ธรรมเครื่องรองรับจิต  :ธรรมเครื่องทรงจิตไว้, ธรรมเครื่องถือจิตไว้, ธรรมเครื่องแบกจิตไว้, ธรรม
เคร่ืองบรรจุจิตไว้,  ในกุมภสูตร(ว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อ) พระพุทธเจ้าตรัสธรรมเคร่ือง
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รองรับจิตเปรียบเหมือนหม้อ  กล่าวคือ หม้อท่ีไม่มีเครื่องรองรับ กลิ้งไปได้ง่าย ท่ีมี
เคร่ืองรองรับ กลิ้งไปได้ยาก แม้ฉันใด จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่ไม่มีธรรมเคร่ืองรองรับ 
กลับกลอก ได้ง่าย ท่ีมีธรรมเคร่ืองรองรับ กลับกลอกได้ยาก  ธรรมเครื่องรองรับจิตใน
ท่ีน้ี ได้แก่ อริยมรรคมีองค์  ๘  คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ) (๒)สังมาสังกัปปะ(ดำริ
ชอบ) (๓)สัมมาวาจา(เจรจาชอบ) (๔)สัมมากัมมันตะ(ทำการชอบ)(๕)สัมมาอาชีวะ
(เลี้ยงชีพชอบ) (๖)สัมมาวายามะ(เพียรชอบ) (๗)สัมมาสติ(ระลึกชอบ) (๘)สัมมาสมาธิ
(ต้ังจิตมั่นชอบ) (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๗/๒๗)  

ธรรมเคร่ืองระงับใจภายในตน :ธรรมเครือ่งสงบใจภายในตน, ธรรมที่ช่วยให้เกิดความสงบใจภายใน
ตน(อชฺฌตฺตํ เจโตสมถมนุยุตฺโต), ธรรมที่ก่อให้เกิดสมถกัมมัฏฐาน(กรรมฐานเป็น
อุบายสงบใจ) หมายถึงการบำเพ็ญเพียงทางจิต มุ่งให้จิตสงบ โดยใช้สมาธิเป็นหลักยึด
ดึงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในกรรมฐาน ๔๐ มาบรกิรรมหรือกำหนดจนกระทั่งจิต
แนบแน่นในอารมณ์น้ัน มีความสงบเยือกเย็น ไม่ถูกขัดขวางรบกวนทำให้ฟุ้งซ่านจาก
นิวรณ์ ๕, ในมหาโคสิงคสตูร(ว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสาลวัน)พระสารีบุตรได้ถาม
พระเรวตะว่า"ป่าสิงคสาลวันอันน่าร่ืนรมย์จะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร" พระเรวตะตอบ
ว่า "ท่านสารบุีตร ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นท่ีมายินดี ยินดี
แล้วในความหลีกเร้น หม่ันประกอบธรรมเครื่องระงับใจภายในตน ไม่เหินห่างจาก
ฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพ่ิมพูนเรือนว่าง ท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสาลวันพึงงาม
ด้วยภิกษุเช่นนี้"  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๔/๓๖๘)  

ธรรมเคร่ืองละเว้น  : ธรรมเป็นเหตุละเว้นกิเลสได้, ธรรมเคร่ืองละเว้น ในท่ีนี้ ท่านหมายถึงสมณธรรม 
คือการบำเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติของภิกษุผู้ออกบวช โดยท่ัวไปได้แก่การเจริญสมถะและ
วิปัสสนา เพ่ือความเป็นสมณะที่สมบูรณ์ คือเป็นผู้สงบจากกิเลส จนกระทั่งสำเร็จเป็น
พระอริยบุคคล, ในทุพพจภิกขุวัตถุ(ว่าด้วยภิกษุผู้ว่ายาก)พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่อง
กรรมที่บุคคลกระทำโดยย่อหย่อนย่อมไม่มีผลมากแก่ภิกษุผู้ว่ายาก ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า ".....หากภิกษุพึงทำกรรมใด ก็ควรทำกรรมน้ันให้จริงจัง ควรบากบ่ันทำกรรม
น้ันให้ม่ันคง เพราะธรรมเครื่องละเว้นที่ประพฤติย่อหย่อน รังแต่จะเกลี่ยธุลีลงใส่ตัว" 
(ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๑๓/๑๓๐,ขุ.ธ.อ.(บาลี)๒/๓๑๓/๓๕๖)  

ธรรมเคร่ืองสลัดออกจากกิเลส :ธรรมเครือ่งช่วยให้หลุดพ้นจากกิเลส, ธรรมเครื่องทำลายกิเลส, ธรรม
เครื่องกำจัดกิเลส,ธรรมเครื่องละท้ิงกิเลส, ธรรมเคร่ืองสลดัออกจากกิเลสในท่ีน้ี ท่าน
หมายถึงพระนิพพาน,  ในวัตถูปมสูตร(ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้า) พระพุทธเจ้าตรัสวิธี
อาบให้สะอาดในภายในแก่ภิกษุท้ังหลาย มีใจความตอนหน่ึงว่า "....ภิกษุนั้นรู้ชัดว่า 
'สิ่งนี้มีอยู่ สิ่งที่เลวมีอยู่ สิง่ท่ีประณีตมีอยู่ ธรรมเครื่องสลัดออกจากกิเลสท่ีย่ิงกว่า
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สัญญาน้ีก็มีอยู่'  เม่ือเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และ
อวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่า 'หลุดพ้นแล้ว' รูชั้ดว่า 'ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แลว้ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีต่อไป'ภิกษุ
น้ีเราเรียกว่าเป็นผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายใน"  (ม.มู.(ไทย)๑๒/
๗๘/๖๗,ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๗๘/๑๘๙)  

ธรรมเคร่ืองอยู่เป็นสุข  :ธรรมเคร่ืองอยู่สำราญ, ธรรมเครื่องอยู่สบายใจ, ธรรมเป็นเหตุให้ได้ความสุข
ขณะเอิบอ่ิมใจ, ในท่ีน้ีท่านหมายถึง ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน อันเกิดจากผล
สมาบัติ, ในเสขปฏิปทาสูตร(ว่าด้วยข้อปฏิบัติของพระเสขะ) พระพุทธเจ้าตรัสธรรม
เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากลำบาก แก่เจ้ามหานามะ 
ดังใจความตอนหนึ่งว่า "....พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศล
ธรรมท้ังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 
เพราะวิตกวิจารสงบ ระงับไป บรรลุทุติยฌานมีความผอ่งใสในภายใน มีภาวะที่จิต
เป็นหน่ึงผุดขึ้น ไม่มี วิตก ไมม่ีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกดิจากวิเวกอยู่ เพราะปีติจาง
คลายไป มีอุเบกขา มีสติสมัปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระ
อริยะทั้งหลาย สรรเสริญว่า “ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสขุ” เพราะละสขุและทุกข์ได้ 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน บรรลจุตุตถฌานท่ีไม่มีทุกข ์ไม่มีสขุ มสีติบริสุทธ์ิ
เพราะ อุเบกขาอยู่  เจ้ามหานามะ พระอริยสาวกเป็นผู้ได้ฌาน ๔ ซึ่งเป็นธรรมอาศัย
จิตอันย่ิง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้
โดยไม่ลำบาก เป็นอย่างนี้แล"(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖/๓๐,๑๖๐/๑๘๑, ม.ม.อ.(บาลี)๓/
๒๖/๓๑, ม.ม.อ.(บาลี)๒/๑๖๐/๑๓๐)  

ธรรมเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน : ธรรมเครื่องอยู่สำราญในปัจจุบัน, ธรรมเครื่องอยู่สบายใจใน
ปัจจุบัน, ธรรมเป็นเหตุให้ได้ความสุขเอิบอ่ิมใจในปัจจุบัน, ในสุทสูตร(ว่าด้วยอุปมา
ด้วยพ่อครัว)พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีได้รับธรรมเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบนัแก่ภิกษุ
ท้ังหลายโดยเปรียบเทียบกับวิธีปรุงอาหารของพ่อครัว ดังใจความตอนหนึ่งว่า ".... 
เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่ จิตย่อมต้ังมั่น ละความเศร้าหมองได้ 
เธอย่อมกำหนดนิมิตนั้นได้ ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุน้ันเป็นบัณฑิต ฉลาดเฉียบแหลม ย่อม
ได้ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปจัจุบัน และได้สติสัมปชัญญะ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ภิกษุนั้นเป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม กำหนดนิมิตแห่งจิตของตน" (ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๓๗๔/๒๒๑)  

ธรรมเคร่ืองอยู่ผาสุก  :ธรรมเครื่องอยู่สุขสบายใจ, ธรรมเคร่ืองอยู่สำราญใจ, ธรรมเครื่องอยู่ผาสุกเอิบ
อ่ิมใจอันเกิดจากผลสมาบัติ ในที่น้ี ท่านหมายถึงญาณทสัสนะท่ีประเสริฐอันสามารถ
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(มหัคคตโลกุตตรปัญญา อันบริสุทธ์ิสูงสุด สามารถกำจัดกิเลสได้) อันวิเศษย่ิงกว่า
ธรรมของมนุษย์(กุศลกรรมบถ ๑๐), ในอเจลกัสสปสูตร(ว่าด้วยอเจลกัสสปะ) จิตต
คหบดีได้ถามถึงธรรมเครื่องอยู่ผาสุกกับอเจลกัสสปะ  เขาตอบว่า "คหบดี ตลอดเวลา
ประมาณ ๓๐ ปีนี้ญาณทสัสนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์ 
เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุกที่เราบรรลุแล้วย่อมไม่มี นอกจากความเป็นคนเปลือย ความ
เป็นคนโล้น และการสลัดฝุ่นธุลีด้วยขนหางนกยูง" (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๕๑/
๓๙๐,องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๔๘/๓๕๐,สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๕๑/๑๖๒)  

ธรรมเคร่ืองอยู่ร่วมกัน  :ธรรมเป็นเหตุใหอ้ยู่ร่วมกันได้, ธรรมท่ีก่อให้เกิดมิตรภาพ(มิตรธรรม), ธรรมที่
ยึดถือปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน(สหายธรรม), (ธรรมเครื่องอยู่ร่วมกัน โดยท่ัวไปได้แก่
อปริหานิยธรรม ๗ และสาราณียธรรม ๖) ในสักกสูตรว่าด้วยสักกยักษ์) สักกยักษ์ได้
กราบทูลเพ่ือไม่ให้พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนคนอ่ืน เพราะไม่เหมาะแก่สมณะผู้ละกิเลส
เครื่องร้อยรัดได้หมดแล้ว พ้นวิเศษแล้วเช่นพระองค์  พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบสักก
ยักษ์ตอนหนึ่งว่า "สักกะ  ธรรมเครื่องอยู่ร่วมกัน ย่อมเกิดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง 
คนมีปัญญาไมค่วรทำใจหว่ันไหวไปตามเหตุน้ันถ้าคนมีใจผอ่งใสแล้วสั่งสอนคนอ่ืน
บุคคลน้ันย่อมไมเ่ป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยเหตุน้ัน นอกจากจะอนุเคราะห์เอ็นดู" ((สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๓๖/๓๓๘,สํ.ส.อ.(บาลี)๑/๒๓๖/๔๔๐)  

ธรรมงาม  : ธรรมดี, กัลยาณธรรม, กุศลธรรม, , ธรรมท่ีนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าด้านคุณธรรม, 
ธรรมท่ีทำให้มช่ืีอเสียงดีงาม, ในคันธชาตสูตร(ว่าด้วยกลิ่นหอม) พระพุทธเจ้าตรัสถึง
กลิ่นหอม ๓ ชนิด คือ (๑)กลิ่นที่เกิดจากราก (๒)กลิ่นที่เกิดจากแก่น (๓)กลิ่นท่ีเกิด
จากดอก เหล่าน้ีลอยไปได้ตามลมเท่าน้ัน แต่กลิ่นหอมจากกิตติคุณของผู้ประพฤติ
ธรรม ถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึง รักษาเบญจศีล มีธรรมงาม มีใจปราศจากความ
ตระหนี่อันเป็นมลทิน มีจาคะสละแล้ว มฝี่ามือชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ 
ยินดีในการให้ทานและการจำแนกทาน กลิ่นหอมอันเกิดจากกิตติคุณนี้แล ย่อมลอย
ไปได้ทั้งตามลมและทวนลม  (องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๐/๓๐๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็นธรรมงาม ธรรมดี ด้วยศีลธรรมนั่นเอง (องฺ.ติก.อ.(บาลี)๒/
๘๐/๒๒๙)  

ธรรมจักร  : จักรคือธรรม, วงล้อแห่งธรรม, อาณาจักรแห่งธรรม, ธรรมจักร เรียกช่ือเต็มว่า ธัมม
จักกัปปวัตตนสูตร หมายถึงเทศนากัณฑ์แรกท่ีพระพุทธเจ้าแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ 
ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลังจากตรัส
รู้ ๒ เดือน มีเนื้อหาว่าด้วยเร่ืองอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือมัชฌิมาปฏฺปทา คือทางสาย
กลาง อันเว้นทางสุดโต่ง ๒ อย่าง  และว่าด้วยอริยสัจ ๔ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อัน
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ทำให้พระองค์สามารถปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ(ญาณเครื่องตรัส
รู้เองโดยชอบอันยอดเย่ียม) หลังจบเทศนา ท่านโกณฑัญญะหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้
ดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ )และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรก(ปฐมสาวก)ใน
พระพุทธศาสนา, ในพระไตรปิฎก มีการกล่าวถึงธรรมจักรหรือธัมมจักกัปวัตตนสูตรนี้
บ่อยครั้ง เพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่มีความสำคัญย่ิง(วิ.ม.(ไทย)๔/๑๑/๑๗,๔/๑๗/
๒๔,๔/๑๗/๒๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๑/๕๒,๑๐/๙๑/๕๓,๑๐/๙๒/๕๔,๑๐/๙๓/๕๕,ม.ม.
(ไทย)๑๒/๒๘๕/๓๑๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๑/๔๑๓,๑๓/๓๙๙/๔๙๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๙๖/๑๑๕,๑๔/๓๗๑/๔๑๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๕/๓๑๓,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๗๘/๑๒๐,องฺ.
เอกก.(ไทย)๒๐/๑๘๗/๒๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘/๑๔,๒๑/๓๓/๕๓,๒๑/๑๑๘/
๑๘๐,๒๑/๑๒๗/๑๙๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๐/๓๗๗,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๕๖๐/๖๓๖,๒๕/
๕๖๑/๖๓๖,๒๕/๕๖๒/๖๓๖,๒๕/๕๖๓/๖๓๖,๒๕/๖๙๐/๖๖๔,๒๕/๖๙๙/๖๖๕,๒๕/
๗๐๔/๖๖๗,ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๑๔๙/๒๘๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๐/๔๘๒,๓๑/๔๐/
๕๐๒,ขุ.พุทธ.(ไทย)๓๓/๓/๗๐๕,๓๓/๙๓/๒๓๐,๓๓/๑๐๒/๓๐๓,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๔๐๕/๔๓๓,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ 

ธรรมจักษุ  : ดวงตาเห็นธรรม คือปัญญารู้เห็นความจริงว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งน้ันทั้งปวง ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา”, ธรรมจักษุโดยทั่วไป เช่นท่ี
เกิดแก่ท่านโกณฑัญญะเมื่อสดับธรรมจักร ได้แก่ โสดาปัตติมรรคหรือโสดาปัตติมรรค
ญาณ คือญาณท่ีทำให้เป็นโสดาบัน, การได้ธรรมจักษุคือการสำเร็จเป็นพระโสดาบัน
อันเป็นอริยบุคคลขั้นแรกในพระพุทธศาสนา(อริยบุคคลมี ๔ ขั้น คือ โสดาบัน 
สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์), พระอริยสาวกส่วนมาก เช่น พระโกณฑัญญะ 
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะเป็นต้น เมื่อได้ธรรมจักษุคือสำเร็จเป็นพระโสดาบัน
แล้ว ก็จะข้ามไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย(วิ.ม.(ไทย)๔/๑๖/๒๔, ๔/๑๙/๒๖, ๔/
๓๖/๔๖, ๔/๕๖/๖๘,วิ.ม.(ไทย)๕/๒๔๒/๔,ที.สี.(ไทย)๙/๒๕๓/๘๖,๙/๒๙๘/๑๐๙,๙/
๓๕๕/๑๔๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๗๕/๔๓,๑๐/๗๙/๔๔,๑๐/๓๗๑/๓๐๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๙/
๖๕,๑๓/๒๐๖/๒๔๔,๑๓/๓๙๕/๔๘๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๑๙/๔๗๔,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๗๔/๖๘ ,๑๘/๑๒๑/๑๔๗ ,สํ.ม .(ไทย)๑๙/๑๐๘๑/๕๙๕ ,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๙๕/
๓๒๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๒/๒๓๓,๒๓/๒๑/๒๕๘,๒๓/๒๒/๒๖๑,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๓๒๑/๒๘๐,๓๗/๓๒๕/๒๘๙,วิ.อ. (บาลี) ๓/๕๖/๒๗,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับ
ประมวลศัพท์)  

ธรรมเจดีย์ :เจดีย์บรรจุพระธรรม คือจารึกพระพุทธพจน์ เช่น อริยสัจจ์ ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น ลงใน
ใบลานแล้วนำไปบรรจุในเจดีย์, แต่คำว่า “ธรรมเจดีย์” ท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสไว้



 

๒๔๔๘ 
 

 

ในธัมมเจติยสูตร(ว่าด้วยธรรมเจดีย์) ท่านหมายถึงพระดำรัสที่แสดงความยำเกรงต่อ
พระธรรม เพราะเม่ือกระทำความเคารพในรัตนะหนึ่ง ก็ย่อมเป็นอันกระทำความ
รัตนะทั้งสาม ฉะนั้น เมื่อกระทำความเคารพในพระผู้มีพระภาค ก็ย่อมเป็นอันกระทำ
ความเคารพพระธรรมและพระสงฆ์ด้วย,พระพุทธองค์ตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายเรียน 
ศึกษา ทรงจำธรรมเจดีย์ไว้, (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๔/๔๕๙,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๗/๗๑๑,
ม.ม.อ.(บาลี)๒/๓๗๔/๒๕๗,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์)  

ธรรมชั้นยอด : ธรรมช้ันเย่ียม(อคฺค), ธรรมช้ันเลิศ, ธรรมช้ันสูงสุด, ธรรมช้ันสุดยอด ท่ีตรัสไว้ในโกสัม
พิยสูตร(ว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพี) ตอนว่าด้วยสาราณียธรรม ๖ ประการนี้  ทรง
หมายถึงทิฏฐิอันไกลจากกิเลสท่ีเป็นข้าศึกเป็นนิยยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้น
ออกไป เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบ น้ีเป็นธรรมช้ันยอดที่ยึดคุมสาราณียธรรม ๖ 
ประการน้ีไว้ ดังที่พระองค์ตรัสเปรียบเทียบกับเรือนยอดไว้ว่า “ภิกษุท้ังหลาย ยอด
อันเป็นส่วนสูงสุดเป็นท่ียึดคุมเรือนยอด แม้ฉันใด ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสท่ีเป็นข้าศึก 
เป็นนิยยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไป เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบน้ี ก็ฉันน้ัน
เหมือนกัน เป็นธรรมช้ันยอดที่ยึดคุมสาราณียธรรม ๖ ประการน้ีไว้”(ม.มู.(ไทย)๑๒/
๔๙๒/๕๓๓,ม.มู.อ.(ไทย)๒/๔๙๒/๔๑๐)  

ธรรมชั้นสูง : ธรรมช้ันสุดยอด(อุตฺตม), ธรรมช้ันดีเย่ียม, ธรรมอันสูงสุด, ธรรมช้ันอุดม,(ธรรมช้ัน
สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระนิพพาน หรือการสำเร็จเป็นพระอรหันต
ขีณาสพ), ในสมณมุณฑิกสูตร(ว่าด้วยปริพาชกช่ืออุคคาหมานะสมณมุณฑิกาบุตร)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบบุคคลผู้บรรลุธรรมช้ันสูงในทางพระพุทธศาสนากับ
วาทะของอุคคาหมานปริพาชก  ผู้บรรลุธรรมช้ันสูงในทรรศนะของปริพาชก ได้แก่ผู้
ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ (๑)ไม่ทำกรรมช่ัวทางกาย (๒)ไม่กล่าววาจาช่ัว (๓)
ไม่ดำริความดำริช่ัว (๔)ไม่ประกอบอาชีพช่ัว พระพุทธเจ้าไม่ตรัสเช่นน้ัน ทรงช้ีว่า 
พฤติกรรมเช่นนี้ก็สามารถมีได้แม้ในเด็กอ่อนนอนแบเบาะ และตรัสถึงผู้บรรลุธรรม
ช้ันสูงในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยอเสขธรรม ๑๐ ประการ คือ (๑)
ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิท่ีเป็นอเสขะ (๒)ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นอเสขะ(๓)
ประกอบด้วยสัมมาวาจาท่ีเป็นอเสขะ(๔)ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะที่เป็นอเสขะ(๕)
ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะที่เป็นอเสขะ(๖)ประกอบด้วยสัมมาวายามะท่ีเป็นอเสขะ
(๗)ประกอบด้วยสัมมาสติท่ีเป็นอเสขะ(๘)ประกอบด้วยสัมมาสมาธิท่ีเป็นอเสขะ(ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๖๑/๓๐๘,๑๓/๒๖๘/๓๑๖)  

ธรรมชั่ว : ธรรมเลว, ธรรมไม่ดี, ปาปธรรม, อกุศลธรรม, ธรรมลามก, ธรรมมีโทษ, ในตติยปา
ปธัมมสูตร(ว่าด้วยธรรมช่ัวและธรรมดี สูตรท่ี ๓)และในจตุตถปาปธัมมสูตร(ว่าด้วย



 

๒๔๔๙ 
 

 

ธรรมช่ัวและธรรมดี สูตรที ่๔) พระพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะของบุคคลผู้มธีรรมช่ัวไว้ว่า 
"บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูฆ่้าสัตว์ (ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูด
ส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มีความโลภ มีความพยาบาท) ฯลฯ เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
(อกุศลธรรม ๑๐ ประการ) บุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้มีธรรมช่ัว”, บุคคลผู้มีธรรมช่ัว
ท่านจำแนกไว้ ๒ ระดับ คือ (๑)บุคคลผู้มีธรรมช่ัว คือทำช่ัวเอง ไม่ได้ชักชวนคนอ่ืนให้
ทำ (๒)บุคคลผู้มีธรรมช่ัวท่ีย่ิงกว่าบุคคลผู้มีธรรมช่ัว คือท้ังทำช่ัวเอง ท้ังชักชวนคนอ่ืน
ให้ทำช่ัว (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๙/๓๒๙, ๒๑๐/๓๓๐)  

ธรรมชาติ  : สิ่งท่ีเกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งน้ันๆ, ภาพภูมิประเทศ, สิ่งที่เป็นไปเองโดย
มิได้ปรุงแต่ง, คำว่า "ธรรมชาติ" ถูกนำมาใช้อธิบายหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกในหลายแง่มุม เช่น ในมหาหัตถิปโทปมสูตร(ว่าด้วยอุปมาด้วย
รอยเท้าช้าง)ในมหาราหุโลวาทสูตร(ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล) และใน
ธาตุวิภังคสูตร(ว่าด้วยการจำแนกธาตุ)อธิบายลักษณะของเตโชธาตุว่าได้แก่ธรรมชาติ
ท่ีเป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่น ธรรมชาติท่ีเป็นเครื่องทำร่างกายให้ทรุดโทรม 
ธรรมชาติท่ีเป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อน ธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งท่ีกินแล้ว...
เป็นต้น, ในมหาสกุลุทายิสูตร(ว่าด้วยปริพาชกช่ือสกุลทายี)อธิบายลักษณะของแก้ว
ไพฑูรย์ว่ามีความงดงามตามธรรมชาติ, ในวาเสฏฐสูตร(ว่าด้วยมาณพช่ือวาเสฏฐะ)
อธิบายธรรมชาติของหญ้าและต้นไม้ว่ามีรูปร่างสัณฐานต่างกัน, ในญาณวัตถุสูตร(ว่า
ด้วยญาณวัตถุ) ระบุว่า ญาณ ๒ ประการ คือ(๑)ธัมมญาณ (๒)อันวยญาณของอริย
สาวก  เป็นธรรมชาติบริสุท ธ์ิผุดผ่อง , และในราหุลสูตร (ว่าด้วยพระราหุล ) 
พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องธาตุ ๔ แก่พระราหุลว่า พึงเห็นธรรมชาติ(ของธาตุ ๔) น้ัน
ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า "นั่นไม่ใช่เรา เราไม่ได้เป็นน่ัน นั่น
ไม่ใช่อัตตาของเรา"(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๔/๓๓๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑๖/๑๒๗,๒๕๒/
๓๐๐, ๔๕๖/๕๗๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๕๑/๔๐๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๓๓/๗๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๗๗/๒๔๙,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  

ธรรมชาติท่ีไม่เกิด  : ธรรมชาติท่ีไม่มีการเกิดอีก, ธรรมชาติที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป, 
ธรรมชาติท่ีปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้, อสังขตธาตุ, ธรรมชาติท่ีไม่เกิดในท่ีน้ี ได้แก่
พระนิพพาน,ในตติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร(ว่าด้วยธรรมท่ีเกี่ยวกับนิพพาน สูตรท่ี๓) 
พระพุทธเจ้าตรัสธรรมมีกถาว่าด้วยเร่ืองนิพพานแก่ภิกษุท้ังหลาย  ทรงมีพุทธอุทาน
ตอนหน่ึงอธิบายลักษณะของนิพพานว่า "ภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติท่ีไม่เกิด ไม่ปรากฏ 
ไม่ถูกเหตุสร้าง ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง มีอยู่....."(ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๗๓/๓๒๓,ขุ.อุ.อ.(บาลี)
๑/๗๓/๔๒๒)  



 

๒๔๕๐ 
 

 

ธรรมชาละ  : ข่ายแห่งธรรม, ข่ายคือธรรม, ธรรมชาละ คือช่ือหน่ึงของธรรมบรรยายท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสแก่พระอานนท์,ในพรหมชาลสูตร(ว่าด้วยข่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอัน
ประเสริฐ) พระอานนท์เถระหลังจากฟังธรรมบรรยายนี้จบลงก็เกิดความอัศจรรย์ใจ
เพราะมีเน้ือหาท่ีหลากหลายลกึซึ้งไม่เคยได้ฟังมาก่อน จึงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า
ธรรมบรรยายน้ีมีช่ือว่าอะไร  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า "อานนท์ เธอจงจำธรรม
บรรยายนี้ว่า ข่ายแห่ง ประโยชน์ (อรรถชาละ) ก็ได้ ข่ายแห่งธรรม (ธรรมชาละ) ก็ได้ 
ข่ายแห่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ (พรหมชาละ) ก็ได้ ข่ายแห่งทิฏฐิ(ทิฏฐิชาละ) ก็
ได้ ตำราพิชัยสงคราม (สังคามวิชัย) อันยอดเย่ียมก็ได้"  (ที.สี.(ไทย)๙/๑๔๘/๔๗) 

ธรรมฐิติ  :  สภาวะที่ดำรงอยู่เอง เป็นอยู่เองตามธรรมดา อรรถกถาหมายเอา สภาวะที่ดำรงอยู่
ในโลกุตตรธรรม ๙, ในโปฏฐปาทสูตร(ว่าด้วยปริพาชกช่ือโปฏฐปาทะ)ระบุว่า มีการ
สนทนาธรรมกันระหว่างพระพุทธเจ้ากบัโปฏฐปาทปริพาชก เขาได้กล่าวช่ืนชมพระ
ดำรัสของพระพุทธเจ้าต่อหน้าพวกปริพาชกอ่ืนๆว่า ".....พระสมณโคดมทรงบัญญัติ
ข้อปฏิบัติท่ีจริง แท้ แน่นอน เป็นธรรมฐิติ  เป็นธรรมนิยามไว้ ก็เมื่อทรงบัญญัติเช่นนี้ 
ไฉนวิญญูชนอย่างข้าพเจ้าจะไม่พลอยช่ืนชมสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเป็นคำ
สุภาษิตเล่า"...(ที.สี.อ.(ไทย)๙/๔๒๑/๑๘๕,๙/๔๒๒/๑๘๕,ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๒๑/
๓๑๓)  

ธรรมดั้งเดิม : ธรรมเก่าแก่, ธรรมท่ีมมีาแต่เดิม, โบราณธรรม, ธรรมของพวกพราหมณ์เก่าๆ, ธรรมท่ี
(พวกพราหมณ์)ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา, ในโลหิจจสูตร(ว่าด้วยโลหิจจพราหมณ์) 
ระบุว่า พระมหากัจจายนเถระได้กล่าวถึงธรรมด้ังเดิมกับพวกมาณพผู้เป็นลูกศิษย์ของ
โลหิจจพราหมณ์ว่า "พราหมณ์เหล่าใดระลึกธรรมด้ังเดิมได้ พราหมณ์เหล่าน้ันเป็นผู้มี
ศีลสูงสุด เก่าแก่กว่า พราหมณ์เหล่าน้ันคุ้มครอง รกัษาทวารท้ังหลายดีแล้ว เพราะ
ครอบงำความโกรธได้..." มาณพเหล่าน้ันไม่พอใจท่ีถูกพระเถระว่ากล่าว จึงเข้าไปหา
โลหิจจพราหมณ์  ท่านพราหมณ์ไมฟั่งความข้างเดียวได้เข้าไปหาพระเถระเพ่ือ
สอบถามความจริง พระเถระได้อธิบายความคาถาที่ว่าด้วยธรรมด้ังเดิมให้ฟังอีกครั้ง 
จนโลหิจจพราหมณ์เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงพระ
รัตนตรัยเป็นที่พ่ึง(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๓๒/๑๖๑,สํ.สฬา.อ.(ไทย)๓/๑๓๒/๖๙)  

ธรรมดำ : ธรรมช่ัว, ธรรมฝ่ายเลว, ธรรมดำ ในท่ีน้ี ได้แก่อกุศลธรรม มีกายทุจริตเป็นต้น, คำว่า 
“ธรรมดำ” ตรงกันข้ามกับคำว่า “ธรรมขาว” ถูกหยิบยกนำมาอธิบายหลักคำสอน
เรื่องความดีความช่ัวหรือความถูกกับความผิดบ่อยคร้ังมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลาย
แห่งเพ่ือช้ีให้เห็นว่า   ธรรมดำ เป็นสิ่งท่ีควรละ เพราะจะนำไปสู่ความฉิบหาย ธรรม
ขาว เป็นสิ่งท่ีควรเจริญ เพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุข, ในมหาสมยสูตร(ว่าด้วยการ
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ประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา)เป็นต้น ท่านเปรียบเทียบบุคคลผู้ล่วงพ้นธรรมดำได้ว่า
เหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆ”(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๗๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๔/๓๔, 
๑๙๘/๑๓๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๔๑/๒๓๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๗/๒๗๐, ๑๖๙/
๓๐๕, ๑๗๐/๓๐๗,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๘๗/๕๕,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๕๓๒/๖๒๔,สํ.ม.อ. (บาลี) 
๓/๓๑-๔๐/๑๙๖, ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๔/๔๕-๔๗)  

ธรรมดี  :  ธรรมงาม, ธรรมเจริญ, กศุลธรรม, กัลยาณธรรม, ในตติยปาปธัมมสูตร(ว่าด้วยธรรม
ช่ัวและธรรมดี สูตรท่ี๓)และในจตุตถปาปธัมมสูตร(ว่าด้วยธรรมช่ัวและธรรมดี สูตรท่ี
๔) พระพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะของบุคคลผู้มธีรรมดีไว้ว่า “บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็น
ผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์.... (เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติผิด
ในกาม เว้นขาดจากการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด เว้นขาดจากการพูดคำ
หยาบ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภอยากได้ของผู้อ่ืน ไม่พยาบาทปองร้าย
ผู้อ่ืน).... ฯลฯ เป็นสัมมาทิฏฐิ"(กศุลธรรม ๑๐ ประการ) บุคคลนี้เรยีกว่า บุคคลผู้มี
ธรรมดี”, บุคคลผู้มีธรรมดีท่านจำแนกไว้ ๒ ระดับ คือ (๑)บุคคลผู้มีธรรมดี คือทำดี
เอง ไม่ได้ชักชวนคนอ่ืนให้ทำ (๒)บุคคลผู้มีธรรมดีท่ีย่ิงกว่าบุคคลผู้มีธรรมดี คือท้ังทำดี
เอง ท้ังชักชวนคนอ่ืนให้ทำดี  ( (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๐๙/๓๒๙,๒๑/๒๑๐/๓๓๐) 

ธรรมตรรก  :ตรึกตรองประกอบด้วยธรรม(ธมฺมตกฺก...), ตริตรองที่เป็นธรรม, ใคร่ครวญหรือคิด
ทบทวนตามธรรม, คำว่า “ธรรมตรรก” ในท่ีน้ีท่านหมายถึงอัญญาวิโมกข์ที่มีธรรม
ตรรกเป็นเบ้ืองต้น คือท่ีมีความตรึกประกอบด้วยธรรมแล่นไปข้างหน้า,ในอุทยมาณ
วปัญหานิทเทส(ว่าด้วยปัญหาของอุทยมาณพ) พระพุทธเจ้าตรัสตอบอุทยมาณพ
เกี่ยวกับอัญญาวิโมกข์ท่ีมีธรรมตรรกเป็นเบ้ืองต้นว่า “เราจะบอกอัญญาวิโมกข์ ที่
บริสุทธ์ิเพราะมีอุเบกขาและสติ  ท่ีมีธรรมตรรกเป็นเบ้ืองต้น  เป็นเคร่ืองทำลาย
อวิชชา”(ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๗๖/๒๗๖,ขุ.จู.อ.(บาลี)๑/๗๖/๔๙) 

ธรรมตามลำดบับท  : ธรรมตามลำดับแห่งบท,ธรรมตามลำดับด้วยอำนาจสมาบัติหรือด้วยอำนาจองค์
ฌาน(ต้ังแต่รูปฌาน ๔ จนถงึอรูปฌาน ๔ เป็นลำดับไป), ธรรมตามลำดับบท ในท่ีน้ี 
ท่านหมายถึงการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทของพระสารีบุตรเถระ ดังใจความตอน
หนึ่งท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนุปทสูตร(ว่าด้วยธรรมตามลำดับบท)ว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
สารีบุตรเป็นบัณฑิต มีปญัญามาก มีปัญญากว้างขวาง มีปัญญาร่าเริง มีปัญญา
รวดเร็ว มีปัญญาเฉียบแหลม มีปัญญาเพิกถอนกิเลส ภิกษุทั้งหลาย เพียงก่ึงเดือนสารี
บุตรก็เห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทได้ ในการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทของสารีบุตร
น้ัน มีเรื่องดังต่อไปนี้...”  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๓/๑๑๑, ม.อุ.อ.(ไทย)๔/๙๓/๗๙) 
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ธรรมทาน  : การให้ธรรม, การส่ังสอนแนะนำเก่ียวกับธรรม, การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง, 
(ทาน คือการให้ การเสียสละ การบริจาค แบ่งออกเป็น ๒ ประภท คือ (๑)อามิสทาน 
ให้สิ่งของ (๒)ธรรมทาน ใหธ้รรม ให้ความรู้  บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็น
เลิศ ท่านอธิบายว่า อามิสทานช่วยค้ำจุนชีวิตทำให้เขามีท่ีพ่ึงอาศัย แต่ธรรมทานช่วย
ให้เขารู้จักพ่ึงตนเองได้ต่อไป), ในอุปาลิวาทสูตร(ว่าด้วยวาทะของคหบดีช่ืออุบาลี) 
คหบดีอุบาลีได้กล่าวช่ืนชมพระพุทธเจ้าว่า “ทรงให้ธรรมทานก่อนผูอ่ื้นท้ังหมด”,ใน
ทานสูตร(ว่าด้วยการให้ทาน)และในพราหมณธัมมยาคสูตร(ว่าด้วยการบูชายัญด้วย
ธรรมของผู้เป็นพราหมณ์)ได้แบ่งทานออกเป็น ๒ ประเภท คือ อามิสทาน และธรรม
ทาน ยกย่องว่าธรรมทานเป็นเลิศ, ในวิปัสสีพุทธวงศ์(ว่าด้วยพระประวัติของพระวิปัส
สีพุทธเจ้า) ระบุถึงการทรงประทานธรรมทานของพระวิปัสสีพุทธเจ้า(ม.ม.(ไทย)๑๓/
๗๖/๗๓,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๙๘/๔๗๓, ๒๕/๑๐๐/๔๗๗,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๖/๖๘๕, 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์)  

ธรรมทายาท  : ทายาทแห่งธรรม, ผู้รับมรดกธรรม, ผู้รับเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นสมบัติด้วย
การประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึง, โดยตรง หมายถึง รับเอาโลกุตตรธรรม ๙ ไว้ได้ด้วยการ
บรรลุเอง  โดยอ้อม หมายถงึ รับปฏิบัติกุศลธรรม จะเป็นทาน ศีล หรือภาวนาก็ตาม 
ตลอดจนการบูชา ที่เป็นไปเพ่ือบรรลุโลกุตตรธรรมน้ัน, ในธัมมทายาทสูตร(ว่าด้วย
ทายาทแห่งธรรม) พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพ่ือให้ภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมทายาท
มากกว่าเป็นอามิสทายาท(ทายาทแห่งอามิส คือรับสมบัติทางวัตถุ), ในอนุปทสูตร(ว่า
ด้วยสูตรตามลำดับบท)ระบุว่า พระสารีบุตรเถระเป็นธรรมทายาทท่ีน่าช่ืนชม, กล่าว
โดยสรุปคือ พระอริยสงฆ์สาวกผู้รับสืบทอดมรดกธรรมของพระพุทธเจ้า ได้ช่ือว่า
ธรรมทายาท (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๙/๒๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๖/๑๑๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐/
๑๕๑,๓๒/๑๕/๑๙๐,๓๒/๙๐/๔๙๖,๓๒/๑๗๖/๖๗๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗/๒๙๐,ขุ.อป.
(เถริยาปทาน)(ไทย)๓๓/๘/๔๕๗,๓๓/๓๗๔/๕๐๓,๓๓/๔๗๗/๔๕๑, พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ฉบับประมวลศัพท์) 

ธรรมทนินา, ภิกษุณี :1.พระเถรีมหาสาวิกาองค์หนึ่ง เป็นกุลธิดาชาวพระนครราชคฤห์  เป็นภรรยา
ของวิสาขเศรษฐี มีความเลื่อมใสในพระพทุธศาสนา  บวชในสำนักนางภิกษุณี  
บำเพ็ญเพียรไม่นาน ก็ได้สำเร็จพระอรหัตได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางเป็น
ธรรมกถึกดังคำว่า ธรรมทินนาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผู้เป็นธรรมกถกึ 
(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๓๙/๓๐),ในภัทรกปั สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  
เคยเกิดเป็นพระราชธิดาคนท่ี ๖ ร่วมกับนางปฏาจาราและคนอ่ืนๆรวมทั้งตนเองเป็น 
๗ คนของพระเจ้ากิกี ดังคำว่า พระราชกัญญาทั้ง ๗ องค์ มีความสขุ  ประพฤติ
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พรหมจรรย์ต้ังแต่ยังเป็นกุมารีเพลิดเพลินยินดีอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า คือ(๑)พระนาง
สมณี (๒) พระนางสมณคุตตา (๓)  พระนางภิกษุณี (๔) พระนางภิกขุทาสิกา (๕) 
พระนางธรรมา (๖) พระนางสุธรรมา (๗) พระนางสังฆทาสิกา (พระราชธิดาทั้ง ๗ 
น้ันได้กลับชาติมาเกิด)คือ พระเขมาเถรี ๑พระอุบลวรรณาเถรี ๑พระปฏาจาราเถรี ๑ 
พระกุณฑลเกสีเถรี ๑ หม่อมฉัน ๑  พระกีสาโคตมีเถร ี๑ และคนท่ี ๗ เป็นวิสาขา
มหาอุบาสิกา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐๖/๔๖๙); เป็นพระอุปัชฌาย์ของพระสุกกเถรี ดัง
คำในสุกกาเถรยิาปทาน พระสุกกาเถรีกล่าวประวัติอดีตชาติของตนว่า หม่อมฉันได้
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระธรรมทินนาเถรี (ขุ.อุป.(ไทย) ๓๓/
๑๓๑/๕๓๗) (เขียน ธัมมทินนา ก็มี) 

 2.พระธรรมทินนาเถรี อีกองค์หนึ่งเลิศด้านมีปัญญามาก เป็นพระอัครสาวิกาของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี คู่กับพระสุชาตาเถรี ดังคำในปิยทัสสีพุทธวงศ์ว่า 
พระสุชาตาเถรีและพระธรรมทินนาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา (ของพระศาสดาพระนาม
ว่าปิยทัสสี) (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๕๙) 

ธรรมทินนาอุบาสิกา :อุบาสิกาช่ือธรรมทินนา เป็นคู่อัครอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี 
ดังคำในปิยทัสสีพุทธวงศ์ตอนหน่ึงว่า วิสาขาอุบาสิกาและธรรมทินนาอุบาสิกาเป็น
อัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๕๙) 

ธรรมท่ีเกิดข้ึนจากเหตุ ขันธ์ ๕  คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ  ดังคำในอานิสังสสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสถึง อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งโสดาปัตติผล  ๖ ประการนี้ ซึ่งใน
ข้อที่ ๖ กล่าวถึงเห็นธรรมท่ีเกิดขึ้นจากเหตุได้ดี (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๗/๖๒๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมที่เกิดแต่เหตุ  คือ  ขันธ์  ๕  ได้แก่ตัวทุกข์ (วิ.อ.  
(บาลี) ๓/๖๐/๓๐)   

ธรรมทีเ่ก้ือกูลแก่สังโยชน์ : สัญโญชนิยธรรม หมายถึงรูป เวทนา สังขาร วิญญาณ ดังคำในสัญโญชนิย
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมที่เกื้อกูลสังโยชน์และสังโยชน์ไว้ว่า รูปเป็นธรรมที่
เกื้อกูลแก่สังโยชน์ ฉันทราคะในรูปน้ันเป็นสงัโยชน์ เวทนา ฯลฯ สัญญา ... สังขาร ... 
วิญญาณเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ ฉันทราคะในวิญญาณน้ันเป็นสงัโยชน์  ภิกษุ
ท้ังหลาย เหลา่น้ีเราเรียกว่า ธรรมท่ีเกื้อกลูแก่สังโยชน์น้ีเรียกว่าสังโยชน์ (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๒๐/๒๑๔),ในสญัโญชนิยสูตร กล่าวถึงจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมโน 
เรียกว่าธรรมท่ีเกื้อกูลแก่สังโยชน์ (สํ.สฬา.  (ไทย)  ๑๘/๑๐๙/๑๒๔),ในสญัโญช
นิยธัมมสูตร กล่าวถึงรูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมย์ เรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๒/๑๔๘),ในสญัโญชนสูตร  กล่าวถึงภิกษุผู้เป็นเถระสนทนากัน
ในเรื่องสังโยชน์ก็ดี ธรรมท่ีเกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดี มีอรรถต่างกัน  มีพยัญชนะต่างกัน 



 

๒๔๕๔ 
 

 

ต่อมาจิตตคหบดี เป็นอริยสาวกอนาคามี กล่าวตอบเร่ืองนี้ไว้อย่างดี (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๔๓/๓๗๐), ในเอกธัมมสูตร กล่าวถึงธรรมที่ใช้ละธรรมท่ีเกื้อกูลสงัโยชน์ไว้  ดัง
คำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง
ท่ีบุคคลเจรญิ ทำให้มากแล้ว จึงเป็นไปเพ่ือละธรรมท่ีเกื้อกูลแกส่ังโยชน์เหมือน
โพชฌงค์ ๗ ประการน้ีเลย (สํ.สฬา.(ไทย)๑๙/๒๑๐/๑๔๑)  

ธรรมทีเ่ก้ือกูลแก่อุปาทาน :  อุปาทานิยธรรม หมายถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดังคำในอุ
ปาทานิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมที่เกื้อกูลแกอุ่ปาทาน และอุปาทานไว้ว่า 
คือรูปเป็นธรรมท่ีเก้ือกูลแก่อุปาทาน ฉันทราคะในรูปน้ันเป็นอุปาทาน  เวทนา ฯลฯ 
สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเป็นธรรมท่ีเกื้อกูลแก่อุปาทาน    ฉันทราคะในวิญญาณ
น้ันเป็นอุปาทาน ภิกษุท้ังหลายเหล่าน้ีเราเรียกว่า  ธรรมท่ีเก้ือกูลแก่อุปาทาน น้ีเรา
เรียกว่าอุปาทาน (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๒๑/๒๑๔),ในอุปาทานิยสูตร กล่าวถงึจักษุ โสตะ 
ฆานะ ชิวหา กาย และมโน เรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน ดังเช่นคำว่า คือจักขุ
ช่ือว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน ฉันทราคะในจักขุน้ันช่ือว่าอุปาทาน (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๑๑๐/๑๒๔), ในอุปาทานิยธัมมสูตร กล่าวถึงรูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมย ์
เรียกว่าธรรมท่ีเกื้อกูลแก่อุปาทาน ดังเช่นคำว่า รูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตาท่ีน่าปรารถนา น่า
ใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก  ชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ เหล่านี้เราเรียกว่าธรรมท่ี
เกื้อกูลแก่อุปาทานฉันทราคะในรูปน้ันช่ือว่าอุปาทาน (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๓/๑๔๘) 

ธรรมที่ขาว : สุกกธรรม,กุศลธรรม กล่าวคือธรรมขาวกระทำจิตให้มีความประภัสสร   หมายถึงหิริ
และโอตตัปปะ, รวมกุศลธรรมแม้ท้ังหมด, ข้อ ๑ ในหมวดกัณหทุกะ  กล่าวคือ (๑) 
ธรรมท่ีดำ (๒) ธรรมท่ีขาว และธัมมสังคณี พระผู้มีพระภาคตรัสให้ความหมายไว้ว่า 
ความละอายบาปและความเกรงกลัวบาปธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าธรรมที่ขาวกุศลธรรมแม้
ท้ังหมดช่ือว่าธรรมท่ีขาว  (อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๐๔/๒๐, ๑๓๑๐/๓๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า คำว่า ธรรมท่ีขาว หมายถึงมีเหตุที่เกิดขาว (อภิ.สํ.อ.(บาลี) 
๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๙)   

ธรรมทีค่วรกำหนดรู้ :ปรญิเญยยธรรม หมายถึงรูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สญัญูปาทานขันธ์ 
สังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณูปาทานขันธ์ แต่มักเรียกส้ันๆว่า รูป เวทนา สญัญา 
สังขาร วิญญาณ ดังคำในสฬายตนวิภังคสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงหัวข้อไว้ว่า 
บุคคลน้ันย่อมกำหนดรู้ธรรมท่ีควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันย่ิง และตรัสอธิบายไว้ว่า 
ธรรมท่ีควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันย่ิง เป็นอย่างไร ควรจะตอบว่า  อุปาทานขันธ์ ๕  
คือ (๑) รูปูปาทานขันธ์ (๒) เวทนูปาทานขันธ์ (๓) สญัญูปาทานขันธ์ (๔) สังขารู
ปาทานขันธ์ (๕) วิญญาณปูาทานขันธ์ ธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วย



 

๒๔๕๕ 
 

 

ปัญญาอันย่ิง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๓๓/๔๙๒),ในปริญญาสตูร ปริญเญยยสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสถึงธรรมท่ีควรกำหนดรู้และการกำหนดรู้ไว้ ดังคำว่า รูปเป็นธรรมท่ีควร
กำหนดรู้  เวทนาเป็นธรรมท่ีควรกำหนดรู้  สญัญาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ สังขาร
เป็นธรรมท่ีควรกำหนดรู้  วิญญาณเป็นธรรมท่ีควรกำหนดรู้ เหล่าน้ีเรียกว่า ธรรมที่
ควรกำหนดรู้ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ น้ีเรียกว่าการกำหนดรู้  
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๓/๓๕, ๑๐๖/๒๐๒,๑๖๓/๒๕๖) 

ธรรมทีค่วรเจริญ : ภาเวตัพพธรรม หมายถึงสมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน แต่มักเรยีกสั้นๆว่า 
สมถะและวิปัสสนา  ดังคำในสฬายตนวิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงหัวข้อไว้ว่า 
บุคคล...ย่อมเจริญธรรมท่ีควรเจริญด้วยปัญญาอันย่ิง และตรัสอธิบายไว้ว่า  ธรรมที่
ควรเจริญด้วยปัญญาอันย่ิง เป็นอย่างไรคือ (๑) สมถะ(๒) วิปัสสนา ธรรมเหล่าน้ี ช่ือ
ว่าธรรมท่ีควรเจริญด้วยปัญญาอันย่ิง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๓๑/๔๙๑), ในภาเวตัพพสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สมัมาวาจา สมัมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ  สัมมาสติ สมัมาสมาธิ  สมัมาญาณะ และสัมมาวิมุตติ 
ดังคำว่า ธรรมท่ีควรเจริญ อะไรบ้างคือ (๑) สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ (๑๐) สัมมาวิมุตติ ภิกษุ
ท้ังหลาย นี้เรียกว่าธรรมท่ีควรเจริญ(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๑/๒๙๕),ในภาเวตัพพ
ธัมมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีควรเจริญและธรรมท่ีไม่ควรเจรญิ  และธรรม
ท่ีควรเจริญ คอื(๑) เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต (๒) เจตนางดเว้นจากอทินนาทาน 
(๓) เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร (๔) เจตนางดเว้นจากมุสาวาท (๕) เจตนางด
เว้นจากปิสุณาวาจา (๖) เจตนางดเว้นจากผรุสวาจา (๗) เจตนางดเว้นจากสัมผัปปลา
ปะ (๘) อนภิชฌา (ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) (๙) อพยาบาท (ความไม่คิดร้าย)
(๑๐)สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ) ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าธรรมท่ีควรเจริญ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๕/๓๔๐)  

ธรรมทีค่วรทำให้แจ้ง :สัจฉกิรณียธรรม,หมายถึงวิชชาและวิมุตติ ดังคำในสฬายตนวิภังคสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสถึงหัวข้อไว้ว่า บุคคล...ย่อมเจริญธรรมทีค่วรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิง 
และตรัสอธิบายไว้ว่า ธรรมที่ควรทำใหแ้จ้งด้วยปัญญาอันย่ิง เป็นอย่างไร คือ (๑)  
วิชชา (๒) วิมตุติ ธรรมเหล่านี้ช่ือว่าธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิง,  ในสังคีติ
สูตร พระสารบุีตรกล่าวไว้ว่ามี ๔ ประการ คือ (๑) ปุพเพนิวาส ควรทำให้แจ้งด้วยสติ 
(๒) การจุติและอุบัติของสัตว์ท้ังหลายควรทำให้แจ้งด้วยจักษุ (๓)วิโมกข์ ๘ ควรทำให้
แจ้งด้วยกาย (๔) ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา, ในสัจฉกิรณีย
สูตร พระผูมี้พระภาตรัสถึงธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ (๑) ธรรม
ท่ีควรทำให้แจง้ด้วยกาย (๒) ธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยสติ(๓)ธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง



 

๒๔๕๖ 
 

 

ด้วยจักษุ(๔) ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๙/๒๗๓),ใน
สัจฉิกาตัพพสตูรกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาวิมตุติเป็นท่ีสุดว่าเป็นธรรมท่ี
ควรทำให้แจ้ง,ในสัจฉกิาตัพพสูตรกล่าวถึงเจตนางดเว้นจากปาณาติบาต จนถึง
สัมมาทิฏฐิเป็นท่ีสุด (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๔/๒๙๗,๒๔/๑๙๗/๓๔๒); ดูธรรมท่ีควร
ทำให้แจ้ง  

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า วิชชา  หมายถึงวิชชาคืออรหัตตมรรค  วิมุตติ  หมายถึงผล
วิมุตติ  (ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๔๓๓/๒๕๔),อธิบายไว้ว่า คำว่า กายหมายถึงนามกาย คำว่า 
สติ หมายถึงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  คำว่า จักษุ หมายถึงทิพพจักขุญาณ คำว่า 
ปัญญา หมายถึงฌานปัญญา วิปัสสนาปัญญา  มัคคปัญญา ผลปัญญาและ
หมายถึงปัจจเวกขณปัญญาท่ีพิจารณาอรหัตตผลคือความสิ้นอาสวะ  (องฺ.จตุกฺก.อ.
(บาลี) ๒/๑๘๙/๔๐๙)  

ธรรมทีค่วรทำให้มาก :พหุลกีาตัพพธรรม หมายถึงเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยง
ชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจม่ันชอบ ความรู้ชอบ และหลุดพ้นชอบ ดังคำ
ในพหุลีกาตัพพสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ธรรมท่ีควรทำให้มาก อะไรบ้าง คือ(๑) 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ (๑๐) สัมมาวิมุตติ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าธรรมท่ีควรทำให้มาก 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๒/๒๙๕),ในพหุลีกาตัพพสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมที่
ควรทำให้มากและธรรมที่ไม่ควรทำให้มาก และธรรมที่ควรทำให้มาก คือ(๑) เจตนา
งดเว้นจากปาณาติบาต (๒) เจตนางดเว้นจากอทินนาทาน (๓) เจตนางดเว้นจาก
กาเมสุมิจฉาจาร (๔) เจตนางดเว้นจากมุสาวาท (๕) เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจา 
(๖) เจตนางดเว้นจากผรุสวาจา (๗) เจตนางดเว้นจากสัมผัปปลาปะ (๘) อนภิชฌา 
(ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) (๙) อพยาบาท (ความไม่คิดร้าย)(๑๐) สัมมาทิฏฐิ
(เห็นชอบ) ดังคำว่า ธรรมท่ีควรทำให้มาก อะไรบ้าง คือ (๑) เจตนางดเว้นจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ (๑๐) สัมมาทิฏฐิ ภกิษุท้ังหลายน้ีเรียกว่าธรรมท่ีควรทำให้มาก 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๖/๓๔๑) 

ธรรมทีค่วรระลึก:อนุสสริตัพพธรรม หมายถึงความเห็นชอบเป็นต้น จนถึงความหลุดพ้นชอบเป็นท่ีสุด 
ในอนุสสริตัพพสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงธรรมที่ควรระลึกและธรรมท่ีไม่ควรระลึก 
ธรรมท่ีควรระลึก หมายถึงความเห็นชอบเป็นต้นจนถึงความหลุดพ้นชอบเป็นท่ีสุด ดัง
คำว่า ธรรมที่ควรระลึกอะไรบ้าง คือ (๑๐) สัมมาทิฏฐิฯลฯ (๑๐) สมัมาวิมุตติ  ภิกษุ
ท้ังหลาย  น้ีเรยีกว่าธรรมที่ควรระลึก(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๓/๒๙๖),ในอนุสสริตัพพ
สูตร อีกสูตรหนึ่ง ก็กล่าวถึงเจตนางดเว้นจากปาณาติบาต เป็นต้นจนถึงสัมมาทิฏฐิ
เป็นที่สุด (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๗/๓๔๑)  



 

๒๔๕๗ 
 

 

ธรรมทีค่วรรู้ : ความรู้แจ้งและความหลุดพ้น หมายถึงวิชชาและวิมุตติ, ในตติยอธัมมสตูรพระผู้มีพระ
ภาค...ทรงแสดงประโยชน์   ประทานอมตธรรม  เป็นเจ้าของธรรม   เป็นพระตถาคต  
ทรงรู้ธรรมท่ีควรรู้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๕/๒๖๓),เสลสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่
เสลพราหมณ์ว่า   พราหมณ ์   เราได้รู้ย่ิงธรรมที่ควรรู้ย่ิง ได้เจริญธรรมท่ีควรให้เจริญ 
ได้ละธรรมท่ีควรละได้แล้ว  เพราะฉะนั้น    เราจึงเป็นพระพุทธเจ้า (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๕๖๔/๖๓๗)    

  อรรถกถาอธิบายธรรมที่ควรรู้ไว้ ดังคำว่า ธรรมท่ีควรรูย่ิ้ง ในท่ีน้ีหมายถึงวิชชา
และวิมุตติ  (ม.ม.อ.  (บาลี) ๒/๓๙๙/๒๙๐) 

ธรรมทีค่วรละด้วยปัญญาอันย่ิง ความไม่รู้แจ้งและความกำหนดในภพ หมายถึงอวิชชาและภวตัณหา 
ดังคำในสฬายตนวิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงรรมท่ีควรละดว้ยปัญญาอันย่ิง 
เป็นอย่างไร คือ (๑) อวิชชา (๒) ภวตัณหา (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๓๑/๔๙๐,๔๓๓/๔๙๒) 

ธรรมทีค่วรเสพ :เสวิตัพพธรรม, อาเสวิตัพพธรรม หมายถึงธรรมท่ีควรให้เกิดขึ้นในกมลสันดานของตน 
ดังคำในมหาธัมมสมาทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปุถุชนในโลกน้ีผูยั้งไม่ได้สดับ 
ฯลฯ ไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ ไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพ .... (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๗๔/๕๑๕),ในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมที่ควรเสพ
และธรรมท่ีไมค่วรเสพ ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย  เรากล่าวกายสมาจาร(ความประพฤติ
ทางกาย) ไว้    ๒ ประการ..., เรากล่าววจีสมาจาร(ความประพฤติทางวาจา) ไว้ ๒ 
ประการ..., เรากล่าวมโนสมาจาร(ความประพฤติทางใจ) ไว้ ๒ ประการ..., เรากล่าว
จิตตุปบาท(ความเกิดขึ้นแห่งจิต) ไว้ ๒ประการ  ...,เรากล่าวการได้สัญญาไว้ ๒ 
ประการ คือ (๑) การได้สญัญาที่ควรเสพ (๒)  การได้สญัญาที่ไม่ควรเสพ...,  เรากล่าว
การได้ทิฏฐิไว้ ๒ ประการ  คือ (๑) การได้ทิฏฐิท่ีควรเสพ  (๒) การได้ทิฏฐิท่ีไม่ควร
เสพ..., เรากล่าวการได้อัตภาพไว้  ๒ ประการ คือ(๑) การได้อัตภาพท่ีควรเสพ  (๒) 
การได้อัตภาพท่ีไม่ควรเสพ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๙/๑๓๕-๑๓๗),ในอาเสวิตัพพสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีควรเสพ และที่ไม่ควรเสพ ธรรมท่ีควรเสพหมายถึง
ความเห็นชอบเป็นต้นจนถึงความหลุดพ้นชอบ ดังคำว่า (๑) สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ (๑๐) 
สัมมาวิมุตติ ภกิษุท้ังหลาย  น้ีเรียกว่าธรรมท่ีควรเสพ  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๐/
๒๙๔),ในอาเสวิตัพพธัมมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่
ควรเสพ ธรรมท่ีควรเสพ หมายถึงเจตนางดเว้นจากปาณาติบาต เป็นต้นจนถึง
สัมมาทิฏฐิเป็นท่ีสุด ดังคำว่า ธรรมที่ควรเสพ อะไรบ้างคือ (๑) เจตนางดเว้นจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ (๑๐) สัมมาทิฏฐิ  ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าธรรมท่ีควรเสพ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๔/๓๔๐) 



 

๒๔๕๘ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า เสพ  ในท่ีนี้หมายถึงการนึกหน่วง รู้ เห็นพิจารณา  อธิษฐาน
จิต น้อมใจเช่ือ  ประคองความเพียร  ต้ังสติไว้ ต้ังจิตไว้ กำหนดรู้ด้วยปัญญา  รู้ย่ิง
ธรรมท่ีควรรู้ย่ิง กำหนดรู้ธรรมท่ีควรกำหนดรู้  ละธรรมท่ีควรละ  เจริญธรรมท่ีควร
เจริญ ทำให้แจง้ธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง  (องฺ.เอกก.อ. (บาลี)๑/๕๓/๖๒)  คำว่า ธรรมที่
ควรเสพ หมายถึงธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นในสนัดานของตนได้แก่การคบสัตบุรุษ การฟัง
สัทธรรมและการพิจารณาโดยแยบคาย  (ม.มู.อ.  (บาล)ี ๒/๔๗๔/๒๘๓, ม.มู.ฏีกา  
(บาลี) ๒/๔๗๔/๓๕๘)  

ธรรมทีค่วรให้เกิดข้ึน :อุปปาเทตัพพธรรม หมายถึงธรรม ๑๐ ประการมีความเห็นชอบ เป็นต้นหมวด
หนึ่ง และหมายถึงธรรม ๑๐ ประการมีเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นอีกหมวด
หนึ่ง ในอุปปาเทตัพพสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีควรให้เกิดขึ้นและธรรมที่ไม่
ควรให้เกิดขึ้น และธรรมทีค่วรให้เกิดขึ้น หมายถึงความเห็นชอบเป็นต้นจนถึงความ
หลุดพ้นชอบ ดังคำว่า (๑) สัมมาทิฏฐิฯลฯ(๑๐) สัมมาวิมุตติ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า
ธรรมท่ีควรให้เกิดขึ้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๙/๒๙๓),ในอุปปาเทตัพพธัมมสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีควรให้เกิดขึน้และที่ไมค่วรให้เกิดขึ้น ธรรมที่ควรให้
เกิดขึ้น หมายถึงเจตนางดเว้นจากปาณาติบาต เป็นต้นจนถึงสัมมาทิฏฐิเป็นท่ีสุด ดัง
คำว่า ธรรมที่ควรให้เกิดขึ้น  อะไรบ้าง คือ (๑) เจตนางดเว้นขาดจากปาณาติบาตฯลฯ 
(๑๐) สัมมาทิฏฐิ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า ธรรมท่ีควรให้เกิดขึ้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๙๓/๓๓๙)  

ธรรมที่ดำ: กัณหธรรม หมายถึงอกุศลธรรม กล่าวคอืธรรมดำกระทำจิตไม่ให้มีความประภัสสร   
ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา และสุตตันติกทุกนิกเขปะ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความ
ไม่ละอายบาปและความไม่เกรงกลัวบาป ธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าธรรมที่ดำ อกุศลธรรมแม้
ท้ังหมดช่ือว่าธรรมท่ีดำ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๔/๒๐, ๑๓๐๙/๓๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า คำว่า ธรรมท่ีดำ หมายถึงมีเหตุท่ีเกิดดำ  (อภิ.สํ.อ.(บาลี) 
๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๙)   

ธรรมที่ทำให้แจ้ง : สัจฉิกาตัพพธรรม,สัจฉิกรณียธรรม หมายถึงธรรม ๔ ประการคือ(๑) วิโมกข์    ๘ 
(๒) ปุพเพนิวาส (๓) การจุติและอุบัติของสัตว์ท้ังหลาย (๔) ความสิ้นอาสวะท้ังหลาย  
ในสัจฉกิรณียสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง  ๔ ประการ คือ (๑) 
ธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยกาย (๒) ธรรมทีค่วรทำให้แจ้งด้วยสติ (๓) ธรรมที่ควรทำให้
แจ้งด้วยจักษุ (๔) ธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา และตรัสอธิบายแต่ละข้อดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น ดังเช่นธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยกาย เป็นอย่างไรคือวิโมกข์ ๘ ควรทำ
ให้แจ้งด้วยกาย โดยปริยายหมายถึงวิชชาและวิมุตติ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๙/



 

๒๔๕๙ 
 

 

๒๗๓); ดูประกอบ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๓๑/๔๙๑,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๙๘/๓๔๑)  

ธรรมที่ทำให้เป็นบณัฑิต: ปัณฑิตธรรม หมายถึงหิริกะและโอตตัปปะ,และหมายถึงกศุลธรรมท้ังหมด,   
เป็นข้อ ๒ ในพาลทุกะ  ๒ ดังคำในธัมมสงัคณี  ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา และสุต
ตันติกทุกนิกเขปะ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความละอายบาปและความเกรงกลัวบาป    
ธรรมเหล่านี้ช่ือว่าทำให้เป็นบัณฑิตกุศลธรรมแม้ทั้งหมดช่ือว่าทำให้เป็นบัณฑิต(อภิ.สํ.
(ไทย) ๓๔/๑๐๓/๒๐, ๑๓๐๘/๓๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีทำให้เป็นบัณฑิต คือธรรมต้ังอยู่ในบัณฑิต
ท้ังหลายและหมายถึงธรรมกระทำให้เป็นคนฉลาด (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/
๙๘)  

ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย : โสวจัสสธรรม หมายถึงธรรม ๑๖ ข้อมีไม่ปรารถนาลามก ไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน 
ไม่โกรธเป็นต้น มักมาคู่กับกลัยาณมิตตธรรม,เป็นข้อ ๓ ในนาถกรณธรรม  ในอนุมาน
สูตร  พระผู้มพีระภาคตรัสถึงธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย มี ๑๖ ข้อ กล่าวคือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เป็นผู้ (๑) ไม่มคีวามปรารถนาที่เป็นบาป ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความ
ปรารถนาที่เป็นบาป (๒) ไม่ยกตน ไม่ข่มผูอ่ื้น  (๓)มักโกรธ ไม่ถูกความโกรธครอบงำ  
(๔) ไม่มักโกรธ ไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุ (๕) ไม่มักโกรธ ไม่ระแวงจัด
เพราะความโกรธเป็นเหตุ(๖) ไม่มักโกรธ ไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธ (๗) ถูกโจทแล้ว
ไม่โต้เถียงโจทก์ (๘) ถูกโจทแล้วไม่รุกรานโจทก์ (๙) ถูกโจทแล้วไมป่รักปรำโจทก์  
(๑๐) ถูกโจทแล้วไม่พูดกลบเกลื่อน ไม่พูดนอกเรื่อง ไม่แสดงความโกรธ ความ
ประสงคร์้าย และความไม่เช่ือฟังให้ปรากฏ (๑๑) ถูกโจทแล้วยอมอธิบายพฤติกรรม
(ของตน) (๑๒) ไม่ลบหลู่คุณท่าน ไม่ตีเสมอ (๑๓) ไม่ริษยา ไม่ตระหน่ี (๑๔)ไม่โอ้อวด 
ไม่มีมารยา (๑๕) ไม่กระด้าง ไม่ดูหมิ่นผู้อ่ืน (๑๖) ไมถ่ือความเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่
ถือรั้น สลัดได้ง่าย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๒/๑๘๘),ในธัมมสังคณี กล่าวถงึธรรมท่ีทำให้
เป็นผู้ว่าง่ายไว้ว่าหมายถึงความเป็นผู้ว่าง่าย, เป็นข้อ ๑ในโสวจัสสตาทกุะ พระผู้มี
พระภาคตรัสอธิบายไว้ว่า กิริยาของผู้ว่าง่าย ภาวะของผู้ว่าง่าย ความเป็นผู้ว่าง่าย 
ความไม่ยึดถือข้างขัดขืน ความไม่พอใจในการโต้แย้ง ความเอ้ือเฟ้ือ ภาวะแห่งความ
เอ้ือเฟ้ือ ความเป็นผู้ความเคารพ และการรบัฟัง ในเมื่อถกูสหธรรมิกว่ากล่าวอยู่  น้ี
เรียกว่าความเป็นผู้ว่าง่าย (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๑๘/๒๒,๑๓๓๔/๓๓๓) ; ดูประกอบ 
อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๗๕/๑๖๔)  

ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก :  โทวจัสสธรรม หมายถึงธรรม ๑๖ ข้อมคีวามปรารถนาลามก ยกตนข่ม
ผู้อ่ืน มักโกรธเป็นต้น มักมาคูก่ับปาปมิตตธรรม ในอนุมานสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัส
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ถึงธรรมท่ีทำให้เป็นผู้ว่าง่าย มี ๑๖ ข้อ กล่าวคือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้ (๑) มีความ
ปรารถนาที่เป็นบาป ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาป (๒) ยกตน ไมข่่ม
ผู้อ่ืน  (๓)มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำแล้ว  (๔) มกัโกรธ ผูกโกรธเพราะความโกรธ
เป็นเหตุ (๕) มกัโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุ (๖) มักโกรธ เปล่งวาจาใกล้
ความโกรธ (๗) ถูกโจทแล้วกลับโต้เถียงโจทก์ (๘) ถูกโจทแล้วรุกรานโจทก์ (๙) ถูก
โจทแล้วปรักปรำโจทก์  (๑๐) ถูกโจทแลว้กลับพูดกลบเกลื่อน พูดนอกเร่ือง แสดง
ความโกรธ ความประสงค์ร้าย และความไม่เช่ือฟังให้ปรากฏ   (๑๑) ถูกโจทแล้วไม่
ยอมอธิบายพฤติกรรม(ของตน) (๑๒) ลบหลู่คุณท่าน ตีเสมอ (๑๓) รษิยา ตระหน่ี 
(๑๔)โอ้อวด มีมารยา (๑๕) กระด้าง มักดูหมิ่นผู้อ่ืน (๑๖) ถอืความเห็นของตนเป็น
ใหญ ่ถือรั้น สลัดได้ยาก  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๑/๑๘๖ ,ในธัมมสังคณี กล่าวถึงธรรมที่
ทำให้เป็นผู้ว่ายากไว้ว่าหมายถึงความเป็นผู้ว่ายาก, เป็นข้อ ๑ในโทวจสัสตาทุกะ พระ
ผู้มีพระภาคตรัสอธิบายไว้ว่า กิริยาของผู้ว่ายาก ภาวะของผู้ว่ายาก ความเป็นผู้ว่ายาก  
ความยึดถือข้างขัดขืน ความพอใจในการโต้แย้ง ความไม่เอ้ือเฟ้ือ ภาวะแห่งผู้ไม่
เอ้ือเฟ้ือ ความไม่เคารพ และการไม่รับฟัง ในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบ น้ีเรียกว่าความ
เป็นผู้ว่ายาก (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๑๗/๒๒, ๑๓๓๒/๓๓๓)  

ธรรมที่ทำให้เป็นพาล: พาลธรรม หมายถึงอหิริกะและอโนตตัปปะ  และหมายถึงอกุศลธรรมทั้งหมด , 
เป็นข้อ ๑ ในพาลทุกะ  ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา และสุตตันติกทุกนิกเขปะ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความไม่ละอายบาปและความไม่เกรงกลัวบาป ธรรมเหล่านี้ช่ือ
ว่าทำให้เป็นพาล    อกุศลธรรมแม้ท้ังหมดช่ือว่าทำให้เป็นพาล(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๑๐๓/๒๐, ๑๓๐๗/๓๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีทำให้เป็นพาล คือธรรมตั้งอยู่ในพาลท้ังหลาย
โดยอุปจารแห่งธรรมที่พาลต้ังอยู่  หมายถงึอหิริกะและอโนตตัปะปรากฏแล้วในพาล
ชนทั้งหลาย  อน่ึง  อหิริกะและอโนตตัปปะเหล่านั้นยังเป็นมูลแห่งพาลธรรมที่เหลือ 
ด้วยว่าคนท่ีไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะช่ือว่าไม่ทำอกุศลอะไรๆ ย่อมไม่มี  เพราะฉะนั้น 
ธรรมท้ัง  ๒ เหล่าน้ันจึงตรัสแยกไว้ก่อนทีเดียว ; ธรรมท่ีกระทำให้เป็นคนโง่ (อภิ.สํ.อ.
(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๘)  

ธรรมที่ทำให้เร่าร้อน : ตปนียธรรม หมายถึงธรรมท่ีทำเดือดร้อนในโลกนี้และโลกหน้า อันได้แก่ทุจริต
หมายถึงทุจริต ๓ กล่าวคือความประพฤติช่ัวทางกาย ทางวาจาและทางใจและ
หมายถึงอกุศลธรรมทั้งหมด,เป็นข้อ ๑ ในตปนียทุกะ ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา และ
สุตตันติกทุกนิกเขปะ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า กายทุจริต  วจีทุจริต  และมโนทุจรติ 
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ธรรมเหล่านี้ช่ือว่าทำให้เร่าร้อน อกุศลธรรมแมท้ั้งหมดช่ือว่าทำให้เร่าร้อน (อภิ.สํ.
(ไทย) ๓๔/๑๐๕/๒๐, ๑๓๑๑/๓๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า บัณฑิตพึงทราบ ตปนธรรม(ธรรมท่ีเร่าร้อน)   เพราะเหตุท่ีทำ
และเพราะเหตุที่ไม่ทำ จริงอยู่ กายทุจริตเป็นต้น ย่อมให้เร่าร้อนเพราะเหตุท่ีทำ กาย
สุจริตเป็นต้น ย่อมให้เร่าร้อนเพราะเหตุท่ีไม่ทำ  จริงอย่างน้ัน บุคคลย่อมเดือดร้อนว่า 
กายทุจริตเราการทำไว้ และย่อมเดือดร้อนว่า กายสุจริต เรามิได้การทำไว้ ย่อม
เดือดร้อนว่า วจีทุจริตเรากระทำไว้ ฯลฯ  ย่อมเดือดร้อนว่า  มโนสุจริตเรามิได้ทำไว้ 
แม้ในอตปนียธรรม (ธรรมท่ีไม่เร่าร้อน)ก็นัยนี้แหละ  (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/
๙๙)   

ธรรมท่ีนับเนื่องในกุศลธรรม :ธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกุศลธรรม หมายถึงธรรมท่ีผูกพันกับกุศลธรรม ใน
ท่ีน้ีหมายถึงการบำเพ็ญตบะของปริพาชก ของเจ้าลัทธินามว่านิโครธ  ดังคำในอุทุม
พริกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายหลักธรรม แก่นิโครธปริพาชก ผู้มีปริพาชก
บริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ ๓,๐๐๐ คนและสันธานคหบดี ณ ปริพาชการามของพระนาง
อุทุมพริกา ใกล้ภูเขาคิชฌกูฏเขตกรุงราชคฤห์ตอนหนึ่งไว้ว่า บางทีท่านอาจจะคิด
อย่างน้ีว่า พระสมณโคดมปรารถนาจะให้เรากับอาจารย์ห่างจากกุศลธรรมและธรรม
ท่ีนับเน่ืองในกุศลธรรม จึงตรัสอย่างน้ี แต่ข้อน้ันท่านไม่พึงเห็นอย่างน้ัน กุศลธรรม
และธรรมที่นับเน่ืองในกุศลธรรม ก็จงเป็นของท่านกับอาจารย์ต่อไป (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๗๘/๕๗) 

ธรรมทีน่่าปรารถนา : อิฏฐธรรม,อายุ วรรณะสุข ยศและสวรรค์ หมายถึงธรรมท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ 
น่าพอใจ หาได้ยากในโลก ในอิฏฐสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีน่าปรารถนา ๕ 
ประการ คือ (๑) อายุ (๒) วรรณะ(ผิวพรรณ)  (๓) สุขะ (ความไมม่ีโรค) (๔) ยศ (๕) 
สวรรค์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๓/๖๘),ในทสกนิบาต อิฏฐธัมมสูตร กล่าวว่ามี ๑๐ 
ประการ กล่าวคือ (๑) โภคสมบัติ (๒) ผวิพรรณ (๓) ความไม่มีโรค (๔) ศีล  (๕) 
พรหมจรรย์ (๖) มิตร (๗) ความเป็นพหูสูต (๘) ปัญญา (๙) ธรรม (๑๐) สวรรค์ และ
ตรัสอธิบายธรรมที่ทำให้เกิดอันตรายได้ไว้อีก ๑๐ ประการเช่นกัน คือ(๑) ความเกียจ
คร้าน ไม่ขยันหมั่นเพียร เป็นอันตรายต่อโภคสมบัติ (๒) การไม่ประดับตกแต่ง เป็น
อันตรายต่อผิวพรรณ  (๓) การทำส่ิงท่ีไม่เป็นสัปปายะ เป็นอันตรายต่อความไม่มีโรค 
(๔) ความเป็นผู้มีปาปมิตร(มติรช่ัว) เป็นอันตรายต่อศีล  (๕) ความไม่สำรวมอินทรีย์ 
เป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์(๖) การแกลง้กล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เป็น
อันตรายต่อมิตร   (๗) การไม่ทำการสาธยาย เป็นอันตรายต่อความเป็นพหูสูต  (๘) 
การไม่ฟังด้วยดี การไม่สอบถาม เป็นอันตรายต่อปัญญา (๙) การไม่ประกอบความ
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เพียร การไม่พิจารณา เป็นอันตรายต่อธรรม (๑๐) การปฏิบัติผิด เป็นอันตรายต่อ
สวรรค์ และยังตรัสธรรมซ่ึงเป็นธรรมท่ีน่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาได้ยากในโลก 
มีธรรมท่ีเป็นอาหารไว้อีก ๑๐ ประการไว้ด้วย (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๓/๑๖๐-๑๖๑)  

ธรรมทีน่่าอศัจรรย์ :  อัจฉริยธรรม หมายถึงความมหัศจรรย์ในพระธรรมวินัย ๘ ประการ ดังคำในอิมัส
มิงธัมมวินเยอัฏฐัจฉริยะ อุโปสถสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีน่าอัศจรรย์ไม่
เคยปรากฏ  ๘ ประการ คอื (๑) ในธรรมวินัยน้ี มีการศึกษาไปตามลำดับ มีการ
บำเพ็ญไปตามลำดับ มีการปฏิบัติไปตามลำดับ ไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตตผลโดยทันที
เหมือนมหาสมทุรต่ำไปโดยลำดับ ลาดไปโดยลำดับ ลึกลงไปโดยลำดับ ไม่ลึกชันด่ิงไป
ทันที (๒) สาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบททีเ่ราบัญญัติไว้ แม้เพราะเหตุ
แห่งชีวิต เหมือน(น้ำใน)มหาสมุทรมีปกติคงที่ ไมล่้นฝั่ง (๓) บุคคลใดทศุลีมีบาปธรรม 
ประพฤติไม่สะอาด น่ารังเกียจ ปกปิดพฤติกรรม ไมใ่ช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็น
สมณะไม่ใช่พรหมจารี แต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารี เนา่ภายใน เปียกชุ่ม เป็นดุจ
หยากเย่ือ สงฆก์็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลน้ัน  สงฆ์ย่อมประชุมกันนำบุคคลน้ันออกไปทันที 
แม้บุคคลน้ันจะน่ังอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ก็ยังห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกล
จากบุคคลน้ัน เหมือนมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพ ย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบน
บกทันที (๔) วรรณะ ๔เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์ แพศย์  ศทูรออกจากเรือนมาบวช
ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละช่ือและโคตรเดิม รวมเรียกว่าสมณะเช้ือ
สายศากยบุตรท้ังส้ิน เหมือนมหา นทีทุกสาย คือคงคายมุนาอจิรวดี สรภู มหี ไหลลง
สู่มหาสมทุรแลว้ย่อมละช่ือและโคตรเดิม รวมเรียกว่ามหาสมุทรท้ังสิ้น(๕) แม้ถ้าภิกษุ
จำนวนมาก ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ก็ไม่ทำให้นิพพานพร่องหรือเต็ม
ได้ เหมือนแมน่้ำสายใดสายหน่ึงใน โลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทร  และสายฝนตกลง
จากฟากฟ้าก็ไม่ทำให้มหาสมทุรพร่องหรือเต็มได้ (๖) ธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติ
รส(ความหลุดพ้น) เหมือนมหาสมุทรมรีสเดียวคือรสเค็ม (๗) ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมาก 
มีรัตนะหลายชนิดคือสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕พละ ๕ 
โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์  ๘ เหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะหลายชนิด คือ
แก้วมุกดา แกว้มณี แก้วไพฑูรย์  สังข์ ศิลาประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แก้วตาแมว (๘) 
ธรรมวินัยนี้เป็นท่ีอยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบัน บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผล 
พระสกิทาคามบุีคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุ สกิทาคามิผล พระอนาคามี บุคคคลผู้ปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุอนาคามิผล พระอรหันต์ บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุอรหัตตผลเหมือน
มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ ่ คือปลาติมิ ปลาติมิงคละ  ปลาติมิ
ติมิงคละ ปลามหาติมิงคละอสูร นาค คนธรรพ์ มีลำตัว ๑๐๐  โยชน์บ้าง ๒๐๐ โยชน์



 

๒๔๖๓ 
 

 

บ้าง๓๐๐ โยชน์บ้าง ๔๐๐โยชน์บ้าง ๕๐๐โยชน์บ้าง  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๘๕/๒๘๒) ,
ในสฬายตนวรรค พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีน่าอัศจรรย์และทางท่ีให้ถึงธรรมท่ีน่า
อัศจรรย์ แต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๐๘/๔๖๒),ในอโยคุฬ
สูตร พระผู้มพีระภาคตรัสแก่พระอานนท์ว่า อานนท์ พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้
อัศจรรย์และประกอบด้วยธรรมท่ีน่าอัศจรรย์เป็นผู้ไม่เคยมแีละประกอบด้วยธรรมที่
ไม่เคยมี (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๔/๔๑๔),ในนนัทมาตาสูตร นันทมาตาอุบาสิกาชาวเมือง
เวฬุกัณฏกะลุกขึ้นสวดปารายนสูตรเป็นทำนองสรภัญญะ กล่าวถึงอริยธรรมของนันท
มาตาอุบาสิกา โดยอธิบายให้พระสารีบุตรฟัง เช่นข้อท่ี ๑ ใน ๗ ขอ้ นันทมาตา
อุบาสิกากล่าวว่า ท่านผู้เจริญ ขอโอกาสเจ้าค่ะ  ในเวลาใกล้รุ่ง ดิฉนัลุกขึ้นสวดปา
รายนสูตรเป็นทำนองสรภัญญะจบแล้วได้น่ิงอยู่  ขณะนัน้ ท้าวเวสวัณมหาราชทรง
ทราบว่าดิฉันสวดจบแล้ว จึงอนุโมทนาว่า  ดีละ น้องหญิง ดีละ น้องหญิง   ดิฉันจึง
ถามว่าท่านผู้มพัีกตร์ผ่องใสน้ีคือใคร ท้าวเวสวัณตอบว่า เราคือเวสวัณมหาราช พ่ีชาย
ของเธอ ดิฉันกล่าวว่า ท่านผู้มีพักตร์ผ่องใส  ดีละ ถ้าเช่นนั้น ขอธรรมบรรยายท่ีดิฉัน
สวดน้ีจงเป็นเคร่ืองต้อนรับท่าน ท้าวเวสวัณตอบว่า ดีละ น้องหญิง นั่นแหละจงเป็น
เครื่องต้อนรับเราพรุ่งน้ีภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็น
ประธาน ยังไม่ทันฉันอาหารเช้าจักมาถึงเมืองเวฬุกัณฏกะเธอพึงอังคาสภิกษุสงฆ์น้ัน
อุทิศทักษิณาทานแก่เรา การทำอย่างน้ีจักเป็นเครื่องต้อนรับเรา ท่านผูเ้จริญขอบุญ
อันมีผลมากในทานน้ีจงอำนวยผลเพ่ือความสุขแด่ท้าวเวสวัณมหาราชเถิด นันทมาตา 
น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ท่ีเธอเจรจากันต่อหน้าท้าวเวสวัณมหาราชผู้เป็น
เทพบุตรมีฤทธ์ิมากอย่างน้ี มีศักด์ิมากอย่างน้ี   (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๓/๙๔) 

  คำว่า  มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๔/๔๑๔, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๑๙/๒๔๘, ๒๐/๒๕๕, ๒๑/๒๕๗, ๒๒/๒๖๐, ๒๓/๒๖๔, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๕/
๒๖๔) 

ธรรมที่บคุคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้: อุปาทานขันธ์ ๕ มรีูปเป็นต้น ดังคำในอาคันตุกสูตร อภิญญาสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีบุคคลรู้ย่ิงแลว้ควรกำหนดรู้  ได้แก่ อุปาทานขันธ์ (กอง
อันเป็นท่ีต้ังแห่งความยึดมั่น)๕ ประการ คือ (๑) รูปูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือรูป)  
(๒) เวทนูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือเวทนา) (๓) สัญญูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์
คือสัญญา) (๔) สังขารูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือสังขาร) (๕) วิญญาณูปาทาน
ขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ)  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๙/๘๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๕๔/๓๗๑) 



 

๒๔๖๔ 
 

 

ธรรมที่บคุคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญ: สมถะและวิปัสสนา ดังคำในอาคันตุกสูตร อภิญญาสูตรพระผู้มีพระ
ภาคตรัสถึงธรรมท่ีบุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญ เป็นอย่างไร คือ สมถะและวิปัสสนา นี้คือ
ธรรมท่ีบุคคลรู้ย่ิงแล้วควรเจริญ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๙/๘๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๕๔/๓๗๑) 

ธรรมที่บคุคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้ง: ความรู้แจ้งและความหลุดพัน หมายถึงวิชชาและวิมุตติ ดังคำใน
อาคันตุกสูตร อภิญญาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีบุคคลรู้ย่ิงแล้วควรทำให้
แจ้งเป็นอย่างไรคือ วิชชาและวิมุตติ  น้ีคือธรรมท่ีบุคคลรู้ย่ิงแล้วควรทำให้แจ้ง(สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๕๙/๘๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๔/๓๗๑) 

ธรรมที่บคุคลรู้ยิ่งแล้วควรละ: ความไม่รูแ้จ้งและตัณหาคือภพ  หมายถึงอวิชชาและภวตัณหา  ดังคำ
ในอาคันตุกสูตร อภิญญาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีบุคคลรู้ย่ิงแล้วควรละ 
เป็นอย่างไร คืออวิชชาและภวตัณหา นี้คือ ธรรมท่ีบุคคลรู้ย่ิงแล้วควรละ (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๕๙/๘๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๔/๓๗๑)   

ธรรมที่ประณตี :ปณีตธรรม หมายถึง มรรค  ผลของมรรค และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง    ซึ่งไมนั่บ
เน่ืองในวัฏฏทุกข์ สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าธรรมช้ันประณีต,มรรค ๔ ที่ไม่นับเน่ือง
ในวัฏฏทุกข์ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าธรรมช้ันประณีต  
(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๓๔/๒๖๖,๑๔๓๕/๓๕๑) และหมายถึงกถาวัตถุ ๑๐ ประการ  
ดังคำในปฐมกถาวัตถุสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  กถาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ (๑) 
อัปปิจฉกถา (เรื่องความมักน้อย) (๒) สันตุฏฐิกถา (เรื่องความสันโดษ) (๓) ปวิเวก
กถา (เร่ืองความสงัด) (๔) อสังสัคคกถา (เรื่องความไม่คลุกคล)ี (๕) วีริยารัมภกถา 
(เรื่องการปรารภความเพียร) (๖) สีลกถา (เร่ืองศีล) (๗) สมาธิกถา (เรื่องสมาธิ) (๘) 
ปัญญากถา (เรื่องปัญญา) (๙) วิมุตติกถา (เร่ืองวิมุตติ) (๑๐) วิมุตติญาณทัสสนกถา 
(เรื่องความรู้ ความเห็นในวิมุตติ) (อง.ฺทสก.(ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒) หรอืดังคำในธัมมิก
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าแม้ภิกษุนัน้จำเป็นจะต้องสนทนากับสาวกอื่นๆ หรือ
ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ก็ควรสนทนาธรรมที่ประณีตน้ัน ไม่ควรกล่าวคำสอนส่อเสียด
กระทบว่าร้ายผู้อ่ืน (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๙๒/๕๙๑),ในอปทาน พระเขมาเถรีกล่าวถึง
อดีตชาติสมัยท่ีบวชเป็นภิกษุณีสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๓๐๔/๔๒๘),ในสฬายตนวรรคกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมที่ประณีตและ
ทางท่ีให้ถึงธรรมท่ีประณีต ธรรมท่ีประณีต คือความสิ้นราคะ ความสิน้โทสะ และ
ความสิ้นโมหะ และทางทีใ่ห้ถึงธรรมท่ีประณีต หมายถึงกายคตาสติ, ในพุทธวงส์ พระ
ผู้มีพระภาคตรัสแก่พรหมว่าจงปล่อยศรัทธามาเถิด เรามิได้ปิดประตูอมตธรรมแกส่ัตว์
ท้ังหลายเหล่าน้ัน เพราะเรารู้สำคัญว่าจะลำบาก จึงมิได้แสดงธรรมท่ีประณีต 



 

๒๔๖๕ 
 

 

คล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒/๕๕๔) ; ดูเทียบม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๓/
๓๐๘, วิ.ม.(ไทย) ๔/๙/๑๕, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๗๑/๔๑, สํ.ส.  (ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๓๒. 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมที่ประณีต  หมายถึงกถาวัตถุ  ๑๐  ประการ  (ขุ.
สุ.อ.  (บาลี) ๒/๓๙๒/๑๙๕)  

ธรรมที่ปราศจากความกำหนัด : อนาคามมิรรค หมายถงึมรรคช้ันอนาคามี  เพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำ 
๕ ประการ(คือสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส  กามฉันทะ  พยาบาท)ได้
หมดสิ้น ดังคำในสักกปัญหสตูรโคปกเทพบุตร กล่าวไว้ว่า เทพทั้งหมดพร้อมทั้งพระ
อินทร์และพระปชาบดี เข้าไปน่ังประชุมกันในสุธัมมาเทวสภา  ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้กล้า 
ปราศจากราคะ  กำลังบำเพ็ญธรรมท่ีปราศจากความกำหนัด ได้ก้าวล่วงเทพพวกน้ัน
ท่ีนั่งอยู่ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีปราศจากความกำหนัด  ในท่ีน้ีหมายถึง
อนาคามิมรรค  (ที.ม.อ.(บาลี)๓๕๔/๓๒๔)   

ธรรมที่ปราศจากสังโยชน์ : นิพพาน หมายถึงความดับทุกข์และกองทุกขใ์นสังสารวัฏ  ดังคำในอัปปังสุ
ปติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๕ จำพวกน้ีหลับน้อยต่ืนมากใน
ราตรี ซึ่งข้อที ่ ๕ กล่าวถึงภิกษุผู้มุ่งถึงธรรมท่ีปราศจากสังโยชน์ หลบัน้อยต่ืนมาก 
ส่วนอีก ๔ ข้อข้างต้น ได้แก่ (๑) สตรีหลับน้อยต่ืนมากเพราะประสงค์บุรุษ  (๒) บุรุษ
หลับน้อยต่ืนมากเพราะประสงค์สตรี (๓) โจรหลับน้อยต่ืนมากเพราะประสงค์จะลัก
ทรัพย์ (๔) พระราชาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทรงหลับน้อยต่ืนมาก (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๓๗/๒๒๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีปราศจากสังโยชน์  หมายถึงนิพพาน  (องฺ.ปญฺ
จก.อ. (บาลี) ๓/๑๓๗/๕๓)   

ธรรมที่ปัจจยัปรุงแต่ง :สัปปัจจยธรรม,สังขตธรรม หมายถึงสภาวธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง คือขันธ์ ๕ 
คือรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ แต่มักเรียกสั้นๆว่า 
รูป เวทนา สญัญา สังขาร และวิญญาณ ,ข้อที่ ๑ ในสัปปัจจยทุกะและมีอธิบายไว้ว่า 
สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นไฉน ขันธ์ ๕ คือ (๑) รูปขันธ์ (๒) เวทนาขันธ์ (๓) 
สัญญาขันธ์ (๔) สังขารขันธ์  (๕) วิญญาณขันธ์ สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่ามีปัจจัยปรุง
แต่ง (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๗/๖, ๑๐๘๙/๒๗๗),ในจูฬันตรทุกะอธิบายไว้อีกว่า กุศลในภูม ิ
๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ และรูปท้ังหมดสภาวธรรมเหล่านี้ช่ือ
ว่ามีปัจจัยปรุงแต่ง (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๔๕๓/๓๕๗), ดังคำในจุนที พระผู้มีพระภาค
ตรัสถึงธรรมทีปั่จจัยปรุงแต่ง หรือธรรมท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด วิราคะ
(ความคลายกำหนัด)คือความสร่างความเมา  ความดับความกระหาย ความถอน



 

๒๔๖๖ 
 

 

อาลัยความตัดวัฏฏะ ความสิ้นตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับทุกข์คือนิพพาน 
บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่าน้ัน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๕๐) 

ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล : กุศลธรรมและอกุศลธรรม หมายถึงกุศลกรรมบถ และอกุศลกรรมบถ ดัง
คำในมหาวัจฉโคตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่วัจฉโคตรปริพาชกไว้ว่า ธรรมท่ีเป็น
อกุศลมี ๓ ประการธรรมท่ีเป็นกุศลมี ๓  ประการ แล้วอธิบายไว้ว่า ปาณาติบาต(การ
ฆ่าสัตว์)  เป็นอกุศล ปาณาติปาตา เวรมณี(การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์) เป็นกุศล 
อทินนาทาน(การลักทรัพย์)เป็นอกุศล อทินนาทานา เวรมณี(การงดเว้นจากการลัก
ทรัพย์) เป็นกุศล กาเมสุมิจฉาจาร(การประพฤติผิดในกาม) เป็นอกุศล  กาเมสุมิจฉา
จารา เวรมณี(การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม) เป็นกุศลมุสาวาท(การพูดเท็จ) 
เป็นอกุศล มุสาวาทา เวรมณี(การงดเว้นจากการพูดเท็จ) เป็นกุศล ปิสุณาวาจา(การ
พูดส่อเสียด) เป็นอกุศล ปิสุณาย วาจาย เวรมณี(การงดเว้นจากการพูดส่อเสียด) เป็น
กุศล ผรุสวาจา(การพูดคำหยาบ)  เป็นอกุศล  ผรุสาย วาจาย เวรมณี(การงดเว้นจาก
การพูดคำหยาบ) เป็นกุศล สัมผัปปลาปะ(การพูดเพ้อเจ้อ) เป็นอกุศล สัมผัปปลาปา 
เวรมณี(การงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ)  เป็นกุศลอภิชฌา(ความเพ่งเล็งอยากได้
สิ่งของของผู้อ่ืน)เป็นอกุศล อนภิชฌา(ความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน) เป็น
กุศล พยาบาท(ความคิดร้าย) เป็นอกุศล อพยาบาท(ความไม่คิดร้าย) เป็นกุศล 
มิจฉาทิฏฐิ(ความเห็นผิด)เป็นอกุศล สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นชอบ) เป็นกุศล รวมความว่า 
ธรรมท่ีเป็นอกุศลมี ๑๐ประการ ธรรมท่ีเป็นกุศลมี๑๐ประการ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๔/
๒๒๙) หรือดังคำในปุคคลบัญญัติ พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายบุคคลสองตาว่าเป็นผู้มี
นัยน์ตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ท่ียังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ท่ีได้แล้วให้เพ่ิมพูน และ
เขามีนัยน์ตาเป็นเครื่องรู้ธรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศล  รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้
ธรรมท่ีเลวและประณีต  รู้ธรรมท่ีมีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว 
(อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๐๔/๑๗๒, ๑๐๕/๑๗๒, ๑๐๖/๑๗๒) ; ดูเทียบ องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๒๕/๑๗๔  

ธรรมทีเ่ปน็ข้าศึกต่อวิโมกข์ : มูลแห่งอกุศล ๓ คือโลภะ โทสะ โมหะ, ทุจริตทางกาย ทางวาจาและ
ทางใจ ,และหมายถึงอกุศลธรรมแม้ทุกอย่าง ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึง
วิโมกข์มีอยู่ ธรรมที่เป็นประธานมีอยู่ ธรรมท่ีเป็นประธานแห่งวิโมกข์มีอยู่ ธรรมท่ีเป็น
ข้าศึกต่อวิโมกข์มีอยู่ และอธิบายถึงธรรมท่ีเป็นข้าศึกต่อวิโมกข์ไว้ว่า ธรรมท่ีเป็นข้าศึก
ต่อวิโมกข์    เป็นอย่างไร คืออกุศลมูล๓ทุจริต๓ อกุศลธรรมแมทุ้กอย่างเป็นข้าศึกต่อ
วิโมกข์ นี้เป็นธรรมที่เป็นข้าศึกต่อวิโมกข์  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๙/๓๘๗,๓๑/๒๓๐/
๓๙๐)  



 

๒๔๖๗ 
 

 

ธรรมทีเ่ปน็คู่กัน :ยมกธรรม หมายถึงญาณ,มรรค, ความใส, การตรัสรู้ เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน  
ดังคำในญาณกถา กล่าวอธิบายว่า ช่ือว่าธรรมที่เป็นคู่กัน  เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลย
กันควรรู้ย่ิง (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙/๒๗),ในมัคคกถากล่าวอธิบายไว้ว่า มรรคท่ีช่ือว่า
ธรรมท่ีเป็นคู่กนั เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๗/๔๐๔),ในมัณฑ
เปยยกถา กล่าวอธิบายไว้ว่า ความใสทีช่ื่อว่าธรรมที่เป็นคู่กัน เพราะมีสภาวะไม่
ล่วงเลยกัน(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๔๐/๔๑๑), ในอภิสมยกถาอธิบายว่า การตรัสรู้ท่ีช่ือว่า
ธรรมท่ีเป็นคู่กนั เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๐/๕๗๔),     

ธรรมทีเ่ปน็ชื่อ :อธิวจนธรรม, สัททบัญญัติ, ข้อ ๑ ในอธิวจนทุกะ  ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา และสุต
ตันติกทุกนิกเขปะ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การกล่าวขาน สมัญญา บัญญัติ  โวหาร 
นาม  การขนานนาม  การต้ังช่ือ การออกช่ือ การระบุช่ือการเรียกช่ือแห่งธรรมน้ันๆ  
ธรรมเหล่านี้ช่ือว่าธรรมท่ีเป็นช่ือ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๖/๒๐, ๑๓๑๓/๓๓๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ช่ือ หมายถึงนาม  และนามทีแ่ปลว่า ช่ือมี ๔  อย่าง 
คือ 

  นามของพระราชาว่า  มหาสมมต ดังนี้  เพราะมหาชนในคร้ังปฐมกัปประชุมกัน
ต้ังไว้   ช่ือว่า  สามัญนาม ซ่ึงพระผู้มีพระภาค ทรงหมายถึงตรัสไว้ว่า  วาเสฏฐะ  
อักษรแรกว่ามหาสมมตดังน้ีเกิดขึ้น เพราะมหาชนสมมติขึน้แล    

  นามอันมาแล้วโดยคุณอย่างน้ีว่า  พระธรรมกถึก  ผู้ทรงบังสุกุลจีวร  พระวินัยธร  
ผู้ทรงพระไตรปิฎก  ผู้มีศรัทธา  ผู้เลื่อมใสแล้ว ดังนี ้ ช่ือว่า คุณนาม  แม้พระนามของ
พระตถาคตมีหลายร้อยอาทิว่า ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ดังน้ี กช่ื็อว่าคุณนาม  
เหมือนกัน ด้วยเหตุน้ันท่านโบราณาจารย์ จึงกล่าวว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณ
อันใหญ่มีพระนาม โดยพระคุณของพระองค์นับไม่ถ้วนบัณฑิตพึงยกพระนามโดย
พระคุณขึ้นแสดงแม้เป็นพันๆพระนาม  

  ส่วนนามใดที่พวกญาติท้ังหลายผู้ยืนอยู่ในท่ีใกล้กระทำสักการะแก่พระ
ทักขไิณยบุคคลท้ังหลาย พากันคิดกำหนดแล้วในวันท่ีต้ังช่ือของเด็กผู้เกิดมากระทำ
การต้ังช่ือว่า  เด็กนี้ช่ือโน้น นามนี้   ช่ือว่ากิตติมนาม   

  อน่ึงบัญญัติแรกย่อมตกไปในบัญญัติหลังโวหารแรกย่อมตกไปในโวหารหลังเช่น
พระจันทร์แมใ้นกัปก่อนช่ือว่าพระจันทร์ แม้ในปัจจุบันก็เรียกว่าพระจันทร์เหมือนกัน 
พระอาทิตย์  สมุทร ปฐวี บรรพตในกัปก่อนช่ือว่าบรรพต แม้ในปัจจุบันก็เรียกว่า
บรรพตน่ันแหละนี้ช่ือว่าอุปปาติกนาม นามแม้ท้ัง ๔ อย่างนี้ ก็คงเป็นนามอย่าง
เดียวกันน่ันเอง (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๙) 



 

๒๔๖๘ 
 

 

ธรรมทีเ่ปน็แดนเกษมจากโยคะ :อรหัตตผลหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสามัญญผล ๔,นิพพาน, ในนิโรธ
วรรค พระผู้มพีระภาคตรัสถึงนิโรธสัญญาทีบุ่คคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป
เพ่ือประโยชน์มาก เพ่ือธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะมาก  เพ่ือความสังเวชมาก 
เพ่ือความอยู่ผาสุกมาก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๕๗/๑๙๘),ในเทวทหสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะ ยังไม่บรรลอุรหัตตผล  ปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษม
จากโยคะ๓อันยอดเย่ียมอยู่ เรากล่าวว่า ความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ ประการ
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๔/๑๖๘),ในสูกรขตสูตร พระสารีบุตรกล่าวถึงภิกษุขีณาสพ
เห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระ
ตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคต(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๒๘/๓๔๒), ในมาตาปุตตสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราไม่เห็นรูปอ่ืนแมอ้ย่างหนึ่งซึ่งเป็นท่ีเกิดความกำหนัด เกิด
ความใคร ่ เกิดความมัวเมา เกิดความผูกพัน เกิดความหมกมุ่น ทำอันตรายแก่การ
บรรลุธรรมท่ีเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมเหมือนรูปสตรีน้ีเลย (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๕๕/๙๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีเป็นแดนเกษมจากโยคะ หมายถงึอรหัตตผล
หรือนิพพาน  (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒,องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) ๒/๕/๗) 

ธรรมทีเ่ปน็ทางหลีกเลี่ยง : ปริกกมนธรรม,กุศลธรรมบถ ๑๐ ประการว่าเป็นทางหลีกเลี่ยง ไมใ่ช่ธรรม
ไม่เป็นทางหลีกเลี่ยง  หมายถึงเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นจนถึงความ
เห็นชอบเป็นท่ีสุด  ดังคำในสัลเลขสูตร ปริกกมนสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรม
เป็นทางหลีกเลี่ยง คือ (๑) เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต (๒) เจตนางดเว้นจาก
อทินนาทาน (๓) เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร (๔) เจตนางดเว้นจากมุสาวาท 
(๕) เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจา (๖) เจตนางดเว้นจากผรุสวาจา (๗) เจตนางดเว้น
จากสัมผัปปลาปะ (๘) อนภิชฌา (๙) อพยาบาท (๑๐) สมัมาทิฏฐิเป็นทางหลีกเลี่ยง
สำหรับบุคคลผู้เห็นผิด ภิกษุท้ังหลาย  ธรรมน้ีเป็นทางหลีกเลี่ยง มิใช่ธรรมไม่เป็นทาง
หลีกเลี่ยง เป็นอย่างน้ีแล (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๕/๓๑๘),ในในสัลเลขสูตร ก็กล่าว
อีกว่าความเห็นชอบเป็นต้นจนถึงความหลุดพ้นชอบ ก็เป็นทางหลีกเลี่ยงเช่นกัน และ
อธิบายไว้อีกว่า ความเป็นผู้ปราศจากความหดหู่และเซื่องซึม ความไม่ฟุ้งซ่าน  ความ
เป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัย ความไม่โกรธ ความไม่ผูกโกรธ ความไม่ลบหลู่คุณท่าน 
ความไม่ตีเสมอ  ความไม่ริษยา  ความไม่ตระหน่ี ความไม่โอ้อวด ความไม่มีมารยา 
ความไม่ด้ือรั้น   ความไม่ถือตัวจัด  ความเป็นผู้ว่าง่าย  ความเป็นผู้มีมติรดี ความไม่
ประมาท, สัทธา(ศรัทธา) หิร(ิความละอายบาป) โอตตัปปะ(ความเกรงกลัวบาป) พาหุ
สัจจะ(ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก) การปรารภความเพียร ความเป็นผู้มีสติต้ังมั่น 
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ความสมบูรณ์ด้วยปัญญา ความเป็นผู้ไม่ยึดติด ไม่ถือมั่นทิฏฐิของตน  และสลัดท้ิงได้
ง่าย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๘๕/๗๕-๗๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า ทางหลีกเล่ียง ในท่ีน้ีหมายถึงทางเว้นจากความช่ัว (ดู
เทียบ  สัลเลขสูตร  ม.มู.  (ไทย) ๑๒/๘๕/๕๘,  องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๑๗๕/๓๗๗) 

ธรรมท่ีเป็นนิรุตติ:นิรุตติธรรม หมายถึงคำพูดท่ีอธิบายหลักภาษา, สัททบัญญัติ,การกล่าวขานเป็นต้น, 
เป็นข้อ ๑ ในนิรุตติทุกะ ดังคำในสุตตันติกทุกนิกเขปะ นิรุตติทุกะ  ท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า การกล่าวขาน สมัญญา บัญญัติ โวหาร นาม  การขนานนาม การต้ังช่ือ 
การออกช่ือ การระบุช่ือการเรียกช่ือแห่งธรรมน้ันๆธรรมเหล่านี้ช่ือว่าเป็นนิรุตติ(อภิ.สํ.
(ไทย)๓๔/๑๐๗/๒๑, ๑๓๑๔/๓๓๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิรุตติ คือคำพูดที่ท่านกล่าวอยู่กระทำให้มีเหตุโดย
พิสดารอย่างนี้ว่า ภิกษุท้ังหลาย  ธรรมใดย่อมปรุงแต่ง เพราะฉะน้ัน  ธรรมนั้นจึง
เรียกว่าสังขาร ดังน้ีช่ือว่านิรุตติ (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๙)  

ธรรมทีเ่ปน็บญัญัติ: บัญญัติธรรม,การกล่าวขาน เป็นต้น, หมายถึงธรรมท่ีอธิบายให้ทราบความหมาย
ของศัพท์ต่างๆ เป็นข้อ ๑ ในบัญญัติทุกะ  ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา และสุตตันติก
ทุกนิกเขปะ ทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การกล่าวขาน สมญัญา บัญญัติ โวหาร นาม 
การขนานนาม การต้ังช่ือ การออกช่ือ การระบุช่ือ การเรียกช่ือแห่งธรรมน้ันๆ ธรรม
เหล่าน้ีช่ือว่าเป็นบัญญัติ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๘/๒๑, ๑๓๑๕/๓๓๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมท่ีช่ือว่าปัญญัตติ  เพราะการแจ้งให้ทราบโดยประการ
น้ัน ๆ อย่างนี้ว่า ตกฺโก(การตรึก) วิตกฺโก (วิตก) สํกปฺโป (ความดำริ)  (อภิ.สํ.อ.(บาลี) 
๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๙)  

ธรรมทีเ่ปน็ประธาน :ธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้ อันเป็นกุศล ไมมี่โทษ เกิดในภาวนา ดังคำใน
ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึง วิโมกข์มีอยู่  ธรรมท่ีเป็นประธานมีอยู่ ธรรมท่ีเป็นประธาน
แห่งวิโมกข์มีอยู่ และอธิบายถึงธรรมท่ีเป็นประธานไว้ว่า ธรรมท่ีเป็นประธาน เป็น
อย่างไร คือธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้เป็นกุศลไม่มีโทษเกิดในภาวนาน้ัน น้ีเป็น
ธรรมท่ีเป็นประธาน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๙/๓๘๗, ๒๓๐/๓๙๐)   

ธรรมทีเ่ปน็ประธานแห่งวิโมกข์ : นิพพานซ่ึงเป็นความดับ อันเป็นอารมณ์ของธรรมเหล่าน้ัน ดังคำใน
ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึง วิโมกข์มีอยู่  ธรรมท่ีเป็นประธานมีอยู่ ธรรมท่ีเป็นประธาน
แห่งวิโมกข์มีอยู่และอธิบายถึงธรรมท่ีเป็นประธานแห่งวิโมกข์ไว้ว่า ธรรมท่ีเป็น
ประธานแห่งวิโมกข์ เป็นอย่างไรคือนิพพานซึ่งเป็นความดับ เป็นอารมณ์ของธรรม
เหล่าน้ัน น้ีเป็นธรรมท่ีเป็นประธานแห่งวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๙/๓๘๗, ๒๓๐/
๓๙๐)     
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ธรรมทีเ่ปน็ปัจจุบัน : ปัจจุบันนธรรม หมายถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ,จักษุ โสตะ ฆา
นะ ชิวหา กาย และมโน, รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ และมีอธิบายไว้
ว่า สภาวธรรมที่กำลังเกิด กำลังเป็น กำลังเกิดพร้อม กำลังบังเกิด กำลังบังเกิดเฉพาะ 
กำลังปรากฏ กำลังเกิดขึ้น กำลังเกิดขึ้นพร้อม กำลังต้ังขึ้น กำลังต้ังขึ้นพร้อม กำลัง
เกิดขึ้นเฉพาะสงเคราะห์ด้วยส่วนที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ได้แก ่รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ 
สัญญาขันธ์ สงัขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าเป็นปัจจุบัน ดังคำ
ในโลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร พระผูมี้พระภาคตรัสถึงบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมท่ีเป็น
ปัจจุบันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมน้ันๆบุคคลนัน้ควรเจริญธรรมนั้นใหแ้จ่ม
แจ้ง (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๗๒/๓๒๐,๒๗๕/๓๒๒, ๒๘๔/๓๓๙, ๒๘๘/๓๔๖, ๒๘๘/๓๔๘,
(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๘/๔,๑๐๔๖/๒๖๘)  

ธรรมที่เป็นฝ่ายดำ : ธรรมท่ีเป็นฝ่ายดำ ดังคำในกัณหมัคคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมท่ีเป็นฝ่ายดำ 
๑๐ ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๖/
๒๙๑,๑๙๐/๓๓๗)  

ธรรมที่เป็นพยาน : ธรรมที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง,ธรรมท่ีพระองค์ทรงทราบ
เอง ธรรมท่ีประจักษ์แก่พระองค์เอง มิใช่โดยการเช่ือผู้อ่ืนว่า ธรรมนี้เป็นดังน้ี ธรรมนี้
เป็นดังนี้  มิใช่โดยการเล่าลือ  มิใช่โดยการถือสืบๆ กันมา มิใช่โดยการอ้างตำรา มิใช่
โดยตรรก  มิใช่โดยการอนุมานมิใช่โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล มิใช่เพราะเข้าได้
กับทฤษฎีท่ีพินิจไว้แล้วรวมความว่า ธรรมที่เป็นพยาน (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓๖/๔๓๑) 
ดังคำในตุวฏกสูตร พระพุทธนิมิต ทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุแจ่มแจ้ง   
ได้ทรงแสดงธรรมท่ีเป็นพยานอันเป็นธรรมเคร่ืองกำจัดอันตราย (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๙๒๘/๗๒๓) ; ในมหานิทเทสอธิบายถึงธรรมที่เป็นพยานว่าหมายถึงธรรมที่พระผู้มี
พระภาคทรงทราบเอง  ประจักษ์แก่พระองค์เอง  มิใช่โดยการเชื่อผู้อ่ืน  (ขุ.ม.  (ไทย)  
๒๙/๑๕๖/๔๓๑)  

ธรรมทีเ่ปน็พษิ : ความประพฤติช่ัวทางกาย ทางวาจาและทางใจ ดังคำในอัญญตรพราหมณวัตถุว่า 
บุคคลไม่ช่ือว่าเป็นภิกษุเพียงเพราะขอจากผู้อ่ืนเท่าน้ัน ท้ังไม่ช่ือว่าเป็นภิกษุเพราะยัง
สมาทานธรรมท่ีเป็นพิษอยู่ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๖๖/๑๑๕) 

  อรรถกถา อธิบายไว้ว่า ธรรมท่ีเป็นพิษ  หมายถึงมีความประพฤติช่ัวทางกาย  
ทางวาจา  และทางใจ  (ขุ.ธ.อ.(บาลี)๗/๔๗)   

ธรรมทีเ่ปน็ส่วนแห่งวิชชา : วิชชาภาคิยธรรม,ธรรมที่ประกอบพร้อมด้วยวิชชา ดังคำในธัมมสังคณี 
วิชชาภาคีทุกะว่า ธรรมท่ีสมัปยุตด้วยวิชชา ธรรมเหลา่น้ีช่ือว่าเป็นส่วนแห่งวิชชา 
(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๓๐๓/๓๒๘) ; ในวิชชาภาคิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมที่
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เป็นส่วนแห่งวิชชาไว้ว่า (๑) อนิจจสัญญา (๒) อนิจเจ ทุกขสัญญา (๓) ทุกเข อนัตต
สัญญา (๔) ปหานสัญญา (๕) วิราคสัญญา (๖)นิโรธสญัญา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๕/
๔๘๓) 

  อรรถกถอธิบายว่า คำว่า ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา หมายถึงธรรมท่ีสมัปยุตด้วย
วิชชา ๘  คือ  วิปัสสนาญาณ  ๑ มโนมยิทธิ  ๑ อภิญญา ๖ หรือหมายถึงวิชชา ๘  
(ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๑๕๖/๑๐๓-๑๐๔) 

ธรรมทีเ่ปน็ส่วนแห่งอวิชชา : อวิชชาภาคิยธรรม, ธรรมท่ีประกอบพร้อมด้วยอวิชชา ดังคำในธัมม
สังคณี วิชชาภาคีทุกะว่า ธรรมท่ีสมัปยุตด้วยอวิชชา ธรรมเหล่านี้ช่ือว่าเป็นส่วนแห่ง
อวิชชา (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๓๐๔/๓๒๘) 

ธรรมทีเ่ปน็สาระ :ธรรมท่ีเป็นแก่น หมายถงึหลักธรรม ได้แก่ ศีล  สมาธิ  และปัญญา  ดังคำในปวิเวก
สูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เพราะภิกษุเป็นผู้มีศีลละความเป็นคนทุศีล ...เป็น
ขีณาสพ ละอาสวะทั้งหลายและปราศจากอาสวะเหล่าน้ัน ฉะน้ันภิกษุน้ีจึงเรียกว่า ผู้
เลิศด้วยศีล  ถงึธรรมท่ีเป็นสาระบริสุทธ์ิดำรงอยู่ในธรรมท่ีเป็นสาระ(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๙๔/๒๓๗),ในพุทธอุทาน พระพุทธเจ้าตรัสว่า สมณพราหมณ์พวกหนึ่งแล่นเลยไปไม่
บรรลุธรรมท่ีเป็นสาระช่ือว่าพอกพูนเคร่ืองพันธนาการใหม่ๆย่ิงขึ้น(ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๕๙/๓๐๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมที่เป็นสาระ หมายถึงศีล สมาธิ  และปัญญา (องฺ.ติ
ก.อ.(บาลี) ๒/๙๔/๒๔๘),ในอรรถกถาอุทาน กล่าวไว้ว่า ธรรมท่ีเป็นสาระ หมายถึงศลี  
สมาธิ  ปัญญา และวิมุตติ  เป็นต้น (ขุ.อุ.อ.(บาลี)  ๕๙/๓๘๒)   

ธรรมทีเ่ปน็เหตุ :หลักธรรมที่เป็นต้นเหตุ, หมายถึงธรรมที่เป็นต้นกำเนิดของปัญหา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
โลภะ โทสะ และโมหะ โดยดูจากกายสมาจาร วจีสมาจาร ดังคำใน จังกีสูตร ท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสว่า คหบดีกดี็ บุตรของคหบดีก็ดี เข้าไปหาภิกษุนั้นแลว้ ใคร่ครวญใน
ธรรม  ๓ ประการ  คือ(๑)ในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะ(ความโลภ)(๒)ในธรรมท่ีเป็น
เหตุให้เกิดโทสะ(การประทุษร้าย)  (๓) ในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะ(ความหลง)  (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๐/๕๔๐) 

ธรรมทีเ่ปน็เหตุแห่งความเดอืดร้อน: หลกัธรรมที่ทำให้คนที่ประพฤติเกิดความเดือดร้อน มี ๒ อย่าง
หมายถึงทุจริตทางกาย วาจาและใจ  และการไม่ได้ทำสุจรติทางกาย วาจาและทางใจ 
ดังคำในตปนียสูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน  ๒ 
ประการ คือ (๑) ทำแต่กายทุจริต ทำแต่วจีทุจริต ทำแต่มโนทุจริต (๒) ไม่ได้ทำกาย
สุจริต ไม่ได้ทำวจีสุจริต ไม่ได้ทำมโนสุจริต, บุคคลเดือดร้อนอยู่ว่า เราทำแต่กายทุจริต 
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ไม่ได้ทำกายสุจริต  ทำแต่วจีทุจริตไม่ได้ทำวจีสุจริต ทำแต่มโนทุจริต ไม่ได้ทำมโน
สุจริต (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓/๖๐) 

ธรรมทีเ่ปน็เหตุแห่งช่ือ: อธิวจนปถธรรม หมายถึงธรรมท่ีเป็นคลองแห่งช่ือท้ังหลาย หมายถึงธรรม
ท้ังหมด  ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา และสตุตันติกทุกนิกเขปะ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้
ว่า ธรรมท้ังหมดช่ือว่าเป็นเหตุแห่งช่ือ(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๖/๒๐, ๑๓๑๓/๓๓๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งช่ือ คือธรรมอันเป็นไปในภูมิ  ๔  
ท้ังหมด คือสัตว์ก็ดี  สังขารก็ดี   ช่ือว่าพ้นไปจากช่ือหามีไม่ แม้ต้นไมใ้นดง และภูเขา
เป็นต้น ก็ยังเป็นภาระ(คำพูด)ของชาวชนบท เพราะว่า  ชาวชนบทเหล่าน้ัน  ถูกเขา
ถามว่า ต้นไม้น้ีช่ืออะไรก็จะบอกช่ือท่ีตนรู้จักว่าต้นไม้นั้นเป็นต้นตะเคียน  ดังนี้ พวก
เขาไม่รู้จักช่ือ ต้นไม้ใด ก็จะพูดว่าต้นไม้นั้นไม่มีช่ือ  ดังนี้แม้คำว่าต้นไม้ไม่มีช่ือน้ัน ก็
เป็นนามเธยยะ  (การต้ังช่ือ)  ของต้นไม้น้ันน่ันเอง แม้ปลาและเต่าเป็นต้นในทะเลก็
นัยนี้แหละ  (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๙)   

ธรรมทีเ่ปน็เหตุแห่งนิรุตติ:นิรุตติปถธรรม หมายถึงธรรมท่ีคลองแห่งนิรตุติ ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา 
และสุตตันติกทุกนิกเขปะ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ธรรมท้ังหมดช่ือว่าเป็นเหตุแห่ง
นิรุตติ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๗/๒๑, ๑๓๑๔/๓๒๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งนิรุตติ คือคลองแห่งนิรุตติธรรม
ท้ังหลาย (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๙)  

ธรรมทีเ่ปน็เหตุแห่งบัญญัติ: บัญญัติปถธรรม หมายถึงธรรมท้ังหลายทั้งสิ้น   ดังคำในสุตตันตทุก
มาติกา และสุตตันติกทุกนิกเขปะ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ธรรมท้ังหมดช่ือว่าเป็น
เหตุแห่งบัญญัติ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๘/๒๑, ๑๓๑๕/๓๓๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งบัญญัติ คือ ทางแห่งบัญญัตติ
ท้ังหลาย เรียกว่าปัญญัตติปถธรรม (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๙)  

ธรรมทีเ่ปน็เหตุให้เดือดร้อน : หลักธรรมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน หมายถึงหลักธรรมที่เป็นอกุศล
ธรรม ได้แก ่ เห็นผิด คิดผิด เจรจาผิด กระทำผิด อาชีพผิด พยายามผดิ ระลึกผิด 
ต้ังใจม่ันผิด พลุดพ้นผิด  ในตปนียสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  เราจัก
แสดงธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนและธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนแก่เธอทั้งหลาย 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เดือดร้อน อะไรบ้างคือ(๑) มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ (๑๐)มิจฉาวิมุตติ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๑/๒๘๘),ในตปนียสูตรอีกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมท่ี
เป็นเหตุให้เดือดร้อน อะไรบ้างคือ(๑) ปาณาติบาต ฯลฯ(๑๐)มิจฉาทิฏฐิ(องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๘๕/๓๓๔),ในตปนียสูตร พระพุทธเจ้าไว้อีกสูตรหน่ึงว่า ธรรมเป็นเหตุให้
เดือดร้อน ๒ ประการนี้ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ทำความดีไว้ ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้
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ทำบุญเคร่ืองต่อต้านความหวาดกลัวทุกข์ไว้ ทำแต่ความช่ัว ทำแต่ความหยาบช้า ทำ
แต่ความร้ายกาจไว้ (๑) เขาคิดว่า เราไม่ได้ทำความดีไว้  จึงเดือดร้อน  เขาคิดว่า เรา
ทำแต่ความช่ัว จึงเดือดร้อน (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๐/๓๗๗)  

ธรรมทีเ่ปน็เหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิ: หลกัธรรมที่เป็นสาเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิ หมายถึงสภาวธรรมที่
เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิ  ดังคำในอาจยคามิสูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  ธรรมท่ี
เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิ อะไรบ้าง คือ (๑) มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ  (๒) มิจฉาวิมุตติ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๒/๒๘๙),ในอาจยคามิสูตรอีกสูตรหน่ึง พระพุทธเจ้าตรัสว่า  
(๑) ปาณาติบาต ฯลฯ (๑๐) มิจฉาทิฏฐ ิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘๖/๓๓๕,อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๕๐๐/๕๓๑)  

ธรรมทีเ่ปน็อรยิมรรค :สภาวธรรมท่ีเป็นอริยมรรค  ดังคำในอริยมัคคสูตรท้ัง ๒ สูตร  พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ธรรมท่ีเป็นอริยมรรค อะไรบ้างคือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (เหน็ชอบ)ฯลฯ  (๑๐) สมัมา
วิมุตติ (หลุดพ้นชอบ) (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๕/๒๙๑),ในอริยมัคคสูตร พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้อีกว่า  ธรรมท่ีเป็นอริยมรรค อะไรบ้าง คือ  (๑) เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต  
ฯลฯ  (๑๐) เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ  (องฺ.ทสก) ๒๔/๑๘๙/๓๓๗) 

ธรรมทีเ่ปรียบเหมือนฟ้าผ่า: วชิรูปมธรรม  หมายถึงอรหัตมรรค ดังคำในสุตตันตทุกมาติกาและสุต
ตันติกทุกนิกเขปะ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ปัญญาในอรหัตตมรรคอันเป็นมรรคเบ้ือง
สูง ธรรมเหล่านี้ช่ือว่าเปรียบเหมือนฟ้าผ่า (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๒๐/๒๐,๑๓๐๖/๓๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า แผ่นหิน  หรือแก้วมณี  ช่ือว่า  ไม่แตกไปด้วยวชิระ(ฟ้าผ่า) 
ย่อมไม่มี  วชิระตกไปในที่ใด ท่ีนั้นย่อมเป็นอันถูกขจัดแล้วทีเดียว วชิระเม่ือฟาดไป
ย่อมฟาดไปมิให้อะไรเหลือขึ้นช่ือว่าทางท่ีวชิระผ่านไปแล้วจะไม่เป็นส่ิงปรากฏอีก ช่ือ
ว่ากิเลสที่อรหตัมรรคไม่ประหาณแล้วก็ย่อมไม่มีอย่างนั้นเหมือนกนั แม้อรหัตมรรค
ย่อมกำจัดกิเลสทั้งสิ้น  คือเมื่อยังกิเลสให้สิ้นไปย่อมให้สิน้ไปโดยไม่เหลือ  เหมือน
วชิระกำจัดอยู่ฉะนั้น ขึ้นช่ือว่าการกลับมาเกิดอีกของกิเลสท่ีอรหัตมรรคประหาณแล้ว
ย่อมไม่มี  เหมอืนทางท่ีวชิระผ่านไปแล้วไม่กลับเป็นสิ่งปรากฏอีก  ฉะน้ัน และอีกนัย
หนึ่งอธิบายว่า ธรรมเหล่าน้ันเปรียบด้วยเพชร เหตุที่สามารถกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิง 
(อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑/๙๘)  

ธรรมทีเ่ปรียบเหมือนสายฟ้า:วิชชุปมธรรม หมายถึงโสดาปัตติมรรค สกึทาคามิมรรค และ
อนาคามิมรรค  ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา และสุตตันติกทุกนิกเขปะ ท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า ปัญญาในอริยมรรค ๓ เบื้องต่ำ ธรรมเหล่านี้ช่ือว่าเปรียบเหมือนสายฟ้า 
(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๑๙/๒๐,๑๓๐๕/๓๒๙) 
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  อรรถกถาอธิบายว่า บุรุษผู้มีจักษุเดินทางไปในเวลาราตรีมีเมฆมืดทางย่อมไม่
ปรากฏแก่บุรุษน้ัน  เพราะความมืดสายฟ้าแลบแล้วขจัดความมืดไป ทีนั้นทางก็
ปรากฏแก่เขา เพราะปราศจากความมืด  เขาจึงเดินทางต่อไป  แม้ครั้งท่ีสองความมืด
ก็ย่อมปกคลุมอีก ทางจึงไม่ ปรากฏแก่เขา สายฟ้าแลบแล้วขจัดความมืดน้ัน เมื่อ
ปราศจากความมืดแล้ว ทางก็ได้ปรากฏ เขาจึงเดินทางต่อไป ครั้งที่สาม ความมืดได้
ปกคลุมแล้ว ทางก็ไม่ปรากฏสายฟ้าแลบแล้วก็ขจัดความมืดไป  บรรดาข้ออุปมา
เหล่าน้ัน การเริ่มวิปัสสนาของอริยสาวกเพ่ือประโยชน์บรรลุโสดาปัตติมรรค  เหมือน
การเดินทางของบุรุษผู้มีจักษุในเวลาที่มืดความมืดปิดบังสัจจะ  เหมือนเวลาที่ทางไม่
ปรากฏในความมืด เวลาที่แสงสว่างคือโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นกำจัดความมืดปิดบัง
สัจจะ เหมือนเวลาที่สายฟ้าแลบขึ้นกำจัดความมืด เวลาท่ีสัจจะ ๔ ปรากฏแก่โสดา
ปัตติมรรค เหมือนเวลาที่ทางปรากฏในการปราศจากความมืด  ก็การปรากฏของทาง
ก็คือการปรากฏของบุคคลผู้พร่ังพร้อมด้วยมรรคสมังคีนั่นเอง การเร่ิมวิปัสสนาของ
บุคคล   เพ่ือประโยชน์บรรลุสกทามิมรรคเหมือนการดำเนินไปครั้งท่ีสอง  ความมืด
ปิดบังสัจจะ  เหมือน เวลาท่ีทางไม่ปรากฏในความมืด  เวลาที่ แสงส ว่างคือ
สกทาคามิมรรคเกิดขึ้นกำจัดความมืดปิดบังสัจจะเหมือนเวลาสายฟ้าแลบครั้งท่ีสอง
กำจัดความมืด เวลาที่สัจจะ ๔ปรากฏแก่สกทาคามิมรรค เหมือนเวลาที่ทางปรากฏ
ในการปราศจากความมืด ก็การปรากฏของทางก็คือการปรากฏของบุคคลผู้พรั่ง
พร้อมด้วยมรรคน่ันแหละ  การเริ่มวิปัสสนาเพ่ือบรรลุอนาคามิมรรค เหมือนบุคคล
เดินทางคร้ังท่ีสาม ความมืดอันปิดบังสัจจะ  เหมือนทางไม่ปรากฏในเวลามืด เวลาท่ี
แสงสว่างคืออนาคามิมรรคเกิดขึ้นกำจัดความมืดปิดบังสัจจะ เหมือนเวลาที่สายฟ้า
แลบกำจัดความมืดครั้งท่ีสาม เวลาท่ีสัจจะ  ๔ ปรากฏแก่อนาคามิมรรค  เหมือนเวลา
ท่ีทางปรากฏในเวลาปราศจากความมืด ก็การปรากฏของทางก็คือการปรากฏของ
บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคนั่นแหละ  

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า ด้วยสายฟ้าเหตุท่ีไม่สามารถเพ่ือกำจัดความมืด คือกิเลสได้
ด้วยความครอบงำอีก (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑/๙๘) 

ธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไร : ธรรมท่ีทำให้ผู้ประพฤติตกนรก ได้รับทุกข ์ มีทุกข์เป็นกำไร ม ี ๒ ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่เปน็คู่กัน อันได้แก่ โกธะกับอุปนาหะคู่หนึ่ง มกัขะกับปฬาสะคู่หน่ึง อิสสา
กับมัจฉริยะคู่หน่ึง มายากับสาเถยยะคู่หน่ึง และอหิริกะกับอโนตตัปปะคู่หนึ่ง ในทุก
นิบาต อกุศลเปยยาล มีกล่าวไว้ว่า ธรรมท่ีมีทุกข์เป็นกำไร ๒ อย่างน้ี (องฺ.ทุก.(ไทย) 
๒๐/๒๐๐/๑๓๔),ในทุกขุทรยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมท่ีมทุีกข์เป็นกำไร
อะไรบ้างคือ (๑) มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ (๑๐)มิจฉาวิมุตติ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๓/๒๘๙),
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ในทุกขุทรยสูตรอีกสูตรหน่ึง พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมท่ีมทุีกข์เป็นกำไร อะไรบ้างคือ 
(๑) ปาณาติบาต ฯลฯ (๑๐) มิจฉาทิฏฐิ  องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘๗/๓๓๕)  

ธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบาก : ธรรมที่ทำให้ผู้ประพฤติตกนรก หมายถึงอกุศลธรรม ๑๐ มมีิจฉาทิฏฐิเป็น
ต้น,อกุศลกรรมบถ ๑๐ มีปาณาติบาต เป็นต้น ดังคำในทุกขวิปากสูตร  พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ธรรมท่ีมีทุกข์เป็นวิบาก อะไรบ้างคือ (๑) มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ (๑๐) มิจฉาวิมุตติ  
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๔/๒๙๐),ในวิปากสตูร พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ธรรมที่มีทุกข์
เป็นวิบาก อะไรบ้างคือ (๑) ปาณาติบาต ฯลฯ (๑๐) มิจฉาทิฏฐิ  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๘๘/๓๓๖)  

ธรรมที่มีโทษ : ธรรมท่ีทำใหผู้้ประกอบ หรอืประพฤติ ตกนรก มี ๒ ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีเป็นคู่กัน อัน
ได้แก่ โกธะกับอุปนาหะคู่หนึ่ง มักขะกับปฬาสะคู่หนึ่ง อิสสากับมัจฉริยะคู่หนึ่ง มายา
กับสาเถยยะคู่หน่ึง และอหิรกิะกับอโนตตัปปะคู่หนึ่ง ในทุกนิบาต อกุศลเปยยาล มี
กล่าวไว้ว่า ธรรมท่ีมีโทษ ๒ อย่างน้ี (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๙๑/๑๓๓),ในสาวัชชสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมท่ีมีโทษ อะไรบ้าง คือ (๑) มจิฉาทิฏฐิ ฯลฯ (๑๐) มิจฉา
วิมุตติ  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๐/๒๘๘), ในวัชชสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมท่ีมี
โทษ อะไรบ้าง คือ (๑) ปาณาติบาต ฯลฯ (๑๐) มจิฉาทิฏฐิ  องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๘๔/๓๓๔)  

ธรรมที่มีวิบากเป็นทุกข์ : ธรรมท่ีทำให้ผู้ประกอบ หรือประพฤติ ตกนรก มี ๒ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็น
คู่กัน อันได้แก ่ โกธะกับอุปนาหะคู่หน่ึง มักขะกับปฬาสะคู่หน่ึง อิสสากบัมัจฉริยะคู่
หนึ่ง มายากับสาเถยยะคู่หน่ึง และอหิริกะกับอโนตตัปปะคู่หน่ึง ในทุกนิบาต อกุศล
เปยยาล มีกล่าวไว้ว่า  ธรรมท่ีมีวิบากเป็นทุกข์ ๒  อย่างน้ี  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐๐/
๑๓๔) 

ธรรมที่มสี่วนแห่งวิชชา: วิชชาภาคิยธรรม,วิชชาท้ังหลายที่เหลือ, วิชชาก็ดี  ธรรมท่ีสัมปยุตด้วยวิชชา
ก็ดี พึงทราบว่าเป็นวิชชาภาคีน่ันแหละ  หมายถึงธรรมท่ีสัมปยุตด้วยวิชชา, บรรดา
วิชชา ๘ เหล่าน้ัน  วิชชาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ช่ือว่าวิชชา ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา 
และสุตตันติกทุกนิกเขปะ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  ธรรมท่ีสัมปยุตด้วยวิชชา ธรรม
เหล่าน้ีช่ือว่าเป็นส่วนแห่งวิชชา (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๑/๒๐, ๑๓๐๓/๓๒๘)   

  อรรถกถาอธิบายว่า เหล่าธรรมที่เสพวิชชาด้วยสามารถแห่งสัมปโยคะ(ประกอบ
เข้าด้วยกัน),อีกอย่างหน่ึง  เหล่าธรรมท่ียังส่วนแห่งวิชชาให้เป็นไปในส่วนแห่งวิชชา, 
วิชชามี ๘ คือ วิปัสสนาญาณ ๑  มโนมยิทธิ ๑ อภิญญา ๖ (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-
๑๐๘/๙๘) 
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ธรรมที่มสี่วนแห่งอวิชชา: อวิชชาภาคิยธรรม หมายถึง ดังคำในสุตตันตทุกมาติกา และสุตตันติกทุก
นิกเขปะ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ธรรมท่ีสมัปยุตด้วยอวิชชา  ธรรมเหลา่นี้ช่ือว่าเป็น
ส่วนแห่งอวิชชา (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๑/๒๐, ๑๓๐๔/๓๒๘)  

  อรรถกถาอธิบายว่า เหล่าธรรมท่ีเสพอวิชชาด้วยสามารถแห่งสัมปโยคะ ว่าส่วน
แห่งอวิชชา แม้ธรรมท่ียังส่วนแห่งอวิชชาให้เป็นไปในหมวดแห่งอวิชชา ก็ช่ือว่าส่วน
แห่งอวิชชา  ในอวิชชาภาคีน้ัน อวิชชามี ๔ คือ  ความมืดอันปิดบังทุกข์  ความมืดที่
ปิดบังสมุทัยเป็นต้น  แม้ธรรมท่ีสมัปยุตด้วยอวิชชาเหล่านั้น ช่ือว่าส่วนแห่งอวิชชา 
โดยนัยแรกน่ันแหละ  บรรดาอวิชชาเหล่านั้น อวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่ือว่าอวิชชา  
(โดยนัยหลัง) อวิชชาท่ีเหลือ ช่ือว่าส่วนแห่งอวิชชา เพราะฉะน้ันอวิชชาอย่างนี้ก็ดี 
ธรรมท่ีสัมปยุตด้วยอวิชชาก็ดี  พึงทราบว่าส่วนแห่งอวิชชานั่นแหละ  ก็ในทุกะน้ีท่าน
ประสงค์เอาธรรมท่ีสมัปยุตกัน (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๘) 

ธรรมที่มีอาสวะ:ธรรมท่ีประกอบด้วยอาสวะ หมายถึงอกุศลธรรม ๑๐ มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้น
,อกุศลกรรมบถ ๑๐ มีปาณาติบาตเป็นต้น  ในสาสวสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ธรรมท่ีมีอาสวะ อะไรบ้าง คือ (๑) มิจฉาทฏิฐิ ฯลฯ (๑๐) มิจฉาวิมุตติ (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๓๙/๒๘๗,ในสาสวสูตร กล่าวไว้ว่า ธรรมท่ีมีอาสวะ อะไรบ้างคือ (๑) 
ปาณาติบาตฯลฯ(๑๐) มิจฉาทิฏฐิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘๓/๓๓๓)  

ธรรมที่ไม่ทำให้เร่าร้อน : อตปนียธรรม หมายถึงธรรมท่ีมิใช่ตปนียธรรม อันได้แก่สุจริต ๓ ดังคำในสุต
ตันตทุกมาติกา และสุตตันติกทุกนิกเขปะ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า กายสุจริต วจี
สุจริต  และมโนสุจริต  ธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าไม่ทำให้เร่าร้อน กุศลธรรมแม้ทัง้หมดช่ือว่า
ไม่ทำให้เร่าร้อน (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๕/๒๐, ๑๓๑๒/๓๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า บุคคลผู้ทำความดี  ย่อมไม่เร่าร้อนว่า กายสุจริตเราทำไว้แล้ว
ย่อมไม่เร่าร้อนว่า กายทุจริตเราไม่ทำไว้แล้ว ย่อมไม่เร่าร้อนว่า วจีสุจริตเรากระทำไว้ 
ฯลฯ  ไม่เร่าร้อนว่า  มโนทุจรติเราไม่ทำไว้ ดังน้ี  (อภิ.สํ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑-๑๐๘/๙๙)  

ธรรมที่ยิ่ง :ธรรมอันประเสรฐิ กล่าวคือศีล สมาธิ และปัญญา หรือท่ีเรยีกกันอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
และอธิปัญญาสิกขา ดังคำในชนวสภสูตรท่ีท้าวเวสวัณมหาราชทรงดำริอย่างน้ีว่า น่า
อัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ จักมีพระศาสดาผู้ย่ิงเช่นน้ีจักมีการแสดงธรรมที่ย่ิงเช่นนี้
จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ย่ิงเช่นน้ี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๑/๒๖๖) ; ธรรมท่ีสูง
ย่ิงขึ้นไปสำหรับผู้บรรลุธรรมช้ันใดช้ันหน่ึงแล้ว, ในมหาวจัฉโคตตสูตร ท่านพระวัจฉ
โคตรอุปสมบทแล้วไม่นาน  กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาคทรง
แสดงธรรมที่ย่ิงขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผล ๓ เบ้ืองต่ำมี
ประมาณเท่าใดซึ่งบุคคลจะพึงบรรลุด้วยญาณของพระเสขะ และด้วยวิชชาของพระ
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เสขะ ผลน้ันท้ังหมดข้าพระองค์บรรลุแลว้ ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมท่ี
ย่ิงขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วัจฉะ ถ้าเช่นนั้น เธอจงเจริญ
ธรรม ๒ประการคือ(๑)สมถะ (๒) วิปัสสนา ให้ย่ิงขึ้นไปเถิด(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๗/
๒๓๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า วิชชาของพระเสขะ ในท่ีน้ีหมายถึงสามัญญผล  ๓ เบ้ืองต่ำ 
[คือ โสดาปัตติผล สกทาคามผิล และอนาคามิผล] อีกนัยหนึ่ง หมายถึงมรรคปัญญา
อันถึงลักษณะของพระเสขะ(ม.ม.อ.(บาลี)๒/๑๙๗/๑๔๘,  ม.ม.ฏีกา (บาลี) ๑๙๗/
๑๑๓)  

ธรรมทีเ่ลว :ธรรมท่ีต่ำ หมายถึงอกุศลธรรมทั้งหลาย กล่าวคือกายทุจริตเป็นต้น ในคิญชกวสถสตูร 
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า บุคคลท่ีเลวนั้น  ย่อมบอก แสดง บัญญัติ กำหนด  เปิดเผย 
จำแนก ทำให้ง่ายซึ่งธรรมท่ีเลว เรากล่าวว่า ความเกิดของบุคคลน้ันเลว (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๙๗/๑๘๕),ในอันธสูตรและปุคคลบัญญติั พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลบางคนใน
โลกนี้ มีนัยน์ตาเป็นเครื่องรู้ธรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้
ธรรมท่ีเลวและประณีต (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๙/๑๗๙,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๐๔/๑๗๒, 
๑๐๕/๑๗๒, ๑๐๖/๑๗๒),ในอวชานาติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ไม่รู้กุศลธรรมและอกุศลธรรม ...ไม่รู้ธรรมที่เลวและธรรมท่ีประณีต (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๔๑/๒๓๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีเลว คือกายทุจริตเป็นต้น  (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/
๓๑-๓๔/๑๙๖, ขุ.ธ.อ.  (บาลี)๔/๔๕-๔๗)  

ธรรมที่สลัด :ธรรมที่ให้กิเลสลดลงหรือหมดไป มี ๓ นัยคือ นัยที่ ๑หมายถึงปฐมฌานท่ีมีอสุภ
กัมมัฏฐานเป็นอารมณ์ นัยที่ ๒ หมายถึงวิปัสสนากัมมัฏฐาน นัยที่ ๓ หมายถึง
อรหัตตผล ในสังคารวสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสสอนสังคารวพราหมณ์ว่า สมัยใด 
บุคคลมีใจถูกกามราคะกลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดตามความเป็น
จริงซึ่งธรรมท่ีสลัดกามราคะท่ีเกิดขึ้นแล้ว สมัยนั้น บุคคลย่อมไม่รู้ ย่อมไม่เห็นตาม
ความเป็นจริงซึ่งประโยชน์  ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน ละประโยชน์ท้ัง ๒  ฝ่าย  มนตร์แม้ที่
สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ท่ีไม่ได้สาธยายเลย
,แม้ในคราวที่มีพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ และวิจิกิจฉากลุ้มรุม ก็มีนัย
เช่นเดียวกัน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๓/๓๒๔),ในโคปกโมคคัลลานสูตรก็กล่าวไว้
ตามนัยเช่นนี้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๔/๙๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมที่สลัด  มี  ๓ประการ  คือ(๑)  ธรรมที่สลัดด้วยการข่ม
ไว้  หมายถึงปฐมฌานที่มีอสุภกัมมัฏฐานเป็นอารมณ์(๒)ธรรมที่สลัดด้วยองค์นั้น



 

๒๔๗๘ 
 

 

หมายถึงวิปัสสนากัมมัฏฐาน(๓) ธรรมท่ีสลัดด้วยการถอนข้ึน หมายถึงอรหัตตมรรค 
(องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาลี) ๓/๑๙๓/๗๓-๗๔)  

ธรรมที่หยั่งลงสู่อมตะคือนิพพาน : สภาวะเป็นที่สุด, ในปฏิสัมภิทามรรค อธิบายถึงธรรมท่ีหยังลงสู่
อมตะคือนิพพานไว้ ในญาณกถา กล่าวว่า (๑) ช่ือว่าธรรมท่ีหย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน 
เพราะมีสภาวะเป็นท่ีสุดควรรู้ย่ิง ช่ือว่าธรรมจักร    เพราะทรงให้ธรรมที่ช่ือว่าธรรมที่
หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน  เพราะมีสภาวะเป็นท่ีสุดเป็นไป,เมื่อเห็นธรรมท่ีหย่ังลงสู่
อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นท่ีสุด  ช่ือว่าย่อมละ(กิเลสท่ีควรละ)ได้,เมื่อเห็น
ธรรมท่ีหย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด ช่ือว่าเจริญอยู่,ญาณท่ีช่ือ
ว่าธรรมท่ีหย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน  เพราะมีสภาวะเป็นท่ีสุด มาร่วมกันในขณะน้ัน 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๐/๒๘, ๒๔/๓๕, ๒๘/๔๕,๖๕/๑๐๘),ในมัณฑเปยยกถากล่าวไว้ว่า 
ความใสท่ีช่ือว่าธรรมท่ีหย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน  เพราะมีสภาวะเป็นท่ีสุด (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๒๔๐/๔๑๒),ในโพชฌงคกถา กล่าวไว้ว่า ช่ือว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ธรรม
ท่ีหย่ังลงสู่อมตะคือนิพพานด้วยสภาวะเป็นท่ีสุด (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙/๔๕๕),ในวิราค
กถา กล่าวไว้ว่า มรรคท่ีช่ือว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็น
ท่ีสุด,วิมุตติท่ีช่ือว่าธรรมท่ีหย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๘),ในธัมมจักกกถา กล่าวไว้ว่า   ช่ือว่าธรรมจักร  เพราะทรงให้
ธรรมท่ีช่ือว่าธรรมที่หย่ังลงสู่อมตะคือนิพพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุดเป็นไป (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๔๒/๕๐๑),ในอภิสมยกถากล่าวไว้ว่า การตรัสรู้ท่ีช่ือว่าธรรมท่ีหย่ังลงสู่
อมตะคือนิพพาน    เพราะมีสภาวะเป็นท่ีสุด(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๒/๕๐๑) 

ธรรมเทพบุตร : ช่ือเทพบุตรองค์หน่ึงช่ือว่าธรรมะ อยู่กามาวจรเทวโลก ธรรมเทพบุตร พร้อมบริวาร 
ประดับด้วยเคร่ืองอลังการอันเป็นทิพย์ทรงรถทิพย์อันประเสริฐสนทนากันอย่างสบาย
ท่ีประตูเรือนของตน ๆ ก็สถติอยู่ในอากาศ  ณ คามนิคม  ชนบทและราชธานี  ในวัน
เพ็ญอันเป็นวันอุโบสถ ชวนหมู่ชนให้ถือม่ันซึง่กุศลกรรมบถ ๑๐  ประการว่า  ท่าน
ท้ังหลายจงงดเว้นจากกุศลกรรมบถ๑๐  ประการมีปาณาติบาตเป็นต้นพากันบำเพ็ญ
ธรรม คือการบำรุงมารดาบิดา  ท้ังสุจริตธรรม ๓ ประการท่ัวกันเถิด  เมื่อบำเพ็ญอยู่
อย่างนี้จักมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเสวยยศอันย่ิงใหญดั่งนี้จึงกระทำประทักษิณ
ชมพูทวีปวันหนึ่งพบกับอธรรมเทพบุตร ซึ่งสวนทางมา เน่ืองจากเส้นทางแคบ จำต้อง
หลีกทางให้จึงเดินทางไปได้ เมื่อแต่ละคนอ้างเหตุผลต่างๆ ก็ไม่ยอมกัน เกรงจะเกิด
การทะเลาะและเกิดสงครามใหญ่ ในท่ีสุด เมื่อถึงขันติธรรม และศลีคุณ สุดท้าย ยอม
ให้อธรรมเทวบุตรเดินทางไปก่อน แต่ในท่ีสุด เมื่ออธรรมเทวบุตรเดินทางไปไม่นาน ก็
ถูกแผ่นดินสูบ ดังคำในเทวปุตตชาดก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ใดยกย่องนับถือมารดา



 

๒๔๗๙ 
 

 

บิดา สมณะและพราหมณ์ในเรือนของตน ผู้เช่นน้ันหลังจากตายไปทอดทิ้งร่างกายไว้
ในโลกน้ีแล้วย่อมไปสู่สุคติเหมือนธรรมเทพบุตรขึ้นรถขับไป (ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย) 
๒๗/๓๔/๓๕๙, ๓๖/๓๖๐),ในธัมมเทวปุตตจริยา พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ว่า ในกาลท่ี
เราเป็นเทพบุตรนามว่าธรรมะ มีศักด์ิใหญ่ มีฤทธ์ิมาก มีบริวารมาก เป็นผู้อนุเคราะห์
โลกท้ังปวงเราชักชวนมหาชนให้สมาทานกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ พร้อมทั้งมิตร
สหาย  พร้อมทั้งบริวารชนเท่ียวไปยังบ้านและนิคม พบอธรรมเทวบุตรสวนทางมา...
เพ่ือรักษาศีลไว้ เราจึงระงับจิตได้แล้ว  พร้อมท้ังบริวาร ได้หลีกทางให้แก่อธรรมวาที
เทพบุตรผู้ช่ัวช้า(ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๗๒/๗๕๔) 

ธรรมเทศนา :  การแสดงธรรม, การบรรยายธรรม ในนันทโกวาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุณีท่ี
ฟังธรรมเทศนาของพระนันทกะเถระไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำน้ัน ชน
เป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่า  ดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือ
เต็มดวงหนอ แต่ท่ีแท้ดวงจันทร์ก็ เต็มดวงแล้วฉันใด ภิกษุณี เหล่าน้ันก็ฉันน้ัน
เหมือนกัน ย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของพระนันทกะและมีความดำริ
บริบูรณ์แล้ว(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๐๖/๔๖๑),ในเทสนาสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรม
เทศนา ๒ ไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย ธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า
โดยปริยายมี  ๒  ประการ (๑) ธรรมเทศนาว่า  ท่านท้ังหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาป 
(๒) ธรรมเทศนาว่า  ท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้ว จงเบื่อหน่ายคลาย
กำหนัด  ปลดเปล้ืองตนให้พ้นจากบาปน้ัน (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๙/๓๘๗) 

  คำว่าธรรมเทศนา กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกมากมาย เช่น สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๔๖/
๒๓๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๘/๑๑๙, ๘๓/๑๔๓, ๘๕/๑๕๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๓/๑๖๘, 
๒๓๕/๑๗๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๓/๕๒, ๑๒๘/๒๗๒, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๘๑/๖๐ 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเทศนา เป็นช่ือหน่ึงของพรหมจรรย์ (สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/
๑๘๔/๒๑๐),ในอรรถกถาแห่งปัญจาวุธชาดก อธิบายไว้ว่า คำว่าธรรมเทศนา 
หมายถึงโพธิปักขิยธรรม  คือธรรมท่ีเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้  มี ๓๗ ประการ คือสติ
ปัฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔ อิทธิบาท ๔  อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์  ๗  มรรคมี
องค์  ๘ (ขุ.ชา.อ.  (บาลี) ๒/๕๕/๕๒) 

ธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์ : การแสดงธรรมไม่หมดจด, การบรรยายธรรมไม่ผ่องใส หมายถึงเจตนาของผู้
แสดงหรือบรรยายธรรมท่ีชอบธรรม เช่น แสดงธรรมเพราะหวังลาภสักการะ ในจัน
ทูปมาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ 
ชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา คร้ันฟังแล้ว พึงเลื่อมใสธรรม และผู้ท่ีเล่ือมใสแล้ว  พึง
ทำอาการของผู้ท่ีเลื่อมใสต่อเราจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอ่ืน ธรรมเทศนาของภิกษุ



 

๒๔๘๐ 
 

 

เช่นนี้ช่ือว่าไม่บริสุทธ์ิ(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๖/๓๒๘),กกธุเถรสูตร กล่าวถึงศาสดา
จำพวกหน่ึง ในศาสดา ๕ จำพวกไว้ว่า ศาสดาบางท่านในโลกน้ีเป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่
บริสุทธ์ิ แต่ปฏิญญาว่า เราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธ์ิ
ผ่องแผ้ว ไม่เศร้าหมอง (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๐/๑๗๒)  

ธรรมธาตุ: ธาตุคือธรรม,ธาตุคือธรรมารมณ์, ธาตุคือสภาวธรรม, หมายถึงสภาวธรรม,อรหัตผล, 
สัพพัญญุตญาณ, ในอภยราชกุมารสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ราชกุมาร กษัตริย์ผู้เป็น
บัณฑิตก็ดี  พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดี  คหบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดี สมณะผู้เป็นบัณฑิตก็ดี  
ต้ังปัญหาแล้วจักเข้ามาหาตถาคต  ถามปัญหาน้ัน  การตอบปัญหานั้นปรากฏแก่
ตถาคตโดยทันทีเหมือนกัน  ข้อนั้นเพราะเหตุไร  เพราะธรรมธาตุนั้น  ตถาคตแทง
ตลอดดีแล้ว   (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๗/๘๙),ในมหาวัจฉโคตตสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ธรรม ๒ ประการ คือ (๑) สมถะ (๒) วิปัสสนา นี้ซึ่งเธอเจริญให้ย่ิงขึ้นไปแล้ว  จัก
เป็นไปเพ่ือรู้แจ้งธรรมธาตุหลายประการ(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๗/๒๓๕),ในวิภังค์ กล่าว
ไว้ว่าเป็นข้อ ๑ ในธาตุ ๑๘ อันได้แก่ อันได้แก่  จักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ  
โสตธาตุ  สัททธาตุ  โสตวิญญาณธาตุ  ฆานธาตุ  คันธธาตุ   ฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหา
ธาตุ  รสธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ  กายธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ  กายวิญญาณธาตุ มโน
ธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ,ในวิภังค์กล่าวอธิบายธรรมธาตุว่าหมายถึงเวทนา
ขันธ์ สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์ รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งนับเน่ืองในธัมมายต
นะและธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๓/๑๔,๑๘๔/๑๔๕),ในพุทธวงศ์ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เอาเถิด เราจักค้นหาพุทธการกธรรม จากสิบทิศ คือข้างน้ีๆ  
เบ้ืองบน  เบ้ืองล่าง  ตลอดทั่วธรรมธาตุ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๑๕/๕๘๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมธาตุ  หมายถึงสภาวธรรม  เป็นช่ือของพระ
สัพพัญญุตญาณ  (ม.ม.อ.  (บาลี) ๒/๘๗/๘๕), อรรถกถาอภิธรรม กล่าวว่า เป็นธาตุที ่
๑๗ ในธาตุ ๑๘ วิสุทฺธิ.  (บาลี)๓/๖๕)  

ธรรมนาวา : เรือคือธรรม หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่ สมัมาทิฏฐิเป็นต้น ดังคำในพุทธ
วงศ์ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า เราจักตัดกระแสสงัสารวัฏ  ทำลายภพทั้ง ๓ แล้วขึ้นสู่ธรรม
นาวา๓(เรือคือธรรม) ช่วยมนุษยโลกพร้อมทัง้เทวโลกให้ข้ามพ้น (ขุ.พุทฺธ.(บาลี) ๓๓/
๕๘/๕๗๔), ในเวสสภูพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า พระองค์พร้อมท้ังสาวก  ทรงจำแนกธรรม
ไว้อย่างพิสดาร ประดิษฐานมหาชนไว้ในธรรมนาวาแล้ว ก็เสด็จดับขนัธปรินิพพาน 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๘/๗๐๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  ธรรมนาวา  ได้แก่อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ (ขุ.พุทฺธ.อ.  
(บาลี) ๕๘/๑๓๙,๒๘/๓๖๔)   
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ธรรมนิยาม : ธรรมนิยาม, กำหนดแน่นอนแห่งธรรมดา, กฎธรรมชาติ, ความจริงท่ีมีอยู่หรือดำรงอยู่
ตามธรรมดาของมันซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วทรงนำมาแสดงชี้แจงอธิบายให้คน
ท้ังหลายได้รู้ตามมี ๓ อย่าง คือ แสดงความตามพระบาลี ดังน้ี (๑) สพัเพ สังขารา 
อนิจจา สังขารท้ังหลาย ไม่เที่ยง (๒) สัพเพ สังขารา ทุกขา สังขารทั้งปวงคงทนอยู่
ไม่ได้ (๓) สัพเพ  ธัมมา อนัตตา ธรรมท้ังปวง ไม่เป็นตัวตน ดังคำในโปฏฐปาทสูตร ท่ี
กล่าวถึงพระสมณโคดมทรงบญัญัติข้อปฏิบัติท่ีจริงแท้ แน่นอน เป็นธรรมฐิติ เป็น
ธรรมนิยามไว้ (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๒๑/๑๘๕, ๔๒๒/๑๘๕);  ดูไตรลักษณ์   

  อรรถกถาอธิบายว่า กฏท่ีแน่นอนแห่งสภาวะอันมีอยู่จริงแท้ และแน่นอนหลบ
เลี่ยงไม่ได้ ต้องเป็นไปตามที่มันเป็น หรืออาจเรียกว่า กฏธรรมชาติก็ได้ อรรถกถา
หมายเอากฏที่แน่นอนแห่งโลกุตตรธรรม  และมีอธิบายไว้ว่า ธรรมนิยาม  คือ  
กำหนดแห่งธรรมดา  ไม่มีผูส้ร้าง  ผู้บันดาล  และมรีูปลักษณะ  กิจ  อาการเป็นแบบ
จำเพาะตัว อันพึงกำหนดเอาเป็นหลักได้แต่ละอย่าง ๆ(ที.สี.อ. (บาลี) ๔๒๑/๓๑๓) 

ธรรมเนติ: แบบแผนแห่งธรรม,แนวทางแห่งธรรม,ธรรมเนียมคือธรรมดังคำในสามคามสูตร  
เกี่ยวกับสัมมุขาวินัย พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ีย่อมวิวาทกันว่า 
น่ีเป็นธรรมบ้าง น่ีไม่เป็นธรรมบ้าง น่ีเป็นวินัยบ้าง    น่ีไม่เป็นวินัยบ้าง  ภิกษุเหล่าน้ัน
ท้ังหมด พึงพร้อมเพรียงกันประชุม ครั้นประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติ ครั้น
พิจารณาแล้ว พึงให้อธิกรณ์น้ันระงับโดยอาการท่ีเรื่องในธรรมเนติน้ันลงกันได้ (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๔๗/๕๕)  

ธรรมเนียม : ประเพณี, แบบอย่างท่ีเคยทำกนัมา,แบบอย่างที่นิยมใช้กัน กล่าวคือขนบธรรมเนียม
เกี่ยวกับมารยาทและความเป็นอยู่ท่ีดีงามสำหรับชักนำความประพฤติความเป็นอยู่
ของพระสงฆ์ให้ดีงามมีคุณคา่น่าเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวไว้ว่า ธรรม
เนียมบรรพชิตต้องนุ่งให้เรียบร้อย ห่มให้เรียบร้อยและมอีากัปกิริยาเรียบร้อย (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๓๐๕/๔๔๖),ในอัคคิกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การท่ีเรากล่าว
คาถามิใช่เพ่ืออาหาร  พราหมณ์ น้ีไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรม  สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๙๔/๒๗๔, ๑๙๕/๒๗๖, ๑๙๗/๒๘๔),ในพราหมณธัมมิกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ท่านพราหมณ์ท้ังหลายปัจจุบันน้ี พราหมณ์ทั้งหลายไม่นิยมปฏิบัติธรรมเนียมของ
พราหมณ์สมัยโบราณเลย (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๘๖/๕๖๗) 

ธรรมเนียมการล้างกระดูก : ขนบธรรมเนียมการล้างกระดูกของญาติผู้ตาย เป็นธรรมเนียมท่ีกล่าวไว้
ในทักขิณาชนบท ปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่า ธรรมเนียมเช่นน้ีก็คือการทำบุญล้างป่า
ช้าน่ันเอง ดังคำในโธวนาสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ในทักขิณาชนบท 
มีธรรมเนียมการล้างกระดูกของญาติผู้ตาย ในธรรมเนียมการล้างกระดูกน้ัน  มีข้าว
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บ้าง น้ำบ้าง ของเค้ียวบ้าง  ของบริโภคบ้าง เครื่องลิ้มบ้าง เครื่องด่ืมบ้าง การฟ้อนรำ
บ้าง เพลงขับบ้าง การประโคมบ้าง ธรรมเนียมการล้างน้ีมีอยู่ เรามิได้กลา่วว่าไม่มี แต่
การล้างนั้นแลเป็นของเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน  ไม่เป็นของพระอริยะ ไม่
มีประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ  
เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้  เพ่ือนิพพาน (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๗/๒๕๐)  

ธรรมในธรรม : สภาวธรรมในธรรมทั้งหลาย, ธรรมท่ีมีอยู่ในธรรมท้ังหลาย เช่น นิวรณ์ ขันธ์ โพชฌงค์ 
อริยสัจ ดังคำในมหาสติปัฏฐานตอนหน่ึงว่า  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมท้ังหลาย คือนิวรณ์ ๕, อุปาทานขันธ์ ๕,โพชฌงค์ ๗, อริยสัจ ๔ อยู่ หรือดัง
คำว่า ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายภายในอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ท้ังหลายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายทั้งภายในทั้งภายนอก
อยู่  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖-๓๘๗,๓๘๓/๓๑๘,๓๘๕/๓๒๑,๓๘๖/๓๒๔),ในธัม
มานุปัสสีสูตรกก็ล่าวอธิบายไว้เช่นเดียวกัน  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๘/๖๓๙) 

ธรรมบท : 1.บทแห่งธรรม,ข้อธรรม,หมายถึงส่วนแห่งธรรมไม่ควรติเตียน ไม่ควรคัดค้าน ใน
สังคีติสูตร กล่าวไว้ว่า ช่ือหมวดธรรม มี ๔  คือ (๑) ธรรมบทคืออนภิชฌา(ความไม่
เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา) (๒) ธรรมบทคืออพยาบาท (ความไม่คิดร้าย) (๓) ธรรม
บทคือสัมมาสติ (ความระลกึชอบ)(๔)ธรรมบทคือสัมมาสมาธิ(ความต้ังจิตม่ันชอบ)(ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๙),ในธัมมปทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายธรรมบทท้ัง ๔ ไว้
ว่า ป็นธรรมบทท่ีรู้กันว่าล้ำเลิศ  รู้กันมานาน รู้กันว่าเป็นอริยวงศ์ เป็นของเก่า ไม่ถูก
ลบล้างแล้ว  ไม่เคยถูกลบล้าง ไม่ถูกลบล้าง จักไม่ถูกลบลา้ง ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้
คัดค้าน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๙/๔๕๒๑/๓๐),ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวธรรมไว้
สั้นๆ ว่าช่ือว่าภูมิ ๔ ดังคำว่า ภูมิ ๔ อีกนัยหน่ึง คือสติปัฏฐาน ๔...จักร ๔ ธรรมบท  
๔ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๒/๑๒๒)   

 2.ช่ือคาถาบาลีหมวดหน่ึงจัดเป็นคัมภีร์ที่ ๒ ในขุททกนกิาย พระสุตตันตปิฎก มี ๔๒๓ 
คาถา (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑/๒๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมบท  หมายถึงส่วนแห่งธรรม  (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) 
๒/๒๙/๓๒๕),ในอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรคกล่าวไว้ว่า ธรรมบท ๔ ในท่ีนี ้  ได้แก ่ (๑) 
อนภิชฌา (๒)  อพยาบาท (๓)  สัมมาสติ  (๔)  สัมมาสมาธิ  (ขุ.ป.อ. (บาลี)๑/๗๒/
๓๑๖)   

ธรรมบรรยาย : พูดธรรมะ,กล่าวธรรมะ หมายถึงการแสดงธรรม, การปาฐกถาธรรม,การบรรยาย
เรื่องราวต่างๆ เช่น ประกาศประวัติในอดีตชาติ ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคได้ทรง
ภาษิตธรรมบรรยายพุทธาปทาน  ช่ือปุพพกัมมปิโลติ  ซึ่งเป็นบุพจริตของพระองค์ (ขุ.
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อป.(ไทย) ๓๒/๙๖/๕๗๘), หรือดังคำในอุทุมพริกสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคล
ผู้บำเพ็ญตบะ เมื่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตกำลังแสดงธรรมอยู่ ย่อมไม่คล้อยตาม
ธรรมบรรยายที่ควรคล้อยตามอันมีอยู่นั่นเทียว ข้อท่ี  ฯลฯ น้ีแลเป็นอุปกิเลสของ
บุคคลผู้มีตบะ(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๖๒/๔๓) ;  ช่ือเรียกเน้ือหาของพระสูตรที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดง  ดังคำในพรหมชาลสูตรที่พระอานนท์ได้ทูลถามหลังจากที่
พระพุทธเจ้าตรัส)ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  น่าอัศจรรย์จริง  ไม่เคยปรากฏ  ธรรม
บรรยายนี้มีช่ือว่าอะไรพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  “อานนท์  เธอ
จงจำธรรมบรรยายนี้ว่า ข่ายแห่งประโยชน์  (อรรถชาละ)  ก็ได้  ข่ายแห่งธรรม  
(ธรรมชาละ)  ก็ได้  ข่ายแห่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ(พรหมชาละ)  ก็ได้  ขา่ย
แห่งทิฏฐิ(ทิฏฐชิาละ)  ก็ได้ตำราพิชัยสงคราม  (สังคามวิชัย)  อันยอดเยี่ยมก็ได้ หรือ
ดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอุปวาณะไว้ตอนหนึ่งว่า อุปวาณะ เธอจงจำธรรม
บรรยายนี้ไว้เถิดว่า   ช่ือปาสาทิกะ  ด้วยเหตุดังว่ามาน้ี หรือเรียกช่ือคาถาที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดง ดังคำว่า เพราะเหตุดังกล่าวมาน้ีนั้นธรรมบรรยายน้ีจึงช่ือว่าปา
รายนะ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๘๔/๔๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๗/๑๕๘,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๑๑๓๐/๗๗๔), ในอปทาน พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงให้พระอานนทเถระทราบพุทธ
จริตของพระองค์จึงได้ตรัสธรรมบรรยายช่ือว่าพุทธาปทานิยะ(การประกาศประวัติใน
อดีตชาติของพระพุทธเจ้า) (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๒/๑๒)    

  คำว่า ธรรมบรรยายมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ปา.๑๑/๑๖๓/๑๒๔,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๕,๑๖๑/๑๖๔,๑๙๐/๒๐๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๖/๑๖๒,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๑๐๙/๑๓๕,๑๓๒/๑๖๙,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๔๕/๙๑,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๐๔/
๑๑๗,๑๑๓/๑๒๖,๒๓๕/๒๓๐, ๒๗๐/๓๐๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๗/๑๘๗, ๓๗๘/๒๓๒, 
๑๐๐๓/๕๐๒, ๑๐๐๔/๕๐๖, ๑๐๐๕/๕๐๗, ๑๐๐๖/๕๐๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๐/
๘๗, ๖๓/๕๗๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๑/๘๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘/๒๑๓,องฺ.นวก.
(ไทย)๒๓/๔/๔๓๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๖/๓๕๓  

ธรรมบริสุทธิ์ : ธรรมหมดจด, ธรรมผ่องแผ้ว,ธรรมผ่องใส, หมายถึงสกุกธรรม,กุศลธรรม ดังคำในเถรี
คาถาว่า พระสุกกาเถรีมีธรรมบริสุทธ์ิ   ปราศจากราคะ มีจิตต้ังม่ัน    ชนะมารพร้อม
ท้ังเสนามารยังทรงร่างกายที่มีในภพสุดท้ายอยู่ (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๕๖/๕๖๔),ในมหา
นิทเทส กล่าวไว้ว่า ผู้มีปัญญาน้ันผู้เห็นธรรมหมดจด เห็นธรรมสะอาด เห็นธรรม
บริสุทธ์ิ เห็นธรรมผ่องแผ้วเห็นธรรมผ่องใส (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๘/๑๑๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมบริสุทธ์ิ หมายถึงสุกกธรรม กล่าวคือกุศลธรรม 
(ขุ.อิติ.อ.  ๔๒/๑๗๙)  



 

๒๔๘๔ 
 

 

ธรรมโบกขรณี, สระ :ช่ือสระ ๑ ของพระเจ้ามหาสุทัศนะอยู่หน้าธรรมปราสาท ด้านทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกยาว ๑ โยชน์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้างกึ่งโยชน์  สระธรรมโบกขรณีน้ี 
ก่อด้วยอิฐ ๔ ชนิด คือ (๑)  อิฐทอง (๒)  อิฐเงิน (๓) อิฐแก้วไพฑูรย์ (๔) อิฐแก้วผลึก 
มีบันได  ๒๔ บันไดแบ่งเป็น ๔ ชนิด คือ (๑) บันไดทอง (๒) บันไดเงิน (๓) บันไดแก้ว
ไพฑูรย์(๔) บันไดแก้วผลึก บันไดทองมีลูกกรงทำด้วยทอง ราวและหัวเสาทำด้วยเงิน 
บันไดเงินมีลูกกรงทำด้วยเงิน ราวและหัวเสาทำด้วยทอง บันไดแก้วไพฑูรย์มีลูกกรง
ทำด้วยแก้วไพฑูรย์ ราวและหัวเสาทำด้วยแก้วผลึก บันไดแก้วผลึกมีลูกกรงทำด้วย
แก้วผลึก  ราวและหัวเสาทำด้วยแก้วไพฑูรย์ มีรั้วล้อม  ๒ ช้ัน คือ (๑) รัว้ทอง (๒) รั้ว
เงิน รั้วทองมีเสาทำด้วยทอง ราวและหัวเสาทำด้วยเงิน รั้วเงินมีเสาทำด้วยเงิน ราว
และหัวเสาทำด้วยทอง มีต้นตาลล้อม  ๗ แถว คือ ต้นตาลทอง ๑  แถว ต้นตาลเงิน 
๑  แถว  ต้นตาลแก้วไพฑูรย์ ๑ แถว ต้นตาลแก้วผลกึ ๑  แถว  ต้นตาลแก้วโกเมน๑ 
แถว ต้นตาลแก้วบุษราคัม ๑  แถว ต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง ๑  แถว  ต้นตาล
ทอง มีลำต้นเป็นทอง ใบและผลเป็นเงิน   ต้นตาลเงินมีลำต้นเป็นเงิน  ใบและผลเป็น
ทอง ต้นตาลแก้วไพฑูรย์มีลำต้นเป็นแก้วไพฑูรย์ ใบและผลเป็นแก้วผลึก ต้นตาลแก้ว
ผลึกมลีำต้นเป็นแก้วผลึก ใบและผลเป็นแกว้ไพฑูรย์ ต้นตาลแก้ว โกเมนมีลำต้นเป็น
แก้วโกเมน ใบและผลเป็นแก้วบุษราคัม ต้นตาลแก้วบุษราคมัมีลำต้นเป็นแก้ว
บุษราคัม ใบและผลเป็นแก้วโกเมน  ต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง มีลำต้นทำด้วย
รัตนะทุกอย่าง  ใบและผลทำด้วยรัตนะทุกอย่าง แถวต้นตาลเหล่าน้ัน  ยามเม่ือต้อง
ลม เกิดเสียงไพเราะ  น่ายินดี    ชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิม้ ดังคำว่า พระเจ้ามหาสุทัส
สนะทรงดำริดังนี้ว่า ทางที่ดีเราน่าจะให้สร้างสระช่ือธรรมโบกขรณีไว้เบ้ืองหน้าธรรม
ปราสาท’ จึงรับสั่งให้สร้างสระธรรมโบกขรณีไว้เบ้ืองหน้าธรรมปราสาท (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๕๙/๑๙๒-๑๙๓)  

ธรรมปฏิรูป : ธรรมปลอม, ธรรมท่ีไม่แท้, ธรรมเนียม ดังคำในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า สมัยน้ันพวกภิกษุ
ในกรุงจัมปาทำกรรมเช่นน้ีคือ...ทำกรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปทำกรรมพร้อม
เพรียงกันโดยธรรมปฏิรูป,หรือดังคำว่า ถ้าเป็นกรรมที่แบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูป ไม่
จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ  ถ้ากรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูป ไม่จัดเป็น
กรรมและไม่ควรทำ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๘๒/๒๖๖,๓๘๓/๒๖๗),ในสัทธัมมัปปฏิรูปกสูตร
ก็กล่าวถึงธรรมปฏิรูปไว้แต่ใช้คำว่าสัทธรรมปฏิรูป ดังพระดำรัสท่ีพระพุทธเจ้าแก่ตรัส
แก่พระมหากัสสปะตอนหน่ึงว่า สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบน้ัน
สัทธรรมก็ยังไม่เสื่อมสญูไปแต่เมื่อใดสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลก  เม่ือนั้นสัทธรรม
ย่อมเสื่อมสญูไป(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๖/๒๖๒)     



 

๒๔๘๕ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมปฏิรูป  แปลว่าธรรมปลอม,ธรรมเทียม,ธรรมท่ีไม่แท้  
ในคัมภีร์อรรถกถา  กล่าวถึงสัทธรรมท่ีไม่แท้  ท่ีช่ือว่าสัทธรรมปฏิรูป  ๒  อย่างคือ 
(๑) อธิคมสัทธรรมปฏิรูป คือธรรมที่เป็นเหตุเศร้าหมองแห่งวิปัสสนาญาณ  เช่น 
โอภาส  ญาณ ปีติ ปัสสทัธิ  สุข เป็นต้นท่ีเป็นเหตุให้จิตหว่ันไหว (๒) ปรยัิตติสัทธรรม
ปฏิรูป ได้แก่ สิ่งท่ีไม่ใช่พระพุทธพจน์  คือคัมภีร์คุฬหวินัย  คัมภีร์คุฬห  เวสสันดร
ชาดก  คัมภีร์คุฬหมโหสธชาดก  คัมภีร์วรรณปิฎก  คัมภีร์องคุลิมาลปิฎก คัมภีร์
เวทัลลปิฎก คัมภีร์รัฏฐปาลคัชชิตะคัมภีร์อาฬวกคัชชิตะ  ท่ีไม่ได้ยกขึ้นสู่การ
สังคายนา ๓ ครั้ง อยู่นอกเหนือจาก กถาวัตถุ ๕ เหล่าน้ี  ธาตุกถา อารัมมณกถา  
อสุภกถา  ญาณกถา  วิชชากรัณฑกะ  (สํ.นิ.อ.  (บาลี) ๒/๑๕๖/ ๒๒๓-๒๒๔)เป็นคำ
สอนของอธรรมวาทีนิกายต่างๆท่ีแสดงช่วงก่อนสังคายนาคร้ังที่ ๓และมีการสอบ 
ถามเม่ือคราวสังคายนาคร้ังท่ี  ๓  ช่ือคัมภีร์เหล่านี้มีกล่าวถงึในอรรถกถา  

ธรรมปราสาท :ช่ือปราสาทหลังหน่ึง พระเจ้ามหาสุทัสสนะ มสีระโบกขรณีช่ือธรรมโบกขรณีท้ัง ๔ 
ด้าน ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกกว้าง ๑ โยชน์ สว่นด้านทิศเหนือและทิศใต้ 
กว้างคร่ึงโยชน์ มีประสาทหลงัใหญ่ทำด้วยเงิน อยู่ตรงกลาง เรียกว่ามหาวิยูหะ และ
สวนตาลทองคำอยู่ใกล้ประตูเรือนยอดมหาวิยูหะธรรมประสาทหลังนี้เป็นพระราช
นิเวศน์ท่ีสร้างขึ้นด้วยวิสสุกรรมเทพบุตร ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว ๑ 
โยชน์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้างกึ่งโยชน์  มีฐานสูงกว่า ๓ช่ัวบุรุษ ก่อด้วยอิฐ ๔ 
ชนิด คือ (๑)  อิฐทอง (๒) อิฐเงิน (๓)  อิฐแก้วไพฑูรย์ (๔) อิฐแก้วผลึก   มีเสา 
๘๔,๐๐๐ ต้น แบ่งเป็น  ๔ ชนิด คือ (๑)    เสาทอง (๒) เสาเงิน (๓) เสาแก้วไพฑูรย ์
(๔) เสาแก้วผลึก ปูด้วยแผ่นกระดาน ๔ ชนิด คือ(๑) กระดานทอง (๒) กระดานเงิน 
(๓) กระดานแก้วไพฑูรย์ (๔) กระดานแก้วผลึก ธรรมปราสาทมีบันได๒๔ บันได  
แบ่งเป็น  ๔ ชนิด คือ (๑)  บันไดทอง (๒) บันไดเงิน (๓) บันไดแก้วไพฑูรย์ (๔) บันได
แก้วผลึก บันไดทองมีลูกกรงทำด้วยทอง ราวและหัวเสาทำด้วยเงิน    บันไดเงินมี
ลูกกรงทำด้วยเงิน ราวและหัวเสาทำด้วยทอง  บันไดแก้วไพฑูรย์มีลูกกรงทำด้วยแก้ว
ไพฑูรย์ ราวและหัวเสาทำด้วยแก้วผลึกบันไดแก้วผลึกมลีกูกรงทำด้วยแก้วผลึก ราว
และหัวเสาทำด้วยแก้วไพฑูรย์ มีเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด แบ่งเป็น ๔ชนิด คือ (๑)  
เรือนยอดทอง (๒) เรือนยอดเงิน  (๓)  เรือนยอดแก้วไพฑูรย์(๔)  เรือนยอดแก้วผลึก
ในเรือนยอดทองต้ังบัลลังก์เงินไว้   ในเรอืนยอดเงินต้ังบัลลังก์ทองไว้ ในเรือนยอด
แก้วไพฑูรย์ต้ังบัลลังก์งาไว้  ในเรือนยอดแก้วผลึกต้ังบัลลังก์แก้วบุษราคัมไว้ ท่ีใกล้
ประตูเรือนยอดทองต้ังต้นตาลเงิน  ซึ่งมีลำต้นเป็นเงิน ใบและผลเป็นทอง ท่ีใกล้ประตู
เรือนยอดเงินต้ังต้นตาลทอง ซึ่งมีลำต้นเป็นทอง ใบและผลเป็นเงิน ท่ีใกล้ประตูเรือน



 

๒๔๘๖ 
 

 

ยอดแก้วไพฑูรย์ต้ังต้นตาลแก้วผลึก  ซึ่งมีลำต้นเป็นแกว้ผลึก ใบและผลเป็นแก้ว
ไพฑูรย์  ท่ีประตูเรือนยอดแก้วผลึกต้ังต้นตาลแก้วไพฑูรย์  ซึ่งมีลำต้นเปน็แก้วไพฑูรย ์
ใบและผลเป็นแก้วผลึก มีสวนตาลทองคำไว้ท่ีใกล้ประตูเรอืนยอดมหาวิยูหะ สำหรับ
ทรงน่ังพักผ่อนกลางวัน  มีรั้วล้อม ๒ ช้ัน คอื (๑) รั้วทอง (๒)  รั้วเงิน  รัว้ทองมีเสาทำ
ด้วยทอง ราวและหัวเสาทำด้วยเงิน รั้วเงินมีเสาทำด้วยเงิน ราวและหัวเสาทำด้วย
ทอง มีข่ายกระด่ิงแวดล้อม  ๒ ช้ัน คือ ขา่ยทองช้ันหนึ่งข่ายเงินช้ันหนึ่ง  ข่ายทองมี
กระดิ่งเงิน  ข่ายเงินมีกระด่ิงทอง ข่ายกระด่ิงเหล่าน้ันยามเมื่อต้องลม  เกิดเสียง
ไพเราะ น่ายินดี  ชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้ม กล่าวกันว่า ในกรุงกุสาวดีราชธานีมี
นักเลงนักเล่น  และนักด่ืมร้องรำทำเพลงตามเสียงกระด่ิงยามท่ีต้องลมเหล่าน้ัน ธรรม
ปราสาทที่สร้างเสร็จแล้ว มองดูได้ยากเพราะมีแสงสะท้อนบาดตา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๕๓/๑๘๘, ๒๕๖/๑๙๐,/๒๕๖/๑๙๑, ๒๕๗/๑๙๑, ๒๕๘/๑๙๑, ๒๕๘/๑๙๒, 
๒๕๙/๑๙๒, ๒๕๙/๑๙๓, ๒๖๓/๑๙๕, ๒๖๕/๑๙๖, ๒๖๖/๑๙๗),ในโคมยปิณฑสตูร 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุรูปหน่ึงว่า ภิกษุเรื่องเคยมีมาแล้ว เราได้เป็นพระราชามหา
กษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกมีเมือง ๘๔,๐๐๐  เมือง ซ่ึงมีกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวง 
มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค์ ซึ่งมีธรรมปราสาทเป็นปราสาทหลวง มีเรือนยอด 
๘๔,๐๐๐ หลัง ซึ่งมีเรือนยอดมหาพยูหะเป็นเรือนยอดหลวง, บรรดาปราสาท 
๘๔,๐๐๐ องคน์ั้น  ปราสาทท่ีเราครองในสมัยน้ันมีหลังเดียวเท่าน้ันคือธรรมปราสาท 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๗/๙๖/๑๘๔-๑๘๕)  

ธรรมปาลกุมาร :1. ช่ือหนึ่งของพระจูฬธรรมปาลกุมาร มีปรากฏในจูฬธัมมปาลชาดก เป็นพระโอรส
ของพระเจ้ามหาปตาปะและพระนางจันทาเทวี ดังคำว่า พระนางจันทาเทวีกราบทูล
พระราชาว่า ขอพระองค์โปรดทรงปล่อยธรรมปาลกุมารและโปรดทรงตัดมือทั้ง ๒  
ของหม่อมฉันเถิด  (ขุ.ชา.ปญจฺก.(ไทย) ๒๗/๔๔-๔๙/๒๐๗-๒๐๘) 

 2.ช่ือพระราชกุมารพระองค์หน่ึงท่ีไปเรียนกับอาจารย์ทิศาปาโมกข์  มีปรากฏใน
มหาธัมมปาลชาดก ดังคำว่า  ธรรมแล(รกัษาศีล ๕)  ย่อมรักษาผูป้ระพฤติธรรม
เหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝน ธรรมปาลกุมารของเรามีธรรมคุ้มครอง ยังอยู่เป็นสุข 
กระดูกที่ท่านนำมาเป็นกระดูกคนอื่น (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๐๓/๓๓๙),ในจริยา
ปิฎก เรื่องสโมธานกถา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ในภพท่ีเราเป็นธรรมปาลกุมารเป็น
ขันติบารมี (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๗)  

ธรรมเป็นเคร่ืองข้อง : สังคะ,หมายถึงธรรม ๕ ประการ คือราคะโทสะโมหะมานะและทิฏฐิ  ดังคำที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  บุคคล...ควรเจริญธรรม ๕  ประการ ให้ย่ิงขึ้นไป ภิกษุก้าวล่วง
ธรรมเป็นเครื่องข้อง ๕ ประการได้แล้ว (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๕/๖),ในนสันติสูตร 
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พระพุทธเจ้าตรัสแก่โมฆราชว่า เทวดาและมนุษย์แม้เหลา่นั้นรู้ธรรมแล้ว ละวิจิกิจฉา
ได้ เป็นผู้ข้ามพ้นธรรมเป็นเครื่องข้องได้(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๔/๔๔); ในปริหานสูตร  
กล่าวไว้ว่า ความเป็นผู้ชอบธรรมเป็นเครื่องข้อง ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษุผู้
เป็นเสขะ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๙/๔๐๐); ในโสณโกฬิวิสเถรคาถา  พระโสณโกฬิวิ
สเถระกล่าวไว้ว่า ภิกษุผู้ล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องได้ท้ัง ๕ ท่านเรียกว่า ข้ามโอฆะได้
แล้ว หมายถึงได้บรรลุอรหัตผลแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๓๓/๔๔๙); ในมหานิทเทส 
กล่าวไว้ว่า บุคคล ไม่ติดข้องอยู่ในธรรมเป็นเครื่องข้องทั้งปวง เป็นผู้หลดุพ้น ดำรงตน
มั่นคงเช่นนั้น  บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่า ผู้นาคะ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๐/๒๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นเคร่ืองข้อง ๕ ประการ คือ (๑) ราคะ ความกำหนัด 
(๒) โทสะ ความโกรธ (๓) โมหะ  ความหลง (๔) มานะ ความถือตัว (๕) ทิฏฐิ 
ความเห็น (สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๕/๒๔),ในอรรถกถาเถรคาถากล่าวไว้ว่า ราคะ  โทสะ 
โมหะมานะ  ทิฏฐิ  (ขุ.เถร.อ.  (บาลี) ๑/๑๕/๑๐๐)  

ธรรมเป็นเคร่ืองตื่น : หลักธรรมเป็นเครื่องต่ืนคือสติอย่างต่อเนื่อง หมายถึงต่ืนบำเพ็ญเพียรต่อเน่ือง มี
สติอยู่ตลอดเวลา ดังคำในอนังคณสูตรว่า กุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิต ...รู้ประมาณในการบริโภค  ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องต่ืน
อย่างต่อเน่ือง ใสใ่จในสมณธรรม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๕),ในมหาอัสสปุรสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  เธอทั้งหลายควรสำเหนียกอย่างน้ีว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้
ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องต่ืนอย่างต่อเน่ืองจักชำระจิตให้บริสุทธ์ิจาก
ธรรมอันเป็นเคร่ืองขัดขวางด้วยการเดินจงกรมและการน่ังตลอดวันจักชำระจิตให้
บริสุทธ์ิจากธรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรม  ด้วยการน่ังตลอดปฐมยาม
แห่งราตรีสำเร็จการนอนดุจราชสีห์โดยตะแคงข้างเบ้ืองขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มี
สติสัมปชัญญะ หมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ลุกขึ้นชำระจิตให้
บริสุทธ์ิจากธรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยาม
แห่งราตรี  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๒๓/๔๕๖-๕๕๗) ; ในอปทาน กล่าวไว้ว่า พระปัจเจก
พุทธเจ้าท้ังหลายหมั่นประกอบธรรมเป็นเคร่ืองต่ืน  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓๒/๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมเป็นเคร่ืองต่ืน หมายถึงประกอบเนืองๆ   ซึ่งธรรม
เป็นเคร่ืองต่ืนอย่างต่อเนื่อง (ม.อุ.อ. (บาลี)๓/๓๔๓/๒๑๒)  

ธรรมเป็นเคร่ืองบ่มวิมุตติ : ธรรมท่ีเกื้อกูลให้บรรลุธรรม ซึ่งเป็นการประทานโอวาทแก่พระราหุล, เป็น
หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าใช้ทรงเวลาบ่มเพ่ือตรัสสอนพระราหุล ต้ังแต่สามณรจนบวช
เป็นภิกษุ ดังคำในจูฬราหุโลวาทสูตรและราหุโลวาทสูตร พระผู้มีพระภาคทรงหลีก
เร้นอยู่ในที่สงัด ทรงเกิดความรำพึงขึ้นอย่างนี้ว่า ธรรมเป็นเคร่ืองบ่มวิมุตติของราหุล
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แก่กล้าแล้ว ทางที่ดี เราพึงแนะนำราหุลในธรรมเป็นท่ีสิ้นอาสวะใหย่ิ้งขึ้นไป(ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๔๑๖/๔๗๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๑/๑๔๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมเป็นเครื่องบ่มวิมุตติ  หมายถึงธรรม ๑๕  
ประการคือ  เว้นบุคคล  ๕ จำพวก  ได้แก ่ ผู้ไม่มีศรทัธา ผู้เกียจคร้าน  ผู้หลงลืมสติ  
ผู้มจิีตไม่ม่ันคง  และผู้มีปญัญาทราม คบบคุคล  ๕ จำพวก  ได้แก่  ผู้มศีรัทธา ผู้ขยัน  
ผู้มีสติมั่นคง  ผู้มีจิตต้ังมั่น  และผู้มีปัญญา พิจารณาธรรม ๕ ประการ  คือพระสูตรที่
น่าเลื่อมใส   สมัมัปปธานสูตร  สติปัฏฐานสตูร  ฌานและวิโมกข์  และญาณจริยา    

  อีกนัยหน่ึง  หมายถึงธรรม  ๑๕  ประการ  คืออินทรย์ี  ๕  ประการ  สัญญาอัน
เป็นส่วนแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้  ๕  ประการ  และธรรม  ๕  ประการ  มีกัลยาณมิตต
ตาเป็นต้น  (ม.อุ.อ.  (บาลี)๓/๔๑๖/๒๔๙,สํ.สฬา.อ.  (บาลี) ๓/๑๒๑/๔๓)   

ธรรมเป็นเคร่ืองรักษาอย่างเอก : ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพระอริยะ, หมายถึงใจที่ถกูรักษาด้วยสติ,สติ
รักษาใจ,ประกอบด้วยใจที่รักษาด้วยสติ;  ข้อ ๓ ในอริยวาส ๑๐ ดังคำว่า  ภิกษุใน
พระธรรมวินัยน้ี ...(๓) เป็นผู้มีธรรมเป็นเคร่ืองรักษาอย่างเอก และมีอธิบายไว้ว่า 
ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเป็นผู้ประกอบด้วยใจท่ีรักษาด้วยสติ ภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็น
เครื่องรักษาอย่างเอก  (ที.ปา(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๔,๓๖๐/๔๔๓);ในปฐมอริยวาสสูตร 
และทุติยอริยวาสสูตร พระพุทธเจ้าก็ตรัสอธิบายไว้ทำนองเดียวกัน (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๙/๓๘,๒๐/๓๙)  

ธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น : วิมุตติธรรม หมายถึงหลกัธรรมที่ทำให้หลุดพ้น มี ๕ อย่าง คือ (๑) 
วิกขัมภนวิมุตติ ได้แก่สมาบัติ ๘ เพราะพน้จากนิวรณ์เป็นต้น (๒) ตทงัควิมุตติได้แก่  
อนุปัสสนา ๗  มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น  เพราะสลัดพ้นจากนิจจสัญญาเป็นต้น (๓) 
สมุจเฉทวิมุตติ ได้แก่  อริยมรรค  ๔  เพราะพ้นจากกิเลสท้ังหลายที่ตนถอนข้ึนแล้ว  
(๔) ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ได้แก่  สามัญญผล  ๔  เพราะเกิดขึ้นในที่สุดแห่งการสงบระงับ
กิเลสด้วยอานุภาพมรรค  (๕) นิสสรณวิมตุติ ได้แก่นิพพาน  เพราะเป็นท่ีสลัดกำจัด
ออกต้ังอยู่ในที่ไกลจากกิเลสทั้งปวง ดังคำในมหาปทานสูตร และสมัปสาทนียสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็น
เครื่องหลุดพ้นอย่างน้ี  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓/๖, ๑๓/๗, ๑๔/๘, ๑๔/๙, ๑๕/๙, ๑๕/
๑๐, ๙๔/๕๕, ๙๔/๕๖, ๑๔๕/๙๐, ๑๔๕/๙๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๒/๑๐๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น ในท่ีน้ีหมายถึงวิมุตติ ๕ ประการ คือ 
(๑) วิกขัมภนวิมุตติ (๒) ตทังควิมุตติ  (๓) สมุจเฉทวิมุตติ  (๔) ปฏิปัสสทัธิวิมุตติ  (๕) 
นิสสรณวิมุตติ (ที.ม.อ. (บาลี)๑๓/๒๑,ม.อุ.อ.  (บาล)ี ๓/๑๙๗/๑๒๑,องฺ.สตฺตก.อ. 
(บาลี) ๓/๔๘-๔๙/๑๘๔)   
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ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ : วิหารธรรม, หมายถงึนิโรธสมาบัติ, ดังคำในมหาปทานสูตร และสัมปสาทนียสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้เพราะเหตุน้ี    พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็น
เครื่องอยู่อย่างนี้    (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓/๖, ๑๓/๗, ๑๔/๘, ๑๔/๙, ๑๕/๙, ๑๕/๑๐, 
๙๔/๕๕, ๙๔/๕๖, ๑๔๕/๙๐, ๑๔๕/๙๑, ๑๙๒/๑๔๑, ๑๙๒/๑๔๒, ๑๙๓/๑๔๓,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๒/๑๐๓); ในสังคีติสูตร  กล่าวไว้ว่า  วิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่อง
อยู่) ๓ อันได้แก่ (๑) ทิพพวิหารธรรม(ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของเทพ)(๒) พรหมวิหาร
ธรรม (ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหม) (๓) อริยวิหารธรรม (ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของ
พระอริยะ) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ ในท่ีนี้หมายถึงนิโรธสมาบัติ (ที.ม.อ. 
(บาลี) ๑๓/๒๐)   

ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบนั:ทิฏฐธัมมสขุวิหารธรรรม, เป็นช่ือของรูปาวจรฌาน คือปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้บำเพ็ญฌานได้ประสพ
เนกขัมมสุขท่ีไม่เศร้าหมองในอัตภาพปัจจุบัน  ดังคำในคหิิสูตร ที่พระพทุธเจ้าตรัสแก่
พระสารีบุตรว่า เธอทั้งหลายพึงรู้จักคฤหัสถค์นหน่ึงผู้นุ่งห่มผ้าขาว  มีการงานสำรวม
ดีในสิกขาบท  ๕ ประการและเป็นผู้ได้ธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน อันมีใน
จิตย่ิง  ๔ ประการตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก  ได้โดยไม่ลำบาก  (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๗๙/๒๙๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นช่ือของรูปาวจร
ฌาน  และรูปาวจรฌานน้ีเอง ท่ีเรียกว่าเป็นธรรมเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน  เพราะ
เป็นเหตุให้ท่านผู้บำเพ็ญฌานได้ประสพเนกขัมมสขุที่ไม่เศร้าหมองในอัตภาพปัจจุบัน
(องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๑๗๙/๖๖) อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นเครือ่งอยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบัน  เป็นช่ือของรูปาวจรฌาน  และรูปาวจรฌานน้ีเอง  ที่เรียกว่าเป็นธรรมเคร่ือง
อยู่เป็นสุขในปจัจุบัน  เพราะเป็นเหตุให้ท่านผู้บำเพ็ญฌานได้ประสพเนกขัมมสขุที่ไม่
เศร้าหมองในอัตภาพปัจจุบัน    

ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อันหานมิิตมิได้ : วิหารธรรมที่ไม่มีนมิิต หมายถึงสมาธิจากวิปัสสนาท่ีมีพลัง ดังคำ
ในติสสพรหมสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โมคคัลลานะ  ติสสพรหมไม่ได้แสดงบุคคล
ท่ี  ๗ ผู้มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อันหานิมิตมิได้แก่เธอหรือ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๖/
๑๐๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่อันหานิมิตมิได้  ในท่ีน้ีหมายถึงพลว
วิปัสสนาสมาธิ  (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๕๖/๑๙๑)  



 

๒๔๙๐ 
 

 

ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ : โยคเขมะ, อรหัตตผลหรือนิพพาน มุ่งหมายถึงสามัญญผล ๔ ดังคำใน
มูลปริยายสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลายภิกษุใดยังเป็นเสขบุคคล ไม่ได้บรรลุ
อรหัตตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมอยู่ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๗/๑๐) ; ในเทวทหสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะ (ผู้ยังต้อง
ศึกษา)  ยังไม่บรรลุอรหัตตผลปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมอยู่
เรากล่าวว่าความไมป่ระมาทในผัสสายตนะ  ๖ ประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำ 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๔/๑๖๘),ในโยคเขมสตูร พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย
อัฏฐิกสัญญาทีบุ่คคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือธรรมเป็นแดนเกษมจาก
โยคะมาก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๘/๑๙๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๔๒๖-๔๒๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ หมายถึงอรหัตตผลหรือ
นิพพาน  (องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) ๒/๕/๗),อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต กล่าวไว้ว่า 
ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมาก หมายถึงสามัญญผล  ๔  อีกนัยหนึง่  หมายถึง
นิพพาน  (องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)  

ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม:อนุตตรเขมโยคะ หมายถึงพระอรหัตตผลของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ดังคำในอุปัญญาตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัมโพธิญาณนั้นเราบรรลุได้ด้วย
ความไม่ประมาท ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเย่ียม   เราก็บรรลุได้ด้วยความ
ไม่ประมาท (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕/๖๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะท่ียอดเย่ียม  หมายถึง
อรหัตตผลหรือนิพพาน  (องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) ๒/๕/๗)  

ธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ:ธรรมเป็นที่สลัดออกซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ,ธรรมเป็น
เครื่องสลัดออกจากรูปเป็นต้น หมายถึงนิพพาน  ดังคำในอัสสาทสูตรและปฐมปุพ
เพสัมโพธสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ   ธรรมเป็นที่ละ
ฉันทราคะ ในรูปน้ีเป็นเครื่องสลัดออกจากรูป (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๖/๓๘,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๑๓/๑๑) หรือดังคำในมหาปุณณมสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมเป็นท่ีกำจัด
ฉันทราคะ ธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูป...ธรรมเป็นท่ี
กำจัดฉันทราคะ  ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณ    น้ีเป็นเครื่องสลัดออกจาก
วิญญาณ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๘/๑๐๐-๑๐๑),ในปุพเพสัมโพธสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  
ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ   ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในปฐวีธาตุ   น้ีเป็นเคร่ืองสลัด
ออกจากปฐวีธาตุ,แม้ อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ ก็มีอธิบายเช่นเดียวกัน (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๑๑๕/๒๐๗) 



 

๒๔๙๑ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า เครื่องสลัดออกจากรูป ตรัสหมายถึงสัจฉิกิริยาปฏิเวธ(การ
แทงตลอดด้วยการทำให้แจ้ง) และนิโรธสัจ(ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๘๘/๕๓),ในอรรถกถาอัง
คุตตรนิกายอธิบายว่า ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ  ในท่ีนี้หมายถึงนิพพาน  (องฺ.ติ
ก.อ. (บาลี)๒/๑๐๔/๒๕๗) 

ธรรมเป็นท่ีดับการแสวงหา : เอสนานิโรธธรรม,ธรรมเป็นท่ีดับความพอใจ(เอสนา) หมายถึงโสดาปัตติ
มรรคทีใ่ช้พรหมจริเยสนา อนาคามิมรรค ท่ีใช้ดับกาเมสนา และอรหัตตมรรค ท่ีใช้
ดับภเวสนา ดังคำในปฐมเอสนาสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า สาวกของพระพุทธเจ้าผู้มี
จิตต้ังมั่น  มีสติสัมปชัญญะ ย่อมรู้ชัดการแสวงหา เหตุเกิดการแสวงหา ธรรมเป็นที่
ดับการแสวงหาและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความสิ้นสุดการแสวงหาเพราะส้ินการแสวงหา
ท้ังหลาย(ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕๕/๔๐๘),ในวิภังค์ กล่าวถึงการแสวงหา ๓ อย่าง คือ (๑) 
กาเมสนา  (๒) ภเวสนา (๓) พรหมจริเยสนา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๑๙/๕๗๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นท่ีดับการแสวงหา แยกเป็น  ๓  ระดับ  คือ  (๑)  
ปฐมมรรค(โสดาปัตติมรรค) เป็นท่ีดับการแสวงหาพรหมจรรย์  (๒)  อนาคามิมรรค 
เป็นท่ีดับการแสวงหากาม (๓)อรหัตตมรรค เป็นที่ดับการแสวงหาภพ (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) 
๕๔/๒๒๔) ประกอบ  

ธรรมเป็นท่ีดับไม่เหลือ : หลักธรรมท่ีดับนามรูปได้หมดแล้ว หมายถึงอนาคามิมรรค จะบรรลุอรหัตผล
และนิพพานในท่ีสุด  ดังคำในฆฏิการสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถามฆฏิการเทพบุตรว่า 
ท่านเหล่าน้ันรู้ธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งนามรูปแล้ว จึงตัดเครื่องผูกคือภพได้ (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๕๐/๖๔, ๑๐๕/๑๑๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมเป็นท่ีดับไม่เหลือ หมายถึงความหลุดพ้นแห่งพระ
อรหัตผลในระหว่างแห่งเวลาใกล้ชิดกับความอุบัติขึ้นในอวิหาพรหมโลก (สํ.ส.อ.(บาลี) 
๑/๕๐/๘๘)  

ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งความเบาใจ:ธรรมท่ีทำให้คนเจ็บไข้เกิดความสบายใจดังคำในคิลานสูตรท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระเจ้ามหานามะว่า  มหาบพิตรอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบใจ
อุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วย  ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก  ด้วยธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความเบาใจ 
๔ประการ คือ (๑)  มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า (๒) มคีวามเลื่อมใส
อันไม่หว่ันไหวในพระธรรม (๓) มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ (๔) มศีีลที่
พระอริยะชอบใจ ไม่ขาดฯลฯเป็นไปเพ่ือสมาธิ(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๕๐/๕๗๔),และทรง
สอนให้คนที่เจ็บละความห่วงใยในมารดาบดิา บุตร ภรรยา ละความห่วงใยกามคุณ ๕ 
อันเป็นของมนุษย์ และจงพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปใน
หมู่เทพช้ันจาตุมหาราชเป็นต้น(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๐/๕๗๕) 



 

๒๔๙๒ 
 

 

ธรรมเป็นท่ีพึ่ง:ธรรมเป็นท่ีเกาะ หมายถึงธรรมท่ีเป็นยึดเหนียวใจ ดังคำในมหาปรินิพพานสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า อานนท์ เพราะเหตุน้ันแล พวกเธอจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นท่ี
พ่ึง ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นท่ีพ่ึง  มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพ่ึง    ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นท่ีพ่ึง (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๑) ในท่ีน้ีหมายถึงสติปัฏฐาน ๔ อันได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
(๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ (๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ฯลฯ(๓) พิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ (๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร  มี
สัมปชัญญะ มีสติ    กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ซึ่งก็คือสมถะและวิปัสสนา  
โดยมีจุดหมายคือความส้ินราคะความส้ินโทสะและความส้ินโมหะ หรือดังคำในโคปก
โมคคัลลานสูตรที่พระอานนท์กล่าวแก่วัสสการพราหมณ์มหาอำมาตย์ว่า พราหมณ์ 
อาตมภาพท้ังหลายมิใช่คนไม่มีท่ีพ่ึง    อาตมภาพทั้งหลายเป็นคนมีท่ีพ่ึง คือมีธรรม
เป็นที่พ่ึง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๐/๘๗)  

ธรรมเป็นท่ีสิน้กรรมทุกอย่าง : ญาณที่ทำให้กรรมหมดสิ้นไป,อรหัตตมรรคญาณที่ทำให้ท้ังกรรมเก่า
และกรรมหมดสิ้นไป, มุ่งหมายถึงบรรลุนิพพาน ดังคำในสีสุปจาลาสูตร  สีสุปจาลา
ภิกษุณีกล่าวว่า พระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติในศากยตระกูล  ไม่มีบุคคลอื่นเปรียบ ...มี
พระจักษุ ทรงเห็นธรรมท้ังปวง บรรลุธรรมเป็นท่ีสิ้นกรรมทุกอย่าง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๖๙/๒๒๖);ใน วัตถุกถา สุตตนิบาตและจูฬนิทเทส เทวดาองค์หนึ่งกล่าวแก่
พราหมณ์พาวรีว่า พราหมณ์ เจ้าศากยบุตรพระองค์น้ัน เป็นพระสัมพุทธเจ้า ทรงถึง
ฝั่งแห่งธรรมท้ังปวง บรรลุกำลังแห่งอภิญญาทั้งหมดแล้ว มีพระจักษุในธรรมท้ังปวง 
ทรงถึงธรรมเป็นท่ีสิ้นกรรมทกุอย่าง (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๙๙๙/๗๓๗,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/
๑๗/๔),ในสุตตนิบาตอธิบายไว้ว่า ท่านเหล่าใดมีกรรมเก่าสิ้นแล้ว กรรมใหมก่็ไมมี่ 
และท่านเหล่าใด  มีจิตปราศจากราคะในภพต่อไป  ท่านเหล่านั้นช่ือว่าภิกษุขีณาสพ 
กรรมใดซ่ึงเป็นกรรมเก่าได้แกเ่ป็นกรรมในอดีต แม้ซึ่งเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วดับไป  
ช่ือว่าผลไม่สิ้นแล้วน่ันเอง เพราะสามารถจะนำปฏิสนธิมา  เหตุท่ียังละยางเหนียวคือ
ตัณหาไม่ได้ กรรมเก่าน้ันของสัตว์เหล่าใด ช่ือว่าสิ้นแล้วเพราะไม่สามารถจะให้วิบาก
ต่อไปได้ เน่ืองจากยางเหนียวคือตัณหาได้เหือดแห้งไปด้วยอรหัตมรรคญาณ เปรียบ
ประดุจพืชท่ีไฟไหม้แล้วฉะน้ัน และกรรมอันใดของสัตว์เหล่านั้นซึ่งเป็นไปอยู่ใน
ปัจจุบัน ด้วยสามารถแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้น  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
เรียกว่ากรรมใหม่  ก็กรรมใหม่น้ันของชนเหล่าใด  ช่ือว่าไม่มีสมภพ เพราะไม่สามารถ
จะให้ผลต่อไปได้ เพราะประหาณตัณหาแล้วนั่นแหละ เปรียบประดุจดอกไม้ท่ีหลุด
จากข้ัวแล้วฉะน้ัน และชนท้ังหลายเหล่าใด  ช่ือว่าคลายกำหนัดในภพต่อไปได้แล้ว 
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เพราะละเสียได้ซึ่งตัณหานั้นเอง ชนท้ังหลายเหล่าน้ันช่ือว่าเป็นภิกษุขีณาสพ  ช่ือว่ามี
พืชสิ้นแล้ว  เพราะสิ้นปฏิสนธิวิญญาณ (ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๒๓๘/๓๗-๓๘) 

ธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา :หลักธรรมที่ทำให้ยางเหนียวคือตัณหาหมดไป,ตัณหาสังขยธรรม หมายถึง
อรหัตมรรคญาณที่ทำให้ตัณหาเหือดแห้งไป ดังคำในจูฬตัณหาสังขยสูตรท่ีท้าวสักกะ
ทูลถามพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กล่าวโดยย่อ ด้วยข้อปฏิบัติ
เพียงเท่าไร ภิกษุจึงช่ือว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นท่ีสิ้นตัณหามีความสำเร็จ
สูงสุด ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จอมเทพ  ภิกษุในธรรมวินัย
น้ีได้สดับว่า ธรรมท้ังปวงไม่ควรยึดม่ัน ถ้าข้อน้ันภิกษุได้สดับแล้วอย่างน้ีว่า ธรรมท้ัง
ปวงไม่ควรยึดมั่น  ภิกษุน้ันย่อมรู้ย่ิงธรรมทั้งปวง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๐/๔๒๑, ๓๙๔/
๔๒๔, ๓๙๕/๔๒๖) ; ในวิตักกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้น้อมไปในธรรมเป็นท่ีสิ้น
ตัณหา ผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายนั้นแล เรากล่าวว่าเป็นผู้ละมาร เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชรา 
(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๘/๓๖๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมท้ังปวง หมายถึงขันธ์  ๕  อายตนะ  ๑๒  และธาตุ  ๑๘  
เป็นธรรมท่ีไมค่วรยึดมั่นด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิ เพราะเป็นภาวะไม่ดำรงอยู่โดย
อาการท่ีบุคคลจะยึดถือได้  (ม.มู.อ.  (บาลี) ๒/๓๙๐/๒๐๕-๒๐๖)   

ธรรมเป็นสาระ : ญาณที่ทำให้ตรัสรู้,สมัโพธิญาณของพระปัจเจกพุทธเจ้า, ในอิสิคิลิสตูร พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟังเราผู้ประกาศช่ือ ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่มีธรรม
เป็นสาระกว่าสรรพสัตว์ ไม่มีความทุกข ์  ไม่มีความอยากได้  บรรลุพระสัมโพธิญาณ
เฉพาะตน (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๓/๑๗๑, ๑๓๕/๑๗๒) ; ธรรมท่ีเป็นแก่นสาระให้กับ
ชีวิต, หมายถึงหลักธรรมที่ใช้ประพฤติในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ สัจจะ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สมัมาสมาธิ,และสัมมาวาจา สมัมากัมมันตะ 
และสัมมาอาชีวะในสุนทริกสตูร พระพุทธเจ้าตรัสแก่สนุทริกพราหมณ์ว่า พราหมณ์  
สัจจะ ธรรม  ความสำรวม พรหมจรรย์   การถึงธรรมอันประเสริฐ อาศัยในท่ามกลาง 
ท่านจงทำความนอบน้อมในพระขีณาสพผูซ้ื่อตรงทั้งหลาย เรากล่าวคนน้ันว่า ผูม้ี
ธรรมเป็นสาระ(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๘) ; อรหัตตผล ในนิพพานธาตุสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชนท้ังหลายผู้รู้ท่ีไมถู่กปัจจัยปรุงแต่งนี้แล้วมีจิตหลุดพ้นเพราะ
ความสิ้นไปแห่งภวเนตติ ยินดีย่ิงในธรรมเป็นท่ีสิ้นไปแห่งกิเลส เพราะบรรลุธรรมเป็น
สาระ  เป็นผู้คงที่ ละภพทั้งปวงได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๔๔/๓๙๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัจจะ  ในที่น้ีหมายถึงวจีสัจจะ ธรรม หมายถึงทิฏฐ ิ 
สังกัปปะ  วายามะ  สติและสมาธิ  ความสำรวม หมายถึงวาจากัมมันตะและอาชีวะ  
(สํ.ส.อ.  (บาลี) ๑/๑๙๕/๒๒๕)   
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ธรรมเป็นเหตเุกิด : เหตุเกิดแห่งสิ่งต่างๆ แห่งกาย เวทนา จิตและธรรม อันเป็นท่ีต้ังแห่งสติ ท่ีเรียกว่า
สติปัฏฐาน หมายถึงหลักธรรมเป็นเคร่ืองพิจารณา ที่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุ
เกิดในกายภายในอยู่  ดังคำในมหาสติปัฎฐานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุพิจารณา
เห็นกายในกายภายในอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นกาย
ในกายท้ังภายในท้ังภายนอกอยู่  พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิด(แห่งลมหายใจ)ใน
กายอยู่ หรอืดังคำว่า ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
ท้ังภายในท้ังภายนอกอยู่  พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่  (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๓, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๓/๑๑๐,๑๒/๑๓๖/๑๒๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๔๐๖/๒๖๓, ๘๙๙/๔๒๙)  

ธรรมเป็นเหตเุกิดในกาย : เหตุเกิดแห่งสิ่งต่างๆ แห่งกาย อันเป็นท่ีต้ังแห่งสติ ท่ีเรียกว่ากายานุปัสสนา
สติปัฏฐาน หมายถึงหลักธรรมเป็นเคร่ืองพิจารณา ท่ีภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุ
เกิดในกายภายในอยู่  ดังคำในมหาสติปัฎฐานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า หมวด
อิริยาบถ ภิกษุเมื่อเดิน  ก็รู้ชัดว่า เราเดิน เม่ือยืน ก็รู้ชัดว่า เรายืน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๓๗๔/๓๐๓, ๓๗๕/๓๐๔, ๓๗๖/๓๐๕, ๓๗๗/๓๐๗, ๓๗๘/๓๐๘, ๓๗๙/๓๐๘, ๓๗๙/
๓๐๙, ๓๗๙/๓๑๐, ๓๗๙/๓๑๑, ๓๗๙/๓๑๒, ๓๗๙/๓๑๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๒/
๑๐๙,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๐๖/๒๖๓)  

ธรรมเป็นเหตเุกิดในจิต : เหตุเกิดแห่งสิ่งต่างๆ แห่งจิต อันเป็นท่ีต้ังแห่งสติ ท่ีเรียกว่าจิตตานุปัสสนา
สติปัฏฐาน หมายถึงหลักธรรมเป็นเคร่ืองพิจารณา ที่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุ
เกิดในจิต (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๐๖/๓๖๓)  ดังคำในปฐมรโหคตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตภายใน ฯลฯ  ในจิตภายนอก  ฯลฯ พิจารณาเห็น
ธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๔๔/๔๓๑) หรือดัง
คำในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิต
อยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่ เช่น ภิกษุในธรรมวินัยน้ี จิตมีราคะก็รู้ชัด
ว่า จิตมีราคะจิตปราศจากราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากราคะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๑/
๓๑๔)  

ธรรมเป็นเหตดัุบ :เหตุดับแห่งสิ่งต่างๆ แห่งกาย เวทนา จิต ธรรม อันเป็นท่ีต้ังแห่งสติ ท่ีเรียกว่ากายา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ธัมมา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน ไม่อาศัยตัณหาและทฏิฐิ ไม่ยึดม่ันถือม่ันอะไรในโลก ดังคำใน
มหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุ...พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับ  (แห่ง
ลมหายใจ) ในกายอยู่ หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับ(แห่ง
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ลมหายใจ) ในกายอยู่ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๐๗/๓๐๓,๑๑๓/
๑๑๐,๑๒/๑๓๖/๑๒๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๐๖/๓๖๓),หรือดังคำในวิภังคสูตรว่า ภิกษุ...
พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่ (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๙๙/๔๒๙) ; 
ธรรมท่ีเป็นมูลดับกิเลส  อันได้แก่ ศลี สมาธิ ปัญญา ท่ีเรยีกว่าอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิก
ขาและอธิปัญญาสิกขา หรือดังคำในจูฬนิทเทส พระสารบุีตรเถระอธิบายไว้ว่า  คำว่า 
ธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพ่ือตนอธิบายว่า พึงศึกษาทั้งอธิสีลสิกขาท้ังอธิจิตตสิกขา ท้ัง
อธิปัญญาสิกขา เพ่ือให้ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะของตนดับไป ฯลฯ เพ่ือ
ความสงบ เข้าไปสงบ สงบเย็น เพ่ือให้ดับ  เพ่ือสลัดทิ้งเพ่ือความระงับอกุสลาภิสังขาร
ทุกประเภท (ข.ุจู.(ไทย) ๓๐/๓๐/๑๕๗)  

ธรรมเป็นเหตดัุบในกาย : เหตุดับแห่งสิ่งต่างๆ แห่งกาย อันเป็นท่ีต้ังแห่งสติ ท่ีเรียกว่ากายานุปัสสนา
สติปัฏฐาน ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก ดังคำในมหาสติปัฏ
ฐานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุ... พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่  (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔, ๓๗๖/๓๐๕, ๓๗๗/๓๐๗, ๓๗๘/๓๐๘, ๓๗๙/๓๐๘, ๓๗๙/
๓๐๙, ๓๗๙/๓๑๐, ๓๗๙/๓๑๑, ๓๗๙/๓๑๒, ๓๗๙/๓๑๓)  

ธรรมเป็นเหตดัุบในจิต : เหตุดับแห่งสิ่งต่างๆ แห่งจิต อันเป็นท่ีต้ังแห่งสติ ท่ีเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิ ไม่ยึดม่ันถือม่ันอะไรในโลก ดังคำในมหาสติปัฏฐาน
สูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุ... พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่  หรือ
พิจารณาเห็นท้ังธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่  เช่น ภิกษุ... จิตหลุด
พ้นแล้ว ก็รู้ชัดว่า จิตหลุดพ้นแล้ว (ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๓๘๑/๓๑๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๑๔/๑๑๑),หรือดังคำในปฐมรโหคตสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า พิจารณาเห็นธรรมเป็น
เหตุดับในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่    ฯลฯ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๔๔/๔๓๑)     

ธรรมเป็นเหตใุห้เศร้าหมอง : ธรรมท่ีทำให้จิตเศร้าหมอง หมายถึงอกุศลจิตที่เกิดขึ้น เช่น ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ดังคำในอุทุมพริกสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแก่นิโครธปริพาชกว่า 
นิโครธ เราแสดงธรรมเพ่ือให้ละอกุศลธรรมที่ยังละไม่ได้ ท่ีเศร้าหมอง ท่ีสร้างภพใหม่
ท่ีมีความกระวนกระวาย  ท่ีมีทุกข์เป็นผล ท่ีเป็นปัจจัยแห่งความเกิด ความแก่และ
ความตายต่อ  ๆ ไป ท่านทัง้หลายปฏิบัติตามธรรมแล้ว จักละธรรมเป็นเหตุให้เศร้า
หมองได้ ธรรมเป็นเหตุให้ผ่องแผ้วจักเจรญิย่ิงขึ้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๘/๕๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นเหตุให้เศร้าหมอง  ในที่น้ีหมายถึงการเกิดขึ้นของ
อกุศลจิต  ๑๒ (คือโลภมลูจิต  ๘ โทสมูลจิต  ๒  และโมหมูลจิต  ๒)  (ที.ปา.อ.(บาลี) 
๗๘/๒๘) 



 

๒๔๙๖ 
 

 

ธรรมเป็นเหตใุห้ผ่องแผ้ว: ธรรมท่ีทำให้จิตผ่องใส หมายถงึการเจริญจิต กล่าวคือ การเจริญให้สงบเป็น
สมาธิ ท่ีเรียกว่าสมถภาวนาและการเจริญปัญญาให้เกิดความรู้แจ้ง ท่ีเรียกว่าวิปัสสนา
ภาวนา ดังคำในอุทุมพริกสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามธรรม
แล้ว ...ธรรมเป็นเหตุให้ผ่องแผ้วจักเจริญย่ิงขึ้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๘/๕๘)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมเป็นเหตุให้ผ่องแผ้ว  ในท่ีน้ีหมายถึงภาวนา  ๒  
ประการ  คือ  (๑)  สมถภาวนา  (การเจริญการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ)  (๒)  
วิปัสสนาภาวนา  (การเจรญิปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง)  (ที.ปา.อ. (บาลี) ๗๘/๒๘)  

ธรรมเป็นเหตอุยู่ร่วมกัน : กรรมท่ีทำร่วมกัน อุทเทสท่ีสวดร่วมกัน ความมีสิกขาเสมอกัน ในภิกขุณี
วิภังค์ พระพุทธเจ้าทรงบัญญติัสิกขาบทไว้ว่า ก็ภิกษุณีใดไม่ไปรับโอวาท  หรือธรรม
เป็นเหตุอยู่ร่วมกัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ และในสิกขาบทวิภังค์ ได้อธิบายไว้ว่า ท่ีช่ือว่า
ธรรมเป็นเหตุอยู่ร่วมกัน ได้แก่ กรรมท่ีทำรว่มกัน อุทเทสที่สวดร่วมกัน  ความมีสิกขา
เสมอกัน (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๐๕๖/๒๘๔) ; ในปริวาร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุณีไม่
ไปรับโอวาท  หรือธรรมเป็นเหตุอยู่ร่วมกัน  ต้องอาบัติ ๑ อย่าง คืออาบัติปาจิตตีย์ 
(วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๓๖/๓๐๑)  

ธรรมผดิ :ธรรมท่ีไม่ดี,ความเห็นผิด หมายถงึอกุศลธรรม หมายถึงมิจฉาทิฏฐิ ดังคำในภิกขกสูตร พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า บุคคลขอคนเหล่าอ่ืนอยู่ ย่อมไม่เป็นภิกษุด้วยเหตุมีประมาณ
เพียงใด ผู้สมาทานธรรมผิดก็ไม่เป็นภิกษุด้วยเหตุมีประมาณเพียงนั้น  (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒๐๖/๒๙๘) ; วัตถุอ่ืนท่ีนอกจากวัตถุท่ีชาวโลกยอมรับกันว่าดี, ในปโลกสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระผู้มพีระภาคตรัสตอบว่า พราหมณ์ มนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วย
ความยินดีท่ีไม่ชอบธรรม ถูกความโลภท่ีไม่สม่ำเสมอครอบงำ ประกอบด้วยธรรมผิด 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมผิด  ในที่น้ีหมายถึงอกุศลธรรม  (สํ.ส.อ.  ๑/๒๐๖/
๒๕๓) ,ในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย อธิบายว่า คำว่า ประกอบด้วยธรรมผิด หมายถึง
เสพวัตถุที่ไม่เหมาะสม ได้แก่เสพวัตถุอ่ืนจากวัตถุที่ชาวโลกยอมรับกันว่าดี (องฺ.ติก.อ.
(บาลี)๒/๕๗/๑๕๙,ขุ.สุ.อ.(บาลี)๑/๕๗/๑๐๖) 

ธรรมฝา่ยขาว :สุกกธรรม,กศุลธรรม และธรรมฝ่ายขาว มี ๒ อย่าง ดังคำในสุกกสูตรและสุกกธัมมสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการนี้ คือ (๑) หิริ (ความอายบาป) (๒)
โอตตัปปะ (ความกลัวบาป) หรือดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย สุกกธรรม ๒ ประการนี้ ย่อม
คุ้มครองโลก (๑) หิร ิ (๒) โอตตัปปะ(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖/๖๓,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๒/
๓๙๐,  ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๗๘/๖๐๑),ในอภิสมยกถา อธิบายว่า ธรรมฝ่ายดำและ
ธรรมฝ่ายขาวเป็นธรรมคู่กันเป็นไปด้วยกัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖), ในสมุนพุทธ



 

๒๔๙๗ 
 

 

วงศ์ กล่าวไว้ว่า พระศาสดาทรงลั่นอมตเภรีในเมขลบุร ี คำสอนของพระชินเจ้ามีองค์ 
๙ ประกอบด้วยธรรมฝ่ายขาว (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒/๖๐๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า สุกกธรรม  หมายถึงกศุลธรรม  คือธรรมที่เป็นฝ่ายขาว  หรือ  
ธรรมบริสุทธ์ิ คำว่า หิริ  หมายถึงความละอายต่ออกุศลธรรม คำว่า โอตตัปปะ  
หมายถึงความกลัวต่ออกุศลธรรม (ขุ.อิติ.อ.(บาลี)๔๒/๑๗๙),ในอรรถกถาอธิบายว่า 
ธรรมฝ่ายขาว  หมายถึงกุศลธรรม  (ขุ.ป.อ.  ๒/๒๑/๓๕๔-๓๕๕)    

ธรรมฝา่ยดำ:  กัณหธรรม,อกุศลธรรม,ธรรมท่ีไม่ควรถือปฏิบัติ  ดังคำในกัณหสูตร พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ธรรมฝ่ายดำ ๒ ประการน้ีคือ (๑) อหิริกะ(ความไมอ่ายบาป) (๒) อโนตตัปปะ 
(ความไม่กลัวบาป)  (องฺ.ทุก.(ไทย)  ๒๐/๗/๖๒), ในมหานิทเทส กล่าวไว้ว่า ธรรมฝ่าย
ดำ นักปราชญ์ไม่ควรถือ ไมค่วรยึดมั่น ไม่ควรถือมั่น (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๕),ใน
ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่า ธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวเป็นธรรมคู่กันเป็นไปด้วยกัน  
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมฝ่ายดำ หมายถึงอกุศลธรรม (ขุ.ป.อ.  (บาล)ี ๒/๒๑/
๓๕๔-๓๕๕)  

ธรรมฝา่ยเสื่อม: ธรรมท่ีทำให้มคีวามเสื่อม,ธรรมท่ีอุปสรรคต่อการเจริญฌานตามลำดับขั้นของผู้ท่ีมี
ฌานยังไม่คล่องแคล่ว หมายถึงธรรมที่ประกอบด้วยนิวรณธรรม ๕ มีกามฉันทะเป็น
ต้น หรือสัญญามนสิการท่ีประกอบด้วยกาม, ในสักขิภัพพสูตร  พระพทุธเจ้าตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ เป็นผู้อาจบรรลุความเป็นผู้
เหมาะสมท่ีจะประจักษ์ชัดในธรรมน้ันๆ ในเมื่อมีเหตุ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ (๑) รู้ชัด
ตามความเป็นจริงว่า เหล่าน้ีคือธรรมฝ่ายเสื่อม... (๖) เป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๑/๕๙๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมฝ่ายเสื่อม หมายถึงสมาธิที่ยังมีนิวรณ์  ๕  เกิดขึ้นใน
ปฐมฌาน  หรือยังมีสญัญามนสิการท่ีประกอบด้วยกามเกิดขึ้นอยู่ (องฺ.ฉกฺก.ฏีกา 
(บาลี) ๓/๗๑-๗๔/๑๗๕-๑๗๖,  วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๓๙/๙๔-๙๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมฝ่ายเสื่อม  ได้แกก่ามวิตกวิจาร และปีติ  เป็นต้นท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการเจริญฌานตามลำดับขั้นของผู้ท่ีมีฌานยังไม่คล่องแคล่ว (ม.มู.อ. (บาลี) 
๑/๑๔๘/๓๕๑,  องฺ.ทสก.อ.(บาลี)  ๓/๒๑/๓๒๙, องฺ.ทสก.ฏีกา  (บาลี) ๓/๒๑/๓๙๒) 

ธรรมภายนอก :เบญจขันธ์,พหิทธธรรม หมายถึงขันธ์ ๕ ของผู้อ่ืน  ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายภายในอยู่ พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมท้ังหลายภายนอกอยู่ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๖/๑๑๔) หรือดังในธัมมสังคณี 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า สภาวธรรมท่ีมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์   และตรัสอธิบาย



 

๒๔๙๘ 
 

 

ว่า ฌาน  ๓  และฌาน  ๔  ท่ีเป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล วิบากและกิริยา จตุตถฌานวิบาก
อากาสานัญจายตนะ มรรค  ๔ ท่ีไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ และสามัญญผล  ๔ 
สภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่ามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๒๑/๕, 
๑๔๓๗/๓๕๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมภายนอก  หมายถึงขันธ์ ๕ ของผู้อ่ืน (ที.ม.อ.  ๒/๓๘๓/
๓๙๘,  ม.มู.อ.  (บาลี) ๑/๑๑๖/๓๐๓)  

ธรรมภายใน : เบญจขันธ์,อัชฌัตตธรรม หมายถึงขันธ์ ๕ ของตน,กรรมท้ัง  ๒ กล่าวคือ สมถะและ
วิปัสสนา ดังคำในมหาสติปฏัฐานสูตรว่า ด้วยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ท้ังหลายภายในอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๑๖/๑๑๔) ; ในธรรมบท หังสฆาตกภิกขุวัตถุ  พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้สำรวม
มือ   สำรวมเท้า  สำรวมวาจา  สำรวมตน ยินดีธรรมภายใน  มีจิตต้ังม่ัน อยู่ผู้เดียว
สันโดษ บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่า ภิกษุ หรือดังคำในสุตตนิบาต พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ผู้
สมบูรณ์ด้วยศลี มีปัญญา มีจิตต้ังมั่นดีแลว้ เพ่งพินิจธรรมภายใน มสีติทุกเมื่อย่อม
ข้ามพ้นโอฆะที่ข้ามได้ยาก (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๒/๑๔๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๗๖/๕๔๐)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมภายใน  หมายถึงขันธ์  ๕  ของตน  (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/
๓๘๓/๓๙๘,ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๑๖/๓๐๓),ในอรรถกถาธรรมบทอธิบายว่า ธรรม
ภายใน หมายถึงกัมมัฏฐาน คือสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน (ขุ.ธ.อ.(บาลี) 
๘/๕๐,  ขุ.เถร.อ.  (บาลี) ๑๐๓๕/๔๖๘)   

ธรรมภูต : สภาวะที่เกิดจากธรรม หมายถึงพระนามหนึ่งของพระตถาคต ดังคำในอัคคัญญสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า คำว่า ธรรมกาย  ก็ดี  พรหมกาย ก็ดี ธรรมภูต ก็ดี พรหมภูต ก็ดี 
ล้วนเป็นช่ือของตถาคต  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๘/๘๘)  

ธรรมเภรี : กลองคือธรรม,กลองแห่งธรรม  หมายถงึพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมหรือแสดง
ธรรมแก่พุทธบริษัท ดังคำในมังคลพุทธวงศ์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ในกาลเม่ือพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่าสุนันทะ เสด็จเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสมัพุทธ
เจ้าทรงลั่นธรรมเภรี อันประเสริฐยอดเยี่ยม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖/๖๐๒)  

ธรรมมีกิเลส : สภาวธรรมที่ประกอบด้วยกิเลส หมายถึงกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคเป็น
ต้น  ในอรณวภิังคสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ในอรณวภัิงค์นั้น ธรรม
คือการประกอบเนือง ๆ ซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มคีวามสุขอันเกิดจากกาม อันทราม
เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ   ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้  
มีทุกข ์  มคีวามเบียดเบียนมีความคับแค้น มีความเร่าร้อน เป็นข้อปฏิบัติผิด ... ธรรม
คืออัตตกิลมถานุโยค    อันเป็นทุกข์ ไมใ่ช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ 
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มีทุกข์ มีความเบียดเบียนมีความคับแค้น มีความเร่าร้อน เป็นข้อปฏิบัติผิด  
เพราะฉะน้ันธรรมนี้จึงช่ือว่าเป็นธรรมมีกิเลส ...ธรรมคือการยกย่อง การตำหนิและ
การไม่แสดงธรรมน้ี มทุีกข ์    มีความเบียดเบียน    มคีวามคับแค้น มีความเร่าร้อน
เป็นข้อปฏิบัติผิด,ธรรมคือสขุอันเกิดจากกาม สุขอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์  สุข
ของปุถุชน ไม่ใช่สุขของพระอรยิะนี้,ธรรมคือความลับที่ไม่เป็นความจริง ไม่เป็นความ
แท้  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์น้ี มีทุกข ์มีความเบียดเบียน    มคีวามคับแค้น  มี
ความเร่าร้อน เป็นข้อปฏิบัติผิด,ธรรมคือความลับที่เป็นความจริง เป็นความแท้ แต่ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์น้ี,ธรรมคือคำล่วงเกินต่อหน้า,ธรรมคือคำที่บุคคลผู้รีบร้อนพูด,
ธรรมคือการยึดภาษาท้องถิ่น และการละเลยคำพูดสามัญน้ี มีทุกข์ มีความเบียดเบียน 
มีความคับแคน้  มีความเร่าร้อน เป็นข้อปฏิบัติผิด  เพราะฉะน้ัน ธรรมนี้จึงช่ือว่าเป็น
ธรรมมีกิเลส (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๓๓/๓๙๘, ๓๔๐/๔๐๐)   

ธรรมมีความงามในเบื้องตน้ :ศีล, ดังคำในมหาวิภังค์และนาคิตสูตร พระพุทธเจ้าทรงประกาศให้ผู้อ่ืน
รู้ตาม ทรงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลางและมีความงาม
ในที่สุด (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๒),หรือดังคำในมหาวรรคและมหาปทานสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่าภิกษุท้ังหลายพวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์
สุขแก่ชนจำนวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่
ทวยเทพและมนุษย์  อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามใน
เบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในท่ีสุด (วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๒/๓๓,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๘๖/๔๗,  องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๒, ๘๗/๑๕๕, ๘๘/๑๕๗, ๙๖/
๑๖๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น หมายถึงศีล (ที.สี.อ.(บาลี)๑๙๐/
๑๕๙) 

ธรรมมีตัณหาเป็นมูล:ธรรมมีตัณหาเป็นเค้ามูล,ธรรมท่ีเป็นตัณหาเป็นเหตุต้ังต้นดังคำในปริวาร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมมีตัณหาเป็นมูลมี  ๙ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๙/๔๘๘), ในท
สุตตรสูตร พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า  คือธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ ๙  ได้แก ่ (๑) 
เพราะอาศัยตัณหา ปริเยสนา(การแสวงหา) จึงเป็นไป  (๒) เพราะอาศัยปริเยสนา 
ลาภะ(การได้) จึงเป็นไป (๓) เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะ  (การกำหนด) จึงเป็นไป  
(๔) เพราะอาศัยวินิจฉยะฉันทราคะ (ความกำหนดด้วยอำนาจความพอใจ) จึงเป็นไป
(๕) เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ (ความหมกมุ่นฝังใจ) จึงเป็นไป(๖) เพราะ
อาศัยอัชโฌสานะ ปริคคหะ (การยึดถือครอบครอง) จึงเป็นไป (๗) เพราะอาศัยปริคค
หะ มัจฉริยะ (ความตระหน่ี) จึงเป็นไป (๘) เพราะอาศัยมัจฉริยะ อารักขะ  (ความ
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หวงกั้น)  จึงเป็นไป  (๙)  เพราะอาศัยอารักขะเป็นเหตุ  บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก ที่
เกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้  การถือศัสตรา  การทะเลาะ การแก่งแย่งการวิวาท การ
กล่าวขึ้นเสียงว่า  มึง มึง  และการพูดเท็จ  จึงเป็นไป (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๒๑) ; 
ดูเทียบ  ที.ม.  (ไทย) ๑๐/๑๐๓/๖๑), หรือดังคำในตัณหามูลกสูตรพระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ    ๙ ประการ พวกเธอจงฟัง
ธรรมนั้น (องฺ.นวก.  (ไทย)  ๒๓/๒๓/๔๘๐)  

ธรรมมีปาฏิหาริย์ : ธรรมที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ ซึ่งมีปาฏิหาริย์ ๓  อย่าง คือ (๑) อิทธิปาฏิหาริย์ 
(๒) อาเทสนาปาฏิหาริย์ (๓) อนุสาสนีปาฏิหาริย์(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕) หรือ
ดังคำในมหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าบอก แสดง บัญญัติ กำหนด  
เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาท ท่ีเกิดขึ้นให้
เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๘/๑๑๕),หรือดังคำใน มหาสกลุุ
ทายิสูตร และโคตมกเจติยสูตร  พระสมณโคดม ทรงแสดงธรรมเพ่ือความรู้ย่ิง  มิใช่
ทรงแสดงเพ่ือความไม่รู้ย่ิง ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีเหตุ ทรง
แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ มิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๔/
๒๘๙,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๖/๓๗๓),ในมหานิทเทส กล่าวว่า ระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมเพ่ือความรู้ยิ่ง มิใช่แสดงเพ่ือความไม่รู้ย่ิง แสดงธรรมมี
เหตุผล  มิใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุผลแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ มิใช่แสดงธรรมไมม่ี
ปาฏิหาริย์ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐๓/๓๒๐) 

ธรรมมีรสเปน็อย่างเดียวกัน : ธรรมมีวิมุตติรสอันเดียวกัน หมายถึงธรรมท่ีทำให้ถึงรสคือความหลุดพ้น 
ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค กลา่วไว้ว่า ให้สมถะและวิปัสสนาประชุมลง    เพราะมี
สภาวะเป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖๘/๒๖๓), ในวิโมกขกถา  
กล่าวไว้ว่า ในเวลารูแ้จ้งปัญญินทรย์ีเป็นใหญ่ อินทรีย์แห่งการรู้แจ้งท่ีเป็นไป
ตามปัญญินทรย์ีน้ันมี ๔ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย  เป็นธรรมมีรสเป็นอย่างเดียวกัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๙/
๓๖๖) 

ธรรมมีเหตุ : ธรรมท่ีประกอบด้วยเหตุผล ดังคำในมหาสกุลุทายิสูตร และโคตมกเจติยสูตร  พระ
สมณโคดมทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีเหตุ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๔/
๒๘๙,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๖/๓๗๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔๑๑๐๓/๓๒๐), ในปฐมอุปนิส
สูตร มีพระสูตรว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓/๕) ;ในกถาวัตถุ 
พระสกวาทีก็กล่าวไว้ว่า พระสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า  ภิกษุท้ังหลาย  เรารู้ย่ิง
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แล้วจึงแสดงธรรมไม่รู้ย่ิงแล้วไม่แสดงธรรม เราแสดงธรรมมีเหตุ  ไม่ใช่แสดงธรรมไม่มี
เหตุ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๐๖/๘๔๒) 

ธรรมมีอุปการะ :ธรรมท่ีอุดหนุน, หมายถึงธรรมที่เกื้อกูลให้บรรลุสัจจะ เช่น ความเพียร ปัญญาเครื่อง
พิจารณา ความอุตสาหะ ฉันทะ การเพ่งพินิจแห่งธรรม ปัญญาเคร่ืองไตร่ตรอง
เน้ือความ การทรงจำธรรม  การฟังธรรม  การเง่ียโสตลง  การเข้าไปนั่งใกล้ การเข้า
ไปหา การมีศรัทธา ดังเช่นคำในจังกีสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความควรแก่การเพ่ง
พินิจแห่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ฉนัทะ ถ้าธรรมทั้งหลายไม่ควรแก่การเพ่ง
พินิจ ฉันทะก็ไม่เกิด แต่เพราะธรรมท้ังหลายควรแก่การเพ่งพินิจ ฉันทะจึงเกิด ฉะน้ัน 
ความควรแก่การเพ่งพินิจแห่งธรรมจึงมีอุปการะมากแก่ฉนัทะ  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๓๔/
๕๔๓) 

ธรรมมีอุปการะมาก :  ธรรมท่ีเกื้อหนุนให้คนเจริญในธรรม ดังคำในพหุการสูตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ว่า ภิกษุท้ังหลาย ธรรม  ๔ ประการย่อมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ คือ (๑) สัปปุริสสัง
เสวะ (๒)สัทธัมมัสสวนะ (๓) โยนิโสมนสิการ (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๔๙/๓๖๘) 

ธรรมไพบูลย์:  ความไพบูลย์แห่งธรรม, ความพรั่งพร้อมเต็มเป่ียมแห่งธรรมด้วยการฝึกฝนอบรมใหม้ี
ในตนจนบริบูรณ์ หรือด้วยการประพฤติปฏิบัติกันในสังคมจนแพร่หลายท่ัวไปท่ัวหมด 
ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวอธิบายถึงธรรมไพบูลย์ไว้ตอนหน่ึงว่า ช่ือว่าปัญญา
ไพบูลย์  เพราะกำหนดอรรถไพบูลย์ ช่ือว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดธรรมไพบูลย์  
ช่ือว่าปัญญาไพบูลย์  เพราะกำหนดนิรุตติไพบูลย์ ช่ือว่าปัญญาไพบูลย์ เพราะกำหนด
ปฏิภาณไพบูลย์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๗) ; ดู ไพบูลย์, เวปุลละ    

ธรรมยาน: ยานคือธรรม, ช่ือ ๑ ของอริยมรรคมอีงค์ ๘ ดังคำในชาณุสโสณิพราหมณสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า คำว่า ยานอันประเสริฐน้ันเป็นช่ือของอริยมรรคมอีงค์ ๘ น้ีเอง 
เรียกว่า พรหมยานบ้าง  ธรรมยานบ้าง รถพิชัยสงครามอันยอดเย่ียมบ้าง(สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๔/๖)  

ธรรมรส : รสคือพระธรรม,รสแห่งธรรม  หมายถึงมรรค ๔ ดังคำในอังคุตตรนิกาย กล่าวไว้ว่า 
สัตว์ท่ีได้อรรถรส  ธรรมรส   และวิมุตติรสมีจำนวนน้อย    ส่วนสัตว์ท่ีไม่ได้อรรถรส 
ธรรมรส และวิมุตติรสมีจำนวนมากกว่า (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๓๕/๔๔),ความถึง
พร้อมแห่งเหตุ  ในมหานิทเทส กล่าวไว้ว่า อีกนัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มี
ส่วนแห่งอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส อธิสีล อธิจิต อธิปัญญา จึงช่ือว่าพระผู้มีพระภาค  
(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๔, ๑๔๙/๔๐๓, ๑๕๑/๔๑๓),ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไว้ว่า 
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อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรสในสัทธินทรีย์นัน้เป็นความน่าด่ืม  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๔๐/
๔๐๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมรส  หมายถึงมรรค  ๔ คือ  โสดาปตัติมรรค  
สกทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค  และอรหัตตมรรค  (องฺ.เอกก.อ.  (บาลี) ๑/๓๓๕/
๔๓๖),ในอรรถกถามหานิทเทสกล่าวไว้ว่า ธรรมรส  หมายถึงความถึงพร้อมแห่งเหตุ  
(ขุ.ม.อ.  (บาล)ี ๕๐/๒๖๖)  

ธรรมรัตนะ : รัตนะคือพระธรรม ดังคำในวิมานวัตถุ  พระพุทธเจ้าตรัสว่า เหล่าเทพที่มีความเช่ือใน
พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ   และพระสังฆรัตนะ สดับธรรมท่ีพระสัมมาสมัพุทธ
เจ้า  ผู้เป็นพระธรรมราชาทรงแสดงไว้ดีแล้วย่อมรุ่งเรืองย่ิงกว่าดิฉันด้วยอายุ บริวาร 
ยศและสิร ิ  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๐๓/๘๑), ในมหานิทเทส กล่าวไว้ว่า ช่ือว่าพระผู้มีพระ
ภาค เพราะทรงจำแนก    แยกแยะ แจกแจงธรรมรัตนะ  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๓, 
๘๔/๒๔๘, ๑๕๑/๔๑๓),ในจฬูนิทเทส กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาค...มีพระธรรมรัตนะ
มาก เปรียบดังทะเลหลวง (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๘/๕๐๒),ในโคตมพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า 
พระธรรมรัตนะน้ีทรงตรัสไว้ดีแล้ว  ควรเรยีกให้มาดู (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๔๙/๗๑๘)    

ธรรมราชา : 1.ผู้ยังชาวโลกให้ช่ืนบานด้วย “นวโลกุตตร”ธรรม, พระราชาแห่งธรรม, พระราชาผู้
เป็นเจ้าแห่งธรรม, พระราชาโดยอรรถ  หมายถึงเจ้า ดังคำในจูฬวรรค พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า วัตรในโรงฉันน้ีพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระธรรมราชาทรงบัญญัติไว้แล้ว (วิ.จู.
(ไทย) ๗/๓๘๒/๒๗๑)  

 2.ผู้ยังชาวโลกให้ช่ืนบานด้วย  “ทศกศุลกรรมบถ”ธรรม, ราชาผู้ทรงธรรม, พระเจ้า
จักรพรรดิ  ตามคติแห่งพระพุทธศาสนา คือราชาผู้มีชัยชนะและครองแผ่นดินโดย
ธรรม  ไมต้่องใช้ทัณฑ์ ไม่ต้องใช้ศัตราวุธ ดังคำในมฆเทวสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ใน
กรุงมิถิลาน้ีแล ได้มีพระราชาทรงพระนามว่ามฆเทวะ เป็นผู้ทรงธรรม    เป็นธรรม
ราชา  เป็นมหาราชผู้ต้ังมั่นในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และคหบดี  (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๐๘/๓๗๒),ในอนาถปิณฑิโกวาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  พระผู้เป็น
ธรรมราชาก็ประทับอยู่  เป็นสถานที่ให้เกดิปีติแก่ข้าพระองค์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๗/
๔๔๐),ในจักกวัตติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้
ทรงธรรม เป็นธรรมราชา  ทรงอาศัยธรรมเท่านั้น  สกัการะธรรม เคารพธรรม(องฺ.
ติก.(ไทย)๒๐/๑๔/๑๕๔),ในเสลสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เสลพราหมณ ์    เราเป็น
พระราชาอยู่แล้ว  คือเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม  ยังธรรมจักรที่ไม่มีใครๆหมุนไป
ได้ ให้หมุนไปได้ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๖๐/๖๓๖, ๕๖๑/๖๓๖) 



 

๒๕๐๓ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ธรรมราชา  เป็นพระนามของพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า  หมายถึงพระผู้ทรงให้มหาชนยินดีด้วย โลกุตตรธรรม  ๙  ประการ  (มรรค  
๔  ผล  ๔  นพิพาน  ๑)  ดูประกอบใน  องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๔/๘๘),ในอรรถกถาอัง
คุตตรนิกาย อธิบายว่า คำว่า ธรรม ของพระเจ้าจักรพรรดิ หมายถึงกุศลกรรมบถ  
๑๐  ประการ  จัดเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิ  (องฺ.ติก.อ.  (บาลี) ๒/๑๔/๘๗)  

ธรรมละเอียด : ธรรมอันประณีต หมายถึงกายสมาจาร วจีสมาจาร และมโนสมาจารของผู้ไม่มีความ
โลภ,ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์,วิปัสสนา,สมถะและวิปสัสนาดังคำในจังกีสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ท่านผู้น้ีมีกายสมาจารวจีสมาจาร  เหมือนผู้ไม่โลภ .... เป็นธรรม
ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ไม่ใช่ธรรมท่ีคนโลภจะแสดงได้ง่าย (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๐/
๕๔๐),ธรรมที่เกิดจากการเจริญสมถะและวิปัสสนา  ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไว้ว่า 
คือภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยอาการ ๑๖ อย่างได้แก่  (๑) ด้วยมี
สภาวะเป็นอารมณ์  (๒) ด้วยมีสภาวะเป็นโคจร (๓) ด้วยมีสภาวะละ (๔)  ด้วยมี
สภาวะสละ (๕) ด้วยมีสภาวะออก (๖) ด้วยมีสภาวะหลีกออก (๗) ด้วยมีสภาวะเป็น
ธรรมละเอียด....หรือดังคำว่า เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ  จึงมีสมาธิคือความท่ีจิตเป็น
เอกัคคตารมณ์    ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นธรรมละเอียด (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕/๔๒๐,๕/๔๒๒) 

ธรรมเลวทราม : ธรรมไมดี่,ธรรมอันลามก,ธรรมท่ีตรงกันข้ามกับกัลยาณธรรม หมายถึงบาปอกุศล
ธรรมมีความโลภเป็นต้น,ความขาดศีลขาดธรรม ดังคำในปริสาสูตร ท่ีกล่าวถึงภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา อุบาสกผู้ทุศลี มีธรรมเลวทราม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๑๑/๓๓๑),ในมหาวิภังค์ นิคมกถา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุช่ัว จำนวนมาก  มี
ผ้ากาสายะพันท่ีคอ  มีธรรมเลวทราม ไม่สำรวม พวกเธอย่อมตกนรก  เพราะ
บาปกรรมท้ังหลายที่เลวทราม  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๕/๑๘๑),ในทักขณิาวิภังคสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อานนท์ ก็ในอนาคตกาล  จักมีแต่เหล่าโคตรภูภิกษุ  มผี้า
กาสาวะพันคอเป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๐/๔๓๐)   

ธรรมวาที : ผู้มีปกติกล่าวธรรม,  ผู้พูดเป็นธรรม, ผู้พูดตามธรรม, ผู้พูดตรงตามธรรม หรือพูด
ถูกต้องตามหลัก ไม่พูดผิดธรรม ไม่พูดนอกหลักธรรม  ดังคำในจูฬวรรค พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า  ธรรมวาทีบุคคล ธรรมวาทีภิกษุมากรูป ธรรมวาทีสงฆ์ หรือดังคำว่า  ถ้ารู้ว่า
ธรรมวาทีมากกว่า  พึงให้จับสลากเปิดเผย  อย่างแจ่มแจ้ง (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๘๖/๒๙๖, 
๑๘๗/๒๙๖, ๑๘๘/๒๙๖, ๑๘๖/๒๙๗, ๑๘๗/๒๙๗, ๑๘๘/๒๙๗, ๑๘๖/๒๙๘, ๑๘๗/
๒๙๘, ๑๘๘/๒๙๘, ๑๘๖/๒๙๙, ๑๘๗/๒๙๙, ๑๘๘/๒๙๙, ๒๓๔/๓๕๓, ๒๓๕/
๓๕๖),ในอัมพัฏฐสูตร พวกมาณพกล่าวแก่อัมพัฏฐมาณพว่า พวกศากยะเป็นโอรส
ของเจ้านายของอัมพัฏฐมาณพ  พวกเรากลับเข้าใจท่านพระสมณโคดมผู้เป็นธรรม



 

๒๕๐๔ 
 

 

วาทีว่าควรถูกรุกราน (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๓/๙๕),ในอัสสลายนสูตร อัสสลายนมาณพ 
กล่าวถึงพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีท่ีบุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้ยาก (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๐๑/๕๐๒,ในธัมมวาทปัีญหาสูตร พระสารีบุตรกล่าวแก่ชัมพุขาทกปริพาชกไว้
ว่า ผู้มีอายุ คนพวกใดแสดงธรรมเพ่ือละราคะ  แสดงธรรมเพ่ือละโทสะ  และแสดง
ธรรมเพ่ือละโมหะ  คนพวกน้ันเป็นธรรมวาทีในโลก (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๖/๓๓๖) 

ธรรมวาทีเทพบุตร : เทพบุตรช่ือธรรมวาที ซึ่งเป็นเทพบุตรช้ันกามาวจรเทวโลก ผู้ท่องเท่ียวไปยังคาม
นิคม  ชนบทและราชธานี  ในวันอุโบสถ ชวนหมู่ชนให้ถือมั่นซึ่งกุศลกรรมบถ ๑๐  
ประการในธัมมวาทีเทวปุตตจริยา พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงกาลที่พระองค์เกิดเทพบุตร
ช่ือธรรมวาทีไว้ว่า เราทั้ง ๒  คือธรรมวาทีเทพบุตรและอธรรมวาทีเทพบุตร เป็นศัตรู
ต่อกัน เราทั้ง ๒ น่ังรถสวนทางกันมาจึงทำแอกรถให้กระทบกัน  (ขุ.จรยิา.(ไทย) ๓๓/
๖๙/๗๕๔)  

ธรรมวิถี : วิถีคือธรรม, วิถีแห่งธรรม  หมายถึงแนวทางแห่งธรรม อันได้แก่สติปัฏฐาน ๔ ปัญญา
และอิทธิบาท  ๔ ดังคำในอุปาลิเถราปทาน พระอุปาลิเถระ กล่าวถึงประวัติใน
อดีตชาติของตนไว้ว่า  ข้าแต่พระมุนี  พระองค์มีสติปัฏฐานเป็นป้อม มีพระปัญญา
เป็นชุมทาง มีอิทธิบาทเป็นถนนสี่แยก ธรรมวิถี พระองค์ก็ทรงสร้างไว้ดีแล้ว (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๕๓๖/๘๑)  

ธรรมวินัย :  ธรรมและวินัย, คำสั่งสอนท้ังหมดของพระพุทธเจ้า ซึ่งประกอบด้วย  ธรรม เท่ากับคำ
สอนแสดงหลักความจริงและแนะนำความประพฤติ, วินัย เท่ากับบทบัญญัติกำหนด
ระเบียบความเป็นอยู่และกำกับความประพฤติ ; ธรรม เท่ากับ เครื่องควบคุมใจ,; 
วินัย เท่ากับ เครื่องควบคุมกายและวาจา  

  คำว่า ธรรมวินัย มีปรากฎในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๑๘/๗, ๑๙๔/๖๕, 
๕๑๑/๒๒๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๙/๑๐๓, ๑๖๐/๑๐๕, ๑๖๕/๑๑๑, ๑๘๕/๑๓๒,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๖/๗, ๑๐/๑๐, ๑๔/๑๒, ๓๕/๒๗, ๓๔๓/๓๕๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๙/
๑๓๓, ๒๓๘/๒๕๒, ๓๒๓/๓๕๕, ๔๙๘/๕๓๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒/๓, ๔๐/๔๒, ๑๕๐/
๑๖๗, ๑๖๕/๑๘๕, ๒๒๒/๒๕๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐/๑๕, ๔๑/๕๐, ๔๗/๕๕, ๔๘/
๕๖,๔๑๖/๕๐๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐/๑๙, ๘๑/๘๖, ๑๒๙/๑๕๓, ๑๕๘/๒๐๓, ๑๘๕/
๒๕๙, ๒๔๖/๓๕๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗/๒๙, ๓๒/๖๒, ๒๓๘/๓๒๙, ๒๔๔/๓๓๖,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๖, ๑๑๔/๒๐๙,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐/๓๐, ๓๑/๓๒, ๓๔๙/๓๘๖, 
๓๗๗/๔๕๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔/๖, ๑๘๗/๑๒๑, ๘๒๓/๓๙๑, ๑๐๗๙/๕๘๙,องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๓๗/๘๐, ๔๓/๘๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖๒/๔๐๒, ๑๖๓/๔๐๒,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒/๒, ๒๖/๔๑, ๖๑/๑๐๓, ๑๙๑/๒๗๗, ๒๔๑/๓๕๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/



 

๒๕๐๕ 
 

 

๗๖/๑๖๙, ๘๒/๑๘๑, ๘๔/๑๘๕, ๘๕/๑๘๗, ๘๖/๑๙๑, ๙๐/๒๐๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๕๖/๑๙๐, ๖๓/๒๐๒, ๒๐๒/๕๙๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐/๕๖๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๒๔/
๙๕,อภิ.ป.๓๖/๙๔/๑๖๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๘๐/๕๑๐, ๕๗๙/๖๓๓ 

ธรรมสภา : ท่ีประชุมฟังธรรม, โรงธรรม ; แต่เดิม ในพระไตรปิฎก “ธรรมสภา” เป็นคำที่ใช้น้อย 
(พบในเร่ืองอดีตก่อนพุทธกาลคร้ังหน่ึง คอืวิธุรชาดก, (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๑๐๔๐/
๓๖๒), เป็นอาคารหลวงในเมอืงอินทปัตถ์ หรืออินทปัตต์ ในกุรุรฐั,  และอีกครั้งหน่ึง 
เป็นคาถาประพันธ์ของพระอุบาลีมหาสาวก, (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘/๖๓),  กล่าวเป็น
ความอุปมาว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระธรรมราชา ได้ทรงสร้างธรรมนครข้ึน ใน
ธรรมนครนี้ มีพระสุตตันตะ พระอภิธรรม และพระวินัย และพุทธพจน์มีองค์ ๙ 
ท้ังสิ้น เป็น“ธรรมสภา”,ต่อมา ในช้ันอรรถกถา “ธรรมสภา”ได้กลายเป็นคำสามัญชน
อันใช้เรียกที่ประชุมฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า เช่น ในวัดพระเชตวัน 
เช่นเดียวกับคำว่า “คันธกุฎี” ท่ีอรรถกถาใช้เรียกพระวิหารท่ีประทับของพระพุทธเจ้า 
ดังข้อความในอรรถกถา เช่น องฺ.อ.(บาลี) ๑/๑๐๑/๗๔) ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
ออกจากพระคันธกุฎีมาประทับน่ังเหนือพระบวรพุทธอาสน์ท่ีเขาปูลาดไว้ใน
ธรรมสภา”, อาคารท่ีอรรถกถาเรียกว่าธรรมสภานี้ตามปกติ ก็คืออาคารท่ีใน
พระไตรปิฎกเรียกว่า “อุปัฏฐานศาลา”(ศาลาท่ีภิกษุท้ังหลายมาเฝ้าเพ่ือฟังพระพุทธ
โอวาทและสดับพระธรรมเทศนา) ดังที่ท่านไขความว่า “คำว่า ในอุปัฏฐานศาลา” 
หมายความว่า ในธรรมสภา (อุปัฏฐานนสาลายันติ  ธัมมสภายัง (วินย.ฎีกา. (บาลี) 
๒/๑๓๔/๒๗๗) ; ดู คันธกุฎี, อุปัฏฐานศาลา  ๔ ดังคำในอุปาลิเถราปทาน พระอุปาลิ
เถระ กล่าวถงึประวัติในอดีตชาติของตนไว้ว่า พระองค์มีพระวินัย พระสูตร พระ
อภิธรรมและพระพุทธพจน์มีองค์ ๙ แม้ท้ังมวล น้ีเป็นธรรมสภา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๕๓๗/๘๑)  

ธรรมสมควร : ข้อปฏิบัติท่ีเหมาะสมแก่โลกุตตรธรรม อันได้แก่  สติปัฏฐาน ๔ ถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ 
ท่ีเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ดังในจูฬนิทเทส ท่ีกล่าวถึง (พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า)    
ไม่ละการหลีกเร้นและฌาน ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิจ คำว่าประพฤติ
ธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิจ อธิบายว่า  สติปัฏฐาน  ๔ ฯลฯ  อริยมรรคมีองค์ ๘ 
เรียกว่าธรรม และกล่าวอธิบายไว้ว่า การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติสมควร การปฏิบัติไม่
เป็นข้าศึก การปฏิบัติเอ้ือประโยชน์  การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม การรักษา
ศีลให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์  ความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ความเป็น
ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องต่ืนอยู่เสมอ  สติและสัมปชัญญะ เหล่าน้ีเรียกว่าธรรมสมควร 
(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๕/๔๙๐) 



 

๒๕๐๖ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมสมควร  หมายถึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นที่
เหมาะแก่โลกุตตรธรรม ๙ ประการ  (คือ มรรค ๔ ผล  ๔ นิพพาน ๑)  (องฺ.จตุกฺก.อ. 
(บาลี) ๒/๙๗/๓๖๘, องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาลี)๓/๑๔๓/๕๖)  

ธรรมสมควรแก่โพธิญาณ : วิปัสสนาในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคท้ัง ๔ เหล่าน้ี    ตรัสเรียกว่าธรรมอัน
สมควรแก่โพธิญาณ ดังคำในมหานิทเทส พระสารีบุตรเถระอธิบายไว้ว่า การปฏิบัติ
ชอบ  การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึก การปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อน การ
ปฏิบัติท่ีเอ้ือประโยชน์ การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม การรักษาศีลให้บริบูรณ์ 
ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ท้ัง  ๖ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ในการบริโภคอาหาร  
ความเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องต่ืนอยู่เสมอ สติสัมปชัญญะ เหล่าน้ี ตรัสเรียกว่า
ธรรมอันสมควรแก่โพธิญาณ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๘/๕๘๒)  

ธรรมสมัย : สมัยคือธรรม หมายถึงช่วงเวลาเป็นที่ประชุมฟังธรรม ดังคำในมหาสมยสูตรท่ีเทวบุตร
องค์หนึ่งกล่าวว่า การประชุมครั้งใหญ่ในปา่ใหญ ่  มีหมู่เทพมาประชุมกัน พวกเราพา
กันมายังธรรมสมัยนี้ก็เพ่ือได้เย่ียมสงฆ์ผู้ไม่พ่ายแพ้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๒/๒๕๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมสมัย  ในที่น้ีหมายถึงสถานที่ที่ประชุมเพ่ือฟังธรรม  (ที.
ม.อ.  (บาลี) ๓๓๒/๒๙๕)     

ธรรมสมาธิ : สมาธิคือธรรม หมายถึงแนวแห่งกุศลกรรม หรือธรรม ๕ ได้แก่ ปามัชชะ ปีติ ปัสสัทธิ 
สุข และสมาธิ หรือพรหมวิหารอันได้แก่เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา  ดังคำใน
ปาฏลิยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่ผูใ้หญ่บ้านว่า ผู้ใหญ่บ้าน ธรรมสมาธิ  มีอยู่  ถ้าท่าน
(ต้ังอยู่)ในธรรมสมาธิจึงได้จิตตสมาธิ เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพึงละความเคลือบแคลงน้ีได้ 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๙, ๓๖๕/๓๔๐, ๓๖๕/๓๔๑, ๓๖๕/๓๔๒, ๓๖๕/๓๔๓, 
๓๖๕/๓๔๔, ๓๖๕/๓๔๕, ๓๖๕/๓๔๖, ๓๖๕/๔๔๗)   

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมสมาธิ  หมายถึงกุศลกรรมบถ  ๑๐ ประการ ธรรม ๕  
ประการ  (คือ ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข และสมาธิ) หรือพรหมวิหาร ๔  (สํ.สฬา.อ.  
(บาลี) ๓/๓๖๕/๑๗๑-๑๗๒) 

ธรรมสงัคาหกาจารย์ : อาจารย์ผู้ร้อยกรองธรรม ดังคำในจุนทสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ภายหลัง พระธรรม
สังคาหกาจารย์ได้รจนาคาถาสรุปดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าผู้ตถาคตศาสดา หาผู้เปรียบ
มิได้ในโลกนี้ ทรงมีพระวรกายเหน็ดเหนื่อยมาก (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๕/๓๒๘) ; ดู
ธรรมสังคีติกาจารย์ 

ธรรมสงัคีติกาจารย์ : พระผูร้วบรวมร้องกรองพระธรรมวินัย ในคำในสังสารโมจกเปติวัตถุ ท่ีกล่าวถึง
พระธรรมสังคีติกาจารย์ไว้ตอนหน่ึงว่า  นางเปรตตนหน่ึงกล่าวแก่พระสารีบุตรว่า ข้อ
ท่ีดิฉันเป็นเปรตเปลือยกาย ถูกความหิวและความอยากเบียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้



 

๒๕๐๗ 
 

 

ตลอด ๕๐๐ ปนัีบแต่บัดนี้ไป  นั้นเป็นผลกรรมช่ัวของดิฉัน  พระคุณเจ้าผูแ้กล้วกล้า มี
อานุภาพมาก ดิฉันมีจิตเลื่อมใส ขอไหว้ท่าน และขอท่านจงอนุเคราะห์ดิฉัน พระคุณ
เจ้าผู้เจริญ ขอท่านจงให้ไทยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วอุทิศส่วนบุญแกดิ่ฉันบ้าง ขอ
จงช่วยดิฉันให้พ้นจากทุคติด้วยเถิด(เพ่ือจะแสดงการท่ีพระเถระปฏิบัติ พระ
ธรรมสังคีติกาจารย์จึงกล่าว ๓ คาถาว่า)พระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นผูอ้นุเคราะห์น้ัน
รับคำนางเปรตน้ันแล้ว จึงถวายข้าวป้ันหน่ึง ผ้ามีขนาดเท่าฝ่ามือผืนหน่ึง และน้ำด่ืม
ถ้วยหนึ่ง แกภิ่กษุแล้วอุทิศส่วนบุญให้นางเปรตน้ัน ในลำดับท่ีพระเถระอุทิศส่วนบุญ
ให้นั้นเอง วิบากคืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม และน้ำด่ืม ก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตน้ัน น้ีเป็นผล
แห่งทักษิณา (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๑/๑๘๕)  

ธรรมสญัญา:  ความหมายรู้ในธรรมารมณ์  ดังคำในกามคุณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  บุคคลพึงรู้
อายตนะ คือพึงรู้อายตนะว่าจักขุดับในท่ีใด รูปสญัญา (ความหมายรู้ในรูป) ก็ดับในที่
น้ันฯลฯ พึงรู้อายตนะว่า มโนดับในที่ใด ธรรมสญัญา (ความหมายรู้ในธรรมารมณ์) ก็
ดับในท่ีน้ัน  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๗/๑๓๕)   

ธรรมสามี : ผู้เป็นเจ้าของธรรม,เจ้าของธรรม, เป็นคำเรยีกพระพุทธเจ้า ดังคำในมหาวรรค วินัย
ปิฎก  อุปักกิเลสสูตร ภิกษุฝา่ยอธรรมวาทีรูปหน่ึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า 
ขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีทรงโปรดรอไปก่อนพระพุทธเจ้าข้า   (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๔๕๗/๓๔๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๖/๒๗๗),ในมหานิทเทส และโสฬสปัญญา
นิทเทส พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน   ทรงรู้ธรรมท่ีควร
รู้...ตรัส    บอก นำความหมายออกมา ประทานอมตธรรม เป็นพระธรรมสามี  เป็น
พระตถาคต ไม่มีสิ่งท่ีพระผูมี้พระภาคพระองค์น้ันยังไม่ทรงทราบ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๖๙/๒๑๔, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐)  

ธรรมเสนาบดี, พระอัครสาวก : แม่ทัพธรรม, ผู้เป็นนายทพัธรรม,เป็นคำเรียกยกย่องพระสารีบุตร ซึ่ง
เป็นกำลังใหญข่องพระศาสดาในการประกาศพระศาสนา,ในเถรคาถา พระอานนท์
กราบทูลพระผูมี้พระภาคตรัสว่า ธรรมท้ังหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่เราเม่ือพระธรรม
เสนาบดีซึ่งเป็นกัลยาณมิตร นิพพานเสียแลว้ โลกน้ีท้ังหมดปรากฏเหมือนกับว่ามืดมิด
(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๓๗/๕๐๙), ในสารีปุตตเถราปทาน พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า 
ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระอัสสชิเถระน้ัน วันน้ี ข้าพเจ้าได้เป็นธรรมเสนาบดีถึง
ความสำเร็จในคุณท้ังปวง จึงอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖๙/๕๗) ;ธรรม
เสนาบดี อีกนัยหน่ึง มุ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะ ในปทุมพุทธวงส์  
กล่าวไว้ว่า เมื่อกฐินจีวรเกิดขึ้นในสมัยกรานกฐิน  ภิกษุท้ังหลายช่วยกันเย็บจีวรเพ่ือ
ประโยชน์แก่พระธรรมเสนาบดี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๗/๖๒๙) 



 

๒๕๐๘ 
 

 

  อรรถกถาวิมานอธิบายว่า คำว่า พระธรรมเสนาบดี หมายถึงพระสารีบุตร  (ขุ.วิ.อ.  
(บาลี) ๖๕๖/๑๘๕)   

ธรรมเสร:ี ความอิสระคือธรรม,หมายถึงธรรมทำให้มคีวามอิสระ อันได้แก่โพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
ประการ ดังคำในจูฬนิทเทส พระสารบีุตรเถระอธิบายว่า คือสติปัฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท  ๔  อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘  นี้
เรียกว่าธรรมเสรี  (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๕/๔๑๗) ; ข้อ ๑ ในเสรี ๒ อย่าง อันได้แก่ (๑) 
ธรรมเสรี (๒) บุคคลเสร ี(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๕/๔๑๗)    

ธรรมเหตุก้าวล่วง : ธรรมทีท่ำให้ก้าวล่วงทุกข์ได้  หมายถึงเหตุท่ีทำให้พ้นจากความทุกข์ เพ่ือให้เขา้ถึง
นิพพาน ในจาลาสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเหตุก้าวล่วง
ความเกิด ทรงให้เราต้ังอยู่ในสัจจะเพ่ือละทุกข์ท้ังปวง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๗/๒๒๔) 

ธรรมอันเกษมจากโยคะ :ธรรมท่ีปลอดโปร่งจากโยคะ ๔ อันได้แก่กาม ภพ ทิฏฐิและอวิชชา หมายถึง
อรหัตตผล ดังคำในปาสาทิกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุสาวกผู้เป็นเถระ ของ
ศาสดาน้ัน เป็นผู้เฉียบแหลม ได้รับการแนะนำ  แกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเกษมจาก
โยคะ อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบ อาจแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทที่
เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๓/๑๓๒,๑๗๔/๑๓๔,๑๗๔/
๑๓๕),ในอโนตตัปปีสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มี
ความสะดุ้งกลัว เป็นผู้ควรเพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน เพ่ือบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
อย่างยอดเย่ียม (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๕/๒๓๔),ในนิทานวรรค สังยุตตนิกาย กล่าวถึง
ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารณุ  เผ็ดร้อนหยาบคาย เป็นอันตรายต่อ
การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๗/๒๘๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมอันเกษมจากโยคะ  ในท่ีน้ีหมายถึงอรหัตตผล  
(ที.ปา.อ. (บาลี) ๑๗๓/๙๙)  

ธรรมอันปราศจากโทษ:สภาวธรรมที่ไม่มีโทษ,ธรรมที่ไม่มีราคะโทสะโมหะ,กุศลธรรม ในท่ีนี้มุ่ง
หมายถึงอรหัตตมัคคญาณ ดังคำในปัจจเวกขณสูตร พุทธอุทานว่า ในกาลก่อน ธรรม
อันปราศจากโทษไม่มี แต่ในกาลน้ัน ธรรมอันปราศจากโทษได้มีแล้ว ในอดีต  
อริยมรรคไม่มี ในอนาคตก็จักไม่มี และในปัจจุบันก็ไม่มี (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๓/๒๘๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ก่อนการบรรลุอรหัตตมัคคญาณยังมกีิเลส เช่นราคะเป็นต้น
เหลืออยู่ และธรรมที่ปราศจากโทษก็ยังไม่เจริญบริบูรณ์  แต่เม่ือบรรลอุรหัตตมัคค
ญาณแล้ว  กเิลสท้ังหลายกถ็ูกละ ได้สิ้นเชิง  ธรรมท่ีปราศจากโทษก็เจริญบริบูรณ์  
อน่ึง  ในอดีตก่อนตรัสรู้ อริยมรรคที่เปน็เหตุละกิเลสยังไม่เกิดแก่พระองค์  แม้ใน



 

๒๕๐๙ 
 

 

ปัจจุบันและอนาคต อริยมรรคน้ันก็ไม่เกิดแก่พระองค์เช่นกัน เพราะไม่มีกิเลสที่
จะต้องใช้อริยมรรคน้ันเป็นเคร่ืองละอีกต่อไป  (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๕๓/๓๖๒)   

ธรรมอันเปน็ท่ีตั้งแห่งความสงัเวช : สังเวชนียธรรม,หมายถึงความตายที่จะพึงมีแก่ทุกคน ดังคำท่ีเป็น
หัวข้อในมหาปรินิพพานสูตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุ
ท้ังหลายมาตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย บัดน้ี เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าท่ีให้สำเรจ็ด้วยความไม่ประมาทเถิด 
อีกไม่นานการปรินิพพานของตถาคตจะมี จากน้ีไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน 
ตรัสไว้อีกว่า มนุษย์ทุกคนไมว่่าเด็ก ผู้ใหญ่ โง่ ฉลาด มั่งม ีและยากจน ล้วนต้องตาย 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘๕/๑๓) 

ธรรมอันเปน็สว่นแห่งวิชชา : ธรรมท่ีเป็นส่วนให้บรรลุอรยิมรรค มสีกึทาคามิมรรคเปน็ต้น,วิชชาภาคิย
ธรรม ๖ ในทีน้ี่หมายถึงธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิชชา มี ๖ ประการ (หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่านิพเพธภาคิยสัญญา) คือ (๑) เห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง (อนิจจสัญญา) 
(๒) มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ (อนิจเจ ทุกขสัญญา) (๓) มีความหมาย
รู้ในสิ่งท่ีเป็นทกุข์ว่าเป็นอนัตตา (ทุกเข อนัตตสัญญา) (๔) มีความหมายรู้ในการละ 
(ปหานสัญญา) (๕) มีความหมายรู้ ในการคลายออกได้(วิราคสัญญา) (๖) มี
ความหมายรู้ในความดับ(นิโรธสัญญา)  ดังคำในทีฆาวุอุปาสกสูตร พระพุทธเจ้าตรัส
ปลอบใจทีฆาวุอุบาสกผู้เจ็บไข้ว่า ทีฆาวุ เพราะเหตุน้ัน ท่านพึงต้ังอยู่ในองค์เครื่อง
บรรลุโสดา ๔ประการนี้แล้วเจริญธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิชชา๖ ประการให้ย่ิงขึ้นไป 
ต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสตรัสแกภิ่กษุทั้งหลายว่า เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์
เบ้ืองต่ำ) ๕ ประการสิ้นไป ทีฆาวุอุบาสกจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพน้ัน  ไม่
หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๙๙/๔๙๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  ธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิชชา หมายถึงอนิจจสัญญา  หมายถึง
สัญญาที่เกิดขึน้ในญาณท่ีพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง   อนิจเจ  ทุกขสญัญา หมายถึง
สัญญาที่เกิดขึน้ในญาณท่ีพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยง  ทุกเข อนัตต
สัญญา หมายถึงสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณที่พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในความเป็น
ทุกข์  ปหานสญัญา  หมายถึงสัญญาท่ีเกิดขึ้นในญาณท่ีพิจารณาเห็นการละกิเลส  วิ
ราคสัญญา  หมายถึงสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณที่พิจารณาเห็นวิราคะ  (ความคลาย
กำหนัด)  นิโรธสัญญา  หมายถึงสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณที่พิจารณาเห็นนิโรธ  (ความ
ดับแห่งกิเลส) (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๓๕/ ๑๑๖)     

ธรรมอันเปน็เหตุให้เนิ่นช้า : ธรรมท่ีทำให้บรรลุธรรมได้ล่าช้า,ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา อุปาทาน ใน
ท่ีนี้หมายถึงทิฏฐิ ๒ ประการนี้คือ(๑) ภวทิฏฐิ  (๒) วิภวทิฏฐิ ดังคำในจูฬสีหนาทสูตร 



 

๒๕๑๐ 
 

 

พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัด
ความเกิดความดับ คุณ โทษ  และอุบายเครื่องสลัดทิฏฐิ  ๒ ประการน้ีตามความเป็น
จริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีราคะ มีโทสะ มีโมหะ มีตัณหา มี
อุปาทาน เป็นผู้ไม่รู้แจ้ง เป็นผู้ยินดียินร้าย พอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เน่ินช้ายินดีใน
ธรรมอันเป็นเหตุให้เน่ินช้า (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๑/๑๓๖-๑๓๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  ภวทิฏฐิ  หมายถึงสสัสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง วิภวทิฏฐิ  
หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ  ความเห็นว่าขาดสูญ  (ม.มู.อ.  (บาล)ี ๑/๑๔๒/๓๓๐)  

ธรรมอันเปน็เอก : เอกธรรม, รูปฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปฌาน ๔  ท่ีเกิดจากการที่ภิกษุดำรงอยู่ใน
ธรรม ดังคำในอัฏฐกนาครสตูรทั้ง ๒ แห่ง ท่ีพระอานนท์กล่าวตอบทสมคหบดีว่า 
ธรรมอันเป็นเอกซ่ึงเป็นท่ีหลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้น เป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอา
สวะทั้งหลายที่ยังไม่ส้ินไป...ท่ีพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  ผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระ
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว มีอยู่ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘/๑๙,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๖/๔๒๖); กัลยาณมิตร สลีสัมปทาเป็นต้น  ในกัลยาณมิตตสูตรเป็นต้น 
สังยุตตนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลายธรรมอันเป็น
เอก มีอุปการะมากเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค ์ ๘  ธรรมอันเป็นเอก คือ
อะไร คือกัลยาณมิตตตา,สีลสัมปทา,ฉันทสมัปทา,อัตตสัมปทา,ทิฏฐิสัมปทา,อัปปมาท
สัมปทา,โยนิโสมนสิการสัมปทา,โพชฌงค์ ๗,ความไม่ประมาท,อานาปานสติ,อานา
ปานสติสมาธิ, (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๖๓/๔๘, ๕๒๖/๓๔๐, ๙๗๗/๔๕๓, ๙๘๙/๔๗๓) ; ใน
อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต กล่าวไว้ว่า ธรรมอันเป็นเอก คือพุทธานุสสติ เป็นต้น ซึ่ง
หมายถึงอนุสสติ ๑๐ น่ันเอง,กายคตาสติ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๙๗/๓๗,๕๗๑/๕๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมอันเป็นเอก ในท่ีนี้หมายถึงสมถะและวิปัสสนา (ม.
ม.อ. (บาลี) ๒/๑๙/๑๐) 

ธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง : สันทิฏฐิกธรรม, ธรรมท่ีผูใ้ดปฏิบัติ ผู้ใดบรรลุ ผู้น้ันย่อมเห็น
ประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องเช่ือตามคำของผู้อ่ืน  เป็นคุณสมบัติข้อท่ี ๑ ในธรรมคุณ ๖ 
หรือคุณของพระธรรม ท่ีผูป้ฏิบัติตามจากสามารถรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ผู้ใดไม่
ปฏิบัติ ไม่บรรลุ ผู้อ่ืนจะบอกก็เห็นไม่ได้ ดังคำในปฐมสันทฏิฐิกสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสแก่โมฬิยสวีกปริพาชกว่า การที่ท่านรู้ชัดโลภะท่ีมีอยู่ภายในว่า   โลภะมีอยู่ภายใน
เรา  รู้ชัดโลภะท่ีไม่มีอยู่ภายในว่า โลภะไม่มีอยู่ภายในเรา อย่างน้ีแลคือธรรมอันผู้
ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๗/๕๑๔, ๔๘/๕๑๕)  

ธรรมอันเลิศ : อัคคธรรม, ธรรมอันเลิศ ธรรมอันประเสริฐ สูงสุดย่ิงกว่าธรรมทั้งหลาย  ดังคำใน
ปฐมอัคคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมอันเลิศ ๔ ประการ คือ (๑)  ศลีอันเลิศ



 

๒๕๑๑ 
 

 

คือสูงสุด  (๒) สมาธิอันเลิศ (๓)  ปัญญาอันเลิศ (๔) วิมุตติอันเลิศ และดังคำในทุติย
อัคคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอีกว่า ธรรมอันเลิศอีก ๔ ประการ คือ  (๑) รูปอันเลิศ 
(๒) เวทนาอันเลิศ  (๓) สญัญาอันเลิศ (๔)  ภพอันเลิศ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๖/๗๔,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๔/๑๒๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมอันเลิศ  ในท่ีนีห้มายถึงรูป  เวทนา  สัญญาที่พิจารณา
แล้วบรรลุอรหัตตผลและภพคืออัตภาพท่ีบุคคลดำรงอยู่แล้วสามารถบรรลุอรหัตตผล
ได้(องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี) ๒/๗๔-๗๕/๓๕๙) 

ธรรมอันสมควร  : ธรรมมีสภาพสมควร คือเหมาะสม,หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นมีศีลวิ
สุทธิเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมน้ัน คือกำลังปฏิบัติเพ่ือบรรลุ 
(โลกุตรธรรม) นั้น ดังคำในฉวิโสธนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้เป็นขีณาสพ
อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกจิที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตน
โดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ จึงนับว่ามีธรรมอัน
สมควรจะพยากรณ์ได้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๙/๑๑๗)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมอันสมควร หมายถึงการท่ีสงฆ์ยกเลิกโทษแก่ภิกษุ
ท่ีถูกลงโทษยกออกจากหมู่ ท่ีเรียกว่า “ลงอุกเขปนียกรรม” แล้วภายหลังได้กระทำ
คืนอาบัติ และสละทิฏฐิได้ (วิ.อ. (บาลี) ๒/๔๒๔-๕/๔๒๐) 

ธรรมอันสูงสุด : ธรรมอันเลศิ ประเสริฐ วิเศษสุด ช้ันแนวหน้า สูงสุด ยอดเย่ียม ท่ีเป็นพระดำรัส คำที่
เป็นแนวทาง เทศนา คำสั่งสอน คำพร่ำสอน ในท่ีนี้หมายเอา อมตนิพพาน ท่ีเรียกว่า 
ธรรมอันสูงสุด ได้แก่ ธรรมเป็นท่ีระงับสังขารทั้งปวง เป็นท่ีสลัดทิ้งอุปธิทั้งหมด เป็นท่ี
สิ้นตัณหา เป็นที่คลายกำหนัด เป็นที่ดับกิเลส เป็นท่ีเย็นสนิท ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว  ประเสริฐกว่าผู้ไมเ่ห็นธรรมอัน
สูงสุด ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง  ๑๐๐ ปี (ขุ.ธ.(ไทย)  ๒๕/๑๑๕/๖๖), ในจูฬนทิเทสอธิบายว่า 
คำว่าธรรมอันสูงสุด อธิบายว่า อมตนิพพานตรัสเรียกว่า ธรรมอันสูงสดุได้แก่ ธรรม
เป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดทิ้งอุปธิท้ังหมด เป็นท่ีสิ้นตัณหาเป็นที่คลาย
กำหนัด เป็นที่ดับกิเลส เป็นที่เย็นสนิท(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๒๓/๑๓๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมอันสูงสุด หมายถึงโลกุตตรธรรม  ๙ ประการ คือ
มรรค ๔ ผล ๔นิพพาน ๑  (ข.ุธ.อ.  (บาลี)๔/๑๓๔) 

ธรรมเอก : อารมณ์เป็นหน่ึงเดียว  หมายถึงการที่จิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง ด้วยสัมมาสมาธิ ธรรม
อย่างหน่ึงในพระไตรปิฎกบางแห่งหมายถึงเอกัคคตา (สมาธิ) เช่น ในทุติยฌาน ใน
บางแห่งหมายถึงสติปัฏฐาน ดังคำในมหานิทเทส ที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า ภิกษุ
น้ันพึงสมาทานสิกขาอะไร จึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้น มีปญัญารักษาตน มีสติ



 

๒๕๑๒ 
 

 

กำจัดมลทินของตนได้   เหมือนช่างทองกำจัดมลทินทอง ฉะน้ัน(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๗/
๕๗๗) 

ธรรมโอสถ  :ธรรมะที่เปรียบเสมือนยารักษาโรค  ธรรม ในท่ีน้ีหมายความว่า ธรรมขันธ์ กองธรรม, 
หมวดธรรม, ประมวลธรรมเข้าเป็นหมวดใหญ่ มี ๕ คือ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญา
ขันธ์ วิมุตติขันธ์ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์; กำหนดหมวดธรรมในพระไตรปิฎกว่ามี 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แบ่งเป็นวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ สุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐๐ และ
อภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์,ในอปทาน พระอุบาลีเถร กล่าวไว้ว่า ข้า
พระองค์ด่ืมธรรมโอสถแล้วก็ถอนพิษได้ท้ังหมด ข้าพระองค์ได้สัมผัสพระนิพพาน ซึง่
ไม่แก่ ไม่ตายเป็นภาวะเย็นสนิท (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙๕/๗๕)  

ธรรมะ, เทพบตุร  : ช่ือของเทพบุตรช่ือธรรมะ ปรากฏเป็นช่ือของพระสูตร ในขุททกนกิาย จริยาปิฎก 
เทพบุตรนามว่าธรรมะ มีศักด์ิใหญ่ มฤีทธ์ิมาก มีบริวารมาก เป็นผู้อนุเคราะห์โลกท้ัง
ปวง ชักชวนมหาชนให้สมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ พร้อมทั้งมิตรสหาย และ
บริวารชนเท่ียวไปยังบ้านและนิคมกับเทพบุตรผู้ลามก เป็นผู้ตระหนี่ แสดง
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ พร้อมทั้งมิตรสหาย และบรวิารชนก็เที่ยวไปบนแผ่นดิน
น้ี ท้ัง ๒  คือธรรมวาทีเทพบุตรและอธรรมวาทีเทพบุตรเป็นศัตรูต่อกัน นั่งรถสวนทาง
กันมา จึงทำแอกรถให้กระทบกัน การทะเลาะอันน่าสะพรึงกลัวย่อมเกิดขึ้นแก่
เทพบุตรท้ัง  ๒ ผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรมและบาปธรรม มหาสงครามปรากฏเพ่ือ
ต้องการจะให้กันและกันหลกีทาง ธรรมเทพบุตรคิดว่า ถ้าเราพึงโกรธเคืองอธรรมวาที
เทพบุตรน้ัน เราพึงทำลายตบะคุณ เราพึงทำอธรรมวาทีเทพบุตรนั้น    พร้อมทั้ง
บริวารให้เป็นดุจธุลี ดังน้ัน เพ่ือรักษาศีลไว้ จึงระงับจิต ได้หลีกทางให้แก่อธรรมวาที
เทพบุตรผู้ช่ัวช้า เพราะทำจิตให้สงบพร้อมกับหลีกทางให้ ในขณะนั้นเอง แผ่นดินได้
แยกช่องสูบเอาเทพบุตรผู้ช่ัวช้า (ขุ. จริยา. (ไทย) ๓๓/๖๖/๗๕๔) 

ธรรมา, พระธดิา  : ช่ือของพระธิดาองค์ท่ี ๕ ของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี อันเป็นอดีตชาติของกีสา
โคตมีเถรีปรากฏในกีสาโคตมีเถริยาปทาน ในขุททกนกิาย อปทาน ในสมัยของ
พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ พระนางกีสาโคตมีเถรี เกิดเป็นพระราชธิดาคนที่ 
๕ ของพระเจ้ากรุงกาสี พระนามว่าธรรมา ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว พอใจการ
บรรพชา แต่พระราชบิดาไม่ทรงอนุญาตให้บวช จึงบำเพ็ญตนเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน 
ครองเรือนอยู่ ๒๐,๐๐๐ ปี ด้วยกรรมท้ังหลายท่ีได้ทำไว้ดีแล้ว และด้วยเจตนาที่ต้ังไว้
มั่น เมื่อละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ และกลับชาติมาเกิดเป็น
นางกีสาโคตมีในสมัยของพระโคดมพุทธเจ้า (ขุ. อป. (ไทย) ๓๓/๖๗/๔๖๔) 
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ธรรมาทาส  : แว่นส่องธรรม  ธรรมาทาสเป็นช่ือของธรรมบรรยาย ๔ ประการ คือ (๑)ประกอบด้วย
ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า ‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็น
พระผู้มีพระภาค’ (๒) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไมห่ว่ันไหวในพระธรรม ฯลฯ 
(๓) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ฯลฯ (๔)ประกอบด้วยศีลท่ี
พระอริยะชอบใจ ไม่ขาดฯลฯ น้ีแลคอืธรรมบรรยายช่ือธรรมาทาส ท่ีพระอริยสาวกผู้
ประกอบแล้วเมื่อหวังก็พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่า เรามีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดสตัว์
ดิรัจฉานสิ้นแลว้ มีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแล้ว เราเป็น
โสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ  มคีวามแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๐๔/๕๐๗) 

ธรรมานุสารี : ผู้แล่นไปตามธรรม  ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผล  มีปัญญาแก่กล้า  บรรลุผล
แล้วกลายเป็นทิฏฐิปัตตะ  ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวว่า เมื่อบุคคลมนสิการโดย
ความเป็นอนัตตา ปัญญินทรย์ีมีประมาณย่ิง เพราะปัญญินทรีย์มีประมาณยิ่ง บุคคล
จึงได้โสดาปัตติมรรค เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่าเป็นธรรมานุสารี  (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๒๒๑/๓๗๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมานุสารี  หมายถึงผู้แลน่ไปตามธรรม  ท่านผู้
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผล มีปัญญาแก่กล้า บรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิปัตตะ(องฺ.
ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๙/๕๕,องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๑๔/๑๖๒)  

ธรรมาภิสมัย  :การตรัสรู้ธรรม, การสำเรจ็มรรคผล  เป็นคำที่ปรากฏในอภิสมยกถาหรือกถาว่าด้วย
การตรัสรู้ กล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการและผลแห่งการตรัสรู้ธรรม 
การสำเร็จมรรคผล และการละกิเลสได้ เป็นต้น  ดังคำว่า มัคคภาวนามีอยู่ การทำผล
ให้แจ้งก็มีอยู่  การละกิเลสก็มีอยู่ ธรรมาภิสมัยก็มีอยู่   (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๗) 

ธรรมารมณ์  : อารมณ์ท่ีใจรู้ อารมณ์ท่ีเกิดทางใจ, ความคิดคำนึงในใจ เช่น เวลาเห็นรูปท่ีชอบใจ แม้
รูปนั้นผ่านพ้นไปแล้วจิตใจก็ยังคำนึงนึกอยู่ในความสุขใจอันเกิดจากการได้เห็นรูปน้ัน, 
ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกนั จิตคำนึงนึกอยู่ในความเศร้าก็เรียกว่า ธรรมารมณ์ 
เป็นข้อ ๖ ในอารมณ์ ๖ อันได้แก่ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คนัธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฺฐัพ
พารมณ์ และธรรมารมณ ์  ในสักกปัญหสูตร กล่าวถึงกล่าวธรรมารมณ์ท่ีพึงรู้แจ้งทาง
ใจไว้  ๒ อย่างคือ ธรรมารมณ์ที่ควรเสพและธรรมารมณ์ท่ีไม่ควรเสพ(ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๑๐๑/๖๐) หรือดังคำในปาสาทิกสูตร กล่าวถึงตถาคตตรัสรู้รูปท่ีได้เห็นเสียงท่ีได้ฟัง 
อารมณ์ท่ีได้ทราบ ธรรมารมณ์ ท่ีรู้แจ้ง   ท่ีชาวโลก พร้อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหม



 

๒๕๑๔ 
 

 

โลก และหมู่สตัว์พร้อมทั้งสมณพรามณ์ เทวดาและมนุษย์    บรรลุ  สวงหา ตรอง
ตามด้วยใจท้ังหมด (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๘/๑๔๖-๑๔๗) 

  คำว่า ธรรมารมณ์ มีปรากฏในพระไตรปิฏก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๗๘/๑๔๙,ที.
สี.(ไทย)๙/๒๑๓/๗๓, ๔๕๔/๒๐๐, ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๓๘๔/๓๒๐, ๓๙๖/๓๒๗, ๓๙๗/
๓๒๗, ๔๐๐/๓๒๙, ๔๐๑/๓๓๒,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๑๔๖/๑๐๖, ๑๘๘/๑๔๖, ๓๒๘/
๓๒๙, ๓๔๘/๓๖๔, ๓๖๐/๔๓๓,ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๑๒๙/๑๒๐, ๒๐๔/๒๑๔, ๓๐๖/
๓๓๙, ๔๐๐/๔๓๑, ๔๒๑/๔๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒/๑๕, ๒๔/๒๗, ๒๐๙/๒๔๗, 
๔๑๙/๕๒๕,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๑๕/๒๓, ๗๕/๗๙, ๑๐๑/๑๒๐, ๑๐๓/๑๒๔, ๑๑๙/
๑๕๑, ๒๘๒/๓๓๗, ๓๐๕/๓๗๐, ๓๔๖/๔๐๔, ๓๘๕/๔๓๕, ๔๐๐/๔๕๕, ๔๐๙/๔๖๓, 
๔๒๑/๔๗๗,สํ.ส.(ไทย)   ๑๕/๑๕๕/๑๙๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๙/๒๙๑, (ไทย) ๑๙๙/
๒๙๘,สํ.ข.(ไทย)  ๑๗/๓๐๓/๓๒๑, ๓๑๓/๓๒๙, ๓๒๓/๓๓๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔/๔, 
๕/๔, ๒๔๖/๒๖๐, ๓๔๓/๓๗๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๗/๑๒๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖/
๑๕๙, ๖๒/๒๔๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑/๑๔๒, ๖/๔๑๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗/
๓๙๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๙, ๒๑/๒๙, ๒๔/๓๕, ๑๒๓/๑๘๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๓๔/
๑๐๔, ๒๘๙/๑๙๓, ๓๙๗/๔๑๙ 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้ง  หมายถึงธรรมารมณ์มีสุขและทุกข์เป็น
ต้น  (ที.ปา.อ. (บาลี) ๑๘๘/๑๐๔,องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๓๐๑) 

ธรรมาราม  :1.มีธรรมเป็นท่ีมายินดี เป็นช่ือของสถานที่ท่ีรื่นรมย์ด้วยธรรมะ เหมาะแก่การบำเพ็ญ
สมณธรรมเพ่ือการบรรลุหลุดพ้น ดังคำในพุทธวงส์ กล่าวไว้ว่า พระชินศาสดาพระ
นามว่าอโนมทัสสี เสด็จดับขนัธปรินิพพานท่ีธรรมาราม พระสถูปของพระชินเจ้าน้ัน  
ท่ีธรรมารามน้ัน สูง  ๒๕ โยชน์ หรือดังคำว่า พระปทุมชินศาสดาผู้ประเสริฐ  เสด็จ
ดับขันธปรินิพพานที่ธรรมาราม พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ แผ่ไปอย่าง
กว้างขวางในนานาอารยประเทศ (ขุ. พุทฺธ. (ไทย)๓๓/๒๙/๖๒๘,๒๙/๖๓๓)   

 2.บางครั้งใช้ในบริบทอ่ืน เช่น เป็นช่ือของพระเถระเป็นต้น ดังเรื่องธัมมารามเถรวัตถุ 
(ขุ.ธ.(ไทย)  ๒๕/๓๖๔/๑๔๗) ; เขียนเป็น  ธัมมาราม ก็ม ี  

ธรรมิกเทพบุตร :เทพบุตรช่ือธรรมิกะ หรือเทพบุตรผู้ทรงธรรม ปรากฏในสโมทานกถา สรุปการ
บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทศั โดยท่ีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงการบำเพ็ญขันติอุปบารมี ใน
ภพที่เกิดเป็นธรรมิกเทพบุตร ทำสงครามกบัอธรรมิกเทพบุตร (ขุ. จริยา.(ไทย) ๓๓/
๑๒๒/๗๗๗) 



 

๒๕๑๕ 
 

 

ธรรมิกอุบาสก : อุบาสกช่ือธรรมิกะ หรือ อุบาสกผู้ทรงธรรมปรากฏเป็นช่ือ ๑ ใน ๒ อัครอุปัฏฐากของ
พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปิยทัสส ี ได้แก ่พระสันทกอุบาสกและธรรมิกอุบาสก (ขุ. 
พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๒/๖๕๙) 

ธรรมิกะ,ภูเขา:ภูเขาช่ือธรรมิกะปรากฏในสุเมธกถา ว่าด้วยสุเมธพุทธเจ้า เมื่อเสวยพระชาติเป็น
พราหมณ์ช่ือว่าสุเมธ ในสมัยของพระพุทธเจ้าทรง ได้สละทรัพย์สมบัติ เดินทางไปยัง
ภูเขาที่ช่ือว่าธรรมิกะเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม โดยสร้างสิ่งต่างๆ เพ่ือเอ้ือต่อการบรรลุ
ธรรม จนกระทั่งได้บรรลุอภิญญาพละ  (ขุ. พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๘/๕๗๐) 

ธรรมีกถา :การกล่าวธรรม กล่าวถ้อยคำท่ีเกี่ยวด้วยธรรม ปรากฏทั่วไปในพระวินัยปิฎกและพระ
สุตตันตปิฎก เป็นคำที่กล่าวถึงการท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม พระธรรมท่ีตรัสแก่
บุคคลผู้มีอัธยาศัย หรือแก่สรรพสัตว์ท่ัวไป เรียกว่า ธรรมีกถา  ดังคำในมหาวิภังค์ 
กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงรับคำนิมนต์โดยดุษณีภาพ ทรงชี้แจงให้เวรัญช
พราหมณ์เห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบ
ชโลมใจใหส้ดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป  (วิ.มหา.(ไทย) 
๑/๒๒/๑๕) 

  คำว่า ธรรมีกถา มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๑๕/๓๙, ๕๗๖/
๑๐๑,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๐๗๗/๒๙๗, ๗๘๓/๑๑๘, ,วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๙/๒๖, ๖๘/๙๓, 
๗๓/๑๐๑, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๒, ๒๕๑/๒๓, วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๑/๒๒, ๒๓/๔๖, ๓๓/
๖๕, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒๒/๑๒๔, ๓๕๘/๑๕๐,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓/๒, ๑๕/๑๐, ๑๘๘/
๑๓๗, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔/๒๕, ๑๑๒/๘๓, ๓๐๐/๒๔๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๖/๒๗๗, 
สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๖/๒๒๔,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๒/๓๒๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๘/
๗๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๗/๑๔๕,๖๘/๑๔๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๐/๓๓๖,๑๑๓/๕๓๔) 

ธัญชาติ :  พืชพันธ์ุข้าว, พืชชนิดต่างๆ,พืชจำพวกข้าว,  เป็นคํารวมเรียกข้าวต่าง ๆ เช่น 
ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่ามี ๗ อย่าง คือ (๑) ข้าวไม่มีแกลบ 
(๒) ข้าวเปลือก  (๓) หญ้ากับแก้  (๔) ข้าวละมาน (๕) ลูกเดือย  (๖) ข้าวแดง  (๗) 
ข้าวฟ่าง.เป็นการกล่าวถึงประเภทของทรัพย์สมบัติ ท่ีผูก้ระทำบุญจะพึงได้รับ อัน
แสดงถึงความม่ังคั่งในสมัยพุทธกาล ท่ีสมบูรณ์ด้วยเครื่องเลี้ยงชีพ มีเงินทองมากมาย 
และธัญชาติต่างๆ อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น ในลักขณสูตร กล่าวไว้ว่า มหาบุรุษนั้นทรง
สมบูรณ์ด้วยลกัษณะ๓ ประการนั้น  ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร  เม่ือเป็นพระราชาจะทรงมีความไม่เสื่อมเป็น
ธรรมดา  ได้แก่ไม่เสื่อมจากทรัพย์และธัญชาติ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๕/๑๘๓) 



 

๒๕๑๖ 
 

 

  คำว่า ธัญชาติ มีปรากฏในพระไตรปิฎกเช่นที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๒๐/๓๕๓,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๒๔/๑๘๒, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑/๓๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๖๐/๓๐๘,สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๙๘/๒๘๖) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่าธัญชาติอยู่ในบุพพัณณะและอปรัณณะดังคำว่า  
บุพพัณชาติ  ได้แก่ ธัญชาติ  ๗  อย่าง  คือ  ข้าวสาลี  ข้าวเจ้า หญ้ากับแก้  ข้าว
ละมาน  ลูกเดือย ข้าวเหนียวและข้าวฟ่าง  ส่วนอปรัณชาติ  ได้แก่  ถั่วเขียวถัว่
ราชมาส งา พืชผักที่กินหลังอาหาร  (วิ.อ.(บาลี) ๑/ ๑๐๔/๓๖๘,  สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) 
๒/๑๐๔/๑๗๖)   

ธัญญลักษณะ :ลักษณะอันสิริโสภาคย์ มกีายสีเขียวกล่าวถึงพระยาคชสารสมบูรณ์ด้วยลักษณะอันสริิ
โสภาคย์สมควรเป็นคชสารทรง ในกุรุธรรมจริยา ซึง่กล่าวถึงพระจริยาของพระ
เจ้าธนัญชัยกุรุราช ได้พระราชทานพระยาคชสารแก่พราหมณ์ เพ่ือบำเพ็ญทานบารม ี 
(ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๒๑/๗๓๐)  

ธัญญวดี, กรุง : เป็นช่ือเมืองแห่งหนึ่งปรากฏ ๒ ครั้งในพระไตรปิฎก โดยเป็นช่ือเมืองที่พระเถระช่ือว่า
กุสุมาสนิยเถระอาศัยอยู่ ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ขึ้น ดังคำว่า เกิด
เป็นพราหมณอ์ยู่ในกรุงธัญญวดี เป็นผู้เช่ียวชาญในคัมภีรพ์ยากรณ์ลักษณะคัมภีร์อิติ
หาสะ เป็นต้น หรือและเมืองที่พระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะอุบัติ มีพระเจ้าสุเทพ
ปกครอง  ดังคำว่า กรุงช่ือว่าธัญญวดี กษัตริย์พระนามว่าสุเทพ เป็นพระชนก พระ
เทวีพระนามว่าอโนมา  เป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะ (ขุ. อป. 
(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๓๗) 

ธัญญาหาร,ธัญญาหารดิบ : ธัญญชาติท่ีมีเมล็ดมีเปลือกสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะงอกได้ เช่นข้าวเปลือก
ได้แก่ ธัญชาติ  ๗  ชนิด  คือ (๑) ข้าวสาลี(๒)ข้าวเปลือก(๓)ข้าวเหนียว(๔) ข้าว
ละมาน(๕) ข้าวฟ่าง(๖)ลูกเดือย (๗)หญ้ากับแก้  ในวินัยปิฎก โกสัมพิกขันธกะ 
กล่าวถึงธัญญาหารไว้ว่า พระเจ้าพรหมทัตกาสีราชทรงยึดกำลังพล พาหนะ ชนบท 
คลังอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธ์ุธัญญาหารของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๔๕๘/๓๔๔)ในวินัยนิยมกล่าวถึงสิ่งท่ีควรเว้นหรือสิกขาบทของภิกษุท่ีเป็นสา
ชีพคือผู้อยู่ร่วมกัน  ผู้ดำเนินชีวิตร่วมกัน  มีความประพฤติเสมอกัน ดังคำในพรหม
ชาลสูตร กล่าวถึงพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ(ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๐/๔) 

  คำว่า ธัญญาหาร, ธัญญาหารดิบ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๐/๔, ๑๙๔/๖๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๓/๓๒๔, ๔๑๑/๔๔๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๓, 
๔๑๘/๕๒๔, ๔๒๒/๕๓๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๑, ๑๐๒/๑๒๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/



 

๒๕๑๗ 
 

 

๑๙๘/๓๐๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๖ ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๙๓/๑๒๒,ขุ.เปต.(ไทย) 
๒๖/๘๓/๑๗๙, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๕/๒๐๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๗๓/๓๑๔,ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/ ๔/๕๖๘ 

  คำว่า ธัญญาหารดิบ หมายถึงหมายถึง ธัญญชาติท่ีมีเมล็ดมีเปลือกสมบูรณ์ พร้อม
ท่ีจะงอกได้ เช่นข้าวเปลือก (ที.สี.อ. (บาลี)๑๐/๗๕)  

ธัญพชื  :  พืชล้มลุกหลายชนิดหลายสกุล เช่น ข้าว ขา้วสาลี ข้าวโพด ให้เมล็ดเป็นอาหารหลัก
คำว่าธัญพืชมักนำมาเปรียบกับการพิจารณากายคตาสติของภิกษุ เหมือนการท่ีบุคคล
เปิดถุงที่บรรจุด้วยธัญพืชชนิดต่าง ๆ คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 
เมล็ดงา ข้าวสารและสามารถจำแนกได้ว่าเป็นธัญพืชชนิดใด ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ถุงมีปาก ๒ข้าง เต็มไปด้วยธัญพืชชนิดต่างๆ คือ ข้าวสาลี
ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เมล็ดงาข้าวสาร คนตาดีเปิดถุงยาวน้ันออกพิจารณา
เห็นว่า น้ีเป็นข้าวสาลี น้ีเป็นข้าวเปลือก นี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลืองนี้เป็นเมล็ดงา นี้
เป็นข้าวสาร (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๗/๓๐๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๐/๑๐๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๕๔/๑๙๙)  

ธัมมกถิกปุจฉาสูตร :พระสตูรว่าด้วยการถามเร่ืองพระธรรมกถึก ภิกษุรูปหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วได้ทูลถามว่า  ด้วยเหตุเพียงเท่าไร  ภิกษุจึง
เป็นธรรมกถึก  เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  เป็นผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน   

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ภิกษุช่ือว่าเป็นธรรมกถึก  ได้แก่ภิกษุผู้แสดงธรรมเพ่ือ
ความเบ่ือหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับอายตนะภายใน  ๖   

  ภิกษุช่ือว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ได้แก่ภิกษุผู้ปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหน่ายเพ่ือ
คลายกำหนัดเพ่ือดับอายตนะภายใน  ๖  

  ภิกษุช่ือว่าผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน  ได้แก่ภิกษุผู้หลดุพ้นเพราะความเบ่ือหน่าย  
เพราะคลายกำหนัด  เพราะดับ  ไม่ถือม่ันอายตนะภายใน ๖ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๕๕/๑๙๑) 

ธัมมกถิกสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยธรรมกถึก  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมกถึก ๔ จำพวก คือ ธรรม
กถึก (๑) ผูก้ล่าวธรรมน้อยและไม่มีประโยชน์ ท้ังผู้ฟังก็ไม่ฉลาดในส่ิงที่มีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ (๒) ผู้กล่าวธรรมน้อยแต่มีประโยชน์ ท้ังผู้ฟังก็ฉลาดในสิ่งท่ีมี
ประโยชน์และไม่มีประโยชน์(๓) ผู้กล่าวธรรมมากแต่ไม่มปีระโยชน์ท้ังผู้ฟังก็ไม่ฉลาด
ในสิ่งท่ีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ (๔) ผู้กล่าวธรรมมากและมีประโยชน์ ท้ังผู้ฟังก็
ฉลาดในสิ่งท่ีมปีระโยชน์และไม่มีประโยชน์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๙/๒๐๗) 



 

๒๕๑๘ 
 

 

ธัมมกถิกสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึก สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  
ภิกษุรูปหน่ึงได้ทูลถามว่า ภิกษุผู้เป็นพระธรรมกถึก  ภิกษุผู้ปฏิบัติถูกต้องตาม
หลักธรรม  และภิกษุผู้บรรลนุิพพานในปัจจุบัน  เป็นอย่างไร   

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุผู้แสดงธรรมเพ่ือความเบื่อหน่าย  คลายกำหนัด  เพ่ือ
ดับชราและมรณะ  น้ีเรียกว่าภิกษุผู้เป็นพระธรรมกถึก  ภิกษุผู้ปฏิบัติเพ่ือความเบื่อ
หน่าย  คลายกำหนัด  เพ่ือดับชราและมรณะ นี้เรียกว่าภิกษุผู้ปฏิบัติถูกต้องตาม
หลักธรรม  ภิกษุผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือม่ัน  เพราะความเบ่ือหน่าย  คลาย
กำหนัด  ดับชราและมรณะ น้ีเรียกว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๑๖/๒๕) 

ธัมมกถิกสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึก ภิกษุรูปน้ันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผูป้ระทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า  ภิกษุจัดว่าเป็นธรรมกถึกนั้นเป็นอย่างไร  ด้วยเหตุ
เท่าไร  ภิกษุจึงเป็นพระธรรมกถึก 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ภิกษุผู้แสดงธรรมเพ่ือความเบ่ือหน่าย  คลายกำหนัด
และดับขันธ์  ๕  น้ีเราเรียกว่าเป็นธรรมกถึก  และด้วยเหตุเท่านี้  ภิกษุจึงเป็นพระ
ธรรมกถึก (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑๕/๒๐๙) 

ธัมมกถิกสูตร๔ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึก  (สูตรท่ี  ๒) ภิกษุรูปน้ันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า  ภิกษุจัดเป็นพระธรรมกถึกน้ันเนอ
ย่างไร  ภิกษุเช่นไร  ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเป็นผูบ้รรลุนิพพาน
ในปัจจุบัน 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ภิกษุผู้แสดงธรรมเพ่ือความเบ่ือหน่าย  เพ่ือคลาย
กำหนัด  เพ่ือดับขันธ์  ๕  น้ีเราเรียกว่าเป็นธรรมกถึก  ภิกษุผู้ปฏิบัติเพ่ือความเบื่อ
หน่าย  เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับขันธ์  ๕ น้ีเราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม  ภิกษุผูห้ลุดพ้นเพราะความเบ่ือหน่าย  คลายกำหนัดและดับ  เพราะไม่ถือมั่น
ขันธ์  ๕  นี้เราเรียกว่าเป็นผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑๖/๒๑๐) 

ธัมมจริยสูตร :พระสูตรว่าด้วยการประพฤติธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การประพฤติธรรม ได้แก ่
การประพฤติกายสุจริต เป็นต้น และการประพฤติพรหมจรรย์ ได้แก่ การประพฤติ
ตามอริยมรรค เป็นรัตนะอันสูงสุด เม่ือกุลบุตรผู้บวชแล้วไม่ประพฤติธรรม เป็นผู้ทุศลี 
ย่อมไปเกิดในอบาย (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๗๗/๕๖๕) 

ธัมมจริยา: ความประพฤติธรรมหรือความประพฤติท่ีไม่ปราศจากธรรม การงดเว้นการประพฤติ
อกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ มีปาณาติบาตเป็นต้น   ดังคำในอรติสูตร กล่าวถึง
ภิกษุควรเจริญธัมมจริยา(ความประพฤติธรรม)เพ่ือละอธัมมจริยา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 



 

๒๕๑๙ 
 

 

๒๒/๑๑๓/๖๓๔),ในกุรุธรรมจริยา กล่าวถึงธัมมจริยาว่าหมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๒๐/๗๒๙) 

  คำว่า อธัมมจริยา  ในทีน้ีหมายถึงการประพฤติอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ  
คือ  (๑)  ปาณาติบาต  (ฆ่าสัตว์)  (๒)  อทินนาทาน  (ลักทรัพย์)  (๓)  าเมสุมิจฉาจาร  
(ประพฤติผิดในกาม)  (๔)  มุสาวาท  (พูดเท็จ)   (๕)  ปิสุณวาจา  (พูดส่อเสียด)  (๖)  
ผรุสวาจา  (พูดคำหยาบ)  (๗)  สัมผัปปลาปะ  (พูดเพ้อเจ้อ)  (๘)  อภิชฌา   (เพ่งเล็ง
อยากได้ของเขา)  (๙)  พยาบาท  (คิดร้าย)  (๑๐)  มิจฉาทิฏฐิ  (เห็นผิด)  (องฺ.ฉกฺก.อ.  
(บาลี) ๓/๑๑๓/๑๕๗) 

ธัมมจักกกถา : ว่าด้วยธรรมจักรคือ กถาว่าด้วยธรรมจักร แบ่งเป็น ๓ วาร คือ (๑) สจัจวาร (๒) สติ
ปัฏฐานวาร (๓) อิทธิปาทวาร เพ่ือจำแนกธรรมจักรในแต่ละวาร (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๙/
๕๐๑) 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร :พระสูตรว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตรแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า  ที่สดุ  ๒ อย่าง  คือ  กามสุขัลลิกานุโยค
และอัตตกิลมถานุโยค บรรพชิตไม่ควรเสพ  แต่มัชฌิมาปฏิทาอันได้แก่อริยมรรคมี
องค์  ๘  ควรเสพ  แล้วทรงแสดงอริยสัจ ๔ และญาณทัสสนะอันมีวน  ๓ รอบ มี  
๑๒  อาการ  พร้อมตรัสยืนยันการตรัสรู้ของพระองค์ว่า  ญาณทสัสนะของพระองค์
ในเรื่องอริยสัจ ๔  น้ีหมดจดดีแล้ว  เม่ือทรงแสดงจบลง ท่านพระโกณฑัญญะได้
ธรรมจักษุ(ดวงตาเห็นธรรม) (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒) 

ธัมมจักกิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมจักกิกเถระมีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติ
กัปท่ี ๙๔ ท่านได้สร้างธรรมจักรต้ังไว้ข้างหน้าพระพุทธอาสน์ของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งกรรมน้ันท่านไม่รู้จักทุคติเลย ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ๘ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๒/๑๖๔) 

ธัมมจักขุ  :  ดวงตาเห็นธรรม  คือโสดาปัตติมัคคญาณ, ดวงตาคือปัญญาท่ีรู้เห็นธรรม ปรากฏเมื่อ
มีผู้ได้รู้แจ้งในธรรมะหลังได้รับฟัง มีกรณีพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 
สำเร็จเป็นโสดาบันหลังจากฟังพระธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นต้น ดังคำ
ในธัมมจักกัปปวัตตนวาร กล่าวไว้ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังตรัสเวยยากรณ์นี้อยู่ 
ธัมมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ได้เกิดแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิง่
หนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งน้ันทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๓๐/๔๘๕) ; ดู ธัมมจักษุ  



 

๒๕๒๐ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธัมมจักข ุ  หมายถึงดวงตาเห็นธรรม  คือ  โสดาปัตติ
มัคคญาณ  (วิ.อ. (บาลี) ๓/๕๖/๒๗)  ธัมมจักขุ คือ อรรถกถาอีกแห่งหน่ึงอธิบายว่า 
คำว่า  ธัมมจักษุ  เป็นช่ือของมรรคญาณทั้ง๓ (สํ.ส.อ. (บาลี)๑/๑๗๒/๑๙๐)  

ธัมมจาคะ  : การสละธรรม, การสละซึ่งธรรม, การให้ธรรมแก่ผู้อ่ืน, เป็นข้อท่ี ๒ ในจาคะ ๒ ดังคำ
ว่า จาคะ(การสละ) ๒ อย่างน้ี  คือ (๑) อามิสจาคะ (๒) ธัมมจาคะ  บรรดาจาคะ ๒ 
อย่างนี้ ธัมมจาคะเป็นเลิศ  (องฺ, ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๔๔/๑๒๑) 

ธัมมเจติยสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมเจดีย์ พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ทรงซบ พระเศียรลงจุมพิตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐ์ 
ทรงนวดพระ-ยุคลบาทด้วยฝ่าพระหัตถ์ท้ังสอง แล้วทรงประกาศพระนาม 

  พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ทรงเห็นประโยชน์อะไรจึงทรงกระทำความนอบน้อม ใน
สรีระและแสดงอาการฉันมิตรถึงเพียงน้ัน 

  พระเจ้าปเสนทิโกศลทูลตอบว่า ทรงเห็นคล้อยตามคุณธรรมในพระผู้มีพระภาค ท่ี
ปรากฏประจักษ์แก่พระองค์ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ พระ
ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี
พระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว แล้วทรงอธิบายประโยชน์แต่ละประการว่า  

  ๑. สมณพราหมณ์พวกอ่ืนประพฤติพรหมจรรย์แล้วกลบัไปบำเรอตนด้วยกาม แต่
ภิกษุในธรรมวินัยนี้มอบกายถวายชีวิตในการประพฤติพรหมจรรย ์ อนึ่ง ไม่มี
พรหมจรรย์อ่ืนบริสุทธ์ิบริบูรณ์เหมือน ธรรมวินัยนี้ 

  ๒. คนเหล่าอ่ืนวิวาทกัน แต่ภิกษุในธรรมวินัยน้ีไม่วิวาทกัน มีความสมัครสมานสามัคคี
กัน 

  ๓. สมณพราหมณ์พวกอ่ืนมีผวิพรรณไม่ผ่องใส แต่ภิกษุในธรรมวินัยน้ีมี ผิวพรรณผ่อง
ใสเพราะรู้คุณวิเศษ 

  ๔. พระองค์เป็นกษัตริย์ มีพระราชอาชญา เมื่อทรงวินิจฉัยคดีกลับมผีู้กล่าวแทรก 
ส่วนพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงแสดงธรรมไมมี่แม้เสียงไอ เสียงจาม โดยไม่ต้องใช้
อาชญาและศัสตรา 

  ๕-๘. กษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี และสมณะ ผู้เป็นบัณฑิตเข้ามาเฝ้าพระผู้มี พระภาค 
เพ่ือโต้วาทะ กลับกลายมาเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค 

  ๙. ช่างไม้ ๒ คน ช่ือ อิสิทันตะและปุราณะที่ทรงชุบเลี้ยง มีความ เคารพพระผู้มีพระ
ภาคมากกว่าพระองค์ โดยนอนหันศีรษะไปทางทิศ ท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ แล้ว
เหยียดเท้ามาทางพระองค์ 



 

๒๕๒๑ 
 

 

  ๑๐. พระผูม้พีระภาคทรงเป็นกษัตริย์ ทรงเป็นชาวโกศล ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ 
พรรษา เหมือนพระองค์  

  เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทูลลากลับ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกพระดำรัสของพระ
เจ้าปเสนทิโกศลว่า ธรรมเจดีย์ มีประโยชน์เป็นอาทิพรหมจรรย์ ทรงแนะนำให้ภิกษุ
ท้ังหลายศึกษาและจดจำไว้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๔/๔๔๙) 

ธัมมฉันทะ :ความพอใจในธรรม, ความชอบใจในธรรม, ความยินดีในความดี, ความต้องการทำกุศล, 
ความรักในความดีงาม,เป็นธรรมท่ีเกิดขึ้นเพราะธัมมสังกัปปะ ดังคำในสัญญานานัตต
สูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสถึงความต่างแห่งธาตุไว้ตอนหน่ึงว่าธัมมสังกัปปะเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธัมมสญัญา ธัมมฉันทะเกิดขึน้เพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ ธัมมปริฬาหะ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมฉันทะ หรือดังคำในโนปริเยสนานานัตตสูตร กล่าวว่า ธัมม
ฉันทะไม่เกิดขึน้เพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ ธัมมสังกัปปะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมม
ฉันทะ (สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/๙๑/๑๗๔,๙๒/๑๗๖, ๙๓/๑๗๗) 

ธัมมญาณ : ความรู้ในธรรม, เป็นญาณ ๑ ในญาณ (ความรู้) ๔ ประการ ได้แก่  (๑) ธัมมญาณ 
(ความรู้ในธรรม) (๒) อันวยญาณ (ความรู้ในการคล้อยตาม)  (๓) ปริยญาณ (ความรู้
ในการกำหนดจิตของผู้อ่ืน) (๔) สัมมติญาณ (ความรู้ในสมมติ) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๑๐/๒๘๕,๓๕๔/๓๗๗),ธัมมญาณ ในท่ีนี้หมายถึง มัคคญาณ คือญาณในอริยมรรค 
คือความหย่ังรู้ท่ีให้สำเร็จภาวะอริยบุคคล แต่ละช้ัน,ในญาณวัตถุสูตร กล่าวว่า อริย
สาวกรู้ชัดชราและมรณะอย่างน้ี รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะอย่างน้ี รู้ชัดความ
ดับแห่งชราและมรณะอย่างน้ี รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้ 
น้ีช่ือว่าธัมมญาณ  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๓๓/๗๑,๓๓/๗๒),ในวิภังค์อธิบายว่า ปัญญาใน
มรรค ๔ ผล ๔ ช่ือว่าธัมมญาณ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๙๖/๕๑๐ 

  อรรถกถากล่าวว่า  เป็นเสขภูมิของพระขณีาสพ  เป็นญาณอันดับท่ี  ๑๔ในญาณ
๑๖ (สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๓๓/๗๗) 

ธัมมฐิติญาณ: ญาณคือความดำรงอยู่ในธรรม,ญาณท่ีรู้ความเป็นไปและดำรงอยู่แห่งธรรมทั้งหลาย  
หมายเอาวิปัสสนาญาณ คอืความรู้ท่ีทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่ง
ท้ังหลายตามความเป็นจริง ดังคำในทุติยญาณวัตถุสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ข้อ ๗ 
ว่า ความรู้ว่า    ธัมมฐิติญาณของชาติน้ัน มีความสิ้นไป  มีความเสื่อมไป  มีความ
คลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดา และขอ้ ๗๗ ว่า ความรู้ว่า ธัมมฐิติญาณของ
อวิชชาน้ัน มีความสิ้นไป มคีวามเสื่อมไปมีความคลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดา 
(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๘) 



 

๒๕๒๒ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธัมมฐิติญาณ  ในท่ีนีห้มายถึงความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปและ
ต้ังอยู่แห่งธรรมท้ังหลาย  (สํ.นิ.อ.  (บาลี) ๒/๓๔/๗๗) 

ธัมมตัณหา : อยากได้ธรรมารมณ์, ความทะยานอยากได้ในธรรมารมณ์, เป็นข้อท่ี ๖ ในตัณหา ๖ 
ประการ นับตามอายตนะภายนอก ๖ ดังคำว่า  รูปตัณหา(อยากได้รูป) สัททตัณหา
(อยากได้เสียง)คันธตัณหา(อยากได้กลิ่น)รสตัณหา(อยากได้รส) โผฏฐัพพตัณหา(อยาก
ได้โผฏฐัพพะ) และธัมมตัณหา (อยากได้ธรรมารมณ์) (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๐๑/๖๐,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๘๙, ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๘) 

  คำว่า ธัมมตัณหา มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑, 
๔๐๑/๓๓๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๘, ๓๕๖/๓๘๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๙/๓๒๕, 
๓๑๙/๓๓๒, ๓๒๙/๓๓๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๘/๒๗๑, ๙๑/๒๘๕, ๑๓๖/๓๗๕,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๓/๑๐, ๑๒๓/๑๙๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๗๖/๗๒๖)  

ธัมมเถระ  : พระเถระโดยธรรม   ได้แกท่่านผู้ประกอบด้วยธรรมอย่างเดียวหรือหลายอย่าง, เป็น
เถระข้อที่ ๒ ในเถระ ๓ อันได้แก่ (๑) ชาติเถระ (พระเถระโดยชาติ)  (๒) ธัมมเถระ 
(พระเถระโดยธรรม)  (๓) สมมติเถระ(พระเถระโดยสมมติ)  (ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๖๙),  
ในทุติยอุรุเวลสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงธรรมท่ีทำให้เป็นเถระ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๒/๓๖)  

ธัมมทัสสี, พระพุทธเจา้: พระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสสี ในมัณฑกัป เป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๑๘ ใน
จำนวน ๒๘ องค์ ทรงมีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก  ประทับอยู่ กรุงช่ือว่าสรณะ มี
กษัตริย์พระนามว่าสรณะเป็นพระชนก มีพระเทวีพระนามว่าสุนันทาเป็นพระชนนี 
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐ ปี  มีปราสาทที่อุดมอยู่  ๓  หลัง  คืออรช
ปราสาท วิรชปราสาท และสุทัศนปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๐,๐๐๐  นาง  ล้วน
ประดับประดาสวยงาม  พระมเหสีนามว่าวิจิโกสี พระราชโอรสพระนามว่าปุญญวัฑฒ
นะ  พระองค์ผู้สูงสดุแห่งบุรษุทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกจากปราสาทไป
ผนวช ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน(จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ) ณ ต้นมะกล่ำหลวง มี
พระปทุมเถระและพระปุสสเทวเถระเป็นพระอัครสาวก พระเถระนามว่าสุทัตตะเป็น
พระอุปัฏฐาก มีพระเขมาเถรีและพระสจัจนามาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา มีสุภัทท
อุบาสกและกฏิสสหอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก สาฬิสาอุบาสิกาและกฬิสสาอุบาสิกา
เป็นอัครอุปัฏฐายิกา ทรงดำรงชีวิตอยู่ในโลก ๑๐๐,๐๐๐ ปีถ้วนเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน ท่ีเกสารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์น้ัน สูงถึง  ๓  โยชน์  (ขุ.พุทธ. 
๓๓/๑/๖๖๕) 



 

๒๕๒๓ 
 

 

ธัมมทัสสีพุทธวงศ์ :ว่าด้วยพระประวัติของพระธัมมทัสสพุีทธเจ้า  พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในท่ีสุด
แห่งกัปท่ี ๑๑๘ นับถอยหลังจากกัปนี้ไป พระธัมมทัสส ี พุทธเจ้าประสูติในกรุงสรณะ 
พระชนกพระนามว่าสรณะ พระชนนีพระนามว่าสุนันทา พระมเหสีพระนามว่าวิจิโกล ี
พระโอรสพระนามว่าปุญญวัฑฒนะ ครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จึง
เสด็จออกจากปราสาทไปบวช บำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
ภายใต้ต้นมะกล่ำ  พระปทุมเถระและพระปุสสเทวเถระเป็นคู่อัครสาวก พระสุทัตต
เถระเป็นพุทธอุปัฏฐาก พระเขมาเถรีและพระสัจจนามาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกาสุภัทท
อุบาสกและกฏิสสหอุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐาก สฬิสาอุบาสิกาและกฬิสสาอุบาสิกา
เป็นคู่อัครอุปัฏฐายิกา ในกปัน้ีมนุษย์มีอายุขัย ๑๐๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มี
พระชนมายุประมาณน้ัน  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๖๕) 

ธัมมทาน : การให้ธรรม, การส่ังสอนแนะนำเก่ียวกับธรรม, การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง, 
การให้ธรรมะเป็นทาน, หมายถึงการแนะนำข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุนิพพาน ดังคำในทุก
นิบาต กล่าวไว้ว่า ทาน  ๒ อย่างอะไรบ้าง คือ (๑) อามสิทาน (การให้สิ่งของ)  (๒) 
อามิสทาน (การให้สิ่งของ) (องฺ.ทุก.(ไทย)  ๒๐/๑๔๒/๑๒๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธัมมทาน  หมายถึงการแนะนำข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุอมต
ธรรม(พระนิพพาน)  (องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) ๒/๑๔๒/๖๘)  

ธัมมทายาทสูตร :พระสูตรว่าด้วยทายาทแห่งธรรม เน้ือหาของพระสูตรน้ีมี ๒ ตอน ตอนต้นพระผู้มี
พระภาคทรงแสดง ตอนท่ี ๒ ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้แสดง  มีใจความสำคญัดังน้ี 

  ตอนต้น  พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ภิกษุท้ังหลายเป็นธรรมทายาทของพระองค์ 
ไม่ให้เป็นอามิสทายาทของพระองค์ ทรงให้เหตุผลว่า ถ้าภิกษุท้ังหลายเป็นอามิส
ทายาท จะถูกวิญญูชนติเตียนได้ แต่ถ้าภิกษุท้ังหลายเป็นธรรมทายาท วิญญูชนจะยก
ย่องสรรเสริญ ทรงอุปมาให้ฟังว่า ถ้าพระองค์เสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว  ทรงมี
ความสุขตามท่ีทรงประสงค์แล้ว  แต่พระกระยาหารของพระองค์ ยังเหลืออยู่ พอดี มี
ภิกษุ ๒ รูปมาเฝ้า และกำลังหิวจัด พระองค์ตรัสอนุญาตให้ภิกษุท้ังสองฉันพระกระยา
หารนั้นได้ถ้าต้องการ  แต่ถ้าไม่ต้องการ  พระองค์จะทรงท้ิง  ภิกษุรูปหน่ึงไม่ยอมฉัน  
เพราะคิดถึงพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคที่ว่า ภิกษุท้ังหลาย  เธอทัง้หลายจงเป็น
ธรรมทายาทของเรา  อย่าเป็นอามิสทายาทของเราจึงยอมหิวไปตลอดคืน  แต่อีกรูป
หนึ่งฉัน  เพราะต้องการบรรเทาความหิว  ทรงสรุปว่า  พระองค์ทรงสรรเสริญภิกษุผู้
ไม่ยอมฉัน  ท้ัง ๆ ท่ีหิวจัด  เพราะการกระทำเช่นนั้นจะเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มักน้อย  
สันโดษ  ขดัเกลา  เลี้ยงง่าย และเป็นผู้มีความเพียร 
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  ตอนที่ ๒ ท่านพระสารีบุตรแนะนำให้ภิกษุท้ังหลายเป็นธรรมทายาทโดยดำเนิน ตาม
พระปฏิปทาของพระผู้มีพระภาค คือ ขณะที่ประทับอยู่อย่างสงัด ให้ภิกษุท้ังหลาย
สนใจศึกษาความสงัด  (คือ ความสงัดทางกาย วาจา และใจ)  ท่านให้เหตุผลว่า ไม่ว่า
ภิกษุผู้เป็นพระเถระ พระมัชฌิมะ หรือพระนวกะ ถ้าไม่สนใจศึกษาความสงัด จะถูก
ตำหนิติเตียนใน ๓  สถานคือ  

  ๑.พระศาสดาประทับอยู่อย่างสงัด  แต่พวกสาวกไม่สนใจความสงัด 
  ๒.พวกสาวกไม่ละธรรมท่ีพระศาสดาตรัสสอนให้ละ 
  ๓.พวกสาวกเป็นผู้มักมาก ย่อหย่อน มากไปด้วยนิวรณธรรม ทอดธุระในการศึกษา

วิเวกธรรม(ความสงัด) 
  ในทางตรงกันข้าม ถ้าภิกษุไม่ว่าระดับไหนใน ๓ ระดับดังกล่าวข้างต้น สนใจศึกษา

ความสงัด  ก็จะได้รับความยกย่องสรรเสริญใน  ๓  สถาน  ซ่ึงมีนัยตรงกันข้าม 
  ในตอนท้าย ท่านแนะนำให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง ท่ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา  

ได้แก่อริยมรรคมีองค์  ๘  เพ่ือละอุปกิเลส  ๑๖  ประการโดยจัดเป็นคู่ ๆ เช่น  เมื่อ
ละโกธะ (ความโกรธ) และอุปนาหะ (ความผูกโกรธ)ได้  จะทำให้เกิดจักษุ เกิดญาณ
เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ  เพ่ือรู้ย่ิง  เพ่ือตรัสรู้  เพ่ือนิพพาน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙/
๒๗) 

ธัมมทาสะ : แว่นส่องธรรม,กระจกธรรม, ธรรมบรรยายที่ใช้ส่องดูธรรม, เป็นช่ือของพหุธาตุกสูตร  
ดังคำในพหุธาตุกสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสแก่พระอานนท์ว่า  เพราะเหตุนั้นแล เธอ
จงจำธรรมบรรยายนี้ไว้ว่าช่ือพหุธาตุกะบ้าง ช่ือจตุปริวัฏฏะบ้าง ช่ือธัมมาทาสะบ้าง 
ช่ืออมตทุนทุภีบ้าง  ช่ืออนุตตรสังคามวิชยะบ้าง (ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๑๓๒/๑๖๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธัมมาทาสะ  แปลว่า  แว่นส่องธรรม  ท่ีเรียกธรรมบรรยาย
น้ีว่า  แว่นส่องธรรม  เพราะใช้ส่องดูธรรมได้   เหมือนใช้กระจกส่องดูเงาหน้า  ฉะน้ัน  
(ม.อุ.อ.  (บาลี) ๓/๑๓๒/๘๙) 

ธัมมทินนสูตร : พระสูตรว่าด้วยธัมมทินนอุบาสก พระผูม้ีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ธัมมทินนอุบาสก
พร้อมด้วยอุบาสก ๕๐๐  คนว่า  ท่านทั้งหลายพึงพิจารณาพระสูตรท่ีลึกซึ้ง  ลุม่ลึก  
ระดับโลกุตตระ เม่ือธัมมทินนอุบาสกกราบทูลว่า พวกข้าพระองค์อยู่ครองเรือน  
นอนเบียดเสียดบุตรเป็นต้น  ใช้เครื่องประดับและเงินทองคงจะทำอย่างน้ันได้ยาก 
พระองค์จึงทรงแสดงธรรม  ๔   มีความเป็นผู้มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระพุทธเจ้าเป็นต้น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๔๙/๕๗๒) 

ธัมมทินนะ, อุบาสก :ช่ืออุบาสก ชาวกรุงพาราณสี มีบริวารอุบาสก ๕๐๐ คน เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคตรัสสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ตน เป็นอริยสาวกผู้เป็น
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โสดาบัน เพราะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันไม่หว่ันไหว และประกอบด้วยศีลที่
พระอริยะชอบใจ  ดังคำว่า ธัมมทินนะ  เป็นลาภของท่านท้ังหลาย  ท่านทั้งหลายได้
ดีแล้ว  โสดาปัตติผลท่านทั้งหลายทำให้แจ้งแล้ว”  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๔๙/๕๗๒) 

ธัมมทินนา, ภิกษุณี :พระเถรีมหาสาวิกองค์หนึ่ง เป็นกุลธิดาชาวกรุงราชคฤห์ เป็นภรรยาของวิสาข
เศรษฐี มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา บวชในสำนักนางภิกษุณี บำเพ็ญเพียร ไม่
นานก็ได้สำเร็จพระอรหัต ได้รับยกย่องว่าเปนเอตทัคคะในทงเป็นธรรมกถึก คย
สนทนาธรรมกับอดีตของสามี ดังคำว่า พระชินเจ้าทรงพอพระทัยในคุณสมบัติน้ัน จึง
ทรงต้ังหม่อมฉนัไว้ในเอตทัคคะด้วยพระดำรัสว่า เรามิได้เห็นภิกษุณีรูปอ่ืน ผู้เป็นพระ
ธรรมกถึก เหมือนภิกษุณีธัมมทินนานี้เลย (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๒๓/๔๗๑)  

ธัมมทินนาเถริยาปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระธรรมทินนาเถรี มี เนื้ อความอธิบายไว้ ว่า  ใน
อดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้เกิดเป็นหญิงรับใช้ แต่ได้เป็นลูกสะใภ้เศรษฐี ท่าน
พาแม่สามีไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเกิดความเลื่อมใสและ
เห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งต้ังภิกษุณีรูปหนึ่งในตำแหน่งธรรมกถึกผู้เลิศกว่าภิกษุณี
ท้ังหลาย ท่านจึงถวายทานและปรารถนาตำแหน่งนั้น เพราะผลแห่งทานนั้น ท่าน
เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสวรรค์เท่าน้ัน ในภัทรกัปนี้ สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสส
ปะ ท่านเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ท่ี ๖ ของพระเจ้ากาสี ได้ประพฤติพรหมจรรย์ 
ในขณะที่ยังเป็นพระกุมารี พร้อมกับพระพ่ีนางและพระน้องนาง ๗ องค์ (เหมือนอป
ทานท่ี ๘ วรรค ๒) ต่อมาท่านได้ไปเกิดในสวรรค์ ในชาติสุดท้ายน้ี ท่านไปเกิดเป็นธิดา
เศรษฐีกรุงราชคฤห์ ได้สามีผู้มีปัญญาพาไปฟังธรรมแล้วได้บรรลุอนาคามิผล ขอ
อนุญาตสามีบวช ไม่นานก็ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ และได้ตำแหน่งผู้เลิศ
กว่าภิกษุณีท้ังหลายผู้เป็นธรรมกถึก(ดูคำแนะนำจูฬเวทัลลสูตรในบทนำของมัชฌิม
นิกาย มูลปัณณาสก์ประกอบ) (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๙๕/๔๖๘) 

ธัมมทินนาเถรคีาถา :คาถาของพระธัมมทินนาเถรี, ภาษิตของพระธัมมทินนาเถรีพระธรรมทินนาเถรี
(รับพระพุทธโอวาทแล้วได้กลา่วภาษิตน้ีว่า) ผู้ท่ีเกิดฉันทะมีอัตภาพสุดท้ายก็พึงสัมผัส
นิพพานด้วยใจ มีจิตไม่ปฏิพัทธ์ในกามท้ังหลาย บัณฑิตเรียกว่า ผู้มีกระแสในเบื้องบน 
(ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๒/๕๕๕) 

ธัมมทินนาเถรวัีตถุ :เร่ืองพระธัมมทินนาเถรี พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่วิสาขอุบาสก อดีต
สามีของพระธัมมทินนาเถรีดังนี้ ผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผูไ้ม่มีกิเลสเคร่ืองกังวล หมดความยึดม่ันถือม่ันว่า
พราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๒๑/๑๖๗) 
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ธัมมเทวปุตตจริยา :ว่าด้วยจริยาของธรรมเทพบุตร พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมยัท่ีเป็นยักษ์ผู้มี
ธรรม ธรรมเทพบุตร ชักชวนให้มหาชนประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ แต่อธรรม
เทพบุตร ชักชวนให้มหาชนประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ต่างเป็นศัตรูกัน วัน
หนึ่งเมื่อขับรถสวนทางกัน แอกรถกระทบกนั ไม่ยอมแยกทางให้กัน แต่ธรรมเทพบุตร
ก็อดกลั้นต่อความโกรธ ไม่ยอมประทุษร้ายตอบ เพราะกลัวศีลขาด ทำให้อธรรม
เทพบุตรต้องปราชัยตกนรกไป (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๖๖/๗๕๔) 

ธัมมเทวปุตตชาดก : ชาดกว่าด้วยธรรมเทพบุตร มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ธรรมเทพบุตรโพธิสัตว์เมื่อ
ถึงวันอุโบสถจะออกไปเที่ยวชักชวนให้ประชาชนประพฤติกุศลธรรม ฝ่ายอธรรม
เทพบุตรก็ออกไปเท่ียวชักชวนให้ประชาชนประพฤติอกุศลธรรม ขากลบัมาพบกันใน
ระหว่างทางซึ่งเป็นทางคับแคบรถแยกกันไมไ่ด้ คันใดจะแยกเจ้าของต้องลงจากรถ 
ปลดม้าออก แล้วลากรถเข้าข้างทางได้รับความลำบากพอควร ท้ังสองจึงได้โต้วาทะ
กันขึ้นว่า ใครควรแยกทาง ธรรมเทพบุตรได้แสดงว่า ธรรมแลปรากฏขึ้นก่อน  
ภายหลังอธรรมจึงเกิดขึ้นในโลก ตนเป็นผูส้ร้างยศ สร้างบุญ คนเป็นอันมากพากัน
สรรเสริญ ธรรมน้ันปรากฏขึ้นในโลกก่อน อีกท้ังตนเองนั้นเป็นผู้ลือช่ือในการรบ ท่าน
จะสู้ได้อย่างไร อธรรมเทพบุตรเถียงสู้ไม่ได้ไม่มีเหตุผลสู้ไม่ได้ จำต้องพ่ายแพ้ไปหัวหก
ตกนรกไป คนที่ข่มความโกรธไว้ได้ย่อมชนะศัตรูได้ไม่ยาก เพราะศัตรูท่ีมีความโกรธ
เป็นกำลงัย่อมหลงลืมสติ และกำลังความโกรธน้ันแหละจักทำลายตัวเขาเอง อนึ่ง ผู้ใด
ไม่ยกย่องนับถือมารดาบิดาย่อมตกนรก ไมมี่ธรรมคุ้มครอง ส่วนผู้ท่ีนับถอืมารดาบิดา
ย่อมขึ้นสวรรค์ (ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๒๖/๓๕๘) 

ธัมมธาตุ :  ธาตุคือธรรม,ธาตุคือธรรมารมณ์,  เป็นข้อท่ี ๑๗ ในธาตุ ๑๘ เช่น จักขุธาตุ รูปธาตุ 
จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ  มโนธาตุ ธัมมธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๒๕/๑๖๒),เป็นธาตุขั้นพิเศษ ดังคำในกฬารสูตร พระสารีบุตรเถระกล่าวแก่ภิกษุ
ท้ังหลายว่า  แม้ถ้าพระผูม้ีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อน้ันกับผมด้วยบทอ่ืน ๆ 
ด้วยปริยายอ่ืนๆ ตลอด  ๗ คืน  ๗ วัน แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มี
พระภาคได้ด้วยบทอ่ืน  ๆด้วยปริยายอ่ืนๆ  ตลอด ๗  คนื ๗  วัน ภิกษุ ก็เพราะธัมม
ธาตุอันสารีบุตรแทงตลอดดีแล้ว   แม้จะถามความข้อน้ันกับสารีบุตรด้วยบทอ่ืน  ๆ
ด้วยปริยายอ่ืนๆ ตลอดทั้งวัน  สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราด้วยบทอ่ืน ๆ  
ด้วยปริยายอ่ืน  ๆ ตลอดทั้งวัน (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๓๒/๖๘),เป็นความแตกต่างกันแห่ง
ธาตุ ดังคำใน ธาตุนานัตตสูตรว่า มโนธาตุ (ธาตุคือมโน) ธัมมธาตุ (ธาตุคือ
ธรรมารมณ์) มโนวิญญาณธาตุ(ธาตุคือมโนวิญญาณ) (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๘๕/๑๗๐),
ในธัมมสังคณีกล่าวไว้ว่าเวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์    และสังขารขันธ์ นี้ช่ือว่าธัมมธาตุ ที่
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เกิดขึ้นในสมัยนั้น (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๙/๓๙, ๑๔๕/๕๑),ในวิภังค์อธิบายธัมมธาตุไว้
อย่างละเอียด ดังคำว่า  ธัมมธาตุ เป็นไฉน   

  เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์ สังขารขันธ์ รูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึง่นับเน่ือง
ในธัมมายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง   

  บรรดาธัมมธาตุน้ัน     
  เวทนาขันธ์  เป็นไฉน   
  เวทนาขันธ์หมวดละ  ๑ ได้แก่ เวทนาขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยผัสสะ   เวทนาขันธ์หมวด

ละ ๒ ได้แก่เวทนาขันธ์ท่ีมีเหตุก็มี ท่ีไม่มีเหตุก็มี  เวทนาขันธ์หมวดละ ๓  ได้แก ่
เวทนาขันธ์ท่ีเป็นกุศลก็มี ท่ีเป็นอกุศลก็มี ท่ีเป็นอัพยากฤตก็มี   ฯลฯ 

  เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ มีด้วยอาการอย่างน้ี ฯลฯ 
  เวทนาขันธ์หมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างน้ี  น้ีเรียกว่า เวทนาขันธ์ (๑) 
  สัญญาขันธ์ เป็นไฉน 
  สัญญาขันธ์หมวดละ ๑  ได้แก่ สัญญาขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยผัสสะ 
  สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ได้แกส่ัญญาขันธ์ท่ีมเีหตุก็มี    ท่ีไมมี่เหตุก็ม ี
  สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ ได้แก่ สัญญาขันธ์ท่ีเป็นกุศลก็มี ที่เป็นอกุศลก็มี  ท่ีเป็นอัพ

ยากฤตก็มี ฯลฯ 
  สัญญาขันธ์หมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างน้ี    นี้เรียกว่า  สัญญาขันธ์    

(๒) 
  สังขารขันธ์ เป็นไฉน 
  สังขารขันธ์หมวดละ  ๑ ได้แก่  สังขารขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยจิต 
  สังขารขันธ์หมวดละ ๒ ได้แก ่สังขารขันธ์ที่เป็นเหตุก็มี  ท่ีไม่เป็นเหตุก็มี  
  สังขารขันธ์หมวดละ ๓ ได้แก่สังขารขันธ์ท่ีเป็นกุศลก็ม ี ท่ีเป็นอกุศลก็มี    ท่ีเป็น

อัพยากฤตก็มี  ฯลฯ 
  สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ มีด้วยอาการอย่างน้ีฯลฯ 
  สังขารขันธ์หมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างน้ี    นี้เรียกว่าสังขารขันธ์    (๓) 
  รูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไมไ่ด้ซ่ึงนับเนื่องในธัมมายตนะ เป็นไฉน อิตถินทรีย์ 

ฯลฯ กวฬิงการาหารนี้เรียกว่า รูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธัมมายต
นะ   (๔) 

  ธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง เป็นไฉน 
  สภาวธรรมเป็นท่ีสิ้นไปแห่งราคะ เป็นที่ส้ินไปแห่งโทสะและเป็นท่ีสิ้นไปแห่งโมหะ

น้ีเรียกว่าธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง    นี้เรียกว่า ธัมมธาตุ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๕) 
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  คำว่า ธัมมธาตุ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๑/๑๗๔,๙๒/
๑๗๖,๙๓/๑๗๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๓/๓๗๓,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒, ๑๒๓/๑๙๑,
อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๑๙๗/๔๘,๔๔๙/๑๑๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๐/๑๘, ๒๕/๒๑,๓๕/
๒๖,๔๔/๒๙,๙๑๘/๙๔๔) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า ธัมมธาตุ หมายถึงธาตุคือธรรมารมณ์ ซึ่งเป็น
สภาวะที่ว่างจากอัตตา (อัตตสุญญสภาวะ) (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๒๐๐/๘๒) หรือ
สภาวะที่ปราศจากชีวะ(องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๐๐/๙๑) 

ธัมมนานัตตญาณนิทเทส :แสดงธัมมนานัตตญาณ  คืออธิบายอุทเทสท่ี ๑๙ ของญาณกถาที่ยกมาต้ัง
เป็นคำปุจฉา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

  สาระสำคัญของธัมมนานัตตญาณนิทเทสแบ่งเป็น ๔ ตอน  เช่น  
  ตอนที่ ๑ 
  คำปุจฉาว่า “พระโยคาวจรกำหนดธรรมทั้งหลาย อย่างไร” ท่านพระสารีบุตรวิสัชนา

ไว้เป็นบทมาติกา ๔ บท ดังน้ี 
  พระโยคาวจร 
      ๑.กำหนดกามาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอกุศล เป็นฝ่ายอัพยากฤต  
      ๒.กำหนดรปูาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอัพยากฤต  
      ๓.กำหนดอรูปาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอัพยากฤต  
      ๔.กำหนดอปริยาปันนธรรมเป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอัพยากฤต 
  จากนั้น ท่านนำบทมาติกามาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ มีใจความว่า 
      ๑.กำหนดกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นฝ่ายกุศล กำหนดอกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นฝ่าย

อกุศล กำหนดรูป วิบาก และกิริยาเป็นฝ่ายอัพยากฤต 
   ๒.กำหนดฌาน ๔ ของผู้ยังอยู่ในโลกนี ้เป็นฝ่ายกุศล กำหนดฌาน ๔ ของ ผู้เกิด

ในพรหมโลกเป็นฝ่ายอัพยากฤต 
   ๓.กำหนดอรูปาวจรสมาบัติ ๔ ของผู้ยังอยู่ในโลกน้ี เป็นฝ่ายกุศล กำหนด อรู

ปาวจรสมาบัติ ๔ ของผู้เกิดในพรหมโลกเป็นฝ่ายอัพยากฤต 
   ๔.กำหนดอริยมรรค ๔ และอปริยาปันนธรรมเป็นฝ่ายกุศล กำหนดสามญัญผล

และนิพพานเป็นฝ่ายอัพยากฤต (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๓/๑๒๓) 
ธัมมนิมิต : นิมิตคือธรรมารมณ์, หมายถึง ข้อ ๖ ในนิมิต ๖ อันได้แก่ รูปนิมิต สัททนิมิต คันธ

นิมิต รสนิมิต  โผฏฐัพพนิมิต และธัมมนิมิต ดังคำในหลิททิกานิสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า  ความเท่ียวซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัย    คือสัททนิมิต  ฯลฯ  คันธ
นิมิต... รสนิมิต...โผฏฐัพพนิมิต...ธัมมนิมิต  ตรัสเรียกว่า ผู้เท่ียวซ่านไปหาท่ีอาศัย 
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(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๓),ในมาคันทิยสุตตนิทเทส พระมหากัจจายนเถระ อธิบายให้มา
คันทิยคหบดีฟังว่า  รูปนิมิต  ...  สัททนิมิต    ...คันธนิมิต  ...  รสนิมิต  ...  โผฏฐัพ
พนิมิต  ...  ธัมมนิมิต    พระตถาคตทรงละได้เด็ดขาดแล้ว (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๙/
๒๓๕)  

ธัมมบูชา : 1.การบูชาด้วยธรรม, การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม เฉพาะอย่างย่ิงการบูชา
พระพุทธเจ้าด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติ  เป็นข้อ ๒ ในบูชา ๒  ดังคำว่า บูชา ๒ อย่าง 
คือ  (๑) อามิสบูชา(๒) ธัมมบูชา บรรดาบูชา ๒  อย่างน้ี ธัมมบูชาเป็นเลิศ (องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๕๗/๑๕๔) 

 2.การบูชาซึ่งธรรม, การบูชาพระธรรม อันเป็นอย่างหน่ึงในพระรัตนตรัย (คือบูชา
พระธรรมรัตนะ) ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ของหอม เป็นต้น หรือ (ที.อ.(บาลี) ๓/๙๖) 
บูชาท่านผู้เป็นพหูสูต ผู้ทรงธรรมทางวินัยด้วยไตรจีวร เป็นต้น ตลอดจนเคารพธรรม 
ถือธรรมเป็นใหญ่ ดังท่ีพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรม และทรงบำเพ็ญพุทธกิจด้วยทรง
เห็นแก่ธรรม เพ่ือให้หมู่ชนเข้าถึงธรรม ได้ประโยชน์จากธรรม (ม.อ.(บาล)ี ๔/๒๐๔ ; 
ม.ฎีกา (บาลี) ๓/๔๗๐)  

ธัมมปฏิสันถาร :การต้อนรับด้วยธรรม  คือกล่าวธรรมให้ฟังหรือแนะนำในทางธรรมอย่างน้ีเป็นธรรม
ปฏิสันถาร โดยเอกเทศ คือสว่นหน่ึงด้านหน่ึง ธรรมปฏิสันถารที่บำเพ็ญอย่างบริบูรณ์ 
คือ การต้อนรับโดยธรรม ได้แก่ เอาใจใส่ช่วยเหลือสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาบรรเทาข้อ
สงสัย ขจัดปัดเป่าข้อติดขัดยากลำบากเดือดร้อนท้ังหลายให้เขาลุล่วงกจิอันเป็นกุศล 
พ้นความอึดอัดขัดข้อง เป็นข้อ ๒ ในปฏิสันถาร ๒ดังคำว่า ปฏิสันถาร ๒ อย่าง 
อะไรบ้างคือ(๑) อามิสปฏิสันถาร (๒)ธัมมปฏิสันถาร  บรรดาปฏิสันถาร๒ อย่างนี้ธัมม
ปฏิสันถารเป็นเลิศ (องฺ.ทุก.(ไทย)  ๒๐/๑๕๓/๑๒๓)  

ธัมมปฏิสัมภิทา :ปัญญาแตกฉานในธรรม,ปญัญาแตกฉานในหลักการ, เห็นคำอธิบายพิสดารก็สามารถ
จับใจความมาต้ังเป็นหัวข้อได้ เห็นผลสืบสาวไปหาเหตุได้,ในวิภังค์อธิบายว่า ความรู้
ในธรรมช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา,  ความรู้ในเหตุช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา,ธรรมเหล่านั้นเกิด
แล้ว มีแล้ว เกดิพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏแล้ว  เพราะธรรม
เหล่าใด ความรู้ในธรรมเหล่าน้ันช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา,ความรู้ในเหตุเกิดแห่งสังขารช่ือ
ว่าธัมมปฏิสัมภิทา,ความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งสังขารช่ือว่าธัมม
ปฏิสัมภิทา, ภิกษุในธรรมวินยัน้ีรู้ธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน 
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้เรียกว่า ธัมมปฏิสัมภิทา, จิตที่เป็นกามาวจร
ซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส  สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็น
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใด  ๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยน้ัน ผสัสะ ฯลฯ อวิกเขปะก็
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เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่าเป็นกุศล ความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่าธัมม
ปฏิสัมภิทา,  สภาวธรรมที่เป็นกุศล เป็นไฉน  จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคต
ด้วยโสมนัส  สมัปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปป
ยุตจากญาณ ฯลฯสหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ  เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง ฯลฯ 
สหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณ ฯลฯสหรคตด้วยอุเบกขา สมัปยุตด้วยญาณ
เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วย
อุเบกขาวิปปยุตจากญาณ มรีูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภ
อารมณ์ใด  ๆ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะฯลฯ อวิกเขปะ ก็
เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่าเป็นกุศลความรู้ในสภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่าธัมม
ปฏิสัมภิทา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๑๘-๘๐๐/๔๕๙-๕๑๓),เป็นข้อ ๒ ในปฏิสัมภิทา ๔ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๔๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๖/๑๕๔, ๙๕/๑๖๕,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๗, ๓๗/๔๙๙,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๑๘/๓๕๙,๗๒๔/๔๖๑,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๐/๖๓/๘๓๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๕๓/๓๙๒, ๕๕/๓๔๖, ๗๔/๔๔๗,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๓/๒๑๔/๕๕๑, ๓๑๘/๖๑๖) 

ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ :ญาณแตกฉานในธรรม, ปัญญาในธรรมต่าง  ๆ ช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา ญาณ 
และมีอธิบายรายละเอียดมีหลายแห่ง เช่นว่า สัทธาพละช่ือว่าธรรม วิริยพละช่ือว่า
ธรรม  สติพละช่ือว่าธรรมสมาธิพละช่ือว่าธรรม ปัญญาพละช่ือว่าธรรม สทัธาพละ
เป็นธรรมอย่างหนึ่ง วิริยพละเป็นธรรมอย่างหนึ่ง  สติพละเป็นธรรมอย่างหนึ่ง สมาธิ
พละเป็นธรรมอย่างหน่ึง ปัญญาพละเป็นธรรมอย่างหนึ่ง  พระโยคาวจรรู้ธรรมต่าง ๆ 
เหล่าน้ีด้วยญาณใด เป็นอันรู้เฉพาะธรรมต่าง ๆ  เหล่าน้ีด้วยญาณน้ันน่ันแหละ เพราะ
เหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า  ปัญญาในธรรมต่าง ๆ  ช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทาญาณ หรือดัง
คำอธิบายว่า สัมมาทิฏฐิช่ือว่าธรรม สัมมาสังกัปปะช่ือว่าธรรม สัมมาวาจาช่ือว่าธรรม
สัมมากัมมันตะช่ือว่าธรรม สมัมาอาชีวะช่ือว่าธรรม สัมมาวายามะช่ือว่าธรรม
สัมมาสติช่ือว่าธรรม  สมัมาสมาธิช่ือว่าธรรม สัมมาทิฏฐิเป็นธรรมอย่างหนึ่งสัมมา
สังกัปปะเป็นธรรมอย่างหนึ่ง สัมมากัมมันตะเป็นธรรมอย่างหน่ึง สัมมาอาชีวะเป็น
ธรรมอย่างหน่ึง สัมมาวายามะเป็นธรรมอย่างหนึ่ง สัมมาสมาธิเป็นธรรมอย่างหน่ึง 
พระโยคาวจรรู้ธรรมต่างๆ  เหล่าน้ีด้วยญาณใด เป็นอันรู้เฉพาะธรรมต่าง ๆ เหลา่น้ี
ด้วยญาณน้ันน่ันแหละ เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในธรรมต่าง ๆ ช่ือ
ว่าธัมมปฏิสัมภิทาญาณ,ข้อท่ี ๖๕ ในญาณ ๗๓ ดังคำว่า (๖๕) ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ 
(ญาณแตกฉานในธรรม)  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๕/๖,๗๖/๑๒๗, ๗๗/๑๓๐,๑๑๐/๑๗๐) 



 

๒๕๓๑ 
 

 

  คำว่า ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๘๕/
๔๒๕, ๒๒๙/๔๑๘, ๓๗๖/๔๓๗, ๕๑/๔๖๒, ๘๙/๔๖๗, ๓๔๔/๔๙๙, ๒๙/๕๒๓, ๗๘/
๕๒๙, ๑๐๗/๕๓๓, ๑๓๙/๕๓๘, ๑๖๔/๕๔๑, ๑๘๐/๕๔๔, ๑๙๙/๕๔๖, ๒๑๖/๕๔๙, 
๒๓๐/๕๕๑) 

ธัมมปทสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมบท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมบทที่รู้กันว่าล้ำเลิศ รู้กันมา
นาน รู้กันว่าเป็นอริยวงศ์ เป็นของเก่า ไม่ถูกลบล้าง ไม่เคยถูกลบล้าง ไม่ถูกลบล้าง
แล้ว จักไม่ถูกลบล้าง ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผูรู้้คัดค้าน มี ๔ คือ (๑) อนภิชฌา ความไม่
เพ่งเล็งอยากได้ของเขา (๒) อพยาบาท ความไม่คิดร้าย (๓) สมัมาสติ ความระลกึ
ชอบ(๔)สัมมาสมาธิ ความต้ังจิตมั่นชอบ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๙/๔๕) 

ธัมมปริเยสนา :การแสวงหาธรรม หมายถึงการแสวงหาความรู้ ซึ่งอาศัยตัณหาจึงเกิดขึ้น และเพราะ
อาศัยการแสวงหา จึงมีลาภะเกิดขึ้น  ดังในสัญญานานัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัส
ถึงความต่างแห่งธาตุไว้ว่า ธัมมปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมฉันทะ ธัมมปริเยสนา
เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ(ความเร่าร้อนในธรรม),ในพาหิรผัสสนานัตตสูตร  
กลา่วไว้ว่าธัมมปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ  ธัมมลาภะเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธัมมปริเยสนา (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๑/๑๗๔, ๙๒/๑๗๖, ๙๓/๑๗๗) ; ดูประกอบ 
ใน ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๐๔/๖๑)    

ธัมมปริฬาหะ : ความเร่าร้อนในธรรม, ความเร่าร้อนเพราะธรรม ซึ่งอาศัยความพอใจที่ต่างกันจึง
เกิดขึ้น ดังคำในสัญญานานัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงความต่างแห่งธาตุไว้ว่า  
ธัมมฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ  ธัมมปริฬาหะเกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมม
ฉันทะ ธัมมปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ หรือดังคำในพาหิรผัสส
นานัตตสูตร  กล่าวไว้ว่า ธัมมปริฬาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมปริเยสนา  ธัมม
ฉันทะไม่เกิดขึน้เพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ และกล่าวไว้อีกว่า ธัมมปริฬาหะเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธัมมฉันทะ ธัมมปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ  (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๙๑/๑๗๔, ๙๒/๑๗๖, ๙๓/๑๗๗) ; ดูประกอบ ใน ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๐๔/๖๑)    

ธัมมปาลเถรคาถา :คาถาของพระธัมมปาลเถระ, ภาษิตของพระธัมมปาลเถระ พระธรรมปาลเถระเมื่อ
จะแสดงธรรมโปรดพวกสามเณรจึงได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า ภิกษุใดแลยังหนุ่มแน่น 
ประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนาต่ืนอยู่ ในเมื่อคนเหล่าอ่ืนหลับแล้วช่ือว่า
ไม่ไร้ผล  เพราะฉะนั้นภิกษุผู้มีปัญญาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึง
ควรประกอบศรัทธา ศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมเนืองๆ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๒๐๓/๓๖๘) 



 

๒๕๓๒ 
 

 

ธัมมปาลิตะ, ภิกษุ : พระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา ในโรหนชนบท  เกาะตามพปัณณิ มีลูกศิษย์
ช่ือว่าเขมะมีปัญญามาก ทรงจำพระไตรปิฎก รุ่งเรืองอยู่ในเกาะตามพปัณณิ ดังคำใน
ปริวาร  กล่าวไว้ว่า  พระกาฬสุมนะ พระนาคเถระ พระพุทธรักขิตะ พระติสสเถระผู้
มีปัญญา และพระเทวเถระผู้เป็นบัณฑิต ต่อมา พระสุมนะผู้มีปัญญาและเช่ียวชาญใน
พระวินัย  พระจูฬนาคะเป็นพหูสูต ดุจช้างซับมัน  พระธัมมปาลิตะ เป็นผู้อันสาธุชน
ในโรหนชนบทพากันบูชาเป็นอย่างดี  (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓/๖, ๘/๑๓,๒๒/๒๖)  

ธัมมมัจฉริยะ : ตระหน่ีธรรม,หวงแหนธรรม  ได้แก่ หวงแหนความรู้ ไม่ยอมบอก ไม่ยอมสอนคนอ่ืน  
เพราะเกรงว่าเขาจะรู้เท่าตน , เป็นข้อ ๕ ในมัจฉริยะ ๕ คือ (๑)อาวาสมัจฉริยะ (๒) 
กุลมัจฉริยะ (๓) ลาภมัจฉริยะ (๔) วัณณมัจฉริยะ (๕) ธัมมมัจฉริยะ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๑๕/๓๐๑,๒๓/๖๙/๕๕๓) ;ดูเทียบ  องฺ.ติก.  (ไทย)  ๒๐/๕๘/๒๒๓,  อภิ.วิ.  
(ไทย)  ๓๕/๙๔๑/๕๙๕)   

ธัมมรัตนะ : รัตนะคือธรรม, พระธรรมอันเป็นธรรมอย่างหน่ึงในรัตนะ ๓ ท่ีเรียกว่าพระรัตนตรัย
,เป็นข้อ ๒ ในรัตนะ ๒ อันได้แก่ (๑) อามิสรัตนะ (รัตนะคืออามิส)  (๒) ธัมมรัตนะ 
(รัตนะคือธรรม)  บรรดารัตนะ ๒ อย่างนี้    ธัมมรัตนะเป็นเลิศ (องฺ.ทกุ.(ไทย)  ๒๐/
๑๖๑/๑๒๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธัมมรัตนะ เป็นข้อ ๒ ในรัตนตรัย ๓ ดังคำว่า พระ
รัตนตรัย  คือพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์  (องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) ๒/๑๖/๒๔) 

ธัมมราชาสูตร :พระสูตรว่าด้วยธรรมราชา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุรูปหนึ่งท่ีทูลถามว่า อะไรเป็น
ราชาของพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา พระองค์ตรัสว่า ธรรม(คือ
กุศลกรรมบถ ๑๐) เป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา พระ
เจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา เพราะทรงอาศัยธรรม สักการะธรรม เคารพ
ธรรม นอบน้อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย่องธรรม มีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการรักษา 
ป้องกัน คุ้มครองพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าประเทศราช ตลอดถึงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน 
สมณพราหมณ์ และสรรพสัตว์โดยธรรม จึงให้จักรหมุนไปโดยธรรมได้ เหมือนกับพระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา(พระผู้ให้มหาชนยินดี
ด้วยโลกุตตรธรรม (๙) เพราะทรงอาศัยธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อม
ธรรม เชิดชูธรรม ยกย่องธรรม มีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และ
คุ้มครองภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสกิา โดยธรรมว่า (๑) กายกรรมเช่นน้ีควร
ประพฤติ เช่นนี้ไม่ควรประพฤติ (๒) วจีกรรมเช่นน้ีควรประพฤติ เช่นน้ีไม่ควร
ประพฤติ (๓) มโนกรรมเช่นนี้ควรประพฤติ เช่นนี้ไม่ควรประพฤติ (๔) อาชีพเช่นนี้
ควรประกอบ เช่นน้ีไม่ควรประกอบ (๕) บ้านและนิคมเช่นน้ีควรอยู่อาศัย เช่นนี้ไม่



 

๒๕๓๓ 
 

 

ควรอยู่อาศัย แล้วทรงให้ธรรมจักรอันยอดเย่ียมน้ันหมุนไปโดยธรรม อันใคร ๆ ให้
หมุนกลับไม่ได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๓/๒๑๔) 

ธัมมรุจิ, พระ : พระผู้ยินดีในธรรม หมายถึงพระเถระผู้เกิดในตระกูลพราหมณ์ท่ีมั่งคั่ง    ในกรุงสาวัตถี 
เคยเป็นสหายกับสุเมธดาบส สมัยทีปังกรพุทธเจ้า และฟังพุทธพยากรณ์ของสุเมธ
ดาบส ก็ได้ออกบวชสุเมธดาบส  มาในชาติน้ีเกิดในตระกุล มีช่ือว่าธัมมรุจิ เป็นผู้
เกลียดบาปกรรมทุกอย่างพออายุได้ ๗ ขวบก็ได้พบพระพุทธองค์ผู้ส่องโลกให้โชติช่วง 
ได้ไปยังพระเชตวันมหาวิหารแล้วบวชเป็นบรรพชิต  เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ๓ ครั้ง ต่อ
คืนและวัน จากน้ัน ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘๑/
๑๕๙,๑๘๓/๑๕๙)   

ธัมมรุจิเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมรุจิเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติ ๔ 
อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป ท่านได้เกิดเป็นมาณพผู้หน่ึงช่ือเมฆะได้ฟังคำพยากรณ์ที่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร พยากรณ์ท่านสุเมธดาบส ก็เกิดความยินดี มาในชาติ
น้ีได้ฟังคำว่า โคตโม ก็เกิดความยินดีย่ิงขึ้น ได้บวชในพระพุทธศาสนา ต่อมาก็ได้
บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๔/๑๕๗) 

ธัมมววัตถาน : การกำหนดธรรม, จัดเป็นธรรมท่ีควรรู้ย่ิง, เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะ  ใน
ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไว้ว่า เมื่อละวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ธรรมท้ังหลายที่เกิด
ด้วยอำนาจแห่งธัมมววัตถาน ย่อมไม่ล่วงเลยกันและกัน ... หรือดังคำว่า ธัมมววัตถาน 
เป็นธรรมเครื่องนำออกของพระอริยะ  และพระอริยะย่อมออกด้วยธัมมววัตถานน้ัน
,ในการอธิบายหิริพละ และโอตตัปปพละ มีกล่าวไว้ว่า  ช่ือว่าหิริพละเพราะละอาย
วิจิกิจฉาด้วยธัมมววัตถาน,ช่ือว่าโอตตัปปพละ เพราะเกรงกลัววิจิกิจฉาด้วยธัมมววัต
ถาน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖,๒๒/๓๐,๘๖/๑๔๕,๑๕๓/๒๓๕,๒๒๒/๓๗๔,๔๔/๕๑๔) 

ธัมมวาที : ผู้มีปกติกล่าวธรรม,กล่าวอิงธรรม, ผู้พูดเป็นธรรม, ผู้พูดตามธรรม, ผู้พูดตรงตามธรรม
หรือพูดถูกต้องตามหลัก ไม่พูดผิดธรรม ไมพู่ดนอกหลักธรรม,เป็นพระนามอย่างหน่ึง
ของพระตถาคต ดังคำในปาสาทิกสูตรกล่าวไว้ว่า ตถาคตเป็นกาลวาที ภูตวาที อัตถ
วาที ธัมมวาที วินยวาที...(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๘/๑๔๖,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๕๒/๙๕,องฺ.
ติก.(ไทย)๒๐/๗๐/๒๗๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธัมมวาทีหมายถึงตรัสถึงมรรคธรรมและผลธรรม (ขุ.
จู.อ.(บาลี) ๘๓/๖๔)  

ธัมมวาทีปัญหาสูตร :พระสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องผู้เป็นธรรมวาที ชัมพุขาทกปริพาชกเข้าไปหาท่าน
พระสารีบุตรผู้อยู่  ณ  หมู่บา้นนาลกคาม  แคว้นมคธแลว้ถามว่า  ใครเป็นธรรมวาที  
เป็นผู้ปฏิบัติดีและเป็นผู้ไปดีแล้ว 
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 ท่านพระสารีบุตรตอบว่า  ผู้แสดงธรรมเพ่ือละราคะ  โทสะและโมหะ  เป็นธรรม
วาที  ผู้ปฏิบัติเพ่ือละราคะ  โทสะและโมหะเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลก  ผูล้ะราคะ  โทสะ
และโมหะได้แล้ว  ตัดรากถอนโคน  เหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เป็นผู้
ไปดีแล้ว  เนื้อหาสาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งนิพพานปัญหาสูตรในวรรคนี้ 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๖/๓๓๖) 

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ :ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรม, สัมโพชฌงค์คือการเฟ้นธรรม, 
ความสอดส่องสืบค้นธรรม, การวิจัยหรือค้นคว้าธรรม, ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้
คือธัมมวิจยะ, เป็นข้อ ๒ ในโพชฌงค์ ๗ อันได้แก่ (๑) สติสมัโพชฌงค์ (๒) ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์ (๓) วิริยสัมโพชฌงค์ (๔) ปีติสัมโพชฌงค์ (๕) ปัสสทัธิสัมโพชฌงค์ 
(๖) สมาธิสัมโพชฌงค์  (๗)  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๕,๓๘๕/
๓๒๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๑/๑๑๒, ๓๑๐/๒๔๘, ๓๓๐/๓๓๑, ๓๕๗/๓๙๗) ; ในวิภังค์
กล่าวถึงธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ไว้ว่า  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน ความเลือกสรร
ธรรมในธรรมภายในตนก็มี  ในธรรมภายนอกตนก็มี ความเลือกสรรธรรมในธรรม
ภายในตน ก็คือธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือ
นิพพาน ถึงความเลือกสรรธรรมในธรรมภายนอกตนก็คือธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ย่อม
เป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนพิพาน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔๖๙/๓๕๙) 

  คำว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗/
๒๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๖,๑๕๐/๑๙๒,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๘,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๘๓/๑๑๒, ๑๘๔/๑๑๔, ๒๓๒/๑๖๓, ๒๓๔/๑๗๒, ๙๗๘/๔๕๕, ๙๘๙/
๔๗๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๕๙/๔๐๔, ๑๖๐/๔๐๔, ๑๖๑/๔๐๔, ๑๖๒/๔๐๔, ๑๖๓/
๔๐๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/๒๕, ๒๓๘/๓๕๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๖/๔๑, ๑๒/
๒๒, ๑๙/๒๗, ๒๗/๓๘, ๗๗/๑๒๙, ๒๓๗/๔๐๓, ๒๓๙/๔๐๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔๖๗/
๓๕๘, ๔๖๙/๓๕๙, ๔๗๔/๓๖๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๕๗/๖๐๘, ๖๑๖/๖๗๒ 

ธัมมวิจาร :  ความตรองถึงธรรม หมายถงึความตรองเกี่ยวกับธรรมารมณ์,จัดเป็นปิยสาตรูป,ในข้อ
ท่ี ๖ ในวิจาร ๖ อันได้แก ่ (๑) รูปวิจาร (๒) สัททวิจาร(๓) คันธวิจาร(๔) รสวิจาร(๕) 
โผฏฐัพพวิจาร(๖) ในธัมมวิจาร ดังคำในสติปัฏฐานสูตร ทกุขสมุทัยอริยสจั ตอนหน่ึง 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธัมมวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหาน้ี เมื่อเกิด ก็เกิด
ท่ีธัมมวิจารนี้ เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีธัมมวิจารนี้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑, ๔๐๑/
๓๓๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๓/๑๒๓,๑๓๔/๑๒๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๒๒/๑๘๗,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๓๔/๕๔,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๔/๑๗๑),ในญาณกถา อธิบายธัมมวิจารไว้ว่า
อยู่ในสุตมยญาณนิทเทสว่าเป็นธรรมควรรู้ย่ิง ดังคำว่า รูปวิจาร (ความตรองเก่ียวกับ



 

๒๕๓๕ 
 

 

รูป) ควรรู้ย่ิง  สทัทวิจาร(ความตรองเก่ียวกับเสียง)... คันธวิจาร (ความตรองเก่ียวกับ
กลิ่น)... รสวิจาร (ความตรองเก่ียวกับรส)...โผฏฐัพพวิจาร (ความตรองเก่ียวกับ
โผฏฐัพพะ)... ธัมมวิจาร (ความตรองเก่ียวกับธรรมารมณ์) ควรรู้ย่ิง  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๓/๑๑, ๑๒๓/๑๙๐)  

ธัมมวิตก :  ความตรึกถึงรูป,ความตรึกเก่ียวกับธรรมารมณ์,  จัดเป็นปิยสาตรูป,เป็นข้อท่ี ๖ ใน
วิตก ๖ อันได้แก่ (๑) รูปวิตก (๒) สัททวิตก (๓) คันธวิตก (๔) รสวิตก (๕) โผฏฐัพพ
วิตก (๖)  ธัมมวิตก ดังคำในสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ธัมมวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเมื่อละ ก็ละท่ีธัมมวิตกนี้เมื่อดับ ก็ดับที่ธัมม
วิตกนี้ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑, ๔๐๑/๓๓๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๓/๑๒๓, องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๖๒๒/๑๘๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๔/๕๔, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๓/๑๖๙),ใน
ญาณกถา อธิบายธัมมวิตกไว้ว่าอยู่ในสุตมยญาณนิทเทสว่าเป็นธรรมควรกำหนดรู้ ดัง
คำว่า รูปวิตก (ความตรึกเกี่ยวกับรูป) ควรรู้ย่ิง สัททวิตก (ความตรึกเกี่ยวกับเสียง)...
คันธวิตก(ความตรึกเกี่ยวกับกลิ่น)... รสวิตก(ความตรึกเกี่ยวกับรส)...โผฏฐัพพวิตก
(ความตรึกเกี่ยวกับโผฏฐัพพะ) ...ธัมมวิตก(ความตรึกเกี่ยวกับธรรมารมณ์)ควรรู้ยิ่ง  
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐, ๑๒๓/๑๙๐)  

ธัมมวินิจฉัย : การวินิจฉัยธรรม หมายถึงความรู้เหตุท่ีเหมาะและไม่เหมาะสม  ดังคำในธรรมบท ปิ
โลติกติสสเถรวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอทั้งหลายจงมีความเพียรและมีสังเวค
ธรรม เหมือนม้าดีท่ีถูกลงแส้ เธอท้ังหลายมีศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ และธัมมวินิจฉัย 
สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ มีสติมั่นคง จักละทุกข์ มีประมาณไม่น้อยนี้ได้ (ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๑๔๔/๗๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธัมมวินิจฉัย หมายถึงความรู้เหตุท่ีควรและไม่ควร (ขุ.ธ.อ.
(บาลี) ๕/๗๑)  

ธัมมวิหารีสูตร๑ (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรม  (สูตรที่ ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุรูปหน่ึงที่เข้ามาเฝ้าและทูลถามถึงเหตุที่ทำให้ภิกษุอยู่ด้วยธรรมคือ (๑) ภิกษุช่ือ
ว่ามากด้วยการเรียนธรรมแต่ไม่ เป็นผู้อ ยู่ ด้วยธรรม  หมายถึงเรียนธรรม  คือ
นวังคสัตถุศาสน์ ๙ มีสุตตะเป็นต้นแต่ปล่อยวันคืนให้ล่วงเลยไป ละการหลีกเร้น ไม่
ประกอบความสงบใจในภายใน (๒) ภิกษุช่ือว่ามากด้วยการแสดงธรรมแต่ไม่เป็นผู้อยู่
ด้วยธรรม หมายถึงแสดงธรรมได้อย่างพิสดารตามท่ีเล่าเรียนมาแก่ผู้อ่ืน แต่ปล่อยวัน
คืนให้ล่วงเลยไป ...(๓) ภิกษุช่ือว่ามากด้วยการสาธยายธรรมแต่ไม่เป็นผู้อยู่ด้วยธรรม 
หมายถึงสาธยายธรรมได้อย่างพิสดารตามท่ีเล่าเรียนมาแก่ผู้อ่ืนแต่ปล่อยวันคืนให้
ล่วงเลยไป ... (๔) ภิกษุช่ือว่ามากด้วยการตรึกตรองธรรม แต่ไม่เป็นผู้อยู่ด้วยธรรม 
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หมายถึงตรึกตรองพิจารณาธรรมตามท่ีได้เล่าเรียนมา แต่ปล่อยวันคืนให้ล่วงเลยไป ... 
(๕) ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม หมายถึงภิกษุเรียนธรรมคือนวังคสัตถุศาสน์ และไม่
ปล่อยวันคืนให้ล่วงเลยไปไม่ละการหลีกเร้น ตามประกอบความสงบใจในภายใน แล้ว
ตรัสว่า กิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูล อนุเคราะห์ อาศัยความเอ็นดู พึงทำแก่
สาวกทั้งหลาย เราได้ทำกิจน้ันแก่เธอท้ังหลายแล้ว ภิกษุ น่ันโคนไม้ น่ันเรือนว่าง เธอ
จงเพ่ง อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเลย นี้เป็นอนุสาสนี
ของเราเพ่ือเธอทั้งหลาย  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๓/๑๒๓) 

ธัมมวิหารสูีตร๒ (ทุติย) :พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรม (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
รูปหนึ่งท่ีมาเข้าเฝ้าและทูลถามถึงเหตุที่ทำให้ภิกษุอยู่ด้วยธรรม คือ (๑) ภิกษุเรียน
ธรรมคือนวังคสัตถุศาสน์ แต่ไม่ทราบเนื้อความของธรรมคือนวังคสัตถุศาสน์น้ัน ช่ือว่า
มากด้วยการเรียนธรรม แต่ไม่เป็นผู้อยู่ด้วยธรรม (๒) ภิกษุแสดงธรรมได้อย่างพิสดาร 
แต่ไม่ทราบเน้ือความของธรรมนั้น ช่ือว่ามากด้วยการแสดงธรรม แต่ไม่เป็นผู้อยู่ด้วย
ธรรม (๓) ภิกษุสาธยายธรรมได้อย่างพิสดาร แต่ไมท่ราบเน้ือความของธรรมน้ัน ช่ือ
ว่ามากด้วยการสาธยายธรรม แต่ไม่เป็นผู้อยู่ด้วยธรรม (๔) ภิกษุตรึกตรองพิจารณา
ธรรมตามท่ีได้เล่าเรียนมา แต่ไม่ทราบเน้ือความของธรรมน้ัน ช่ือว่ามากด้วยการตรึก
ตรองธรรม แต่ไม่เป็นผู้อยู่ด้วยธรรม(๕)ภิกษุเรียนธรรมคอืนวังคสัตถุศาสน์และทราบ
เน้ือความของธรรมคือนวังคสัตถุ ศาสน์นั้น ช่ือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๗๔/๑๒๕) 

ธัมมสฏปิตุเถรคาถา : คาถาของพระธรรมสฏปิตุเถระ ,ภาษิตของพระธรรมสฏปิตุเถระ ท่าน
พระธัมมสฏปิตุเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า เรานั้นอายุได้ ๑๒๐ ปี  จึงได้ออกบวช
เป็นบรรพชิตบรรลุวิชชา ๓ ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว  (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๑๐๘/๓๔๒) 

ธัมมสังกัปปะ : ความดำริถึงธรรม, เป็นธรรมท่ีเกิดขึ้นอาศัยธัมมสัญญา (ความกำหนดหมายถึงธรรม) 
แต่ไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมฉันทะ ไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ ไม่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยธัมมสัมผัส  ดังคำในสัญญานานัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ธัมม
สัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมธาตุ  ธัมมสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัญญา 
ธัมมฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๑/๑๗๔), ในโนปริเยส
นานานัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธัมมสังกัปปะไม่เกิดข้ึนเพราะอาศัยธัมม
ฉันทะ ธัมมสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๒/๑๗๖), 
ในพาหิรผัสสนานัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธัมมสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธัมมสัญญา ธัมมสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๓/
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๑๗๗),ในทุติยพาหิรผัสสนานัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธัมมสังกัปปะไม่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยธัมมสัมผัส  ธัมมสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๙๔/๑๗๙)    

ธัมมสังวรเถรคาถา :คาถาของพระธรรมสังวรเถระ, ภาษิตของพระธรรมสังวรเถระ ท่านพระธัมมสังวร
เถระได้กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่า เราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจึงออกจากเรือนบวชบรรลุ
วิชชา  ๓  ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๗/๓๔๒) 

ธัมมสัญเจตนา : ความจำนงในธรรม, ความจำนงธรรมารมณ์, จัดเป็นปิยสาตรูป,เป็นข้อที่ ๖ ใน
สัญเจตนา ๖ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๘) ดังคำในสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา 
ธัมมสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเม่ือเกิด ก็เกิดที่ธัมมสัญเจตนาน้ีเมื่อ
ต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีธัมมสญัเจตนาน้ี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑, ๔๐๑/๓๓๔,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๘,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๙/๒๙๙, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐, ๑๒๓/
๑๘๙),ในสัญเจตนาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธัมมสญัเจตนาว่าเป็นของไม่เที่ยง
และอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี....ย่อมเบื่อหน่ายแมใ้นธัมมสญัเจตนา (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๗/๕๗/๙๐, ๓๐๘/๓๒๕, ๓๑๘/๓๓๒, ๓๒๘/๓๓๙) 

ธัมมสัญญกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระธรรมสัญญกเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่ง
กรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๓๓ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลา
นุภาพมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๓/๔๖๔) 

ธัมมสัญญา :  ความหมายรู้ธรรม หมายถึงความกำหนดหมายรู้ธรรม,กำหนดหมายรู้ธรรมารมณ์, 
ความจำได้ กิริยาที่จำได้ ภาวะท่ีจำได้ซึ่งธรรมารมณ์(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔/๖๗), เป็น
ธรรมท่ีเกิดขึ้นเพราะธัมมธาตุ แต่ไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ จัดเป็นปิยสาต
รูป, เป็นข้อที่ ๖ ในสัญญา ๖ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๓/
๕๗๕) ดังคำในสติปัฏฐานสูตร  ธัมมานุปัสสนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ธัมมสัญญา
เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เม่ือเกิด ก็เกิดท่ีธัมมสัญญาน้ี เม่ือต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่
ท่ีธัมมสัญญานี้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๐, ๔๐๑/๓๓๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/
๓๑๘,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๑/๑๗๔, ๙๒/๑๗๖, ๙๓/๑๗๗,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๔, ๕๗/
๘๙, ๓๐๗/๓๒๔ , ๓๑๗/๓๓๑ , ๓๒๗/๓๓๘ ,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙/๔๒๐ , ๖๓/
๕๗๕ ,ขุ.ป .(ไทย) ๓๑/๓/๑๐ , ๑๒๓/๑๘๙) ; ในสัญญานานัตตสูตร  โนปริเยส
นานานัตตสูตร พาหิรผัสสนานัตตสูตร ทุติยพาหิรผัสสนานัตตสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธัมมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมธาตุ  ธัมมสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะ



 

๒๕๓๘ 
 

 

อาศัยธัมมสัญญา, ธัมมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมธาตุ ธัมมสังกัปปะเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธัมมสัญญา, ธัมมสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ ธัมมธาตุไม่
เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัญญา,ธัมมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมธาตุ ธัมมสังกัปปะ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัญญา,ธัมมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมธาตุ  (ธัมม
สังกัปปะ)เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัญญา (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๑/๑๗๔,๙๒/๑๗๖,๙๓/
๑๗๗,๙๔/๑๗๘)      

ธัมมสันถาร :  การรับรองด้วยธรรม, เป็นข้อท่ี ๒ ในสันถาร (การรับรอง) ๒ อันได้แก่ (๑) อามิส
สันถาร (การรับรองด้วยอามิส) (๒) ธัมมสนัถาร (การรับรองด้วยธรรม) ดังคำในทุก
นิบาต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บรรดาสันถาร ๒ อย่างน้ี ธัมมสันถารเป็นเลิศ (องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๑๕๒/๑๒๓) 

ธัมมสัมผัส :  ความถูกต้องธรรม,ความกระทบถึงธรรม หมายถึงความกระทบถึงธรรมารมณ์,เป็น
ธรรมท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ แต่ไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัมผัสสชา
เวทนา ดังคำในพาหิรผัสสนานัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธัมมสัมผัสเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ ธัมมสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัมผัส (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๙๓/๑๗๗),ในทุติยพาหิรผัสสนานัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ธัมม
สัมผัสสชาเวทนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมฉันทะ ธัมมสัมผัสไม่เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธัมมสัมผัสสชาเวทนา ธัมมสังกัปปะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัมผัส (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๙๔/๑๗๙)  

ธัมมสัมผัสสชาเวทนา : เวทนาเกิดจากธัมมสัมผัส, เวทนาท่ีเกิดขึ้นเพราะธัมมผัสสะ, เวทนาที่เกิดจาก
สัมผัสทางธรรมารมณ์,  หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะการถูกต้องธรรม  เวทนาที่
เกิดขึ้นเพราะความกระทบถึงธรรมารมณ์,เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัมผัส 
แต่ไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมฉันทะ ดังคำในพาหิรผัสสนานัตตสูตร  พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธัมมสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัมผัส  ธัมมฉันทะเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธัมมสัมผัสสชาเวทนา,ในทุติยพาหิรผัสสนานัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อีก
ว่า ธัมมสัมผัสสชาเวทนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมฉันทะ ธัมมสัมผัสไม่เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธัมมสัมผัสสชาเวทนา (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๓/๑๗๗,๙๔/๑๗๙)  

ธัมมสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยธรรมและอธรรม พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า อธรรม  คือ มิจฉัตตธรรม 
๑๐ มมิีจฉาทฏิฐิ เป็นต้น ธรรม คือ สัมมัตตธรรม ๑๐ มสีัมมาทิฏฐิ เป็นต้น (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๓๘/๒๘๖) 

ธัมมสูตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยธรรม และอธรรม พระผู้มพีระภาคตรัสว่า  เราจักแสดงธรรมและ
อธรรมแก่เธอทั้งหลาย เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า  
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อธรรม คือ  อกุศลกรรมบถ ๑๐  ธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๘๒/๓๓๓) 

ธัมมอุโบสถ :  อุโบสถคือธรรม หมายถึงธรรมที่อยู่รักษาปรารภถึงมรรค ผลและนิพพาน, เป็น
ข้อความอธิบายในอริยอุโบสถ ดังคำในอุโปสถสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายไว้ว่า 
อริยสาวกในธรรมวินัยน้ีระลึกถึงพระธรรมว่า พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ดีแล้ว ฯลฯ อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน    เมื่อเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่ จิตย่อม
ผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ อริยสาวกนี้เราเรียกว่า
รักษาธัมมอุโบสถอยู่ร่วมกับธรรม และเพราะปรารภธรรม  จิตของเธอจึงผ่องใส เกิด
ความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธัมมอุโบสถ  หมายถึงอุโบสถท่ีรักษาปรารภโลกุตตรธรรม  
๙ ประการคือมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๑/๒๑๘)  

ธัมมัญญู :  ผู้รู้จักเหตุ,ผู้รู้ธรรม เช่น รู้จักว่า สิ่งน้ีเป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์,ความเป็น
ผู้รู้จักเหตุ  หมายถึงรู้คำสอนที่เรียกว่านวังคสัตถุศาสน์,  เป็นข้อที่ ๑ ในสัปปุริสธรรม 
๗  หมายถึงรู้หลัก หรือรู้หลักการ เช่นภิกษุเป็นธัมมัญญู คือรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า
ท่ีจัดเป็นนวังคสัตถุศาสน์ ดังคำในสังคีติสูตร พระสารีบุตรเถระกล่าวถึง ภิกษุในพระ
ธรรมวินัยน้ี เป็นธัมมัญญู (ผู้รู้จักเหตุ) เป็นต้น (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓, ๓๕๗/
๔๐๐),ในธัมมัญญูสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๗ ประการนี้ 
เป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวาย ฯลฯ เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก คือภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เป็นธัมมัญญ และตรัสอธิบายภิกษุผู้เป็นธัมมัญญูไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้
รู้ธรรมคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม 
เวทัลละหากภิกษุไม่รู้ธรรมคือ สุตตะ ฯลฯเวทัลละเลย เราไม่พึงเรียกเธอว่า
เป็นธัมมัญญูในท่ีน้ี แต่เพราะภิกษุรู้ธรรมคือสุตตะ ฯลฯ เวทัลละ ฉะน้ัน เราจึงเรียก
เธอว่าเป็นธัมมัญญู(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓)  

ธัมมัญญูสูตร : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ คือ 
(๑) เนธัมมัญญู คือ รู้ธรรม กล่าวคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิ
ติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ (๒) เป็นอัตถัญญู คือ รู้ความหมายแห่งภาษิต
น้ัน ๆ  (๓) เป็นอัตตัญญู คือ รู้จักตนว่า มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และ
ปฏิภาณ ประมาณเท่าใด (๔) เป็นมตัตัญญู คือ รู้จักประมาณในการรับจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสัชชบริขาร (๕) เป็นกาลัญญ ูคือ รู้จักเวลา
เรียนพุทธพจน์ เวลาสอบถาม เวลาทำความเพียร เวลาหลกีเร้น (๖) เป็นปริสัญญ ูคือ 
รู้จักบริษัทว่า น้ีขัตติยบริษัท น้ีพราหมณบริษัท น้ีคหบดบีริษัท นี้สมณบริษัท ตลอด



 

๒๕๔๐ 
 

 

ถึงรู้วิธีเข้าหาบริษัทนั้น ๆและ (๗) เป็นปุคคลปโรปรัญญู(หมายถึงรู้จักเลือกคน รู้ว่า 
เมื่อคบหาคนใด อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึ้น จึงเลือกคบคนน้ัน เม่ือคบคน
ใดอกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป ก็ไม่คบคนน้ัน) คือรู้จักบุคคล ๒ จำพวก 
ได้แก่ พวกหนึง่ต้องการเห็นพระอริยะ และพวกหน่ึงไม่ต้องการเห็นพระอริยะ  แล้ว
ตรัสจำแนกบุคคล ๒ จำพวกในข้อที่ ๗ คือบคุคลต้องการเห็นพระอริยะ มี ๒ จำพวก 
คือ (๑) พวกหน่ึงต้องการฟังสัทธรรม (๒) พวกหน่ึงไม่ต้องการฟังสัทธรรม บุคคล
ต้องการฟังสัทธรรม ม ี ๒ จำพวก คือ (๑) พวกหน่ึงเง่ียโสตฟังธรรม (๒) พวกหน่ึง
ไม่เง่ียโสตฟังธรรม บุคคลเง่ียโสตฟังธรรม มี ๒ จำพวก คือ (๑) พวกหนึง่ฟังแล้วทรง
จำธรรมไว้ได้ (๒) พวกหน่ึงฟังแล้วทรงจำธรรมไม่ได้ บุคคลฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้ มี 
๒ จำพวก คือ (๑) พวกหน่ึงพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจำไว้ (๒) พวกหน่ึงไม่
พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจำไว้ บุคคลพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจำ
ไว้ มี ๒ จำพวก คือ (๑) พวกหนึ่งรู้อรรถ รู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (๒) 
พวกหน่ึงรู้อรรถ รู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลรู้อรรถรู้ธรรมแล้ว
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม มี ๒ จำพวก คือ (๑) พวกหน่ึงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง 
และปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน(๒) พวกหน่ึงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือ
เกื้อกูลผู้อ่ืน แล้วตรัสว่า บรรดาบุคคล ๒ จำพวกดังกล่าวข้างต้นนั้น บุคคลจำพวกที่ 
๑ ควรได้รับการสรรเสริญ เพราะคุณนั้น ๆ ส่วนบุคคลจำพวกที่ ๒ ควรได้รับการติ
เตียนเพราะโทษน้ัน ๆ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓) 

ธัมมัฏฐิติญาณ : ญาณในการกำหนดท่ีต้ังแห่งธรรม, เป็นข้อท่ี ๓ ในมาติกา ๗๓ ดังคำในมาติกา  
กล่าวถึงปัญญาในการกำหนดปัจจัย ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ และในธัมมัฏฐิติญาณนิท
เทส  พระสารีบุตรเถระอธิบายธัมมัฏฐิติญาณไว้อย่างละเอียด เช่น ปัญญาในการ
กำหนดปัจจัย ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ เป็นอย่างไร คือ ปญัญาในการกำหนดปัจจัยว่า 
อวิชชาเป็นท่ีต้ังแห่งความเกิดขึ้น เป็นท่ีต้ังแห่งความเป็นไป เป็นท่ีต้ังแห่งนิมิตเป็น
ท่ีต้ังแห่งกรรมเป็นเคร่ืองประมวลมาเป็นท่ีต้ังแห่งความประกอบไว้ เป็นที่ต้ังแห่ง
ความพัวพัน เป็นที่ต้ังแห่งสมุทัย เป็นท่ีต้ังแห่งเหตุ และเป็นท่ีต้ังแห่งปัจจัยของสังขาร
ท้ังหลายด้วยอาการ ๙  อย่างนี้ อวิชชาจึงเป็นปัจจัย สังขารเกิดขึ้นเพราะปัจจัย แม้
ธรรมท้ังสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัย ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ เป็นต้น ฯลฯ
ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า อวิชชาเป็นเหตุ สังขารเกิดขึ้นเพราะเหตุ แม้ธรรมท้ัง
สองอย่างน้ีต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุ ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ  ปัญญาในการกำหนดปัจจัย
ว่า   ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี อวิชชาเป็นเหตุ สังขารอาศัยเหตุเกิดขึ้น แม้
ธรรมท้ังสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุช่ือว่าธัมมฏัฐิติญาณ ฯลฯ และอธิบาย



 

๒๕๔๑ 
 

 

เรื่อยไปจนถึงอธิบายว่า ช่ือว่าญาณ เพราะมีสภาวะรู้ธรรมน้ัน   ช่ือว่าปัญญา เพราะมี
สภาวะรู้ชัดเพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการกำหนดปัจจัย ช่ือว่าธัมมัฏฐิติ
ญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๕-๔๗/๗๐-๗๔) 

ธัมมัฏฐิติญาณนิทเทส : แสดงธัมมัฏฐิติญาณ คืออธิบายอุทเทสท่ี ๔ ของญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำ 
ปุจฉา ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

  ท่านพระสารีบุตรนำปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ประการมาจำแนกธัมมัฏฐิติญาณ วิธีการ
จำแนกน้ันแตกต่างกัน แบ่งเป็น ๔ รูปแบบ รูปแบบละ ๑๑ รอบ แต่ละรอบ มี
รูปแบบเหมือนกัน ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่านั้น ดังน้ี 

  รูปแบบท่ี ๑ ม ี๑๑ รอบ เช่น 
  รอบที่ ๑ อวิชชากับสังขาร 
  ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า “(๑) อวิชชาเป็นที่ต้ังแห่งความเกิดขึ้น (๒) เป็นท่ีต้ัง

แห่งความเป็นไป (๓) เป็นท่ีต้ังแห่งนิมิต (๔) เป็นท่ีต้ังแห่งกรรมเป็นเคร่ืองประมวลมา 
(๕) เป็นท่ีต้ังแห่งความประกอบไว้ (๖) เป็นที่ต้ังแห่งความพัวพัน (๗) เป็นท่ีต้ังแห่ง
สมุทัย (๘) เปน็ท่ีต้ังแห่งเหตุ (๙) เป็นท่ีต้ังแห่งปัจจัยของสังขาร ทั้งหลาย ด้วยอาการ 
๙ อย่างน้ี อวิชชาจึงเป็นปัจจัย สังขารเกิดจากปัจจัย แม ้ อวิชชาและสังขารน้ีต่างก็
เกิดขึ้นจากปัจจัย” ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ 

  ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า “ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี อวิชชา เป็นท่ีต้ัง
แห่งความเกิดขึ้น ฯลฯ และเป็นที่ต้ังแห่งปัจจัยของสังขารทั้งหลาย ด้วย อาการ ๙ 
อย่างนี้ อวิชชาจึงเป็นปัจจัย สังขารเกิดจากปัจจัย แม้อวิชชาและ สังขารน้ีต่างก็
เกิดขึ้นจากปัจจัย” ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ 

  รอบที่ ๒-๑๑ ก็มีรูปแบบเดียวกันน้ี ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่านั้น 
   รูปแบบท่ี ๒ ม ี๑๑ รอบ เช่น 
   รอบที่ ๑ 
   ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า “อวิชชาเป็นเหตุ สังขารเกิดขึ้นจากเหตุ แม้ธรรม

ท้ัง ๒ อย่างน้ีต่างก็เกิดขึ้นจากเหตุ” ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ 
  ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า “ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี อวิชชา เป็นเหตุ 

สังขารเกิดขึ้นจากเหตุ แม้ธรรมท้ัง ๒ อย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นจากเหตุ” ช่ือว่าธัมมัฏฐิติ
ญาณ 

  รอบที่ ๒-๑๑ ก็มีรูปแบบเดียวกันน้ี ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่านั้น 
  รูปแบบท่ี ๓ ม ี๑๑ รอบ เช่น 
   รอบที่ ๑ 



 

๒๕๔๒ 
 

 

   ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า “อวิชชาอาศัยปัจจัยเป็นไป สังขารอาศยัอวิชชา
เกิดขึ้น แม้อวิชชาและสังขารน้ีต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น” ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ 

   ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า “ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี อวิชชาอาศัย
ปัจจัยเป็นไป สังขารอาศัยอวิชชาเกิดขึ้น แม้อวิชชาและสังขารนี้ต่างก็อาศัยปัจจัย
เกิดขึ้น” ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ 

  รอบที่ ๒-๑๑ ก็มีรูปแบบเดียวกันน้ี ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่านั้น 
   รูปแบบท่ี ๔ ม ี๑๑ รอบ เช่น 
   รอบที่ ๑ 
   ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า “อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารเกิดขึ้นเพราะอวิชชา

เป็นปัจจัย แม้อวิชชาและสังขารน้ีต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัย” ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ 
  ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า “ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี อวิชชา เป็นปัจจัย 

สังขารเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย แม้อวิชชาและสังขารน้ีต่างก็เกิดขึ้นเพราะ
ปัจจัย” ช่ือว่าธัมมัฏฐิติญาณ 

   รอบที่ ๒-๑๑ ก็มีรูปแบบเดียวกันน้ี ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่าน้ัน 
   นอกจากนี้ท่านยังจำแนกกรรมในภพท่ีเป็นอดีต กรรมในภพที่เป็นปัจจุบัน กรรม

ในภพท่ีเป็นอนาคตไว้อีกด้วย 
   ท่านสรุปว่า พระโยคาวจรย่อมรู้ เห็น ทราบชัด รู้แจ้งสังเขป ๔ กาล ๓ 

ปฏิจจสมุปบาทอันมีสนธิ ๓ ด้วยอาการ ๒๐ ประการนี้ (ดูรายละเอียดที่เชิงอรรถ
ของธัมมัฏฐิติญาณนิทเทสในเล่มน้ี) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๓/๗๐) 

ธัมมัทธชชาดก๑ :  ชาดกว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นธงชัย มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พญานกโพธิสัตว์ได้ฆ่า
กาตัวหน่ึงที่มาขออาศัยอยู่ด้วย แต่มันแอบกินไข่และลูกนกเป็นอันมาก เพราะตอน
แรกท่ีเข้ามาขออาศัยน้ันมันแสดงตนว่าเป็นผู้มีศีล มีจิตใจเมตตาต่อบรรดาเด็ก นก
ท้ังหลายเช่ือว่าเป็นเช่นน้ันจริง  จึงยอมให้อาศัย  แต่เมื่อพ่อแม่นกออกไปหากิน มัน
จึงแอบกินลูกนกบ้าง ไข่นกบ้างเป็นอันมาก  เม่ือพระโพธิสัตว์สังเกตดูรู้ว่าลูกนก
หายไปจึงให้นกท้ังหลายคอยจับตาดู รู้ว่าเป็นการกระทำของกาผู้อาศัย จึงได้เข้าทำ
ร้ายกาน้ันถึงแก่ความตาย (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๓๙/๑๐๑) 

ธัมมัทธชชาดก๒ : ชาดกว่าด้วยการมีธรรมเป็นธงชัย มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ปุโรหิตโพธิสัตว์ถูก
เสนาบดีผู้พิพากษาโกงใส่ความหาว่าจะแย่งชิงราชสมบัติทำให้พระเจ้ายสปาณิทรง
หวาดระแวง หาทางกล่ันแกล้งใช้งานในราชกิจที่รีบด่วน เผื่อว่าถ้าทำไม่ทันจะสั่ง
ประหารชีวิตทันที  เช่นให้สร้างอุทยานใหม่ให้ทันการเสด็จประพาสวันพรุ่งเป็นต้น 
แต่ท่านได้ท้าวสักกะลงมาช่วยเนรมิตสิ่งต่าง ๆที่พระราชาปรารถนาให้ ทำให้ท่านรอด
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ชีวิตมาได้ทุกครั้ง  ครั้งสุดท้ายพระราชาต้องการคนเฝ้าสวนที่มีความเหมาะสม คือ
เป็นคนไม่ริษยา ไม่ด่ืมน้ำเมา ไม่รักใคร และไม่โกรธใคร ซึ่งท้าวสักกะไม่ได้ทรงเนรมิต
ไว้ให้  ทำให้ท่านเกิดความไม่สบายใจ จึงหนีออกจากบ้านเข้าไปน่ังครุ่นคิดอยู่ในป่า 
ท้าวสักกะทราบความจึงแปลงเพศเป็นพรานป่าเข้าไปสอบถามว่า มีความสุขดีอยู่หรือ
ท่ีมาน่ังอยู่คนเดียวในป่า กำลังครุ่นคิดอะไร  ท่านตอบว่า  มีความสุขดี  เพราะกำลัง
นึกถึงธรรมของสัตบุรุษ คือสัตบุรุษเม่ือประสพกับโลกธรรมคือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้
ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ ย่อมไม่หว่ันไหว ท่านเองก็เพ่ิงเห็นอานิสงส์
ของความไม่หว่ันไหวและมีความสุขอย่างแท้จริงท่ีได้มาอยู่ในท่ีสงัดอย่างน้ี  ท้าว
สักกะจึงแนะนำให้ไปหาคนท่ีคุณธรรมพอท่ีจะเป็นคนเฝ้าราชอุทานได้คือช่างกัลปก
ของพระราชาน้ันเอง  ท่านจึงกลับไปกราบทูลให้พระราชาต้ังช่างกัลบกเป็นคนเฝ้า
พระราชอุทยาน ทำให้ท่านรอดจากการถูกประหาร (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๖๔/๒๓๙) 

ธัมมัสสวนวัตถุ : เรื่องการฟังธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ในหมู่มนุษย์  
เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้น  มีจำนวนน้อย ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งน้ี ท้ังนั้น ส่วน
ชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบ ชนเหล่าน้ัน
จักข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยาก ไปถึงฝั่งโน้นได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๘๕/๕๕) 

ธัมมัสสวนสูตร : พระสูตรว่าด้วยการฟังธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การฟังธรรมมีอานิสงส์ ๕ 
ประการ คือ (๑) ได้ฟังสิ่งท่ียังไม่เคยฟัง (๒) เข้าใจชัดสิง่ที่ได้ฟังแล้ว (๓) บรรเทา
ความสงสัยเสียได้ (๔) ทำความเห็นให้ตรง (๕) จิตของผู้ฟังธรรมย่อมเลื่อมใส (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๒๐๒/๓๔๔) 

ธัมมัสสวนิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมสวนิยเถระ มี เน้ื อความอ ธิบ าย ไว้ ว่ า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ฟังธรรมเรื่องอนิจจตา (ความไม่เท่ียง) ได้อนิจจ
สัญญา (ความหมายว่าไม่เท่ียง) จากสำนักของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ 
เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ๕๑ ชาติ เกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมากถึง ๗๑ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระ
อรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๑/๕๑๖) 

ธัมมาเถรีคาถา : คาถาของพระธรรมาเถรี, ภาษิตของพระธรรมาเถรี พระธรรมาเถรี(รับพระพุทธ
โอวาทแล้วได้กล่าวภาษิตนี้ว่า เราทุพพลภาพ  มีกายสั่นเทา ถือไม้เท้าเที่ยวบิณฑบาต 
ได้ล้มลงบนแผ่นดินตรงนั้นเอง คราวนั้น  จิตของเราหลุดพ้นแล้ว เพราะเห็นโทษใน
กาย (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๗/๕๕๖) 
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ธัมมาธิปไตย :  ความมีธรรมเป็นใหญ่,ความถือธรรมเป็นใหญ่ คือนึกถึงความจริง ความถูกต้องสมควร
ก่อนแล้วจึงทำ  หมายถึงยกธรรมให้เป็นใหญ่ เพ่ือละอกุศล และกรรมท่ีมีโทษ 
บำเพ็ญกุศลและกรรมท่ีไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธ์ิ,  ในสังคีติสูตร อาธิปเตยยสูตร  
กล่าวว่า เป็นข้อท่ี ๓ในอธิปไตย ๓ อันได้แก่(๑)อัตตาธิปไตย(ความมีตนเป็นใหญ่)(๒) 
โลกาธิปไตย(ความมีโลกเป็นใหญ่) (๓) ธัมมาธิปไตย(ความมีธรรมเป็นใหญ่) (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔),ในอาธิปเตยยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายธัมมาธิปไตย
ไว้ว่า  ภิกษุในธรรมวินัยน้ีอยู่ในป่าบ้าง อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อม
เห็นประจักษ์ว่า เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมี
หรือความไม่มีเช่นน้ัน อน่ึง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุ
ปายาสครอบงำ ช่ือว่าถูกทุกข์ครอบงำ มีทุกข์อยู่ตรงหน้า ทำอย่างไร การทำที่สุดกอง
ทุกข์ท้ังสิ้นนี้จะพึงปรากฏ  พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึง
เห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อัน
วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ก็เพ่ือนพรหมจารีผู้รู้เห็นอยู่ มีอยู่ การท่ีเราบวชในธรรมวินัยที่
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างน้ีพึงเกียจคร้านประมาทอยู่น้ันไม่สมควรแก่เราเลย 
ภิกษุน้ันย่อมเห็นประจักษ์ว่า ความเพียรท่ีเราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติท่ีต้ังม่ัน
แล้วจักไม่เลอะเลือน กายที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตที่ต้ังมั่นแล้วจักมีอารมณ์
แน่วแน่ เธอยกธรรมเท่าน้ันให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บำเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ 
บำเพ็ญกรรมท่ีไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธ์ิ ภิกษุท้ังหลายนี้เรียกว่าธัมมาธิปไตย (องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑)  

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ :ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  การประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม,การประพฤติความดี
สมควรแก่ฐานะ หมายถึงการปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลัก เช่น หลักย่อยสอดคล้อง
กับหลักใหญ่ และเข้าแนวกับธรรมที่เป็นจุดมุ่งหมาย, ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวน
ธรรม,เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญามากและเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้
มีปัญญาชำแรกกิเลส, ในสังคีติสูตร โสตาปัตติผลสูตร กล่าวไว้ว่า เป็นข้อที่ ๔ ในองค์
แห่งการบรรลุโสดาบัน,เป็นองค์เคร่ืองบรรลุโสดา อันได้แก่ (๑) สัปปุริสสังเสวะ (๒) 
สัทธัมมัสสวนะ (๓)โยนิโสมนสิการ (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ,ในทสุตตรสูตรกล่าวไว้ว่า
เป็นข้อท่ี ๓ ในธรรมที่มีอุปการะมาก อันได้แก่ (๑) สัปปุริสสังเสวะ (๒) สัทธัมมัสสว
นะ (๓) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖, ๓๕๓/๓๗๒,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๕๑/๕๗๗),ในทุติยสารีปุตตสูตร อังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระสารี
บุตรว่า ธัมมานุธัมมปฏิปัตติเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา (สํ.ม.(ไทย) ๙/๑๐๐๑/
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๔๙๕,๑๐๔๖/๕๖๙), มหาปัญญาสูตร นิพเพธิกปัญญาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
เป็นธรรมข้อท่ี ๔ ท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญามากและเป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมี
ปัญญาชำแรกกิเลส (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๙/๓๖๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๐/๕๗๑); 
ในปฏิสัมภิทามรรค มหาปัญญากถาอธิบายว่าธัมมานุธัมมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นไปเพ่ือ
ทำให้แจ้งโสดาปัตติผล ดังคำว่า ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ประการน้ีท่ีบุคคลเจริญ ทำให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผลและเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญา
ชำแรกกิเลส(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๕๔๓-๕๔๔) 

ธัมมานุธัมมปฏิปันนสูตร :พระสูตรว่าด้วยผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ผู้ยินดีในธรรม หม่ันพิจารณาธรรม เมื่อยืน เดิน น่ัง หรือนอนก็ตาม สามารถควบคุม
จิตให้สงบอยู่ภายในได้ ช่ือว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และย่อมบรรลุถึงความ
สงบแท้จริง  (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๖/๔๕๓) 

ธัมมานุปสัสนา : การพิจารณาธรรม, การพิจารณาตามธรรม หมายถึงการต้ังสติกำหนดพิจารณาธรรม, 
สติกำหนดพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์, สติพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่
บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่า ธรรมน้ีก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา,เป็น
หัวข้อในสติปัฏฐาน กล่าวคือ ธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์, ธัมมานุปัสสนา หมวด
ขันธ์ , ธัมมานปัุสสนา หมวดอายตนะ, ธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์, ธัมมานุปัสส
นา หมวดสัจจะ ซึ่งประกอบด้วยทุกขสัจจนิทเทส สมุทยสัจจนิทเทส นิโรธสัจจนิท
เทส  มัคคสัจจนิทเทส, เป็นข้อ ๔ ในสติปัฏฐาน ๔ อันได้แก่ (๑) กายานุปัสสนา (๒) 
เวทนานุปัสสนา (๓) จิตตานุปัสสนา (๔) ธัมมานุปัสสนา ดังคำในชนวสภสูตร มหาสติ
ปัฏฐานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุน้ันเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายในอยู่ ย่อมต้ังจิตมั่นโดยชอบ ย่อมผ่องใสโดยชอบในธัมมานุปัสสนาน้ัน (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๘๙/๒๒๓, ๓๘๒/๓๑๖, ๓๘๓/๓๑๘, ๓๘๔/๓๑๙, ๓๘๕/๓๒๑, ๓๘๖/
๓๒๔, ๔๐๓/๓๓๘)  

ธัมมานุปสัสีสตูร :พระสูตรว่าด้วยผู้ควรเจริญธรรมานุปัสสนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุยังละธรรม 
๖ เหมือนในกายานุปัสสีสูตรไม่ได้ ก็ไม่อาจเห็นธรรมเหล่าน้ีได้ คือ (๑) พิจารณาเห็น
กายในกายอันเป็นภายใน (๒) พิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายนอก (๓) พิจารณา
เห็นกายในกายอันเป็นท้ังภายในและภายนอก (๔) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา (๕) 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอันเป็นภายใน(๖)พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอันเป็น
ภายนอก (๗) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอันเป็นท้ังภายในและภายนอก (๘) 
พิจารณาเห็นจิตในจิต (๙) พิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นภายใน (๑๐) พิจารณาเห็น
จิตในจิตอันเป็นภายนอก (๑๑) พิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นท้ังภายในและภายนอก 



 

๒๕๔๖ 
 

 

(๑๒) พิจารณาเห็นธรรมในธรรม(๑๓) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอันเป็นภายใน (๑๔) 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอันเป็นภายนอก (๑๕) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอันเป็น
ท้ังภายในและภายนอก ต่อเมื่อภิกษุละธรรมทั้ง ๖ น้ันได้แล้ว จึงอาจพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมท้ัง ๑๕ น้ีได้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๘/๖๓๙) 

ธัมมานุสสต ิ : อนุสสติคือธรรม,การระลึกถึงพระธรรม, ระลึกถึงคุณของพระธรรม, ในสังคีติสูตร 
ทสุตตรสูตร อนุสสติฏฐานสูตร กล่าวว่า เป็นข้อ ๒ ในอนุสสติฏฐาน ๖ อันได้แก ่ (๑) 
พุทธานุสสติ (๒) ธัมมานุสสติ (๓) สังฆานุสสติ (๔) สลีานุสสติ (๕) จาคานุสสติ (๖) 
เทวตานุสสติ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๗/๓๒๘,๓๕๖/๓๘๘),และตรสัอธิบายถึงการ
เจริญธัมมานุสสติไว้ว่า อริยสาวกระลึกถึงธรรมว่า  พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระ
ภาค  ตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาลควรเรียกให้
มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน  อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน เม่ืออริยสาวกระลึกถึงธรรม 
จิตของอริยสาวกย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุม้รุม  ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม ย่อม
ปรารภธรรมดำเนินไป ตรงทีเดียว ก็อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้ว ย่อมได้ความ
ปลาบปลื้มอิงอรรถ ความปลาบปลื้มอิงธรรม ย่อมได้ปราโมทย์ท่ีประกอบด้วยธรรม 
เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เม่ือใจมีปีติกายย่อมสงบ เธอมีกายสงบย่อมได้รับสุข เมื่อ
มีสุขจิตย่อมต้ังม่ัน ตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกนี้เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึง
ความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สตัว์ผู้มีพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแส
ธรรม เจรญิธัมมานุสสติอยู่ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙/๔๒๐),เป็นข้อ ๒ ในอนุสสติ ๑๐ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๒),เขียนอย่างรูปเดิมเป็นภาษาบาลีว่า ธัมมานุสสติ, 
ปัจจุบันเขียน ธัมมานุสติ),ในเอกกนิบาต กล่าวถึงธัมมานุสสติว่าเป็นธรรมอันเอก ดัง
คำว่า ธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย
อย่างที่สุดเพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้เพ่ือนิพพาน 
ธรรมอันเป็นเอก คืออะไร  คือธัมมานุสสติ(การระลึกถงึพระธรรม)ฯลฯ (องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๒๙๗/๓๗, ๔๗๓/๕๐, ๔๗๔/๕๐, ๔๗๕/๕๐, ๔๗๖/๕๐, ๔๗๗/๕๐, 
๔๗๘/๕๐, ๔๗๙/๕๐, ๔๘๐/๕๐, ๔๘๑/๕๐, ๔๘๒/๕๐),ในมหานิทเทสอธิบายว่า 
บุคคลกำลังเจริญธัมมานุสสติ ย่อมละกามได้โดยการข่มไว้ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓/๘),ใน
กถาวัตถุ ก็กลา่วถึงอนุสสติ ๑๐ เช่นกัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๑/๒๓๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อนุสสติฏฐาน แปลว่า ฐานคืออนุสสติ  หมายถึงเหตุคือ
อนุสสติ  ได้แก่ฌาน  ๓(ที.ปา.อ.  (บาลี) ๓๒๗/๒๓๕, องฺ. ฉกฺก.อ.  (บาลี) ๓/๒๕/
๑๑๐,๒๙/๑๑๒) 



 

๒๕๔๗ 
 

 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายไว้ว่า อนุสสติ ท่ีเรียกว่า ‘ฐาน’  เพราะเป็นเหตุให้ได้รับ
ประโยชน์เกื้อกูล และความสุขทั้งในภพน้ีและภพหน้า เช่นพุทธานุสสติ  (การระลึก
ถึงพระพุทธคุณ) ย่อมเป็นเหตุให้บรรลุคุณวิเศษ  เพราะเม่ือบุคคลระลึกถงึพุทธคุณอยู่  
ปีติ(ความอ่ิมใจ)ย่อมเกิด จากนั้นจึงพิจารณาปีติให้เห็นความสิ้นไปเสื่อมไปจนได้บรรลุ
อรหัตผล อนสุสติฏฐานน้ี จัดเปน็อุปจารกัมมัฏฐาน แม้คฤหัสถ์ก็สามารถบำเพ็ญได้ 
(ขุ.ป.อ.(บาลี)   ๑/๒๕/๑๓๗, องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๙/๑๐๘)  

ธัมมานุสารี : ผู้แล่นไปตามธรรม, ผู้แล่นตามไปด้วยธรรม หมายถึงพระอริยบุคคลผู้ต้ังอยู่ในโสดาปัตติ
มรรค ท่ีมีปัญญินทรีย์แรงกล้า เมื่อบรรลุผล กลายเป็นทิฏฐิปัตตะ ; เป็นบุคคลท่ี ๖ ใน
ปุคคลบัญญัติ ๗ จำพวก อันได้แก่ (๑) อุภโตภาควิมุต (๒) ปัญญาวิมุต (๓) กายสักขี 
(๔) ทิฏฐิปัตตะ (๕) สัทธาวิมุต (๖) ธัมมานุสาร (๗) สัทธานุสารี (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๑๕๐/๑๑๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๔/๒๑),ในสังคีติสูตร ปุคคลสูตร กล่าวถึงธัมมานุ
สารีว่าเป็นบุคคลที่ ๖ ในทักขิเณยยบุคคล (บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา) ๗ จำพวก (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๗),ในอลคัททูปมสตูร   พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุเหล่าใด
เป็นธัมมานุสารี สัทธานุสาร ี  ภิกษุเหล่านั้นท้ังหมดจะตรัสรู้ในภายหน้า ในธรรมที่เรา
กล่าวไว้ดีแล้วอย่างน้ี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๘/๒๖๖); ในอาหุเนยยสูตร  พระผู้มีพระ
ภาคตรัสถึงธัมมานุสารีว่าเป็นอาหุเนยยบุคคลจำพวกที่ ๘ ในปุคคล ๑๐ จำพวกท่ีเป็น
ผู้ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำ
อัญชลี  เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๓๐) 

  คำว่า ธัมมานุสารี มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๘๗,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๓๖/๑๕๓, ๑๘๒/๒๑๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๒/๓๒๐,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๔๘๒/๒๙๓, ๔๘๕/๒๙๖, ๔๙๔/๓๐๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๙/๙๓) ; ดูอริยบุคคล ๗  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธัมมานุสารี  หมายถึงผู้แล่นไปตามธรรม  คือผู้ปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุโสดาปัตติผล มีปัญญาแก่กล้า  บรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิปัตตะ (ม.มู.อ.  
(บาลี) ๒/๒๔๘/๒๖,องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๙/๕๕,  องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๑๔/๑๖๒) 
และอธิบายไว้อีกว่า ท่านผู้เป็นธัมมานุสารี  คือพระอริยบุคคลผู้บำเพ็ญอริยมรรค 
ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค กำลังปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผลมีปัญญาแกก่ล้าเป็น
ตัวนำ  (องฺ.สตฺตก.อ.  (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๒) 

ธัมมายตนะ : อายตนะคือธรรมารมณ์, อายตนะคือธรรม, เป็นข้อท่ี ๖ ในอายตนะภายนอก ๖ (คู่กับ 
มนายตนะ (อายตนะคือใจ) ในฝ่ายอายตนะภายใน ๖) ดังคำในสังคีตสูตร (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๖) ได้แก่ สภาวธรรมต่อไปน้ี คือ นามขันธ์ ๓ (เวทนา สัญญา 
สังขาร) และรปูบางอย่างในรูปขันธ์ (คือเฉพาะอนิทัสสนอัปปฏิรูป  อันได้แก่สุขุมรูป 



 

๒๕๔๘ 
 

 

๑๖) กับทั้งอสงัขตธาตุคือนิพพน ซึ่งเป็นขันธวินิมุต คือ เป็นสภาวะพ้นจากขันธ์ ๕ (ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๓๐๕/๓๖๙, ๔๒๑/๔๗๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๕๔/๑๑๒),ในธัมมสังคณี
กล่าวว่า เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์  และสังขารขันธ์ นี้ช่ือว่าธัมมายตนะที่เกิดขึ้นในสมัย
น้ัน,ในวิภังค์กล่าวว่า ธัมมายตนะ เป็นไฉน เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  และสังขารขันธ์  
รูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซ่ึงนับเนื่องในธัมมายตนะ และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง, 
สภาวธรรมเป็นท่ีสิ้นราคะ เป็นท่ีสิ้นโทสะเป็นท่ีสิ้นโมหะ น้ีเรียกว่าธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุง
แต่ง น้ีเรียกว่า ธัมมายตนะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๖/๓๙,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๖๗/
๑๑๗,๑๖๗/๑๑๘) ; ดู อายตนะ 

  คำว่า ธัมมายตนะ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒, ๑๒๓/๑๙๑,
อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๖/๓๙, ๑๑๙/๔๙, ๑๔๔/๕๑, อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๒๕/๙, ๑๙๗/
๔๘, ๔๔๙/๑๑๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๑๙/๑๗, ๒๔/๒๑, ๓๔/๒๖, ๔๓/๒๙๙, ๙๑๘/
๙๔๔  

ธัมมารามเถรวัตถุ :เร่ืองพระเถระผู้ยินดีในธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดี  
ยินดีแล้วในธรรม พิจารณาใคร่ครวญถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ ย่อมไม่เสื่อมจาก
สัทธรรม (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๔/๑๔๗) 

ธัมมิกเถรคาถา : คาถาของพระธรรมิกเถระ, ภาษิตของพระธรรมิกเถระ พระศาสดาตรัสว่า ธรรม
เท่านั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม  ธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้   น้ีเป็น
อานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ เพราะธรรมและ
อธรรมทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน  อธรรมนำไปสู่นรก ธรรมให้ถึงสุคติ เพราะเหตุน้ัน 
บุคคลเมื่อช่ืนชมยินดีด้วยโอวาท อันพระตถาคตผู้มั่นคงตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ พึงทำ
ความพอใจในธรรมท้ังหลาย  สาวกท้ังหลายของพระตถาคตผู้ประเสริฐต้ังอยู่ในธรรม
แล้ว เป็นนักปราชญ์ ถึงธรรมว่าเป็นที่พ่ึงอันประเสริฐสุด ย่อมพ้นไปได้ (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๓๐๓/๓๘๙) 

ธัมมิกเถรวัตถุ :เรื่องพระธัมมิกเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี บัณฑติ
ย่อมไม่ทำบาปเพราะตนเป็นเหตุ หรือเพราะผู้อ่ืนเป็นเหตุ  บุคคลไม่พึงปรารถนาบุตร 
ทรัพย์ แว่นแคว้น หรือความสำเร็จเพ่ือตน โดยไม่ชอบธรรม พึงเป็นผู้มีศลี  มีปัญญา
และยึดมั่นอยู่ในธรรม (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๘๔/๕๔) 

ธัมมิกสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยท่านพระธัมมิกะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรงุรา
ชคฤห์ พระธัมมิกะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในอาวาส ๗ แห่ง ในชาติภูมิชนบท ด่า บริภาษ
ภิกษุอาคันตุกะจนอยู่ไม่ได้ ต่อมาถูกชาวบ้านขับไล่ออกจากอาวาสทั้ง ๗ แห่ง เข้าเฝา้
พระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องท้ังหมดให้ทรงทราบ  



 

๒๕๔๙ 
 

 

  พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่า ครูท้ัง ๖ คน คือ สุเนตตะ มูคปักขะ อรเนม ิ
กุททาละ หัตถปิาละ และโชติปาละ แต่ละคนเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม มี
สาวกหลายร้อย แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลาย เพ่ือให้ไปเกิดในพรหมโลก แต่สาวกที่
ไม่เลื่อมใส เมือ่ตายไปไปเกิดในอบายภูมิ สว่นสาวกที่เลื่อมใสไปเกิดในสวรรค์ พระผู้มี
พระภาคทรงเปรียบเทียบว่า ผู้ท่ีมีจิตคิดร้าย ด่า บริภาษครูท้ัง ๖ นั้น จะประสพสิ่งที่
มิใช่บุญเป็นอันมาก แต่การด่า การบริภาษเพ่ือนพรหมจารีผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีโทษ
มากกว่านั้น  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๕๒๕) 

ธัมมิกสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระพุทธพจน์ตรัสโปรดธัมมิกอุบาสก พระผู้มีพระภาคทรงตอบคำถาม
ของธัมมิกอุบาสกท่ีถามถึงคุณสมบัติของพระสาวกท่ีดีเป็นอย่างไร โดยตอบว่า สาวก 
ท่ีดีต้องไม่ละเมิดพระวินัย เช่นไม่ควรออกเท่ียวในเวลาวิกาล ควรกำจดัความยินดีใน
กามคุณ ๕ เมือ่ฉันอาหารแล้วควรเจริญกัมมัฏฐาน ควรสนทนาธรรม เช่น กถาวัตถุ 
๑๐ เว้นการโต้เถียง ดังนี้เป็นต้น ต่อจากน้ันทรงแสดงสมบัติของอุบาสกว่า ควร รักษา
ศีลในวันอุโบสถ เว้นจากทุจริต เลี้ยงดูมารดาบิดา ประกอบการค้าขายท่ีชอบธรรม 
และไม่ประมาทประพฤติวัตรของอุบาสก หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในหมู่เทพผู้มี
รัศมีในตนช่ือสยัมปภา (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๗๘/๕๘๘)  

ธัมมิกอุปาสกวัตถุ :เรื่องอุบาสกผู้ประพฤติธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
ผู้ทำบุญไว้ ย่อมบันเทิงใจในโลกน้ี ตายไปแล้วก็ยังบันเทิงใจในโลกหน้าช่ือว่าบันเทิงใจ
ในโลกท้ังสอง เขาย่อมบันเทิงรื่นเริงใจเพราะเห็นกรรมที่บริสุทธ์ิของตน (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๑๖/๒๙) 

ธัมมิกะ, พระ : ช่ือภิกษุนามว่าธัมมิกะ  ภิกษุรูปนี้อยู่ภูเขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์  แคว้นมคธ  เป็นคน
ปากร้าย เคยเป็นเจ้าอาวาส อยู่ในอาวาส ๗แห่ง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด ท่านมักด่า 
บริภาษ เบียดเบียน ท่ิมแทง เสยีดสพีวกภิกษุอาคันตุกะด้วยวาจา และภิกษุ
อาคันตุกะเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธัมมิกะด่า  บริภาษเบียดเบียน  ท่ิมแทง เสียดสี
ด้วยวาจา จึงหลีกไป ไม่อยู่ ละท้ิงอาวาส ท่านถูกพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิ
ชนบทขับไล่ออกจากอาวาสทั้ง ๗  แห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมด, ภายหลังต่อมา  
ท่านพระธัมมิกะได้จากอาวาสแม้น้ันไปสู่อาวาสอ่ืน แม้ท่ีอาวาสน้ัน ท่านพระธัมมิกะก็
ด่าเช่นเดิมและพระผู้มีพระภาคตรัสสอนว่า สมณะในธรรมวินัยน้ีไม่ด่าตอบบุคคลผู้ด่า
อยู่ ไม่เสียดสตีอบบุคคลผู้เสยีดสีอยู่ ไม่ประหารตอบบุคคลผู้ประหารอยู่ (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๕๔/๕๒๕)  

ธัมมุทเทส :  อุทเทสคือธรรม หมายถึงหัวข้อแห่งธรรม ๔ ประการ คือ (๑) โลกอันชรานำไปไม่
ย่ังยืน (๒) โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นอิสระ (๓) โลกไม่มีอะไร เป็นของตน จำต้องละ



 

๒๕๕๐ 
 

 

สิ่งทั้งปวงไป (๔) โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ไม่รู้จักอ่ิม เป็นทาสแห่งตัณหา ซึ่งพระดำรัส
ของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้พระรัฐบาลฟังแล้วจึงได้บวชในพระพุทธศาสนา ดังเช่น
คำพระรัฐบาลเถระกล่าวแก่พระเจ้าโกรัพยะพระราชอุทยานมิคจีระของพระเจ้าโกรัพ
ยะว่า พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
น้ัน ทรงแสดงธัมมุทเทสประการท่ี ๑ ว่า  โลกอันชรานำไปไม่ย่ังยืน ท่ีอาตมภาพรู้เห็น
และได้ฟังแลว้  จึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๕/
๓๖๔,๓๐๖/๓๖๙)  

ธัมมุทธัจจวารนิทเทส : แสดงอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้ คืออธิบายอุทเทสท่ี ๔ ของยุคนัทธกถา โดยวิธี
ปุจฉาและวิสัชนา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

  คำปุจฉาว่า “ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยนำ
องค์ธรรมแต่ละประการในจำนวน ๑๐ ประการ คือ (๑) โอภาส (๒) ญาณ (๓) ปีติ 
(๔) ปัสสัทธิ (๕) สุข (๖) อธิโมกข์ (๗) ปัคคหะ (๘) อุปัฏฐาน (๙) อุเบกขา (๑๐) นิกัน
ติ มาหมุนด้วยไตรลักษณ์ คือ (๑) ความไม่เที่ยง (๒) ความเป็นทุกข ์ (๓) ความเป็น
อนัตตา ประการละ ๓ รอบ รวม ๓๐ รอบ แต่ละรอบมีรปูแบบเหมือนในอุทเทสที ่๑ 
ต่างกันแต่ส่วนที่ ๑ เช่น 

  รอบที่ ๑ 
  ส่วนท่ี ๑  
  เมื่อภิกษุมนสิการโดยความไม่เที่ยง โอภาสย่อมเกิดขึ้น ภิกษุนึกถึงโอภาสว่า “โอภาส

เป็นธรรม” เพราะนึกถึงโอภาสน้ัน ความฟุ้งซ่านเป็นอุทธัจจะ ภิกษุมีใจถกู อุทธัจจะ
น้ันกั้นไว้ ย่อมไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงไม่รู้ชัดความ
ปรากฏโดยความเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความเป็นอนัตตา
ตามความเป็นจริง เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้ 
ในเวลาที่จิตต้ังม่ันสงบอยู่ภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น ต้ังมั่นอยู่ มรรคก็เกิดแก่
เธอ” 

  ส่วนท่ี ๒ (เหมอืนในอุทเทสท่ี ๑) 
  ส่วนท่ี ๓  
  ท่านนำธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมทีค่วรรู้ย่ิงในสุตมยญาณที่ ๑ ตอน ท่ี ๒ ชุด

ท่ี ๑ หมวด ๒-๑๒) มาจำแนกตามรูปแบบข้างต้น รวมเป็น ๖,๐๓๐ ประการ (๒๐๑ x 
๓๐ = ๖,๐๓๐) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๔๒๕) 

ธาตุ :  1.สิ่งท่ีทรงสภาวะของมันอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย ดังคำในสามัญญผลสูตร
ว่า มนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป  ๔ เม่ือสิ้นชีวิต ธาตุดินไปตามธาตุดิน ธาตุน้ำ



 

๒๕๕๑ 
 

 

ไปตามธาตุน้ำ  ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ  ธาตุลมไปตามธาตุลม(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๗๑/
๕๗) , ธาตุ ๔ คือ (๑) ปฐวีธาตุ สภาวะที่แผ่ไปหรือกินเน้ือท่ี เรียกสามัญว่าธาตุแข้น
แข็งหรือธาตุดิน (๒) อาโปธาตุ สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม เรียกสามัญว่า ธาตุเหลว หรือ
ธาตุน้ำ (๓) เตโชธาตุ สภาวะท่ีทำให้ร้อน เรยีกสามัญว่า ธาตุไฟ (๔) วาโยธาตุ สภาวะ
ท่ีทำให้เคล่ือนไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม ดังคำว่า ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่
ต้ังอยู่ตามท่ีดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายน้ี  มีธาตุดิน ธาตุน้ำ  ธาตุไฟ ธาตุลม
อยู่ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๒/๓๓๐); ธาตุ ๖ คือ เพ่ิม (๕) อา
กาสธาตุ สภาวะที่ว่าง (๖) วิญญาณธาตุ สภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์หรือธาตุรู้ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๒๕/๓๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔๘/๔๐๕) 

 2.ส่วนสำคัญแห่งสรีระ  ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ท้ังหลาย 
ซึ่งคงอยู่หรือรักษาไว้เป็นท่ีเคารพบูชา เฉพาะอย่างย่ิงอัฐิ รวมทั้งส่วนสำคัญอ่ืนๆ  เช่น 
เกสา (เกศธาตุ),เรียกรวมๆว่า พระธาตุ (ถ้ากล่าวถึงธาตุของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ
เรียกว่าพระบรมธาตุ  พระบรมสารีริกธาตุ  พระสารีริกธาตุ  หรือระบุช่ือพระธาตุ
ส่วนน้ันๆ เช่น พระทาฐธาตุ พระอุณหิสธาตุ) (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๓๕/๑๗๖) ; ดู
สารีริกธาตุ  

  คำว่า ธาตุ มีปรากฎในพระไตรปิฎก เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๖/๒๙๓, ๓๗๘/๓๐๗,ที.
ปา.๑๑/๓๕๓/๓๗๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๗/๔๔๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๐/๑๑๘, ๑๒๕/
๑๖๑, ๓๔๓/๔๐๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๐/๒๒๗, ๒๒๐/๓๒๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๐/๓๔, 
๘๕/๑๖๙, ๘๖/๑๗๐, ๙๕/๑๘๐, ๙๕/๑๘๑, ๑๑๔/๒๐๖, ๑๑๖/๒๐๘, ๑๑๗/๒๐๙, 
๑๑๘/๒๑๐, ๑๑๙/๒๑๑, ๑๒๐/๒๑๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑/๓๔, ๙๑/๙๔, ๑๒๙/
๑๕๖, ๑๓๐/๑๕๗, ๓๔๔/๓๗๓,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖/
๙,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๗/๓๙๘, ๗/๓๙๙, ๘/๔๐๑, ๑๘/๔๓๘, ๑๙/๔๓๙, ๒๐/
๔๔๑, ๒๑/๔๔๒,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗๘/๔๓๘,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๓/๕๖๑, ๖๙/๕๖๗, 
๑๐๓/๕๗๒, ๑๗๐/๕๘๒, ๔๗๔/๖๓๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๐/๔๐๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๔๒/๔๖๑,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๗/๓๙, ๑๒๕/๕๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๙๘/๒๒๘, ๔๔๓/
๔๗๑, ๔๕๐/๔๗๙, ๗๒๐/๗๖๙ 

ธาตุกถา:  ช่ือคัมภีร์ท่ี ๓ แห่งพระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมท้ังหลาย เข้ากับขันธ์ 
อายตนะ  และธาตุ (อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/-/๑)   

  ในบทนำอธิบายไว้ว่า ช่ือปกรณ์หรือค้มภีร์ท่ี ๓ ของพระอภิธรรมปิฎก เป็นคัมภีร์ท่ี
พระผู้มีพระภาคทรงนำสภาวธรรมแม่บทที่เรียกว่ามาติกา  จำนวน ๓๗๑ บท คือ
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อัพภันตรมาติกา (สภาวธรรมแม่บทของคัมภีร์ธัมมสังคณี) จำนวน  ๒๖๖ บทมาแสดง  
ด้วยวิธีการหรือนัยต่างๆ  ๑๔ นัย (มูล.ฎีกา (บาลี) ๓/๑-๒)  

ธาตุกัมมัฏฐาน: กัมมัฏฐานท่ีพิจารณาธาตุเป็นอารมณ์, กำหนดพิจารณาร่างกายแยกเป็นส่วนๆ ให้เห็น
ว่าเป็นเพียงธาตุ ๔  คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ประชุมกันอยู่ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
ตัวตนของเรา (พจนานุกรมพุทธศาสน์) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่ากุลบุตรผู้บำเพ็ญธาตุกัมมัฏฐาน(ท่ีกำหนดจำแนกเป็น
อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ) ก็เช่นเดียวกัน พึงทราบความพิสดารในคัมภีร์วิ
สุทธิมรรค (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๐๒/๑๓๐)  พระโมคคัลลานะหลังจากบวชได้  ๗  วัน 
ไปพักอาศัยอยู่  ณ บ้านกัลลวาฬคาม (กัลลวาฬมุตตคาม)  บำเพ็ญสมณธรรม  ฟัง
ธรรมว่าด้วยธาตุกัมมัฏฐานจากพระพุทธเจ้า บรรลุพระอรหัตผล ถึงท่ีสุดแห่งสาวก
บารมีญาณตามที่ต้ังความปรารถนาไว้  

ธาตุกุสลตา :  ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ,มักมาคู่กับมนสิการกุสลตา(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๔), 
ในธัมมสังคณีกล่าวว่าเป็นข้อท่ี ๑ ในธาตุกุสลตาทุกะ อันได้แก่ (๑) ธาตุกุสลตา  (๒) 
มนสิการกุสลตา และอธิบายไว้ว่า ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ ๑๘ มีจักขุธาตุ เป็นต้น 
และมีมโนวิญญาณธาตุเป็นที่สุด ดังคำว่า ปัญญา กิริยาท่ีรู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงม
งาย ความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ ท่ีเป็นเหตุฉลาดในธาตุเหล่าน้ัน น้ีเรียกว่าความ
เป็นผู้ฉลาดในธาตุ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๒๑/๒๒, ๑๓๔๐/๓๓๕) 

ธาตุดิน :  ปฐวีธาตุ หมายถึงสภาวะที่แผ่นไปหรือกินเน้ือท่ี เรียกสามัญว่าธาตุแข้นแข็งหรือธาตุ
ดิน  ดังคำในมหาสติปัฏฐาน กล่าวไว้ว่า ในกายนี้ มีธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลมอยู่
,เป็นข้อท่ี ๑ ในธาตุ ๔,เป็นข้อที่ ๑ ในธาตุ ๖ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๑/๑๐๗,ม.ม.๑๓/๒๒๕/๒๖๒,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๕๔/๑๙๙,๓๔๔/๔๐๓,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๐/๒๘๕),ในมหาหัตถิปโทปมสูตร 
กล่าวอธิบายธาตุดิน สรุปได้ใจความว่าหมายถึงอุปาทินนกรูป ท่ีเป็นของแข้นแข็ง 
เป็นของหยาบได้แก่ ผม ขน เล็บฟัน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก ไต หัวใจ 
ตับพังผืด ม้าม ปอดไส้ใหญ่  ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่า หรืออุปาทินนกรูปอ่ืนใดที่
เป็นของแข้นแข็ง เป็นของหยาบ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๒/๓๓๐)     

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อุปาทินนกรูป  หมายถึงรูปมีกรรมเป็นสมุฏฐาน คำนี้เป็น
ช่ือของรูปท่ีดำรงอยู่ภายในสรีระท่ียึดถือ จับต้อง ลูบคลำได้  เช่น  ผม  ขน ฯลฯ 
อาหารใหม่อาหารเก่า คำน้ีกำหนดจำแนกหมายเอาปฐวีธาตุภายในแต่สำหรับ
อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุก็มีนัยเช่นเดียวกันพึงทราบความพิสดารในคัมภีร์
วิสุทธิมรรค (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๐๒/๑๓๐)  
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ธาตุท่ีแตกต่างกัน : ธาตุที่มีลกัษณะต่างกัน หมายถึง ดังคำในมหาสีหนาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ตถาคตรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิด  มีธาตุท่ีแตกต่างกัน ตามความ เป็นจริง (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ธาตุท่ีแตกต่างกัน  หมายถึงธาตุที่มีลักษณะต่างกัน  
(ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๘/๓๕๐,องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๒๑/๓๒๙, อภิ.วิ.อ. (บาลี)๗๖๐/
๔๒๙)  

ธาตุท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง: สังขตธาตุ,ธาตุสังขตธรรม หมายถึงสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง (เว้นนิพพาน) 
กล่าวคือขันธ์ ๕ คือรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ จัด
เป็นสังขตธาตุ,เป็นข้อที่ ๑ ในธาตุ ๒ อันได้แก่ (๑) สังขตธาตุ (๒) อสังขตธาตุ (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๗๑)ซ่ึงเป็นธรรมท่ีควรรู้ย่ิง,ในธัมมสังคณีอธิบายสังขตธรรมไว้ว่า 
สังขตธรรม  หมายถึงธรรมท่ีปัจจัยปรุงแต่ง  ได้แก่ขันธ์  ๕ (อภิ.สงฺ.(ไทย)  ๓๔/
๑๐๘๙/๒๗๗) ในอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ พระสกวาทีกล่าวถึงธาตุ ๒ อย่าง เหมือนดัง
ในทีฆนิกายแล  (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๑๐/๙๓)  

ธาตุท่ีปจัจัยไม่ปรุงแต่ง: ความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความส้ินโมหะ หมายถึงนิพพาน ดังคำในวิภังค์
ว่า เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ รูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้  ซึ่งนับ
เน่ืองในธัมมายตนะ และธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่งและพระผูม้ีพระภาคตรัสอธิบายไว้ว่า 
ธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง  เป็นไฉน สภาวธรรมเป็นท่ีสิ้นราคะ เป็นท่ีสิ้นโทสะ เป็นท่ีสิ้น
โมหะ น้ีเรียกว่าธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งและในอภิธรรมภาชนีย์อธิบายอีกว่า 
สภาวธรรมเป็นท่ีสิ้นไปแห่งราคะเป็นท่ีสิ้นไปแห่งโทสะและเป็นท่ีสิ้นไปแห่งโมหะนี้
เรียกว่า ธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรงุแต่งน้ีเรียกว่าธัมมธาตุ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๖๗/
๑๑๘,๑๘๔/๑๔๖,) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อสังขตธาตุแปลว่าธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่ง  ได้แก่พระ
นิพพาน (อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๑๖๗/๕๗) 

ธาตุท่ีสลัด :  นิสสารณียธาตุ,ธาตุเครื่องสลัดกิเลสหรืออัตตา,  หมายถึงธาตุเครื่องสลัดสภาวะที่ว่าง
จากอัตตาหรือสภาวะที่ปราศจากชีวะ, ในทสุตตรสูตร กลา่วไว้ว่า มี ๕ อย่างก็มี ๖ 
อย่าง ก็มี  อันได้แก่ (๑) ธาตุท่ีสลัดกามทั้งหลาย (๒) ธาตุท่ีสลัดพยาบาท (๓) ธาตุท่ี
สลัดวิหิงสา (๔) ธาตุที่สลัดรูปทั้งหลาย (๕) ธาตุท่ีสลัดสักกายะ,ในนิสสารณียสูตรอีก
สูตรหน่ึง กล่าวไว้ว่ามี ๖ อย่าง คือ (๑) เมตตาเจโตวิมุตติน้ีเป็นธาตุท่ีสลัดพยาบาท 
(๒) กรุณาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุท่ีสลัดวิหิงสา (๓) มุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุท่ีสลัด
อรติ (๔)  อุเบกขาเจโตวิมุตติน้ีเป็นธาตุที่สลัดราคะ (๕) อนิมิตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุ
ท่ีสลัดนิมิตทั้งปวง (๖) สภาวะที่ถอนอสัมิมานะน้ีเป็นธาตุท่ีสลัดลูกศรคือความเคลือบ
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แคลงสงสัย(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๑/๓๑๑, ๓๕๓/๓๗๔,๓๕๕/๓๘๒,๓๕๖/
๓๙๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๐/๓๔๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๓/๔๒๙) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายคำว่าธาตุไว้ว่า ธาตุในท่ีนี้หมายถึงธัมมธาตุและมโน
วิญญาณธาตุขั้นพิเศษเป็นสภาวะท่ีว่างจากอัตตา(อัตตสุญญสภาวะ) (องฺ.ปญฺจก.อ.
(บาลี) ๓/๒๐๐/๘๒)หรือสภาวะท่ีปราศจากชีวะ  (องฺ.ปญฺจก.ฏีกา  (บาลี) ๓/๒๐๐/
๙๑)  

ธาตุนานัตตสูตร :พระสูตรว่าด้วยความต่างแห่งธาตุ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  
ได้ทรงจำแนกความต่างแห่งธาตุท้ังหลายออกเป็น  ๖ หมวดหมวดละ๓ รวมท้ังหมด
เป็น๑๘  ธาตุซึง่เรียกว่าธาตุ  ๑๘  ดังน้ี 

  ๑. จักขุธาตุ  รปูธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ 
  ๒.  โสตธาตุ  สัททธาตุ  โสตวิญญาณธาตุ 
  ๓.  ฆานธาตุ  คันธธาตุ  ฆานวิญญาณธาตุ 
  ๔.  ชิวหาธาตุ  รสธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ 
  ๕.  กายธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ  กายวิญญาณธาตุ 
  ๖.  มโนธาตุ  ธัมมธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๘๕/๑๖๙) 
ธาตุนำ้ :  อาโปธาตุ หมายถึงสภาวะท่ีเอิบอาบดูดซึม เรียกสามัญว่า ธาตุเหลว หรือธาตุน้ำ,เป็น

ข้อที่ ๒ ในธาตุ ๔ และในธาตุ ๖  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๑๑/๒๘๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๑/๑๐๗,ม.ม.๑๓/๒๒๕/๒๖๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/
๑๙๙,๓๔๔/๔๐๓,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๐/๒๘๕),ในมหาหัตถิปโทปมสูตร กล่าวอธิบาย
ธาตุน้ำ สรุปได้ใจความว่าหมายถึงอุปาทินนกรูปท่ีเป็นของเอิบอาบ มีความเอิบอาบ 
ได้แก่ ดี  เสลด หนองเลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร 
หรืออุปาทินนกรูปเป็นของเอิบอาบ มีความเอิบอาบ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๓/๓๓๒)    

ธาตุปชูกเถราปทาน๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระธาตุปูชกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติ
กัปท่ี ๙๔ ท่านได้เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ไว้
บูชา ๕ ปี เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุ
พระอรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๔๑๑) 

ธาตุปชูกเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระธาตุปูชกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติ
กัปท่ี ๙๔ ท่านได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ 
เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๐๖/๑๔๙) 
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ธาตุไฟ :  เตโชธาตุ สภาวะที่ทำให้ร้อน เรียกสามญัว่า ธาตุไฟ, เป็นข้อท่ี ๓ ในธาตุ ๔ และใน
ธาตุ ๖ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๑๑๑/๑๐๗,ม.ม.๑๓/๒๒๕/๒๖๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๙,๓๔๔/๔๐๓,สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๒๑๐/๒๘๕),ในมหาหัตถปิโทปมสูตร กล่าวอธิบายธาตุไฟ สรุปได้ใจความว่า
หมายถึงอุปาทินนกรูป ที่เปน็ของเร่าร้อน  มีความเร่าร้อน  ได้แก่ธรรมชาติท่ีเป็น
เครื่องทำร่างกายให้อบอุ่น ธรรมชาติท่ีเป็นเคร่ืองทำร่างกายให้ทรุดโทรม  ธรรมชาติที่
เป็นเคร่ืองทำร่างกายให้เร่าร้อน  ธรรมชาติท่ีเป็นเคร่ืองย่อยสิ่งท่ีกินแล้ว ด่ืมแล้ว 
เคี้ยวแล้ว และลิ้มรสแล้ว หรอือุปาทินนกรูปอ่ืนใด ท่ีเป็นของเร่าร้อน มีความเร่าร้อน  
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๔/๓๓๔)       

ธาตุภาชนียกถา :ว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ คือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่พระประยูรญาติ 
ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสด์ุ เม่ือเสด็จโปรดพระพุทธบิดาเป็นครั้งแรก ทั้งน้ีตาม
คำทูลขอของท่านพระสารีบุตร และทรงประสงค์จะทำลายทิฏฐิมานะของพระประยูร
ญาติท่ีเห็นว่า พระองค์เป็นเพียงศากยะช้ันลูกหลาน จึงไม่แสดงความเคารพ จุดเน้น
ของพุทธวงศ์ คือทรงเล่าพระประวัติการสั่ งสมบารมีของพระองค์เริ่ม ต้ังแต่
เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสเรื่อยมา โดยทรงเล่าพระประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีต 
๒๔ พระองค์ท่ีเป็นบุญเขตของพระองค์ไว้ด้วย ดังที่ทรงสรุปไว้ในตอนท้ายของพุทธ
วงศ์น้ันๆ ความจริงยังมีพระนามพระพุทธเจ้าอีก ๓ พระองค์ ท่ีปรากฏในพุทธป
กิณณกกัณฑ์ คือ (๑) พระตัณหังกรพุทธเจ้า (๒) พระเมธังกรพุทธเจ้า (๓) พระสรณัง
กรพุทธเจ้า ท้ัง ๓ พระองค์น้ีเสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียวกับพระทีปังกรพุทธเจ้า แต่
เพราะมิได้เป็น บุญเขตของพระองค์ จึงไม่ทรงเล่าพระประวัติไว้  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๑/๗๒๔) 

ธาตลุม :  วาโยธาตุ สภาวะท่ีทำให้เคลือ่นไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม  เป็นข้อท่ี ๔ ในธาตุ ๔ 
และในธาตุ ๖ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๑๑๑/๑๐๗,ม.ม.๑๓/๒๒๕/๒๖๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๙,๓๔๔/๔๐๓,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๐/๒๘๕),ในมหาหัตถิปโทปมสูตร กล่าวอธิบายธาตุลม สรุปได้ใจความ
ว่าหมายถึง อุปาทินนกรูปที่เป็นของพัดไปมา มีความพัดไปมา ได้แก่ ลมที่พัดขึ้นเบ้ือง
บน ลมที่พัดลงเบ้ืองต่ำลมในท้อง ลมในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ ลม
หายใจเข้า ลมหายใจออก หรืออุปาทินนกรูปอ่ืนใด ที่เป็นของพัดไปมา มีความพัดไป
มา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๕/๓๓๕)       

ธาตุวิภังค์ :  จำแนกธาตุ หมายถึงแยกอธิบายธาตุ โดยแบ่งเป็น ๖  ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุ
ไฟ ธาตุลม  อากาสธาตุ และวิญญาณธาตุ และอธิบายอย่างละเอียดท้ังภายในและ



 

๒๕๕๖ 
 

 

ภายนอก ดังเช่นอธิบายวาโยธาตุท่ีเป็นภายนอกดังนี้ ความพัดไปมา ธรรมชาติท่ีพัด
ไปมา ความเคร่งตึงแห่งรูป เป็นภายนอกตน ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ
ไม่ยึดถือ ซึ่งเป็นภายนอกตน เช่นลมตะวันออก  ลมตะวันตก  ลมเหนือ ลมใต้ ลมมี
ฝุ่นละออง ลมไม่มีฝุ่นละออง ลมหนาว ลมร้อน ลมอ่อน ลมแรง  ลมดำ  ลมบน ลม
กระพือปีกลมปีกครุฑ ลมใบกังหัน ลมพัดโบก หรือความพัดไปมา ธรรมชาติท่ีพัดไป
มา ธรรมชาติเครื่องค้ำจุนรูปเป็นภายนอกตน ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ
ไม่ยึดถือ ซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อ่ืนใดมีอยู่  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔๓/๔๐๓, ๓๖๙/๔๑๔,
อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๗๒/๑๓๔) 

ธาตุวิภังคสูตร : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านปุกกุสาติว่า  พระองค์จะ
ทรงแสดงธรรมให้ฟัง  เมื่อท่านทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว  จงึทรงแสดงอุทเทสว่า 
บุรุษผู้มีธาตุ  ๖  มีผัสสายตนะ  ๖  มีมโนปวิจาร ๑๘ มีอธิษฐานธรรม ๔ บัณฑิต
เรียกว่ามุนีผู้สงบ   

  จากนั้นทรงยกข้อความในอุทเทสข้ึนต้ังเป็นคำปุจฉา  แล้วทรงอธิบายขยายความแต่
ละข้อความโดยละเอียดแบบแก้อรรถ  และทรงแนะนำให้ท่านปุกกุสาติจดจำไว้ (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๓๔๒/๔๐๑) 

ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ :เรื่องเปรตผู้ตำหนิการบูชาพระธาตุคือเปรตผู้ตำหนิการบูชาพระธาตุ เป็นเรื่อง
แสดงผลแห่งกรรมช่ัวของกุฎุมพีชาวกรุงราชคฤห์คนหน่ึง คือขณะท่ีชาวกรุงราชคฤห์
กำลังจัดงานบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคท่ีพระเจ้าชาตศัตรูทรงขอ
แบ่งมาจากกรุงกุสินาราน้ัน กุฎุมพีคนน้ีเที่ยวตำหนิและบริภาษภรรยาและสะใภ้ท่ีไป
ร่วมงานนี ้ ครั้นตายแล้วจึงไปเกิดเป็นเปรตปากเน่า ดังที่เขาได้เล่าให้ท่านพระ
มหากัสสปเถระฟัง (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๕๐๗/๒๔๘) 

ธาตสูุตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยธาตุ  ๓ ประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธาตุ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) 
รูปธาตุ หมายถึงรูปภพ (๒) อรูปธาตุ หมายถึงอรูปภพ (๓) นิโรธธาตุ หมายถึง
นิพพาน (ขุ.อิติ.อ. ๕๑/๒๐๘) ผูท้ี่กำหนดรู้รูปธาตุได้แล้ว ไม่ติดในอรูปธาตุ และน้อม
จิตไป ในนิโรธธาตุ ย่อมละอำนาจมัจจุราชไปได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕๑/๔๐๔) 

ธาตสูุตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยธาตุ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ธาตุท้ังหลาย ฝ่ายอกุศล คือ (๑) กาม
ธาตุ (๒) พยาปาทธาตุ (๓) วิหิงสาธาตุ ฝ่ายกุศล คือ (๑) เนกขัมมธาตุ (๒) อพยาปาท
ธาตุ(๓) อวิหิงสาธาตุ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๑/๖๓๒) 

ธาตสูุตร๓ :  พระสูตรว่าด้วยธาตุ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ทรงแสดง
ธรรมแก่ท่านพระราหุลว่า ธาตุ  ๖ มีปฐวีธาตุเป็นต้นไม่เท่ียง  เป็นทุกข์ มีความแปร
ผันเป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๖/๒๙๕) 



 

๒๕๕๗ 
 

 

ธาตสูุตร๔ :  พระสูตรว่าด้วยธาตุ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ทรงแสดง
ธรรมแก่ท่านพระราหุลว่า  ธาตุ ๖ มีปฐวีธาตุเป็นต้นไม่เที่ยง เป็นทุกข ์  มคีวามแปร
ผันเป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๐/๓๓๓) 

ธาตสูุตร๕ :  พระสูตรว่าด้วยธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ฉันทราคะในปฐวีธาตุ นี้
เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓๐/๓๓๙) 

ธาตุโสสังสันทนสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท้ังหลายเสมอกันโดยธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลที่มี
ธาตุเสมอกันเท่านั้นจึงจะคบกันได้เข้ากันได้ คือคนทีมี่ธาตุดีก็คบกันได้กับคนที่มีธาตุดี 
คนท่ีมีธาตุเลวก็คบกันได้กับคนท่ีมีธาตุเลว นี้เป็นกฎธรรมชาติ เป็นความจริง ไม่
เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ อดีตหรืออนาคตก็เป็นอย่างนี้ บุคคลผู้ปรารถนาจะ
ข้ามพ้นสังสารวัฏ ควรเว้นคนเกียจคร้านมคีวามเพียรย่อหย่อน เลือกคบแต่พระอริยะ
ผู้สงัด ปรารภความเพียรเป็นนิตย์ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗๘/๔๓๙) 

ธาตุอย่างกลาง : มัชฌิมธาตุ มุ่งหมายภพท่ีเป็นรูปธาตุ ดังคำว่า ธาตุอย่างกลาง ช่ือรูปธาตุ (องฺ.ติก.
(ไทย)  ๒๐/๗๗/๒๑๗) ,เป็นข้อ ๒ ในธาตุ ๓ อีกหมวดหนึ่ง ดังคำในสังคีติสูตร พระ
สารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า ธาตุ ๓ อีกนัยหนึง่ คือ หีนธาตุ มัชฌิมธาตุ และปณีตธาตุ  
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๓), ในปฐมภวสูตร พระผูมี้พระภาคตรัสแก่พระอานนท์
ว่า วิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพราะธาตุอย่างกลางของสัตว์ท่ีมีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น 
มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๗/๓๐๑, ๗๘/๓๐๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธาตุอย่างกลาง  หมายถึงรูปธาตุ  (องฺ.ติก.อ.  (บาล)ี ๒/
๗๗/๒๒๘)   

ธาตุอย่างประณีต : ปณีตธาตุ มุ่งหมายถึงภพท่ีเป็นอรูปธาตุ ดังคำว่า ธาตุอย่างประณีต  ช่ืออรูปธาตุ
(องฺ.ติก.(ไทย)  ๒๐/๗๗/๒๑๗), เป็นข้อ ๓ ในธาตุ ๓ อีกหมวดหน่ึง ดังคำในสังคีติสูตร 
พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า ธาตุ ๓ อีกนยัหนึ่ง คือ หีนธาตุ มัชฌิมธาตุ และปณีต
ธาตุ  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๓), ในปฐมภวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระ
อานนท์ว่า วิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพราะธาตุอย่างประณีตของสัตว์ท่ีมีอวิชชาเป็น
เครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูกใจ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๗/๓๐๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธาตุอย่างประณีต  ในท่ีน้ีหมายถึงอรูปธาตุ  (องฺ.ติก.อ.  
(บาลี) ๒/๗๗/๒๒๘) 

ธารณสูตร๑ (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยการทรงจำอริยสัจ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  เธอท้ังหลายพึงทรงจำอริยสัจ ๔  แล้วได้ตรัสชมเชยภิกษุรูปหน่ึงท่ีทรง
จำอริยสัจ  ๔  ได้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๕/๖๐๐) 



 

๒๕๕๘ 
 

 

ธารณสูตร๒ (ทุติย) :พระสตูรว่าด้วยการทรงจำอริยสัจ (สูตรท่ี  ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เธอทั้งหลายพึงทรงจำอริยสัจ  ๔  แล้วได้ตรัสชมเชยภิกษุรูปหนึ่งท่ีทรง
จำอริยสัจ  ๔  ได้(ต่างกันตรงสนทนากับภิกษุในช่วงอริยสัจจธรรมแต่ละข้อ)  (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๘๖/๖๐๑)  

ธารน้ำ :  ลำน้ำ,ลำธารแห่งสายน้ำ ในมหาปทานสูตร อัจฉริยพภูตธัมมสูตร ลักขณกถา  กฎ
ธรรมดาของพระโพธิสัตว์กล่าวไว้ว่า เวลาท่ีพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของ
พระมารดา มีธารน้ำปรากฏในอากาศ ๒ สาย คือธารน้ำเย็นและธารน้ำอุ่น เพ่ือชำระ
ล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดา  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๐/๑๔, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐๖/
๒๔๐, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๑/๔๒๖),ในเถรคาถา ตาลปุฏเถรคาถา พระตาลปุฏเถระ
กล่าวถึงธารน้ำท่ีไหลตกจากท่ีสูงไว้ว่า เสียงกึกก้องแห่งธารน้ำตกตามซอกเขา จะทำ
ท่านผู้เข้าฌานอยู่ในป่าให้เพลิดเพลิน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๑๑/๕๒๐) 

ธารน้ำอุ่น :  ลำธารแห่งสายน้ำอุ่น หมายถึงน้ำพุร้อน, น้ำท่ีร้อน สายน้ำ ดังคำในมหาปทานสูตร 
อัจฉริยพภูตธัมมสูตร ลักขณกถา  กล่าวถึงกฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์กล่าวไว้ว่า 
เวลาท่ีพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดา มีธารน้ำปรากฏในอากาศ 
๒ สาย คือธารน้ำเย็นและธารน้ำอุ่น เพ่ือชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดา  (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๐/๑๔, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐๖/๒๔๐, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๑/๔๒๖)  

ธิดา :  ลูกหญิง,ลูกสาว ดังคำในปิยชาติกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในกรงุสาวัตถีนี้แล   
บิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไป... พ่ีชายน้องชาย  ... พ่ีสาวน้องสาว... บุตร  ...  ธิดา  
...  สามีของหญิงคนหน่ึงได้ตายไป เพราะความตายของสามีนั้น หญงินั้นจึงเป็นบ้า 
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๖/๔๓๗),หรือดังคำว่า ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี 
ครั้นเมื่อราตรีผ่านไป ธิดาของท้าวปัชชุนนะช่ือโกกนทามีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่ง
รัศมีให้สว่างทั่วป่ามหาวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๓๙/๕๔),ในเปสการิยวิมาน กล่าวถึงธิดาช่างหูก ทำความดีก่อนตาย แล้วไปเกิดบน
สวรรค์ (ขุ.วิ.(ไทย)  ๒๖/๑๕๔/๒๗)  

ธิดากุมภัณฑ์ :ลูกสาวยักษ์ช่ือกุมภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณ ดังคำในอาฏานาฏิยสูตร 
กล่าวไว้ว่า ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์วางยาม
รักษาการณ์ วางกองกำลัง วางหน่วยป้องกันไว้ท้ัง๔ ทิศ ด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ ่
ด้วยกองทัพคนธรรพ์หมู่ใหญ่  ด้วยกองทัพกุมภัณฑ์หมู่ใหญ่  และด้วยกองทัพนาคหมู่
ใหญ ่ เม่ือราตรีผ่านไป  มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างไสวทัว่ภูเขาคิชฌกูฏ 
และในจำนวนน้ันก็มีเหล่าธิดากุมภัณฑ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วย ดังคำตอนหนึ่งว่า



 

๒๕๕๙ 
 

 

กุมภัณฑ์ นางกุมภัณฑ์ บุตรกุมภัณฑ์ ธิดากุมภัณฑ์มหาอำมาตย์ของกุมภัณฑ์ บริวาร
ของกุมภัณฑ์ ผู้รับใช้ของกุมภัณฑ์ก็ตาม...เป็นต้น (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๒/๒๔๓)  

ธิดาของพญานาค:ลูกสาวพญานาค หมายถึงลูกสาวของพญานาควรุณนามว่าอิรันทดี ผู้งดงาม 
เน่ืองจากปุณณกยักษ์รักปรารถนานางนาคกัญญาช่ืออิรนัทดี ผู้เป็นธิดาของพญานาค  
ดังคำในวิธุรชาดก  ท่ีปุณณกยักษ์กล่าวแก่วิธุรบัณฑิตตอนหน่ึงว่า ข้าพเจ้ารักใคร่
อยากได้นางนาคกัญญา ช่ืออิรันทดี ผู้เป็นธิดาของพญานาคนั้น ท่านผู้เป็นปราชญ์ 
เพราะเหตุแห่งนางอิรันทดีผู้มีเอวงามน่ารักน้ัน ข้าพเจ้าจึงตกลงใจจะฆ่าท่าน  (ขุ.ชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๕๕/๔๒๗,๑๖๔๓/๔๔๔)  

ธิดาคนธรรพ์ : ลูกสาวของคนธรรพ์ เป็นหญงิสาวชาวสวรรค์พวกหนึ่ง ผู้เป็นบริวารท้าวธตรฐ มีความ
ชํานาญในวิชาดนตรีและขับรอ้ง ดังคำในอาฏานาฏิยสูตร กล่าวไว้ว่า ท้าวมหาราชทั้ง 
๔ องค์วางยามรักษาการณ์ วางกองกำลัง วางหน่วยป้องกันไว้ท้ัง๔ ทิศ ด้วยกองทัพ
ยักษ์หมู่ใหญ ่ ด้วยกองทัพคนธรรพ์หมู่ใหญ่ ด้วยกองทพักุมภัณฑ์หมู่ใหญ่ และด้วย
กองทัพนาคหมู่ใหญ่ เม่ือราตรีผ่านไป มีวรรณะงดงามยิ่งนัก เปล่งรัศมีให้สว่างไสวทั่ว
ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ และในจำนวนนั้นก็มีเหล่าธิดาคนธรรพ์เข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าด้วย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๒/๒๔๓); ดูธิดากุมภัณฑ์  

ธิดามาร :  ธิดาของพญามาร มีจำนวน ๓ นาง คือ นางตัณหา นางอรดี และนางราคา ดังคำใน
มารธีตุสูตร  เป็นเทวดาจําพวกหนึ่งจำพวกเทวบุตรมาร มีใจบาปหยาบช้าคอยกีดกัน
ไม่ให้ทําบุญ; ธิดาท้ัง ๓ ตนน้ีเคยรับอาสาบิดาผู้เป็นพญามารทำลายพระพุทธเจ้าด้วย
การแสดงท่าทางย่ัวยวนโดยอาการต่างๆ  แต่ไม่สามารถทำลายพระพุทธเจ้าให้เป็นไป
ตามท่ีนางปรารถนาได้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๑/๒๑๑),ในมารธีตาวัตถุ พระพุทธเจ้าตรัส
แก่ธิดามารว่า ตัณหาดุจตาข่ายช่ือว่าวิสัตติกาไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพ่ือ
นำไปในภพไหนๆ พวกท่านจักนำพระพุทธเจา้พระองค์น้ันผู้มีพระญาณหาที่สุดมิได้ ผู้
ไม่มีร่องรอย ไปด้วยร่องรอยอะไรเล่า(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๐/๘๙),ในมหานิทเทสกล่าว
ไว้ว่า เพราะเห็น คือ แลเห็นเหล่าธิดามาร ได้แก่นางตัณหา นางอรดีและนางราคา ก็
ไม่ได้มีความพอใจ ความกำหนัด หรือความรักในเมถุนธรรม (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๐/
๒๑๗) ; ดู กุมารปัญหา   

ธิดายักษ์ :  ลูกสาวยักษ์  เป็นหญิงสาวอมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยว
งอก ใจดําอํามหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธ์ิเหาะได้จําแลงตัวได้,  เป็น
เทวดาพวกหนึ่งในสวรรค์ช้ันจาตุมหาราชิก และเป็นอมนุษย์พวกหน่ึง บริวารท้าว
เวสวัณ ดังคำในอาฏานาฏิยสูตร กล่าวถึงธิดายักษ์ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ในคราว
ท่ีท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์วางยามรักษาการณ์ วางกองกำลัง วางหน่วยป้องกันไว้ท้ัง๔ 



 

๒๕๖๐ 
 

 

ทิศ ด้วยกองทพัยักษ์หมู่ใหญ ่ ด้วยกองทัพคนธรรพ์หมู่ใหญ ่ ด้วยกองทัพกุมภัณฑ์หมู่
ใหญแ่ละด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญ่ เมื่อราตรผี่านไป  มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมี
ให้สว่างไสวทั่วภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ และในจำนวนพวกที่มาเข้าเฝ้าในครั้ง
น้ันก็มีเหล่าธิดายักษ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าร่วมด้วย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๒/
๒๒๙,๒๙๒/๒๔๓)  

ธิติ :  1.ความเพียร,ความเข้มแข็งมั่นคง, ความหนักแน่น,ความอดทน  ดังเช่นพระอานนท์
เป็นเลิศด้านมีธิติ (มีปัญญาด้านทรงจำ) (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๒๒/๒๙,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๕๗/๔๙๑) ดังคำว่า อานนท์เลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเรา ผู้มีธิติ อรรถกถา
อธิบายว่า มีธิติ  ในท่ีนี้หมายถึงเพียรเรียน เพียรสาธยาย เพียรทรงจำพระพุทธพจน์
และเพียรอุปัฏฐาก  (องฺ.เอกก.อ. (บาลี)๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖ หมายถึงปัญญาเครื่อง
ทรงจำ  (ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒/๑๐๕๒/๔๗๑); ในวานรินทชาดก กุมภีลชาดก จระเข้
กล่าวถึงบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการจึงปราบศัตรูได้ว่า พญาวานร ผู้ใด
มีธรรม ๔  ประการน้ี คือ (๑) สัจจะ (๒) ธรรมะ (๓) ธิติ (๔) จาคะ  เช่นกับท่าน ผู้น้ัน
ย่อมครอบงำศัตรูท่ีตนพบเห็นได้ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๗/๒๔, ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) 
๒๗/๑๔๗/๑๐๔) 

  2.ปัญญา ในมหาสีหนาทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า สาวกบริษัท๔ของเราในธรรมวินัย
น้ีมีอายุ ๑๐๐ ปี เป็นอยู่ได้ ๑๐๐ ปี มีสติ  มีคติ  มีธิติ อันยอดเย่ียมและมีปัญญา
เฉลียวฉลาดอย่างย่ิง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๑/๑๖๔), หรือดังในอาฬวกสูตรท้ัง ๒ แห่ง 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรม ๔ ประการนี้  
คือสัจจะ ธรรม  ธิติ จาคะ   ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๖/
๓๕๔,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๑๙๐/๕๔๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ท่ีช่ือว่ามีธิติ  เพราะมีความเพียรท่ีสามารถทำการสาธยายส่ิงที่
เล่าเรียนมา ทรงจำมาไว้ได้  (ม.มู.อ.(บาลี)๑/๑๖๑/๓๗๓),ในอรรถกถาสังยุตตนิกาย
อธิบายว่า ธรรมะ  และ  ทมะในที่น้ีมีความหมายว่าปัญญา  เหมือนกัน(สํ.ส.อ. (บาลี) 
๑/๒๔๖/๓๑๕-๓๑๖)   

ธิติธาต ุ:   ธาตุคือปัญญา,ในท่ีนี้หมายถึงปัญญาด้านความเพียรพยายามท่ีมุ่งมั่นจะทำงานโดยไม่
มีความหว่ันไหว  ดังคำในอัตตการีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า พราหมณ์ ท่าน
เข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร นิกกมธาตุมีอยู่หรือไม่ ฯลฯ ปรกักมธาตุมีอยู่หรือไม่  ฯลฯ  
ถามธาตุมีอยู่หรือไม่ ฯลฯ ธิติธาตุมีอยู่หรือไม่ ฯลฯ อุปกักมธาตุมีอยู่หรือไม่ ฯลฯ”  
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๙) 



 

๒๕๖๑ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธิติธาตุ หมายถึงสภาวะท่ีต้ังมั่นไม่หว่ันไหว เป็นช่ือของ  
วิริยะ  ท่ีมีอาการต่างกัน  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๓๘/๑๑๘,องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๓๘- 
๔๑/๑๓๓) 

ธีตุสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยพระธิดา สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดบุพพาราม  ได้
ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ไม่ทรงเบิกบานเพราะทราบเรื่องที่พระนางมัลลิกาเทวี
ประสูติพระธิดาว่า  หญิงบางคนนับว่าประเสริฐ  ขอพระองค์จงชุบเลี้ยงไว้เถิด หญิงผู้
มีปัญญา มีศีล บำรุงแม่ผัวพ่อผัวดุจเทวดา จงรักภักดีต่อสามี ยังมีอยู่  บุรุษท่ีเกิดจาก
หญิงนั้นย่อมแกล้วกล้า เป็นใหญใ่นทิศได้ บุตรของภรรยาดีเช่นนั้น ก็ครองราชสมบัติ
ได้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๗/๑๕๐) 

ธีตุสูตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นธิดา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สังสารวัฏนับว่ามีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้  เพราะสัตว์
ผู้ท่องเท่ียวไปในสังสารวัฏ  ไม่มีเลยที่จะไมเ่คยเป็นธิดากัน (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๒/
๒๒๙)  

ธีรชน :  บัณฑิต, คนเป็นปราชญ์,นักปราชญ์ หมายถึงคนฉลาด,ไหวพริบ,มีปัญญา, ชํานาญ 
ดังเช่นคำในพันธนสูตร ปฐมอัปปมาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ธีรชนตัดเครื่อง
จองจำแม้เช่นน้ันได้แล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอาลัย  ละกามสุขเสียได้ หรือดังคำ
ว่า ธีรชนท่านเรียกว่า บัณฑิต เพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ คือประโยชน์ใน
ปัจจุบัน และประโยชน์ในภายหน้า (สํ.ส.(ไทย)  ๑๕/๑๒๑/๑๔๐, ๑๒๘/๑๕๑, ๑๒๙/
๑๕๕, ๒๕๐/๓๖๔,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๔/๒๗๖,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๓/๓๖๙,ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๑๗๗/๓๖๑, ๖๑๘/๔๔๖,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๓๔๘/๕๓๐) 

ธีราเถรีคาถา : คาถาของพระธีราเถรี, ภาษิตของพระธีราเถรี  พระธีราเถรี(รับพระพุทธโอวาทแล้วได้
กล่าวภาษิตน้ีว่า ธีราเธอจงสัมผัสนิโรธซึ่งเป็นความสงบระงับสัญญาอันเป็นสุขจงยินดี
นิพพานท่ียอดเยี่ยมซึ่งปลอดโปร่งโยคกิเลสเถิด (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๖/๕๕๓) 

ธุดงค์ :  องค์คุณเคร่ืองกำจัดกิเลส, ช่ือข้อปฏิบัติประเภทวัตร ทีผู่้สมัครใจจะพึงสมาทาน
ประพฤติได้ เป็นอุบายขัดเกลากิเลส  ส่งเสริมความมักน้อยสันโดษ เป็นต้น ดังคำใน
มหาวิภังค์ อธิบายไว้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร  ถือ
บิณฑบาตเป็นวัตร ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร  เข้าเฝ้าได้ตามสะดวก (วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๕๖๖/๙๒),ในมหาวรรค กล่าวถึงิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ จำนวน ๓๐รูป ท้ังหมดถือ
อารัญญิกธุดงค์  ถือปิณฑปาติกธุดงค์และถือเตจีวริกธุดงค์  เดินทางมากรุงสาวัตถี
เพ่ือเฝ้าพระผู้มีพระภาค  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๖/๑๕๔), ในมหานิทเทส กลา่วถึงธุดงค์ไว้ 
๘ ข้อ,จัดเป็นวัตร เพ่ือมุ่งอธิบายเกี่ยวกับวัตร (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗/๗๙, ๗๔/๒๒๔, 
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๑๐๐/๓๐๘, ๑๙๖/๕๗๔), ธุดงค์มี ๑๓ ขอ้ คือ หมวดท่ี ๑ จีวรปฏิสังยุตต์  เกี่ยวกับ
จีวร มี (๑) ปังสุกูลิกังคะ ถอืใช้แต่ผ้าบังสุกุล (๒) เตจีวริกังคะ ใช้ใช้เพียงสามผืน ; 
หมวดท่ี ๒ ปิณฑปาตปฏิสังยุตต์  เกี่ยวกับบิณฑบาต มี (๓) ปิณฑปาติกังคะ เที่ยว
บิณฑบาตเป็นประจำ (๔) สปทานจาริกังคะ  บิณฑบาตตามลำดับบ้าน  (๕) เอกาสนิ
กังคะ ฉันมื้อเดียว (๖) ปัตตปิณฑิกังคะ ฉันเฉพาะในบาตร (๗) ขลุปัจฉาภัตติกังคะ 
ลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพ่ิม ; หมวดท่ี ๓ เสนาสนปฏิสังยุตต์  เกี่ยวกับเสนาสนะ ม ี 
(๘) อารญัญิกงัคะ ถืออยู่ป่า (๙) รุกขมูลิกงัคะ อยู่โคนไม้ (๑๐) อัพโภกาสิกังคะอยู่
กลางแจ้ง (๑๑) โสสานิกังคะ  อยู่ป่าช้า (๑๒) ยถาสันถติกังคะ อยู่ในท่ีแล้วแต่เขาจัด
ให้ ; หมวดท่ี ๔ วิริยปฏิสังยุตต์ เกี่ยวกับความเพียร มี (๑๓) เนสัชชิกังคะ ถือนั่งอย่าง
เดียวไม่นาน (น้ีแปลเอาความสั้นๆ ความหมายละเอียดพึงดูตามลำดับอักษรของคำ
น้ันๆ (พจนานุกรมพุทธศาสน ์ฉบับประมวลศัพท์) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธุดงค์ มี๑๓ ข้อ ดังคำว่า บรรพชิตผู้มีจิตบริสุทธ์ิ รักษาปาริสุทธิ
ศีล ๔ ให้บรสิทุธ์ิสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ  เรียนกัมมัฏฐานในอารมณ์ ๓๘ ประการ 
หรือดังคำว่า การบำเพ็ญธุดงค์ ๑๓  (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๗๐/๑๘๐,องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาลี) 
๓/๑๙/๒๔๔,ขุ.ธ.อ.(บาลี)๑/๑๔๑,๒๐/๑๖๘)  

ธุดงค์คุณ :  องค์คุณเคร่ืองกําจัดกิเลส, ช่ือวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของภิกษุ มี ๑๓ อย่าง เช่น 
การอยู่ในป่า การอยู่โคนไม้ ดังคำที่พระมหากัสสสเถระกล่าวไว้ว่า ท่ัวพุทธอาณาเขต 
ยกเว้นพระมหามุนีเสีย เราได้เป็นผู้ประเสริฐในธุดงคคุณ ไม่มีใครเทียบเท่าเรา(ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๑๐๙๐/๕๑๖),ในอุปาลิเถราปทาน พระอุปาลิเถระกราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคว่า ข้าแต่พระมุนี พระเถระผู้ดำรงวงศ์เก่าแก่ มีเดชแผ่ไป หาผู้กระทบกระท่ังได้
ยากเป็นผู้เลิศด้วยธุดงค์คุณ(มีนามว่ากัสสปะ)เป็นผู้พิพากษาของพระองค์  (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๕๔๑/๘๒),ในพุทธวงส์ กล่าวถึงพระมหากัสสปเถระผู้ผิวพรรณด่ังทองที่
หลอมอยู่ในเบ้า พระศาสดาทรงสรรเสริญต้ังไว้ว่า เป็นผู้เลิศในฝ่ายธุดงค์คุณ หรือดัง
คำในธัมมทสัสพุีทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า ในกาลท่ีพระพุทธเจ้าทรงประกาศธุดงค์คุณ พระ
ขีณาสพจำนวน ๘๐ โกฏิ มาประชุมกันเป็นครั้งท่ี ๓ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๙/๕๖๔, ๘/
๖๖๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธุดงค์คุณ เป็นคุณเคร่ืองความสหาย จัดเป็นคุณธรรมท่ีพึง
มี (ขุ.ธ.อ.(บาล)ี๗/๑๔๓)  

ธุดงควัตร :  วัตรเกี่ยวกับธุดงค์ หมายถึงกิจอันภิกษุผู้ถอืธุดงค์ควรทํา ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวว่า  
ท่านพระสุทินได้ถือธุดงควัตรดังน้ี คือ อยู่ป่าเป็นวัตร ๑ เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ๑ ใช้
ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ๑ เที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนเป็นวัตร ๑ พักอาศัยอยู่ใกล้
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หมู่บ้านชาววัชชีตำบลหนึ่ง (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๐/๒๐),ธุดงควัตร ส่วนมากมักมาคู่ศีล  
ซึ่งหมายถึงปาริสุทธิศีล ๔ ดังคำว่า ผู้มีกำลงัคือปัญญา ถึงพร้อมด้วยศีลและวัตร(ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๒๑๔/๕๔๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธุดงควัตร จัดเป็นวัตร มุ่งหมายถึงธุดงควัตร  ๑๓  ประการ,เป็น
กจิที่ภิกษุพึงกระทำ  (ขุ.ธ.อ.  (บาลี) ๖/๑๒๗,ขุ.ธ.อ.  (บาลี) ๗/๙๐,ขุ.ส.ุอ. (บาลี) ๑/
๒๑๔/๒๙๔),ในอรรถกถาสุตตนิบายอธิบายว่า คำว่า ศีล  หมายถึงปาริสุทธิศีล ๔  
ประการ  วัตร  หมายถึงธุดงควัตร  ๑๓  ประการ  (ขุ.สุ.อ.  (บาล)ี ๑/๒๑๔/๒๙๔)  

ธุรนิกเขปสมุฏฐาน : สมุฏฐานคือการทอดธุระ, เหตุหรือที่ต้ังแห่งการทอดธุระ หมายถึงเกิดจากการ
ทอดธุระในการแสดงอาการทางกายหรือทางวาจาว่า  เราสละเรื่องนั้น  ดังเช่นคำใน
คัมภีร์ปริวาร(ภิกขุนีวิภังค์) กัตถปัญญัตติวาร ปาราชิกกัณฑ์  กล่าวไว้ว่า ในปาราชิก
สิกขาบทที่ ๗ น้ันมี๑ พระบัญญัติ บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สมุฏฐาน เกิดด้วย
สมุฏฐาน ๑ สมุฏฐาน เป็นธุรนิกเขปสมุฏฐาน ฯลฯ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๐๔/๒๐๗) 

  คำว่า ธุรนิกเขปสมุฏฐาน มีปรากฏเฉพาะในคัมภีร์ปริวารเท่านั้น เช่น  วิ.ป.(ไทย) ๘/
๒๐๕/๒๐๘, ๒๑๐/๒๑๒, ๒๑๓/๒๑๔, ๒๑๔/๒๑๔, ๒๑๕/๒๑๕, ๒๑๖/๒๑๖, ๒๑๙/
๒๓๔, ๒๒๐/๒๓๕, ๒๒๑/๒๔๑, ๒๒๑/๒๔๒, ๒๒๒/๒๔๖, ๒๒๓/๒๔๙, ๒๒๔/๒๕๘, 
๒๒๕/๒๖๒, ๒๒๕/๒๖๓, ๒๔๗/๓๒๐, ๒๔๗/๓๒๑, ๒๔๘/๓๒๔, ๒๔๘/๓๒๖, ๒๔๘/
๓๒๗, ๒๔๘/๓๒๘ 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า ธุรนิกเขปสมุฏฐาน  คือเกิดจากการทอดธุระใน
การแสดงอาการทางกายหรือทางวาจาว่า  “เราสละเรื่องนั้น”(ดู  วิ.อ. (บาลี)  ๒/
๔๑๕/๑๑๒)  เกิดโดยสมุฏฐานท่ี  ๖ คือกายวาจากับจิต  ธุรนิกเขปสมฏุฐาน  คือสม
นุภานสมุฏฐานน่ันเอง  (วิ.อ.  (บาลี) ๒/๖๖๙-๗๐/๔๖๗,  สารตฺถ.ฏีกา  (บาลี) ๒/
๖๖/๑๑๖,  วิมติ.ฏีกา  (บาล)ี๑/๖๖/๑๙๐)   

ธุระ :  สิ่งที่จะต้องแบกไป, หน้าท่ี,ภารกิจ, การงาน, เรื่องที่จะต้องรับผิดชอบ,ดังคำในมหา
วิภังค์กล่าวไว้ว่า ท่ีหมู่บ้านกลันทคามไม่ห่างจากกรุงเวสาลี    มีบุตรชายเศรษฐีชาว
กลันทคามช่ือสุทิน วันหน่ึงเขามีธุระบางอย่างจึงเดินทางไปในกรุงเวสาลีกับเพ่ือนๆ 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๔/๑๗),ในภิกขุนวิีภังค์กล่าวถึงภิกษุณีถุลลนันทาเดินทางไป
หมู่บ้านด้วยธุระบางอย่าง (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๒/๖๙๔/๔๑), กิจในพระศาสนา แสดงไว้
ในอรรถกถา ๒ อย่าง คือ คันถธุระ หมายถึงการเรียนพระคัมภีร์ และวิปัสสนาธุระ 
หมายถึงการเจริญวิปัสสนากมัมัฏฐาน (องฺ.ทสก.อ.  (บาล)ี ๓/๙๙/๓๗๑) 

  อรรถกถาและฎีกากล่าวถึงไว้ว่า ธุระ มี ๒ อย่าง คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ (ที.
ม.อ. (บาลี) ๒/๑๓๗/๑๒๘, องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๒๔/๑๗๖ - ๑๗๗, องฺ.ฉกฺก.อ.  
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(บาลี) ๓/๑๔/๑๐๕, องฺ.ฉกฺก.ฏีกา  (บาลี) ๓/๑๔-๑๕/๑๑๘,องฺ.ฉกฺก.  ฏีกา  ๓/๑๔-
๑๕/๑๑๘) 

ธุลี :  ฝุ่น, ละออง, ผง ในท่ีน้ีหมายถึงกิเลส คือราคะโทสะและโมหะ(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๐๙/
๕๘๔),ในมหาวรรค กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเวไนยสัตว์  ดังคำว่า พระผู้
มีพระภาคทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหม และเพราะอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ 
ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ท้ังหลายผู้
มีธุลีในตาน้อย มีธุลีในตามาก ฯลฯ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๙๑๔) หรือดังคำในสามัญญผลสูตร 
กล่าวไว้ว่า การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด เป็นทางแห่งธุลี การบวชเป็นทางปลอด
โปร่ง (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๑/๖๔) 

  คำว่า ธุลี มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/๖๕, ๓๓๘/๔๐๘, ๔๑๘/
๕๒๓, ๔๗๕/๖๐๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓/๑๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๖/๗, ๘๙/๙๔, ๒๒๑/
๓๒๓,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๙/๑๙๙, ๕๘/๒๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๐/๘๒, ๑๙๘/
๓๐๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๙/๓๐๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๑/๑๑๑, ๙๔/๒๒๓,ขุ.
อุ.(ไทย) ๒๕/๒๑/๒๐๙,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๔๓/๓๙๒,ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๙๘๑/๗๓๓, 
๑๑๑๒/๗๖๘,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๐/๔, ๙๐/๑๕,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๙๕๘/๑๑๗,ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๒๒๗/๓๗๔, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๙/๖๑๒,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๗๔/๒๖๘, ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๒/๒๖๑, ๖/๓๙๐, ๑๑/๕๒๒, ๑๒/๓๙๑,ขุ.อป.(ไทย)  ๓๓/๑/๑๖๖,๑/
๒๐๑, ๑๗/๒๐๔, ๒๕/๒๒๐, ๒๘/๒๐๖,๒๐๓/๓๑๘ 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็นทางแห่งธุลี เพราะเป็นท่ีเกิดและเป็นท่ีต้ังแห่งกิเลสอันทำจิต
ให้เศร้าหมอง เช่นราคะเป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี) ๑๙๑/๑๖๓) 

ธุวยาค ุ:  ข้าวต้มที่ถวายเป็นประจำ (ยาคูเที่ยง) เป็นภัตที่นางวิสาขาจัดถวายพระภิกษุสงฆ์
ร่วมกับภัตอ่ืน ๆ มีอาคันตุกภัต คิลานเภสัช เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มาในเร่ือง
วิสาขาวัตถุ นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลว่า “พระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉนัประสงค์จะ
ถวายผ้าวัสสิกสาฎก ถวายอาคันตุกภัต ถวายคมิกภัต ถวายคิลานภัต ถวายคิลานุ
ปัฏฐากภัต ถวายคิลานเภสัช ถวายธุวยาคูแก่พระสงฆ์ และถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณี
สงฆ์จนตลอดชีวิต” เมื่อนางระลึกถึงบุญกุศลน้ันก็จะเกิดความปลื้มใจ เมือ่ปลื้มใจก็จะ
เกิดอ่ิมใจ เม่ืออ่ิมใจ กายจะสงบ หม่อมฉันมกีายสงบจะมีความสุข จิตของผู้มีความสุข
จะต้ังมั่น หม่อมฉันจะได้อบรมอินทรีย์ พละ และโพชฌงค์ หม่อมฉันเห็นอานิสงส์น้ีจึง
กราบทูลขอพร ๘ ประการกบัพระตถาคตพระพุทธเจ้า” ตามนัยพระอภิธรรม มาใน
ปุคคลกถา ธุวยาคุ ก็เป็นหน่ึงในหลาย ๆ อย่าง หม้อน้ำมัน ฯลฯ หม้อน้ำผึ้ง ฯลฯ 
หม้อน้ำอ้อย ฯลฯ หม้อน้ำนม ฯลฯ หม้อน้ำ ฯลฯ ภาชนะน้ำด่ืม ฯลฯ กระบอกน้ำด่ืม 
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ฯลฯ ขันน้ำด่ืม ฯลฯ นิตยภัต ฯลฯ ธุวยาคู (ยาคูเที่ยง) ดังนี้ วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๕๐/
๒๒๑. วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๕๑/๒๒๔.อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๓๘/๑๐๘. 

ธูปทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระธูปทายกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติ
กัปท่ี ๙๔ ท่านได้ถวายธูปเป็นประจำที่พระคันธกุฎีของพระ พุทธเจ้าพระนามว่า
สิทธัตถะ เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระ
อรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๑/๑๔๓) 

ธูมการิชาดก : ชาดกว่าด้วยพราหมณ์ผู้ก่อไฟรมควัน มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ปุโรหิตโพธิสัตว์ ได้
กราบทูลพระเจ้าธนัญชัยไม่ให้ทอดทิ้งนักรบเก่าแล้วบำรุงแต่นักรบใหม่ ควรจะบำรงุ
ท้ัง ๒ ฝ่ายให้เท่า ๆ กัน เพราะนักรบที่ได้รับการบำรุงดีแล้วย่อมช่วยทำการรบให้
พระองค์ได้ชัยชนะ เหตุท่ีพระองค์แพ้การทำศึกกับพวกโจรปล้นชายแดนคราวนี้ก็
เพราะทรงบำรุงแต่นักรบใหม ่ เมื่อถึงคราวที่เข้าสนามรบจริงพวกนักรบเก่าไม่ได้เข้า
ช่วยรบเต็มที่เพราะคิดว่าพวกนักรบใหม่จักทำการรบ สว่นพวกนักรบใหม่ก็เจ้าใจว่า
พวกนักรบเก่าจักรบ เมื่อต่างฝ่ายต่างเก่ียงกัน จึงทำให้พระองค์แพ้สงคราม  ท่านได้
ยกอุปมาให้พระเจ้าธนัญชัยสดับว่า มีพราหมณ์เลี้ยงแพะคนหนึ่งต้อนฝูงแพะไปทำ
คอกเลี้ยงอยู่ในป่า ได้สุมไฟไล่ยุงให้ เมื่อมีพวกละมั่งมาอาศัยกลิ่นควันไฟด้วย เขาก็
เกิดความรักใคร่ในละมั่งพวกน้ันไม่ได้ใส่ใจฝงูแพะของตน แพะเหล่าน้ันถึงความพินาศ
เป็นอันมาก เม่ือหมดฤดูฝนฝูงละมั่งก็หนีเข้าป่าไป เขาเกิดความเสียใจมากที่เสียท้ัง
แพะทั้งละมั่ง จึงเกิดโรคผอมเหลืองถึงแก่ความตาย พระราชาทราบดังน้ันจึงหันมา
บำรุงนักรบทั้งสองฝ่ายให้เท่ากันทำความดีตามท่ีพระโพธิสัตว์สั่งสอน มีสุคติโลก
สวรรค์เป็นท่ีไป (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๒๘/๒๗๘) 

ธูมเกต,พระเจา้จักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าธูมเกตพระองค์ได้รับดอกไม้จากคนใช้นำไป
บูชาสาวกของพระพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสส ี เม่ือสิ้นชีวิตลงได้กลับมาเกิดอีกในกัปที่ 
๑๑๓ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่า ธูมเกตุ ตามนัยพระสูตร มาในติวัณฏิปุปผิย
เถราปทาน ว่าด้วยเร่ือง ประวัติในอดีตชาติของพระติวัณฏิปุปผิยเถระ เรื่องการบูชา
สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ ความว่า ท่านพระติวัณฏิปุปผิยเถระ เมื่อจะ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พวกข้าพเจ้าทุกคนน้ันมาประชุมกัน 
เพ่งโทษพระเถระช่ือว่าอภิภู ความเร่าร้อนได้เกิดขึ้นแก่พวกข้าพเจ้า ผู้เพ่งโทษ ครั้ง
น้ัน พระเถระมีนามว่าสุนันทะ เป็นสาวกของพระมุนีพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสส ีมา
ในสำนักของขา้พเจ้า ครั้งนั้น ชนทั้งหลายท่ีเป็นคนรับใช้ของข้าพเจ้า ได้ให้ดอกไม้แก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ถือดอกไม้น้ันไปบูชาสาวก ข้าพเจ้า ได้สิ้นชีวิตลง ณ ท่ีน้ันแล้ว ก็
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กลับมาเกิดอีก ในกัปท่ี ๑๑๓ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ ชาติ พระ
นามว่า ธูมเกตุ ดังนี้ ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๑/๓๕๗. 

ธูมโรรุวนรก :  นรกท่ีสัตว์ร้องไห้เพราะควันไฟ กล่าวคือ นรกท่ีมีควันไฟรมสัตว์นรกทางทวารท้ัง ๙ 
อยู่ตลอดเวลา 

    ตามนัยพระสูตร มาในสังกิจจชาดก เป็นบทสนทนาของฤษีโพธิสัตว์ที่กราบ
ทูลพระราชาถึงสภาพการตกนรก ความว่า ข้าแต่มหาราช ธรรมช่ือว่าเป็นทางที่
ปลอดภัย ส่วนอธรรมช่ือว่าเป็นทางที่ไม่ปลอดภัย เพราะว่าอธรรมนำสัตว์ไปสู่นรก 
ส่วนธรรมยังสัตว์ให้ถึงสุคติ ขา้แต่มหาบพิตร คนผู้ประพฤติล่วงธรรมทั้งหลายมีชีวิตไม่
ราบรื่น ตายไปแล้วจะไปสู่คติใดในนรก ขอพระองค์ทรงสดับการกล่าวถึงนรกเหล่าน้ัน
ของอาตมภาพ คือ (๑)  สัญชีวนรก  (๒) กาฬสุตตนรก  (๓) สังฆาฏนรก โรรุวนรก ๒ 
คือ (๔. ชาลโรรุวนรก ๕. ธูมโรรุวนรก)  (๖) ตาปนนรก  (๗) ปตาปนนรก  (๘) อเวจี
มหานรก นรก ๘ ขุมเหล่านีบั้ณฑิตกล่าวว่า ก้าวพ้นได้โดยยาก เกลื่อนกล่นไปด้วย
เหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้า แต่ละขุม ๆ มีอุสสทนรก ๑๖ ขุมเป็นบริวาร (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๘/๘๑-๔/๔๗. (ขุ.ชา. ๒๘/๔๒๑-๕๘๙/๑๖๖-๑๘๗) ข.ุชา.อ. (บาลี) ๙/๔๒๑-๕๘๙ 
๑๕๑-๒๐๙) และดูเทวทูตสตูรใน ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๖๑-๒๗๑/๒๓๐-๒๔๐,ม.อุ.อ. 
(บาลี) ๓/๒๖๑-๒๗๑/๑๖๗-๑๗๓. ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/๘๓-๘๔/๑๑๑-๑๑๔ 

โธตกะ, มาณพ :  มาณพช่ือว่าโธตกะ, โธตกมาณพ เป็น ๑ ในพราหมณ์  ๑๖ คน ผู้เป็นศิษย์พราหมณ์
พาวรี ในโธตกมาณวกปัญหา โธตกมาณพได้ทูลถามพระผูม้ีพระภาคว่า บุคคลฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์แล้วศึกษาธรรม  เป็นเหตุดับกิเลสเพ่ือตนหรือ  พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า โธตกะ ถ้าเช่นน้ัน เธอผู้มีปัญญารักษาตน มีสติ  จงทำความเพียรในทีน้ี่  
บุคคลได้ฟังเสียงจากท่ีน้ีแล้ว พึงศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพ่ือตน (ขุ.สุ. (ไทย) 
๒๕/๑๐๖๙/๗๕๕) 

โธตกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโธตกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี 
๑๐๐ ,๐๐๐  ท่านพร้อมด้วยศิษย์ได้สร้างสะพานข้ามแม่ น้ำภาคีรถีถวายให้
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ พร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ข้ามประจำ เพราะผลแห่ง
ทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๒/๖๖๔) 

โธตกมาณวกปัญหา :ปัญหาของโธตกมาณพ(โธตกมาณพทูลถามดังน้ี)  ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหา
คุณอันย่ิงใหญ่ ข้าพระองค์มุ่งหวังจะรับฟังพระวาจาของพระองค์อย่างย่ิง บุคคลฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์แล้ว ศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพ่ือตน (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๑๐๖๘/๗๕๔) 
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โธตกมาณวปัญหา:ปัญหาของโธตกมาณพหมายถึงปัญหาของโธตกมาณพผู้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระ
ภาคเป็นคนท่ี ๕ เกี่ยวกับธรรมเป็นเครื่องดับกิเลส ธรรมคือความสงัด ตัณหาที่ช่ือว่าวิ
สัตติกา เป็นต้น มีท้ังหมด ๘ คาถา โดยโธตกมาณพทูลถาม ๔ คาถา พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบ ๔ คาถา (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘๖/๑๘) 

โธตกมาณวปัญหานิทเทส :แสดงปัญหาของโธตกมาณพ คือโธตกมาณพทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้
สักกะขอพระองค์โปรดปลดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัยท้ังหลายเถิด ท่านพระ
สารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 

  คำว่า ความสงสัยท้ังหลาย ได้แก่ ความสงสัยในทุกข์ ความสงสัยในทุกขสมุทัย ความ
สงสัยในทุกขนิโรธ ความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความสงสัยในส่วนเบื้องต้น
และส่วนเบื้องปลาย ความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะธรรมน้ีเป็นปัจจัย ธรรมนี้
จึงมี ... ความติดขัดในใจเห็นปานน้ี 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เราไม่สามารถปลดเปลื้องใคร ๆท่ีมคีวามสงสัยในโลกได้
แต่เธอเมื่อรู้ท่ัวถึงธรรมอันประเสริฐก็จะข้ามโอฆะน้ีได้ท่าน พระสารบุีตรอธิบายมี
ใจความว่า 

  คำว่า ธรรมอันประเสริฐ ในคำว่า แต่เธอเมื่อรู้ท่ัวถึงธรรมอันประเสรฐิ ได้แก ่ อมต
นิพพาน อันเป็นธรรมระงับสังขารทั้งปวง เป็นท่ีสลัดทิ้งอุปธิท้ังหมด เป็นท่ี สิ้นตัณหา 
เป็นที่คลายกำหนัด เป็นท่ีดับกิเลส เป็นท่ีเย็นสนิท 

  คำว่า ก็จะข้ามโอฆะน้ีได้ อธิบายว่า เธอก็จะข้ามกาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ
น้ีได้ 

  โธตกมาณพทูลถามว่า ...ขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนวิเวกธรรมที่ข้าพระองค์
จะพึงรู้แจ้งได้ และโดยวิธีท่ีขา้พระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศ ข้าพระองค์จะพึงสงบ
อยู่ในท่ีน้ีแลเป็นผู้ไม่ยึดอาศัย เที่ยวไปอยู่ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 

  คำว่า วิเวก ในคำว่า วิเวกธรรมท่ีข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ ได้แก่ อมตนิพพาน อัน
เป็นธรรมระงับสังขารทั้งปวง เป็นท่ีสลัดทิ้งอุปธิท้ังหมด เป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่คลาย
กำหนัด เป็นที่ดับกิเลส เป็นที่เย็นสนิท 

  คำว่า ท่ีข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศ อธิบายว่า อากาศ ไม่ขัดข้อง คือ จับต้อง
ไม่ได้ ไม่ติด ไม่พัวพัน ฉันใด ข้าพระองค์ไม่ขัดข้อง ไม่ยึดถือ ไม่ติด ไมพั่วพัน ฉันน้ัน 
อากาศย้อมไม่ได้ด้วยน้ำครั่ง น้ำขมิ้น ด้วยสเีขียว หรือด้วยสีน้ำฝาด ฉันใด ข้าพระองค์
ก็ไม่กำหนัด ไม่ขัดเคือง ไม่ลุม่หลง ไม่เศร้าหมอง ฉันน้ัน อากาศไม่กำเริบ ไม่พยาบาท 
ไม่หดหู่ ไม่กระทบกระทั่ง ฉันใด ข้าพระองค์ไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่หดหู่ ไม่
กระทบกระทั่ง ฉันนั้น 



 

๒๕๖๘ 
 

 

  คำว่า ข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่น้ีแล เปน็ผู้ไม่ยึดอาศัย เที่ยวไปอยู่ 
  อธิบายว่า ข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่น้ี คือ นั่งอยู่ในที่น้ี นั่งอยู่บนอาสนะนี้ ใน

บริษัทนี้ ไม่ยึดอาศัย ๒ อย่าง คือ การอาศัยด้วยอำนาจตัณหา และการอาศัยด้วย
อำนาจทิฏฐิ สลัดออก หลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องมีใจเป็นอิสระอยู่เที่ยวไป เคลื่อนไหว
เป็นไป ยังชีวิตให้ดำเนินไป 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
  เราจักกล่าวความสงบนั้น ที่รูป้ระจักษ์ด้วยตนเองในธรรมท่ีเราเห็นแล้วแกเ่ธอ  เธอรู้

ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ซึ่งเป็นธรรมช้ันสูง ช้ันต่ำและช้ันกลางเธอรู้ชัดธรรมน้ันว่า
เป็นเคร่ืองข้องในโลกแล้วอย่าได้ก่อตัณหาเพ่ือภพน้อยและภพใหญ่ 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 
  คำว่า ธรรมช้ันสูง ช้ันต่ำและช้ันกลาง อธิบายว่าอนาคต เรียกว่าช้ันสงู อดีต เรียกว่า

ช้ันต่ำ ปัจจุบัน เรียกว่าช้ันกลางกุศลธรรม เรียกว่าช้ันสูง อกุศลธรรม เรียกว่าช้ัน
ต่ำ อัพยากตธรรม เรียกว่า ช้ันกลางอรูปธาตุ เรียกว่าช้ันสูง กามธาตุ เรียกว่าช้ันต่ำ 
รูปธาตุ เรียกว่า ช้ันกลาง 

  สุขเวทนา เรียกว่าช้ันสูง ทุกขเวทนา เรียกว่าช้ันต่ำ อทุกขมสุขเวทนา เรียกว่า ช้ัน
กลาง เบ้ืองสูงจากฝ่าเท้าขึ้นไป เรียกว่าช้ันสูง เบ้ืองต่ำจากปลายผมลงมา เรียกว่าช้ัน
ต่ำ ตรงกลาง เรียกว่าช้ันกลาง 

  คำว่า อย่าได้ก่อตัณหาเพ่ือภพน้อยและภพใหญ่ อธิบายว่า อย่าก่อรูปตัณหา สัทท
ตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา และธัมมตัณหา คืออย่าให้บังเกิดขึ้นอีก 
เมื่อเธอรู้ธรรมน้ันว่าเป็นเคร่ืองขอ้ง เครื่องผูกพัน ก็อย่าได้ก่อตัณหาเพ่ือเกิดในภพ
น้อยและภพใหญ่(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๓๐/๑๕๕) 

โธนา :  ผู้มีปัญญาพิจารณาปัจจัย ๔ แล้วจึงบริโภค หากผู้นั้นประพฤติล่วงโธนา ก็จะเข้าสู่
ทุคติ ตามนัยพระสูตร มาในติสสเถรวัตถุ เรื่องพระติสสเถระ ซึ่งพระผูมี้พระภาคตรัส
กะภิกษุท้ังหลาย ถึงเรื่องน้ี ความว่า สนิมเกิดขึ้นจากเหล็ก คร้ันเกิดขึน้แล้ว ย่อมกัด
เหล็กน่ันเอง ฉันใด กรรมทั้งหลายของตน ย่อมนำคนผู้ประพฤติล่วง โธนา ไปสู่ทุคติ 
ฉันนั้น ดังน้ี ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๒๔๐/๑๐๗. ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๑๑ 

โธวนสูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรมเนียมการล้างกระดูกผู้ตาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในทักขิณา
ชนบท มีธรรมเนียมในการล้างกระดูกของญาติผู้ตาย ในธรรมเนียมน้ันจะมีการจัด
ขา้ว น้ำ ของเคี้ยว ของบริโภค เครื่องลิ้ม เครื่องด่ืม การฟ้อนรำ เพลงขับ และการ
ประโคมอยู่ แต่การล้างน้ันเป็นของเลว เป็นของชาวบ้าน ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือ
ความเบ่ือหน่าย คลายกำหนัด เพ่ือนิพพาน 



 

๒๕๖๙ 
 

 

  ตรัสว่าเราจักแสดงการล้างอันเป็นของพระอริยะท่ีเป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย คลาย
กำหนัด เพ่ือนิพพาน ซึ่งสัตว์ท้ังหลายผู้มีความเกิด ความแก่ ความตายเป็นธรรมดา
อาศัยแล้วย่อมพ้นจากความเกิด ความแก่ ความตาย ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาสเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากโสกะเป็นต้น คือ ผู้มีสมัมัตตธรรม ๑๐ มี
สัมมาทิฏฐิเป็นต้น ย่อมล้างมิจฉัตตธรรม ๑๐ มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นได้ ล้างบาปอกุศล
ธรรมเป็นอันมากท่ีเกิดขึ้นเพราะมิจฉัตตธรรม ๑๐ มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเป็นปัจจัยได้ 
และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะสัมมัตตธรรม ๑๐ มี
สัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นปัจจัย (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๗/๒๕๐) 

 
อกัษร น จำนวน ๘๑๒ ศัพท์ 
นกกุณาละ : ช่ือนกกุณาละ นกผู้มีนางนกจำนวนมากห้อมล้อมอยู่ตลอดวัน โดยหวังให้สุขสบายว่า 

นกกุณาละน้ี อย่าได้ถูกกระทบกับไม้ อย่าได้เหงา อย่าลำบากเพราะความหิวเลย  ก็
ยังด่าว่านกเหล่านั้นว่า จงถอยไป จงฉิบหาย อีถ่อย อีโจร อีนักเลง อีเผอเรอ อีใจเบา 
อีเนรคุณคน ตามนัยพระสูตร มาในกุณาลชาดก ว่าด้วยนกดุเหว่า พรรณนาถึงสัตว์
นานาชาติพันธ์ุในไพรสณฑ์ ซึง่หนึ่งในน้ัน คือนกกุณาละ ความว่า ในไพรสณฑ์แห่งนี้มี
นกดุเหว่าตัวหน่ึงช่ือกุณาละอาศัยอยู่ขนและปีกงดงามย่ิงนัก ได้ยินว่า นกดุเหว่าตัว
น้ันมีนางนกดุเหว่าเป็นนางบำเรอถึง ๓,๕๐๐ ตัว บินล้อมหน้า-หลัง ข้างซ้าย-ขวา 
บน-ล่าง แมน้กอ่ืน ๆ คาบก่ิงไม้สองข้างให้นกกุณาละจับกลาง เพ่ือให้ปลอดภัย
จากศาสตาวุธ นั่นคอืนางนกเหล่าน้ันห้อมลอ้มนกกุณาละอยู่ตลอดวัน ก็ยังด่าอย่างนี้
ว่า ถอยออกไป พวกเจ้าอีนกถ่อย พวกเจ้าจงฉิบหาย อีถ่อย อีโจร อีนักเลง อีเผอเรอ 
อีใจเบาอีเนรคุณคน อีตามใจตนเองเหมือนลม (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๔) 

นกกุมภีลกา : เป็นนกตัวเล็ก ๆ ท่ีสามัคคีกันเอาชนะนายพรานได้  ท่ีชฎิลโกงยกมาอุปมา  ตามนัยพระ
สูตร มาในตัจฉสูกรชาดก ว่าด้วยสุกรช่ือตัจฉะ ที่อุปมาการแตกความสามัคคีแล้วทำ
ให้เกิดความลม้เหลว โดยย่ัวยุเสือโคร่งให้หลงล่าเหย่ือในหมู่สุกรท่ีสามัคคีกันก็
สามารถย้อนกัดเสือได้ ชฎิลได้ปลุกใจเสือโคร่งว่า นกชนิดน้ีเป็นนกตัวเล็กตัวน้อย บิน
โผผินบินไปมา เที่ยวไปเป็นฝูง เป็นหมู่ รื่นเริง จับกลุ่มกันโผผิน บินร่อนไปมา เมื่อ
เหย่ียวโฉบเอานกตัวหนึ่ง นกเหล่าน้ันท่ีแตกฝูงออกมา แล้วเสือโครงก็ตะปบเหย่ือได้
อย่างง่ายดาย เสือโคร่งถูกสุกรทั้งหลายที่สามัคคีกันฆ่าตาย โดยสุกรส่งเสยีงบันลือลั่น 
สุกรเหล่าน้ันมาประชุมพร้อมกันที่โคนต้นมะเด่ือ ได้อภิเษกสุกรตัจฉะวา่ ท่านจงเป็น
ราชา เป็นใหญแ่ห่งเราท้ังหลายเถิด (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๖๐-๗๙/๔๕๑)  



 

๒๕๗๐ 
 

 

นกกุลิงคะ : ช่ือนกกุลิงคะ เป็นนกท่ีถูกลูกหลงจากการที่ตนเองไม่ได้ต่อสู้กับใครเลย แต่ไปบินอยู่
ระหว่างแกะที่กำลังขวิดกัน จึงถูกหัวแกะทัง้ ๒ บดขย้ีท่ามกลางอากาศน้ัน ตามนัย
พระสูตร มาใน ตักการิยชาดก ว่าด้วยตักการิยมาณพโพธิสัตว์เตือนอาจารย์ผู้เป็น
ปุโรหิต เกี่ยวกับการพูดฆ่าตัวเองโดยไม่รู้ตัว เป็นดังนกกุลิงคะที่บินเข้าระหว่าง
เขาแกะขวิดกนั เป็นดังกบท่ีร้องเรียกงูมากินตัวเอง เป็นดังเรื่องของท่านอาจารย์มาก 
พระโพธิสัตว์แสดงเหตุอ่ืนอีกว่า นกกุลิงคะตัวเองไม่ได้ต่อสู้กับใครเลย แต่ไปบินอยู่
ระหว่างแกะที่กำลังขวิดกัน จึงถูกหัวแกะทัง้ ๒ บดขย้ีท่ามกลางอากาศนั้น แม้เรื่องนี้
ก็เหมือนเร่ืองของท่านอาจารย์ (ปุโรหิตาจารย์) น่ันแหละ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๐๗/
๔๑๔) 

นกแขกเต้า : นกที่ฉลาด ขนปีกสีเขียว ช่ือมาธุระ เข้าใจชมนกนางนกสาลิกา ท่ีเข้าใจพูด เข้าใจชม
คนอ่ืน ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูต ตามนัยพระสูตร มาในมโหสธชาดก เรื่องของพระเจ้า
วิเทหะ กล่าวถึง นกแขกเต้า และนกอ่ืน ๆ ท่ีสบประมาทกันบ้าง ชมกันบ้าง ตามแบบ
ของผู้รับมอบหมายให้เจรจาว่าความต่าง ๆ ความว่า พระเจ้าวิเทหะ ถูกมโหสธ
บัณฑิตโพธิสัตว์ข่มมากเกินไป จึงทรงกริ้วแล้ว ตรัสถามว่า พวกเราน่ันแหละผู้กล่าวถึง
ประโยชน์อันสำคัญกับท่าน (แต่ท่าน) กลบัเป็นคนโง่ บ้าน้ำลาย ท่านเล่าเติบโตมา
ด้วยหางไถ  จะรู้ประโยชน์เหมือนคนอ่ืน ๆ ได้ละหรือ พระเจ้าวิเทหะด่าบริภาษ
มโหสธบัณฑิตโพธิสัตว์ เม่ือจะขับไล่ จึงตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงไสคอ มโหสธบัณฑิตนี้
ไปให้พ้นจากแคว้นของเรา พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความน้ัน จึงตรัสว่า 
มโหสธบัณฑิตก็หลีกไปจากราชสำนักของพระเจ้าวิเทหะ ต่อมา ก็ได้เรียกนก "แขก
เต้า" ตัวฉลาดที่ช่ือ มาธุระ ท่ีเป็นทูตมาสั่งว่า มาน่ีเถิด สหายผู้มีขนปีกสีเขียว เจ้าจง
ทำการขวนขวายช่วยเหลือเรา นกแขกเต้ารับคำของมโหสธบัณฑิตแลว้ได้ไปยังที่อยู่
ของนางนกสาลิกา ถามว่า แม่กรงงาม เธอสบายดีหรือ แม่เพศสวย เธอผาสุกหรือ 
เธอได้ข้าวตอกกับน้ำผึ้งในกรงอันงามของเธออยู่หรือ นางนกสาลิกาตอบว่า สุว
บัณฑิตผู้สหาย ฉันสบายดีและไม่มีโรคเบียดเบียน....(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๖๐๘-๖๒๙/
๒๗๗. ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๙/๖๐๙/๓๔๑)  

นกครุฑ :พญานกในวรรณคดี เป็นพาหนะของพระนารายณ์  ใช้เป็นตราแผ่นดินและเครื่องหมายทาง
ราชการอุปมาคนท่ีพูดเป็น และเป็นนกที่ช่ืนชมยินดีในการถวายผลไม้ของพระ
โพธิสัตว์ ตามนัยพระสูตร มาในกลุาวกชาดก ว่าด้วยลูกนกครุฑ เมื่อท้าวสักกะ
โพธิสัตว์เห็นลูกนกครุฑบนต้นงิ้วกลัวถูกอสูรจะทำลาย ประสงค์จะไว้ชีวิตลูกนกน้ัน 
ตรัสสั่งให้มาตลีเทพสารถีหันรถกลับ เราประสงค์จะสละชีวิตให้พวกอสูร ลูกนกพวกนี้
อย่าได้แหลกลาญเลย อีกนัยหน่ึง เป็นการอุปมานกครุฑกับคนฉลาด ท่ีควรพูดให้ถูก
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กาละเทศะ มผีลควบคุมศัตรไูด้ คนที่เป็นบัณฑิตควรรักษาวาจาไว้ ท้ังในเวลาที่ควร
พูดและไม่ควรพูด ไม่ควรพูดให้เกินเวลาแม้ในบุคคลผู้เสมอกับตน ส่วนผูใ้ดมีความคิด
เป็นเบื้องหน้า มีปัญญาเคร่ืองพิจารณา เห็นประจักษ์ พูดพอเหมาะกับกาลเวลา ผู้น้ัน 
ย่อมจับศัตรูท้ังหมดไว้ได้ดุจนกครุฑจับนาคได้ อีกนัยหน่ึง เป็นผลานิสงส์แห่งการ
ถวายผลไม้ แม้ฝูงนกเท่าที่โผบินอยู่ในอากาศ ก็อยู่ในอำนาจของข้าพเจ้า น้ีเป็นผล
แห่งการถวายผลไม้ ยักษ์ ภูต รากษส กุมภัณฑ์ และครุฑ เท่าท่ีมีอยู่ในไพรสณฑ์ ต่าง
ก็มาบำรุงข้าพเจ้า แม้จระเข ้ หมาใน ผึ้ง เหลือบ และยุงท้ัง ๒ ก็อยู่ในอำนาจของ
ข้าพเจ้า แม้นกครุฑและเหลา่ปักษีท่ีมีกำลังมากก็มานับถือข้าพเจ้าเป็นท่ีพ่ึง น้ีเป็นผล
แห่งการถวายผลไม ้ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๓๑/๑๓. ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๒๔/๑๘๒ ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๖๒-๖๕/๒๑๑-๒๒) 

นกคับแค : นกเป็ดนํ้าท่ีเล็กที่สุดในประเทศไทย รูปร่างเล็ก อ้วนป้อม ปากสั้น  ตัวผู้ปีกสีเขียวเข้ม
เป็นมัน หน้า คอ และท้องสีขาว ท่ีคอมีวงสีดํา ตัวเมียปีกสีน้ําตาล ลําตัวตอนล่างสี
ขาว มีจุดกระสีนํ้าตาล ทํารงั ในโพรงไม้ ร่ำร้องคูขันหากันและกันในสระกลางป่า 
ตามนัยพระสูตร มาใน มหาวนวัณณนาชาดก พรรณนาถึงสัตว์นานาชาติพันธ์ุในป่า
และในสระน้ำ เช่น ราชสีห์ เสือโคร่ง ยักษิณีมีหน้าดุจฬา ช้างพัง สุนัขจิง้จอก หมาใน 
บ่าง กระรอก จามรี  ฯลฯ ในบรรดาสัตว์เหล่านี้ก็มีนกคับแค ร่ำร้องคูขันหากันและ
กัน  (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๖๒-๒๐๗๓/๕๐๔-๐๕)  

นกคุ่ม : ช่ือนกขนาดเล็ก ตัวกลม หางสั้น หากินตามพ้ืนดิน บินได้ในระยะทาง สั้น ๆอุปมา
การบำเพ็ญเพียรสมาธิท่ีมีวิรยิมากเกินพอดี ทำให้อินทรียไ์ม่สมดุลกัน สมาธิจึงเคลื่อน 
ทำให้แสงสว่างและการเห็นรปูหาย เปรียบเหมือนจับนกคุ่มท่ีแรงไป ทำให้นกคุ่มน้ัน
ตาย  ตามนัยพระสูตร มาในอุปักกิเลสสูตร ว่าด้วยกิเลสท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญ
เพียร ความว่า เราน้ันเป็นผู้ไม่ประมาท ฯลฯ เราน้ันได้คิดว่า ‘ความเพียรที่บำเพ็ญ
เกินไปเกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไป เป็นเหตุให้สมาธิของเรา
จึงเคล่ือน เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไป อุปมาบุรุษเอามือ
ท้ังสอง จับนกคุ่มไว้แน่น นกคุ่มนั้น ต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั้นนั่นเอง (ม.อุป.
(ไทย) ๑๔/๒๔๑/๒๘๕. ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๓๐-๓๓/๒๕๒) 

นกเค้า : ช่ือนก ขนนุ่ม หัวใหญ่ ตาโต ตัวลาย ออกหากินเวลากลางคืนเป็นการคัดเลือกบุคคล
ท่ีจะเป็นใหญ่ โดยให้ดูบุคลกิภายในเวลาที่เขาได้ และเวลาเสีย เขาจะมีพฤติกรรม
อย่างไร ณ ท่ีน้ี เป็นเรื่องของกากับนกเค้าท่ีคัดเลือกคนเป็นราชา โดยให้ศึกษาบุคลิก
ของนกเค้าเวลาโกรธ จะมีอาการเหมือนตานกเค้า ตามนัยพระสูตร มาในอุลูกชาดก 
ว่าด้วยนกเค้า มีกาตัวหน่ึงไม่พอใจการต้ังนกเค้าให้เป็นราชา จึงกล่าวกับนกท้ังหลาย
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ว่า พวกญาติท้ังหมดจะแต่งต้ังนกเค้าให้เป็นใหญ ่ ถ้าพวกญาติอนุญาต ข้าพเจ้าจะขอ
พูดสักคำหน่ึง นกทั้งหลายอนุญาตว่า เอาเถิดเพ่ือน พวกเราทั้งหมดอนุญาต แต่เจ้าจง
พูดแต่ถ้อยคำท่ีเป็นอรรถเป็นธรรมเท่าน้ัน เพราะว่าพวกนกหนุ่ม ๆ ท่ีมีปัญญา และ
ทรงไว้ซึ่งญาณอันรุ่งเรืองยังมีอยู่ กาได้รับอนุญาตแล้ว จึงกล่าวว่า ขอความ
เจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านท้ังหลาย การท่ีแต่งต้ังนกเค้าให้เป็นใหญ่นั้น ข้าพเจ้ายังไม่
ชอบใจ ท่านจงมองดูหน้านกเค้าท่ียังไม่โกรธดูซิ ถ้านกเค้าโกรธจะทำหน้าอย่างไร (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๗/๕๘-๖๐/๑๓๓) 

นกเงือก : ช่ือนก ส่วนใหญ่ลําตัวสีดํา ปากใหญ่ อยู่รวมกัน เป็นฝูงในป่าลึกเวลาบินเสียงดังมาก 
ขณะตกไข่ตัวเมียจะอยู่ในโพรงไม้  แลว้ใช้เศษอาหารและอุจจาระปิดปากโพรงไว้ 
เหลือรูพอท่ีตัวผู้จะหาอาหารมาป้อนให้ขณะกกไข่และเลี้ยงลูกอ่อนได้ ร้องเสียงดัง
มาก ตามนัยพระสูตร มาในชาดก มหาวนวัณณนา พรรณนาถึงสัตว์ท่ีกู่ร้องในป่าและ
สระน้ำ โดยป่าน้ันมีสุนัขจ้ิงจอก หมาใน บ่าง กระรอก จามรี ชะนี ลิงลม ฯลฯ และ
เสือเหลืองมีอยู่โดยรอบด้าน สกุณชาติหลายชนิด คือ นกกวัก นกยูง  ฯลฯ นกเงือก กู่
ร้องขานขันด้วยเสียงต่าง ๆ กัน อน่ึง ณ ท่ีใกล้สระน้ี มีฝูงนกมากมายมีขนปีกงาม
วิจิตร มีเสียงไพเราะเสนาะโสตบันเทิงใจอยู่กับคู่ของตน กู่ร้องประชันเสียงกันและกัน 
(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๗๐/๕๐๕. ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๗๕/๕๐๖,ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/
๒๐๗๖/๕๐๖)  

นกจักรพาก : นกชนิดหน่ึง อยู่ในวงศ์นกเป็ดน้ำ ที่มาชุมนุมกู่ร้องระงมด้วยเสียงน่าจับใจไพเราะ ขน
งดงามเพราะรักษาศีล ตามนัยพระสูตร มาในกัณณมณุฑเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตผู้ถูก
สุนัขกัณณมณุฑกัดกินเน้ือ ความว่า พระเจ้าพาราณสีตรัสถามนางเวมานิกเปรตว่า 
สระโบกขรณีมน้ีำใสเย็น มีบนัไดทองคำ มีพ้ืนดาดด้วยทรายทองคำ ต้นไม้สวยงาม มี
กลิ่นหอมยวนใจ ดาดด่ืนไปด้วยหมู่ไม้นานาพันธ์ุ ตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมต่าง ๆ 
ฯลฯ ระงมไปด้วยเสียงหงส์และนกกะเรียน นกจักรพาก อีกนัยหนึ่ง เป็นเรื่องวัดความ
สวยความงามกันด้วยการรักษาศีล มีคุณธรรมในอาการ ไม่ทำช่ัวแม้เพราะเหตุแห่ง
อาหาร พวกเราจึงมีรูปงาม ท่องเท่ียวไปตามห้วงน้ำ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๕๐-๕๑/
๒๒๒.ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๖๙-๗๒/๓๑๒) 

นกชีวัญชีวกะ : นกเทพนิกาย เสียงไพเราะ กู่ร้องอยู่ในวิสาณาราชธานี มีของท้าวกุเวรมหาราช ตาม
นัยพระสูตร มาใน อาฎานาฎิยสูตร กล่าวถึงวิมานของท้าวกุเวร ช่ือว่า วิสาณาราช
ธานี มีห้วงน้ำช่ือธรณี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆ เกิดฝนตก ในวิสาณาราชธานีน้ัน มีสภา
ช่ือภคลวดี เป็นท่ีประชุมของพวกยักษ์ มีต้นไม้ท้ังหลาย ผลิผลเป็นนิจ ดารดาษด้วย
หมู่นกชนิดต่าง ๆ มีเสียงร้องของนกยูง นกกะเรียน และเสียงขับกล่อมจากนกดุเหว่า 
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เป็นต้น ในวิสาณาราชธานีน้ัน มีเสียงร้องของนกชีวัญชีวกะ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๑/
๒๔๑)  

นกดุเหว่า : นกตัวเล็กกว่ากาเล็กน้อย ตาแดง หางยาว ตัวผู้สีดํา ตัวเมียสีนํ้าตาล มลีายและจุดสี
ขาวพาดตลอดตัว วางไข่ให้นกชนิดอ่ืนฟัก มักหากินตามลําพัง กินแมลงและผลไม้ 
กาเหว่า ก็เรียก เป็นนกท่ีลายไม่สวยแต่กู่ร้องขับกล่อมด้วยเสียงอันไพเราะในวิสาณา
ราชธานีของท้าวกุเวรมหาราช (เวสวัณ)  ตามนัยพระสูตร มาใน อาฎานาฎิยสูตร 
ความว่า ท้าวกุเวรมหาราชมีราชธานีช่ือวิสาณา มีห้วงน้ำชื่อธรณี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
เมฆ เกิดฝนตก ในวิสาณาราชธานีน้ัน มีสภาช่ือภคลวดี เป็นที่ประชุมของพวกยักษ์ มี
ต้นไม้ท้ังหลาย ผลผิลเป็นนิจ ดารดาษด้วยหมู่นกชนิดต่าง ๆ มีเสียงร้องของนกยูง นก
กะเรียน และเสียงขับกล่อมจากนกดุเหว่า นกดุเหว่าน้ีสีไม่สวย ลายพร้อยไปทั้งตัว 
แต่เป็นที่รักของสัตว์ท้ังหลายจำนวนมาก เพราะร้องด้วยเสียงอันไพเราะ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๘๑/๒๒๗, ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๕๓/๑๓๑, ที.ปา.อ. (บาลี) ๒๘๑/๑๕๙, ที.ปา.ฏี
กา.(บาลี) ๒๘๑/๑๙๘)  

นกตระกรุม,นกตะกรุม :นกท่ีกินซากสัตว์ เป็นนกท่ีอุปมาการเจริญกายาคตาสติ เมื่อกายถูกรุมด้วยนก
นานาชนิดรุมจิกกิน และเป็นนกที่นักธนูนำมาปักหางเกาทัณฑ์ยิงลูกศร ตามนัยพระ
สูตร มาใน กายคตาสติสูตร ท่ีอุปมากายมนุษย์เม่ือเป่ือยเน่าแล้ว ถูกนกนานาชนิดรุม
จิกกิน ความว่า ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างน้ี ย่อมละ
ความ ดำริที่สบัสน อันอาศยัเรือนได้ เพราะละความดำริท่ีสับสนนั้นได้ จิตที่เป็นไป 
ภายในกายเท่าน้ัน ย่อมดำรงคงที่ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ภิกษุช่ือว่าเจริญ กายค
ตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ และภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ซึ่งถูกกาจิกกิน 
แร้งทึ้งกิน นกตระกรุมจิกกิน ฯลฯ กายเราก็มีลักษณะอยา่งน้ัน ไม่ล่วงพ้นความเป็น
อย่างนั้นไปได้’ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๒๐๐. ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๖/๑๓๘)   

นกต้อยตวิีด :ช่ือนก หัวสีดําขนบริเวณหูสีขาว มีต่ิงเน้ือสีแดงพาดทางด้านหน้าจากขอบตาหน่ึง ไปอีก
ขอบตาหนึ่ง ปากยาว ขายาวสีเหลือง  ร้องเสียงแหลมว่า แตแต้แว้ด กนิสัตว์ขนาด
เล็ก กระแตแต้แว้ด หรือ แต้แว้ด ก็เรียก มีขนปีกงามวิจิตร มีเสียงไพเราะ บันเทิงใจ
อยู่กับคู่ของตน กู่ร้องประชันเสียงกันและกัน ท่ีสระมุจลินท์เกลื่อนกลน่ไปด้วยฝูงนก
นานาชนิด กู่ร้องขานขันด้วยเสียงต่าง ๆ กนั ตามนัยพระสูตร มาใน มหาวนวัณณนา 
พรรณนาถึงหมู่นกที่ชุมนุมกูร่้องในสระมุจลินท ์บรรดาสตัว์เหล่านั้น มนีกต้อยตีวิดอยู่
ด้วย ความว่า สกุณชาติหลายชนิด คือ นกกวัก นกยูง นกหงส์ขาว ไกฟ้่า นกกะปูด 
ไก่ป่า นกหัสดีลิงค์ รำ่ร้องคขูันหากันและกัน นกยางโทน นกยางกรอก นกโพระดก 
นกต้อยตีวิด (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๖๗/๕๐๕) 
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นกโพระดก : ช่ือนก ตัวอ้วนป้อมสีเขียว หน้าสีแดง เหลือง หรือนํ้าตาลแล้วแต่ชนิด ปากหนา
แข็งแรง ปลายแหลมใหญ่ มีขนแข็งตรงโคนปาก กินผลไม้เป็นนกชนิดหนึ่ง มีเสียง
ไพเราะ อาศัยอยู่ในสระโบกขรณี ตามนัยพระสูตร มาในสุธาโภชนชาดก พรรณนาถึง
นกนานาชาติพันธ์ุในสระโบกขรณีน้ัน มีนกนานาชนิด คือ หงส์ นกกระเรียน นกยูง 
นกจักรพราก นกออก นกดุเหว่า นกที่มีปีกสวยงาม นกมีหงอน และนกโพระดก ฯลฯ 
ต่างพากันร่าเริงเกษมสำราญ ทั้งมีอาหารมากมาย (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๖-๔๖๕/๑๒๙) 

นกมัยหกะ : เป็นนกอุปมาอุปไมยคนตระหนี่ ไม่ใช้ทรัพย์ท่ีตนหามาได้ ไม่สงเคราะห์ญาติ ไม่
เอ้ือเฟ้ือคนอื่น มักจะนึก คิด และพูดเหมือนนกเขา ท่ีชอบร้อง (ขัน)ว่า ของกู ของกู 
อยู่ตลอดเวลา  ตามนัยพระสูตร มาใน มยัหกสกุณชาดก กล่าวถึงฤษีโพธิสัตว์แสดง
ธรรมแก่น้องชาย โดยอุปมาคนตระหนี่ ความว่า นกมัยหกะบินไปตามเนินเขาและ
ซอกเขา จับทีต้่นเลียบซึ่งมีผลสุกแล้วร่ำร้องว่า ของกู ของกู เมื่อมันบ่นเพ้ออยู่อย่างนี้ 
ฝูงนกที่บินรวมกันมา ก็พากันจิกกินผลเลียบแล้วก็บินจากไป มันก็ยังคงบ่นเพ้ออยู่
น่ันเอง ฉันใด คนบางคนในโลกน้ีก็ฉันนัน้เหมือนกัน เก็บหอมรอมริบทรัพย์ไว้เป็น
จำนวนมาก ตนเองก็ไม่ได้ใช้สอย ไม่สงเคราะห์พวกญาติ ๆ เมื่อเขาบ่นเพ้อว่า ของกู 
ของกู อยู่อย่างน้ี พระราชาบ้าง (ถูกริบด้วยกฎหมาย) พวกโจรบ้าง พวกทายาทไม่
เป็นที่รักบ้าง ก็ฉกฉวยเอาทรัพย์ไป คนผูน้ั้นก็ยังคงบ่นเพ้ออยู่นั่นแหละ (ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๗/๑๐๒-๐๖/๒๔๗, ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๕/๑๐๒/๘๖)  

นกมูลไถ :ช่ือนกชนิดหนึ่ง ตัวขนาดนกกระจาบฝน โตกว่านิดหน่อย เรียกสามัญว่า นกขี้ไถ เป็นนกที่
หากินในถิ่นท่ีไม่ใช่ของตนตามท่ีพ่อแม่เคยพาทำมาหากิน จนถูกเหย่ียวโฉบกิน 
เปรียบดังภิกษุผู้เที่ยวไปในท่ีอโคจร ย่อมมภัียแก่ตัว  ตามนัยพระสูตร มาใน สกณัุคฆิ
สูตร ว่าด้วยนกเหยี่ยว ท่ีโฉบจับนกมูลไถ ซึ่งหากินอันไม่ใช่ท่ีทางของตน เปรียบดัง
ภิกษุเที่ยวในท่ี อโคจร  ครั้งนั้น นกมูลไถจงึไปยังถิ่นท่ีเป็นดินก้อนมูลไถที่เขาไถไว้ จับ
ท่ีก้อนใหญ ่ยืนร้องท้าเหย่ียวว่า ‘เจ้าเหย่ียว เจ้าจงมาจับเราเด๋ียวนี้ เจ้าเหยี่ยว เจ้าจง
มาจับเราเด๋ียวนี้’ เหย่ียวหย่ิงจึงหุบปีกท้ัง ๒ ลงโฉบนกมูลไถอย่างรวดเร็ว เม่ือนก
มูลไถรู้ว่า ‘เหย่ียวตัวนี้โฉบมาอย่างรวดเร็ว หมายจะจับเรา’ จึงหลบเข้าซอกก้อนดิน
ก้อนไถนั้นเอง อกเหย่ียวกระแทกมลูไถตาย  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๒/๒๑๗, ขุ.ชา.(ไทย) 
๒๗/๓๕/๗๒)  

นกยูง : ช่ือนก สีเขียวลาย ขนหางยาว สวยงาม ปรากฏในวิมานวิสาณาราชธานีของท้าวกุเวร 
ท่ีส่งเสียงร้องอันไพเราะ ตามนัยพระสูตร มาในอาฎานาฎิยสูตร พรรณนาถึงความ
งามบนสวรรค์วิสาณาราชธานีของท้าวกุเวร ความว่า ท้าวกุเวรมหาราช มีราชธานีช่ือ
วิสาณา มหาชนจึงเรียกท้าวกุเวรมหาราชว่า ‘ท้าวเวสวัณ’ ในวิสาณาราชธานีนั้น มี
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ห้วงน้ำช่ือธรณี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆ เกดิฝนตก ในวิสาณาราชธานีน้ัน มีสภาช่ือ
ภคลวดี เป็นที่ประชุมของพวกยักษ์ มีต้นไมท้ั้งหลาย ผลิผลเป็นนิจ ดารดาษด้วยหมู่
นกชนิดต่าง ๆ มีเสียงร้องของนกยูง ฯลฯ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๗, ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๙๑/๒๔๑,ที.ปา.อ.(บาลี) ๒๘๑/๑๕๙,  ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๒๘๑/๑๙๘) 

นกแร้ง : เป็นนกปีกกว้าง หางสั้น หัวเล็ก ลําคอไมม่ีขน กินซากสัตว์อุปมากามที่คนหลงใหล 
เกาะติด ถือตามมีโทษปางตาย เช่นนกแร้งรุมท้ึงช้ินเน้ือ ตามนัยพระสูตร มาใน
โปตลิยสูตร ท่ีกล่าวถึงโทษของกาม ถึงปางตายของผู้ยึดติด อุปมาด้วยโครงกระดูก มี
ทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่าน้ันมีอยู่มากย่ิง’ ครั้นเห็นโทษแห่งกาม
น้ีตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว จึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน 
ท่ีอิงอาศัยอารมณ์ต่างกัน แล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียว ท่ีอิงอาศัยอารมณ์เดียว 
ซึ่งเป็นท่ีดับไม่เหลือแห่งความถือม่ันโลกามิสโดยประการทั้งปวง ดุจนกแร้ง ฯลฯ พา
กันโผเข้าไปรุมจิกทึ้งช้ินเนื้อน้ัน ถ้าไม่ปล่อย มันอาจได้รับทุกข์ปางตาย เพราะช้ินเนื้อ
น้ันเป็นเหตุ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓/๔๓)  

นกสตปัตตะ :นกเทพนิยาย อุปมาการกู้ภัย โดยช่วยเหลือกวางและเต่าให้พ้นอันตราย แนะให้เต่าลงน้ำ 
ให้กวางเข้าป่า ตามนัยพระสูตร มาในกุรุงคมิคชาดก ว่าด้วยนกและเต่าช่วยกวาง เมื่อ
นกสตปัตตะช่วยกวางให้พ้นจากบ่วงแล้ว จึงกล่าวกะเต่าว่า เอาเถิดเต่าเอ๋ย เจ้าจงใช้
ฟันกัดบ่วงหนัง ส่วนเราจักกระทำโดยวิธีท่ีนายพรานจะมาไม่ถึง พระศาสดาตรสัพระ
คาถาท่ี ๒ ว่า เต่าก็ลงน้ำ กวางก็เข้าป่า ส่วนนกสตปัตตะกลับมาถึงต้นไม้แล้ว ได้พา
ลูก ๆ หนีไปอยู่แสนไกล (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๑๒/๙๔)  

นกสัตติคุมพะ : นกเทพนิยาย พูดไพเราะเพราะเติบโตบนต้นไม้แล้วตกในแดนโจร อยู่ใกล้ อสัตบุรุษ 
เทียบกับนกปุปผกะผู้น้องที่อยู่ใกล้สัตบุรุษ จึงต่างกันโดยคุณธรรม ตามนัยพระสูตร 
มาในสัตติคุมพชาดก อุปมานกสองตัวพ่ีน้องเติบโตบนต้นไม้ แต่เม่ือตกลงมาอยู่ใน
แดนต่างกัน จึงต่างกันโดยคุณธรรม ความว่า พระราชาทรงเลื่อมใสการปฏิสันถาร
ของนกปุปผกะ จึงทรงชมเชยว่า ปักษีตัวน้ีดีจริงหนอ เป็นนกแต่ทรงธรรมอย่างยอด
เย่ียม ส่วนเจ้านกแขกเต้าตัวหน่ึงนั้นพูดแต่คำหยาบช้าว่า จงฆ่ามัน จงมัดมัน อย่า
ปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ เมื่อมันบ่นพร่ำเพ้ออยู่อย่างนี้แล เราได้ถึงอาศรมน้ีโดยความ
สวัสดี นกปุปผกะคร้ันได้ฟังพระราชดำรัสแล้ว จึงกราบทูลว่า พระมหาราช ข้า
พระองค์ทั้ง ๒ เป็นพ่ีน้องร่วมท้องมารดาเดียวกัน เจริญเติบโตอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดียวกัน 
แต่พลัดตกไปอยู่ต่างเขตแดนกัน นกสัตติคุมพะเจริญเติบโตในแดนโจร ส่วนข้า
พระองค์เจริญเติบโตอยู่ในสำนักของฤษี ณ ท่ีน้ี นกสัตติคุมพะน้ันอยู่ใกล้ อสัตบุรุษ 
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ข้าพระองค์อยู่ใกล้สัตบุรุษ เพราะเหตุน้ัน ข้าพระองค์ท้ัง ๒ จึงแตกต่างกันโดยธรรม 
(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๗๗/๕๐๐. ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๗๘/๕๐๐)  

นกสาลิกา : ช่ือนก ลําตัวสีน้ําตาลเข้ม หัวสีดํา ขอบตาและปากสีเหลอืง มีแต้มขาวท่ีปีก ปลาย
หางสีขาว กินแมลงและผลไม้ เอ้ียง หรือ อีเอ้ียง สาริกา ก็เรียก มีคณุสมบัติส่งเสียง
ร้องอันไพเราะในสระบัวที่ราชธานีนามว่าวิสาณาของท้าวกุเวร ตามนัยพระสูตร มาใน
อาฎานาฎิยสูตร กล่าวถึงวิสาณาราชธานีนั้นของท้าวกุเวรท่ีมีเสียงร้องของนกต่าง ๆ 
อันไพเราะ ว่า ในราชธานีน้ัน มีสระบัวมีปูทอง และนกช่ือโปกขรสาตกะ ในวิสาณา
ราชธานีนั้น มีเสียงนกแก้ว นกสาลิกา.....ทำให้สระบัวของท้าวกุเวรน้ัน จึงงามตลอด
กาลทุกเม่ือ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๘)  

นกหัสดีลิงค:์นกในวรรณคดีมจีะงอยปากยาวคล้ายงวงช้างส่งเสียงกู่ร้องไพเราะในป่าริมสระน้ำมุจลิ
นทร์  ตามนัยพระสูตร มาในเวสสันดรชาดก หมวดมหาวนวัณณนา แสดงถึงสัตว์
นานาชาติพันธ์ุ ส่งเสียงกู่ร้องก้องพนาสณฑ์ริมสระน้ำมุจลินทร ์ ประกอบด้วย
นกพิราบ หงสแ์ดง นกจักรพาก นกเป็ดน้ำ นกหัสดีลิงค ์ ส่งเสียงร้องทีน่่ารื่นรมย์ใจ 
(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๗๘-๘๑/๕๐๖, ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๖๗/๕๐๕)  

นกออก :ช่ือเหยี่ยวขนาดใหญ่ หัวและด้านล่างของลําตัวสีขาว ปีกสีเทา กินปลาและงูทะเล อยู่ในกลุ่ม
นานาชาติพันธ์ุท่ีกู่ร้องด้วยเสียงอันไพเราะในป่าริมสระน้ำมุจลินท์ ตามนัยพระสูตร 
มาในเวสสันดรชาดก มหาวนวัณณนา เป็นนกชนิดหน่ึงในจำนวนหลาย ๆ ชนิด ท่ีส่ง
เสียงกู่ร้องอันไพเราะท่ีสระโบกขรณีน้ัน ที่สระโบกขรณีมีนกนานาชนิด ได้แก่ หงส ์
นกกระเรียน นกยูง นกจักรพราก นกออก  ฯลฯ ต่างพากันร่าเริงเกษมสำราญ ท้ังมี
อาหารมากมาย (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๖๕/๑๒๙. ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๗๐/๕๐๕) 

นกโอฏฐวจิตตกะ : นกในวรรณคดี เป็นนกชนิดหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ ชนิดที่ส่งเสียงร้องอันไพเราะใน
เทพวิมานช่ือ วิสาณาราชธานีของท้าวกุเวร ตามนัยพระสูตร มาในอาฎานาฎิยสูตร ที่
แสดงถึงความงดงามในป่า สระน้ำ ไพเราะด้วยเสียงร้องของนกนานาชาติพันธ์ุ ความ
ว่า ในวิสาณาราชธานีน้ัน มีเสียงร้องของนกชีวัญชีวกะ และนกโอฏฐวจิตตกะฯลฯ 
สระนั้นจึงงามตลอดกาลทุกเมื่อ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๑/๒๔๑)  

นกฮูก : ช่ือนก ขนนุ่ม หัวใหญ่ ตาโต ตัวลาย  ออกหากินเวลากลางคืน กลางวันหลบพักผ่อน
ตามต้นไม้เป็นนกที่นางมัทรหีวาดกลัวเสียงร้องในคราวที่จะเดินป่า ตามนัยพระสูตร 
มาในเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทานกัณฑ์ เรื่องที่นางมัทรีหวาดกลัวจากเสียงสัตว์ป่านานา
ชนิดที่จะเดินไปตามป่า ความว่า พระนางมัทรีผู้ได้ยินเสยีงนกเค้าแมว นกฮูก ร้อง
ครวญคราง ก็หวาดกลัวตัวสั่นเหมือนนางวารุณี (หญิงที่โดนผีสิง) วันน้ี จะเดินไปป่า
ได้อย่างไร (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๑๗๖๘/๔๖๔,ขุ.ชา.อ. ๑๐/๑๗๖๘/๓๑๙)  



 

๒๕๗๗ 
 

 

นกัมมปัจจัย :ปัจจัยท่ีไม่ใช่กรรม  หมายถึง สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล หรือ อกุศล เกิดขึ้นเพราะนกัมม
ปัจจัย ตามนัยอภิธรรม มาใน ติกปัฏฐานปัจจยปัจจนียะ ว่าด้วยเรื่อง สภาวธรรมที่
เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะ "นกัมมปัจจัย" สภาวธรรมท่ีเป็น
กุศลอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย ได้แก่ เจตนาท่ีเป็นกุศล
อาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล
เกิดขึ้นเพราะนกัมมปัจจัย ได้แก่ เจตนาที่เป็นอกุศลอาศัยขันธ์ท่ีเป็นอกุศลเกิดขึ้น 
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๒/๒๒,๙๔/๕๐)   

นกุลชาดก:ชาดกว่าด้วยพังพอนไม่ไว้ใจงู มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ฤษีโพธิสัตว์เห็นงูกับพังพอนทะเลาะ
กันเป็นประจำจึงสอนให้สัตว์ทั้งสองมีเมตตาและสามัคคีกัน  เม่ือสัตว์ท้ังสองสามัคคี
กันแล้ว วันหนึ่งท่านเห็นกิริยาการนอนแบบระวังตัวของพังพอนจึงสอบถามว่า เมื่อ
เป็นมิตรกับงูแล้ว เหตุไรจึงมานอนแยกเขี้ยวอยู่ ได้ฟังคำตอบว่า ในศัตรูบุคคลพึง
ระแวงไว้ก่อน  แม้ในมิตรก็ไม่พึงไว้วางใจ เพราะภัยที่เกิดจากคนไม่มีภัย  ย่อมกัด
กร่อนจนถึงโคนราก แล้วฤษีจึงสอนให้พังพอนไว้ใจงูเห่าไม่พึงมีความระแวงในมิตร
อีกต่อไป เพราะผู้ท่ีอยู่อย่างระแวงย่อมอยู่เป็นทุกข์ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๒๙/๗๑) 

นกุลปิตาคหบดี,อุบาสก : คหบดีช่ือนกุลปิตา   เป็นคนชรา ผ่านวัยมามาก มีกายกระสับกระส่าย 
เจ็บป่วยประจำ ขอให้พระผูม้ีพระภาคโปรดสั่งสอน เมื่อได้ฟังธรรมมีกถาของพระองค์
แล้วก็มีอินทรีย์สีหน้าผ่องใส ตามนัยพระสูตร มาใน นกลุปิตุสูตร ว่าด้วยนกุลปิตา
คหบดี ผู้เกิดวิตกกังวล กระสับกระส่าย ภายหลังได้ฟังธรรมจากพระผู้มพีระภาคเจ้า
แล้วก็หาย ครัง้น้ัน นกุลปิตาคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้กราบทูล 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ ข้าพระองค์เป็นผู้ชรา สูงอายุ เป็นผู้เฒ่า ล่วงกาลมามาก ผ่าน
วัยมามาก มีกายกระสับกระส่าย เจ็บป่วยประจำ พระผู้มีพระภาคและภิกษุท้ังหลาย
ผู้เป็นที่เจริญใจ ข้าพระองค์ก็ไม่ได้เห็นเป็นนิตย์ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดใหโ้อวาท 
โปรดสั่งสอนข้าพระองค์ด้วยพระดำรัสท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่
ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ความจริง กายนี้
กระสับกระส่าย เป็นดังฟองไข่ มีเปลือกหุ้มไว้ อน่ึง บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่ พึง
รับรองความไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียว จะมีอะไรเล่านอกจากความโง่เขลา เพราะ
เหตุน้ัน ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า ‘เมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่ จิตจักไม่
กระสับกระส่าย’ ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ ลำดับน้ัน นกุลปิตาคหบดีช่ืนชม ยินดีพระ
ภาษิตของพระผู้มีพระภาค ลุกจากอาสนะ คหบดีรับคำสอนของพระองค์ด้วยธรรมีก
ถา ได้รับการยกย่องว่า เป็นเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผู้กล่าวถ้อยคำท่ีทำ
ให้เกิดความคุ้นเคย (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑/๑-๒. องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๓/๓๒)  



 

๒๕๗๘ 
 

 

นกุลปิตุสูตร๑ :   พระสูตรว่าด้วยนกุลปิตุคหบดี พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ เภสกฬาวันได้
ทรงแสดงธรรมแก่นกุลปิตาคหบดีผู้ชรามีกายกระสับกระส่าย  เจ็บป่วยประจำว่า  
กายน้ีกระสับกระส่ายเหมือนฟองไข่ท่ีเปลือกหุ้มไว้ บุคคลผู้บริหารกายน้ีจึงเป็นอยู่โดย
ไม่มีโรคได้เพียงครู่เดียว  เหตุน้ันท่านพึงคิดเสมอว่า เม่ือกายกระสับกระส่าย  เราจัก
ไม่ยอมให้จิตกระสับกระส่าย 

  นกุลปิตาคหบดีหลังจากได้ฟังเช่นน้ันแล้วไม่เข้าใจ  จึงไปถามถึงเหตุท่ีทำให้กายหรือ
จิตกระสับกระส่ายกับท่านพระสารีบุตร  ซึ่งท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอธิบายว่า  
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ไม่ได้เห็นพระอริยะ  ไม่ฉลาดและไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของ
พระอริยะ  ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ  ไม่ฉลาดและไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ  
ย่อมพิจารณาเห็นขันธ์  ๕  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขารและวิญญาณว่ามีอัตตา  
พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีขันธ์  ๕  พิจารณาเห็นขันธ์  ๕  ในอัตตา  หรือพิจารณาเห็น
อัตตาในขันธ์  ๕  ดำรงอยู่ด้วยความยึดม่ันว่าเราเป็นขันธ์  ๕  ขันธ์  ๕  เป็นของเรา  
เม่ือเป็นเช่นนั้น  เพราะขันธ์  ๕  แปรผันไปเป็นอย่างอ่ืน  โสกะ(ความเศร้าโศก)  
ปริเทวะ(ความคร่ำครวญ)  ทุกข์(ความทุกข์กาย)  โทมนัส(ความทุกข์ใจ)และอุปายาส
(ความคับแค้นใจ)  จึงเกิดขึ้นแก่เขา  ส่วนพระอริยบุคคลย่อมมีนัยตรงข้ามจากปุถุชน
น้ี (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๑/๑๕๙) 

นกุลปิตุสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าเภสกฬามิคทายวัน 
เขตกรุงสุงสุมารคีระ นกุลมาตาคหปตานีได้ตักเตือนนกุลปิตาคหบดี ผู้เป็นสามีซึ่ง
กำลังเป็นไข้หนักว่า ท่านอย่าได้ตายท้ังที่ยังมีความห่วงใย(มีตัณหา) เพราะการตาย
เช่นนั้นเป็นทุกข์ และพระผูม้ีพระภาคก็ทรงติเตียน แล้วบอกสามีไม่ใหห่้วงใยนางใน
ฐานะ ๖ คือ (๑) ไม่ให้ห่วงใยว่านางจะไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ (๒) ไม่ให้ห่วงใยว่านาง
จะมีสามีใหม่ (๓) ไมใ่ห้ห่วงใยว่านางจะไม่ต้องการเห็นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์( ๔) 
ไม่ให้ห่วงใยว่านางจะไม่รักษาศีล (๕) ไม่ให้ห่วงใยว่านางจะไม่ได้ความสงบใจ (๖) 
ไม่ให้ห่วงใยว่านางจะสงสัยในพระธรรมวินัยน้ี เมื่อนางกล่าวจบ นกลุปิตาคหบดีได้
หายเจ็บไข้ แลว้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า เป็นความโชคดีของนกุลปิตาคหบดีท่ีได้ภรรยาที่คอยให้สติอยู่เสมอ
และทรงยกย่องนกุลมาตาคหปตานีว่าเป็นสาวิกาผู้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ เข้าถึงธรรม 
ปราศจากความสงสัยในพระศาสนาน้ี (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๖/๔๓๖) 

นกุลปิตุสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี นกุลปิตุคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ 
ณ เภสกฬาวัน  เขตกรุงสุงสมุารคิระ  แคว้นภัคคะแล้วทูลถามปัญหาและพระผู้มีพระ
ภาคได้ตรัสตอบโดยนัยแห่งเวสาลีสูตรในวรรคนี้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑/๑) 



 

๒๕๗๙ 
 

 

นกุลมาตาคหปตานี:คหปตานีช่ือนกุลมาตา เป็นช่ือของพังพอนที่กล่าวกับฤษีโพธิสัตว์  ในศัตรูบุคคล
พึงระแวงไว้ก่อน แม้ในมิตรก็ไม่พึงวางใจ  ภัยที่เกิดขึ้นจากคนไม่มีภัยย่อมกัดกร่อน
จนถึงโคนราก  นางเป็น ผู้เลิศกว่าคนอ่ืน  ๆ  ในด้านกล่าวถ้อยคำที่ทำให้ เกิด
ความคุ้นเคย และเป็นสามีภรรยาที่ปฏิญญาตนว่าไม่ประพฤตินอกใจ ตามนัยพระสูตร 
มาในปฐมวรรค เรื่อง สถาปนายกย่องให้สถานะในหมู่อุบาสิกาให้เป็นผู้เลิศ ความว่า 
นางกาติยานีเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาท้ังหลายของเรา ผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น ส่วน
นกุลมาตาคหปตานีเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาท้ังหลายของเรา ผู้กล่าวถ้อยคำที่ทำให้
เกิดความคุ้นเคย และอุบาสิกาท่ีปฏิญาณต่อกันว่าไม่นอกใจกัน มาในนกุลชาดก  ว่า
ด้วยพังพอน เมื่อฤษีโพธิสัตว์เห็นพังพอนกลับมาจึงกล่าวว่า  น่ีเจ้าพังพอนผู้เกิดใน
ครรภ์ ท่านเชื่อมสัมพันธ์กับงูที่เป็นศัตรู ยังจะนอนแยกเขี้ยวอยู่ ภัยนั้นมีมาแต่ไหน
หนอ พังพอนตอบว่า ในศัตรูบุคคลพึงระแวงไว้ก่อน แม้ในมิตรก็ไม่พึงวางใจ ภัยที่
เกิดขึ้นจากคนไม่มีภัยย่อมกัดกร่อนจนถึงโคนราก (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๖๖/๓๓. 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๕/๙๓.ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๒๙-๓๐/๗๑)  

นกุลมาตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยนกุลมาตาคหปตานี  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬามิคทาย
วันเขตกรุงสุงสุมารคิระแคว้นภัคคะตรัสกับนกุลมาตาคหปตานีว่า มาตุคาม
ประกอบด้วยธรรม ๘ หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามนาปกายิกา มี
เน้ือความเหมือนในอนุรุทธสตูร  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๘/๓๒๓) 

นกุลอุบาสก : อุบาสกผู้หนึ่งผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสสี  ผู้ได้รับการยก
ย่องให้เป็นเลิศกว่าอุบาสกคนอ่ืน ๆ ในด้านอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ตามนัยพระสูตร 
มาในธัมมทสัสพุีทธวงศ์ กล่าวถึงเรื่องอุบาสกผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นเลิศใน
พระพุทธศาสนาในด้านอุปัฏฐาก เม่ือสมัยพระมหาวีระพระนามว่าอัตถทัสส ีผู้องอาจ
กว่านรชน มีพระยศย่ิงใหญ ่ ทรงประกาศพระธรรมจักรท่ีพระอุทยานอโนมา ต้นไม้
เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ชาวโลกเรียกว่า ต้นจำปา นกุลอุบาสก
และนิสภอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก และคนอ่ืน ๆ มีมกิลาอุบาสิกาและสุนันทา
อุบาสิกา เป็นต้น เป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๖๔) 

นกุลาอุบาสิกา : อุบาสิกาผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นเลิศกว่าคนอ่ืนๆในด้านอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าโสภิตะ ตามนัยพระสูตร มาในโสภิตพุทธวงศ์ อุบาสิกาผู้ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นเลิศกว่าคนอ่ืน ๆ ในด้านอุปัฏฐายิกา เมื่อสมัย พระมหาวีระพระนามว่าโสภิตะ 
ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ พระ
อุทยานสุธรรมาอันประเสริฐ รับอุบาสกและสุเนตตอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก ส่วนน
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กุลาอุบาสิกาและจิตตาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิ
ตะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๒๒) 

นกุหนสูตร๑(ปฐม): พระสูตรว่าด้วยการไม่หลอกลวง (สูตรท่ี ๑) พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุประพฤติ
พรหมจรรย์มใิช่มีจุดประสงค์จะหลอกลวงประชาชน แต่มี จุดประสงค์ ๒ ประการ
เหมือนกัน ต่างกันเพียงข้อธรรมท่ีเป็นจุดประสงค์เท่านั้น กล่าวคือ พระสูตรน้ี มี
จุดประสงค์เพ่ือ (๑) สังวร(การสำรวม) (๒) ปหานะ(การละ)  (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๕/
๓๘๒) 

นกุหนสูตร๒ (ทุติย): พระสูตรว่าด้วยการไม่หลอกลวง (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ประพฤติพรหมจรรย์มใิช่มีจุดประสงค์จะหลอกลวงประชาชน แต่มีจุดประสงค์ ๒ 
ประการเหมือนกัน ต่างกันเพียงข้อธรรมที่เป็นจุดประสงค์เท่าน้ัน กล่าวคือ สูตรน้ี มี
จุดประสงค์เพ่ือ (๑) ความรู้ย่ิง (๒) ความรอบรู้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๖/๓๘๓) 

นเกนจิวิญเญยยปัญญา : ญาณที่มาคู่กัน โดย นเกนจิวิญเญยยปญัญา มาคู่กับ เกนจวิิญเญยยปัญญา 
ตามนัยพระอภิธรรม มาใน ญาณวิภังค์ หมวดทุกมาติกา ว่าด้วยเรื่องที่มาเป็นคู่ ๆ 
ความว่า ญาณวัตถุ หมวดละ ๒ คู่กัน คือ (๑) โลกิยปัญญา โลกุตตรปัญญา (๒) เกนจิ
วิญเญยยปัญญา นเกนจิวิญเญยยปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 

นขสิขสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นท่ีปลายเล็บ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สัตว์ที่มาเกิดในโลกมนุษย์มีน้อยกว่าสัตว์ท่ีไป
เกิดในกำเนิดอ่ืน  เหมือนฝุน่ท่ีติดปลายเล็บมีน้อยกว่ามหาปฐพี (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๒๒๔/๓๑๓)   

นขสิขสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บ   พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ทุกข์ที่
หมดสิ้นไปของพระอริยสาวกผู้รู้ชัดอริยสัจ ๔ มีมากกว่า เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่
ก่อน  เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุ่นที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๑๒๑/๖๓๔) 

นขสิขาสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ความทุกข์ของพระอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ผูรู้้แจ้งที่
หมดสิ้นไปน้ันมีมาก  เหมือนแผ่นดิน  ส่วนความทุกข์ท่ีเหลือมีน้อย  เหมือนฝุ่นท่ีติด
ปลายเล็บ  ดังน้ัน  การตรัสรูธ้รรม  การได้ธรรมจักษุจึงมปีระโยชน์อย่างมากมาย (สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๗๔/๑๖๑) 

นขสิขาสูตร๔ :พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บ ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้ประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันว่า  ขันธ์  ๕  ท่ีจักเท่ียงแท้  ย่ังยืน  คงทน  ไมผ่ันแปร  เที่ยง
เสมออยู่อย่างน้ัน  มีอยู่หรือ   
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  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ไม่มีเลย  จึงทรงช้อนฝุ่นนิดหน่อยด้วยปลายพระนขา  
แล้วตรัสกับภิกษุน้ันว่า  ขันธ์ ๕  แม้ประมาณเท่าน้ีท่ีจักเท่ียงแท้ ย่ังยืน  คงทน  ไม่
ผันแปร  เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น  ไม่มี  ถ้าขันธ์  ๕  แม้ประมาณเท่าน้ีจักเท่ียงแท้  ไม่
ผันแปรแล้ว  การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ ก็จะไม่พึง
ปรากฏ แต่เพราะรูปแมป้ระมาณเท่าน้ีไม่เที่ยงแท้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๗/๑๘๖) 

นคร : เมืองใหญ่ กรุง เป็นเรื่องราวในบทสนทนาเรือ่งความมีอยู่หรือไม่มีอยู่  โดยความมีอยู่
จากการท่ีนครที่มีเจดีย์ อาราม วิหาร คาม นิคม นคร ท่ีพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ 
ตามนัยพระสูตร มาในมนุสสโลกกถา ว่าด้วยมนุษยโลก เป็นบทสนทนาของสกวาที 
กับ ปรวาที ถึงเรื่องที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ เม่ือสกวาท ีถามว่า ท่านไม่ยอมรับว่า “พระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลก” ใช่ไหม ปรวาที ตอบว่า ใช่ สกวาที ถาม
ว่า เจดีย์ อาราม วิหาร คาม นิคม นคร รัฐ ชนบทท่ีพระพุทธเจ้าเคย ประทับอยู่มีอยู่
มิใช่หรือ ปรวาที ใช่ สกวาที ถามว่า หากเจดีย์ อาราม วิหาร คาม นคิม รัฐ ชนบทที่
พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่มีอยู่ ดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่า“พระผู้มีพระภาคพุทธ
เจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลก” (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๐๒/๘๓๙. ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๙๕/
๒๐๖.๑๒/๓๓๑/๓๖๕,๑๔/๑๒๑/๑๕๖,๒๑/๒๔๔/๓๖๒)  

นครกถา :เรื่องนคร ที่มาในกถาต่าง ๆ  ตามนัยพระวินัย มาใน กัฏฐปาทุกาทิปฏิกเขปะ ว่าด้วยเร่ือง
ญาติ ยานกถา เรื่องยาน คามกถา เรื่องบ้าน นิคมกถา เร่ืองนิคม นครกถา เรื่องเมือง 
ตามนัยพระสูตร มาใน ปฐมกถาวัตถุสูตร ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ มีอันนกถา เรื่องข้าว 
ปานกถา เรื่องน้ำ วัตถกถา เรื่องผ้า สยนกถา เรื่องที่นอน มาลากถา เรื่องดอกไม้ 
คันธกถา เรื่องของหอม ญาติกถา เร่ืองญาติ ยานกถา เรื่องยาน คามกถา เรื่องบ้าน 
นิคมกถา เรื่องนิคม นครกถา... (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๙/
๑๕๑)  

นครกะ, แคว้น : เป็นนิคมของเจ้าศากยะ แคว้นสักกะ พระเจ้าปเสนทิโกศลเคยเสด็จไป เป็นท่ีน่า
รื่นรมย์ ไม่ควรแก่มนุษย์ท่ัวไป แต่สมควรเป็นท่ีท่ีเคยไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสมัพุทธ
เจ้ามาก่อน ตามนัยพระสูตร มาในธัมมเจติยสูตร ว่าด้วยธรรมเจดีย์ กลา่วถึงพระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของพวกเจ้าศากยะช่ือเมทฬุปะ แคว้นสักกะ สมัยน้ันแล 
พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปนิคมช่ือนครกะ ด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่าง ลำดับ
น้ัน ท้าวเธอรับสั่งกับเสนาบดีช่ือทีฆการายนะว่า ท่านจงจัดยานพาหนะคันงาม ๆ 
เตรียมไว้ เราจะไปดูสถานท่ีอันรื่นรมย์ ครั้น ทีฆการายนเสนาบดีทูลรับสนองพระราช
ดำรัสแล้วให้จัดยานพาหนะคันงาม ๆ หลายคันไว้ ขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาท่ี
สมควร บัดน้ีเถิด พระเจ้าข้า ลำดับน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงขึ้นยานพาหนะคัน
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งามเสด็จออกจากนิคมช่ือ "นครกะ" ด้วยราชานุภาพอย่างย่ิงใหญ่ เสด็จไปยังอุทยาน
อันน่ารื่นรมย์ จนสุดทางทีย่านพาหนะจะไปได้แล้ว ลงจากยานเสด็จพระราชดำเนิน
ด้วยพระบาทเข้าไปยังอุทยาน ท้าวเธอพระราชดำเนินพักผ่อนไปมาในอุทยาน ได้
ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้ล้วนน่าร่มรื่น ชวนให้เกิดความเพลินใจมีเสียงน้อย มีเสียง
อึกทึกน้อย ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย ์
สมควรเป็นท่ีหลีกเร้น ครั้นเห็นแล้วทรงเกดิพระปีติปรารภพระผู้มีพระภาคว่า หมู่ไม้
เหล่าน้ีล้วนน่าร่มร่ืน ชวนให้เกิดความเพลินใจ มีเสียงน้อย มีเสยีงอึกทึกน้อย 
ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานท่ีทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่
หลีกเร้น เป็นเหมือนสถานทีท่ี่เราเคยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้ามาก่อน นอกจากน้ี นครกะน้ี ยังเป็นท่ี พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ซึ่งพระอานนท์
รับว่า พระองค์อยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรม (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๔/๔๔) 

นครเก่า :เมืองเก่าอุปมาทางปฏิบัติคืออริยมรรค ๘ ประการท่ีโบราณาจารย์เคยปฏิบัติมาเข้าสู่นิพพาน 
ตามนัยพระสูตร มาใน นครสูตร เป็นการเปรียบเทียบทางเก่ากับหลักธรรมที่เคย
ปฏิบัติบรรลุมรรคผลมาก่อน ความว่า ธรรมที่เหมือนบุรษุเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็ก ป่า
ใหญ่ พบทางเก่าท่ีคนสมัยกอ่นเคยใช้เดินไปมา เขาเดินตามทางน้ันไป พบนครเก่า ที่
คนสมัยก่อนเคยอยู่อาศัย ต่อมาเขาได้กราบทูลพระราชา ขณะเดินอยู่ ก็ได้พบนคร
เก่า ราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ ป่าไม้สระโบกขรณี เชิงเทิน ล้วนน่า
รื่นรมย์ เราได้พบทางเก่า ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ เคยเสด็จพระดำเนิน 
ทางเก่าที่พระสัมมาสมัพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ เคยเสด็จพระดำเนิน เป็นอย่างไร คือ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ น้ีเท่านั้น ได้แก่ ๑. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ๘. สัมมาสมาธิ (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๖๕/๑๒๘)  

นครพาราณสี : ช่ือปัจจุบันของอิสิปตนมฤคทายวัน มีเจดีย์ใหญ่สูง ๒๐๐ ฟุต เป็นท่ีพระพุทธเจ้าแสดง
ปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ประเทศอินเดีย  เมืองท่ีจูฬเสฏฐีเปรต ผู้มีร่างกายซูบผอม
เพราะทุร กรรมในอดีตชาติท่ีเป็นคนตระหน่ี มีจิตทราม จึงอดอยาก ผอมโซ ตามนัย
พระสูตร มาในจูฬเสฏฐิเปตวัตถุ เรื่องจูฬเศรษฐีเปรต เป็นบทสนทนาของพระเจ้า
อชาตศัตรูตรัสถามเปรตนั้นว่า ท่านผู้เจริญท่านเป็นนักบวชเปลือยกายซูบผอม เพราะ
ผลกรรมอะไร ท่านจึงไปท่ีไหน ๆ เฉพาะกลางคืน ขอท่านจงบอกเหตุที่มาแก่ข้าพเจ้า
เถิด บางทีข้าพเจ้าอาจมอบทรัพย์เคร่ืองปล้ืมใจจากโภคะท้ังปวงให้แก่ท่าน เปรตน้ัน
ตอบว่า (เมื่อชาติก่อน) พระนครพาราณสี มีกิตติคุณเลื่องลือไปไกล ข้าพระองค์เป็น
คหบดีผู้มั่งคั่งอยู่ในพระนครน้ัน แต่เป็นคนมีจิตทราม ไม่เคยให้สิ่งของแก่ใคร มีใจข้อง
อยู่ในอามิส ได้ตกไปถึงวิสัยแห่งพญายมเพราะเป็นผู้ทุศีล เพราะบาปกรรมเหล่าน้ัน 



 

๒๕๘๓ 
 

 

ข้าพระองค์น้ันจึงลำบากเน่ืองจากถูกความหิวเสียดแทง เพราะความทุกข์อันเกิดแต่
ความหิวน้ันแหละ ข้าพระองค์ปรารถนาอามิส จึงได้มาหาหมู่ญาติ มนุษย์แม้เหล่าอ่ืน
มีปกติไม่ให้ทาน และไม่เช่ือว่าผลแห่งทานมีอยู่ในปรโลก (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๔๗/๒๐๗)
  

นครวินทกะ, หมู่บ้านพราหมณ์ : ช่ือหมู่บ้าน เป็นนครท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จทำให้พราหมณ์เกิด
ศรัทธาเลื่อมใสเพราะได้รับเสด็จผู้รู้แจ้งโลก มารโลก พรหมโลก ตามนัยพระสูตร มา
ใน นครวินเทยยสูตร ว่าด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะ ความว่า พระผู้
มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงหมู่บ้าน
พราหมณ์ของชาวแคว้นโกศลช่ือนครวินทะ พราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะ 
ได้ทราบข่าวว่า “ท่านพระสมณโคดมผู้เป็นศากยบุตรเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศล 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ได้เสด็จถึงนครวินทะโดยลำดับ....การได้พบพระอรหันต์
ท้ังหลายเช่นนี้ เป็นความดีอย่างแท้จริง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๓๔/๔๙๓) 

นครวินเทยยสูตร: พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนครวินทะ พระผู้มีพระภาคตรัสสอนพราหมณ์
และคหบดีชาวบ้านนครวินทะว่า  ถ้าอัญเดียรถีย์ถามถึงสมณพราหมณ์ผู้ควรและไม่
ควรสักการะ  ให้ตอบว่า  สมณพราหมณ์ผู้ยังมีความกำหนัด  ความขัดเคืองและความ
ลุ่มหลงในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนั้นไม่ควรสักการะ  เพราะยังมีความ
ประพฤติเสมอกับชาวบ้าน  ส่วนสมณพราหมณ์ผู้ตรงกันข้ามจากนี้จึงควรสักการะ  
ถ้าอัญเดียรถีย์เหล่าน้ันถามถึงปฏิปทาของผู้ไม่มีความกำหนัดเป็นต้น  ให้ตอบว่า  
ท่านเหล่าน้ันชอบอยู่ในท่ีสงัด 

  เม่ือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว พราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะ
ต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์ พร้อมกับประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึง
สรณะจนตลอดชีวิต (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๓๔/๔๙๓) 

นครสากละ : ช่ือเมือง เป็นเมืองนางภัททกาปิลานีเถรี เสวยชาติเป็นธิดาของกบิลพราหมณ์ มารดา
ช่ือสุจิมตี ในมัททชนบท แห่งนครสากละ ตามนัยพระสูตร มาใน ภัททกาปิลานีเถริ
ยาปทาน เป็นเรื่องราวประวัติในอดีตชาติของพระภัททกาปิลานีเถรี ซึ่งนางเมื่อจะ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้ถึง
ความสำเร็จแห่งธรรมท้ังปวง ทรงเป็นผู้นำ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ นับ
จากกัปน้ีไป สมัยน้ัน นางเป็นธิดาของกบิลพราหมณ์ มารดาช่ือสุจิมตี ในมัททชนบท 
นครสากละท่ีประเสริฐสุด บิดาหล่อรูปของหม่อมฉันด้วยทองคำแท่งแล้วถวายรูป
หล่อแก่พระกัสสปธีรเจ้า ผู้เว้นจากกามทั้งหลาย พราหมณ์ปิปผลายนะนั้นเป็นหนุ่ม 
ไปตรวจดูงานในกาลบางคราว เห็นสัตว์ท้ังหลายท่ีถูกกาเป็นต้นจิกกินแล้ว เกิดความ



 

๒๕๘๔ 
 

 

สลดใจ ครั้งน้ัน หม่อมฉันเห็นเมล็ดงาท่ีมีอยู่ในเรือน ซึ่งนำออกผึ่งแดด เห็นกาจิกกิน
หนอนอยู่ ได้ความสลดใจ ครั้งน้ัน พราหมณ์ปิปผลายนะผู้เป็นปราชญ์ออกบวช 
หม่อมฉันก็ออกบวชตาม อยู่บำเพ็ญศีลพรตของปริพาชก ๕ ปี เม่ือพระนางโคตมีผู้
บำรุงเลี้ยงพระชินเจ้าทรงผนวชแล้ว หม่อมฉันได้เข้าไปหาพระนาง และเป็นผู้อัน
พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้ว โดยกาลไม่นานนัก หม่อมฉันก็ได้บรรลุอรหัตตผล (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๓๐๐/๔๙๔) 

นครสูตร :พระสูตรว่าด้วยนครพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  เมื่อพระองค์ได้ทางเก่าคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีพระพุทธเจ้าท้ังหลายได้
เสด็จพระดำเนินมาแล้ว และนครอันมั่งคั่งคือปฏิจจสมุปบาท  จึงนำมาบอกแก่เวไนย
สัตว์จนเจริญ  แพร่หลาย  ทรงเปรียบพระองค์เหมือนบุรุษเดินป่าไปพบทางเก่าและ
เมืองโบราณ  ท่ีสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ ป่าไม้  สระโบกขรณีและเชิงเทินอันน่า
รื่นรมย์  แล้วได้กราบทูลแด่พระราชา  พระราชาก็รับสั่งให้บูรณะปฏิสังขรณ์เมือง
โบราณจนเจริญ รุ่งเรืองทุกด้าน (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๕/๑๒๖) 

นคโรปมสูตร :พระสูตรว่าด้วยธรรมเปรียบด้วยเครื่องป้องกันนคร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในกาลใด 
ปัจจันตนคร(เมืองชายแดน)ของพระราชา เป็นนครท่ีป้องกันไว้ดีด้วยเครื่องป้องกัน
นคร ๗ คือ (๑) มีเสาระเนียดขุดหลุมฝังลกึไว้เป็นอย่างดี ไม่โยก ไม่คลอนแคลน (๒) 
มีคูลึกและกว้าง (๓) มทีางเดินได้รอบ ทั้งสูงและกว้าง (๔) มีการสะสมอาวุธไว้มาก 
ท้ังท่ีเป็นอาวุธแหลมยาวและอาวุธมีคม (๕) มีกองพลต้ังอาศัยอยู่มาก คือ พลช้าง พล
ม้า พลรถ พลธนู หน่วยเชิญธง หน่วยจัดกระบวนทัพ หน่วยพลาธิการ หน่วยเสนาธิ
การ หน่วยจู่โจม หน่วยทหารหาญ หน่วยกล้าตาย หน่วยทหารเกราะหนัง หน่วย
ทหารทาส (๖) มทีหารยามฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา คอยกันคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้า
ไป ให้คนที่รู้จักเข้าไป และ(๗) มีกำแพงสงูและกว้าง พร้อมด้วยป้อมก่ออิฐถือปูนดี 
นอกจากนี้ยังได้อาหาร ๔ อย่างคือ (๑) มีการสะสมหญ้า ไม้ และน้ำไว้มากเพ่ือความ
อุ่นใจ เพ่ือความไม่สะดุ้งกลัว เพ่ือความอยู่ผาสุกของประชาชนภายใน และเพ่ือ
ป้องกันอันตรายภายนอก (๒) มีการสะสมข้าวสาลี และข้าวเหนียวไว้มาก เพ่ือความ
อุ่นใจ เพ่ือความไม่สะดุ้งกลัว เพ่ือความอยู่ผาสุก ของประชาชนภายใน และเพ่ือ
ป้องกันอันตรายภายนอก (๓) มีการสะสมอปรัณณชาติ คือ งา ถั่วเขยีว ถั่วทองไว้
มาก เพ่ือความอุ่นใจ เพ่ือความไม่สะดุ้งกลัว เพ่ือความอยู่ผาสุกของประชาชนภายใน 
และเพ่ือป้องกันอันตรายภายนอก และ(๔) มีการสะสมเภสัช คือ เนยใส เนยข้น น้ำมนั 
น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เกลือไว้มาก เพ่ือความอุ่นใจ เพ่ือความไม่สะดุ้งกลัว เพ่ือความอยู่ผาสกุ
ของประชาชนภายใน และเพ่ือป้องกันอันตรายภายนอก ตามความปรารถนา ได้โดยไม่



 

๒๕๘๕ 
 

 

ยาก ได้โดยไม่ลำบาก ในกาลน้ัน เราจึงเรยีกปัจจันตนครของพระราชาน้ีว่า ศัตรูหมู่
ปัจจามิตรภายนอกทำอะไรไม่ได้  

  แล้วตรัสอีกว่า ในทำนองเดียวกัน ในกาลใด อริยสาวกประกอบด้วยสัทธรรม ๗ คือ 
(๑) มีศรัทธา คือ เช่ือปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคต (๒) มีหิริ คือ ละอายต่อกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรม (๓) มีโอตตัปปะ คือ 
สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อการประกอบบาปอกุศล
ธรรม (๔) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายแล้วทรง
จำไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ (๕) ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศล
ธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบ่ันมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศล
ธรรมท้ังหลายอยู่ (๖) มีสติ ประกอบด้วยสติปัญญาเคร่ืองรักษาตนอย่างย่ิงระลึกถึงสิ่ง
ท่ีทำและคำท่ีพูดแม้นานได้และ(๗)มีปัญญาคือ ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณา
เห็นท้ังความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ 
และยังได้ฌาน ๔ คือ (๑) สงัดจากกามและอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌาน เพ่ือความ
อุ่นใจ เพ่ือความไม่สะดุ้งกลัว เพ่ือความอยู่ผาสุกของตน เพ่ือก้าวลงสู่นิพพาน (๒) 
เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌาน เพ่ือความอุ่นใจ เพ่ือความไม่สะดุ้งกลัว 
เพ่ือความอยู่ผาสุกของตน เพ่ือก้าวลงสู่นิพพาน (๓) เพราะปีติคลายไป บรรลุตติย
ฌาน เพ่ือความอุ่นใจ เพ่ือความไม่สะดุ้งกลัว เพ่ือความอยู่ผาสุกของตน เพ่ือก้าวลงสู่
นิพพาน และ (๔) เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว 
บรรลุจตุตถฌานเพ่ือความอุ่นใจ เพ่ือความไม่สะดุ้งกลัว เพ่ือความอยู่ผาสุกของตน 
เพ่ือก้าวลงสู่นิพพาน อันมีในจิตย่ิงซ่ึงเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความ
ปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก ในกาลน้ัน เราจึงเรียกอริยสาวกนี้ว่า มารมี
บาปก็ทำอะไรไม่ได้  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๗/๑๓๖) 

นจิตตวิปัลลาส : ภาวะที่จิตไม่วิปัลลาส   เป็นความเห็นในสิ่งท่ีเป็นทุกข์ ว่าเป็นทุกข์ ตามนัยพระสูตร 
มาใน วิปัลลาสกถา ว่าด้วย นจิตตวิปัลลาส เป็นหนึ่งใน ๔ วิปัลลาส คอื ๑. นสญัญา
วิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งท่ีไม่เที่ยงว่า ไม่เที่ยง ๒. นสัญญาวิปัล
ลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่า เป็นทุกข์ ๓. นสัญญาวิปัล
ลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่า ไม่ใช่อัตตา ๔. นสัญญา
วิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งท่ีไม่งาม ว่าไม่งาม (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๒๓๖/๓๙๙)   

นชีรตสิูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีไม่ทรุดโทรม สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเช
ตวัน  เทวดาทลูถามว่า  อะไรทรุดโทรมไป อะไรไม่ทรุดโทรมไป  อะไรถอืว่าเป็นทาง



 

๒๕๘๖ 
 

 

ผิด  อะไรเป็นอันตรายต่อธรรม อะไรสิน้ไปตามคืนวัน  อะไรเป็นมลทินของ
พรหมจรรย์  อะไรไม่ใช่น้ำแต่เป็นเคร่ืองชำระล้าง  โลกน้ีมกีี่ช่อง   

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  รูปย่อมทรุดโทรม  ช่ือและโคตรไม่ทรุดโทรม  ราคะถือ
ว่าเป็นทางผิด  ความโลภเป็นอันตรายต่อธรรม  วัยย่อมสิ้นไปตามคืนวัน  หญิงเป็น
มลทินของพรหมจรรย์  ตบะและพรหมจรรย์ไม่ใช่น้ำ  แต่เป็นเครื่องชำระล้าง  โลกนี้
มีช่องซึ่งเป็นเหตุให้จิตต้ังอยู่ไม่ได้  ๖ ช่อง  คือความเกียจคร้าน  ความประมาท  
ความไม่ขยัน  ความไม่สำรวม  ความมักหลับ  ความอ้างเลสแล้วไม่ทำงาน (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๗๖/๘๒) 

นฌานปัจจัย:ปัจจัยคือฌานก็ไม่ใช่ หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นอัพยาก
ฤตเพราะ "นฌานปัจจัย" ตามนัยอภิธรรม มาใน ติกปัฏฐาน ความว่า สภาวธรรมที่
เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้น เพราะนฌานปัจจัย ได้แก่ 
ขันธ์ ๓ อาศยัขันธ์ ๑ ท่ีสหรคตด้วยปัญจวิญญาณเกิด ขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ 
เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ฯลฯ ท่ีเป็นภายนอก ฯลฯ  ท่ีมีอาหารเป็น
สมุฏฐาน ฯลฯ ท่ีมีอุตุเป็นสมฏุฐาน ฯลฯ  สำหรับเหล่า อสัญญสัตตพรหม มหาภูตรูป 
๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ กฏตัตารูป ท่ีเป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป
เกิดขึ้น (๑)  (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๕๙๒/๕๑๒. 

นฏกุเวร, คนธรรพ์ :เป็นช่ือของผู้บรรเลงเครื่องดนตรี  เป็นคนท่ีนางกากวดี ผู้ภรรยาของเวนเตยยะ
พญาครุฑได้กระทำลามกกับคนธรรพ์นามว่า นฏกุเวรและนฏกุเวรน้ีเป็นนักร้องขับ
กล่อมถึงนางกากวดี ตามนัยพระสูตร มาในกุณาลชาดก เป็นการสนทนาของนกกุณา
ละ กับ ปุณณมุขะ เมื่อนกกุณาละ เราได้เห็นมาแล้ว ปณุณมุขะเพื่อนเอ๋ย พระเทวี
นามว่ากากวดี อยู่ ณ ท่ามกลางมหาสมุทร เป็นภรรยาของพญาครุฑนามว่าเวนเตย
ยะ ได้กระทำลามกกับคนธรรพ์นามว่านฏกุเวร อีกนัยหน่ึง มาในกากวตีชาดก นฏ
กุเวรคนธรรพ์ยืนอยู่ในราชสำนัก ได้ขับร้องเพลงว่า นางผู้เป็นท่ีรักของข้าพเจ้าอยู่ที่ใด 
กลิ่นกายนางก็ยังหอมฟุ้งมาจากที่น้ัน ข้าพเจ้ามีใจกำหนัดยินดีในนางใด พญาครุฑได้
ฟังดังน้ัน จึงถามว่า ท่านข้ามสมุทรไปได้อย่างไร ข้ามแม่น้ำเกปุกะไปได้อย่างไร ข้าม
สมุทรท้ัง ๗ ไปได้อย่างไร และขึ้นไปยังวิมานฉิมพลีได้อย่างไร นฏกุเวรคนธรรพ์ตอบ
ว่า ข้าพเจ้าข้ามสมุทรไปได้เพราะท่าน ข้ามแม่น้ำเกปุกะไปได้เพราะท่าน ข้ามสมุทร
ท้ัง ๗ ไปได้เพราะท่าน และขึ้นไปยังวิมานฉิมพลีได้ก็เพราะท่าน (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/
๒๙๐/๑๔๐. ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๑๗๘)  

นติ : ตัณหาคือความปรารถนาในภพ ๓ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ตามนัยพระสูตร 
มาใน ตติยเจตนาสูตร ว่าด้วยเจตนา สูตรท่ี ๓ เป็นการกล่าวถึงเหตุปัจจัยท่ีอาศัยกนั



 

๒๕๘๗ 
 

 

เกิดขึ้น ความว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ เขตกรุงสาวัตถี ตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุจงใจดำริ และนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความต้ังมั่นแห่ง
วิญญาณ เม่ืออารัมมณปัจจัยมี ความต้ังม่ันแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นต้ังมั่น
แล้ว เจรญิขึ้นแล้ว นติ จึงมี เม่ือ นติม ี คติภพในการเวียนมาจึงมี เม่ือคติภพในการ
เวียนมามี จุติและอุบัติจึงมี เม่ือจุติและอุบัติมี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 
ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ แต่นึกคดิถึงสิ่งใด สิ่งน้ันเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความ ต้ังม่ันแห่ง
วิญญาณ เมื่ออารัมมณปัจจัยมี ความต้ังมัน่แห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณน้ันต้ังม่ัน
แล้ว เจริญขึ้นแล้ว นติจึงมี เม่ือนติมี คติภพในการเวียนมาจึงมี (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๐/
๘๑. สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒/๔๐/๘๒, สํ.นิ.ฏีกา (บาลี) ๒/๔๐/๑๐๒) 

นตุมหสูตร : พระสูตรว่าด้วย(กาย)ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า กายนี้ไม่ใช่ของเธอ กายน้ีถูกกรรมเก่า(กรรม
ท่ีเกิดตามกฎปฏิจจสมุปบาท)ควบคุมไว้  ถกูจิตประมวลไว้  เป็นท่ีต้ังแห่งเวทนา  พึง
มนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายในกายนี้ว่า  เพราะสิง่น้ีมี  สิ่งน้ีจึงม ี เพราะสิ่งนี้
เกิด  สิ่งน้ีจึงเกิด  เพราะส่ิงนี้ไม่มี  สิ่งน้ีจึงไม่มี  เพราะสิ่งน้ีดับ  สิ่งน้ีจึงดับ  คือ  
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  สังขารจึงมีเป็นต้น  นี้คือความดับแห่งกองทุกข์ท้ังหมด (สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๓๗/๗๙) 

นตุมหากสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีไม่ใช่ของเธอท้ังหลาย(สูตรที่ ๑) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 
ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ขันธ์  ๕  คือ  รูป  เวทนา  สญัญา  
สังขารและวิญญาณ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละขันธ์ ๕ น้ัน อันจัก
เป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล  เพ่ือความสุขแก่เธอทั้งหลาย เหมือนคนนำหญ้า ไม ้กิ่ง
ไม้และใบไม้ไปเผาเป็นต้นเสีย  สิ่งเหล่าน้ันย่อมไม่มีความคดิว่า  คนนำพวกเรามาเผา
เสีย เพราะส่ิงเหล่าน้ันไม่มีอัตตาหรือสิ่งท่ีเนื่องด้วยอัตตา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓/๔๖) 

นตุมหากสูตร๒ (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีไม่ใช่ของเธอท้ังหลาย  (สตูรท่ี  ๒) พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ขันธ์  ๕  ไม่ใช่ของเธอ
ท้ังหลาย  เธอท้ังหลายจงละขันธ์  ๕ น้ัน  อันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล  เพ่ือ
ความสุขแก่เธอท้ังหลาย   (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๔/๔๗) 

นตุมหากสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 
ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอทั้งหลายจงละส่ิงท่ีไม่ใช่ของตนเอง  
อันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือความสุข  ซึ่งสิ่งท่ีไม่ใช่ของเธอนั้น  ได้แก่
อายตนะภายใน  ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส  ๖ และแม้ความเสวย



 

๒๕๘๘ 
 

 

อารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผัส ๖  เป็นปัจจัย  
เหมือนคนนำหญ้า ไม้  กิ่งไม้และใบไม้ไปเผา  หรือจัดการไปตามเร่ือง หญ้าเป็นต้น
น้ันย่อมไม่มีความคิดว่า  คนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเร่ืองเพราะหญ้า
เป็นต้นน้ันไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๑/๑๑๑) 

นตุมหากสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย  (สตูรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอท้ังหลายจงละสิ่งที่ไม่ใช่
ของตนเองอันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือความสุข ซึ่งสิ่งท่ีไม่ใช่ของเธอน้ัน
ได้แก่  อายตนะภายใน  ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ  ๖  สมัผสั  ๖  และแม้
ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกขท่ี์เกิดขึ้นเพราะสัมผัส  ๖  
เป็นปัจจัย  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๒/๑๑๓) 

นตุมหากสูตร๓ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีไม่ใช่ของเธอท้ังหลาย  (สตูรที่ ๑) พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอท้ังหลายจงละสิ่งที่ไม่ใช่
ของตนเอง  คือ  อายตนะภายใน  ๖  อันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือความสุข  
เหมือนคนพึงนำหญ้า ไม ้  กิ่งไม้และใบไม้ไปเผา  หรือจัดการไปตามเร่ือง  หญ้าเป็น
ต้นนั้นย่อมไม่มีความคิดว่า คนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่อง เพราะ
หญ้าเป็นต้นน้ันไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๘/๑๗๓) 

นตุมหากสูตร๔ (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีไม่ใช่ของเธอท้ังหลาย  (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอท้ังหลายจงละสิ่งที่ไม่ใช่
ของตนเอง  คืออายตนะภายนอก  ๖  อันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือความสุข   
เหมือนคนพึงนำหญ้า  ไม้  กิ่งไม้และใบไม้ไปเผา  หรือจัดการไปตามเรื่อง  หญ้าเป็น
ต้นนั้นย่อมไม่มีความคิดว่า คนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่อง เพราะ
หญ้าเป็นต้นน้ันไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๙/๑๗๕) 

นทิฏฐิวิปัลลาส : ภาวะที่มีทิฏฐิไม่วิปัลลาส หมายถึงสภาพจิต เป็น"นวิปัลลาส" เรื่องสัญญา จิต ทิฏฐิ ที่
ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง เป็นทุกขว่์าทุกข์ ไม่ใช่อัตตาว่าไม่ใช่อัตตาและไม่งามว่าไม่งาม ตาม
นัยพระสูตร มาใน วิปัลลาสกถา ว่าด้วยวิปัลลาสในลักษณะ ๔ ประการ ความว่า 
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ในลักษณะ ๔ ประการนี้
แล คือ (๑) นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่
เที่ยง  (๒) นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็น
ทุกข์  (๓) นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในส่ิงท่ีไม่ใช่อัตตาว่า
ไม่ใช่อัตตา (๔) นสญัญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งท่ีไม่งามว่าไม่
งามดังนี้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๖/๓๙๙) 



 

๒๕๘๙ 
 

 

นทีกัสสปเถรคาถา :คาถาของพระนทีกัสสปเถระ, ภาษิตของพระนทีกัสสปเถระพระนทีกัสสปเถระได้
กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่า ครั้งเมื่อเราเป็นปุถุชนยังมืดมนอยู่สำคัญเอาว่า  การบูชายัญนี้
เป็นความบริสุทธ์ิจึงได้บูชายัญต่างๆชนิดและได้บูชาไฟด้วย เราน้ันยึดถือทิฏฐิ ลุ่มหลง
ไปด้วยการเช่ือถือผิดเป็นคนตาบอด ยังไม่รู้แจ้ง ได้สำคัญถึงความไม่บริสุทธ์ิ ว่าเป็น
ความบริสุทธ์ิ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๔๐/๓๙๖) 

นทีกัสสปเถราปทาน : ประวัติในอดตีชาติของพระนทีกัสสปเถระมเีน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติ
กัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้กำลัง
เสด็จบิณฑบาต เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๙/๓๓๙) 

นทีกัสสปะ, ชฏิล, พระ : ช่ือของชฏิลสามพี่น้อง ซึ่งนทีกัสสปะเป็นคนกลาง เป็นหัวหน้า ๓๐๐ คน 
บำเพ็ญเพียรด้วยการบูชาไฟอยู่ที่คยาสีสะ พุทธยา อินเดีย เหตุท่ีอยู่ใกล้แม่น้ำจึงได้
นามว่านทีกัสสปะ ตามนัยพระสูตร มาใน อุรุเวลปาฏิหาริยกถา ว่าด้วยปาฏิหาริย์ที่
ตำบลอุรุเวลา เรื่องชฎิล ๓ พ่ีน้อง ความว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับ 
ลุถึงตำบลอุรุเวลา สมัยนั้น ชฎิล ๓ คน คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ 
อาศัยอยู่ท่ี ตำบลอุรุเวลา ในชฎิล ๓ คนน้ัน ชฎิลนทีกัสสปะเป็นผู้นำ เป็นผู้ฝึก เป็น
เลิศ เป็นหัวหน้า เป็นประธานของชฎิล ๓๐๐ คน อีกนัยหน่ึง มาใน อุรุเวลกัสสป
เถราปทาน กล่าวว่า เหตุท่ีช่ือว่านทีกัสสปะ เพราะอาศัยใกลแ้ม่น้ำ เขาจึงได้นามว่า
นทีกัสสปะ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๗/๔๗)  

นทีนิมิต : การกำหนดเขตสีมาโดยใช้แม่น้ำเป็นนิมิต ตามนัยพระวินัย มาใน สีมานุชานนา ว่า
ด้วยทรงอนุญาตสีมา สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมาโดยกล่าวถึงการใช้นิมิตเป็นสีมา 
ความว่า ภิกษุท้ังหลายได้มีความคิดดังน้ีว่า “พระผู้มีพระภาคทรงบัญญติัไว้ว่า ความ
พร้อมเพรียงมีกำหนดเขตเพียงอาวาสเดียวเท่าน้ัน” แลว้ดำริว่า “อาวาสหนึ่งมีการ
กำหนดเขตเท่าไร” จึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระ
ภาครับสั่งว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้สมมติสีมา ภิกษุท้ังหลาย พึงสมมติสีมา
อย่างนี้ วิธีสมมติสีมาในเบื้องต้นพึงทักนิมิต คือ . นทีนิมติ(นิมิตคือแม่นำ้) .... ครั้นทัก
นิมิตแล้ว ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ ดังนี้  (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๑๓๘/๒๑๕)  

นทีปารสีมา : สีมาคร่อมแม่น้ำ ตามนัยพระวินัย มาใน อุโบสถขันธกะ เรื่องสมมตินทีปารสีมา (สีมา
คร่อมแม่น้ำ) ความว่าครั้งน้ัน พวกภิกษุฉพัพัคคีย์สมมตินทีปารสีมา ภิกษุท้ังหลายมา
ทำอุโบสถถูกน้ำพัดไปก็มี บาตรถูกน้ำพัดไปก็มี จีวรถูกน้ำพัดไปก็มี ภิกษุท้ังหลายจึง
นำเร่ืองนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุ



 

๒๕๙๐ 
 

 

ท้ังหลาย ไม่พึงสมมตินทีปารสีมา รูปใดสมมติ ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุท้ังหลาย เรา
อนุญาตให้สมมตินทีปารสีมาท่ีมีเรือจอดประจำหรือมีสะพานถาวร” ดังน้ี  (วิ.ม.(ไทย) 
๔/๑๔๐/๒๑๖-๑๗) 

นทีสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า  แม่น้ำไหลลงจากภูเขา  พัดหญ้า  ใบไม้และท่อนไม้เป็นต้นไปใน
ภายใต้  ไหลไปไกล  มีกระแสเช่ียว  แม้ต้นเลา  หญ้าคา  หญ้ามุงกระต่าย  หญ้าคม
บางและต้นไม้ท้ังหลายที่เกิดริมฝั่งก็จะลู่ไปตามแม่น้ำนั้น  บุรุษผูถู้กกระแสน้ำพัดไป  
ถ้าจับต้นเลาเป็นต้นนั้นแล้วหลุดไป  เขาพึงถึงความพินาศ  แม้ฉันใด  ปุถุชนผู้ไม่ได้
สดับ  ไม่ได้เห็นพระอริยะ  ไมฉ่ลาดและไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ  
ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ  ไมฉ่ลาดและไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสตับุรุษก็ฉันน้ัน  
พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ โดยความเป็นอัตตา  พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีขันธ์  ๕  พิจารณา
เห็นขันธ์  ๕  ในอัตตา  หรือพิจารณาเห็นอัตตาในขันธ์  ๕  เพราะขันธ์  ๕ ของเขา
ย่อยยับไป เขาจึงถึงความพินาศ  แล้วตรสัถามโดยนัยเป็นต้นว่า  ขันธ์  ๕  เที่ยง
หรือไม่เที่ยง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๓/๑๗๗)  

นทีสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  เป็นไปไม่ได้เลยที่
ภิกษุผู้เจริญอรยิมรรคมีองค์  ๘  จะลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์  เหมือนการทดแม่น้ำคง
คาให้ไหลย้อนกลับไปข้างหลัง (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๐/๘๙) 

นทีโสตสูตร : พระสูตรว่าด้วยกิเลสเปรียบด้วยกระแสน้ำ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตัณหา เปรียบดัง
กระแสน้ำเช่ียวท่ีมีภัยมาก ผู้ทวนกระแสน้ำนั้นได้ คือผู้มีเนกขัมมะ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/
๑๐๙/๔๘๙) 

นทุพภิยสูตร :พระสูตรว่าด้วยการไม่ประทุษร้าย สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า  ท้าวสักกะขณะทรงหลีกเร้นพักผ่อนอยู่ได้เกิดความ
รำพึงว่า  เราไม่ควรประทุษร้ายแม้ข้าศึก  และเมื่อเห็นท้าวเวปจิตติผู้ทราบความ
รำพึงของตนเข้ามาหาถึงท่ีประทับ  จึงตรัสว่า  หยุดเถิดท่านท้าวเวปจิตติ  ท่านถูกจับ
แล้ว  เม่ือท้าวเวปจิตติถามว่า  ท่านทิ้งความคิดครั้งก่อนแล้วหรือ  จึงตรัสว่า ขอให้
ท่านจงสาบานว่าจะไม่ประทุษร้ายเรา  ท้าวเวปจิตติจึงกล่าวว่า ท่านท้าวสุชัมบดี 
บาปของคนพูดเท็จ  ของคนผู้ติเตียนพระอริยะ ของคนผู้ประทุษร้ายต่อมิตร และของ
คนอกตัญญู จงถูกต้องผู้ประทุษร้ายท่านเถิด (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๓/๓๗๐) 

นธนิีสถาน : สถานที่ทรงเลน่กีฬา สนามกฬีาของท้าวเวสวัณ ตามนัยพระสูตร มาในเสริสสกวิมาน 
กล่าวถึงสถานบันเทิงของเทพ ความว่า เทพบุตร เราพ่อค้าขอกล่าวว่า ตัวท่านนั้นมี
อานุภาพสุดที่จะคิด ประกอบด้วยคุณทุกอย่าง อันหมู่เทพนารีปลุกเร้า บันเทิงอยู่ใน



 

๒๕๙๑ 
 

 

วิมานปราสาทท่ีประเสริฐ นา่รื่นรมย์ ดัง ท้าวเวสวัณ บันเทิงอยู่ในนฬินีสถาน (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๒๔๖/๑๕๗, ขุ.วิ.อ. (บาลี) ๑๒๔๖/๔๐๐)  

นปัจฉาชาตปจัจัย :ปัจจัยไม่เป็นปัจฉาชาตะ  หมายถึงสภาพธรรม เป็นเหตุอาศัยของสภาวธรรมท่ีเป็น
กุศลท่ีเกิดขึ้น ตามนัยพระอภิธรรม มาใน ติกปัฏฐาน ความว่า สภาวธรรมท่ีเป็นกุศล
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกศุลเกิดขึ้นเพราะนปัจฉาชาตปัจจัย ได้แก ่ฯลฯ อาศัยขันธ์ ๑ 
ท่ีเป็นกุศล ฯลฯ อีกนัยหน่ึง นปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น ซึ่งสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลทำ
สภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนปัจฉาชาตปัจจัย เพราะนอาเสวน
ปัจจัย ฯลฯ ทำจักขายตนะ ฯลฯ นปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยบริบูรณ์แล้ว 
มี ๑๗ วาระ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๙๓/๕๐,  อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๑/๖๔๖)  

นปุเรชาตปัจจัย :ปัจจัยท่ีไม่ใช่ปุเรชาตะ หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นกุศล ท่ีเป็นอัพยากฤต ท่ีเป็นอกุศล
เกิดขึ้นเพราะอาศัยปุเรชาตปัจจัย ตามนัยอภิธรรม มาในติกปัฏฐาน เรื่อง นปุเรชาต
ปัจจัย ความว่า สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนปุเร
ชาตปัจจัย ได้แก่ ในอรูปาวจรภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศลเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ 
อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น (๑) สภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤต
อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัย
ขันธ์ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น(๒) สภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ ในอรูปาวจรภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็นอกุศล
เกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น (๑) (อภิ.ป.(ไทย) 
๔๐/๙๒/๔๙)  

นม,นมโค :น้ำนมของโค   อุปมาธรรมเป็นการต้ังความปรารถนาแล้วย่อมได้รับผลแห่งธรรมน้ันตามที่
ตนมุ่งหวัง ตามนัยพระสูตร มาในภูมิชสูตร เกี่ยวกับความตั้งความหวัง ความว่า ถ้า
แม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน ต้ังความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์ พวกเขาก็
สามารถบรรลผุลได้ ถ้าแม้ไม่ต้ังความหวังแล้ว ... ถ้าแม้ท้ังต้ังความหวังและไม่ต้ัง
ความหวังแล้ว ... ถ้าแม้ต้ังความหวังก็มิใช่ ไม่ต้ังความหวังก็มิใช่ แล้วประพฤติ
พรหมจรรย์ พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะอุบายอันแยบ
คาย พวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ เปรียบเหมือนบุรุษผูต้้องการนมสด แสวงหานม
สด เที่ยวเสาะหานมสด จึงรดี (นมสด) จากเต้านมของโคแม่ลูกอ่อน ถ้าแม้บุรุษน้ันต้ัง
ความหวังแล้วรีดเอาจากเต้านมโคแม่ลูกอ่อน เขาก็สามารถได้นมสด (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๒๗/๒๖๕)  

นมตำเลีย : ช่ือเถาวัลย์ชนิดหน่ึงท่ีเกิดในสระมุจลินท์ร่วมกับปุปผาชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ มากมาย 
หอมหวลอยู่ได้ถึง ๗ วัน ตามนัยพระสูตร มาในเวสสันดรชาดก มหาวนวัณณนา ท่ี
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พรรณนาถึงการ   ดาดาษ กลิ่นหอมของพืชพันธ์ุธัญญาชาติในป่าริมสระมุจลินท์น้ัน 
ความว่า  ฯลฯ สระมุจลินท์ ล้วนแต่สวยงาม ป่าน้ันดารดาษไปด้วยต้นราชพฤกษ์ทำ
ให้สวยงาม กลิน่ดอกราชพฤกษ์นั้นหอมอบอวล อยู่ได้ถึงกึ่งเดือน ไม่ระเหยหาย ดอก
อัญชันเขียว อัญชันขาว และกุ่มแดง มีดอกบานสะพรั่ง ป่าน้ันดารดาษไปด้วยอบเชย
และแมงลัก เหมือนป่าน้ันจะให้คนบันเทิงใจ ด้วยดอกไม้และกิ่งไม้ท่ีมกีลิ่นหอม หมู่
ภมรก็โผบินร่อนเสียงดังกระหึ่มอยู่รายรอบ เพราะกลิ่นหอมของดอกไม้ ในจำนวน
นานาพันธ์แห่งพฤษาชาติเหล่าน้ัน มีเถาโคกกระออม นมตำเลีย .... (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/
๒๐๕๓/๕๐๔)  

นมแมว :ช่ือพันธ์ุไม้ชนิดหนึ่ง ท่ีเกิดอยู่ในสระมุจลินท์ มีป่าแห่งพันธ์ุไม้นานาชนิดล้อมรอบ เต็มภมรไต่
ตอมอย่างสำราญใจ ตามนัยพระสูตร มาในเวสสันดรชาดก มหาวนวัณณนา กล่าวถึง
ปุปผชาตินานาพันธ์ุ เป็นป่าล้อมรอบสระมุจลินท์ หนึ่งในพันธ์ุพฤกษาน้ัน คือ นมแมว 
ความว่า พราหมณ์ ณ รมิรอบขอบสระน้ี มีต้นไม้ขึ้นมากมายเช่นต้นกระทุ่ม ต้น
แคฝอย และต้นทองหลาง ผลิดอกออกช่อบานสะพร่ัง ต้นปรู ไม้ซาก ไม้ปาริชาติ ก็
มีดอกบานสะพรั่ง ต้นกากะทิงมีอยู่ท่ี ๒ ฟากฝั่งของสระมุจลินท์ ต้นซึก ต้นแคขาว 
บัวบกส่งกลิ่นฟุ้งไป ต้นคนทีสอ ต้นคนท ีต้นเขมา และต้นประดู่ ขึ้นอยู่ใกล้สระน้ัน มี
ดอกบานสะพรั่ง ต้นมะคำไก่ ไม้มะซาง ต้นแก้ว ต้นมะรุม การะเกด กรรณิการ์ และ
ชบา ผลิดอกบานสะพร่ัง ต้นรกฟ้า ต้นอินทนิล ต้นกระท้อน และต้นทองกวาว ต่างก็
ผลิดอกออกช่อและยอดแดงระเรื่อ ไม้มะรืน่ ตีนเป็ด กล้วย ต้นคำฝอย นมแมวฯลฯ 
ผลิดอกบานสะพร่ัง (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๔๒/๕๐๒)   

นมสด : น้ำนมที่เพ่งรีดมาใหม่ อุปมาธรรม เป็นสีอุปมากับน้ำอสุจิท่ีเคลื่อนว่าเหมือนน้ำนมสด 
ตามนัยพระวินัย มาในสังฆาทิเสสกัณฑ์ เรือ่ง สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท บทภาชนีย์ ที่
เปรียบเทียบน้ำอสุจิท่ีเคลื่อนออกว่าเหมือนน้ำนมสด ความว่า ภิกษุจงใจจะทำน้ำอสุจิ
สีเหมือนนมสดให้เคลื่อน พยายามอยู่ แต่น้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันเคลื่อน ต้องอาบัติ
สังฆาทิเสส ดังน้ี อีกนัยหน่ึง ตามนัยพระสูตรเป็นการเปรียบเทียบด้วยการตั้ง
ความหวังว่าจะบรรลุธรรมและได้ปฏิบัติตามหลักธรรมน้ัน ในท่ีสุดก็ได้ตามท่ีหวัง แต่
ต้ังความหวังไว้แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมน้ัน ก็ไม่ได้ตามท่ีหวัง ความว่า เปรียบ
เหมือนบุรุษผู้ต้องการนมสด แสวงหานมสด เที่ยวเสาะหานมสดแต่รีด (นมสด) จาก
เขาโคแม่ลูกอ่อน ถ้าแม้บุรุษน้ันต้ังความหวังแล้วรีดเอาจากเขาโคแม่ลูกอ่อน เขาก็ไม่
สามารถได้นมสด (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๖๐/๔๑๒,ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๒๕/๒๖๑) 

นมส้ม : นมท่ีทำจากน้ำนมโค น้ำนมแพะ น้ำนมกระบือหรือน้ำนมของสัตว์ท่ีมีเนื้อเป็นกัปปิยะ 
ตามนัยพระวินัย มาในปาจิตติยกัณฑ์ ท่ีช่ือว่า นมส้ม ได้แก่ นมท่ีทำจากน้ำนมโค 
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น้ำนมแพะ น้ำนมกระบือหรือน้ำนมของสัตว์ ท่ีมีเน้ือเป็นกัปปิยะ ตามนัยพระสูตร มา
ในมหาธัมมสมาทานสูตร เป็นการอุปมาของการสมาทานธรรม อย่างหน่ึง ความว่า 
บุรุษผู้เป็นโรคลงแดงได้ด่ืม นมส้ม นั้น ถ้าท่านพอใจในสี กลิ่น รส คร้ันด่ืมแล้วจักมี
สุข’ บุรุษนั้น พิจารณายานั้นแล้วด่ืมมิได้วาง ยาน้ันก็ทำให้เขาผู้ด่ืมพอใจท้ังสี กล่ิน 
และรส ครั้นด่ืม แล้วก็มีความสุข แม้ฉันใด เรากล่าวว่าการสมาทานธรรมน้ีท่ีมีสุขใน
ปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้น (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๖๐/๔๑๒. 
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๔)  

นมัคคปัจจัย :ปัจจัยที่ไม่เป็นมัคคะ  หมายถึง สภาวธรรม เหตุแห่งสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัย
สภาวธรรมที่อัพยากฤเกิดขึ้น ตามนัยอภิธรรม มาในติกปัฏฐาน เรื่องที่เป็นเหตุปัจจัย
ให้อัพยากฤตเกิดขึ้น ความว่า สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นอัพ
ยากฤตเกิดขึน้เพราะนมัคคปัจจัย ได้แก ่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ท่ี
เป็นอเหตุกะซ่ึงเป็นอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ และจิตต
สมุฏฐานรูป ปฏิสนธิขณะท่ีเป็นอเหตุกะ ขันธ์ ๓ และกฏัตตารูปอาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็น
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ และกฏัตตารูปอาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และกฏัต
ตารปูอาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น หทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้น ขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น  
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๙๙/๕๒)  

นมัสการ : การแสดงความเคารพ เป็นความเคารพของเทวดาและมนษุย์ท้ังหลายทีข่อถึงพระพุทธเจ้า
ว่าเป็นสรณะ มาประชุมกัน นมัสการพระองค์ผู้ย่ิงใหญ่ ทรงแกล้วกล้า ตามนัยพระ
สูตร มาใน มหารัชชสูตร ท่ีเป็นวาทะของตถาคตที่สมณะหรือพราหมณ์โต้แย้งไม่ ต้อง
ยอมสยบ เคารพ นมัสการ ความว่า ภิกษุท้ังหลาย เวสารัชชญาณน้ีแล ท่ีตถาคตมี
แล้วเป็นเหตุใหป้ฏิญญาฐานะท่ีองอาจ บันลอืสีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษัท วา
ทะเหล่าใดที่สมณะหรือพราหมณ์ ตระเตรียมไว้แพร่หลาย วาทะเหล่าน้ันมาถึง
ตถาคตผู้แกล้วกล้า ผู้ล่วงวาทะได้ ย่อมไม่มีผล (ถึงความแตกหัก พินาศไป) สัตว์
ท้ังหลายยอมกราบนมัสการ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘/๑๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓/
๓๘, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๘/๒๘๖)  

นมุจิมาร : ช่ือมาร  เป็นมารผู้มีบาปเข้าใจผิดธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องการติดอยู่ใน
รูป ช่ือว่าผู้สั่งสอนโดยชอบ ตามนัยพระสูตร มาใน เทวปุตตสังยุต เร่ืองมารผู้เข้าใจ
ผิดในเรื่องผู้สอนธรรมท่ีแท้จริง ครั้งน้ัน มารผู้มีบาปนี้เข้าสิงเวฏัมพรีเทพบุตรแล้ว ได้
กล่าวคาถาน้ีในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า สัตว์เหล่าใดประกอบด้วยการกีดกัน
บาปด้วยตบะ รักษาความสงบสงัด ติดอยู่ในรูป เพลิดเพลินในเทวโลก สัตว์เหล่าน้ัน 
ช่ือว่าสั่งสอนโดยชอบเพื่อปรโลกโดยแท้ เมือ่น้ัน พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า “น้ีคือ



 

๒๕๙๔ 
 

 

มารผู้มีบาป” จึงได้ตรัสตอบ มารผู้มีบาปด้วยคาถาว่า รูปใด ๆ จะอยู่ในโลกน้ีหรือโลก
หน้า และแม้จะอยู่ในอากาศ มีรัศมีรุ่งเรืองก็ตามที น่ี นมจิุมาร รูปทั้งหมดน้ัน ท่านก็
สรรเสริญแล้ววางดักไว้ เหมือนบุคคลใช้เหย่ือล่อฆ่าปลา (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๖)
  

นมุจี, พญามาร : ช่ือมาร เป็นพญามารซึง่มาร่วมชุมนุมกับอสูรผู้มีฤทธ์ิเดช ซึ่งอสูรเหล่าน้ันได้พ่ายแพ้
ต่อพระอินทร์ผู้มีวชิราวุธ ตามนัยพระสูตร มาใน มหาสมยสูตร เก่ียวกับการประชุม
ของเทวดา กล่าวถึงครุฑ พญานาคที่มาชุมนุมไม่รบกันเพราะต่างก็ยึดถือพระพุทธเจ้า
เป็นสรณะ ความว่า เวลาน้ัน พวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัว (เพราะ) พระพุทธเจ้า
ทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุฑ นาคกบัครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะ ต่างมี
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ อสรูพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทร์
ผู้ถือวชิราวุธ อสูรเหล่าน้ันมีฤทธ์ิ มียศ พวกอสูรกาลกัญชะมีร่างน่ากลัวมาก พวกอสูร
ทานเวฆสะ อสูรเวปจิตติอสูรสุจิตติ อสูรปหาราทะ และพญามารนมุจี ก็มาด้วย (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๓๙/๒๖๗)  

นรก : แดนหรือภูมิที่เช่ือกันว่าผู้ทําบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ โดยปริยายหมายถึง
แดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมานเป็นกำเนิดของสัตว์ท่ีไปจุติท่ีได้จากจุตูปปาตญาณการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าสัตว์เหล่าน้ันดี เลว เป็นสุคติหรือทุคติอย่างไร ตามนัยพระ
วินัย มาในเวรัญชกัณฑ์ เรื่อง จุตูปปาตญาณของพระพุทธเจ้า ที่หย่ังรู้จุติและกำเนิด
ของสรรพสัตว์ว่าไปเกิดในภพท่ีดีหรือเลว สวรรค์หรือนรก เป็นต้น ความว่า “เมื่อจิต
เป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ต้ังมั่นไม่หว่ันไหวอย่างน้ี เรานั้นได้น้อมในการจุติของสัตว์ท่ีงาม
และไม่งาม เกิดดีและไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้
เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์ทีป่ระกอบกายทุจริต วจีทุจรติ มโนทุจริตกล่าวร้ายพระ
อริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจาก
ตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓/๗, ที.สี.อ.
(บาลี) ๑๖๘/๑๔๖ ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๘/๕๕) 

นรกอเวจี :แดนหรือภูมิท่ีเช่ือกันว่าผู้ทําบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ โดยปริยายหมายถึงแดนท่ีมี
แต่ความทุกข์ทรมานแดนของผู้ไปตกสู่ความเดือดร้อน เหตุเพราะไม่ได้เข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้า จึงถูกราคะ โทสะครอบงำ พาให้ตกนรกขุมน้ี ตามนัยพระสูตร มาในอป
ทาน เรื่อง ติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน เรือ่งของผู้ท่ีไม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เห็นธรรม 
เป็นสัพพัญญู ทำให้เขาเกิดราคะ โทสะ ครอบงำ ความว่า พระสัพพัญญ ูพระองค์ทรง
ยังโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก ให้สว่างด้วยพระญาณของพระองค์ เขาเหล่านั้นทำให้



 

๒๕๙๕ 
 

 

พระองค์ทรงพอพระทัยจึงพ้นจากชาติได้ เพราะไม่ได้เฝ้าพระสัพพัญญพุูทธเจ้าผู้เห็น
ธรรมท้ังปวง สัตว์ท้ังหลายจึงถูกราคะและโทสะครอบงำ แล้วพากันตกไปใน นรก
อเวจี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๘/๑๔) 

นรชน : นรชนผู้อยู่ใต้เดชแห่งพระมหาบุรุษอันใคร ๆ ไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตข่มไม่ได้ อยู่
เหนือการครอบงำของปรปักษ์ท้ังหลาย ตามนัยพระสูตร มาในลักขณสูตร ว่าด้วย
มหาบุรุษผู้เอาชนะกิเลส อยู่อำนาจ ครอบงำปรปักษ์ท้ังปวง ความว่า ลักษณะมหา
บุรุษนั้น ฝ่าพระบาทราบเสมอกัน ทรงยินดีในสัจจะ ในธรรม ในการฝึก ในความ
สำรวม ในความสะอาด ในศลีท่ีเป็นอาลัย ในอุโบสถกรรม ในความไม่เบยีดเบียนสัตว์
ท้ังหลาย ฯลฯ ทรงเหยียบปฐพีด้วยพระบาทท้ังสองอันราบเสมอกัน พวกพราหมณ์ผู้
ทำนายลักษณะมาประชุมกันทำนายว่า ‘พระกุมารนี้ มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน เป็น
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิตก็ไม่มีใครข่มได้ พระลักษณะน้ันเป็นนิมิตส่องความน้ัน พระ
กุมารน้ี เมื่ออยู่ครองเรือน ไม่มีใครข่มได้ มีแต่ครอบงำพวกปรปักษ์ เหล่าข้าศึกศัตรู
ข่มมิได้ ใคร ๆ ท่ีเป็นมนุษย์ในโลกน้ี หาข่มได้ไม่ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ถ้าพระกุมาร
ผู้มีพระลักษณะเช่นน้ัน ทรงออกผนวช ทรงยินดีในเนกขัมมฉันทะ จะมพีระปรีชาเห็น
แจ้ง เป็นอัครบุคคล ไมม่ีใคร ๆ ข่มได้แนน่อน เป็นผู้สูงสุดกว่า "นรชน" (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๐๓/๑๖๕) 

นรเทพ : เป็นนรเทพผู้มียศ ช้ันไตรทศ สถิตอยู่ในสวนนันทวันท่ีมีแต่ความสุข ตามนัยพระสูตร 
มาในเทวตาสังยุต นันทสตูร กล่าวถึงเรื่องเทพผู้สถิตอยู่ในสวนนันทวันอันมีแต่
ความสุข ความว่า สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐ ี เขตกรุงสาวัตถี ณ ท่ีน้ัน พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุ
ท้ังหลายมาตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแล้ว เทวดาช้ันดาวดึงส์องค์หน่ึงมี
เหล่านางอัปสรแวดล้อม เอิบอ่ิมพร่ังพร้อมด้วยกามคุณ ๕ อันเป็นทิพย์ ได้รับการ
บำรุงบำเรออยู่ ในสวนนันทนวัน ในเวลาน้ัน ได้กล่าวคาถานี้ว่า เทวดาเหล่าใดยังไม่
เคยเห็นสวนนันทนวัน อันเป็นท่ีอยู่ของพวก "นรเทพ" ผู้มียศ ช้ันไตรทศ เทวดา
เหล่าน้ันยังไม่รู้จักความสุข (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑/๑๑. สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๖/๓๒๘) 

นรลักษณ์ :นางผู้มีลักษณะดี นางผู้มีขวัญดี  พระชิวหาของพระพุทธเจ้าได้นรลักษณ์ เป็นลักษณะของ
มหาบุรุษอย่างหน่ึงท่ีพรหมายุพราหมณ์อยากเห็นขอดู ตามนัยพระสูตร มาในพรหมา
ยุสูตร เป็นเรื่องท่ีพรหมายุพราหมณ์ขอดูลักษณะ ๒ อย่างท่ีไม่เคยเห็นและอยากเห็น 
ความว่า ครั้งนั้น พรหมายุพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้
สนทนาปราศรัยพอเป็นท่ีบันเทิงใจ พอเป็นท่ีระลึกถึงกันแล้วนั่ง ณ ท่ีสมควร ได้
พิจารณา เร่ืองลักษณะ ๓๒ ประการ แต่เว้นอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) พระคุยหฐานอัน
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เร้นอยู่ในฝัก (๒) พระชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเช่ือ ไม่เลื่อมใสใน
ลักษณะมหาบุรุษอีก ๒ ประการ ต่อจากน้ัน พรหมายพุราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาค ด้วยคาถาว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม ลักษณะมหาบุรุษ ท่ีข้าพระองค์ได้สดับ
มาว่ามี ๓๒ ประการ แต่ยังไม่เห็นอยู่ ๒ ประการในพระวรกายของพระองค์ ข้าแต่
พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชน พระคุยหฐานของพระองค์เร้นอยู่ในฝัก ท่ีผูรู้้กล่าวกันว่า
คล้ายของนารีหรือ พระชิวหาของพระองค์ได้ "นรลักษณ์" หรือ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๙๑/๔๘๕)  

นระ : คน, คุณลักษณะของพระพุทธเจ้า ผู้ชนะมาร ไม่มีทุกข ์มปัีญญา หาผู้เปรียบมิได้ ตาม
นัยพระสูตร มาในอุปาลิวาทสูตร เรื่องอุบาลีคหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวก ความ
ว่า “ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นปราชญ์ ปราศจากโมหะ ทรงทำลาย
กิเลสเครื่องตรึงจิตได้ ทรงชำนะมาร ไม่มีทุกข์ มีจิตเสมอด้วยดี มีมารยาทเจริญ มี
พระปัญญาดี ทรงข้ามกิเลสอันปราศจากความเสมอ (และ) ปราศจากมลทินได้ 
ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสงสัย มพีระทัยดี ทรงคายโลกามิส
ได้ ทรงบันเทิง ทรงเจริญสมณธรรมสำเร็จแล้ว ทรงเกดิเป็นมนุษย์ มีพระสรีระเป็น
ชาติสุดท้ายทรงเป็น "นระ" ไม่มีผู้เปรียบได้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๖/๗๒. ม.ม.อ.(บาลี) 
๒/๗๕/๗) 

นราธิบดี : พระราชา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นรชน พระองค์ผู้ยกย่องพญาหงส์ว่าเป็นเลิศในสตัว์ท้ังหลาย นก
น้ีเป็นบัณฑิต สงเคราะห์ญาติ ถือประโยชน์ของผู้เป็นกัลยาณมิตร เป็นความสุข นัย
เช่นนี้ไม่พึงมีแก่บุคคลผู้มิได้อบรมตนเลย บุคคลผู้มีปกติเลิศอย่างน้ี เป็นสัตว์อุดม
อย่างนี้ เท่าท่ีเราเห็นมามีอยู่ แต่เราหาเห็นสัตว์อ่ืนเช่นนี้ไม่ ตามนัยพระสูตร มาในจูฬ
หังสชาดก โดยพระราชายกย่องพญาหงส์ว่าเป็นบัณฑิต เลิศกว่าสัตว์ท้ังปวง ความว่า 
ความคุ้นเคยกับหมู่ญาติแม้น้ีก็พึงมีประโยชน์ใหญ่หลวง พระศาสดาเมื่อจะทรง
ประกาศข้อความนั้น จึงตรัสว่า พญาหงส์ธตรัฏฐะ ครั้นกราบทูลคำน้ีกับ "นราธิบดี" 
แล้ว อาศัยการบินเร็วอย่างสุดกำลัง ได้เข้าไปหาหมู่ญาติแล้ว หงสท์ั้งหลายเห็นพญา
หงส์ท้ัง ๒ นัน้ มาถึงโดยลำดับอย่างปลอดภัย ต่างพากันส่งเสียงว่าเกก ๆ ได้เกิด
สำเนียงเสียงดังเจ๊ียวจ๊าว ประโยชน์ท้ังปวงของบุคคลผู้มกีัลยาณมิตร ย่อมสำเร็จผล
เป็นความสุขความเจริญ เหมือนพญาหงส์ธตรัฏฐะท้ัง ๒ ได้อยู่ใกล้หมู่ญาติ ฉะนั้น (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๘/๘๕/๙๗)  

นรุตตมะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :  เป็นพระนามของพระเจ้านรุตตมะ เป็นอดีตชาติของนรุตตมะ เหตุ
เพราะพระองค์ทำจิตให้เลื่อมใส ประควงอัญชลี มีใจยินดีถวายอภิวาทของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ตามนัยพระสูตร มาในญาณสัญญิกเถราปทาน เหตุ
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ท่ีได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดินรุตตมะ ความว่า พระสัมมาสมัพุทธเจ้า ผู้มีพระ
ฉวีวรรณดังทองคำ ดุจม้าอาชาไนยตัวองอาจ ผูแ้สวงหาคุณอันยิ่งใหญ ่ ดุจช้างมาตัง
คะตกมัน ๓ แห่ง ทรงทำทศิท้ังปวงให้สว่างไสว ดุจดวงจันทร์ในวันเพ็ญ เป็นผู้เจรญิ
ท่ีสุดในโลก กำลังเสด็จดำเนินอยู่บนถนน ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วจึงทำจติให้เลื่อมใสใน
พระญาณแล้ว ประคองอัญชลี มีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในคร้ังน้ัน 
จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งความทรงจำในพระญาณ ในกัปที่ ๗๓ นับจากกัปนี้
ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ ชาติ พระนามว่า "นรุตตมะ" (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑/
๒๕๐)  

นเรฬุยักษ์ : ยักษ์ท่ีอาศัยอยู่ควงไม้สะเดา เขตเมืองเวรัญชรา พระพุทธเจ้าเคยเสด็จประทับ ณ 
ควงไม้แห่งนี้ด้วย ตามนัยพระวินัย มาในเวรัญชกัณฑ์ เรื่องเวรัญชพราหมณ์ ความว่า 
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นท่ีอยู่ของนเฬรุยักษ์ เขต
เมืองเวรัญชา พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ์ได้ฟัง
ข่าวว่า ท่านพระสมณโคดม เป็นศากยบุตร เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล ประทับ
อยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นท่ีอยู่ของนเฬรุยักษ์ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ทีค่วรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดา
และมนุษย์ท้ังหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาคการได้พบพระอรหันต์
ท้ังหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑) 

นวกรรมสถูป : การสร้างสถูป (เจดีย์) ท่ีนางเมขลาทายิกาเถรีถวายสังวาล (สายรัดเอวผูห้ญิง, เข็มขัด
สตรี) เพ่ือสร้างขึ้นเพ่ือพระศาสดาสิทธัตถะ ตามนัยพระสูตร มาใน เมขลทายิกาเถริ
ยาปทาน กล่าวถึง ประวัติในอดีตชาติของพระเมขลทายกิาเถรี ผู้ถวายเครื่องสังวาล
ของตนเพ่ือสร้างสถูปพระพุทธเจ้า ความว่า พระเมขลทายิกาเถรี เมื่อจะประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า หม่อมฉันได้สร้างพระสถูป เพ่ือพระผู้มีพระ
ภาคพระนามว่าสิทธัตถะ หม่อมฉันได้ถวายสังวาล เพ่ือ "นวกรรมสถูป" ของพระ
ศาสดา และเมือ่มหาสถูปสำเร็จแล้ว หม่อมฉันเลื่อมใสต่อพระมุนี ผู้ทรงเป็นท่ีพ่ึงสัตว์
โลก ได้ถวายสงัวาลอีกด้วยมือท้ัง ๒ ของตน ในกัปท่ี ๙๔ นับจากกัปนี้ไป หม่อมฉันได้
ถวายสังวาลไว้ในคร้ังนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสร้างพระสถูป (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๒๐/๓๖๘)  

นวกะ : ผู้ใหม ่ หมายถงึพระภิกษุผู้บวชใหม ่ เพ่ิงมาสู่พระธรรมวินัย ชาวบ้านจาตุมพาเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้า ตามนัยพระสูตร มาในจาตุมสูตร เรื่องเก่ียวกับที่ชาวบ้านแห่งน้ีพาภิกษุ
ผู้บวชใหม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ความว่า พวกเจ้าศากยะชาวบ้านจาตุมา เข้าไปเฝ้า



 

๒๕๙๘ 
 

 

พระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ท่ีสมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้
มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ ขอ
จงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิด ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้ 
เหมือนอย่างที่เคยทรงอนุเคราะห์ในกาลก่อนด้วยเถิด ในภิกษุสงฆ์น้ี ภิกษุทั้งหลายที่
ยังเป็นนวกะบวชไม่นาน เพ่ิงมาสู่พระธรรมวินัยน้ีก็มีอยู่ เมื่อภิกษุเหล่าน้ันไม่ได้เข้า
เฝ้าพระผู้มีพระภาค จะพึงมีความน้อยใจ มีความแปรผันไป ด่ังพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาด
น้ำก็จะเห่ียวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไป แม้ฉันใด ในภิกษุสงฆ์นี้ ภิกษุท้ังหลายที่ยังเป็น" 
นวกะ " บวชไม่นาน เพ่ิงมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ ก็ฉนันั้นเหมือนกัน (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๕๘/๑๗๙)  

นวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์:เป็นช่ือพราหมณ์ผู้ถามพระพุทธเจ้าผู้น่ังอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว กายตรง 
สงสัยว่าทำงานอะไรอยู่ป่าน้ี เม่ือได้รับคำตอบแล้วเกิดความเล่ือมใส จึงขอพระองค์ว่า 
ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่วันน้ีเป็น
ต้นไปจนตลอดชีวิต” ตามนัยพระสูตร มาใน นวกัมมิกสูตร ว่าด้วยนวกัมมิกภารทวาช
พราหมณ์ ความว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ราวป่าแห่งหน่ึง แคว้นโกศล สมัย
น้ัน นวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์ให้คนทำงานอยู่ในราวป่าน้ัน เขาได้เห็นพระผู้มีพระ
ภาคซึ่งประทับนั่งคู้บัลลังก์ ต้ังพระกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าท่ีโคนไม้สาละแห่ง
หนึ่ง ได้มีความคิดดังนี้ว่า “เราให้คนทำงานอยู่ในราวป่าจึงยินดี ส่วนพระสมณะน้ีให้
คนทำอะไรอยู่จึงยินดี” ลำดับน้ัน นวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์ จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงท่ีประทับแล้ว ได้กราบทูลพระผูมี้พระภาคด้วยคาถาว่า ภิกษุ ท่านทำงาน
อะไร จึงอยู่ในป่าไม้สาละ พระโคดมอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว ได้ความยินดีอะไรหรือ พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า เราไม่ได้ทำงานอะไรในป่าหรอก ป่าคือกิเลสอันเป็นข้าศึกถูกเรา
ถอนรากเหง้าหมดแล้ว เราไม่มีป่าคือกิเลส ปราศจากลูกศรคือกิเลส ละความไม่ยินดี 
ยินดีอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว นวกัมมิกภารทวาช
พราหมณ์ได้กราบทูล พระผูมี้พระภาคดังน้ีว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พระภาษิต
ของพระองค์ชัดเจน ไพเราะย่ิงนัก ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พระภาษิตของพระองค์
ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก
ผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนตลอดชีวิต”  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๓/๒๙๔) 

นวกัมมิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยนวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์ สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ 
ราวป่าแห่งหน่ึง  แคว้นโกศล นวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์เห็นพระองค์ประทับนั่งคู้
บัลลังก์ก็คิดว่า  เราให้คนทำงานในราวป่าจึงยินดีท่ีจะอยู่ป่า  ส่วนพระสมณะน้ีให้คน



 

๒๕๙๙ 
 

 

ทำอะไรอยู่จึงยินดีการอยู่ป่า  จึงเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลว่า  ท่านทำงานอะไร จึงอยู่
ในป่าไม้สาละ ท่านอยู่ผู้เดียว ได้ความยินดีอะไรหรือ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เราไม่ได้ทำงานอะไร ป่าคือกิเลสอันเป็นข้าศึกถูกเราถอน
รากเหง้าหมดแล้ว เราไม่มีป่าคือกิเลส ปราศจากลูกศรคือกิเลส ละความไม่ยินดีและ
ความยินดี  อยู่ในป่าแต่ผู้เดียว เมื่อพระองค์ตรัสเช่นน้ัน  เขาก็เกิดความเล่ือมใสแล้ว
ประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๓/๒๙๔) 

นวนวติยะ,เมอืง : ช่ือเมืองของท้าวมหาราชที่สร้างในอากาศ โดยทิศเหนือมีเมืองหน่ึง คือเมือง "นวนว
ติยะ" เมืองหลวงช่ืออาฬกมันทา ตามนัยพระสูตร มาใน อาฏานาฏิยสูตร กล่าวถึง
เรื่อง พระสนมท้ังหลายของท้าวมหาราช ขึ้นสู่ยานเหล่านั้น ตามห้อมล้อมท้าวเธอไป
ทุกทิศ ยานช้าง ยานม้า ยานทิพย์ ปราสาท และวอ บังเกิดแก่ท้าวมหาราชผู้มียศ 
ท้าวเธอทรงมีเมืองหลายเมืองที่สร้างในอากาศ คือ เมืองอาฏานาฏา เมืองกุสินาฏา 
เมืองปรกุสินาฏา เมืองนาฏปริยา เมืองปรกุสิฏนาฏา ทางทิศเหนือ มีเมืองกปีวันตะ 
และมีอีกเมืองหน่ึงช่ือชโนฆะ อีกเมืองหน่ึงช่ือ "นวนวติยะ" มีราชธานีช่ืออาฬกมันทา 
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๗, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๑/๒๔๐)  

นวมสูตร :พระสูตรสูตรท่ี ๙ ว่าด้วยธรรมเพ่ือความเบ่ือหน่าย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม ๑๐ มี
สัมมาทิฏฐิเป็นต้นท่ีบุคคลเจรญิทำใหม้ากแลว้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย คลาย
กำหนัด เพ่ือนิพพาน เฉพาะในวินัยของพระสุคตเท่านั้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓๑/
๒๘๑) 

นวสูตร  :พระสูตรว่าด้วยผู้ใหม่ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ตรัสเพ่ือให้
กำลังใจแก่ภิกษุใหม่ท่ีเพียรพยายามเพ่ือบรรลุนิพพานแลว้ตรัสห้ามไม่ให้ภิกษุ
ท้ังหลายกล่าวโทษภิกษุผู้กำลงัทำกิจเช่นนี้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๘/๓๒๙) 

นวังคสัตถุศาสน์ :  คำสอนของพระศาสดามีองค์ ๙ พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่เหล่าเทวดาและ
มนุษย์ท้ังหลายไม่พลาดที่จะถวายราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แกพ่ระองค์ด้วยการออกบวช
แล้วศึกษาเล่าเรียนนวังคสัตถุศาสน์น้ี ตามนัยพระสูตร มาในพุทธวงศ์ เร่ือง โกณ
ฑัญญพุทธวงศ ์ กล่าวถึงเรื่อง เทวดาและมนุษย์ไม่ควรพลาดที่มาเกิดในยุคสมัยของ
พระพุทธเจ้าสิทธัตถะ จึงพากันออกบวชเรียนพระธรรมวินัย ความว่า สัตว์ท้ังหลาย
ในหม่ืนจักรวาลพร้อมท้ังเทวดา ต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือ ร่าเริง ประนมมือ
นมัสการว่า ‘ถ้าเราท้ังหลายจักพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้ เราทั้งหลาย
ก็จักพร้อมหน้าหน่อพุทธางกูรน้ีในอนาคตกาล มนุษย์ท้ังหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำ 
พลาดท่าเฉพาะหน้าแล้ว ก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไป ฉันใด เราท้ังหมดก็ฉัน
น้ันเหมือนกัน ถ้าพลาดพระชินเจ้าพระองค์นี้ ก็จักพร้อมหน้าหน่อพุทธางกูรน้ีใน



 

๒๖๐๐ 
 

 

อนาคตกาล’ เราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพระองค์น้ันแล้ว ก็ทำจิตให้เลื่อมใส
อย่างยิ่ง เราเม่ือจะทำประโยชน์นั้นให้สำเร็จ จึงได้ถวายราชสมบัติอันใหญ่หลวงแก่
พระชินเจ้า ครั้นแล้วก็ออกบวชในสำนักของพระองค์ เราได้เล่าเรียนพระสูตรและ
พระวินัย อันเป็น "นวังคสัตถุศาสน์" ทั้งปวง แล้วช่วยประกาศศาสนาของพระชินเจ้า
ให้รุ่งเรือง  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘-๒๓/๕๙๘-๙๙)  

นวังคุโปสถสูตร :  พระสูตรว่าด้วยการรักษาอุโบสถท่ีมีองค์ ๙  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุโบสถ
ประกอบด้วยองค์ ๙ ท่ีบุคคลอยู่จำแล้ว ย่อมมีผลานิสงส์มาก มีความรุ่งเรืองมาก แผ่
ไพศาลมาก คือ องค์ท่ี ๑-๘ มีเน้ือหาสาระเหมือนในสังขิตตุโปสถสูตรในอุโปสถวรรค 
แห่งปฐมปัณณาสก์ อัฏฐกนิบาต เพ่ิมเฉพาะข้อ ๙ ว่า ... (๙) มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอด
ทิศท่ี ๑ ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ทิศเบื้องบน ทิศเบ้ืองล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลก
ท่ัวทุกหมู่เหล่า ในท่ีทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่
มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ (องฺ.สตฺตกฺ.(ไทย) ๒๓/๑๘/๔๖๗) 

นวาตสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย  เมื่อ
มีอะไร เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดมั่นอะไร  ทิฏฐิอย่างน้ีจึงเกิดขึ้นว่า‘ลมไม่พัด  
แม่น้ำไม่ไหล  สตรีมีครรภ์ไม่คลอด ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก ม่ันคง
ดุจเสาระเนียด”  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๕๐/๓๑๒) 

นวาตสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไมพั่ดเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
เมื่อมีอะไร เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไร    ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า ‘ลมไม่พัด  
แม่น้ำไม่ไหล   สตรีมีครรภ์ไม่คลอด  ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก 
มั่นคงดุจเสาระเนียด”  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๗๖/๓๑๕) 

นวิปปยุตตปัจจัย : ปัจจัยที่ไม่เป็นวิปปยุต  หมายถึง สภาวธรรมที่เป็นกุศล เป็นอัพยากฤต เป็นอกุศล
เกิดขึ้นเพราะอาศัย นวิปปยุตตปัจจัย ตามนัยพระอภิธรรม มาในติกปัฏฐาน เรื่อง 
นวิปปยุตตปัจจัย ที่เป็นเหตุเกิดของ กุศล อัพยากฤต และอกุศล ความว่า สภาวธรรม
ท่ีเป็นกุศลอาศยัสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปปยุตตปัจจัย ได้แก่ ในอรูปาว
จรภูมิ ขันธ์ ๓ อาศยัขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศลเกดิขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ 
อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น (๑) สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะนวิปปยุตตปัจจัย ได้แก่ ในอรูปาวจรภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอกุศล
เกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น (๑) สภาวธรรมที่
เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะ นวิปปยุตตปัจจัย 
ได้แก่ ในอรูปาวจรภูมิ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็นอัพยากตวิบากและท่ีเป็นอัพยากต
กิริยาเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ... ที่เป็น
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ภายนอก ... ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน ... ท่ีมอุีตุเป็น สมุฏฐาน ... สำหรับเหล่าอสัญญ
สัตตพรหม มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๐๑/๕๓)  

นวิปากปัจจัย : ปัจจัยท่ีไม่เป็นวิบาก หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นกุศล เป็นอัพยากฤต เป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะอาศัย นวิปากปัจจัย ตามนัยอภิธรรม มาในติกปัฏฐาน เรื่อง นวิปากปัจจัย ถึง
สภาวธรรมที่เป็นกุศล อัพยากฤต อกุศล ความว่า สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัย ได้แก่ ... อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศล ... 
มี ๓ วาระ สภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปาก
ปัจจัย ... มี ๓ วาระ สภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤต
เกิดขึ้นเพราะ นวิปากปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็น
อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ขันธ์ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น ... ท่ีเป็นภายนอก ... ท่ีมี
อาหารเป็นสมุฏฐาน ... ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน ... สำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรหม 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ กฏัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัย
มหาภูตรูปเกิดขึ้น (๑) (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๙๕/๕๑) 

นสมนนัตรปัจจัย :ปัจจัยที่ไม่เป็นสมนันตระ หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอาศัยน
สมนันตรปัจจัย ตามนัยอภิธรรม มาใน ติกปัฏฐาน เรื่อง นสมนันตรปัจจัย ความว่า 
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนอนันตรปัจจัย 
เพราะนสมนันตรปัจจัย ได้แก่ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น 
(นอนันตรปัจจัยและนสมนันตรปัจจัยเหมือนกับนอารัมมณปัจจัย) (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/
๘๙/๔๘) 

นสัญญาวิปัลลาส :ภาวะที่สัญญาไม่วิปัลลาส หมายถึงสัญญาปกติ คอืสภาพธรรม  รู้ไม่ผิดในเร่ืองไม่
เที่ยงว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ไมใ่ช่อัตตาว่าไม่ใช่อัตตา ไม่งามว่าไม่งาม ตาม
นัยพระสูตร มาใน วิปัลลาสกถา ในส่วนที่เหน็ถูก ความว่า นสัญญาวิปัลลาส (รู้ไม่ผิด) 
นจิตตวิปัลลาส (ความคิดไม่ผิด) นทิฏฐิวิปัลลาส (ความเห็นไม่ผิด) ๔ ลักษณะ 
ประการนี้ คือ คือ (๑) นสญัญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่
เที่ยงว่าไม่เที่ยง  (๒) นสญัญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งท่ีเป็น
ทุกข์ว่าเป็นทุกข์  (๓) นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งท่ีไม่ใช่
อัตตาว่าไม่ใช่อัตตา (๔) นสญัญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งที่ไม่
งามว่าไม่งาม ภิกษุท้ังหลาย นสัญญาวิปัลลาส นจิตตวิปัลลาส นทิฏฐิวิปลัลาส ใน ๔ 
ลักษณะประการนี้ สัตว์เหลา่นั้นช่ือว่าไม่ติดอยู่ในเครื่องประกอบของมาร เกษมจาก
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โยคะ ไม่ประสบกับความเกิดและความตาย ไม่ท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัฏ (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๒๓๖/๓๙๙) 

นสนัติสูตร : พระสูตรว่าด้วยความไม่มี สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  
เทวดาองค์หน่ึงกราบทูลว่า  ในหมู่มนุษย์ กามที่น่าใคร่ซึ่งคนเกาะเกี่ยวมัวเมาอยู่จน
ทำให้ไม่บรรลนิุพพาน  อันเป็นเหตุไม่หวนกลับมาสู่แดนมัจจุอีกน้ันไม่เที่ยงแท้  ความ
ลำบากและทุกขเ์กิดจากฉันทะ เพราะกำจัดฉันทะได้ จึงกำจัดความลำบากได้ เพราะ
กำจัดความลำบากได้ จึงกำจัดทุกข์ได้  อารมณ์อันงามยังไม่จัดเป็นกาม ความกำหนัด
ท่ีเกิดจากความดำริจัดเป็นกาม  บุคคลผูม้ีปัญญาจึงกำจัดฉันทะในอารมณ์  บุคคล
ควรละความโกรธ  สละมานะก้าวล่วงสังโยชน์ให้ได้ ความทุกข์ย่อมไม่รุมเร้าบุคคลผู้
ไม่ติดอยู่ในนามรูป  ผู้ไมมี่กิเลสเครื่องกังวล  ภิกษุละบัญญัติแล้วไม่เข้าถึงวิมาน  ตัด
ตัณหาในนามรปูได้แล้ว  เทวดาและมนุษยพ์ากันเที่ยวค้นหาย่อมไม่พบภิกษุนั้น ผู้ตัด
เครื่องผูกขาดแล้ว  ไม่มีความทุกข์  ไม่มีตัณหา    

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เทวดาและมนุษย์ท่ีนอบน้อมภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วย่อมรู้แจ้ง
ธรรม  ละวิจิกิจฉาได้  และเป็นผู้ข้ามพ้นธรรมเป็นเครื่องข้องได้   (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๓๔/๔๓) 

นสัมปยุตตปัจจัย :ปัจจัยที่ไม่เป็นสัมปยุต หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอาศัยน
สัมปยุตตปัจจัย ตามนัยอภิธรรม มาในติกปัฏฐาน เรื่องนสัมปยุตตปัจจัย ความว่า 
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนสัมปยุตตปัจจัย
ได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น (ปัจจัยน้ีเหมือนกบันอารัมมณ
ปัจจัย) (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๐๐/๕๓) 

นเสวิตัพพาทิสูตร :พระสูตรว่าด้วยบุคคลท่ีไม่ควรเสพเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
บุคคลประกอบด้วยธรรม ๑๐เป็นผู้ไม่ควรเสพ คือ (๑) ปาณาติบาต (๒) อทินนาทาน 
(๓) กาเมสุมิจฉาจาร (๔) มสุาวาท (๕) ปิสณุาวาจา (๖) ผรุสวาจา (๗) สัมผัปปลาปะ 
(๘) อภิชฌา (๙) พยาบาท (๑๐) มิจฉาทิฏฐิ  

  ส่วนบุคคลประกอบด้วยธรรม ๑๐ เป็นผู้ไม่ควรเสพ คือ(๑)เจตนางดเว้นจาก
ปาณาติบาต (๒) เจตนางดเว้นจากอทินนาทาน (๓) เจตนางดเว้นจาก
กาเมสุมิจฉาจาร (๔) เจตนางดเว้นจากมุสาวาท (๕) เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจา 
(๖) เจตนางดเว้นจากผรุสวาจา (๗) เจตนางดเว้นจากสัมผัปปลาปะ (๘) อนภิชฌา 
(๙) อพยาบาท (๑๐) สมัมาทฏิฐิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๙/๓๔๓) 

นหาตกมุนเีถรคาถา : คาถาของพระนหาตกมุนีเถระ, ภาษิตของพระนหาตกมุนีเถระ  (พระผู้มีพระ
ภาคได้ตรัสถามว่า) เธอเม่ืออยู่ในป่าใหญ ่ เป็นสถานที่ลำบากหาปัจจัยได้ยาก ถูกโรค
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ลมรบกวน จักทำอย่างไรละ ภิกษุ พระนหาตกมุนีเถระ(ได้กราบทูลว่า)  ข้าพระองค์
จะแผ่ปีติสุขอันไพบูลย์ไปท่ัวร่างกาย ครอบงำแม้ปัจจัยท่ีเศร้าหมอง  อยู่ในป่าใหญ่ 
จะเจริญสติปัฏฐาน ๔ อินทรย์ี ๕  พละ  ๕ และโพชฌงค์ ๗  อยู่ในป่าใหญ่ (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๔๓๕/๔๑๔) 

นหาตกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ช่ือว่านหาตกะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลได้ชื่อว่านหาต
กะ เพราะล้างธรรม ๗ ได้ ดังมีเนื้อความเหมือนในภิกขสุูตร (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๘๙/๑๘๒) 

นหาตกะ,ชื่อ :ช่ือสมัญญาของภิกษุ คำอุปมาธรรม  ภิกษุผู้ล้างอาบบาป อกุศลธรรม ที่ก่อให้เกิดภพ
ใหม ่ตามนัยพระสูตร มาใน มหาอัสสปุรสูตร เรื่องคุณลักษณะของผู้ช่ือว่า นหาตกะ 
เป็นอย่างไร ความว่า ภิกษุช่ือว่านหาตกะ คือ ผู้ล้างอาบบาปอกุศลธรรม ท่ีก่อให้เกิด
ความเศร้าหมอง นำไปเกิดในภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มี
ชาติ ชรา มรณะต่อไป ภิกษุน้ันช่ือว่า นหาตกะ อีกนัยหนึ่ง ภิกษุท่ีช่ือว่า นหาตกะ คือ
ผู้ล้างธรรม ๗ ประการ คือ (๑) สักกายทิฏฐิ  (๒) วิจิกิจฉา  (๓) สีลัพพตปรามาส  (๔) 
ราคะ  (๕)  โทสะ  (๖)  โมหะ  (๗)  มานะ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๓๔/๔๖๒ องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๘๙/๑๙๒) 

นหาปกะ : เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลสระโบกขรณแีละเช้ือเชิญให้ผู้มาสระแห่งน้ีอาบน้ำ ตามนัยพระสูตร 
มาใน มหาสทัุสสนสูตร เรื่อง ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลสระโบกขรณีและเช้ือเชิญให้อาบน้ำ ความว่า พระเจ้ามหาสทัุสสนะทรงดำริ
ดังนี้ว่า ‘ในสระโบกขรณีเหลา่นี้ ทางที่ดี เราน่าจะให้ปลูกไม้ดอกเช่นน้ี คือ อุบล ปทมุ 
โกมุท บุณฑรกิ อันผลิดอกได้ทุกฤดูกาลไว้เพ่ือมอบให้แกทุ่ก ๆ คน ไม่ให้ต้องกลับมือ
เปล่า’ จึงรับส่ังให้ปลูกไม้ดอกเช่นน้ี คือ อุบล ปทุม โกมทุ บุณฑริก อันผลิดอกได้ทุก
ฤดูกาลไว้ เพ่ือมอบให้แก่ทุก ๆ คนไม่ใหต้้องกลับมือเปล่า ต่อมา พระเจ้ามหาสุทัส
สนะทรงดำริดังนี้ว่า ‘ท่ีขอบสระโบกขรณีเหล่านี้ ทางที่ดี เราน่าจะต้ังเจ้าหน้าที่ 
"นหาปกะ" ประจำไว้ ให้ทำหน้าท่ีเช้ือเชิญผู้มาแล้วๆ ให้อาบน้ำ’ จึงทรงต้ัง
เจ้าหน้าท่ีนหาปกะประจำไว้ท่ีขอบสระโบกขรณีเหล่านั้นให้ทำหน้าทีเ่ช้ือเชิญผู้มาแล้ว 
ๆ ให้อาบน้ำ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๔/๑๘๙)  

นหุต, มาตรานับ :นหุต เป็นมาตรานับ ๑ นหุต เท่ากับ ๑๐,๐๐๐ คน ๑๒ นหุต เทา่กับ ๑๒๐,๐๐๐ 
คน ตามนัยพระสูตร มาในพิมพิสารสมาคมกถา กล่าวถึงเรื่องจำนวนของพราหมณ์
คหบดีชาวเมืองมคธ ๑๒ นหุต ความว่า พราหมณ์คหบดีชาวมคธทั้ง ๑๒ นหุต
เหล่าน้ันก็ทราบว่า “พระอุรุเวลกัสสปะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหา
สมณะ” ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความรำพึงในใจของพราหมณ์คหบดี
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ชาวมคธ ๑๒ นหุตเหล่าน้ันด้วยพระทัย จึงได้ตรัสอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ (๑) 
ทานกถา  (๒) สีลกถา  (๓) สคัคกถา  (๔) กามาทีนวกถา(๕)เนกขัมมานิสังสกถา เมื่อ
พระพุทธองค์ทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควรอ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบานผ่องใส จึง
ทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลปีราศจากมลทินได้เกิดแก่พราหมณ์ คหบดีชาวมคธ 
๑๑ นหุต ซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุข ณ ที่น่ังนั้นแลว่า “สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความ
เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” เปรียบเหมือนผ้าขาว
สะอาดปราศจากมลทินควรรบัน้ำย้อมได้เป็นอย่างดี พราหมณ์คหบดีอีก ๑ นหุต ได้
แสดงตนเป็นอุบาสก (วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๖/๖๗)  

นเหตุปัจจัย : ปัจจัยท่ีไม่ใช่เหตุ หมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ
เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย ตามนัยอภิธรรม มาในทุกปัฏฐาน เกี่ยวกับ นเหตุปัจจัย ท่ี
อาศัยสภาวธรรมเกิดขึ้น ความว่า สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมท่ีไม่เป็น
เหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ท่ีไม่
เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้น ฯลฯ อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะท่ีเป็นอเหตุกะ 
ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้น ขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ท่ีเป็น
ภายนอก... ท่ีมีอาหารเป็นสมุฏฐาน...ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐาน...สำหรับเหล่าอสัญญสัตต-
สภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย ได้แก่ 
โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วย
วิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้น (๒) ดังน้ี  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๖/๓ 

นโหติตถาคโตสูตร :พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า  เมื่อมีขันธ์  ๕  เพราะถือ
มั่นและยึดมั่นขันธ์  ๕  จึงเกิดมีทิฏฐิว่า  หลังจากตายแล้ว  ตถาคตไม่เกิดอีก  เน้ือหา
สาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งวาตสูตรในวรรคน้ี  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๒๑/๓๐๐) 

นฬกปานสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนฬกปานะ พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุว่า  
“กุลบุตรผู้มศีรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้น ยังยินดีในพรหมจรรย์
อยู่หรือ” ตรัสถามถึง  ๓  ครั้ง  ภิกษุก็นิ่งอยู่  จึงตรัสถามระบุท่านพระอนุรุทธะเป็น
ต้น  ท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่า  ยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่  จึงตรัสว่า  ดีแล้ว 

  ตรัสถามว่า  ออกบวชเพื่อกระทำที่สุดทุกข์ใช่หรือไม่  เมื่อท่านพระอนุรุทธะกราบทูล
ว่า  ใช่ จึงตรัสถึงหน้าท่ีท่ีผูบ้วชจะต้องทำคือ  กุลบุตรทีบ่วชสงัดจากกามและอกุศล
ธรรมท้ังหลายแล้ว  แต่ยังไม่บรรลุปีติและสุข  หรือสขุอ่ืนท่ีย่ิงกว่านั้น ก็ยังกิเลส
ครอบงำอยู่ ต่อเมื่อบรรลุจึงจะไม่ถูกกิเลสครอบงำจิต 
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  ตรัสถามว่า  เธอคิดว่า  ตถาคตยังละอาสวะไม่ได้  จึงพิจารณาแล้วเสพเป็นต้น  ใช่
หรือไม่  เมื่อทา่นพระอนุรุทธะกราบทูลว่า  มิได้คิดเช่นนั้น  แต่คิดว่า  พระตถาคตละ
อาสวะได้แล้วจึงพิจารณาแล้วเสพ  จึงตรัสว่า  ดีแล้ว 

  ตรัสถามว่า  เธอเข้าใจว่าอย่างไรท่ีตถาคตพยากรณ์สาวกผู้ล่วงลับไปแลว้  ท่านพระ
อนุรุทธะกราบทูลให้ทรงตอบ  จึงตรัสตอบด้วยพระองค์เองว่า  มิใช่เพ่ือให้คนเกิด
ความพิศวง  มิใช่เพ่ือเกลี้ยกล่อมคน  มิใช่เพ่ืออานิสงส์คือลาภสักการะและความ
สรรเสริญ  มใิช่เพ่ือให้คนรู้จัก  แต่เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่กุลบุตรผู้มี
ศรัทธา  กุลบุตรเหล่าน้ันฟังแล้วจะน้อมจิตไปเพ่ือความเป็นอย่างน้ัน  เพราะหลังจาก
ได้ฟังคำพยากรณ์แล้ว  จะประพฤติตามแบบอย่างที่ดีในเรื่องศรัทธา  ศีล  สุตะ  
จาคะ  และปัญญา   (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๖/๑๘๖) 

นฬกปานสูตร๒ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีนฬกปานนิคม (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาค
เสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงนิคมของชาวโกศล
ช่ือนฬกปานะ ประทับอยู่ท่ีปลาสวัน ในวันอุโบสถ ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลาย
สิ้นราตรีเป็นส่วนมากทีเดียว แล้วทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้น่ิงเงียบอยู่ จึงทรงมีรับสั่ง
กับพระสารีบุตรว่า ภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะแล้ว เธอจงอธิบายธรรมีกถาน้ีแก่
ภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อยหลัง จักเอนหลัง  

  พระสารีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงแสดงธรรมว่า ผู้ใดผู้หน่ึงไมมี่ศรัทธา ไม่มี
หิริ ไม่มีโอตตัปปะ ไม่มีวิริยะ และไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทัง้หลาย เมือ่กลางคืนหรือ
กลางวันของผู้น้ันผ่านไป เขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย 
ไม่มีความเจรญิเลย  เปรยีบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวนัของดวงจันทร์ในกาฬ
ปักษ์(ข้างแรม)ผ่านไปดวงจันทร์น้ัน ย่อมเสือ่มจากความงาม รัศมี แสงสว่าง ด้านยาว
และด้านกว้าง 

  ข้อที่ว่า บุคคลผู้ไม่มีศรทัธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน มีปัญญาทราม มัก
โกรธ ผูกโกรธ ปรารถนาช่ัว มีมิตรช่ัว เป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นความเสื่อม 

  ผู้ใดผู้หน่ึงมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิริยะและมีปัญญาในกุศลธรรมท้ังหลาย เมื่อ
กลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศล
ธรรมท้ังหลายไม่มีความเสื่อมเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวง
จันทร์ในชุณหปักษ์(ข้างขึ้น) ผ่านไป ดวงจันทร์นั้นย่อมเจริญด้วยความงาม รัศมี แสง
สว่าง ด้านยาวและด้านกว้าง 

  ข้อที่ว่า บุคคลผู้มีศรัทธา มีหริิ มีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีปัญญา ไม่มักโกรธ 
ไม่ผูกโกรธ มักน้อย มีมิตรดี เป็นสัมมาทิฏฐ ิน้ีไม่เป็นความเสื่อม  เม่ือพระผู้มีพระภาค
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เสด็จลุกขึ้นแลว้จึงได้ประทานสาธุการแก่พระสารีบุตร แล้วทรงแสดงธรรมีกถาน้ันแก่
พระสารีบุตรเหมือนที่พระสารีบุตรได้แสดงแก่ภิกษุท้ังหลาย  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๖๗/๑๔๕) 

นฬกปานสูตร๓ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีนฬกปานนิคม (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาค
เสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ได้เสด็จถงึนิคมของชาว
โกศลช่ือนฬกปานะ ประทับอยู่ท่ีปลาสวัน ในวันอุโบสถ ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ
ท้ังหลาย สิ้นราตรีเป็นส่วนมากทีเดียว แล้วทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้น่ิงเงียบอยู่ จึง
ทรงมีรับสั่งกับพระสารีบุตรว่า ภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะแล้ว เธอจงอธิบายธรรมีก
ถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย เราเม่ือยหลัง จักเอนหลัง  

  พระสารีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงได้แสดงธรรมว่า ผู้ใดผู้หนึ่งไมม่ีศรัทธา ไม่
มีหิริ  ไม่มีโอตตัปปะ ไม่มีวิริยะ ไม่มีปัญญา ไม่มีการเง่ียโสตฟังธรรม ไม่มีการทรงจำ
ธรรม ไม่มีการพิจารณาเน้ือความแห่งธรรม ไม่มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และ
ไม่มีความไม่ประมาทในกุศลธรรมท้ังหลาย เมื่อกลางคนืหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป 
เขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมท้ังหลาย ไม่มีความเจริญเลย เปรยีบ
เหมือนเม่ือกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทรใ์นกาฬปักษ์ผ่านไป ดวงจันทร์นัน้ย่อม
เสื่อมจากความงาม รัศม ีแสงสว่าง ด้านยาวและด้านกว้าง  

  ผู้ใดผู้หนึ่งมีศรทัธา  มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีปัญญา มีการเงี่ยโสตฟังธรรม มีการ
ทรงจำธรรม มีการพิจารณาเน้ือความแห่งธรรม มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
และมีความไมป่ระมาทในกุศลธรรมท้ังหลาย เม่ือกลางคนืหรือกลางวันของผู้นั้นผ่าน
ไป เขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมท้ังหลาย ไม่มีความเสื่อมเลย 
เปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในชุณหปักษ์ผ่านไป ดวงจันทร์
น้ันย่อมเจริญด้วยความงาม รัศมี แสงสว่าง ด้านยาวและด้านกว้าง  

  เม่ือพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแล้ว จึงประทานสาธุการแก่พระสารีบุตร แล้วทรง
แสดงธรรมีกถานั้นแก่พระสารีบุตรเหมือนท่ีพระสารีบุตรแสดงแก่ภิกษุท้ังหลาย
(องฺ.ทสก.(ไทย)  ๒๔/๖๘/๑๔๘) 

นฬกปานะ, นิคม :ช่ือนิคมน้ำด่ืมไม้อ้อ  หมายถึงนิคมของชาวโกศล พระพุทธเจ้าเสด็จไปพร้อมด้วย
สงฆ์หมู่ใหญ่ตรสัให้พระสารีบตุรอธิบายธรรมมีกถาแก่พระภิกษุสงฆ์ ตามนัยพระสูตร 
มาในปฐมนฬกปานสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นฬกปานนิคม สูตรท่ี ๑ ความว่า 
พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ได้เสด็จถึง
นิคมของชาวโกศลช่ือว่า "นฬกปานะ" ประทับอยู่ท่ีปลาสวันใกล้นฬกปานนิคมน้ัน 
สมัยน้ันแล พระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว ทรงชี้แจงให้ภิกษุท้ังหลาย



 

๒๖๐๗ 
 

 

เห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ ทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งเงียบอยู่ ทรงเรียก
ท่านพระสารีบุตรมา ตรัสว่า “สารีบุตร ภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะ (ความหดหู่และ
เซื่องซึม)แล้ว เฉพาะ เธอเท่าน้ันที่จะอธิบายธรรมีกถาใหแ้จ่มแจ้งแก่ภิกษุท้ังหลายได้ 
เราเม่ือยหลัง จักเอนหลัง” (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๗/๑๔๕. องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๘/
๑๔๘ 

นฬกปานะ, หมู่บ้าน :เป็นหมู่บ้าน ในแคว้นโกศล ซึ่งเป็นมีผู้มีช่ือเสียงออกบวชพร้อมกันจำนวน ๗ คน 
เช่น พระอนุรุทธะ พระภัททิยะ เป็นต้น ตามนัยพระสูตร มาใน นฬกปานสูตร ว่าด้วย
เหตุการณ์ในหมู่บ้าน "นฬกปานะ" กล่าวถึง กุลบุตรผูม้ีช่ือเสียงออกบวชพร้อมกัน 
เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าไม้ทองกวาว หมู่บ้าน "นฬกปานะ" แคว้นโกศล 
สมยัน้ันแล กลุบุตรผู้มีช่ือเสยีงจำนวนมาก คือ ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระภัททิยะ 
ท่านพระกิมพิละ ท่านพระภัคคุ ท่านพระโกณฑัญญะ ท่านพระเรวตะ ท่านพระ
อานนท์ และกุลบุตรท่ีมีช่ือเสียงอ่ืน ๆ มศีรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศ
พระผู้มีพระภาค  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๖/๑๘๖) 

นฬกลาปิสูตร : พระสูตรว่าด้วยกำไม้อ้อ ท่านพระมหาโกฏฐิตะถามท่านพระสารีบุตรในขณะท่ีพักอยู่  
ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เขตกรุงพาราณสี  เกี่ยวกับองค์ปฏิจจสมุปบาท  เช่นถาม
ว่า  ชราและมรณะตนกระทำเองหรือคนอื่นกระทำให้ ท่านพระสารีบุตรตอบว่า  
ไม่ใช่อย่างนั้น  เพราะชาติมี  ชราและมรณะจึงมีเป็นต้น  ไม้อ้อ  ๒  กำต้ังอยู่ได้
เพราะอาศัยกัน  ถ้าดึงออกกำหนึ่งย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ นามรูปก็เช่นกัน  เพราะนามรูป
เป็นปัจจัย  วิญญาณจึงม ี  เพราะวิญญาณเป็นปัจจยั นามรูปจึงมี  เพราะนามรูปดับ  
วิญญาณจึงดับ  เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ  และกล่าวต่อไปว่า  ภิกษุผูแ้สดง
ธรรมเพ่ือความเบ่ือหน่าย  คลายกำหนัด  เพ่ือดับชราและมรณะ  ชาติ ภพเป็นต้น  
เรียกว่าผู้เป็นพระธรรมกถึก  ภิกษุผู้ปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหน่าย  คลายกำหนัด เพ่ือดับ
อวิชชา  เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ภิกษุผูห้ลุดพ้น  เพราะความเบื่อ
หน่าย คลายกำหนัด  ไม่ถือมั่นอวิชชา  เรียกว่าผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๖๗/๑๓๔) 

นฬกุฏิกทายกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระนฬกุฏิกทายกเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้สร้างกุฎีไม้อ้อถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่านาร
ทะ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านได้เสวยมนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติหลายแสนชาติ 
ไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๙๓/๑๘๐) 



 

๒๖๐๘ 
 

 

นฬปานชาดก :  ชาดกว่าด้วยอุบายด่ืมน้ำด้วยไม้อ้อ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า โพธิสัตว์เป็นพญาวานร
อยู่ในป่ามีบริวารเป็นอันมากสั่งสอนบริวารว่าถ้าเห็นผลท่ียังไม่เคยกินต้องถามก่อนจึง
ค่อยกินหรือเห็นสระน้ำท่ียังไม่เคยลงต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงลงฝูงวานรก็ทำตามวัน
หนึ่งพาบริวารไปเที่ยวหากินถึงสระโบกขรณีท่ีมียักหวงแหน เมื่อฝูงบรวิารจะลงไปกิน
น้ำ จึงได้ตรวจก่อน เม่ือเห็นเป็นสระน้ำท่ีแปลกมีแต่รอยสตัว์ลง ไม่มีรอยสัตว์ขึ้น เช่ือ
ว่าคงมียักษ์รักษา เมื่อยักษ์แสดงตนให้เห็นและสอบถามว่า มีอำนาจเพียงใดในสระน้ี 
ได้ฟังว่ามีอำนาจจับสัตว์ทุกตัวท่ีลงมาในน้ำน้ีกินเป็นอาการ พระโพธิสัตว์จึงหาอุบาย
แก้กลของรากษสใหฝู้งลิงได้ด่ืมน้ำด้วยไม้อ้อแล้วพ้นอันตรายไปได้ยักษ์ไม่สามารถจับ
วานรกินได้ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๐/๘) 

นฬมาลิกาเถริยาปทาน๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิกาเถร ี มีเนื้อความอธิบายไว้ว่าใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้ถวายดอกอ้อแด่พระพุทธเจ้า(พระนามว่าสิทธัตถะ) เพราะ
ผลแห่งทานนัน้ ท่านไม่รูจั้กทุคติเลย เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในเทวดาและมนุษย์
เท่าน้ัน ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๗/
๓๗๑) 

นฬมาลิกาเถริยาปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิกาเถร ี มีเนื้อความอธิบายไว้ว่าใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้เกิดเป็นกินนรี ได้ถวายดอกอ้อแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า
สิทธัตถะ เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จกัทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา 
๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๖/๓๙๗) 

นฬมาลิยเถราปทาน๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่าในอดีตชาติ
กัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายพัดดอกอ้อแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตผล
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๒๕๕) 

นฬมาลิยเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่าในอดีตชาติ
กัปท่ี ๓๑ ท่านได้ใช้ดอกไม้ประเภทพวงดอกอ้อบูชาพระพุทธเจ้า เพราะผลแห่งการ
บูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑/๑๑๗) 

นฬมาลี, ทะเล : เป็นช่ือทะเล มีลักษณะเหมอืนต้นอ้อและต้นไผ่ เป็นการเดินเรือท่ีผิดทาง ตามนัยพระ
สูตร มาใน สปุปารกชาดก เรื่องลักษณะของทะเล และการเดินเรือท่ีผิดทาง ตาม
คำถามของพ่อค้าว่า พวกพ่อค้าถามว่า ทะเลปรากฏเหมือนต้นอ้อและต้นไผ่ ท่านสุป
ปารกะ พวกเราขอถาม ทะเลน้ีช่ืออะไร พระโพธิสัตว์ตอบว่า เมื่อเรือของพวกท่านผู้



 

๒๖๐๙ 
 

 

เป็นพ่อค้าแสวงหาทรัพย์ ออกไปจากท่าภรุคัจฉะ แล่นไปผิดทิศทาง ทะเลนี้เขา
เรียกว่า "นฬมาลี" (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๑๗/๓๗๓)  

นฬาคาริกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนฬาคาริกเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่าใน
อดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้สร้างเรือนไม้อ้อถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่านาร
ทะ เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ท่องเท่ียวอยู่ในเทวโลก ๑๔ กัป ได้
เกดิเป็นท้าวสักกะ ๗๔ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๗ ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้
บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๕๒๕,ขุ.เถร.อ. (บาลี) 
๑/๒๖๐/๓๘๑) 

นฬินเกสริยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนฬินเกสริยเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๒ ท่านเกิดเป็นนกกาน้ำ มีจิตเลื่อมใสคาบดอกบัวมาบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัป
ท่ี ๗๓ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรตันะ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙/๔๐๘) 

นฬินิกา, พระธิดา : เป็นพระนามพระธิดา  เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัตที่ส่งให้ไปยังชนบท
ท่ีราชธิดาไม่เคยไป แต่ด้วยอำนาจผิวพรรณและรูปงามของเธอ ฤษีตกใจกลัวรีบเข้า
ไปในกระท่อมไม้ ตามนัยพระสูตร มาใน นฬินิกาชาดก ว่าด้วยพระราชธิดานฬินิกา 
ความว่า พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้เรียกพระราชธิดานฬินิกามาแล้ว ตรสัว่า ลูกหญิง 
"นฬินิกา" ชนบทกำลังเดือดร้อน แม้แคว้นก็กำลังพินาศ มาเถิด ลูกจงไปนำพราหมณ์
น้ันมาให้พ่อ พระราชธิดานฬินิกา จึงกราบทูลว่า หม่อมฉนัไม่เคยทนทุกข์ลำบาก ท้ัง
ไม่ฉลาดในหนทางไกล หม่อมฉันจักไปยังป่าท่ีมีช้างอาศัยอยู่ได้อย่างไร พระราชาตรัส
ว่า ลูกหญิงนฬินิกา ลูกจงไปยังชนบท ท่ีมั่งคั่ง ด้วยช้าง ด้วยรถ และด้วยยาน ท่ีสร้าง
ด้วยไม้โดยวิธีนี้เถิด ลูกจงพาเอากองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ และกองพลราบไป 
ลูกจักนำพราหมณ์มาสู่อำนาจได้ เพราะผิวพรรณและรูปของลูก นายพรานป่าช้ีไปที่
อาศรม แล้วกราบทูลพระราชธิดานฬินิกาว่า อาศรมอันน่ารื่นรมย์ของอิสิสิงคดาบส
ปรากฏอยู่นั่น ซึ่งมีต้นกล้วยปรากฏเป็นทิวแถว แวดล้อมไปด้วยป่าแสม นั่นแสงไฟ 
น่ันควันไฟยังปรากฏอยู่ เข้าใจว่า อิสิสิงคดาบสผู้มีฤทธ์ิมากจะยังไม่เลิกบูชาไฟ พระ
ศาสดาจึงตรัสว่า อิสิสิงคดาบสมองเห็นพระราชธิดานั้น สวมใส่ตุ้มหแูก้วมณีกำลัง
เสด็จมา เกิดความกลัว จึงเข้าไปยังอาศรมท่ีมุงด้วยใบไม้ ดังน้ี (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๑-๗/
๑)  

นฬินิกาชาดก : ชาดกว่าด้วยพระราชธิดานฬินิกา มีเนื้อความอธิบายไว้ว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นพราหมณ์มหาศาลอุทิจจคตร เมื่อเจริญวัยแล้วได้ศึกษาสำเร็จศิลปศาสตร์ จากน้ัน
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จึงออกบวชเป็นฤษีอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ ต้ังใจบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌานและ
อภิญญา ต่อมาได้ปลุกปลอบพร่ำสอนอิสิสิงคดาบสผู้เป็นบุตรมิให้บ่นเพ้อรำพันถึง
พระนางนฬินิกาที่ปลอมตัวเป็นฤษีมาหลอกทำลายศีลให้วิบัติว่าแท้ท่ีจริงฤษีผู้นี้เป็น
นางยักษิณีท่ีปลอมตัวมาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ควรลุ่มหลง อิสิสิงคดาบสกลับได้สติ
จึงต้ังใจเจริญพรหมวิหาร คือ เมตตา  กรณุา มุทิตาและอุเบกขาจนกลับได้ฌานและ
อภิญญาอีกครัง้หน่ึง (ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๑/๑) 

นฬินปีราสาท : ช่ือปราสาท ปราสาทหลังหน่ึงในสามหลังแห่งกรุงสุธรรม ในพระอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ ตามนัยพระสูตร มาใน โสภิตพุทธวงศ์ กล่าวถึง
อดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ ความว่า กษัตริย์พระนามว่าสุธรรม เป็น
พระชนก พระเทวีพระนามว่าสุธรรมา เป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
โสภิตะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ป ีมีปราสาท
ท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง คือกุมทุปราสาท " นฬินีปราสาท " และปทุมปราสาท มีนางสนม
กำนัล ๔๓,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่ามกิลา พระ
ราชโอรสพระนามว่าสีหะ พระองค์ผู้เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึง
เสด็จออกจากปราสาทไปผนวช (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๒๑)  

นเฬรุยักษ ์: ยักษ์ท่ีสถิตอยู่ในควงต้นสะเดา เขตเมืองเวรัญชา พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีน่ัน  ตาม
นัยพระสูตร มาในเวรัญชสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแก้ข้อสงสัยของเวรัญช
พราหมณ์ เรื่องท่ีว่าพระพุทธเจ้าไม่ลุกต้อนรับพราหมณ์ผู้เฒ่า กล่าวตู่พระองค์ว่าไม่มี
รส พระองค์ตรัสกับพราหมณ์เวรัญชาผู้กลา่วตู่พระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้ไม่มีรส คือไมม่ี
สัมมาคารวะ เช่น การกราบไหว้ การต้อนรบั พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พระองค์
ละรสได้แล้ว หมายถึง พระองค์ทรงละอัสสาทะ ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผสัได้แล้ว จึงเป็นคนไม่มีรส คือ ไม่ยินดี ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๑๙, วิ.อ.(บาลี) ๑/๓/๑๒๕-๑๒๖, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๙/
๒๔๖)  

นโฬราชะ :เป็นช่ือคนรับใช้ของท้าวจาตุมหาราช มีมายา มาร่วมประชุม พร้อมกับเทพอ่ืน ๆ ตามนัย
พระสูตร มาในมหาสมยสูตร ความว่า พวกผู้รับใช้ของท้าวจาตุมหาราชเหล่าน้ัน เป็น
พวกมีมายา หลอกลวง โอ้อวดก็มาด้วย พวกผู้รับใช้ท่ีมีมายา คือ กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ 
วิฏู วิฏุฏะ จันทนะ กามเสฏฐะ กินนฆัุณฑุ และ นิฆัณฑุกม็าด้วย ปนาทะ โอปมัญญะ 
มาตลิผู้เป็นเทพสารถี จิตตเสนะ นโฬราชะ ชโนสภะ ปัญจสิขะ ติมพรุ (คันธรรพ
เทวราชา) และสุริยวัจฉสา (คนัธรรพเทวธิดา) ก็มาด้วย เทวราชเหล่าน้ันและคนธรรพ์



 

๒๖๑๑ 
 

 

อ่ืน ๆ ท่ีมาพร้อมเทวราช ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๓๗/๒๖๕)  

นโฬราชา, ยักษ์ :เป็นช่ือยักษ์ในกลุม่ของยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ ตามนัยพระ
สูตร มาในอาฏานาฏิยสูตร กล่าวถึงเรื่องยักษ์ในกลุ่มยักษ์ คือ ยักษ์ มหายักษ์ 
เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ ได้แก่ คือ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ภารทวาชะ ๑ 
ปชาบดี ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆัณฑุ ๑ นิฆัณฑุ ๑ ปนาทะ ๑ โอปมัญญะ 
๑ เทวสูตะ ๑ มาตล ิ๑ จิตตเสนะ ๑ คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๘๓/๒๓๑)  

นอกสมัย :ยกเว้นสมัย ไม่ถอืสมัย ในกรณีที่ภิกษุณีเป็นไข้ ภิกษุเข้าไปแสดงธรรมสั่งสอนไม่เป็นอาบัติ 
ตามนัยพระวินัยมาในอนุบัญญัติ กรณีอนุญาตให้ภิกษุเข้าไปสั่งภิกษุณีได้โดยไม่เป็น
อาบัติ ถือว่านอกสมัย คือไมถ่ือสมัย ความว่า พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีเห็นชัด แล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จไป ต่อมาพระผู้มีพระภาค ทรง
แสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องน้ีเป็นต้นเหตุ แลว้รับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตให้เข้าไปที่สำนักภิกษุณีแล้วสั่งสอนภิกษุณีเป็นไข้ได้”แล้วจึง
รับสั่งให้ภิกษุท้ังหลายยกสิกขาบทน้ีขึ้นแสดง อนึ่ง ภิกษุใดเข้าไปท่ีสำนักภิกษุณีแล้ว
สั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายนอกสมัยต้องอาบัติปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๖๑/๓๓๒) 

นอธิปตปิัจจัย : ปัจจัยไม่เป็นอธิปติ หมายถึงสภาวธรรม เหตุเกิดของสภาวธรรมท่ีอกุศลอาศัย
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ตามนัยอภิธรรม มาในติกปัฏฐาน กล่าวถึง สภาวธรรม
ท่ีเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ 
อาศัยขันธ์ ๑ ท่ีเป็นอกุศลเกดิขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้นขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ 
เกิดขึ้น (๑) (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๘๘/๔๖) 

นอนบนหนาม : การทำตนให้เดือดร้อน การทรมานตน (อัตตกิลมถานุโยค) ตามนัยอภิธรรม มาใน จตุ
กกปุคคลบัญญัติ เรื่องบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน ด้วยลักษณะต่าง ๆ คือ ฯลฯ นุ่งห่ม
ผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้างนุ่งห่มผ้าทำด้วยขนปีกนกเค้าบ้างถอนผมและหนวด
หม่ันประกอบการถอนผมและหนวดบ้าง ยืนอย่างเดียวปฏิเสธการนั่งบ้าง น่ัง
กระโหย่ง ประกอบความเพียรด้วยการน่ังกระโหย่งบ้าง อาบน้ำวันละ ๓ ครั้ง หม่ัน
ประกอบการลงน้ำบ้าง "นอนบนหนาม" สำเร็จการนอนบนหนามบ้าง (องฺ. จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๓-๐๕,อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗)   

นอนเบียดเสียดบุตร : สภาพการอยู่ครองเรือนของพราหมณ์และคหบดีชาวเวฬุทวารคามประสงค์ท่ีจะ
อยู่ครองเรือนจึงขอให้พระศาสดาแสดงธรรมในการอยู่ครองเรือนเพื่อไปสู่สุคติโลก
สวรรค์ ตามนัยพระสูตร มาในเวฬุทวาเรยยสูตร เรื่องการอยู่ครองเรือนท่ีต้องอยู่



 

๒๖๑๒ 
 

 

ร่วมกันหลายๆ นอนห้องเดียวกันหลาย ความว่า พราหมณ์และคหบดีชาวเวฬุทวาร
คามเหล่าน้ัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ น่ัง ณ ท่ีสมควร พากันกราบทูล
พระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความปรารถนา มี
ความพอใจ มีความประสงค์อย่างน้ี ๆ ว่า ‘ขอเราทั้งหลายพึงอยู่ครองเรือน นอน
เบียดเสียดบุตร พึงใช้สอยผงแก่นจันทน์จากแคว้นกาสี ทัดทรงดอกไม้ ของหอมและ
เครื่องลูบไล ้ พึงยินดีทองและเงิน หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๑)  

นอนนัตรปัจจยั : ปัจจัยที่ไม่เป็นอนันตระ หมายถึงสภาพธรรม เหตุเกดิของสภาวธรรมท่ีเป็นอัพยาก
ฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น ตามนัยอภิธรรม มาในติกปัฏฐาน กล่าวถึง 
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะ "นอนันตร
ปัจจัย" เพราะนสมนันตรปัจจัย ได้แก ่ จติตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น 
(นอนันตรปัจจัยและนสมนันตรปัจจัยเหมือนกับนอารัมมณปัจจัย) ดังนี ้ (อภิ.ป.(ไทย) 
๔๐/๘๙/๑๔๘) 

นอบน้อม : นบ  อาการแสดงความเคารพอย่างสูง เช่น นอบน้อมพระรัตนตรัย ดังคำว่า  ขอนอบ
น้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระองค์น้ัน (วิ.มหา.(ไทย) ๒/-/๑),  
อาการท่ียอมตัวลงแสดงความเคารพอยู่ในที หมายถึงสักการะ เคารพ ไหว้  หรือดัง
คำว่า เราน้ันขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค ขอนอบน้อมพระสัมมาสมัพุทธเจ้าท้ัง   ๗  
พระองค์ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๑/๑๖) หรือดังคำในกุญชรวิมาน เทพธิดาองค์หนึ่งกล่าว
ไว้ว่า ผลแห่งกุศลกรรมของดิฉันน้ันเป็นเช่นน้ี ดิฉันจึงเป็นท่ีสักการะ เคารพ นอบน้อม 
ของมวลเทพ  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๔๐/๘)  

น้อมใจเช่ือ : เช่ืออย่างบริสุทธ์ิใจ, เช่ืออย่างสนิทใจโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ หมายถึงปลงใจเชื่อ,เช่ือ
โดยไม่มีความเคลือบแคลง,เช้ือด้วยศรัทธา  ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ภิกษุรูปหน่ึงมีความ
ประสงค์จะฆ่าจึงพรรณนาเร่ืองสวรรค์ให้บุคคลผูท้ำความดีฟัง เขาน้อมใจเช่ือแล้วถึง
แก่ความตาย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๘๘/๑๗๓),หรือดังคำในเจโตขีลสูตร ท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ไม่เคลือบแคลงสงสัย น้อมใจเช่ือ เลื่อมใสในศาสดา  จิต
ของภิกษุผู้ไม่เคลือบแคลงสงสัย  น้อมใจเช่ือ เลื่อมใสในศาสดา  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๔/๒๕)  

น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจ : พิจารณาธรรมท่ีฟังแล้วอย่างบริสุทธ์ิใจ หมายถึงฟังธรรมเข้าใจแล้ว
พิจารณาจนเกิดเบ่ือหน่ายรูปเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อย่างน้ีว่า เราไม่
เป็นนั่น นั่นไมใ่ช่ของเรา หรอืผัสสายตนะ ๖  ดังคำในปัตตสูตร อายตนสูตร ท่ีมารผู้มี
บาปมีความคิดว่า ภิกษุเหล่าน้ันต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์  น้อมนึกมาด้วยความ



 

๒๖๑๓ 
 

 

เต็มใจ เง่ียโสตสดับธรรมอยู่  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕๒/๑๙๓, ๑๕๓/๑๙๔, ๑๕๕/๑๙๖), 
ฟังธรรมอันปราศจากมลทินซึง่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ซ่ึงพระธรรมอัน
ปราศจากธุลีคือนิพพานอันไม่มีภัย เห็นธรรม ก็ต้ังมั่นไม่หว่ันไหว ดังคำในปโรสหัสส
สูตร พระวังคีสเถระได้มีความคิดว่า ภิกษุเหล่าน้ันต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์  น้อม
นึกมาด้วยความเต็มใจ เง่ียโสตสดับธรรมอยู่ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๖/๓๑๖),ในปุนัพพสุ
สูตรก็กล่าวถึงเหล่าภิกษุต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์  น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจ 
เง่ียโสตสดับธรรมอยู่  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๔/๓๔๔) 

น้อมไปในเนกขัมมะ :น้อมใจไปในเนกขัมมะของพระขีณาสพ เพราะสิ้นราคะ ปราศจากราคะ  เพราะ
สิ้นโทสะ ปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโมหะ ปราศจากโมหะ มุ่งหมายถึงจิตของพระ
ขีณาสพผู้น้อมไปในเนกขัมมะ, ข้อ ๑ ในฐานะ ๖ ประการ คือ (๑) น้อมไปในเนกขัม
มะ  (๒) น้อมไปในปวิเวก (๓) น้อมไปในความไม่เบียดเบียน (๔) น้อมไปในความสิ้น
อุปาทาน (๕) น้อมไปในความสิ้นตัณหา (๖) น้อมไปในความไม่ลุ่มหลง  (วิ.ม.(ไทย) 
๕/๒๔๔/๙),หรือดังคำในจักขุสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อใด ภิกษุละความเศร้า
หมองแห่งจิตในฐานะ ๖ ประการน้ีได้ เมื่อนั้น จิตของเธอที่น้อมไปในเนกขัมมะ  อัน
เนกขัมมะอบรมแล้ว  ควรแก่การงานปรากฏในธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้
ย่ิง(สํ.ข .(ไทย)๑๗/๓๒๒/๓๓๕),ในโสณสูตร กล่าวถึงท่านพระโสณะผู้ได้บรรลุ
อรหัตตผลแล้ว  ย่อมน้อมใจไปในฐานะ ๖ มีน้อมไปในเนกขัมมะเป็นต้น (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๕๕/๕๓๖),ในเถรคาถา กล่าวถึงพระโสณโกฬิวิสเถระมีฤทธ์ิมาก เล่าไว้ว่า 
เราผู้น้อมไปในเนกขัมมะ และความสงัดใจน้อมไปในความไม่เบียดเบียน หมดความ
ยึดมั่นถือมั่น (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๔๐/๔๕๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เนกขัมมะ  ในท่ีน้ีหมายถึงโลกุตตรธรรม  ๙  ประการ  
(คือ  มรรค ๔ ผล  ๔ และนิพพาน)  (สํ.ข.อ.(บาลี) ๒/๓๒๒/๓๗๙),ในอรรถกถาเถร
คาถาอธิบายว่าไว้ว่า คำว่า เนกขัมมะ หมายถึงการออกบวช  (ขุ.เถร.อ.  (บาลี) ๒/
๖๔๐/๒๖๑)   

น้อมไปสูน่ิพพาน :โน้มหรือโอนไปสู่นิพพาน มุ่งหมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีภิกษุทำอริยมรรคมีองค์ 
๘ ให้มากแล้วย่อมน้อมไปสูน่ิพพาน  ดังคำในปฐมปาจีนนินนสูตร ตถาคตสูตร เอสนา
สูตร อุทธัมภาคิยสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์  ๘ ทำ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก ย่อมน้อมไปสูนิ่พพาน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๑/๕๘, ๑๓๙/
๗๔, ๑๖๑/๙๓, ๑๘๑/๑๐๗),ในอนวัฏฐิตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้พิจารณา
เห็นอานิสงส์ ๖ ประการ  (เช่นพิจารณาเห็นว่า  ใจของเราจักน้อมไปสู่นิพพาน) 



 

๒๖๑๔ 
 

 

สามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้(องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๑๐๒/๖๒๔)  

น้อมไว้ : โน้ม เช่น น้อมลาภมาเพ่ือตน, โอนลงเป็นการแสดงความเคารพ เช่น น้อมกายน้อมใจ
,โอนอ่อนตามเช่น น้อมใจเช่ือ ดังคำในมหาวิภังค์ที่กล่าวถึงพวกภิกษุฉัพพัคคีย์รู้อยู่จึง
น้อมลาภที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงฆ์มาเพ่ือตนเล่า,ในสิกขาบทวิภังค์อธิบายว่า 
ท่ีช่ือว่า น้อมไว้ คือเขาเปล่งวาจาว่า เราจะถวาย  จะกระทำ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๕๗/
๑๘๐, ๖๕๙/๑๘๑),ในปริวาร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้
รู้อยู่  น้อมลาภที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงฆ์มาเพ่ือตน (วิ.ป.(ไทย) ๘/๕๓/๔๕) 

นักขัตตมงคล :งานมงคลช่ือนักขัตตะหมายถึงสมัยแห่งนักขัตตมงคลดังคำในปุสสพุทธวงศ์ 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ  ทรงประกาศพระธรรมจักรใน
นักขัตตมงคลเทวดาและมนุษย์ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรมคร้ังที่ ๑ (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓/๖๘๐) 

นักขัตตชาดก :ชาดกว่าด้วยการถือฤกษ์ถอืยาม มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า บัณฑิตโพธิสัตว์ชาวกรุง
พาราณสีติเตียนชาวเมืองท่ีจะไปขอลกูสาวเขา มัวแต่รอฤกษ์ยามไม่ยอมยกขันหมาก
ไปตามกำหนด จนเขายกลูกสาวให้คนอ่ืนไป ประโยชน์ได้ล่วงเลยผู้ท่ีมวัคอยฤกษ์ยาม
อยู่  แท้จริง ประโยชน์น่ันแหละเป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง  ดวงดาวจะทำอะไรได้ (ขุ.
ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๙/๒๐) 

นักขัตฤกษ์ : ดาวฤกษ์ซึ่งอยู่บนท้องฟ้า มีช่ือต่างๆกัน เช่น ดาวม้า ดาวลูกไก่  ดาวคางหมู  ดาว
จระเข้  ดาวคันฉัตร เป็นต้น ดังคำในปิณฑสูตร มีกล่าวไว้ว่า ท่ีหมู่บ้านพราหมณ์ช่ือ
ปัญจสาลา มีงานนักขัตฤกษ์แจกของแก่พวกเด็กๆ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕๔/๑๙๕); ใน
เวสสันตรชาดก นางอมิตตตาปนาพูดกับชูชกว่า ในคราวมหรสพซึ่งมใีนต้นฤดูนักขัต
ฤกษ์  ท่านจักได้เห็นฉันแต่งตัวสวยงามร่ืนรมย์อยู่กับชายอ่ืน  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๙๔๐/๔๘๗) ; ดูดาวนักษัตร  

  อรรถถาอธิบายว่า นักขัตฤกษ์ หมายถึงงานท่ีมีการรื่นเริงท่ีเขาป่าวร้อง  การเล่นใน
เดือนสิบสอง ตกแต่งด้วยธงชัยและธงแผ่นผ้าเป็นไปทั่วพระนครมีตลอดคืน มีติดต่อ
เป็นอันเดียวกันตลอดถึงช้ันจาตุมหาราชิกา (สํ.ส.อ.(บาลี) อรรถกถาวัชชีปุตตสูตร) 

นักคำนวณ : ผู้กะประมาณ, ผู้คิดหาผลลัพท์โดยวิธีเลขโดยไม่ขาดสาย, จัดเป็นอาชีพที่อาศัยศิลปะ
อาชีพหน่ึง  ดังคำในสามัญญผลสูตร (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๓/๕๒),ผู้นับจำนวนตัวเลข  
ในคณกโมคคัลลานสูตร คณกโมคคัลลานพราหมณ์กล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าท้ังหลายผู้เป็น
นักคำนวณก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับ  มีการปฏิบัติโดยลำดับ  
ย่อมปรากฏในเร่ืองการนับจำนวน  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๔/๗๘),หรือดังคำในเขมาสูตร 



 

๒๖๑๕ 
 

 

เขมาภิกษุณีกล่าวถึงนักคำนวณ    นักประเมินหรือนักประมวลบางคนของพระองค์ผู้
สามารถคำนวณทรายในแม่น้ำคงคา (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๐/๔๖๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นักคำนวณ หมายถึงผู้ฉลาดในการนับติดต่อกันไปไม่ขาดสาย  
(สํ.สฬา.อ.  (บาลี) ๓/๔๑๐/๑๗๕,  สํ.  ฏีกา  (บาลี) ๒/๔๑๐/๔๕๙) 

นักดื่ม : ผู้ ด่ืมสุราเป็นประจำ,ผู้ ติดเหล้า,ผู้ชอบด่ืมของมึนเมา ดังคำในมหาสุทัสสนสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ว่า ในกรุงกุสาวดีราชธานี มีนักเลง นักเล่น และนักด่ืมร้องรำ
ทำเพลงตามเสียงแถวต้นตาลยามต้องลมเหล่านั้น (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๒/๑๘๒, 
๒๕๘/๑๙๒, ๒๕๙/๑๙๓),มตโรทนชาดก พระพุทธเจ้าตรัสว่า นักด่ืมก็ดี คนไม่ได้รับ
การศึกษาก็ดี คนโง่ก็ดี คนมุทะลุก็ดี คนไม่มีความเพียรก็ดี คนไม่ฉลาดในธรรมก็ดี 
ย่อมเข้าใจนักปราชญ์ว่าเป็นคนโง่ (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๖๘/๑๗๐)  

นักตรรกะ :  ตักกี หมายถึงผู้ท่ีให้เหตุผลตามแนวของตรรกะ มี ๔ จำพวก ดังคำในพรหมชาลสูตร 
สัสสตวาทะ อันตานันติกวาทะ อธิจจสมุปปันนวาทะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า สมณะหรือ
พราหมณ์บางคนในโลกน้ีเป็นนักตรรกะ เป็นนักอภิปรัชญาแสดงทรรศนะของตนตาม
หลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างน้ีว่า  อัตตาและโลกเท่ียง  ย่ังยืน  ต้ังม่ัน
อยู่ดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียด เป็นต้น (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔/๑๕),หรือดังคำในสันทก
สูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ศาสดาผู้เป็นนักตรรกะ  เป็นนักอภิปรัชญา ก็ย่อมมีการใช้
เหตุผลถูกบ้าง การใช้เหตุผลผิดบ้าง  เป็นอย่างน้ันบ้างเป็นอย่างอ่ืนบ้าง (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๓๑/๒๗๒),หรือดังคำในสังคารวสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีสมณพราหมณ์พวก
หน่ึงเป็นผู้มีบารมีขั้นสุดท้ายพราะรู้ย่ิงในปัจจุบันจึงปฏิญญาอาทิพรหมจรรย์เพราะ
เพียงแต่ความเช่ืออย่างเดียวเปรียบเหมือนพราหมณ์ท้ังหลายผู้เป็นนักตรรกะ เป็นนัก
อภิปรัชญา  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๗๔/๖๐๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นักตรรกะ ผู้ท่ีให้เหตุผลตามแนวของตรรกศาสตร์  มี ๔ จำพวก  
คืออนุสสติกะ  อนุมาน จากข้อมูลที่เป็นประสบการณ์  ชาติสสระ  อนุมานโดยการ
ระลึกชาติ  ลาภิตักกิกะ อนุมานจากประสบการณ์ภายในของตน  และสุทธิตักกิกะ 
อนุมานโดยใช้เหตุผลล้วน ๆ  (ที.สี.อ. (บาลี) ๓๔/๙๘)   

นักโต้วาทะ : ผู้ทำวาที,หมายถึงนักโต้วาที, ผู้มีวาทะท่ีใช้โต้ตอบผ่านการกลั่นกรอง,ผู้ที่ใช้เหตุผลมา
กล่าวหักล้างอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือให้จนมุม,ผู้พุ่งคำพูดออกไป ดังคำในจูฬสัจจกสูตร  มหา
สัจจกสูตร กล่าวถึงสัจจกะ นิครนถบุตรอาศัยอยู่ในกรุงเวสาลี เป็นนักโต้วาทะ พูดยก
ตนว่าเป็นบัณฑิต ชนจำนวนมากยกย่องว่าเป็นผู้มีลัทธิดี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๓/๓๘๘, 
๓๖๔/๔๐๑) 



 

๒๖๑๖ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นักโต้วาทะ หมายถึงผู้ท่ีถูกวาทะท่ีกำหนดไว้ว่า เราจักโต้
วาทะ เหว่ียงไป ไสไป ส่งไปยังสำนักปรวาที อีกประการหน่ึง คือถูกจิตของตนส่งไปใน
สถานท่ีโต้วาทะ คือในท่ีใดๆ   มีการโต้วาทะกัน ย่อมไปปรากฏตัวในท่ีนั้นๆ (วิ.อ. 
(บาลี) ๒/๑/๒๕)  

นักโทษ :  บุคคลที่ถูกจองจำลงโทษจำคุกหรือตัดสินประหารชีวิตดังคำในมังสปุตตสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอก 
๑๐๐ เล่มในเช้าวันน้ัน (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๓/๑๒๒),ในวิธุรชาดก  วิธุรบัณฑิตกล่าวแก่
พญานาคว่า นักโทษประหารไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาตหรือเพชฌฆาตก็ไม่พึงให้
นักโทษประหารไหว้ตน (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๘๕/๔๓๓)  

นักบวช : ผู้ถือบวช ทั้งในพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนา เช่น ภิกษุ ภิกษุณี หรือ นิครนถ ์
ปริพาชก เป็นต้น  ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวถึงนักบวชทำกรรมช่ัวในศาสนาของ
พระพุทธเจ้ากัสสปะ ๕ เรื่อง หรือดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวถึงอาชีวกคนหน่ึงจัด
ภัตตาหารถวายนักบวชผู้เป็นเจ้าลัทธิท้ังหมด (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓๐/๒๔๐,วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๒๑๖/๓๗๕), ๙/๓๗๖/๑๕๗,๙/๓๗๗/๑๕๗,๙/๓๗๗/๑๕๘,๙/๓๗๘/
๑๕๙,๙/๓๗๙/๑๕๙,๙/๓๘๐/๑๖๐,๒๙/๕๕/๑๘๗) 

นักบวชเปลือย : ผู้ถือบวชไม่มีผ้านุ่งผ้าห่ม, เช่นอเจลก, พวกนิครนถ์  ในมหาวิภังค์ กล่าวถึงอเจลก
สิกขาบท (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๖๙/๔๑๘), ในปาฏิกสูตร กล่าวถึงนักบวชเปลือยช่ือว่า
ปาฏิกะ,นักบวชเปลือยช่ือว่าโกรักขัตติยะ ประพฤติอย่างสุนัข  คือ คลานไปด้วย
ข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพ้ืนดินด้วยปาก(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗/๗, ๙/๙, ๓๓/
๒๕),ในอาชีวกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อาชีวกประกอบด้วยธรรม ๕
ประการ ย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๙๓/๔๐๕); 
เปรตในยมโลก  ในจูฬเสฏฐิเปตวัตถุพระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามเปรตน้ันว่า ท่านผู้
เจริญท่านเป็นนักบวชเปลือยกายซูบผอมเพราะผลกรรมอะไร ท่านจึงไปท่ีไหนๆ 
เฉพาะกลางคืน (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๔๖/๒๐๗) 

  อรรถกถาวินัยและอรรถกถาอังคุตตรนิกาย กล่าวไว้ว่า อาชีวก  เป็นช่ือเรียกพวก
นักบวชเปลือย  (วิ.อ.(บาลี) ๓/๑๑๐/๘๘,องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาลี)๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔) 
  

นักปฏิบัติ : ผู้บำเพ็ญเพียร,ผู้เจริญกมัมัฏฐาน,ผู้ปฏิบัติธรรมท้ังกลางวันและกลางคืนคอืกลางวัน
ฉันใด กลางคืนก็ฉันน้ันเปน็ต้น ในท่ีน้ีหมายถึงคนท่ีลงมือทำ ดังคำในปังกธาสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุผูมี้ความเพียร มีความเข้มแขง็ มีปัญญา เพ่งพินิจ มีสติ  
คุ้มครองอินทรย์ี ครอบงำทุกทิศด้วยอัปปมาณสมาธิประพฤติอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิก



 

๒๖๑๗ 
 

 

ขา  และอธิปัญญาสิกขา เม่ือก่อนฉันใดภายหลังก็ฉันนั้น...ภิกษุเช่นน้ัน บัณฑิตกล่าว
ว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐);ผู้ดำเนินชีวิตคฤหัสถ์,ผู้
ปฏิบัติการ ดังคำในคังคมาลชาดก พระเจ้าอัฑฒมาสกทรงแสดงธรรมแก่พสกนิกรว่า 
กามแม้เพียงเลก็น้อยก็ไม่เพียงพอ แม้มากก็ไม่อ่ิมโอหนอ กามท้ังหลายคนพาลเพ้อ
รำพันถึง กุลบุตรนักปฏิบัติพึงเว้นได้ขาด (ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๔๐/๒๙๑)  

นักประมวล : ผู้รวบรวมให้เขา้ระเบียบเป็นหมวดหมู่, ผู้เก็บรวบรวมหนังสือท่ีเป็นสิ่งซึง่เป็นประเภท
เดียวกัน เช่น ประมวลกฎหมาย ประมวลภาพ ดังคำในเขมาสูตร เขมาภิกษุณีกราบ
ทูลแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลว่า นักคำนวณ นักประเมิน หรือนักประมวลบางคนของ
พระองค์  ผู้สามารถคำนวณน้ำในมหาสมทุรว่าน้ำเท่าน้ีอาฬหกะ เท่าน้ี  ๑๐๐ อาฬห
กะ  เท่าน้ี  ๑,๐๐๐ อาฬหกะ หรือเท่าน้ี ๑๐๐,๐๐๐ อาฬหกะ (ส.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๔๑๐/๔๖๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นักประมวล  หมายถึงผู้ฉลาดในการนับประมวล  (สํ.สฬา.อ.  
(บาลี) ๓/๔๑๐/๑๗๕,  สํ.  ฏีกา  (บาลี) ๒/๔๑๐/๔๕๙)   

นักประเมิน : ผู้เก่งด้านการนับน้ิวมือ,ผู้สามารถใช้น้ิวมือนับจำนวนได้ ดังคำในเขมาสูตร ท่ีเขมา
ภิกษุณีกล่าวถึงนักประเมินไว้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๐/๔๖๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นักประเมิน หมายถึงผู้ฉลาดในการนับด้วยน้ิวมือ  (สํ.สฬา.อ.  
(บาลี) ๓/๔๑๐/๑๗๕,  สํ. ฏีกา(บาลี) ๒/๔๑๐/๔๕๙)   

นักปราชญ์ : ผู้รู้, ผู้มีปัญญา ดังคำในมหาวรรค ท้าวสักกะกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรง
เป็นนกัปราชญ์ ทรงฝึกในอินทรีย์ทั้งปวง เป็นผู้ผุดผ่อง ไม่มีผูใ้ดเปรียบทรงไกลจาก
กิเลส เสด็จไปดีในโลก  ขา้พเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น (วิ.ม.
(ไทย) ๔/๔๘/๗๑),ในมหานิทเทส อธิบายว่า ช่ือว่านักปราชญ์เพราะมีปัญญาช่ือว่า
นักปราชญ์เพราะมีปัญญาเครือ่งทรงจำช่ือว่านักปราชญ์เพราะสมบูรณ์ด้วยปัญญา
เครื่องทรงจำ ช่ือว่านักปราชญ์เพราะติเตียนบาป (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๕๔),ในจูฬนิท
เทส อธิบายว่า นักปราชญ์ท้ังหลายหมายถึงบัณฑิต ผู้มีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้ มี
ญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเคร่ืองทำลายกิเลส(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๒๑/๑๒๖) 

  คำว่า นักปราชญ์ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๓๑๗/๑๒๒,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๐๗/๓๗๐, ๔๕๘/๕๗๘,ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๒๓๗/๒๗๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๐/
๑๓๙, ๑๕๙/๒๐๖, ๒๔๖/๓๕๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕/
๘, ๒๘/๔๕, ๓๔/๕๕, ๔๓/๗๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๕๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๕๐/๓๓๐,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๘๒/๖๘๙, ๗๘๕/๖๘๙,ขุ.ชา.นวก.(ไทย)  ๒๗/๑๗/๓๐๓, 
๑๘/๓๐๓,ขุ.ชา.ม.(ไทย)  ๒๘/๑๖๒๕/๔๔๑, ๑๖๓๐/๔๔๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๕๔, 



 

๒๖๑๘ 
 

 

๑๓/๖๖, ๗๔/๒๒๓, ๑๙๙/๕๘๓,ขุ.จู.(ไทย)  ๓๐/๒๑/๑๒๕, ๑๓๑/๔๓๓,/๔๓๕,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๘๕/๕๑๕  

นักพรต :คนถือบวช,คนประพฤติพรต ดังคำในมหาปรินิพพานสูตร ด้วยพระเดชแห่งพระบรม
สารีริกธาตุนั้น  แผ่นดินใหญ่นี้ประดับด้วยนักพรตผู้ประเสริฐ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๐/
๑๘๐) 

นักฟ้อน (เพ่ิมเติม)ผู้รำ,ผู้กราย,นฏะ หมายถึงผู้ประเทืองผิวให้งดงามก่อนแสดง ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ 
กล่าวถึงภิกษุณีถุลลนันทาให้สมณจีวรแก่พวกครูนักฟ้อนบ้างพวกนักฟ้อนบ้าง(วิ.
ภิกฺขุนี.(ไทย) ๙๑๖/๒๐๔),ในตาลปุตตสูตร ผู้ใหญ่บ้านนกัฟ้อนรำช่ือตาลบุตรกล่าวถึง
นักฟ้อนรำคนใด  ทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้าง เท็จบ้าง กลางโรง
ละคร กลางงานมหรสพ นักฟ้อนรำคนน้ัน  หลงัจากตายแล้ว  จะเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช่ือปหาสะ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๔/๓๙๕) 

  อรรถกถากล่าวไว้ว่า นิครนถ์  ผู้เป็นบุตรของนักฟ้อน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑๕๖/๑๓๒,
ม.มู.อ.  (บาลี) ๒/๓๑๒/๑๔๑)     

นักมวยปล้ำ:คนที่เล่นมวยปลำ้,กีฬามวยปล้ำ,มัลลมุฏฐิกา, เป็นกีฬาชาวบ้านเล่นกัน ในท่ีน้ีใช้
เปรียบเทียบว่าภิกษุประพฤติดังเช่นนักมวยปล้ำ ซึ่งภิกษุไม่ควรทำ  ดังคำในจูฬวรรค 
กล่าวไว้ว่า พวกภิกษุฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายคือขาบ้าง ...กับต้นไม้ คนทั้งหลายจึง
ตำหนิว่า ไฉนพวกพระสมณะเช้ือสายศากยบุตรจึงสรงน้ำขัดสีกาย  คือขาบ้าง ...หลัง
บ้างกับต้นไม้ เหมือนพวกนักมวยปล้ำ เหมอืนพวกลูกหลานชาวบ้านเล่า (วิ.จู.(ไทย) 
๗/๒๔๓/๑, ๒๔๓/๓, ๒๔๓/๔),ในอปทาน กล่าวถึงบุพกรรมของพระพุทธองค์ไว้ว่า 
ในชาติก่อน    เมื่อนักมวยกำลังชกกัน เราได้กันบุตรชายนักมวยปล้ำไว้ด้วยผลกรรม
น้ัน เราจึงเกิดความทุกข์ท่ีสนัหลัง(ปวดหลัง) (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๐/๕๗๗)  

นักมายากล คนเล่นมายากล,คนเล่นกล,ผูใ้ช้ความว่องไวลวงตาประชาชน ดังคำในเผณปิณฑูปม
สูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า นักมายากลหรือลกูมือนักมายากลแสดงมายากลท่ีทางใหญ่ 
๔แพร่ง บุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็น เพ่ง พิจารณามายากลน้ันโดยแยบคายได้ เมื่อเขา
เห็น เพ่งพิจารณามายากลน้ันโดยแยบคาย มายากลก็จะพึงปรากฏเป็นของว่าง เปล่า 
หาสาระมิได้เลย สาระในมายากลจะมีได้อย่างไร (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๕/๑๘๑),ใน อโย
ฆรชาดก พระพุทธเจ้าตรัสว่า นักมายากลทั้งหลายเม่ือแสดงมายากลท่ามกลางสนาม
ย่อมลวงตาประชาชนให้หลงใหล (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๓๘๐/๕๓๖),ในกุณาลชาดก
กล่าวไว้ว่า หญงิท้ังหลาย มคีวามฉลาดในมายาตั้งร้อยเหมือนนักมายากล(ขุ.ชา.อสีติ.
(ไทย) ๒๘/๓๕๗/๑๕๖)  



 

๒๖๑๙ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายข้อดีของนักมายากลว่าช่วยบรรเทาความโศกได้ ดังคำว่า นักมายา
กล  หรือนักร้อง  นักดนตรี  แม้พวกอ่ืน ท่านก็เรียกว่า ผู้บรรเทาความเศร้าโศก  
เพราะสามารถนำความเศร้าโศกท่ีเกิดขึ้นออกไปได้ (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑๐/๒๓๕๘/
๔๔๑)   

นักรบอาชีพ :โยธาชีวะ,คนท่ีไปรบในสงคราม,ผู้ผ่านสมรภูมิรบในการต่อสู้กับข้าศึก  โยธาชีวสูตร 
ผู้ใหญ่บ้านช่ือโยธาชีวะ ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์
ได้ยินคำของพวกนักรบอาชีพผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อน ๆ กล่าวว่า นักรบ
อาชีพคนใดอุตส่าห์พยายามในการสงคราม นักรบพวกอ่ืนสังหารนักรบอาชีพผู้
อุตส่าห์พยายามน้ันให้ถึงความตาย  เขาหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่
ร่วมกับเหล่าเทวดาช่ือสรชิต (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๕/๓๙๘),ในโยธาชีวสูตร กล่าวไว้
ว่า นักรบอาชีพประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ (คือ (๑) ยิงลูกศรได้ไกล (๒) ยิงไม่
พลาดและ (๓) ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ ย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชา 
ถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๓๔/๓๘๓),ในจตุกกนิบาต 
กล่าวถึง นักรบอาชีพผู้ประกอบด้วยองค์  ๔ ประการ โดยเพ่ิมข้อ ๑ คือฉลาดใน
ฐานะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๑/๒๕๗,๒๑/๑๙๖/๒๙๙),ในปฐมโยธาชีวสูตรและ
ปุคคลบัญญัติ กล่าวถึง นักรบอาชีพ ๕ จำพวกน้ี  มีปรากฏอยู่ในโลกนักรบอาชีพ ๕
จำพวก และจำพวกที่ ๕ ดีท่ีสุด คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็
อดทนได้ แม้เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้ แม้ได้ยินเสยีงกึกก้องของข้าศึกก็อดทน
ได้ อดทนต่อการประหารของข้าศึกได้เขาชนะสงครามนั้นแล้ว เป็นผู ้ พิชิตสงคราม 
ยึดครองค่ายสงครามน้ันไว้ได้  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/๑๒๖,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/
๑๙๓/๒๒๐),ในทุติยโยธาชีวสูตร กล่าวถึงนักรบอาชีพ ๕ จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
และนักรบอาชีพจำพวกท่ี ๕ ดีท่ีสุด ต่างจากนักรบอาชีพที่เข้าสู่สงคราม บาดเจ็บหรือ
ตายในสงครามคือ นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ีถือดาบและโล่ ผูกสอดธนูและแล่งแลว้ 
เข้าสู่สมรภูมิ เขาชนะสงครามน้ันแล้ว  เป็นผู้พิชิตสงคราม ยึดค่าย สงครามน้ันไว้ได้  
(องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๗๖/๑๓๑),ในโตเทยยาปทาน กล่าวถึงคุณสมบัติของนักรบ
อาชีพไว้ว่า นักรบอาชีพ อดทนต่อความหนาวความร้อน อดทนต่ออุจจาระปัสสาวะ 
เตรียมการสำเร็จแล้ว มาประชุมกัน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๓๑/๖๘๕) 

นักรำ : ผู้แสดงท่าเคลือ่นไหวโดยมีลีลาและแบบท่าเข้ากับจังหวะเพลงร้องหรือเพลงดนตรี, 
ถ้าถืออาวุธประกอบก็เรียกช่ือตามอาวุธที่ถือ เช่น รำดาบ รำทวน, ถา้ถือสิ่งของใด
ประกอบก็เรียกช่ือตามส่ิงของนั้น เช่น รำพัด,ในชตุกัณณิกเถราปทาน พระชตุกัณณิ
กเถระ เล่าประวัติอดีตของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในกรุงหงสวดี ...นัก



 

๒๖๒๐ 
 

 

ดนตรีมีเครื่องประโคมอย่างดีมาประโคมให้ข้าพเจ้า... คนตีฉิ่ง คนตีกลอง นักฟ้อน 
นักรำ ตัวละครและพวกนาฏศิลป์จำนวนมากแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๒๘๐/๖๙๑)  

นักเลง : ผู้ฝักใฝ่ในสิ่งน้ัน ๆ เช่น นักเลงหนังสือ นักเลงการพนัน นักเลงหญิง เช่นดังคำในมหา
วิภังค์ กล่าวถึงพวกนักเลงจำนวนมากพากันไปเท่ียวรื่นเริงในอุทยาน ส่งชายสื่อไป
สำนักหญิงแพศยา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๐๐/๓๔๒) หรอืดังคำว่า จีวรของภิกษุที่
พระราชา  โจร  นักเลงหรอืคนบางพวกชิงเอาไป(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๑๙/๔๓)  ; ผู้
เกะกะระราน เช่น เป็นนักเลง, คนมีใจกว้าง คนกล้าได้กล้าเสีย เช่น ใจนักเลง, ใน
มหาสุทัสสนสูตร กล่าวว่า ในกรุงกุสาวดีราชธานี มีนักเลง นักเล่น และนักด่ืมร้องรำ
ทำเพลงตามเสียงแถวต้นตาลยามต้องลม  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๒/๑๘๒, ๒๕๘/๑๙๒, 
๒๕๙/๑๙๓),ในสิงคาลกสูตร กล่าวถึงนักเลง ซึ่งเป็นมิตรและเป็นเหตุให้เกิดความ
เสื่อม อันได้แก่ (๑) นักเลงการพนัน (๒) นักเลงเจ้าชู้ (๓) นักเลงเหลา้) (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๕๒/๒๐๔,๒๕๓/๒๐๖),ในจูฬสัจจกสตูร กล่าวถึงบุรุษผู้มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงจับ
ถ้วยท่ีหูแล้วสลดัฟัดฟาดไปมา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๔/๓๙๐), ในอุปาลิวาทสูตร 
กล่าวถึงคนที่แข็งแรงเป็นนักเลงสุรา  จับไหสุราคว่ำลง  หงายขึ้น เขย่าจนน้ำสุรา
สะเด็ด (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๙/๕๗) นักเลงโต ก็ว่า  

นักเลงการพนนั :ผู้ชอบเล่นการพนัน,นักพนัน, ผู้มีใจชอบการพนันขันต่อ ได้ช่ือว่าเป็นมิตรช่ัว  และ
เหตุข้อ ๑ในเหตุ ๖ อย่าง ดังคำในสิงคาลกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  เหตุ ๖  
ประการนี้ คือ (๑) นักเลงการพนันและนักเลงหญิง (๒)นกัเลงสุรา (๓) ฟ้อนรำขับร้อง 
(๔) นอนหลับในกลางวันเที่ยวกลางคืน (๕) การมีมิตรช่ัว (๖) ความตระหนี่จัดย่อม
ทำลายบุรุษให้พินาศ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๑/๒๐๔, ๒๕๒/๒๐๔, ๒๕๓/๒๐๖),ใน
พาลปัณฑิตสูตร กล่าวถึงโทษคนท่ีเล่นการพนันไว้ว่า นักเลงการพนัน    เพราะความ
พ่ายแพ้ครั้งแรกเท่าน้ัน จึงเสยีลูก เสียเมีย เสียทรัพย์สมบัติทุกอย่าง และถึงการจอง
จำ ท่ีเป็นการสญูเสียอย่างย่ิง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๒/๒๙๘),ในอุคคหสูตรและ อนุรทุธ
สูตร  พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ภรรยาศึกษาอย่างน้ีว่า เราทั้งหลายจักรักษาคุ้มครอง
สิ่งที่สามีหามาได้  จะเป็นทรัพย์ ข้าว เงินหรือทองก็ตาม จักไม่เป็นนักเลงการพนัน 
ไม่เป็นขโมย  ไม่เป็นนักเลงสุรา  ไม่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๓๓/๕๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๖/๓๒๐),ในอุชชยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า 
พราหมณ์  โภคทรัพย์ที่เกิดขึน้โดยชอบอย่างนี้ มีทางเสื่อม  ๔ ประการ คือ(๑) เป็น
นักเลงหญิง (๒)  เป็นนักเลงสุรา (๓) เป็นนักเลงการพนัน  (๔) เป็นผู้มีมิตรช่ัว มี
สหายช่ัว มีเพ่ือนช่ัว(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๕/๓๔๖) ในปราภวสูตร  พระพุทธเจ้า



 

๒๖๒๑ 
 

 

ตรัสว่า  คนผู้เป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน ชอบล้างผลาญทรัพย์
สมบัติท่ีตนหามาได้ น้ันเป็นทางแห่งความเสื่อม (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๖/๕๒๖)  

นักเลงเจ้าชู้ : คนที่ชอบเป็นชู้,จัดเป็นคนช่ัว ในสิงคาลกสูตรกล่าวถึงโทษแห่งการคบคนช่ัวเป็นมิตร  
ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการคบคนช่ัวเป็นมิตรมีโทษ ๖ 
ประการนี้ คือ (๑) เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย (๒) เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตร
สหาย (๓) เขามีนักเลงเหล้าเป็นมิตรสหาย (๔) เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย (๕) 
เขามีคนโกงเป็นมิตรสหาย (๖) เขามีโจรเป็นมิตรสหาย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๒/
๒๐๔),ในอุปปลวัณณาสูตร และอุปลวัณณาเถรีคาถา มารผู้มีบาป กล่าวกะ 
อุบลวรรณาภิกษุณีว่า ผวิพรรณของท่านไม่เป็นสองรองใคร ท่านไม่กลัวความ
สามหาวของพวกนักเลงเจ้าชู้หรือ, ท่านเข้าไปใกล้ต้นไมท่ี้มีดอกบานสะพรั่งถึงยอด 
ยืนอยู่แต่ผู้เดียวท่ีโคนต้นไม้และแม้เพ่ือนไรๆ ของท่านก็ไม่มี ท่านไม่กลัวความ
สามหาวของพวกนักเลงเจ้าชู้หรือ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๖/๒๒๒,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/
๒๓๐/๕๙๓),นักเลงเจ้าชู้มักรังแกผู้หญิง  ในสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา กล่าวถึง
นักเลงเจ้าชู้คนหน่ึงได้ยืนขวางกั้นพระสุภาภิกษุณีซึ่งกำลังเดินไปสวนมะม่วงของหมอ
ชีวกโกมารภัจที่น่าร่ืนรมย์ (ข.ุเถรี.(ไทย) ๒๖/๓๖๘/๖๑๖)  

นักเลงสกา : ผู้ชอบเคร่ืองเล่นการพนันอย่างหนึ่งท่ีใช้ลูกบาศก์ทอดแล้วเดินตัวสกาตามแต้ม
ลูกบาศก์ ดังคำในปายาสิสูตร พระกุมารกสัสปะเล่าไว้ว่า มีนักเลงสกา ๒ คนกำลัง
เล่นสกา คนหนึ่งกลืนเบ้ียที่จะทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่า(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๔/๓๖๕), 
ในลิตตชาดก กล่าวถึงนักสกาโพธิสัตว์เตือนนักเลงสกาโกงว่า บุรุษกลืนลูกสกาที่
เคลือบยาพิษอย่างแรงกล้าก็ยังไม่รู้ตัว (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙๑/๓๘),ในวิธุรชาดก 
กล่าวปุณณกยักษ์กราบทูลพระเจ้าโกรัพยะว่า ข้าแต่สมมติเทพ    ข้าพระองค์มาถึง
เมืองน้ีด้วยต้องการท่ีจะเล่นการพนันสะกา  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๙๑/๓๙๙)  

นักเลงสรุา : ผู้ชอบด่ืมสุรา, ผู้ด่ืมสุราเป็นประจำ, ผู้ติดสุรา  ได้ช่ือว่าเป็นมิตรช่ัว และจัดเป็นเหตุข้อ 
๒(คือนักเลงสุรา) ในเหตุ ๖ อย่างท่ีทำบุรุษให้พินาศ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๖),
ในมหาหังสชาดก กล่าวถึงโรงสุราเป็นสถานที่ทั่วไปแก่นักเลงสุรา (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 
๒๘/๑๑๗/๑๐๓),ในวิธุรชาดก พระราชาตรัสว่า  พวกนกัเลงสุราและพวกท่ีชอบด่ืม
สุราจงด่ืมจากถ้วยท่ีเต็มเปี่ยม(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๔๙/๔๔๖) 

นักเลงหญิง : ผู้ชอบเที่ยวหญิง หมายถึงผู้ใช้บริการหญิงเพ่ือบำเรอกามของตน,ผู้ทำทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้
หมดสิ้นไป, ได้ช่ือว่าเป็นเหตุข้อที่ ๑ ในเหตุ ๖ อย่างที่ทำให้บุรุษถึงความพินาศ (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๖),ในทีฆชาณุสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า พยัคฆปัชชะ โภค
ทรัพย์ท่ีเกิดขึ้นโดยชอบอย่างน้ี มีทางเสื่อม ๔ ประการ คือ (๑) เป็นนักเลงหญิง (๒) 
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เป็นนักเลงสุรา (๓) เป็นนักเลงการพนัน (๔) เป็นผู้มมิีตรช่ัว มีสหายช่ัว มีเพ่ือนช่ัว 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๒),ในปราภวสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงคนผู้เป็นนักเลง
หญิงนักเลงสุราและนักเลงการพนันชอบล้างผลาญทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ นั้นเป็น
ทางแห่งความเสื่อม(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๖/๕๒๖) 

นักเลงเหล้า : คนที่ชอบด่ืมสุรา,ผู้ด่ืมสรุาเป็นอาจิณ  นักเลงเหล้าได้ช่ือว่าเป็นมิตรช่ัว (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๕๒/๒๐๔),ในเวสสันตรชาดก กล่าวถึงการบำเพ็ญทานของพระเวสสันดรไว้ ดัง
คำว่า พวกท่านจงให้ผ้าแกผู่้ต้องการผ้าให้เหล้าแก่พวกนักเลงเหล้าใหโ้ภชนะแก่พวก
คนผู้ต้องการโภชนะโดยทั่วถึงกัน (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๗๘๔/๔๖๖)   

นักเล่น :ผู้ชอบเรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ หมายถึงผู้ทําเพ่ือสนุกหรือผอ่นอารมณ์ เช่น เล่นเรือ เล่น
ดนตรี ร้องเพลง,ผู้สาละวนหรือหมกมุ่นอยู่กบัสิ่งใด ๆ ด้วยความเพลิดเพลินเป็นต้น 
เช่นเล่นการพนัน ในมหาสุทัสสนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ในกรุงกุสาวดีราชธานี  
มีนักเลง นักเลน่  และนักด่ืมร้องรำทำเพลงตามเสียงแถวต้นตาลยามต้องลม(ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒, ๒๕๘/๑๙๒, ๒๕๙/๑๙๓)  

นักเล่นกล : คนที่มีการแสดงซึ่งลวงตาให้เห็นเป็นจริง, โดยปริยายหมายความว่า หลอกลวงเอา  ดังคำ
ในสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา พระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี กล่าวกะนักเลงคนหน่ึงว่า  
คนบอด ท่านยังจะเข้าไปยึดอัตภาพท่ีว่างเปล่าเหมือนภาพลวงตาที่ปรากฏต่อหน้า 
เหมือนต้นไม้ทองในความฝัน  เหมือนรูปของมายากลที่นักเล่นกลแสดงท่ามกลางฝูง
ชนว่าเป็นของจริง(ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๓๙๖/๖๒๐) ,วิธุรชาดก ปุณณกยักษ์ กราบทูล
พระเจ้าโกรัพยะว่า ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพวกนักกระโดด นักมวย 
นักเล่นกล ...และช่างตัดผมท่ีธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๔๐๘/๔๐๒)  

นักษัตร, หมู่ดาว,เทพ : ช่ือรอบเวลา กําหนด ๑๒ ปี เป็น ๑ รอบ เรยีกว่า ๑๒ นักษัตร โดยกําหนดให้
สัตว์เป็นเคร่ืองหมายในปีน้ัน ๆ เช่น ชวด-หนู ; ดาวฤกษ์ซึ่งอยู่บนท้องฟ้า มีช่ือ
ต่างๆกัน เช่น ดาวม้า ดาวลูกไก่ ดาวคางหมู ดาวจระเข้ ดาวคันฉนัตร เป็นต้น ดังคำ
ในมหาวรรคว่า ดวงจันทร์เป็นประธานแห่งดาวนักษัตร (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๓๒) ; 
ช่ือเทพหมู่หน่ึง ในมหาสมยสูตร กล่าวถึง เทพพวกมันทวลาหกะ มีพระนักษัตร
นำหน้ามา  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๘), ในอธัมมิกสตูร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  
ภิกษุทั้งหลาย    ในเวลาที่พระราชาไม่ต้ังอยู่ในธรรม  แมพ้วกข้าราชการก็ไม่ต้ังอยู่ใน
ธรรม...หมู่ดาวนักษัตรก็โคจรไปไม่สม่ำเสมอ เมื่อหมู่ดาวนักษัตรโคจรไปไม่สม่ำเสมอ 
คืนและวันก็หมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๔),ในจปลาย
มานสูตร กล่าวถึงคนท่ีง่วงนอนให้แก้ด้วยการมองดูดาวนักษัตร ดังคำท่ีพระพุทธเจ้า
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ตรัสสอนพระมหาโมคคัลลานะว่า เธอพึงลุกขึ้นยืนใช้น้ำลูบตาเหลียวดูทิศท้ังหลาย 
แหงนดูดาวนักษัตร (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๑/๑๑๗),ในเสลสูตร พระพทุธเจ้าตรัสว่า 
ดาวนักษัตรท้ังหลาย  มีดวงจนัทร์เด่นสกาว (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๗๕/๖๓๙)  

นักษัตรคราส :จับดาวนักษัตร,ถือดาวนักษัตรไว้ หมายถึงราหูอมดาวนักษัตรไม่ให้โคจรไปตามปกติ 
หรือราหูทำให้ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทางหรือผิดทาง ดังคำในพรหมชาลสูตร ท่ีสมณ
พราหมณ์บางพวกใช้พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส สุริยคราส นักษัตรคราส ดวง
จันทร์ ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางหรือผิดทาง (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔/๙, ๒๐๘/๗๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นักษัตรคราส  หมายถึงราหูอมกลุ่มดาวหรือดวงชะตาไว้ (ขุ.
ชา.อ.  (บาลี) ๒/๘๗/๑๘๑)  

นักสืบ : ผู้เสาะหา, ผู้แสวงหา, เช่น สืบความลับ สบืข้อเท็จจริง สืบข่าว  ดังคำในชตุกัณณิก
เถราปทาน  พระชตุกัณณิกเถระเล่าประวัติอดีตของตนว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีอยู่
ในกรุงหงสวดี เพียบพร้อมห้อมล้อมอยู่ด้วยกามคุณท้ังหลาย …คนขอทาน  นักสบื 
จำนวนมาก เข้ามาขอข้าพเจ้าจนถึงเรือนเป็นนิตย์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๘๓/๖๙๑)
  

นักอภิปรัชญา : วีมังสี,ผู้ท่ีให้เหตุผลโดยการคาคคะเนความจริงเอาจากการเทียบเคียงจนพอใจถูกใจ
แล้วยึดถือเป็นทฤษฎี  ดังคำในสันทกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ศาสดาบางคนในโลก
น้ี เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญา ศาสดานั้นจึงแสดงธรรมตามปฏิภาณของตน ตาม
หลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริง (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๑/๒๗๒),ในสังคารวสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้มีบารมีขัน้สุดท้ายเพราะรู้ย่ิงใน
ปัจจุบันจึงปฏิญญาอาทิพรหมจรรย์เพราะเพียงแต่ความเช่ืออย่างเดียว เปรียบเหมือน
พราหมณ์ท้ังหลายผู้เป็นนักตรรกะ เป็นนักอภิปรัชญา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๗๔/๖๐๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นักอภิปรัชญา(วีมํสี)  ผู้ที่ให้เหตุผลโดยการคาดคะเนความจริง
เอาจากการเทียบเคียงจนพอใจถูกใจแล้วยึดถือเป็นทฤษฎี  เช่น  คาดคะเนในเร่ืองที่
เกี่ยวกับปฐมเหตุของโลกและจักรวาล  (ที.สี.อ.(บาลี) ๓๔/๙๙)  

นั่งกระโหย่ง :อาการท่ีน่ังเอาปลายเท้าต้ังลงท่ีพ้ืน ส้นเท้าท้ัง ๒ รับก้น ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ภิกษุผู้จะ
สร้างกุฎีน้ัน พึงให้แผ้วถางพ้ืนท่ีสร้างกุฎี แล้วเข้าไปหาสงฆ์  ห่มผ้าเฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า  น่ังกระโหย่ง ประนมมือ (วิ.ม.(ไทย) ๑/๓๔๙/๓๘๔),ในสละจีวร
ท่ีเป็นนิสสัคคีย์ กล่าวไว้ว่า ภิกษุรูปน้ันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหน่ึง ห่มอุตตราสงค์เฉวียง
บ่าข้างหน่ึงน่ังกระโหย่งประนมมือ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖๓/๕) ; เป็นอาการแสดง
ความเคารพ ดังคำในติณสันถารทายกเถราปทาน พระติณสันถารทายกเถระ กล่าวไว้
ว่า ข้าพเจ้าทำจิตของตนให้เลื่อมใส ได้กราบไหว้พระองค์  ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ย่อ
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ลงนั่งกระโหย่งเพ่งดูพระมหามุนี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๒๑๙); ทำความเพียรด้วยการ
น่ังกระโหย่ง หรือการนั่งกระโหย่งแบบถือเป็นวัตร ทำเวลานานจัดเป็นอัตตกิลมถานุ
โยค ดังคำที่กล่าวถึงบุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำตนให้
เดือดร้อนไว้ว่า  คนเปลือยบางคนในโลกนี้ไร้มารยาท เลียมือ ...น่ังกระโหย่งประกอบ
ความเพียรด้วยการนั่งกระโหย่งบ้าง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๕,อภิ.ปุ.(ไทย) 
๓๖/๑๗๔/๒๐๗)  

นั่งขัดสมาธ ิ: น่ังคู้เข่าทั้ง ๒ ข้างให้แบะลงที่พ้ืนแล้วเอาขาไขว้กันทับฝ่าเท้า, ถ้าเอาขาซ้อนทับกัน
เรียกว่า ขัดสมาธิสองช้ัน, ถ้าเอาขาขวาทับขาซ้าย  เรียกว่า ขัดสมาธิราบ, ถ้าเอาฝ่า
เท้าท้ัง ๒ ข้างขึ้นข้างบน เรียกว่าขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบและขัดสมาธิเพชรน้ัน 
เป็นท่าพระพุทธรูปน่ัง,ช่ือพระพุทธรูปปางหน่ึง อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระ
หัตถ์ท้ัง ๒ วางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ดังคำในมหาสี
หนาทสูตร กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือคน
เดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ ....นั่งขัดสมาธิ เหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๗/๑๔๒),ในเทวทหสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุประกอบด้วยอริ
ยสีลขันธ์ อริยอินทรียสังวร และอริยสติสมัปชัญญะแล้ว พักอยู่ ณ เสนาสนะเงียบ
สงัด คือป่า...เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้ว น่ังขัดสมาธิ ต้ังกาย
ตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๓) 

นังคลกูฏเถรวัตถุ :เรื่องพระนังคลกูฏเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลาย ดังนี้ 
ภิกษุ เธอจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาดูตนด้วยตนเอง ถ้าเธอคุ้มครองตนเองได้
แล้ว มีสติเธอก็จักอยู่เปน็สุข ตนแล เป็นท่ีพ่ึงของตน ตนแล เป็นคติของตน 
เพราะฉะน้ัน เธอจงสงวนตนให้ดี เหมือนพ่อค้าม้าสงวนม้าพันธ์ุดีฉะน้ัน  (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๓๗๙/๑๕๑) 

นังคลีสชาดก : ชาดกว่าด้วยคนโง่สำคัญนมส้มว่าเหมือนงอนไถ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า อาจารย์ทิศา
ปาโมกข์โพธิสัตว์  พยายามที่จะสอนศิษย์ผู้โง่เขลาให้เป็นคนฉลาด แต่ไม่อาจทำได้ จึง
ต้องปล่อยไป  คนโง่ไม่รู้จักสำเหนียก มักพูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ เมื่อจะถือเอาสาระจาก
ถ้อยคำของเขา    ย่อมหาได้ยาก บัณฑิตจึงไม่ควรใส่ใจ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๑๒๓/๕๐) 

นังคุฏฐชาดก: ชาดกว่าด้วยการบูชาไฟด้วยหางวัวมีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พราหมณ์โพธิสัตว์บูชาไฟ
ด้วยหางโคเพราะเหตุที่ท่านได้รับโคมาจากชาวบ้านชายแดนจึงนำไปผูกไว้ท่ีอาศรม 
คิดว่าจะไปหาเกลือมาผสมกับเน้ือโคเพ่ือบูชาไฟ ในขณะที่ท่านไม่อยู่ ได้มีพราหมณ์
พวกอ่ืนมาที่อาศรมฆ่าโคย่างไฟกินจนอิ่มแลว้ถือเอาเน้ือท่ีเหลือไปหมด ท้ิงไว้แต่หนัง 
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แข้งและหาง  เมื่อท่านกลับมาเห็นเข้าจึงคิดว่า ไฟนี้ไม่มีประโยชน์ แม้ของของตนก็
รักษาไว้ไม่ได้ แล้วจะรักษาเราได้อย่างไร รู้ว่าการบูชาไฟไม่มีประโยชน์จึงโยนหางเข้า
ไปในกองไฟพร้อมพูดว่า ไฟอสัตบุรุษ  การท่ีเราบูชาเจ้าด้วยหางน้ันก็มากพอแล้ว 
วันนี้ ไม่มีเนื้อสำหรับเจ้าผู้ชอบกินเนื้อ ขอเจ้าจงรับเอาแต่เพียงหางเกิดว่าแล้วก็โยน
หาง หนังและกระดูกแข้งโคท่ีเหลือเข้าในกองไฟ เมื่อไฟไหม้หมดแล้วท่านได้ดับไฟที่
บูชามาต้ังแต่เกิดหมดศรัทธาหันกลับมาบวชเป็นฤษีบำเพ็ญเพียรทางจิตได้ไปสู่พรหม
โลก ตบะท่ีบำเพ็ญผิดทางไม่ใช่ทางเกิดกุศล แต่กลับเป็นโทษและเสียเวลา คนจึงควร
ดำเนินในทางที่ถูกต้อง )ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)  ๒๗/๑๔๔/๕๙) 

นั่งคู้บัลลังก์ : น่ังขัดสมาธิ  ดังคำในมหาวิภังค์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ไปสู่ป่าก็ดี 
ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี น่ังคู้บัลลังก์ต้ังกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า  มีสติ
หายใจออก  มีสติหายใจเข้า (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๕/๑๓๗),ในวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ 
อธิบายไว้ว่า คำว่า นั่งคู้บัลลังก์ อธิบายว่า  เป็นผู้น่ังขัดสมาธิ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๓๕/
๓๙๕) 

  คำว่า น่ังคู้บัลลังก์ กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒,ม.ม.
(ไทย) ๑๒/๑๐๗/๑๐๒, ๒๙๖/๓๒๖, ๓๔๕/๓๗๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/๑๒๙, 
๗๖/๑๓๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๐/๕๒๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๐/๑๓๑, ๙๙/๒๓๗,ขุ.
อุ.(ไทย) ๒๕/๒๑/๒๐๙, (ไทย) ๒๔/๒๑๙, ๖๖/๓๑๕, ๖๘/๓๑๖)  

นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร: เอกาสนะ หมายถึงฉันวันละคร้ังบนอาสนะเดียว ดังคำในเอกาสนิกสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้น่ังฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร๕ จำพวกนี้  
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๘/๓๑๒),ในอภิธรรม กล่าวถึง ภิกษุผู้ถือการน่ังฉันอาสนะ
เดียวเป็นวัตร ๕ จำพวกไว้เช่นกัน (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๒๐๐/๒๒๔),แต่เนื่องจากในสูตร
น้ี ไม่ได้จำแนก ๕ จำพวกไว้ ต้องไปดูอารัญญิกสูตร เป็นตัวอย่าง ดังน้ี ภิกษุผู้นั่งฉนั
อาสนะเดียวเป็นวัตร ๕ จำพวกน้ี คือ (๑) ภิกษุผู้น่ังฉันอาสนะเดียวเป็นวัตรเพราะโง่
เขลา เพราะหลงงมงาย (๒)ภิกษุผู้น่ังฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร เพราะมีความปรารถนา
ช่ัว ถูกความปรารถนาครอบงำ (๓) ภิกษุผู้น่ังฉันอาสนะเดียวเป็นวัตรเพราะเป็นบ้า 
เพราะมีจิตฟุ้งซ่าน  (๔)ภกิษุผู้น่ังฉันอาสนะเดียวเป็นวัตรเพราะรู้ว่า  เป็นวัตรที่
พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าท้ังหลายสรรเสรญิ (๕) ภิกษุผู้น่ังฉันอาสนะ
เดียวเป็นวัตรเพราะอาศัยความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความ
ต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นน้ี (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๑/๓๐๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่าเพราะโง่เขลา  เพราะหลงงมงาย  หมายถึงไม่รู้วิธีปฏิบัติ
สมาทาน และไม่รู้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาทาน  คำว่า มีความปรารถนาช่ัว  ถูก
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ความปรารถนาครอบงำ หมายถึงมีความปรารถนาว่า เมื่อเราอยู่ป่า คนทั้งหลาย ก็จัก
สักการะเราด้วยปัจจัย  ๔  ด้วยคิดว่า ภิกษุรูปน้ีอยู่ป่าเป็นวัตร  ท้ังจักยกย่องเราว่า  
ภิกษุนี้เป็นลัชชี   ภิกษุนี้ชอบสงัด  จึงอยู่ป่า  (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๑๘๑/๗๑)  

นั่งนิ่ง: น่ังเฉย, น่ังไม่กระดุกกระดิก, น่ังไม่เคลื่อนไหว, น่ังน่ิง ๆ, น่ังเงียบ, น่ังไม่ส่งเสียง,น่ังไม่
พูดจา เช่นถามแล้วน่ิง ในมหาวรรค กล่าวถึงพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ  ทรง
แวดล้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ... ฝ่ายพราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๒  นหุตเหล่าน้ัน บางพวกถวายอภิวาท
พระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ    ท่ีสมควร ...บางพวกก็น่ังนิ่ง  ณ ท่ีสมควร (วิ.ม.(ไทย) 
๔/๕๕/๖๖),ในสามัญญผลสูตร กล่าวถึง หมอชีวก โกมารภัจ น่ังนิ่งอยู่ ณ ท่ีไม่ไกล
จากพระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร  (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๗/๕๐), ในอลคัททูปมสูตร 
กล่าวถึงอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งก็น่ังนิ่ง...หมดปฏิภาณ  (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๒๓๖/๒๕๐),ในสาเลยยกสูตรกล่าวถึงพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านสาลา
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ...บางพวกก็น่ังน่ิงอยู่ ณ ที่สมควร (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๓๙/๔๗๒)  

นั่งเป็นวัตร: เนสัชชะ, หมายถึงถือการน่ังเป็นวัตร มีความเพียรต่อเนื่อง (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘๕๖/
๔๘๑) ดังคำในเนสัชชิกสูตรและปุคคลบัญญัติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุผู้นั่งเป็นวัตร ๕ จำพวกน้ี (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๖/๓๑๒,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/
๒๐๐/๒๒๕) ; ดูประกอบ (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔-๒๒๕)  

นัจจคีตสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการฟ้อนรำ  ขับร้องฯ พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า  เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ สัตว์ท่ีเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องฯจึง
มีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องฯ เหมือนแผ่นดินใหญ่
มากกว่าฝุ่นท่ีเราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๕๑/๖๔๗) 

นัจจชาดก :  ชาดกว่าด้วยนกยูงรำแพน มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาหงส์ทองโพธิสัตว์ให้ธิดาของตน
เลือกคู่ โดยให้นกหนุ่มทั้งหลายประชุมกันให้ธิดาของตนเลือก เม่ือธิดาเลือกนกยูง
หนุ่มรูปงามตัวหนึ่งเป็นคู่ แต่พญาหงส์ทองไม่ยอมยกลูกสาวให้ เพราะนกยูงตัวนั้นไม่
มียางอาย ขาดหิริโอตตัปปะ ชอบแต่งตัว ลำแพนหางอวดทรวดทรงหลอกนางนกยูง
อย่างเดียว ผู้ท่ีขาดหิริโอตตัปปะไม่มีความละอายช่ัวกลัวบาป ย่อมทำความผิดพลาด
น่าละอายได้ทุกอย่าง (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๒/๑๔) 

นัชชุปมะ, พระราชา : ช่ือพระราชาองค์หน่ึง ดังคำในอุปปลหัตถิยเถราปทาน  พระอุปปลหัตถิยเถระ 
กล่าวถึงประวัติอดีตของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นช่างดอกไม้อาศัยอยู่ในติวรานครเห็น
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ มีจิตเลื่อมใส    มีใจยินดี  ได้ถวายดอกไม้(ดอก
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อุบล)กำหน่ึง เพราะอำนาจแห่งกรรมนั้น  ข้าพเจ้าอุบัติในภพใดๆ ในภพน้ันๆ 
ข้าพเจ้าเสวยผลท่ีน่าปรารถนา...เว้นกัปปัจจุบัน นับถอยหลังไป ๙๔ กัป ในครั้งนั้น  
ได้เป็นพระราชา๕๐๐ชาติ  มีพระนามว่านัชชุปมะ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๗/๒๕๑)
  

นัดหมาย :กําหนดเวลาและกะกันไว้ ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า ท่ีช่ือว่า การนัดหมาย อธิบายว่า 
ภิกษุทำการนัดหมายว่า จงลักทรัพย์ตามเวลานัดหมายนั้นคือ ในเวลาก่อนฉันอาหาร 
หรือในเวลาหลังฉันอาหาร ในเวลากลางคืน หรือในเวลากลางวัน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๑๑๙/๙๓, ๑๗๙/๑๕๐),หรอืดังคำในมหาวรรค กล่าวถึงภิกษุปัญจวัคคย์ีได้เห็นพระผู้
มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล ได้นัดหมายกันและกันว่า ท่านท้ังหลาย พระสมณโคดมนี้
เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก กำลังเสด็จมา  พวก
เราไม่พึงกราบไหว้ ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์  แต่จะจัดอาสนะ
ไว้  ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับน่ัง (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๒/๑๘),ในสุตโสมชาดก 
พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ ตรัสแก่โจรโปริสาทไว้ว่า หม่อมฉันนัดหมายไว้กับพราหมณ์ 
หม่อมฉันทอดถอนเศร้าโศกถึงการนัดหมายนั้น (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๔๐๐/๑๖๓)
  

นัตถิกทิฏฐิ : ความเห็นว่าไม่มี เช่นเห็นว่า  ผลบุญผลบาปไม่มี  มารดาบิดาไม่มี ความดีความช่ัวไม่
มี  เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ร้ายแรงอย่างหน่ึง; ดังคำเรื่องนัตถิกทิฏฐิ
ในอปัณณกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงผู้มีวาทะอย่างนี้  
มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานท่ีให้แล้วไม่มีผล  ยัญที่บูชาแล้วไม่มผีล  การเซ่นสรวงก็ไม่มีผล 
ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีทำช่ัวก็ไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มี
คุณโอปปาติกสัตว์ก็ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลก
หน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก (ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๔/๙๗),
หรือดังคำใน เสรสิสกวิมานและเสรสีกเปตวัตถุ เทพบุตรกล่าวแก่พวกพ่อค้าว่า 
ข้าพเจ้าได้มีนามว่า ปายาสิ เม่ือครั้งข้าพเจ้าครองราชสมบัติในแคว้นโกศล  ข้าพเจ้า
เป็นนัตถิกทิฏฐิ  เป็นคนตระหน่ี เป็นคนตระหน่ี มีธรรมเลวทราม และมีปกติกล่าวว่า
ขาดสูญ  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๕๒/๑๕๘,  ๖๒๘/๒๗๐), ดูทิฏฐิ 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นัตถิกทิฏฐิ หมายถึงลัทธิท่ีถอืว่า  ไม่มีเหตุปัจจัยท่ีทำให้
สัตว์บริสุทธ์ิหรอืเศร้าหมอง คือมีความเห็นผิดว่า  ไม่มีเหตุไม่มีปจัจัยท่ีทำให้สัตว์
บริสุทธ์ิหรือเศร้าหมอง  สัตว์บริสุทธ์ิหรือเศร้าหมองเอง (ที.สี.อ.  (บาลี) ๑๖๘/๑๔๖) 

นัตถิกวาทะ : วาทะว่าไม่มี หมายถึงความเห็นว่าไม่มี, ลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุปัจจัยท่ีทำให้สัตว์บริสุทธ์ิ
หรือเศร้าหมอง, ลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย,ลัทธิท่ีถือว่า  ทานท่ีบุคคลให้แล้วไม่มี



 

๒๖๒๘ 
 

 

ผล เป็นความเห็นที่ปฏิเสธกฎแห่งกรรม  (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๗/๕๔, ๑๗๓/๕๗,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๔๑๐/๓๔๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๕/๙๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๒/๑๐๒,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๓๑/๔๙) ดังคำในมหาจัตตารีสกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย 
แม้พวกวัสสะและพวกภัญญะชาวโอกกลชนบท  ผู้เป็นอเหตุกวาทะ  อกิริยวาทะ  
นัตถิกวาทะเหล่าน้ัน ก็ยังเข้าใจธรรมบรรยายช่ือว่ามหาจัตตารีสกะว่าไม่ควรติเตียน 
ไม่ควรคัดค้าน (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๓/๑๘๓), 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นัตถิกวาทะ หมายถึงลัทธิที่ถือว่า ไม่มีเหตุปัจจัยท่ีทำให้
สัตว์บริสุทธ์ิหรอืเศร้าหมอง,ผู้มีลัทธิว่าทานท่ีให้แล้วย่อมไมม่ีผล(ที.สี.อ.(บาลี)๑๖๘/
๑๔๖,องฺ.ฉกฺก. อ.  (บาล)ี๓/๓๖/๑๑๗,สํ.ข.อ. (บาลี) ๒/๖๒/๓๐๗)  

นัตถิทินนสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าทานท่ีให้แล้วไมม่ีผลเป็นต้น พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า  เมื่อมีขันธ์  ๕  เพราะถอืมั่นและยึด
มั่นขันธ์  ๕  จึงเกิดมีทิฏฐิว่า  ทานที่ให้แล้วไม่มีผล  ยัญท่ีบูชาแล้วไมม่ีผล  การเซ่น
สรวงไม่มีผล  ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำช่ัวก็ไม่มี  โลกน้ีไม่มี  โลกหน้าไม่มี  
มารดาไม่มีคุณ  บิดาไม่มีคณุ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติ
ชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนให้ผู้อ่ืนรูแ้จ้งก็ไม่มีใน
โลก  บุรุษคือประชุมแห่งมหาภูตรูปท้ัง ๔  เมื่อตายไป  ธาตุดินไปตามธาตุดิน  ธาตุ
น้ำไปตามธาตุน้ำ  ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ  ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรีย์ท้ังหลายย่อม
ผันแปรไปเป็นอากาศธาตุ คนทั้งหลายใช้เตียงหามไปยังป่าช้า รอยเท้าปรากฏเพียง
แค่ป่าช้า กลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุจสีนกพิราบ  การเซ่นสรวงสิ้นสุดลงแค่เถ้าถ่าน  
คนเขลาบัญญติัทานนี้ไว้  คำท่ีคนบางพวกย้ำว่ามีผลน้ันว่างเปล่า เท็จ ไร้สาระ  
หลังจากตายไปไม่ว่าคนเขลาและคนฉลาดย่อมขาดสูญ ไม่เกิดอีก(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๒๑๐/๒๘๕) 

นัตถิปัจจัย :  ปัจจัยไม่มี หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิกที่ดับไปไม่มีระหว่างคั่นด้วยดี  ดัง
คำในปัฏฐาน พระพุทธเจ้าตรัสว่า  สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่ดับไปไม่มี
ระหว่างคั่นด้วยดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่เป็นปัจจุบันโดยนัตถิ
ปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๒๒/๑๒) 

นัตถิปุตตสมสตูร :พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเสมอด้วยบุตรไม่มี สมัยท่ีพระผู้มพีระภาคประทับอยู่  ณ  วัด
พระเชตวัน เทวดาองค์หน่ึงกราบทูลว่า ความรักเสมอด้วยความรักบุตรไม่มี ทรัพย์
เสมอด้วยโคไม่มี  แสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่ม ี  มหาสมุทรจัดเป็นแหล่งน้ำอัน
ยอดเย่ียม 



 

๒๖๒๙ 
 

 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ความรักเสมอด้วยความรักตนไม่มี  ทรพัย์เสมอด้วย
ข้าวเปลือกไม่มี แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ฝนจัดเป็นแหล่งน้ำอันยอดเย่ียม(สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๓/๑๓) 

นันทกเถรคาถา๑:คาถาของพระนันทกเถระ, ภาษิตของพระนันทกเถระ พระนันทกเถระเมื่อจะ
พยากรณ์พระอรหัต    จึงได้กล่าวว่า โคอาชาไนยที่ดี พลาดล้มแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ได้  
ได้ความสังเวชอย่างย่ิงแล้วไม่ท้อถอย นำภาระต่อไปได้ฉันใด ท่านทั้งหลายจงทรงจำ
ข้าพเจ้าไว้ว่า  เป็นอาชาไนยสมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นบุตรซึ่งเกิดแต่พระอุระของพระพุทธเจ้าฉันนั้น (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๗๓/๓๖๐) 

นันทกเถรคาถา๒ :คาถาของพระนันทกเถระ, ภาษิตของพระนันทกเถระ พระนันทกเถระได้กล่าวว่า 
น่าติเตียนร่างกายของเธอ ท่ีเต็มไปด้วยของน่ารังเกียจ มกีลิ่นเหม็น เป็นฝักฝ่ายของ
มาร ชุ่มไปด้วยกิเลส มีช่อง ๙  ช่อง เป็นท่ีไหลออกแห่งของไม่สะอาดเป็นประจำ (ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๒๗๙/๓๘๕) 

นันทกเถราปทาน๑ :ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติ ท่าน
เป็นพรานเน้ือได้สร้างมณฑปดอกไม้ถวายแด่พระปัจเจก-พุทธเจ้าพระนามว่าอนุรุทธะ 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตผล
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๑/๖๗๕) 

นันทกเถราปทาน๒ :ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี 
๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ และ
ได้ยินพระองค์ทรงสรรเสริญภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในทางให้โอวาทแก่นาง
ภิกษุณี จึงต้ังความปรารถนาตำแหน่งนั้น เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านเวียนเกิดเวียน
ตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เป็นอันมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๔๓/๓๐๙) 

นันทกเปตวัตถุ : เรื่องนันทกเปรต เป็นเรื่องการสนทนาระหว่างพระเจ้าปิงคละกษัตริย์แห่งสุรัฏฐวิสัย
กับนันทกเปรตผู้เคยเป็นเสนาบดีของพระเจ้าปิงคละนั่นเอง แต่เพราะได้ทำกรรมช่ัว 
ตายแล้วจึงไปเกิดเป็นเปรต ได้รับทุกขเวทนา และได้สำนึกผิดดังได้กราบทูลให้พระ
เจ้าปิงคละทรงทราบ เรื่องน้ีเกิดขึ้นหลังพุทธ-ปรินิพพานแล้วประมาณ ๒๐๐ ปี ตาม
เรื่องท่ีว่า “พระเจ้าปิงคละเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าโมริยะ” น้ัน อรรถกถาอธิบายว่าพระ
เจ้าโมริยะ ได้แก่ ธัมมาโสกะ (ธรรมาโศกราช) คือ พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งแคว้น
มคธนั่นเอง (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๕๘/๒๗๖) 

นันทกลิจฉวิสูตร :พระสูตรว่าด้วยมหาอำมาตย์ของเจ้าลิจฉวีช่ือนันทกะ พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
ธรรมแก่นันทกะผู้เป็นมหาอำมาตย์ของเจ้าลิจฉวีว่า  ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔  มีความ
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เลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมเป็นพระโสดาบันและช่ือว่า
ประกอบด้วยอายุ  วรรณะ  สุข  ยศและความเป็นใหญ่ท้ังที่เป็นของทิพย์และของ
มนุษย์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๖/๕๔๖) 

นันทกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระนันทกะแสดงธรรม พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน 
เขตกรงุสาวัตถี พระนันทกะกำลังแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลายอยู่ ในเวลาเย็น พระผู้มี
พระภาคเสด็จเข้าไปยังหอฉัน ประทับยืนท่ีซุ้มประตูด้านนอกจนจบกถา ทรงทราบว่า 
จบกถาแล้ว ทรงกระแอมแล้วเคาะท่ีบานประตู เม่ือภิกษุเปิดประตูถวายแล้ว พระผู้มี
พระภาคเสด็จเข้าไปประทับนั่งบนพุทธอาสน์แล้วตรัสกับพระนันทกะว่า ธรรม
บรรยายท่ีเธอแสดงน้ียาวจริงนะนันทกะ แม้เราคอยฟังอยู่ท่ีซุ้มประตูด้านนอกจนจบ
กถา ยังรู้สึกเมื่อยหลัง พระนันทกะกราบทูลว่า ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระผู้มีพระ
ภาคประทับยืนรอที่ซุ้มประตูด้านนอก พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า การท่ีกุลบุตรผู้มี
ศรัทธาบวชแล้วควรทำกิจ ๒ อย่าง คือ ธรรมีกถา หรือการน่ิงอยู่อย่างพระอริยะ 
จากน้ันตรัสสอนว่า ภิกษุควรปฏิบัติธรรมให้เจริญย่ิงขึ้นไป คือ ภิกษุมีองค์ไม่สมบูรณ์ 
เพราะมีศรัทธาแต่ไม่มีศีล มีองค์สมบูรณ์ เพราะมีศรัทธาและมีศีล มีองค์ไม่สมบูรณ์ 
เพราะมีศรัทธามีศีลแต่ไม่ได้เจโตสมาธิภายใน มีองค์สมบูรณ์ เพราะมีศรัทธามีศีลและ
ได้เจโตสมาธิภายใน มีองค์ไม่สมบูรณ์ เพราะมีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายใน 
แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันย่ิง มีองค์สมบูรณ์ เพราะมีศรัทธา มีศีล ได้เจโต
สมาธิภายในและได้ความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง เหมือนกับสัตว์สี่เท้า มีองค์ไม่
สมบูรณ์ เพราะมีเท้าข้างหนึ่งบกพร่องพิการ มีองค์สมบูรณ์ เพราะมีเท้าท้ัง ๔ ไม่
พิการ  เม่ือพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าพระวิหารได้ไม่นาน พระนันทกะกล่าวกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพรหมจรรย์ที่บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วนด้วย
บท ๔ แล้วกล่าวอีกว่า การฟังธรรมตามกาลและการสนทนาธรรมตามกาล มีอานิสงส์ 
๕ คือ ภิกษุ แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความ
งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ 
ครบถ้วนแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยวิธีท่ี (๑) เป็นที่รัก เป็นท่ีพอใจ เป็นท่ีเคารพและเป็นที่
ยกย่องของพระศาสดา(๒) เป็นผู้รู้อรรถและธรรมในธรรมน้ัน (๓) เป็นผู้เห็นแจ้งบทที่
ลึกซึ้งในธรรมนั้นๆด้วยปัญญา (๔) เป็นผู้ท่ีเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายยกย่องเธอว่า 
ท่านผู้น้ีบรรลุแล้วหรือกำลังบรรลุ (๕) บรรดาภิกษุท่ีได้ฟังธรรมเหล่าน้ัน ภิกษุที่เป็น
เสขะ มีใจยังไม่บรรลุ(อรหัตตผล) เป็นผู้ปรารภความเพียรเพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรลุ 
ส่วนภิกษุท่ีเป็นพระอรหันตขีณาสพ เป็นผู้ประกอบธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบันอยู่เนืองๆ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔/๔๓๔) 



 

๒๖๓๑ 
 

 

นันทกะ, ภิกษุ : พระเถระมหาสาวกองค์หนึ่ง เกิดในตระกูลผู้ดี มฐีานะในพระนครสาวัตถี  ได้ฟังพระ
ธรรมเทศนาของพระศาสดา มีความเลื่อมใสขอบวช เจริญวิปัสสนากมัมัฏฐาน ได้
สำเร็จพระอรหัต ท่านมีความสามารถในการแสดงธรรมจนเป็นท่ีเลื่องลือ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๑๕๔/๓๑๑) ครัง้หน่ึง ท่านแสดงธรรมแก่ภิกษุณี ปรากฏว่า นางภิกษุณี 
ได้สำเร็จพระอรหันต์ถึง ๕๐๐ องค์ ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางให้
โอวาทแก่นางภิกษุณี (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๒๙/๒๙) ดังคำในนันทโกวาทสูตรท่ี
กล่าวถึงพระนันทกะให้โอวาทภิกษุณี ๕๐๐ องค์ ทำให้ภิกษุณีเหล่าน้ันได้บรรลุ
อรหัตผล (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๘/๔๕๒),ในสาฬหสูตร ท่านพระนันทกะ กล่าวสอน
นายสาฬหะผู้เป็นหลานชายของมิคารเศรษฐีและนายโรหนะผู้เป็นหลานชายของ
เปขุณิยเศรษฐถีึงหลักแห่งความเช่ือ ๑๐ ประการ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๗/๒๖๔),
ในนันทกสูตร พระพุทธเจ้าหยุดฟังพระนันทกะแสดงธรรมจนจบ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๔/๔๓๔) 

นันทกะ, มหาอำมาตย์ : มหาอำมาตย์ของเจ้าลิจฉวี  มคีวามเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค แล้วเข้าเฝ้า 
ณกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ดังคำในนันทกลิจฉวิสูตร พระพุทธเจ้า
ตรัสแก่นันทกะอำมาตย์เจ้าลิจฉวีไว้ว่า นันทกะ อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ 
ประการ เป็นโสดาบัน  ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จสัมโพธิในวัน
ข้างหน้า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๖/๕๔๖)  

นันทกุมาร : พระราชบุตรของพระเจ้าสุทโธทนะ  และพระนางปชาบดีโคตมี ต่อมาออกบวชมีช่ือ
ว่าพระนันทะ คือองค์ท่ีมีรูปพรรณสัณฐานคล้ายพระพุทธองค์นั่นเอง ดังคำในนัน
ทาเถริยาปทาน พระนางนันทาเถรี กล่าวไว้ว่า หม่อมฉันเป็นสตรีเพียงผู้เดียวที่เป็น
คฤหัสถ์ พระมารดาทรงตักเตือนว่า  ลูกรัก  เจ้าเกิดในศากยสกุล เป็นน้องของ
พระพุทธเจ้า เมื่อเว้นจากนันทกุมารแล้ว จักได้ประโยชน์อะไรในวังเล่า (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑๘๙/๔๘๐) 

นันทโกวาทสูตร : พระสูตรว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะ ท่านพระนันทกะให้โอวาทภิกษุณีโดย
ถามนำให้ภิกษุณีตอบ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ถามด้วย กล่าวโดยสรุปท่านสอนให้
พิจารณาอายตนะภายใน  ๖ และอายตนะภายนอก  ๖  ว่า  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็น
อนัตตา  ในตอนท้ายกล่าวถึงโพชฌงค์  ๗  ประการว่า  ถ้าเจริญให้มากแล้ว  จะทำ
ให้สิ้นอาสวะ 

  พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระนันทกะแสดงถึง  ๒ ครั้ง โดยครั้งท่ี  ๑  ตรัสชมเชย
ว่า  ภิกษุณีฟังแล้วมีใจยินดีท้ังท่ียังมีความดำริไม่บริบูรณ์  เหมือนดวงจันทร์ในวันขึ้น 
๑๔ ค่ำ ครั้งที่  ๒ ตรัสชมเชยว่า  ภิกษุณีมีใจยินดีและมีความดำริบริบูรณ์  เหมือน



 

๒๖๓๒ 
 

 

ดวงจันทร์ในวันเพ็ญขึ้น  ๑๕ ค่ำภิกษุณีท่ีได้คุณธรรมขั้นต่ำสุด  เป็นถึงพระโสดาบัน 
(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๘/๔๕๒) 

นันทโคบาล, นาย :คนเลี้ยงโคช่ือว่านันทะ ชาวกรุงโกสัมพี  ดังคำในปฐมทารุกขันโธปมสูตร  กล่าวถึง
นายนันทโคบาลมอบโคให้แก่เจ้าของแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอบรรพชา
อุปสมบท ท่านพระนันทะอุปสมบทได้ไม่นานก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวฯลฯพระนันทะ
ได้เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึงในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๑/
๒๔๔) 

นันทโคปาลกวัตถุ : เรื่องนายนันทะผู้เล้ียงโคพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้ 
จิตที่ต้ังไว้ผิดพึงทำให้ได้รับความเสียหายย่ิงกว่าความเสียหายที่โจรเห็นโจร หรือผู้จอง
เวรเห็นผู้จองเวร จะพึงทำให้แก่กัน  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๒/๓๙) 

นันทชาดก : ชาดกว่าด้วยนายนันททาส มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า กุฎุมพีโพธิสัตว์ได้บอกอุบายขุดหาท่ี
ฝังทรัพย์แก่ลูกชายเพ่ือน เนื่องจากก่อนท่ีบิดาจะตายได้สั่งให้นายนันนททาสคนรับใช้
ให้บอกที่ฝังทรัพย์ให้แก่บุตรชายตน แต่เมื่อเศรษฐีตายไปแล้ว ทุกครั้งท่ีบุตรชาย
เศรษฐีชวนไปขุมทรัพย์ที่บิดาเขาฝังไว้  เม่ือเขาพาไปถึงท่ีฝังทรัพย์แล้วเขาจะยืนด่าลูก
เจ้านายทุกทีว่า  เป็นบุตรนางทาสีช่ัวช้า บุตรชายเศรษฐีไม่ทราบสาเหตุ จึงไปถาม
พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นเพ่ือนกับบิดาตนว่าเป็นเพราะเหตุไร นายนันททาสจึงทำอย่างน้ัน 
พระโพธิสัตว์บอกให้รู้ว่าขุมทรัพย์อยู่ในสถานที่ท่ีลูกทาสด่าเจ้านายนั้นแหละ เจ้าทาส
น้ันด่านายตนเพราะเกิดความกระด้าง เนื่องจากตนรู้ความลับของเจ้านายเพียงผู้เดียว 
เพราะเหตุน้ันเขาจึงเกิดความกระด้างหยาบคายขึ้น ไม่ควรถือเอาความ ให้ไปขุดที่น้ัน
แหละจะได้ทรัพย์  เม่ือเขาไปขุดในท่ีน้ันก็ได้ทรัพย์ตามท่ีปรารถนา  ความกระด้าง
หยาบคายของคนบางคนเกิดขึ้น  เพราะเหตุท่ีเขารู้ความลับของผู้อ่ืน  คิดว่าตนน้ัน
เหนือกว่าจึงทำการบีบคั้นตามใจตน  บัณฑิตทั้งหลายไม่ควรติดใจเอาความ และไม่
ควรทำกรรมลับให้คนอ่ืนปิดให้ เพราะกรรมลับไม่มีในโลก (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๓๙/๑๖) 

นันทดาบส : ช่ือดาบสองค์หนึ่ง เป็นน้องชายของโสณดาบส  เป็นลูกของดาบสผู้เป็นพ่อแม่ตาบอด 
หาผลไม้ใกล้ๆ  มาเลี้ยงดูพ่อแม่  ดังคำในโสณนันทชาดก พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระเจ้า
มโนชะผู้เป็นราชาธิราช เหมือนพระอินทร์ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งเทพทั้งหลายผู้มีชัยกำลัง
เสด็จมาสู่อาศรมของท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือทรงขอขมาโทษแทนนันทดาบส 
(ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๑๒๖/๗๖, ๑๓๗/๗๗, ๑๓๘/๗๗,๑๕๕/๘๐) 



 

๒๖๓๓ 
 

 

นันทตสิูตร : พระสูตรว่าด้วยความยินดี สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  
เทวดาองค์หน่ึงกราบทูลว่า  คนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตร  คนมีโคย่อมยินดีเพราะโค  
นอกจากคนไม่มีอุปธิจึงจะไม่ยินดี 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  คนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร  คนมีโคย่อมเศร้าโศก
เพราะโค  คนที่ไม่มีอุปธิอันเป็นเหตุให้เศร้าโศกจึงจะไม่เศร้าโศก (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒/
๑๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า อุปธิ  หมายถึงความเศร้าหมองแห่งจิต  ได้แก่  กาม  ขันธ์ กิเลส  
อภิสังขาร  ในที่นี้หมายถึงกามหรือกามคุณ  (สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๒/๓๑)  

นันทเถรคาถา : คาถาของพระนันทเถระ, ภาษิตของพระนันทเถระ พระนันทเถระเกิดความโสมนัส    
จึงได้กล่าวว่า เราปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ผู้
ฉลาดในอุบาย ได้ทรงสั่งสอนแนะนำแล้ว  จึงถอนจิตในภพได้แล้ว  (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๑๕๗/๓๕๖) 

นันทเถรวัตถุ : เรื่องพระนันทเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังน้ี ฝนย่อมรั่ว
รดเรือนท่ีมุงไม่ดีได้ ฉันใด ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมได้ ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรด
เรือนที่มุงดีแลว้ไม่ได้ ฉันใด ราคะย่อมรั่วรดจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ ฉันนั้น  (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๑๓/๒๘) 

นันทเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระนันทเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติ ท่านได้
ถวายผ้าเปลือกไม้แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่าน
ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรตันะ ๑๒ ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๑๐๖) 

นันทเทพบุตร : เทพบุตรช่ือว่านันทะองค์หนึ่ง ดังคำในนันทสูตร กล่าวถงึนันทเทพบุตรยืนอยู่ ณ ที่
สมควรแล้วได้กล่าวในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่ากาลล่วงเลยไป คืนผ่านพ้นไป ช่วง
แห่งวัยละไปตามลำดับ พระพุทธเจ้าตรัสแก่เทพบุตรนันทะว่า กาลล่วงเลยไป คืน
ผ่านพ้นไป ช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๕/๑๐๑, ๑๐๘/๑๒๐)  

นันทนวัน, สวน :สวนที่ทำให้เพลิดเพลินใจ, อุทยานของหมู่เทพ, หมายถึงสวนของเหล่าเทวดาช้ัน
ดาวดึงส์เทวโลก  ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของพวกนรเทพผู้มียศ ช้ันไตรทศ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑/
๑๑), ในอนุรุทธสูตร พระอนุรุทธะกล่าวว่า  เทพเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนวัน
อันเป็นท่ีอยู่ของพวกนรเทพ ผู้มียศช้ันไตรทศเทพเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุข (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๒๖/๓๒๘),ในอัฏฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีนมปทาน พระอัฏฐา
รสสหัสสขัตติยกัญญาเถรกีล่าวถึงนันทนวันอุทยานแห่งหมู่เทพอันมหาชนบูชาแล้ว(ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๗/๕๒๐)  



 

๒๖๓๔ 
 

 

นันทนวิมาน :ว่าด้วยวิมานท่ีรุ่งเรืองเหมือนสวนนันทวัน คือวิมานอันรุ่งเรืองเหมือนสวนนันทวันใน
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ท่ีเกิดขึ้นแก่อุบาสกชาวกรุงสาวัตถี เพราะได้เลี้ยงดูบิดามารดาไม่
ยอมแต่งงานและรักษาอุโบสถศีลเป็นประจำ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๒๐/๑๔๐) 

นันทนสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยสวนนันทนวันสมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  ได้
ตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า  เทวดาองค์หนึ่งกล่าวว่า  เทวดาที่ยังไม่เห็นสวนนันท
วัน  ย่อมไม่รู้จักความสุข   

  เทวดาอีกองค์กล่าวว่า  ความเข้าไปสงบแห่งสังขารท่ีพระอริยะกล่าวว่าไม่เที่ยง  มี
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  น่ันเป็นความสุขท่ีแท้จริง (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๑/๑๑) 

นันทนสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยนันทนเทพบุตรสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  
นันทนเทพบุตรทูลถามว่า บัณฑิตเรียกบุคคลประเภทใดว่าเป็นผู้มีศีลว่าเป็นผู้มี
ปัญญา บุคคลประเภทใดล่วงทุกข์ได้ เทวดาบูชาบุคคลประเภทใด 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  บัณฑิตเรียกบุคคลผู้มีศีล  มีปัญญา  อบรมตนดีแล้ว มีจิตต้ัง
มั่น  ยินดีในฌาน มีสติ ละความเศร้าโศกได้  สิ้นอาสวะแล้ว  เหลือแต่ร่างกายในชาติ
สุดท้าย ว่าเป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีปัญญา บุคคลน้ันล่วงทุกข์ได้แล้ว เทวดาย่อมบูชาเขา 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๙๕/๑๐๑) 

นันทนสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยความยินดี สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ วัดพระเชตวัน  มารเข้า
ไปกราบทูลว่า คนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตร คนมีโคย่อมยินดีเพราะโค เพราะอุปธิ
ทำให้นรชนยินดี ฉะน้ันคนท่ีไร้อุปธิจึงไม่ยินดี 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  คนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร คนมีโคย่อมเศร้าโศก
เพราะโค เพราะอุปธิทำให้นรชนเศร้าโศก  ฉะนั้นคนท่ีไร้อุปธิจึงไม่เศร้าโศก (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๔๔/๑๘๓) 

นันทบัณฑิต: บัณฑิตช่ือว่านันทะ บวชเป็นดาบส เลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ตาบอด พร้อมกับพ่ีชายช่ือว่าโสณ
ดาบส หาผลไม้ใกล้ๆ  มาเลีย้งดูพ่อแม่ ดังคำในโสณนันทชาดก นันทบัณฑติดาบส
กราบทูลช้ีแจงความประสงค์ของตนว่า ราชสมบัติก็ตาม บ้านเมืองก็ตาม ทรัพย์สมบัติ
ก็ตาม อาตมภาพไม่ต้องการ   แม้ถึงชนบทอาตมภาพก็ไม่มีความต้องการ  (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๔๗/๗๖๔)  

นันทปราสาท : ปราสาทช่ือว่านันทะ,ปราสาทที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินใจ,  เป็นปราสาทหลัง ๑ ใน
บรรดาปราสาท ๓ ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะ ณ กรุงช่ือว่าจัมปกะสมัยท่ีทรง
ครองฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มปีราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลังคือนันทปราสาท วสุ
ปราสาท และยสุตตรปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๓๒),และเป็นปราสาทอีก



 

๒๖๓๕ 
 

 

หลัง ๑ ในบรรดาปราสาท ๓ หลังของพระนามว่าวิปัสสี  ณ กรุงช่ือว่าพันธุมดี   สมัย
ท่ีทรงครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐ ปี  มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือนันทปราสาท 
สุนันทปราสาท และสิริมาปราสาท  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๘๘)  

นันทมาณพ : ศิษย์คนหนึ่งในจำนวน ๑๖ คนของพราหมณ์พาวรี ท่ีไปทูลถามปัญหากะพระศาสดา 
ท่ี ปาสาณเจดีย์ ดังคำในนันทมาณวกปัญหาและนันทมาณวปัญหา นันทมาณพทูล
ถามดังน้ี  ชนท้ังหลายกล่าวว่า มุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลก คำกล่าวน้ีน้ันเป็นอย่างไร (ขุ.
สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๘๔/๗๙๕,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐๒/๒๒,๔๖/๑๙๕),ช่ือมาณพคนหนึ่งใน
สีลวีมังสชาดก  ท่ียอมทำลายศีลของตน ดังคำพระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุชัจจมาณพ 
สุชัจจมาณพ  นันทมาณพ สุขวัจฉนมาณพ วัชฌมาณพ และอัทธุวสีลมาณพนั้น มี
ความต้องการหญิงสาว จึงพากันละธรรมเสยี (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๙/๑๖๐) 

นันทมาณวกปัญหา :ปญัหาของนันทมาณพ (นันทมาณพทูลถามดังนี้) ชนท้ังหลายกล่าวว่า มุนี
ท้ังหลายมีอยู่ในโลก คำกล่าวนี้น้ันเป็นอย่างไรชนท้ังหลายย่อมเรียกบุคคลผู้เป็นไป
ด้วยญาณหรือว่าย่อมเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยความเป็นอยู่ว่า เป็นมุนี  (ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๑๐๘๔/๗๕๙) 

นันทมาณวปญัหา: ปัญหาของนันทมาณพ(ท่านนันทะทูลถามดังน้ี) ชนท้ังหลายกล่าวว่า  มุนีท้ังหลาย
มีอยู่ในโลก คำกล่าวนี้น้ันเป็นอย่างไร ชนทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยญาณ  หรือ
ว่าเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนี (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐๒/๒๒) 

นันทมาณวปัญหานิทเทส : แสดงปัญหาของนันทมาณพ อธิบายปัญหาของนันทมาณพ ผู้เข้าไปทูล
ถามพระผู้มีพระภาคเป็นคนที่ ๗ เกี่ยวกับมุนี ความหมดจด ผู้ข้ามชาติและชราได้ 
ธรรมที่ปราศจากอุปธิ มีท้ังหมด ๗ คาถา โดยนันทมาณพทูลถาม ๔ คาถา พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบ ๓ คาถา มีเนื้อความอธิบายว่า นันทมาณพทูลถามว่า ชนท้ังหลาย
กล่าวว่า มุนีท้ังหลายมีอยู่ในโลกกล่าวน้ีนั้นเป็นอย่างไร 

 ชนทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยญาณ หรือว่าเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยความ
เป็นอยู่ว่า เป็นมุนี   

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า คำว่า มุนีท้ังหลาย ได้แก่ อาชีวก นิครนถ์ ชฎิล 
ดาบส คำว่า ชนทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยญาณว่าเป็นมุนี อธิบายว่า ชน
ท้ังหลายย่อมเรียก ย่อมพูด บอก แสดง ช้ีแจงบุคคลผู้ประกอบด้วยญาณในสมาบัติ 
หรือญาณในอภิญญา ๕ ว่าเป็นมุนี หรือว่า ชนท้ังหลายเรียกบุคคลผู้ดำเนินชีวิต เศร้า
หมอง ผู้ทำหน้าท่ีการงานหลายอย่างว่าเป็นมุนี  



 

๒๖๓๖ 
 

 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ชนท้ังหลายผู้ฉลาดในโลกน้ี ไม่เรียกบคุคลว่าเป็นมุนี
 เพราะได้เห็น เพราะได้ฟัง และเพราะได้รู้ เราเรียกเหล่าชนผู้กำจัดเสนามารได้แล้ว ผู้
ไม่มีความทุกข ์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนี 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 
  คำว่า ชนท้ังหลายผู้ฉลาด หมายถึง ชนท้ังหลายผู้ฉลาดในขันธ์ ธาตุ อายตนะ 

ปฏิจจสมุปบาท สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ มรรค ผล 
นิพพาน ไม่เรียกบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสะอาดแห่งรูป เสียง ญาณในสมาบัติ 
๘ ญาณในอภิญญา ๕ มิจฉาญาณ ว่าเป็นมุนีคำว่า เสนามาร หมายถึง กายทุจริต วจี
ทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ 
มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารมัภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ กิเลสทุกชนิด ทุจริต
ทุกอย่าง ความกระวนกระวาย ความเร่าร้อน ความเดือดร้อน อกุศลาภิสังขารทุก
ประเภท เสนามาร ๑๐ กอง คือเสนากองท่ี ๑ คือ กิเลสกามเสนากองที่ ๒ คือ ความ
ไม่ยินดีเสนากองท่ี ๓ คือ ความหิวกระหายเสนากองท่ี ๔ คือ ตัณหาเสนากองท่ี ๕ 
คือ ถีนมทิธะเสนากองที่ ๖ คือ ความกลัวเสนากองที่ ๗ คือ วิจิกิจฉาเสนากองที่ ๘ 
คือ มักขะและถัมภะเสนากองท่ี ๙ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญที่ได้มาผิด ๆเสนากองที่ 
๑๐ คือ การยกตนและข่มผูอ่ื้น 

  คำว่า ผู้ไม่มีความทุกข์ หมายถึง ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ เป็นต้น 
  คำว่า ไม่มีความหวัง อธิบายว่า ตัณหาท่านเรียกว่า ความหวัง ได้แก่ ความกำหนัด 

ความกำหนัดนัก ฯลฯ อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๔๖/๑๙๕) 
นันทมาตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยอริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกาสมัยหนึ่ง พระสารีบุตรและพระมหา

โมคคัลลานะ จาริกไปในทักขิณาคีรีชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ใกล้รุ่ง นันท
มาตาอุบาสิกาชาวเมืองเวฬุกัณฏกะลุกขึ้นสวดปารายนสูตร(พระสูตรท่ีนำไปสู่ฝั่งคือ
นิพพาน) เป็นทำนองสรภัญญะ เม่ือท้าวเวสวัณมหาราชมีกรณียกิจบางอย่าง เสด็จ
จากทิศเหนือไปยังทิศใต้ได้สดับเสียงสวดของนางแล้วประทับยืนสดับจนสวดจบแล้ว
จึงเข้าไปหานางได้ให้สาธุการแก่นางพร้อมกับบอกว่าตนเองคือเวสวัณมหาราช ซึ่ง
เป็นพ่ีชายของนาง นันทมาตาอุบาสิกาทูลว่า ถ้าเช่นน้ันขอธรรมบรรยายท่ีดิฉันสวดนี้
จงเป็นเครื่องต้อนรับท่าน  ท้าวเวสวัณได้บอกข่าวว่า พรุ่งนี้ ภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตร
และพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานจักมาเมืองเวฬุกัณฏกะ ก่อนเวลาฉันเช้า เธอ
พึงอังคาสภิกษุสงฆ์น้ันอุทิศทักษิณาทานแก่เรา การทำอย่างน้ีจักเป็นเครื่องต้อนรับ
เรา  



 

๒๖๓๗ 
 

 

  รุ่งเช้าหลังจากท่ีนางให้เตรียมภัตตาหารเสร็จแล้วจึงส่งให้คนไปนิมนต์พระเถระทั้ง
สองพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้มาฉันที่บ้าน นางได้อังคาสพระเถระท้ังสองและภิกษุ
ท้ังหลายด้วยของขบฉันอันประณีตด้วยมือตนเอง หลังจากภัตตกิจเสร็จแล้ว พระสารี
บุตรได้สนทนาธรรมโดยทำนองว่า ใครบอกการมาของภิกษุสงฆ์แก่เธอ นันทมาตา
อุบาสิกา จึงกล่าวข้อความนี้ตามลำดับว่าดิฉัน (๑) สวดปารายนสูตรในเวลาใกล้รุ่ง 
ท้าวเวสวัณมหาราชผู้มีฤทธ์ิมากได้สดับแล้วอนุโมทนาช่ืนชมได้บอกการมาของภิกษุ
สงฆ์(๒)ไม่รู้สึกว่าจิตจะหว่ันไหวต่อเหตุการณ์ท่ีบุตรช่ือนันทะซึ่งเป็นท่ีรัก เป็นท่ีชอบใจ
ถูกฆ่า (๓) ไม่รู้สึกว่าจิตจะหว่ันไหวต่อเหตุการณ์ท่ีสามีตายไปเกิดเป็นยักษ์ตนหนึ่ง
แล้วมาปรากฏตัวให้ดิฉันเห็น (๔) ไม่เคยคิดจะประพฤตินอกใจสามี (๕) ไม่เคย
ประพฤติล่วงละเมิดสิกขาบทเลย นับต้ังแต่ได้ประกาศตนเป็นอุบาสิกา (๖) เพียร
บรรลุคุณธรรมข้ันฌานต้ังแต่ปฐมฌานจนถึงจตุตถฌาน และ(๗) บรรดาสังโยชน์เบ้ือง
ต่ำ ๕ ท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ดิฉันไม่เห็นสังโยชน์อะไรในตนที่ยังละไม่ได้ 
ในแต่ละประการน้ัน พระสารีบุตรกล่าวว่า น่าอัศจรรย์จริง แล้วช้ีแจงให้นันทมาตา
อุบาสิกาเห็นชัดด้วยธรรมีกถาลุกจากอาสนะแล้วจากไป  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๓/
๙๒) 

นันทมารดา, อุบาสิกา : นนัทมารดา อุบาสิกาสำคัญ มช่ืีอซ้ำกัน ๒ ท่าน แยกโดยเรียกช่ือนำต่าง
ต่างกัน คือ  

  1.เวฬุกัณฏีนันทมารดา  (นันทมารดาชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ (เมืองหนามไผ่) ใน
แคว้นอวันตี ได้ฌาน ๔ เป็นอนาคามีและเป็นอัครอุบาสิกา คู่กับนางขุชชุตตรา 
พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็น “ตุลา” คือเป็นตราชู หรือเป็นแบบอย่างสำหรับ
สาวิกาทั้งหลาย ท่ีเป็นอุบาสิกา  คู่กับนางขุชชุตตราน้ัน (เช่น  องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๗๖/๒๔๗๘) ครั้งหน่ึง ท่ีวัดพระเชตวัน  เวฬุกัณฏกี นันทมารดา ถวายทานแก่
พระสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเป็นประมุข  พระพุทธเจ้าตรัสแก่
ภิกษุทั้งหลายว่า อุบาสิกาท่านน้ัน  ประดิษฐานทักขิณาทีพ่ร้อมด้วยองค์ ๖ คือ ทายก
มีองค์ ๓ ได้แก่ ก่อนให้ก็ดีใจ กำลังให้อยู่กท็ำจิตให้ผุดผ่องเล่ือมใส  ครัน้ให้แล้ว ก็ช่ืน
ชมปลื้มใจ และปฏิคาหก ก็มีองค์ ๓ ได้แก่ เป็นผู้ปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพ่ือ
บำราศราคะ  เป็นผู้ปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพ่ือบำราศโทสะ  เป็นผู้ปราศจาก
โมหะ หรือปฏิบัติเพ่ือบำราศโมหะ ทักขณิาน้ันเป็นบุญย่ิงใหญ่ มผีลมากยากที่จะ
ประมาณได้  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๗/๔๘๖)  

  2.อุตตรานันทมารดา เป็นธิดาของนายปุณณะ หรือปุณณสีหะ แห่งเมืองราชคฤห์  
ซึ่งต่อมา พระราชาได้ทรงแต่งต้ังให้เป็นธนเศรษฐ ี  เมื่อท่านเศรษฐีใหม่ จัดงานมงคล
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ฉลองและถวายทาน อุตตรา ได้สดับพระดำรัสอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ก็ได้บรรลุ
โสดาปัตติผลในคราวเดียวกับบิดาและมารดา  อุตตรานั้น รักษาอุโบสถเป็น
ประจำเดือนละ ๘ วัน ต่อมา เม่ือแต่งงานไปอยู่กับสามี ก็ขอโอกาสรักษาอุโบสถบ้าง 
แต่สามีไม่ยอมรัก นางจึงไม่มีโอกาสทำการบุญอย่างที่เคยปฏิบัติจนกระท่ังคราวหน่ึง 
ตกลงว่า จะถืออุโบสถครึ่งเดือน  และใช้เวลาในการให้ทานและฟังธรรม ให้เต็มที ่
โดยใช้วิธีจ้างโสเภณีช่ือสิริมาให้มาอยู่กับสามีแทนตัวตลอดเวลา ๑๕ วันน้ัน  เมื่อครบ
ครึ่งเดือน ในวันท่ีเตรียมจะออกจากอุโบสถได้ยุ่งอยู่ในโรงครัวจัดเตรียมอาหาร ตอน
น้ัน สามีมองลงมาทางหน้าต่าง  เห็นอุตตราในสภาพมอมแมมขมีขมัน  ก็นึกในใจว่า 
นางน้ันอยู่ครอบครองสมบัติอยู่แสนสบาย กลับท้ิงความสุขมาทำงานกับพวกคนรับใช้
จนตัวเลอะเทอะเปรอะเป้ือน ไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็ย้ิมอย่างสมเพช  ฝ่ายอุตตราพอดี
มองขึ้นไปเห็นอย่างน้ัน ก็รู้ทันและนึกในใจว่า สามีเป็นพาลชน มัวจมอยู่ในความ
ประมาท หลงไปว่า สมบัติจะย่ังยืนอยู่ตลอดไป นึกแล้วกย้ิ็มบ้าง  ฝ่ายนางสิริมา  อยู่
มาหลายวันชักจะลืมตัว พอเห็นสามีกับภรรยาย้ิมกัน ก็เกิดความหึงขึ้นมาแล้วว่ิงลง
จากช้ันบน ผ่านเข้าครัว  ฉวยกระบวย ตักน้ำมันท่ีเขากำลังปรุงอาหารแล้วปรี่เข้ามา
เทน้ำมันราดลงบนศีรษะของอุตตรา ฝ่ายอุตตรามีสติดีรู้ตัวว่า อะไรจะเกิดขึ้น ก็เข้า
เมตตาฌานยืนรับน้ำมันที่ร้อนก็ไม่เป็นอันตรายแก่เธอ  ขณะน้ัน พวกคนรับใช้ของ
อุตตราซ่ึงได้เห็นเหตุการณ์ ก็เข้ามาพากันรุมบริภาษทุบตีนางสิริมา  กว่านางอุตตรา
จะห้าม สำเร็จ นางสิริมาก็บอบช้ำมาก ทำให้นางสิริมาสำนึกได้ถึงฐานะที่แท้จริงของ
ตนที่เป็นคนข้างนอกรับจ้างเจ้าของบ้านมา จึงเข้าไปขอขมาต่อนางอุตตรา  แต่นาง
อุตตราบอกว่าตนจะให้อภัยได้ ต่อเม่ือบิดาทางธรรมคือพระพุทธเจ้าให้อภัยแล้ว  
ต่อมา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านของนางอุตตรา  นางสิริมาเข้าไปกราบทูลขอ
ขมา แล้วนางอุตตราก็ให้อภัยแก่นาง  และในวันน้ัน นางสิริมาฟังพระธรรมกถาแล้วก็
ได้บรรลุโสดาปัตติผล (เรื่องนี้  อรรถกถาต่างคัมภีร์ เช่น องฺ.อ. (บาลี) ๑/๕๖๒/๓๙๐; 
ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๖/๑๗๑ ; ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๑๒๓/๗๒) เล่ารายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง  
โดยเฉพาะอรรถกถาแห่งวิมานวัตถุ นอกจากว่า นางสิริมาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว  
ยังบอกว่านางอุตตราได้เป็นสกทาคามิน ี  และสามีพร้อมท้ังบิดาและมารดาของสามี
ได้เป็นโสดาบัน) ต่อมา ในท่ีประชุม ณ วัดพระเชตวัน  พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่อง
นางอุตตรานันทมารดา เป็นเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกาผู้มีฌาน หรือนักบำเพ็ญฌาน
(ฌานี)  แม้ว่า โดยหลักฐานต่างๆ เช่น เมืองที่อยู่  เวฬุกัณฏกีนันทมารดา กับอุตต
รานันทมารดา น่าจะเป็นต่างบุคคลกัน แต่ก็ยังมีช่องให้สงสัยว่าอาจจะเป็นบุคคล
เดียวกันได้  อย่างน้อย พระสาวกและพระสาวิกา ท่ีได้รับยกย่องเป็นคู่ตุลา หรือคู่อัคร
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สาวก คู่อัครสาวิกา และคู่อัครอุบาสก ล้วนเป็นเอตทัคคะมาตลอด ๓ คู่แรกแต่พอถึง
คู่ตุลาฝ่ายอุบาสิกา หรือคู่อัครอุบาสิกา กลายเป็นนางขุชชุตตราที่เป็นเอตทัคคะด้วย 
กับเวฬุกัณฏกีนันทมารดา ท่ีมิได้เป็นเอตทัคคะ (ส่วนนางอุตตรา นันทมารดาเป็น
เอตทัคคะ แต่ไม่ได้เป็นตุลา หรืออัครอุบาสิกา)  ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจจะเป็นเพราะว่า 
เรื่องราวของนันทมารดาทั้งสองนาม  ซึ่งกระจายอยู่ในท่ีต่างๆ ขาดข้อมูลท่ีเป็นจุด
ประสานให้เกดิความชัดเจน,นอกจากน้ัน เมื่ออ่านข้อความในคัมภีร์พุทธวงส์  ที่
กล่าวถึงคู่อัครอุบาสิกาว่า นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุ ปฏฺฐกิา”  (ฉบับ
อักษรพม่ามีแห่งหนึ่งว่า “อุตฺตรา นนฺทมาตา  จ  อคฺค เหสฺสนฺตุ ปฏฺฐิกา”  เลย
ทีเดียว)  บางท่านก็อาจจะยิ่งงง  อาจจะเข้าใจไปว่า พระบาลีในท่ีนี้  หมายถึงนาง
อุตตรานันทมารดา แต่ที่จริงไม่ใช่  เพราะในที่นี้ ท่านกล่าวถึงสองบุคคล คือนางอุตต
ราเป็นบุคคลหนึ่ง  ได้แก่  ขุชชุตตรา  และนันทมารดา เป็นอีกคนหนึ่ง ได้แก่เวฬุ
กัณฏกีนันทมารดา (ในคัมภรี์อปทานแห่งหนึ่ง ดังคำว่า นางนันทมารดาอุบาสิกา  
เป็นชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ  ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศ(เอตทัคคะ)   
กว่าอุบาสิกาทั้งหลายทางด้านเป็นผู้อุปัฏฐาก (ขุ.อป. (ไทย)  ๓๓/๑๖๙/๑๕๘)  
กล่าวถึงข้อความอย่างเดียวกัน แต่ระบุไว้ชัดกว่านี้ว่า  “ขุชฺชุตฺตรา  นนฺทมาตา อคฺคา  
เหสฺสนฺตุปาสิกา”) (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๓/๒๗๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๗/๔๘๖,องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๕๓/๙๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๖๙/๑๕๘, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/๖๖๓, 
๑๑/๖๗๒, ๖๙/๕๗๖,๑๐/๖๘๒) ;  ดู อุตตรา, เอตทัคคะ   

นันทราช, พระเจ้า :ช่ือพระราชาองค์หนึ่ง ดังคำในสังสารโมจกเปติวัตถุ เทพธิดากล่าวแก่พระสารีบุตร
เถระว่า ผ้าในแคว้นของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใด พระคุณเจ้าผู้เจริญ ผ้านุ่ง
ผ้าห่มของดิฉันมีมากกว่านั้น  คือ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน และผ้าฝา้ย (ขุ.เปต.
(ไทย) ๒๖/๑๑๐/๑๘๖),หรอืดังคำในสานุวาสีเถรเปตวัตถุ เปรตผู้เคยเป็นพ่ีชายของ
พระเถระชาวกุณฑินครรูปหน่ึงซึ่งอยู่ประจำที่ภูเขาสานะ(มาแสดงตนหลังจากพระ
เถระอุทิศส่วนกุศลแล้ว) กลา่วขึ้นว่า ท่านผู้เจริญ ผ้านุ่งผ้าห่มของพวกเรามีมากกว่า
ผ้าท่ีมีในแคว้นของพระเจ้านันทราช (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๔๒๔/๒๓๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ได้ยินว่า อดีตกาล ในหมู่มนุษย์ผูม้ีอายุ  ๑๐,๐๐๐   ปี มีกุฏุมพี
ชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง เที่ยวเดินเล่นในป่าได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหน่ึงท่ีใน
ป่า  พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปน้ัน กำลังทำจีวรอยู่ในป่าน้ันเมื่อผ้าอนุวาตไม่พอ ก็เริ่มจะ
พับเก็บ  กุฎุมพีน้ันเห็นดังน้ันจึงกล่าวว่า  ท่านทำอะไรขอรับ แม้ท่านจะไม่พูดอะไร ๆ  
เพราะท่านเป็นผู้มักน้อย  ก็รู้ว่าทำผ้าจีวรไม่พอ จึงวางผ้าห่มของตน ท่ีใกล้เท้าของ
พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ไป  พระปัจเจกพุทธเจ้าถือเอาผ้าอุตราสงค์น้ันมาใช้เป็นผ้า
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อนุวาตทำจีวรห่ม ในเวลาสิน้ชีวิตกุฏุมพีน้ัน ตายไปเกิดในภพดาวดึงส์ เสวยทิพย
สมบัติอยู่ในภพดาวดึงส์นั้นตลอดช่ัวอายุ  จุติจากภพดาวดึงส์น้ันไปบังเกิดในตระกูล
อำมาตย์ บ้านหน่ึงในที่ประมาณ  ๑ โยชน์ จากเมืองพาราณสี  ในเวลาเขาเจริญวัยได้
มีการป่าวร้องงานนักขัตตฤกษ์ในบ้านน้ัน เขาพูดกะมารดาว่า คุณแม่ จงให้ผ้าสาฎก
แก่ฉันบ้าง ฉนัจักเล่นงานนักขัตฤกษ์ มารดาได้นำเอาผ้าท่ีซักไว้สะอาดดีออกมาให้ 
เขาพูดว่า ผ้าผืนน้ี เน้ือหยาบจ๊ะแม่ มารดาจึงได้นำผ้าอ่ืนมาให้, แม้ผา้ผืนน้ัน เขาก็
ปฏิเสธเสียอีก  ลำดับน้ันมารดาจึงกล่าวกะเขาว่า พ่อเอ๋ย  พวกเราเกิดในเรือนท่ีไม่มี
บุญจะได้ผ้าท่ีเน้ือละเอียดกว่าน้ี  เขากล่าวว่า  ฉันจะไปยังท่ีท่ีจะได้นะแม่ มารดา
กล่าวว่า ไปเถอะลูก แม่ปรารถนาจะให้เจ้าได้ราชสมบัติ   ในเมืองพาราณสีในวันน้ี
แหละเขารับพรแล้ว ไหว้มารดาทำปทักษิณแล้วกล่าวว่า ฉันไปดูแม่   แม่ก็พูดว่า ไป
เถอะลูก  ได้ยินว่า มารดาน้ันได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เขาจักไปไหน  เขาก็จักนั่งอยู่ใน
เรือนน้ีหรือเรือนนั้น  ส่วนเขาถูกนิยามแห่งบุญตักเตือนอยู่จึงออกจากบ้านไปเมือง
พาราณสีแล้ว นอนคลุมศีรษะบนแผ่นศิลาอันเป็นมงคล  ก็วันน้ันเป็นวันท่ีพระเจ้า
พาราณสีสวรรคตได้ ๗  วันพวกอำมาตย์และปุโรหิต  พากันถวายพระเพลิงพระบรม
ศพด้วยนั่งปรึกษากนัท่ีพระลานหลวงว่า  พระราชามีพระราชธิดา ๑  พระองค์,  แต่
พระราชโอรสไม่มี, ราชสมบัติท่ีไม่มีพระราชาครอบครอง ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้, พวกเราจัก
ปล่อยบุษยรถ  (รถสขีาว)ไป มีสีเหมือนดอกโกมุทเทียมรถแล้ว วางเคร่ืองราช
กกุธภัณฑ์๕  อย่าง  มีเศวตฉัตรเป็นประธาน  วางไว้ในรถนั่นแหละ แลว้ปล่อยรถไป 
ให้ประโคมดนตรีตามมาข้างหลัง รถออกจากประตูด้านทิศตะวันออก  ได้มุ่งตรงไปยัง
พระราชอุทยาน  อำมาตย์บางพวกกล่าวว่า รถมุ่งหน้าไปทางอุทยาน  เพราะความ
เคยชิน, พวกเราจะให้กลับ  ปุโรหิตกล่าวค้านว่าอย่าให้กลับเลย รถทำปทักษิณกุมาร
แล้วทำท่าจะข้ึนก็ได้หยุดเสีย ปุโรหิต ดึงชายผ้าห่มออกตรวจดูฝ่าเท้าท้ัง  ๒  ข้าง 
กล่าวว่า  ทวีปน้ี จงยกไว้  กมุารนี้สมควรเพ่ือจะครอบครองเอกราช  ในทวีปใหญ่ท้ัง
๔ มีทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารแล้วจึงให้ประโคมดนตรีขึ้น ๓  ครั้งว่า จงประโคม
ดนตรี จงประโคมอีก ลำดับนั้นกุมารเปิดหน้าแลดูแล้วกล่าวว่า พ่อท้ังหลาย พวกท่าน
พากันมา ด้วยการงานอะไร พวกอำมาตย์กล่าวว่า ข้าแต่สมมุติเทพ ราชสมบัติถึงแก่
ท่าน กุมารถามว่า พระราชาของพวกท่านไปไหนเสียเล่า   พวกอำมาตย์กล่าวว่า
ทิวงคต เสียแล้วนาย  กุมารถามว่า ล่วงไปกี่วันแล้ว  พวกอำมาตย์กล่าวว่า วันน้ีเป็น
วันท่ี  ๗ กุมารถามว่า พระราชโอรส   พระราชธิดาไม่มีดอกหรือ  พวกอำมาตย์กล่าว
ว่า มีแต่พระราชธิดา พระราชโอรสไม่มี กุมารกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นเราจักครอบ
ครองราชสมบัติ พวกอำมาตย์เหล่าน้ัน พากันทำมณฑปสำหรับอภิเษกในทันทีทันใด 
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แล้วประดับพระราชธิดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงแล้วนำมายังพระราชอุทยาน ทำ
การอภิเษกกุมาร พวกอำมาตย์น้อมนำผ้ามีค่าแสนหนึ่ง เข้าไปถวายพระราชกุมารผู้
อภิเษกแล้วน้ัน   พระราชาพระองค์ใหม่น้ันตรัสถามว่า นี่อะไรกันพ่อ พวกอำมาตย์
กราบทูลว่า   ผ้าสำหรับนุ่งพระเจ้าข้า  พระราชารับสั่งว่า ผ้าเนื้อหยาบมิใช่หรือ พ่อ 
พวกอำมาตย์ทูลว่า  ข้าแต่สมมุติเทพ ในบรรดากระบวนผ้าท่ีพวกมนุษย์ใช้สอยกัน  
ผ้าท่ีละเอียดกว่าน้ีไมม่ี พระเจ้าข้า พระราชาตรัสถามว่า  พระราชาพระองค์เก่าของ
พวกท่าน ทรงนุ่งผ้าเห็นปานน้ีหรือ พวกอำมาตย์ทูลว่า พระเจ้าข้า ข้าแต่สมมุติเทพ
พระราชาตรัสว่า  พระราชาของพวกท่านเห็นจะไม่มีบุญ พวกท่านจงนำเอาพระเต้า
ทองมา เราจักได้ผ้า พวกอำมาตย์ จึงนำเอาพระเต้าทองมา พระราชาเสด็จลุกขึ้นล้าง
พระหัตถ์  ด้วยพระองค์  บ้วนพระโอษฐ์แล้วเอาพระหัตถ์กอบน้ำ สาดไปทางทิศ
ตะวันออก ในคราวนั้นต้นกัลปพฤกษ์ ๘ ต้น  ทำลายแผน่ดินหนาผุดขึ้น ทรงกอบน้ำ
อีกแล้วสาดไปในทิศใต้ ทิศตะวันตกทิศเหนือทรงสาดไปทั้ง๔ทิศ อย่างน้ี  ด้วย
ประการฉะน้ี  ต้นกัลปพฤกษ์ทิศละ ๘  ต้น  ๘ ต้น รวมเป็น ๓๒ ต้น ผุดขึ้นทั่วทุกทศิ  
บางอาจารย์กล่าวว่า   ต้นกัลปพฤกษ์ผดุขึ้น๖๔  ต้นโดยแบ่งเป็นทิศละ๑๖  ต้น 
พระราชาทรงนุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งห่มผืนหน่ึงแล้วตรัสว่า พวกท่านจงเท่ียวตีกลองป่าว
ประกาศว่าในแว้นแคว้นของพระเจ้านันทราช พวกผู้หญิงที่กรอด้าย  ไม่ต้องกรอด้าย 
แล้วจึงให้ยกเศวตฉัตรขึ้น ทรงตกแต่งประดับประดา เสด็จขึ้นคอช้างตัวประเสริฐ เข้า
พระนคร  ขึ้นสู่ปราสาทแล้ว  เสวยมหาสมบัติ เมื่อเวลาล่วงไปอย่างน้ี  วันหน่ึง พระ
เทวีเห็นสมบัติของพระราชาแล้ว  ทรงแสดงอาการแห่งความกรุณาว่า  พุทโธ่ท่านผู้
มีตปะ และถูกย้อนถามว่า น่ีอะไรกัน พระเทวี จึงทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพ สมบัติของ
พระองค์ใหญ่ย่ิง  พระองค์ได้กระทำกรรมอันงามไว้ในอดีตกาล,บัดน้ีไม่ทรงทำกุศลไว้
เพ่ือประโยชน์แก่อนาคตกาล พระราชาตรัสว่า เราจะให้แก่ใคร ไม่มีทา่นผู้มีศีล พระ
เทวีกราบทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพ ชมพูทวีปไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์ท้ังหลาย ขอ
พระองค์ทรงจักเตรียมทานไว้เท่าน้ันหม่อมฉนัจักได้พระอรหันต์ ในวันรุ่งขึ้น  
พระราชาสั่งให้ตระเตรียมทานอันควรแก่ค่ามากไว้  พระเทวีทรงอธิษฐานว่า ถ้าในทิศ
น้ีมีพระอรหันต์ไซร้ ขอนิมนต์มารับภิกษาหารของดิฉันท้ังหลายในที่นีเ้ถิด แล้วทรง
นอนราบผินหน้าไปทางทิศเหนือ เมื่อพระเทวีนอนลงเท่าน้ัน บรรดาพระปัจเจกพุทธ
เจ้า๕๐๐   องค์ ผู้เป็นพระราชโอรสของนางปทุมวดี  ซ่ึงอยู่ในป่าหิมพานต์  พระมหา
ปทุมปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นพ่ีชาย เรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้น้องชายมาว่า ท่านผู้นิร
ทุกข์  พระเจ้านันทราช นิมนต์พวกท่าน ขอพวกท่านจงรับนิมนต์ของพระองค์เถิด 
พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่าน้ัน รับนิมนต์แลว้เหาะไปทันที   แล้วลงท่ีประตูด้านทิศ
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เหนือ  พวกมนุษย์กราบทูลแต่พระราชาว่า ข้าแต่สมมุติเทพ พระปัจเจกพุทธเจ้า๕๐๐ 
องค์มาแล้ว พระราชาพร้อมกับพระเทวีเสด็จมาไหว้ รับบาตรแล้วนิมนต์ให้พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ขึน้ยังปราสาทถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นบน
ปราสาทในเวลาเสร็จภัตตกิจ พระราชาทรงหมอบท่ีใกล้เท้าของพระสังฆเถระ พระ
เทวีทรงหมอบที่ใกล้เท้าของพระสังฆนวกะให้ทรงกระทำปฏิญญาว่าพระผู้เป็นเจ้า
ท้ังหลายจักไมล่ำบากด้วยปัจจัย ข้าพเจ้าท้ังหลายจักไม่เสือ่มจากบุญ ขอท่านท้ังหลาย
จงให้ปฏิญญาแก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย เพ่ือจะอยู่ในที่น้ี แล้วให้สร้างสถานที่อยู่ในพระราช
อุทยาน บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าท้ังหลาย ตลอดช่ัวอายุเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า
เหล่าน้ัน ปรินิพพานแล้ว ให้เล่นสาธุกีฬาแล้ว ให้ทำการฌาปนกิจด้วยไม้หอมเป็นต้น 
แล้วให้เก็บธาตุบรรจุเป็นพระเจดีย์ เกิดความสังเวชว่า  ความตายยังมีแก่ท่านผู้มี
อานุภาพมาก  แม้เห็นปานน้ี  จะป่วยกล่าวไปใยถึงคนเช่นพวกเราเล่าจึงทรงต้ังพระ
ราชโอรสองค์ใหญ่ไว้ในราชสมบัติ ส่วนพระองค์เองทรงผนวชเป็นดาบส ฝ่ายพระเทวี
คิดว่า เม่ือพระราชา ทรงผนวชแล้ว เราจักทำอะไร  ดังน้ีจึงทรงผนวช  แม้ทั้ง  ๒
พระองค์ก็อยู่ในพระราชอุทยาน ทำฌานให้บังเกิดแล้ว ยับย้ังอยู่ด้วยความสุขในฌาน
ในเวลาสิ้นอายุบังเกิดในพรหมโลก พระเจ้านันทราชน้ีทรงนุ่งห่มผ้าทิพย์ ด้วย
พระองค์เองถึง ๑๐,๐๐๐ ปี ทรงทำแว่นแคว้นของพระองค์ท้ังหมดทีเดียวให้เป็น
เหมือนอุตตรกุรุทวีป ได้ให้ผา้ทิพย์แก่พวกมนุษย์ผู้มาถึงแล้ว ๆ(ขุ.เปต.อ.(บาลี)  ๑/
๑๑๐/๗๙-๘๒) 

นันทรามาอุบาสิกา :อุบาสกิาช่ือนันทรามา เป็นคู่อุบาสิกา ผู้อัครอุปัฏฐายิกา ของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมะ ดังคำในปทุมพุทธวงศ์ว่า สภิยอุบาสกและอสมอบุาสกเป็นอัคร
อุปัฏฐาก รุจิอุบาสิกาและนันทรามาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๒๓/๖๓๒)  

นันทวดี, ธิดา, ภิกษุณี :1.ลูกสาวของพราหมณ์สองสามีภรรยา คนที ่ ๒ จำนวน ๓ คน คือ นนัทา 
นันทวดีและ สุนทรีนันทา ต่อมาพ่อตายแล้วไปเกิดเป็นหงส์ทอง และมาสลัดขนให้
ภรรยาและลูกๆ ได้ใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างสบาย ต่อมาผู้เป็นแม่เกิดความโลภจับหงส์ทอง
ถอนขนออกหมด ทำให้หงสบิ์นไม่ได้ และขนท่ีถอนออกก็กลายเป็นขนธรรมดาไป (วิ.
ภิกขุนี.(ไทย) ๓/๗๙๓/๑๒๘), 

 2.ช่ือภิกษุณีรูปหน่ึง เป็น ๑ ในบรรดาภิกษุณีผู้เป็นพ่ีน้องกัน ๔ คน คอื (๑) นันทา 
(๒) นันทวดี(๓)สุนทรีนันทา(๔) ถลุลนันทา(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๕๖/๒)  

นันทวโนทยาน : อุทยานช่ือว่านันทวัน หมายถึงสวนดอกไม้ในสวรรคใ์นภพดาวดึงส์  ดังคำในปภัสสร
วิมาน พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่า เธอนั่งบนบัลลังก์ท่ีมีค่ามาก 
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งามวิจิตรด้วยรัตนะหลากหลายย่อมรุ่งโรจน์ดังท้าวสักกเทวราชในนันทวโนทยาน(ขุ.
วิ.(ไทย) ๒๖/๖๙๘/๘๐)  

นันทวัน, อุทยาน : สวนดอกไม้ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ซึ่งธรรมชาติเนรมิตไว้ ดังคำในปฐมสุณิสาวิมาน 
ท่ีนางเทพธิดาองค์หนึ่งกล่าวแก่พระมหาโมคคัลลานะว่า เมื่อดิฉัน... เป็นสะใภ้(อยู่)ใน
เรือนพ่อผัว ได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลส...เล่ือมใสแล้ว. ได้ถวายขนมแด่ท่านด้วยมือ
ท้ังสองของตน  ครั้นแบ่งขนมครึ่งหน่ึงถวายแล้ว  ดิฉันจึงมาบันเทิงใจอยู่ในสวนนันท
วัน (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๐๕/๔๙) หรือดังคำในลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า กรรมที่
เป็นสุจริตน้ัน มหาบุรุษน้ัน  จึงบันเทิงย่ิงตลอดกาลนานในสวนนันทวัน (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๐๙/๑๗๐),หรือดังคำในมาคัณฑิยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่มาคัณฑิยะว่า 
ประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต มโนสุจริต หลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์จะพึงไปเกิดในหมู่เทพช้ันดาวดึงส์    เทพบุตรน้ันมีหมู่นางอัปสรแวดล้อมอยู่
ในสวนนันทวันเอิบอ่ิมพรั่งพร้อมด้วยกามคุณท่ีเป็นทิพย์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๒/๒๔๙) 
; เป็นสวน ๑ ใน ๔ บนสวรรค์ดาวดึงส์ คือ ปารุสกวัน จิตรลดาวัน มิสกวัน  นันทวัน  
(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๒๓/๔๐๔, ๑๔๒๕/๔๐๕,๑๔๒๖/๔๐๖) ;ในเขมาเถริยาปทาน 
กล่าวไว้ว่าเป็นสวนของท้าวสักกะ ดังคำว่า พระเวฬุวัน ซึ่งเป็นสถานที่น่าเพลิดเพลิน
ยินดีของนรชนผู้ใดได้เห็นแล้ว ผู้นั้นเหมือนได้เห็นสวนนันทวันซึ่งเป็นสถานท่ี
เพลิดเพลินของท้าวอัมรินทราธิราช(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๓๐/๔๓๑)  

  คำว่า นันทวัน มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๙๗/๔๘๘,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๓๔/๕๖,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๓/๑๙, ๒๐๒/๓๕, ๒๑๔/๓๗, ๒๔๑/๔๐, 
๘๑๗/๙๔, ๑๐๑๔/๑๒๕, ๑๑๒๐/๑๔๐, ๑๑๔๕/๑๔๓)  

นันทสูตร๑ :พระสูตรว่าด้วยพระนันทะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควร
เรียกว่า เป็นกุลบุตรบ้าง เป็นผู้มีกำลังบ้าง เป็นผู้น่ารักบา้ง เป็นผู้มีราคะจัดบ้าง เว้น
ไว้แต่ว่านันทะจะเป็นผู้ (๑) คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย (๒) รูจั้กประมาณใน
การบริโภค (๓) ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยู่เนืองๆประกอบด้วยสติและ
สัมปชัญญะจึงจะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ได้  

  แล้วตรัสอธิบายว่า  คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย คือการสำรวมจิตทั้งหมด 
มองดูทิศต่าง ๆ เม่ือทำได้อย่างน้ี บาปอกุศลกรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจักครอบงำ
จิตไม่ได้ รู้จักประมาณในการบริโภค คือ การพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหาร 
ไม่ใช่เพ่ือเล่น ไม่ใช่เพ่ือความมัวเมา ไม่ใช่เพ่ือประดับ ไม่ใช่เพ่ือตบแต่ง แต่ฉันเพ่ือให้
ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ ให้ชีวิตินทรย์ีเป็นไป เพ่ือบำบัดความหิว และเพ่ืออนุเคราะห์
พรหมจรรย์ ประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืนอยู่เนือง ๆ คือ การชำระจิตให้บริสุทธ์ิจาก



 

๒๖๔๔ 
 

 

ธรรมเครื่องกางกั้น(หมายถึงนิวรณ์ ๕) ด้วยการจงกรม ด้วยการนั่งตลอดวัน ด้วยการ
น่ังตลอดปฐมยามแห่งราตรี สำเร็จสีหไสยาในมัชฌิมยามแห่งราตรี ลุกขึ้นชำระจิตให้
บริสุทธ์ิจากธรรมเครื่องกางก้ันด้วยการจงกรม ด้วยการน่ังตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี 
ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะ คือ การรู้เท่าทันเวทนา สัญญา วิตกท่ีปรากฏเกิดขึน้
ต้ังอยู่และดับไป (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๙/๒๑๓) 

นันทสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยนันทเทพบุตร สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  
นันทเทพบุตรกราบทูลว่า กาลล่วงเลยไป คืนผ่านพ้นไป ช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับ 
บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ ควรทำบุญท่ีจะนำความสุขมาให้ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กาลล่วงเลยไป คืนผ่านพ้นไป ช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับ 
บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ  ควรละโลกามิส มุ่งสู่สันติเถิด (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๐๘/๑๒๐) 

นันทสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยพระนันทะ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้
ทรงแนะนำท่านพระนันทะว่า  การถือธุดงควัตร คืออยู่ป่าเป็นวัตร  เทีย่วบิณฑบาต
เป็นวัตร  นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร  ไม่มุ่งหวังกาม  ย่อมเหมาะสมกบักุลบุตรผู้บวช
ด้วยศรัทธา (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๒/๓๓๔) 

นันทสูตร๔ :พระสูตรว่าด้วยพระนันทเถระ พระผู้มีพระภาคทรงใช้กุศโลบายแนะนำให้พระ นันทเถระผู้
ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ให้มุ่งประพฤติพรหมจรรย์จนได้บรรลุอรหัตตผล 
พระองค์ทรงปรารภเหตุน้ัน ทรงเปล่งอุทานแสดงความข้ามพ้นกิเลสกามด้วย
อริยมรรค ๔ ประการ เปน็เหตุให้มั่นคงไม่หว่ันไหวเพราะสุขและทุกข ์ (ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๒๒/๒๑๐,ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๒๒/๑๘๘) 

นันทอุบาสก :อุบาสกช่ือว่านันทะ  เป็นคู่อัครอุบาสกของพระพุทธเจ้าพระนามว่า มังคละ ดังคำในมัง
คลพุทธวงส์ว่า นันทอุบาสกและวิสาขอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๒๕/๖๐๖),และในสิขีพุทธวงส์กล่าวไว้ว่าเป็นคู่อัครสาวกอุบาสก ดังคำว่า สิริวัฑฒ
อุบาสกและนันทอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๙๔)  

นันทะ วัจฉโคตร :ช่ือเจ้าลัทธิหน่ึง เป็นอเจลก นักบวชเปลือยกาย ได้รบัยกย่องว่าจำกัดกิเลสได้ เป็น 
๑ ใน ๓ อันได้แก่ ดังคำท่ีสันทกปริพาชกกล่าวแก่พระอานนท์ว่า อาชีวกเหล่าน้ีช่ือว่า
เป็นบุตรของมารดาผู้มีบุตรตายแล้ว ยกยอ่งแต่ตนและติเตียนคนอ่ืนเท่าน้ัน  กลับ
ปรากฏว่ามีผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้เพียง ๓คนคือ (๑) นันทะ  วัจฉะ (๒) กิสะ 
สังกิจจะ (๓) มักขลิ โคสาล (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๖/๒๗๗) ; จัดอยู่ในปรมสุกกาภิชาติ  
ผู้มีชาติขาวอย่างย่ิง ในอภิชาติ ๖ ดังคำในฉฬภิชาติสูตรท่ีพระอานนท์ กราบทูล
พระพุทธเจ้าตอนหน่ึงว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ปูรณะ กัสสปะบัญญัติอภิชาติ ๖ 



 

๒๖๔๕ 
 

 

จำพวก คือ(๑) บัญญัติกัณหาภิชาติ (ชาติดำ) ...(๖)  บัญญัติปรมสุกกาภิชาติ (ชาติ
ขาวย่ิง)...บัญญัติเจ้าลัทธิช่ือว่านันทะวัจฉโคตร เจ้าลัทธิช่ือกิสสังกิจจโคตร เจ้าลัทธิช่ือ
มักขลิโคสาลว่าเป็นปรมสุกกาภิชาติ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๔) หรือดังคำใน
มหาสัจจกสูตร ที่สัจจกะนิครนถ์ กราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ท่านนันทะ วัจฉ
โคตร ท่านกิสะ สังกิจจโคตร ท่านมักขลิ โคสาล ก็ท่านเหล่าน้ีเป็นอเจลก(ประพฤติ
เปลือยกาย) เป็นคนไม่มีมารยาท เลียมือ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖๖/๔๐๒)  

นันทะ วัจฉะ :ช่ือเจ้าลัทธิ ซึ่งเจ้าลัทธิปูรณะกัสสปะยกย่องว่า เป็นอเลจกผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้
,เป็นคำเรียกสั้นๆ ช่ือเต็มหมายถึงนันทะวัจฉโคตร  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๖/๒๗๗)
  

นันทะ, ภิกษุ :1.พระอนุชาของพระพุทธเจ้าแต่ต่างพระมารดา คือประสูติแต่พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ได้ออกบวชในวันมงคล สมรสกับนางชนบทกัลยาณี เบ้ืองแรกประพฤติพรหมจรรย์อยู่
ด้วยความจำใจ แต่ต่อมา พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยอุบาย จนพระนันทะเปล่ียนมา
ต้ังใจปฏิบัติธรรม และในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผล ไดรับยกย่องเป็นเอตทัคคะใน
บรรดาภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์ ดังคำว่า นันทะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผู้
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๓๐/๒๙) พระนันทะมีรูปพรรณ
สัณฐานคล้ายพระเจ้า แต่ต่ำกว่าพระพุทธองค์ ๔ นิ้ว  ดังคำในนันทสิกขาบท กล่าวไว้
ว่า ท่านพระนันทะโอรสพระมาตุจฉา ของพระผู้มีพระภาค มีรูปงามน่าดู น่าชม ร่าง
ต่ํากว่าพระผู้มีพระภาค   ๔ องคุลี ท่านพระนันทะน้ันห่มจีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคต   
(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๔๗/๖๒๓,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๒/๒๑๐) หรือดังคำในมหาวรรค พระ
เจ้าสุทโธทนะศากยะทูลว่า เมื่อพระองค์ทรงผนวช  หม่อมฉันมีทุกข์ไม่น้อย เมื่อนัน
ทะผนวชก็เช่นเดียวกัน  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๐๕/๑๖๗),ในปริวาร กล่าวไว้ว่า สุคต
สิกขาบท  ว่าด้วยท่านพระนันทะทำจีวรมีขนาดเท่าสุคตจีวร (วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๖๐/
๓๕๐),ในนันทสูตร กล่าวไว้ว่า ท่านพระนันทะได้เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร เป็นผู้เที่ยว
บิณฑบาตเป็นวัตรเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๒/๓๓๔) 

 2.ช่ือพระอรหันต์องค์หนึ่งชาวเมืองโกสัมพี ในปฐมทารุกขันโธปมสูตร มีภิกษุช่ือว่านัน
ทะเช่นกัน อยู่แถบแม่น้ำคงคา  เขตกรุงโกสัมพี  แต่เป็นคนเลี้ยงโค และเป็นพระ
อรหันต์ ดังคำว่า ท่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึงในบรรดาพระอรหันต์
ท้ังหลาย (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๑/๒๔๕),ในนันทสูตร พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า นัน
ทะผู้มีราคะจัด (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘/๒๑๓) 

 3.ช่ือพระอรหันต์องค์หน่ึงในอดีตซึ่งพระเถระ ดังคำในพุทธาปทานช่ือปุพพกัมมปิโลติ  
ซึ่งเล่าถึงประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่า ดังคำว่า การกล่าวตู่



 

๒๖๔๖ 
 

 

พระเถระนามว่านันทะ ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ครอบงำอันตรายท้ังปวง เราจึง
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานาน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๐/๕๗๕)  

นันทะ, ทาส, ดาบส,บัณฑิต, พระราชา, มาณพ : ผูท้ำให้เกิดความเพลิดเพลิน หมายถึงช่ือนันทะมี
หลายช่ือและหลายคนพระไตรปิฎก เช่น  

 1.นันทะ ชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ ทักขิณาครีีชนบท เป็นบุตรหญิงท่ีช่ือว่านันทมาตา
อุบาสิกา ถูกจับ ดังคำว่า ดิฉันมีบุตรคนเดียวช่ือนันทะ เป็นที่รัก เป็นท่ีชอบใจ 
พระราชาได้กดขี่  ข่มเหงฆ่าเธอเพราะสาเหตุเพียงนิดเดียว (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓-
๙๓/๕๔) 

 2.ช่ือมาณพ เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๑๔/๗๔๐) 
 3.ช่ือดาบสและเป็นบัณฑิต ผู้ที่เป็นน้องชายโสณดาบส ดังคำในโสณนันทชาดก ท่ีแม่ผู้

เป็นดาบสพูดกับโสณดาบสว่า  นันทะเป็นลูกสุดที่รักแม้ของบิดา นันทะไม่ควรจาก
เรือนน้ีไปอีก  (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๑๖๑/๘๑)หรือดังคำในโสณนันทบัณฑิตจริยา 
ดังคำโสณบัณฑิตกล่าวว่า น้องชายของเราเป็นบัณฑิตช่ือว่านันทะ (ขุ.จริยา.(ไทย)
๓๓/๔๖/๗๖๔) 

 4.ช่ือทาสคนหนึ่ง เป็นบุตรของทาสี มักพูดวาจาหยาบ ดังคำในนันทชาดก กุฎุมพี
โพธิสัตว์เมื่อจะบอกขุมทรัพย์แก่กุมารผู้เป็นลูกของเพ่ือน  จึงกล่าวว่า ทาสช่ือนันทะ 
เกิดจากนางทาสี ยืนพูดคำหยาบอยู่ท่ีใดเรารู้ว่ามีกองรัตนะ และมาลัยทองอยู่ท่ีน้ัน 
(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)๒๗/๓๙/๑๖) 

 5.ช่ือพระราชาองค์หนึ่ง ท่ีบำเพ็ญกุศลกรรมบถ ดังคำในภัททกาปิลานีเถริยาปทาน 
พระภัททกาปิลานีเถรี กล่าวไว้ว่า สามีของหม่อมฉันพร้อมด้วยบุตร ของชาวโกลิยะ 
๕๐๐คน ได้บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้า๕๐๐ องค์ ... สามีจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้เป็น
พระราชาพระนามว่านันทะ มียศมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๙๕/๔๙๓)  

นันทา, ช่ือ, ธดิา, พระธิดา : 1.ช่ือลูกสาวนางพราหมณีคนหน่ึง ในบรรดาลูกสาว ๓ คอื นันทา นันท
วดี สุนทรีนันทา ต่อมาพ่อตาย แล้วเกิดเป็นหงส์ทอง (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๙๓/๑๒๘), 

 2.ช่ือเทพธิดาองค์หนึ่ง ในดาวดึงส์เทวโลก ดังคำในทาสวิีมาน ท่ีกล่าวไว้ว่า นันทา 
สุนันทา   โสณทินนา สุจิมหิตา อลัมพุสา มิสสเกสีและบุณฑริกา(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๑๖๗/๓๐) 

 3.ช่ือธิดาของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้เป็นพระกนิษฐาของพระพุทธเจ้า ดังคำในอภิรูปนัน
ทาเถริยาปทาน พระ อภิรูปนันทาเถรีกล่าวไว้ว่า หม่อมฉันเกิดในกรุงกบิลพัสด์ุ เป็น
ธิดาแห่งเจ้าศากยะพระนามว่าเขมกะ มีนามปรากฏว่านันทา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๕๐/๕๔๐) 



 

๒๖๔๗ 
 

 

 4.ช่ืออุบาสิกา ผู้เป็นอัครสาวิกาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ ดังคำว่า นัน
ทาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๗๐๕) 

นันทา, พระเถรี, ภิกษุณี :1.ช่ือภิกษุณี ชาวนาทิกคาม ดังคำว่า ภิกษุณีนันทาที่มรณภาพในนาทิกคาม 
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า ภิกษุณีนันทาเป็นโอปปาติกะ เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕  
ประการสิ้นไปปรินิพพานในภพน้ัน  ไม่หวนกลับมาจากโลกน้ันอีก   (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๑๕๖/๑๐๑,๑๐/๑๕๗/๑๐๑),   

 2.ช่ือภิกษุณีช่ือว่านันทา รักสวยรักงาม ผู้เป็นน้องสาวของพระนันทะ และเป็น
น้องสาวของพระพุทธเจ้า  ดังคำในอภิรูปนันทาเถรีคาถา ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า 
นันทา เธอจงพิจารณาดูกายซึ่งกระสับกระส่ายไม่สะอาด เป็นของเป่ือยเน่า (ขุ.เถรี.
(ไทย) ๒๖/๑๙/๕๕๗), ในนันทาเถริยาปทาน กล่าวไว้ว่า  พระนันทเถรี กล่าวประวัติ
อดีตชาติไว้ว่า หม่อมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐี ท่ีมคีวามรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่าง  ๆ    ใน
กรุงหงสวดี ได้รับการพยากรณ์ว่า ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปน้ีไป  พระศาสดา
พระนามว่าโคดม ตามพระโคตร ทรงสมภพในราชสกุลโอกกากราช จักอุบัติขึ้นในโลก 
สตรีผู้น้ีจักมีนามปรากฏว่านันทา  เป็นธรรมทายาท  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๗๘/๔๗๙, 
๑๘๖/๔๘๐) 

  3.ช่ือภิกษุณีผู้เป็นพระน้องสาวของพระเจ้ากาลาโศก(พจนานุกรมพุทธศาสน์) 
นันทากุมารี : กุมารีช่ือว่านันทา เป็นธิดาของกษัตริย์ผู้หลงเช่ือถ้อยคำของขัณฑหาลปุโรหิต,เป็น ๑ 

ในบรรดากุมารีของพระราชา ๔ พระองค์  ดังคำในจันทกุมารชาดก พระราชาตรัสว่า  
ขอพวกเจ้าจงไปทูลพระกุมารีท้ังหลาย  คืออุปเสนากุมารี โกกิลากุมาร ี  มทิุตากุมารี 
และนันทากุมารีเถิดว่าได้ยินว่า  พวกทา่นจงรวมกันเป็นหมู่อยู่ในท่ีเดียวกันเพ่ือ
ประโยชน์แก่การบูชายัญ(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๘๙/๓๓๖)  

นันทาเถริยาปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระนันทาเถรี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ 
๑๐๐,๐๐๐ ท่านเกิดเป็นธิดาเศรษฐีกรุงหงสวดี ได้ฟังพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเกิดความเลื่อมใสและเห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งต้ัง
ภิกษุณีรปูหนึ่งในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลายผู้เข้าฌาน ท่านจึงถวายทานและ
ปรารถนาตำแหน่งนั้น เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในมนุษย์และ
สวรรค์หลายแสนชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี เกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุทโธทนะ 
เป็นภคินีต่างพระมารดากับพระพุทธเจ้า มีพระเชฏฐาใหญ่เป็นพระพุทธเจ้า 
พระเชฏฐารองคือพระนันทะ เป็นพระอรหันต์ พระมารดาก็เป็นพระอรหันต์ แต่ท่าน
ยังหลงมัวเมาในรูปสมบัติอยู่ไม่ยอมออกผนวช ต่อเมื่อพระมารดาตักเตือนถึงความไม่
เที่ยงแห่งสังขาร ท่านจึงออกผนวชแต่ตัว ส่วนใจยังไมผ่นวช เม่ือพระศาสดาทรง
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นิรมิตรูปท่ีสวยงามกว่ารูปของท่านและทรงสอนให้เห็นความไม่เที่ยง ท่านจึงได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ และได้ตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลายผู้เข้าฌาน(ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๖/๔๗๗) 

นันทาเปติวัตถุ : เรื่องนางนันทาเปรต เป็นเรื่องแสดงผลแห่งกรรมช่ัวของนางนันทาภรรยาของนันทิ
เสนอุบาสกชาวบ้านใกล้กรุงสาวัตถี (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๖๘/๑๙๔) 

นันทาราม : อารามช่ือว่านันทะ หมายถงึช่ือวัดหนึ่ง เป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้า ต่างยุคต่าง
สมัยและต่างสถานท่ีกัน ๔ พระองค์,  ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ดังคำ
ในทีปังกรพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า พระมหาวีรชินเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักร แล้ว
ประทับอยู่ในนันทาราม  ประทับนั่งท่ีโคนต้นซึกทรงปราบปรามเดียรถีย์ ภายในวัด 
เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ชาวบ้านช่วยกันสร้างสถูปสูง ๓๖ โยชน์ บรรจุบาตร  
จีวร บริขาร และเคร่ืองบริโภคของพระองค์ผู้ศาสดา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/
๕๙๕,๓๑/๕๙๖),ช่ือวัดหน่ึง สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ ดังคำว่า 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ ผูท้รงพระสิริ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ นันทา
ราม พระเจดีย์ของพระองค์สูง ๗ โยชน์ ณ  นันทารามนัน้ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๘/
๖๐๑), ในปทมุุตตรพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า เป็นช่ือวัดหน่ึง ดังคำว่า พระชินพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมุตตระเสด็จดับขันธปรินิพพานท่ีนันทาราม พระสถูปอันประเสริฐของ
พระองค์ ท่ีนันทารามน้ันสูง ๑๒ โยชน์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๑/๖๔๔),ในติสสพุทธ
วงศ์ กล่าวไว้ว่า เป็นช่ือวัดแห่งหน่ึงในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ดังคำว่า 
พระชินพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าติสสะ เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่ีนันทาราม 
พระสถูปของพระชินเจ้าน้ัน ที่นันทารามน้ัน สูงถึง ๓ โยชน์  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๘/
๖๘๐)  

นันทาอุบาสิกา : อุบาสิกาช่ือว่านันทา เป็นอัครสาวิกา ผู้เป็นคู่อัครอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าโกณฑัญญะ ดังคำในโกณฑัญญพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า นันทาอุบาสิกาและสิริมา
อุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓๒/๖๐๐),เป็นคู่อัครสาวิกาผู้เป็น
อุบาสิกาของพระพุทธ เจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ดังคำในกกุสันธพุทธวงศ์ ที่กล่าวไว้ว่า 
นันทาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/
๗๐๕)  

นันทิ : ความยินดี, ความติดใจเพลิดเพลิน, ความระเริง,ความสนุก, ความช่ืนมื่น ดังคำใน
พรหมนิมันตนิกสูตร พระพทุธเจ้าตรัสแกพ่กพรหมว่า เราเห็นภัยในภพและเห็นภพ
ของสัตว์  ผู้แสวงหาความปราศจากภพแล้ว   ไม่กลา่วยกย่องภพอะไรเลยทั้งไม่ยึดมั่น
นันทิ ด้วย  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๔/๕๔๓,๑๖/๖๔/๑๒๓),ในอัตถิราคสูตร พระพุทธเจ้า



 

๒๖๔๙ 
 

 

ตรัสว่า ถ้าราคะ(ความกำหนัด)  นันทิ(ความเพลิดเพลิน) ตัณหา(ความทะยานอยาก)มี
อยู่ ในกวฬิงการาหาร วิญญาณจะต้ังอยู่งอกงามในกวฬิงการาหารน้ัน (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๑๕๙/๒๖๗),ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไว้ว่า เมื่อละนันทิ (ความยินดี) ธรรม
ท้ังหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งนิพพิทานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกนั (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๒๘/๔๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นันทิ ในท่ีน้ีหมายถึงภวตัณหา (ม.มู.อ.  (บาล)ี ๒/๕๐๔/
๓๒๒)  

นันทิกขยสูตร๑: พระสูตรว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลิน พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ความเห็นของผู้เห็นขันธ์  ๕ ท่ีไม่เที่ยงว่าไม่
เที่ยงน้ันเป็นสัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ)  อันจะเป็นเหตุให้เธอเบ่ือหน่าย  และเพราะสิ้น
ความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัด เพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลิน 
เพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัด  จิตจึงหลุดพ้น  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๑/
๗๒) 

นันทิกขยสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลิน  (สูตรท่ี  ๒)  พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เธอท้ังหลายจงมนสิการขันธ์  
๕  โดยแยบคาย  และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งขนัธ์  ๕  ตามความเป็นจริง  
อันจะเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายในขันธ์  ๕ และเพราะสิน้ความเพลิดเพลินจึงสิ้นความ
กำหนัด  เพราะส้ินความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน
และความกำหนัด จิตจึงหลุดพ้น  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๒/๗๓) 

นันทิยเถรคาถา : คาถาของพระนันทิยเถระ, ภาษิตของพระนันทิยเถระท่านพระนันทิยเถระได้กล่าวว่า 
มารผู้มีกรรมหยาบช้าและมีชาติเลวทราม ท่านเบียดเบียนภิกษุผู้มีจิตบรรลุอรหัตตผล  
สว่างไสวด้วยญาโณภาสเป็นนิตย์เช่นนั้น จะได้รับทุกข์มหนัต์ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๕/
๓๑๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ญาโณภาส ระลึกชาติได้, ตาทิพย์,  สิ้นอาสวะ  (ขุ.เถร.อ. 
(บาลี) ๑/๒๔/๑๒๔)   

นันทิยปริพาชก : ช่ือปริพาชกช่ือว่านันทิยะประเภทนุ่งผ้า ชาวกรุงสาวัตถี ดังคำในนันทิยสูตร กล่าวถึง
นันทิยปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับได้สนทนาเกี่ยวกับ ธรรมเหล่า
ไหนท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วย่อมให้ถึงนิพพาน มีนิพพานเป็นเบ้ืองหน้า มี
นิพพานเป็นท่ีสุด, หลังจากสนทนาแล้ว ได้แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะตลอดชีวิต (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐/๑๔)  



 

๒๖๕๐ 
 

 

นันทิยมคิราชชาดก: ชาดกว่าด้วยพญาเนื้อนันทิยะ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พญาเน้ือโพธิสัตว์ช่ือนันทิ
ยะเลี้ยงดูมารดาบิดาที่แก่ชราอยู่ในป่าถูกชาวเมืองพากันต้อนไปไว้ในคอกเพ่ือให้พระ
เจ้าพรหมทัตลา่ยิงได้สะดวก พวกตนจักได้มีเวลาทำไร่ไถนา เมื่อพระราชาเสด็จมา
เพ่ือยิงเน้ือพญาเน้ือได้แผ่เมตตาจิตและหันข้างให้พระราชายิง พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นพญาเน้ือมีสีสวยงามดังทองและกล้าหาญไม่กลัวความตายจึง
พระทัยอ่อนยิงไม่ลง พญาเนื้อได้กราบทูลแสดงธรรมแก่พระราชาว่า ให้เอาพระทัยใส่
ต่อพระมารดาพระบิดาและประชาชนให้มากจะเป็นทางไปสวรรค์พระราชาทรงรับฟัง
และปฏิบัติตามน้ัน ท้ังยอมให้อภัยแก่เน้ือท้ังหมดด้วย (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๗๐/
๒๔๐)  

นันทิยวัตถุ : เรื่องนายนันทิยะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระมหาโมคคัลลานะผู้เห็น
ทิพยสมบัติของนายนันทิยะในเทวโลก  ดังนี้ ญาติ  มิตร  และผู้มีใจดีท้ังหลาย  เห็น
คนที่จากบ้านไปนานกลับจากที่ ไกลมาถึงโดยสวัสดิภาพย่อมยินดีว่ามาแล้ว 
เช่นเดียวกันนั้น  บุญทั้งหลาย ย่อมต้อนรับคนที่ทำบุญไว้ ซึ่งจากโลกน้ีไปสู่โลกหน้า
เหมือนญาติต้อนรับญาติผู้เป็นท่ีรักท่ีกลับมาบ้านฉะนั้น (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๑๙/๑๐๑) 

นันทิยสักกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่เจ้า
ศากยะพระนามว่านันทิยะว่า  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔  มีความเลื่อมใสอัน
ไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้ว  แต่ไม่พยายามให้ย่ิงขึ้นไปจัดว่าเป็นผู้ประมาท  
ส่วนผู้ไม่ประมาทมีนัยตรงกันข้าม (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๖/๕๕๖) 

นันทิยสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยนันทิยปริพาชก นันทิยปริพาชกทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  บุคคล
เจริญธรรมเหล่าไหนแล้วจึงจะรู้แจ้งพระนิพพาน  พระองค์ตรัสตอบว่า  เจริญ
อริยมรรคมีองค์  ๘ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐/๑๔) 

นันทิยสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่เจ้า
ศากยะพระนามว่านันทิยะเป็นต้นว่า  ผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔  มคีวามเลื่อมใสอันไม่
หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๔๓/๕๖๖) 

นันทิยสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโคร
ธาราม เขตกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ มีพระประสงค์จะเสด็จไปจำพรรษา ณ กรุงสา
วัตถี เมื่อเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะได้ทราบข่าวนั้นจึงทรงมีพระดำริว่า ทางท่ีดี 
แม้เราก็ควรจะพักอยู่ตลอดพรรษาในกรุงสาวัตถีน้ันแล้วจักประกอบการงานและจัก
เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามเวลาอันสมควร แล้วได้ทรงกระทำอย่างน้ัน ต่อมาเมื่อ
ภิกษุจำนวนมากทำจีวรเพ่ือถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่า พระองค์มีจีวรสำเร็จ
แล้ว ล่วงไป ๓ เดือนจักเสด็จจาริกไป   



 

๒๖๕๑ 
 

 

  เจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะทรงทราบข่าวน้ันแล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วทูลถามว่า 
หม่อมฉันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆ จะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเคร่ืองอยู่
อะไร พระผู้มีพระภาคได้ประทานสาธุการแก่เจ้าศากยะนันทิยะว่า การท่ีพระองค์
เสด็จมาหาตถาคตแล้วตรัสถามว่า หม่อมฉันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆ 
จะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไร น้ีเป็นการสมควรแก่พระองค์ ผู้เป็นกุลบุตร 
พระองค์พึงต้ังอยู่ในธรรม ๖ แล้ว ต้ังสติมั่นไว้ภายในตนในธรรม ๕ เถิด ธรรม ๖ คือ 
(๑)  ผู้มีศรัทธาเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ผู้ไม่มีศรัทธาไม่ประสบความสำเร็จ(๒)ผู้มีศีล
เป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ทุศีลไม่ประสบความสำเร็จ(๓) ผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้
ประสบความสำเร็จ ผู้เกียจคร้านไม่ประสบความสำเร็จ (๔) ผู้มีสติต้ังม่ันเป็นผู้ประสบ
ความสำเร็จ ผู้หลงลืมสติไม่ประสบความสำเร็จ (๕) ผู้มีจิตต้ังมั่นเป็นผู้ประสบ
ความสำเร็จ ผู้มีจิตไม่ต้ังม่ันไม่ประสบความสำเร็จ (๖) ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประสบ
ความสำเร็จ ผู้มีปัญญาทรามไม่ประสบความสำเร็จ  

  ธรรม ๕ คือ พระองค์พึงต้ังสติมั่นไว้ภายในตนปรารภ (๑) ระลึกถึงพระพุทธเจ้า (๒) 
ระลึกถึงพระธรรม (๓) ระลกึถึงกัลยาณมติร (๔) ระลึกถึงจาคะ (๕) ระลึกถึงเทวดา
ท้ังหลาย แล้วตรัสว่า อรยิสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๑ น้ี ย่อมละไม่ยึดมั่นบาปอกศุล
ธรรมทั้งหลาย เปรียบเหมือนหม้อท่ีคว่ำ ย่อมไม่กลับมาบรรจุของที่หกแล้ว และเปรียบ
เหมือนไฟท่ีลามพ้นไปจากหญ้าแล้ว ย่อมไหม้ของที่ควรไหม้เท่าน้ัน ย่อมไม่กลับมาไหม้
ของท่ีไหมแ้ล้ว  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓/๔๑๗) 

นันทิยอบุาสก : อุบาสกช่ือว่านันทิยะ ชาวกรุงพาราณสี  เป็นพ่อค้า มอีาชีพค้าขายยังต่างเมือง  เป็น
คนไม่ตระหนี่ เป็นทานบดี  รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีภรรยาช่ือว่าเรวดี ซึ่งเป็น
ตระหนี่  เขาทำบุญมาก คอืสร้างศาลา ๔ หลัง  ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  มี
ปราสาทรอ พร้อมเทพบุตร เทพธิดารออยู่เป็นจำนวนมาก หลังจากตายแล้วไปเกิดใน
วิมาน (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๖๗/๑๐๒),ใน เรวตีเปตวัตถุ ก็กล่าวไว้ทำนองเดียวกัน (ขุ.
เปต.(ไทย) ๒๖/๗๑๘/๒๘๔)  

นันทิยะ, เจ้าศากยะ : เจ้าศากยะช่ือว่านันทิยะ เป็นคนกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ เป็นพ่อค้า 
ประกอบการค้าขาย เป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้า ดังคำในนันทิยสักกสูตร กล่าวไว้
ว่า เขาเคยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและสนทนาธรรมทูลถามถึงอริยสาวกผู้อยู่ด้วยความ
ประมาท และอริยสาวกผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๖/๕๕๖, 
๑๐๔๓/๕๖๖),ในนันทิยสูตร กล่าวไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงสาวัตถี นันทิ
ยะก็เดินทางไปประกอบการค้าขาย ณ กรุงสาวัตถีด้วย (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๓/๔๑๗)  



 

๒๖๕๒ 
 

 

นันทิยะ, พญาเนื้อ :ช่ือพญาเน้ือนันทิยะ เป็นพระโพธิสัตว์  อยู่ในป่าอัญชัน เมืองสาเกต แคว้นโกศล 
เลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่เฒ่า ถึงพรอ้มด้วยศีลและอาจาระ ได้สละทานชีวิต เพ่ือพ่อและแม่ 
ได้สอนธรรมแก่พระราชา ให้ดำรงอยู่ในศีล ๕ ดังคำในนนัทิยมิคราชชาดก
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เม่ือก่อนเราได้เป็นพญาเน้ือ ๔ เท้า  มรีูปงามช่ือว่านันทิยะอยู่ ณ 
ท่ีประทับของพระเจ้าโกศล (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๗๐/๒๔๑, ๗๓/๒๔๑)  

นันทิยะ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึง  เป็นพระอริยสาวกผู้เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึง ได้พักอยู่ ณ ปาจีนวังส
ทายวัน เม่ือเกิดเหตุทะเลาะกัน ณ กรุงโกสัมพี  พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปประทับอยู่ ณ 
ป่าแห่งน้ีด้วย และได้ตรัสเรื่องราวต่างๆ เช่น ปาจีนวังสทายคมนกถา จูฬโคสิงคสูตร 
พาลปัณฑิตสูตร  ดังคำว่า ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะ และท่านพระกิมพิละ 
พักอยู่ท่ีปาจีนวังสทายวัน (วิ.(ไทย) ๕/๔๖๖/๓๕๖, ๔๖๖/๓๕๗, ๔๖๗/๓๕๙,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๒๓๘/๒๘๐),ในจูฬโคสิงคสูตร ก็กล่าวถึงพระเถระ ๓ รูปเหล่านี้ไว้
เช่นเดียวกัน (ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๓๒๕/๓๕๗) 

นันทิราคะ : ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน,ราคะคือนันทิ,ความกำหนัดด้วยอำนาจ
ความยินดี มีปรากฏในข้ออุปมาเปรีบบเทียบ จำนวน ๕ สูตร ดังคำในวัมมิกสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายปริศนาธรรมแก่พระกุมารกัสสปะว่า คำว่า  ช้ินเน้ือ น้ัน เป็น
ช่ือแห่งนันทิราคะ คำน้ันมีอธิบายว่า  สุเมธ เธอจงใช้ศัสตราหยิบ  ช้ินเนื้อขึ้นมา คือ
จงละนันทิราคะ จงขุดขึ้นมา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๑/๒๗๒),ในนันทโกวาทสูตร ก็
กล่าวถึงนันทิราคะไว้โดยอธิบายว่า คำว่า เน้ือสัน เส้นเอ็นใหญ่ เส้นเอ็นเล็ก น้ัน เป็น
ช่ือของนันทิราคะ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๐๔/๔๕๙),ในกุมมสูตรกล่าวถึงนันทิราคะไว้ว่า 
คำว่า เชือก น้ี เป็นช่ือของนันทิราคะ (ส.ํนิ.(ไทย ๑๖/๑๕๙/๒๖๗) ในอาสีวิโสปมสูตร 
กล่าวถึงคำว่า นักฆ่าผู้เป็นสายลับจำพวกที่ ๖ ซึ่งเง้ือดาบติดตามไป นั้นเป็นช่ือของ
นันทิราคะ(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๘/๒๓๘),ในปฐมทารุกขนัโธปมสูตร  กล่าวถึงนันทิ
ราคะไว้ว่า คำว่า การจมในท่ามกลาง นี้เป็นช่ือของนันทิราคะ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๔๑/๒๔๓) 

นันทิวัฑฒอุบาสก :อุบาสกช่ือว่านันทิวัฑฒะ ผู้เป็นอุบาสก เป็นคู่อัครอุบาสก สมัยพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าอโนมทัสสี ดังคำในอโนมทัสสีพุทธวงศ์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นันทิวัฑฒ
อุบาสกและสิรวัิฑฒอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๒๗)  

นันทิวิสาล, โคถึก :โคถึกช่ือนันทิวิสาล เป็นโคมีเปลี่ยว หรือโคหนุ่มมีพลังกำลังมาก อยู่กับพราหมณ์ 
เมืองตักกสิลา เป็นโคที่พูดได้  เคยแพ้และชนะการลากเกวียน ๑๐๐ เล่ม ทำให้
พราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของได้เสียทรัพย์ เพราะการพูดไม่ไพเราะ และได้ทรัพย์เพราะการ
พูดไพเราะ ดังคำในมหาวิภังค์พระพุทธเจ้าตรัสว่า พราหมณ์ผูกเกวียน ๑๐๐ เล่ม



 

๒๖๕๓ 
 

 

เทียมโคถึกนันทิวิสาลแล้วจึงได้กล่าวดังน้ีว่า เจ้าโคโกง  แกจงฉุด  เจ้าโคโกง  แกจง
ลากไป โคถึกนันทิวิสาลได้ยืนน่ิงเฉยอยู่ณ ท่ีน้ันเองพราหมณ์น้ันแพ้พนันเสียทรัพย์ 
๑,๐๐๐ กหาปณะ เศร้าซึมไป (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๓/๒๐๐, ๑๓/๒๐๑)  

นันทิวิสาลชาดก : ชาดกว่าด้วยโคนันทิวิสาล มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า โคนันทิวิสาลโพธิสัตว์สอน
พราหมณ์ผู้พูดคำหยาบให้รู้สึกตัว ด้วยการไม่ยอมลากเกวียนทำให้พ่ายแพ้การพนัน  
ต่อมาภายหลังเมื่อพราหมณ์พูดจาไพเราะจึงกลับให้ได้ชัยชนะด้วยการลากเกวียนให้
และทำให้ได้ทรัพย์มากย่ิงขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสสอนภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลควร
พูดแต่คำท่ีน่าพอใจเท่าน้ัน  ไม่ควรพูดคำที่ไม่น่าพอใจในเวลาไหน ๆ เม่ือพราหมณ์
พูดคำที่น่าพอใจ  โคนันทิวิสาลจึงลากสัมภาระอันหนักไปได้ ทั้งยังทำให้พราหมณ์ได้
ทรัพย์อีกด้วย ส่วนตนก็ปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือน้ัน (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๘/
๑๒) 

นันทิวิสาลเทพบุตร : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง ผู้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถามปัญหา ดังคำในนันทิ
วิสาลสูตร ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า สรีรยนต์  ๔ ล้อมีประตู  ๙ ประตู เต็มไปด้วยของไม่
สะอาด ถูกโลภะประกอบไว้ เป็นเหมือนเปือกตม สรีรยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างไร 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะตัดชะเนาะ เชือกหนัง ตัดความปรารถนาและความ
โลภอันเลวทราม และเพราะถอนตัณหาพร้อมท้ังรากได้ สรีรยนต์น้ันจักแล่นไปได้
อย่างนี้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๙/๑๒๐) 

นันทิวิสาลสูตร : พระสูตรว่าด้วยนันทิวิสาลเทพบุตร สมัยทีพ่ระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเช
ตวัน นันทิเทพบุตรทูลถามว่า สรีรยนต ์  ๔  ล้อ  มีประตู  ๙  ประตู  จะแล่นไปได้
อย่างไร 

   พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า สรีรยนต์จะแลน่ไปได้  เม่ือตัดชะเนาะ  เชือกหนัง  
ความปรารถนาและความโลภอันเลวทราม และเม่ือตัดตัณหาขึ้นพร้อมทั้งรากได้แลว้ 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๙/๑๒๐) 

นันทิสัญญา :สัญญาคือนันทิ, ความจำได้ด้วยอำนาจพอใจ,สัญญาในความเพลิดเพลิน ดังคำใน
ปฏิสัมภิทามรรค วิโมกขกถา พระสารีบุตรเถระอธิบายไว้ว่า อนัตตานุปัสสนาญาณ 
(ญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา)พ้นจากอัตตสัญญา เพราะเหตุน้ันจึงช่ือ
ว่าสัญญาวิโมกข์  นิพพิทานุปัสสนาญาณ(ญาณคือการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่าย) 
พ้นจากนันทิสัญญา เพราะเหตุนั้นจึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/
๓๕๖)  

นันทิเสนอุบาสก :ช่ืออุบาสกคนหน่ึงช่ือว่านันทิเสน ชาวเมืองสาวัตถี มีศรัทธา มีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา  มีภรรยาชื่อว่านันทาไม่มีศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใส เป็นคนตระหนี่ 



 

๒๖๕๔ 
 

 

ดุร้าย กล่าววาจาหยาบ ไม่เคารพยำเกรงสามี  ด่าบริภาษแม่ผัว ต่อมาภรรยาตายแล้ว
ไปเกิดเป็นเปรต แล้วกลับมาหาสามีในสภาพที่เป็นเปรตไม่มีเสื้อผ้า  จึงได้ทำบุญอุทิศ
ให้เปรตผู้เป็นภรรยา ถวายทานเก่ียวกับผ้า ดังคำในนันทาเปติวัตถุ กล่าวถึงนันทิเสน
อุบาสกน้ันรับคำแล้วได้ถวายทานเป็นอันมากคือ ข้าว น้ำ ของเคี้ยว ผ้า เสนาสนะ ร่ม 
ของหอม ดอกไม้และรองเท้าต่างๆและเลี้ยงภิกษุท้ังหลายผู้มีศีลสมบูรณ์ ปราศจาก
ราคะเป็นพหูสูต ให้อ่ิมหนำด้วยข้าวและน้ำแล้วอุทิศส่วนบุญให้นางนันทานั้น ใน
ลำดับท่ีนันทิเสนอุบาสกอุทิศส่วนบุญให้น้ันเอง วิบากคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และน้ำ
ด่ืมก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตน้ัน นี้เป็นผลแห่งทักษิณา(ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๖๙/๑๙๕) 

  อรรถกถาเปตวัตถุอธิบายไว้ว่า ในหมู่บ้านตำบลหน่ึง ไม่ไกลแต่กรุงสาวัตถีนักยังมี
อุบาสกคนหน่ึง ช่ือว่านันทิเสน เป็นผู้มีศรทัธา มีความเลือ่มใส ส่วนภริยาของเขา ช่ือ
ว่านันทา ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใส เป็นคนตระหนี่ ดุร้าย กล่าววาจาหยาบ ไม่
เคารพยำเกรงสามีด่าบริภาษแม่ผัว ด้วยวาจาว่าเป็นโจร สมัยต่อมานางนันทาน้ันทำ
กาละแล้ว ไปบังเกิดในกำเนิดเปรต  แสดงตนในที่ไม่ไกลหมู่บ้านน้ันน่ันเอง (ขุ.เปต.อ.
(บาลี) ๑/๑๖๙/๙๗-๙๘)  

นันทุตตระ, พระโอรส : ช่ือพระโอรสองค์หน่ึง ของราชกุมารพระนามว่านารทะกับพระมเหสีพระนาม
ว่าวิชิตเสนา ต่อมานารทราชกุมารได้เป็นพุทธเจ้าพระนามว่านารทะ เป็นพระนัดดา
ของกษัตริย์พระนามว่าสุเทพ กับพระเทวีพระนามว่าอโนมา  ณ กรุงธัญญวดี ดังคำใน
นารทพุทธวงศ์ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๙,๐๐๐ ปี 
มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือชิตปราสาท วิชิตปราสาท และอภิรามปราสาท มีนาง
สนมกำนัล ๔๓,๐๐๐ นาง  ล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าวิชิต
เสนา พระราชโอรสพระนามว่านันทุตตระ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๓๗)  

นันทุตตราเถรีคาถา :คาถาของพระนันทุตตราเถรี, ภาษิตของพระนันทุตตราเถรีพระนันทุตตราเถรีได้
กล่าวว่า เราบูชาไฟ  ไหว้ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และเทวดาไปยังท่าน้ำแล้วลงดำน้ำ 
...ต่อมา ได้ศรัทธา บวชเป็นบรรพชิตเห็นร่างกายตามความเป็นจริงจึงถอนกามราคะ
ได้  (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๘๗/๕๗๐) 

นับถือ,นบัถือศาสดาอื่น :คำว่า นับถือ หมายถึงเช่ือถือยึดมั่น,เคารพ,ยกย่อง ดังคำโสณทัณฑสูตรกลา่ว
ไว้ว่า ท่านโสณทัณฑะเป็นผู้ท่ีพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธและพราหมณ์โปกขรสาติ
สักการะ เคารพ  นับถือบูชา นอบน้อม  (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๓/๑๑๓) หรือดังคำ
ในปิณฑปาติกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้บิณฑบาตเป็นวัตร เป็นผู้ท่ีมหาชน
สักการะ เคารพ นับถือบูชา นอบน้อมขณะเที่ยวไปบิณฑบาต (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๘/
๒๒๔) 



 

๒๖๕๕ 
 

 

  คำว่า นับถือ มีกล่าวไว้หลายแห่ง เช่น  ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๓/๑๙๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๕๑๐/๕๔๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๘/๒๘๑, ๔๒๕/๕๓๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๓/๙๓, ๔๓๕/
๔๙๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖/๔๑, ๑๙๗/๓๐๑,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๓, ๑๔/
๑๙๓ ,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๔/๔๓๐ 

  คำว่า นับถือศาสดาอ่ืน หมายถึงเคารพนับถือพระเจ้าของศาสนาอ่ืนนอกจาก
พระพุทธศาสนา ดังคำในพหุธาตุกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  เป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้
ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ(อริยสาวกผู้โสดาบัน) พึงนับถือศาสดาอ่ืน แต่เป็นไปได้ท่ีปุถุชนพึง
นับถือศาสดาอ่ืน (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๘/๑๖๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๗๖/๓๔),ในตติย
อภัพพัฏฐานสูตร กล่าวถึงบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่อาจนับถือศาสดาอ่ืน ซึ่ง
เป็นข้อที่ ๖ ในฐานะที่ไม่อาจเป็นได้  ๖  ประการ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๔/๖๑๘),ใน
วิภังค์ก็กล่าวไว้ทำนองเดียวกัน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๐๙/๕๐๒)  

นับอย่างปีมนุษย์ :นับตามจำนวนปีในมนุษยโลก ในท่ีน้ีมุ่งหมายเปรียบเทียบกาลเวลาท่ียาวนาน
แตกต่างกันมาก เพราะเวลาในมนุษย์รวดเร็วมาก เมื่อเทียบกับเทวโลก ดังคำใน
อภิธรรมปิฎก วิภังค์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ๕๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหน่ึงคืนหนึ่ง
ของเทวดาช้ันจาตุมหาราช ๓๐ ราตรี โดยราตรีน้ันเป็น ๑ เดือน  ๑๒ เดือนโดยเดือน
น้ัน เป็น  ๑ ปี  ๕๐๐ ปี ทิพย์โดยปีน้ัน เป็นประมาณอายุของเทวดาช้ันจาตุมหาราช  
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร มีประมาณ ๙ ล้านปี (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๐๒๓/
๖๗๐, ๑๐๒๓/๖๗๑) 

นัปปิยสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เป็นไปเพ่ือความรัก พระผู้มีพระภาคทรงปรารภกาฬกภิกษุ
แล้ว ตรัสว่า ธรรมที่ไม่เป็นไปเพ่ือความเป็นที่รัก เป็นที่เคารพยกย่อง เพ่ือความเป็น
สมณะ(หมายถึงการบำเพ็ญสมณธรรม) และเพ่ือความเป็นอันเดียวกัน คือ ภิกษุ (๑)  
เป็นผู้ชอบก่ออธิกรณ์ไม่สรรเสริญการระงับอธิกรณ์ (๒) ไม่ใคร่ต่อการศึกษา ไม่
สรรเสริญการสมาทานการศึกษา (๓)  ปรารถนาช่ัว ไม่สรรเสริญการกำจัดความ
ปรารถนาช่ัว(๔)  มักโกรธ ไม่สรรเสริญการกำจัดความโกรธ (๕)  มักลบหลู่ ไม่
สรรเสริญการกำจัดความลบหลู่ (๖)  มักโอ้อวด ไม่สรรเสริญการกำจัดความโอ้อวด 
(๗)  มีมายา ไม่สรรเสริญการกำจัดมายา (๘)  ไม่พิจารณาธรรม ไม่สรรเสริญการ
พิจารณาธรรม  (๙)  ไม่หลีกเร้น ไม่สรรเสริญการหลีกเร้น (๑๐) ไม่เป็นผู้ปฏิสันถาร
เพ่ือนพรหมจารีไม่สรรเสริญผู้ปฏิสันถาร แล้วตรัสว่า ความปรารถนาพึงเกิดขึ้นแก่
ภิกษุเช่นน้ีว่า ทำอย่างไร เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายจึงจะสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
เรา ถึงกระนั้น เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายก็ไม่สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น 
เพราะพิจารณาเห็นบาปอกุศลธรรมที่ ภิกษุน้ันยังละไม่ได้ เปรียบเหมือนความ



 

๒๖๕๖ 
 

 

ปรารถนาพึงเกิดขึ้นแก่ม้าโง่อย่างนี้ว่า ทำอย่างไร มนุษย์ท้ังหลายจึงจะต้ังเราไว้ใน
ตำแหน่งม้าอาชาไนย ให้กินอาหารสำหรับม้าอาชาไนย และปฏิบัติต่อเราเหมือนอย่าง
ม้าอาชาไนยถึงกระนั้น มนุษย์ท้ังหลายก็ไม่ต้ังม้าน้ันไว้ในตำแหน่งม้าอาชาไนย ไม่ให้
กินอาหารสำหรับม้าอาชาไนย และไม่ปฏิบัติอย่างท่ีปฏิบัติต่อม้าอาชาไนย เพราะ
พิจารณาเห็นความโอ้อวด ความโกง ความไม่ซื่อตรง ความคดท่ีม้าน้ันยังละไม่ได้ฉะน้ัน  
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๗/๑๙๔) 

นัมมทา: ช่ือแม่น้ำสายสำคัญในภาคกลางของอินเดีย ไหลไปคล้ายจะเคียงคู่กับเทือกเขาวินธยะ  ถือว่า
เป็นเส้นแบ่งระหว่างอุตราบถ (ดินแดนแถบเหนือ) กับทักขิณาบถ (ดินแดนแถบใต้)  
ของชัมพูทวีป, บัดน้ี เรียกว่า Narmada แต่บางที เรียก Narbada  หรอื  
Nerbuddha  ชาวฮินดูถือว่าเป็นแม่น้ำศักด์ิท่ีสุด รองจากแม่น้ำคงคา, แม่น้ำนัมมทา
ยาวประมาณ ๑,๓๐๐ กม. ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตกเฉียงใต้  
ออกทะเลที่ใต้เมืองท่าภารุกัจฉะ (บัดน้ีเรียก Bharuch)  สู่อ่าว Khambhat 
(Cambay ก็เรยีก), อรรถกถาเล่าว่า เมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จไปสุนาปรันตรัฐ ตาม
คำอาราธนาของพระปุณณเถระ ผู้เป็นชาวแคว้นนั้นแล้ว  ระหว่างทางเสด็จกลับ  ถึง
แม่น้ำนัมมทา  ได้แสดงธรรมโปรดนัมมทานาคราช  ซึ่งได้ทูลขอของที่ระลึกไว้บูชา  
จึงทรงประทับรอยพระบาทไว้ท่ีริมฝั่งแม่น้ำนัมมทาน้ัน อันถือกันมาว่าเป็นพระพุทธ
บาทแห่งแรก ดังคำในจิตตสัมภูตชาดกท่ีจิตตบัณฑิตดาบสกราบทูลว่า  พวกเราได้
เกิดเป็นคนจัณฑาลในอวันตีชนบท ได้เกิดเป็นเน้ืออยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ได้เกิดเป็น
นกเขาอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำนัมมทา  แต่วันน้ี เราทั้ง  ๒  นั้นเป็นพราหมณ์และกษัตริย์ (ขุ.ชา.
วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๙/๔๗๖);ในมฆวปุปผิยเถราปทาน พระมฆวปุปผิยเถระเล่าถึง
ประวัติอดีตชาติของตนไว้ว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยมัภู ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ 
พระองค์มีอินทรีย์ผ่องใส ไมขุ่่นมัว  เข้าสมาธิอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำนัมมทา (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๒๐/๔๔๖); ดูทักขิณาบถ, อุตราบถ, ปุณณสุนาปรันตะ    

นัย: อุบาย, อาการ, วิธี, ข้อสำคัญ, เค้าความ, เค้าเงื่อน, แง่ความหมาย ดังคำในมหาป
ทานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า นัยว่าพระวิปัสสีราชกุมารน้ันได้รับการผลัดเปลี่ยนกัน
อุ้มใส่สะเอวอยู่เสมอ  ๆ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๙/๒๑) 

นัยนา:  ดวงตา, ตา ดังคำในฉันทันตชาดก พระราชาตรัสว่า พระน้องนางผู้มีเรือนร่างเหลือง
อร่ามดุจทองคำ ผิวพรรณผุดผ่อง นัยนาก็แจ่มใสกว้างขวาง (ขุ.ชา.ติงฺสติ.(ไทย) ๒๗/
๙๗/๕๕๔) ; ในอปทาน  พระธัมมรุจิเถระ กล่าวไว้ว่า ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์
บรรลุนัยนาท่ีสำเร็จด้วยญาณสิ้นกาลนาน (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๕/๑๖๐) 



 

๒๖๕๗ 
 

 

  อรรถกถาอปทานอธิบายว่า  คำว่า นัยนา หมายถึงทิพพจักขุ  (ขุ.อป.อ.  (บาลี) ๒/
๑๘๕-๘๖/๒๖๑)  

นัยน์ตา :ดวงตา,ส่วนหน่ึงของร่างกายคนและสัตว์ ทําหน้าท่ีเป็นเครื่องดูรูป  ดังคำในมหาวิภังค์ 
กล่าวถึงมารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีได้ปรึกษากันดังน้ีว่า...ถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชา
เกี่ยวกับการเงิน นัยน์ตาของเขาจะปวด  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๐๒/๕๑๓),ในอภิธรรม
ปิฎก กล่าวว่า เป็นส่วนหนึ่งในจักขายตนะ ดังคำว่า ...เนตรบ้าง นัยน์ตาบ้าง ฝั่งน้ีบ้าง  
บ้านว่างบ้าง นี้เรียกว่าจักขายตนะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๕๖/๑๑๓),ในภัณฑนสูตร 
กล่าวถึงภิกษุทั้งหลายมองกันด้วยนัยน์ตาท่ีเป่ียมด้วยความรักอยู่ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๑๒๕/๓๗๓), ในปุคคลบัญญัติกล่าวไว้ว่า บางคนมีนัยน์ตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ท่ี
ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ท่ีได้แล้วให้เพ่ิมพูน (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๐๕/๑๗๒) 

  คำว่า นัยน์ตา มีกล่าวไว้พระไตรปิฎก เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๒๖/๓๕๘,ม.ม.(ไทย)  
๑๓/๘๙/๙๒, ๑๔๑/๑๖๐, ๔๕๖/๕๗๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๙/๒๘๑,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๔๒/๑๘๑ ,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๒/๓๓๔ ,องฺ.ติก.(ไทย)  ๒๐/๙๖/๓๒๙ , ๑๒๕/
๓๗๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/๗๘/๑๔๒,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๑๘/๕๑, ๖๔๘/๗๒, ๑๐๒๖/
๑๒๗, ขุ.เถร.(ไทย)  ๒๖/๙๕/๓๓๘, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๐๔/๑๗๒, ๑๐๕/๑๗๒, 
๑๐๖/๑๗๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นัยน์ตา  ในท่ีน้ีหมายถงึปัญญาจักษุ  (องฺ.ติก.อ.(บาลี)   ๒/๒๙/
๑๐๗ 

นาก : ช่ือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนลําตัวสีน้ําตาลอมเทา มีขน ๒ ช้ัน ช้ันในละเอียด ช้ันนอก
หยาบ หัวกว้างและแบน ระหว่างนิ้วมีแผ่นพังผืดขึงอยู่คล้ายตีนเป็ด หางแบน ขาหลัง
ใหญแ่ละแข็งแรงกว่าขาหน้า ใช้ว่ายน้ําร่วมกับหางไล่จับปลาและสัตว์น้ําเล็กๆ นาก
ใหญ่ขนเรียบและนากเล็กเลบ็สั้น  ดังคำในกุณาลชาดก กล่าวถึงนาก เป็นสัตว์ท่ีอยู่ใน
ป่าหิมพานต์ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๔),ใน อุปสีวเถราปทาน พระ อุปสีว
เถระกล่าวไว้ว่า ต้นชบามีดอกบานสะพรั่ง สาหร่ายมีกลิ่นหอมจระเข้ ตะโขง    นาก 
เกิดอยู่ในสระนั้น (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๒๑/๖๗๐)  

นาค : งูใหญ่ในนิยาย ; ช้าง ; ผู้ประเสริฐ ; ใช้เป็นคำเรียกคนที่กำลังจะบวชด้วย ดังคำใน
มหาสมยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า นาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาและนาคที่เกิดในตระกูล
ธตรฐผู้มียศก็มา  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๘/๒๖๖),ในสักกปัญหสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึง
พวกเทวดา มนุษย์ อสูรนาค คนธรรพ์  และสัตว์เหล่าอ่ืนอีกจำนวนมากต่างก็
ปรารถนาความสุข (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๐/๒๗๘) 



 

๒๖๕๘ 
 

 

  คำว่า  นาค มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๗/๒๘๕,ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๐๔/๑๖๖, ๒๐๕/๑๖๗, ๒๓๐/๑๘๘, ๒๓๒/๑๘๙, ๒๓๔/๑๙๑, ๒๘๒/๒๒๙, 
๒๙๐/๒๓๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๙/๒๖๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๔๓/๓๕๐, ๓๔๔/๓๕๑, 
๓๔๕/๓๕๒, ๓๔๖/๓๕๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๑/๘๑, ๑๘๒/๑๐๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/
๔๓/๔๙๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๐/๒๕๕,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๖/๓๖,ขุ.ชา.ติก.
(ไทย) ๒๗/๑๑๘/๑๔๗, ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๕๑/๖๑๙, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๓๕๒/๓๙๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๗๑/๔๒๓, ๑๕/๕๒๑,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๐/๕๕๙ 

นาคกัมพลอสัสดร :ช่ือหมู่นาคจำพวกหนึ่งแถบเชิงเขาสิเนรุ เป็นญาติฝา่ยแม่ของท้าวธตรัฏฐะ  ดังคำ
ในภูริทัตตชาดก ท้าวธตรัฏฐะเมื่อทรงสั่งให้ประชุมบริษัท จึงตรัสว่า พวกนาค
กัมพลอัสสดรจงเตรียมตัว จงไปประกาศให้นาคท้ังปวงรู้กัน จงพากันไปกรุงพาราณสี 
แต่อย่าได้เบียดเบียนใครๆ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๙๐/๓๐๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นาคกัมพลอัสสดร  หมายถึงพวกนาคที่อาศัยอยู่ที่เชิงเขา
สิเนรุและเป็นญาติฝ่ายพระมารดาของท้าวธตรัฏฐะ (ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑๐/๗๙๐/๑๐) 

นาคเกสริยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนาคเกสริยเถระ  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๒ ท่านเป็นพรานป่า ได้ใช้ดอกบุนนาคน้อมบูชาระลึกพระพุทธเจ้า
พระนามว่าติสสะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๗๗ ท่านได้
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มพีลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ีได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔/๔๐๗) 

นาคเถระ : พระเถระช่ือว่านาคะ  หมายถึงช่ือพระเถระองค์หนึ่ง ชาวเกาะสิงหล ผู้สอนพระวินัยปิฎก 
นิกาย ๕ และปกรณ์ ๗ เป็นลูกศิษย์ของพระอริฏฐะผู้มีปัญญา พระติสสทัตตบัณฑิต 
พระกาฬสุมนะ ผู้เช่ียวชาญ พระทีฆเถระและพระทีฆสุมนบัณฑิตท่ีเกาะตามพปัณณิ
(ศรีลังกา)  เป็นภิกษุรุ่นเดียวกัน ๕ รูป อันได้แก่ พระกาฬสุมนะ พระนาคเถระพระ
พุทธรักขิตะ พระติสสเถระผู้มีปัญญา และพระเทวเถระผู้เป็นบัณฑิต  (วิ.ป.(ไทย) ๘/
๓/๖, ๘/๑๓, ๒๒/๒๖)  

นาคทัตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระนาคทัตตะ สมัยท่ีท่านพระนาคทัตตะอยู่  ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง  
แคว้นโกศล ท่านเข้าไปยังหมู่บ้านแต่เช้า แล้วกลับมาหลังเท่ียง เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ใน
ราวป่าน้ันประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงกล่าวว่า ท่านเข้าไปยังหมู่บ้านตอนเช้าแล้ว
กลับมาตอนกลางวัน ท่านเท่ียวไปเกินเวลา คลุกคลีกับคฤหัสถ์ พลอยร่วมสุขร่วมทุกข์
กับเขา เรากลัวว่า  ท่านจะคะนองสดุฤทธิ์จะพัวพันในตระกูล ท่านอย่าตกไปสู่อำนาจ
ของมัจจุราชผู้มีกำลัง ผู้กระทำชีวิตให้สิ้นสุดเลย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๗/๓๒๙) 



 

๒๖๕๙ 
 

 

นาคทัตตะ, พระ :ช่ือพระภิกษุรูปหน่ึง พักอยู่ ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง แคว้นโกศล คะนองมือคะนองเท้า 
บิณฑบาตสายเกิน มีความประมาท ถูกเทวดาผู้มีความหวังดีท่ีราวป่าเตือนสติ จึงได้
สติ ดังคำว่า ท่านพระนาคทัตตะ ท่านเข้าไปยังหมู่บ้านตอนเช้า และกลับมาตอน
กลางวัน ท่านเที่ยวไปเกินเวลาคลุกคลกีับคฤหัสถ์ พลอยร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขา เรา
กลัวว่า   ท่านพระนาคทัตตะ จะคะนองสุดฤทธ์ิ จะพัวพันในตระกูลท้ังหลาย(มี
ตระกูลกษัตริย์เป็นต้น) ภายหลังเกิดความสลดใจแล้ว (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๗/๓๒๙) 

นาคนเิวศน์ : ท่ีอยู่ของนาค,ภพของหมู่นาค หมายถึงท่ีพักอาศัยของพญานาคนามว่าจัมเปยยะ ซึ่ง
เป็นพญานาคที่พระราชาแห่งแคว้นกาสีไถ่ตัวจากพราหมณ์ ภายหลังไปยังเยือนนาคภิ
ภพ และขึ้นไปยังท่ีอยู่ของนาคจัมเปยยะ ดังคำว่า พระเจ้ากาสีเสด็จขึ้นสู่นาคนิเวศน ์ 
ซึ่งมีหมู่นางนาคกัญญาตามเสด็จทรงพอพระทัย  ประทับน่ังบนภัทรบิฐทองคำมีพนัก
อิงฉาบไล้ด้วยจุรณแก่นจันทน์หอมซึ่งเป็นทิพย์  (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๖๘/๕๑๗) 

นาคปัลลวกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปัลลวกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๑ ทา่นได้ใช้กิ่งไม้กากะทิงบูชาพระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี) 
เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑๘/๑๘) 

นาคปุปผิยเถราปทาน๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ  มีเนื้อความอธิบาไว้ว่า 
ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ใช้ดอกกากะทิงบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุ
มุตตระ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๓๑ ท่านได้เกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๓๙/๓๒๔) 

นาคปุปผิยเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้
ว่าในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้ใช้ดอกกากะทิงบูชาพระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี) 
เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๓/๒๐๕) 

นาคปุระ :เมืองของเหล่าพญานาค  ในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวไว้ว่า เป็นท่ีประดิษฐานอยู่ของพระ
ทันตธาตุ ดังคำว่า  พระทาฐธาตุองค์หน่ึงอยู่ท่ีภพดาวดึงส์ องค์หน่ึงอยู่ท่ีนาคปุระ 
องค์หนึ่งอยู่ท่ีเมืองคันธารวิสัยองค์หน่ึงอยู่ท่ีเมืองกาลิงคราช (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/
๗๒๕)  

นาคเปตวัตถุ:เรื่องเปรตผู้เดินร้องไห้ตามพาหนะช้างของลูกชาย เปรตผู้เดินร้องไห้ตามพาหนะช้างของ
ลูกชาย เป็นเรื่องแสดงผลแห่งกรรมดีและกรรมช่ัวของคนครอบครัวหนึ่ง จำนวน ๕ 
คน คือ บิดา มารดา บุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน บิดามารดาไม่มีศรัทธาและด่าว่าสมณ



 

๒๖๖๐ 
 

 

พราหมณ์ เม่ือตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตกินเลือดกินหนองของกันและกัน ส่วนบุตรธิดา
มีศรัทธาได้ทำบุญให้ทานเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดา มีทิพยสมบัติต่าง ๆ 
(ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๗๓/๑๗๙) 

นาคพิภพ:ท่ีอยู่ของพญานาค หมายถึงภพอันเป็นท่ีอยู่ของหมู่นาค ดังคำในจัมเปยยชาดก พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า (ราชาแคว้นกาสี) เสวยและทรงรื่นรมย์อยู่ในนาคพิภพนั้นแล้ว ได้ตรัสกับ
พญานาคจัมเปยยะ (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)  ๒๗/๒๖๙/๕๑๗,๒๗๗/๕๑๘),ในสังขปาล
ชาดก กล่าวถึง นาคราชน้ันได้ไปสู่ห้วงน้ำใส  สีเขียวครามโอภาส....เป็นผู้ปลอดภัย 
เบิกบานใจ ได้เข้าไปสู่นาคพิภพ (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๕๕/๖๒๐, ๑๕๘/๖๒๑, 
๑๘๕/๖๒๕)  

นาคภูริทัต : พญานาคโพธิสัตว์ ช่ือภูริทัต ถืออุโบสถศลี เป็นที่รักและห่วงใย ของพ่อแม่ และ
ภรรยา พร้อมญาติมิตร เมื่อคราวท่ีพราหมณ์อลัมปายนะจับตัวไปแสดงละครงู  แม้มี
ฤทธ์ิมาก แต่ก็ไม่ทำร้ายพราหมณ์ผู้ประทุษร้าย ดังคำในภูริทัตตชาดก ภรรยา
ท้ังหลายของนาคภูริทัต  คร้ันได้เห็นพระมารดาของนาคภูริทัตกำลังเสด็จมา จึงพา
กันเข้าประคองแขนคร่ำครวญ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๕๖/๓๑๕)  

นาคราช :พญางู ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า ฤษีผู้น้องกลับซูบผอม หมองคล้ำซดีเหลือง เส้นเอ็น
ขึ้นสะพรั่งย่ิงกว่าแต่ก่อน เพราะไม่ได้พบนาคราชรูปงามน่าดู  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๓๔๔/๓๘๑),ในมหาสมยสูตร กล่าวไว้ว่า เวลาน้ันพวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัว 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๘/๒๖๖) 

  คำว่า นาคราช มีปรากฏในพระไตรปิฏก เช่น ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๗๑/๕๑๗, 
๒๗๒/๕๑๘, ๒๗๓/๕๑๘,๒๗๔/๕๑๘,๒๗๗/๕๑๘,ขชุา.จตฺตาฬีส.(ไทย)๒๗/๑๕๖/
๖๒๐,๑๖๗/๖๒๒  

นาควัน,สวน : สวนช่ือว่านาควัน,ช่ือสวนแห่งหน่ึง,ป่าช้าง ณ บ้านหัตถิคาม แคว้นวัชชี เป็นสวนท่ีอุคค
คหบดีชาวบ้านหัตถิคามซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ ๘  ได้เข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าครั้งแรก ดังคำในทุติยอุคคสูตร ท่ีอุคคคหบดีกล่าวไว้ว่า เม่ือโยมกำลัง
เที่ยวชมอยู่ในสวนนาควันได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ท่ีไกลเป็นครั้งแรก พร้อมกับการ
เห็นนั่นเอง โยมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคและส่างจากเมาสุรา(องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๒๒/๒๖๑),ปริชิณณพราหมณปุตตวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่
บุตร ๔ คนของพราหมณ์ชราว่า ช้างกุญชรช่ือธนปาลกะ ตกมันจัด ห้ามได้ยาก ถูกขัง
ไว้  ไม่ยอมกินฟ่อนหญ้า เพราะระลึกถึงแต่นาควัน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๔/๑๓๔) 

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า นาควัน  หมายถึงป่าช้าง  เป็นท่ีอยู่ของช้างพังแม่ของช้างธน
ปาลกะ  (ขุ.ธ.อ.  (บาลี)๗/๑๒๖)   
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นาควาส :ท่ีอยู่ของพวกนาค หมายถึงสถานที่พวกนาคอยู่,  ดังคำสามัญญผลสตูร  สันทกสูตร 
มหาทิฏฐิสูตรท่ีเจ้าลัทธิมักขลิโคศาลกล่าวไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวกับคำสอนของตนว่า 
กำเนิดที่เป็นประธาน  ๑,๔๐๖,๖๐๐  กรรม  ๕๐๐ ... นาควาส  ๔,๙๐๐  อินทรีย์  
๒,๐๐๐...ที่คนพาลและบัณฑติพากันเท่ียวเวียนว่ายไปแล้ว จักทำที่สุดทกุข์ได้เอง ไม่มี
ความสมหวังในความปรารถนา (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๘/
๒๖๗,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓) 

นาควิมาน๑ (ปฐม) : วิมานท่ีมีช้างทิพย์เป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๑) วิมานทีมี่ช้างทิพย์เป็นพาหนะเรื่องที่ ๑ 
เป็นวิมานในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ท่ีเกิดขึ้นแกอุ่บาสกคนหน่ึง เพราะบูชาพระสถูปบรรจุ
พระบรมสารีรกิธาตุของพระสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๙๖๑/๑๑๗) 

นาควิมาน๒ (ทุติย) : วิมานที่มีช้างทิพย์เป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๒) วิมานทีมี่ช้างทิพย์เป็นพาหนะเรื่องที่ ๒ 
เป็นวิมานในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ท่ีเกิดขึ้นแกอุ่บาสกชาวกรุงราชคฤห์ เพราะรักษาศีล 
๕ เป็นประจำ รักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ ได้ถวายทานและฟังธรรมจากพระผู้มีพระ
ภาค (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๖๘/๑๑๘) 

นาควิมาน๓ (ตติย) : วิมานท่ีมีช้างทิพย์เป็นพาหนะ (เรื่องท่ี ๓) วิมานที่มีช้างทิพย์เป็นพาหนะเรื่องท่ี ๓ 
เป็นวิมานในสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ท่ี เกิดขึ้นแก่คนเฝ้าไร่อ้อยของพราหมณ์ผู้ เป็น
มิจฉาทิฏฐิ เพราะได้เห็นพระขีณาสพรูปหนึ่งกำลังเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคใน
กรุงราชคฤห์เนื่องจากเป็นเวลาเย็นและต้องเดินไปอีกครึ่งโยชน์จึงจะถึง จึงสร้างท่ีพัก
แรมมุงด้วยผ้าถวาย (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๗๖/๑๑๙) 

นาควิมาน๔ : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายผ้าคู่หนึ่งแด่พระพุทธเจ้า วิมานที่เกิดขึ้นแกห่ญิงผู้ถวาย
ผ้าคู่หน่ึงแด่พระพุทธเจ้า นางเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เพราะได้ถวายผ้าคู่หน่ึงแด่
พระผู้มีพระภาคและได้ฟังพระธรรมเทศนา บรรลุโสดาปัตติผล (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๗๐๕/๘๑) 

นาคสมบัติ : สมบัติของพวกนาคหมายถึงทรัพย์สินเงินทองท่ีพวกพญานาคมีอยู่,ทรัพย์สมบัติของ
พญานาค ดังคำในสังขปาลชาดก  ท่ีอาฬารดาบสถามพญานาคสังขปาละว่า  อาตมา
ได้เสวยกามรสอันเป็นทิพย์อยู่ ๑ ปี คราวน้ัน จึงได้ถามย่ิงขึ้นไปว่า นาคสมบัตินี้ ท่าน
ได้เพราะทำกรรมอะไร ได้อย่างไร ซึ่งได้รับคำตอบว่า ข้าพเจ้าได้เพราะบุญกรรมซ่ึง
มิใช่บาปของตน  (ขุ.ชา.จตฺตาลีส.(ไทย) ๒๗/๑๖๙/๖๒๒,๑๗๑/๖๒๓)  

นาคสมาลเถรคาถา : คาถาของพระนาคสมาลเถระ, ภาษิตของพระนาคสมาลเถระ พระนาคสมาล
เถระพยากรณ์พระอรหัตด้วยคำว่า เมื่อเราเดินเข้าไปบิณฑบาตได้เห็นนางผู้ตกแต่ง
ร่างกาย นุ่งผ้าสวยงามเหมือนบ่วงมัจจุราชท่ีวางดักไว้ จากน้ัน โยนิโสมนสิการจึง
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เกิดขึ้นแก่เรา  โทษก็ปรากฏความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นพร้อมกัน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๒๖๗/๓๘๓) 

นาคสมาลเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนาคสมาลเถระมีเนื้อความอธิบายไว้ว่าในอดีตชาติ
กัปท่ี ๓๑ ท่านเคยใช้ดอกแคฝอยบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เพราะผลแห่งการ
บูชานั้น ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๑๕)  

นาคสมาละ, พระ : ช่ือพระเถระองค์หน่ึง เป็นพระอริยสาวกผู้เป็นพระอรหันต์ เคยทำหน้าท่ีเป็นพุทธ
อุปัฏฐาก ในปฐมโพธิกาล สมัยท่ียังไมม่ีพระพุทธอุปัฏฐากประจำ ดังคำในมหาสี
หนาทสูตรกล่าวไว้ว่า ในสมัยน้ัน  ท่านพระนาคสมาละยืนถวายงานพัดอยู่เบ้ืองพระ
ปฤษฎางค์ของพระผู้มีพระภาค ท่านผู้น้ีเมื่อได้ฟังมหาสีหนาทสูตรแล้วเกดิขนลุกชูชัน 
จึงกราบทูลถามว่าช่ือของธรรมบรรยาย พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า  นาคสมาละ เธอ
จงจำไว้ว่า ธรรมบรรยายน้ีช่ือว่าโลมหังสนบรรยาย  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๒/๑๖๕),
พระผู้เคยเป็นปัจฉาสมณะ(พระผู้ติดตามรับใช้) ผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้า ดังคำใน
ทวิธาปถสูตร กล่าวไว้ว่า  พระผู้มีพระภาคเสด็จพุทธดำเนินทางไกลไปในแคว้นโกศล 
มีท่านพระนาคสมาละเป็นปัจฉาสมณะ ท่านพระนาคสมาละได้เห็นทางสองแพร่งใน
ระหว่างทาง (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๗/๓๓๘),ในนาคสมาลเถราปทาน พระนาคสมาลเถระ
ได้กล่าวถึงประวัติอดีตชาติของตนไว้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๑๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ในปฐมโพธิกาล(๒๐ พรรษาแรก) พระผู้มีพระภาคไม่มีพระ
อุปัฏฐากประจำ บางคราวพระนาคสมาละ บางคราวพระนาคิตะ บางคราวพระอุป
วาณะ บางคราวพระสุนักขัตตะ บางคราวจุนทะ สมณุทเทส บางคราวพระสาคตะ 
บางคราวพระเมฆิยะ  (วิ.อ.(บาลี) ๑/๑๖/๑๘๑,ขุ.อุ.อ.(บาลี)  ๓๑/๒๓๐)  

นาคสุปัสสะ, พญานาค :ช่ือพญานาคองค์หนึ่ง พญานาคตนน้ี มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เคย
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสมัยท่ีข้าวยากหมากแพง กราบทูลในกรณีท่ีมีภิกษุกินเนื้องูว่า 
พระพุทธเจ้าข้า นาคงูที่ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมีอยู่  นาคเหล่านั้น พึงเบียดเบียนภิกษุ
แม้ด้วยเหตุเล็กน้อยได้ ขอประทานวโรกาส พระคุณเจ้าทั้งหลายไม่พึงฉันเนื้องูเลย  
ต่อมา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเน้ืองู รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุก
กฏ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๑/๘๕) 

นาคสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญาช้าง สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับ
อยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ  ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  ตำบลอุรุเวลา  มารต้องการจะให้
ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพอง  สยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระองค์จึงแปลง



 

๒๖๖๓ 
 

 

กายเป็นพญาช้างใหญ่มีศีรษะเหมือนก้อนหินใหญ่สีดำสนิท  มีงาเหมือนเงินยวง  มี
งวงเหมือนงอนไถใหญ่เข้าไปเฝ้า 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ท่านแปลงกายทั้งท่ีงามและไม่งาม ท่องเที่ยวอยู่ตลอดกาล
อันยาวนาน  พอกันทีสำหรับการแปลงกายของท่าน มารผู้กระทำซึ่งที่สุด เราได้กำจัด
ท่านเสียแล้ว (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๘/๑๗๖) 

นาคสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยช้าง พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  เมื่อทรง
ทราบว่า  ภิกษุนวกะรูปหน่ึงเข้าตระกูลเกินเวลาเม่ือถูกภิกษุท้ังหลายกล่าวตักเตือนก็
ไม่พอใจ  จึงตรัสว่า ภิกษุผู้เถระครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาต
แล้วกล่าวธรรม คฤหัสถ์ผู้เลื่อมใสต่างแสดงอาการเคารพ  แต่ท่านไม่กำหนัด ไม่
หมกมุ่น ไม่พัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเครื่องสลัดออก บริโภคลาภน้ัน การ
กระทำอย่างน้ันมีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลัง  ท่านเหล่านั้นจึงไม่ตายหรือได้รับ
ทุกข์ปางตาย ส่วนภิกษุผู้ทำตามต่างก็ทำตามอย่างท่านเหล่าน้ัน แต่เธอกำหนัด  
หมกมุ่น  พัวพัน   ไม่เห็นโทษ  ไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออก  บริโภคลาภน้ัน  การ
กระทำอย่างนั้นจึงไม่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลัง  เธอจึงตายหรือได้รับทุกข์
ปางตาย เหมือนช้างใช้งวงถอนเหง้าและรากบัวขึ้น ล้างให้ดีแล้ว เคี้ยวกินเหง้าและ
รากบัวท่ีไม่มีโคลนตม  การกระทำอย่างน้ันมีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลัง ช้าง
เหล่าน้ันจึงไม่ตายหรือได้รับทุกข์ปางตาย ส่วนลูกช้างทำตามช้างใหญ่ แต่มันไม่ล้างให้
ดี  ไม่เคี้ยวให้ละเอียด  กลืนท้ังโคลนตม  การกระทำอย่างนั้นจึงไม่มีประโยชน์ต่อ
ผิวพรรณและกำลังของมัน ลูกช้างจึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตาย  เหตุนั้น เธอ
ท้ังหลายพึงศึกษาว่า เราจักไม่กำหนัด  ไม่หมกมุ่น  ไม่พัวพัน  มีปกติเห็นโทษ มี
ปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออก บริโภคลาภน้ั (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๑/๓๑๙)  

นาคสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยนาค พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุต้องอาศัยศีล
จึงจะเจริญอริยมรรคมีองค์  ๘  ได้  เหมือนนาคอาศัยขุนเขาหิมพานต์  หนอง  บึง  
แม่น้ำน้อย  แม่น้ำใหญ่และมหาสมุทร  จึงเจริญเติบโตได้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๑/๘๑)  

นาคสูตร๔:พระสูตรว่าด้วยองค์ของช้างต้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า องค์ประกอบของช้างของพระราชา
ท่ีควรเป็นช้างต้น นับว่าเป็นราชพาหนะ ๔ เปรียบเทียบกับธรรมของภิกษุ ย่อมเป็นผู้
ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวาย ... เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ๔ คือ ช้างของ
พระราชา(๑) เป็นสัตว์เช่ือฟัง คือ ต้ังใจ ใฝ่ใจ สำรวมใจ เง่ียหูฟังเหตุการณ์ท่ีควาญ
ช้างให้ทำ ท่ีเคยทำหรือไม่เคยทำ เปรียบเหมือนภิกษุเป็นผู้เช่ือฟัง คือ ต้ังใจ ใฝใ่จ 
สำรวมใจ เง่ียโสตลงฟังธรรม ในเมื่อผู้อ่ืนแสดงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้ว (๒) 
เป็นสัตว์ฆ่าได้ คือ เข้าสู่สมรภูมิแล้ว ฆ่าช้างบ้าง ฆ่าควาญช้างบ้าง ฆ่าม้าบ้าง ฆ่าคนข่ี



 

๒๖๖๔ 
 

 

ม้าบ้าง ทำลายรถบ้าง ฆ่าพลรถบ้าง ฆ่าพลเดินเท้าบ้าง เปรียบเหมือนภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้ 
คือ ยินดีกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก   ละ บรรเทา ทำกามวิตก  เป็นต้นที่
เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไป ทำให้ถงึความไม่มี (๓) เป็นสัตว์อดทนได้ คือ เข้าสู่สมรภูมแิล้ว 
อดทนต่อการประหารด้วยหอก ดาบ ลูกศร ง้าว เสียงกลอง บัณเฑาะว์ สังข์ และ
มโหระทึกที่กระห่ึม เปรียบเหมือนภิกษุเป็นผู้ทนได้ คือ อดทนต่อความหนาว ความ
ร้อน ความหิว ความกระหาย อดทนต่อการถูกเหลือบยุง ลม แดดและ
สัตว์เลื้อยคลานรบกวน อดทนต่อคำหยาบคาย อดทนต่อเวทนากล้าแข็ง เจ็บปวด 
เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ พรากชีวิต (๔) เป็นสัตว์ไปได้ คือ ไปสู่ทิศท่ีควาญช้าง
ไสไปยังทิศท่ีเคยไปหรือไม่เคยไปได้โดยเร็วพลัน เปรียบเหมือนภิกษุเป็นผู้ไปได้ คือ
ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปตลอดกาลยาวนาน ได้แก่ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืน
อุปธิ ความสิ้นตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับทุกข์ นิพพาน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๑๔/๑๗๕) 

นาคสูตร๕ :พระสูตรว่าด้วยนาค พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี เช้าวันหน่ึง 
พระองค์ตรัสชวนพระอานนท์ไปประทับอยู่ที่ปราสาทมิคารมาตา ณ บุพพาราม เพ่ือ
พักกลางวัน ครั้นตอนเย็นตรัสชวนพระอานนท์ไปยังท่าน้ำปุพพโกฏฐกะ เพ่ือสรงน้ำ 
ครั้นแล้ว เสด็จขึ้นมามีจีวรผืนเดียว ผึ่งพระวรกายอยู่  

   มหาชนเห็นพระเศวตกุญชร (หมายถึงช้างเผือก) ของพระเจ้าปเสนทิโกศลขึ้นจาก
ท่าน้ำปุพพโกฏฐกะตามเสียงดนตรีใหญ่ท่ีตีประโคม จึงกล่าวชมว่า นาคของพระราชา
สง่างามยิ่งนัก นาคของพระราชาช่างน่าดู นาคของพระราชาช่างน่าเลื่อมใส นาคของ
พระราชามีอวัยวะสมบูรณ์ พระอุทายี(หมายถึงพระกาฬุทายีเถระ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา) 
ทูลถามพระผูม้พีระภาคว่า มหาชนเรียกช้างเชือกใหญ่นี้เทา่น้ันหรือว่านาค พระองค์
ตรัสตอบว่า สัตว์อ่ืน ๆ ท่ีมีตัวใหญ่ สูง มีอวัยวะสมบูรณ์ มหาชนก็เรียกว่า นาค คือ 
ม้า โค งู ต้นไม้ และมนุษย์ แต่พระองค์ตรัสเรียกผู้ไมท่ำความช่ัวทางกาย ทางวาจา 
และทางใจเท่านั้นว่านาค 

   พระอุทายีช่ืนชมพระภาษิตด้วยคาถาประพันธ์สรุปใจความได้ว่า ข้าพระองค์สดับ
มาจากพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่า มนุษย์ท้ังหลายนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าผู้เป็น
มนุษย์ ทรงฝึกพระองค์แล้ว(หมายถึงทรงฝึกฝนพระองค์ในฐานะ ๖ มีทางตา เป็นต้น) 
มีพระทัยต้ังมั่นแล้ว ผู้ทรงดำเนินไปในทางประเสริฐ ผู้ทรงยินดีในความสงบแห่งจิต ผู้
ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมท้ังปวง (หมายถึงรู้ย่ิงเข้าถึงธรรมท้ังปวงมีขันธ์อายตนะและธาตุ) 
แม้เทวดาทั้งหลายก็นอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๔๓/๔๙๘) 



 

๒๖๖๕ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า นาค มี ๓ นัย คือ (๑) หมายถึงผู้ไม่ทำความช่ัวทางกาย วาจา 
และใจท่ีเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองมีทุกขเ์ป็นวิบาก (๒) หมายถึงผู้ไมถ่ึงอคติ ๔ ไม่
ดำเนินไปด้วยอำนาจราคะ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ อุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาและอนุสัย (๓) 
หมายถึงไม่ควรกลับมาหากิเลสทีล่ะได้แล้ว (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๔๓/๑๒๑) 

นาคสูตร๖  : พระสูตรว่าด้วยการหาความสงบของพญาช้าง  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า สมัยที่พญาช้างอยู่ในป่า ขวนขวายเที่ยวหากินอยู่ พวกช้างพลาย ช้างพัง ลูกช้าง
ใหญ่ และลูกช้างเล็ก ก็พากันเดินไปข้างหน้า ๆ ทำลายยอดหญ้า เม่ือพญาช้างเท่ียว
หากินอยู่ในป่า พวกช้างพลายเป็นต้นต่างก็พากันกินกิ่งไม้ที่พญาช้างนั้นหักลงมา เมื่อ
พญาช้างลงสู่ท่าน้ำ พวกช้างพลายเหล่าน้ันต่างก็เดินไปข้างหน้า ๆ ใช้งวงกวนน้ำให้
ขุ่น เมื่อพญาช้างขึ้นจากท่าน้ำ ช้างพังก็เดินเสียดสีกายไป พญาช้างอึดอัด ระอา 
รังเกียจการกระทำของช้างพังเหล่านั้น จึงมีความคิดว่า บัดน้ี เราอยู่พลุกพล่านไป
ด้วยช้างพลาย ช้างพัง ลูกช้างใหญ่ และลูกช้างเล็ก กินหญ้ายอดด้วน ถูกช้างเหล่าน้ัน
แย่งกินกิ่งไม้ท่ีเราหักลงมา ด่ืมน้ำขุ่น และเม่ือเราขึ้นจากท่าน้ำ พวกช้างพังก็เดินเสียด
สีกายไป ทางที่ดี เราควรหลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียว  ต่อมาพญาช้างน้ันได้หลีก
ออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียว กินหญ้ายอดไม่ด้วน ไม่ถูกช้างเหล่าน้ันแย่งกิ่งไม้ท่ีตนหัก
ลงมา ด่ืมน้ำท่ีไม่ขุ่น และเมื่อพญาช้างนั้นขึ้นจากท่าน้ำก็ไม่ถูกช้างพังเดินเสียดสีกาย
ไป จึงได้มีความคิดว่า เมื่อก่อน เราอยู่พลุกพล่านไปด้วยช้างพลาย ช้างพัง ลูกช้าง
ใหญ่ และลูกช้างเล็ก กินหญ้ายอดด้วน ถูกช้างเหล่านั้นแย่งก่ิงไม้ที่เราหักลงมา ด่ืมน้ำ
ขุ่น และเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำ ก็ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไป บัดน้ี เรานั้นได้หลีกออก
จากโขลงมาอยู่ผู้เดียว กินหญ้ายอดไม่ด้วน ไม่ถูกช้างเหล่าน้ันแย่งกินกิ่งไม้ท่ีเราหกัลง
มา ด่ืมน้ำไม่ขุ่น และเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำก็ไม่ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไป พญาช้าง
น้ัน ใช้งวงหักกิ่งไม้ ใช้กิ่งไม้ปัดกาย มีใจเบิกบาน บำบัดโรคคัน 

   ในทำนองเดียวกัน สมัยที่ภิกษุอยู่พลุกพล่านไปด้วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
พระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ และพวกสาวกของเดียรถีย์ จึงมี
ความคิดว่า ทางที่ดีเราควรหลีกออกจากหมูไ่ปอยู่ผู้เดียว ใช้สอยเสนาสนะอันสงัด คือ 
ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถำ้ ป่าช้า ป่าทึบ ท่ีกลางแจ้ง ลอมฟาง หรือเรือนว่าง แล้ว
น่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าละนิวรณ์ ๕ คือ อภิชฌา พยาบาท ถีน
มิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกจิฉา ท่ีเป็นเครือ่งเศร้าหมองจิต ทอนกำลังปัญญา บรรลุ
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจาย
ตนฌาน อากญิจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแล้วโดยลำดับ มี
ใจเบิกบาน บำบัดกิเลสดังโรคคันได้ แต่เม่ือภิกษุผู้บรรลสุัญญาเวทยิตนิโรธ ทำให้อา



 

๒๖๖๖ 
 

 

สวะทั้งหลายสิน้ไป เพราะเห็นด้วยปัญญา เป็นผู้มีใจเบิกบาน บำบัดกิเลสดังโรคคันได้ 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๐/๕๒๐)  

นาคสูตร๗ :พระสูตรว่าด้วยพญาช้างปรนนิบัติพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงปรารภพญาช้างท่ีมา
ปรนนิบัติพระองค์ขณะกำลังประทับอยู่ในป่า ทรงเปล่งอุทานแสดงว่าพระองค์และ
พญาช้างต่างมีอัธยาศัยยินดีในป่าเสมอกัน (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๕/๒๔๒,ขุ.อุ.อ. ๓๗/
๒๖๘) 

นาคหัวแดง : นาคท่ีมีหัวสีแดง เป็นนาคไม่มีพิษ(ในท่ีนี้หมายถึงภูริทัตนาคราช)  ซึ่งเปน็ความเข้าใจ
ของสุทัศน์กุมาร (ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด) ดังคำในภูริทัตตชาดก ท่ีสุทัศนกุมารกล่าว
แก่พราหมณ์อลัมปายนะว่า งูเรือน  งูปลา งูเขียวต่างหากมีพิษ แต่นาคหัวแดงไม่มี
พิษเลย (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๘๔/๓๑๙)  

นาคอบุาสก : อุบาสกช่ือว่านาคะ เป็นคู่อัครอุบาสก สมยัพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ดังคำใน
วิปัสสีพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า ปุนัพพสุมิตตอุบาสกและนาคอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๑/๖๘๙) 

นาคะ, พระผูมี้พระภาค : พระนามพระพุทธเจ้าอีกพระนามหน่ึง ดังคำในมหาวรรค อุรุเวลปาฎิหาริยก
ถา กล่าวไว้ว่า พญานาคทนการลบหลู่ไม่ไหว จึงพ่นไฟราวกับไฟไหม้ป่าสู้  ฝ่ายพระผู้
มีพระภาคทรงเป็นมนุสสนาคะทรงฉลาดในเตโชกสิณ  ทรงโพลงไฟสู้บ้าง (วิ.ม.(ไทย) 
๔/๓๙/๕๐) หรือดังคำในโทณสูตร  กล่าวถึงโทณพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทของ
พระผู้มีพระภาค ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งท่ีโคนต้นไม้ต้นหน่ึง มีพระอาการ
กิริยาน่าพอใจ  ...สำรวมอินทรีย์ ผู้ช่ือว่านาคะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๘),ใน
พาหิยสูตร ก็กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคได้ช่ือว่านาคะไว้  (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๕) 
ในปารายนานุคีติคาถา  กล่าวไว้ว่า  พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ปราศจากมลทิน พระ
ปัญญาอันไพบูลย์ ปราศจากกาม ทรงไร้กิเลสดังป่าผู้เป็นนาคะ ทรงเห็นอย่างใดก็ตรัส
บอกอย่างน้ัน (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๑๓๘/๗๗๖),ในจูฬนิทเทส  เช่น เมตตคูมาณวปัญหา
นิทเทส กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคช่ือว่านาคะไว้ว่า คำว่า ผู้นาคะ อธิบายว่า พระผู้มี
พระภาคช่ือว่าผู้นาคะ  เพราะไม่ทรงทำความช่ัว  พระผู้มีพระภาคช่ือว่าผู้นาคะ  
เพราะไม่ทรงถึง พระผู้มีพระภาคช่ือว่าผู้นาคะ  เพราะไมท่รงกลับมาหา (ขุ.จู.(ไทย) 
๓๐/๒๗/๑๔๕, ๗๐/๒๖๐, ๑๐๒/๓๔๘, ๑๓๙/๔๔๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นาคะ นี้มีนัยกล่าวไว้  ๔  อย่าง  คือ  (๑)  ไม่ถึงอคติมีฉันทาคติ
เป็นต้น  (๒)  ไม่ทรงกลับมาหากิเลสท่ีละได้แล้วอีก  (๓) ไม่กระทำความช่ัว (๔)  มี
กำลัง  (องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี) ๒/๓๖/๓๓๘,ข.ุอุ.อ. (บาลี) ๑๐/๙๑)  



 

๒๖๖๗ 
 

 

นาคิตเถรคาถา : คาถาของพระนาคิตเถระ, ภาษิตของพระนาคิตเถระ ท่านพระนาคิตเถระได้กล่าว
คาถาไว้ดังน้ีว่า ทางแห่งลัทธิอ่ืนๆ นอกจากพระพุทธศาสนาน้ี  ไม่ใช่ทางดำเนินไปสู่
นิพพาน  เหมอืนอริยมรรคน้ีเลย พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระบรมคร ูทรงสั่งสอนภิกษุ
สงฆ์ไว้เองโดยประการฉะน้ี  ดุจทรงช้ีให้เห็นผลมะขามป้อมท่ีฝ่าพระหัตถ์ (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๘๖/๓๓๔) 

นาคิตสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยพระนาคิตะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ราวป่าช่ืออิจฉานังคละ 
แคว้นโกศล ตรัสกับพระนาคิตะว่า พระองค์ไม่ทรงติดยศ และยศก็ไม่ติดพระองค์ คน
ท่ีไม่ได้เนกขัมมสุข (สุขท่ีเกดิจากบรรพชา) ปวิเวกสุข (สุขท่ีเกิดจากความสงัดจาก
อุปธิกิเลส) อุปสมสุข (สุขท่ีเกดิจากสมาบัติ) สัมโพธสุข (สขุในอริยมรรค) ช่ือว่ายินดี
ในสุขทีไ่ม่สะอาด สขุในการนอนหลบั สขุอิงอาศัยลาภสักการะและสรรเสริญ และทรง
แสดงผล ๕ คอื (๑) ผลของอาหาร คืออุจจาระและปัสสาวะ (๒) ผลของความรัก คือ
ทุกข์กาย ทุกข์ใจ (๓) ผลของการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน คือเห็นความเป็นของปฏิกูล 
(๔) ผลของการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในผัสสายตนะ ๖ คือเห็นความเป็นของ
ปฏิกูลในผัสสายตนะ ๖ (๕) ผลของการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับใน
อุปาทานขันธ์ ๕ คือเห็นความเกิดและความดับเป็นของปฏิกูลในอุปาทานขันธ์ ๕ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๑)  

นาคิตสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยท่านพระนาคิตะ  พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อม
ด้วยภิกษุสงฆ์ประทับ ณ ราวป่าช่ืออิจฉานังคละทรงปรารภลาภสักการะและการ
สรรเสริญเป็นเหตุ จึงตรัสกับพระนาคิตะผู้เป็นอุปัฏฐากว่า พระองค์ไม่ติดยศ และยศ
ก็ไม่ติดพระองค์ ผู้ท่ีไม่ได้เนกขัมมสุข วิเวกสุข อุปสมสุข สมัโพธสุข ชื่อว่ายินดีสุขที่ไม่
สะอาด สุขในการนอนหลับ สุขอิงอาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ พระองค์ทรง
เห็นภิกษุ ๖ จำพวก แต่ละจำพวกมีพฤติกรรมต่างๆ ทรงช่ืนชมบางพวก ไม่ทรงช่ืนชม
บางพวก คือ (๑) ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้าน มีสมาธิน่ังอยู่ พระองค์ไม่ทรงยินดี 
เพราะทรงดำริว่า จะมีคนมาทำให้เคลื่อนจากสมาธิ (๒) ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร น่ังโงกง่วง
อยู่ พระองค์ทรงยินดี เพราะทรงดำริว่า จักบรรเทาความง่วง ทำจิตให้มีอารมณ์เป็น
หนึ่งได้ (๓) ผูอ้ยู่ป่าเป็นวัตร ไม่มีสมาธิน่ังอยู่ในป่า พระองค์ทรงยินดี เพราะทรงดำริ
ว่า จักทำจิตให้เป็นสมาธิได้ และจักตามรักษาจิตที่เป็นสมาธิไว้ (๔) ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร มี
สมาธินั่งอยู่ในป่า พระองค์ทรงยินดี เพราะทรงดำริว่า จักทำจิตให้หลุดพ้นได้ จักตาม
รักษาจิตที่หลดุพ้นไว้ได้ (๕) ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้าน ได้ปัจจัย ๔ ติดใจลาภ
สักการะและการสรรเสริญ ละท้ิงการหลีกเร้น ละทิ้งเสนาสนะป่า พระองค์ไม่ทรง
ยินดี (๖) ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ได้ปัจจัย ๔ สลัดลาภสักการะและการสรรเสริญนั้น ไม่ละ



 

๒๖๖๘ 
 

 

ท้ิงการหลีกเรน้ ไม่ละท้ิงเสนาสนะป่า พระองค์ทรงยินดี (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๒/
๔๙๔) 

นาคิตะ, พระ :ช่ือพระเถระองค์หน่ึง เป็นพระอริยสาวกผู้เป็นพระอรหันต์ เคยทำหน้าท่ีเป็นพุทธ
อุปัฏฐาก ในปฐมโพธิกาล(๒๐ พรรษาแรก) สมัยท่ียังไม่มพีระพุทธอุปัฏฐากประจำ ดัง
คำมหาลิสูตรในที่พระนาคิตะกล่าวกะเจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีพร้อมด้วยเจ้าลิจฉวีผู้เป็น
บริวารหมู่ใหญว่า ถวายพระพร มหาลิ เวลาน้ีไม่ใช่เวลาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค  
เพราะพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเร้นอยู่  (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๖๐/๑๕๑, ๓๖๑/๑๕๒, 
๓๖๒/๑๕๒),ในนาคิตสูตรท้ัง ๒ สูตร  ยสสูตร กล่าวถึงพราหมณ์และคหบดีชาวบ้าน
อิจฉานังคละ จึงพากันถือเอาของเค้ียวของฉันเป็นอันมากเข้าไปถึงราวป่าช่ืออิจฉานัง
คละได้ยืนชุมนุมกันส่งเสียงอ้ืออึงที่ซุ้มประตูด้านนอก พระนาคิตะเป็นอุปัฏฐากของ
พระผู้มีพระภาค  พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระนาคิตะมาตรัสถามว่า  นาคิตะ 
คนพวกไหนส่งเสียงอ้ืออึงอยู่นั้น  คล้ายพวกชาวประมงแย่งปลากัน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๓๐/๔๑, ๔๒/๔๙๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๖/๔๑๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ในปฐมโพธิกาล พระผู้มีพระภาคไม่มีพระปัฏฐากประจำ บาง
คราวพระนาคสมาละ บางคราวพระนาคิตะ เป็นต้น  (วิ.อ.(บาลี)  ๑/๑๖/๑๘๑),ใน
อรรถกถาขุททกปาฐะอธิบายว่า  พระผูมี้พระภาคไม่มีพระอุปัฏฐากประจำ  บาง
คราวได้พระนาคสมาละ  บางคราวได้พระนาคิตะ  บางคราวได้พระอุปวาหนะ  บาง
คราวได้พระสุนักขัตตะ  บางคราวได้พระสาคตะ  บางคราวได้สามเณรจุนทะ  (ข.ุ
อุ.อ.(บาลี)๓๑/๒๓๐)  

นางกาฬี :1.หญิงผู้มีร่างกายใหญ่ ดำเหมือนกา ทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลป่าช้า เผาศพ  ดังคำในมหากาลเถร
คาถา ท่ีพระมหากาลเถระเมื่อจะกล่าวสอนตนจึงได้กล่าว นางกาฬีมีร่างกายใหญ ่ดำ
เหมือนกา หักขาซ้าย ขาขวา แขนซ้าย แขนขวา และทุบศีรษะซากศพดังทุบหม้อนม
เปรี้ยว น่ังจัดให้เรียบร้อยอยู่ (ขุ.เถร.(ไทย) ๑๕๑/๓๕๔) ; 2.หญิงแพศยาช่ือว่ากาฬี มี
น้องชายช่ือตุณฑิละ  ดังคำในตักการิยชาดก ที่ลูกชายเศรษฐีกล่าวแก่พ่อของตนว่า 
เราไปถามตุณฑิละ(ติดพนัน) ทำไม  นางกาฬีนี้ซิ ควรทำกับน้องชายหล่อนเอง เราถูก
แย่งเสื้อผ้า และกลายเป็นชีเปลือยไป (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๐๖/๔๑๔)  

นางกุญชวาสี : ช่ือหญิงคนหน่ึงเป็นหญิงบำเรอของบุตรเศรษฐีกรุงหงสวดี ดังคำในชตุกัณณิก
เถราปทาน พระชตุกัณณิกเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นบุตร
เศรษฐีอยู่ในกรุงหงสวดี เพียบพร้อมห้อมล้อมอยู่ด้วยกามคุณท้ังหลาย .... พวกนาง
วามนิกา พวกนางมัชฌิตา พร้อมด้วยนางกุญชวาสี พวกนางลังฆิกา และพวกนาง
โสกัชฌายี ต่างแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๗๙/๖๙๑)  



 

๒๖๖๙ 
 

 

นางแก้ว :หญงิผู้เพรียบพร้อมคุณสมบัติ, เป็นรัตนะ ๑ ในบรรดารัตนะ ๗ (คือได้แก ่    (๑) จักรแก้ว  
(๒) ช้างแก้ว (๓) ม้าแก้ว (๔) มณีแก้ว (๕) นางแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปรณิายก
แก้ว)  ของพระเจ้าจักรพรรดิ  ดังคำในมหาสุทัสสนสูตรเป็นต้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
นางแก้วซึ่งเป็นสตรีรูปงาม น่าดู น่าเล่ือมใส  มีผิวพรรณผุดผ่องย่ิงนัก  ไม่สูงนัก  ไม่
เต้ียนัก  ไม่ผอมนัก ไม่อ้วนนัก ไม่ดำนัก ไม่ขาวนัก งดงามเกินผิวพรรณหญิงมนุษย์ 
แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์ กายของนางแก้วน้ันสัมผสัอ่อนนุ่ม ดุจปุยนุ่นหรือปุยฝ้าย มี
ร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาว เย็นในฤดูร้อน กล่ินจันทน์หอมฟุ้งออกจากกาย กลิ่นอุบล
หอมฟุ้งออกจากปากของนาง นางต่ืนก่อนนอนทีหลังคอยฟังว่าจะรับสั่งให้ทำอะไร 
ประพฤติต้องพระทัย ทูลแต่คำอันชวนให้รัก นางไม่เคยประพฤตินอกพระทัยของท้าว
เธอแม้ทางใจ ไหนเลยจะประพฤตินอกพระทัยทางกาย นางแก้วผู้ทรงคุณวิเศษเห็น
ปานน้ี  ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัสสนะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓/๑๕, ๓๔/๑๖, ๓๖/
๒๐, ๒๔๙/๑๘๖, ๒๖๖/๑๙๘, ๒๖๘/๒๐๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๑/๖๐, ๑๐๖/๗๘, 
๑๙๙/๑๕๙, ๒๐๒/๑๖๔, ๒๔๐/๑๙๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๔/๔๗๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๕๘/๓๐๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓/๓๖๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๓/๒๔๑, ๔๐๒/๔๒๘) 

นางโกสิยา : ช่ือพราหมณีคนหน่ึง เป็นหญิงชาวเมืองพาราณสี เป็นภรรยาของพราหมณ์ท่ีเป็น
อาจารย์  ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  หยาบช้าลามก กลางคืนก็ประพฤตินอกใจ 
กลางวันก็ไม่ทำงานอะไรแสดงท่าทางอย่างคนไข้ นอนทอดถอนใจอยู่ไปมา ภายหลัง 
ผู้เป็นพราหมณ์สามีตำใบไม้ผสมเหยี่ยวโคให้ภรรยากิน แต่ภรรยาไม่กิน จึงตีด้วย
หวาย แล้วรีบต่ืนทำงาน นับแต่นั้นมาก็สำนึกผิด ประพฤติตนเป็นหญิงท่ีดี ดังคำในโก
สิยชาดก มาณพกล่าวเตือนนางพราหมณีว่า น่ีนางโกสิยา เธอจงกินยาให้สมกับท่ีอ้าง
ว่าป่วย และจงพูดให้สมกับอาหารท่ีกินเข้าไป คำพูดกับอาหารท่ีเธอกินท้ัง ๒ อย่างไม่
สมกันเลย (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๓๐/๕๓,ขุ.ชา.เอกก.อ.(บาลี) ๒/๑๓๐/๒๙๖-
๒๙๗)  

นางฆัฏฏิกา : ช่ือหญิงคนหน่ึง เป็นหญิงท่ีเพรียบพร้อม เป็นลูกสะใภ้ของกษัตริย์ เก่งด้านการฟ้อน
รำขับร้อง  ดังคำในจันทกุมารชาดก พระราชาตรัสแก่พระโคตมีเทวีว่า เพราะเหตุไร 
สะใภ้ของเราเหล่าน้ี คือนางฆัฏฏิกา นางอุปริกขี นางโบกขรณี และนางภาริกาต่างก็
กล่าวปิยวาจากะกันและกัน ฟ้อนรำอยู่ในสำนักของพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร 
จึงไม่ทำให้ลูกๆ ของเรารื่นรมย์ได้หญิงอ่ืนท่ีจะเสมอเหมอืนกับสะใภ้ ๔ คนนั้นไม่มี (ข.ุ
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๘๘/๓๕๒) 

นางงาม,นางงามในชนบท : นางท่ีเลิศด้วยความงาม,หญิงชนปทกัลยาณี,หญิงท่ีงดงาม,หญิงท่ีมีรูปรา่ง
อ่อนช้อย,ปัจจุบันอาจจะหมายถึงหญิงสาวท่ีชนะการประกวดความงาม ดังคำใน



 

๒๖๗๐ 
 

 

กัลยาณีสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า นางงามประจำแคว้นคนเดียวไม่สามารถครอบงำจิต
ของภิกษุรูปหน่ึง (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๑/๒๗๖,หรือดังคำในหญิงชนปทกัลยาณีสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย หมูม่หาชนได้ทราบข่าวว่า  มีนางงามในชนบท จึง
ประชุมกัน  ก็นางงามในชนบทน้ันน่าดูย่ิงนักในเวลาฟ้อนรำน่าฟังย่ิงนักในเวลาขับ
ร้อง (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๘๖/๒๔๓) 

  อรรถกถากล่าวว่า คำว่า นางงามในชนบท  หมายถึงหญิงท่ีงดงามกว่าหญิงอ่ืนใน
ชนบท เพราะประกอบด้วยความงาม ๕ อย่าง คือ (๑) มีผวิพรรณงาม (๒) มีเนื้องาม 
(มีมือเท้าและรมิฝีปากแดงงาม) (๓)  มีเล็บงาม (๔) มีฟันงาม (๕) มีวัยงาม (แม้จะมี
อายุ ๑๒๐ ปีก็ยังงดงามเหมือนหญิงสาวอายุ ๑๖ ปี)  (ท.ีสี.อ. (บาลี)๑/๔๒๖/๓๑๔, 
สํ.ม.อ.(บาลี)  ๓/๓๘๖/๓๐๑-๓๐๒) 

นางจิญจมาณวิกา :หญิงผู้มคีวามรู้เฉียบแหลมช่ือว่าจิญจมาณวิกา  ฉลาดในมารยาทของหญิง นับถือ
ลัทธิเดียรถีย์ เพ่ือจะทำลายพระพุทธเจ้าจึงเดินเข้าออกวัดเชตวันอยู่เสมอ ทำที
เหมือนอยู่ในพระเชตวัน แต่อยู่ในวัดเดียรถีย์ใกล้เคียง โดยกาลล่วงไป ๘ - ๙  เดือน 
ผูกไม้กลมไว้ท่ีท้องห่มผ้าทับข้างบน  ให้ทุบหลังมือและเท้าด้วยไม้คางโค แสดงอาการ
บวมข้ึน  มีอินทรีย์บอบช้ำ ยอมตนกล่าวตู่พระพุทธเจ้าในท่ามกลางหมู่ชน ภายหลัง
ถูกแผ่นดินสูบ ดังคำในจิญจมาณวิกาวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลผู้ล่วงละเมิด
ธรรมอย่างหน่ึง ผู้มักกล่าวเท็จ ปฏิเสธปรโลก จะไม่ทำบาปไม่มี (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๑๗๖/๘๘),ในพุทธาปทานช่ือปุพพกัมมปิโลติพระพุทธเจ้าตรัสบุพกรรมของตนไว้ว่า 
เพราะการกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะ ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ครอบงำ
อันตรายท้ังปวง  เราจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานาน เราเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ในนรก เป็นเวลานานถึง ๑๐๐,๐๐๐ ปี ครั้นได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้รับการกล่าว
ตู่มาก ด้วยผลกรรมท่ีเหลืออยู่นั้น นางจิญจมาณวิกาจงึมากล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริง
ท่ามกลางหมู่ชน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๒/๕๗๕)  

นางเจลาวกา :หญิงผู้นักแสดง นักห้อยโหน ต่อหน้าลูกชายเศรษฐีจำพวกหน่ึงในกรุงหงสวดี  ดังคำชตุ
ในกัณณิกเถราปทาน  พระชตุกัณณิกเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัยท่ีเกิดเป็นลูก
ชายเศรษฐี ในกรุงหงสวดีไว้ตอนหน่ึงว่า พวกนางเจลาวกา  พวกนางวามนิกา พวก
นางมัชฌิตา พร้อมด้วยนางกุญชวาสี  พวกนางลังฆิกา และพวกนางโสกัชฌายี ต่าง
แวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗๙/๖๙๑)  

นางตัณหา : ธิดามาร, เป็นลูกสาวคนที่ ๑ ใน ๓ ธิดามาร ได้แก ่นางตัณหา นางอรดี และนางราคา 
เป็นลูกสาวท่ีรกัพ่อ  เห็นมารผู้พ่อท่ีทำให้พระพุทธเจ้าอยู่ในอำนาจของตนไม่ได้  แล้ว
อยู่น่ิง เก้อเขิน คอตก ก้มหนา้ ซบเซา หมดปฏิภาณ ใช้ไม้เขี่ยพ้ืนดินอยู่ จึงได้รับอาสา



 

๒๖๗๑ 
 

 

ท่ีใช้มายาหญิง ทำให้พระพทุธเจ้าตกอยู่ในอำนาจของมารให้ได้ ดังคำในมารธีตุสูตร  
มารธีตาวัตถุ ท่ีลูกสาวกล่าวกะมารผู้เป็นพ่อว่า  พวกดิฉันจักใช้บ่วงคือราคะนำมา
ถวาย  เหมือนบุคคลคล้องช้างป่านำมาฉะนั้น บุรุษนั้นจักตกอยู่ในอำนาจของท่านพ่อ 
จากนั้นก็ไปแสดงมายาย่ัวยอนโดยเนรมิตเพศเป็นสาววัยรุ่นเป็นโดยความพยายาม
ต่างๆมากมาย ในท่ีสุดก็ยอมจำนวน  กลับมาหาพ่อสารภาพผิด (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๖๑/๒๑๑,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๗๙/๘๙)  

นางติสสา :หญิงผู้มีศรทัธา มีความเลื่อมใส ท้ังเป็นท่ีรัก  เป็นท่ีชอบใจของสามี มีใจบญุ เป็นกรุงสาวัต
ถี  เป็นภรรยาของกุฎุมพี อุปัฏฐากภิกษุ  ๔   รูปโดยเคารพ  มีลูกชายช่ือว่าภูต  และ
เป็นหญิงร่วมสามีกับนางมัตตาซึ่งนางมัตตาน้ีมีนิสัยตระหน่ี และอิจฉา ไม่มีลูกชาย 
และแกล้งนางติสสาอยู่เสมอ  ต่อมานางมัตตาตาย แล้วไปเกิดเป็นเปรต  เพราะไม่ได้
ทำบุญไว้ จึงอดอยาก ผอม  วันหน่ึงมาหานางติสสา นางติสสาได้สนทนากับเปรต
มัตตา  ถามความประสงค์มาหาต้องการให้ช่วยทำบุญอุทิศให้ จึงได้ทำบุญอุทิศให้
เปรต ดังคำมัตตาเปติวัตถุ กลา่วว่า นางติสสารับว่า ได้จ้ะแล้วนิมนต์ภิกษุ ๘ รูปให้ฉัน
ภัตตาหาร ให้ครองไตรจีวร แล้วอุทิศส่วนบุญให้นางเปรตน้ันในลำดับท่ีนางติสสาอุทิศ
ส่วนบุญให้น้ันเอง วิบากคืออาหาร เครื่องนุ่งห่มและน้ำด่ืมก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตนั้น นี้
เป็นผลแห่งทักษิณา(ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๓๕/๒๙๐,ขุ.เปต.อ.(บาลี) ๑/๑๓๕/๘๙)  

นางทุมะ, ชื่อ :ช่ือหนึ่งของนางอัมพปาลี ซึ่งผู้ถวายมะม่วง ซ่ึงเป็นภรรยาอีกคนหน่ึงของพระเจ้าพิม
พิสาร ดังคำในวิมลโกณฑัญญเถรคาถา พระวิมลโกณฑัญญเถระได้กลา่วว่า ภิกษุผู้
เกิดจากนางทุมะกับพระเจ้าปัณฑรเกตุผู้ครองเศวตฉัตร ลดธงเสียได้ ใช้ธงชัยน้ัน
แหละกำจัดมานะมีประการหลากหลาย เป็นดุจลดธงผืนใหญ่ลงเสียได้  (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๖๔/๓๒๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  นางทุมะ  หมายถึงนางอัมพปาลี และคำว่า พระเจ้าปัณร
เกตุ  หมายถึงพระเจ้าพิมพิสาร (ขุ.อิติ.อ.  (บาลี) ๖๔/๒๒๗)  

นางธนญัชานพีราหมณี :พราหมณีช่ือธนัญชานี หมายถึงหญิงผู้เสื่อมทรัพย์ เป็นชาวปัจจลกัปปะ อยู่
ไม่ห่างสวนมะม่วงของพราหมณ์ชาวบ้านโตเทยยะ แคว้นโกศล  เป็นอริยสาวก
โสดาบัน  เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พลั้งพลาดแล้วจะเปล่งอุทานขึ้น ๓ ครั้งว่า ขอ
นอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๔๗๓/๕๙๘),ในสังยุตตนิกาย ธนัญชานีสูตร กล่าวไว้ว่า นางธนัญชานีพราหมณี เป็น
ภรรยาของพราหมณ์ภารทวาชโคตรคนหนึ่ง  อยู่กรุงราชคฤห์ ถูกพราหมณ์ภารทวาช
โคตรได้กล่าว ก็หญิงถ่อยคนนี้กล่าวคุณของสมณะโล้นน้ันอย่างนี้ อย่างนี้,ในอปทาน 
สุเมธาเถริยาปทาน พระสุเมธาเถรี กล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าเป็นสหายญาติธรรม



 

๒๖๗๒ 
 

 

กันธนัญชานีพราหมณี ดังคำว่า ชน ๓ คน คือนางธนัญชานีพราหมณี พระนางเขมา
เถรี  และหม่อมฉัน ได้สั่งสมกุศลไว้ในชาติน้ัน  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๔/๓๖๖),ใน
เขมาเถริยาปทาน  พระเขมาเถรีก็กล่าวไว้ตามทำนองเดียวกัน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๓๑๒/๔๒๙)  

นางนาคกัญญาช่ืออิรันทดี : ช่ือลูกสาวคนเดียวของพญานาคช่ือว่าวรุณในนาคพิภพ  เป็นผู้มีความ
แสนสวย ต่อมาเป็นภรรยาของปุณณกยักษ์ ดังคำในวิธุรชาดก พระพุทธเจ้าตรัสว่า  
พญานาคทรงพระนามว่าวรุณผู้ครองนาคพิภพ มีพระกายใหญ่ สะอาด สมบูรณ์ด้วย
ผิวพรรณและกำลัง ปุณณกยักษ์รักปรารถนานางนาคกัญญาช่ืออิรันทดี ผู้เป็นธิดา
ของพญานาคนั้น (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๔๓/๔๔๔)  

นางโบกขรณี :ช่ือหญิงคนหน่ึง เป็นหญิงท่ีเพรียบพร้อม เป็นลูกสะใภ้ของกษัตริย์,เป็นลูกสะใภ้คนที ่๓  
ใน ๔ คน เก่งด้านการฟ้อนรำขับร้อง  ดังคำในจันทกุมารชาดก พระราชาตรัสแก่พระ
โคตมีเทวีว่า เพราะเหตุไร สะใภ้ของเราเหล่านี้ คือนางฆัฏฏิกา นางอุปริกขี นาง
โบกขรณี และนางภาริกา ต่างก็กล่าวปิยวาจากะกันและกัน ฟ้อนรำอยู่ในสำนักของ
พระจันทกุมารและพระสุริยกมุาร จึงไม่ทำให้ลูกๆ ของเรารื่นรมย์ได้  หญิงอ่ืนท่ีจะ
เสมอเหมือนกบัสะใภ้ ๔ คนน้ันไม่มี (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๘๘/๓๕๒)  

นางปทุมวดี :หญิงผู้เกิดแต่ดอกบัว  วัยเด็กอยู่กับดาบส  เม่ือเจริญวัยแลว้ พระราชาทรงขอดาบสและ
แต่งงานอยู่มากับพระราชา  อยู่มาต้ังนานไม่มีบุตร และวันหน่ึง ก็ต้ังครรภ์ และคลอย
เพียง ๑ คน ส่วนอีก ๔๙๙ คน เกิดผุดขึ้น ต่อมา ลูกของนางทั้งหมด บวช แต่บรรลุ
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท้ังหมด  นางจึงได้ช่ือว่าแม่ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ในยุค
สมัยพระเจ้าพรหมทัต ดังคำในภัททกาปิลานีเถริยาปทาน  พระภัททกาปิลานีเถรี
กล่าวประวัติอดีตชาติของตนว่า พระปัจเจกมุนี ๕๐๐ องค์ถ้วนผู้เป็นพระโอรสของ
นางปทุมวดี พระเจ้าพรหมทัต และหม่อมฉันได้บำรุงจนตลอดชีวิตนิมนต์ให้พักอยู่ใน
พระราชอุทยานแล้วและบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่าน้ัน ผู้นิพพานแล้ว (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๒๙๖/๔๙๓)  

นางปาริกา : ช่ือหญิงผู้เป็นแม่ของสุวัณณสาม บวชเป็นดาปสินี ตาบอดช่วงระยะหน่ึง ในช่วงที่ตา
บอด สุวรรณสาม ก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดี ภายหลัง ตากลับมองเห็นได้ดังเดิม เพราะแรง
สัจจอธิษฐาน  ดังคำในสุวัณณสามชาดกท่ีพระเจ้าปิลยักษ์หลังตรัสปลอบโยนท่านทั้ง 
๒ แล้วตรัสอีกว่า ท่านผู้มีเช้ือชาติเป็นพราน  ท่านกล่าวเป็นธรรม  ท่านได้ประพฤติ
อ่อนน้อม   ขอพระคุณท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้า ข้าแต่นางปาริกา ขอพระคุณท่าน
จงเป็นมารดาของข้าพเจ้า  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๓๕๙/๒๓๘) 



 

๒๖๗๓ 
 

 

นางปงิคลา : ช่ือนางทาสีคนหนึ่ง อยู่อาศัย เป็นคนรับใช้เจ้านาย ได้นัดแนะกับผู้ชายให้มาในเวลา
กลางคืน  หลงัจากนางล้างเท้าของนายท้ังหลายแล้ว  เจ้านายทั้งหลายนอนแล้ว น่ัง
แลดูการมาของชายผู้น้ันอยู่ท่ีธรณีประตู  คิดว่าประเด๋ียวเขาจักมา ประเด๋ียว เขาจัก
มา รอจนเวลาล่วงเลยไปถึงปฐมยาม  และมัชฌิมยาม กใ็นเวลาใกล้รุ่ง  นางหมดหวัง
ว่า เขาคงไม่มาในบัดนี้แน่จึงนอนหลับไป ดังคำท่ีพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระ
เจ้าพาราณสี กล่าวขึ้นว่า ความไม่มีความหวังเท่านั้นเป็นสุข ความหวังที่ได้ผลสมหวงั
เป็นความสุข นางปิงคลาทำความหวังให้สิ้นแล้วย่อมหลับสบาย(ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๗/๑๑๙/๑๘๑)  

นางปุณณิกา :หญิงคนรับใช้ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี อยู่กรุงสาวัตถีมีหน้าท่ีตักน้ำไปยังบ้านอนาถ
บิณฑิกะ เคยสนทนากับโสตถิยพราหมณ์ เมื่อตอนตักน้ำ ภายหลังบวชและบรรลุ
อรหัตผล ดังคำในปุณณิกาเถริยาปทาน พระปุณณิกาเถรีกล่าวถึงประวัติของตนให้ฟัง
โดยถามว่า  พราหมณ์เอ๋ยท่านกลัวใคร จึงต้องลงน้ำเป็นประจำ มีร่างกายสั่นเทา รู้สึก
หนาวรุนแรงใช่ไหม พรามหณ์ได้กล่าวว่า นางปุณณิกาผู้ เจริญ เธอท้ังที่รู้อยู่ยัง
สอบถามเราผู้ทำกุศลกรรม เพ่ือกำจัดบาปกรรมอยู่ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙๒/๕๔๕)  

นางปณุณิกาทาสี :ช่ือหญิงรับใช้ช่ือว่าปุณณิกา (ปุณณา ก็เรียก) เป็นคนรับใช้ของปุโรหิต ของพระเจ้า
พรหมทัต อยู่กรุงพาราณสี เป็นทาสีผู้ต่ำต้อย แต่ไม่ยอมละทิ้งเจ้านายไปเม่ือเจ้านาย
ถูกปลดจากตำแหน่ง ภายหลังปุโรหิตได้รับตำแหน่งคืน เพราะช่วยพระราชาให้หลุด
พ้นจากมือของโจร และได้รับมอบของจากพระราชาและมอบของพระราชทานเป็น
ครก กระด้งและสากแก่นาง ดังคำในนานาฉันทชาดก ท่ีพราหมณก์ล่าวแก่พระ
โพธิสัตว์ตอนหน่ึงว่า หญิงสะใภ้ต้องการต่างหูแก้วมณี  ส่วนนางปุณณิกาทาสีผู้ต่ำ
ต้อยต้องการครก กระด้ง และสาก (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๑๖/๑๔๖, ๑๑๗/๑๔๖) 

นางเปรต :เปรตผู้มีร่างกาย,เปติ,เปรตผู้หญิง, หมายถึงนางเปรตในยมโลกได้รับความลำบาก เพราะทำ
กรรมช่ัวไว้ ดังคำในปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๕ ตน  
กล่าวคือ เวลาเช้าคลอดลูก ๕ คนเวลาเย็นอีก ๕  คน แลว้กินลูกเหล่าน้ันทั้งหมดแต่ก็
ยังไม่อาจบรรเทาความหิวได้ ท่ีพระสังฆเถระกล่าวถึงซึ่งเป็นเปรตเปลือยกาย มี
ผิวพรรณและรปูร่างน่าเกลียดน่ากลัว มีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไป หมูแ่มลงวันพากันไต่ตอม
เกลื่อนกล่น (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๖/๑๗๒,ข.ุเปต.อ.(บาลี) ๑/-/๓๓-๓๔) ดังคำในมหา
วิภังค์ ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมกับนางเปรต พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุ เธอต้อง
อาบัติปาราชิก (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๗๓/๖๒), หรือดังคำว่า ภิกษุนอนร่วมกันกับนางยักษ ์
นางเปรตบัณเฑาะก์ หรือสตัว์ดิรัจฉานตัวเมียต้องอาบัติทุกกฏ  หรือดังคำว่า ภิกษุ
แสดงธรรมแก่นางยักษ์ นางเปรต บัณเฑาะก์ หรือสัตว์ดิรัจฉานตัวเมียซึ่งแปลงร่าง



 

๒๖๗๔ 
 

 

เป็นหญิงมากกว่า ๕-๖  คำ ต้องอาบัติทุกกฏ เว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่  (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๕๘/๒๔๕,๖๕/๒๕๐) ; ดูนางติสสา ประกอบ  

นางพยัคฆ์ : นางเสือ, หมายถึงเสือเพศเมียท่ีอยู่ตามซอกเขา มีความงดงาม เป็นข้ออุปมา
เปรียบเทียบกับเทพธิดาที่รักษาแม่น้ำและป่าเขา ดังคำในกิงฉันทชาดก ที่กิงฉันทดาบ
สกล่าวกับเทพธิดาผู้รักษาแมน้่ำตอนหน่ึงไว้ว่า เทพนารีเหล่าใดผู้มีเรือนร่างประดุจ
แผ่นทองคำที่ขดัสีดีแล้ว หรือประดุจนางพยัคฆ์ท่ีเกิดอยู่ตามซอกเขาเป็นปริจาริกา
ของเทพ มีอยู่ในโลก (ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) ๒๗/๙/๕๓๙)  

นางพราหมณีอมิตตตา :พราหมณีช่ือว่าอมิตตตา,(อมิตตตาปนา ก็เรียก), เป็นสาวงามสุดสวย,ภรรยา
ของพราหมณ์ชูชกอยู่แคว้นกาลิงคะ เป็นลูกสาวของเพ่ือนที่เป็นคู่สามีภรรยาที่ตาเฒ่า
ชูชกฝากเงินไว้ แต่พอชูชกมาขอเงิน ไม่มีเงินให้ จึงให้ลูกสาวเป็นภรรยาของพราหมณ์
ชูชก  แต่แรก นางพราหมณีเป็นคนน่ารัก ทำหน้าท่ีของภรรยาอย่างไม่บกพร่อง แต่
ภายหลังถูกเพ่ือนบ้านอิจฉา และด่าว่าตอนที่นางไปตักน้ำท่ีท่าน้ำ และว่ากล่าวในทาง
เสียหาย จึงไม่ยอมทำหน้าที่ของตน และใช้ให้ชูชกไปขอลูกกัณหาและชาลีจากพระ
เวสสันดร ท่ีเขาวงกต ดังคำในเวสสันตชาดก  ท่ีกล่าวถึงพราหมณ์ชูชกนั้นเป็นผู้มี
ความติดใจในกามถูกนางพราหมณีอมิตตตาตักเตือน จึงได้เสวยทุกข์เป็นอันมากในป่า
ท่ีมีสัตว์ร้ายพลุกพล่าน เป็นท่ีอาศัยอยู่ของแรดและเสือเหลือง (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๙๕๐/๔๘๘)  

นางแพศย์ : หญิงผู้เกิดในวรรณะแพศย์,หมายถึงหญิงท่ีทำการค้าขาย มีอาชีพแยกแตกต่างกันไป, 
ซึ่งเป็น ๑ ในวรรณะ ๔ ของคนในชมพูทวีป  ดังคำในโปฏฐปาทสูตร ท่ีกล่าวถึงชาย
คนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างน้ีว่า เราปรารถนารักใครห่ญิงงามแห่งชนบทน้ี คนจะ
ถามเขาว่าพ่อคุณ  เธอรู้จักหญิงคนน้ันหรอืว่าเป็นนางกษัตริย์ นางพราหมณี  นาง
แพศย์ หรือนางศูทร (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๒๖/๑๘๘)หรือดังคำในมหาสุทสัสนสูตร พระ
เจ้ามหาสุทัศนะตรัสว่า  สตรี ๘๔,๐๐๐ นาง นางกษัตริย์หรือนางแพศย์คนเดียว
เท่าน้ันท่ีปรนนิบัติเรา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๗๑/๒๐๓),ในอัคคัญญสูตร กล่าวถึงคนใน
แวดวงแพศย์ไว้ ดังคำท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า วาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตว์
เหล่าน้ัน บางพวกยึดม่ันเมถุนธรรม แล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างออกไป 
เพราะเหตุท่ีสัตว์เหล่าน้ันยึดมั่นเมถุนธรรม แล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่าง
ออกไป ฉะน้ัน คำว่า เวสสา  เวสสา จึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้  จึงได้เกิดมีแวด
วงแพศย์น้ันขึ้นแก่สัตว์เหล่าน้ันเท่านั้น ไม่มีแก่สัตว์เหล่าอ่ืน มีแก่สัตว์พวกเดียวกัน
เท่าน้ัน  ไม่มีแก่สัตว์ท่ีมิใช่พวกเดียวกัน  มีโดยธรรมเท่าน้ัน ไม่ใช่โดยอธรรม ตามคำ
โบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๓/๙๘) 



 

๒๖๗๕ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า การงานท่ีแตกต่างออกไป  ในท่ีนี้หมายถึงการงานท่ีทำให้
มีช่ือเสียงโดดเด่น  เช่น  โคปกกรรม  (การรักษาความปลอดภัย) พาณิชยกรรม  
(การค้าขาย)  (ที.ปา.อ.  (บาลี) ๑๓๓/๕๗)  

นางภาริกา : ช่ือหญิงคนหน่ึง เป็นหญิงที่เพรียบพร้อม เป็นลูกสะใภ้ของกษัตริย์,เป็นลูกสะใภ้คนที่ 
๔  ใน ๔ คน เก่งด้านการฟ้อนรำขับร้อง เป็นเทวีของจันทราชกุมาร ซึ่งบิดารับสั่งให้
ถูกฆ่าเพ่ือทำพิธีบูชายัญ เพราะหลงเช่ือคำของปุโรหิต ดังคำในจันทกุมารชาดก 
พระราชาตรัสแก่พระโคตมีเทวีว่า เพราะเหตุไร สะใภ้ของเราเหล่าน้ี คือนางฆัฏฏิกา 
นางอุปริกขี นางโบกขรณี และนางภาริกา ต่างก็กล่าวปิยวาจากะกันและกัน ฟ้อนรำ
อยู่ในสำนักของพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร จึงไม่ทำให้ลูกๆ ของเราร่ืนรมย์ได้   
หญิงอ่ืนท่ีจะเสมอเหมือนกับสะใภ้ ๔ คนน้ันไม่มี (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๘๘/๓๕๒) ; 
ดูนางฆัฏฏิกา ประกอบ   

นางมัชฌิตา:หญิงพวกนักแสดงกีฬาผาดโผน,เหล่าหญิงนักเล่นกายกรรมผาดโผนต่อหน้าลูกชายเศรษฐี
จำพวกหนึ่งในกรุงหงสวดี  ดังคำในชตุกัณณิกเถราปทาน พระชตุกัณณิกเถระ 
กล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัยท่ีเกิดเป็นลูกชายเศรษฐี ในกรุงหงสวดีไว้ตอนหน่ึงว่า 
พวกนางเจลาวกา  พวกนางวามนิกา พวกนางมัชฌิตา พร้อมด้วยนางกุญชวาสี  พวก
นางลังฆิกา และพวกนางโสกัชฌา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗๙/๖๙๑)  

นางรากษส : นางยักษ์ร้าย,นางผีเสื้อน้ำ, ช่ือพวกอสูรช้ันต่ำ มีนิสัยดุร้าย ดังคำในวลาหกัสสชาดก  
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนเหล่าใดไม่ทำตามโอวาทท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้  คน
เหล่าน้ันจักถึงความพินาศเหมือนพวกพ่อค้าท่ีถูกพวกนางรากษสประเลา้ประโลม  (ขุ.
ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๙๑/๘๘),ในกุณาลชาดก กล่าวถึงหญิงท้ังหลายว่าเป็นผู้ให้ยินดีได้
ยาก ดังคำว่า หญิงท้ังหลาย...ให้ยินดีได้ยากเหมือนนางรากษส (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 
๒๘/๒๙๒/๑๔๑, ๒๙๔/๑๔๑,๓๕๒/๑๕๕), ในคัมภีรโ์ลกทีปสารกลา่วไว้ว่า เป็น
บริวารของพญายม  ในคัมภีร์โลกบัญญัติ กล่าวไว้ว่า เป็นบริวารของพระวรุณ  
(พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน)  

นางราคา :ธิดามาร, เป็นลูกสาวคนที่ ๓ ใน ๓ ธิดามาร ได้แก่ นางตัณหา นางอรดี และนางราคา เป็น
ลูกสาวท่ีรักพ่อ  เห็นมารผู้พ่อท่ีทำให้พระพุทธเจ้าอยู่ในอำนาจของตนไม่ได้  แล้วอยู่
น่ิง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า ซบเซา หมดปฏิภาณ ใช้ไม้เขี่ยพ้ืนดินอยู่ จึงได้รับอาสาที่
ใช้มายาหญิง ทำให้พระพุทธเจ้าตกอยู่ในอำนาจของมารให้ได้ ดังคำในมารธีตุสูตร  
มารธีตาวัตถุ ที่ลูกสาวท้ัง ๓ กล่าวกะมารผู้เป็นพ่อว่า  พวกดิฉันจักใช้บ่วงคือราคะ
นำมาถวาย  เหมือนบุคคลคล้องช้างป่านำมาฉะน้ัน บุรุษน้ันจักตกอยู่ในอำนาจของ
ท่านพ่อ จากนั้นก็ไปแสดงมายายั่วยอนโดยเนรมิตเพศเป็นสาววัยรุ่นเป็นต้น โดย



 

๒๖๗๖ 
 

 

ความพยายามต่างๆมากมาย ในที่สุดก็ยอมจำนวน  กลับมาหาพ่อสารภาพผิด (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๖๑/๒๑๑,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๗๙/๘๙) 

นางรุจาราชกัญญา :พระธิดาของพระเจ้าอังคติ  มีนามว่ารุจา ทรงโฉมงามปานดังนางเทพอัปสร ชวน
ดู  ชวนชมมีบุญมาก อยู่กรุงมิถิลา แคว้นวิเทหะ  นางรุจาเป็นท่ีโปรดปรานของ
พระองค์ย่ิงนัก  พระองค์ได้ทรงจัดผ้าเน้ือละเอียดอย่างยิ่ง  หาค่ามิได้พรอ้มกับผอบ
ดอกไม ้  ๒๕ ผอบ  อันเต็มไปด้วยบุปผาชาตินานาชนิด ส่งไปพระราชทานพระราช
ธิดาทุกๆวัน ด้วยทรงพระประสงค์จะให้พระราชธิดาทรงประดับพระองค์ด้วยของ
เหล่าน้ีและของเสวยที่จัดส่งไปประทานน้ันเป็นขาทนียะและโภชนียะอันหาประมาณ
มิได้ ทุกกึ่งเดือนได้ทรงส่งพระราชทานทรัพย์ ๑,๐๐๐  ไปพระราชทาน พระราชธิดา 
โดยตรัสสั่งว่า ส่วนน้ีลูกจงให้ทานเถิด  ดังคำในมหานารทกัสสปชาดกพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า พระนางรุจาราชกัญญาทรงให้พระเจ้าอังคติ  พระชนกนาถพอพระทัย (ขุ.ชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๘๙/๓๘๑,ในมหานารทกัสสปชาดก ตอนสรุปชาดก พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า พระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงนำพระราชาให้ทรงเลื่อมใสเป็นพระอานนท์ และ
พระเจ้าอังคติคือพระอุรุเวลกัสสปเถระ(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๔๔/๓๙๐),ในอุรุ
เวลกัสสปเถราปทาน พระอุรุเวลกัสสปเถระ กล่าวอดีตชาติของตนไว้ตอนหนึ่งว่า 
ข้าพเจ้ามีอัธยาศัยเป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะถ้อยคำของอเจลกคุณ ตกนรกเพราะไม่เช่ือ
คำตักเตือนของธิดาของข้าพเจา้นามว่ารุจาถูกนารทพรหมพร่ำสอนมากมาย จึง
ละทิฏฐิอันช่ัวช้าน้ันได้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๗๘/๒๗๖)  

นางโรหิณี : ลูกสาวของนางพราหมณี ซ่ึงโง่เขลา ชาวกรุงพาราณสี ช่วยแม่ตำข้าวในโรงกระเดือง 
ของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นเศรษฐี แม่ของนางโรหิณีนอนอยู่ แมลงตอม แม่บอกให้ตบ
แมลงวันให้หน่อย นางโรหิณีหวังจะตบแมลงวันท่ีมาเกาะแม่ แต่ใช้สากตีแมลง จน
แม่ตายแล้วนางร้องไห้อยู่  ดังคำในโรหิณีชาดก พระโพธิสัตว์ทราบเรื่องท่ีสาวใช้ซ่ีง
มารดาใช้ให้ไล่แมลงวันกลับใช้สากตีมารดาจนส้ินชีวิต จึงกล่าวว่า มีศัตรูผู้มีปัญญายัง
ดีกว่ามีคนอนุเคราะห์ท่ีโง่ เธอจงดูนางโรหิณีชาติช่ัว ฆ่าแม่แล้วเศร้าโศกอยู่ (ขุ.ชา.เอ
กก.(ไทย) ๒๗/๔๕/๑๙) 

นางลังฆิกา : หญิงพวกนักแสดงกีฬาร่างกายอ่อน, เหล่าหญิงนักเล่นกายกรรมต่อหน้าลกูชาย
เศรษฐีจำพวกหนึ่งในกรุงหงสวดี  ดังคำในชตุกัณณิกเถราปทาน  พระชตุกัณณิกเถระ 
กล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัยท่ีเกิดเป็นลูกชายเศรษฐี ในกรุงหงสวดีไว้ตอนหนึ่งว่า 
พวกนางเจลาวกา  พวกนางวามนิกา พวกนางมัชฌิตา พร้อมด้วยนางกุญชวาสี  พวก
นางลังฆิกา และพวกนางโสกัชฌายี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗๙/๖๙๑) 



 

๒๖๗๗ 
 

 

นางวารุณี : หญิงท่ีถูกผีสิง หมายถึงหญิงท่ีมีอาการกลัวจนตัวสั่นคล้ายคนถูกผีเข้าสิงดังคำใน
เวสสันตรชาดก ทานกัณฑ์  กล่าวถึงพระนางมัทรีผู้ได้ยินเสียงนกเค้าแมว นกฮูกร้อง
ครวญคราง  ก็หวาดกลัวตัวสั่นเหมือนนางวารุณี  วันน้ี  จะเดินไปป่าได้อย่างไร (ขุ.
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๗๖๘/๔๖๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นางวารุณี  หมายถึงหญิงท่ีโดนผีสิง  (ขุ.ชา.อ.  (บาลี) ๑๐/
๑๗๖๘/๓๑๙)   

นางวินตา : หญิงผู้เป็นมารดาของพญาครุฑ  ดังคำในจตุโปสถิยชาดก วิธุรบัณฑิตโพธิสัตว์กราบทูลแด่
เหล่าพระราชา ต้ังคำถามว่า  ก็พญานาคราชกล่าวสรรเสริญเรื่องอะไร  พญาครุฑ
บุตรของนางวินตากล่าวสรรเสริญเรื่องอะไร ก็ได้รับฟังคำตอบว่า พญานาคกล่าว
สรรเสริญขันติ พญาครุฑบุตรของนางวินตากล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อย  
(ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๓๐/๓๒๖,๒๗/๓๑/๓๒๖)  

นางวิมลา : ช่ือพระมเหสีของพญานาควิรุณ  ในนาคพิภพ  นางวิมลาเป็นมเหสีกำลังสาวรุ่น มีพระรูป
โฉมสง่างามดังแท่งทองคำสูงโปร่งสะโอดสะองดังหน่อเถาจิงจ้อดำ ท้ังคู่มีสัณฐานดัง
ผลมะพลับงดงามน่าชมย่ิงนักมีพระฉวีวรรณแดงประดุจน้ำคร่ัง เปรียบเสมือนดอก
กรรณิการ์ท่ีแย้มบานน้อมลง เหมือนดังนางอัปสรที่เท่ียวไปในภพช้ันดาวดึงส์ หรือ
เหมือนสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆ เป็นแม่ยายของปุณณกยักษ์ เป็นมารดาของอิ
รันทดี (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๕/๓๙๖, ๑๕๕๙/๔๒๘,๒๘/๑๖๐๗/๔๓๘,๒๘/
๑๖๒๘/๔๔๒)  

นางวิสาขามิคารมาตา :ช่ือมหาอุบาสิกาสำคัญในคร้ังพุทธกาล เป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐี และนาง
สุมนา  เกิดที่เมืองภัททิยะ  ในแคว้นอังคะ  ได้บรรลุโสดาปัตติผลต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ  
ต่อมาได้ย้ายตามบิดามาอยู่ท่ีเมืองสาเกต  ในแคว้นโกศล แล้ว ได้สมรสกับนาย
ปุณณวัฒน์  บุตรชายมิคารเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี   และย้ายไปอยู่ในตระกูลฝ่ายสามี   
นางสามารถกลับใจมิคารเศรษฐี บิดาของสามี ซึ่งนับถือนิครนถ์ให้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนา มิคารเศรษฐี  นับถือนางมาและเรียกนางวิสาขาเป็นแม่  นางวิสาขา
จึงได้ช่ือใหม่อีกอย่างหน่ึงว่า มิคารมาตา  (มารดาของมิคารเศรษฐี)  นางวิสาขาได้
อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์อย่างมากมาย  และได้ขายเครื่องประดับ เรียกช่ือว่ามหา
ลดาปสาธน์  ซึ่งมีค่าสูงย่ิงอันประจำตัวมาต้ังแต่แต่งงาน  นำเงินมาสร้างวัดถวายแด่
พระพุทธเจ้า และภิกษุสงฆ์คือวัดบุพพารามมิคารมาตุปราสาท  ณ พระนครสาวัตถี  
นางวิสาขามีบุตรหลานมากมาย  ล้วนมีสุขภาพดีแทบทั้งนั้น  แม้ว่านางจะมีอายุยืนถึง 
๑๒๐ ปีก็ดูไม่แก่และเป็นบุคคลท่ีได้รับความนับถืออย่างกว้างขวางในสังคม  ได้รับยก
ย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในบรรดาทายิกาทั้งปวงดังคำในอังคุตตรนิกาย 



 

๒๖๗๘ 
 

 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิสาขามิคารมาตาเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา  ผู้
ยินดีย่ิงในการถวายทาน (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๙/๓๒) หรือดังคำในพาหิติกสูตร 
กล่าวถึงท่านพระอานนท์... กลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ได้เข้า
ไปยังบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเพ่ือพักกลางวัน  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๕๘/๔๔๒) ; ดู บุพพาราม,ตุลา ประกอบ 

นางสมุททชา :พระธิดาของเจ้าวิเทหะผู้มีนามว่าพรหมทัต  พระนามว่าสมุททชา  นางสมุททชาเป็น
อภิชาตบุตร อยู่กรุงพาราณสี ต่อมาได้แต่งงานท้าวธตรัฏฐะ แล้วมีลูกหลายตน ตนที่
เป็นพ่ีชายคนโตช่ือว่าสุทัศนะ  และคนสุดท้ายช่ือว่าภูริทัตนาคราช  ดังคำท่ีพระ
โพธิสัตว์กล่าวไว้ว่า เรามีมารดาช่ือสมุททชาและบิดาช่ือธตรัฏฐะ เราเป็นน้องคนเล็ก
ของสุทัศนะ คนทั้งหลายรู้จักเราว่าภูริทัต (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๐๐/๓๐๗) หรือดังคำ
ในภูริทัตตชาดก พระเจ้าพรหมทัตตรัสแกท้่าวธตรัฏฐะว่า ถึงจะเป็นพญานาคผู้มี
อานุภาพมาก ก็ไม่สมควรกับธิดาของเรา ส่วนเราเป็นกษัตริย์ของชาวแคว้นวิเทหะ 
และนางสมุททชา ธิดาของเราก็เป็นอภิชาตบุตร (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๘๙/๓๐๖),ใน
ท้ายของภูริทัตตชาดก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นาคท่ีมาเหล่าน้ันเป็นนาคท่ีมีฤทธ์ิมียศ 
เป็นลูกของท้าวธตรัฏฐะ เกิดจากนางสมุททชา นาคเหล่าน้ีต่างก็มีฤทธ์ิมาก (ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๙๘๑/๓๓๔)  

นางสัมพุลา :  ช่ือพระชายาของเจ้าชายโสตถิเสน ผู้เป็นของพระราชบุตรพระเจ้ากรุงกาสี พระนาง
มีความซื่อสัตย์ต่อสามีมีเกียรติยศช่ือเสียง ประเสริฐกว่าหญิงท้ังหลาย เป็นหญิงฉลาด 
เรียบร้อย  มีเดชรุ่งเรืองดุจกองเพลิง(นางเดิมทีเป็นคนกำพร้า ขัดสน ไร้เครื่องประดับ 
นอนบนเสื่อลำแพน) ภายหลังพระราชบุตรมีตุ่มขึ้นมาตัว ผู้เป็นภรรยาจึงพาหนีมาอยู่
ในป่าพร้อมกับหาอาหารและของป่ามาให้สามีได้เสวย ซึ่งต่อมาตุ่มก็ได้แห้งลง อยู่มา
วันหน่ึง ขณะที่นางสัมพุลาหาอาหารและถูกยักษ์ทานพจับตัวไว้ในโอบแขน หวังเอา
นางสัมพุลาเป็นภรรยา เม่ือถูกจับตัวนางก็ได้แต่คร่ำครวญถึงพระสามีเท่าน้ัน ในท้าว
สักกะลงมาช่วยเหลือ จึงรอดพ้นจากยักษ์กินคน ดังคำในสัมพุลาชาดก กล่าวถึงพระ
นางสัมพุลาน้ันถูกปีศาจผู้ทารุณเห็นแก่อามิสข่มเหง ตกอยู่ในอำนาจของศัตรู ก็เศร้า
โศกรำพันถึงแต่พระสวามีเท่าน้ัน และนางสัมพุลา ช่ือว่าเป็นหญิงผู้เกื้อกูลชายผู้เป็น
สามีหาได้ยากย่ิง  เป็นแบบอย่างของภรรยาที่เกื้อกูลสามีและมีศีล (ขุ.๒๗/๓๐๒/
๕๘๔, ๓๐๖/๕๘๔, ๓๑๒/๕๘๕, ๓๑๓/๕๘๕) 

นางสัมมิลลหาสินีตาปสินี : หญิ งชาวเมืองกาสี เกิดในตระกูลพราหมณ์  เป็นกุมาริกาในเรือน
พราหมณ์ผู้มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ  บิดามารดาได้ขนานนามกุมาริกาน้ันว่า สัมมิลลหาสินี 
กุมาริกาน้ัน ในเวลามีอายุ  ๑๖ ปี  เป็นผู้มีรูปงามชวนชม  เปรียบด้วยนางเทพอัปสร 



 

๒๖๗๙ 
 

 

สมบูรณ์ท่ัวสารพางก์กาย ช่ือว่าความคิดด้วยอำนาจกิเลสไม่เคยเกิดขึ้นแก่นางเลย  
นางได้เป็นยาวพรหมจารีนีโดยแท้จริง ต่อมาได้แต่งงานกับพราหมณ์ผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์เช่นเดียวกัน ผู้มีทรัพย์สมบัติ ๘๐ โกฏิ ชาวเมืองตักกสิลา หลังตายพ่อ
แม่ตายแล้ว ก็ครอบครองทรัพย์สมบัติ วันหน่ึงก็ปรึกษากันแล้วสละทรัพย์สมบัติออก
บวชเป็นดาบส แล้วต้ังใจประพฤติตน บำเพ็ญตปะอยู่ป่าหิมพานต์ ต่อมาเพ่ือต้องการ
เสพรสและรสเปรี้ยวจึงมาพักอยู่ในพระราชอุทยาน เม่ือนางดาปสินี ทานอาหารก็เกิด
เจ็บป่วย อ่อนกำลัง ในขณะเท่ียวภิกขาจาร  ดาบสจึงไปเข้าพัก นอนบนแผนกระดาน 
ท่ีศาลา แล้วรีบเข้าไปหาเภสัช เมื่อดาบสยังไม่ออกมา ก็ทำกาละ เมื่อนางตายแล้ว 
มหาชนก็มุงดู ดาบสมาเห็นแล้ว ก็ไม่เศร้าโศก   ดังคำในอนนุโสจิยชาดก พระ
โพธิสัตว์แสดงธรรมแก่มหาชนว่า ตาปสินีผู้เจริญไปอยู่ในหมู่ชนเป็นจำนวนมากท่ีตาย
แล้ว นางผู้อยู่ร่วมกับพวกคนตายเหล่าน้ัน จะมีประโยชน์อะไรแก่เราเพราะฉะนั้น 
ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึง นางสัมมิลลหาสินีตาปสินีผู้เป็นท่ีรัก (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๗/๑๐๙/๑๗๙)  

นางสามา :หญิงสาวกาสิกคาม กรุงพาราณสี เป็นนางคณิกา มีบริวาร ๕๐๐ คน เปน็ท่ีรู้จักและคุ้นเคย
ของพระราชา เมื่อโจรโพธิสัตว์ ถูกจับและถูกนำไปประหารชีวิต ยืนท่ีหน้าต่างแล้ว 
เห็นโจรโพธิสัตว์เกิดความพอใจ จึงติดสินบนแล้ว นำตัวโจรโพธิสัตว์มาเป็นสามี โดย
การเปลี่ยนตัวบุตรเศรษฐีไปประหารแทน แต่นางเป็นหญิงท่ีเคยประพฤติช่ัวมาก่อน 
ทำให้โจรโพธิสัตว์กลัวจะเป็นเช่นสามีคนก่อน จึงนำทรัพย์ไปส่วนหน่ึงแล้วหนีไปอยู่
หมู่บ้านปลายแดน ต่อมานางสามาให้นักฟ้อนแต่งเพลงแล้วจ้างให้นักฟ้อนร้องเพลง
ดังกล่าวพร้อมกับให้ค้นหา ในที่สุด นักฟ้อนก็ได้พบกับโจรโพธิสัตว์แล้วร้องเพลง ดัง
คำในกณเวรชาดกท่ีโจรโพธิสัตว์ได้ฟังดังน้ัน จึงกล่าวกับนักฟ้อนว่า ผู้เจริญ ข่าวท่ีว่า
ลมพัดพาภูเขาไปได้ ข่าวน้ีไม่น่าเช่ือถือ ถ้าลมจะพัดพาภูเขาไปได้ ก็พึงพัดพาแผ่นดิน
แม้ท้ังหมดไปได้  ก็นางสามาตายแล้วจะฝากข่าวมาบอกพวกเรา ถึงความท่ีตนสบายดี
ได้อย่างไร เมื่อนางสามาทราบข่าวว่าสามีหนีไปอีก จึงเดือดร้อนใจและอยู่ตามปกติ
ของตนเช่นเดิม (ขุ.ชา.จตุกฺก.๒๗/๖๙/๑๗๐, ๗๐/๑๗๐, ๗๑/๑๗๐, ๗๒/๑๗๐, ๗๒/
๑๗๑,ขุ.ชา.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๔/๖๙/๒๖๒-๒๖๕)  

นางสารีพราหมณี :ช่ือพราหมณีนามว่าสารี, หญิงผู้เป็นมารดาของพระสารีบุตรเถระและจุนทเถระ
เป็นต้น, นางสารีเป็นภรรยาของวังคันตพราหมณ์ มีฐานะร่ำรวย ชาวบ้านนาลกะ 
(บางแห่งเรียกนาลันทะ) อยู่ไม่ห่างจากกรุงราชคฤห์  พระสารีบุตรแสดงธรรมโปรด
จนได้บรรลุธรรม มีอายุยืน ดังคำในจุนทเถราปทาน พระจุนทเถระกล่าวถึงประวัติ
ของตนไว้ว่า เขาจักบังเกิดในกำเนิด(มนุษย์)เป็นพราหมณ์ มีการศึกษา มีปัญญาเป็น



 

๒๖๘๐ 
 

 

บุตรสุดที่รักของวังคันตพราหมณ์  กับนางสารีพราหมณี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓๖/
๑๘๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นางสารีพราหมณี  น้ีเป็นภรรยาของวังคันตพราหมณ์  ผู้เป็น
หัวหน้าหมู่บ้านนาลกะ(บางแห่งเรียกนาลันทะ)นางสารีพราหมณี มีบุตรธิดาที่บวชใน
พระพุทธศาสนา  ๗  คน  คือ (๑) พระสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา  
(๒) พระวังคันตอุปเสนเถระ  (๓)  พระจุนทเถระ (๔) พระขทิยเรวตเถระ  (๕)  พระ
จาลาเถรี  (๖)  พระอุปจาลาเถรี  (๗)  พระสีสุปจาลาเถรี  (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๔๒/๒๓, 
ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๑๗๙/๑๖๘, ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๓๗๕/๒๒๔, ขุ.เถรี.อ. (บาลี) ๔๖๐/
๒๐๘)   

นางสีดา :ช่ือนางในวรรณคดี,ช่ือตัวเอกในเร่ืองรามเกียรต์ิ เป็นมเหสีของพระราม ท่ีคอยประพฤติตาม
สามี เช่นเดียวพระนางมัทรีประพฤติตามสามี  ดังคำในเวสสันตรชาดก พระนางมัทรี 
ตรัสว่า ข้าพเจ้าเป็นภรรยาของพระราชบุตรผู้มีสิริ ผู้ถูกขับไล่จากกรุงสีพี และข้าพเจ้า
มิได้ดูหมิ่นพระสวามีพระองค์น้ันเลยเหมือนดังนางสีดาคอยประพฤติตามพระราม(ขุ.
ชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๑๙๖/๕๒๔)  

นางสุนทรี : นักบวชหญิงช่ือว่าสุนทรี เธอบวชเป็นปริพาชิกา อยู่กรุงสาวัตถี  มีรูปร่างสวย เป็น
ศิษย์ของพวกนิครนถ์ เมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนามาก พวกนิครนถ์มี
ความเสื่อม จึงรับอาสาเพ่ือทำลายศรัทธาของมหาชน โดยการเดินไปวัดเชตวันเนื่องๆ 
ดังคำในสุนทรสีูตร กล่าวถึง นางสุนทรีปรพิาชิการับคำของอัญเดียรถีย์ปริพาชกแล้ว
ไปพระเชตวันเนืองๆ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๘/๒๔๖) และพวกนิครนถ์ก็จ้างคนฆ่านางแล้ว
หมกไว้ในคูน้ำข้างวัดเชตวัน แล้วปล่อยข่าวว่า พวกสาวกของพระพุทธเจ้าฆ่านาง
สุนทรี  ทำให้ชาวกรุงสาวัตถีท่ีไม่รู้ความจริงพากันด่าภิกษุท้ังหลายขณะเท่ียวไป
บิณฑบาต แล้วภิกษุนำเร่ืองราวมากราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสปลอบใจ
ภิกษุทั้งหลาย แล้วตรัสว่า เรื่องน้ีจะอยู่ ๗ วัน พอพ้น ๗ วันแล้วจะหยุดลง  แล้วจึง
ตรัสว่า คนที่ชอบกล่าวคำไม่จริง หรือคนทีท่ำความช่ัวแล้วกล่าวว่า  ฉันไม่ได้ทำ ต่างก็
ตกนรก คน  ๒  จำพวกน้ัน ต่างก็มีกรรมช่ัว ตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้า 
(ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๘/๒๔๙) ต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศล ก็จับตัวคนท่ีฆ่านางสุนทรีได้
และรับสั่งให้ประหารชีวิต,ในมหานิทเทสกลา่วไว้ว่า เดียรถีย์ มีทิฏฐิอยา่งน้ี...มีความ
ประสงค์อย่างน้ีว่า พวกเราฆ่านางสุนทรีปริพาชิกาแล้ว ประกาศโทษพวกสมณศากย
บุตร ก็จักเอาลาภ ยศ สักการะและสัมมานะกลับคืนมาได้ด้วยวิธีการอย่างนี้  (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๖/๗๖),ในอปทาน พระพุทธเจ้าตรัสเล่าบุพกรรมของตนไว้ว่า ในปาง
ก่อน เราเกิดเป็นนักเลงช่ือว่าปุนาลิ ได้กล่าวตู่พระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าสุรภี ผู้ไม่
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ประทุษร้ายใคร ด้วยผลกรรมนั้น  เราจึงได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานาน
เสวยทุกขเวทนาหลายพันปี ด้วยผลกรรมท่ีเหลืออยู่นั้น ในภพสุดท้ายนี้ เราได้รับการ
กล่าวตู่ เพราะนางสุนทรีเป็นเหตุ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๙/๕๗๕,๓๒/๗๗/๕๗๖)  

นางสุรกัญญา :เทพธิดาของเหล่าเทวดา หมายถึงหิรีเทวีเทพธิดาซึ่งเป็นผู้ท่ีเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย
ประนมมือบูชา เป็นเทพธิดาองค์ท่ี ๔ ในเทพธิดา ๔ องค์ คือ (๑) เทพธิดาอาสา (๒) 
เทพธิดาสัทธา (๓) เทพธิดาสิรี (๔) เทพธิดาหิรี ซึ่งสามารถขออาหารทิพย์จากโกสิย
ดาบส ที่ต้ังอาศรมที่ลุ่มแม่น้ำคงคาได้ ดังคำในสุธาโภชนชาดก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
เทวดาท้ังหลายพร้อมท้ังพระอินทร์ต่างพากันบูชานางสุรกัญญาผู้สูงสุดเทพธิดาน้ัน
เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์ท้ังหลายประนมมือบูชา ในกาลท่ีตนเข้าไปน่ังเก้าอ้ีตัวใหม่ 
(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๗๓/๑๓๐)  

นางสุลสา : หญิงงามเมืองช่ือว่าสุลสา มีวรรณทาสี ๕๐๐ คนเป็นบริวาร  เป็นชาวกรุงพาราณสี  ผู้
ท่ีจะมาเสพสมกับนางต้องเสียเงินเป็นพัน ต่อมาได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับโจรสัตตุ
กะผู้มีกำลังดุจช้างสาร และเลิกอาชีพหญิงงามเมือง  เธอรักสามีด้วยความซื่อตรง 
ต่อมา ผ่านไป ๔ เดือน โจรผู้เป็นสามีคดิไม่ซื่อตรง หลอกไปภูเขามีเหว เพ่ือชิง
อาภรณ์ แล้วฆ่าเธอหนีไป  เมื่อนางปลดอาภรณ์ออกแล้วมอบให้โจร และชิงจังหวะ
ผลักโจรตกเหวไป ทำให้รอดชีวิต  ดังคำในสุลสาชาดก นางสุลสาเผชิญหน้าโจร คิด
อุบายได้อย่างเร็วพลันหนอ ได้ฆ่าโจรสัตตุกะ  (ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๒๔/๒๘๘)
  

นางโสกัชฌายี : หญิงพวกนักแสดงท่ีชอบเสี่ยงตาย, เหล่าหญิงนักเล่นกายกรรมต่อหน้าลูกชายเศรษฐี
จำพวกหน่ึงในกรุงหงสวดี ดังคำในชตุกัณณิกเถราปทาน  พระชตุกัณณิกเถระ 
กล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัยท่ีเกิดเป็นลูกชายเศรษฐี ในกรุงหงสวดีไว้ตอนหนึ่งว่า 
พวกนางเจลาวกา  พวกนางวามนิกา พวกนางมัชฌิตา พร้อมด้วยนางกุญชวาสี  พวก
นางลังฆิกา และพวกนางโสกัชฌายี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗๙/๖๙๑) 

นางอโนชา : หญิงผู้เป็นพระมเหสีของ ธนัญชัยโกรพยราช  กรุงอินทปัตตะ  แคว้นกรุุ ดังคำในวิธุร
ชาดก  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  นางอโนชาได้ฟังคำของสามีแล้ว ได้กล่าวกับลูกสะใภ้ผู้
มีเล็บแดง มีนัยน์ตางามว่า เจ้าผู้มีผิวพรรณดังดอกบัวเขียว เจ้าจงเรยีกบุตรท้ังหลาย
เหล่าน้ันมาเถิด (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๖๖/๔๑๓)  

นางอมิตตตา :พราหมณีช่ืออมิตตตา,หญิงสาวสวยผู้เป็นภรรยาของพราหมณ์ชูชก อยู่แคว้นกาลิงคะ 
เป็นลูกสาวของเพ่ือนที่เป็นคู่สามีภรรยาที่ตาเฒ่าชูชกฝากเงินไว้ แต่พอชูชกมาขอเงิน 
ไม่มีเงินให้ จึงให้ลูกสาวเป็นภรรยาของพราหมณ์ชูชก  แต่แรก นางพราหมณีอมิตต
ตาเป็นคนน่ารัก ทำหน้าท่ีของภรรยาอย่างไม่บกพร่อง แต่ภายหลังถูกเพ่ือนบ้านอิจฉา 
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และด่าว่าตอนท่ีนางไปตักน้ำท่ีท่าน้ำ และว่ากล่าวในทางเสียหาย จึงไมย่อมทำหน้าที่
ของตน และใช้ให้ชูชกไปขอลูกกัณหาและชาลีจากพระเวสสันดร ท่ีเขาวงกต ดังคำใน
เวสสันตชาดก ท่ีชูชกกล่าวกะพรานเจตบุตรว่า ก็ข้าวสัตตุผงท่ีระคนด้วยน้ำผึ้งและ
ข้าวสัตตุก้อนท่ีมีรสหวานอร่อยของเราน้ีท่ีนางอมิตตตาได้จัดแจงให้ เราจะแบ่งให้แก่
เจ้า  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๐๒/๔๙๗) ; (อมิตตตาปนา ก็เรียก)   

นางอรดี : ธิดามาร, เป็นลูกสาวคนที่ ๒ ใน ๓ ธิดามาร ได้แก่ นางตัณหา นางอรดี และนางราคา 
เป็นลูกสาวท่ีรักพ่อ  เห็นมารผู้พ่อที่ทำให้พระพุทธเจ้าอยู่ในอำนาจของตนไม่ได้  แล้ว
อยู่น่ิง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า ซบเซา หมดปฏิภาณ ใช้ไม้เขี่ยพ้ืนดินอยู่ จึงได้รับอาสา
ท่ีใช้มายาหญิง ทำให้พระพุทธเจ้าตกอยู่ในอำนาจของมารให้ได้ ดังคำในมารธีตุสูตร  
มารธีตาวัตถุ ท่ีลูกสาวท้ัง ๓ กล่าวกะมารผู้เป็นพ่อว่า  พวกดิฉันจักใช้บ่วงคือราคะ
นำมาถวาย  เหมือนบุคคลคล้องช้างป่านำมาฉะน้ัน บุรุษน้ันจักตกอยู่ในอำนาจของ
ท่านพ่อ จากนั้นก็ไปแสดงมายายั่วยวนโดยเนรมิตเพศเป็นสาววัยรุ่นเป็นต้น โดย
ความพยายามต่างๆมากมาย ในท่ีสุดก็ยอมจำนวน  กลับมาหาพ่อสารภาพผิด,ในท้าย
สูตร พระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวไว้ว่า พระศาสดาได้ขับไล่นางตัณหา นางอรดี  
และนางราคา  ผู้มีรูปน่าทัศนายิ่ง ซึ่งได้มาในท่ีน้ันให้หนีไป (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๑/
๒๑๑),ในมารธีตาวัตถุ  พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ธิดามาร ๓ นาง  คือนางตัณหานาง
อรดีและนางราคาตอนหนึ่งว่า กิเลสท่ีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้ว พระองค์
จะไม่ทรงกลับแพ้อีก ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๗๙/๘๙),ในมาคันทิยสูตร และมหานิทเทส  
พระพุทธเจ้าตรัสให้มาคันทิยพราหมณ์พร้อมภรรยาฟังว่า พราะเห็นนางตัณหา นาง
อรดี และนางราคา ก็ไม่ได้มีความพอใจในเมถุนธรรมเลย (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๔๒/ 
๗๐๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๐/๒๑๗) 

นางอลัมพุสา : ช่ือเทพธิดาองค์หน่ึง  นางเทพธิดาผู้น้ีอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเป็นอลัมพุสาเทพ
กัญญาผู้มีความสามารถจะประเล้าประโลมฤษี นามว่าอิสิสิงคดาบสให้เสื่อมจากตบะ 
เคลื่อนจากพรหมจรรย์  จึงได้รับเทวโองการจากเทวสักกะ ณ สุธรรมาเทวสถาน จึง
ลงมาทำหน้าที่จนสำเร็จทำให้ดาบสเคลื่อนจากพรหมจรรย์ได้ ดังคำในอลัมพุสาชาด
กว่าเทวดาช้ันดาวดึงส์ พร้อมท้ังพระอินทร์ขอร้องแม่นาง แม่นางอลัมพุสาผู้สามารถ
จะประเล้าประโลมฤษีได้ แม่นางจงไปหาอิสิสิงคดาบสเถิด,และกล่าวถึงอีกว่า ดาบส
น้ันตัดความเฉื่อยชาเสียแล้ว รีบออกไปโดยเร็วประชิดตัวนางลูบเรือนผมบนศีรษะ(ขุ.
ชา.จตฺตาลีส.(ไทย)๒๗/๙๖/๖๑๑,๑๑๒/๖๑๕)  

นางอัจจิมุขี : นางพญางู  ผู้มีฤทธ์ิเดชมาก  เป็นธิดาของท้าวธตรฐ (ท้าวเวสสุวรรณ)  เป็นพ่ีน้องต่าง
มารดาของพญานาคภูริทัต  ครั้งหน่ึงได้แปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยเพ่ือมาช่วยพ่ีชาย  
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ดังคำในภูริทัตตชาดก ท่ีสุทัศนกุมารกล่าวแก่พราหมณ์อลัมปายนะว่า ลูกเขียดช่ือว่า
อัจจิมุขีน้ีเต็มไปด้วยเดชร้ายแรง เราจะใหลู้กเขียดนั้นกัดท่าน  มันจักทำท่านให้เป็น
เถ้าไปได้ นางเป็นธิดาของท้าวธตรัฏฐะเป็นน้องสาวต่างมารดาของเรา นางอัจจิมุขี
เต็มไปด้วยเดชร้ายแรงจงกัดท่าน (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๘๙/๓๒๐)  

นางอิรันทดี : ธิดาพญานาค, นางผู้เป็นเช้ือสายนาคช่ือว่าอิรันทดี,นาคมาณวิกา, เป็นธิดาของ
นาคราชนามว่าวรุณกับนางวิมลา,  เป็นนาคกัญญาผู้สวยงาม เป็นผู้รับอาสาจาก
นาคราชวรุณ ท่ีจะหาผู้ท่ีมีความสามารถนำวิธุรบัณฑิตมายังนาคพิภพและผู้นั้นจะ
เป็นสามีของนาง และปุณณกยักษ์(ท่ีเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณ) มีความสามารถ
นำวิธุรบัณฑิตมายังนาคพิภพได้สำเร็จ และในที่สุดนางนาคกัญญาได้ปุณณยักษ์เป็น
สามี ดังคำในวิธุรบัณฑิต พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ปุณณกยักษ์นั้นกำหนัดด้วยกามราคะ
กำลังปรารถนานางอิรันทดีนาคกัญญา ไปกราบทูลท้าวกุเวรเวสสุวรรณ,หรือดังคำว่า 
ข้าพเจ้ารักใคร่อยากได้นางนาคกัญญาช่ืออิรันทดีผู้เป็นธิดาของพญานาคน้ัน  (ขุ.ชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๓๖๕/๓๙๕, ๑๓๖๐/๓๙๔, ๑๓๖๑/๓๙๔, ๑๕๕๖/๔๒๘, ๑๕๕๗/๔๒๘, 
๑๖๔๔/๔๔๕)  

นางอุปริกขี : ช่ือหญิงคนหน่ึง เป็นหญิงที่เพรียบพร้อม เป็นลูกสะใภ้ของกษัตริย์,เป็นลูกสะใภ้คนที่ 
๒  ใน ๔ คน เก่งด้านการฟ้อนรำขับร้อง เป็นเทวีของจันทราชกุมาร ซึ่งบิดารับสั่งให้
ถูกฆ่าเพ่ือทำพิธีบูชายัญ เพราะหลงเช่ือคำของปุโรหิต ดังคำในจันทกุมารชาดก 
พระราชาตรัสแก่พระโคตมีเทวีว่า เพราะเหตุไร สะใภ้ของเราเหล่าน้ี คือนางฆัฏฏิกา 
นางอุปริกขี นางโบกขรณี และนางภาริกา ต่างก็กล่าวปิยวาจากะกันและกัน ฟ้อนรำ
อยู่ในสำนักของพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร จึงไม่ทำให้ลูกๆ ของเรารื่นรมย์ได้
หญิงอ่ืนท่ีจะเสมอเหมือนกับสะใภ้ ๔ คนน้ันไม่มี (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๘๘/๓๕๒) ; 
ดูนางฆัฏฏิกา ประกอบ  

นางอุมมาทันตี : หญิงผู้เลอโลมทำให้ชายท่ีมองดูคล้ายจะบ้านามว่าอุมมาทันตี, นางผู้น้ีเป็นธิดาของ
พราหมณ์ช่ือว่าติรีฏิ, เป็นภรรยาของอภิปารกอำมาตย์ อยู่กรุงสีพี  นางมีนัยน์ตา
ชะม้ายคล้ายตานางเน้ือทราย  ร่างกายมีผิวพรรณดุจกลีบดอกบุณฑริก มผีิวกายสี
ทอง มีเล็บแดง  มีขนงาม แขนอ่อนนุ่ม ลูบไลด้้วยจุรณแก่นจันทน์ มีนิ้วกลมกลึง งาม
ต้ังแต่ศีรษะ มทัีบทรวงสังวาลทองคำ เอวเล็กเอวบาง มีผวิพรรณงามแดงดังน้ำครั่ง มี
เต้าถันกลมกลงึประดุจฟองน้ำ ต่อมาอภิปารกะซึ่งเป็นเสนาบดี รู้ว่าพระราชาชอบ
นางอุมมาทันตี จึงถวายแด่พระองค์ ดังคำในอุมมาทันตีชาดก ท่ีอภิปารกเสนาบดี
กราบทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผู้จอมชน นางอุมมาทันตีนี้  เป็นท่ีรักของข้าพระองค์อย่าง
แท้จริง ข้าแต่พระภูมิบาล นางมิได้เป็นท่ีรักของข้าพระองค์ก็หาไม่ ข้าพระองค์ขอ



 

๒๖๘๔ 
 

 

ถวายนางอุมมาทันตีแด่พระองค์,ข้าพระองค์มีใจเลื่อมใส จะถวายนางอุมมาทันตีแด่
พระองค์ เหมือนกับพระราชาพระราชทานทรัพย์ (ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๖๑/๑๑, 
๗๓/๑๓, ๗๕/๑๔, ๗๖/๑๔, ๘๑/๑๕, ๘๒/๑๖, ๘๔/๑๖, ๘๕/๑๗, ๘๗/๑๗, ๘๘/
๑๗, ๙๗/๑๘, ๙๗/๑๙)  

นาฏบุตร : บุตรนักฟ้อน เป็นช่ือเรียกผู้มาจากโคตรของเจ้าลัทธินามว่า นิครนถ์นาฏบุตร 
หมายถึงเจ้าลัทธิท่านน้ีก่อนท่ีจะมาต้ังลัทธิเป็นบุตรของนักฟ้อน ดังคำในสามญัญผล
สูตร ท่ีราชอำมาตย์อีกคนหนึ่งได้กราบทูลว่าขอเดชะ ครูนิครนถ์นาฏบุตร  เป็นเจ้าหมู่
เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีช่ือเสียง  มีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ คนจำนวนมากยก
ย่องกันว่าเป็นคนดี (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๖/๕๐),ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวไว้ว่า เป็น 
๑ใน ๖ เจ้าลัทธิ ดังคำที่สุภัททปริพาชกทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดมผู้
เจริญ สมณพราหมณ์ท่ีเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นอาจารย์ มีช่ือเสียงกียรติยศ เป็นเจ้า
ลัทธิประชาชนยกย่องกันว่าเป็นคนดี ได้แก่ ปูรณะ กัสสปะ มักขลิ โคศาล อชิตะ เกส
กัมพล  กุธะ กัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร นิครนถ์นาฏบุตร  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๓/
๑๖๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นาฏบุตร คือบุตรของนักฟ้อน (ที.สี.อ. ๑๕๖/๑๓๒)  
นาฏปริยา, เมือง :เมืองของยักษ์ท่ีสร้างอยู่ในอากาศช่ือว่านาฏปริยา,เป็น ๑ ใน ๕ เมืองที่กล่าวไว้ใน

อาฏานาฏิยสูตร ท่ีกล่าวถึงท้าวมหาราชองค์หนึ่งสร้างเมือง ณ อุตตรกุรุทวีปไว้ว่า  
ท้าวเธอทรงมีเมืองหลายเมืองที่สร้างในอากาศ คือเมืองอาฏานาฏา เมืองกุสินาฏา 
เมืองปรกุสินาฏา เมืองนาฏปริยา เมืองปรกุสิฏนาฏา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๖, 
๒๙๑/๒๔๐) 

นาถกรณธรรม: ธรรมทำที่พ่ึง, ธรรมที่สร้างทีพ่ึ่ง,  ธรรมเครื่องกระทำที่พ่ึง, คุณธรรมท่ีทำให้พ่ึงตนได้ 
มี ๑๐ อย่าง คือ (๑) ศีล มีความประพฤติดี (๒) พาหุสัจจะ ได้เล่าเรียนสดับฟังมาก 
(๓) กัลยาณมิตตตา  มีมิตรดีงาม (๔) โสวจัสสตา เป็นคนว่าง่าย ฟังเหตุผล (๕) กิ
งกรณีเยสุ  ทกัขตา เอาใจใส่กิจธุระของเพ่ือนร่วมหมู่คณะ(๖)ธัมมกามตา เป็นผู้ใคร่
ธรรม(๗)วิริยะ ขยันหมั่นเพียร (๘)  สันตุฏฐี มีความสนัโดษ (๙) สติ มีสติ (๑๐) 
ปัญญา มีปัญญาเข้าใจส่ิงท้ังหลายตามความเป็นจริง  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๕/๓๕๙, 
๓๖๐/๔๒๗),ในอังคุตตรนิกาย กล่าวถึงปฐมนาถสูตร และทุติยนาถสตูร ดังคำที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีท่ีพ่ึงอยู่เถิด อย่าเป็นผู้ไม่มีท่ี
พ่ึงอยู่เลย บุคคลผู้ไม่มีท่ีพ่ึงย่อมอยู่เป็นทุกข์ นาถกรณธรรม(ธรรมเครื่องกระทำที่พ่ึง) 
๑๐ ประการน้ี (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๓๑) 



 

๒๖๘๕ 
 

 

นาถสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยนาถกรณธรรม (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอท้ังหลายจง
เป็นผู้มีท่ีพ่ึงอยู่เถิด อย่าเป็นผู้ไม่มีท่ีพ่ึงอยู่เลย บุคคลผู้ไม่มท่ีีพ่ึงย่อมอยู่เป็นทุกข์ นาถ
กรณธรรม(ธรรมเครื่องกระทำที่พ่ึง) ๑๐ คือ ภิกษุ (๑)  มศีีล สำรวมด้วยการสังวรใน
ปาติโมกข์ (๒)  เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมท้ังหลาย... 
(๓)  มีมิตรดี(หมายถึงมิตรที่มีคุณธรรมคอืศีลเป็นต้น)  มีสหายดี (หมายถึงเพ่ือน
ร่วมงานที่ดี)  มีเพ่ือนดี(หมายถึงเพ่ือนที่รักใคร่สนิทสนม รู้ใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน) (๔) 
เป็นผู้ว่าง่าย อดทน รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ (๕)ขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานที่
จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย มีปญัญาเป็น
เครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำน้ันสามารถทำได้สามารถ
จัดได้ (๖) เป็นผู้ใคร่ธรรม(รักเทิดทูนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎก) ฟังและแสดง
ธรรมอันเป็นท่ีพอใจ มีปราโมทย์อย่างย่ิงในอภิธรรม(หมายถึงอภิธรรม ๗ คมัภีร์ หรือ
หมายถึงมรรค ๔ และผล ๔) ในอภิวินัย(หมายถึงขันธกะและปริวาร หรือหมายถึง
ธรรมท่ีเป็นเครือ่งระงับกิเลส) (๗) ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศล
ธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มคีวามบากบ่ันม่ันคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย(๘) 
สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชตามแต่จะได้ (๙)  มสีติ ระลึกถึงสิ่งท่ีทำ
และคำท่ีพูดแม้นานได้ (๑๐) มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความ
ดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิน้ทุกข์โดยชอบ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/
๓๑) 

นาถสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยนาถกรณธรรม (สูตรที่ ๒) พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเช
ตวัน เขตกรุงสาวัตถี ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีท่ีพ่ึงอยู่เถิด อย่า
เป็นผู้ไม่มีที่พ่ึงอยู่เลย บุคคลผู้ไม่มีท่ีพ่ึงย่อมอยู่เป็นทุกข์  แล้วตรัสนาถกรณธรรม ๑๐ มี
เน้ือความเหมือนในปฐมนาถสูตร  แล้วตรัสอีกว่า ภิกษุผู้มีนาถกรณธรรม ๑๐ น้ีแล้ว 
ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ มัชฌิมะหรือนวกะก็ตาม ย่อมสำคัญเธอว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าว
สั่งสอนได้ เธอได้รับการอนุเคราะห์จากภิกษุเหล่านั้นพึงได้รับความเจริญอย่างเดียวใน
กุศลธรรมท้ังหลาย ไม่มคีวามเสื่อมเลย  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘/๓๔) 

นาถะ:  ท่ีพ่ึง,ผู้เป็นท่ีพ่ึง ดังคำในอภยเถราปทาน พระอภยเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า 
พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้ทรงถึงความสำเร็จในธรรมท้ังปวง ...พระองค์ผู้
เป็นนาถะทรงประทานปฏิสัมภิทา ๔ แก่บุคคลบางคน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙๘/
๓๑๗),ในโสณาเถริยาปทาน พระโสณาเถรี ก็กล่าวว่า พระผู้เป็นนาถะทรงสดับเรื่อง
น้ันแล้วทรงช่ืนชม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๓๘/๔๘๖) 



 

๒๖๘๖ 
 

 

นาทิกคาม : หมู่บ้านนาทิกะ  หมายถึงสถานท่ีท่ีชาวบ้านพากันบำเพ็ญกุศลกันมาก  อยู่ไม่ห่างกัน
จากบ้านโกฏิคาม มีตำหนักอิฐอยู่ในหมู่บ้านท่ีเรียกว่าคิญชกาวสถาราม (ช่ือปราสาทที่
สร้างด้วยอิฐ) (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๙/๑๐๗),อยู่ใกล้ป่าโคสิงคสาลวัน  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๓๒๕/๒๕๗) ณ หมู่บ้านในนาทิกคาม มีคนในหมู่บ้านที่บวชในพระพุทธศาสนากัน
มาก และคนท่ีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีมาก และได้รับการพยากรณ์ว่าจะไปเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์มาก เช่น ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบแก่พระ
อานนท์ว่า ภิกษุสาฬหะ ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอา
สวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุณีนันทาเป็นโอปปาติกะ 
เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ ประการส้ินไปปรินิพพานในภพน้ัน  ไม่หวนกลับมาจากโลก
น้ันอีก อุบาสกสุทัตตะเป็นพระสกทาคามี  เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และ
เพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง มาสู่ภพน้ีอีกเพียงคร้ังเดียวก็จะทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้
อุบาสิกาสุชาดาเป็นพระโสดาบัน เพราะสังโยชน์  ๓ ประการสิ้นไป ไม่มีทางตกต่ำ  มี
ความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ๒ในวันข้างหน้า (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๐, ๑๕๖/
๑๐๑, ๑๕๗/๑๐๒, ๑๕๙/๑๐๔, ๑๖๐/๑๐๔, ๒๗๓/๒๐๕, ๒๗๔/๒๐๕, ๒๗๔/๒๐๖, 
๒๗๕/๒๐๖, ๒๗๗/๒๐๘),ในอังคุตตรนิกาย กล่าวไว้ว่า ปฐมมรณัสสติสูตร ทุติย
มรณัสสติสูตร  พระพุทธเจ้าก็ตรัสการเจริญมรณสติแก่ชาวบ้านนาทิกคามให้เจริญกัน
(องฺ.ฉกฺก .(ไทย )๒๒/๑๙/๔๔๔ ,องฺ.อฏฺฐก .(ไทย ) ๒๓/๗๓/๓๘๒ ),ในสันธสูตร 
พระพุทธเจ้าก็ตรัสณ หมู่บ้านนี้เช่นกัน องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๙/๔๐๒)  

นาทิยปราสาท : ช่ือปราสาทหลัง ๑ ในจำนวน ๓ หลัง เปน็ปราสาทที่พระราชกุมารพระนามว่าติสสะ
อยู่อาศัย ท่ีพระเจ้าสันธกะ แห่งกรุงเขมกะ สร้างให้พระราชกุมารติสสะประทับ  ดัง
คำในติสสพุทธวงศ์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ติสสราชกุมาร...ทรงครองฆราวาสอยู่  
๗,๐๐๐ ปี มปีราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คอืคุณเสลาปราสาท นาทิยปราสาท  และ
นิสภปราสาท (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๗๘)  

นานัตตกถา : เรื่องเบ็ดเตล็ด,เป็นเรื่อง ๑ ใน ๒๘ เรื่องที่เรียกว่าเดรัจฉานกถา  ดังคำในมหาวิภังค์  
มหาวรรค ท่ีพวกภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาล น่ังในที่ชุมนุม  สนทนา
ดิรัจฉานกถาต่างๆ  คือ (๑) ราชกถา เรื่องพระราชา (๒) โจรกถา เรื่องโจร... (๒๕) 
นานัตตกถา เรื่องเบ็ดเตล็ด(๒๖) โลกักขายิกะ เรื่องโลก(๒๗) สมุททักขายิกะ เรื่อง
ทะเล(๒๘) อิติภวาภวกถา เร่ืองความเจริญและความเสื่อม  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/
๕๙๙, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐), ในติรัจฉานกถาสูตร ปฐมกถาวัตถุสูตร ก็กล่าวถึง
นานัตตกถาเช่นกัน (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๐/๕๙๐, องฺ.ทสก.  (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๑) 
ดูประกอบใน ที.สี. ๙/๑๗/๘, ที.ปา. ๑๑/๕๐/๓๐, ม.ม. ๑๓/๒๒๓/๑๙๗) 



 

๒๖๘๗ 
 

 

นานัตตสัญญา : สัญญาที่แตกต่างกัน, ความหมายรู้ความแตกต่างกัน หมายถึงสัญญาว่าเป็นอัตตาก็
ไม่ใช่  ดังคำในโปฏฐปาทสูตร กล่าวไว้ว่า ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌานโดย
กำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญา ไม่กำหนดนานัตต
สัญญาโดยประการทั้ งปวง (ที .สี .(ไทย ) ๙/๔๑๓/๑๗๙ ), ในมหานิทานสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มีสัตว์ท้ังหลายผู้บรรลุอากาสานัญจายตนฌานโดยกำหนดว่า 
อากาศหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา  ไม่กำหนดนานัตตสัญญา
โดยประการท้ังปวง (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๒๗/๗๓),ในมหานิทเทส พระสารีบุตรเถระ
อธิบายว่า ผู้บรรลุอากาสานัญจายตนสมาบัติ ย่อมมีจิตสงัดจากรูปสัญญาปฏิฆสัญญา
นานัตตสัญญา หรือดังคำว่า จิตของภิกษุผู้บรรลุอากาสานัญจายตนสมาบัติ ก็พ้น 
หลุดพ้น หลุดพ้น ด้วยดีจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๗/๓๒,๑๙/๘๙,๒๑๐/๖๑๖),ในวิภังค์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัญญาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมี
อธิบายว่า สัญญาที่เกี่ยวด้วยกาม  สัญญาที่เกี่ยวด้วยความพยาบาท  สัญญาท่ีเกี่ยว
ด้วยความเบียดเบียน  นี้เรียกว่านานัตตสัญญา สัญญาที่เป็นอกุศลแม้ท้ังหมด ช่ือว่า
นานัตตสัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๖/๕๙๔, ๙๒๗/๕๘๑) 

  คำว่า นานัตตสัญญา มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๙/๓๕๑, 
๓๔๑/๓๕๔, ๓๓๒/๓๓๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๑/๒๙๓, ๓๒๘/๓๖๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๐/๒๒, ๙๐/๙๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๒,๒๔๑/๒๘๖,๓๑๒/๓๗๙,สํ.ข.(ไทย)๑๗/
๓๓๖/๓๔๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๗/๒๙๗, ๓๓๖/๓๕๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๔/
๔๖๒,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๓๘/๔๙,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๗/๓๕๙,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๙๙/๒๓๙, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๙/๑๗๐, ๑๕๐/๔๐๙, ๒๑๐/๖๑๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๒๘/๔๒,๓๕/๖๐๔/๔๑๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นานัตตสัญญา หมายถงึความหมายรู้ไม่ใช่ตนก็มิใช่  
หมายถึงกามาวจรสัญญา  ๔๔ (ขุ.ม.อ.  (บาลี)๗/๙๗)  

นานัตตสุญญะ : ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นสภาวะต่างๆ,ข้อที่ ๒๑ ในบรรดา ๒๕ สุญญะ คือ(๑) สุญญ
สุญญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีว่าง)  (๒) สังขารสุญญะ(ความว่างด้วยธรรมที่เป็น
สังขาร) ฯลฯ  (๒๑) นานัตตสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นสภาวะต่างๆ) (๒๒) 
ขันติสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่พอใจ),ในนิทเทส พระสารีบุตรเถระอธิบายรวมทั้ง
เอกัตตสุญญะและนานันตสุญญะไว้ด้วยกันว่า กามฉันทะเป็นสภาวะต่าง  ๆ เนกขัม
มะเป็นสภาวะเดียว เนกขัมมะท่ีเป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจาก
กามฉันทะ พยาบาทเป็นสภาวะต่างๆ อพยาบาทเป็นสภาวะเดียว  อพยาบาทที่เป็น
สภาวะเดียวของบุคคล ผู้คิดอยู่  เป็นธรรมว่างจากพยาบาท ถีนมิทธะเป็นสภาวะต่าง  



 

๒๖๘๘ 
 

 

ๆ อาโลกสัญญาเป็นสภาวะเดียว อาโลกสัญญาที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ 
เป็นธรรมว่างจากถีนมิทธะ อุทธัจจะเป็นสภาวะต่าง  ๆ  อวิกเขปะเป็นสภาวะเดียว 
อวิกเขปะท่ีเป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากอุทธัจจะ วิจิกิจฉา
เป็นสภาวะต่าง  ๆธัมมววัตถานเป็นสภาวะเดียว  ธัมมววัตถานที่เป็นสภาวะเดียวของ
บุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากวิจิกิจฉา อวิชชาเป็นสภาวะต่างๆ  ญาณเป็นสภาวะ
เดียว ญาณท่ีเป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากอวิชชา  อรติเป็น
สภาวะต่าง  ๆปามุชชะเป็นสภาวะเดียว ปามุชชะที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิด
อยู่ เป็นธรรมว่างจากอรติ นิวรณ์เป็นสภาวะต่าง  ๆ  ปฐมฌานเป็นสภาวะเดียว 
ปฐมฌานที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ฯลฯ กิเลสทั้ง
ปวงเป็นสภาวะต่าง ๆ อรหัตตมรรคเป็นสภาวะเดียว อรหัตตมรรคที่เป็นสภาวะเดียว
ของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวง น้ีช่ือว่าเอกัตตสุญญะ  นานัตต
สุญญะ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๕/๕๒๕, ๔๘/๕๓๓)  

นานัตตะ : ความต่างกัน, เป็นหมวดธรรม๑ ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวอธิบายว่าเป็นธรรมท่ีแทง
ตลอดได้ยาก เรียกว่า นานัตตะ ๙ อันได้แก่ (๑) ความต่างกันแห่งธาตุ (๒) เพราะ
อาศัยความต่างกันแห่งธาตุ  ความต่างกันแห่งผัสสะ จึงเกิดขึ้น (๓) เพราะอาศัยความ
ต่างกันแห่งผัสสะความต่างกันแห่งเวทนา จึงเกิดขึ้น (๔) เพราะอาศัยความต่างกัน
แห่งเวทนา ความต่างกันแห่งสัญญาจึงเกดิขึ้น (๕) เพราะอาศัยความต่างกันแห่ง
สัญญา ความต่างกันแห่งความดำริจึงเกิดขึ้น (๖) เพราะอาศัยความต่างกันแห่งความ
ดำริ ความต่างกันแห่งความพอใจจึงเกิดขึ้น (๗) เพราะอาศัยความต่างกันแห่งความ
พอใจ ความต่างกันแห่งความเร่าร้อนจึงเกิดขึ้น (๘) เพราะอาศัยความต่างกันแห่ง
ความเร่าร้อนความต่างกันแห่งการแสวงหาจึงเกิดขึ้น(๙) เพราะอาศัยความต่างกัน
แห่งการแสวงหา ความต่างกันแห่งการได้จึงเกิดขึ้น (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๒๔),ใน
มหาวรรค กล่าวถึงนานันตะไว้ แต่เป็นคำต่อจากคำว่าทิวสะ เป็นทิวสนานัตตะ 
หมายถึงการนับวันปวารณาต่างกัน (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๒๘/๓๖๕) 

นานากรณสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้บุคคลต่างกัน  (สูตรท่ี  ๑)  พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ บุคคล (๑) ผู้บรรลุปฐมฌาน ชอบใจ ติดใจ ปลื้มใจ ชอบ
อยู่กับปฐมฌานน้ันโดยมากไม่เสื่อม เมื่อตายก็ไปเกิดในพรหมโลก ดำรงอยู่ในพรหม
โลกนั้นประมาณ ๑ กัป จนสิ้นอายุ แล้วปรินิพพานในภพนั้น ส่วนปุถุชนดำรงอยู่ใน
พรหมโลกน้ันจนสิ้นอายุแล้วไปสู่นรกบ้าง กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง แดนเปรตบ้าง (๒) 
ผู้บรรลุทุติยฌาน ชอบใจ ... ชอบอยู่กับทุติยฌานน้ันโดยมาก ไม่เสื่อม เม่ือตายก็ไป
เกิดในพรหมโลกช้ันอาภัสสระ ดำรงอยู่ในช้ันอาภัสสระน้ันประมาณ ๒ กัป จนสิ้น



 

๒๖๘๙ 
 

 

อายุ แล้วปรินิพพานในภพน้ัน ปุถุชนดำรงอยู่ในช้ันอาภัสสระน้ันจนสิน้อายุแล้วไปสู่
นรกบ้าง กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง แดนเปรตบ้าง (๓) ผู้บรรลุตติยฌาน ... เมื่อตายก็
ไปเกิดในพรหมโลกช้ันสุภกิณหะ ดำรงอยู่ในช้ันสุภกิณหะน้ันประมาณ ๔ กัป จนสิน้
อายุ แล้วปรนิิพพานในภพน้ัน ปุถุชนดำรงอยู่ในช้ันสุภกิณหะน้ันจนสิน้อายุแล้วไปสู่
นรกบ้าง กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง แดนเปรตบ้าง (๔) ผู้บรรลุจตุตถฌาน ... เมื่อตายก็
ไปเกิดในพรหมโลกช้ันเวหัปผละ ดำรงอยู่ในช้ันเวหัปผละน้ันประมาณ ๕๐๐ กัป จน
สิ้นอายุ แล้วปรินิพพานในภพน้ัน ปุถุชนดำรงอยู่ในช้ันเวหัปผละน้ันจนสิ้นอายุแล้ว
ไปสู่นรกบ้าง กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง แดนเปรตบ้าง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๓/
๑๘๗) 

นานากรณสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้บุคคลต่างกัน  (สูตรท่ี  ๒)  พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ บุคคล (๑) ผู้บรรลุปฐมฌาน พิจารณาเห็นธรรมคือ รปู 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ันโดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข ์
เสียดแทง เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นสิ่งคับแค้น เบียดเบียน ไม่เช่ือฟัง ต้องแตก
สลายไป ว่างเปล่า ไม่อยู่ในอำนาจ หลังจากตายแล้ว เขาก็ไปเกิดในพรหมโลกช้ัน
สุทธาวาสท่ีปุถุชนไปเกิดไม่ได้ (๒) ผู้บรรลทุุติยฌาน เขาพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย 
คือ รูป ... ที่มีอยู่ในทุติยฌานนั้น โดยความไม่เที่ยง เป็นต้น หลังจากตายแล้ว เขาก็ไป
เกิดในพรหมโลกช้ันสุทธาวาสท่ีปุถุชนไปเกิดไม่ได้ (๓) ผูบ้รรลุตติยฌาน เขาพิจารณา
เห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป ... ที่มีอยู่ในตติยฌานน้ัน โดยความไม่เที่ยง เป็นต้น 
หลังจากตายแล้ว เขาก็ไปเกิดในพรหมโลกช้ันสุทธาวาสท่ีปุถุชนไปเกิดไม่ได้ (๔) ผู้
บรรลุจตุตถฌาน เขาพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป ... ท่ีมีอยู่ในจตุตถฌานน้ัน
โดยความไม่เที่ยง เป็นต้น หลังจากตายแล้ว เขาก็ไปเกิดในพรหมโลกช้ันสุทธาวาสที่
ปุถุชนไปเกิดไม่ได้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๔/๑๘๙) 

นานาขณิกะ : ขณะต่างกัน, ขณะจิตต่างกัน คำว่า นานาขณิกะ น้ี มีกลา่วอธิบายไว้ในในปัจจัย ๒๔ มี
เหตุปัจจัยเป็นต้น ว่า หมายถึงเจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแกข่ันธ์ท่ีเป็นวิบาก 
และกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย,เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบาก
และกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย,เจตนาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็น
วิบากซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยกัมมปัจจัย, เจตนาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็น
ปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยกัมมปัจจัย เปน็ต้น  (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๐/๒๐/๘๙๒, ๕๗/๖๗๖, ๕๘/๖๗๗, ๑๐๘/๗๖๒, ๔๒๗/๒๘๑,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๑/๓๑/๔๗๘, ๔๐/๑๕๒, ๕๙/๓๙๕,๖๐/๓๕๐, ๘๙/๒๑๓, ๙๖/๒๙๒, ๑๑๔/๙๖,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๓๑/๓๔๕, ๓๓/๑๗, ๔๓/๑๒๘, ๑๑๑/๖๐, ๑๖๑/๑๙๓, ๑๘๖/



 

๒๖๙๐ 
 

 

๑๐๑, ๒๓/๕๒๐, ๓๖/๑๘, ๔๐/๒๐, ๖๒/๓๘๖, ๘๐/๔๖, ๒๒๑/๑๒๖, ๒๖๓/๑๔๗, 
๓๔๙/๒๐๑, ๔๐๑/๒๓๖) 

นานาฉันทชาดก : ชาดกว่าด้วยความต้องการท่ีต่างกัน มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระเจ้าพรหมทัต
โพธิสัตว์รับสั่งให้เรียกปุโรหิตของพระบิดาที่ออกจากราชการไปแล้วแต่ตกทุกข์ได้ยาก
อยู่ให้กลับเข้ารับราชการอีกครั้ง เพราะเป็นผู้มีความรู้วิชาดูดาวฤกษ์ดีฤกษ์ร้าย เขารู้
แม้ในขณะที่พระราชาตกอยู่ในอำนาจของศัตรู แม้ในขณะที่พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู
ส่วนอำมาตย์พวกท่ีรับราชการอยู่ไม่รู้แต่กลา่วว่ารู้เป็นการโกหกพระราชาจึงถูกปลด
จากราชการก่อนจะรับตำแหน่งท่านปุโรหิตได้ขอกลับไปปรึกษาครอบครวัก่อน
จากนั้นจึงกลับมาให้คำตอบแก่พระราชาว่า ภรรยาของเขาต้องการแม่โคนม ๑๐๐ ตัว 
บุตรชายต้องการรถม้าสวยงามสักคันหน่ึงลกูสะใภ้ต้องการเคร่ืองประดับสาวใช้
ต้องการครกสากของใช้ในครัวส่วนตัวท่านต้องการบ้านส่วย พระเจ้าพรหมทัตก็ทรง
อนุญาตตามน้ันและให้กลับเข้ารับการทันที(ขุ.ชา.ติก.(ไทย)  ๒๗/๑๑๕/๑๔๖) 

นานาติตถิยสาวกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่างๆ สมัยท่ีพระผูมี้พระภาค
ประทับอยู่  ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ว่า  รูปที่มีอยู่
ท้ังหมดท่านได้สรรเสริญแล้ววางดักไว้ เหมอืนบุคคลใช้เหย่ือล่อฆ่าปลา ฉะนั้น (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๔) 

นานาติตถิยสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อันต
คาหิกทิฏฐิ ๑๐ ประการ ท่ีเป็นเหตุให้พวกสมณพราหมณ์และปริพาชกจำนวนมาก
ต้องทะเลาะวิวาทกัน พวกภิกษุนำความกราบทูล พระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงแสดง
ธรรมเปล่งอุทานเปรียบเทียบสมณพราหมณ์ผู้มีลัทธิดังกล่าวว่าเสมือนพวกคนตาบอด
คลำช้าง(ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๔/๒๘๙,ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๕๔/๓๖๒-๓๖๘)  

นานาติตถิยสูตร (ทุติย): พระสูตรว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน (สูตรที่ ๒ ) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
มิจฉาทิฏฐิ ๑๖ ประการ มีลัทธิท่ีเช่ือว่าอัตตาและ โลกเท่ียง คำว่า “อัตตา และ โลก” 
มีความหมายหลายนัย เช่น นัยท่ี ๑ อัตตาและ โลก หมายถึงขันธ์ ๕ นัยท่ี ๒ อัตตา 
หมายถึงอหังการวัตถุคือเหตุให้เกิดมานะว่า เป็นเรา โลก หมายถึงมมังการวัตถุคือ
เหตุให้เกิดตัณหาว่าเป็นของเรา เป็นต้น (ดู ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๕/๒๙๔,ขุ.อุ.อ.(บาลี) 
๕๕/๓๖๙)   

นานาติตถิยสูตร๓ (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยลัทธิแตกต่างกัน (สูตรท่ี ๓)  พระผู้มีพระภาคทรงเปล่ง
อุทานแสดงว่า เพราะสัตว์ท้ังหลายยึดม่ันมจิฉาทิฏฐิเหล่าน้ี จึงไม่บรรลนิุพพาน มัวจม
อยู่ในโอฆะ ๔ ประการ คือ กาม ภพ ทิฏฐ ิและอวิชชา ไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏไปได้ (ขุ.
อุ.(ไทย) ๒๕/๕๖/๒๙๘,ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๕๕/๓๗๐) 
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นานาธาตุญาณ: ปรีชาหย่ังรู้สัตว์ที่มีธาตุแตกต่างกัน หมายถงึปรีชาหยั่งรู้ธาตุต่างๆ คือรู้จักแยกสมมติ
ออกเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุต่างๆ, ข้อ ๔ ในทศพลญาณ),ในวิภังค์ พระพุทธเจ้าตรัส
อธิบายนานานาธาตุญาณ เป็นหัวข้อและอธิบายว่า พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบ
ความเป็นต่างๆ  กันแห่งขันธ์ ทรงทราบความเป็นต่างๆ  กันแห่งอายตนะ ทรงทราบ
ความเป็นต่างๆ กันแห่งธาตุ ทรงทราบความเป็นต่างๆ กันแห่งโลกที่เป็นอเนกธาตุ
และที่เป็นนานาธาตุ  ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ...ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม  
สัมมาทิฏฐิในโลกท่ีเป็นอเนกธาตุและที่เป็นนานาธาตุน้ัน นี้ช่ือว่าพระตถาคตทรง
ทราบโลกท่ีเป็นอเนกธาตุและท่ีเป็นนานาธาตุตามความเป็นจริง  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๘๑๒/๕๒๔),ในกถาวัตถุ ก็กล่าวถึงนานาธาตุญาณไว้ว่าหมายถึงปรีชาหย่ังรู้ตามความ
เป็นจริง ซ่ึงมีธาตุหลายอย่างต่างๆ กัน  (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๕/๓๑๔) 

นานาธาตุสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้รู้ชัดโลกท่ีมีธาตุแตกต่างกัน ภิกษุท้ังหลายถามท่านพระอนุ
รุทธะว่า  ท่านบำเพ็ญธรรมอะไรจึงทำให้รู้ชัดโลกที่มีธาตุแตกต่างกัน  ท่านพระอนุ
รุทธะตอบว่า  สติปัฏฐาน  ๔  (สํ.ม.(ไทย)  ๑๙/๙๑๖/๔๔๔) 

นานาธิมุตติกญาณ:ปรีชาหย่ังรู้สัตว์ท่ีมีอัธยาศัยแตกต่างกัน,ปรีชาหย่ังรู้อัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์
ท้ังหลาย, ปรีชาหย่ังรู้อัธยาศัยของสัตว์ท่ีโน้มเอียงเชื่อถือสนใจพอใจต่างๆกัน,ปรีชา
หย่ังรู้ตามความเป็นจริงถึงความท่ีสัตว์ท้ังหลายมีอัธยาศัยต่างๆ กัน    (นานาธิมุตติก
ญาณ),(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๕/๓๔๒), ข้อ ๕ ในทศพลญาณ, ในวิภังค์ พระพุทธเจ้า
ตรัสถึงนานาธิมุตติกญาณ เป็นหัวข้อธรรม พร้อมตรัสอธิบายว่า พระตถาคตในโลกนี้
ทรงทราบว่า สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยทรามก็มี สัตว์ท้ังหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็มี 
เหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยทรามย่อมคบหาสมาคมเข้าไปหาบ่อย ๆ  ซึ่งเหล่าสัตว์ท่ีมี
อัธยาศัยทราม  เหล่าสัตว์ท่ีมีอัธยาศัยประณีตก็คบหาสมาคมเข้าหาบ่อย ๆ ซึ่งเหล่า
สัตว์ท่ีมีอัธยาศัยประณีตแม้แต่ในอดีตกาล  สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอัธยาศัยทรามได้คบหา
สมาคมเข้าหาบ่อยๆซึ่งเหล่าสัตว์ผู้มีอัธยาศัยทรามมาแล้วสัตว์ท้ังหลายที่มีอัธยาศัย
ประณีตก็ได้คบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆ  ซึ่งเหล่าสัตว์ท่ีมีอัธยาศัยประณีตมาแล้ว  แม้
ในอนาคตกาล สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ก็จักคบหาสมาคมเข้าหาบ่อยๆ ซึ่ง
เหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยทราม สัตว์ท้ังหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็จักคบหาสมาคมเข้า
หาบ่อย ๆ  ซึ่งเหล่าสัตว์ท่ีมีอัธยาศัยประณีต ปัญญา กิริยาที่รู้ชัดฯลฯ ความไม่หลงงม
งาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิในความท่ีสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆ กันน้ัน 
น้ีช่ือว่าพระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ท้ังหลายมีอัธยาศัยต่างๆ กันตามความเป็น
จริง  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๑๓/๕๒๕) ; ดูประกอบใน (ม.มู.  (ไทย)  ๑๒/๑๔๘/๑๔๔-
๑๔๘, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑/๔๓-๔๗,สํ.นิ.อ. (บาลี)๒/๑๒/๕๐-๕๑)  
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นานาธิมุตติสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้รู้ชัดหมู่สัตว์ท่ีมีอัธยาศัยต่างกันภิกษุทั้งหลาย ถามท่าน
พระอนุรุทธะว่า  ท่านบำเพ็ญธรรมอะไรจึงทำให้รู้ชัดหมู่สัตว์ท่ีมีอัธยาศัยต่างกัน  
ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า  สติปัฏฐาน  ๔ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๑๗/๔๔๕) 

นานาสังวาส : มีอาวาสต่างกัน,มีธรรมเป็นเครื่องอยูร่วม(คืออุโบสถและสังฆกรรมเป็นต้น)  ท่ีต่างกัน, 
สงฆ์ผู้ไม่ร่วมสังวาส คือไม่ร่วมอุโบสถและสังฆกรรมด้วยกัน เรียกว่าเป็นนานาสังวาส
ของกันและกัน เหตุท่ีทำให้นานาสังวาส มี ๒ คือ ภิกษุทำตนให้เป็นนานาสังวาสเอง 
เช่น อยู่ในนิกายหน่ึงขอเข้านิกายอ่ืนหรือแตกจากพวก เพราะเหตุวิวาทาธิกรณ์อย่าง
หน่ึง อีกอย่างหน่ึง ถูกสงฆ์พร้อมกันยกออกจากสังวาส ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึง
พวกภิกษุอาคันตุกะเห็นพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้เป็นสมานสังวาส เข้าใจว่าเป็นนานา
สังวาส ไม่ไต่ถาม ทำอุโบสถร่วมกันต้องอาบัติทุกกฏ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๘๐/๒๘๓, 
๑๘๑/๒๘๕, ๒๓๐/๓๖๙, ๒๓๑/๓๗๑), ในโกสัมพิกวิวาทกถา พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุ  ถ้าพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมน้ันจะทำอุโบสถ ทำ
สังฆกรรมภายในสีมานั้น กรรมเหล่านั้นของภิกษุเหล่านั้นเป็นกรรมที่ถูกต้อง ไม่
เสียหาย ควรแก่ฐานะตามญัตติและอนุสาวนาท่ีเราบัญญัติไว้  ภิกษุ ถ้าภิกษุเหล่า
น้ันเองซึ่งเป็นผู้ลงอุกเขปนียกรรมจะทำอุโบสถสังฆกรรมภายในสีมานั้น กรรม
เหล่าน้ันแม้ของพวกเธอก็เป็นกรรมที่ถูกต้อง ไม่เสียหาย ควรแก่ฐานะตามญัตติและ
อนุสาวนาท่ีเราบัญญัติไว้  ข้อน้ันเป็นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุพวกน้ันเป็นนานา
สังวาสจากพวกเธอ และพวกเธอก็เป็นนานาสังวาสจากภิกษุพวกน้ัน (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๔๕๕/๓๔๐),ในปาริวาสิกขันธกะ  วัตร ๙๔ ข้อของภิกษุผู้อยู่ปริวาส พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า  ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้อยู่ปริวาสพึงประพฤติโดยชอบ  การประพฤติโดยชอบใน
เรื่องน้ันดังน้ี ภิกษุผู้อยู่ปริวาส(๑)  ไม่พึงให้อุปสมบท (๒) ไม่พึงให้นิสัย ...  (๔๐) ไม่
พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วย เว้น
แต่ไปกับปกตัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย (วิ.จู.(ไทย) ๖/๗๘/๑๖๑, ๗๙/๑๖๑, ๗๙/
๑๖๒, ๘๗/๑๖๙, ๘๙/๑๗๖, ๙๖/๑๘๒),ในจูฬวรรค อวันทิยาทิปุคคละ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย บุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้  ๑๐ จำพวก เหล่านี้คือ (๑๐) ผู้
อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ผู้อุปสมบทภายหลัง  (๒) ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน (๓) ไม่ควร
ไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้มีพรรษาแก่กว่า เป็นอธรรมวาที ....(๑๐) ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้
ควรแก่อัพภาน, ภิกษุท้ังหลาย บุคคลที่ภิกษุควรไหว้  ๓ จำพวก คือ (๑) ผู้อุปสมบท
ภายหลังควรไหว้ผู้อุปสมบทก่อน (๒) ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้มีพรรษาแก่กว่า 
เป็นธรรมวาที (๓) ควรไหว้พระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๑๒/๑๒๖-
๑๒๗) 
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  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นานาสังวาส  มสีังวาสต่างกันหรือต่างพวกกัน มี ๒ กลุ่ม 
คือ เป็นนานาสังวาสเพราะลัทธิ เช่นประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
และเป็นนานาสังวาสเพราะกรรมเช่นถูกลงอุกเขปนียกรรมเป็นต้น (วิ.อ.(บาลี)๓/
๔๒๙/๕๑๘, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี)๓/๓๘๐/๔๑๖)  

นานาสังวาสกภูมิ : ภูมิคือสังวาสที่ต่างกัน ในมหาวรรค และปริวาร พระพุทธเจ้าตรัสว่า นานา
สังวาสกภูมิมี ๒ อย่าง คือ (๑) ภิกษุทำตนให้เป็นนานาสังวาสด้วยตนเอง (๒) สงฆ์
พร้อมเพรียงกันลงอุกเขปนียกรรมภิกษุรูปน้ัน เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ เพราะไม่ทำ
คืนอาบัติ หรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาป (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๕/๓๔๐,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๒/
๔๒๘) 

นานาอารยประเทศ : ประเทศท่ีเจรญิรุง่เรืองทั้งหลาย,ประเทศท่ีมีอารยธรรมต่างๆ ซ่ึงมีขนบธรรม
ประเพณีอันดีงาม มีเจรญิในหลายด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย, 
ประเทศที่มีความสงบสุขทางสังคมต้ังอยู่บนรากฐานแห่งศลีธรรมและกฎหมายดังคำ
ในเรวตพุทธวงศ์เป็นต้น พระพุทธเจ้าตรัสนานาอารยประเทศไว้ ๙ ครั้ง เป็นต้นว่า 
พระเรวตพุทธเจ้าพระองค์น้ันผู้มีพระยศ  ผู้เป็นมหามุนีเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว  
พระบรมสารีรกิธาตุของพระองค์ แผ่ไปอย่างกว้างขวางในนานาอารยประเทศ (ข.ุ
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๙/๖๑๘, ๓๐/๖๒๒, ๒๙/๖๓๓, ๓๑/๖๔๙,๒๖/๖๖๕, ๒๕/๖๘๔, 
๓๐/๗๐๑, ๒๙/๗๑๑, ๑/๗๒๔)  

นาบญุ,นาบุญอันยอดเย่ียม : พ้ืนท่ีมีลักษณะคล้ายนาสําหรับทําประโยชน์อ่ืน ๆ เช่นทำบุญ เรียกว่านา
บุญ,คำว่า นาบุญอันยอดเย่ียม หมายถึงพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่ีเป็นผู้
ปฏิบัตดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกต้อง และปฏิบัติสมควร ดังคำในมหาปรินิพพานสูตร  
ปาฎิกสูตร วัตถูปมสูตร พระพุทธเจ้า ตรัสว่า  พระอริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ...
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี
พระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติ ถูกต้อง ปฏิบัติสมควร ได้แก ่อริยบุคคล ๔ 
คู่  คือ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคน้ี เป็นผู้ควรแก่ของที่เขา นำมา
ถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา  ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอด
เย่ียมของโลก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๙/๑๐๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๖/๖, ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๗๔/๖๖), ในภัททาลิสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์คุณของภิกษุผู้เป็นเน้ือนาบุญ มี
เน้ือความว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ เป็นผู้ควรแกข่องที่เขานำมา
ถวาย    ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอด
เย่ียมของโลก คือ (๑) เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสขะ (๒) เป็นผู้
ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอเสขะ (๓) เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาอันเป็น
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อเสขะ (๔) เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะอันเป็นอเสขะ (๕) เป็นผูป้ระกอบด้วย
สัมมาอาชีวะอันเป็นอเสขะ (๖) เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะอันเป็นอเสขะ (๗) 
เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นอเสขะ (๘) เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็น
อเสขะ (๙) เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะอันเป็นอเสขะ (๑๐) เป็นผู้ประกอบด้วย
สัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๓),ในอานาปานัสสติสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุในวันพระจันทร์ดวงเต็มว่า ภิกษุท้ังหลาย บริษัทนี้ไม่สนทนา
กัน  บริษัทนี้เงียบเสียงสนทนากัน ดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธ์ิ ภิกษุสงฆ์บริษัทน้ี
เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ  ควรแก่
ทักษิณาทาน ควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก ภิกษุสงฆ์นี้
เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่มีผลมาก  และถวายของมากก็ยิ่งมี
ผลมากขึ้น (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๖/๒๕๔),ในมาฆสูตร พราหมณ์กราบทูลว่า พระองค์
เป็นพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชาในโลกทั้งปวง เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม ย่อมควรรับเครื่อง
บูชา  ทานท่ีถวายแก่พระองค์ย่อมมีผลมาก (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๙๑/๖๑๑) 

  คำว่า นาบุญ มีกล่าวในพระไตรปิฎก เช่น ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๑/๒๕๔,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๔๑/๘๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๑/๓๕๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๔/๕๔, ๒๕๙/๓๗๖, 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๕๐  

นาภสะ, สระ : ช่ือสระแห่งหน่ึง ในกรุงเวสาลี เป็นท่ีอยู่พวกหมู่นาค  มกีล่าวถึงไว้ในมหาสมยสูตรท่ีมา
ฟังธรรม  ดังคำท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า หมู่นาคท่ีอยู่ในสระนาภสะ และท่ีอยู่ในกรุงเว
สาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัจฉกะ นาคกัมพลและนาคอัสดรก็มาด้วย (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๓๘/๒๖๖)  

นาม : ธรรมท่ีรู้จักกันด้วยช่ือ กำหนดรู้ด้วยใจเป็นเร่ืองของจิตใจ,สิ่งท่ีไม่มีรูปร่าง, ไม่ใช่รูปแต่
น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตได้, ในทสุตตรสตูร พระสารีบุตร กล่าวว่าเป็นธรรมท่ีควร
กำหนดรู้ไว้ว่า  ธรรม ๒ ประการท่ีควรกำหนดรู้ คือ (๑) นาม (๒) รูป (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๕๒/๓๗๐) 

  1.ในที่ทั่วไป หมายถึงอรูปขันธ์ ๔  คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
  2.บางแห่ง หมายถึงอรูปขันธ์ ๔ นั้นและนิพพาน (รวมท้ังโลกุตตรธรรมอ่ืนๆ) 
  3.บางแห่ง เช่น ในปฏิจจสมุปบาท บางกรณี หมายเอาเฉพาะเจตสิกธรรมทั้งหลาย ; 

ในอภิธรรมปิฎก อธิบายว่า เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์  และ
ธาตุท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่านาม (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๓๑๖/๓๓๐) ; เทียบ รูป  

  คำว่า นาม มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น  ที.สี.๙/๔๙๘/๒๒๐, ๔๙๙/๒๒๐,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๒, ๓๕๒/๓๗๐,ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๔๖๐/๕๘๑,สํ.ส.(ไทย)  ๑๕/
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๒๓/๒๗, ๑๙๒/๒๗๒,ขุ.ขุ.(ไทย)  ๒๕/๔/๕,ขุ.สุ.(ไทย)  ๒๕/๑๐๔๓/๗๔๖,ขุ.จู.(ไทย)  
๓๐/๕/๕๘, ๖/๖๐, ๖๙/๒๕๕,อภิ.สํ.(ไทย)  ๓๔/๑๓๑๖/๓๓๐,อภิ.วิ.(ไทย)  ๓๕/
๒๒๘/๒๒๐, ๒๕๓/๒๓๘, ๒๗๗/๒๖๒, ๒๗๗/๒๖๓, ๒๗๙/๒๖๓, ๒๗๙/๒๖๔, ๒๗๙/
๒๖๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๓๘/๕๘๒) ; และดูเทียบ  องฺ.ทุก.  (ไทย)  ๒๐/๙๐/๑๐๗,  
อภิ.สงฺ.  (ไทย)  ๓๔/๑๓๑๖-๑๓๑๗/๓๓๐ 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นาม  หมายถึงอรูปขันธ์  ๔  คือ (๑) เวทนาขันธ์  (๒)  
สัญญาขันธ์  (๓)  สังขารขันธ์  (๔)  วิญญาณขันธ์  และ นิพพาน  (ที.ปา.อ.  ๓๐๔/
๑๗๐-๑๗๑)   

นามกาย : กายคือธรรม หมายถึงกองแห่งนามธรรม, หมายถึงเจตสิกท้ังหลาย ในสามัญญผล
สูตร กล่าวถึงตติยฌาน ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมี
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะท้ังหลาย
สรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข(ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙/๒๓๐) ในมหานิทานสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงการบัญญัตินามกายและรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการ  เพศ  นิมิต 
และอุทเทส (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๑๔/๖๕),ในอากังเขยยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุ
พึงหวังว่า เราพึงบรรลุวิโมกข์ท่ีสงบเป็นอรูปฌานเพราะก้าวล่วงรูปาวจรฌานด้วยนาม
กาย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๖/๕๘),ในธรรมบท เอกุทานขีณาสววัตถุ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ผู้ใดได้สดับตรับฟังธรรมน้อย แต่พิจารณาเห็นธรรมด้วยนามกาย ท้ังไม่ประมาทธรรม
น้ัน ผู้นั้นช่ือว่า ผู้ทรงธรรม (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๙/๑๑๓),ในมหานิทเทส กล่าวไว้ว่า 
เป็นข้อ ๑ ในกาย ๒ อันได้แก่ นามกาย และรูปกาย และอธิบายนามกายไว้ว่า เวทนา 
สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นาม นามกายและสิ่งที่เรียกว่า จิตตสังขาร  นี้ช่ือว่า
นามกาย (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๗๐/๒๖๕),วิภังค์อธิบายนามกายอีกนัยหน่ึงว่าสัญญาขันธ์ 
สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ น้ีเรียกว่ากาย ภิกษุเสวยสุขน้ีด้วยกายน้ี เพราะฉะน้ัน
จึงเรียกว่า เสวยสุขด้วยนามกาย (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๘๘/๔๐๗) ; ดูเทียบ รูปกาย 

  คำว่า นามกาย มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น  วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๑/๕,ที.สี.(ไทย) ๙/
๙๗/๓๘, ๒๓๐/๗๖, ๒๗๙/๑๐๑, ๔๑๓/๑๗๘, ๔๖๙/๒๐๔,ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๑๑๔/
๖๕, ๒๖๑/๑๙๔, ๔๐๒/๓๓๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๓/๓๕๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๖/๕๘,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖, ๓๓๖/๔๐๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๔, ๙๔/๑๑๒, ๑๕๕/
๒๐๒,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓๔/๓๔๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๗/๒๙๗, ๒๗๙/๓๑๑, ๓๓๔/
๓๕๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๒๐/๓๓๓, ๕๒๓/๓๓๘,องฺ.ติก.(ไทย)  ๒๐/๕๙/๒๒๖, ๖๔/
๒๕๐,องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๓/๑๗๓, ๒๐๐/๓๑๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔/๑๘,องฺ.ฉกฺก.



 

๒๖๙๖ 
 

 

(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๖๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๘,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๙/๑๑๓,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๑๗๐/๒๖๕ 

  อรรถกถาอธิบายถึงนามกายเก่ียวกับความหลุดพ้นไว้ว่า หลุดพ้น ๒ ส่วน คือ (๑) 
หลุดพ้นจากรูปกายด้วยอรูปสมาบัติ (วิกขัมภนะ) (๒) หลุดพ้นจากนามกายด้วย
อริยมรรค (สมุจเฉทะ)  (ที.ม.อ. (บาลี)๑๓๐/๑๑๓),กล่าวอธิบายบุคคลกายสักข ี 
หมายถึงผู้มีศรทัธาแก่กล้า  ได้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยนามกายและอาสวะบางอย่างก็สิ้น
ไป  เพราะเห็นด้วยปัญญา (องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) ๒/๔๙/๕๕,  องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี)๓/๑๔/
๑๖๑),ในอรรถกถาอภิธรรมปิฎก กล่าวไว้ว่า พระอรหันต์ผู้เป็นอุภโตภาควิมุต  เพราะ
บำเพ็ญสมถกัมมัฏฐานได้สัมผัสวิโมกข์  ๘ ด้วยนามกาย  ได้เจโตวิมุตติขั้นอรูป
สมาบัติและสิ้นอาสวะเพราะเห็นด้วยปัญญา (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)   ๓๑๒/๑๘๒)   

นามขนัธ์: ขันธ์ท่ีเป็นฝ่ายนามธรรมมี ๔ คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดังคำในอภิธรรมปิฎก  
ธาตุกถา กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยนามขันธ์ ๔ สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากนาม
ขันธ์ ๔ (อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๓/๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นามขันธ์ ก็คือนามกายน่ันเอง ดังคำว่า นามกายหมายถึงนาม
ขันธ์ ๔ คือ (๑) เวทนาขันธ์  (๒) สัญญาขนัธ์ (๓) สังขารขันธ์ (๔) วิญญาณขันธ์ (ที.
ม.อ.  (บาลี) ๑๑๔/๙๙),ในอรรถกถาอภิธรรมปิฎกอธิบายนามขันธ์ไว้ ในเร่ืองภูมิของ
สัตว์ผู้ไม่มีรูป  คือไม่มีรูปขันธ์  มีเพียงนามขันธ์ ๔ เว้นรูปขันธ์  โดยอธิบายไว้ว่า จตุ
โวการภูมิ  หมายถึงภูมิของสัตว์ผู้มีขันธ์  ๔ (อภิ.ปญฺจ.อ.  (บาลี)๕๐-๒๐๕/๓๔๔) 

นามที่เป็นอเหตุกะ: นามธรรมท่ีไม่มีเหตุ หมายถึงจิตตุปบาท ๑๘, โมหที่สัมปยุตด้วยวิจิกิจฉาอุทธัจจะ 
และนิพพาน ดังคำในยมก มีอนุโลมปุจฉาว่า สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงท่ีเป็นนาม 
สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลใช่ไหม และ มีวิสัชนาว่า 
นามท่ีเป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูล นามที่เป็นสเหตุกะมีมูลอย่าง
เดียวกันกับนามมูล (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๘๗/๒๒, ๙๐/๒๓, ๙๒/๒๓, ๙๓/๒๓, ๙๒/๒๔, 
๙๓/๒๔, ๙๕/๒๔, ๙๖/๒๔, ๙๕/๒๕, ๙๖/๒๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นามท่ีเป็นอเหตุกะ  ในที่น้ีหมายถึงจิตตุปบาท  ๑๘  โมหะ
ท่ีสัมปยุตด้วยวิจิกิจฉา  อุทธัจจะ และนิพพาน (อภิ.ปญฺจ.อ.  (บาลี) ๘๖-๙๗/๓๓๒)  

นามธรรม :ธรรมคือนาม หมายถึงนาม,สภาวะที่น้อมไปหาอารมณ์, ใจและอารมณ์ที่เกิดกับใจ คอืจิต
และเจตสิก,สิ่งของท่ีไม่มีรูป คือรู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้นกาย แต่รู้ได้ทางใจ ; ดังคำใน
มหานิทานสูตร กล่าวว่า เม่ือนามรูป(นามธรรมและรูปธรรม)มี สฬายตนะจึงมี  (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๕๗/๓๒), ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงปัญญาในการย่อธรรมทั้งหลายทั้งที่



 

๒๖๙๗ 
 

 

เป็นอดีตอนาคต และปัจจุบันแล้วกำหนดไว้ ช่ือว่าสัมมสนญาณ (ญาณท่ีกำหนด
นามธรรมและรูปธรรม) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕/๑), ดูนาม ; คู่กับ รูปธรรม 

นามนิทาน : เหตุเกิดคือนามธรรม,เหตุคือนาม, ต้นเหตุคือนามธรรม หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็น
นาม(อรูปขันธ์ ๔ และนิพพาน) ท้ังหมด ดังคำในอภิธรรมปิฎก ยมก มีอนุโลมปุจฉาไว้
ว่า สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงท่ีเป็นนาม สภาวธรรมเหล่าน้ันทั้งหมดเป็นนามเหตุ  
ฯลฯ  เป็นนามนิทาน ฯลฯ  เป็นนามสมภพ ฯลฯ เป็นนามประภพฯลฯ เป็นนาม
สมุฏฐาน ฯลฯ เป็นนามอาหาร ฯลฯ เป็นนามอารมณ์ ฯลฯเป็นนามปัจจัย ฯลฯ เป็น
นามสมุทัย  (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๙๙/๒๖) 

นามประภพ :เหตุเกิดท่ัวคือนาม,ต้นเค้าคือนาม,แหล่งให้เกิดคือนามธรรม หมายถึงสภาวธรรมที่เป็น
นามทั้งหมด  ดังคำในอภิธรรมปิฎก ยมก มีอนุโลมปุจฉาไว้ว่า  สภาวธรรมเหล่าใด
เหล่าหน่ึงท่ีเป็นนาม สภาวธรรมเหล่าน้ันทั้งหมดเป็นนามเหตุฯลฯเป็นนามสมุทัย 
(อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๙๙/๒๖)  

นามปัจจัย : ปัจจัยคือนามธรรม,เหตุคือนาม, เครื่องอาศัยคือนามธรรม หมายถึงสภาวธรรมที่เป็น
นามท้ังหมด  ดังคำในอภิธรรมปิฎก ยมก มีอนุโลมปุจฉาไว้ว่า สภาวธรรมเหล่าใด
เหล่าหนึ่งท่ีเป็นนาม สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดเป็นนามเหตุฯลฯเป็นนามปัจจัยฯลฯ 
เป็นนามสมุทัย  (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๙๙/๒๖)  

นามมูล :เค้ามูลคือนามธรรม,มูลเหตุคือธรรม หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นนามท้ังหมด ดังคำในอภิธรรม
ปิฎก ยมก  มีอนุโลมปุจฉาไว้ว่า สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงท่ีเป็นนาม(สภาวธรรม
เหล่าน้ันท้ังหมดเป็นนามมูลใช่ไหม มีวิสัชนาว่า นามมูล มี  ๙ เท่านั้น สภาวธรรมที่
เป็นนามท่ีเหลอืไม่เป็นนามมูล (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๙๕/๒๒, ๙๖/๒๒, ๙๐/๒๔, ๙๑/
๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า สภาวธรรมท่ีเป็นนาม  ในท่ีน้ีหมายถงึอรูปขันธ์  ๔  และนิพพาน
,  คำว่า นามมูล คือ กุศลมูล ๓ อกุศลมูล ๓  อัพยากตมูล ๓  รวมเป็น ๙ 
(อภิ.ปญฺจ.อ.  (บาลี)๘๖-๙๗/๓๓๒)  

นามรูป :นามธรรมและรูปธรรม แยกเป็น นามธรรม หมายถึงสิ่งท่ีไม่มีรปู คือรู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิน้ 
กาย แต่รู้ได้ด้วยใจ ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปธรรม หมายถึงสิ่งท่ีมีรูป 
สิ่งที่เป็นรูป ได้แก่รูปขันธ์ท้ังหมด ดังคำในมหาวรรค ปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑/๒),ในวิภังค์อธิบาย
ไว้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เป็นไฉน นาม ๑  รูป ๑  ในนามและรูป
น้ัน  

  นาม เป็นไฉน  เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์ และสังขารขันธ์ นี้เรียกว่านาม  



 

๒๖๙๘ 
 

 

  รูป เป็นไฉน  มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ (อุปาทายรูป) นี้เรียกว่า รูป   
  นามและรูปดังท่ีกล่าวมานี้ น้ีเรียกว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี (อภิ.วิ.

(ไทย) ๓๕/๒๒๘/๒๒๐),ในสมัมาทิฏฐิสูตร กล่าวไว้ว่า นามและรูปดังกลา่วน้ี เรียกว่า
นามรูป, เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ น้ีเรียกว่านาม มหาภูตรูป ๔ (ได้แก่
ดิน น้ำ ลม ไฟ)  และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ (อุปาทายรูป ๒๔) น้ีเรยีกว่ารูป (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๐๐/๙๕) 

  คำว่า นามรูป มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.ม.(ไทย) ๔/๑/๒, ๒/๔, ๓/๕, ๓/๖,ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๕๗/๓๒, ๖๐/๓๔, ๖๐/๓๕, ๖๑/๓๕, ๙๖/๕๘, ๙๗/๕๘, ๑๑๔/๖๕, 
๑๑๕/๖๕, ๑๑๕/๖๖, ๑๑๖/๖๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๕/๑๔๐, ๔๐๒/๔๓๕,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๘๖/๙๘, ๑๒๖/๑๖๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐/๒๓, ๓๐/๓๔, ๓๔/๔๔, ๕๐/๖๕, 
๑๐๕/๑๑๕,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑/๒, ๒/๔, ๒/๗, ๔/๑๑, ๑๐/๑๕,ขุ.ป.(ไทย)  ๓๑/๖/
๑๓, ๑๕/๔๔๑, ๑๖/๔๔๒, ๔๘/๗๖, ๑๒๓/๑๙๒, ๒๓๒/๓๙๔, ๒๓๓/๓๙๖,อภิ.ธา.
(ไทย) ๓๖/๖๔/๑๘, ๒๐๒/๔๙,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๔๙/๑๑๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๑๙/
๗๖๖,อภิ.ปุ.(ไทย) ๔๐/๖/๗, ๗/๗, ๘/๗, ๒๑/๑๑, ๒๔/๑๓) 

นามรูปสูตร : พระสูตรว่าด้วยนามรูปพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ตรัสกับ
ภิกษุท้ังหลายว่า  เม่ือภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์  
นามรูปย่อมหยั่งลง  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย  สฬายตนะเป็นต้นจึงมี  เหมือนต้นไม้
ใหญ่มีรากหย่ังลงลึกและแผ่ไปรอบ ๆ รากย่อมดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้น  ต้นไม้ย่อม
เจริญ  ตรงกันข้าม  ถ้าภิกษุพิจารณาเห็นโทษในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์อยู่  
นามรูปย่อมไม่หย่ังลง  เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะเป็นต้นจึงดับ  เหมือนต้นไม้ใหญ่
ท่ีถูกตัดรากถอนโคน (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๕๘/๑๑๑) 

นามและวิญญาณ :คำว่า นาม หมายถึงอรูปขันธ์ ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ และ
วิญญาณ หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ ในปฏิสัมภิทามรรค คติกถา พระสารีบุตรเถระ
อธิบายไว้ว่า ในปฏิสนธิขณะ  เหตุ ๓  ประการ  เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญ
ปัจจัย  เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย   

  ในปฏิสนธิขณะ นามและวิญญาณเป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม๑๔  ประการน้ีเป็นสหชาตปัจจัย 
เป็นอัญญมญัญปัจจัย  เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๒/
๓๙๔, ๒๓๓/๓๙๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรม  ๑๔ ประการ ได้แก่ อรูปขันธ์ ๔,  อินทรีย์  ๕, เหตุ  
๓, นาม ๑, วิญญาณ ๑ (รวมเป็น  ๑๔) (ขุ.ป.อ.๒/๒๓๒/๒๐๑),ในองคป์ระกอบแห่ง



 

๒๖๙๙ 
 

 

ชีวิต  ท่านอธิบายไว้อีกว่าวิญญาณ เป็นองค์ ๑ที่ทำให้เกดิ ดังคำว่า องค์ประกอบแห่ง
ชีวิต ๓ประการ  ได้แก ่  (๑)อายุ  (๒)ไออุ่น  (๓)วิญญาณ (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/๒๓๒/
๒๐๑)     

นามสมภพ : เหตุเกิดพร้อมคือนามธรรม,ความเกิดพร้อมคือนาม, ความเกิดขึ้นพร้อมคือนามธรรม 
หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นนาม(อรูปขันธ์  ๔  และนิพพาน) ท้ังหมด ดังคำในอภิธรรม
ปิฎก ยมก มีอนุโลมปุจฉาไว้ว่า สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงท่ีเป็นนาม สภาวธรรม
เหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามเหตุ  ฯลฯ  เป็นนามนิทาน  ฯลฯ  เป็นนามสมภพ ฯลฯ ... 
(อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๙๙/๒๖)  

นามสมุฏฐาน: สมุฏฐานคือนามธรรม,เหตุให้ต้ังคือนาม,เหตุคือนามธรรม,ท่ีเกิดคือนามธรรม หมายถึง
สภาวธรรมที่เป็นนาม(อรูปขันธ์  ๔  และนิพพาน) ทั้งหมด ดังคำในอภิธรรมปิฎก 
ยมก  มีอนโุลมปุจฉาไว้ว่า สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งท่ีเป็นนาม สภาวธรรม
เหล่าน้ันท้ังหมดเป็นนามเหตุ ฯลฯ  เป็นนามนิทาน  ฯลฯ  เป็นนามสมภพ ฯลฯ  เป็น
นามประภพฯลฯ  เป็นนามสมุฏฐาน ฯลฯ... (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๙๙/๒๖)  

นามสมุทัย : เหตุเกิดขึ้นคือนามธรรม,เหตุให้เกิดคือนาม, เหตุเกิดขึ้นคือนามธรรม หมายถึง
สภาวธรรมที่เป็นนาม(อรูปขันธ์  ๔  และนิพพาน) ทั้งหมด ดังคำในอภิธรรมปิฎก 
ยมก  มีอนโุลมปุจฉาไว้ว่า สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งท่ีเป็นนาม สภาวธรรม
เหล่าน้ันท้ังหมดเป็นนามเหตุ  ฯลฯ  เป็นนามนิทาน ฯลฯ  ...เป็นนามสมุทัย  (อภิ.ย.
(ไทย) ๓๘/๙๙/๒๖)  

นามสทิธิชาดก :ชาดกว่าด้วยช่ือไม่เป็นของสำคัญ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์
โพธิสัตว์ได้แสดงให้ศิษย์เห็นว่าช่ือนั้นไม่ใช่สิ่งเป็นมงคลหรืออัปปมงคลแต่อย่างใด 
เพราะเป็นแต่เรื่องสมมติเท่าน้ัน  คนช่ือเป็นตายไปแล้วก็มี คนช่ือรวยแต่กลับยากจน
ก็มี  คนช่ือเจนทางแต่กลับหลงทางในป่าก็มี ช่ือนายบาปแต่ไม่ได้ทำบาปแล้วจะกลัว
อะไร (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙๗/๔๐) 

นามสตูร : พระสูตรว่าด้วยช่ือ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  เทวดาทูล
ถามว่า  อะไรครอบงำสิ่งท้ังปวง  อะไรไม่มีสิ่งท้ังปวงย่ิงกว่า  สิ่งทัง้ปวงตกอยู่ใน
อำนาจของอะไร 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ช่ือครอบงำสิ่งทั้งปวง  ไม่มอีะไรย่ิงกว่าช่ือ  สิ่งท้ังปวง
ตกอยู่ในอำนาจของช่ือ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๖๑/๗๓) 

นามเหตุ : เหตุคือนามธรรม,มูลคือนาม,เหตุคอืนาม,สาเหตุคือนามธรรม หมายถึงสภาวธรรมที่
เป็นนาม(อรูปขันธ์ ๔และนพิพาน) ท้ังหมด ดังคำในอภิธรรมปิฎก ยมก มีอนุโลม
ปุจฉาไว้ว่า สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงท่ีเป็นนาม สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดเป็น



 

๒๗๐๐ 
 

 

นามเหตุ  ฯลฯ  เป็นนามนิทาน  ฯลฯ ... เป็นนามอารมณ์ ฯลฯเป็นนามปัจจัย ฯลฯ 
เป็นนามสมุทัย  (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๙๙/๒๖)  

นามอาหาร : อาหารคือนามธรรม,สิ่งท่ีนำมาให้คือนามธรรม หมายถงึสภาวธรรมที่เป็นนาม(อรูป
ขันธ์  ๔ และนิพพาน) ท้ังหมด ดังคำในอภิธรรมปิฎก ยมก  มีอนุโลมปุจฉาไว้ว่า 
สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงที่เป็นนาม สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดเป็นนามเหตุ  
ฯลฯ  เป็นนามนิทาน  ฯลฯ  ...เป็นนามอาหาร  ฯลฯ  ...  (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๙๙/๒๖) 

นายช่างผู้สรา้งเรือน : ตัณหาที่สร้างร่างกายคืออัตภาพ ดังคำธรรมบท ปฐมโพธิวัตถุ พระพุทธเจ้า
ทรงอุทานว่า เราตามหานายช่างผู้สร้างเรือน เมื่อไม่พบจึงท่องเท่ียวไปในสงสารเป็น
อเนกชาติ  เพราะการเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๕๓/๗๙)  ดังคำในสิวก
เถรคาถา พระสิวกเถระกล่าวว่า เรือนคืออัตภาพท่ีเกิดในภพน้ันๆบ่อยๆเป็นของไม่
เที่ยง เรามวัแสวงหานายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือน จึงได้ท่องเท่ียวไปสิ้นกาลมี
ประมาณเท่าน้ี การเกิดบ่อยๆ  เป็นทุกข์ แน่ะนายช่างผู้สร้างเรือน บัดนี ้ เราพบท่าน
แล้ว ท่านจะสร้างเรือนอีกไม่ได้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๘๓/๓๖๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นายช่าง  ในที่น้ีหมายถึงตัณหา คำว่า เรือน  ในที่นี้
หมายถึงอัตภาพ คำว่า เม่ือไม่พบ  ในท่ีน้ีหมายถึงไม่พบโพธิญาณ  (ขุ.ธ.อ.  (บาลี)๕/
๑๐๕)  

นารทดาบส : ดาบสช่ือว่านารทะ มีปรากฏใน ๕ ชาดก  กล่าวคือ 
 1.นารทดาบส ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ มคีวามกำหนัด เป็นน้องชายกาฬเทวิลฤษี  ไปอยู่

ในถ้ำท่ีเร้นแห่งหน่ึง  ในระหว่างข่ายภเูขาอัญชนคิรี  ในป่ามัชฌิมประเทศแต่องค์
เดียว เห็นทางวรรณทาสี ทีแ่ม่น้ำใหญ่แล้วเกิดความรักใคร่ ทำให้ผิวพรรณหม่นหมอง 
ในอินทริยชาดก สรภังคดาบสกล่าวกับนารทดาบสว่า นารทะ ผู้ใดตกอยู่ในอำนาจ
ของอินทรีย์เพราะความใคร่ผูน้ั้นละโลกทั้ง ๒ แล้วย่อมไปเกิดในอบาย แม้มีชีวิตอยู่  
ร่างกายก็ซูบซีด (ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๖๐/๒๙๔) 

 2.นารทดาบส ผู้มาเกิดเป็นพระอุทายีเถระ ในชาติน้ี ในอลัมพุสาชาดก พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ท้ายชาดกว่า อนุสิสสดาบสคืออานนท์ กสีวัจฉดาบสคือโกลิตะ นารทดาบสคือ
อุทายีเถระ (ขุ.ชา.จตฺตาลีส.(ไทย) ๒๗/๙๔/๖๑๑) 

 3.นารทดาบส ผู้มีตบะแก่กล้า อยู่ลุ่มแม่คงคา พิภพดาวดึงส์  เพ่ือต้องการจะพักผ่อน
ในกลางวันจึงกระทำท่ีอยู่ในกลางวันในสวนนันทนวันและสวนจิตรลดาวัน แล้วถือเอา
ดอกปาริฉัตตกะเพ่ือบังเงา ประหน่ึงร่ม  ไปยังกาญจนคูหาอันเป็นท่ีอยู่ของตน โดย
ท่ีสุดแห่งพ้ืนมโนศิลา ในท้ายชาดกน้ี มาเกิดเป็นพระสารีบุตรเถระในชาตินี้ ในสุธา
โภชนชาดก กล่าวถึง นารทดาบสเพ่งดูเทพธิดาทั้ง ๔ นางพากันขอดอกไม้นั้นอยู่จึง



 

๒๗๐๑ 
 

 

เปล่งถ้อยคำชวนทะเลาะแลว้กล่าวว่า อาตมาหามีความต้องการดอกไม้เหล่าน้ีแมส้ัก
น้อยหน่ึงไม่บรรดาพวกเธอทั้ง ๔ ผู้ใดประเสริฐกว่า ผู้น้ันจงประดับดอกไม้นั้นเถิด,ใน
ท้ายชาดกสรุปว่า นารทดาบสคือพระสารีบุตรเถระ  (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๑๗/
๑๑๙, ๒๒๐/๑๒๐, ๒๘๙/๑๓๓) 

 4.นารทดาบส ท่านดาบสรูปนี้เป็นผู้รู้แจ้งชัดซึ่งเบ้ืองต้น ท่ามกลางและเบ้ืองปลาย
แห่งคาถาของพญาแร้งช่ือว่าอานนท์ และในท้ายชาดก ดาบสรูปน้ีได้มาเกิดมาพระสา
รีบุตรเถระในชาตินี้ ในกุณาลชาดก  พระพุทธเจ้าตรัสสรปุท้ายชาดกว่า เราผู้ตถาคต
ได้เป็นพญานกกุณาละ อุทายีได้เป็นพญานกดุเหว่าขาว อานนท์ได้เป็นพญานกแร้ง 
สารีบุตรได้เป็นนารทดาบส (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๓๗๐/๑๕๘) 

 5.นารทดาบส ผู้บำเพ็ญพรต  ผู้สนทนากับพระมหาชนก ในมหาชนกชาดก นารท
ดาบสกล่าวว่า เสียงอึกทึกกึกก้องอะไรกันนั่น ใครกันหนอเล่นกันเหมือนอยู่ในบ้าน 
ท่านสมณะ อาตมภาพขอถาม  มหาชนนั้นติดตามท่านมาเพ่ือประโยชน์อะไร (ขุ.ชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๒๕๔/๒๒๒) 

นารทเถระ,พระ :พระเถระช่ือว่านารทะ  ท่านรูปน้ีไปเที่ยวเทวโลกและไปนรกดุจพระมหาโมคคัลลาน
เถระ ดังคำในมัลลิกาวิมาน พระนารทเถระถามมัลลิกาเทพธิดาว่า ... ยามเธออยู่บน
รถสีสุกปลั่งด่ังทองคำน้ัน  ภูมิประเทศน้ีก็สว่างไสวไปทั่วถึงกัน เทพธิดา อาตมาถาม
แล้ว ขอเธอจงบอกเถิดว่า น้ีเป็นผลของกรรมอันใดเล่า (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๖๓/๗๕), 
ในสูกรมขุเปตวัตถุ มิคลทุทกเปตวัตถุ ทุติยมิคลุททกเปตวัตถุ กูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุ 
พระเถระถามเปรตแต่ละตน เช่นถามว่า ท่ัวท้ังกายของท่านมีสีเหมอืนทองคำเปล่ง
รัศมีสว่างไสวไปท่ัวทุกทิศ  แต่ปากของท่านเหมือนปากสุกรเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรม
อะไรไว้(ขุ.เปต.(ไทย)๒๖๔/๑๖๘,๔๗๘/๓๔๓,๒๘๘/๒๔๕,๔๙๙/๒๔๗)  

นารทเทวพราหมณ์ :พราหมณ์ช่ือว่านารทเทวะ ผู้สนทนาตอบ-ถามกับพญานกอานนท์ ณ ป่าหิม
พานต์ ดังคำในกุณาลชาดก ท่ีกล่าวไว้ว่า นารทเทวพราหมณ์รู้แจ้งชัดซึ่งคาถาทั้ง
เบ้ืองต้น ท่ามกลาง และท่ีสดุของอานนท์พญาแร้ง จึงได้กล่าวว่า น่ีแน่ะ พญานก 
ท่านจงฟังคำของข้าพเจ้าผู้จะกล่าวถึงสิ่ง ๔ อย่าง ท่ีไม่รู้จักเต็มเหล่านี้ คือ (๑) ทะเล  
(๒) พราหมณ์ (๓) พระราชา (๔) หญิง เช่นกล่าวอธิบายผู้หญิงไว้ว่า แต่หญิงถึงแม้จะ
พึงมีสามีคนละ ๘ คน  ซึ่งเป็นคนแกล้วกล้ามีพลัง สามารถนำรสแห่งความใคร่ท้ังปวง
มาให้ได้ เธอกยั็งคงทำความพอใจในชายคนที่ ๙เพราะฉะน้ันจึงช่ือว่าไม่เต็ม เพราะยัง
พร่องอยู่ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๓๓๙/๑๕๓, ๓๕๐/๑๕๔)  

นารทพรหม :พรหมช่ือว่านารทะ  ซึ่งเป็นอดีตที่เคยมาสอนตน สมัยท่ีเกดิพระเจ้าอังคติ แห่งแคว้นวิเท
หะ ดังคำในอุรุเวลกัสสปเถราปทาน พระอุรุเวลกัสสปเถระกล่าวอดีตชาติของตนไว้ว่า 



 

๒๗๐๒ 
 

 

ข้าพเจ้าเมื่อเกิดอยู่ในภพ  เป็นเหมือนนายช่างดอกไม้  ได้ดอกไม้ตามแต่จะหามาได้
แล้ว จัดแสดงให้เป็นแบบต่างๆ มากมาย ได้เป็นพระเจ้าวิเทหราช ข้าพเจ้ามีอัธยาศัย
เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะถ้อยคำของอเจลกคุณ ตกนรกเพราะไม่เช่ือคำตักเตือนของธิดา
ของข้าพเจ้านามว่ารุจา ถูกนารทพรหมพร่ำสอนมากมาย จึงละทิฏฐอัินช่ัวช้าน้ันได้ 
แล้วบำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ ให้บริบูรณ์โดยพิเศษ  ละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดใน
สวรรค์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๘๑/๒๗๖),ในมหานารทกัสสปชาดก กล่าวถึงท่านเกิดเป็น
พรหม เที่ยวมนุษยโลก แล้วสอนสอนธรรมพระเจ้าอังคติ ดังคำว่า นารทมหาพรหม
ตรวจดูชมพูทวีปได้เห็นพระเจ้าอังคติ จึงมาจากพรหมโลกถงึถิ่นมนุษย์ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๒๙๐/๓๘๑, ๑๒๙๑/๓๘๑) ; ดูนารทฤษี ประกอบ 

นารทพุทธวงศ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระนารทพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า นับถอยหลังจาก
กัปนี้ไปประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กัป พระนารท-พุทธเจ้าประสูติในกรุงธัญญวดี พระชนก
พระนามว่าสุเทพ พระชนนีพระนามว่า 

  อโนมา พระมเหสีพระนามว่าวิชิตเสนา พระโอรสพระนามว่านันทุตตระ ครอง
ฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จึงเสด็จออกผนวช ด้วยการเสด็จพระราช
ดำเนินไป บำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นอ้อยช้างใหญ่ 

  พระภัททสาลเถระและพระชิตมิตตเถระเป็นคู่อัครสาวก พระวาเสฏฐเถระเป็นพุทธ
อุปัฏฐาก พระอุตตราเถรีและผัคคุนีเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา อุคครินทอุบาสกและวสภ
อุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐาก อินทวรีอุบาสิกาและคัณฑีอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุปัฏฐายิกา 
ในกัปน้ีมนุษย์มีอายุขัย ๙๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณนั้น  

  ทรงเล่าต่อไปว่า ในครั้งนั้น พระองค์เป็นชฎิลมีตบะแก่กล้า ได้ถวายทานแก่พระ
ศาสดาด้วยความเคารพและได้รับพยากรณ์ว่า จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในกาล
ภายหน้า (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๓๓) 

นารทสูตร :   พระสูตรว่าด้วยพระนารทะ พระนารทะพักอยู่ที่กุกกุฏาราม เขตกรุงปาตลีบุตร กล่าว
กับพระราชกุมารพระนามว่ามุณฑะ ผู้ทรงโทมนัสเพราะพระนางภัททาราชเทวี
สวรรคตว่า ฐานะท่ีสมณะ พราหมณ ์ เทวดา พรหม หรือใคร ๆ ในโลกน้ีไม่พึงได้ ๕ 
เหมือนในฐานสูตร  (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๕๐/๘๒) 

นารทฤษี : ฤษีช่ือว่านารทะ  หมายถงึนารทมหาพรหม ท่านมหาพรหมองค์น้ี มีโคตรว่ากัสสปะ มี
สัณฐาน เหาะไปได้ในอากาศ ไปได้เร็วทันใจตามความปรารถนา ยืนอยู่บนอากาศได้
น่าอัศจรรย์ มีฤทธ์ิ เพราะคุณธรรมท่ีประการ คือ (๑)  สัจจะ (๒)  ธรรม (๓) ทมะ (๔) 
จาคะ  ท่ีได้สะสมอบรมไว้ในภพก่อน เป็นเท่ียวตรวจดูชมพูทวีป ได้เห็นพระเจ้าอังคติ 
จึงมาจากพรหมโลกถึงถิ่นมนุษย์และเป็นผู้พยากรณ์หรือเฉลยข้อสงสัยให้พระอังคติได้



 

๒๗๐๓ 
 

 

รู้ จนยอมสละทิฏฐิความเห็นผิด (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๙๒/๓๘๑),เป็นผู้ยืนยันว่า ที่
คนพูดกันว่า เทวดามี  มารดาและบิดามี และปรโลกม ี  น้ันเป็นจริงท้ังนั้น แต่คน
ท้ังหลายหมกมุ่น  ติดใจ หลงใหล งมงายในกามคุณ จึงไม่รู้จักปรโลก,เป็นผู้ยืนยันว่า
คนไม่มีศีลตกนรก ดังคำว่า พระราชาตรัสถามว่า ท่านนารทะ  ถ้าท่านเช่ือว่า  ปรโลก
มีจริงเหล่าสัตว์ท่ีตายไปแล้วก็ต้องมีท่ีอยู่ในปรโลก ขอท่านจงให้ทรัพย์ ๕๐๐ แก่
ข้าพเจ้าในโลกน้ีแหละ ข้าพเจ้าจักให้แก่ท่านพันหน่ึงในปรโลก นารทฤษีทูลตอบว่า  
ถ้าอาตมภาพรู้ว่า มหาบพิตรทรงมีศีลทรงรู้ความประสงค์ของพวกผู้ขอ  อาตมภาพก็
จะให้มหาบพิตรสัก ๕๐๐ แต่มหาบพิตรหยาบช้า ทรงจุติจากโลกน้ีแล้ว จะต้องไปอยู่
ในนรก  ใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์ ๑,๐๐๐ ในปรโลกได้ ผู้ใดในโลกนี้ไม่มีศีลธรรม 
ประพฤติช่ัว เกียจคร้าน มีกรรมหยาบ  บัณฑิตทั้งหลายไม่ให้กู้หนีใ้นผูน้ั้น เพราะจะ
ไม่ได้ทรัพย์คืนจากคนเช่นน้ัน ส่วนคนขยันหม่ันเพียร มีศลี รู้ความประสงค์ของผู้ขอ 
คนทั้งหลายรู้แล้วย่อมนำโภคทรัพย์มาเช้ือเชิญเอง ด้วยคิดว่า  ผู้นี้ทำการงานเสร็จ
แล้วพึงนำมาใช้คืนให้ มหาบพิตรจุติจากท่ีนี่แล้ว จกัทอดพระเนตรเห็นพระองค์เองอยู่
ในนรกน้ัน ผู้ถกูฝูงกาย้ือแย่งฉุดคร่าอยู่ ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์ ๑,๐๐๐ ในปรโลกกับ
มหาบพิตร ในโลกันตนรกน้ันมีสุนัข ๒ตัว คอื สุนัขด่างและสุนัขดำคล้ำ มีตัวกำยำ ล่ำ
สัน แข็งแรง  พากันใช้เขี้ยวเหล็กกัดกินผู้ทีจุ่ติจากมนุษยโลกนี้แล้ว ไปตกอยู่ในนรก ...
ทรัพย์จำนวนน้ัน  ใครเล่าจะไปขอกับมหาบพิตร ผู้มีตัวขาดกระจัดกระจาย มีเลือด
เปรอะเป้ือน ลอยอยู่ในแม่นำ้เวตตรณี ที่นั้นหาที่เกาะมิได้ พระราชาตรัสว่า ข้าพเจ้า
แทบจะล้มเหมอืนต้นไม้ท่ีถูกตัด ข้าพเจ้าหลงสำคัญผิด จึงไม่รู้จักทิศ ท่านฤษ ี
ข้าพเจ้าได้ฟังคาถาภาษิตของท่านแล้ว ร้อนใจ เพราะกลัวมหาภัย  ท่านฤษี ขอท่าน
จงเป็นท่ีพ่ึงของข้าพเจ้า ...ท่านฤษี ขอท่านจงสอนอรรถและธรรมแก่ขา้พเจ้า  ใน
กาลก่อน ข้าพเจ้าได้ทำความผิดไว้ส่วนเดียว ท่านนารทะ ขอท่านจงบอกทางบริสุทธ์ิ
แก่ข้าพเจ้า โดยท่ีข้าพเจ้าจะไม่พึงตกไปในนรกด้วยเถิด นารทฤษีกราบทลูว่า
พระราชา ๖ พระองค์นี้ คือ(๑) ท้าวธตรัฏฐะ  (๒) ท้าวเวสสามิตะ (๓) ท้าวอัฏฐกะ(๔) 
ท้าวยมทัคค ิ (๕)ท้าวอุสนินระ (๖)ท้าวสิวิราช ได้ทรงบำรุงสมณะและพราหมณ์
ท้ังหลายแล้ว  พระราชาเหล่าน้ันและพระราชาเหล่าอ่ืนเสด็จไปสู่สวรรค์ฉันใด 
มหาบพิตรผู้เป็นเจ้าแผ่นดิน  แม้มหาบพิตรก็ฉันนั้นจงทรงเว้นอธรรมแล้วทรง
ประพฤติธรรมเถิด (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๙๐-๑๓๙๐/๓๘๑-๓๙๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัจจะ หมายถึงวจีสัจที่เว้นจากมุสาวาท  ธรรม  หมายถึง
ธรรมคือสุจริต ๓ และธรรมคือการเพ่งกสิณบริกรรม  (การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน)  



 

๒๗๐๔ 
 

 

ทมะ  หมายถึงการฝึกอินทรีย์  (สำรวมทวาร ๖)  จาคะ  หมายถึงการสละกิเลสและ
การสละไทยธรรม  (ขุ.ชา.อ.  (บาลี)๑๐/๑๒๙๘/๑๖๔)  

นารทอำมาตย์ : อำมาตย์ช่ือว่านารทะ ของพระเจ้าพรหมทัต กรุงพาราณสี  เป็นผู้นำพาเกสวดาบส
กลับไปส่งภูเขาหิมพานต์ตามเดิม  ในท้ายชาดก พระพุทธเจ้าตรัสสรุปว่า นารทดาบส
คือพระสารีบุตรเถระในชาตินี้ ดังคำในเกสวชาดก นารทอำมาตย์กล่าวกับเกสวดาบส
ว่า ทำไมหนอ เกสวดาบสผูมี้โชคจึงได้ละพระเจ้ากรุงพาราณสี ผู้เป็นจอมมนุษย์ ผู้ยัง
ความประสงค์ท้ังปวงให้สำเร็จได้ กลับมายินดีอยู่ในอาศรมของกัปปดาบส เกสวดาบส
กล่าวว่า ท่านนารทอำมาตย์ สถานที่อันน่ารื่นรมย์ ซ่ึงให้สำเร็จประโยชน์ได้มีอยู่ หมู่
ไม้อันน่าร่ืนรมย์ใจก็มีอยู่แต่ถอ้ยคำอันเป็นสุภาษิตของกัปปดาบส ย่อมทำให้เรา
รื่นรมย์ยินดี (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๘๒/๑๙)  

นารทะ, ชฎิล : ชฎิลช่ือว่านารทะ ชฎิลผู้น้ีมตีบะแก่กล้ามาก สร้างบรรณศาลา ณ ภูเขาลูกหน่ึงช่ือยม
กะ อยู่ไม่ห่างป่าหิมพานต์ มีลูกศิษย์ ๑๔,๐๐๐ คน สรา้งเจดีย์ เป็นสถูปทองคำ ที่
แม่น้ำอมริกา แล้วใช้ดอกกระดิ่งทองบูชา ไหว้พระเจดีย์ทราย  เหมือนไหว้พระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าในท่ีเฉพาะพระพักตร์ ดังคำในปุฬินถูปิยเถราปทาน พระปุฬินถูปิย
เถระกล่าวอดีตชาติของตนว่า  มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือยมกะ ข้าพเจ้าได้สร้างอาศรม และ
บรรณศาลาไว้อย่างดี ข้าพเจ้าเป็นชฎิลผู้มีตบะแก่กล้า มีช่ือว่านารทะ ศิษย์ประมาณ 
๑๔,๐๐๐ คน บำรุงข้าพเจ้าอยู่ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๘/๑๗๕) 

นารทะ, พระ : 1.ภิกษุช่ือว่านารทะ เป็นพระชาวกรุงโกสัมมพี เคยสนทนาธรรมกบัเถระอ่ืนๆ เช่น 
พระอานนท์  ท่านรูปนี้เป็นบัณฑิต เป็นผู้ฉลาด เป็นนักปราชญ์ เป็นพหูสูต  กล่าว
ถ้อยคำไพเราะ  มีปฏิภาณดี เป็นพระผู้ใหญ่ และเป็นพระอรหันต์ ดังคำในโกสัม
พิสูตร  ซ่ึงเป็นพระสูตรท่ีกลา่วถึงการสนทนาธรรม ณ กรุงโกสัมพี กลา่วไว้ว่า ท่าน
พระมุสิละ ท่านพระปวิฏฐะ ท่านพระนารทะ และท่านพระอานนท์พักอยู่ ณ โฆสิตา
ราม เขตกรุงโกสัมพี (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๘/๑๓๘),ในนารทสูตร กล่าวถึงท่านพระนา
รทะอยู่ท่ีกุกกุฏาราม เขตกรุงปาตลีบุตร ก็สมัยน้ัน พระนางภัททาราชเทวีผู้เป็นท่ีรัก 
เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามุณฑะสวรรคตแล้ว และได้ตรัสกับพระเจ้ามุณฑะซึ่งเป็น
ธรรมบรรยายน้ีช่ือเหตุถอนลูกศรคือความโศกว่า ขอถวายพระพร  มหาบพิตร ฐานะ 
๕  ประการนี้ มีขอสิ่งท่ีมีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่ เป็นต้น  อันสมณะ พราหมณ ์
เทวดา  มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกนี้ไม่พึงได้  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๐/๘๒) 

 2.พระเถระช่ือว่านารทะ เป็นพุทธอุปัฏฐากสมัยพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ ดังคำใน
สุชาตพุทธวงศ์ว่า พระเถระนามว่านารทะเป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุ
ชาตะผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๕๔) 



 

๒๗๐๕ 
 

 

นารทะ, พระพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะ  อยู่กรุงธัญญวดี มีพระชนกพระนามว่า สุเทพ 
มีพระมารดานามว่าอโนมาทรงครองฆราวาสอยู่    ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ 
หลังคือชิตปราสาท วิชิตปราสาท และอภิรามปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๓,๐๐๐  
นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม    มีพระมเหสีพระนามว่าวิชิตเสนา มีพระราชโอรส
พระนามว่านันทุตตระ ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ  จึงเสด็จออกผนวชด้วยการเดินเท้า 
บำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน(จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ) ณ ต้นอ้อยช้างใหญ่ ทรงประกาศ
พระธรรมจักร ณ  พระอุทยานธนัญชะอันประเสริฐ มีการประชุมสาวก  ๓ ครั้ง สาวก
ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  โกฏิ มาประชุมกัน เป็นครั้งที่ ๑ ในกาลที่พระพุทธเจ้าทรง
ประกาศพระพุทธคุณ พร้อมด้วยเหตุ  สาวกผู้ปราศจากมลทิน ประมาณ ๙๐,๐๐๐ 
โกฏิ มาประชุมกัน ในกาลท่ีเวโรจนนาคราชถวายทานแด่พระศาสดา สาวกของพระ
ชินเจ้าประมาณ ๘๐ ล้าน มาประชุมกัน มีพระภัททสาลเถระและพระชิตมิตตเถระ
เป็นพระอัครสาวก มีพระเถระนามว่าวาเสฏฐะเป็นพระอุปัฏฐาก พระอุตตราเถรีและ
พระผัคคุนีเถรีเป็นพระอัครสาวิกา มีอุคครินทอุบาสกและวสภอุบาสกเป็นอัคร
อุปัฏฐาก มีอินทวรีอุบาสิกาและคัณฑีอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระองค์ทรงมี
พระวรกายสูง ๘๘ศอก ทรงมีพระวรกายมีรัศมีวาหน่ึงพระรัศมี(น้ัน) แผ่ซ่านไปท่ัวทิศ 
ติดกันไปตลอดโยชน์หนึ่งท้ังกลางวันและกลางคืนทุกเมื่อ(ที่ต้องการ) มีอายุประมาณ 
๙๐,๐๐๐ ปี เสด็จดับขันธปรินิพพานที่สุทัสสนนคร พระสถูปอันประเสริฐของ
พระองค์ ท่ีสุทัศนนครนั้นสูง ๔ โยชน์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๓๓, ๑/๖๓๙, ๗/๗๒๒, 
๙/๗๒๒, ๑๐/๖๓๕, ๑๕/๖๓๕, ๑๘/๖๓๗, ๒๒/๖๓๘, ๒๓/๖๓๘, ๙๓/๑๘๐)  

นารี : ผู้หญิง,นารี,นาง ดังคำในนาลกสูตร พระผู้มีพระภาตรัสแก่นาลกดาบสว่า นารีมัก
ประเล้าประโลมมุนี  เธอจงระวังอย่าให้นางประเล้าประโลมได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๗๐๙/
๖๖๘), ในกุลาณชาดก กล่าวไว้ว่า ไม่พึงวางใจในนารีท้ังหลาย  ผู้สร้างความร่ืนรมย์
ยินดีให้ ผู้ล่วงละเมิดศีลไม่มีความสำรวม ถึงภรรยาจะพึงมีความรักอย่างแน่นแฟ้น  ก็
ไม่พึงวางใจ เพราะว่านารีท้ังหลายเสมอเหมือนกับท่าน้ำ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/
๓๓๐/๑๕๑,๒๘/๓๕๒/๑๕๕) 

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๑/๔๘๕,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๙๑/
๓๓, ๓๓๓/๕๔, ๗๒๕/๘๔,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๐๔/๔๓,ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๔/
๓๒๑, ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๑๘๙/๔๕๓) 

นารปีราสาท : ปราสาทช่ือว่านารี, เป็นปราสาทหลัง ๑ ในบรรดา ๓ ของพระราชกุมารพระนามว่า 
ปทุมุตตระ แห่งกรุงหงสวดี  ซึ่งพระเจ้าอานนท์ให้สร้างปราสาท ๓ หลัง เพ่ือราช
กุมารปทุมุตตระ  ดังคำในปทุมุตตรพุทธวงส์ว่า  ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มี



 

๒๗๐๖ 
 

 

ปราสาทที่อุดมอยู่  ๓หลัง คอืนารีปราสาท พาหนปราสาท และยสวดีปราสาท (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๔๓) 

นาลกคาม, หมู่บ้าน :ช่ือหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์   แคว้นมคธ  ณ หมู่บ้านแห่งนี้ 
เป็นที่เกิดของพระสารีบุตรเถระ บางทีเรียกนาลันทคาม มีวังคันตพราหมณ์เป็น
หัวหน้า  ณ ที่นี้ พระสารีบุตรเถระได้สนทนาเกี่ยวกับเรื่องปัญหานิพพานกับชัมพุขา
ทกปริพาชก ดังปรากฏในนิพพานปัญหาสูตร (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๔/๓๓๕),ในปฐม
สุขสูตร  พระสารีบุตรเถระก็ได้สนทนาเรื่องเหตุให้เกิดสุขและทุกข์กับปริพาชกช่ือว่า
สามัณฑกานิ ดังปรากฏในปฐมสุขสูตร ทุติยสุขสูตร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๕/
๑๔๘,๒๔/๖๖/๑๔๔) ;บางทีเรียก นาลันทคาม 

นาลกะ: นาลกดาบส คือหลานชายของอสิตดาบส ออกบวชตามคำแนะนำของลุงและไป
บำเพ็ญสมณธรรมรอการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าหิมพานต์ ครั้นพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้แล้ว  ได้มาทูลถามเรือ่งโมไนยปฏิปทาและกลับไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าหิม
พานต์ได้บรรลุอรหัตแล้ว  ดำรงอายุอยู่อีก ๗ เดือน ก็ปรินิพพานในป่าหิมพานต์
น่ันเอง ; ท่านจัดเป็นมหาสาวกองค์หน่ึงในอสีติมหาสาวกด้วยดังคำในนาลกสูตร 
กล่าวถึงนาลกดาบสทูลถามปัญหา(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๘๕/๖๖๓)   

นาลกสูตร : พระสูตรว่าด้วยนาลกดาบสทูลถามปัญหา นาลกดาบสทูลถาม พระผู้มีพระภาคถึงข้อ
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุปฏิปทาของมุนี ทรงตอบว่ามุนีต้องเว้นคำด่า ต้องรักษาจิต ไม่คิดร้าย 
เป็นผู้สงบ ไมฟุ้่งซ่าน งดเว้นเมถุนธรรม ละกามคุณ ๕ ละความโลภในปัจจัย ๔ ควรมี
ท้องพร่อง ฉันพอประมาณ ควรขวยขวายในการ เข้าฌาน ไม่ยินดีการพูดคุยเป็นต้น 
เมื่อทำได้อย่างน้ีก็จะสามารถตัดกระแสกิเลส ดับความเร่าร้อน บรรลุปฏิปทาของมุนี
ได้ ปฏิปทาของมุนีน้ัน คือ อรหัตตมัคคญาณ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๘๕/๖๖๓,ขุ.สุ.อ. 
(บาลี) ๒/๗๒๗-๗๒๙/๓๓๒) 

นาลันทสูตร :  พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีเมืองนาลันทา ขณะท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  
ณ  เมืองนาลันทา  ท่านพระสารีบุตรเข้าไปกราบทูลถึงความเลื่อมใสของตนใน
พระองค์ว่า  ไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อ่ืนท่ีจะมีปัญญาในทางสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระ
ผู้มีพระภาคท้ังในอดีต  อนาคตและปัจจุบัน  พระองค์ตรัสถามว่า  เธอกล้ากล่าว
เช่นนั้นเพราะเลื่อมใสในเราเท่าน้ันหรือ  หรือว่า  มีเจโตปริยญาณในพระพุทธเจ้าทุก
พระองค์  เมื่อพระเถระทูลว่า  ข้าพระองค์ไม่มีเจโตปริยญาณในเร่ืองน้ีแต่รู้ได้ด้วย
วิธีการอนุมานว่าพระพุทธเจ้าท้ังหลายล้วนละนิวรณ์  ๕  ต้ังพระทัยไว้ในสติปัฏฐาน  
๔  และเจริญโพชฌงค์  ๗  จึงได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณเหมือนกัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๘/
๒๓๐) 



 

๒๗๐๗ 
 

 

นาลันทา, เมือง : ช่ือเมืองเล็กๆ  เมืองหน่ึงในแคว้นมคธ  อยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์ประมาณ ๑ 
โยชน์ ณ เมืองนี้ มีสวนมะม่วงคือปาวาริกมพวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี) ซึ่ง
พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแรมหลายคร้ัง  คัมภีร์ฝ่ายมหายานกล่าวว่า พระสารี
บุตร อัครสาวกเกิดท่ีเกิดนาลันทา แต่คัมภีร์ฝ่ายเรียกถิ่นเกิดของพระสารีบุตรว่า
หมู่บ้านนาลกะ หรือนาลันทคาม 

  เมืองนาลันทา เป็นเมืองเล็กๆขึ้นกับกรุงราชคฤห์ เป็นเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มี
ประชากรมาก  มีพลเมืองหนาแน่น ท่ีล้วนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค, เป็นที่อยู่ของ
ปาวาริกเศรษฐี และอุบาลีคหบดี อยู่ไม่ห่างจากกรุงราชคฤห์ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๔๐/
๓๘๑),ในทีฆนิกาย เช่น พรหมชาลสูตร กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกล
ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ  ๕๐๐  รูป
,ในเมืองนาลันทา มีสวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี  (ที.สี.(ไทย) ๙/๑/๑, ๔๘๑/๒๑๓, 
๔๘๒/๒๑๓),ในมัชฌิมนิกาย เช่น อุปาลิวาทสูตร กล่าวถึงนิครนถ์  นาฏบุตรพร้อมกับ
บริษัทนิครนถ์เป็นจำนวนมาก อาศัยอยู่ที่ เมืองนาลันทา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๖/
๕๓,๑๓/๖๔/๖๑),ในสังยุตตนิกาย นาลันทวรรค นาลันทสูตร กล่าวถึงพระธรรม
เทศนาท่ีเมืองนาลันทา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๘/๒๓๐),ในโสณทินนาวิมาน กล่าวถึง
เทพธิดาโสณทินนา ก็เป็นชาวเมืองนาลันทา ดังคำว่า ชาวเมืองนาลันทารู้จักดิฉันใน
นามว่า โสณทินนา ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองนาลันทา เป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วย
ศีล ยินดีแจกจ่ายทานทุกเม่ือ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๒๑/๓๘) 

  พจนานุกรมพุทธศาสน์อธิบายเมืองนาลันทาไว้ว่า  ภายหลังพุทธกาล ช่ือเมืองนาลัน
ทาเงียบหายไประยะหน่ึง หลวงจีนฟาเหียน ซึ่งจารึกมาสืบศาสนาในชมพูทวีป ราว 
พ.ศ.๙๔๔-๙๕๓ บันทึกไว้ว่า ได้พบเพียงสถูปองค์หน่ึงท่ีนาลันทา แต่ต่อมา ไม่นาน 
กษัตริย์ราชวงศ์คุปตะ พระองค์หน่ึง พระนามว่า ศักราทิตย์หรือ กุมารคุปตะที่ ซึ่ง
ครองราชย์ ประมาณ พ.ศ.๙๕๘-๙๙๘  ได้ทรงสร้างวดเป็นสถานศึกษาข้ึนแห่งหน่ึงที่
เมืองนาลันทา และกษัตริย์พระองค์ต่อๆมา ในราชวงศ์นี้ก็ได้สร้างวัดอ่ืนๆ  เพ่ิมขึ้นใน
โอกาสต่างๆ จนมีถึง ๖ วัด อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ในท่ีสุด ได้มีการสร้างกำแพง
ใหญ่อันเดียวล้อมรอบ ทำให้วัดทั้ง ๖ รวมเข้าด้วยกันเป็นหน่ึงเดียว เรียกว่านาลัน
ทามหาวิหาร และได้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีย่ิงใหญ่แห่งสำคัญยิ่ง ท่ีนัก
ประวัติศาสตร์ สมัยปัจจุบัน  เรียกกันทั่วไปว่า มหาวิทยาลัยนาลันทา พระเจ้าหรรษ-
วรรณนะ  มหาราชองค์หน่ึงของอินเดีย ซึ่งครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.๑๑๔๙-๑๑๙๑  ก็
ได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยนาลันทา  หลวงจีนเห้ียนจัง (พระถัมซัมจั๋ง) 
ซึ่งจารึกมาสืบพระศาสนาในอินเดียในรัชกาลน้ี ในช่วง พ.ศ.๑๑๗๒-๑๑๘๗  ได้มา



 

๒๗๐๘ 
 

 

ศึกษาที่นาลันทามหาวิหาร  และได้เขียนบันทึกบรรยายอาคารสถานที่ท่ีใหญ่โตและ
ศิลปกรรมท่ีวิจิตรงดงาม ท่านเล่าถึงกิจกรรมทางการศึกษาที่รุ่งเรืองย่ิง  นักศึกษามี
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน และมีอาจารย์ประมาณ ๑,๕๐๐ คน พระมหากษัตริย์
พระราชทานหมู่บ้าน ๒๐๐ หมู่บ้าน โดยรอบถวายโดยทรงยกภาษีท่ีเก็บได้ให้เป็นค่า
บำรุงมหาวิทยาลัย ผู้เล่าเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น วิชาท่ีสอนมีท้ังปรัชญา 
โยคะ  ศัพทศาสตร์ เวชชศาสตร์  ตรรกศาสตร์ นิติศาสตร์ นิรุกติศาสตร์  ตลอดจน
โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ และตันตระ  แต่ท่ีเด่นชัดก็คือนาลันทาเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน  และเพราะความที่มีกิตติศัพท์เลื่องลือมาก  จึงมี
นักศึกษาเดินทางมาจากต่างประเทศหลายแห่ง  เช่น จีน ญี่ปุ่น  เอเชียกลาง สุมาตรา 
ชวา ทิเบต  และมองโกเลีย  เป็นต้น  หอสมุดของนาลันทาใหญ่โตมาก และมีช่ือเสียง
ไปท่ัวโลก เมื่อคราวที่ถูกเผา ทำลายในสมัยต่อมา  มีบันทึกกล่าวไว้ว่า หอสมุดน้ีไหม้
อยู่เป็นเวลาหลายเดือน  หลวงจีนอ้ีจิง ซ่ึงจาริกมาในระยะ ประมาณ พ.ศ.๑๒๒๓  ก็
ได้มาศึกษาที่นาลันทาและได้เขียนบันทึกเล่าไว้อีก  นาลันทารุ่งเรืองสืบมาช้านาน
จนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ (พ.ศ.๑๓๐๓-๑๖๘๕)  กษัตริย์ราชวงศ์น้ีก็ทรงอุปถัมภ์มหา
วิหารแห่งน้ี  เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  โดยเฉพาะโอทันตบุระ ท่ีได้ทรงสถาปนา
ขึ้ น ให ม่   อย่างไรก็ ดี   ในระยะหลั งๆ   นาลันทาได้ หัน ไปสนใจการศึกษา
พระพุทธศาสนาแบบตันตระ ท่ีทำให้เกิดความย่อหย่อนและหลงเพลินทางกามารมณ์ 
และทำให้พุทธศาสนากลมกลืนกับศาสนาฮินดูมากข้ึน เป็นเหตุสำคัญอย่างหน่ึงแห่ง
ความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนา ครั้งหน่ึงประมาณ พ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมุสลิม
เติรกส์ได้ยกมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ  และเข้าครอบครอง
ดินแดนโดยลำดับ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานใน
พระพุทธศาสนาลงแทบท้ังหมดและสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหา
วิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลาน้ันด้วย มีบันทึกของนักประวัติศาสตร์ 
ชาวมุสลิมเล่าว่า  ที่นาลันทา พระภิกษุถูกสังหารแบบหมดสิ้น  และมหาวิทยาลัยนา
ลันทาก็ได้ถึงความพินาศสูญสิ้นลง แต่บัดน้ันมา ซากของนาลันท่ีถูกขุดพบในภายหลัง  
ยังประกาศยืนยันอย่างชัดเจน  ถึงความยิ่งใหญ่ของนาลันทาในอดีต ในปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๕ อินเดียได้เริ่มต่ืนตัว และตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ท่ีได้มีบทบาทอันย่ิงใหญ่ในการสร้างสรรค์อารยธรรมของชมพูทวีป  รวมทั้งบทบาท
ของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ด้วย และใน พ.ศ.๒๔๙๔   ก็ได้มีการจัดต้ังสถาบันบาลี
นาลันทาช่ือว่า นวนาลันทามหาวิหาร (นาลันทามหาวิหารแห่งใหม่) ขึ้น เพ่ือแสดง



 

๒๗๐๙ 
 

 

ความรำลึกคุณและยกย่องเกียรติแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมท้ังเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่
นาลันทามหาวิหารมหาวิทยาลัยท่ีย่ิงใหญ่ในอดีตสมัย 

นาลิปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนาลิปุปผิยเถระ ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้นำ
ดอกบัวไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่
รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๔๗/๔๘๐) 

นาลยิสากะ, ของเค้ียว : ช่ืออาหารอย่างหน่ึง ใช้ผักเป็นหลักผสมกับข้าวสาลี เคี่ยวในเนยใส แล้วใส
ของอร่อยเป็นต้นแล้วอบให้สกุ ดังคำในมนาปทายีสูตรที่อุคคคหบดีกราบทูลพระผู้มี
พระภาคว่า นาลิยสากะ  ซึ่งทอดด้วยน้ำมันเป็นท่ีน่าพอใจของข้าพระองค์  ขอพระผู้
มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ รับนาลิยสากขาทนียาหารของข้าพระองค์น้ัน
ด้วยเถิด (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๔/๗๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นาลิยสากะหมายถึงของเคี้ยวท่ีใช้ผักประมาณ ๑ทะนาน
ขยำกับแป้งข้าวสาลีแล้วเคี่ยวในเนยใสที่ผสม   เมล็ดย่ีหร่าเป็นต้นผสมกับของอร่อย 
๔ ชนิด อบให้สุก (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๔๔/๒๕)   

นาวาวิมาน๑ (ปฐม) : ว่าด้วยวิมานท่ีมีเรือเป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๑) วิมานเรือประทุนทองในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงคนหน่ึงชาวกรุงสาวัตถีเพราะได้เห็นภิกษุหลายรูปกำลัง
เหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ำ จึงขมีขมันจัดหาน้ำด่ืม ไปถวายด้วยมือตนเอง (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๔๓/๘) 

นาวาวิมาน๒ (ทุติย) : ว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๒) เป็นวิมานเรือประทุนทองในสวรรค์
ช้ันดาวดึงส์ท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงคนหนึ่งชาวกรุงสาวัตถีเพราะได้เห็นพระเถระผู้กำลัง
เหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ำมา จึงนิมนต์ให้น่ังบนอาสนะที่จัดถวาย แล้วหาน้ำมาล้าง
เท้าและถวายน้ำด่ืมด้วยมือตนเอง (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๕๓/๑๐) 

นาวาวมิาน๓ (ตติย) :ว่าด้วยวิมานท่ีมีเรือเป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๓) วิมานเรือประทุนทองในสวรรคช้ั์น
ดาวดึงส์ท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงคนหน่ึงชาวหมู่บ้านพราหมณ์ ช่ือถูณะ เพราะได้ถวายน้ำด่ืม
แด่พระผู้มีพระภาคด้วยมือตนเอง (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๓/๑๑) 

นาวาสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นดุจเรือข้ามฟาก พระผู้มีพระภาคตรัสสอนภิกษุท้ังหลาย 
ว่า เมื่ออาศัยเรียนรู้ธรรมจากผู้ใดก็ไม่ควรทำลายผู้นั้น เหมือนคนอาศัยเรือข้ามฟาก 
ถึงฝั่งแล้วก็ไม่ควรทำลายเรือ อน่ึง คนท่ีสอนธรรมแก่ผู้อ่ืน ตนเองก็ควรรู้แจ้ง ธรรมน้ัน 
ๆ ด้วย เพราะถ้าไม่รู้จริงสอนผิดทางไป จะนำหมู่ชนไปสู่ความวิบัติ เหมือน นายเรือผู้
ไม่ชำนาญการขับเรือ ย่อมนำผู้โดยสารไปพบความวิบัติกลางแม่น้ำ ฉะนัน้ (ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๓๑๙/๕๗๓) 



 

๒๗๑๐ 
 

 

นาวาสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเรือ  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุผู้เจริญ
อริยมรรคมีองค์  ๘  ย่อมทำให้สังโยชน์สงบราบคาบได้  เหมือนลม  แดด  และฝนทำ
ให้เชือกผูกเรือเปื่อยผุไปอย่างง่ายดาย (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๘/๘๖) 

นาวินากี, ข้าราชบริพาร : ช่ือข้าราชบริพารนามว่านาวินากี  เป็น ๑ ในข้าราชบริพารของพระเจ้า
เอเฬยยะ ๖ คน คอื ยมกะ  โมคคัลละ อุคคะนาวินากี คันธัพพะ และอัคคิเวสสะ  ผู้
เลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตรเป็นผู้โง่เขลา  ทำความเคารพอย่างย่ิงเห็นปานนี้ คือ
ไหว้ ลุกรับ ทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณรามบุตร  (องฺ.จตุกกฺ.(ไทย) ๒๑/
๑๘๗/๒๗๐)  

นาสนะ:ให้ฉิบหายเสีย หมายถึงให้สึกจากความเป็นพระ ดังคำในมหาวรรค ปวารณาฐปนะ  
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ถ้าภิกษุจำเลยน้ันปฏิญญาว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติ
ปาราชิกสงฆ์พึงนาสนะเสีย แล้วจึงปวารณา(วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๓๗/๓๘๓),ในการัณฑว
สูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่า ผู้น้ีเป็นผู้ประทุษร้าย
สมณะเป็นสมณะแกลบ เป็นสมณะหยากเย่ือครั้นรู้จักเขาอย่างนี้แล้ว จึงนาสนะ เขา
ออกไป ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะคิดว่าภิกษุน้ีอย่าได้ประทุษร้ายภิกษุท่ีดีอ่ืนๆ 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๐/๒๑๖)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นาสนะ ในท่ีน้ีหมายถึง  ให้สึกจากความเป็นภิกษุ  (วิ.อ.
(บาลี) ๓/๒๓๗/๑๕๙) และอธิบายไว้อีกว่า นาสนะหมายถึงวิธีลงโทษพระ  ม ี๓ วิธี  
คือ  (๑)  ลิงคนาสนะ(ให้ฉิบหายจากเพศบรรพชิต)  (๒) ทัณฑกัมมนาสนะ(ให้ฉิบหาย
ด้วยการลงโทษ) (๓)  สังวาสนาสนะ(ให้ฉบิหายจากสังวาส) (วิ.อ.  (บาลี) ๓/๓๒๑/
๔๔๔)   

นาสนา : ให้ฉิบหายเสีย คือการลงโทษบุคคลผู้ไมส่มควรถือเพศ มี ๓ อย่าง คือ (๑) ลิงคนาสนา 
ให้ฉิบหายจากเพศคือให้สึกเสีย (๒) ทัณฑกรรมนาสนา ให้ฉิบหายด้วยการลงโทษ (๓) 
สังวาสนาสนาให้ฉิบหายจากสงัวาส 

นาสิก  : จมูก  หากเปน็ราชาศัพท์เรียกว่าพระนาสิก ดังคำในโกฏฐิกสูตร กล่าวถึงพระนาสิก
ของพระผู้มีพระภาคมีอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงสูดกลิ่นด้วยพระนาสิก  (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๓๒/๒๒๖)   

นาเสนติสูตร : พระสูตรว่าด้วยมาตุคามท่ีจะถูกญาติทำให้พินาศ พระผู้มพีระภาคขณะประทับอยู่  ณ  
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  พวกญาติย่อมยังมาตุคามผู้ประกอบด้วย
กำลัง  ๔  แต่ไม่ประกอบด้วยกำลังท่ี ๕ คือศีลให้พินาศไป โดยไม่ให้อยู่ในตระกูล แต่
อนุญาติให้มาตุคามผู้ประกอบด้วยกำลังท่ี  ๕ ถึงไม่ประกอบด้วยกำลัง  ๔  อยู่ใน
ตระกูลได้   (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๙/๓๓๐) 



 

๒๗๑๑ 
 

 

นาฬกคาม : ช่ือหมู่บ้านแห่งหนึ่งนามว่านาลันทา อยู่ไมห่่างจากกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นท่ีเกิด
และปรินิพพานของพระสารีบุตรเถระ มีวังคันตพราหมณ์ปกครอง ดังคำในจุนทสูตร 
กล่าวถึงท่านพระสารีบุตรอยู่ ณบ้านนาฬกคาม แคว้นมคธ อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้
หนัก จุนทะสมณุทเทสเป็นผูป้รนนิบัติท่าน ครั้งน้ัน ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานด้วย
อาพาธน้ันแล(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๙/๒๓๒),เป็นที่อยู่ของอุบาสิกาช่ือว่าเปสวดี ดังคำที่
เทพธิดาตอบแก่พระมหาโมคคัลลานเถระว่า ในชาติก่อน ดิฉันได้เกิดเป็นหญิงสะใภ ้
ในหมู่บ้านช่ือนาฬกคาม อยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้นมคธ อันรุ่งเรืองชาวบ้านใน
หมู่บ้านน้ันรู้จักดิฉันในนามว่าเปสวดี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๕๕/๗๓)  

นาฬันทสูตร:พระสูตรว่าด้วยคหบดีชาวเมืองนาฬันทา อุบาลีคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับ
อยู่ ณ หัตถิคาม  แคว้นวัชชีแล้วทูลถามโดยนัยแห่งเวสาลีสูตรในวรรคนี้ (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๒๖/๑๕๑) 

นาฬันทา, เมอืง :ช่ือเมืองแห่ง ๑ อยู่ไม่ห่างจากกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นเมืองที่เป็นที่เกิดและที่
ปรินิพพานของพระสารีบุตรเถระ และมีปาวาริกัมพวันอยู่ในเมืองน้ี บางคราวเมืองนี้
เกิดข้าวยากหมากแพง ประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแคน้ ใช้สลากปันส่วนซื้ออาหาร 
ล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อน ดังคำในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระ
ภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปถึงเมอืงนาฬันทา ประทับอยู่ท่ีปาวาริกัมพวัน 
แสดงธรรมเก่ียวกับศีล สมาธิและปัญญา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๔๔/๘๙, ๑๔๘/๙๒,๑๑/
๑๔๑/๑๐๓),ในสังยุตตนิกาย นาฬันทสูตร กุลสูตร กล่าวถึงอุบาลีเป็นคหบดีชาวเมือง
นาฬันทา,พระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จึงเสด็จจาริกไปในเมืองนาฬันทาซึ่ง
เกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้น ใช้สลากปันส่วนซ้ืออาหาร 
ล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๖/๑๕๑, ๓๕๘/๔๐๑, ๓๕๙/
๔๐๔, ๓๖๐/๔๐๖), นิครนถ์ นาฏบุตรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาฬันทาพร้อมด้วยนิคร
นถบริษัทหมูใ่หญ่(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๑/๔๑๒) ; นาลนัทา ก็เขียน   

นาฬาคีรี, ช้าง : ช้างนาฬาคีรี,(นาฬาคิรี ก็เขียน) เป็นช่ือช้างที่ดุร้าย ชอบฆ่าคน  ว่ิงไล่พระพุทธเจ้าใน
กรุงราชคฤห์ ซึ่งพระเทวทัตให้ควาญช้างปล่อยไป ดังคำในจูฬวรรค กล่าวถึงช้าง
นาฬาคิรีมองเห็นพระผู้มีพระภาคทรงดำเนินมาแต่ไกล  จึงชูงวงหูชัน หางช้ี  ว่ิงตรง
ไป,พระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปที่ช้างนาฬาคิรี    ช้างนาฬาคิรีได้สัมผัสกระแส
เมตตาจิตแล้วจึงลดงวงลงแล้วเข้าไปหายืนอยู่ตรงพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคทรงยก
พระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาฬาคิรี  พลางตรัสสอนช้างนาฬาคิรี (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๓๔๒/๑๙๕, ๓๔๒/๑๙๖, ๓๔๒/๑๙๗),เป็นประเภทของช้าง ๑ ในพระราชา ซึ่งเป็น
ช้างหลวง ดังคำในจันทกุมารชาดก พระราชาตรัสว่า พวกท่านจงรีบนำช้างท้ังหลาย
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ของเรามา คือ ช้างอภยังกร ช้างนาฬาคีรี ช้างอัจจุคคตะ ช้างวรุณทันตะ ช้างเหล่าน้ัน
จักเป็นประโยชน์แก่การบูชายัญ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๓/๓๓๗),ในอปทาน 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุพกรรมของพระองค์เองว่า ช้างนาฬาคีรีเชือกดุร้ายจึงว่ิงไล่เราใน
กรุงราชคฤห์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๓/๕๗๖)   

นาฬิ  : ช่ือมาตราตวง แปลว่า “ทะนาน” ดังคำในตัณฑุลนาฬิชาดก ซึ่งเป็นชาดก ว่าด้วย
มูลค่าข้าวสารทะนานหน่ึง (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕/๓) ;ดู มาตรา 

นาฬิเกรผลทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนาฬิเกรผลทายกเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้
ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายมะพร้าวแด่พระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี) 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๙๑/๑๙๙) 

นาฬิชังฆะ, พราหมณ์ : ช่ือพราหมณ์นามว่านาฬิชังฆะ,พราหมณ์ท่ีทำหน้าที่ทูลถามปัญหา,  เป็นคนรับ
ใช้พระนางมัลลิกาเทวี อยู่กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล คราวหนึ่งเป็นคนที่พระนางมัลลิกา
เทวีส่งไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแลทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาธน้อย
กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์  อยู่สำราญและข้อสงสัย เช่น ข้อสงสัยว่า 
โสกะปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากส่ิงอันเป็นที่
รัก แล้วฟังคำตอบท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเช่นน้ัน แล้วมากราบทูลให้พระนาง
มัลลิกาเทวีทราบ ดังคำในปิยชาติกสูตร กล่าวถึงพระนางมัลลิกาเทวีรับสั่งเรียก
พราหมณ์ช่ือนาฬิชังฆะมาตรัสว่ามาเถิด ท่านพราหมณ์ ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาค (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๕/๔๓๖)  

น่าอัศจรรย์ : เป็นคำอุทาน  ท่ีเกิดจากการเห็นหรือพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์ที่แปลก
ประหลาด,มุ่งหมายถึงปรากฏการณ์อันเน่ืองแต่บุญญาภินิหารของพระโพธิสัตว์ 
พระพุทธเจ้า หรือพระสาวก เช่น ในมหาวรรค กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคครองอันตร
วาสก    ทรงถือบาตรและจีวร    เสด็จหายไปในพระเชตวัน มาปรากฏที่ซุ้มประตู
บ้านนางวิสาขามิคารมาตา ประทับน่ังบนพระพุทธอาสน์ที่เขาปูไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์  
นางวิสาขามิคารมาตารื่นเริงบันเทิงใจว่า น่าอัศจรรย์จริง ผู้เจริญทั้งหลาย ไม่เคย
ปรากฏ ผู้เจริญท้ังหลาย พระตถาคตทรงมีฤทธ์ิมาก ทรงมีอานุภาพมาก....(วิ.ม.(ไทย) 
๕/๓๕๐/๒๒๑), หรือดังคำในมหาวิภังค์ท่ีพระมหาโมคคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชฌ
กูฏ เห็นอัฏฐิสังขลิกเปรต ลอยขึ้นสู่กลางอากาศ ฝูงแร้ง นกกา นกเหยี่ยวพากันโฉบ
อยู่ขวักไขว่จิกท้ึงย้ือแย่งเนื้อท่ีติดอยู่ตามระหว่างซี่โครงสะบัดไปมาจนมันร้องครวญ
คราง  แล้วมีความรู้สึกว่า น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ ท่ีมีสัตว์เช่นน้ี มียักษ์เช่นนี้ มี
เปรตเช่นน้ี มีการได้อัตภาพเช่นน้ีอยู่ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒๘/๒๒๑)  
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  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖๐/๒๘๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑/๒, 
๓/๔, ๒๓๒/๒๗๓, ๒๘๐/๓๓๕, ๓๐๖/๓๖๖, ๓๔๘/๔๒๒, ๓๙๓/๔๘๘, ๔๗๗/๖๐๕,
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๓/๗๗,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๗/๔๐๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๕/
๕๗, ๔๕/๗๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๑/๔๗, ๔๓/๔๙๙, ๑๗๖/๒๙๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๒๖/๔๕๙, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘/๒๑๑)  

น้ำกล้วย : ช่ือน้ำปานะ,เครื่องด่ืม,น้ำด่ืม ท่ีเรียกว่าน้ำอัฏฐปาน  หมายถึงน้ำที่ทำจากผลกล้วยสกุ 
ผสมกับน้ำบดและค้ันจนมีน้ำแล้วกรอง มักใช้กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่ หรือกล้วยหอม 
; ช่ือ ๑ ในน้ำปานะ ๘ อย่าง ดังคำท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต
น้ำอัฏฐบาน คือ (๑) น้ำมะมว่ง (๒) น้ำหว้า (๓) น้ำกล้วยมีเมล็ด (๔) น้ำกล้วยไม่มี
เมล็ด (๕) น้ำมะซาง (๖) น้ำลูกจันทน์หรอืองุ่น (๗) น้ำเหง้าบัว (๘)นำ้มะปรางหรือ
ลิ้นจี่,เกณิยชฎิลถวายน้ำอัฏฐบานเป็นคนแรก (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๓๑,๓๐๕/๑๔๓,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๙๕/๘๓๐, ๗๙๕/๘๓๐), ในมหานิทเทส อธิบายว่าน้ำกล้วย ก็คือ
น้ำปานะ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๙/๔๔๔) ; (ดูเทียบ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๒๓๘-๒๕๖/๓๙๕-
๔๐๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ยามกาลิก ของรับประเคนไว้และฉันได้ช่ัววันหน่ึงกับคืนหน่ึง คือ 
ปานะ (น้ำด่ืม)  ๘  ชนิดหรือ น้ำอัฏฐบาน  ได้แก่  (๑)  น้ำมะม่วง (๒) น้ำหว้า (๓) น้ำ
กล้วยมีเมล็ด (๔) น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด  (๕)  น้ำมะซาง  (๖)  น้ำลูกจันทน ์ (หรือองุ่น) 
(๗) น้ำเหง้าอุบล  (๘)  น้ำมะปราง  (หรือลิน้จี่) (วิ.อ.  (บาลี) ๓/๓๐๕/๑๘๘-๑๘๙)  

น้ำข้าว : น้ําที่ได้จากข้าวเมื่อหุงแล้วเช็ดน้ําหรือตักนํ้าออก, ใช้แก้อาพาธ มีผดผื่นขึน้ตามตัว (วิ.
ม.(ไทย) ๕/๒๖๙/๖๒),ในมหาสีหนาทสูตร กล่าวถึงสมณพราหมณ์พวกหน่ึงดำรงชีวี
ตอยู่ด้วยการด่ืมน้ำข้าว (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๒๗/๘๔) 

  อรรถกถาอธิบายถึงประโยชน์ของน้ำข้าวไว้ว่า วิธีหล่อสันถัต  ใช้ยางเหนียว เช่น 
น้ำข้าวเทลงบนพ้ืนที่เรียบแลว้เอาขนโปรยลาดลงบนยางเหนียว  (วิ.อ. (บาลี) ๒/
๕๔๒/๑๙๒)  

น้ำจัณฑ์ : เหล้า,สุรา เป็นราชาศัพท์ ดังคำในปฐมสรณานิสักกสูตร กล่าวถึงเจ้าศากยะพระนาม
ว่าสรณานิ สวรรคตแล้ว  พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ท้าวเธอว่า เป็นโสดาบัน  
ไม่มีทางตกต่ำ  มีความแน่นอนท่ีจะสำเรจ็สัมโพธิในวันข้างหน้า  แต่เจ้าสรณานิ
ศากยะถึงความท้อแท้ในสิกขา เสวยน้ำจัณฑ์ เพราะเจ้าสรณานิศากยะได้สมาทาน
สิกขาบทในเวลาจะสวรรคต (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๐/๕๒๙),ในอัมพสักขรเปตวัตถุ 
กัปปิตกภิกษุถวายพระพรแก่พระเจ้าลิจฉวีว่า ขอพระองค์จงเว้นขาดจากการถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลก ไม่ทรงเสวยน้ำจัณฑ์ ไม่ตรัสเท็จ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
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๕๙๓/๒๖๔),ในเตมิยชาดก พระเตมีย์โพธิสัตว์ทูลถามพระราชาว่า ขอถวายพระพร
เสด็จพ่อ มหาบพิตรไม่ทรงเสวยน้ำจัณฑ์หรือ ไม่ทรงโปรดปรานการเสวยน้ำจัณฑ์หรือ
(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๗/๑๙๕, ๗๘/๑๙๕) 

น้ำทองแดง : น้ำร้อนมากเป็นสีแดง หมายถึงน้ำท่ีมีสีน้ำตาลอมแดงเกิดจากความร้อนเพราะไฟ,เป็น
น้ำที่พญายมใช้สำหรับกรอกปากของสัตว์นรก ดังคำในเทวทูตสูตร กล่าวถึงนายนิรย
บาลจึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเก่ียวปากให้อ้าแล้วกรอกน้ำทองแดงอัน
ร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเข้าไปในปาก น้ำทองแดงน้ันจึงลวกริมฝีปากบ้าง (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๗๐/๓๑๗) ;ในสังกิจจชาดก กล่าวถึงนายนิรยบาลบังคับให้สัตว์นรกนั้นผู้ฆ่า
มารดาด่ืมเลือดที่มีอยู่ในตนท่ีไหลออกจากร่างกายของตนซึ่งร้อนปานประหนึ่งน้ำ
ทองแดงที่ละลายคว้าง(ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๑๑๔/๕๑) 

น้ำทิพย์ :  น้ำที่ทำผู้ด่ืมใหไ้ม่ตาย  หมายถึงน้ำอมฤต หรือน้ำสุรามฤต ดังคำในจัมเปยยชาดก 
กล่าวถึงนางนาคกัญญาเหล่าน้ันสวมสังวาลทองคำ ใส่เสื้อผ้าสวยงาม มีองคุลีกลมกลึง  
มีฝ่ามือฝ่าเท้าแดง ผิวพรรณไม่ทรามเลย คอยประคองให้ท่าน(พระเจ้ากาสี) ด่ืมน้ำ
ทิพย์ ความงามเช่นนี้ในมนุษยโลกไม่มี (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๗๐/๕๑๗) 

น้ำนม : ของเหลวสีขาวออกมาจากนมคนและสัตว์ เช่น โค แพะ ควาย สําหรับเลี้ยงลูก ดังคำ
ในอัคคัญญสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านาน  เกิดง้วนดินลอยอยู่
บนน้ำ ปรากฏแก่สัตว์เหล่าน้ันดุจน้ำนมท่ีบุคคลเคี่ยวให้แห้งแล้วทำให้เย็นสนิทจับ
เป็นฝาอยู่ข้างบน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๐/๘๙),ในมัชฌิมนิกาย  อังคุตตรนิกาย 
กล่าวถึงน้ำนมไว้ เช่น ในจูฬโคสิงคสูตร พระอนุรุทธเถระกราบทูลว่า ขอประทาน
วโรกาส   ข้าพระองค์ท้ังหลายยังพร้อมเพรียงกัน ช่ืนชมกัน ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือน
น้ำนมกับน้ำ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๒๖/๓๕๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๙/๙๒, ๒๖๒/๓๐๙, 
๓๖๘/๔๕๓, ๔๑๗/๕๒๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๖/๓๒๙,๑๒๕/๓๗๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๗๘/๑๔๒),ในทักขิณาวิภังคสูตร กล่าวถึงพระนางมหาปชาบดีโคตมี  ทรงมี
อุปการะมาก เป็นพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาค ทรงทะนุถนอมเลี้ยงดูให้พระผู้มี
พระภาคเสวยน้ำนม  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๗/๔๒๕),ในขีรสูตร กล่าวถึงน้ำนมของ
มารดาท่ีข้าพระองค์ท้ังหลายผู้วนเวียนท่องเท่ียวไปโดยกาลนานน้ี ด่ืมแล้วน้ีแหละ
มากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไม่มากกว่าเลย (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๒๗/๒๑๘) 

น้ำประปา : น้ำที่เกรอะกรองให้สะอาดปราศจากเช้ือโรค แลว้จ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย 
ดังคำในเนมิราชชาดกที่มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้พระเจ้าเนมิราชทราบว่า  เทพบุตร
บางพวกเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในมนุษยโลกเคยเป็นอุบาสกผู้มศีีล ได้สร้างสวนดอกไม้ บ่อ
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น้ำ น้ำประปา และสะพาน ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์ผู้สงบเย็นด้วยความเคารพ (ขุ.ชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๕๓๒/๒๖๕, ๕๔๑/๒๖๖, ๕๕๐/๒๖๗, ๕๕๗/๒๖๘) 

น้ำปานะ :   น้ําสําหรับด่ืม,เครื่องด่ืม ใช้สำหรับพระสงฆ์  ในคัมภีร์ปริวาร พระพุทธเจ้าตรัสว่า น้ำ
ปานะมี ๘ ชนิด (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๘/๔๘๗),ในมหานิทเทส กลา่วถึงน้ำปานะไว้ ๘ หน 
(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๙/๔๔๔),ในอปทาน กล่าวว่าน้ำปานะเป็นของควรให้ทาน,ควร
ถวายพระสงฆ์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๕, ๒๖/๕๘๒), ในกถาวัตถุอธิบายว่า น้ำปานะ 
พระสงฆ์ฉัน ด่ืม เคี้ยว    ลิ้มได้ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๙๕/๘๓๐, ๗๙๕/๘๓๐); (ดูเทียบ 
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๒๓๘-๒๕๖/๓๙๕-๔๐๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า น้ำปานะ ๘ ชนิด คือ (๑) น้ำมะม่วง (๒) น้ำหว้า   (๓) น้ำกล้วย
มีเมล็ด (๔) น้ำกล้วยไม่มีเมลด็ (๕) น้ำมะทราง (๖) น้ำผลจันทน์หรือน้ำองุ่น (๗) น้ำ
เหง้าบัว   (๘)  น้ำผลมะปรางหรือน้ำลิ้นจ่ี  

น้ำผักดอง : น้ำที่เกิดจากการแช่หรือหมักผัก ผลไมแ้ละสิ่งต่างๆ เป็นต้นไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ ตาก
แดดอยู่เป็นเวลานาน,เป็นอาหารคนท่ียากจน ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวถึงชาวกรุงรา
ชคฤห์ถวายอาหารธรรมดาแก่พระเมตติยะและพระภุมมชกะ ตามแต่จะหาได้ คือ
ปลายข้าวกับน้ำผักดอง (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๘๓/๔๑๕,วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๙๒/๓๐๓) 

  น้ำผักดอง มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๑/๑๕๘,ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/
๕๑๗/๖๕, ๕๑๘/๖๕, ๕๑๙/๖๕, ๕๒๐/๖๕, ๕๒๑/๖๕, ๕๒๒/๖๕, ๕๒๓/๖๕, 
๕๒๔/๖๕) 

น้ำผึ้ง,นำ้ผึง้ม้ิม : น้ำรสหวานท่ีแมลงผึ้งทำ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๒๓/๑๔๓),น้ําหวานมีลักษณะข้นท่ีแมลง
ผึ้งเก็บสะสมเอามาจากดอกไม้ต่าง ๆ,ในมหาวิภังค์ น้ำผึ้งเป็นเภสัช เป็นชนิด ๑ ใน
เภสัช  ๕ คือเนยใส  เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้งน้ำอ้อย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๗๗/๑๔๗,วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๗๑/๗๖),ในเภสชัชสิกขาบทอธิบายว่า เภสัชใดควรลิ้มสำหรับภิกษุผู้เป็น
ไข้  คือเนยใส  เนยข้น  น้ำมันน้ำผึ้ง  น้ำอ้อย  ภิกษุรับประเคนเภสัชน้ันแล้วเก็บไว้ฉัน
ได้  ๗  วันเป็นอย่างมาก ให้เกินกำหนดน้ันไป ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ (วิ.มหา.
(ไทย)๒/๖๒๓/๑๔๓);ใช้ทำขนมหรือทำกับข้าว ในมหาวรรคกล่าวถึงตปุสสะและภัลลิ
กะ ได้ถือข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค(วิ.ม.(ไทย) 
๔/๖/๙) น้ำรสหวานมีลักษณะข้นท่ีแมลงผึ้งขนาดเล็ก ซึ่งยาว ๘ มลิลิเมตร อกกว้าง 
๒.๕ มิลลิเมตรอาศัยอยู่เป็นกลุ่มทำรังในท่ีโล่งแจ้งเป็นแผ่นเด่ียวๆมขีนาดเท่าฝ่ามือ
จนถึง ๓๐ เซนติเมตร เกบ็สะสมเอามาจากดอกไม้ต่างๆ  ดังคำในอัคคัญญสูตร 
กล่าวถึงง้วนดินว่าสมบูรณ์ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกลิ่น สมบูรณ์ด้วยรส  มีสเีหมือนเนยใส
หรือเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซึ่งปราศจากโทษ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
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๑๐๓/๗๓, ๑๒๐/๘๙, ๑๒๓/๙๑, ๑๒๔/๙๑),คนเป็นโรคลงแดงกินเป็นยาได้ (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า น้ำผึ้ง ฉนัได้ภายในเวลา ๗ วัน คือ เภสัชท้ัง  ๕ ได้แก่ (๑) เนยใส 
(๒) เนยข้น(๓) น้ำมัน (๔)น้ำผึ้ง (๕) น้ำอ้อย (วิ.อ.(บาลี) ๓/๓๐๕/๑๘๘-๑๘๙)  

น้ำฝาด,น้ำฝาดท่ีเปน็ยา : น้ำท่ีมีรสฝาด เกิดจากการเอาเปลือกไม้แก่นไม้เป็นต้นของไม้บางชนิดเช่น
ขนุนมาต้ม ใช้ย้อมสบงจีวร, เช่น ผ้าย้อมฝาด ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึงพวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย์ใช้จีวรที่ไม่ได้ตัดที่ย้อมน้ำฝาด(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๔/๒๑๓),ในมหาวรรค 
กล่าวไว้ว่า ภิกษุเป็นไข้ ต้องการน้ำฝาดที่เป็นยา พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตน้ำฝาดที่เป็นยาคือ น้ำฝาดสะเดา น้ำฝาดโมกมนั น้ำฝาดขี้กา 
น้ำฝาดบอระเพ็ด น้ำฝาดกระถินพิมานหรือน้ำฝาดที่เป็นยาชนิดอ่ืนท่ีมีอยู่(วิ.ม.(ไทย) 
๕/๒๖๓/๔๗) ; ฝาด ก็ว่า 

  อรรถกถาอธิบายว่า ภิกษุใช้ผ้าย้อมด้วยฝาด ดังคำว่า การบวชในสมัยแรกใช้ผ้ากา
สาวพัสตร์ (ผ้าท่ีย้อมน้ำฝาด)  ในสมัยต่อมาใช้ผ้าเปลือกไม้ก็มี  (ที.ปา.อ.  (บาลี)๘๒/
๓๓)  

น้ำมะม่วง  : ช่ือน้ำปานะ,เครื่องด่ืม,น้ำด่ืม ท่ีเรียกว่าน้ำอัฏฐปาน  หมายถึงน้ำท่ีทำจากมะม่วงสุก 
ผสมกับน้ำบดและค้ันจนมีน้ำแล้วกรอง มกัใช้เน้ือมะม่วงล้วน เช่น อกร่อง กะล่อน 
น้ำดอกไม้ ; ช่ือที่ ๑ ในน้ำปานะ ๘ อย่าง ดังคำท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตน้ำอัฏฐบาน คือ (๑) น้ำมะม่วง (๒) น้ำหว้า (๓) น้ำกล้วยมีเมล็ด (๔) น้ำ
กล้วยไม่มีเมลด็ (๕) น้ำมะซาง (๖) น้ำลูกจันทน์หรือองุ่น (๗) น้ำเหง้าบัว (๘)น้ำ
มะปรางหรือลิ้นจ่ี,เกณิยชฎิลถวายน้ำอัฏฐบานเป็นคนแรก (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๐/
๑๓๑,๓๐๕/๑๔๓,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๙๕/๘๓๐, ๗๙๕/๘๓๐), ในมหานิทเทส อธิบาย
ว่าน้ำมะม่วง ก็คือน้ำปานะ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๙/๔๔๔) ; (ดูเทียบ วิ.มหา. (ไทย) ๒/
๒๓๘-๒๕๖/๓๙๕-๔๐๙)  

น้ำมัน,น้ำมันกา :ของเหลวท่ีมีลักษณะเป็นมันลื่น ไม่ละลายน้ำ สกัดจากพืช สัตว์, ถ้าทำมาจากกา 
เรียกว่าน้ำมันกา, หมายถึงของเหลวที่สกัดจากแหล่งกำเนิด เช่นพืชและสัตว์  ดังคำ
ในมหาวิภังค์ว่า น้ำมัน ได้แก่น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดงา น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดผักกาด 
น้ำมันท่ีสกัดจากเมล็ดมะซาง น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดละหุ่ง หรือน้ำมันไขสัตว์ (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๖๒๓/๑๔๓),ในมหาวิภังค์ น้ำมันเป็นเภสัช เป็นชนิด ๑ ในเภสัช  ๕ คือเนย
ใส  เนยข้น น้ำมัน น้ำผ้ึงน้ำอ้อย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๗๗/๑๔๗,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๗๑/
๗๖),ในเภสัชชสิกขาบทอธิบายว่า เภสัชใดควรลิ้มสำหรับภิกษุผู้เป็นไข้ คือเนยใส เนย
ข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ภิกษุรับประเคนเภสัชนั้นแล้วเก็บไว้ฉันได้  ๗  วันเป็นอย่าง
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มาก ให้เกินกำหนดน้ันไป ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๖๒๓/๑๔๓); 
ในพุทธสัญญกเถราปทาน พระพุทธสัญญกเถระกล่าวไว้ว่า ความเป็นพระพุทธเจ้าผู้
ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกน้ีหาได้ยากเหมือนหาดอกมะเด่ือท่ีดี เหมือนหากระต่ายในดวง
จันทร์ หรือเหมือนหาน้ำมันกา (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๖/๑๓๗) ; ดูน้ำผึ้ง 

  คำว่า น้ำมัน มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๖๐/๔๑๒,วิ.จู.(ไทย) 
๖/๑๙๒/๓๐๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๕/๒๖๐, ๒๖๕/
๓๑๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๘/๓๗๖,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๒๓/๘๔,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๒๓๕๗/๕๔๘,ขุ.อป.(ไ ทย) ๓๒/๒๘/๕,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๗๔/๕๐๕ 

  อรรถกถาอธิบายน้ำมันกาไว้ว่า น้ำมันกาหายาก เพราะกาทั้งหลายถูกความหิวความ
สะดุ้งเบียดเบียนท้ังกลางคืนและกลางวันจึงหามัน เหลวได้ยาก (ขุ.อป.อ.  (บาลี) ๒/
๑๖/๒๖๐) 

น้ำมันแก่นจนัทน์ : ของเหลวท่ีมีลักษณะเป็นมันลื่น ไม่ละลายน้ำ สกัดจากพืช สัตว์, ถ้าทำมาจากไม้
จันทน์ เรียกว่าน้ำมันแก่นจันทร์, ซ่ึงเป็นของเหลวที่สกัดไม้จันทร ์น้ำมันแก่นจันทร ์ใช้
ทาผมได้ ดังคำในกุลชาดก นางปภาวดี ผู้งามเลิศ กล่าวไว้ว่า เส้นผมทั้งหลายของ
หม่อมฉันท่ีดำสนิทมีปลายงอน อ่อนละมุนละไม ที่ลูบไล้ด้วยน้ำมันแก่นจันทน์
เหล่าน้ัน(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๓๘/๖๒) 

น้ำมันหุง: น้ำมันท่ีต้มจนเดือดผ่านการเคี่ยวเป็นเวลานานใช้เป็นยาแก้โรคลม ดังคำในมหาวรรค 
กล่าวถึง ท่านพระปิลินทวัจฉะอาพาธเป็นโรคลม พวกแพทย์กล่าวว่า ต้องหุงน้ำมัน
ถวาย ภิกษุท้ังหลายจึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระ
ภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตน้ำมันหุง (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๗/๕๕)  

น้ำมูก : น้ําเมือกที่ออกจากจมูก, เป็นสิ่งปฏิกูลภายในร่างกาย, อยู่ลำดับท่ี ๓๐ ในอาการ ๓๒ 
ดังคำว่า ในกายน้ี มีผม ขน  เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก ไต หัวใจ 
ตับ พังผืด ม้าม ปอด ลำไส้ใหญ่  ลำไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด  หนอง 
เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก  ไขข้อ มูตร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๗/
๓๐๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๙/๑๐๙, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๒๗/๑๕๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๘, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๑, ๑๒๓/๑๙๑) ; จัดอยู่
ในธาตุน้ำที่เรียกว่าอาโปธาตุ ดังคำว่า อาโปธาตุภายใน คือ อุปาทินนกรูปภายในท่ี
เป็นของเฉพาะตน  เป็นของเอิบอาบ มีความเอิบอาบ ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด 
เหง่ือ มันข้น น้ำตาเปลวมัน  น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๓/๓๓๒,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๕/๑๒๗),ในวิชยสูตร กล่าวถึงร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาด ดัง
คำท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ร่างกายน้ีเต็มไปด้วยลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหาร
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เก่า ตับ มูตร หัวใจ ปอด  ไต  ม้าม  น้ำมูก น้ำลาย เหง่ือ  มันข้น เลือด ไขข้อ ดี 
เปลวมัน  (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๙๘/๕๔๖)  

น้ำมูตรเน่า : น้ำยาดองท่ีทำจากผลสมอผสมมูตรโค จัดเป็นข้อท่ี ๔ ในนิสสัย ๔ ของบรรพชิต ดัง
คำในมหาวรรคกล่าวไว้ว่า บรรพชาอาศัยยาคือน้ำมูตรเน่า เธอพึงทำอุตสาหะในยา
คือน้ำมูตรเน่าน้ันจนตลอดชีวิต(วิ.ม.(ไทย) ๔/๗๒/๑๐๒,๑๒๘/๑๙๗) ; ในมหาธัมม
สมาทานสูตร กล่าวถึงน้ำมูตรเน่าท่ีผสมด้วยยาต่างๆ คนเป็นโรคผอมเหลืองใช้เป็นยา
ได้ แต่กินยาก (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๘๔/๕๒๔) ; ในสันตุฏฐสิูตร สุลภสูตร พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า บรรดายารักษาโรค ปูติมุตตเภสัช  (ยาดองน้ำมูตรเน่า) มคี่าน้อย  หาได้ง่าย 
และไม่มีโทษ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๗๘); ในมหา
นิทเทส กลา่วถึงสมณะควรทำยาด้วยน้ำมูตรเน่าหรือช้ินลูกสมอ จึงจะเป็นการ
เหมาะสม(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๗/๒๖๒) ;ในมหาวรรคยังอธิบายไว้ว่า พระผู้มีพระ
ภาครับสั่งว่า   ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ด่ืมยาผลสมอดองน้ำมูตร 

  อรรถกถาอธิบายว่า น้ำมูตร  หมายมูตรโค  (วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๖๙/๑๗๖) และคำว่า  
นิสสัย ๔ นี้ หากเป็นภิกษุณี มีนิสสัย ๓  คือ(๑)  เที่ยวบิณฑบาต (๒)ถือผ้าบังสุกุล  
(๓)  ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า  พระผู้มีพระภาค ทรงห้ามภิกษุณีอยู่ป่า ภิกษุณีจึงไม่
ต้องถือนิสสัยข้อว่าอยู่โคนไม้  เพราะเกิดอันตรายเนื่องจากเป็นสตรีเพศ (วิ.จู.(ไทย) 
๗/๔๓๑/๓๖๐-๓๖๑)  

น้ำเมา : น้ําที่ด่ืมแล้วทําให้มึนเมา ได้แก่สุราและเมรยั,  ในสุราปานสิกขาบทสิกขาทวิภังค์ 
อธิบายน้ำเมา ว่าหมายถึงสุราและเมรัย ท่ีช่ือว่าสุราได้แก่ สุราที่ทำจากแป้ง สุราท่ีทำ
จากขนม สุราที่ทำจากข้าวสุก  สุราหมักแป้งเช้ือเหล้า สุราท่ีผสมเครื่องปรุงหลาย
ชนิด ที่ช่ือว่าเมรัยได้แก่ น้ำหมักดองดอกไม้ น้ำหมักดองผลไม ้ น้ำหมักดองน้ำผึ้ง น้ำ
หมักดองน้ําอ้อยงบ น้ำหมักดองที่ผสมเครือ่งปรุงหลายชนิด ดังคำว่า น้ำเมา ภิกษุ
สำคัญว่าเป็นน้ำเมา ด่ืม  ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (วิ.ม.(ไทย)  ๒/๓๒๘/๔๖๕) ; คนเป็น
โรคผอมเหลืองให้กินน้ำเมาลงในน้ำมันท่ีหุง (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๗/๕๕),น้ำเมา เป็นข้อ
ห้ามในศีล ๕ (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๑๖/๑๒๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๔/๑๘๔,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๘๕/๖๔, ๘๗/๖๕,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๗๗/๑๖๓) ; ดูประกอบใน อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๗๐๖/๔๔๙)   

น้ำล้างพระบาท : น้ำล้างเท้า เป็นคำสามัญ น้ำล้างพระบาท เป็นราชาศัพท์ เป็นกิจทีผู่้อุปัฏฐาก
กระทำ ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึงท่านพระภคุพักอยู่ท่ีพาลกโลณกคาม ท่านพระภคุ
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับ ต้ังน้ำล้างพระบาท ต่ัง
รองพระบาทกระเบ้ืองเช็ดพระบาท ไปต้อนรับเสด็จแล้วรับบาตรและจีวรหรือดังคำ
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ว่า รูปหนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาค รูปหน่ึงปูอาสนะ รูปหน่ึงต้ังน้ำล้าง
พระบาท ต่ังรองพระบาท กระเบ้ืองเช็ดพระบาท (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๕/๓๕๖,๔๖๖/
๓๕๗) ; ในจูฬโคสิงคสูตรกลา่วถึงท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะ และท่านพระกิ
มิละ อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๒๕/๓๕๗),ในอุปักกิเลสสูตร กล่าวถึง
ท่านพระภคุพักอยู่ท่ีบ้านพาลกโลณการคาม ได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่
ไกล จึงได้จัดที่ประทับ  ต้ังน้ำล้างพระบาทไว้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๘/๒๘๐)  

น้ำลาย :นํ้าที่หลั่งออกมาจากต่อมน้ําลายและต่อมเมือกในปากช่วยย่อยอาหารจําพวกแป้ง, เป็นส่ิง
ปฏิกูลภายในร่างกาย, อยู่ลำดับที่ ๒๙ ในอาการ ๓๒ ดังคำว่า ในกายน้ี มีผม ขน  
เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ เอ็น  กระดูก เย่ือในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ลำไส้
ใหญ่  ลำไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา 
เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก  ไขข้อ มูตร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๗/๓๐๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๔๙/๑๐๙, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๘๓๒/๔๐๘, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๑, ๑๒๓/๑๙๑) ; จัดอยู่ในธาตุน้ำท่ีเรียกว่า
อาโปธาตุ ดังคำว่า อาโปธาตุภายใน คือ อุปาทินนกรูปภายในท่ีเป็นของเฉพาะตน  
เป็นของเอิบอาบ มีความเอิบอาบ ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันข้น น้ำตา
เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๓/๓๓๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๕/
๑๒๗),ในวิชยสูตร กล่าวถึงร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาด ดังคำท่ีพระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ร่างกายนี้เต็มไปด้วยลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า ตับ มูตร หัวใจ 
ปอด  ไต  ม้าม น้ำมูก น้ำลาย เหงื่อ มันข้น เลือด ไขข้อ ดี เปลวมัน  (ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๑๙๘/๕๔๖) 

  คำนี้ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๑๕/๑๒๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๘๓๒/๔๐๘,อง.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๔๕๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๑, ๑๒๓/๑๙๑,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๔๑/๔๗๐)  

น้ำลูกจันทน์ : ช่ือน้ำปานะ,เครื่องด่ืม,น้ำด่ืม ท่ีเรียกว่าน้ำอัฏฐบาน  หมายถึงน้ำท่ีทำจากลูกจันทน์สุก 
ซึ่งมีกลิ่นหอม ผสมกับน้ำใช้มือคั้นจนมีน้ำแล้วกรอง มักใช้เน้ือลูกจันทน์ล้วน; ช่ือท่ี ๖ 
ในน้ำปานะ ๘ อย่าง ดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตน้ำอัฏฐ
บาน คือ (๑) น้ำมะม่วง (๒) น้ำหว้า (๓) น้ำกล้วยมีเมล็ด (๔) น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด (๕) 
น้ำมะซาง (๖) น้ำลูกจันทน์หรือองุ่น (๗) น้ำเหง้าบัว (๘)น้ำมะปรางหรือลิ้นจ่ี
,เกณิยชฎิลถวายน้ำอัฏฐบานเป็นคนแรก (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๓๑,๓๐๕/๑๔๓,
อภิ.ก.๓๗/๗๙๕/๘๓๐, ๗๙๕/๘๓๐), ในมหานิทเทส อธิบายว่าน้ำลูกจันทน์ก็คือน้ำ
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ปานะ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๙/๔๔๔) ; (ดูเทียบ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๒๓๘-๒๕๖/๓๙๕-
๔๐๙)  

น้ำลูกหว้า  : น้ำท่ีทำจากผลหว้าสุก ซึ่งมีสีม่วงดํา ผสมกับน้ำแล้วคั้นจนมีน้ำแล้วกรอง ดังคำใน
อภิธรรมปิฎกว่า น้ำปานะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ๘ อย่าง คือน้ำมะม่วง น้ำลูกหว้า  
น้ำกล้วยมีเมล็ด น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด น้ำมะซาง น้ำลูกจันทน์ น้ำเหง้าบัว น้ำมะปราง 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๙๕/๘๓๐) ; ดูน้ำมะม่วง ประกอบ  

น้ำวน : กระแสน้ําไหลวนเป็นวงในทะเลหรือแม่น้ํา เกิดจากรูปร่างลักษณะของร่องนํ้าหรือ
เน่ืองจากกระแสน้ํา ๒ สายไหลมาปะทะกัน, ในทางธรรมหมายถึงกามคุณ ๕,  เป็น
ภัยข้อ ๓ ในภัย ๔ อันได้แก่ (๑) คลื่น (๒) จระเข้ (๓) น้ำวน (๔) ปลาร้าย ,ในจาตุม
สูตร อูมิภยสูตร กล่าวถึงภัยน้ำวนเป็นภัยท่ีคนลงน้ำพึงประสบ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๖๑/๑๘๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๒/๑๘๔) ; ในทุติยราคสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลใดเป็นภิกษุหรือภิกษุณี ยังละราคะ  โทสะ โมหะไม่ได้ บุคคลนี้
เราเรียกว่า ยังข้ามทะเลท่ีมีคลื่น มีระลอก มีน้ำวน มีสัตว์ร้าย  มีผีเสื้อน้ำไม่ได้ (ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๖๙/๔๒๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า น้ำวน  หมายถึงกามคุณ  ๕  (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๖๙/๒๔๗) 
น้ำส้ม,น้ำสม้สายชู : คำว่า น้ำส้ม คือน้ําคัน้จากผลสม้ ใช้เป็นเครื่องด่ืม ดังคำในปิลินทวัจฉเถราปทาน 

กล่าวถึงยานัตถุ์ น้ำบ้วนปาก  น้ำส้ม น้ำปลา น้ำผึ้ง นมส้ม น้ำปานะ ขี้ผึ้ง ผ้าเก่า  ผ้า
เช็ดปาก ด้าย ซึ่งเป็นของควรให้ทาน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๕๘๒); คำว่าน้ำส้มสายชู 
คือ ของเหลวซึ่งมีกรดแอซีติกละลายอยู่ไม่เกินร้อยละ ๖ มีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร 
ดังคำในอมราเทวีปัญหชาดก พระนางอมราเทวีบอกใบ้ทางไปบ้านแก่พระโพธิสัตว์
มโหสธบัณฑิตว่า ร้านขายข้าวสัตตุ ร้านขายน้ำส้มสายชู และต้นทองหลางใบซ้อนท่ีมี
ดอกบานสะพรั่งมีอยู่ ณ ท่ีใดท่านจงไป ณ ท่ีนั้น (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๒/๔๖, 
น้ําส้ม ก็เรียก  

น้ำเสียง : กระแสเสียง, คําพูด; โดยปริยายหมายถึงคําพูดที่ส่อให้รู้อารมณ์ท่ีมีอยู่ในใจ ดังคำใน
มหาวิภังค์ท่ีกล่าวถึงทาสีของพระสุทิน จำเสียงของพระสุทินได้ ดังคำว่า ขณะที่ทาส
หญิงกำลังเกลีย่ขนมกุมมาสค้างคืนลงบาตร นางจำเค้ามือ เท้าและน้ำเสียงของพระสุ
ทินได้ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓/๒๑,ในรัฏฐปาลสูตร ทาสหญิงก็จำเสียงของพระรัฐบาลได้
เช่นกัน (ม.มู.(ไทย)๑๓/๒๙๙/๓๕๗),ในนฬินิกาชาดก กล่าวถึงนางนฬินิกา กล่าวถึง
น้ำเสียงของอิสิสิงคดาบสทำให้นางเกิดความหลงรักและช่ืนชม ดังคำว่า น้ำเสียงของ
เธอทำให้ฟูใจ  ไพเราะจับใจ  ดุจเสียงนกการเวกทำให้ใจของลูกกำหนัดยิ่งนัก (ขุ.
ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๓๙/๗)   



 

๒๗๒๑ 
 

 

น้ำหนอง : น้ำเลือดเสียกลายเป็นสีขาวข้นที่กลัดอยู่ตามแผลและฝี  ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ผ้าที่
ทรงอนุญาตสำหรับภิกษุผู้อาพาธ คือเป็นโรคฝีสุกใส โรคมนี้ำหนอง  ฯลฯ ใต้สะดือลง
ไปเหนือหัวเข่าขึ้นมา เพ่ือใช้ปิดแผล (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๓๙/๖๑๘),ใน มหาราหุโล
วาทสูตร กล่าวถึงคนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้าง  ของไม่สะอาดบ้าง  คูถบ้าง  มูตร
บ้าง น้ำลายบ้าง    น้ำหนองบ้าง  เลือดบ้าง (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๙/๑๒๙),ในอังคุตตร
นิกาย พระพุทธเจ้าตรัสว่า น้ำหนองแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็น (องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๓๒๑/๔๒),  ; หนอง ก็เขียน  

  คำว่า หนอง ช่ือว่าเป็นสิ่งปฏิกูลภายในร่างกาย, อยู่ลำดับท่ี ๒๒ ในอาการ ๓๒ ดังคำ
ว่า ในกายน้ี มีผม ขน  เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ …เสลด หนอง เลือด … น้ำมูก  ไขข้อ มูตร 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๗/๓๐๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๙/๑๐๙, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/
๑๙๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๘, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/
๑๑, ๑๒๓/๑๙๑) ; จัดอยู่ในธาตุน้ำท่ีเรียกว่าอาโปธาตุ ดังคำว่า อาโปธาตุภายใน คือ 
อุปาทินนกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน  เป็นของเอิบอาบ มีความเอิบอาบ ได้แก่ ดี 
เสลด หนอง ...ไขข้อ มูตร(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๓/๓๓๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๕/๑๒๗) ; 

น้ำหมักดอง : น้ำที่แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และส่ิงต่างๆไว้ในน้ำสม้ น้ำเกลือ เป็นต้นแล้วตากแดด
อ่อนๆ ไว้ เป็นเวลาหลายวันเพ่ือรักษาของท่ีดองไว้ไม่ให้เปื่อยเน่า ถ้าที่ผ่านการหมัก
หรือดองนั้น เรียกว่าน้ำหมักดอง ในมหาวิภังค์กล่าวไว้มีหลายชนิด คือ น้ำหมักดอง
ดอกไม้  น้ำหมักดองผลไม้ น้ำหมักดองน้ำผึ้ง น้ำหมักดองนํ้าอ้อยงบ น้ำหมักดองที่
ผสมเครื่องปรุงหลายชนิด(วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๓๘/๔๖๕); ในอังคุตตรนิกาย อเจลก
วรรค กล่าวถงึนักบวชเปลือยท่ีมีปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาญ จะไม่ด่ืมน้ำหมักดอง (องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๔๐๑, ๑๕๘/๔๐๑, ๑๕๙/๔๐๑) ; ในอัตตันตปสูตร และปุคคล
บัญญัติ กล่าวถึงบุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำตนให้
เดือดร้อน เช่น คนเปลือย ก็จะไม่ด่ืมน้ำหมกัดอง ดังคำว่า คนเปลือยบางคนในโลกนี้
ไร้มารยาท เลยีมือ...ไม่ด่ืมเมรัย ไม่ด่ืมน้ำหมักดอง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๔,
อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๓/๓๐๖) 

น้ำเหง้าบัว :  น้ำเหง้าบัวท่ีอยู่ใต้ดินหรือจมอยู่ใต้ดินบางชนิดที่นำมาฝานเป็นแว่นๆ ต้มผสมกับ
น้ำตาล หรือสิง่อ่ืนๆ เป็นต้นจนเดือดเค่ียวเป็นเวลานาน แล้วกรอง ; ช่ือ ๑ ในน้ำ
ปานะ ๘ อย่าง (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๒๓, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๙๕/๘๓๐) ,ในมหานิท
เทส กล่าวไว้ว่าเป็นน้ำปานะ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๙/๑๔๔) ; ดูน้ำมะม่วง ประกอบ 

น้ำเหลือง : ของเหลวท่ีไหลมาจากเนื้อเย่ือของร่างกาย เข้าสู่หลอดนํ้าเหลือง, ของเหลวสีเหลืองใส
ท่ีไหลออกมาทางแผล ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึงท่านพระเพลัฏฐสีสะผู้เป็นพระ



 

๒๗๒๒ 
 

 

อุปัชฌาย์ของท่านพระอานนท์เป็นโรคฝีดาษ  จีวรติดกายเพราะน้ำเหลือง (วิ.ม.(ไทย) 
๕/๒๖๔/๔๘,๓๕๔/๒๒๗),ในสุนักขัตตสูตร กล่าวถึงหมอรักษาแผลกล่าวแก่คนท่ีมี
แผลตอนหนึ่งว่า เมื่อท่านล้างแผลและทายาสมาน แผลตามเวลา  ก็อย่าให้น้ำเหลือง
และเลือดปิดปากแผลได้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๓/๖๗, ๒๖๖/๓๑๓) ; ในเทวทูตสูตร 
พญายมถามชายคนหน่ึงว่า ในหมู่มนษุย์    สตรีหรือบุรษุที่ตายได้  ๑  วัน ๒  วัน 
หรือ ๓ วัน พองขึ้น เป็นสีเขียว มีน้ำเหลืองแตกซ่าน เจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือ (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๓๖/๑๙๓)  

น้ำอมฤต : น้ําทิพย์ เรียกว่าน้ําอมฤต; เคร่ืองทิพย์ หมายถึงน้ำวิเศษท่ีชุบชีวิตคน สัตว์หรือต้นไม้
เป็นต้นได้  ดังคำในหริตจชาดก กล่าวถึงท้าวสกักะทรงถือเอาน้ำอมฤตรดต้นไม้(ท่ียืน
ต้นตาย) กิ่งของต้นไม้น้ันก็แตกออกมา มีเงาร่มเย็น น่ารื่นรมย์ใจ (ขุ.ชา.นวก.(ไทย) 
๒๗/๔๒/๔๒๘),ในจันทกินนรชีาดก กล่าวถึงนางจันทกินนรีเห็นสามีที่รักหายโรคก็ดี
ใจ ไหว้ท้าวสักกะแล้วกล่าวว่า ข้าแต่เจ้าปู่ผู้ประเสริฐ  ดิฉนัได้อยู่ร่วมกับสามีผู้เป็นที่
รักย่ิง จึงขอกราบเท้าทั้ง ๒ ของท่านผู้ซึ่งได้ใช้น้ำอมฤตรดสามีดิฉันผู้น่ารักนา่
ปรารถนา(ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๑/๔๒/๔๒๘) ; น้ำคือรสแห่งพระธรรม ดังคำใน
ปุสสพุทธวงศ์  พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะทรงกำจัดความมืด
ท้ังปวง  ทรงสางความรกชัฏเป็นอันมากแล้ว  ทรงยังน้ำอมฤต๒ให้ตก ช่วยมนุษย์ 
พร้อมทั้งเทวดาได้ด่ืมจนสำราญ(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒/๖๘๐), หรือดังคำในกาฬุทายีเถ
ราปทาน พระกาฬุทายีเถระ กล่าวถึงอดีตชาติสมัยท่ีเกิดเป็นอำมาตย์ในกรุงหงสวดี
ตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าหมอบลงแทบพระยุคลบาทแล้วได้กราบว่า ข้าแต่พระมุนี ภิกษุ
รูปใดในศาสนาของพระองค์เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายทำตระกูลให้เลื่อมใส ข้า
พระองค์พึงเป็นเหมือนภิกษุรูปน้ันในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐท่ีสุดด้วยเถิด 
ครั้งน้ัน พระศาสดาผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาเมื่อจะใช้น้ำอมฤตรดข้าพเจ้า ได้
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ลุกขึ้นเถิดลูก เธอจักได้ตำแหน่งนี้สมความปรารถนา (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑๗๘/๓๑๔),ในเขมาเถรยิาปทาน พระเขมาเถรี กก็ล่าวถึงอดีตชาติของตนว่า 
พระชินเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา มีพระสุรเสียงไพเราะและก้องกังวาน เมื่อ
จะทรงใช้น้ำอมฤตรดหม่อมฉันจึงตรัสว่า ลุกขึ้นเถิดเขมา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๖๗/
๔๓๖) หรือดังคำในพุทธวงส์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า เม่ือสระน้ำอมฤตมอียู่ บุคคลไม่
แสวงหาสระน้ำน้ัน อันเป็นท่ีชำระมลทินคอืกิเลสนั้นก็ไมใ่ช่ความผิดของสระน้ำอมฤต 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๔/๕๖๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า น้ำอมฤต  ได้แก ่ ธรรมกถา  (ขุ.พุทธ.อ.  (บาลี) ๒/๓๓๕), 
สระน้ำอมฤต  ในท่ีน้ีหมายถึงนิพพาน (ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๑๔/๑๑๑) 



 

๒๗๒๓ 
 

 

  ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์อธิบายไว้ว่า เป็นช่ือน้ำทิพย์ที่ทำผู้อ่ืนให้ไม่ตาย ตามเรื่อง
ว่า เทวดาทั้งหลายคิดหาของเครื่องกันตายพากันไปถามเป็นเจ้า พระเป็นเจ้ารับสั่งให้
กวนมหาสมุทร เทวดาทั้งหลายก็ทำตามโดยวิธีใช้ภูเขารองข้างล่างลูกหนึ่ง วางข้างบน
ลูกหน่ึงที่กลางมหาสมุทร ลักษณะคล้ายโม่สำหรับโม่แป้ง เอานาคพันเข้าที่ภูเขาลูก
บนแล้วช่วยกันชักสองข้าง อาศัยควมร้อนท่ีเกิดจากความหมุนเวียนเบียดเสียดแห่ง
ภูเขา ต้นไม้ท้ังหลายที่เป็นยาบนภูเขาได้คายรสลงไปในมหาสมุทรจนข้นเป็นปลักแล้ว 
เกิดเป็นน้ำทิพย์ขึ้นในท่ามกลางมหาสมุทร เรียกว่าอมฤตบ้าง น้ำสุรามฤต บ้าง; 
ท้ังหมดนี้เป็นเรื่องตามคติของศาสนาพราหมณ์ 

น้ำอ้อย :  น้ำรสหวานท่ีเกิดจากอ้อย ดังคำในสิกขาบทวิภังค์ว่า เภสัชใดควรลิ้มสำหรับภิกษุผู้
เป็นไข้  คือเนยใสเนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย  ภิกษุรับประเคนเภสัชนั้นแล้วเก็บไว้
ฉันได้ ๗  วัน (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๒๓/๑๔๓,๒๖๐/๔๑๒),ในปัญจเภสัชชกถา 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เภสัช  ๕น้ี  ได้แก ่ เนยใส เนยข้น นำ้มัน  น้ำผึ้ง  น้ำอ้อย เป็น
ท้ังตัวยาและชาวโลกถือกันว่าเป็นยา  ทัง้ให้ประโยชน์ทางโภชนาหาร และไม่เป็น
อาหารหยาบ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๐/๔๔) ,ในอัคคัญญสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ใน
เมื่อมนุษย์มีอายุขัย ๑๐ ปี รสเหล่าน้ี คือเนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย และ
เกลือ  จักอันตรธานไปสิ้น(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๓), เป็นส่ิงท่ีคนชอบถวายพระ 
ดังคำในเทวหิตสูตร กล่าวถึง เทวหิตพราหมณ์ให้บุรษุถือกาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อย
ตามไปถวายท่านพระอุปวาณะ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๙/๒๘๗); ดู น้ำผึ้ง,เภสัช ๕ 
ประกอบ 

น้ำอ้อยงบ : น้ําหวานท่ีได้จากต้นอ้อยที่ทําเป็นแผ่นกลม ๆ ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวถึงพวกภิกษุ
สัตตรสวัคคีย์นำน้ำอ้อยงบนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายแด่พระ
พุทธองค์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๓๕/๔๗๐),ในมหาวรรค พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระผู้มี
พระภาครับสั่งว่า  ภิกษุท้ังหลาย    ถ้าเขาผสมแป้งบ้าง  เถ้าบ้างลงในน้ำอ้อยงบ 
เพ่ือให้เน้ือน้ำอ้อยเกาะกันแน่น น้ำอ้อยงบน้ันก็ยังคงเป็นน้ำอ้อยงบเหมือนเดิม เรา
อนุญาตให้ฉันน้ำอ้อยงบได้ตามสบาย  หรือดังคำว่า ในกรุงราชคฤห์นั้น สมัยน้ัน กรุง
ราชคฤห์มีน้ำอ้อยงบมาก  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๗๒/๖๙,๒๘๔/๙๖), ในวิมานวัตถุ กล่าวถึง
เทพธิดาองค์หนึ่งในอดีตชาติได้เคยถวายน้ำอ้อยงบ ดังคำว่า ดิฉันได้ถวายน้ำอ้อยงบ
แด่ภิกษุผู้กำลังเท่ียวบิณฑบาต,ดิฉันได้ถวายพวงมาลัยและน้ำอ้อยงบแด่พระคุณเจ้า
ซึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาต ทำให้มาเกิดในเทวโลก  (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๗๐๐/๘๐,๗๐๐/๘๐) 

นิกเขปบท : บทต้ัง, คำหรือข้อความท่ีย่อจับเอาสาระมาวางตั้งลงเป็นแม่บท เพ่ือจะขยายความ 
หรือแจกแจงอธิบายต่อไป ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวถึงพัทธจักรแม้ท่ีเป็นเอกมูลกนัย



 

๒๗๒๔ 
 

 

แห่งนิกเขปบทที่ขยายไว้แล้วพึงขยายให้พิสดารเหมือนพัทธจักรเอกมูลกนัยท่ีท่าน
ขยายให้พิสดารไว้แล้วเถิด (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๑๗/๒๐๖)  

นิกกมธาตุ : ธาตุคือความก้าวไป หมายถึงสภาวะที่พากเพียรออกจากโกสัชชะ(ความเกียจคร้าน),
เป็นช่ือ ๑ ของวิริยะดังคำในอัตตการีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสนทนาถามตอบกับ
พราหมณ์คนหน่ึงว่า พราหมณ์ ท่านเข้าใจเรื่องน้ันอย่างไร  นิกกมธาตุมีอยู่หรือไม่ 
ฯลฯ  ปรักกมธาตุมีอยู่หรือไม่ ฯลฯถามธาตุมีอยู่หรือไม่ ฯลฯ ธิติธาตุมีอยู่หรือไม่ฯลฯ 
อุปักกมธาตุมีอยู่หรือไม่ ฯลฯ”  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิกกมธาตุ หมายถึงสภาวะท่ีพากเพียรออกจากความเกียจ
คร้าน คำนี้เป็นช่ือของวิริยะ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๓๘/๑๑๘, องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/
๓๘- ๔๑/๑๓๓) 

นิกกัฏฐสูตร : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มกีายและจิตออก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก 
คือ บุคคล (๑) ผู้มีกายออกแต่มีจิตยังไม่ออก คือผู้อาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่า
โปร่งและป่าทึบ ตรึกถึงกามวิตกบ้าง พยาบาทวิตกบ้าง วิหิงสาวิตกบ้าง (๒) ผู้มีกาย
ยังไม่ออกแต่มีจิตออก คือผู้ไม่อาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด...แต่ตรึกถึงเนกขัมมวิตก
บ้างอพยาบาทวิตกบ้าง อวิหิงสาวิตกบ้าง (๓) ผู้มีกายยังไม่ออกและมีจิตยังไม่ออก 
คือผู้ไม่อาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด... ตรึกถึงกามวิตกเป็นต้น (๔) ผูม้กีายออกและมี
จิตออก คือผู้อาศัยเสนาสนะเงียบสงัด ... ตรึกถึงเนกขัมมวิตกเป็นต้น (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๓๘/๒๐๖) 

นิกขันตสูตร :  พระสตูรว่าด้วยผู้ออกบวช สมัยท่ีท่านพระวังคีสะเป็นภิกษุใหม่อยู่ที่อัคคาฬวเจดีย์ 
เขตเมืองอาฬวี กับท่านพระนิโครธกัปปะผู้เป็นอุปัชฌาย์ ถูกใช้ให้เฝ้าวิหาร  ได้เกิด
ความไม่ยินดี กำหนัด เพราะเห็นพวกผู้หญิงประดับร่างกายสวยงามเข้ามาวิหารจึงคิด
ว่า  การท่ีเราเกิดความไม่ยินดี  กำหนัด  น้ีไม่ดีเลย  ใครจะช่วยเราบรรเทาได้  เรา
ควรช่วยตัวเองบรรเทาให้ได้  และหลังจากบรรเทาได้แล้วจึงกล่าวว่า ความตรึกกบั
ความคะนองที่เลวทรามเหล่าน้ีกำลังครอบงำเราผู้ออกบวช ถึงแม้หญิงจะมามากกว่า
ลูกธนู  ๑,๐๐๐  ลูก  ก็ไม่สามารถเบียดเบียนเราผู้ต้ังมั่นในธรรมของตนได้  เพราะเรา
ได้สดับทางนิพพาน เบ้ืองพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า  ใจของเรายินดีแล้วในทางน้ัน  
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๙/๓๐๓) 

นิกฏะ, พระ : ช่ือพระเถระรูปหน่ึงที่มีช่ือเสียง มักอยู่โคสิงคสาลวนทายวัน เคยพักอยู่ ณ กูฏาคาร
ศาลา ป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี พร้อมด้วยพระสาวกผู้เป็นเถระที่มีช่ือเสียงหลายรูป 
เช่น ท่านพระปาละ ท่านพระอุปปาละ ท่านพระกักกฏะ ท่านพระกฬิมภะ ท่านพระ
กฏิสสหะ และพระสาวกผู้เป็นเถระมีช่ือเสียงเหล่าอ่ืน,ท่านรูปน้ีเคยสนทนาธรรมกบั



 

๒๗๒๕ 
 

 

เจ้าลิจฉวีผู้มีกติติศัพท์เลื่องลือในเรื่องปฏิปักขธรรม เช่นคำว่า ฌานมีเสียงเป็น
ปฏิปักษ์ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๒/๑๕๘) 

นิกฏะ, อุบาสก : ช่ืออุบาสกคนหนึ่งชาวเมืองนาทิกคาม(ญาติกคาม ก็เขียน) ท่ีได้รับการพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับคติและภพหน้าว่าเป็นพระอริยบุคคลช้ันอนาคามี ดังคำในมหา
ปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุบาสกนิกฏะเป็นโอปปาติกะ เพราะสังโยชน์
เบ้ืองต่ำ ๕ ประการสิ้นไป ปรินิพพานในภพน้ัน  ไม่หวนกลับมาจากโลกน้ันอีก (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๑, ๑๕๗/๑๐๒)  

นิกตอุบาสก : อุบาสกช่ือนิกตะ  เป็นอุบาสกคนหน่ึง เป็นอนาคามีบุคคล อยู่หมู่บ้านญาติกะ(บางแห่ง
เขียนนาทิกะ) ท่ีได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับคติและอภิสัมปรายภพ 
ดังคำในตติยคิญชกาวสถสูตรพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่พระตำหนักอิฐ ตรัสว่า 
อุบาสกนิกฏะเป็นโอปปาติกะ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการสิ้นไป ปรินิพพานใน
ภพนั้น  ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๖/๕๐๘)  

นิกติ : โกง,หลอกลวง,เป็นช่ืออกุศลธรรมอย่าง ๑เป็นกลิ่นช่ัวร้าย ท่ีสนังกุมารพรหมกล่าวแก่
โควินทพราหมณ์ ดังคำว่า  ‘โกธะ (ความโกรธ) โมสวัชชะ (การพูดเท็จ) นิกติ  (การ
โกง) สัตว์ผู้ประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้  จัดว่าเป็นผู้มีกลิ่นช่ัวร้าย ต้องไปอบาย ปิด
พรหมโลกแล้ว (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘) 

นิกเทพบุตร : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง ผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ ช่ือว่านิครนถ์ นาฏบุตร คราวหนึ่งมา
พร้อมกับเทพบุตรอ่ืนๆ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ พระเวฬวัุน  เขตกรุงราชคฤห์ แล้ว
กราบทูลปรารภนิครนถ์ นาฏบุตรต่อไปว่า ท่านนิครนถ์ นาฏบุตร เป็นผู้กีดกันบาปมี
ปัญญาเครื่องบริหาร เห็นภัยในสังสารวัฏ  เป็นผู้ระมัดระวังท้ัง ๔ ยาม เปิดเผยสิ่งที่
ตนเห็นแล้วและฟังแล้ว เป็นผู้ไม่หยาบช้าแน่นอน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๔) ; ดู
เทียบที.สี.  (ไทย)  ๙/๑๗๗/๕๘-๕๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ๔  ยาม หมายถึงส่วน  ๔ เหล่าน้ี  คือ (๑) ห้ามน้ำเย็นท้ังปวง  
(๒) ประกอบด้วยการห้ามบาปท้ังปวง (๓) กำจัดบาปท้ังปวง(๔)  ห้ามบาปท้ังปวง
ถูกต้อง (สํ.ส.อ.  (บาลี) ๑/๑๑๑/๑๒๐,  สํ.ฏีกา  (บาลี) ๑/๑๑๑/๑๗๘) 

นิกร: หมู่,พวกดังคำในปฐมโกสลสูตร กล่าวถึงพระเจ้าปเสนทิโกศลอันพสกนิกรเรียกว่าเป็น
ผู้เลิศในชนบทของชาวกาสีและโกศล (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๖๘)   

นิกันติ : ความติดใจ,เป็นช่ือของราคะที่เป็นภวาสวะ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค พระสารีบุตร
เถระอธิบายไว้ว่า เมื่อมนสิการโดยความไม่เที่ยง ญาณ (ความรู้) ย่อมเกิดขึ้นฯลฯ 
อุเบกขา (ความมีใจเป็นกลาง) ย่อมเกิดขึ้นนกัินติ (ความติดใจ) ย่อมเกิดขึ้น  ภิกษุนึก
ถึงนิกันติว่า นิกันติเป็นธรรม  เพราะนึกถึงนิกันติน้ัน ความฟุ้งซ่านเป็นอุทธัจจะ ภิกษุ



 

๒๗๒๖ 
 

 

มีใจถูกอุทธัจจะน้ันกั้นไว้อย่างน้ี    ย่อมไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความไม่เที่ยงตาม
ความเป็นจริง  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๔๒๕-๔๒๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิกันติ บางครั้งใช้ท้ายคำอ่ืน เช่น ฌานนิกันติ  (ความยึด
ติดในฌาน  (ข.ุสุ.อ.  (บาลี)๒/๔๗๗/๒๓๒) 

นิกาย: พวก,หมวด,หมู่, ชุมนุม, กอง ;  
 1.หมวดตนใหญ่แห่งพุทธพจน์ ในพระสุตตันตปิฎก ซึ่งแยกเป็นทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย  

สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขทุทกนิกาย ; ดู ไตรปิฎก ดังคำในจูฬวรรค สังคีติ
นิทาน กล่าวถึงท่านพระมหากัสสปะได้ถามถึงนิทานบ้าง ถามถึงบุคคลบ้าง ใน
สามัญญผลสูตร  แล้วถามจนครบทั้ง ๕ นิกาย (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๘๐/๓๘๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  นิกาย  ๕  ได้แก่  ทีฆนิกาย  มัชฌมินิกาย  สังยุตตนิกาย  อัง
คุตตรนิกาย  ขุททกนิกาย  พระอภิธรรมปิฎก  ก็จัดเป็นขุททกนิกาย  (วิ.อ.  (บาลี) 
๑/๒๖)  

  2.คณะนักบวช หรือศาสนิกชนในศาสนาเดียวกันที่แยกเป็นพวกๆ ดังคำในอรรถกถา
กถาวัตถุ ซึ่งอธิบายคำว่า สกวาทีไว้ว่า คำว่า สกวาทีหมายถึงพระเถระนิกายเถรวาท  
ซึ่งยึดหลักคำสอนเดิมไม่มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนพระพุทธ
พจน์ตามมติท่ีประชุมสังคายนาครั้งที่ ๑ซ่ึงมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน  (วิ
มติ.ฏีกา  (บาลี) ๑/๓๘) และอธิบายไว้อีกว่า คำว่า ปรวาที หมายถึง หมายถึงภิกษุใน
นิกายสมิติยะ นิกายวัชชีปุตตกะ นิกายสัพพัตถิกวาท และนิกายมหาสังฆิกะบางพวก  
(อภิ.ปญฺจ.อ.  ๒๓๙/๑๖๑);  

  พจนานุกรมพุทธศาสน์อธิบายว่าในพระพุทธศาสนมีนิกายใหญท่ี่เรียกได้ว่าเป็นนิกาย
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ๒ นิกาย คอืมหายาน หรอืนิกายฝ่ายเหนือ(อุตรนิกาย) 
พวกหน่ึง  และเถรวาท หรือนิกายฝ่ายใต้(ทักษิณนิกาย) ท่ีบางทีเรียกหีนยาน พวก
หนึ่ง ; 

  ในประเทศไทยปัจจุบัน พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทด้วยกัน แยก
ออกเป็น ๒ นิกาย แต่เป็นเพียงนิกายสงฆ์ถึงมิใช่ถึงกับเป็นนิกายพุทธศาสนา(คือ
แยกกันเฉพาะในหมู่นักบวช) ได้แก่ มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย ซึ่งบางทีเรียก
เพียงเป็นคณะว่า คณะมหานิกายและคณะธรรมยุต   

นิกีฬิตราชธานี : ราชธานีช่ือว่านิกีฬิตะ, เป็นเมืองที่มีการฟ้องรำขับร้องสนุกสนาน  เป็นช่ือเมืองเป็นท่ี
ประทับของงท้าวเวสสุวรรณ(ท้าวกุเวร) ผู้เป็นยักษ์ปกครองด้านทิศเหนือ ดังคำในวิธุร
ชาดกท่ีปุณณกยักษ์กล่าวแก่วิธุรบัณฑิตว่า ท่านบัณฑติ เชิญเถิด ท่านจงมากบั
ข้าพเจ้าไปดูพิภพของพญานาคซึ่งมีอานุภาพมาก หาที่เปรียบมิได้ เป็นท่ีอยู่อันมีการ



 

๒๗๒๗ 
 

 

ฟ้อนรำขับร้องตามปรารถนา นิกีฬิตราชธานีเป็นท่ีประทับอยู่ของท้าวเวสสุวรรณ (ขุ.
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๗๘/๔๓๒)  

นิคคหะ : การข่ม,การกำราบ,การลงโทษ,  ข้อ ๑ ในฐานะ ๗ ของญัตติจตุตถกรรม ดังคำใน
ปริวาร กล่าวถึงญัตติจตุตถกรรม ไว้ว่า ฐานะ ๗ เหล่าน้ี คือโอสารณา นิสสารณา 
สมมติ การให้ นิคคหะ สมนุภาสน์  ท้ังกรรมลักษณะเป็นคำรบ ๗ ญตัติจตุตถกรรม
ย่อมถึงฐานะ ๗ เหล่านี้ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๙๖/๗๑๐),ในกถาวัตถุ ปุคคลกถา พระสก
วาทีกล่าวแก่พระปรวาทีว่า  ท่านจงรับนิคคหะ ดังต่อไปน้ีหากท่านหย่ังรู้บุคคลได้โดย
สัจฉิกัฏฐปรมัตถ์  ดังน้ันท่านจึงควรยอมรับว่า สภาวธรรมใดเป็นสัจฉิกัฏฐะเป็นปรมัต
ถะ ข้าพเจ้าหย่ังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ์น้ัน, ท่านเมื่อยอมรับด้วยปฏิญญานี้
ในปัจจนีกปัญจกะน้ัน  ก็ควรถูกลงนิคคหะอย่างนี้ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงลงนิคคหะท่าน 
ท่านจึงเป็นอันข้าพเจ้าลงนิคคหะชอบแล้ว,ท่านจงรับนิคคหะ ดังต่อไปน้ี หากอดีตมี
อยู่ สภาวะท่ีมีอยู่เป็นอดีตก็มี ไม่เป็นอดีตก็มี ดังน้ัน อดีตจึงไม่เป็นอดีต (อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๓/๔,๓๗/๙/๘,๓๗/๒๙๕/๒๑๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า นิคคหะ  แปลว่าการข่ม  การกดขี่  การปราบ(ด้วยวาทะ)  
ความผิดอันเกิดจากคำพูดที่ขัดแย้งกันเอง ในท่ีน้ีหมายถึงความผิดอันเกิดจากคำพูดที่
ขัดแย้งกันเอง  (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี)๑/๑๓๓)  

นิคคุณฑิปุปผยิเถราปทาน๑ :ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผยิเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเกิดเป็นเทวดา เมื่อจะจุติจากเทวโลก เกิดความ
กลัวว่าจะปฏิสนธิในท่ีไม่ดี พระสุมนะสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ 
ขึ้นไปสอนให้มจิีตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย
ตลอดกาลนาน ในกัปท่ี ๒๕,๐๐๐ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลา-นุภาพ
มาก ๑๖ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๒๑/๓๗๓) 

นิคคุณฑิปุปผยิเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ 
ท่านได้นำดอกย่านทรายไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเพราะผลแห่งการบูชา
น้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๓๕ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพ
มาก ในชาติสดุท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๙/
๔๘๙) 

นิคม : 1.หมู่บ้านใหญ,่ เมืองขนาดเล็ก, ย่านการค้า ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวถึงการบอกคืน
สิกขาด้วยการใช้คำอ้างวัตถุที่ระลึกในเรื่องนิคมไว้ว่า ภิกษุบอกให้ผู้อ่ืนรูว่้า ข้าพเจ้า
ระลึกถึงนิคม  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๗/๓๖),หรือดังคำว่า หมู่บ้านก็ดี นิคมก็ดี เมืองก็ดี  



 

๒๗๒๘ 
 

 

ช่ือว่าหมู่บ้านและนิคม (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๓๗/๔๖๗); ในมัณฑปทายิกาเถริยาปทาน 
พระมัณฑปทายิกาเถรีเล่าถึงอดีตชาติว่าเคยสร้างมณฑปถวายพระพุทธเจ้าแล้วได้รับ
ผลกรรมไว้ว่า หม่อมฉันไปยังชนบทนิคม หรือราชธานีใดๆ ย่อมได้รับการบูชาในท่ีน้ัน 
ๆ  ทุกแห่งน้ีเป็นผลแห่งบุญกรรม ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๗/๓๖๙) 

 2.คำลงท้ายของเรื่อง (พจนานุกรมพุทธศาสน์) 
  คำว่า นิคม มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๕/๑๘๐,ที.สี.(ไทย) ๙/

๑๗/๗, ๒๐๑/๖๙, ๒๘๐/๑๐๒, ๒๘๑/๑๐๓, ๓๐๔/๑๑๕, ๓๓๒/๑๒๙, ๓๓๘/๑๓๑, 
๕๓๔/๒๓๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๕/๓๑, ๙๕/๕๗, ๓๒๖/๒๕๖, ๓๗๒/๓๐๑, ๔๑๓/๓๔๕,
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๙๓/๗๐, ๑๐๖/๗๗, ๑๒๗/๙๓, ๒๘๒/๒๓๐, ๒๙๒/๒๔๓, ๓๓๔/
๓๔๒, ๓๓๕/๓๔๔, ๓๕๘/๔๐๙,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๙๕/๒๐๖, ๒๘๙/๓๑๙, ๓๓๑/
๓๖๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๘/๔๕, ๕๓/๔๙, ๑๙๒/๒๒๗, ๒๒๓/๒๖๐, ๒๗๒/๓๒๑, 
๒๗๘/๓๓๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๗/๘๒, ๑๒๑/๑๕๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๘/๓๐๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๔/๒๘๙,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๑๓/๑๘๕, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๘๐๒/๘๓๙  

นิคมกถา : 1.การสนทนาถกเถียงกันเร่ืองนิคม ว่านิคมน้ันนิคมน้ีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แบบเพ้อ
เจ้อ,  เป็นติรัจฉานกถาอย่างหนึ่ง ; เป็นข้อท่ี ๑๖ ในดิรัจฉานกถา ๒๖ ดังคำว่า พวก
ภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาล  น่ังในที่ชุมนุม  สนทนาดิรัจฉานกถาต่าง ๆ 
คือ(๑) ราชกถา เรื่องพระราชา (๒) โจรกถา  เรื่องโจร ฯลฯ (๑๖) นิคมกถาเรื่องนิคม 
(๑๗) นครกถา  เรื่องเมือง ....(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/๕๙๙,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐,สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๐/๕๙๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๑) ; ดู ติรัจฉานกถา  

 2. ถ้อยแถลงท้ายเรื่อง, ข้อความลงท้าย, คำกล่าวปิดเรื่อง,ในภาษาบาลีนิยมเขียน “นิ
คมน กถา”,  คู่กับนิทานกถา คือคำกล่าวนำหรือคำแถลงเริ่มเรื่อง (พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์) 

นิคมของชาวกุรุ : ถิ่นท่ีอยู่ของชาวกุรุ แคว้นกุรุ ในท่ีนีห้มายถึงนิคมช่ือว่า ช่ือกัมมาสธัมมะ ดังคำใน
มหานิทานสูตรว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวกุรุช่ือกัมมาสธัมมะ 
แคว้นกุรุ   ซึง่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องปฏิจจสมุปบาท (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๕/๕๗), ณ 
นิคมของชาวกุรุน้ี พระพุทธเจ้าตรัสสูตรต่างๆ เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร  มาคัณฑิย
สูตร อาเนญชสัปปายสูตร นิทานสูตร สัมมสสูตร(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๒/๓๐๑,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๐๕/๑๐๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๗/๒๔๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔๖๖/๗๒,สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๖๐/๑๑๓,๖๖/๑๒๙) หรือดังคำในทุติยอริยวาสสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรม
เป็นเคร่ืองอยู่แห่งพระอริยะ สูตรท่ี ๒ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๐/๓๙) ; ในรัฏฐปาล



 

๒๗๒๙ 
 

 

สูตร กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกุร ุ   พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
เสด็จถึงนิคมของชาวกุรุช่ือถุลลโกฏฐิตะ(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙๓/๓๔๙) 

นิคมวาสีติสสเถรวัตถุ : เรื่องพระติสสเถระผู้อยู่ในนิคมพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระติสส
เถระผู้อยู่ในนิคม ดังนี้ ภิกษุยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความ
ประมาทเป็นผู้ไม่เสื่อม  ช่ือว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒/๓๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ไม่เสื่อม  หมายถึงไม่เสื่อมจากสมถและวิปัสสนา มรรคและผลที่
ได้บรรลุแล้ว  และท้ังยังจะได้บรรลุมรรคผลท่ียังไม่ได้บรรลุ  (ขุ.ธ.อ. (บาลี)  ๒/๑๐๙  
องฺ.จตุกฺก.ฏีกา(บาลี)  ๒/๓๗/๓๖๗)   

นิคมสีมา : แดนนิคม,อพัทธสีมาท่ีสงฆ์กำหนดด้วยเขตนิคมท่ีตนอาศัยอยู่ ดังคำในอุโปสถขันธกะ  
คามสีมาทิ  พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อสีมาที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ ยัง
ไม่ได้กำหนดสีมา ภิกษุสงฆ์อยู่อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมใด เขตของหมู่บ้านน้ันเป็นคาม
สีมาบ้าง เขตของนิคมนั้นเป็นนิคมสีมาบ้าง สีมาน้ีในหมูบ้่านหรือนิคมท้ังสองนั้นเป็น
สมานสังวาส มีอุโบสถเดียวกัน (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔๗/๒๒๕)  

นิครนถ์ : นักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่เป็นสาวกของนิครนถนาฏบุตร,นักบวชในศาสนาเชน 
ดังคำในมหาวรรคกล่าวถึงเจ้าลิจฉวีผู้มี ช่ือเสียงน่ังประชุมกันในสันถาคารกล่าว
สรรเสริญพระพุทธเป็นต้น สมัยนั้น  สีหเสนาบดีสาวกของนิครนถ์ น่ังอยู่ในท่ีประชุม
น้ันด้วย หรือดังคำว่า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว ทรงถือบาตรและ
จีวร เสด็จไปที่นิเวศน์ของสีหเสนาบดี  ประทับน่ังบนอาสนะท่ีจัดถวายพร้อมกับภิกษุ
สงฆ์สมัยนั้น พวกนิครนถ์จำนวนมากพากันกอดแขนคร่ำครวญไปตามถนนสี่แยกสาม
แยกท่ัวกรุงเวสาลี(วิ.ม.(ไทย)๕/๒๙๐/๑๐๘,๒๙๔/๑๑๕) 

  คำว่า นิครนถ์ มีปรากฎในพระไตรปิฎก เช่น  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๐/๑๐๙,ที.สี.(ไทย) 
๙/๑๗๗/๕๘, ๑๗๗/๕๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๐/๖๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑/๒, ๕/๗, ๖/๘, 
๗/๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๒/๑๔๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๐/๔๐๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๗๑/๒๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๙๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙๔/๔๐๖, ๒๙๕/
๔๐๖ , ๒๙๖/๔๐๖ , ๒๙๗/๔๐๖ ,๒๙๘/๔๐๖ ,๒๙๙/๔๐๖ ,๓๐๐/๔๐๖ ,๓๐๑/
๔๐๖,๓๐๒/๔๐๖,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๕๒/๒๘๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๒๖/๖๘๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นิครนถ์ หมายถึงปริพาชกผู้นุ่งผ้าปกปิดเฉพาะอวัยวะส่วนหน้า  
(องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาลี) ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔)   

นิครนถ์นาฏบุตร, เจ้าลัทธิ : คณาจารย์เจ้าลัทธิคนหนึ่งในจำนวนครูท้ัง ๖  มีคนนับถือมาก เช่น สี
หเสนาบดี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๐/๑๐๘) พระราชกุมารนามว่าอภัย ก็นับถือนิครนถ์นาฏ
บุตร เช่น ดังคำกล่าวในอภัยเถระกล่าวถึงอดีตที่ผ่านมาว่า ข้าพเจ้ามีนามว่าอภัย เป็น



 

๒๗๓๐ 
 

 

โอรสของพระเจ้าพิมพิสาร ในกรุงราชคฤห์ที่อุดมสมบูรณ์ ข้าพเจ้าตกอยู่ในอำนาจ
ของปาปมิตร ถูกนิครนถ์นาฏบุตรให้ลุ่มหลง ส่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐท่ีสุด 
ข้าพเจ้าทูลถามปัญหาท่ีละเอียดสุขุม  ได้ฟังพยากรณ์ท่ีประเสริฐ จึงบวช  ไม่นานก็ได้
บรรลุอรหัตตผล (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๑๘/๓๒๐), หรือดังคำว่า เจ้าลัทธินิครนถ์นาฏ
บุตรเข้าไปหาเศรษฐี ถึงท่ีอยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ (วิ.จู.(ไทย) 
๗/๒๕๒/๑๗), ท่านเจ้าลัทธิรูปนี้มีช่ือเรียกหลายอย่าง เช่น วรรธมานบ้าง  พระมหาวี
ระ บ้าง เป็นต้น ศาสนาเชน ซึ่งยังมีอยู่ในประเทศอินเดีย  

  คำว่า นิครนถ์นาฏบุตร มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๖/๕๐, 
๑๗๖/๕๘, ๑๗๗/๕๘, ๑๗๗/๕๘, ๑๗๘/๕๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๓/๑๖๑,ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๖๔/๑๒๕, ๑๖๕/๑๒๖, ๓๐๑/๒๔๙, ๓๐๒/๒๕๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒, 
๓๑๒/๓๔๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๖/๕๓, ๗๑/๖๖, ๗๕/๗๒, ๘๓/๘๔, ๒๓๘/๒๘๑, 
๒๗๑/๓๒๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔/๖, ๔๑/๕๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๔,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๕๐/๓๘๗, ๓๖๑/๔๑๒, ๔๑๘/๔๙๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๕/๒๙๗,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๑๒/๒๒๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๘/๑๗๖)  

นิครนถบริษทั : ชุมชนนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่เป็นสาวกของนิครนถนาฏบุตร,กลุ่มนักบวชใน
ศาสนาเชน ท่ีติดตามเจ้าลัทธิไปตามสถานท่ีต่างๆ  ดังคำในนิคัณฐนาฏปุตตสูตร 
กล่าวถึงนิครนถ์นาฏบุตรไปถึงเมืองมัจฉิกาสัณฑ์ พร้อมด้วยนิครนถบริษัทจำนวนมาก 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๐/๓๘๗),ในกลุสูตรก็กล่าวถงึนิครนถ์นาฏบุตรอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านนาฬันทาพร้อมด้วยนิครนถบริษัทหมู่ใหญ่ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๑/๔๑๒) 

นิคัณฐนาฏปุตตสูตร: พระสูตรว่าด้วยนิครนถ์ นาฏบุตร นิครนถนาฏบุตรไปถึงเมืองมัจฉิกาสัณฑ์พรอ้ม
ด้วยนิครนถบริษัทจำนวนมากได้ถามจิตตคหบดีผู้เข้าไปหาพร้อมกับเหล่าอุบาสกว่า  
ท่านเชื่อหรือว่า  พระสมณโคดมมีสมาธิท่ีไม่มีวิตกวิจาร  มีความดับวิตกวิจาร 

  เม่ือจิตตคหบดีตอบว่า  ผมไม่เช่ือพระผู้มีพระภาคในข้อน้ี  นิครนถนาฏบุตรได้กล่าว
ว่า  ขอท่านท้ังหลายจงพิจารณาเรื่องน้ีตราบเท่าที่จิตตคหบดีน้ียังเป็นคนตรง ไม่โอ้
อวด ไม่มีมารยา  เขาเข้าใจวิตกวิจารว่าดับได้  ก็เข้าใจว่าใช้ข่ายปิดกั้นลมได้  หรือเขา
เข้าใจวิตกวิจารว่าดับได้  ก็เข้าใจกระแสแมน้่ำคงคาว่าใช้กำมือของตนปิดกั้นได้ 
 เม่ือจิตตคหบดีถามว่า ญาณหรือศรัทธา อย่างไหนประณีตกว่ากัน  นิครนถนาฏบุตร
ตอบว่า ญาณประณีตกว่าศรัทธา  จิตตคหบดีจึงกล่าวต่อไปว่า เพราะสงัดกามและ
อกุศลธรรมแลว้ ผมได้บรรลุปฐมฌานที่มวิีตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก 
เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป  ผมได้บรรลทุุติยฌาน  เพราะปีติจางคลายไป  ผมได้
บรรลุตติยฌาน  เพราะละสุขและทุกข์ได้  ผมได้บรรลจุตุตถฌาน เมื่อรู้เห็นอย่างนี้  



 

๒๗๓๑ 
 

 

ผมจักไม่เช่ือใครเลยว่า มีสมาธิท่ีไม่มีวิตกไม่มีวิจาร  มีความดับวิตกวิจาร (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๔๕๐/๓๘๗) 

นิคัณฐวัตถุ : เรื่องนิครนถ ์ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายผู้
ละอายในสิ่งท่ีไม่ควรละอาย และไม่ละอายในสิ่งท่ีควรละอาย ช่ือว่าถือมั่นมิจฉาทิฏฐ ิ
ย่อมไปสู่ทุคติ  สัตว์ท้ังหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวว่าควรกลวัและเห็นสิง่ท่ีควรกลัวว่า
ไม่ควรกลัวช่ือว่าถือม่ันมิจฉาทิฏฐิ    ย่อมไปสู่ทุคติ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๑๖/๑๓๒) 

นิคัณฐสุตตาท ิ: พระสูตรว่าด้วยนิครนถ์เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้นิครนถ์ 
มุณฑสาวก(หมายถึงสาวกของพวกนิครนถ์)ชฏิลกะ(ดาบส)ปริพาชก(นักบวชผู้นุ่งผ้า) 
มาคัณฑิกะ เตคัณฑิกะ อารุทธกะ โคตมกะและเทวธัมมกิะ(คำท้ัง ๕ นี้หมายถึงพวก
เดียรถีย์ คือนักบวชผู้ถือลัทธินอกพระพุทธศาสนา)ตกนรกมี ๕ มีเนื้อความเหมือนใน
ภิกขุสูตร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙๔-๓๐๒/๔๐๖) 

นิคัณฐสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยนิครนถนาฏบุตร เจ้าอภัยลิจฉวีและเจ้าบัณฑิตกุมารลจิฉวีเข้าไปหา
พระอานนท์ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี แล้วกล่าวว่า นิครนถ์นาฏ
บุตรบัญญัติความสิ้นสุดแห่งกรรมเก่าด้วยตบะ และบัญญัติการกำจัดเหตุได้โดยไม่ทำ
กรรมใหม่ กรรมเก่าจึงสิ้นไป เพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข ์ เพราะสิ้นทุกข์จึงสิ้นเวทนา 
เพราะสิ้นเวทนา ทุกข์ท้ังปวงจึงสิ้นไปความพ้นทุกข์ท้ังสิ้นย่อมมีได้ด้วยความบริสุทธ์ิที่
ทำให้กิเลสสิ้นไป ซึ่งประจักษ์ชัดด้วยตนเอง แล้วถามว่า พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้
ไว้อย่างไร  

  พระอานนท์อธิบายความบริสุทธ์ิที่ทำให้กิเลสส้ินไปตามพระพุทธพจน์ ๓ คือ (๑) 
ภิกษุเพียบพร้อมด้วยศีล สำรวมในพระปาติโมกข์ไม่ทำกรรมใหม่และรับผลกรรมเก่า
แล้วทำให้สิ้นไปโดยคิดว่าความบริสุทธ์ิเป็นส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็น
ต้น(๒)ภิกษุเพียบพร้อมด้วยศีลบรรลฌุาน ๔ มีปฐมฌานเป็นต้นไม่ทำกรรมใหมแ่ละ
รับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปโดยคิดว่า ความบริสุทธ์ิเป็นสิ่งท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัด
ด้วยตนเองเป็นต้น (๓) ภิกษุเพียบพร้อมด้วยศีล และเพียบพร้อมด้วยสมาธิแล้วทำให้
แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมิตติอันไม่มีอาสวะ ไม่ทำกรรมใหม่ และรับผลกรรมเก่าแล้ว
ทำให้สิ้นไปโดยคิดว่า ความบริสุทธ์ิเป็นสิง่ท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็นต้น 
เมื่อเทศนาจบลง เจ้าบัณฑิตกุมารลิจฉวีกลา่วกับเจ้าอภัยลิจฉวีว่า ทำไมจึงไม่ช่ืนชมคำ
ท่ีพระอานนท์กล่าวไว้ดีแล้ว ซึ่งเป็นคำสุภาษิต ก็ได้รับคำตอบว่า ไฉนเราจะไม่ชื่นชม
เล่า ความคิดของผู้ท่ีไม่ช่ืนชมคำซึ่งเป็นสุภาษิตน้ันพึงเสื่อมแน่นอน  (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๗๕/๒๙๗) 



 

๒๗๓๒ 
 

 

นิคัณฐสูตร๒: พระสูตรว่าด้วยอสัทธรรมของพวกนิครนถ์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พวกนิครนถ์
ประกอบด้วยอสัทธรรม ๑๐ คือ (๑)  ไม่มศีรัทธา (๒) ทุศีล (๓) ไม่มีหิริ (๔) ไม่มี
โอตตัปปะ  (๕) ไม่ภักดีต่อสตับุรุษ (๖) ยกตนข่มท่าน (๗) สละคืนความยึดมั่นถือมั่น
ด้วยทิฏฐิของตนได้ยาก(๘)เป็นคนลวงโลก(๙) ปรารถนาชั่ว (๑๐) เป็นมิจฉาทิฏฐิ
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๘/๑๗๖) 

นิคัณฐีครรภ์ : ห้องที่งอกซึ่งอยู่ท่ีข้อหรือตาของพืชต่างๆ มี อ้อย ไม้ไผ่ และไม้อ้อ เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
อธิบายท่ีเจ้าลัทธิของครูมักขลิ โคศาล (ลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย)ตอบแก่พระ
เจ้าอชาตศัตรู ดังคำว่า มหาบพิตร ความเศร้าหมองของสัตว์ท้ังหลายไม่มีเหตุไม่มี
ปัจจัย  สัตว์ท้ังหลายเศร้าหมองเอง  ฯลฯ อสัญญีครรภ์  ๗  นิคัณฐีครรภ์  ๗  ฯลฯ 
มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐  เหลา่น้ีที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้ว  จัก
ทำที่สุดทุกข์ได้เอง  (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕),ในสันทกสตูร มหาทิฏฐิสูตรก็อธิบายนัย
เดียวกัน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๗,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิคัณฐีครรภ์  หมายถึงท่ีงอกซึ่งอยู่ท่ีข้อหรอืตา เช่นอ้อย 
ไม้ไผ่ และไมอ้้อ เป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี)๑๖๘/๑๔๘,ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๒๘/
๑๗๐,สํ.ข.อ.  (บาลี) ๒/๒๑๓- ๒๑๕/๓๗๕)  

นิโครธ, ต้นไม้: ต้นไทร ซึ่งเป็นไม้ท่ีไทรหรือกร่างของชมพูทวีป  นิโครธน้ีมีเปลือกเรียบสีเทา ใบกว้าง
หนารูปไข่ปลายมน ไม่มีขน ผลกลม เม่ือสุกสีส้มออกแดง ดังคำในมหาวรรค อชปาล
กถา กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิน้ัน แล้วเสด็จจากควงต้นโพธิพฤกษ์ 
ไปยังควงต้นอชปาลนิโครธ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๔/๗)   

  อรรถกถาอธิบายว่า นิโครธ แปลว่า ต้นไทร เป็นไม้จำพวกไทรหรือกร่างของอินเดีย  
พวกคนเลี้ยงแพะชอบมาน่ังท่ีร่มเงาของต้นนิโครธน้ี เพราะฉะน้ันจึงช่ือว่าอชปาล
นิโครธ (วิ.อ.  (บาลี)๓/๔/๘) 

นิโครธ, เนื้อ : ช่ือพญาเนื้อโพธิสัตว์ ท่ีดูแลแม่เน้ือผู้ท่ีเนื้อช่ือว่าสาขะทอดทิ้ง จึงไร้ที่พ่ึงไปพ่ึงพญาเนื้อ
ว่านิโครธ ต่อมาเม่ือลูกเจรญิเติบโต แม่เน้ือจึงมักสอนลกูว่าให้พ่ึงพาพญาเน้ือช่ือว่า
นิโครธดีกว่าจะไปใช้ชีวิตกับพ่อเน้ือช่ือว่าสาขะผู้ทอดทิ้งไปเลย ดังคำในนิโครธมคิ
ชาดก ที่แม่เน้ือเห็นลูก(ของตน) กำลังจะไปยังที่อยู่ของเน้ือสาขะ จึงกล่าวสอนว่า ลกู
หรือผู้อ่ืนควรคบหาเน้ือช่ือนิโครธเท่านั้น ไม่ควรเข้าไปคบหาเนื้อช่ือสาขะ การตายใน
สำนักของเนื้อช่ือนิโครธยังประเสริฐกว่า การมีชีวิตในสำนักของเนื้อช่ือสาขะจะ
ประเสริฐอะไร  (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๒/๖),ในกุมารกัสสปเถราปทาน พระกุมาร
กัสสปเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัยท่ีเกิดเป็นเนื้ออยู่ในป่า ได้พญาเนื้อนิโครธ
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ช่วยเหลือไว้จึงทำให้รอดชีวิต (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๔/๑๕๙, ๑๖๕/๒๖๐, ๑๖๖/
๒๖๐, ๑๖๗/๒๖๐)  

นิโครธ, ปริพาชก : ช่ือปริพาชกผู้เป็นเจ้าสำนัก มีลูกศิษย์ ๓,๐๐๐ คน พักอยู่ ณ ปริพาชการามของ
พระนางอุทุมพริกา ใกล้ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ  เคยสนทนาธรรม
กับคหบดีช่ือสันธาน ผู้เป็นพุทธสาวก  ดังคำในอุทุมพริกสูตร กล่าวถึงนิโครธปริพาชก
น่ังอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ ผู้กำลังสนทนากันด้วยเสียงดังอ้ืออึงถึงดิรัจฉานกถา
ต่างๆ และมีสันธานสนทนาอยู่ด้วย  หรือดังคำว่า พระผู้มีพระภาคประทับน่ังบนพุทธ
อาสน์ท่ีปูลาดไว้แล้ว ส่วนนิโครธปริพาชกก็เลือกน่ัง ณที่สมควรที่ใดท่ีหน่ึงซึ่งต่ำกว่า 
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๙/๓๕, ๕๐/๓๕, ๕๑/๓๖, ๕๒/๓๖, ๕๓/๓๖, ๕๔/๓๗)  

นิโครธกัปปะ, พระ : พระเถระช่ือว่า นิโครธกัปปะ  เป็นพระเถระรูปหน่ึง ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของท่าน
พระวังคีสะ ปรินิพพาน ณ อัคคาฬวเจดีย์ ดังคำในนิกขันตสูตร ท่านพระวังคีสะอยู่
ท่ีอัคคาฬวเจดีย์ เขตเมืองอาฬวี กับท่านพระนิโครธกัปปะผู้เป็นอุปัชฌาย์ (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒๐๙/๓๐๔) หรือดังคำในวังคีสสูตร วังคีสเถรคาถา ท่ีพระวังคีสเถระกราบทูล
ถามว่า  ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรมอันมั่นคง ภิกษุนั้นเป็นพราหมณ์มาแต่
กำเนิด  มีนามท่ีพระองค์ทรงประทานให้ว่า นิโครธกัปปะ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๔๗/
๕๘๑,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๗๓/๕๔๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๙/๓๐๓, ๒๑๑/๓๐๖)  

นิโครธชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระเจ้านิโครธ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า นิโครธกุมารโพธิสัตว์เป็นบุตร
หญิงเข็ญใจ เพราะพอคลอดแล้วถูกมารดานำไปทิ้งไว้ท่ีโคนต้นไทรจึงช่ือนิโครธ แต่มี
หญิงภรรยาเศรษฐีนำไปเลี้ยงเป็นบุตร ต่อมาได้เดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองตักกสิลา
พร้อมด้วยสหาย ๒ คน คนหน่ึงช่ือสาขะเป็นบุตรอนุเศรษฐี เพราะมารดาไปคลอดใต้
กิ่งไม้ คนหนึ่งช่ือโปติกะ เพราะเป็นบุตรช่างชุนท่ีอาศัยมหาเศรษฐีอยู่เมื่อจบ
การศึกษากำลังเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือกลับบ้านได้ไปพักใต้ต้นไม้ใหญ่ เช้าตรู่นายโป
ติกะได้ยินเสียงไก่สองตัวทะเลาะกันอยู่บนต้นไม้เพราะถ่ายอุจจาระรดกันและอวด
ความดีของกันและกันอยู่บนต้นไม้ว่าไก่ตัวล่างว่าถ้าใครได้กินเนื้อเรา คนนั้นต่ืนเช้าจะ
ได้เงินพันหนึ่ง ไก่ตัวอยู่ด้านบนบอกว่า ถ้าใครฆ่าเรากินเน้ือกล้ามจะได้รับเลือกให้เป็น
พระราชาแต่เช้าเลย ถ้าใครกินเน้ือกลาง ๆ จะได้เป็นเสนาบดี ถ้าใครกินเน้ือติด
กระดูกจะได้เป็นขุนคลัง นายโปติกะจึงไปจับไก่ตัวน้ันมาฆ่า แล้วให้เนือ้ล่ำแก่นิโครธ
กุมาร ให้เน้ือกลาง ๆ แกส่าขะ และตนเองกินเน้ือติดกระดูก ในคืนน้ันพระเจ้า
พรหมทัตสวรรคต  พระราชาไม่มีพระโอรสพวกอำมาตย์จึงปล่อยราชรถเสี่ยงทายหา
พะราชา ราชรถได้ไปหยุดอยู่ท่ีนิโครธกุมารนอนอยู่พวกอำมาตย์ได้ถวายราชสมบัติแก่
พระโพธิสัตว์และท่านได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่สหายช่ือสาขะซึ่งเปน็คน
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อันธพาลและพระราชทานตำแหน่งขุนคลังแก่นายโปติกะต่อมาสาขเสนาบดีแสดง
ความไม่พอใจที่นายโปติกะให้เน้ือล่ำแก่นิโครธกุมารทำให้นิโครธกุมารได้เป็น
พระราชา ให้เน้ือกลาง แกต่นเองทำให้เป็นเสนาบดีเม่ืออยู่ในท่ีลับสองต่อสองสาขา
เสนาบดีได้ทำร้ายโปติกะขุนคลังนายโปติกะจึงนำเรื่องน้ันไปกราบทูลแด่พระราชา
พระเจ้านิโครธตรัสว่าเราจะลงโทษประหารชีวิตสาขเสนาบดีนายโปติกะตกใจจึง
กราบทูลพระราชาว่าไม่ประสงค์จะให้ทำกับคนช่ัวอย่างนั้นเพียงต้องการให้ทรง
รับทราบไว้เท่าน้ัน พราะอาจมีภัยเกิดจากคนช่ัวได้พระราชาก็ยอมตามนั้น นายโป
ติกะได้สอนบุตรของตนว่าให้คบหาแต่พระเจ้านิโครธเท่าน้ันไม่ควรคบหากับสา
ขเสนาบดีเลยเพราะนำความเดือดร้อนมาให้ (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย)๒๗/๗๒/๓๓๔) 

นิโครธเถรคาถา :คาถาของนิโครธเถระ, ภาษิตของนิโครธเถระท่านพระนิโครธเถระได้กล่าวคาถาไว้
ดังนี้ว่า  เราไม่กลัวภัย พระศาสดาของเราท้ังหลายทรงเฉียบแหลมในอมตธรรม  
ภิกษุทั้งหลายย่อมดำเนินตามหนทางที่ไม่มีภัย (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๑/๓๑๑) 

นิโครธมิคชาดก :ชาดกว่าด้วยพญาเน้ือช่ือนิโครธ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พญาเน้ือโพธิสัตว์ช่ือนิโครธ 
ยอมสละชีวิตของตนช่วยนางเน้ือที่มีครรภ์แก่ ไม่ให้พระราชาฆ่า เมื่อถึงวาระของนาง 
พระราชาทรงเลื่อมใสจึงพระราชทานอภัยแก่ฝูงเน้ือและสัตว์ทุกจำพวก เมื่อนางเนื้อ
คลอดลูกแล้ว พยายามสอนลูกให้ยึดเอาพญาเนื้อช่ือนิโครธเป็นที่พ่ึงเท่าน้ันอย่าคบหา
เน้ือช่ือสาขะเป็นท่ีพ่ึงเป็นอันขาด  เพราะนางเคยขอร้องให้แต่กลับถูกเน้ือสาขะน้ันขับ
ไล่ออกจากฝูงมา (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๒/๕) 

นิโครธาราม, วิหาร :อารามท่ีพระญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้กรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ ดังคำ
ในมหาวิภังค์ กล่าวถึง พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณ นิโครธารามเขตกรุง
กบิลพัสด์ุ  แคว้นสักกะ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๗๖/๑๐๑) หรอืดังคำว่า พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๘/
๕๒๓)  

  คำว่า นิโครธาราม มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น  วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๐๙/๑๒๘, 
๑๕๘/๓๓๐, ๓๐๓/๔๔๕, ๕๑๖/๖๐๕, ๕๗๐/๖๔๒,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๑๐/๑๓๗, 
๑๐๕๔/๒๘๓,วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๐๒/๓๑๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๕/๑๗๗, ๑๙๙/๒๐๙,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๒/๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๕/๒๒๒, ๒๘๖/๓๔๓,๓๗๖/๔๒๔,สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๘๐/๑๒๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๓/๒๔๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๘๘/๔๗๐, ๑๐๑๗/
๕๒๒, ๑๐๓๓/๕๕๓, ๑๐๓๕/๕๕๕,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๔/๒๙๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๙๕/๒๙๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐/๔๒๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๕/๒๖๘, ๕๑/



 

๒๗๓๕ 
 

 

๓๓๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๖/๑๐๐,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๐, ๑๒/๔๑๕, 
๑๓/๔๑๗  

นิฆัณฑุ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้เป็นบริวารของท้าวกุเวร อยู่ทางทิศเหนือ เป็นผู้มีมายา เคยมาเข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์  ดังคำในมหาสมยสูตร กล่าวถึง
ยักษ์นิฆัณฑุว่าเป็นผู้รับใช้ท้าวกเุวร เป็น ๑ ในพวกผู้รบัใช้ที่มีมายา คือ กุเฏณฑุ 
เวเฏณฑุ วิฏู วิฏุฏะ จันทนะ กามเสฏฐะ  กนินุฆัณฑุและ นิฆัณฑุก็มาด้วย,เป็นยักษ์ที่
อยู่ระดับมหายักษ์  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๗/๒๖๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑)  

นิฆัณฑุศาสตร ์: คัมภีร์ประเภทศัพทมูลวิทยา (Etymology) คลังศัพท์ (Lexicon) หรืออภิธาน
ศัพท์(Glossary) ท่ีรวบรวมคำศัพท์ในพระเวทซึ่งเป็นคำยาก หรือคำที่เลิกใช้แล้ว 
นำมาอธิบายความหมาย เป็นส่วนหนึ่งของนิรุกติ ซ่ึงเป็น ๑ ในเวทางคศาสตร์ ๖ ของ
ศาสนาพราหมณ์  ดังคำในอัมพัฏฐสูตร กล่าวถึงอัมพัฏฐมาณพผู้เป็นศิษย์ของ
พราหมณ์โปกขรสาติ เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงจำมนตร์ จบไตรเพทพร้อมทั้งนิฆัณฑุ
ศาสตร์ เกฏุภศาสตร์อักษรศาสตร์ และประวัติศาสตร์  รู้ตัวบทและไวยากรณ์ ชำนาญ
โลกายตศาสตร์ และการทำนายลักษณะมหาบุรษุ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๖/๘๘) 

  คำว่า นิฆัณฑศุาสตร์ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๓/๑๑๓, 
๓๑๑/๑๑๘, ๓๑๑/๑๑๙, ๓๑๖/๑๒๑, ๓๓๑/๑๒๗, ๓๔๑/๑๓๔, ๓๔๔/๑๔๒, ๓๔๔/
๑๔๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๓/๔๗๑, ๔๗๓/๕๙๘,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๕๙/๒๒๕, ๖๐/
๒๒๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๑๗,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๒๗/๗๔๒ 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิฆัณฑุศาสตร์ คมัภีร์ประเภทศัพทมูลวิทยา (Etymology) 
คลังศัพท์ (Lexicon) หรืออภิธานศัพท์ (Glossary) ท่ีรวบรวมคำศัพท์ในพระเวทซึ่ง
เป็นคำยาก หรือคำที่เลิกใช้แล้ว นำมาอธิบายความหมาย เป็นส่วนหนึ่งของนิรุกติ ซึ่ง
เป็น ๑ ในเวทางคศาสตร์ ๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤตเรยีกว่านิฆัณฏุ ที.
สี.อ. (บาลี)๒๕๖/ ๒๒๒)  

นิจจสัญญา : ความหมายรู้ว่าเที่ยง,สัญญาคือความเท่ียง, ดังคำในปฏิสมัภิทามรรค ญาณกถา เมื่อ
พระโยคาวจรละนิจจสญัญา ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดด้วยอำนาจแห่งอนิจจานุปัสสนาย่อม
ไม่ล่วงเลยกันและกัน เพราะฉะนั้น    จึงช่ือว่าภาวนา  เพราะมีความหมายว่าธรรม
ท้ังหลายที่เกิดในภาวนาน้ันไม่ล่วงเลยกันหรือในอิทธิกถาอธิบายว่า สภาวะที่ละนิจจ
สัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยอนิจจานุปัสสนา  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๒, ๕๒/๘๒, ๑๖๗/
๒๕๘, ๒๑๔/๓๕๖)  



 

๒๗๓๖ 
 

 

นิจฉวิตถีสูตร : พระสูตรว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิง พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเวฬุวัน ได้ทรงแสดงบุพกรรมของเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิงว่า เปรตตนน้ีเคย
เป็นหญิงประพฤตินอกใจสามี (สํ.นิ.(ไทย)  ๑๖/๒๑๔/๓๐๙) 

นิจฉวิเปรต : เปรตร่างไม่มีผิว,เปรตท่ีมีร่างไม่มีผิวหนัง มีทั้งเปรตท่ีเป็นผู้หญิงและผูช้าย ดังคำใน
มหาวิภังค์กล่าวถงึเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศชาย เปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิงอยู่ ณ 
ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒๙/๒๒๔),ในนิจฉวิสตูร นิจฉวิตถีสตูร พระมหา
โมคคัลลานเถระกล่าวแก่พระลักษณะว่า ท่าน    เมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได้
เห็นนิจฉวิเปรต(เปรตร่างไม่มีผิวหนัง)เพศชาย ลอยขึ้นสู่กลางอากาศ ฝูงแร้ง  นกกา 
นกเหย่ียวพากันโฉบอยู่ขวักไขว่จิกท้ึงย้ือแย่งเปรตน้ันสะบัดไปมาจนมันร้องครวญ
คราง,เปรตนน้ันเคยเป็นคนฆ่าแกะในกรุงราชคฤห์,เปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิง,
เปรตหญิงตนนั้นเคยประพฤตินอกใจสามีในกรุงราชคฤห์ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๕/
๓๐๕, ๒๑๔/๓๐๙)  

นิจฉวิสูตร : พระสูตรว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศชาย พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเวฬุวัน  ได้ทรงแสดงบุพกรรมของเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศชายว่า  เปรตตนนี้
เคยเป็นคนฆ่าแกะ  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๕/๓๐๕) 

นิจทาน : ทานท่ีถวายประจำตามเทศกาล  มุ่งหมายถึงสลากภัต   ดังคำในอุชชยสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสแก่อุชชยพราหมณ์ว่า  พราหมณ์    เราสรรเสริญยัญทีไ่ม่มีกิริยา คือ 
นิจทาน และอนุกูลยัญ คือยัญท่ีไมม่ีการฆ่าโค    ฯลฯ  เพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้
บรรลุอรหัตตมรรคย่อมเก่ียวข้องกับยัญท่ีไม่มีกิริยาอย่างน้ี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๐/
๖๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิจทาน  หมายถึงสลากภัต  และคำว่า สลากภัต  คือ  
อาหารท่ีถวายตามสลาก  หมายเอาสังฆภัตอันทายกเข้ากันถวาย  ต่างคนต่างจัดมา  
เป็นของต่างกัน  มักทำกันในเทศกาลทีผ่ลไม้เผล็ดผลแล้วถวายพระด้วยวิธีจับสลาก 
(องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี) ๒/๓๙/๓๔๐)   

นิจศลี: ศีลท่ีพ่ึงรักษาเป็นประจำ,ศีลประจำตัวของอุบาสกอุบาสิกา ได้แก่ ศีล ๕ ดังคำในนัน
ทกเปตวัตถุ กล่าวถึงอุตตราธิดาไว้ว่า นางทำแต่กรรมดี    ยินดีแล้วในนิจศีลและ
อุโบสถศีล รู้ความประสงค์ของผู้ขอ  ปราศจากความตระหน่ี และยินดีในทาน (ขุ.
เปต.(ไทย) ๒๖/๖๙๙/๒๘๑) 

นิชชรวัตถุ : ธรรมท่ีทำให้เสือ่ม เป็นธรรมที่ควรรู้ย่ิง ในทสุตตรสูตร พระสารีบุตรเถระอธิบายว่ามี 
๑๐ อย่างคือ(๑) มิจฉาทิฏฐิ(เห็นผิด) ของผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศล
ธรรมเป็นอเนกของบุคคลท่ีเกดิเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรม



 

๒๗๓๗ 
 

 

เป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย (๒) มจิฉาสังกัปปะ 
(ดำริผิด) ของผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมเสื่อมไป... (๓) มิจฉาวาจา (เจรจาผิด)... (๔)
มิจฉากัมมันตะ (กระทำผิด)...(๕) มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด)... (๖) มิจฉาวายามะ 
(พยายามผิด) .... (๗) มิจฉาสติ (ระลึกผิด) ของผู้มีสัมมาสติ ...(๘) มิจฉาสมาธิ  (ต้ังจิต
มั่นผิด)ของผู้มสีัมมาสมาธิ ...(๙) มิจฉาญาณะ (รู้ผิด) ของผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมเสื่อม
ไป ...(๑๐) มิจฉาวิมุตติ (หลุดพ้นผิด) ของผู้มีสัมมาวิมุตติ  ย่อมเสื่อมไป คือบาปอกุศล
ธรรมเป็นอเนกของบุคคลท่ีเกดิเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกศุล
ธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๖๐/๔๓๕),ในญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส กล่าวถึงธรรม ๑๐ อย่างท่ีควรรู้ย่ิง
คือ นิชชรวัตถุ ๑๐(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒/๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิชชรวัตถุ  ๑๐  หมายถงึอริยมรรคมีองค์  ๘  มี
สัมมาทิฏฐิเป็นต้น  รวมกับสัมมาญาณ  และสัมมาวิมุตติ อีก  ๒ จึงเป็น  ๑๐  
(ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๒/๘๔)  

นิชชรสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเสื่อม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหตุแห่งความเสื่อม ๑๐ 
คือ (๑)เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้น
เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่
เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย (๒) เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ มิจฉาสังกัปปะย่อมเสื่อมไป บาป
อกุศลธรรมเป็นอันมากท่ีเกิดขึ้นเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศล
ธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัย (๓) เมื่อมี
สัมมาวาจา มิจฉาวาจาย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากท่ีเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวาจา
เป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะ
สัมมาวาจาเป็นปัจจัย(๔) เมื่อมีสัมมากัมมันตะ มิจฉากัมมันตะย่อมเสื่อมไป บาปอกุศล
ธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็น
อันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัย (๕) เมื่อมีสัมมาอาชีวะ 
มิจฉาอาชีวะย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากท่ีเกิดขึ้นเพราะมิจฉาอาชีวะเป็น
ปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะสัมมาอาชีวะ
เป็นปัจจัย (๖)เม่ือมีสัมมาวายามะ มิจฉาวายามะย่อมเส่ือมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมาก
ท่ีเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึง
ความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัย (๗) เม่ือมีสัมมาสติ มิจฉาสติย่อมเสื่อม
ไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากท่ีเกิดขึ้นเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และ
กุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัย  (๘)  เม่ือมี



 

๒๗๓๘ 
 

 

สัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากท่ีเกิดขึ้นเพราะมิจฉา
สมาธิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะ
สัมมาสมาธิเป็นปัจจัย (๙) เมื่อมีสัมมาญาณะ มิจฉาญาณะย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรม
เป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมาก
ย่อมถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัย (๑๐) เมื่อมีสัมมาวิมุตติ มิจฉา
วิมุตติย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อม
เสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มท่ีเพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย
(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๖/๒๔๘) 

นิชฌัตตพิละ : กำลังคือการใช้จิตเพ่งสภาวธรรมมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น ด้วยเนกขัมมะเป็นต้น,ข้อที่ 
๑๔ ในพละ ๖๘ ดังคำว่า คือ  สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ 
หิริพละ โอตตัปปพละ  ปฏิสังขานพละ ภาวนาพละ  อนวัชชพละสังคหพละ ขันติ
พละ ปัญญัตติพละ นิชฌัตติพละ อิสสริยพละ อธิษฐานพละสมถพละ วิปัสสนาพละ 
เสกขพละ ๑๐อเสกขพละ ๑๐ ขีณาสวพละ ๑๐ อิทธิพละ ๑๐ ตถาคตพละ  ๑๐ 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๓), ในพลกถา พระสารีบุตรเถระได้อธิบายนิชฌัตติพละไว้ว่า 
ช่ือว่านิชฌัตติพละเพราะพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ย่อมเพ่งจิตด้วยอำนาจ
เนกขัมมะ ช่ือว่านิชฌัตติพละ เพราะพระโยคาวจรเม่ือละพยาบาทย่อมเพ่งจิตด้วย
อำนาจอพยาบาท  ช่ือว่านิชฌัตติพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละถีนมิทธะ ย่อมเพ่ง
จิตด้วยอำนาจอาโลกสัญญาฯลฯ ช่ือว่านิชฌัตติพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกิเลส
ท้ังปวง ย่อมเพ่งจิตด้วยอำนาจอรหัตตมรรค น้ีเป็นนิชฌัตติพละ หรือดังคำใน
ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึง ช่ือว่านิชฌัตติพละ เพราะพระโยคาวจรย่อมเพ่งจิตด้วย
เนกขัมมะเป็นต้นน้ัน   (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๗,๔๕/๕๒๓)  

นิฏฐังคตสูตร : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เช่ือมั่นในตถาคต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลผู้เช่ือม่ันใน
เรา ท้ังหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ บรรดาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเหล่าน้ัน บุคคล
ท่ีมีความสำเร็จในโลกนี้ มี ๕ จำพวก คือ (๑) พระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน (๒)  พระ
โกลังโกลโสดาบัน (๓)  พระเอกพีชีโสดาบัน (๔)  พระสกทาคามี (๕) พระอรหันต์  
บุคคลละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จ มี ๕ จำพวก คือ (๑) พระอนาคามีผู้อันตราปริ
นิพพายี (๒)  พระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี (๓)  พระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพา
ยี (๔)  พระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี (๕) พระอนาคามีผู้อุทธังโสตอกนิฏฐคามี 
(องฺ.ทสก.(ไทย)  ๒๔/๖๓/๑๔๐) 

นิตย์: เท่ียง,ยั่งยืน,เสมอ,เป็นประจำ ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวถึงภิกษุฉันภัตตาหารท่ีเขา
ถวายเป็นนิตย์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๒๐/๓๗๘) 



 

๒๗๓๙ 
 

 

นิตยกาล:  ตลอดเวลา,ตลอดกาลเป็นนิตย์ ดังคำในมหาสัจจกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่อัคคเวสน
พราหมณ์คนหนึ่งว่า อัคคิเวสสนะฯลฯ ตถาคตย่อมแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่าอ่ืนโดย
ชอบเพ่ือประโยชน์ให้รู้แจ้งอย่างเดียวและในตอนจบเรื่องหน่ึงๆเราประคองจิตให้สงบ
ต้ังม่ันเป็นสมาธิ ณ ภายใน ดำรงอยู่ในสมาธินิมิตเบ้ืองต้นนั้นตลอดนิตยกาล (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๓๘๗/๔๑๘) 

นิตยทาน : ทานท่ีถวายประจำ,ทานเป็นถวายเป็นนิตย์แก่พระสงฆ์ ดังคำท่ีในกูฏทันตสูตร 
พระพุทธเจ้าตรัสยัญท่ีสืบตระกูลกันมาคือนิตยทานแก่กูฏทันตพราหมณ์ว่า นิตยทาน
ท่ีทำสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีล น้ีเป็นยัญซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการ
ตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีผลานิสงส์มากกว่ายัญสมบัติ ๓ ประการ มีองค์ประกอบ ๑๖ 
น้ี (ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๙/๑๔๖, ๓๕๐/๑๔๗, ๓๕๑/๑๔๗, ๓๕๒/๑๔๗, ๓๕๓/๑๔๘) 

นิตยภัต : อาหารหรือค่าอาหารที่ถวยแก่ภิกษุสามเณรเป็นประจำ มุ่งหมายถึงภัตรท่ีถวาย
พระสงฆ์ในแต่ละวัน ภิกษุฉนันิตยภัตไม่เป็นอาบัติ ดังคำในมหาวิภังค์ และจูฬวรรค 
กล่าวถึง คหบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดี ถวายอาหารแก่สงฆ์วันละ ๔ ท่ีเป็นนิตยภัต 
คหบดีพร้อมบุตรภรรยาอังคาสอยู่ใกล้ๆ ในโรงฉัน(วิ.มหา.(ไทย)๑/๕๖๙/๖๔๐,,วิ.มหา.
(ไทย)๒/๓๘๓/๔๑๕,วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๙๒/๓๐๓, ๑๙๒/๓๐๕)  

นิติธรรม : ธรรมคือหลักกฎหมาย หมายถึงหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย  ดังคำในกาฬุทายีเถ
ราปทาน พระกาฬุทายีเถระ  กล่าวถึงประวัติในวัยท่ีเป็นฆราวาสให้ฟังตอนหน่ึง 
ข้าพเจ้าก็เกิดในวันนั้นเติบโตพร้อมกับพระสิทธัตถราชกุมารน้ันแหละเป็นสหายที่รัก
เอ็นดูคุ้นเคย และฉลาดในทางนิติธรรม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘๔/๓๑๕) 

นิททสภิกษุ : ภิกษุช่ือนิททสะ,พระขีณาสพ,  หมายถึงผู้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธ์ิมอีายุไม่ถึง ๑๐ 
ปี คำว่า นิททสะ แปลว่ามีอายุไม่ถึง ๑๐ ปี คำน้ีเป็นคำที่พวกเดียรถีย์ใช้เรียกนิครนถ์
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์กำหนด  ๑๒ ปี  ถ้าตายลง เมื่อถึง  ๑๐ ปี  เรียกผู้น้ันว่า นิทท
สะ คือ  เม่ือมาเกิดอีกจะมีอายุไม่ถึง ๑๐ ปี และอาจไม่ถึง ๙ ปี ๑ ปี  แต่พระผู้มีพระ
ภาคทรงใช้คำน้ี   หมายถึงพระขีณาสพในความหมายว่า  ไม่มีการเกดิอีก  ไม่ว่าจะ
เกิดมาเพียงวันเดียวหรือครู่เดียว โดยมีเง่ือนไขว่าผู้นั้นต้องเพียบพร้อมด้วยธรรม ๗ 
ประาร ส่วนเวลาประพฤติพรหมจรรย์มากน้อยไม่สำคัญ  ดังคำในปฐมนิททสสูตร 
กล่าวถึงพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกนั่งประชุมกัน สนทนากันในระหว่างการประชุมว่า 
ผู้มีอายุท้ังหลาย ท่านผู้ใดผู้หน่ึงประพฤติพรหมจรรย์บริสทุธ์ิบริบูรณ์ครบ ๑๒ ปี  ควร
เรียกท่านผู้นั้นว่า นิททสภิกษุ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๖๒,๔๓/๖๔) 

นิททสวัตถุ : ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ช่ือว่า นิททสะ แปลว่ามีอายุไม่ถึง ๑๐  ปี  คำน้ีเป็นคำที่พวก
เดียรถีย์ใช้เรียกนิครนถ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์กำหนด  ๑๒  ปี  ถ้าตายลง เม่ือถึง  



 

๒๗๔๐ 
 

 

๑๐  ปี  เรียกผู้น้ันว่า นิททสะ คือ  เมื่อมาเกิดอีกจะมีอายุไม่ถึง  ๑๐  ปี และอาจไม่
ถึง  ๙  ปี  ๑  ปี  แต่พระผู้มีพระภาคทรงใช้คำน้ี   หมายถึงพระขีณาสพใน
ความหมายว่า  ไมม่ีการเกิดอีก  ไม่ว่าจะเกิดมาเพียงวันเดียวหรือครู่เดียว  โดยมี
เง่ือนไขว่าผู้นั้นต้องเพียบพร้อมด้วยธรรม  ๗  ประการ  (๑) เป็นผู้มฉีนัทะอย่างแรง
กล้าในการสมาทานสิกขา    และได้ความรักในการสมาทานสิกขาต่อไป (๒)เป็นผูม้ี
ฉันทะอย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรม และได้ความรักในการใคร่ครวญธรรม
ต่อไป  (๓) เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยากและได้ความรัก ในการ
กำจัดความอยากต่อไป (๔) เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้น และได้ความ
รักในการหลีกเร้นต่อไป (๕) เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียร 
และได้ความรักในการปรารภความเพียรต่อไป (๖) เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าใน
สติปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตน และได้ความรักในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนต่อไป 
(๗) เป็นผูม้ีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิ และได้ความรักในการแทง
ตลอดด้วยทิฏฐิต่อไป และตรัสอีกว่า ภิกษุประกอบด้วยนิททสวัตถุ ๗ ประการนี้แล  
หากประพฤติพรหมจรรย์บรสิุทธ์ิบริบูรณ์ครบ ๑๒ ปี  ควรเรียกภิกษุน้ันว่านิททสภิกษุ  
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๑/๓๓๓,๑๑/๓๕๗/๔๐๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๐/๒๙,๔๒/
๖๓,๔๓/๖๕) ส่วนเวลาประพฤติพรหมจรรย์มากน้อยไม่สำคัญ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๔๒-๔๓/๖๒-๖๖) ; ดู  ที.ปา.  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๒๒) 

  อรรถกถาอธิบาย นิททสวัตถ ุคือเรื่องที่ประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่ครบ ๑๐ ปี (องฺ.สตฺ
ตก.อ.  (บาลี) ๓๒๐/๑๖๔-๑๖๕,  ที.ปา.อ.  (บาลี) ๓/๓๓๑/๒๓๘)    

นิททสวัตถุสูตร : พระสูตรว่าด้วยนิททสวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นิททสวัตถุ (อรรถกถาอธิบาย
หมายถึงธรรมท่ีเป็นเหตุให้ช่ือว่านิททสะดังน้ี คำว่า “นทิทสะ” แปลว่า มีอายุไม่ถึง 
๑๐ ปี คำน้ีเป็นคำที่พวกเดียรถีย์ใช้เรียกนิครนถ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์กำหนด ๑๒ ป ี
ถ้าตายลงเมื่อถึง ๑๐ ปี เรียกผู้น้ันว่านิททสะ คือเมื่อมาเกิดอีกจะมีอายุไม่ถึง ๑๐ ปี 
และอาจไม่ถึง ๙ ปี ๘ ปี ลดหย่อนลงมาจนถึง ๑ ปี แม้ ๒๐ ปี ๓๐ ปีขึน้ไปก็ทำนอง
เดียวกัน เป็นลัทธิที่เน้นเรื่องกำหนดเวลาและรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ แต่
พระผู้มีพระภาคทรงใช้คำน้ี หมายถึงพระขีณาสพ ในความหมายว่าไม่มีการเกิดอีก 
ไม่ว่าจะเกิดมาเพียงวันเดียว หรือครู่เดียว โดยมีเง่ือนไขว่า ผู้น้ันต้องเพียบพร้อมด้วยนิ
ททสวัตถุ ๗ ส่วนเวลาประพฤติพรหมจรรย์มากน้อยไม่สำคัญ) ๗ คือ ภิกษุ (๑) มี
ฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขา(หมายถึงบำเพ็ญไตรสกิขา คือศีลสมาธิ
ปัญญาให้บริบรูณ์และถูกต้อง) และได้ความรักในการสมาทานสิกขาต่อไป (๒) มีฉันทะ
อย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรม(หมายถึงเพ่งพินิจพิจารณาเห็นธรรม โดยความ



 

๒๗๔๑ 
 

 

เป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข ์ และเป็นอนัตตา ดังนั้น คำน้ี จึงเป็นช่ือของวิปัสสนา) 
และได้ความรักในการใครค่รวญธรรมต่อไป (๓) มฉีันทะอย่างแรงกลา้ในการกำจัด
ความอยาก(หมายถึงกำจัดหรือการข่ม หรือการข่มตัณหาได้ด้วยอำนาจของภังคา
นุปัสสนาญาณ) และได้ความรักในการกำจัดความอยากต่อไป (๔) มีฉันทะอย่างแรง
กล้าในการหลีกเร้น และได้ความรักในการหลีกเร้นต่อไป (๕) มฉีันทะอย่างแรงกล้าใน
การปรารภความเพียร และได้ความรกัในการปรารภความเพยีรต่อไป (๖) มีฉันทะอย่าง
แรงกล้าในสติปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตน) และได้ความรักในสติปัญญาเป็นเครื่อง
รักษาตนต่อไป (๗) มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิ(หมายถึงเห็น
มรรคคือเห็นแจ้งด้วยมัคคสัมมาทิฏฐิ)และได้ความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไป 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย)  ๒๓/๒๐/๒๙) 

นิททสสูตร๑ (ปฐม) : พระสตูรว่าด้วยนิททสวัตถุ (สูตรท่ี ๑) พระสารีบุตรขณะอยู่ท่ีกรุงสาวัตถี เข้าไป
บิณฑบาตในกรุงสาวัตถี เห็นว่ายังเช้าอยู่จึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์
ปริพาชก พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกกำลังน่ังประชุมกัน สนทนากันในระหว่างการ
ประชุมว่า ท่านผู้ใดผู้หนึ่งประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธ์ิบรบูิรณ์ครบ ๑๒ ปี ควรเรียก
ท่านผู้น้ันว่า นิททสภิกษุ พระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำดังกล่าวนั้น ภายหลัง
กลับจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูล
ถ้อยคำสนทนาของอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นให้ทรงทราบแล้วทลูถามว่า อาจ
หรือไม่ท่ีจะบัญญัตินิททสภิกษุไว้ในธรรมวินัยน้ีด้วยเหตุเพียงนับพรรษาอย่างเดียว 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ไม่อาจเลย แล้วทรงแสดงนิททสวัตถุที่พระองค์ทรงทำ
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วจึงประกาศไว้ ม ี ๗ คือ ภกิษุ (๑) มฉีันทะอย่างแรง
กล้าในการสมาทานสิกขาและได้ความรักในการสมาทานสกิขาต่อไป (๒) มีฉันทะ
อย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรมและได้ความรักในการใคร่ครวญธรรมต่อไป (๓) มี
ฉันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยากและได้ความรักในการกำจัดความอยาก
ต่อไป (๔) มฉีันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นและไดค้วามรักในการหลีกเร้นต่อไป 
(๕) มฉีันทะอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียรและได้ความรกัในการปรารภความ
เพียรต่อไป (๖) มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตนและได้ความรัก
ในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนต่อไป (๗) มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอด
ด้วยทิฏฐิและได้ความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไป แล้วตรสัว่า ภิกษุ
ประกอบด้วยนิททสวัตถ ุ๗ นี้ หากประพฤติพรหมจรรย์ บริสทุธ์ิ บริบูรณ์ครบ ๑๒ ปีก็ดี 
ครบ ๒๔ ปีก็ดี ครบ ๓๖ ปีก็ดี ครบ ๔๘ ปีก็ดี ควรเรียกว่า นทิทสภิกษุ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๔๒/๖๒) 



 

๒๗๔๒ 
 

 

นิททสสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยนิททสวัตถุ (สูตรท่ี ๒) พระอานนท์ขณะอยู่ท่ีโฆสิตาราม กรุง
โกสัมพี ได้เข้าไปบิณฑบาตในกรุงโกสัมพี เห็นว่ายังเช้าอยู่จึงเข้าไปยังอารามของ
พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกกำลังน่ังประชุมสนทนากันใน
ระหว่างการประชุมว่า ท่านผู้ใดผู้หน่ึงประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบ ๑๒ ป ี
ควรเรียกท่านผู้น้ันว่า นิททสภิกษุ พระอานนท์ไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำดังกล่าวน้ัน 
ภายหลังกลับจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูล
ถ้อยคำสนทนาของอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นให้ทรงทราบแล้วกราบทูลถามว่า 
อาจหรือไม่ท่ีจะบัญญัตินิททสภิกษุไว้ในธรรมวินัยนี้ด้วยเหตุเพียงนับพรรษาอย่าง
เดียว พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ไม่อาจเลย แล้วทรงแสดงนิททสวัตถุ ท่ีพระองค์
ทรงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วจึงประกาศไว้ มี ๗ คือ ภิกษุ (๑) มีศรัทธา (๒) 
มีหิริ (๓) มีโอตตัปปะ (๔) เป็นพหูสูต(๕) ปรารภความเพียร (๖) มีสติ (๗) มีปัญญา 
แล้วตรสัว่า ภิกษุประกอบด้วยนิททสวัตถ ุ ๗ นี ้ หากประพฤติพรหมจรรย์ บริสทุธ์ิ 
บริบูรณ์ครบ ๑๒ ปีก็ดี ครบ ๒๔ ปีก็ดี ครบ ๓๖ ปีก็ดี ครบ ๔๘ ปีก็ดี ควรเรยีกว่า นิ
ททสภิกษุ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๓/๖๔) 

นิททาตันทิสูตร : พระสูตรว่าด้วยความหลับและความเกียจคร้าน สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  
ณ  วัดพระเชตวัน เทวดาองค์หน่ึงกราบทูลว่า  อริยมรรคย่อมไม่ปรากฏแก่ผู้ชอบ
หลับ  เกียจคร้าน  ไม่ยินดี  และเมาอาหาร   

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  อริยมรรคจะบริสุทธ์ิได้เพราะใช้ความเพียรกำจัดความหลับ  
ความเกียจคร้าน ความยินดี  และความเมาอาหาร (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖/๑๕) 

นิทธมนิยสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมอันบุคคลพึงกำจัดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมอันบุคคลพึง
กำจัด ๑๐ คือ ผู้มีสัมมัตตธรรม ๑๐ มีสมัมาทิฏฐิเป็นต้น ย่อมกำจัดมิจฉตัตธรรม ๑๐ 
มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นได้ กำจัดบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉัตตธรรม 
๑๐ มมิีจฉาทิฏฐิเป็นต้นเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญ
เต็มที่เพราะสัมมัตตธรรม ๑๐ มสีัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นปัจจัย(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๑๐/๒๕๕) 

นิทาน : เหตุ, ที่มา, ต้นเรื่อง, ความเป็นมาแต่เดิม ดังคำในมหาวรรค กล่าวไว้ว่าการท่ีจะแสดง 
วัตถุ  นิทาน อาบัติ นัย และเปยยาลให้สิ้นเชิงนั้น    ทำได้ยาก ท่านท้ังหลายจงทราบ
ข้อน้ันโดยนัยเถิด หรือดังคำว่า ภิกษุยกนิทานขึ้นแสดงจบแล้ว  พึงสวดอุทเทสที่เหลือ
ด้วยสุตบทน้ีเป็นการยกปาติโมกข์แบบที่ ๑ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓๑/๒๐๒,๑๕๐/๒๒๘)  
หรือเรื่องเดิมที่เป็นมา เช่น ในคำว่า ให้ทานท่ีเป็นสุขนิทานของสรรพสัตว์  สุขนิทาน 
คือเหตุแห่งความสุข หรือคำว่า กุศลนิทาน เหตุแห่งกุศล  ดังคำในยมกกล่าวไว้ว่า มูล 



 

๒๗๔๓ 
 

 

เหตุ นิทาน  สมภพ ประภพ สมุฏฐาน  อาหาร อารมณ์ ปัจจัย และสมุทัย  มีด้วย
ประการฉะน้ี(อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๔๙/๙) , ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ธรรมท่ีเป็นบาปอกุศล มีนิทาน จึงเกดิขึ้น ไม่มีนิทาน  ไม่เกิดขึ้นเพราะละนิทาน
น้ันเสียได้อย่างน้ี ธรรมท่ีเป็นบาปอกุศลเหล่าน้ันจึงไม่มี (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๙/
๑๐๖); ในภาษาไทย ความหมายได้เพ้ียนไปกลายเป็นว่า เรื่องที่เล่ากันมา 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิทาน  หมายถงึเหตุ  (องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) ๒/๗๘-๗๙/๖๒, 
อภิ.ปญฺจ.อ.  (บาลี)๑/๓๒๙-๓๓๐)  

นิทานสูตร๑ (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม  (สตูรท่ี  ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหตุให้เกดิ
กรรม(ช่ัว) ๓ คอื โลภะ โทสะ และโมหะ แลว้พระองค์ทรงอธิบายว่า กรรมท่ีบุคคลทำ
ด้วยโลภะ โทสะ โมหะ มีโลภะเป็นต้นเป็นเหตุ มีโลภะเป็นต้นเป็นแดนเกิด เป็นอกุศล 
มีโทษ มีผลเป็นทุกข์ เป็นไปเพ่ือความเกิดกรรมอีก ไม่เป็นไปเพ่ือความดับกรรม แล้ว
ตรัสว่า เหตุให้เกิดกรรมดี ๓ คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ แล้วทรงอธิบายโดยนัย
ตรงกันข้ามกับเหตุให้เกิดกรรมช่ัวข้างต้น  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๒/๓๕๓) 

นิทานสูตร๒(ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม  (สูตรท่ี  ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เหตุให้เกิดกรรมชั่ว ๓ คือ (๑) ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมท่ีเป็นเหตุแห่ง
ฉันทราคะในอดีต หมายถึงคนอาศัยธรรมอันเป็นอดีต แล้วตรกึตรองพิจารณาด้วยใจ 
เมื่อเขาตรึกตรองพิจารณาด้วยใจย่อมเกิดฉันทะ เขาผู้เกิดฉันทะย่อมถูกธรรมเหล่าน้ัน
ร้อยรัดเราเรียกความกำหนัดแห่งใจว่าเป็นสังโยชน์ (๒)ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมที่
เป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคต หมายถึงคนอาศัยธรรมอันเป็นอนาคต แล้วตรึก
ตรองพิจารณาด้วยใจ เม่ือเขาตรึกตรองพิจารณาด้วยใจย่อมเกิดฉันทะเขาผู้เกิดฉันทะ
ย่อมถูกธรรมเหล่าน้ันร้อยรัด เราเรียกความกำหนัดแห่งใจว่าเป็นสังโยชน์ (๓)ฉันทะ
เกิดเพราะอาศัยธรรมที่เป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันหมายถึงคนอาศัยธรรมอัน
เป็นปัจจุบันแล้วตรึกตรองพิจารณาด้วยใจ เม่ือเขาตรึกตรองพิจารณาด้วยใจย่อมเกิด
ฉันทะ เขาผู้เกิดฉันทะย่อมถูกธรรมเหล่านั้นร้อยรัด เราเรียกความกำหนัดแห่งใจว่า
เป็นสังโยชน์ 

  แล้วตรัสอีกว่า เหตุให้เกิดกรรมดี ๓ คือ (๑) ฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมท่ีเป็นเหตุ
แห่งฉันทราคะในอดีต หมายถึงคนรู้ชัดผลท่ีจะเกิดต่อไปแห่งฉันทราคะในอดีตแล้วจึง
ละผลนั้น แล้วรู้แจ้งด้วยใจเห็นชัดด้วยปัญญา (๒)ฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมที่เป็น
เหตุแห่งฉันทราคะในอนาคต หมายถึงคนรู้ชัดผลท่ีจะเกิดต่อไปแห่งฉันทราคะใน
อนาคตแล้วจึงละผลน้ัน แล้วรู้แจ้งด้วยใจ เห็นชัดด้วยปัญญา(๓) ฉันทะไม่เกิดเพราะ
อาศัยธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน หมายถึงคนรู้ชัดผลที่จะเกิดต่อไปแห่ง



 

๒๗๔๔ 
 

 

ฉันทราคะในปจัจุบันแล้วจึงละผลน้ัน แล้วรู้แจ้งด้วยใจ เห็นชัดด้วยปัญญา (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๑๓/๓๕๕) 

นิทานสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นต้นเหตุ   สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของ
ชาวกุรุ  ช่ือกัมมาสทมัมะ  แคว้นกุรุ  ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า  ปฏิจจสมุปบาท
ถึงจะเป็นธรรมลึกซ้ึง  มีเนื้อหาลึกซึ้ง  แต่ก็เป็นธรรมง่ายสำหรับเรา  พระองค์ตรัส
ห้ามไม่ให้กล่าวอย่างนั้น  เพราะปฏิจจสมุปบาทน้ีลึกซึ้ง  การท่ีหมูส่ัตว์ยังไม่สามารถ
ข้ามพ้นอบาย  ทุคติ  วินิบาตและสงสารได้  ก็เพราะยังไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี้  แล้ว
ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทท้ังสายเกิดทุกข์และสายดับทุกขพ์ร้อมทั้งอุปมา (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๖๐/๑๑๓) 

นิทานสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหตุให้เกิดกรรม ๓ คือ
โลภะโทสะโมหะ กรรมท่ีถกูโลภะโทสะโมหะครอบงำ ย่อมให้ผลในภพที่เขาเกิด ทำ
ให้ต้องเสวยผลกรรมในขันธ์ท่ีกรรมน้ันให้ผลในปัจจุบัน ในลำดับท่ีเกิด หรือในระยะ
ต่อไป เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท่ีไม่แตกหัก ไม่เสียหาย ไม่ถูกลมและแดดกระทบ มี
แก่นในถูกเก็บไว้อย่างดี ถูกหว่านลงบนพ้ืนดินท่ีเตรียมไว้ดี และฝนก็ตกดี ย่อมเจริญ
งอกงาม แล้วตรัสว่า เหตุให้เกิดกรรม ๓ คือ อโลภะอโทสะอโมหะ กรรมท่ีถูกอโล
ภะอโทสะอโมหะครอบงำ เมื่อสิ้นโลภะ โทสะ โมหะแล้วก็เป็นอันบุคคลละกรรมน้ัน
ได้ เปรียบเหมือนเมล็ดพืชไม่แตกหัก ไม่ถกูลมและแดดกระทบ แต่ถูกไฟเผาจนเป็น
เขม่าและโปรยลงในลมท่ีพัดแรง หรือลอยในแม่น้ำท่ีมีกระแสเช่ียว ย่อมเกิดขึ้นต่อไป
ไม่ได้  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๔/๑๘๖) 

นิทานสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม พระผูมี้พระภาคตรัสว่า เหตุให้เกิดกรรม (ช่ัว) ๓ คือ 
(๑) โลภะ (๒) โทสะ (๓) โมหะ และตรัสยืนยันว่า สุคติภูมิไม่มีปรากฏเพราะกรรม ๓ 
อย่าง จะปรากฏเฉพาะทุคติภูมิเท่าน้ัน และทรงแสดงเหตุให้เกิดกรรม (ดี) ๓ คือ (๑) 
อโลภะ (๒) อโทสะ (๓) อโมหะ และตรัสยนืยันว่า ทุคติภูมิไม่มีปรากฏเพราะกรรม ๓ 
อย่างนั้น จะปรากฏเฉพาะสุคติภูมิเท่านั้น (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๙/๔๙๐) 

นิทานุทเทส : 1.คำขึ้นต้นท่ีเป็นเหตุ, อุทเทสคือนิทาน หมายถึงคำขึ้นต้นยกข้ึนเป็นเหตุไว้ ในคัมภรี
ปริวาร กล่าวถึงการถาม-การตอบไว้ว่า เช่น ถาม  : บรรดาปาติโมกขุทเทส  ๕ อุท
เทส ปาราชิกสกิขาบทท่ี  ๑ น้ัน  จัดเข้าในอุทเทสไหน นับเนื่องในอุทเทสไหน  ตอบ : 
จัดเข้าในนิทานุทเทส นับเนือ่งในนิทานุทเทส (วิ.ป.(ไทย) ๘/๒/๓, ๘/๑๑, ๒๒/๒๓, 
๒๓/๒๗, ๑๘๘/๑๗๖, ๑๙๒/๑๘๐, ๒๐๒/๒๐๔, ๒๐๗/๒๑๐, ๒๔๗/๓๑๙, ๒๔๘/
๓๒๒, ๔๗๔/๖๗๘) 
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 2.เหตุท่ีพอสวดปาติโมกข์ถึงนิทเทสแล้วหยุด  หมายถึงการยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงทั้ง 
๕ แบบน้ี สรปุเรียกช่ือเป็นภาษาเฉพาะว่า แบบที่ ๑ เรียกว่านิทานุทเทส  ดังคำที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุยกนิทานข้ึนแสดงจบแล้ว พึงสวดอุทเทสท่ีเหลอืด้วยสุตบท
น้ี เป็นการยกปาติโมกข์แบบที่ ๑ อรรถกถาอธิบายว่า แบบที่ ๑ เรียกว่า นิทานุทเทส 
(วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๕๐/๒๒๘-๒๒๙)   

นิทเทส: คำแสดง,คำจำแนกอธิบาย,คำจำแนกออก, คำไขความ, ดังคำในปริวาร พระ
มหากัสสปเถระกล่าวว่า ข้าพเจ้าจักถามถึงอุปสัมปทาขันธกะ พร้อมด้วยนิทาน พร้อม
ด้วยนิทเทส (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๐/๔๒๐) ; เขียน นิเทศ ก็มี 

นิธิกัณฑสูตร : พระสูตรว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนิธิกัณฑสูตรนี้ เพ่ือ
เปรียบเทียบความมั่นคงระหว่างขุมทรัพย์ภายนอกกับขุมทรัพย์ภายในว่าขุมทรัพย์
ภายนอกน้ันไม่มีความปลอดภัย ไม่มั่นคง ยังอาจถูกแย่งชิงไปได้ แต่ขุมทรัพย์ภายใน
คือทาน ศีล สญัญมะ และทมะ น้ันปลอดภัย มั่นคง ท้ังยังอำนวยผลคือมนุษย์สมบัติ 
สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ สาวกภูมิ ปัจเจกภูมิ และพุทธภูมิตามท่ีตนปรารถนาอีก
ด้วย (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑/๑๗,ข.ุขุ.อ.(บาลี) ๘/๒๐๖) 

นินทา : คําติเตียนลับหลัง หมายถึงการพูดลับหลัง ไม่กล้าพูดต่อหน้า เป็นการพูดบีบบังคับ
ชนิดหน่ึง ซึ่งหมายถึงการพูดนินทา การพูดตำหนิโทษ การพูดตำหนิโทษหนักขึ้น  
การพูดเหยียดหยาม การพูดเหยียดหยามให้หนักย่ิงขึ้น  การพูดให้เสยีชื่อเสียง การ
พูดให้เสียช่ือเสียงอย่างร้ายแรง  การนำเรื่องเที่ยวไปประจาน (อภิ.วิ. (ไทย)  ๓๕/
๘๖๔/๕๕๔),  ในสิงคาลกสูตรกล่าวถึงเหตุท่ีคนที่ไมใ่ช่มิตรแท้ เป็นคนหัวประจบ
กระทำ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๗/๒๐๘, ๒๘๙/๒๓๗, ๓๓๗/๓๔๘, ๓๕๘/๔๐๗),นินทา 
อยู่ในโลกธรรม ๘ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๘) ; ในธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่
มีใครเลยในโลกนี้ไม่ถูกนินทา (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๗/๑๐๔) 

  คำว่า นินทา มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๗/๙๖,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๕/๒๐๓, ๖/๒๐๔,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๘๑/๕๓, ๑๔๓/๗๖, ๒๒๗/๑๐๓, ๒๒๘/
๑๐๔,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๑๕/๕๕๐, ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๖๑/๓๑๐,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) 
๒๗/๔๙/๔๗๘, ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๘๒/๔๘๓,ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๓๖/
๕๑๑,๒๗/๑๔๐/๕๖๑, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๒/๒๐๑, ๑๓๐/๓๖๒, ๑๓๑/๓๖๔, ๑๔๐/
๓๘๐, ๑๕๕/๔๒๓, ๑๗๑/๔๘๕)   

นินทาคนลบัหลัง : ติเตียนผู้อ่ืนลับหลัง หมายถึงใช้คำติเตียนผู้อ่ืนลับหลัง ทำเป็นพูดคำหวานต่อหน้า
แต่ลับหลังนินทาว่าร้าย ในสิงคาลกสูตรกล่าวถึงเหตุท่ีคนที่ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นคนหัว
ประจบกระทำ สรรเสรญิต่อหน้า แต่นินทาลับหลัง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๗/
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๒๐๘,๒๗๙/๒๒๓),ในอาฏานาฏิยสูตรกล่าวถึง ผู้นินทาคนลับหลัง เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ... 
ตายแล้ว เขาบอกให้นำออกไปทางทิศใด คนเรียกทิศนั้นว่า ทิศน้ันเป็นทิศใต้จากภูเขา
สิเนรุน้ีไป(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๙/๒๓๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นินทาคนลับหลงั หมายถึง ต่อหน้าพูดจาอ่อนหวาน  ลับ
หลังพูดนินทา  ติเตียน  (อภิ.วิ.อ.  (บาลี) ๘๖๔/๕๒๔)  

นิบาต :  1.หมวดหมู่พระสูตร ดังคำที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย ท่ีมีปรากฏ เช่น เอกกนิบาต คือ
หมวดพระสูตรท่ีมีหัวข้อธรรมจำนวน ๑ ข้อ   ทุกนิบาต ทุกนิบาต   คอืหมวดพระ
สูตรท่ีมีหัวข้อธรรมจำนวน  ๒ ข้อ   (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑/๑)  

 2.ศัพท์ภาษาบาลีที่วางไว้ระหว่างข้อความในประโยคเพื่มเช่ือมข้อความหรือเสริม
ความเป็นอัพยยศัพท์อย่างหนึ่ง (พจนานุกรมพุทธศาสน์) 

นิปปปัญจธรรม : ธรรมท่ีไม่เป็นเหตุให้เนินช้า,นิพพาน หมายถงึธรรมท่ีปราศจากกิเลสมีตัณหามานะ
และทิฏฐิ  ซึ่งเป็นลักษณะความตรึก จัดเป็นข้อท่ี ๘ ในความตรึกของมหาบุรุษ  ๘  
ซึ่งเป็นธรรมท่ีควรให้เกิดขึ้น ดังคำในทสุตตรสูตร และอนุรุทธมหาวิตักกสูตร ข้อท่ี ๘ 
ว่า  น้ีเป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปปัญจธรรม ผู้พอใจใน นิปปปัญจธรรม ไม่ใช่
ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปปญัจธรรม ผู้พอใจในปปัญจธรรม,หรือดังคำท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสแก่พระอนุรุทธะว่า อนุรุทธะ ถ้าอย่างนั้นเธอจงตรึกมหาปุริสวิตกข้อท่ี  ๘ น้ีว่า น้ี
เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปปัญจธรรมผู้พอใจในนิปปปัญจธรรม ไม่ใช่ธรรมของ
บุคคลผู้ยินดีในปปัญจธรรม ผู้พอใจในปปัญจธรรม (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/
๔๑๕,๒๓/๓๐/๒๘๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิปปปัญจธรรม  ในท่ีนี้หมายถึงธรรมที่ปราศจากสิ่งปรุง
แต่ง  คือมานะ ตัณหาและทฏิฐิ (ที.ปา.อ.(บาลี) ๓๕๘/๒๖๔),อรรถกถาอังคุตตรนิกาย
อธิบายว่า  นิปปปัญจธรรม  หมายถึงนิพพาน  (องฺ.อฏฺฐก.อ.  (บาลี) ๓/๓๐/๒๕๑)  

นิปปรยิาย : ไม่อ้อมค้อม,ตรง,สิ้นเชิง   ดังคำในกายสักขีสูตร กลา่วถึงพระผู้มีพระภาคตรัสวิธี
บรรลุช่องว่างในท่ีคับแคบโดยนิปปริยายแลว้ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี หรือดังคำว่า พระผู้มี
พระภาคตรัสเรียกบุคคลว่า กายสักขี โดยนิปปริยายแล้ว (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๒/
๕๓๖) ; นิปริยาย ก็เขียน 

  อรรถกถาอธิบายว่า นิปปริยาย  วิธีน้ีเป็นวิธีบรรลุช่องว่างคือการสิ้นอาสวะได้อย่างดี
เย่ียม  เพราะเป็นวิธีท่ีละที่คับแคบได้อย่างสิ้นเชิง (องฺ.นวก.อ.(บาลี) ๓/๔๒/๓๑๕) 

นิปเปสิกตา : การพูดลบล้างความดีของคนอื่น ดังคำในอภิธรรมปิฎก กล่าวอธิบายว่า การด่า การพูด
ข่ม การพูดนินทาการพูดตำหนิโทษ  การพูดตำหนิโทษหนักขึ้น การพูดเหยียดหยาม 
การพูดเหยียดหยามให้หนักย่ิงขึ้น การพูดให้เสียช่ือเสียง  การพูดให้เสียช่ือเสียงอย่าง
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ร้ายแรง การนำเรื่องเท่ียวไปประจาน การพูดสรรเสริญ ต่อหน้านินทาลับหลัง  ของ
ภิกษุผู้มุ่งลาภสกัการะและช่ือเสียง  ผู้ปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำ  นี้
เรียกว่า นิปเปสิกตา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๓๒/๕๓๖, ๘๖๔/๕๕๔)  

นิปันนัญชลิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนิปันนัญชลิกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๒ ก่อนสิ้นใจเพราะพิษไข้ ท่านได้ไหว้พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ 
ด้วยจิตเลื่อมใส เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖/๒๓๐) 

นิพพาน : การดับกิเลสและกองทุกข์ เป็นโลกุตตรธรรม,ความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะ,ธรรม
ท่ีไม่มีอุปธิ และเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ดังคำในผันทนชาดก 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผูยิ้นดีแล้วในความสามัคค ี  ดำรงอยู่ในธรรม ย่อมไม่เสื่อม
จากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๒๖/๔๐๐) ; ดู
นิพพานธาตุ  

  คำว่า นิพพาน มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘/๒๖, ๓๙/๒๗,วิ.ม.
(ไทย) ๔/๗/๑๑,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๙/๕๑๘,ที.สี.(ไทย)๙/๙๓/๓๗, ๙๔/๓๗,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๖๔/๓๖, ๖๗/๓๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๓/๑๔๑, ๑๘๔/๑๔๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖/
๙, ๗/๑๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓/๔, ๑๒๘/๑๔๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑/๒๙, ๔๐/๔๘,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๓๓/๔๒, ๔๖/๖๐,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๘/๑๓๙,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๔/๑๔๖, 
๑๖๐/๒๕๔,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๕/๑๐๑, ๙๕/๑๐๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙/๑๔, ๑๐/
๑๔,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๑/๗, ๒๙๖/๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓/๓๘, ๒๕/
๔๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๕๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๗๒, องฺ.เอกาทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๘/๔๓๙, ๑๙/๔๔๐,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๗, ๑๘/๒๐๐,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗๒/
๓๒, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖/๕๕๓, ๙๗/๕๗๑,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๒/๖๕,ขุ.ชา.เตรสก.
(ไทย) ๒๗/๒๖/๔๐๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓๓/๑๒๗, ๕๗/๑๙๑,ขุ.ม.(ไทย) ๓๐/๖๓/๒๔๒, 
๗๗/๒๗๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๕๕๖, ๒๘/๔๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๔๕/๔๗๓, ๒๘๖/
๑๘๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๐/๘๘๓, ๑๒/๘๘๕,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๙/๑๐, ๓๕/๑๒๔,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๙/๑๕, ๖๗/๓๒๔,อภิ.ป.(ไทย) ๔๕/๑๗/๗๙, ๕๙/๑๒๘  

นิพพานญาณ : ญาณคือนิพพาน,ญาณในนิพพาน หมายถึงมรรคญาณ หมายถึงความหย่ังรู้ท่ีให้สำเร็จ
มรรคคืออรหัตมรรค ดังคำในสุสิมปริพพาชกสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า สุสิมะ 
ธัมมฐิติญาณเกิดก่อน นิพพานญาณเกิดภายหลัง (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๘),ใน
ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงนิพพานญาณ แต่ใช้คำแตกกันคือปรินิพพานญาณ แต่
ความหมายอธิบายเช่นเดียวกัน ดังคำว่า  ปัญญาในการทำความเป็นไปแห่งกิเลสให้



 

๒๗๔๘ 
 

 

สิ้นไปของผู้มีสมัปชัญญะ ช่ือว่าปรินิพพานญาณ (ญาณในปรินิพพาน), คือ บุคคลผู้มี
สัมปชัญญะในศาสนาน้ี ทำความเป็นไปแห่งกามฉันทะให้สิ้นไป ฯลฯแห่งนิวรณ์ให้สิ้น
ไปด้วยปฐมฌาน ฯลฯ ทำความเป็นไปแห่งกิเลสท้ังปวงให้สิ้นไปด้วยอรหัตตมรรค 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๕/๔,๘๖/๑๔๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นิพพานญาณ  ในท่ีนีห้มายถึงมรรคญาณ  (คือความหย่ังรู้ท่ีให้
สำเร็จความเป็นอริยบคุคล)  (สํ.นิ.อ.  (บาลี) ๒/๗๐/๑๔๓)  

นิพพานธาตุ :ภาวะแห่งนิพพาน ;ธรรมเป็นท่ีกำจัดราคะ โทสะ และโมหะ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๗/๑๐),  
นิพพานหรือนิพพานธาตุ ๒ คือ (๑) สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสมีเบญจขันธ์เหลือ 
(๒) อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ ดังคำในมหาเวทัลลสูตร ที่พระ
สารีบุตรอธิบายให้พระโกฏฐิกะฟังว่า   ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติ  ซึ่งไม่มีนิมิตมี ๒  
ประการ คือ (๑) การไม่มนสิการถึงนิมิตท้ังปวง (๒) การมนสิการถึงนิพพานธาตุ ซึ่ง
ไม่มีนิมิต  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๘/๔๙๖),ในสันตตรสูตร กล่าวถึงภิกษุน้ันแล เป็นผู้มี
ความเห็นชอบเพราะเหตุท่ีน้อมจิตไปในนิพพานธาตุน้ันจึงช่ือว่าสำเร็จอภิญญา ๖ 
ประการ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗๒/๔๓๐, ๘๕/๔๕๒),ในกถาวัตถุ พระสกวาทีกล่าวไว้ว่า 
นิพพานธาตุเป็นกุศล(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๔๔/๘๘๐) 

นิพพานธาตุสูตร : พระสูตรว่าด้วยนิพพานธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นิพพานธาตุมี ๒ อย่าง ได้แก่ 
(๑) สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ได้แก่ ธาตุคือการดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่ (๒) 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ได้แก่ ธาตุคือการดับกิเลสพร้อมท้ังเบญจขันธ์ (ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๔๔/๓๙๒) 

นิพพานบท : ทางนิพพาน หมายถึงธรรมที่ให้ถึงนิพพาน จัดเป็นทางที่ไม่แปรผัน เทีย่ง มั่นคง แน่
แท้ มคีวามไมแ่ปรผันไปเป็นธรรมดา ดังคำในมหานิทเทส พระพุทธเจ้าตรัสว่า  อีก
นัยหน่ึง โดยความหมายต่างกัน ธรรมเหล่าใด เป็นไปเพ่ือบรรลุความสงบถูกต้อง
ความสงบ   ทำให้แจ้งความสงบ คือ สติปัฏฐาน  ๔ สมัมปัปธาน ๔ฯลฯ อมตบท(ทาง
อมตธรรม) นิพพานบท(ทางนิพพาน) (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๐/๔๑๐,ในจูฬนิทเทสอธิ
บายอีกว่า คำว่า นิพพานบทอันไม่แปรผัน อธิบายว่า นิพพานบท(ทางนิพพาน) คือ
ตาณบท (ทางปกป้อง) เลณบท (ทางหลีกเร้น) ปรายนบท (ทางไปสู่จุดหมาย)  อภย
บท (ทางไม่มภัีย)  (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๕๕/๒๒๒),ใน เอกสงัขิยเถระ กล่าวว่า ข้าพเจ้า
บรรลุนิพพานบทอันไม่หว่ันไหว  เป็นแดนเกษมจากภัย เป็นอมตธรรม  (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๒๑/๖๑)  



 

๒๗๔๙ 
 

 

นิพพานปฏิสังยุตตสูตร๑ (ปฐม) :  พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาค
ตรัสถึงอายตนะ กล่าวคือนิพพาน ว่าเป็นสภาวะที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ ปราศจากกามภพ 
รูปภพ และอรปูภพ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๑/๓๒๑,ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๗๑/๔๑๕-๔๒๐) 

นิพพานปฏิสังยุตตสูตร๒ (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเกี่ยวกับนิพพาน (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาค
ตรัสถึงนิพพานว่าเป็นสภาวะท่ีบุคคลเห็นได้ยาก ปราศจากตัณหา ไม่มีกิเลสเครื่อง
กังวลแก่ผู้รู้แจ้งอริยสัจ ๔ ด้วยอริยมัคคปัญญา (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๒/๓๒๒,ขุ.อุ.อ. 
(บาลี) ๗๒/๔๒๑) 

นิพพานปฏิสังยุตตสูตร๓ (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน (สูตรที ่๓) พระผู้มีพระภาค
ตรัสถึงนิพพานว่าเป็นสภาวะท่ีไม่เกิด ไม่ปรากฏ ไม่ถูกปัจจัย ปรุงแต่ง เป็นสภาวะที่
ถอนกิเลส และสลัดวัฏฏทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๓/๓๒๓,ขุ.อุ.อ. (บาลี) 
๗๓/๔๒๑-๔๒๔) 

นิพพานปฏิสังยุตตสูตร๔ (จตุตถ) :พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน (สูตรท่ี ๔) พระผู้มีพระภาค
ตรัสถึงนิพพานว่าเป็นสภาวะท่ีละตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงด้วยอริยมรรค (ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๗๔/๓๒๔,ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๗๔/๔๒๕) 

นิพพานปัจจเวกขณะ : การพิจารณานิพพาน  หมายถึงพระอรหันต์พิจารณาถึงนิพพานว่าตนจะ
นิพพานเวลาไหน กำหนดเวลานิพพาน  ดังคำในปัฏฐาน กล่าวถึง พระอริยะพิจารณา
โคตรภู  พิจารณาโวทานพิจารณามัคคปัจจเวกขณะพิจารณาผลปัจจเวกขณะ  
พิจารณานิพพานปัจจเวกขณะ บุคคลเห็นแจ้งขันธ์ท่ีเป็นปริตตะซึ่งมีอัปปมาณะเป็น
อารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เท่ียงฯลฯ หรือดังคำว่า พระเสขะพิจารณาโคตรภูให้เป็น
อารมณ์อย่างหนักแน่น  ฯลฯ พิจารณาผลปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
พิจารณานิพพานปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น และนิพพานปัจจเวก
ขณะเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์   (อภิ .ป .(ไทย) ๔๑/๑๖/
๔๖๙,๑๙/๔๗๑,๒๒/๔๗๓)  

นิพพานปัญหาสูตร :พระสตูรว่าด้วยปัญหาเร่ืองนิพพาน  ชัมพุขาทกปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสารี
บุตรผู้อยู่  ณ  หมู่บ้านนาลกคาม  แคว้นมคธแล้วถามว่า นิพพานเป็นอย่างไร เมื่อ
ท่านพระสารีบุตรตอบว่า  ความสิ้นราคะ  โทสะและโมหะ  ช่ือว่า  นิพพานและ  
และมรรคปฏิปทาเพ่ือทำให้แจ้งนิพพานนั้น  ได้แก่อริยมรรคมีองค์  จึงกล่าวว่า มรรค
และปฏิปทาเพ่ือทำให้แจ้งนิพพานน้ันดีจริง  เราไม่ควรประมาทในมรรคและปฏิปทา
น้ัน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๔/๓๓๕) 

นิพพานเปน็ท่ีสลัดออก : นพิพานที่เป็นเครื่องสลัดความยินดี หมายถึงกำจัดความเพลิดเพลินในกาม
ท้ังปวงได้แล้ว ทำลายกองแห่งความมืดได้แล้ว ดังคำที่มารกล่าวแก่พระเสลาเถรีว่า 



 

๒๗๕๐ 
 

 

นิพพานเป็นท่ีสลัดออกไม่มีในโลก ท่านจะทำประโยชน์อะไรด้วยวิเวกเล่า (ขุ.เถรี.
(ไทย) ๒๖/๕๗/๕๖๔)  

นิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน  (สูตรท่ี  ๑) 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ  วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  
ปฏิปทาท่ีเป็นสัปปายะแก่นิพพาน  ได้แก่การท่ีภิกษุเห็นว่า  อายตนะภายใน  ๖  
อายตนะภายนอก  ๖  วิญญาณ  ๖  สัมผัส  ๖  และแม้ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุข
หรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผัส  ๖  เป็นปัจจัย  ล้วนไม่เท่ียง 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔๗/๑๘๐) 

นิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาท่ีเป็นสัปปายะแก่นิพพาน  (สูตรท่ี  ๒) 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายโดยนัยแห่ง
ปฐมนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตรในวรรคน้ี  ต่างกันเพียงเปลี่ยนจากคำว่า  ล้วนไม่
เที่ยง  เป็นคำว่า  ล้วนเป็นทุกข์ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔๘/๑๘๑) 

นิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร๓ (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน  (สูตรท่ี  ๓) 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายโดยนัยแห่ง
ปฐมนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตรในวรรคน้ี  ต่างกันเพียงเปลี่ยนจากคำว่า  ล้วนไม่
เที่ยง  เป็นคำว่า  ล้วนเป็นอนัตตา (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔๙/๑๘๒) 

นิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร๔ (จตุตถ) : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน  (สูตรท่ี ๔) 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายเป็นต้นว่า  
อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  วิญญาณ  ๖  สัมผัส  และแม้ความเสวย
อารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกข์  หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส  ๖  เป็นปัจจัย
ว่าเท่ียงหรือไม่เที่ยง  เมื่อภิกษุท้ังหลายทูลตอบตามลำดับแล้ว  จึงตรัสสรุปว่า  อริย
สาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอายตนะภายใน  ๖  อายตนะ
ภายนอก  ๖  วิญญาณ  ๖  สัมผัส  ๖  และแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์  
หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส  ๖  เป็นปัจจัยเหล่านั้น  เมื่อเบื่อหน่าย
ย่อมคลายกำหนัด  เพราะคลายกำหนัด  จิตย่อมหลุดพ้น  เม่ือจิตหลุดพ้นแล้ว  ก็รู้ว่า
หลุดพ้นแล้ว  ชาติสิ้นแล้ว  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว  ไม่มีกิจ
อ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีก  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๐/๑๘๒) 

นิพพานสุข : ความสุขในนิพพาน,นิพพานเป็นสุข ดังคำในนิพพานสุขสูตร กล่าวถึงยนิพพานเป็นสุข 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๔/๕๐๐), หรือดังคำในปริปุณณกเถรคาถาท่ีพระปริปุณณ
กเถระกล่าวถึงสุธาโภชน์มีรสนับร้อยที่เราบริโภคแล้วยังไม่เทียบเท่านิพพานสุขท่ีเรา
ได้บรรลุในวันน้ี  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๑/๓๓๖) 



 

๒๗๕๑ 
 

 

นิพพานสุขสูตร  : พระสูตรว่าด้วยนิพพานเป็นสุข  พระสารบุีตรขณะอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน เขตกรุง
ราชคฤห์ กล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า นิพพานเป็นสุข เม่ือพระอุทายีแย้งว่า นิพพานไม่
มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไร จึงกล่าวว่า นิพพานท่ีไม่มีเวทนาน้ันเป็นสุข กามคุณ ๕ 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อันนา่ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก 
ชักให้ใคร ่พาใจให้กำหนัด สุขโสมนัสท่ีอาศัยกามคุณ ๕ เกิดขึ้นเรียกว่า กามสุข แล้ว
จึงกล่าวว่า (๑) ภิกษุบรรลุปฐมฌาน เมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการที่
ประกอบด้วยกามยังฟุ้งขึ้น ข้อน้ันเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้น เปรียบเหมือนทุกข์พึง
เกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพ่ือความกดดัน ความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ทุกข์ โดย
ปริยายน้ี พึงทราบว่า นิพพานเป็นสุขได้อย่างไร (๒) ภิกษุบรรลุทุติยฌาน เมื่ออยู่ด้วย
วิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตกยังฟุ้งขึ้น ข้อนั้นเป็นความกดดันแก่
ภิกษุนั้น เปรียบเหมือนทุกขพึ์งเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพ่ือความกดดัน ความกดดันพระผู้
มีพระภาคตรัสเรียกว่า ทุกข์ โดยปริยายน้ี พึงทราบว่า นิพพานเป็นสุขได้อย่างไร (๓) 
ภิกษุบรรลุตติยฌาน ...(๔) ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ... (๕) ภิกษุบรรลุอากาสานัญจาย
ตนฌาน ... (๖) ภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ... (๗) ภิกษุบรรลุอา
กิญจัญญายตนฌาน ... (๘) ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน เมื่ออยู่ด้วย
วิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอากิญจัญญายตนฌานฟุ้งขึ้น ข้อนั้นเป็น
ความกดดันแก่ภิกษุนั้น เปรียบเหมือนทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสขุเพ่ือความกดดัน 
ความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ทุกข์ โดยปริยายน้ี พึงทราบว่า นิพพานเป็น
สุขได้อย่างไร (๙) ภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ และอาสวะท้ังหลายของเธอหมด
สิ้นไปแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญาโดยปริยายน้ี พึงทราบว่า นิพพานเป็นสุขได้อย่างไร 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๔/๕๐๐) 

นิพพานสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยนิพพาน พระอุทายีถามพระอานนท์ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
นิพพาน ด้วยเหตุเท่าไร พระอานนท์ตอบว่า ด้วยเหตุเท่าน้ี คือ ภิกษุบรรลุรูปฌาน ๔ 
อรูปฌาน ๔ และบรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธแล้วทำอาสวะให้หมดสิ้นไป เพราะเห็นด้วย
ปัญญา (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๘/๕๔๐) 

นิพพานสูตร๒:พระสูตรว่าด้วยนิพพานพระสารีบุตรกล่าวว่า เหตุปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกไม่นิพพาน
ในปัจจุบันและนิพพานในปัจจุบันแก่พระอานนท์ว่า เป็นเพราะไม่รู้สัญญา ๔ ตาม
ความเป็นจริง ต่อเมื่อรู้ชัดสัญญา ๔ ตามความเป็นจริงจึงทำให้บรรลุนิพพานใน
ปัจจุบันได้ สญัญา ๔ นั้น คือ (๑) หานภาคิยสัญญา สญัญาฝ่ายเสื่อม (๒) ฐิติภาคิย
สัญญา สญัญาฝ่ายดำรง (๓) วิเสสภาคิยสญัญา สญัญาฝา่ยวิเศษ (๔) นิพเพธภาคิย
สัญญา สญัญาฝ่ายชำแรกกิเลส (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๙/๒๕๒) 



 

๒๗๕๒ 
 

 

นิพพานสูตร๓ :พระสูตรว่าด้วยนิพพาน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้และฐานะที่
เป็นไปได้ มีเน้ือความเหมือนในอนิจจสูตร ต่างกันเพียงประการที่ ๑ ของแต่ละฝ่าย 
ฝ่ายที่เป็นไปไม่ได้ เปลี่ยนจาก “พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของเท่ียง” เป็น 
“พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์” และฝ่ายที่เป็นไปได้ เปลี่ยนจาก “พิจารณาเห็น
สังขารว่าเป็นของไม่เที่ยง” เป็น “พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นสุข” (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๑๐๑/๖๒๓) 

นิพพานสูตร๔ :พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพาน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
บุคคลผู้ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวาย ... ๗ จำพวก เหมือนในอนิจจานุปัสสีสูตร 
ต่างกันแต่บุคคลเป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุข มีสัญญาว่าเป็นสุข รู้ว่าเป็นสุขในพระ
นิพพานอยู่  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๘) 

นิพพานอันมิใช่ท่ีอยู่ : สภาวะท่ีไม่มีอุปธิ  หมายถึงสภาวะที่ไม่ใช่ท่ีอยู่ของมาร  ดังคำในสัตตวัสสานุ
พันธสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชนเหล่าใดเป็นผู้มุ่งไปสู่ฝั่ง ชนเหล่าน้ันย่อมถามถึง
นิพพานอันมิใช่ท่ีอยู่ของมาร (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๐/๒๐๙)  

นิพพทิา : ความหน่าย,ความน่าเบ่ือหน่าย   หมายถึงความหน่ายที่เกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณา
เห็นความจริง  ถ้าหญิงชายอยู่กินกันเกิดหน่ายกัน  เพราะความประพฤติไม่ดีต่อกัน  
หรือหน่ายในมรรยาทของกันและกัน อย่งนี้ไม่จัดเป็นนิพพิทา ; ความเบ่ือหน่ายใน
กองทุกข์ ดังคำในอุปนิสสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า  เรากล่าวว่าแม้วิราคะก็มีท่ีอาศัย  
มิได้กล่าวว่าไม่มีท่ีอาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งวิราคะ สิ่งนั้นควรเรียกว่า นิพพิทา 
เรากล่าวว่าแม้นิพพิทาก็มีท่ีอาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีท่ีอาศัย อะไรเล่าเป็นท่ีอาศัยแห่ง
นิพพิทา สิ่งนั้นควรเรียกว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓/๔๑) ; จัดเป็น
พลววิปัสสนา คือวิปัสสนาที่มีพลัง ดังคำในทุสสลีสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อ
ยถาภูตญาณทัสสนะไม่มี นิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มยีถาภูตญาณทสัสนะ วิบัติ
ช่ือว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔/๓๐) 

  คำว่า นิพพิทา มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๘/
๒๘๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๐/๕๑๘, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๓๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๘๑/๔๐๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑/๒,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑/๓๙๐, ๓/๓๙๒, 
๔/๓๙๔, ๕/๘, ๕/๓๙๕,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๗/๓๘๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า นิพพิทา ในท่ีนี้หมายถึงนิพพิทาญาณ  คือ  ญาณที่
พิจารณาเห็นสังขารว่ามีโทษจนเกิดความเบื่อหน่าย(สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๑) อรรถ
กถาบางแห่งอธิบายว่า คำว่า นิพพิทา  หมายถึงพลววิปัสสนา  วิราคะ  หมายถึง
อริยมรรค  (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๕๐/๑๒๙)  



 

๒๗๕๓ 
 

 

นิพพทิาญาณ: ความรู้ท่ีทำให้เบ่ือหน่ายในกองทุกข์, ปรชีาหย่ังเห็นสังขารด้วยความหน่าย หมายถึง
ญาณที่พิจารณาเห็นสังขารว่ามีโทษจนเกิดความเบ่ือหน่าย ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค 
อานาปานัสสติกถา  กล่าวไว้ว่า เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิท่ีประกอบด้วยอานา
ปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ ญาณเกินกว่า ๒๐๐ ย่อมเกิดขึ้น (คือ) ญาณในธรรมท่ีเป็น
อันตราย ๘ ฯลฯ  นิพพิทาญาณ ๘นิพพิทานุโลมญาณ ๘,มีอธิบายต่ออีกว่า นิพพิทา
ญาณ ๘  คือ (๑) ช่ือว่านิพพิทาญาณ  เพราะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้ารู้เห็น
ตามความเป็นจริง (๒) ช่ือว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก
รู้เห็นตามความเป็นจริง (๓) ช่ือว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นความคลายออก
ได้หายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริง (๔) ช่ือว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็น
ความคลายออกได้หายใจออก รู้เห็นตามความเป็นจริง (๕) ช่ือว่านิพพิทาญาณ 
เพราะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริง (๖) ช่ือว่านิพพิทา
ญาณ  เพราะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกรู้เห็นตามความเป็นจริง (๗) ช่ือว่า
นิพพิทาญาณ  เพราะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริง 
(๘) ช่ือว่านิพพิทาญาณ เพราะพิจารณาเห็นความสละคนืหายใจออกรู้เห็นตามความ
เป็นจริง (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๕๒/๒๓๓,๑๘๓/๒๘๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิพพิทาญาณ  คือญาณที่พิจารณาเห็นสังขารว่ามีโทษจน
เกิดความเบ่ือหน่าย (สํ.นิ.อ.  (บาลี) ๒/๒๓/๖๑)  

นิพพิทานุปัสสนา :พิจารณาเห็นความน่าเบ่ือหน่าย, หมายถึงการคำนึงเห็นด้วยความหน่าย, ข้อท่ี ๔ 
ในอนุปัสสนา ๗  คือ อนิจจานุปัสสนา  ทุกขานุปัสสนา  อนัตตานุปัสสนา นิพพิทา
นุปัสสนา  วิราคานุปัสสนา  นิโรธานุปัสสนา  และปฏินิสสัคคานุปัสสนา ซึ่งเป็นธรรม
ท่ีควรรู้ย่ิง หรือดังคำว่า  นิพพิทานุปัสสนาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมทำ
ปัญญาเฉียบแหลมให้เต็มรอบ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๙/๑๖, ๑๘/๒๖, ๒๒/๓๑, ๒๑๖/
๓๕๙, ๒๒๒/๓๗๔, ๑/๕๓๗); จัดเป็นญาณท่ี ๘ ในญาณ ๑๖ อันได้แก่นิพพิทานุปัสส
นาญาณ   (ญาณอันคำนึงเห็นด้วยความหน่าย) (ขุ.ป.  (ไทย)  ๓๑/๑-๖๕/๗-๑๐๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็นข้อท่ี ๔ ในอนุปัสสนา ๗ อันได้แก่ (๑)  อนิจจานุปัสสนา 
(พิจารณาเห็นความไม่เท่ียง) (๒) ทุกขานุปัสสนา  (พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์) (๓) 
อนัตตานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความไม่มีตัวตน) (๔)  นิพพิทานุปัสสนา (พิจารณา
เห็นความน่าเบ่ือหน่าย)  (๕) วิราคานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความคลายกำหนัด) (๖)  
นิโรธานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความดับกิเลส)  (๗)  ปฏินิสสัคคานุปัสสนา  (พิจารณา
เห็นความสลัดท้ิงกิเลส)  (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๖๕/๑๖๙,วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๖๖๒-๘๐๔/
๒๕๐-๓๕๐) 



 

๒๗๕๔ 
 

 

นิพพิทานุปัสสนาญาณ : ปรีชาคำนึงถึงสังขารด้วยความหน่าย เพราะมีแต่โทษมากมาย  แต่ไม่ใช่
ทำลายตนเองเพราะเบื่อสังขาร  เรียกสั้นๆ นิพพิทาญาณ หมายถึงญาณคือการ
พิจารณาเห็นความเบ่ือหน่ายดังคำในวิโมกขกถา กล่าวถึงนิพพิทานุปัสสนาญาณ พ้น
จากนันทิสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖) ; 
ดูญาณ  ๑๖  (โสฬสญาณ)  ประกอบ (ขุ.ป.  (ไทย)  ๓๑/๑-๖๕/๗-๑๐๙,  วิสุทฺธิ.  
(บาลี) ๒/๖๖๒-๘๐๔/๒๕๐-๓๕๐)  

นิพพทิานุปสัสนายถาภูตญาณ : ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความเบ่ือหน่าย หมายถึงญาณที่รู้
เห็นตามความเป็นจริงแห่งการพิจารณาความเบื่อหน่ายของสังขาร ดังคำในวิโมกข
กถา นิทเทส อธิบายว่า นิพพิทานุปัสสนายถาภูตญาณ พ้นจากความไม่รู้คือความหลง
ว่านันทิ(ความยินดี) เพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าญาณวิโมกข์  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๕/๓๕๗) 

นิพพทิาโนปฏิเวธปญัญา : ปัญญาท่ีมีความเบ่ือหน่าย แต่ไม่มีปฏิเวธ(การแทงตลอด),ปัญญาท่ีไมม่ี
ราคะแต่ไม่มีการแทงตลอดอภิญญาและสัจจะท้ังหลาย ซึง่มีอธิบายไว้ว่า บุคคลเป็นผู้
ปราศราคะในกามทั้งหลาย แต่ไม่ได้แทงตลอดอภิญญาและสัจจะทั้งหลายด้วยปัญญา
ใด นี้เรียกว่านิพพิทาโนปฏิเวธปัญญา ดังคำในวิภังค์กล่าวถึงธัมมญาณ อันวยญาณ 
ปริจจญาณ สัมมติญาณ ฯลฯ ท่ีเป็นนิพพิทาโนปฏิเวธปัญญาก็ม ี ที่เป็นปฏิเวธโน
นิพพิทาปัญญาก็มี ท่ีเป็นนิพพิทาปฏิเวธปัญญาเนวนิพพิทาโนปฏิเวธปัญญาก็ม ี (อภิ.
วิ.(ไทย) ๓๕/๗๕๔/๔๙๑, ๗๙๘/๕๑๑, ๗๙๘/๕๑๒)  

นิพพทิาพหุลสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้มากด้วยความเบ่ือหน่าย  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอทั้งหลายพึงเป็นผู้มากด้วยความเบ่ือหน่าย
ในขันธ์  ๕  ซึง่จะทำให้พ้นจากขันธ์  ๕  พ้นจากชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  
ทุกข์  โทมนัส  และอุปายาส (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๔๖/๒๓๖) 

นิพพทิาสัญญา : ความกำหนดหมายความเบ่ือหน่าย จัดเป็นข้อท่ี ๑ ในอานิสงส์ ๖ประการ ดังคำใน
อุกขิตตาสิกสูตร ซึ่งกลา่วนิพพิทาสัญญาเหมือนเพชฌฆาตผู้เง้ือดาบขึ้น ท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์  ๖ ประการ  สามารถทำเขตไม่
จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำทุกขสญัญาให้ปรากฏได้ คือ (๑) นิพพิทาสัญญาใน
สังขารทั้งปวง จักปรากฏแก่เราเหมือนเพชฌฆาตผู้เง้ือดาบขึ้น ฯลฯ  (๖) เราจักมี
เมตตาบำรุงพระศาสดา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๓/๖๒๔) 

นิพพทิาสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยความเบ่ือหน่าย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มาก
แล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้
ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพานโดยส่วนเดียว มี ๕ คือ (๑) พิจารณาเห็นความไม่งามใน
กาย (๒) กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร (๓) กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลิน



 

๒๗๕๕ 
 

 

ในโลกท้ังปวง (๔) พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง (๕) เข้าไปต้ังความ
กำหนดหมายความตายท่ีจะต้องมาถึงเป็นธรรมดาไว้ในภายใน (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/
๖๙/๑๑๗) 

นิพพิทาสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  โพชฌงค์  ๗  เป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย  อันเป็นเหตุให้บรรลุพระ
นิพพาน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๐๑/๑๓๓) 

นิพพิทาสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า อิทธิบาท  ๔ ท่ีบุคคลเจริญ  ทำให้มากแล้วเป็นอริยะ ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความเบ่ือหน่าย  คลายกำหนัด (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๑๖/๓๗๙) 

นิพพุตสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระนิพพาน ชาณุสโสณิพราหมณ์เขา้เฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถาม
ปัญหาเรื่องเหตุท่ีทำให้พระนพิพานเป็นสภาวธรรมท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง
...อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ตรัสตอบเหมือนอัญญตรพราหมณสูตร แต่ตรัสเพ่ิมเติม
ว่า ในเวลาที่บุคคลเสวยธรรมเป็นท่ีสิ้นราคะโทสะโมหะโดยไม่เหลือพระนิพพานช่ือว่า
เป็นสภาวธรรมท่ีผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็นต้น เมื่อเทศนาจบลงชาณุสโสณิ
พราหมณ์ช่ืนชมพระภาษิต แล้วแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต  
(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๖/๒๑๙) 

นิพเพธภาคิยสัญญา :สัญญาฝ่ายชำแรกกิเลส หมายถงึกำหนดหมายในญาณอันเปน็ส่วนชำแรกกิเลส
,ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรเถระอธิบายว่า นิพเพธภาคิยสัญญา มี  ๖ ประการ คือ 
(๑) อนิจจสัญญา (กำหนดหมายความไม่เทีย่งแห่งสังขาร)  (๒) อนิจเจ ทุกขสญัญา 
(กำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร)(๓) ทุกเข อนัตตสัญญา 
(กำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์)  (๔) ปหานสัญญา(กำหนดหมาย
เพ่ือละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย)  (๕) วิราคสญัญา (กำหนดหมายวิราคะว่า
เป็นธรรมละเอียดประณีต)  (๖) นิโรธสัญญา (กำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียด
ประณีต)  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๙/๓๓๐),ในนิพพานสูตรพระสารีบุตรเถระอธิบาย
สัญญา ๔ ให้พระอานนท์ฟังดังน้ีว่า สัตว์ท้ังหลายในโลกน้ีไม่ทราบชัดตามความเป็น
จริงว่า น้ีเป็นหานภาคิยสัญญา (สัญญาฝ่ายเสื่อม) ฯลฯ นี้เป็นฐิติภาคิยสัญญา (สญัญา
ฝ่ายดำรง) ฯลฯ น้ีเป็นวิเสสภาคิยสัญญา (สัญญาฝ่ายวิเศษ) ฯลฯ น้ีเป็นนิพเพธภาคิย
สัญญา (สญัญาฝ่ายชำแรกกิเลส) ท่านอานนท์ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวก
ในโลกน้ีไม่นิพพานในปัจจุบัน  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๙/๒๕๒) ; ดูประกอบใน 
องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๖/๑๒๓,๕๗/๑๒๔ 



 

๒๗๕๖ 
 

 

นิพเพธภาคิยสูตร:พระสูตรว่าด้วยทางอันเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า โพชฌงค์ ๗ เป็นทางอันเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส(ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๒๐๙/๑๔๐) 

นิพเพธภาคิยสมาธิ :สมาธิท่ีชำแรกกิเลส ดังคำในทสุตตรสูตร ท่ีพระสารีบุตรเถระกล่าวถึงสมาธิไว้ว่า
ข้อ  ๔ ในสมาธิ ๔ ซึ่งเป็นธรรมท่ีแทงตลอดได้ยาก กล่าวคือ (๑) หานภาคิยสมาธิ 
(สมาธิฝ่ายเสื่อม)  (๒) ฐิติภาคิยสมาธิ(สมาธิฝ่ายดำรง)  (๓) วิเสสภาคิยสมาธิ(สมาธิ
ฝ่ายวิเศษ)  (๔)  นิพเพธภาคิยสมาธิ (สมาธิฝ่ายชำแรกกิเลส(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๔/
๓๗๗) 

นิพเพธิกปัญญาสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาชำแรกกิเลส พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ธรรม  ๔  มีสัปปุริสสังเสวะเป็นต้น  ท่ีบุคคลเจรญิ  กระทำ
ให้มากแล้ว  เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาชำแรกกิเลส (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๗๐/๕๘๑) 

นิพเพธิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายชำแรกกิเลส พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมบรรยาย
ท่ีเป็นเหตุชำแรกกิเลสท่ีภิกษุท้ังหลายพึงทราบมี ๖ คือ (๑) กาม เหตุเกิดแห่งกาม 
ความต่างกันแห่งกาม วิบากแห่งกาม ความดับแห่งกาม ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่ง
กาม (๒) เวทนา เหตุเกิดแห่งเวทนา ความต่างกันแห่งเวทนา วิบากแห่งเวทนา ความ
ดับแห่งเวทนา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา (๓) สัญญา เหตุเกิดแห่งสัญญา 
ความต่างกันแห่งสัญญา วิบากแห่งสัญญา ความดับแห่งสัญญา ข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับแห่งสัญญา (๔) อาสวะ เหตุเกิดแห่งอาสวะ ความต่างกันแห่งอาสวะ วิบากแห่งอา
สวะ ความดับแห่งอาสวะ ขอ้ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะ (๕) กรรม เหตุเกิดแห่ง
กรรม ความต่างกันแห่งกรรม วิบากแห่งกรรม ความดับแห่งกรรม ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับแห่งกรรม (๖) ทุกข ์เหตุเกิดแห่งทกุข์ ความต่างกันแห่งทุกข ์วิบากแห่งทุกข์ 
ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ 

  ครั้นแล้ว ทรงอธิบายขยายความแต่ละประการโดยพิสดาร เช่น ในประการที่ ๑ ทรง
อธิบายว่า (๑) กาม หมายถงึสังกัปปราคะ(หมายถึงความกำหนัดที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจ
ความดำริในวัตถุมีรูปท่ีงดงามเป็นต้น) ของบุรุษ (๒) เหตุเกิดแห่งกาม หมายถึงผัสสะ 
(๓) ความต่างกันแห่งกาม หมายถึงกามในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แต่ละอย่าง
ไม่เหมือนกัน (๔) วิบากแหง่กาม หมายถึงการที่บุคคลผูใ้คร่อยู่ทำอัตภาพที่เกิดจาก
ความใคร่น้ันๆให้เกิดขึ้น จะเป็นส่วนแห่งบุญก็ตามไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตาม (๕) 
ความดับแห่งกาม หมายถึงเพราะผัสสะดับ กามจึงดับ (๖) ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งกาม หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ แลว้ตรัสว่า เพราะอริยสาวกรู้ชัดกามเป็นต้น



 

๒๗๕๗ 
 

 

ตามท่ีกล่าวมาจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำแรกกิเลส เป็นที่ดับแห่งกาม เวทนา 
สัญญา อาสวะ กรรม และทุกข์  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๑) 

นิมนต์ : เชิญ หมายถึงเชิญพระ เชิญนักบวช ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวถึงพระตถาคตท้ังหลาย
ยังมิได้บอกลาผู้ท่ีนิมนต์ให้อยู่จำพรรษา จะไม่จากไป (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒/๑๔),ใน
วณิชชสูตร กล่าวถึงบุคคลบางคนในโลกน้ีเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ปวารณาว่า 
ท่านผู้เจริญ พระคุณเจ้าต้องการปัจจัย นิมนต์บอกเถิด (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๙/
๑๒๔),ในคุตติลวิมาน เทพธิดา กล่าวแก่พระมหาโมคคัลลานเถระว่า ขอนิมนต์
พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉันน้ันเถิด (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๓๔/๕๔) 

นิมพมุฏฐิทายิกาวิมาน :  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผักสะเดา คือวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผู้
ถวาย ผลสะเดา ๑ กำ แด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยว บิณฑบาต (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๕๐๙-๕๑๖/
๖๕) 

นิมมละ : พระนามของพระพุทธเจ้า หมายถึงผู้มีมลทนิออกแล้ว, เปน็พระนาม ๑ ในพระนาม 
๘ อันได้แก่ (๑) สมณะ (๒) พราหมณ์ (๓) เวทคู (๔) ภิสกักะ(๕) นิมมละ (๖) วิมละ 
(๗) ญาณี (๘) วิมุตตะ  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๕/๔๑๐)  

นิมมานรดี,เทพช้ัน, เทวโลก :สวรรค์ช้ันที่ ๕ มท้ีาวสุนิมมิตเทวราชปกครอง เทวดาช้ันน้ี ปรารถนาสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดนิรมิตเอาได้ ดังคำในมหาวิภังค์ มหาวรรค กลา่วถึงทวยเทพช้ันจาตุมมหา
ราชสดับเสียงของทวยเทพช้ันภุมมะแล้ว  ได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ ทวยเทพช้ัน
ดาวดึงษ์ ฯลฯ ทวยเทพช้ันยามา ฯลฯ ทวยเทพช้ันดุสิตฯลฯ ทวยเทพช้ันนิมมานรดี
ฯลฯ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๖/๒๕,วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๗/๒๔), ในพุทธวงส์ กล่าวถึงเทวดา
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ดังคำว่า  เทวดาทั้งหลายช้ันดาวดึงส์ ช้ันยามา ช้ันดุสิต ช้ัน
นิมมานรดี และช้ันปรนิมมติวสวัตดี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖/๕๕๖, ๑๙/๕๕๘) ; ใน
อภิธรรมปิฎก อธิบายอายุของเทวดาช้ันนิมมานรดี คือ๘๐๐ ปีของมนุษย์นับเป็นวัน
หนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาช้ันนิมมานรดี ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือน
โดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๘,๐๐๐ ปีทิพย์ โดยปีน้ัน  เป็นประมาณอายุของเทวดาช้ัน
นิมมานรดีและนับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณ ๒๓๐ โกฏิ ๔ ล้านปี (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๑๐๒๓/๖๗๑)  

  คำน้ี มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๗/
๓๔๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๑/๓๖๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๘/๒๒๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๘๑/
๕๙๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๕, ๘๑/๓๐๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๔, องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๔,๖๙/๑๔๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๕/๒๙๓,๔๒/๓๐๘,ขุ.วิ.



 

๒๗๕๘ 
 

 

(ไทย)๒๖/๑๓๙/๒๔,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๘, ๘๘๖/๙๑๘,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๘๙/
๓๓, ๖๒๒/๖๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๗/๕๘๗, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖/๕๕๖, ๑๙/๕๕๘ 

  อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า นิมมานรดี  หมายถึงเทวดาช้ันท่ี ๕ ในกามาวจร  ๖  ช้ัน  
คือ  จาตุมหาราชิกา  ดาวดึงส์  ดุสิต นิมมานรดี  และปรนิมมิตวสวัสดี  (ที.สี.อ.
(บาลี) ๘๖/๑๑๑),  ฎีกาอธิบายว่า เป็นสวรรค์ช้ันท่ี ๕ ในสวรรค์ช้ันกามาวจร ดังคำว่า 
สวรรค์ช้ันกามาวจร  ๖ คือ (๑) จาตุมหาราช (๒)  ดาวดึงส์ (๓)  ยามา(๔)  ดุสิต  (๕)  
นิมมานรดี  (๖)  ปรนมิมิตวสวัตดี  (ที.ปา.ฏีกา  (บาลี) ๙๑/๓๖) 

นิมมิตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :พระนามพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งเป็นอดีตชาติของวฏังสกิยเถระ ดังคำ
ในวฏังสกิยเถราปทานท่ีพระวฏังสกิยเถระกล่าวถึงอดีตชาติว่าตนเองได้เคยถวาย
พวงมาลัยร้อยด้วยดอกช้างน้าวแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ 
(นับจากกัปน้ีไป) ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชา
พระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๑๑๙ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ๑๖ ชาติ พระนามว่านิมมิตะ
สมบูรณ์ด้วยรตันะ  ๗ ประการ  มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๖/๓๑๔)  

นิมันตนภัต : ภัตตาหารท่ีนิมนต์แล้วถวาย,อาหารท่ีได้ในท่ีนิมนต์ หมายเอาการนิมนต์ของทายก
เพ่ือไปฉันท่ีบ้านเรือนของเขา ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึงนิสสัย ๔ ข้อท่ีว่า บรรพชา
อาศัยโภชนะคือคำข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งเธอพึงทำอุตสาหะในโภชนะคือคำข้าวท่ีพึง
ได้ด้วยปลีแข้งนั้นจนตลอดชีวิตอติเรกลาภ คือสังฆภัต อุทเทสภัต นิมันตนภัต ฯลฯ
ปาฏิปทิกภัต (วิ.ม.(ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑, ๑๒๘/๑๙๗),ในจฬูวรรค กล่าวถึงกรุงราชคฤห์
เกิดข้าวยากหมากแพง ประชาชนไม่สามารถจะจัดสังฆภัต แต่ปรารถนาจัดอุทเทสภัต 
นิมันตนภัต (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๒๕/๑๕๔) 

  ฎีกาอธิบายความหมายของนิมันตนภัตว่าคือภัตตาหารท่ีนิมนต์แล้วถวาย(สารตฺถ.ฏี
กา (บาลี) ๓/๗๑-๗๓/๒๘๕)   

นิมิต : เครื่องหมาย,ลาง,เหตุ,เค้ามูล,เนรมิต,สร้าง,แปลง,ทำ;อวัยวะสืบพันธ์ุในทาง
พระพุทธศาสนา นิมิต มีนัย ๕ นัย คือ  

 1.เครื่องหมาย ได้แก่วัตถุอันเป็นเคร่ืองหมายของสีมา,วัตถุท่ีควรใช้เป็นนิมิตมี ๘ 
อย่าง  ภูเขา ศิลา ป่าไม ้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่นำ้ น้ำ ดังคำในมหาวรรค วิธี
สมมติสมีา กลา่วถึง ในเบ้ืองต้นพึงทักนิมิตคือปัพพตนิมิต(นิมิตคือภูเขา) ปาสาณนิมิต 
(นิมิตคือแผ่นหิน)  วนนิมติ(นิมิตคือป่า)รุกขนิมิต(นิมิตคอืต้นไม้)มัคคนิมิต(นิมิตคือ
หนทาง)วัมมิกนิมิต(นิมิตคือจอมปลวก) นทีนิมิต(นิมิตคือแม่น้ำ)อุทกนิมิต(นิมิตคือน้ำ) 
(วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕)  



 

๒๗๕๙ 
 

 

 2.(ในคำว่าทำนิมิต)ทำอาการเป็นเชิงชวนให้เขาถวาย,ขอเขาให้วิธีให้รู้โดยนัยไม่ขอ
ตรงๆดังเช่นกฐินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าท่ีทำนิมิตได้มา(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๘/๑๔๘) ,ทำ
ให้สญัญาให้รู้  ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ท่ีช่ือว่า การทำนิมิตอธิบายว่า ภิกษุทำนิมิตว่า 
เราจักขยิบตา ยักค้ิวหรือผงกศีรษะ(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๒๐/๙๓)   

 3.เครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนดในการเจริญกรรมฐาน,ภาพท่ีเป็นอารมณ์
กรรมฐาน มี ๓ อย่าง คือ (๑)บริกรรมนิมติ นิมิตแห่งบริกรรม หรือนิมิตตระเตรียม 
ได้แก่ สิ่งท่ีเพ่ง หรือกำหนดนึกเป็นอารมณ์กรรมฐาน (๒) อุคคหนิมิต  นิมิตที่ใจเรียน 
หรือนิมิตติดตาติดใจ ได้แก่ สิ่งท่ีเพ่งหรือนึกน้ันเองที่แม่นในใจ จนหลบัตามองเห็น 
(๓) ปฏิภาคนิมิต นิมิตเสมือน หรือนิมิตเทียบเคียง ได้แก่อุคคหนิมิตนั้น เจนใจจน
กลายเป็นภาพท่ีเกิดจากสัญญาเป็นบริสุทธ์ิ จะนึกขยายหรือย่อส่วนก็ได้ตาม
ปรารถนา (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

 4.สิ่งท่ีพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นก่อนเสด็จออกบรรพชา ๔ อย่าง ; ดูเทวทูต ดัง
คำในทีปังกรพุทธวงส์กล่าวถึงพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิต๔ประการจึงทรงราชพาหนะ
คือช้างออกผนวชแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๑๐ เดือนเต็ม(จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ) 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๕๙๔) ; ในมหาวรรค กล่าวถึง นิมิต  ๔  ได้แก่  (๑)  คนแก่  
(๒)  คนเจ็บ  (๓)  คนตาย  (๔)  บรรพชิต  (ที.ม.  (ไทย)  ๑๐/๔๓-๕๒/๒๒-๓๐) 

 5.อวัยวะสืบพันธ์ุ  ดังคำในมหาวรรค กลา่วถึง อุภโตพยัญชนกบางคนได้บรรพชาใน
หมู่ภิกษุ เธอเสพเมถุนธรรมในสตรีท้ังหลายด้วยปุริสนิมิตของตนบ้างให้บุรุษอ่ืนเสพ
เมถุนธรรมในอิตถีนิมิตของตนบ้าง (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๑๖/๑๘๐)  

  คำว่า นิมิต มีปรากฏในพระไตรปิฎกเช่นที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๓/๒๑๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๑๑๔/๖๕,๑๖๕/๑๑๐, ๒๘๓/๒๑๕, ๒๙๙/๒๓๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๙/๑๗๐, 
๒๑๗/๑๗๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๐/๑๔๘, ๒๑๖/๒๒๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๙/๑๐๑, 
๒๔๑/๒๘๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๕/๑๐๑,๙๕/๑๐๒,๒๓๕/๒๓๑,๓๔๐/๓๕๕,๓๔๙/
๓๘๖,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๒๒/๓๘๗,๘๓๒/๔๐๙,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๘/๑๐๕,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๘/๑๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๐/๑๔๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๕/๕๓๕, 
องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๘/๕๙, ๕๘/๑๑๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐/๑๗, ๒๑/๕๗๗, ๒๘/
๔๓, ๗๘/๑๓๑, ๑๕๙/๒๔๘, ๒๑๕/๓๕๗, ๒๑๘/๓๖๑, ๒๒๗/๓๘๒ 

นิมิตขาด : สีมามีนิมิตแนวเดียว ชักแนวบรรจบไม่ถึงกัน ;ตามนัยอรรถกถาว่า ทักนิมิตไม่
ครบรอบถึงจุดเดิมท่ีเริ่มต้น ดังคำในปริวาร กล่าวถึงกรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วย
อาการ  ๑๑ เช่น  สมมติสีมาเล็กเกิน สมมติสีมาใหญ่เกิน สมมติสีมามีนิมิตขาด (วิ.ป.
(ไทย) ๘/๔๘๖/๗๐๓) 



 

๒๗๖๐ 
 

 

นิมิตตพยากรณิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตพยากรณิยเถระมีเนือ้ความอธิบายไว้
ว่าในอดีตชาติกัปท่ี ๙๒ ท่านได้พยากรณ์นิมิตแห่งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า ทำให้
มหาชนเกิดความดีใจ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จกัทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ 
ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๙/๑๑๔) 

นิมิตตสัญญกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตสัญญกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่๙๔ ท่านเห็นกวางเดินอยู่ในป่าแล้วทำใจเลื่อมใสระลึกถงึพระพุทธเจ้า
พระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รูจั้กทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๔๘๗) 

นิมิตตสัญญา :สัญญาว่ามีนิมติ, หมายถึงความสำคัญหมายว่ามีนิมิต ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค วิโมกข
กถา กล่าวอธิบายสัญญาวิโมกข์เป็นวิโมกข์ไว้คืออนิจจานุปัสสนาญาณ (ญาณ คือ 
การพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ง) พ้นจากนิจจสัญญาเพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าสัญญา
วิโมกข์ ฯลฯ อนิมิตตานุปัสสนาญาณ(ญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิต)พ้น
จากนิมิตตสัญญา เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖) 

นิมิตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยนิมิต พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการนิมิต ๓ 
คือ (๑) พึงมนสิการสมาธินิมติ ตามสมควรแก่เวลา (๒) พึงมนสิการปัคคหนิมิต ตาม
สมควรแก่เวลา (๓) พึงมนสิการอุเบกขานิมิต ตามสมควรแก่เวลา ทรงอธิบายว่า ถ้า
ภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะสมาธินิมิตอย่างเดียวเป็นไปได้ท่ีจิตนั้นจะพึง
เป็นไปเพ่ือความเกียจคร้าน ถ้าพึงมนสิการเฉพาะปัคคหนิมิตอย่างเดียว เป็นไปได้ที่
จิตน้ันจะพึงเป็นไป เพ่ือความฟุ้งซ่าน ถ้าพึงมนสิการเฉพาะอุเบกขานิมิตอย่างเดียว 
เป็นไปได้ท่ีจิตน้ันจะไม่พึงต้ังม่ันด้วยดีเพ่ือความส้ินอาสวะ แต่เมื่อภิกษุมนสิการสมาธิ
นิมิต ปัคคหนิมิต และอุเบกขานิมิตตามสมควรแก่เวลา เมื่อน้ัน จิตย่อมอ่อนควรแก่
การใช้งานผุดผ่อง ไม่เสียหาย ต้ังมั่นด้วยดีเพ่ือความสิ้นอาสวะ ช่างทองใช้คีมคีบทอง
ใส่ลงในเบ้าท่ีตระเตรียมไว้ แล้วสูบลม ประพรมน้ำ และเพ่งดูตามกาลอันควร ถ้าสูบ
ลมอย่างเดียว ก็เป็นไปได้ท่ีทองจะไหม้ ถา้ประพรมน้ำอย่างเดียวก็เป็นไปได้ที่ทองจะ
เย็น ถ้าเพ่งดูอย่างเดียว ก็เป็นไปได้ท่ีทองจะสุกไม่ท่ัวถึง แต่เมื่อช่างทองทำกิริยาทั้ง ๓ 
ให้เหมาะสมตามสมควรแก่เวลา ทองน้ันย่อมอ่อน ใช้การได้ ผุดผ่องและไม่แตกง่าย 
ใช้งานได้ดี เขามุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆ เช่น แผ่นทอง ต่างหู ทองน้ัน 
ย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้  แต่เม่ือภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิต มนสิการนิมิต ท้ัง ๓ 
ดังกล่าวแล้ว ตามเวลาอันควรจึงทำให้จิตน้ันอ่อนเหมาะแก่การใช้งาน ผุดผ่อง และไม่
เสียหาย ต้ังมัน่ด้วยดีเพ่ือความสิ้นอาสวะและภิกษุนั้นย่อมน้อมจิตไป เพ่ือทำให้แจ้ง
ธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงใดๆเมื่อมีเหตุแห่งสติเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้



 

๒๗๖๑ 
 

 

เหมาะสมท่ีจะประจักษ์ชัดในธรรมน้ันๆ (คอื อภิญญา ๖) (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๓/
๓๔๕) 

นิมิตแห่งพระพรหม : นิมิตท่ีเป็นแสงสว่างเจิดจ้า ในที่น้ีหมายถึงโอภาสอันเจิดจ้าทางทิศเหนือ ท่ีสนัง
กุมารพรหมปรากฏข้ึน ดังคำในชนวสภสูตร เรื่องสนังกุมารพรหม ท่ีท้าวสักกะตรัสแก่
พวกเทพช้ันดาวดึงส์ว่า  เมื่อมีนิมิตที่สังเกตได้ พระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้น เพราะ
โอภาสอันเจิดจ้าย่ิง เป็นนิมิตแห่งพระพรหม (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๓/๒๑๕,๒๙๙/
๒๓๓)  

นิมิตแห่งสมถะ : สมถนิมิต ; ข้อ ๑ ในนิมิต ๒ อันได้แก่ (๑) สมถนิมิต(นิมิตแห่งสมถะ) (๒)  ปัคคห
นิมิต(นิมิตแห่งความเพียร) ดังคำในธัมมสังคณี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความตั้งอยู่แห่ง
จิต  ความดำรงอยู่ ความต้ังม่ันความไม่ซัดส่าย ความไม่ฟุ้งซ่าน ความท่ีจิตไม่ซัดส่าย 
สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่านิมิตของสมถะ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๔/๒๕๖, อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๓๖๔/๓๔๐)  

นิมิตโอภาส : ข้อความที่เปิดโอกาสให้ทูลขอ หมายถึงพระผู้มีพระภาตตรัสข้อความเป็นเชิงเปิด
โอกาสให้อาราธนาเพ่ือดำรงพระชนม์อยู่ต่อไป, ดังคำในจูฬวรรค กล่าวถึงภิกษุผู้เถระ
ท้ังหลายกล่าวต่อไปว่า  ท่านอานนท์ การที่พระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตโอภาสอย่าง
หยาบๆ ท่านกลับไม่กราบทูลอ้อนวอนพระองค์  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๘๓/๓๘๔),ในมหา
ปรินิพพานสูตร กล่าวถึงหัวข้อนิมิตโอภาส โดยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระผู้มีพระภาคได้
ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังน้ีว่า อานนท์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมย์ อุเทนเจดีย์น่าร่ืนรมย ์
ฯลฯ ปาวาลเจดีย์น่ารื่นรมย์ อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้หนึ่งเจรญิ ฯลฯปรารภดีแล้ว  ผู้น้ัน
เมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้ ๑ กัป หรือเกินกว่า ๑ กัป อิทธิบาท ๔ ตถาคตเจริญ ฯลฯ
ปรารภดีแล้ว ตถาคตเมื่อมุ่งหวัง พึงดำรงอยู่ได้ ๑ กัป หรอืเกินกว่า ๑ กัป เมื่อพระผู้มี
พระภาคทรงทำนิมิตที่ชัดแจ้ง ทรงทำโอภาสที่ชัดเจนแม้อย่างน้ี ท่านพระอานนท์ก็ไม่
อาจจะรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาค(ที.ปา.(ไทย)๑๐/๑๖๖/๑๑๒) 

นิโมกข์ : ทางหลุดพ้น หมายถึงมรรค ท่ีเรียกว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ ดังคำในนิโมกขสูตร ที่ พระ
ผู้มีพระภาคตรัสตอบเทวบุตรองค์หน่ึงว่า ผู้มีอายุ  เราทราบนิโมกข์ ปโมกข์ และวิเวก
ของสัตว์ท้ังหลาย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒/๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิโมกข์ หมายถึงมรรค ปโมกข์ หมายถึงผล วิเวก หมายถึง
นิพพาน (สํ.ส.อ. (บาล)ี ๑/๒/๒๐)   

นิโมกขสูตร : พระสูตรว่าด้วยทางหลุดพ้นสมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ วัดพระเชตวัน  
เทวดาองค์หนึ่งได้เข้าไปทูลถามปัญหาว่า พระองค์ทรงทราบนิโมกข์(ทางหลุดพ้น) 
ปโมกข์(ความหลุดพ้น)และวิเวก(ความสงัด)ของสัตว์ท้ังหลายได้อย่างไร   



 

๒๗๖๒ 
 

 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เราทราบนิโมกข์  ปโมกข์  และวิเวกของสัตว์ท้ังหลายได้  
เพราะสิ้นภพ  สิ้นสัญญาและวิญญาณ  และเพราะดับ  สงบเวทนาได้ (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒/๓) 

นิยตปัญญา : ปัญญาที่แน่นอน, ปัญญาในอริยมรรค อันได้แก่โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค ดังคำในวิภังค์ว่า ปัญญาในมรรค ๔ ช่ือว่านิยต
ปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๓)  

นิยตมิจฉาทิฏฐิ : ความเห็นผิดที่ด่ิง,ความเห็นท่ีแน่นอน หมายถึงเมื่อมีความเห็นอย่างไร ก็ปักใจเช่ือ
อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง,มักเกิดแก่ลัทธิท่ีมีความเชื่อว่าสัตว์ วิญญาณหรอืชีวาตมัน มี
ความเท่ียงแท้ไม่ดับสลาย กล่าวคือนัตถิกวาทะ  อเหตุกวาทะอกิริยวาทะ  จัดเป็น
ความเห็นท่ีเป็นตอแห่งวัฏฏะ ดังคำในปุคคลบัญญัติ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้ทำ
อนันตริยกรรม ๕จำพวก บุคคลผู้เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิและพระอริยบุคคล ๘จำพวกช่ือ
ว่าผู้เป็นนิยตะ (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๔/๑๕๒),ในอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน กล่าวถึงนิยต
มิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสสยปัจจัย นิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย
แก่มาตุฆาตกรรมโดยอุปนิสสยปัจจัย,นิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฏฐิ,
นิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสสยปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/
๔๒๓/๒๗๕, ๑๐๓/๗๕๘, ๔๐/๖๒/๘๓๐,๑๔/๘๘๗) หรือดังคำว่า มาตุฆาตกรรมเป็น
ปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม  ปิตุฆาตกรรม อรหันตฆาตกรรม โรหิตุปปาทกรรมสังฆเภท
กรรม และนิยตมิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสสยปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๓๕/๖๒๖) ; ดู
เทียบ  ขุ.สุ.  (ไทย)  ๒๕/๑๐-๑๑/๑๒,  ๒๓๕/๕๕๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นิยตมิจฉาทิฏฐิ เป็นธรรมข้อท่ี ๒ ที่ก่อให้เกิดอันตราย ๕  ดังคำ
ว่า ธรรมก่ออันตราย หมายถึงธรรมก่ออันตราย  ๕  อย่าง  คือ(๑) กรรมได้แก่
อนันตริยกรรม  ๕  (๒) กิเลส ได้แก่ นิยตมิจฉาทิฏฐิ  (๓)  วิบากได้แก่การเกิดเป็น
บัณเฑาะก์  สัตว์ดิรัจฉาน  และสัตว์  ๒ เพศ (๔) อริยุปวาท  ได้แก่  การว่าร้ายพระ
อริยเจ้า (๕)  อาณาวีติกกมะ  ได้แก่ อาบัติ ๗ กองที่ภิกษุจงใจล่วงละเมิด(ม.มู.อ. 
(บาลี) ๒/๒๓๔/๙), คำว่า นิยตมิจฉาทิฏฐิ  ได้แก่ลัทธินัตถิกวาทะ (ลัทธิที่ถือว่าทานที่
บุคคลให้แล้วไม่มีผล) อเหตุกวาทะ (ลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุปัจจัยเพ่ือความบริสุทธ์ิแห่ง
สัตว์ท้ังหลาย)  และอกิริยวาทะ  (ลัทธิท่ีถือว่าการกระทำทุกอย่างไม่มีผล  ทำดีก็ไม่ได้
ดีทำช่ัวก็ไม่ได้ช่ัว  (เป็นความเห็นที่   ปฏิเสธกฎแห่งกรรม)  (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/
๑๕/๑๖๒, องฺ.สตฺตก.ฏีกา(บาลี) ๓/๑๕/๑๘๗),จัดเป็นอกุศลธรรมฝ่ายดำโดยส่วน
เดียว  ในที่นี้หมายถึงนิยตมิจฉาทิฏฐิ  (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๒๐๓/๑๑๖) ; ข้อ ๖ ในอภิ
ฐาน ๖ ซึ่งเป็นฐานะอันหนัก ๖ ประการ  ได้แก่  (๑)  ฆ่ามารดา  (๒)  ฆ่าบิดา  (๓)  



 

๒๗๖๓ 
 

 

ฆ่าพระอรหันต์ (๔) ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อ (๕) ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน  
(๖)  นิยตมิจฉาทิฏฐิ  (ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๖/๑๖๗), ความเห็นผิดชนิดน้ีเกี่ยวกับบุคคล 
ดังน้ันจึงเรียกว่า นิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องอยู่ในอบายนานกว่าผล
กรรมอ่ืนๆจึงเรียกว่านิยตบุคคล  (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๘๔๗/๓๐๗)  

นิยตะ : เที่ยง,ด่ิง,แน่นอน, คำน้ีมักมาคู่กับอนิยตะ และมักมีคำอ่ืนต่อท้าย ดังคำในปุคคล
บัญญัติ กล่าวถึงบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรม๕จำพวก บุคคลผู้เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ และ
พระอริยบุคคล ๘ จำพวกช่ือว่าผู้เป็นนิยตะ (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๔/๑๕๒),ในอภิธรรม
ปิฎก ข้อคำขยายความ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า อธิปติปัจจัยมี  ๒  วาระ (บทว่า นิยตะเป็น
สหชาตาธิปติ บทว่า อนิยตะท่ี ๒ เป็นอารัมมณาธิปติและสหชาตาธิปติ) (อภิ.ป.(ไทย) 
๔๔/๙๙/๔๓๓) 

นิยม : กำหนด,ชอบ,นับถือ ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึง พวกมนุษย์ในอวันตีทักขิณาบถนิยม
การอาบน้ำ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๗/๓๕) 

นิยมปัญญา : ชอบปัญญา, สนใจ พอใจเร่ืองปัญญา, หมายถึงชอบการแสวงหาความรู้เพ่ิมพูนปัญญา  
ดังคำในขัตติยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแกช่าณุสโสณิพราหมณ์ในเรื่องความสนใจของ
พราหมณ์ว่า พราหมณ์ท้ังหลายมีความประสงค์โภคทรัพย์ นิยมปัญญา ม่ันใจในมนตร ์
ต้องการบูชายัญ มีพรหมโลกเป็นท่ีสุดและตรัสถึงความสนใจของสมณะไว้ว่า สมณะ
ท้ังหลายมีความประสงค์ขันติและโสรัจจะ  นิยมปัญญา  ม่ันใจในศีลต้องการความไม่
มีกิเลสเครื่องกงัวล  มีนิพพานเป็นท่ีสุด (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๒/๕๒๑-๕๒๒)  

นิยยานิกธรรม : ธรรมเป็นเครื่องนำสัตว์ออกไปจากกองทุกข์ หมายถึงธรรมท่ีตัดมูลรากแห่งสงสารวัฏ  
ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์  แล้วนำสัตว์ออกจากวัฏฏะ ดังคำในโกสัมพิยสูตร สามคาม
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสาราณิยธรรม ๖ ประการ ในข้อ ๖ ไว้ว่า ภิกษุในธรรม
วินัยนี้... ๖) เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐ  เป็นนิยยานิกธรรม เพ่ือความส้ินทุกข์
โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารี ท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลัง สา
ราณียธรรมแม้นี้  ทำให้เปน็ท่ีรักทำให้เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน 
เพ่ือความ ไมวิ่วาทกันเพ่ือความสามัคคีกัน  เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๙๒/๕๓๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๔/๖๐),ในอริยสูตร กล่าวถึงโพชฌงค์ ๗ สติปัฏฐาน 
๔ อิทธิบาท  ๔ ว่าเป็นนิยยานิกธรรม ดังเช่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย 
อิทธิบาท ๔ ประการนี้ท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยยานิกธรรม 
นำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญอิทธิบาท๔ ประการน้ัน  (สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๒๐๐/๑๓๓, ๓๘๓/๒๓๙,๑๙/๘๑๕/๓๗๘)  



 

๒๗๖๔ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า นิยยานิกธรรม คือธรรมท่ีตัดมูลรากแห่งวัฏฏะ  ทำนิพพานให้
เป็นอารมณ์  แล้วนำสัตว์ออกจากวัฏฏะ (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๘๓-๑๐๐/๙๘),ในอรรถ
กถาปฏิสัมภิทามรรคอธิบายนิยยานิกธรรมว่าเป็นนำธรรมให้ผู้ปฏิบัติตามถึงความสิ้น
ทุกข์โดยสิ้นเชิง ดังคำว่า นิยยานิกธรรมเทศนา  (ท่านแสดงธรรมเพ่ือประโยชน์อย่าง
ใด  ประโยชน์อย่างน้ันไม่เป็นทางนำผู้ทำตามให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง)  (ขุ.ป.อ.  
(บาลี)๒/๕/๒๙๕)  

นิยสกรรม : กรรมอันสงฆ์พึงทำให้เป็นผู้ไรย้ศ ได้แก่การถอดยศ, เป็นช่ือนิคหกรรมท่ีสงฆ์ทำแก่
ภิกษุผู้มีอาบัติมาก หรือคลุกคลีกับคฤหัสถ ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร โดยปรับให้
ถือนิสัยใหม่อีก ดังเช่นคำว่า ถ้าสงฆ์ต้องการจะทำกรรม   คือ ตัชชนียกรรม นิยสก
รรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรมหรืออุกเขปนียกรรม แก่อุปัชฌาย ์ (วิ.ม.(ไทย) 
๔/๖๖/๘๖), เรื่องนิยสกรรม มีอธิบายไว้โดยในจูฬวรรค (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๑/๒๑) 

  คำว่า นิยสกรรม มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๗/๙๑, ๗๘/๑๑๑, 
๗๙/๑๑๖,วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๐๐/๒๘๙, ๔๐๑/๒๙๐, ๔๑๒/๓๐๒, ๔๒๓/๓๐๘, ๔๔๕/
๓๒๒,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๗๖/๒๔๙, ๓๗๘/๒๕๕, ๓๘๐/๒๖๐, ๓๘๒/๒๖๖, ๓๘๒/๒๗๖,
วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๒/๔๙๖, ๓๓๓/๔๙๗, ๔๘๓/๗๐๒, ๔๙๙/๗๑๓, ๕๐๑/๗๒๐,องฺ.
ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐๒/๑๓๕, ๒๐๓/๑๓๕, ๒๒๙/๑๓๕, ๒๓๐/๑๓๕)  

นิยาม : กำหนด,ทาง,อย่าง, วิธี หมายถึงกําหนดหรือจํากัดความหมายที่แน่นอน,ในทางธรรม 
หมายมรรค ๔ กล่าวคืออริยมรรค ๔  ดังคำในขัคควิสาณสูตร กล่าวถึงพระปัจเจกสัม
พุทธเจ้าประพฤติล่วงทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนามถึงนิยาม ได้เฉพาะมรรคแล้ว เป็นผู้มี
ญาณเกิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องให้ผู้อ่ืนแนะนำจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด (ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๕๕/๕๑๒,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๔๑/๔๕๓,๓๖/๑๒/๑๕๑),ในปุคคลบัญญัติและ
กถาวัตถุกล่าวถึงนิยามว่าหมายถึงมรรค  เช่นกล่าวถึงบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยเคร่ือง
กั้นคือกรรม เครื่องก้ันคือกิเลส  เครื่องกั้นคือวิบากเป็นผู้มีศรัทธา มีฉันทะ มีปัญญา 
ไม่โง่เขลา ควรหย่ังลงสู่นิยามท่ีถูกต้องในกุศลธรรมท้ังหลาย (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๙๔/
๑๖๙,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๐๓/๔๒๘๔๒๘/๔๕๙, ๔๔๕/๔๗๓) 

  ในจูฬนิทเทสอธิบายว่า คำว่า ถึงนิยาม ในท่ีน้ีหมายถึงบรรลุมรรค ๔ (ขุ.จู.  (ไทย)  
๓๐/๑๔๑/๔๕๓), อภิธรรมปิฎก อธิบายว่า คำว่า นิยาม ในที่ น้ีหมายถึงมรรค 
(อภิ.ปญฺจ.อ.  ๑๒/๔๒)   

นิยามธรรม : ธรรมท่ีแน่นอน,กำหนดธรรมดา  หมายถึงธรรมคือมรรคและผล ดังคำในวังคีสสูตร ที่
พระวังคีสเถระกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าไว้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ันได้
ทรงแสดงธรรม คือ ขันธ์ อายตนะธาตุ แก่เรา เราได้ฟังพระธรรมของพระองค์แล้วจึง



 

๒๗๖๕ 
 

 

บวช   พระมุนีได้ตรัสรู้พระโพธิญาณ เพ่ือประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก แก่ภิกษุและ
ภิกษุณีท้ังหลายผู้ได้บรรลุ ได้เห็นนิยามธรรม (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๐/๓๒๑), ใน
อภิธรรมปิฎก วิภังค์ อธิบายไว้ว่า ธรรมนิยาม  คือกำหนดแห่งธรรมดา  ไม่มีผู้สร้าง  
ผู้บันดาลและมีรูปลักษณะ  กิจ อาการเป็นแบบจำเพาะตัว  อันพึงกำหนดเอาเป็น
หลักได้แต่ละอย่างๆ  ได้แก่ (๑) จักขุธาตุ  ธาตุคือจักขุปสาท (๒)  รูปธาตธาตุคือรูปา
รมณ์  (๓) จักขุวิญญาณธาตุ  ธาตุคือจักขุวิญญาณ (๔)  โสตธาตุ ธาตุคือโสตปสาท  
(๕) สัททธาตุ ธาตุคือสัททารมณ์  (๖) โสตวิญญาณธาตุ  ธาตุคือโสตวิญญาณ (๗) 
ฆานธาตุ  ธาตุคือฆานปสาท (๘)  คันธธาตุ ธาตุคือคันธารมณ์  (๙) ฆานวิญญาณธาตุ  
ธาตุคือฆานวิญญาณ (๑๐) ชิวหาธาตุ ธาตุคือชิวหาปสาท (๑๑) รสธาตุ  ธาตคือร
สารมณ์ (๑๒) ชิวหาวิญญาณธาตุ  ธาตุคือชิวหาวิญญาณ  (๑๓) กายธาตุ  ธาตุคือ
กายปสาท (๑๔) โผฏฐัพพธาตุ ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์ (๑๕)กายวิญญาณธาตุ  ธาตุคือ
กายวิญญาณ (๑๖) มโนธาตุ  ธาตุคือมโน  (๑๗)  ธัมมธาตุ  ธาตุคือธรรมารมณ์ (๑๘) 
มโนวญิญาณธาตุ  ธาตุคือมโนวิญญาณ  (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๘๓-๑๘๔/๑๔๒-๑๔๖)  

  อรรถกถาอธิบายว่า นิยามธรรม หมายถึงกฏที่แน่นอนแห่งสภาวะอันมีอยู่จริง แท้ 
และแน่นอนหลบเลี่ยงไม่ได้ ต้องเป็นไปตามที่มันเป็น หรอือาจเรียกว่า กฏธรรมชาติก็
ได้ อรรถกถาหมายเอา กฏที่แน่นอนแห่งโลกุตตรธรรม (ที.สี.อ. (บาลี) ๔๒๑/๓๑๓) ,
ในฎีกาอธิบายไว้ว่า คำว่า นิยามธรรม  หมายถึงมรรคและผล  (สํ.ฏีกา(บาลี) ๑/
๒๒๐/๓๑๔)  

นิยาย: เรื่องที่เล่ากันมา, นิทานที่เล่าเปรียบเทียบเพ่ือได้ใจความเป็นสุภาษิต ดังคำในอัง
คุตตรนิกาย ที่กล่าวถึงกินนรว่าเป็นอมนุษย์ในนิยาย (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๑/๙๙) 

นิรทุกข์ : ไม่มีทุกข์, ไรทุ้กข์ หมายถึงมีทุกข์ออกแล้ว มักใช้เป็นคำทกัทายเริ่มก่อนสนทนา ดังคำ
ในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า เทวดาผู้เป็นญาติร่วมสายโลหิตของตปุสสะและภัลลิกะ
พ่อค้าท้ังสอง ได้กล่าวว่า ท่านผู้นิรทุกข์  พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ เมื่อแรกตรัสรู้
ประทับอยู่  ณ ควงต้นราชายตนะท่านทั้งสองจงไปต้อนรับพระองค์ด้วยข้าวตูผงและ
ข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งเถิด  การบูชาของท่านท้ังสองจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขสิ้น
กาลนาน(วิ.ม.(ไทย) ๔/๖/๙), หรือดังคำในมหาปทานสตูร กล่าวถึงในชมพูทวีปมี
อาวาสอยู่  ๘๔,๐๐๐แห่ง เมื่อเวลาล่วงไป ๑ ปีเหล่าเทวดาได้ประกาศว่า ท่านผู้นิร
ทุกข์ท้ังหลายเวลาล่วงไป ๑ ปีแล้ว บัดนี้ยังเหลือเวลา ๕ ปี เมื่อเวลาล่วงไป ๕ ปี พวก
ท่านพึงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพ่ือแสดงปาติโมกข์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘๘/๔๙) 

  คำน้ี มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๔๒๕/๑๘๗, ๔๒๖/๑๘๘, ๔๒๗/
๑๘๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘๙/๔๙, ๘๙/๕๐, ๙๑/๕๑, ๙๑/๕๒, ๙๒/๕๓, ๙๒/๕๔, ๙๓/



 

๒๗๖๖ 
 

 

๕๔, ๒๙๙/๒๓๓, ๓๑๘/๒๔๖, ๓๔๔/๒๗๓, ๓๔๙/๒๗๘, ๓๕๘/๒๘๗, ๓๖๔/๒๘๙, 
๓๖๕/๒๙๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๖/๑๐๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘/๒๑๐, ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๐๐๑/๑๒๓  

นิรมิตโลก : สร้างโลก หมายถึงทำให้โลกนี้เกิดขึ้น เนรมิตมนุษยโลกให้เกิดมีขึ้น  ดังคำในพรหมนิ
มันตนิกสูตร ที่พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าถึงมารตนหน่ึงเข้าสิงร่างพกพรหม แล้วกราบ
ทูลแด่พระองค์ว่า พกพรหมน้ี เป็นผู้รู้ท่ัวไป ยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจ เป็น
อิสระ เป็นผู้สร้างโลก  นิรมิตโลก ฯลฯ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๒/๕๓๘)  

นิรยมนุสสนิรยาทิสูตร:พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีจุติจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกเป็นต้น พระ
ผู้มีพระภาคตรัส  ๓  พระสูตรในลักษณะเดียวกัน  คือ  พระองค์ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ  ๔  สัตว์ท่ีจุติจากนรกแล้วมาเกิดในมนุษย์จึงมี
จำนวนน้อยกว่า (๑)  สัตว์ท่ีจุติจากนรกแล้วไปเกิดในนรก (๒) ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 
(๓) ในภูมิแห่งเปรต  เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุ่นที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๘๔-๑๑๘๖/๖๕๕) 

นิรยบาล, นาย : ผู้คุมนรก, ผู้ลงโทษสัตว์นรก, เป็นบริวารของพญายม ดังคำในปายาสิสูตร ธนัญชานิ
สูตรเช่นพระสารีบุตรเถระกล่าวแก่ธนัญชานิพราหมณ์ตอนหน่ึงบุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติอธรรม ประพฤติไม่สม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยา นายนิรยบาล
จะพึงฉุดคร่าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่
สม่ำเสมอ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๑๓/๓๔๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๗/๕๐๖),ในเทวทูตสูตร 
กล่าวถึงนายนิรยบาลเป็นบริวารของพยายม ดังคำว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติ
กายทุจริต(ความประพฤติช่ัวด้วยกาย) วจีทุจริต(ความประพฤติช่ัวด้วยวาจา)  และ
มโนทุจริต(ความประพฤติชั่วด้วยใจ) หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก นายนิรยบาลจับแขนเขาไปแสดงต่อพญายม  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๖/
๑๙๑,๓๗/๑๙๔,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๗๓/๖๖๑, ๖๗๕/๖๖๑),ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๘๑/
๑๐๔),ในโกกาลิกสูตรกล่าวถึงผู้ทำกรรมช่ัวย่อมเข้าถึงสถานที่ที่นายนิรยบาลเอาขอ
เหล็กอันคมกริบมาเกี่ยวไว้ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๗๓/๖๖๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นายนิรยบาล  หมายถึงผู้ทำหน้าท่ีลงโทษสัตว์นรก  (องฺ.ติก.อ. 
(บาลี) ๒/๓๖/๑๓๓),อรรถกถาอธิบายว่า นายนิรยบาลเป็นบุคคลเกิดจากกุศลกรรม
และอกุศลกรรม (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๘๖๖/๓๑๑)   

นิรยเทวนิรยาทิสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีจุติจากนรกไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้น พระ
ผู้มีพระภาคตรัส ๓ พระสูตรในลักษณะเดียวกัน คือพระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  
เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ  ๔  สัตว์ท่ีจุติจากนรกแล้วไปเกิดในหมู่เทวดาจึงมีจำนวนน้อย



 

๒๗๖๗ 
 

 

กว่า (๑)  สัตว์ท่ีจุติจากนรกแล้วไปเกิดในนรก (๒) ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน (๓) ในภูมิ
แห่งเปรต เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุน่ที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๑๘๗-๑๑๘๙/๖๕๕) 

นิรยสัคคสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ (สูตรที ่ ๑) พระผู้มี
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๑๐ ย่อมดำรงอยู่ในนรก 
เหมือนถูกนำไปฝังไว้  คือ เป็นผู้ (๑) ฆ่าสตัว์ (๒) ลักทรพัย์ (๓) ประพฤติผิดในกาม 
(๔) พูดเท็จ  (๕) พูดส่อเสียด (๖) พูดคำหยาบ (๗) พูดเพ้อเจ้อ (๘) เพ่งเล็งอยากได้
ของเขา (๙)  มีจิตพยาบาท (๑๐) เป็นมิจฉาทิฏฐิ  ส่วนบคุคลประกอบด้วยธรรม ๑๐ 
ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมอืนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ คือ เป็นผู ้ (๑)  ละเว้น
ขาดจากการฆ่าสัตว์ (๒)  ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ (๓) ละเว้นขาดจากการ
ประพฤติผิดในกาม (๔) ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ (๕)  ละเว้นขาดจากการพูด
ส่อเสียด (๖) ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ (๗)  ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ(๘)
ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา(๙)มีจิตไม่พยาบาท(๑๐)เป็นสัมมาทิฏฐิ(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๒๑๑/๓๔๖) 

นิรยสัคคสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ (สูตรท่ี ๒) พระผูมี้พระ
ภาค ตรัสว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๑๐ ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้  
คือบุคคลเป็นผูป้ระกอบด้วยอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีการฆ่าสัตว์ เป็นต้น ส่วนบุคคล
ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค ์ เหมอืนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ 
คือ บุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ มีการละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็น
ต้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๒/๓๔๙) 

นิรยสูตร๑ (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดในนรก (สูตรท่ี ๑) พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลเกิดในนรก ๖ คือ (๑) ฆ่าสัตว์ (๒) ลักทรัพย ์(๓) ประพฤติผิด
ในกาม (๔) พูดเท็จ (๕) ปรารถนาช่ัว (๖) เป็นมิจฉาทิฏฐิ จากนั้น ทรงแสดงธรรมท่ี
เป็นเหตุให้บุคคลไปเกิดในสวรรค์ ๖ มีนัยตรงกันข้าม  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๑/๖๐๔) 

นิรยสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดในนรก (สูตรที่ ๒) พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลเกิดในนรก ๖ คือ (๑) พูดเท็จ (๒) พูดส่อเสียด (๓) พูดคำ
หยาบ (๔) พูดเพ้อเจ้อ (๕) มักโลภ (๖) มีความคะนอง แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้
บุคคลไปเกิดในสวรรค์ ๖ โดยนัยตรงกนัข้าม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๒/๖๐๕) 

นิรยสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้ตกนรก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้
บุคคลตกนรก ๕ คือ (๑) ฆ่าสัตว์ (๒) ลักทรัพย์ (๓) ประพฤติผิดในกาม(๔) พูดเท็จ 



 

๒๗๖๘ 
 

 

(๕) ด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็น
เหตุให้บุคคลข้ึนสวรรค์ ๕ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๕/๒๔๑) 

นิรยสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้ตกนรกพระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมท่ีเป็นเหตใุห้
อุบาสกตกนรก และธรรมที่เป็นเหตุให้อุบาสกขึ้นสวรรค ์ ฝ่ายละ ๕ เหมือนในสารัชช
สูตรทุกประการ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๓/๒๘๙) 

นิรยสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เกิดในนรก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุ
ให้บุคคลไปเกดิในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ ๔ คือ (๑) การฆ่าสัตว์ (๒) การลักทรัพย์ 
(๓)  การประพฤติผิดในกาม (๔)  การพูดเท็จ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๔/๑๐๘) 

นิรยะ : นรก, ภพที่ไม่มีความเจริญ,ภาวะเร่าร้อนกระวนกระวาย,ภูมิท่ีเสวยทุกขข์องคนผู้ทำ
บาป ตายแล้วไปเกิด, (ข้อ ๑ ในทุคติ ๓, ขอ้ ๑ ในอบาย ๔), ข้อท่ี ๑ ในภพท่ีสัตว์จะ
ไปเกิดที่เรียกว่าคติ ๕ อันได้แก่ (๑) นิรยะ (๒) ติรัจฉานโยนิ (๓)เปตติวิสยั(๔) มนุสสะ 
(๕) เทวะ (ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๑๕/๓๐๑,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๕๕๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิรยะ หมายถึงสภาวะหรือท่ีอันปราศจากความสุข  มแีต่
ความเร่าร้อน (องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี)๒/๒๓๒/๔๔๐,ขุ.ชา.อ. (บาลี)๔/๑๕/๒๕)  

นิรัคคละ : ยัญท่ีไมม่ีลิ่มหรือกลอน,  คือฆ่าครบทุกอย่างบูชายัญ โดยท่ัวไปไม่มีขีดขัน้จำกัด  อัน
เป็นกิริยาที่ทำแล้วไม่มผีลมาก ดังคำในอุชชยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่อุชชย
พราหมณ์ไว้ว่า มหายัญท่ีมีกิริยามากเหล่านั้น คืออัสวเมธ บุรุษเมธ สัมมาปาสะ วา
ชเปยยะ นิรัคคละ ไม่มีผลมาก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๖๕); ดูนรก,คติ 

  ในฎีกาอธิบายว่า คำว่า นิรัคคละคือยัญไม่มีลิ่มหรือกลอน, คือทั่วไปไม่มีขีดขั้นจำกัด
การฆ่าครบทุกอย่างบูชายัญ อนึ่ง มหายัญ ๕ ประการน้ีเดิมทีเดียวเป็นหลัก
สงเคราะห์ท่ีดีงามแต่พราหมณ์สมัยหน่ึงดัดแปลงเป็นการบูชายัญเพ่ือผลประโยชน์
ในทางลาภสักการะแก่ตน (องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๙/๓๗๑-๓๗๒)  

นิรัคคฬะ :  ยัญท่ีไมม่ีลิ่มหรือกลอน,บ้านอยู่เป็นสุขไม่ต้องใส่กลอน,บ้านเมืองสงบสุข ปราศจาก
โจรผู้ร้าย ไม่ต้องระแวงภัย บ้านเรือนไม่ต้องลงกลอน  ดังคำในยัญญสูตร กล่าวถึง
พระเจ้า ปเสนทิโกศลตระเตรียมสัตว์หลายชนิดผูกไว้ท่ีหลักเพ่ือฆ่าบูชายัญและต่อมา
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหายัญท่ีมีกริิยามากเหล่าน้ันคืออัสวเมธ บุรุษเมธ สมัมาปา
สะ วาชเปยยะ นิรัคคฬะไม่มีผลมาก  (เพราะ)พระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณอัน
ย่ิงใหญ่ย่อมไมเ่กี่ยวข้องกับยัญท่ีมีการฆ่าแพะแกะ โค และสัตว์ชนิดต่างๆ  (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๒๐/๑๓๙),ในทางธรรม หมายถึงไม่ต้องใส่กลอนประตู  ดังคำในเมตตสูตร พระ
ผู้มีพระภาตรัสไว้ว่า พระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับฤษี ทรงชนะใจหมู่สตัว์ท่ัวแผ่นดิน
ด้วยราชธรรม ทรงบูชายัญคือสัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ วาชเปยยะและ



 

๒๗๖๙ 
 

 

นิรัคคฬะ เสด็จเที่ยวไป (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑/๑๙๕),ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๐๖/๕๗๐); 
และดูเทียบใน สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๐/๙๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๙/๖๔-๖๖,ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๒๗/๒๕๐-๒๕๑,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๘๗-๓๑๘/๓๘๙-๓๙๓ 

  อรรถกถาหลายแห่งอธิบายถึงหลักการสงเคราะห์แห่งพระราชาไว้ว่า คำว่า  
นิรัคคฬะ  หมายถึงบ้านเมืองสงบสุขปราศจาก โจรผู้ร้าย ไม่ต้องระแวงภัย  บ้านเรือน
ไม่ต้องลงกลอน  เป็นผลที่เกิดจาก ๔ ประการแรก  มีความหมายตรงกันข้ามกับ
นิรัคคฬะของพราหมณ์ซึ่งหมายถึงการฆ่าครบทุกอย่างบูชายัญไม่จำกัด(องฺ.อฏฺฐก.อ.
(บาลี) ๓/๑/๒๑๓, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๗/๑๐๖-๑๐๘,องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑/๒๔๙-
๒๕๒,องฺ.จตุกฺก.ฏีกา  ๒/๓๙/๓๗๑-๓๗๒)   

นิรันดร์ : ติดต่อกัน,เสมอมา, ไม่มีระหว่างคั่น,ไม่เว้นว่าง ดังคำในอุเทนสูตร พุทธอุทานว่า คน
พาลมีอุปธิเป็นเคร่ืองผูกพันถูกความมืดหุ้มห่อไว้ ย่อมปรากฏเหมือนย่ังยืนนิรันดร์(ขุ.
อุ.(ไทย) ๒๕/๗๐/๓๒๐)  

นิรัพพุทกัป : กัปท่ีนับจํานวนสูง เท่ากับ ๑ มี ๐ ตามหลัง ๖๓ ตัว บ้างว่า ๑๐๐ ลา้น ดังคำในตุทุ
พรหมสูตร โกกาลิกสูตร ท่ีตุทุปัจเจกพรหมผู้เป็นอนาคามีบุคคลกล่าวถึงบุคคลผู้ต้ัง
วาจาและใจอันช่ัว ติเตียนพระอริยะ ย่อมเข้าถึงนรกสิ้น ๑๓๖,๐๐๐ นิรัพพุทกัป กับ
อีก ๕อัพพุทกัป (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๐/๒๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓/๕,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๘๙/๒๐๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๖๖/๖๕๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นิรัพพุทกัป เป็นจำนวนกัปที่ใช้สังขยา (การกำหนดนับ) จำนวน
สูง (ตามนัย องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๘๙/๓๖๖) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้
ความหมายว่า เท่ากับ ๑ ม ี๐ ตามหลัง ๖๓ ตัว บ้างว่า ๑๐๐ ล้าน   

นิรัพพุทนรก : นรกช่ือว่านิรัพพุทะ หมายถึงนรกที่นับจํานวนสูง นานแสนนานเท่ากับ ๑ มี ๐ 
ตามหลัง ๖๓ ตัว บ้างว่า ๑๐๐ ล้าน  ดังคำในโกกาลิกสูตร พระผู้มีพระภาคกล่าว
เปรียบเทียบกาลเวลาของนิรัพพุทนรกไว้ว่า ๒๐อัพพุทนรก เป็น ๑ นริัพพุทนรก, ๒๐ 
นิรัพพุทนรก เป็น ๑ อพัพพนรก (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๑/๒๕๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิรัพพุทนรก เป็นนรกย่อยในอเวจีมหานคร ดังคำว่า 
อัพพุทนรก  นิรัพพุทนรก  อพัพพนรก  อุหหนรก  อัฏฏนรก  กุมุทนรก  โสคันธิกน
รก  อุปปลนรก  ปุณฑริกนรก  ปทุมนรก  ท้ังหมดน้ีอยู่ในอเวจีมหานรก  เป็นนรก
เล็กอยู่ในนรกใหญ่  ไมม่ภูีมิเป็นของตนเอง แต่เป็นท่ีซึ่งสัตว์จะต้องรับกรรมเช่น 
อัพพุทนรกเป็นสถานที่ทรมานสัตว์โดยการนับช้ินเน้ือเป็นเครื่องบอกระยะเวลาในการ
ทรมานสัตว์ (องฺ. ทสก.อ.(บาลี)๓/๘๙/๓๖๖)  



 

๒๗๗๐ 
 

 

   ในอรรถกถายังอธิบายไว้อีกว่านรกเหล่านี้มีวิธีนับระยะเวลาปีของอัพพุทนรกเป็น
ตัวอย่างดังนี้  คือ 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  ปี  เป็น ๑ โกฏิ-ปี 
  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  โกฏิ-ปี  เป็น ๑ ปโกฏิ-ปี 
  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  ปโกฏิ-ปี เป็น๑ โกฏิปโกฏิ-ปี 
  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  โกฏิปโกฏิ-ปี  เป็น ๑  นหุต-ปี 
  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  นหุต-ป ีเป็น๑  นินนหุต-ปี 
  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  นินนหุต-ปี เป็น ๑  อัพพุทะ-ปี 
  ต่อจากอัพพุทะไปใช้  ๑ x  ๒๐  เช่น  ๒๐  อัพพุทะ  (๑  อัพพุทะ  x  ๒๐)  ได้

เท่ากับ  ๑  นิรัพพุทะ  เป็นต้น (ขุ.สุ.อ.  (บาลี)๒/๖๖๒/๓๐๗,  กัจ.  (บาลี)๕/๘/
๓๙๕)  

นิรัพพุทะ, กาลเวลา : ระยะเวลาที่ช่ือว่านิรัพพุทะ ดังคำว่า ๒๐ อัพพุทะ ได้เท่ากับ ๑ นิรัพพุทะ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า เทา่กับ ๑ ม ี๐ ตามหลัง ๖๓ 
ตัว บ้างว่า ๑๐๐ ล้าน  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๕/๒๓๙),ในพกพรหมชาดก พระพุทธเจ้า
ตรัสถึงพกพรหมมีอายุยืนยาว ๑๐๐,๐๐๐ นิรัพพุทะ  (ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๖๙/
๒๖๗),หรือดังคำในนิคคุณฑปุิปผิยเถราปทาน  พระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ กล่าวถึง
ประวัติอดีตชาติของตนไว้ว่า ในกัปท่ี ๒๕,๐๐๐ (นับจากกัปนี้ไป) ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๑๖  ชาติ มีอายุมากมายหลายอัพพุทะและนิรัพพุทะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๖๒/๔๙๒) 

นิรามิส : หาเหย่ือมิได้, ไม่มีอามสิคือเหย่ือท่ีเป็นเคร่ืองล่อใจ,ไม่ต้องอาศัยวัตถุ ดังคำ
ในสฬายตนวรรค กล่าวถึงนิรามิสสูตรไว้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๙/๓๐๙) 

นิรามิสสุข : สุขไม่เจออามิส, สขุไม่ต้องอาศัยเคร่ืองล่อหรือกามคุณ ได้แก่ สุขท่ีอิงเนกขัมมะ ดังคำ
ในสามัญญกานิเถรคาถา พระสามัญญกานิเถระกล่าวไว้ว่า บุคคลผู้ต้องการนิรามิสสุข
ประพฤติให้สมควรแก่การได้ความสุขน้ัน  ย่อมได้ความสุข  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๕/
๓๑๕); นิพพาน ดังคำในสุนาคเถรคาถา พระสุนาคเถระกล่าวถึงผู้ฉลาดในนิมิตแห่ง
จิต รู้รสแห่งวิเวก   เพ่งพินิจอยู่ ฉลาดในการบริหารกรรมฐาน  มีสติต้ังม่ัน พึงบรรลุ
นิรามิสสุขได้(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๕/๓๓๔) ; ดู สุข 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิรามิสสุข คือนพิพาน (ขุ.เถร.อ.  (บาลี) ๑/๘๕/๒๘๔) 
นิรามิสสูตร: พระสูตรว่าด้วยปีติและสุขท่ีมีอามิสและไมมี่อามิส พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 

ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสอธิบายความหมายของคำต่าง  ๆ  แก่ภิกษุท้ังหลาย
ตามลำดับ  ดังนี้  คำว่า  ปีติมีอามิส  ได้แกปี่ติท่ีอาศัยกามคุณ ๕ เกิดขึ้น  คำว่า  ปีติ
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ไม่มีอามิส  ได้แก่ปีติที่เกิดแกภิ่กษุผู้ได้บรรลปุฐมฌานท่ีมีวิตก  วิจาร  ปีติและสุขอัน
เกิดจากวิเวกอยู่  เพราะวิตกวิจารระงับไป  เธอบรรลุทุติยฌาน  มีความผ่องใสใน
ภายใน  มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น  ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจาก
สมาธิอยู่  คำว่า ปีติไม่มีอามสิย่ิงกว่าปีติไม่มีอามิส  ได้แกปี่ติท่ีเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพ
ผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากราคะ โทสะและโมหะแล้ว  แล้วได้ตรัสอธิบายถึง
ความหมายของคำว่า  สุขมีอามิส สุขไมม่ีอามิส สุขไมม่ีอามิสย่ิงกว่าสุขไม่มีอามิส 
อุเบกขามีอามิส อุเบกขาไม่มีอามิส อุเบกขาไม่มีอามิสย่ิงกว่าอุเบกขาไม่มีอามิส  
วิโมกข์มีอามิส วิโมกข์ไม่มีอามิส วิโมกข์ไมมี่อามิสย่ิงกว่าวิโมกข์ไม่มีอามสิ โดยนัยแห่ง
ความหมายของคำว่า ปีติมีอามิส ปีติไม่มีอามิส ปีติไม่มีอามิสย่ิงกว่าปีติไม่มีอามิส
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๙/๓๐๙) 

นิรุตติ : ภาษา,คำพูด,นิรุกติ ดังคำในปริวารกล่าวถึงอรรถหนึ่งร้อย ธรรมหน่ึงร้อย นิรุตติสอง
ร้อย ญาณสีร่อ้ยมีในอัตถวสปกรณ์ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๐๔/๕๐๔),หรือดังคำในขิปปนิ
สันติสูตรท่ีพระอานนท์กล่าวถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้ฉลาดในนิรุตติ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๖๙/๒๘๔),ในปฏิสัมภิทามรรค อธิบายไว้ว่า ช่ือว่าปัญญามาก เพราะ
กำหนดนิรุตติได้มาก  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๕),ในอปทานพระอภัยเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนสมัยท่ีเกิดเป็นลูกพรหามณ์ กรุงหงสวดีว่าเป็นผู้เรียนจบพระเวท
ท้ังหมดเข้าใจไวยากรณ์ฉลาดในนิรุตติแกล้วกล้าในคัมภีร์นิฆัณฑุศาสตร ์ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๒๐๑/๓๑๘)  

นิรุตติบท :  บทคือภาษา,แนวทางใช้คำพูด, หมายถึงบทท่ีเป็นภาษา แห่งหมวดหมู่ เบื้องต้น เบ้ือง
ปลายของอักษรดังคำในมารวัตถุท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่มารผู้มีบาปว่า
ผู้ปราศจากตัณหา หมดความยึดมั่น ฉลาดในนิรุตติบท  รู้หมวดหมู่และเบ้ืองต้นเบ้ือง
ปลายของอักษรทั้งหลาย ผู้นัน้แลเรียกว่า ผู้มีร่างกายเป็นร่างกายสุดท้าย ผู้มีปัญญา
มาก เป็นมหาบุรุษ  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๕๒/๑๔๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นิรุตติบท  หมายถึงนิรุตติปฏิสัมภิทา  รวมท้ังปฏิสัมภิทาที่เหลือ
อีก ๓  อย่าง (อัตถปฏิสัมภิทา  ธัมมปฏิสัมภิทา   และปฏิภาณปฏิสัมภิทา)  (ขุ.ธ.อ. 
(บาลี) ๘/๓๒) 

นิรุตติปฎิสัมภทิา :ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปัญญาแตกฉานในภาษา คือเข้าใจภาษา รู้จักใช้ถ้อยคำให้
คนเข้าใจ ตลอดท้ังรู้ภาษาต่างประเทศ, ปรีชาแจ้งในภาษา  ศัพท์  ถ้อยคำบัญญัติ,
หมายถึงความรู้ในการกล่าวธัมมนิรุตติน้ันช่ือว่านิรุตติปฏิสัมภิทา หรือดังคำว่า การ
บัญญัติสภาวธรรมเหล่าน้ันมีได้เพราะนิรุตติใด ความรู้ในการกล่าวธัมมนิรุตตินั้นช่ือว่า
นิรุตติปฏิสัมภิทา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๑๘/๔๕๙,๗๓๘/๔๗๐), ข้อ ๓ ในปฏิสัมภิทา ๔, 



 

๒๗๗๒ 
 

 

(วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๕๔/๖๓๘), ในวิภัตติสูตร พระสารีบุตร กล่าวแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เรา
อุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งนิรุตติปฏิสัมภิทา(ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ)โดยเหตุ  
โดยพยัญชนะ เราจะบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายซึ่งนิรุตติ
ปฏิสัมภิทาน้ันโดยวิธีต่างๆ ผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบ
ข้อสงสยั(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๒/๒๔๓),ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายนิรุตติ
ปฏิสัมภิทาไว้ว่า นิรุตติ ๑๐ ประการน้ี คือการระบุพยัญชนะและนิรตุติเพ่ือแสดง
ธรรม ๕ ประการ การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงอรรถ ๕ ประการ  เป็น
อารมณ์และเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหล่าใดเป็นอารมณ์ของ
นิรุตติปฏิสัมภิทา  ธรรมและอรรถเหล่าน้ันเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา  ธรรมและ 
อรรถเหล่าใดเป็นโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทาธรรมและอรรถเหล่าน้ันเป็นอารมณ์ของ
นิรุตติปฏิสัมภิทา เพราะเหตุน้ันท่านจึงเรียกญาณในนิรุตติท้ังหลายว่านิรุตติ
ปฏิสัมภิทา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๗) 

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกเช่นองฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๖/๑๕๕, ๙๕/๑๖๕, ๓๗/
๔๙๙,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๖๓/๘๓๒, ๔๒๓/๒๗๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๕๓/๓๙๒, ๕๕/
๓๔๖, ๗๔/๔๔๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๑๔/๕๕๑, ๓๑๘/๖๑๖  

นิรุตติปฏิสัมภทิาญาณ : ญาณแตกฉานในนิรุตติ,ญาณแตกฉานในภาษาคือเข้าใจภาษา รู้จักใช้ถ้อยคำ
ให้คนเข้าใจ,ญาณในนิรุตติ,ปัญญาในนิรุตติต่างๆ,ปัญญาในการพิจารณานิรุตติ,ปัญญา
ในการเข้าไปพิจารณานิรุตติ,ปัญญาในความปรากฏแห่งนิรุตติ,ปัญญาในความ
กระจ่างแห่งนิรตุติ,ปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งนิรุตติ,ปัญญาในการประกาศนิรุตติ 
ดังเช่นคำว่า ปัญญาในการประกาศนิรุตติ  ช่ือว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ดังคำใน
ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึง ปัญญาในนรุิตติต่างๆ ช่ือว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ หรือดัง
คำอธิบายอีกแห่งหน่ึงว่า การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงธรรม  ๕ ประการ
การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงอรรถ๕ ประการ  ธรรมนิรุตติเป็นอย่างหน่ึง 
อรรถนิรุตติเป็นอย่างหน่ึง พระโยคาวจรรู้นิรุตติต่าง ๆ เหล่าน้ีด้วยญาณใดเป็นอันรู้
เฉพาะนิรุตติต่างๆ เหล่านีด้้วยญาณน้ันนั่นแหละ เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า
ปัญญาในนิรุตติต่างๆช่ือว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๖/๖,๗๖/
๑๒๗,๓๑/๑๑๐/๑๗๐) 

  คำว่า นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ น้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกเช่น ขุ.อป.(ไทย) ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๒๒๙/๔๑๘,๒๘๕/๔๒๕,๕๑/๔๖๒,๘๙/๔๖๗,๓๔๔/๔๙๙ ,๒๙/๕๒๓ ,๗๘/
๕๒๙ ,๑๐๗/๕๓๓ ,๑๓๙/๕๓๘ ,๓๗๖/๔๓๗ ,๔๐๒/๔๔๑ ,๔๔๔/๕๑๒ ,๑๖๔/
๕๔๑,๑๘๐/๕๔๔,๑๙๙/๕๔๖, ๒๑๖/๕๔๙, ๒๓๐/๕๕๑  



 

๒๗๗๓ 
 

 

นิรุตติปถสูตร : พระสูตรว่าด้วยหลักภาษา พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กรุงกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับ
ภิกษุท้ังหลายว่า  หลักการ  ๓  ประการ  คือ  (๑)  หลักภาษา  (๒)  หลักการต้ังช่ือ  
(๓)  หลักการบัญญัติ  ไม่ได้ถูกทอดท้ิง  ไม่เคยถูกทอดทิ้ง  ย่อมไม่ถูกทอดท้ิง  จักไม่
ถูกทอดทิ้ง  ไม่ถูกวิญญูชนคัดค้านแล้ว  แม้ชาวอุกกลชนบทและชาววัสสภัญญชนบท  
ผู้เป็นอเหตุกวาทะ  เป็นอกิริยวาทะ  เป็นนัตถิกวาทะ  ก็ยังให้ความสำคัญหลักการ  
๓  น้ี  คือ   

  ๑. ขันธ์  ๕  ท่ีล่วงไป ดับไป แปรผันไปแล้ว  เรียกว่าได้มีแล้ว  ต้ังช่ือว่าได้มีแล้ว  
บัญญัติว่าได้มีแล้ว    

  ๒. ขันธ์  ๕  ท่ียังไม่เกิด  ยังไม่ปรากฏ  เรียกว่าจักมี  ต้ังช่ือว่าจักมี  บัญญัติว่าจักมี   
  ๓. ขันธ์ ๕ ท่ีเกิดแล้วปรากฏแล้ว เรียกว่ามีอยู่  ต้ังช่ือว่ามีอยู่ บัญญัติว่ามีอยู่ (สํ.ข.

(ไทย) ๑๗/๖๒/๑๐๐) 
  อรรถกถาอธิบายว่า  อเหตุกวาทะ หมายถึงลัทธิท่ีปฏิเสธเหตุปัจจัยท่ีทำให้สัตว์

บริสุทธ์ิ หรือเศร้าหมอง  อกิริยวาทะ หมายถึงลัทธิที่ถือว่าการกระทำทุกอย่างไม่มีผล 
ทำดีก็ไม่ได้ดี ทำช่ัวก็ไม่ได้ช่ัว เป็นความเห็นท่ีปฏิเสธกฏแห่งกรรม นัตถิกวาทะ 
หมายถึงลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตัจจัยท่ีทำให้สัตว์บริสุทธ์ิ หรือเศร้าหมอง (สํ.ข.อ.๒/๖๒/
๓๐๗)  

นิโรธ : ความดับทุกข์,คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง, ภาวะปลอดทุกข์เพราะไม่มีทุกข์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
หมายถึงพระนิพพาน,ข้อที่ ๓ ในอริยสัจ ๔, ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวถึงธรรมท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่า ฐานะอันน้ีก็เป็นสิ่งท่ีเห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่ง
สังขารท้ังปวง ความสลัดอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา วิราคะ  นิโรธ นิพพาน  หรือคำ
ว่า พระพุทธเจ้าเม่ือทรงทราบว่ายสกุลบุตรมีจิตควร  อ่อน ปราศจากนิวรณ์  เบิก
บานผ่องใส จึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย คือ
ทุกข์สมุทัย  นิโรธ มรรค (วิ.ม.(ไทย) ๔/๗/๑๑,๒๖/๓๓) 

  คำว่า นิโรธ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๔/๙๕,ที.สี.(ไทย) ๙/
๒๙๘/๑๐๙, ๓๕๕/๑๔๙, ๔๑๔/๑๘๐, ๔๑๕/๑๘๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๒/๓๕, ๖๔/
๓๖, ๖๗/๓๘, ๗๕/๔๓, ๗๙/๔๔, ๘๓/๔๖,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๕,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๒๗/๒๕, ๒๘๑/๓๐๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/๖๕, ๓๓๗/๔๐๗, ๓๙๕/๔๘๘,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๔๐๕/๔๖๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๓, ๑๗๒/๒๒๙,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔/
๑๓, ๑๐/๑๖, ๖๕/๑๒๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑/๓๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔๖/๑๗๙,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๒/๓,๑๙/๓/๔, ๔๙/๔๓, ๖๓/๔๘, ๗๗/๕๓, ๙๑/๕๘, ๑๓๙/๗๒, ๑๔๙/
๗๘, ๑๖๑/๙๑,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒/๖๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/๒๕,องฺ.ฉกฺก.



 

๒๗๗๔ 
 

 

(ไทย)๒๒/๕๘/๕๕๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๒๖๑, ๖๐/๕๔๕,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๓/
๒๕๖,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗๓/๔๓๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖๐/๔๔๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘/๔๒๘, 
๑๗/๒๕, ๒๒/๕๗๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๔๗/๑๑๙, ๓๕๓/๓๓๕, ๓๙๐/๔๐๔,อภิ.ป.
(ไทย)๔๐/๑๓/๘๘๖,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๕๐/๓๙๑,อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๑๕๓/๑๙๐  

นิโรธญาณ : ความรู้ในความดับ,ญาณในนิโรธ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคว่า ปัญญาในสภาวะท่ีควร
ทำให้แจ้งช่ือว่านิโรธญาณ หรือดังคำว่า ปัญญาในสภาวะท่ีควรทำให้แจ้ง ช่ือว่านิโรธ
ญาณ  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕๘/๖,๑๐๘/๑๖๘) 

  อรรถกถาอธิบายนิโรธญาณว่าเป็นการละกิเลสบางอย่าง ดังคำว่า ผู้บรรลุโสดาปัตติ
ผลย่อมละกิเลสบางอย่างด้วยการเห็นทุกข์(ทุกขญาณ)ละกิเลสบางอย่างด้วยการเห็น
สมุทัย(สมทุยญาณ)  ละกิเลสบางอย่างด้วยการเห็นนิโรธ(นิโรธญาณ)  และละกิเลสก็
บางอย่างด้วยการเห็นมรรค(มัคคญาณ) การบรรลุสกทาคามิผล อนาคามิผล และ
อรหัตตผล ก็มนัียเดียวกันน้ี  (อภิ.ปญฺจ.อ.  (บาลี) ๓๓๙/๑๘๖)  

นิโรธตณัหา : ความทะยานอยากในความดับสูญ,ราคะที่สหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิ, ข้อท่ี ๓ ในตัณหา 
๓ อีกนัยหน่ึง อันได้แก่ (๑) รูปตัณหา (๒) อรูปตัณหา(๓) นิโรธตัณหา  (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๕/๒๖๔),ในอภิธรรมปิฎกธัมมสังคณีอธิบายนิโรธตัณหาอยู่ในข้อธรรมว่า
โลภะ ดังคำตอนหนึ่งว่า ... กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา รูปตัณหา อรูปตัณหา 
นิโรธตัณหา ... (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๖๕/๒๗๒,๑๑๔๑/๒๙๒,๑๑๓๖/๓๑๒), ในวิภังค์
อธิบายความหมายของคำว่านิโรธตัณหาไว้ว่า ความกำหนัด ความกำหนัดนัก  ความ
กำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิ น้ีเรียกว่า นิโรธตัณหา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๙๑๘/๕๗๔)  

นิโรธธัมมสูตร๑: พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีความดับไปเป็นธรรมดา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะว่า  ขันธ์ ๕  เป็นสิง่ที่มีความดับไปเป็นธรรมดา   
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๘๑/๒๖๘) 

นิโรธธัมมสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีความดับไปเป็นธรรมดา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้ขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังโดยย่อ เพ่ือจะได้
ฟังแล้วหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวว่า ขันธ์  ๕  เป็นสิ่งท่ีมีความดับไปเป็นธรรมดา  เธอพึง
ละฉันทะ  ราคะ  ฉันทราคะในขันธ์  ๕  น้ันเสีย (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๙๓/๒๗๒) 

นิโรธธัมมสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีความดับไปเป็นธรรมดา พระผู้มีพระภาคขณะประทับออยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้เข้ามาเฝ้าว่า  ขันธ์  ๕  เป็นส่ิงท่ีมีความดับไป
เป็นธรรมดา เธอพึงละฉันทะ  ราคะ  ฉันทราคะในขันธ์  ๕  น้ันเสีย (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๒๐๕/๒๗๗) 



 

๒๗๗๕ 
 

 

นิโรธธาตุ : ธาตุคือนิโรธ, ข้อที่ ๓ ในธาตุ ๓ อีกนัยหน่ึง อันได้แก่ (๑) รูปธาตุ(๒) อรูปธาตุ (๓) 
นิโรธธาตุ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๓),ในธาตุสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธาตุ ๓ 
ประการเช่นเดียวกัน ดังคำว่า สัตว์เหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุได้แล้ว  ไม่ติดอยู่ในอรูป
ธาตุ น้อมจิตไปในนิโรธธาตุ  สัตว์เหล่าน้ันย่อมล่วงพ้นมัจจุราชไปได้ หรือในนิสสรณิย
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธาตุเป็นท่ีสลัดออก ๓ ประการอันได้แก่ (๑) เนกขัมม
ธาตุเป็นท่ีสลัดละกามท้ังหลาย (๒) อรูปธาตุเป็นท่ีสลัดละรูปธรรมทั้งหลาย(๓)นิโรธ
ธาตุเป็นท่ีสลัดละธรรมชาติท่ีเกิดแล้วถูกปัจจยัปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ขุ.อิ
ติ.(ไทย) ๒๕/๕๑/๔๐๔, ๗๒/๔๓๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิโรธธาตุ ในท่ีนี้หมายถึงนิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๑/
๒๐๘,  ๗๒/๒๕๑,๗๓/๒๕๒)   

นิโรธปญัหา : ปัญหาเรื่องนิโรธ,ข้อสงสัยทางใจเก่ียวกับความดับทุกข์ ดังคำในสุมนพุทธวงส ์
กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ  ในกาลเมื่อเทวดาและมนุษย์ผูพ้ร้อมเพรียง
กันร่วมใจกันมาทูลถามนิโรธปัญหาและความสงสัยทางใจในกาลทรงแสดงธรรมเป็น
เครื่องแสดงนิโรธ แม้ครั้งน้ันเหล่าสัตว์ประมาณ    ๙๐,๐๐๐ โกฏิได้บรรลุธรรมคร้ังที ่
๓ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๙/๖๐๘)  

นิโรธสมาบัต ิ:  การเข้านิโรธ คือดับสัญญาความจำได้หมายรู้ เรียกเต็มว่า เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ,  
พระอรหันต์และพระอนาคามีท่ีได้สมาบัติ ๘ แล้วจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้,นิโรธ
สมาบัติ บางทีมีช่ือเรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธ ดังคำว่า สัญญาเวทยิตนิโรธ  หมายถงึ
การดับสัญญาและเวทนา  เรียกสั้นๆ ว่า  นิโรธสมาบัติ  เป็นสมาบัติข้อท่ี  ๙ ในอนุ
ปุพพวิหาร  ๙  (ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๓๔๓/๒๓๔,  ๓๔๓/๓๕๗,๓๕๙/๔๒๖, องฺ.นวก.  
(ไทย) ๒๓/๓๒/๔๕๙) ดังคำในอปทาน พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาค
ผู้เป็นมหามุนีเป็นผู้ชำนาญในอนุปุพพวิหารธรรม ตรสัสอนแก่ข้าพระองค์  นิโรธ
สมาบัติเป็นท่ีนอนของข้าพระองค์  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๕๗/๕๕),ในกถาวัตถุ พระสก
วาทีกล่าวถึง นิโรธสมาบัติเป็นสภาวธรรมท่ีไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง(เป็นอสังขตะ) (อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๔๕๗/๔๘๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่านิโรธสมาบัติ ก็คอืธรรมเป็นเครื่องอยู่ (ที.ม.อ. (บาลี) ๑๓/
๒๐),อรรถกถาธรรมปิฎก อธิบายว่า นิโรธสมาบัติ   ที่เป็นอสัญญาสมาบัติมีแก่ปุถุชน  
ท่ีเป็นนิโรธสมาบัติ  มีเฉพาะแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้ชำนาญในสมาบัติ ๘ 
แล้วเท่าน้ันจึงจะเข้าได้  (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๗๓๕/๒๘๒)   

นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส :แสดงนิโรธสมาปัตติญาณ คืออธิบายอุทเทสท่ี ๓๔ ของญาณกถาที่ยกมา
ต้ังเป็นคำปุจฉา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 



 

๒๗๗๖ 
 

 

  ในอุทเทสท่ีว่า “ปัญญาที่มคีวามชำนาญในการระงับสังขาร ๓ ประการด้วยญาณ
จริยา ๑๖ ประการ และด้วยสมาธิจริยา ๙ ประการ เพราะเป็นผู้ประกอบ ด้วยพละ 
๒ ประการ ช่ือว่านิโรธสมาปัตติญาณ” ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ดังน้ี 

  พละ ๒ ประการ ได้แก่ (๑) สมถพละ (๒) วิปัสสนาพละ  
  ลำดับต่อไป ท่านอธิบายพละแต่ละประการโดยนำธรรม ๗๗ ประการมาจำแนกสมถ

พละ เป็น ๗๗ ประการ (ธรรม ๗๗ ประการน้ันเหมือนในอานันตริกสมาธิญาณ) เช่น 
  ประการที่ ๑ ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจเนกขัมมะ ช่ือว่า

สมถพละ  ฯลฯ 
   ประการที่ ๗๗ ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจการพิจารณา

เห็นความสละคืนหายใจออก ช่ือว่าสมถพละ  
   ลำดับต่อไป ท่านจำแนกธรรมท่ีเป็นเหตุให้ได้ช่ือว่าสมถพละ ๙ ประการ คือ 

ความไม่หว่ันไหวเพราะธรรมท่ีเป็นข้าศึกต่อฌานแต่ละขั้น รวม ๘ ประการ และความ
ไม่หว่ันไหวด้วยธรรมอ่ืนอีก ๑ รวมเป็น ๙ ประการ เช่น 

  ๑. ช่ือว่าสมถพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะนิวรณ์ด้วยปฐมฌาน   
           ฯลฯ 

  ๙. ช่ือว่าสมถพละ เพราะไม่หว่ันไหว ไม่กวัดแกว่ง ไม่เอนเอียง เพราะ อุทธัจจะ 
เพราะกิเลสท่ีประกอบด้วยอุทธัจจะ และเพราะขันธ์  

  ท่านแสดงธรรมท่ีเป็นช่ือของวิปัสสนาพละไว้เป็นหลัก ๗ ประการ คือ อนิจจานุปัสส
นา ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา นิพพิทานุปัสสนา วิราคานุปัสสนา นิโรธานุปัสส
นา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา แล้วนำธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมท่ีควรรู้ย่ิงในสุ
ตมยญาณท่ี ๑ ตอนที ่๒ ชุดที่ ๑ หมวดที่ ๒-๑๒) มาหมนุด้วยอนุปัสสนา ๗ ประการ
น้ี รวม ๒๐๑ รอบ แต่ละรอบประกอบด้วย อนุปัสสนา ๑ ประการ รวมเป็น ๑,๔๐๗ 
ประการ เช่นอนิจจานุปัสสนาในรูป ช่ือว่าวิปัสสนาพละ ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปัสสนา
ในชรามรณะ ช่ือว่าวิปัสสนาพละ 

  ท่านจำแนกเหตุท่ีให้ได้ช่ือว่าวิปัสสนาพละ ๘ ประการ คือ ความไมห่ว่ันไหวเพราะ
ธรรมท่ีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับอนุปัสสนาแต่ละอย่าง รวม ๗ ประการ และความไม่
หว่ันไหวเพราะธรรมอ่ืนอีก ๑ ประการ รวมเป็น ๘ ประการ เช่น 

  ช่ือว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนา ฯลฯ  
  ช่ือว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม่หว่ันไหว ไม่กวัดแกว่ง ไม่คลอนแคลน เพราะอวิชชา 

เพราะกิเลสท่ีประกอบด้วยอวิชชา และเพราะขันธ์  



 

๒๗๗๗ 
 

 

  ท่านยกคำในอุทเทสขึ้นมาจำแนกอีก คือ คำว่า ด้วยการระงับสังขาร ๓ ด้วยญาณ
จริยา ๑๖ ด้วยสมาธิจริยา ๙ และวสี (ความชำนาญ) ตามลำดับ กล่าวโดยย่อ คือ 

  การระงับสังขาร ๓ ได้แก ่ วิตก วิจารที่เป็นวจีสังขารของท่านผู้เข้าทุติยฌานย่อม
ระงับไป ลมหายใจเข้าออกที่เป็นกายสังขารของท่านผู้เข้าจตุตถฌานย่อมระงับไป 
สัญญาและเวทนาที่เป็นจิตตสังขารของท่านผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธย่อมระงับไป 

  ญาณจริยา ๑๖ ได้แก ่อนุปัสสนา ๗ ข้างต้นและเพ่ิมวิวัฏฏนานุปัสสนาเข้า มาอีก ๑ 
ประการ กับมรรค ๔ และผล ๔ แต่ละอย่างช่ือว่าญาณจริยาสมาธิจริยา ๙ ได้แก่ 
สมาบัติ ๘ และองค์ฌาน คือ วิตก วิจาร ปติี สุข เอกัคคตาจิต เพ่ือให้ได้สมาบัติแต่ละ
อย่าง 

  วสี ๕ ประการ ได้แก่ (๑) อาวัชชนวสี หมายถึงบุคคลผู้ได้สมาบัติคำนึงถึงสมาบัติแต่
ละขั้น   (๒) สมาปัชชนวสี หมายถึงบุคคลผู้ได้สมาบัติเข้าสมาบัติแต่ละขั้น  (๓) 
อธิฏฐานวสี หมายถึงบุคคลผู้ได้สมาบัติอธิษฐานสมาบัติแต่ละขั้น  (๔) วุฏฐานวสี 
หมายถึงบุคคลผู้ได้สมาบัติออกจากสมาบัติแต่ละขั้น  (๕) ปัจจเวกขณวสี หมายถึง
บุคคลผู้ได้สมาบัติพิจารณาสมาบัติแต่ละขั้น  

  การปฏิบัติกิจของแต่ละบุคคลข้างต้น มีได้ทุกท่ี ทุกเมือ่ นานเท่าไรก็ได้ ตาม
ปรารถนา ไม่มคีวามเน่ินช้าในการคำนึงถึง (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๓/๑๔๑) 

นิโรธสมาปัตติสูตร :พระสูตรว่าด้วยนิโรธสมาบัติ ท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระสารีบุตรผู้อยู่ ณ วัด
พระเชตวันว่า  อินทรีย์ของทา่นผ่องใสย่ิงนัก  สีหน้าก็บรสิุทธ์ิผุดผ่อง  วันน้ี  ท่านอยู่
ด้วยวิหารธรรมอะไร 

  เม่ือท่านพระสารีบุตรตอบว่า  วันน้ี  ผมล่วงเนวสัญญานาสญัญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ(สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา)อยู่  ผมน้ัน
ไม่ได้คิดว่า  เราเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่  หรือเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธแล้ว  หรือว่า
ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแล้ว  จึงกลา่วชมว่า  เพราะท่านพระสารีบุตรถอน
อหังการ  มมังการและมานานุสัยออกได้นานแล้ว  จึงไม่มคีวามคิดเช่นนั้น (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๓๔๐/๓๔๖) 

นิโรธสัจ : ความจริงคือนิโรธ,สัจจะคือความดับ, หมายถึงความจริงคือความดับแห่งทุกข์,
สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง, ความจริงคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ ดัง
คำว่า การสลัดชรามรณะและชาติแม้ท้ังสองเป็นนิโรธสัจ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖/๔๔๑), 
หรือดังคำในสิริมาวิมาน เทพธิดาช่ือว่าสิริมา กล่าวแก่พระมหาโมคคัลลานเถระว่า 
พระพุทธเจ้าทรงองอาจกว่าหมู่ผู้เป็นฤษี   ทรงแนะนำเวไนยสัตว์ ได้ทรงแสดงทุกขสัจ
และสมทัุยสัจว่าเป็นสภาวะท่ีไม่เที่ยง  ทรงแสดงทุกขนิโรธสัจซึ่งปราศจากปัจจัยปรุง



 

๒๗๗๘ 
 

 

แต่งว่าเป็นสภาวะคงที่ และทรงแสดงมรรคสัจน้ีซึ่งเป็นทางไม่อ้อมค้อม (ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๔๓/๒๕, ๗๐๙/๘๒),ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า เมื่อรู้แจ้งนิโรธสัจด้วยการ
ทำให้แจ้ง ช่ือว่าย่อมละ(กิเลสท่ีควรละ) ได้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔/๔๓๘),ในพุทธวงส์
กล่าวว่า เป็นข้อที่ ๓ ในอริยสัจ ๔ ดังคำว่า พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระธรรมจักร
คือทุกขสัจ  สมุทยสจั นิโรธสัจและมรรคสัจ อันสูงสุดแก่ปัญจวัคคีย์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๒/๕๕๔) 

  คำน้ี มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๔๒/๑๓, ๑๘๐/๔๑, ๑๙๘/
๔๘, ๒๓๖/๖๑, ๓๕๗/๙๐, ๔๖๒/๑๑๘,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๓/๓๓๖, ๔๕๓/๔๘๔)
  

นิโรธสัจจนทิเทส : การแสดงนิโรธสัจ หมายถึงการอธิบายความจริงเกี่ยวกับความดับทุกข์ จัดเป็นนิท
เทสท่ี ๒ ในนิทเทส ๔ ในสติปัฏฐาน ๔  อันได้แก่ (๑) ทุกขสัจจนิทเทส (๒) สมุทย
สัจจนิทเทส (๓) นิโรธสัจจนิทเทส (๔) มัคคสัจจนิโรธ, อธิบายขยายความเรื่องนิโรธ
สัจ เช่นคำถามว่า ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็นอย่างไร อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก แล้ว
ตอบปัญหาที่ต้ังไว้ เช่นถามว่า   ก็ตัณหาน้ีเมื่อละ ละท่ีไหน เมื่อดับ ดับท่ีไหน คือปิย
รูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้เม่ือละก็ละท่ีปิยรูปสาตรูปนี้  เมื่อดับก็ดับท่ีปิยรูป
สาตรูปน้ี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๑/๓๓๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๔/๑๒๓)  

นิโรธสัญญา :  ความหมายรู้นิโรธ, ความสำคัญหมายในนิโรธ คือกำหนดหมายการดับตัณหาอันเป็น
อริยผลว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต,กำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 
ดังคำในภิกขุอปริหานิยธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่าง
เดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญนิโรธสัญญา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๑๔๐/๘๗),จัดเป็นธรรมที่กำหนดหมายในญาณอันเป็นส่วนชำแรกกิเลส อยู่ข้อท่ี ๖ 
ในนิพเพธภาคิยสัญญา อันได้แก่ (๑) อนิจจสัญญา (๒) อนิจเจ ทุกขสัญญา (๓) ทุกเข 
อนัตตสัญญา(๔) ปหานสัญญา  (๕) วิราคสัญญา (๖)  นิโรธสัญญา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๒๙/๓๓๐),ขอ้ ๗ ในสญัญา ๗,เป็นข้อที่ ๗ ในสญัญา ๗ อีกหมวดหน่ึงซึ่งเป็นธรรมที่
ควรให้เกิดขึ้น, ข้อ ๑๐ ในสัญญาซึ่งเป็นธรรมท่ีควรให้เกิดขึ้นเช่นกัน (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๓๑/๓๓๕, ๓๕๗/๔๐๑, ๓๖๐/๔๓๕),ในนิโรธสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลายนิโรธสัญญา (ความหมายรู้นิโรธ) ท่ีบุคคลเจรญิทำให้มากแลว้มีผลมาก มี
อานิสงส์มาก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๕๗/๑๙๗),ในคิริมานันทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัส
ความหมายของนิโรธสัญญาไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีไปสูป่่าก็ดี  ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่
เรือนว่างก็ดี พิจารณาเห็นว่า  ภาวะที่สงบ ประณีต  คือความระงับสังขารทั้งปวง 



 

๒๗๗๙ 
 

 

ความสละคืนซึง่อุปธิท้ังปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา  ความดับ   นิพพาน  น้ีเรียกว่า
นิโรธสัญญา(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๐/๑๓๐) 

  คำว่า นิโรธสัญญา นีมี้ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๕๓/๕๐, 
๔๕๔/๕๐, ๔๕๕/๕๐, ๔๕๖/๕๐, ๔๕๗/๕๐, ๔๕๘/๕๐, ๔๕๙/๕๐, ๔๖๐/๕๐, 
๔๖๑/๕๐, ๔๖๒/๕๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๕/๔๘๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๗/
๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๙/๑๒๗, ๒๓๗/๓๘๕ ; ดูสญัญา  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิโรธสัญญา หมายถึงสัญญาท่ีเกิดขึ้นในญาณท่ีพิจารณา
เห็นนิโรธ (ความดับแห่งกิเลส) (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๓๕/๑๑๖)  

นิโรธสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรยีกว่า นิโรธ พระอุทายีถามพระอานนท์ว่า พระผู้มีพระ
ภาคตรัสเรียกว่า นิโรธ ด้วยเหตุเท่าไร พระอานนท์ตอบว่า ด้วยเหตุเท่านี้ คือ ภิกษุ
บรรลุรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และบรรลสุญัญาเวทยิตนิโรธแล้วทำอาสวะท้ังหลายให้
หมดสิ้นไป เพราะเห็นด้วยปัญญา (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๐/๕๔๕) 

นโิรธสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยนิโรธ    พระสารีบุตรกล่าวว่า ภิกษุผู้มีศลี สมาธิ และปัญญา จะ
เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได้ จะออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได้ หากภิกษุน้ันไม่บรรลุ
อรหัตตผลในปัจจุบัน จะไปเกิดในกายมโนมัยช้ันใดช้ันหน่ึง ซึ่งสูงกว่าเหล่าเทวดาผู้มี
คำข้าวเป็นภักษา(คือเทวดาช้ันกามาวจร) เข้าสญัญาเวทยิตนิโรธก็ได้ จะออกจาก
สัญญาเวทยิตนิโรธก็ได้ พระอุทายีได้คัดค้านธรรมเทศนาน้ันถงึ ๓ ครั้ง แต่พระเถระก็
ยืนยันความเดิมเช่นน้ันถึง ๓ คร้ัง เมื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระเถระก็แสดงธรรม
เช่นนั้นอีก พระอุทายีก็คัดค้านเช่นเดิม พระเถระคิดว่า ท่านอุทายีคัดค้านเราถึง ๓ 
ครั้ง ต่อพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค ทั้งภิกษุบางรูปก็ไม่อนุโมทนาเรา จึงได้น่ิงอยู่ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอุทายีว่า การพูดของเธอผู้เขลา ไม่ฉลาด เธอเข้าใจถึงสิ่ง
ท่ีเธอพูดหรือแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่า ทำไมภิกษุท้ังหลายจึงปล่อยให้พระสารีบุตร
ถูกเบียดเบียนเช่นนั้น แล้วทรงรับรองธรรมเทศนาของพระเถระ ตรัสถามพระอุปวาณะ
ว่า ภิกษุเถระประกอบด้วยธรรมเท่าไร จึงเป็นที่รัก เป็นทีเ่คารพ และยกย่องของเพ่ือน
พรหมจารท้ัีงหลาย พระอุปวาณะกราบทูลว่า ภิกษุเถระประกอบด้วยธรรม ๕ คือ (๑) 
มีศีล (๒) เป็นพหูสูต (๓) มีวาจางาม (๔) ได้ฌาน ๔ (๕) ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญา
วิมุตติ พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองคำกราบทูลของพระอุปวาณะ แล้วตรัสว่า เพราะ
ภิกษุเถระมีธรรม ๕ เพ่ือนพรหมจารีจึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ถ้าภิกษุเถระไม่มี
ธรรม ๕ น้ี เพ่ือนพรหมจารีจะสักการะ เคารพ นับถือ บูชาไปเพ่ืออะไรกัน  (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๖๖/๒๗๓) 



 

๒๗๘๐ 
 

 

นิโรธสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยนิโรธสัญญา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เจริญ
โพชฌงค์ ๗ทีมี่นิโรธสัญญา(ความหมายรู้ความดับ)ย่อมมีผลมาก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๒๕๗/๑๙๗) 

นิโรธะ : ความดับ,ความดับไป  หมายถึงความดับกิเลส ดังคำในติกนิบาต กล่าวถึงพระผู้มีพระ
ภาคตรัสโดยเทียบเคียงกับโอปัมมสูตร  ทรงประสงค์ธรรม ๑๐ ประการเหล่านี้  คือ
อภิญญา(รู้ย่ิง)ปริญญา(การกำหนดรู้) ปริกขยา(ความสิ้น) ปหานะ(การละ) ขยะ(ความ
สิ้นไป)วยะ(ความเสื่อมไป)  วิราคะ(ความคลายไป) นิโรธะ(ความดับไป) จาคะ(ความ
สละ)ปฏินิสสคัคะ(ความสละคืน)  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๘๔/๔๑๑),ในปัญจกนิบาต 
พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงธรรม ๑๐ ประการนี้เช่นเดียวกัน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐๗/
๔๐๙)  

นิโรธานุปสัสนา : การพิจารณาเห็นความดับ หมายถึงการพิจารณาเห็นความดับกิเลส ซ่ึงเป็นวิปัสสนา
เป็นธรรมท่ีควรรู้ย่ิง ดังคำว่า นิโรธานุปัสสนาในรูปท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อม
ทำปัญญาลึกซึง้ให้เต็มรอบ,สภาวะที่ละสมุทัยย่อมสำเร็จได้ด้วยนิโรธานุปัสสนา(ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๙/๑๖, ๑๗/๒๖, ๒๒/๓๑, ๒๑๖/๓๕๙, ๒๒๒/๓๗๔, ๑/๕๓๗,๒/
๕๔๒,๑๕/๕๖๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็นข้อ ๖ ในอนุปัสสนา๗ ดังคำว่า อนุปัสสนา  ๗  ประการ  คือ
(๑) อนิจจานุปัสสนา (พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง) (๒)  ทุกขานุปัสสนา (พิจารณาเห็น
ความเป็นทุกข์)(๓) อนัตตานุปัสสนา  (พิจารณาเห็นความไม่มีตัวตน)(๔)  นิพพิทา
นุปัสสนา (พิจารณาเห็นความน่าเบ่ือหน่าย)(๕)วิราคานุปัสสนา  (พิจารณาเห็นความ
คลาย   กำหนัด) (๖) นิโรธานุปัสสนา(พิจารณาเห็นความดับกิเลส) (๗) ปฏินิสสัคคา
นุปัสสนา (พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งกิเลส) (ม.มู.อ. (บาล)ี ๑/๖๕/๑๖๙)  

นิโรธานุปัสสนาญาณ : ญาณคือการพิจารณาเห็นความดับ ดังคำอธิบายในวิโมกขกถาที่ว่า นิโรธา
นุปัสสนาญาณ พ้นจากสมุทยสัญญาฯลฯ  ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณ  พ้นจาก
อาทานสัญญา เพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์,นิโรธานุปัสสนาญาณพ้นจาก
อุปาทาน๔ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖,๒๑๘/๓๖๒-๓๖๓ ),เป็นข้อท่ี ๑ ในญาณ ๒ 
อันได้แก่ (๑)นิโรธานุปัสสนาญาณ (๒) ปฏินิสสัคคานุปัสสนาญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๒๑๘/๓๖๕),และช่วยอธิบายอนิมิตตวิโมกข์ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ดังคำว่า นิโรธานุปัสสนา
ญาณพ้นจากนิมิตว่าสมุทัย เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าอนิมิตตวิโมกข์,นิโรธานุปัสสนา
ญาณพ้นจากปณิธิว่าสมุทัยเพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๒๒๙/๓๘๘-๒๘๙) 



 

๒๗๘๑ 
 

 

นิโรธานุปสัสนายถาภูตญาณ : ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความดับ หมายถึงญาณท่ีเห็นตามที่
เป็นจริงคือการตามพิจารณาเห็นความดับ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค วิโมกข์กถา 
กล่าวถึง นิโรธานุปัสสนายถาภูตญาณ พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าสมุทัย(เหตุ
เกิด)  เพราะเหตุน้ัน  จึงช่ือว่าญาณวิโมกข์  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๕/๓๕๗) 

นิวรณ์ : ธรรมท่ีกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี,สิ่งท่ีขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม,อกุศลธรรม
ท่ีกดทับจิตปิดก้ันปัญญา มี ๕ อย่าง คือ (๑) กามฉันท์ พอใจใฝ่กามคุณ (๒) พยาบาท 
แค้นเคืองคิดร้ายเขา (๓) ถีนมิทธะ หดหู่ซึมเซา (๔) อุทธัจจกุกจจะ ฟุ้งซ่านรำคาญใจ 
(๕) วิจิกิจฉา ลังเลสงสัย ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึงพระผู้มีพระภาค เมื่อทรงทราบ
ว่ากุลบุตรเหล่าน้ันมีจิตควร อ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบานผ่องใส จึงทรงประกาศสา
มุกกังสิกธรรมเทศนา (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๔) 

  คำว่า นิวรณ์  นี้ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑๖/๗๓, ๒๑๘/๗๔, 
๒๒๓/๗๕, ๒๒๔/๗๕, ๒๒๕/๗๕, ๒๙๘/๑๐๙, ๓๕๕/๑๔๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๕/๔๒, 
๗๙/๔๔, ๘๓/๔๕, ๑๔๖/๙๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๑/๔๙, ๗๒/๕๐, ๗๓/๕๒, ๑๔๓/
๑๐๕, ๓๑๕/๓๐๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๑/๒๗๑, ๒๙๗/๓๒๖, ๔๒๖/๔๕๙, ๔๑๓/
๔๕๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖, ๓๓/๓๘, ๔๐/๔๒, ๑๐๖/๑๑๔, ๒๓๓/๒๗๔,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๓, ๗๖/๘๑, ๑๐๔/๑๒๔, ๒๑๙/๒๕๒, ๔๔๑/๕๐๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๖/๗, ๒๑๑/๓๐๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๖/๑๗๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๗๘/๑๐๔, ๑๘๓/
๑๑๐, ๒๑๕/๑๔๗, ๒๒๑/๑๕๓, ๒๓๓/๑๖๘, ๒๓๕/๑๗๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๑/
๘๙, ๕๒/๙๑, ๗๕/๑๓๐,องฺ.นวก(ไทย) ๒๓/๖๔/๕๔๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๔, 
๙๙/๒๓๓,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๗/๕๐๒, ๖๖/๕๑๕, ๕๔๗/๖๒๘,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๗๑/
๓๖๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓/๑๑, ๗/๓๒, ๔๙/๑๗๐, ๕๑/๑๗๘,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๕๒/
๔๘๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๖/๑๔๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๔๙/๕๙๕ 

นิวรณ์เครื่องกางก้ัน : อาวรณนีวรณ์, หมายถึงหลักธรรมเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้บรรลุถึงความดีงาม ใน
อาวรณนีวรณสูตร พระผู้มีพระภาตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ 
ประการน้ี เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญาคือ (๑) กามฉันทะเป็น
นิวรณ์เครื่องกางก้ัน เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต  ทอนกำลังปัญญา (๒) พยาบาท... 
(๓) ถีนมิทธะ.... (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ ....(๕) วิจิกิจฉา หรือดังคำในสังคารวสูตร 
กล่าวถึงพราหมณ์    โพชฌงค์ ๗ ประการน้ีไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความ
เศร้าหมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ  ทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่ง
วิชชาและวิมุตติ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๙/๑๔๙,๒๒๐/๑๕๒,๒๓๖/๑๘๕),ในอาวรณสูตร 



 

๒๗๘๒ 
 

 

กล่าวถึง นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการน้ี  ครอบงำจิตแล้วทอนกำลังปัญญา 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๑/๘๙)  

นิ้วสคุต : เท่ากับ ๓ น้ิวของคนปานกลางในบัดน้ี ดังคำในมหาวิภังค์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก็ 
ภิกษุผู้จะทำเตียงหรือต่ังใหม่  พึงทำให้มีเท้าเพียง ๘ นิ้วโดยน้ิวสุคต นับแต่แม่แครล่ง
มา  ทำให้เกินกว่ากำหนดนั้น  ต้องอาบัติปาจิตตีย์ที่ช่ือว่าเฉทนกะ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๕๒๒/๖๐๘),หรือดังคำท่ี พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้วิกัป
จีวรมีขนาดยาว ๘  น้ิว กว้าง ๔ น้ิว โดยนิ้วสุคตเป็นอย่างต่ำ(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๕๘/
๒๓๐)  

  อรรถกถาอธิบายว่า ๑ น้ิวสุคต เท่ากับ ๓ นิ้วของคนปานกลางในบัดนี้ (สุคตงฺคลํ 
นาม อิทานิ มชฺฌิมสฺส ปุริสสสฺ ตีณิ  องฺคุลานิ -กงฺขา.ฏีกา (บาลี) ๒๙๗)  

นิ้วหัวแม่เท้า : ส่วนสุดของมือหรือเท้า แยกออกเป็น ๕ กิ่ง คือ น้ิวหัวแม่มือ น้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง 
น้ิวก้อย, ราชาศัพท์ว่า พระอังคุฐ พระดัชนี พระมัชฌมิา พระอนามิกา พระกนิษฐา 
โดยลําดับ,  ถ้าเป็นน้ิวเท้าน้ิวต้น เรียกว่า น้ิวหัวแม่เท้า  ดังคำในจูฬตัณหาสังขยสูตร 
กล่าวถึง ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้มีความคิดว่า ท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่
มากนัก ทางที่ดี  เราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวช จึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้น้ิวหัวแม่
เท้ากดเวชยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหว (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๓/๔๒๔),
ในสังยุตตนิกาย มหาวรรค  พระมหาโมคคัลลานะ ประสงค์จะให้ภิกษุท้ังหลายผู้
ประมาทเกิดสังเวช จึงทำปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาให้สะเทือนสะท้าน
หว่ันไหวด้วยนิ้วหัวแม่เท้า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๖/๓๙๘),ในอปทาน กล่าวถึง พระ
เทวทัตจึงผลักก้อนหินกลิ้งลงมาสะเก็ดหินกระทบน้ิวหัวแม่เท้าของเรา(จนห้อเลือด) 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๙/๕๗๖) 

นิวาปสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหยื่อล่อเน้ือ พระผู้มีพระภาคทรงเปรียบฝูงเน้ือท้ัง  ๔  ฝูงกับสมณ
พราหมณ์  ๔  จำพวก  ทรงเปรียบพรานเนื้อและบริวารกับมารและเสนามารและทรง
เปรียบทุ่งหญ้ากับกามคุณ  ๕  ประการดังน้ี 

  สมณพราหมณ์พวกท่ี  ๑ เขา้ไปหากามคุณ  ๕  ประการซึ่งเป็นโลกามิสท่ีมารล่อไว้
แล้วบริโภคเพลินจนมัวเมาประมาท  จึงถูกมารจับได้เหมือนฝูงเน้ือท่ี ๑  ซึ่งเข้าไปกิน
หญ้าเพลินจนลืมตัว จึงถูกพรานเนื้อจับได้ 

  สมณพราหมณ์พวกท่ี  ๒  คิดเปรียบเทียบพฤติกรรมของสมณพราหมณ์พวกท่ี  ๑  
แล้วเห็นว่า  เราควรงดบริโภคกามคุณ  ๕  ประการ  แลว้หลีกไปอยู่ป่า  แต่เมื่อขาด
แคลนอาหาร  บำเพ็ญสมณธรรมไม่ได้  ก็กลับมาหากามคณุ  ๕  ประการอีก  จึงถูก
มารจับได้เหมือนฝูงเนื้อท่ี  ๒  ซึ่งคิดว่าฝูงเน้ือท่ี  ๑  ถูกพรานเน้ือจับได้เพราะเข้าไป



 

๒๗๘๓ 
 

 

กินหญ้าเพลินจนลืมตัว  จึงเห็นว่า เราควรงดกินหญ้าของพรานเน้ือ  แล้วหลีกไปอยู่
ในราวป่า  แต่พอหญ้าและน้ำในป่าแห้งหมด จึงกลับออกมากินหญ้าในทุ่งหญ้าของ
พรานเน้ือต่อไปอีกและกินเพลินจนลืมตัว  จึงถูกพรานเน้ือจับได้ 

  สมณพราหมณ์พวกท่ี  ๓  คิดเปรียบเทียบพฤติกรรมของสมณพราหมณ์ทัง้  ๒  พวก
แรกแล้ว  เห็นว่า  เราควรอาศัยอยู่ใกล้ ๆ กามคุณ  ๕  ประการแต่ไม่มัวเมา  ไม่
บริโภคกามคุณ  ๕  ประการและไม่มัวเมาในกามคุณ  ๕  ประการก็จริง  แต่ยังยึดติด
ในทิฏฐิต่าง ๆ จึงไม่พ้นอำนาจของมารไปได้เหมือนฝูงเน้ือท่ี  ๓  ซึ่งคดิเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของฝูงเน้ือท้ังสองแล้วเห็นว่า เราควรซ่อนตัวอยู่ใกล ้ ๆ ทุ่งหญ้าของพราน
เน้ือ  จะเข้าไปกินหญ้าของพรานเน้ือโดยระมัดระวังไม่กินเพลินจนลืมตัว  แล้วซ่อน
ตัวหลบพรานเน้ือและบริวาร  แต่ในทีสุ่ดพรานเน้ือและบริวารใช้รั้วล้อมทุ่งหญ้า  ก็
จับตัวได้ 

  สมณพราหมณ์พวกท่ี  ๔  คิดเปรียบเทียบพฤติกรรมของสมณพราหมณ์ทัง้  ๓  พวก
แล้ว  เห็นว่า  เราควรอาศัยอยู่ท่ีที่มารและเสนามารไปไม่ถึง  ไม่ไปหากามคุณ  ๕  
ประการซึ่งเป็นโลกามิส  ไมมั่วเมาในโลกามิสน้ัน  จึงพ้นอำนาจของมารไปได้เหมือน
ฝูงเนื้อที่  ๔  ซึ่งคิดเปรียบเทียบพฤติกรรมของฝูงเน้ือท้ัง  ๓  ฝูงแล้วเห็นว่า  เราควร
อาศัยอยู่ท่ีท่ีพวกพรานเน้ือไปไม่ถงึและไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าของพรานเนื้อ  แล้วไปซุ่ม
อาศัยอยู่ในที่ท่ีพวกพรานเนื้อไปไม่ถึงและไมกิ่นหญ้าจนลืมตัว  จึงไม่ถูกพรานเน้ือและ
บริวารจับได้ 

  ทรงอธิบายว่า  แดนทีม่ารตามไปไม่ถึง  ได้แก่พระนิพพาน  ซึ่งเข้าถึงได้ด้วยการเจริญ
สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน  จนได้สมาบัติและเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
(สมาบัติท่ีดับสญัญาและเวทนา) 

  เม่ือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว  ภิกษุทั้งหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระ
ภาษิตของพระองค์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖๑/๒๘๔) 

นิเวศน์ : ท่ีอยู่, บ้าน, ท่ีพักอาศัย, วัง ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงครอง
อันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปยังนิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์ 
ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์พร้อมภิกษุสงฆ์และมักใช้ต่อท้ายศัพท์ เช่น พระราช
นิเวศน์ ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวถึงพระธนิยกุมภการบุตร เข้าไปพระราชนิเวศน์ของ
พระเจ้าพิมพิสารแล้วน่ังบนอาสนะ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓/๑๕,๘๘/๗๖) 

  คำว่า นิเวศน์  น้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๒๙๒/๑๐๗, ๒๙๗/
๑๐๙, ๓๒๐/๑๒๓, ๔๔๘/๑๙๘, ๕๐๗/๒๒๒, ๕๐๘/๒๒๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๒/๙๕, 
๑๕๒/๙๖, ๑๘๙/๑๓๘, ๓๔๙/๒๗๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๙๙/๓๕๖, ๓๙๕/๔๘๙, ๔๔๙/



 

๒๗๘๔ 
 

 

๕๖๘, ๔๖๒/๕๘๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๓/๔๓๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๓/๑๖๕,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๓๙๕/๒๕๒, ๙๙๙/๔๙๑, ๑๐๒๒/๕๓๖, ๑๐๓๕/๕๕๕,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๑๒๔/๓๗๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๕/๙๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๓/๕๑,ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๗๔๑/๘๖ 

นิเวสกสูตร : พระสูตรว่าด้วยการชักชวนให้ต้ังมั่นในฐานะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่า 
เม่ือเธอท้ังหลายจะอนุเคราะห์คนท่ีควรอนุเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นมิตร อำมาตย์ หรือ
ญาติสาโลหิต (หมายถึงผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน คือพ่ีชาย น้องชาย เป็นต้น) ก็ตาม 
ซึ่งให้ความสำคัญคำที่ควรฟัง พึงชักชวนให้ต้ังมั่นดำรงอยู่ในฐานะ ๓คือ (๑) ความ
เลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า (๒) ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระธรรม 
(๓) ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์  แม้ว่ามหาภูตรูปท้ัง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุ
น้ำ ธาตุไฟ และธาตุลม อาจกลายเป็นอย่างอ่ืนได้แต่พระอริยสาวกผู้ประกอบด้วย
ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ไม่พึงแปรเปลี่ยนเป็น
อย่างอ่ืนได้เลยคือเป็นไปไม่ได้ท่ีพระอริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างน้ีจะ
ถือกำเนิดในนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือแดนเปรต (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๖/๒๙๘) 

นิสภเถรคาถา : คาถาของพระนิสภเถระ, ภาษิตของพระนิสภเถระพระนิสภเถระ เม่ือจะกล่าวสอน
ภิกษุสหายท้ังหลาย  จึงได้กล่าวว่า เราไม่อยากตาย ไม่อยากเป็นอยู่ แต่เรามี
สติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้า คอยเวลาอันควร (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๕/๓๖๖) 

นิสภปราสาท : ปราสาทช่ือว่านิสภะ เป็นปราสาทหลัง ๑ ในปราสาท ๓ หลังของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าติสสะ สมัยท่ีเป็นฆราวาส ท่ีกษัตริยพ์ระนามว่าชนสันธะ แห่งกรุงเขมกะ ให้
สร้างเพ่ือให้พระราชกุมารประทับ ดังคำในติสสพุทธวงส์ กล่าวถึงพระองค์ทรงครอง
ฆราวาสอยู่ ๗,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่  ๓ หลังคอืคุณเสลาปราสาท นาทิย
ปราสาท และนิสภปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๗๘)  

นิสภอุบาสก : อุบาสกช่ือว่านิสภะ  เปน็อุบาสกที่เป็นอัครอุบาสกเป็นอุบาสกเบ้ืองขวา คู่กับนกลุ
อุบาสกผู้เป็นอุบาสกเบื้องซ้าย  ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า อัตถทัสสี ดังคำในอัตถ
ทัสสพุทธวงส์  กล่าวถึงนกุลอุบาสกและนิสภอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๒๐/๖๖๔) 

นิสภะ, พระ :  ช่ือพระเถระนามว่านิสภะ ผูเ้ป็นอัครสาวกเบ้ืองขวา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่านิส
ภะ อยู่กรุงจันทวดี  ดังคำในสารีปุตตเถราปทาน พระสารีบุตรเถระกล่าวถึงประวัติ
อดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่า  พระสาวกนามว่านิสภะ ของพระผู้มีพระภาค พระนาม
ว่าอโนมทัสสี  ผู้เป็นมุนี มีภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เป็นผู้มีจิตสงบ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๒๓๔/๓๙),เป็นพระอัครสาวกที่ให้ศลีแก่คนที่เลี้ยงดูพ่อแม่  ดังคำในติสรณคมนิย



 

๒๗๘๕ 
 

 

เถราปทาน พระติสรณคมนิยเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ตอนหน่ึงว่า ข้าพเจ้าได้
เข้าไปหาสมณะนามว่านิสภะ ผู้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วรับสรณคมน์ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๑/๑๓๖),เป็นพระเถระมุ่งสอนศีล ๕ ดังคำในปัญจสลีสมาทานิย
เถราปทาน พระปัญจสีลสมาทานิยเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัยที่เป็นคนรับใช้ 
ณ กรุงจันทวดีตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าเข้าไปหาภิกษุช่ือว่านิสภะ ผู้เป็นสาวกของพระมุนี
พระนามว่าอโนมทัสส ีแล้วรบัสิกขาบท ๕ ข้อ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓๗/๑๓๙)  

นิสภะ, ภูเขา : ช่ือภูเขานามว่านิสภะ เป็นภูเขาลูกหนึ่ง ท่ีเป็นหิน ในบรรดาภูเขาที่มีช่ือ ๗ ลกู อยู่ไม่
ไกลภูเขาหิมพานต์  ดังคำในภูริทัตตชาดก กล่าวถึงไว้ว่า ภูเขาวิชฌะก็ดี  ภูเขามาลา
คีรีก็ดี ภูเขาหมิพานต์ก็ดี ภูเขาคิชฌกูฏก็ดี ภูเขาสุทัศนะก็ดี ภูเขานิสภะก็ดี  ภูเขา
กากเวรุก็ดี ภูเขาเหล่าน้ีและภูเขาใหญ่อ่ืน ๆ ว่ากันว่า พวกพราหมณ์ผูบู้ชายัญสร้าง
ขึ้นไว้ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๑๕/๓๒๔,๙๕๒-๙๕๔/๓๓๐),อยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิม
พานต์  เป็นที่พักอาศัยของนักบวช  ดังคำในสุภูติเถราปทาน  พระสุภูติเถระ กล่าวถึง
อดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่า ในท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือว่านิสภะ 
เขาสร้างอาศรมและบรรณศาลาไว้อย่างดีเพ่ือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นชฎิลมีนามว่าโกสิ
ยะ มีตบะแก่กล้าผู้เดียว ไม่มเีพ่ือน อยู่ท่ีภูเขานิสภะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๑๒๓)  

นิสสยปัจจัย : ปัจจัยช่ือว่านิสสัย สภาวธรรมท่ีช่วยอุปการะโดยความเป็นท่ีอาศัย หมายถึง
สภาวธรรมที่เขา้ช่วยอุปการะให้สภาวธรรมอ่ืนสามารถดำรงอยู่ได้หรือสามารถเกิดขึ้น
ได้ อธิบายว่า  แผ่นดินเป็นท่ีต้ังที่อาศัยของสิ่งต่างๆ  จึงช่ือว่านิสสัย  ฉนัใด  ปัจจัยท่ี
เป็นที่ต้ังท่ีอาศัยของธรรมต่าง  ๆ  ท่านก็เรยีกว่า  นิสสยปัจจัย  ฉันนั้น  นิสสยปัจจัย
แบ่งเป็น  ๒  อย่าง  คือ(๑)สหชาตนิสสยปัจจัย(๒)ปุเรชาตนิสสยปัจจัย 
      สหชาตนิสสยปัจจัยมีความหมายเหมือนกับสหชาตปัจจัยทุกประการ  ส่วนปุเร
ชาตนิสสยปัจจัยท่านจำแนกไว้ ๒ อย่าง คือ  
            ๑. วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย๒. อารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย วัตถุปุเรชาต
นิสสยปัจจัยมอีงค์ประกอบ ดังนี้ 
      ๑. ปัจจัย  หมายถึง  วัตถุ ๖ อย่าง ในปวัตติกาล  หรืออีกนัยหนึ่ง ได้แก่ วัตถุ ๕ 
อย่าง  มีจักขุ เป็นต้น  ซึ่งเป็นมัชฌิมายุกะอุบัติขึ้นพร้อมกับอตีตภวังค์  หทัยวัตถุท่ี
อุบัติพร้อมกับจิตมีปฏิสนธิจิตเป็นต้น หทัยวัตถุที่อุบัติในจิตตขณะก่อนที่จะออกจาก
นิโรธสมาบัติ   หทัยวัตถุท่ีอุบัติพร้อมกับจิตตขณะที่ ๑๗ (ซึ่งนับกลบัจากจุติจิตใน
เวลาท่ีใกล้จะตาย) 



 

๒๗๘๖ 
 

 

  ๒. ปัจจยุปบัน  หมายถึง  วิญญาณธาตุ  ๗  ซึ่งเป็นไปในปวัตติกาลของบุคคลผู้
บังเกิดในปัญจโวการภูมิ (เว้นอรูปวิบาก) และเจตสิก ๕๒  
     ๓. ปัจจนีกะ 

                ๓.๑ ในขณะทีอุ่บัติอยู่ในจตุโวการภูมิ  ธรรมที่เป็นปัจจนีกะ  ได้แก่นาม
ขันธ์  ๔ ที่เปน็ไปทั้งในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล โลภมลูจิต ๘ โมมูหจิต  ๒  มโน
ทวาราวัชชนจิต  มหากุศลจติ  ๘ มหากิริยาจิต  ๘ อรูปจิต ๑๒  โลกุตตรจิต  ๗ (เว้น
โสดาปัตติมรรค) และ เจตสกิ ๔๖ (เว้นโทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ อัปปมัญญา) 

                ๓.๒ รูปขันธ์เหล่านี้  คือ  จติตชรูป  ปฏิสนธิกัมมชรูป  พาหิรรูป อาหารช
รูป อุตุชรูป อสัญญสัตตกัมมชรูป และปวัตติกัมมชรูป  
      อน่ึง  ในนิสสยปัจจัยนี้  นอกจากวัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัยแล้ว  ยังมีวัตถารัมมณ
ปุเรชาตนิสสยปัจจัยอีกปัจจัยหน่ึงซึ่งในพระบาลีไม่ได้แสดงไว้โดยตรงแต่โบราณา
จารย์ท้ังหลายได้เพ่ิมเข้ามาในแบบเรียนด้วย  โดยมกีารยกพระบาลีประโยคหน่ึง
ว่า  “นิสฺสยปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณิ”  ซึ่งมาในคัมภีร์บาลีปัฏฐาน  และอรรถกถาปัฏ
ฐานน้ีเท่านั้น ดังคำในปริวาร กฐนิอนันตรปัจจยาทิ กล่าวถึงประโยคมีธรรมเหล่าไหน 
เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย, บุพพกรณ์มีการ
ถอนผ้าเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย โดยอุป
นิสสยปัจจัย,การถอนผ้ามีการอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย โดยสมนันตร
ปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย (วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๐๔/๕๗๔-๕๗๕),ใน
ปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงอินทรีย์แห่งภาวนาท่ีเป็นไปตามอินทรีย์น้ันมีเท่าไร  เป็น
สหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัย  เป็นนิสสยปัจจัย... (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๙/๓๖๖),
ในอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน กลา่วไว้ว่า นิสสยปัจจัย  ได้แก ่  ขันธ์  ๔ ท่ีไม่เป็นรูปเป็น
ปัจจัยแก่กันและกันโดยนิสสยปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๘/๗, ๑๙๐/๙๘, ๒๐๐/๑๐๓, 
๒๒๖/๑๒๐, ๒๓๘/๑๒๖, ๓๑๔/๑๘๔,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑๒/๑๖๔, ๘๑/๒๐๖, ๙๘/
๗๙)  

นิสสยสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสสยั พระอุบาลีทูลถามพระผูมี้พระภาคว่า 
ภิกษุประกอบด้วยธรรมเท่าไร พึงให้นิสสยัได้ พระผู้มพีระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุ
ประกอบด้วยธรรม ๑๐ พึงให้นิสสัยได้ คือ ภิกษุ  (๑-๓) มีเนื้อความเหมือนในอุพพาหิ
กาสูตร (๔)  สามารถพยาบาลเอง หรือใช้ให้ผู้อ่ืนช่วยพยาบาลอันเตวาสิกผู้เจ็บไข ้(๕) 
สามารถระงับได้เองหรือใช้ให้ผู้อ่ืนช่วยระงับความไม่ยินดี (๖) สามารถบรรเทาความ
รำคาญท่ีเกิดขึน้ได้เองโดยธรรม (๗)  สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดย



 

๒๗๘๗ 
 

 

ธรรม (๘) สามารถให้สมาทานอธิศีล (๙) สามารถให้สมาทานอธิจิต (๑๐) สามารถให้
สมาทานอธิปัญญา (องฺ.ทสก.(ไทย)  ๒๔/๓๕/๘๖) 

นิสสยสูตร ๒ :พระสูตรว่าด้วยนิสสัย ภิกษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วทูลถามว่า 
ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยนิสสัย (ท่ีพ่ึง) ด้วยเหตุเท่าไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
ถ้าภิกษุอาศัยธรรม ๕ คือ (๑) ศรัทธา (๒) หิริ (๓) โอตตัปปะ (๔) วิริยะ (๕) ปัญญา แล้ว
ละอกศุล เจรญิกศุลได้ อกศุลนัน้ย่อมเป็นอันเธอละได้ดีแล้วแน่แท ้ เพราะเห็นด้วย
ปัญญาอันเป็นอริยะ ภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรม ๕ นีแ้ล้ว พึงอาศัยธรรม ๔ อยู่ คือ (๑) 
พิจารณาแล้วเสพ (ปัจจัย ๔ มีจีวรเป็นต้น) (๒) พิจารณาแล้วอดกลั้น(ต่อความหนาว
ความร้อนเป็นต้น) (๓) พิจารณาแล้วเว้น (ช้างดุร้ายหรือคนพาลเป็นต้น) (๔) 
พิจารณาแล้วบรรเทา(อกุศลวิตกมีกามวิตกเป็นต้น)  (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒/๔๒๙) 

นิสสยสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสสยั พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้
ประกอบด้วยธรรม ๕ พึงให้นิสสัยได้ มีเน้ือความเหมือนในอุปสัมปาเทตัพพสูตร 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๒/๓๙๓) 

นิสสรณนิทเทส : แสดงเคร่ืองสลัดออก (จากอินทรีย์ ๕) เช่น เพราะมีสภาวะน้อมใจเช่ือ สทัธินทรีย์จึง 
(๑) สลัดออกจากความไม่มศีรัทธา (๒) สลัดออกจากความเร่าร้อนเพราะความไม่มี
ศรัทธา  (๓) สลัดออกจากเหล่ากิเลสท่ีเป็นไปตามความไม่มีศรัทธาและจากขันธ์ (๔) 
สลัดออกจากสรรพนิมิตภายนอก๕.สลัดออกจากสัทธินทรีย์ที่มีอยู่ก่อนแต่การได้
สัทธินทรีย์ที่ประณีตกว่านั้น (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙๑/๓๐๓) 

นิสสรณสุญญะ : สุญญะช่ือว่านิสสรณะ, ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุสลัดออก เป็นข้อ ๑๐ ในสญุญะ 
๒๕  ดังคำอธิบายในนิทเทส แห่งปฏิสัมภิทามรรคไว้ว่า กามฉันทะเป็นธรรมท่ีบุคคล
สลัดออกด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ พยาบาทเป็นธรรมท่ีบุคคล
สลัดออกด้วยอพยาบาท และเป็นธรรมว่างจากอพยาบาท ถีนมิทธะเป็นธรรมที่บุคคล
สลัดออกด้วยอาโลกสัญญาและเป็นธรรมว่างจากอาโลกสัญญา อุทธัจจะเป็นธรรมที่
บุคคลสลัดออกด้วยอวิกเขปะและเป็นธรรมว่างจากอวิกเขปะ วิจิกิจฉาเป็นธรรมที่
บุคคลสลัดออกด้วยธัมมววัตถานและเป็นธรรมว่างจากธัมมววัตถาน อวิชชาเป็นธรรม
ท่ีบุคคลสลัดออกด้วยญาณและเป็นธรรมว่างจากญาณ อรติเป็นธรรมท่ีบุคคลสลดั
ออกด้วยปามุชชะ  และเป็นธรรมว่างจากปามุชชะ นิวรณ์เป็นธรรมท่ีบุคคลสลัดออก
ด้วยปฐมฌาน และเป็นธรรมว่างจากปฐมฌาน ฯลฯ  กิเลสท้ังปวงเป็นธรรมท่ีบุคคล
สลัดออกด้วยอรหัตตมรรค และเป็นธรรมว่างจากอรหัตตมรรค  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๘/
๕๓๐)  
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นิสสรณา : การขับออกจากหมู่ การไล่ออก, การขับออกจากหมู่ เชน่ นาสนะสามเณรผู้กล่าวตู่
พระผู้มีพระภาคเจ้าออกไปเสียจากหมู่ (อยู่ในอปโลกนกัมม์)  ประกาศถอนธรรมกถึก 
ผู้ไม่แตกฉานในธรรมในอรรถ คัดค้านคดีโดยหาหลักกฐานมิได้ ออกเสียจากการระงับ
อธิกรณ์ (อยู่ในญัตติกัมม์) (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๙๕/๒๘๒),  ในมหาวรรคอธิบายว่า
นิสสรณามี ๒ อย่าง กล่าวคือ บุคคลที่ยังไม่ถูกขับออก ถ้าสงฆ์ขับบุคคลน้ันออกไป 
บางคนเป็นอันถูกขับออกดีแล้วก็มี  บางคนเป็นอันถูกขับออกไม่ดีก็มี ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย (๑) ก็บคุคลท่ียังไม่ถูกขับออก ถ้าสงฆ์ขับบุคคลน้ัน
ออก เป็นอันขับออกไม่ดี คือในกรณีน้ี ภิกษุเป็นผู้บริสุทธ์ิ ไม่มีอาบัติ ถ้าสงฆ์ขับบุคคล
น้ันออก เป็นอันขับออกไม่ดี  บุคคลประเภทนี้ เรียกว่ายังไม่ถูกขับออก ถ้าสงฆ์ขับ
บุคคลน้ันออกเป็นอันขับออกไม่ดี (๒) ภิกษุท้ังหลาย กบ็ุคคลท่ียังไม่ถกูขับออก ถ้า
สงฆ์ขับบุคคลน้ันออกเป็นอันขับออกดีแล้ว เป็นอย่างไร คือ ในกรณีนี ้ ภิกษุเป็นคนโง่
เขลา ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก  ต้องอาบัติกำหนดไม่ได้ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการ
คลุกคลีอันไมค่วร  ถ้าสงฆ์ขับบุคคลนั้นออก เป็นอันขับออกดีแล้ว บุคคลประเภทนี้ 
เรียกว่ายังไม่ถูกขับออก แต่ถ้าสงฆ์ขับบุคคลนั้นออกเป็นอันขับออกดีแล้ว (วิ.ม.(ไทย) 
๕/๓๙๕/๒๘๒),ในคัมภีร์ปริวารกล่าวสรุปไว้ว่า นิสสารณา(การขับออกจากหมู่)ม ี ๒ 
อย่าง คือ (๑) บุคคลท่ียังไม่ถกูขับออก ถ้าสงฆ์ขับบุคคลนัน้ออกไป บางคนเป็นอันถูก
ขับออกดีแล้ว(๒) บางคนเป็นอันถูกขับออกไม่ดี(วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๓๑) ; คู่กับ โอ
สารณา      

นิสสรณยิสูตร :พระสูตรว่าด้วยธาตุที่มีคุณสมบัติสลัดออก  พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ธาตุท่ีมีคุณสมบัติ
สลัดออกมี ๓ ประการ ได้แก ่(๑) เนกขัมมธาตุ เป็นท่ีสลัดกามออก (๒) อรุปธาตุ เป็น
ท่ีสลัดรูปธรรมออก (๓) นิโรธธาตุ เป็นท่ีสลัดธรรมชาติท่ีเกิดแล้วถูกปัจจัยปรุงแต่ง
อาศัยกันและกนัเกิดขึ้นออก (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗๒/๔๒๙) 

นิสสรณยีธาต ุ: ธาตุท่ีสลัด, ธาตุเครื่องสลัดออก,หมายถึงธรรมเป็นเคร่ืองสลัดกิเลส,นิพพาน  ดังคำใน
ทุติยมหาปัญหาสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึง ภิกษุผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วโดยชอบ มี
ปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรม ๕ประการแล้ว  จึงเป็นผู้ทำ
ท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบัน ธรรม  ๕ประการคืออะไร คืออินทรีย์  ๕...ธรรม ๖  
ประการคืออะไร คือ นิสสรณียธาตุ  ๖ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๘/๖๖), ในทีฆนิกาย 
สังคีติสูตร กลา่วถึงธาตุท่ีสลดัไว้ ๖ อย่าง แต่สรุปได้เป็นดังนี้ (๑) เมตตาเจโตวิมุตตินี้
เป็นธาตุท่ีสลัดพยาบาท (๒) กรุณาเจโตวิมุตติน้ีเป็นธาตุท่ีสลัดวิหิงสา (๓) มุทิตาเจโต
วิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดอรติ (๔) อุเบกขาเจโตวิมุตติน้ีเป็นธาตุท่ีสลัดราคะ (๕) อนิมิต
ตาเจโตวิมุตติ  น้ีเป็นธาตุท่ีสลัดนิมิตทั้งปวง (๖) สภาวะท่ีถอนอัสมิมานะ น้ีเป็นธาตุท่ี
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สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๖/๓๒๕) ; ดูประกอบใน 
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๗๒-๑๗๔/๙๖-๙๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ธาตุในท่ีนี้หมายถึงธัมมธาตุและมโนวิญญาณธาตุขั้นพิเศษ เป็น
สภาวะที่ว่างจากอัตตา (อัตตสุญญสภาวะ) (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๒๐๐/๘๒) หรือ
สภาวะที่ปราศจากชีวะ (องฺ.ปญฺจก.ฏีกา(บาลี)๓/๒๐๐/๙๑) 

นิสสัคคีย์,นิสสคัคียะ: อันใหต้้องสละ เป็นคุณบทแห่งอาบัติปาจิตตีย์ หมวดท่ีมีการต้องสละสิ่งของ ซึง่
เรียกว่า นิสสคัคียปาจิตตีย์ ;  อันจะต้องสละ  เป็นคณุบทแห่งสิ่งของที่จะต้องสละ
เมื่อต้องอาบัติปาจิตตีย์หมวดนั้น กล่าวคือนิสสัคคิยวัตถ ุ  ดังในมหาวิภังค์ กล่าวถึง
ภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์อย่างน้ี(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖๓/๕) 

นิสสัคคียกัณฑ์: ตอนหรือส่วนอันว่าด้วยอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์ ดังคำที่เป็นหัวข้อใหญ่ ในมหาวิภังค์ 
นิสสัคคิยกณัฑ ์(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๕๙/๒,๔๖๓/๕) 

นิสสัคคียปาจติตีย์ : อาบัติปาจิตตีย์ อันทำให้ต้องสละสิง่ของ ภิกษุต้องอาบัติประเภทน้ี ต้องสละสิง่ที่
ทำให้ต้องอาบัติก่อน  จึงจะปลงอาบัติตก, มีทั้งหมด ๓๐ สิกขาบาท จัดเป็น ๓ วรรค 
คือ จีวรวรรค (มี ๑๐ สิกขาบท) โกสิยวรรค (มี ๑๐ สิกขาบท) และ ปัตตวรรค (ม ี๑๐ 
สิกขาบท) ตัวอย่างคำเสียสละ ในบางสิกขาบท : จีวรวรรคสิกขาบที่ ๑ (ทรงอติเรก
จีวรเกิน ๑๐วัน) ของอยู่ในหัตถบาส ว่า “อิมํ เม  ภนฺเต  จีวรํ  ทสาหติกฺกนฺตํ  
นิสฺสคฺคิยํ, อิมาหํ  อายสฺมโต  นิสฺสชฺชามิ.”   

  ถ้าผู้สละแก่พรรษากว่า ผู้รับว่า “อาวุโส” แทน “ภนฺเต”, ถ้าสละ ๒ ผนืขึ้นไปว่า “อิ
มานิ เม  ภนฺเต  จีวรานิ  ทสาหาติกฺกนฺตานิ  นิสฺสคฺคยิานิ,  อิมานาหํ  อายสฺมโต  
นิสฺสชฺชามิ.” ;   

  ถ้าของอยู่นอกหัตถบาสว่า “เอตํ” แทน “อิทํ” และ “เอตาหํ” แทน “อิมาหํ”, ว่า 
“เอตานิ” แทน “อิมานิ” ว่า “เอตานิ”  แทน “อิมานิ” และ “เอตานาหํ” แทน “อิ
มานาหํ” ; คำคืนให้ (ถ้าหลายผืน หรืออยู่นอกหัตถบาส พึงเปลี่ยนโดยนัยข้างต้น) ว่า 
“อิมํ  จีวรํ  อายสฺมโต  ทมฺมิ”  จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๒ (อยู่ปราศจากไตรจีวรล่วง
ราตรี) ของอยู่ในหัตถบาสว่า “อิทํ  เม  ภนฺเต จีวรํ  รตฺติวิปฺปวุตฺถํ  อญฺญตฺร  ภิกฺขุ
สมฺมติยา  นสิสฺคฺคิยํ, อิมาหํ  อายสฺมโต นิสสฺชฺชามิ.”,  

  ถ้า ๒ ผืน ว่า ทฺวิจีวรํ” ถ้าทั้ง ๓ ผืน ว่า “ติจีวรํ”  (คำคืนผ้าให้  และคำเปลี่ยน
ท้ังหลาย พึงทราบเหมือนในสิกขาบทแรก)  

  โกสิยวรรค  สิกขาบทท่ี ๘ (รับทองเงิน-ต้องสละในสงฆ์) ว่า “อหํ  ภนฺเต รูปิยํ  
ปฏิคฺคเหสึ, อิทํ  เม  นิสฺสคคฺิยํ,  อิมาหํ  สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามิ.” โกสิยวรรค สิกขาบทที ่
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๙ (แลกเปล่ียนด้วยรูปิยะ- ต้องสละในสงฆ์) ว่า “อหํ ภนฺเต  นานปฺปการกํ  รูปิยสํโว
หารํ  สมาปชฺชึ, อิทํ  เม  นสิสฺคฺคิยํ,  อิมาหํ  สงฺฆสสฺ นิสฺสชฺชามิ.”  

  ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ (เก็บเภสัชไว้ฉันล่วง ๗ วัน)  ว่า “อิทํ เม ภนฺเต เภสชฺชํ  สตฺ
ตาหาติกฺกนฺตํ  นิสฺสคฺคิยํ,  อิมาหํ  อายสฺมโต นิสฺสชฺชามิ.” คำคืนให้ว่า “อิมํ  เภสชฺชํ  
อายสฺมโต  ทมฺมิ” (เภสัชที่ได้คืนมา มิใหฉ้นั พึงใช้ในกิจอ่ืน),ในเรื่องอาบัตินิสสัคคีย
ปาจิตตีย์ มีกลา่วไว้ท้ังภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์ ดังเช่นคำในวินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์
ว่า ก็ภิกษุณีใดให้เอาบริขารท่ีเขาถวายเพ่ือประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง ท่ีเขาถวาย
อุทิศของอย่างหน่ึง  ท่ีเขาบริจาคแก่สงฆ์ท่ีขอมาเอง แลกเปลี่ยนของอย่างอ่ืน ต้อง
อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์ (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๖๔/๑๐๓) 

นิสสัย : ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต ๔ อย่าง (๑) ปิณฑิยาโลปโภชนะ โภชนะที่ได้มาด้วย
กำลังปรีแข้ง  คือ เที่ยวบิณบาต รวมทั้งภัตตาหารท่ีเป็นอติเรกลาภ ๑๐ อย่าง  (๒) 
บังสุกุลจีวร  ผ้านุ่งห่มที่ทำจากของเขาทิ้ง รวมท้ังผ้าท่ีเป็นอติเรกลาภ ๖ อย่าง (๓) 
รุกขมูลเสนาสนะท่ีอยู่อาศัยหรือโคนไม้ รวมท้ังท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นอติเรกลาภ ๕ อย่าง  
(๔) ปูติมุตตเภสัช  ยาน้ำมูตรเน่า รวมทั้งเภสัชท่ีเป็นอติเรกลาภ ๕ อย่าง (เรียกส้ันๆ
ว่า จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช) ;  คำบาลี “นิสสัย” ในภาษาไทย เขียน  
นิสสัย หรือนิสยั ก็ได้ ; ดู ปัจจัย ๒., อนุศาสน์ (๘) (วิ.ม.(ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑, ๗๔/
๑๐๒, ๑๒๐/๑๘๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๑/๓๙๓, 
องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๙๐/๔๑๙,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒/๔๒๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๕/
๘๖) 

นิสสารณียสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยธาตุท่ีสลัด พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธาตุ(สภาวะที่ว่างจากอัตตา
หรือปราศจากชีวะ หมายถึงธัมมธาตุและมโนวิญญาณธาตุขั้นพิเศษ) ท่ีสลัด ๕ คือ 
(๑) เนกขัมมะเป็นเหตุสลัดกาม (๒) อพยาบาทเป็นเหตุสลัดพยาบาท (๓) อวิหิงสา
เป็นเหตุสลัดวิหิงสา (๔) อรปูฌานเป็นเหตุสลัดรูปฌาน (๕) สักกายนิโรธเป็นเหตุสลัด
สักกายะ แล้วตรัสอีกว่า สภาวะของจิต(อสุภฌานจิต) ขั้นพิเศษที่เข้าถึงสภาวธรรม
น้ันๆ แล้วสามารถออกจากกิเลสได้ โดยทรงแสดงไว้เป็นคู่ๆ ๕ วิธี คือ (๑) มนสิการ
ถึงกามทั้งหลาย(มีรูปเป็นต้น) คู่กับมนสิการถึงเนกขัมมะ(คือปฐมฌานในอสุภะ
ท้ังหลาย) (๒) มนสิการถึงพยาบาท คู่กับมนสิการถึงอพยาบาท (๓) มนสิการถึง
วิหิงสา คู่กับมนสิการถึงอวิหิงสา (๔) มนสิการถึงรูป คู่กับมนสกิารถึงอรูป (๕) 
มนสิการถึงสักกายะ(หมายถึงอุปาทานขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ) 
คู่กับมนสิการถึงสักกายนิโรธ แล้วตรัสสรุปว่า เมื่อปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาแล้ว ย่อมจะ
ทำให้ไม่เกิดความเพลิดเพลินในกาม พยาบาท วิหิงสา รูป และสักกายะ เม่ือไม่เกิด
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ความเพลิดเพลินในกาม เป็นต้น เรียกว่า ผู้ไม่อาลัย(คือกามคุณ ๕) ตัดตัณหาได้แล้ว 
คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำท่ีสดุทุกข์ได้แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ  (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๒๐๐/๓๔๐) 

นิสสารณียสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธาตุท่ีสลัด พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธาตุ(คือสภาวะที่ว่างจากอัตตา 
หรือสภาวะที่ปราศจากชีวะ หมายถึงธัมมธาตุช้ันพิเศษ) ที่สลัด ๖ คือ (๑) ธาตุที่สลัด
พยาบาท หมายถึงเมตตาเจโตวิมุตติ (เมตตาท่ีเกิดจากตติยฌานและจตุตถฌาน เพราะ
พ้นจากธรรมที่เป็นข้าศึกคือนิวรณ์) เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เจรญิเมตตาเจโตวิมุตติ
จะถูกพยาบาทครอบงำจิตได้ (๒) ธาตุท่ีสลัดวิหิงสา หมายถึงกรุณาเจโตวิมุตติ เพราะ
เป็นไปไม่ได้เลยท่ีผู้เจรญิกรณุาเจโตวิมุตติจะถูกวิหิงสาครอบงำจิตได้ (๓) ธาตุท่ีสลัด
อรติ หมายถึงมุทิตาเจโตวิมุตติ เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผูเ้จริญมุทิตาเจโตวิมุตติจะถูก
อรติครอบงำจิตได้ (๔) ธาตุท่ีสลัดราคะ หมายถึงอุเบกขาเจโตวิมุตติ เพราะเป็นไป
ไม่ได้เลยที่ผู้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติจะถูกราคะครอบงำจิตได้ (๕) ธาตุท่ีสลัดนิมิตทั้ง
ปวง หมายถึงอนิมิตตาเจโตวิมุตติ(หมายถึงวิปัสสนาที่มีพลังคืออรหัตตผลสมาบติั) 
เพราะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีผู้เจรญิอนิมิตตเจโตวิมุตติจะถูกนิมิตทั้งปวงครอบงำจิตได้ (๖) 
ธาตุท่ีสลัดความเคลือบแคลงสงสัย หมายถึงสภาวะที่ถอนอัสมิมานะ(คือ
อรหัตตมรรค) เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผูป้ราศจากอัสมิมานะ จะถกูความเคลือบ
แคลงสงสัยครอบงำจิตได้  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๓/๔๒๙) 

นิสสารณียะ :  ทำให้ถูกขับออกจากหมู่ หมายถึงช่ือเฉพาะอาบัติสังฆาทิเสสท่ีต้องทันทีท่ีล่วงละเมิด
โดยไม่มีการสวดสมนุภาสน์  และภิกษุณีที่ต้องอาบัติต้องถูกไล่ออกจากภิกษุณีสงฆ์ 
ดังคำที่เป็นพระบัญญัติไว้ว่า ก็ภิกษุณีใดก่อคดีพิพาทกับคหบดี กับบุตรคหบดี กับ
ทาส หรือกับกรรมกร โดยที่สุดกระทั่งกับสมณปริพาชก ภิกษุณีนี้ ต้องธรรมคือ
สังฆาทิเสสที่ช่ือว่าปฐมาปัตติกะ นิสสารณียะ หรือดังคำในสิกขาบทวิภังคว่า  คำว่า  
นิสสารณียะได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่  (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๘๐/๒๘, ๖๘๔/๓๓, 
๖๙๒/๔๐, ๖๙๖/๔๓, ๗๐๑/๔๖, ๗๐๖/๕๐, ๗๑๒/๕๖, ๗๑๘/๖๑, ๗๒๔/๖๖, 
๗๓๐/๗๓) 

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า คำว่า ปฐมาปัตติกะ นิสสารณียะ เป็นช่ือเฉพาะของธรรมคือ
อาบัติสังฆาทิเสสที่ต้องในทันทีท่ีล่วงละเมิด โดยไม่มีการสวดสมนุภาสน์ และภิกษุณีที่
ต้องอาบัติสังฆาทิเสสต้องถูกไล่ออกจากภิกษุณีสงฆ์(วิ.อ.(บาลี) ๒/๖๗๙/๔๗๑)  

นิสเสณิทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระนิสเสณิทายกเถระ  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติ ๓ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป ท่านได้สร้างบันไดขึ้นปราสาทถวาย
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ ท่านได้
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เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๓ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙/๓๓๙) 

นิสัย : นิสัย ม ี๓ นัย คือ 
 1.ท่ีพ่ึง, ท่ีอาศัย เช่น ขอนิสยัในการอุปสมบท (คือกล่าวคำขอร้องต่ออุปัชฌาย์ในพิธี

อุปสมบท ขอให้ท่านเป็นท่ีพ่ึงท่ีอาศัยของตนทำหน้าที่ปกครองสั่งสอนให้การศึกษา
อบรมต่อไป),อาจารย์ผู้ให้นิสยั เรียกว่านิสสยาจารย์ (อาจารย์ผู้รับทีจ่ะเป็นท่ีพ่ึงท่ี
อาศัย ทำหน้าท่ีปกครองแนะนำในการศึกษาอบรม) ; คำภาษาบาลีว่า “นิสฺสย”  ใน
ภาษาไทย เขียน นิสสัย หรือนิสัย ก็ได้   

  การขอนิสัย(ขออยู่ในปกครองหรือขอให้เป็นท่ีพ่ึงในการศึกษา)สำเร็จด้วยการถือ
อุปัชฌาย์ (ขอให้เป็นอุปัชฌาย์)น่ันเอง  ในพิธีอุปสมบทอยา่งที่ปฏิบัติกันอยู่ การขอ
นิสัยถืออุปัชฌาย์เป็นบุพกิจตอนหน่ึงของการอุปสมบทก่อนจะทำการสอนซ้อมถาม
ตอบอันตรายิกธรรม ผู้ขออุปสมบทเปล่งวาจาขอนิสัยถืออุปัชฌาย์ ดังนี้ (เฉพาะ
ข้อความที่พิมพ์ตัวหนาเท่านั้น เป็นวินัยบัญญัติ  นอกน้ันท่านเสริมเข้ามาเพ่ือให้หนัก
แน่น) :  

  “อหํ ภนฺเต นิสฺสยํ  ยาจามิ, ทุติยมฺปิ อหํ  ภนฺเต  นิสฺสยํ  ยาจามิ, ตติยมฺปิ อหํ  ภนฺเต  
นิสฺสยํ  ยาจามิ, อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ, อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ, อุปชฺฌาโย เม 
ภนฺเต โหหิ” ลำดับน้ัน  ผู้จะเป็นอุปัชฌาย์ กล่าวตอบว่า “สาหุ”  (ดีละ) “ลหุ”  (เบา
ใจดอก)  “โอปายิกํ”(ชอบแก่อุบาย) “ปฏิรูปํ” (สมควรอยู่) “ปาสาทิเกน  สมฺปา
เทหิ” (จงให้ถงึพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถดิ”  คำใดคำหน่ึง  หรือให้รู้เข้าใจ
ด้วยอาการทางกายก็ตาม ก็เป็นอันได้ถืออุปัชฌาย์แล้ว แต่นิยมกันมาให้ผู้ขอกล่าว
รับคำของท่านแต่ละคำว่า “สาธุ ภนฺเต” หรือ “สมฺปฏิจฉฺามิ” แล้วกลา่วต่อไปอีกว่า 
“อชฺชตคฺเคทานิ  เถโร  มยฺหํ  ภาโร,  อหมฺปิ เถรสสฺ  ภาโร” (ว่า ๓ หน) (= ต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไป พระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าก็เป็นภาระของพระเถระ) 
ภิกษุนวกะ ถ้าไม่ได้อยู่ในปกครองของอุปัชฌาย์ ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีทำให้
นิสัยระงับ  เช่น อุปัชฌาย์ไปอยู่เสียที่อ่ืน  ต้องถือภิกษุอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติสมควรเป็น
อาจารย์ และอาศัยท่านแทน  วิธีถืออาจารย์ก็เหมือนกับวิธีถืออุปัชฌาย์  เปลี่ยนแต่
คำขอว่า “อาจริโย เม ภนฺเต โหหิ, อายสฺมโต  นิสฺสาย  วจฺฉามิ” (ขอท่านจงเป็น
อาจารย์ของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจักอยู่อาศัยท่าน) ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุ
ท้ังหลาย    เพราะเหตุนั้น สงฆ์จงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุเสยยสกะ โดยสั่งให้กลับไปถือ
นิสัยใหม่,ในอุปริปัณณาสก์กล่าวถึงธรรมอันน่าอัศจรรย์    ไม่เคยปรากฏ    ของท่าน
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พักกุละ พระพักกุละไว้ตอนหน่ึง ... ไม่รู้จักการให้นิสัยเลย (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๑/๒๒,ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๑/๒๔๔) 

 2.ปัจจัยเคร่ืองอาศัยของบรรพชิต ๔ อย่าง ดู นิสสัย  
 3.ความประพฤติท่ีเคยชิน เช่น ทำจนเป็นนิสัย (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล

ศัพท์) ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวถึงสิกขาบทวิภังค์ตอนหนึ่งว่า คำว่า อน่ึง...ใด    คือ 
ผู้ใด ผู้เช่นใด มีการงาน มีชาติวรรณะ มีช่ือ มีตระกูล มีลักษณนิสัย มีคุณธรรมมี
อารมณ์อย่างไร (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๓) หรือคำว่า พระสมณะเช้ือสายศากยบุตร
เหล่าน้ีมีลักษณะนิสัยดี ประพฤติเรียบร้อย(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๐๒/๕๑๓)     

นิสีทนะ, ผ้า :  ผ้ารองนั่ง, ผ้าปูน่ังสำหรับภิกษุ ดังพระดำรัสในมหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้า 
รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า อานนท์ เธอจงถือผ้านิสีทนะ(ผา้รองนั่ง) เราจะ
เข้าไปพักกลางวันที่ปาวาลเจดีย์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๖/๑๑๒),ในราหุโลวาทสูตร 
พระพุทธเจ้ารับสั่งเรียกท่านพระราหุลมาตรัสว่า  ราหุล เธอจงถือผ้านิสีทนะ  
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๑/๑๔๔,ในอายุสังขาโรสสัชชนสูตร กล่าวถึงท่านพระอานนท์
ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว  ถือนิสีทนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปข้างพระ
ปฤษฎางค์ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๐/๓๗๒,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๑/๒๗๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า นิสีทนะ หมายถึงท่ีรองน่ังที่ทำด้วยแผ่นหนังสัตว์ (องฺ.อฏฺฐก.อ.  
(บาลี) ๓/๗๐/๓๗๔)   

นิสิต : ศิษย์ผู้เล่าเรียนอยู่ในสำนัก, ผู้อาศัย, ผู้ถือนิสัย ดังคำในจูฬวรรค กัมมักขันธกะ 
กล่าวถึงพวกภิกษุนิสิตของพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ  ก่อความบาดหมาง ก่อ
ความทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอ้ือฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยตนเอง(วิ.จู.
(ไทย) ๖/๑/๑) 

นิหุหุงกสูตร :  พระสูตรว่าด้วยผู้ไม่ตวาดว่า หึ หึ คือพราหมณ์ผู้ไม่ตวาดว่า หึหึ คำว่า ผู้ไม่ตวาดว่า หึ
หึ น้ีเป็นเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งของพุทธอุทานท่ีทรงเปล่งตรัสตอบคำถามของ
พราหมณ์ท่ีมีลทัธิเช่ือว่าสิ่งท่ีเห็นเท่าน้ันจัดว่าเป็นมงคล มักเท่ียวตวาดผู้อ่ืนท่ีมีลัทธิ
ขัดแย้งกับตน ว่า หึหึ เพราะความถือตัวและความโกรธ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔/๑๗๖,ขุ.
อุ.อ. (บาลี) ๔/๕๕) 

นีฆสูตร : พระสูตรว่าด้วยทกุข์พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ทุกขม์ี  ๓  ประการ  
คือ  (๑)  ทุกขค์ือราคะ  (๒) ทุกข์คือโทสะ (๓) ทุกข์คือโมหะ พร้อมกับทรงย้ำว่า  เธอ
ท้ังหลายพึงเจริญอริยมรรคมอีงค์ ๘ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู้  เพ่ือความส้ินไป  เพ่ือละ
ทุกข์เหล่านั้น  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๘/๙๗) 
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นีตเถรคาถา :  ภาษิตของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระนีตเถระ พระศาสดาเมื่อจะประทานโอวาทแก่
ท่านพระนีตเถระได้ตรัสพระคาถาไว้ดังนี้ว่า คนทรามปัญญา เอาแต่นอนทั้งคืน ชอบ
มั่วสุมกับหมู่พวกทั้งวันเมื่อไรจึงจะสิ้นทุกข์ได้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘๔/๓๓๔) 

นีลกสิณ : กสิณคือสีเขียว, สมถกัมมัฏฐานหมวดหน่ึงว่าด้วยอารมณ์ท่ีกําหนดสีเขียว, เป็นช่ือ ๑ 
ในกสิณ ๑๐ และอยู่ในหมวดสี มี ๔ ได้แก่ สีเขียว ชื่อว่านีลกสิณ เป็นต้น ดังคำใน
สังคีติสูตร กสณิายตนะตอนหน่ึงว่า บุคคลหนึ่งจำนีลกสณิ(กสิณคือสีเขยีว)ได้ (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๔๖/๓๖๑) หรอืดังคำในกาลีสูตร กล่าวถึง สมณพราหมณ์พวกหน่ึงทำ
ประโยชน์ช้ันยอด คือสมาบัติที่มีนีลกสิณเป็นอารมณ์  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/
๔๓๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๖/๕๘) 

  คำว่า นีลกสิณ  นี้ มีปรากฏในพระไตรปิฎก ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๐/๒๙๘,องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๔๔๓/๕๐, ๔๔๔/๕๐, ๔๔๕/๕๐, ๔๔๖/๕๐, ๔๔๗/๕๐, ๔๔๘/๕๐, 
๔๔๙/๕๐, ๔๕๐/๕๐, ๔๕๑/๕๐, ๔๕๒/๕๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๑, ๑๒๓/๑๙๐,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๒๙/๒๙๕, ๔๓๒/๔๖๓)  

นีลวาสี, ภิกษุ : ช่ือพระเถระรูปหน่ึง ท่านรูปนี้อยู่ในกุกกุฏาราม เขตกรุงปาตลีบุตร เป็นพระภิกษุที่อยู่
ร่วมกับพระเถระรูปอ่ืนๆ กล่าวคือท่านพระสาณวาสี ท่านพระโคปกะ ท่านพระภคุ 
และท่านพระผลิกสันทานะ เป็นรูป ๑ในคณะพระเถระที่ให้คำปรึกษาแก่พระภิกษุ
จำนวน ๓ รปูที่พักอยู่ในกรงุราชคฤห์  ในเร่ืองผ้าเดาะกฐิน (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๓/
๒๓๖)  

นีลาภิชาติ : ชาติเขียว หมายถึงนักบวช เป็นช่ือ ๑ ในอภิชาติ ๖ ซึ่งเป็นการกำหนดช้ันชนตาม
ทัศนะของครูปูรณะกัสสปะ กล่าวคือ โจรเป็นกัณหาภิชาติ (สีดำ) นักบวชเป็นนี
ลาภิชาติ (สีเขียว) นิครนถ์เป็นโลหิตาภิชาติ (สีแดง) คฤหัสถ์เป็นหลทิทาภิชาติ (สี
เหลือง) อาชีวกเป็นสุกกาภิชาติ (สีขาว) นักบวชที่เคร่งวัตรปฏิบัติเป็นปรมสุกกาภิชาติ 
(สีขาวย่ิงนัก) ดังคำในฉฬภิชาติสูตร กล่าวถึงปูรณะ กัสสปะบัญญัติอภิชาติ ๖ จำพวก 
คือ(๑) บัญญัติกัณหาภิชาติ (ชาติดำ) (๒) บัญญัตินีลาภิชาติ (ชาติเขียว) (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๓) 

  อรรถกถาอธิบายยว่า คำว่า นีลาภิชาติ  (ผู้มีชาติเขียว)  หมายถึงภิกษุผู้เป็นนักบวช
พวกหน่ึง  ผู้เลือกกินแต่เน้ือปลา  (ม.ม.อ. (บาลี)  ๒/๑๐๐/๙๐,  ที.สี.อ.  (บาลี) ๑/
๑๖๘/๑๔๗)บางแห่งอธิบายว่า นีลาภิชาติ  ผู้ท่ีมีชาติเขียว  ได้แก่  พวกภิกษุท่ีฝักใฝ่
ในธรรมฝ่ายดำ พวกกรรมวาทะตลอดจนพวกกิริยวาทะอื่น ๆ และคำว่า อภิชาติ  ๖ 
เหล่าน้ีปูรณะ กสัสปะ บัญญติัไว้(ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๙/๖,ม.อุ.ฏีกา  (บาลี)๓/๙/๒๕๖)
  



 

๒๗๙๕ 
 

 

นีวรณสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยนิวรณ์ พระผูมี้พระภาคตรัสว่า นิวรณ์ ๕ มีเน้ือความเหมือนในนีวรณ
สูตร แห่งสติปัฏฐานวรรคแล้วตรัสว่า เพ่ือละนิวรณ์ ๕ นัน้ ภิกษุพึงเจริญอิทธิบาท ๔ 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๕๔๙) 

นีวรณสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยนิวรณ์ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  นิวรณ์(สิ่งกั้นจิต
ไม่ให้บรรลุความดี)มี ๕ ประการ  คือ  (๑)  กามฉันทะ  ความพอใจในกาม  (๒)  
พยาบาท  ความคิดปองร้าย (๓)  ถีนมิทธะ  ความหดหู่และเซื่องซึม  (๔)  อุทธัจจกุก
กุจจะ  ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ (๕)  วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  พร้อมกับทรงย้ำว่า  
เธอท้ังหลายพึงเจริญอริยมรรคมีองค์  ๘  เพ่ือรู้ย่ิง  เพ่ือกำหนดรู้  เพ่ือความส้ินไป  
เพ่ือละนิวรณ์เหล่าน้ัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๗๘/๑๐๔) 

นีวรณสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยนิวรณ์  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  นิวรณ์  ๕  ทำให้
เป็นเหมือนคนตาบอด  ส่วนโพชฌงค์  ๗  ทำให้เป็นเหมือนคนตาดี (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๒๒๑/๑๕๓) 

นุ่งห่มผา้ไหมคู่ใหม่ : การแต่งตัวในเทศกาลสำคัญของพวกพราหมณ์ เช่น เทศกาลลอยบาปของ
พราหมณ์  ดังคำในปฐมปัจโจโรหณีสูตร พราหมณปัจโจโรหณิสูตร เรื่องพิธีลอยบาป 
กล่าวไว้ว่า พราหมณ์ช่ือว่าชาณุสโสณิสรงนำ้ดำหัวในวันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม ่
ยืนถือกำหญ้าคาสดอยู่ ณ ท่ีสมควรไม่ไกลพระผู้มีพระภาค (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๑๙/๒๗๒,๑๖๗/๓๐๑)  

นุ่งห่มหนังสัตว์ : การแต่งตัวของพวกชฏิล,เครื่องนุ่งห่มของฤษี  ดังคำในเสตเกตุชาดก พระราชาทรง
เห็นดาบสท้ังหลายบำเพ็ญตบะผิด จึงตรัสสนทนากับปุโรหิตว่า ชฎิลเหล่าใดนุ่งห่ม
หนังสัตว์ท่ีขรุขระ มีขี้ฟันเขรอะ ร่างกายสกปรก สาธยายมนต์อยู่ ชฎิลเหล่าน้ัน
ประกอบหน้าท่ีการงานของมนุษย์จะรู้แจ้งโลกน้ีแล้วพ้นจากอบายได้หรือ (ขุ.ชา.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๗/๑๐/๒๒๙, หรือดังคำในอุททาลกชาดก พระราชาทรงสนทนากับปุโรหิต
โดยนัยเดียวกันนี้ (ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๖๒/๔๓๒),ในอปทาน กล่าวว่าเป็น
เครื่องนุ่งห่มแบบฤษี ดังคำว่า ฤษีผู้เป็นศษิย์ของข้าพเจ้าบางพวกยืนและเดินจงกรม 
ฯลฯ ศิษย์ของข้าพเจ้าเหล่านั้นเกล้าชฎา คอนบริขาร นุ่งห่มหนังสตัว์เที่ยวไปใน
อากาศได้ทุกตน(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๙๙/๓๔)  

เนกขัมมฉันทะ : ความพอใจการออกบวช  หมายถึงยินดีในเนกขัมมะ ดังคำในลักขณสูตร กล่าวถึง
มหาบุรุษไว้ตอนหนึ่งว่า ถ้าพระกุมารผู้มีพระลักษณะเช่นน้ัน ทรงออกผนวช ทรงยินดี
ในเนกขัมมฉันทะจะมีพระปรีชาเห็นแจ้ง เป็นอัครบุคคลไมมี่ใครๆ ขม่ได้แน่นอน (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๓/๑๖๕, ๒๐๕/๑๖๗, ๒๑๕/๑๗๕, ๒๑๗/๑๗๗),ในสนิทานสูตร 



 

๒๗๙๖ 
 

 

พระผู้มีพระภาตรัสอธิบายว่า... เนกขัมมฉนัทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมสังกัปปะ 
เนกขัมมปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมฉันทะ(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๓)  

เนกขัมมธาตุ : ธาตุคือเนกขัมมะ,ธาตุคือความปลอดจากกาม, ข้อ ๑ ในกุศลธาตุ ๓ คือ (๑) เนกขัมม
ธาตุ (ธาตุคือเนกขัมมะ) (๒) อพยาปาทธาตุ (ธาตุคืออพยาบาท)  (๓) อวิหิงสาธาตุ 
(ธาตุคืออวิหิงสา) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒),ในพหุธาตุกสูตร กล่าวว่าเป็นข้อ ๒ 
ในธาตุ อันได้แก่ (๑) กามธาตุ (๒) เนกขัมมธาตุ (๓) พยาบาทธาตุ (๔) อพยาบาทธาตุ 
(๕) วิหิงสาธาตุ  (๖) อวิหิงสาธาตุ  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๓),ใน สนิทานสูตร  
กล่าวถึงเนกขัมมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๓),
องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๑๑/๖๓๒), ในนิสสรณิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธาตุท่ีมี
คุณสมบัติสลัดออกไว้ว่า ธาตุเป็นที่สลัดออก ๓ประการน้ี คือ(๑) เนกขัมมธาตุ เป็นท่ี
สลัดละกามทั้งหลาย (๒) อรปูธาตุเป็นท่ีสลัดละรูปธรรมท้ังหลาย (๓)  นิโรธธาตุเป็นท่ี
สลัดละธรรมชาติที่เกิดแล้ว ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๗๒/๔๒๙),ในวิภังค์ กล่าวไว้ว่า เป็นข้อ ๔ ในธาตุ ๖ และอธิบายความหมายไว้ว่า 
ความตรึก  ความตรึกโดยอาการต่างๆ ฯลฯ สัมมาสังกัปปะที่ประกอบด้วยเนกขัมมะ 
น้ีเรียกว่าเนกขัมมธาตุ สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลทั้งหมดช่ือว่าเนกขัมมธาตุ  (อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๑๘๒/๑๔๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เนกขัมมธาตุ  หมายถึงรูปฌาน  (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๒/
๒๕๑)  

เนกขัมมบารมี : บารมีคือเนกขัมมะ,บารมีคือการออกบวช,หมายถึงการบำเพ็ญบารมีคือความปลอด
จากกาม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๔/๑๑),หรือดังในสุเมธกถา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้า
ท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านจงบำเพ็ญเนกขัมมบารมีเถิด (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๑๒๖/๕๘๔), ในจริยาปิฎก  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เราได้ให้ทานท่ีควรให้ 
บำเพ็ญศีลโดยหาเศษมิได้  ถึงเนกขัมมบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด  (ขุ.
จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗)  

เนกขัมมวิตก : ความตรึกปลอดจากกาม,ความตรึกท่ีจะออกจากกาม หรือตรึกท่ีจะออกบวช, ความ
ตรึกในการออกบวช, ความดำริหรือความคิดท่ีปลอดจากความโลภ,ข้อ ๓ ในกุศลวิตก 
๓ กล่าวคือ (๑) เนกขัมมวิตก (๒) อพยาบาทวิตก (๓) อวิหิงสาวิตก  ดังคำในเทวธาวิ
ตักกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เนกขัมมวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาท มี
ความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างน้ี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๖/๒๑๘,๒๐๘/๒๒๐,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๓) 



 

๒๗๙๗ 
 

 

  คำว่า เนกขัมมวิตก มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๔/๓๗๑, ๑๒๕/
๓๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๒/๑๑๗, ๑๓๘/๒๐๖, ๒๖๒/๓๘๐,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๗/๔๕๔ 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  เนกขัมมวิตก  หมายถึงความตรึกในเรื่องออกจากกิเลส 
(ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๒๐๖/๔๐๖)  

เนกขัมมสญัญา : ความกำหนดหมายปลอดจากกาม,ข้อ ๓ ในกุศลสญัญา ๓ คือ (๑) เนกขัมม
สัญญา (๒) อพยาปาทสัญญา (๓)  อวิหิงสาสัญญา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒),ข้อ ๔ ใน
ธรรม ๖ ประการ อันได้แก ่ (๑) เนกขัมมวิตก  (๒) อพยาบาทวิตก (๓) อวิหิงสาวิตก (๔) 
เนกขัมมสัญญา (๕) อพยาบาทสัญญา (๖) อวิหิงสาสัญญา,ในสัญญาสตูร พระผู้มีพระภาค
ตรัสถึง ภิกษุควรเจริญเนกขัมมสญัญา(ความกำหนดหมายปลอดจากกาม) เพ่ือละกาม
สัญญา (องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๒/๑๑๐/๖๓๑), ในกถาวัตถุกล่าวถึงเนกขัมมสญัญาเกิดขึ้นในลำดับ
แห่งกามสัญญา (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๘๗/๗๓๔)  

เนกขัมมสิตโทมนัส : โทมนสัอิงเนกขมัมะ หมายถึงความไม่สบายใจอาศัยการออกบวช  อธิบายว่า
ความไม่สำราญทางใจ ความทุกข์ทางใจ  ความเสวยอารมณ์ท่ีไมส่ำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่
เจโตสัมผัส  กิริยาที่เสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศัยกามคุณ
ในรูปอันไม่เป็นท่ีชอบใจเกี่ยวกับการออกบวช ดังคำในอัฏฐสตสูตร พระผู้มีพระภาตรัสว่า 
เวทนา ๓๖ ประการ อย่างละ ๖ ประการ กล่าวคือ (๑) เคหสิตโสมนสั (๒) เนกขัมมสิต
โสมนัส (๓) เคหสิตโทมนัส (๔) เนกขัมมสติโทมนัส (๕) เคหสิตอุเบกขา (๖) เนกขัมมสิต
อุเบกขา  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๐/๓๐๔)  

เนกขัมมสิตโสมนัส : โสมนัสอิงเนกขัมมะ,ความสบายใจอาศัยการออกบวช, หมายถึงความสำราญทาง
ใจ ความสขุทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีสำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผสั กิริยาเสวย
อารมณ์ท่ีสบายเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามคุณในรูปอันเป็นท่ีชอบใจเกี่ยวกับ
การออกบวช,ข้อ ๔ ในเวทนา ๖, (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๐/๓๐๓)  

เนกขัมมสิตอุเบกขา : อุเบกขาอิงเนกขัมมะ,ความวางเฉยอาศัยการออกบวช หมายถึงความสำราญ
ทางใจก็มิใช่ ความไม่สำราญทางใจก็มิใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสท่ีอาศัยกามคุณในรูปอันเป็น
ท่ีต้ังแห่งอุเบกขาเกี่ยวกับการออกบวช(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๗๐/๓๐๔)  

เนกขัมมสุข : สุขคือเนกขัมมะ,สุขจากการหลีกออกบวช,สุขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการบรรพชา,สุขเกิด
จากบรรพชา(การบวช) หมายถึงสุขอันเกิดจากความสงัด สุขเกิดจากความสงบ สุขเกิดจาก
การตรัสรู้  ดังคำในมหาสุญญสูตร กล่าวถึงเป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้หลีกออกจากคณะอยู่ตามลำพัง
ผู้เดียว พึงหวังเนกขัมมสุขปวิเวกสุข อุปสมสุข สัมโพธิสุข (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๖/๒๒๓, 
๓๒๘/๓๙๕),ข้อ ๒ ในสุข ๒ คือ (๑) กามสุข (๒) เนกขัมมสุข (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๖/



 

๒๗๙๘ 
 

 

๑๐๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๒/๔๙๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘๖/
๔๑๒),ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๒/๑๑๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เนกขัมมสุข  หมายถึงความสุขของผู้ออกจากกามได้แล้ว  (ม.
อุ.อ. (บาลี) ๓/๑๘๖/๑๑๔),บางแห่งอธิบายว่า คำว่า เนกขัมมสขุ  หมายถึงสุขที่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยบรรพชา  (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๖๖/๖๐, ขุ.จู.อ. (บาลี)๑๔๐/๑๓๓),บางแห่ง
อธิบายว่า คำว่า เนกขัมมสขุ  หมายถึงสุขของพระอนาคามี  (ขุ.ธ.อ.  (บาลี) ๗/๕๒)     

เนกขัมมะ : การออกจากกาม, การออกบวช,การสลัดออกจากกาม, ความปลอดโปร่งจากสิ่งล่อเร้าเย้า
ยวน (พจนานุกรม เขียน เนกขัม กม็ี) ; ขอ้ ๓ ในบารมี ๑๐ ดังคำในมหาวรรคกล่าวถึงพระ
อรหันต์ย่อมน้อมไปในฐานะ ๖ เช่น น้อมไปในเนกขัมมะ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๔/๙) 

  คำว่าเนกขัมมะ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๑/๓๑๑, ๓๕๓/
๓๗๔,๓๕๗/๔๐๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๕/๙๘,๙๙/๑๐๕,๒๖๗/๓๑๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๘๗/
๒๒๔,๒๑๔/๒๔๗,๓๐๖/๓๗๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๒/๓๓๕, ๓๒๓/๓๓๖, ๓๒๔/๓๓๖, ๓๓๐/
๓๔๐ ,๓๓๑/๓๔๐,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๓๙/๒๐๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๗/๑๐๔ ,๒๐๐/
๓๔๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๓/๕๐๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๘/๒๗๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๙๐/๒๐๕,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๑/๘๙,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๙/๔๘๙, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๑๐๕/
๗๖๖,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๔๐/๖๑๐, ๔๐๕/๖๒๒,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔๙/๑๗๑, ๑๕๐/๔๑๐,ขุ.จู.
(ไทย) ๓๐/๖๗/๒๕๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖, ๒๒/๓๐, ๒๘/๔๑, ๔๐/๖๐๖, ๔๑/๖๐๗, 
๘๖/๑๔๕, ๒๑๗/๓๖๐, ๒๒๒/๓๗๔,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๗๖/๕๖๖, ๑๒๙/๕๘๔,อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๕๒๖/๕๖๖  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า พระอรหัตตผล  ช่ือว่าการออกจากกาม  (เนกขัมมะ)  เพราะ
ออกไปจากกิเลสทุกอย่าง (วิ.อ.  (บาลี) ๓/๒๔๓/๑๖๔-๑๖๕) 

เนกขัมมานิ สังสกถา:เรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม ,ข้อ ๕ ในอนุปุพพิกถา ๕ ดังคำใน
พระไตรปิฎก พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถา คือทรงประกาศ คือ (๑) ทานกถา (๒)สีลก
ถา (๓) สัคคกถา (๔) กามาทีนวกถา (๕)  เนกขัมมานิสังสกถา หรือดังคำในอุปาลิวาทสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพีกถา แก่อุบาลีคหบดี  คือทรงประกาศทานกถา(เร่ืองทาน) สีลก
ถา(เรื่องศีล) สัคคกถา(เรื่องสวรรค์)  กามาทีนวกถา(เร่ืองโทษความต่ำทราม ความเศร้า
หมองแห่งกาม)และเนกขัมมานิสังสกถา(เรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม)  (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๒๔๒/๔, ๒๘๔/๙๕, ๒๙๓/๑๑๔, ๓๐๑/๑๓๔,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๕/๔๒, ๗๙/๔๔, ๘๓/๔๕,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/๖๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๒๓๒,๒๑/๒๕๘,๒๒/๒๖๑,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๔๓/๒๕๖) 



 

๒๗๙๙ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เนกขัมมานิสังสกถา หมายถึงกถาท่ีพรรณนาคุณความดีของ
การไม่ติดใจเพลินอยู่ในกาม  ความปลอดโปร่ง   จากสิ่งล่อเร้าเย้ายวน  การออกบวช  
เพ่ือให้มีฉันทะที่จะแสวงหาความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีตย่ิงขึ้นไปกว่านั้น(ม.ม.อ.  
(บาลี) ๒/๖๙/๗๐)  

เนตติ, ยักษ์,ระเบียบ : 1.ช่ือยักษ์ตนหนึ่ง ท่ีเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณ  มีตำแหน่งเป็นมหายักษ์  
เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

 2.แบบแผน, เย่ียงอย่าง, ขนบธรรมเนียม (พจนานุกรม เขียน เนติ)  
เนตร (เพ่ิมเติม) : ตา,ดวงตา ดังคำในลักขณสูตร กล่าวถึงข้อท่ีพระราชกุมารมีพระเนตรดำสนิทนี้ เป็น

ลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น,หรือดังคำว่า ต้ังแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมาร ทรงเพ่งดู
ไม่กะพริบพระเนตร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕/๑๙,๔๐/๒๑) 

เนตรกินนรี : ตาของนางกินนรี, ดวงตาของกินนรี  ดังคำในอุทยชาดก ท่ีท้าวสักกะสนทนากับพระราช
ธิดาว่า พระนางผู้ทรงพระภูษาสะอาด  มีพระเพลาแนบสนิท  มีพระวรกายงามหาที่ตำหนิ
มิได้ เสด็จขึ้นสู่ปราสาท ประทับนั่งอยู่พระองค์เดียว พระนางผู้มีพระเนตรงามเพียงดังเนตร
กินนรี หม่อมฉันขออนุญาตพระนาง ขอให้เราได้อยู่ร่วมกันสองคนสักคืนหน่ึงน้ี (ขุ.ชา.เอกา
ทสก.(ไทย) ๒๗/๓๗/๓๖๐)  

เนมิ, ยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหนึ่งช่ือว่าเนมิ ยักษ์ท่ีครองเมือง  เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณ(ท้าวกุเวร
มหาราช) อยู่เมืองวิสาณาราชธานี ทำหน้าท่ีหาข่าวและประกาศให้ทราบ ดังคำว่า ยักษ์ช่ือต
โตลา ชื่อตัตตลา ช่ือตโตตลา ช่ือโอชสี ช่ือเตชสี  ช่ือตโตชสีช่ือสุระ ช่ือราชา ช่ือสูโรราชา ช่ือ
อริฏฐะ ช่ือเนมิ  ช่ืออริฏฐเนมิต่างทำหน้าท่ีหาข่าวและประกาศให้ทราบ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๘๑/๒๒๗, ๒๙๑/๒๔๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ต่างทำหน้าท่ีหาข่าวและประกาศให้ทราบ หมายถึงยักษ์ผู้ครอง
เมืองแต่ละตนแยกกันทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเมืองน้ันและแจ้งข่าวแก่ยักษ์ผู้เฝ้า
ประตูในทิศต่าง ๆ  ๑๒  ทิศ  ของวิสาณาราชธานีเพ่ือให้นำไปถวายแก่ท้าวเวสวัณ  (ที.
ปา.อ.(บาลี)  ๒๘๑/๑๕๙,  ที.ปา.ฏีกา  (บาลี) ๒๘๑/๑๙๘)  

เนมิตติกตา : การทำนิมิต หมายถึงการฉลาดในการใช้ถอ้ยคำ มุ่งลาภสักการะ, ข้อที่ ๔๖ ในเอกก
มาติกา ๗๓ ในวิภังค์อธิบายความหมายไว้ว่า การทำนิมติ ความฉลาดในการทำนิมิต  การ
พูดเกี่ยวข้องด้วยปัจจัย การพูดเป็นเลศนัย การพูดเลียบเคียงชนเหล่าอ่ืน ของภิกษุผูมุ้่งลาภ
สักการะและชือ่เสียงผู้มีความปรารถนาลามก  ถูกความอยากครอบงำ น้ีเรียกว่า เนมิตติกตา 
(อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๖๓/๕๕๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทำนิมิต  หมายถึงความฉลาดในการกระทำทางกายและวาจา
เพ่ือให้คนอ่ืนให้ทาน (อภิ.วิ.อ.(บาลี)   ๘๖๓/๕๒๓)  



 

๒๘๐๐ 
 

 

เนมิราช :พระราชาพระนามว่าเนมิ แห่งเมืองมิถิลา บำเพ็ญกุศลเป็นอันมาก สรา้งศาลาจตุรมุข  
บำเพ็ญทาน คอืเคร่ืองนุ่มห่ม  ท่ีนอน ข้าว น้ำ และโภชนะ แก่หมู่เน้ือ นก และคนเป็นต้น 
แสวงหาพระสัพพัญญุตญาณในภพทั้งปวงจึงให้สัตว์ท้ังหลายได้อ่ิมหนำด้วยทานแล้ว 
ปรารถนาพระโพธิญาณอันอุดม,พระชาติของพระพุทธเจ้าท่ีเคยทรงบำเพ็ญทานบารมีกว่าจะ
ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๗,๑๔๓/๗๔๕)  

เนมิราชจริยา : พระสูตรว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าเนมิราช พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า ในสมัยท่ีเป็น
พระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลา รับสั่งให้ สรา้งศาลาจตุรมุข ๔ แห่ง ได้ให้ทาน
ท้ังแก่คนและสตัว์ เพราะปรารถนาพระโพธิญาณ(ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๔๐/๗๓๒) 

เนมิราชชาดก : ชาดกว่าด้วยพระเจ้าเนมิทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมมีีเน้ือความอธิบายไว้ว่าพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราช ทรงบำเพ็ญฌาน  สมาทานอุโบสถศีลมไิด้ขาด
ทรงช้ีแจงทางสวรรค์แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ประชาชนเหล่าน้ันทำบุญแล้วตายไปเกิด
ในสวรรค์เม่ือระลึกถึงอุปการคุณของพระราชาจึงให้มาตลีเทพบุตรนำเวชยันต์ราชรถไปรับ
พระเจ้าเนมิราชให้ขึ้นไปเย่ียมชมสวรรค์ มาตลีเทพบุตรได้นำพระเจ้าเนมิราชไปชมนรกต่างๆ 
แล้วแสดงบุพกรรมของสัตว์นรกเหล่าน้ันให้สดับจากนั้นได้นำไปชมสวรรค์ช้ันต่างๆและแสดง
บุพกรรมของเหล่าเทวดาในสวรรค์แต่ละช้ันให้สดับ  ต่อจากน้ันจึงนำไปเยี่ยมท้าวสักก
เทวราช พระเจ้าเนมิทรงแสดงธรรมแก่ท้าวสักกเทวราชและเทพบริวารเป็นจำนวนมากเมื่อ
มาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชกลับมาส่งท่ีมนุษย์โลกแลว้ พระองค์ทรงสั่งสอนประชาชน
ให้ต้ังอยู่ในบุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นเมื่อพระเกษาหงอกแล้วก็ได้เสด็จออกบรรพชา 
บำเพ็ญฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นและเมื่อสวรรคตแล้วจึงได้ไปสู่พรหมโลก (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๔๒๑/๒๔๖) 

เนมิสัมมตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเนมิสัมมตะ ผู้มีพลานุภาพมาก ดังคำ
ในสุวัณณปุปผยิเถราปทาน พระสุวัณณปุปผิยเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัยที่เกิดเป็น
ช่างทอง แล้วพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วเกิดความเลื่อมใส จงึถวายดอกไม้ทองคำ
เป็นพุทธบูชาตอนหน่ึงว่าข้าพเจ้ากลับเข้าสู่ทีอ่ยู่แล้ว  ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ
ท่ีสุดอยู่ ด้วยจิตที่เลื่อมใสน้ัน ข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ช้ันดุสิต ในกปัท่ี ๙๑ นับจากกัป
น้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ใน
กัปท่ี ๔๓ นับจากกัปน้ีไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ๑๖ ชาติ มีพระนามว่าเนมิสัมมตะ มีพลา
นุภาพมาก  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๗/๒๖๘)  

เนยขน้ :ไขมันหรือน้ํามันท่ีทําจากน้ํานมสัตว์มีท้ังเหลวและแข็ง,จัดเป็นเภสัชอย่าง ๑ ในเภสัช ๕ดังคำ
ในมหาวิภังค์ว่า ที่ช่ือว่าเภสัช  ได้แก่ ภิกษุให้เนยใส เนยขน้ น้ำมัน น้ำผึง้ หรือน้ำอ้อย, และ
พระปิลินทวัจฉะได้รับเภสัช ๕ มากมาย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๗๗/๑๔๗) ในสิกขาบทวิภังค์



 

๒๘๐๑ 
 

 

อธิบายไว้ว่า ท่ีช่ือว่าเนยข้น ได้แก่เนยข้นทำจากน้ำนมสตัว์เหล่าน้ันแหละ(วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๖๒๓/๑๔๓, ๒๖๐/๔๑๒),ในมหาวรรคอธิบายว่า ของที่ภิกษุรับประเคนไว้แล้วฉันได้ภายใน 
๗ วัน  คือ เภสัชท้ัง ๕ ได้แก่ (๑) สัปปิ เนยใส (๒) นวนีตะ เนยข้น (๓) เตละ นํ้ามัน (๔) มธุ 
น้ําผึ้ง (๕) ผาณิต นํ้าอ้อย (วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๑/๖๘),ในทีฆนิกาย กล่าวถึงพัฒนาของนมโคไว้
ว่า นมสดมาจากแม่โค นมส้มมาจากนมสด เนยข้นมาจากนมส้ม (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๐/๑๙๕) 

  คำว่าเนยข้น มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๓, ๑๒๐/๘๙, 
๑๒๓/๙๑, ๑๒๔/๙๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๖/๒๖๒,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๖๒/๓๘๕, ๖๖๓/๓๘๖, 
๖๖๔/๓๘๗, ๖๖๕/๓๘๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๕/๑๔๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๑/๒๑๑ 

  อรรถกถาและฏีกาอธิบายเนยข้นว่าเป็นเภสัช ดังคำว่า คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร คือเภสัช
ท้ัง ๕ ได้แก ่ เนยใส เนยข้น น้ํามัน น้ําผึ้ง นํ้าอ้อย (วิ.อ. (บาลี) ๒/๒๙๐/๔๐, สารตฺถ. ฏีกา 
(บาลี) ๒/๒๙๐/๓๙๓) เป็นสิ่งสัปปายะสำหรับภิกษุผู้เจ็บไข้ จัดว่าเป็นบริขาร คือบริวารของ
ชีวิต ดุจกำแพงล้อมพระนคร เพราะคอยป้องกันรักษาไม่ให้อาพาธที่จะบ่ันรอนชีวิตได้ช่อง
เกิดขึ้น และเป็นสัมภาระของชีวิต คอยประคับประคองชีวิตให้ดำรงอยู่นาน (วิ.อ.(บาลี)๒/
๒๙๐/๔๐-๔๑, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๙๑/๓๙๗, ม.มู ฏีกา (บาลี) ๑/๒๓/๒๑๓),  เป็นเครื่อง
ป้องกันโรค บำบัดโรคที่ให้เกิดทุกขเวทนาเนื่องจากธาตุกำเริบให้หายไป (สารตฺถ. ฏีกา 
(บาลี) ๒/ ๒๙๐/๓๙๓)  

เนยยะ : ผู้พอแนะนำได้,ผู้ที่พอจะแนะนำได้  คือพอจะฝึกสอนอบรมให้เข้าใจธรรมได้ต่อไป,ข้อ ๓ใน
บุคคล ๔ เหลา่  คือ(๑) อุคฆฏิตัญญู (๒)  วิปจิตัญญู (๓) เนยยะ (๔) ปทปรมะ  (อง.ฺจตุกฺก. 
(ไทย)๒๑/๑๓๓/๒๐๒), ในปุคคลบัญญติั อธิบายคำว่าเนยยะว่าบุคคลใดบรรลุธรรมโดย
ลำดับอย่างน้ี คือ โดยการแสดง  การถาม  การมนสกิารโดยแยบคาย  การเสพ  การคบ 
การเข้าไปน่ังใกล้กัลยาณมิตร บุคคลน้ีเรยีกว่าผู้เป็นเนยยะ (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๐/
๑๔๒,๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗)   

  อรรถกถาอธิบายบุคคลประเภทเนยยะเชิงเปรียบเทียบ เกี่ยวกับบุคคล ประเภทไว้ว่า 
เปรียบอุคฆฏิตัญญ ู เป็นเหมือนบัวพ้นน้ำ ที่พอต้องแสงอาทิตย์แล้วก็บานในวันน้ี  เปรยีบวิป
จิตัญญ ู เป็นเหมือนบัวอยู่เสมอน้ำ ท่ีจะบานในวันรุ่งขึ้น เปรียบเนยยะ เป็นเหมือนบัวจมอยู่
ในน้ำท่ีจะขึ้นมาบานในวันท่ี ๓ ส่วนปทปรมะ เปรียบเหมือนบัวท่ีมีโรค ยังไม่พ้นน้ำ  ไม่มี
โอกาสข้ึนมาบาน เป็นภักษาของปลาและเต่า (ที.ม.อ.(บาลี) ๖๖/๖๔-๖๕,สารตฺถ.ฏีกา (บาล)ี
๓/๙/๑๙๒-๑๙๓),ในอรรถกถาอังคุตตรนิกายอธิบายว่า คำว่า เนยยะ หมายถึงบุคคลท่ี
มนสิการโดยแยบคาย  โดยการแสดง  การถาม  การเสพ การคบหา การเข้าไปน่ังใกล้
กัลยาณมิตรจึงบรรลุธรรมโดยลำดับ (องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี) ๒/๑๓๓/๓๘๐)  



 

๒๘๐๒ 
 

 

เนยใส : น้ํามันที่เคี่ยวมาจากเนย ในสกิขาบทวิภังค์ อธิบายไว้ว่า ท่ีช่ือว่าเนยใส ได้แก่ เนยใสทำจาก
น้ำนมโคบ้าง เนยใสทำจากน้ำนมแพะบ้าง เนยใสทำจากน้ำนมกระบือบ้าง หรือเนยใสทำ
จากน้ำนมสัตว์ท่ีมีมังสะเป็นกปัปิยะ(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๒๓/๑๔๓, ๒๖๐/๔๑๒) 

  คำว่า เนยใส มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๒๓๑/๓๘๗,วิ.จู.(ไทย) ๖/
๑๙๒/๓๐๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๓, ๑๒๐/๘๙, ๑๒๓/๙๑, ๑๒๔/๙๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๘๕/๕๒๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๓,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๖๒/๓๘๕, ๖๖๓/๓๘๖, ๖๖๔/
๓๘๗, ๖๖๕/๓๘๘,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๘/๓๗๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๕/๑๔๕,องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๐/๒๘๑, ๒๓/๖๗/๑๓๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๖๗/๑๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๑/๒๑๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๙/๒๗๒,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๒๓๕๗/๕๔๘, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐๑/๓๕๐ ; ดูเนยข้น   

เนรเทศ :ขับไล่ออกจากถ่ินเดิม, ให้ออกไปเสียจากประเทศ หมายถึงบังคับให้ออกไปเสียจากประเทศ
หรือถิ่นที่อยู่ของตน ดังเช่นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธ จับโจรได้แล้วประหารบ้าง จองจำ
บ้าง  เนรเทศบ้าง ด้วยอัตราโทษตามมูลค่าทรัพย์,สิกขาบทวิภังค์อธิบายไว้ว่า คำว่า เนรเทศ
บ้างได้แก่ ขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านบ้าง จากตำบลบ้าง จากเมืองบ้าง จากชนบทบ้าง จาก
ประเทศบ้าง (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๗๘/๘๘,๙๒/๘๒), โดยปริยายหมายถึงการออกจากประเทศ
หรือถิ่นท่ีอยู่เดิมด้วยความสมัครใจ เช่น เนรเทศตัวเองดังเช่นโจรโปรสาท(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 
๒๗/๓๗๑/๑๕๘), หรือดังคำในอัมพัฏฐสูตร กล่าวถึงพระเจ้าโอกกากราชมีพระประสงค์จะ
พระราชทานราชสมบัติแก่พระโอรสของพระมเหสีผู้เป็นทีโ่ปรดปราน จึงรับสั่งให้เนรเทศ
พระราชกุมารท้ัง ๔พระองค์  คือพระอุกกามุขราชกุมาร พระกรกัณฑุราชกุมาร พระหัตถิ
นิกราชกุมาร พระสินีปุรราชกุมาร ออกจากราชอาณาเขต (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖๗/๙๒, ๒๗๖/
๙๘, ๒๗๗/๙๙, ๓๓๘/๑๓๑) 

  คำว่า เนรเทศ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๑/๓๘๘, ๓๗๐/
๔๕๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๘/๒๙๖,ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๙๕/๓๘๙,ขุ.ชา.วีสติ.
(ไทย) ๒๗/๓๐๑/๕๒๒  

เนรมิต : สร้างหรือบันดาลด้วยอํานาจ ฤทธ์ิ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน ดังคำใน
มหาวรรค กลา่วถึงพระผู้มีพระภาคได้ทรงเนรมิตภาชนะใส่ไฟไว้ ๕๐๐ ชุด สำหรับให้ชฎิล
เหล่าน้ันขึ้นจากน้ำจะได้ผิงหรือดังเช่นท้าวสักกะจอมเทพทรงเนรมิตเพศเป็นมาณพเสด็จ
พระดำเนินนำอยู่เบ้ืองหน้าภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข (วิ.ม.(ไทย) ๔/๔๙/
๖๐,๕๘/๗๐) หรือดังเช่นพระเทวทัตได้แปลงเพศเนรมิตตนเป็นกุมารน้อยเอางูพันเอว
ปรากฏบนพระเพลา(ตัก)ของอชาตศัตรูกุมาร (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๓/๑๗๔) 



 

๒๘๐๓ 
 

 

  คำว่า เนรมิต มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๔/๕๗, ๑๗๔/๕๘,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๕๖/๑๙๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๖, ๒๒๘/๒๖๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙/๑๒,ขุ.อิ
ติ.(ไทย) ๒๕/๙๕/๔๖๙,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๓๗/๒๔, ๖๙๐/๗๙ 

เนรมิตกาย : สร้างหรือบันดาลกายของตนให้มีเพ่ิมขึ้น ด้วยอํานาจฤทธ์ิ,สร้างให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นทาง
ใจโดยฉับพลัน ดังคำในสามญัญผลสูตร สภุสูตร กล่าวอธิบายมโนมยิทธิญาณไว้ว่า ภิกษุน้อม
จิตไปเพ่ือเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปท่ีเกิดแต่ใจมีอวัยวะ
ครบถ้วน  มีอินทรีย์ไม่บกพรอ่ง (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๓๖/๗๘, ๒๓๗/๗๙, ๔๗๓/๒๐๖) 

  อรรถกถาอธิบายเรื่องการเนรมิตกายของภิกษุทั่วไปไว้ว่า ตามปกติภิกษุท่ีเลิศด้านน้ีจะ
เนรมิตให้กายเกิดขึ้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทำงานอย่างเดียวกันได้เพียง ๓ หรือ ๔  รูป 
เป็นอย่างมาก (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๙๘/๑๘๙)   

เนรมิตกายมโนมัย :เนรมิตกายสําเร็จด้วยใจ,สร้างกายท่ีให้เกิดมีขึ้นด้วยใจ และพระเถระที่ได้รับยก
ย่องด้านน้ี ก็คือพระจูฬปันถกะ ดังคำท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า จูฬปันถกเลิศกว่าภิกษุสาวก
ท้ังหลายของเรา ผู้สามารถเนรมิตกายมโนมัย (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๙๘/๒๖),ในปฏิสัมภิทา
มรรค อิทธิกถา กล่าวถึงฤทธ์ิท่ีสำเร็จด้วยใจ ดังคำว่า ภิกษุในศาสนาน้ีเนรมิตกายอ่ืนจากกาย
น้ีมีรูปสำเร็จด้วยใจ มีอวัยวะครบทุกส่วน มอิีนทรีย์ไม่บกพร่อง (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔/๕๖๙)   

  อรรถกถาอธิบายว่าเนรมิตกายมโนมัย หมายถึงเนรมิตกายที่เกิดขึ้นด้วยใจเช่น  ตามปกติ
ภิกษุอ่ืนหลายรูปเนรมิตให้กายเกิดขึ้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทำงานอย่างเดียวกันได้
เพียง ๓ รูป หรือ ๔ รูปไม่มาก  ส่วนท่านพระจูฬปันถก เนรมิตกายให้เป็นสมณะตั้ง ๑,๐๐๐ 
รูป โดยการนึกเพียงคร้ังเดียว ท้ังยังสามารถทำให้กายที่เนรมิตน้ันมีรูปร่างต่างกัน  ทำการ
งานต่างกัน ฉะนั้นท่านจึงเลิศกว่าภิกษุผู้เนรมิตกายมโนมัยทั้งหลาย (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/
๑๙๘/๑๘๙)  

เนรมิตอัตภาพ : เนรมิตกาย,เนรมิตกายที่เกิดแต่ใจ  ในที่น้ีหมายถึงสร้างกายทิพย์ให้เกดิขึ้นทางใจโดย
ฉับพลันแต่ให้มีร่างกายหยาบ ดังคำในชนวสภสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เม่ือสนังกุมาร
พรหมปรากฏแก่พวกเทพช้ันดาวดึงส์พระองค์ทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาบปรากฏข้ึน เพราะ
รูปร่างปกติของพรหมไม่อาจปรากฏในคลองจักษุของพวกเทพช้ันดาวดึงส์ได้ (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๘๔/๒๑๕, ๒๘๔/๒๑๖, ๒๘๕/๒๑๗, ๓๐๐/๒๓๓, ๓๐๓/๒๓๘),ในอปทานกล่าวถึง
พระมหาโมคคลัลานเถระพึงเนรมิตอัตภาพช่ัวขณะเดียวได้ต้ังแสนโกฏิ(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๑๑๙๓/๕๓๔),ในอปทาน พระอัพยาธิกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าได้ถวาย
โรงไฟแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ได้ถวายที่อยู่และเครื่องรองรับน้ำร้อนแก่ภิกษุผู้
อาพาธ ผลกรรมนั้นได้เนรมิตอัตภาพของข้าพเจ้าไว้ดีแล้ว  ข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักความเจ็บไข้เลย 
น้ีเป็นผลแห่งบญุกรรม(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๓๙๓) 



 

๒๘๐๔ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เนรมิตอัตภาพ มักใช้สิ่งท่ีละเอียดให้หยาบ ดังเช่นช้างเอราวัณ  
หมายถึงเทพบุตรช่ือเอราวัณเนรมิตกายเป็นพญาช้าง  (ขุ.ส.ุอ.(บาลี) ๒/๓๗๘/๑๘๘)  

เนระพสีู :ช่ือเฟิน ต้นเป็นกอ ใช้ทํายาได้ เป็นพืชจำพวกเดียวกันกับไม้ใบจําพวกผักกูด ดังคำใน
เวสสันตรชาดก มหาวนวัณณนา ตอนหน่ึงว่า ณ ท่ีใกล้สระ(โปกขรณี)นัน้ มีชะเอมต้น ชะเอม
เครือ กำยานประยงค์ เนระพูสี แห้วหม ู สัตตบุษย์ สมุลแว้ง (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๕๙/
๕๐๔)  

เนรญัชรา, แม่น้ำ :ช่ือแม่นำ้สำคัญ พระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่ีภายใต้ต้นโพธ์ิ  
ซึ่งอยู่ริ่มแม่น้ำสายนี้ และกอ่นหน้านั้น ในวันตรัสรู้ทรงลอยถาดข้าวมธุปายาสท่ีนางสุชาดา
ถวายในแม่น้ำสายน้ี  ดังคำในมหาวรรค กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เม่ือแรกตรัสรู้ 
ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ ใกลฝ้ั่งแมน้่ำเนรัญชรา เขตตำบลอุรุเวลา, ณ ที่แม่นำ้เนรัญ
ชรา พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชฎิลอุรุเวลกัสสปะ  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑/๑, ๔๙/๕๙),ในมหา
ปรินิพพานสูตร ตโปกัมมสูตร ตรัสเล่าเรื่องมารต่างๆเช่น ทูลขอให้ปรนิิพพาน (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๑๗๕/๑๒๓, ๓๔๙/๒๗๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๗/๑๗๕, ๑๓๘/๑๗๖, ๑๓๙/๑๗๗,๑๕/
๑๖๐/๒๐๘), ในพรหมสังยุต พรหมสูตร กล่าวถึงท้าวมหาพรหมเข้าเฝ้า เช่น ทูลอาราธนา
พระพุทธเจ้าแสดงธรรม (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๒๙, ๑๗๓/๒๓๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๘๔/
๒๔๐),ในพุทธวงส์กล่าวถึงพระตถาคตจักประทับน่ังที่โคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับข้าว
ปายาสในท่ีน้ัน แล้วเสด็จไปยงัแม่น้ำเนรัญชรา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๗๑๓) 

  คำว่า เนรัญชรา มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๓,๒๒/๓๕,ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๑/๑๗๒, ๒/๑๗๓, ๓/๑๗๔, ๔/๑๗๖, ๑๑/๑๘๙, ๓๐/๒๒๙,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๓๐๗/๖๐๖)  

เนรุ, ภูเขา : ภูเขาทองช่ือว่าเนรุ  หมายถงึภูเขายอดเย่ียม,ภูเขาใหญ ่กว้างและยาวมาก มีอานุภาพมาก 
เพราะทำให้สัตว์ทุกชนิดอยู่ท่ีภูเขาลูกน้ีจะกลายเป็นสีทองเหมือนกันหมด ดังคำในเนรุชาดก 
หงส์น้องชายของพญาหงส์โพธิสัตว์สนทนากับพ่ีชายว่า ราชสีห์ก็ดี  เสือโคร่งก็ดี สุนัขจ้ิงจอก
ก็ดี หมู่เน้ือก็ดีพอมาถึงท่ีน้ีแล้วก็เป็นเหมือนกันหมด ภูเขานี้ช่ืออะไร พญาหงส์โพธิสัตว์กล่าว
ว่า มนุษย์ท้ังหลายรู้จักภูเขาที่ยอดเย่ียมลูกนี้ว่าเนรุ (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๒/๒๓๒),ในอป
ทาน กล่าวว่า มีความสูง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ ดังคำว่า ขุนเขา๓หย่ังลงในห้วงมหรรณพ 
๘๔,๐๐๐ โยชน์ สูงขึ้นไป ๘๔,๐๐๐ โยชน์เช่นกัน ภูเขาสิเนรุก็สูงสุดเท่าน้ัน ภูเขาสิเนรุน้ัน 
ท้ังด้านยาว ท้ังด้านกว้างถึงเพียงน้ัน   

เนรชุาดก : ชาดกว่าด้วยอานุภาพของภูเขาเนรุ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาหงส์โพธิสัตว์ ถูกหงส์
น้องชายชวนให้ไปอยู่ท่ีอ่ืน โดยให้เหตุผลว่า ภูเขาเนรุไม่รู้จักแยกแยะคนดีคนเลว ทำให้มีสี
ทองเสมอกันหมด ทั้งหงส์ กา ฝูงนกอ่ืนๆ รวมทั้งสัตว์ร้ายทั้งหลายมมีราชสีห์ เสือโคร่ง และ



 

๒๘๐๕ 
 

 

สนุขจิ้งจอกเป็นต้น  พระโพธิสัตว์เห็นว่าดีเพราะสัตว์ท้ังหลายมีความเท่าเทียมกันในด้าน
ผิวพรรณ หงส์น้องชายจึงกล่าวว่า สถานท่ีใดคนดีไม่ได้รับการยกย่อง ซ้ำยังถูกดูหมิ่น แต่
กลับยกย่องคนเลว สถานท่ีน้ันไม่ควรอยู่อาศัย สถานท่ีใดคนเกียจคร้าน คนขยัน คนกล้า
หาญ และคนขลาดได้รับการบูชา สถานท่ีน้ันคนดีไม่ควรอยู่ เหมือนภูเขาที่ไม่ทำความ
แตกต่างกัน ภูเขาลูกน้ีไม่รู้จักแยกแยะคนเลว คนดี คนปานกลาง คือไม่ทำให้แปลกกัน อย่า
กระนั้นเลย เราสละภูเขาน้ีไปอยู่ที่อ่ืนเถิดพญาหงส์โพธิสัตว์เห็นด้วยจึงพากันบินไปอยู่ท่ีภูเขา
จิตกูฏ (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย)  ๒๗/๒๐/๒๓๒) 

เนวรปูีนารูปีอตัตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปก็มใิช่ ไม่มีรูปก็มใิช่ พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อมีขันธ์  ๕  เพราะถือมั่นและยึด
มั่นขันธ์  ๕  จึงเกิดมีทิฏฐิว่า  หลังจากตายแล้ว  อัตตาจะว่ามีรูป ก็มิใช่ จะว่าไม่มีรูป ก็มิใช่
ไม่สลายไป  เนื้อหาสาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งวาตสูตรในวรรคนี้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๒๔๕/๓๐๙) 

เนวสัญญานาสัญญาภพ : ภพคือสัญญากไ็ม่ได้ ไม่มสีัญญาก็ไม่ใช่  เป็นช่ือภพที่อยู่ของท่านผู้ได้อรูป
ฌานหรืออรูปภพที่ ๔ ดังคำในปฏิสัมภิมรรค กล่าวถึง นักปราชญ์ละการอาศัยด้วยอำนาจ
ตัณหาได้แล้ว  สลัดทิ้งการอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว ไม่อาศัย คือ ไม่ถือ... อสัญญาภพ ...  
เนวสัญญานาสญัญาภพ  ... รวมความว่า เป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้ว (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๖),
หรือในวิภังค์ กล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุปปัตติภพ ดังคำว่า  กามภพ รูปภพ อรูปภพ 
สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ  จตุโวการภพ และปัญจ
โวการภพ น้ีเรียกว่า อุปปัตติภพ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๓๔/๒๒๑) 

  คำว่า  เนวสัญญานาสัญญาภพ  มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๐/๒๓๙, 
๘๗/๒๖๔, ๑๕๗/๔๔๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕/๑๓, ๑๒๓/๑๙๑,อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๖๙/๑๙, 
๒๐๕/๕๐, ๒๔๖/๖๓, ๓๖๖/๙๒, ๔๕๐/๑๑๒, ๔๗๑/๑๒๐ 

เนวสัญญานาสัญญายตนกิรยิา :กิริยาคือเนวสัญญานาสญัญายตนะ, กิริยา (ทำสักว่าทำไม่มีผล)คอื
ภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่  ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่,เป็นช่ือหน่ึงในอรูปภูมิ หรืออรูปภพที่ ๔ ดังคำใน
ปัฏฐานอธิบายไว้ว่า อากาสานัญจายตนกิริยาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนกิริยาโดย
อารัมมณปัจจัย อากิญจัญญายตนกิรยิาเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาโดย
อารัมมณปัจจัย,หรือดังคำว่า เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็น
ปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอุปนิสสยปัจจัย หรือดังคำว่า อากิญจัญญายตนกุศลเป็นปัจจยัแก่
เนวสัญญานาสญัญายตนกิริยาโดยอารัมมณปัจจัย หรอืดังคำว่า เนวสัญญานาสญัญายตน
กิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย,อีกแห่งหนึ่งอธิบาย 
เช่นดังว่า อากิญจัญญายตนกิริยาเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา หรือดังคำว่า 



 

๒๘๐๖ 
 

 

เนวสัญญานาสญัญายตนกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตร
ปัจจัย หรือดังคำว่า เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผล
สมาบัติท่ีเป็นของอเสขบุคคลโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๑๐/๒๖๐, ๔๒๓/
๒๗๗,๙๓/๗๔๙, ๙๗/๗๕๓, อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๔๘/๓๔๑, ๕๐/๓๙๑)  

เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล :กุศลคือเนวสัญญานาสญัญายตนะ, กุศล(ทำท่ีฉลาดกอปรด้วยปัญญา)
คือภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสญัญาก็ไมใ่ช่,เป็นช่ือหน่ึงในอรูปภูมิ หรืออรูปภพที่ ๔ ดังคำ
ในปัฏฐานอธิบายไว้ว่า  อากิญจัญญายตนกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล
โดยอารัมมณปัจจัย,หรือดังคำว่า เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็น
ปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย หรือดังคำว่า  เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลของท่านผู้
ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยสมนันตรปัจจัย หรือดังคำว่า เนวสัญญานา
สัญญายตนกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอุปนิสสยปัจจัยหรือดัง
คำว่า อากิญจัญญายตนกุศลเป็นปัจจัยแกเ่นวสัญญานาสญัญายตนกุศลโดยอารัมมณปัจจัย,
อีกแห่งหน่ึงอธิบายไว้อีกว่า เนวสัญญานาสญัญายตนกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัย
แก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๐๔/๒๕๘, ๔๑๗/๒๖๔, ๔๑๘/๒๖๕, 
๔๒๓/๒๗๓,๔๐/๙๓/๗๔๘,๔๐/๙๗/๗๕๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๔๖/๓๓๙)   

เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน :ฌานคือเนวสัญญานาสัญญายตนะ,ฌานที่มีสัญญาก็มิใช่  ไม่มีสัญญา
ก็มิใช่, ฌานอันเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่, ฌานที่กำหนดภาวะที่มีสัญญาก็
ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์ เป็นขั้นท่ี ๔ ของอรูปฌาน ๔,ในข้อท่ี ๘ ในวิโมกข์ ๘ (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๑๒๙/๗๖, ๑๗๔/๑๒๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๙/๓๕๑, ๓๔๑/๓๕๕, ๓๔๓/
๓๕๗),ในสัลเลขสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมคือเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ี  เรา
ไม่กล่าวว่า เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสในอริยวินัย แต่เรากล่าวว่า เป็นธรรมเครื่องอยู่สงบ
ในอริยวินัย(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๘๒/๗๒),ในวิภังค์อธิบายวิโมกข์ ๘ ไว้ตอนหน่ึงว่า  เพราะก้าว
ล่วงอากิญจัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาย
ตนฌานอยู่ น้ีช่ือว่าวิโมกข์ข้อที่ ๗ เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการ
ท้ังปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ น้ีช่ือว่าวิโมกข์ข้อที่๘(อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๘๒๘/๕๓๑),ในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานปัญหาสูตร กล่าวอธิบายไว้ว่า ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ีล่วงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานอยู่ น้ีเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๙๙/๓๕๕),ในเจตนา
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระสารีบุตรเถระว่า สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอ
รัมภาคิยสังโยชน์  (สังโยชน์เบ้ืองต่ำ)ไม่ได้ แต่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู่ใน
ปัจจุบันเขาชอบใจเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น ติดใจเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน



 

๒๘๐๗ 
 

 

และถึงความปลื้มใจกับเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน เขาดำรงอยู่ในเนวสัญญานา
สัญญายตนฌานน้ัน น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ันชอบอยู่กับเนวสัญญานา
สัญญายตนฌานน้ันโดยมากไม่เสื่อม เม่ือตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดา
ช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากชั้นน้ันแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๔๑)  

  คำว่า เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๑/
๒๙๔, ๒๘๗/๓๑๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๐/๙๔, ๑๕๖/๑๗๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๑๐/๓๗๗, ๓๖๑/
๔๑๐, ๓๘๖/๔๓๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓๙/๓๔๖, ๓๔๐/๓๔๖,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๙/๒๘๕, 
๒๖๓/๒๙๐, ๒๖๗/๒๙๘, ๒๖๗/๒๙๙, ๓๓๙/๓๕๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๑๐/๓๒๑, ๙๘๔/
๔๖๒,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๔๑/๕๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๔๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๖๖/๓๖๙, ๑๑๙/๔๒๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๔๕/๔๒๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖๔/๘๙๗ 

  อรรถกถาอธิบายว่ากลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ี หมายถึงกลับมาสู่ความเป็นผู้มีขันธ์๕ อัน
เป็นกามาวจร คือไม่เกิดในภพนั้น และไม่เกิดในภพช้ันสูงขึ้นไป (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๗๑/
๓๙๕)  

เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ :ธาตุคือเนวสัญญานาสญัญายตนะ,ธาตุท่ีเข้าถึงภาวะท่ีมีสญัญาก็ไม่ใช่  
ไม่มีสัญญาก็ไมใ่ช่, ธาตุท่ีอาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติจึงปรากฏได้, เป็นข้อท่ี ๖ ในธาตุ ๗ 
ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ธาตุมี ๗  ประการ คือ (๑) อาภาธาตุ (๒) 
สุภธาตุ (๓) อากาสานัญจายตนธาตุ (๔) วิญญาณญัจายตนธาตุ (๕) อากิญจัญญายตนธาต 
(๖) เนวสญัญานาสัญญายตนธาตุ (๗) สญัญาเวทยิตนิโรธธาตุ,และตรัสอีกว่า เนวสัญญานา
สัญญายตนธาตุ  เป็นสังขาราวิเสสสมาบัติท่ีบุคคลจะเข้าถึงได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๕/๑๘๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เนวสัญญานาสญัญายตนธาตุ ในท่ีนี้หมายถึงธาตุท่ีเข้าถึงภาวะท่ีมี
สัญญาก็มิใช่ ไม่มีสญัญาก็มิใช่ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุอาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ
จึงปรากฏได้(ขุ.ม.อ. (บาล)ี ๗/๙๗),คำว่า สังขาราวิเสสสมาบัติ  ในท่ีน้ีหมายถึงสมาบัติท่ีมี
สังขารอันละเอียดยังคงเหลืออยู่  (สํ.นิ.อ.  (บาลี) ๒/๙๕/๑๕๒)    

เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม :พรหมคือเข้าถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไมใ่ช่  ไม่มีสญัญาก็ไม่ใช่,หมายถงึ
พรหมท่ีบำเพ็ญอรูปฌาน ๔ ได้เนวสัญญานาสัญญาจนะ, เป็นช่ือหนึ่งในอรูปภูมิ หรืออรูปภพ
ท่ี ๔, ในมูลปรยิายสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงผู้ไม่ได้สดับไว้ว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ....หมายรู้
เนวสัญญานาสญัญายตนพรหมโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ครั้นหมายรู้
เนวสัญญานาสญัญายตนพรหมโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมแล้ว กำหนด
หมายซึ่งเนวสัญญานาสญัญายตนพรหม กำหนดหมายในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม  
กำหนดหมายนอกเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม กำหนดหมายเนวสัญญานาสัญญายตน



 

๒๘๐๘ 
 

 

พรหมว่าเป็นของเรายินดีเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ข้อน้ันเพราะเหตุไร เรากล่าวว่า 
เพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้, (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔/๖-๗),ในปาสราสิสูตร กลา่วถึงอุททกดาบสราม
บุตร ไปเกิดเป็นอรูปพรหมในชั้นน้ี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๔/๓๐๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า อุทกดาบส  ตายไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  (ม.มู.อ.  
(บาลี) ๒/๒๘๔/๙๔,  วิ.อ.  (บาลี) ๓/๑๐/๑๖) 

เนวสัญญานาสัญญายตนภพ :ภพคือเนวสัญญานาสัญญายตนะ,ภพท่ีเข้าถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่  
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่, ภพคือภาวะท่ีมีสัญญาก็ไม่ใช่  ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่,  ดังคำในสาเลยยกสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  เป็นไปได้ท่ีหลังจากตาย
แล้ว บุคคลนั้นจะพึงเกิดในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอ คือเป็นผู้ประพฤติธรรม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๒/
๔๗๙),ในเจตนาสูตร กล่าวถึงผู้เกิดเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หลังจากจุติแล้ว ก็กลับมาสู่
ความเป็นผู้มีขันธ์  ๕  อันเป็นกามาวจรคือไม่เกิดในภพนั้นและไม่เกิดในภพช้ันสูงขึ้นไป ดัง
คำว่า บางคน...ชอบอยู่กับเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ันโดยมาก ไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อม
เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากช้ันนั้น
แล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ แต่บางคนในโลกน้ีละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ชอบ
อยู่กับเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้นโดยมาก ไม่เสื่อม เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับพวกเทวดาช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากช้ันน้ันแล้วเป็นอนาคามี  
ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๔๑),ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าว
อรูปภูมิไว้ว่า เบ้ืองบนกำหนดเอาเหล่าพรหมผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นท่ีสุด นี้
ช่ือว่าอรูปาวจรภูมิ (ขุ.ป .(ไทย) ๓๑/๗๒/๑๒๒),  ในวิภังค์ กล่าวถึงอายุของเทวดาผู้
เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพว่ามีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัป (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๐๒๘/
๖๗๔),  ในกถาวัตถุ กล่าวอธิบายถึงเนวสัญญานาสัญญายตนกถาไว้ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๓๘๖/๓๙๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้  หมายถึงไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้
มีขันธ์  ๕ ไม่เกิดในภพเบ้ืองต่ำ  คือ  เกิด ในภพน้ันบ้าง  เกิดในภพเบ้ืองสูงขึ้นไปบ้าง  
ปรินิพพานในภพช้ันน้ันน่ันแลบ้าง (องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี) ๒/๑๗๑/๓๙๕)  

เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ :ภูมิคือเนวสัญญานาสัญญายตนะ,ภูมิหรือช้ันที่เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็
มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่, ภูมิคือภาวะท่ีมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่,  เป็นขั้นที่ ๔ ของ
อรูปฌาน ๔, จัดเป็นอุปาทานส่วนท่ีสำคัญท่ีสุด ดังคำในอาเนญชสัปปายสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสอธิบายว่า อริยสาวกน้ันย่อมเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หรือน้อมใจไป
ในปัญญาในปัจจุบันได้ เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณท่ีเป็นไปในภพนั้นๆ พึงเป็น



 

๒๘๐๙ 
 

 

วิญญาณเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเราเรียกว่า ปฏิปทาที่เป็นสัปปา
ยะแก่เนวสัญนาสัญญายตนสมาบัติ และตรัสแก่พระอานนท์อีกว่า อานนท์  ภิกษุน้ันเมื่อยึด
มั่น ย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดก็อุปาทานส่วนที่สำคัญท่ีสุดน้ี คือเนวสัญญานา
สัญญายตนภูมิ(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๐-๗๑/๗๖),ในสังขารุปปัตติสูตร กล่าวถึงเทพผู้เข้าถึงเนว
สัญญานาสัญญายตนภูมิมีอายุยืน ดำรงอยู่นาน มีความสุขมาก (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๗๔/
๒๑๓),ในวิภังค์ กล่าวถึงอายุของเทวดาช้ันน้ีว่ามีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัป(อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๑๐๒๘/๖๗๔)    

เนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก :วิบากคือเนวสัญญานาสัญญายตนะ, วิบากจิต (จิตท่ีเป็นวิบาก)คือ
ภาวะท่ีมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่,เป็นช่ือหนึ่งในอรูปภูมิ หรืออรูปภพที่ ๔ ดังคำใน
ปัฏฐานอธิบายไว้ว่า อากิญจัญญายตนกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนวิบากและ
กิริยาโดยอารัมมณปัจจัย หรือดังคำว่า อากิญจัญญายตนกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานา
สัญญายตนวิบากโดยอารัมมณปัจจัย หรือดังคำว่า อากิญจัญญายตนกุศลเป็นปัจจัยแก่เนว
สัญญานาสัญญายตนวิบากโดยอารัมมณปัจจัย หรือดังคำว่า อากิญจัญญายตนกุศลเป็น
ปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนวิบากและกิริยาโดยอารัมมณปัจจัยหรือดังคำว่า อา
กิญจัญญายตนกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก(อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๐๖/
๒๙๕, ๙๓/๗๔๘,๔๐/๕๓/๘๑๙, อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๔๖/๓๔๐, อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๔๔๗/๒๖๗) 

เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ :สมาบัติเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่    ไม่มีสัญญาก็มิใช่,  สมาบัติคือ
ภาวะที่ มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่, ดังคำในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงพุทธ
ปรินิพพานไว้ว่า ผู้มีพระภาคทรงออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัติทรงเข้าเนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๙/๑๖๗),ในปาสราสิสูตร  มหาสัจจกสูตร กล่าวถึงอุทกดาบส รามบุตร
ประกาศเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแก่พระพุทธองค์สมัยท่ีบวชใหม่ ยังไม่ได้ตรัสรู้และ
ไปเรียนลัทธิของอุทกดาบส รามบุตร (ม .มู .(ไทย) ๑๒/๒๗๘/๓๐๓ ,๓๗๒/๔๐๘),ใน
ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวไว้ว่า เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติควรรู้ย่ิง (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๘/
๒๖) 

  คำว่า เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น  ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๒๘/๓๙๘,๔๗๖/๖๐๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๑/๖๕, ๗๐/๗๕, ๑๐๘/๑๓๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๘๖/๒๖๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗/๓๒, ๑๗/๘๑, ๔๙/๑๗๐, ๕๒/๑๘๐, ๘๕/๒๕๕, ๑๐๐/๓๐๘, 
๑๕๐/๔๐๙, ๑๕๒/๔๑๙, ๑๖๕/๔๗๐, ๒๑๐/๖๑๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๑๓, ๑๘/๒๖, ๒๒/
๓๐, ๑๒๓/๑๙๒, ๒๒๒/๓๗๔  



 

๒๘๑๐ 
 

 

เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา : สัญญาท่ีเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่  ไม่มีสัญญาก็มิใช่,  สัญญาคือ
ภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่   ดังคำในอาเนญชสัปปายสูตร กล่าวถึงรูปสัญญาที่
มีในภพน้ี  และรูปสัญญาที่มีในภพหน้า อาเนญชสัญญา อากิญจัญญายตนสัญญา และเนว
สัญญานาสัญญายตนสัญญา สักกายะ มีอยู่เท่าใด น้ีเป็นสักกายะ วิโมกข์(ความหลุดพ้น) 
แห่งจิตเพราะไม่ยึดม่ันนั่นคืออมตะ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๓/๗๗),หรือดังคำในวิภังค์กล่าวไว้ว่า  
โยคาวจรบุคคล เพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวจรกุศลกรรมน้ันน่ันแหละ  เพราะก้าวล่วงอา
กิญจัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวงจึงบรรลุจตุตถฌานท่ีสหรคตด้วยเนวสัญญานา
สัญญายตนสัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๓๙/๔๗๐)  

เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร : พระสูตรว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ท่านพระอานนท์ได้
ถามท่านพระสารีบุตรผู้อยู่ ณ วัดพระเชตะวันว่า  อินทรีย์ของท่านผ่องใสย่ิงนัก สีหน้าก็
บริสุทธ์ิผุดผ่อง  วันนี้ ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร 

  เม่ือท่านพระสารีบุตรตอบว่า  วันนี้  ผมล่วงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน(ฌานอันเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มใิช่ ไม่มีสญัญาก็มิใช่)อยู่  
ผมน้ันไม่ได้คิดว่า เราเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู่  หรือเข้าเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานแล้ว  หรือว่าออกจากเนวสัญญานาสญัญายตนฌานแล้ว  จึงกล่าวชมว่า เพราะท่าน
พระสารีบุตรถอนอหังการมมังการและมานานุสัยออกได้นานแล้วจึงไม่มคีวามคิดเช่นน้ัน
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓๙/๓๔๖) 

เนวสัญญานาสัญญายตนะ :ภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่  ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่  เป็นช่ืออรูปฌาน หรืออรูปภพ
ท่ี ๔,หมายถึงจิตและเจตสิกของเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ หรือผู้อุบัติในเนวสัญญานา
สัญญายตนภูมิ หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน  ในวิภังค์อธิบายไว้ว่า  คำว่า เนว
สัญญานาสัญญายตนะ อธิบายว่า ธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าเนวสัญญานา
สัญญายตนะ หรือผู้อุบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบัน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๖๒๐/๔๑๒) 

  คำว่า  เนวสัญญานาสัญญายตนะ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ที.สี.(ไทย)  ๙/๙๑/๓๖,
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๒๗/๗๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๕/๑๑๔, ๑๘๑/๒๑๙,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๒/
๒๕๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๔๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๖๒๐/๔๑๒,อภิ.ก.(ไทย  ๓๗/๓๒๙/
๒๙๕, ๔๓๒/๔๖๓,อภิ.ป.(ไทย)  ๔๐/๑๓/๘๘๖, ๑๕/๘๘๘, ๔๑/๖๖๖, ๔๗/๖๗๐, ๕๓/
๘๑๘, ๕๖/๘๒๓, ๖๒/๘๓๐, ๑๐๓/๗๕๘, ๔๒๓/๒๗๒,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒/๕๖๐, ๕๕/๓๙๓, 
๕๙/๔๓๗, ๗๑/๕๒, ๗๗/๒๐๔, ๘๑/๖๔,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑๘/๒๘๑, ๑๙/๑๐, ๒๒/๓๓๙, 
๖๕/๔๖๘, ๙๘/๕๒, ๑๔๙/๑๘๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๘/๑๕, ๑๖๔/๙๓, ๑๒๒/๔๘๔, ๒๘๐/
๕๙๒, ๓๔๑/๑๙๕  



 

๒๘๑๑ 
 

 

เนวสัญญีนาสัญญีภพ :ภพที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่,ภพที่เข้าถึงภาวะท่ีมีสัญญาก็ไม่ใช่  ไม่มี
สัญญาก็ไม่ใช่ ,ในสัมปสาทนียสูตร กล่าวถึงภพต่างๆ มี ๕ ดังคำที่พระสารีบุตรเถระกราบทูล
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัตว์ท่ีเคยอาศัยอยูในอัตภาพใดๆ ไม่ว่าจะในรูปภพ อรูปภพ สัญญี
ภพ อสัญญีภพ หรือเนวสัญญีนาสัญญีภพก็มีอยู่ เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้ง
ลักษณะท่ัวไปและชีวประวัติอย่างน้ี (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๗/๑๑๙),ในหารติเถรคาถา พระหา
รติเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่าแม้อัตภาพมนุษย์เราก็ผ่านมามากแล้ว เราได้ไปสวรรค์
เป็นครั้งคราว และได้ดำรงอยู่ในรูปภพ อรูปภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ (และ) อสัญญีภพ  (ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๒๕๙/๓๘๑) 

  อรรถกถาอธิบายถึงภพไว้ว่า เป็นภพที่ ๖ ในภพ ๙ ดังคำว่า กามภพ รูปภพ อรูปภพ 
สัญญีภพ อสญัญีภพ เนวสญัญีนาสญัญีภพ  เอกโวการภพ จตุโวการภพ  และ ปญัจโวการ
ภพ  (ขุ.สุ.อ. (บาลีป ๑/๕/๑๘)  

เนวสัญญนีาสัญญีวาทะ :วาทะที่มีสญัญาก็ไม่ใช่ ไม่มสีัญญาก็ไม่ใช่,ลัทธิท่ีถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตา
มีสัญญาก็มใิช่ ไม่มสีัญญากมิ็ใช่, หมายถงึลัทธิหรือวาทะที่มีความเห็นว่าอัตตาหลังจากตาย
แล้วมีสญัญาก็มิใช่ ไมม่ีสญัญาก็มิใช่,ลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสัญญาก็มิใช่  ไมม่ี
สัญญาก็มิใช่  มี  ๘ ลทัธิ   ในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงเนวสัญญีนาสญัญีวาทะ 
๘  อันได้แก่ (๑) อัตตาท่ีมีรปู  ย่ังยืน  หลงัจากตายแล้ว มีสัญญาก็มใิช่  ไม่ม ีสญัญาก็มิใช่ 
(๒) อัตตาที่ไมม่ีรูป  ย่ังยืน  หลงัจากตายแล้ว มีสัญญากมิ็ใช่  ไม่มสีัญญาก็มิใช่ (๓) อัตตาทั้ง
ท่ีมีรูปและไม่มรีูป  ย่ังยืน  หลังจากตายแล้ว  มสีัญญาก็มใิช่ ไม่มสีัญญาก็มิใช่ (๔) อัตตาที่มี
รูปก็มิใช่ ไม่มีรปูก็มิใช่  ยั่งยืน  หลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่  ไม่มีสัญญาก็มิใช่ (๕) อัตตา
ท่ีมีท่ีสุด  ย่ังยืน  หลังจากตายแล้ว  มีสญัญาก็มิใช่  ไม่มีสัญญาก็มิใช่ (๖) อัตตาที่ไมม่ีท่ีสุด 
ย่ังยืน  หลังจากตายแล้ว มีสญัญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ (๗) อัตตาทั้งท่ีมีท่ีสุดและไม่มท่ีีสุด 
ย่ังยืนหลังจากตายแล้ว  มีสญัญาก็มิใช่ ไมมี่สัญญาก็มใิช่ (๘) อัตตาที่มีท่ีสุดก็มิใช่  ไม่มท่ีีสุดก็
มิใช่ ย่ังยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสญัญาก็มิใช่ (ที.สี.(ไทย) ๙/๘๑/๓๓),
ในปัญจัตตยสูตร กล่าวถึงเนวสัญญีนาสญัญีวาทะ หมวดละ ๔ ไว้ ๒ แห่ง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๔/๓๓),ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวถึงลัทธิท่ีถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสัญญาก็มิใช่  ไมม่ี
สัญญาก็มิใช่ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔๒/๒๒๑)  

เนวเสขานาเสขบุคคล:บคุคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่,หมายถึงปุถุชนหรือผู้ที่ยังไม่ได้
บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล,ในสังคีติสูตร กล่าวไว้ว่า เป็นบุคคลจำพวกท่ี ๓ ในบุคคล ๓ 
อันได้แก่ (๑) เสขบุคคล (๒) อเสขบุคคล (๓) เนวเสขานาเสขบุคคล (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๖๙),ในอภิธรรมปิฎก กล่าวถึงดังคำว่า บุคคลเป็นผู้พรอ้มเพรียงด้วยมรรค ๔ จำพวก 
บุคคลเป็นผู้พรอ้มเพรียงด้วยผล ๓ จำพวก ช่ือว่าผู้เป็นเสขะ(เสขบุคคล) พระอรหันต์ช่ือว่าผู้



 

๒๘๑๒ 
 

 

เป็นอเสขะ(อเสขบุคคล) บุคคลท่ีเหลือ ช่ือว่าผู้เป็นเนวเสขานาเสขะ(เนวเสขานาเสขบุคคล) 
(อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๙/๑๕๒) 

เนวเสขานาเสขปัญญา:ปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่,เป็นปัญญาประเภท
ท่ี ๓ ในปัญญา ๓ ในสังคีตสูตร กล่าวไว้ว่าปัญญา ๓ คือ (๑) เสขปัญญา (๒) อเสขปัญญา 
(๓) เนวเสขานาเสขปัญญา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑) 

เนวโหตนินโหติตถาคโตสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ พระ
ผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า  เม่ือมีขนัธ์  ๕  
เพราะถือมั่นและยึดมั่นขันธ์๕ จึงเกิดมีทิฏฐิว่า หลังจากตายแล้ว ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช ่
จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๒๓/๓๐๑) 

เนวโหตนินโหติสูตร :พระสตูรว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า  เมื่อมีขันธ์  ๕  เพราะถือ
มั่นและยึดมั่นขันธ์  ๕  จึงเกิดมีทิฏฐิว่า หลังจากตายแล้ว  ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่  จะว่า
ไม่เกิดอีกก็มิใช่ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๔๑/๓๐๕) 

เนสัชชิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้นั่งเป็นวัตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้นั่งเป็นวัตร ๕ 
จำพวกเหมือนในอรัญญิกสูตร และตรัสยกย่องภิกษุจำพวกที่ ๕ ผู้น่ังเป็นวัตร เพราะอาศัย
ความมักน้อย เป็นต้น เป็นผู้เลิศประเสริฐท่ีสุด เปรียบเหมือนบรรดาโครส ๕ อย่าง หัวเนยใส 
เป็นเลิศกว่านมสด นมส้ม เนยข้นและเนยใส ฉะน้ัน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๖/๓๑๒) 

เนสาทกะ, ช่ือภูเขา :ช่ือภูเขาลูกหน่ึง เต็มไปด้วยต้นโมกมันและต้นอ้อยช้าง สมบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำ 
เป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมของพระมหานามเถระก่อนบรรลุธรรม ดังคำในมหานามเถรคาถา  
พระมหานามเถระ กล่าวไว้ว่า ท่านนี้กำลังจะเสื่อมประโยชน์เพราะภูเขาเนสาทกะ อันมาก
ไปด้วยหมู่ต้นโมกมันและต้นอ้อยช้าง เป็นขุนเขาท่ีสมบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำปกคลมุไปด้วย
พุ่มไม้และเถาวัลย์นานาพันธ์ุ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๕/๓๔๕)  

เนสาทะ, พราหมณ์ :1.พราหมณ์ช่ือว่าเนสาทะ ผู้ใช้ดอกไม้ร้อยกลีบกวาดอาศรม อาศัยอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำ 
แล้วเห็นพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะจึงได้ถวาย ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสัตตปทุมิยเถระ ดัง
คำใน  ว่า ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าเนสาทะ ใช้ดอกไม้ร้อยกลีบกวาดอาศรม อาศัยอยู่
ท่ีฝั่งแม่น้...ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ....บูชาด้วยดอกบัวงาม(ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑๔/๔๗๔) 

 2.พราหมณ์ช่ือว่าเนสาทะอีกคนหน่ึงเป็นพรานผู้บอกให้พราหมณ์อลัมปายนะปล่อย
พญานาคภูริทัตตะ ดังคำในภูริทัตตชาดก ตอนหนึ่งว่า พราหมณ์เนสาทะประสงค์จะลวง
พราหมณ์อลัมปายนะ ประกาศโทษของแก้วมณี ประสงค์จะรับเป็นของตน (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๘๒๒/๓๑๑) 



 

๒๘๑๓ 
 

 

เนสัชชิกังคธุดงค์: ธุดงค์คือสมาทานการน่ังเป็นวัตร หมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้ถือการน่ังเป็นวัตร คือถือ
น่ัง ยืน เดิน เท่าน้ัน ไม่นอน และเป็นข้อท่ี ๑๓ ในธุดงค์ ๑๓,เป็นธุดงค์ท่ี ๗ ในธุดงค์ ๘ ดังคำ
ว่า ธุดงค์ ๘ข้อคือ(๑) อารัญญิกังคธุดงค์  (สมาทานการอยู่ในป่าเป็นวัตร)(๒)  ปิณฑปาติกังค
ธุดงค์ (สมาทานการเท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตร)(๓)  ปังสุกูลิกังคธุดงค์ (สมาทานการนุ่งห่มผ้า
บังสุกุลเป็นวัตร)(๔)เตจีวริกังคธุดงค์  (สมาทานการทรงไตรจีวรเป็นวัตร) (๕) สปทานจาริ
กังคธุดงค์  (สมาทานการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัตร) (๖)  ขลุปัจฉาภัตติกังค
ธุดงค์  (สมาทานห้ามภัตที่ถวายภาย หลังเป็นวัตร)(๗) เนสัชชิกังคธุดงค์ (สมาทานการน่ัง
เป็นวัตร) (๘) ยถาสันถติกังคธุดงค์  (สมาทานการอยู่ ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัตร  
(ขุ.ม. (ไทย)  ๒๙/๑๗/๗๙,๗๔/๒๒๔-๒๒๕) 

เนา  :  เอาผ้าทาบกันเข้า เอาเข็มเย็บเป็นช่วงยวๆ  พอกันผ้าเคลื่อนจากกัน ครั้นเย็บแล้ว ก็เลาะเนา
น้ันออกเสีย  ดังคำในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงเนาผ้า (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๓๐๘/๑๔๗)  

เน่าภายใน :ทุศีล มีธรรมเลวทราม,ไม่สะอาด ไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ มีใจเต็มด้วยราคะ  
ดังคำในปฐมทารุกขันโธปมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ความเน่าภายในเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ีเป็นคนทุศีล มีธรรมเลวทราม ไม่สะอาด มีความประพฤติท่ีน่า
รังเกียจ มีการงานปกปิด ไม่ใช่สมณะ แต่ปฏิญาณว่าป็นสมณะ ไม่ใช่พรหมจารี แต่ปฏิญาณ
ว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายใน ชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนหยากเย่ือ น้ีเรียกว่า ความเน่าภายใน
,ในทุติยทารุกขันโธปมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายแก่พระกิมมิละไว้ว่ว่า กิมมิละ ความ
เน่าภายใน เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีต้องอาบัติท่ีเศร้าหมองอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว 
การออกจากอาบัติเช่นน้ันยังไม่ปรากฏ นี้เรียกว่าความเน่าภายใน(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๑/
๒๔๔,๒๔๒/๒๔๕),ในชิคุจฉิตัพพสูตร และอภิธรรมปิฎก อธิบายไว้ว่า คนเน่าภายใน เป็น
บุคคลที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปน่ังใกล้(องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๒๗/๑๗๖,อภิ.
ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๒๓/๑๗๙) 

  คำว่า เน่าภายใน มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่นองฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๒/๑๕๙,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๙, ๒๐/๒๕๓, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๕/๒๖๑ 

  อรรถกถาอธิบายถึงเน่าภายในของบางศัพท์ไว้ว่า คำว่า ทุศีล  หมายถึงไม่มีศีล คำว่า ไม่
สะอาด  ในท่ีน้ีหมายถึงกายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรมไม่สะอาด คำว่า ไม่ใช่พรหมจารี  
แต่ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี  หมายถึงตนเองไม่มีศีล  หมดสภาพความเป็นภิกษุแต่ยังเรียก
ตนว่า เป็นภิกษุแล้วร่วมอยู่รว่มฉันกับภิกษุอ่ืนผู้มีศีล  ใช้สทิธ์ิถือเอาลาภที่เกิดขึ้นในสงฆ์คำว่า
หยากเย่ือ ในที่น้ีหมายถึงหยากเย่ือคือกิเลสมีราคะเป็นต้น  (สํ.สฬา.อ.  (บาลี) ๓/๒๔๑/
๑๐๑,  องฺ.ติก.  อ.  (บาลี) ๒/๑๓/๘๖)   



 

๒๘๑๔ 
 

 

เนื้อ,เนื้อแข็ง : เน้ือ หมายถึงส่วนของร่างกายสัตว์อยู่ถัดหนังเข้าไป เช่น เน้ือวัวหรือเน้ือควายท่ีใช้เป็น
อาหาร หรือเนื้อของสัตว์อ่ืนๆ ท่ีพอเป็นอาหารได้ ดังคำว่า  ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌ
กูฏ  พบเน้ือเป็นเดนของราชสีห์จึงใช้ให้อนุปสัมบันทำให้สุกแล้วฉัน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๔๐/
๑๐๗) ; ส่วนที่อยู่ถัดเปลือกของผลไม้ต่าง ๆ เช่น เน้ือมะม่วง เน้ือทุเรียน ; สิ่งที่ประกอบกัน
เป็นตัวอาหาร, คู่กับ น้ํา เช่นแกงมีแต่น้ํา ไม่มีเน้ือ เอาแต่เนื้อ ๆ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) 

  เนื้อแข็ง หมายถึงหยาบ กระด้าง ไม่อ่อนนุ่ม ดังคำว่า สมัยน้ัน จีวรกลายเป็นผ้าเน้ือแข็ง 
ภิกษุท้ังหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ  พระผู้มีพระภาครับสั่ง
ว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้จุ่มลงในน้ำ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๔/๒๑๒),ในนัยหน่ึง หมายถึง
สิ่งที่เป็นลักษณะประจําตัวของสิ่งต่างๆ  เช่นไม้  ไม้ท่ีแข็ง ดังท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุผู้ไปวัจกุฎิ ฯลฯ ไม่พึงชำระด้วยไม้เน้ือแข็ง (วิ.จู.ไทย) ๗/๓๗๔/๒๔๓),ในรุกข
สูตร กล่าวถึงเน้ือแข็งของต้นไม้ ดังคำว่า ต้นไม้เน้ือแข็งและมีต้นไม้เน้ือแข็งแวดล้อม (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๙/๑๖๖) 

  คำว่า เน้ือ ก็ดี เนื้อแข็ง ก็ดี มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๖๐/๔๑๒,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๕๗/๓๙, ๑๐๓/๗๓, ๑๐๓/๗๔, ๑๐๔/๗๕,๑๔๙/๑๐๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๕/
๑๕๘,๓๖๖/๔๐๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗/๘,๘/๘, ๑๘๔/๒๑๓๓๔๘/๔๒๓, ๔๑๕/๕๒๐,สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๗๘/๑๒๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๐๙/๑๖๕, ๑๙๘/๓๐๔,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๙๘๓/๑๒๑,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๕/๔๑๕,ขุ.ป.
(ไทย)  ๓๑/๔/๑๑, ๑๒๓/๑๙๐, อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๐/๒๐๓  

เนื้อความ :ข้อความท่ัว ๆ ไป,ถ้อยคำ, คำขยายความ ดังคำในมหาวิภังค์ว่า คำว่า พึงสอบถาม คือพึง
สอบถามว่า ท่านผู้เจริญ สิกขาบทน้ีเป็นอย่างไรหรือสิกขาบทน้ีมีเนื้อความว่าอย่างไร (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๔๓๖/๕๔๗) ,หรือดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า  คำว่า หรือพูดกระซิบข้างหู   คือ
บอกเน้ือความใกล้หูชาย ต้องอาบัติปาจิตตีย์  (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๕๒/๑๖๕),ในมธุปิณฑิก
สูตร กล่าวถึงท่านมหากัจจานะสามารถจะช้ีแจงเนื้อความแห่งอุทเทสทีพ่ระผู้มีพระภาคทรง
แสดงไว้โดยย่อ  ไม่ทรงช้ีแจงโดยพิสดารให้พิสดารได้  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๓/๒๑๓) 

  คำว่า เน้ือความ มีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๔/๑๓๔, ๑๗๓/๒๐๐, 
๒๓๙/๒๘๑, ๓๐๖/๓๖๗, ๔๑๒/๕๑๖, ๔๕๔/๕๗๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๐๗/๔๖๑,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๙๕/๑๐๐, ๙๕/๑๐๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๔๑, ๑๙๕/๒๙๓, ๒๕๗/๓๗๔ 

เนื้อท่ีเขาฆ่าเจาะจง :เนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ หมายถึงเนื้อที่ทายกทำมาถวายและภิกษุรู้ ฉันไม่ได้  แต่
ไม่รู้ก็ฉันได้ ในชีวกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เรากล่าวเน้ือที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ด้วยเหตุ ๓  
ประการ คือ (๑) เน้ือที่ตนเห็น  (๒) เนื้อท่ีตนได้ยิน (๓) เน้ือท่ีตนสงสัย  และตรัสอีกว่า เรา



 

๒๘๑๕ 
 

 

กล่าวเนื้อที่ภิกษุควรฉันไว้ด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ (๑) เน้ือท่ีตนไม่เห็น (๒) เน้ือท่ีตนไมไ่ด้ยิน
(๓) เนื้อที่ตนไม่สงสัย (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๑/๔๘) 

เนื้อนาบญุ :แหล่งท่ีควรแก่การทำบุญ,แหลง่ให้เกิดบุญ, บญุเขต  เช่น พระสงฆ์เป็นเน้ือนาบุญ  ดังคำ
ในปาฏิกสูตร อานาปานัสสติสูตร กล่าวถึง พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่
ของที่เขานำมาถวาย  ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลีเป็นเน้ือนา
บุญอันยอดเย่ียมของโลก(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖/๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๖/๑๘๕),ในรัชชุมาลา
วิมาน กล่าวไว้ว่า  พระตถาคตทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากหนอ 
ทรงเป็นพระทักขิไณยบุคคลเป็นบ่อเกิดแห่งเนื้อนาบุญของมนุษย์ท้ังหลาย (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๘๕๖/๙๙) 

เนื้ออ่อน : 1.ส่วนของร่างกายคนหรือสัตว์ท่ีอยู่ถัดหนังเข้าไป  ในท่ีน้ีหมายถึงเน้ือในท่ีแคบ ซึง่เป็น
ริดสีดวง ดังคำในมหาวิภังค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไฉนโมฆบุรุษนั้นจึงให้ทำการผ่าตัดด้วย
ศัสตราในท่ีแคบเล่า  ในท่ีแคบมีผิวเน้ืออ่อน  แผลหายยาก ผ่าตัดลำบาก (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๒๗๙/๗๙) 

 2.สิ่งท่ีเป็นลักษณะประจาํตัวของสิ่งต่าง ๆเช่น ไม้  ไม้เนื้ออ่อน มุ่งหมายถึงไม้ท่ีมีกระพ้ีแต่ไม่
มีแก่นดังคำในรุกขสูตรและปุคคลบัญญัติกลา่วถึงต้นไม้เน้ืออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อน๒
แวดล้อม   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๙/๑๖๕,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๐/๒๐๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ต้นไม้เนื้ออ่อน  แปลมาจากคำว่า  เผคฺคุ  ซึ่งโดยท่ัวไป  คำว่า  เผคฺคุ  
แปลว่า กระพ้ี  แต่อรรถกถาแก้ว่า นิสฺสาโร  เผคฺคุรกฺุโข  หมายถึงต้นไม้มีกระพ้ี แต่
ปราศจากแก่น  (องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาล)ี๒/๑๐๙/๓๗๐) 

 3.ช่ือปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด มฟัีนเล็กแต่แหลมคม ลําตัวแบนข้างมากบ้างน้อยบ้าง  อาจมี
หรือไม่มีครีบหลังก็ได้ บางชนิดลําตัวด้านหลังสีเทาอมเขียวหรือสีน้ําตาล (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒)    

แนะนำ :ช้ีแจงให้ทําหรือปฏิบัติ เช่น แนะนําให้ทําความดี แนะนําในการใช้ยา; บอกให้รู้จักกันตาม
ธรรมเนียมดังคำในมหาวิภังค์ว่าท่านพระเสยยสกะไม่ยินดีท่ีจะประพฤติพรหมจรรย์    
เพราะความไม่ยินดีนั้น ท่านจึงซูบผอม  หมองคล้ำ  ซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่ง ท่านพระอุ
ทายีแนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนั้น  คุณจงฉันอาหารตามต้องการ จำวัด  สรงน้ำตามต้องการเถิด  
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓๔/๒๔๙),ในอุทุมพริกสูตร กล่าวถึงนิโครธปริพาชกทูลถามพระผู้มีพระ
ภาคว่า ธรรมอะไรท่ีพระผู้มีพระภาคทรงใช้แนะนำเหล่าสาวก ทำให้เหลา่สาวกที่พระผู้มีพระ
ภาคทรงแนะนำแล้ว ถึงความเบาใจ ปฏิญาณอาทิพรหมจรรย์อันเป็นท่ีพ่ึงช้ันสูง(ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๗๔/๕๓)  



 

๒๘๑๖ 
 

 

แนะนำให้เป็นคนดี :สั่งสอน พร่ำสอนศิษย์ให้เป็นคนดี,หมายถึงช้ีแจงข้อท่ีควรทำหรือธรรมเนียมแก่
ศิษย์ เป็นข้อที่ ๑ ซึ่งหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีเป็นทิศเบ้ืองขวาจะต้องอนุเคราะห์ศิษย์ โดยหน้าที่ 
๕ ประการ คือ (๑) แนะนำให้เป็นคนดี (๒) ให้เรียนดี (๓) บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่าง
ด้วยดี (๔) ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย (๕)  ทำความป้องกันในทิศท้ังหลาย (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๖๘/๒๑๓)  

โนจเมสิยาสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าเราไม่พึงมี พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เมื่อมีขันธ์  ๕  เพราะอาศัยและเพราะยึดม่ันขันธ์  ๕  
ทิฏฐิอย่างน้ีว่า  ถ้าเราไม่พึงมี  แม้บริขารของเราก็ไม่พึงมี  ถ้าเราจักไม่ได้มีแล้ว  แม้บริขาร
ของเราก็จักไม่มี  แล้วตรัสถามโดยนัยเป็นต้นว่า ขันธ์  ๕  เที่ยงหรือไม่เที่ยง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๑๕๓/๒๔๓) 

โนจเมสิยาสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าเราไม่พึงมี พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า  เมื่อมีขันธ์  ๕  เพราะถือม่ันและยึดมั่นขันธ์  ๕  จึงเกิด
มีทิฏฐิว่า  ถ้าเราไม่พึงมี  แมบ้ริขารของเราก็ไม่พึงมี  ถ้าเราจักไม่ได้มีแลว้  แม้บริขารของเรา
ก็จักไม่มี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๐๙/๒๘๓) 

โนเจทังสูตร : พระสูตรว่าด้วยคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุ ๔ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 
ณ วัดพระเชตวัน  ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สัตว์ผู้รูคุ้ณ  โทษและธรรมเครื่องสลัดออก
จากธาตุ  ๔  ตามความเป็นจริง  จึงจะสามารถสลัดตนออกจากธาตุ  ๔  ได้และมใีจเป็น
อิสระ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๗/๒๐๙) 

โนเจอัสสารทสูตร๑  (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ถ้าคุณของอายตนะภายในไม่มี  
สัตว์ท้ังหลายก็ไม่พึงติดใจ  แต่เพราะคุณของอายตนะภายในมี  สัตว์ท้ังหลายจึงติดใจ  ถ้า
โทษของอายตนะภายในไม่มี สัตว์ท้ังหลายก็จะไม่เบ่ือหน่าย แต่เพราะโทษของอายตนะ
ภายในมี  สัตว์ทั้งหลายจึงเบ่ือหน่าย  แม้ธรรมเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายในก็มีนัย
เดียวกัน  ขณะท่ีสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ชัดคุณ  โทษและธรรมเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริง  
พวกเขาก็จะหลุดพ้นไปไม่ได้ แต่เมื่อพวกเขารู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วเท่านั้น  จึงจะหลุด
พ้นออกไปได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๗/๑๖) 

โนเจอัสสารทสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะ  (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ถ้าคุณของอายตนะภายในไม่มี  
สัตว์ท้ังหลายก็ไม่พึงติดใจ  แต่เพราะคุณของอายตนะภายในมี  สัตว์ท้ังหลายจึงติดใจ  ถ้า
โทษของอายตนะภายในจักไมมี่  สัตว์ท้ังหลายก็จะไม่เบ่ือหน่าย  แต่เพราะโทษของอายตนะ
ภายในมี  สัตว์ทั้งหลายจึงเบ่ือหน่าย  แม้ธรรมเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายในก็มีนัย



 

๒๘๑๗ 
 

 

เดียวกัน  ขณะท่ีสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ชัดคุณ  โทษและธรรมเคร่ืองสลัดออกตามความเป็นจริง 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๘/๑๗) 

โนนัตถิปัจจัย : ไม่ใช่นัตถิปัจจัย,ไม่ได้เป็นนัตถิปัจจัย หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิกที่ดับไป
ไม่มีระหว่างคั่นด้วยดีหามิได้ ดังคำในปัฏฐาน กล่าวไว้ว่า สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัย
สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะโนนัตถิปัจจัย เพราะโนวิคตปัจจัย  ได้แก่ จิตตสมุฏฐาน
รูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๐๒/๕๔),ในปัฏฐานอธิบายไว้ว่า 
สภาวธรรมท่ีไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมท่ีมีท้ังวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะโนนัตถิ
ปัจจัย เพราะโนวิคตปัจจัยหรือดังคำว่า สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค
และมรรคเบ้ืองบน ๓ อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคฯลฯ เพราะ
โนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัย (ปัจจัยทั้ง ๒ นี้เหมือนกับนอารัมมณปัจจัย) (อภิ.ป.(ไทย) 
๔๑ /๔๓ /๓๓ , /๓๑ /๑๗๒ ),ในบท ว่า  ได้ กล่ าวถึ งนั ตถิ ปั จ จัย ไว้ ว่ า  คำว่า  นั ตถิ
ปัจจัย  แปลว่า  สภาวธรรมท่ีช่วยอุปการะโดยความเป็นภาวะท่ีไม่มีอยู่  หมายถึง นามธรรม
ท่ีดับไปแล้ว  เพราะสามารถเปิดโอกาสให้ธรรมอ่ืนเข้ามาแทนท่ีได้  ประดุจการดับของแสง
เทียนท่ีเปิดโอกาสให้ความมืดเข้ามา นัตถิปัจจัยมีกระบวนการของความเป็นปัจจัยและปัจจ
ยุปบันเหมือนกับอนันตรปัจจัยทุกประการ  ยกเว้นแต่บทพระบาลีและช่ือของปัจจัยเท่าน้ันที่
แตกต่างกัน   นัตถิปัจจัยเป็นไปได้ท้ังในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล  แต่เป็นได้เพียงอดีตกาล
เท่าน้ัน  ส่วนภูมิน้ันเป็นไปได้ในภูมิท้ังหมด (เว้นเอกโวการภูมิ)(บทนำ ปัฏฐาน หน้า ๖๒) 

  คำว่า โนนัตถิปัจจัย มีปรากฏในพระไตรปิฎก ปัฏฐานหลายแห่ง เช่น อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/
๑๖๒/๘๓, ๕๓๗/๓๕๖, ๕๙๐/๕๐๐, ๖๑๓/๕๕๗  

โนปริเยสนานานัตตสูตร :พระสูตรว่าด้วยธาตุท่ีไม่อาศัยความต่างแห่งปริเยสนา พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ทรงแสดงธรรมที่ไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริ
เยสนา(การแสวงหา)เช่นความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ  ความ
ต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาเป็นต้น ความต่างแห่งปริเยสนา
เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริฬาหะ ความต่างแห่งปริฬาหะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความต่างแห่งปริเยสนา (สํ.น.ิ(ไทย) ๑๖/๙๒/๑๗๕) 

โนผสัสนานัตตสูตร : พระสตูรว่าด้วยธาตุท่ีไม่อาศัยความต่างแห่งผัสสะ พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ทรงแสดงธาตุท่ีไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ  เช่น  
จักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ แต่จักขุธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสเป็นต้น 
(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๘๗/๑๗๑) 

โนวิคตปัจจัย:ไม่ใช่วิคตปัจจัย,ไม่ได้เป็นวิคตปัจจัย หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกท่ีปราศจาก
ไปไม่มีระหว่างค่ันด้วยดีหามิได้ ดังคำในปัฏฐาน กล่าวไว้ว่า สภาวธรรมท่ีเป็นอัพยากฤต



 

๒๘๑๘ 
 

 

อาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะโนนัตถิปัจจัย  เพราะโนวิคตปัจจัย  ได้แก่ จิตต
สมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีเป็นกุศลเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)  ๔๐/๑๐๒/๕๔) , ในบทว่า ได้กล่าวถึง
วิคตปัจจัยไว้ว่า คำว่า วิคตปัจจัย  แปลว่าสภาวธรรมท่ีช่วยอุปการะโดยความปราศจาก
ไป  หมายถึงนามธรรมที่เป็นนัตถิปัจจัยน่ันเอง เพราะเป็นปัจจัยท่ีเปิดโอกาสให้สภาวธรรม
เหล่าอ่ืนเกิดขึ้นภายหลังที่ตนดับลง  ประดุจการอัสดงของดวงอาทิตย์ท่ีเปิดโอกาสให้แสง
จันทร์ปรากฏขึ้นอนึ่งระหว่างนัตถิปัจจัยกับวิคตปัจจัยจะต่างกันก็เฉพาะศัพท์เท่าน้ัน สว่น
ความหมายเหมือนกันทุกประการ ดังน้ันวิคตปัจจัยจึงมีองค์ธรรมของปัจจัยและปัจจยุปบัน
เหมือนกับนัตถิปัจจัย(บทนำ ปัฏฐาน หน้า ๖๒) 

  คำว่า โนวิคตปัจจัย มีปรากฏในพระไตรปิฏก ปัฏฐานหลายแห่ง เช่น อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/
๑๕๘/๘๒, ๒๘๙/๑๕๘, ๕๓๗/๓๕๖, ๕๕๒/๓๙๗, ๕๙๒/๕๑๓) 
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อกัษร บ จำนวน ๒๖๘ ศัพท ์
บท : 1.ขอ้ความเรือ่งหน่ึง ๆ หรอืตอนหนึ่ง ๆ เชน่ บทที ่ ๑ บทที ่ ๒ หมายถงึศพัท์

หน่ึง ดงัคาํในมธุปิณฑกิสตูรทีภ่กิษุทัง้หลายกล่าววา่ ทา่นพระมหากจัจานะ ได้
ชีแ้จงเนื้อความดว้ยอาการเหล่าน้ี ดว้ยบทเหล่าน้ี ดว้ยพยญัชนะเหล่าน้ีแก่ขา้
พระองคท์ัง้หลาย (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๐๕/๒๑๖),กาํหนดคาํประพนัธท์ีล่งความ
ตอนหนึ่ง ๆ ดงัคาํวา่พราหมณ์ชือ่พรหมายอุาศยัอยูใ่นกรุงมถิลิาเป็นคนชรา 
ฯลฯ รูจ้บไตรเพท ฯลฯเขา้ใจตวับทและไวยากรณ์  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๓/
๔๗๑,ส.ํสฬา.(ไทย)  ๑๘/๓๕๙/๔๐๕,) 

 2.เครือ่งถงึ,ดาํเนินไป หมายถงึอริยิาบถ ดงัคาํในทุกกรสตูร  พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่  คนพาลประพฤตสิมณธรรมเป็นเวลานาน หากไมห่า้มจติ    เขาตกอยู่
ในอาํนาจแหง่ความดาํร ิกจ็ะพงึตดิขดัในทุกบท (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗/๑๖) 

  อรรถกถาอธบิายว่า  บท  ในทีน้ี่หมายถงึอารมณ์หรอือริยิาบถ  ผูต้ดิขดัใน
ทุกบท  คอื  ผูต้ดิขดัอยูใ่นอารมณ์หรอือริยิาบถทีจ่ะ   เกดิกเิลส  (ส.ํส.อ.  (บาล)ี 
๑/๑๗/๓๖) 

 3.นิพพาน ดงัคาํในปฐมรปูารามสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เวน้อรยิบุคคล
ทัง้หลายแลว้ ใครเล่าควรจะตรสัรูบ้ท ทีอ่รยิบุคคลทัง้หลายตรสัรูช้อบแลว้ไมม่อีา
สวะปรนิิพพาน (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๖/๑๗๒,๒๕๔/๒๗๖,) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่บท ในทีน้ี่หมายถงึพระนิพพาน  (ส.ํสฬา.อ.(บาล)ี  
๓/๑๓๖/๕๓) 

 4.เทศนา หมายถงึคาํสอน ดงัคาํในเขมาสตูรทีเ่ขมาภกิษุณีกราบทลูวา่ ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอศัจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏทีอ่รรถกบัอรรถพยญัชนะกบั
พยญัชนะของพระศาสดากบัของพระสาวกิาเทยีบเคยีงกนัไดเ้หมอืนกนัไม่
ผดิเพีย้นในบททีส่าํคญั (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๐/๔๗๒),แมใ้นโมคคลัลานสตูร, 
วจัฉโคตตสตูร กอ็ธบิายทาํนองเดยีวกนั (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๖/๔๘๗,๔๑๗/
๔๙๐) หรอืดงัคาํในอปุกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อุปกะ เราบญัญตัไิวว้า่ ‘น้ี
เป็นอกุศล’ บท พยญัชนะและธรรมเทศนาของตถาคต ในขอ้นัน้ประมาณมไิดว้า่ 
‘น้ีเป็นอกุศลแมเ้พราะเหตุน้ี’ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๘/๒๗๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ บททีส่าํคญั ในทีน้ี่หมายถงึเทศนา  (ส.ํสฬา.อ.
(บาล)ี  ๓/๔๑๐/๑๗๖)  

 5.ทางแหง่นิพพาน ดงัคาํในรตนสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เรากล่าววา่ผูเ้หน็
บทแลว้ไมอ่าจทาํอยา่งนัน้ได ้ น้ีเป็นรตันะอนัประณีตในพระสงฆ ์ (ข.ุข.ุ(ไทย) 
๒๕/๑๒/๑๒) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ บท ในทีน้ี่หมายถงึทางแหง่นิพพาน  (ข.ุข.ุอ. 
(บาล)ี ๖/๑๖๗) 

บทที่เป็นรปูาวจร : บททีเ่ป็นรปูาวจร,ทางเครือ่งถงึรปูาวจร(รปูาวจรบท)หมายถงึสภาวธรรมที่
เป็นรปูาวจรซึง่เป็นกุศลเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นรปูาวจรซึง่เป็นกุศลโดย
เหตุปัจจยัดงัคาํในปัฏฐานวา่ บททีเ่ป็นรปูาวจร ม ี ๑วาระ เป็นสหชาตาธปิติ
เทา่นัน้ (อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๗๔/๔๒๕) 

บทที่ไม ่เป็นกามาวจร : บททีไ่มเ่ป็นกามาวจร,ทางเครือ่งถงึทีไ่มเ่ป็นกามาวจร(อกามาวจรบท) 
หมายถงึ สภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นกามาวจรซึง่เป็นกุศลเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีไ่ม่
เป็นกามาวจรซึง่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจยั หรอืหมายถงึสภาวธรรมทีไ่มเ่ป็น
กามาวจรซึง่เป็นอพัยากฤตเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นกามาวจรซึง่เป็นอพั
ยากฤตโดยเหตุปัจจยัดงัคาํในปัฏฐานวา่ บททีเ่ป็นกามาวจร ม ี๑ วาระ บททีไ่ม่
เป็นกามาวจร ม ี๒ วาระ หรอืดงัคาํวา่ บททีไ่มเ่ป็นกามาวจร ม ี๓ วาระ เฉพาะ
บททีเ่ป็นกามาวจรเป็นสหชาตาธปิต  (อภ.ิป.(ไทย) ๔๔/๖๕/๔๒๑, ๗๐/๔๒๓) 

บทที่ไม ่เป็นรปูาวจร : บททีไ่มเ่ป็นรปูาวจร,ทางเครือ่งถงึทีไ่มเ่ป็นรปูาวจร (อรปูาวจรบท) 
หมายถงึสภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นรปูาวจรซึง่เป็นกุศลเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีไ่ม่
เป็นรปูาวจรซึง่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจยั ดงัคาํในปัฏฐานวา่ บททีเ่ป็นรปูาวจรม ี๑ 
วาระ เป็นสหชาตาธปิตเิทา่นัน้  บททีไ่มเ่ป็นรปูาวจรม ี๒ วาระ  (อภ.ิป.(ไทย) 
๔๔/๗๔/๔๒๕) 

บทที่ไม ่หว ัน่ไหว :นิพพานดงัคาํในตสิรณคมนิยเถราปทาน พระตสิรณคมนิยเถระ กล่าวไวว้า่ 
ขา้พเจา้จงึเสวยยศทุกอยา่งแลว้ไดบ้รรลบุททีไ่มห่วัน่ไหว (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๑๒๕/๑๓๗), หรอืดงัคาํทีพ่ระอุบลวณัณาเถรกีล่าวไวว้า่หมอ่มฉนัขา้มพน้ชาติ
สงสารไดแ้ลว้บรรลุบททีไ่มห่วัน่ไหว ทุกขท์ัง้ปวงหมอ่มฉนัใหส้ิน้ไปแลว้ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๓๘๕/๔๓๘) 

บทธรรม : ธรรมทีเ่ป็นเครือ่งถงึ หมายโพธปัิกขยิธรรม (ธรรมทีเ่ป็นฝักฝ่ายใหต้รสัรู)้ ม ี๓๗ 
ประการ  ดงัคาํในปัญจสตภกิขวุตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ใครจกัเลอืกบท
ธรรมทีต่ถาคตแสดงไวด้แีลว้เหมอืนชา่งดอกไมผู้ช้าญฉลาดเลอืกเกบ็ดอกไม้
ฉะนัน้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๔/๔๐,ในปสรูสตุตนิทเทส กล่าวไวว้า่ พระญาณของพระ
ผูม้พีระภาคพทุธเจา้ ไมต่ดิขดัในอดตี อนาคตปัจจุบนั  บทธรรมทีค่วรแนะนํามี
อยูเ่พยีงใด พระญาณกม็เีพยีงนัน้  (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๕) 

บทธรรมที่ควรแนะนํา : คาํสอน หมายถงึพระญาณของพระพทุธเจา้ ดงัคาํในโสฬสปัญญา
นิทเทสกลา่วไวว้า่ พระญาณมอียูเ่พยีงใด บทธรรมทีค่วรแนะนํากย็อ่มม ี พระ
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ญาณเป็นสว่นสดุรอบ พระญาณยอ่มไม่เป็นไปเกนิบทธรรมทีค่วรแนะนํา ทาง
แหง่บทธรรมทีค่วรแนะนํากม็อียูไ่มเ่กนิกวา่พระญาณ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

บทธรรมอนัปลอดโปร่ง : นิพพาน ดงัคาํทีพ่ระวาสฏิฐเีถรกีล่าวไวว้า่ เราฟังธรรมของพระองค์
แลว้บวชเป็นบรรพชติเพยีรพยายามในคาํสอนของพระศาสดาไดท้าํใหแ้จง้ซึง่
บทธรรมอนัปลอดโปรง่ถอนและละความโศกทัง้หมดไดแ้ลว้ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/
๑๓๗/๕๗๗) 

บทพยญัชนะ : บทบาล ี หมายถงึพระพทุธพจน์ทีเ่ป็นคาํสอน  ดงัคาํในอธกิรณวรรค ที่
พระพทุธเจา้ตรสัวา่ ธรรม ๒ ประการนี้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดาํรงมัน่ ไมเ่สือ่ม
สญู  ไม่หายไปแหง่สทัธรรม  คอื (๑) บทพยญัชนะทีส่บืทอดกนัมาด ี (๒) อรรถ
ทีส่บืทอดขยายความด ี (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐/๗๒ หรอืดงัคาํในสคุตวนิยสตูร 
กล่าวถงึภกิษุทัง้หลายในธรรมวนิยันี้  เล่าเรยีนสตูรทีเ่ล่าเรยีนกนัมาดโีดยบท
พยญัชนะทีส่บืทอดกนัมาด ี แมอ้รรถแห่งบทพยญัชนะทีส่บืทอดกนัมาดกีเ็ป็น
การสบืทอดขยาย ความด ี น้ีเป็นธรรมประการที ่ ๑ ย่อมเป็นไปเพือ่ความดาํรง
มัน่  ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๐/๒๒๓) 

  อรรถกถาอธบิายว่า คาํวา่  บทพยญัชนะ หมายถงึบทบาล ี (องฺ.ทุก.อ.  
(บาล)ี ๒/๒๐/๒๘)  

บทพยญัชนะที่สืบทอดกนัมาไม่ดี : บทบาลทีีส่บืทอดกนัมาผดิระเบยีบ,หมายถงึพระพทุธพจน์
ทีส่บืทอดกนัมาสบัลาํดบั ดงัคาํทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัวา่ ธรรม ๒ ประการนี้ยอ่ม
เป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม คอื (๑) บทพยญัชนะทีส่บืทอด
กนัมาไมด่ ี(๑) อรรถทีส่บืทอดขยายความไม่ด ี(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐/๗๒) หรอื
ดงัคาํในตตยิสทัธมัมสมัโมสสตูร ทีก่ลา่วถงึ ภกิษุในธรรมวนิยันี้เล่าเรยีนพระ
สตูรทีเ่ล่าเรยีนกนัมาไมด่ดีว้ยบทพยญัชนะทีส่บืทอดกนัมาไมด่แีมอ้รรถ(อรรถ
กถา)แห่งบทพยญัชนะทีส่บืทอดกนัมาไมด่กีช็ือ่วา่เป็นการสบืทอดขยายความไม่
ด ี น้ีเป็นธรรมประการที ่ ๑ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม  
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๖/๒๕๕) 

บทมนตร  ์: บทของมนตร,์คาํกล่าวของพราหมณ์ทีพ่วกฤาษขีบักลอ่มรวบรวมไว ้ หมายถงึ
บททีส่วดมนตค์อืคาํกล่าวทีพ่วกฤๅษผีูเ้ป็นบรูพาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตร
เพท  ไดแ้ก่ฤๅษอีฏัฐกะ ฤๅษวีามกะ ฤๅษวีามเทวะ ฤๅษเีวสสามติร ฤๅษี
ยมตคัค ิฤๅษอีงัครีส ฤๅษภีารทัวาชะ ฤๅษวีาเสฏฐะ ฤๅษกีสัสปะและฤๅษภีคุขบั
ไวก้ล่อมไว ้รวบรวมไว ้ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูร กล่าวถงึพวกพราหมณ์ในเวลานี้ขบั
ตามกล่อมตามซึง่บทมนตรเ์ก่าทีท่า่นขบัไวก้ล่อมไว ้ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๘๕/๑๐๔, 
๒๘๖/๑๐๕),ในเตวชิชสตูร กก็ล่าวถงึพวกพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทในเวลานี้ขบั
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ตามกล่อมตามซึง่บทมนตรเ์ก่าทีท่า่นขบัไวก้ล่อมไว ้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๒๖/
๒๓๓,๕๒๗/๒๓๓, ๕๓๒/๒๓๕, ๕๔๐/๒๓๘),ในจงักสีตูรกล่าวไวถ้งึบทมนตรอ์นั
เป็นของเก่าของพราหมณ์ทัง้หลายโดยสบืต่อกนัมาตามคมัภรี(์ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๔๒๗/๕๓๖) 

บทมนตรเ์ก่า : คาํสวดในยคุเก่า คอืคาํกล่าวทีพ่วกฤาษขีบักล่อมรวบรวมไวใ้นตอนแรกแลว้
พวกพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพทกนํ็ามากล่าวโดยสบืต่อกนัมาตามคมัภรี ์ดงัคาํในจงักี
สตูรและสภุสตูรวา่ ฤาษทีัง้หลายผูเ้ป็นบรุพาจารยข์องพวกพราหมณ์    คอื ฤาษี
อฏัฐกะ ฤาษวีามกะ ฤาษวีามเทพ ฤาษเีวสสามติตะ  ฤาษยีมตคัค ิฤาษอีงัครีสะ
ฤาษภีารทวาชะ ฤาษวีาเสฏฐะ ฤาษกีสัสปะ ฤาษภีค ุซึง่เป็นผูแ้ต่งมนตร ์ เป็นผู้
บอกมนตรท์ีพ่ราหมณ์ทัง้หลายในปัจจุบนันี้ขบัตาม บทมนตรเ์ก่าทีท่า่น
บุรพาจารยพ์ราหมณ์ขบัไวแ้ลว้ บอกไวแ้ลว้ รวบรวมไวแ้ลว้ กล่าวไดถู้กตอ้ง (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗,๔๖๕/๕๘๗) 

บทแห่งธรรม : นิพพาน,ธรรมบท,บทธรรมทีพ่ระเถระแสดง,ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความตรสัรู,้ธรรม
ทีใ่หบ้รรลุนิพพาน ดงัคาํในสาธุสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความจรงิ ทานที่
ใหด้ว้ยศรทัธาบณัฑติสรรเสรญิมาก แตบ่ทแหง่ธรรมประเสรฐิกวา่ทาน (ส.ํส.
(ไทย)๑๕/๓๓/๔๒,แมใ้นสชัฌายสตูร กก็ล่าวไวน้ยัเดยีวกนั (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๒๓๐/๓๓๑), บทธรรมทีแ่สดงดงัคาํในปิยงักรสตูรทีก่ล่าวถงึพระอนุรุทธะกล่าว
ธรรม  หมายถงึบทธรรมทีพ่ระอนุรุทธเถระกล่าว (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๐/๓๔๔),
ในปทสตูรกล่าววา่หมายถงึอนิทรยี ์๕ คอืสทัธา วริยิะ สต ิสมาธแิละปัญญา และ
กล่าวไวอ้กีวา่ บทแหง่ธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้  ปัญญิ
นทรยีบ์ณัฑติกล่าววา่เลศิกวา่บทแหง่ธรรมเหล่านัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ความตรสั
รู ้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๒๔/๓๓๙) 

  อรรถกถาอธบิายว่า คาํวา่ บทแหง่ธรรม หมายถงึนิพพาน (ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/
๓๓/๖๑) คาํวา่ บทแหง่ธรรม คอืธรรม  ๒๖  วรรคทา่นยกขึน้รวบรวมไวแ้ผนก
หน่ึง (ส.ํส.อ.(บาล)ี ๑/๒๔๐/๒๙๒) 

บนบาน, พิธี : ขอรอ้งสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์หช้ว่ยโดยใหค้าํมัน่วา่จะใหส้ิง่ของตอบแทนหรอืทาํตามทีใ่ห้
สญัญาไวเ้มือ่เป็นผลสาํเรจ็ดงัคาํในพรหมชาลสตูร สามญัญผลสตูร สภุสตูร 
กล่าวถงึสมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้
ยงัเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิาอยา่งนี้  คอื  ทาํพธิบีนบาน  พธิแีกบ้น  (ท.ี
ส.ี(ไทย) ๙/๒๗/๑๐, ๒๑๑/๗๒, ๔๕๑/๑๙๙)  บน กว็า่    

บรมธรรม : ธรรมสุดยอด, ธรรมอย่างยิง่, ธรรมที่สุด หมายถงึนิพพาน ดงัคําที่พระผูม้พีระ
ภาคตรสัว่า ภิกษุทัง้หลาย  มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่า  มีสภาพ
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บางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบนั  บญัญตันิิพพานในปัจจุบนัว่า  เป็นบรมธรรม
ของสตัว์  ด้วยมูลเหตุ  ๕  อย่าง  (ที.ส .ี(ไทย) ๙/๙๓/๓๗, ๙๔/๓๗, ๙๕/๓๗, 
๙๖/๓๗, ๙๖/๓๘),ธรรมสูงสุด ในมหาปทานสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ความ
อดทนคอืความอดกลัน้เป็นตบะอย่างยิง่ พระพุทธเจา้ทัง้หลายตรสัว่า นิพพาน
เป็นบรมธรรม (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐) 

บรมบรุษุ : พระตถาคต ดงัคาํในอนุรุทธสตูร ทีอ่ญัเดยีรถยีป์รพิาชกจาํนวนมากเขา้ไปหา
ทา่นพระอนุราธะแลว้สนทนากล่าวถงึพระพทุธเจา้กะพระอนุรุทธะวา่ ทา่นอนุ
ราธะ  พระตถาคตเป็นอุดมบุรุษ เป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรรมทีค่วรบรรลุอยา่ง
ยอดเยีย่ม (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๖/๑๕๓),๑๘/๔๑๑/๔๗๓,๑๘/๔๑๘/๔๙๑,๒๙/๖/๒๗ 

บรมศากยะ : ชือ่เจา้ศากยะผูเ้ป็นยอด, หมายถงึพระราชโอรสผูเ้ป็นพระราชโอรสของพระเจา้
โอกกากราช ทีไ่ปสรา้งเมอืงแห่งใหม ่  ทาํใหพ้ระเจา้โอกกากราช ชม ทรงอุทาน
วา่ ‘ทา่นทัง้หลาย พวกกุมารมคีวามสามารถ  (ศากยะ) พวกกุมารมี
ความสามารถยอดเยีย่ม(บรมศากยะ) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๖๗/๙๓) 

บรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า, พระ : พระพทุธเจา้พระนามวา่โคดม ดงัคาํทีส่ชุาตกุมารกล่าว
กบัพระมหากจัจกายนเถระวา่ถา้พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ของทา่นยงั
ทรงพระชนมอ์ยูถ่งึไกลหลายพนัโยชน์ ขา้พเจา้กจ็ะพงึไปเฝ้าใกล้ๆ ใหจ้งได ้(ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๑๐๐๓/๑๒๓) 

บรมสารีริกธาต ,ุ พระ : กระดกูของพระพทุธเจา้ ดงัคาํทีเ่ทพธดิาองคห์น่ึงกล่าวไวว้า่ หมอ่มฉนั
มจีติเลื่อมใสมุง่ถงึพระบรมสารรีกิธาตุของพระศาสดา  มใีจจดจอ่พระบรม
สารรีกิธาตขุองพระผูม้พีระภาค (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๙๙/๙๒) 

บรรณศาลา : ศาลาทีมุ่งบงัดว้ยหญ้าใบไม,้ทีพ่กัทีมุ่งและบงัดว้ยใบไม,้ ทีส่าํนักของฤๅษหีรอืผู้
บําเพ็ญพรตเป็นต้นถือกนัว่ามุงบงัด้วยใบไม้ดงัคําในสนัถวชาดกที่พราหมณ์
โพธสิตัวต์กใจกลวัทีบ่รรณศาลาถูกไฟไหมก้ล่าวว่าสิง่อื่นทีจ่ะชัว่ชา้ไปกว่าความ
สนิทสนมกบัคนชัว่ไม่ม ีเพราะไฟนี้อนัเราใหอ้ิม่หนําด้วยเนยใสและขา้วปายาส
แลว้ กย็งัเผาบรรณศาลาทีเ่รากระทาํไดแ้สนยาก (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๒๓/๖๙) 

  คาํน้ีมปีรากฎหลายแห่งเชน่ข.ุชา.ทุก.(ไทย)๒๗/๒๐๐/๑๑๙,๒๐๑/๑๑๙,ข.ุชา.
วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๐๒/๕๒๒, ๓๐๓/๕๒๒,ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๑๑๓/๗๔,ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑/๔๔๒, ๓๓/๔๒๑, ๓๘/๓๓๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๒/๒๑๐,ข.ุ
จรยิา.(ไทย)๓๓/๖/๗๒๘) 

บรรณาการ : สิง่ทีส่ง่ไปใหด้ว้ยความเคารพนบัถอืหรอืดว้ยไมตรดีงัคาํทีอ่สัสลายนมาณพกราบ
ทลูพระผูม้พีระภาควา่ ใน ๒ คนนี้ พราหมณ์ทัง้หลายพงึเชญิมาณพผูศ้กึษาเล่า
เรยีน ผูท้ีอ่าจารยไ์ดแ้นะนําใหบ้รโิภคก่อน ในการเลีย้งของผูม้ศีรทัธากด็ใีนการ



 

๒๘๒๔ 
 

 

เลีย้งเพือ่เป็นบรรณาการกด็ ีในการเลีย้งเพือ่บชูายญักด็ ีในการเลีย้งเพือ่ตอ้นรบั
แขกกด็ ี(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๙/๕๑๑) 

บรรทดัฐาน : แบบแผนสาํหรบัยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั,ิแนวทีค่วรถอืเป็นตวัอย่างนํามา
ปฏบิตั ิ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่สารบีตุรและโมคคลัลานะนี้เป็นบรรทดั
ฐานเป็นมาตรฐานของภกิษุสาวกของเรา (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๑/๑๑๖,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๖/๒๔๘); เหตุทีต่ ัง้เป็นเครือ่งถงึ,เหตุอนัใกลท้ีส่ดุ;ปทสัถาน 
หรอืปทฏัฐาน กเ็ขยีน 

บรรเทา : ทุเลาหรอืทาํใหทุ้เลา, ผอ่นคลายหรอืทาํใหผ้อ่นคลายลง, เบาบางหรอืทาํใหเ้บา
บางลง, สงบหรอืทาํใหส้งบ, เชน่ บรรเทาทุกข ์อาการโรคบรรเทาลง, ประเทาก็
ใช ้ดงัคาํวา่ ถา้อุปัชฌายเ์กดิความราํคาญ    สทัธวิหิารกิพงึชว่ยบรรเทาหรอืพงึ
บอกภกิษุอื่นใหช้ว่ยบรรเทา หรอืพงึแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌาย(์ว.ิม.(ไทย) ๔/
๖๖/๘๕), ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๓๘/๔๖๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑/๒๑,๒๑/๓๘/๖๓) 

บรรเทาได้ยาก : ทาํใหล้ดลงไดย้าก, ผอ่นคลายไดล้าํบาก แปลมาจากคาํวา่ ทุปปฏวิโินทยะ 
หมายถงึสิง่ทีบ่รรเทาไดย้าก ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรม 
๕ ประการนี้ ทีเ่กดิขึน้แลว้บรรเทาไดย้าก คอื  (๑)ราคะทีเ่กดิขึน้แลว้บรรเทาได้
ยาก (๒)โทสะทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาไดย้าก (๓)โมหะทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาได้
ยาก (๔) ปฏภิาณทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาไดย้าก (๕) จติคดิจะไปทีเ่กดิขึน้แลว้ 
บรรเทาไดย้าก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๔) 

บรรเทาทุกข  ์: ทาํใหทุ้เลา,ทาํทุกขใ์หเ้บาบาง หมายถงึผอ่นคลายทุกข ์ ทาํใหทุ้กขล์ดลงดงัคาํที่
ทา้วเวสวณัมหาราชกราบทลูพระผูม้พีระภาคไวว้า่ขอนอบน้อมพระองัครีสพทุธ
เจา้ผูศ้ากยบุตรผูม้พีระสริผิูท้รงแสดงธรรมนี้อนัเป็นเครือ่งบรรเทาทุกขท์ัง้ปวง
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๗/๒๒๑) 

บรรพชา : การบวช แปลว่า “เวน้ความชัว่ทุกอย่าง”) หมายถงึการบวชทัว่ไป, การบวชอนั
เป็นบุรพประโยคแห่งอุปสมบท ,การบวชเป็นสามเณร(เดิมทีเดียว คําว่า 
บรรพชา หมายความว่าบวชเป็นภิกษุ เช่น  เสด็จออกบรรพชาอัครสาวก
บรรพชา เป็นตน้ในสมยัต่อมาจนถงึปัจจุบนันี้ คาํว่า บรรพชา  หมยถงึบวชเป็น
สามเณร ถ้าบวชเป็นภิกษุ ใช้คําว่า อุปสมบท โดยเฉพาะเมื่อใช้ควบกันว่า 
บรรพชาอุปสมบท)(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๐๔/๑๗๓,๙/๔๔๒/๑๙๖,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๕๕/
๓๐,๑๐/๗๖/๔๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๑๕/๔๕๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๒/๘๒,๑๓/๒๒๒/
๒๕๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๑/๒๔๔,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๕๔/๒๕๘,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/
๓๔๕/๓๗๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๒/๔๙๘) 



 

๒๘๒๕ 
 

 

บรรพชาอปุสมบท : บวชเป็นสามเณรและบวชเป็นภกิษุ แยกเป็น ๒ คาํ คอื บรรพชา 
หมายถงึบวชเป็นสามเณร ถา้ใชเ้ขา้คูก่บัคาํ อุปสมบท หมายถงึบวชเป็นภกิษุ 
คอืบวชเป็นสามเณรและเป็นภกิษุ(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๐๕/๑๗๓,๙/๔๐๕/๑๗๔,๙/
๔๔๓/๑๙๖,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๗/๒๖๔,๑๕/๑๙๖/๒๘๑,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๗/๒๙,๑๖/
๗๐/๑๔๔,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๑/๒๔๔,๑๘/๓๕๑/๓๙๑,๑๘/๓๕๓/๓๙๗,ข.ุอป.
(ไทย)๓๓/๓๒๒/๒๘๒, ๓๓/๔๓/๔๖๑) 

บรรพชิต : ผูบ้วช, นกับวช เชน่ ภกิษุสมณะ ดาบส ฤษ ี เป็นตน้ แต่เฉพาะใน
พระพทุธศาสนา ไดแ้ก่ภกิษุและสามเณร(และภกิษุณ ี สกิขมานา สามเณร)ี  มกั
ใชคู้ก่บัคฤหสัถ(์ในภาษาไทยปัจจุบนัใหใ้ชห้มายเฉพาะนกับวชใน
พระพทุธศาสนา ไมว่า่ในฝ่ายเถรวาทหรอืฝ่ายมหายาน) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๔/๑๘, 
๔๖/๑๙,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๕๓/๒๙, ๕๓/๓๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๔๐/๒๙, ๔๒/๓๐,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๑๙๑/๒๐๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/๑๑, ๑๖๑/๑๘๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓/
๑๙, ๗๘/๘๓,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๗/๒๙,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๕/๔๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๖๔/๕๖, ๘๙/๘๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๔/๒๕, ๑๐๘๑/๕๙๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๕/
๑๐๒,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๘/๑๕๕,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๒๒/๕๕๑,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/
๔๖/๓๒๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๑๑๗/๖๕, ๔๐๒/๔๒๘) 

บรรพต : ภเูขา ดงัคาํในสธุาโภชนชาดก กล่าวถงึโกสยิดาบสนัน้อยู ่ณ ทศิใตร้มิฝัง่แมน้ํ่า
คงคาขา้งหมิวนัตบรรพต (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๒๔/๑๒๑) 

บรรพบรุษุ : ผูเ้ป็นตน้วงศต์ระกลูซึง่มผีูส้บืสายโลหติมา, บุคคลทีน่บัตัง้แต่ปู่ ยา่ตายายขึน้ไป 
(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๖๗/๙๒,๙/๒๖๗/๙๓,๙/๒๗๐/๙๔,๙/๒๗๒/๙๕,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๒๓๕/๒๔๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๔/๕๓๓,๑๓/๔๕๔/๕๗๒) 

บรรยาย : การสอน,การแสดง,การใชแ้จง,นยัโดยออ้ม,อยา่ง,ทาง(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๙/
๙๑,๔๗๔/๖๐๐,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๗/๒๙๕, ๒๖๘/๒๙๙, ๒๗๐/๓๐๒) 

บรรล  ุ: ถงึ,สาํเรจ็(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๒๓/๓๕๕,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔, ๒๐/๓๕, ๒๒/
๓๙,๒๗/๕๔, ๒๘/๕๖, ๓๓/๗๑, ๓๓/๗๒, ๓๓/๗๓, ๖๐/๑๑๓,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๑๓๖/๒๓,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๕๗๐/๔๐๓,๓๕/๕๘๑/๔๐๕,๓๕/๕๙๒/๔๐๘,๓๕/๖๐๐/
๔๐๙,๓๕/๖๐๗/๔๑๑,๓๕/๖๑๒/๔๑๑,๓๕/๖๑๗/๔๑๒,๓๕/๖๒๑/๔๑๒) 

บริกรรม : 1.ตระเตรยีม ไดใ้นคาํวา่ “ถา้ผา้กฐนิมบีรกิรรมสาํเรจ็ดอียู่” การตระเตรยีม,การ
ทาํความเรยีบรอ้ยเบือ้งตน้ เชน่ ซกัยอ้ม กะ ตดั เยบ็ เสรจ็แลว้ หรอืดงัคาํในกฏู
ทนัตสตูร กลา่วไวว้า่ กรรมกรของพระเจา้มหาวชิติราชกไ็มถู่กลงอาชญา ไมม่ี
ภยัคุกคาม ไมต่อ้งรอ้งไหฟู้มฟายทาํบรกิรรม (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๕/๑๔๔) 
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 2.สถานทีเ่ขาลาดปนู ปไูม ้ขดัเงา หรอืซกัเงา โบกปนู ทาส ีเขยีนส ีแต่งอยา่งอื่น 
เรยีกวา่ทีท่าํบรกิรรม หา้มภกิษุถ่มน้ําลาย หรอืนัง่พงิ ดงัเชน่ สทิธวิหิารกิพงึทาํ
บรกิรรมแก่อุปัชฌายใ์นเรอืนไฟ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๖/๘๔)  

  ฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ ทาํบรกิรรมในเรอืนไฟ  หมายถงึการถวายขีเ้ถา้ ดนิ
เหนียว  และน้ํารอ้นเป็นตน้  (ว.ิสงฺคห. (บาล)ี ๑๘๓/๒๕๘)  

 3.การนวดฟัน้ ประคบ หรอืถูตวั เชน่ พงึทาํบรกิรรมแก่อุปัชฌายแ์มใ้นน้ํา (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๖๖/๘๔) หรอืดงัคาํในจฬูวรรคกล่าวไวว้่า พวกภกิษุฉพัพคัคยีต์่างทาํ
บรกิรรมใหแ้กก่นัและกนั (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๔๓/๖)  

  ฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ ทาํบรกิรรมในน้ํา หมายถงึการขดัถูรา่งกาย  (ว.ิสงฺคห.
(บาล)ี ๑๘๓/๒๕๘)  

 4.การกระทาํขัน้ตน้ในการเจรญิสมถกมัมฏัฐานหรอืกาํหนดใจโดยเพง่วตัถุ หรอื
นึกถงึอารมณ์ทีก่าํหนดนัน้ซํ้าๆ  อยูใ่นใจอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพือ่ทาํใจใหส้งบ  

  อรรถกถาอธบิายไวว้า่พระโยคาวจรรูร้ปูภายใน โดยการบรกิรรมรปูภายใน  
(ท.ีม.อ.(บาล)ี ๑๗๓/๑๖๔,องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาล)ี ๓/๖๕/๒๗๐) ;หรอืทาํบรกิรรมใน
รปูภายในตน เชน่ทาํบรกิรรมผม เหงือ่ เน้ือ เลอืด  กระดกู  ฟัน เลบ็  โดย
วธิกีารบรกิรรมเป็นสตี่าง ๆ  มสีเีขยีว เหลอืง แดง  เป็นตน้  (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาล)ี 
๓/๖๕/๒๗๐,๖๖/๒๗๒) 

 5.เลอืนมาเป็นความหมายในภาษาไทยหมายถงึทอ่งบ่น,เสกเป่าเชน่ ในธมัม
สงัคณีกล่าวไวว้า่ โยคาวจรบุคคลเจรญิมรรคเพือ่เขา้ถงึรปูภพไมไ่ดท้าํบรกิรรม
สญัญาทีร่ปูภายใน (อภ.ิส.ํ(ไทย)  ๓๔/๒๐๔/๖๙) 

  อรรถกถาอธบิายบรกิรรมไวเ้ชน่บรกิรรมดนิเป็นอารมณ์กมัมฏัฐานโดย
กาํหนดวา่“ดนิ ดนิ” (องฺ.ทสก.อ.  (บาล)ี ๓/๖/๓๑๙) 

บริขาร : ของใชส้ว่นตวัของพระ,เครือ่งใชส้อยประจาํตวัของภกิษุ;บรขิารทีจ่าํเป็นแทจ้รงิ 
คอืบาตร และ(ไตร) จวีร ซึง่ตอ้งมพีรอ้มก่อนจงึจะอุปสมบทได ้ แต่ไดย้ดึถอืกนั
สบืมาใหม้บีรขิาร ๘ (อฐับรขิาร) คอืไตรจวีร (สงัฆาฏ ิ อุตราสงค ์ อนัตรวาสก)  
บาตร มดีเลก็ (วาส)ี,  อรรถกถามกันิยมพดูกนัมาวา่มโีกนหรอืมดีตดัเลบ็)  เขม็ 
ประคดเอว ผา้กรองน้ํา (ปรสิสาวนะ, หรอืกระบอกกรองน้ํา คอืธมกรก,ธมกรณ์, 
ธมัมกรก หรอืธมัมกรณ์) ดงักล่าวในอรรถกถา (เชน่ ว.ิอ.(บาล)ี ๑/๒๘๔) วา่ ติ
จวีรญฺจ  ปตฺโต  จ  วาส ีสจู ิจ พนฺธนํ  ปรสฺิสาวเนนฏฺเฐเต  ยตฺุตโยคสฺส  ภกฺิขุ
โน. ตามปกต ิ อรรถกถากล่าวบรขิาร ๘ เมือ่เล่าเรือ่งของทา่นผูบ้รรลุธรรมเป็น
พระปัจเจกพทุธเจา้ ซึง่มบีรขิาร ๘ เกดิขึน้เอง พรอ้มกบัการหายไปของเพศ
คฤหสัถ ์ และเรือ่งของพระสาวกในยคุตน้พทุธกาล ซึง่มบีรขิาร ๘ เกดิขึน้เอง 
เมือ่ไดร้บัอุปสมบทเป็นเอหภิกิข ุ นอกจากน้ี ทา่นอธบิายลกัษณะของภกิษุผู้
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สนัโดษวา่ภกิษุผูส้นัโดษทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมุง่หมายในพระสตูร (เช่น สามญัญ
ผลสตูร, ท.ีส.ี๙/๙๑/๖๑)  ซึง่เบาตวัจะไปไหนเมือ่ใดกไ็ดต้ามปรารถนา ดงันกทีม่ี
แต่ปีกจะบนิไปไหนเมือ่ใดไดด้งัใจนัน้  คอืทา่นทีม่บีรขิาร ๘  สว่นผูท้ีม่บีรขิาร ๙ 
(เพิม่ผา้ปลูาด หรอืลกูกุญแจ) มบีรขิาร ๑๐ (เพิม่ผา้นิสทีนะ) หรอืแผน่หนงั) มี
บรขิาร ๑๑  (เพิม่ไมเ้ทา้ หรอืทะนานน้ํามนั) หรอืมบีรขิาร ๑๒ (เพิม่รม่  หรอื
รองเทา้) กเ็รยีกวา่มกัน้อย สนัโดษ แตม่ใิชผู้ท้ีท่รงมุง่หมายในพระสตูรดงักล่าว
นัน้ รายการบรขิารในพระไตรปิฎก ทีม่ชีือ่และจาํนวนใกลเ้คยีงกบับรขิาร ๘ น้ี
พบในสกิขาบทที ่ ๑๐ แหง่สรุาปานวรรค ปาจติตยี ์ (ภกิษุซ่อนบรขิารของภกิษุ
อื่น)  ไดแ้ก่บาตร (ไตร) จวีร  ผา้นิสทีนะ  กล่องเขม็ ประคดเอว (นบัได ้๗ ขาด
มดีและเครือ่งกรอง แต่มนิีสทีนะเพิม่เขา้มา), ในคราวจะมสีงัคายนา ครัง้ที ่ ๒ 
พวกภกิษุวชัชบีุตรไดเ้ทีย่วหาพวกดว้ยการจดัเตรยีมบรขิารเป็นอนัมากไปถวาย
พระเถระบางรปู(ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๖๔๓/๔๑๐)  ไดแ้ก่บาตร จวีร นิสทีนะ  กล่องเขม็ 
ประคดเอว ผา้กรองน้ํา และธมกรก (ครบ ๘ แต่มนิีสทีนะมาแทนมดี) ในคมัภรี์
อปทาน (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๐๘/๕๔๙)นอกจากบรรยายเรือ่งพระบรมสารรีกิธาต ุ
ทีไ่ดร้บัการอญัเชญิไปบรรจุไว ้ ณ สถูปเจดยีส์ถานต่างๆแลว้ ยงัไดก้ล่าวถงึ
บรขิารของพระพทุธเจา้ ซึง่ประดษิฐานอยูใ่นทีต่่างๆ (หลายแหง่ไมอ่าจกาํหนด
ไดว้า่ในบดัน้ีคอืทีใ่ด)  คอืบาตร ไมเ้ทา้ และจวีรของพระผูม้พีระภาค อยู่ในวชริา
นคร  สบงอยูใ่นกุลฆรนคร (เมอืงหน่ึงในแควน้อวนัต)ี  บรรจถรณ์อยูเ่มอืงกบลิ 
ธมกรกและประคดเอวอยู่นครปาฏลบิาตร ผา้สรงอยู่ทีเ่มอืงจมัปา  ผา้กาสาวะ 
อยูใ่นพรหมโลก ผา้โพกอยูท่ีด่าวดงึส ์ ผา้นิสทีนะ  อยู่ในแควน้อวนัต ีผา้ลาดอยู่
ในเทวรฐั  ไมส้ไีฟอยูใ่นมถิลิานคร  ผา้กรองน้ําอยูใ่นวเิทหรฐั มดี และกล่องเขม็
อยูท่ีเ่มอืงอนิทปัตถ ์  บรขิารเหลอืจากนัน้อยูใ่นอปรนัตกชนทบ (สนันิฏฐานวา่
เป็นดนิแดนแถบรฐั Gujaratในอนิเดยีถงึ Sind ในปากสีถานปัจจุบนั)(ว.ิภกฺิขนีุ.
(ไทย)๓/๗๕๘/๙๘,๓/๗๕๘/๙๙,๓/๗๖๕/๑๐๓,๓/๗๖๘/๑๐๖,๓/๗๗๔/๑๑๑,๓/
๗๗๕/๑๑๐,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๕/๗๘,๑๗/๑๕๓/
๒๔๓,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓/๔๖๔,ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๑๗/๗๒๖) 

บริขารเครื่องรกัษาชีวิต : ยาแกไ้ข,้หมายถงึเภสชัทีท่าํใหอ้ตัภาพดาํเนินไปได ้ ดงัคาํทีพ่ระปา
ราปรยิเถระกล่าวไวว้า่ ภกิษุ... ไดข้บฉนัอาหารประณีตกต็าม เศรา้หมองกต็าม 
น้อยกต็าม มากกต็าม เพยีงเพือ่ยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปได ้ ไม่ตดิไม่พวัพนั  ไมไ่ด้
ขวนขวายจนเกนิไปในยาแกไ้ข ้ ซึง่เป็นบรขิารเครือ่งรกัษาชวีติ (ข.ุเถร.(ไทย) 
๒๖/๙๒๔/๔๙๑) 



 

๒๘๒๘ 
 

 

บริขารแห่งสมาธิ : องคป์ระกอบของมรรคสมาธ ิพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บรขิารแหง่สมาธ ิ๗ 
ประการ คอื(๑) สมัมาทฏิฐ ิ (เหน็ชอบ) (๒) สมัมาสงักปัปะ (ดาํรชิอบ)(๓) 
สมัมาวาจา (เจรจาชอบ) (๔) สมัมากมัมนัตะ (กระทาํชอบ)(๕) สมัมาอาชวีะ 
(เลีย้งชพีชอบ)  (๖) สมัมาวายามะ (พยายามชอบ)  (๗) สมัมาสต ิ (ระลกึชอบ)  
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๕/๖๘)  

บริจาค : สละให,้เสยีสละ, สละออกไปจากตวั,  การสละใหห้มดความเหน็แก่ตวั หรอือยา่ง
มใิหม้คีวามเหน็แก่ตน โดยมุ่งเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ื่น เพือ่ความดงีาม หรอืเพือ่
การกา้วสงูขึน้ไปในธรรม เชน่ธนบรจิาค(การสละทรพัย)์ ชวีติบรจิาค (การสละ
ชวีติ) กามสขุบรจิาค (การสละกามสุข) อกุศลบรจิาค (การสละละอกุศล); บดัน้ี 
มกัหมายเฉพาะการรว่มใหห้รอืการสละอกุศล) ;  บดัน้ี มกัหมายเฉพาะการรว่ม
ใหห้รอืการสละเพือ่การบุญอยา่งเป็นพธิ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๔๓/๑๓๕,๙/๓๔๓/
๑๓๖,๙/๓๔๓/๑๓๗,๙/๓๔๔/๑๓๘,๙/๓๔๔/๑๓๙,๙/๓๔๔/๑๔๐,๙/๓๔๔/๑๔๑,๙/
๓๔๔/๑๔๒,๙/๓๔๔/๑๔๓) 

บริภาษ : กล่าวตเิตยีน,กล่าวโทษ,ดา่วา่ (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๐๓๐/๒๖๙,๓/๑๐๓๕/๒๗๓,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๔๖/๒๖๔,๑๒/๓๐๕/๓๓๖,๑๒/๕๐๘/๕๔๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๓/
๕๙๙,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๒๗/๑๗๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๔/๙๓,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๘๘/๑๙๙,องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๖/๓๙๗,๒๔/๕๔/๕๒๕,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๑๔/
๑๙๓,๒๕/๓๘/๒๔๘,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๘/๓๖๒, อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๒๕/๑๘๑) 

บริโภค : กนิ,ใชส้อย, เสพ ; ในประโยควา่ “ภกิษุใดรูอ้ยู ่บรโิภคน้ํามตีวัสตัว ์ เป็นปาจติติ
ยะ”หมายถงึดืม่อาบและใชส้อยอยา่งอื่น(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๒/๕๔,๑๒/๔๙๒/
๕๓๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๓/๑๘๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๔/๖๐,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๒/
๔๐,๑๖/๖๓/๑๒๐,๑๖/๑๕๔/๒๕๙) 

บริโภคกาม : เสพกาม หมายถงึยงัยนิดพีอใจในกาม (ม.ม.(ไทย) ๑๒/๑๗๖/๑๗๗,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๙๕/๓๕๑,ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๑๙๐/๕๘๖,๒๖/๒๙๖/๖๐๔,๒๖/๔๖๖/๖๓๑,๒๖/
๔๘๕/๖๓๔) 

บริโภคโดยไม่แบง่แยก : ใชส้อยโดยไมแ่บ่งแยก หมายถงึรว่มกนิรว่มใชส้อยกบัผูอ้ื่นโดยไม่
แบ่งแยกดงัคาํวา่ภกิษุบรโิภคโดยไมแ่บ่งแยกลาภทัง้หลายทีป่ระกอบดว้ยธรรม
ไดม้าโดยธรรมโดยทีส่ดุแมเ้พยีงบณิฑบาตบรโิภคร่วมกบัเพือ่นพรหมจารี
ทัง้หลายผูม้ศีลี(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๑/๔๒๖,๒๒/๑๒/๔๒๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ไมแ่บ่งแยก หมายถงึไม่แบ่งแยกอามสิโดยคดิวา่  
“จะใหเ้ทา่น้ี ๆ” และไมแ่บง่แยกบุคคลโดยคดิวา่ “จะใหแ้ก่คนนัน้ ไมใ่หแ้ก่คนนี้”  
(องฺ.ฉกฺก.อ.(บาล)ี ๓/๑๑/๙๙, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๑๑/๑๑๑)  



 

๒๘๒๙ 
 

 

บริโภคปัจจยัอนัไม่มีโทษ : คบสหายสตับุรุษ, คบหาสหายทีเ่ป็นกลัยาณจติ หมายถงึคบหา คบ 
นัง่ใกล ้ ไตถ่าม  สอบถามสหายผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยสลีขนัธอ์นัเป็นอเสขะดว้ย
สมาธขินัธอ์นัเป็นอเสขะฯลฯดว้ยปัญญาขนัธอ์นัเป็นอเสขะฯลฯดว้ยวมิุตตขินัธ์
อนัเป็นอเสขะฯลฯดว้ยวมิตุตญิาณทสัสนขนัธอ์นัเป็นอเสขะ ดงัคาํทีพ่ระปัจเจก
พทุธเจา้กล่าวไวว้า่ บุคคลควรคบสหายผูป้ระเสรฐิสดุ (หรอื)ผูเ้สมอกนั ถา้บุคคล
ไมไ่ดส้หายเหล่าน้ี พงึเป็นผูบ้รโิภคปัจจยัอนัไมม่โีทษ(ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๔๗/
๕๑๐,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๔๓๓/๔๓๖) 

บริโภคโภคทรพัย  ์: ใชส้อยทรพัย,์ใชท้รพัยท์ีม่อียู ่ ดงัคาํทีพ่ระเจา้อนิกรตัตรสัแก่เจา้หญงิวา่ 
ราชสมบตัพิีย่อมสละใหน้้องหญงิแลว้ เชญิน้องหญงิบรโิภคโภคทรพัย ์ ถวาย
ทานทัง้หลายเถดิ  (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๘๖/๖๓๔) 

บริโภคโภคสมบตัิ : ใชส้อยทรพัยส์มบตั,ิใชท้รพัยส์นิเงนิทอง ดงัคาํทีพ่ราหมณีกล่าวกบัสนุทรี
ธดิาวา่ บดิาของลกู ละชา้ง มา้ โค แกว้มณี  แกว้กุณฑลและเครือ่งอุปกรณ์เรอืน
มากมายนี้ออกบวชเสยีแลว้ลกูสนุทรลีกูจงบรโิภคโภคสมบตัทิัง้หลาย จงเป็น
ทายาทรบัมรดกในตระกลู (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๓๒๘/๖๐๙) 

บริวาร : 1.ผูแ้วดลอ้ม, ผูห้อ้มลอ้มตดิตาม, ผูร้บัใช ้ 
 2.สิง่แวดลอ้ม,ของสมทบ, สิง่ประกอบรว่ม เชน่ ผา้บรวิาร บรวิาร กฐนิ เป็นตน้ 
 3.ชือ่คมัภรีพ์ระวนิยัปิฎก หมวดสดุทา้ยใน ๕ หมวด คอื อาทกิมัม ์ ปาจติตยิ ์

มหาวรรค  จุลวรรค บรวิาร;  เรยีกตามรปูเดมิในบาลวีา่ ปรวิาร กม็ ี(ท.ีม.(ไทย) 
๑๑/๒๐๔/๑๖๖,๑๑/๒๐๕/๑๖๗,๑๑/๒๔๐/๑๙๗,๑๑/๒๘๒/๒๒๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๒๖๔/๒๘๘,๑๒/๒๖๖/๒๘๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๑/
๑๓๙,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๒/๒๐๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๓/๔๖๔) 

บริวารชน : คนบรวิาร,ผูเ้ป็นลกูน้อง มกัใชคู้ก่บัเจา้นาย,ผูแ้วดลอ้มหรอืผูต้ดิตาม ดงัคาํใน
ลกัขณสตูร กล่าวถงึบรวิารชนไวว้า่ บรวิารชน คอืพราหมณ์ คหบดชีาวนิคม 
ชาวชนบท โหราจารยแ์ละมหาอํามาตย ์ แมท่พันายกอง ราชองครกัษ์อาํมาตย ์
บรษิทั ราชา เศรษฐ ี (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๑,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๕/
๗๕๘,๓๓/๒๖/๗๖๑) 

บริวารมาก : มากมายดว้ยผูแ้วดลอ้มหรอืผูต้ดิตามดงัคาํในลกัขณสตูรกล่าวถงึพระพทุธเจา้จะ
ทรงมบีรวิารมากคอืมภีกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา  เทวดา มนุษย ์อสรู นาค 
คนธรรพเ์ป็นบรวิาร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๐/๒๐๔/๑๖๖,หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่อุรุเวลกสัสปะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเราผูม้บีรวิารมาก (องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๔/๒๙) 



 

๒๘๓๐ 
 

 

บริวารยศ :  ยศคอืบรวิารดงัคาํทีอุ่ตตราเทพธดิากล่าวไวว้า่ เพราะศลีของตน ดฉินันัน้จงึมี
เกยีรตยิศบรวิารยศ เสวยผลบุญของตนอยูเ่ป็นสขุ ไรโ้รค (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๓/
๒๓) หรอืดงัคาํทีพ่ระวมิลาเถรผีูเ้คยเป็นหญงิคณิกากล่าวไวว้า่ เรามวัเมาดว้ย
ผวิพรรณ รปูสมบตั ิ ความสวยงาม บรวิารยศ และเป็นผู ้ มจีติกระดา้งอย่างยิง่ 
ดว้ยความเป็นสาว  (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๒/๕๖๗) 

  ในวมิานวตัถุ กล่าวไวห้ลายแหง่ เชน่ ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๔๐/๒๔,๒๖/๑๕๑/
๒๗,๒๖/๑๕๖/๒๘,๒๖/๒๐๓/๓๕,๒๖/๖๒๔/๖๘,๒๖/๑๐๙๘/๑๓๗) 

บริเวณศาลา : ทีพ่กัคอืบรเิวณ, อาคารไมก่ัน้ฝา ใชเ้ป็นทีพ่กัในบรเิวณใกลอ้าศรม หมายถงึใช้
เป็นทีพ่กัหรอืเพือ่ประโยชน์ในสนทนาดงัคาํในอสัสลายนสตูร กล่าวไวว้า่ อสติ
เทวลฤาษโีกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้สแีดงอ่อน สวมรองเทา้ ๒ ชัน้ถอืไมเ้ทา้
เลีย่มทองไปปรากฏในบรเิวณศาลาของพราหมณ์ฤาษ ี ๗ ตน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๔๑๐/๕๑๒) 

บริษทั : หมู่,คณะ,คนบรวิาร มกีล่าวไวใ้นพระไตรปิฎก เช่น ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๐๔/๑๑๕,๙/
๓๐๖/๑๑๖,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๕๕/๓๑,๑๐/๑๔๙/๙๔,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๕/๑๓,๑๑/๑๖/
๑๓,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๔๘/๑๔๔,๑๒/๑๕๑/๑๕๐,ม.ม.ู(ไทย)๑๓/๗๕/๗๒,๑๓/๑๙๗/
๒๓๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๑๒/๑๓๙,๑๔/๑๔๖/๑๘๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔๘/๑๘๗,๑๕/
๑๕๐/๑๙๑,๑๕/๑๕๒/๑๙๓,๑๕/๒๐๑/๒๙๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๑/๓๗,๑๖/๒๒/
๓๘,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๕๐/๓๘๘,๑๘/๓๖๒/๔๑๕,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๘๐/๒๓๕,องฺ.
ตกิ.(ไทย)๒๐/๒๘/๑๗๘,๒๐/๙๕/๓๒๘,๒๐/๑๓๕/๓๘๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘/
๑๓,๒๑/๑๘๗/๒๖๙,๒๑/๑๙๐/๒๗๔,๒๑/๒๑๑/๓๓๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๑/
๑๕ ,๒๒ /๓๔ /๕๔ ,๒๒ /๖๔ /๕๗๙ ,๒๒ /๙๙ /๑๖๙ ,องฺ.อฏฺฐก .(ไทย )๒๓ /๖๙ /
๓๗๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘/๑๒,๒๔/๒๑/๔๓,๒๔/๙๓/๒๑๖,๒๔/๙๔/๒๒๐,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๖๐/๑๙๗,๒๙/๖๒/๒๐๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๒๑,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/
๙๘/๑๗๐,๓๖/๙๙/๑๗๑) 

บริษทั, เทพ : หมูเ่ทพ,คณะเทพ หมายถงึเหล่าเทพชัน้ต่างๆ ดงัคาํในชนวสภสตูรกล่าวไวว้า่
เมือ่ครัง้ทีพ่วกเทพชัน้ดาวดงึสท์ัง้สิน้ นัง่ประชุมกนัในสธุมัมาเทวสภา มเีทพ
บรษิทัมากมายนัง่อยูโ่ดยรอบ มทีา้วจาตมุหาราชประทบัอยูใ่นทศิทัง้ ๔ น้ีเป็น
ธรรมเนียมในการนัง่ของทา้วจาตุมหาราช ขา้งหลงัถดัออกมาเป็นทีน่ัง่ของขา้
พระองคท์ัง้หลาย(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๘๒/๒๑๒,๑๐/๒๘๒/๒๑๓,๑๐/๒๘๔/
๒๑๕,๑๐/๒๙๔/๒๒๗,๑๐/๓๐๐/๒๓๔),หรอืในคุตตลิวมิานกล่าวถงึคุตตลิาจารย์
จงึกราบทลูทา้วเธอในทา่มกลางเทพบรษิทั เพือ่ขอไต่ถามถงึบุพกรรมของ
เทพธดิาทัง้หลาย (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๒๘/๕๓) 



 

๒๘๓๑ 
 

 

บริษทัคฤหสัถ ์: คณะผูค้รองเรอืน,หมูช่นทีไ่มใ่ชน่กับวช,กลุ่มฆราวาส ดงัคาํในอุปาลวิาทสตูร 
กล่าวไวว้า่ นิครนถ ์นาฏบตุรนัง่อยูก่บับรษิทัคฤหสัถเ์ป็นจาํนวนมากซึง่เป็นกลุ่ม
ชาวบา้นพาลกะมคีหบดชีือ่อุบาลเีป็นหวัหน้า (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๘/๕๖) 

บริษทัช ัน้สงู : ชนชัน้สงู,ชนชัน้ปกครองบรหิารราชการบา้นเมอืง,มุง่หมายถงึขา้ราชบรพิารของ
พระราชาเชน่ มหาอาํมาตย ์แมท่พันายกอง ราชองครกัษ์ อาํมาตย ์ดงัคาํในรฏัฐ
ปาลสตูร กล่าวถงึ ณ ถุลลโกฏฐตินาม พระเจา้โกรพัยะ เสดจ็พระราชดาํเนินไป
ดว้ยพระบาทพรอ้มดว้ยบรษิทัชัน้สงู เขา้ไปหาทา่นพระรฏัฐปาละถงึทีอ่ยู ่  แลว้
ไดส้นทนาปราศรยั (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๓/๓๖๑) 

บริษทัตื้น : หมูภ่กิษุผูม้จีติฟุ้งซ่านเป็นตน้ เป็น ๑ ในบรษิทั ๒ คอื (๑) บรษิทัตื่น (๒)บรษิทั
ลกึ ดงัคาํในองัคุตตรนิกาย ทุกนิบาต อธบิายไวว้า่หมายถงึบรษิทัทีม่พีวกภกิษุ
เป็นผูฟุ้้งซ่าน ถอืตวั โลเล ปากกลา้พดูพรํ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มี
จติไมต่ัง้มัน่ มจีติกวดัแกวง่ ไมส่าํรวมอนิทรยี ์ บรษิทัเชน่นี้เรยีกวา่บรษิทัตืน้ 
(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓/๘๗) 

บริษทัที่สามคัคีกนั : หมูภ่กิษุผูส้ามคัคกีนัเป็นตน้, เป็น ๑ ในบรษิทั ๒ คอื (๑) บรษิทัที่
แตกแยกกนั  (๒) บรษิทัทีส่ามคัคกีนั บรรดาบรษิทั  ๒ จาํพวกนี้  บรษิทัที่
สามคัคกีนัเป็นเลศิ ดงัคาํในองัคุตตรนิกาย ทุกนิบาต อธบิายไวว้า่ บรษิทัทีม่ี
พวกภกิษุพรอ้มเพรยีงกนั ชืน่ชมกนั ไมว่วิาทกนั เป็นเหมอืนน้ํานมกบัน้ํา มอง
กนัดว้ยนยัน์ตาทีเ่ป่ียมดว้ยความรกัอยู ่ บรษิทัน้ีเรยีกวา่บรษิทัทีส่ามคัคกีนั (องฺ.
ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๔/๘๘); เป็น ๑ ในบรษิทั ๓ คอื (๑) บรษิทัทีม่หีวัหน้ายอดเยีย่ม 
(๒) บรษิทัทีแ่ตกแยกกนั (๓) บรษิทัทีส่ามคัคกีนั ดงัคาํในปรสิาสตูรอธบิายไวว้า่ 
บรษิทัใดในธรรมวนิยันี้ มพีวกภกิษุพรอ้มเพรยีงกนั ชืน่ชมกนัไมว่วิาทกนัเป็น
เหมอืนน้ํานมกบัน้ํามองกนัดว้ยนยัน์ตาทีเ่ป่ียมดว้ยความรกัอยู ่ น้ีเรยีกวา่บรษิทั
ทีส่ามคัคกีนั (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๖/๓๒๙),ในอปทานกล่าวไวว้า่ พระพทุธเจา้ผู้
ทรงเป็นทีพ่ึง่ ผูถ้งึทีส่ดุแหง่ไตรภพทรงพอพระทยับรษิทัทีส่ามคัคกีนั(ข.ุอป.
(ไทย)๓๓/๑๗๒/๔๑๐) 

บริษทันิครนถ ์: หมูนิ่ครนถ,์คณะนกับวชเปลอืย,นกับวชผูเ้ป็นสาวกของนิครนถ ์ นาฏบุตร 
ชาวเมอืงนาลนัทา ดงัคาํอุปาลวิาทสตูร  กล่าวไวว้า่ นิครนถ ์นาฏบุตรพรอ้มกบั
บรษิทันิครนถเ์ป็นจาํนวนมากอาศยัอยู่ทีเ่มอืงนาลนัทา  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๖/
๕๓,๑๓/๗๒/๖๘) 

บริษทัปริพาชก : คณะนกับวชผูช้ายในประเทศอนิเดยี ชาวเมอืงราชคฤห ์ เป็นบรวิารของเจา้
ลทัธทิีม่ชีือ่เสยีง ดงัคาํในสสุมิปรพิาชกสตูร กล่าวไวว้า่ สสุมิปรพิาชกพกัอยู ่  ณ 
กรุงราชคฤหก์บับรษิทัปรพิาชกจาํนวนมาก (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๓) 



 

๒๘๓๒ 
 

 

บริษทัล ึก : หมูภ่กิษุผูม้จีติไมฟุ้่งซ่านเป็นตน้ เป็น ๑ ในบรษิทั ๒ คอื (๑) บรษิทัตื่น (๒) 
บรษิทัลกึ  บรรดาบรษิทั ๒ จาํพวกนี้บรษิทัลกึเป็นเลศิ ดงัคาํในองัคุตตรนกิาย 
ทุกนิบาต อธบิายไวว้า่หมายถงึบรษิทัทีม่พีวกภกิษุเป็นผูไ้มฟุ้่งซ่าน ไมถ่อืตวั  
ไมโ่ลเล ไม่ปากกลา้ ไมพ่ดูพรํ่าเพรือ่  มสีตติัง้มัน่ มสีมัปชญัญะ มจีติตัง้มัน่ มจีติ
แน่วแน่สาํรวมอนิทรยี ์บรษิทัน้ีเรยีกวา่บรษิทัลกึ  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓/๘๗) 

บริษทัอื่น : คณะนกับวชอื่นๆทีน่อกจากพระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิตัดิี
แลว้ดงัคาํในธมัมเจตยิสตูรทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูพระผูม้พีระภาคไวว้า่
หมอ่มฉนัไดเ้หน็ภกิษุทัง้หลายในพระธรรมวนิยันี้ สมคัรสมานสามคัคไีมว่วิาท
กนั เขา้กนัไดส้นิทเหมอืนน้ํากบัน้ํานม มองดกูนัและกนัดว้ยสายตาเป่ียมดว้ย
ความรกัอยู ่หม่อมฉนัไมเ่หน็บรษิทัอื่นทีส่มคัรสมานสามคัคกีนัอยา่งนี้ นอกจาก
บรษิทัน้ี (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๘/๔๕๓) 

บริสทุธิ์  : สะอาด,หมดจด,ปราศจากมลทนิ,ผดุผอ่ง;ครบถว้น,ถูกตอ้งตามระเบยีบอย่าง
บรบิรูณ์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐๐/๑๐๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๖,๒๑/๑๖๐/
๒๒๓,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๑๔๓/๕๗๘,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๘๔๔/๙๗) 

บริหารตนให้ถกูกาํจดั : ดาํรงชวีติอยา่งผดิ,ดาํรงชวีติอยา่งทุจรติ ประพฤตตินใหถู้กทาํลาย มี
ความเสยีหาย ประพฤตตินใหถู้กผูรู้ต้เิตยีนและประสบสิง่ทีไ่มใ่ชบุ่ญเป็นอนัมาก 
เพราะประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่ง คอื (๑) ไมพ่จิารณาไมไ่ตรต่รองพดูสรรเสรญิ
คนทีค่วรตเิตยีน(๒)ไม่พจิารณาไมไ่ตรต่รองพดูตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ(องฺ.
ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๕/๑๑๗) หรอืเพราะประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ คอื (๑) ไม่
พจิารณา ไม่ไตรต่รอง  กล่าวสรรเสรญิผูค้วรตเิตยีน (๒) ไมพ่จิารณา ไม่
ไตรต่รอง กลา่วตเิตยีนผูค้วรสรรเสรญิ (๓) ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง แสดงความ
เลื่อมใสในฐานะทีไ่มค่วรเลือ่มใส (๔)ไมพ่จิารณา ไม่ไตรต่รอง  แสดงความไม่
เลื่อมใสในฐานะทีค่วรเลื่อมใส (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓/๔) และมกีล่าวไวอ้กี
หลายแห่ง เชน่ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๓/๑๗๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๒๕/
๓๗๙,๒๔/๒๒๖/๓๗๙,๒๔/๒๒๗/๓๗๙,๒๔/๒๒๘/๓๗๙) 

บริหารให้เป็นสขุ : ดาํรงตนอย่างถูกตอ้งเป็นไปตามทาํนองคลองธรรม บรหิารตนอยา่ง
ถูกตอ้ง แบ่งใชส้อยโภคทรพัยอ์ยา่งถูกธรรม ดว้ยการบาํรุงตนเอง บาํรุงมารดา
บดิา บาํรุง บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร และคนใชใ้หเ้ป็นสขุ บาํรุงมติรและ
อาํมาตยใ์หเ้ป็นสขุ ป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจากไฟ น้ํา พระราชา โจร คน ทีไ่ม่
ชอบกนั หรอืจากทายาททาํตนใหป้ลอดภยั ทาํพล ี๕ อยา่ง คอื (๑)    ญาตพิล ี
(๒)อตถิพิล ี(๓) ปุพพเปตพล ี(๔) ราชพล(ี๕) เทวตาพล ีตัง้ทกัษณิาทีม่ผีลสงูขึน้
ไป ในสมณพราหมณ์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๑/๖๔),ในโภคสตูร กล่าวไวอ้กีวา่ 



 

๒๘๓๓ 
 

 

บุคคลอาศยัโภคทรพัยจ์งึ (๑) บาํรุงตน (๒) บาํรุงบดิามารดา(๓)บาํรุงบุตร 
ภรรยา ทาส กรรมกร และคนใช ้(๔) บาํรุงมติรอาํมาตย ์(๕)  บาํเพญ็ทกัษณิาใน
สมณพราหมณ์ บรหิารใหเ้ป็นสขุโดยชอบ(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๗/๓๖๙) 

บว่งมาร,บว่งแห่งมาร : กาม หมายถงึวตัถุกามและกเิลสกาม ทัง้ทีเ่ป็นของทพิยแ์ละของมนุษย ์
มรีปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั ธรรมารมณ์ แปลมาจากคาํวา่ มารปาสะดงัคาํในปฐม
มารปาสสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่า
ปรารถนา น่าใคร ่  ... พาใจใหก้าํหนดัมอียู ่  ถา้ภกิษุยงัเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึ
ตดิรปูนัน้อยู่ ภกิษุน้ีเรากลา่ววา่ไปสูท่ีอ่ยูข่องมารไปสูอ่าํนาจของมารถูกบ่วงมาร
คลอ้งไว ้  

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๖/๗๓,ส.ํส.
(ไทย)๑๕/๕๐/๖๕,๑๕/๑๐๕/๑๑๕,๑๕/๑๔๐/๑๗๘,๑๕/๑๕๓/๑๙๕, ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๑๓๖/๑๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓/๒๔,ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๓๔/๓๕,ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๕๘/๔๑๒,๒๕/๖๘/๔๒๔) 

บว่งมารที่ข้ามได้แสนยาก : วงจร, วงเวยีนทีเ่รยีกวา่วฏัฏะ กล่าวคอื กรรม กเิลส และวบิาก 
ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชนเหล่าใดประพฤตติามธรรม ในธรรมทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัไวโ้ดยชอบ ชนเหล่านัน้จกัขา้มพน้วฏัฏะ อนัเป็นบ่วงมารทีข่า้มได้
แสนยากจกัถงึฝัง่โน้น(ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๔/๓๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๗/
๒๗๐,๒๔/๑๖๙/๓๐๕,๒๔/๑๗๐/๓๐๗ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ วฏัฏะ  ในทีน้ี่หมายถงึวฏัฏะ  ๓  คอื  (๑)  กเิลส
วฏัฏ ์ วงจรกเิลสประกอบดว้ยอวชิชา  ตณัหา  อุปาทาน   (๒)  กมัมวฏัฏ ์ วงจร
กรรมประกอบดว้ยสงัขารและกรรมภพ  (๓)  วปิากวฏัฏ ์  วงจรวบิาก
ประกอบดว้ย วญิญาณ  นามรปู  สฬายตนะ  ผสัสะ เวทนา ซึง่แสดงออกในรปู
อุปปัตตภิพ ชาต ิ ชรา  มรณะ  เป็นตน้ (องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕)  

บวงสรวง : บชูาเทวดาดว้ยเครือ่งสงัเวยและดอกไมธ้ปูเทยีนเป็นตน้ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ การไหวท้่านผูป้ฏบิตัติรงประเสรฐิกวา่การบชูายญัและการบวงสรวงใดๆ
ในโลก (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๐๘/๖๔) 

บวงสรวงพืน้ที่, พิธี : บูชาเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นแก่เทวดา,เป็นพิธีบูชา
พราหมณ์อย่างหนึ่งในประเทศอนิเดยี แต่เป็นเดรจัฉานวชิาทีภ่กิษุเวน้ขาดจาก
การเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรจัฉานวชิาเช่นนี้ (ที.ส .ี(ไทย) ๙/๒๗/๑๐,๙/๒๑๑/
๗๒,๙/๔๕๑/๑๙๙) 

บว่งแห่งมจัจรุาช : กเิลส  ขนัธ ์และอภสิงัขาร  ดงัคําทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุเมื่อรูช้ดั 
เพ่งพจิารณาหมู่สตัว์น้ีผู้ตดิอยู่ในบ่วงแห่งมจัจุราชว่าเป็นผู้ขอ้งอยู่ในเครื่องยดึ



 

๒๘๓๔ 
 

 

มัน่ควรเป็นผูม้สีต ิไม่เขา้ไปยดึถอืเครื่องกงัวลในโลกทัง้ปวง  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๑๑๑๑/๗๖๘, ขุ.จ.ู(ไทย)๓๐/๑๑๗/๓๘๔),ในจฬูนิทเทส อธบิายไวว้่า คาํว่า  บ่วง
แห่งมจัจุราช อธบิายวา่ กเิลส  ขนัธ ์และอภสิงัขาร เรยีกว่าบ่วงแห่งมจัจุราช (ข.ุ
จ.ู(ไทย) ๓๐/๗๓/๒๖๖) 

บวช : ถอืเพศเป็นภกิษุสามเณรหรอืนกัพรตนกับวชอื่นๆ 
  คาํว่า บวช มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๔/๑๘,๙/

๔๖/๑๙,๙/๕๑๕/๒๒๗,๙/๕๑๕/๒๒๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๕/๓๐,๑๐/๘๒/๔๕,๑๐/
๓๒๘/๒๕๗,๑๐/๓๓๐/๒๕๘,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๕๑/๓๙๐,๑๘/๔๒๐/๔๙๕) 

บวชเป็นบรรพชิต : ถอืเพศเป็นภกิษุ,บวชเป็นภกิษุมุ่งหมายถงึคนผูค้รองเรอืนออกจากเรอืน
บวชเป็นภกิษุในธรรมวนิยัทางพระพุทธศาสนาดงัคาํในมหาวรรคกล่าวไวว้่า ยส
กุลบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผา้กาสายะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติแลว้ 
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๑/๓๙) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่งเช่น ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๖/๒๔,๑๐/๔๙/
๒๖,๑๐/๕๒/๒๙,๑๐/๕๔/๓๐,๑๐/๕๕/๓๑,๑๐/๓๒๑/๒๕๑,๑๐/๓๒๒/๒๕๑,๑๐/
๓๒๒/๒๕๒,๑๐/๓๒๓/๒๕๒,๑๐/๓๒๓/๒๕๓,๑๐/๓๒๓/๒๕๔) 

บอกคืน : ปฏเิสธ คดัคา้น ไม่ยกย่องนับถอื ดงัคําในปรพิพาชกสูตร กล่าวไวว้่า บุคคลใด
พงึกล่าวอยา่งนี้ว่าเราจกับอกคนือนภชิฌาทีเ่ป็นธรรมบทนัน้แลว้บญัญตับิุคคลผู้
มอีภชิฌามรีาคะแรงกลา้ในกามทัง้หลายว่าเป็นสมณะหรอืพราหมณ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๓๐/๔๗),หรอืดงัคําว่าขอผู้มอีายุจงยนิดใีนพรหมจรรย์อย่าเปิดเผย
ความท้อแทใ้นสกิขาบอกคนืสกิขากลบัมาป็นคฤหสัถ์เลย(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๗๖/๑๓๔)  

บอกคืนสิกขากลบัมาเป็นคฤหสัถ ์:ลาสกิขา หมายถงึสกึจากภกิษุเป็นคฤหสัถ ์ ดั ง คํ า ว่ า 
บอกคนืสกิขากลบัมาเป็นคฤหสัถ์(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๒/๑๘๔,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๕/๗,๒๒/๕๕/๙๕,๒๒/๕๕/๕๓๓,๒๒/๗๕/๑๒๗,๒๒/๗๖/๑๓๓,๒๒/
๘๐/๑๔๘,๒๓/๑๔/๒๔๐,๒๓/๗๒/๑๖๕,๒๔/๖/๓๙๗,๒๕/๒๒/๒๑๐) 

บอกทางแก่ผ ูห้ลงทาง : แนะนําหนทาง,ชีบ้อกทางไป-มาแก่ผูถ้าม ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาค
ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการต่างๆเปรยีบเหมอืนบุคคลหงายของทีค่วํ่า
เปิดของทีปิ่ดบอกทางแก่ผูห้ลงทางหรอืตามประทปีในทีม่ดื (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๐๕/
๑๑๕,๗/๓๔๐/๑๘๙) 

บอกธรรม : แสดงธรรม,สอนธรรม,กล่าวธรรม ในทีน้ี่หมายถงึกล่าวสอนธรรมคอื สตุตะ เคย
ยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาตกะ อพัภตูธรรมและเวทลัละดงัคาํ
ในมหาปรนิิพพานสตูรพระพทุธเจา้จงึตรสับอกธรรมแก่ภกิษุทัง้หลายเพือ่ความรู้



 

๒๘๓๕ 
 

 

ยิง่(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๘๖/๑๓๓) หรอืดงัคาํทีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้...บอก
ธรรมตามทีต่นไดส้ดบัมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาแก่ผูอ้ื่นโดยพสิดาร(องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๕๕/๒๕๔) 

บอกมนตร  ์: สอนมนตร,์แนะนําคาํศกัดิส์ทิธิ,์ กล่าวสอนคาํสาํหรบัสวดเพือ่เป็นสริมิงคล สอน
คาํเสกเป่าทีถ่อืวา่ศกัดิส์ทิธิเ์ชน่รา่ยมนตรด์งัคาํในมหาโควนิทสตูร กล่าวไวว้า่ 
ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์บอกมนตรแ์ก่พราหมณมหาศาล ๗  คนและพราหมณ์
นหาดก ๗๐๐ คน(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๗๕/๙๗,๙/๒๗๖/๙๘,๙/๒๗๖/๙๙,๙/๒๘๕/
๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/๓๑๖/๑๒๑,๙/๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓,๙/๕๓๒/๒๓๕,๙/
๕๔๐/๒๓๘,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๑๑/๒๔๓,๑๐/๓๑๕/๒๔๕) 

บอกห้ามภตัตาหาร : งดฉนัอาหาร,เลกิฉนัอาหาร ดงัคาํในมหาวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ พราหมณ์คน
หน่ึงนิมนตภ์กิษุทัง้หลายใหฉ้นัภตัตาหารภกิษุฉนัแลว้บอกหา้มภตัตาหารแลว้
พากนัไปตระกลูญาตภิกิษุบางพวกยงัฉนัอกี บางพวกกย็งัรบับณิฑบาตกลบัไป  
(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๓๙/๓๙๕),ในปาจติตยิกณัฑ ์กล่าวอธบิายไวว้า่ ทีช่ือ่วา่บอก
หา้มภตัตาหาร คอื (๑) ภกิษุกาํลงัฉนั (๒) ทายกนําโภชนะมาถวาย (๓) ทายก
อยูใ่นหตัถบาสน้อมถวาย (๔)  ภกิษุบอกหา้ม (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๔๔/๔๐๑) 

บอ่เกิด : แหล่งใหเ้กดิ,สาเหตุ แปลมาจากคาํวา่ อายตนะ หมายถงึมลูเหตุ ดงัคาํทีส่กวาที
กล่าวไวว้า่ อนาคตญาณนัน้รูอ้นาคตไดโ้ดยมลู โดยเหตุโดยแหล่งกาํเนิด โดย
ตน้กําเนิด โดยบ่อเกดิโดยสมฏุฐาน (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๓๙/๔๖๗) หรอืดงัคาํวา่ 
สตับุรษุเหน็ภยัในความยดึมัน่ถอืมัน่ทีเ่ป็นบ่อเกดิแห่งความเกดิและความตาย 
เพราะไมย่ดึมัน่ถอืมัน่จงึหลุดพน้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๑/๓๑๘) 

บอ่เกิดแห่งรตันะ : แหล่งเกดิรตันะต่างๆดงัคาํวา่ทะเลเป็นบ่อเกดิแหง่รตันะ(ข.ุอป.(ไทย)๓๓/
๖๙/๒๔๗);ในอตัถสนัทสัสกเถราปทานกลา่วไวว้า่พระพทุธเจา้ผูท้รงแสดง
ธรรมกายซึง่เป็นบ่อเกดิแหง่รตันะทัง้สิน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๐/๓๐๑) 

บอ่เกิดแห่งโรค : เหตุใหเ้กดิโรค ในทีน้ี่มุง่หมายถงึมลูเหตุของการดืม่สุราดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ คหบดบีุตร การหมกมุน่ในการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรยัอนั
เป็นเหตุแห่งความประมาทมโีทษ  ๖ คอื (๑) เสยีทรพัยท์นัตาเหน็ (๒) ก่อการ
ทะเลาะววิาท (๓) เป็นบ่อเกดิแหง่โรค (๔) เป็นเหตุใหเ้สยีชือ่เสยีง (๕) เป็นเหตุ
ใหไ้มรู่จ้กัอาย (๖) เป็นเหตทุอนกําลงัปัญญา (ท.ีปา.(ไทย)  ๑๑/๒๔๘/๒๐๓) 

บอ่นํ้า : ชอ่งลกึลงไปในดนิหรอืในหนิ ใชเ้ป็นทีข่งัน้ํา ดงัคาํในจฬูกุณาลชาดก กล่าวไวว้า่ 
แมน้ํ่า หนทาง โรงสรุา สภา และบ่อน้ําดืม่เป็นฉนัใดธรรมดาหญงิในโลกกฉ็นันัน้ 
(ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๙/๓๗๕),คาํน้ีมกีล่าวไวใ้นหลายแหง่ เชน่ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๑๕๘/๑๖๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๘/๖๔,๑๓/๓๓๔/๔๐๔,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑,ข.ุ



 

๒๘๓๖ 
 

 

อุ.(ไทย) ๒๕/๖๙/๓๑๘,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๘๘๑/๑๐๔, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๖๑/
๔๙๒,๓๗/๔๘๖/๕๑๕) 

บอ่นํ้าคราํ : แอ่งน้ําขงั,ทีน้ํ่าขงัไมร่ะบาย  ดงัคาํในสพัพาสวสตูร กล่าวไวว้า่ ภกิษุในธรรม
วนิยันี้พจิารณาโดยแยบคายแลว้เวน้ชา้งดุรา้ย เวน้มา้ดุรา้ย เวน้โคดุรา้ย เวน้
สนุขัดุรา้ย  เวน้ง ูหลกั ตอ สถานทีม่หีนาม หลุม เหว บ่อน้ําคราํ บ่อโสโครกและ
พจิารณาโดยแยบคายแลว้เวน้สถานทีท่ีไ่มค่วรนัง่ สถานทีไ่มค่วรเทีย่วไป (ม.มู
(ไทย) ๑๒/๑๔/๑๔) หรอืดงัคาํในลฏุกโิกปมสตูรกล่าวไวว้า่ ภกิษุทัง้หลายเทีย่ว
บณิฑบาตไปในเวลามดืคํ่ายอ่มเขา้ไปใกลบ้่อน้ําคราํบา้ง ตกลงในหลุมโสโครก
บา้ง (ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๑๔๙/๑๖๖) ; ทีม่น้ํีาสกปรก ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่
พระเจา้กปัปเถระไวว้า่รา่งกายนี้เตม็ไปดว้ยของโสโครกและมลทนิต่างๆ มหีลุม
คถูใหญ่เป็นทีเ่กดิ  เป็นดุจบ่อน้ําคราํทีม่มีานาน(ข.ุเถร.(ไทย)  ๒๖/๕๖๗/๔๓๘) 

บอ่นํ้าในทางกนัดาร : ชอ่งลกึลงไปในดนิหรอืในหนิใชเ้ป็นทีข่งัน้ําอยูใ่นชนบท ทีไ่มม่เีชอืก 
ไมม่คีนัโพง ดงัคาํในโกสมัพสิตูรทีพ่ระนารทเถระกล่าวแก่พระอานนทว์า่ ท่านผู้
มอีาย ุ ขอ้วา่ ความดบัแหง่ภพเป็นนิพพาน  ผมเหน็ดดีว้ยปัญญาอนัชอบตาม
ความเป็นจรงิ แต่ผมไมใ่ชพ่ระอรหนัตขณีาสพ เปรยีบเหมอืนบ่อน้ําในทาง
กนัดารทีบ่่อนัน้ไมม่เีชอืก ไมม่คีนัโพง (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๘/๑๔๑) 

บอ่นํ้าล ึก : ชอ่งลกึมากลงในดนิหรอืในหนิ ดงัคาํในมหาสจัจกสตูร โพธริาชกุมารสตูร 
และสงัคารวสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ดวงตาทัง้ ๒ ขา้งกล็กึเขา้ไปในเบา้
ตาเหมอืนดวงดาวปรากฏอยูใ่นบ่อน้ําลกึ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๘๐/๔๑๕,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๘๑/๖๑๐) 

บอ่นํ้าใหญ่ : ชอ่งลกึและกวา้งในดนิหรอืในหนิ ทีใ่ชก้นัมานาน ดงัคาํในชมัพาลสีตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย บ่อน้ําใหญ่ มอีายหุลายปี บุรุษเปิดทางไหลเขา้
ของบ่อน้ํานัน้และปิดทางไหลออกไว ้ทัง้ฝนกต็กเพิม่ตามฤดกูาล เมือ่เป็นเชน่นัน้ 
บ่อน้ําใหญ่นัน้พงึมน้ํีาลน้ขอบออกไปได(้องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๘/๒๕๑) 

บงัคบัจิต :  ใหจ้ติอยูใ่นอาํนาจ แปลจากคาํวา่ ปัคคหะ (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๗๔๕/๗๘๙); หรอื
ดงัคาํวา่ นรชนบงัคบัจติใหก้ลบัจากสงัขารธาตุทัง้ปวง น้อมจติเขา้ไปในอมตธาตุ 
(ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๗๗/๕๐๖) ; หรอืดงัคาํวา่ พระโยคาวจรเมือ่ละกามฉนัทะยอ่ม
บงัคบัจติใหเ้ป็นไปตามอาํนาจดว้ยอาํนาจเนกขมัมะ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๗) 

บงัเวียน : หมนุรอบ,เวยีนรอบ ดงัคาํในจฬูวรรค กล่าวไวว้า่ พวกภกิษุฉพัพคัคยีใ์ชไ้ม้
บงัเวยีนจกัเป็นฟันมงักรถูกายสรงน้ํา หรอืดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่    
ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตไมบ้งัเวยีนทีไ่มจ่กัเป็นฟันมงักรแก่ภกิษุผูเ้ป็นไข ้ (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๗/๒๔๓/๖,๗/๒๔๓/๗,๗/๒๔๔/๖,๗/๒๔๔/๗,๗/๒๙๓/๘๑,๗/๒๕๕/๒๔) 



 

๒๘๓๗ 
 

 

บงัสกุลุจีวร : ผา้ทีเ่กลอืกกลัว้ดว้ยฝุ่ น, ผา้ทีไ่ดม้าจากกองฝุ่ น  กองหยากเยือ่ซึง่เขาทิง้แลว้
ตลอดถงึผา้หอ่คลุมศพทีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ ไมใ่ชผ่า้ทีช่าวบา้นถวาย ปัจจุบนัมกั
หมายถงึผา้ทีพ่ระซกัจากศพโดยตรงกต็าม จากสายโยงศพกต็าม (ว.ิม.(ไทย) ๔/
๔๔/๕๔,๔/๔๔/๕๕,๔/๔๔/๕๖,๔/๗๓/๑๐๑,๔/๑๒๘/๑๙๗,ว.ิม.(ไทย)๕/๓๓๗/
๑๙๘,๕/๓๔๐/๒๐๑,๕/๓๔๐/๒๐๒,๕/๓๔๑/๒๐๑,๕/๓๔๑/๒๐๒,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๓๙๖/๑๖๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๓๙๕/๑๕๗,ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๗๘, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๖๐/๕๑๓) 

บงัสกุลูิกงัคธดุงค  ์: ถอืผา้บงัสกุุลเป็นวตัร ไมร่บัถวายจวีร, สมาทานการนุ่งหม่ผา้บงัสกุุลเป็น
วตัร, องคคุ์ณเครือ่งกาํจดักเิลสคอืการถอืผา้บงัสกุลูเป็นวตัร,ชื่อวตัรปฏบิตัอิยา่ง
เครง่ครดัของภกิษุดงัคาํวา่ ภกิษุทัง้หลายไดล้ะทิง้สนัถตัพากนัสมาทาน
อารญัญกิธุดงค ์ ปิณฑปาตกิธุดงคแ์ละบงัสกุลูกิธุดงค ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๖๖/
๙๒) 

บงัหวนควนั : ทาํใหค้วนัหวนตลบขึน้ ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไวว้า่ พญานาคนัน้ไดเ้หน็พระผู้
มพีระภาคเสดจ็เขา้ไปกโ็กรธขึง้ไมพ่อใจบงัหวนควนั(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๐/
๓๑๗) 

บงัเหียน : เครือ่งบงัคบัมา้ใหไ้ปในทางทีต่อ้งการ ทาํดว้ยเหลก็หรอืไมใ้สผ่า่ปากมา้  ทีป่ลาย
มหีว่ง ๒ ขา้ง สาํหรบัผกูสายบงัเหยีนโยงไวใ้หผู้ข้ ีถ่อื,โดยปรยิายหมายถงึอาํนาจ
บงัคบัใหเ้ป็นไปในทางทีต่อ้งการเชน่ถอืบงัเหยีนการปกครองบา้นเมอืง กุม
บงัเหยีน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/๗๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๑๔/๒๓๘) 

บงัอาจ : กลา้แสดง กลา้ทาํดว้ยทะนงใจหรอืฮกึเหมิ โดยไมย่าํเกรงหรอืไมรู่จ้กัสงูตํ่า, กลา้
ละเมดิกฎหมาย ดงัคาํในฆฏกิารสตูร กล่าววา่ โชตปิาลมาณพไดค้ดิวา่ น่า
อศัจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีช่า่งหมอ้ชือ่ฆฏกิาระผูม้สีกุลรุนชาตติํ่าบงัอาจมา
จบัผมของเราผูอ้าบน้ําดาํเกลา้แลว้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๔/๓๔๐) ; หรอืดงัคาํวา่ 
พระเจา้อชาตศตัรตูรสักบัอุปกมณัฑกิาบุตรวา่เจา้เดก็ลกูชาวนาเกลอืน้ีอวดด ี
ปากกลา้ บงัอาจ จกัสาํคญัพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้
วา่ควรรกุราน เจา้อุปกะจงไปเสยี  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๘/๒๗๒) 

บญัชี, นัก : คนผูม้สีมดุหรอืกระดาษสาํหรบัจดรายการต่างๆไวเ้ป็นหลกัฐาน ดงัคาํใน
สามญัญผลสตูร ทีพ่ระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบิุตร ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ขา้
แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อาชพีทีอ่าศยัศลิปะเหล่าน้ี คอืพลชา้งพลมา้ พลรถ...นกั
คาํนวณ นกับญัช ี หรอือาชพีทีอ่าศยัศลิปะอยา่งอื่นทาํนองนี้ คนเหล่านัน้ไดร้บั
ผลจากอาชพีทีอ่าศยัศลิปะทีเ่หน็ประจกัษ์มาเลีย้งชพีในปัจจุบนัจงึบาํรุงตนเอง 



 

๒๘๓๘ 
 

 

บดิามารดา บุตรภรรยา มติรสหายใหเ้ป็นสขุ(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๓/๕๒,๑๖๕/
๕๓,๑๘๒/๖๐) 

  อรรถกถาอธบิายนกับญัชไีวว้า่หมายถงึผูท้าํบญัชแีลกเปลีย่นเงนิตราเป็น
เหรญัญกิ (ว.ิอ. ๒/๔๐๒/๔๑๕, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๔๐๒/๑๐๕) 

บญัญตัิ : ขอ้ความทีต่ราหรอืกาํหนดขึน้ไวเ้ป็นขอ้บงัคบัเป็นหลกัเกณฑห์รอืเป็นกฎหมาย 
เชน่ พระราชบญัญตั ิ พทุธบญัญตั ิ บญัญตั ิ ๑๐ ประการ,ตราหรอืกาํหนดขึน้ไว้
เป็นขอ้บงัคบัเป็นหลกัเกณฑห์รอืเป็นกฎหมายเชน่บญัญตัศิพัท ์ บญัญตัิ
กฎหมาย ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราบญัญตัโิลก ความเกดิแหง่โลก  
ความดบัแหง่โลก และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่โลก ในรา่งกายทีม่ปีระมาณ
วาหนึ่ง มสีญัญา  มใีจนี้เอง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๕/๗๔) 

  คาํวา่ บญัญตั ิ มกีล่าวไวใ้นพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๑๙๒/๑๕๒,๑๑/๑๙๓/๑๕๓,๑๑/๑๙๔/๑๕๖,๑๑/๑๙๕/๑๕๗,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๖๓/
๑๖๖,๑๒/๒๐๔/๒๑๔,๑๒/๒๕๘/๒๘๐,๑๒/๔๖๘/๕๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓/๔,๑๓/
๕๖/๕๔,๑๓/๖๓/๖๐,๑๓/๑๙๒/๒๒๖,๑๓/๔๔๐/๕๕๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙/๔๗,๑๔/
๑๓๓/๑๗๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐/๒๓,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๐/๓๔,๑๖/๒๐/๓๕,๑๖/๒๔/
๔๔,๑๖/๒๕/๔๙,๑๖/๒๖/๕๑,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๕/๕๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๒/
๓๘๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐/๔๗,๒๑/๓๕/๕๕,๒๑/๑๗๒/๒๔๒,๒๑/๑๙๖/
๒๙๗) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ บญัญตั ิ หมายถงึการประกาศใหรู้ถ้งึ
เนื้อความตามทีต่ัง้อุทเทสไวโ้ดยประการตา่งๆตามทีย่กแสดงไว(้อง.จตุกฺก.อ.
(บาล)ี ๒/๑๗๒/๓๙๕,องฺ.จตุกฺก.ฏกีา  (บาล)ี ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

บญัญตัิสิกขาบท : ตราขอ้ศลี ขอ้วนิยั, ประกาศใหรู้บ้ทบญัญตัใินพระวนิยัทีพ่งึศกึษาปฏบิตัดิงั
คาํในภทัทาลสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่เกดิอาสวฏัฐานิยธรรมบางอยา่ง
ในสงฆ ์    ศาสดาจงึจะบญัญตัสิกิขาบทแก่สาวกทัง้หลายเพือ่ขจดัอาสวฏัฐานิย
ธรรมเหล่านัน้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๕/๑๖๑) 

บญัญตัิสิ่งที่เลิศ : ขอ้กาํหนดสิง่ทีเ่ลศิ ๔ อยา่ง คอื (๑) บรรดาสตัวผ์ูม้อีตัภาพใหญ่    ราหผููเ้ป็น
จอมอสรูเป็นเลศิ (๒) บรรดากามโภคบีุคคล พระเจา้มนัธาตุเป็นเลศิ (๓)บรรดา
บุคคลผูย้ิง่ใหญ่ มารผูม้บีาปเป็นเลศิ (๔) พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้
ชาวโลกกล่าววา่เป็นเลศิในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก ดงัคาํในปัญญตัตสิตูร ทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ สตัวผ์ูม้อีตัภาพใหญ่ ราหผููเ้ป็นจอมอสรูเป็นเลศิ บรรดากาม
โภคบุีคคล  พระเจา้มนัธาตุเป็นเลศิ บรรดาบุคคลผูย้ิง่ใหญ่ มารเป็นเลศิ 
พระพทุธเจา้ผูรุ้ง่เรอืงดว้ยฤทธิ ์ดว้ยยศ ชาวโลกกล่าววา่เป็นเลศิในโลกพรอ้มทัง้



 

๒๘๓๙ 
 

 

เทวโลกทัว่ภมูเิป็นทีอ่ยูข่องสตัวท์ัง้ชัน้บนชัน้กลาง และชัน้ตํ่า (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๕/๒๖) 

บณัฑิต : ผูท้รงความรู,้ผูม้ปัีญญา,นักปราชญ์,  ผูส้าํเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญา ซึง่ม ี๓ ชัน้ 
คือ ปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก เรยีกว่าบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎี
บณัฑติ,ผูม้คีวามสามารถเป็นพเิศษโดยกําเนิดเช่นคนนี้เป็นบณัฑติในทางเล่น
กายกรรม  

  คําว่า บณัฑิต มกีล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.ส.ี(ไทย)๙/๒๘/
๑๑ ,๙ /๓๗ /๑๖ ,ที.ม .(ไทย)๑๐/๖๔ /๓๖ ,๑๐ /๖๗ /๓๘ ,ที.ปา.(ไทย)๑๑ /๑๕๒ /
๑๑๓,๑๑/๒๐๙/๑๗๐,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๘/๔๕,๑๒/๓๐๒/๓๓๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๗/
๓๐,๑๓/๗๕/๗๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕๘/๖๔,๑๔/๗๘/๘๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๓๓/๔๒,๑๕/
๑๑๐/๑๒๑,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๙/๓๒,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๒๑๓/๒๙๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๘๘/๘๘,๑๘/๙๕/๑๐๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๔/๓๔,๑๙/๑๓๙/๗๒,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๑๕๑/๓๙๗,๒๐/๑๕๔/๓๙๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓/๔,๒๑/๒๑/๔/๖,องฺ.เอกาทสก.
(ไทย)๒๔/๑๗/๔๓๓,๒๔/๒๔/๒๓๓/๓๘๔,ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๓/๗,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/
๒๒/๓๖๖,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๓๙/๒๔,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๑๗/๖๒๓,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๑๓/๖๖,๒๙/๔๑/๑๕๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕/๕๕๒,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๘๕/๕๑๕) 

บณัฑิตกมุารลิจฉวี, เจ้า : เจา้ลจิฉวผีูเ้ป็นบณัฑติกุมาร ชาวเมอืงเวสาล ีแควน้วชัช ี เป็นสหาย
กบัเจา้อภยัลจิฉว ี เป็นสาวกของนิครถ ์ นาฏบุตร ภายหลงัไดส้นทนาธรรมกบั
พระอานนทแ์ละอนุโมทนาภาษติของพระอานนทอ์กีดว้ย ดงัคาํในนิคณัฐสตูร 
กล่าวไวว้า่ เจา้อภยัลจิฉวแีละเจา้บณัฑติกุมารลจิฉวพีากนัเขา้ไปหาทา่นพระ
อานนทถ์งึทีอ่ยูไ่หวแ้ลว้นัง่ณ ทีส่มควร (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๕/๒๙๗) 

บณัฑิตลกัษณะ : ลกัษณะบณัฑติ และในจนิตสีตูร กล่าวอธบิายวา่ม ี๓ อยา่ง คอื (๑) ชอบคดิ
แต่เรือ่งด ี  (๒) ชอบพดูแต่เรือ่งด ี (๓) ชอบทาํแต่กรรมด ี (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓/
๑๔๒),เป็น ๑ ใน ๒ ลกัษณะ คอื (๑) พาลลกัษณะ (๒) บณัฑติลกัษณะ ดงัคาํใน
สญุญกถา นิทเทส กล่าวไวว้า่ บณัฑติลกัษณะ เป็นธรรมวา่งจากพาลลกัษณะ
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๘) 

บณัฑุกมัพลศิลาอาสน์ : แทน่หนิมสีดีุจผา้กมัพลเหลอืงเป็นทีส่ถติของพระอนิทร ์ ดงัคาํในองักุร
เปตวตัถุกล่าวไวว้า่ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ซึง่เป็นบุรุษผูส้งูสดุประทบัอยูท่ี่
บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์ ทีโ่คนตน้ปารฉิตัตกพฤษ์ ณ ภพดาวดงึส ์ (ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๓๑๗/๒๑๘) ; ในมหานิทเทส กล่าวอธบิายวา่ในกาลใดพระผูม้พีระภาค
เสดจ็ออกพรรษาทีบ่ณัฑกุมัพลศลิาอาสน์ ณ  โคนไมป้ารฉิตัตกะในภพดาวดงึส์



 

๒๘๔๐ 
 

 

อนัหมูเ่ทวดาแวดลอ้มเสดจ็ลงสูส่งักสัสนครทางบนัไดแกว้มณีตรงกลาง(ข.ุม.
(ไทย)๒๙/๑๙๐/๕๓๕,๒๙/๑๙๑/๕๓๙,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๕/๗๐๗) 

บณัเฑาะก ,์บณัเฑาะว  ์: 1.กะเทย,ขณัที(ชายที่ถูกตอน),คนไม่ปรากฏชดัว่าเป็นเพศชายหรอื
เพศหญงิ ไดแ้ก่กะเทยโดยกําเนิด ชายผูถู้กตอนทีเ่รยีกว่าขนัท ีชายมรีาคะเกลา้ 
ประพฤตินอกจารตีในทางเสพกามและยัว่ยวนชายอื่นให้เป็นเช่นนัน้ในมหา
วภิงัคก์ล่าวไวว้่า บณัเฑาะก์ ๓ จําพวก คอืบณัเฑาะกท์ีเ่ป็นมนุษย ์บณัเฑาะก์ที่
เป็นอมนุษย ์บณัเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์ริจัฉาน(ว.ิมหา.(ไทย)๑/๕๖/๔๓,ว.ิม.(ไทย)๔/
๑๐๙ /๑๗๓ ,๔ /๑๐๙ /๑๗๔ ,องฺ .ปญฺจก .(ไทย )๒๒ /๑๐๒ /๑๗๗ ,๒๒ /๑๓๙ /
๒๔๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๒/๘๓) 

 2.กลองสองหน้าขนาดเลก็ชนิดหน่ึง มหีลกัอยูต่อนบน ผกูตุม้หอ้ยลงมาทางหน้า
กลอง ใชไ้กวใหตุ้้มแกว่งกระทบหน้ากลองทัง้ ๒ ขา้ง,กลองเลก็มหีนังสองหน้า
ตรงกลางคอด รมิทัง้สองใหญ่ พราหมณ์ใชใ้นพธิตี่างๆ ขบัโดยใชลู้กตุ้มกระทบ
หน้ากลองทัง้สองขา้ง(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๘๑/๘๐) 

บนัดาล : ใหเ้กดิมขีึน้เป็นขึน้ดว้ยแรงอาํนาจของสิง่ใดสิง่หนึ่ง เชน่ ทา่นพระมหาโมคคลัลา
นะไดม้คีวามคดิวา่ ทา้วสกักะนี้เป็นผูป้ระมาทอยู่มากนกั  ทางทีด่ ี  เราควรให้
ทา้วสกักะน้ีสงัเวช จงึบนัดาลอทิธาภสิงัขารใชน้ิ้วหวัแมเ่ทา้กดเวชยนัตปราสาท
เขย่าใหส้ัน่สะทา้นหวัน่ไหว (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๙๓/๔๒๔) ;ใน พรหมนิมนัตนิก
สตูร กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคบนัดาลอทิธาภสิงัขารแก่พกพรหม(ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๕๐๔/๕๔๓) 

บนัไดเงิน  : บนัไดทีท่าํดว้ยเงนิ, บนัไดทีส่รา้งดว้ยเงนิ (บนัได คอืสิง่ทีท่าํเป็นขัน้ ๆ สาํหรบั
กา้วขึน้ลง, เงนิ คอืแรธ่าตุสขีาวเป็นมนั เน้ือแน่นไมม่สีนิม), ในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึ 
บนัไดเงนิของสระโบกขรณีทีม่ลีกูกรงทาํดว้ยเงนิดงัขอ้ความทีป่รากฏในมหา
สทุสัสนสตูร(วา่ดว้ยพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาสทุสัสนะ, ตอนวา่ดว้ย
ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี) วา่ “สระโบกขรณีเหลา่นัน้ แต่ละสระมบีนัได ๔ 
บนัได แบ่งเป็น ๔ ชนิด คอื (๑) บนัไดทอง (๒) บนัไดเงิน (๓) บนัไดแกว้
ไพฑรูย ์ (๔) บนัไดแกว้ผลกึ บนัไดทองมลีูกกรงทาํดว้ยทอง ราวและหวัเสาทาํ
ดว้ยเงนิ บนัไดเงินมีลกูกรงทาํด้วยเงิน ราวและหวัเสาทาํดว้ยทอง บนัไดแกว้
ไพฑรูยม์ลีกูกรงทาํดว้ยแกว้ไพฑรูย ์ ราวและหวัเสาทาํดว้ยแกว้ผลกึ บนัไดแกว้
ผลกึมลีกูกรงทาํดว้ยแกว้ผลกึ ราวและหวัเสาทาํดว้ยแกว้ไพฑรูยร์าวและหวัเสา
ทาํดว้ยทอง”(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๕๓/๑๘๘,๑๐/๒๕๖/๑๙๐,๑๐/๒๕๙/๑๙๒,
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 



 

๒๘๔๑ 
 

 

บนัไดทอง   : บนัไดทีท่าํดว้ยทอง, บนัไดทีส่รา้งดว้ยทอง (บนัได คอืสิง่ทีท่าํเป็นขัน้ๆ สาํหรบั
กา้วขึน้ลง, ทอง คอืธาตุแทช้นิดหน่ึงเนื้อแน่นมาก สเีหลอืงสกุปลัง่ เป็นโลหะมี
คา่), ในทีน้ี่ทา่นหมายถงึ บนัไดทองของสระโบกขรณทีีม่ลีูกกรงทาํดว้ยทอง  ดงั
ขอ้ความทีป่รากฏในมหาสทุสัสนสตูร(วา่ดว้ยพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหา
สทุสัสนะ, ตอนวา่ดว้ยธรรมปราสาทและสระโบกขรณี) วา่ “สระโบกขรณี
เหล่านัน้ แตล่ะสระมบีนัได ๔ บนัได แบง่เป็น ๔ ชนิด คอื (๑) บนัไดทอง (๒) 
บนัไดเงนิ (๓) บนัไดแกว้ไพฑรูย ์ (๔) บนัไดแกว้ผลกึ บนัไดทองมีลกูกรงทาํ
ด้วยทอง ราวและหวัเสาทาํดว้ยเงนิ บนัไดเงนิมลีกูกรงทาํดว้ยเงนิ ราวและหวั
เสาทาํดว้ยทอง บนัไดแกว้ไพฑรูยม์ลีกูกรงทาํดว้ยแกว้ไพฑรูย ์ ราวและหวัเสา
ทาํดว้ยแกว้ผลกึ บนัไดแกว้ผลกึมลีกูกรงทาํดว้ยแกว้ผลกึ ราวและหวัเสาทาํดว้ย
แกว้ไพฑรูยร์าวและหวัเสาทาํดว้ยทอง”(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๕๓/๑๘๘,๑๐/๒๕๖/
๑๙๐,๑๐/๒๕๙/๑๙๒, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

บนัเทิง  : เบกิบาน, รื่นเรงิ, ยนิด,ี ทาํใหรู้ส้กึสนุก,  ในทุตยิขตสตูร(วา่ดว้ยเหตุใหต้นถูก
กาํจดั), ในอคัคปิปสาทสตูร(วา่ดว้ยความเลื่อมใสในสิง่ทีเ่ลศิ) และในพรหมสตูร
(วา่ดว้ยสกลุทีม่พีรหม) ทา่นหมายถงึ ความบนัเทงิของผูท้าํความดเีชน่บาํรงุ
มารดาบดิาและเลื่อมใสในสิง่ทีเ่ลศิเป็นตน้จะพงึไดร้บัหลงัจากเสยีชวีติ  ดงั
ขอ้ความตอนหนึ่งกล่าวไวว้า่ “......เพราะการประพฤตธิรรมในมารดาบดิานัน้ 
บณัฑติทัง้หลายจงึสรรเสรญินรชนนัน้โลกนี้แล เขาจากโลกนี้ไปแลว้จงึบนัเทิง
ในสวรรค”์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔/๗,๒๑/๓๔/๕๕,๒๑/๖๓/๑๐๘) ,ในปฐมปตพิพ
ตาวมิาน(วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูซ้ื่อสตัยต์่อสาม ี เรือ่งที ่ ๑) ระบุถงึสภาพของ
ความบนัเทงิทีเ่กดิขึน้ในวมิานสาํหรบัผูท้าํความดวีา่ “...อน่ึง เทพอปัสรเหล่าน้ีก็
ฟ้อนราํขบัรอ้งอยูร่อบๆ เธอ” (ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๙๔/๑๖, พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

บนัเทิงใจ   : เบกิบานใจ, รืน่เรงิใจ, ใจยนิด,ี ใจรูส้กึสนุกสนาน, ในกุญชรวมิาน(วมิานทีม่ชีา้ง
เป็นพาหนะ) เทพธดิาไดต้อบคาํถามของพระมหาโมคคลัลานเถระถงึผลแหง่
กุศลกรรมทีต่นไดร้บัอนัเป็นเหตุทาํใหบ้นัเทงิใจอยูใ่นกุญชรวมิาน  ดงัมใีจความ
ตอนหนึ่งวา่ “…บุคคลผูเ้ลื่อมใส ถวายอาสนะแดผู่ม้ปีกตปิระพฤตพิรหมจรรย ์
หลุดพน้โดยชอบ สงบแลว้ พงึบนัเทิงใจ เช่นเดยีวกบัดฉินั”(ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๔๑/
๘) 

บนัลือสีหนาท  :เปล่งคาํพดูดว้ยทา่ทอีงอาจดุจราชสหี,์ เปล่งเสยีงดงักลอ้งดุจการเปล่งของพญา
ราชสหี ์เชน่ พระดาํรสัของพระพุทธเจา้ทีต่รสัดว้ยทา่ทอีงอาจดงัพญาราชสหี ์ไม่
ทรงหวัน่เกรงผู้ใด เพราะทรงมัน่พระทยัในศลี สมาธ ิและปัญญาของพระองค ์



 

๒๘๔๒ 
 

 

(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๐๓/๑๗๒,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๔๕/๙๐,๑๐/๑๔๕/๙๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๓๙/๑๓๓,๑๒/๑๔๘/๑๔๔,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๑/๓๗,๑๖/๒๒/๓๘,๑๖/๓๒/๖๗,ส.ํม.
(ไทย)๑๙/๓๗๘/๒๓๐,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๑๙๕/๒๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๑/
๑๕,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑๑/๔๕๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑/๔๓,๒๔/๒๒/๔๙,ข.ุเถร.
(ไทย)๒๖/๑๓๑/๓๕๐,๒๖/๑๗๕/๓๖๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๔/๕๒๑, ท.ีส.ีฏกีา(บาล)ี 
๑/๔๐๓/๔๓๒) 

บลัลงัก ,์บลัลงัก ,์ อาการนัง่  : แท่นนัง่, ที่นัง่, พระแท่นที่ประทบัของพระมหากษตัรยิ์ภายใต้
เศวตฉัตร, ทีน่ัง่ของผูพ้พิากษาเมื่อพจิารณาคดใีนศาล, ส่วนของสถูปเจดยีบ์าง
แบบ มรีูปเป็นแท่นเหนือคอระฆงั เรยีกว่า นัง่คู้บลัลงัก์ หรอืนัง่ขดัสมาธิ, ใน
พระไตรปิฎก โดยทัว่ไป คําว่า “บลัลงัก์” หมายถงึทีน่ัง่ หรอืแท่นนัง่(มพีระวนิัย
กําหนดเกณฑ์ในการสรา้งบลัลงัก์สําหรบัภกิษุ) แต่ในที่บางแห่งท่านหมายถึง
เตยีง เช่น ห้ามทําเตยีงมเีท้าแกะสลกัเป็นรูปสตัว์รา้ย (ว.ิมหา.(ไทย)๔/๑/๑,ว.ิ
จุล.(ไทย)๗/๒๙๓/๘๐,๗/๒๙๓/๘๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๓/๑๙๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๕๔/๑๕๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓/๑๖,๑๓/๓๘๗/๔๘๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐๓/๒๙๔,องฺ.
ตกิ.(ไทย)๒๐/๖๔/๒๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๖/๕๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๔/
๗๑,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒๐/๔๗๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๐/๒๘๑,ขุ.ว.ิ(ไทย)๒๖/
๓๐๗ /๔๙ ,๒๖ /๖๙๘ /๘๐ ,วิ.อ .(บาลี)๓ /๒๕๔ /๑๖๙ , พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน) 

บลัลงักแ์ก้ว  : บลัลงักท์ีท่าํดว้ยแกว้, แทน่นัง่หรอืทีน่ัง่ทาํดว้ยแกว้(แกว้ คอืหนิแขง็ใส แลลอด
เขา้ไปขา้งในได ้ ไดแ้ก่จาํพวกเพชรพลอย, ของทีท่าํเทยีมใหม้ลีกัษณะเชน่นัน้, 
ของทีไ่ดจ้ากการใชท้รายขาวเป็นสว่นประกอบสาํคญัมาหลอมกบัสารทีม่สีมบตัิ
เป็นดา่งเชน่ออกไซดข์องโซเดยีม ออกไซดข์องแคลเซยีม แลว้มลีกัษณะ
เชน่นัน้), ในมณิปชูกเถราปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมณิปชูกเถระ) และ
ในอุปปลวณัณาเถรยิาปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุบลวรรณาเถร)ีพระ
เถระและพระเถรไีดก้ล่าวถงึอดตีชาตขิองตนวา่ไดเ้คยถวายบลัลงักแ์กว้แด่
พระพทุธเจา้ ดงัใจความตอนหนึ่งระบุในเถรคาถาวา่  “ขา้พเจามจีติเลื่อมใส มใีจ
ยนิด ีไดป้ระคองบลัลงักอ์นัวจิติรดว้ยด ี เป็นทีน่่ารืน่รมยใ์จ บชูาพระพุทธเจา้”(ข.ุ
อป.(ไทย)๓๒/๓๕/๓๔๔,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๑๐/๔๔๒, พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

บลัลงักค์ ือพระธรรม  : บลัลงัก์แห่งพระธรรม, แท่นคอืพระธรรม,บลัลงัก์คอืพระธรรม ในที่น้ี 
ท่ านหมายถึ งก ารได้บ รรลุพ ระอรหัต  อัน เป็ นคุณ ธรรมขั ้น สู งสุ ด ใน
พระพุทธศาสนา  หรือการสิ้นอาสวนัน่เอง ดังข้อความที่ปรากฏในเอกาสน



 

๒๘๔๓ 
 

 

ทายกเถราปทาน(ประวตัิในอดตีชาตขิองพระเอกาสนทายกเถระ)พระเถระได้
กล่าวถงึอดตีชาตขิองตนตอนหน่ึงว่า "ขา้พเจ้าถวายอาสนะเพยีงที่เดยีวในเนื้อ
นาบุญอนัยอดเยีย่ม รูท้ ัว่ถงึบลัลงัก์ค ือธรรมแลว้ จงึอยู่อย่างผูไ้ม่มอีาสวะ"(ขุ.
อป.(ไทย)๓๓/๕๖/๓๙) 

บลัลงักเ์งิน  ; บลัลงักท์ีท่าํดว้ยเงนิ, บลัลงักท์ีส่รา้งดว้ยเงนิ,  ใชเ้งนิทาํบลัลงัก,์(บลัลงัก ์คอืแทน่
นัง่หรอืทีน่ัง่,  เงนิ คอืแรธ่าตุสขีาวเป็นมนั เน้ือแน่นไมม่สีนิม), ในทีน้ี่ ทา่น
หมายถงึบลัลงักเ์งนิของพระเจา้มหาสุทสัสนะ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งปรากฏใน
มหาสทุสัสนสตูร(วา่ดว้ยพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาสทุสัสนะ) วา่ ".....
ธรรมปราสาทมเีรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด แบ่งเป็น ๔ ชนิด คอื (๑) เรอืนยอด
ทอง (๒) เรอืนยอดเงนิ (๓) เรอืนยอดแกว้ไพฑรูย ์ (๔) เรอืนยอดแกว้ผลกึใน
เรอืนยอดทองตัง้บลัลงักเ์งินไว ้ ในเรอืนยอดเงนิตัง้บลัลงักท์องไว ้ ในเรอืนยอด
แกว้ไพฑรูยต์ัง้บลัลงักง์าไวใ้นเรอืนยอดแกว้ผลกึตัง้บลัลงักแ์กว้บษุราคมัไว.้...."
(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๕๖/๑๙๑,๑๐/๒๖๒/๑๙๔,๑๐/๒๖๓/๑๙๕,๑๐/๒๖๖/๑๙๗,๑๐/
๒๖๗/๑๙๙,๑๐/๒๖๘/๒๐๐,๑๐/๒๗๐/๒๐๒,๑๐/๒๗๑/๒๐๓,พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

บลัลงักเ์ดียว  : แท่นนัง่ทีเ่ดยีว,  ทีน่ัง่ทีเ่ดยีว, (นัง่บน)แทน่นัง่ครัง้เดยีวโดยไมลุ่กจากที,่  คาํวา่ 
"บลัลงักเ์ดยีว" ในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึ การนัง่โดยบลัลงักเ์ดยีว อยา่งเชน่การ
นัง่ขดัสมาธโิดยไมลุ่กขึน้เลยตลอด ๗ วนัของพระพุทธเจา้  ดงัขอ้ความปรากฏ
ในโพธวิรรค(วา่ดว้ยการถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ)ตอนหน่ึงวา่ "สมยัหนึ่ง พระผู้
มพีระภาค เมือ่แรกตรสัรู ้ ประทบัอยู ่ณ ควงตน้โพธพิฤกษ์ ใกลฝั้ง่แม่น้ําเนรญั
ชรา เขตตาํบลอุรุเวลา สมยันัน้ พระผูม้พีระภาคไดป้ระทบันัง่โดยบลัลงักเ์ดียว 
เสวยวมิตุตสิขุอยูเ่ป็นเวลา ๗ วนั....." (ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๑/๑๗๑,๒๕/๒/๑๗๓,๒๕/
๔/๑๗๖,๒๕/๑๑/๑๘๙,๒๕/๒๗/๒๒๒,๒๕/๓๐/๒๒๙, ว.ิอ.(บาล)ี๓/๑/๓) 

บลัลงักท์อง  : บลัลงัก์ที่ทําด้วยทอง, แท่นนัง่ที่สรา้งด้วยทอง, (บลัลงัก์ คอืที่นัง่หรอืแท่นนัง่, 
ทอง คอืธาตุแท้ชนิดหน่ึงเนื้อแน่นมาก สเีหลอืงสุกปลัง่ เป็นโลหะมคี่า), ในที่น้ี 
ท่านหมายถงึบลัลงัก์เงนิของพระเจา้มหาสุทสัสนะ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งปรากฏ
ในมหาสุทัสสนสูตร(ว่าด้วยพระเจ้าจกัรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัสสนะ) ว่า 
"ธรรมปราสาทมเีรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด แบ่งเป็น ๔ ชนิด คอื (๑) เรอืนยอด
ทอง (๒) เรอืนยอดเงนิ (๓) เรอืนยอดแก้วไพฑูรย์ (๔) เรอืนยอดแก้วผลกึใน
เรอืนยอดทองตัง้บลัลงัก์เงนิไว ้ในเรอืนยอดเงนิตัง้บลัลงัก์ทองไว ้ในเรอืนยอด
แกว้ไพฑรูยต์ัง้บลัลงักง์าไว ้ในเรอืนยอดแกว้ผลกึตัง้บลัลงักแ์กว้บุษราคมัไว.้...."  
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๕๖/๑๙๑,๑๐/๒๖๑/๑๙๔,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๒๕/๖๑๕,ขุ.ชา.



 

๒๘๔๔ 
 

 

(ไทย)๒๘/๑๖๔/๒๑๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕/๑๐๒,๓๒/๔๔/๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๑/
๑๘๕ ,๓๓ /๔๔ /๘๓ ,๓๓ /๔๕ /๓๙๒ ,๓๓ /๖๕ /๓๔๕พ จน านุ ก รมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน) 

บลัลงักส์ีหอาสน์  : แทน่นัง่ทีด่อูงอาจดุจราชสหี,์ ทีน่ัง่ทรงราชสหี,์ (บลัลงัก-์แทน่นัง่หรอืทีน่ัง่, 
สหีะ-สงิหห์รอืราชสหี,์ อาสน์-การนัง่หรอืทีน่ัง่), ในตาลปุฏเถรคาถา(ภาษติของ
พระตาลปฏุเถระ) ทา่นหมายถงึ บลัลงักท์ีน่ัง่อย่างมัน่คง, บลัลงักท์ีน่ัง่แลว้ชนะ
มารและเสนามารได ้ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งทีพ่ระเถระกล่าวใหโ้อวาทแก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่ "เมือ่ไรหนอเราจะไดฉ้วยศสัตราทีส่าํเรจ็ดว้ยปัญญาอนัมเีดชานุภาพ
มากของทา่นผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ทัง้หลาย หกัรานกเิลสมารพรอ้มทัง้เสนา
มาร โดยฉบัพลนั เหนือบลัลงักส์ีหอาสน์" (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๑๐๙๘/๕๑๘,ข.ุ
เถร.อ.(ไทย)๒/๑๐๙๘/๖๘๒) 

บลัล งัก์อนัประเสริฐ   :บลัลงัก์อนัลํ้าค่า (เช่นบลัลงัก์ทองคํา บลัลงัก์แก้วมณี) บลัลงัก์ที่วจิติร
สวยงามประดบัตกแต่งด้วยรูปราชสหี์และเสอืโคร่งเป็นต้น,  ในเอกาสนทายิ
กาเถรยิาปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกาสนทายกิาเถร)ี พระเถรไีดเ้ล่า
ถงึอดตีชาตขิองตนครัง้เป็นมเหสขีองพระราชามบีลัลงัก์อนัประเสรฐิหลากหลาย
ชนิด ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า"หม่อมฉันเพยีบพรอ้มดว้ยความร่าเรงิสนุกสนาน
ไปไดต้ามที่หม่อมฉันปรารถนาพรอ้มกบับลัลงัก์อนัประเสริฐในคราวที่หม่อม
ฉนัตอ้งการจะไป"(ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๗/๓๙๒) 

บวัขาบ  : บวัผนั,บวัมดีอกสคีราม(เช่นในประโยควา่ ในบงึของอุทยานมบีวัขาบขึน้อยู่เตม็ 
เหน็เป็นสคีรามไปทัว่บรเิวณ),  ในขทุทกนิกาย พทุธาปทาน(พระประวตัใิน
อดตีชาตขิองพระพทุธเจา้)และเถราปทาน (วา่ดว้ยประวตัใินอดตีชาตขิองพระ
เถระทัง้หลาย) ไดบ้รรยายถงึความสวยงามแหง่สภาพแวดลอ้มในสระทีท่า่น
อาศยัอยูพ่รัง่พรอ้มไปดว้ยดอกบวัชนิดต่างๆ รวมทัง้บวัขาบดว้ย ดงัมขีอ้ความ
ปรากฏตอนหนึ่งวา่ "ในสระนัน้ มบีวัหลวง บวัขาบ สะพรัง่ดว้ยบวัขาว ดารดาษ
ดว้ยบวัเผือ่น ลมพดัพากลิน่หอมต่างๆ โชยมา"(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๑/๔,๓๒/
๑๑๗/๖๗๐,๓๒/๓๔๒/๖๙๙,๓๒/๓๔๔/๖๙๙,๓๒/๓๘๘/๖๓๕,พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมแปล ไทย-องักฤษ NECTEC's Lexitron 
Dictionary) 

บวัขาว   : บวัดอกสขีาว(บุณฑรกิ), บวัขาว คอืดอกบวัชนิดหน่ึงทีม่ดีอกสขีาว จะเรยีก ดอก
บุณฑรกิ กไ็ด,้ บวัชนิดต่างๆ มบีวัขาวเป็นตน้ทีป่รากฏในพระไตรปิฎก นอกจาก
เป็นการบรรยายถงึสภาพแวดลอ้มสวยงามในสมยันัน้ ทีด่ารดาษไปดว้ยบวัชนิด
ต่างๆแลว้ บางครัง้พระพทุธเจา้กท็รงหยบิยกเรือ่งบวัขึน้มาอธบิายธรรม เช่น



 

๒๘๔๕ 
 

 

เปรยีบสตปัิญญาของมนุษยเ์หมอืนดอกบวัระดบัต่างๆในทีน้ี่ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๖๙/
๒๐๔,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๔๘/๙,๒๖/๘๑/๑๔,๒๖/๔๔๑/๒๓๖,๒๖/๑๑๗๖/๑๔๗,) 

บวัเขียว  : บวัดอกสเีขยีว, บวัทีม่ดีอกสเีขยีว(อุปปฺลนีิ, อุปปฺลานิ), ในสภุสตูร(วา่ดว้ยสภุ
มาณพ) ตอนกล่าวถงึตตยิฌาน พระพทุธเจา้ทรงนําดอกบวัชนิดต่างๆ มบีวั
เขยีวเป็นตน้ขึน้มาอธบิายเปรยีบเทยีบกบัตตยิฌาน ดงัขอ้ความมปีรากฏวา่ "....
เปรยีบเหมอืนในกอบวัเขียว(อุบล) กอบวัหลวง(ปทมุ)หรอืกอบวัขาว(บุณฑรกิ) 
ดอกบวัเขียว ดอกบวัหลวงหรอืดอกบวัขาวบางเหล่าทีเ่กดิเจรญิเตบิโตในน้ํา ยงั
ไม ่พน้น้ํา จมอยูใ่ตน้ํ้า มน้ํีาหล่อเลีย้งไว ้ดอกบวัเหลา่นัน้ชุม่ชืน่เอบิอาบซาบซมึ
ดว้ยน้ําเยน็ตัง้แตย่อดถงึเหงา้ ไมม่สีว่นไหนทีน้ํ่าเยน็จะไมถู่กตอ้ง ฉนัใด ภกิษุ
ทาํกายนี้ใหชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยสขุอนัไมม่ปีีต ิ รูส้กึซาบซ่านอยู ่ ไมม่สีว่นไหนของ
รา่งกายทีส่ขุอนัไมม่ปีีตจิะไมถู่กตอ้ง ฉนันัน้ ขอ้น้ีจดัเป็นสมาธอิยา่งหนึ่งของ
ภกิษุ"  (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๖๙/๒๐๔) 

บวัสตบงกช  : ดอกบวัทีม่กีลบี ๑๐๐ กลบี, หมายถงึ ในดอกไมด้อกหน่ึงๆ มกีลบี ๑๐๐ กลบี, 
ในตณิสนัถารทายกเถราปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระตณิสนัถารทายก
เถระ) พระเถระไดเ้ล่าถงึอดตีชาตขิองตน โดยระบุถงึดอกบวัสตบงกชในสระใกล้
ป่าหมิพานต ์ ตอนหนึ่งวา่ "ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานต ์ มสีระธรรมชาตสิระใหญ่
อยูส่ระหน่ึง ดารดาษไปดว้ยดอกบวัสตบงกช เป็นทีอ่าศยัของนกต่างๆ" (ข.ุอป.
(ไทย)๓๒/๒๒/๒๑๙,ข.ุอป.อ.(บาล)ี๒/๒๒/...) 

บวัหลวง  : บวัน้ําชนิดหน่ึงซึง่มอียูท่ ัว่ไปในเมอืงไทย มเีหงา้อยูใ่นโคลนเลนและสง่ใบสง่ดอก
มาเหนือผวิน้ําดอกสขีาว บานเวลากลางวนั มกีลิน่หอมชวนดม, บวัปทุม, ในที่
อื่น ทา่นบรรยายถงึความสมบรูณ์ของสภาพแวดลอ้มในสระโบกขรณีทีด่ารดาษ
ไปดว้ยบวัชนดิต่างๆ มบีวัหลวงเป็นตน้, สว่นในสภุสตูร(วา่ดว้ยสภุมาณพ) ตอน
กล่าวถงึตตยิฌาน พระพทุธเจา้ทรงนําดอกบวัชนิดต่างๆ มบีวัเขยีวเป็นตน้
ขึน้มาอธบิายเปรยีบเทยีบกบัตตยิฌาน ดงัขอ้ความมปีรากฏวา่ "....เปรยีบ
เหมอืนในกอบวัเขียว(อุบล) กอบวัหลวง(ปทุม)หรอืกอบวัขาว(บุณฑรกิ) 
ดอกบวัเขียว ดอกบวัหลวงหรอืดอกบวัขาวบางเหล่าทีเ่กดิเจรญิเตบิโตในน้ํา ยงั
ไม ่พน้น้ํา จมอยูใ่ตน้ํ้า มน้ํีาหล่อเลีย้งไว ้ดอกบวัเหลา่นัน้ชุม่ชืน่เอบิอาบซาบซมึ
ดว้ยน้ําเยน็ตัง้แต่ยอดถงึเหงา้ ไมม่สีว่นไหนทีน้ํ่าเยน็จะไมถู่กตอ้ง ฉนัใด ภกิษุ
ทาํกายนี้ใหชุ้ม่ชืน่เอบิอิม่ดว้ยสขุอนัไมม่ปีีต ิ รูส้กึซาบซ่านอยู ่ ไมม่สีว่นไหนของ
รา่งกายทีส่ขุอนัไมม่ปีีตจิะไมถู่กตอ้ง ฉนันัน้ ขอ้น้ีจดัเป็นสมาธอิยา่งหนึ่งของ
ภกิษุ" (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๖๙/๒๐๔,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๗๔๐/๘๖,๒๖/๑๑๗๖/๑๔๗,ข.ุอป.



 

๒๘๔๖ 
 

 

(ไทย)๓๒/๑๑๗/๖๗๐,๓๒/๓๔๒/๖๙๙,๓๒/๓๔๔/๖๙๙,พจนานุกรมแปล ไทย-
ไทย อ.เปลือ้ง ณ นคร) 

บากบ ัน่ม ัน่คง  : พากเพยีรมัน่คง, ตัง้หน้าฝ่าความยากลาํบาก, ตัง้ใจจรงิทีจ่ะทาํสิง่หนึ่งสิง่ใด
ใหป้ระสบความสาํเรจ็, การมคีวามบากบัน่มัน่คงเป็นคุณสมบตัสิาํคญัประการ
หน่ึงทีจ่ะทาํใหส้ามารถละขาดอกุศลธรรมและสรา้งกุศลธรรมใหเ้กดิได ้ รวมทัง้
เป็นไปเพือ่ความแก่กลา้แหง่เจโตวมิตุต ิ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งปรากฏในเมฆยิ
สตูร(วา่ดว้ยพระเมฆยิะ) วา่ "ภกิษุในธรรมวนิยันี้เป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละ
อกุศลธรรม เพือ่หกุ้ศลธรรมเกดิ เป็นผูม้คีวามเขม้แขง็ มคีวามบากบ ัน่ม ัน่คง 
ไมท่อดธุระในกุศลธรรมทัง้หลาย น้ีเป็นธรรมประการที ่ ๔ ทีเ่ป็นไป เพือ่ความ
แก่กลา้แหง่เจโตวมิุตตทิีย่งัไมแ่ก่กลา้"(องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔/๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)
๒๓/๒/๑๙๗,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑/๔๒๗,๒๓/๓/๔๓๓,๒๓/๕๘/๓๕๒,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๗/๓๓,๒๔/๑๘/๓๗,๒๔/๕๐/๑๐๘,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๓๑/๒๓๔,ข.ุส.ุ
(ไทย)๒๕/๖๘/๕๑๕) 

บาดหมาง  : โกรธเคอืงกนั หมองใจกนั, ผดิใจกนั, ความบาดหมางผดิใจกนัเป็นเหตุนํามาซึง่
การทะเลาะววิาททาํลายความสามคัคใีนหมูค่ณะ, ในสมยัพทุธกาลมเีหตุการณ์
ทาํนองนี้เกดิขึน้แก่ภกิษุชาวเมอืงโกสมัพรีะหวา่งฝ่ายพระธรรมกถกึกบัฝ่ายพระ
วนิยัธร เกดิสงัฆเภทในหมูส่งฆ ์ถงึขนาดไมท่าํอุโบสถรว่มกนั, การบาดหมางกนั
เมือ่เกดิขึน้ยอ่มเป็นไปเพือ่สิง่ไมเ่ป็นประโยชน์ เพือ่ความทุกข,์ ในภณัฑนสตูร
(วา่ดว้ยภกิษุเกดิความบาดหมางกนั)พระพทุธเจา้ตรสัสอนภกิษุทัง้หลายในเรือ่ง
น้ีวา่ "ภกิษุทัง้หลาย การทีเ่ธอทัง้หลายเกดิความบาดหมางกนั ทะเลาะกนั 
ววิาทกนั ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกนัอยูน้ี่ไมส่มควรแก่เธอทัง้หลายผูเ้ป็นกุลบุตร
ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรทัธาเลย ภกิษุทัง้หลาย สาราณียธรรม
(ธรรมเป็นเหตุใหร้ะลกึถงึกนั) ๑๐ ประการนี้ ทาํใหเ้ป็นทีร่กั ทาํใหเ้ป็นทีเ่คารพ 
เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์นั เพือ่ความไมว่วิาทกนัเพือ่ความสามคัคกีนัเพือ่
ความเป็นอนัเดยีวกนั..."(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๙๑/๕๒๙,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๔๑/
๙๓,๒๔/๕๐/๑๐๖,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๕๔/๒๙๐,๒๕/๕๘/๓๐๔,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๑๘/
๓๖๒,๒๕/๑๙/๓๖๓, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

บาดาล  : พืน้ทีใ่ตร้ะดบัผวิดนิลงไป เรยีกน้ําทีส่บูจากใตด้นิทีล่กึไม่ตํ่ากวา่ ๑๐ เมตรว่า น้ํา
บาดาล, บาดาล(ปาตาล) คอืนาคพภิพเป็นทียู่ข่องพญานาค, ในอรรถกถา ทา่น
อธบิายวา่ บาดาลตัง้อยูใ่นมหาสมทุรบรเิวณทีม่ปีากน้ําเชีย่วมสีภาพคลา้ยเหวใน
มหานรก จงึเป็นสถานทีไ่มค่วรตกไป, บางครัง้พระพทุธเจา้ทรงนําบาดาลมา
เปรยีบเทยีบกบัทุกขเวทนาทีเ่ป็นไปในสรรีะของคนเรา(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๔๔/



 

๒๘๔๗ 
 

 

๕๙,๑๕/๑๖๑/๒๑๕,๑๕/๒๒๑/๓๒๓,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๕๒/๒๗๒,ส.ํสฬา.อ.
(บาล)ี๓/๒๕๒/....,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

บาตร  : ภาชนะชนิดหน่ึงสาํหรบัภกิษุสามเณรใชร้บัอาหารบณิฑบาต, บาตรเป็นหนึ่งใน
อฏัฐบรขิารทีจ่าํเป็น ม ี๓ ขนาด คอื(๑)ขนาดใหญ่ (๒)ขนาดกลาง (๓)ขนาดเลก็, 
ทรงอนุญาตให้ภิกษุสามเณรมไีว้ใช้รูปละ ๑ ใบเท่านัน้ ถ้าเกิน ๑ ใบ เรยีกว่า 
อตเิรกบาตร(บาตรนอกเหนือจากที่อธษิฐานใช้) สามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน ๑๐ 
วนั ตอ้งสละออกตามพระพุทธบญัญตัขิอ้นิสสคัคยีปาจติตยี(์ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๐/
๑๖,๑๑/๒๙๙/๒๔๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒/๑๕,๑๓/๒๒/๒๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/
๒๓,๑๔/๗๕/๘๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕๒/๑๙๓,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๘๘/๘๗,๑๘/๑๒๑/
๑๔๔,ว.ิมหา.(ไทย)๒/๖๐๒/๑๒๔,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๙๒/๓๒๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๐๓/๑๕๘,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๖/๑๗๘,๒๕/๑๓/๑๙๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๒๔/๒๔,
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

บาตรแก้วมณี  : บาตรทีท่าํจากแกว้มณี, บาตรทีใ่ชแ้กว้มณีทาํ, (บาตรแกว้มณี เป็นหนึ่งใน
บาตร ๑๒ ชนิดทีไ่มท่รางอนุญาตใหภ้กิษุสามเณรทัว่ไปมไีวใ้ช)้,ในพทุธาปทาน
(พระประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้) พระพทุธเจา้ไดต้รสัอดตีชาตขิอง
พระองคใ์นชว่งบาํเพญ็ทานบารมเีป็นตน้ก่อนมาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้วา่ ได้
ทรงถวายสิง่ของต่างๆ แดพ่ระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ และพระอรยิสาวก 
ดงัขอ้ความปรากฏตอนหน่ึงวา่ "ของเคีย้ว ของฉนั ของลิม้ น้ําปานะ รวมทัง้
อาหารมอียูอ่ยา่งเพยีบพรอ้มเราถวายบรรจุจนเตม็บาตรแก้วมณีลกูงามทุกลกู"
(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๗/๕) 

บาตรขนาดกลาง  : บาตรทีม่ขีนาดกลาง, บาตร เป็นหนึ่งในอฏัฐบรขิารทีจ่าํเป็นสาํหรบัภกิษุ
สามเณรมไีวใ้ชเ้พือ่รบัอาหารบณิฑบาตร ม ี ๓ ขนาด คอื(๑)บาตรขนาดใหญ่ 
(๒)บาตรขนาดกลาง (๓)บาตรขนาดเลก็, ในปัตตวรรค(หมวดวา่ดว้ยบาตร) ได้
ระบถุงึบาตรขนาดกลางไวว้า่ "ทีช่ือ่วา่ บาตรขนาดกลาง จุขา้วสกุจากขา้วสาร 
๑ ทะนาน จุของเคีย้วเศษหนึ่งสว่นสี ่ จุกบัขา้วพอสมควรแก่ขา้วสกุนัน้"(ว.ิมหา.
(ไทย)๒/๖๐๒/๑๒๔) 

บาตรขนาดเลก็  : บาตรทีม่ขีนาดเลก็, บาตร เป็นหนึ่งในอฏัฐบรขิารทีจ่าํเป็นสาํหรบัภกิษุ
สามเณรมไีวใ้ชเ้พือ่รบัอาหารบณิฑบาตร ม ี ๓ ขนาด คอื(๑)บาตรขนาดใหญ่ 
(๒)บาตรขนาดกลาง (๓)บาตรขนาดเลก็, ในปัตตวรรค(หมวดว่าดว้ยบาตร) ได้
ระบุถงึบาตรขนาดเลก็ไวว้า่ "ทีช่ือ่วา่ บาตรขนาดเลก็ จุขา้วสกุจากขา้วสารครึง่
ทะนาน จุของเคีย้วเศษหนึ่งสว่นสี ่ จุกบัขา้วพอสมควรแก่ขา้วสกุนัน้" (ว.ิมหา.
(ไทย)๒/๖๐๒/๑๒๔) 



 

๒๘๔๘ 
 

 

บาตรขนาดใหญ่  : บาตรทีม่ขีนาดใหญ่, บาตร เป็นหนึ่งในอฏัฐบรขิารทีจ่าํเป็นสาํหรบัภกิษุ
สามเณรมไีวใ้ชเ้พือ่รบัอาหารบณิฑบาตร ม ี ๓ ขนาด คอื(๑)บาตรขนาดใหญ่ 
(๒)บาตรขนาดกลาง (๓)บาตรขนาดเลก็, ในปัตตวรรค(หมวดว่าดว้ยบาตร) ได้
ระบุถงึบาตรขนาดใหญ่ไวว้า่ "ทีช่ือ่วา่ บาตรขนาดใหญ่ จุขา้วสกุจากขา้วสาร 
๒ ทะนาน จุของเคีย้วเศษหนึ่งสว่นสี ่ จุกบัขา้วพอสมควรแก่ขา้วสกุนัน้"(ว.ิมหา.
(ไทย)๒/๖๐๒/๑๒๔) 

บาตรดิน  : บาตรทีท่าํดว้ยดนิ,บาตรทีใ่ชด้นิเป็นสว่นผสมในการทาํ, บาตรทีท่รงอนุญาตม ี๒ 
ชนิด คอืบาตรดนิ และบาตรเหลก็ (บาตรทีไ่มท่รงอนุญาต ๑๑ ชนิด ไดแ้ก่ 
บาตรทอง บาตรเงนิ บาตรแกว้มณี บาตรแกว้ไพฑรูย ์บาตรแกว้ผลกึ บาตรแกว้
หุง  บาตรทองแดง  บาตรทองเหลอืง  บาตรดบีุก  บาตรสงักะส ี และบาตรไม)้, 
ในตสิสเถรคาถา(ภาษติของพระตสิสเถระ) ทา่นไดก้ลา่วคาถาแสดงเจตจาํนงค์
เพือ่สละบา้นเรอืนออกบวชวา่" เราละทิง้จานทองคาํลวดลายวจิติรมคีา่นบัรอ้ย
ปละ มาใชบ้าตรดินแทน"(ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๙๗/๓๓๘) 

บาทแห่งฤทธิ์   : ฐานรองรบัฤทธิ,์ มลูรากแหง่ฤทธิ,์ พืน้ฐานแหง่ฤทธิ,์ ปัจจยัทีจ่ะทาํใหก้าร
แสดงฤทธิต์่างๆ สาํเรจ็ (ปาท-เครือ่งใหถ้งึ, อทฺิธ-ิฤทธิ ์ ความสาํเรจ็), ในคมัภรี์
ปฏสิมัภทิามรรค ตอนอทิธกิถา(วา่ดว้ยฤทธิ)์ ไดร้ะบุถงึบาทแหง่ฤทธิไ์ว ้๔ อยา่ง 
คอื "...ภกิษุในธรรมวนิยันี้ (๑)เจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดว้ยฉนัทสมาธปิธาน
สงัขาร (๒) เจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร(๓)เจรญิอทิธิ
บาทอนัประกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร(๔)เจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดว้ย
วมิงัสาสมาธปิธานสงัขาร, บาทแห่งฤทธิ์  ๔ อยา่งนี้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความได้
ฤทธิ ์ เพือ่ความไดเ้ฉพาะฤทธิเ์พือ่แสดงฤทธิไ์ดต้่าง ๆ เพือ่ความสาํเรจ็แหง่ฤทธิ ์
เพือ่ความชาํนาญในฤทธิ ์เพือ่ความแกลว้กลา้ดว้ยฤทธิ"์(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๙/๕๖๓) 

บา้นมลรฐั  : หมูบ่า้นชือ่มลรฐั,บา้นมลรฐัมปีรากฏชือ่ในปัญจุโปสถกิชาดก(วา่ดว้ยการรกัษา
อุโบสถของสตัว ์ ๕ ชนิด) พระโพธสิตัวถ์ามเหตุผลในการรกัษาอุโบสถของสตัว ์
๕ ชนิด คอื นกพริาบ ง ูโคเปลีย่ว  สนุขัจิง้จอก และหม,ี  บรรดาสตัว ์๕ ชนิดนัน้ 
หมไีดต้อบเหตุผลในการรกัษาอุโบสถว่า เพราะตนเองมคีวามอยากมากเกนิจงึ
ทิง้ทีอ่ยูข่องตนไปเทีย่วหาอาหารยงัหมู่บา้นมลรฐั แตถู่กชาวบา้นทบุตขีบัไล่ หนี
กลบัมาทีอ่ยูข่องตามเดมิและตัง้ใจวา่จะรกัษาอุโบสถไมใ่หค้วามอยากเกนิ
ครอบงาํอกีต่อไปตามขอ้ความทีม่ปีรากฏวา่ "ขา้พเจา้ดหูมิน่ทีอ่ยูข่องตน ไดไ้ป
ยงัหมูบ่า้นมลรฐั เพราะความอยากเกนิไปชนทัง้หลายออกจากหมู่บา้นนัน้ทุบตี
ขา้พเจา้ดว้ยคนัธนูและไมค้อ้น"(ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๓๘/๔๔๔) 



 

๒๘๔๙ 
 

 

บา้นส่วย  : บา้นทีต่อ้งเสยีคา่เครือ่งบรรณาการหรอืของกาํนลัแก่พระราชา, บา้นทีต่กเป็น
เมอืงขึน้ตอ้งเสยีคา่ภาษอีากรแก่เมอืงหลวง, ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่ 
บา้นสว่ยคอืบา้นทีม่รีายไดเ้กดิขึน้ ๑๐๐,๐๐๐ พระราชาทรงมสีทิธิพ์ระราชทาน
บา้นสว่ยแก่ใครกไ็ดต้ามประสงคข์องพระองค ์ ดงัขอ้ความทีป่รากฏในอยัยกิา
สตูร(วา่ดว้ยพระอยัยกิาของพระเจา้ปเสนทโิกศล) พระเจา้ปเสนทโิกศลทรง
สญูเสยีพระอยัยกิาผูเ้ป็นทีร่กัเคารพ จงึไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ กราบทลูวา่ 
"หากขา้พระองคใ์ชบ้า้นส่วยแลกแลว้จะพงึไดส้มหวงัวา่ ‘ขอพระอยัยกิาของเรา 
อยา่ไดท้วิงคตเลย’ ขา้พระองคก์พ็งึใหแ้มซ้ึง่บา้นส่วยเพือ่ใหไ้ดส้มหวงัว่า ‘ขอ
พระยยกิาของเราอยา่ไดท้วิงคตเลย’ ..."(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๖๒/๔๔๘,๑๓/๓๐๙/
๓๗๓,๑๓/๓๑๔/๓๘๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๓๓/๑๖๖,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๕/๓๕๖,๒๗/
๒๗/๔๗๔,ส.ํส.อ.(บาล)ี๑/๑๓๓/....) 

บา้นอตุตรยวมชัฌคาม  : บา้นชือ่อุตตรยวมชัฌคาม, บา้นทีอ่ยูข่องพระนางอมราเทว,ี บา้น
อุตตรยวมชัฌคาม มปีรากฏชื่อในอมราเทวปัีญหชาดก(วา่ดว้ยพระนางอมรา
เทว)ี พระนางอมราเทวไีดบ้อกทางไปบา้นตนซึง่ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นอุตตรยวมชัฌ
คามแก่พระโพธสิตัวม์โหสธบณัฑติวา่ ".....ดฉินัถอืภาชนะขา้วยาคดูว้ยมอืใด 
ดฉินับอกทางดว้ยมอืนัน้ ไมไ่ดถ้อืภาชนะขา้วยาคดูว้ยมอืใด ไมไ่ดบ้อกทางดว้ย
มอืนัน้ หนทางนัน้เป็นหนทางไปสูบ่า้นของดฉินั ซึง่ตัง้อยูใ่นบ้านอตุตรยวมชัฌ
คาม ขอทา่นจงทราบหนทางทีด่ฉินักลา่วเป็นปรศินานัน้เองเถดิ" (ข.ุชา.(ไทย)
๒๗/๑๑๒/๔๖) 

บาป  : ความชัว่, ความเลวทราม, ความมวัหมอง, การกระทาํผดิหลกัคาํสอนหรอืขอ้
หา้มในศาสนา, คาํวา่ "บาป.(ปาป,อกุสล.)" คอืสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัคาํวา่"บุญ(ปญฺุ
�.,กุสล.)",ในพระไตรปิฎก พระพทุธเจา้มกัจะทรงยกเรือ่งบาปบุญขึน้มาอธบิาย
หลกัคาํสอนของพระองคเ์พือ่ชีใ้หเ้หน็โทษของบาป เชน่ทาํใหเ้กดิความเศรา้
หมองใจเป็นตน้ จงึควรหลกีเลีย่ง และใหเ้หน็คุณคา่ของบุญ เชน่ทาํใหเ้กดิ
ความสขุใจเป็นตน้ จงึควรบาํเพญ็ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๖/๕๓,๙/๑๗๗/๕๙,๙/๓๙๔/
๑๖๔,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑,๑๐/๑๐๔/๖๑,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๑๓/๕๕๓,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๖๓/๖๐,๑๓/๙๗/๑๐๑,๑๓/๒๒๖/๒๖๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐/๒๔,๑๕/๑๑๕/
๑๓๓,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๒๑๑/๒๘๘,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๕/๔๓๘,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/
๓๙/๓๗,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๖๖/๔๒๒,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๙๙๘/๑๒๓) 

บาปกรรม  : กรรมชัว่, กรรมเลว,กรรมไม่ดี,อกุศลกรรม,ตัง้ใจทํากรมชัว่, การกระทําที่จะ
ก่อให้เกดิความเศรา้หมองใจ เช่นการละเมดิศลี ๕ มกีารฆ่าสตัว์และลกัทรพัย์
เป็นต้น,ในหลกัของพระพุทธศาสนาถือว่า ผู้ทําบาปกรรมใดย่อมเป็นผู้เสวย



 

๒๘๕๐ 
 

 

วบิาก(ผล)ของบาปกรรมนัน้และเมื่อตายไปส่งผลใหเ้กดิในทุคตภิูม ิจงึเป็นสิง่ที่
ควรละเว้น(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๔/๒๐๐,๑๑/๒๔๖/๒๐๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๙/
๑๘๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๓/๓๗๘,๑๓/๔๔๘/๕๖๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑/๒,๒/๓,๑๔/๓/
๕,๔/๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๗/๓๐๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๐/๔๑๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๕/๗,๒๑/๑๙๕/๒๙๒,ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๑๒/๑๒,ขุ.อติิ.(ไทย)๒๕/๒๕/๓๖๙,ขุ.
เถร.(ไทย๒๖/๘๑/๓๓๓,๒๖/๑๔๖/๓๕๓,ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๒๓๘/๕๙๔,ข.ุชา.(ไทย)
๒๗/๒๐/๕๔๑,๒๗/๒๒/๕๔๑,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๖๐๓/๖๕๗) 

บาปทุจริต  : ความประพฤติชัว่, พฤติกรรมเลวทราม, การกระทําที่ก่อให้เกิดมลทิน, การ
ประพฤตชิัว่ทางกาย วาจา และใจ, ในหลกัของพระพทุธศาสนาถอืวา่ ผูป้ระพฤติ
บาปทุจรติย่อมไปสู่ทุคต,ิ ในมหาชนกชาดก(ว่าดว้ยพระมหาชนกทรงบําเพญ็วิ
รยิบารม)ี พระโพธสิตัวไ์ดต้รสัตอบเหตุผลทีท่รงสละราชสมบตัอิอกบวชแก่พระ
นางสวีลตีอนหนึ่งว่า"...จงมาเถดิเราจะตามสอนเธอดว้ยวาจาทีช่อบ เธอจะไปสู่
ทุคตดิ้วยกาย วาจา และใจ เพราะบาปใด เมื่อเธอครองราชสมบตักิจ็กัทําบาป
ทุจริตนัน้เป็นอนัมาก"(ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๗๗/๒๒๖) 

บาปธรรม  : ธรรมชัว่, ธรรมเลวทราม,อกุศลธรรม, ธรรมทีก่่อใหเ้กดิโทษหรอืความเสยีหาย, 
ในหลกัของพระพุทธศาสนาถอืว่า บาปธรรมเป็นเหตุนําไปสู่ทุคติ จงึเป็นสิง่ที่
ควรละเว้น, ในอญัญตรกุลปุตตวตัถุ(เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง) ระบุว่า บาป
ธรรม เป็นมลทินทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า ตามข้อความที่มปีรากฏว่า "สตรมีี
ความประพฤติชัว่เป็นมลทิน ผู้ให้มีความตระหนี่เป็นมลทิน บาปธรรมเป็น
มลทนิทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า" (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๒๘/๙๔,๑๑/๑๓๐/๙๖,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๓๐๘/๓๔๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐๙/๕๑๒,๒๕/๕/๑๗๘,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/
๒๔๒/๑๐๘,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๘๗๙/๑๐๓,ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๗๐/๗๕๔) 

บาปมิตร  : มิตรชัว่, เพื่อนชัว่,เพื่อนไม่ดี, อมิตร, มิตรไม่แท้,มิตรเทียม, บาปมิตร(มิตร
ปฏริปู)  เป็นมติรทีไ่ม่ควรคบคา้สมาคมดว้ย เพราะจะนําความเสยีหายมาให ้ ม ี
๔ ประเภท คือ (๑)คนปอกลอก คือคนที่คิดเอาแต่ได้ คบเพื่อนเพื่อหวัง
ผลประโยชน์ เอาเปรียบเพื่อน (๒)คนดีแต่พูด คือชอบพูดเรื่องเหลวไหลไร้
ประโยชน์ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ยามมภียั(๓)คนหวัประจบคอืชอบคล้อยตาม
ทุกเรือ่ง สรรเสรญิต่อหน้า นินทาลบัหลงั (๔)คนชกัชวนในทางเสยีหาย เชน่ชวน
ดืม่สรุาเสพยาเสพตดิ เล่นการพนนั เป็นตน้, ในโคลสิสานิสตูร(วา่ดว้ยภกิษุชือ่โค
ลสิสานิ)ว่าด้วยภกิษุชื่อโคลสิสานิ)ระบุถึงคุณธรรมของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวตัรมี
การทําตัวเป็นกลัยาณมติรและไม่ควรทําตัวเป็นบาปมิตรต่อกนัเป็นต้น(ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๗๓/๑๙๗) 



 

๒๘๕๑ 
 

 

บาปอกศุล  : ความชัว่ชา้เลวทราม, สิง่ทีไ่มด่งีาม, สิง่ทีเ่ป็นอปัมงคล,การกระทาํทีเ่ป็นโทษไม่
ก่อผลดตี่อชวีติ(อกุศลกรรมบถ ๑๐) บาปอกุศล คอืสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความเศรา้
หมอง เป็นขา้ศกึต่อกุศลธรรม เป็นเหตุนําไปสูทุ่คต ิ ควรหลกีเวน้, ใน
พระไตรปิฎก กล่าวถงึเรือ่งบาปอกุศลไวห้ลายแหง่ เชน่ในสนิมติตวรรค(หมวด
วา่ดว้ยเหตุแหง่บาปอกุศล) เป็นตน้(ม.ม,ู(ไทย)๑๒/๒๑๖/๒๒๖,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/
๙๖/๑๐๖,๑๘/๑๒๐/๑๔๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๘/๑๐๕) 

บาปอกศุลจิต  : จติคดิเป็นบาปอกุศล, คดิในสิง่ชัว่ชา้เลวทราม, คดิในสิง่ทีเ่ลวไหลไร้
ประโยชน์, คดิในสิง่ทีไ่มค่วรคดิเป็นอปัมงคล, ในจนิตสตูร(วา่ดว้ยการคดิเรือ่ง
อรยิสจั) พระพทุธเจา้ตรสัสอนภกิษุทัง้หลายไมใ่หค้ดิเป็นบาปอกุศลจติวา่ "ภกิษุ
ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงอยา่คดิเป็นบาปอกศุลจิตวา่ ‘โลกเทีย่ง หรอืโลกไม่
เทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั หรอืชวีะกบั
สรรีะเป็นคนละอยา่งกนั หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หรอืหลงัจากตายแลว้
ตถาคตไมเ่กดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หรอืหลงัจาก
ตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่ จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช’่ ขอ้นัน้เพราะเหตุไร 
เพราะความคดิน้ีไมม่ปีระโยชน์ ไมใ่ชจุ่ดเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย"์, (ส.ํม.(ไทย)
๑๙/๑๐๗๘/๕๘๘) 

บาปอกศุลธรรม  : ธรรมทีเ่ป็นบาปอกุศล, ธรรมทีช่ ัว่ชา้เลวทราม,  ธรรมทีก่่อใหเ้กดิอปัมงคล
, ธรรมทีก่่อใหเ้กดิโทษเครือ่งเศรา้หมอง,ธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึต่อคุณงามความดงีาม
,ในพระไตรปิฎก ระบุถงึบาปอกุศลธรรมไวห้ลายแห่ง นอกจากเพือ่ชีใ้หเ้หน็โทษ
ของบาปอกุศลธรรมแล้วยงัสอนวธิเีอาชนะบาปอกุศลธรรมเพิม่พูนกุศลธรรม
ดว้ยเช่นทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัไวใ้นวริยิามรมัภญาณนิทเทส(แสดงวริยิารมัภญาณ)
ตอนหนึ่งว่า “....วริยิารมัภญาณ...คอื ปัญญาในการประคองจติทีไ่ม่หดหู่และจติ
ที่ส่งไป เพื่อป้องกนับาปอกศุลธรรมที่ยงัไม่เกิดมใิห้เกดิขึ้น ชื่อว่าวริยิารมัภ
ญาณ ปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไป เพื่อละบาปอก ุศล
ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่าวริยิารมัภญาณ ปัญญาในการประคองจติที่ไม่หดหู่
และจติทีส่่งไป เพื่อทํากุศลธรรมทีย่งัไม่เกดิใหเ้กดิขึน้ ชื่อว่า วริยิารมัภญาณ...”
(ว.ิม.(ไทย)๑/๕/๓,๑/๖/๓,๑/๗/๓,๑/๘/๓,๑/๙/๓,๑/๙/๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๘/
๙๕,๑๑/๑๓๒/๙๗,๑๑/๓๑๐/๒๘๓,๑๑/๓๕๙/๔๒๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๖/๒๕,๑๒/
๑๘๔/๑๙๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒/๑๕,๑๓/๒๔/๒๗,๑๓/๙๕/๙๘,๑๓/๒๖๔/๓๑๒,๑๓/
๔๑๙/๕๒๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/๒๒,๗๕/๗๙,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๒/๓๙,๑๖/๑๔๕/
๒๓๕,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๕๓/๘๓,๑๙/๑๕๖/๘๕,๑๙/๔๘๐/๒๙๐,๑๙/๘๒๕/๓๙๕,๑๙/
๙๘๕/๔๖๕,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๗๐/๒๗๕,๒๐/๑๕๗/๔๐๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐/



 

๒๘๕๒ 
 

 

๑๗,๑๓/๒๔,๑๔/๒๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๔/๒๕๙,๒๔/๑๑๕/๒๖๔,๒๔/๑๑๖/
๒๖๘,ขุ.มหา.(ไทย)๒๙/๘๐/๒๓๗,๒๙/๘๑/๒๔๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘๙/๑๔๙,อภ.ิปุ.
(ไทย)๓๖/๕๗/๑๕๙,๓๖/๗๗/๑๖๔) 

บาปอกศุลวิตก  :วติกในบาปอกุศล,  ความตรกึในสิง่ชัว่ชา้เลวทราม, ความตรกึในสิง่ที่
ก่อใหเ้กดิโทษไรป้ระโยชน์, ความตรกึในธรรมอนัเป็นขา้ศกึต่อกลัยาณธรรม, 
ความตรกึในเรือ่งเป็นเหตุสรา้งความหมองใจ,  ในวติกักสตูร(วา่ดว้ยการตรกึถงึ
อรยิสจั) และในเมฆยิสตูร(วา่ดว้ยพระเมฆยิเถระ) ทา่นแบ่งบาปอกุศลวติกไว ้๓ 
ประเภท คอื (๑)กามวติก-ความตรกึในทางกาม (๒)พยาบาทวติก –ความตรกึ
ในทางพยาบาท (๓)วหิงิสาวติก-ความตรกึในทางเบยีดเบยีน,ทรงตรสัแก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่“...วติกเหล่าน้ีไมม่ปีระโยชน์ไมใ่ช่จุดเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์ ไม่
เป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายกาํหนดั ไมเ่ป็นไปเพือ่ดบั ไม่
เป็นไปเพือ่สงบระงบั ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรสัรูไ้มเ่ป็นไปเพือ่
นิพพาน.....”(ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๗๗/๕๘๗,๒๐/๑๒๙/๓๗๘,๒๕/๓๑/๒๓๓ 

บา่ไปสู่สม ุทร  : ไหลไปสูส่มทุร, หลากไปสูท่ะเล, ไหลบ่าไปสูท่ะเล, เอ่อลน้ไปสูท่ะเล, ในปฐมสมุ
ททนินนสตูร(วา่ดว้ยอุปมาดว้ยแมน้ํ่าไหลไปสูส่มทุรสตูรที ่ ๑)พระพทุธเจา้ ทรง
เปรยีบเทยีบการเจรญิอรยิมรรคของภกิษุเป็นเหตุน้อมไปสูนิ่พพานเหมอืนการที่
แมน้ํ่าคงคาไหลบ่าไปสูส่มทุรฉะนัน้ ดงัขอ้ความมปีรากฏตอนหนึ่งวา่ “ภกิษุ
ทัง้หลาย แมน้ํ่าคงคาไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสู่สม ุทร หลากไปสูส่มทุร แมฉ้นัใด 
ภกิษุกฉ็นันัน้เหมอืนกนั เมื่อเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ทาํอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ให้
มาก ยอ่มน้อมไปสูนิ่พพาน โน้มไปสูนิ่พพาน โอนไปสูนิ่พพาน ...“  (ส.ํม.(ไทย)
๑๙/๙๗/๖๑) 

บารมี  : คุณความดทีีไ่ดบ้ําเพญ็มา, คุณสมบตัทิีท่ําใหย้ิง่ใหญ่, ความสาํเรจ็, (บารม ีหรอื
คุณความดทีีค่วรบําเพญ็ม ี๑๐ อย่าง คอื ทาน ศลี เนกขมัมะ (การออกจากกาม 
คือ บวช) ปัญญา วิรยิะ ขนัติ สจัจะ อธิฏฐาน เมตตา อุเบกขา เรยีกว่า ทศ
บารม)ี, คําว่า “บารม”ี ในอนุปทสูตร(ว่าด้วยธรรมตามลําดบับท) ตอนว่าด้วย
อรูปฌาน ๔   ท่านหมายถึงความสําเร็จ ตามข้อความที่มีปรากฏว่า “ภิกษุ
ทัง้หลาย บุคคลผู้กล่าวชอบ พึงกล่าวชมภิกษุรูปใดว่า ‘เป็นผู้ถึงวสี(ความ
ชํานาญ) ถึงบารมี(ความสําเรจ็)ในอรยิศีล เป็นผู้ถึงวส ีถงึบารมีในอรยิสมาธ ิ
เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมีในอรยิปัญญา เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมีในอรยิวมิุตต ิ ภกิษุรปู
นัน้คอืสารบีุตรนัน่เอง ที่ผูก้ล่าวชอบพงึกล่าวชมว่า ‘เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอริ
ยศลี เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมีในอรยิสมาธ ิเป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิปัญญาเป็น
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ผู้ถึงวสีถึงบารมีในอรยิวิมุตติ’...”(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๖/๑๑๔,พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน) 

บารมีข ัน้สดุท้าย  : บารมชีว่งสดุทา้ย, บารมลีาํดบัสดุทา้ย(โวสานบารม)ี, บารมทีีบ่าํเพญ็
จนถงึทีส่ดุ, คุณความดทีีท่าํสาํเรจ็ถงึขัน้สดุทา้ย,  ในสงัคารวสตูร(ว่าดว้ยมาณฑ
ชือ่สงัคารวะ) หวัขอ้ “ความต่างกนัแหง่สมณพราหมณ์” ทา่นอธบิายความวา่ “...
เป็นผูม้บีารมีข ัน้สดุท้ายเพราะรูย้ ิง่ในปัจจุบนัยอ่มปฏญิญาอาทพิรหมจรรย.์....” 
ในอรรถกถาทา่นขยายความหมายถงึ เป็นผูอ้ยูจ่บขนัธส์ดุทา้ยแลว้บรรลุนิพพาน 
อนัเป็นฝัง่แหง่ธรรมทัง้ปวง กล่าวคอืบารม ี เพราะรูย้ ิง่อตัภาพนี้นัน่แลทีรู่ช้ดัแลว้
ในปัจจุบนั ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๔/๕๙๙, ม.ม.อ.(ไทย)๓/๔๗๔/๔๒๓) 

บารมีธรรม  : ธรรมเครื่องบําเพญ็คุณงามความด,ีคุณความดทีี่บําเพญ็อย่างยิง่ยวดเพื่อบรรลุ
จุดหมายอนัสงูยิง่ ม ี๑๐ อย่าง คอื ทาน ศลี เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ ขนัต ิสจัจะ 
อธษิฐาน เมตตา และอุเบกขา (และแต่อย่างกแ็บ่งออกเป็น ๓ ขัน้ คอืขัน้บารม ี
ขัน้อุปบารม ีและขัน้ปรมตัถบารม ีรวมเป็นบารม ี๓๐ ทศั), ในโกนาคมนพุทธ
วงศ์(ว่าดว้ยพระประวตัขิองพระพุทธเจา้พระนามว่าโกนาคมนะ) ได้ระบุถงึการ
บาํเพญ็บารมขีองพระองคต์อนหน่ึงวา่ “ทรงบาํเพญ็บารมีธรรม ๑๐ ประการ ให้
บรบิูรณ์ ขา้มทางกนัดารได้แล้ว ลอยมลทนิทัง้ปวงแล้ว ทรงบรรลุสมัโพธญิาณ
อนัประเสรฐิ”(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒/๗๐๖,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวล
ศพัท)์ 

บาํบวง  : บนบาน,  เซ่นสรวง,  บชูา. บวงสรวง, การบาํบวง คอืการขอรอ้งสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ห้
ชว่ยโดยใหค้าํมัน่วา่จะใหส้ิง่ของตอบแทนหรอืทาํตามทีใ่หส้ญัญาไวเ้มือ่เป็น
ผลสาํเรจ็,  ในคณิกาสตูร(ว่าดว้ยหญงิโสเภณี)พระพทุธเจา้ตรสัถงึการบาํบวงใน
ฐานะเป็นสว่นสดุอนัเป็นเหตุเพิม่ตณัหาและอวชิชาแก่ภกิษุทัง้หลาย มขีอ้ความ
ตอนหนึ่งวา่ “สิง่ทีบุ่คคลไดร้บัอยูแ่ละสิง่ทีบุ่คคลยงัหวงัทีจ่ะไดร้บัตอ่ไป สิง่ทัง้
สองนัน้เจอืดว้ยธุลคีอืราคะเป็นตน้แก่ผูทุ้รนทุรายใฝ่ใจอยากไดร้บัอยู ่  สว่นสมณ
พราหมณ์ผูม้สีกิขาอนัเป็นสาระ คอืศลี วตัร ชวีติ พรหมจรรย ์ และการบาํบวง
อนัเป็นสาระ น้ีเป็นสว่นสดุที ่๑  สมณพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งนี้วา่ ‘โทษในกาม
ไมม่’ี น้ีเป็นสว่นสดุที ่๒ สว่นสดุทัง้สองนี้มแีต่จะเพิม่ตณัหาและอวชิชาใหม้ากขึน้
...”(ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๕๘/๓๐๕,(ข.ุอุ.อ.(บาล)ี.../๕๘/๓๗๖,พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

บาํเพญ็  : ทาํใหเ้ตม็บรบิรูณ์, เพิม่พนูคุณงามความด,ี ประพฤต ิ ปฏบิตัใินสิง่ดงีาม เชน่ 
บาํเพญ็บุญ บาํเพญ็บารม ีบาํเพญ็พรต บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น เป็น
ตน้,  คาํวา่ “บาํเพญ็” มกัใชใ้นความหมายดา้นด ีเช่น ในอตัตานุวาทภยั(วา่ดว้ย
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อตัตานุวาทภยั) ระบุถงึการบาํเพญ็สจุรติ ๓, ในปฐมสลีสตูร(วา่ดว้ยศลี สตูรที ่
๑) ระบุถงึการเพญ็ไตรสกิขา(ศลีสมาธปัิญญา),ในสกิขานิสงัสสตูร(วา่ดว้ย
พรหมจรรยม์สีกิขาเป็นอานิสงส)์ระบุถงึการบาํเพญ็อภสิมาจารกิสกิขาและอาทิ
พรหมจรยิกสกิขา, ในปัลลงักวมิาน(วมิานทีม่บีลัลงักส์วยงามเกดิแก่หญงิผู้
ประพฤตธิรรม) ระบุถงึการบาํเพญ็สกิขาบททัง้หลาย(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๑/
๑๘๒,๒๑/๑๓๖/๒๐๕,๒๑/๒๔๕/๓๖๕,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๓๑๑/๕๐) 

บาํเพญ็ตบะ  : บาํเพญ็ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส,  การบาํเพญ็เพยีรเพือ่ขม่กเิลสใหเ้บาบาง, 
บาํเพญ็ตบะในทางพระพทุธศาสนา หมายถงึการบาํเพญ็ความเพยีรเพือ่กาํจดั
กเิลสออกจากใจ ตอ้งมขีนัตธิรรมสงูจงึจะทาํสาํเรจ็ได ้ เชน่การรกัษาศลี การทาํ
สมาธ ิการรกัษาธุดงค ์ เป็นตน้ จดัเป็นการบาํเพญ็ตบะทัง้สิน้, ในเรือ่งอเจลกสัส
ปะ พระพทุธเจา้ตรสัถงึการบาํเพญ็ตบะของอเจลกสัสปะทีไ่มถู่กตอ้งไรป้ระโยชน์
วา่เป็นเหตุใหช้วีะเศรา้หมอง ควรหลกีเลีย่ง,  ในจฬูรถวมิาน(วมิานทีม่รีถทพิย์
คนัเลก็เป็นพาหนะเกดิขึน้แก่สุชาตกุมาร) ระบุถงึการบาํเพญ็ตบะของฤาษี
ทัง้หลาย, สว่นในนิยาโมกกนัตกิถา(วา่ดว้ยการหยัง่ลงสูนิ่ยาม) ระบุถงึการ
บาํเพญ็ตบะของพระโพธสิตัว(์ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๘๑/๑๖๑,๙/๓๘๒/๑๖๑,๙/๓๙๙/
๑๖๙,๙/๓๙๙/๑๗๐,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๙๙๗/๑๒๒,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๐๔/๔๓๐) 

บาํเพญ็ทาน  : การใหท้าน, การทําทาน, การสรา้งทาน,  ทําบุญด้วยการใหท้าน, การเสยีสละ
หรอืบรจิาคสิง่ของๆตนแก่ผู้อื่น, ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งทานออกเป็น ๒ 
ประเภท คอื (๑)อามสิทาน – การใหส้ิง่ของ (๒)ธรรมทาน – การใหธ้รรม, ในกูฏ
ทนัตสูตร(ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อกูฏทนัตะ) ระบุถงึการบําเพญ็ทานครัง้ใหญ่ของ
พวกเจ้าผู้ครองเมอืงและคหบดทีัง้หลาย ดงัมขีอ้ความปรากฏตอนหนึ่งว่า “...
พวกเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ ในนิคมและอยู่ ในชนบทเริ่มบําเพ็ญทานทางทิ
ตะวนัออกแห่งหลุมยญั พวกอํามาตย์ราชบรพิารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบท
เริม่บําเพญ็ทานทางทศิใตแ้ห่งหลุมยญั พวกพราหมณ์มหาศาลทีอ่ยู่ในนิคมและ
อยู่ในชนบทเริม่บําเพญ็ทานทางทศิตะวนัตกแห่งหลุมยญั พวกคหบดผีูม้ ัง่คัง่ที่
อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริม่บําเพ็ญทานทางทิศเหนือแห่งหลุมยญั...”(ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๓๔๗/๑๔๔) 

บาํเพญ็เพียร  : ประกอบความเพยีร, ทาํความเพยีร, สรา้งความเพยีร, บาํเพญ็อุตสาหะ, มคีวาม
พยายาม,  มคีวามตัง้ใจจรงิทาํใหส้าํเรจ็,การบาํเพญ็เพยีร เป็นคุณธรรมสาํคญัที่
ทาํใหก้ารประพฤตพิรหมจรรยม์คีวามกา้วหน้า นําไปสูก่ารบรรลธุรรม แมแ้ต่
การไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณของพระพุทธเจา้ทุกพระองคก์ต็อ้งอาศยั
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การบาํเพญ็เพยีรทัง้นัน้ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๙๑/๕๒,๑๐/๙๑/๕๓,๑๐/๙๒/๕๔,๑๐/๙๓/
๕๕,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๗๒/๔๐๘) 

บาํรงุร ่างกาย  : ทาํรา่งกายใหม้กีาํลงั, บาํรุงสขุภาพ, บํารุงเรีย่วแรง, รกัษารา่งกายใหอ้ยูใ่น
สภาพทีด่(ีพล ํคเหตฺวา),  ในรฏัฐปาลสตูร(วา่ดว้ยพระรฏัฐปาละ) ทา่นระบุถงึการ
ฟ้ืนฟูสภาพรา่งกายของรฏัฐปาลกุลบุตรทีไ่ดร้บัอนุญาตจากมารดาบดิาใหบ้วช
ไดภ้ายหลงัอดอาหารขอรอ้งหลายวนั มรีา่งกายอดิโรยใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่กี่อน
แลว้ จงึไปเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ขอบวช(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙๙/๓๕๕) 

บาํเรอไฟ  : บชูาดว้ยไฟ, ปรนนิบตัใิหเ้ป็นทีช่อบใจดว้ยไฟ, แสดงการเชดิชยูกยอ่งดว้ยไฟ, 
เซ่นสรวงดว้ยไฟ, ในสมยัพทุธกาลมลีทัธคิวามเชือ่มากมายและมวีธิปีฏบิตัใิน
การประกอบพธิแีตกต่างกนัออกไป การบาํเรอไฟ กเ็ป็นหนึ่งในหลายความเชือ่
ทีม่ใีนสมยันัน้ เชน่ในจุนทสตูร(วา่ดว้ยนายจุนทกมัมารบุตร) นายจุนทะทลูตอบ
พระพทุธเจา้ ตอนหน่ึงวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส พวก
พราหมณ์ชาวปัจฉาภมู ิ ผูถ้อืน้ําเตา้ สวมพวงมาลยัสาหรา่ย บาํเรอไฟ ลงน้ํา
เป็นวตัร ยอ่มชกัชวนสาวกทัง้หลายอยา่งนี้วา่ ‘มาเถดิบุรุษผูเ้จรญิ ทา่นควรลุก
ขึน้จากทีน่อนแต่เชา้ จบัตอ้งแผน่ดนิ ถา้ไม่จบัตอ้งแผน่ดนิ ตอ้งจบัตอ้งโคมยัสด 
ถา้ไมจ่บัตอ้งโคมยัสด ตอ้งจบัตอ้งหญา้เขยีวสด ถา้ไมจ่บัตอ้งหญา้เขยีวสด ตอ้ง
บาํเรอไฟ ถา้ไมบ่าํเรอไฟ ตอ้งประคองอญัชลนีอบน้อมดวงอาทติย ์ ถา้ไม่
ประคองอญัชลนีอบน้อมดวงอาทติย ์ตอ้งลงน้ําวนัละ ๓ ครัง้’ ...” (องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๑๗๖/๓๑๙) 

บาํเหน็จ  : รางวลั ค่าเหน่ือย ค่าความชอบเป็นพเิศษ เช่น ปูนบําเหน็จ เงนิตอบแทนที่ได้
ทาํงานมา ซึง่จ่ายครัง้เดยีวเมื่อออกจากงาน, สิง่ของทีใ่หโ้ดยความชอบหรอืเพื่อ
เป็นสนิน้ําใจ,บําเหน็จมกัจะเป็นสิง่ที่พระราชา(เช่นพระเจ้าปเสนทิโกศลพระ
เจา้พมิพสิารเป็นต้น)พระราชทานแก่ผูอ้ื่น ดงัขอ้ความมปีรากฏในอมัพฏัฐสูตร
(ว่าด้วยชายหนุ่มชื่ออัมพัฏฐะ) ตอนหนึ่งว่า "สมยันัน้ พราหมณ์โปกขรสาต ิ
ปกครองเมืองอุกกัฏฐะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธุ์
ธญัญาหารและน้ําหญ้าอุดมสมบูรณ์ เป็นพระ ราชทรพัยท์ีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศล
พระราชทานปูนบาํเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย(สว่น พเิศษ)..." (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๕๕/
๘๗,๙/๓๐๐/๑๑๑,๙/๓๐๓/๑๑๓,๙/๓๒๓/๑๒๕,๙/๓๓๑/๑๒๘,๙/๕๐๑/๒๒๑,๑๐/
๔๐๖/๓๔๑,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

บิณฑบาต  : อาหารหรอืสิง่ของทีถ่วายแก่พระภกิษุสามเณร, กริยิาทีพ่ระภกิษุสามเณรรบัของ
ทีเ่ขานํามาใส่บาตรโดยปรยิายหมายถงึกริยิาทีพ่ระภกิษุสามเณรขอหรอืขอรอ้ง 
เช่น เรื่องน้ีขอบณิฑบาตใหเ้ลกิแลว้ต่อกนั.  (คําว่า "บณิฑบาต" มาจากคําบาล ี



 

๒๘๕๖ 
 

 

๒ คาํ คอื ปิณฺฑ-กอ้นขา้ว, ปาต-ตกลง =การตกลงแห่งก้อนขา้ว หรอืกอ้นขา้วที่
ตกลง), การบิณฑบาต ถือเป็นวัตรหรือหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งที่พระภิกษุ
สามเณรถอืปฏบิตัติาม แมแ้ต่พระบรมศาสดาเองกท็รงออกบณิฑบาตในช่วงเชา้
(ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ), (ว.ิว.ิ(ไทย)๓/๑๐๖๗/๒๙๐,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๘๔/๖๒,๙/
๑๘๗/๖๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑/๑,๑๐/๒/๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑/๑,๑๑/๑๙/๑๖,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๒๓/๒๒,๑๒/๓๐/๒๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/๑๔,๑๓/๑๓/๑๖,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๑๔/๒๒,๑๔/๑๖/๒๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๔/๑๙๕,๑๕/๑๖๒/๒๑๗,สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๒๒/๔๐,๑๖/๒๔/๔๓,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๔๐/๓๔๖,๑๗/๓๔๑/๓๔๗,สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๓๔๓/๓๗๐,๑๘/๓๔๕/๓๗๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔/๕,๑๙/๒๓๓/๑๖๗,องฺ.
ติก.(ไทย)๒๐/๑๒๙/๓๗๗,๒๐/๑๔๑/๓๘๘,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๓๗๕/๔๖,๒๐/
๓๗๖ /๔๖ ,๒๐ /๕๓ /๑๐ ,๒๐ /๓๖๖ /๔๖ ,องฺ.จตุกฺก .(ไทย)๒๑ /๙ /๑๕ ,๒๑ /๒๘ /
๔๔ ,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒ /๓๑ /๔๖ ,๒๒ /๗๖ /๑๓๒ ,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔ /๑๗ /
๓๓,๒๔/๑๘/๓๗,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑๐/๑๘๓,๒๕/๑๔/๑๙๓,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๕๕/
๓๕๕,ขุ.ว.ิ(ไทย)๒๖/๑๗๗/๓๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๕๕/๔๔๘,ขุ.มหา.(ไทย)๒๙/
๒๐๕/๕๙๘,ขุ.จุ.(ไทย)๓๐/๑๕๑/๔๘๒,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๑๑๖/๑๗๖,อภ.ิก.(ไทย)
๓๗/๓๑๓/๒๖๒,๓๗/๓๙๒/๔๐๗,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

บิณฑบาตที่ควรฉัน  : อาหารทีค่วรฉนั, อาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อรา่งกาย  อาหารทีไ่มเ่ป็น
อุปสคัต่อการประพฤตธิรรม, อาหารทีส่ามารถฉนัได,้ บณิฑบาตทีค่วรฉนั ในทีน้ี่
ทา่นหมายถงึอาหารทีฉ่นัแลว้เกือ้หนุนการปฏบิตัธิรรมสง่เสรมิกุศลธรรม, ใน
เสวนาสตูร(วา่ดว้ยสิง่ทีค่วรเสพและไมค่วรเสพ), ทา่นระบุถงึบณิฑบาตทีค่วรฉนั
และบณิฑบาตทีไ่มค่วรฉนั เป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึ่งทีจ่ะเกือ้หนุนกุศลธรรม
และอกุศลธรรมตามทีม่ขีอ้ความปรากฏวา่ ‘....บรรดาบณิฑบาต ๒ อยา่งนัน้ 
บณิฑบาตใดภกิษุรูว้่า‘เมือ่เราฉนับณิฑบาตนี้แลอกุศลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้ 
กุศลธรรมทัง้หลายเสือ่มไป บณิฑบาตนี้ไมค่วรฉนั บณิฑบาตใดภกิษุรูว้า่‘เมือ่เรา
ฉนับณิฑบาตนี้แลอกุศลธรรมทัง้หลายเสือ่มไป กุศลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้’ 
บณิฑบาตนี้ควรฉนัเราจงึกล่าวไวเ้ชน่นัน้วา่ ‘แมบ้ณิฑบาตกพ็งึทราบว่าม ี ๒ 
อยา่ง คอื บิณฑบาตที่ควรฉัน และบณิฑบาตทีไ่มค่วรฉนั’..”(องฺ.นวก.(ไทย)
๒๓/๖/๔๔๒) 

บิณฑบาตอนัเลิศ  : บณิฑบาตอนัยอดเยีย่ม, บณิฑบาตทีส่าํคญั, บณิฑบาตอนัประเสรฐิ, 
บณิฑบาตอนัด,ี บณิฑบาตอนัสงูสดุ,  ในพระวนิยัปิฎก จฬูวรรค ตอนวา่ดว้ยผู้
ควรไดอ้าสนะเลศิเป็นตน้ ไดเ้กดิขอ้ถกเถยีงกนัในหมูส่งฆว์า่ เมือ่สิง่เลศิต่างๆ มี
บณิฑบาตอนัเลศิเป็นตน้เกดิขึน้ในทา่มกลางสงฆ ์ ใครควรไดร้บัสิง่นัน้ก่อน ดงั
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ขอ้ความทีม่ปีรากฏวา่ "...ภกิษุทัง้หลาย ใครควรไดอ้าสนะอนัเลศิ น้ําอนัเลศิ 
บณิฑบาตอนัเลศิ...”  ในประเดน็นี้ ภกิษุทัง้หลายมคีวามเหน็ต่างกนั บางพวก
เหน็วา่ ภกิษุผูบ้วชจากตระกลูกษตัรยิค์วรไดร้บัก่อน  ...จากตระกลูพราหมณ์
ควรไดก่้อน เป็นตน้, ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่ บณิฑบาตอนัเลศิ ไดแ้ก่ 
บณิฑบาตของพระสงัฆเถระ(นัน่หมายถงึพระสงัฆเถระควรไดร้บับณิฑบาตอนั
เลศิก่อน),  (ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๓๑๐/๑๒๓,๗/๓๑๐/๑๒๔) 

บิดา   : บิดร, พ่อ,คุณพ่อ, ผู้ให้กําเนิด(ชนก), บิดา(มารดา), ในพระไตรปิฎกมีการ
กล่าวถงึบดิาเพือ่อธบิายสจัธรรมในแงมุ่มต่างๆ  เชน่ ในดา้นของความผกูพนักบั
ลูกๆ เมื่อมกีารพลดัพรากย่อมเกดิทุกข,์ ในดา้นผูใ้หก้ําเนิดเลี้ยงดูมอุีปการคุณ
ต่อลูกๆ จงึเป็นผูท้ี่ลูกๆ ควรทําตอบแทนและไม่ล่วงละเมดิ, ในดา้นการยกย่อง
บิดา(มารดา)ไว้ในฐานะอันควรแก่การชื่นชม เช่น พรหม บุรพาจารย์ หรือ
อรหนัต์ ของลูกๆ เป็นตน้, ในปาฏกิสูตร ตอนว่าดว้ยทฤษฎตีน้กําเนิดโลก ระบุ
ว่า พระพรหมเป็นบิดาของสัตว์ทัง้หลาย(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๐/๒๙,๑๑/๙๑/
๖๗,๑๑/๒๗๓/๒๑๘,๑๑/๓๔๒/๓๕๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๐/๑๒๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๙๔/๙๗,๑๓/๒๙๔/๓๕๐,๑๓/๔๔๖/๕๕๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๑/๑๐๖,๑๔/๑๒๘/
๑๖๖ ,๑๔ /๒๖๓ /๓๑๑ ,สํ .ส .(ไทย )๑๕ /๒๐๑ /๒๙๑ ,สํ .ข .(ไทย )๑๗ /๒๑๐ /
๒๘๕,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๕/๔๓๘,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๑๑๘/๓๖๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๔ /๕ ,๒๑/๓๒ /๕๑,๒๑/๖๑ /๑๐๓ ,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๙๔/๑๒๔ ,๒๕ /๒๙๕/
๑๒๕,ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๑๔๖/๔๖๗,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๘๒/๑๖๖,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๑๙๘/
๘๗,๓๗/๖๔๑/๖๙๙) 

บงึใหญ่   : แหล่งน้ําขนาดใหญ่ มน้ํีาขงัตลอดปี, หนองน้ําขนาดใหญ่ หว้ยน้ําขนาดใหญ่(ทีม่ี
น้ําขงัตลอดปี), ในเทวธาวติกักสตูร(วา่ดว้ยวติก ๒ ประเภท) พระพทุธเจา้ทรง
เปรยีบเทยีบคาํวา่ “บงึใหญ่” ในฐานะเป็นชือ่ของกามทัง้หลาย ตามขอ้ความทีม่ี
ปรากฏวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนมเีนื้อฝงูใหญ่พากนัเขา้ไปอาศยับงึใหญ่
ในป่าดง มชีายคนหนึ่งผูป้รารถนาความพนิาศ ไมต่อ้งการจะเกือ้กูล ไมป่ระสงค์
ความปลอดภยัแก่ฝงูเนื้อนัน้ เขาปิดทางทีป่ลอดภยั มคีวามสวสัด ี ไปไดต้าม
ชอบใจของฝงูเนื้อนัน้ เปิดทางทีไ่มส่ะดวก ผกูเน้ือต่อตวัผู ้ ซุ่มนางเนื้อต่อไว.้.
ฯลฯ..คาํวา่ บงึใหญ่ น้ี เป็นชือ่แหง่กามทัง้หลาย คาํว่า เนื้อฝงูใหญ่ น้ี เป็นชือ่
ของหมูส่ตัวท์ ัง้หลาย คาํวา่ ชายผูป้รารถนาความพนิาศ ไมต่อ้งการจะเกือ้กลู ไม่
ประสงคค์วามปลอดภยั น้ี เป็นชือ่ของมารใจบาปคาํวา่ ทางทีไ่มส่ะดวก น้ี เป็น
ชือ่ของมจิฉามรรค(ทางผดิ)มอีงค ์๘ ...”(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๑๕/๒๒๔,พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 
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บคุคล   : คน, ชน, นรชน, คนธรรมดาทัว่ไป, ประชาชน, มนุษย์, คน (เฉพาะตวั) (กฎ) 
คนซึง่สามารถมสีทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมาย เรยีกวา่ บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล
หรอืองค์กรซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่ง ที่ไม่ใช่บุคคล
ธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า นิติบุคคล , ใน
พระไตรปิฎก อธบิายถงึบุคคลในแง่มุมต่างๆ ทัง้ในดา้นด ีดา้นเลว และกลางๆ 
ทัว่ไป เช่น เสขบุคคล อเสขบุคคล, อรยิบุคคล ๘ จําพวก, ลกัษณะของบุคคลด ี
บุคลเลว,บุคคลประเภททวเิหตุกบุคคลและตเิหตุกบุคคล(ในอภกิธรรม) เป็นตน้, 
แต่ละบุคคลประกอบด้วยขนัธ์ ๕ คอื รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ  
หรอืย่อเป็นรูปกบันาม, บุคคลมอุีปนิสยัพฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไป  (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙,๑๑/๕๘/๔๐,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๗/๔๔,๑๒/๑๙๕/๒๐๖,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๔/๕,๑๓/๖๘/๖๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๒๑/๑๕๖,สํ.ส.(ไทย)๑๔/๓๐๐/๓๖๐,๑๕/
๑๓๒/๑๖๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๒๙/๒๒๕,๑๗/๑๓๐/๒๒๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๖/
๒๔,๑๘/๒๗/๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕/๘,๒๑/๑๓๑/๒๐๑,ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๖/
๑๐,ขุ.อิต.(ไทย)๒๕/๗๕/๔๓๔,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๔๐/๗๑,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๙/
๘๘๑,๔๐/๑๐/๘๘๑, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

บคุคลถกูปัจจยัปรงุแต่ง  : บุคคลผูถู้กปรงุแต่งดว้ยปัจจยั(สงัขตบุคคล),  บคุคลผูม้ปัีจจยัต่างๆ 
เป็นเครือ่งประกอบ, บุคคลผูป้ระกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ, ในพระอภธิรรมปิฎก 
กถาวตัถุ ตอน ๔ ลกัขณยตุต(ิวา่ดว้ยการซกัถามถงึลกัษณะ) ระบุถงึบุคคล ๒ 
ประเภท คอื บุคคลถูกปัจจยัปรุงแต่ง และบุคคลไมถู่กปัจจยัปรุงแต่ง (บุคคลถูก
ปัจจยัปรุงแต่ง คอืผูเ้ป็นเสขะ ยงัไมบ่รรลุพระอรหตั, สว่นบุคคลไมถู่กปัจจยัปรุง
แต่ง คอืผูเ้ป็นอเสขะ บรรลพุระอรหตัแลว้), บุคคล ในอรรถกถา ทา่นขยายความ
วา่ ชือ่วา่บุคคลถูกปัจจยัปรงุแต่ง เพราะถูกกระทาํประกอบดว้ยปัจจยั, , (อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๒๐๘/๙๒,๓๗/๕๓/๓๗, อภ.ิก.อ.(บาล)ี๑/๕๓/....) 

บคุคลท่องเที่ยว  : บุคคลสญัจรไป,  คนทอ่งเทีย่วไปในภพน้อยภพใหญ่, บุคคลทีย่งัคงเวยีน
วา่ยตายเกดิอยู,่ ในพระอภธิรรมปิฎก กถาวตัถุ ตอนคตอินุโยคะ(วา่ดว้ยการ
ซกัถามถงึคต)ิพระสกวาท(สก.)และพระปรวาท(ีปร.) ถามตอบกนัเรือ่ง “บุคคล
ทอ่งเทีย่ว” ดงัมขีอ้ความปรากฏตอนหนึ่งวา่ “(สก.) บุคคลทอ่งเทีย่วจากโลกน้ี
ไปสูโ่ลกอื่น จากโลกอื่นมาสูโ่ลกน้ี ใชไ่หม  (ปร.) ใช ่ (สก.) บุคคลคนเดยีวกนั
ทอ่งเทีย่วจากโลกนี้ไปสูโ่ลกอื่น จากโลกอื่นมาสูโ่ลกนี้ใชไ่หม (ปร.) ไมค่วรกล่าว
อยา่งนัน้... ฯลฯ...”  (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๖๙/๔๔) 

บคุคลที่ ๗  : บุคคลลาํดบัที ่๗, บุคคลขัน้ที ่๗,  พระอรยิบุคคลชัน้ที ่๗, บุคคลที ่๗ ในอรรถ
กถาและฏกีา ทา่นขยายความหมายถงึ พระสกทาคาม ี โดยนบัจากพระอรหนัต์
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ลงมา, ในธมัมกิสตูร(วา่ดว้ยทา่นพระธมัมกิะ) พระพทุธเจา้ตรสัถงึคณุสมบตัขิอง
บุคคลที ่๗ ไวว้า่ “...เราเรยีกบุคคลผูม้อีนิทรยี ์๕ ทีย่งัอ่อน คอื ศรทัธา สต ิวริยิะ 
สมถะ และวปัิสสนายงัไม่ปราศจากความกําหนดัในกามทัง้หลายวา่เป็นบุคคลที ่
๗แหง่อรยิสงฆ.์..” (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๔/๕๓๒องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี๓/๕๔/๑๓๔, 
องฺ.ฉกฺก.ฏกีา (บาล)ี๓/๕๔/๑๔๖) 

บคุคลที่ควรคบ  :  บุคคลทีค่วรคบหา, บุคคลทีค่วรเสพ, บุคคลทีค่วรเกีย่วขอ้งดว้ย, บุคคลที่
ควรคบเป็นเพือ่น, บุคคลทีค่วรใหค้วามสนิทสนม, ตามหลกัพระพทุธศาสนา
โดยทัว่ไป บุคคลทีค่วรคบ คอืบณัฑติ(ปณฺฑติานญฺจ เสวนา) บุคคลทีไ่มค่วรคบ 
คอืคนพาล(อเสวนา จ พาลานํ),  ในเสวนาสตูร(วา่ดว้ยสิง่ทีค่วรเสพและไมค่วร
เสพ) ระบุถงึบุคคล ๒ ประเภท คอื บุคคลทีค่วรคบ และบุคคลทีไ่มค่วรคบ, สว่น
ในภชติพัพาทสิตูร(วา่ดว้ยบคุคลทีค่วรคบเป็นตน้) ระบถุงึธรรม ๑๐ ประการที่
แตกต่างกนัระหวา่ง ของบุคคลทีไ่มค่วรคบและบุคคลทีค่วรคบ(องฺ.นวก.(ไทย)
๒๓/๖/๔๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๕๖/๒๙๙) 

บคุคลที่ควรเสพ  : บุคคลทีค่วรคบ, บุคคลทีค่วรเกีย่วขอ้ง, บุคคลทีค่วรคบเป็นเพือ่น, บุคคล
ทีค่วรใหค้วามสนิทสนม, ในเสวติพัพสตูร(วา่ดว้ยบุคคลทีค่วรเสพ) พระพทุธเจา้
ตรสัถงึธรรม ๑๐ ประการ ของบุคคลทีค่วรเสพ ไดแ้ก่   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ
(เหน็ชอบ)   ๒. สมัมาสงักปัปะ (ดาํรชิอบ)   ๓. สมัมาวาจา (เจรจาชอบ)   ๔. 
สมัมากมัมนัตะ (กระทาํชอบ)   ๕. สมัมาอาชวีะ (เลีย้งชพีชอบ) ๖. 
สมัมาวายามะ (พยายามชอบ) ๗. สมัมาสต ิ(ระลกึชอบ) ๘. สมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติ
มัน่ชอบ)  ๙. สมัมาญาณะ (รูช้อบ) ๑๐. สมัมาวมิตุต ิ (หลุดพน้ชอบ) (องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๕๕/๒๙๘) 

บคุคลที่ไม ่ควรเสพ  : บุคคลทีไ่มค่วรคบ, บุคคลทีไ่มค่วรเกีย่วขอ้ง, บุคคลทีไ่มค่วรคบเป็น
เพือ่น, บุคคลทีไ่มค่วรใหค้วามสนิทสนม, ในนเสวติพัพาทสิตูร(วา่ดว้ยบุคคลที่
ไมค่วรเสพเป็นตน้) พระพทุธเจา้ตรสัถงึธรรม ๑๐ ประการ ของบุคคลทีไ่มค่วร
เสพ ไดแ้ก่  ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์  ๒. เป็นผูล้กัทรพัย ์๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม  
๔. เป็นผูพ้ดูเทจ็  ๕. เป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด ๖. เป็นผูพ้ดูคาํหยาบ  ๗. เป็นผูพ้ดูเพอ้
เจอ้  ๘. เป็นผูเ้พง่เลง็อยากไดข้องเขา  ๙. เป็นผูม้จีติพยาบาท  ๑๐. เป็น
มจิฉาทฏิฐ(ิองฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๙๙/๓๔๓) 

บคุคลปวารณา  : ปวารณาทีท่าํโดยบุคคลคอืมภีกิษุรปูเดยีว, (คาํวา่ “ปวารณา” หมายถงึ ยอม
ใหข้อ, เปิดโอกาสใหข้อ, ยอมใหว้า่กล่าวตกัเตอืน) ในวนัมหาปวารณา(ออก
พรรษา) ภกิษุทุกรปูจะตอ้งกล่าวปวารณา คอืเปิดโอกาสใหก้นัและกนัวา่กล่าว
ตกัเตอืนแบ่งโดยการก(ผูท้าํปวารณา) มปีวารณา ๓ ประเภท คอื (๑)สงัฆ
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ปวารณา – ปวารณาทีท่าํโดยสงฆ ์คอืมภีกิษุ ๕ รปู ขึน้ไป, (๒)คณปวารณา – 
ปวารณาทีท่าํโดยคณะคอืมภีกิษุ ๒-๔ รปู (๓)บุคคลปวารณา – ปวารณาทีท่าํ
โดยบุคคลคอืมภีกิษุรปูเดยีว (ว.ิป.(ไทย)๘/๓๒๓/๔๔๘, พจนานุกรมพทุธศาสน์
ฉบบัประมวลศพัท)์ 

บคุคลผูก้ปัปัฏฐะ  : บุคคลผูด้าํรงอยูไ่ดต้ลอดกปั,  บุคคลผูด้าํรงอยูใ่นภพภมูหิน่ึงตลอดกปั, ใน
พระอภธิรรมปิฎก กถาวตัถุ ตอนกปัปัฏฐกถา(วา่ดว้ยผูด้าํรงอยูไ่ดต้ลอดกปั) 
พระสกวาทแีละพระปรวาท ี ไดส้นทนาธรรมกนัเรือ่งบุคคลผูก้ปัปัฏฐะ ดงัมี
ใจความตอนหนึ่งวา่ “(สก.) บุคคลผูก้ปัปัฏฐะ พงึดาํรงอยูไ่ดต้ลอดกปัใชไ่หม 
(ปร.) ใช ่ (สก.) กปัดาํรงอยูแ่ละพระพทุธเจา้กอุ็บตัใินโลกใชไ่หม (ปร.) ไมค่วร
กล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ(สก.) บุคคลผูก้ปัปัฏฐะพงึดาํรงอยูไ่ดต้ลอดกปัใชไ่หม (ปร.) 
ใช ่ (สก.) กปัดาํรงอยูแ่ละพระสงฆแ์ตกกนัใชไ่หม (ปร.) ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ 
ฯลฯ (สก.) บคุคลผูก้ปัปัฏฐะพงึดาํรงอยูไ่ดต้ลอดกปัใชไ่หม (ปร.) ใช ่ .... “ ใน
อรรถกถาทา่นขยายความวา่ บคุคลผูก้ปัปัฏฐะ หมายถงึบุคคลผูท้าํกรรมหนกัไม่
วา่ฝ่ายกศุล หรอืฝ่ายอกุศล เมือ่ตายแลว้จะเกดิอยูใ่นภพภมูหิน่ึงตลอดกปั (อภ.ิ
๓๗/๖๕๕/๗๑๐,๓๗/๖๕๖/๗๐๙, อภ.ิปญฺจ.อ.(บาล)ี ๖๕๔-๖๕๗/๒๖๖) 

บคุคลวิเศษ  : บุคคลพเิศษ, บุคคลเลศิลอย, บุคคลยอดเยีย่ม, บุคคลดเีลศ, ในปุคคลวเิสสนิท
เทส(แสดงบุคคลวเิศษ) ไดร้ะบุถงึบคุคลวเิศษแตกต่างกนั กล่าวคอื บุคคล ๒ 
คน แมม้ธีรรมบางอยา่งเหมอืนกนั แต่มรีายละเอยีดปลกียอ่ยไมเ่หมอืนกนั จงึทาํ
ใหเ้ป็นบุคคลวเิศษแตกต่างกนั ยกตวัอยา่งเชน่ผูบ้รรลปุฏสิมัภทิาเหมอืนกนั แต่
เป็นบุคคลวเิศษแตกต่างกนั ตามพระดาํรสัทีว่า่ “บคุคลผูบ้รรลุปฏสิมัภทิาม ี ๒ 
จาํพวก คอื พวกหนึ่งถงึพรอ้มดว้ยความเพยีรมาก่อน พวกหน่ึงไมถ่งึพรอ้มดว้ย
ความเพยีรมาก่อน พวกทีถ่งึพรอ้มดว้ยความเพยีรมาก่อนเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษ
ยิง่กวา่พวกทีไ่มถ่งึพรอ้มดว้ยความเพยีรมาก่อนนัน้ และญาณของบุคคลผูถ้งึ
พรอ้มดว้ยความเพยีรมาก่อนยอ่มแตกฉาน....” (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๘/๕๕๙) 

บคุคลอโุบสถ  : อุโบสถทีท่าํโดยบุคคลคอืภกิษุรปูเดยีว, (อุโบสถ คอืการสวดปาตโิมกขข์อง
พระสงฆทุ์กกึง่เดอืน ในวนัขึน้ ๑๕ คํ่า และแรม ๑๕ คํ่า), ท่านแบ่งการทาํอุโบสถ
ออกเป็น ๓ ประเภท คอื (๑) สงัฆอุโบสถ คอือุโบสถของสงฆ ์คอืการทาํอุโบสถ
ของสงฆท์ีค่รบองคก์าํหนด คอืมภีกิษุตัง้แต่ ๕ รปูขึน้ไป สวดปาตโิมกขไ์ด้
ตามปกต ิ (๒)คณอุโบสถ คอือุโบสถของคณะ คอืมภีกิษุ ๒-๓ รปู เรยีกอกีอยา่ง
วา่ ปารสิุทธอุิโบสถ คอือุโบสถทีท่าํโดยบอกความบรสิทุธิข์องกนัและกนั (๓)
บุคคลอุโบสถ คอือุโบสถของบุคคล คอืมภีกิษุรปูเดยีว เรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า 
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อธษิฐานอุโบสถ คอือุโบสถทีท่าํโดยการอธษิฐานกาํหนดใจวา่วนันัน้เป็นวนั
อุโบสถ(ว.ิป.(ไทย)๘/๓๒๓/๔๔๘, พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท)์ 

บญุ  : เครือ่งชําระสนัดาน, ความด,ี กุศล, ความสขุ, ความประพฤตชิอบทางกาย วาจา 
และใจ กุศลธรรม, ในหลกัคําสอนทางพระพุทธศาสนา เรื่องที่ถือว่าเป็นการ
ทําบุญ หรอืทางความด ีท่านแบ่งไวโ้ดยสรุปออกเป็น ๓ ประเภท(โดยพสิดารม ี
๑๐ ประเภท) คอื (๑)ทานมยั ทาํบุญดว้ยการให ้(๒)สลีมยั ทาํบุญดว้ยการรกัษา
ศลีและประพฤตดิ ี(๓) ภาวนามยั ทําบุญด้วยการเจรญิภาวนา  (ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๑๖๖/๕๔,๙/๑๘๓/๖๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๙๗/๑๔๗,๑๐/๒๙๐/๒๒๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๓๘/๒๘,๑๑/๑๑๐/๘๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๖๓/๔๐๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๗/๑๐๑,๑๓/
๒๒๖/๒๖๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓/๔,๑๕/๔๓/๕๙,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๕๑/๑๐๑,สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๒๑๑/๒๘๘,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๑๑/๓๓๑,๑๘/๓๑๑/๓๓๒,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/
๑๕๑ /๓๙๗ ,องฺ.จตุ กฺก .(ไทย)๒๑ /๓ /๔ ,๒๑๔ /๖ ,องฺ.อฏฺฐก .(ไทย)๒๓ /๕๔ /
๓๔๓,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๒/๑๒๐,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๑๖/๒๙,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๒๒/
๓๖๖,ขุ.ว.ิ(ไทย)๒๖/๒/๑,ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๒/๑๖๗, พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบบั
ประมวลศพัท)์ 

บญุกรรม  : บุญ คอื ความด ีความสขุ ความประพฤตชิอบทางกาย วาจา และใจ, กรรม (กมั
ม.) คอืการกระทาํทีแ่สดงออกทางกาย วาจา ใจ เชน่ ทางกาย-เวน้จากการฆา่
สตัว ์ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิในกาม เรยีกวา่ กายสจุรติ, ทางวาจา-เวน้จากการ
พดูเทจ็ พดูสอดเสยีด พดูเพอ้เจอ้ เรยีกวจสีจุรติ, ทางใจ-ไมค่ดิโลภอยากไดข้อง
เขา ไมค่ดิพยาบาทเบยีดเบยีดเขา มถีูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม(มี
สมัมาทฏิฐ)ิ  เรยีกมโนสจุรติ, บุญกรรม จงึหมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกทาง
กาย วาจา ใจ ทีเ่ป็นฝ่ายด ี เชน่พกพรหมไดป้ระกาศบุญกรรมของตนต่อพระ
พกัตรพ์ระศาสดาวา่ ขา้แตพ่ระโคดม พวกขา้พระองค ์๗๒ องค ์บงัเกดิในพรหม
โลกน้ี    เพราะบุญกรรม มอีาํนาจใหเ้ป็นไปล่วงชาตแิละชราไดแ้ลว้ การอุบตัใิน
พรหมโลก ซึง่ถงึฝัง่แหง่เวทนี้เป็นทีส่ดุแลว้ ชนมใิชน้่อยยอ่มปรารถนาเป็นดงั
พวกขา้พระองค(์ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๗๕/๒๓๘, ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๒๓๘/ ๕๙๕, ๒๖/
๓๒๘/๕๓,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๗๓/๑๘,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑/๓๕๘,๓๓/๑๒/๓๐๘,๓๓/
๒๕/๓๙๓,๓๓/๓๘/๓๑๓,๓๓/๙/๑๘๕,๓๓/๘๒/๓๐๐,๓๓/๒๒๐/๔๑๖) 

บญุกิริยาวตัถ ุ : บุญกริยิาวตัถุ  มาจาก  บุญกริยิา  +  วตัถุ  แยกอธบิายความหมายไดด้งันี้  
(๑)  บุญกริยิา  หมายถงึการ ตัง้ใจบาํเพญ็บุญ  (๒)  วตัถุ  หมายถงึทีต่ ัง้หรอื
เหตุใหเ้กดิอานิสงสต์่าง ๆ  ดงันัน้  บุญกริยิาวตัถุ  จงึหมายถงึการบาํเพญ็บุญ
อนัเป็นเหตุใหเ้กดิอานิสงส ์   ในทีน้ี่หมายถงึ ทีต่ัง้แหง่การทาํบุญ, ชอ่งทางใน
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การทาํบุญ ตามหลกับุญกริยิวตัถุ ๓ ไดแ้ก่ (๑) ทานมยับุญกริยิาวตัถุ (บุญกริยิา
วตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทาน) (๒) สลีมยับุญกริยิาวตัถุ (บุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยศลี) 
(๓) ภาวนามยับุญกริยิาวตัถุ (บุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยภาวนา), (ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๕/๑๙๓-๑๙๖, ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๐-๖๑/๑๗๘,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๙, 
ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๙/๕๙๓, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๖/๒๙๔),(๒๕/๒๗/๓๗๒,๒๕/
๖๐/๔๑๕,องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาล)ี๓/๓๖/๒๕๖-๒๕๗, องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา(บาล)ี๓/๓๖/
๒๙๒- ๒๙๓) 

บญุกศุล  : การกระทาํดตีามหลกัคาํสอนในศาสนา; ความด,ี คุณงามความด,ี ในทีน้ี่
หมายถงึ การทาํความดหีรอืการทาํบุญในพระพทุธศาสนาทีท่าํใหไ้ดม้นุษย์
สมบตัแิละสวรรคส์มบตั ิ เชน่ ผูป้รารถนาจะอยูร่ว่มกบัเทพชัน้ดาวดงึส ์ ตอ้ง
ทาํบุญกุศลไวใ้หม้าก    เพราะเหล่าชนผูท้าํบุญไวแ้ลว้ ยอ่มเพยีบพรอ้มดว้ยโภค
สมบตั ิรา่เรงิบนัเทงิอยูใ่นสวรรค ์ (ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๓๗/๒๔), ๒๖/๖๑๘/๖๗), (ข.ุ
อป.(ไทย)๓๒/๒๓/๔๗๖,๓๒/๗๕/๕๑๑,๓๒/๑๘๕/๑๔๘,พจนานุกรม
ราชบณัฑติยสถาน) 

บญุเขต  : เนื้อนาบุญ,เขตแหง่บุญ เชน่ บทสรรเสรญิสงัฆคุณวา่ พระสงฆส์าวกของพระผูม้ี
พระภาคนี้ เป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย  ควรแก่ของตอ้นรบั  ควรแก่
ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นเนื้อนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก, การทาํบุญ
ในบุญเขตมอีานิสงสม์าก เชน่ พระตถาคตทัง้หลาย ทรงอุบตัขิึน้เพือ่ประโยชน์
แก่ชนเป็นอนัมากหนอ ทรงเป็นพระทกัขไิณยบุคคล เป็นบ่อเกดิแหง่เนื้อนาบุญ
ของมนุษยท์ัง้หลาย เป็นผูท้ีท่ายกทายกิาทัง้หลายทาํสกัการบูชาแลว้ จงึบนัเทงิ
อยูใ่นสวรรค ์ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๖/๖,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๗๔๘/๘๗,๒๖/๘๕๖/๙๙,๒๖/
๙๓๑/๑๑๓,๒๖/๙๔๐/๑๑๓, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๓/๔๕๖,๓๒/๕๘๐/๘๙,(ข.ุอป.
(ไทย)๓๓/๑๓/๗๒๙,๓๓/๑๕/๗๒๙) 

บญุเขตอนัยอดเยี่ยม  : เขตแหง่บุญอนัยอดเยีย่ม, บุญเขตอนัยอดเยีย่ม หมายถงึ พระ
รตันตรยัคอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ,์ ในโรหณีิเถรคีาถา(ภาษติของพระ
โรหณิีเถร)ี บดิาของโรหณิีภกิษุณีไดก้ล่าวถงึบุญเขตอนัยอดเยีย่มวา่  “ลกูโรหณิี
ผูเ้จรญิ    ลกูเกดิมาในสกุล เพือ่ประโยชน์แก่พวกเราแทห้นอ ลกูมศีรทัธา มี
ความเคารพแรงกลา้ ในพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์ เพราะลกูรูจ้กัพระ
รตันตรยันัน้วา่เป็นบุญเขตอนัยอดเยีย่ม...”(ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๒๘๗/๖๐๒) 

บญุญาธิการ  : บุญทีไ่ดก้ระทาํไวม้ากยิง่, สัง่สมบุญไวม้าก, สัง่สมคุณงามความดไีวม้าก, ผูม้ี
บุญญาธกิารยอ่มทาํใหม้คุีณสมบตัพิเิศษ เชน่ ทา่นพระวงัคสีเถระสรรเสรญิพระ
ศาสดาวา่พระองคท์รงเปล่งพระวาจาอยา่งไพเราะจบัใจทัง้ทรงเปล่งดว้ยพระสุ
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รเสยีงกงัวานทีเ่กดิแต่พระนาสกิทีบุ่ญญาธกิารตกแต่งมาดแีลว้ไดอ้ยา่ง
คล่องแคลว่แผว่เบา    เหมอืนพญาหงสท์อง โก่งคอขนัเบาๆ อยา่งไพเราะ ขา้
พระองคท์ุกรปูตัง้ใจแน่วแน่ ขอฟังพระดาํรสัทีไ่พเราะของพระองค ์  (ข.ุเถร.
(ไทย)๒๖/๑๒๗๙/๕๔๗),(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๖๔/๔๓), และเช่น แมพ้วกนาคทีม่ี
อายยุนื มบุีญญาธกิาร มฤีทธิม์าก ต่างกม็คีวามบนัเทงิใจ นมสัการ บชูาพระ
ศาสดาเป็นผูส้งูสดุแหง่นรชน (ข.ุพทุธ.(ไทย)๓๓/๓๐/๕๖๐) 

บญุที่เลิศ  : บุญที่ยอดเยี่ยม,บุญที่เลศิคอือายุ วรรณะ เกียรติยศ สุข และพละ บุญที่เลิศน้ี 
ย่อมเจรญิแก่บุคคลผูเ้ลื่อมใส ผูรู้ธ้รรมทีเ่ลศิโดยความเป็นธรรมทีเ่ลศิผูเ้ลื่อมใสใน
พระพุทธเจา้ผูเ้ลศิซึ่งเป็นทกัขไิณยบุคคลชัน้เยีย่ม ผูเ้ลื่อมใสในพระธรรมที่เลศิ
อนัเป็นทีค่ลายความกําหนัดเป็นทีส่งบระงบั  นําสุขมาใหผู้เ้ลื่อมใสในพระสงฆผ์ู้
เลศิซึง่เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่ม ใหท้านในท่านผูเ้ลศิ นักปราชญ์ผูต้ ัง้ม ัน่ในธรรม
ทีเ่ลศิ ใหท้านแก่ท่านผูเ้ลศิ เกดิเป็นเทวดา หรอืมนุษยก์ต็าม ยอ่มถงึความเป็นผู้
เลศิ, ในอรรถกถาท่านขยายความว่า ความเป็นผู้เลศิ หมายถึงเกดิในหมู่สตัว์
ใดๆ ก็เป็นผู้เลิศในหมู่สตัว์นัน้ๆ  หรอืได้บรรลุมรรคและผลอนัเป็นโลกุตตระ 
(องฺ.จตุกฺก.ฏกีา (บาล)ี ๒/๓๔/๓๖๔, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๒/๕๐) 

บญุที่สาํเรจ็ด้วยการบริโภค : บุญเกดิขึน้เพราะการบรโิภค, บุญทีส่าํเรจ็เมือ่มกีารใชส้อยหรอื
บรโิภคสิง่ของ, บุญทีส่าํเรจ็ดว้ยการบรโิภค ในทีน้ี่หมายถงึบุญทีเ่กดิจากวตัถุ
ทานทีผู่ร้บั  (ปฏคิาหก)  นําไปใชส้อย, บุญเกดิจากจาคเจตนาใน  ๓  กาล  คอื  
(๑)  ปุรมิเจตนา  (เจตนาก่อนให)้  (๒)  มญุจนเจตนา  (เจตนากาํลงัให)้ (๓)  
อปราปรเจตนา  (เจตนาหลงัจากใหแ้ลว้) โดยไมค่าํนึงถงึวา่จะใชส้อยวตัถุทาน
นัน้หรอืไม ่ (๓๗/๔๘๒/๕๑๒, อภ.ิปญฺจ.อ.(บาล)ี ๔๘๓/๒๒๕)   

บญุฤทธิ์   : ฤทธิแ์หง่บุญ, ความสาํเรจ็ดว้ยบุญ, ผลสาํเรจ็ทีเ่กดิจากบุญ ในวหิารวมิาน(วมิาน
ทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูอ้นุโมทนาการถวายวหิาร) ไดร้ะบุถงึบุญฤทธิข์องหญงิคน
หน่ึงผูเ้คยเป็นสหายของนางวสิาขามหาอุบสกิา หลงัจากตายจากโลกนี้นางได้
เกดิเป็นเทพธดิามผีวิพรรณงามยิง่นกั เปล่งรศัมสีว่างไสวไปทัว่ทุกทศิอยู ่ ดุจ
ดาวประกายพรกึ ไดว้มิานอนัรุง่เรอืง เพราะผลบุญจากตอนทีเ่ป็นมนุษยไ์ด้
อนุโมทนาบุญการถวายวหิารของนางวสิาขา (ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๗๓๗/๘๕) 

บญุลกัษณะ  : ลกัษณะของบุญ, การแสดงออกของบุญ, ผลบุญ เชน่ พระศาสดาผูป้ระเสรฐิกวา่
เหล่าสตัว ์ ไมม่ใีครประเสรฐิยิง่ไปกวา่ ทรงเป็นผูนํ้าวเิศษ อนัเทวดาและมนุษย์
บชูา ทรงมอีานุภาพมาก มบีุญลกัษณะนบัรอ้ย ทรงแสดงปาฏหิารยิ(์การกระทาํ
ทีก่าํจดัหรอืทาํใหป้ฏปัิกษ์ยอมได ้ การกระทาํทีใ่หเ้หน็เป็นอศัจรรย ์  หรอื การ
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กระทาํทีใ่หบ้งัเกดิผลเป็นอศัจรรย)์ ทีน่่าอศัจรรย ์ (ข.ุพุทฺธ.(ไทย)๓๓/๙/๕๕๗,ข.ุ
อป.(ไทย)๓๓/๑๘๔/๑๕๙) 

บญุสถาน  : สถานทีเ่ป็นบญุ, สถานทีช่าํระตนใหบ้รสิทุธิ ์ เชน่ สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ มี
ความเชือ่วา่คนเราจะบรสิทุธิไ์ดด้ว้ยการไดล้งอาบน้ําในทา่น้ําต่างๆ เชน่ ทา่น้ํา
พาหุกา  ทา่น้ําอธกิกักะทา่น้ําคยา    แมน้ํ่าสนุทรกิา  แมน้ํ่าสรสัสด.ี..แต่พระ
พทุธองคต์รสัวา่การชาํระตนในทา่น้ําและแมน้ํ่าเหล่านัน้หาไดช้่วยใหค้นพาลมี
กรรมชัว่บรสิทุธิไ์ดไ้ม ่ และทรงแนะนําพราหมณ์นัน้วา่ ใหอ้าบน้ําในศาสนาของ
เราคอื ไมพ่ดูเทจ็ ไมเ่บยีดเบยีนสตัว ์ ไมถ่อืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้    มี
ความเชือ่ ไมต่ระหนี่  (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๗๙/๖๘) 

บญุสมบตัิ  : บุญที่ถึงพร้อม,อานิสงส์แห่งบุญ, สมบัติคือบุญ, ในเปสการยิวิมาน(วิมานที่
เกดิขึน้แก่ธดิาช่างหูก)ได้ระบุบุญสมบตัคิอืวมิานทีเ่กดิขึน้แก่นางเทพธดิาผูเ้คย
เป็นธดิาช่างหูก ในสมยัทีเ่กดิเป็นมนุษยน์างมคีวามเลื่อมใสในพระรตันตรยัและ
รกัษาศลีเครง่ครดัหลงัจากตายจงึไดเ้กดิเป็นเทพธดิาครองวมิานอนัรุง่เรอืงน้ีและ
ไดบ้รรลุอรยิผลมคีวามแน่นอนทีจ่ะสาํเรจ็สมัโพธ(ิสกทาคามมิรรคอนาคามมิรรค
และอรหตัตมรรค) ในวนัขา้งหน้า (ขุ.ว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๕๕/๒๘, ท.ีส.ีอ.(บาล)ี ๑/
๓๗๗/๒๘๑) 

บญุสมัปทา  : ความถงึพรอ้มดว้ยบุญ, ความเพยีบพรอ้มดว้ยบุญ, ความถงึพรอ้มแหง่บุญ, บุญ
สมัปทาในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึ ขมุทรพัย ์  ม ี  ๔  ชนิด  คอื  (๑)  ถาวระ  คอื
ขมุทรพัยถ์าวร  เชน่  ทีด่นิ  ทีน่า  ทีส่วน  เงนิและทอง  (๒)  ชงัคมะ คอื
ขมุทรพัยท์ีเ่คลื่อนทีไ่ด ้ เชน่  ทาสชาย  ทาสหญงิ  ชา้ง  มา้  โค  กระบอื  แกะ  
ไก่  สกุร  เป็นตน้  (๓)  องัคสมะ  คอื ขมุทรพัยต์ดิตวั  เชน่  วชิาความรู ้ 
ศลิปวทิยา  เป็นตน้  (๔)  อนุคามกิะ  คอืขมุทรพัยต์ามตวัทางคุณธรรม ไดแ้ก่  
บุญกุศล  ทาน  การรกัษาศลี  การเจรญิภาวนา  เป็นตน้  ในทีน้ี่หมายถงึ
ขมุทรพัยถ์าวร  (ข.ุข.ุ(ไทย)๒๕/๑๖/๒๐,ข.ุข.ุอ.(บาล)ี ๘/๑๙๓, ข.ุข.ุอ.(บาล)ี ๘/
๒๐๖) 

บญุอทิุศ  : บุญเจาะจง, บุญมุง่เฉพาะ, ในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึบุญทีท่าํเจาะจงอุทศิไปใหแ้ก่ผู้
ล่วงลบั เชน่ บุตรธดิาพงึบาํรุงมารดาบดิาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหน้าโดยหน้าที ่ ๕ 
ประการคอื (๑) ท่านเลีย้งเรามา เราจกัเลีย้งทา่นตอบ (๒) ชว่ยทาํกจิของทา่น 
(๓) ดาํรงวงศต์ระกลู (๔) ประพฤตตินใหเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทายาท (๕) เมือ่ทา่น
ลว่งลบัไปแลว้ ทาํบุญอุทศิใหท้า่น (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒) 

บณุฑริก, ดอกบวั : บวัขาว, บวัดอกสขีาว, บณุฑรกิ คอืดอกบวัขาว ทีเ่กดิในน้ํา เจรญิในน้ํา  
บางดอกยงัจมอยูใ่นน้ํา บางดอกอยู่เสมอน้ํา  บางดอกอยูพ่น้น้ําพรอ้มทีจ่ะเบ่ง
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บานเมือ่ตอ้งแสงอรุณ พระพทุธองคท์รงเปรยีบบุคคลกบับวั ๓ เหล่า คอื บวัจม
อยูใ่นน้ํา  บวัอยูเ่สมอน้ํา  บวัพน้น้ํา  ๓  เหล่าน้ี  แต่ในอรรถกถาไดก้ล่าวถงึบวั
เหล่าที ่  ๔  คอื  บวัทีม่โีรคยงัไมพ่น้น้ําเป็นภกัษาของปลาและเต่า  ซึง่มไิด้
ยกขึน้สูบ่าล ี แลว้แบ่งบุคคลเป็น  ๔  เหล่า   คอื  (๑)  อุคฆฏติญัญ ู (๒)  วปิ
จติญัญ ู  (๓)  เนยยะ  (๔)  ปทปรมะ  แลว้เปรยีบอุคฆฏติญัญ ู  เป็นเหมอืนบวั
พน้น้ํา  ทีพ่อตอ้งแสงอาทติยแ์ลว้กบ็านในวนันี้  เปรยีบวปิจติญัญ ู  เป็นเหมอืน
บวัอยูเ่สมอน้ํา ทีจ่ะบานในวนัรุง่ขึน้  เปรยีบเนยยะ  เป็นเหมอืนบวัจมอยูใ่นน้ําที่
จะขึน้มาบานในวนัที ่  ๓  สว่นปทปรมะ เปรยีบเหมอืนบวัทีม่โีรค  ยงัไมพ่น้น้ํา  
ไมม่โีอกาสขึน้มาบาน  เป็นภกัษาของปลาและเต่า,  พระผูม้พีระภาคทรงตรวจดู
หมืน่โลกธาตอุนัเป็นเหมอืนกออุบลเป็นตน้  ไดท้รงเหน็โดยอาการทัง้ปวงวา่ หมู่
ประชาผูม้ธีลุใีนตาน้อยมปีระมาณเทา่น้ี  หมูป่ระชาผูม้ธีุลใีนตามากมปีระมาณ
เทา่น้ี  และในหมูป่ระชาทัง้  ๒  นัน้  อุคฆฏติญัญบูคุคลมปีระมาณเทา่น้ี  (ว.ิม.
(ไทย)๔/๙/๑๔, (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๓๑/๗๗,๙/๔๖๙/๒๐๔), ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๗/
๒๑,๑๐/๖๙/๓๙,๑๐/๒๕๓/๑๘๙, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๓/๒๐๒,อภ.ิปุ. (ไทย)  
๓๖/๑๐/๑๔๒,๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗,ท.ีม.อ.(บาล)ี๖๖/๖๔-๖๕, สารตฺถ.ฏกีา
(บาล)ี  ๓/๙/๑๙๒-๑๙๓)  

บณุฑริกา, ชื่อ บวัขาว, ดอกบวัขาว เชน่ สทัธรรมปุณฑรกิสตูร (พระสตูรทีส่าํคญัในพทุธ
ศาสนาฝ่ายมหายาน) แปลวา่ พระสตูรวา่ดว้ยบวัขาวแหง่ธรรมอนัลํ้าเลศิ (ปุณฑ
รกีหรอืบุณฑรกิ หมายถงึ บวัขาว) แต่ในทีน้ี่ บุณฑรกิา เป็นชือ่ของนางเทพธดิา
องคห์น่ึงในบรรดา ดุรยิเทพ ๖๐,๐๐๐ องค ์(ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๖๗/๓๐) 

บตุร  : บุตรชาย,ลกูชาย,ผูม้กีาํเนิดจากบดิามารดา พระพทุธองคต์รสัถงึบุตรไว ้ ๓ 
จาํพวกคอื (๑) อตชิาตบตุร บุตรทีม่คุีณสมบตัสิงูกวา่มารดาบดิา (๒) 
อนุชาตบตุร บุตรทีม่คีุณสมบตัเิสมอดว้ยมารดาบดิา (๓) อวชาตบุตร บุตรทีม่ี
คุณสมบตัติํ่ากวา่มารดาบดิา (ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๗๔/๔๓๑-๔๓๓, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๕๗/๓๙,๑๑/๙๑/๖๗, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๗๔/๒๙๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๖/
๔๓๗,๑๓/๔๐๙/๕๑๐, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๙/๑๗,๑๕/๕๔/๖๙, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๖๓/
๑๒๐, ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๘๐/๓๑๓,๑๘/๒๘๑/๓๑๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๓/
๑๐๗, ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๙๗/๑๗, ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๑๒๑/๓๙๔,๓๐/๑๒๔/๔๑๔, อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๓๘๗/๔๐๐) 

บตุรกมุภณัฑ ์ : ลกูของกุมภณัฑ,์ (กุมภณัฑ ์ คอืชือ่ของเทวดา(ยกัษ์)จาํพวกหนึ่งทีม่ลีกูอณัฑ
ใหญ่เทา่หมอ้  เมือ่กล่าวตามลาํดบัขัน้ของเทวดา มศีกัดิต์ํ่ากวา่พวกคนธรรพ ์
แต่ใหญ่กวา่พวกนาค), ในอาฏานาฏยิสตูร(วา่ดว้ยมนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่อาฏานาฏิ
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ยะ) ระบวุา่ บุตรกุมภณัฑเ์ป็นหนึ่งในจาํนวนของเหล่าเทวดามจิฉาทฏิฐจิาํพวก
ต่างๆทีจ่ะเขา้มาทาํรา้ยได ้ จงึควรสวดบทอาฏานาฏยิสตูรเพือ่คุม้ภยั (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๒๙๒/๒๔๔,ท.ีปา.อ.(บาล)ี๓/๒๗๙,๑๕๖) 

บตุรคหบดี  : บุตรชายของผูม้อีนัจะกนิซึง่เป็นเจา้บา้น, บุตรของคนมฐีานะทางเศรษฐกจิด,ี 
คหบด ีคอืผูม้ฐีานะด ีเหน็ไดจ้ากทีพ่ระพทุธพจน์ตรสักบัอุทายคีหบดตีอนหนึ่งวา่ 
“อุทาย ี   เปรยีบเหมอืนคหบดหีรอืบุตรคหบดผีูม้ ัง่คัง่ มทีรพัยม์าก มสีมบตัมิาก 
สะสมทองไวห้ลายรอ้ยแทง่ สะสมขา้วเปลอืก นา ทีด่นิ    ภรรยา ทาสชาย ทาส
หญงิ ไวเ้ป็นอนัมาก เขาเหน็ภกิษุผูอ้ยูใ่นอารามมมีอืและเทา้ลา้ง สะอาดสะอา้น 
ฉนัโภชนะลว้นน่าอรอ่ย    นัง่อยูใ่นสถานทีร่ม่รืน่เยน็สบาย เจรญิธรรม ฝึกสมาธ ิ
เขาจะพงึมคีวามคดิอยา่งนี้วา่ ‘ความเป็นสมณะน่าสขุสบายหนอ ความเป็น 
สมณะไม่มโีรคภยัไขเ้จบ็หนอ เราควรจะโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาว
พสัตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติบา้ง...” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๓/๕๐,๑๓/๑๕๓/
๑๗๐,๑๓/๔๑๘/๕๒๓, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓/๑๙, ส.ํข.(ไทย)๑๗/๘๕/๑๕๐, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๗, ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย)๓/๖๘๐/๒๘) 

บตุรชาวประมง  : บุตรของคนทีม่อีาชพีจบัสตัวน้ํ์า เชน่ ทาํประมง; บุตรของคนเลีย้งชพีในทาง
จบัสตัวน้ํ์า เรยีกวา่ ลกูชาวประมง; ในทีน้ี่หมายถงึ สาตภิกิษุผูเ้ป็นสสัสตทฏิฐ ิ
อวดอา้งตนวา่รูท้ ัว่ถงึธรรมทีพ่ระพทุธองคต์รสัแสดงไว ้ สาตภิกิษุยดึถอืวา่
วญิญาณน้ีแล มใิชอ่ื่น ทอ่งเทีย่วไป    แล่นไป ขดัแยง้กบัพระพทุธพจน์ทีว่า่ 
ปราศจากปัจจยั กไ็มม่คีวามเกดิขึน้แหง่วญิญาณ  (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๙๖/๔๒๗) 

บตุรที่เกิดก่อน : บุตรคนแรก, ลกูคนโต, ลูกคนที ่๑, ในขตัตยิสตูร(วา่ดว้ยกษตัรยิ)์ เทวดาได้
สนทนาธรรมกบัพระพทุธเจา้เรือ่งสิง่ทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ เทวดาถามวา่ “บรรดาสตัว์
สองเทา้ กษตัรยิป์ระเสรฐิทีส่ดุ บรรดาสตัวส์ีเ่ทา้ โคพลพิทัประเสรฐิทีส่ดุ บรรดา
ภรรยา ภรรยาทีเ่ป็นกุมารปีระเสรฐิทีส่ดุ บรรดาบุตร บตุรที่เกิดก่อนประเสรฐิ
ทีส่ดุ” พระพทุธเจา้ตรสัตอบวา่ “บรรดาสตัวส์องเทา้ พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ประเสรฐิทีส่ดุ บรรดาสตัวส์ีเ่ทา้ สตัวอ์าชาไนยประเสรฐิทีส่ดุ  บรรดาภรรยา 
ภรรยาผูเ้ชือ่ฟังดปีระเสรฐิทีส่ดุ บรรดาบุตร บุตรผูเ้ชือ่ฟังประเสรฐิทีสุ่ด” (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๔/๑๓) 

บตุรธิดา  : ลกูชายลกูสาว, บุตรธดิา คอืผูท้าํใหบ้ดิามารดามคีวามสขุใจ ผูท้าํใหส้กุลบรสิทุธิ ์
และเป็นทายาทสบืสกุลของบดิามารดา, บุตรและธดิาเป็นเหมอืนเครือ่งผกูใน
เรอืน เชน่ เทวดาองคห์น่ึงกล่าวเตอืนพระอสิทินินเถระวา่ อุบาสกทัง้หลายผูท้รง
ธรรม แมจ้ะรูว้า่ กามทัง้หลายไมเ่ทีย่ง แต่อุบาสกเหล่านัน้ กเ็ป็นผูก้าํหนดัอยา่ง
แรงกลา้ หว่งใยในแกว้มณ ีต่างห ูบุตรธดิาและภรรยา ไมม่กีาํลงัปัญญาทีจ่ะตดั
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ราคะในสิง่เหล่านัน้ไดเ้พราะฉะนัน้เขาจงึตดิอยูใ่นบตุรธดิา ภรรยาและทรพัย,์ 
พระอสิทินินเถระ(ฟังคาํนัน้แลว้กเ็กดิความสงัเวช ไมน่านนกักไ็ดบ้รรลพุระ
อรหตั) (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๑๕๙/๕๘๐,๒๖/๑๘๗/๓๖๔)๒๖/๑๕๙/๕๘๐,๒๖/๑๘๗/
๓๖๔) 

บตุรนาค  : ลกูนาค, บุตรของนาค, ผูท้ีน่าคใหก้าํเนิด, (คาํวา่ “นาค”มหีลายความหมาย (๑) 
นาค หมายถงึ ผูป้ระเสรฐิคนผูท้ีไ่ม่กลบัมาทาํความชัว่ทีล่ะไดแ้ลว้อกี คอื พระ
อรหนัต ์ (๒)นาค หมายถงึ คนทีเ่ตรยีมบวชงใูหญ่ เป็นสตัวใ์นจนิตนิยาย (๓) 
ชา้งตวัประเสรฐิ), บุตรนาค ในทีน้ี่หมายถงึ ทายาทเผา่พนัธุข์องนาค ในอาฏานา
ฏยิสตูร(วา่ดว้ยมนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่อาฏานาฏยิะ) ทา่นระบุวา่ ภกิษุ ภกิษุณี 
อุบาสก หรอือุบาสกิาหรอืใครกต็ามทีไ่ดเ้รยีนมนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่อาฏานาฏยิะ
จนจบครบบรบิรูณ์แลว้ ต่อใหอ้มนุษยท์ัง้หลาย เชน่ ยกัษ์ ยกัษณิี บุตรยกัษ์ ธดิา
ยกัษ์...นาค นางนาค บุตรนาคหรอือมนุษยป์ระเภทอื่นๆ ผูม้จีติคดิประทุษรา้ย ก็
ไมอ่าจกลํ่ากลายได ้ อมนุษยเ์หล่านัน้ไมส่มควรไดร้บัสกัการะหรอืความเคารพ
ใดๆ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๒๙) 

บตุรผ ูเ้กิดแต่อก  : ลกูชายทีเ่กดิจากบดิามารดาซึง่ผกูพนักนัโดยสายเลอืด, ในสงิคาลกสตูร
(วา่ดว้ยสงิคาลกมาณพ) ทา่นอธบิายความเกีย่วกบัเรือ่งการไวว้างใจคบหา
กลัยาณมติรวา่  บุคคลควรมอบความไวว้างใจและเขา้ไปปรกึษากลัยาณมติรผู้
เป็นเสมอืนหน่ึงมารดาคบหาบุตรผูเ้กดิแต่อกฉะนัน้, กลัยาณมติรหรอืมติรดมีี
คุณลกัษณะ ๔ อยา่งคอื (๑) มอุีปการะ (๒) รว่มสขุรว่มทุกข ์ (๓) แนะนํา
ประโยชน์ (๔) มคีวามรกัใคร ่(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๑) 

บตุรภรรยา  : ลกูเมยี,บุตรธดิาและภรรยา ไดช้ือ่วา่เป็นทศิเบือ้งหลงัทีต่อ้ง ปกป้องดแูล ใน
หลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนา มวีธิปีฏบิตัติ่อบุตรธดิา ๕ อยา่ง คอื (๑) หา้ม
ไมใ่หท้าํความชัว่ (๒) ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี(๓) ใหศ้กึษาศลิปวทิยา (๔) หาภรรยา
(สาม)ี ทีส่มควรให ้ (๕) มอบทรพัยส์มบตัใิหใ้นเวลาอนัสมควร; วธิปีฏบิตัติอ่
ภรรยา ๕ อย่าง คอื (๑) ใหเ้กยีรตยิกยอ่ง (๒) ไมด่หูมิน่ (๓) ไมป่ระพฤตนิอกใจ  
(๔) มอบความเป็นใหญ่ให ้ (๕) ใหเ้ครื่องแต่งตวั  (ท.ีปา(ไทย)๑๑/๒๔๙/
๒๐๓,๑๑/๒๗๓/๒๑๗, ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓, ๑๑/๒๖๙/๒๑๔), (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๔๒๖/๔๕๘), (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๓),(ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๒๘๐/๑๖๓) 

บตุรยกัษ์  : ลกูยกัษ์, ทายาทผูเ้ป็นเผา่พนัธุข์องยกัษ,์ อมนุษยพ์วกหน่ึงมรีปูร่างใหญ่โตน่า
กลวั มเีขีย้วงอก ใจดาํอาํมหติ ชอบกนิมนุษย ์โดยมากมฤีทธิเ์หาะได ้จาํแลงตวั
ได,้ บางทใีชป้ะปนกบัคาํวา่ อสรู รากษส และมาร กม็;ี เทวดาพวกหนึ่งใน
สวรรคช์ัน้จาตมุหาราชกิและชัน้ปรนิมมติวสวตัด;ี อมนุษยพ์วกหนึ่งซึง่เป็น
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บรวิารทา้วเวสวณั; ในอาฏานาฏยิสตูร(วา่ดว้ยมนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่อาฏานาฏยิะ) 
พระผูม้พีระภาคทรงใหภ้กิษุทัง้หลายเรยีนมนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่  อาฏานาฏยิะ 
(สวดอาฏานาฏยิสตูร) เพือ่เป็นเครือ่งคุม้ครองรกัษา ไมใ่หพ้วกยกัษเ์บยีดเบยีน
ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา, (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๒/๒๒๙) 

บนุนาค  : ชือ่ไมต้น้ขนาดใหญ่ ใบยาวร ีปลายใบเรยีวแหลม ดอกสขีาวคลา้ยสารภแีต่ใหญ่
กว่า กลิน่หอม ใชท้าํยาได ้แก่นสแีดงเขม้ ใชท้าํเครือ่งเรอืน,  ในเวสสนัตรชาดก 
ตอนจฬูวนวณัณนา(พรรณนากณัฑจุ์ลพน) ท่านระบุถงึความสมบรูณ์ของตน้ไม้
นานาพนัธใ์นบรเิวณอาศรม รวมทัง้บุนนาคเขาดว้ย ตามทีม่ขีอ้ความปรากฏวา่ 
“ในบรเิวณอาศรมนัน้มหีมูไ่มน้านาพนัธุค์อื ไมโ้มกมนั โกฐสะคา้น แคฝอย 
บนุนาค บุนนาคเขา และไมซ้กึ มดีอกบานสะพรัง่...” (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๑๙๙๐/
๔๙๔, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

บนุนาคเขา  : ชือ่ตน้ไมข้นาดใหญ่ ใบยาวร ีปลายใบเรยีวแหลม ดอกสขีาวคลา้ยสารภแีต่ใหญ่
กว่า กลิน่หอม ใชท้าํยาได ้ แก่นสแีดงเขม้ ใชท้าํเครือ่งเรือ่ง (ดูบุนนาค) ตน้
บุนนาคทีเ่กดิตามภเูขาชือ่วา่ บุนนาคเขา (คริบิุนนาค), ในเวสสนัตรชาดก ตอน
จฬูวนวณัณนา(พรรณนากณัฑจุ์ลพน) ทา่นระบุถงึความสมบรูณ์ของตน้ไมน้านา
พนัธุใ์นบรเิวณอาศรม รวมทัง้บุนนาคเขาดว้ย ตามทีม่ขีอ้ความปรากฏว่า “ใน
บรเิวณอาศรมนัน้มหีมูไ่มน้านาพนัธุค์อื ไมโ้มกมนั โกฐสะคา้น แคฝอย บุนนาค 
บนุนาคเขา และไมซ้กึ มดีอกบานสะพรัง่...” (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๑๙๙๐/๔๙๔, 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

บบุผชาติ ดอกไม,้พวงดอกไม,้ไมด้อกไมป้ระดบัทีใ่หค้วามรืน่รมยใ์จแก่ผูพ้บเหน็ เชน่ 
ขบวนรถแหเ่ทยีนพรรษาตกแต่งดว้ยเหลา่บุปผชาตหิลากสสีนัมากมายหลาย
ชนิด, ในปฐมปตพิพตาวมิาน(วมิานทีเ่กดิแก่หญงิซื่อสตัยต์่อสาม ี เรือ่งที ่ ๑) 
ทา่นหมายถงึบุบผชาตใินวมิานอนัน่ารื่นรมยข์องเทพธดิาผูไ้ดร้บัอานิสงสเ์พราะ
เป็นหญงิทีซ่ื่อสตัยต์่อสาม(ีข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๙๓/๑๖,๒๖/๖๕๑/๗๓, พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

 บปุผวดีนคร เมอืงชื่อบุปผวดี, เมอืงหรอืนครที่ล้อมรอบด้วยดอกไม้, เมอืงหรอืนครที่มกีาร
ปลูกดอกไม้ไว้เหมือนทําเป็นรัว้, ชุมชนเมืองที่นิยมปลูกไม้ดอกไม้ประดบัไว้
เหมอืนทําเป็นรัว้บ้าน, ในจนัทกุมารชาดก(ว่าด้วยจนัทกุมารผู้ทรงขนัตบิารม)ี 
ระบุถงึเมอืงบุปผวดใีนฐานะเป็นเมอืงของพระเจา้เอกราชผูห้ลงงมงาย ตามที่มี
ข้อความปรากฏตอนหนึ่งว่า “นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเน้ือก็จงบินไปทางทิศ
ตะวนัออกแห่งบุปผวดนีครเถดิณ ทีน่ัน้ พระเจา้เอกราชผูท้รงหลงงมงายจะทรง
บชูายญัดว้ยพระโอรส ๔ พระองค.์...” (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๐๖๒/๓๔๙,๒๘/๑๐๖๔/
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๓๔๙,๒๘/๑๐๖๕/๓๔๙,๒๘/๑๐๖๖/๓๔๙,๒๘/๑๐๖๗/๓๔๙,๒๘/๑๐๖๘/๓๕๐,๒๘/
๑๐๖๙/๓๕๐,๒๘/๑๐๘๕/๓๕๒) 

บพุกรรม :       กรรมในอดตี, การใหผ้ลของกรรมในอดตี, กรรมเก่า, ผลแหง่กรรมเก่า   
 มาในปานธทิายกเถราปทาน กล่าวถงึประวตัใินอดตีชาตขิองพระปานธทิายก

เถระ วา่ ทา่นไดถ้วายรองเทา้แดพ่ระผูม้พีระภาค ผูป้ระทบัอยูใ่นป่า ทรง
เขา้ฌาน มพีระทยัประกอบดว้ยเมตตา มเีดช ทรงธรรม ทรงอบรมพระองคแ์ลว้ 
ดว้ยผลกรรมนัน้ ขา้พระองคจ์งึไดใ้ชส้อยยานทพิย ์ เรือ่งสปรวิารยิเถราปทาน 
กล่าวถงึประวตัใินอดตีชาตขิองสปรวิารยิเถระ วา่ พระชนิสมัพทุธเจา้พระนาม
วา่ปทุมตุตระ เมื่อพระมหาวรีเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ ไดม้พีระสถูปที่
กวา้งใหญ่ ชนทัง้หลายบาํรุงรกัษาสิง่ของทีจ่ะพงึถวายพระสถูป ในหอ้งพระธาตุ
ซึง่ประเสรฐิทีส่ดุ ครัง้นัน้ ขา้พเจา้มจีติเลื่อมใส มใีจยนิด ี ไดท้าํแทน่บชูาดว้ยไม้
จนัทน์ ถวายธปูและของหอมทีส่มควรแก่พระสถูป ดว้ยผลแหง่บุพกรรมน้ี 
ขา้พเจา้เมือ่เกดิในภพ ใด ๆ คอืจะเกดิเป็นเทวดาหรอืมนุษยก์ต็าม ในภพนัน้ ๆ 
ไมเ่หน็ความตํ่าตอ้ยของตนเลย (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗/๓๘๐, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๘/
๓๐๙)   

บพุการีชน :    คนผูม้อุีปการะก่อน ไดแ้ก่ มารดาบดิา ครอูาจารย ์ ผูใ้หค้วามสงเคราะห ์
อนุเคราะห ์ หรอืชว่ยเหลอืในกจิการงานต่าง ๆ ทีใ่ครกต็ามไดร้บัอุปการะจาก
บุพการชีนแลว้ตอบแทน ยอ่มประสบพบแต่ความเจรญิ   

                    มาในองักุรเปตวตัถุ เรือ่งเปรตองักุระ กล่าวถงึบุคคลผูป้ฏบิตัติอ่บุพการชีนวา่ 
บุคคลพงึพกัอยู่ในเรอืนของบุคคลใดแมเ้พยีงหนึ่งคนื ไดร้บับาํรุงดว้ยขา้วและน้ํา 
กไ็มค่วรมจีติคดิรา้ยต่อบุคคลนัน้ บุคคลผูม้มีอือนัไม่เบยีดเบยีนยอ่มทาํใหบุ้คคล
ผูป้ระทุษรา้ยมติรเดอืดรอ้นเอง บุคคลใดทาํความดไีวใ้นกาลก่อน ภายหลงักลบั
เบยีดเบยีนบพุการชีนดว้ยความชัว่ บุคคลนัน้ชื่อว่าเป็นคนอกตญัญ ู ยอ่มไมพ่บ
เหน็ความเจรญิ บุคคลใดประทุษรา้ยต่อคนผูไ้มป่ระทษุรา้ย ผูบ้รสิทุธิ ์ ไมม่กีเิลส
เครือ่งยยีวน ความชัว่ยอ่มกลบัมาถงึบคุคลนัน้ ซึง่เป็นคนพาลแน่แท ้ (ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๒๖๕/๒๑๐)   

บพุจริต : สิง่ทีป่ระพฤตมิาในชาตก่ิอน, สิง่ทีเ่คยปฏบิตัมิาก่อน  ปฏปิทาในการปฏบิตัใิน
อดตีของพระพาหยิทารุจรียิเถระ   

                      วา่ตามพาหยิเถราปทาน ทา่นพาหยิเถระ กล่าวประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ 
ตนมปัีญญามาก เป็นนกัปราชญ ์เป็นบุพจรติของตน และกล่าวอดตีอกีว่า การที่
ขา้พเจา้มาในสาํนกัของพระพทุธเจา้ เป็นการมาดแีลว้โดยแท ้วชิชา ๓ ขา้พเจา้
ไดบ้รรลุแลว้โดยลาํดบั คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ขา้พเจา้กไ็ดท้าํสาํเรจ็แลว้ 
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คุณวเิศษเหลา่น้ี คอื ปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์๘ และอภญิญา ๖ ขา้พเจา้ไดท้าํให้
แจง้แลว้ คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ขา้พเจา้กไ็ดท้าํสาํเรจ็แลว้ พระพาหยิทารุจิ
รยิเถระ เคยถูกแมโ่คตวัทีถู่กผสีงิไมเ่หน็ตวัขวดิใหล้ม้ลงทีก่องขยะ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๒๑๒/๒๖๖) 

บพุจริยา : ความประพฤตมิาก่อน สิง่ทีไ่ดป้ระพฤตปิฏบิตัตินทีส่บืมาแต่เดมิ เคยดาํเนินชวีติ 
ประพฤตปิฏบิตัหิรอืทําการอย่างนัน้ๆมาในกาลก่อน บางแห่งหมายถงึการทรง
บําเพ็ญประโยชน์ทําความดีในปางก่อนของพระพุทธเจ้าเมื่อครัง้ยงัเป็นพระ
โพธสิตัวโ์ดยเฉพาะจรยิาปิฎก  กล่าวถงึการประพฤตตินของพระผูม้พีระภาคแต่
เดมิวา่ใหเ้ราเหน็ความววิาทโดยความเป็นภยัและเหน็ความไมว่วิาทโดยเป็นทาง
เกษม มบีุพจรยิาและใหเ้รากล่าววาจาอ่อนหวานอนัสมคัรสมานกนัเถดิ จงเหน็
ความประมาทโดยความเป็นภยั และเหน็ความไม่ประมาทโดยเป็นทางเกษม จง
เจริญมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ประการเถิด  น้ี เป็นคําสัง่สอนของ
พระพทุธเจา้ทัง้หลายในการประพฤตบิุพจรยิา (ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๖)   

บพุเทวดา : เทวดาในปางก่อน  หมายถงึเทวดาผูเ้คยเป็นเพือ่นสมยัทีเ่กดิเป็นภกิษุมรณภาพ
แลว้ไปเกดิเป็นพรหม  แลว้มาตกัเตอืนพาหยิะผูท้ีย่งัไมรู่อุ้บาย โดยสาํคญัตนวา่
เป็นพระอรหนัต ์  

                      มาในพาหยิเถราปทาน พระพาหยิเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน 
เมือ่บุพเทวดารูว้ารจติของทา่นแลว้ไดต้กัเตอืนเราวา่ ‘ทา่นไมรู่ท้างทีเ่ป็นอุบาย 
จะเป็นพระอรหนัตไ์ดอ้ยา่งไรเล่า’ เมือ่ขา้พเจา้ถูกเทวดาตกัเตอืนแลว้ กเ็กดิ
ความสลดใจ จงึสอบถามเทวดานัน้วา่ ‘พระอรหนัตผ์ูป้ระเสรฐิกวา่นรชน ในโลก
เหล่าน้ีคอืใคร ‘อยูท่ีไ่หน’ เทวดานัน้ตอบวา่ ‘พระชนิเจา้ผูม้พีระปัญญามาก ผู้
ประเสรฐิ มปัีญญาเสมอดว้ยแผน่ดนิ พระองคเ์ป็นโอรสของเจา้ศากยะ เป็นพระ
อรหนัต ์ ไมม่อีาสวะ ทรงแสดงธรรมเพือ่บรรลุอรหตั อยูใ่นพระราชมณเฑยีรของ
พระเจา้โกศลในกรุงสาวตัถ’ี คาํวา่ รูท้างทีเ่ป็นอุบาย คอืรูท้างทีจ่ะใหบ้รรลถุงึ
พระนิพพาน (ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑๙๖/๒๖๔, ข.ุอป.อ.(บาล)ี ๒/๑๙๖/๒๙๑)   

บพุนิมิต : เครือ่งหมายใหรู้ล้่วงหน้า สิง่ทีป่รากฏใหเ้หน็ก่อนเป็นเครือ่งหมายวา่ จะมเีรือ่งดี
หรอืรา้ยบางอยา่งเกดิขึน้ หรอืลางบอกเหตุ   

                      มาในชนวนสภสตูร  กล่าวถงึบุพนิมติดว้ยแสงสวา่งแห่งการปรากฏขึน้
ของพระพรหม ดงัความวา่ ทา้วสกักะจอมเทพรบัสัง่เรยีกพวกเทพชัน้ดาวดงึส์
มาตรสัวา่ ‘ทา่นผูนิ้รทุกขท์ัง้หลาย มนิีมติทีส่งัเกตได ้ (คอื) แสงสวา่งเกดิขึน้ 
โอภาสปรากฏขึน้ พระพรหมกจ็ะปรากฏองคข์ึน้ เพราะการทีแ่สงสวา่งเกดิขึน้ 
โอภาสปรากฏขึน้นี้ จดัเป็นบุพนิมติแหง่การปรากฏพระพรหม พระผูม้พีระภาค



 

๒๘๗๑ 
 

 

ถอืวา่ กลัยาณมติตตา (ความเป็นผูม้มีติรด)ี เป็นบพุนิมติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่
อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นบุพนิมติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่โพชฌงค ์๗ ประการ เป็น
บุพนิมติเพือ่ความตรสัรูอ้รยิสจั ๔ ประการ และถอืวา่สมัมาทฏิฐ ิ เป็นบุพนิมติ
แหง่กุศลธรรมทัง้หลาย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘๓/๒๑๔, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๙๙/๒๓๓, 
ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓, ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๙๓/๑๒๗, ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๒๙/๑๕๙, 
ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๗/๖๑๗, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๒๑/๒๗๕) 

บพุพการี : ผูท้าํอุปการะก่อน,ผูท้าํความดหีรอืทาํประโยชน์ใหแ้ตต่น้โดยไมต่อ้งคอยคดิถงึ
ผลตอบแทน   

                      มาในอาสาทุปปชหวรรค  หมวดความหวงัทีล่ะไดย้าก กล่าวถงึ บคุคลหาได้
ยากในโลกประการหนึ่งคอื ไดแ้ก่ บุพพการ ีคอืบุคคลทีม่อุีปการะมาก่อน จรงิอยู ่
คนมจีาํนวนมาก แต่คนทีจ่ะรบัหน้าทีเ่ป็นผูบุ้พพการชีนนี้มน้ีอย จงึไดช้ือ่วา่
บุคคลหาไดย้าก ซึง่ไดย้ากคูก่บั กตญัญกูตเวท ี (ผูรู้อุ้ปการะทีเ่ขาทาํแลว้และ
ตอบแทน) (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๒๐/๑๑๔) 

บพุพกิจ : กจิอนัสงฆ์พงึทําก่อน, กิจเบื้องต้น เช่น บุพพกจิในการทําอุโบสถ ได้แก่ ก่อน
สวดปาตโิมกข์ต้องนําปารสิุทธขิองภิกษุผู้อาพาธมาแจ้งให้สงฆ์ทราบ บอกฤด ู
การนับภิกษุก่อนสวดปาติโมกข์ และบุพพกิจในการอุสมบท ได้แก่ การให้
บรรพชา ขอนิสยั ถืออุปัชฌาย์ จนถึงสมมติภิกษุสอบถามอนัตรายกิธรรมกะ
อุปสมัปทาเปกขะทา่มกลางสงฆ ์  

                      มาในปาตโิมกขุทเทสานุชานนา ว่าดว้ยการทรงอนุญาตปาตโิมกขุทเทส 
พระผูม้พีระภาคทรงเกดิความดํารขิึน้ว่า "เราพงึอนุญาตสกิขาบททีไ่ดบ้ญัญตัไิว้
แก่ภกิษุทัง้หลายใหเ้ป็นปาตโิมกขุทเทสของพวกเธอ ปาตโิมกขุทเทสนัน้ กจ็กั
เป็นอุโบสถกรรม" ครัน้เวลาเยน็ ทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรื่องนี้เป็นตน้เหตุว่า 
เราอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงภิกษุทัง้หลายภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึง
ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจาว่า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าสงฆ์
พรอ้มกนัแลว้ สงฆพ์งึทําอุโบสถพงึยกปาตโิมกขข์ึน้แสดง ท่านทัง้หลายพงึบอก
วา่ อะไรเป็นบุพพกจิของสงฆด์ว้ยและจงใสใ่จปาตโิมกขน์ัน้ ดงันี้ (ว.ิม. (ไทย) ๔/
๑๓๔/๒๐๙)   

บพุพโกฏฐกะ, ท่านํ้า :ชือ่ของทา่น้ําบุพพโกฏฐกะ  พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงสรงน้ําทีท่า่น้ี   
                      มาในปาสราสสิตูร พระผูม้พีระภาคเสดจ็สรงน้ําทีท่า่น้ี ภายหลงัจากเสดจ็

กลบัจากบณิฑบาตในกรุงสาวตัถ ี เสวยเสรจ็แลว้ ไดร้บัสัง่เรยีกทา่นพระอานนท์
มาวา่ เราจะไปพกักลางวนัทีป่ราสาทของมคิารมาตาในบุพพาราม ทา่นพระ
อานนทท์ลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ ครัน้ในเวลาเยน็ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ออก



 

๒๘๗๒ 
 

 

จากทีห่ลกีเรน้แลว้ตรสักบัทา่นพระอานนทว์า่ “เราจกัไปสรงน้ําทีท่า่บุพพโกฏฐ
กะ” (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๗๒/๒๙๕) 

บพุพนิมิต : นิมติทีใ่หรู้ล้ว่งหน้า, เครือ่งหมายใหรู้ก่้อน,  นิมติหมายของเทพบตุรทีจุ่ตจิากหมู่
เทพ   

                      มาในปัญจปุพพนิมติตสตูร  บุพพนิมติ ๕ ประการของเทพบุตรทีจุ่ตจิาก
หมูเ่ทพ ยอ่มปรากฏบุพพนิมติ ๕ ประการ คอื (๑) ดอกไมท้ีป่ระดบัเหีย่วแหง้ 
(๒) พสัตราภรณ์ทีส่วมใสห่มองจางลง (๓) เหงื่อไหลออกจากรกัแร ้ (๔) 
ผวิพรรณเศรา้หมองปรากฏทีก่าย (๕) เทพบุตรนัน้จะหมดความยนิดใีนทพิย
สมบตัขิองตน   (ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๘๓/๔๔๗)   

บพุพเหต  ุ: เหตุทีใ่หรู้ล้่วงหน้า  เครือ่งหมายในเรือ่งสภาวธรรมเกีย่วกบัชวีติทีเ่กีย่วเน่ืองดว้ย
การหายใจ ดว้ยมหาภูตรปู ดว้ยอาหาร ดว้ยไฟธาต ุ ดว้ยวญิญาณมกีาํลงัน้อย 
สภาวธรรมเหล่าน้ีแต่ละอยา่งน้อยตลอดเวลา ไมม่ัน่คง ไมด่าํรงกนัและกนัอยูไ่ด ้  

                      มาในชราสุตตนิทเทส วา่ดว้ยเรือ่ง ชวีติเป็นของน้อย เป็นเหตุทีเ่ตอืนจติเรา
เพือ่ไมใ่หป้ระมาท โดยใหเ้ราคดิเสมอวา่ ชวีติเกีย่วเน่ืองดว้ยลมหายใจเขา้ 
หายใจออก เกีย่วเน่ืองดว้ยมหาภตูรปู ดว้ยอาหารทีก่ลนืกนิ ดว้ยไฟธาตุ ดว้ย
วญิญาณ มลูเหตุ(กรชักาย) เหล่าน้ีมกีาํลงัน้อย บุพพเหตุของสภาวธรรมเหล่าน้ี
มกีาํลงัน้อย ปัจจยัทัง้หลายมอีารมณ์เป็นตน้ มกีาํลงัน้อย แดนเกดิ(ตณัหา) มี
กาํลงัน้อย ธรรมทีเ่กดิรว่มกนัของสภาวธรรมเหล่าน้ีมกีาํลงัน้อย ธรรมทีป่ระกอบ
กนั (อรปูธรรม) ของสภาวธรรมเหล่าน้ีมกีาํลงัน้อย กเิลสเครือ่งประกอบ(ตณัหา) 
มกีาํลงัน้อย สภาวธรรมเหล่าน้ีแตล่ะอยา่งมกีาํลงัน้อยตลอดเวลา สภาวธรรม
เหล่าน้ีแตล่ะอยา่งไมม่ัน่คง ต่างกท็าํใหส้ภาวธรรมอืน่ตกลว่งลงไป ไมม่คีวาม
ตา้นทาน ไมด่าํรงกนัและกนัอยูไ่ด ้ แมส้ภาวธรรมทีท่าํใหธ้รรมเหลา่น้ีเกดิกไ็มม่ ี
(ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๔) 

บพุพณัชาติ : พชืทีจ่ะพงึกนิก่อน ไดแ้ก่ขา้วทุกชนิด  ของเขยีวธญัชาต ิ๗ อยา่ง คอื ขา้วสาล ี
ขา้วเจา้ หญา้กบัแก ้ขา้วละมาน ลกูเดอืย ขา้วเหนียว และขา้วฟ่าง เป็นพชืทีเ่กดิ
ในนาทีภ่กิษุจะมไีถยจติจบัตอ้งทีพ่ชืทีม่รีาคา ๕ มาสกหรอืเกนิกวา่ตอ้งอาบตั ิ  

                      มาในปาราชกิสกิขาบทที ่ ๒ บทภาชนยี ์ วา่ดว้ยเรือ่ง ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นนา 
กล่าวคอื บุพพณัชาตทิีภ่กิษุมไีถยจติจบัตอ้งบุพพณัชาตหิรอือปรณัชาตทิีเ่กดิใน
นานัน้ มรีาคา ๕ มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบตัทิุกกฏ ทาํใหไ้หว ตอ้ง
อาบตัถุิลลจัจยัทาํใหเ้คลื่อนที ่ ตอ้งอาบตัปิาราชกิ ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๐๔/๘๗, ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๑๓๖/๓๑๑, (ว.ิอ.(บาล)ี ๑/๑๐๔/๓๖๘, สารตฺถ.ฏกีา ๒/๑๐๔/๑๗๖)   



 

๒๘๗๓ 
 

 

บพุพาราม : ชือ่พระวหิารบุพพาราม ซึง่เป็นพระวหิารทีน่างวสิาขาขายเครื่องประดบัของตน
ชือ่วา่ มหาลดาปสาธน์ ซึง่มคีา่สงูยิง่สรา้งถวายพระพทุธเจา้และภกิษุสงฆ ์ ใน
กรุงสาวตัถ ี พระพทุธเจา้ประทบัทีว่ดัน้ี รวมทัง้สิน้ ๖ พรรษา (ในชว่งพรรษาที ่
๒๑-๔๔ ซึง่ประทบัสลบัไปมาระหวา่งวดัพระเชตวนักบัวดับุพพารามนี้)   

                      วดับุพพาราม ซึง่นางวสิาขามหาอุบาสกิาขายเครือ่งประดบัของตน นาม
วา่ มหาลดาปสาธน์ ซึง่นางไดม้าตัง้แต่แต่งงาน นําเงนิมาสรา้งวดัน้ีถวายแด่
พระพทุธเจา้และภกิษุสงฆ ์นามวา่ บุพพาราม มคิารมาตุปราสาท ณ นครสาวตั
ถ ีนางไดร้บัการยกยอ่งจากพระศาสดาวา่ เป็นเอตทคัคะในบรรดาทายกิาทัง้ปวง 
พระสตูรเรือ่งสตัตชฏลิสตูร วา่ดว้ยชฎลิ ๗ คน พระผูม้พีระภาคตอบขอ้สงสยั
เรือ่งความเป็นพระอรหนัตแ์ก่พระเจา้ปเสนทโิกศ เมือ่ประทบัอยู ่ ณ บุพพาราม 
น้ี และในปวารณาสตูร วา่ดว้ยการปวารณา พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งกรรมทีไ่ม่
มกีารตเิตยีนอะไรแก่พระสารบีุตร เมือ่ทรงประทบัอยู ่ณ บุพพารามแหง่นี้ พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธศาสตร ์ฉบบัประมวลศพัท,์ หน้า ๒๓๗-๓๘, ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๒๒/๑๔๑. ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๕/๓๑๒, ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔-๗/๔๐๔-
๔๑๔)   

บพุเพนิวาส :     เคยอยูม่าก่อน,  เคยอาศยัอยูม่าก่อน, ภพก่อน, ชาตกิ่อน   
                    กล่าวถงึอาการทีภ่กิษุนัน้ เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิ ์ ผอ่งแผว้ ไมม่กีเิลส 

ปราศจากอุปกเิลส เป็นจติอ่อน ควรแก่การงาน ตัง้มัน่ ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี้ ยอ่ม
โน้มน้อมจติไปเพือ่บุพเพนวิาสานุสตญิาณ เธอยอ่มระลกึถงึชาตก่ิอนไดเ้ป็นอนั
มากคอื ระลกึไดช้าตหิน่ึงบา้ง สองชาตบิา้ง สามชาตบิา้ง สีช่าตบิา้งหา้ชาตบิา้ง 
สบิชาตบิา้ง (องฺ.จตุกฺก(บาลสียามรฐั)๒๑/๑๙๘/๑๙๙.องฺ.จตุกฺก (บาล)ี ๒๑/๑๘๙/
๒๔๘)   

บพุวาสนา :     เคยอาศยัมาก่อน อยูม่าก่อน, ชาตก่ิอน,  ภพก่อน,  บาปบุญทีไ่ดอ้บรมมาในกาล
ก่อนของพระอฑัฒกาสเีถร ี ซึง่พระนางไดด้า่ภกิษุณีรปูหน่ึงผูป้ราศจากอาสวะวา่ 
นางแพศยา ทาํใหน้างตกนรก แต่ดว้ยกาลต่อมา นางประพฤตพิรหมจรรย ์ ได้
เกดิในตระกลูเศรษฐแีควน้กาส ี  

                      มาในอฑัฒกาสเีถรยิาปทาน กล่าวถงึประวตัใินอดตีชาตขิองพระอฑัฒกาสี
เถร ี ซึง่นางไดอ้บรมมาวา่ ในกาลนัน้ หมอ่มฉนัมคีวามคดิชัว่ ไดด้า่ภกิษุณีผู้
ปราศจากอาสวะรปูหน่ึงครัง้เดยีววา่ ‘นางแพศยา’ ตอ้งหมกไหมอ้ยู่ในนรก 
เพราะบาปกรรม เพราะเศษกรรมนัน้แล หมอ่มฉนัเกดิในตระกลูหญงิแพศยา อยู่
อาศยัชายอื่นโดยมาก ในชาตสิดุทา้ย หมอ่มฉนัเกดิในตระกลูเศรษฐใีนแควน้กา
ส ี มคีวามงาม ดุจนางเทพอปัสรในหมูเ่ทวดา ดว้ยผลแหง่การประพฤติ
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พรหมจรรย ์ หมูช่นเหน็หมอ่มฉนัมรีปูน่าชม จงึตัง้หมอ่มฉนัในฐานะเป็นหญงิ
คณิกา ในกรุงราชคฤหท์ีป่ระเสรฐิสดุ เพราะผลกรรมทีด่า่ภกิษุณีนัน้ของหมอ่ม
ฉนั หมอ่มฉนั ไดฟั้งพระสทัธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุตรสัแลว้ ผู้
สมบรูณ์ดว้ยบุพวาสนา (บาปบุญทีไ่ดอ้บรมมาในกาลก่อน) จงึไดบ้วชเป็น
บรรพชติ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๗๕/๕๔๓)   

บรุพจริยา : สิง่ทีเ่คยประพฤตปิฏบิตัมิาก่อน,  ดาํเนินการทีผ่่านมา   
                      มาในมหาปชาปตโีคตมเีถรยิาปทาน เรือ่งมหาปชาบดโีคตมเีถร ี กล่าวถงึวา่ 

พระมหาปชาบดโีคตมเีถรไีดก้ล่าวบุพจรยิาถงึการทีเ่คยปฏบิตัมิาของทา่นวา่ 
"พระชนิเจา้พระนามวา่ปทุมุตตระ ผูม้พีระจกัษุในธรรมทัง้ปวง ทรงเป็นผูนํ้า 
เสดจ็อุบตัขิึน้แลว้ในกปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ นบัจากกปัน้ีไป ถงึบดันัน้ ขา้พเจา้เกดิใน
ตระกลูอาํมาตย ์ซึง่สมบรูณ์ดว้ยเครือ่งอาํนวยความสะดวกทุกอยา่ง เจรญิรุง่เรอืง 
รํ่ารวย มทีรพัยม์าก ในกรุงหงสวด ี ในกาลบางคราว ขา้พเจา้พรอ้มดว้ยบดิา มี
หมูท่าสหีอ้มลอ้มเขา้ไปเฝ้าพระองคผ์ูอ้งอาจกวา่ นรชน พรอ้มดว้ยบรวิารจาํนวน
มาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๗/๓๕๔/๓๔๐)   

บรุพชน : ชนทีม่มีาก่อน, อยูม่าก่อน, บุคคลผูล้ว่งลบัไปแลว้, เป็นอุบายสรา้งอารมณ์
ปรารภสาํหรบัผูไ้มต่ระหนี่   

                      มาในปิฏฐธตีลกิเปตวตัถุ เรือ่งเปรตตุ๊กตาแป้ง คาํน้ีถอืเป็นอารมณ์ 
(อนุสสต)ิ ของบุคคลผูไ้มต่ระหนี่ เพราะผูไ้ม่ตระหนี่ควรทาํเหตุอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
ใหเ้ป็นอารมณ์ เชน่ปรารภบุรพชนผูล้ว่งลบัไปแลว้ หรอืถอืวา่ในเรอืนมเีทวดาสงิ
อยู ่(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐/๑๖๙)   

บรุพเทพ :      เทพผูม้าก่อน เทพทีอ่ยูเ่บือ้งหน้า หมายถงึมารดาบดิา เป็นชือ่ของมารดาบดิาผูม้ี
อุปการคุณต่อบุตรธดิา   

                      มาในพรหมสตูร วา่ดว้ยสกุลทีม่พีรหม คอืมารดาบดิาในเรอืนอยูใ่นฐานะ
พรหมและบุรพเทพ เพราะวา่คาํวา่ “พรหม” เป็นชือ่ของมารดาบดิา คาํวา่ “บุรพ
เทพ” เป็นชือ่ของมารดาบดิา เพราะมารดาบดิามอุีปการะมาก บาํรุงเลีย้งบุตร 
และ แสดงโลกนี้แก่บุตร (องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗, ข.ุข.ุ (ไทย) ๒๕/๑๐๖/
๔๘๕, ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๕๘/๕๔๖)   

บรุพนิมิต  :     เครื่องหมายขา้งหน้า, สิง่ปรากฏก่อน, เครือ่งหมายเกดิขึน้ก่อน   
                      มาในพระสตูรมาในเกวฏัฏสตูร เรือ่งภกิษุแสวงหาความดบัของมหาภตูรปู 

ทา่นแสวงหาคาํตอบจงึไตถ่ามคนนัน้คนนี้ แต่ไมม่ใีครตอบตรง ๆ ได ้แต่สอนวธิี
จากบุรพนิมติ ซึง่จะะเหน็ไดจ้ากบทสนทนาของภกิษุกบัเทพทีว่า่ ภกิษุถามเหล่า
เทพวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุเวลานี้ทา้วมหาพรหมอยูท่ีไ่หน’ ตอบวา่ ‘แมพ้วกเรากไ็มรู่ท้ี่
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อยูข่องทา้วมหาพรหมหรอืทศิทางทีท่า้วมหาพรหมอยู่ แต่มนิีมติทีส่งัเกตได ้
(คอื) แสงสวา่งเกดิขึน้ โอภาสปรากฏขึน้ ทา้วมหาพรหมกจ็ะปรากฏพระองค์
ดว้ย การทีแ่สงสว่างเกดิขึน้ โอภาสปรากฏขึน้นี้ จดัเป็นบุรพนิมติแหง่การ
ปรากฏของทา้วมหาพรหม’ ต่อมาไมน่านทา้วมหาพรหมไดป้รากฏพระองคข์ึน้  
(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๙๓/๒๑๘)   

บรุพประโยค : อาการหรอืการทาํความพยายามเบือ้งตน้, การกระทาํทแีรก, การกระทาํก่อน   
                      มาในลกัขณกถา วา่ดว้ยลกัษณะ บุรพประโยค เป็นคาํทีพ่ระสกวาทยีกขึน้มา

ถามภกิษุอตราปถกะ ในการสนทนาระหวา่งภกิษุสกวาท ี กบัภกิษุนิกายอุตร
ปาปถกะ ซึง่ฝ่ายภกิษุสกวาท ี (สก.) ถามว่า บุรพประโยค บุรพจรยิา การบอก
กล่าวธรรม การแสดงธรรมของพระโพธสิตัวเ์ป็นเชน่ไร บุรพประโยค บุรพจรยิา 
การบอกกล่าวธรรม การแสดงธรรมของพระเจา้จกัรพรรดกิเ็ป็นเชน่นัน้ใชไ่หม 
ทา่น ปร. ตอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๐๐/๔๒๖) 

บรุพเปตชน : ญาตหิรอืบุคคลผูล้ว่งลบัไปแลว้, เป็นธรรมทีเ่ป็นอารมณ์ของผูไ้มต่ระหนี่   
                      มาในปิฏฐธตีลกิเปตวตัถุ เรือ่งเปรตตุ๊กตาแป้ง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

สาํหรบับุคคลผูไ้มต่ระหนี่ ควรทาํเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหเ้ป็นอารมณ์ดว้ยการ
ปรารภบุรพชนผูล่้วงลบัไปแลว้ หรอืปรารภเทวดาผูส้งิอยูใ่นเรอืนเป็นอารมณ์ (ข.ุ
ว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐/๑๖๙)   

บรุพาจารย  ์:    อาจารยเ์บือ้งตน้, อาจารย,์ คนก่อน, บุคคลทีเ่ป็นครมูาก่อน มารดาบดิา    
                    บดิามารดาทีบุ่ตรในสกุลบชูา สกุลนัน้ชือ่วา่มบีุรพาจารย ์ คาํวา่ บุรพาจารย ์ น้ี

เป็นชือ่ของบดิามารดา เพราะบดิามารดามอุีปการะมาก บาํรุงเลีย้ง แสดงโลกน้ี
แก่บุตร บดิามารดาผูอ้นุเคราะหป์ระชาทา่นเรยีกวา่ พรหม เรยีกวา่บุรพเทพ 
บุรพาจารย ์ และอาหุไนยบุคคลของบุตร (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓, องฺ.
จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗, ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๖/๔๘๕)   

บรุีนคร :        เมอืงชัน้ใน  เมอืงทีพ่ระเจา้กุสะภายหลงัทรงชนะสงครามไดร้บัพระราชทาน
รางวลัแกว้มณีอนัไพโรจน์แลว้ประทบัชา้งเสดจ็เลยีบบุรนีครนัน้   

                      มาในกุสชาดก เป็นเมอืงชัน้ในทีม่เีสน้ทางลอ้มรอบ กล่าวคอืวา่ จาก
เหตุการณ์เกดิสงครามทีส่าํคญัขึน้ ทา้วสกักะจอมเทพไดท้อดพระเนตรเหน็แลว้ 
ทรงมพีระหฤทยัรา่เรงิชืน่ชมยนิดจีงึไดพ้ระราชทานแกว้มณีอนัไพโรจน์ดวงหนึ่ง
แดพ่ระเจา้กุสะ พระองคน์ัน้ครัน้ทรงชนะสงครามนัน้แลว้ ไดร้บัพระราชทานแกว้
มณีอนัไพโรจน์จากทา้วสกักะจอมเทพ ประทบับนคอชา้ง เสดจ็เลยีบบุรนีคร (ข.ุ
ชา.(ไทย) ๒๘/๘๑/๖๙) 

บรุษุ : เพศชาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยคุณสมบตัทิาํใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจแก่มาตุคาม   
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                      มาในปุรสิสตูร วา่ดว้ยบุรุษทีไ่มน่่าพอใจและน่าพอใจของมาตุคาม พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่บุรษุทีพ่งึพอใจแก่มาตุคามนัน้ตอ้งประกอบดว้ยองค ์ ๕ คอื (๑) 
รปูหล่อ (๒) มโีภคสมบตั ิ(๓) มศีลี (๔) ขยนัไมเ่กยีจครา้น (๕) ใหบุ้ตรแก่เธอได ้
สว่นบุรษุทีต่รงขา้มกนันี้ยอ่มไมน่่าพอใจอยา่งยิง่แก่มาตุคาม (ส.ํส.(ไทย) ๑๘/
๒๘๐/๓๑๓, ส.ํส.(ไทย) ๑๘/๒๘๑/๓๑๓)   

บรุษุที่ควรฝึก :  บุคคลทีฝึ่กได ้ผูพ้ฒันาได ้ ผูเ้ป็นเนยยบุคคล   
                    บุรุษทีค่วรฝึกจากสารถผีูส้ามารถฝึกบุรุษทีค่วรฝึกได ้ ผูส้ามารถฝึกบุรุษนัน้

ทราบการตัง้สต ิ เป็นพระอรยิะผูเ้สพการตัง้สตน้ีิอยู ่ เมือ่เสพอยู่ กช็ือ่วา่เป็น
ศาสดา เป็นผูค้วรสัง่สอนหมูค่ณะ พระศาสดานัน้ เราเรยีกวา่เป็นสารถผีูส้ามารถ
ฝึกบุรุษทีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่มกวา่อาจารยผ์ูฝึ้กทัง้หลาย (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/
๓๐๔/๓๖๘,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๑๒/๓๗๙)   

บรุษุโทษ : ชายชัว่, บุรษุทราม, ชายทีร่ปูรา่งอปัลกัษณ์  
                    บุรุษผูม้ลีกัษณะโทษ ๑๘ ประการ คอื (๑) มเีทา้ทู ่หมายถงึมเีทา้แบนเป็นแผน่ 

(๒) มเีลบ็กุด หมายถงึมเีลบ็เน่า (๓) มปีลน่ีองหยอ่นยาน หมายถงึเนื้อปลน่ีอง
หยอ่นยานลงขา้งล่าง (๔) มรีมิฝีปากบนยาว หมายถงึ รมิฝีปากดา้นบนยาวหอ้ย
ปิดรมิฝีปากดา้นล่าง (๕) มน้ํีาลายไหล หมายถงึมน้ํีาลายไหล(ตลอดเวลา)  (๖) 
มเีขีย้ว หมายถงึมเีขีย้วงอกขึน้เหมอืนเขีย้วสกุร (๗) มจีมกูหกั หมายถงึมจีมกู
ทัง้หกัทัง้คด (๘-๑๐ ความชดัแลว้) (๑๑) มหีนวดแดง หมายถงึมหีนวดสแีดง
เหมอืนเสน้ลวดทองแดง (๑๒) มผีมเหลอืง หมายถงึมผีมงอกขึน้มาเป็นสทีอง 
(๑๓) มหีนงัยน่ตกกระ หมายถงึหนงัตามตวัเตม็ไปดว้ยรอยยน่และ เกลื่อนกล่น
ไปดว้ยมลูแมลงวนั (๑๔) มตีาเหลอืง หมายถงึมลีกูตาเหลอืกเหลอืงเหมอืนตา
แมว (๑๕) มกีายคด หมายถงึมทีีค่ด ๓ แหง่ คอื สะเอว หลงั และคอ (๑๖) มขีา
โกง หมายถงึมเีทา้เฉไปคนละทาง ขอ้ต่อกระดกูไมส่นิทกนั (เวลาเดนิ)เสยีง
ดงักฏะ กฏะ (๑๗) มขีนหยาบยาว (๑๘) นุ่งหม่หนงัสอื เป็นอมนุษย ์หมายถงึ 
ไมใ่ชม่นุษย ์ คอื ผูน้ัน้เป็นยกัษ์จาํแลงตวัเป็นมนุษยเ์ทีย่วไป (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/
๒๑๒๗/๕๑๔, ข.ุชา.อ. (บาล)ี  ๑๐/๒๑๒๗-๒๑๒๙/๓๙๑-๓๙๒) 

บรุษุบคุคล บุคคลทีม่ลีกัษณะบุรษุ เป็นชาย คาํสมมตทิีพ่ระพทุธเจา้ตรสัเรยีกชาวโลก เช่น
เรยีกผูน้บัถอืศาสนาดัง้เดมิของชาวอนิเดยีวา่ พราหมณ์ หรอืพราหมณี   

                    บุรุษบุคคล ในทีน้ี่เป็นพระดาํรสัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัเรยีกตามสมมตขิองชาวโลก 
เพราะพระพทุธเจา้ทุกพระองค ์  มกีถา ๒ อยา่ง คอื (๑) สมมตกิถา ถอ้ยคาํ
สมมต ิตรสัตามทีโ่ลกสมมต ิเชน่ ตรสัวา่ สตัว ์นระ บุรุษ ตสิสะ นาคเป็นตน้ (๒) 
ปรมตัถกถา ถอ้ยคาํโดยปรมตัถต์รสัตามสภาวธรรม เชน่ตรสัวา่ ขนัธ ์ ธาต ุ
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อายตนะ เป็นตน้ พระพทุธเจา้เมือ่จะทรงแสดงปรมตัถกถา กไ็มท่รงลมืทีจ่ะตรสั
สมมตกิถา ทัง้นี้เพือ่ใหเ้วไนยสตัว ์ ไดเ้ขา้ใจธรรมะนัน่เอง (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๑/
๑๐๑, ส.ํนิ.อ.(บาล)ี ๒/๕๑/๘๘) 

บรุษุประเสริฐ :  บุรุษทีด่ ี คอืบุรุษผูม้กีเิลสและรูช้ดัวา่เรามกีเิลส ผูไ้มม่กีเิลสและรูช้ดัวา่ไมม่ี
กเิลส   

                      มาในอนงัคณสตูร กล่าวถงึบุคคลผูม้กีเิลสเพยีงดงัเนินและรูช้ดัตามความเป็น
จรงิวา่ ‘เรามกีเิลสเพยีงดงัเนินภายในตน’ บุคคลทีม่กีเิลสเพยีงดงัเนินเหมอืนกนั
น้ี บุคคลน้ีบณัฑติกล่าววา่ ‘เป็นบุรษุประเสรฐิ’ บคุคลใดเป็นผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดงั
เนินและรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘เราไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนินภายในตน’ บุคคลที่
ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนินเหมอืนกนันี้ บุคคลน้ีบณัฑติกล่าววา่‘เป็นบุรุษ
ประเสรฐิ’(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๗/๔๕)   

บรุษุผ ูใ้ฝ่ธรุะ :  บุรษุ ชายทีเ่อาธุระ ผูไ้มท่อดทิง้ธุระ  พระผูม้พีระภาคเจา้ ผูม้สีตสิมัปชญัญะ อด
กลัน้ทุกขเวทนาทางกาย    

                      มาในสกลกิสตูร เป็นคาํทีเ่ทวดาตนหนึ่งไดเ้ปล่งอุทานสรรเสรญิพระผูม้พีระ
ภาคในสาํนกัของพระองคว์า่ พระสมณะโคดมเป็นบุรษุผูใ้ฝ่ธุระจรงิ กแ็ลพระ
สมณะโคดมมพีระสตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ทุกขเวทนาทางพระวรกายทีก่ลา้
แขง็อยา่งหนกัเผด็รอ้นอนัไมส่บายพระทยั ทีเ่กดิขึน้แลว้ไวไ้ด ้ เพราะความที่
พระองคเ์ป็นบุรุษผูใ้ฝ่ธุระ ไมท่รงเดอืดรอ้น (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓๘/๕๒)   

บรุษุเพศ : เพศชายคําเปรยีบเทยีบพระประสงค์ของพระเจ้าสุสมิะที่พระประสงค์ประพฤติ
พรหมจรรย์กบัสตรเีพศที่เขา้ไปใกล้ชดิเพื่อประเล้าประโลมบุรุษเพศด้วยความ
ใคร ่  

                      มาในเรือ่งสสุมีชาดก เมือ่ครัง้พระเจา้สสุมีะออกผนวช พระโพธสิตัวพ์ดูกบัตน
พระเจ้าสุสิมะทํานองให้ปลงกับอนิจจงัด้วยเส้นผมที่เคยดําสนิทแต่มาบัดน้ี
กลายเป็นผมสขีาวแลว้ ดงันัน้ เจา้เหน็ความเปลีย่นแปลงนี้แลว้อย่าได้ชกัชา้ให้
รบีประพฤติธรรมเถิด เวลานี้เป็นเวลาที่พระองค์สมควรประพฤติพรหมจรรย ์
เมื่อพระราชเทวไีด้ยินดงันัน้ จึงได้ทูลทํานองตัดพ้อต่อว่าพระราชาว่า "ผมที่
หงอกกผ็มของหม่อมฉนั มใิช่ของพระองค ์และพระราชเทวไีดทู้ลว่า พระองคย์งั
ทรงหนุ่ม น่าทศันา ทรงดํารงอยู่ในปฐมวยั งามประดุจยอดไม ้ขอพระองค์ทรง
ครอบครองราชสมบัติ และทรงสนพระทัย หม่อมฉัน ขอพระองค์อย่าด่วน
ประพฤติพรหมจรรย์ที่ให้ผลตามกาลเลย พระเจ้าสุสมิะ ตรสัเปรยีบเทยีบพระ
ประสงคข์องพระองคท์ีอ่ยากออกประพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยหญงิสาวแสนสวยว่า 
เราเหน็สาววยัรุ่น มผีวิพรรณเกลีย้งเกลา ร่างกายงดงาม ทรวดทรงเฉิดฉาย เจา้
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หล่อนมกีริยิาละมนุละไม ประดุจดงัเถาย่านาง และพระองคต์รสัเปรยีบเทยีบพระ
ประสงคข์องพระองคท์ี่อยากออกประพฤตพิรหมจรรยว์่า หญงิสาวแสนสวย ทํา
กริยิาอ่อนชอ้ยยัว่ยวนประเลา้ประโลมกเิลสกามยามแลว้เขา้ไปใกลบุ้รุษเพศ (ขุ.
ชา.(ไทย) ๒๗/๑๑๗/๒๗๖)   

บรุษุเมธ : ชือ่พธิกีรรมอยา่งหนึ่ง ม ี๒ นยั (๑) นยัทางศาสนาพราหมณ์ เป็นขอ้ที ่๒ ในมหา
ยญั ๕ ประการของศาสนาพราหมณ์ คอืการฆา่คนบชูายญั (๑) นยัทาง
พระพทุธศาสนา เป็นขอ้ที ่ ๒ ในราชสงัหควตัถุ ๔ ประการ คอืผูฉ้ลาดในการ
บาํรุงขา้ราชการ รูจ้กัสง่เสรมิคนดมีคีวามสามารถ   

                      มาในยญัญสตูร วา่ดว้ยการบชูายญั มุง่อธบิายการบชูายญัของศาสนา
พราหมณ์กบัปฏปิทาของพระอรยิในพระพทุธศาสนา พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสั
ปฏเิสธถงึการบชูายญัดว้ยคาถาเหล่าน้ีวา่ มหายญัทีม่กีริยิามากเหล่านัน้ คอื 
อสัวเมธ บุรษุเมธ สมัมาปาสะ สมัมาปาสะ และ นิรคัคฬะ (การบชูาไมจ่าํกดั) ไม่
มผีลมาก แต่พระอรยิะผูป้ฏบิตัชิอบในพระพทุธศาสนา แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ 
ยอ่มไมเ่กีย่วขอ้งกบัยญัทีม่กีารฆา่แพะ แกะ โค และสตัวช์นิดต่าง ๆ (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๒๐/๑๓๘) 

บรุษุร ู้เดียงสา : ชายผูรู้เ้ดยีงสา ผูส้ามารถทราบถอ้ยคาํทีเ่ป็นสุภาษติ ทพุภาษติ ชัว่หยาบและ
สภุาพ   

                      มาในเรือ่งฉพัพคัคยี ์ เมือ่พระผูม้พีระภาคแสดงพระอนุบญัญตัแิก่ภกิษุวา่ 
ภกิษุใดแสดงธรรมแก่มาตคุามเกนิ ๕-๖ คาํ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ต่มบีุรษุ
รูเ้ดยีงสาอยู ่ เพือ่เป็นพยานรบัรูถ้อ้ยคาํทีถู่ก หรอืผดิ ละเอยีด หรอืหยาบ ปกติ
ถา้ไมใ่ชอ่นุบญัญตัจิะไมม่เีงือ่นไขวา่ เวน้ไว ้ เวน้แต่...  (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๔/
๒๕๐) 

บรุษุสงูสดุ : บุรุษเพศผูป้ระเสรฐิ,  พระพทุธเจา้ เป็นคาํยกยอ่งของทา้วธตรฐและพระโอรส 
๙๑ องค ์พระนามวา่อนิทะ   

                      เป็นคาํยกยอ่งสรรเสรญิพระพทุธเจา้ของทา้วธตรฐและโอรสของทา้วธตรฐ
ทีม่มีากถงึ ๙๑ องค ์ แต่มพีระนามเดยีว พระนามวา่อนิทะ ต่างมพีลงัมาก ทา้ว
ธตรฐและพระโอรสเหล่านัน้ เมือ่เหน็พระพทุธเจา้ผูต้ืน่แลว้ ผูเ้ป็นเผา่พนัธุแ์หง่
พระอาทติย ์ พากนัถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นผูย้ ิง่ใหญ่ ปราศจากคราม
ครัน่ครา้ม แต่ทีไ่กล ยกยอ่งพระองคว์า่ ผูท้รงเป็นบุรษุอาชาไนย ขา้พระพทุธเจา้
ขอนอบน้อมพระองค ์ผูท้รงเป็นบุรุษสงูสดุ ดงันี้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๗/๒๒๒)   

บรุษุองอาจ : ชายผูส้งา่งาม, กลา้หาญ คาํยกย่องพระพทุธเจา้ของมนุษยแ์ละเทวดา   



 

๒๘๗๙ 
 

 

                      เป็นคาํทีม่นุษยแ์ละเทวดาตา่งพากนัยกยอ่งสรรเสรญิพระพทุะเจา้ว่า 
พระองคท์รงฉลาดในประเภทแหง่ปัญญา ทรงมญีาณแตกฉาน ทรงบรรลุ
ปฏสิมัภทิา ทรงบรรลุเวสารชัชญาณ ๔ เป็นผูท้รงทสพลญาณ ทรงเป็นบุรษุ
องอาจ ทรงเป็นบุรุษดุจราชสหี ์ ทรงเป็นบุรุษดุจนาค ทรงเป็นบุรษุอาชาไนย   
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐)   

บรุษุอาชาไนย : บุรุษทีฝึ่กมาดแีลว้, พระอรหนัต ์ เป็นคาํยกยอ่งพระพทุธเจา้วา่เป็นบุรุษ
อาชาไนยโดยทา้วธตรฐและโอรสทัง้ ๙๑ องคท์ีน่ามวา่อนิทะ   

                     เป็นคาํทีท่า้วธตรฐและพระโอรสของทา้วธตรฐ จาํนวน ๙๑ องค ์ มพีระนาม
เดยีววา่ อนิทะ ต่างมพีลงัมาก ครัน้เหน็พระพทุธเจา้ผูต้ื่น ผูเ้ป็นเผา่พนัธุแ์หง่
พระอาทติยแ์ลว้ กพ็ากนัถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นผูย้ ิง่ใหญ่ ปราศจาก
ครามครัน่ครา้มแต่ทีไ่กล ผูท้รงเป็นบุรษุอาชาไนย พระองคผ์ูท้รงเป็นบุรุษสงูสดุ 
ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอนัฉลาดเถดิ แมอ้มนุษยท์ัง้หลายกถ็วาย
อภวิาทพระองค ์ และนอกจากมนุษยถ์วายอภวิาทพระพทุธองคแ์ลว้กย็งัมเีทวดา
อกีองคห์น่ึงไดเ้ปล่งอุทานนี้ในสาํนกัของพระผูม้พีระภาควา่ "พระสมณะโคดม
เป็นบุรุษอาชาไนยจรงิ" มพีระสตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ทุกขเวทนาทางพระ
วรกายทีก่ลา้แขง็อยา่งหนกั เผด็รอ้นอนัไมส่บายพระทยัทีเ่กดิขึน้แลว้ไวไ้ด ้
เพราะความทีพ่ระองคเ์ป็นบุรุษอาชาไนย (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๗/๒๒๒ ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๒๘๘/๒๓๖ ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓๘/๕๑)   

บษุยฤกษ์ : ชือ่ของดาวฤกษ์บษุยะ ม ี๕ ดวง (๑) ดาวปุยฝ้าย (๒) ดาวพวงดอกไม ้(๓) ดาว
ดอกบวั (๔) ดาวโลง (๕) ดาวสมอสาํเภา หรอืดาวสธิยะ  

                      เป็นชือ่ของดาวฤกษ์อยา่งหนึ่ง มทีัง้หมด ๕ ดวง ในเรือ่งนี้ กม็ผีลมะตมูอ่อน
อยา่งหนึ่งในบรรดาผลไมห้ลายชนิดทีเ่กดิบุษยฤกษน้ี์ ทีเ่ชือ่วา่เป็นมงคล เป็น
เรือ่งความเหน็ของพราหมณ์เกีย่วกบัวา่อะไรเป็นมงคลหรอืไมเ่ป็นมงคล โดยที่
สมณะพราหมณ์พวกหนึ่งถอืความหมดจดดว้ยการเหน็ วา่ การเหน็รปูบางอยา่ง
เป็นมงคล บางอยา่งไมเ่ป็นมงคล ปัญหาวา่ สมณะพราหมณ์เหล่านัน้ถอืการเหน็
รปูชนิดไหนวา่เป็นมงคล โดยตัง้สมมตฐิานวา่ สมณะพราหมณ์ทีลุ่กขึน้แต่เชา้ตรู ่
ยดึถอืเอาวา่รปูเหล่าน้ีเป็นมงคลยิง่ คอื เหน็นกแอ่นลม หญงิมคีรรภ ์ เดก็เลก็ทีข่ ี่
คอคนไปหมอ้มน้ํีาเตม็ ปลาตะเพยีนแดง มา้อาชาไนย รถเทยีมมา้อาชาไนย โค
ผู ้ โคแดงกพ็ากนัถอืการเหน็รปูเหน็ปานนี้วา่เป็นมงคล หรอืวา่ผลมะตมูอ่อนเกดิ
ในบุษยฤกษ ์ (วา่เป็นมงคลอยา่งยิง่) (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๕/๑๐๕ พจนานุกรม 
ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ๒๕๒๕, หน้า ๔๘๓) 

บชูา,บชูาดี : สกัการะ พธิกีรรม แสดงความเคารพ นบัถอื  การบชูาในทกัขไิณยบคุคล   
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                      มาในองัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต กลา่วถงึการบชูาทีด่ ี หมายถงึยญัที่
บุคคลบชูาด ี เซ่นสรวงด ี สมบรูณ์ด ี เพราะทาํไวใ้นทกัขไิณยบุคคล จะทาํใหย้ญั
ไดแ้พรห่ลาย และเทวดากเ็ลื่อมใส มาในองัคุตตรนิกาย เอกนิบาต กล่าวถงึการ
ประพฤตทิีช่อบของสตัวท์ัง้หลายเวลาใด เวลานัน้ชือ่วา่เป็นฤกษ์ด ีมงคลด ีสวา่ง
ด ี รุง่ด ี ขณะด ี ยามด ี และบชูาดใีนพรหมจารบีุคคล (องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๔๐/
๖๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๕๖/๔๐๐)   

บชูาไฟ : จุดไฟบชูาเทพเจา้ โดยการเตมิเชือ้ใสล่งในกองไฟ  เป็นการเลีย้งชพีดว้ย
เดรจัฉานวชิา เป็นลกัษณะทาํตนและคนอื่นใหเ้ดอืดรอ้น เป็นกรรมวธิทีีห่วงัให้
ตนบรสิทุธิท์ีผ่ดิ เป็นอาการของคนเขลา   

                      มาในเรือ่งมหาศลี การบชูาไฟเป็นลกัษณะของการเลีย้งชพีทีผ่ดิ เขา้ขา่ย
เลีย้งดว้ยเดรจัฉานวชิา เรือ่งนี้ พระตถาคตไดร้บัการยกยอ่งจากปุถุชน กล่าวคอื
วา่ พระสมณะโคดมทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิา โดย
ไมท่าํนายอวยัวะ ทาํนายตาํหนิ ทาํนายโชคลาง ทาํนายฝัน ทาํนายลกัษณะ 
ทาํนายหนูกดัผา้ ทาํพธิบีชูาไฟ พธิเีบกิแวน่เวยีนเทยีน พธิซีดัแกลบบชูาไฟ พธิี
ซดัราํบชูาไฟ พธิซีดัขา้วสารบชูาไฟ พธิเีตมิเนยบชูาไฟ พธิเีตมิน้ํามนับชูาไฟ 
พธิพีน่เครือ่งเซ่นบชูาไฟ พระองคท์รงงดเวน้ทาํพธิบีนบาน พธิแีกบ้น รา่ยมนตร์
ขบัผตีัง้ศาลพระภมู ิทาํกะเทยใหเ้ป็นชาย ทาํชายใหเ้ป็นกะเทย ทาํพธิปีลกูเรอืน 
พธิบีวงสรวงพืน้ที ่ พน่น้ํามนตร ์ รดน้ํามนตร ์ พธิบีชูาไฟ   มาในทฆีนิกาย
มหาวรคค โดยการบชูาไฟเป็นความเชือ่ของนกัพรตชฎลิ ดงันัน้ เมือ่มกีรณี
เกีย่วกบับชูาไฟจงึมกัยกอุปมาดว้ยชฎลิผูบ้ชูาไฟ  

                      มาในองัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เป็นอาการเบยีดเบยีนทาํตนและคนให้
เดอืดรอ้น ลกัษณะหนึ่งทีท่าํตนและคนอื่นใหเ้ดอืดรอ้นของพระราชาผูท้รงบชูา
ไฟดว้ยน้ํานมทีม่อียูใ่นเตา้ที ่๔ ดว้ยการฆา่โค แพะ แกะ และทาํคนใหเ้ป็นทาส  

                      มาในขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ กล่าววา่ การบชูาไฟเป็นกรรมวธิทีาํตนให้
บรสิทุธิข์องชฎลิ โดยทีช่ฎลิจาํนวนมาก ผดุขึน้บา้ง ดาํลงบา้ง ทัง้ผดุขึน้และดาํ
ลงบา้ง รดน้ําบา้ง บูชาไฟบา้งทีแ่มน้ํ่าคยาดว้ยคดิวา่ “ดว้ยวธิน้ีีจะบรสิุทธิ”์  

                      มาในขทุทกนิกาย วมิานวตัถุ กล่าวถงึการบูชาวา่เป็นวธิขีองคนเขลา 
เพราะคนเขลาไมรู่ต้ามความเป็นจรงิ พากนันอบน้อมด

บชูามหายญั, พิธี : พธิบีชูาเทพเจา้ดว้ยชวีติสตัวจ์าํนวนมาก ตามนยัพทุธศาสนา หมายถงึการ
ทาํสงคมสงเคราะห ์ เชน่พระเจา้มหาวชิติราชทรงรบัคาํปรกึษาจากพราหมณ์
ปุโรหติแลว้กบ็ชูามหายญัเพือ่อํานวยประโยชน์สขุแก่พระองคต์ลอดกาลนาน   



 

๒๘๘๑ 
 

 

                     กฏูทนัตสตูรกล่าววา่พธิบีชูามหายญัน้ีเป็นสิง่ทีพ่ราหมณ์นามว่ากฏูทนัตะกาํลงั
เตรยีมพธิบีูชาอยูด่ว้ยการนําโคเพศผู ้ ลกูโคเพศผู ้ ลกูโคเพศเมยี แพะ และแกะ
อยา่งละ ๗๐๐ ตวัไปผกูทีห่ลกัเพือ่ฆา่บชูายญั  

                      มาในเสลสตูร พธิบีชูามหายญัเป็นลกัษณะทีเ่ป็นคุณ ไมเ่บยีดตนและคน
อื่นเหมอืนมาในกฏูทนัตสตูร จะเหน็ไดจ้ากการสนทนาของเสลพราหมณ์กบั
เกณิยชฎลิ เมือ่เสลพราหมณ์ถามเกณิยชฎลิวา่ จกัมพีธิอีาวาหมงคลหรอืวิ
วาหมงคล พธิบีชูามหายญัจะปรากฏแก่ทา่น หรอืทา่นไดท้ลูเชญิพระเจา้พมิ
พสิารจอมทพัมคธ ใหเ้สดจ็มาเสวยพระกระยาหาร หรอื เกณิยชฎลิตอบวา่ 
ไมอ่ยา่งนัน้ แต่พธิบีชูามหายญัไดป้รากฏแก่ขา้พเจา้ เน่ืองจากพระสมณะโคดมผู้
เป็นศากยบตุร ผูเ้สดจ็ออกผนวชจากศากยตระกลูเสดจ็จารกิไปในแควน้องัคุต
ตราปะ พรอ้มกบัภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ ๑,๒๕๐ รปู เสดจ็ถงึอาปณนิคมแลว้ 
พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ เป็นพระอรหนัต ์ฯลฯ เป็นพระพทุธเจา้ ขา้พเจา้ได้
ทลูนิมนตท์า่นพระโคดมพระองคน์ัน้ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆม์าฉนัภตัตาหารในวนั
พรุง่นี้ 

                      มาในภรูทิตัตชาดก เป็นความเชือ่วา่เมือ่ทาํพธิบีชูามหายญัแลว้จะพาตนให้
บรสิทุธิ ์ จะเหน็ไดเ้มื่อพราหมณ์เนสาทะกล่าวกะโสททตัวา่ พราหมณ์ทัง้หลาย
บชูามหายญัอยา่งนี้แลว้ยอ่มบรสิทุธิไ์ด ้ เราจกับชูามหายญั กจ็กัพน้จากบาปได้
อยา่งนี้ โสมทตักล่าววา่ เชญิเถดิ บดัน้ี ลกูจะขอแยกทางไป วนันี้ ลกูจะไมข่ออยู่
รว่มกบัพอ่ จะไมข่อเดนิทาง รว่มกบัพอ่ผูท้าํกรรมหยาบชา้อยา่งนี้สกักา้วเดยีว 
(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๒๓/๑๒๕, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๗/
๔๙๒, ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๘๔๒/๓๑๔)   

บชูายญั : ทาํการบชูา, กริยิาทีท่าํความเคารพ,  นบัถอื    
                      มาในทานวรรค กล่าวถงึการบชูายญั ๒ อยา่งนี้ คอื (๑) การบชูายญัดว้ย

อามสิ (๒) การบชูายญัดว้ยธรรม ในการบชูายญั ๒ อยา่งนี้ การบชูายญัดว้ย
ธรรมเป็นเลศิ  

                      มาในสารปีุตตเถรมาตลุพราหมณวตัถุ  โดยการเปรยีบเทยีบการบชูาวา่
อยา่งไรดเีลศิกวา่กนั เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผูเ้ป็นลุง
ของพระสารบีตุรเถระ การบชูาของบคุคลผูบ้ชูาทา่นทีอ่บรมตนดแีลว้คนเดยีว 
แมเ้พยีงครูเ่ดยีว ประเสรฐิกว่าการบชูาของบุคคลผูบ้ชูายญัคอืการใหท้านแก่
มหาชน ดว้ยทรพัยจ์าํนวน ๑,๐๐๐ กหาปณะทุก ๆ เดอืน ตลอด ๑๐๐ ปี (องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๔๓/๑๒๑, ข.ุข.ุ๒๕/๑๐๖/๖๓,ข.ุธ.อ.(บาล)ี๔/๙๗)   

บชูาสกัการะ : พธิแีสดงความเคารพดว้ยดอกไม ้ธปูเทยีนในการทาํทานต่าง ๆ   



 

๒๘๘๒ 
 

 

                    การปฏบิตัตินดว้ยความเคารพกราบไหวใ้นการใหท้าน กล่าวคอื ทานทีบุ่คคล
ถวายเจาะจงสงฆน์ัน้ชือ่วา่เป็นทานทีบ่ชูาสกัการะดว้ยดแีลว้ หรอืในการทาํ
ทกัษณิาในพระสงฆ ์ ซึง่มผีลมาก มอีานิสงสม์าก แมพ้ระสมัมาสมัพทุธเจา้
ทัง้หลายผูท้รงรูแ้จง้โลกกท็รงสรรเสรญิแลว้  (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๕๓/๘๘) 

บรูพาจารย  ์: อาจารยค์นก่อน อาจารยค์นแรก อาจารยค์นก่อน อาจารยต์น้ อาจารยค์นแรก 
คอื มารดาบดิา  เหล่าฤๅษผีูเ้ป็นบรูพาจารยข์องพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท ไดแ้ก่
ฤๅษอีฏัฐกะ ฤๅษวีามกะ ฤๅษวีามเทวะ ฤๅษเีวสสามติร ฤๅษยีมตคัค ิ ฤๅษี
องัครีส ฤๅษภีารทัวาชะ ฤๅษวีาเสฏฐะ ฤๅษกีสัสปะ และฤๅษภีคุ ซึง่เป็นผูผ้กู
มนตรบ์อกมนตรท์ีพ่วกพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรเพท  

                      คาํวา่บุรพาจารย ์ จากคาํตอบพระอุปราชโพธสิตัวต์อบพราหมณ์ หมายถงึผู้
ไมป่ฏเิสธสตัวท์ัง้หมดนัน้ทีพ่งึเลีย้งดว้ยขา้วกด็ ี ไมพ่งึเลีย้งดว้ยขา้วกด็ ี ใน
มนุษยโลกนี้ ตวัใดเจาะจงไปหาเรา (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๓๒/๒๓๕. ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๕๔๐/๒๓๘. ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๗๗/๑๓๗)   

เบญจกามคณุ : กามคุณ ๕ ไดแ้ก่ รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั สว่นทีน่่าใคร ่ น่าปรารถนา น่า
พอใจ สว่นทีด่หีรอืสว่นทีอ่รอ่ยของกาม   

                      มาในกกักฏกรสทายกวมิาน วมิานทีเ่กดิขึน้แกค่นเฝ้านาผูถ้วายแกงป ู เป็น
คุณลกัษณะความงดงาม ความรืน่เรงิยนิดใีนวมิานของเทพบุตร ทา่นเปรยีบรส
ในวมิานนี้วา่ทพิรส ขอ้น้ีจะเหน็ไดจ้ากการทีพ่ระมหาโมคคลัลานเถระถาม
เทพบตุรองคห์น่ึงวา่ วมิานมเีสาทาํดว้ยแกว้มณีน้ีสงูมาก วดัโดยรอบได ้ ๑๒ 
โยชน์เป็นปราสาท ๗๐๐ ยอด ดโูอฬาร มเีสาประดษิฐด์ว้ยแกว้ไพฑรูย ์ มพีืน้ปู
ลาดดว้ยแผน่ทองคาํสวยงาม ทา่นสถติ ดืม่ กนิอยูใ่นวมิานนัน้ มทีวยเทพพากนั
บรรเลงพณิทพิยด์งัไพเราะ ในวมิานของทา่นนี้ มเีบญจกามคุณอนัเป็นทพิรส 
และเหล่าเทพนารปีระดบัดว้ยอาภรณ์ทองคาํฟ้อนราํอยู ่ดงันี้  

                        มาในอลมัพสุาชาดก ซึง่ถอืวา่เบญจกามคุณนี้เป็นหลงไหล เป็นทีย่นิดขีอง
ดาบสน้ี จะเหน็วา่ได ้ นางอลมัพสุาเทพกญัญารูว้า่อสิสิงิคดาบสนัน้หลงใหลใน
เรือ่งนี้ จงึกล่าววา่ เมื่อจติของทา่นเป็นไปอยา่งนี้แลว้ กไ็มใ่ชก่าลทีจ่ะเป็นปัญหา 
มาเถดิสหาย เราทัง้ ๒ จกัอภริมยก์นัในอาศรมของเรา มาเถดิ ดฉินัจกัคลุกเคลา้
ทา่นขอท่านเป็นผูฉ้ลาดในความยนิดใีนเบญจกามคุณเถดิ (ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/
๑๒๐/๖๑๕, ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๙๑๑/๑๑๐)   

เบญจขนัธ  ์: ขนัธ ์๕ ขนัธ ์ไดแ้ก่ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ   
                        มาในจฬูสจัจกสตูร เป็นเรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัสอนพระสาวกชือ่วา่ อคัคิ

เวสสนะ ใหเ้หน็เบญจขนัธน์ัน้ทัง้หมด คอื รปูอยา่งใดอย่างหน่ึง ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 



 

๒๘๘๓ 
 

 

อนาคต และปัจจุบนั ภายใน หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต 
ไกลหรอืใกลก้ต็าม ตามความ เป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบอยา่งนี้วา่ ‘นัน่ไมใ่ช่
ของเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตา ของเรา’ เวทนาอยา่งใดอยา่งหน่ึง ... 
สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ... สงัขารอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  มาในภทัเทกรตัตสตูร 
เป็นการกล่าวถงึบุคคลหวงัสิง่ทีย่งัไมม่าถงึ คอื บุคคลดาํเนินไปตามความ
เพลดิเพลนิในเบญจขนัธว์า่ ในอนาคต เราพงึมรีปูอยา่งนี้ เวทนา สญัญา สงัขาร 
และวญิญาณอยา่งนี้  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๖๑/๓๙๘, ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๗๔/๓๒๑) 

เบญจศีล : ศลี ๕ ขอ้ ไดแ้ก่ เวน้จากการฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเทจ็ และ
ดืม่สรุา   

                        มาในนนัทาเถรยิาปทาน เป็นเรือ่งทีพ่ระพทุธองคท์รงทาํเดยีรถยีท์ีม่าเฝ้า
ทัง้หมดใหด้าํรงอยูใ่นเบญจศลีโดยประการทีพ่ระองคท์รงอนุเคราะหส์รรพสตัว ์
ประกอบดว้ยพระกรุณา ทรงแสวงหาประโยชน์เกือ้กลูเพือ่สรรพสตัว ์ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๑๖๘/๔๗๘) 

เบด็ : อุปกรณ์เกีย่วเกาะเหยือ่ ใชเ้ป็นคาํอุปมาการลงโทษ การยดึตดิในกาม ความหลง
เป็นเหยือ่ดกัปลา เป็นตน้   

                      มาในพาลบณัฑติสตูร เมือ่พระราชาสัง่ใหจ้บัโจรมาลงโทษดว้ยอาการต่าง ๆ 
น่าหวาดกลวั มกีารสวมปลอกเหลก็ทีข่อ้ศอกและเขา่แลว้เสยีบหลาวทัง้ ๕ ทศิ
เอาไฟเผาบา้ง ใชเ้บด็เกีย่วหนงั เน้ือเอน็ออกมาบา้ง เฉือนเน้ือออกเป็นแวน่ ๆ 
เหมอืนเหรยีญกษาปณ์บา้ง เฉือนหนงัเนื้อ เอน็ ออกเหลอืไวแ้ต่กระดกูบา้ง  

                        มาในเทวทตูสตูร เป็นอาการทีน่ายนิรยบาลทรมานสตัวน์รกโดยใชเ้บด็เกีย่ว
สตัวน์รกนัน้ขึน้มาวางไวบ้นบกแลว้ถามเขาอยา่งนี้วา่ ‘พอ่มหาจาํเรญิ เจา้
ตอ้งการอะไร’ เขากล่าวอยา่งนี้วา่ ‘ขา้พเจา้หวิ เจา้ขา้’ มาในพาฬสิโิกปมสตูร คาํ
วา่เบด็เป็นคาํอุปมาการยดึตดิของผูต้ดิอยูใ่นเบด็ ๖ ชนิด คอื เบด็คอืรปู เสยีง 
กลิน่ รส สมัผสั และธรรมารมณ์ อนัน่าใคร ่ มาในอตัตานุวาทสตูร เรือ่งทณัฑภยั 
ทีล่งโทษผูท้าํชัว่ทีน่่ากลวั มกีารตดีว้ยแสบ้า้ง เฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ตดีว้ยไม้
ตะบองบา้ง ตดัมอืบา้ง ตดัเทา้บา้ง ตดัทัง้มอืและเทา้บา้ง ตดัหบูา้ง ตดัจมกูบา้ง 
ตดัทัง้หแูละจมกูบา้ง ทาํใหเ้ป็นภาชนะสาํหรบัรองหมอ้น้ําขา้วบา้ง ทาํใหเ้กลีย้ง
เกลาเหมอืนสงัขบ์า้ง ทาํใหม้ปีากเหมอืนปากราหบูา้ง ทาํใหม้พีวงมาลยัไฟบา้ง 
ทาํใหม้อืมไีฟลุกโชตชิว่งบา้ง ทาํใหเ้ป็นเกลยีวหนงัเนื้อทรายบา้ง ทาํใหนุ่้งหนงั
ตนเองเหมอืนนุ่งผา้ขีร้ ิว้บา้ง ทาํใหย้นืกวางบา้ง ทาํใหเ้หมอืนเน้ือตดิเบด็บา้ง (ม.
อุป.(ไทย) ๑๔/๒๔๗/๒๙๒, ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๗๐/๓๑๗, ส.ํส.(ไทย) ๑๘/๒๓๐/
๒๑๙, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๑/๑๘๓) 



 

๒๘๘๔ 
 

 

เบา้ตา : ชอ่งของลกูตา, สว่นทีบุ่๋ม, เป็นหลุม,  มลีกัษณะเป็นเบา้ตากลวง เบา้ตาบุ๋ม เบา้
ตาลกึ เป็นสภาพของอสภุะและเป็นอาการของคนผอมโซเกดิจากการอดอาหาร
หรอืลดอาหารของโพธริาชกุมาร   

                       มาในโพธริาชกุมารสตูร เป็นอาการของการปฏบิตัทิุกกรกริยิาของโพธริาช
กุมารดว้ยการอดอาหารหรอืลดอาหารแลว้จะเกดิผลโดยทาํใหร้า่งกายผา่ยผอม 
ซูบผอม มรีา่งกายเหมอืนเถาวลัยท์ีม่ขีอ้มากหรอืเถาวลัยท์ีม่ขีอ้ดาํ เนื้อสะโพกก็
ลบีเหมอืนกบีเทา้อฐู กระดกูสนัหลงักผ็ดุเป็นหนามเหมอืนเถาวลัย ์ ซีโ่ครงทัง้ ๒ 
ขา้งขึน้สะพรัง่ เหมอืนกลอนศาลาเก่า ดวงตาทัง้ ๒ กล็กึเขา้ไปในเบา้ตา เหมอืน
ดวงดาวปรากฏอยูใ่นบ่อน้ําลกึ  

                        มาในวชิยสตูร วา่ดว้ยการพจิารณาเอาชนะความสวยงามของรา่งกายดว้ยอสุ
ภะ เพือ่ปลงเสยีได ้ ไมย่ดึตดิ โดยคดิวา่ รา่งกายนี้ประกอบดว้ยกระดกูและเสน้
เอน็ มหีนงัและเนื้อฉาบทา หอ่หุม้ดว้ยผวิหนงั รา่งกายนี้เตม็ไปดว้ยลาํไสใ้หญ่
หรอือวยัวะในทอ้งอื่น ๆ รา่งกายนี้มขีองไมส่ะอาดไหลออกทางทวารทัง้ ๙ เสมอ 
คอื มขีีห้ไูหลออกทางรหู ู มน้ํีามกูไหลออกจากทางช่องจมกู บางคราวกอ็าเจยีน 
สาํรอกน้ําด ี ขากเสลดออกทางปาก มหียาดเหงือ่ออกตามขมุขน มหีนองฝีไหล
ออกตรงทีเ่ป็นแผล มขีีต้าไหลออกทางเบา้ตา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๔/๔๐๔, ข.ุข.ุ
(ไทย) ๑๓/๔๘๑/๖๑๐)   

เบา้หลอม :  สิง่ทีท่าํเป็นหลกัเพือ่หล่อสิง่ต่าง ๆ  เป็นรปูรา่ง มลีกัษณะกลวงหรอืเป็นหลุม 
เป็นบ่อ  อุปมาการทาํจติใหผ้อ่งแผว้ดว้ยเบา้หลอม   

                         มาในอุโบสถสตูร วา่ดว้ยการทาํทาํจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ย
ความเพยีรเปรยีบเหมอืนการ ทาํทองทีห่มองใหส้กุใสยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 
เปรยีบดว้ยการทาํทองทีห่มองใหส้กุใสยอ่มมไีดเ้พราะอาศยัเบา้หลอม (องฺ.ทุก. 
(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๕)   

เบิกแว่นเวียนเทียน, พิธี :พธิกีรรมของคนทีเ่ลีย้งชพีในทางทีผ่ดิ เป็นพธิเีดรจัฉานวชิา 
ขวางทางไปสวรรค ์นิพพาน   

                         มาในพรหมชาลสตูร มหาศลี เรือ่งปุถุชนกล่าวยกยอ่งตถาคตวา่ พระองค์
ทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิา (วชิาทีข่วางทางไปสู่
สวรรค ์ นิพพาน) ไมเ่หมอืนสมณะพราหมณ์บางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ย
ศรทัธาแลว้ยงัเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิาอยา่งมกีารทาํนายอวยัวะ 
ทาํนายตาํหนิ ทาํนาย โชคลาง ทาํนายฝัน ทาํนายลกัษณะ ทาํนายหนูกดัผา้ ทาํ
พธิบีชูาไฟ พธิเีบกิแวน่เวยีนเทยีน  อกีประการหน่ึง ภกิษุกเ็ชน่เดยีวกนัไดร้บั
การยกยอ่งจากปุถุชนวา่ภกิษุเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิา 
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มกีารทาํนายอวยัวะ ทาํนายตําหนิ ทาํนายโชคลาง ทาํนายฝัน ทาํนายลกัษณะ 
ทาํนายหนูกดัผา้ ทาํพธิบีชูาไฟ พธิเีบกิแว่นเวยีนเทยีน ดงันี้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑/
๘, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๐๕/๗๐,ท.ีส.ีอ.(บาล)ี ๑๗/๘๔) 

เบียดเบียน : ทาํใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น ทาํการเอาเปรยีบคนอื่น รงัแกคนอื่น เชน่ เบยีดเบยีนสตัว์
ดว้ยการทรมาน หรอืฆา่ ทาํใหโ้รคภยัเบยีดเบยีน ทาํใหใ้หส้ิน้เปลอืงโดยเปรยีบ
พรหมกบัพราหมณ์   

                         มาในเตวชิชสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัเทยีบเคยีงระหวา่งพรหมกบัพราหมณ์
โดยวดัจากเบยีดเบยีนหรอืไมเ่บยีดเบยีนโดยตรสักบั “วาเสฏฐะ" วา่ พรหมไมม่ี
เครือ่งเกาะเกีย่ว(ภรรยา) พรหมคดิจองเวรหรอืไมค่ดิจองเวร พรหมคดิ
เบยีดเบยีนหรอืไมค่ดิเบยีดเบยีน พรหมไมม่จีติเศรา้หมอง แต ่ พราหมณ์ผูไ้ด้
ไตรเพทมเีครือ่งเกาะเกีย่วหรอืไมม่เีครือ่งเกาะเกีย่ว พราหมณ์คดิจองเวร 
พราหมณ์คดิเบยีดเบยีน พราหมณ์มจีติเศรา้หมอง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๕๐/๒๔๑,  
ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๕๑/๒๔๒)   

เบีย้เล ี้ยง : เงนิทีจ่า่ยใหเ้ป็นคา่ทาํงานหรอืงานพเิศษนอกจากงานประจาํ   
                         เป็นคาํกล่าวอา้งของพระเทวทตักบันายครวญชา้งตวัดุรา้ย ชอบฆา่คน นาม

วา่นาฬาคริ ี วา่พวกเราเป็นพระญาตขิองพระราชา สามารถจะแต่งตัง้ผูอ้ยูใ่น
ตาํแหน่งตํ่าไวใ้นตาํแหน่งสงู สามารถเพิม่เบีย้เลีย้งบา้ง เงนิเดอืนบา้ง ทา่น
ทัง้หลาย เอาอยา่งนี้เวลาพระสมณะโคดมเสดจ็มาทางตรอกนี้ พวกทา่นจงปล่อย
ชา้งนาฬาคริน้ีีเขา้ไป              (ว.ิจ.ู(ไทย) ๑๓/๔๒๑/๕๒๙)   

เบือ้งต้น : เรือ่งทีเ่ริม่ก่อน, สิง่ททีาํก่อนสิง่ใด ๆ   
                        มาในพรหมายุสูตร เป็นคํากล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคว่า เป็นพระ

อรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
สรรเสรญิว่าพระองคม์คุีณสมบตัเิลศิอย่างหน่ึงคอืทรงแสดงธรรมมคีวามงามใน
เบื้องต้นในท่ามกลาง และที่สุด อีกประการหนึ่ง หมายถึงความหมดจดแห่ง
ปฏปิทาเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌาน มลีกัษณะ ๓ ประการ ไดแ้ก่ (๑) จติหมดจด
จากอนัตรายแห่งฌานนัน้ (๒) จติดําเนินไปสู่สมถนิมติอนัเป็นท่ามกลาง เพราะ
เป็นจติหมดจด (๓) จติแล่นไปในสมถนิมตินัน้ เพราะเป็นจติดําเนินไปแลว้  (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๓/๔๗๒, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๕๘/๒๔๓)   

เบือ้งต้นแห่งพรหมจรรย  ์: ปัญญาอนัเป็นเบือ้งตน้ของพรหมจรรย,์  ขอ้ทีเ่ป็นเหตปัุจจยั ๘  ขอ้  
                          มาในปัญญาสตูร วา่ดว้ยเหตุปัจจยัทีใ่หไ้ดปั้ญญาอนัเป็นเบือ้งตน้แหง่

พรหมจรรย ์ ๘ ประการ คอื (๑) อาศยัพระศาสดา หรอืเพือ่นพรหมจารรีปูใดรปู
หน่ึงทีร่กัและเคารพ(๒) อาศยัพระศาสดา หรอืเพือ่นพรหมจารรีปูใดรปูหน่ึง เขา้
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ไปหาแลว้สอบสวน ไตถ่ามทา่นเหล่านัน้ (๓) ไดฟั้งธรรมนัน้แลว้ ยอ่มทาํความ
สงบ ๒ อยา่ง คอื ความสงบกาย และความสงบใจใหถ้งึพรอ้ม  (๔) เป็นผูม้ศีลี 
(๕) เป็นพหสูตู (๖) เป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกุศลธรรม (๗) อยูใ่นที่
ประชุมสงฆ ์ ไมพ่ดูตริจัฉานกถา (๘) เป็นผูม้ปีกตเิหน็ความเกดิขึน้และความ
เสือ่มไปในอุปาทานขนัธ ์๕ (องฺ.อฏฺฐก (ไทย) ๒๓/๒/๒๑๓)   

เบือ่หน่าย : อดึอดั, ระอา, รงัเกยีจดว้ยชาต.ิ.. ชรา...พยาธ.ิ.. มรณะ... โสกะ... ปรเิทวะ... 
ทุกข.์.. โทมนสั... อุปายาส...   

                         มาในอลคทัทปูมสตูร เกีย่วกบัการละสงัโยชน์ เมือ่อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ 
เหน็อยู่อยา่งนี้ ยอ่มเบื่อหน่ายในขนัธ ์๕ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกาํหนดั มาใน
ราหุลสตูร เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระราหุลถงึความเป็นอนตัตาวา่ ปฐวธีาตุ 
(ธาตุดนิ) นัน่ไมใ่ชข่องเรา จติยอ่มเบื่อหน่าย คลายกาํหนดัในปฐวธีาตุ อาโปธาต ุ
เตโชธาตุ และวาโยธาตุ มาในนิพพทิาสตูร วา่ดว้ยความเบื่อหน่าย แต่กาํจดัได้
คลายกาํหนดั เพือ่ดบั เพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้ เพือ่นิพพาน โดยสว่น
เดยีว ดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื (๑) พจิารณาเหน็ความไมง่ามในกายอยู่ (๒) 
กาํหนดหมายความปฏกิลูในอาหาร (๓) กาํหนดหมายความไมน่่าเพลดิเพลนิใน
โลกทัง้ปวง (๔) พจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวง (๕) เขา้ไปตัง้มรณ
สญัญาไวใ้นภายใน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๔๕/๒๖๒, องฺ.จตุกฺก(ไทย) ๒๑/๑๗๗/
๒๔๙, องฺ.ปญฺจก(ไทย) ๒๒/๖๙/๑๑๗, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๙๓/๕๖๑,    (องฺ.ปญฺ
จก.อ. (บาล)ี๓/๖๗-๗๐/๓๓) 

โบกขรณี, สระ : สระน้ํา, สระบวั, สระน้ําทีม่น้ํีาขงัอยูต่ลอดเวลา, สระน้ําไมม่วีนัแหง้ 
                        มาในปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนีย ์ เรือ่งน้ําทีอ่ยูใ่นภาชนะ ขงัอยูใ่นสระ

โบกขรณี ภกิษุมไีถยจติ จบัตอ้ง ตอ้งอาบตัทิุกกฏ ทาํใหไ้หว ตอ้งอาบตัถุิลลจัจยั 
ทาํใหเ้คลื่อนที ่ตอ้งอาบตัปิาราชกิ 

                        มาในอุรุเวลปาฎหิารยิกถา เรือ่งผา้บงัสกุุล เมือ่พระองคไ์ดท้รงพระดาํรดิงันี้
วา่ “เราจะพงึซกัผา้บงัสกุุลทีไ่หนหนอ” ทา้วสกักะจอมเทพทรงทราบพระดาํรใิน
พระทยัของพระผูม้พีระภาคดว้ยพระทยั จงึทรงใชฝ่้าพระหตัถข์ดุสระโบกขรณี
แลว้ทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระองคโ์ปรดทรงซกัผา้บงัสกุุลทีส่ระ
โบกขรณีน้ีเถดิ” มาในอมัพฏัฐสตูร กล่าววา่ สระโบกขรณีน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยราว
ป่าไม ้ สากะใหญ่ รมิฝัง่สระโบกขรณี เชงิภเูขาหมิพานต ์ มาในมหาสุทสัสนสตูร 
เกีย่วกบัธรรมปราสาทและสระโบกขรณีซึง่พระดาํรขิองพระเจา้มหาสทุสัสนะวา่ 
น่าจะทางทีด่ทีีจ่ะขดุสระโบกขรณีหลายสระ มรีะยะหา่งกนัสระละ ๑๐๐ ชัว่ธนู ที่
ระหวา่งตน้ตาลเหล่าน้ี สระโบกขรณีเหลา่นัน้ก่อดว้ยอฐิ ๔ ชนิด ไดแ้ก่ (๑) อฐิ
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ทอง (๒) อฐิเงนิ (๓) อฐิแกว้ไพฑรูย ์ (๔) อฐิแกว้ผลกึ สระโบกขรณีเหล่าน้ีแต่ละ
สระมบีนัได ๔ บนัได แบ่งเป็น ๔ ชนิด คอื (๑) บนัไดทอง (๒) บนัไดเงนิ (๓) 
บนัไดแกว้ไพฑรูย ์ (๔) บนัไดแกว้ผลกึ (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๐๘/๘๙, ว.ิม.(ไทย) ๔/
๔๔/๕๕, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๖๗/๙๓, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๕๓/๑๘๘)   

โบกขรณีคคัครา, สระ : สระน้ําหรอืสระบวัชือ่คคัครา  ตัง้อยูใ่นเมอืงจมัปา พระพทุธเจา้เสดจ็
ประทบัใกลส้ระน้ีพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ ๕๐๐ รปู   

                     มาในโสณทณัฑสตูร ว่าดว้ยพราหมณ์ชือ่โสณทณัฑะ เรือ่งพราหมณ์และ
คหบดชีาวกรงุจมัปา เมอืงนี้ มสีระโบกขรณีคคัครา ซึง่เป็นสระน้ําทีพ่ระผูม้ภีาค
เจา้เสดจ็จารกิไปในแควน้องัคะพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู ่ ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รปู 
ประทบัอยูใ่กลส้ระโบกขรณีคคัคราแหง่นี้ ขณะนัน้ชาวเมอืงจมัปาแหแ่หนกนัมา
เฝ้าพระผูม้พีระภาคดว้ย เพราะชาวเมอืงนี้ถอืว่าพระผูม้พีระภาคเป็นแขกของ
พวกเขา มาในโสณทณัฑสตูร โดยพราหมณ์โสณทณัฑะ ไดร้บัฟังคุณสมบตัคิาํ
วา่พราหมณ์ ๕ ประการ คอื (๑) เป็นผูม้ชีาตกิาํเนิดดทีัง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา 
ถอืปฏสินธ ิบรสิทุธิด์ตีลอดเจด็ชัว่บรรพบุรุษ ไมม่ใีครจะคดัคา้นตาํหนิได ้ เพราะ
อา้งถงึชาตติระกลู (๒) เป็นผูค้งแก่เรยีน ทรงจาํมนตร ์ รูจ้บไตรเพทพรอ้มทัง้นิ
ฆณัฑศุาสตร ์ เกฏุภศาสตร ์ อกัษรศาสตร ์ และประวตัศิาสตร ์ เขา้ใจตวับทและ
ไวยากรณ์ ชาํนาญโลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบุรษุ (๓) เป็นผูม้รีปูงามน่าดู
น่าเลื่อมใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นกัดุจพรหม มกีายดุจพรหม โอกาสทีจ่ะไดพ้บ
เหน็ยากนกั (๔) เป็นผูม้ศีลี มศีลีทีเ่จรญิ ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ (๕) เป็น
บณัฑติมปัีญญาลาํดบัที ่ ๑ หรอืที ่ ๒ ในบรรดาพราหมณ์ผูร้บัการบชูา (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๓๐๐/๑๑๑, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๐๑/๑๑๑, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๐๒/๑๑๒, ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๕, ท.ีส.ีไทย) ๙/๓๐๖/๑๑๖) 

โบราณ : กาลก่อน, ครัง้ก่อน, เก่าแก่, กล่าวคอืพรหมจรรยท์ีพ่ระผูม้พีระภาคทรงปฏบิตัิ
โดยไมย่ดึมัน่แต่โบราณกาลก่อน   

                        มาในพรหมจรยิสตูร เรือ่งการประพฤตพิรหมจรรย ์กล่าวถงึเรือ่งนี้ วา่ พระผู้
มพีระภาคพระองคน์ัน้ ไดท้รง แสดงพรหมจรรยด์ว้ยปราศจากความยดึมัน่ถอื
มัน่แต่โบราณ ทาํใหส้ตัวถ์งึพระนิพพานเพือ่สาํรวมระวงั เพือ่ละหนทางนี้ทา่น
ผูใ้หญ่ ผูแ้สวงหาคุณยิง่ใหญ่ดาํเนินไปตามไปขา้งหน้า (องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/
๒๕/๔๑)   

โบราณกบณัฑิต : บณัฑติคนก่อน, ธรรมของบณัฑติทีป่ฏบิตักินัมากาลนาน   
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                      มาในมหาหงัสชาดก เป็นคาํกล่าวชมพญาหงสน์ามวาสมุขุะในฐานะเป็นเพือ่น
ทีด่ไีมท่ิง้กนั ผูน้ัน้เป็นทัง้นาย เป็นทัง้เพือ่น ชือ่วา่ดาํรงอยูใ่นทางของพระอรยิะ 
นัน้เป็นธรรมของโบราณกบณัฑติ (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๙๖/๙๙) 

ใบตะไคร่นํ้า : ใบไมส้เีขยีว, ใบของตน้ตะใครน้ํ่า มลีกัษณะเรยีวยาว  ใชเ้นรมติเป็นเรอื   
                      มาในสงัขชาดก เป็นคาํโตต้อบกนัระหวา่เทพธดิากบัสงัขพราหมณ์ เมือ่

เทพธดิากล่าวแนะกะพรหามณ์วา่ ทา่นสงัขพราหมณ์ ทา่นใหภ้กิษุรปูหน่ึงผูเ้ดนิ
กระโหยง่เทา้ กระหายลาํบาก ในหนทางทีร่อ้นสวมรองเทา้ถวายทกัษณิานัน้ให้
สมบตัทิีน่่าปรารถนาแก่ทา่นในวนันี้ สงัขพราหมณ์กล่าวกะเทพธดิาวา่ ขอจง
เนรมติเรอืทีท่าํดว้ยไมก้ระดาน ไมร่ัว่ ใชใ้บตะไครน้ํ่าเป็นใบเรอื เพราะในกลาง
ทะเลนี้ไมใ่ช่ภาคพืน้แหง่ยานอื่น ชว่ยสง่ขา้พเจา้ใหถ้งึเมอืงโมฬนีิในวนันี้เถดิ (ข.ุ
ชา.(ไทย) ๒๗/๔๗/๓๒๙)   

ใบตาล : ใบของตน้ตาล ลกัษณะไบเรยีวยาว ใชอุ้ปมาหอ่น้ําดว้ยใบตาลทีท่าํไมไ่ด ้  
                        มาในขทริปัตตสตูร เรือ่งอุปมาดว้ยใบตะเคยีน คอืเป็นการยนืยนัวา่ พระผูม้ี

พระภาครูแ้จง้ในอรยิสจั ๔ ยิง่แลว้ จงึเป็นไปไมไ่ดท้ีใ่ครจะพงึกล่าววา่ไมรู่แ้จง้ 
อุปมาการใชใ้บตะเคยีน ใบทองหลาง หรอืใบมะขามป้อมห่อน้ําหรอืหอ่ใบตาล
นําไปทีไ่มม่ทีางจะหอ่ได ้

                        มาในคงัคาตรียิเถรคาถา ภาษติของพระคงัคาตรียิเถระ เป็นคาํกล่าวของ
พระคงัคาตรียิเถระเมือ่จะพยากรณ์พระอรหตั ทีม่ลีกัษณะไมต่ดิยดึมัน่จะขจดั
ความมดืหมดไปในทีส่ดุ จงึไดก้ล่าว ๒ คาถาไวว้า่ เราสรา้งกระทอ่มดว้ยใบตาล 
๓ ใบ อยูท่ีร่มิฝัง่แมน้ํ่าคงคา บาตรของเราเหมอืนหมอ้สาํหรบัตกัน้ํานมรดศพ 
และจวีรของเราเป็นผา้บงัสกุุล (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๒/๖๑๔, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๑๒๗/๓๔๙)   

ใบเถาย่านทราย : ชือ่เถาวลัยช์นิดหน่ึง เป็นเครอื เรือ้ยไปตามตน้ไมใ้หญ่ อยูใ่นป่า มใีบใหญ่, 
เรยีก ยา่งทราย กม็ใีชป้นูัง่ได ้  

                        มาในนฬนิิกาชาดก กล่าววา่ เครือ่งปลูาดใบเถายา่นทรายทีล่กู ๆ ของชฎลิ
หนุ่มกาํลงันัง่เล่นซึง่กระจดักระจายไป (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๔๗/๙)   

ใบบวั  ใบของตน้บวั เกดิเป็นกอ คาํอุปมาความประณีตของอุเบกขาทีด่าํรงมัน่เหมอืน
หยาดน้ํากลิง้ไปบนใบบวัเพราะไมย่ดึตดิ   

                      มาในอนิทรยิภาวนาสตูร ใชใ้บบวัเป็นคาํอุปมาความยดึตดิดว้ยความชอบ
ไมช่อบ ถา้ดมกลิน่แลว้กเ็กดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ เกดิปัจจยัปรุง
แต่ง เป็นของหยาบ อาศยักนัและกนัเกดิขึน้ แต่กย็งัมสีิง่ทีล่ะเอยีด ประณีต คอื 
อุเบกขา’ อุเบกขายอ่มดาํรงมัน่ เปรยีบเหมอืนหยาดน้ํากลิง้ไปบนใบบวัทีเ่อยีง
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นิดหน่อย ยอ่มไมต่ดิอยูแ่มฉ้นัใด ความชอบใจ ความไมช่อบใจ เกดิขึน้แลว้แก่
ภกิษุรปูใดรปูหนึ่ง ฉนันัน้เหมอืนกนั ย่อมดบัไปอยา่งเรว็พลนัทนัท ี โดยไมย่าก
อยา่งนี้ อุเบกขายอ่มดาํรงมัน่ (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๔๕๖/๕๐๖)   

ใบประด ู่ลาย : ใบไมเ้ลก็ ๆ ใบไมป้ระดูล่าย  คาํอุปมาสิง่ทีบ่อกกบัสิง่ทีย่งัไมไ่ดบ้อกพระภกิษุ
ทัง้หลายในป่าสสีปาวนัของพระผูม้พีระภาค   

                        มาในสสีปาวนสตูร วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีส่สีปาวนั ใชใ้บประดลูายอุปมา
สิง่ทีบ่อกกบัไมไ่ดบ้อก กล่าวคอื พระผูม้พีระภาคทรงหยบิใบประดูล่าย ๒-๓ ใบ
ขึน้มา แลว้รบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ ใบ
ประดูล่าย ๒-๓ ใบทีเ่ราหยบิขึน้มากบัใบทีอ่ยู่บนตน้ อยา่งไหนจะมากกว่ากนั 
ภกิษุทัง้หลายกราบทลูว่า ใบทีอ่ยูบ่นตน้ไมน้ัน้แลมากกวา่ นัน่คอืวา่ สิง่ทีเ่รารู้
แลว้แต่มไิดบ้อกเธอทัง้หลายกม็มีากเหมอืนกนั เพราะเหตุไร เพราะสิง่นี้ไมม่ี
ประโยชน์ ไมใ่ชจุ่ดเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์ ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไม่
เป็นไปเพือ่คลายกาํหนดั ไมเ่ป็นไปเพือ่ดบั ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงบั ไมเ่ป็นไป
เพือ่รูย้ ิง่ ไม่เป็นไปเพือ่ตรสัรู ้ ไมเ่ป็นไปเพือ่นิพพาน เพราะเหตุนัน้ เราจงึมไิด้
บอก  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓)   

ใบโพธิ์  : ใบของตน้โพธิ ์  ตน้ไมท้ีพ่ระพทุธเจา้ประทบันัง่ตรสัรู ้ลกัษณะใบคลา้ยหวัใจกลม
เรยีวตรงขัว้ปุ๋ มลงไป   

                         มาในโพธสิมัมชัชกเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโพธสิมัมชัช
กเถระ คอื เมือ่ชาตปิางก่อน ขา้พเจา้เกบ็ใบโพธิท์ีถู่กทิง้ไวท้ีล่านพระเจดยีไ์ปทิง้ 
จงึไดคุ้ณมากมาย ดว้ยเดชแหง่กรรมนัน้ กเ็วยีนวา่ยตายเกดิอยูใ่น ๒ ภพ คอื 
(๑) ในภพเทวดา (๒) ภพมนุษย ์จุตจิากเทวโลกแลว้มาสูภ่พมนุษย ์กเ็กดิเฉพาะ
ใน ๒ ตระกลู คอื (๑) ตระกลูกษตัรยิ ์(๒) ตระกลูพราหมณ์ ทีส่าํคญัจากอานิสงส์
น้ีคอื มอีวยัวะน้อยใหญ่ครบถว้น มรีา่งกายสงูใหญ่ รปูงาม สะอาดสะอา้น 
สมบรูณ์ ไมบ่กพรอ่ง และผวิของทา่น อ่อนนุ่ม สนิท ละเอยีดอ่อนอยู่ตลอดเวลา
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๘/๒๒๔, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๓/๒๒๕)   

ใบไม้ที่เป็นยา : ใบไมใ้ชเ้ป็นยา  แกไ้ขไ้ด ้พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตเป็นยาแก่ภกิษุสงฆ ์  
                    มาในวนิยั มหาวรรค เรือ่งใบไมท้ีเ่ป็นยาทีพ่ระผูม้ภีาคทรงอนุญาตบาํบดัไข้

ได ้ กล่าวคอื ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นไขต้อ้งการใบไมท้ีเ่ป็นยา กราบทลูพระผูม้พีระ
ภาคใหท้รงทราบ พระองคก์ท็รงอนุญาตใบไมท้ีเ่ป็นยา คอื ใบสะเดา ใบโมกมนั 
ใบขีก้า ใบแมงลกั ใบฝ้าย หรอืใบไมท้ีเ่ป็นยาชนิดอื่นทีม่อียู ่ ซึง่ไมใ่ชข่องเคีย้ว
ของฉนั รบัประเคนแลว้เกบ็ไวไ้ดจ้นตลอดชพี เมือ่มเีหตุจาํเป็น ภกิษุจงึฉนัได ้
เมือ่ไมม่เีหตุจาํเป็น ภกิษุฉนั ตอ้งอาบตัทุิกกฏ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๖๓/๔๗)   
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ใบไม้เหลือง : ใบไมท้ีใ่กลจ้ะล่วงจากขัว้ คาํอุปมาคนทีฟั่งเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงแลว้ไมส่นใจฟังเรือ่ง
อื่น   

                      มาในสนุกัขตัตสตูร เป็นการกล่าวถงึบุคคลทีส่นใจเรือ่งใดเรื่องหน่ึงแต่เมนิ
เรือ่งอื่นเสยีนัน่คอืบางคนน้อมใจไปในอาเนญชสมาบตัแิต่เมนิเกีย่วขอ้งใน
โลกามสิเรยีกวา่เป็นบุรษุบคุคลผูเ้หนิหา่งจากความเกีย่วขอ้งกบัโลกามสิมแีต่
น้อมใจไปในอาเนญชสมาบตั ิเปรยีบเหมอืนใบไมเ้หลอืงหลุดจากขัว้แลว้ ไมก่ลบั
เขยีวสดขึน้มาไดม้.อุป.(ไทย) ๑๔/๕๙/๖๕ อาเนญชสมาบตั ิ หมายถงึสมาบตัอินั
ไมห่วัน่ไหว ไดแ้ก่ สมาบตั ิ๖ คอื รปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ที ่๑ ที ่๒ (ม.อุ.อ.
(บาล)ี ๓/๕๙/๓๕)   

ใบหมากเม่า : ใบของตน้ไมช้ือ่หมากเม่า ผลเลก็ ๆ กนิได ้เรยีก หมากเม่า   
                      มาในเตมยิชาดก เป็นเรือ่งทีพ่ระเตมยีโ์พธสิตัวต์อนรบัพระราชาโดยเชญิ

ประทบันัง่ ณ เครือ่งลาดใบไมท้ีเ่ขาปไูวเ้รยีบรอ้ย ตกัน้ําจากภาชนะน้ีลา้งพระ
บาทของพระองค ์ พระโพธสิตัวไ์ดข้อถวายพระพรพระราชาเชญิใหพ้ระราชา
เสวยใบหมากเม่าทีส่กุไมเ่คม็ แต่พระราชาไมเ่สวยโดยตรสัตอบวา่ โยมไม่
บรโิภคใบหมากเมา่ เพราะใบหมากเมา่น้ีมใิชอ่าหารของโยม (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/
๘๕/๑๙๖, ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๘๖/๑๙๖)   

 
อกัษร ป จาํนวน ๑,๕๐๓ ศพัท ์
ปกตตัตภิกษุ : ภกิษุปกต,ิ มศีลีไมว่บิตั,ิ ไมต่อ้งอาบตัปิาราชกิ   
                       มาในวนิยั มหาวรรค คาํวา่ ปกตตัตภกิษุ คอือยูใ่นสภาพปกต ิมศีลีบรสิทุธิ ์คาํ

คดัคา้นกรณีปัญหาในทา่มกลางของปกตตัตภกิษุนัน้ เมือ่ภกิษุมสีงัวาสเสมอกนั 
อยูใ่นสมานสงัวาสสมีา โดยทีส่ดุแมภ้กิษุผูน้ัง่อยูบ่นอาสนะตดิกนับอกใหก้นัรู ้ฟัง
ขึน้  

                        มาในตชัชนียกรรม โดยไดร้บัการยกเวน้แก่ปกตตัตภกิษุคอื ไมพ่งึงดอุโบสถ
แก่ปกตตัตภกิษุ ไมพ่งึงดปวารณาแก่ปกตตัตภกิษุ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๙๔/๒๘๒,ว.ิ
จ.ู(ไทย) ๖/๗/๑๖,(ว.ิอ.(บาล)ี ๓/๓๙๔/๒๔๐) 

ปกติจิต :    จติปกต,ิ จติทีอ่ยูใ่นสภาพปกต ิ กล่าวถงึภาวะของนิพพาน ในทีน้ี่หมายถงึ
ภวงัคจติของพระอรหนัต ์  

                        มาในอาเนญชกถา วา่ดว้ยอาเนญชสมาธ ิ (จตุตถฌานจติ) เมือ่สกวาทภีกิษุ
ถามภกิษุอุตตราปถกะวา่ พระอรหนัตด์าํรงอยูใ่นอาเนญชสมาธ ิ ปรนิิพพานใช่
ไหม ทา่นอุตตราปถกะภกิษุตอบวา่ ใช ่ภกิษุ สก. ถามวา่ พระอรหนัตด์าํรงอยูใ่น
ปกตจิติ ปรนิิพพานมใิชห่รอื ภกิษุปร. ใช ่ภกิษุสก.ถามวา่ หากพระอรหนัตด์าํรง
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อยูใ่นปกตจิติปรนิิพพานทา่นกไ็มค่วรยอมรบัวา่“พระอรหนัตด์าํรงอยูใ่นอาเนญช
สมาธ ิปรนิิพพาน” (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๙๖/๙๒๖, อภ.ิปญฺจ.อ.(บาล)ี ๘๙๖/๓๒๐) 

ปกติทาน : ทานชัน้ธรรมดา หมายถงึทานทีใ่หใ้นพรหมจารเีนื้อนาด ี การบชูานัน้ยอ่มมผีล
แพรห่ลาย เทพกเ็ลื่อมใส    

                         มาในจกักวรรคกล่าวถงึบุคคลทาํการบูชาในปกตทิานหรอืในมตกทานตาม
สมควร มจีติเลื่อมใส บชูาในนาทีด่ ีคอืทา่นพรหมจารทีัง้หลาย ยญัทีบุ่คคลบชูาดี
แลว้ เซ่นสรวงดแีลว้ สมบรูณ์ด ีทาํไวใ้นทกัขไิณยบคุคล ยญัยอ่มแพรห่ลาย และ
เทวดากเ็ลื่อมใส  (องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๔๐/๖๗)   

ปกตูปนิสสยะ : สภาวธรรมชาตทิัง้ทีเ่ป็นจติ เจตสกิ รปู และบญัญตั ิ หมายถงึ ปัจจยัโดย
อุปนิสยัของบุคคลทีท่าํปาณาตบิาต ใหท้าน เจรญิมรรค   

                        มาในมหาปัฏฐาน กล่าวถงึเป็นปัจจยัโดยอุปนิสสยปัจจยัอยา่งหนึ่ง คอื ปก
ตปูนิสสยะ ไดแ้ก่ บุคคลอาศยัราคะจงึฆา่สตัว ์ สภาวธรรมทีก่เิลสทาํใหเ้ศรา้
หมองและเป็นอารมณ์ของกเิลสเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีก่เิลสไมท่าํใหเ้ศรา้
หมองแต่เป็นอารมณ์ของกเิลสโดยอุปนิสสยปัจจยัม ีปกตูปนิสสยะ ไดแ้ก่ บุคคล
อาศยัราคะจงึใหท้าน สภาวธรรมทีก่เิลสทาํใหเ้ศรา้หมองและเป็นอารมณ์ของ
กเิลสเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีก่เิลสไมท่าํใหเ้ศรา้หมองและไม่เป็นอารมณ์ของ
กเิลสโดยอุปนิสสยปัจจยั มอียา่งเดยีว คอืปกตปูนิสสยะ ไดแ้ก่บุคคลอาศยัราคะ
จงึทาํมรรคใหเ้กดิขึน้ อุปนิสสยปัจจยั สภาวธรรมทีเ่ป็นอดตีเป็นปัจจยัแก่
สภาวธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนัโดยอุปนิสสยปัจจยัอยา่งหนึ่งคอื ปกตปูนสิสยะ(อภ.ิป.
(ไทย) ๔๐/๑๔/๘๘๗,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๕/๘๘๘, อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๘/๕๖๓) 

ปกปิดแผล : หุม้แผล, ปิดแผล, ปิดป้องกนัมใิหเ้ชือ่โรคเขา้มาทาํลาย ในทีน้ี่หมายถงึกนัความ
ชัว่ อุปมาการสาํรวมอนิทรยี ์กาํจดับาปอกุศลไมใ่หเ้กดิขึน้   

                        มหาโคปาลสตูร เกีย่วกบัสาํรวมอนิทรยี ์๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ โดย
เหน็รปูทางตา ฟังเสยีงทางห ูดมกลิน่ทางจมกู ลิม้รสทางลิน้ สมัผสัทางกาย และ
เสวยอารมณ์ทางใจแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิตัเิพือ่สาํรวมในอนิทรยี์
เหล่านัน้ ภกิษุเหล่านัน้ ชือ่ปกปิดแผล (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๔๙/๓๘๑)   

ปกาสนียกรรม : กรรมเป็นเครื่องประกาศ กรรมอันสงฆ์พึงทําแก่ภิกษุผู้ที่พึงถูกประกาศ 
หมายถงึ สงฆม์มีตปิระกาศแก่ภกิษุผูไ้ม่เป็นทีย่อมรบัของสงฆ ์กรรมใดทีท่าํกย็ก
ใหเ้ป็นเรือ่งเฉพาะตวัของผูน้ัน้   

                       ในทุตยิภาณวาร วา่ดว้ยสงฆท์าํปกาสนียกรรมแก่พระเทวทตั โดยทา่นไป
ขอรอ้งพระผูม้พีระภาคใหม้อบการปกครองใหแ้ก่ตนโดยอา้งวา่ เวลานี้พระผูม้ี
พระภาคทรงพระชราภาพ เป็นผูเ้ฒา่สงูอาย ุ ต่อมา พระผูม้พีระภาครบัสัง่กบั
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ภกิษุทัง้หลายวา่ พระเทวทตัประพฤตสิิง่ใดดว้ยกายวาจา ไมพ่งึเหน็วา่พระพทุธ 
พระธรรม หรอืพระสงฆเ์ป็นอยา่งนัน้ พงึเหน็วา่สิง่นัน้เป็นเรือ่งสว่นตวัของพระ
เทวทตั (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๖/๑๘๑, ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๖/๑๘๒, ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๖/
๑๘๓)   

ปกธุกจัจายนะ, เจ้าลทัธิ : เจา้ลทัธชิือ่ปกุธกจัจายนะ ทา่นเกดิในตระกลูพราหมณ์ ไมใ่ชน้ํ้าเยน็ 
ใชแ้ต่น้ํารอ้นไมข่า้มน้ําเพราะถอืวา่เป็นบาปลา้งบาปดว้ยการทาํสงบกายไวเ้ป็น
เครือ่งหมายใหป้รากฏ  ผูเ้ป็นเจา้ลทัธหิน่ึงใน ๖ ลทัธทิีป่ระสงคเ์หาะเอาบาตรไม้
จนัทน์ของเศรษฐแีขวนทีไ่วท้ีป่ลายไมไ้ผ ่  

                        มาในขทุทกวตัถุ เมือ่เจา้ลทัธปิกุธกจัจายนะเป็หน่ึงในเจา้ลทัธ ิ ๖ ลทัธิ
ประสงคบ์าตรไมจ้นัทน์ทีเ่ศรษฐใีสส่าแหรก แขวนไวท้ีป่ลายไมไ้ผโ่ดยผกูต่อ ๆ 
ประกาศใหใ้ครทีเ่ป็นอรหนัต ์ มฤีทธิเ์หาะไปเอาได ้ เจา้ลทัธกิล่าววา่ อาตมาน่ี
แหละเป็นพระอรหนัตแ์ละมฤีทธิ ์ทา่นโปรดใหบ้าตรแก่อาตมาเถดิ เศรษฐตีอบวา่ 
ถา้ทา่นเป็นพระอรหนัตม์ฤีทธิก์จ็งเหาะขึน้ไปปลดบาตรทีเ่ราใหแ้ลว้เองเถดิ (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๗/๒๕๒/๑๗) 

ปกธุะ  กจัจายนะ : ปกุธะ ผูม้โีคตรนามวา่กจัจายนะ  ปกุธะ เป็นชือ่ของเขา คาํวา่ กจัจายนะ 
เป็นชือ่โคตร  เรยีกรวมทัง้ชือ่และโคตรวา่ ปกุธกจัจายนะ เจา้ของปรชัญานตัถิ
กวาทะ   

                         มาในสามญัญผลสตูร เมือ่ราชอาํมาตยก์ราบทลูพระราชาใหพ้ระองคเ์ขา้
ไปหาครปูกุธะ กจัจายนะแลว้พระองคก์จ็กัมพีระทยัเบกิบานเพิม่ความเลื่อมใสวา่ 
ครปูกุธะ กจัจายนะเป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์ เป็นผูม้ชีือ่เสยีงมี
เกยีรตยิศ เป็นเจา้ลทัธ ิ คนจาํนวนมากยกยอ่งกนัวา่เป็นคนด ี มปีระสบการณ์
มาก บวชมานาน มชีวีติอยูห่ลายรชัสมยั ล่วงกาลผา่นวยัมามาก  

                      มาในสามญัญผลสตูร วา่ ลทัธขิองครปูกุธะ กจัจายนะ มปีรชัญา นตัถกิวาทะ 
ลทัธทิีถ่อืวา่ไมม่เีหตุ ไมม่ปัีจจยั ไมม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้นัดาล ไมม่ผีูเ้นรมติ ไมม่ี
ผูใ้หเ้นรมติ ยัง่ยนื มัน่คงดุจยอดภเูขา ดุจเสาระเนียด ไมห่วัน่ไหว ไมผ่นัแปร ไม่
กระทบกระทัง่กนั ไมก่่อใหเ้กดิสขุหรอืทุกข ์หรอืทัง้สขุและทุกขแ์ก่กนัและกนั 

                       มาในสามญัญผลสตูรวา่ อาโกฏกเทพบตุรไดก้ล่าวชมครปูกุธะ กจัจายนะ วา่ 
ครปูกุธะ กจัจายนะ เป็นครขูองหมู่คณะ บรรลุความเป็นสมณะ หมายถงึบรรลุ
จุดหมายสงูสุดแหง่สมณธรรม ทา่นเหล่านัน้เป็นผูไ้มไ่กลจากสตับุรุษแน่นอน 
(ส.ํส.(ไทย) ๙/๑๕๔/๔๙, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๗๓/๕๗, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๑๒/๓๔๙, 
ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๘/๔๙๑,  (ท.ีส.ีอ.(บาล)ี ๑/
๑๕๔/๑๓๒, ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๓๑๒/๑๔๑, ส.ํส.อ.(บาล)ี ๑/๑๑๑/๑๒๐) 
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ปกธุะ : เจา้ลทัธชิื่อปกธุะ ผูม้โีคตรนามวา่กจัจายนะ  ปกุธะ  เจา้ของปรชัญาวา่นตัถกิวา
ทะ หรอือุจเฉทวาทะ ปฏเิสธความเป็นสตัวเ์ป็นบุคคล ปรพิาชกทลูถามพระผูม้ี
พระภาควา่ ผูก้ล่าวอา้ง หรอืบางพวกรู ้บางพวกไมรู่ ้   

                         มาในมหาปรนิิพพานสูตร เรื่องสุภทัทปรพิาชก เมื่อสุภทัทปรพิาชกทูล
ถามพระผู้มพีระภาคถงึปกุธะ ซึ่งเป็นหนึ่งในครูทัง้ ๖ ว่า  ท่าน ปกุธะ เป็นเจ้า
คณะเป็นอาจารย ์มชีื่อเสยีงเกยีรตยิศ เป็นเจา้ลทัธ ิประชาชนยกย่องกนัว่าเป็น
คนด ีเจ้าลทัธเิหล่านัน้ทัง้หมดรูต้ามที่ตนกล่าวอ้าง หรอืไม่ได้รูต้ามที่ตนกล่าว
อ้าง หรอืบางพวกรู ้บางพวกไม่รู ้พระผู้มพีระภาคตรสัว่า อย่าเลย  เรื่องที่เธอ
ถามว่า    ‘เจา้ลทัธเิหล่านัน้ทัง้หมดรูต้ามทีต่นกล่าวอา้ง หรอืไม่รูต้ามทีต่นกล่าว
อ้าง หรอืบางพวกรู ้บางพวกไม่รู้’ อย่าได้สนใจเลย    เราจะแสดงธรรมแก่เธอ  
เธอจงฟัง จงใส่ใจใหด้ ี “สุภทัทะ    ในธรรมวนิัยทีไ่ม่มอีรยิมรรคมอีงค ์ ๘  ย่อม
ไม่มสีมณะที ่๑ (โสดาบนั) ย่อมไมม่สีมณะที ่๒ (สกทาคาม)ี ย่อมไมม่สีมณะที ่๓ 
(อนาคารมี) ย่อมไม่มีสมณะที่ ๔ (อรหันต์) ถ้าภิกษุเหล่าน้ีเป็นอยู่โดยชอบ    
โลกจะไม่พงึว่างจากพระอรหนัต์ทัง้หลาย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๓/๑๖๑, ท.ีส.ีอ.
(บาล)ี ๑๕๔/๑๓๒)   

ปจายิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีอ่่อนน้อมต่อผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีอ่่อนน้อมต่อผูเ้จรญิจงึมจีาํนวนน้อยกวา่
สตัวท์ีไ่มอ่่อนน้อมต่อผูเ้จรญิ  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็
ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๔๐/๖๔๓) 

ปเจตนสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระเจ้าปเจตนะรบัสัง่ให้ช่างทําล้อรถ พระผู้มีพระภาคตรสั
เปรยีบเทยีบใหภ้กิษุทัง้หลายฟังว่า พระเจา้ปเจตนะรบัสัง่ใหน้ายช่างรถทาํลอ้รถ
คู่ใหม่ให้สําเรจ็ภายใน ๖ เดอืน นายช่างรถทําล้อขา้งหน่ึงสําเรจ็โดยใชเ้วลาทํา
อยู ่๕ เดอืน ๒๔ วนั พระราชารบัสัง่ใหท้าํอกีขา้งหนึ่ง และทรงเรง่ใหเ้สรจ็ภายใน 
๖ วนั นายช่างรถกท็ําเสรจ็ตามรบัสัง่ แต่เมื่อทดลองใช ้ปรากฏว่า ลอ้ที่ใชเ้วลา
ทาํถงึ ๕ เดอืน ๒๔ วนันัน้ หมุนไดด้ ีสว่นลอ้อกีขา้งหน่ึงหมุนไปหน่อยหน่ึงกล็ม้ 
ลม้ลงทีพ่ืน้ดนิ เพราะทําไม่ด ีคอื ยงัคดมปีุ่ มปม ทัง้แก่นและกระพีย้งัมยีาง กําก็
คด ดุมก็คด แล้วตรสัว่า พระองค์คอืนายช่างทํารถในครัง้นัน้ซึ่งเป็นผูฉ้ลาดใน
ความคด ปุ่ มปม แก่นและกระพี้ที่มียางของไม้ แต่ในบัดน้ีพระองค์เป็น
พระพุทธเจา้ ทรงฉลาดในความคด โทษ และมลทนิของกาย วาจา ใจ และทรง
สอนภกิษุภกิษุณีใหล้ะความคด โทษ และมลทนิของกาย วาจา ใจนัน้ เพราะเมื่อ
ละไดช้ื่อว่าดํารงมัน่อยู่ในพระธรรมวนิัย เหมอืนลอ้ขา้งทีท่ําสาํเรจ็โดยใชเ้วลา ๕ 
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เดอืน ๒๔ วนั แต่ถา้ละไม่ได ้ชือ่วา่ พลดัตกไปจากพระธรรมวนิยัเหมอืนลอ้ทีท่าํ
สาํเรจ็โดยใชเ้วลา ๖ วนั (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๕/๑๕๖) 

ปเจตนะ, พระราชา : ชื่อพระราชาองคห์น่ึง มกีล่าวไวใ้นปเจตนสตูร    
                          มาในปเจตนสตูร เมือ่พระเจา้ปเจตนะรบัสัง่ใหช้า่งทาํลอ้รถ เพราะนบัแต่น้ี

ไปอกี ๖ เดอืน พระองคจ์ะทาํสงคราม นายชา่งรถทาํลอ้ขา้งหนึ่งสาํเรจ็โดยใช้
เวลา ๕ เดอืน ๒๔ วนั ส่วนลอ้คูใ่หม่ ทาํสาํเรจ็ใชเ้วลา ๖ วนั การทาํลอ้รถของ
ชา่งน้ีมนียัสาํคญัทางวนิยั คอื ภกิษุณีผูไ้มล่ะความคดของกาย   โทษของกาย 
มลทนิของกาย ไมล่ะความคดของวาจา  โทษของวาจา มลทนิของวาจา และไม่
ละความคดของใจ  โทษของใจ  มลทนิของใจ  ชือ่วา่ไดพ้ลดัตกไปจากธรรมวนิยั
น้ีเหมอืนลอ้ขา้งทีท่าํสาํเรจ็โดยใชเ้วลา ๖ วนั สว่นภกิษุหรอืภกิษุณีผูล้ะความคด
ของกาย  โทษของกาย  และมลทนิของกาย                          ละความคด
ของวาจา  โทษของวาจา และมลทนิของวาจา ละความคดของใจ  โทษของใจ  
และมลทนิของใจ ชือ่วา่ดาํรงมัน่อยูใ่นธรรมวนิยันี้เหมอืนลอ้ขา้งทีท่าํสาํเรจ็โดย
ใชเ้วลา ๕ เดอืน ๒๔ วนั (องฺ.ทุก. (ไทย)๒๐/๑๕/๑๕๘) 

ปชาบดี : ผูย้ิง่ใหญ่กวา่ปชาคอืหมูส่ตัว ์ ไดแ้ก่ มารชือ่วา่ ปชาบด ี เพราะปกครองเทวโลก
ชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี 

                       ปชาบดอียูใ่นกลุ่มเจา้มลัละทีป่ระกอบดว้ยโอรส สณุิสา พอไดส้ดบัขา่วจาก
พระอานนทถ์งึพระผูม้พีระภาคดว่นปรนิิพพานแลว้ ทรงโศกเสยีพระทยั โทมนสั 
ทรงประคองพระพาหา ทรงกนัแสงครํ่าครวญ ลม้กลิง้เกลอืกไปมา เหมอืนคน
เทา้ขาด 

                       มาในพรหมนิมนัตนิกสตูร กล่าววา่ ปชาบด ี เป็นเครือ่งวดัวา่ใครเป็นคนเลว
ได ้กล่าวคอื สมณะพราหมณ์พวกก่อน เป็นผูต้เิตยีนดนิ เกลยีดดนิ เป็นผูต้เิตยีน
น้ํา เกลยีดน้ํา เป็นผูต้เิตยีนไฟ เกลยีดไฟ เป็นผูต้เิตยีนลม เกลยีดลม เป็นผูต้ิ
เตยีนสตัว ์ เกลยีดสตัว ์ เป็นผูต้เิตยีนเทวดา เกลยีดเทวดา เป็นผูต้เิตยีนปชาบด ี
เกลยีดปชาบด ี เป็นผูต้เิตยีนพรหม เกลยีดพรหมในโลก หลงัจากตายแลว้ 
สมณะพราหมณ์เหล่านัน้จะไปเกดิในพวกทีเ่ลว (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๒๖/๑๗๐, 
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓/๔, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๐๒/๕๓๘, (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๓/๓๖)   

ปชาบดี, ยกัษ์ : ยกัษ์ชือ่ปชาบด ี  เป็นตนที ่๕ ในยกัษ์ มหายกัษ์ เสนาบดยีกัษ์    มหาเสนาบดี
ยกัษ ์

                      มาในอาฎานาฎยิสตูร ภาณวารที ่ ๑ เป็นชือ่ของยกัษ์ตนหน่ึงในจาํนวนยกัษ์ 
๔๑ ตน  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑)   
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ปชุนนเทวราช : ราชาเทพชือ่วา่ปชุนนะ ชือ่ของเทพปชุนนเทวราช ผูม้สีามารถบนัดาลใหฝ้น
ตกไดท้ัว่ทศิ   

                        มาในมหาสมยสตูร ชือ่ปชุนนเทวราช เป็นเทพทีม่คุีณสมบตับินัดาลใหฝ้นตก
ทัว่ทศิได ้ เป็นหนึ่งในบรรดาเทพอกี ๑๐ หมู ่คอื สกุกะ กรุมหะ อรุณะ เวฆนสะ 
โอทาตคยัหะผูเ้ป็นหวัหน้า วจิกัขณะ สทามตัตะ หารคชะ มสิสกะผูม้ยีศ และป
ชุนนเทวราชผูบ้นัดาลฝนใหต้กทัว่ทุกทศิกม็า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙)   

ปชุนนะ, ยกัษ์ : ยกัษ์ชือ่ปชุนนะ  มชีือ่แยกออกไป ๔๑ ชือ่ 
                      มาในอาฎานาฎยิสตูร ภาณวารที ่ ๒ เป็นยกัษ์ตนที ่ ๓๔ ในชื่อ ยกัษ์ มหา

ยกัษ์ เสนาบดยีกัษ์  มหาเสนาบดยีกัษ์ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑)   
ปัญญาขนัธ  ์: กองปัญญา หมายถงึปัญญาทีค่วรบาํเพญ็ใหบ้รบิรูณ์ดว้ยการคบกบัคนด ี  
                         มาในปุคคลบญัญตั ิ กล่าวถงึปัญญาขนัธท์ีจ่ะทาํใหบ้รบิรูณ์ดว้ยการคบหา

กบับุคคลทีค่วรสกัการะ เคารพแลว้จงึเสพ คบ เขา้ไปนัง่ใกลเ้ป็นผูเ้หนือกว่าตน
ในดา้นศลี สมาธ ิปัญญา บุคคลเชน่นี้ควรสกัการะ เคารพแลว้จงึเสพ คบ เขา้ไป
นัง่ใกล ้ เพราะเราจกัไดบ้าํเพญ็ศลีขนัธ ์ (กองศลี) สมาธขินัธ ์ (กองสมาธ)ิ ปัญญา
ขนัธ ์ (กองปัญญา) ทีย่งัไมบ่รบิรูณ์ใหบ้รบิรูณ์หรอืจกัอนุเคราะหศ์ลีขนัธ ์ สมาธิ
ขนัธ ์ปัญญาขนัธท์ีบ่รบิรูณ์ดว้ยปัญญาในทีน่ัน้ (อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๒๓/๑๗๙)   

ปฏกั : ไมท้ีฝั่งเหลก็แหลมขา้งปลาย ใชแ้ทงสตัวพ์าหนะ   
                       มาในปโตทสตูรเรือ่งปฏกัของสารถผีูฝึ้กมา้อาชาไนยพนัธุด์ดีว้ยปฏกัทีม่า้กลวั 

หวาดหวัน่ ฝึกไดด้ว้ยด ี มาในภสิชาดก กล่าวถงึปฏกัวา่เป็นเครือ่งมอืแทงชา้งที่
ไดล้กัเหงา้บวัของทา่นพราหมณ์ไป (องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๑๓/๑๗๒, องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๒๘/๓๙, ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๘๙/๔๓๗, พจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า ๕๐๕) 

ปฏกัคือวาจา : คาํพดูทีท่ิม่แทง หมายถงึ การดุดา่วา่กล่าวทิม่แทงคนอื่นดว้ยการเปรยีบวา่รอ้ง
ดงัสนุขัจิง้จอก   

                         มาในสรภสตูร กล่าวถงึการทิม่แทงกนัดว้ยวาจา กล่าวคอื ปรพิาชกพากนัใช้
ปฏกัคอืวาจาทิม่แทงสรภปรพิาชกรอบดา้นวา่ สรภะเป็นสนุขัจิง้จอกแก่ในป่า
ใหญ่ คดิวา่จกัรอ้งเหมอืนเสยีงราชสหี ์ แต่กร็อ้งเป็นสนุขัจิง้จอกอยู่นัน่เอง (องฺ.
ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๕/๒๕๕)   

ปฏาจารา, ภิกษุณี : ภกิษุณีชือ่ปฏาจารา เป็นธดิาของเศรษฐผีูม้สีมบตั ิ๔๐ โกฎ ิในกรุงสาวตัถ ี
มรีปูรา่งสวยงาม ไดส้ามเีป็นคนใชพ้ากนัหนีไปในป่า มลีกู ๒ คนถูกน้ําพดัไป 
และสามถีูกงกูดัตาย ทา่นบรรลุธรรมในพทุธภาษติทีว่า่  “กผ็ูใ้ด ไมเ่หน็ความ
เกดิขึน้และความเสือ่ม อยูพ่งึเป็นอยู ่ ๑๐๐ ปี ความเป็นอยูว่นัเดยีวของผูเ้หน็
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ความเกดิและความเสือ่ม ประเสรฐิกวา่ ความเป็นอยูข่องผูน้ัน้.” ทา่นเป็นเลศิ
ทางวนิยั   

                         มาในปัญจวรรค กล่าวถงึภกิษุณีชือ่ปฏาจารา เป็นผูเ้ลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิา
ทัง้หลายดา้นผูท้รงวนิยั 

                        มาในปฏาจาราเถรยิาปาทาน วา่นางปฏาจาราสตรผีูเ้ป็นธรรมทายาท เป็น
โอรสทีธ่รรมเนรมติ จกัเป็นสาวกิาของพระศาสดาพระองคนัน้ ในกปัที ่๑๐๐,๐๐๐ 
นบัจากกปันี้ไป พระศาสดาพระนามวา่โคดม ตามพระโคตร ทรงสมภพในราช
สกุลโอกกากราช จกัอุบตัขิึน้ในโลก 

                        มาในปฏาจาราเถรยิาปาทาน นางปฏาจารไดร้บัยกยอ่งจากพระชนิเจา้ผูท้รง
พอพระทยัในคุณสมบตัขิองนางนัน้ จงึทรงตัง้หมอ่มฉนัไวใ้นตาํแหน่งเอตทคัคะ
วา่ ‘ปฏาจาราภกิษุณีเพยีงผูเ้ดยีวเลศิกวา่ภกิษุณีทัง้หลายผูท้รงวนิยั’(องฺ.เอกก.
(ไทย)๒๐/๒๓๘/๓๐, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๗๗/๔๕๑, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๐๖/๔๕๔)  
องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๓๘/๓๐, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๗๗/๔๕๑, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๕๐๖/๔๕๔)   

ปฏาจาราเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปฏาจาราเถร ี มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นธดิาเศรษฐ ีและไดถ้วายทานแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ ทา่นไดเ้หน็พระพทุธเจา้ทรงแต่งตัง้นาง
ภกิษุณีรปูหนึ่งในตาํแหน่งผูเ้ลศิกวา่ภกิษุณีทัง้หลายผูท้รงวนิยั จงึปรารถนา
ตาํแหน่งนัน้ จุตจิากชาตนิัน้แลว้ไปเกดิในสวรรค ์ ในกปัน้ี ในสมยัพระพทุธเจา้
พระนามวา่กสัสปะ ทา่นเกดิเป็นพระราชธดิาองคท์ี ่ ๓ ของพระเจา้กาส ี ได้
ประพฤตพิรหมจรรยใ์นขณะทีย่งัเป็นพระกุมาร ีพรอ้มกบัพระพีน่างและพระน้อง
นาง ๗ องค ์ ต่อมาทา่นเวยีนเกดิเวยีนตายอยูอ่กีหลายชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ทา่นเกดิเป็นธดิาเศรษฐ ีในกรุงสาวตัถ ีไดห้นีตามบรุุษคนใชไ้ปอยูป่่า ต่อมาทา่น
ไดส้ญูเสยีสาม ี บุตร ๒ คน มารดา บดิา และพีช่าย ทาํใหท้า่นเสยีสต ิ ต่อเมือ่
ไดม้าพบพระพุทธเจา้ทา่นจงึกลบัไดส้ต ิ ทลูขอบวช เมื่อบวชไดไ้มน่าน กไ็ด้
บรรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ และไดร้บัตาํแหน่งผูเ้ลศิกวา่ภกิษุณีทัง้หลาย 
ผูท้รงวนิยั (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๖๘/๔๕๐) 

ปฏาจาราเถรีคาถา : คาถาของพระปฏาจาราเถร,ีภาษติของพระปฏาจาราเถร,ีพระปฏาจารา
เถรไีดก้ล่าวคาถาไวด้งันี้วา่มาณพทัง้หลายใชไ้ถไถนาหวา่นเมลด็พชืลงบน
แผน่ดนิ  ไดท้รพัยม์าเลีย้งดบูุตรและภรรยา เรามศีลีสมบูรณ์ ทาํตามคาํสัง่สอน
ของพระศาสดา ไมเ่กยีจครา้น ไมฟุ้่งซ่าน ไฉนจะไม่บรรลุนิพพานเล่า เราลา้ง
เทา้ เหน็น้ําลา้งเทา้ไหลจากทีด่อนมาสูท่ีลุ่่มใสใ่จนิมติในน้ํา แต่นัน้ เราตัง้ใจไว้



 

๒๘๙๗ 
 

 

มัน่คง ดุจมา้อาชาไนยทีด่ ีลาํดบันัน้ถอืประทปีเขา้ไปยงัวหิาร ตรวจดทูีน่อน ขึน้
นัง่บนเตยีง ต่อแต่นัน้ถอืลกูดาล(ปิดประตูลงกลอน) หมนุไสป้ระทปีลง ความ
หลุดพน้ทางใจกไ็ดม้เีหมอืนประทปีตดิโพลงแลว้ดบัลง (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๑๒/
๕๗๔) 

ปฏาจาราเถรีวตัถ ุ: เรื่องพระปฏาจาราเถรพีระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้แก่พระปฏาจาราเถร ี
ดงันี้ ผูเ้หน็ความเกดิและความดบั แมม้ชีวีติอยูเ่พยีงวนัเดยีว ประเสรฐิกวา่ผูไ้ม่
เหน็ความเกดิและความดบัทีม่ชีวีติอยู่ตัง้๑๐๐ปี (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๓/๖๕) 

ปฏาจาราวตัถ ุ: เรื่องนางปฏาจารา พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้แก่นางปฏาจารา ดงันี้
บุคคลเมือ่ถงึคราวจะตายบตุรทัง้หลายกต็า้นทานไวไ้มไ่ดบ้ดิากต็า้นทานไวไ้มไ่ด้
พวกพอ้งกต็า้นทานไวไ้มไ่ดแ้มญ้าตพิีน้่องกต็า้นทานไวไ้มไ่ด ้บณัฑติผูส้าํรวมใน
ศลี รูค้วามจรงินี้แลว้ พงึรบีเรง่ชาํระทางอนัจะนําไปสูนิ่พพาน (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๒๘๘/๑๒๒) 

ปฏิกรรม : การทาํคนื, การทาํตอบ, การโตก้ลบั, การแกไ้ข ในทีน้ี่หมายถงึการโตก้ลบัเพือ่
ยกนิคคหกรรมคนืไป  

                       มาในปุคคลกถา คาํวา่ปฏกิรรมเป็นคาํกล่าวคนืวา่ หากพระผูม้พีระภาคตรสัไว้
วา่ ‘บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองมอียู’่ ดงันัน้ 

                       ทา่นจงึควรยอมรบัวา่ “รปูเป็นบุคคล” ทา่นกล่าวคาํขดัแยง้ใดในตอนตน้นัน้วา่ 
“ขา้พเจา้ยอมรบัวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ ‘บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองมี
อยู’่ แต่ไมย่อมรบัวา่ รปูเป็นบุคคล” คาํนัน้ของทา่นผดิ อน่ึง หากทา่นไมย่อมรบั
วา่ “รปูเป็นบคุคล” ทา่นกไ็มค่วรยอมรบัวา่ “พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ ‘บุคคลผู้
ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองมอียู’่ ทา่นกล่าว คาํขดัแยง้ใดในตอนตน้นัน้วา่ “ขา้พเจา้
ยอมรบัวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ ‘บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองมอียู’่ แต่
ไมย่อมรบัวา่ รปูเป็นบุคคล” คาํนัน้ของทา่นผดิ (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๕๐/๓๔, 
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๕๒/๓๖, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒/๓, (อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๒/๑๓๓) 

ปฏิกลู ,ปฏิกลูเหมือนหมู่หนอน : ของเหมน็, ของเน่าเสยีเพือ่ใหพ้จิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง, 
เหน็กายไมง่าม, กาํหนดหมายปฏกิลูในอาหาร เหมอืนหนอน   

                        มาในมารตชัชนียสตูร กล่าวถงึการแกไ้ขทีท่สูมีารไดโ้อกาสรบกวนดว้ยจง
พจิารณาเหน็กายวา่ไมง่าม มคีวามสาํคญัในอาหารวา่เป็นของปฏกิลู  

                       มาในนิพพทิาสตูรกล่าวถงึความเบื่อหน่ายโดยกาํหนดหมายความปฏกิลูใน
อาหาร 

                       มาในอาสวกัขยสตูร กล่าวถงึธรรมทีท่าํใหส้ิน้อาสวะ โดยกาํหนดหมายความ
ปฏกิลูในอาหาร  



 

๒๘๙๘ 
 

 

                    มาในสุเมธาเถรคีาถากล่าวถงึวา่ พระเถรรีูอ้ยูว่า่รา่งกายนัน้ปฏกิูลเหมอืนหมู่
หนอน ถูกฉาบไวด้ว้ยเน้ือและเลอืด เป็นทีอ่ยูข่องหมูห่นอน เป็นเหยือ่ของแรง้กา 
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๑๑/๕๔๙, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๙/๑๑๗, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๗๐/๑๑๘, ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๖๙/๖๓๒) 

ปฏิคาหก : ผูร้บั หมายถงึ ผูร้บัทกัษณิาทานทีท่ายกทาํบุญอุทศิสว่นกุศลไปใหแ้ก่ผูล้่วงลบั
ไปแลว้   

                        มาในสงัคตีสิตูรกล่าวถงึเรือ่งปฏคิาหกผูร้บัทกัษณิาหรอืสว่นกุศลทีท่าํบุญ
อุทศิใหแ้ก่ผูล้ว่งลบัไปแลว้ 

                   มาในทกัขณิาวภิงัคสตูร กล่าวถงึความบรสิทุธิแ์หง่ทกัษณิา(ของทาํบุญ) ๔ 
คอื (๑) ทกัษณิาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก(ผูใ้ห)้ แต่ไม่บรสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก(ผูร้บั) (๒) 
ทกัษณิาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก แต่ไมบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก (๓) ทกัษณิาทีไ่ม่
บรสิทุธิ ์ทัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก (๔) ทกัษณิาทีบ่รสิทุธิ ์ทัง้ฝ่ายทายกและ
ฝ่ายปฏคิาหก คาํวา่ ทกัษณิาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก คอื ทายกเป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณ
ธรรม แต่ปฏคิาหกเป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม คาํวา่ ทกัษณิาทีบ่รสิทุธิฝ่์าย
ปฏคิาหก แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก คอื ทายกในโลกนี้เป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม 
แต่ปฏคิาหกเป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๕, ม.อุป.
(ไทย) ๑๔/๓๘๑/๔๓๐,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๑๔/๔๑) 

ปฏิฆนิมิต :  นิมิตคือการกระทบกระทัง่,นิมิตที่ไม่น่าปรารถนา,นิมิตให้ข ัดเคืองความ
กระทบกระทัง่ในใจ น่ายนิรา้ยหรอือารมณ์ทีเ่กดิจากความกระทบกระทัง่ในใจ 

                      มาในอาหารสูตร เป็นนิมิตที่ น่ายินร้าย เรื่องอาหารของนิวรณ์และ
โพชฌงค ์เมื่อปฏฆินิมติมอียู่ ต้องทํามนสกิารใหแ้ยกคาบ ถ้าไม่เช่นนัน้ จะเป็น
อาหารทีท่าํพยาบาททีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืทาํพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิ
ไพบลูยย์ิง่ขึน้ 

                      มาในนีวรณปหานวรรค เมื่อมนสิการในปฏิฆนิมิตไม่แยบคาย จะก่อเกิด
พยาบาทและทาํใหเ้จรญิยิง่ขึน้ 

                       มาในอญัญตติถยิสูตร เมื่อมนสกิารในปฏฆินิมติไม่แยบคาย จะก่อเกดิโทสะ
และทําให้เจรญิยิง่ขึ้น   (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๓/๑๑๑, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๓๒/๑๖๒, 
องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๒/๓, องฺ.ทุก..(ไทย) ๒๐/๑๒๕/๑๑๕, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/
๖๙/๒๗๓, (สํ.ม. อ. ๓/๑๘๓/๒๐๖, (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๒/๒๙, องฺ.ทุก.อ.
(บาล)ี ๒/๑๒๕/๖๖)   

ปฏิฆปริยฏุฐาน : การเกดิขึน้ความขดัเคอืงใจรอบดา้น   



 

๒๘๙๙ 
 

 

                        มาในตสิโสปิอนุสยกถา ปฏฆิะอนัเป็นอกุศล จะเหน็ไดเ้มือ่ภกิษุสกวาที
ถามปรวาทกีล่าวท่านปรวาท ี (ภกิษุในนกิายอนัธกะ) วา่ ปฏฆิปรยิฏุฐาน เป็น
อกุศล (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๐๕/๖๖๒, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๐๐/๗๔๗, อภ.ิปญฺจ.อ.
(บาล)ี ๗๐๐-๗๐๑/๒๗๕)   

ปฏิฆสงัโยชน์ : กเิลสเครือ่งประกอบสตัวไ์วใ้นภพ สงัโยชน์คอืความยนิรา้ย   
                      มาในปหานสตูร เป็นสงัโยชน์ทีต่อ้งดบั เพือ่การบรรลธุรรม กล่าวคอื เมือ่

ภกิษุผูอ้ยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ละสงัโยชน์ละปฏฆิสงัโยชน์ไดเ้ดด็ขาดแลว้ จงึ
เรยีกภกิษุน้ีวา่ ‘ตดัตณัหาไดแ้ลว้ ถอนสงัโยชน์ไดแ้ลว้ ทาํทีสุ่ดแห่งทุกขไ์ดแ้ลว้
เพราะละมานะไดโ้ดยชอบ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๘, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๙/
๑๕) 

ปฏิฆสญัญา : สญัญาคอืความยนิรา้ย   
                     มาในมหานิทานสตูร เป็นสญัญาทีต่อ้งดบัเพือ่การบรรลุธรรม กล่าวคอื เมือ่มี

สตัวท์ัง้หลายบรรลุอากาสานญัจายตนฌาน จากการกาํหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุ
มไิด’้ เพราะล่วงรปูสญัญา ดบัปฏฆิสญัญา ไมก่าํหนดนานตัตสญัญาโดยประการ
ทัง้ปวง เป็นวญิญาณฐติอิยา่งหนึ่ง 

                    มาในมหานิทานสตูร เป็นสญัญาทีต่อ้งดบัเพือ่การบรรลุธรรม กลา่วคอื เมือ่
บุคคลบรรลุอากาสานญัจายตนฌานจากการกําหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ อยู่ 
เพราะลว่งรปูสญัญา ดบัปฏฆิสญัญา ไมก่าํหนดนานตัตสญัญาโดยประการทัง้
ปวง เป็นวโิมกขอ์ยา่งหน่ึง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒๗/๗๓, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒๙/๗๕)   

ปฏิฆะ : กระทบกระเทอืนใจ, น่ายนิรา้ย, ขดัใจ,  เคอืงใจ 
                   มาในพรหมชาลสตูร เมือ่ปฏฆิะอาจจะเกดิแก่เราได ้ ถา้สมณะหรอืพราหมณ์

บางคนในโลกนี้ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘สิง่นี้เป็นกุศลหรอืเป็นอกุศล’ จะพงึ
ตอบวา่ สิง่นี้เป็นกุศลหรอืเป็นอกุศลไมไ่ด ้ มฉิะนัน้ ฉนัทะ (ความพอใจ)ราคะ 
(ความกาํหนดั) โทสะ (ความขดัเคอืง) ปฏฆิะ (ความขดัใจ) จะพงึมแีก่เราได ้

                       มาในปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนี้วา่ ‘เราเขา้บา้นเพือ่
บณิฑบาตโดยทางใด เราไดเ้ทีย่วบณิฑบาตในประเทศใด กล่าวถงึปฏฆิะทีเ่กดิ
จากการบณิฑบาตจะพงึมอียู ่ กใ็หพ้ยายามเพือ่ละบาปอกุศลธรรมเหล่านัน้เสยี 
มาในสภยิสตูร กล่าวถงึปฏฆิะน้ีจะพงึละไดด้ว้ยจรณะ(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๖๓/๒๕, ม.
อุป.(ไทย) ๑๔/๔๓๘/๔๙๙, ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๕๔๒/๖๒๖)   

ปฏิฆานุสยั :  อนุสยัคอืความยนิรา้ย, กเิลสทีน่อนเนื่องในสนัดานคอืปฏฆิะ   
                       มาในสงัคตีสิตูร กล่าวถงึปฏฆิานุสยั อนุสยัคอืความยนิรา้ย เป็นหนึ่งในอนุสยั 

๗  



 

๒๙๐๐ 
 

 

                       มาในสมัมาทฏิฐสิตูร กล่าวถงึการบรรเทาปฏฆิานุสยัไดเ้มือ่พระอรยิสาวกรูช้ดั
อาหาร เหตุเกดิแหง่อาหาร ความดบัแหง่อาหาร และรูช้ดัขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความ
ดบัแหง่อาหาร ถอนทฏิฐมิานะว่า ‘เป็นเรา’ ละอวชิชาไดแ้ลว้ ทาํวชิชาใหเ้กดิขึน้ 
แลว้เป็นผูท้าํทีส่ดุแห่งทุกขไ์ดใ้นปัจจุบนันี้เองพระอรยิสาวกกช็ือ่วา่มสีมัมาทฏิฐมิี
ความเหน็ตรง มคีวามเลื่อมใสอนัแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี้ (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๗, ๑๑/๓๕๗/๓๙๙, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๘๙/๘๓) 

ปฏิจจสมปุบาท : ธรรมทีอ่าศยักนัและกนัเกดิขึน้ สิง่ทัง้หลายอาศยักนัและกนัเกดิขึน้ ธรรมที่
อาศยักนัและกนัแลว้ยงัธรรมทีเ่กดิรว่มกนัใหเ้กดิขึน้   

                    มาในโพธกิถา เรือ่งทรงมนสกิารปฏจิจสมปุบาท กล่าวคอืพระผูม้พีระภาค
พทุธเจา้ภายหลงัตรสัรู ้ ประทบัอยูน่ัง่โดยบลัลงักเ์ดยีวเสวยวมิตุตสิขุอยู ่ ณ ควง
ตน้โพธพิฤกษ์เป็นเวลา ๗ วนั เพือ่มนสกิารปฏจิจสมปุบาท โดยอนุโลมและ
ปฏโิลมตลอดปฐมยามแหง่ราตรวีา่ อวชิชาเป็นปัจจยัใหเ้กดิสงัขาร สงัขารเป็น
ปัจจยัใหเ้กดิวญิญาณ เป็นตน้  

                    มาในมหาปทานสตูร ปฏจิจสมปุบาทเป็นธรรมทีพ่ระพทุธเจา้เหน็วา่ ลกึซึง้
ยากทีใ่ครจะเขา้ใจได ้ เหน็ไดย้ากรูต้ามไดย้าก สงบ ประณีต ไมใ่ชว่สิยัตรรกะ 
ละเอยีด บณัฑติจงึจะรูไ้ด ้ ครัน้เราแสดงแก่ใคร ๆ ไป กจ็ะเหนื่อยเปล่า  (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๑/๑, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๗/๓๘) 

ปฏิจจสมปุปันนธรรม :  ธรรมทีอ่าศยักนัและกนัเกดิขึน้ หมายถงึ ปัจจยัปรุงแต่ง อาศยักนัและ
กนัเกดิขึน้แหง่ชาต ิชรา มรณะ ภพ อุปาทาน ตณัหา เวทนา ผสัสะ สฬายตนะ 
นามรปู วญิญาณ สงัขาร อวชิชา  

                    มาในมหาหตัถปิโทปมสตูร อุปาทานขนัธ ์๕ ชือ่วา่ปฏจิจสมปุปันนธรรม  
                     มาในปัจจยสตูร วา่ดว้ยปัจจยั พระผูม้พีระภาคแสดงปฏจิจสมปุปันนธรรมแก่

ภกิษุทัง้หลายเมื่อประทบัอยูเ่ขตกรุงสาวตัถ ี วา่ ชราและมรณะเป็นสภาวะไม่
เทีย่ง ถูกปัจจยัปรุงแต่ง อาศยักนัและกนัเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไป มคีวามเสือ่มไป 
มคีวามคลายไป มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา ชาตเิป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง .....ภพเป็น
สภาวะไมเ่ทีย่ง ..........อุปาทาน ฯลฯ ตณัหา ... เวทนา ... ผสัสะ ... สฬายตนะ 
... นามรปู ... วญิญาณ.. สงัขารทัง้หลาย ... อวชิชาเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง ถูกปัจจยั
ปรุงแต่ง อาศยักนัและกนัเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไป มคีวามเสือ่มไป มคีวามคลายไป 
มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา น้ีเรยีกวา่ ปฏจิจสมปุปันนธรรม   (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๓๐๖/๓๓๘, ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๐/๓๕) 

ปฏิจจสมปุปาทกสุลตา :  ความเป็นผูฉ้ลา



 

๒๙๐๑ 
 

 

                       มาในสงัคตีสิตูร ในสงัคตีหิมวด ๒ คอื ธรรมหมวดละ ๒ ประการ 
ซึง่ปฏจิจสมปุบาทกุสลตาเป็นหมวดธรรม ๒ ขอ้ทีม่าคูก่บัอายตนกสุลตา (ความ
เป็นผูฉ้ลาดในอายตนะ) ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ ทรงเหน็ เป็นพระอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตรสัไวโ้ดยชอบแลว้ พวกเราทัง้หมดนี้แหละพงึ
สงัคายนา ไมพ่งึววิาทกนัในธรรมนัน้ เพือ่ใหพ้รหมจรรยน้ี์ตัง้อยูไ่ดน้าน ดาํรงอยู่
ไดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กูลแก่คนหมูม่าก เพือ่สขุแก่คนหมูม่าก เพือ่
อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์ เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแก่เทวดาและมนุษย์
ทัง้หลาย (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔)   

ปฏิจจสมปุปาทสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยปฏจิจสมปุบาท พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั ไดท้รงแสดงปฏจิจสมปุบาททัง้สายเกดิทุกขแ์ละสายดบัทุกขแ์ก่
ภกิษุทัง้หลายวา่ เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั  สงัขารจงึม ี เพราะสงัขารเป็นปัจจยั  
วญิญาณจงึม ี เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั  นามรปูจงึม ี เพราะนามรปูเป็นปัจจยั  
สฬายตนะจงึม ี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั ผสัสะจงึม ี เพราะผสัสะเป็นปัจจยั  
เวทนาจงึม ี เพราะเวทนาเป็นปัจจยั  ตณัหาจงึม ี เพราะตณัหาเป็นปัจจยั 
อุปาทานจงึม ีเพราะอุปาทานเป็นปัจจยั ภพจงึม ีเพราะภพเป็นปัจจยั  ชาตจิงึม ี
เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรา มรณะ โสกะ(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ(ความครํ่า
ครวญ)  ทุกข(์ความทุกขก์าย)  โทมนสั(ความทุกขใ์จ)และอุปายาส(ความคบั
แคน้ใจ)จงึมน้ีีคอืความเกดิขึน้แหง่กองทุกขท์ัง้หมด  อน่ึง  เพราะอวชิชาดบัไป
ไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ  สงัขารจงึดบั เพราะสงัขารดบั  วญิญาณจงึดบั เพราะ
วญิญาณดบั  นามรปูจงึดบั เพราะนามรปูดบั  สฬายตนะจงึดบั  เพราะสฬายต
นะดบั  ผสัสะจงึดบั  เพราะผสัสะดบั  เวทนาจงึดบั เพราะเวทนาดบั  ตณัหาจงึ
ดบั เพราะตณัหาดบั  อุปาทานจงึดบั เพราะอุปาทานดบั  ภพจงึดบั เพราะภพ
ดบั  ชาตจิงึดบั เพราะชาตดิบั  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข ์  โทมนสั  
และอุปายาสจงึดบั  น้ีคอืความดบัแหง่กองทุกขท์ัง้หมด  ซึง่ภกิษุทัง้หลายต่างมี
ใจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑/๑) 

ปฏิจฉันนปริวาส : ปรวิาสเพือ่ครกุาบตัทิีปิ่ดไว,้ปรวิาสทีภ่กิษุผูป้รารถนาจะออกจากอาบตัิ
สงัฆาทเิสสอยู ่ใชเ้พือ่อาบตัทิีปิ่ดไว ้ซึง่นบัวนัไดเ้ป็นจาํนวนเดยีว   

               มาในตกิวาร เรือ่งปรวิาส ๓ อยา่ง คาํวา่ ปฏจิฉนันปรวิาส เป็นหนึ่งในปรวิาส 
๓ อยา่งนี้  

                       มาในจตุกกวาร เรือ่งปรวิาสม ี๔ อยา่ง คาํวา่ ปฏจิฉนันปรวิาส เป็นหนึ่งใน
ปรวิาส ๔ อยา่งนี้ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๑, ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๔/๔๕๔)   



 

๒๙๐๒ 
 

 

ปฏิจฉันนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีปิ่ดด ีเปิดไมด่ ีพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สิง่ทีปิ่ดด ีเปิดไม่
ด ี๓ อยา่ง คอื (๑) มาตุคาม (๒) มนตรข์องพราหมณ์ (๓) มจิฉาทฏิฐ ิและตรสั
ถงึสิง่ทีเ่ปิดเผยจงึรุง่เรอืง ปิดบงัไมรุ่ง่เรอืง ๓ อยา่ง คอื (๑) ดวงจนัทร ์ (๒) ดวง
อาทติย ์(๓) ธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศไว ้(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓๒/๓๘๑) 

 ปฏิชคัคะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :   พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงซึง่ในอดตีชาตเิป็นจติกปชูกเถระ 
ทาํบุญดว้ยการเกบ็ดอกยา่นทรายบชูาจติกาธาน  

                      มาในจติกปชูกเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระจติกปชูกเถระเคย
เป็นพระเจา้จกัรพรรดนิามวา่ปฏชิคัคะคอืพระจติกปชูกเถระทา่นไดเ้ทีย่วไปตาม
กระแสน้ํา ใกลฝั้ง่แม่น้ําจนัทภาคาเกบ็ดอกยา่นทราย ๗ ดอก มาบชูาจติกาธาน 
ผลจากการบชูานัน้ ในกปัที ่ ๙๔ นบัจากกปัน้ีไป ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย รูจ้กัแต่
สคุต ิ น้ีเป็นผลแหง่การบชูาจติกาธาน และในกปัที ่ ๖๗ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็น
พระเจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่ปฏชิคัคะ สมบูรณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุ
ภาพมาก   (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๙/๔๓๘)   

ปฏิชาครอโุบสถ : อุโบสถทีร่กัษากนัครัง้ละ ๓ วนั หมายถงึ การรกัษาอุโบสถศลีในวนัรบัและวนั
สง่ วนัรบัคอื วนั ๔ คํ่า, ๗ คํ่า และ ๑๓ คํ่า สาํหรบัเดอืนขาด หรอืวนั ๑๔ คํ่า 
สาํหรบัเดอืนเตม็ วนัสง่คอื ๖ คํ่า, ๙ คํ่า และ ๑ คํ่า   

                     มาในจตุมหาราชสตูร เรือ่งทา้วมหาราชทัง้ ๔ กล่าวถงึวนัปฏชิาครอุโบสถก็
เทวดาบรวิารช่วยทา้วมหาราชทัง้ ๔ ตรวจตราวา่มคีนรกัษาอยูห่รอืไม ่ โดยเมือ่
ถงึวนั ๘ คํ่าแหง่ปักษ์ เทวดาผูเ้ป็นบรวิาร ผูช้ว่ยเหลอืของทา้วมหาราชทัง้ ๔ 
เทีย่วตรวจดโูลกน้ีวา่ ในหมูม่นุษย ์ มนุษยท์ีเ่กือ้กลูมารดาเกือ้กลูบดิา เกือ้กลู
สมณะ เกือ้กลูพราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ในสกุล อยูจ่าํอุโบสถ อยูจ่าํปฏชิาคร
อุโบสถ ทาํบญุกนัอยู ่มอียู่มากหรอืหนอ ดงันี้ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๘/๑๙๕, องฺ.
ตกิ.อ.(บาล)ี ๒/๓๘/๑๓๗)   

ปฏิญญา: การประกาศขอ้ตกลงรว่มกนั, การตกลงรว่มมอืกนั, การใหค้าํมัน่สญัญาหรอืการ
แสดงยนืยนัโดยถอืเอาสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืความสจุรติใจเป็นทีต่ ัง้ เชน่ ปฏญิญา
สากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนการใหค้าํมัน่สญัญาหรอืการแสดงยนืยนัถงึสทิธหิรอื
อาํนาจอนัชอบธรรมของมนุษยซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั กนัทัว่ไป ปัจจุบนันิยมใชค้าํวา่ 
เอม็ โอ ย ู(MOU) -Memorandum Of Understanding แปลวา่บนัทกึความเขา้ใจ 

  ตวัอย่างสมณบณัฑติทัง้หลายพากนัเขา้เฝ้าพระสมณโคดมเสดจ็เที่ยวไปยงั
หมู่บา้นหรอืนิคมชื่อโน้นแลว้ พระสมณโคดมกท็รงชีแ้จงใหส้มณบณัฑติเหล่านัน้
เห็นชดั ชวนใจให้อยากรบัเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบ 
ชโลมใจให้สดชื่นร่าเรงิด้วยธรรมีกถา สมณบัณฑิตเหล่านัน้ผู้อนัเห็นตามทัง้
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หมดแลว้ ได้รบับรรพชาจากพระสมณโคดมในอนาคารยิวนิัยนัน้แลว้ หลกีออก
(จากหมู่) ไม่ประมาท จงึพากนักล่าวว่า เราทัง้หลายเป็นผูไ้ม่สูญเสยีเลยแมแ้ต่
น้อย แต่ก่อนนี้ ไม่เป็นสมณะ พราหมณ์ พระอรหนัต์เลยกป็ฏญิญาว่าเป็น บดัน้ี 
พวกเราเป็นสมณะ พราหมณ์ พระอรหนัตแ์ลว้ ดงันี้ (ว.ิม.(ไทย)๔/๒๑๓/๓๓๙,๔/
๒๑๓/๓๔๐,๔/๒๓๗/๓๘๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๙/๑๘๒,๑๒/๒๘๙/๓๒๐,ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๑/๒, องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๑๓/๑๕๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘/๑๓,๒๒/๑๑/
๑๕,๒๒/๑๐๐/๑๗๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๗/๒๗๒, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๐/
๒๐๔) 

ปฏิญญาญาณทสัสนะ: ความรูแ้ละความเหน็ตรงตามความเป็นจรงิ อาจเรยีก มรรคญาณ ผล
ญาณ สพัพญัญุตญาณ ปัจจเวกขณญาณ หรอืวปัิสสนาญาณกไ็ด ้ 

 กล่าววา่ ครัง้หนึ่ง เจา้อภยัลจิฉวแีละเจา้บณัฑติกุมารลจิฉวพีากนัเขา้ไปหาทา่น
พระอานนทถ์ามว่า “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ นิครนถนาฏบุตรเป็นสพัพญัญ(ูผูรู้ทุ้กสิง่) 
มองเหน็ทุกอยา่ง ปฏญิญาญาณทสัสนะโดยไมเ่หลอืวา่ ‘เมือ่เราเดนิ ยนื หลบั 
และตื่น ญาณทสัสนะ กป็รากฏเป็นนติย’์ เขาบญัญตัวิา่กรรมเกา่สิน้สดุเพราะ
ตบะ บญัญตักิารกาํจดัเหตุไดเ้พราะไมท่าํกรรมใหม ่ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ ในเรือ่งนี้
พระผูม้พีระภาคตรสัไวอ้ยา่งไร” ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ทา่นอภยั ความ
บรสิทุธิ ์ ๓ ประการ ทีท่าํใหก้เิลสสิน้ไป เป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัว์
ทัง้หลาย เพือ่ล่วงพน้ความโศก ความรํ่าไร เพือ่ความสิน้ทุกขแ์ละโทมนสั เพือ่
บรรลุธรรมทีค่วรรู ้ เพือ่ทาํ พระนิพพานใหแ้จง้ คอื (๑) ภกิษุในธรรมวนิยันี้มศีลี 
(๒) ภกิษุนัน้เพยีบพรอ้มดว้ยศลี สงดัจากกาม (๓) ภกิษุนัน้เพยีบพรอ้มดว้ยศลี
อยา่งนี้ เพยีบพรอ้มดว้ยสมาธอิยา่งนี้ ทาํใหแ้จง้เจโตวมิุตตแิละปัญญาวมิตุต ิ
(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๕/๒๙๗, ท.ีส.ีอ.(บาล)ี๑/๒๓๔/๑๙๘) 

ปฏิญญาตกรณะ: การตดัสนิอธกิรณ์ตามคาํรบัของจาํเลย, การระงบัอธกิรณ์ตามคาํรบัของ
จาํเลย, วธิรีะงบัอธกิรณ์โดยปรบัอาบตัติามคาํรบัสารภาพของภกิษุผูต้อ้งอาบตั,ิ 
การแสดงอาบตัติ่อหน้าสงฆข์องภกิษุ, การบอกคนือาบตัขิองภกิษุต่อหน้าสงฆ ์

 ในปาฏเิทสนียสกิขาบทที ่ ๘ กล่าววา่ อาบตัขิองภกิษุณีผูอ้อกปากขอนมเปรีย้ว
มาฉนั บรรดาสมถะ ๗ อย่าง ระงบัดว้ยสมถะเทา่ไร ตอบวา่ อาบตัขิองภกิษุณีผู้
ออกปากขอนมเปรีย้วมาฉนั บรรดาสมถะ ๗ อยา่ง ระงบัดว้ยสมถะ ๓ อยา่ง คอื 
(๑) สมัมขุาวนิยั (๒) ปฏญิญาตกรณะ (๓) สมัมขุาวนิยักบัตณิวตัถารกะ 
ตวัอยา่ง ภกิษุในธรรมวนิยันี้ถูกกล่าวหากต็าม ไมถู่กกล่าวหากต็าม ยอ่มระลกึ
เปิดเผย ทาํอาบตันิัน้ใหช้ดัเจนได ้ ภกิษุนัน้จงึเขา้ไปหาภกิษุผูแ้ก่กวา่ หม่จวีร
เฉวยีงบ่ากราบเทา้ นัง่กระโหยง่ ประคองอญัชลแีลว้ กล่าวอยา่งนี้วา่ ‘ขา้แต่ทา่น
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ผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ตอ้งอาบตัชิือ่น้ีแลว้ ขอแสดงคนือาบตันิัน้’ ภกิษุผูแ้ก่กวา่นัน้
กล่าววา่ ‘ทา่นเหน็หรอื’ เธอกล่าววา่ ‘ขอรบั ขา้พเจา้เหน็’ ภกิษุผูแ้ก่กวา่นัน้จงึ
กล่าววา่ ‘ทา่นพงึสาํรวมตอ่ไป’ เธอกลา่ววา่ ‘ขา้พเจา้จกัสาํรวม’ (ว.ิป.(ไทย)๘/
๒๔๕/๓๑๕,๘/๒๔๖/๓๑๗, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๙,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๕๑/๕๗, 
องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๐๒/๑๓๖,๒๐/๒๐๓/๑๓๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๘๔/๑๗๙) 

ปฏิญญาตน: การใหค้าํมัน่สญัญาวา่จะทาํตามคาํมัน่นัน้, การตกลงปลงใจวา่จะทาํอยา่งนี้, การ
ใหค้าํสตัย,์ รวมถงึการสาํคญัตนผดิ เชน่ คาํสาํคญัตนผดิของสรภปรพิาชก 

 กล่าววา่ สรภปรพิาชกคนหน่ึงมกัปฏญิญาณตนวา่เป็นผูรู้ท้ ัว่ถงึธรรมของเหล่า
สมณศากยบุตร พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ ผูใ้ดพงึกลา่วกบัเราอยา่งนี้วา่ “ทา่นผู้
เป็นพระสมัมาสมั-พทุธเจา้ปฏญิญาตนอยู ่ ยงัไมไ่ดต้รสัรูธ้รรมเหลา่น้ี เราพงึไต่
ถามซกัไซไ้ล่เลยีงผูน้ัน้ ในธรรมนัน้ตามหลกัเหตุผล” เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีผู่น้ัน้เมือ่
ถูกเราไตถ่ามซกัไซไ้ล่เลยีงตามหลกัเหตผุล จะไมเ่ขา้ถงึฐานะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
ในฐานะ ๓ อยา่ง คอื (๑) พดูกลบเกลื่อนหรอืพดูนอกเรือ่ง (๒) แสดงอาการ
โกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ (๓) น่ิงเงยีบเกอ้เขนิ นัง่คอตก กม้หน้า ซบเซา ไม่
สามารถจะโตต้อบไดเ้หมอืนสรภปรพิาชก (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๕/๒๕๔) 

ปฏิญญาลทัธิ: การยดึถอืวา่ ตนมคีวามรอบรู ้สามารถขา้มพน้อุปาทานทัง้สิน้, การยดึตดิในทาง
ทีผ่ดิ, การเขา้ใจผดิ ไมเ่ป็นไปโดยชอบในอุปาทาน  

 ตวัอยา่ง สมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏญิญาลทัธวิา่ รอบรูอุ้ปาทานทุกอยา่ง แต่
พวกเขาไมบ่ญัญตัคิวามรอบรูอุ้ปาทานทกุอยา่งโดยชอบคอืบญัญตัคิวามรอบรู้
กามปุาทาน ไมบ่ญัญตัคิวามรอบรูท้ฏิฐปุาทาน ไมบ่ญัญตัคิวามรอบรูส้ลีพัพตุ
ปาทาน ไมบ่ญัญตัคิวามรอบรูอ้ตัตวาทุปาทาน (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๔๓/๑๓๗,
ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๑/๑๔๓/๓๓๒) 

ปฏิญญาวาทะ: การยนืยนัวา่รอบรู,้ ยนืยนัวา่สิน้กเิลส, การยดึถอืวา่เป็นจรงิ, การยอมรบัว่าเป็น
ความจรงิ, การยอมรบัวา่เป็นความเขา้ใจโดยชอบในอุปาทานทุกอยา่ง 

 คอืวา่ พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ปฏญิญาวาทะว่ารอบรูอุ้ปาทานทุก
อยา่ง จงึบญัญตัคิวามรอบรูอุ้ปาทานทุกอยา่งโดยชอบ คอืบญัญตัคิวามรอบรูก้า
มปุาทาน ความรอบรูท้ฏิฐปุาทาน ความรอบรูส้ลีพัพตุปาทาน และความรอบ
รูอ้ตัตวาทุปาทาน ความเลือ่มใสใดในศาสดา ความเลื่อมใสใดในธรรม ความเป็น
ผูท้าํใหบ้รบิรูณ์ใดในศลีทัง้หลาย (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๔๔/๑๓๙) 

ปฏิญาณฐานะ: การยดึถอืวา่มฐีานะสงู, การยอมรบัวา่อยูใ่นตาํแหน่งทีเ่หมาะสม, การยอมรบัวา่
เป็นฐานะทีส่งู เชน่ พระวงัคสีเถรสรรเสรญิพระปทุมตุตรพทุธเจา้วา่ ทรง
ปฏญิญาฐานะทีป่ระเสรฐิเป็นคาํกล่าวถงึอดตีชาตขิองพระวงัคสีเถระทีส่รรเสรญิ
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พระชนิเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ วา่ ทรงสมบรูณ์ดว้ยเวสารชัชธรรม เป็นบุรุษผู้
สงูสดุ ละความกลวัและความกาํหนดัไดแ้ลว้ ทรงบรรลุธรรมทีเ่กษม มคีวาม
แกลว้กลา้ พระผูท้รงเป็นผูเ้ลศิในโลก ทรงปฏญิาณฐานะทีป่ระเสรฐิ ลํ้าเลศิ และ
พทุธภมูทิัง้สิน้ ไมม่ใีครจะทกัทว้งไดใ้นฐานะไหน (ข.ุอุป.(ไทย)๓๓/๑๐๑/๓๐๓) 

ปฏินิสสคัคะ: ความสละคนื, การละทิง้ไป, การสลดัออกไป, การละกเิลสทีเ่ขา้มาแลว้ขจดั
ออกไป 

 เป็นการรวมธรรมทีม่ใีนราคเปยยาล ธรรมเหล่าน้ีอยูใ่นราคเปยยาล พระผูม้พีระ
ภาคตรสัโดยเทยีบเคยีงกบัโอปัมมสตูร ทรงประสงคธ์รรม ๑๐ ประการเหล่าน้ี 
คอื อภญิญา(รูย้ ิง่) ปรญิญา(การกาํหนดรู)้ ปรกิขยา(ความสิน้) ปหานะ(การละ) 
ขยะ(ความสิน้ไป) วยะ(ความเสือ่มไป) วริาคะ(ความคลายไป) นิโรธะ(ความดบั
ไป) จาคะ(ความสละ) ปฏนิิสสคัคะ(ความสละคนื) และทรงกาํหนดธรรม ๓ 
ประการ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ คอื (๑) สญุญตะ (ความวา่ง) (๒) อนิมติตะ(ธรรมไมม่ี
นิมติ) (๓) อปัปณิหติะ(ธรรมไมม่คีวามตัง้ปรารถนา)มสีมาธเิป็นมลูแมใ้นเปยยาล
ทัง้หมดแล (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๖/๔๑๑) 

ปฏินิสสคัคานุปัสสนา: ธรรมชือ่ปฏนิิสสคัคานุปัสสนา เป็นญาณมคีวามเยน็ใจอย่างยอดเยีย่ม
พน้จากความเดอืดรอ้น ความเรา่รอ้น และความกระวนกระวายเพราะอภนิิเวส 
เพราะเหตุนัน้ ชือ่วา่สตีสิยิาวโิมกข,์ ญาณทีท่าํปัญญาไมใ่กลใ้หเ้ตม็รอบ, การ
พจิารณาเหน็ความสละคนืไดแ้ก่ ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ คอืปัญญาในปฏนิิสสคัคานุปัสส
นาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาอยา่งไหนใหเ้ตม็รอบ ๗ ประการ 
คอื (๑) อนิจจานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาทีแ่ล่นไป 
(เหน็ความไมเ่ทีย่ง) ใหเ้ตม็รอบ (๒) ทุกขานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ 
ยอ่มทาํปัญญาชาํแรกกเิลสให ้(เหน็ทุกข)์ เตม็รอบ (๓) อนตัตานุปัสสนาทีบุ่คคล
เจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญามาก (เหน็อนตัตา) ใหเ้ตม็รอบ (๔) นิพพทิา
นุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาเฉยีบแหลม (เหน็ความเบื่อ
หน่าย) ใหเ้ตม็รอบ (๕) วริาคานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํ
ปัญญาไพบลูย ์ (เหน็ความสิน้ราคะ) ใหเ้ตม็รอบ (๖) นิโรธานุปัสสนาทีบุ่คคล
เจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาลกึซึง้ (เหน็ความดบั) ใหเ้ตม็รอบ (๗) ปฏิ
นิสสคัคานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาไมใ่กล ้(เหน็ความ
สละคนื) ใหเ้ตม็รอบ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑/๕๓๗,๓๑/๙/๑๖,๓๑/๑๗/๒๖,๓๑/๒๒/
๓๑,๓๑/๒๑๖/๓๕๙,๓๑/๒๒๒/๓๗๔) 
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ปฏินิสสคัคานุปัสสนายถาภตูญาณ: ญาณพจิารณาเหน็ความสละคนืตามจรงิ,ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ 
๗ ประการ ไดแ้ก่ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วริาคะ นิพพทิา นิโรธะ และปฏนิิส
สคัคะ 

 กล่าวถงึญาณวโิมกข ์ วา่เป็นอยา่งไร คอื อนิจจานุปัสสนายถาภตูญาณ 
(ยถาภตูญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง) พน้จากความไมรู่ค้อืความหลง
วา่เทีย่ง เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ญาณวโิมกข ์ฯลฯ ปฏนิิสสคัคานุปัสสนายถาภตู
ญาณ (ยถาภตูญาณคอืการพจิารณาเหน็ความสละคนื) พน้จากความไม่รูค้อื
ความหลงวา่อภนิิเวส (ความยดึมัน่) เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ ญาณวโิมกข ์ (ข.ุป.
(ไทย)๓๑/๒๑๕/๓๕๗) 

ปฏิบตัิ: ขอ้ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัติรง ปฏบิตัถิูกทาง ปฏบิตัสิมควร ของอรยิบุคคล ๔ คู ่คอื ๘ 
บุคคล, ขอ้ปฏบิตัขิองพระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค 

 เป็นบทสนทนาธรรมของอคัคเิวสนะกบัเทวดา เมือ่อคัคเิวสสนะดาํรวิา่ ‘ทางทีด่ ี
เราควรปฏบิตัดิว้ยการอดอาหารทุกอยา่ง’ ขณะนัน้ เทวดาทัง้หลายเขา้มาหาเรา
แลว้กล่าววา่ ‘ขา้แตท่า่นผูนิ้รทุกข ์ ทา่นอยา่ไดป้ฏบิตัดิว้ยการอดอาหารทุกอยา่ง 
ถา้ทา่นจกัปฏบิตัดิว้ยการอดอาหารทุกอยา่ง ขา้พเจา้ทัง้หลายจะแทรกโอชาอนั
เป็นทพิยเ์ขา้ทางขมุขนของทา่นทา่นจะไดย้งัอตัภาพใหเ้ป็นไปดว้ยโอชานัน้’ 
และเป็นการยนืยนัถงึความเป็นสมณะของพระสมณโคดมกบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
ถา้หมูช่นรูจ้กัเธอทัง้หลายวา่ ‘สมณะ สมณะ’ เธอทัง้หลาย เมือ่เขาถามวา่ ‘ทา่น
ทัง้หลายเป็นใคร’ กป็ฏญิญาวา่ ‘เราทัง้หลายเป็นสมณะ’ เมือ่เธอทัง้หลายนัน้ ผูม้ี
ชือ่อยา่งนี้ มปีฏญิญาอยา่งนี้ กค็วรสาํเหนียกวา่ ‘เราทัง้หลายจกัสมาทาน
ประพฤตธิรรม ทีท่าํใหเ้ป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ เมือ่เราทัง้หลายปฏบิตัอิยู่
อยา่งนี้ ชือ่และปฏญิญาน้ีของเราทัง้หลายกจ็กัเป็นความจรงิแทใ้ชแ่ต่เทา่นัน้ 
(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๗๙/๔๑๔,๑๒/๔๑๕/๔๕๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๓/๒๑๓, ส.ํนิ.
(ไทย)๑๖/๔๑/๘๕,๑๖/๕๑/๑๐๐,๑๖/๖๖/๑๓๐, ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๑๐/๓๗๐) 

ปฏิบตัิชอบ: ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม, ปฏบิตัติามธรรม หมายถงึการประพฤตหิลกั
เบือ้งตน้ใหส้มบรูณ์, พระสาวกผูเ้ป็นสปุฏปัินโน พระเจา้อชาตศตัรกูราบทลูแด่
พระผูม้พีระภาคเรือ่ง ลทัธขิองครอูชติะ เกสกมัพล ชือ่วา่ อุจเฉทวาทะ = ลทัธทิี่
ถอืวา่หลงัจากตายแลว้อตัตาขาดสญู วา่ เมือ่หม่อมฉนัถามครอูชติะ เกสกมัพล 
ทา่นตอบวา่ ‘มหาบพติร ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยญัทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซ่น
สรวงกไ็มม่ผีล ผลวบิากแห่งกรรมทีท่าํดทีาํชัว่กไ็มม่ ี โลกนี้ไมม่ ี โลกหน้าไมม่ ี
บดิาไมม่คุีณมารดาไม่มคุีณ สตัวท์ีเ่กดิผดุขึน้๒ กไ็มม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติ
ปฏบิตัชิอบทาํใหแ้จง้โลกนี้และโลกหน้าดว้ยปัญญาอนัยิง่เองแลว้สอนผูอ้ื่นใหรู้้
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แจง้กไ็มม่ใีนโลก เรื่องนี้พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสักบัมารผูม้บีาปถงึการปฏบิตัขิอง
ภกิษุษุทัง้หลายวา่ ภกิษุทัง้หลายผูส้าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้ฉียบแหลม 
ไดร้บัการแนะนํา แกลว้กลา้ เป็นพหสูตูทรงธรรม ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม 
ปฏบิตัชิอบ และตรสักบัพระอานนทใ์หส้าํเนียงวา่ เธอทัง้หลายพงึสาํเหนียก
อยา่งนี้วา่ ‘เราจะเป็นผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ปฏบิตัชิอบ  (ท.ีส.(ไทย)๙/
๑๗๑/๕๖, ๙/๔๒๕/๑๘๗,๙/๔๒๖/๑๘๘,๙/๔๒๗/๑๘๙,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๖๘/
๑๑๔,๑๐/๑๖๘/๑๑๕,๑๐/๑๙๙/๑๔๘, ท.ีม.อ. (บาล)ี ๑๙๙/๑๘๔) 

ปฏิบตัิตามธรรม : ธรรมานุธรรมปฏบิตั,ิ ปฏบิตัสิมควรแก่ธรรม, การปฏบิตัหิลกัเบือ้งตน้มศีลี
เป็นตน้ ใหส้อดคลอ้งกบัโลกุตตรธรรม, ปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

  พระผูพ้ระภาคตรสักบัมารผูม้บีาปทีม่าทลูนิปรนิิพพาน วา่ กเ็วลานี้ อุบาสกิา
ทัง้หลายผูส้าวกิาของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดร้บัการแนะนํา แกลว้
กลา้ เป็นพหสูตู ทรงธรรม ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัติาม
ธรรม เรยีนกบัอาจารยข์องตนแลว้กบ็อก แสดง บญัญตั ิ กาํหนด เปิดเผย 
จาํแนก ทาํใหง้า่ยได ้แสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรปัวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ย
โดยชอบธรรมได ้ พระพทุธองคต์รสักบัอานนท ์ ใหส้าํสาํเหนียกอยา่งนี้วา่ พงึ
สกัการะ เคารพ นบัถอื บชูา นอบน้อมดว้ยการบชูาอยา่งยอดเยีย่มดว้ยการ
กระทาํทีป่ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ปฏบิตัชิอบปฏบิตัติามธรรมอยู(่ท.ีม.(ไทย)
๑๐/๑๖๘/๑๑๔,๑๐/๑๖๘/๑๑๕,๑๐/๑๙๙/๑๔๘) 

ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม:ธมัมานุธมัมปฏปัิตต,ิ ,คุณสมบตัขิองพทุธษรษิทัทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัแก่มารผูม้บีาปทลูขอใหพ้ระองคเ์สดจ็ปรนิิพพาน, ปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัิ
เบือ้งตน้พรอ้มทัง้ศลี เพือ่บรรลุโลกตุตรธรรม ๙ ประการ คอื มรรค ๔ ผล ๔ 
นิพพาน ๑  

 เป็นปัญหาของภกิษุนัน้ทีท่ลูถามพระผูม้พีระภาคเรือ่งคุณสมบตัธิรรมกถกึ วา่ 
“ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รสัวา่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ ภกิษุเป็นธรรม
กถกึ’ ดว้ย เหตุเพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึเป็นพระธรรมกถกึ” พระผูม้พีระภาค
ตรสัตอบวา่ “ภกิษุ หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบื่อหน่ายเพือ่คลายกาํหนดั 
เพือ่ดบัรปู ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ หากภกิษุเป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ความ
เบื่อหน่าย เพือ่คลายกาํหนดั เพือ่ดบัรปู ควรเรยีกไดว้า่‘ภกิษุเป็นผูป้ฏบิตัธิรรม
สมควรแก่ธรรม’  ครัง้หนึ่ง มารผูม้บีาปทลูพระผูม้พีระภาคปรนิิพพาน พระองค์
ตรสัวา่ เมือ่ใด ภกิษุณีทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกิาของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้ฉียบ
แหลม ไดร้บัการแนะนํา แกลว้กลา้ เป็นพหสูตู ทรงธรรมปฏบิตัธิรรมสมควรแก่
ธรรม ปฏบิตัชิอบ ประพฤตติามธรรม เรยีนกบัอาจารยข์องตนแลว้ กส็ามารถจะ
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บอก แสดง บญัญตั ิกาํหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ยไดส้ามารถแสดงธรรมมี
ปาฏหิารยิ ์ ปราบปรบัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้ เราจงึ
ปรนิิพพาน อน่ึง คุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตัติามนัน้ มวีา่ บุคคลผูรู้แ้จง้ธรรมวนิยัที่
ตถาคตประกาศไวซ้ึง่ผูอ้ื่นแสดงแลว้ เป็นผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมหาไดย้าก
ในโลก ลกัษณะเดยีวกนันี้ พระผูม้พีระภาคตรสักบัมหานามะ วา่ ตนเองเป็นผู้
พจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีฟั่งแลว้ แต่ไมช่กัชวนผูอ้ื่นใหพ้จิารณาเนื้อความ
แหง่ธรรมตนเอง เป็นผูรู้อ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม แต่ไม่
ชกัชวนผูอ้ื่นใหป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม เมือ่นัน้อุบาสกชือ่วา่ผูป้ฏบิตัเิพือ่
เกือ้กลูตนเองแต่ไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น(ส.ํข.(ไทย)๑๗/๑๑๕/๒๐๙,๑๗/๑๑๖/
๒๑๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๘๒๒/๓๘๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๔๓/๒๓๙,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๒๕/๒๖๙,๒๓/๒๖/๒๗๑,องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓/๑๔๓/๕๖) 

ปฏิปทา: ขอ้ปฏบิตั,ิ ทางปฏบิตั,ิ ธรรมสาํหรบัปฏบิตัใิหพ้น้ทกุข ์ เชน่ ทุกขนิโรธคามนีิ
ปฏปิทา ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกข ์เป็นตน้ 

 กล่าวถงึลทัธขิองครมูกัขล ิ โคศาล ผูม้นีตัถกิวาทะ= ลทัธทิีถ่อืวา่ไมม่เีหตุไมม่ี
ปัจจยัในการกระทาํของตน ความเศรา้หมองของสตัวท์ัง้หลายไมม่เีหตุไมม่ปัีจจยั 
ไมใ่ชเ่พราะการกระทาํของตนและไมใ่ชเ่พราะการกระทาํของผูอ้ื่น ไมม่คีวาม
พยายามของมนุษย ์ สตัว ์ ปาณะ ภตูะ ชวีะ ทัง้ปวงลว้นไมม่อีาํนาจ ผนัแปรไป
ตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสงัคมและตามลกัษณะเฉพาะตน ยอ่มเสวยสขุ
และทุกขใ์นอภชิาต ิอน่ึง กาํเนิดทีเ่ป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม 
๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึง่ ปฏปิทา ๖๒ ฯ เหล่าน้ีทีค่นพาลและบณัฑติพากนั
เทีย่วเวยีนวา่ยไปแลว้ จกัทาํทีส่ดุทุกขไ์ดเ้อง ไมม่คีวามสมหวงัในความ
ปรารถนาวา่ เราจกัอบรมกรรมทีย่งัไมใ่หผ้ลใหใ้หผ้ล หรอืสมัผสักรรมทีใ่หผ้ล
แลว้จกัทาํใหห้มดสิน้ไปดว้ยศลี พรต ตบะหรอืพรหมจรรยน้ี์ ไม่มสีขุทุกขท์ีท่าํให้
สิน้สดุลงได ้ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๘/๕๕,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๑๗/๑๖๕,๑๐/๒๑๗/๑๖๖,ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๒/๑๑๒,๑๑/๓๑๑/๒๘๙, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๗๙/๑๘๒,๑๒/๒๘๖/
๓๑๒) 

ปฏิปทาญาณทสัสนวิสทุธิ: องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ,์ความหมดจดแหง่ญาณทีรู่เ้หน็
ทางดาํเนิน 

 พระผูม้พีระภาคตรสัถงึองคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ ๙ ประการทีค่วรเจรญิ 
หน่ึงใน ๙ ประการนี้ คอื ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิทีค่วรเจรญิ ไดแ้ก่ (๑) องค์
ความเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืสลีวสิทุธ ิ (ความหมดจดแหง่ศลี) (๒) องคค์วาม
เพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืจติตวสิทุธ ิ (ความหมดจดแหง่จติ) (๓) องคค์วาม



 

๒๙๐๙ 
 

 

เพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืทฏิฐวิสิุทธ ิ (ความหมดจดแหง่ทฏิฐ)ิ (๔) องคค์วาม
เพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืกงัขาวติรณวสิทุธ ิ (ความหมดจดแหง่ญาณเป็นเครือ่ง
ขา้มพน้ความสงสยั) (๕) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืมคัคามคัค
ญาณทสัสนวสิทุธ ิ (ความหมดจดแห่งญาณทีรู่เ้หน็วา่เป็นทางหรอืมใิชท่าง)(๖) 
องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิ (ความหมดจด
แหง่ญาณทีรู่เ้หน็ทางดาํเนิน) (๗) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืญาณทสั
สนวสิทุธ ิ(ความหมดจดแห่งญาณทสัสนะ) (๘) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์
คอืปัญญาวสิทุธ ิ (ความหมดจดแหง่ปัญญา) (๙) องคค์วามเพยีรเพือ่ความ
บรสิทุธิ ์ คอืวมิตุตวิสิทุธ ิ (ความหมดจดแห่งความหลุดพน้) (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๙/๔๑๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๕๗/๒๗๘) 

ปฏิปทานุตตริยะ: การปฏบิตัอินัยอดเยีย่ม 
 กล่าวในอนุตตรยิะ ๓ ประการ ซึง่ปฏปิทานุตตรยิะ เป็นหนึ่งในอนุตตรยิะ ๓ น้ี 

คอื  (๑) ทสัสนานุตตรยิะ การเหน็อนัยอดเยีย่ม (๒) ปฏปิทานุตตรยิะ การปฏบิตัิ
อนัยอดเยีย่ม (๓) วมิุตตานุตตรยิะ การหลุดพน้อนัยอดเยีย่ม (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๕/๒๗๓) 

ปฏิปทาสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทา ม ี๒ สตูร แปลเหมอืนกนั ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 
  1.ปฏิปทาสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ 

ณ วดัพระเชตวนั   ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ปฏปิทาม ี  ๒  อยา่ง  คอื (๑) 
มจิฉาปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัผิดิ) อนัไดแ้ก่ปฏจิจสมปุบาทสายเกดิทุกข ์ (๒) สมัมา
ปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัถิูก)อนัไดแ้ก่ปฏจิจสมปุบาทสายดบัทุกข ์ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๓/
๙) 

  2.ปฏิปทาสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักายสมทุยั  คอื  
ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั  ไมไ่ดเ้หน็พระอรยิะ  ไมฉ่ลาดและไมไ่ดร้บัการแนะนําใน
ธรรมของพระอรยิะ  ไมไ่ดเ้หน็สตับุรษุ  ไมฉ่ลาดและไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรม
ของสตับุรษุ  จงึพจิารณาเหน็ขนัธ ์ ๕  โดยความเป็นอตัตา  พจิารณาเหน็อตัตา
วา่มขีนัธ ์  ๕  พจิารณาเหน็ขนัธ ์  ๕  ในอตัตา  หรอืพจิารณาเหน็อตัตาในขนัธ ์ 
๕  เพราะขนัธ ์  ๕  แปรผนัเป็นอยา่งอื่น  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข ์  โทมนสัและอุ
ปายาสจงึเกดิขึน้แก่เขา  สว่นปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักายนิโรธ  คอื  อรยิสาวกผูไ้ด้
สดบั  ไดเ้หน็พระอรยิะ  ฉลาดและไดร้บัการแนะนําในธรรมของพระอรยิะ  ได้
เหน็สตับุรษุ  ฉลาดและไดร้บัการแนะนําในธรรมของสตับุรษุ จงึไมพ่จิารณาเหน็
ขนัธ ์๕ วา่มอีตัตา  ไมพ่จิารณาเหน็อตัตาวา่มขีนัธ ์๕ ไมพ่จิารณาเหน็ขนัธ ์  ๕  



 

๒๙๑๐ 
 

 

ในอตัตา  หรอืไมพ่จิารณาเหน็อตัตาในขนัธ ์ ๕ จงึไมเ่กดิความทกุขเ์พราะสิง่
เหล่านัน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๔/๖๑) 

ปฏิปทาสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทา(สตูรที๑่) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ มจิฉาปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัผิดิ) ไดแ้ก่มจิฉามรรคมอีงค ์ ๘ สว่นสมัมาปฏปิทา
(ขอ้ปฏบิตัชิอบ) ไดแ้ก่ อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓/๒๕) 

ปฏิปทาสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทา (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่เราไมท่รงสรรเสรญิมจิฉาปฏปิทา แต่สรรเสรญิสมัมาปฏปิทา(ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๒๔/๒๕) 

ปฏิปักษ์: ฝ่ายตรงกนัขา้ม, บุคคลทีเ่ป็นศตัร,ู อยูค่นละผา่ย 
 กล่าวถงึพระเจา้จกัรพรรดริบัสัง่พระราชาผูไ้ดม้รูธาภเิษกอยา่งนี้วา่ ‘ทา่น

ทัง้หลายไมพ่งึฆา่สตัว ์ ไมพ่งึลกัทรพัย ์ ไม่พงึประพฤตผิดิในกาม ไมพ่งึพดูเทจ็ 
ไมพ่งึดืม่น้ําเมา และทา่นทัง้หลายจงครองราชสมบตัไิปตามเดมิเถดิ’ พระราชา
ทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในทศิตะวนัออกเหล่านัน้ ไดก้ลายเป็นผูส้นบัสนุนพระเจา้
จกัรพรรดแิลว้   (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๐/๔๒๕, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๕๖/
๓๐๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๒/๑๕๘) 

ปฏิปัตติสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยการปฏบิตั(ิสตูรที๑่)พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  มจิฉาปฏบิตั(ิการปฏบิตัผิดิ) ไดแ้ก่มจิฉามรรคมอีงค ์๘ สว่นสมัมา
ปฏบิตั(ิการปฏบิตัชิอบ) ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค๘์ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๑/๓๑) 

ปฏิปัตติสตูร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการปฏิบัติ(สูตรที่๒ )พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ทัง้หลายว่าบุคคลผูป้ฏบิตัผิดิได้แก่ผูม้มีจิฉามรรคมอีงค์ ๘ ส่วนบุคคลผูป้ฏบิตัิ
ชอบไดแ้ก่ผูม้อีรยิมรรคมอีงค ์๘  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๒/๓๑) 

ปฏิปันนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผลแหง่การปฏบิตัติามลาํดบัอนิทรยีพ์ระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่บุคคลจดัวา่เป็นพระอรหนัตเ์พราะมอีนิทรยี๕์มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้นัน้
ครบทัง้๕สว่นผูเ้ป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้อรหตัตผล พระอนาคาม ี ผูป้ฏบิตัเิพือ่
ทาํใหแ้หง้อนาคามผิล พระสกทาคาม ี ผูฏ้บิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้สกทาคามผิลพระ
โสดาบนัผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล เพราะมอีนิทรยีอ่์อนกวา่กนั
ตามลาํดบั และตรสัวา่ผูไ้มม่อีนิทรยีห์มวดที๔่ เป็นผูเ้หนิหา่ง อยูใ่นฝ่ายปุถุชน 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๘๘/๒๙๙) 

ปฏิปัสสทัธิสญุญะ: ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุสลดัออก, การสลดัออกจากนิวรณ์ ๕, ความ
วา่งจากนิวรณ์ ๕ 

 กล่าวถงึปฏปัิสสทัธสิญุญะ ความวา่งดว้ยธรรมเป็นเหตสุลดัออก คอื กามฉนัทะ
เป็นธรรมทีบ่คุคลทาํใหส้งบระงบัดว้ยเนกขมัมะและเป็นธรรมว่างจากเนกขมัมะ 
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พยาบาท ฯ สงบระงบัดว้ยอพยาบาทและเป็นธรรมวา่งจากอพยาบาท ถนีมทิธะ 
ฯ สงบระงบัดว้ยอาโลกสญัา และเป็นธรรมว่างจากอาโลกสญัญา อุทธจัจะ ฯ 
สงบระงบัดว้ยอวกิเขปะ และเป็นธรรมวา่งจากอวกิเขปะ วจิกิจิฉา ฯ สงบระงบั
ดว้ยธมัมววตัถาน และเป็นธรรมวา่งจากธมัมววตัถาน อวชิชาเป็นธรรมทีบุ่คคล
ทาํใหส้งบระงบัดว้ยญาณ และเป็นธรรมว่างจากญาณ อรตเิป็นธรรมทีบุ่คคลทาํ
ใหส้งบระงบัดว้ยปามชุชะ และเป็นธรรมวา่งจากปามชุชะ นิวรณ์เป็นธรรมที่
บุคคลทาํใหส้งบระงบัดว้ยปฐมฌาน และเป็นธรรมวา่งจากปฐมฌาน กเิลสทัง้
ปวงเป็นธรรมทีบุ่คคลทาํใหส้งบระงบัดว้ยอรหตัตมรรค และเป็นธรรมวา่งจาก
อรหตัตมรรค และเป็นธรรมวา่งจากอรหตัตมรรค น้ีชือ่วา่ปฏปัิสสทัธสิญุญะ 
(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๘/๕๓๐) 

ปฏิปจุฉาพยากรณียปัญหา: ปัญหาทีค่วรตอบโดยยอ้นถาม , ปฏปุิจฉา, 
 กล่าวถงึปัญหาพยากรณ์ ๔ ขอ้ คอื (๑) เอกงัสพยากรณียปัญหา ปัญหาทีค่วร

ตอบโดยนยัเดยีว (๒) ปฏปิุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาทีค่วรตอบโดยยอ้น
ถาม (๓) วภิชัชพยากรณียปัญหา ปัญหาทีค่วรแยกตอบ (๔) ฐปนียปัญหา 
ปัญหาทีค่วรงดตอบ (ท.ีป.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๓/๗๐
  

ปฏิพทัธใ์นกาม: ตดิในกาม, จติยดึตดิอยูใ่นกาม, ตดิในกามคุณ ๕ คอื รปู เสยีง กลิน่ รส 
สมัผสั 

 มาในเรือ่งธมัมทนินาเถรคีาถา ภาษติของพระธมัมทนินาเถร ี เมือ่นางพระธรรม
ทนินาเถรรีบัพระพทุธโอวาทแลว้ไดก้ล่าวภาษตินี้ว่า ผูท้ีเ่กดิฉนัทะ มอีตัภาพ
สดุทา้ยกพ็งึสมัผสันิพพานดว้ยใจ มจีติไมป่ฏพิทัธใ์นกามทัง้หลาย บณัฑติ
เรยีกวา่ ผูม้กีระแสในเบือ้งบน คอือนาคามมิรรคและสทุธาวาส  (ข.ุเถร.ี(ไทย)
๒๖/๑๒/๕๕๔, ข.ุเถร.ีอ.(บาล)ี๑๒/๒๕) 

ปฏิภาณ: ความไหวพรบิ, ความเฉลยีวฉลาด, ความมปัีญญาอนัเลศิ, มคีวามคดิฉบัไว 
 กล่าวถึงกิตติศพัท์อนังามของนางเขมาภิกษุณี ครัง้หนึ่ง พระเจ้าเสนทิโกศล

กราบทูลพระผูม้พีระภาคว่า ที่โตรณวตัถุไม่มสีมณะหรอืพราหมณ์ผู้ที่พระองค์
ควรเสดจ็เขา้ไปหาเลย มแีต่ภกิษุณีชื่อว่าเขมา ผูเ้ป็นสาวกิาของพระผูม้พีระภาค
อรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้พระองคน์ัน้และพระแม่เจา้รปูนัน้มกีติตศิพัทอ์นังามฟุ้ง
ขจรไปอย่างนี้ว่า ‘พระแมเ่จา้เขมาภกิษุณีเป็นบณัฑติ เฉียบแหลม มปัีญญา เป็น
พหูสูต๑ พูดเพราะ มปีฏภิาณด’ี(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๔/๓๖๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๖/
๖๓,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔๕๓/๕๐๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๑/๒๑๐, สํ.ส.(ไทย)๑๘/๔๑๐/
๔๖๖) 



 

๒๙๑๒ 
 

 

ปฏิภาณกวี: ผูเ้ชีย่วชาญในศลิปะการประพนัธ ์ โดยใชป้ฏภิาณของตน ในลกัษณะแต่งกลอน
สดเหมอืนพระวงัคสีเถระ  

 กล่าวในกวสิตูร วา่ดว้ยกว ีชือ่วา่กวมี ี๔ จาํพวก คอื (๑) จนิตากว ี (๒) สตุกว ี
(๓) อตัถกว ี (๔) ปฏภิาณกว ี (๒๑/๒๓๑/๓๔๔,  องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๒๒๑-
๒๓๑/๔๔๐) 

ปฏิภาณดี: ความมไีหวพรบิด,ี ความคดิฉบัไว, ความสามารถเป็นเลศิ เชน่ รา่ยเป็นกลอนสด
ของศรปีราชญ์ 

 กล่่าวถงึเกยีรตขิองภกิษุวา่มคุีณลกัษณะอยา่งไร ดงันัน้ ภกิษุชือ่มเีกยีรตนิัน้ 
ตอ้งมคีุณลกัษณะคอื เป็นบณัฑติ เป็นผูฉ้ลาด มปัีญญา เป็นพหสูตู มถีอ้ยคาํ
ไพเราะ มปีฏภิาณด ีเป็นตน้ (ข.ุม.(ไทย)๒๙/๕๒/๑๘๐) 

ปฏิภาณปฏิสมัภิทา,ปฏิภาณปฏิสมัภิทาญาณ: ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ,ความฉลาดใน
ปฏภิาณ, ความรอบรูใ้นปฏปิฏภิาณ พระสารบีุตรกล่าวกบัภกิษุทัง้หลายว่า เรา
อุปสมบทไดก้ึง่เดอืนไดท้าํใหแ้จง้ปฏภิาณปฏสิมัภทิา โดยเหตุ โดยพยญัชนะ เรา
จะบอก แสดง บญัญตั ิกาํหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ยซึง่ปฏภิาณปฏสิมัภทิา
นัน้โดยวธิตี่าง ๆ ผูม้คีวามสงสยัหรอื เคลอืบแคลงพงึถาม เราพอใจทีจ่ะตอบขอ้
สงสยั พระศาสดาของเราทัง้หลาย ผูท้รงฉลาดดใีนธรรมทัง้หลายประทบัอยู่ต่อ
หน้าเราทัง้หลายแล้ว (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๒/๒๔๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๘๖/๑๕๕,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๓, อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๖๓/๘๓๒,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๕๓/
๓๙๒ ,๔๓ /๒๑๔/๕๕๑, ขุ.อป.(ไทย)๓๓ /๒๙/๕๒๓ ,๓๓ /๕๑ /๔๖๒ ,๓๓ /๗๘ /
๕๒๙,๓๓/๓๔๔/๔๙๙,๓๓/๔๔๔/๕๑๒, ๓๑/๗๖/๑๒๗) 

ปฏิภาณมทะ: ความเมาในปฏภิาณ, ความหลงในปฎภิาณ, ความสาํคญัตนผดิวา่มปีฏภิาณด ี
 ปฏภิาณมทะ หมายถงึ ความเมา ความหลง ความสาํคญัตนผดิ ความทีจ่ติ

ตอ้งการเชดิชตูนเป็นดุจธงเพราะอาศยัปฏภิาณ (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๘๔๔/๕๔๘) 
ปฏิภาณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูต้อบไดถู้กตอ้ง พระผูม้พีระภาตรสัวา่ บุคคล ๔ จาํพวก 

คอืบุคคล (๑) ผูต้อบไดถู้กตอ้ง แต่ไมร่วดเรว็ (๒) ผูต้อบไดร้วดเรว็แต่ไมถู่กตอ้ง
(๓) ผูต้อบไดถู้กตอ้งและรวดเรว็ (๔) ผูต้อบไดไ้มถู่กตอ้งและไมร่วดเรว็ (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๒/๒๐๑) 

ปฏิภาณอนัวิจิตร: ปัญญาแตกฉานอนัวจิติร, ปัญญางาม, ความไหวพรบิอนัแพรวพราว 
 กล่าวถงึประวตัใินอดตีชาตขิองพระสคุนัธเถระ สมยัพระกสัสปพทุธเจา้ ทา่นเหน็

พระพทุธองคแ์ลว้และไดส้ดบัพระสรุเสยีงทีไ่พเราะไดส้ละโภคะมใิชน้่อย ทา่น
ออกบวชเป็นบรรพชติ ไมน่านนกักเ็ป็นพหสูตู เป็นพระธรรมกถกึ มปีฏภิาณอนั



 

๒๙๑๓ 
 

 

วจิติร ดงันี้ (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๙๐/๒๓๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๒๗/๓๐๗,ข.ุอปุ.(ไทย)
๓๓/๑๓๗/๓๐๙, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๒๐/๓๒๐) 

ปฏิรปูเทสวาสะ: การอยูใ่นถิน่ทีด่,ี การอยูใ่นพืน้ทีเ่หมาะสม, การอยูใ่นพืน้ทีส่ะดวกสบาย 
 ปฏริปูฏเิทสวาสนี้ เป็นหนึ่งในธรรม ๔ ประการ ทีม่อุีปการะมาก จกัร ๔ ประการ

น้ีเป็นเหตุใหเ้ทวดาและมนุษยผ์ูป้ระกอบแลว้เป็นไปได ้ และถงึความเป็นใหญ่ 
ความไพบลูยใ์นโภคะทัง้หลายต่อกาลไมน่านนกัเรยีกวา่ ไดแ้ก่ (๑) ปฏริปูเทสวา
สะ การอยูใ่นถิน่ทีด่ ี(๒) สปัปุรสิสงัเสวะ การคบหาสตับุรุษ (๓) อตัตสมัมาปณิธ ิ
การตัง้ตนไวช้อบ (๔) ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผูไ้ดท้าํความดไีวใ้นก่อนแลว้ 
(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๑/๕๐) 

ปฏิลาภสญุญะ:  ความวา่งดว้ยธรรมทีไ่ด,้ การไดธ้รรมอนัวา่ง, ความวา่งจากนิวรณ์ ๕ จากอรต,ิ 
ความวา่งจากกเิลสปฏลิาภสญุญะ คอื เนกขมัมะทีบ่คุคลได ้ เป็นธรรมวา่งจาก
กามฉนัทะ อพยาบาททีบุ่คคลได ้ เป็นธรรมวา่งจากพยาบาท อาโลกสญัญาที่
บุคคลได ้ เป็นธรรมวา่งจากถนีมทิธะ อวกิเขปะทีบ่คุคลได ้ เป็นธรรมวา่งจาก
อุทธจัจะ ญาณทีบุ่คคลได ้ เป็นธรรมวา่งจากอวชิชา ธมัมววตัถานทีบุ่คคลได ้
เป็นธรรมวา่งจากอรต ิ ปฐมฌานทีบ่คุคลไดเ้ป็นธรรมวา่งจากนิวรณ์ ฯลฯ 
อรหตัตมรรคทีบุ่คคลได ้ เป็นธรรมวา่งจากกเิลสทัง้ปวง น้ีชือ่วา่ปฏลิาภสญุญะ 
(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๘/๕๓๓) 

ปฏิรปูสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีส่มควร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู่  ณ หมูบ่า้น
พราหมณ์ชือ่เอกสาลา แควน้โกศล  มารเหน็พระองคแ์วดลอ้มดว้ยคฤหสัถ์
บรษิทัหมูใ่หญ่แสดงธรรมอยู ่ เพือ่ใหบ้รษิทัเขา้ใจผดิ จงึกราบทลูวา่  ทา่นพรํ่า
สอนธรรมใดแก่ผูอ้ื่น ธรรมนัน้ไมส่มควรแก่ทา่นเลย เมือ่ทา่นกล่าวสอนธรรมนัน้ 
กอ็ยา่ไดข้อ้งในความยนิดยีนิรา้ย พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  พระสมัพุทธเจา้ทรงมี
จติเกือ้กลูอนุเคราะห ์ ทรงพรํ่าสอนธรรมใดแก่ผูอ้ื่น ตถาคตหลุดพน้จากความ
ยนิดยีนิรา้ยในธรรมนัน้แลว้(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๐/๑๙๑) 

ปฏิลาภสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการไดอ้นิทรยี ์พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  วธิทีีจ่ะ
ทาํใหไ้ดอ้นิทรยี ์  ๕  มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้นัน้  ผูม้ศีรทัธายอ่มเชือ่ปัญญาตรสัรู้
ของพระตถาคตชือ่วา่ไดปั้ญญนิทรยี ์  ผูป้รารภสมัมปัปธาน  ๔  ย่อมไดค้วาม
เพยีรชือ่วา่ไดว้ริยินิทรยีเ์ป็นตน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๘๑/๒๙๒) 

ปฏิลีนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูห้ลกีเรน้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ ๔ จาํพวก คอื 
ภกิษุ (๑) ผูม้ปัีจเจกสจัจะ(ปัจเจกสจัจะคอืสจัจะทีแ่ตล่ะคนยดึถอืตามความเหน็
ของตนวา่น้ีเทา่นัน้จรงิ) อนับรรเทาได ้ คอื กาํจดัได ้ สละปัจเจกสจัจะไดเ้ป็นอนั
มาก เชน่ เหน็วา่โลกเทีย่งบา้ง โลกไมเ่ทีย่งบา้ง โลกมทีีส่ดุบา้ง โลกไม่มทีีส่ดุ
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บา้ง (๒) ผูม้กีารแสวงหาอนัสละได ้ คอื ละการใฝ่หากาม (หมายถงึละไดด้ว้ย
อนาคามมิรรค) ละการแสวงหาภพ (ละไดด้ว้ยอรหตัตมรรค) ระงบัการแสวงหา
พรหมจรรยไ์ด ้ (หมายถงึระงบัอธัยาศยัจติใจทีมุ่ง่แสวงหาพรหมจรรยใ์นชัน้สงูได้
ดว้ยอรหตัตมรรค) (๓) ผูม้กีายสงัขารอนัระงบัได ้ คอื เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้
เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัไปก่อน บรรลุจตตุถฌานทีไ่มม่ทีุกขไ์มม่สีขุมสีติ
บรสิทุธิเ์พราะอุเบกขาอยู ่ (๔) ผูห้ลกีเรน้ คอืละอสัมมิานะไดเ้ดด็ขาด ตดัราก
ถอนโคนไดแ้ลว้(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๘/๖๒) 

ปฏิเวธสญุญะ: ความวา่งดว้ยธรรมทีรู่แ้จง้, ความวา่งจากนิวรณ์, วา่งจากอรต,ี ว่างจากเลส 
 ปฏเิวธสญุญะ คอื เนกขมัมะทีบุ่คคลรูแ้จง้ เป็นธรรมวา่งจากกามฉนัทะ 

อพยาบาททีบ่คุคลรูแ้จง้เป็นธรรมวา่งจากพยาบาท อาโลกสญัญาทีบุ่คคลรูแ้จง้ 
เป็นธรรมวา่งจากถนีมทิธะอวกิเขปะทีบ่คุคลรูแ้จง้ เป็นธรรมวา่งจากอุทธจัจะ 
ญาณทีบุ่คคลรูแ้จง้ เป็นธรรม วา่งจากอวชิชา ธมัมววตัถานทีบ่คุคลรูแ้จง้ เป็น
ธรรมวา่งจากอรต ิ ปฐมฌานทีบุ่คคลรูแ้จง้ เป็นธรรมวา่งจากนิวรณ์ ฯลฯ 
อรหตัตมรรคทีบุ่คคลรูแ้จง้ เป็นธรรมวา่งจากกเิลสทัง้ปวง (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๘/
๕๓๓) 

ปฏิสนธิ: เกดิ, เกดิใหม่, แรกเกดิขึน้ในครรภ,์ เกดิในภพใหม,่ เกดิในคตภิพต่อไป 
 เป็นภาษติของพระโคตมเถระ ท่านกล่าววา่ เมือ่ยงัทอ่งเทีย่วไปมาไดไ้ปตกนรก

บา้ง ไดไ้ปถอืปฏสินธยิงัเปตโลกบา้ง ในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉานอนัมแีต่ทุกขบ์า้ง เรา
เสวยทกุขอ์ยูห่ลายประการมาเป็นเวลานาน(ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย)๓/๑๐๖๙/๒๙๑,ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๓๐๓/๑๑๓,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๕๔/๗๘,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๕๘/๓๘๑,ข.ุชา.
(ไทย)๒๗/๓๖๓/๕๓๓,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๘๒/๒๔๕,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๐/๑๗,อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๕๑๑/๕๔๗,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๑/๓๐๙,๔๒/๑/๑) 

ปฏิสนธิขณะ: ขณะแรกเกดิ, ขณะปฏสินธ,ิ ขณะเชือ่มต่อชวีติกล่าวถงึสภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์
ไมไ่ดอ้าศยัสภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไมไ่ดเ้กดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั ไดแ้ก่ ... 
อาศยัมหาภตูรปู ๑ ฯลฯ จติตสมฏุฐานรปูและกฏตัตารปูเกดิขึน้ (๑) สภาวธรรม
ทีร่บัรูอ้ารมณ์ไดอ้าศยัสภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไมไ่ดเ้กดิขึน้เพราะ เหตุปัจจยั 
ไดแ้ก่ ในปฏสินธขิณะ ขนัธท์ีร่บัรูอ้ารมณ์ไดอ้าศยัหทยัวตัถุเกดิขึน้ (๒) 
สภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไดแ้ละทีร่บัรูอ้ารมณ์ไมไ่ดอ้าศยัสภาวธรรมทีร่บัรู้
อารมณ์ไมไ่ดเ้กดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั ไดแ้ก่ ในปฏสินธขิณะ ขนัธท์ีร่บัรูอ้ารมณ์
ได ้อาศยัหทยัวตัถุเกดิขึน้ กฏตัตารปูอาศยัมหาภตูรปูเกดิขึน้ (๓) (อภ.ิป.(ไทย)
๔๐/๑/๖๔๑,๔๐/๑/๗๐๑,๔๐/๑/๗๗๘,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๓/๖๔๒,๔๐/๓/๗๐๒,๔๐/
๔๒๙/๒๘๓,๔๐/๔๓๐/๒๘๔,๔๐/๔๓๑/๒๘๕,๔๑/๑/๑,๔๑/๓/๑๖๑,๔๑/๕/
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๔๐๙,๔๑/๘/๘,๔๑/๑๙/๓๒๐,๔๑/๒๙/๒๖,๔๑/๕๙/๔๔,๔๑/๘๐/๒๐๖,อภ.ิป.(ไทย)
๔๓/๒/๒,๔๓/๖๔/๓๒๓,๔๓/๑๔๖/๘๒,๔๓/๑๗๗/๕๒๒,๔๓/๒๒๓/๑๒๗,๔๓/
๓๕๒/๒๐๓, อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๒๐๕/๕๘๕, ๔๕/๑/๑๘) 

ปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตกุะ:ขณะแรกเกดิทีเ่ป็นอเหตกุะ, กาํเนิดชวีติทีเ่ป็นอเหตุกะ, การไดภ้พ
ใหมท่ีเ่ป็นอเหตุกะกล่าวถงึสภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไดอ้าศยัสภาวธรรมทีร่บัรู้
อารมณ์ไดเ้กดิขึน้เพราะนเหตุปัจจยั ไดแ้ก่ ขนัธ ์๓ อาศยัขนัธ ์๑ ทีไ่มม่เีหตุซึง่
รบัรูอ้ารมณ์ไดเ้กดิขึน้ฯลฯ อาศยัขนัธ ์ ๒ ในปฏสินธขิณะทีเ่ป็นอเหตุกะ โมหะ
ทีส่หรคตดว้ยวจิกิจิฉาและทีส่หรคตดว้ยอุทธจัจะอาศยัขนัธท์ีส่หรคตดว้ย
วจิกิจิฉาและทีส่หรคตดว้ยอุทธจัจะเกดิขึน้ (๑) สภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไมไ่ด้
อาศยัสภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไดเ้กดิขึน้เพราะนเหตุปัจจยั ไดแ้ก่จติตสมฏุฐาน
รปูอาศยัขนัธท์ีไ่มม่เีหตุซึง่รบัรูอ้ารมณ์ไดเ้กดิขึน้ ในปฏสินธขิณะทีเ่ป็นอเหตุกะ 
(๒) สภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไดแ้ละทีร่บัรูอ้ารมณ์ไมไ่ดอ้าศยัสภาวธรรมทีร่บัรู้
อารมณ์ไดเ้กดิขึน้เพราะนเหตุปัจจยั ไดแ้ก่ ขนัธ ์ ๓ และจติตสมฏุฐานรปูอาศยั
ขนัธ ์๑ ทีไ่มม่เีหตุซึง่รบัรูอ้ารมณ์ไดเ้กดิขึน้ อาศยัขนัธ ์๒ ในปฏสินธขิณะทีเ่ป็น
อเหตุกะ (๓) (อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๗/๔๘๗,๔๑/๘/๓๑๓,๔๑/๑๖/๑๖๗,๔๑/๒๓/
๒๑,๔๑/๒๕/๓๗๗,๔๑/๔๕/๔๓๑,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๖/๔,๔๓/๖/๒๘๙,๔๓/๕๓/
๒๘,๔๓/๓๗๕/๒๑๗,๔๓/๔๒๐/๒๔๘) 

ปฏิสนธิจิต : จติทีส่บืต่อภพใหม,่ จติทีเ่กดิทแีรกในภพใหมก่ล่าวในสฬายตนุปปัตตกิถา วา่
ดว้ยความเกดิขึน้แหง่อายตนะ ๖ อายตนะ ๖ เกดิในครรภม์ารดา ไมก่่อน ไม่
หลงักนัใชไ่หม จกัขายตนะเกดิพรอ้มกบัปฏสินธจิติใชไ่หม โสตายตนะ ฆานายต
นะฯลฯ ชวิหายตนะ เกดิพรอ้มกบัปฏสินธจิติ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๙๐/๔๐๓,
อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๖๙๑/๗๓๗)  

ปฏิสนธิที่เป็นอเหตกุะ: การกาํเนิดชวีติทีเ่ป็นอเหตกุะ, การเริม่ชวีติทีเ่ป็นอเหตุกะ, การเขา้สุ่
ภพใหมท่ีเ่ป็นเหตุกะกล่าวถงึสภาวธรรมทีม่จีติเป็นสมฏุฐานอาศยัสภาวธรรมทีม่ี
จติเป็นสมฏุฐานและทีไ่มม่จีติเป็นสมฏุฐานเกดิขึน้เพราะนเหตุปัจจยั ไดแ้ก่ ขนัธ ์
๒ และจติตสมฏุฐานรปูอาศยัขนัธ ์๑ ทีไ่มม่เีหตุซึง่มจีติเป็นสมฏุฐานและอาศยัจติ
เกดิขึน้... อาศยัขนัธ ์๒ ฯลฯ ในปฏสินธขิณะทีเ่ป็นอเหตุกะ ขนัธ ์๒ อาศยัขนัธ ์๑ 
ทีม่จีติเป็นสมฏุฐานและอาศยัจติเกดิขึน้ ... อาศยัขนัธ ์๒ ฯลฯ ในปฏสินธขิณะที่
เป็นอเหตกุะ ขนัธ ์ ๒ อาศยัขนัธ ์ ๑ ทีม่จีติเป็นสมฏุฐานและอาศยัหทยัวตัถุ
เกดิขึน้ อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๑๙๕/๑๐๙) 

ปฏิสงัขรณ์: การซ่อมแซม, การปรบัสภาพเก่าใหด้กีวา่เดมิ, ซ่อมแซมทาํใหก้ลบัดเีหมอืนเดมิ 



 

๒๙๑๖ 
 

 

 พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งโคปกโมคคลัลานสตูร วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่โคปกโมคคลั
ลานะ เกีย่วกบัเรือ่งปฏสิงัขรณ์ โดย เมื่อพระผูม้พีระภาคปรนิิพพานแลว้ไมน่าน 
ทา่นพระอานนทพ์กัอยู ่ณ พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์
สมยันัน้แล พระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบิุตร กษตัรยิแ์ควน้มคธ ทรงระแวงพระ
เจา้ปัชโชต ิจงึรบัสัง่ใหป้ฏสิงัขรณ์กรุงราชคฤห ์(ม.อุป.(ไทย)๑๔/๗๙/๘๕) 

ปฏิสงัขานพลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปฏสิงัขานพละ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พละ ๔ คอื (๑) 
ปฏสิงัขานพละ กาํลงัคอืการพจิารณา (๒) ภาวนาพละ กาํลงัคอืการเจรญิ (๓) 
อนวชัชพละ กาํลงัคอืกรรมทีไ่มม่โีทษ (๔) สงัคหพละ กาํลงัคอืการสงเคราะห ์
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๕/๒๑๕) 

ปฏิสงัขานพละ: กาํลงัคอืการพจิารณา, การพจิารณาละกายทุจรต ิวจทีุจรต ิมโนทุจรติ 
 คาํวา่ ปฏสิงัขานพละ มอีธบิายวา่ บุคคลบางคนในโลกนี้เหน็ประจกัษ์ดงันี้วา่ 

“ผลของกายทุจรติ วจทีุจรต ิ มโนทุจรติ ” บุคคลนัน้ครัน้เหน็ประจกัษ์ดงันี้แลว้ 
ยอ่มละกายทจุรติ บาํเพญ็กายสจุรติ ละวจทุีจรติ บาํเพญ็วจสีจุรติ ละมโนทุจรติ 
บาํเพญ็มโนสจุรติ บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์ดงันี้ ชือ่ปฏสิงัขานพละ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๔/๒๕๖,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑/๖๔,๒๐/๑๗๑/๑๒๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๕/
๒๑๖, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๔/๕๑๕) 

ปฏิสงัขานุปัสสนา: การตามพจิารณาในเรือ่งอนิจงั ทุกขงั อนตัตา ในนิพพทิา, สิง่ทีค่วรรูย้ ิง่
ในเหล่าธรรมเหล่าน้ีปฏสิงัขานุปัสสนา การตามพจิารณา คอืวา่ บุคคลพยายาม
เพือ่ตอ้งการไดป้ฏสิงัขานุปัสสนาไดป้ฏสิงัขานุปัสสนาแลว้ ธรรมนัน้เป็นธรรมอนั
บุคคลนัน้กาํหนดรูแ้ละพจิารณาแลว้อยา่งนี้ อน่ึงเป็นธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ คอื อนิจจา
นุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา ... อนตัตานุปัสสนา ... นิพพทิานุ-ปัสสนา ... วริาคา
นุปัสสนา ... นิโรธานุปัสสนา ... ปฏนิิสสคัคานุปัสสนา ... ขยานุ-ปัสสนา (การ
พจิารณาเหน็ความสิน้ไป) ฯลฯ ปฏสิงัขานุปัสสนา (การตามพจิารณา) เป็นตน้ 
(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๘/๒๖, ๓๑/๒๒/๓๒) 

ปฏิสงัขานุปัสสนาญาณ: ปัญญาหยัง่เหน็ตามการพจิารณาอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา, ปัญญาเหน็
ตามการพจิารณาทีจ่ติออกนิมติแล่นไปในนิพพานซึง่ไมม่นิีมติกล่าวถงึ ปฏสิงัขา
นุปัสสนาญาณ ซึง่มอีรรถต่างกนัและมพียญัชนะตา่งกนั หรอืมอีรรถอยา่ง
เดยีวกนัต่างกนัแต่พยญัชนะเทา่นัน้เมือ่บคุคลมนสกิารโดยความไม่เทีย่ง จติ
ออกจากนิมติ แล่นไปในนิพพานซึง่ไมม่นิีมติ เมือ่มนสกิารโดยความเป็นทุกข ์
จติออกจากความเป็นไป แล่นไปในนิพพานซึง่ไมม่คีวามเป็นไป เมือ่มนสกิาร
โดยความเป็นอนตัตา จติออกจากนิมติและความเป็นไป แล่นไปในนิพพานธาตุ
ซึง่เป็นความดบั ซึง่ไมม่นิีมติและความเป็นไป (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๒๗/๓๘๔) 



 

๒๙๑๗ 
 

 

ปฏิสงัขาระ,พระเจ้าจกัรพรรดิ:พระเจา้จกัรพรรดพิระนามว่าปฏสิงัขาระ, พระองคผ์ูม้อีดตีชาติ
ไดถ้วายปนูขาวลงในพระเจดยีส์ติถตัถพทุธเจา้ ในกปัที ่ ๓๐ ไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่ปฏสิงัขาระ ๑๓ ชาต ิ กล่าวอธบิายในประวตัอิดตีชาตขิอง
พระสธุาปิณฑยิเถระ ทา่นเมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ 
สาํหรบับุคคลผูบ้ชูาพระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ หรอืสาวกของพระพทุธเจา้ 
ผูค้วรบชูา ผูล้่วงพน้กเิลสเป็นเหตุเนิ่นชา้ ขา้มความเศรา้โศกและความรํ่าไรได้
แลว้ ทา่นมใีจผอ่งใส ไดใ้สก่อ้นปนูขาวไวใ้นระหวา่งแผน่อฐิทีพ่ระเจดยี ์แหง่พระ
ผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะ ผูเ้ป็นนระผูเ้ลศิ ในกปัที ่ ๙๔ นบัจากกปัน้ีไป 
ทา่นไดท้าํกรรมไวใ้นครัง้นัน้ จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย น้ีเป็นผลแหง่การปฏสิงัขรณ์ ใน
กปัที ่๓๐ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๑๓ ชาต ิพระนามวา่ปฏสิงั
ขาระ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๖/๒๓๙) 

ปฏิสนัถาร: การตอ้นรบั, เคารพในปฏสินัถาร, การจดัทีน่ัง่ เครือ่งตอ้นรบั, การอํานวยความ
สะดวก พระผูม้พีระภาคตรสัถงึ สนัถาร ๒ อยา่ง คอื (๑) อามสิสนัถาร การ
รบัรองดว้ยอามสิ (๒) ธมัมสนัถาร การรบัรองดว้ยธรรม  ในปฏสินัถาร ๒ อยา่ง
น้ีแล ธมัมปฏสินัถารเป็นเลศิ ภกิษุไมเ่ป็นผูป้ฏสินัถารเพือ่นพรหมจาร ี ไม่
สรรเสรญิผูป้ฏสินัถาร แม ้ การทีภ่กิษุไมเ่ป็นผูป้ฏสินัถารเพือ่นพรหมจาร ี ไม่
สรรเสรญิผูป้ฏสินัถาร น้ีเป็นธรรมทีไ่มเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นทีร่กั เพือ่ความเป็นที่
เคารพ เพือ่ความยกยอ่ง เพือ่ความเป็นสมณะ เพือ่ความเป็นอนัเดยีวกนั  (ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๕,๑๑/๓๒๔/๓๑๙,๑๑/๓๕๖/๓๙๐,๑๓/๔๒๖/๕๓๕,องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๑๕๓/๑๒๓,๒๐/๑๖๗/๑๒๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๓๒/๔๗๘,๒๒/๔๐/
๔๙๒, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓๒/๔๙,๒๓/๕๙/๑๑๔,๒๓/๗๐/๑๕๐,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๘๗/๑๙๖) 

ปฏิสมัภิทา: ความเชีย่วชาญ, ความชาํนาญ, ความแตกฉานในอตัถปฏสิมัภทิา ในธมัม
ปฏสิมัภทิา ในหลกัการนิรตุตปิฏสิมัภทิา ในปฏภิาณปฏสิมัภทิากล่าวถงึความ
ปรากฏแหง่บุคคลผูเ้ป็นเอก เป็นความปรากฏแหง่จกัษุอนัยิง่ใหญ่ เป็นความ
ปรากฏแหง่แสงสวา่งอนัยิง่ใหญ่ เป็นความปรากฏแหง่โอภาสอนัยิง่ใหญ่ เป็น
ความปรากฏแหง่อนุตตรยิะ ๖ เป็นการทาํใหแ้จง้ปฏสิมัภทิา ๔ เป็นการรูแ้จง้ชดั
ธาตุหลายชนิด เป็นการรูแ้จง้ชดัธาตุทีแ่ตกต่างกนั เป็นการทาํใหแ้จง้ผลคอืวชิชา 
(ความรูแ้จง้) และวมิตุต(ิความหลุดพน้) เป็นการทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล 
สกทาคามผิล อนาคามผิล และอรหตัตผล บุคคลผูเ้ป็นเอกคอืใคร คอื พระ
ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะความปรากฏแหง่บุคคลผูเ้ป็นเอกนี้แล 
จงึมคีวามปรากฏแหง่จกัษุอนัยิง่ใหญ่ มคีวามปรากฏแหง่แสงสวา่งอนัยิง่ใหญ่ มี



 

๒๙๑๘ 
 

 

ความปรากฏแหง่โอภาสอนัยิง่ใหญ่ มคีวามปรากฏแหง่อนุตตรยิะ ๖ มกีารทาํให้
แจง้ปฏสิมัภทิา ๔ (องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๑๗๕/๒๔,๒๐/๑๗๖/๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๔๐/๒๐๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓๗/๕๘, ข.ุข.ุ(ไทย)๒๕/๑๕/๑๙,ข.ุม.(ไทย)
๒๙/๕๐/๑๗๕,๒๙/๖๙/๒๑๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๙/๑๕๗,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๓๒/
๔๖๒)๓๓/๓/๕๙๒,๓๓/๕/๖๐๗) 

ปฏิสมัภิทากถา : วา่ดว้ยปฏสิมัภทิา ในปฏสิมัภทิามรรค อธบิายไวว้า่ เป็นกถาทีก่ล่าวถงึ
ธรรม อรรถ นิรุตต ิและปฏภิาณวา่ มธีรรม ๘๕๐ มอีรรถ ๘๕๐ มนิีรุตต ิ๑,๗๐๐  
มญีาณ ๓,๔๐๐และไดอ้ธบิายเกีย่วกบัเน้ือหาในธมัมจกักปัปวตัตนวารอกีดว้ย
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๒) 

ปฏิสมัภิทาญาณนิทเทส : แสดงปฏสิมัภทิาญาณซึง่เป็นการอธบิายถงึปัญญาใน
อรรถต่างๆ ชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิาญาณ  ปัญญาในธรรมต่างๆ ชือ่วา่ธมัม
ปฏสิมัภทิาญาณ   ปัญญาในนิรุตตติ่างๆชือ่วา่นิรุตตปิฏสิมัภทิาญาณ ปัญญาใน
ปฏภิาณต่าง ๆ ชือ่วา่ปฏภิาณปฏสิมัภทิาญาณ  ในแต่ละปฏสิมัภทิาทัง้ ๔ เป็น
อยา่งไรบา้ง  ซึง่เป็นการขยายความขอ้ที ่ ๒๕-๒๘ แหง่ญาณกถา (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๗๖/๑๒๗)  

ปฏิสมัภิทาปัตตสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูบ้รรลปุฏสิมัภทิา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผู้
เถระ ยอ่มเป็นทีร่กัเป็นทีเ่คารพของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๕ คอืบรรลุ (๑) อตัถปฏสิมัภทิา (๒) ธมัมปฏสิมัภทิา (๓) 
นิรุตตปิฏสิมัภทิา (๔) ปฏภิาณปฏสิมัภทิา และ (๕) ขยนัชว่ยทาํกจิของเพือ่น
พรหมจาร ี(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๖/๑๕๔) 

ปฏิสมัภิทาสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้รรลุปฏสิมัภทิา (สตูรที ่
๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตรสัวา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๗ ไม่นานนกัจะทาํ
ใหแ้จง้ปฏสิมัภทิา ๔ ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ คอื (๑) รูช้ดัจติหดหูต่าม
ความเป็นจรงิ (๒) รูช้ดัจติทอ้แทภ้ายในตามความเป็นจรงิ (๓) รูช้ดัจติฟุ้งซ่าน
ไปภายนอก(หมายถงึจติทีฟุ้่งซ่านไปในกามคุณ ๕) ตามความเป็นจรงิ (๔) รูช้ดั
เวทนาทีป่รากฏเกดิขึน้ ปรากฏตัง้อยู ่ปรากฏดบัไปตามความเป็นจรงิ (๕) รูช้ดั
สญัญาทีป่รากฏเกดิขึน้ ปรากฏตัง้อยู ่ปรากฏดบัไปตามความเป็นจรงิ (๖) รูช้ดั
วติกทีป่รากฏเกดิขึน้ ปรากฏตัง้อยู ่ปรากฏดบัไปตามความเป็นจรงิ (๗) กาํหนด
ด ี มนสกิารด ี ทรงจาํด ี แทงตลอดดดีว้ยปัญญาซึง่นิมติในธรรมทีเ่ป็นสปัปายะ
และอสปัปายะ (หมายถงึเหตุในธรรมทีเ่ป็นอุปการะและทีไ่มเ่ป็นอุปการะ) ทีเ่ลว
และประณตี ทีม่สีว่นดาํและขาว (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๘/๕๘) 



 

๒๙๑๙ 
 

 

ปฏิสมัภิทาสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้รรลุปฏสิมัภทิา (สตูรที ่
๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระสารบีุตรประกอบดว้ยธรรม ๗ จงึทาํใหแ้จง้
ปฏสิมัภทิา ๔ ดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง ต่อกาลไมน่านนกั มเีน้ือความเหมอืนใน
ปฐมปฏสิมัภทิาสตูร ต่างกนัเฉพาะขอ้ ๗ วา่ ... (๗) กําหนดด ีมนสกิารด ีทรงจาํ
ด ีแทงตลอดดดีว้ยปัญญาซึง่จติในธรรมทีเ่ป็นสปัปายะ และอสปัปายะ ทีเ่ลวและ
ประณีต ทีม่สีว่นดาํและขาว (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๙/๕๙) 

ปฏิสลัลานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการหลกีเรน้ ม ี๔ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม  
  1.ปฏิสลัลานสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยการหลกีเรน้พระผูม้พีระภาคขณะประทบั

อยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายจงประกอบความ
เพยีรในทีส่งดั  เพราะผูห้ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดัยอ่มรูช้ดัความเกดิและความดบัแหง่
ขนัธ ์ ๕  ตามความเป็นจรงิ  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖/๑๙) 

  2.ปฏิสลัลานสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยการหลกีเรน้  พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายหลกีเรน้
แลว้จงประกอบความเพยีรเถดิ เพราะผูห้ลกีเรน้แลว้ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิ
วา่ อายตนะภายใน  ๖ อายตนะภายนอก  ๖ วญิญาณ  ๖  สมัผสั  ๖  และแม้
ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสั  
๖  เป็นปัจจยัวา่ไมเ่ทีย่ง  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๐/๑๑๐) 

  3.ปฏิสลัลานสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยผูห้ลกีเรน้ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  การหลกีเรน้ทาํใหรู้ช้ดัอรยิสจั  ๔  มทุีกขเ์ป็นตน้  ตามความเป็น
จรงิ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๒/๕๘๓) 

  4.ปฏิสลัลานสตูร๔  พระสตูรวา่ดว้ยการหลกีเรน้  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเป็นผูพ้อใจในการหลกีเรน้ ยนิดใีนการหลกีเรน้ 
หมัน่ประกอบความสงบแหง่จติภายใน ไมห่า่งจากฌาน   ประกอบดว้ยวปัิสสนา  
เพิม่พนูเรอืนวา่ง  เมือ่เธอทัง้หลายพอใจในการหลกีเรน้  ยนิดใีนการหลกีเรน้
หมัน่ประกอบความสงบแหง่จติภายใน   ไมห่า่งจากฌาน  ประกอบดว้ย
วปัิสสนาเพิม่พนูเรอืนวา่งอยู ่  พงึหวงัไดผ้ลอยา่ง  ๑  ใน  ๒  อยา่ง คอื
อรหตัตผลในปัจจุบนัหรอืเมือ่ยงัมอุีปาทานเหลอือยูก่จ็กัเป็นอนาคาม ี (ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๔๕/๓๙๔) 

ปฏิสารณียกรรม: ความขดัแยง้,การลงโทษภกิษุผูด้า่วา่คฤหท์ีเ่ลื่อมใสแแลว้, การลงโทษภกิษุ
ดว้ยการใหข้อขมาคฤห ์เชน่ สงฆล์งโทษพระสธุรรมผูด้า่จติตคฤหบด ี

 กล่าวถงึความขดัแยง้ในปฏสิารณียกรรมวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ ยอ่มดา่ ยอ่ม
บรภิาษพวกคฤหสัถ ์ถา้ภกิษุทัง้หลายปรกึษาตกลงกนัอย่างนี้ วา่อาวุโสทัง้หลาย 



 

๒๙๒๐ 
 

 

ภกิษุรปูนี้แล ยอ่มดา่ ยอ่มบรภิาษพวกคฤหสัถ ์เอาละ่ พวกเราจะลงปฏสิารณียก
รรมแก่เธอ ดงันี้ แลว้แบ่งพวกโดยไม่เป็นธรรม ลงปฎสิารณียกรรมแก่ภกิษุรปู
นัน้ พรอ้มเพรยีงกนัโดยไมเ่ป็นธรรม เป็นพวกโดยธรรม เป็นพวกโดยเทยีม
ธรรม พรอ้มเพรยีงกนัโดยเทยีมธรรม สงฆผ์ูอ้ยูใ่นทีป่ระชุมนัน้ กล่าวดดัคา้นวา่
กรรมเป็นพวกโดยไมเ่ป็นธรรม กรรมพรอ้มเพรยีงกนัโดยไมเ่ป็นธรรม กรรมเป็น
พวกโดยธรรมกรรมเป็นพวกโดยเทยีมธรรม กรรมพรอ้มเพรยีงกนั โดยเทยีม
ธรรม กรรมไมเ่ป็นอนัทาํ กรรมเป็นอนัทาํไมช่อบ กรรมตอ้งทาํใหม ่ดกู่อนภกิษุ
ทัง้หลาย บรรดาภกิษุในทีป่ระชุมนัน้ พวกทีก่ล่าวอยา่งนี้วา่ กรรมพรอ้มเพรยีง
กนัโดยเทยีมธรรม และพวกทีก่ล่าวอยา่งนี้วา่ กรรมไม่เป็นอนัทาํ กรรมเป็นอนั
ทาํไมช่อบ กรรมตอ้งทาํใหม ่ บรรดาภกิษุในทีป่ระชุมนัน้ สองพวกนี้เป็นธรรม
วาท ี ฯ ๕ วาระนี้ท่านยอ่ไว ้ (ว.ิม.(ไทย)๔/๖๖/๘๖,๔/๖๗/๙๑,ว.ิม.(ไทย)๕/๔๓๖/
๓๑๖,๕/๔๔๗/๓๒๓,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๓๕/๖๘,๖/๓๖/๖๙, ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๓๗๖/๒๔๙,๗/
๓๗๘/๒๕๕,ว.ิป.(ไทย)๘/๓๓๒/๔๙๖,๘/๓๓๓/๔๙๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๒๔/
๑๓๕,๒๐/๒๒๕/๑๓๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘๙/๔๑๘) 

ปฏิสารณียสตูร  :พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีค่วรลงปฏสิารณียกรรม  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อุบาสก
เมือ่มุง่หวงั พงึประกาศความไม่เลื่อมใสตอ่ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๘ คอื (๑) 
ขวนขวายเพือ่ไมใ่ชล่าภของคฤหสัถท์ัง้หลาย (๒) ขวนขวายเพือ่ไมใ่ชป่ระโยชน์
ของคฤหสัถท์ัง้หลาย (๓) ดา่บรภิาษคฤหสัถ ์ (๔) ยยุงคฤหสัถท์ัง้หลายใหแ้ตก
กนั (๕) กล่าวตเิตยีนพระพทุธเจา้ (๖) กล่าวตเิตยีนพระธรรม (๗) กล่าวตเิตยีน
พระสงฆ ์  (๘) รบัคาํทีช่อบธรรมของคฤหสัถแ์ต่ไมท่าํตามแลว้ตรสัวา่ อุบาสก
เมือ่มุง่หวงั พงึประกาศความเลื่อมใสต่อภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๘ โดยนยั
ตรงกนัขา้ม (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)  ๒๓/๘๙/๔๑๘) 

ปฐพีมณฑล : รอบ ๆ ปฐพ,ี บรเิวณพืน้แผน่ดนิทัง้หมด, อาณาเขตแหง่แผน่ดนิ 
 เรือ่งนี้ เป็นบทเพลงขบักลอ่มของปัญจสขิะ คนัธรรพบุตร ทีข่บักลอ่มนางภทัทา

สรุยิวจัฉสาซึง่พรรณนาความงดงามของนางต่าง ๆ นานา โดย ไดบ้รรเลงพณิสี
เหลอืงดงัผลมะตมูและกล่าวคาถาอนัเกีย่วเนื่องดว้ยพระพทุธ เกีย่วเน่ืองดว้ย
พระธรรมเกีย่วเนื่องดว้ยพระสงฆ ์ เกีย่วเน่ืองดว้ยพระอรหนัต ์ และเกีย่วเน่ือง
ดว้ยกามเหล่าน้ีวา่ แม่ภทัทาสรุยิวจัฉสา ฉนัขอกราบทา่นตมิพรบุดิาของเธอ 
โดยเหตุทีเ่ธอเกดิมางดงาม ทาํใหฉ้นัปลืม้ใจ เหมอืนสายลมยอ่มเป็นทีป่รารถนา
ของผูม้เีหงือ่ หรอืเหมอืนน้ําเป็นทีป่รารถนาของผูก้ระหายฯลฯ นางผูเ้จรญิ เธอ
จงเอาขาซา้ยกระหวดัฉนัไว ้ เธอผูม้ดีวงตาหยาดเยิม้จงกระหวดัฉนัไวเ้ถดิ เธอผู้
งดงามจงสวมกอดฉนัไว ้สิง่นี้คอืสิง่ทีฉ่นัปรารถนายิง่นกั ความใครข่องฉนัต่อเธอ



 

๒๙๒๑ 
 

 

ผูม้ผีมงามสลวย ถงึมน้ีอยกเ็กดิผลมาก เหมอืนทกัษณิาทีถ่วายแดพ่ระอรหนัต ์
นางผูง้ดงามทัว่สรรพางค ์บญุทีฉ่นัไดท้าํไวใ้นพระอรหนัตผ์ูค้งทีน่ัน้ จงอาํนวยผล
แก่ฉนัพรอ้มกบัเธอ นางผูง้ดงามทัว่สรรพางค ์ บุญทีฉ่นัไดท้าํไวใ้นปฐพมีณฑลนี้ 
จงอาํนวยผลแก่ฉนัพรอ้มกบัเธอ ดงันี้ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๔๘/๒๗๖,ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๑๓๕/๑๗๑) 

ปฐพีโลกธาตมุ ีหมื่นจกัรวาล :จกัรวาลหมืน่โลกธาตุทัว่ปฐพ,ี ความอศัจรรยข์องพระพทุธเจา้ทาํ
ใหแ้ผน่ดนิไหว, ความมหศัจรรยแ์หง่พทุธะผูเ้หน็ธรรม 

 กล่าวถงึเรือ่งสเุมธกถา วา่ดว้ยสเุมธพทุธเจา้ ในอดตีชาตขิองทา่น มกีรณี
แผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ กล่าวคอื ครัง้นัน้ พระพทุธเจา้พระนามวา่ทปัีงกร ทรงเป็น
พระมหามนีุ ทรงแจง้ใหม้หาชนไดเ้ขา้ใจวา่ ‘ในการทีพ่สธุาไหวครัง้นี้ ทา่น
ทัง้หลายจงเบาใจ อยา่ตกใจกลวัเลย ถา้วนันี้เราพยากรณ์ผูใ้ดวา่ จกัเป็น
พระพทุธเจา้ในโลก ผูน้ัน้พจิารณาเหน็ธรรมทีพ่ระชนิเจา้ทรงอบรมสัง่สมมาก่อน 
เมือ่ผูน้ัน้พจิารณาธรรมซึง่เป็นพทุธภมูโิดยไมม่เีหลอื เหตุที ่ปฐพโีลกธาตุมหีมื่น
จกัรวาล ขณะนัน้ มหาชนไดฟั้งพระดาํรสัแลว้ กเ็กดิความสบายใจขึน้ ทุกคนพา
กนัมาหาเราแลว้อภวิาทอกี (ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๗๔/๕๘๙) 

ปฐม  : ลาํดบัที ่๑, ประการแรก, ก่อนสิง่อื่นใด 
 คาํวา่ ปฐม อธบิายวา่ ชือ่วา่ปฐม โดยลาํดบัแหง่การนบั ชือ่วา่ปฐม เพราะ

โยคาวจรบุคคลเขา้ถงึฌานนี้เป็นที ่๑ (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๕๖๘/๔๐๓) 
ปฐมจตกุกนิทเทส : แสดงหมวด ๔ แห่งญาณที ่๑ เป็นการอธบิายถงึภกิษุเมือ่หายใจเขา้ยาว

กร็ูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว เมือ่หายใจออกยาวกร็ูช้ดัวา่หายใจออกยาว เน้นอธบิาย
วา่ กายคอืลมหายใจเขา้หายใจออกยาวดว้ยอาการ  ๙ อยา่งนี้    ยอ่มปรากฏ
ความปรากฏเป็นสต ิ กายยอ่มปรากฏ  ไมใ่ชส่ต ิ  สตปิรากฏดว้ย  เป็นตวัระลกึ
ดว้ยภกิษุพจิารณาเหน็กายนัน้ดว้ยสตนิัน้  ดว้ยญาณนัน้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๖๖/
๒๕๗) 

ปฐมฌาน: ฌานที ่๑, ฌานทีท่าํใหก้ายสงบ ใจสงบ, ฌานแรก มอีงค ์๕ คอื วติก วจิาร ปีต ิ
สขุ เอกคัคตาปฐมฌาน คอืการสงดัจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ
ปฐมฌานทีม่วีติก วจิารปีต ิและสขุอนัเกดิจากวเิวกอยู ่  สมณะหรอืพราหมณ์คน
อื่นกล่าวกบัสมณะหรอืพราหมณ์คนนัน้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ อตัตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มี
จรงิ เราไม่ปฏเิสธวา่ไมม่ ี แต่ อตัตานี้ไมใ่ชจ่ะบรรลุนิพพานในปัจจุบนัอนัเป็น
บรมธรรมไดเ้พราะเหตุเพยีงเทา่น้ี เพราะเหตุไร เพราะกามไม่เทีย่ง เป็นทุกข ์
ผนัแปรเป็นธรรมดา เพราะกามนัน้ ผนัแปรไปเป็นอืน่ ความโศกเศรา้ ความครํ่า
ครวญ ความไมส่บายกาย ความไม ่ สบายใจ และความคบัแคน้ใจจงึเกดิขึน้ 



 

๒๙๒๒ 
 

 

เพราะเหตทุีอ่ตัตานี้สงดัจากกามและ อกุศลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุปฐมฌานที่
มวีติก วจิาร ปีตแิละสขุเกดิจากวเิวกอยู ่จงึชือ่วา่บรรลุนิพพานในปัจจุบนัอนัเป็น
บรมธรรม (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๑/๕,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๙๕/๓๗,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๒๗/๗๓,
ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๑, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๑/๔๑) 

ปฐมฌานปัจจเวกขณะ: การพจิารณาปฐมฌานเป็นขณะ, การพจิารณาปฐมฌานปัจจเวกขณะ 
 สภาวธรรมทีม่มีหคัคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีม่ปีรติตะเป็น

อารมณ์โดยอารมัมณปัจจยั ไดแ้ก่ บุคคลพจิารณาปฐมฌานปัจจเวกขณะ 
สภาวธรรมทีม่มีหคัคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีม่ปีรติตะเป็น
อารมณ์โดยอธปิตปัิจจยั มอียา่งเดยีว คอื อารมัมณาธปิต ิไดแ้ก่ บคุคลพจิารณา
ปฐมฌานปัจจเวกขณะใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น พจิารณาอนาคตงัส
ญาณปัจจเวกขณะใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น ยนิดเีพลดิเพลนิขนัธท์ีเ่ป็น
ปรติตะซึง่มมีหคัคตะเป็นอารมณ์ใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น เพราะทาํความ 
ยนิดเีพลดิเพลนิขนัธน์ัน้ใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น ราคะทีม่ปีรติตะเป็น
อารมณ์จงึเกดิขึน้ ทฏิฐจิงึเกดิขึน้ (อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๑๕/๔๘๖,๔๑/๑๘/๔๗๑) 

ปฐมฌานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปฐมฌาน  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตรสัวา่ ภกิษุยงัละธรรม
คอืความตระหนี่ ๕ เหมอืนในปัญจมจัฉรยิสตูรไมไ่ด ้ กไ็มอ่าจบรรลุปฐมฌานได ้
แต่เมือ่ละธรรมคอืความตระหนี่ ๕ นัน้ไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลุปฐมฌานได ้ (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๒๕๖/๓๙๕) 

ปฐมฌานสตูร (อปร) : พระสตูรวา่ดว้ยปฐมฌาน อกีนยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตรสัวา่ 
ภกิษุยงัละธรรม ๕ ไมไ่ด ้กไ็มอ่าจบรรลุปฐมฌานได ้แต่เมือ่ละธรรม ๕ ไดแ้ลว้ 
จงึอาจบรรลุปฐมฌานได ้ ธรรม ๕ นัน้ คอื (๑) ความตระหนี่อาวาส (๒) ความ
ตระหนี่ตระกลู (๓) ความตระหนี่ลาภ (๔) ความตระหนี่วรรณะ (๕) ความ
อกตญัญ ูอกตเวท ี(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๖๔/๓๙๗) 

ปฐมนฏปพุพกเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระเถระผูเ้คยเป็นนกัฟ้อนรปูที ่ ๑ พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ผูล้ะกเิลสเครือ่งประกอบอนัเป็นของมนุษยไ์ด ้   ล่วงพน้กเิลสเครือ่ง
ประกอบอนัเป็นทพิยไ์ดแ้ลว้  เป็นผูป้ราศจากโยคะทัง้ปวง เราเรยีกผูน้ัน้วา่ 
พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๑๗/๑๖๖) 

ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน: มลูเหตุปฐมปาราชกิ, ตน้บญัญตัสิกิขาบทที ่ ๑, เหตแุหง่ปาราชกิ คอื
ทางกายกบัจติ 

 กล่าวถงึสกิขาบทที ่ ๖ ถามวา่เพราะอะไรจงึทรงบญัญตัทิุกกฏแก่ภกิษุผูไ้ม่
เอือ้เฟ้ือ คะนองมอืบา้ง คะนองเทา้บา้ง นัง่ในละแวกบา้น ตอบ เพราะเรือ่งทีพ่วก
ภกิษุฉพัพคัคยี ์คะนองมอืบา้ง คะนองเทา้บา้ง นัง่ในละแวกบา้น ในสกิขาบทที ่๖ 
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นัน้ ม ี๑ พระบญัญตั ิบรรดาสมฏุฐานแห่งอาบตั ิ๖ สมุฏฐาน เกดิดว้ยสมฏุฐาน ๑ 
สมฏุฐาน คอื เกดิทางกายกบัจติ มใิชเ่กดิทางวาจาเป็นปฐมปาราชกิสมฏุฐาน 
(ว.ิป.(ไทย) ๘/๑๕๐/๑๐๑,๘/๒๐๙/๒๑๑,๘/๒๑๑/๒๑๓,๘/๒๑๘/๒๒๕,๘/๒๔๘/
๓๒๔,๘/๒๔๘/๓๒๕) 

ปฐมโพธิวตัถ ุ: เรือ่งเหตุการณ์คราวแรกตรสัรู ้  พระผูม้พีระภาคทรงเปล่งอุทานวา่ เราตามหา
นายชา่งผูส้รา้งเรอืน เมือ่ไมพ่บ จงึทอ่งเทีย่วไปในสงสารเป็นอเนกชาต ิ เพราะ
การเกดิบ่อยๆ เป็นทุกข ์ นายชา่งเอ๋ยเราพบทา่นแลว้ท่านจะสรา้งเรอืนไมไ่ดอ้กี  
ซีโ่ครงทุกซีข่องทา่น เราหกัแลว้ ยอดเรอืนเรากร็ือ้แลว้ จติของเราถงึธรรม
ปราศจากเครือ่งปรุงแต่งแลว้ เราไดบ้รรลุธรรมเป็นทีส่ิน้ตณัหาแลว้ (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๑๕๓/๗๙) 

ปฐมมรรค: มรรคที ่ ๑, มรรคแรก ซึง่เป็นปัจจยัแก่ทุตยิมรรคอยา่งนี้ต่อกนัไปถงึจตุตถมรรค
โดยอุปนิสสยปัจจยักล่าวถงึสภาวธรรมทีม่สีภาวะชอบและใหผ้ลแน่นอนเป็น
ปัจจยัแก่สภาวธรรมที ่ มสีภาวะชอบและใหผ้ลแน่นอนโดยอุปนิสสยปัจจยั มี
อยา่งเดยีว คอื ปกตปูนิสสยะไดแ้ก่ ปฐมมรรคเป็นปัจจยัแก่ทุตยิมรรคโดยอุป
นิสสยปัจจยั ฯลฯ ตตยิมรรคเป็น ปัจจยัแก่จตุตถมรรคโดยอุปนิสสยปัจจยั 
(อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๕/๘๘๙,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๔๖/๕๐๗,อภ.ิป.(ไทย)๔๒/๑๕๗/
๑๙๑,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๒๑๓/๕๕๐) 

ปฐมยาม: ยามที ่๑ แหง่ราตร,ี ยามแรกแหง่ราตร,ี ปฐมยามแหง่ราตรใีนการตรสัรูข้องพระ
ผูม้พีระภาค ไดแ้ก่ ปุพเพนิวาสานุสตญิาณกล่าวถงึปฐมยามแหง่ราตรตีรสัรูข้อง
พระผูม้พีระภาค วา่ เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน 
ปราศจากความเศรา้หมอง อ่อน เหมาะแก่การใชง้าน ตัง้มัน่ ไมห่วัน่ไหวอยา่งน้ี 
เมือ่เรานัน้น้อมจติไปเพือ่ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตก่ิอนไดห้ลายชาต ิ
คอื ๑ ชาตบิา้ง ชาตบิา้ง ฯลฯ เราระลกึชาตก่ิอนไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลกัษณะ
ทัว่ไปและชวีประวตัอิยา่งนี้ เราไดบ้รรลุวชิชาที ่๑ น้ี ในปฐมยามแหง่ราตร ีกาํจดั
อวชิชาไดแ้ลว้ วชิชากเ็กดิขึน้ กาํจดัความมดืไดแ้ลว้ ความสวา่งกเ็กดิขึน้ เหมอืน
บุคคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจอยู ่ แมส้ขุเวทนาทีเ่กดิขึน้
เชน่นัน้กค็รอบงาํจติของเราอยูไ่มไ่ด ้ (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๓๔๕/๓๘๒,ท.ีม.(ไทย)๑๐/
๒๑๑/๑๖๐,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๘๔/๔๑๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔/๒๘) 

ปฐมฤกษ์: ฤกษ์แรก, ฤกษ์ที ่ ๑, ฤกษ์งามยามดใีนฤกษท์ี ่ ๑ ในการทาํกจิการ ใด ๆ เช่น 
ฤกษ์งามยามดใีนการขึน้บา้นใหม ่ คาํกล่าวของเจา้ศากยะทีก่ราบทลูพระผูม้พีระ
ภาคทีข่อใหจ้ดัผูค้นเขา้ไปอาศยัเป็นปฐมฤกษ์ วา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ
ประทานวโรกาส ทอ้งพระโรงหลงัใหมท่ีพ่วกเจา้ศากยะผูค้รองกรุงกบลิพสัดุใ์ห้
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สรา้งเสรจ็ไดไ้มน่าน ยงัไม่มสีมณะ พราหมณ์ หรอืใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษยเ์ขา้พกั
อาศยั ขอพระผูม้พีระภาคทรงใชท้อ้งพระโรงนัน้เป็นปฐมฤกษ์ดว้ยเถดิ พวกเจา้
ศากยะกรุงกบลิพสัดุจ์ะใชภ้ายหลงัทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงใชเ้ป็นปฐมฤกษ์แลว้ 
ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่สขุแก่พวกเจา้ศากยะผูค้รองกรุง
กบลิพสัดุต์ลอดกาลนาน” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒/๒๔) 

ปฐมวยั: วยัทีเ่ริม่ตน้ของคน, วยัแรกในวยัทัง้ ๓ วยั คอื ปฐมวยั มชัฌมิวยัและ ปัจฉิมวยั 
 กล่าวถงึปฐมวยักบัสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผูม้วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่ 

‘บุรุษหนุ่มผูเ้จรญิน้ี มเีกศาดาํสนิท มวียัหนุ่มแน่นเหมาะกบัปฐมวยั มปัีญญา
เฉลยีวฉลาดอยา่งยิง่ ต่อมา บุรุษหนุ่มผูเ้จรญิน้ีกช็รา แก่ เฒา่ ล่วงกาลผา่นวยัไป
โดยลาํดบั คอื มอีายุ ๘๐ ปีบา้ง ๙๐ ปีบา้ง ๑๐๐ ปีบา้ง (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๐๔/๑๑๔,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๖๑/๑๖๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๗/๑๘๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒/
๓๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๘/๑๔๐,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๗/๘๐) 

ปฐมสตุตนัตนิทเทส : แสดงสตูรที ่๑ ม ี๒ นิทเทส ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 
  1.ปฐมสตุตนัตนิทเทส๑ แสดงสตูรที ่๑ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

อนิทรยี ์๕ ประการน้ี คอื (๑)  สทัธนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืศรทัธา)  (๒)วริยินิทรยี ์
(อนิทรยีค์อืวริยิะ) (๓) สตนิทรยี(์อนิทรยีค์อืสต)ิ (๔) สมาธนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อื
สมาธ)ิ (๕) ปัญญนิทรยี(์อนิทรยีค์อืปัญญา)แลว้ตรสัอธบิายวา่  อนิทรยี ์ ๕ 
ประการนี้ ยอ่มหมดจดดว้ยอาการ ๑๕ อยา่ง เชน่ เมือ่บุคคลเวน้บุคคลผูไ้มม่ี
ศรทัธา สมาคม คบหา นัง่ใกลบุ้คคลผูม้ศีรทัธา  (และ)พจิารณาพระสตูรทีเ่ป็น
เหตุนํามาซึง่ความเลื่อมใส  สทัธนิทรยีย์อ่มหมดจดดว้ยอาการ ๓ อยา่งนี้ แลว้
ตรสัอธบิายอกีวา่  อนิทรยี ์   ๕ อนับุคคลยอ่มเจรญิดว้ยอาการ ๑๐  อยา่ง การ
เจรญิอนิทรยี ์๕มไีดด้ว้ยอาการ ๑๐ อยา่ง  บุคคลเมือ่ละความไม่มศีรทัธา  ชือ่วา่
เจรญิสทัธนิทรยีเ์มือ่เจรญิสทัธนิทรยี ์ ชือ่วา่ละความไมม่ศีรทัธา  เมือ่ละความ
เกยีจครา้น ชือ่วา่เจรญิวริยินิทรยี ์  เมือ่เจรญิวริยินิทรยี ์  ชือ่วา่ละความเกยีจ
ครา้น เมื่อละความประมาทชือ่วา่เจรญิสตนิทรยี ์ เมือ่เจรญิสตนิทรยี ์   ชือ่วา่ละ
ความประมาท  เมือ่ละอุทธจัจะชือ่วา่เจรญิสมาธนิทรยี ์ เมือ่เจรญิสมาธนิทรยี ์   
ชือ่วา่ละอุทธจัจะ เมือ่ละอวชิชา ชือ่วา่เจรญิปัญญนิทรยี ์   เมือ่เจรญิปัญญนิทรยี ์ 
ชือ่วา่ละอวชิชา  อนิทรยี ์๕  อนับุคคลยอ่มเจรญิดว้ยอาการ ๑๐ อยา่งนี้ การ
เจรญิอนิทรยี ์๕  มไีดด้ว้ยอาการ ๑๐ อยา่งนี้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘๔/๒๙๐)  

  2.ปฐมสตุตนัตนิทเทส๒ แสดงสตูรที ่ ๑ ในปฏสิมัภทิามรรค กล่าวเป็นการ
ตัง้คาํถามวา่ ทุกข ์  ชือ่วา่สจัจะ เพราะมสีภาวะเป็นของแท ้  สมทุยั ชือ่วา่สจัจะ 
เพราะมสีภาวะเป็นของแท ้   นิโรธ ชือ่วา่สจัจะ เพราะมสีภาวะเป็นของแท ้ 



 

๒๙๒๕ 
 

 

มรรค ชื่อว่าสจัจะ เพราะมสีภาวะเป็นของแท ้ แลว้อธบิายแต่ละอยา่งเชน่ ทุกข ์
ชือ่วา่สจัจะ เพราะมสีภาวะเป็นของแท ้ เป็นอยา่งไร คอื สภาวะทีท่นไดย้ากแหง่
ทุกข ์๔ประการ  เป็นของแท ้  ไมผ่ดิ ไมเ่ป็นอยา่งอื่นไดแ้ก่(๑) สภาวะทีบ่บีคัน้
แหง่ทุกข ์(๒) สภาวะทีปั่จจยัปรุงแต่งแหง่ทุกข ์(๓) สภาวะทีท่าํใหเ้ดอืดรอ้นแหง่
ทุกข ์ (๔) สภาวะทีแ่ปรผนัแหง่ทุกข ์สภาวะทีท่นไดย้ากแหง่ทุกข ์  ๔ ประการนี้
เป็นของแท ้ไมผ่ดิ  ไมเ่ป็นอยา่งอื่นทุกข ์ชือ่วา่สจัจะ เพราะมสีภาวะเป็นของแท้
อยา่งนี้  แลว้กล่าวอธบิายไวว้า่  สจัจะ ๔มกีารรูแ้จง้ดว้ยญาณเดยีว พรอ้มดว้ย
อาการ ๔ อย่างไดแ้ก่  (๑) ดว้ยสภาวะเป็นของแท ้  (๒)ดว้ยสภาวะเป็นอนตัตา 
(๓) ดว้ยสภาวะเป็นของจรงิ   (๔) ดว้ยสภาวะรูแ้จง้  และยงัตรสัถงึสจัจะ ๔ มี
การรูแ้จง้ดว้ยญาณเดยีว  พรอ้มดว้ยสภาวะเป็นของแทด้ว้ยอาการ  ๔  อยา่ง 
เป็นตน้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๘/๔๒๘) 

ปฐมสตูร : สตูรที ่๑ พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีบ่รสิทุธิ ์  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ ธรรม ๑๐ เป็นธรรมทีบ่รสิทุธิผ์ดุผอ่ง เฉพาะในวนิยัของพระสคุตเทา่นัน้ คอื 
(๑) สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมาสงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา (๔) สมัมากมัมนัตะ (๕) 
สมัมาอาชวีะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสต ิ (๘)  สมัมาสมาธ ิ  (๙)  
สมัมาญาณะ (๑๐)  สมัมาวมิตุต ิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒๓/๒๗๗) 

ปฐมชัฌานปัญหาสตูร  :  พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งปฐมฌาน  ท่านพระมหาโมคคลั
ลานะอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนัไดก้ล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่  เมือ่ผมเกดิความคดิ
ขึน้วา่  ปฐมฌานเป็นอยา่งไร  และไดรู้เ้องวา่  ภกิษุสงดัจากกามและอกุศลธรรม
แลว้  บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกอยู ่  น้ีชือ่วา่
ปฐมฌาน  ผมเองกบ็รรลปุฐมฌาน  เมือ่อยูด่ว้ยวหิารธรรมนี้สญัญามนสกิาร
(ความฝังใจในความจาํไดห้มายรู)้ประกอบดว้ยกามกป็รากฏขึน้  ลาํดบันัน้พระผู้
มพีระภาคเสดจ็มาตรสักบัผมวา่  เธออยา่ประมาทปฐมฌาน  จงดาํรงจติไว ้  จง
ทาํจติใหเ้ป็นหนึ่งผดุขึน้และจงตัง้จติไวใ้หม้ัน่ในปฐมฌาน  จากนัน้ผมสงดัจาก
กามและอกุศลธรรมแลว้บรรลุปฐมฌาน  แต่บคุคลเมือ่จะพดูถงึผม  ควรพดูให้
ถูกวา่  พระสาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะหแ์ลว้จงึไดถ้งึความเป็นผูรู้ท้ ี่
ยิง่ใหญ่ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๓๒/๓๕๐) 

ปฐมาปัตติกะ: ตอ้งอาบตัพิรอ้มกบัการล่วงละเมดิวตัถุโดยไมต่อ้งสวดสมนุภาสน์, เป็นชือ่เฉพาะ
ของธรรมคอือาบตัสิงัฆาทเิสสทีต่อ้งในทนัททีีล่ว่งละเมดิโดยไม่มกีารสวดสมนุ
ภาสน์ และภกิษุณีทีต่อ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสตอ้งถูกไล่ออกจากภกิษุณีสงฆ ์

 กล่าวถงึปฐมาปัตตยิะ กภ็กิษุณีใดรูอ้ยูไ่มบ่อกพระราชา สงฆ ์คณะ สมาคม หรอื
กลุ่มชนใหท้ราบ บวชใหส้ตรผีูเ้ป็นโจรซึง่เป็นทีรู่ก้นัวา่ตอ้งโทษประหาร เวน้ไว้



 

๒๙๒๖ 
 

 

แต่สตรทีีส่มควร แมภ้กิษุณีน้ีกต็อ้งธรรมคอืสงัฆาทเิสสทีช่ือ่วา่ปฐมาปัตตกิะ นิ
สสารณียะ (ว.ิม.(ไทย) ๓/๖๘๐/๒๘, ว.ิภกฺิขณุี.(ไทย)๓/๖๘๔/๓๓, ๓/๖๙๒/
๔๐,๓/๖๙๖/๔๓,๓/๗๐๑/๔๖,๓/๗๐๖/๕๐,ว.ิอ. ๒/๖๗๙/๔๗๑) 

ปฐวี: ดนิ, ธาตุดนิ เป็นหนึ่งในธาตุ ๔, ปฐว ีม ี๔ ชนิด คอื (๑) ลกัขณปฐว ี เป็นสิง่ที่
แขง็กระดา้ง หยาบเฉพาะตนในตวัมนัเอง (๒) สสมัภารปฐวเีป็นสว่นหนึ่งใน
รา่งกายมผีม ขน เลบ็ เป็นตน้ และวตัถุภายนอกมโีลหะเป็นตน้ พรอ้มทัง้
คุณสมบตัมิสีเีป็นตน้ (๓) อารมัมณปฐว ีเป็นปฐวธีาตุทีนํ่ามากาํหนดเป็นอารมณ์
ของปฐวกีสณิ นิมติตปฐว ี กเ็รยีก (๔) สมัมตปิฐว ี เป็นปฐวธีาตุทีป่ฐวเีทวดามา
เกดิในเทวโลกดว้ยอํานาจปฐวกีสณิและฌาน ในทีน้ี่ ปฐว ี หมายถงึทัง้ ๔ ชนิด
กล่าวถงึการมาชุมนุมของเทวดา ครัง้นี้ เทพปฐวกีม็าดว้ย ดงัความวา่ พระผูม้ี
พระภาครบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเทวดาจาํนวน
มากใน ๑๐ โลกธาตุประชุมกนัเพือ่เยีย่มตถาคตและภกิษุสงฆ ์เวลานัน้ เทพ (๑๐ 
หมู)่ คอือาโป ปฐว ี เตโช วาโย วรุณะ วารุณะ โสมะ ยสสะ เมตตาและกรุณา 
เป็นผูม้ยีศกม็าดว้ย  (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒/๒,๑๒/๗/
๑๐,๑๒/๑๐/๑๓,๑๒/๑๒/๑๕,ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๑/๒/๒๗) 

ปฐวีกสิณ: การเพง่อารมณ์ทีเ่ป็นวตัถุ, การเพง่รปูเป็นอารมณ์, วตัถุสาํหรบัเพง่เพือ่จงูใจให้
เป็นสมาธ,ิ ปฐวกีสณิ เป็นหนึ่งในกสณิ ๑๐ อยา่ง  

 กล่าวถงึเรือ่งกสณิ ๑๐ ประการ มวีธิเีพง่คอื บุคคลหน่ึงจาํปฐวกีสณิ กสณิคอืดนิ
ได ้ทัง้เบือ้งบน เบือ้งตํ่า เบือ้งขวาง ไมม่สีอง ไม่มปีระมาณ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๔๖/๓๖๑,๑๑/๓๖๐/๔๒๙,ท.ีปา.อ.(บาล)ี ๓๔๖/๒๔๗, องฺ.ทสก.อ.(บาล)ี๓/๒๕/
๓๓๓, อง.ทสก.ฏกีา ๓/๒๕/๓๙๕) และดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๕/๕๖,ม.
ม.(ไทย)๑๓/๒๕๐/๒๙๘,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๔๓/๕๐,๒๐/๔๔๔/๕๐, ข.ุป.(ไทย)
๓๑/๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๒๔/๔๕๕,๓๗/๔๓๒/๔๖๓) 

ปฐวีทุนทุภิ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพ์ระนามวา่ปฐวทีุนทุภ,ิ พระองคผ์ูใ้น
อดตีชาตไิดพ้ยากรณ์นิมติและทาํหมูช่นใหเ้ยน็ใจ ไดอ้านิสงสเ์ป็นพระเจา้
จกัรพรรดใินกปัที ่ ๘๙ เรือ่งสมัมุขาถวกิเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิอง
พระสมัมขุาถวกิเถระไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ พระสมัมขุาถวกิเถระไดป้ระกาศ
ประวตัใินอดตีชาตขิองตนว่า เมือ่พระวปัิสสโีพธสิตัวป์ระสตู ิ ทา่นพยากรณ์นิมติ
และทาํหมูช่นใหเ้ยน็ใจวา่ พระโพธสิตัวน้ี์จกัเป็นพระพทุธเจา้ในโลก ในกปัที ่๙๐ 
นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่สมัมุขาถวกิะ สมบรูณ์ดว้ย
รตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก ในกปัที ่๘๙ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้



 

๒๙๒๗ 
 

 

จกัรพรรดพิระนามวา่ปฐวทีนุทุภ ิ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพ
มาก (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๔/๒๘๔) 

ปฐวีธาต :ุ ธาตุดนิ, ธาตหุน่ึงในธาตุ ๔, หน่ึงในมหาภตูรปู ๔, ธาตุทีเ่หน็ตามความเป็นจรงิ
วา่ไมใ่ชข่องเรา และเราไมใ่ชน่ัน่ ทาํใหจ้ติคลายกาํหนดัได ้กล่าวถงึปฐวธีาตทุัง้ที่
เป็นภายในทัง้ทีเ่ป็นภายนอก ปฐวธีาตุภายใน คอื อุปาทนินกรปูภายในทีเ่ป็น
ของเฉพาะตน เป็นของแขน้แขง็ เป็นของหยาบ ไดแ้ก่ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั 
เนื้อ เอน็ กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต หวัใจ ตบั พงัผดื มา้ม ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้้อย 
อาหารใหม ่ อาหารเก่า และปฐวธีาตุภายนอกน้ี กเ็ป็นปฐวธีาตุนัน่เอง บณัฑติ
ควรเหน็ปฐวธีาตุนัน้ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบอยา่งนี้วา่ ‘นัน่ไมใ่ช่
ของเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไม่ใชอ่ตัตาของเรา’ บณัฑติครัน้เหน็ปฐวธีาตุนัน้ตาม
ความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบอยา่งนี้แลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในปฐวธีาตุ และทาํ
จติใหค้ลายกาํหนดัจากปฐวธีาตุ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๘๗/๒๑๖,๙/๔๘๘/๒๑๗,ท.ีป.
(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๗,๑๑/๓๒๕/๓๒๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๐๒/๓๓๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๑๔/๑๒๖,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๐๐/๑๑๘,๑๔/๑๒๕/๑๖๒) 

ปฐวีธาตภุายใน: อุปาทนินกรปูภายใน, ลกัษณะทีเ่ป็นของแขง็, ของหยาบ มผีม ขน เลบ็ เป็น
ตน้ 

 กล่าวถงึปฐวธีาตุภายใน ไดแ้ก่อุปาทนินกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็น
ของแขน้แขง็ เป็นของหยาบ ไดแ้ก่ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนื้อ เอน็ กระดกู เยือ่
ในกระดกู ไต หวัใจ ตบั พงัผดื มา้ม ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้้อย อาหารใหม ่อาหาร
เก่า หรอือุปาทนินกรปูภายในอื่นใดทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แขง็ เป็น
ของหยาบ น้ีเรยีกวา่ปฐวธีาตุภายใน (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๔๙/๔๐๕) 

ปฐวีธาตสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปฐวธีาตุ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธาตุ  ๖ คอื  ปฐวธีาตุ(ธาตุดนิ)  อาโปธาตุ(ธาตุน้ํา)  
เตโชธาตุ(ธาตไุฟ)  วาโยธาตุ(ธาตุลม)  อากาสธาตุ(ธาตุอากาศ)  และวญิญาณ
ธาตุ(ธาตวุญิญาณ)  ไมเ่ทีย่ง  มคีวามแปรผนั  มภีาวะโดยอาการอื่น  ผูท้ีศ่รทัธา
เชือ่มัน่ธรรมเหล่าน้ีอยา่งนี้  ชือ่วา่สทัธานุสาร ี ยอ่มกา้วลงสูอ่รยิมรรค  หยัง่ลงสู่
ภมูขิองสตับุรษุ  ผา่นภมูขิองปุถุชนได ้  ไมท่าํกรรมทีเ่ป็นเหตใุหไ้ปเกดิในนรก 
กาํเนิดสตัวด์ริจัฉานหรอืภมูแิหง่เปรต  จะไมต่ายตราบเทา่ทีย่งัไมท่าํใหแ้จง้โสดา
ปัตตผิล  ผูท้ีป่ระจกัษ์ชดัธรรมเหล่าน้ีโดยยิง่ดว้ยปัญญาอยา่งนี้ ชือ่วา่ธมัมานุสาร ี
ย่อมกา้วลงสูอ่รยิมรรค  หยัง่ลงสูภ่มูขิองสตับุรษุ  ผา่นภมูขิองปุถุชนไดแ้ลว้  ไม่
ทาํกรรมทีเ่ป็นเหตุใหไ้ปเกดิในนรก  กาํเนิดสตัวด์ริจัฉานหรอืภมูแิห่งเปรต  และ
จะไมต่ายตราบเทา่ทีย่งัไมท่าํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล ผูท้ีรู่เ้หน็ธรรมเหล่าน้ีอยา่งนี้  



 

๒๙๒๘ 
 

 

ชือ่วา่เป็นโสดาบนัไมม่ทีางตกตํ่า  มคีวามแน่นอนทีจ่ะสาํเรจ็สมัโพธใินวนัหน้า 
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๑๐/๓๒๖) 

ปฐวีสญัญา: การกาํหนดปฐว,ี การเจรญิกาํหนดธาตุดนิของสมณะหรอืพราหมณ์ 
 พระผูม้พีระภาคตรสัถงึเหตุแผน่ดนิไหวใหญ่กบัพระอานนทเ์รือ่งปฐวสีญัญาที่

สมณะหรอืพราหมณ์เจรญินิดหน่อยแต่เจรญิอาโปสญัญามากเป็นเหตุหน่ึง วา่ 
สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้ฤีทธิ ์ มคีวามชาํนาญทางจติ หรอืเทพผูม้ฤีทธิม์าก มี
อานุภาพมาก ไดเ้จรญิปฐวสีญัญานิดหน่อย แต่เจรญิอาโปสญัญาจนหาประมาณ
มไิด ้ จงึทาํใหแ้ผน่ดนินี้ไหวสัน่สะเทอืนเลือ่นลัน่ น้ีเป็นเหตุปัจจยัประการที ่๒ ที่
ทาํใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๗๑/๑๑๗) 

ปฐวีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยแผน่ดนิ ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 
  1.ปฐวีสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยแผน่ดนิ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั

พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความทุกขข์องพระอรยิสาวกผูถ้งึพรอ้ม
ดว้ยทฏิฐ ิ  ผูรู้แ้จง้ทีห่มดสิน้ไปนัน้มมีาก  เหมอืนแผน่ดนิ สว่นความทุกขท์ีเ่หลอื
มน้ีอย  เหมอืนกอ้นดนิเหนียวเทา่เมลด็กระเบา ๗ กอ้น ดงันัน้การตรสัรูธ้รรม  
การไดธ้รรมจกัษุจงึมปีระโยชน์อยา่งมากมาย (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๗๘/๑๖๔) 

  2.ปฐวีสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยแผน่ดนิ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  สงัสารวฏันบัวา่มเีบือ้งตน้และเบือ้ง
ปลายรูไ้มไ่ด ้  เหมอืนบุคคลยกเอาแผน่ดนิ  มาปัน้เป็นกอ้นเทา่กบัเมลด็กระเบา  
จนกระทัง่แผน่ดนินัน้หมดไปกไ็มส่ามารถนบัมารดาบดิาเหล่านัน้ไดค้รบ (ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๑๒๕/๒๑๖) 

ปฐวีสตูร (ทตุิย) :พระสตูรวา่ดว้ยแผน่ดนิ (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ความทุกขข์องพระอรยิสาวกผูถ้งึ
พรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ  ผูรู้แ้จง้ทีห่มดสิน้ไปนัน้มมีาก  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่  สว่นความ
ทุกขท์ีเ่หลอืมน้ีอย  เหมอืนกอ้นดนิเหนียว ๗ กอ้น ดงันัน้การตรสัรูธ้รรม  การ
ไดธ้รรมจกัษุจงึมปีระโยชน์อยา่งมากมาย (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๗๙/๑๖๕) 

ปณิธิ: ความตัง้มัน่, ความตัง้มัน่ดว้ยญาณจนเหน็ความเสือ่มและดบัไป 
 เป็นการแสดงญาณชื่อวหิารสมาปัตตฏัฐญาณ ญาณในสภาวะแห่งวหิารสมาบตั ิ

กล่าวคอื พระโยคาวจรเมื่อพจิารณานิมติโดยความเป็นภยั ถูกต้องแล้ว ๆ ซึ่ง
สงัขารนิมติด้วยญาณ ย่อมเห็นความเสื่อม เพราะจติน้อมไปในนิพพานที่ไม่มี
นิมติ และเมื่อพจิารณาปณิธคิวามตัง้มัน่ โดยความเป็นภยั ถูกต้องแล้ว ๆ ซึ่ง
ปณิธดิว้ยญาณ ย่อมเหน็ความเสื่อม เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่ม่มปีณิหติะ 
(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๘/๔๓,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๗๘/๑๓๒,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๑๕/๓๕๗) 



 

๒๙๒๙ 
 

 

ปณิธิสญัญา: การกาํหนดความตัง้มัน่, การยนืยนัทีเ่ทีย่งแท ้
 กล่าวถงึสญัญาวโิมกขว์า่เป็นอยา่งไร เป็นอยา่งนี้ คอื สญัญาวโิมกข ์ ๑ เป็น

สญัญาวโิมกข ์๑๐ สญัญาวโิมกข ์๑๐ เป็นสญัญาวโิมกข ์๑ ดว้ยสามารถแหง่วตัถุ
โดยปรยิายพงึมไีดด้ว้ยอนิจจานุปัสสนาญาณพน้จากนิจจสญัญา จงึเป็นสญัญา
วโิมกข ์ ทุกขานุปัสสนาญาณพน้จากสขุสญัญา อนตัตานุปัสสนาญาณพน้
จากอตัตสญัญา นิพพทิานุปัสสนาญาณพน้จากนนัทสิญัญา (ความสาํคญัโดย
ความเพลดิเพลนิ) วริาคานุปัสสนาญาณพน้จากราคสญัญา นิโรธานุปัสสนา
ญาณพน้จากสมทุยสญัญา...ปฏนิิสสคัคานุปัสสนาญาณ พน้จากอาทานสญัญา 
(ความสาํคญัโดยความถอืมัน่) อนิมติตานุปัสสนาญาณพน้จากนิมติตสญัญา 
อปัปณิหติานุปัสสนาญานพน้จากปณิธสิญัญา (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๑๔/๓๕๖) 

ปณีตตรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกาํเนิดนาคทีป่ระณีตกวา่กนั พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  กาํเนิดของนาคม ี  ๔ แต่นาคทีเ่ป็นช
ลาพชุะ  สงัเสทชะและโอปปาตกิะประณตีกวา่นาคทีเ่ป็นอณัฑชะ นาคทีเ่ป็นสงั
เสทชะและโอปปาตกิะประณีตกวา่นาคทีเ่ป็นอณัฑชะและชลาพชุะและนาคที่
เป็นโอปปาตกิะประณีตกวา่นาคทีเ่ป็นอณัฑชะ ชลาพชุะและสงัเสทชะ  (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๓๔๓/๓๕๐)  

ปณีตธาต :ุ ธาตุอยา่งประณีตกล่าวถงึธาตุ ๓ อกีนยัหนึ่งไดแ้ก่ (๑) หนีธาตุ ธาตุอยา่งหยาบ 
(๒) มชัฌมิธาตุ ธาตุอยา่งกลาง (๓) ปณีตธาตุ ธาตุอยา่งประณีต (ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๕/๒๖๓) 

ปณีตาธิมตุตตา: ความทีจ่ติน้องไปในธรรมทีว่า่ง, จติทีน้่อมไปในธรรมทีไ่มม่นิีมติ, จติทีน้่อม
ไปในธรรมทีไ่มม่ปีณิหติะ ปณีตาธมิตุตตา คอื ความทีจ่ติน้อมไปในธรรมทีว่า่ง 
ชือ่วา่ปณีตาธมิตุตตา ความทีจ่ติน้อมไปในธรรมทีไ่มม่นิีมติ ชือ่วา่ปณีตาธมิตุต
ตา ความทีจ่ติน้อมไปในธรรมทีไ่มม่ปีณิหติะ(ทีต่ัง้) ชือ่วา่ปณีตาธมิตุตตา (ข.ุป.
(ไทย)๓๑/๘๒/๑๔๐) 

ปตาปนนรก: นรกขมุที ่ ๗ ในนรกมหานรก ๘ ขมุ, นรกขมุทีร่อ้นจดั, นรกทีท่าํใหร้อ้นมาก 
หมายถงึสตัวน์รกในนรกน้ีถูกไล่ตหีนีขึน้ไปบนภเูขา บนกาํแพงทีร่อ้น ตกลงมา
ถูกหลาวเหลก็เสยีบแทงเป็นคาํกล่างของฤๅษโีพธสิตัวท์ีก่ราบทลูพระราชาถงึ
เรือ่งนรก วา่ ขา้แต่มหาราช ธรรมชือ่วา่เป็นทางทีป่ลอดภยั สว่นอธรรมชือ่วา่
เป็นทางทีไ่มป่ลอดภยั เพราะวา่อธรรมนําสตัวไ์ปสูน่รก สว่นธรรมยงัสตัวใ์หถ้งึ
สคุต ิขา้แต่มหาบพติร คนผูป้ระพฤตลิว่งธรรมทัง้หลาย มชีวีติไมร่าบรืน่ ตายไป
แลว้จะไปสูค่ตใิดในนรก ขอพระองคท์รงสดบัการกล่าวถงึนรกเหล่านัน้ของอาตม



 

๒๙๓๐ 
 

 

ภาพเถดิวา่ ปตาปนนรก นรกทีร่อ้นมาก (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๘๓/๔๗,อภ.ิก.(ไทย)
๓๗/๙๑๐/๙๓๙) 

ปติฏฐาปกฏัฐนิทเทส :  แสดงสภาวะใหต้ัง้อยู ่ ในปฏสิมัภทิามรรค ตัง้คาํถามวา่ พงึเหน็อนิทรยี ์   
เพราะมสีภาวะใหต้ัง้อยู ่ เป็นอยา่งไร แลว้ตอบวา่ ผูม้ศีรทัธาใหส้ทัธนิทรยีต์ัง้อยู่
ในความน้อมใจเชือ่ สทัธนิทรยีข์องผูม้ศีรทัธาใหผู้ม้ศีรทัธาตัง้อยูใ่นความน้อมใจ
เชือ่  ผูม้คีวามเพยีรใหว้ริยินิทรยีต์ัง้อยูใ่นการประคองไว ้   วริยินิทรยีข์องผูม้ี
ความเพยีรใหผู้ม้คีวามเพยีรตัง้อยูใ่นการประคองไว ้ ผูม้สีตใิหส้ตนิทรยีต์ัง้อยูใ่น
ความตัง้มัน่สตนิทรยีข์องผูม้สีตใิหผู้ม้สีตติัง้อยูใ่นความตัง้มัน่  ผูม้จีติตัง้มัน่ให้
สมาธนิทรยีต์ัง้อยูใ่นอวกิเขปะ สมาธนิทรยีข์องผูม้จีติตัง้มัน่ใหผู้ม้จีติตัง้มัน่ตัง้อยู่
ในอวกิเขปะ ผูม้ปัีญญาใหปั้ญญนิทรยีต์ัง้อยูใ่นความเหน็  ปัญญนิทรยีข์องผูม้ี
ปัญญาใหผู้ม้ปัีญญาตัง้อยูใ่นความเหน็ พระโยคาวจรใหอ้นิทรยี ์ ๕ ตัง้อยูใ่น
เนกขมัมะ อนิทรยี ์ ๕ ของพระโยคาวจรใหพ้ระโยคาวจรตัง้อยูใ่นเนกขมัมะ พระ
โยคาวจรใหอ้นิทรยี ์๕ ตัง้อยูใ่นอพยาบาท อนิทรยี ์๕  ของพระโยคาวจรใหพ้ระ
โยคาวจรตัง้อยูใ่นอพยาบาท  พระโยคาวจรใหอ้นิทรยีต์ัง้อยูใ่นอาโลกสญัญา 
อนิทรยี ์ ๕ ของพระโยคาวจรใหพ้ระโยคาวจรตัง้อยูใ่นอาโลกสญัญา  พระ
โยคาวจรใหอ้นิทรยี๕์ตัง้อยูใ่นอวกิเขปะอนิทรยี ์ ๕ ของพระโยคาวจร โยคาวจร
ตัง้อยูใ่นอวกิเขปะ ฯลฯ พระโยคาวจรใหอ้นิทรยี ์ ๕ ตัง้อยู่ในอรหตัตมรรค 
อนิทรยี ์ ๕ ของพระโยคาวจรใหพ้ระโยคาวจรตัง้อยูใ่นอรหตัตมรรค  พงึเหน็
อนิทรยี ์เพราะมสีภาวะใหต้ัง้อยูอ่ยา่งนี้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐๓/๓๓๑) 

ปติฏฐิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุตัง้อยูใ่นธรรมอนัเป็นเอก พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ภกิษุผูต้ ัง้อยูใ่นธรรมอนัเป็นเอกคอืไมป่ระมาท  จงึจะเจรญิอนิทรยี ์ 
๕  ใหม้ากได ้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๒๖/๓๔๐) 

ปติปชิูกาวตัถ ุ: เรือ่งนางปตปิชูกิา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มฤตยยูอ่มทาํคนทีม่ใีจตดิขอ้งอยูใ่น
อารมณ์ต่าง ๆ ผูม้วัแต่เลอืกเกบ็ดอกไมอ้ยู ่ผูไ้มอ่ิม่ในกามทัง้หลาย ใหต้กอยูใ่น
อาํนาจ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๘/๔๒) 

ปติพพตาวิมาน (ปฐม) :  วมิานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซื่อสตัย์ต่อสามี (เรื่องที่ ๑)  
กล่าวถงึวมิานทีด่าดดว้ยบุปผชาตน่ิารื่นรมย ์มนีกนานาพนัธุส์่งเสยีงไพเราะน่า
ฟังในสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ผู้ซื่อสตัย์ต่อสามใีนที่น้ีคอืหญิงชาวกรุงสาวตัถี เป็น
ผูร้กัษาศลี ใหท้าน ชอบช่วยเหลอืผูอ้ื่น และไดถ้วายขา้วและน้ําเป็นอนัมากดว้ย 
ความเคารพ  (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๙๓/๑๖) 

ปติพพตาวิมาน (ทุติย) :  วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูซ้ื่อสตัยต์่อสาม ี (เรือ่งที ่ ๒) 
กล่าวถงึวมิานทีม่เีสาทาํดว้ยแกไ้พฑรูยเ์ปล่งแสงเรอืงรองในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์
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ผูซ้ื่อสตัยต์่อสามใีนทีน้ี่คอืหญงิชาวกรุงสาวตัถ ีเป็นอุบาสกิา ไดถ้วายขา้วและน้ํา
เป็นอนัมากแดพ่ระเถระผูเ้ป็นพระอรหนัตด์ว้ยความเคารพ  (ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/
๑๐๑/๑๗) 

ปโตทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปฏกัของสารถ ี พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มา้อาชาไนยพนัธุด์มี ี ๔ 
ประเภท เปรยีบเทยีบกบัลกัษณะของบุรุษอาชาไนยม ี ๔จาํพวก คอื มา้
อาชาไนยพนัธุด์ ี (๑) บางตวัเหน็เงาปฏกักห็วาดหวัน่ สาํนึกวา่ นายสารถผีูฝึ้ก
มา้จะใหเ้ราทาํการอะไร เราจะสนองเขาอยา่งไร เปรยีบเหมอืนบุรุษอาชาไนยพอ
ไดฟั้งขา่ววา่ ในหมูบ่า้นหรอืตาํบลโน้น สตรหีรอืบุรุษประสพทุกขห์รอืตาย สลด
ใจ สาํนึกตวั จงึเริม่บาํเพญ็เพยีรโดยแยบคาย อุทศิกายและใจ ทาํใหแ้จง้ปรมตัถ
สจัจะดว้ยนามกายและเหน็แจง้ทัว่ถงึดว้ยปัญญา (๒) บางตวั ... ถูกแทงดว้ย
ปฏกัทีข่มุขน จงึหวาดหวัน่ สาํนึกวา่ นายสารถผีูฝึ้กมา้จะใหเ้ราทาํการอะไร เรา
จะสนองเขาอยา่งไร เปรยีบเหมอืนบุรุษอาชาไนยไมไ่ดฟั้งขา่ววา่ ในหมูบ่า้นหรอื
ตาํบลโน้น สตรหีรอืบุรุษประสพทุกขห์รอืตาย แต่เหน็สตรหีรอืบุรษุประสพทุกข์
หรอืตายดว้ยตนเองกส็ลดใจ ... เหน็แจง้ทัว่ถงึดว้ยปัญญา (๓) บางตวั ... ถูก
แทงดว้ยปฏกัถงึผวิหนงัจงึหวาดหวัน่ สาํนึกว่า นายสารถผีูฝึ้กมา้จะใหเ้ราทาํการ
อะไร เราจะสนองเขาอยา่งไร เปรยีบเหมอืนบุรุษอาชาไนยไมไ่ดฟั้งขา่วเชน่นัน้ 
ไมไ่ดเ้หน็สตรหีรอืบุรุษประสพทุกขห์รอืตายดว้ยตนเอง แต่ญาตหิรอืสาโลหติ
ของเขาประสพทุกขห์รอืตาย กส็ลด ... เหน็แจง้ทัว่ถงึดว้ยปัญญา (๔) บางตวั ... 
ถูกแทงดว้ยปฏกัถงึกระดกูจงึหวาดหวัน่ สาํนึกวา่ นายสารถฝึีกมา้จะใหเ้ราทาํ
การอะไร เราจะสนองเขาอยา่งไร เปรยีบเหมอืนบุรุษอาชาไนยฟังขา่วเชน่นัน้ 
ไมไ่ดเ้หน็สตรหีรอืบุรุษประสพทุกขห์รอืตายทัง้ญาตหิรอืสาโลหติของเขากไ็มไ่ด้
ประสพทุกขห์รอืตาย แตต่วัเขาประสพเวทนาอนัมใีนรา่งกายเป็นทกุข ์ กลา้แขง็ 
เจบ็ปวด เผด็รอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พรากชวีติ สลดใจ  ... เหน็แจง้ทัว่ถงึ
ดว้ยปัญญา  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๓/๑๗๒) 

ปทกสุลมาณวชาดก  :   ชาดกวา่ดว้ยมาณพผูฉ้ลาดในการสะกดรอย มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัวเ์กดิเป็นบุตรนางยกัษณิีผูม้หีน้าเหมอืนมา้ เป็นผูฉ้ลาด
ในการสะกดรอย แอบพาบดิาซึง่เป็นมนุษยห์นีมารดาจะไปอยูแ่ดนมนุษย ์ เมือ่
มารดาตามมาทนัทีฝั่ง่แม่น้ําในระหวา่งทาง แต่ไมส่ามารถทาํอะไรเพราะสิน้สดุ
เขตอาํนาจของนาง นางจงึไดร้อ้งสัง่ใหบุ้ตรซึง่กาํลงัแบกบดิาอยูก่ลางแมน้ํ่าให้
เรยีนมนตรจ์นิดามณีไวห้าเลีย้งชวีติ เมือ่บุตรเรยีนแลว้นางกไ็ดถ้งึแก่ความตาย 
พระโพธสิตัวพ์าบดิาไปอาศยัเมอืงพาราณสอียู ่ ตนเองเขา้รบัการราชเป็นนกั
สะกดรอย พระราชากบัปุโรหติประสงคจ์ะทดลองวชิาของพระโพธสิตัวจ์งึลกัแกว้
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มณีของพระองค ์ ไปซ่อนไวใ้นสระโบกขรณี แลว้ใหพ้ระโพธสิตัวค์น้หา เมือ่พระ
โพธสิตัวห์าเจอแลว้ แต่พระราชาประสงคจ์ะใหจ้บัโจรใหไ้ด ้ พระโพธสิตัวร์ูว้า่
พระราชาเป็นโจรเสยีเอง ไมอ่าจจะกราบทลูไดโ้ดยตรง จงึยกอุปมาเรือ่งภยัเกดิ
แต่ทีพ่ึง่มาเปรยีบเทยีบใหพ้ระราชาและชาวเมอืงฟังวา่ น้ําซึง่เป็นทีพ่งึของ
ชาวเมอืงแต่กพ็ดัคนจมน้ําตายได ้แผน่ดนิซึง่เป็นทีอ่าศยัของชาวเมอืง แต่กถ็ล่ม
ทบัคนตายได ้ไฟทีเ่ขาใชหุ้งหาอาหาร ใหแ้สงสวา่ง ใหค้วามอบอุ่น แต่กไ็หมค้น
ถงึตายได ้ ขา้วทีช่าวเมอืงใชบ้รโิภคยงัชพี แต่กท็าํใหค้นบรโิภคมากถงึแก่ความ
ตายได ้ลมเยน็ ๆ ทา้ยฤดรูอ้นทีช่าวเมอืงตอ้งการ กพ็ดัคนถงึตายได ้  ตน้ไมซ้ึง่
เป็นทีอ่าศยัของฝงูนก ยงัเกดิไฟป่าไหมจ้นนกไมม่ทีีอ่าศยั  แม่ผวับางคนนํา
ลกูสะใภม้าสูเ่รอืน แต่ลกูสะใภไ้ล่ออกจากเรอืนได ้ ลกูบางคนพอ่แมเ่ลีย้งมาดว้ย
ความรกั กย็งัสามารถไล่พอ่แมอ่อกจากบา้นได ้ ภยัเกดิแต่ทีพ่ึง่ทัง้นัน้ เมือ่พระ
โพธสิตัวย์กอุปมาอยูอ่ยา่งนี้ พระราชายงัรบเรา้ใหจ้บัโจรใหไ้ด ้ พระโพธสิตัวจ์งึ
บอกแก่ชาวเมอืงวา่ ขอทุกทา่นจงฟังขา้พเจา้ ทีใ่ดมน้ํีา ทีน่ัน้กลบัรอ้น ทีใ่ด
ปลอดภยั ทีน่ัน้กลบัมภียั พระราชาและปุโรหติเป็นโจรปลน้แวน่แควน้เสยีเอง 
พวกทา่นจงพากนัรกัษาตวัอยูใ่หด้เีถดิ ภยัเกดิแลว้แต่ทีพ่ึง่ เมือ่ชาวเมอืงไดฟั้ง
ดงันัน้จงึพากนัรุมประชาทณัฑพ์ระราชากบัปุโรหติถงึแก่ความตาย แลว้ตัง้พระ
โพธสิตัวใ์หเ้ป็นพระราชา ตัง้บดิาใหเ้ป็นปุโรหติ เมือ่ทีพ่ึง่ภายนอกเป็นภยั 
บณัฑติจงึสรา้งทีพ่ึง่ภายในดว้ยตนเอง เมือ่ทีพ่งึเป็นภยัเสยีเอง แลว้ชาวเมอืงจะ
พงึใคร เป็นธรรมดาอยูเ่องทีเ่ขาจะตอ้งแสวงหาทีพ่ึง่ใหม ่ (ข.ุชา.นวก.(ไทย)๒๗/
๔๙/๓๐๙) 

ปทปรมะ: บุคคลทีม่รีะดบัสตปัิญญาตํ่า, บุคคลทีม่กีารรอบรูไ้ดย้าก, บุคคลทีฟั่งไวม้าก 
แสดงไวม้าก ทรงจาํไวม้าก และพดูไวม้าก แต่ไมบ่รรลุธรรมในชาตน้ีิ คอื ไม่
สามารถทีจ่ะบาํเพญ็ฌาน วปัิสสนา มรรค หรอืผลใหบ้งัเกดิได ้ 

 กล่าวถงึบุคคลลาํดบัที ่ ๔ ในบุคคล ๔ จาํพวกทีม่รีะดบัสตปัิญญาต่างกนัมี
ปรากฏอยูใ่นโลก คอื (๑) อุคฆฏติญัญ ู ผูเ้ขา้ใจไดฉ้บัพลนั (๒) วปิจติญัญ๓ู ผู้
เขา้ใจต่อเมือ่ขยายความ (๓) เนยยะ ผูท้ีพ่อจะแนะนําได ้ (๔) ปทปรมะ ผูท้ีส่อน
ใหรู้ไ้ดเ้พยีงตวับทคอืพยญัชนะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๓/๒๐๒,องฺ.จตุกฺก.อ.
(บาล)ี ๒/๑๓๓/๓๘๐, องฺ.จตุกฺก.ฏกีา ๒/๑๓๓-๑๓๔/๔๑๗-๔๑๘) 

ปทปชูกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทปชูกเถระ มชีือ่เหมอืนกนั ๒ องค ์แต่คน
ละองคก์นั  กล่าวคอื  

  1.ปทปชูกเถราปทาน๑  ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทปชูกเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่  ทา่นถวายดอกมะลแิดพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตั
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ถะและขา้พเจา้มจีติรา่เรงิ จงึโปรยดอกมะล ิ ๗ ดอก ลงทีพ่ระยคุลบาท  ดว้ย
ความยนิด ี  ดว้ยผลกรรมนัน้ ในวนันี้  ทา่นจงึใหญ่เหนือนรชนและเทวดา ทรง
รา่งกายอนัมใีนภพสดุทา้ยอยู ่ในศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้  ในกปัที ่๙๔ 
นบัจากกปันี้ไป   ท่านไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไว ้จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย น้ีเป็นผลแหง่การ
บชูาดว้ยดอกไม ้ ในกปัที๕่ นบัจากกปันี้ไป  ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๑๓ ชาต ิ
มพีระนามวา่สมนัตคนัธะครองแผน่ดนิ มทีวปีทัง้ ๔ เป็นขอบเขต  เป็นใหญ่ใน
หมูช่น  ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยปฏสิมัภทิาทัง้หลาย   (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑๙/๒๕๒) 

  2.ปทปชูกเถราปทาน๒  ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทปชูกเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเกดิเป็นกนินรในป่าหมิพานต์
ไดนํ้า(ผง)จนัทน์แดงและกฤษณามาโปรยลงทีพ่ระยคุลบาทของพระพทุธเจา้พระ
นามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยปฏสิมัภทิาทัง้หลาย  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๔๕๗) 

ปทวิกกมนะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ปทวกิกมนะ, พระองคผ์ูใ้น
อดตีชาตไิดพ้ยากรณ์นิมติและทาํหมูช่นใหเ้ยน็ใจ ไดอ้านิสงสเ์ป็นพระเจา้
จกัรพรรดิ ์ ในกปัที ่ ๘๒ เรือ่งสมัมขุาถวกิเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิอง
พระสมัมขุาถวกิเถระ ทา่นพระสมัมขุาถวกิเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิอง
ตน วา่ เมือ่พระวปัิสสโีพธสิตัวป์ระสตู ิทา่นพยากรณ์นิมติและทาํหมูช่นใหเ้ยน็ใจ
วา่ พระโพธสิตัวน้ี์จกัเป็นพระพทุธเจา้ในโลกดว้ยอานิสงสน์ัน้ ในกปัที ่๘๒ (นบั
จากกปันี้ไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ปทวกิกมนะ สมบรูณ์ดว้ย
รตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๖๑/๒๘๕)   

ปทสญัญกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทสญัญกเถระ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้า่  ทา่นเกดิเป็นมนุษย ์ เหน็รอยพระบาททีพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่ตสิสะ  
ผูเ้ป็นเผา่พนัธุแ์หง่พระอาทติย ์ ทรงประทบัไวแ้ลว้จงึเป็นผูม้จีติรา่เรงิเบกิบาน 
ทาํจติใหเ้ลื่อมใสในรอยพระบาท  ในกปัที ่๙๒ นบัจากกปันี้ไป   ไดค้วามทรงจาํ
ในรอยพระบาทในครัง้นัน้จงึไม่รูจ้กัทุคตเิลย  น้ีเป็นผลแหง่ความทรงจาํในรอย
พระบาท ในกปัที ่๗ นบัจากกปันี้ไปไดเ้ป็นกษตัรยิผ์ูจ้กัรพรรดพิระนามวา่สเุมธะ 
สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗  ประการ มพีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยปฏสิมัภทิาทัง้หลาย   (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙/๒๑๖) 

ปทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยรอยเทา้สตัว ์ ม ี ๒ สตูร แปลความหมายเหมอืนกนั 
ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 



 

๒๙๓๔ 
 

 

  1.ปทสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยรอยเทา้สตัว ์ พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  ความไม่ประมาทเลศิกวา่กุศลธรรมทัง้หมด  เหมอืนรอยเทา้
ชา้งใหญ่กวา่รอยเทา้สตัวทุ์กชนิดทีเ่ทีย่วอยู่บนแผน่ดนิ  เพราะความไมป่ระมาท
ทาํใหเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  ได ้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๔๐/๗๕) 

  2.ปทสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยรอยเทา้สตัว ์พระผูม้พีระภาคตรสัถาม
ภกิษุทัง้หลายวา่  ปัญญนิทรยีซ์ึง่เลศิกวา่อนิทรยี ์  ๔  ทีเ่หลอืจดัเป็นบทแหง่
ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่การตรสัรู ้  เหมอืนรอยเทา้ชา้งใหญ่กวา่รอยเทา้สตัวท์ุกชนิดที่
เทีย่วอยูบ่นแผน่ดนิ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๒๔/๓๓๙) 

ปทโสธมัมสมฏุฐาน: การเกดิขึน้แหง่ธรรมเป็นบทๆ,การสอนใหก้ล่าวธรรมแขง่กนัเป็นบท, ทุก
สกิขาบทม ี๒ สมฏุฐาน 

 กล่าวถงึการบญัญตัสิกิขาบท วา่ ในสกิขาบทที ่ ๑๐ และ ๑๒ นัน้ม ี ๑ พระ
บญัญตั ิ บรรดาสมฏุฐานแหง่อาบตั ิ ๖ สมฏุฐานเกดิดว้ยสมฏุฐาน ๒ สมฏุฐาน 
เป็นปทโสธมัมสมฏุฐาน (ว.ิป.(ไทย)๘/๗๕/๕๘, ว.ิป.(ไทย)๘/๒๒๒/๒๔๘,ว.ิป.
(ไทย)๘/๒๒๒/๒๔๙, ว.ิป.(ไทย)๘/๒๒๖/๒๗๑) 

ปทีปวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายประทปี  กล่าวถงึวมิาน ทีม่แีสงสวา่งโชตชิว่งใน
สวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ผูถ้วายประทปีคอืหญงิชาวกรุงสาวตัถ ีไดต้ามประทปีไวห้น้า
ธรรมาสน์แลว้นัง่ฟังพระธรรมเทศนา (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๕/๑๓) 

ปทีโปปมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยประทปี พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่  การมนสกิารอานาปานสตใิหด้ ียอ่มทาํใหค้วามหวงัหลายอยา่งสาํเรจ็ไดแ้ละ
ทาํใหด้บัเวทนาได ้ เหมอืนประทปีดบัไปฉะนัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๘๔/๔๖๐) 

ปทุฏฐจิตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูม้จีติถูกประทุษรา้ย พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความมี
จติถูกประทุษรา้ย กล่าวคอืขุน่มวัดว้ยกเิลสมรีาคะเป็นตน้ เป็นเหตุ ใหต้กนรก 
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๐/๓๖๓) 

ปทุม, ดอก,กอ: กอดอกบวัหลวง, ตาํอุปมาสมณะเหมอืนดอกปทุม คอืพระขณีาสพผูอุ้ภโต
ภาควมิตุ ทีม่คีุณบรบิรูณ์ เพราะมฌีานและ อภญิญาเหมอืนดอกปทุมทีง่อกขึน้
ในสระ มกีลบีครบรอ้ย  

 กล่าวถงึเรือ่งทรงพจิารณาเวไนยสตัวเ์ปรยีบดว้ยดอกบวั มอุีปมาเหมอืนในกอ
อุบล ในกอปทุม หรอืในกอบุณฑรกิ ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑรกิ บางดอก
ทีเ่กดิในน้ํา เจรญิในน้ํา ยงัไมพ่น้น้ํา จมอยูใ่นน้ํา ดอกอุบล ดอกปทุม ดอก
บุณฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน้ํา เจรญิในน้ําอยูเ่สมอน้ํา ดอกอุบล ดอกปทุม ดอก
บุณฑรกิ บางดอกทีเ่กดิในน้ํา เจรญิในน้ํา ขึน้พน้น้ําไมแ่ตะน้ํา (ว.ิม.(ไทย)๔/๙/
๑๔,ท.ีส.(ไทย)๙/๒๓๑/๗๗,๙/๔๖๙/๒๐๔,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๗/๒๑,๑๐/๖๙/๓๙,๑๐/



 

๒๙๓๕ 
 

 

๓๔๘/๒๗๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๗/๑๓๒,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๖๙/๓๙,ข.ุว.ิ(ไทย)
๒๖/๗๐๖/๘๑,๒๖/๙๖๒/๑๑๗,ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๑๗๔๓/๔๖๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/
๓๔๕/๔๓๓,องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี๒/๘๗/๓๖๔) 

ปทุมกมุาร: กุมารนามวา่ปทุม,กุมารผูถู้กโยนลงเหวไมต่ายเพราะมพีญานาคแผพ่งัพานรอรบั
อยู ่ เรือ่งในมหาปทุมชาดก วา่ดว้ยมหาปทุมกุมาร กล่าวมาวา่ กษตัรยิม์หาศาล 
ตลอดจนอาํมาตยร์าชเสวกไดก้ราบทลูวา่ โทษน้อยใหญ่ของผูอ้ื่นทัง้หมดทีย่งั
มไิดเ้หน็ มไิดพ้จิารณาดว้ยตนเอง ผูใ้หญ่ไมค่วรลงทณัฑ ์สว่นผูใ้ดเป็นกษตัรยิย์งั
มไิดท้รงพจิารณาแลว้ ทรงลงอาชญา ผูน้ัน้ชือ่วา่กลนืโภชนาหารพรอ้มทัง้หนาม 
เหมอืนคนตาบอดแต่กาํเนิด กลนืกนิอาหารทีม่แีมลงวนั มกีรณีพระราชาผูโ้ง่
เขลาทรงสัง่ลงอาชญาปทุมกุมารนัน้ลงเหวตามคาํขอของหญงิคนหนึ่ง แต่กุมาร
ไมต่าย ต่อมาพระราชาตรสัถามพระโพธสิตัวว์า่ ทีซ่อกเขาอนัเป็นเหวลกึหลาย
ชัว่ลําตาล ยากทีจ่ะขึน้มาได ้ เจา้ถูกผลกัตกลงไปในเหวนัน้ทาํไมจงึไมต่าย พระ
โพธสิตัวก์ราบทลูวา่ พญานาคเกดิอยูท่ีซ่อกเขานัน้แผพ่งัพาน มกีาํลงั ใชข้นด
รองรบัอาตมภาพ เพราะเหตุนัน้ อาตมภาพจงึไมต่ายในเหวนัน้ (ข.ุชา.(ไทย)
๒๗/๑๑๓/๓๙๒) 

ปทุมกฏูาคาริกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมกฏูาคารกิเถระ มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นเกดิเป็นพรานเนื้อ เหน็พระพุทธเจา้พระนาม
วา่ ปิยทสัส ี นัง่อยูใ่นเรอืนแกว้ทีม่งุดว้ยดอกปทุมเก่า ๆ ทา่นจงึหาดอกปทุมมา
มงุใหใ้หม่ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๕๓/๖๓๐) 

ปทุมเกสริยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมเกสรยิเถระมเีนื้อความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเกดิเป็นชา้งพลายตระกลูมาตงัคะ มจีติ
เลื่อมใส ไดนํ้าเกสรบวัไปโปรยลงบชูาพระปัจเจกพทุธเจา้ เพราะผลแหง่การบชูา
นัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๔๖๒) 

ปทุมฉทนิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมฉทนิยเถระ มเีนื้อความ
อธบิายไวว้า่  ทา่นเกดิเป็นมนุษย ์ ถอืดอกปทุมทีบ่านดแีลว้  บชูาทีจ่ติกาธาน
ของพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี ทาํหลงัคากัน้ไวใ้นอากาศเหนือจติกาธาน 
เพราะผลแหง่การบูชานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย   ในกปัที ่๔๗  ทา่น ไดเ้กดิเป็น
พระเจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่ปทุมสิสระ ทรงเป็นใหญ่มชียัชนะในทวปีทัง้ ๔ 
มพีลานุภาพมากในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๘๓/๑๗๘) 



 

๒๙๓๖ 
 

 

ปทุมชาดก  :  วา่ดว้ยลกูชายเศรษฐขีอดอกบวั มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ บุตรเศรษฐโีพธสิตัว์
ไดก้ล่าวความจรงิขอดอกบวักบัคนเกบ็ดอกบวัจมกูแหว่งวา่ เพือ่นทัง้สองพากนั
พดูเพอ้เจอ้ดว้ยคดิวา่ ชายผูน้ี้จะใหด้อกบวัแก่เราบา้ง พวกเขาจะพดูหรอืไมพ่ดูก็
ตาม  จมกูของทา่นกไ็มม่ทีางงอกขึน้ได ้  เราเพยีงแตข่อทา่นเทา่นัน้ ทา่นจงให้
ดอกบวัแก่เรา นะสหาย ทาํใหเ้ขาพอใจใหด้อกบวัเป็นอนัมาก ซึง่ต่างจากสหาย
ทัง้สองทีไ่ดย้กอุปมามาก่อนแลว้จงึกล่าวขอซึง่คนหนึ่งพดูวา่ ผมและหนวดที่
โกนแลว้ยอ่มงอกขึน้ได ้ฉนัใด ขอจมกูของทา่นจงงอกขึน้ ฉนันัน้  สหาย เราขอ
ดอกบวักบัทา่น ขอทา่นจงใหแ้ก่เราบา้ง  อกีคนหนึ่งพดูวา่  พชืทีเ่กบ็ไวใ้นฤดู
ใบไมล้ว่ง เขาหวา่นลงในนาแลว้ยอ่มงอกขึน้ได ้ฉนัใด จมกูของทา่นกจ็ะงอกขึน้
ได ้ฉนันัน้ สหาย ทา่นจงใหด้อกบวัแก่เราบา้ง  ทาํใหเ้ขาโกรธมากไมพ่อใจและ
ไมใ่หด้อกบวัเลยการพดูความจรงิเสยีตัง้แต่ตน้แมย้งัไม่ประสพผลอยา่งทีห่วงัก็
ไมใ่ชเ่รือ่งเสยีหายแต่อยา่งไร  เพราะจะทาํใหผู้พ้ดูเกดิความภมูใิจวา่ตนไมไ่ดท้าํ
วจทีจุรติ เมือ่ไดส้ิง่นัน้มา  เมื่อไมไ่ดม้ากไ็มเ่กดิความเดอืดรอ้นใจแต่อยา่งไร (ข.ุ
ชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๓๑/๑๒๗) 

ปทุมเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมเถระมเีน้ือความอธบิายไวว้า่  ในอดตีชาต ิ
ทา่นไดย้นืถอืดอกปทุมพรอ้มทัง้ธงอยูใ่นทีไ่กล    ๒๕๐    ชัว่คนัธนู มใีจรา่เรงิ    
ไดโ้ยนดอกปทุมพรอ้มดว้ยธงขึน้ไปในอากาศ เพือ่บชูาพระมนีุพระนามวา่ปทุมตุ
ตระ  เพราะผลแหง่ทานนัน้  ทา่นเป็นจอมเทพครองเทวสมบตั ิ ๓๐กปั เป็นพระ
เจา้แผน่ดนิครองแผน่ดนิ  ๗๐๐ กปั ในชาตสิดุทา้น้ี มอีาย ุ๕ ขวบ  กไ็ดบ้รรลุ
อรหตัตผลไดบ้รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๗/๑๙๘)  

ปทุมธาริยเถราปทาน :  ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมธารยิเถระ มเีนื้อความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดใ้ชด้อกปทุมกัน้แทนรม่ถวายพระ
ปัจเจกพทุธเจา้ พระนามวา่สมัภวะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๘/
๒๑๔) 

ปทุมนรก: นรกขุมดอกบวั, เป็นนรกขุมหน่ึงอยู่ในอเวจมีหานรกซึง่เป็นขุมสุดทา้ยของมหา
นรก ๘ ขุม เป็นนรกเลก็อยู่ในนรกใหญ่ ไม่มภีูมเิป็นของตนเอง แต่เป็นทีซ่ึง่สตัว์
จะต้องรบักรรม เช่นอพัพุทนรกเป็นสถานที่ทรมานสตัว์โดยการนับชิ้นเนื้อเป็น
เครื่องบอกระยะเวลาในการทรมานสตัว ์ พระผูม้พีระภาคตรสัเรื่องปทุนรกไวใ้น
โกกาลกิสตูร ว่า ...การปราชยัดว้ยทรพัย ์ในการเล่นการพนันจนหมดตวันี้ เป็น
ความผดิเพยีงเล็กน้อย แต่การที่บุคคลมใีจประทุษรา้ย ในบุคคลผู้ดําเนินไปดี
แล้วนี้เท่านัน้ เป็นความผดิมากกว่า บุคคลผู้ตัง้วาจาและใจอนัชัว่ติเตียนพระ



 

๒๙๓๗ 
 

 

อรยิะ ย่อมเขา้ถงึนรกสิน้ ๑๓๖,๐๐๐ นิรพัพุทกปั กบัอกี ๕ อพัพทุกปั ครัง้นัน้ โก
กาลกิภกิษุไดม้รณภาพดว้ยอาพาธนัน้เองแลว้ไปเกดิในปทุมนรก เพราะมจีติผกู
อาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ (องฺ .ทสก .(ไทย )๒๔ /๘๙ /
๒๐๓,องฺ.ทสก.อ.(บาล)ี ๓/๘๙/๓๖๖) 

ปทุมปราสาท: ปราสาทประทุม, ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่งใน ๓ หลงัของพระโสภติพทุธเจา้ 
 กล่าวถงึพระโสภติพทุธเจา้วา่ ในกรุงชือ่วา่สธุรรม มกีษตัรยิพ์ระนามวา่สธุรรม 

เป็นพระชนก พระเทวพีระนามว่าสธุรรมา เป็นพระชนนี ของพระพทุธเจา้ทรง
พระนามวา่โสภติะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่
๙,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั ชือ่ กุมทุปราสาท นฬนีิปราสาท และปทุม
ปราสาท (ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๗/๖๒๑) 

ปทุมปปุผสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยดอกบวั สมยัทีภ่กิษุรปูหนึ่งอยู ่ ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง แควน้
โกศล เธอกลบัจากบณิฑบาตหลงัฉนัเสรจ็แลว้ลงสูส่ระโบกขรณ ี สดูดมกลิน่
ดอกบวั  เทวดาผูส้งิสถติอยู่ในราวป่านัน้ประสงคจ์ะใหเ้ธอสลดใจจงึกล่าววา่  
ทา่นสดูดมกลิน่ดอกบวัทีเ่กดิในน้ํา ไม่มคีนถวายซึง่เป็นองคอ์นัหนึ่งแหง่ความ
เป็นขโมย  เหตุนัน้  ทา่นจงึจดัวา่เป็นผูข้โมยกลิน่ เมือ่ภกิษุนัน้กล่าววา่  เรา
ไมไ่ดนํ้าไป ไมไ่ดห้กั เพยีงแต่ดมกลิน่ ทา่นจะเรยีกเราวา่เป็นขโมยไดอ้ยา่งไร  
ทาํไมไมเ่รยีกผูข้ดุเหงา้บวั หกัดอกบวัปุณฑรกิ มกีารงานอนัไมบ่รสิทุธิว์่าเป็น
ขโมยเล่า  เทวดาจงึกล่าววา่  เราไมพ่ดูถงึบุรุษผูม้บีาปหนา  แปดเป้ือนดว้ย
กเิลส  มรีาคะเป็นตน้เกนิไปนัน้ แต่จะกล่าวกบัทา่น บาปประมาณเทา่ปลายขน
เนื้อทราย ยอ่มปรากฏประดุจเทา่กอ้นเมฆแก่ผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน  มกั
แสวงหาความสะอาดเป็นนิตย ์  แลว้เตอืนภกิษุนัน้วา่  เราไมไ่ดอ้าศยัท่านอยู ่
และไมไ่ดม้คีวามเจรญิเพราะท่าน  ทา่นแลพงึไปสูส่คุตดิว้ยกรรมทีท่า่นพงึรูเ้ถดิ 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๔/๓๓๕) 

ปทุมปปุผิยเถราปทาน :  ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมปุปผยิเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่  ในกปัที ่ ๙๒ ทา่นไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไวแ้ดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่ผสุสะ เพราะผลแห่งทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๑๘ ได้
เป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๑๘ ชาตพิระนามวา่ปทุมาภาส และไดเ้ป็นพระเจา้
แผน่ดนิ    ๔๘ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตั พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๑/๒๓๖) 

ปทุมปชูกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทมุปชูกเถระ มชีือ่เหมอืนกนั ๒ องค ์แต่คน
ละองคก์นั กลา่วคอื 



 

๒๙๓๘ 
 

 

  1.ปทุมปชูกเถราปทาน๑ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมปชูกเถระมี
เนื้อความอธบิายไวว้า่   ในอดตีชาต ิทา่นเป็นดาบส มดีาบสบรวิารอยูท่ีภ่เูขาชือ่
วา่โคตมะ ไมห่า่งจากภเูขาหมิพานต ์ สัง่สอนศษิยใ์หต้ัง้อยูใ่นความไมป่ระมาท 
ในกปัที ่ ๙๑ ทา่นไดใ้ชด้อกปทุมบชูาไวแ้ดพ่ระพทุธเจา้ผูม้พีระภาค  เพราะผล
แหง่ทานนัน้  ท่านไม่รูจ้กัทุคตเิลย  ในกปัที ่๕๑ ทา่นไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ
พระนามวา่ชลุตตมะ  ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๕๒๘) 

  2.ปทุมปชูกเถราปทาน๒ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุมปชูกเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดนํ้าดอกบวักัน้บงัแดดเพือ่
บชูาพระปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่โสภติะ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ท่านไม่
รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๙๗/๒๙๐) 

ปทุมพทุธวงศ  ์: วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระปทุมพทุธเจา้ ในพทุธวงสอ์ธบิายไวว้า่ นบัถอย
หลงัจากกปันี้ไป ๑๐๐,๐๐๐ กปั พระปทุมพทุธเจา้ประสตู ิ ในกรุงจมัปกะ พระ
ชนกพระนามวา่อสมะ พระชนนีพระนามวา่อสมา พระมเหสพีระนามวา่อุตตรา 
พระโอรสพระนามวา่รมัมะ ครองฆราวาสอยู ่ ๑๐,๐๐๐ ปี ทรงเหน็นิมติ ๔ จงึ
เสดจ็ออกผนวชดว้ยราชพาหนะคอืรถ บาํเพญ็เพยีรอยู ่ ๘ เดอืน จงึตรสัรูเ้ป็น
พระพทุธเจา้ ภายใตต้น้ออ้ยชา้งใหญ่  ไดม้กีารแสดงธรรมจกัร ๓ ครัง้ ครัง้ที ่๑ 
ทรงชว่ยเทวดาและมนุษย ์  ประมาณ    ๑๐๐    โกฏ ิ  ใหบ้รรลุธรรม ครัง้ที ่๒ 
ทรงชว่ยเทวดาและมนุษยป์ระมาณ    ๙๐    โกฏ ิ ใหบ้รรลุธรรม และครัง้ที ่๓ 
ตรสัสอนพระราชโอรสของพระองค ์เทวดาและมนุษยป์ระมาณ ๘๐โกฏ ิไดบ้รรลุ
ธรรม มกีารประชุมสาวก ๓ ครัง้ ครัง้ที ่ ๑ ภกิษุประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏมิา
ประชุมกนั ในครัง้ที ่๒  ภกิษุทัง้หลายประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  รปู  มาประชุมกนั
ชว่ยกนัเยบ็จวีรเพือ่ประโยชน์แก่พระธรรมเสนาบด ี  ในครัง้ที ่ ๓ ในคราวทีพ่ระ
ปทุมพทุธเจา้ ทรงเขา้จาํพรรษาในป่าใหญ่  ภกิษุประมาณ๒๐๐,๐๐๐  รปู  มา
ประชุมกนั   พระสาลเถระและพระอุปสาลเถระเป็นคูอ่คัรสาวก พระวรุณเถระ
เป็นพทุธอุปัฏฐาก พระราธาเถรแีละพระสรุาธาเถรเีป็นคูอ่คัรสาวกิา สภยิอุบาสก
และอสมอุบาสกเป็นคูอ่คัรอุปัฏฐาก รุจอุิบาสกิาและนนัทรามาอุบาสกิาเป็นคู่อคัร
อุปัฏฐายกิา ในกปันี้มนุษยม์อีายขุยั ๑๐๐,๐๐๐ ปี และพระองคก์ม็พีระชนมายุ
ประมาณเทา่นัน้ เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีธ่รรมาราม พระบรมสารรีกิธาตขุอง
พระองคแ์ผไ่ปอยา่งกวา้งขวางในนานาอารยประเทศ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/
๖๒๘) 



 

๒๙๓๙ 
 

 

ปทุมะ, นาย: ชือ่ของนายปทุมะ, ผูเ้ป็นคนเฝ้าประตอูยูท่ีก่รุงหงสวด,ี ผูเ้ป็นคนแรกทีถ่วาย
บรขิารในพระสงฆผ์ซึง่เป็นหมูค่ณะทีป่ระเสรฐิ กล่าวในเรือ่งปิลนิทวจัฉ
เถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปิลนิทวจัฉเถระ ทา่นประกาศประวตัใิน
อดตีชาตขิองตน วา่ ทา่นเป็นคนเฝ้าประตูอยูท่ีก่รุงหงสวด ีไดร้วบรวมโภคสมบตัิ
เกบ็ไวใ้นเรอืนมากมายนบัไมถ่ว้น ครัง้นัน้ ทา่นไดค้ดิอยา่งนี้วา่ โภคสมบตัขิอง
เรามมีาก ภายในบุรขีองเรากม็ัง่คัง่ แมพ้ระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในแผ่นดนิ พระนาม
วา่อานนท ์กท็รงเชือ้เชญิเรา และเขาไดเ้หน็ตวัอยา่ง พระโอรสของพระราชาพระ
นามวา่ปทุมะ ทรงถวายทานอยา่งประเสรฐิ คอืชา้งเชอืกประเสรฐิ บลัลงักแ์ละ
พนกัพงิ ประมาณไมน้่อยในพระชนิเจา้ แมเ้รากจ็กัถวายทาน เราคดิถวาย
บรขิารในพระสงฆซ์ึง่เป็นหมูค่ณะทีป่ระเสรฐิสดุเป็นคนแรก ดว้ยการถวาย
บรขิารนี้เอง เราไดอ้านิสงส ์ กเิลสทัง้หลายเรากเ็ผาไดแ้ลว้ ภพทัง้ปวงเรากถ็อน
ไดแ้ลว้ เราตดักเิลสเครือ่งผกูพนัไดแ้ลว้อยูอ่ยา่งผูไ้มม่อีาสวะ ดุจพญาชา้งตดั
เครือ่งพนัธนาการไดแ้ลว้อยูอ่ยา่งอสิระ การทีเ่ราไดม้าในสาํนกัของพระพทุธเจา้ 
เป็นการมาดแีลว้โดยแท ้วชิชา ๓ เราไดบ้รรลุแลว้โดยลาํดบั (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑-
๑๔/๕๘) 

ปทุมะ, พระเจดีย :์ พระเจดยีน์ามว่าปทุม, วหิารชือ่ปทุม, วหิารทีป่ระทบัของพระผูม้พีระภาค
พระนามวา่ปทุมตุตระเรือ่งมหากจัจายนเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระ
มหากจัจายนเถระ ทา่นประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ พระเจดยี ์ วหิารที่
ประทบั ชือ่วา่ปทุมะ ของพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นทีพ่ึง่พระนามวา่ปทุมตุตระ ทา่น
ใหท้าํแผน่ศลิาไวภ้ายใตแ้ลว้ใชท้องคาํไลท้าแผน่ศลิานัน้ และไดก้ัน้ฉตัรซึง่ทาํ
ดว้ยรตันะแลว้ ถอืพดัวาลวชีนีพดัถวายพระพทุธเจา้ ผูเ้ป็นเผา่พนัธุข์องสตัวโ์ลก 
ผูค้งที ่ไดอ้านิสงส ์ทา่นไดร้บัแต่งตัง้ในอตทคัคะ ตอบปัญหาทีถู่กถามอยา่งยอ่ได้
โดยพสิดาร และเมือ่ตอบปัญหานัน้ จกัทาํอธัยาศยัใหเ้ตม็ได ้ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๓๑/๑๕๔) 

ปทุมะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมะ, พระองัโกลปุปผยิเถระใน
อดตีชาตไิดนํ้าดอกตน้ปรบูชูาเรือ่งองัโกลปุปผยิเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาติ
ของพระองัโกลปุปผยิเถระ พระองัโกลปุปผยิเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาติ
ของตน จงึวา่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมะ ประทบัอยูท่ีภ่เูขาจติรกฏู 
จงึเขา้เฝ้า ขณะนัน้ ทา่นไดเ้หน็ตน้ปรมูดีอกบานสะพรัง่ จงึเลอืกเกบ็แลว้นําเขา้
บชูา พระชนิสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมะ ในกปัที ่ ๓๑ นบัจากกปัน้ีไป 
ทา่นไดท้าํกรรมไวใ้นครัง้นัน้จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑/๓๒๘,๓๒/
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๑๖/๕๔๕,๓๒/๑๗/๕๔๕,๓๒/๑๖/๕๔๔,๓๒/๑๘/๓๖๐, ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑/
๖๒๘,๓๓/๗/๗๒๒,๓๓/๑๖/๖๓๒,๓๓/๒๐/๖๓๒ 

ปทุมะ, พระพทุธเจ้า: พระโอรสพระนามวา่ปทุมะ, พระองคผ์ูถ้วายทานอนัประเสรฐิแดพ่ระผูม้ี
พระภาค กล่าวในเรือ่งปิลนิทวจัฉเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปิลิ
นทวจัฉเถระ พระปิลนิทวจัฉเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน วา่ 
ขา้พเจา้เป็นคนเฝ้าประตอูยูท่ีก่รุงหงสวด ี ไดร้วบรวมโภคสมบตัเิกบ็ไวใ้นเรอืน
มากมายนบัไมถ่ว้น ไดค้ดิอยา่งนี้วา่ โภคสมบตัขิองเรามมีาก ภายในบุรขีองเราก็
มัง่คัง่ แมพ้ระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในแผน่ดนิ พระนามวา่อานนท ์ กท็รงเชือ้เชญิเรา
ถงึเพยีงนี้ ในโอกาสน้ี พระโอรสของพระราชาพระนามวา่ปทุมะ ทรงถวายทาน
อยา่งประเสรฐิ คอืชา้งเชอืกประเสรฐิ บลัลงักแ์ละพนกัพงิ ประมาณไมน้่อย ใน
พระชนิเจา้ พระมนีุ ซึง่เสดจ็อุบตัขิึน้แลว้ในโลกนี้ แมเ้รากจ็กัถวายทาน จงึได้
ถวายบรหิารในภกิษุสงฆผ์ูป้ระเสรฐิ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕/๕๗๙) 

ปทุมะ, พระโอรส: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ปทุมะ,ในอดตีชาตทิา่นเป็นพระปิณโฑภาร
ทวาชเถระไดค้าบดอกปทุมทีบ่านแลว้บชูาพระพทุธเจา้ ไดอ้านิสงสเ์ป็นพระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่ปทุมกล่าวเรือ่งนี้ในปิณโฑลภารทวาชเถราปทาน ประวตัิ
ในอดตีชาตขิองพระปิณโฑลภารทวาชเถระ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ 
ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ เมือ่ครัง้ พระชนิเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ 
ประทบัอยูบ่นภเูขาจติรกฏู เบือ้งหน้าภเูขาหมิพานต ์

                         เมือ่นัน้ ขา้พเจา้ไดเ้กดิเป็นพญาเนื้อ ไมม่คีวามกลวัเกรง สามารถวิง่ไปไดท้ัง้ 
๔ ทศิ อยู ่ณ ทีน่ัน้สตัวจ์าํนวนมากไดฟั้งเสยีงแลว้ย่อมครัน่ครา้ม ขา้พเจา้ไดค้าบ
ดอกปทุมทีบ่านดแีลว้ เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ผูอ้งอาจกวา่นรชน ไดบ้ชูา
พระพทุธเจา้ผูเ้สดจ็ออกจากสมาธ ิไดอ้านิสงส ์ไดค้รองความเป็นใหญ่ในแผน่ดนิ
ถงึ ๖๔ ชาต ิเป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ปทุม ตามโคตร มพีลานุภาพมาก  
(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๖๒๒/๙๕) 

ปทุมะ, ภเูขา: ภเูขานามวา่ปทุมะ, ภเูขานี้อยูใ่นป่าหมิพานต ์ กล่าวในเรือ่งอุเทนเถราปทาน 
ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุเทนเถระ พระอุเทนเถระ ประกาศประวตัใิน
อดตีชาตขิองตนวา่ ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานตม์ภีเูขาลกูหน่ึงชือ่ปทุม ทา่นสรา้ง
อาศรม สรา้งบรรณศาลาอยา่งดไีว ้ บดัน้ี ทา่นเป็นผูไ้ดล้าภอยา่งดแีลว้ กเิลส
ทัง้หลายกเ็ผาไดแ้ลว้ ภพทัง้ปวงกถ็อนไดแ้ลว้ ตดักเิลสเครื่องผกูพนัไดแ้ลว้ อยู่
อยา่งผูไ้มม่อีาสวะ ดุจพญาชา้งตดัเครือ่งพนัธนาการไดแ้ลว้อยู่อยา่งอสิระ การที่
ทา่นไดม้าในสาํนกัของพระพทุธเจา้ เป็นการมาดแีลว้โดยแท ้ วชิชา ๓ ทา่นได้
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บรรลุแลว้โดยลาํดบั คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ กไ็ดท้าํสาํเรจ็แลว้ (ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๓๓๐/๖๙๗) 

ปทุมา, พระเทวี: พระเทวพีระนามวา่ปทุมา, พระเทวปีทุมาเป็นพระชนนีของพระตสิสพทุธเจา้ 
 เรื่องตสิสพุทธวงศ์ พระประวตัขิองพระตสิสพุทธเจ้า สมยัต่อจากพระพุทธเจ้า

พระนามว่าสทิธตัถะ ได้มพีระพุทธเจ้าพระนามว่า ติสสะ ในอดตีชาตนิัน้ พระ
ติสสพุทธเจ้า ได้ฟังพระดํารสัของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นัน้แล้ว ก็ทําจติให้
เลื่อมใสอย่างยิง่ไดอ้ธษิฐานวตัรเพื่อบําเพญ็บารม ี๑๐ ประการใหย้ิง่ขึน้ไป กรุง
ชื่อว่าเขมกะ กษตัรยิพ์ระนามว่าชนสนัธะเป็นพระชนก พระเทวพีระนามว่าปทุ
มาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจา้พระนามว่าตสิสะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ขุ.
พ.ุ(ไทย)๓๓/๑๖/๖๗๘) 

ปทุมา, พระมเหสี: พระมเหสพีระนามวา่ปทุมา, พระมเหสขีองพระพทุธเจา้ทปัีงกรสมยัครอง
ฆราวาส ๒๐,๐๐๐ ปี กล่าววา่ พระศาสดาพระนามวา่ทปัีงกร สมยันัน้ ชฎลิผูม้ี
ตบะแก่กลา้ สาํเรจ็อภญิญา ๕๑ เหาะไปในอากาศได ้เทวดาและมนุษยป์ระมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ ไดบ้รรลุธรรม ครัง้นัน้ พระศาสนาของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่ที
ปังกร แผไ่พศาล มคีนรูม้าก เจรญิแพรห่ลาย สะอาด บรสิทุธิ ์พระเทวพีระนาม
วา่สเุมธาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามวา่ทปัีงกร พระชนิเจา้ทรงครอง
ฆราวาสอยู ่ ๒๐,๐๐๐ ปี มนีางสนมกาํนลั ๓๐๐,๐๐๐ นาง ลว้นประดบัประดา
สวยงาม พระมเหสพีระนามวา่ปทุมา พระราชโอรสพระนามวา่อุสภขนัธกุมาร 
(ข.ุพุ.(ไทย)๓๓/๒๐/๕๙๔) 

ปทุมา,อบุาสิกา: อุบาสกิาชือ่วา่ปทุมา,อุบาสกิาผูร้กัษาศลี ๘ ซึง่มผีลมาก มอีานิสงสม์าก แม้
การครองราชยข์องพระราชายงัไมถ่งึเสีย้วที ่ ๑๖ แหง่อุโบสถ กล่าวถงึปทุมา
อุบาสกิาผูร้กัษาอุโบสถศลี เชน่เดยีวกบัอุโบสถศลีทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดง
อุโบสถแก่นางวสิาขา ประกอบดว้ยองค ์ ๘ ทีบุ่คคลอยูจ่าํแลว้ ยอ่มมผีลมาก มี
อานิสงสม์าก มคีวามรุง่เรอืงมาก แผ่ไพศาลมาก แมพ้ระการครองราชยข์อง
พระราชาพระองคน์ัน้ ยงัมคีา่ไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ แหง่อุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ 
เพราะราชสมบตัขิองมนุษยเ์มือ่นําไปเปรยีบกบัสขุทีเ่ป็นทพิย ์ ถอืวา่เป็นของ
เลก็น้อย(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๙๑/๔๒๑,๒๓/๙๒/๔๒๑,๒๓/๙๓/๔๒๑,องฺ.อฏฺฐก.
๒๓/๑๑๕/๔๒๑,๒๓/๑๑๖/๔๒๑) 

ปทุมาภาส, พระเจ้าจกัรพรรดิ:พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวป่ทุมาภาส, พระองคผ์ูใ้นอดตีชาติ
ไดถ้วายดอกบวัผสุสพทุธเจา้ ไดอ้านิสงสไ์ดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ปทุ
มาภาสกล่าวถงึปทุมปุปผยิเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปทุม  ปุปผยิ
เถระ พระปทุมปุปผยิเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน วา่  ทา่นเขา้ไปยงั
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สระบวั หกัดอกบวัอยู ่ ไดเ้หน็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะ ผูม้พีระ
ลกัษณะอนัประเสรฐิ ๓๒ ประการ จบัดอกปทุมโยนขึน้ไปในอากาศ (เพือ่บชูา) 
ระลกึถงึกรรมชัว่แลว้ จงึบวชเป็นบรรพชติ มกีายและใจอนัสาํรวมด ีในกปัที ่๙๒ 
นบัจากกปันี้ไป ทา่นไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไว ้ จงึไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๑๘ (นบั
จากกปันี้ไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๑๘ ชาตพิระนามวา่ ปทุมาภาส และได้
เป็นพระเจา้แผน่ดนิ ๔๘ ชาต ิ(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๕/๒๓๗) 

ปทุมาอบุาสิกา: อุบาสกิานามวา่ปทุมา, นางรกัษาอุโบสถศลีมอีานิสงสม์ากกวา่การครองราชย์
ทีไ่มถ่งึเสีย้วที ่๑๖ แหง่อุโบสถศลีกล่าวถงึปทุมาอุบาสกิา นางผูร้กัษาอุโบสถศลี 
(เชน่เดยีวกบัโพชฌาอุบาสกิา สริมิาอุบาสกิา ปทุมาอุบาสกิา ฯลฯ) ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคทรงแสดงอุโบสถแก่นางวสิาขา ประกอบดว้ยองค ์ ๘ ประการ ทีบ่คุคล
อยูจ่าํแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก มคีวามรุง่เรอืงมาก แผไ่พศาลมาก แม้
พระการครองราชยข์องพระราชาพระองคน์ัน้ ยงัมคีา่ไมถ่งึเสีย้วที ่ ๑๖ แหง่
อุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ เพราะราชสมบตัขิองมนุษยเ์มือ่นําไปเปรยีบกบัสขุ
ทีเ่ป็นทพิย ์ถอืวา่เป็นของเลก็น้อย  (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๑/๖๘๔,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/
๒๔/๖๒๗,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๐/๖๕๕) 

ปทุมิสสระ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ปทุมสิสระ, พระองคใ์นอดตีชาตได้
ถวายดอกไมบ้ชูาจติกาธานวปัิสสพีทุธเจา้ ไดอ้านิสงสเ์ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระ
นามวา่ปทุมสิสระ กล่าวในเรือ่งปทุมฉทนิยเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิอง
พระปทุมฉทนิยเถระ ทา่นพระปทุมฉทนิยเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิอง
ตนวา่ เมือ่พระผูม้พีระภาคผูท้รงเป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลกพระนามวา่วปัิสส ี เสดจ็
ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ ทา่นถอืดอกปทุมทีบ่านดแีลว้ บชูาทีจ่ติกาธาน เมือ่
มหาชนยกพระพทุธสรรีะขึน้บนจติกาธาน จติกาธานสงูขึน้ไปจรดนภากาศ ใน
กปัที ่ ๙๑ นบัจากกปัน้ีไป ทา่นไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไว ้ จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่
๔๗ นบัจากกปันี้ไป ทา่นไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่ปทุมสิสระ ทรง
เป็นใหญ่มชียัชนะในทวปีทัง้ ๔ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๘๖/๑๗๙) 

ปทุมตุตรพทุธวงศ  ์: วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระปทุมตุตรพทุธเจา้  ในมณัฑกปั นบัถอย
หลงัจากกปันี้ไป ๓๐๐,๐๐๐ กปั เป็นกปัทีม่พีระพทุธเจา้อุบตั ิ ๒ องค ์ พระปทุ
มตุตรพทุธเจา้ ประสตูใินกรุงหงสวด ี พระชนกพระนามวา่อานนัทะ พระชนนี
พระนามวา่สชุาดา พระมเหสพีระนามวา่สลุทตัตา พระโอรสพระนามวา่อุตตระ 
ครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ทรงเหน็นิมติ ๔ จงึเสดจ็ออกจากปราสาทเลื่อนลอย
ไป บาํเพญ็เพยีรอยู ่ ๗ วนั จงึไดบ้รรลุเป็นพระพทุธเจา้ ภายใตต้น้สน มกีาร
ประกาศธรรม ๓ ครัง้ ในครัง้ที ่๑  เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  โกฏ ิ
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ไดบ้รรลุธรรม ในครัง้ที ่  ๒   เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๓๗,๐๐๐(โกฏ)ิ  ได้
บรรลุธรรม  ในครัง้ที ่   ๓ เมือ่คราวทีเ่สดจ็เขา้ไปหาพระเจา้อานนัทะ(ผูเ้ป็นพระ
ราชบดิา) เทวดาและมนุษยป์ระมาณ    ๕,๐๐๐,๐๐๐ (โกฏ)ิ ไดบ้รรลุธรรม   มี
การประชุมสาวก  ๓ ครัง้ ในครัง้ที ่ ๑  มสีาวกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ มา
ประชุมกนั ในครัง้ที ่๒ ในกาลทีพ่ระพทุธเจา้  ประทบัอยูท่ีเ่วภารบรรพต สาวก
ประมาณ ๙๐,๐๐๐ โกฏมิาประชุมกนั ในครัง้ที ่ ๓ เมือ่พระองคเ์สดจ็จากคาม
นิคมและแวน่แควน้หลกีจารกิไป สาวกประมาณ ๘๐,๐๐๐ โกฏ ิ  มาประชุมกนั  
พระเทวลิเถระและพระสชุาตเถระเป็นคูอ่คัรสาวก พระสมุนเถระเป็นพทุธ
อุปัฏฐาก พระอมติาเถรแีละพระอสมาเถรเีป็นคูอ่คัรสาวกิา อมติอุบาสกและตสิส
อุบาสกเป็นคูอ่คัรอุปัฏฐาก หตัถาอุบาสกิาและสจุติตาอุบาสกิาเป็นคูอ่คัรอุ
ปัฏฐายกิา ในกปัน้ีมนุษยม์อีายขุยั ๑๐๐,๐๐๐ ปี และพระองคก์ม็พีระชนมายุ
ประมาณเทา่นัน้   เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีน่นัทาราม   พระสถปูอนัประเสรฐิ
ของพระองค ์ทีน่นัทารามนัน้สงู ๑๒ โยชน์ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๓๙) 

ปทุมตุตระ, พระพทุธเจ้า: พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ, พระองค์ในอดีตฃาติได้
ถวายดอกกลว้ยหวใีหญ่แด่พระปทุมุตตรพุทธเจา้ผูอ้อกจากสมาบตัแิละไดถ้วาย
ดอกสาละที่จติกาธานปทุมุตตรพุทธเจ้า ได้อานิสงส์ บรรลุวชิชา ๓ ทําคําสอน
ของพระผู้มพีระภาคสําเรจ็แล้ว กล่าวถึงเรื่องกุณฑธานเถราปทาน ประวตัิใน
อดีตชาติของพระกุณฑธานเถระ ท่านพระกุณฑธานเถระ ประกาศประวตัิใน
อดตีชาตขิองตน ว่า ท่านมจีติเลื่อมใส มใีจยนิดไีดบ้ํารุงพระพุทธเจา้ผู้ประเสรฐิ
ทีสุ่ด ท่านรูเ้วลาทีพ่ระองคจ์ะเสดจ็ออกจากสมาบตั ิจงึไดถ้อืกลว้ยหวใีหญ่เขา้ไป
ถวาย แด่พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นมหามุนีพระนามว่าปทุมุตตระ ผูส้มควรรบัเครื่อง
บูชา ทรงประกาศสจัจะ ๔ แสดงอมตบทอยู่ ท่านถือดอกปทุมซึ่งบานเต็มที ่
ถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านได้มาในสํานักของพระพุทธเจ้า ถอืว่าเป็น
การมาดแีลว้โดยแท ้วชิชา ๓ ท่านไดบ้รรลุแลว้ อกีท่านหนึ่ง ประวตัใินอดตีชาติ
ของพระสาลกุสุมยิเถระ ท่านประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนว่า เมื่อพระผูม้ี
พระภาคพระนามว่าปทุมุตตระ ปรินิพพานแล้ว ท่านได้ใช้ดอกสาละบูชาที่
จติกาธานแลว้ บดัน้ีท่านมาในสํานักของพระพุทธเจ้า เป็นการมาดแีลว้โดยแท ้
วชิชา ๓ ท่านไดบ้รรลุแลว้ คําสัง่สอนของพระพุทธเจา้ ท่านไดท้ําสําเรจ็แลว้ (ขุ.
อป.(ไทย)๓๒/๑/๒๙๓,๓๒/๑/๕๒๑,๓๒/๒/๑๕๐,ขุ.อป.ไทย)๓๒/๓๖๒/๗๐๑,๓๒/
๓๖๔/๗๐๑,๓๒/๓๗๒/๗๐๒,๓๒/๖๔๘/๙๘,๓๒/๕๑๓/๗๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑/
๑๐๓,๓๓/๑/๑๘๙,๓๓/๑/๒๓๗,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๙๖/๒๗๘,๓๓/๓๒๗/๒๘๓,๓๓/
๓๓๗/๒๘๔,๓๓/๔๐๙/๔๔๒,๓๓/๔๑๖/๔๔๓,๓๓/๔๖๘/๔๕๐) 
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ปเทสบญัญตัิ: ขอ้บญัญตัทิีใ่ชก้นัทัว่ประเทศ,ขอ้บญัญตัทิีใ่ชก้นัในขอบเขตภูมปิระเทศนัน้, 
ขอ้บญัญํตทิีใ่ชก้บัพระสงฆใ์นปัจจนัตชนบทหรอืมชัฌปเทศ เชน่ พทุธานุญาตให้
อาบน้ํา ๑๕ วนั หน่ึงครัง้ หรอืเชน่ ใหใ้ชส้งฆปั์ญจววรรคอุปสมบทในปัจจนัตบ
ทบทได,้ ขอ้บญัญตัน้ีิเทยีบกบัเทสบญัญตั ิคอื กฎหมายทีผู่บ้รหิารระดบัทอ้งถิน่
บญัญตัขิึน้หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึ่งคอืกฎหมายเทศบาลนัน่เอง กล่าวถงึกตัถ
ปัญญตัตวิาร วาระวา่ดว้ยบญัญตั ิณ ทีไ่หน ตวัอยา่งปาราชกิกณัฑ ์จากคาํถาม - 
คาํตอบสถานทีบ่ญัญตัเิป็นตน้ในปาราชกิกณัฑ ์ วา่ พระผูม้พีระภาคอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ผูท้รงรู ้ทรงเหน็ทรงบญัญตัปิาราชกิสกิขาบทที ่๑ 
ณ ทีไ่หน ทรงปรารภใคร เพราะเรือ่งอะไร ตอบวา่ ในปาราชกิสกิขาบทที ่๑ นัน้ 
มพีระบญัญตั ิ พระอนุบญัญตั ิ อนุปปันนบญัญตั ิ สพัพตัถบญัญตั ิ ปเทสบญัญตั ิ
สาธารณบญัญตั ิ อสาธารณบญัญตั ิ เอกโตบญัญตั ิ อุภโตบญัญตัอิยู ่ (ว.ิป.(ไทย)
๘/๑/๑,๘/๒/๒,๘/๗/๙,๘/๘/๑๐,๘/๒๑/๒๑,๘/๒๒/๒๓, ๘/๒๓/๒๗,๘/๑๑๐/๗๗,๘/
๑๘๘/๑๗๕,๘/๑๙๒/๑๗๙,๘/๒๐๑/๒๐๒,๘/๒๐๒/๒๐๓,๘/๒๐๗/๒๐๙,๘/๒๔๗/
๓๑๙,๘/๒๔๘/๓๒๒,๘/๓๒๑/๘/๔๒๕,๘/๓๒๑/๔๒๖,๘/๓๒๓/๔๓๙) 

ปเทสวิหารญาณ : ญาณในวหิารธรรมสว่นหนึ่ง เป็นขอ้ที ่๔๓ ในปัญญา ๗๓ ดงัคาํวา่ ปัญญาใน
การรวมปัจจยั, ชือ่วา่ปเทสวหิารญาณ,ในปเทสวหิารญาณนิทเทส อธบิายไวว้า่ 
ปัญญาในการรวมปัจจยั ชือ่วา่ปเทสวหิารญาณ เป็นอยา่งไร คอืเพราะมจิฉาทฏิฐิ
เป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี  เพราะความสงบไปแหง่มจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจยัเวทนาจงึม ี
ฯลฯ  เพราะฉนัทะ วติกและสญัญาเป็นธรรมสงบไปเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี อา
สวะเพือ่บรรลธุรรมทีย่งัไมบ่รรลุมอียู ่ แต่เพราะยงัไมไ่ดบ้รรลุฐานะนัน้เป็นปัจจยั 
เวทนาจงึม ี ชือ่วา่ญาณเพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรู้
ชดั เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ ปัญญาในการรวมปัจจยั ชือ่วา่ปเทสวหิาร
ญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๙๔/๑๕๔) 

ปเทสวิหารญาณนิทเทส :แสดงปเทสวหิารญาณ ในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายไวโ้ดยตัง้คาํถามวา่ 
ปัญญาในการรวมปัจจยั ชือ่วา่ปเทสวหิารญาณ  แลว้ขยายความไวว้า่ เพราะ
มจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี เพราะความสงบไปแห่งมจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจยั  
เวทนาจงึม ี  เพราะสมัมาทฏิฐเิป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี  เพราะความสงบไปแหง่
สมัมาทฏิฐเิป็นปัจจยั   เวทนาจงึม ี เพราะมจิฉาสงักปัปะเป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี
เพราะความสงบไปแหง่มจิฉาสงักปัปะเป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี  เพราะสมัมา
สงักปัปะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ีเพราะความสงบไปแหง่สมัมาสงักปัปะเป็นปัจจยั  
เวทนาจงึม ี  ฯลฯเพราะมจิฉาวมิตุตเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี เพราะความสงบไป
แหง่มจิฉาวมิตุตเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี เพราะสมัมาวมิุตตเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
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เพราะความสงบไปแหง่สมัมาวมิตุตเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี เพราะฉนัทะเป็น
ปัจจยั เพราะความสงบไปแหง่วติกเป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี  เพราะสญัญาเป็น
ปัจจยั   เวทนาจงึม ี เพราะความสงบไปแหง่สญัญาเป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี
เพราะฉนัทะ วติกและสญัญาเป็นธรรมไมส่งบไปเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี เพราะ
ฉนัทะเป็นธรรมสงบไป แตว่ติกและสญัญาเป็นธรรมไมส่งบไปเป็นปัจจยั เวทนา
จงึม ี เพราะฉนัทะและวติกเป็นธรรมสงบไป   แต่สญัญาเป็นธรรมไมส่งบไปเป็น
ปัจจยั  เวทนาจงึม ี เพราะฉนัทะ  วติกและสญัญาเป็นธรรมสงบไปเป็นปัจจยั 
เวทนาจงึม ีอาสวะเพือ่บรรลุธรรมทีย่งัไมบ่รรลุมอียู ่แต่เพราะยงัไม่ไดบ้รรลุฐานะ
นัน้  เป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี  ชือ่วา่ญาณ  เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้  ชือ่วา่
ปัญญา เพราะมสีภาวะรูช้ดัเพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ ปัญญาในการรวม
ปัจจยั  ชือ่วา่ปเทสวหิารญาณ เวทนาจงึมเีพราะความสงบไปแหง่ฉนัทะเป็น
ปัจจยัเวทนาจงึมเีพราะวติกเป็นปัจจยัเวทนาจงึม  (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๑/๙๔/๑๕๔) 

ปเทสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิสตปัิฏฐานบางขอ้  ทา่นพระสารบีุตรถามทา่น
พระอนุรุทธะวา่  ทีเ่รยีกวา่พระเสขะนี้เป็นอยา่งไร  ทา่นพระอนุรุทธะตอบวา่
เพราะไดเ้จรญิสตปัิฏฐานเป็นบางขอ้  จงึเรยีกวา่พระเสขะ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๓๙๓/๒๕๐) 

ปธาน : ความเพยีร, ความเพยีรชอบ ทีเ่ป็นสมัมาวายามะ ม ี๔ อยา่ง คอื (๑) สงัวรปธาน 
เพยีรระวงับาปอกุศลทีย่งัไมเ่กดิ มใิหเ้กดิขึน้  (๒) ปหานปธานเพยีรละบาป
อกุศลทีเ่กดิขึน้แลว้  (๓) ภาวนาปธาน เพยีรเจรญิทาํกุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิให้
เกดิขึน้ (๔)อนุรกัขนาปธานเพยีรรกัษากุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ไมใ่หเ้สือ่มไปและ
ใหเ้พิม่ไพบลูย;์ สมัมปัปธาน กเ็รยีก ดงัคาํทีป่รากฏในสงัคตีสิตูรเป็นตน้ (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๑๕๑/๑๑๒,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๗๗/๑๒๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๙/
๑๑๓) 

ปธานกมัมิกติสสเถรวตัถ ุ : เรือ่งพระปธานกมัมกิตสิสเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คนทีไ่ม่
ขยนัในเวลาทีค่วรขยนั ทัง้ทีย่งัหนุ่มยงัสาว มกีาํลงั แต่กลบัเกยีจครา้น มี
ความคดิใฝ่ตํ่า ปราศจากความเพยีร เกยีจครา้นมาก ย่อมไมป่ระสบทางดว้ย
ปัญญา (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๘๐/๑๑๙) 

ปธานสงัขาร : สงัขารซึง่เป็นประธาน,เป็นชือ่หน่ึงของสมัมปัปธานทีใ่หส้าํเรจ็กจิ๔ประการ
,ความเพยีรสรา้งสรรค ์ หมายถงึความเพยีรทีมุ่ง่มัน่ วริยิสมาธ ิ จติตสมาธแิละ
วมีงัสาสมาธ ิ กม็อีรรถาธบิายเช่นเดยีวกนัเป็นทัง้โลกยิะและโลกุตตระ,ในวภิงัค์
อธบิายปธานสงัขาไวว้า่ ภกิษุเจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉนัทสมาธแิละปธาน
สงัขาร เป็นอยา่งไร ถา้ภกิษุทาํฉนัทะใหเ้ป็นอธบิดแีลว้ไดส้มาธ ิ ไดเ้อกคัคตาจติ 



 

๒๙๔๖ 
 

 

น้ีเรยีกวา่ ฉนัทสมาธ ิภกิษุนัน้สรา้งฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคอง
จติ มุง่มัน่เพือ่ป้องกนับาปอกุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิมใิหเ้กดิ ภกิษุนัน้สรา้งฉนัทะ 
พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุ่งมัน่เพือ่ละบาปอกุศลธรรมทีเ่กดิแลว้ 
ภกิษุนัน้สรา้งฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มัน่เพือ่ยงักุศล
ธรรมทีย่งัไม่เกดิใหเ้กดิภกิษุนัน้สรา้งฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร 
ประคองจติ มุง่มัน่เพือ่ความดาํรงอยู ่ ไมเ่ลอืนหาย ภยิโยภาพ ไพบลูย ์ เจรญิ
เตม็ทีแ่ห่งกุศลธรรมทีเ่กดิแลว้ธรรมเหล่าน้ีเรยีกวา่ปธานสงัขาร ประมวลยอ่
ฉนัทสมาธแิละปธานสงัขารเขา้เป็นอยา่งเดยีวกนัจงึนบัไดว้า่ฉนัทสมาธแิละ
ปธานสงัขาร,ในวภิงัคย์งัอธบิายเฉพาะปธานสงัขารไวว้า่ การปรารภความเพยีร
ทางใจ ความขะมกัเขมน้ ความบากบัน่ ความขวนขวาย ความพยายาม  ความ
อุตสาหะ  ความทนทาน ความเขม้แขง็ ความหมัน่    ความมุง่มัน่อยา่งไม่
ทอ้ถอย  ความไม่ทอดทิง้ฉนัทะ ความไม่ทอดทิง้ธุระ ความเอาใจใสธ่รุะวริยิะ วริิ
ยนิทรยี ์ วริยิพละ สมัมาวายามะ น้ีเรยีกวา่ปธานสงัขาร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๖๗/๑๑๕,๒๒/๖๘/๑๑๖,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๔๓๓/๓๔๓,๓๕/๔๓๖/๓๔๔,๓๕/๔๓๙/
๓๔๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า ปธานสงัขาร ไดแ้ก่สงัขารซึง่เป็นประธาน  เป็นชือ่
หน่ึงของสมัมปัปธานทีใ่หส้าํเรจ็กจิ ๔ ประการคอื (๑) สงัวรปธาน  (๒)  ปหาน
ปธาน (๓)  ภาวนาปธาน  (๔)  อนุรกัขนาปธาน  (ท.ีม.อ.  (บาล)ี ๒๘๗/๒๕๒-
๒๕๓)  

ปธานสตูร  : มชีือ่สตูรเหมอืนกนั ๕  สตูร แปลความหมายต่างกนั และองคธ์รรมเหมอืนกนัก็
ม ีต่างกนักม็ ีกล่าวคอื 

  1.ปธานสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยความเพยีรทีเ่กดิไดย้าก  พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ความเพยีรทีเ่กดิไดย้ากในโลก ๒ คอื (๑) ความเพยีรของคฤหสัถผ์ูค้รอง
เรอืน เพือ่ทาํใหเ้กดิเครือ่งนุ่งหม่ อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค (๒) ความ
เพยีรของบรรพชติเพือ่สละทิง้อุปธ ิ (หมายถงึสละเบญจขนัธ ์ กเิลส และอภิ
สงัขาร) ทัง้ปวง ความเพยีรเพือ่สละทิง้อุปธทิัง้ปวงเป็นธรรมยอดเยีย่ม เหตุนัน้ 
เธอทัง้หลายพงึสาํเหนียกวา่ เราจกัเริม่ตัง้ความเพยีรเพือ่สละทิง้อุปธทิัง้ปวง 
(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒/๕๙) 

  2.ปธานสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยสมัมปัปธาน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
สมัมปัปธาน (ความเพยีรชอบ) ๔ คอื ภกิษุสรา้งฉนัทะ พยายาม ปรารภความ
เพยีร ประคองจติ มุ่งมัน่ (๑) เพือ่ป้องกนับาปอกุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 
(๒) เพือ่ละบาปอกุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ (๓) เพือ่ทาํกุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิให้



 

๒๙๔๗ 
 

 

เกดิขึน้ (๔) เพือ่ความดาํรงอยูไ่มเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพไพบลูย ์เจรญิเตม็ทีแ่หง่
กุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓/๒๓)  

  3.ปธานสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยปธาน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ปธาน (ความ
เพยีร) ๔ คอื (๑) สงัวรปธาน เพยีรระวงั (๒) ปหานปธาน เพยีรละ (๓) ภาวนา
ปธาน เพยีรเจรญิ (๔) อนุรกัขนาปธาน เพยีรรกัษา พระองคท์รงอธบิายปธาน 
๔  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๙/๑๑๓) 

  4.ปธานสตูร๔ พระสตูรวา่ดว้ยความเพยีรเป็นเหตุสิน้อาสวะ  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหภ้กิษุปฏบิตัปิฏปิทาทีไ่มผ่ดิ และชื่อว่าไดส้รา้งเหตุ
เพือ่ความสิน้อาสวะ ๔ คอื (๑) มศีลี (๒) เป็นพหสูตู (๓) ปรารภความเพยีร (๔) 
มปัีญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๑/๑๑๗) 

  5.ปธานสตูร๕ พระสตูรวา่ดว้ยความเพยีรอยา่งเดด็เดีย่ว พระผูม้พีระ
ภาคตรสัเล่าใหภ้กิษุทัง้หลายฟังว่า เราตัง้จติบาํเพญ็เพยีร ขะมกัเขมน้  เพง่พนิิจ
อยู ่  เพือ่บรรลุธรรมอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะ  อยู่ทีร่มิฝัง่แม่น้ําเนรญัชรานัน้ 
มารไดเ้ขา้มาหาพรอ้มกบักล่าวถอ้ยคาํแสดงความเอน็ดวูา่  ท่านมรีา่งกาย
ผา่ยผอม มผีวิพรรณซูบซดี ใกลจ้ะตายอยูแ่ลว้ ทา่นมโีอกาสตายถงึ๑,๐๐๐  สว่น  
โอกาสรอดชวีติมเีพยีงสว่นเดยีวเทา่นัน้ ทา่นเอ๋ย การทีท่า่นมชีวีติอยูน่ัน้ดแีลว้  
เพราะเมือ่มชีวีติอยู ่ ทา่นกจ็กับาํเพญ็บญุทัง้หลายได ้ ทา่นประพฤตพิรหมจรรย ์
และบชูาไฟอยู ่ กช็ือ่วา่สัง่สมบุญไวม้าก ทา่นจกับาํเพญ็เพยีรไปทาํไม ทางเพือ่
ความเพยีรดาํเนินไปถงึยาก    ทาํไดย้าก ยากยิง่นกัทีจ่ะก่อผลสาํเรจ็ มารไดย้นื
กล่าวอยูใ่กล้ๆ  เราผูจ้ะเป็นพทุธะโดยประการต่างๆ  มารไมไ่ดร้บัความยนิยอม
จากพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เกดิความทอ้แทจ้งึหลกีไป (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๔๒๘/
๕๙๘) 

ปธานัสมิง อปัปฏิวานิตา : ความไมท่อ้ถอยในการบาํเพญ็เพยีร,เป็นขอ้ ๒ ในหมวด
ธรรม ๒ คอื (๑) กุสเลส ุ ธมัเมส ุ อสนัตุฏฐติา ความไมส่นัโดษในกุศลธรรม
ทัง้หลาย (๒) ปธานสัมงิ อปัปฏวิานิตา ความไมท่อ้ถอยในการบาํเพญ็เพยีร
,ในธมัมสงัคณีอธบิายไวว้า่ ทีช่ือ่วา่  ความเป็นผูไ้มท่อ้ถอยในความเพยีรไดแ้ก่
ความเป็นผูก้ระทาํโดยเคารพ ความเป็นผูก้ระทาํตดิต่อ ความเป็นผูก้ระทาํไม่
หยดุ ความเป็นผูป้ระพฤตไิมย่อ่หยอ่น ความเป็นผูไ้มท่ิง้ฉนัทะ ความเป็นผูไ้ม่
ทอดธุระ  ความเสพความเจรญิ การกระทาํใหม้าก เพือ่ความเจรญิแหง่กุศล
ธรรม  (ท.ีปา.(ไทย)  ๑๑/๓๐๔/๒๕๘,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๓๗๙/๓๔๓) 



 

๒๙๔๘ 
 

 

ปธานิกติสสเถรวตัถ ุ:เรือ่งพระปธานิกตสิสเถระ  พระผูม้พีระภาคตรสัแก่ภกิษุประมาณ ๕๐๐    
รปูวา่ บุคคลสอนผูอ้ื่นอยา่งไร กพ็งึทาํตนอยา่งนัน้ ผูท้ีฝึ่กตนดแีลว้จงึควรฝึก
(ผูอ้ื่น) เพราะตนนัน่แลฝึกไดย้ากยิง่  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๕๙/๘๒) 

ปธานิยงัคสตูร   :พระสตูรวา่ดว้ยองคข์องภกิษุผูบ้าํเพญ็เพยีร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ องคข์อง
ภกิษุผูบ้าํเพญ็เพยีร ๕ คอื (๑) มศีรทัธา เชือ่พระปัญญาเครือ่งตรสัรูข้องพระ
ตถาคต (๒) มอีาพาธน้อย ประกอบดว้ยไฟธาตสุาํหรบัยอ่ยอาหารสมํ่าเสมอ
เหมาะแก่การบาํเพญ็เพยีร (๓) ไมโ่ออ้วด ไมม่มีารยา ทาํตนใหเ้ปิดเผยตาม
ความเป็นจรงิในศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจารผีูรู้ ้ (๔) มคีวามเพยีร ปรารภ
ความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ ไมท่อดธุระในกุศลธรรม 
(๕) มปัีญญา ทีพ่จิารณาเหน็ความเกดิและความดบัอนัเป็นอรยิะ ชาํแรกกเิลสให้
ถงึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๓/๙๒)  

ปนสผลทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปนสผลทายกเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่นไดถ้วายผลขนุนสกุแดพ่ระปัจเจกพทุธเจา้พระนาม
วา่อชัชุนะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๕๗๑) 

ปนาทะ, ยกัษ์: ชือ่ยกัษ์ตนหน่ึง ผูเ้ป็นบรวิารของทา้วเวสสวณั  มปีรากฏในอาฏานาฏยิสตูร (ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑),เป็นผูห้น่ึงทีม่าเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้พรอ้มภกิษุสงฆ ์
๕๐๐ รปู ในคราวประชุมใหญ่ของเทวดา ทีป่่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุด์งัคาํใน
มหาสมยสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ปนาทะ โอปมญัญะ มาตลผิูเ้ป็นเทพสารถ ี
จติตเสนะ นโฬราชะ ชโนสภะ ปัญจสขิะ  ตมิพรุ (คนัธรรพเทวราชา) และสุ
รยิวจัฉสา (คนัธรรพเทวธดิา) กม็าดว้ย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๗/๒๖๕),  

ปนาทะ, พระราชา : ชื่อพระราชาองคซ์ึง่เป็นอดตีชาตขิองพระภทัทช ิ มปีราสาททองกวา้งและ
สงูประมาณ ๑๖ โยชน์ สงู ๑,๐๐๐ โยชน์, เรยีกพระนามเตม็วา่ พระเจา้มหาปนา
ทะ ดงัคาํในภทัทชเิถรคาถาทีพ่ระภทัทชเิถระสรรเสรญิปราสาททองทีต่นเคย
ครอบครอง จงึไดก้ล่าววา่ พระราชาทรงพระนามวา่ปนาทะมปีราสาททองกวา้ง
และสงูประมาณ ๑๖ โยชน์ ชนทัง้หลายกล่าวกนัวา่สงูประมาณ ๑,๐๐๐ โยชน์ 
(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๓/๓๕๗), หรอืดงัคาํในมหาปนาทชาดก ทีพ่ระศาสดาทรง
แสดงพระธรรมเทศนา จงึไดต้รสัวา่  พระราชาทรงพระนามวา่ปนาทะ ทรงมี
ปราสาททองคาํกวา้ง ๑๖ ชัว่ลกูธนูตก สงู ๑,๐๐๐ ชัว่ลกูธนู ปราสาทสงู ๑,๐๐๐ 
ชัว่ลูกธนู มพีืน้ ๑๐๐ ชัน้ประดบัประดาดว้ยธงแกว้มณีสเีขยีว มนีกัฟ้อนอยู่ 
๖,๐๐๐ คน  โดยแบ่งออกเป็น ๗ พวก ฟ้อนราํอยู่ในปราสาทนัน้ (ข.ุชา.ตกิ.
(ไทย) ๒๗/๔๐/๑๒๙) 



 

๒๙๔๙ 
 

 

ปปติตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูต้กจากธรรมวนิยั พระผูม้พีระภาคตรสัว่า บุคคลผูไ้ม่
ประกอบดว้ยธรรม ๔ มอีรยิศลีเป็นตน้ ชือ่วา่เป็นผูต้กไปจากธรรมวนิยั สว่น
บุคคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ มอีรยิศลีเป็นตน้ ชือ่วา่เป็นผูไ้มต่กไปจากธรรม
วนิยั (คาํวา่ ธรรมวนิยั หมายถงึอรยิศลี อรยิสมาธ ิ อรยิปัญญาและอรยิวมิตุต)ิ  
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒/๒) 

ปปัญจธรรม : กเิลสธรรมทีท่าํใหเ้นิ่นชา้  คอืตณัหา  ทฏิฐ ิ  และมานะ, ธรรมเครือ่งเนิ่นชา้ 
ไดแ้ก่ตณัหาวจิรติ  ๑๐๘  มานะ  ๙  และทฏิฐ ิ  ๖๒  ซึง่เป็นเหตุใหม้คีวาม
ประมาทมวัเมา มคีวามประมาทมวัเมาในความเป็นหนุ่มสาวในความไม่มโีรค
และในชวีติดงัคาํทีภ่กิษุทัง้หลายสนทนากนัในอจัฉรยิพภตูธมัมสตูรวา่ (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๙๗/๒๓๔),หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่สภุทัทปรพิาชกวา่ 
ไมม่รีอยเทา้ในอากาศ    ไมม่สีมณะภายนอก  หมูส่ตัวเ์ป็นผูย้นิดใีนปปัญจธรรม 
แต่พระตถาคตทัง้หลายไมม่ปีปัญจธรรม (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๔/๑๑๑) 

  คาํน้ีมปีรากฏในหลายแหง่ เชน่ องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๓/๒๔๔,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๓๐/๒๘๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๘/๕๐๐,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๑๙/๔๒๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปปัญจธรรม ไดแ้ก่ กเิลส  ๓  อยา่ง  คอื  ตณัหา  
มานะ  ทฏิฐ ิ(ม.อุ.อ.  (บาล)ี ๓/๑๙๗/๑๒๑) 

ปปัญจนิโรธ : ความดบัปปัญจะ, ความดบัธรรมเครือ่งเนิ่นชา้ไดแ้ก่ตณัหาวจิรติ๑๐๘  มานะ  ๙  
และทฏิฐ ิ ๖๒, หมายถงึบทคอืนิพพาน  ดงัคาํในอนุรุทธมหาวติกักสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เรากล่าวไวเ้ชน่นี้แลวา่  น้ีเป็นธรรมของบคุคลผูย้นิดใีน
นิปปปัญจธรรมพอใจในนิปปปัญจธรรม    ไม่ใชธ่รรมของบุคคลผูย้นิดใีนปปัญจ
ธรรม    ผูพ้อใจในปปัญจธรรม เพราะอาศยัเหตุอะไร เราจงึกล่าวไวเ้ชน่นัน้ 
ภกิษุทัง้หลายเพราะอาศยัเหตุน้ีวา่จติของภกิษุในธรรมวนิยันี้ยอ่มแล่นไปเลื่อมใส 
ตัง้มัน่ในปปัญจนิโรธยอ่มหลุดพน้ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๐/๒๘๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่  ปปัญจนิโรธ หมายถงึบทคอืนิพพาน  (องฺ.อฏฺฐก.อ.  
(บาล)ี ๓/๓๐/๒๕๒) 

ปปัญจสญัญา : ความสาํคญัวา่เนิ่นชา้,สญัญาทีม่คีวามนาน,ความสาํคญัหมายวา่เน่ินชา้,สญัญา
(ความกาํหนดหมาย)ทีป่ระกอบดว้ยปปัญจธรรมคอืตณัหา มานะและทฏิฐ ิ ซึง่
การคดิปรุงแต่งอารมณ์ต่าง ๆดว้ยอาํนาจตณัหา มานะและทฏิฐขิองตน ๆ   (ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๘/๒๘๖,๑๐/๓๕๘/๒๘๗,๑๐/๓๖๓/๒๘๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๐๑/
๒๑๐,๑๒/๒๐๕/๒๑๖,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๙๔/๙๙) 

ปปัญจกัขยสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่กเิลสเครือ่งเนิ่นชา้พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ 
ณ พระเชตวนั ประทบันัง่พจิารณาถงึการละสว่นสญัญาอนัประกอบดว้ยกเิลส



 

๒๙๕๐ 
 

 

เครือ่งเนิ่นชา้ ของพระองคอ์ยูท่รงทราบถงึการละสว่นสญัญาอนัประกอบดว้ย
กเิลสเครือ่งเนิน่ชา้ของพระองคแ์ลว้จงึทรงเปล่งอุทานวา่ผูใ้ดไมม่กีเิลสเครือ่งเน่ิน
ชา้ และการดาํรงอยู(่ในสงัสารวฏั) กา้วพน้ทีต่่อ๒และลิม่สลกัไดแ้ลว้ ชาวโลก
พรอ้มทัง้เทวโลก ยอ่มไมด่หูมิน่ผูน้ัน้ซึง่ไมม่ตีณัหา เป็นมนีุ เทีย่วไป (ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๖๗/๓๑๖) 

ปปาตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหวคอืสงัสารวฏั  ขณะทีพ่ระผูม้พีระภาคพาภกิษุทัง้หลายเขา
นัน้ไปยงัยอดเขากัน้เขตแดนเพือ่ทรงพกัผอ่นกลางวนั  ภกิษุรปูหนึ่งเหน็เหว
ใหญ่บนยอดจงึทลูถามวา่  เหวทีใ่หญ่กวา่และน่ากลวักวา่นัน้มหีรอืไม ่  พระองค์
ตรสัวา่  ม ี  ไดแ้ก่เหวคอืชาต ิ  ชรา  มรณะ  โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนสัและอุ
ปายาส  ทีส่มณพราหมณ์ผูไ้มรู่ช้ดัอรยิสจั  ๔  พากนัตกไป สว่นสมณพราหมณ์
ผูรู้ช้ดัยอ่มไม่ตก (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๒/๖๒๓) 

ปปาตะ, ภเูขา : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง เมอืงกุรุรฆระ ในแควน้อวนัต ี ทีพ่ระมหากจัจายนะพกัอยู่ 
และมอุีบาสกชือ่โสณกุฏกิณัณะ เป็นผูร้บัใชค้อยอุปัฏฐาก ดงัคาํวา่ ทา่นพระ
มหากจัจานะพกัอยูท่ีภ่เูขาปปาตะ เมอืงกุรุรฆระในแควน้อวนัต ี ครัง้นัน้ อุบาสก
ชือ่โสณกุฏกิณัณะ เป็นอุปัฏฐากของทา่นพระมหากจัจานะ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๗/
๓๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  ปปาตะ เป็นคาํเรยีกภเูขาปวตัตะ  (ข.ุอ.(ไทย) 
๒๕/๔๖/๑๗๑) 

ปภงักร : 1.ผูท้าํรศัม ี เป็นชือ่เรยีกภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลีเป็นตน้ ดงัคาํในสลีสมัปันนสตูร 
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เพราะเมือ่ภกิษุเสพ คบ เขา้ไปนัง่ใกล้
ภกิษุผูท้รงคุณดงักล่าวนัน้ สลีขนัธ ์ สมาธขินัธปั์ญญาขนัธ ์  วมิตุตขินัธ ์ วมิตุติ
ญาณทสัสนขนัธ ์ แมท้ีย่งัไมบ่รบิรูณ์กจ็ะถงึความบรบิรูณ์ดว้ยภาวนา ภกิษุ
ทัง้หลาย ภกิษุผูท้รงคุณเหน็ปานนี้นัน้ เราเรยีกวา่ ‘ศาสดา’ บา้ง‘สตัถวาหะ(ผูนํ้า
หมูค่ณะ)’ บา้ง ‘รณญัชหะ(ผูล้ะขา้ศกึคอืกเิลส)’ บา้ง ‘ตโมนุทะ(ผูบ้รรเทาความ
มดื)’ บา้ง ‘อาโลกกร(ผูท้าํแสงสวา่ง)’บา้ง ‘โอภาสกร(ผูท้าํโอภาส)’ บา้ง‘ปัชโชต
กร(ผูท้าํความรุง่เรอืง)’ บา้ง  ‘ปภงักร(ผูท้าํรศัม)ี’ บา้ง ‘อุกการธาร(ผูท้รงประทปี
คอืปัญญา)’ บา้ง  ‘อรยิะ(พระอรยิะ)’ บา้ง ‘จกัขมุนัตะ(ผูม้ปัีญญาจกัษุ)’ บา้ง” 
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๓) 

 2.ชื่อพระเถระรูปหน่ึงมปีรากกในปภงักรเถราปทานที่พระปภงักรเถระ เมื่อจะ
ประกาศประวตัิในอดตีชาติของตนว่า พระเจดยี์ของพระผู้มพีระภาคพระนาม
ว่าปทุมุตตระผูเ้จรญิทีสุ่ดในโลกผูค้งที ่มอียู่ในป่าใหญ่ซึง่พลุกพล่านดว้ยเนื้อรา้ย 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๓/๕๐๘) 



 

๒๙๕๑ 
 

 

ปภงักรเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปภงักรเถระ  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ 
ทา่นเป็นคนทาํงานในป่า เหน็พระสถูปของพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี ทีถู่ก
ทิง้รา้งในป่าจงึถางป่าตดัตน้ไมแ้ละเถาวลัยท์าํความสะอาด และกราบไหวด้ว้ย
จติเลื่อมใส เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ทา่นไดเ้กดิเป็นทา้ว
สกักะ ๓๐๐ ชาต ิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๒๕ ชาต ิ ทา่นไมม่โีรคเรือ้น  ฝี กลาก 
โรคลมบา้หม ู  คุดทะราด  หดิเป่ือยและหดิดา้น เพราะผลแหง่การแผว้ถาง ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๓/
๕๐๘) 

ปภงัคสุตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีแ่ตกสลาย พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  สิง่ทีแ่ตกสลาย  ไดแ้ก่ขนัธ ์  ๕  สิง่ทีไ่มแ่ตก
สลาย  ไดแ้ก่ความดบั  ความสงบระงบั  ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้ห่งขนัธ ์ ๕นัน้ (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๓๒/๔๕) 

ปภสัสรวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่เทพธดิาผูง้ามผดุผอ่ง  กล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้แก่เทพธดิาผู้
งามผดุผอ่ง ผูเ้กดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ เพราะถวายพวงมาลยัดอกมะลแิละ
น้ําออ้ยงบแด่ทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระขณะเทีย่วบณิฑบาต แต่ไมม่เีวลาจะ
นัง่ฟังอนุโมทนกถาจากพระเถระและไมม่โีอกาสฟังธรรมพระพทุธเจา้ทาํใหม้ี
รศัมกีายและมฤีทธิท์ีด่อ้ยกวา่เทพทีม่คีวามเชือ่ในพระพทุธรตันะ พระธรรม
รตันะและพระสงัฆรตันะสดบัธรรมทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๙๗/
๘๐) 

ปภสัสระ,พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระนามของพระเจา้จกัรพรรดพิระองค ์ ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระ
มหากจัจายนเถระ มเีดชแผไ่ป ดงัคาํในมหากจัจายนเถราปทานทีพ่ระมหากจั
จายนเถระ ไดเ้ล่าประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ พระเจดยี(์วหิารทีป่ระทบั)ชือ่วา่ป
ทุมะของพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นทีพ่ึง่พระนามวา่ปทุมตุตระขา้พเจา้ใหท้าํแผน่ศลิา
ไวภ้ายใตแ้ลว้ใชท้องคาํไลท้าแผน่ศลิานัน้ เป็นตน้ พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็น
พระสยมัภ ู จงึตรสัวา่ (เพราะผลแหง่บุญนัน้) ผูน้ัน้จกัเป็นจอมเทพครอง
เทวสมบตั ิ ๓๐ กปัจกัแผร่ศัมไีป ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ ผูน้ัน้จกัมาเกดิยงั
มนุษยโลก เป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ มพีระนามวา่ปภสัสระ จกัเป็นผูม้เีดชแผ่ไป 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๘/๑๕๕) 

ปภาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยรศัม ีพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ รศัม ี๔ คอื รศัมแีหง่ (๑) ดวงจนัทร ์
(๒) ดวงอาทติย ์ (๓) ไฟ (๔) ปัญญา บรรดารศัม ี๔ ประการนี้ รศัมแีหง่ปัญญา
เป็นเลศิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๒/๒๐๙) 



 

๒๙๕๒ 
 

 

ปเภทคณนนิทเทส : แสดงอนิทรยีต์ามหมวดธรรมต่าง ๆ ,ในปฏสิมัภทิามรรค กล่าวถงึการ
ตัง้คาํถามวา่ ดว้ยอาํนาจแหง่สทัธนิทรยีใ์นโสตาปัตตยิงัคะ  ๔  พงึเหน็อนิทรยี ์
๕ ดว้ยอาการ ๒๐ อยา่ง เป็นอยา่งไร แลว้อธบิายรายละเอยีด เชน่อธบิายวา่ คอื 
พงึเหน็สทัธนิทรยี ์ เพราะมสีภาวะเป็นใหญ่ ในการน้อมใจเชือ่ในโสตาปัตตยิงัคะ
คอืการคบสตับุรุษ  (และ) ดว้ยอํานาจแห่งสทัธนิทรยี ์ พงึเหน็วริยินิทรยี ์ เพราะ
มสีภาวะประคองไว ้    พงึเหน็สตนิทรยี ์ เพราะมสีภาวะตัง้มัน่ พงึเหน็สมาธนิท
รยีเ์พราะมสีภาวะไมฟุ้่งซ่าน พงึเหน็ปัญญนิทรยี ์ เพราะมสีภาวะเหน็  พงึ
เหน็พราะมสีภาวะเป็นใหญ่ ในการน้อมใจเชือ่ในโสตาปัตตยิงัคะคอืการฟัง
สทัธรรมของสตับุรุษฯลฯพงึเหน็สทัธนิทรยี ์  เพราะมภีาวะเป็นใหญ่ ในการน้อม
ใจเชือ่ในโสตาปัตตยิงัคะคอืการมนสกิารโดยอุบายแยบคาย ฯลฯ พงึเหน็
สทัธนิทรยี ์เพราะมสีภาวะเป็นใหญ่  ในการน้อมใจเชือ่ในโสตาปัตตยิงัคะคอืการ
ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม(และ) ดว้ยอาํนาจแห่งสทัธนิทรยี ์    พงึเหน็วริยินิท
รยี ์ เพราะมสีภาวะประคองไว ้ พงึเหน็สตนิทรยี ์ เพราะมสีภาวะตัง้มัน่ พงึเหน็
สมาธนิทรยี ์ เพราะมสีภาวะไมฟุ้่งซ่าน พงึเหน็ปัญญนิทรยี ์ เพราะมสีภาวะเหน็   
ดว้ยอาํนาจแหง่สทัธนิทรยี ์ ในโสตาปัตตยิงัคะ ๔ พงึเหน็อนิทรยี ์๕ ดว้ยอาการ  
๒๐ อยา่งนี้ จากนัน้กอ็ธบิายเรือ่งดว้ยอาํนาจแหง่วริยินิทรยีใ์นสมัมปัปธาน ๔ 
พงึเหน็อนิทรยี ์๕ ดว้ยอาการ  ๒๐  อยา่ง,ดว้ยอาํนาจแหง่สตนิทรยีใ์นสตปัิฏฐาน 
๔    พงึเหน็อนิทรยี ์  ๕ ดว้ยอาการ ๒๐ อยา่ง,ดว้ยอาํนาจแหง่สมาธนิทรยีใ์น
ฌาน  ๔ พงึเหน็อนิทรยี ์๕ ดว้ยอาการ  ๒๐อยา่ง,ดว้ยอํานาจแหง่ปัญญนิทรยีใ์น
อรยิสจั  ๔  พงึเหน็อนิทรยี ์ ๕ ดว้ยอาการ ๒๐อยา่ง  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๙๕/
๓๑๑) 

ปมาทวิหารีสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท  
ไดแ้ก่เมือ่ภกิษุไมส่าํรวมอนิทรยี ์  ๖  คอื  จกัขนุทรยี(์อนิทรยีค์อื  ตา)  โสตนิท
รยี(์อนิทรยีค์อื  ห)ู  ฆานินทรยี(์อนิทรยีค์อื  จมกู)  ชวิหนิทรยี(์อนิทรยีค์อื  ลิน้)
และมนินทรยี(์อนิทรยีค์อื  ใจ)อยู ่ จติยอ่มซ่านไปในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา  เสยีงที่
พงึรูแ้จง้ทางหเูป็นตน้  เมือ่จติฟุ้งซ่าน  ปราโมทย(์ความบนัเทงิใจ)กไ็มม่ ี  เมือ่
ปราโมทยไ์มม่ ี ปีต(ิความอิม่ใจ)กไ็มม่ ี เมื่อปีตไิมม่ ี ปัสสทัธ(ิความสงบกายสงบ
ใจ)กไ็มม่ ี  เมือ่ปัสสทัธไิมม่ ี  ภกิษุนัน้ย่อมอยูล่าํบาก  จติผูอ้ยูล่าํบากยอ่มไมต่ัง้
มัน่  เมื่อจติไมต่ัง้มัน่  ธรรมกไ็มป่รากฏ  เพราะธรรมไมป่รากฏ  เธอจงึชือ่วา่
เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท  สว่นภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาท  มนียัตรง
กขัา้ม (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๙๗/๑๐๗) 
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ปมาทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูป้ระมาท ในทีน้ี่หมายถงึสพุรหมปัจเจกพรหมกบัสทุธาวาส
ปัจเจกพรหม  ในสตูรนี้อธบิายวา่  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ วดั
พระเชตวนั  สพุรหมปัจเจกพรหมกบัสทุธาวาสปัจเจกพรหมชวนกนัไปยงัพรหม
โลกทีบ่รบิรูณ์ดว้ยความสขุและเบกิบานดว้ยอภญิญา แต่อยูด่ว้ยความประมาท  
เพือ่ชวนใหม้าเฝ้าพระผูม้พีระภาค  ซึง่พรหมพวกนัน้ไดเ้นรมติตนเป็น ๑,๐๐๐ 
แลว้ไดก้ล่าววา่ เราเป็นผูม้ฤีทธิ ์  มอีานุภาพมากอย่างนี้  จกัไปสูท่ีบ่าํรุงของ
สมณะหรอืพราหมณ์อื่นทาํไม  สพุรหมปัจเจกพรหมจงึเนรมติตนเป็น ๒,๐๐๐ 
องค ์ แลว้กลา่ววา่ พระผูม้พีระภาคมฤีทธิ ์  มอีานุภาพยิง่ใหญ่กวา่ทา่นและเรา
ดว้ย ทา่นพงึไปสูท่ีบ่าํรุงของพระองคเ์ถดิ  และต่อมาพรหมนัน้กไ็ดม้าเขา้เฝ้า
พระผูม้พีระภาค (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๗/๒๔๔) 

ปมาทะ : ความประมาท, การขาดความรอบคอบ, การขาดความระมดัระวงั,ความเลนิเล่อ
,ดงัคาํในธมัมทายาทสตูรทีพ่ระสารบีุตรเถระกล่าวแก่ภกิษุทัง้หลายวา่  มทะ
(ความมวัเมา) และปมาทะ(ความประมาท) เป็นบาป มชัฌมิาปฏปิทามอียูเ่พือ่
ละมทะและปมาทะ เป็นปฏปิทาก่อใหเ้กดิจกัษุ ก่อใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่สงบ
ระงบั  เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้เพือ่นิพพาน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๒),เป็นธรรมขอ้ ๑ 
ในปาปธรรม ๑๔,เป็นขอ้ที ่๑๖ ในอุปกเิลส ๑๖  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๑/๖๔) 

  คําน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๓๒ /
๑๓๗,๒๐/๒๓๓/๑๓๗,๒๐/๒๓๔/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๘/๔๕,๒๑/๕๐/
๘๒,๒๑/๖๖/๑๑๐,๒๑/๓๖๗/๓๙๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๖/๕๘๕,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๒๖๗/๓๘๘,๒๔/๒๖๘/๓๘๘,๒๔/๔๖๙/๓๘๘,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๕/๑๗,๒๙/๓๘/
๑๗๙,๒๙/๑๕๖/๔๓๒,๒๙/๑๙๕/๕๖๔,อภิ.ว .ิ(ไทย)๓๕/๘๔๖/๕๕๐,๓๕/๙๒๘/
๕๘๑,๓๕/๙๓๐/๕๘๒) 

ปโมกข  ์: ความหลุดพน้ ดงัคาํในนิโมกขสตูรทีท่ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ู้
นิรทุกข ์ พระองคท์รงทราบนิโมกข(์ทางหลุดพน้) ปโมกข(์ความหลุดพน้) และ
วเิวก(ความสงดั)ของสตัวท์ัง้หลายหรอืไม ่ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ผูม้อีายุ  
เราทราบนิโมกข ์ปโมกข ์และวเิวกของสตัวท์ัง้หลาย (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒/๓) 

ปยาคะ, ท่านํ้า : ชือ่ทา่น้ําแหง่หนึ่งเป็นทีอ่าบน้ําลอยบาปของคนทางศาสนาพราหมณ์ อยู่
แควน้โกศล ,เป็น ๖ ในบรรดาทา่น้ํา ๗ ทา่ทีค่นพาลไปอาบน้ําลอยบาป ดงัคาํใน
วตัถูปมสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่สนุทรกิภารทวาชพราหมณ์วา่ คนพาลมี
กรรมชัว่ แมจ้ะไปยงัแมน้ํ่าพาหุกา ท่าน้ําอธกิกักะ ทา่น้ําคยา แม่น้ําสนุทรกิา แม่
น้ําสรสัสด ี ทา่น้ําปยาคะ  และแมน้ํ่าพาหุมด ี เป็นประจาํ    กย็งับรสิทุธิไ์มไ่ด ้
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แมน้ํ่าสนุทรกิา  ทา่น้ําปยาคะ แมน้ํ่าพาหุกา จกัทาํอะไรไดจ้ะพงึชาํระคนผูม้เีวร 
ผูท้าํกรรมหยาบชา้ ผูม้กีรรมชัว่นัน้ใหบ้รสิทุธิไ์มไ่ดเ้ลย (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๙/๖๘) 

ปรการ, ลทัธิ : วาทะวา่มสีิง่อื่นเป็นตวัการ มคีวามหมายเดยีวกบัปรงักตา,ชือ่ลทัธมิกัขลโิคศาล 
ดงัคาํในอตัตการสีตูรที ่ พราหมณ์คนหน่ึง เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคทลูถามวา่  
ขา้แต่ทา่นพระโคดม  ขา้พระองคม์วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่ไมม่อีตัตการ(มี
ตนเป็นตวัการ)ไมม่ปีรการ(มสีิง่อื่นเป็นตวัการ)พระผูม้พีระภาคตรสัวา่พราหมณ์ 
เราไมเ่คยไดเ้หน็ไมเ่คยไดฟั้งคาํของบุคคลผูม้วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนี้เลย ก็
บุคคลเมือ่กา้วไปขา้งหน้าเองได ้ ถอยกลบัเองได ้ ไฉนจงึจกักล่าวอยา่งนี้วา่ ไม่
มอีตัตการ  ไมม่ปีรการ,และพระองคต์รสัสอนวา่พราหมณ์ การทีเ่มือ่มอีารพัภ
ธาตุ(ความเพยีรรเิริม่ในการทาํความด ี  เป็นธรรมเครือ่งป้องกนัความหดหูแ่ละ
เซื่องซมึมใิหเ้กดิขึน้และกาํจดัถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้)  สตัวท์ัง้หลายผูม้คีวาม
เพยีรรเิริม่ยงัมปีรากฏอยู ่ น้ีแลคอือตัตการ น้ีแลคอืปรการของสตัวท์ัง้หลาย
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๘)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ พราหมณ์พดูตามลทัธมิกัขลโิคศาลทีถ่อืวา่สตัวท์ัง้หลาย
บรสิทุธิ ์ หรอืเศรา้หมองเอง  ไมใ่ชต่วัเองเป็นตวัการและไมใ่ชเ่พราะสิง่อื่นเป็น
ตวัการ (ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๑๖๘/๑๔๖  ส.ํนิ.อ.  (บาล)ี ๒/๑๗/๔๐) คาํว่า อตัตการ
และปรการนี้ บางทใีชใ้นความหมายเดยีวกบัสยงักตา  ปรงักตา  ด ูท.ีส.ี  (ไทย) 
๙/๑๖๘/๕๔-๕๖,ส.ํนิ.  (ไทย) ๑๖/๑๗/๑๙) 

ปรกสุิฏนาฏา, เม ือง : ชื่อเมอืงยกัษ์ทีส่รา้งอยูใ่นอากาศ มทีา้วเวสสวณัปกครอง มปีรากฏใน
อาฏานาฏยิสตูร ดงัทีท่า้วเวสวณัมหาราชไดก้ล่าวมนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่อาฏานาฏิ
ยะนี้ในเวลานัน้วา่ ทา้วเธอทรงมเีมอืงหลายเมอืงทีส่รา้งในอากาศ คอืเมอืง
อาฏานาฏา เมอืงกุสนิาฏา เมอืงปรกุสนิาฏา เมอืงนาฏปรยิา เมอืงปรกุสฏินาฏา 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๖,๒๙๑/๒๔๐) 

ปรกสุินาฏา, เม ือง : ด ูปรกุสฏินาฏา 
ปรจิตตญาณ : ญาณเป็นเครือ่งรูจ้ติของผูอ้ื่น,ความรูท้ีท่าํใหรู้ใ้จผูอ้ื่น, เป็นขอ้ ๓ ในญัญาใน

อภญิญา๖คอื๑.อทิธวิธิญาณ(ความรูท้ีท่าํใหแ้สดงฤทธิต์่างๆได)้ ๒.โสตธาตุวิ
สทุธญิาณ(ความรูท้ีท่าํใหม้หีทูพิย)์ ๓.ปรจติตญาณ(ความรูท้ีท่าํใหรู้ใ้จผูอ้ื่น)๔.
ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ (ความรูท้ีท่าํใหร้ะลกึชาตไิด)้ ๕. จุตปูปาตญาณ
(ความรูก้ารจุตแิละเกดิ)๖.อาสวกัขยญาณ(ความรูท้ีท่าํใหอ้าสวะสิน้ไป),เป็นญาณ
เครือ่งรูจ้ติของพระอรหนัตด์งัคาํในมหานิทเทสวา่ คาํวา่ เพราะรู ้   ไดแ้ก่เพราะรู้
ดว้ยปรจติตญาณ(ญาณเป็นเครือ่งรูจ้ติของผูอ้ื่น)หรอืรูด้ว้ยปุพเพนวิาสานุสสติ
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ญาณ(ญาณเป็นเครื่องระลกึถงึขนัธท์ีเ่คยอาศยัอยูก่่อน) (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓๐/
๑๒๑,๒๙/๑๔๔/๓๘๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๐๕/๕๑๗) 

ปรโตโฆสะ : แปลวา่ เสยีงของผูอ้ื่น หมายถงึการไดส้ดบัจากบุคคลอื่น,การฟังพระสทัธรรม
จากผูอ้ื่น,คาํแนะนําของผูอ้ื่น ในทีน้ี่หมายถงึการฟังธรรมเป็นทีส่บายเหมาะสม
แก่ตน  เชน่พระสารบีุตรเถระไดฟั้งธรรมจากพระอสัสชเิถระวา่‘ธรรมเหล่าใดเกดิ
แต่เหตุ...’ คาํว่า ปรโตโฆสะ น้ีเป็นขอ้ ๑ ทีท่าํใหเ้กดิสมัมาทฏิฐ ิ ดงัคาํในมหา
เวทลัลสตูร ทีพ่ระสารบีตุรเถระกล่าวแก่พระมหาโกฏฐกิะวา่ ทา่นผูม้อีาย ุ ปัจจยั
ใหเ้กดิสมัมาทฏิฐมิ ี๒ประการ  คอื  (๑) ปรโตโฆสะ(การไดส้ดบัจากบุคคลอื่น)  
(๒) โยนิโสมนสกิาร (การมนสกิารโดยแยบคาย)  ปัจจยัใหเ้กดิสมัมาทฏิฐมิ๒ี
ประการน้ีแล(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๕๒/๔๙๑,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒๖/๑๑๕,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๘๙๗/๙๒๘) ;ด ู  ว.ิม.  (ไทย)  ๔/๖๐/๗๓)  (ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๔๕๒/
๒๕๔ 

ปรนิมมิตวสวตัดี, เทพชัน้,เทวโลก : สวรรคช์ัน้ที ่๖ในบรรดาสวรรค ์๖ ชัน้ คอื (จาตุมหาราชิ
กา ดาวดงึส ์ ยามา ดุสติ นิมมานรดปีรนิมมติวสวตัด)ี มทีา้วปรนิมมติวสวตัดี
ปกครอง เทวดาชัน้นี้ปรารถนาสิง่ใดสิง่หนึ่งไมต่อ้งนิรมติเองมเีทวดาอื่นนิรมติให้
อกีต่อหนึ่ง ดงัคาํในมหาวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ ทวยเทพชัน้ภุมมะ กระจายขา่ววา่ 
ทา่นผูเ้จรญิ ภกิษุสงฆไ์มเ่คยมเีสนียดไมเ่คยมโีทษ พระสทุนิกลนัทบตุร ก่อ
เสนียด  ก่อโทษขึน้แลว้ ทวยเทพชัน้จาตุมมหาราชสดบัเสยีงของทวยเทพชัน้ภุม
มะแลว้ไดก้ระจายขา่วต่อไป ฯลฯทวยเทพชัน้ดาวดงึสฯ์ลฯ  ทวยเทพชัน้ยามา
ฯลฯ ทวยเทพชัน้ดุสติฯลฯ ทวยเทพชัน้นิมมานรดฯีลฯ ทวยเทพชัน้ปรนิมมติว
สวตัด ีฯลฯ ทวยเทพทีน่บัเนื่องในหมูพ่รหมสดบัเสยีงแลว้กก็ระจายขา่วกนัต่อไป 
(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๖/๒๕) 

  คาํน้ี มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗,ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๐,๑๑/๓๓๗/๓๔๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓๑/๓๖๔,๑๒/๔๔๒/
๔๗๘,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๕,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๑๓๙/๒๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๕๓,๒๙/๓๙/๑๔๔,๒๙/๑๔๓/๓๘๔,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๖/๕๕๖,๓๓/๑๙/๕๕๘,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๓๗/๓๐๘,๓๗/๘๘๖/๙๑๘,๑/๓๖/
๒๕,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๙/๖๔,๑๕/๑๖๘/๒๒๔,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๘๑/๓๐๗,องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๔,๒๓/๖๙/๑๔๙องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๕/๒๙๓,๒๓/๔๓/
๓๑๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปรนิมมติวสวตัด ีเป็นชือ่หมูเ่ทพในสวรรคช์ัน้ที ่ ๖  
(สวรรคม์ ี ๖  ชัน้  คอื  จาตุมหาราชกิา  ดาวดงึส ์ ยามา  ดุสติ  นิมมานรด ี ปร



 

๒๙๕๖ 
 

 

นิมมติวสวตัด)ี  เมือ่ตอ้งการอะไรจะใหเ้ทพชัน้ที ่  ๕  นิรมติให ้  (ข.ุว.ิอ.  ๑๓๙/
๘๗)  

ปรมสกุกาภิชาติ : สขีาวยิง่นกั ในทีน้ี่หมายถงึนกับวชทีเ่ครง่วตัรปฏบิตัเิป็นปรมสกุกาภชิาต ิ
ของเจา้ลทัธปิรูณะกสัสปะ,ซึง่เป็นการกาํหนดชัน้ชน ซึง่ปรมสกุกาภชิาตจิดัวา่ 
เป็นผูม้ชีาตขิาวอยา่งยิง่  ไดแ้ก่  เจา้ลทัธชิือ่นนัทวจัฉโคตร,  สงักจิจโคตร  และ
มกัขลโิคสาล เป็นพวกอาชวีกผูม้ลีทัธดิกีวา่  ๕  จาํพวกขา้งตน้ ดงัคาํในฉฬภิ
ชาตสิตูร ทีป่รูณะ กสัสปะ บญัญตัคินฆา่แพะ คนฆา่สกุร พรานนก พรานเน้ือ 
ชาวประมงโจร เพชฌฆาต เจา้หน้าทีเ่รอืนจาํ หรอืคนทาํงานทีโ่หดรา้ยอื่นๆ วา่
เป็นกณัหาภชิาต ิ ฯลฯ บญัญตัเิจา้ลทัธชิือ่วา่ นนัทวจัฉโคตร เจา้ลทัธชิือ่
กสิสงักจิจโคตร เจา้ลทัธชิือ่มกัขลโิคสาลวา่เป็นปรมสกุกาภชิาต ิ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๕๗/๕๔๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นขอ้ที ่๖ ในอภชิาต ิ๖ กล่าวคอื ๑.  กณัหาภชิาต ิ (ผู้
มชีาตดิาํ)  หมายถงึผูท้าํงานน่ากลวั  เชน่  เป็นโจร  เป็นเพชฌฆาต ๒.  นี
ลาภชิาต ิ  (ผูม้ชีาตเิขยีว)  หมายถงึภกิษุผูเ้ป็นนกับวชพวกหนึ่ง  ผูเ้ลอืกกนิแต่
เนื้อปลา ๓.โลหติาภชิาต ิ  (ผูม้ชีาตแิดง)  หมายถงึนิครนถผ์ูถ้อืผา้ผนืเดยีวเป็น
วตัร  ๔.หลทิทาภชิาต ิ  (ผูม้ชีาตเิหลอืง)  หมายถงึคฤหสัถผ์ูเ้ป็นสาวกของชี
เปลอืย  ผูป้ระเสรฐิกวา่พวกนิครนถ ์ ๕.  สกุกาภชิาต ิ (ผูม้ชีาตขิาว)  หมายถงึ
เจา้ลทัธชิือ่  นนัทะ  วจัฉะ  สงักจิจะ  ดกีวา่  ๔  จาํพวกขา้งตน้ ๖. ปรมสกุกาภิ
ชาต ิ (ผูม้ชีาตขิาวทีส่ดุ)  หมายถงึพวกอาชวีกผูม้ลีทัธดิกีวา่  ๕  จาํพวกขา้งตน้
(ม.ม.อ.  (บาล)ี ๒/๑๐๐/๙๐,  ท.ีส.ีอ.  (บาล)ี ๑/๑๖๘/๑๔๗) 

ปรมฏัฐกสตุตนิทเทส :อธบิายปรมฏัฐกสตูร  การอธบิายปรมฏัฐกสตูร ซึง่วา่ดว้ยสตัวผ์ู ้ ยดึ
ถอืทฏิฐทิัง้หลายวา่ ยอดเยีย่ม พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  สตัวเ์กดิผูย้ดึถอืในทฏิฐิ
ทัง้หลายวา่ยอดเยีย่มย่อมทาํทฏิฐใิดใหย้ิง่ใหญ่ในโลกกล่าวทฏิฐอิื่นทุกอยา่ง
นอกจากทฏิฐนิัน้วา่ เลวเพราะฉะนัน้ สตัวเ์กดินัน้จงึไมล่่วงพน้การววิาทไปได ้

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่สตัวเ์กดิคอืบุคคลทัว่ไปผูย้ดึถอืทฏิฐิ
อยา่งใดอย่างหนึ่ง ในทฏิฐ ิ๖๒ ผูถ้อืทฏิฐใิดกย็่อมเหน็วา่ ทฏิฐนิัน้ยอดเยีย่ม วา่
ประเสรฐิ วา่วเิศษ นําหน้าทฏิฐอิื่น แลว้เทีย่วพดูทบัถมทฏิฐอิื่น ๆ วา่ เลว วา่
ทราม ตํ่าทราม น่ารงัเกยีจ น้ีแหละเป็นประตไูปสูก่ารทะเลาะววิาทโตเ้ถยีงกนั 
ไมล่่วงพน้ไปได ้

  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ เจา้ลทัธเิหน็อานิสงสใ์ดในตน ในรปูทีเ่หน็ใน
เสยีงทีไ่ดย้นิ ในศลีวตัร หรอืในอารมณ์ทีร่บัรู ้ เจา้ลทัธนิัน้ยดึมัน่ทฏิฐนิัน้ใน
ลทัธขิองตนนัน้เหน็ทฏิฐอิื่นทัง้ปวงโดยความเป็นของเลว  



 

๒๙๕๗ 
 

 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํว่า ตน ในคาํวา่ เจา้ลทัธเิหน็อานิสงสใ์ดในตน หมายถงึ ทฏิฐ ิหรอืลทัธ ิ

ของตน กล่าวคอื เจา้ลทัธเิหน็อานิสงส ์๒ อยา่งในลทัธขิองตน คอื (๑) อานิสงส ์
ในชาตน้ีิ (๒) อานิสงสใ์นชาตหิน้า  

  อานิสงสใ์นชาตน้ีิ คอื ไดร้บัสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูา ยาํเกรง จากสาวก 
ไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิานปัจจยัเภสชับรขิาร 

  อานิสงสใ์นชาตหิน้า คอื เชือ่วา่ ทฏิฐน้ีิจกัอํานวยผลใหไ้ดไ้ปเกดิในชาตทิี่
ตอ้งการอยากไดส้มประสงค ์ ทฏิฐน้ีิจะเป็นเหตุใหถ้งึความบรสิทุธิห์มดจด เป็น
ตน้ 

  อานิสงส ์๒ อยา่งนี้เอง ทาํใหเ้จา้ลทัธยิดึมัน่ทฏิฐขิองตน เหน็ทฏิฐอิื่น ๆ เลว
หมด 

  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่  บุคคลอาศยัศาสดาใด เหน็ศาสดาอื่น
วา่เลว ผูฉ้ลาดทัง้หลายเรยีกศาสดานัน้วา่ เป็นเครือ่งรอ้ยรดั เพราะฉะนัน้
แล ภกิษุจงึไมค่วรอาศยัรปูทีเ่หน็ เสยีงทีไ่ดย้นิ อารมณ์ทีร่บัรู ้หรอืศลีวตัร 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ ผูฉ้ลาดในธรรมทัง้หลาย เหน็วา่
ศาสดาทีท่าํใหส้าวกดหูมิน่ศาสดาอื่น เป็นศาสดาเครือ่งรอ้ยรดั เครือ่งขอ้ง 
เครือ่งผกูพนั เครือ่งกงัวลของสาวก จงึไม่ควรอาศยัศาสดาเชน่นี้ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่  ภกิษุไมพ่งึกาํหนดทฏิฐใินโลกดว้ย
ญาณ หรอืแมด้ว้ยศลีวตัร ไมพ่งึเอาตนเขา้ไปเทยีบวา่เสมอเขา ไมพ่งึสาํคญัตน
วา่ ดอ้ยกวา่เขา หรอืแมเ้ลศิกวา่เขา 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ ไมพ่งึกาํหนดทฏิฐใินโลกดว้ย
ญาณ หมายความวา่ ไมพ่งึใหท้ฏิฐเิกดิขึน้ในโลกดว้ยญาณในสมาบตั ิ ใน
อภญิญา ๕ หรอืดว้ยมจิฉาญาณ  

  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ พระอรหนัตขณีาสพทัง้หลาย  ยอ่มไม่กาํหนด 
ไมเ่ชดิช ูแมธ้รรมทัง้หลาย พระอรหนัตเ์หล่านัน้กไ็ม่ปรารถนาแลว้พระอรหนัตผ์ู้
เป็นพราหมณ์นัน้ ใคร ๆ กนํ็าไปดว้ยศลีวตัรไมไ่ดเ้ป็นผูถ้งึฝัง่ ไมก่ลบัมา เป็นผู้
ม ัน่คง 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ ไมก่าํหนด หมายถงึ ไมก่าํหนด 
๒ อยา่ง คอื ไม่กาํหนดดว้ยอาํนาจตณัหาและไมก่าํหนดดว้ยอาํนาจทฏิฐ ิ คาํวา่ 
ธรรมทัง้หลาย ในคาํวา่ แมธ้รรมทัง้หลาย พระอรหนัตเ์หล่านัน้กไ็มป่รารถนา
แลว้ หมายถงึ ทฏิฐทิัง้หลาย คอืไม่ปรารถนาวา่ “โลกเทีย่ง น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่ง
อื่นเป็นโมฆะ” เป็นตน้ คาํวา่ พราหมณ์ ในคาํวา่ พระอรหนัตผ์ูเ้ป็นพราหมณ์นัน้ 
หมายถงึ ผูล้อย ธรรม ๗ ประการ มสีกักายทฏิฐ ิเป็นตน้ คาํวา่ เป็นผูถ้งึฝัง่แลว้ 



 

๒๙๕๘ 
 

 

คอื ถงึอมตนิพพาน คาํว่า ไมก่ลบัมา คอื ไมก่ลบัมาหากเิลสทัง้หลายทีล่ะไดแ้ลว้ 
คาํวา่ เป็นผูม้ ัน่คง คอืเป็นผูม้ ัน่คงในอฏิฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ เป็นผูม้ ัน่คง
เพราะเป็นผูส้ละแลว้ เพราะเป็นผูข้า้มไดแ้ลว้ เพราะเป็นผูพ้น้แลว้ เพราะ
แสดงออกซึง่ธรรมนัน้ ๆธรรมทีพ่ระอรหนัตแ์สดงออก คอื เมื่อศลีม ีพระอรหนัต์
ชือ่วา่เป็นผูม้ ัน่คง เพราะแสดงออกวา่ เป็นผูม้ศีลี เมือ่ความเพยีรม ีพระอรหนัต์
ชือ่วา่เป็นผูม้ ัน่คง เพราะแสดงออกวา่ เป็นผูม้คีวามเพยีร เมือ่สตมิ ีพระอรหนัต์
ชือ่วา่เป็นผูม้ ัน่คง เพราะแสดงออกวา่ เป็นผูม้สีต ิ เมือ่สมาธมิ ีพระอรหนัตช์ือ่วา่
เป็นผูม้ ัน่คง เพราะแสดงออกวา่ เป็นผูม้สีมาธ ิ เมือ่ปัญญาม ี พระอรหนัตช์ือ่วา่
เป็นผูม้ ัน่คง เพราะแสดงออกวา่ เป็นผูม้ปัีญญา เมือ่วชิชาม ี พระอรหนัตช์ือ่วา่
เป็นผูม้ ัน่คง เพราะแสดงออกวา่ เป็นผูม้วีชิชา ๓ เมือ่อภญิญาม ีพระอรหนัตช์ือ่
วา่เป็นผูม้ ัน่คง เพราะแสดงออกวา่ เป็นผูม้ ีอภญิญา ๖ ชือ่วา่เป็นผูถ้งึฝัง่แลว้ ไม่
กลบัมาหากเิลส เป็นผูม้ ัน่คง  (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓๑/๑๒๓) 

ปรมฏัฐกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูย้ดึถอือยูใ่นทฏิฐ ิ  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงสตูรนี้
ปรารภเรือ่งทีเ่ดยีรถยีผ์ูย้ดึมัน่ทฏิฐหิรอืลทัธขิองตน ต่างโตเ้ถยีงกนัวา่ลทัธขิอง
ตนยอดเยีย่มทีส่ดุ ถูกตอ้งทีส่ดุ ทฏิฐหิรอืลทัธอิืน่เลวหรอืไมถู่กตอ้ง  เจา้ลทัธิ
เหน็อานิสงสใ์ดในตนในรปูทีเ่หน็ ในเสยีงทีไ่ดย้นิ ในศลีและวตัร หรอืในอารมณ์
ทีร่บัรู ้เจา้ลทัธนิัน้ยดึมัน่ทฏิฐนิัน้ในลทัธขิองตนนัน้ เหน็ทฏิฐอิื่นทัง้ปวงโดยความ
เป็นของเลว บุคคลอาศยัศาสดาใดเหน็ศาสดาอื่นว่า เลว ผูฉ้ลาดทัง้หลายเรยีก
ศาสดานัน้วา่ เป็นเครือ่งรอ้ยรดั                                    เพราะฉะนัน้แล  
ภกิษุจงึไมค่วรอาศยัรปูทีเ่หน็ เสยีงทีไ่ดย้นิ อารมณ์ทีร่บัรู ้    หรอืศลีและวตัร  
ภกิษุไมพ่งึกาํหนดทฏิฐใินโลกดว้ยญาณ    หรอืแมด้ว้ยศลีและวตัร  ไมพ่งึเอา
ตนเขา้ไปเทยีบวา่เสมอเขา ไมพ่งึสาํคญัตนวา่ดอ้ยกวา่เขา หรอืเลศิกวา่เขา  
ภกิษุผูไ้มย่ดึมัน่ทฏิฐ ิปราศจากมานะ ละอตัตาได ้ยอ่มเป็นผูถ้งึฝัง่คอืนิพพานได ้
ไมต่อ้งหวนกลบัมามกีเิลสอกี  (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๘๐๓/๖๙๔) 

ปรมตัตพรหม : ชือ่พรหมองคห์น่ึงผูเ้ป็นอรยิสาวก ไดม้าเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ พรอ้มภกิษุสงฆ ์
๕๐๐ รปู ณ ป่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์  ในคราวประชุมใหญ่ของเทวดา มี
ปรากฏในมหาสมยสตูรวา่ สพุรหมและปรมตัตพรหม ผูเ้ป็นบุตร ของพระผูท้รง
ฤทธิก์ม็าดว้ย สนงักุมารพรหมและตสิสพรหมกม็ายงัป่าทีป่ระชุม (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๔๑/๒๗๐) 

ปรมตัถธรรม : ธรรมทีเ่ป็นปรมตัถ,์ธรรมทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ, สภาวะทีม่อียูโ่ดยปรมตัถ,์ สิง่ที่
เป็นจรงิโดยความหมายสงูสดุ, สภาวธรรม, นิยมพดูกนัมาเป็นหลกัทางพระ
อภธิรรมวา่ม ีปรมตัถธรรม ๔ คอื จติ เจตสกิ รปู นิพพานพงึสงัเกตเคา้ความที่



 

๒๙๕๙ 
 

 

เป็นมาวา่ คาํวา่“ปรมตัถธรรม” (บาล:ี ปรมตฺถธมฺม) น้ีไมพ่บทีใ่ชใ้นพระไตรปิฎก
มาแต่เดมิ (ในพระไตรปิฎก ใชเ้พยีงวา่ “ปรมตฺถ” หรอืรวมกบัคาํอื่น, สว่นใน
พระไตรปิฎกแปลภาษาไทย มคีาํวา่ปรมตัถธรรม ซึง่ทา่นผูแ้ปลใสห่รอืเตมิเขา้
มาตามคาํอธบิายของอรรถกถาบา้ง ตามทีเ่หน็เหมาะบา้ง)ต่อมาในชัน้อรรถกถา 
“ปรมตัถธรรม”จงึปรากฏบา้ง ๒-๓ แหง่ แต่หมายถงึเฉพาะนิพพาน หรอืไมก่ใ็ช้
อยา่งกวา้งๆทาํนองวา่เป็นธรรมอนัใหลุ้ถงึนิพพานดงัเชน่สตปัิฏฐานกเ็ป็น
ตวัอยา่งของปรมตัถธรรมทัง้นี้ เหน็ไดว้า่ทา่นมุง่ความหมายในแงว่า่ประโยชน์
สงูสดุต่อมา ในคมัภรีช์ ัน้ฎกีาลงมา มกีารใชค้าํวา่ปรมตัถธรรมบ่อยครัง้ขึน้บา้ง
(ไมบ่่อยมาก) และใชใ้นความหมายวา่เป็นธรรมตามความหมายอย่างสงูสุด คอื
ในความหมายทีแ่ทจ้รงิ มจีรงิ เป็นจรงิ ซึง่ตรงกบัคาํวา่สภาวธรรมยิง่เมือ่คมัภรี์
อภธิมัมตัถสงัคหะเกดิขึน้แลว้และมกีารศกึษาพระอภธิรรมตามแนวของ
อภธิมัมตัถสงัคหะนัน้ กม็กีารพดูกนัทัว่ไปถงึหลกัปรมตัถธรรม ๔จนกล่าวไดว้า่
อภธิมัมตัถสงัคหะเป็นแหลง่เริม่ตน้หรอืเป็นทีม่าของเรือ่งปรมตัถธรรม ๔อยา่งไร
กด็ ี ถา้พดูอย่างเครง่ครดัตามตวัอกัษร ในคมัภรีอ์ภธิมัมตัถสงัคหะนัน้เอง ทา่น
ไมใ่ชค้าํวา่ “ปรมตัถธรรม” เลย แมแ้ต่ในคาถาสาํคญัเริม่ปกรณ์หรอืตน้คมัภรี ์ซึง่
เป็นบทตัง้หลกัทีถ่อืวา่จดัประมวลปรมตัถธรรม ๔ ขึน้มาใหศ้กึษานัน้ แทจ้รงิก็
ไมม่คีาํวา่ “ปรมตฺถธมฺม” แต่อยา่งใด ดงัคาํของทา่นเองวา่ตตฺถ วุตฺตาภธิมฺมตฺถา 
จตุธา ปรมตฺถโตจตฺิต ํ เจตสกิ ํรปํู นิพฺพานมติ ิสพฺพถาแปล: “อรรถแห่งอภธิรรม 
ทีต่รสัไวใ้นพระอภธิรรมนัน้ ทัง้หมดทัง้สิน้ โดยปรมตัถ ์ ม ี ๔ อยา่ง คอื จติ ๑ 
เจตสกิ๑ รปู ๑ นิพพาน ๑”(น้ีเป็นการแปลกนัตามคาํอธบิายของคมัภรี์
อภธิมัมตัถวภิาวนีิ แต่มอีกีฎกีาหน่ึงในยคุหลงัคา้นวา่อภธิมัมตัถวภิาวนีิบอกผดิ 
ทีถู่ก ตอ้งแปลวา่ “อภธิมัมตัถะทีข่า้พเจา้คอืพระอนุรุทธาจารยก์ล่าวในคาํวา่
อภธิมัมตัถสงัคหะนัน้ …”)ทา้ยปรจิเฉทที ่๖ คอืรปูสงัคหวภิาคซึง่เป็นบททีแ่สดง
ปรมตัถม์าครบ ๔ ถงึนิพพาน กม็คีาถาคลา้ยกนั ดงันี้อติ ิจตฺิต ํ เจตสกิ ํ รปํู นิพฺ
พานมจฺิจปิปรมตฺถํ ปกาเสนฺต ิ จตธุาว ตถาคตาแปล: “พระตถาคตเจา้ทัง้หลาย
ยอ่มทรงประกาศปรมตัถไ์วเ้พยีง ๔อยา่ง คอื จติ ๑ เจตสกิ ๑ รปูนิพพาน ๑ 
ดว้ยประการฉะน้ี”เมือ่พนิิจดกูจ็ะเหน็ไดท้ีน่ี่วา่ คาํวา่“ปรมตัถธรรม” เกดิขึน้จาก 
ประการแรกผูจ้ดัรปูคมัภรี ์ (อยา่งทีปั่จจุบนัเรยีกวา่บรรณกร) จบัใจความตอน
นัน้ๆ ตัง้ขึน้เป็นหวัขอ้ เหมอืนอยา่งในกรณีน้ี ในคมัภรีบ์างฉบบั ตัง้เป็นหวัขอ้ขึน้
เหนือคาถานัน้วา่ “จตุปรมตฺถธมฺโม” (มใีนฉบบัอกัษรพมา่, ฉบบัไทยไมม่)ี และ
ประการทีส่อง ผูแ้ปลเตมิหรอืใสเ่พิม่เขา้มา เชน่คาํบาลวีา่ “ปรมตฺถ” กแ็ปลเป็น
ไทยวา่ปรมตัถธรรม ซึง่เป็นกรณีทีเ่ป็นกนัทัว่ไปในคมัภรีร์ุน่ต่อมาทีอ่ธบิาย
อภธิมัมตัถสงัคหะ เชน่ อภธิมัมตัถวภิาวนีิ มกีารใชค้าํบาลเีป็น “ปรมตฺถธมฺม”



 

๒๙๖๐ 
 

 

บา้งแมจ้ะไมม่าก แต่กไ็มม่ทีีใ่ดระบุจาํนวนวา่ปรมตัถธรรมสี ่ จนกระทัง่ในสมยั
หลงัมาก มคีมัภรีบ์าลแีต่งในพมา่บอกจาํนวนกบ็อกเพยีงวา่ “ปรมตัถ ์๔” (จตฺตา
โรปรมตฺเถ, ปรมตฺถทปีนี สงฺคหมหาฏกีาปาฐ, ๓๓๑)แลว้กม็อีกีคมัภรีห์น่ึงแต่งใน
พมา่ยคุไมน่านนี้ ใชค้าํวา่ปรมตัถธรรมโดยระบุวา่สงัขารและนิพพาน เป็น
ปรมตัถธรรม(นมกฺการฏกีา, ๔๕) ยิง่กวา่นัน้ ยอ้นกลบัไปยคุเก่า อาจจะก่อนพระ
อนุรุทธาจารยแ์ต่งอภธิมัมตัถสงัคหะเสยีอกี คมัภรีฎ์กีาแห่งอรรถกถาของสงัยตุต
นิกายแหง่พระสตุตนัตปิฎก ซึง่ถอืวา่รจนาโดยพระธรรมปาละ ผูเ้ป็นอรรถกถา
จารยใ์หญ่ทา่นหนึ่ง ใชค้าํปรมตัถธรรมในขอ้ความทีร่ะบุวา่ “ปรมตัถธรรมอนัแยก
ประเภทเป็น ขนัธ ์ อายตนะ ธาตุสจัจะ อนิทรยี ์ และปฏจิจสมปุบาท” (ส.ํฏ.ี๒/
๓๓๐๓/๖๕๑) น่ีกค็อืบอกวา่ปรมตัถธรรมไดแ้ก่ประดาธรรม ชดุทีเ่รยีกกนัวา่
ปัญญาภมู ิ หรอืวปัิสสนาภมู ิ นัน่เองตามขอ้สงัเกตและความทีก่ล่าวมาพงึทราบ
วา่ ๑. การแปลขยายศพัทอ์ยา่งทีแ่ปลปรมตัถะวา่ปรมตัถธรรมนี้ มใิชเ่ป็นความ
ผดิพลาดเสยีหาย แต่เป็นเรือ่งทัว่ไปทีค่วรรูเ้ทา่ทนัไว ้อนัจะเป็นประโยชน์ในบาง
แงบ่างโอกาส (เหมอืนในการอ่านพระไตรปิฎกฉบบัแปลภาษาไทย ผูอ่้านกค็วร
ทราบเป็นพืน้ไวว้า่ คาํแปลอาจจะไมต่รงตามพระบาลเีดมิกไ็ดเ้ชน่ ใน
พระไตรปิฎกบาลเีดมิวา่ พระพทุธเจา้เสดจ็ออกจากพระวหิาร [คอืทีป่ระทบั] แต่
ในฉบบัแปล บางททีา่นแปลผา่นคาํอธบิายของอรรถกถาวา่ พระพทุธเจา้เสดจ็
ออกจากพระคนัธกุฎ)ี ๒.การประมวลอรรถแห่งอภธิรรม (โดยทัว่ไปกถ็อืวา่เป็น
การประมวลธรรมทัง้หมดทัง้ปวงนัน่เอง) จดัเป็นปรมตัถ ์ ๔(ทีเ่รยีกกนัมาวา่
ปรมตัถธรรม ๔) ตามนยัของอภธิมัมตัถสงัคหะนี้ เป็นทีย่อมรบักนัวา่เป็นระบบ
อนัเยีย่ม ซึง่เกือ้กูลต่อการศกึษาธรรมอย่างยิง่ เรยีกไดว้า่เป็นแนวอภธิรรม แต่
ถา้พบการจดัอยา่งอื่น ดงัทีย่กมาใหด้เูป็นตวัอยา่ง [เป็นสงัขารและนิพพาน บา้ง 
เป็นอยา่งทีเ่รยีกวา่ปัญญาภมู ิบา้ง] กไ็มค่วรแปลกใจ พงึทราบวา่ต่างกนัโดยวธิี
จดัเทา่นัน้สว่นสาระกล็งเป็นอนัเดยีวกนั เหมอืนจะวา่เบญจขนัธ ์ หรอืวา่นามรปู 
กอ็นัเดยีวกนั กด็แูต่วา่วธิจีดัแบบไหนจะงา่ยต่อการศกึษาหรอืเอือ้ประโยชน์ทีมุ่ง่
หมายมากกวา่กนั ๓. ในคาถาเริม่ปกรณ์(ในฉบบัอกัษรไทย ผูช้าํระ คอืผูจ้ดัรปู
คมัภรี ์ ตัง้ชือ่ใหว้า่ “ปกรณารมฺภคาถา”แต่ฉบบัอกัษรพมา่ตัง้ชือ่วา่ “คนฺถารมฺภ
กถา”) มขีอ้ความทีเ่ป็นบทตัง้ ซึง่บอกใจความทัง้หมดของคมัภรีอ์ภธิมัมตัถ
สงัคหะ คาถานี้จงึสาํคญัมาก ควรตัง้อยูใ่นความเขา้ใจทีช่ดัเจนประจาํใจของผู้
ศกึษาเลยทเีดยีว ในกรณีน้ี การแปลโดยรกัษารปูศพัท ์ อาจชว่ยใหช้ดัขึน้ เชน่
อาจแปลวา่ “อภธิมัมตัถะ ทีก่ล่าวในคาํวา่‘อภธิมัมตัถสงัคหะ’ นัน้ ทัง้หมดทัง้สิน้
โดยปรมตัถ ์ม ี๔ อยา่ง คอื จติ เจตสกิรปู นิพพาน” (พงึสงัเกตวา่ ถา้ถอืเครง่
ตามตวัอกัษร ในคาถาเริม่ปกรณ์น้ี ทา่นวา่มอีภธิมัมตัถะ ๔ สว่นในคาถาทา้ย



 

๒๙๖๑ 
 

 

ปรจิเฉททีห่ก ทา่นกล่าวถงึปรมตัถะ ๔แต่โดยอรรถ ทัง้สองนัน้กอ็ยา่งเดยีวกนั)
โดยเฉพาะคาํวา่อภธิมัมตัถะ จะชว่ยโยงพระอภธิรรมปิฎกทัง้หมดเขา้มาสูเ่รือ่งที่
ศกึษา เพราะทา่นมุง่วา่สาระในอภธิรรมปิฎกทัง้หมดนัน่เอง ประมวลเขา้มาเป็น
๔ อย่างนี้ ดงัจะเหน็ชดัตัง้แต่พระอภธิรรมปิฎกคมัภรีแ์รก คอืธมัมสงัคณีตลอด
หมดทัง้ ๒๕๘ หน้า ทีแ่จงกุสลตัตกิะ อนัเป็นปฐมอภธิมัมมาตกิา กป็รากฏ
ออกมาชดัเจนวา่เป็นการแจงเรือ่ง จติ เจตสกิ รปู และนิพพาน น้ีเอง;ด ูปรมัตถ์, 
อภธัิมมัตถสังคหะ  ๒๙/๖/๒๗,๓๓/๘๗/๗๖๙,๓๓/๑๗๓/๔๗๘ 

ปรมตัถบญัญตัิ : บญัญตัขิ ัน้ปรมตัถ ์หมายถงึขอ้บญัญตัขิ ัน้สงูสดุ ดงัคาํในมหานิทเทสทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ชวีติ อตัภาพ สขุและทุกขท์ัง้ปวง เป็นธรรมทีป่ระกอบกนัขึน้
ชัว่ขณะจติเดยีว ขณะยอ่มหมนุไปอยา่งรวดเรว็ เทวดาผูด้าํรงอยูไ่ดต้ัง้ ๘๔,๐๐๐ 
กปักม็ไิดป้ระกอบดว้ยจติ ๒ ดวง(ในขณะจติเดยีว) เป็นอยูไ่ด ้ ขนัธเ์หล่าใดของ
สตัวท์ีต่ายไป หรอืยงัดาํรงอยูใ่นโลกนี้ ดบัไปแลว้ ขนัธเ์หล่านัน้ทัง้หมดเป็นอยา่ง
เดยีวกนั ดบัไปแลว้กม็ไิดส้บืต่อกนั ขนัธท์ีแ่ตกไปในอดตีอนัหาลาํดบัมไิด ้ และ
ขนัธท์ีจ่ะแตกไปในอนาคต มลีกัษณะไมต่่างกบัขนัธท์ีด่บัในปัจจุบนั สตัวไ์มเ่กดิ
ดว้ยอนาคตขนัธย์อ่มดาํรงอยูด่ว้ยปัจจุบนัขนัธเ์พราะจติแตกดบัไป  สตัวโ์ลกชือ่
วา่ ตายแลว้ น้ีเป็นปรมตัถบญัญตั(ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๓) 

ปรมตัถบารมี : บารมยีอดเยีย่ม, บารมใีนความหมายสงูสุด, บารมทีีเ่ตม็ความหมายแทจ้รงิ, 
บารมขีัน้สงูสดุ เหนืออุปบารม ีเชน่ การสละชวีติเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น เป็นทาน
ปรมตัถบารม ีดงัคาํในจรยิาปิฎก ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ การบาํเพญ็บารมอีนั
เป็นธรรมเครือ่งบ่มพระโพธญิาณเหล่าน้ี จดัเป็นบารม ี ๑๐ อุปบารม ี ๑๐ และ
ปรมตัถบารม ี๑๐  คอืการบาํเพญ็ทานในภพทีเ่ป็นพระเจา้สวิริาช ผูป้ระเสรฐิเป็น
ทานบารม ี๑ ในภพทีเ่ราเป็นเวสสนัดรและเวลามพราหมณ์เป็นทานอุปบารม ี๒ 
ในภพทีเ่ราเป็นอกติตดิาบสอดอาหารนัน้    เป็นทานอุปบารม ี ในภพทีเ่ราเป็น
พญาไก่ป่า สลีวนาคและพญากระต่าย เป็นทานปรมตัถบารม ี๓  (ข.ุจรยิา.(ไทย) 
๓๓/๑๒๒/๗๗๖) ; ด ูบารมี 

ปรมตัถสจัจะ : จรงิโดยปรมตัถ ์ คอืความจรงิโดยความหมายสงูสดุ เชน่ รปู เวทนา สญัญา 
สงัขาร วญิญาณ; ตรงขา้มกบั สมมติสัจจะ จรงิโดยสมมต ิ เชน่สตัว ์บุคคล ฉนั 
เธอ มา้ รถ นาย ก.นาง ข. เป็นตน้ ดงัคาํในจงักสีตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บุคคลสรา้งศรทัธาในภกิษุนัน้อยา่งมัน่คง    จงึเกดิศรทัธาแลว้เขา้ไปหา เมือ่เขา้
ไปหา ยอ่มนัง่ใกล ้ฯลฯ ครัน้อุตสาหะแลว้ยอ่มพจิารณาครัน้พจิารณาแลว้ยอ่มตัง้
ความเพยีร เธอตัง้ความเพยีรแลว้ยอ่มทาํปรมตัถสจัจะใหแ้จง้ดว้ยกายและ
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เหน็ชดัปรมตัถสจัจะนัน้ดว้ยปัญญา,เป็นขอ้ ๑ ในบรรดาสจัจะ ๒  (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๓/๔๓๒/๕๔๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๑๑๓/๑๗๓) 

ปรมนันทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปรมนันทายกเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ท่านไดถ้วายขา้วอยา่งดแีดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่
วปัิสส ีเพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙/๔๖๓) 

ปรมสัสาสปัปัตตสตูร  :  พระสตูรวา่ดว้ยผูถ้งึความโล่งใจอยา่งยิง่  ชมัพุขาทก
ปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระสารบีุตรผูอ้ยู ่  ณ  หมูบ่า้นนาลกคาม  แควน้มคธ
แลว้ถามวา่  ดว้ยเหตุเพยีงเทา่ไร  ภกิษุจงึเป็นผูถ้งึความโล่งใจอยา่งยิง่ ทา่น
พระสารบีุตรตอบวา่  ภกิษุผูรู้ช้ดัความเกดิ  ความดบั  คุณ  โทษและเครือ่งสลดั
ออกจากผสัสายตนะ  ๖  ตามความเป็นจรงิแลว้หลดุพน้เพราะไมถ่อืมัน่ ชือ่วา่
เป็นผูถ้งึความโล่งใจอยา่งยิง่   (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๙/๓๓๙) 

ปรโลก : โลกหน้า ดงัคาํในมหาวรรคเป็นตน้วา่ สตัวท์ัง้หลาย บางพวกมกัเหน็ปรโลกและ
โทษวา่น่ากลวั บางพวกไมเ่หน็ปรโลกและโทษวา่น่ากลวั,หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อายขุองมนุษยน้์อย จาํตอ้งไปสูป่รโลก ตอ้งประสบ
กบัความตายทีเ่ขา้ใจกนัอยู ่ ควรทาํกุศล ประพฤตพิรหมจรรย ์ ผูท้ีเ่กดิมาแลว้ไม่
ตายไมม่ ี(ว.ิม.(ไทย) ๔/๙/๑๔,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๙/๓๙,๑๐/๖๙/๔๐,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๒๘๓/๓๐๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๙/๔๐๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗๕/๘๒,๑๕/๑๑๑/๑๒๕,ข.ุ
เปต.(ไทย) ๒๖/๗๔๘/๒๙๐,ข.ุชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๕๐/๓๖๒,๒๗/๙๑/
๓๖๙,ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๖๔/๔๘๐,,ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๓๐๑/๓๘๓,๒๘/
๑๓๐๒/๓๘๔,๒๘/๑๓๒๑/๓๘๗,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๕) 

ปรโลกตุตรธรรม :(นวโลกตุตรธรรม) ใหย้า้ยที ่ธรรมเหนือโลก  ๙  อยา่ง  (มรรค  ๔  ผล  ๔  
นิพพาน ๑) ดงัคาํในเมตตชเิถรคาถา ทีพ่ระเมตตชเิถระไดก้ล่าววา่ขา้พเจา้ขอ
นอบน้อมพระผูม้พีระภาคศากยบุตรผูท้รงพระสริพิระองคน์ัน้ พระองคผ์ูท้รง
บรรลุสพัพญัญุตญาณอนัเลศิทรงแสดงนวโลกุตตรธรรมอนัเลศิน้ีไวเ้ป็นอยา่งด ี
(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๔/๓๓๗) 

ปรเหฐนา : การเบยีดเบยีนผูอ้ื่น, เป็นธรรมขอ้ ๑ ทีท่าํใหม้นุษยเ์กดิกลิน่ชัว่รา้ย ดงัคาํทีส่นงั
กุมารตอบโควนิทพราหมณ์ตอนหนึ่งวา่ โกธะ (ความโกรธ) โมสวชัชะ (การพดู
เทจ็) ฯลฯ โลภะ (ความอยากได)้ โทสะ (ความคดิประทุษรา้ย) มทะ (ความมวั
เมา) โมหะ (ความหลง) สตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยกเิลสเหลา่น้ีจดัวา่เป็นผูม้กีลิน่ชัว่รา้ย
ตอ้งไปอบาย ปิดพรหมโลกแลว้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘) 
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ประกอบความเพียร : ทาํความเพยีร, บาํเพญ็เพยีร ดงัคาํในอนงัคณสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ กุลบตุร....สาํรวมวาจาคุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย รูป้ระมาณใน
การบรโิภค ประกอบความเพยีรในธรรมเป็นเครือ่งตื่นอยา่งต่อเน่ือง ใสใ่จใน
สมณธรรม (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๕) 

ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ : บาํเพญ็เพยีรเนืองๆ หมายถงึทาํเพยีรเครือ่งตื่นอยูเ่นืองๆ
,เป็นการชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมเครือ่งกางกัน้ดว้ยการจงกรม ดว้ยการนัง่  
สาํเรจ็สหีไสยาโดยตะแคงขา้งขวา ทาํอุฏฐานสญัญา(ความหมายใจวา่จะลุกขึน้)
ไวใ้นใจ ดงัคาํในสารปีุตตสทัธวิหิารกิสตูรทีพ่ระสารบีตุรเถระกล่าวไวว้า่ภกิษุชือ่
วา่ประกอบความเพยีรเครือ่งตื่นอยูเ่นืองๆ เป็นอยา่งไรคอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้
ชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นตวัขดัขวางดว้ยการจงกรม    ดว้ย
การนัง่ตลอดวนั ชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นตวัขดัขวางดว้ยการ
จงกรม ดว้ยการนัง่ ตลอดปฐมยามแหง่ราตร ี นอนดุจราชสหีโ์ดยขา้งเบือ้งขวา
ซอ้นเทา้เหลื่อมเทา้มสีตสิมัปชญัญะ หมายใจวา่จะลกุขึน้ตลอดมชัฌมิยามแหง่
ราตรลีุกขึน้ชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นตวัขดัขวางดว้ยการ
จงกรม ดว้ยการนัง่ ตลอดปัจฉิมยามแหง่ราตร ี  ภกิษุชือ่วา่ประกอบความเพยีร
เครือ่งตื่นอยูเ่นืองๆเป็นอยา่งนี้แล(ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๐/๑๔๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๕๖/๙๘,๒๒/๙๖/๑๖๖,๒๒/๙๗/๑๖๗,๒๒/๙๘/๑๖๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๗/
๔๔๑) 

ประกอบความสขุ : ขวนขวายเรือ่งความสขุสว่นตวั เชน่ ความสขุในการนอน ความสขุในการ
เอกเขนก ความสขุในการหลบั ดงัคาํในเจโตขลีสตูรทีก่ล่าววา่ ภกิษุในธรรมวนิยั
น้ีฉนัอาหารตามความตอ้งการจนอิม่เกนิไปประกอบความสขุในการนอน 
ความสขุในการนอนเอกเขนกความสุขในการหลบัอยู ่ ฯลฯ น้ีเป็นกเิลสเครือ่งผกู
ใจประการที๔่ทีภ่กิษุผูม้จีติไมน้่อมไปเพือ่ความเพยีรเพือ่ประกอบเนืองๆ เพือ่
กระทาํต่อเนื่องเพือ่บาํเพญ็เพยีร ยงัตดัไม่ขาด(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๘๖/๒๐๐,๑๘๘/
๒๐๒) 

ประกนั : ปาฏโิภคะ,รบัรองวา่จะรบัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้,รบัรองวา่จะมหีรอืไม่มี
เหตุการณ์นัน้ ๆดงัคาํในสปุปวาสาสตูรทีพ่ระมหาโมคคลัลานะกล่าวแก่อุบาสก
คนหนึ่งวา่ อาตมภาพ  ขอคํ้าประกนัธรรม ๒ ประการ คอืโภคสมบตัแิละชวีติ
ของทา่น  สว่นศรทัธา ทา่นตอ้งคํ้าประกนัเอง (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๒๐๓),หรอืดงั
คาํในมยัหกสกุณชาดกทีง่ตูอ้งการลวงป ูจงึกล่าววา่ ถา้เราทัง้ ๒ ถกูหนีบเพราะ
เหตุแหง่ชายนี้  ขอชายน้ีจงลุกขึน้ ขา้พเจา้จะดดูพษิให ้  ขอทา่นจงปล่อย
ขา้พเจา้และกาโดยเรว็  ก่อนทีพ่ษิอนัรา้ยแรงจะเขา้สูช่ายนี้ ปไูดฟั้งดงันัน้คดิ
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อุบายไดแ้ลว้จงึกล่าววา่ ขา้พเจา้จะปล่อยงแูต่จะยงัไมป่ล่อยกา กาจกัเป็นตวั
ประกนัก่อนจนกวา่ขา้พเจา้จะเหน็ ชายนี้มคีวามสขุ ปราศจากโรคแลว้ (ข.ุ
ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๙๙/๒๔๖),หลกัทรพัยท์ีใ่หไ้วเ้ป็นเครือ่งรบัรอง ดงัคาํใน
ปาฏโิภคสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ไมม่ใีครเลย ไมว่่าจะเป็น
สมณะ พราหมณ์ เทวดา  มาร พรหม หรอืใครๆในโลกทีจ่ะประกนัธรรม๔ 
ประการ คอืสิง่ทีม่คีวามแก่เป็นธรรมดาวา่ ไมแ่ก่ สิง่ทีม่คีวามเจบ็เป็นธรรมดาวา่   
ไมเ่จบ็ สิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดาวา่ไมต่าย และผลแหง่กรรมชัว่ทีเ่ศรา้หมอง 
ใหเ้กดิในภพใหม ่มทุีกขเ์ป็นกาํไร  มทีุกขเ์ป็นผล  มชีาต ิชรา และมรณะต่อไป
วา่  ไมบ่งัเกดิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๒/๒๕๘) 

ประกายพรึก, ดาว : ดาวทีม่รีศัมมีากกวา่ดาวดวงอืน่,ดาวรุง่คอืดาวพระศุกรท์ีเ่หน็ในเวลาเชา้
มดื,ถา้เหน็ในเวลาหวัคํ่า เรยีกวา่ดาวประจาํเมอืง ในทางพระพทุธศาสนามกัใช้
เป็นขอ้เปรยีบเทยีบหลกัธรรมอธบิายอภภิายตนะขอ้ที ่ ๘วา่ บุคคลหน่ึงมอีรปู
สญัญาภายในเหน็รปูทัง้หลายภายนอกทีข่าวมสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาว
เขม้ เปรยีบเหมอืนดาวประกายพรกึทีข่าว มสีขีาว  เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาว
เขม้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗๓/๑๒๑),ในเมตตาภาวนาสตูร กล่าวไวว้า่ ในเวลาใกล้
รุง่แหง่ราตร ีดาวประกายพรกึทัง้หลาย ต่างทอแสง แพรวพราวระยบิระยบั (ข.ุอิ
ต.ิ(ไทย) ๒๕/๒๗/๓๗๒),ในปทปีวมิาน กล่าวไวว้า่ เทพธดิาเปล่งรศัมสีวา่งไสว
ไปทัว่ทุกทศิสถติอยู ่    ดุจดาวประกายพรกึ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๕/๑๓),ในพทุธ
วงศก์ล่าวไวว้า่  ธรรมดาวา่ดาวประกายพรกึเป็นดาวนพเคราะหท์ีเ่ทีย่งตรงใน
โลกพรอ้มทัง้เทวโลกยอ่มไมเ่คลื่อนไปจากวถิโีคจรไมว่า่จะเป็นฤดรูอ้น ฤดหูนาว 
หรอืฤดฝูน  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๔๘/๕๘๖)   

  มอีธบิายไวว้า่ ดาวทีม่รีศัมมีากกวา่ดาวดวงอื่น (ข.ุว.ิอ.(บาล)ี๗๕/๕๕)  
ปัจจุบนัเรยีกวา่  ดาวรุง่  คอื  ดาวพระศุกรท์ีเ่หน็ในเวลาเชา้มดื  ถา้เหน็ในเวลา
หวัคํ่า  เรยีกดาวประจาํเมอืง  (พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ.  
๒๕๒๕ หน้า  ๕๐๐) 

ประกาศ : ป่าวรอ้ง เชน่เมือ่พระสุทนิเสพกามกบัภรรยาเก่าทวยเทพชัน้ภุมมะกระจายขา่ว
วา่ ทา่นผูเ้จรญิ ภกิษุสงฆไ์มเ่คยมเีสนียดไมเ่คยมโีทษ พระสทุนิกลนัทบตุร ก่อ
เสนียด  ก่อโทษขึน้แลว้ ทวยเทพชัน้จาตุมมหาราชสดบัเสยีงของทวยเทพชัน้ภุม
มะแลว้ไดก้ระจายขา่วต่อไปฯลฯเพยีงครู่เดยีวเทา่นัน้เสยีงป่าวประกาศได้
กระจายขึน้ไปถงึพรหมโลกดว้ยประการฉะน้ี(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๖/๒๕), แจง้ให้
ทราบ, เชน่ในมหาวภิงัค ์ เวรญัชพราหมณ์ไดฟั้งขา่ววา่ พระผูม้พีระภาคทรงรู้
แจง้โลกนี้พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลกพรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณ
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พราหมณ์เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ จงึทรงประกาศใหผู้อ้ื่นรูต้าม 
ทรงแสดงธรรม (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑/๒),หรอืดงัคาํในปาฏกิสตูร พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภคัควะ มสีมณพราหมณ์บางพวก ประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้กาํเนิดของ
โลกตามลทัธอิาจารยว์า่พระอศิวรเป็นผูส้รา้ง วา่พระพรหมเป็นผูส้รา้ง (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๖/๒๗),แสดง เช่นเมือ่พระผูม้พีระภาคไดส้นทนาธรรมกบัอุปกาชวีก
ตอนหนึ่งวา่ เราจะไปเมอืงหลวงแหง่ชาวกาส ี ประกาศธรรมจกัร ตกีลองอมต
ธรรมไปในโลกอนัมคีวามมดืมน อุปกาชวีกทลูวา่ อาวุโส ทา่นสมควรเป็นพระ
อนนัตชนิะตามทีท่า่นประกาศ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๑/๑๗),หรอืดงัคาํในวสิาขสตูรที่
พระผูม้พีระภาคไดต้รสักบัทา่นวสิาขปัญจาลบิุตรวา่บคุคลพงึประกาศ เชดิช ู ยก
ยอ่งธรรมซึง่เป็นธงชยัของฤๅษฤีๅษทีัง้หลายมสีุภาษติเป็นธงชยัธรรมเป็นธงชยั
ของฤๅษ ี(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๘/๗๙) 

ประกาศโทษ : ชีโ้ทษ, กล่าวสิง่ทีทุ่กขข์องสงัขาร ดงัคาํในมหาปทานสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ พระราช
โอรสพระนามวา่ขณัฑะและบุตรปุโรหติชือ่ตสิสะไดก้ารบรรพชาไดก้ารอุปสมบท
ในสาํนกัของพระวปัิสสพีทุธเจา้พระองคท์รงชีแ้จงใหภ้กิษุเหล่านัน้เหน็ชดัชวนใจ
ใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตัเิรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่
เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ทรงประกาศโทษความตํ่าทราม ความเศรา้หมองของ
สงัขารและอานิสงสใ์นนิพพาน(ท.ีปา.(ไทย)๑๐/๗๗/๔๓,๑๐/๘๑/๔๕,๑๐/๘๕/
๔๖),ชีโ้ทษของสิง่ต่างๆ ในธาตวุวิณัณเปตวตัถุ ทีเ่ปรตตนหนึ่งเคยเป็นเศรษฐี
ชาวกรุงราชคฤหท์ีห่า้มภรรยาและบุตรนําดอกไมไ้ปบชูาพระสถูป ตอนหนึ่งวา่ 
เมือ่การบชูาและการฉลองพระสถูปของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นไปอยู่
ชนเหล่าใดประกาศโทษ    (แหง่การบูชาพระสถปูเหมอืนเรา) ทา่นพงึคดัชน
เหล่านัน้ออกจากบุญนัน้(ข.ุเปต.(ไทย ๒๖/๕๑๓/๒๔๙)  

ประกาศธรรม : แสดงธรรม,สอนธรรม ดงัคาํในสามญัญผลสตูรที ่      พระเจา้อชาตศตัรทูรง
ประกาศพระองคเ์ป็นอุบาสกกราบทลูวา่ พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่
แจง้โดยประการต่าง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่วํ่า เปิดของทีปิ่ดบอก
ทางแก่ผูห้ลงทาง    หรอืตามประทปีในทีม่ดื ดงัคาํทีโ่ปตลยิปรพิาชก กล่าวไวว้า่ 
ทา่นพระโคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่งๆเปรยีบเหมอืนบุคคล
หงายของทีค่วํ่าเปิดของทีปิ่ด บอกทางแก่ผูห้ลงทาง หรอืตามประทปีไวใ้นทีม่ดื 
(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๐/๘๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๐/๑๕๓) 

  คาํน้ีมปีรากฏในหลายพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๙๙/
๑๑๐,๙/๕๑๗/๒๒๙,๙/๕๕๙/๒๔๗,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๕/๓๗,๑๐/๖๗/๓๘,๑๐/๗๖/
๔๓,๑๐/๘๐/๔๕,๑๐/๓๕๔/๒๘๔,๑๐/๔๓๗/๓๖๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๗/๒๘) 
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ประกาศธรรมจกัร : แสดงธรรมจกัร,แสดงธรรมคอือรยิสจั ๔ ไดแ้ก่ ทุกข ์สมทุยั นิโรธ มรรค 
และอรยิมรรรค มอีงค ์ ๘ ประกอบดว้ย สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา 
สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิ และสมัมาสมาธ ิ ทีป่่า
อสิปิตนะ ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรกล่าวไวว้า่ ตถาคตประกาศธรรมจกัรอนั
ยอดเยีย่มใหเ้ป็นไป แผน่ดนินี้ กไ็หวสัน่สะเทอืน เลื่อนลัน่ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗๑/
๑๑๘,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๖๙๐/๖๖๔),แสดงธรรมครัง้แรก ดงัคาํในมหาปรนิิพพาน
สตูรและสงัเวชนียสตูรกล่าวไวว้า่ สงัเวชนียสถานทีกุ่ลบตุรผูม้ศีรทัธาควรไปด ู 
ดว้ยระลกึวา่ ตถาคต ทรงประกาศธรรมจกัรอนัยอดเยีย่มในทีน้ี่... อานนท ์ ชน
เหล่าใดเหล่าหน่ึงจารกิไปยงัเจดยีจ์กัมจีติเลื่อมใสตายไปชนเหล่านัน้ทัง้หมด
หลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๘/๑๘๐),ในปฐมตถาคตอจัฉรยิสตูรกล่าววา่ เมือ่ตถาคต
ทรงประกาศธรรมจกัรอนัยอดเยีย่ม แสงสวา่งโอฬารประมาณไมไ่ดเ้กนิเลย
อานุภาพของเทวดาทัง้หลายยอ่มปรากฏในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหม
โลก  และหมู่สตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย ์ แมแ้ต่โลกนัตรกิน
รก ซึง่เปิดตลอด ไมม่อีะไรปิดกัน้ มดืมดิ มองไมเ่หน็อะไรทีแ่สงสวา่งแหง่ดวง
จนัทรแ์ละดวงอาทติยม์ฤีทธิม์ากอยา่งน้ีมอีานุภาพมากอยา่งนี้ยงัสอ่งไปไมถ่งึแต่
แสงสวา่งโอฬารประมาณไมไ่ด ้ล่วงเลยอานุภาพของเทวดาทัง้หลายยอ่มปรากฏ
ในโลกนัตรกินรกนัน้แมพ้วกสตัวท์ีเ่กดิในโลกนัตรกินรกนัน้จาํกนัและกนัได้
เพราะแสงสวา่งนัน้วา่  ทา่นผูเ้จรญิ ทราบวา่ สตัวแ์มเ้หล่าอื่นทีเ่กดิในทีน้ี่มอียู ่ น้ี
เป็นเหตุอศัจรรยไ์มเ่คยปรากฏประการที ่๔ ยอ่มปรากฏเพราะความปรากฏของ
ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๗/๑๙๕) 

ประกาศพรหมจรรย  ์: แสดงพรหมจรรย,์หมายถงึประกาศศาสนา แสดงมรรคพรหมจรรย ์คาํ
วา่ พรหมจรรย ์ เป็นจรยิาของผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ ซึง่ไดแ้ก่พระพทุธเจา้ พระปัจเจก
พทุธเจา้ และพระสาวกของพระพทุธเจา้ ดงัคาํในสามญัญผลสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ตถาคตรูแ้จง้โลกนี้พรอ้มทัง้เทวโลกมารโลก พรหมโลกและหมูส่ตัว์
พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์    เทวดาและมนุษย ์   ดว้ยตนเองแลว้ประกาศใหผู้อ้ื่นรู้
ตาม แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลางและมคีวามงาม
ในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย ์ พรอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์
ครบถว้น (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๙๐/๖๔) 

  คําน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่งเช่นท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๕๕/๘๘,๙/๒๕๗/
๘๙,๙/๓๐๑/๑๑๑,๙/๓๒๔/๑๒๕,๙/๔๕๐/๑๙๘,๙/๕๐๓/๒๒๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๘๖/
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๔๗,๑๐/๘๗/๔๗,๑๐/๘๘/๔๘,๑๐/๘๘/๔๙,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๓๙/๔๗๑,๑๒/๔๔๔/
๔๘๑ 

  อรรถกถาอธบิายไวว้า่ ทา่นเรยีกวา่พรหมจรรย ์ เพราะเป็นจรยิาของผูท้ีเ่ป็น
ผูใ้หญ่ โดยความหมายวา่ เป็นผูป้ระเสรฐิทีสุ่ด คอืพระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธ
เจา้ และพระสาวกของพระพทุธเจา้ คาํวา่ คาํวา่ พรหมจรรยห์มายถงึความ
ประพฤตปิระเสรฐิ มนียั ๑๐ ประการ คอื ทาน (การให)้ ไวยาวจัจะ(การ
ขวนขวายชว่ยเหลอื) ปัญจสลีะ (ศลีหา้) อปัปมญัญา (การประพฤตพิรหมวหิาร
อยา่งไมม่ขีอบเขต)เมถุนวริตั(ิการงดเวน้จากการเสพเมถุน)สทารสนัโดษ(ความ
ยนิดเีฉพาะคูค่รองของตน)วริยิะ(ความเพยีร)อุโปสถงัคะ(องคอุ์โบสถ)อรยิมรรค
(ทางอนัประเสรฐิ)และศาสนา(พระพทุธศาสนา)ในทีน้ี่หมายถงึศาสนา (ท.ี ส.ีอ. 
(บาล)ี ๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒) 

ประกาศพระศาสนา : แสดงคาํสอน,สง่พระสาวกแสดงธรรมโปรดประชาชน ดงัคาํในมหาป
ทานสตูร กลา่วไวว้า่ พระวปัิสสพีทุธเจา้ไดม้พีระราํพงึวา่ เวลานี้ ในกรุงพนัธุมดี
มภีกิษุสงฆอ์ยูจ่าํนวนมากถงึ ๑๖๘,๐๐๐รปู ทางทีด่เีราควรประกาศใหภ้กิษุ
ทัง้หลายรูท้ ัว่กนัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงจารกิไปเพือ่ประโยชน์แก่คน
หมูม่าก  เพือ่สขุแก่คนหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก  เพือ่ประโยชน์ เพือ่
เกือ้กลู เพือ่สขุแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย แต่อยา่ไปทางเดยีวกนั ๒ รปูจง
แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลางและมคีวามงามใน
ทีส่ดุจงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น 
ในโลกนี้ยงัมเีหล่าสตัวผ์ูม้ธีลุใีนดวงตาเบาบาง    สตัวเ์หล่านัน้จะเสือ่มเพราะ
ไมไ่ดฟั้งธรรมเหล่าสตัวผ์ูท้ ีอ่าจจะรูท้ ัว่ถงึธรรมไดย้งัมอียู ่ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๘๖/
๔๖),ในพทุธวงศ ์กล่าวไวว้า่ ฆฏกิารอุบาสก    ผูเ้ป็นอุปัฏฐาก ของพระผูม้พีระ
ภาคพระนามวา่กสัสปะ เป็นผูม้คีวามเคารพยาํเกรงเป็นพระอนาคามเีล่าเรยีน
นวงัคสตัถุศาสน์เทา่ทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัแลว้ทุกอยา่งชว่ยประกาศพระศาสนาของ
พระชนิเจา้ใหง้ดงาม (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๒/๗๑๓) 

ประกาศลทัธิ : สอนลทัธขิองตน หมายถงึแสดงทรรศนะของตนใหผู้อ้ื่นทราบ ดงัคาํในโปฏฐปาท
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงดาํรวิา่  ‘ยงัเชา้เกนิไปทีจ่ะเทีย่วบณิฑบาตในกรุงสา
วตัถทีางทีด่เีราควรเขา้ไปหาโปฏฐปาทปรพิาชกในพระราชอุทยานของพระนาง
มลัลกิาชือ่เอกสาลกะ ทีจ่ดัไวเ้พือ่เป็นทีป่ระกาศลทัธ’ิ  จงึเสดจ็เขา้ไปทีพ่ระราช
อุทยานของพระนางมลัลกิาชือ่เอกสาลกะทีจ่ดัไวเ้พือ่เป็นทีป่ระกาศลทัธ ิ (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๔๐๖/๑๗๕,๙/๔๐๗/๑๗๕),ในพระสตูรกล่าวไวว้า่ ประกาศลทัธ ิ มกัใช้
ศาลาถกแถลง  ดงัคาํในมหาสกุลุทายสิตูรกล่าวไวว้า่ พวกสมณพราหมณ์ผูม้ี



 

๒๙๖๘ 
 

 

ลทัธติ่างกนัไดม้าชุมนุมกนัทีศ่าลาถกแถลง ไดส้นทนากนั (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๓๘/๒๘๐)  

  อรรถกถากล่าวไวว้า่ เหตกุารณ์ในพระสตูรนี้บอกใหท้ราบถงึสภาพทางสงัคม
ในสมยัพุทธกาลอยา่งหน่ึง คอื สมยันัน้คนชอบ แสวงหาความรู ้ ใครตอ้งการ
แสดงทรรศนะของตนกส็ามารถไปแสดงในศาลาถกแถลงทีจ่ดัไว ้ อกีทัง้ ยนืยนั
วา่ การประกาศธรรมวนิยัของพระพทุธเจา้ มใิชว่า่พระองคจ์ะทรงวางทา่ทเีป็น
ปรปักษ์กบันกับวชต่างลทัธ ิ (ท.ีส.ีอ.(บาล)ี๔๐๖/๓๐๑) มอีธบิายตอ่อกีวา่ อรรถ
กถาแกว้า่  ไมม่ศีาลาทีม่ชีือ่อยา่งนี้โดยเฉพาะแต่เป็นสถานทีท่ีส่มณพราหมณ์ผู้
เป็นเดยีรถยีต์า่งพวกมาแสดงทรรศนะตามลทัธขิองตน(ท.ีส.ีอ.(บาล)ี๑/๔๑๑/
๓๐๔)อกีนยัหนึ่งหมายถงึการประชุมสนทนาประกาศลทัธ ิ ทาํใหป้ระชาชนทราบ
วา่ คนนี้พดูอะไร คนนี้ประกาศอะไร เป็นตน้  (ม.ม.อ. (บาลปี ๒/๒๓๘/๑๗๓)   

ประคตเอว : ผา้ใชค้าดเอวหรอืคาดอกสาํหรบัพระ (เรยีก ประคดอก ประคดเอว) ม ี๒ อยา่ง 
คอืประคดแผน่ ๑ ประคดไสส้กุร ๑,เป็น ๑ ในอฐับรขิาร ๘  ดงัคาํในมหาวรรค
กล่าวไวว้า่ เมือ่จะพบัจวีร พงึพบัจวีรใหเ้หลื่อมมุมกนั ๔ น้ิว    ตัง้ใจวา่ ตรง
กลางจะไดไ้มม่รีอยพบั พงึมว้นประคตเอวใสข่นดจวีร (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๗/๘๙),
ในปิลนิทวจัฉเถราปทาน กล่าวไวว้า่ อุบาสกคนหน่ึง จา้งชา่งใหท้าํกล่องเขม็ ผา้
องัสะประคตเอวและเชงิรองบาตร ซึง่ทาํอยา่งสวยงามใหส้มควร(แก่สมณ
บรโิภค),มอีานิสงสส์าํหรบัคนทีถ่วายประคตเอว ๖ ประการ คอื ไมห่วัน่ในสมาธิ
(มสีมาธแิน่วแน่)    ๑  เป็นผูช้าํนาญในสมาธ ิ   ๑ มบีรวิารไมแ่ตกแยกกนั  ๑ มี
ถอ้ยคาํทีเ่ชือ่ถอืไดทุ้กเมือ่ ๑ มสีตติัง้มัน่ ๑ ไมม่คีวามสะดุง้กลวั ๑ คุณเหล่าน้ี
ตดิตามขา้พเจา้ไปทัง้ในเทวโลกและมนุษยโลก  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓/
๕๘๐,๑๒๘/๕๙๗) 

ประคองจิต : ระวงัเฝ้าดจูติไมใ่หผ้ดิทาง,ระวงัรกัษาจติใหด้ ี อุปถมัภค์ํ้าชจูติ ดงัคาํในวภิงัค ์
กล่าวไวว้า่  ในคาํวา่  ประคองจติ นัน้ จติ เป็นไฉน จติ  มโน มานสั ฯลฯ มโน
วญิญาณธาตทุีเ่หมาะสมกนั น้ีเรยีกวา่จติ ภกิษุประคอง ประคองดว้ยด ี อุปถมัภ์
คํ้าชจูตินี้ เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกวา่ประคองจติ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๓๙๕/๓๒๙) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่เชน่องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๑๕๗/๔๐๓,๒๐/
๑๕๘/๔๐๓,๒๐/๑๖๒/๔๐๓,๒๐/๑๖๓/๔๐๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓/๒๓,๒๑/
๒๗๕/๓๙๐,,๓๕/๔๐๑/๓๓๑,๓๕/๔๑๙/๓๓๖,๓๕/๔๒๔/๓๓๗ 

ประคองจิตมุ่งม ัน่ : การบําเพญ็เพยีรทางจติ,อุปถมัภจ์ติใหด้าํเนินไปดว้ยความเพยีร หมายถงึ
การตัง้ใจเดด็เดี่ยวด้วยความบากบัน่ ดงัคําในมหานิทเทสว่า ภิกษุประคองจติ
มุ่งมัน่ว่า เนื้อและเลอืดในร่างกายจงเหอืดแหง้ไป  จะเหลอือยู่แต่หนัง  เอน็และ



 

๒๙๖๙ 
 

 

กระดูกก็ตามทเีถดิ ผลใดพงึบรรลุได้ด้วยเรีย่วแรงของบุรุษด้วยกําลงัของบุรุษ 
ดว้ยความเพยีรของบุรุษ ด้วยความบากบัน่ของบุรุษ (ถ้า)ไม่บรรลุผลนัน้แลว้ก็
จกัไม่หยุดความเพยีร แม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรยีกว่าวตัร (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๗/๗๙,๒๙/๑๙๖/๕๗๕) 

ประคองอญัชลี : ประนมมอืไหว,้ยกกระพุม่มอืประนม,ยกมอืไหวพ้ระดงัคาํในจุนทสตูรกล่าวไว้
วา่อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้แลทีบ่คุคลประกอบแลว้เมือ่ลุกขึน้จากทีน่อนแต่
เชา้ตรู ่ แมจ้ะจบัตอ้งแผน่ดนิกต็าม ไมจ่บัตอ้งแผน่ดนิกต็าม    กเ็ป็นผูส้ะอาด
ไมไ่ดเ้ลย แมจ้ะจบัตอ้งโคมยัสดกต็ามไมจ่บัตอ้งโคมยัสดกต็ามกเ็ป็นผูส้ะอาด
ไมไ่ดฯ้ลฯแมจ้ะประคองอญัชลนีอบน้อมดวงอาทติยก์ต็ามไมป่ระคองอญัชลนีอบ
น้อมดวงอาทติยก์ต็ามกเ็ป็นผูส้ะอาดไมไ่ด ้  (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๖/๓๑๙,๒๔/
๑๗๖/๓๒๒),ในวงัคสีสตูรกล่าวไวว้า่ ทา่นพระวงัคสีะกลุ็กจากอาสนะ    หม่จวีร
เฉวยีงบ่า ประคองอญัชลไีปทางพระผูม้พีระภาค (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๓๔๕/๕๘๐) 

ประเคน : สง่ของถวายพระภายในหตัถบาส,สง่ใหถ้งึมอื ดงัคาํในสปุปวาสาสตูร กล่าวไวว้า่ 
สปุปวาสาโกฬยิธดิาไดนํ้าของขบฉนัอนัประณีตประเคนพระผูม้พีระภาคใหอ้ิม่
หนําดว้ยตนเอง หรอืดงัคาํในเสลสตูร กล่าวไวว้า่  เกณิยชฎลิไดนํ้าของขบฉนัอนั
ประณีต    ประเคนภกิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้เป็นประธานใหอ้ิม่หนําสาํราญ ดว้ย
ตนเอง   (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๗/๙๕,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๒๐๓,๒๕/๓๓/
๒๓๘,๒๕/๗๕/๓๒๖); .ในปาจติตยิ ์โภชนวรรค กล่าวไวว้า่ องคแ์หง่การประเคน
ม ี๕ (๑)  เขาถวายดว้ยกาย ดว้ยของเนื่องดว้ยกาย  หรอืดว้ยโยนให ้(๒) เขาอยู่
ในหตัถบาส  (๓) ภกิษุรบัประเคนดว้ยกายหรอืดว้ยของเนื่องดว้ยกาย(ถา้ผูห้ญงิ
ประเคนใชผ้า้กราบหรอืผา้เชด็หน้าทีส่ะอาดรบั) (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๖๖/๔๑๖) 

ประโคม : โหมโรง,บรรเลง,เล่นดนตร,ีบรรเลงดนตรเีพือ่เป็นสญัญาณในพธิบีางอยา่งเพือ่
สกัการ บชูาหรอืยกยอ่งเป็นตน้ ดงัคาํในตตยินาควมิาน ทีบุ่รุษผูเ้ป็นบณัฑติถาม
เทพบตุรตนหน่ึงว่า ใครหนอ  มชีา้งเผอืกปลอดเป็นยานทพิย ์  มเีสยีงดนตรี
ประโคมกกึกอ้งมบีรวิารเป็นอนัมากบชูาอยูใ่นอากาศ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๙๗๖/
๑๑๙) 

ประโคมดนตรี : บรรเลงดนตรเีพือ่เป็นสญัญาณในพธิบีางอยา่งเพือ่สกัการบชูาหรอืยกยอ่ง
เป็นตน้ ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร หลงัจากถวายพระเพลงิพระบรมศพพระผูม้ี
พระภาคแลว้ เจา้มลัละผูค้รองกรุงกุสนิาราไดจ้ดักําลงัพลหอกไวร้อบสณัฐาคา
รลอ้มดว้ยกาํแพงธนู (ป้องกนัพระบรมสารรีกิธาตุของพระผูม้พีระภาค) แลว้
สกัการะเคารพ นบนอบบชูาพระสรรีะของพระผูม้พีระภาคดว้ยการฟ้อนราํ ขบั
รอ้ง ประโคมดนตร ี ระเบยีบดอกไมแ้ละของหอมตลอด ๗ วนั,ในมหาสทุสัสน



 

๒๙๗๐ 
 

 

สตูรกล่าวถงึการประโคมดนตรมีปีรากฏในกรุงกุสาวดตีลอดเวลา ดงัคาํวา่ กรุงกุ
สาวดเีป็นราชธานีทีอ่กึทกึครกึโครมเพราะเสยีง ๑๐ ชนิดทัง้วนัทัง้คนืไดแ้ก่  
เสยีงชา้ง  เสยีงมา้ เสยีงรถ เสยีงกลอง เสยีงตะโพน เสยีงพณิ เสยีงขบัรอ้งเสยีง
กงัสดาล  เสยีงประโคมดนตร ีและเสยีงวา่ ทา่นทัง้หลายโปรดบรโิภค  ดืม่เคีย้ว
กนิ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๓๕/๑๗๖๑๐/๒๔๑/๑๘๑) 

ประจบ : พดูหรอืทาํใหเ้ขารกัเขาชอบ แปลมาจากคาํบาลวีา่ ลปนา หมายถงึการพดูยก
ยอ่งเพราะตอ้งการประจบใหเ้ขารกั หรอืใหส้ิง่ของ หรอืสถานทีเ่ป็นตน้ ดงัคาํใน
มหาวภิงัคก์ลา่วไวว้า่ ภกิษุชัว่บางรปูในธรรมวนิยันี้ สงเคราะหป์ระจบคฤหสัถ์
ดว้ยครุภณัฑข์องสงฆค์อือาราม พืน้ทีอ่าราม วหิาร พืน้ทีว่หิาร(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/
๑๙๕/๑๘๑),ในกุหสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุเหล่าใดหลอกลวง กระดา้ง 
ประจบ ชอบวางทา่อวดด ี มจีติไมต่ัง้มัน่ ภกิษุเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมใ่ชผู่น้บัถอืเรา  
หา่งไกลจากธรรมวนิยันี้  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖/๔๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๘/
๔๘๘,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๕๑๓/๓๘๘) 

ประจกัษ์ชดั : ชดัเจน, แจม่แจง้ หมายถงึมาปรากฏอยา่งชดัเจน ดงัคาํในจฬูวรรค พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทัง้หลาย เหน็ปานนัน้ ย่อมเป็นอนัเธอสดบัมาก ทรงไว ้สัง่สม
ดว้ยวาจาเขา้ไป เพง่ดว้ยใจ ประจกัษ์ชดัดแีลว้ดว้ยทฏิฐ ิ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๓๑/
๓๔๙),หรอืดงัคาํใน  กุลบตุรบางพวกในธรรมวนิยันี้ยอ่มเล่าเรยีนธรรมคอื  
สตุตะฯลฯ และเวทลัละ  พวกเขาเล่าเรยีนธรรมนัน้แลว้ ยอ่มไตรต่รองเนื้อความ
แหง่ธรรมเหลา่นัน้ดว้ยปัญญา ธรรมเหล่านัน้จงึประจกัษ์ชดั๒แก่พวกเขาผู้
ไตรต่รองเนื้อความดว้ยปัญญา(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๓๙/๒๕๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประจกัษ์ชดั  (นิชฺฌานํ  ขมนฺต)ิ  หมายถงึมา
ปรากฏวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัศลีในสตูรนี้  ตรสัสมาธ,ิ วปัิสสนา, มรรค,  ผล, 
วฏัฏะและววิฏัฏะไวใ้นสตูรนี้ๆ ในอาคตสถานแหง่ศลี  เป็นตน้  (ม.ม.ูอ.  (บาล)ี 
๒/๒๓๙/๑๕) 

ประชวร : เจบ็, ป่วย ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไวว้า่ พระเจา้พมิพสิารจอมทพัมคธรฐั    ทรง
ประชวรเป็นรดิสดีวงทวาร พระภษูาเป้ือนพระโลหติ, หรอืดงัคาํในธนญัชานิสตูร 
พระสารบีุตรอยู ่ณ ทกัขณิาครีชีนบทไดถ้ามภกิษุผูม้าจากกรุงราชคฤหว์า่ทา่นผู้
มอีาย ุ พระผูม้ภีาคไมท่รงประชวรและยงัทรงมพีระกาํลงัอยูห่รอืภกิษุนัน้กล่าว
ตอบวา่ ทา่นผูม้อีายพุระผูม้พีระภาคไมท่รงประชวร  และยงัทรงมพีระกาํลงัอยู่ 
ขอรบั(ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๓๑/๑๘๕, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๕/๕๕๗) 

ประชากร : หมูค่น,หมูพ่ลเมอืง(เกีย่วกบัจาํนวน)ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูรกล่าวไวว้า่พราหมณ์
โปกขรสาตปิกครองเมอืงอุกกฏัฐะซึง่มปีระชากรและสตัวเ์ลีย้งมากมาย มพีชื



 

๒๙๗๑ 
 

 

พนัธุธ์ญัญาหารและน้ําหญา้อุดมสมบรูณ์  เป็นพระราชทรพัยท์ีพ่ระเจา้ปเสนทิ
โกศลพระราชทานปนูบาํเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย(สว่นพเิศษ),ในจกักวตัตสิตูร 
กล่าวไวว้า่ เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปีกรุงพาราณสน้ีี จกัเป็นราชธานีนาม
วา่กรุงเกตุมด ีเป็นเมอืงทีม่ ัง่คัง่อุดมสมบูรณ์มพีลเมอืงมากมปีระชากรคบัคัง่ และ
มภีกัษาหารสมบรูณ์,ในอุปาลวิาทสตูร กล่าวไวว้า่ บา้นนาลนัทานี้ม ัง่คัง่ อุดม
สมบรูณ์ มปีระชากรมาก มพีลเมอืงหนาแน่น(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๕/๘๗,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๑๐๖/๗๗,๑๓/๖๔/๖๑) 

ประชาชน : พลเมอืง, สามญัชนทัว่ ๆ ไป ทีไ่มใ่ชข่า้ราชการ พอ่คา้ หรอืนกับวช ในความวา่
ขา้ราชการ พอ่คา้และประชาชน ดงัคาํในลกัขณสตูร กล่าววา่ ภกิษุทัง้หลาย ใน
ชาตกิ่อน ภพก่อน กาํเนิดก่อน ตถาคตเกดิเป็นมนุษยส์งเคราะหป์ระชาชนดว้ย
สงัคหวตัถุ  ๔ ,ในอสิคิลิสิตูร กล่าวไวว้า่ เรือ่งเคยมมีาแลว้    พระปัจเจกพทุธ
เจา้ ๕๐๐ องค ์ ไดอ้าศยัอยูท่ีภู่เขาอสิคิลิน้ีิมานานพระปัจเจกพทุธเจา้เหล่านัน้
กาํลงัเขา้ไปสูภ่เูขานี้ ประชาชนเหน็ แต่พอทา่นเขา้ไปแลว้ ประชาชนไมเ่หน็,ใน
ตาลปตุตสตูร กล่าวไวว้า่ นกัฟ้อนราํคนใดทาํใหป้ระชาชนหวัเราะรืน่เรงิดว้ยคาํ
จรงิบา้ง เทจ็บา้ง กลางโรงละครกลางงานมหรสพนกัฟ้อนราํคนนัน้หลงัจากตาย
แลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเหล่าเทวดาชือ่ปหาสะ,ในอุชชยสตูรกล่าวไว้
วา่ พระอรยิะผูป้ฏบิตัชิอบแสวงหาคุณยิง่ใหญ่ยอ่มเกีย่วขอ้งกบัยญัทีไ่มม่กีริยิา
เอือ้อาํนวยประโยชน์ ประชาชนบชูาทุกเมือ่(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๓๓/๑๗๑,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๔/๓๙๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/
๖๕) 

ประชาราษฎร  ์: พลเมอืง, สามญัชนทัว่ ๆ ไป,ประชาชน ดงัคาํในจกักวตัตสิตูร กล่าวไวว้า่ 
กษตัราธริาชผูไ้ดร้บัมรูธาภเิษก....ทรงปกครองประชาราษฎรต์ามพระมตขิอง
พระองคเ์องเมือ่ทา้วเธอทรงปกครองประชาราษฎรต์ามพระมตขิองพระองคเ์อง
อยู ่ ประชาราษฎรก์ไ็มเ่จรญิต่อไปเหมอืนเก่าก่อน (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๙๐/๖๖),ใน
มหาวรรค กลา่วไวว้า่ พระเจา้แผน่ดนิเป็นประธานของประชาราษฎร ์(ว.ิม.(ไทย) 
๑๑/๓๐๐/๑๓๒),ในภรูทิตัตชาดก กล่าวถงึพระราชาทาํใหป้ระชาราษฎรม์สีขุไว้
ตอนหนึ่งวา่ ถา้พระราชาปกครองแผน่ดนิพรอ้มทัง้อาํมาตยค์ูช่พีและราชบรษิทั
ผูร้บัพระราชโองการทรงชาํนะหมูศ่ตัรลูาํพงัพระองคเ์องประชาราษฎรข์อง
พระองคน์ัน้กจ็ะพงึมสีขุอยูเ่ป็นนิตย ์ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๖๒/๓๓๒),ใน
เวสสนัตรชาดก กล่าวไวว้า่ประชาราษฎรท์ัง้ปวงมาพรอ้มใจกนัประนมมอืถวาย
บงัคมพระมหากษตัรยิ ์ รอ้งไหว้งิวอนพระเวสสนัดรและพระนางมทัร ี ในป่า (ข.ุ
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๓๙๙/๕๕๔) 



 

๒๙๗๒ 
 

 

ประชุมชน : พลเมอืง,ประชาชน, สามญัชนทัว่ไป  ดงัคาํในโพธริาชกุมารสตูร โพธริาชกุมารก็
กราบทลูวา่ ขอพระผูม้พีระภาคทรงเหยยีบผา้ขาวเสดจ็เขา้ไปเถดิ ขอพระสคุต
ทรงเหยยีบผา้ขาวเสดจ็เขา้ไปเถดิ ขอ้น้ีจะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่
สขุ แกห่มอ่มฉนัตลอดกาลนาน    พระผูม้พีระภาคทรงชาํเลอืงดทูา่นพระ
อานนท ์    จากนัน้ท่านพระอานนทไ์ดท้ลูตอบโพธริาชกุมารวา่พระราชกุมารจง
เกบ็ผา้ขาวเสยีเถดิพระผูม้พีระภาคไมท่รงเหยยีบผา้ขาว พระตถาคตทรงเหน็แก่
ประชุมชนผูเ้กดิในภายหลงั (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๖/๓๙๔),ในเนมริาชชาดก มาตลี
เทพสารถทีลูแก่พระเจา้เนมริาชวา่ ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงอา้งพยานโกงลบหนี้ 
เพราะเหตุแหง่ทรพัยข์องประชุมชนชนเหล่านัน้ครัน้ทาํทรพัยข์องหมูช่นใหส้ิน้ไป
แลว้มกีรรมอนัหยาบชา้ ทาํบาปแลว้ตกอยูใ่นหลุมถ่านเพลงิ(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๔๖๔/๒๕๓) 

ประชุมสนทนา : รวบกลุ่มสนทนาธรรม,ประชุมปรกึษาหารอื,รวมกลุ่มกนัพดูคุยแสดงความ
คดิเหน็กนั ดงัคาํในสมณสจัจสตูรทีป่รพิาชกผูเ้ป็นอญัเดยีรถยีเ์หล่านัน้กาํลงั
ประชุมสนทนาเรือ่งนี้ว่า สจัจะของพราหมณ์เป็นอยา่งนี้    สจัจะของพราหมณ์
เป็นอยา่งนี้ ลาํดบันัน้แล  พระผูม้พีระภาคเสดจ็เขา้ไปหาปรพิาชกทัง้หลายถงึที่
พาํนกั ประทบันัง่บนพทุธอาสน์ทีป่ลูาดไว ้ ไดต้รสัถามปรพิาชกเหล่านัน้วา่ 
ปรพิาชกทัง้หลายบดัน้ีพวกทา่นนัง่ประชุมสนทนากนัดว้ยเรือ่งอะไรหนอ เรือ่ง
อะไรทีพ่วกทา่นสนทนากนัคา้งไว ้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๕/๒๖๔),ในปาสราสิ
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ดแีลว้ ภกิษุทัง้หลาย    ขอ้ทีเ่ธอทัง้หลายผูเ้ป็น
กุลบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรทัธาประชุมสนทนาธรรมกีถากนั
นัน้เป็นเรื่องสมควร เธอทัง้หลายผูม้าประชุมกนัมกีจิทีค่วรทาํ ๒ ประการ  คอื 
(๑) การสนทนาธรรม   (๒)  การเป็นผูน่ิ้งอย่างพระอรยิะ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๗๓/
๒๙๖) 

ประณาม : 1.พดูวา่กดใหเ้สยีหาย,ตเิตยีนดงัคาํมหาวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ภกิษุทัง้หลายไดนํ้า
เสนาสนะเครือ่งใชส้อยประจาํในวหิารของอุบาสกคนหนึ่งไปใชส้อยทีอ่ื่น  
อุบาสกนัน้ตาํหนิ  ประณาม โพนทะนา หรอืดงัคาํวา่ สทัธวิหิารกิทัง้หลายกย็งัไม่
ประพฤตชิอบอยูเ่ชน่เดมิ ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาค
ใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  ภกิษุทัง้หลาย  เราอนุญาตใหป้ระณาม
สทัธวิหิารกิผูไ้มป่ระพฤตชิอบ(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๕๗/๑๓๐,ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๘/
๙๓,๔/๖๘/๙๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๐/๕๒๙,๑๙/๑๐๒๑/๕๓๒) 

 2. การน้อมไหว ้(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  



 

๒๙๗๓ 
 

 

ประณีต : ด,ี ดยีิง่, ละเอยีด ดงัคาํในทสตุตรสตูร กล่าวถงึสมัมาสมาธติอนหนึ่งวา่ ญาณ
ยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ สมาธน้ีิ สงบ ประณีต ไดด้ว้ยความสงบระงบั บรรลุได้
ดว้ยภาวะทีจ่ติเป็นหนึ่งผดุขึน้ และมใิชบ่รรลุไดด้ว้ยการขม่(ธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึ)
หา้มกเิลสดว้ยสสงัขารจติ,ในจฬูสจัจกสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  อคัคเิวสส
นะ สาวกของเราในธรรมวนิยันี้ เหน็เบญจขนัธน์ัน้ทัง้หมด คอืรปูอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนั ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด 
เลวหรอืประณีต  ไกลหรอืใกลก้ต็ามตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบอยา่งนี้
วา่  นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไม่เป็นนัน่    นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา  เวทนาอยา่งใด
อยา่งหนึ่ง... สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  ...  สงัขารอย่างใดอยา่งหนึ่ง ... (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๘๔,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๖๑/๓๙๘),ในธมัมสงัคณีอธบิายคาํวา่
ประณีตหมายถงึโลกุตตรธรรม ๙ ดงัคาํวา่ มรรค  ๔ ทีไ่มน่บัเนื่องในวฏัฏทุกข ์
สามญัญผล ๔  และนิพพาน สภาวธรรมเหล่าน้ีชือ่วา่ธรรมชัน้ประณีต (อภ.ิส.ํ
(ไทย) ๓๔/๑๔๒๕/๓๕๑) 

  คาํน้ีมปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๐/๒๒๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๐/
๔๐,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๘๕/๔๖๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๐/๑๕๒ 

ประดบั : ตกแต่งใหง้ามดว้ยสิง่ต่าง ๆ มสีรอ้ย แหวน เป็นตน้ เชน่ ประดบัเหรยีญตรา 
ประดบัอาคารสถานที ่ประดบัโคมไฟ, โดยปรยิายหมายความวา่ ประกอบ, เพิม่
,บาํรุง ดงัคาํในเสขปฏปิทาสตูร อาสวสตูร และนนัทสตูร พระผูม้พีรภาคตรสัวา่ 
พระอรยิสาวกในพระธรรมวนิยันี้พจิารณาโดยแยบคายแลว้จงึกลนืกนิอาหาร
ไมใ่ชเ่พือ่เล่น ไมใ่ชเ่พือ่มวัเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดบั ไมใ่ชเ่พือ่ตกแต่งแต่กลนืกนิ
อาหารเพยีงเพือ่ความดาํรงอยูไ่ดแ้ห่งกายนี้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๒๔/๒๗,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๕๘/๕๔๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๙/๒๑๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เพือ่ประดบั  ในทีน้ี่หมายถงึเพือ่ใหร้า่งกายอว้นพี
อวบอิม่เหมอืนหญงิแพศยา  (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา. (บาล)ี ๓/๕๘/๑๕๕,   วสิทุธ.ิ  ๑/
๑๘/๓๓) 

ประดบัจิต : ตกแต่งจติ, ปรุงจติเพือ่มกุีศลธรรม เชน่ ทาน หมายถงึเพิม่การใหท้าน มปีรากฏ
ในสงัคตีสิตูร ปฐมทานสตูร  และทานวตัถุสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งทานขอ้
ที ่๘ วา่ บุคคลบางคนใหท้านเพือ่เป็นเครือ่งประดบัจติและปรุงแต่งจติ(องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๓๑/๒๘๗)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ใหท้านเพือ่เป็นเครือ่งประดบัจติและปรุงแต่งจติ  
ในทีน้ี่หมายถงึใหท้านเพือ่ประดบัจติในการเจรญิสมถกมัมฏัฐานและวปัิสสนา



 

๒๙๗๔ 
 

 

กมัมฏัฐาน เพราะว่าทานยอ่มทาํจติใหอ่้อนโยนเหมาะแก่การเจรญิกมัมฏัฐานทัง้
สอง (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาล)ี ๓/๓๑/๒๕๓)  

ประดบัเทริด : สวมใสเ่ครือ่งประดบัศรีษะ รปูมงกุฎอย่างเตีย้ มกีรอบหน้า ดงัคาํในอุจฉุทายกิา
วมิาน ทีพ่ระมหาโมคคลัลานเถระถามเทพธดิาองคห์น่ึงวา่ อาตมาขอถามเธอ 
เทพธดิาผูเ้ลอโฉม ประดบัมาลยัดอกอุบล มมีาลยัแกว้ประดบัเทรดิ มผีวิพรรณ
เปล่งปลัง่ดัง่ทองคาํ ประดบัประดาอาภรณ์อยา่งสวยงาม ทรงพสัตราภรณ์ชัน้
เลศิ เธอเป็นใครมาไหวอ้าตมา เทพธดิาตอบว่า ดฉินัเป็นหญงิมนุษย ์ เคยถวาย
ออ้ยแก่ทา่น ภายหลงัถูกแมผ่วัทาํรา้ย จนตาย จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์(ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๒๙๗/๔๗) 

ประด ู่ : ชือ่ไมต้น้ขนาดใหญ่  ดอกสเีหลอืง กลิน่หอม   กิง่มกัทอดยอ้ย เปลอืกสเีทา มน้ํีา
ยางน้อย ปลกูเป็นไมใ้หร้ม่ตามถนน,  บางชนิดกิง่ชขูึน้เลก็น้อย เปลอืกสน้ํีาตาล
เขม้ มน้ํีายางมาก ขึน้ตามป่าเบญจพรรณทัว่ไป เนื้อไมส้แีดงนิยมใชท้าํดุม
เกวยีน มปีรากฏในกุณาลชาดก ทีก่ล่าวถงึป่าหมิพานตว์า่ เป็นดงัป่าหมูไ่มน้านา
พนัธุ ์ คอื ตน้โกฐคาํ ตน้จกิ ตน้ลาํเจยีก ตน้ยา่นทรายตน้ออ้ยชา้ง  ตน้บุนนาค  
ตน้พกิุล ตน้หมากหอม ตน้ประดู,่ในเวสสนัตรชาดก ทีอ่าศรมของพระเวสสนัดก 
มตีน้ประดู ่ดงัคาํวา่ ในบรเิวณอาศรมนัน้มตีน้ราชพฤกษ์  มะเกลอื กฤษณา รกั
ดาํ ไทรใหญ่ หงอนไก่ และประดู ่ เป็นอนัมาก มดีอกบานสะพรัง่ (ข.ุชา.อสตี.ิ
(ไทย) ๒๘/๒๙๘/๑๓๖,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๙๑/๔๙๕) 

ประด ู่ลาย : ชือ่ไมต้น้ชนิด ดอกสมีว่งอ่อน เน้ือไมใ้ชท้าํเครื่องเรอืน ดงัคาํในสสีปาวนสตูร  
พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ  สสีปาวนั เขตกรุงโกสมัพ ีทรงหยบิใบประดูล่าย 
๒-๓ ใบขึน้มา แลว้ตรสัถามวา่ ใบประดูล่าย ๒-๓  ใบทีเ่ราหยบิขึน้มากบัใบทีอ่ยู่
บนตน้ อยา่งไหนจะมากกวา่กนั ลาํดบันัน้ ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ ใบทีอ่ยูบ่น
ตน้ไมน้ัน้แลมากกวา่ ใบประดูล่าย ๒-๓ใบทีพ่ระองคท์รงหยบิขึน้มามเีพยีง
เลก็น้อย  พระพทุธเจา้ขา้ ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทีเ่รารูแ้ลว้แต่มไิดบ้อกเธอทัง้หลายก็
มมีากเหมอืนกนั,ในเวสสนัตรชาดก อจัจุตฤๅษกีล่าวพรรณนาป่าใหญ่ใหช้ชูกูฟัง
วา่ ไมม้ะรืน่ ตนีเป็ด กลว้ยตน้คาํฝอย นมแมว คนทา ประดู่ลาย และสลอด ผลิ
ดอกบานสะพรัง่ (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๔๒/๕๐๒) 

ประตกั : ไมท้ีฝั่งเหลก็แหลมขา้งปลาย ใชแ้ทงสตัวพ์าหนะ เชน่ววั มา้ ดงัคาํในกสภิาร
ทวาชสตูร ทีก่สภิารทวาชพราหมณ์กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้พระองคไ์ม่
เหน็แอก ไถ ผาล ประตกั หรอืโคพลพิทัทัง้หลายของทา่น  เมือ่เป็นเชน่นี้    พระ
โคดมผูเ้จรญิยงักล่าวอยา่งนี้วา่ พราหมณ์ แมเ้รากไ็ถและหวา่น ครัน้ไถและ
หวา่นแลว้กบ็รโิภค,ในชาณุสโสณิพราหมณสตูรกล่าวไวว้า่ ชาณุสโสณิพราหมณ์



 

๒๙๗๕ 
 

 

ออกจากกรุงสาวตัถดีว้ยรถเทยีมดว้ยมา้ขาวลว้นนยัวา่มา้ทีเ่ทยีมเป็นมา้ขาว
เครือ่งประดบัขาวตวัรถขาว  ประทุนขาว เชอืกขาว ดา้มประตกัขาว,ในอสัสขฬุ
งกสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มา้กระจอกบางตวัในโลกนี้ทีน่ายสารถสีัง่วา่ เดนิ
ไป ถูกแทงดว้ยประตกัเตอืนอยู ่ ยอ่มถอยหลงั ดนัรถใหก้ลบัหลงั (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๙๗/๒๘๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔/๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๔/๒๓๗) 

ประต  ู: 1.ชอ่งทางเขา้ออกของบา้นเรอืนเป็นตน้ มบีานเปิดปิดได ้ เชน่ ประตบูา้น ประตู
เมอืง ดงัคาํในมหาสทุสัสนสตูร กล่าววา่ กรุงกุสาวด ีมปีระต ู๔ส ี    ไดแ้ก่ (๑)  
ประตทูอง(๒)  ประตเูงนิ (๓) ประตแูกว้ไพฑรูย ์(๔) ประตแูกว้ผลกึ แต่ละประตู
มเีสาระเนียดปักไวป้ระตลูะ ๗ ตน้,ในสมัปสานียสตูร กล่าวไวว้า่ เมอืงชายแดน
ของพระเจา้แผน่ดนิมรีากฐานมัน่คง มกีาํแพงแขง็แรง มป้ีอมคา่ยแขง็แรง มี
ประตเูดยีวนายประตขูองเมอืงนัน้เป็นคนเฉลยีวฉลาด หลกัแหลม หา้มคนทีไ่ม่
รูจ้กั อนุญาตใหค้นทีรู่จ้กัเขา้ไปได ้ เขาเดนิสาํรวจดหูนทางตามลาํดบัรอบเมอืง
นัน้ไมเ่หน็รอยต่อหรอืชอ่งกาํแพง  โดยทีส่ดุแมเ้พยีงทีท่ีพ่อแมวลอดออกได ้ เขา
ยอ่มรูว้า่ สตัวใ์หญ่ทุกชนิดเมือ่จะเขา้หรอืออกเมอืงน้ี   กจ็ะเขา้หรอืออกทาง
ประตน้ีูเทา่นัน้,ในอุปาลวิาทสตูร อุบาลคีหบดชีืน่ชมยนิดพีระภาษติของพระผูม้ี
พระภาคแลว้ลุกจากทีน่ัง่ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระทาํประทกัษณิแลว้
กลบัไปยงัทีอ่ยูข่องตน เรยีกนายประตมูาสัง่วา่ นายประตเูพือ่นรกั ตัง้แต่วนันี้
เป็นตน้ไป  เราจะปิดประตกูนัพวกนิครนถท์ัง้ชายและหญงิ  แต่เราจะเปิดประตู
ไวส้าํหรบัพระผูม้พีระภาคและสาวกของพระผูม้พีระภาคคอืภกิษุ    ภกิษุณี 
อุบาสก อุบาสกิา (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๔๒/๑๘๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๓/๑๐๕,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๗๐/๖๖)  

 2.ชอ่ง, ทาง ดงัคาํในจตุจกักสตูร เทวดาทลูถามพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สรรียนต ์
๔ ลอ้ มปีระต ู ๙ ประตเูตม็ไปดว้ยของไมส่ะอาด ถูกโลภะประกอบไว ้ เป็น
เหมอืนเปือกตม  สรรียนตน์ัน้จกัแล่นไปไดอ้ยา่งไร  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๙/๓๒)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประต ู๙ ประต ูหมายถงึ ชอ่งทัง้ ๙ คอื ตา ๒, ห ู 
๒, จมกู  ๒, ปาก ๑, ทวารหนกั ๑, ทวารเบา ๑ (ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/๒๙/๕๒) 

ประตแูก้วผลึก : ประตทูาํแกว้หนิสขีาวสลวั ดงัคาํในมหาสุทสัสนสตูร ทีก่ล่าวถงึกรุงกุสาวดี
ราชธานีไวว้า่มปีระต ู  ๔ ส ี ไดแ้ก่ (๑) ประตทูอง(๒) ประตเูงนิ (๓) ประตแูกว้
ไพฑรูย ์  (๔) ประตแูกว้ผลกึ แต่ละประตมูเีสาระเนียดปักไวป้ระตลูะ  ๗  ตน้ 
ไดแ้ก่ (๑) เสาทอง (๒) เสาเงนิ  (๓)  เสาแกว้ไพฑรูย(์๔) เสาแกว้ผลกึ (๕) เสา
แกว้โกเมน  (๖) เสาแกว้บษุราคมั (๗) เสาทาํดว้ยรตันะทุกอยา่ง  ต่ละเสาวดั



 

๒๙๗๖ 
 

 

โดยรอบ ๓ ชัว่บุรษุ   ฝังลกึ  ๓ ชัว่บุรุษ สงู ๑๒ ชัว่บรุุษ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๔๒/
๑๘๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ชัว่บรุุษ ในทีน้ี่หมายถงึชือ่มาตราวดัโบราณ ๑ ชัว่บุรษุ
เทา่กบั  ๕  ศอก  (ท.ีม.อ.  (บาล)ี ๒๔๑-๒๔๒/๒๒๕)  

ประตแูก้วไพฑูรย  ์: ประตทูีท่าํดว้ยหนิสเีหลอืงแกมเขยีวหรอืน้ําตาลเทา มน้ํีาเป็นสายรุง้กลอก
ไปมา,เป็นประตทูี ่ ๓ แห่งกรุงกุสาวดรีาชธานี มปีรากฏในมหาสทุสัสนสตูรที่
บรรยายถงึกรงุกุสาวดรีาชธานีทีพ่ระเจา้มหาสทุสัสนะปกครอง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๒๔๒/๑๘๒) 

ประตเูงิน : ประตทูีท่าํดว้ยโลหะสขีาว เน้ือคอ่นขา้งอ่อน เป็นประตทูี ่๒ แหง่กรงุกุสาวดรีาช
ธานี มปีรากฏในมหาสทุสัสนสตูรทีบ่รรยายถงึกรุงกุสาวดรีาชธานีทีพ่ระเจา้มหา
สทุสัสนะปกครอง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๔๒/๑๘๒) 

ประตทูอง : ประตทูีส่รา้งโลหะธาตุแทเ้น้ือแน่นมาก สเีหลอืงสกุปลัง่ เป็นโลหะมคีา่ เป็นประตู
ที ่๑ แห่งกรุงกุสาวดรีาชธานี มปีรากฏในมหาสทุสัสนสตูรทีบ่รรยายถงึกรุงกุสาว
ดรีาชธานีทีพ่ระเจา้มหาสทุสัสนะปกครอง(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒) 

ประตพูระโคดม : ประตแูห่งเมอืงปาฏลบีตุร  เกดิขึน้เมือ่คราวพระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปฉลอง
เมอืงทีส่รา้งโดยมหาอํามาตยส์นีุธะและมหาอํามาตยว์สัสการะชาวแควน้มคธ ดงั
คาํในมหาปรนิิพพานสตูร กล่าวไวว้า่ มหาอาํมาตยส์นีุธะและมหาอาํมาตยว์สั
สการะชาวแควน้มคธตามเสดจ็พระผูม้พีระภาคไปเบือ้งพระปฤษฎางค ์ ดว้ยคดิ
วา่ ประตทูีท่า่นพระสมณโคดมเสดจ็ออกไปในวนัน้ีจะมชีือ่วา่ประตพูระโคดม ทา่
ทีพ่ระองคเ์สดจ็ขา้มแมน้ํ่าคงคาจะมชีือ่วา่ทา่พระโคดม ต่อมาประตทูีพ่ระผูม้พีระ
ภาคเสดจ็ออกจงึไดม้ชีือ่ว่า ประตพูระโคดม คราวนัน้พระผูม้พีระภาคเสดจ็เขา้
ไปใกลแ้มน้ํ่าคงคา เวลานัน้ แมน้ํ่าคงคาเตม็เสมอฝัง่นกกา(กม้)ดืม่กนิได ้ (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑๕๔/๙๘) 

ประตพูระราชวงั : ประตวูงัหลวง,เป็นทีม่กีารอารกัขาเขม็แขง็มาก, เป็นทีชุ่มชนหรอืแสดง
กจิกรรม ดงัคาํในองัคุลมิาลสตูร กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคมทีา่นพระองคุ
ลมิาลเป็นปัจฉาสมณะ เสดจ็หลกีจารกิไปทางกรุงสาวตัถ ี ทรงเทีย่วจารกิไปโดย
ลาํดบั เสดจ็ถงึกรุงสาวตัถแีลว้ ไดย้นิวา่  ณ ทีน่ัน้พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ 
พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี สมยันัน้หมูช่น
จาํนวนมากประชุมกนัอยูท่ีป่ระตพูระราชวงัของพระเจา้ปเสนทโิกศล สง่เสยีงดงั
อือ้องึ,ใน กล่าวไวว้า่ พวกมหาอมาตยท์ีเ่ฝ้าประตพูระราชวงัแลเหน็อชาตศตัรู
กุมารมอีาการกลวั หวาดหวัน่ สะดุง้ ตกพระทยัเสดจ็เขา้ไปในราชวงัอยา่งเรง่รบี
ชว่งเวลากลางวนัจงึไดจ้บัไว,้ในรถวนีิตสตูร กล่าวไวว้า่พระเจา้ปเสนทโิกศล
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เสดจ็ออกจากกรุงสาวตัถทีรงรถพระทีน่ัง่ผลดัทีห่น่ึง ทีป่ระตพูระราชวงั
,ในจมัเปยยจรยิากล่าวไวว้า่ ในกาลทีเ่ราเป็นพญานาคชือ่วา่จมัเปยยกะ    มี
ฤทธิม์าก แมใ้นกาลนัน้    เราเป็นผูป้ระพฤตธิรรม    เพยีบพรอ้มดว้ยศลีวตัร
หมองไูดจ้บัเราผูป้ระพฤตธิรรม รกัษาอุโบสถแลว้ใหเ้ล่นราํอยูใ่กลป้ระตู
พระราชวงั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๕๙/๒๘๑ ,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๐/๔๒๕,ว.ิจ.ู(ไทย) 
๗/๓๓๙/๑๘๕,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๒๐/๗๔๘) 

ประตแูห่งอมตะ : ทางนิพพาน,ประตเูพือ่นิพพาน หมายถงึอรยิมรรคทีเ่ป็นทางแหง่อมตะคอื
พระนิพพาน ดงัคาํในมหาปทานสตูร พระวปัิสสพีทุธเจา้ไดต้รสักบัทา้ว
มหาพรหมนัน้ดว้ยพระคาถาวา่สตัวท์ัง้หลายเหล่าใดจะฟัง จงปล่อยศรทัธามา
เถดิเราไดเ้ปิดประตแูหง่อมตะแก่สตัวท์ัง้หลายเหล่านัน้แลว้,ในชนวสภสตูร สนงั
กุมารพรหมกล่าวไวว้า่เทวดาชัน้ดาวดงึสว์า่ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย บุคคลเมือ่จะ
กล่าวใหถู้กตอ้ง พงึกล่าวถงึองคธ์รรมใดว่า พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัไวด้แีลว้ผูป้ฏบิตัจิะพงึเหน็ชดัดว้ยตนเองไมป่ระกอบดว้ยกาล   ควร
เรยีกใหม้าด ู ควรน้อมเขา้มาในตน อนัวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตนประตแูห่งอมตะจงึ
จะชือ่วา่เปิดแลว้(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๗๑/๔๑,๑๐/๒๙๐/๒๒๕),ในจฬูโคปาลสตูร พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่  โลกนี้และโลกหน้าตถาคตผูรู้ไ้ดป้ระกาศไวด้แีลว้ ตถาคตผู้
ตรสัรูเ้อง ทราบชดัโลกทัง้ปวงทัง้ทีม่ารไปถงึไดแ้ละทีม่จัจุราชไปถงึไมไ่ดด้ว้ย
ความรูย้ ิง่จงึไดเ้ปิดประตแูหง่อมตะเพือ่ใหถ้งึนิพพานอนัเป็นแดนเกษม (ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๘๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประตแูหง่อมตะ  หมายถงึอรยิมรรคทีเ่ป็นทางแหง่
อมตะคอืพระนิพพาน  (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๗๑/๖๗)  

ประทกัษิณ : เบือ้งขวา,การเวยีนขวาคอืเวยีนเลีย้วไปทางขวาอยา่งเขม็นาฬกิาเป็นอาการ
แสดงความเคารพ ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงรบัคาํ
นิมนตโ์ดยดุษณีภาพ ครัน้เวรญัชพราหมณ์ทราบวา่พระผูม้พีระภาคทรงรบั
นิมนตแ์ลว้จงึลุกขึน้จากอาสนะถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคกระทาํประทกัษณิ
แลว้จากไป หรอืดงัคาํในสามญัญผลสตูร กล่าวไวว้า่  พระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหิ
บุตรทรงชืน่ชมยนิดภีาษติของพระผูม้พีระภาคแลว้ไดเ้สดจ็ลุกจากทีป่ระทบั ทรง
กราบพระผูม้พีระภาค ทรงกระทาํประทกัษณิแลว้เสดจ็จากไป  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/
๑๕/๘,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๒/๘๕) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๔/๒๓๒,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๕๕/๒๗๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕/๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๐/๔๑๕,ม.อุ.
(ไทย) ๑๕/๑/๒,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑/๒,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๔/๕๖,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
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๓๖๙/๒๑๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๘/๒๗๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๒/๓๒/
๔๗๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๘/๖๘,ข.ุชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๒๑/๒๘๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ กระทาํประทกัษณิ  คอืเดนิเวยีนขวา  พราหมณ์
เดนิประนมมอืเวยีนไปทางขวาตามเขม็นาฬกิา  ๓  รอบ  โดยมพีระผูม้พีระภาค
อยูท่างขวา  เสรจ็แลว้หนัหน้าไปทางพระผูม้พีระภาค  เดนิถอยหลงัจนสดุ
สายตา  คอื จนมองไมเ่หน็พระผูม้พีระภาค  คุกเขา่ลงกราบดว้ยเบญจางคประ
ดษิฐแ์ลว้เดนิจากไป  (ว.ิอ.  (บาล)ี ๑/๑๕/๑๗๖-๑๗๗) 

ประทานวโรกาส : ใหเ้วลาทีม่คีา่,ใหช้ว่งเวลา ดงัคาํในมหากจัจานภทัเทกรตัตสตูร กล่าวไวว้า่  
เมือ่ล่วงราตรนีัน้ไปทา่นพระสมทิธไิดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั 
ถวายอภวิาทแลว้ นัง่  ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคว่า ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เมือ่คนืนี้ตอนใกลรุ้ง่ ขา้พระองคล์ุกขึน้เขา้
ไปยงัสระตโปทะเพือ่สรงน้ํา สรงเสรจ็แลว้ ไดก้ลบัมายนืนุ่งผา้ผนืเดยีวผึง่ตวัให้
แหง้อยู ่ขณะนัน้ เมือ่ราตรผีา่นไป  เทวดาองคห์น่ึง มวีรรณะงดงามยิง่นกัเปล่ง
รศัมใีหส้วา่งทัว่สระตโปทะ  เขา้มาหาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู ่แลว้ยนื ณทีส่มควรได้
กล่าวกบัขา้พระองคใ์นเรือ่งอุทเทสและวภิงัคข์องบุคคลผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๒๘๐/๓๓๑) 

ประทานอมตธรรม :แสดงธรรม,แสดงธรรมทางใหถ้งึอมตคอืนิพพาน,ทรงแสดงขอ้ปฏบิตัเิพือ่
บรรลุอมตธรรมแก่สรรพสตัว ์ ดงัคาํในโลกนัตคมนสตูร ตตยิอธมัมสตูร และทุตยิ
อธมัมสตูรทีพ่ระอานนทก์ลา่วแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูม้อีายทุัง้หลาย    แทจ้รงิ 
พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้เป็นผูม้พีระจกัษุ มพีระญาณ มพีระธรรม เป็นผู้
ประเสรฐิตรสับอกได ้ทรงใหเ้ป็นไปได ้ทรงแสดงประโยชน์  ประทานอมตธรรม 
เป็นเจา้ของธรรม  เป็นพระตถาคต  ทรงรูธ้รรมทีค่วรรู ้  ทรงเหน็ธรรมทีค่วรเหน็
,ในมหานิทเทส กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ ทรงรูธ้รรมทีค่วรรู ้   
ทรงเหน็ธรรมทีค่วรเหน็    มพีระจกัษุ มพีระญาณ มพีระธรรม เป็นดุจพระพรหม 
ตรสั บอก นําความหมายออกมา    ประทานอมตธรรม (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๖๖/
๑๓๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๕/๒๖๓,๒๔/๑๗๒/๓๑๐,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๔) 

  ฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ ประทานอมตธรรม  หมายถงึ  ทรงแสดงขอ้ปฏบิตัเิพือ่
บรรลุ  เพือ่รูแ้จง้อมตธรรมแก่สรรพสตัว ์ (องฺ.ทสก.  ฏกีา  (บาล)ี ๓/๑๑๓-๑๑๖/
๔๓๙)  

ประทีป : ตะเกยีง, โคม, ไฟทีม่เีปลวสวา่ง ดงัคาํในสามญัญผลสตูร ทีห่มอชวีก โกมารภจั
ทลูตอบวา่พระองคโ์ปรดอยา่ไดท้รงหวาดระแวงไปเลยขา้พระพทุธเจา้ไมไ่ด้
หลอกพระองค ์ ไมไ่ดล้วงพระองค ์ ไมไ่ดนํ้าพระองคม์าใหศ้ตัรหูรอก ขอเดชะ 



 

๒๙๗๙ 
 

 

พระองคโ์ปรดเสดจ็เขา้ไปเถดิ นัน่ยงัมแีสงประทปีตามอยูใ่นหอนัง่ หรอืดงัคาํใน
ชวีกสตูรทีห่มอชวีกกราบทลูวา่ พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดย
ประการต่างๆ เปรยีบเหมอืนบุคคลหงายของทีค่วํ่า เปิดของทีปิ่ด บอกทางแก่ผู้
หลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๕๙/๕๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๗๔/๒๑๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๕/๕๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๒/๒๗๒,ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๔๒/๕๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๐/๑๕๓,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๘๐/๑๔) 

ประทีปดวงแก้ว : โคมแกว้,ดวงประทปีแกว้ใสทีเ่ปลวสวา่ง ดงัคาํในพทุธาปทาน ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคเล่าถงึประวตัใินอดตีไวว้า่ พระองคไ์ดเ้นรมติปราสาทแกว้หลายรอ้ยชัน้สงู
ตระหงา่นโชตชิว่งในทอ้งฟ้า.... (ทีป่ราสาทนัน้)  มทีีน่อนต่างๆ งดงาม มากมาย
หลายรอ้ยชนิด ทาํดว้ยแกว้ผลกึ เงนิแกว้มณี ทบัทมิ แกว้ลายปดูว้ยผา้แควน้กา
สเีนื้อละเอยีดอ่อน ผา้ห่มสเีหลอืง ทอดว้ยดา้ยขนสตัว ์ ทอดว้ยผา้เปลอืกไม ้ ทอ
ดว้ยฝ้ายเมอืงจนี ทอดว้ยฝ้ายเมอืงปัตตุณณะ เครือ่งปลูาดต่างๆ ทัง้หมดเรา
อธษิฐานใจปลูาดไว ้ แตล่ะชัน้ประดบัดว้ยชอ่ฟ้าซึง่ทาํดว้ยรตันะ มคีนยนืถอื
ประทปีดวงแกว้สวา่งไสวอยูเ่รยีงราย (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๙/๔) 

ประทีปนํ้ามนั : สิง่จุดไฟทีไ่ส ้ โดยน้ํามนัหล่อเลีย้ง ตัง้ไวต้ามศาลา ทีพ่กั,รปูเป็นกระทง มไีสแ้ละ
น้ํามนั ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร กลา่วไวว้า่ พวกอุบาสกอุบาสกิาชาวปาฏลิ
คาม ทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรบันิมนตแ์ลว้จงึลุกจากทีน่ัง่ ถวาย
อภวิาทพระผูม้พีระภาค กระทาํประทกัษณิเขา้ไปยงัเรอืนพกัแรมแลว้  ปเูครือ่ง
ลาดทัว่เรอืนพกัแรมแลว้ ปลูาดอาสนะ ตัง้หมอ้น้ําตามประทปีน้ํามนัไว ้ เขา้ไป
เฝ้าพระผูม้พีระภาค หรอืดงัคาํในอวสัสตุปรยิายสตูร ทีพ่วกเจา้ศากยะ เสดจ็เขา้
ไปยงัทอ้งพระโรงใหม ่ รบัสัง่ใหป้ลูาดทอ้งพระโรง ซึง่เจา้พนกังานไดป้ลูาดดว้ย
เครือ่งลาดทัง้ปวงแลว้ ใหป้ลูาดอาสนะทัง้หลาย ใหต้ัง้โอ่งน้ําไว ้ ใหจุ้ดประทปี
น้ํามนัขึน้แลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๘/
๙๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๓/๒๔๖) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๘/๒๔๘,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๕๖/๔๙๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒/๒๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๔/
๒๗๕,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๓/๑๐๗,,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑/๔๕๗) 

ประทุน : หลงัคาเรอื รถ หรอืเกวยีนทีม่รีปูโคง้คุ่มตามรปูเรอื รถ หรอืเกวยีน ดงัคาํใน
ชาณุสโสณิพราหมณสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ชาณุสโสณิพราหมณ์ออกจากกรุงสาวตัถี
ดว้ยรถเทยีมดว้ยมา้ขาวลว้นนยัวา่ มา้ทีเ่ทยีมเป็นมา้ขาว เครือ่งประดบัขาวตวั
รถขาว ประทุนขาว,ในปฐมนาวาวมิาน พระมหาโมคคลัลานะถามเทพธดิาองค์
หน่ึงวา่ เทพนาร ีเธอขึน้อยูบ่นเรอืประทนุทอง ล่องลอยเขา้สูส่ระโบกขรณี    เดด็
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ดอกปทุมอยู,่ใน ขทริวนยิเรวตเถราปทาน พระ ขทริวนิยเรวตเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนวา่ เคยเป็นนายเรอื ณ แมน้ํ่าภาครีถไีหลมาจากภเูขาหมิพานต ์
ไดนํ้าเรอืมาจอดรวมกนัไวจ้าํนวนมาก  แลว้จดัประทนุทีน่ายชา่งประกอบอย่างดี
ไวบ้นเรอืตอ้นรบัพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๔/๖,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๔๓/๘,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๐/๙๖) ; เรยีกมุง้ครอบทีหุ่บและกาง
ไดค้ลา้ยรม่วา่ มุง้ประทุน 

ประทุษร้าย, ประทุษร้ายมิตร:ทาํใหบ้าดเจบ็ เชน่ ประทุษรา้ยรา่งกาย, ทาํใหเ้สยีหาย เชน่ 
ประทุษรา้ยทรพัยส์นิ; ทาํรา้ยผูอ้ื่นจนเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่กายหรอืจติใจ 
ดงัคาํในมารตชัชนียสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ทสูมีารประทุษรา้ยพระสาวกนามวา่วธิุระ 
และพระผูม้พีระภาคผูป้ระเสรฐิพระนามวา่กกุสนัธะ  แลว้ไหมอ้ยู่ในนรกใด นรก
นัน้เป็นเชน่นี้ คอืมหีลาวเหลก็ ๑๐๐  เล่ม ลว้นก่อใหเ้กดิทุกขเวทนาภกิษุรปูใด
เป็นสาวกของพระพทุธเจา้ยอ่มรูจ้กันรกนัน้ มารประทุษรา้ยภกิษุเชน่นัน้ ยอ่ม
ประสบทุกขอ์ยา่งหนกั,ในอุปาลวิาทสตูรกล่าวไวว้่าสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้ฤีทธิ ์
ผูถ้งึความเชีย่วชาญทางจตินัน้จะสามารถทาํบา้นนาลนัทานี้ใหเ้ป็นเถา้ ดว้ยจติ
คดิประทุษรา้ยครัง้เดยีว,ในปรสิารทสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย บุคคล  ๔ จาํพวกนี้เป็นผูป้ระทุษรา้ยบรษิทั คอื (๑) 
ภกิษุผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม (๒) ภกิษุณีผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม (๓) อุบาสกผู้
ทุศลี มธีรรมเลวทราม (๔) อุบาสกิาผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๕๑๓/๕๕๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๔/๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๑/๓๓๑) 

 ประทุษร้ายมิตร หมายถงึทาํรา้ยมติร,ทาํใหม้ติรเดอืดรอ้น บาดเจบ็, แปลจาก
คาํบาลวีา่ โทพภะ จดัเป็นกลิน่ชัว่อยา่งหนึ่ง มปีรากฏในมหาโควนิทสตูร,ใน
องักุรเปตวตัถุ องักุรพาณิชเมือ่จะหา้มพราหมณ์พอ่คา้นัน้จงึไดก้ล่าววา่ บุคคล
อาศยันัง่หรอืนอนทีร่ม่เงาของตน้ไมใ้ด แมแ้ต่กิง่ของตน้ไมน้ัน้กไ็มค่วรหกัเพราะ
ผูป้ระทุษรา้ยมติรเป็นคนเลวทราม (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๓๐/๒๔๘,ข.ุเปต.(ไทย) 
๒๖/๒๖๑/๒๑๐)     

ประเทศ : บา้นเมอืง, แวน่แควน้; ชมุนุมแหง่มนุษยซ์ึง่ตัง้มัน่อยูใ่นดนิแดนอนัมอีาณาเขต
แน่นอน มอํีานาจอธปิไตยทีจ่ะใชไ้ดอ้ย่างอสิระและมกีารปกครองอยา่งเป็น
ระเบยีบเพือ่ประโยชน์ของบรรดามนุษยท์ีอ่ยูร่ว่มกนั ดงัคาํในเอสกุารสีตูร พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ พราหมณ์    ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้ว่าอยา่งไร ในประเทศนี้
พราหมณ์เทา่นัน้หรอืยอ่มสามารถเจรญิเมตตาจติอนัไมม่เีวร ไม่มคีวาม
เบยีดเบยีน กษตัรยิแ์พศย ์ ศทูร ไมส่ามารถหรอื เอสกุารพีราหมณ์กราบทลูวา่   
ไมใ่ชเ่ช่นนัน้ ทา่นพระโคดม ในประเทศน้ีแมก้ษตัรยิเ์ป็นตน้ กส็ามารถเจรญิ
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เมตตาจติอนัไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนได,้ในอปัปมาทสตูร พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ พระราชาผูป้กครองประเทศเลก็ๆ พระองคใ์ดพระองคห์น่ึงพระราชา
เหล่านัน้ทัง้หมดยอ่มเป็นผูข้ ึน้ตรงต่อพระเจา้จกัรพรรด ิ พระเจา้จกัรพรรดิ
ชาวโลกกล่าววา่เป็นเลศิกวา่พระราชาเหล่านัน้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๒/
๕๕๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๓/๕๒๔) ; รฐั กเ็รยีก 

ประเทศมหาติตถะ : ชื่อเมอืงหนึ่ง เป็นเมอืงบา้นเกดิของปิปผลายนะ (ปิปผลพิราหมณ์) 
ภายหลงับวชมนีามวา่พระมหากสัสปะ ดงัคาํในภทัทกาปิลานีเถรยิาปทานที่
พระภทัทกาปิลานีเถรกีล่าวถงึประวตัอิดตีชาตขิองตนก่อนบวชวา่ หมอ่มฉนัได้
บาํรุงจนตลอดชวีติ นิมนตใ์หพ้กัอยูใ่นพระราชอุทยานแลว้ และบชูาพระปัจเจก
พทุธเจา้เหล่านัน้    ผูนิ้พพานแลว้ หมอ่มฉนัทัง้ ๒  ไดส้รา้งเจดยีห์ลายองคแ์ลว้
กพ็ากนัออกบวช เจรญิอปัปมญัญา แลว้ไดไ้ปเกดิในพรหมโลก จุตจิากพรหม
โลกแลว้ สามขีองหมอ่มฉนั เกดิเป็นพราหมณ์ชือ่ปิปผลายนะ ทีป่ระเทศมหาตติ
ถะ มารดาชือ่สมุนเทว ีบดิาเป็นพราหมณ์โกสยิโคตร หมอ่มฉนัเป็นธดิาของกบลิ
พราหมณ์  มารดาชือ่สจุมิต ี  ในมทัทชนบท    นครสากละทีป่ระเสรฐิสดุ ฯลฯ 
พราหมณ์ปิปผลายนะผูเ้ป็นปราชญอ์อกบวช หมอ่มฉนักอ็อกบวชตาม อยู่
บาํเพญ็ศลีพรตของปรพิาชก ๕ ปี (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๙๙/๔๙๔) 

ประธาน : 1.ตาํแหน่งผูท้ีเ่ป็นหวัหน้าหรอืเป็นใหญ่ในทีป่ระชุมดงัคาํในจฬูวรรกลา่วไวว้า่ 
พระโพธริาชกุมารทรงนําของเคีย้วของฉนัอนัประณีตประเคนภกิษุสงฆม์ี
พระพทุธเจา้เป็นประธานดว้ยพระองคเ์อง กระทัง่พระผูม้พีระภาคเสวยเสรจ็ 
แลว้ทรงหา้มภตัตาหารแลว้ละพระหตัถจ์ากบาตร    ไดป้ระทบันัง่ ณ ทีส่มควร
(ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๖๘/๕๒) , เรยีกผูท้ีเ่ป็นหวัหน้าหรอืเป็นใหญ่ในทีป่ระชุม ดงัคาํ
ในมหาวภิงัค ์ กล่าวไวว้า่ ภกิษุสงฆม์พีระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะเป็น
ประธานเดนิทางไปกฏีาคริชีนบทไดท้าํปัพพาชนียกรรมภกิษุชือ่วา่อสัสชแิละ
ปุนพัพสกุะไปจากกฏีาคริชีนบทโดยประกาศวา่  ภกิษุชือ่วา่อสัสชแิละปุนพัพสุ
กะไมพ่งึอยูใ่นกฏีาคริชีนบท(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๔๓๕/๔๖๕), ทีเ่ป็นหลกัสาํคญัในที่
นัน้ ๆ เช่นประธาน ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไวว้า่ ในชฎลิ ๓ คนนัน้ ชฎลิอุรุ
เวลกสัสปะเป็นผูนํ้า เป็นผูฝึ้ก เป็นเลศิ เป็นหวัหน้าเป็นประธานของชฎลิ ๕๐๐ 
คน (ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๗/๔๗),ในปุคคลบญัญตัอิธบิายวา่ ภกิษุใด เป็นผูถ้อื
บณิฑบาตเป็นวตัร เพราะอาศยัความมกัน้อยอยา่งเดยีวเพราะอาศยัความ
สนัโดษอยา่งเดยีว    เพราะอาศยัความขดัเกลาอยา่งเดยีว เพราะอาศยัความ
ตอ้งการปฏบิตัใินวตัรอนัดงีามนี้อยา่งเดยีว ภกิษุน้ีเป็นผูเ้ลศิประเสรฐิสดุ เป็น
ประธาน สงูสดุ  และยิง่ใหญ่ทีส่ดุ (อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๕๙/๒๒๔) 
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 2.กายและใจ ดงัคาํอธบิายในปฏสิมัภทิามรรควา่ ภกิษุนัง่ตัง้สตไิวม้ัน่ทีป่ลาย
จมกูหรอืทีร่มิฝีปาก ไมไ่ดใ้สใ่จถงึลม หายใจเขา้หายใจออกทีเ่ขา้มาหรอืออกไป 
ลมหายใจเขา้หายใจออก ทีเ่ขา้มาหรอืออกไปจะไม่ปรากฏกห็ามไิด ้ ประธาน
ปรากฏ ใหป้ระโยคสาํเรจ็และบรรลุผลวเิศษจากนัน้อธบิายไวอ้กีวา่ ประธาน เป็น
อยา่งไร คอืกายและจติของภกิษุผูม้คีวามเพยีร    ยอ่มควรแก่การงาน  น้ีเป็น
ประธาน(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๕๙/๒๔๘) 

ประนมมือ : ยกกระพุม่มอืแสดงความเคารพ, ยกมอืไหว ้ดงัคาํในมหาวภิงัค ์กล่าวไวว้า่ ทา่น
พระสารบีุตรลกุขึน้หม่ผา้เฉวยีงบ่าประนมมอืไปทางพระผูม้พีระภาค กราบทลูวา่  
ถงึเวลาแลว้พระพุทธเจา้ขา้ ทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงบญัญตัสิกิขาบท ทรงยก
ปาตโิมกขข์ึน้แสดงแก่พระสาวกอนัจะเป็นเหตุใหพ้รหมจรรยด์าํรงอยูไ่ดย้นืนาน
,ในอาฏานาฏยิสตูร กล่าวไวว้า่ ยกัษ์ผูเ้ป็นบรวิารของทา้วเวสสวณั เขา้เฝ้าพระผู้
พระผูม้พีระภาค ณ    ภเูขาคชิฌกฏู    เขตกรุงราชคฤห ์ บางพวกถวายอภวิาท
พระผูม้พีระภาคแลว้    นัง่    ณ    ทีส่มควร บางพวกสนทนาปราศรยัพอเป็นที่
บนัเทงิใจ    พอเป็นทีร่ะลกึถงึกนักบัพระผูม้พีระภาค แลว้นัง่    ณ    ทีส่มควร    
บางพวกประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยูแ่ลว้นัง่ณ    ทีส่มควร     
(ว.ิมหา.(ไทย)๑/๒๑/๑๓,ท.ีปา.(ทย)๑๑/๒๗๕/๒๑๙,๑๑/๒๘๔/๒๓๒),ในปาสราสิ
สตูร กล่าวถงึสหมับดพีรหมอาราธนาแสดงธรรม  ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
สหมับดพีรหมอนัตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏ    ณ เบือ้งหน้าเราเปรยีบ
เหมอืนคนแขง็แรงเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ แลว้หม่อุตตราสงค์
เฉวยีงบ่าขา้งหนึ่ง ประนมมอืมาทางทีเ่ราอยู ่ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๒/๓๐๖) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙๐/๓๒๑,๑๒/
๔๓๙/๔๗๒,๑๒/๔๔๔/๔๘๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๒๐/๒๕๒,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๓๐/๑๒๘ ; เขยีน ประนม กม็ ี

ประนมอญัชลี : ยกกระพุม่มอื, ยกมอืขึน้กระพุม่แสดงความเคารพ, ยกมอืไหว ้ ดงัคาํในฆฏิ
การสตูรกล่าววา่ ทา่นพระอานนทจ์งึห่มผา้อุตตราสงคเ์ฉวยีงบ่า ประนมอญัชลี
ไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยูไ่ดท้ลูถามพระองคว์า่   ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ 
อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงแยม้พระโอษฐ ์    เพราะพระ
ตถาคตทัง้หลายยอ่มไมท่รงแยม้พระโอษฐโ์ดยไมม่สีาเหตุ,ในพรหมสตูรกล่าววา่
สหมับดพีรหมหม่ผา้เฉวยีงบ่าขา้งหนึ่ง    ประนมอญัชลไีปทางพระผูม้พีระภาค
แลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ขา้แต่พระผูม้พีระภาค  เรือ่งนี้เป็นอยา่ง
นัน้    ขา้แต่พระสคุต    เรือ่งนี้เป็นอยา่งนัน้    ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ทางนี้เป็น
ทางเดยีวเพือ่ความหมดจดแห่งสตัวท์ัง้หลายเพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่
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ดบัทุกขแ์ละโทมนสั เพือ่บรรลุญายธรรม เพือ่ทาํนิพพานใหแ้จง้ คอืสตปัิฏฐาน ๔
ประการ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๒/๓๓๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๘๔/๒๔๐) 

ประพฤติชอบธรรม : ประพฤตสิจุรติ, ดาํรงตนใหม้ศีลี ๕ คอืเวน้จากฆา่สตัว ์ เป็นตน้  และทาํ
กรรมคอืกุศลธรรมบถ ๑๐ ไมท่าํกรรมชัว่ทางกาย มจีากฆา่สตัวเ์ป็นตน้  ไมท่าํ
กรรมชัว่ทางวาจามกีารพดูเทจ็เป็นตน้ และไมท่าํกรรมชัว่ทางใจมเีพง่เลง็อยาก
ไดข้องของเขาเป็นตน้, เชน่ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนสมบรูณ์อยา่งสมํ่าเสมอเชน่ ตอ้ง
เลีย้งมารดาบดิา    ตอ้งเลีย้งบุตรและภรรยา    ตอ้งเลีย้งพวกทาสกรรมกรและ
คนรบัใช ้    ตอ้งทาํกจิทีค่วรทาํแก่มติรและอํามาตย ์    ตอ้งทาํกจิทีค่วรทาํแก่
ญาตสิาโลหติ    ตอ้งทาํกจิทีค่วรทาํแก่แขก ตอ้งทาํบุญทีค่วรแกบุ่รพเปตชนตอ้ง
ทาํการบวงสรวงทีค่วรทาํแก่เทวดา  ตอ้งสนองพระราชกรณียกจิของพระราชา
แมก้ายน้ีกต็อ้งบาํรุงบาํเรอ,การประพฤตสิมํ่าเสมอ ดงัคาํในทุกนิบาต กล่าวถงึ
เหตุใหเ้กดิในทุคตแิละสคุต ิ ทีพ่ราหมณ์ทลูถามวา่    ขา้แต่ทา่นพระโคดม    
อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกน้ีหลงัจากตายแลว้ไปเกดิใน
สคุตโิลกสวรรค ์   พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  พราหมณ์ เพราะเหตุแหง่การ
ประพฤตสิมํ่าเสมอ คอืประพฤตชิอบธรรม สตัวบ์างพวกในโลกนี้หลงัจากตาย
แลว้จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖/๖๙),ในอธมัมกิสตูร 
ราโชวาทชาดกอุมมาทนัตชีาดก กล่าวไวว้า่ ผูใ้ดไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นใหญ่ ถา้ผู้
นัน้ประพฤตชิอบธรรมประชาชนชาวเมอืงนัน้กจ็ะประพฤตชิอบธรรมตามไปดว้ย
หากพระราชาตัง้อยูใ่นธรรม ชาวเมอืงนัน้กอ็ยูเ่ป็นสขุ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๐/
๑๑๖,ข.ุชา.จตกฺุก.(ไทย) ๒๗/๑๓๖/๑๘๔,ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๑๐๗/๒๑) 

ประพฤติช ัว่ : ทุจรติ, ความเป็นไปทีเ่กีย่วกบัการกระทาํหรอืปฏบิตัตินทีไ่มด่;ี การกระทาํทีเ่ป็น
บาป, ดาํเนินชวีติทีเ่ลวทราม,ในอตัตานุวาทสตูร กล่าววา่ประพฤตชิัว่ม ี ๓ ทาง 
คอื ประพฤตชิัว่ดว้ยกาย ทีเ่รยีกว่ากายทุจรติ ประพฤตชิัว่ดว้ยวาจาทีเ่รยีกวา่วจี
ทุจรติ  ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ ทีเ่รยีกวา่มโนทุจรติ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๑/
๑๘๒) 

  ในอญัญตรกุลปุตตวตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้แก่กลุบตุรคนหนึ่ง
ซึง่มภีรรยามกันอกใจว่า สตรมีคีวามประพฤตชิัว่เป็นมลทนิ ผูใ้หม้คีวามตระหนี่
เป็นมลทนิ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๔๒/๑๐๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประพฤตชิัว่  หมายถงึการประพฤตนิอกใจสาม ี 
(ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๗/๑๔,  องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา  (บาล)ี ๓/๑๕-๑๘/๒๗๙)  

ประพฤติโดยชอบธรรม : ประพฤตโิดยสมควรแก่ความเป็นพระอรยิสาวก, 
ประพฤตติามธรรมแก่ความเป็นพระอรยิสาวก เพือ่บรรลุธรรมทีส่งูขึน้ ในทีน้ี่
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หมายถงึบรรลุสกทึาคาม ี ดงัคาํในสกักปัญหสตูรทีท่า้วสกักะกล่าวการไดโ้สมนสั
ไวว้า่ ขา้พระองคพ์จิารณาเหน็อาํนาจประโยชน์ประการที ่ ๔ น้ีแลวา่ เมื่อขา้
พระองคป์ระพฤตโิดยชอบธรรม กจ็กัมสีมัโพธ ิขา้พระองคจ์ะรูท้ ัว่ถงึอยูน่ัน่แหละ 
จะเป็นทีส่ดุของขา้พระองค ์จงึประกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนสัเชน่นี้ (ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๙/๒๙๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่  โดยชอบธรรม  หมายถงึโดยสมควรแก่ความเป็นพระ
อรยิสาวก  (ท.ีม.ฏกีา  (บาล)ี ๓๖๙/๑๔๔) 

ประพฤติตาม : ทาํเลยีนแบบ,เอาเยีย่งอยา่ง,ทาํเหมอืนผูท้ีส่อนตน ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัค ์กล่าวไว้
วา่ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่ ณ  พระเชตวนั  เขตกรุงสาวตัถ ี   ครัง้
นัน้    ภกิษุณีถุลลนนัทาประพฤตติามพระอรฏิฐะผูม้บีรรพบุรุษเป็นพรานฆา่นก
แรง้ทีส่งฆพ์รอ้มเพรยีงกนัลงอุกเขปนียกรรมแลว้  (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๖๖๘/๑๔) 

ประพฤติธรรม : บาํเพญ็สิง่ทีด่,ีประพฤตอิยู ่ คอื อยู ่ เคลื่อนไหว เป็นไป  เลีย้งชวีติ ดาํเนินไป 
ยงัชวีติใหด้าํเนินไปในธรรม คอื สตปัิฏฐาน ๔ ฯลฯ  อรยิมรรคมอีงค ์๘ (ข.ุจ.ู
(ไทย) ๓๐/๑๕๕/๔๙๐), ประพฤตสิจุรติ,ประพฤตดิทีางกายวาจาใจ เชน่ ดาํรงตน
อยูใ่นศลี ๕ คอืเวน้จากฆา่สตัว ์ เป็นตน้,ประพฤตตินอยูใ่นกุศลธรรมบถ ๑๐ คอื
ทาํความดทีางกาย มเีวน้ขาดจากฆา่สตัวเ์ป็นตน้  ทาํความดทีางวาจา มเีวน้ขาด
จากการพดูเทจ็เป็นตน้ และทาํความดทีางใจมไีมเ่พง่เลง็อยากไดข้องของเขา
เป็นตน้ ดงัคาํในมหาปทานสตูร กล่าววา่ พระวปัิสสรีาชกุมารเสดจ็ประพาส
อุทยานอกีไดท้อดพระเนตรเหน็บุรุษศรีษะโลน้นุ่งหม่ผา้กาสาวพสัตร ์  จงึตรสั
ถามนายสารถวีา่ สหายสารถ ี ชายคนนี้ถูกใครทาํอะไรให ้ ทัง้ศรีษะและ
เครือ่งนุ่งหม่ของเขาจงึไมเ่หมอืนของคนอื่นๆ  นายสารถทีลูตอบวา่ ขอเดชะผูน้ี้
ชือ่วา่บรรพชติทาํไม เขาจงึชือ่วา่บรรพชติ ผูน้ัน้ชือ่วา่บรรพชติ เพราะการ
ประพฤตธิรรมเป็นความด(ีท.ีม.(ไทย)๑๐/๕๓/๒๙,๑๐/๕๓/๓๐) 

  คาํน้ี มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๘๗/๑๖๓,๙/
๓๘๘/๑๖๓,๙/๓๙๑/๑๖๓,๙/๓๙๒/๑๖๔, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๕๓/๒๘๐,๑๐/๓๕๔/
๒๘๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๘/๕๖๓,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๓๗/๑๒๙,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/
๔๒๙/๖๒๕ 

ประพฤติผิดในกาม : กาเมส ุ มจิฉาจาร, เป็นชู,้ ไมซ่ื่อสตัยใ์นคูค่รองของตน, มเีพศสมัพนัธก์บั
คนทีไ่มใ่ชคู่ค่รองของตน,ไมร่กัเดยีวใจเดยีว,ขาดสทารสนัโดษ,เป็นขอ้ ๓ ในเวร 
๕, เป็นขอ้ ๓ ในทุจรติ ๗ และเป็นขอ้ ๓ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๓๔๓/๑๓๕,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๐/๑๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๑๙/๓๘๕,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๔/๕๔๔,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๗๔/๔๐๖,๒๐/๘๐/
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๓๐๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๔/๑๐๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๙/๓๐๐,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๒๕/๒๖๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๐,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๓๒/
๑๘๓) 

ประพฤติพรหมจรรย  ์: เวน้ขาดจากการเสพกาม,รกัษาพรหมจรรย,์ประพฤตดิาํรงตนครอง
เพศนกับวช,ถอืเพศพรหมจรรย ์ ดงัคาํในสามญัญผลสตูร กล่าวไวว้า่ การบวช
เป็นทางปลอดโปรง่ การทีผู่ค้รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์
ครบถว้นดุจสงัขข์ดั  ไมใ่ชท่าํไดง้า่ย (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๙๑/๖๔),ในมหาโพธชิาดก 
กล่าวถงึฤๅษปีระพฤตพิรหมจรรยไ์วว้า่ พระราชาผูเ้ป็นกษตัรยิพ์ระองคใ์ดผูไ้ม่
ประพฤตธิรรมทรงเบยีดเบยีนหมูฤ่ๅษผีูม้คีวามสาํรวม    ประพฤตพิรหมจรรย ์   
ขตัตยิราชพระองคน์ัน้จะทรงคลาดจากสวรรค ์ (ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๑๗๙/
๓๓)  

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เช่น ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๘/๓,ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๙๑/๕๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๘๓/๗๒,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๙/๓๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๒๕/๒๐๕,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๓๙๙/๖๒๑) 

ประพฤติพรหมจรรยถ์ึงที่สดุ :ประพฤตอิรยิมรรค ดงัคาํในสกักปัญหสตูรทีท่า้วสกักะทลูถามวา่ 
ขา้แต่พระองคผ์ูนิ้รทุกข ์  สมณพราหมณ์ทัง้หมด มคีวามสาํเรจ็สงูสดุ มคีวาม
เกษมจากโยคะสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีส่ดุอนัสงูสดุหรอืหนอ พระ
ผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ จอมเทพ สมณพราหมณ์ทัง้หมด ไมม่คีวามสาํเรจ็สงูสดุ  
ไมม่คีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ ไมป่ระพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ ไมม่ทีีส่ดุอนั
สงูสดุ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๖๖/๒๙๓,๑๐/๓๖๖/๒๙๔)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ  ในทีน้ี่หมายถงึ
อรยิมรรค  (ท.ีม.อ.  (บาล)ี ๓๖๖/๓๕๓)  

  ในจฬูตณัหาสขัยสตูร ทา้วสกักะทลูถามวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ    กล่าว
โดยยอ่  ดว้ยขอ้ปฏบิตัเิพยีงเทา่ไร    ภกิษุจงึชือ่วา่เป็นผูห้ลุดพน้แลว้ดว้ยธรรม
เป็นทีส่ิน้ตณัหา มคีวามสาํเรจ็สงูสดุ มคีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ  ประพฤติ
พรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ   มทีีส่ดุอนัสงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษย์
ทัง้หลาย  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  จอมเทพ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ไดส้ดบัวา่ ธรรม
ทัง้ปวงไมค่วรยดึมัน่  ถา้ขอ้นัน้ภกิษุไดส้ดบัแลว้อยา่งน้ีวา่   ธรรมทัง้ปวงไมค่วร
ยดึมัน่  ภกิษุนัน้ยอ่มรูย้ ิง่ธรรมทัง้ปวง  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๙๐/๔๒๑) 

  อรรถกถาและฏกีาอธบิายวา่ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุหมายถงึอยูจ่บ
พรหมจรรย ์ แลว้มสีภาวะทีไ่มเ่สือ่มอกี (ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๓๙๐/๒๐๕,ม.ม.ูฏกีา  
(บาล)ี ๒/๓๙๐/๒๐๖๖)   
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ประพฤติรีบด่วน : ทําอย่างเร่งรบี,ขาดการพจิารณาอย่างรอบคอบ หมายถงึกระทําที่ขาดการ
ไตร่ตรองอย่างถีถ่่วน ดงัคาํในกงิสลีสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่พระสารบีุตระ
ว่า  นรชนใดเป็นผูป้ระพฤตริบีด่วน   เป็นผู้ประมาท เพยีงแต่รูสุ้ภาษิตอนัเป็น
สาระ และได้สดบัสมาธอินัเป็นสาระในธรรมที่รูเ้ท่านัน้ ปัญญาและสุตะย่อมไม่
เจรญิแก่นรชนนัน้เลย (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๓๓๒/๕๗๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประพฤตริบีดว่น  ในทีน้ี่หมายถงึไมพ่จิารณา
ไตรต่รองใหร้อบคอบ  ตกไปในอํานาจกเิลสมรีาคะเป็นตน้   (ข.ุส.ุอ.  ๒/๓๓๒/
๑๕๐) 

ประพฤติสม ํา่เสมอ : กระทําอย่างต่อเน่ือง,ประพฤตติ่อเน่ืองทางกาย ทางวาจาและทางใจ เช่น 
เลี้ยงดูมารดารบิดา เลี้ยงดูบุตรและภรรยา เลี้ยงดูทาส กรรมกรและคนรบัใช ้
หรอืเลี้ยงดูมติรและอํามาตย์อย่างสมํ่าเสมอ  ดงัคําในธนัญชานิสูตรที่พระสารี
บุตรถามว่า   ธนัญชานิ ท่านเข้าใจความข้อนัน้ว่าอย่างไร บุคคลผู้ประพฤติ
อธรรม ประพฤตไิม่สมํ่าเสมอ เพราะเหตุแห่งมารดาบดิากบับุคคล ผู้ประพฤติ
ธรรม ประพฤตสิมํ่าเสมอ เพราะเหตุแห่งมารดาบดิา บุคคลไหนจะประเสรฐิกว่า
กนั    ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า พระคุณเจา้สารบีุตร บุคคลผูป้ระพฤตอิธรรม
ประพฤติไม่สมํ่าเสมอ  เพราะเหตุแห่งมารดาบิดา ไม่ประเสรฐิ  ส่วนบุคคลผู้
ประพฤตธิรรม ประพฤตสิมํ่าเสมอ เพราะเหตุแห่งมารดาบดิา ประเสรฐิกว่า (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๘/๕๖๓),ในมหาลสิูตร กล่าวถงึประพฤตสิมํ่าเสมอว่าหมายถงึ
ประพฤตธิรรม คอืไม่โลภ ไม่โกรธ ไมห่ลง โยนิโสมนสกิาร จติทีต่ ัง้ไวถู้ก ดงัคาํที ่ 
เจา้ลจิฉวพีระนามวา่มหาลเิสดจ็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัทลูถามว่า 
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  อะไรหนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหท้าํกรรมชัว่และใหก้รรม
ชัว่เป็นไป  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  มหาล ิ โลภะ โทสะ โมหะ อโยนิโสมนสิ
การ มจิฉาปณิหติจติเป็นเหตุเป็นปัจจยัให้ทํากรรมชัว่ และให้กรรมชัว่เป็นไป   
เจา้ลจิฉวพีระนามวา่มหาลทิลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหท้าํกรรมดแีละให้
กรรมดีเป็นไป พระพุทธเจ้าขา้   พระผู้มพีระภาคตรสัตอบว่า มหาลิ  อโลภะ 
อโทสะ อโมหะ   โยนิโสมนสกิาร(การมนสกิารโดยแยบคาย) สมัมาปณิหติจติ
(จติที่ตัง้ไวถู้ก)แล เป็นเหตุเป็นปัจจยัให้ทํากรรมด ี และให้กรรมดเีป็นไป หาก
ธรรม ๑๐ ประการน้ี ไม่พึงมปีรากฏอยู่ในโลก ความประพฤติไม่สมํ่าเสมอคอื
ความประพฤตอิธรรมหรอืความประพฤตสิมํ่าเสมอคอืความประพฤตธิรรม กจ็ะ
ไมพ่งึมปีรากฏอยู่ในโลกนี้  เพราะธรรม ๑๐ ประการนี้ มปีรากฏอยูใ่นโลก ฉะนัน้
ความประพฤติไม่สมํ่ าเสมอคือความประพฤติอธรรมหรือความประพฤติ
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สมํ่าเสมอคอืความประพฤตธิรรมจงึมปีรากฏอยู่ในโลกนี้(องฺ.ทสก.(ไทย)๑๐/๔๗/
๑๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ธรรม ในทีน้ี่หมายถงึกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  
(องฺ.ทสก.อ.  (บาล)ี ๓/๔๗/๓๔๘) 

ประพฤติสาํส่อน : มากชู,้มเีพศสมัพนัธไ์มเ่ลอืกหน้า,หมายถงึเปลีย่นคูเ่สพสม ดงัคาํในสกุกธมัม
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย สกุกธรรม(ธรรมฝ่ายขาว) ๒ 
ประการน้ี  ยอ่มคุม้ครองโลก คอืหริ ิ โอตตปัปะ ถา้สกุกธรรม ๒ ประการนี้ไม่
คุม้ครองโลก  ในมนุษยโลกนี้กจ็ะไมป่รากฏใหรู้ว้า่หญงินี้เป็นมารดา หญงินี้เป็น
น้า หญงินี้เป็นป้า หญงินี้เป็นภรรยาของอาจารยห์รอืหญงินี้เป็นภรรยาของคร ู 
มนุษยโลกกจ็ะประพฤตสิาํสอ่นกนัไปหมด เหมอืนอย่างพวกแพะ แกะ ไก่ สกุร  
สนุขั และสนุขัจิง้จอก ฉะนัน้ กเ็พราะเหตุทีส่กุกธรรม ๒ ประการนี้ยงัคุม้ครอง
โลกอยู ่ฉะนัน้จงึยงัปรากฏใหรู้ว้า่  หญงินี้เป็นมารดา หญงินี้เป็นน้า    หญงินี้
เป็นป้า หญงินี้เป็นภรรยาของอาจารย ์ หรอืหญงินี้เป็นภรรยาของคร ู  (ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๔๒/๓๙๐) 

  อรรถกถอธบิายวา่ คาํวา่ หริ ิ หมายถงึความละอายต่ออกุศลธรรม คาํวา่ 
โอตตปัปะ  หมายถงึความกลวัต่ออกุศลธรรม  คาํวา่ ไมป่รากฏ  หมายถงึไม่
ปรากฏความเคารพยาํเกรงต่อกนั (ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๔๒/๑๗๙)  

ประพฤติอธรรม : อธมัมจรยิา, ประพฤตกิรรมชัว่,ความไมม่ศีลี ๕,ประพฤตอิกุศลธรรมบถ ๑๐ 
ประการดงัคาํในธนญัชานิสตูร  ทา่นพระสารบีุตรถามวา่  ธนญัชานิ ทา่นเขา้
ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บุคคลบางคนประพฤตอิธรรม ประพฤตไิมส่มํ่าเสมอ  
เพราะเหตุแหง่มารดาบดิา  นายนิรยบาลพงึฉุดครา่เขาไปยงันรก (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๔๔๗/๕๕๙),ในอธมัมจรยิาสตูรกล่าวถงึความประพฤตอิธรรมและความ
ประพฤตไิมส่มํ่าเสมอทางกาย ๓ ประการ  (คอืฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิใน
กาม)ความประพฤตอิธรรมและความประพฤตไิมส่มํ่าเสมอทางวาจา๔ประการ 
(คอื พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบพดูเพอ้เจอ้) และความประพฤตอิธรรมและ
ความประพฤตไิมส่มํ่าเสมอทางใจ ๓  ประการ(เพง่เลง็อยากไดข้องของเขา 
พยาบาทปองรา้ย เหน็ผดิจากทาํนองคลองธรรม) เพราะความประพฤตอิธรรม
และความประพฤตไิมส่มํ่าเสมอเป็นเหตอุยา่งนี้แล สตัวบ์างพวกในโลกน้ี  
หลงัจากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๒๒๐/๓๖๗) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ ประพฤตอิธรรม  หมายถงึประพฤตกิรรมคอืความทุศลี  
๕  ประการ หรอืกรรมคอืความทุศลี  ๑๐  ประการ  (ม.ม.อ. (บาล)ี  ๒/๔๔๗/
๓๐๘) 

ประพฤติอนาจาร : ทาํสิง่ไม่ดงีาม,ทาํเรือ่งบดัส,ีประพฤตลิามก ในอุยโยชนสกิขาบทกล่าวถงึ
ภกิษุประพฤตอินาจารกบัมาตุคาม เช่น กระซกิกระซี ้หยอกเยา้กบัมาตุคาม ดงั
คาํในมหาวภิงัค ์ กล่าววา่ ภกิษุ ๒ รปูเดนิทางไกลไปกรุงสาวตัถ ี แควน้โกศล 
ภกิษุรปูหน่ึงประพฤตอินาจาร ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นไดก้ล่าวกบัภกิษุรปูนัน้ดงันี้วา่ 
ทา่นอยา่ไดก้ระทาํอยา่งนี้ การกระทาํอยา่งนี้ไมส่มควร (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๒/
๓๙๙,๒/๒๗๖/๔๒๕),ในสภุาชวีกมัพวนิกาเถรคีาถา กล่าวไวว้า่  นกัเลงเจา้ชูค้น
หน่ึงไดย้นืขวางกัน้พระสภุาภกิษุณี  ซึง่กาํลงัเดนิไปสวนมะมว่งของหมอชวีกโก
มารภจัทีน่่ารืน่รมย ์  พระสุภาภกิษุณีไดพ้ดูกบัชายนกัเลงเจา้ชูน้ัน้วา่ เพราะเหตุ
ไร    ทา่น    จงึมจีติขุน่มวั  มจีติมกีเิลสดุจธุล ี มายนืขวางกัน้ฉนัผูม้จีติไม่ขุน่มวั 
นกัเลงเจา้ชูก้ล่าววา่ แมน่างยงัสาว ทัง้สวยไมท่รามเลย บรรพชาจกัทาํประโยชน์
อะไรใหแ้มน่างได ้ โปรดทิง้ผา้กาสายะเสยี มาส ิ  เรามารืน่รมยก์นัในป่าทีม่ี
ดอกไมบ้านสะพรัง่เถดิ พระสภุาภกิษุณีไดพ้ดูกบัชายนกัเลงเจา้ชูน้ัน้เกีย่วกบั
รา่งกายเปรยีบเหมอืนรปูภาพ พระสภุาเถรมีดีวงตางามและมใีจไมข่อ้งไมต่ดิใน
ดวงตานัน้ กค็วกัดวงตาออกจากเบา้ตา สง่มอบใหช้ายเจา้ชูผู้น้ัน้ทนัท ีพรอ้มกบั
กล่าววา่ เชญินําดวงตานัน้ไปเถดิ เพราะเรามอบใหท้า่นแลว้ ทนัใดนัน้เอง ความ
กาํหนดัในดวงตานัน้ ของนกัเลงเจา้ชูน้ัน้กห็ายไป  และเขาขอขมาพระเถรนีัน้
ดว้ยคาํวา่ ขา้แต่แมน่างผูป้ระพฤตพิรหมจรรยข์อความสวสัดพีงึมแีก่แมน่างเถดิ 
ความประพฤตอินาจารเชน่นี้จกัไมม่ตี่อไปอกีละ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๓๙๙/๖๒๑) ;  
เป็นชู ้ ดงัคาํในกุลาณชาดก กล่าวไวว้า่  พระมเหสขีองพระเจา้พกะและพระเจา้
พาวรยิะ ผูท้รงหมกมุน่ในกามจนเกนิไป   ไดท้รงประพฤตอินาจารกบัคนใช้
ใกลช้ดิ พระนางปิงคยิานี ผูเ้ป็นพระมเหสสีุดทีร่กั ของพระเจา้พรหมทตัผูเ้ป็น
ใหญ่ในโลกทัง้ปวง ไดท้รงประพฤตอินาจารกบัคนเลีย้งมา้ (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) 
๒๘/๓๑๒-๓๑๓/๑๔๘) 

ประพฤติอยู่ผ ูเ้ด ียวเหมือนนอแรด :  การเปรยีบเทยีบถึงการประพฤติปฏิบตัิของพระอรยิ
เจ้าทัง้หลาย ว่าเหมอืนการหลกีออกไปผู้เดยีวเพื่อการปฏบิตัติามทางสายเอก
เป็นเหมอืนนอแรด ซึง่มเีพยีงหนึ่งไม่มสีอง ในอรรถกถาขทุทกนิกาย สุตตนิบาต 
(ขุ.สุ.อ.๑/๓๕/๖๐-๖๑) หมายถึง ประพฤติตามจรยิา ๘ อย่าง คือ (๑) ความ
ประพฤตใินอริยิาบถ ๔ (๒) ความประพฤตใินอายตนะภายในและภายนอก (๓) 
ความประพฤตใินสตปัิฏฐาน ๔ (๔) ความประพฤตใินสมาธคิอืฌาน ๔ (๕) ความ
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ประพฤตใินอรยิสจั ๔ (๖) ความประพฤตใินอรยิมรรค ๔ (๗) ความประพฤตใิน
สามญัญผล ๔ (๘) ความประพฤตเิพือ่ประโยชน์แก่โลกและสามารถละตณัหาได ้
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ละกเิลสได้สิ้นเชงิ ดําเนินทางสายเอกกล่าวคอืสติ
ปัฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมี
องค ์๘ และตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ เหมอืนแรดมนีอเดยีว ไม่มนีอทีส่อง  
มปีรากฏในขคัควสิาณสตูรดงัขอ้ความว่า (พระปัจเจกสมัพุทธเจา้องคห์น่ึงกล่าว
ดงันี้)  บุคคลยกโทษในสตัวท์ุกจําพวก ไม่เบยีดเบยีนสตัวห์น่ึงสตัวใ์ดในบรรดา
สตัวเ์หล่านัน้ ไมต่อ้งการบุตร(แลว้) จะพงึตอ้งการสหายจากไหนเล่า จงึประพฤติ
อยูผู่เ้ดยีวเหมอืนนอแรด เป็นตน้ (ข.ุส.ุ (ไทย) ๒๕/๓๕/๕๐๗) 

ประเพณี: ขนบธรรมเนียม, แบบแผนประเพณี คอื ความประพฤตทิีห่มู่ชนหมู่หน่ึงถอืเป็น
ธรรมเนียม หรอืเป็นแบบแผนสบืต่อกนัมาจนเป็นพมิพ์เดยีวกนั ถ้าใครในหมู่
ประพฤตินอกแบบก็เป็นการผดิประเพณี  ในเสลสูตร (ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๕๕๙/
๖๓๖) ระบุหมายถงึ พระราชประเพณีในการขึน้ครองราชย ์ซึ่งเสล พราหมณ์ผู้
เป็นอาจารย์สอนมนต์ของมาณพ ๓๐๐ ได้กล่าวสดุดอีงค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พุทธเจา้ดว้ยคาถาหลายคาถา ดงัมขีอ้ความปรากฏว่า ขา้แต่พระโคดม ขอเชญิ
พระองคข์ึน้ครองราชยเ์ป็นพระเจา้จกัรพรรดจิอมมนุษยต์ามพระราชประเพณีที่
กษตัราธริาชโดยพระชาตไิดเ้สวยราชยม์หีมูเ่สวกามาตยเ์สดจ็ตามพระองคเ์ถดิ  

                       นอกกจากนี้ ยงัมีปรากฏในมณัฑัพยชาดก (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๖๘/๓๓๓) 
ตอนที่มณัฑพัยะได้สนทนากบัทปีายนดาบส ดงัขอ้ความปรากฏว่า บดิาและปู่
ของข้าพเจ้าเป็นคนมีศรัทธา เป็นทานบดี เป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ 
ข้าพเจ้าผู้ประพฤติตามประเพณีของตระกูลนัน้อย่าได้ชื่อว่า เป็นคนทําลาย
ตระกลูคนสดุทา้ยเลย ขา้พเจา้รงัเกยีจวาทะเชน่นัน้ ถงึไมพ่อใจกย็งัคงใหท้านนี้  

ประภสัสร: โดยทัว่ๆ ไป หมายถงึ ผอ่งใส, บรสิทุธิ ์แต่ในทางพระพทุธศาสนา หมายถงึ ผอ่ง
ใสเพยีงอย่างเดยีว ซึ่งเป็นธรรมชาตดิัง้เดมิของจติ สามารถที่จะเศรา้หมองได้
ดว้ยอํานาจกเิลสทีจ่รมา เช่น จติประภสัสร เป็นตน้ แต่ในมารตชัชนียสตูร (ม.ม.ู 
(ไทย) ๑๒/๕๑๓/๕๕๑) หมายถงึ ความสว่างผ่องใสจา้ ความรุ่งเรอืง ซึง่เป็นรศัมี
อนัโชตชิ่วงของวมิาน ดงัมปีรากฏขอ้ความวา่ ทสูมีารประทุษรา้ยพระสาวกชือ่ว่า
วธิุระ และพระผูม้พีระภาคผูป้ระเสรฐิพระนามว่ากกุสนัธะแลว้ไหมอ้ยู่ในนรกใด 
นรกนัน้เป็นเช่นไร ทูสมีารประทุษร้ายพระสาวกนามว่าวธิุระ และพระผู้มพีระ
ภาคผูป้ระเสรฐิพระนามว่ากกุสนัธะ แลว้ไหมอ้ยู่ในนรกใด นรกนัน้เป็นเช่นนี้ คอื
มีหลาวเหล็ก ๑๐๐ เล่ม ล้วนก่อให้เกิดทุกขเวทนา ภิกษุรูปใดเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้าย่อมรู้จกันรกนัน้ มารประทุษร้ายภิกษุเช่นนัน้ ย่อมประสบทุกข์



 

๒๙๙๐ 
 

 

อย่างหนัก วมิานทัง้หลายตัง้อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรตลอดกปั มสีเีหมอืนแกว้
ไพฑูรย์ มีความรุ่งเรือง มีรัศมีโชติช่วง เป็นประภัสสร มีเหล่านางอัปสรมี
ผวิพรรณต่าง ๆ เป็นอนัมากฟ้อนราํอยู.่..  

ประภาวดี, พระเทวี: หญงิผูม้ผีวิพรรณผุดผ่องเรอืงรอง ในทีน้ี่เป็นชื่อเรยีกพระเทว ีมปีรากฏใน
กุสชาดก (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔/๕๖) ซึ่งพระเจา้กุสะโพธสิตัว ์ผูซ้ึ่งหลงในรูปโฉม
ของพระนางประภาวด ีตรสักบัพระนาง ดงัขอ้ความว่า น้องประภาวด ีพีลุ่่มหลง
ในผวิพรรณของเธอจงึซมซานท่องเที่ยวไปสู่เมทนีดล ไม่รูจ้กัทศิว่า เรามาจาก
ไหน มวัแต่มวัเมาหลงใหลในตวัเธอ ผูม้ดีวงตาประดุจตาลกูน้อยเน้ือทราย 

                        นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในสขิพีุทธวงศ ์ว่าดว้ยพระประวตัขิองพระสขิพีุทธเจา้ 
ซึง่พระเทวปีระภาวด ีเป็นพระนามพระชนนีของพระพุทธเจา้พระนามว่าสขิ ีดงั
ขอ้ความว่า กรุงชื่อว่าอรุณวดี กษัตรยิ์พระนามว่าอรุณเป็นพระชนก พระเทวี
พระนามวา่ประภาวดเีป็นพระชนนีของพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีผูแ้สวงหาคุณ
อนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๑๕/๖๙๓, และในสชุาตพุทธวงศ ์(ข.ุพุทฺธ. (ไทย) 
๓๓/๒๐/๖๕๓) พระเทวปีระภาวด ีเป็นพระนามพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระ
นามวา่ สชุาตะดว้ย ดงัขอ้ความปรากฏวา่ กรุงชื่อว่าสมุงัคละ กษตัรยิพ์ระนามว่า
อุคคตะเป็นพระชนกพระเทวพีระนามวา่ประภาวดเีป็นพระชนนีของพระพุทธเจา้
พระนามวา่สชุาตะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่                                               

ประมาท: ขาดความรอบคอบ,  กระทําโดยปราศจากความระมดัระวงัมวัเมา, เลินเล่อ, 
เผลอ, ลมืสต ิ ในมหาปรนิิพพานสตูร ท่านกล่าวถงึศพัทท์ีต่รงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ไม่
ประมาท คอื การใชส้ตกิํากบัในการทําหน้าที่ ซึ่งเป็นพระดํารสัสัง่หมู่ภกิษุก่อน
เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน ดงัมปีรากฏขอ้ความว่า “ภิกษุทัง้หลาย บดัน้ี เราขอ
เตอืนเธอทัง้หลายว่า สงัขารทัง้หลายมคีวามเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทัง้หลาย
จงทําหน้าที่ให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด...” และทรงเตือนว่าอย่าได้
ประมาทในชวีติ ในวยัและในธรรม ว่า “วยัของเราแก่หง่อม ชวีติของเราเหลอื
น้อย เราจะจากพวกเธอไป เราทําทีพ่ึง่แก่ตนแลว้ พวกเธอจงอย่าประมาท มสีต ิ
มศีลีบรสิุทธิ ์มคีวามดํารมิ ัน่คงด ีรกัษาจติของตนไว ้ผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรม
วนิัยนี้ ละการเวยีนว่ายตายเกดิแลว้ จกัทําทีสุ่ดแห่งทุกขไ์ด”้ (ท.ีปา. (ไทย) ๑๐/
๑๘๕/๑๓๒)  

                        ในพระสตูรนี้ พระผูม้พีระภาคตรสัยํ้าเรื่องเรื่องความไม่ประมาท ดงัขอ้ความ
วา่ “พวกเธออยา่กงัวลเพือ่บชูาสรรีะของตถาคต จงพยายาม ขวนขวายทาํหน้าที่
ของตนเองเถดิ อย่าประมาทในหน้าที่ของตน มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจอยู่



 

๒๙๙๑ 
 

 

เถดิ กษตัรยิผ์ูเ้ป็นบณัฑติ พราหมณ์ผูเ้ป็นบณัฑติ คหบดผีูเ้ป็นบณัฑติ ผูเ้ลื่อมใส
ในตถาคต จะทาํการบชูาสรรีะของตถาคตเอง” (ท.ีปา. (ไทย) ๑๐/๒๐๔/๑๕๒)  

  นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในที่หลายแห่ง เช่น อฏัฐกนาครสูตรดงัขอ้ความว่า 
“ท่านอานนท ์ธรรมอนัเป็นเอกซึง่เป็นทีห่ลุดพน้แห่งจติทีย่งัไม่หลุดพน้ เป็นทีถ่งึ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทัง้หลายที่ยงัไม่สิ้นไป และเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดน
เกษม จากโยคะอนัยอดเยี่ยม ที่ยงัไม่บรรลุโดยลําดบัของภกิษุผูไ้ม่ประมาท มี
ความเพยีร อุทศิกายและใจอยู่ ที่พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ผูท้รงรู ้ทรงเหน็ 
เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้า ตรสัไว้ชอบแล้ว มีอยู่หรือไม่หนอ” (ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๑๘/๑๙)  

  อภยราชกุมารสูตร ดงัขอ้ความว่า พระผูม้พีระภาคไดต้รสักบัอภยัราชกุมาร
ว่า “ราชกุมาร พระองคเ์ขา้พระทยั ความขอ้นัน้ว่าอย่างไร ถา้กุมารน้อยน้ี อาศยั
ความประมาทของพระองค์หรอืของหญิง พี่เลี้ยง พงึนําไมห้รอืก้อนกรวดมาใส่
ปาก พระองค์จะพงึปฏบิตักิบักุมารน้อยนัน้อย่างไร” (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗) 
และในเล่มนี้ยงัมปีรากฏในที่อกีหลายแห่ง (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๒/๔๓๐, (ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๔๔๕/๕๕๘)  

  อเจลกสัสปสูตร ดงัขอ้ความว่า อจเลกกสัสปะได้บรรพชาอุปสมบทในสํานัก
พระผูม้พีระภาคแลว้ เมือ่บวชแลว้ไมน่าน หลกีออกไปอยู่คนเดยีว ไมป่ระมาท มี
ความเพยีร...ไดท้าํใหแ้จง้ซึง่ประโยชน์อนัยอดเยีย่ม อนัเป็นทีส่ดุแห่งพรหมจรรย์
...(ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๑๗/๒๙)  

  คนัธชาตสตูร ดงัขอ้ความว่า ...พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า อานนท ์ในโลกนี้
สตรหีรอืบุรุษในบา้นหรอืในตําบลใดถงึพระพุทธเจา้เป็นสรณะ ถงึพระธรรมเป็น
สรณะ ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลกัทรพัย ์
เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพูดเทจ็ เวน้ขาดจากการ
เสพของมนึเมาคอืสุราและเมรยั อนัเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นผู้มศีีล มี
ธรรมงาม มใีจปราศจากความตระหนี่ อนัเป็นมลทนิ มจีาคะอนัสละแลว้...” (องฺ.
ติก. (ไทย) ๒๐/๘๐/๓๐๔) นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในที่อีกหลายแห่ง คอื ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๑๖๗/๘๕, ๒๕/๑๗๒/๘๖, ข.ุว.ิ (ไทย) ๒๖/๓๙๗/๖๑, และ ข.ุจ.ู (ไทย) 
๓๐/๑๔๓/๔๖๒ 

ประมขุ: ผูเ้ป็นประธาน, เป็นใหญ่ หรอืเป็นหวัหน้าของหมู่คณะ กลุ่ม ประเทศหรอืศาสนา 
เป็นต้น ในฆฏิการสูตรใช้ในความหมายว่า เป็นหวัหน้าของภิกษุ ซึ่งหมายถึง
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ดงัมปีรากฏขอ้ความว่า ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้ี
พระภาคพระนามว่ากสัสปะ ผูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ ทรงครองอนัตร
วาสกถอืบาตรและจวีรเสดจ็เขา้ไปยงัพระราชนิเวศน์ของพระเจา้กาสพีระนามว่า



 

๒๙๙๒ 
 

 

กกิ ีประทบันัง่บนพุทธอาสน์ทีปู่ลาดไวแ้ลว้ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ลําดบันัน้ พระ
เจา้กาสพีระนามว่ากกิทีรงองัคาสภกิษุสงฆม์พีระพุทธเจา้เป็นประมุข ใหอ้ิม่หนํา
สาํราญดว้ยของเคีย้วของฉนัอนัประณีตดว้ยพระองคเ์อง (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๘/
๓๔๓), ส่วนในเสลสูตร ท่านใช้คําว่า ประธาน แทนคําว่าประมุข ดงัมปีรากฏ
ขอ้ความว่า เมื่อล่วงราตรนีัน้ไป เกณิยชฎลิสัง่ใหจ้ดัของเคีย้วของฉันอนัประณีต
ไวใ้นอาศรมของตน แลว้ส่งคนไปกราบทูลภตัตกาลว่า “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ 
ได้เวลาแล้ว ภตัตาหารสําเรจ็แล้ว พระพุทธเจ้าขา้” ครัน้เวลาเช้า พระผู้มพีระ
ภาคทรงครองอนัตรวาสก ถือบาตรและจวีร เสดจ็ไปยงัอาศรมของเกณิยชฎิล
และประทบับนพุทธอาสน์ทีป่ลูาดไวแ้ลว้พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์จากนัน้ เกณิยชฎลิ
ไดอ้งัคาสภกิษุสงฆซ์ึง่มพีระพทุธเจา้เป็นประธานใหอ้ิม่หนําสาํราญดว้ยของเคีย้ว
ของฉนัอนัประณีตดว้ยตนเอง... (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๐๐/๔๙๙) 

ประโยชน์: สิง่ทีม่ผีลใชไ้ดด้สีมกบัทีค่ดิมุ่งหมายไว,้ ผลทีไ่ดต้ามตอ้งการ, สิง่ทีเ่ป็นผลดหีรอื
เป็นคุณ ในพระไตรปิฎก มปีรากฏคําว่าประโยชน์มากมาย เช่น ประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผูอ้ื่น หรอืประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ประโยชน์ในภพปัจจุบนั ประโยชน์ใน
ภพหน้า ประโยชน์ตืน้ ประโยชน์ลกึ ประโยชน์ลีล้บั ประโยชน์ปิดบงั ประโยชน์ที่
ควรแนะนํา  ประโยชน์ทีแ่นะนําแลว้ ประโยชน์ทีไ่ม่มโีทษ  ประโยชน์ทีไ่ม่มกีเิลส 
ประโยชน์ทีผ่่องแผว้ ประโยชน์อย่างยิง่ ซึง่มปีรากฏในทีห่ลายแห่ง เช่น ในอุทุม
พรกิสูตร ดงัขอ้ความว่า ...บุคคลผูบ้ําเพญ็ตบะ เทีย่วอวดตนในตระกูลทัง้หลาย
ว่า ‘การกระทําแมน้ี้กม็ใีนตบะของเรา การกระทําแมน้ี้ก็มใีนตบะของเรา’ ขอ้ที ่
ฯลฯ น้ีแลเป็นอุปกเิลสของบุคคลผูบ้าํเพญ็ตบะ บุคคลผูบ้าํเพญ็ตบะ ใชป้ระโยชน์
จากความผดิบางอย่างที่ปกปิดไว ้ฯลฯ น้ีแลเป็นอุปกเิลสของบุคคลผูม้ตีบะ (ท.ี
ปา. (ไทย) ๑๑/๖๒/๔๓) และใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๖๘/๔๖ มีปรากฏเนื้อหา
เดยีวกนั 

  ในกนัทรกสูตร ดงัขอ้ความว่า พระผูม้พีระภาคตรสัว่า “ขอ้น้ีเป็นอย่างนัน้...
จรงิอยู่ กนัทรกะ ในภกิษุสงฆน้ี์ มภีกิษุจํานวนมากผูเ้ป็นอรหนัตขณีาสพ อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว ทํากจิที่ควรทําเสรจ็แล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตน
โดยลําดบัแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ หลุดพน้แลว้ เพราะรูโ้ดยชอบ... (ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๒/๓) และในกนัทรกสตูรน้ี กม็ปีรากฏคําว่าประโยชน์เช่นกนั ดงัขอ้ความว่า 
เมื่อพระผูม้พีระภาคตรสัอย่างนี้แลว้ นายเปสสะบุตรของควาญชา้งไดก้ราบทูล
พระผูม้พีระภาคว่า “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ...น่าอศัจรรยจ์รงิ ไม่เคยปรากฏ เพยีง
เท่าน้ี พระผู้มพีระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์ และสิง่ที่มใิช่ประโยชน์ของ
สตัวท์ัง้หลาย ....ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอศัจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ เพยีงเทา่น้ี 
พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และสิ่งที่มิใช่ประโยชน์ของสตัว์
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ทัง้หลาย ในเมื่อคนรกโลก คนเดนคน คนเจา้เล่หย์งัมอียู่อย่างนี้ เป็นความจรงิที่
คนสอนยาก สตัวเ์ลีย้งฝึกงา่ย”(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓/๔)  นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏใน
ที่หลายแห่ง เช่น กุกกุรวตกิสูตร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๒/๘๓), เทวทหสูตร (ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๒/๑๗; ๑๔/๑๔/๒๐), มติตสตูร (ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๕๓/๖๘), กามสตูร 
(สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๗๘/๘๔, สมณพราหมณสูตร (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๓/๒๒), ทุตยิ
สมณพราหมณสตูร (ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๑๔/๒๓), เทวทหสตูร (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/
๑๓๔/๑๖๘), ปฐมสมณพราหมณสูตร (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๗๕/๓๐๘), วติกัก
สูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๗๗/๕๘๗), จนิตสูตร (สํ.ม. (ไทย)๑๙/๑๐๗๘/๕๘๘), 
ทุตยิอนุรุทธสูตร (องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๑๓๑/๓๘๐), ปฐมโกธครุสูตร (องฺ.จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑/๔๓/๗๑), ฐานสูตร (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๕/๑๗๘), ขคัควสิาณ
สูตร (ขุ.อป. (ไทย) ๒๕/๓๗/๕๐๗; ๒๕/๕๗/๕๑๓), กุญชรวมิาน (ขุ.ว.ิ (ไทย) 
๒๖/๔๒/๘), อปรกมัมการนีิวมิาน (ขุ.ว.ิ (ไทย) ๒๖/๔๐๕/๖๒), อธปิายปสูรสูตร 
(ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๔; ๒๙/๖๙/๒๑๔), ปิงคยิมาณวปัญหานิทเทส (ขุ.จู. 
(ไทย) ๓๐/๙๑/๓๒๙), และขคัควสิาณสตุตนิทเทส (ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๑๔๔/๔๖๔) 

ประโยชน์เกื้อกลู : สิง่ทีม่คุีณค่าหรอืมผีลดทีีเ่ขา้ไปอุดหนุนเกื้อกูลชวีติมนุษย ์มปีรากฏในจูฬโค
สงิคสตูรดงัขอ้ความวา่ กษตัรชื่อทฆีปรชนเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั 
ถวายอภวิาทแล้วได้ยนือยู่ ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผูม้พีระภาคว่า “ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ เป็นลาภของชาววชัช ีประชาชนชาววชัชไีดด้แีลว้ ทีพ่ระตถาคต
อรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้เสดจ็มาประทบัอยู่ และกุลบุตร ๓ ท่านนี้ คอื ท่านพระ
อนุรุทธะ ท่านพระนันทยิะ และท่านพระกมิลิะก็มาพกัอยู่”เทพชัน้ภุมมะได้ฟัง
เสยีงของยกัษ์ชื่อทฆีปรชนแลว้ไดป้ระกาศ(ต่อไป)ว่า “ท่านผูเ้จรญิทัง้หลาย เป็น
ลาภของชาววชัชี ประชาชนชาววชัชไีด้ดีแล้ว ที่พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมั
พุทธเจ้าเสด็จมาประทบัอยู่ และกุลบุตร ๓ ท่านน้ี คอื ท่านพระอนุรุทธะ ท่าน
พระนันทยิะ และท่านพระกมิลิะกม็าพกัอยู่”เทพชัน้จาตุมหาราชไดฟั้งเสยีงของ
เทพชัน้ภุมมะแล้ว ... เทพชัน้ดาวดงึส์ ...ทฆีะ ท่านจงเหน็เถดิ กุลบุตรทัง้ ๓ น้ี 
ปฏิบตักิ็เพียงเพื่อประโยชน์เกื้อกูล แก่คนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก 
เพือ่อนุเคราะหแ์ก่ชาวโลก เพือ่ประโยชน์ เพือ่เกือ้กลู เพือ่ความสขุแก่เทวดาและ
มนุษยท์ัง้หลาย” พระผูม้พีระภาคไดต้รสัภาษติน้ีแลว้ ยกัษ์ชื่อทฆีปรชนมใีจยนิดี
ชืน่ชมพระภาษติของพระผูม้พีระภาค (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๓๓๑/๓๖๕) 

                       มปีรากฏในกนัทรกสูตรดงัขอ้ความว่า เมื่อบวชแล้วอย่างนี้ เป็นผู้ถึงพรอ้มด้วย
สิกขาและสาชีพของภิกษุทัง้หลาย คือ (๑) ละ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว ์
วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวงัประโยชน์
เกื้อกูลต่อสรรพสตัว์อยู่  (๒) ละ เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขา
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ไม่ได้ให้ รบัเอาแต่ของที่เขาให้ มุ่งหวงัแต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย เป็นคน
สะอาดอยู่ (๓) ละ พฤตกิรรมอนัเป็นขา้ศกึต่อพรหมจรรย ์ประพฤตพิรหมจรรย ์
เวน้ห่างไกลจากเมถุนธรรม อนัเป็นกจิของชาวบา้น (๔) ละ เวน้ขาดจากการพดู
เท็จ คือ พูดแต่คําสัตย์ ดํารงความสัตย์ มีถ้อยคําเป็นหลักเชื่อถือได้ ไม่
หลอกลวงชาวโลก (๕) ละ เวน้ขาดจากการพูดส่อเสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนี้
แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทําลายฝ่ายนี้ หรอืฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มา
บอกฝ่ายนี้เพื่อทําลายฝ่ายโน้น สมานคนที่แตกกนั ส่งเสรมิคนที่ปรองดองกนั 
ชืน่ชมยนิด ีเพลดิเพลนิต่อผูท้ีส่ามคัคกีนั พดูแต่ถอ้ยคาํทีส่รา้งสรรคค์วามสามคัค ี
เป็นตน้ (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๑/๑๒) 

                        คําว่า ประโยชน์เกื้อกูลน้ียงัมีปรากฏในเทวทหสูตร ซึ่งหมายถึงการบรรพชา
อุปสมบทเป็นพระภกิษุในพระพุทธศาสนาเป็นคุณต่อสรรพสตัว์ (ช่วยใหส้ตัว์มี
ชีวติรอดมากมาย) ดงัข้อความว่า ภิกษุนัน้บวชแล้วอย่างนี้ ถึงความเป็นผู้มี
สิกขาและสาชีพของภิกษุทัง้หลาย คือ (๑) ละ เว้นขาดจากการฆ่าสตัว์ คือ 
วางทณัฑาวุธและศสัตราวุธ มคีวามละอาย มคีวามเอน็ดู มุ่งประโยชน์เกือ้กูลต่อ
สรรพสตัวอ์ยู่  ฯลฯ (๗) ละ เวน้ขาดจากการพูดเพอ้เจอ้ คอื พูดถูกเวลา พูดคํา
จรงิ พดูองิประโยชน์ พดูองิธรรม พดูองิวนิัย พดูคําทีม่หีลกัฐาน มทีี ่อา้งองิ มทีี่
กําหนด ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะแก่กาลเวลา เป็นต้น (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๑๔/๒๐) 

                        นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในนตุมหากสูตรดงัขอ้ความว่า พระผู้มพีระภาคตรสัว่า 
“ภิกษุทัง้หลาย สิง่ใดไม่ใช่ของเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละสิง่นัน้ สิง่ที่เธอ
ทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จกัเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข  กอ็ะไรเล่า
ชือ่ว่าสิง่ทีไ่ม่ใช่ของเธอทัง้หลาย คอื รปูไม่ใชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละ
รูปนัน้ รูปที่เธอทัง้หลายละได้แล้วนัน้ จกัเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อ
ความสุข เวทนาไม่ใช่ของเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละเวทนานัน้ เวทนาทีเ่ธอ
ทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จกัเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสญัญาไม่ใช่
ของเธอทัง้หลาย ... (ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๓๓/๔๖) 

   มปีรากฏในปฐมนตุมหากสูตร ดงัขอ้ความว่า “ภกิษุทัง้หลาย .... กอ็ะไรเล่า
ชื่อว่าสิง่ที่ไม่ใช่ของเธอทัง้หลาย จกัขุไม่ใช่ของเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละ
จกัขุนัน้ จกัขุที่เธอทัง้หลายละได้แล้วนัน้ จกัเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อ
ความสุขรูปไม่ใช่ของเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรูปนัน้ รปูทีเ่ธอทัง้หลายละ
ได้แล้วนั ้น จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข ฯลฯ ชิวหาที่เธอ
ทัง้หลายละได้แล้วนัน้ จกัเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข (สํ.สฬา. 
(ไทย) ๑๘/๑๐๑/๑๑๑) 
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ประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์, ประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์: สิง่ทีเ่ป็นคุณเฉพาะ
ผูท้ีเ่ป็นนักบวชหรอืพราหมณ์เท่านัน้ มปีรากฏในมหาอสัสปุรสตูรดงัขอ้ความว่า 
เรื่องเกดิขึน้ทีก่รุงสาวตัถ ีพระผูม้พีระภาคตรสัว่า “ภกิษุทัง้หลาย อุปาทานขนัธ ์
๕ ประการน้ี อุปาทานขนัธ์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คอื (๑) รูปูปาทานขนัธ์ ฯลฯ 
(๕) วญิญาณูปาทานขนัธ์ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง
ไม่รูช้ดัคุณ โทษ และเครื่องสลดัออกจากอุปาทานขนัธ์ ๕ ประการนี้ตามความ
เป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้ไม่จดัว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และไม่จดั
วา่เป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ ทัง้ท่านเหล่านัน้กไ็ม่ทาํใหแ้จง้ซึง่ประโยชน์แห่ง
ความเป็นสมณะหรอืประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง...” 
(ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๑๐๗/๒๐๓) 

  มปีรากฏในทุตยิสมณสตูรดงัขอ้ความว่า    เรื่องเกดิขึน้ทีก่รุงสาวตัถ ีพระผูม้ี
พระภาคตรสัว่า “ภิกษุทัง้หลาย อุปาทานขนัธ์ ๕ ประการนี้ อุปาทานขนัธ์ ๕ 
ประการ อะไรบา้ง คอื (๑) รูปูปาทานขนัธ ์ฯลฯ (๕) วญิญาณูปาทานขนัธ ์ภกิษุ
ทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ไม่รูช้ดัความเกดิความดบั คุณ 
โทษ และเครือ่งสลดัออกจากอุปาทานขนัธ ์๕ ประการนี้  ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ 
ภิกษุทัง้หลาย ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงรู้ช ัด ... ทัง้ท่าน
เหล่านัน้กท็ําใหแ้จง้ซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรอืประโยชน์แห่งความ
เป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยู่ในปัจจุบนั” (ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๑๐๘/
๒๐๔)  

  นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในที่หลายแห่ง เช่น ในทุติยสมณสูตร (สํ.ข. (ไทย) 
๑๗/๑๖๓/๒๕๗), ปฐมสมณพราหมณสูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๗๖/๒๘๕), ทุตยิ
โกฏิคามสูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๒/๖๐๖), และสมณพราหมณสูตร (สํ.นิ. 
(ไทย) ๑๖/๒๙/๕๖)  

ประโยชน์ของความเป็นสมณะ,ประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ: สิง่ทีเ่ป็นคุณเฉพาะผูท้ีเ่ป็น
สมณะเท่านัน้ ซึ่งในที่น้ี ได้แก่ พระภิกษุอรยิสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนา ผู้ซึ่ง
ไดร้บัประโยชน์ คอืการบรรลุอรหตัตผล มปีรากฏในทุตยิสมณสตูรดงัขอ้ความว่า 
เรื่องเกดิขึน้ทีก่รุงสาวตัถ ีพระผูม้พีระภาคตรสัว่า “ภกิษุทัง้หลาย อุปาทานขนัธ ์
๕ ประการน้ี อุปาทานขนัธ์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คอื (๑) รูปูปาทานขนัธ์ ฯลฯ 
(๕) วญิญาณูปาทานขนัธ ์ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง 
ไม่รู้ชดัความเกิดความดบั คุณ โทษ และเครื่องสลดัออกจากอุปาทานขนัธ์ ๕ 
ประการนี้ ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหล่า
ใดเหล่าหน่ึงรู้ชดั ... ทัง้ท่านเหล่านัน้ก็ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็น
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สมณะหรอืประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยู่ใน
ปัจจุบนั”, สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้กไ็ดร้บัยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ 
หรอืได้รบัยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ ในหมู่พราหมณ์ ทัง้ท่านเหล่านัน้ก็จะทําให้
แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรอืประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์
ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยู่ในปัจจุบนัได้” (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๐๗/๒๐๓,๑๗/
๑๐๘/๒๐๔๑๗/๑๖๓/๒๕๗) 

  นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในปฐมสมณพราหมณสูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๒/
๖๐๖,๑๙/๔๗๖/๒๘๕) และในสมณพราหมณสตูร (ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๒๙/๕๖) 

ประโยชน์ตน ,ประโยชน์ของตน :   สิง่ทีม่ผีลใชไ้ดด้สีมกบัทีต่นคดิมุ่งหมายไว ้ผลที่ตนไดต้าม
ต้องการ สิง่ที่เป็นผลดหีรอืเป็นคุณต่อตนเอง ในที่น้ีมุ่งหมายถงึพระอรหตัตผล 
ส่วนอรรถกถาฉักกนิบาต อังคุตตรนิกายอธิบายว่า ที่เรยีกว่า ประโยชน์ตน 
เพราะมนีัย ๓ ประการ คอื (๑) เพราะเกี่ยวขอ้งกบัโยนิโสมนสกิารของตน (๒) 
เพราะไม่ละตนโดยนับเนื่องในสนัดานของตน (๓) เพราะเป็นประโยชน์สูงสุด
สาํหรบัตน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๙/๑๒๘) มปีรากฏในคณกโมคคลัลานสูตร ซึ่งท่าน
ระบุหมายถึงการบรรลุเป็นพระอรหนัตขีณาสพ ดงัมีข้อความว่า... เป็นพระ
อรหนัตขณีาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทํากิจที่ควรทําเสรจ็แล้ว ปลงภาระได้
แลว้ บรรลุประโยชน์ตน โดยลําดบัแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ หลุดพน้แลว้เพราะรู้
โดยชอบ เมื่อเธอเดนิไปอยู ่หยดุอยู่ หลบัอยู่ และตื่นอยู่ ญาณทสัสนะว่า ‘อาสวะ
ทัง้หลายของเราสิ้นไปแล้ว’ ก็ไม่ปรากฏต่อเน่ืองตลอดไป แต่เมื่อภิกษุนัน้
พจิารณาเหตุนัน้อยู่จงึรูว้่า ‘อาสวะทัง้หลาย ของเราสิน้ไปแลว้”(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๗๖/๘๑) 

  นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในทุพพณัณิยสูตรดงัขอ้ความว่า ครัง้นัน้ ท้าว สกักะ
จอมเทพประทบันัง่บนที่ประทบัของพระองค์แล้ว เมื่อจะทรงทําใหพ้วกเทพชัน้
ดาวดงึสย์นิด ีจงึตรสัวา่ เราเป็นผูม้จีติไมถู่กโทสะกระทบกระทัง่เป็นผูท้ีใ่คร ๆ จะ
ชกันําไปไม่ไดง้า่ย เราไมโ่กรธใครมานานแลว้ ความโกรธไมฝั่งอยูใ่นใจเราถงึเรา
โกรธก็ไม่กล่าวคําหยาบ และคําไม่ชอบเป็นอนัขาด เราเห็นประโยชน์ตน จึง
บังคับตนได้” (สํ.ส. (ไทย) ๑๕ /๒๖๘ /๓๙๓) ในเทวทหสูตร ก็มีปรากฏใน
ความหมายเดยีวกนั ดงัขอ้ความว่า...ภกิษุเหล่าใดเป็นพระอรหนัตขณีาสพ อยู่
จบพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลุประโยชน์ตน
โดยลําดบัแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์ หลุดพน้เพราะรูโ้ดยชอบ... (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/
๑๓๔/๑๖๘) นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแห่ง ดงัในสคารวสตูร (ส.ํม. (ไทย) 
๑๙/๒๓๖/๑๘๑), เขมสูตร (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๙/๕๑๗), อตัตทตัถเถรวตัถุ
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(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๖/๘๔), โสฬสปัญญานิเทส (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐), และ 
ทุตยิทสพลสตูร (ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๒๒/๔๐) 

ประโยชน์จากความเป็นสมณะ:   สิง่ที่เป็นคุณจากความเป็นสมณะเท่านัน้ ซึ่งเป็นพระภิกษุ
อรยิสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มีหลายนัย คือ หมายถึงอรยิมรรคมีองค์ ๘ บ้าง 
หมายถงึความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ และความสิ้นโมหะบ้าง (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/
๓๖/๓๔) แต่ในที่น้ีหมายถงึมรรค ๔ และผล ๔ (ม.มู.อ. ๒/๔๑๖/๒๒๒) มปีรากฏ
ในมหาอสัสปุรสตูร ดงัขอ้ความว่า ธรรมทีท่ําใหเ้ป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ เป็น
อย่างไร คือ เธอทัง้หลายควรสําเหนียกอย่างนี้ ว่า ‘เราทัง้หลายจักเป็นผู้มี
หิรโิอตตัปปะ’ บางทีเธอทัง้หลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่า ‘เราทัง้หลายเป็นผู้มี
หริโิอตตปัปะแล้ว พอละด้วยกจิเพยีงเท่าน้ี เราทัง้หลายทํากจิเสรจ็แล้ว ด้วยกจิ
เพยีงเท่าน้ี ประโยชน์จากความเป็นสมณะ เราทัง้หลายกไ็ด้บรรลุแลว้โดยลําดบั 
กิจอะไร ๆ ที่ควรทําให้ยิง่ขึ้นไปมไิด้ม ’ี เธอทัง้หลายถึงความยนิดีด้วยกิจเพยีง
เท่านัน้ เราขอบอกเธอทัง้หลายขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมื่อกจิทีค่วรทําใหย้ิง่ขึน้ไป
ยงัมอียู่ ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทัง้หลายปรารถนา อย่าได้เสื่อมไป
เลย (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๑๖/๔๕๒) 

ประโยชน์ตื้น: สิง่ทีม่ผีลใชไ้ดด้สีมกบัทีค่ดิมุ่งหมายไว,้ ผลทีไ่ดต้ามต้องการ, สิง่ทีเ่ป็นผลดหีรอื
เป็นคุณ ทีส่ามารถเหน็ไดโ้ดยงา่ย ไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามเพยีรพยายามมากมาย
ในการที่ไดม้า มปีรากฏในโสฬสปัญญานิทเทส ดงัขอ้ความว่า พระผูม้พีระภาค
ทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญา ทรงมญีาณแตกฉาน  ทรงเป็นบุรุษดุจราชสหี ์
ทรงเหน็ธรรมทีค่วรเหน็ มพีระจกัษุ  ประโยชน์ตื้นหรอืประโยชน์ลกึ ประโยชน์ลี้
ลับหรือประโยชน์ปิดบังประโยชน์ที่ควรแนะนําหรือประโยชน์ที่แนะนําแล้ว 
ประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ที่ไม่มีกิเลส ประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือ
ประโยชน์อย่างยิง่ ประโยชน์ทัง้หมดนัน้ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณ (ขุ.ป. 
(ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ท ัง้สอง,ประโยชน์ท ัง้สองฝ่าย: สิง่ที่มผีลใช้ได้ดสีมกบัที่คดิมุ่งหมายไว้, ผลที่
ได้ตามต้องการ, สิง่ที่เป็นผลดหีรอืเป็นคุณกบัทัง้สอง ในที่น้ีหมายถงึประโยชน์
ตนและประโยชน์ผูอ้ื่น มปีรากฏในสงัคารวสตูร ดงัขอ้ความตอนหน่ึงว่า...สมยัใด 
บุคคลมจีติถูกกามราคะกลุม้รุม ถูกกามราคะครอบงาํ อยู ่และไมรู่ช้ดัธรรมเครือ่ง
สลดัออกจากกามราคะที่เกดิขึน้แลว้ ตามความเป็นจรงิ สมยันัน้ บุคคลไม่รู ้ไม่
เหน็แมป้ระโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น และประโยชน์ทัง้สองตามความเป็นจรงิ (ส.ํ
ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๖/๑๘๑, และในโสฬสปัญญานิทเทส กป็รากฏคาํน้ี ดงัขอ้ความ
ตอนหน่ึงว่า...ธรรมดาประโยชน์ทีค่วรแนะนําอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมทีค่วรรู้
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มอียู่ คอื ประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น หรอืประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ประโยชน์ใน
ภพปัจจุบนั หรอืประโยชน์ ในภพหน้า ประโยชน์ตืน้หรอืประโยชน์ลกึ ประโยชน์
ลี้ลบัหรอืประโยชน์ปิดบงั ประโยชน์ที่ควรแนะนําหรอืประโยชน์ที่แนะนําแล้ว 
ประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ ที่ไม่มีกิเลส ประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือ
ประโยชน์อย่างยิง่ ประโยชน์ทัง้หมดนัน้ย่อม เป็นไปภายในพระพุทธญาณ... 
(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ที่ควรแนะนํา: สิง่ทีม่ผีลด,ี ผลทีไ่ดต้ามตอ้งการ, สิง่ทีเ่ป็นผลดหีรอืเป็นคุณกบัทุกฝ่าย 
ผูท้ีเ่ป็นกลัยาณมติรควรทีจ่ะแนะนํามติรเพือ่ใหไ้ดร้บัผลตามทีป่รารถนา ในโสฬส
ปัญญานิทเทส มปีรากฏคําน้ี ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...ธรรมดาประโยชน์ทีค่วร
แนะนําอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นธรรมทีค่วรรูม้อียู่ คอื ประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น 
หรอืประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ประโยชน์ในภพปัจจุบนั หรอืประโยชน์ ในภพหน้า 
ประโยชน์ตื้นหรอืประโยชน์ลกึ ประโยชน์ลี้ลบัหรอืประโยชน์ปิดบงั ประโยชน์ที่
ควรแนะนําหรอืประโยชน์ทีแ่นะนําแลว้ ประโยชน์ทีไ่ม่มโีทษหรอืประโยชน์ ทีไ่ม่
มกีเิลส ประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรอืประโยชน์อย่างยิง่ ประโยชน์ทัง้หมดนัน้ย่อม 
เป็นไปภายในพระพทุธญาณ... (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรพัย :์  ประโยชน์ทีส่มควรและถูกตอ้งจากการใชท้รพัยท์ีอ่รยิ
สาวกในพระพุทธศาสนาพึงทําความเข้าใจและบรหิารจดัการให้ดีให้สมควร
ถูกต้องตามธรรม มปีรากฏในอาทยิสูตร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า พระผูม้พีระ
ภาค ไดต้รสักบัอนาถบณิฑกิเศรษฐวี่า คหบด ีประโยชน์ทีจ่ะพงึถอืเอาจากโภค
ทรพัย ์๕ ประการนี้ ประโยชน์ ๕ ประการนี้ อะไรบา้ง คอื (๑) อรยิสาวกในธรรม
วนิัยนี้ย่อมบํารุงตนเอง บํารุงมารดาบดิา บํารุงบุตร ภรรยา ทาส กรรมกร และ
คนใชใ้หเ้ป็นสุข บรหิารใหเ้ป็นสุข โดยชอบด้วยโภคทรพัย์  (๒) อรยิสาวกย่อม
บาํรุงตนเองบํารุงมติรและอํามาตยใ์หเ้ป็นสขุ บรหิาร ใหเ้ป็นสขุโดยชอบดว้ยโภค
ทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร  (๓) อรยิสาวกย่อมป้องกนัอนัตรายที่
เกิดจากไฟ น้ํา พระราชา โจร คนที่ไม่ชอบกัน หรือจากทายาท ทําตนให้
ปลอดภยั น้ีเป็นประโยชน์ (๔) อรยิสาวกย่อมทําพล ี๕ อย่าง คอื (๑) ญาตพิล ี
(๒) อตถิพิล ี(๓) ปุพพเปตพล ี(๔) ราชพล ี(๕) เทวตาพล ีน้ีเป็นประโยชน์ทีค่วร
ถอืเอาจากโภคทรพัยป์ระการที ่๔  (๕) อรยิสาวกย่อมตัง้ทกัษณิาทีม่ผีลสงูขึน้ไป 
เป็นไปเพื่อใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีุขเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรคใ์นสมณพราหมณ์ผูเ้วน้
ขาดจากความมวัเมาและความประมาท ดํารงมัน่อยู่ในขนัติ (ความอดทน) 
และโสรจัจะ (ความเสงี่ยม) ฝึกอบรมตน ทําตนให้สงบ ทําตนให้ดบัเย็นสนิท 



 

๒๙๙๙ 
 

 

ด้วยโภคทรพัย์ที่หามาได้ด้วยความขยนัหมัน่เพยีร... (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/
๔๑/๖๔) 

ประโยชน์ที่แนะนําแล ้ว: สิง่ทีม่ผีลใชไ้ดด้สีมกบัทีค่ดิมุ่งหมายไว,้ ผลทีไ่ดต้ามตอ้งการ, สิง่ทีเ่ป็น
ผลดหีรอืเป็นคุณกบัทัง้สอง ซึง่ผูท้ีเ่ป็นกลัยาณมติรไดแ้นะนํามติรเพือ่ใหไ้ดร้บัผล
ตามที่ปรารถนา คําน้ี มปีรากฏ ในโสฬสปัญญานิทเทส ซึ่งท่านอา้งถงึประเภท
ของประโยชน์ทัง้หมดอนัย่อม เป็นไปภายในพระพุทธญาณ ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงว่า...ธรรมดาประโยชน์ทีค่วรแนะนําอย่างใดอยา่งหน่ึงเป็นธรรมทีค่วรรูม้อียู ่
คอื ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น หรอืประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ประโยชน์ในภพ
ปัจจุบนั หรอืประโยชน์ ในภพหน้า ประโยชน์ตื้นหรอืประโยชน์ลกึ ประโยชน์ลี้
ลบัหรอืประโยชน์ปิดบัง ประโยชน์ที่ควรแนะนําหรอืประโยชน์ที่แนะนําแล้ว 
ประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ ที่ไม่มีกิเลส ประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือ
ประโยชน์อย่างยิง่ ประโยชน์ทัง้หมดนัน้ย่อม เป็นไปภายในพระพุทธญาณ... 
(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ที่ผอ่งแผว้: สิง่ที่มผีลใช้ได้ดีสมกบัที่คดิมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิง่ที่เป็น
ผลดีหรอืเป็นคุณ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดไม่เจือปนด้วยกิเลส ท่านหมายถึง
ประโยชน์สาํหรบัพระอรหนัต์ มใิช่โลกยิประโยชน์ คําน้ีมปีรากฏในโสฬสปัญญา
นิทเทส ซึง่ท่านอา้งถงึประเภทของประโยชน์ทัง้หมดอนัย่อม เป็นไปภายในพระ
พุทธญาณ ดงัข้อความตอนหนึ่งว่า...ธรรมดาประโยชน์ที่ควรแนะนําอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นธรรมทีค่วรรูม้อียู่ คอื ประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น หรอืประโยชน์
ทัง้สองฝ่าย ประโยชน์ในภพปัจจุบนั หรอืประโยชน์ในภพหน้า ประโยชน์ตืน้หรอื
ประโยชน์ลกึ ประโยชน์ลี้ลบัหรอืประโยชน์ปิดบงั ประโยชน์ที่ควรแนะนําหรอื
ประโยชน์ที่แนะนําแล้ว ประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ ที่ไม่มีกิเลส 
ประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรอืประโยชน์อย่างยิง่ ประโยชน์ทัง้หมดนัน้ย่อม เป็นไป
ภายในพระพุทธญาณ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไปตาม
พระญาณของพระผูม้พีระภาคพุทธเจ้า พระญาณของพระผูม้พีระภาคพุทธเจ้า
ไมต่ดิขดัในอดตี อนาคตปัจจุบนั...(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ที่ไม ่ม ีกิเลส: สิง่ที่มผีลใช้ได้ดสีมกบัที่คดิมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, 
สิง่ทีเ่ป็นผลดหีรอืเป็นคุณ เป็นประโยชน์สงูสุดไม่เจอืปนหรอืเกีย่วขอ้งดว้ยกเิลส 
ท่านหมายถงึประโยชน์สาํหรบัพระอรหนัต์ มใิช่โลกยิประโยชน์ คาํน้ีมปีรากฏใน
โสฬสปัญญานิทเทส ซึ่งท่านอ้างถึงประเภทของประโยชน์ทัง้หมดอันย่อม 
เป็นไปภายในพระพุทธญาณ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...ธรรมดาประโยชน์ทีค่วร
แนะนําอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นธรรมทีค่วรรูม้อียู่ คอื ประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น 



 

๓๐๐๐ 
 

 

หรอืประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ประโยชน์ในภพปัจจุบนั หรอืประโยชน์ ในภพหน้า 
ประโยชน์ตื้นหรอืประโยชน์ลกึ ประโยชน์ลี้ลบัหรอืประโยชน์ปิดบงั ประโยชน์ที่
ควรแนะนําหรอืประโยชน์ทีแ่นะนําแลว้ ประโยชน์ทีไ่ม่มโีทษหรอืประโยชน์ ทีไ่ม่
มกีเิลส ประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรอืประโยชน์อย่างยิง่ ประโยชน์ทัง้หมดนัน้ย่อม 
เป็นไปภายในพระพุทธญาณ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไป
ตามพระญาณของพระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ พระญาณของพระผูม้พีระภาคพุทธ
เจา้ไมต่ดิขดัในอดตี อนาคตปัจจุบนั... (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ที่ไม ่ม ีโทษ: สิง่ที่มผีลใช้ได้ดีสมกบัที่คดิมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิง่ที่เป็น
ผลดีหรอืเป็นคุณ เป็นประโยชน์สูงสุดไม่เจอืปนหรอืเกี่ยวข้องด้วยกิเลส ท่าน
หมายถึงประโยชน์สําหรบัพระอรหนัต์ มิใช่โลกิยประโยชน์ คําน้ีมีปรากฏใน
โสฬสปัญญานิทเทส ซึ่งท่านอ้างถึงประเภทของประโยชน์ทัง้หมดอันย่อม 
เป็นไปภายในพระพุทธญาณ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...ธรรมดาประโยชน์ทีค่วร
แนะนําอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นธรรมทีค่วรรูม้อียู่ คอื ประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น 
หรอืประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ประโยชน์ในภพปัจจุบนั หรอืประโยชน์ ในภพหน้า 
ประโยชน์ตื้นหรอืประโยชน์ลกึ ประโยชน์ลี้ลบัหรอืประโยชน์ปิดบงั ประโยชน์ที่
ควรแนะนําหรอืประโยชน์ทีแ่นะนําแลว้ ประโยชน์ทีไ่ม่มโีทษหรอืประโยชน์ ทีไ่ม่
มกีเิลส ประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรอืประโยชน์อย่างยิง่ ประโยชน์ทัง้หมดนัน้ย่อม 
เป็นไปภายในพระพุทธญาณ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไป
ตามพระญาณของพระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ พระญาณของพระผูม้พีระภาคพุทธ
เจา้ไมต่ดิขดัในอดตี อนาคตปัจจุบนั... (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ที่สงูสดุ: สิง่ที่มผีลใชไ้ด้ดสีมกบัที่คดิมุ่งหมายไว,้ ผลที่ได้ตามต้องการ, สิง่ที่เป็นผลดี
หรอืเป็นคุณ เป็นประโยชน์สงูสดุไมเ่จอืปนหรอืเกีย่วขอ้งดว้ยกเิลส ท่านหมายถงึ
ประโยชน์สําหรบัพระอรหนัต์ มใิช่โลกิยประโยชน์ คําน้ีมปีรากฏในสจัจวภิังค
สูตร ดงัขอ้ความตอนหน่ึงว่า...“ภกิษุทัง้หลาย ธรรมจกัรอนัยอดเยีย่มตถาคตผู้
เป็นอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ไดป้ระกาศแลว้ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรุง
พาราณส ีอนัสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใครๆ ในโลกใหห้มนุกลบั
ไม่ได.้..ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงคบสารบีุตรและโมคคลัลานะเถดิ สารบีุตร
และโมคคลัลานะเป็นภกิษุฉลาด เป็นผูอ้นุเคราะหเ์พื่อนพรหมจารทีัง้หลาย สารี
บุตรเปรยีบเหมอืนผู้ให้กําเนิด โมคคลัลานะเปรยีบเหมอืนผู้บํารุงเลี้ยงทารกที่
เกิดแล้ว สารีบุตรย่อมแนะนําในโสดาปัตติผล โมคคัลลานะย่อมแนะนําใน
ประโยชน์ทีส่งูสดุ...(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๗๑/๔๑๗) 



 

๓๐๐๑ 
 

 

ประโยชน์ในภพนี้: สิง่ที่มผีลใช้ได้ดีสมกบัที่คดิมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิง่ที่เป็น
ผลดีหรอืเป็นคุณ เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ในภพชาติปัจจุบนั ท่านหมายถึงทัง้
ประโยชน์ คอื ความเป็นพระอรหนัต์และโลกยิประโยชน์ คําน้ีมปีรากฏในอปัป
มาทสูตร ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงว่า ครัง้นัน้ พราหมณ์คนหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคถงึทีป่ระทบัไดส้นทนาปราศรยั พอเป็นทีบ่นัเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกนั
แล้วนัง่ ณ ที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดงันี้ว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม 
ธรรมอยา่งหนึ่งทีบุ่คคลเจรญิทาํใหม้ากแลว้ ย่อมยดึถอื ไวไ้ดซ้ึง่ประโยชน์ทัง้สอง 
คอื ประโยชน์ในภพนี้ และประโยชน์ในภพหน้า มอียู่หรอื” พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบว่า “พราหมณ์ ธรรมอย่างหนึ่งทีบุ่คคลเจรญิทาํใหม้ากแลว้ ย่อมยดึถอืไวไ้ด้
ซึ่งประโยชน์ทัง้สอง คอื ประโยชน์ในภพน้ี และประโยชน์ในภพหน้า มอียู่”..... 
(องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๓/๕๒๓) 

ประโยชน์ในภพปัจจุบนั : สิง่ที่มผีลใช้ได้ดสีมกบัที่คดิมุ่งหมายไว,้ ผลที่ได้ตามต้องการ, สิง่ที่
เป็นผลดหีรอืเป็นคุณ เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ในชาติปัจจุบนั ท่านหมายถึงทัง้
ประโยชน์สําหรบัพระอรหนัต์และโลกยิประโยชน์ คําน้ีมปีรากฏในโสฬสปัญญา
นิทเทส ซึ่งท่านอา้งถงึประเภทของประโยชน์ทัง้หมดอนัเป็นไปภายในพระพุทธ
ญาณ (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐)  

ประโยชน์ในภพหน้า: สิง่ที่มผีลใช้ได้ดสีมกบัที่คดิมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิง่ที่เป็น
ผลดหีรอืเป็นคุณ เป็นประโยชน์ทีเ่หน็ไดใ้นชาตหิน้า ท่านหมายถงึทัง้ประโยชน์
สาํหรบัพระอรหนัต์และโลกยิประโยชน์ คาํน้ีมปีรากฏในโสฬสปัญญานิทเทส ซึง่
ท่านอา้งถงึประเภทของประโยชน์ทัง้หมดอนัเป็นไปภายในพระพุทธญาณ (ข.ุป. 
(ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ปิดบงั: สิ่งที่มีผลใช้ได้ดี, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิ่งที่เป็นผลดีหรอืเป็นคุณซึ่งมีสิ่ง
ปกปิดจนมองเห็นไม่ได้ด้วยตา เป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ท่าน
หมายถงึทัง้ประโยชน์สําหรบัพระอรหนัต์และโลกยิประโยชน์ คําน้ีมปีรากฏใน
โสฬสปัญญานิทเทส ซึ่งท่านอ้างถึงประเภทของประโยชน์ทัง้หมดอันย่อม 
เป็นไปภายในพระพทุธญาณ (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ผ ูอ้ ื่น: สิง่ทีม่ผีลใชไ้ดด้สีมกบัทีต่นคดิมุ่งหมายไว;้ ผลทีต่นไดต้ามตอ้งการ; สิง่ทีเ่ป็น
ผลดหีรอืเป็นคุณต่อผูอ้ื่น มปีรากฏในสงัคารวสูตร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า.... 
สมยัใด บุคคลมจีติไม่ถูกถนีมทิธะกลุม้รุม ไม่ถูกถนีมทิธะ ครอบงาํอยู่ และรูช้ดั
ธรรมเครื่องสลัดออกจากถีนมิทธะที่เกิดขึ้น แล้วตามความเป็นจรงิ สมยันัน้ 
บุคคลย่อมรู ้ย่อมเหน็แมป้ระโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น และประโยชน์ทัง้สองตาม
ความเป็นจรงิ ......สมยัใด บุคคลมจีิตไม่ถูกถีนมทิธะกลุ้มรุม ไม่ถูกถีนมิทธะ
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ครอบงําอยู่ และรูช้ดัธรรมเครื่องสลดัออกจากถนีมทิธะที่เกดิขึน้แล้วตามความ
เป็นจรงิ สมยันัน้ บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และ
ประโยชน์ทัง้สองตามความเป็นจรงิ มนตรแ์มท้ี่ไม่ไดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็
แจ่มแจ้งได้ ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกนั (สํ.ม. 
(ไทย) ๑๙/๒๓๖/๑๘๑, และในโสฬสปัญญานิทเทส ก็ปรากฏคําน้ี (ขุ.ป. (ไทย) 
๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ยอดเยี่ยม : สิง่ที่มผีลใชไ้ดด้ไีม่มผีลอื่นยิง่ไปกว่า; ผลที่ได้อนัเป็นเลศิ; สิง่ที่เป็นผลดี
หรอืเป็นคุณอนัเลศิ เป็นประโยชน์สูงสุดไม่เจอืปนหรอืเกี่ยวขอ้งดว้ยกเิลส ไม่มี
ประโยชน์อย่างอื่นยิง่ไปกว่า ท่านหมายถึงประโยชน์คอืความเป็นพระอรหนัต ์
มใิช่โลกยิประโยชน์ หรอืประโยชน์คอืพระนิพพาน ในอรรถกถาท่านกก็ล่าวว่า 
หมายถึง อรหตัตผลหรอือรยิผลอนัเป็นที่สุดแห่งมรรคพรหมจรรย์ (องฺ.ทุก.อ. 
(บาลี) ๒/๕/๗, ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๘๒/๘๐) คําน้ีมีปรากฏในอุทุมพรกิสูตร ดัง
ขอ้ความตอนหนึ่งวา่...บุรุษผูรู้ ้ไมโ่ออ้วด ไมม่มีายา เป็นคนตรง จงมาเถดิ เราจะ
สัง่สอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏบิตัติามธรรมที่ส ัง่สอน เพยีง ๗ ปี ก็จะทําให้
แจง้ประโยชน์ยอดเยีย่ม อนัเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย ์ที่เหล่ากุลบุตรผูอ้อกจาก
เรอืนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบนัอยา่งแน่แท.้..(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๗๗/๕๖), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในปาส
ราสิสูตร ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า.....‘ภิกษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอย่าเรยีก
ตถาคตโดยออกชื่อและใช้คําว่า ‘อาวุโส’ ตถาคตเป็นอรหนัต์ ตรสัรูด้้วยตนเอง
โดยชอบ เธอทัง้หลายจงเงีย่โสตสดบั เราจะสัง่สอนอมตธรรมทีเ่ราไดบ้รรลุแลว้ 
จะแสดงธรรม เธอทัง้หลายเมื่อปฏบิตัติามทีเ่ราสัง่สอน ไม่นานนกักจ็กัทาํใหแ้จง้
ซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอนัเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบนันี้แน่แท’้….. (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๖/๓๑๒), และคําน้ียงัมปีรากฏในทีอ่กี
หลายแห่ง เช่น ในรฏัฐปาลสตูร ซึง่ท่านกร็ะบุหมายถงึ ประโยชน์สงูสุด คอื การ
บรรลุเป็นพระอรหนัต์ หรอืประโยชน์คอืพระนิพพานนัน่เอง ดงัปรากฏขอ้ความ
ตอนหนึ่งว่า...ครัง้นัน้ ท่านพระรฏัฐปาละหลกีออกไปอยู่รูปเดยีว ไม่ประมาท มี
ความเพยีร อุทศิกายและใจอยู่ ไม่นานนักกท็ําให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยม อนั
เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดย
ชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยู่ในปัจจุบนั รูช้ดัว่า “ชาตสิิน้แลว้ อยู่
จบพรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิทีค่วรทําเสรจ็แลว้ ไม่มกีจิอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อกี
ต่อไป”...(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๙๙/๓๕๖), ในพกักุลตัเถรจัฉรยิพัภูตสูตร ปรากฏ
ขอ้ความตอนหนึ่งว่า ...อเจลกสัสปะไดบ้รรพชาอุปสมบทในพระธรรมวนิยันี้แลว้ 
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เมื่อบวชแลว้ไม่นานหลกีไปอยู่ผูเ้ดยีว ไม่ประมาท มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจ
อยู ่ไมน่านนกั กท็าํใหแ้จง้ซึง่ประโยชน์ยอดเยีย่ม อนัเป็นทีสุ่ดแหง่พรหมจรรย ์ที่
เหล่ากุลบุตรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบต้องการ ดว้ยปัญญาอนั
ยิง่เองเขา้ถงึอยู่ในปัจจุบนั รูช้ดัว่า “ชาตสิิน้แล้ว อยู่จบพรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิที่
ควรทําเสรจ็แลว้ ไม่มกีจิอื่นเพื่อความเป็นอย่างน้ีอกีต่อไป”... (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๒๑๒/๒๔๕), และคําน้ียงัมปีรากฏในที่อกีหลายแห่ง ดงัในพรหมเทวสูตร (สํ.ส. 
(ไทย) ๑๕/๑๗๔/๒๓๕), อเจลกสัสปสูตร (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๗/๒๙), อญัญตร
ภกิขุสูตร (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๓๕/๔๙), ทุตยิมคิชาลสูตร (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๖๔/
๕๖), ภิกขุสูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๓๖๙/๒๑๔), มาลุงกยบุตรสูตร (องฺ.จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑/๒๕๗/๓๗๕), อุปัชฌายสตูร (องฺ.ปญฺจก. (ไทย)๒๒/๕๖/๙๘), อนุรุทธ
มหาวติกักสตูร (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓๐/๒๘๕), และในนันทสตูร (ขุ.อุ. (ไทย) 
๒๕/๒๒/๒๑๒) 

ประโยชน์ย่ิงใหญ่: สิ่งที่มีผลใช้ได้ดี; ผลที่ได้ตามต้องการ; สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณซึ่งไม่มี
ประโยชน์อื่นใดจะมาเทยีบได ้ท่านหมายถงึประโยชน์สาํหรบัพระอรหนัต ์มใิช่โล
กยิประโยชน์ คําน้ีมปีรากฏในนขสกิขาสตูร ดงัขอ้ความตอนหน่ึงว่า... ขา้พเจ้า
ได้สดบัมาอย่างนี้ สมยัหน่ึง พระผู้มพีระภาคประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั อาราม
ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรุงสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงใชป้ลาย
พระนขาช้อนฝุ่ นขึ้นมาเล็กน้อย แล้วรบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัว่า “ภกิษุ
ทัง้หลาย เธอทัง้หลาย จะเขา้ใจความขอ้นัน้ว่าอย่างไร คอื ฝุ่ นเพยีงเล็กน้อยที่
เราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มานี้กด็ ีแผ่นดนิใหญ่น้ีกด็ ีอย่างไหนจะมากกว่ากนั” “ขา้
แต่พระองค์ผู้เจรญิ แผ่นดินใหญ่น้ีแหละมมีากกว่า ส่วนฝุ่ นที่พระองค์ ทรงใช้
ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามเีพยีงเล็กน้อย เมื่อเทยีบกบัแผ่นดนิใหญ่แล้ว ฝุ่ นที่
พระองคใ์ชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มามเีพยีงเลก็น้อย ไมถ่งึเศษหนึ่งสว่น ๑๐๐ ไม่
ถงึเศษหน่ึงส่วน ๑,๐๐๐ ไม่ถงึเศษหน่ึงส่วน ๑๐๐,๐๐๐” “ภกิษุทัง้หลาย อุปมานี้
ฉันใด อุปไมยก็ฉันนัน้ ความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของ บุคคลผู้เป็นอรยิสาวกผู้ถงึ
พรอ้มดว้ยทฏิฐ ิผูรู้แ้จง้ น้ีแหละมมีากกว่า สว่นความทุกขท์ีเ่หลอืมปีระมาณน้อย 
เมื่อเทยีบกบักองทุกขท์ีห่มดสิน้ไปซึ่งมใีนก่อน ความทุกขท์ีไ่ดร้บัมากมายใน ๗ 
อตัภาพ มปีระมาณน้อยไม่ถงึเศษหน่ึงส่วน ๑๐๐ ไม่ถงึเศษหน่ึงสว่น ๑,๐๐๐ ไม่
ถึงเศษหน่ึงส่วน ๑๐๐,๐๐๐ การตรสัรู้ธรรมมปีระโยชน์ยิง่ใหญ่อย่างนี้ การได้
ธรรมจกัษุมปีระโยชน์ยิง่ใหญ่อย่างนี้”(ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๗๔/๑๖๑), นอกจากนี้ คํา
น้ี ยงัมปีรากฏในอกีหลายๆ สตูรของวรรคนี้ เชน่ โปกขรณีสตูร (ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/
๗๕/๑๖๒), ปัพพตสูตร (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๘๒/๑๖๖), และทุตยิปัพพตสูตร (สํ.นิ. 
(ไทย) ๑๖/๘๓/๑๖๗) ซึง่ทา่นระบุหมายถงึความหมายเดยีวกนั  
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ประโยชน์ล ี้ลบั: สิง่ทีม่ผีลใชไ้ดด้;ี ผลทีไ่ดต้ามต้องการ; สิง่ทีเ่ป็นผลดหีรอืเป็นคุณซึ่งมองเหน็
ไมไ่ดด้ว้ยตา เป็นประโยชน์ทีไ่มส่ามารถมองเหน็ไดใ้นชาตปัิจจุบนั ทา่นหมายถงึ
ทัง้ประโยชน์สําหรบัพระอรหันต์และโลกิยประโยชน์ คําน้ีมีปรากฏในโสฬส
ปัญญานิทเทส ซึ่งท่านอ้างถึงประเภทของประโยชน์ทัง้หมดอนัย่อม เป็นไป
ภายในพระพทุธญาณ (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐) 

ประโยชน์ล ึก: สิง่ที่มผีลใช้ได้ดี; ผลที่ได้ตามต้องการ; สิ่งที่เป็นผลดีหรอืเป็นคุณซึ่งมองเห็น
ไม่ได้ด้วยตา เป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย ตรงกนัข้ามกับ
ประโยชน์ตื้น ท่านหมายถงึทัง้ประโยชน์สาํหรบัพระอรหนัต์และโลกยิประโยชน์ 
คําน้ีมีปรากฏในโสฬสปัญญานิทเทส ซึ่งท่านอ้างถึงประเภทของประโยชน์
ทัง้หมดอนัยอ่ม เป็นไปภายในพระพทุธญาณ (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๕/๕๕๐)  

ประโยชน์สงูสดุ: สิง่ที่มผีลใช้ได้ดสีมกบัที่คดิมุ่งหมายไวสู้งสุด; ผลผลสูงสุดที่ได้ตามต้องการ; 
สิง่ทีเ่ป็นผลดหีรอืเป็นคุณสงูทีสุ่ด ไดแ้ก่ ประโยชน์ทีไ่ม่มปีระโยชน์อื่นยิง่ไปกว่า 
เป็นประโยชน์ทีส่งูทีสุ่ด ท่านหมายถงึ พระนิพพาน ส่วนในอรรถกถา ประโยชน์
สู งสุ ด  หมายถึ ง  อรหัต ตผล  (ขุ .ธ .อ . (บาลี ) ๘ /๙๓ )  คํ า น้ี มีป รากฏ
ในอญัญตรพราหมณวตัถุ ดงัมขีอ้ความปรากฏว่า ผู้เพ่งพนิิจ ปราศจากธุลอียู่
ตามลําพัง ทํากิจเสร็จแล้ว หมดอาสวะ บรรลุประโยชน์สูงสุด เราเรียกว่า 
พราหมณ์ (ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๓๘๖/๑๕๔), และในเขมาภกิขนีุวตัถุ ดงัมขีอ้ความว่า 
ผู้มปัีญญาลกึซึ้ง เป็นปราชญ์ ฉลาดในทางและมใิช่ทาง บรรลุประโยชน์สูงสุด 
เราเรยีกวา่ พราหมณ์ (ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๔๐๓/๑๖๐) 

ประโยชน์แห่งพรหมจรรย์: สิ่งที่มีผลดี; ผลสูงสุดที่ได้; สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณแก่การ
ประพฤตพิรหมจรรย์ ได้แก่ ประโยชน์อนัเกดิจากการประพฤตพิรหมจรรย์ ใน
ที่น้ีท่านหมายถึง ธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะ และโมหะ (พระนิพพาน) ดังมี
ขอ้ความปรากฏในทุตยิพรหมจรยิสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า “ภกิษุทัง้หลาย 
เราจกัแสดงพรหมจรรย์และประโยชน์แห่งพรหมจรรย์แก่เธอ ทัง้หลาย เธอ
ทัง้หลายจงฟังพรหมจรรย์ เป็นอย่างไร คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ น้ีแล ได้แก่ (๑) 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ (๘ ) สัมมาสมาธิ น้ี เรียกว่า พรหมจรรย์ ประโยชน์แห่ง
พรหมจรรย์ เป็นอย่างไร คอื ธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะ และโมหะ น้ีเรยีกว่า 
ประโยชน์แหง่พรหมจรรย”์ (ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๔๐/๓๗) 

ประโยชน์แห่งพรหมญัญะ: ประโยชน์แห่งการบรรลุถงึความเป็นผูป้ระเสรฐิสุด คอื ธรรมเป็นที่
สิน้ราคะ โทสะ และโมหะ ไดแ้ก่ พระนิพพาน เน่ืองจากควรเขา้ถงึโดยความเป็น
ผูป้ระเสรฐิสุด มปีรากฏในทุตยิพรหมญัญสูตร ดงัขอ้ความว่า... “ภกิษุทัง้หลาย 
เราจกัแสดงพรหมัญญะและประโยชน์แห่งพรหมัญญะแก่เธอทัง้หลาย เธอ
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ทัง้หลายจงฟัง พรหมญัญะ เป็นอย่างไร คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ น้ีแล ไดแ้ก่ (๑) 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ (๘ ) สัมมาสมาธิ น้ี เรียกว่า พรหมัญญะ ประโยชน์แห่ง
พรหมญัญะ เป็นอย่างไร คือ ธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะ และโมหะน้ีเรยีกว่า 
ประโยชน์แหง่พรหมญัญะ” (ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๓๘/๓๖) 

ประโยชน์แห่งสามญัญะ:ประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ, ประโยชน์อนัเกดิจากความเป็นสมณะ 
ในอรรถกถา ประโยชน์แห่งสามญัญะ หมายถงึ นิพพาน (สํ.ม.อ. (บาล)ี ๓/๓๑-
๔๐/๑๗๖) คอื ธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะ และโมหะ มปีรากฏในทุติยสามญัญ
สูตร ดงัขอ้ความว่า... “ภิกษุทัง้หลาย เราจกัแสดงสามญัญะและประโยชน์แห่ง
สามัญญะแก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง สามัญญะ เป็นอย่างไร คือ 
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ น้ีแล ได้แก่ (๑) สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ (๘) สมัมาสมาธ ิน้ีเรยีกว่า 
สามญัญะ ประโยชน์แห่งสามญัญะ เป็นอย่างไร คอื ธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะ 
และโมหะ น้ีเรยีกวา่ ประโยชน์แหง่สามญัญะ” (ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๓๖/๓๕) 

ประโยชน์อย่างย่ิง: สิง่ทีม่ผีลใชไ้ดด้สีมกบัทีค่ดิมุ่งหมายไวสู้งสุด, ผลสูงสุดที่ไดต้ามต้องการ, 
สิง่ทีเ่ป็นผลดหีรอืเป็นคุณสงูทีสุ่ด ไดแ้ก่ ประโยชน์ทีไ่ม่มปีระโยชน์อื่นยิง่ไปกว่า 
เป็นประโยชน์ที่สูงที่สุด ท่านหมายถงึ พระนิพพาน มปีรากฏในขคัควสิาณสูตร 
ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า ...(พระปัจเจกสมัพุทธเจา้) ตัง้ความเพยีรเพื่อ
บรรลุประโยชน์อย่างยิง่ มจีติไม่ย่อหย่อน ไม่ประพฤตเิกยีจครา้น มคีวามบาก
บัน่มัน่คง เขา้ถงึเรีย่วแรงและกําลงัแลว้ จงึประพฤตอิยู่ผูเ้ดยีวเหมอืนนอแรด (ข.ุ
สุ. (ไทย) ๒๕/๖๘/๕๑๕), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในที่หลายแห่ง ดงัในรตนสูตร 
ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งปรากฏว่า ...พุ่มไม้งามในป่าซึ่งมียอดออกดอกบาน
สะพรัง่ ในต้นเดอืนหา้แห่งคมิหนัตฤดู งามอย่างยิง่ ฉันใด พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงธรรมอนัประเสรฐิที่ให้ถึงนิพพาน เพื่อประโยชน์อย่างยิง่ ฉันนัน้ น้ีเป็น
รตันะอนัประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยสจัจะนี้ ขอให้มคีวามสวสัด ี (ขุ.สุ. (ไทย) 
๒๕/๒๓๖/๕๕๖), สว่นในขคัควสิาณนิทเทส อธบิายว่า อมตนิพพาน ไดแ้ก่ ธรรม
เป็นทีร่ะงบัสงัขารทัง้ปวง เป็นทีส่ลดัทิง้อุปธทิัง้หมด เป็นทีส่ิน้ตณัหา เป็นทีค่ลาย
กําหนัด เป็นที่ดบักเิลส เป็นที่เยน็สนิท เรยีกว่าประโยชน์อย่างยิง่ (ขุ.จู. (ไทย) 
๓๐/๑๕๔/๔๘๗) 

ประโยชน์อนัใหญ่หลวง: สิง่ทีม่ผีลด,ี ผลทีไ่ด,้ สิง่ทีเ่ป็นผลดหีรอืเป็นคุณมใิช่น้อย ในอรรถกถา 
ประโยชน์อนัใหญ่หลวง ท่านหมายถึงโสดาปัตติผล (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๖/๗) มี
ปรากฏในกนัทรสูตร ซึ่งมขีอ้ความตอนหน่ึงว่า ...ครัง้นัน้ เมื่อนายเปสสะบุตร
ของควาญชา้งจากไปไม่นาน พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสั
ว่า “ภกิษุทัง้หลาย นายเปสสะบุตรของควาญชา้งเป็นคนเฉลยีวฉลาด มปัีญญา
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มาก ถ้านายเปสสะบุตรของควาญชา้งจะพงึนัง่สกัครู่เพยีงชัว่เวลาที่เราจําแนก
บุคคล ๔ ประเภทนี้โดยพสิดาร กจ็กัได้รบัประโยชน์อนัใหญ่หลวง แต่ถงึจะฟัง
โดยสงัเขปเพยีงเทา่น้ี นายเปสสะบุตรของควาญชา้งกย็งัไดร้บัประโยชน์อนัใหญ่
หลวง” (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖/๗) 

ประวตัิศาสตร :์ การศกึษาเรื่องราวในอดตี, เหตุการณ์ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในอดตี, สิง่ทีม่นุษยไ์ด้
กระทําหรอืสรา้งแนวความคดิ รวมถงึเหตุการณ์ที่เกดิจากเจตจํานงของมนุษย ์
ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอืธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษยชาต ิ
รวมทัง้วธิกีารวจิยัและการไต่สวน สว่นในอรรถกถาท่านหมายถงึ พงศาวดารเล่า
เรื่องเก่าๆ มกัจะมคีาํว่า สิง่นี้ไดเ้ป็นมาอย่างน้ี [ท.ีส.ีอ. (บาล)ี๒๕๖/ ๒๒๒ และด ู
Dawson, John. A Classical Dictionary of Hindu Mythology (London: 
Routledge and Kegan Paul, 1957) p. 222] เป็นหนึ่งในบรรดาศาสตร์โบราณ
ทัง้หลาย มปีรากฏในอมัพฏัฐสตูร ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงว่า... เวลานัน้ อมัพฏัฐ
มาณพผูเ้ป็นศษิย์ของพราหมณ์โปกขรสาต ิเป็นผูค้งแก่เรยีน ทรงจํามนตร ์จบ
ไตรเพทพรอ้มทัง้นิฆณัฑุศาสตร ์เกฏุภศาสตร ์อกัษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์
รูต้วับทและไวยากรณ์ ชํานาญโลกายตศาสตรแ์ละการทํานายลกัษณะมหาบุรุษ
...(ที.สี. (ไทย) ๙ /๒๕๖ /๘๘ ), นอกจากนี้  ยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง เช่น 
โสณทณัฑสูตร ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างพราหมณ์ต่าง
ถิน่ ๕๐๐ คนกบัพราหมณ์โสณทณัฑะว่า .... อน่ึง ท่านโสณทณัฑะเป็นคนมัง่คัง่
มทีรพัยม์าก มโีภคะมาก ฯลฯ เป็นผูค้งแก่เรยีน ทรงจาํมนตร ์รูจ้บไตรเพทพรอ้ม
ทัง้นิฆณัฑุศาสตร์ เกฏุภศาสตร์ อกัษรศาสตร์ และประวตัิศาสตร์ รูต้วับทและ
ไวยากรณ์ ชํานาญโลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบุรุษ ฯลฯ เป็นอาจารยแ์ละ
ปาจารยข์องหมูช่น สอนมนตรแ์ก่มาณพ ๓๐๐ คน ...(ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๐๓/๑๑๓), 
พรมายุสูตร ดงัมคีวามตอนหนึ่งว่า ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอย่างนี้ สมยัหนึ่ง พระผูม้ี
พระภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้วเิทหะ พรอ้มกบัภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ ๕๐๐ 
รปู สมยันัน้แล พราหมณ์ชื่อพรหมายุอาศยัอยู่ในกรุงมถิลิา เป็นคนชรา เป็นคน
แก่ เป็นผูใ้หญ่ ล่วงกาลผ่านวยัมาโดยลําดบัจนมอีายุถงึ ๑๒๐ ปี นบัแต่เกดิ รูจ้บ
ไตรเพท พรอ้มทัง้นิฆณัฑุศาสตร ์เกฏุภศาสตร ์อกัษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์
เขา้ใจตวับทและไวยากรณ์ ชํานาญโลกายตศาสตร ์และลกัษณะมหาบุรุษ... (ม.
ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๓/๔๗๑), สงัคารวสตูร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๗๓/๕๙๘), ตกิณัณ
สูตร (องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๙/๒๒๕), ชานุสโสณิสูตร (องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๐/
๒๒๙), โทณพราหมณสตูร (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๑๗), และในวตัถุกถา 
(ข.ุส.ุ (ไทย) ๒๕/๑๐๒๗/๗๔๒) 
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ประเวณี: การเสพสงัวาส, การร่วมรส ในคําว่า ร่วมประเวณี ; และหมายถึง ประเพณี 
เช่น ประเวณีตีงูให้หลังหัก มันก็มักทําร้ายเมื่อภายหลัง; ถ้าเป็นคํากริยา 
หมายถึง ประพฤติผิดเมยีผู้อื่น เรยีกว่า ล่วงประเวณี; ส่วนในพระไตรปิฎกมี
ปรากฏคําน้ีในคมัภรีพ์ระวนิัย ตอนว่าดว้ยสุทนินภาณวาร ซึ่งสื่อความหมายถงึ
ประเพณี ดงัมขีอ้ความปรากฏตอนหนึ่งว่า .....ลําดบันัน้ พระผูม้พีระภาครบัสัง่
ให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้ เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามท่านพระสุทินว่า “สุทิน 
ทราบว่า เธอเสพเมถุนธรรมกบัอดีตภรรยาจรงิหรอื” พระสุทินทูลรบัว่า “จรงิ 
พระพุทธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงตําหนิว่า “โมฆบุรุษ การกระทําของเธอไม่
สมควร ไม่คลอ้ยตาม ไม่เหมาะสม ไม่ใช่กจิของสมณะ ใชไ้ม่ได ้ไม่ควรทําเลย…
โมฆบุรุษ ในการทีเ่ธอเสพอสทัธรรม ซึง่เป็นประเวณีของชาวบา้น มารยาท ของ
คนชัน้ตํ่า กิรยิาชัว่หยาบ มน้ํีาเป็นที่สุด เป็นกิจที่จะต้องทําในที่ลบั ก็ ภิกษุใด
เสพเมถุนธรรม ภิกษุนัน้เป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด้ สกิขาบทน้ี พระผู้มพีระ
ภาคทรงบญัญตัไิวแ้ก่ภกิษุทัง้หลายอย่างนี้ สทุนิภาณวาร (ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๓๙/
๒๘), นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในจูฬรถวมิาน ซึ่งสื่อความหมายถงึการประพฤติ
ล่วงเกนิลูกหรอืเมยีผูอ้ื่น ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า ... (พระมหากจัจายนเถระทูล
สชุาตกุมารว่า) พระราชกุมาร อาตมภาพชอบการไมเ่บยีดเบยีนสตัวท์ัง้ปวง การ
งดเว้นจากการลกัขโมย การประพฤติผิดประเวณีและการดื่มน้ําเมา... (ขุ.วิ. 
(ไทย) ๒๖/๙๘๘/๑๒๑) 

ประสบความสาํเรจ็ (อาราธกะ):  คําว่า อาราธกะ แปลว่า ผู้ทําให้ถึงพรอ้ม, ให้บรบิูรณ์ 
หมายถึง การบรรลุถึงความสําเรจ็ การเขา้ถึงหรอืบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้
อย่างไรอย่างหน่ึง มปีรากฏในปฐมมหานามสตูร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า สมยั
หน่ึง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบลิพสัดุ ์แควน้สกักะ 
สมยันัน้ ภิกษุจํานวนมากทําจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวงัว่า 
“พระผูม้พีระภาคมจีวีรสาํเรจ็แลว้ ล่วงไป ๓ เดอืนกจ็กัเสดจ็จารกิไป” เจา้ศากยะ
พระนามว่ามหานามะได้ทรงทราบข่าวอย่างนัน้เหมอืนกนั ลําดบันัน้ พระองค์
เสดจ็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่ประทบั ถวายอภวิาทแล้วประทบันัง่ ณ ที่
สมควร .... พระผูม้พีระภาคตรสัว่า “ดลีะ ดลีะ มหานามะ การทีพ่ระองคเ์สดจ็มา
หาตถาคตแลว้ตรสัถามว่า ‘ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ หม่อมฉันเมื่อจะอยู่ดว้ยธรรม
เป็น เครื่องอยู่ต่างๆ จะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไร” น้ีเป็นการสมควร
แก่พระองคผ์ูเ้ป็นกุลบุตร มหานามะ กุลบุตรผูม้ศีรทัธาเป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ 
ผู้ไม่มีศรัทธาไม่ประสบความสําเร็จ ๑ ผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้ประสบ
ความสําเร็จ ผู้เกียจคร้านไม่ประสบความสําเร็จ ๑ ผู้มสีติตัง้มัน่เป็นผู้ประสบ
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ความสําเร็จ ผู้หลงลืมสติไม่ประสบความสําเร็จ ๑ ผู้มีจิตตัง้มัน่เป็นผู้ประสบ
ความสําเรจ็... (องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๐), นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏใน
นนัทยิสตูร ว่าดว้ยเจา้ศากยะพระนามว่า นันทยิะเสดจ็เขา้ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจา้ ซึง่พระองคต์รสักบัเจา้นันทยิะนัน้ ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงว่า...
นันทิยะ กุลบุตรผู้มีศรทัธาเป็นผู้ประสบความสําเร็จ ผู้ไม่มีศรทัธาไม่ประสบ
ความสาํเรจ็ ๑ ผูม้ศีลีเป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ ผูทุ้ศลีไม่ประสบความสาํเรจ็ ๑ ผู้
ปรารภความเพยีรเป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ ผูเ้กยีจครา้นไม่ประสบความสําเรจ็ 
๑ ผูม้สีตติัง้มัน่เป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ ผูห้ลงลมืสตไิม่ประสบความสาํเรจ็ ๑ ผู้
มจีติตัง้มัน่เป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ ผูม้จีติไม่ตัง้มัน่ไม่ประสบความสาํเรจ็ ๑ ผูม้ี
ปัญญาเป็นผูป้ระสบความสําเรจ็ ผูม้ปัีญญาทรามไม่ประสบความสาํเรจ็ ๑ นันทิ
ยะ พระองค์พึงตัง้อยู่ในธรรม ๖ ประการนี้...(องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/
๔๑๘) 

ประสบทุกข :์ ถงึทุกข,์ ถงึมาร, ถงึมรณะ; เขา้ถงึทุกข,์ เขา้ถงึมาร, เขา้ถงึมรณะ; ประจวบกบั
ทุกข,์ ประจวบกบัมาร, ประจวบกบัมรณะ มปีรากฏในคุหฏัฐกสุตตนิทเทส ดงัมี
ขอ้ความตอนหนึ่งว่า…พระผูม้พีระภาคจงึตรสัว่า สตัวเ์หล่านัน้ ยนิด ีขวนขวาย 
ลุ่มหลงในกามทัง้หลาย เป็นผูต้กตํ่า ตัง้อยู่ในกรรมทีผ่ดิ ประสบทุกขแ์ลว้ จงึครํ่า
ครวญอยูว่า่ เราจุตจิากภพนี้ จกัเป็นอะไรหนอ... (ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๙/๔๗) 

ประสบภยัเวร: ประสบภยัเวร ๕ ประการ คอื (๑) บุคคลผูฆ้่าสตัว์ ย่อมประสบภยัเวรใด ซึ่งมใีน
ชาตน้ีิบ้าง ชาตหิน้าบ้าง เสวยทุกขโ์ทมนัสทางใจ เพราะปาณาตบิาตเป็นปัจจยั 
(๒) บุคคลผูล้กัทรพัย ์ยอ่มประสบภยัเวรใด ซึง่มใีนชาตน้ีิบา้ง ชาตหิน้าบา้ง เสวย
ทุกขโ์ทมนสัทางใจบา้ง เพราะการลกัทรพัยเ์ป็นปัจจยั (๓) บุคคลผูป้ระพฤตผิดิใน
กาม ย่อมประสบภยัเวรใด ซึง่มใีนชาตน้ีิบา้ง ชาตหิน้าบา้ง เสวยทุกขโ์ทมนัสทาง
ใจ เพราะการประพฤตผิดิในกามเป็นปัจจยั (๔) บุคคลผู้พูดเทจ็ ย่อมประสบภยั
เวรใด ซึง่มใีนชาตน้ีิบา้ง ชาตหิน้าบา้ง เสวยทุกขโ์ทมนสัทางใจบา้ง เพราะการพดู
เทจ็เป็นปัจจยั (๕) บุคคลผูต้ ัง้อยู่ในความประมาท เพราะการเสพของมนึเมาคอื
สุราและเมรยั ย่อมประสบภยัเวรใด ซึ่งมใีนชาติน้ีบ้าง ชาติหน้าบ้าง เสวยทุกข์
โทมนัสทางใจบ้าง เพราะการเสพของมนึเมาคอืสุราและเมรยั อนัเป็นเหตุแห่ง
ความประมาทเป็นปัจจยั  มปีรากฏในปัญจเวรภยสูตร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า 
....พระผู้มพีระภาคได้ตรสักบัท่านอนาถบณิฑกิคหบดวี่า “คหบด ีเมื่อใดแล ภยั
เวร ๕ ประการ ฯลฯ คอื (๑) บุคคลผูฆ้่าสตัว ์ย่อมประสบภยัเวรใด ซึ่งมใีนชาตน้ีิ
บา้ง ชาตหิน้าบา้ง เสวยทุกขโ์ทมนัสทางใจบา้ง เพราะการฆ่าสตัวเ์ป็นปัจจยั ภยั
เวรนัน้ของอรยิสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสตัว์ สงบแล้วด้วยประการฉะน้ี ฯลฯ 
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(๕) บุคคลผู้ตัง้อยู่ในความประมาท เพราะการเสพของมนึเมาคอืสุราและเมรยั 
ย่อมประสบภยัเวรใด ซึ่งมใีนชาติน้ีบ้าง ชาติหน้าบ้าง เสวยทุกข์โทมนัสทางใจ
บ้าง เพราะการเสพของมนึเมาคอืสุราและเมรยั อนัเป็นเหตุแห่งความประมาท
เป็นปัจจยั ภยัเวรนัน้ของอรยิสาวกผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสุราและ
เมรยัอนัเป็นเหตุแห่งความประมาทสงบแลว้ ดว้ยประการฉะนี้...(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๔๑/๘๓) 

ประสพ: ถึง, ได้พบ, ได้ร ับผล ในอรรถกถาท่านอธิบายว่ามาจากบาลีว่า ปสวติ ซึ่ง
หมายถงึไดผ้ลสะทอ้นหรอืผลยอ้นกลบั (ปฏลิภต)ิ (องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๔๑/๑๔๘, 
องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๔/๒๘๑) มปีรากฏอยู่ในมหาโจรสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่ง
ว่า.....มหาโจรประกอบดว้ยองค ์๕ ประการนี้แล ย่อมงดัแงะบา้ง ทําการปลน้บา้ง 
ล้อมปล้นเรอืนหลังเดียวบ้าง ดกัปล้นในทางเปลี่ยวบ้าง ฉันใด ภิกษุทัง้หลาย 
ภกิษุชัว่ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ กฉ็ันนัน้เหมอืนกนั ย่อมบรหิารตนให้ถูก
กําจดั ถูกทําลาย มคีวามเสยีหาย ถูกผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ทีไ่ม่ใช่บุญเป็นอนั
มาก.... (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๐๓/๑๗๘), ส่วนในอรรถกถาวชิชาสูตร ท่าน
อธบิายว่า หมายถงึสัง่สมบาปมกีายทุจรติ เป็นตน้ (ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๔๐/๑๗๖) ดงั
ขอ้ความปรากฏในวชิชาสตูร ตอนหนึ่งว่า ..... อน่ึง เพราะมอีวชิชาเป็นมลูเหตุคน
จงึมคีวามปรารถนาชัว่ ไม่มหีริ ิไม่มคีวามเอือ้เฟ้ือ เขาประสพบาปอยู่เสมอ เพราะ
บาปนัน้ เขาต้องไปเกดิในอบายแน่นอน เพราะฉะนัน้ ภกิษุ เมื่อละฉันทะ โลภะ 
และอวชิชาไดท้ําวชิชาใหเ้กดิขึน้ จงึละทุคตทิัง้ปวงได ้..... (ขุ.อติ.ิ (ไทย) ๒๕/๔๐/
๓๘๘) 

ประสพสิ่ งที่มิ ใช่บุญ : ได้รบัทุกข์, ถึงทุกข์; ได้รบัสิ่งที่เป็นบาปหรอือกุศล คัมภีร์อรรถกถา
อธบิาย คําว่า ประสพ (ปสวติ) ในที่น้ีหมายถึงได้รบัผลตอบ (ปฏิลภติ) (องฺ.ติ
ก.อ. (บาล)ี ๒/๔๖/๑๕๔) ซึ่งได้แก่ ได้รบัผลตอบที่มใิช่บุญ ดงัมขีอ้ความตอน
หน่ึงปรากฏในภชติพัพาทสิตูรว่า... บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ประการ ย่อม
ประสพสิง่ไม่ใช่บุญเป็นอนัมาก ธรรม ๑๐ ประการ อะไรบา้ง คอื (๑) มจิฉาทฏิฐ ิ
(๒) มจิฉาสงักปัปะ (๓) มจิฉาวาจา (๔) มจิฉากมัมนัตะ (๕) มจิฉาอาชวีะ (๖) 
มจิฉาวายามะ (๗) มจิฉาสต ิ(๘) มจิฉาสมาธ ิ(๙) มจิฉาญาณะ (๑๐) มจิฉาวมิตุต ิ
ภกิษุทัง้หลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ย่อมประสพสิง่ไม่ใช่
บุญเป็นอนัมาก...(องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๖๖/๓๐๐ 

ประสตูิ: ในภาษาไทยใชเ้ป็นคาํราชาศพัท ์มคีวามหมายถงึ การเกดิ, การคลอด มปีรากฏ
ใมหาปทานสูตร ตอนทีว่่าดว้ยกฎธรรมดาของพระโพธสิตัว ์ดงัมขีอ้ความว่า...มี
กฎธรรมดาดงันี้ เมื่อพระโพธิสตัว์ประสูติได้ ๗ วนั พระมารดาของพระองค์
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สวรรคตไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดุสติ ขอ้น้ีเป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/
๒๔/๑๓), มีกฎธรรมดาดงันี้ พระมารดาของพระโพธิสตัว์ไม่ประสูติพระโอรส 
เหมอืนสตรทีัว่ไปทีจ่ะคลอดลูกหลงัจากตัง้ครรภ์ได ้๙ เดอืนหรอื ๑๐ เดอืน ส่วน
พระมารดาของพระโพธสิตัว์ประสูตพิระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบ ๑๐ เดอืน
เท่านัน้ ขอ้น้ีเป็นกฎธรรมดาในเรื่องน้ี (ท.ีม. (ไทย)๑๐/๒๕/๑๓, ๑๐/๒๖/๑๓, ๑๐/
๒๗/๑๓), ในมหาปรนิิพพานสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่ ...พระผูม้พีระภาคตรสั
ว่า “อานนท์ สงัเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้เป็นสถานที ่(เป็นศูนยร์วม) ที่กุลบุตรผูม้ี
ศรทัธาควรไปดูสงัเวชนียสถาน ๔ แห่ง อะไรบ้าง คือ (๑) สงัเวชนียสถานที่
กุลบุตรผู้มศีรทัธาควรไปดู ด้วยระลกึว่า ‘ตถาคตประสูติในที่น้ี’ (๒) สงัเวชนีย
สถานที่กุลบุตรผูม้ศีรทัธาควรไปดู ด้วยระลกึว่า ‘ตถาคตได้ตรสัรู้อนุตตรสมัมา
สมัโพธญิาณในทีน้ี่’ (๓) สงัเวชนียสถานทีกุ่ลบุตรผูม้ศีรทัธาควรไปดู ดว้ยระลกึ
ว่า ‘ตถาคตทรงประกาศธรรมจกัรอนัยอดเยี่ยมในที่น้ี’ (๔) สงัเวชนียสถานที่
กุลบุตรผูม้ศีรทัธาควรไปด ูดว้ยระลกึว่า ‘ตถาคตไดเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานดว้ย
อนุปาทเิสสนิพพานธาตุในทีน้ี่’ อานนท์ สงัเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้เป็นสถานที่ที่
กุลบุตรผูม้ศีรทัธาควรไปดภูกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา ผูม้ศีรทัธาจะมาด ูดว้ย
ระลกึว่า ‘ตถาคตประสตู ิในทีน้ี่’ ... ว่า ‘ตถาคตไดต้รสัรูอ้นุตตรสมัมสมัโพธญิาณ
ในที่น้ี’ ... ว่า ‘ตถาคตประกาศธรรมจกัรอนัยอดเยี่ยมในที่น้ี’ ... ว่า ‘ตถาคตได้
เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุในทีน้ี่’ อานนท ์ชนเหล่าใด
เหล่าหน่ึงจารกิไปยงัเจดยี์จกัมจีติเลื่อมใสตายไป ชนเหล่านัน้ทัง้หมดหลงัจาก
ตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๐, ๑๐/๒๐๒/
๑๕๑), และยงัมปีรากฏในที่หลายแห่ง ดงัในอจัฉรยิพัภูตธมัมสูตร (ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๒๐๕/๒๓๙), สงัเวชนียสูตร (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๘/๑๘๐), และปฐม
ตถาคตอจัฉรยิสตูร (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒๗/๑๙๕) 

ประเสริฐ : เป็นเลศิ, ดเียีย่ม หมายถงึ อย่างหน่ึงดกีว่าอกีอย่างหนึ่ง มปีรากฏในธนัญชานิ
สตูร ซึง่เป็นการสนทนากนัระหว่างธนญัชานิพราหมณ์กบัท่านพระสารบีุตร โดย
ระบุถงึการประพฤตธิรรมและการประพฤตสิมํ่าเสมอ ประเสรฐิกว่าการประพฤติ
อธรรมและการประพฤตไิม่สมํ่าเสมอ ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า.... “พระคุณเจ้า
สารบีุตร บุคคลผูป้ระพฤตอิธรรม ประพฤตไิม่สมํ่าเสมอ เพราะเหตุแห่งมติรและ
อํามาตย ์ไม่ประเสรฐิ สว่นบุคคลผูป้ระพฤตธิรรม ประพฤตสิมํ่าเสมอ เพราะเหตุ
แห่งมติรและอํามาตย ์ประเสรฐิกว่า แทจ้รงิ การประพฤตธิรรมและการประพฤติ
สมํ่าเสมอ ประเสรฐิกว่าการประพฤตอิธรรมและการประพฤตไิม่สมํ่าเสมอ” ท่าน
พระสารบีุตรกล่าวว่า “ธนัญชานิ การงานที่มเีหตุประกอบดว้ยธรรมซึ่งเป็นเหตุ
ให้บุคคลสามารถบํารุงบําเรอกาย ไม่ทําบาปกรรม และปฏิบตัติามขอ้ปฏบิตัทิี่



 

๓๐๑๑ 
 

 

เป็นบุญได้ กม็อียู่” (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๔๘/๕๖๕), ในโลกสูตร ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงว่า .... เทวดาและมนุษย์ทัง้หลายนมสัการพระพุทธเจ้านัน้ผู้ยิง่ใหญ่ ทรง
แกลว้กลา้ดว้ยการสรรเสรญิว่าเป็นผูฝึ้กตนทีป่ระเสรฐิสุดในหมู่ผูฝึ้กตนทัง้หลาย
เป็นฤๅษีผู้สงบกว่าผู้สงบทัง้หลาย เป็นผู้หลุดพ้นที่ยอดเยี่ยมกว่าผู้หลุดพ้น
ทัง้หลายเป็นผูข้า้มพน้ที่ประเสรฐิกว่าผูข้า้มพน้ทัง้หลายในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก 
ไม่มีบุคคลที่เปรยีบเทียบกบัพระองค์ได้ ... (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๓/๓๙), 
นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในฉวาลาตสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า... ภกิษุทัง้หลาย 
บุคคล ๔ จําพวกนี้มปีรากฏอยู่ในโลกบุคคล ๔ จาํพวกไหนบา้ง คอื (๑) บุคคลผู้
ไม่ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กูลตนเองและไม่ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กูลผูอ้ื่น (๒) บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่
เกือ้กูลผูอ้ื่น แต่ไม่ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กูลตนเอง (๓) บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กูลตนเอง 
แต่ไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กูลผูอ้ื่น (๔) บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิตัเิพือ่
เกื้อกูลผู้อื่น ฯลฯ ในบุคคล ๔ จําพวก บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและ
ปฏบิตัเิพื่อเกือ้กูลผูอ้ื่น เป็นเลศิ ประเสรฐิทีส่ดุ เป็นประธานสงูสุด ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด... 
(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๕/๑๔๔) 

ประเสริฐกว่าเขา: ดเีลศิกว่าบุคคลอื่น ซึ่งในที่น้ีหมายถึงสจัจะของพราหมณ์ คอื พระอรหนัต
ขีณาสพในพระพุทธศาสนาผู้ซึ่งจะไม่สําคัญตนว่าเป็นผู้ประเสรฐิกว่าเขา มี
ปรากฏในสมณสัจจสูตร ดังมีข้อความว่า...สัจจะของพราหมณ์ ๔ ประการ 
อะไรบ้าง คอื (๑) พราหมณ์ในธรรมวนิัยนี้ กล่าวอย่างนี้ว่า ‘สตัวท์ัง้ปวงไม่ควร
ถูกฆ่า’ พราหมณ์เมื่อกล่าวอย่างนี้ ชื่อว่าพูดจรงิ ไม่ใช่พูดเทจ็ เพราะการพดูนัน้ 
เขาจงึไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นสมณะ’ ไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นพราหมณ์’ ไม่สําคญัตน
ว่า ‘เป็นผู้ประเสรฐิกว่าเขา’ ไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นผู้เสมอเขา’ ไม่สําคญัตนว่า 
‘เป็นผู้ด้อยกว่าเขา’ และเขารู้สจัจะในข้อปฏิบัตินัน้ จึงปฏิบตัิเพื่อความเอ็นด ู
อนุเคราะหส์ตัวท์ัง้หลาย (๒) พราหมณ์กล่าวอย่างนี้วา่ ‘กามทัง้ปวงไม่เทีย่ง เป็น
ทุกข์ มคีวามแปรผนัไปเป็นธรรมดา’ พราหมณ์เมื่อพูดอย่างนี้ ชื่อว่าพูด จรงิ 
ไม่ใช่พูดเทจ็ เพราะการพูดนัน้ เขาจงึไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นสมณะ’ ไม่สําคญัตน
วา่ ‘เป็นพราหมณ์’ ไม่สาํคญัตนว่า ‘เป็นผูป้ระเสรฐิกว่าเขา’ ไม่สาํคญัตนว่า ‘เป็น
ผูเ้สมอเขา’ ไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นผูด้้อยกว่าเขา’ และเขารูส้จัจะในขอ้ปฏบิตันิัน้ 
จึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกามทัง้หลาย (๓) 
พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า ‘ภพทัง้ปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข ์มคีวามแปรผนัไปเป็น
ธรรมดา’ พราหมณ์เมื่อพูดอย่างนี้ ชื่อว่าพูดจรงิ ไม่ใช่พูดเทจ็ เพราะการพูดนัน้ 
เขาจงึไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นสมณะ’ ไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นพราหมณ์’ ไม่สําคญัตน
ว่า ‘เป็นผู้ประเสรฐิกว่าเขา’ ไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นผู้เสมอเขา’ ไม่สําคญัตนว่า 
‘เป็นผูด้อ้ยกว่าเขา’ และเขารูส้จัจะในขอ้ปฏบิตันิัน้ จงึปฏบิตัเิพือ่ความเบื่อหน่าย 
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เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดบัภพทัง้หลาย (๔) พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า ‘ไม่มเีรา
เป็นที่กงัวลของใครๆ ในที่ไหนๆ และไม่มผีู้อื่นเป็นที่กงัวลของเราในที่ไหนๆ 
‘พราหมณ์ เมื่อพดูอย่างนี้ ชือ่วา่พดูจรงิ ไมใ่ชพ่ดูเทจ็ เพราะการพดูนัน้ เขาจงึไม่
สาํคญัตนว่า ‘เป็นสมณะ’ ไม่สาํคญัตนว่า ‘เป็นพราหมณ์’ ไม่สาํคญัตนว่า ‘เป็นผู้
ประเสรฐิกว่าเขา’ ไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นผู้เสมอเขา’ ไม่สําคญัตนว่า ‘เป็นผู้ด้อย
กวา่เขา’ และเขารูส้จัจะ ในขอ้ปฏบิตันิัน้ จงึปฏบิตัปิฏปิทาทีไ่มใ่หก้งัวล ปรพิาชก
ทัง้หลาย สจัจะของพราหมณ์ ๔ ประการนี้แล อนัเราทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่
เองแลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ื่นรูต้าม”... (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๘๕/๒๖๕) 

ประเสริฐสดุ: เลศิที่สุด, ไม่มผีู้ใดดกีว่า ในที่น้ีหมายถึงคุณสมบตัิของภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้า
เป็นวตัร มปีรากฏในปัญจกปุคคลบญัญตั ิดงัขอ้ความตอนหน่ึงว่า ...ภกิษุผูถ้อื
การอยูป่่าชา้เป็นวตัร เพราะความไมเ่ขา้ใจ ความไมรู่ ้มคีวามปรารถนาเลวทราม 
ถูกความอยากครอบงํา เป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวตัร เพราะวกิลจรติ มีจิต
ฟุ้งซ่าน เป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวตัรเพราะคิดว่า “การอยู่ป่าช้า เป็นวตัรนี้ 
พระพุทธเจา้ สาวกของพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสรญิ” อกีประการหนึ่ง เป็นผูถ้อื
การอยู่ป่าช้าเป็นวตัร เพราะอาศยัความมกัน้อยอย่างเดยีว เพราะอาศยัความ
สนัโดษอย่างเดียว เพราะอาศยัความขดัเกลาอย่าง เดียว เพราะอาศยัความ
ตอ้งการปฏบิตัใินวตัรอนัดงีามอย่างเดยีว บรรดาภกิษุเหล่านัน้ ภกิษุใดเป็นผูถ้อื
การอยู่ป่าช้าเป็นวตัร เพราะอาศยัความมกัน้อยอย่างเดยีว เพราะอาศยัความ
สนัโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขดัเกลาอย่างเดียว เพราะอาศัยความ
ต้องการปฏิบตัิในวตัรอนัดีงามอย่างเดียว ภิกษุน้ีเป็นผู้เลศิ ประเสรฐิสุด เป็น
ประธานสงูสดุ และยิง่ใหญ่ทีส่ดุ... (อภ.ิปุ. (ไทย) ๓๖/๒๐๑/๒๒๖) 

ประหลาดมหศัจรรย์ใจ:แปลกใจ, อศัจรรย์ใจในสิง่ที่คาดไม่ถงึ ซึ่งในที่น้ีเป็นความประหลาด
มหัศจรรย์ใจของท้าวสกักะจอมเทพ ท้าวเวสวณัมหาราช และพวกเทพชัน้
ดาวดงึส ์ทีท่่านพระมหาโมคคลัลานะบนัดาลอทิธาภสิงัขาร ใชน้ิ้วหวัแม่เทา้กด
เวชยนัตปราสาทเขย่าใหส้ัน่สะทา้นหวัน่ไหว เพือ่ใหท้า้วสกักะสงัเวช จะไดค้ลาย
จากความประมาท มปีรากฏในจูฬตณัหาสงัขยสูตร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า.... 
ในขณะนั ้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้มีความคิดว่า “ท้าวสักกะนี้ เป็นผู้
ประมาทอยู่มากนัก ทางที่ดี เราควรให้ท้าวสกักะนี้สงัเวช” จงึบนัดาลอิทธาภิ
สงัขาร ใชน้ิ้วหวัแม่เทา้กดเวชยนัตปราสาทเขยา่ใหส้ัน่สะทา้นหวัน่ไหว ทนัใดนัน้
ท้าวสกักะจอมเทพ ท้าวเวสวัณมหาราช และพวกเทพชัน้ดาวดึงส์ มีความ
ประหลาดมหศัจรรยใ์จ กล่าวกนัวา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย น่าอศัจรรยจ์รงิ ไม่เคย
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ปรากฏ พระสมณะมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก ใชน้ิ้วหวัแมเ่ทา้กดทพิยพภิพเขยา่
ใหส้ัน่สะทา้นหวัน่ไหวได”้... (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๓๙๓/๔๒๔) 

ประหาร :         การฆ่าใหถ้งึแก่ชวีติ แต่ในทีน้ี่ คําว่า ประหาร หมายถงึเพยีงการตดีว้ยมอืบา้ง 
ด้วยเท้าบ้าง ด้วยแสบ้้าง ด้วยหวายบ้าง ด้วยกระบองบ้าง ด้วยการตดับ้าง มี
ปรากฏในสกิขาบทวภิงัค์ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า ....คําว่า ประหารบ้าง ได้แก่ 
ประหารด้วยมอืบ้าง ด้วยเท้าบ้าง ด้วยแสบ้้างด้วยหวายบ้าง ด้วยกระบองบ้าง 
ด้วยการตัดบ้าง .... (วิ.มหา . (ไทย ) ๑ /๙๒ /๘๑ ), ในปุณโณวาทสูตร ก็มี
ความหมายเดียวกนั ดงัมีข้อความซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพุทธเจา้กบัพระปุณณะ ปรากฏตอนหนึ่งว่า .... “ปุณณะ ถา้พวกมนุษย์
ชาวสุนาปรนัตชนบทจกัประหารเธอดว้ยฝ่ามอื ในเรื่องนี้เธอจกัคดิอย่างไร” “ขา้
แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ถ้าพวกมนุษยช์าวสุนาปรนัตชนบทจกัประหาร ขา้พระองค์
ด้วยฝ่ามอื ในเรื่องนี้ขา้พระองค์จกัคดิอย่างนี้ว่า ‘มนุษย์ชาวสุนาปรนัตชนบท
เหล่าน้ีดหีนอ มนุษยช์าวสนุาปรนัตชนบทเหล่าน้ีดจีรงิหนอ ทีไ่ม่ประหารเราดว้ย
ก้อนดนิ’ ขา้แต่พระผู้มพีระภาค ในเรื่องนี้ขา้พระองค์จกัคดิอย่างนี้ ข้าแต่พระ
สุคต ในเรื่องนี้ขา้พระองคจ์กัคดิอย่างนี้”...(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๙๖/๔๔๙), ส่วนใน
ปุตตมงัสสตูร หมายถงึ การฆา่ใหต้าย ซึง่ในสตูรนี้เป็นแต่เพยีงการอุปมาเท่านัน้ 
ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า ....“ขา้แต่พระองค์ผูเ้จรญิ เมื่อเขาถูกประหารแมด้้วย
หอก ๑ เล่ม ยงัได้เสวยทุกขโ์ทมนัสซึ่งมกีารประหารนัน้เป็นเหตุ ไม่ต้องพูดถงึ
เมื่อถูกประหารดว้ยหอก ๓๐๐ เล่ม” “ภกิษุทัง้หลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยกฉ็ัน
นัน้ เรากล่าวว่า ‘บุคคลพงึเหน็วญิญาณาหาร (เปรยีบเหมอืนนักโทษประหาร)’ 
เมื่ออรยิสาวก กําหนดรูว้ญิญาณาหารไดแ้ลว้ กเ็ป็นอนักําหนดรูน้ามรูปได ้เมื่อ
กาํหนดรูน้ามรปูไดแ้ลว้ เรากล่าววา่ไมม่สีิง่ใดทีอ่รยิสาวกพงึทาํใหย้ิง่ไปกวา่น้ี”(ส.ํ
นิ. (ไทย) ๑๖/๖๓/๑๒๒), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในจูฬรถวิมาน ซึ่งมีความ
หมายถึงการประหารให้สิ้นชีวติ ดงัขอ้ความว่า ... ถึงท่านผู้เป็นบุตรของชาว
อนัธกเวณฑุ ผูไ้ด้ศกึษาแลว้มคีวามสามารถแกลว้กลา้ประหารขา้ศกึไดแ้มท้่าน
เหล่านัน้ซึง่เสมอดว้ยสิง่ทีย่ ัง่ยนืกต็อ้งถงึความสิน้อายสุลายไป...(ข.ุว.ิ (ไทย) ๒๖/
๙๙๔/๑๒๒) 

ปรกักมธาต :ุ สภาวะทีบ่ากบัน่รุดไปขา้งหน้าไม่หยุดหย่อน เป็นหน่ึงในธาตุทัง้ ๕ ไดแ้ก่นิกกม
ธาตุ หมายถึง สภาวะที่พากเพียรออกจากความเกียจคร้าน ปรักกมธาตุ 
หมายถึง สภาวะที่บากบัน่รุดไปข้างหน้าไม่หยุดหย่อน ถามธาตุ หมายถึง 
สภาวะที่มพีลงัเขม้แขง็  ธติธิาตุ หมายถงึ สภาวะที่ตัง้มัน่ ไม่หวัน่ไหว อุปักกม
ธาตุ หมายถึง สภาวะที่มีความพยายาม ธาตุทัง้หมดนี้ เป็นชื่อของวิรยิะที่มี
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อาการต่างกัน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๘/๑๑๘, องฺ.ฉกฺก.ฏีกา ๓/๓๘-๔๑/๑๓๓) มี
ปรากฏในอตัตการสีตูร ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงว่า... ครัง้นัน้แล พราหมณ์คนหน่ึง 
เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัไดส้นทนาปราศรยัพอเป็นทีบ่นัเทงิใจ พอ
เป็นทีร่ะลกึถงึกนัแลว้นัง่ฯลฯ “พราหมณ์ การทีเ่มื่อมอีารพัภธาตุ สตัวท์ัง้หลายผู้
มีความเพียรริเริ่มยังมีปรากฏอยู่ น้ีแลคืออัตตการ น้ีแลคือปรการของสัตว์
ทัง้หลาย’ พราหมณ์ ท่านเข้าใจเรื่องนัน้อย่างไร นิกกมธาตุมีอยู่หรอืไม่ ฯลฯ 
ปรกักมธาตุมอียู่หรอืไม่ ฯลฯ ถามธาตุมอียู่หรอืไม่ ฯลฯ ธติธิาตุมอียู่หรอืไม่ ฯลฯ 
อุปักกมธาตุมอียูห่รอืไม ่ฯลฯ...(องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๙) 

ปรกัปราํ: กล่าวหา, วา่รา้ย, กล่าวรา้ย; ป้ายรา้ย; ใหร้า้ย; ใสร่า้ยป้ายส ีบุคคลใดบุคคลหน่ึง
โดยไม่มมีูลความจรงิ คอืการกล่าวโทษโดยไม่ไดพ้สิูจน์ว่าเป็นความจรงิหรอืไม ่
มปีรากฏในอนุมานสูตร ซึ่งท่านพระมหาโมคคลัลานะ ไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมา
กล่าวว่า “ท่านผูม้อีายุทัง้หลาย...ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้่ายาก เป็นอย่างไรคอื ภกิษุ
ในธรรมวนิัยนี้ (๑) เป็นผูม้คีวามปรารถนาทีเ่ป็นบาป ตกอยู่ในอํานาจแห่งความ
ปรารถนาที่เป็นบาป แม้ขอ้ที่ภิกษุเป็นผู้มคีวามปรารถนาที่เป็นบาป ตกอยู่ใน
อํานาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ กเ็ป็นธรรมที่ทําใหเ้ป็นผูว้่ายาก ... (๘) 
ถกูโจทแลว้กลบัรุกรานโจทก ์แมข้อ้ทีภ่กิษุถูกโจทแลว้กลบัรุกราน โจทกน้ี์ กเ็ป็น
ธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายาก (๙) ถูกโจทแล้วกลบัปรกัปรําโจทก์ แม้ขอ้ที่ภกิษุถูก
โจทแลว้กลบัปรกัปราํโจทกน้ี์ กเ็ป็นธรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้่ายาก .... (๑๖) เป็นผูถ้อื
ความเหน็ของตนเป็นใหญ่ ถือรัน้ สลดัได้ยาก แมข้อ้ที่ภกิษุเป็นผูถ้อืความเหน็
ของตนเป็นใหญ่ ถือรัน้ สลดัได้ยากน้ี ก็เป็นธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายาก ธรรม
เหล่าน้ีเรยีกวา่ ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้า่ยาก... (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๘๑/๑๘๗) 

ปรนัตปชาดก   : ชาดกวา่ดว้ยปรนัตปะมหาดเลก็มเีนื้อความอธบิายไวว้่า พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นพระราชโอรสของพระเจา้พรหมทตัและสาํเรจ็การศกึษาแลว้ได้
เป็นอุปราช แต่พระบดิาไมท่รงไวว้างพระทยัคดิจะทาํลายอยูต่ลอดเวลา จงึใชใ้ห้
ทา่นออกไปรบกบัขา้ศกึ แต่ทา่นพาพสกนิกรหนีไป เมือ่พระเจา้พรหมทตัไม่
สามารถต่อสูก้บัขา้ศกึได ้จงึพาพระเทว ี ปุโรหติและนายปรนัตปะมหาดเลก็หนี
ไปอยูป่่า ฝ่ายพระโพธสิตัวไ์ดก้ลบัมาต่อสูก้บัขา้ศกึจนไดช้ยัชนะและครองราช
สมบตัแิทนพระบดิา  สว่นพระเจา้พรหมทตัไปอยูใ่นป่าไดอ้อกไปหาผลไมก้บั
ปุโรหติ ใหพ้ระเทวผีูท้รงพระครรภอ่์อนๆ อยูบ่รรณศาลากบันายปรนัตปะ เพราะ
ความใกลช้ดิคนทัง้สองจงึลกัสอบเป็นชูก้นั พระเทวกีลวัความผดิจงึไดอ้อกอุบาย
ใหน้ายปรนัตปะปลงพระชนมพ์ระเจา้พรหมทตัในเวลาสรงน้ํา ในขณะนัน้ปุโรหติ
เกบ็ผลไมอ้ยูไ่มไ่กลไดเ้หน็เหตุการณ์นัน้ แต่ไมก่ลา้แสดงตวัเพราะกลวัอนัตราย 
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จงึแกลง้ทาํเป็นคนตาบอดเพราะถูกงพูน่พษิใสต่า เมือ่พระเทวปีระสตูพิระโอรส
แลว้ ปุโรหติใหย้นิพระนางสนทนากบันายปรนัตปะถงึการทีเ่ขาปลงพระชนม์
พระราชาวา่มใีครเหน็หรอืไม ่นายปรนัตปะบอกวา่ไม่เหน็แต่ไดย้นิเสยีงกิง่ไมด้งั
ไมรู่ว้า่เสยีงคนหรอืเสยีงสตัว ์เพราะไดย้นิเสยีงและเกดิความสงสยันบัแต่นัน้มา 
นายปรนัตปะจงึเกดิความหวาดสะดุง้อยูต่ลอดเวลาจนเกดิโรคผอมเหลอืง  หา
ความสขุมไิด ้ ต่อมาเมือ่พระราชกุมารเจรญิวยั ๑๖ พรรษาแลว้ ปุโรหติจงึบอก
ความจรงิใหท้ราบ พระกุมารไดฆ้า่นายปรนัตะเสยีแลว้ พาพระมารดาและ
ปุโรหติกลบัเขา้ไปหาพีช่ายในเมอืงพาราณส ีและไดต้าํแหน่งอุปราช  (ข.ุชา.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๗/๑๕๔/๒๘๒) 

ปรบัไหม: เป็นโทษระดบักลางสาํหรบัผูท้าํความผดิไมรุ่นแรง ใหผู้ก้ระทาํผดิหรอืกระทาํ
ละเมดิชาํระเงนิคา่สนิไหมทดแทนหรอืคา่ปรบั มปีรากฏในกฏูทนัตสตูร ดงั
ขอ้ความตอนหนึ่งวา่.....เมื่อทา้วเธอรบัสัง่อยา่งนี้ พราหมณ์ปุโรหติกราบทลูวา่ 
‘บา้นเมอืง ของพระองคย์งัมเีสีย้นหนาม มกีารเบยีดเบยีน โจรยงัปลน้บา้น ปลน้
นิคม ปลน้ เมอืงหลวง ดกัจีใ้นทางเปลีย่ว เมือ่บา้นเมอืงยงัมเีสีย้นหนาม 
พระองคจ์ะโปรดให ้ ฟ้ืนฟูพลกีรรมขึน้กจ็ะชือ่วา่ทรงกระทาํสิง่ทีไ่มส่มควร 
พระองคม์พีระราชดาํรอิยา่ง น้ีวา่ ‘เราจกัปราบปรามเสีย้นหนามคอืโจร ดว้ยการ
ประหาร จองจาํ ปรบัไหม ตาํหนิโทษ หรอืเนรเทศ’ อยา่งนี้ไมใ่ชก่ารกาํจดัเสีย้น
หนามคอืโจรทีถู่กตอ้ง เพราะวา่ โจรทีเ่หลอืจากทีก่าํจดัไปแลว้จกัมาเบยีดเบยีน
บา้นเมอืงของพระองคใ์นภายหลงัได ้…. (ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๓๘/๑๓๑ 

ปรบัอินทรียใ์ห้เสมอกนั:ปรบัใหอ้นิทรยีม์คีวามสมดุลกนั ในอรรถกถา ทา่นอธบิายวา่หมายถงึ 
ปรบัอนิทรยี ์ ๕ คอื ศรทัธา วริยิะ สต ิ สมาธแิละปัญญา ทีพ่ระผูบ้าํเพญ็
กมัมฏัฐานตอ้งปรบัใหเ้สมอกนั กล่าวคอื (๑) ปรบัศรทัธากบัปัญญาใหเ้สมอกนั 
เพราะถา้ศรทัธามากกวา่ปัญญาบุคคลกจ็ะเลื่อมใสจนเกนิไป หรอืเลื่อมใสในเหตุ
ทีไ่มน่่าเลื่อมใส ถา้ปัญญามากกวา่ศรทัธา บุคคลกจ็ะหนกัไปขา้งอวดดเีป็น
เหมอืนโรคดือ้ยารกัษาใหห้ายยาก ถา้ธรรมทัง้สองเสมอกนั บุคคลจะเลื่อมใสใน
เหตุทีน่่าเลื่อมใส (๒) ปรบัสมาธกิบัวริยิะใหเ้สมอกนั เพราะถา้สมาธมิากกวา่
วริยิะ ความเกยีจครา้นจะครอบงาํ เนื่องจากสมาธเิป็นฝ่ายเดยีวกนักบัความ
เกยีจครา้น ถา้วริยิะมากกวา่สมาธ ิ ความฟุ้งซ่านจะครอบงาํ เนื่องจากวริยิะเป็น
ฝ่ายเดยีวกนักบัความกนัฟุ้งซ่าน ดงันัน้ สมาธทิีป่ระกอบควบคูก่บัวริยิะ จติจะไม่
ตกไปในฝ่ายความเกยีจครา้น วริยิะทีป่ระกอบควบคูก่บัสมาธ ิ จติจะไมต่กไปใน
ฝ่ายความฟุ้งซ่าน แต่สาํหรบัสต ิ นัน้ พระผูบ้าํเพญ็กมัมฏัฐานควรบาํเพญ็ใหม้ี
พลงัทุกทีทุ่กเวลา ดุจเกลอื จาํตอ้งมใีนกบัขา้วทุกอยา่ง ดุจอาํมาตยผ์ูช้าํนาญการ 
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จาํตอ้งปรารถนาในราชการทุกอยา่ง (เทยีบ ว.ิอ. ๓/๒๔๓/๑๖๔, องฺ. ฉกฺก.อ. ๓/
๕๕/๑๓๖, วสิทุธ.ิ ๑/๖๒/๑๔๐-๑๔๑, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๒๔๓/๓๕๓) ซึง่คาํน้ีมี
ปรากฏในโสณสตูร ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงวา่...พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “โสณะ 
เชน่เดยีวกนั ความเพยีรทีป่รารภเกนิไปยอ่มเป็นไปเพือ่ความฟุ้งซ่าน ความ
เพยีรทีย่อ่หยอ่นเกนิไป ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเกยีจครา้น ฉะนัน้ เธอจงตัง้ความ
เพยีรใหพ้อด ี จงปรบัอนิทรยีใ์หเ้สมอกนัและจงถอืเอานิมติในความเสมอกนั
นัน้”... (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๕/๕๓๕) 

ปรปัปสาทกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปรปัปสาทกเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาต ิ ทา่นเกดิเป็นพราหมณ์ ไดส้รรเสรญิพระพุทธเจา้พระ
นามวา่สทิธตัถะ ผูไ้มท่รงพา่ยแพ ้  ดว้ย ๔ คาถาเชน่คาถาที๑่วา่ พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ ผูอ้งอาจ ประเสรฐิทีส่ดุ มคีวามเพยีร แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่    ทรง
ชนะวเิศษ มพีระฉววีรรณดงัทอง ใครเล่าเหน็แลว้ จะไมเ่ลื่อมใส เพราะผลแหง่
การสรรเสรญินัน้ ท่านไม่ไปเกดิยงัทุคต๙ิ๔ กปัไดเ้สวยสมบตัทิีด่งีามมใิชน้่อย 
ในสคุตทิัง้หลาย  ในกปัที ่ ๙๔ ไดส้รรเสรญิพระพทุธเจา้ ผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก
ไว ้จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๑๔ ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ  ๔ ชาต ิ  ผูส้งูศกัดิ ์ 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐/
๒๐๕) 

ปรปัวาท: วาทะ หรอืลทัธติ่าง ๆ ของเจ้าลทัธอิื่นนอกพระพุทธศาสนา (ท.ีม.ฏีกา ๓๗๔/
๓๗๕, ขุ.ม.อ.๓๑/๒๓๗) มปีรากฏในมหาปรนิิพพานสูตร ดงัขอ้ความตอนหนึ่ง
ว่า....พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ ไว้ว่า ‘มารผู้มีบาป  เราจะยังไม่
ปรนิิพพานตราบเท่าที่ภิกษุทัง้หลายผู้สาวกของเรายงัไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รบั
การแนะนํา ไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบตัธิรรมสมควรแก่
ธรรม ไม่ปฏบิตัชิอบ ไม่ปฏบิตั ิตามธรรม เรยีนกบัอาจารยข์องตนแลว้ แต่กย็งั
บอก แสดง บญัญัต ิกําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่ายไม่ได้ ยงัแสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้’ ข้าแต่
พระองค์ผูเ้จรญิ กเ็วลานี้ ภกิษุทัง้หลายผูส้าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้ฉียบ
แหลม ไดร้บัการแนะนํา แกลว้กลา้ เป็นพหูสตู ทรงธรรม ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่
ธรรม ปฏิบตัิชอบ ปฏิบตัิตามธรรม เรยีนกบัอาจารย์ของตนแล้วก็บอก แสดง 
บญัญตั ิกําหนด เปิดเผย จาํแนก ทําใหง้า่ยไดแ้สดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรปั
วาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้... (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๘/๑๑๔), 
นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในปาสาทกิสตูร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า...จุนทะ เมื่อใด 
พรหมจรรยป์ระกอบดว้ยองคเ์หล่าน้ี คอื ศาสดาเป็นผูม้ ัน่คง มปีระสบการณ์มาก 
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บวชมานาน มชีวีติอยู่หลายรชัสมยั ล่วงกาลผ่านวยัมามาก และภกิษุสาวกผูเ้ป็น
เถระของศาสดานัน้ เป็นผูเ้ฉียบแหลม ได้รบัการแนะนํา แกล้วกล้า บรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบ อาจแสดงธรรมมี
ปาฏหิารยิป์ราบปรปัวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้ภกิษุสาวกผูเ้ป็น
มชัฌมิะของศาสดานัน้เป็นผู้เฉียบแหลม ... ภกิษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดา
นัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม ... ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นเถรขีองศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม 
... (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๔/๑๓๔), และยงัมปีรากฏในภูมจิาลสตูร ดงัมขีอ้ความ
ตอนหนึ่งว่า...ขา้แต่พระองค์ผู้เจรญิ เวลานี้ เหล่าภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มี
พระภาค เป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดร้บัการแนะนํา แกลว้กลา้ บรรลุธรรมอนัเป็นแดน
เกษมจากโยคะ เป็นพหสูตู ทรงธรรม ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ปฏบิตัชิอบยิง่ 
ประพฤติตามธรรม เรยีนกบัอาจารย์ของตนแล้วบอก แสดง บญัญัติ กําหนด 
เปิดเผย จาํแนกทาํใหง้า่ยได ้แสดงธรรมมปีาฏหิารยิป์ราบปรปัปวาททีเ่กดิขึน้ให้
เรยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได.้.. (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๗๐/๓๗๔) 

ปรมัปรโภชนะ:โภชนะทหีลงั คอื ภิกษุรบันิมนต์ในที่แห่งหนึ่งด้วยโภชนะทัง้ ๕ อย่างใดอย่าง
หน่ึงแลว้ไมไ่ปฉนัในทีนิ่มนตน์ัน้ ไปฉนัเสยีในทีอ่ื่นทีเ่ขานิมนตท์หีลงัซึง่พอ้งเวลา
กนั มปีรากฏในสกิขาบทวภิงัค ์ดงัมขีอ้ความว่า ปรมัปรโภชนะ คอื ภกิษุทีท่ายก
นิมนตด์ว้ยโภชนะ ๕ อย่าง อย่างใดอยา่งหนึ่งไว ้งดเวน้โภชนะนัน้ ไปฉนัโภชนะ 
๕ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง อื่นจากทีต่นรบันิมนตไ์ว ้อย่างนี้ชื่อว่าปรมัปรโภชนะ 
(ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๒๒๗/๓๘๔), นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในปรมัปรสกิขาบทว่า 
ถาม : ทรงบัญญัติปาจิตตีย์ เพราะฉันปรมัปรโภชนะ ณ ที่ไหน ตอบ : ทรง
บญัญัต ิณ กรุงเวสาล ีถาม : ทรงปรารภใคร ตอบ : ทรงปรารภภิกษุหลายรูป  
ถาม : เพราะเรื่องอะไร ตอบ : เพราะเรื่องที่ภกิษุหลายรูปรบันิมนต์ไวใ้นที่หน่ึง
แลว้ไปฉนัในทีอ่กีแห่งหนึ่ง  

ปรมัมรณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยตถาคตตายไปแลว้เกดิอกีหรอืไมเ่กดิ ทา่นพระมหากสัสปะ
กบัทา่นพระสารบีุตรไดส้นทนาธรรมกนัขณะพกัอยู ่ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  
เขตกรุงพาราณส ี  โดยทา่นพระสารบุีตรถามปัญหา  ๔  ประเดน็  คอื (๑) 
ตถาคตตายแลว้  เกดิอกีหรอื  (๒) ตถาคตตายแลว้  ไมเ่กดิอกีหรอื (๓) ตถาคต
เกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื (๔) ตถาคตเกดิอกีกม็ใิช ่  ไมเ่กดิอกีกม็ใิชห่รอื ทา่น
พระมหากสัสปะตอบวา่  ปัญหาเหล่าน้ีพระผูม้พีระภาคไมต่อบเพราะไมม่ี
ประโยชน์  ไมเ่ป็นเบือ้งตน้แห่งการประพฤตพิรหมจรรย ์  ไมเ่ป็นไปเพือ่ความ
เบื่อหน่าย  คลายกาํหนดั  สงบระงบั  ตรสัรูแ้ละเพือ่นิพพาน  สว่นปัญหาทีท่รง
ตอบคอื  ทุกข ์  เหตเุกดิแหง่ทุกข ์  ความดบัทุกขแ์ละปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบั
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ทุกข ์ เพราะมปีระโยชน์  เป็นเบือ้งตน้แหง่การประพฤตพิรหมจรรย ์ เป็นไปเพือ่
ความเบื่อหน่าย  คลายกาํหนดั  สงบระงบั  ตรสัรูแ้ละเพือ่นิพพาน  (ส.ํนิ.(ไทย) 
๑๖/๑๕๕/๒๖๐) 

ปรางคป์ราสาท: ปราสาททีม่ยีอดเป็นปรางค ์ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ยีอดสงูขึน้ไปมรีปูทรงคลา้ย
ฝักข้าวโพด และมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน ถ้าเป็นเจดีย์มยีอดเช่นนัน้ เรยีกว่า 
เจดยี์ยอดปรางค์ มปีรากฏในกณัฐกวมิาน ดงัขอ้ความตอนหน่ึงว่า...ลาดด้วย
แกว้ไพฑรูย ์ปรางคป์ราสาททัง้หลายของท่านงามน่ารื่นรมย ์ปราสาทซึง่เนรมติ
ไว้ดแีล้วลาดด้วยแก้วไพฑูรย์ ปรางค์ปราสาททัง้หลายของท่านงามน่ารื่นรมย ์
ปราสาทซึง่เนรมติไวด้แีลว้....(ข.ุว.ิ (ไทย) ๒๖/๑๑๗๔/๑๔๗) 

ปราจีน , เม ือง:   รูปศพัท์เป็นคํามาจากภาษาสนัสกฤต แปลว่าทศิตะวนัออก ฉะนัน้ เมอืงน้ีจงึ
อยู่ทางทิศตะวนัออก มปีรากฏในพระวนิัย ตอนว่าด้วยสตัตสติกขนัธกะ ดงัมี
ขอ้ความตอนหนึ่งว่า... เวลานัน้ ท่านพระสาฬหะหลกีเรน้อยู่ทีส่งดั เกดิความคดิ
คํานึงขึ้นในจติอย่างนี้ว่า “ภกิษุพวกไหนที่เป็นฝ่ายธรรมวาท ีภิกษุชาวปราจนี
หรอืชาวเมอืงปาเฐยยะ”ครัง้นัน้ ขณะที่กําลงัพจิารณาพระธรรมวนิัย ท่านพระ
สาฬหะได้ปรกึษากนัต่อไปอีกว่า “ภิกษุชาวปราจนีเป็นฝ่ายอธรรมวาที ภิกษุ
ชาวเมอืงปาเฐยยะเป็นฝ่ายธรรมวาที”....(ว.ิจู. (ไทย) ๗/๔๕๓/๔๐๗,๗/๔๕๕/
๔๑๑, ๗/๔๕๖/๔๑๒,๗/๔๕๖/๔๑๓) 

ปราชญ :์ ผู้ที่มีปัญญารอบรู้ในสิ่งต่างๆ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Philosopher มีความ
หมายถงึนักปรชัญา ปรชัญาเมธ ีผูรู้ห้ลกัธรรม ผูท้ีป่ลงตก ผูเ้ล่นแปรธาตุ ผูม้ใีจ
เยอืกเยน็ ไม่สะทกสะทา้นต่อภยนัตราย มปีรากฏในทีห่ลายแห่ง ดงัในมหาโควิ
นทสูตร ซึ่งมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า... มหาโควนิทพราหมณ์ทูลถามดว้ยคาถาว่า 
‘ขา้แต่พรหม บรรดามนุษย์ พวกไหนมกีลิน่ชัว่รา้ย ขา้พเจ้าไม่รูจ้กัพวกนัน้ ขอ
ท่านผู้เป็นปราชญ์ จงบอกมาในที่น้ีเถิด อะไรร้อยรดั หมู่สตัว์จงึเหมน็เน่าคลุ้ง 
ต้องไปอบาย ปิดพรหมโลกแล้ว…(ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘), ในอุปาลวิาท
สูตร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า....“ขา้พเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มพีระภาคผูเ้ป็น
ปราชญ์ปราศจากโมหะ ทรงทําลายกิเลสเครื่องตรงึจติได้ ทรงชํานะมาร ไม่มี
ทุกข์ มีจิตเสมอด้วยดี มีมารยาทเจริญ  มีพระปัญญาดี ทรงข้ามกิเลสอัน
ปราศจากความเสมอ (และ) ปราศจากมลทนิได้ ขา้พเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มี
พระภาคผู้ไม่มีความสงสยั มีพระทยัดี ... (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๖/๗๒), และใน
ปุณณเถรคาถาว่า ..... บุคคลพงึสมาคมกบัสตับุรุษทัง้หลาย ผูม้ปัีญญาชีแ้นะแต่
ประโยชน์ถ่ายเดียว เพราะสัตบุรุษทัง้หลายเป็นปราชญ์ ไม่ประมาท เห็น
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ประจกัษ์แจ้งด้วยปัญญา ได้บรรลุประโยชน์อนัใหญ่หลวง ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก 
ละเอยีดและสขุมุ....(ข.ุเถร. (ไทย) ๒๖/๔/๓๐๔) 

ปราชยั: ความพ่ายแพ ้ตรงกนัขา้มกบัคําว่า ชนะ ในการต่อสูห้รอืแขง่ขนัต่างๆ มปีรากฏ
ในปสูรสุตตนิทเทส ดงัข้อความตอนหน่ึงว่า ... เศร้าโศก ได้แก่ เศร้าโศก คอื 
ลําบากใจ ครํ่าครวญ พรํ่าเพอ้ถงึความหลงใหลว่า “เขามชียัชนะ เราปราชยั เขา
ได้ลาภ เราไม่ได้ลาภ เขามยีศเราไม่มยีศ เขาได้ความสรรเสรญิ เราได้แต่การ
นินทา เขามสีุข เรามทีุกข ์เขาไดร้บัสกัการะ เคารพ นบัถอื บูชา ยาํเกรง ไดจ้วีร 
บณิฑบาต เสนาสนะ ... (ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖๒/๒๐๑) 

ปรานุททยตาปฏิส ังยุตต วิต ักกะ :ความคิดที่ประกอบด้วยความเอ็นดูในผู้อื่น เป็นวติกอนั
ประกอบด้วยความรกัที่เป็นเจ้าเรอืนอนัเป็นความเอน็ดูเทยีมในผู้อื่น มปีรากฏ
ในขุททกวตัถุวภิงัค์ ดงัขอ้ความว่า ปรานุททยตาปฏิสงัยุตตวติกักะ เป็นไฉน 
สมณพราหมณ์บางคนในโลกน้ีอยู่คลุกคลีกบัคฤหสัถ์มีความรื่นเรงิร่วมกนั มี
ความโศกเศรา้ร่วมกนั ถงึคราวเขาสุขกพ็ลอยสุขดว้ย ถงึคราวเขาทุกขก์พ็ลอย
ทุกขด์ว้ย เมื่อเขามกีจิทีจ่ะพงึทาํเกดิขึน้กพ็ยายามช่วยทําดว้ยตนเอง ความตรกึ 
ความตรกึโดยอาการต่าง ๆ ความดํารผิดิที่อาศยัเรอืน ในเพราะการอยู่คลุกคลี
ด้วยคฤหสัถ์นัน้ น้ีเรยีกว่า ปรานุททยตาปฏสิงัยุตตวติกักะ (อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/
๘๘๘/๕๖๐) 

ปรานุวาทภยั: ภยัที่เกดิจากการที่ผูอ้ื่นตเิตียน เป็นภยัที่สองจากภยั ๔ อย่าง คอื อตัตานุวาท
ภัย ภัยเกิดแต่การติเตียนตนเอง ๑ ปรานุวาทภัย ภัยเกิดแต่ผู้อื่น ติเตียน ๑ 
ทณัฑภยั ภยัเกดิแต่อาญา ๑ ทุคตภิยั ภยัเกดิแต่ทุคต ิ๑   มปีรากฏในอตัตานุ
วาทสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า... ปรานุวาทภยั เป็นอย่างไร คอื บุคคลบางคน
ในโลกนี้เหน็ประจกัษ์ดงันี้ว่า “กถ็้าเราพงึประพฤตชิัว่ดว้ยกาย ประพฤตชิัว่ดว้ย
วาจา ประพฤตชิัว่ด้วยใจ ไฉนคนอื่นจะตเิตยีนเราโดยศลี ไม่ได้” เขากลวัภยัที่
เกดิจากผูอ้ื่นตเิตยีน จงึละกายทุจรติ บําเพญ็กายสุจรติ ละวจทุีจรติ บําเพญ็วจี
สจุรติ ละมโนทุจรติ บําเพญ็มโนสุจรติ บรหิารตนใหบ้รสิุทธิ ์น้ีเรยีกวา่ ปรานุวาท
ภยั... (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒๑/๑๘๒) 

ปราบดาภิเษก:  พระราชพิธอีภิเษกของพระเจ้าแผ่นดนิซึ่งได้ราชสมบตัิมาด้วยการรบชนะ
ขา้ศกึ มปีรากฏในภสิชาดก ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า... ท่านพราหมณ์ ผูใ้ดไดล้กั
เหงา้บวัของท่านไปขอผูน้ัน้จงปราบดาภเิษกเป็นกษตัรยิ ์เป็นพระราชายิง่ใหญ่
กว่าพระราชาทัง้หลาย ทรงมพีลงั ประกอบด้วยพระอิสรยิยศ ทรงครอบครอง
แผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้ ๔ เป็นขอบเขตเถดิ...(ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๘๑/๔๓๖) 



 

๓๐๒๐ 
 

 

ปราภวสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยความเสือ่มและความเจรญิของอุบาสก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ความเสือ่มและความเจรญิของอุบาสกมอียา่งละ ๗ กล่าวคอื พระองคต์รสัวา่ 
ธรรม ๗ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแก่อุบาสก คอื (๑) ละเลยการเยีย่มเยยีน
ภกิษุ (๒) ทอดทิง้การฟังสทัธรรม (๓) ไมศ่กึษาในอธศิลี (หมายถงึศลี ๕ และศลี 
๑๐) (๔) ไม่มคีวามเลื่อมใสมากในภกิษุผูเ้ป็นเถระ ผูเ้ป็นนวกะ และผูเ้ป็นมชัฌิ
มะ(๕) ฟังธรรมอยา่งคอยคดิโตแ้ยง้ เพง่โทษ (๖) แสวงหาผูร้บัทกัษณิานอก
ศาสนานี้ (๗) ทาํอุปการะนอกศาสนาก่อน(คอืใหเ้ครือ่งไทยธรรมแก่เดยีรถยี์
ก่อนแลว้จงึถวายแก่ภกิษุในภายหลงั) และพระองคต์รสัวา่ ธรรม ๗ ยอ่มเป็นไป
เพือ่ความไมเ่สือ่มแก่อุบาสก คอื (๑) ไมล่ะเลยการเยีย่มเยยีนภกิษุ (๒)ไม่
ทอดทิง้การฟังสทัธรรม (๓) ศกึษาในอธศิลี (๔) มคีวามเลื่อมใสมากในภกิษุผู้
เป็นเถระผูเ้ป็นนวกะและผูเ้ป็นมชัฌมิะ (๕) ฟังธรรมอยา่งไมค่อยคดิโตแ้ยง้ไม่
เพง่โทษ (๖) ไมแ่สวงหาผูร้บัทกัษณิานอกศาสนานี้ (๗) ทาํอุปการะในศาสนานี้
ก่อน  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๑/๔๗) 

ปราภวสตูร๒ :  พระสตูรวา่ดว้ยทางแหง่ความเสือ่ม วา่ดว้ยทางแหง่ความเสือ่ม คอืเทวดามาทลู
ถามพระผูม้ ีพระภาคถงึทางแหง่ความเสือ่ม ทรงบอกทางแห่งความเสือ่ม ๑๒ 
ประการ คอื (๑) เกลยีดธรรม (๒) รกั อสตับุรษุและชอบใจคาํสอนของอสตับุรุษ 
(๓) มกัหลบั ชอบคลุกคลหีมูค่ณะและเกยีจครา้น (๔) มัง่คัง่มทีรพัยม์ากแต่ไม่
เลีย้งดมูารดาบดิาผูแ้ก่เฒา่ (๕) ชอบพดูเทจ็ (๖) เป็นคนตระหนี่ (๗) หยิง่เพราะ
ชาตติระกลู และเพราะทรพัย ์(๘) เป็นนกัเลงหญงิ นกัเลงสรุา นกัเลงการพนนั 
ชอบลา้งผลาญ ทรพัยท์ีห่ามาได ้(๙) คบชูก้บัภรรยาผูอ้ื่น ชอบเทีย่วหญงิแพศยา 
(๑๐) มภีรรยาสาว แลว้ชอบหงึหวง (๑๑) แต่งตัง้คนอนัธพาลผูใ้ชจ้า่ยฟุ่มเฟือย
ใหเ้ป็นใหญ่ (๑๒) มกัใหญ่ ใฝ่สงู (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๐/๕๒๓) 

ปรามาส: ถา้อ่านว่า ปรามาด หมายถงึ การดูถูก ดูหมิน่ สบประมาท เหยยีดหยาม แต่ถ้า
อ่านว่า ปะรามาด หมายถึง การจับต้อง ถูกต้อง การลูบคลํา ส่วนในอม
ตารัมมณากถา ท่านหมายถึง การดูหมิ่น ดังข้อความตอนหนึ่ งว่า... สก. 
สงัโยชน์มอีมตะเป็นอารมณ์ใช่ไหม ปร. ใช่  สก. อมตะเป็นอารมณ์ของสงัโยชน์ 
เป็นอารมณ์ของคนัถะ เป็นอารมณ์ของ โอฆะ เป็นอารมณ์ของโยคะ เป็นอารมณ์
ของนิวรณ์ เป็นอารมณ์ของปรามาส เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นอารมณ์ของ
สงักเิลสใช่ไหม ปร. ไม่ควรกล่าวอย่างนัน้ ฯลฯ (อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๕๔๙/๕๙๕), 
ในขณะทีป่รามาสทุกะ ท่านหมายถงึ สภาวธรรมทีเ่ป็นปรามาส ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงปรากฏว่า... สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศยัสภาวธรรมที่เป็นปรามาส
เกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั ไดแ้ก่ สมัปยุตตขนัธแ์ละจติตสมุฏฐานรปูอาศยัปรามาส
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เกดิขึน้... (อภ.ิป. (ไทย)๔๒/๑/๔๔๐), ในทุกตกิปัฏฐาน ท่านกใ็ชใ้นความหมาย
เดยีวกนั ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า ...สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศล
อาศยัสภาวธรรมทีเ่ป็นปรามาส ซึ่งเป็นอกุศลเกดิขึน้เพราะสภาวธรรมที่ไม่เป็น
ปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศยัสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจยั มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัย
สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ปัจจยั (อภิ.ป. (ไทย) ๔๔/๓/๓๒๘), และในฉโคจฉกะ ท่านก็ใช้ในความหมาย
เดยีวกนั (อภ.ิป. (ไทย) ๔๕/๕๕/๙๒) 

ปราโมทย :์ ความบนัเทงิใจ, ความปลื้มใจ ในเมื่อได้รบัความสําเรจ็บางอย่าง ในสงัคตีสิูตร 
ท่านหมายถึงความบนัเทิงใจปลื้มใจเมื่อได้รู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ดงัข้อความ
ตอนหนึ่งว่า... พระศาสดาหรอืเพื่อนพรหมจารบีางรูปผู้ตัง้อยู่ในฐานะครูแสดง
ธรรม แก่ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ เธอรู้แจ้งอรรถ รูแ้จ้งธรรมในธรรมนัน้ตามที่
พระศาสดาหรอืเพื่อนพรหมจารบีางรูปผูต้ ัง้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอ เมื่อเธอรู้
แจง้อรรถ รูแ้จง้ธรรม ย่อมเกดิปราโมทย.์..(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๒/๓๑๓), ในจฬู
ราหุโลวาทสูตร ท่านหมายถึงความปราโมทย์ปลื้มใจอนัเกิดจากการทํากุศล
กรรม ดังมีข้อความตอนหนึ่ งว่า ....แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ ว่า 
‘กายกรรมที่เราทําแล้วนี้ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อ
เบยีดเบยีนผูอ้ื่นบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบ้าง กายกรรมนี้เป็น
กุศล มสีุขเป็นกําไร มสีุขเป็นวบิาก’ เธอพงึมปีีตแิละปราโมทย ์สาํเหนียกในกุศล
ธรรมทัง้หลาย ทัง้กลางวนัและกลางคนื อยู่ดว้ยกายกรรมนัน้แล..... (ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๑๐๙/๑๒๑), ในปิณฑปาตปารสิุทธสิูตร ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงปรากฏว่า.... 
แต่ถ้าภกิษุพจิารณาอยู่รูอ้ย่างนี้ว่า ‘เราเขา้บา้นเพื่อบณิฑบาตโดยทางใด เราได้
เทีย่วบณิฑบาตในประเทศใด และเรากลบัจากบณิฑบาตจากบา้นโดยทางใด ใน
ทีน่ัน้ เราไม่มฉีันทะ ราคะ โทสะ โมหะ หรอืปฏฆิะแห่งใจในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา’ 
สารบีุตร ภกิษุนัน้พงึตามศกึษาในกุศลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนือยู่
ดว้ยปีตแิละปราโมทยน์ัน้แล .... (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๓๘/๔๙๙),  นอกจากน้ี ยงัมี
ปรากฏในทีห่ลายแห่ง ดงัในอุปนิสสตูร (ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๒๓/๔๒),  ปมาทวหิารี
สูตร (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๙๗/๑๐๗), ภิกขุนูปัสสยสูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๓๗๖/
๒๒๖), วิมุตตายตนสูตร (องฺ.ปญฺจก . (ไทย) ๒๒ /๒๖ /๓๓ ), กิมัตถิยสูตร 
(องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๒), สมัพหุลภกิขวุตัถุ (ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๓๘๑/๑๕๑), และ
ในสารปีุตตสตุตนิทเทส (ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๒๐๔/๕๙๕) 



 

๓๐๒๒ 
 

 

ปรายนสตูร   : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหน้า พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหน้า  ไดแ้ก่ความ
สิน้ราคะ  โทสะและโมหะ   (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๐๙/๔๖๔) 

ปรารถนา: ความมุ่งหมาย, ความอยากได,้ ความต้องการ มปีรากฏในอุปาลวิาทสูตร ดงัมี
ขอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า....  “ขา้แต่พระองค์ผู้เจรญิ เพยีงอุปมาขอ้แรกขา้
พระองคก์ม็ใีจยนิดชีื่นชมต่อพระผูม้พีระภาคแลว้ แต่ขา้พระองคป์รารถนาจะฟัง
ปฏภิาณการชีแ้จงปัญหาอนัวจิติรนี้ของพระผูม้พีระภาค ฉะนัน้ ขา้พระองคจ์งึได้
แสรง้ทําเป็นเหมอืนอยู่ต่างฝ่ายกบัพระผูม้พีระภาค ขา้แต่พระองค์ผูเ้จรญิ พระ
ภาษิตของพระองค์ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต่พระองค์ผู้เจรญิ พระภาษิตของ
พระองค์ชดัเจนไพเราะยิง่นักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดย
ประการต่าง ๆ เปรยีบเหมอืนบุคคลหงายของทีค่วํ่า เปิดของทีปิ่ด บอกทางแก่ผู้
หลงทาง หรอืตามประทีปในที่มดืด้วยตัง้ใจว่า ‘คนมตีาดีจกัเห็นรูปได้’ ข้าแต่
พระองค์ผู้เจรญิ ข้าพระองค์น้ีขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทัง้พระธรรมและ
พระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจําขา้พระองค์ว่าเป็นอุบาสกผูถ้งึ
สรณะ ตัง้แต่วนันี้เป็นต้นไปจนตลอดชวีติ”(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๖/๖๓), ในเทวทห
สตูร (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓/๕), และในมาคนัทยิสุตตนิทเทส (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๕/
๒๒๘) 

ปรารถนาช ัว่: อยากได้, ต้องการในสิ่งที่ไม่ดี ไม่เป็นกุศล; ปรารถนาสิ่งลามก มีปรากฏใน
ปฐมอัปปิยสูตร ดังมีข้อความตอนหนึ่ งปรากฏว่า...  ภิกษุทัง้หลาย ภิกษุ
ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ ย่อมไม่เป็นที่รกัไม่เป็นที่พอใจ ไม่เป็นที่เคารพ 
และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย ธรรม ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 
ภกิษุในธรรมวนิัยน้ี (๑) สรรเสรญิผู้ไม่เป็นที่รกั (๒) ตเิตยีนผู้เป็นที่รกั (๓) มุ่ง
ลาภ (๔) มุ่งสกัการะ (๕) ไม่มหีริ ิ(๖) ไม่มโีอตตปัปะ (๗) มคีวามปรารถนาชัว่ 
(๘) เป็นมจิฉาทฏิฐ.ิ....(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓/๒๐๐), นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏ
ในนัปปิยสูตร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า...ภกิษุเป็นผูป้รารถนาชัว่ ไม่สรรเสรญิ
การกําจดัความปรารถนาชัว่ แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูป้รารถนาชัว่ ไม่สรรเสรญิการ
กาํจดัความปรารถนาชัว่นี้เป็นธรรมทีไ่มเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นทีร่กั เพือ่ความเป็น
ที่เคารพ เพื่อความยกย่อง เพื่อความเป็นสมณะ เพื่อความเป็นอนัเดียวกนั....
(องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๘๗/๑๙๕), และในเทวทตัตสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...
ใคร ๆ อย่าไดเ้กดิเป็นคนปรารถนาชัว่ ไม่ว่าในกาลไหน ๆ ในโลก เธอทัง้หลาย
จงรูจ้กัเทวทตัวา่ มคีตเิหมอืนกบัคนปรารถนาชัว่ เทวทตัเป็นทีย่กยอ่งกนัวา่ เป็น
บณัฑติ เป็นที่รูก้นัว่า ไดอ้บรมตนแลว้ เราไดฟั้งมาว่า เทวทตัดุจรุ่งเรอืงอยู่ดว้ย
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ยศ เทวทตันัน้สัง่สมความประมาท เบยีดเบยีนตถาคตนัน้ จงึตอ้งไปเกดิในนรก
อเวจ ีมปีระต ู๔ ดา้น น่าสะพรงึกลวัยิง่นกั....(ข.ุอติ.ิ (ไทย) ๒๕/๘๙/๔๕๙ 

ปรารภความเพียร: การเริม่ตัง้ความเพียรในกรณียกิจต่างๆ ในวภิังค์ท่านหมายถึงมีความ
เพยีรทีบ่รบิูรณ์ และมคีวามเพยีรทีป่ระคบัประคองไวส้มํ่าเสมอ ไม่หย่อนนัก ไม่
ตงึนัก ไม่ใหจ้ติปรุงแต่งภายใน ไม่ใหฟุ้้งซ่านภายนอก คําว่า ความเพยีร ในที่น้ี
หมายเอาทัง้ความเพยีรทางกาย เช่น เพยีรพยายามทางกายตลอดคนืและวนั 
ดุจในประโยคว่า “ภกิษุในธรรมวนิัยนี้ ชําระจติใหบ้รสิุทธิจ์ากธรรมทีก่ ัน้จติไม่ให้
บรรลุความดดีว้ยการเดนิจงกรม ดว้ยการนัง่ตลอดวนั” (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๕๑๙/
๓๙๑) ส่วนในอรรถกถาท่านหมายเอาความเพยีรทางจติ เช่น เพยีรพยายามผกู
จติไว้ด้วยการกําหนดสถานที่เป็นต้น ดุจในประโยคว่า “เราจะไม่ออกจากถ้ําน้ี
จนกว่าจติของเราจะหลุดพน้จากอาสวะ ไม่ถอืมัน่ดว้ยอุปาทาน” (องฺ.เอกก.อ. ๑/
๑๘/๔๓) มปีรากฏในภยเภรวสูตร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า.... ส่วนเรา
มใิช่เป็นผูเ้กยีจครา้น มใิช่ปราศจากความเพยีร เขา้อาศยัเสนาสนะอนัเงยีบสงดั
คือป่าโปร่งและป่าทึบ เราเป็นผู้ปรารภความเพียร พระอริยะเหล่าใดเป็นผู้
ปรารภความเพยีร เขา้อาศยัเสนาสนะอนัเงยีบสงดัคอืป่าโปร่งและป่าทบึ เราเป็น
ผูห้น่ึงในบรรดาพระอรยิะเหล่านัน้...(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕/๓๘), ในเสขปฏปิทา
สตูร กม็คีวามหมายเช่นเดยีวกนัดงัขอ้ความตอนหน่ึงว่า..... พระอรยิสาวกเป็นผู้
ประกอบดว้ยสทัธรรม ๗ ประการ เป็นอย่างไร  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรม
วนิัยนี้ (๑) เป็นผูม้ศีรทัธา คอื เชื่อการตรสัรูข้องพระตถาคตว่า ‘แมเ้พราะเหตุน้ี 
พระผู้มพีระภาคพระองค์นัน้ เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ 
เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสดจ็ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได้
อยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็น
พระผู้มีพระภาค’ (๒) เป็นผู้มีหิริ คือ ละอายกายทุจรติ วจีทุจรติ มโนทุจริต 
ละอาย การประกอบบาปอกุศลธรรม  (๓) เป็นผูม้โีอตตปัปะ คอื สะดุง้กลวักาย
ทุจรติ วจทีุจรติ มโนทุจรติ สะดุ้งกลวัการประกอบบาปอกุศลธรรม  (๔) เป็น
พหูสูต ทรงสุตะ สัง่สมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมเหล่าน้ี ที่มีความงามใน
เบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด พร้อมทัง้อรรถและ
พยญัชนะ ประกาศพรหมจรรยบ์รสิุทธิ ์บรบิูรณ์ ครบถว้น ทรงจาํไวไ้ดค้ล่องปาก 
ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ(๕) เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม เพือ่
ความถงึพรอ้ม แหง่กุศลธรรม เป็นผูม้กีาํลงั มคีวามบากบัน่มัน่คง ไม่ทอดทิง้ธุระ
ในกุศลธรรมทัง้หลาย (๖) เป็นผูม้สีต ิคอื ประกอบดว้ยสตแิละปัญญาทีย่ิง่ จาํได ้
ระลึกได้ อย่างแม่นยําถึงสิ่งที่ทําและคําที่พูดไว้แม้นานมาแล้ว (๗) เป็นผู้มี
ปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับ อันประเสริฐ 
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ทําลายกเิลสให้ถงึความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบ เจ้ามหานามะ พระอรยิสาวก
เป็นผู้ประกอบด้วยสทัธรรม ๗ ประการ เป็นอย่างนี้แล (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๕/
๒๙), นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในที่หลายแห่ง ดงัในทุตยิทสพลสูตร (สํ.นิ. (ไทย) 
๑๖/๒๒/๓๙), วภิังคสูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๒), สุคตวนิยสูตร (องฺ.จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑/๑๖๐/๒๒๔), วติถตสตูร (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒/๔), วติถตพลสูตร 
(องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔/๖), และในเสนาสนสตูร (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๘), 
ในเชิงอรรถที่ ๑ ท่านหมายถึงประคองความเพียรทางกายและใจไว้ (องฺ.ปญฺ
จก.อ. ๓/๒/๑)  

ปราศจากการสญัจรไปมาของผ ู้คน :   สถานทีท่ีไ่ม่มมีนุษยเ์ดนิผ่านไปมา ในอาฏานาฏยิสตูร 
หมายถงึเสนาสนะเป็นป่าละเมาะและป่าทบึ ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงปรากฏว่า.... 
พวกยกัษ์ไม่งดเวน้จากการฆ่าสตัว ์ไม่งดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขา
มไิดใ้ห ้ไมง่ดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ไมง่ดเวน้จากการพดูเทจ็ ไมง่ดเวน้
จากการเสพของมนึเมาคอืสุราและเมรยัอนัเป็นเหตุแห่งความประมาท การที่
พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่การงดเวน้นัน้จงึไม่เป็นทีร่กั ไมเ่ป็นทีช่อบใจ
ของยกัษ์เหล่านัน้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ มสีาวกของพระผู้มีพระภาคที่อาศยั
เสนาสนะเป็นป่าละเมาะ และป่าทึบ อันสงดั มีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย 
ปราศจากการสญัจรไปมาของผูค้น ควรเป็นสถานที่ทําการลบั ของมนุษย์ ควร
แก่การหลกีเรน้ พวกยกัษ์ชัน้สงูผูอ้าศยัอยู่ในป่านัน้ทีไ่ม่เลื่อมใสในพระธรรมวนิยั
ของพระผู้มพีระภาคนี้ก็ม ีขา้แต่พระองค์ผู้เจรญิ ขอพระผู้มพีระภาคทรงเรยีน
มนตเ์ครือ่งรกัษาชื่ออาฏานาฏยิะ เพือ่ใหย้กัษ์เหล่านัน้เลื่อมใส เพือ่คุม้ครอง เพือ่
รกัษา เพื่อไม่ถูกเบยีดเบยีน เพื่ออยู่สําราญของภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา
ทัง้หลายเถดิ พระพทุธเจา้ขา้”...(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๖/๒๒๐) 

ปราศจากกิเลสดจุธลุ ี: บรสิุทธิผ์ดุผอ่ง, ปลอดจากกเิลสดุจธุล,ี ไมม่กีเิลสดุจธุล ีไดแ้ก่ ความเป็น
แห่งพระอรหนัต์นัน่เอง มีปรากฏในสุชาตาเถรคีาถา ดงัมีข้อความตอนหนึ่ง
ปรากฏว่า.... และเราได้ฟังธรรมเทศนาของพระองค์ ผู้แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่
แลว้ กไ็ด้รูแ้จง้ชดัสจัจะ ได้สมัผสัธรรมคอือมตบท ซึ่งปราศจากกเิลสดุจธุลใีนที่
นัน้นัน่เอง (ข.ุเถร.ี (ไทย) ๒๖/๑๔๙/๕๗๙) 

ปราศจากควนั: ไม่มคีวนั, ปลอดควนั ในปุณณมาณวปัญหานิทเทส ท่านหมายความถงึควนั
คอืบาปอกุศลทัง้หลาย ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏวา่.... คาํว่า ปราศจากควนั 
อธบิายว่า กายทุจรติ พระอรหนัตขณีาสพขจดัไดแ้ลว้ คอื กําจดั ทําใหแ้หง้ ทํา
ใหเ้หอืดแหง้ ทําใหห้มดสิน้ไปได้แลว้ วจทีุจรติ มโนทุจรติ พระอรหนัตขณีาสพ
ขจดัไดแ้ลว้ คอื กําจดั ทําใหแ้หง้ ทําใหเ้หอืดแหง้ ทําใหห้มดสิน้ไปไดแ้ลว้ ราคะ
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...โทสะ...โมหะ พระอรหนัตขณีาสพขจดัได้แล้ว กําจดั ทําให้แห้ง ทําให้เหอืด
แห้ง ทําให้หมดสิ้นไปได้แล้ว โกธะ...อุปนาหะ... มกัขะ... ปฬาสะ... อิสสา... 
มจัฉรยิะ... มายา... สาเถยยะ... ถมัภะ... สารมัภะ ... มานะ ... อตมิานะ ... มทะ 
... ปมาทะ ... กเิลสทุกชนิด ... ทุจรติทุกทาง ... ความกระวนกระวายทุกอยา่ง ... 
ความเร่าร้อนทุกสถาน ... ความเดือดร้อนทุกประการ ... อกุสลาภิสงัขารทุก
ประเภท พระอรหนัตขณีาสพขจดัได้แลว้ คอื กําจดั ทําใหแ้หง้ ทําใหเ้หอืดแหง้ 
ทําใหห้มดสิ้นไปไดแ้ลว้ อกีนัยหนึ่ง ควนั ตรสัเรยีกว่าความโกรธ...(ขุ.จู. (ไทย) 
๓๐/๑๗/๑๐๖) 

ปราศจากความตระหน่ี ,ปราศจากความตระหน่ีอนัเป็นมลทิน :  ปลอดความตระหนี่, ไม่มี
ความตระหนี่ ซึง่เป็นมลทนิคอืความมวัหมอง; ไม่หวงแหน; บรจิาคทาน ในกาล
ทานสตูร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า... ภกิษุทัง้หลาย กาลทาน ๕ ประการ
น้ี กาลทาน ๕ ประการ อะไรบ้าง คอื (๑) ให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน (๒) ให้
ทานแก่ผูเ้ตรยีมจะไป (๓) ใหท้านแก่ผูเ้ป็นไข ้(๔) ใหท้านในสมยัมภีกิษาหาได้
ยาก (๕) ให้ข้าวอย่างดี และผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีล ภิกษุทัง้หลาย กาลทาน ๕ 
ประการนี้แล ผู้มปัีญญารูค้วามประสงค์ของผู้ขอ เป็นผู้ปราศจากความตระหนี่ 
ย่อมใหท้านในกาลที่ควรให.้... (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๖/๕๗), นอกจากนี้ ใน
ความหมายเดยีวกนั ยงัมปีรากฏในนกุลมาตาสูตร (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๘/
๓๒๓), และในปฐมมหานามสตูร (องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๓) 

ปราศจากความมีผ ูอ้ ื่นเป็นปัจจยั : ความเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบไม่จําเป็นต้องอาศยัผู้อื่น 
ดัง่สํานวนว่าไม่ต้องอาศยัจมูกผู้อื่นหายใจ ในสีหสูตรท่านอธิบายเพิ่มเติมว่า 
ปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจยั ในที่น้ีหมายถึงไม่ต้องเชื่อผู้อื่น หรอืไม่ต้อง
อาศยัผู้อื่นคอยสนับสนุนให้เชื่อ เพราะเห็นประจกัษ์ชดัด้วยตนเอง (ท.ีส.ีอ. ๑/
๒๙๙/๒๕๐, องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๑๖/๑๐๖, องฺ.ฉกฺก.ฏีกา ๓/๑๖/๑๑๘) ดงัมขี้อความ
ตอนหนึ่งปรากฏว่า... สหีเสนาบดไีดเ้หน็ธรรม บรรลุธรรม รูธ้รรม หยัง่ลงสูธ่รรม
ขา้มพน้ความสงสยั ปราศจากความเคลอืบแคลง ถงึความแกลว้กลา้ ปราศจาก
ความมผีูอ้ื่นเป็นปัจจยัในศาสนาของพระศาสดา จงึกราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้
ว่า “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยพระภกิษุสงฆโ์ปรดรบั
ภตัตาหาร ในวนัพรุง่นี้เถดิ”...(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๒/๒๓๓) 

ปราศจากแดน: ไม่มีเขตแดน, ปลอดเขตแดน ซึ่งในที่น้ีหมายถึงไม่มีกิเลส ในวาหุนสูตร
หมายความถึงใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าปราศจากแดน ซึ่งท่าน
อธบิายเพิม่เตมิว่า แดน ในทีน้ี่หมายถงึกเิลส (องฺ.ทสก.อ. ๓/๘๑-๘๓/๓๖๑)  ดงั
มขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า....  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า วาหุนะ ตถาคต
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สลดั ปราศจาก หลุดพ้นจากธรรม ๑๐ ประการ จงึมใีจปราศจากแดนอยู่ ธรรม 
๑๐ ประการ อะไรบ้าง คอื (๑) ตถาคตสลดั ปราศจาก หลุดพ้นจากรูป จงึมใีจ
ปราศจากแดนอยู่ (๒) ตถาคตสลัด ปราศจาก หลุดพ้นจากเวทนา จึงมีใจ
ปราศจากแดนอยู่ (๓) ตถาคตสลัด ปราศจาก หลุดพ้นจากสัญญา จึงมีใจ
ปราศจากแดนอยู่ (๔) ตถาคตสลัด ปราศจาก หลุดพ้นจากสังขาร จึงมีใจ
ปราศจากแดนอยู่ (๕) ตถาคตสลัด ปราศจาก หลุดพ้นจากวิญญาณ จึงมีใจ
ปราศจากแดนอยู่ (๖) ตถาคตสลดั ปราศจาก หลุดพน้จากชาต ิจงึมใีจปราศจาก
แดนอยู่ (๗) ตถาคตสลดั ปราศจาก หลุดพ้นจากชรา จงึมใีจปราศจากแดนอยู ่
(๘) ตถาคตสลดั ปราศจาก หลุดพ้นจากมรณะ จึงมีใจปราศจากแดนอยู่ (๙) 
ตถาคตสลดั ปราศจาก หลุดพน้จากทุกข ์จงึมใีจปราศจากแดนอยู่ (๑๐) ตถาคต
สลดั ปราศจาก หลุดพ้นจากกเิลส จงึมใีจปราศจากแดนอยู่...(องฺ.ทสก. (ไทย) 
๒๔/๘๑/๑๘๐) 

ปราศจากมลทิน :ไม่มมีลทนิ; ปลอดมลทนิคอืกเิลส ไดแ้ก่ ปลอดอกุสลาภสิงัขารทุกประเภท มี
ปรากฏในปารายนานุคตีคิาถานิทเทส ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า.... คาํว่า 
ปราศจากมลทิน ในคําว่า ทรงปราศจากมลทิน มพีระปัญญาดุจภูรอิธิบายว่า 
ราคะ ชื่อว่ามลทนิ โทสะ ชื่อว่ามลทนิ โมหะ ชื่อว่ามลทนิ โกธะ ชื่อว่ามลทนิ อุป
นาหะ ชือ่วา่มลทนิ ฯลฯ อกุสลาภสิงัขารทุกประเภท ชือ่วา่มลทนิ มลทนิเหล่านัน้ 
พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ทรงละไดเ้ดด็ขาดแลว้ ตดัราก ถอนโคนเหมอืนตน้ตาล
ทีถู่กตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต่พืน้ที ่ทําใหไ้ม่มเีกดิขึน้ต่อไปไม่ได ้ฉะนัน้ 
พระพุทธเจา้ จงึชื่อว่าไม่มมีลทนิ ปราศจากมลทนิ คอืไรม้ลทนิ บําราศมลทนิ ละ
มลทนิไดแ้ลว้ หลุดพน้มลทนิ กา้วล่วงมลทนิทัง้ปวงแลว้ แผ่นดนิตรสัเรยีกว่า ภูร ิ
พระผูม้พีระภาคทรงประกอบดว้ยปัญญา อนัไพบูลย ์กวา้งขวาง แผ่ไปเสมอดว้ย
แผน่ดนินี้...(ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๑๐๒/๓๔๗) 

ปราศจากราคะ: ไม่มรีาคะ, ปลอดราคะ; ละ, ทําลายราคะได้แล้ว ในอรรถกถาท่านหมายถงึ
ปราศจากราคะโดยการถอนขึน้ไดด้ว้ยมรรค หรอืปราศจากราคะโดยการขม่ไวไ้ด้
ดว้ยสมาบตั ิ(องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาล)ี ๓/๓๕/๒๕๖) มปีรากฏในทานูปปัตตสิตูร ดงัมี
ขอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า....  บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทาน คอื ขา้ว น้ํา ผ้า 
ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พกั และเครื่องประทปีแก่สมณะ 
หรอืพราหมณ์....มคีวามปรารถนาอย่างน้ีว่า ‘โอหนอ หลงัจากตายแล้ว เราพงึ
เกดิร่วมกบัพวกเทวดาชัน้พรหมกายกิา’ เขาตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้เจรญิจติ
นัน้อยู่ จติของเขาโน้มไปในทางตํ่า เจรญิใหย้ิง่ขึน้ไปไม่ไดย้่อมเป็นไปเพือ่เกดิใน
ที่นัน้ หลงัจากตายแล้ว เขาจงึเกดิร่วมกบัพวกเทวดาชัน้พรหมกายกิา ขอ้น้ีแล 
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เรากล่าวไว้สําหรบัผู้มศีลี ไม่ใช่สําหรบัผู้ทุศลี สําหรบัผู้ปราศจากราคะ๑ ไม่ใช่
สาํหรบัผูม้รีาคะภกิษุทัง้หลาย มโนปณิธานของท่านผูม้ศีลี ย่อมสาํเรจ็ได ้เพราะ
เป็นผูป้ราศจากราคะ..... (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓๕/๒๙๔), แลยงัมปีรากฏในสุก
กาเถรคีาถา(ข.ุเถร.ี (ไทย) ๒๖/๕๖/๕๖๔) 

ปราศจากวิญญาณ : ไม่มวีญิญาณ; วญิญาณออกจากร่างไปแลว้ คอื เสยีชวีติแลว้ มปีรากฏใน
สุเมธาเถรคีาถา ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า... ไม่ช้าร่างกายที่ปราศจาก
วญิญาณ ถูกหมู่ญาตซิึง่พากนัเกลยีดชงั ทอดทิง้ไปเหมอืนท่อนไมท้ีเ่ขากพ็ากนั
นําไปทิง้ป่าชา้... (ข.ุเถร.ี (ไทย) ๒๖/๔๗๐/๖๓๒) 

ปราศจากอามิส: ไม่มอีามสิสิง่ของ, ไม่มสีิง่ของเหลอือยู่ ส่วนในอรรถกถาท่านหมายถงึกาม 
วฏัฏะ และโลก (ที.ปา.อ. ๓๕๕/๒๖๑, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๗/๙) มีปรากฏในท
สตุตรสตูร ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏวา่.... สมัมาสมาธ ิประกอบดว้ยญาณ ๕ 
ได้แก่ (๑) ญาณย่อมเกดิขึน้เฉพาะตนว่า “สมาธน้ีิมสีุขในปัจจุบนั และมสีุขเป็น
วบิากต่อไป’ (๒) ญาณย่อมเกดิขึ้นเฉพาะตนว่า ‘สมาธน้ีิ เป็นอรยิะ ปราศจาก
อามสิ๓’ (๓) ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า ‘สมาธน้ีิมใิช่บุรุษชัว่เสพแล้ว’ (๔) 
ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า ‘สมาธิน้ี สงบ ประณีต ได้ด้วยความสงบระงบั 
บรรลุไดด้ว้ยภาวะทีจ่ติเป็นหนึ่งผุดขึน้ และมใิช่บรรลุไดด้ว้ยการขม่(ธรรมที่เป็น
ขา้ศกึ) หา้มกเิลส ดว้ยสสงัขารจติ’ (๕) ญาณย่อมเกดิขึน้เฉพาะตนว่า ‘เรานัน้มี
สติ เข้าสมาธิ และเรามีสติออกจากสมาธิน้ี’ น้ี คือธรรม ๕ ประการที่ควรให้
เกดิขึน้ ... (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๘๔) 

ปราสาท: เรือนมียอดเป็นชัน้ๆ สําหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นที่
ประดิษฐานสิ่งศกัดิส์ทิธิ ์ มีปรากฏในอาจรยิวตัตกถา ดงัมขี้อความตอนหนึ่ง
ปรากฏว่า.... บรรพชาอาศยัเสนาสนะคอืควงไม ้เธอพงึทําอุตสาหะในเสนาสนะ
คอื ควงไมน้ัน้จนตลอดชวีติ อตเิรกลาภ คอื วหิาร เรอืนมุงแถบเดยีว ปราสาท 
เรอืนโล้น ถํ้า .....(ว.ิม. (ไทย) ๔/๗๓/๑๐๒), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในมหาป
ทานสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า ...ต่อมา พระเจา้พนัธุมาโปรดใหส้รา้งปราสาท 
๓ หลงั สําหรบัพระวปัิสสรีาชกุมาร หลงัหนึ่งสําหรบัประทบัในฤดูฝน หลงัหนึ่ง
สาํหรบัประทบัในฤดหูนาว หลงัหนึ่งสาํหรบัประทบัในฤดรูอ้น โปรดใหบ้ํารุงพระ
ราชกุมารด้วยกามคุณ ๕ พระวปัิสสรีาชกุมารทรงได้รบัการบํารุงบําเรอด้วย
ดนตรทีี่ไม่ปะปนด้วยบุรุษในปราสาทสําหรบัประทบัในฤดูฝน ไม่ไดเ้สดจ็ลงมา
ชัน้ล่างปราสาทตลอด ๔ เดอืน...  (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๔๒/๒๒), และยงัมปีรากฏใน
ที่หลายแห่ง ดงัในจกักวตัตสิูตร (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๘๓/๖๒), มหาสหีนาทสูตร 
(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๔/๑๕๖), มาคณัฑยิสตูร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๑/๒๔๘), อา
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นาปานัสสติสูตร (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๔/๑๘๓), มลัลกิาสูตร (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๑๙/๑๓๗), ชราธมัมสูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๑๑/๓๒๒), สุขุมาลสูตร (องฺ.ตกิ. 
(ไทย) ๒๐/๓๙/๑๙๙), อุโปสถสูตร (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๐/๒๗๓), ปัลลงั
กวมิาน (ขุ.ว .ิ (ไทย) ๒๖/๓๑๔/๕๐), ภัททสาลชาดก (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๕/
๓๗๖), ขุ.ชา. (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๖๑/๔๓), และในผลกทายกเถราปทาน (ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๓๙/๓๑๓) 

ปราสาทแก้ว: เรือนมียอดเป็นชัน้ๆ สําหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นที่
ประดษิฐานสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ทําด้วยแก้ว โดยมากมกัหมายถงึ วมิานในสวรรค์ชัน้
ต่างๆ หรือวิมานที่เนรมิตขึ้นด้วยอํานาจท่านผู้มีฤทธิท์ ัง้หลาย มีปรากฏใน
พุทธาปทาน ซึง่พระสพัพญัญูผูป้ระเสรฐิ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ไดท้รงเนรมติ
ขึน้ ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า....พระสพัพญัญูผูป้ระเสรฐิ ผู้แสวงหาคุณ
อนัยิ่งใหญ่ ได้ตรสักบัพระอานนท์ผู้เจรญิด้วยพระสุรเสียงที่ไพเราะว่า....  ณ 
พื้นที่อนัเป็นเงนินัน้ เราได้เนรมติปราสาทแก้วหลายรอ้ยชัน้ สูงตระหง่านโชติ
ชว่งในทอ้งฟ้า..... (ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๘/๒) 

ปราสาทแก้วผลึก: ปราสาททพิยท์ีท่ําดว้ยแกว้ผลกึ โดยมากมกัหมายถงึ วมิานในสวรรคช์ัน้
ต่างๆ หรอืวมิานทีเ่นรมติขึน้ดว้ยอํานาจทา่นผูม้ฤีทธิท์ ัง้หลาย ในมติตวนิทชาดก 
ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า....  ท่านล่วงเลยปราสาทแกว้ผลกึ ปราสาทเงนิ 
และปราสาทแก้วมณีไปแล้ว มาถูกจกัรหนิบดขยี้อยู่ ท่านจกัไม่พ้นจากจกัรหนิ
ตราบเทา่ทีย่งัมชีวีติอยู ่(ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๘๒/๓๔) 

ปราสาทของมิคารมาตา: เป็นตน้แบบของโลหปราสาทซึง่นางวสิาขามหาอุบาสกิาสรา้งถวาย
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ณ วดับุพพาราม เมอืงสาวตัถ ีเป็นปราสาทที่
คุมการก่อสรา้งโดยพระมหาโมคคลัลานะ ตวัปราสาทม ี๒ ชัน้ มหีอ้งพกั ๑,๐๐๐ 
หอ้ง บนหลงัคาปราสาทมสีถานที่เก็บน้ําสรา้งด้วยทองคํา จุน้ํา ๖๐ ถงั รวมค่า
ก่อสรา้งเป็นเงนิ ๙ โกฏ ิค่า ทีด่นิ ๙ โกฏ ิทําบุญฉลองวดันาน ๔ เดอืน เป็นเงนิ 
๙ โกฏ ิรวมทัง้สิน้ ๒๗ โกฏ ิ(๒๗๐ ลา้นกหาปณะ) ซึ่งปราสาทน้ีเรยีกว่า มคิาร
มาตุปราสาท (ปราสาทของมารดาของมคิารเศรษฐ)ี เนื่องจากมคิารเศรษฐนีบัถอื
นางวสิาขาผู้เป็นภรรยาของบุตรเป็นเสมอืนมารดาผูใ้ห้กําเนิด ในคณกโมคคลั
ลานสตูร ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงปรากฏว่า.... สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบั
อยู่ ณ ปราสาทของมคิารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวตัถ ีครัง้นัน้แล คณก
โมคคัลลานพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนา
ปราศรยัพอเป็นทีบ่นัเทงิใจ พอเป็นที่ระลกึถงึกนัแลว้ นัง่ ณ ที่สมควร ไดก้ราบ
ทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้ว่า “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ ปราสาทของมคิารมาตาหลงั
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น้ีมีการศึกษาโดยลําดับ มีการกระทําโดยลําดับ มีการปฏิบัติโดยลําดับ คือ
โครงสรา้งบนัไดชัน้ล่าง ย่อมปรากฏ แมพ้ราหมณ์เหล่าน้ีกม็กีารศกึษาโดยลําดบั 
มกีารกระทําโดยลําดบัมกีารปฏบิตัโิดยลําดบั ย่อมปรากฏดว้ยการเล่าเรยีน แม้
นักรบเหล่าน้ีก็มกีารศกึษาโดยลําดบั มกีารกระทําโดยลําดบั มกีารปฏิบตัิโดย
ลําดบั ย่อมปรากฏในเรื่องการใชอ้าวุธ... (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๔/๗๘), นอกจากน้ี 
ยงัมปีรากฏในมหาปุณณมสตูร (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๘๕/๙๖), และในจูฬปุณณมสตูร 
(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๑/๑๐๔) 

ปราสาทคือธรรม: คําเปรยีบเทยีบปราสาทกค็อืธรรม ซึง่ในปาสราสสิูตร ตอนทีอ่งคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรูแ้ลว้ใหม่ๆ ท้าวสหมับดพีรหมจงึอาราธนาใหแ้สดงธรรม
โปรดสตัว์ เมื่อขึน้สู่ปราสาทแล้วกต็้องอยู่ เช่นเดยีวกบัเมื่อพระองค์ตรสัรูธ้รรม
แล้วต้องแสดงธรรมแก่หมู่สตัว์ ดงัมีข้อความตอนหนึ่งปรากฏว่า.... สหัมบดี
พรหมได้ทูลอาราธนาดงันี้ แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพนัธ์ต่อไปว่า พรหมนิคม
คาถา ‘ในกาลก่อน ธรรมทีไ่ม่บรสิุทธิ ์อนัคนทีม่มีลทนิคดิคน้ไว ้ปรากฏในแควน้
มคธ พระองคโ์ปรดเปิดประตอูมตธรรมนัน้เถดิ ขอสตัวท์ัง้หลายจงฟังธรรมทีพ่ระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ ผูป้ราศจากมลทนิ ไดต้รสัรูแ้ลว้ ขา้แต่พระองคผ์ูม้พีระปัญญาด ี
มพีระสมนัตจกัษุ บุรุษผูย้นือยูบ่นยอดเขาศลิาลว้น พงึเหน็หมู่ชนไดโ้ดยรอบ แม้
ฉนัใด พระองคผ์ูห้มดความเศรา้โศกแลว้ โปรดเสดจ็ขึน้สูป่ราสาทคอืธรรม จกัได้
เหน็หมู่ชนผูต้กอยู่ในความเศรา้โศก และถูกชาตชิราครอบงาํไดช้ดัเจน ฉนันัน้...
(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๒/๓๐๗), และในพรหมายาจนสูตร ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึง
ปรากฏว่า....ข้าพเจ้าได้สดบัมาอย่างนี้ สมยัหนึ่ง พระผู้มีพระภาคแรกตรสัรู้
ประทบัอยู่ทีโ่คนตน้อชปาลนิโครธ ใกลฝั้ง่แม่น้ําเนรญัชรา ตําบลอุรุเวลา.....ทา้ว
สหมับดีพรหมกราบทูลดงันี้แล้ว ได้กล่าวคาถาอื่นอีกว่า....ข้าแต่พระองค์ผู้มี
ปัญญาด ีมพีระสมนัตจกัษุ บุรุษผู้ยนือยู่บนยอดเขาศลิาล้วน พงึเห็นหมู่ชนได้
โดยรอบ ฉันใด พระองคผ์ูห้มดความเศรา้โศกแลว้ กฉ็ันนัน้ เสดจ็ขึน้สู่ปราสาท
คอืธรรมแลว้ จกัไดเ้หน็หมูช่นผูต้กอยูใ่นความเศรา้โศก และถูกชาต ิชราครอบงาํ
ไดช้ดัเจน...(ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๓๑) 

ปราสาทเงิน: ปราสาททพิย์ที่ทําดว้ยเงนิ โดยมากมกัหมายถงึ วมิานในสวรรคช์ัน้ต่างๆ หรอื
วิมานที่เนรมิตขึ้นด้วยอํานาจท่านผู้มีฤทธิท์ ัง้หลาย ในมิตตวินทชาดก ดงัมี
ขอ้ความตอนหน่ึงปรากฏว่า.... ท่านล่วงเลยปราสาทแกว้ผลกึ ปราสาทเงนิ และ
ปราสาทแกว้มณีไปแลว้ มาถูกจกัรหนิบดขยีอ้ยู่ ท่านจกัไม่พน้จากจกัรหนิตราบ
เท่าที่ยงัมชีวีติอยู่ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๒/๓๔, ในมติตวนิทุกชาดก ดงัขอ้ความ
ว่า เพราะเหตุอะไรเล่า  ท่านล่วงเลยปราสาทแก้วผลกึ  ปราสาทเงนิ ปราสาท
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แกว้มณี และปราสาททอง แลว้มา ณ ทีน้ี่ (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๑/๒๑๘), และใน
ราหุลเถราปทาน ดงัข้อความตอนหนึ่งว่า... ปราสาททอง ปราสาทเงนิ หรอื
ปราสาทแก้วไพฑูรย์ อย่างใดอย่างหน่ึง ที่น่าชอบใจจกับงัเกดิแก่อุบาสกนัน้.... 
(ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๗๒/๑๑๒) 

ปราสาททอง: ปราสาททพิยท์ีท่าํดว้ยทอง หรอืมสีเีหมอืนทอง โดยมากมกัหมายถงึ ปราสาทซึง่
เป็นวมิานในสวรรค์ชัน้ต่างๆ หรอืวมิานที่เนรมิตขึ้นด้วยอํานาจท่านผู้มีฤทธิ ์
ทัง้หลาย ในภทัทชเิถรคาถา ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า.... พระราชาทรง
พระนามว่าปนาทะ มปีราสาททองกวา้งและสงูประมาณ ๑๖ โยชน์ ชนทัง้หลาย
กล่าวกันว่าสูงประมาณ  ๑ ,๐๐๐  โยชน์  (ขุ.เถร. (ไทย ) ๒๖ /๑๖๓ /๓๕๗ ), 
นอกจากนี้ ยงัมีปรากฏในที่หลายแห่ง ดงัในมติตวนิทุกชาดก ดงัข้อความว่า 
เพราะเหตุอะไรเล่า ทา่นล่วงเลยปราสาทแกว้ผลกึ ปราสาทเงนิ ปราสาทแกว้มณี 
และปราสาททอง แล้วมา ณ ที่น้ี (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๑/๒๑๘), ในจมัเปยย
ชาดก ดังข้อความว่า พระราชาผู้ผดุงแคว้นกาสีให้เจริญ ได้ทอดพระเนตร
ภูมิภาคที่วิจิตรด้วยทรายทองและปราสาททอง ซึ่งปูด้วยแผ่นกระดานแก้ว
ไพฑูรย์ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๖๔/๕๑๖), และในราหุลเถราปทาน ดงัขอ้ความ
ตอนหนึ่งว่า...ปราสาททอง ปราสาทเงนิ หรอืปราสาทแกว้ไพฑรูย ์อย่างใดอย่าง
หน่ึง ทีน่่าชอบใจ จกับงัเกดิแก่อุบาสกนัน้ (ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๗๒/๑๑๒) 

ปราสาทราชมณเฑียร: เรอืนมยีอดเป็นชัน้ๆ สําหรบัเป็นที่ประทบัของพระเจา้แผ่นดนิหรอื
เป็นที่ประดษิฐานสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ในอภชิชมานเปตวตัถุ ท่านหมายถึงการเกดิใน
ตระกูลพระราชาซึ่งมปีราสาทราชมนเทยีร ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงปรากฏว่า.... 
คอื เกดิในตระกูลแห่งบุคคลผูม้บีรวิารยศ ซึง่มคีนถอืพดัแววหางนกยงู คอยพดั
อยู่บนบลัลงัก์ทีปู่ลาดดว้ยผา้ขนสตัว ์ในเรอืนยอดและปราสาทราชมนเทยีร (ขุ.
เปต. (ไทย) ๒๖/๔๐๓/๒๓๑), และในมหาชนกชาดก ดงัมขีอ้ความปรากฏว่า....
เมือ่ไร เราจกัละกรุงมถิลิาอนัรุง่เรอืง มปีราสาทราชมณเฑยีร สถานทีแ่ละอุทยาน 
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ออกบวชได้ การละนครเหน็ปานนี้ออกบวชนัน้จกัสําเรจ็
ไดเ้มือ่ไรหนอ...(ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๕๓/๒๐๘) 

ปราสาทอนัประเสริฐ: เรอืนมยีอดเป็นชัน้ๆ สาํหรบัเป็นทีป่ระทบัของพระเจา้แผน่ดนิพระราชวงั
อนัยิง่ใหญ่ ไม่มทีีใ่ดเปรยีบ มใีนเมณฑกปัญหชาดก ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่ง
ปรากฏวา่.... นยัวา่ พระองคผ์ูจ้อมเทพประเสรฐิกวา่ชาววเิทหะ ประทบัอยู ่ ณ 
ปราสาทอนัประเสรฐิ ไดท้อดพระเนตรการแลกเปลีย่นอาหารของกนัและกนัโดย
ประจกัษ์ (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๓/๓๙๐) 
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ปริกกมนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นทางหลกีเลีย่ง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมนี้เป็นทาง
หลกีเลีย่ง มใิชธ่รรมไมเ่ป็นทางหลกีเลีย่ง คอื (๑) เจตนางดเวน้จากปาณาตบิาต
เป็นทางหลกีเลีย่งสาํหรบับคุคลผูฆ้า่สตัว ์ (๒) เจตนางดเวน้จากอทนินาทานเป็น
ทางหลกีเลีย่งสาํหรบับุคคลผูล้กัทรพัย ์(๓) เจตนางดเวน้จากกาเมสมุจิฉาจารเป็น
ทางหลกีเลีย่งสาํหรบับุคคลผูป้ระพฤตผิดิในกาม (๔) เจตนางดเวน้จากมสุาวาท
เป็นทางหลกีเลีย่งสาํหรบับคุคลผูพ้ดูเทจ็ (๕) เจตนางดเวน้จากปิสณุาวาจาเป็น
ทางหลกีเลีย่งสาํหรบับุคคลผูพ้ดูสอ่เสยีด (๖) เจตนางดเวน้จากผรุสวาจาเป็น
ทางหลกีเลีย่งสาํหรบับุคคลผูพ้ดูคาํหยาบ (๗) เจตนางดเวน้จากสมัผปัปลาปะ
เป็นทางหลกีเลีย่งสาํหรบับคุคลผูพ้ดูเพอ้เจอ้ (๘) อนภชิฌาเป็นทางหลกีเลีย่ง
สาํหรบับุคคลผูเ้พง่เลง็อยากไดข้องเขา (๙) อพยาบาทเป็นทางหลกีเลีย่งสาํหรบั
บุคคลผูม้จีติพยาบาท (๑๐) สมัมาทฏิฐเิป็นทางหลกีเลีย่งสาํหรบับคุคลผูเ้หน็ผดิ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๕/๓๑๘) 

ปริกขยา: ความสิ้นไปรอบ หมายถึง ความสิ้นไปรอบของกิเลส เป็นหนึ่งในบรรดาธรรม 
๑๐ ประการ ที่พระผู้มพีระภาคตรสัโดยเทยีบเคยีงกบัโอปัมมสูตร มปีรากฏใน
ราคเปยยาล ดงัมขีอ้ความว่า..... ธรรมเหล่าน้ีอยู่ในราคเปยยาล พระผูม้พีระภาค
ตรสัโดยเทยีบเคยีงกบัโอปัมมสูตร ทรงประสงค์ธรรม ๑๐ ประการเหล่าน้ี คอื 
อภญิญา(รูย้ ิง่) ปรญิญา(การกําหนดรู)้ ปรกิขยา(ความสิน้) ปหานะ(การละ) ขยะ
(ความสิ้นไป) วยะ(ความเสื่อมไป) วริาคะ(ความคลายไป) นิโรธะ(ความดบัไป) 
จาคะ(ความสละ) ปฏนิิสสคัคะ(ความสละคนื) และทรงกําหนดธรรม ๓ ประการ 
คอื (๑) สุญญตะ (ความว่าง) (๒) อนิมิตตะ(ธรรมไม่มีนิมิต) (๓) อปัปณิหิตะ
(ธรรมไม่มคีวามตัง้ปรารถนา) มสีมาธเิป็นมลู แมใ้นเปยยาลทัง้หมดแล (องฺ.ตกิ. 
(ไทย) ๒๐/๑๘๖/๔๑๑) 

ปริกรรมปฐมมรรค: การบรกิรรมในมรรคที่ ๑ ซึ่งเป็นการบรกิรรมในโสดาปัตตมิรรคและโสด
ปัตตผิล มใีนปรติตตกิะ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า....ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ 
บุคคลอาศยัศรทัธาทีเ่ป็นปรติตะแลว้ทาํฌานทีเ่ป็นอปัปมาณะใหเ้กดิขึน้ ทาํมรรค
ใหเ้กดิขึน้ ทําผลสมาบตัใิหเ้กดิขึน้ อาศยัศลีทีเ่ป็นปรติตะ ฯลฯ ปัญญา ... ราคะ 
ฯลฯ ความปรารถนา ... สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแล้ว ทําฌานที่เป็นอปัป
มาณะใหเ้กดิขึน้ ทาํมรรคใหเ้กดิขึน้ ทาํผลสมาบตัใิหเ้กดิขึน้ ศรทัธาทีเ่ป็นปรติตะ 
ฯลฯ เสนาสนะเป็นปัจจยัแก่ศรทัธาทีเ่ป็นอปัปมาณะ ... ปัญญา ... มรรค ... ผล
สมาบัติโดยอุปนิสสยปัจจัยบริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรค ... 
บรกิรรมจตุตถมรรคเป็นปัจจยัแก่จตุตถมรรคโดยอุปนิสสยปัจจยั.... (อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๑/๗๒/๔๔๕) 



 

๓๐๓๒ 
 

 

ปริกปั: การกําหนด เป็นศัพท์ที่ใช้ในวินัยสงฆ์, มีสติกําหนด ในกถาวตัถุสูตร ท่าน 
หมายถงึการถามการตอบปัญหา คอืบุคคลผูเ้ตรยีมถามปัญหา เมื่อถูกอกีฝ่าย
หน่ึงทกัขึน้ก่อนจงึเลีย่งไปถามปัญหาขอ้อื่น และเมื่อถูกถามปัญหากค็รุ่นคดิทีจ่ะ
ตอบปัญหานัน้ แต่เมื่อถูกอกีฝ่ายหน่ึงทกัเขา้ จงึเลี่ยงไปตอบปัญหาอื่นอกีเสยี 
(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๘/๒๐๖) ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏวา่.... พระผูม้พีระภาคตรสั
ว่า ภกิษุทัง้หลาย .... เมื่อเป็นอย่างนี้ บุคคลน้ีชื่อว่า “ผูค้วรพดูด้วย” ชาวโลกพงึ
รูจ้กับุคคลได้ดว้ยการมาร่วมประชุมสนทนากนัว่า “ผูน้ี้ควรพูดดว้ย หรอืไม่ควร
พูดดว้ย” ถา้บุคคลน้ีถูกถามปัญหา ไม่ตัง้มัน่อยู่ในฐานะและอฐานะ ไม่ตัง้มัน่อยู่
ในปรกิปั ไม่ตัง้มัน่อยู่ในเรื่องที่ควรรู ้ไม่ตัง้มัน่อยู่ในเรื่องปฏบิตั ิเมื่อเป็นอย่างนี้ 
บุคคลน้ีชื่อว่า “ผูไ้ม่ควรพดูดว้ย” แต่ถา้บุคคลน้ีถูกถามปัญหา ตัง้มัน่อยู่ในฐานะ
และอฐานะ ตัง้มัน่อยู่ในปรกิปั ตัง้มัน่อยู่ในเรื่องที่ควรรู ้ตัง้มัน่อยู่ในเรื่องปฏบิตั ิ
เมือ่เป็นอยา่งนี้ บุคคลน้ีชือ่วา่ “ผูค้วรพดูดว้ย”…. (องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๖๘/๒๗๐) 

ปริกปุปสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลทีต่อ้งเดอืดรอ้น  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๕ จาํพวก 
คอื(๑) ผูฆ้า่มารดา (๒) ผูฆ้า่บดิา (๓) ผูฆ้า่พระอรหนัต ์(๔) ผูป้ระทษุรา้ยทาํพระ
ตถาคตใหห้อ้พระโลหติ และ(๕) ผูท้าํลายสงฆใ์หแ้ตกกนั เป็นผูไ้ปอบาย นรก
ตอ้งเดอืดรอ้น แกไ้ขไมไ่ด ้(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๙/๒๐๙) 

ปริขาร: สิง่ที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ในมหาจตัตารสีกสูตร ท่านหมายถึงธรรมที่เป็น
องค์ประกอบแห่งธรรมมสีมัมาทฏิฐเิป็นต้น ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า...
พระผูม้พีระภาคไดต้รสัว่า“ภกิษุทัง้หลาย เราจกัแสดงสมัมาสมาธ ิอนัเป็นอรยิะ 
ทีม่อุีปนิสะบ้าง มปีรขิารบ้าง แก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟังสมัมาสมาธอินั
เป็นอรยิะนัน้ จงใส่ใจใหด้ ีเราจกักล่าว” ภกิษุเหล่านัน้ทูลรบัสนองพระดํารสัแลว้ 
พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัเรือ่งน้ีวา่ “สมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมัน่ชอบ) อนัเป็นอรยิะ ที่
มอุีปนิสะ มปีรขิาร เป็นอย่างไร คอื สมัมาทิฏฐ(ิเหน็ชอบ) สมัมาสงักปัปะ(ดําริ
ชอบ) สมัมาวาจา(เจรจาชอบ) สมัมากมัมนัตะ(กระทําชอบ) สมัมาอาชวีะ(เลี้ยง
ชีพชอบ) สมัมาวายามะ(พยายามชอบ) สมัมาสติ(ระลึกชอบ) สภาวะที่จิตมี
อารมณ์เดยีว แวดลอ้มดว้ยองค ์๗ น้ี เราเรยีกว่า ‘สมัมาสมาธอินัเป็นอรยิะ ที่มี
อุปนิสะ’ บ้าง เรยีกว่า ‘สมัมาสมาธ ิอนัเป็นอรยิะ มปีรขิาร’ บ้าง บรรดาองค์ ๗ 
นัน้ สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหน้า... (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๔) 

ปริคคหจริยา: การประพฤตดิ้วยความกําหนด ได้แก่ การประพฤตสิมัมาวาจา ซึ่งเป็นหน่ึงใน
บรรดาความประพฤติ ๘ อย่างอีกอย่างหนึ่ง ในปิณฑปาตปารสิุทธิสูตร ดงัมี
ข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า.... อีกนัยหน่ึง ความประพฤติ ๘ อย่าง คือ (๑) 
ความประพฤตสิมัมาทฏิฐ ิชื่อว่าทสัสนจรยิา (๒) ความประพฤตสิมัมาสงักปัปะ 



 

๓๐๓๓ 
 

 

ชื่อว่าอภินิโรปนจรยิา (๓) ความประพฤติสมัมาวาจา ชื่อว่าปรคิคหจรยิา (๔) 
ความประพฤติสัมมากัมมันตะ ชื่อว่าสมุฏฐานจริยา (๕ ) ความประพฤติ
สมัมาอาชวีะ ชื่อว่าโวทานจรยิา (๖) ความประพฤตสิมัมาวายามะ ชื่อว่าปัคคห
จรยิา (๗) ความประพฤติสมัมาสติ ชื่อว่าอุปัฏฐานจรยิา (๘) ความประพฤติ
สมัมาสมาธิ ชื่อว่าอวกิเขปจรยิา เหล่าน้ีชื่อว่าความประพฤติ ๘ อย่าง (ขุ.ป. 
(ไทย) ๓๑/๒๘/๕๘๖) 

ปริคคหสญุญะ: การกําหนดความว่าง ไดแ้ก่ การกําหนดความว่างจากกเิลสต่างๆ มใีนสุญญ
กถา ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า....ปรคิคหสุญญะ เป็นอย่างไร คอื เนกขมั
มะทีบุ่คคลกําหนด เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อพยาบาททีบุ่คคลกําหนด เป็น
ธรรมวา่งจากพยาบาท อาโลกสญัญาทีบุ่คคลกาํหนด เป็นธรรมว่างจากถนีมทิธะ 
อวกิเขปะทีบุ่คคลกําหนด เป็นธรรมว่างจากอุทธจัจะ ญาณทีบุ่คคลกําหนด เป็น
ธรรมว่างจากอวิชชา ธัมมววัตถานที่บุคคลกําหนด เป็นธรรมว่างจากอรต ิ
ปฐมฌานที่บุคคลกําหนด เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯ อรหตัตมรรคที่บุคคล
กําหนด เป็นธรรมว่างจากกเิลสทัง้ปวง น้ีชื่อว่าปรคิคหสุญญะ (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/
๔๘/๕๓๒) 

ปริจจญาณ:   ปัญญาเครื่องรูช้ดั; กริยิาทีรู่ช้ดัธรรมทัง้หลายทัง้ทีเ่ป็นกุศลและอกุศล มใีนญาณ
วภิงัค ์ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงปรากฏว่า...ปรจิจญาณ เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวนิยั
น้ีกําหนดรูจ้ติของสตัวเ์หล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่นดว้ยจติ คอื รูจ้ติมรีาคะว่า จติ
มรีาคะ รูจ้ติปราศจากราคะว่าจติปราศจากราคะ รูจ้ติมโีทสะว่า จติมโีทสะ รูจ้ติ
ปราศจากโทสะว่า จติปราศจากโทสะ รู้จติมโีมหะว่า จติมโีมหะ รูจ้ติปราศจาก
โมหะว่า จติปราศจากโมหะ รูจ้ติหดหูว่่า จติหดหู ่รูจ้ติฟุ้งซ่านวา่ จติฟุ้งซ่าน รูจ้ติ
ทีเ่ป็นมหคัคตะวา่ จติเป็นมหคัคตะ รูจ้ติทีไ่มเ่ป็นมหคัคตะว่า จติไม่เป็นมหคัคตะ 
รูจ้ติเป็นสอุตตระวา่ จติเป็นสอุตตระ รูจ้ติอนุตตระวา่จติอนุตตระ รูจ้ติทีเ่ป็นสมาธิ
ว่า จติเป็นสมาธ ิหรอืรู้จติไม่เป็นสมาธวิ่า จติไม่เป็นสมาธ ิรู้จติหลุดพ้นว่า จติ
หลุดพ้น หรอืรูจ้ติไม่หลุดพน้ว่า จติไม่หลุดพน้ ปัญญา กริยิาที่รูช้ดั ฯลฯ ความ
ไม่หลง ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิในจติของสตัวเ์หล่าอื่น ของบุคคลเหล่า
อื่นนัน้ น้ีเรยีกว่า ปรจิจญาณ ... (อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๗๙๖/๕๑๐) 

ปริจจาคะ: การเสยีสละบางสิง่บางอย่าง: เสยีสละสิง่ทีเ่ป็นวตัถุและมใิช่วตัถุ รวมทัง้ธรรมซึง่
เป็นกเิลสทีเ่ป็นบาปอกุศลทัง้หลาย; บรจิาควตัถุสิง่ของ; ใหบ้างสิง่บางอย่างเป็น
ทาน; มอบใหส้ิง่ของของตนแก่ผูอ้ื่น: ในมหานารทกสัสปชาดก ท่านหมายถงึการ
บรจิาคทาน ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า....มหาบพติรจงสําคญัพระวรกาย



 

๓๐๓๔ 
 

 

ของพระองคว์่าเป็นดงัรถมใีจเป็นนายสารถ ีกระปรีก้ระเปรา่ มอีวหิงิสาเป็นเพลา 
มปีรจิาคะเป็นหลงัคา ....(ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๓๓/๓๘๘) 

ปริจจาคฏัฐญาณ: ปัญญาที่มีสภาวะสละ มีในปัญญาปัญจกนิทเทส ดังมีข้อความตอนหนึ่ง
ปรากฏว่า....ปัญญาเครื่องรูย้ ิง่ ชื่อว่าญาตฏัฐญาณ (ญาณที่มสีภาวะรู)้ ปัญญา
เครื่องกําหนดรู ้ชื่อว่าตรีณฏัฐญาณ (ญาณทีม่สีภาวะพจิารณา) ปัญญาเครื่องละ 
ชื่อว่าปรจิจาคัฏฐญาณ (ญาณที่มีสภาวะสละ) ปัญญาเครื่องเจรญิ ชื่อว่า เอ
กรสฏัฐญาณ (ญาณทีม่สีภาวะเป็นรสเดยีว) ปัญญาเครื่องทําใหแ้จง้ ชื่อว่า ผสัส
นฏัฐญาณ (ญาณทีม่สีภาวะถูกตอ้ง)..... (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๗๕/๑๒๖) 

ปริจาริกา, นาง: หญงิรบัใช,้ ผูค้อยอุปัฏฐากดูแลในเรื่องต่างๆ ในสกักปัญหสตูร หมายถงึนาง
ปรจิารกิาของทา้วเวสวณัมหาราช ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า....ทา้วสกักะ 
จอมเทพกราบทลูว่า “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคป์รารถนาจะมาเฝ้าพระผู้
มพีระภาคตัง้นานแลว้ แต่มวัสาละวนดว้ยกจิหน้าทีข่องพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์จงึ
ไม่สามารถมาเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคได ้ครัง้หนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ที่
สลฬาคาร เขตกรุงสาวตัถ ีขา้พระองคไ์ดไ้ปยงักรุงสาวตัถเีพือ่จะเฝ้าพระองค ์แต่
ขณะนัน้พระองคป์ระทบัเขา้สมาธอิยู่ มนีางปรจิารกิาของทา้วเวสวณัมหาราชชื่อ
ว่าภุชคคีอยอุปัฏฐาก นางยนืประนมมอืถวายนมสัการอยู่..... (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/
๓๕๒/๒๗๙) 

ปริชิณณพราหมณปตุตวตัถ ุ: เรือ่งบุตรของพราหมณ์ชรา พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่
บุตร    ๔ คนของพราหมณ์ชรา  ดงันี้วา่ ชา้งกุญชรชือ่ธนปาลกะ ตกมนัจดั  
หา้มไดย้าก ถูกขงัไว ้ไมย่อมกนิฟ่อนหญา้ เพราะระลกึถงึแต่นาควนั  (ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๓๒๔/๑๓๔) 

ปริญญา: การกําหนดรู ้ในราคเปยยาล เป็นหนึ่งในบรรดาธรรม ๑๐ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัโดยเทยีบเคยีงกบัโอปัมมสตูร มปีรากฏในราคเปยยาล ดงัมขีอ้ความว่า
..... ธรรมเหล่าน้ีอยู่ในราคเปยยาล พระผู้มีพระภาคตรสัโดยเทียบเคียงกับ
โอปัมมสูตร ทรงประสงค์ธรรม ๑๐ ประการเหล่าน้ี คอื อภญิญา(รูย้ ิง่) ปรญิญา
(การกําหนดรู้) ปรกิขยา(ความสิ้น) ปหานะ(การละ) ขยะ(ความสิ้นไป) วยะ
(ความเสื่อมไป) วริาคะ(ความคลายไป) นิโรธะ(ความดบัไป) จาคะ(ความสละ) 
ปฏนิิสสคัคะ(ความสละคนื) และทรงกําหนดธรรม ๓ ประการ คอื (๑) สุญญตะ 
(ความว่าง) (๒) อนิมติตะ(ธรรมไม่มนิีมติ) (๓) อปัปณิหติะ(ธรรมไม่มคีวามตัง้
ปรารถนา) มสีมาธเิป็นมูล แมใ้นเปยยาลทัง้หมดแล (องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๑๘๖/
๔๑๑), นอกจากนี้ ยงัมีปรากฏในที่หลายแห่ง ดงัในคุหฏัฐสุตตนิทเทส (ขุ.ม. 
(ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓, ๒๙/๑๔/๖๗, ๒๙/๑๗๘/๕๑๐), ในมาณวปัญหานิทเทส (ข.ุจ.ู 
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(ไทย) ๓๐/๕๑/๒๑๐,๓๐/๕๒/๒๑๔), และในสตุมยญาณนิทเทส (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/
๑๓/๒๓,๓๑/๓๔/๔๙๗) 

ปริญญาตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูก้าํหนดรูส้ตปัิฏฐาน พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่  ผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน  ๔  ยอ่มจะกาํหนดรูก้าย  เวทนา  จติ  และธรรมได ้(ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๔๐๔/๒๖๑) 

ปริญญาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิธรรมเพือ่กําหนดรูร้าคะเป็นตน้ พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ธรรมทีภ่กิษุควรเจรญิ ๓ หมวด กล่าวคอื สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ 
และอทิธบิาท ๔ เพือ่เป้าหมาย ๙ ประการ กล่าวคอื (๑) กาํหนดรูร้าคะ (๒) 
ความสิน้ราคะ (๓) ละราคะ (๔) ความสิน้ไปแหง่ราคะ(๕) ความเสือ่มไปแห่ง
ราคะ (๖) ความคลายไปแหง่ราคะ (๗) ความดบัไปแหง่ราคะ (๘ ) ความสละ
ราคะ  (๙) ความสละคนืราคะ รวมเป็น ๒๗ สตูร  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗๗-
๓๐๓/๓๙๑) 

ปริญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการกาํหนดรู,้ พระสตูรว่าดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่กาํหนดรูอ้ทัธา
นะ ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 

  1.ปริญญาสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยการกาํหนดรู ้พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  ธรรมทีค่วรกาํหนดรู ้ ไดแ้ก่
ขนัธ ์ ๕  การกาํหนดรู ้ ไดแ้ก่ความสิน้ราคะ  ความสิน้โทสะ  ความสิน้โมหะ  
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๓/๓๕) 

  2.ปริญญาสตูร๒ พระสตูรว่าดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่กาํหนดรูอ้ทัธานะ พระผูม้ี
พระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อนิทรยี ์ ๕  มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้  เป็นไปเพือ่
กาํหนดรูอ้ทัธานะ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๓๓/๓๔๕) 

ปริญเญยยสตูร : ม ี๓ สตูร แปลความหมายเหมอืนกนั ๒  สตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วร
กาํหนดรู ้องคธ์รรม ไดแ้ก่ ขนัธ ์๕ และแปลความหมายวา่พระสตูรวา่ดว้ย
อรยิสจัทีค่วรกาํหนดรู ้องคธ์รรมไดแ้ก่อรยิสจั ๔ กล่าวคอื 

  1.ปริญเญยยสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรกาํหนดรู ้ พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรมทีค่วร
กาํหนดรู ้ ไดแ้ก่ขนัธ ์ ๕  ความกาํหนดรู ้ ไดแ้ก่ความสิน้ราคะ  โทสะและโมหะ  
บุคคลผูก้าํหนดรู ้ ไดแ้ก่พระอรหนัต ์ คอื  ทา่นผูม้ชีื่ออยา่งนี้  มโีคตรอยา่งนี้  
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๐๖/๒๐๒) 

  2.ปริญเญยยสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรกาํหนดรู ้พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัทา่นพระราธะวา่  ธรรมทีค่วร
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กาํหนดรู ้ ไดแ้ก่ขนัธ ์ ๕  ความกาํหนดรู ้ ไดแ้ก่ความสิน้ราคะ  โทสะและโมหะ  
บุคคลผูก้าํหนดรู ้ ไดแ้ก่บุคคลผูเ้ป็นพระอรหนัต ์ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๖๓/๒๕๖) 

  3.ปริญเญยยสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยอรยิสจัทีค่วรกาํหนดรู ้พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  กจิหรอืหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งทาํต่ออรยิสจัม ี๔ คอื  (๑)  ทุก
ขอรยิสจัควรกาํหนดรู ้(๒) ทุกขสมทุยอรยิสจัควรละ  (๓)  ทุกขนิโรธอรยิสจัควร
ทาํใหแ้จง้  (๔)  ทุกขนิโรธคามนีิปฏทิาอรยิสจัควรเจรญิ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๙/
๖๑๐) 

ปริณายกแก้ว: ขุนพลแก้ว; ขุนศกึคู่ใจพระราชา; เป็นบณัฑตินักปราชญ์ มคีวามฉลาดเฉลยีว รู้
สิง่ใดควรไม่ควร คอยให้คําแนะนําปรกึษาแด่พระเจ้าจกัรพรรดอิยู่เสมอ ผู้นํา
บริวาร; ข้าราชการที่ดีที่สุด ซึ่งมีปรีชาสามารถถวายข้อแนะนําให้พระเจ้า
จกัรพรรดทิรงบํารุงผูท้ ี่ควรบํารุง ถอดถอนผู้ที่ควรถอดถอนทรงแต่งตัง้ผู้ทีค่วร
แต่งตัง้ ในอรรถกถาท่านอธิบายคุณสมบตัิของปรณิายกแก้วไว้ว่า ปรณิายก
รตันะนัน้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระราชานัน่เทียว โดยปกติทีเดียว 
ปรณิายกรตันะนัน้เป็นบณัฑิต เฉลยีวฉลาด มปัีญญาอาศยับุญญานุภาพของ
พระราชา ย่อมเขา้ถงึญาณรูจ้ติของบุคคลอื่นดว้ยอานุภาพแห่งกรรมของตน ซึ่ง
เป็นเหตุให้รู้วาระจิตแห่งบรษิัท ประมาณ ๑๒ โยชน์ สามารถกําหนดรู้หิตะ
ประโยชน์และอหติะประโยชน์แก่พระราชาได,้ ในมหาปทานสูตร หมายถงึผูนํ้า
เสนาอํามาตย์ ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า..... ถ้าอยู่ครองเรอืนจะได้เป็น
พระเจ้าจกัรพรรดิผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดนิมี
มหาสมุทรทัง้สี่เป็นขอบเขต ทรงได้ร ับชัยชนะ มีพระราชอาณาจักรมัน่คง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คอื (๑) จกัรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) ม้าแก้ว (๔) 
มณีแก้ว (๕) นางแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว มีพระราชโอรส 
มากกว่า ๑,๐๐๐ องค ์ซึ่งลว้นแต่กลา้หาญ.... (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๓/๑๕,๑๐/๓๔/
๑๖), นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในที่หลายแห่งดงัในจกักวตัติสูตร (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑ /๘๑ /๖๐ ,๑๑ /๑๐๖/๗๘ ), พรหมายุสูตร (ม.ม. (ไทย) ๑๓ /๓๘๔ /๔๗๓), 
พาลปัณฑิสูตร (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๖), สติปัฏฐานกถา (อภิ.ก. (ไทย) 
๓๗/๓๐๓/๒๔๑), และในลกัขณกถา (อภ.ิก. (ไทย)๓๗/๔๐๒/๔๒๘) 

ปริณาหมทะ:  ความเมาประเภทหนึ่ง ซึ่งเกดิจากความที่จติต้องการเชดิชูตนเป็นดุจธงเพราะ
อาศัยความมีทรวดทรงสนัทัด มีในขุททกวตัถุวิภังค์ ดงัมีข้อความตอนหนึ่ง
ปรากฏว่า....ความเมา ฯลฯ ความที่จติต้องการเชดิชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศยั
ความเป็นผูม้ทีรวดทรงสงู น้ีเรยีกว่า อาโรหมทะ ปรณิาหมทะ เป็นไฉนความเมา 
ฯลฯ ความทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูนเป็นดุจธงเพราะอาศยัความมทีรวดทรงสนัทดั น้ี
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เรยีกว่า ปรณิาหมทะ สณัฐานมทะ เป็นไฉน ความเมา ฯลฯ ความทีจ่ติต้องการ
เชดิชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศยัความมทีรวดทรงงาม น้ีเรยีกว่า สณัฐานมทะ.... 
(อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๙) 

ปริตตจิต  :     สว่นเลก็ ๆ ของจติ เรยีกจติสาํนึก อกุศลจติ ความคดิชัว่ จติทีไ่มไ่ดร้บัการอบรม 
จติทีม่พีลงัน้อย เป็นจติทีย่งัไมไ่ดร้บัการฝึกฝนจนชาํนาญธรรมทีเ่ป็นอกุศล 
กล่าวคอื บุคคลบางคนในโลกนี้เหน็รปูทางตา ฟังเสยีงทางห ูดมกลิน่ทางจมกู ลิม้
รสทางลิน้ ถกูตอ้งโผฏฐพัพะทางกาย แลว้ยอ่มยนิดใีนรปูทีน่่ารกัยอ่มยนิรา้ยในรปู
ทีไ่มน่่ารกั เป็นผูไ้มต่ัง้มัน่กายคตาสต ิ มปีรติตจติอยู่ และไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุตแิละ
ปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อนัเป็นทีด่บัไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมทีเ่ป็นบาป
อกุศลเหล่านัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แก่บุคคลนัน้ บุคคลชือ่วา่ไมคุ่ม้ครองทวาร ส.ํส.(ไทย) 
๑๘/๑๓๒/๑๖๒,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๒๔๓/๒๔๘,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๒๔๔/๒๕๒,ส.ํส.(ไทย)
๑๘/๒๔๗/๒๖๒, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๙/๓๖๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๙/๓๖๕, 
(ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๔๐๙/๒๑๘, 

ปริตตสภุา, เทพชัน้ : เทพชัน้ผูม้รีศัมงีดงามน้อยเทพทีม่รีะดบัจติชัน้รปูาวจรภมู ิ๑๖ ซึง่เป็นชัน้
ทีท่อ่งเทีย่วในรปู, ชัน้รปูพรหม ผูอ้ยูใ่นตตยิฌานภมู ิ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๓๗/
๓๐๘) 

ปริตตะ :         จาํนวนน้อย, นิดหน่อย, ไม่มากมาในอภธิรรม ปัฏฐานปกรณ์ กล่าวถงึ
สภาวธรรมทีเ่ป็นเหตุใหส้ตัวร์อ้งไหซ้ึง่เป็นปรติตะอาศยัสภาวธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
สตัวร์อ้งไหซ้ึง่เป็นปรติตะเกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยัม ี๓ วาระ สภาวธรรมทีไ่มเ่ป็น
เหตุใหส้ตัวร์อ้งไหซ้ึง่เป็นปรติตะอาศยัสภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตุใหส้ตัวร์อ้งไหซ้ึง่
เป็นปรติตะเกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั (๑) สภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตุใหส้ตัวร์อ้งไหซ้ึง่
เป็นปรติตะอาศยัสภาวธรรมทีเ่ป็นเหตใุหส้ตัวร์อ้งไหแ้ละทีไ่มเ่ป็นเหตุใหส้ตัว์
รอ้งไหซ้ึง่เป็นปรติตะเกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั (๑) (ยอ่) (อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๔๒/
๔๔๙,อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๑๐๘/๗๒๗,อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๑๑๒/๗๙๑,อภ.ิป.(ไทย)๔๕/
๑๙/๘๐,อภ.ิป.(ไทย)๔๕/๖๐/๑๒๘) 

ปริตตะซึ่งเป็นกศุล : สภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลเลก็น้อย นิดหน่อยมาในอภธิรรม ปัฏฐานปกรณ์ 
กล่าวถงึสภาวธรรมทีเ่ป็นปรติตะซึง่เป็นกุศลอาศยัสภาวธรรมทีเ่ป็นปรติตะซึง่ 
เป็นกุศลเกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั๑สภาวธรรมทีเ่ป็นมหคัคตะซึง่เป็นกุศลอาศยั
สภาวธรรมทีเ่ป็นมหคัคตะซึง่เป็นกุศลเกดิขึน้เพราะเหตปัุจจยั ๑ สภาวธรรมที่
เป็นอปัปมาณะซึง่เป็นกุศลอาศยัสภาวธรรมทีเ่ป็นอปัปมาณะซึง่เป็นกุศลเกดิขึน้
เพราะเหตุปัจจยั ๑ (อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๑๑๐/๗๙๐) 



 

๓๐๓๘ 
 

 

ปริตตาภา, เทพชัน้ :  เทพชัน้ทีม่รีศัมน้ีอย เทพปรติตาภา ในชัน้รปูาวจรภมู ิ๑๖ ซึง่ทอ่งอยูใ่น
รปู หรอืชัน้รปูพรหม เป็นเทพอยูใ่นระดบัทุตยิฌานภมู ิ เป็นชัน้เทพทีใ่ครๆ พงึ
หวงัไดห้ลงัตายแลว้ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๒/๔๗๙,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๓๗/๓๐๘) 

ปริตตารมณ์ :   อารมณ์ทีม่ากระทบมกีาํลงัน้อย หรอือ่อนกาํลงั อารมณ์สมถกมัมฏัฐานทีย่งัไมไ่ด้
ขยายใหก้วา้งออกไป มขีนาดเพยีงเทา่กระดง้หรอืถว้ยชาม หรอืหมายถงึธรรมชัน้
กามาวจรเป็นหน่ึงในสญัญา ๔ ประการ คอื (๑) บุคคลหนึ่งย่อมรูช้ดั                   
ปรติตารมณ์ (๒) บุคคลหนึ่งยอ่มรูช้ดัมหคัคตารมณ์ (๓) บุคคลหน่ึงยอ่มรูช้ดัอปัป
มาณารมณ์ (๔) บุคคลหนึ่งยอ่มรูช้ดัอากญิจญัญายตนฌานวา่ ‘ไมม่อีะไร’
(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๙/๗๔,องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๖๕/๒๗๑, องฺ.อฏฺฐก.  ฏกีา ๓/๖๑-
๖๕/๓๐๓) ดอูภธิรรมปิฎก ธมัมสงัคณีแปล เล่มที ่๓๔ ขอ้ ๑๐๒๖, ๑๐๒๙,๑๔๑๗ 
หน้า ๒๖๔-๒๖๕,๓๔๙ 

ปริตตารมัมณปัญญา :   ปัญญาทีเ่ป็นไปในอารมณ์อนัน้อยนิด กล่าววา่ บรรดาปัญญาเหล่านัน้ 
ปรติตารมัมณปัญญา เป็นไฉนปัญญา คอืกริยิาทีรู่ช้ดั ความไมห่ลงงมงาย ความ
เลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ ปรารภสภาวธรรมทีเ่ป็นปรติตะเกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่ 
ปรติตารมัมณปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๗๗๙/๕๐๖) 

ปริตร :            ตา้นทาน, เครือ่งตา้นทาน, เครือ่งป้องกนัรกัษา รวมหมายถงึเครื่องรางของขลงั 
ของทีช่ว่ยบรรเทาวธิป้ีองกนัรกัษาดว้ยพทุธมนตม์าในอนาปัตตวิาร จติตา
คารวรรค สกิขาบทที ่๙ แหง่พระวนิยั เรือ่ง ภกิษุณีตอ่ไปน้ีไมต่อ้งอาบตั ิหน่ึงใน
นัน้ความวา่ ภกิษุณีเรยีนพระปรติรเพือ่ประสงคค์ุม้ครองตน นยัอื่น ๆ ปรติร คอื
บทสวดทีเ่ป็นภาษาบาล ี เชน่ขนัธปรติร โพชฌงัคปรติร อภยปรติร ชยปรติร ถอื
กนัวา่ศกัดิส์ทิธิ ์สามารถคุม้ครองรกัษา ป้องกนัอนัตรายต่างๆ และกาํจดัทุกข ์ภยั 
โรคได ้ เรยีกเตม็ว่า "พระปรติร" นอกจากนี้ยงัใชเ้รยีกของมงคลทีผ่า่นการสวด
พระพทุธมนตม์าแลว้ เชน่ ดา้ยสายสญิจน์ เรยีกวา่ ดา้ยพระปรติร น้ําพระพทุธ
มนต ์เรยีกวา่ น้ําพระปรติร (ว.ิภกิขณีุ (ไทย) ๓/๑๐๑๖/๒๖๑) 

ปริเทวะ : รํ่าไรราํพนั, ครํ่าครวญ, ราํพนัดว้ยเสยีใจ, บ่นเพอ้ มาในปฏจิจสมปุบาท เป็น
อาการหนึ่งของความทุกข ์ ความวา่ เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรา มรณะ โสกะ 
ปรเิทวะ ทุกขะ โทมนสั   อุปายาสจงึม ี กองทุกขท์ัง้มวลน้ีมกีารเกดิขึน้ดว้ย
อาการอยา่งนี้ (ว.ิม.(ไทย)๔/๑/๒,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๔๔/๔๕,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๕๘/๓๓) 

ปรินิพพาน :  ดบัรอบ, ดบัสนิท, ดบักเิลสยงัมเีบญจขนัธเ์หลอื เรยีกวา่กเิลสปรนิิพพาน ดบั
กเิลส ไมม่เีบญจขนัธเ์หลอื เรยีกวา่ขนัธปรนิิพพาน พระพทุธเจา้ตรสักบัมหาลวิา่ 
ภกิษุไปบงัเกดิเป็นโอปปาตกิะ เพราะละสงัโยชน์เบือ้งตํ่าได ้ ๕ อยา่ง แลว้ทาํ



 

๓๐๓๙ 
 

 

ปรนิิพพานในภพนัน้ ไมห่วนกลบัมาจากโลกนัน้อกี  ธรรมนี้แล ดกีวา่และ
ประณีตกวา่ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๗๓/๑๕๖,  ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๓/๖) 

ปรินิพพานเฉพาะตน : ปรนิิพพานดว้ยวธิเีฉพาะบคุคล,  ภกิษุละอวชิชาทาํใหว้ชิชาบงัเกดิขึน้  
ยอ่มไมถ่อืมัน่กามปุาทาน ทฏิฐุปาทาน สลีพัพตัตุปาทาน  อตัตวาทุปาทาน ยอ่ม
ไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ ยอ่มปรนิิพพานเฉพาะตน นัน่เทยีว มาในจฬูสหีานาทสตูร
และจปลายมานสตูร เมือ่พระพทุธเจา้ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สงัขารมอีวชิชา
เป็นตน้เหตุ มอีวชิชาเป็นเหตุเกดิ มอีวชิชาเป็นกําเนิด มอีวชิชาเป็นแดนเกดิ เมือ่
เธอละอวชิชาเสยีได ้วชิชากเ็กดิ ยอ่มไม่ถอืมัน่กามปุาทาน ทฏิฐปุาทาน สลีพัพตั
ตุปาทาน อตัตวาทุปาทาน เมือ่ไมถ่อืมัน่ ยอ่มไม่สะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ ยอ่ม
ปรนิิพพานเฉพาะตนนัน่เทยีว มาในจปลายมานสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทัง้ปวงไมค่วรยดึมัน่ ภกิษุนัน้ยอ่มรูช้ดัธรรมทัง้ปวง กาํหนดรูธ้รรมทัง้ปวง 
จงึเสวยเวทนาอย่างใดอยา่งหนึ่ง เหน็ความไมเ่ทีย่งในเวทนาเหล่านัน้อยู ่
พจิารณาเหน็ความคลายไปในเวทนาเหล่านัน้อยู ่ พจิารณาเหน็ความดบัไปใน
เวทนาเหล่านัน้อยู ่พจิารณาเหน็ความสละคนืในเวทนาเหล่านัน้อยู ่เธอกไ็มย่ดึมัน่
อะไรๆ ในโลก เมือ่ไมย่ดึมัน่ กไ็มส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้กป็รนิิพพานเฉพาะตน  (ม.ม.ู
(บาลสียามรฐั)๑๒/๑๕๘/๙๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๑/๑๑๙) 

ปรินิพพานญาณ : ปัญญาในการทาํกเิลสใหส้ิน้ไป  มาในปรนิิพพานญาณนิทเทส กล่าวถงึบุคคล
ผูม้สีมัปชญัญะในศาสนานี้ทาํความเป็นไปแหง่กามฉนัทะใหส้ิน้ไปดว้ยเนกขมัมะ                     
ทาํความเป็นไปแหง่พยาบาทใหส้ิน้ไปดว้ยอพยาบาท ทาํความ เป็นไปแหง่ถนี
มทิธะใหส้ิน้ไปดว้ยอาโลกสญัญา ทาํความเป็นไปแหง่อุทธจัจะใหส้ิน้ไปดว้ยอวกิเข
ปะ ทาํความเป็นไปแหง่วจิกิจิฉาใหส้ิน้ไปดว้ยธมัมววตัถาน  แหง่อวชิชาใหส้ิน้ไป
ดว้ยญาณ แหง่อรตใิหส้ิน้ไปดว้ยปามชุชะแห่งนิวรณ์ใหส้ิน้ไปดว้ยปฐมฌาน  ทาํ
ความเป็นไปแหง่กเิลสทัง้ปวงใหส้ิน้ไปดว้ยอรหตัตมรรคข.ุป.(ไทย)๓๑/๘๖/๑๔๕) 

ปรินิพพานญาณนิทเทส :แสดงปรนิิพพานญาณ คอือธบิายอุทเทสที ่๓๕ ของญาณกถาทีย่กมา
ตัง้เป็นคาํปุจฉา  ทา่นพระสารบีุตรนําธรรมทีเ่ป็นคูต่รงกนัขา้ม ๓๗ คู ่มาจาํแนก
ดว้ยปรนิิพพานญาณ ในความหมายวา่ ทาํความเป็นไปแหง่อกุศลแต่ละอยา่งให้
สิน้ไปดว้ยกุศลแตล่ะอยา่ง  เชน่  

  บุคคลผูม้สีมัปชญัญะในศาสนานี้ ทาํความเป็นไปแหง่กามฉนัทะใหส้ิน้ไป
ดว้ย    เนกขมัมะ ทาํความเป็นไปแหง่พยาบาทใหส้ิน้ไปดว้ยอพยาบาท ฯลฯ 
ทาํความเป็นไปแหง่กเิลสทัง้ปวงใหส้ิน้ไปดว้ยอรหตัตมรรค  ลาํดบัต่อไป  ทา่น
นําอายตนะภายใน ๖ ประการ  ของบุคคลผูม้สีมัปชญัญะ  มาจาํแนกดว้ย
ปรนิิพพานญาณ  เชน่  



 

๓๐๔๐ 
 

 

  ความเป็นไปแหง่จกัขน้ีุของบุคคลผูม้สีมัปชญัญะผูป้รนิิพพานดว้ยอนุปาทิ
เสส- นิพพานธาตุยอ่มสิน้ไป และความเป็นไปแห่งจกัขอุื่นกไ็มเ่กดิขึน้ ฯลฯ 
ความเป็นไปแหง่มโนของบุคคลผูม้สีมัปชญัญะผูป้รนิิพพานดว้ยอนุปาทเิสสนิ
พพานธาตุยอ่มสิน้ไป และความเป็นไปแห่งมโนอื่นกไ็มเ่กดิขึน้ ปัญญาในการทาํ
ความเป็นไปแหง่กเิลสใหส้ิน้ไปของบุคคลผูม้สีมัปชญัญะ น้ีชือ่วา่ ปรนิิพพาน
ญาณ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๕/๑๔๕) 

ปรินิพพานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปรนิิพพาน  ๒ สตูร ต่างกนัทีเ่น้ือหาและธรรมองค ์กล่าวคอื 
  1.ปรินิพพานสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยปรนิิพพาน  พระผูม้พีระภาคพระอุทายี

ถามพระอานนทว์า่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ปรนิิพพาน ดว้ยเหตุเทา่ไร พระ
อานนทต์อบวา่ ดว้ยเหตุเทา่น้ี คอื ภกิษุบรรลุรปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และบรรลุ
สญัญาเวทยตินิโรธแลว้ทาํอาสวะใหห้มดสิน้ไป เพราะเหน็ดว้ยปัญญา (องฺ.นวก.
(ไทย) ๒๓/๔๙/๕๔๑) 

  2.ปรินิพพานสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยการปรนิิพพาน  ในสงัยตุตนิกาย กล่าว
ไวว้่า ในเวลาใกลป้รนิิพพาน  พระผูม้พีระภาคประทบัอยูร่ะหวา่งตน้ไมส้าละทัง้
คู ่ ป่าสาลวนั  สถานทีแ่วะพกัของมลัลกษตัรยิ ์ เขตกรุงกุสนิาราไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  บดัน้ี  เราขอเตอืนพวกเธอวา่  สงัขารมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา 
พวกเธอจงทาํหน้าทีใ่หส้มบรูณ์ดว้ยความไมป่ระมาท  แลว้ทรงเขา้ปฐมฌานแลว้
ออกจากปฐมฌาน  ทรงเขา้ทุตยิฌานแลว้ออกจากทุตยิฌาน  ทรงเขา้ตตยิฌาน
แลว้ออกจากตตยิฌาน ทรงเขา้จตุตถฌานแลว้ออกจากจตุตถฌาน  ทรงเขา้อา
กาสานญัจายตนสมาบตัแิลว้ออกจากอากาสานญัจายตนสมาบตั ิ  ทรงเขา้
วญิญาณญัจายตนสมาบตัแิลว้ออกจากวญิญาณญัจายตนสมาบตัทิรงเขา้อา
กญิจญัญายตนสมาบตัแิลว้ออกจากอากญิจญั ญายตนสมาบตั ิ  ทรงเขา้เนว
สญัญานาสญัญายตนสมาบตัแิลว้ออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิ 
ทรงเขา้สญัญาเวทยตินิโรธแลว้ออกจากสญัญาเวทยตินิโรธ  ทรงเขา้เนวสญัญา
นาสญัญายตนสมาบตัแิลว้ออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิ ทรงเขา้อา
กญิจญัญายตนสมาบตัแิลว้ออกจากอากญิจญัญายตนสมาบตั ิ  ทรงเขา้
วญิญาณญัจายตนสมาบตัแิลว้ออกจากวญิญาณญัจายตนสมาบตั ิ ทรงเขา้อา
กาสานญัจายตนสมาบตัแิลว้ออกจากอากาสานญัจายตนสมาบตั ิ  ทรงเขา้จตตุถ
ฌานแลว้ออกจากจตุตถฌาน  ทรงเขา้ตตยิฌานแลว้ออกจากตตยิฌาน  ทรงเขา้
ทุตยิฌานแลว้ออกจากทุตยิฌาน  ทรงเขา้ปฐมฌานแลว้ออกจากปฐมฌาน  ทรง
เขา้ทุตยิฌานแลว้ออกจากทุตยิฌาน  ทรงเขา้ตตยิฌานแลว้ออกจากตตยิฌาน  
ทรงเขา้จตตุถฌานแลว้ออกจากจตุตถฌานแลว้ไดป้รนิิพพานในลาํดบั   



 

๓๐๔๑ 
 

 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็ปรนิิพพาน ทา้วสหมับดพีรหมไดก้ล่าววา่  สรรพ
สตัวจ์ะตอ้งทอดทิง้รา่งกายไวใ้นโลก พระศาสดาผูห้าใครเปรยีบเทยีบไมไ่ดใ้น
โลก  ผูเ้ขา้ถงึสภาวะตามเป็นจรงิ  ผูบ้รรลุพลธรรม  ผูต้รสัรูเ้องโดยชอบเชน่นี้  
กย็งัเสดจ็ปรนิิพพานได ้ 

  ทา้วสกักะจอมเทพไดก้ล่าวว่า  สงัขารลว้นไมเ่ทีย่ง มคีวามเกดิขึน้และความ
เสือ่มไปเป็นธรรมดา เกดิขึน้แลว้ยอ่มดบัไป ความสงบระงบัสงัขารเหล่านัน้เป็น
ความสขุ 

  ทา่นพระอานนทไ์ดก้ล่าววา่  เมือ่พระสมัมาสมัพทุธเจา้  มพีระอาการอนัลํ้า
เลศิทุกอยา่งเสดจ็ปรนิิพพานแลว้   ไดเ้กดิเหตุน่าอศัจรรย ์ ขนพองสยองเกลา้ 

  ทา่นพระอนุรุทธะไดก้ล่าววา่  ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออกของพระผูม้พีระ
ภาคผูม้พีระทยัมัน่คง  ผูค้งที ่ ไมม่แีลว้ พระมนีุผูไ้มห่วัน่ไหว  มุง่ใฝ่สนัต ิ มพีระ
จกัษุ  เสดจ็ปรนิิพพานแลว้  พระองคผ์ูม้พีระทยั  ไม่หดหู ่ทรงอดกลัน้เวทนาไว้
ได ้  มพีระทยัหลุดพน้แลว้ ดุจดวงประทปีทีโ่ชตชิว่งดบัไป ฉะนัน้ (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๘๖/๒๕๙) 

ปรินิมมิตวสวตัดี, เทวดา :   หมูเ่ทพสวรรคช์ัน้ปรนิิมมติวสวตัด,ี เทพผูย้นิดใีนสมบตัทิีผู่อ้ื่น
เนรมติให,้ สวรรคช์ัน้ที ่ ๖ มทีา้วปรนิมมติวสวตัดปีกครอง ชัน้เทวดาทีป่รารถนา
สิง่ใดสิง่หนึ่งไม่ตอ้งนิรมติเอง มเีทวดาอื่นนิรมติใหอ้กีตอ่หน่ึง   (ว.ิม.(ไทย)๔/๑๗/
๒๔,ว.ิม.(ไทย)๔/๑๗/๒๕) 

ปริปจุฉา :     สอบถาม, สอบถามเหตุผล, คน้ควา้, สบืคน้หาความรู ้  วตัรทีพ่ระอุปัชฌายพ์งึ
ประพฤตชิอบในสทัธวิหิารกิ สงเคราะหอ์นุเคราะหส์ทัธวิหิารกิดว้ยการถามไถถ่งึ
บรขิารมบีาตร จวีร เป็นตน้ ในสทัธวิหิารกิวตัตกถา วา่ดว้ยสทัธวิหิารกิวตัร เป็น
วตัรทีอุ่ปัชฌายพ์งึประพฤตชิอบในสทัธวิหิารกิ ดว้ยการทีอุ่ปัชฌายพ์งึสงเคราะห์
อนุเคราะหส์ทัธวิหิารกิ ดว้ยอุทเทส ปรปิุจฉา โอวาท และอนุศาสน์ มาใน
จกัรวรรดวิตัร ๑๒ ขอ้ที ่๕ ความวา่ พระเจา้จกัรพรรดปิรกึษาสอบถามปัญหากบั
สมณะพราหมณ์ ผูป้ระพฤตดิ ี ปฏบิตัชิอบ ผูไ้มป่ระมาทมวัเมาอยูเ่สมอตามกาล
อนัควร เพือ่ใหรู้ช้ดัการอนัดชีัว่ ควรประกอบหรอืไม ่ เป็นไปเพือ่ประโยชน์สุข
หรอืไม ่ แลว้ประพฤตปิฏบิตัใิหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง ขอ้น้ีปัจจุบนัสงเคราะหป์รกึษา
กบันกัปราชญ ์ นกัวชิาการผุท้รงคุณธรรมเขา้ดว้ย (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๗/๘๘,ว.ิม.
(ไทย)๔/๗๙/๑๑๒,ว.ิม.(ไทย)๔/๘๗/๑๔๐,ว.ิม.(ไทย)๕/๒๕๑/๒๓,องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๑๔/๑๕๔,องฺ.สตฺตก(ไทย)๒๓/๖๘/๑๔๔,องฺ.สตฺตก.อ.(บาล)ี ๓/๖๘/๒๐๓) 

ปริปจุฉิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการสอบถาม  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั
ไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายพจิารณาเหน็ขนัธ ์ ๕  วา่นัน่ของเรา  



 

๓๐๔๒ 
 

 

เราเป็นนัน่  นัน่เป็นอตัตาของเราหรอื  เมือ่ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่  ไมใ่ชอ่ยา่ง
นัน้   

  :  เธอทัง้หลายเหน็ขนัธ ์ ๕  นัน้ดว้ยปัญญาอนัชอบว่า  นัน่ไมใ่ชข่องเรา  
เราไมเ่ป็นนัน่  นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเราหรอื   

  :  ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้   
  :  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้  ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์ ๕  เมือ่เบื่อ

หน่าย  ยอ่มคลายกาํหนดั  เพราะคลายกาํหนดั  จติยอ่มหลุดพน้  เมื่อจติหลุด
พน้แลว้  กร็ูว้า่หลุดพน้แลว้  ชาตสิิน้แลว้  อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํ
เสรจ็แลว้  ไมม่กีจิเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๑๘/๒๑๒) 

ปริปจุฉิตสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยการสอบถาม  (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายพจิารณาเหน็
ขนัธ ์ ๕  วา่  นัน่ไมใ่ชข่องเรา  เราไมเ่ป็นนัน่  นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเราหรอื  เมื่อ
ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่  อยา่งนัน้ 

  :  เธอทัง้หลายเหน็ขนัธ ์ ๕  นัน้ดว้ยปัญญาอนัชอบวา่  นัน่ไมใ่ชข่องเรา  
เราไมเ่ป็นนัน่  นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเราหรอื   

  :  อยา่งนัน้   
  :  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้เป็นตน้  เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบ

โดยนยัแหง่ปรปิุจฉิตสตูรในวรรคน้ี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๑๙/๒๑๓) 
ปริปณุณกเถรคาถา : ภาษติของพระปรปิุณณเถระ,คาถาของพระปรปุิณณเถระ ทา่นพระปริ

ปุณณกเถระไดก้ล่าววา่ สธุาโภชน์ มรีสนบัรอ้ยทีเ่ราบรโิภคแลว้   ยงัไม่
เทยีบเทา่นิพพานสขุทีเ่ราไดบ้รรลุในวนันี้ เพราะนิพพานธรรมนัน้เป็นธรรมอนั
พระโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูท้รงเหน็นิพพานอนัอะไรกาํหนดมไิดท้รงแสดงไว้
แลว้  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๑/๓๓๖) 

ปริพพาชกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชก ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีเ่น้ือหา กล่าวคอื 
  1.ปริพพาชกสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชกผูท้ลูถามธรรมคุณ  พราหมณ์

ปรพิาชกคนหนึ่งเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคทลูถามปัญหาเรือ่งพระธรรมเหมอืนกบั
พราหมณ์ในอญัญตรพราหมณสตูร แต่ตรสัเพิม่เตมิวา่ บุคคลมจีติถกูราคะ โทสะ 
โมหะกลุม้รุมยอ่มประพฤตทุิจรติ ๓ ทาํใหไ้ม่รูช้ดัประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น 
และประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ตอ่เมื่อละราคะเป็นตน้ไดแ้ลว้ ยอ่มไมป่ระพฤตทุิจรติ 
๓ และทาํใหรู้ช้ดัประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น และประโยชน์ทัง้สองฝ่าย เมือ่
เทศนาจบ พราหมณ์ชืน่ชมพระภาษติแลว้ แสดงตนเป็นอุบาสกขอถงึพระ
รตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๕/๒๑๗)  



 

๓๐๔๓ 
 

 

  2.ปริพพาชกสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชก พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ 
ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรุงราชคฤห ์อนันภารปรพิาชก วธรปรพิาชก สกุลุทายี
ปรพิาชก และปรพิาชกทา่นอื่น ๆ ต่างกม็ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กักนั อาศยัอยูใ่นปริ
พาชการาม รมิฝัง่แมน้ํ่าสปิปสนีิ เวลาเยน็พระผูม้พีระภาคเสดจ็เขา้ไปยงัปรพิา
ชการาม ประทบันัง่บนพทุธอาสน์แลว้ตรสักบัปรพิาชกเหล่านัน้วา่ ธรรมบททีรู่้
กนัว่าลํ้าเลศิ …ไมถู่กสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ดัคา้นม ี๔ คอื (๑) อนภชิฌา (๒) 
อพยาบาท (๓) สมัมาสต ิ(๔) สมัมาสมาธ ิแลว้ตรสัวา่ บุคคลพงึกล่าววา่ เราจกั
บอกคนือนภชิฌาทีเ่ป็นธรรมบทนัน้ แลว้บญัญตับิคุคลผูม้อีภชิฌา มรีาคะแรง
กลา้ในกามทัง้หลายวา่ เป็นสมณะหรอืพราหมณ์ ในเรือ่งนัน้ เราพงึกลา่วกบั
บุคคลนัน้วา่ ผูไ้ดร้บัจากบญัญตัวิา่ เป็นสมณะหรอืพราหมณ์นัน้ จงมา จงกล่าว
จงพดู เราจกัดอูานุภาพของเขา เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ขาจกับอกคนือนภชิฌาทีเ่ป็น
ธรรมบทแลว้ บญัญตับิุคคลผูม้อีภชิฌามรีาคะแรงกลา้ในกามทัง้หลายวา่เป็น
สมณะหรอืพราหมณ์   แมใ้นธรรมบท ๓ ทีเ่หลอื กม็นียัอธบิายโดยทาํนอง
เดยีวกนั แลว้ตรสัวา่ ฐานะ ๔ ทีผู่ต้าํหนิคดัคา้นธรรมบท ๔ นัน้จะไดร้บั คอื (๑) 
ชือ่วา่เป็นผูบ้ชูาสรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้อีภชิฌา มรีาคะแรงกลา้ในกาม  
(๒)  ชื่อวา่เป็นผูบ้ชูาสรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้จีติพยาบาท มคีวามดาํริ
แหง่จติชัว่รา้ย  (๓)  ชือ่วา่เป็นผูบ้ชูาสรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูห้ลงลมืสต ิ
ไมม่สีมัปชญัญะ (๔) ชือ่ว่าเป็นผูบ้ชูาสรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้จีติไมต่ัง้
มัน่ มจีติกวดัแกวง่วสัสปรพิาชกและภญัญปรพิาชก ผูอ้ยูใ่นอุกกลชนบท เป็น
อเหตุกวาทะ(คอืลทัธทิีถ่อืวา่ไมม่เีหตุปัจจยั เพือ่ความบรสิทุธิแ์ห่งสตัวท์ัง้หลาย) 
อกริยิวาทะ (คอืลทัธทิีถ่อืวา่การกระทาํไมว่า่จะดหีรอืชัว่ยอ่มไมม่ผีล) นตัถกิวา
ทะ(คอืลทัธทิีถ่อืวา่ทานทีบ่คุคลใหแ้ลว้ไมม่ผีล) สาํคญัธรรมบท ๔ น้ีวา่ไมค่วรติ
เตยีน ไมค่วรคดัคา้น เพราะกลวัการนินทา การกระทบกระทัง่ และการกล่าวให้
รา้ย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐/๔๖) 

ปริพพาชการามอนัเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยงู (โมรนิวาปะ) : อารามของปรพิาชกนกับวชชาย
นอกพระพทุธศาสนาพวกหนึ่ง และอารามแหง่นี้มทีีใ่หอ้าหารแก่นกยงูเป็น
ประจาํ 

                        มาในโมรนิวาปสตูร   เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ ปรพิพาชการามอนั
เป็นทีใ่หเ้หยือ่แก่นกยงู เขตกรุงราชคฤห ์ไดต้รสัรบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุ
ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ เป็นผูม้คีวามสาํเรจ็สงูสดุ (นิพพาน) มคีวามเกษม
สงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีส่ดุอนัสงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิในหมูเ่ทวดา
และมนุษยท์ัง้หลาย ธรรม ๓ ประการ คอื (๑) สลีขนัธ(์กองศลี)ทีเ่ป็นอเสขะ 



 

๓๐๔๔ 
 

 

(อเสขะคอืธรรมระดบัโลกุตตระของพระอเสขะ) (๒) สมาธขินัธ(์กองสมาธ)ิทีเ่ป็น
อเสขะ (๓) ปัญญาขนัธ(์กองปัญญา)ทีเ่ป็นอเสขะ  (องฺ.เอก.(ไทย) ๒๔/๑๐/
๔๐๖,องฺ.ทสก.อ.(บาล)ี ๓/๑๒/๓๒๐) 

ปริพาชก : ผูท้อ่งเทีย่วไป, ผูจ้ารกิไป ผูส้ญัจรไป นกับวชหรอืนกัพรตผูถ้อืการทอ่งเทีย่ว
จารกิไปในทีต่า่งๆ ปรพิาชกใชเ้รยีกนกับวชชาย หากเป็นนกับวชหญงิใชว้า่ ปริ
พาชกิา คาํวา่ ปรพิาชก ปกตใิชเ้รยีก นกับวชนอกพระพทุธศาสนาเทา่นัน้ เช่น 
สญัชยัปรพิาชก สปุปิยปรพิาชกไมใ่ชเ้รยีกเรยีกภกิษุในพระพทุธศาสนา พระ
สาวก สาวกิา ของพระพทุธ เจา้ทีเ่คยบวชเป็นปรพิาชกปรพิาชกิามาก่อน     มี
จาํนวนมาก ทีส่าํคญัเชน่ พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ  พระกุณฑลเกสเีถร ี 
มาในมหาปรนิิพพานสตูร ในเรือ่งสภุทัทปรพิาชก เมือ่สภุทัทปรพิาชกอาศยัอยู่
ในกรุงกุสนิารา ไดท้ราบวา่“พระสมณะโคดมจะปรนิิพพานในปัจฉิมยามแหง่
ราตรวีนันี้” กเ็รายงัมคีวามสงสยัอยู ่ เราเลื่อมใสทา่นพระสมณะโคดมอยา่งนี้วา่
‘พระสมณะโคดมจะแสดงธรรมใหเ้ราละความสงสยันี้ได’้ จงึเขา้ไปหาทา่นพระ
อานนทว์า่ “ทา่นอานนท ์ ขา้พเจา้ไดฟั้งคาํของพวกปรพิาชกผูแ้ก่ ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็น
อาจารย ์ และผูเ้ป็นปาจารยพ์ดูกนัวา่ ‘พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้จะ
ทรงอุบตัขิึน้ในโลกเป็นครัง้คราว’ พระสมณะโคดมจะปรนิิพพานในปัจฉิมยาม
แหง่ราตรวีนันี้ ขอโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้ฝ้าพระสมณะโคดมเถดิ” ทา่นพระ
อานนทต์อบวา่ “อยา่เลย สภุทัทะผูม้อีาย ุท่านอย่ารบกวนพระตถาคตเลย พระผู้
มพีระภาคทรงเหน็ดเหน่ือย (ว.ิภกิขณุี(ไทย)๓/๙๑๘/๒๐๕,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๘/
๕๕,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๑๒/๑๖๐) 

ปริพาชกที่ครองผา้ขาว : นกับวชนอกศาสนาผูค้รองผา้ขาวเป็นปกต ิ ในสาํนกันางกุณฑล
เกสเีขา้บวช หลงัจากผลกัโจรตกเหวตายแลว้ มาในกุณฑลเกสเีถรยิาปทาน  ผู้
เป็นพระธดิาของพระชนกนาถไดก้ลบัชาตมิาเกดิ ดว้ยกรรมทีน่างทาํไวด้แีลว้ 
ดว้ยเจตนาทีต่ ัง้มัน่ เมือ่ละกายมนุษยแ์ลว้ จงึไดไ้ปเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์
ขณะนี้เป็นภพสดุทา้ย หมอ่มฉนัเกดิเป็นธดิาของเศรษฐ ี ทีม่คีวามเจรญิในกรุงรา
ชคฤห ์นางหลงรกัโจรทีบุ่รษุนําเพือ่ประหาร นางไดใ้ชท้รพัยไ์ถถ่อนโจรใหเ้ป็นไท 
แต่โจรนัน้มคีวามโลภในเครือ่งประดบัของนาง แลว้คดิฆา่หมอ่มฉนั ใหน้างนํา
เครือ่งบวงสรวงไปทาํทีเ่หวทิง้โจร นางรอ้งขอประนมมอืไหว ้   โจร ยนิดยีก
เครือ่งประดบัอนัมคี่าทัง้หมดใหข้อเพยีงชวีติเทา่นัน้ นางจงึกล่าวกบัโจรวา่ “ตัง้แต่
จาํความได ้ ไมเ่คยรกัชายใด ยิง่ไปกวา่ทา่นเลย กอ่นตายฉนัขอกอดทา่น ทาํ
ประทกัษณิทา่น ไหวท้่าน เพราะจะไมม่โีอกาสไดเ้หน็ทา่น ไดอ้ยูก่บัทา่นอกี” ครัง้
นัน้ หมอ่มฉนัคดิหลาย ๆ เรือ่ง อยา่งรวดเรว็ และฉบัไว ดว้ยปัญญา จงึคดิฆา่โจร 
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โดยการผลกัโจรลงเหวไป หลงัจากนัน้ หม่อมฉนัไดเ้ขา้บวชในสาํนกัปรพิาชกที่
ครองผา้ขาว เหน็เขาใชแ้หนบถอนผมจนหมดแลว้ จงึใหบ้วช สอนลทัธใิหเ้นืองๆ 
ซึง่ทาํมนุษยใ์หเ้ป็นเยีย่งสุนขั (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๖/๔๖๐) 

ปริพาชกบริษทั  : ปรพิาชกหลายคน  คณะปรพิาชก กลุ่มนกับวชเปลอืยคณะของปรพิาชกมี
โปฏฐปาทปรพิาชกเป็นหวัของคณะประมาณ  ๓,๐๐๐ รปูมาในโปฏฐปาทสตูร  
พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระวหิารเชตวนั โปฏฐปาทปรพิาชก พรอ้มดว้ย
ปรพิาชกบรษิทัหมูใ่หญ่ประมาณ ๓,๐๐๐ อาศยัอยูใ่นมลัลกิาราม ซึง่ (เมือ่แรก) มี
ศาลาหลงัเดยีวเรยีงรายดว้ยตน้มะพลบัอนัเป็นสถานทีโ่ตล้ทัธ ิ ครัง้นัน้เป็นเวลา
เชา้ พระผูม้พีระภาคเสดจ็เขา้ไปบณิฑบาตในพระนครสาวตัถแีละพระองคท์รง
ดาํรวิา่ เราควรจะเขา้ไปหาโปฏฐปาทปรพิาชกยงัมลัลกิาราม ซึง่ (เมื่อแรก)อนัเป็น
สถานทีโ่ตล้ทัธ ิจงึเสดจ็ไป ณ ทีน่ัน้ เมือ่นัน้ โปฏฐปาทปรพิาชกนัง่อยูก่บัปรพิาชก
บรษิทัหมูใ่หญ่ กาํลงัสนทนาตริจัฉานกถาต่างเรือ่งดว้ยเสยีงดงัลัน่อกึทกึ คอื พดู
เรือ่งพระราชา เรือ่งโจร เรื่องมหาอาํมาตย ์ เรือ่งกองทพั ฯ เรื่องโลก เรือ่งทะเล 
เรือ่งความเจรญิและความเสือ่มดว้ยประการนัน้ๆ พอโปฏฐปาทปรพิาชกไดเ้หน็
พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาแต่ไกล จงึหา้มบรษิทัของตนวา่ ขอทา่นทัง้หลายเบาๆ 
เสยีงหน่อยอยา่สง่เสยีงองึนกั พระสมณะโคดมกาํลงัเสดจ็มา พระองคท์า่นโปรด
เสยีงเบา และกล่าวสรรเสรญิคุณของเสยีงเบา บางทพีระองคท์า่นทรงทราบวา่
บรษิทัมเีสยีงเบาแลว้ พงึสาํคญัทีจ่ะเสดจ็เขา้มากไ็ด ้ เมื่อโปฏฐปาทปรพิาชกกล่าว
อยา่งนี้แลว้ พวกปรพิาชกเหล่านัน้ไดพ้ากนันิ่ง (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๐๖/๑๗๕,ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๔๐๘/๑๗๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๔๙/๓๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕๐/๓๕,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๖๐/๓๐๗) 

ปริพาชกอญัเดียรถีย  ์ :  นกับวชเปลอืยศาสนาอื่น นกับวชเปลอืยนอกศาสนา มาในอุโปสถ
ขนัธกะ เรือ่งสนันิปาตานุชานนา เรือ่งทรงอนุญาตใหส้งฆป์ระชุมกนั สบืเนื่อง
จากปรพิาชกอญัเดยีรถยี ์ ประชุมกนักล่าวธรรม ประชาชนพากนัเขา้ไปหาเพือ่
ฟังธรรม ไดค้วามรกัความเลื่อมใสในพวกปรพิาชกอญัเดยีรถยี ์พวกปรพิาชกอญั
เดยีรถยีก์ไ็ดพ้รรคพวก พระเจา้พมิพสิาร ทรงเกดิความคดิคาํนึงขึน้ในพระทยั
อยา่งนี้วา่ “เดีย๋วนี้ พวกปรพิาชกอญัเดยีรถยี ์ประชุมกนักล่าวธรรมในวนั ๑๔ คํ่า 
๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แหง่ปักษ์ (ว.ิม.(ไทย)๔/๑๓๒/๒๐๗,ว.ิม.(ไทย)๔/๑๓๒/๒๐๘,
ว.ิอ. ๓/๑๓๒/๑๐๕) 

ปริพาชการาม  :อารามของพวกปรพิาชก วดัของนกับวชเปลอืยหรอืนอกศาสนามาในอุทุมพรกิ
สตูร ว่าดว้ยการบนัลอืสหีนาททีอุ่ทุมพรกิาราม เรือ่งปรพิาชกชือ่นิโครธผูอ้าศยัอยู่
ในปรพิาชการามของพระนางอุทุมพรกิาพรอ้มกบัปรพิาชกบรษิทัหมูใ่หญ่
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ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ครัง้นัน้ คหบดชีือ่สนัธานออกจากกรุงราชคฤหเ์พือ่จะเฝ้า
พระผูม้พีระภาคแต่ยงัวนั แต่คดิวา่ “ยงัมใิชเ่วลาทีจ่ะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค
ก่อน พระผูม้พีระภาคประทบัหลกีเรน้อยู ่ยงัมใิชส่มยัทีจ่ะเขา้ไป (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๔๙/๓๕,องฺ.จตุกก.(ไทย)๒๑/๓๐/๔๖) 

ปริพาชิกา : นกับวชผูห้ญงิคนใดคนหนึ่งผูอ้ยูใ่นลทัธปิรพิาชกิาหรอืลทัธนิอกศาสนาหรอืผู้
ทอ่งเทีย่วไป, ผูจ้ารกิไป มาในจฬูโพธชิาดก ความวา่ พราหมณ์ ถา้จะพงึมคีนมา  
พานางปรพิาชกิาของทา่นผูม้ดีวงตางาม ยิม้แยม้รา่เรงิน่ารกัน้ีไปโดยพลการ ทา่น
จะทาํอยา่งไรเล่า พระโพธสิตัวต์อบวา่ ถา้อาตมาเกดิความโกรธขึน้ ความโกรธก็
จะไมพ่งึเสือ่มคลาย จะไมเ่สือ่มคลายตลอดชวีติของอาตมา อาตมาจะหา้มความ
โกรธเสยีโดยพลนั เหมอืนฝนหา่ใหญ่ระงบัฝุ่ นละออง อกีนยัหนึ่ง คาํวา่ ปรพิาชกิา 
เป็นชือ่นกับวชหญงิ เชน่วา่ นางสนุทรปีรพิาชกิา จากขอ้ความวา่ คาํวา่ พงึกา้ว
ล่วงทฏิฐขิองตนทาํอยา่งไรเล่า (ว.ิภกฺิขณุี.(ไทย)๓/๙๑๘/๒๐๕,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/
๔๙/๓๓๐,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๖/๗๖,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๔๘/๔๗๕) 

ปริมณฑล :    วงรอบ, วงกลม, ความกลมกล่อม,ทีป่ระชุม เป็นลกัษณะของการนุ่งหม่เรยีบรอ้ย 
เชน่ พระสงฆนุ่์งหม่ไตรจวีรเป็นปรมิณฑล กล่าวคอื สบงไมย่าวเกนิหน้าแขง้ จวีร
ไมรุ่ม่รา่ม  ทาํนองจะหลุดลุ่ย คาํวา่ ปรมิณฑลนอกจากความหมายขา้งตน้แลว้ยงั
หมายถงึมหาปุรสิลกัษณะของมหาบุรุษ กล่าวคอืพระพทุธศาสนา ซึง่ตรงกบัมหา
ปุรลิกัษณะที ่๑๙ วา่ มพีระวรกายเป็นปรมิณฑลดุจปรมิณฑลแหง่ตน้ไทร (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๒๐๐/๑๖๑,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๒๒/๑๘๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๖/๔๗๗) 

ปริยญาณ :  ความรูใ้นการกาํหนดจติของผูอ้ื่นปรยิญาณมาในสงัคตีสิตูร เรือ่ง ญาณ คอื
ความรู ้ เป็นหนึ่งในญาณคอืความรู ้ ๔ ประการ คอื (๑) ธมัมญาณ ความรูใ้น
ธรรม (๒) อนัวยญาณ ความรูใ้นการคลอ้ยตาม (๓) ปรยิญาณ ความรูใ้นการ
กาํหนดจติของผูอ้ื่น (๔) สมัมตญิาณ ความรูใ้นสมมต ิ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๐/
๒๘๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๘) 

ปริยาทานัฏฐนิทเทส : แสดงสภาวะทาํใหส้ิน้ไปคอือธบิายอุทเทสที ่๕  ของญาณกถาทีย่กมาตัง้
เป็นคาํปุจฉา  ทา่นพระสารบีุตรนําสภาวะทาํใหส้ิน้ไปมาอธบิาย เชน่ เพราะมี
สภาวะน้อมใจเชือ่สทัธนิทรยีจ์งึทาํความไมม่ศีรทัธาใหส้ิน้ไปทาํความเรา่รอ้น
เพราะความไมม่ศีรทัธาใหส้ิน้ไป  เพราะมสีภาวะประคองไว ้  วริยินิทรยีจ์งึทาํ
ความเกยีจครา้นใหส้ิน้ไป  ทาํความเรา่รอ้นเพราะความเกยีจครา้นใหส้ิน้ไป 
เพราะมสีภาวะตัง้มัน่  สตนิทรยีจ์งึทาํความประมาทใหส้ิน้ไปทาํความเรา่รอ้น
เพราะความประมาทใหส้ิน้ไป เพราะมสีภาวะไมฟุ้่งซ่าน  สมาธนิทรยีจ์งึทาํ
อุทธจัจะใหส้ิน้ไป ทาํความเรา่รอ้น เพราะอุทธจัจะใหส้ิน้ไป เพราะมสีภาวะเหน็  
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ปัญญนิทรยีจ์งึทาํอวชิชาใหส้ิน้ไป  ทาํความเรา่รอ้นเพราะอวชิชาใหส้ิน้ไป  
อนิทรยี ์๕ ในเนกขมัมะ  ทาํกามฉนัทะใหส้ิน้ไป  อนิทรยี ์ ๕ ในอพยาบาท  ทาํ
พยาบาทใหส้ิน้ไป  อนิทรยี ์๕ ในอาโลกสญัญา ทาํถนีมทิธะใหส้ิน้ไป อนิทรยี ์๕ 
ในอวกิเขปะ ทาํอุทธจัจะใหส้ิน้ไป  ฯลฯ อนิทรยี ์๕ ในอรหตัตมรรค ทาํกเิลสทัง้
ปวงใหส้ิน้ไป  พงึเหน็อนิทรยี ์๕ เพราะมสีภาวะทาํใหส้ิน้ไปอยา่งนี้  (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๒๐๒/๓๓๐) 

ปริยาย : แน่แท,้แน่นอน,โดยออ้ม,เป็นไปโดยอตัโนมตัมิาในมหาตณัหาสงัขยสตูรวา่ 
กล่าวถงึภกิษุกลุ่มหน่ึงปรารถนาทีจ่ะปลดเปลือ้งสาตภิกิษุบตุรชาวประมง
จากทฏิฐชิัว่  พระผูม้พีระภาคตรสัแลว้โดยปรยิายเป็นอเนกวา่ ‘ปราศจากปัจจยั 
กไ็มม่คีวามเกดิขึน้แหง่วญิญาณ” มาในมธุรสตูร เรือ่งวรรณะ ๔ วา่ มหาบพติร 
โดยปรยิายนี้ พระองคท์รงทราบเถดิวา่ วาทะทีพ่วกพราหมณ์กล่าววา่ ‘วรรณะที่
ประเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอื่นเลว ฯลฯ เป็นทายาทของพรหม’ 
นัน่เป็นเพยีงคาํโฆษณาในโลกเทา่นัน้” (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๙๖/๔๒๘,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๓๑๗/๓๘๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๙/๓๘๖,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๓๒/๖๖,ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๑๒/๔๓๖) 

ปริยายสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีนิ่วรณ์และโพชฌงคอ์าศยั พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  นิวรณ์  ๕  ประการกลายเป็น  ๑๐  ประการ  โดยการแบ่งออกเป็น
อยา่งละ  ๒  เชน่  กามฉนัทะม ี ๒  คอื  (๑)  กามฉนัทะในภายใน  (๒)  กาม
ฉนัทะในภายนอก  และโพชฌงค ์  ๗  ประการกลายเป็น  ๑๔  ประการ  โดย
การแบ่งออกเป็นอยา่งละ  ๒  เชน่  สตสิมัโพชฌงคม์ ี ๒  คอื  (๑)  สตใินธรรม
ทัง้หลายในภายใน  (๒)  สตใินธรรมทัง้หลายในภายนอก  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๒๓๓/๑๖๗) 

ปริยฏุฐาน  :    กเิลสทีก่ลุม้รุมจติ ดว้ยราคะ วติก พยาบาท เป็นตน้กล่าวถงึทฏิฐคิอืญาณของ
อรยิสาวก ๗ ประการหนึ่งในนัน้ คอื ทฏิฐอินัประเสรฐิ เป็นนิยยานิกธรรม เพือ่
ความสิน้ทุกขโ์ดยชอบแก่ผูท้าํตามเสมอกนั มลีกัษณะอยา่งนี้ คอื ภกิษุในธรรม
วนิยันี้ อยูใ่นป่ากด็ ี อยูท่ีโ่คนไมก้ด็ ี อยูใ่นเรอืนวา่งกด็ ี ยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี้วา่ 
‘เรามจีติอนัปรยิฏุฐานกเิลส (กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํใดครอบงาํแลว้ ไมพ่งึรูเ้หน็
ตามความเป็นจรงิ ปรยิฏุฐานกเิลสนัน้ทีเ่รายงัละไมไ่ดใ้นภายในมอียูห่รอื (ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๔๙๓/๕๓๓,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๓/๑๑) 

ปริยฏุฐานกิเลส :กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํ, ครอบงาํจติใจดว้ยราคะ พยาบาท เป็นตน้มาในโกสมั
พยิสตูร ความวา่ ถา้ภกิษุมจีติถูกกามราคะครอบงาํ กช็ือ่วา่มจีติถูกปรยิฏุฐาน
กเิลสครอบงาํแลว้ มจีติถูกพยาบาทครอบงาํ กช็ื่อว่ามจีติถูกปรยิฏุฐานกเิลส
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ครอบงาํแลว้ มจีติถูกถนีมทิธะอุทธจัจกุกกุจจะกช็ือ่ว่ามจีติถูกปรยิฏุฐานกเิลส
ครอบงาํแลว้  (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๙๓/๕๓๓,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๐๑/๗๔๙,อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๗๐๒/๗๕๐) 

ปริเยสนา :     แสวงหา เพราะอาศยัตณัหา ปรเิยสนา (การแสวงหา) จงึม ีเพราะอาศยัปรเิยสนา 
ลาภะ (การได)้ มาในมหานิทานสตูร ความวา่ อานนท ์ ขอ้ทีเ่รากล่าวเชน่นี้วา่ 
‘เพราะอาศยัปรเิยสนา ลาภะจงึม’ี เธอพงึทราบเหตุผลทีอ่าศยัปรเิยสนา ลาภะจงึม ี
กถ็า้ปรเิยสนาไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ ลาภะจะปรากฏแต่ทีไ่หน ทา่นพระ
อานนทท์ลูตอบวา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ 
“อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่ลาภะ กค็อืปรเิยสนา
นัน่เอง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๐๓/๖๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๑๑/๖๓,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๑๒/๖๔,
ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๐,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๑,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๑) 

ปริเยสนาที่ควรเสพ : การแสวงหาทีไ่ปในทางเจรญิ,เป็นกุศลปรเิยสนา เชน่ปรเิยสนาในการ
ปฏบิตัธิรรม ในการศกึษาเรยีนรู ้ในความเพยีร ไมน่ิยมไสยศาสตร ์  ทาํของขลงั
เพือ่พานิชมาในสกักปัญหสตูร ความวา่ บรรดาปรเิยสนา ๒ อยา่งนัน้ ปรเิยสนา
ใดบุคคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพปรเิยสนาน้ีแล อกุศลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้ กุศล
ธรรมทัง้หลายเสือ่มลง’ ปรเิยสนาน้ีเป็นปรเิยสนาทีไ่มค่วรเสพ บรรดาปรเิยสนา 
๒ อยา่งนัน้ ปรเิยสนาใดบุคคลรูว้า่ ‘เมือ่เราเสพปรเิยสนานี้แล อกุศลธรรม
ทัง้หลายเสือ่มลง กุศลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้’ ปรเิยสนาเชน่นี้ เป็นปรเิยสนา
ทีค่วรเสพ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๐,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๑) 

ปริเยสนาที่ไม ่ควรเสพ : การแสวงหาไปในทางเสือ่ม เป็นอกุศลปรเิยสนา นัน่คอืปฏบิตัตินนอก
ปาตโิมกขส์งัวรศลี ประพฤตวิตัรดริจัฉานวชิา ทาํตนเยีย่งชาวบา้น เสีย่งโชค ซือ้
หวย เล่นเบอร ์ดทูาํนายทายทกั ทาํไสยม์าในสกักปัญหสตูร ความวา่ บรรดาปริ
เยสนา ๒ อยา่งนัน้ ปรเิยสนาใดบุคคลรูว้า่ ‘เมื่อเราเสพปรเิยสนา  น้ีแล อกุศล
ธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้ กุศลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง’ ปรเิยสนาน้ีเป็นปรเิยสนา
ทีไ่มค่วรเสพ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๐,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๙๑) 

ปริเยสนาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการแสวงหา  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนรยิปรเิยสนา (การ
แสวงหาของผูไ้มใ่ชอ่รยิะ) ๔ คอื (๑) มคีวามแก่ยอ่มแสวงหาแต่สิง่ทีม่คีวามแก่ 
(๒) มคีวามเจบ็ไขย้อ่มแสวงหาแต่สิง่ทีม่คีวามเจบ็ไข ้ (๓) มคีวามตายยอ่ม
แสวงหาแต่สิง่ทีม่คีวามตาย (๔) มคีวามเศรา้หมองยอ่มแสวงหาแต่สิง่ทีม่คีวาม
เศรา้หมอง แลว้ทรงแสดงอรยิปรเิยสนา (การแสวงหาของผูเ้ป็นอรยิะ) ๔ คอื (๑) 
มคีวามแก่ รูโ้ทษในสิง่ทีม่คีวามแก่ แลว้แสวงหาพระนิพพานอนัไมม่คีวามแก่ 
(๒) มคีวามเจบ็ไข ้ รูโ้ทษในสิง่ทีม่คีวามเจบ็ไข ้แลว้แสวงหาพระนิพพานอนัไมม่ี
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ความเจบ็ไข ้(๓) มคีวามตาย รูโ้ทษในสิง่ทีม่คีวามตาย แลว้แสวงหาพระนิพพาน
อนัไมม่คีวามตาย (๔) มคีวามเศรา้หมอง รูโ้ทษในสิง่ทีม่คีวามเศรา้หมอง แลว้
แสวงหาพระนิพพานอนัไม่มคีวามเศรา้หมอง  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๕/
๓๗๒) 

ปริโยคาหนญาณ:ญาณทีถู่กตอ้งธรรมชือ่วา่ปรโิยคาหนญาณญาณในการหยัง่ลงสูธ่รรมมาในปริ
โยคาหนญาณนิทเทส แสดงปรโิยคาหนญาณ จากคาํถามทีว่า่ ปัญญาทีถู่กตอ้ง
ธรรม ชื่อว่าปรโิยคาหนญาณ เป็นอยา่งไร ตอบวา่ ปัญญายอ่มถูกตอ้งรปูโดย
ความไมเ่ทีย่ง ถูกตอ้งรปูโดยความเป็นทุกข ์ ถูกตอ้งรปูโดยความเป็นอนตัตา 
ถูกตอ้งรปูใด ๆ กห็ยัง่ลงสูร่ปูนัน้ ๆ เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีถู่กตอ้งธรรม จงึชื่อว่า
ปรโิยคาหนญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๙๓/๑๕๓)   

ปริโยคาหนญาณนิทเทส :แสดงปรโิยคาหนญาณ ทา่นพระสารบีุตรนําธรรม ๒๐๑ ประการ 
(หมวดธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ในสตุมย- ญาณที ่๑ ตอนที ่๒ ชุดที ่๑ หมวดที ่๒-๑๒) 
มาจาํแนกปรโิยคาหนญาณ เหมอืนในขนัตญิาณ แต่ปรบัเปลีย่นสาํนวนใหม ่เชน่ 
ปัญญายอ่มถูกตอ้งรปูโดยความไมเ่ทีย่ง ถูกตอ้งรปูโดยความเป็นทุกข ์ ถูกตอ้ง
รปูโดยความเป็นอนตัตา ถูกตอ้งรปูใด ๆ กห็ยัง่ลงสูร่ปูนัน้ ๆ เพราะฉะนัน้ 
ปัญญาทีถู่กตอ้งธรรม จงึชื่อวา่ ปรโิยคาหนญาณ (ญาณในการหยัง่ลงสูธ่รรม) 
ปัญญายอ่มถูกตอ้งเวทนา ฯลฯ ถูกตอ้งชรามรณะโดยความไม่เทีย่ง ถูกตอ้ง 
ชรามรณะโดยความเป็นทกุข ์ ถูกตอ้งชรามรณะโดยความเป็นอนตัตา ถูกตอ้ง
ชรามรณะใด ๆ กห็ยัง่ลงสูช่รามรณะนัน้ ๆ เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีถู่กตอ้งธรรม 
จงึชือ่วา่ปรโิยคาหนญาณ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๙๓/๑๕๓) 

ปริโยคาหนสญุญะ :  ความวา่งดว้ยธรรมทีห่ยัง่ลงมาในสญุญกถา ในบทมาตกิา เรือ่งความวา่ง 
๒๕ อยา่ง หน่ึงในนัน้ คอื ปรโิยคาหนสญูญะ ความวา่งดว้ยธรรมทีห่ยัง่ลง 
กล่าวคอื เนกขมัมะทีบุ่คคลหยัง่ลง เป็นธรรมวา่งจากกามฉนัทะ อพยาบาทที่
บุคคลหยัง่ลง เป็นธรรมวา่งจากพยาบาท อาโลกสญัญาทีบุ่คคลหยัง่ลง เป็น
ธรรมวา่งจากถนีมทิธะ อวกิเขปะทีบุ่คคลหยัง่ลง เป็นธรรมวา่งจากอุทธจัจะญาณ
ทีบุ่คคลหยัง่ลง เป็นธรรมวา่งจากอวชิชา ธมัมววตัถานทีบุ่คคลหยัง่ลง เป็นธรรม
วา่งจากอรต ิ ปฐมฌานทีบุ่คคลหยัง่ลง เป็นธรรมวา่งจากนิวรณ์ ฯลฯ 
อรหตัตมรรคทีบุ่คคลหยัง่ลง เป็นธรรมวา่งจากกเิลสทัง้ปวง น้ีชือ่วา่ปรโิยคาหน
สญุญะ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๓๕)   

ปริวารมทะ :   ยดึตดิ คลุกคล ี และมวัเมาอยูก่บัพวกพอ้งบรวิารความเมา หลงตวัเองในความรู ้
หลงในความมเีอกลาภอนัเกดิจากพวกบรวิาร มกัเป็นอาการยกตนขม่ผูอ้ื่น ตตีน
เสมอนาย เป็นลกัษณะชหูาง ดุจการยกธงขึน้ช ู(อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๘๔๔/๕๔๘) 
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ปริวารยศ  : บรวิารเตม็ยศ มจีติใจบรกิาร ความเป็นใหญ่โดยบรวิาร เป็นหนึ่งในยศ ๓ คอื 
อสิรยิยศ คอือาํนาจหน้าทีส่ ัง่การ เกยีรตยิศ คอืตาํแหน่งฐานะ และบรวิารยศ คอื
ผูร้ว่มงาน ชว่ยงานดว้ยความนบัถอื  มาในททัทลัลวมิาน ทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผู้
ถวายสงัฆทาน เมือ่ภทัราเทพธดิาผูพ้ีส่าวถามสภุทัราเทพธดิาซึง่เป็นน้องสาววา่ 
เธอรุง่เรอืงดว้ยรศัม ี    มเีกยีรตยิศบรวิารยศมรีศัมรีุง่โรจน์เหนือเทพชัน้ชาว
ดาวดงึสท์ัง้ปวง  ฉนัไมเ่คยเหน็เธอ น้ีเป็นการเหน็ครัง้แรก  เธอมาจากเทวโลก
ชัน้ไหนจงึมาเรยีกชือ่ของฉนัไดถู้ก สภุทัราเทพธดิาตอบวา่  พีภ่ทัรา ดฉินัชือ่
สภุทัราเมือ่ชาตก่ิอนครัง้เป็นมนุษยไ์ดเ้ป็นน้องสาวของพีแ่ละยงัเป็นภรรยารว่ม
สามเีดยีวกนักบัพี ่ ดฉินัละรา่งจุตจิากมนุษยโลกนัน้แลว้มาเกดิรว่มกบัเหล่าเทพ
ชัน้นิมมานรด ี                                                (ส.ํนิ.(ไทย)๒๖/๖๑๙/๖๘)   

ปริวาระ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ปรวิาระมาในปัจจุคคมนิย
เถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระ ปัจจุคคมนิยเถระ พระปัจจุคคมนิยเถระ 
เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ พระผูม้พีระภาค ผูอ้งอาจ
กวา่นรชนกาํลงัเสดจ็มาเหมอืนพญาราชสหีท์อ่งเทีย่วไปในป่า เหมอืนมา้
อาชาไนยตวัองอาจ เหมอืนตน้รกฟ้าทีง่อกงาม ขา้พเจา้มใีจผอ่งใสไดก้ระทาํการ
ตอ้นรบั พระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ ผูส้อ่งโลกใหส้วา่งไสว ทรงเยยีวยา
สตัวโ์ลกทัง้ปวง ในกปัที ่๙๔ นบัจากกปัน้ีไป ขา้พเจา้ไดต้อ้นรบัพระผูม้พีระภาค 
ผูอ้งอาจกวา่นรชน จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย น้ีเป็นผลแหง่การตอ้นรบั ในกปัที ่๒๗ นบั
จากกปันี้ไป  ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงมพีระนามวา่ปรวิาระ เป็นใหญ่ใน
หมูช่น มพีลานุภาพมาก  ไดท้าํใหแ้จง้คุณวเิศษเหล่าน้ี คอื ปฏสิมัภทิา ๔ 
วโิมกข ์๘ และอภญิญา ๖ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๔/๔๔๔)   

ปริวาส :         อยูจ่าํ, อยูก่รรม  ปฏบิตัติามพระวนิยัของภกิษุทีต่อ้งอาบตั ิสงัฆาทเิสสแลว้
ปกปิดไว ้ ทัง้ทีเ่กดิโดยความตัง้ใจหรอืไมไ่ดต้ัง้ใจ และอาจจะรูต้วัหรอืไมรู่ต้วัก็
ตาม จงึตอ้งประพฤตเิพือ่เป็นการลงโทษตวัเองใหค้รบเทา่กบัจาํนวนวนัทีป่กปิด
อาบตัไิว ้ เพือ่ใหพ้น้มลทนิและเพือ่ความบรสิทุธิใ์นการบาํเพญ็เพยีรในทางจติ
ของพระภกิษุสงฆต์่อไป  มาในทุฏฐลุลาโรจนสกิขาบท วา่ดว้ยการบอกอาบตัชิัว่
หยาบ เรือ่งพระอุปนนัทศากยบุตร สมยันัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่
ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมยันัน้ ทา่นพระ
อุปนนัทศากยบุตรทะเลาะกบัพวกภกิษุฉพัพคัคยี ์ ทา่นตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสขอ้
จงใจทาํน้ําอสจุใิหเ้คลื่อน จงึขอสงฆอ์ยูป่รวิาสเพือ่ออกจากอาบตันิัน้ สงฆใ์หท้า่น
อยูป่รวิาสเพือ่ออกจากอาบตันิัน้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๗๘/๒๖๙,ว.ิม.(ไทย)๔/๖๖/
๘๕) 



 

๓๐๕๑ 
 

 

ปริวาสวนัเดียว : ปรวิาสทีอ่ยูก่รรมวนัเดยีวเพราะอาบตัทิีปิ่ดไวว้นัเดยีว มาในสกุกวสิฏัฐ ิ เรือ่ง 
เอกาหปฏจิฉนันปรวิาส วา่ดว้ยปรวิาสสาํหรบัอาบตัทิีปิ่ดไวว้นัเดยีว สมยันัน้ 
ทา่นพระอุทายตีอ้งอาบตั ิ๑ ตวัชือ่สญัเจตนิกาสกุกวสิฏัฐ ิปิดไวว้นัเดยีวแลว้บอก
ภกิษุทัง้หลายวา่ “ทา่นทัง้หลาย กระผมตอ้งอาบตั ิ ๑ ตวั ชือ่สญัเจตนิกาสกุก
วสิฏัฐ ิ ปิดไวว้นัเดยีว กระผมจะปฏบิตัอิยา่งไร” ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไป
กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 
ถา้อยา่งนัน้ สงฆจ์งใหป้รวิาสวนัเดยีวเพือ่อาบตั ิ ๑ ตวัชือ่สญัเจตนกิาสุกกวสิฏัฐ ิ
ปิดไวว้นัเดยีวแก่ภกิษุอุทาย ี(ว.ิจุ.(ไทย) ๖/๑๐๒/๑๙๗,ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑๐๓/๑๙๗) 

ปริวาส ๕ วนั : ปรวิาสทีอ่ยูก่รรม ๕ วนั เพราะปกปิดไว ้๕ วนั ตามพระวนิยันัน้ การทีภ่กิษุตอ้ง
อยูป่รวิาสกรรมจาํนวนกีว่นัขึน้อยูก่บัวา่ เมือ่ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสแลว้ ตนปกปิด
หรอืเกบ็ไวก้ีว่นั กต็อ้งเขา้อยูป่รวิาสกรรมตามจาํนวนวนัทีป่กปิดไวน้ัน้ ดงันัน้ ถา้
ภกิษุปิดอาบตัสิงัฆาทเิสสไว ้ หา้วนั กต็อ้งเขา้อยูป่รวิาสกรรมหา้วนั แต่ไมรู่ว้า่ตน
ปิดไวก้ีห่รอืไมรู่ว้า่ตนตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสบางขอ้ กต็อ้งอยู่ปรวิาสกรรมสบิวนั 
(ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑๐๘/๒๐๓, ว.ิจุ.(ไทย) ๖/๑๐๙/๒๐๔,ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑๑๙/๒๑๙, ว.ิจุ.
(ไทย) ๖/๑๒๐/๒๒๐,ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑๒๐/๒๒๑)   

ปริวีมงัสนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการพจิารณา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนั  ไดต้รสัสอนใหภ้กิษุทัง้หลายพจิารณาถงึความเกดิ ความดบัและสาเหตุ
แหง่องคป์ฏจิจสมปุบาท  เมือ่ภกิษุไดพ้จิารณาอยา่งนี้แลว้จงึจะรูช้ดัความเกดิ  
ความดบัและปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่ชราและมรณะ  ชาต ิ  ภพ  อุปาทาน  
ตณัหา  เวทนา  ผสัสะ  สฬายตนะ  นามรปู  วญิญาณ  สงัขาร  และชือ่วา่เป็นผู้
ปฏบิตัเิพือ่ความดบัทุกขโ์ดยชอบ  แลว้ทรงแสดงปฏจิจสมปุบาทในลกัษณะ
ถาม-ตอบ  เชน่ถามวา่  เมื่อสงัขารไมม่ ี  เพราะสงัขารดบั  วญิญาณพงึปรากฏ
หรอื  ซึง่ภกิษุทัง้หลายกก็ราบทลูวา่  ไมเ่ป็นอยา่งนัน้   (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๑/๙๙) 

ปริสสารชัชภยั: ภยัคอืความครัน่ครา้มหวัน่เกรงสะพรงึกลวัในบรษิทัหรอืชุมชนคนหมูม่าก  
มาในพลสตูร กล่าวถงึภยั ๕ ประการ หน่ึงในนัน้ คอื ปรสิสารชัชภยั ๕ ประการ
นัน้ คอื (๑) อาชวีกิภยั (ภยัเนื่องดว้ยการเลีย้งชพี) (๒) อสโิลกภยั ภยัคอืความ
เสือ่มเสยีชือ่เสยีง (๓) ปรสิสารชัชภยั ภยัคอืความครัน่ครา้มในบรษิทั (๔) 
มรณภยั ภยัคอืความตาย (๕) ทุคคตภิยั ภยัคอืทุคต ิ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕/
๔๔๑) 

ปริสงักปุถะ, ชื่อหนทาง : ทางบนยอดเขาคชิฌกฏู ทางบนคชิฌบรรพต  ยอดเขานกแรง้  ชื่อ
ปรสิงักุปถะ  มนุษยไ์ปหาเงนิทองตอ้งตอกหลกัผกูเชอืกไปขึน้ไปบนถิน่นัน้  
ภเูขาลกูทีม่นีกแรง้ชือ่สปัุตเลีย้งดมูารดาบดิาผูช้ราอยูท่ีท่างปรสิงักุปถะนี้ 



 

๓๐๕๒ 
 

 

ปัจจุบนัชือ่ภเูขาลกูน้ีอยูเ่มอืงราชคฤห ์ มคีวามสาํคญัทีเ่ป็นกรณีทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคยกเป็นตวัอยา่งภกิษุผูว้า่ยากทีพ่ระวหิารเชตวนัและบุตรทีไ่มเ่ชือ่มารดาบดิ
ยอ่มถงึความพนิาศมาในนวกนิบาตชาดก เรือ่ง คชิฌชาดก กรณี ผูไ้มท่าํตามคาํ
สอนยอ่มพนิาศ  ทางบนคชิฌบรรพตชือ่วา่ ปรสิงักุปถะ เป็นของเก่าแก่ แรง้
เลีย้งด ู มารดาบดิาผูช้ราอยูท่ีท่างนัน้ โดยมากนกแรง้ไปเทีย่วหามนัขน้งเูหลอืม
มาใหม้ารดาบดิาเหล่านัน้กนิ ฝ่ายบดิา รูว้า่แรง้สปัุตผูล้กูมปีีกแขง็แลว้ กลา้หาญ 
มกัรอ่นขึน้ไปสงู เทีย่วไปไกลๆ จงึไดก้ล่าวสอนลกูวา่ ลกูเอ๋ย เมือ่ใด เจา้รูว้า่
แผน่ดนิอนัทะเลลอ้มรอบ กลมดงักงจกัร ลอยอยูบ่นน้ําเหมอืนใบบวั เมือ่นัน้ เจา้
จงกลบัเสยีจากทีน่ัน้ อยา่บนิต่อจากนัน้ไปอกีเลย แรง้สปัุตเป็นสตัวม์กีาํลงัมาก 
ปีกแขง็ รา่งกายสมบรูณ์ บนิขึน้ไปถงึอากาศเบือ้งบนโดยกาํลงัเรว็ เมือ่เหลยีว
กลบัมาแลดภูเูขา และป่าไมท้ัง้หลาย ฯ กไ็ดแ้ลเหน็แผน่ดนิอนัทะเลลอ้มรอบ 
กลมดงักงจกัร เหมอืนกบัคาํทีต่นไดฟั้งมาจากสาํนกัแรง้ผูบ้ดิา แรง้สปัุตนัน้ ได้
บนิลว่งเลยทีน่ัน้ขึน้ไปเบือ้งหน้าอกี ยอดลมแรงได ้ ประหารแรง้สปัุตผูม้กีาํลงั
มากนัน้ใหเ้ป็นจุรณ์ แรง้สุปัตบนิเกนิไป ไมส่ามารถจะกลบัจากทีน่ัน้ไดอ้กี ตกอยู่
ในอาํนาจ ของลมเวรพัภาวาต ถงึความพนิาศแลว้ แมใ้นศาสนาน้ีกเ็หมอืนกนั 
ภกิษุใดไมเ่ชือ่ถอ้ยฟังคาํของผูใ้หญ่ ภกิษุ นัน้เป็นผูช้ือ่วา่ลว่งศาสนา ดุจแรง้ล่วง
เขตแดน ฉะนัน้ ผูไ้มท่าํตามคาํสอนของทา่นผูใ้หญ่ ยอ่มถงึความพนิาศทัง้หมด  
(ข.ุชา(บาลสียามรฐั)๒๗/๑๒๐๗-๑๒๑๓/๒๓๗)   

ปริสญัญ  ู:       ผูรู้จ้กับรษิทั, รูจ้กัชุมชน, รูจ้กัทีป่ระชุม รูก้ริยิาทีจ่ะประพฤตติ่อชุมชนนัน้ๆ วา่ 
ชุมชนนี้เมือ่เขา้ไปหา จะตอ้งทาํกริยิาอยา่งนี้ จะตอ้งพดูอยา่งนี้ ชุมชนน้ีควร
สงเคราะหอ์ยา่งนี้ เป็นตน้มาในธมัมญัญสูตูร  กล่าวถงึภกิษุเป็นปรสิญัญ ู  รูจ้กั
บรษิทัวา่ ‘น้ีขตัตยิบรษิทั น้ีพราหมณบรษิทั น้ีคหบดบีรษิทั น้ีสมณบรษิทั ใน
บรษิทันัน้เราควรเขา้ไปหาอยา่งนี้ ควรยนือยา่งนี้ควรทาํอยา่งนี้ ควรนัง่อยา่งนี้ 
ควรกล่าวอยา่งนี้ ควรสงบน่ิงอยา่งนี้’ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๓๐/๓๓๓,ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๓๕๗/๔๐๐,องฺ.สตฺตก(ไทย)๒๓/๖๘/๑๔๓)   

ปริสาสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยบรษิทั ม ี๔ สตูร แปลความหมายเหมอืนกนั ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม 
กล่าวคอื 

  1.ปริสาสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยบรษิทั พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตรสัวา่ บรษิทั 
๓ จาํพวก คอื (๑) บรษิทัทีม่หีวัหน้ายอดเยีย่ม หมายถงึบรษิทัทีม่ภีกิษุผูเ้ป็น
เถระ ไมม่กัมาก ปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่งัไมถ่งึ เพือ่บรรลุธรรมทีย่งั
ไมบ่รรลุ เพือ่ทาํใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมไ่ดท้าํใหแ้จง้ ถงึบรวิารกป็ระพฤตติาม
หวัหน้านัน้(๒)บรษิทัทีแ่ตกแยกกนัหมายถงึบรษิทัทีม่พีวกภกิษุต่างบาดหมาง



 

๓๐๕๓ 
 

 

ทะเลาะววิาทกนัใชห้อกคอืปากทิม่แทงกนัอยู(่๓)บรษิทัทีส่ามคัคกีนั หมายถงึ
บรษิทัทีม่พีวกภกิษุพรอ้มเพยีงกนั ไมว่วิาทกนั มองกนัดว้ยนยัน์ตาทีเ่ป่ียมดว้ย
ความรกัอยู ่ เมือ่เป็นเชน่นัน้ กจ็ะทาํใหป้ระสพบุญเป็นอนัมากอยูก่นัเหมอืน
พรหม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๐/๙๖/๓๒๘)  

  2.ปริสาสตูร๒พระสตูรวา่ดว้ยบรษิทั พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตรสัวา่ บรษิทั 
๓ จาํพวก คอื (๑) บรษิทัทีแ่นะนํายาก (๒) บรษิทัทีแ่นะนํางา่ย (๓) บรษิทัที่
แนะนําแต่พอประมาณกร็ูไ้ด ้(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓๕/๓๘๔) 

  3.ปริสาสตูร๓ พระสตูรว่าดว้ยบรษิทัพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผู้
ประทุษรา้ยบรษิทั ๔ จาํพวก คอื (๑) ภกิษุ (๒) ภกิษุณี (๓) อุบาสก(๔) 
อุบาสกิา แตล่ะจาํพวก เป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม แลว้ตรสัวา่ บคุคลผูท้าํ
บรษิทัใหง้ามอกี ๔ จาํพวก คอื (๑) ภกิษุ (๒) ภกิษุณี (๓) อุบาสก (๔) อุบาสกิา 
แต่ละจาํพวก เป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๑/๓๓๑) 

  4.ปริสาสตูร๔  พระสตูรวา่ดว้ยบรษิทั ตรสัวา่ บรษิทั ๘ คอื (๑) ขตัตยิบรษิทั 
(ชุมนุมกษตัรยิ)์ (๒) พราหมณบรษิทั (ชุมนุมพราหมณ์) (๓) คหบดบีรษิทั 
(ชุมนุมคหบด)ี (๔) สมณบรษิทั (ชุมนุมสมณะ) (๕) จาตุมหาราชบรษิทั (ชุมนุม
เทพชัน้จาตุมหาราช) (๖) ดาวดงึสบรษิทั (ชุมนุมเทพชัน้ดาวดงึส)์ (๗) มาร
บรษิทั (ชุมนุมมาร) (๘) พรหมบรษิทั (ชุมนุมพรหม) แลว้ตรสัวา่ ในแต่ละบรษิทั
นัน้ เราจาํไดว้า่ เคยเขา้ไปหาบรษิทัทัง้ ๘ หลายรอ้ยครัง้ ทัง้เคยนัง่พดูคุยและ
สนทนาในบรษิทัทัง้ ๘ นัน้ บรษิทัทัง้ ๘ นัน้ มวีรรณะเชน่ใด เรากม็วีรรณะ
เชน่นัน้ บรษิทัทัง้ ๘ มเีสยีงเชน่ใด เรากม็เีสยีงเชน่นัน้ เราชีแ้จงใหบ้รษิทัทัง้ ๘ 
เหน็ชดัดว้ยธรรมกีถา และเมือ่เรากาํลงัพดูอยู ่กไ็มม่ใีครรูว้า่ ผูก้าํลงัพดูอยูน้ี่เป็น
ใคร เป็นเทวดาหรอืมนุษย ์ครัน้ชีแ้จงใหบ้รษิทัทัง้ ๘ เหล่านัน้เหน็ชดัดว้ยธรรมกี
ถาแลว้ กห็ายไปและเมือ่เราหายไปแลว้ กไ็มม่ใีครรูว้า่ ผูท้ีห่ายไปแลว้นี้เป็นใคร 
เป็นเทวดาหรอืมนุษย ์ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๙/๓๗๑) 

ปริสทุธสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมอนับรสิทุธิ(์สตูรที๑่) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ธรรมคอือรยิมรรคมอีงค ์ ๘  อนับรสิุทธิ ์ ผอ่งแผว้  ไม่มกีเิลสเพยีง
ดงัเนินเกดิขึน้ได ้  เพราะความอุบตัขิึน้ของพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้
เทา่นัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๖/๒๐) 

ปริสทุธสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมอนับรสิทุธิส์ตูรที ่  ๒ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ธรรมคอือรยิมรรคมอีงค ์ ๘  อนับรสิุทธิ ์ ผอ่งแผว้  ไม่มกีเิลสเพยีง
ดงัเนินเกดิขึน้ในวนิยัของพระสคุตเทา่นัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๗/๒๐) 



 

๓๐๕๔ 
 

 

ปริสทุธะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : พระเจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่ปรสิทุธะ  ผูเ้ป็นจอมมนุษย ์  มพี
ลานุภาพมากมาในทุสสทายกเถราปทานประวตัใินอดตีชาตขิองพระทุสสทายก                       
เถระ  ท่านเมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน    จงึกล่าววา่ ขา้พเจา้เป็น
ราชโอรสอยูใ่นตวิรานครทีน่่ารืน่รมยไ์ดเ้ครือ่งบรรณาการแลว้    จงึไดถ้วายพระ
ผูม้พีระภาค    ผูส้งบระงบั  พระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะ ทรงรบั(เครือ่ง
บรรณาการ)แลว้ใชพ้ระหตัถล์บูผา้ครัน้ทรงรบัแลว้ไดเ้สดจ็เหาะขึน้สูน่ภากาศ                         
เมือ่พระพุทธเจา้กาํลงัเสดจ็ไป  ผา้ปลวิตามไปเบือ้งพระปฤษฎางคข์า้พเจา้ทาํจติ
ใหเ้ลื่อมใสในพระองคว์า่  พระพทุธเจา้ของพวกเราทรงเป็นบุคคลผูเ้ลศิ ในกลัปที ่   
๙๔    นบัจากกลัปนี้ไป  ขา้พเจา้ไดถ้วายผา้ไวใ้นครัง้นัน้จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
กลัปที ่๖๗ แต่กลัป์น้ีในกาลนัน้ไดม้พีระเจา้จกัรพรรดผิูเ้ป็นจอมมนุษยม์พีระนาม
วา่บรสิทุธิ(์ปรสิทุธะ) มพีลมาก คุณวเิศษเหล่าน้ี คอื ปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์ ๘ 
และอภญิญา ๖ เราทาํใหแ้จง้ชดัแลว้ พระพทุธศาสนาเราไดท้าํเสรจ็แลว้ (ข.ุอป.
(บาลสียามรฐั) ๓๒/๑๗๐/๒๐๘) 

ปริหานธรรม : ธรรมทีเ่สือ่มไป,ความเสือ่ม, ธรรมทีภ่กิษุใหก้เิลสนัน้อยูอ่าศยั ไมล่ะ ไมบ่รรเทา 
ไมก่าํจดัเสยี ไมใ่หห้ายไป ขอ้นัน้ภกิษุพงึทราบวา่ ยอ่ม เสือ่มจากกุศลธรรม
ทัง้หลาย  มาในปรหิานธมัมสตูร วา่ดว้ยปรหิานธรรม คอื ธรรมทีเ่ป็นบาปอกุศล 
มคีวามดาํรซ่ิานไป เกือ้กลูแก่สงัโยชน์ ยอ่มเกดิขึน้แก่ภกิษุในธรรมวนิยันี้ เพราะ
เหน็รปูทางตา ถา้ภกิษุใหก้เิลสนัน้อาศยัอยู ่ไมล่ะไมบ่รรเทา ไม่ทาํใหห้มดสิน้ไป 
ไมใ่หถ้งึความไมม่อีกี ขอ้นัน้ภกิษุพงึทราบวา่ ‘เรากาํลงัเสือ่มจากกุศลธรรม น้ี
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่เป็นความเสือ่ม’ (ส.ํส.(ไทย) ๑๘/๙๖/๑๐๖, ส.ํสฬา.อ. ๓/
๙๖/๓๕)   

ปริหานธมัมสตูร๒   : พระสตูรวา่ดว้ยปรหิานธรรม พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ปริหานธรรม  ไดแ้ก่การทีภ่กิษุให้
กเิลสอาศยัอยู ่  โดยไมล่ะ  ไมบ่รรเทา  ไมท่าํใหห้มดสิน้ไป  ไมใ่หถ้งึความไมม่ี
อกี  เพราะเหน็รปูทางตา  ดมกลิน่ทางจมกู  ลิม้รสทางลิน้  ถูกตอ้งโผฏฐพัพะ
ทางกายและรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ  อปริหานธรรม  ไดแ้ก่การทีภ่กิษุไมใ่ห้
กเิลสอาศยัอยู ่  โดยละ  บรรเทา  ทาํใหห้มดสิน้ไป  ใหถ้งึความไมม่อีกี  เพราะ
เหน็รปูทางตาเป็นตน้  อภิภายตนะ  ๖   ไดแ้ก่การทีภ่กิษุสามารถครอบงาํ
อายตนะ  ๖  ได ้  เพราะเหน็รปูทางตาเป็นตน้แลว้  ไมม่คีวามดาํรซ่ิานไป  
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๙๖/๑๐๖) 

ปริหานสตูร  : ม ี๔ สตูร แปลความหมายต่างกนัและมอีงคธ์รรมต่างกนั ทัง้ ๔ สตูร กล่าวคอื   



 

๓๐๕๕ 
 

 

  1.ปริหานสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นเหตุใหพ้ระเสขะเสือ่ม พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเสือ่มแก่ภกิษุผูเ้ป็นเสขะม ี
๘ คอื (๑) ความเป็นผูช้อบการงาน (๒) ความเป็นผูช้อบการพดูคุย (๓) ความ
เป็นผูช้อบการนอนหลบั (๔) ความเป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู่ (๕) ความเป็น
ผูไ้มคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย (๖) ความเป็นผูไ้มรู่จ้กัประมาณในการ
บรโิภค (๗) ความเป็นผูช้อบธรรมเป็นเครือ่งขอ้ง (๘) ความเป็นผูช้อบปปัญจ
ธรรม แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความไม่เสือ่มแก่ภกิษุผูเ้ป็นเสขะม ี ๘ คอื 
(๑) ความเป็นผูไ้มช่อบการงาน (๒) ความเป็นผูไ้มช่อบการพดูคุย (๓) ความ
เป็นผูไ้มช่อบการนอนหลบั (๔) ความเป็นผูไ้มช่อบการคลุกคลดีว้ยหมู ่ (๕) 
ความเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย (๖) ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณใน
การบรโิภค (๗) ความเป็นผูไ้มช่อบธรรมเป็นเครือ่งขอ้ง (๘) ความเป็นผูไ้ม่ชอบ
ปปัญจธรรม (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๙/๓๙๙) 

  2.ปริหานสตูร๒ พระสตูรว่าดว้ยความเสือ่มแหง่พระสทัธรรม ทา่นพระภทัทะ
ถามทา่นพระอานนทว์า่  อะไรเป็นเหตุปัจจยัใหพ้ระสทัธรรมเสือ่ม  และเป็นเหตุ
ปัจจยัใหพ้ระสทัธรรมไมเ่สือ่ม  ทา่นพระอานนทต์อบวา่  เพราะบคุคลไมเ่จรญิ
สตปัิฏฐาน  ๔  พระสทัธรรมจงึเสือ่ม  ถา้เจรญิสตปัิฏฐาน  ๔  กจ็ะไมเ่สือ่ม (ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๓๙๐/๒๔๗) 

  3.ปริหานสตูร๓  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นเหตุแหง่ความเสือ่ม พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรม ๓ ประการ ไดแ้ก่ (๑) ความชอบทาํการงาน (๒) ความชอบ
การพดูคุย (๓) ความชอบการนอนหลบั เป็นเหตุแหง่ความเสือ่มสาํหรบัพระ
เสขะ สว่นธรรมทีต่รงกนัขา้มจากธรรม ๓ ประการ เป็นเหตุแหง่ความเจรญิ
สาํหรบัพระเสขะ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๗๙/๔๔๐) 

  4.ปริหานสตูร๔ พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูม้ธีรรมเสือ่ม  พระสารบีุตรแสดง
ธรรมแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผูม้ธีรรมทีเ่สือ่มไป และ
บุคคลผูม้ธีรรมทีไ่มเ่สือ่ม ดว้ยเหตเุทา่ไร  

  ภกิษุเหล่านัน้เรยีนวา่ กระผมทัง้หลายมาแต่ทีไ่กลเพือ่ทราบเนื้อความแหง่
ภาษตินี้ในสาํนกัของทา่นสารบีตุร ขอทา่นสารบีตุรจงอธบิายเน้ือความน้ีเถดิ  
ภกิษุทัง้หลายฟังต่อจากทา่นสารบีุตรแลว้ จกัทรงจาํไว ้

  เมือ่ภกิษุเหล่านัน้กล่าวเชน่นี้แลว้ พระสารบีตุรจงึกล่าวว่า พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ บุคคลผู้มีธรรมทีเ่สือ่มไป ดว้ยเทา่น้ี คอื ภกิษุ (๑)  ไมไ่ดฟั้งธรรมทีย่งัไม่
เคยฟัง (๒)  ธรรมทีภ่กิษุนัน้เคยฟังแลว้ ถงึความเลอะเลอืน (๓)  ธรรมทีภ่กิษุ
นัน้เคยสมัผสัดว้ยใจมาก่อน ไมป่รากฏแก่เธอ (๔)  ภกิษุนัน้ยอ่มไมรู่ธ้รรมทีย่งั



 

๓๐๕๖ 
 

 

ไมเ่คยรู ้  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผู้มีธรรมทีไ่ม่เสือ่ม ดว้ยเหตุเทา่น้ี  คอื  
ภกิษุ  (๑)  ไดฟั้งธรรมทีย่งัไมเ่คยฟัง  (๒)  ธรรมทีภ่กิษุนัน้เคยฟังแลว้ ไมถ่งึ
ความเลอะเลอืน (๓)  ธรรมทีภ่กิษุนัน้เคยสมัผสัดว้ยใจมาก่อน ปรากฏแก่เธอ 
(๔) ภกิษุนัน้ยอ่มรูธ้รรมทีย่งัไมเ่คยรู ้

  พระสารบีุตรกล่าววา่ หากภกิษุเป็นผูไ้มฉ่ลาดในวาระจติของผูอ้ื่น ทา่น
ทัง้หลายพงึสาํเหนียกวา่ เราทัง้หลายจกัเป็นผูฉ้ลาดในวาระจติของตน เปรยีบ
เหมอืนสตรหีรอืบุรุษทีย่งัหนุ่มสาว มปีกตชิอบแต่งตวั สอ่งดเูงาหน้าของตนใน
กระจกเงาหรอืในภาชนะน้ําทีใ่ส ถา้เหน็ธุลหีรอืจุดดาํทีห่น้ากพ็ยายามขจดัธุลี
หรอืจุดดาํนัน้เสยี หากไมเ่หน็กด็ใีจวา่ เป็นลาภของเรา หน้าของเราสะอาด
เกลีย้งเกลา ฉนัใด ภกิษุกฉ็นันัน้มกีารพจิารณาทีเ่ป็นอุปการะมากในกุศลธรรม
ทัง้หลายวา่  (๑)  เราไมม่อีภชิฌาอยู่โดยมากหรอื ธรรมนี้มอียูพ่รอ้มแก่เราหรอืไม่ 
(๒) เรา ไมม่จีติไมพ่ยาบาทอยู่โดยมากหรอื ธรรมนี้มอียูพ่รอ้มแก่เราหรอืไม ่ (๓)  
เราปราศจากถนีมทิธะอยู่โดยมากหรอื ธรรมนี้มอียูพ่รอ้มแก่เราหรอืไม ่ (๔) เรามี
จติไมฟุ้่งซ่านอยูโ่ดยมากหรอื ธรรมนี้มอียูพ่รอ้มแก่เราหรอืไม ่ (๕)  เราขา้มพน้
ความสงสยัแลว้อยูโ่ดยมากหรอื ธรรมนี้มอียูพ่รอ้มแก่เราหรอืไม่ (๖)  เราไมม่กั
โกรธอยูโ่ดยมากหรอื ธรรมนี้มอียูพ่รอ้มแก่เราหรอืไม่ (๗)  เรามจีติไมเ่ศรา้หมอง
อยูโ่ดยมากหรอื ธรรมนี้มอียูพ่รอ้มแก่เราหรอืไม ่ (๘)  เราไดป้ราโมทยใ์นธรรม
ภายในหรอื ธรรมนี้มอียูพ่รอ้มแก่เราหรอืไม ่ (๙)  เราไดค้วามสงบแห่งจติภายใน
หรอื ธรรมน้ีมอียูพ่รอ้มแก่เราหรอืไม่ (๑๐) เราไดค้วามเหน็แจง้ธรรมดว้ยปัญญา
อนัยิง่หรอืไม่ 

  ถา้ภกิษุพจิารณาอยู ่ ไมพ่จิารณาเหน็กุศลธรรมเหล่าน้ีแมท้ัง้หมดในตน ควร
ทาํความพยายามอยา่งยิง่ มสีตแิละสมัปชญัญะเพือ่ไดกุ้ศลธรรมเหล่าน้ีทัง้หมด 
เปรยีบเหมอืนบุคคลทีถู่กไฟไหมผ้า้หรอืศรีษะแลว้พงึทาํความพยายามอยา่งยิง่ 
มสีตแิละสมัปชญัญะเพือ่ดบัไฟนัน้  

  ถา้ภกิษุพจิารณาอยู ่ พจิารณาเหน็กุศลธรรมบางเหลา่ว่ามใีนตน พจิารณา
เหน็กุศลธรรมบางเหล่าวา่ไมม่ใีนตน กค็วรตัง้มัน่ในกศุลธรรมทัง้หลายทีเ่หน็วา่มี
ในตน แลว้ควรทาํความพยายามอยา่งยิง่ มสีตแิละสมัปชญัญะเพือ่ไดกุ้ศลธรรม
ทีพ่จิารณาเหน็วา่ไมม่ใีนตนเหล่านัน้ เปรยีบเหมอืนบุคคลทีถ่กูไฟไหมผ้า้หรอื
ศรีษะแลว้พงึทาํความพยายามอยา่งยิง่ มสีตแิละสมัปชญัญะเพือ่ดบัไฟนัน้  

  ถา้ภกิษุพจิารณาอยู ่ พจิารณาเหน็กุศลธรรมเหล่าน้ีแมท้ัง้หมดวา่มใีนตน ก็
ควรตัง้มัน่อยูใ่นกุศลธรรมเหล่านัน้แลว้ทาํความเพยีรเพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะ
ทัง้หลายใหย้ิง่ขึน้ไป  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๕/๑๒๐) 



 

๓๐๕๗ 
 

 

ปริหานิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุเสือ่ม พระสารบีุตรแสดงธรรมเป็นเหตุเสือ่มแหง่
ภกิษุหรอืภกิษุณี ๔ คอื (๑) มรีาคะหนา (๒) มโีทสะหนา (๓) มโีมหะหนา (๔) 
ไมม่ปัีญญาจกัษุในเรือ่งทีค่วรและไมค่วรอนัลกึซึง้ เพราะการมธีรรม ๔ อยู่ในตน
น้ี พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มคีวามเสือ่ม แลว้แสดงธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตุเสือ่มแหง่
ภกิษุหรอืภกิษุณี ๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๘/๒๑๘) 

ปริหานิสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุแหง่ความเสือ่ม (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ีตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรม ๗ 
ย่อมเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแก่ภกิษุผูเ้ป็นเสขะ คอื (๑) ความเป็นผูช้อบการงาน 
(๒) ความเป็นผูช้อบการพดูคุย (๓) ความเป็นผูช้อบการนอนหลบั (๔) ความ
เป็นผูช้อบการคลุกคลดีว้ยหมู ่ (๕) ความเป็นผูไ้มคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยี์
ทัง้หลาย (๖) ความเป็นผูไ้มรู่จ้กัประมาณในการบรโิภค (๗) ความเป็นผูช้อบ
รบัภาระขวนขวายในกจิของสงฆ ์ แลว้ตรสัวา่ธรรม ๗ ย่อมเป็นไปเพือ่ความไม่
เสือ่มแก่ภกิษุผูเ้ป็นเสขะ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๘/๔๓) 

ปริหานิสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุแหง่ความเสือ่ม (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรม ๗ ย่อมเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแก่อุบาสก คอื (๑) ละเลยการ
เยีย่มเยยีนภกิษุ (๒) ทอดทิง้การฟังสทัธรรม (๓) ไมศ่กึษาในอธศิลี (หมายถงึ
ศลี ๕ และศลี ๑๐) (๔) ไมม่คีวามเลื่อมใสมากในภกิษุผูเ้ป็นเถระ ผูเ้ป็นนวกะ 
และผูเ้ป็นมชัฌมิะ(๕) ฟังธรรมอยา่งคอยคดิโตแ้ยง้ เพง่โทษ (๖) แสวงหาผูร้บั
ทกัษณิานอกศาสนานี้ (๗) ทาํอุปการะนอกศาสนาก่อน(คอืใหเ้ครือ่งไทยธรรม
แก่เดยีรถยีก์อ่นแลว้จงึถวายแก่ภกิษุในภายหลงั) แลว้ตรสัวา่ ธรรม ๗ ย่อม
เป็นไปเพือ่ความไม่เสือ่มแก่อุบาสก คอื (๑) ไมล่ะเลยการเยีย่มเยยีนภกิษุ (๒)
ไมท่อดทิง้การฟังสทัธรรม (๓) ศกึษาในอธศิลี (๔) มคีวามเลื่อมใสมากในภกิษุผู้
เป็นเถระผูเ้ป็นนวกะและผูเ้ป็นมชัฌมิะ (๕) ฟังธรรมอยา่งไมค่อยคดิโตแ้ยง้ไม่
เพง่โทษ (๖) ไมแ่สวงหาผูร้บัทกัษณิานอกศาสนานี้ (๗) ทาํอุปการะในศาสนานี้
ก่อน (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๙/๔๔) 

ปรึกษา :            หารอื ขอความเหน็ ขอคาํแนะนํา รว่มกนัพจิารณาหารอืเพือ่หาขอ้ตกลง  มา
ในสารปีุตตเถรมาตุเปตวิตัถุ เมือ่มารดาของทา่นกล่าววา่ ลกูน้อยเอ๋ย ขอลกูจง
ใหท้านเพือ่แม่ ครัน้ใหแ้ลว้จงอุทศิสว่นบุญนัน้ใหแ้มบ่า้ง ถา้กระไร แมจ่ะพงึพน้
จากการกนิหนองและเลอืด พระสารบีุตรเถระฟังคาํของมารดาแลว้คดิจะ
ชว่ยเหลอื จงึปรกึษาพระมหาโมคคลัลานเถระ พระอนุรุทธะ และพระกปัปินะ ได้
สรา้งกุฎ ี๔ หลงั แลว้ถวายกุฎ ีขา้ว และน้ํา แดพ่ระสงฆผ์ูม้าจากทศิทัง้ ๔ อุทศิ
สว่นบุญใหม้ารดา ในลาํดบัทีพ่ระเถระอุทศิสว่นบุญใหน้ัน่เอง วบิากคอื อาหาร 



 

๓๐๕๘ 
 

 

น้ําดืม่ และเครือ่งนุ่งห่ม กเ็กดิขึน้แก่นางเปรตนัน้ น้ีเป็นผลแหง่ทกัษณิา (ข.ุเปต.
(ไทย) ๒๖/๑๒๑/๑๘๘)   

ปรงุแต่ง : ยดึตดิ,เกาะตดิ,เกาะแน่น,ซ่อมแซม,ประกอบ,ตกแต่ง  มาในปรวิมีงัสนสตูร 
ความวา่ ภกิษุนัน้รูช้ดัสงัขารทัง้หลาย จงึรูช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร รูช้ดัความดบั
แหง่สงัขาร รูช้ดัปฏปิทาอนัเหมาะสมทีใ่หถ้งึความดบัแหง่สงัขาร และเธอผู้
ปฏบิตัอิยา่งนัน้ ชือ่วา่ผูม้ปีกตปิระพฤตติามธรรม เป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ความสิน้ทุกข ์
เพือ่ความดบัแหง่สงัขารโดยชอบ ทุกประการ ถา้บุรุษบุคคลน้ีตกอยูใ่นอวชิชา 
ถา้สงัขารทีเ่ป็นบุญปรุงแต่ง วญิญาณกป็ระกอบดว้ยบุญ ถา้สงัขารทีเ่ป็นบาป
ปรุงแต่ง วญิญาณกป็ระกอบดว้ยบาป ถา้สงัขารทีเ่ป็นอาเนญชาปรุงแต่ง 
วญิญาณกป็ระกอบดว้ยอาเนญชา (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๕๑/๑๐๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๑๑๑๒/๖๒๔) 

ปโรสตชาดก   : ชาดกวา่ดว้ยคนมปัีญญาคนเดยีว ประเสรฐิกวา่คนไมม่ปัีญญา  ๑๐๐  กวา่
คนมเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ฤาษโีพธสิตัวก์ล่าวยกยอ่งศษิยผ์ูม้ปัีญญาพจิารณารู้
เหตุผลของภาษติเพยีงคนเดยีววา่ประเสรฐิกวา่คนโงต่ัง้ ๑๐๐ คน  ทีเ่พง่พนิิจอยู่
ตลอด ๑๐๐ ปี    ศษิยโ์งเ่ขลาตัง้มากมายจะประเสรฐิอะไร(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๑๐๑/๔๒) 

ปโรสหสัสชาดก   : ชาดกวา่ดว้ยคนมปัีญญาคนเดยีวประเสรฐิกวา่คนโงต่ัง้ ๑,๐๐๐ มเีนื้อความ
อธบิายไวว้า่ ฤาษโีพธสิตัวก์่อนตายไดบ้อกใหพ้วกศษิยเ์คารพนบัถอืศษิยผ์ูเ้ป็น
หวัหน้า แต่พวกศษิยโ์ง ่ๆ ไมเ่ชือ่ฟัง ทา่นจงึมาแสดงคุณพเิศษบรรยายอานุภาพ
ของตนวา่  บรรดาพวกทีม่าประชุมกนั ๑,๐๐๐ กวา่คน  พวกเขาเป็นคนไมม่ี
ปัญญา พงึครํ่าครวญตลอด ๑๐๐ ปี สูค้นมปัีญญาทีรู่แ้จง้เนื้อความทีเ่รากล่าว
เพยีงคนเดยีวยงัประเสรฐิกวา่ ศษิยโ์งเ่ขลามากมายจะประเสรฐิอะไร พวกศษิย์
จงึยอมเชือ่ฟังและตัง้อยูใ่นโอวาทของศษิยผ์ูพ้ ี(่ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙๙/๔๑) 

ปโรสหสัสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุกวา่ ๑,๐๐๐ รปู สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนั ไดท้รงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเหน็ชดัเป็นตน้ดว้ยธรรมกีถาซึง่
ภกิษุเหล่านัน้ต่างกใ็สใ่จใหส้าํเรจ็ประโยชน์  น้อมนึกมาดว้ยความเตม็ใจ  เงีย่
โสตสดบัธรรมอยู ่

  ทา่นพระวงัคสีะครัน้เหน็เชน่นัน้จงึทลูสรรเสรญิดว้ยคาํทีต่นไมไ่ดต้รกึตรอง
ไวเ้ลยวา่  ภกิษุกวา่ ๑,๐๐๐ รปู เขา้ไปเฝ้าพระสคุต  ผูท้รงแสดงพระธรรมอนั
ปราศจากธุลคีอืนิพพานอนัไมม่ภียั พระสมัมาสมัพทุธเจา้มหีมู่ภกิษุแวดลอ้มทรง
งดงามจรงิ พระองคท์รงพระนามวา่นาคะ เป็นพระฤๅษผีูส้งูสดุกวา่ฤๅษ ี ทรง
โปรยฝนอมตธรรมใหต้กรดพระสาวก พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงครอบงาํทาง



 

๓๐๕๙ 
 

 

เป็นทีเ่กดิแหง่มาร  ทรงทาํลายกเิลสเครือ่งตรงึใจดุจตะป ูทา่นทัง้หลายจงดพูระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ผูท้รงทาํการปลดเปลือ้งกเิลส  ผูอ้นัตณัหา มานะและทฏิฐอิงิ
อาศยัไมไ่ด ้  ผูท้รงจาํแนกธรรมไดน้ัน้  ผูต้รสัทางไวห้ลายอยา่งเพือ่ถอนโอฆ
กเิลส   ผูท้าํแสงสวา่งใหเ้กดิ ทรงรูแ้จม่แจง้ไดเ้หน็นิพพานเป็นเหตุลว่งพน้
วญิญาณฐติไิด ้  ครัน้ทรงรูแ้ละทาํใหแ้จง้จงึไดแ้สดงธรรมอนัเลศิ  เมือ่พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมไวด้อียา่งนี้  ทา่นผูรู้แ้จง้ธรรมจะมคีวาม
ประมาทไดอ้ยา่งไรภกิษุผูไ้มป่ระมาทในคาํสอนของพระองคพ์งึตัง้ใจศกึษาทุก
เมือ่ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๖/๓๑๔) 

ปลงชีวิตบิดา : ปิตฆุาต ฆา่บดิา  เป็นอนนัตรยิกรรมกล่าวถงึ ปกตปูนิสสยะ ไดแ้ก่ บุคคลปลง
ชวีติมารดา ประสงคจ์ะลบลา้งกรรมนัน้จงึใหท้าน สมาทานศลี รกัษาอุโบสถ 
(อภ.ิม.(ไทย)๔๑/๔๕/๕๐๗)   

ปลงชีวิตพระอรหนัต  ์ : อรหนัตฆาต ฆา่พระอรหนัต ์ กรรมหนกัทีส่ดุฝ่ายบาปอกุศล ซึง่ใหผ้ล
ทนัท ี                                                สภาวธรรมทีม่สีภาวะผดิและใหผ้ล
แน่นอนเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีไ่มแ่น่นอนโดยอาการทัง้สองโดยอุปนิสสย
ปัจจยั ม ี ๒ อยา่ง คอื อนนัตรปูนิสสยะและปกตปูนิสสยะ ฯลฯ ปกตปูนิสสยะ 
ไดแ้ก่ ปลงชวีติพระอรหนัต ์ ประสงคจ์ะลบลา้งกรรมนัน้จงึใหท้าน สมาทานศลี 
รกัษาอุโบสถ (อภ.ิม.(ไทย)๔๑/๔๕/๕๐๗)   

ปลงชีวิตมารดา : มาตุฆาต ฆา่มารดา กรรมหนกัทีส่ดุฝ่ายบาปอกุศล ซึง่ใหผ้ลทนัท ีสภาวธรรม
ทีม่สีภาวะผดิและใหผ้ลแน่นอนเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีไ่มแ่น่นอนโดยอาการ
ทัง้สองโดยอุปนิสสยปัจจยั ม ี ๒ อยา่ง คอื อนนัตรปูนิสสยะและปกตปูนิสสยะ 
ฯลฯ ปกตปูนสิสยะ ไดแ้ก่ บุคคลปลงชวีติมารดา ประสงคจ์ะลบลา้งกรรมนัน้จงึ
ใหท้าน สมาทานศลี รกัษาอุโบสถ (อภ.ิม.(ไทย)๔๑/๔๕/๕๐๗)   

ปลงผม  :       โกนผม ขดูผมหรอืขนดว้ยคมมดี  ชือ่วนัทีพ่ระสงฆโ์ดยเฉพาะพระสงฆใ์น
เมอืงไทยปลงผม ตรงกบัวนัขึน้ ๑๔ คา่ หรอื แรม ๑๔ คา่ ถา้เป็นเดอืนขาดก็
เป็น แรม ๑๓ คา่ เรยีกวา่ วนัโกน, คูก่บั วนัพระ; (ปาก) ชือ่วนัก่อนวนัพระวนั
หน่ึงไดแ้ก่วนัขึน้ ๗ คา่ ขึน้ ๑๔ คา่ แรม ๗ คา่ และแรม ๑๔ คา่ ถา้เป็นเดอืน
ขาดกแ็รม ๑๓ คา่ เรยีกวา่ วนัโกน. โกนผม  ใชม้ดีโกน  ภกิษุจะวา่งเวน้ปลงผม
ไดผ้มยาวไมเ่กนิ ๒ น้ิว หรอื ๒ เดอืนเพราะปฏบิตัติามพทุธบญัญตั ิ  ความวา่ 
คหบด ีหรอืบตุรคหบดผีูเ้กดิภายหลงัในตระกลูใดตระกลูหน่ึง ฟังธรรมนัน้แลว้ได้
ศรทัธาในตถาคต ไดศ้รทัธาแลว้พจิารณาเหน็วา่ ‘ฆราวาสคบัแคบ เป็นทางมา
แหง่ธุล ีบรรพชาปลอดโปรง่ การทีบุ่คคลผูอ้ยูค่รองเรอืน จะประพฤตพิรหมจรรย์
ใหบ้รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้นดุจสงัขท์ีข่ดัแลว้นี้ มใิชท่าํไดง้า่ย ทางทีด่ ี เราควรจะ



 

๓๐๖๐ 
 

 

ปลงผม และหนวด ครองผา้กาสายะ ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ สมยัต่อมา 
เขาไดล้ะกองโภคทรพัยน้์อยใหญ่ เครอืญาตน้ิอยใหญ่แลว้ ปลงผมและหนวด 
ครองผา้กาสายะ ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๕)   

ปลงพระเกศา  :  ปลงพะเกศาของพระมหากษตัรยิท์ีเ่นรเทศออกจากแควน้ มาในอมัพฏัฐสตูร 
ทา่นเหน็วา่ พวกกษตัรยิใ์นโลกนี้ปลงพระเกศากษตัรยิอ์งคห์น่ึงแลว้มอมดว้ยเถา้ 
เนรเทศออกจากแวน่แควน้หรอืจากเมอืงเพราะความผดิบางอยา่ง กษตัรยิอ์งค์
นัน้ควรจะไดน้ัง่รว่มกนัหรอืกนิดื่มรว่มกนัคนอื่น (พราหมณ์หรอืไม)่ ตอบวา่ 
“ควรจะได ้ ทา่นพระโคดม” “พราหมณ์ควรจะเชญิเขาใหม้าบรโิภคในงานเลีย้ง
เพือ่ผูต้าย งานมงคล งานยญัพธิหีรอืงานเลีย้งแขกเหรือ่บา้งหรอืไม่” “ควรเชญิ
ใหม้าบรโิภค” “พราหมณ์ควรจะบอกมนตรใ์หเ้ขาหรอืไม”่ “ควรจะบอก” “เขาควร
ถูกหา้มเกีย่วขอ้งกบัสตรหีรอืไม”่ “ไม่ควรถูกหา้ม” พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
“อมัพฏัฐะ กษตัรยิท์ีถู่กกษตัรยิด์ว้ยกนั ปลงพระเกศา มอมดว้ยเถา้แลว้เนรเทศ
ออกจากแวน่แควน้หรอืจากเมอืง ชือ่วา่เป็นผูถ้งึความตกตํ่าอยา่งยิง่ กษตัรยิเ์มือ่
ถงึความตกตํ่าอยา่งยิง่เชน่นี้ กย็งัจดัวา่ประเสรฐิอยู ่ พราหมณ์ต่างหากทีย่งัตํ่า
กวา่ สมดงัคาถาทีส่นงักมุารพรหมกล่าวไวว้า่ ในหมูช่นทีถ่อืตระกลูเป็นใหญ่ 
กษตัรยิจ์ดัวา่ประเสรฐิทีส่ดุ สว่นทา่นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะจดัว่าเป็น
ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในหมูเ่ทวดาและมนุษย’์ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๗๖/๙๘,ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๒๗๗/๙๙)   

ปลงพระเกศาและพระมสัส  ุ: ปลงผม และ หนวด พระสมณะโคดมเสดจ็ออกผนวช ทรงปลงพระ
เกศาและมสัส ุ มาในโทณทณัฑสตูร กล่าวถงึพราหมณ์โสณทณัฑะแสดงพระ
พทุธคุณ เมือ่พวกพราหมณ์กล่าวอยา่งนี้ พราหมณ์โสณทณัฑะไดก้ล่าววา่ “ท่าน
ทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ พวกทา่นโปรดฟังเราบา้ง เราน่ีแหละควรไปเขา้เฝ้าท่าน
พระโคดม ทา่นพระโคดมไมค่วรเสดจ็มาหาเรา ไดท้ราบวา่ พระสมณะโคดมทรง
เป็นผูม้พีระชาตกิาํเนิดดทีัง้ฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนี ทรงถอืปฏสินธบิรสิทุธิ ์
ดตีลอดเจด็ชัว่บรรพบรุุษ ไมม่ใีครจะคดัคา้นตาํหนิไดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 
ดว้ยเหตุน้ี ทา่นพระโคดมจงึไมค่วรเสดจ็มาหาเรา เราต่างหากควรไปเขา้เฝ้าท่าน
พระโคดม ทา่นทัง้หลาย ขา่ววา่ พระสมณะโคดมทรงละพระประยรูญาตผินวช
แลว้ ทรงสละทรพัยส์นิเงนิทองมากมายทัง้ทีฝั่งอยูใ่นพืน้ดนิและในอากาศผนวช
แลว้  พระสมณะโคดมกาํลงัหนุ่มแน่นมพีระเกศาดาํสนิท ทรงพระเจรญิอยูใ่น
ปฐมวยัเสดจ็ออกจากพระราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติ  เมือ่พระชนกพระชนนีไม่
ทรงปรารถนา(จะใหเ้สดจ็ออกผนวช) มน้ํีาพระเนตรชุม่พระพกัตรท์รงกนัแสงอยู่ 
พระสมณะโคดมทรงปลงพระเกศาและพระมสัสแุลว้ครองผา้กาสาวพสัตรเ์สดจ็
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ออกจากพระราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๐๔/๑๑๔,ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๓๓๒/๑๒๘) 

ปลงพระชนม  ์: ฆา่ รอบฆา่ สงัหาร พระมหากษตัรยิถ์ูกรอบปลงพระชนม ์ดงัพระเจา้อชาตศตัรผูู้
ปลงพระชนมพ์ระราชบดิาผูท้รงธรรม   มาในสามญัญผลสตูร กลา่วถงึ พระเจา้
อชาตศตัร ูเวเทหบิุตร ทีค่วามผดิไดค้รอบงาํเขาผูโ้งเ่ขลาเบาปัญญาซึง่ไดป้ลงพระ
ชนมพ์ระราชบดิาผูท้รงธรรม เพราะตอ้งการความเป็นใหญ่ โดยพระเจา้อชาตศตัรู
จะเป็นพระราชาผูม้อีาํนาจเตม็ทีแ่ลว้ พระเทวทตัยงัปลุกปัน่พระองคใ์หท้รง
หวาดระแวงพระราชบดิาต่อไปอกีวา่ หากปล่อยพระเจา้พมิพสิารไวก้จ็ะเป็น
อนัตรายต่อการครองราชบลัลงักข์องพระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีพระเจา้อชาตศตัรจูงึได้
สัง่ใหป้ลงพระชนมพ์ระเจา้พมิพสิาร ดว้ยการทรมานอยา่งสดุแสนโหดรา้ย
ทารุณ ครัง้นัน้พระเจา้อชาตศตัรทูรงสัง่ใหข้งัพระราชบดิาไวใ้นหอ้งแลว้รมควนั สัง่
หา้มสง่พระกระยาหารและหา้มเยีย่มโดยเดด็ขาด แต่เน่ืองจากพระเจา้พมิพสิาร
เป็นพระโสดาบนับุคคล ดงันัน้แมจ้ะขาดพระกระยาหาร ทัง้ยงัถูกรมดว้ยควนัไฟ 
กย็งัสามารถดาํรงพระชนมช์พีอยูไ่ด ้ โดยอาศยัปิตสิขุอนัเกดิจากมรรคผลดว้ยวธิี
เดนิจงกรม มหินําซ้ําพระวรกายยงัเปลง่ปลัง่ยิง่ขึน้อกีดว้ย เมือ่พระเจา้อชาตศตัรู
ทรงทราบเรือ่ง จงึรบัสัง่ใหช้า่งตดัผมเอามดีโกนกรดีฝ่าพระบาททัง้สองขา้งของ
พระเจา้พมิพสิารเอาน้ํามนัผสมเกลอืทา แลว้ยา่งดว้ยถา่นไมต้ะเคยีนทีก่าํลงัคุแดง
อกีต่อหนึ่งพระเจา้พมิพสิารทรงเกดิทุกขเวทนาอยา่งแรงกลา้ไมน่านนกัก็
สวรรคต  กล่าวกนัวา่ ในภพชาตหิน่ึง พระเจา้พมิพสิารทรงลบหลู่ดถููกพระ
รตันตรยั ดว้ยการทรงฉลองพระบาทเขา้ไปยงัลานพระเจดยี ์ และเอาพระบาทที่
เปรอะเป้ือนเหยยีบเสือ่กกทีเ่ขาปไูวส้าํหรบันัง่ฟังธรรม บาปกรรมในครัง้นัน้รวม
กบัผลกรรมทีท่รงเคยก่อเวรปาณาตบิาตจากการศกึสงครามในอดตีไดต้ามมา
สนองพระองคใ์นทีส่ดุ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๕๐/๘๕,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๕๑/๘๕,ท.ีส.ี(ไทย)
๙/๒๕๓/๘๖)   

ปลงพระชนมายสุงัขาร : ตดัสนิใจวา่จะตายวนันี้,กาํหนดวนัตาย พระพุทธเจา้ได้
ทรงตัง้พระทยัวา่ "นับแต่น้ีต่อไปอีกสามเดือน ตถาคตจกัดบัขนัธปรนิิพพาน" การ
ปลงอายสุงัขารจงึมคีวามหมายในภาษาสามญัวา่ การกาํหนดวนัตายไวล้่วงหน้า
นัน่เอง มขีึน้ในวนัมาฆบชูา ณ กฏูคารศาลา ป่ามหาวนั เมือ่มพีระชมมายไุด ้๘๐ 
พระชนัษา ซึง่ ณ เวลานัน้ ทรงไดต้รสัรูแ้ลว้เผยแพรพ่ระธรรมคาํสัง่สอนมานาน
ถงึ ๔๕ ปีแลว้ มาในมหาปรนิิพพานสตูร กล่าวถงึ ทรงปลงพระชนมายสุงัขาร 
เวลานัน้ พระผูม้พีระภาคทรงมสีตสิมัปชญัญะ ทรงปลงพระชนมายสุงัขารแลว้ ณ 
ปาวาลเจดยี ์ เมือ่พระองคท์รงปลงพระชนมายสุงัขารแลว้ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่ง
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รุนแรงน่าสะพรงึกลวั ขนพองสยองเกลา้ ทัง้กลองทพิยก์ด็งักกึกอ้ง ครัน้พระผูม้ี
พระภาคทรงทราบความนัน้ จงึทรงเปลง่พระอุทานในเวลานัน้ดงันี้วา่ พระมุนีละ
กรรมทัง้ทีช่ ัง่ไดแ้ละทีช่ ัง่ไม่ได ้ อนัเป็นเหตุก่อกาํเนิด เป็นเครือ่งปรุงแต่งภพได้
แลว้ ยนิดใีนภายใน มใีจมัน่คง ทาํลายกเิลสทีเ่กดิในตนได ้ เหมอืนนกัรบทาํลาย
เกราะไดฉ้ะนัน้ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๖๙/๑๑๖,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๕๑/๒๘๓) 

ปลงภาระได้แล ้ว : สลดั คลาย จาง ตดัขาด ดบัตณัหา  พระพทุธเจา้ขา้ หรอืภกิษุผูเ้ป็นพระ
อรหนัตไ์มม่อีาสวกเิลส อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ไดท้าํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ปลง
ภาระไดแ้ลว้ไมม่หีน้าทีต่อ้งทาํอกี บรรลปุระโยชน์สงูสดุแลว้ สิน้กเิลสเครือ่งผกูไว้
ในภพ หลุดพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ มาในเขมสตูร ความวา่ เมือ่ทา่นพระเขมะ
หลกีไปไมน่าน ทา่นพระสมุนะไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ ภกิษุใดเป็นพระอรหนัตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํ
เสรจ็แลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลุประโยชน์ตนโดยลําดบัแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ 
หลุดพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุนัน้ไมม่คีวามคดิอยา่งนี้วา่ ‘ผูท้ีป่ระเสรฐิกวา่เราไม่
ม’ี วา่ ‘ผูท้ีเ่สมอกบัเราไมม่’ี หรอืวา่ ‘ผูท้ีด่อ้ยกวา่เราไมม่”ี (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๙/
๕๑๗) 

ปลงอายสุงัขาร: สลดัลงซึง่ปัจจยัปรุงแต่งอาย,ุ ปลงอายสุงัขาร, สละวงการปรุงแต่งอาย,ุ เลกิ
ความคดิทีจ่ะดาํรงชวีติอยูต่่อไป, ตกลงใจกาํหนดการสิน้ลงอาย,ุ พระพทุธเจา้
ปลงอายสุงัขาร ทรงพจิารณาเหน็ว่าบรษิทั ๔ วา่มคุีณสมบตัพิรอ้มและพรหมจริ
ยะคอืพระศาสนาน้ีเจรญิแพรห่ลายไพบลูยด์แีลว้ จงึตกลงพระทยัวา่อกี ๓ เดอืน
แต่นัน้ไป จะปรนิิพพาน   มาในมหาปรนิิพพานสตูร ในสว่นเหตุทีท่าํใหเ้กดิ
แผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง ๘ ประการ หน่ึงในนัน้ขอ้ที ่๗ กล่าวถงึคราวทีต่ถาคตมี
สตสิมัปชญัญะ ปลงอายสุงัขาร แผน่ดนินี้กไ็หว สัน่สะเทอืน เลื่อนลัน่ น้ีเป็นเหตุ
ปัจจยัประการที ่ ๗ ทีท่าํใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
อานนท ์เราเคยบอกเธอไวก่้อนมใิชห่รอืวา่ ความพลดัพราก ความทอดทิง้ ความ
แปรเปลีย่นเป็นอยา่งอื่นจากของรกัของชอบใจทุกอยา่งจะตอ้งม ีฉะนัน้ จะพงึหา
ไดอ้ะไรจากทีไ่หนในสงัขารนี้ สิง่ทีเ่กดิขึน้ มขีึน้ ถูกปัจจยัปรุงแต่งขึน้มคีวามแตก
สลายเป็นธรรมดา เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะปรารถนาวา่ ขอสิง่นัน้จงอยา่แตกสลายไป
เลย ตถาคตสละ คลาย ปลอ่ย ละ วางสิง่นัน้ไดแ้ลว้ ปลงอายสุงัขารแลว้วาจาที่
ตถาคตกล่าวไวว้า่ ‘อกีไมน่าน การปรนิิพพานของตถาคตจะม ี จากน้ีไปอกี ๓ 
เดอืน (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗๑/๑๑๘,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๗๗/๑๒๕,ท.ีม.(ไทย)๑๐/
๑๘๓/๑๓๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๐๒/๔๐๐) 



 

๓๐๖๓ 
 

 

ปลดเปลือ้ง :    ทาํใหห้ลุดพน้เพือ่แบ่งเบาหรอืใหห้มดไป, ทาํใหห้ลุดพน้, บรรเทา,ชว่ยเหลอื,ทาํ
อาการทีห่นกัใหเ้บาลง ทาํใหส้ร่าง แมแ้ต่ปลดเปลือ้งทฏิฐมิานะอนัชัว่ของอรฏิฐ
ภกิษุมาในวสัสการสตูร กล่าวถงึอรฏิฐภกิษุผูม้บีรรพบุรุษเป็นพรานฆา่นกแรง้ 
ภกิขทุัง้หลายกล่าวกะทา่นวา่ ทฏิฐชิัว่เชน่น้ีได ้ เกดิขึน้แก่ท่าน อรฏิฐภกิษุกล่าว
วา่ “เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้ทา่นทัง้หลาย เรารูท้ ัว่ถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง
แสดงแลว้ จนกระทัง่วา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ไมใ่ชธ่รรมก่อ
อนัตรายแก่ผูซ่้องเสพ ลาํดบันัน้ ภกิษุเหล่านัน้ปรารถนาจะปลดเปลือ้งอรฏิฐ
ภกิษุผูม้บีรรพบุรุษเป็นพรานฆา่นกแรง้จากทฏิฐชิัว่นี้ จงึซกัไซ ้ไล่เลยีง สอบสวน
ดว้ยคาํพดูวา่ “ทา่นอรฏิฐะทา่นอยา่ไดก้ล่าวอยา่งนี้ อยา่กล่าวตู่พระผูม้พีระภาค 
การกล่าวตู่พระผูม้พีระภาคไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รสัอยา่งนัน้ 
พระผูม้พีระภาคตรสัธรรมทีก่่ออนัตรายวา่เป็นธรรมก่ออนัตรายไวโ้ดยประการ
ต่าง ๆ และธรรมเหล่านัน้กส็ามารถก่ออนัตรายใหแ้ก่ผูซ่้องเสพไดจ้รงิ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ‘กามทัง้หลายมคีวามยนิดน้ีอย มทีุกขม์าก มคีวามคบัแคน้มาก 
มโีทษยิง่ใหญ่ กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนรา่งโครงกระดกู มทีุกขม์าก มคีวาม
คบัแคน้มากมโีทษยิง่ใหญ่ บุคคลผูรู้แ้จง้ทางปลดเปลือ้งสรรพสตัวจ์ากบ่วงแหง่
มจัจุราช ประกาศธรรมทีค่วรรูท้ีเ่กือ้กลูแก่เทวดาและมนุษย ์อน่ึง ชนจาํนวนมาก  
เลื่อมใส เราเรยีกบุคคลนัน้ ผูฉ้ลาดในธรรมทีเ่ป็นทางและมใิชท่างแหง่ธรรมผูท้าํ
กจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่อีาสวะ ปลดเปลือ้งภาระไดห้มดแลว้ เป็นพทุธะ ธาํรง
ชาตสิดุทา้ยวา่ เป็นมหาบุรุษ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๓๔/๒๔๖,องฺ.จตุกก.(ไทย)๒๑/
๓๕/๕๗)   

ปล้น : แยง่,แยง่ชงิ,ดกัจี,้ เยือ้แย่งชงิทรพัยส์นิของเจา้ของทรพัยต์่อหน้า มลีกัษณะ
ปลน้สะดมโดยยกเคา้ ปลน้ในบา้นหลงัเดยีว ดกัปลน้ทีท่างเปลีย่ว  มาในพรหม
ชาลสตูร เรือ่ง จฬูศลี ปุถุชนเมือ่กล่าวยกย่องตถาคต วา่ พระสมณโคดมทรงเวน้
ขาดจากการตดั(อวยัวะ) การฆา่ การจองจาํ การตชีงิวิง่ราว การปลน้และการขู่
กรรโชก เป็นความคดิของครปูรูณกสัสปะทีเ่ป็นอกริยิวาทะ = ลทัธทิีถ่อืวา่ทาํ
แลว้ไมเ่ป็นอนัทาํ มกีาร ปลน้ ตดัชอ่งยอ่งเบา ทาํโจรกรรมในบา้นหลงัเดยีว ดกั
ซุ่มทีท่างเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเทจ็ ผูท้าํ(เชน่นัน้) กไ็มจ่ดัวา่ทาํบาป สามญัญผลสตูร 
จุลศลี วา่ ภกิษุเวน้ขาดจากการตดั(อวยัวะ) การฆา่ การจองจาํ การตชีงิวิง่ราว 
การปลน้ และการขูก่รรโชก ทัง้หมดนี้คอืศลีของภกิษุ(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๐/๕,ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๑๖๖/๕๓,ท.ีส.ี(ไทยป๙/๑๙๔/๖๗,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๓๘/๑๓๑,ส.ํส.(ไทย)
๑๘/๓๖๕/๔๓๘) 



 

๓๐๖๔ 
 

 

ปล้นชาวนิคม : แยง่ชงิ, เยือ้แยง่, ดกัจี,้ ขม่ขูเ่อาทรพัย ์ ปลดทรพัยส์นิจากชาวบา้นหรอืหมูบ่า้น
ต่อหน้า  มาในสพัพมทิงักมัมโตตกิถา เป็นบทสนทนาของสกวาท ี(สก.) ประกบั 
ปรวาท(ีปร.) ความว่า บุคคลพงึลกัทรพัย ์พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดู
เพอ้เจอ้  ตดัชอ่งยอ่งเบา ปลน้สะดม  ปลน้เรอืนหลงัเดยีว ดกัปลน้ในทางเปลีย่ว 
ผดิภรรยาผูอ้ื่น ปลน้ชาวบา้น ปลน้ชาวนิคม พงึถวายทาน  จวีร  บณิฑบาต  
เสนาสนะ คลิานปัจจยัเภสชับรขิาร เพราะวบิากของกรรมใชไ่หม ปร. ตอบวา่ ใช ่
(อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๗๘๔/๘๒๐)   

ปล้นชาวบา้น : แยง่ชงิ, เยือ้แยง่, ดกัจี,้ ยกเคา้ทรพัยข์องชาวบา้นต่อหน้า  มาในสพัพมทิงักมัม
โตตกิถา เป็นบทสนทนาของสกวาท ี (สก.) ประกบั ปรวาท ี (ปร.) สก.ถามวา่ 
บุคคลพงึลกัทรพัยพ์ดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ  พดูเพอ้เจอ้  ตดัชอ่งยอ่ง
เบา ปลน้สะดม  ปลน้เรอืนหลงัเดยีว ดกัปลน้ในทางเปลีย่ว ผดิภรรยาผูอ้ื่น ปลน้
ชาวบา้น ปลน้ชาวนิคม และถวายทาน จวีร  บณิฑบาต  เสนาสนะ คลิานปัจจยั
เภสชับรขิาร เพราะวบิากของกรรมใชไ่หม ปร. ตอบวา่ ใช ่ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๗๘๔/๘๒๐)   

ปล้นบา้น  :    แยง่ชงิ, เยือ้แยง่, ดกัจี,้ยกเคา้ทรพัยข์องคนในบา้นเรอืนนัน้ไปต่อหน้า  มาในมหา
ทุกขกัขนัธสตูร กล่าวถงึ โทษของกามเป็นทีข่องการถูกปลน้บา้น วา่ เพราะกาม
เป็นตน้เหตุ เพราะกามเป็นเหตุเกดิ เพราะเหตุแหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายตดั
ชอ่งยอ่งเบาบา้ง ขโมยยกเคา้บา้ง ปลน้บา้นบา้ง ดกัจีใ้นทางเปลีย่วบา้ง ละเมดิ
ภรรยาผูอ้ื่นบา้ง พระราชากร็บัสัง่ใหจ้บัเขาลงอาญาดว้ยประการต่าง ๆ คอื 
เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง เฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ชนเหล่านัน้จงึเขา้ถงึความตายบา้ง  ทุกข์
ปางตายบา้ง แมข้อ้น้ีกช็ือ่วา่เป็นโทษแหง่กามทัง้หลาย เป็นกองทุกขท์ีจ่ะพงึเหน็
ไดเ้อง มกีามเป็นเหตุ มกีามเป็นตน้เหต ุ มกีามเป็นเหตุเกดิ เกดิเพราะเหตุแหง่
กามทัง้หลายนัน่แล (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๖๙/๑๗๐) 

ปล้นเรือนหลงัเดียว : แยง่ชงิ, เยือ้แย่ง, ยกเคา้ทรพัยใ์นบา้นหลงัเดยีวต่อหน้า   มาในสพัพมิ
ทงักมัมโตตกิถา เป็นบทสนทนาของสกวาท ี (สก.) ประกบั ปรวาท ี (ปร.) สก.
ถามวา่ บุคคลพงึลกัทรพัยพ์ดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ  พดูเพอ้เจอ้  ตดั
ชอ่งยอ่งเบา ปลน้สะดม  ปลน้เรอืนหลงัเดยีว และถวายทาน จวีร  บณิฑบาต  
เสนาสนะ คลิานปัจจยัเภสชับรขิาร เพราะวบิากของกรรมใชไ่หม ปร. ตอบวา่ ใช ่
และมาในอพัยากตกถา ทา่น สก. ถามวา่ บุคคลพงึลกัทรพัย ์ พดูเทจ็ ตดัชอ่ง
ยอ่งเบา ปลน้สะดม ปลน้เรอืนหลงัเดยีว เพราะวบิากของกรรมใชไ่หม ปร. ใช่  
บุคคลพดูเทจ็ ปลน้เรอืนหลงัเดยีว เขาทาํประทกัษณิพระเจดยีไ์ดด้ว้ยความฝัน
ใชไ่หม ปร.ตอบวา่ ใช ่(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๘๔/๘๒๐,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๙๐๑/๙๓๐)   



 

๓๐๖๕ 
 

 

ปล้นสะดม  :  ดกัจี,้  โจรกรรม ชงิทรพัย ์ ยกเคา้ ปลน้โดยใชว้ธิรีมยาใหเ้จา้ของทรพัยห์ลบั
สนิทไมรู่ส้กึตวั มาในภยสตูร กล่าวถงึภยัอยา่งหนึ่งในภยั ๓  อยา่ง คอื สมยัที่
ภยั คอืโจรป่าปลน้สะดม พวกชาวบา้นตา่งพากนัขึน้ยานหนีไป มอียูเ่มือ่มภียัคอื
โจรป่าปลน้สะดม เมือ่ชาวบา้นพากนัขึน้ยาน หนีไป   ในทีน่ัน้ แมม้ารดากไ็มไ่ด้
พบบุตร  แมบุ้ตรกไ็มไ่ดพ้บมารดา  ปุถุชนผูไ้ม ่ไดส้ดบั  เรยีกภยันี้วา่ “อมาตา
ปุตตกิภยั” (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๓/๒๔๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๔/๙๓,อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๗๘๔/๘๒๐,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๙๐๑/๙๓๐,องฺ.ตกิ.อ.(บาล)ี  ๒/๖๓/๑๘๔) 

ปลวก :    สตัวก์นิไม ้ หรอืกระดาษ ตวัคลา้ยมด เป็นสตัวอ์ยูร่วมกนัเป็นหมพูวก โดยมาก
ทาํรงัอยูต่ามไม ้  เป็นคาํอุปมาการสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจุบนัแต่มทุีกขเ์ป็น
วบิากในอนาคตมาในจฬูธมัมสมาทานสตูร   การสมาทานธรรมสตูรเลก็เมือ่พระ
ผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั รบัสัง่เรยีกภกิษุมาตรสัวา่  การสมาทาน
ธรรมทีม่สีขุในปัจจุบนั  แต่มทีุกขเ์ป็นวบิากในอนาคต  อุปมาพวกอาราม เทวดา 
วนเทวดา รุกขเทวดาและพวกเทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้ไมผู้เ้ป็นมติรอาํมาตยญ์าติ
สาโลหติของเทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้สาละนัน้ต่างกพ็ากนัมาปลอบโยนภกิษุนัน้วา่
‘อยา่กลวัเลยทา่นผูเ้จรญิ    อยา่กลวัเลย  เมลด็พชืแห่งเถายา่นทรายนัน้ บางที
นกยงูอาจกลนื กนิบา้ง  เนื้ออาจเคีย้วกนิบา้ง ไฟป่าอาจไหมบ้า้ง    พวก
คนทาํงานในป่าอาจถอนบา้ง  ปลวกอาจกดักนิบา้ง หรอืไมง่อก ขึน้’ แต่บางครัง้  
เมลด็พชืแหง่เถายา่นทรายนัน้นกยงูกไ็มก่ลนืกนิ    เน้ือกไ็ม่เคีย้วกนิ  ไฟป่ากไ็ม่
ไหม ้ พวกคนทาํงานในป่ากไ็มถ่อน ปลวกกไ็มก่ดักนิยงัคง เป็นพชืตอ่ไป    
(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๖๘/๕๑๐)   

ปลอกเหลก็ : เครือ่งมอืลงโทษคนพาลของพระราชา  มาในพาลปัณฑติสตูร เมือ่พระราชา
ลงโทษคนพาลดว้ยเครือ่งมอืคอืปลอกเหลก็วา่คนพาลเหน็พระราชารบัสัง่ใหจ้บั
โจรผูป้ระพฤตผิดิมาแลว้ ลงอาญาโดยประการต่าง ๆ คอื ใหเ้ฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง 
ใหเ้ฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ใหต้ดีว้ยไมพ้ลองบา้ง ตดัมอืบา้ง ตดัเทา้บา้ง ตดัทัง้มอื
และเทา้บา้ง ตดัใบหบูา้ง ตดัจมกูบา้ง ตดัทัง้ใบหแูละจมกูบา้ง วางกอ้นเหลก็แดง
บนศรีษะบา้ง ถลกหนงัศรีษะแลว้ขดัใหข้าวเหมอืนสงัขบ์า้ง เอาไฟยดัปากจน
เลอืดไหลเหมอืนปากราหบูา้ง เอาผา้พนัตวัราดน้ํามนัแลว้จุดไฟเผาบา้ง พนัมอื
แลว้จุดไฟต่างคบบา้ง ถลกหนงัตัง้แต่คอถงึขอ้เทา้ใหล้กุเดนิเหยยีบหนงัจนลม้ลง
บา้ง ถลกหนงัตัง้แต่คอถงึบัน้เอว ทาํใหม้องดเูหมอืนนุ่งผา้คากรองบา้ง สวม
ปลอกเหลก็ทีข่อ้ศอกและเขา่แลว้เสยีบหลาวทัง้ ๕ ทศิเอาไฟเผาบา้ง (ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๒๔๗/๒๙๒) 



 

๓๐๖๖ 
 

 

ปลอดภยั :       ปลอดภยัจากภพชาต ิ จากทุกข ์ จากการอุบตั ิ  มาในสตุมยญาณนิทเทส 
กล่าวถงึความปลอดภยัวา่ ความไมเ่กดิขึน้ปลอดภยั ความไมเ่ป็นไปปลอดภยั 
ความไมม่กีรรมเป็นเครือ่งประมวลมาปลอดภยั ความไมม่ปีฏสินธปิลอดภยั อคติ
ปลอดภยั ความไม่บงัเกดิปลอดภยั ความไมอุ่บตัปิลอดภยั ความไมเ่กดิ
ปลอดภยั ความไมแ่ก่ ไมเ่จบ็ไข ้ ไมต่าย ไม่เศรา้โศกปลอด ภยั (ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๑๐/๑๘)   

ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง : ปลุกเรา้ใจใหก้ระตอืรอืรน้เกดิความอุตสาหะมกีาํลงัใจแขง็ขนั 
มัน่ใจทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็จงได ้ สูง้าน ไมห่วัน่ระยอ่ ไมก่ลวัเหนื่อย ไมก่ลวัยาก 
(สมุตเตชนา)  มาในปัตตสตูร วา่ดว้ยเรือ่งบาตร กล่าวถงึเรือ่งอุปาทานขนัธ ์๕ ที่
พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเหน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไป
ปฏบิตั ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาที่
เกีย่วกบัอุปาทานขนัธ ์๕ ทีเ่กีย่วกบัผสัสายตนะ ๖ ทีป่ระกอบดว้ยนิพพาน ภกิษุ
เหล่านัน้ต่างใสใ่จใหส้าํเรจ็ประโยชน์ น้อมนึกมาดว้ยความเตม็ใจ เงีย่โสตสดบั
ธรรมเหล่านัน้อยู ่ ภกิษุเหลา่นัน้ต่างใสใ่จใหส้าํเรจ็ประโยชน์น้อมนึกมาดว้ยความ
เตม็ใจ เงีย่โสตสดบัธรรมอยู ่ มาในปฐมนฬกปานสตูร วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาที่
นฬกปานนิคม กล่าวถงึเรีอ่งธรรมมกีถาทีพ่ระองคท์รงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลาย
เหน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตัเิรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลม
ใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาสิน้หลายราตรทีเีดยีว ทรงชาํเลอืงดภูกิษุสงฆผ์ู้
น่ิงเงยีบอยู ่ (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕๒/๑๙๓,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕๓/๑๙๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๑๕๕/๑๙๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๗/๑๔๕)   

ปลา : สตัวท์ีเ่ทีย่วไปในน้ํา  กล่าวถงึลทัธกิดีกนับาปดว้ยตบะ พระผูม้พีระภาคตอบ
นิโครธวา่บุคคลผูบ้าํเพญ็ตบะในโลกนี้เป็นอเจลกประพฤตเิปลอืยกายไม่มี
มารยาทเลยีมอื  เป็นตน้ ไมร่บัอาหารของหญงิทีค่ลอเคลยีชายไมร่บัอาหารทีน่ดั
แนะกนัทาํไว ้ ไมร่บัอาหารในทีเ่ลีย้งสนุขั ไมร่บัอาหารในทีม่แีมลงวนัไต่ตอมเป็น
กลุ่มๆ ไมก่นิแมป้ลาพระองคต์รสัวา่ การกดีกนับาปดว้ยตบะอยา่งนี้  กย็งัมี
อุปกเิลสอยูเ่ป็นอนัมาก (ว.ิมหา.(ไทย)๒/๒๖๐/๔๑๒) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๕๗/๓๙) 
(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๖๖/๔๐๒) 

ปลากด : ชือ่ปลาชนิดหน่ึงทีป่รากฏในสระโบกขรณีทีก่่อสรา้งดว้ยแกว้ไพฑรูยม์าในวธิุร
ชาดก  มณิกณัฑ ์ กล่าวถงึสระโบกรณีทีส่รา้งดว้ยแกว้ มณีไพฑรูยด์วงนี้    มี
แมน้ํ่าทีม่ทีา่น้ําสวยงาม  ลาดดว้ยทรายทอง    มน้ํีาใสสะอาดไหลไปไมข่าดสาย  
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของฝงูปลา อน่ึงในแม่น้ําน้ี มฝีงูจระเข ้  มงักร ตะโขง เต่า ปลา
สลาด  ปลากระบอก ปลากด  แหวกวา่ยไปมา ขอทลูเชญิพระองคท์อดพระเนตร



 

๓๐๖๗ 
 

 

สระโบกขรณีทีก่่อสรา้งดว้ยแกว้ไพฑรูยซ์ึง่เกลื่อนกลน่ไปดว้ยฝงูปลานานาชนิด  
ดารดาษไป ดว้ยหมูไ่มช้นิดต่าง  ๆ   (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๔๑๕/๔๐๓) 

ปลากระทงุเหว : ชือ่ปลาทีอ่ยูใ่นสระโบกขรณี เกดิขึน้เอง น่าเกษมสาํราญ น้ําไมขุ่น่ มทีา่
ราบเรยีบ มปีลากระทุงเหวและปลาอื่น ๆ หลายชนิด  มาในสธุาโภชนชาดก 
กล่าวถงึปลาในสระโบกขรณีนัน้มปีลานานาชนิด คอื ปลาดุก ปลากระทุงเหว 
ปลากราย กุง้ ปลาตะเพยีน ปลาสลาด และปลากา ต่างพากนัแหวกวา่ยเกลื่อน
กลาดอยูใ่นสระทีม่ขีอบคนัอยา่งรา่เรงิเกษมสาํราญทัง้มอีาหารมากมายแสดงถงึ
ความงดงามของนางหริเีทพธดิา เทพธดิานัน้ผูม้ผีวิพรรณงดงาม ทดัทรงดอกไม้
สเีขยีว เยือ้งกรายเขา้ไปยงัอาศรม ประดุจสายฟ้า ในระหวา่งกลุ่มมหาเมฆ (ข.ุ
ชา(ไทย)๒๘/๒๖๔/๑๒๙)   

ปลากระบอก :  ชือ่ของปลาชนิดหน่ึงทีม่สีวยรปูงามในแมน้ํ่าคงคา   มาในจกักวากชาดก นก
จกัรพาก กล่าวถงึเรือ่งกากบันกจกัรพาก ความวา่ กาถามนกจกัรพากวา่ นก
จกัรพากทา่นมสีสีวยรปูงามลํ่าสนั เลอืดฝาดด ี ทรวดทรงงาม ใบหน้าผอ่งใส 
ทา่นจบัอยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่าคงคา คงกนิอาหารอยา่งนี้ คอื ปลากระบอก นะซ ิ นก
จกัรพากปฏเิสธคาํพดูของกานัน้วา่ ขา้พเจา้มไิดก้นิอาหารชนิดน้ี หรอืสตัวบ์ก
สตัวน้ํ์าเลย นอกเสยีจากสาหรา่ยและจอกแหน เพือ่น (กาเอ๋ย) สาหร่ายและจอก
แหนนี้เป็นอาหารของขา้พเจา้มาในวธิุรชาดก กล่าวถงึปุณณกยกัษ์ทลูใหพ้ระผูม้ี
พระภาคทอดพระเนตรฝงูเนื้อในแกว้มณีดวงนี้ และแกว้มณีดวงนี้มแีม่น้ําทีม่ทีา่
น้ําสวยงาม ปลากระบอก และปลาตะเพยีนแหวกวา่ยไปมามาในอุปสวี
เถราปทาน กล่าวถงึใกลข้อบสระธรรมชาต ิ มตีน้การะเกดจาํนวนมากกม็ดีอก
บานสะพรัง่ ม ี จระเข ้ตะโขง นาก งหูลามเกดิอยูใ่นสระนัน้จาํนวนมากแสดงถงึ
คุณลกัษณะของนกจกัรพากทา่นมสีสีวยรปูงามลํ่าสนั  เลอืดฝาดดทีรวดทรงงาม 

ใบหน้าผอ่งใส (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๓๖/๓๔๕,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๔๑๕/๔๐๓,ข.ุอป.
(ไทย)๓๒/๑๒๒/๖๗๐)   

ปลากราย :  ชือ่ปลาชนิดหน่ึงทีอ่ยูใ่นสระโบกขรณีทีส่รา้งดว้ยแกว้ไพฑรูย ์  มาในสธุาโภชน
ชาดก กล่าวถงึปลากรายชนิดหน่ึงในปลาหลาย ๆ   ชนิดทีอ่ยูใ่นสระโบกขรณ ี
คอื ปลาดุก ปลากระทุงเหว ปลากราย แมอ้ื่น ๆ  มกีุง้ ปลาตะเพยีน ปลาสลาด 
และปลากา ต่างพากนัแหวกวา่ยเกลื่อนกลาดอยูใ่นสระทีม่ขีอบคนัอยา่งรา่เรงิ
เกษม สาํราญ ทัง้มอีาหารมากมายแสดงถงึคุณลกัษณะของเทพธดิานัน้ผูม้ ี
ผวิพรรณงดงามทดัทรงดอกไมส้เีขยีวเยือ้งกรายเขา้ไปยงัอาศรมประดุจสายฟ้า
ในระหว่างกลุ่มมหาเมฆ (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๖๔/๑๒๙)   



 

๓๐๖๘ 
 

 

ปลากา : ชือ่ของปลาชนิดหน่ึงในแมน้ํ่าคงคาและสระโบกขรณี   มาในจกักวากชาดก นก
จกัรพาก กล่าวถงึเรือ่งกาถามนกจกัรพากวา่ นกจกัรพากท่านมสีสีวยรปูงามลํ่า
สนั เลอืดฝาดด ีทรวดทรงงาม ใบหน้าผอ่งใส ทา่นจบัอยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่าคงคา คงกนิ                    
ปลากา แลปลาอื่น ๆ มปีลากระบอก ปลาหมอ ปลาเคา้ และปลาตะเพยีน นะซ ิ
นกจกัรพากปฏเิสธคาํพดูของกานัน้วา่ ขา้พเจา้มไิด ้ กนิอาหารชนิดน้ี หรอืสตัว์
บกสตัวน้ํ์าเลย นอกเสยีจากสาหรา่ยและจอกแหน เพือ่น (กา) สาหรา่ยและจอก
แหนนี้เป็นอาหารของขา้พเจา้ มาในสธุาโภชนชาดก ซึง่ปลากาอยูใ่นสระ
โบกขรณีและ                                                ปลาอื่น ๆ หลายชนิด ต่าง
พากนัแหวกวา่ยเกลื่อนกลาดอยูใ่นสระที ่มขีอบคนั อยา่งร่าเรงิเกษมสาํราญ ทัง้
มอีาหารมากมาย แสดงถงึคุณลกัษณะของนกจกัรพากทา่นมสีสีวยรปูงาม 

ทรวดทรงงาม ใบหน้าผอ่งใส  (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๓๖/๓๔๕,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/
๒๖๔/๑๒๙,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๐๕๘/๕๐๘)  

ปลาเค้า  :         ชือ่ปลาชนิดหน่ึงทีอ่าศยัอยูใ่นแมน้ํ่าในแกว้มณีและในสระโบกขรณี  มาในวธิุร
ชาดก กล่าวถงึปลาเคา้ทีอ่ยูใ่นสระโบกขรณีทีปุ่ณณกยกัษ์กราบทลูใหพ้ระผูม้ี
พระภาคทอดพระเนตรฝงูเนื้อนานาชนิดทีม่อียูก่ลาดเกลื่อนซึง่ธรรมชาตไิด้
เนรมติไวใ้นแกว้มณีดวงหนึ่ง ในแกว้มณีดวงนี้ มแีมน้ํ่าทีม่ทีา่น้ําสวยงาม ลาด
ดว้ยทรายทอง มน้ํีาใสสะอาดไหลไปไม่ขาดสาย เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของฝงูปลา อน่ึง 
ในแมน้ํ่าน้ี มฝีงูจระเข ้มงักร ตะโขง เต่า ปลาสลาด ปลากระบอก ปลากด ปลา
เคา้ มาในอุปสวีเถราปทาน กล่าวถงึปลาเคา้อยูใ่น สระร่วมกบัสตัวอ์ืน่ ๆ วา่ ใน
สระนัน้มงีหูลาม งเูหลอืม ปลาสลาดปลากระบอกปลาสวายปลาเคา้เป็นการทลู
เชญิพระองคท์อดพระเนตรวา่ ขา้แต่มหาราชผูส้งูสง่กวา่ชาวประชา ขอทลูเชญิ
พระองคท์รงทอดพระเนตรแกว้มณีดวงนี้  ซึง่มรีศัมเีรอืงรองผอ่งใส    สมบรูณ์
ทุก  ๆ    สว่นอยา่งนี้   อนัเป็นรางวลัแก่ผูช้นะพนนั (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๔๑๕/
๔๐๓, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๒๒/๖๗๐) 

ปลาช่อน : ชือ่ปลาทีอ่าศยัอยูใ่นสระโบกขรณีกบัสตัวน้ํ์าอื่น ๆ จาํนวนมาก  มาในมหาวน
วณัณนา กลา่วถงึปลาชอ่นทีอ่าศยัอยูใ่นสระโบกขรณีกบัสตัวอ์ื่น ๆ ความวา่ 
ดอกไมท้ีเ่กดิบนบกและเกดิในน้ําเหล่านัน้ทัง้หมดต่างกป็รากฏอยูใ่นสระนัน้ 
เพราะมน้ํีาขงัอยูม่ากน่ารืน่รมย ์อน่ึง ในสระโบกขรณีนัน้ มปีลาทีแ่หวกวา่ยอยูใ่น
น้ํามากชนิด คอื ปลาชอ่น แสดงถงึงดงามและความอดุมสมบรูณ์แห่งป่านัน้   (ข.ุ
ชา.(ไทย)๒๘/๒๐๕๘/๕๐๔)   

ปลาดกุ :       ชือ่ปลาชนิดหน่ึงทีอ่าศยัอยูใ่นสระโบกขรณีกบัสตัวอ์ื่นๆมาในสธุาโภชนชาดก 
กล่าวถงึปลาดุกทีอ่าศยัอยูใ่นสระนัน้ ความวา่ ในสระโบกขรณีนัน้มปีลานานา



 

๓๐๖๙ 
 

 

ชนิด คอื ปลาดุก ปลากระทุงเหว ปลากราย กุง้ ปลาตะเพยีน ปลาสลาด และ
ปลากา ต่างพากนัแหวกวา่ยเกลื่อนกลาดอยูใ่นสระทีม่ขีอบคนั อยา่งรา่เรงิเกษม
สาํราญ ทัง้มอีาหารมากมาย แสดงถงึความสมบรูณ์แหง่ป่าและอาหาร มาในมหา
วนวณัณนา กล่าวถงึปลากาทีอ่าศยัอยูใ่นสระโบกขรณีกบัสตัวอ์ื่น ๆ ความวา่ 
ดอกไมท้ีเ่กดิบนบกและเกดิในน้ําเหล่านัน้ทัง้หมดต่างกป็รากฏอยูใ่นสระนัน้ 
เพราะมน้ํีาขงัอยูม่ากน่ารืน่รมย ์อน่ึง ในสระโบกขรณีนัน้ มปีลาทีแ่หวกวา่ยอยูใ่น
น้ํามากชนิด คอื ปลาดุก แสดงถงึความสมบรูณ์ธรรมแหง่ป่าและอาหาร (ข.ุชา.
(ไทย)๒๘/๒๖๔/๑๒๙,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๐๕๘/๕๐๔) 

ปลาตะเพียน : ชือ่ปลาชนิดหน่ึงทีส่นุขัจิง้จอกคาบสว่นกลางไปกนิเพราะการทะเลาะกนัของนาก
สองตวั  มาในทพัภปุปผชาดก กล่าวถงึสนุขัทีค่าบสว่นปลาตะเพยีนไปจากการที่
จิง้จอกทีเ่ขา้ตดัสนิการทะเลาะกนัของนากสองตวัทีแ่ยง่ปลากนั สนุขัจิง้จอก
กล่าววา่ เมือ่ก่อนเราเป็นผูต้ ัง้อยูใ่นธรรม พจิารณาคดมีาแลว้มากมาย เพือ่น เรา
จะระงบัความทะเลาะกนั ความววิาทจงสงบไป นากตวัทีเ่ทีย่วไปตามรมิฝัง่จง
เอาหางไป ตวัทีเ่ทีย่วไปในน้ําลกึจงเอาหวัไป สว่นทอ่นกลางนี้ตกเป็นของเราผู้
ตัง้อยู่ในธรรม นากทัง้ ๒ พดูกนัวา่ ถา้เราไมท่ะเลาะกนั จกัมอีาหารไปนานวนั 
สนุขัจิง้จอกคาบเอาปลาตะเพยีน(สว่นกลาง)ทีไ่มใ่ชท่อ่นหวัทอ่นหางไปเสยีแลว้ 
แสดงความไม่สามคัคเีป็นทีม่าของอดอยาก มาในธาโภชนชาดก กล่าวถงึสระ
โบกขรณทีีป่ลาตะเพยีนอาศยัอยูก่บัสตัวอ์ื่น ๆมากมาย ความวา่ ในสระโบกขรณี
นัน้มปีลานานาชนิด คอื ปลาตะเพยีน และปลาชนิดอื่น  ๆ มปีลาดุก ปลากระทุง
เหว ปลากราย กุง้ ปลาสลาด และปลากา ต่างพากนัแหวกวา่ยเกลือ่นกลาดอยู่
ในสระทีม่ขีอบคนั อยา่งรา่เรงิเกษมสาํราญ ทัง้มอีาหารมากมายแสดงถงึ
ความสขุสาํราญ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๔/๒๖๐,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๖๔/๑๒๙,ข.ุอป.
(ไทย)๓๒/๑๒๒/๖๗๐) 

ปลาตะเพียนแดง : ชือ่ปลาชนิดหน่ึงทีน่ากขอใหพ้ราหมณ์บรโิภคเป็นอาหาร มาในสสปัณฑติ
ชาดก วา่ดว้ยกระต่ายบณัฑติโพธสิตัว ์ กล่าวถงึปลาตะเพยีนแดงทีน่ากขอให้
พราหมณ์บรโิภค ความวา่ นากกล่าวกบัทา้วสกักะผูแ้ปลงกายเป็นพราหมณ์มา
ขออาหารวา่ ขา้พเจา้มปีลาตะเพยีนแดงอยู ่๗ ตวั ซึง่พรานเบด็ตกขึน้มาไดจ้าก
น้ําวางไวบ้นบก พราหมณ์ ขอทา่นจงบรโิภคอาหารทีข่า้พเจา้มอียูอ่ยา่งนี้ แลว้
บาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่าเถดิ เป็นอาหารเพือ่ปฏบิตัธิรรม (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๖๑/
๑๖๙) 

ปลาติมิ :        ชือ่ปลาขนาดใหญ่ชนิดหน่ึงอาศยัอยูใ่นมหาสมทุรเป็นทีเ่ปรยีบเทยีบวา่ปลานี้อยู่
ในพทุธญาณเชน่เดยีวกบัโลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก สมณพราหมณ์ 



 

๓๐๗๐ 
 

 

เทวดาและมนุษย ์  มาในปสรูสตุตนิทเทส กล่าวถงึปลาและเต่าชนิดใดชนิดหน่ึง 
รวมทัง้ปลาตมิ ิ ปลาตมิงิคละและปลาต-ิมติมิงิคละ ยอ่มเป็นไปอยูภ่ายใน
มหาสมทุร ฉนัใด โลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สตัวพ์รอ้มทัง้
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ยอ่มเป็นไปภายใน พระญาณของพระพทุธเจา้ 
ฉนันัน้เหมอืนกนั (ข.ุม.(ไทย)๒๙/๖๙/๒๑๖,ข.ุม.(ไทย)๓๑/๕/๕๕๑) 

ปลาติมิงคละ :  ชือ่ปลาขนาดใหญ่สามารถกลนืกนิปลาตมิไิด ้และปลาตมิติมิงิคละมขีนาดลาํตวั
ใหญ่ถงึ ๕๐๐ โยชน์ สามารถกลนืกนิปลาตมิงิคละดว้ยกนัได ้ เป็นทีเ่ปรยีบเทยีบ
กบัเทวดา มาร พรหมทีอ่ยูใ่นพทุธญาณ  มาในกุณาลชาดก กล่าวเปรยีบเทยีบ
ถงึการฮุบเอาทรพัยส์นิสมบตัขิองชายเช่นปลาตมิงิคละอยา่งไมล่ะอาย ความวา่ 
เหล่าหญงิงนัน้ไมม่วีนิยั ไมส่งัวร พวกเธอยนิดใีนน้ําเมาและเนื้อสตัว ์ ไมม่คีวาม
สาํรวม ยอ่มฮุบเอาทรพัยท์ีช่ายหามาไดเ้หมอืนปลาตมิงิคละกลนืกนิมงักรใน
สาคร  มาในโสฬสปัญญานิทเทส ปลาและเต่าชนิดใดชนิดหน่ึง รวมทัง้ปลาตมิ ิ
ปลาตมิงิคละ และปลาตมิ-ิตมิงิคละ๑ยอ่มเป็นไปภายในมหาสมทุร ฉนัใด โลก
พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา 
และมนุษยย์อ่มเป็นไปภายใน พระพทุธญาณ ฉนันัน้เหมอืนกนั มาในธมัมรุจเิถ
ราปทาน การตกนรกของปลาตมิงิคละ ความวา่ ขา้พเจา้ตกนรกประสบความ
ลาํบากเวยีนวา่ยตายเกดิอยูน่าน ไมไ่ดเ้หน็สเุมธดาบส ผูเ้ป็นนกัปราชญ ์ ผู้
ประเสรฐิกวา่นรชน ในกปันี้ ขา้พเจา้เกดิเป็นปลาตมิงิคละอยู่ในมหาสมทุร เหน็
เรอืในสมทุรสาคร จงึเขา้ไปเพือ่จะกนิ พวกพอ่คา้เหน็ขา้พเจา้กก็ลวั ระลกึถงึ
พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ ขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงกกึกอ้งวา่ โคตมะ ทีพ่อ่คา้
เหล่านัน้เปล่งขึน้ (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๓๕๓/๑๕๕,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๕/๕๕๑,ข.ุอป.
(ไทย)๓๓/๑๗๘/๑๕๙,ข.ุป.อ. (บาล)ี๒/๕/๓๐๐, ข.ุม.อ.(บาล)ี ๖๙/๒๙๗) 

ปลาติมิติมิงคละ : ชือ่ปลาขนาดใหญ่สามารถกลนืกนิปลาตมิไิด ้ และปลาตมิติมิงิคละมขีนาด
ลาํตวัใหญ่ถงึ ๕๐๐ โยชน์ สามารถกลนืกนิปลาตมิงิคละดว้ยกนัได ้ เป็นที่
เปรยีบเทยีบกบัเทวดา มาร พรหมทีอ่ยูใ่นพทุธญาณ    โสฬสปัญญานิทเทส 
กล่าวถงึการเปรยีบเทยีบปลาตมิติมิงิคละทีอ่ยูใ่นพทุธญาณเชน่เดยีวกบัเทวดา 
มาร พรหม มนุษย ์ความวา่ ปลาและเตา่ชนิดใดชนิดหน่ึง ทีส่าํคญัในนัน้คอืปลา
ตมิติมิงิคละ รวมถงึปลาตมิ ิ ปลาตมิงิคละและปลาตมิติมิงิคละ ยอ่มเป็นไปอยู่
ภายในมหาสมทุร ฉนัใด โลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ตัว์
พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ ยอ่มเป็นไปภายใน พระญาณของ
พระพทุธเจา้ ฉนันัน้เหมอืนกนั (ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๕๖/๔๒๙,ข.ุม.(ไทย)๓๑/๕/
๕๕๑,ข.ุป.อ. (บาล)ี๒/๕/๓๐๐, ข.ุม.อ. (บาล)ี๖๙/๒๙๗) 



 

๓๐๗๑ 
 

 

ปลามงักร : ชือ่ปลาทีต่เีรอืของพอ่คา้สมทุรแตกและเป็นปลาทีอ่าศยัอยูใ่นสระโบกขรณีในป่า
มหาวนวณัณนา   มาในสสุนัธชีาดก วา่ดว้ยพระนางสสุนัธ ีกล่าวถงึคนธรรพก์บั
พญาครุฑสนทนากนั ความว่า คนธรรพช์ื่ออคัคะ ครัน้ในเวลาพญาครุฑโพธสิตัว์
มาเล่นสกา จงึถอืพณิขบัรอ้งถวายพระราชาวา่ กลิน่ดอกตมิริะหอมตลบอบอวล 
คลื่นสมทุรกระทบฝัง่ดงักกึกอ้ง พระนางสสุนัธปีระทบัอยู่ไกลจากพระนครนี้มาก 
พระเจา้ตมัพะ กามทัง้หลายยอ่มเสยีดแทงขา้พระองค ์พญาครุฑไดฟั้งดงันัน้ จงึ
ถามวา่ ทา่นขา้มสมทุรไปไดอ้ยา่งไร เหน็เกาะเสรุมะไดอ้ยา่งไร ทา่นอคัคะ พระ
นางสสุนัธกีบัทา่นพบกนัไดอ้ยา่งไร คนธรรพช์ื่ออคัคะไดต้อบวา่ เมือ่เรอืพวก
พอ่คา้ผูแ้สวงหาทรพัยอ์อกไปจากทา่ภรุกจัฉา ถูกปลามงักรตแีตก ขา้พเจา้เกาะ
แผน่กระดานลอยไป (จงึไดพ้บกนั) มาในมหาวนวณัณนา กล่าวถงึปลามงักร
อาศยัอยูใ่นสระโบกขรณีนัน้ ความวา่ ดอกไมท้ีเ่กดิบนบกและเกดิในน้ําเหล่านัน้ 
ทัง้หมดต่างกป็รากฏอยูใ่นสระนัน้ เพราะมน้ํีาขงัอยูม่ากน่ารืน่รมย ์ ดว้ยประการ
ฉะนี้ อน่ึง ในสระโบกขรณีนัน้ มปีลาทีแ่หวกวา่ยอยูใ่นน้ํามากชนิด คอื ปลา
ตะเพยีน ปลาชอ่น ปลาดุก จระเข ้ ปลามงักร ปลากา (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๕๗/
๒๐๙,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๐๕๘/๕๐๔)   

ปลายขนทราย  :  สิง่ทีย่ากสดุและการรูแ้จง้ธรรมทีล่ะเอยีดสดุดว้ยการเปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่ลก็
ทีส่ดุชนิดทีว่่าปลายขนทรายทีแ่บ่งเป็น ๗ เสีย่งแลว้แทงเขา้ทีป่ลายขนทรายนัน้  
มาในวาสสตูร วาดว้ยการอุปมาดว้ยปลายขนทราย พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระ
อานนทถ์งึความยกระหว่างการยงิลกูศรเขา้ชอ่งดาลกบัใชป้ลายขนทรายแทงเขา้
ทีป่ลายขนทราย ความวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “อานนท ์ เธอจะเขา้ใจความ
ขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื ผูท้ีย่งิลกูศรใหเ้ขา้ทางชอ่งดาลเลก็ ๆ จากทีไ่กล ตดิต่อกนั
ได ้ ไมผ่ดิพลาด หรอืผูท้ีใ่ชป้ลายขนทรายซึง่แบ่งเป็น ๗ เสีย่ง แทงเขา้ทีป่ลาย
ขนทราย อยา่งไหนทาํไดย้ากกว่าหรอืเกดิไดย้ากกวา่กนั” “ผูท้ีใ่ชป้ลายขนทราย
ซึง่แบ่งเป็น ๗ เสีย่ง แทงเขา้ทีป่ลายขนทรายนี้แล ทาํไดย้ากกวา่ และเกดิไดย้าก
กวา่ พระพทุธเจา้ขา้” มาในอภยัเถรคาถา ภาษติของพระอภยัเถระ กล่าวถงึพระ
อภยัเถระชืน่ชมภาษติของพระพทุธเจา้เปรยีบดว้ยปลายขนทราย ความวา่ 
เพราะพระอภยัเถระไดฟั้งวาจาสภุาษติของพระพทุธเจา้ ผูเ้ป็นเผา่พนัธุพ์ระ
อาทติย ์จงึไดรู้แ้จง้ธรรมอนัละเอยีดยิง่ ดุจบุคคลยงิปลายขนทรายดว้ยลกูศร (ส.ํ
ม.(ไทย)๑๙/๑๑๑๕/๖๒๘,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๖/๓๑๒)   

ปลายข้าว :  อาหารทีห่ยาบไมป่ระณีตทีเ่ศรษฐใีนกรุงสาวตัถผีูต้ระหนี่บรโิภค และเป็นอาหาร
หยาบทีค่หบดสีัง่ใหส้าวใชจ้ดัถวายแก่พระเมตตยิะกบัพระภุมมชกะดว้ยความไม่
พอใจ  มาในทุตยิอปตุตกสตูร วา่ดว้ยทรพัยท์ีไ่มม่บีุตร กล่าวถงึ พระเจา้ปเสนทิ



 

๓๐๗๒ 
 

 

โกศลไดเ้สดจ็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้กราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ 
คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐใีนกรุงสาวตัถน้ีี ถงึแก่กรรมแลว้ ขา้พระองคใ์หข้นทรพัย์
สมบตัทิีไ่มม่บีตุรนัน้มาไวใ้นพระราชวงั เฉพาะเงนิเทา่นัน้ม ี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สว่น
เครือ่งเงนินัน้ไมต่อ้งพดูถงึ อน่ึง คหบดผีูเ้ป็นเศรษฐนีัน้ ไดบ้รโิภคปลายขา้วกบั
น้ําผกัดอง ไดใ้ชผ้า้เครือ่งนุ่งหม่ผา้เนื้อหยาบทีต่ดัเป็นสามชิน้เยบ็ตดิกนั ไดใ้ช้
ยานพาหนะรถเก่า ๆ กัน้รม่ทาํดว้ยใบไม”้ พระผูม้พีระภาคตรสัว่า คหบดผีูเ้ป็น
เศรษฐนีัน้ ไดส้ัง่ใหจ้ดัเตรยีมบณิฑบาตถวายพระปัจเจกสมัพุทธเจา้พระนาม
วา่ตครสขิ ี สว่นตนลุกจากอาสนะเดนิจากไป ภายหลงัเสยีดายวา่ ‘อาหาร
บณิฑบาตนี้ใหท้าสหรอืกรรมกรบรโิภคยงัดกีวา่’ ไดร้บัผลกรรมเกดิในสคุตโิลก
สวรรค ์๗ ครัง้ และไดเ้ป็นเศรษฐใีนกรุงสาวตัถ ี๗ ครัง้ มหาบพติร อน่ึง ดว้ยผล
ของกรรมทีค่หบดผีูเ้ศรษฐนีัน้ปลดิชวีติบตุรน้อยคนเดยีวของพีช่าย เพราะทรพัย์
สมบตัเิป็นเหตุ เขาจงึถูกไฟเผาอยูใ่นนรกหลายปีหลายรอ้ยปี หลายพนัปี หลาย
แสนปี ดว้ยเศษผลของกรรมนัน้เหมอืนกนัทรพัยส์มบตัทิีไ่มม่บีตุรรบัเอา จงึถูก
ขนเขา้คลงัหลวงนี้เป็นครัง้ที ่ ๗  มาในสตวินิยั กล่าวถงึ คหบดไีมพ่อใจทีท่า่น
พระทพัพมลัลบุตรจดัใหพ้ระเมตตยิะและพระภุมมชกะไปฉนัภตัตาหารทีบ่า้นตน 
ดว้ยการกล่าววา่ “ทาํไมจงึนิมนตภ์กิษุชัว่ไปฉนัภตัตาหารในบา้นเราเลา่” กลบัไป
บา้นแลว้สัง่หญงิรบัใชว้า่ “แมส่าวใช ้พรุง่นี้ เจา้จงจดัอาสนะไวท้ีซุ่ม้ประตูแลว้เอา
ปลายขา้วกบัน้ําผกัดองถวายภกิษุผูม้าฉนัภตัตาหารนะ”(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๓๑/
๑๕๘,ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑๙๒/๓๐๓)   

ปลายน้ิวมือ :   สว่นปลายสดุของนิ้วมอื เป็นคาํถามของ สกวาท ี(สก.กบั ปรวาม ี(ปร.) ถงึการ
กาํหนดอารมณ์ใหเ้กดิญาณทีห่ยัง่รูอ้ารมณ์ปัจจุบนัดว้ยลบูคลาํปลายนิ้วมอืนัน้
ดว้ยปลายน้ิวมอื  มาในปัจจุปปันนญาณกถา กล่าวถงึการกาํหนดอารมณ์
กมัมฏัฐานใหเ้กดิญาณทีห่ยัง่รูอ้ารมณ์ปัจจุบนั ความวา่ ตามที ่สก. ถาม ปร.วา่ 
ถูกตอ้งผสัสะนัน้ดว้ยผสัสะนัน้ เสวยเวทนานัน้ดว้ยเวทนานัน้ จาํสญัญานัน้ดว้ย
สญัญานัน้ จงใจเจตนานัน้ดว้ยเจตนานัน้ คดิจตินัน้ดว้ยจตินัน้ ตรกึวติกนัน้ดว้ย
วติกนัน้ ตรองวจิารนัน้ดว้ยวจิารนัน้ เอบิอิม่ปีตนิัน้ดว้ยปีตนิัน้ ระลกึสตนิัน้ดว้ย
สตนิัน้ รูช้ดัปัญญานัน้ดว้ยปัญญานัน้ ตดัดาบนัน้ดว้ยดาบนัน้ ถากขวานนัน้ดว้ย
ขวานนัน้ ถากผึง่นัน้ดว้ยผึง่นัน้ ถากมดีนัน้ดว้ยมดีนัน้ เยบ็เขม็ นัน้ดว้ยเขม็นัน้ 
ลบูคลาํปลายนิ้วมอืนัน้ดว้ยปลายนิ้วมอืนัน้ ปร. ตอบว่า ปร. ไมค่วรกล่าวอยา่ง
นัน้  (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๔๑/๔๗๐)   

ปลายพระนขา : สายสดุทา้ยของเลบ็ ปลายเลบ็  เป็นเรือ่งเปรยีบเทยีบความมากกบัความ
น้อยนิดดว้ยปลายนขาในเรือ่งการเกดิเป็นมนุษยม์น้ีอยกบัการเกดิในกาํเนิดอื่น



 

๓๐๗๓ 
 

 

หรอืนรกมน้ีอยกวา่   มาในนขสขิสตูร วา่ดว้ยฝุ่ นตดิปลายเลบ็ กล่าวถงึเรือ่ง
ความมากกบัความน้อยของกําเนิดมนุษยก์บักาํเนิดอื่น ๆ เชน่กาํเกดิทุคตภิมู ิ
ความวา่ พระผูม้พีระภาคทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นขึน้มาเลก็น้อยแลว้รบัสัง่ 
เรยีกภกิษุทัง้หลายมา แลว้ตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฝุ่นเลก็น้อยทีเ่ราใชป้ลายเลบ็
ชอ้นขึน้มาน้ี กบัมหาปฐพน้ีี อยา่งไหนมากกว่ากนั” “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ มหา
ปฐพน้ีีนัน้แหละมมีากกวา่ ฝุ่ นทีพ่ระองคพ์ระองคท์รงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มา
มเีพยีงเลก็น้อย เทยีบเคยีงกนัไมไ่ดไ้ม่ถงึสว่นเสีย้ว” นัน่คอื เหล่าสตัวท์ีก่ลบัมา
เกดิในหมูม่นุษยม์น้ีอย เหล่าสตัวท์ีไ่ปเกดิในกาํเนิดอื่นนอกจากมนุษยม์มีากกวา่ 
กฉ็นันัน้มาในนขสขิสตูร ความว่า บุคคลผูเ้ป็นอรยิสาวกใดรูช้ดัตามความเป็น
จรงิวา่ ‘น้ีทุกข ์  น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา’ ทุกขท์ีห่มดสิน้ไปของบุคคลผูเ้ป็น
อรยิสาวกนัน้ ผูส้มบรูณ์ดว้ยทฏิฐ ิ ผูรู้ย้ ิง่ มมีากกวา่ ทีเ่หลอือยู ่ มปีระมาณน้อย 
มาในมนุสสจุตนิิรยสตูร ความวา่ สตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยก์ลบัมาเกดิในหมูม่นุษยม์ี
จาํนวนน้อย สว่นสตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยแ์ลว้ไปเกดิในนรกมจีาํนวนมากกวา่ (ส.ํนิ.
(ไทย)๑๖/๒๒๔/๓๑๓, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๒๑/๖๓๔, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๓๑/
๖๔๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๗๒/๖๕๓)   

ปลายฟัน : สว่นสดุทา้ยของฟันนอกเหงอืก  เป็นคาํเปรยีบเทยีบความคมกรบิของฟันที่
บรโิภคพชืไดทุ้กอยา่งทีแ่ขง็ ๆ ของผูบ้าํเพญ็ตบะต่อสมณะ  มาในอุทุมพรกิสตูร 
วา่ดว้ยอุปกเิลส (เครือ่งเศรา้หมอง) กล่าวถงึคาํสบประมาทของคนทีบ่าํเพญ็ตบะ
ทีม่ตี่อสมณะทีก่นิไปทุกอยา่ง คดิดา่ไปวา่  สมณะนี้จะมปีลายฟันคมกรบิแน่ 
ความวา่ บุคคลผูบ้าํเพญ็ตบะ ระรานสมณะหรอืพราหมณ์อื่นวา่ ‘กไ็ฉน ผูน้ี้เลีย้ง
ชวีติดว้ยวตัถุหลายอยา่ง กนิไปหมดทุกอยา่ง คอื พชืเกดิจากเหงา้ พชืเกดิจาก
ลาํตน้ พชืเกดิจากตา พชืเกดิจากยอด และพชืเกดิจากเมลด็เป็นทีห่า้ ปลายฟัน
ของผูน้ี้คมกรบิประดุจสายฟ้า คนทัง้หลายยงัพากนัเรยีกวา่เป็นสมณะ’ ขอ้ที ่
ฯลฯ น้ีแลเป็น อุปกเิลสของบุคคลผูบ้าํเพญ็ตบะ (ทีค่ดิอยา่งมทีฏิฐมิานะ) (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๖๑/๔๒) 

ปลายลิ้น  :  สว่นสดุทา้ยของลิน้  อวยัวะในรา่งกายสว่นปากสาํหรบัตะล่อมกอ้นเขฬะไวแ้ลว้
ถ่มออกไปอยา่งงา่ยดายเปรยีบดว้ยการดบัความชอบใจหรอืไมช่อบใจทีเ่รว็พลนั                     
มาในอนิทรยิภาวนาสตูร กล่าวถงึความงา่ย หรอืความเรว็ความชอบใจหรอืไม่
ชอบใจทีเ่กดิขึน้เปรยีบดว้ยกอ้นเขฬะทีป่ลายลิน้ ความวา่ ดกูรอานนท ์ ภกิษุรปู
ใดรปูหน่ึงดบัความชอบใจ ความไมช่อบใจ ทัง้ความชอบใจและไมช่อบใจอนั
เกดิขึน้แลว้อยา่งนี้ไดเ้รว็พลนัทนัท ี โดยไมล่าํบาก เหมอืนอยา่งบุรุษมกีาํลงั
ตล่อมกอ้นเขฬะไวต้รงปลายลิน้ แลว้ถ่มไปโดยไมล่าํบาก ฉะนัน้ ดกูรอานนทน้ี์



 

๓๐๗๔ 
 

 

เราเรยีกวา่ การเจรญิอนิทรยี ์ ในรสทีรู่ไ้ดด้ว้ยชวิหา อยา่งไมม่วีธิอีื่นยิง่กวา่ใน
วนิยัของพระอรยิะ ฯ (ม.อุป.(บาลสียามรฐั)๑๔/๘๕๙/๔๑๐)   

ปลายเลบ็ :     สว่นสดุทา้ยของเลบ็ เป็นอวยัวะทีแ่ขง็ปลายนิ้วตนีไก่ทีจ่ะทาํลายเปลอืกไข่
ออกมาอยา่งงา่ยดว้ยเปรยีบดว้ยภกิษุทีค่วรเป็นผูเ้บื่อหน่าย ผูป้ระกอบดว้ย
สทัธรรม ไดฌ้าน ยม่บรรลุธรรมไดโ้ดยไมย่าก  มาในเจโตขลีสตูร กล่าวถงึการ
อุปมาดว้ยแมไ่ก่ฟักไขท่ีแ่มไ้มข่อลกูไก่เหล่าน้ีพงึใชป้ลายเลบ็หรอืจะงอยปาก 
เจาะทาํลายเปลอืกไขอ่อกอยา่งปลอดภยักต็าม แต่ลกูไก่กต็อ้งออกมาเอง ความ
วา่ ไข ่๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง ทีแ่มไ่ก่นอนกกไวอ้ยา่งด ีใหค้วามอบอุ่น
อยา่งสมํ่าเสมอ ฟักแลว้อยา่งด ี แมว้า่แมไ่ก่นัน้จะไมเ่กดิความปรารถนาอยา่งนี้
วา่ ‘ถา้อยา่งไร ขอลกูไก่เหล่าน้ีพงึใชป้ลายเลบ็หรอืจะงอยปาก เจาะทาํลาย
เปลอืกไขอ่อกมาโดยสวสัดภิาพ’ กต็าม ถงึอย่างนัน้ลกูไก่เหล่านัน้ กต็อ้งเจาะ
ทาํลายเปลอืกไขด่ว้ยปลายเลบ็หรอืจะงอยปากออกมาโดยสวสัดภิาพได ้ แมฉ้นั
ใด ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้อีงค ์ ๑๕ คอื มกีารละกเิลสเครือ่งตรงึจติดุจตะป ู ๕ 
ประการ มกีารตดักเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการ มอีทิธบิาท ๔ ประการ และมี
ความเพยีรอนัยิง่ ๑ รวมทัง้ความเพยีรอนัยิง่อยา่งนี้ กฉ็นันัน้เหมอืนกนั ยอ่มเป็น
ผูค้วรแก่ความเบื่อหน่ายยิง่ ควรแก่การตรสัรู ้ และควรแก่การบรรลุธรรมอนัเป็น
แดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่ม” มาในเสขปฏปิทาสตูร เปรยีบเทยีบกบัพระ
อรยิสาวกวา่ พระอรยิสาวกกฉ็นันัน้เหมอืนกนั เพราะเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลีอยา่ง
น้ี เป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลายอยา่งนี้ เป็นผูรู้จ้กัประมาณในการ
บรโิภคอยา่งนี้ เป็นผูป้ระกอบความเพยีรเครือ่งตื่นอยา่งต่อเนื่องอยา่งนี้ เป็นผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๗ ประการอยา่งนี้ เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อนัเป็นธรรมอาศยัจติอนั
ยิง่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนัตามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก ได้
โดยไมล่าํบากอยา่งนี้ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๘๙/๒๐๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๗/๓๑, ม.ม.ูอ.
(บาล)ี  ๑/๑๘๙/๓๙๓) 

ปลายเสาค่าย : สว่นยอดสดุของเสาคา่ย  สว่นปลายเสาคา่ยทีฝ่งูนกนานาชนิดจบัอยู ่ ซึง่
ปุณณกยกัษ์กราบทลูใหพ้ระผูม้พีระภาคทอดพระเนตร  มาในมณิกณัฑ ์ วา่ดว้ย
อานุภาพแกว้มณี กล่าวถงึปุณณกยกัษ์กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหช้มฝงูนกที่
ปลายเสาคา่ยวา่ ขอทลูเชญิพระองคท์รงทอดพระเนตรดฝูงูนกนานาชนิด เป็น
จาํนวนมากมายทีป่ลายเสาคา่ย คอื ฝงูหงส ์ นกกระเรยีน นกยงู นกจกัรพาก 
และนกเขา ทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติไวใ้นแกว้มณีดวงนี้เถดิ (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/
๑๓๙๙/๔๐๑)   



 

๓๐๗๕ 
 

 

ปลายิตชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยการขบัไลศ่ตัรแูบบสายฟ้าแลบ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
พระราชาโพธสิตัวค์รองเมอืงตกักศลิา ทรงมอีสิรยิยศมากสรา้งเมอืงอย่างมัน่คง 
พระเจา้พรหมทตัแหง่เมอืงพาราณส ี ปรารถนาจะยดึเมอืงตกักศลิาไวใ้นอาํนาจ 
จงึยกกองทพัใหญ่ซึง่ประกอบดว้ยกองทพัชา้ง กองทพัมา้ กองทพัรถ และกอง
ทหารราบไปรบ ทรงสัง่ใหท้หารเขา้ตเีมอืงทุกดา้นใหม้องดเูหมอืนคลื่นทีไ่หลถา
โถมเขา้ไป บุกแบบสายฟ้าแลบ อยา่ทนัใหช้าวเมอืงตัง้ตวั  แต่พอเหน็ประตู
เมอืงกต็อ้งถอยทพักลบั  เพราะเกดิความทอ้พระทยัวา่ ขนาดประตเูมอืงยงั
ใหญ่โตแขง็แรงถงึเพยีงนี้ แลว้พระราชฐานจะเป็นเชน่ไร ไดส้ดบัเหมอืนกนัเวช
ยนัตปราสาท  จงึตรสัวา่ ใครจะไปสูร้บกบัพระราชาผูม้อีสิรยิยศมากถงึเพยีงนี้ได ้
แลว้เสดจ็หนกีลบัไปทนัท ี คนผูไ้มป่ระมาท ยอ่มเตรยีมความพรอ้มในการ
ป้องกนัภยัไวเ้สมอ  ทรพัยส์มบตัอิาจชว่ยป้องกนัภยัอนัเกดิจากไฟไหม ้ น้ําทว่ม 
ราชภยั โจรภยัได ้ แต่ภยัในวฏัฏคอืความเวยีนวา่ยตายเกดิในวฏัฏสงสารควร
แสวงหาอรยิทรพัย ์ คอื ศรทัธา  ศลี  วริยิะ สต ิ สมาธ ิ และปัญญา ไวเ้ป็นเครือ่ง
ป้องกนั  (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕๗/๑๐๖) 

ปลายิตชาดก (ทุติย) :  ชาดกวา่ดว้ยการขบัไล่ศตัรแูบบสายฟ้าแลบ (เรือ่งที ่ ๒) มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ พระเจา้พรหมทตัโพธสิตัวค์รองเมอืงพาราณส ี ทรงขม่ขูพ่ระราชา
เมอืงตกักสลิาทีท่รงยกกองทพัมาลอ้มเมอืง ทีท่รงเขา้พระทยัวา่กองทพัของตน
นัน้ยิง่ใหญ่ ใหรู้ส้กึพระองคว์่า ทีท่รงยกกองทพัมานัน้  ทรงมาดว้ยอาํนาจกเิลส 
ทรงถูกความเรา่รอ้นของราคะ โทสะ โมหะ และมานะแผดเผา ทัง้ความเหน็ด
เหนื่อยบอบชํา้ในการเดนิทาง กองทพัเมอืงพาราณสสีามารถทาํลายกองทพัของ
เมอืงคนัธาระได ้ เมือ่พระโพธสิตัวต์รสัขม่ขูอ่ยา่งนี้ พระเจา้คนัธาระเพยีง
ทอดพระเนตรดพูระพกัตรข์องพระเจา้พรหมทตักเ็กดิความหวาดกลวั เพราะมี
พระพกัตรงดงามดงัแผน่ทอง มพีระรศัมแีผซ่่านจากพระนาลาต ทรงทอ้พระทยั
ยอมถอยทพัหนีกลบัไปทนัท ีคนทีไ่ดส้ ัง่สมบุญไวแ้ลว้ ดว้ยอานุภาพของบุญย่อม
เป็นทีพ่ึง่ไดใ้นยามคบัขนั แมศ้ตัรกูเ็กรงกลวั (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕๙/๑๐๗) 

ปลาและเต่า : สตัวท์ีเ่ทีย่วไปในน้ําและสตัวค์รึง่ปกครึง่น้ํา  ปลาและเต่าเป็นสตัวช์นิดหน่ึงพรอ้ม
ดว้ยสตัวช์กุชมุนานาชนิดทีอ่ยูใ่นสระน้ํานัน้  มาในโสฬสปัญญานิทเทส กล่าว
เปรยีบเทยีบปลาขนาดใหญ่ ๓ ชนิดอยูใ่นมหาสมทุรเชน่เดยีวกบัเทวดา มาร 
พรหมทีอ่ยูใ่นพทุธญาณ ความวา่ ปลาและเต่าชนิดใดชนิดหน่ึง รวมทัง้ปลาตมิ ิ
ปลาตมิงิคละ และปลาตมิติมิงิคละ ยอ่มเป็นไปภายในมหาสมทุร ฉนัใด  โลก
พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลกพรหมโลก หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา 
และมนุษยย์อ่มเป็นไปภายในพระพทุธญาณ ฉนันัน้เหมอืนกนั   มาในสพัพ



 

๓๐๗๖ 
 

 

ทายกเถราปทาน กล่าวถงึปลาและเต่าในสระน้ําไหลใสเยน็ ความวา่ ในสระนัน้
ดารดาษดว้ยบวัเผือ่นบวัหลวงและบวัขาบ ในสระนัน้มน้ํีาไหล มทีา่น้ําราบเรยีบ 
เป็นทีน่่ารื่นรมยใ์จ มปีลาและเต่าชุกชุม เตม็ไปดว้ยเนื้อต่าง ๆ มนีกยงู นก
กระเรยีน และนกดุเหวา่ เป็นตน้ สง่เสยีงรอ้งอยา่งไพเราะมาในเอกฉตัตยิ
เถราปทานกลา่วถงึประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกฉตัตยิเถระ พระเอกฉตัตยิ
เถระ เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ ขา้พเจา้ไดส้รา้ง
อาศรม เกลื่อนกล่นดว้ยทรายขาวสะอาด    ใกลแ้มน้ํ่าจนัทภาคา และไดส้รา้ง
บรรณศาลาไว ้ แมน้ํ่าจนัทภาคานัน้ เป็นแมน้ํ่าสายเลก็ทีม่ฝัีง่ลาด และมทีา่
ราบเรยีบ น่ารืน่รมยใ์จ มปีลาและเต่าชกุชุม (ข.ุป.(ไท๓๑/๕/๕๕๑,ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๔๕๘/๖๔๕,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๓/๖)   

ปลาโลมา :      สตัวท์ีเ่ทีย่วไปในน้ํา สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมจาํพวกหนึ่ง อาศยัอยูท่ ัง้ในทะเล, น้ํา
จดื และน้ํากร่อย มรีปูรา่งคลา้ยปลา คอื มคีรบี มหีาง แต่โลมามใิชป่ลา เพราะ
เป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทีม่รีก จดัอยูใ่นอนัดบัวาฬและในวรรณคด ี โลมา ปลา
ขนาดใหญ่ทีอ่ยูใ่นสระอนัน่ารืน่รม กวา้งใหญ่ซึง่กงิฉนัทดาบสเฝ้าประจาํอยู ่ มา
ในกงิฉนัทชาดก วา่ดว้ยดาบสผูม้คีวามพอใจอะไร เป็นการสนทนากนัระหว่างกงิ
ฉนัทดาบสกบัเทพธดิาถงึสตัวน์านาชนิดทีอ่ยูใ่นสระน้ํานัน้ ความวา่ อาตมาเฝ้า
ประจาํอยูเ่พราะเหตุใด เหตนุัน้ทัง้หมด อาตมาไดบ้อกแก่ทา่นแลว้ อาตมานัง่เฝ้า
อยูเ่ฉพาะแมน้ํ่าสายทีน่่ารืน่รมย ์ แมน้ํ่าสายนี้กวา้งใหญ่ไพศาล ขวกัไขวไ่ปดว้ย
ปลาโลมาตวัใหญ่ ๆ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๗/๕๓๙)   

ปลาสชาดก   :  ม ี๒ ชาดก แปลความหมายต่างกนั และเนื้อหาต่างกนั กล่าวคอื 
  1.ปลาสชาดก ๑  ชาดกวา่ดว้ยพราหมณ์ขยนักวาดใบไม ้  รุกขเทวดา

โพธสิตัวช์ื่อวา่ปลาส เหน็ชายหนุ่มคนหนึ่งขยนัมากวาดใบไมใ้ตต้น้ไมท้ีท่า่นสถติ
อยูเ่ป็นประจาํทุกวนั  เมือ่มาถงึแต่เชา้ เขาจะถามเสยีกอ่นวา่  เมือ่คนืทา่นนอน
หลบัสบายดหีรอื  พระโพธสิตัวจ์งึชาํแรกกายออกมาถามเขาวา่  เหตุไร ทา่น
ก่อนจะกวาดใบไม ้ จงึตอ้งถามถงึการนอนสบายก่อนเสมอ ไดฟั้งวา่ เขาคดิวา่ 
ตน้ไมใ้หญ่น้ีน่าจะมเีทวดาสถติอยู ่ เขาจงึนอบน้อมตน้ไมใ้หญ่ และเทวดาทีส่ถติ
อยูท่ีต่น้ไมใ่หญ่น้ี  ทา่นประสงค ์จะสงเคราะหเ์ขา จงึบอกใหเ้ขาไปขดุเอาทรพัย ์
ทีม่คีนฝังไวท้ีต่น้ไมเ้ลยีบทีช่าวบา้นเขาบชูามานาน เวลานี้ไมม่เีจา้ของ ทรพัย์
นัน้จะสญูเปลา่ใหเ้ขาไปขดุเอาไดท้รพัยเ์ป็นจาํนวนมาก ผูท้ีม่คีวามอ่อนน้อม
ถ่อมตนอยูเ่สมอ มคีวามเคารพยาํเกรงในทีท่ีค่วรเคารพยาํเกรง ยอ่มไดร้บัความ
ไวว้างใจ  แมจ้ากเทวดา เขาย่อมเจรญิในชวีติ (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๕/
๑๖๑) 
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  ๒.ปลาสชาดก๒   ชาดกวา่ดว้ยปลาสเทวดา มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พญา
หงสท์องโพธสิตัวไ์ดก้ล่าวเตอืนปลาสเทวดาใหถ้อนตน้ไทรออกจากวมิานของ
ตนเสยีเดีย๋วทีอ่ยูจ่ะมภียั แต่ปลาสเทวดาไมเ่ชือ่บอกวา่ตนเองเหมอืนเป็นบดิา
มารดาของตน้ไทร เมือ่ตน้ไทรมาอาศยัจะใหท้าํลายไดอ้ยา่งไร ต่อมาเมือ่ตน้ไทร
เจรญิเตบิโตเตม็ทีจ่งึทาํลายวมิานของเทวดาดว้ย ทาํใหเ้ทวดานัน้เดอืดรอ้น เมื่อ
พญาหงสท์องมาเยีย่มจงึไดร้อ้งครํ่าครวญวา่ บดัน้ีตน้ไทรนัน้แหละทาํใหเ้รา
หวาดกลวั เพราะเราไมเ่ชือ่คาํของพญาหงส ์ ภยัใหญ่หลวงจงึมาถงึเรา ผูใ้ดเมือ่
เจรญิขึน้กลบักดักนิทีพ่ึง่อาศยัของตน ความเจรญิของผูน้ัน้ นกัปราชญไ์ม่
สรรเสรญิ นกัปราชญร์งัเกยีจความพนิาศจงึพยายามกาํจดัรากเหงา้ของอนัตราย
นัน้ (ข.ุชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๒๑๙) 

ปลาสลาด :    ชือ่ปลาชนิดหน่ึงทีแ่หวกวา่ยอยูอ่ยา่งสาํราญในสระโบกขรณีและใกลอ้าศรม   
                        มาในสธุาโภชนชาดก กล่าวถงึปลาสลาดและปลาอื่น ๆ วา่ยอยูอ่ยา่งสาํราญ

ในสระโบกขรณีและใกล ้ๆ อาศรม ความวา่ ในสระโบกขรณีนัน้มปีลานานาชนดิ 
คอื ปลาดุก ปลากระทุงเหว ปลากราย กุง้ ปลาตะเพยีน ปลาสลาด ต่างพากนั
แหวกวา่ยเกลื่อนกลาดอยูใ่นสระทีม่ขีอบคนั อยา่งรา่เรงิเกษมสาํราญ ทัง้มี
อาหารมากมาย มาในเอกฉตัตยิเถราปทาน กล่าวถงึปลานานาชนิดในสระนัน้ 
ความวา่ ปทมุบางกอกาํลงัมดีอกตมู บางกอกาํลงัมดีอกบาน บางกอกม็กีลบีและ
เกสร หลุดรว่ง อยูใ่กล ้ๆ อาศรมของขา้พเจา้ ปลาสลาด ฝงูปลากระบอก ฝงูปลา
สวาย ฝงูปลาเคา้ และฝงูปลาตะเพยีน ตา่งว่ายวนอยูใ่นน้ําใส ประดบัอาศรมของ
ขา้พเจา้ใหง้ดงาม แสดงถงึความงดงามและสมบรูณ์น้ําและอาหาร (ข.ุชา.(ไทย)
๒๘/๒๖๔/๑๒๙, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๘/๘) 

ปลาสวนั,ป่า :  ชือ่ป่าปลาสวนัอยูใ่กลน้ฬกปานนิคม พระผูม้พีระภาคประทบัและแสดงธรรมแก่
ภกิษุสงฆใ์หมูแ่ต่พระองคม์พีระประชวรจงึโปรดใหพ้ระสารบีุตรแสดงธรรมแทน   
มาในปฐมนฬกปานสตูร วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีน่ฬกปานนิคม กล่าวถงึป่า
ปลาสวนัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัโปรดใหพ้ระสารบีุตรแสดงธรรมแทน ความวา่ 
พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้โกศลไดเ้สดจ็ถงึนิคมของชาวโกศลชื่อวา่
นฬกปานะ ประทบัอยูท่ีป่ลาสวนัใกลน้ฬกปานนิคมนัน้ ณ ทีน่ัน้พระผูม้พีระภาค
มภีกิษุสงฆแ์วดลอ้มแลว้ ทรงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเหน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบั
เอาไปปฏบิตั ิ เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ร่าเรงิดว้ยธร
รมกีถาสิน้หลายราตรทีเีดยีว ทรงชาํเลอืงดภูกิษุสงฆผ์ูน่ิ้งเงยีบอยู ่ทรงเรยีกทา่น
พระสารบีุตรมาตรสัวา่ “สารบีุตร ภกิษุสงฆป์ราศจากถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละ
เซื่องซมึ)แลว้ เฉพาะเธอเท่านัน้ทีจ่ะอธบิายธรรมกีถาใหแ้จม่แจง้แก่ภกิษุ
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ทัง้หลายได ้ เราเมือ่ยหลงัจกัเอนหลงั” (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๗/๑๔๕,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๖๘/๑๔๘) 

ปลาสวาย : ชือ่ปลาชนิดหน่ึงอยูใ่นสระธรรมชาตใิกลอ้าศรมของพระอุปสวีเถระ  มาในอุปสวี
เถราปทาน กล่าวถงึอดตีชาตขิองพระอุปสวีเถระ ทีอ่าศรมของทา่นมสีระน้ํา ใน
สระนัน้มปีลาสวายและปลาอื่น ๆ มากมาย  ความวา่ในสระนัน้มมีนัเทศ มนัออ้น 
มนัมอืเสอื หอม กระเทยีม และคนทา อาลกา ตน้ตาล ในทีไ่มไ่กลอาศรมของ                    
ขา้พเจา้ มสีระใหญ่ธรรมชาตสิระหน่ึง มน้ํีาใส เยน็สนทิ มทีา่น้ํา    ราบเรยีบน่า
รืน่รมยใ์จ ในสระนัน้ มงีหูลาม งเูหลอืม ปลาสลาดและปลาอื่น ๆ ม ีปลากระบอก 
ปลาสวาย จาํนวนมาก ดงัฤๅษเีพลดิเพลนิในกรรมของตนเป็นผูม้ศีลี มปัีญญา   
รกัษาตน และฉลาดในอปัปมญัญา  ใหข้า้พเจา้ยนิด ี   (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๒๒/
๖๗๐)   

ปลาสะ : กเิลสทฏิฐมิานะเกีย่วกบัความตเีสมอ,  การยกตนเทยีมทา่น  มมีานะจองหอง                    
มาในรวมธรรมทีม่ใีนราคเปยยาล กล่าวถงึกเิลสทีต่อ้งรู ้ ตอ้งละ ตอ้งสละคนื 
ความวา่ เพือ่รูย้ ิง่โทสะ (ความคดิประทุษรา้ย) เพือ่กาํหนดรูโ้ทสะ เพือ่ความสิน้
โทสะ เพือ่ละโทสะ เพือ่ความคลายไปแหง่โทสะ เพือ่ความดบัไปแหง่โทสะ เพือ่
ความสละโทสะ เพือ่ความสละคนืโทสะ สละคนืโมหะ(ความหลง) สละคนืโกธะ
(ความโกรธ)สละคนือุปนาหะ (ความผกูโกรธ) สละคนืมกัขะ(ความลบหลู่
คุณทา่น) เพือ่นสละคนืปลาสะ(ความตเีสมอ) ภกิษุทัง้หลายต่างชืน่ชมภาษติของ
พระผูม้พีระภาคแลว้ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๘๔/๔๑๐,องฺ.จตุกก(ไทย)๒๑/๓๐๔/
๓๙๒)   

ปลาหมอ :     ชือ่ปลาหมอชนิดหน่ึง  เป็นปลาทีก่าตัง้ขอ้สงสยัวา่ นกจกัรพากจะจบักนิเป็น
อาหาร เชน่กบัปลาอื่น ๆ ปลาหมอ ปลาคา้ว เป็นอาหาร ซึง่นกจกัรพากกนิ
สาหรา่ยหรอืจอกแหนต่างหาก   มาในจกักวากชาดก วา่ดว้ยนกจกัรพาก 
กล่าวถงึเรือ่งกาถามนกจกัรพากวา่กนิเนื้อต่าง ๆ โดยดจูากผวิพรรณทีง่ดงาม 
ความวา่ นกจกัรพากทา่นมสีสีวยรปูงามลํ่าสนั เลอืดฝาดด ี ทรวดทรงงาม 
ใบหน้าผอ่งใส ทา่นจบัอยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่าคงคา คงกนิอาหารปลากา ปลากระบอก 
ปลาหมอ ปลาคา้ว และปลาตะเพยีน นะซ ิ นกจกัรพากปฏเิสธคาํพดูของกานัน้
วา่ ขา้พเจา้มไิดก้นิอาหารชนิดน้ี หรอืสตัวบ์กสตัวน้ํ์าเลย นอกเสยีจากสาหรา่ย
และจอกแหน เพือ่น สาหรา่ยและจอกแหนนี้เป็นอาหารของขา้พเจา้ คอืนกรกัษา
ศลีไมก่นิอาหารเนื้อสตัว ์(ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๓๖/๓๔๕)   

ปลาอานนท ์:  ชือ่ปลาชนิดหน่ึง เป็นคาํอุปมา หมายถงึความวา่งเปล่าแหง่มหาสมทุรกบั
พระราชาเสวยเนื้อมนุษยเ์พราะความประมาท มาในมหาสตุโสมชาดก  พระบรม



 

๓๐๗๙ 
 

 

ศาสดาเมือ่จะทรงประกาศ ขอ้ความนัน้ จงึตรสัวา่ ครัน้ราตรสีวา่งแลว้    ดวง
อาทติยอุ์ทยักาฬเสนาบดไีดพ้าคนทาํครวัเขา้ไปเฝ้าพระราชาครัน้แลว้ได ้ กราบ
ทลูพระราชาวา่  พระองคท์รงใชพ้อ่ครวัใหฆ้า่หญงิและชาย ทัง้หลาย พระราชา
ตรสัวา่ แน่นอน    เป็นความจรงิ    ทา่นกาฬะ  เราใชพ้อ่ครวั เมื่อเขาทาํ
ประโยชน์ใหแ้ก่เรา   ทา่นจะดา่เขาทาํไม กาฬเสนาบด ี   เมือ่จะนําเรือ่งมาแสดง    
จงึกราบทลูวา่  ปลาใหญ่ชือ่อานนท ์    ตดิใจในรสปลาทุกชนิด เมือ่ฝงูปลาหมด
สิน้ไป กก็ลบัมากนิตวัเองตายพระองคท์รงประมาทไปแลว้มพีระทยัยนิดยีิง่นกัใน
รส (เนื้อมนุษย)์  ถา้เป็นคนพาลต่อไป ยงัไมท่รงรูส้กึ  อยา่งนี้จะตอ้งมาละทิง้
พระโอรส พระมเหส ีและพระญาต ิจะกลบัมาเสวยตวัพระองคเ์อง เพราะไดท้รง
สดบัอุทาหรณ์ทีข่า้พระองคนํ์ามากราบทลูน้ี ขอความพอพระทยัทีจ่ะเสวยเน้ือ
มนุษยจ์งคลายไปเถดิ ขา้แต่พระราชาผูเ้ป็นใหญ่แห่งหมูม่นุษย ์ พระองคอ์ยา่ได้
เสวยเนื้อมนุษยเ์ลยอยา่ไดท้รงทาํแควน้นี้ใหว้า่ง   เปลา่ เหมอืนปลาอานนทท์าํ
มหาสมทุรใหว้า่งเปล่า  (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๓๘๐/๑๖๐)   

ปลิดชีวิต :       ทาํลายชวีติ ทาํรา้ยชวีติของคนรา้ย ยนืยนัแน่วแน่วทีจ่ะปฏบิตัธิรรมใหไ้ดบ้รรลุ
ธรรมแมช้วีติจะหาไมข่องภกิษุรปูหน่ึง  มาในปฐมอนาคตภยสตูร กล่าวถงึการ
ปฏบิตัธิรรมของภกิษุทีต่อ้งยอมตายเพราะถูกปลดิชวีติของคนรา้ยกไ็ด ้ ความวา่ 
ภกิษุในธรรมวนิยัน้ีอยูป่่าพจิารณาเหน็ดงัน้ีวา่ ‘บดัน้ี เราอยูใ่นป่า ผูเ้ดยีว เมือ่เรา
อยูใ่นป่าผูเ้ดยีว เราพงึพบคนรา้ยผูก้่อคดแีลว้หรอื ยงัไมไ่ดก่้อคดกีไ็ด ้ พวก
คนรา้ยนัน้พงึปลดิชวีติเราเสยีกไ็ด ้ เพราะเหตุนัน้ เราพงึตาย เราพงึมอีนัตราย
นัน้ เอาเถอะ เราจะปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่งัไม่ถงึ เพือ่บรรลุธรรมที่
ยงัไมบ่รรลุ เพือ่ทาํใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมไ่ดท้าํใหแ้จง้’ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๗/
๑๓๙)   

ปลิโพธ :       ความกงัวล กงัวลในเรือ่ง (๑) อาวาสปลโิพธ ความกงัวลในอาวาสเพราะคดิจะ
กลบัมา (๒)จวีรปลโิพธความกงัวลในจวีรเพราะยงัไมไ่ดท้าํจวีรหรอืทาํยงัไมเ่สรจ็
มาในปลโิพธาปลโิพธกถา กล่าวถงึความกงัวลใจ ๒ อยา่งคอื (๑) กงัวลในอาวาส 
เรยีกวา่ อาวาสปลโิพธเพราะความกงัวลในอาวาสเพราะคดิจะกลบัมา(๒) ความ
กงัวลในจวีร เรยีกว่า จวีรปลโิพธ เพราะความกงัวลในจวีรเพราะยงัไมไ่ดท้าํจวีร
หรอืทาํยงัไมเ่สรจ็ หรอืความหวงัวา่จะไดจ้วีรยงัไมส่ิน้สดุลง อยา่งนี้ชือ่วา่จวีร
ปลโิพธ  (ว.ิม.(ไทย)๕/๓๒๕/๑๗๓,ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๓๑๑/๑๙๘) 

ปลกูเรือน, พิธี : พธิกีรรมอยา่งหนึ่ง  ใชก้ารปลกูเรอืน มฤีกษยาม มกีารยกเสาเอกนิมนต์
พระสงฆส์วดอรหนัต ์ ๘ ทศิ   มาในพรหมชาลสตูร หมวดมหาศลี กล่าวถงึ
เดรจัฉานวชิามลีกัษณะต่างๆเรือ่งนี้พระสมณะโคดมทรงเวน้ขาด เพราะเป็นการ



 

๓๐๘๐ 
 

 

เลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิา น่าตาํหนิทีส่มณะพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวก 
ฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิามกีาร
ทาํพธิบีนบาน พธิแีกบ้น รา่ยมนตรข์บัผ ี ตัง้ศาลพระภมู ิ ทาํกะเทยใหเ้ป็นชาย 
ทาํชายใหเ้ป็นกะเทย ทาํพธิปีลกูเรอืน พธิบีวงสรวงพืน้ที ่ พน่น้ํามนตร ์ รด
น้ํามนตร ์ เป็นตน้ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๗/๑๐) (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๑๑/๗๒,(ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๔๕๑/๑๙๙)   

ปโลกธมัมสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามแตกสลายเป็นธรรมดา ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไป
เฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ไดท้ลูถามวา่  ดว้ยเหตุ
เพยีงเทา่ไร  จงึชือ่วา่โลก 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  สิง่ทีม่คีวามแตกสลายเป็นธรรมดา ชือ่วา่โลก  อนั
ไดแ้ก่สิง่เหล่าน้ี  คอื  อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  วญิญาณ  ๖  
สมัผสั  ๖  และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ี่
เกดิขึน้เพราะสมัผสั  ๖  เป็นปัจจยั  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๔/๗๗) 

ปโลกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทาํใหจ้าํนวนมนุษยม์น้ีอยลง พราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งเขา้
เฝ้าพระผูม้พีระภาค ทลูถามปัญหาเรือ่งโลกเสือ่มลงกวา่เก่า โดยบรรยายวา่ 
สมยัก่อน โลกนี้มผีูค้นอยูก่นัอยา่งหนาแน่นเหมอืนในอเวจมีหานรก มหีมูบ่า้น 
ตาํบล ชนบท(แควน้)และเมอืงหลวงทกุระยะไก่บนิตก แต่บดัน้ีคนน้อยลง 
บา้นเมอืงเหลอืน้อยลง เพราะเหตุไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เป็นเพราะ
มนุษยท์ุกวนันี้ ยนิดดีว้ยความยนิดทีีไ่ม่ชอบธรรม ถูกความโลภทีไ่มส่มํ่าเสมอ
ครอบงาํ ประกอบดว้ยธรรมผดิ จงึทาํใหเ้หตุทีไ่มด่เีกดิตามมา คอื (๑) หยบิฉวย
อาวุธเขน่ฆา่กนัและกนั ทาํใหม้นุษยล์ม้ตายเป็นจาํนวนมาก (๒) ฝนไมต่กตอ้ง
ตามฤดกูาล ภกิษาหารหาไดย้าก ขา้วกลา้เสยีหาย เป็นเพลีย้ หนอน เหลอือยูแ่ต่
กา้น (๓) ทาํใหม้อีมนุษยผ์ูร้า้ยกาจอยู่บนโลก ทาํใหม้นุษยล์ม้ตายเป็นจาํนวน
มาก เมือ่เทศนาจบ พราหมณ์มหาศาลชืน่ชมพระภาษติ แลว้แสดงตนเป็น
อุบาสกขอถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๗/๒๒๐) 

ปวงชน : ประชาชน พลเมอืง  คนจาํนวนมาก มุง่หมายถงึปวงชนแต่ละประเทศ เชน่ปวง
ชนชาวไทย  มาในลกัขณสตูร กล่าวถงึพระโบราณกเถระทัง้หลาย กล่าวคาถา
ประพนัธน้ี์ในเรือ่งลกัษณะมหาบุรุษนัน้ว่า มหาบุรุษเป็นผูไ้มท่รงเบยีดเบยีน ไม่
ทรงยํ่ายปีวงชนดว้ยฝ่ามอื และทอ่นไมด้ว้ยกอ้นดนิ ดว้ยศสัตรา ดว้ยคาํสัง่
ประหาร ดว้ยการจองจาํ หรอืดว้ยการขม่ขู ่(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๗/๑๘๕) 

ป่วยไข้ :   ความป่วยไข,้ โรค, ความไมส่บาย; ตรงขา้มกบัอนามยั คอืความสบาย, ไมม่ี
โรคภยัไขเ้จบ็ 



 

๓๐๘๑ 
 

 

                        อธบิายมาในพระวนิยัปิฎก มหาวรรค กล่าวถงึเรือ่งอาการป่วยไขท้ีพ่ยาบาล
ไดย้ากกบัพยาบาลไดง้า่ย ว่า องคข์องภกิษุอาพาธทีพ่ยาบาลไดย้าก ๕ อยา่ง 
คอื ไมท่าํความสบาย ๑ ไมรู่ป้ระมาณในความสบาย ๑ ไม่ฉนัยา ๑ ไมบ่อก
อาการไขต้ามจรงิแก่ผูพ้ยาบาลทีมุ่่งประโยชน์ คอื ไมบ่อกอาการไขท้ีก่าํเรบิวา่ 
กาํเรบิ อาการไขท้ีทุ่เลาวา่ทเุลา อาการไขท้ีท่รงอยูว่า่ทรงอยู ่๑ มนิีสยัเป็นคนไม่
อดทนต่อทุกขเวทนาทีเ่กดิปรากฏในรา่งกาย อนักลา้แขง็ รุนแรงไม่เป็นทีย่นิด ี
ไมเ่ป็นทีพ่อใจ อนัจะพล่าชวีติเสยี ๑ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอาพาธทีป่ระกอบ สว่น
องคข์องภกิษุอาพาธทีพ่ยาบาลไดง้า่ย ๕ อยา่งคอื ทาํความสบาย ๑ รูป้ระมาณ
ในความสบาย ๑ ฉนัยา ๑ บอกอาการป่วยไขต้ามจรงิแก่ผูพ้ยาบาลทีมุ่ง่
ประโยชน์ คอืบอกอาการไขท้ีก่าํเรบิวา่กาํเรบิอาการไขท้ีทุ่เลาวา่ทุเลา อาการไข้
ทีท่รงอยู่วา่ทรงอยู ่๑ มนิีสยัเป็นคนอดทนต่อทุกขเวทนา อนักลา้แขง็ รุนแรง ไม่
เป็นทีย่นิด ีไมเ่ป็นทีพ่อใจ อนัจะพล่าชวีติเสยี ๑  (ว.ิม.(ไทย) ๕/๑๖๖/๑๘๐) 

 ปวราเทพธิดา, ชื่อ :  ชือ่ของเทพธดิาคนหน่ึงในเทพธดิา ๕ คน เป็นธดิาของทา้วเสสวณัมหา
ราชและเป็นนางบาทปรจิารกิาของทา้วสกักเทวราช 

                       อธบิายมาในลตาวมิาน เรือ่ง วมิานทีเ่กดิขึน้แก่เทพธดิาชือ่ลดา ความว่า ลดา
เทพธดิา สชัชาเทพธดิา ปวราเทพธดิา อจัฉิมดุเีทพธดิาและสดุาเทพธดิา ผูม้ี
ความรุง่เรอืง เป็นธดิาของทา้วเวสสวณัมหาราช ต่างเป็นนางบาทปรจิารกิาของ
ทา้วสกักเทวราช ผูท้รงคุณอนัประเสรฐิ ทรงสริ ิ งดงามอยูด่ว้ยคุณธรรม 
เทพธดิา ๕ นางตามทีก่ลา่วมานี้ไดพ้ากนัไปสรงสนานยงัแมน้ํ่า มกีระแสน้ําเยน็ 
ดารดาษดว้ยดอกอุบลเป็นทีป่ลอดภยั ซึง่อยูใ่นป่าหมิพานตน้ี์ ครัน้สรงสนาน ณ 
ทีน่ัน้แลว้เทพธดิาเหล่านัน้พากนัรา่เรงิ ฟ้อนราํ ขบัรอ้ง (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๑๖/
๕๑) 

 ปวตัตบรรพต :  ชือ่ของภเูขาลูกหน่ึงทีท่า่นพระมหากจัจานะอาศยัอยู ่ภเูขาลกูน้ีอยูใ่นเขตกรงุ
กุรรฆระ แควน้อวนัตชีนบท 

                        อธบิายมาในกาลสีตูร วา่ดว้ยอุบาสกิาชือ่กาล ีกล่าวถงึการบรรลุถงึประโยชน์
กะทา่นพระมหากจัจานะผูอ้าศยัอยู่ ณ ปวตัตบรรพต เขตกรุงกุรรฆระ แควน้อ
วนัตชีนบท วา่ เมือ่ครัง้อุบาสกิาชือ่กาลชีาวกรุงกุรรฆระ เขา้ไปหาทา่นพระ
มหากจัจานะถงึทีอ่ยู ่ ไหวแ้ลว้นัง่ ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระมหากจัจานะวา่ 
ทา่นเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระดาํรสัน้ีไวใ้นกุมารปัีญหาวา่ การบรรลุ
ประโยชน์ เป็นความสงบแหง่หทยั เราชนะเสนา ทีม่รีปูเป็นทีร่กัเป็นทีช่ืน่ใจแลว้ 
เป็นผูเ้ดยีวเพง่อยู ่ ไดต้รสัรูค้วามสขุโดยลาํดบั เพราะฉะนัน้ เราจงึไมต่อ้งอา้ง



 

๓๐๘๒ 
 

 

บุคคลเป็นพยาน การอา้งองิใคร ๆ เป็นพยานจงึไมม่สีาํหรบัเรา (องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๒๖/๕๗)  

ปวตัตะ, ภเูขา :  ชือ่ภเูขาลกูหน่ึงทีท่า่นพระมหากจัจานะพกัอยู ่ณ เมอืงกุรุรฆระ แควน้อวนัต ี
                        อธบิายมาในโสณสตูร ว่าดว้ยพระโสณเถระ กลา่วถงึภเูขาทีพ่ระมหากจัจาย

นะพกัอยู ่ ณ เมอืงกุรุะฆระ แควน้อวนัดชีนบท วา่ เมือ่ครัง้พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ีสมยั
นัน้ ทา่นพระมหากจัจานะพกัอยูท่ีภ่เูขาปวตัตะ เมอืงกุรุรฆระ แควน้อวนัต ีครัง้
นัน้ อุบาสกชือ่โสณะกุฏกิณัณะ เป็นอุปัฏฐากของทา่นพระมหากจัจานะ ครัง้นัน้ 
อุบาสกชือ่โสณะกุฏกิณัณะหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั เกดิความคดิคาํนึงอยา่งนี้วา่ 
“การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ ครบถว้นดุจสงัข์
ทีข่ดัดแีลว้ อยา่งทีพ่ระมหากจัจานะแสดงธรรมไว ้มใิชก่ระทาํไดง้า่ย ทางทีด่เีรา
ควรปลงผมโกนหนวด นุ่งห่มผา้กาสายะ ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ” (ข.ุอุ.
(ไทย)๒๕/๔๖/๒๖๘) 

ปวตัตินี,อปุัชฌายใ์นฝ่ายภิกษุณี :  คาํเรยีกอุปัชฌายใ์นฝ่ายภกิษุณี  ปวตัตนีบวชใหส้ตรเีป็น
ภกิษุณีปีเวน้ปี  และในปีทีบ่วชนัน้บวชใหไ้ดเ้พยีง ๑ คน อธบิายมาในคพัภนีิ
วรรค วา่ดว้ยการทีส่ทัธวิหิารณิีทัง้หลายไม่ตดิตามปวตัตนีิตลอด ๒ ปี กล่าวถงึ
การไมต่ดิตามปวตัตนีิผูบ้วชตลอด ๒ ปี ซึง่พระผูม้พีระภาคทรงตาํหนิ ความวา่ 
พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั ครัง้นัน้ ภกิษุณีทัง้หลายไม่
ตดิตามปวตัตนีิผูบ้วชใหต้ลอด ๒ ปี พวกเธอเป็นคนโงเ่ขลา ไม่ฉลาด ไมรู่จ้กัสิง่
ควรหรอืไมค่วร บรรดาภกิษุณีผูม้กัน้อย ฯลฯ พากนัตาํหนิ ประณาม โพนทะนา
วา่ ภกิษุณีทัง้หลาย ภกิษุณีเหล่านัน้ไดนํ้าเรือ่งนี้ไปบอกภกิษุทัง้หลายใหท้ราบ 
พวกภกิษุไดนํ้าเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบทรงประชุมสงฆ์
บญัญตัสิกิขาบท "ภกิษุณีใดไมต่ดิตามปวตัตนีิผูบ้วชใหต้ลอด ๒ ปี ตอ้งอาบตัิ
ปาจติตยี"์ (ว.ิภกฺิขณีุ.(ไทย)๓/๑๑๑๑/๓๑๘. (กงฺขา.อ. ๓๙๘) ว.ิภกิุขณุี. ไทย)๓/
๑๑๑๓/๓๑๙, ว.ิจุ.(ไทย)๗/๔๒๓/๓๔๖, ว.ิจุ.(ไทย)๗/๔๒๔/๓๔๙, ว.ิจุ.(ไทย)๗/
๔๓๐/๓๖๐, ว.ิจุ.(ไทย)๗/๔๓๖/๓๗๑, ว.ิป.(ไทย)๘/๒๒๔/๒๕๘, ว.ิป.(ไทย)๘/
๒๓๗/๓๐๓ ว.ิป.(ไทย)๘/๒๕๘/๓๔๔) 

ปวาทะ :         ลทัธ ิ(ความเชือ่ถอื) ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น 
                        อธบิายมาในการณปาลสีตูร เมือ่การณปาลพีราหมณ์ถามวา่ “ทา่นปิงคยิานี

เหน็อาํนาจประโยชน์อะไร จงึเลื่อมใสยิง่นกัในพระสมณโคดมอยา่งนี้” ปิงคยิานี
พราหมณ์ตอบวา่ ทา่นผูเ้จรญิ บุคคลฟังธรรมของทา่นพระสมณโคดมพระองค์
นัน้ โดยลกัษณะใด ๆ  คอื โดยสตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ หรอือพัภตูธรรมย่อม
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ไมป่รารถนาปวาทะของสมณะเป็นอนัมากเหล่าอื่นโดยลกัษณะนัน้ ๆ เปรยีบ
เหมอืนบุรุษผูอ้ิม่ในรสอนัเลศิแลว้ ไมป่รารถนารสทีเ่ลวเหล่าอื่น”(องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๙๔/๓๓๑,องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๔/๗๗)                

ปวารณา :       ยอมใหข้อ, เปิดโอกาสใหข้อ ยอมใหว้า่กล่าวตกัเตอืน เปิดโอกาสใหว้่ากล่าว
ตกัเตอืน เป็นชือ่สงัฆกรรมทีพ่ระสงฆท์าํในวนัสดุทา้ยแหง่กาาจาํพรรษาเรยีกวา่
วนัมหาปวารณาโดยภกิษุทุกรปูจะกล่าวปวารณาคอืเปิดโอากสใหก้นัและกนัวา่
กล่าวตกัเตอืนได ้

                        อธบิายมาในบทภาชนีย ์ กล่าวถงึภกิษุปาราชกิทีเ่ขา้รว่มปวราณไมไ่ด ้ ความ
วา่ ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดเ้หน็ภกิษุตอ้งอาบตัปิาราชกิ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้
เหน็ทา่นตอ้งอาบตัปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไม่เป็นเชือ้สายศากยบุตร
ทา่นรว่มอุโบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส ทุกๆ 
คาํพดู มาในจวีรวรรควา่ ถา้คฤหสัถช์ายหรอืคฤหสัถห์ญงิผูไ้มใ่ชญ่าต ิ นําจวีร
จาํนวนมากมาปวารณาภกิษุนัน้ ภกิษุนัน้พงึยนิดจีวีรมอุีตตราสงคแ์ละอนัตรวา
สกเป็นอยา่งมากจากจวีรทีเ่ขานํามานัน้ ถา้ยนิดเีกนิกวา่นัน้ ตอ้งอาบตันิิสสคัคยิ
ปาจติตยี ์ มาในอารามวรรค ความวา่ ภกิษุณีใดจาํพรรษาแลว้ ไมป่วารณาใน
สงฆ ์ ๒ ฝ่ายดว้ยฐานะ คอื ดว้ยไดเ้หน็ ดว้ยไดย้นิ หรอืดว้ยระแวงสงสยั ตอ้ง
อาบตัปิาจติตยี ์ (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๓๘๗/๔๒๐, ว.ิมหา(ไทย)๒/๕๒๓/๔๗,ว.ิภกฺิขณุี 
(ไทย)๓/๑๐๕๑/๒๘๑, ว.ิป.(ไทย)๘/๓๒๕/๔๗๒, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๐๒/
๑๓๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๙/๑๒๔,ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๕๒๒-๔/๑๗๕)  

ปวารณาสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยการปวารณา สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงประทบัอยู่ ณ วดับุพพา
รามพรอ้มกบัภกิษุผูเ้ป็นพระอรหนัตป์ระมาณ  ๕๐๐ รปู   เพือ่ทรงปวารณาใน
วนัอุโบสถ ๑๕ คํ่า  ไดต้รสัวา่  บดัน้ี  เราขอปวารณาตอ่เธอทัง้หลาย  เธอ
ทัง้หลายจะไมต่เิตยีนกรรมอะไร  ๆ  อนัเป็นไปทางกายหรอืทางวาจาของเรา
บา้งหรอื   

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนี้แลว้  ทา่นพระสารบีุตรกราบทลูวา่  ขา้
พระองคท์ัง้หลายตเิตยีนกรรมอะไร ๆ อนัเป็นไปทางพระกายหรอืทางพระวาจา
ของพระองคไ์ม่ไดเ้ลย  เพราะพระองคท์รงทาํทางทีย่งัไมอุ่บตัใิหอุ้บตั ิ ทรง
ทาํทางทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิ ทรงบอกทางทีย่งัไมม่ผีูบ้อก เป็นผูท้รงรูท้าง ทรงรูแ้จง้
ทาง ทรงฉลาดในทาง สาวกเป็นผูเ้ดนิตามทาง บดัน้ี ขา้พระองคข์อปวารณาต่อ
พระองค ์  พระองคจ์ะไมท่รงตเิตยีนกรรมอะไรๆอนัเป็นไปทางกายหรอืทางวาจา
ของขา้พระองคห์รอืของภกิษุ ๕๐๐ รปูเหล่าน้ีบา้งหรอื  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
เราตเิตยีนกรรมอะไร ๆ อนัเป็นไปทางกายหรอืทางวาจาของเธอไมไ่ดเ้ป็นตน้  
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เพราะบรรดาภกิษุ ๕๐๐ รปูเหล่าน้ี ภกิษุ ๖๐ รปูเป็นผูไ้ดว้ชิชา ๓ อกี ๖๐ รปูได้
อภญิญา ๖ อกี ๖๐ รปูไดอุ้ภโตภาควมิตุต ิ สว่นทีเ่หลอืเป็นผูไ้ดปั้ญญาวมิตุต ิ

   ทา่นพระวงัคสีะไดย้นิเชน่นัน้จงึกราบทลูวา่  ในวนัวสิทุธปิวารณา  มภีกิษุ 
๕๐๐ รปูมาประชุมกนั  ลว้นเป็นผูต้ดักเิลสเครือ่งผกูคอืสงัโยชน์ไดข้าด  ไมม่ี
ทุกข ์ สิน้ภพสิน้ชาตแิลว้  เป็นผูแ้สวงหาคุณธรรมอนัประเสรฐิ  สาวกทัง้หลายมี
วชิชา ๓ ละมจัจุไดแ้ลว้  พากนัแวดลอ้มพระผูม้พีระภาคผูท้รงชนะสงคราม  ทรง
นําหมู ่  ผูย้อดเยีย่ม  ในสาวกนี้ไมม่คีวามวา่งเปลา่(จากคุณธรรม)เลย  ขา้
พระองคพ์งึถวายอภวิาทพระองค ์ ผูเ้ป็นเผา่พนัธุแ์หง่ดวงอาทติย ์  ผูท้รงทาํลาย
ลกูศรคอืตณัหาไดแ้ลว้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๕/๓๑๒) 

ปวิฏฐเถรคาถา : ภาษติของพระปวฏิฐเถระ,คาถาของพระปวฏิฐเถระ  ทา่นพระปวฏิฐเถระได้
กล่าววา่  ขนัธ ์๕  เราเหน็แลว้ตามความเป็นจรงิ ภพทัง้ปวงเราทาํลายไดแ้ลว้  
การเวยีนวา่ยตายเกดิกส็ิน้ไปแลว้  บดัน้ี ไมม่กีารเกดิอกี (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๗/
๓๓๕) 

ปวิฏฐะ, พระ : ชือ่ของภกิษุรปูหนึ่งในจาํนวนสามรปูคอื พระมสุลิะ พระนารทะ และพระปวฏิฐะ 
ทา่นถามปัญหาพระมสุละิวา่ พราะชาตเิป็นปัจจยั ชราและมรณะจงึม”ี 

                       อธบิายมาในโกสมัพสิตูร วา่ดว้ยการสนทนาธรรม กล่าวถงึเรื่อง ชาตเิป็นให้
เกดิชราและมรณะว่า เมือ่ทา่นพระมสุลิะ ทา่นพระปวฏิฐะ ทา่นพระนารทะ และ
ทา่นพระอานนทพ์กัอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรุงโกสมัพ ีทา่นพระปวฏิฐะไดถ้าม
ทา่นพระมสุลิะวา่ “ทา่นมสุลิะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จาก
การฟังตามกนัมาเวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตุผล เวน้จากการเขา้ไดก้บั
ทฤษฎทีีพ่นิิจไวแ้ลว้ทา่นมสุลิะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรา
และมรณะจงึมหีรอื’ ทา่นพระมสุลิะไดต้อบว่า ‘ทา่นปวฏิฐะ ตอบวา่ จรงิ เพราะ
ชาตเิป็นปัจจยั ชราและมรณะจงึม ี(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๘/๑๓๘) 

ปวิเวก : ความสงดั (ปวเิวก) เพราะสงดัจากกเิลสเหล่านัน้ 
                       อธบิายมาในโสณโกฬวิสิวตัถุ กล่าวถงึฐานะหกทีน้่อมไป ซึง่หนึ่งในนัน้ 

ปวเิวก ความวา่ เมือ่พระโสณะโกฬวิสิะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ ทีป่ระทบั 
ถวายอภวิาทแลว้นัง่เฝ้าอยู ่ ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 
“พระพทุธเจา้ขา้ ภกิษุผูเ้ป็นพระอรหนัตไ์มม่อีาสวกเิลส อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 
ไดท้าํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ไมม่หีน้าทีต่อ้งทาํอกี บรรลุ
ประโยชน์สงูสดุแลว้ สิน้กเิลสเครือ่งผกูไวใ้นภพ หลดุพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ 
ย่อมน้อมไปในฐานะ ๖ คอื ๑. น้อมไปในเนกขมัมะ ๒.น้อมไปในปวเิวก ๓. น้อม
ไปในความไมเ่บยีดเบยีน ๔. น้อมไปในความสิน้อุปาทาน ๕. น้อมไปในความ



 

๓๐๘๕ 
 

 

สิน้ตณัหา ๖. น้อมไปในความไมลุ่่มหลง (ว.ิม.(ไทย)๕/๒๔๔/๙,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๓๑/๓๐, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๗๘/๘๔, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๔๕/๘๙, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๙๖/๓๒๙, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๐/๒๒๔, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖๘/๕๘๗) 

ปวิเวกกถา : เรือ่งความสงดั 
                        อธบิายมาในทุตยิเสขสตูร วา่ดว้ยธรรมของพระเสขะ สตูรที ่๒ กล่าวถงึเรือ่ง

ความเสือ่มของพระเสขะ วา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรมชือ่ปวเิวกกถา ยอ่มเป็นไปเพือ่
ความเสือ่มแก่ภกิษุผูเ้ป็นเสขะ เพราะภกิษุผูเ้ป็นเสขะไมไ่ดก้ถาเป็นเครือ่งขดั
เกลา เป็นสปัปายะแหง่ความเป็นไปของจติ คอื อปัปิจฉกถา (เรือ่งความมกั
น้อย) สนัตุฏฐกิถา (เรือ่งความสนัโดษ) ปวเิวกกถา (เรือ่งความสงดั) เป็นตน้ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๐/๑๖๐, อง.นวก.(ไทย)๒๓/๑/๔๒๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๓๐/๗๘, ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๓๑/๒๓๔) 

ปวิเวกรส : รสแหง่ความสงบ เอกภีาวสขุ สขุทีเ่กดิจากความเป็นผูอ้ยูผู่เ้ดยีว ความสงบ 
สนัต ิในทีน้ี่หมายถงึนิพพาน 

                       อธบิายมาในตสิสเถรวตัถุ เรือ่งพระตสิสเถระ กล่าวถงึเรือ่งความสงบ สนัต ิ
กล่าวคอืนิพพาน พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถาน้ีแก่พระตสิสเถระวา่ บุคคลดืม่
ปวเิวกรส ลิม้รสแหง่ความสงบ และไดล้ิม้รสแหง่ปีตใินธรรมแลว้ เป็นผูไ้มม่ี
ความกระวนกระวาย ไมม่บีาป (ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๒๐๕/๙๖,ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๒๖๐/
๕๖๑,ข.ุธ.อ. ๖/๑๒๔,ข.ุธ.อ. ๖/๑๑๗) 

ปวิเวกสขุ :  ความสขุทีส่งดัจากกาม สขุเกดิจากความสงดัจากอุปธกิเิลสทางกายและใจ 
                        อธบิายมาในมหาสญุญตสตูร วา่ดว้ยความวา่งเปล่า กล่าวถงึความ

ยากลาํบากทีจ่ะไดป้รเิวกสขุถา้ยงัคลุกคลกีบัหมูค่ณะ ความวา่ เป็นไปไมไ่ดท้ี่
ภกิษุผูพ้อใจการคลุกคลดีว้ยหมูค่ณะ ยนิดกีารคลุกคลดีว้ยหมูค่ณะ ประกอบ
เนือง ๆ ซึง่ความคลุกคลดีว้ยหมูค่ณะ ชอบคณะ ยนิดคีณะบนัเทงิอยูใ่นคณะ จกั
เป็นผูไ้ดเ้นกขมัมสุข๒ ปวเิวกสขุ๓ อุปสมสขุ สมัโพธสิขุ ตามปรารถนาไดโ้ดยไม่
ยาก โดยไมล่าํบาก มาในนาคติสตุร กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคตรสักบันาคติะวา่ 
“นาคติะ เราไมต่ดิยศ และยศกไ็มต่ดิเรา ผูใ้ดแลไมไ่ดต้ามความปรารถนา ไมไ่ด้
โดยไมย่าก ไม่ไดโ้ดยไมล่าํบากซึง่เนกขมัมสขุ ปวเิวกสขุ อุปสมสุข สมัโพธสขุที่
เราไดต้ามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่าํบากน้ีผูน้ัน้ชือ่วา่ยนิดสีขุที่
ไมส่ะอาด สขุในการนอนหลบั และสขุทีอ่งิอาศยัลาภสกัการะและการสรรเสรญิ” 
(ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๘๖/๒๒๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๐/๔๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/
๔๒/๔๙๕, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘๖/๔๑ผ, ม.อุ.อ. ๓/๑๘๖/๑๑๔) 



 

๓๐๘๖ 
 

 

ปวิเวกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความสงดัจากกเิลส พระผูม้พีระภาครสัวา่ พวกอญัเดยีรถยี์
ปรพิาชกบญัญตัคิวามสงดัจากกเิลสไว ้ ๓ คอื (๑) ความสงดัจากกเิลสเพราะ
อาศยัจวีร (๒) ความสงดัจากกเิลสเพราะอาศยับณิฑบาต (๓) ความสงดัจาก
กเิลสเพราะอาศยัเสนาสนะ แลว้ ตรสัวา่ ความสงดัจากกเิลสของภกิษุ ๓ คอื (๑) 
ภกิษุมศีลี(ปารสิทุธศิลี ๔ มปีาตโิมกขสงัวรศลีเป็นตน้) ละความเป็นคนทุศลี(ล่วง
ละเมดิศลี ๕ มปีาณาตบิาตเป็นตน้) และปราศจากโทษเครื่องทุศลีนัน้ (๒) ภกิษุ
เป็นสมัมาทฏิฐ ิละมจิฉาทฏิฐแิละปราศจากมจิฉาทฏิฐนิัน้ (๓) ภกิษุเป็นขณีาสพ
ละอาสวะทัง้หลายและปราศจากอาสวะเหล่านัน้ นาขา้วสาลสีมบรูณ์แลว้ ชาวนา
พงึใชค้นใหร้บีทาํกจิต่าง ๆ ตามลาํดบัดงันี้ เกบ็เกีย่วขา้วสาลนีัน้ รวบรวมไว ้ขน
เอาไปไวใ้นลาน ทาํเป็นลอมไว ้นวด เอาฟางออก เอาขา้วลบีออก ฝัดขา้ว ขนไป 
ซอ้มเอาแกลบออก ขา้วเปลอืกทีช่าวนาทาํขัน้ตอนดงักล่าวแลว้กจ็ะเป็นขา้วสาร
ชัน้ดสีะอาดคงอยูใ่นความเป็นขา้วสาร เปรยีบเหมอืนภกิษุผูม้คีวามสงดัจาก
กเิลส ๓ น้ี จดัวา่เป็นผูเ้ลศิดว้ยศลี ถงึธรรมทีเ่ป็นสาระ(ศลี สมาธ ิ ปัญญา) 
บรสิทุธิ ์ดาํรงอยูใ่นธรรมทีเ่ป็นสาระ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๔/๓๒๕) 

ปวิเวกาวธุ : ความวเิวก (ความสงดั) ๓ ประการ คอื กายวเิวก จติตวเิวก และ อุปธวิเิวก 
                         อธบิายมาในสงัคตีหิมวด ๓ กล่าวถงึ อาวุธ ๓ ประการ คอื ๑. สตุาวุธ อาวุธ

คอืสตุะ ๒. ปวเิวกาวธุ อาวุธคอืปวเิวก ๓. ปัญญาวุธ อาวุธคอืปัญญา (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๑) 

ปศสุตัว  ์: สตัวเ์ลีย้ง เป็นของพระราชทานอยา่งหนึ่งในหลาย ๆ อยา่งทีพ่ระพราหมณ์
ปุโรหติกราบทลูใหพ้ระเจา้มหาวชิติราชพระราชทานแก่พลเมอืงของพระองค ์

                        อธบิายมาในกฏูทนัตสตูร เรือ่งยญัของพระเจา้มหาวชิติราช เมือ่พระเจา้มหา
วชิติราชทรงรบัคาํของพราหมณ์ปุโรหติทีก่ราบทลูพระองคว์า่ ขอใหพ้ระองค์
พระราชทานพนัธุพ์ชืและอาหารใหแ้ก่พลเมอืงผูข้ะมกัเขมน้ในเกษตรกรรมและ
การเลีย้งปศสุตัวใ์นบา้นเมอืงของพระองค"์ กล่าวคอื พระองคไ์ดพ้ระราชทาน
พนัธุพ์ชืและอาหารแก่พลเมอืงทีข่ะมกัเขมน้ในเกษตรกรรมและการเลีย้งปศุสตัว ์
พระราชทานตน้ทุนใหแ้ก่พลเมอืงผูข้ะมกัเขมน้ในพาณิชยกรรม พระราชทาน
อาหารและเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการทีข่ยนัขนัแขง็ในบา้นเมอืงของพระองค ์
พลเมอืงเหล่านัน้ขวนขวายในหน้าทีก่ารงานของตน ไมพ่ากนัเบยีดเบยีน
บา้นเมอืงของพระองค ์ และไดม้กีองพระราชทรพัยอ์ยา่งยิง่ใหญ่ บา้นเมอืงอยู่
รม่เยน็ ไมม่เีสีย้นหนาม ไมม่กีารเบยีดเบยีน ประชาชนต่างชืน่ชมยนิดตี่อกนั มี
ความสขุกบัครอบครวั อยูอ่ยา่งไมต่อ้งปิดประตบูา้น(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๓๘/๑๓๑, 



 

๓๐๘๗ 
 

 

ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๐๗/๕๔๗,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๔/๔๗๕, ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๔๗๗/
๒๕๕) 

ปสงัสิยะ, ชื่อ : ชือ่ของเทพบตุรตนหนึ่งในเจด็ตนทีเ่ป็นนกัดุรยิเทพชว่ยกนัปลุกเรา้นางทาสใีห้
เกดิปีตโิสมนสั 

                       อธบิายมาในจติตลตาวรรค หมวดวา่ดว้ยสวนจติลดาของเหลา่เทวดา เรือ่ง
ทาสวีมิาน วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิคนใช ้ กล่าวถงึเรือ่งทีท่า้วสกักเทวราชผูท้รง
อาํนาจเชญิดนิางทาสมีาแลว้ใหเ้หล่าดุรยิเทพหกหมืน่องค ์ ชว่ยกนัปลุกเรา้ดฉินั 
ใหเ้กดิปีตโิสมนสั ไดแ้ก่ เทพบุตรมนีามวา่อาลมัพะ คคัคระ ภมีะ สาธุวาท ีปสงัสิ
ยะ โปกขระและสผุสัสะ เหล่าเทพธดิาน้อย ๆ มนีามวา่ วณีา โมกขา นนัทา 
สนุนัทา โสณทนินา สจุมิหติา อลมัพสุา มสิสเกสแีละบุณฑรกิา (ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/
๑๖๖/๓๐) 

ปสนันจิตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูม้จีติเลื่อมใส พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูม้จีติเลื่อมใสใน
พระรตันตรยั และเชือ่ผลของกรรม เพราะเหตุทีม่จีติเลื่อมใสนัน่เอง  สตัว์
ทัง้หลายบางพวกในโลกนี้ หลงัจากตายแลว้ จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ (ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๒๑/๓๖๕) 

ปสยัหสตูร :    พระสตูรว่าดว้ยมาตุคามทีค่รอบงาํสาม ีพระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่  ณ วดั
พระเชตวนัได้ตรสักับภิกษุทัง้หลายว่า มาตุคามย่อมครอบงําสามีได้เพราะ
ประกอบด้วยกําลงั ๕ ประการ คอื (๑) กําลงัรูป (๒) กําลงัทรพัย์  (๓) กําลงั
ญาต ิ (๔)  กาํลงับุตร  (๕) กาํลงัศลี  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๕/๓๒๗) 

ปสาทพหลุพราหมณวตัถ ุ: เรือ่งพราหมณ์ผูเ้ลื่อมใสมาก พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่
ภกิษุทัง้หลายวา่ พราหมณ์  เธอจงพยายามตดักระแส ใหข้าดจงบรรเทากาม
ทัง้หลายใหไ้ด ้ เธอรูค้วามสิน้ไปแหง่สงัขารทัง้หลายแลว้กจ็ะรูแ้จง้สภาวะทีปั่จจยั
อะไรปรุงแต่งไมไ่ด ้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๓/๑๕๒) 

 ปสาทะ : ความผอ่งใส 
                         อธบิายมาในธมัมฏัฐติญิาณนิทเทส แสดงธมัมฏัฐติญิาณ ความวา่ ในภพ

ปัจจุบนันี้ ปฏสินธเิป็นวญิญาณ ความกา้วลงเป็นนามรปู ปสาทะ เป็นอายตนะ 
สว่นทีถู่กตอ้งเป็นผสัสะ การเสวยอารมณ์เป็นเวทนา ในภพปัจจุบนั ยอ่มเป็นไป
เพราะปัจจยัแหง่กรรมทีท่าํไวใ้นภพก่อน ในอนาคตกาล ย่อมเป็นไปเพราะปัจจยั
แหง่กรรมทีท่าํไว ้ ในภพนี้ กมัมภพก่อน ยอ่มเป็นไปเพราะปัจจยัแหง่ปฏสินธใิน
ภพปัจจุบนันี้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๗/๗๓,ข.ุป.อ. ๑/๔๗/๒๖๐) 

ปสรูปริพาชก : ชือ่ของปสรูปรพิาชก ผูต้ํ่าศกัดิน้์อย ไมอ่าจสนทนาธรรมกบัพระพทุธเจา้ได ้



 

๓๐๘๘ 
 

 

                        อธบิายมาในปสรูสตุตนิทเทส กล่าวถงึการเปรยีบเทยีบความสงูกบัความตํ่า
แหง่ปัญญาระหวา่งปสรูปรพิาชกกบัพระผูม้พีระภาคเจา้ ความวา่ ปสรูะ เธอ
มาถงึการแขง่คูก่บัเราผูม้ปัีญญาเครือ่งกาํจดัแลว้ ยอ่มไมส่ามารถเทยีมทนัได้
เลย อธบิายวา่ ปสรูปรพิาชก ไมส่ามารถแขง่คู ่ คอื จบัคูแ่ขง่ขนั สนทนา 
ปราศรยั ถงึการสนทนากบัพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ ผูม้ปัีญญาเครือ่งกาํจดัได้
เลย ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะปสรูปรพิาชก เลว ทราม ตํ่าทรามน่ารงัเกยีจ 
หยาบชา้ ตํ่าตอ้ย สว่นพระผูม้พีระภาค ทรงลํ้าเลศิ ประเสรฐิ วเิศษนําหน้า สงูสดุ 
ประเสรฐิสดุ ปสรูปรพิาชก ไมส่ามารถมาแขง่คู ่ คอื จบัคู ่ แขง่ขนั สนทนา 
ปราศรยัถงึการสนทนากบัพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ ผูม้ปัีญญาเครือ่งกาํจดัได ้
เปรยีบเหมอืนกระต่ายไมอ่าจมาแขง่คู ่ คอื จบัคูแ่ขง่ขนักบัชา้งใหญ่กาํลงัตกมนั
ได ้สุนขัจิง้จอกแก่ ๆ ไมอ่าจมาแขง่คู ่คอื จบัคูต่่อยทุธกบัราชสหี ์ผูเ้ป็นเจา้แหง่
มฤคได ้(ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๓) 

ปสรูสุตตนิทเทส : อธบิายปสรูสตูร  อธบิายปสรูสตูร ซึง่วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่ปสรูะ พระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงพระสตูรนี้แก่ปสรูปรพิาชก ผูเ้ป็นนกัโตว้าทะทา่มกลางภกิษุสงฆ ์
ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี ตรสัวา่ สมณพราหมณ์เป็นอนัมาก ยอ่มกล่าว
ความหมดจดในธรรมนี้เทา่นัน้  ไมก่ล่าวความหมดจดในธรรมเหลา่อื่น  บุคคล
อาศยัศาสดาใด กก็ล่าววา่ศาสดานัน้ดงีาม  ในเพราะทฏิฐขิองตนนัน้ เป็นผูต้ ัง้อยู่
ในปัจเจกสจัจะ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ กล่าวความหมดจดในธรรมน้ี
เทา่นัน้ หมายถงึกล่าว ชีแ้จง แสดงวา่มคีวามหมดจด ความบรสิทุธิเ์ฉพาะใน
ลทัธขิองตนเทา่นัน้ เชน่กลา่ววา่ “โลกเทีย่ง น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นเป็นโมฆะ” 

  คาํวา่ ไมก่ล่าวความหมดจดในธรรมเหลา่อื่น หมายถงึ ไม่กล่าว ไมช่ีแ้จง ไม่
แสดงวา่ในลทัธอิื่น ๆ กม็คีวามหมดจด มคีวามบรสิทุธิ ์

  บุคคลทีอ่าศยัศาสดาใด กล่าวสรรเสรญิศาสดานัน้ถอืวา่เป็นผูต้ ัง้อยูใ่นปัจเจก
สจัจะ คอืความจรงิเฉพาะของตน ไมใ่ชค่วามจรงิสากล 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอ่ไปวา่  สมณพราหมณ์เหล่านัน้เป็นคนอยากพดู  เขา้
ไปสูบ่รษิทัแลว้จบัคูก่ล่าวหากนัและกนัวา่เป็นคนพาล  สมณพราหมณ์เหล่านัน้
อาศยัสิง่อื่นแลว้ ยอ่มกล่าวถอ้ยคาํขดัแยง้กนั  อยากไดค้วามสรรเสรญิกก็ล่าวยก
ตนวา่เป็นผูฉ้ลาด 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ สมณพราหมณ์เหล่านัน้อยากได้
ชือ่เสยีงจงึเขา้สูป่ระชุมชนจบัคูส่นทนากลา่วรา้ยป้ายสศีาสดาอื่น บรษิทัอื่น ยก
ย่องศาสดา และบรษิทัของตน และกล่าวยกตนอวดตนวา่เป็นคนฉลาดเป็น
ปราชญ ์เป็นผูม้ญีาณ 



 

๓๐๘๙ 
 

 

  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ คนผูป้ระกอบถอ้ยคาํ (เพือ่กล่าว) ในทา่มกลาง
บรษิทั  เมือ่อยากไดค้วามสรรเสรญิ ยอ่มเป็นผูล้งัเลใจ  เป็นผูเ้กอ้เขนิ ในเมือ่ถูก
คา้นตกไป ยอ่มโกรธเคอืง  เพราะคาํนินทา แสวงหาขอ้แกต้วั 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่  ผูต้ระเตรยีมถอ้ยคาํเพือ่ไปพดูในที่
ประชุมชน โดยหวงัใหไ้ดช้ือ่เสยีงนัน้ ยอ่มมคีวามลงัเลสงสยัเกดิขึน้วา่ เราจะ
ชนะเขาไดอ้ยา่งไร จะพดูอะไร พดูอยา่งไรใหพ้เิศษ ใหพ้เิศษยิง่ ๆ ขึน้ เพือ่ทาํ
ใหล้ทัธศิาสนาของเราเลศิลอย ทาํใหฝ่้ายอื่นพา่ยแพ ้ แต่เมือ่เขาถกูฝ่ายตรงกนั
ขา้มคดัคา้นดว้ยเหตผุลทีเ่หนือกวา่ ทาํใหถ้อ้ยคาํของตนตกไป เขายอ่มเกอ้เขนิ 
เมือ่ถูกคาํครหาวา่รา้ย กโ็กรธเคอืง คอื แคน้เคอืง ขุน่เคอืง จงึแสวงหาขอ้แกต้วั 
คอืแสวงหาขอ้ผดิ ขอ้พลัง้ผดิ ขอ้ผดิพลาด หรอืแสวงหาชอ่งทางแกต้วัต่อไป 

  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ บรษิทัผูพ้จิารณาปัญหา กล่าววา่วาทะของเขา
เลว  ถูกคดัคา้นตกไปแลว้ เขาเสือ่มวาทะไปแลว้  ยอ่มครํ่าครวญ เศรา้โศกทอด
ถอนใจวา่ เขานํา(หน้า)เราไปแลว้ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ เมือ่ชุมชนตดัสนิวา่วาทะของเขาเลวไม่
มคีวามหมาย ไมถู่กตอ้งทัง้โดยอรรถและพยญัชนะ วาทะของเขากต็กไป เขาจงึ
ครํ่าครวญเศรา้โศก ทอดถอนใจคอื พรํ่าเพอ้วา่ เขานําหน้าเราไปแลว้ เขา
กา้วหน้าไปกวา่เราแลว้ 

  ดว้ยเหตุน้ี พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ การววิาทเหล่าน้ีเกดิแลว้ในหมูส่มณะ  
ความยนิดแีละความยนิรา้ย มอียูใ่นการววิาทเหล่าน้ี  บุคคลเหน็โทษนี้แลว้ พงึ
งดเวน้ถอ้ยคาํขดัแยง้กนั  เพราะวา่ไมม่ปีระโยชน์อื่นนอกจากการไดค้วาม
สรรเสรญิ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๙/๑๙๕) 

ปสรูสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชกชือ่วา่ปสรูะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมแก่ปรพิาชก
ชือ่วา่ปสรูะวา่ ผูย้ดึตดิอยูใ่นทฏิฐหิรอืลทัธขิองตน ทีเ่รยีกวา่ปัจเจกสจัจะ 
(หมายถงึความยดึถอืลทัธขิองตนวา่ “โลกเทีย่ง น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไม่จรงิ”)  
ย่อมเป็นเหตแุหง่การโตเ้ถยีงกนั ความยดึตดิในทฏิฐขิองตน เป็นเหตุใหเ้กดิ
ความลาํพองตน ปิดกัน้ความรูอ้นัเป็นทางพน้ทุกข ์ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๘๓๑/๖๙๙) 

ปเสนทิโกศล, พระราชา :  พระราชาแหง่แควน้โกศล เป็นเมอืงหลวงนามวา่สาวตัถ ีพระองคม์ี
พระนามเดมิวา่ ปเสนท ิ เป็นพระราชโอรสในพระเจา้มหาโกศลของแควน้โกศล 
มพีระภคนีินามวา่ เวเทห ิ เป็นพระมเหสขีองพระเจา้พมิพสิารแหง่กรุงราชคฤห ์
แควน้มคธ เมือ่ไดเ้จรญิวยัไดไ้ปศกึษาศลิปวทิยาทีเ่มอืงตกัสลิา ณ สาํนกัตกักสิ
ลา ต่อมากไ็ดท้รงขึน้ครองราชยต์่อจากพระราชบดิาเป็น พระเจา้ ปเสนทโิกศล 



 

๓๐๙๐ 
 

 

                     อธบิายมาในอุยยตุตเสนาสกิขาบท วา่ดว้ยกองทพัทีเ่คลื่อนขบวนออกรบ 
เรือ่งพระฉพัพคัคยี ์ กล่าวถงึเรื่องพระเจา้ปเสนทโิกศลทรงยกกองทพัออกรบ 
พวกภกิษุฉพัพคัคยีก์อ็อกไปเพือ่ชมกองทพัทีก่าํลงัเคลื่อนขบวนออกรบ พระ
เจา้ปเสนทโิกศลรบัสัง่ใหนิ้มนตม์า แลว้ตรสัถาม “พระคุณเจา้ทัง้หลาย พวกทา่น
มาทาํไมกนั” พวกภกิษุฉพัพคัคยีถ์วายพระพรวา่ “พวกอาตมาตอ้งการจะมา
เยีย่มมหาบพติร” พระเจา้ปเสนทโิกศลรบัสัง่วา่ “พระคุณเจา้ทัง้หลาย ไมม่ี
ประโยชน์ใดเลยทีท่า่นมาเยีย่มโยมผูใ้ฝ่ในการรบ พวกท่านควรไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคมใิชห่รอื” มาในสงัฆาทเิสสสกิขาบทที ่ ๒ วา่ดว้ยการบวชใหส้ตรผีูเ้ป็น
โจร ต่อมา เจา้ลจิฉวนีัน้ทรงตามหาสตรนีัน้ไปถงึกรุงสาวตัถ ี พบนางบวชอยูใ่น
สาํนกัภกิษุณี จงึเขา้ไปเฝ้าพระเจา้ปเสนทโิกศลถงึทีป่ระทบั ครัน้ถงึแลว้ไดก้ราบ
ทลูพระเจา้ ปเสนทโิกศลวา่ “ขอเดชะ ชายาของหมอ่มฉนัขโมยของมคีา่หนีมา
กรุงสาวตัถ ี ขอพระองคจ์งทรงอนุญาตใหจ้บันาง” พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัวา่ 
“เชญิทา่นสบืหานาง พบแลว้จงมาบอก” (ว.ิมหา.(ไทย)๒/๓๑๑/๔๕๑, ว.ิภกฺิขณุี.
(ไทย)๓/๖๘๒/๓๐,ว.ิม.(ไทย)๔/๒๐๖/๓๒๓) 

ปเสนทิโกสลราชวตัถ ุ: เรือ่งพระเจา้ปเสนทโิกศล พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ีแก่
พระเจา้ปเสนทโิกศลผูเ้สวยพระกระยาหารมาก เมือ่ใดบุคคลผูถู้กความงว่งเหงา
ครอบงาํ  บรโิภคมาก ชอบแต่นอนกลิง้เกลอืกไปมาเมือ่นัน้ เขายอ่มมปัีญญา
เฉื่อยชา ชอบเขา้หอ้งเป็นอาจณิ เหมอืนสกุรอว้นทีเ่ขาขนุดว้ยเศษอาหาร ฉะนัน้ 
(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๕/๑๓๔) 

ปเสนทิโกสลวตัถ ุ: เรือ่งพระเจา้ปเสนทโิกศล พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่พระเจา้ป
เสนทโิกศลวา่ ความไมม่โีรคเป็นลาภอยา่งยิง่ ความสนัโดษเป็นทรพัยอ์ยา่งยิง่ 
ความคุน้เคยเป็นญาตอิยา่งยิง่ นิพพานเป็นสขุอยา่งยิง่ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๔/
๙๖) 

ปหานปธาน : อธบิายมาในสงัวรสตูร ว่าดว้ยสงัวรปธาน เป็นขอ้หนึ่งในปธาน ความเพยีร ๔ 
ประการนี้ คอื (๑) สงัวรปธาน เพยีรระวงั (๒) ปหานปธาน เพยีรละ (๓) ภาวนา
ปธาน เพยีรเจรญิ (๔) อนุรกัขนาปธาน เพยีรรกัษา  (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๐/
๒๘๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔/๒๔, องฺ.จตุกฺก(ไทย)๒๑/๖๙/๑๑๓) 

ปหานสญัญา : กาํหนดหมายเพือ่ละอกุศลวติกและบาปธรรมทัง้หลาย ความหมายรูก้ารละ 
                      อธบิายมาในมหาปรนิิพพานสตูร เรือ่ง ภกิขอุปรหิานิยธรรม ๗ ประการ 

ปหานสญัญาเป็นหนึ่งใน ๗ ขอ้ที ่๕ คอื ภกิษุพงึหวงัไดแ้ต่ความเจรญิอยา่งเดยีว 
ไมม่คีวามเสือ่มเลย ตราบเทา่ทีภ่กิษุยงัเจรญิปหานสญัญา กาํหนดหมายเพือ่ละ
อกุศลวติกและบาปธรรมทัง้หลาย (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๔๐/๘๗, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/



 

๓๐๙๑ 
 

 

๓๒๒/๓๑๔,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๕๕/๑๙๖,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๕๓/๕๐,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๓๕/๔๘๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๒๗/๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๕๙/๑๒๗) 

ปหานสตูร  :  ม ี๔ สตูร แปลความหมายต่างกนั และองคธ์รรมต่างกนั กล่าวคอื 
  1.ปหานสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเพือ่ละสิง่ทัง้ปวง  พระผูม้พีระภาคขณะ

ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรมเหล่าน้ี  คอื  
อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  วญิญาณ  ๖  สมัผสั  ๖  และแม้
ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกข ์ หรอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสั  
๖  เป็นปัจจยั  เป็นสิง่ทีค่วรละ  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔/๒๒)  

  2.ปหานสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยการละ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุทัง้หลาย    เวทนา    ๓    ประการ
น้ี คอื (๑) สขุเวทนา  (๒) ทุกขเวทนา (๓) อทุกขมสขุเวทนา เธอทัง้หลายพงึละ
ราคานุสยั(กเิลสทีน่อนเนื่องอยูใ่นสนัดานคอืความกาํหนดั)ในสขุเวทนา  พงึ
ละปฏฆิานุสยั(กเิลสทีน่อนเนื่องอยูใ่นสนัดานคอืความกระทบกระทัง่ในใจ)ใน
ทุกขเวทนา  พงึละอวชิชานุสยั(กเิลสทีน่อนเนื่องอยูใ่นสนัดานคอืความไมรู่)้ในอ
ทุกขมสุขเวทนา  เพราะภกิษุผูล้ะกเิลสเหล่านัน้ไดแ้ลว้  จดัวา่เป็นผูไ้มม่อีนุสยั  
มคีวามเหน็ชอบ  ตดัตณัหาได ้  เพกิถอนสงัโยชน์ได ้  สามารถทาํทีส่ดุแหง่ทุกข์
ได ้  เพราะรูแ้จง้มานะโดยชอบ  ยอ่มพน้จากทุกข ์  เป็นบณัฑติ  ไมม่อีาสวะใน
ปัจจุบนั  ตัง้อยูใ่นธรรม  จบเวท  หลงัจากตายไปแลว้ยอ่มไมเ่ขา้ถงึบญัญตั ิ
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๑/๒๗๑) 

  ๓.ปหานสตูร ๓ พระสตูรวา่ดว้ยการอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ละสงัโยชน์ 
ตรสัวา่ ภกิษุผูอ้ยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ละ เพือ่ตดัสงัโยชน์ ๗ คอื(๑) อนุนย
สงัโยชน์ สงัโยชน์คอืความยนิด ี (หมายถงึกามราคสงัโยชน์) (๒) ปฏฆิสงัโยชน์ 
สงัโยชน์คอืความยนิรา้ย (๓) ทฏิฐสิงัโยชน์ สงัโยชน์คอืความเหน็ผดิ (๔) 
วจิกิจิฉาสงัโยชน์ สงัโยชน์คอืความลงัเลสงสยั (๕) มานสงัโยชน์ สงัโยชน์คอื
ความถอืตวั (๖) ภวราคสงัโยชน์ สงัโยชน์คอืความตดิใจในภพ (๗) อวชิชา
สงัโยชน์ สงัโยชน์คอืความไมรู่แ้จง้  แลว้ตรสัวา่ เมือ่ภกิษุละสงัโยชน์ ๗ ดงักล่าว
ไดแ้ลว้ ชือ่ตดัตณัหา ถอนสงัโยชน์ ทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ด ้ เพราะละมานะไดโ้ดย
ชอบ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๙/๑๕) 

  4.ปหานสตูร๔ พระสตูรวา่ดว้ยปหานสญัญา พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิโพชฌงค ์  ๗  ทีม่ปีหานสญัญา(ความหมายรูก้ารละ)
ย่อมมผีลมาก   (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๕๕/๑๙๖) 



 

๓๐๙๒ 
 

 

ปหานะ  : การละกเิลส ยนิดใีนการละ ไมเ่กยีจครา้น มสีมัปชญัญะ มสีตมิัน่คงใน ปหานะ
และภาวนา อยูใ่นอรยิวงศ ์

                        อธบิายมาในสงัคตีสิตูร กล่าวถงึปหานะ การละ ยนิดใีนปหานะ มภีาวนาเป็น
ทีย่นิด ี ยนิดใีนภาวนาและไมย่กตนขม่ผูอ้ื่น เพราะความเป็นผูม้ปีหานะเป็นที่
ยนิด ี ยนิดใีนปหานะ เพราะความเป็นผูม้ภีาวนาเป็นทีย่นิด ี ยนิดใีนภาวนานัน้ 
ภกิษุใดขยนั ไมเ่กยีจครา้น มสีมัปชญัญะ มสีตมิัน่คงในปหานะและ ภาวนานัน้ 
ภกิษุน้ีเราเรยีกวา่ ผูต้ ัง้อยูใ่นอรยิวงศ ์ทีรู่ก้นัวา่ลํ้าเลศิ เป็นของเก่า (ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๙/๒๘๓,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๖/๔๑๑,องฺ.จตุกฺก(ไทย)๒๑/๒๘/๔๔, ข.ุอติ.ิ
(ไทยป๒๕/๓๕/๓๘๒,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๓/๒๓) 

ปหาราทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทา้วปหาราทะจอมอสรู พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ ควงตน้
สะเดาอนัเป็นทีอ่ยูข่องนเฬรุยกัษ์ เขตเมอืงเวรญัชา ตรสัถามทา้วปหาราทะจอม
อสรูทีม่าเฝ้าวา่ พวกอสรูต่างพากนัยนิดใีนมหาสมทุรบา้งไหม เมือ่จอมอสรู
กราบทลูวา่ พวกอสรูต่างพากนัยนิดใีนมหาสมทุร จงึตรสัถามวา่ ในมหาสมทุรมี
สิง่ทีน่่าอศัจรรยไ์มเ่คยปรากฏเทา่ไร ทีพ่วกอสรูพบเหน็แลว้ต่างพากนัยนิดใีน
มหาสมทุร ทา้วปหาราทะจอมอสรูกราบทลูวา่ สิง่ทีน่่าอศัจรรย ์ ๘ คอื (๑)
มหาสมทุรตํ่าไปโดยลาํดบั ลาดไปโดยลาํดบั ลกึลงไปโดยลาํดบั ไมล่กึชนัดิง่ไป
ทนัท ี (๒) มหาสมทุรมปีกตคิงที ่ ไม่ลน้ฝัง่ (๓) มหาสมทุรไมอ่ยูร่ว่มกบัซากศพ 
ย่อมซดัซากศพนัน้ขึน้ฝัง่จนถงึบนบกทนัท ี(๔) มหานททีุกสาย คอื คงคา ยมนุา 
อจริวด ี สรภ ู มห ี ไหลลงสูม่หาสมทุรแลว้ยอ่มละชือ่และโคตรเดมิของตน รวม
เรยีกวา่มหาสมทุรทัง้สิน้ (๕) แมน้ํ่าสายใดสายหนึ่งในโลกทีไ่หลรวมลงสู่
มหาสมทุร และสายฝนตกลงจากฟากฟ้า กไ็มท่าํใหม้หาสมทุรพรอ่งหรอืเตม็ได ้
(๖) มหาสมทุรมรีสเดยีวคอืรสเคม็ (๗) มหาสมทุรมรีตันะหลายชนดิ คอื แกว้
มกุดา แกว้มณี แกว้ไพฑรูย ์สงัข ์ศลิา แกว้ประพาฬ เงนิ ทอง ทบัทมิ แกว้ตา
แมว (๘)  มหาสมทุรเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวข์นาดใหญ่ คอื ปลาตมิติมิงิคละ 
ปลาตมิริมงิคละ อสรู นาค คนธรรพ ์มลีําตวั ๑๐๐ โยชน์บา้ง ๒๐๐ โยชน์บา้ง 
๓๐๐ โยชน์บา้ง ๔๐๐ โยชน์บา้ง จนถงึมลีาํตวั ๕๐๐ โยชน์ แลว้ทลูถามว่า ภกิษุ
ทัง้หลายต่างพากนัยนิดใีนธรรมวนิยันี้บา้งไหม  

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุทัง้หลายต่างพากนัยนิดใีนธรรมวนิยันี้ เมือ่
ทา้วปหาราทะทลูถามวา่ ในธรรมวนิยันี้ มธีรรมทีน่่าอศัจรรย ์ ไม่เคยปรากฏ
เทา่ไร ทีพ่วกภกิษุพบเหน็แลว้ ต่างพากนัยนิด ี จงึตรสัธรรมทีน่่าอศัจรรย ์ ๘ 
เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีน่่าอศัจรรย ์๘ คอื (๑) ธรรมวนิยันี้มกีารศกึษาไปตามลาํดบั
(คอืศกึษาศลีสมาธแิละปัญญา) มกีารบาํเพญ็ไปตามลาํดบั(คอืบาํเพญ็ธุดงค ์๑๓) 



 

๓๐๙๓ 
 

 

มกีารปฏบิตัไิปตามลาํดบั(คอืปฏบิตัอินุปัสสนา ๙ มหาวปัิสสนา ๑๘ อารมัมณ
วภิตัต ิ ๓๘ และโพธปัิกขยิธรรม ๓๗) ไมใ่ชม่กีารบรรลุอรหตัตผลโดยทนัท ี
เหมอืนมหาสมทุรตํ่าลงไปโดยลาํดบั (๒) สาวกทัง้หลายยอ่มไม่ละเมดิสกิขาบท
ทีเ่ราบญัญตัไิว ้ แมเ้พราะเหตุแหง่ชวีติ เหมอืนมหาสมทุรมปีกตคิงที ่ (๓) สงฆ์
ย่อมไมอ่ยูร่ว่มกบับุคคลผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม ไมส่ะอาด ไมใ่ชส่มณะแต่
ปฏญิญาวา่เป็นสมณะ ยอ่มประชุมกนันําเธอออกไปทนัท ี แมเ้ธอจะนัง่อยูใ่น
ทา่มกลางภกิษุสงฆ ์ กย็งัหา่งไกลจากสงฆ ์ เหมอืนมหาสมทุรไมอ่ยูร่ว่มกบั
ซากศพ (๔) วรรณะ ๔ คอื กษตัรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์ศทูร ออกจากเรอืนบวช
เป็นบรรพชติในธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศแลว้ ยอ่มละชือ่และโคตรเดมิของตน 
รวมเรยีกวา่สมณศากยบุตรทัง้สิน้ เหมอืนมหานททีุกสายมคีงคาเป็นตน้ ไหลลง
สูม่หาสมทุรแลว้ยอ่มละชื่อและโคตรเดมิของตน เรยีกวา่มหาสมทุรทัง้สิน้ (๕) 
แมห้ากภกิษุจาํนวนมาก ปรนิิพพานดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาต ุ กไ็ม่ทาํให้
นิพพานพรอ่งหรอืเตม็ได ้ เหมอืนแมน้ํ่าสายใดสายหน่ึงทีไ่หลรวมลงสูม่หาสมทุร 
และสายฝนทีต่กลงจากฟากฟ้า กไ็มท่าํใหม้หาสมทุรพรอ่งหรอืเตม็ได ้ (๖) ธรรม
วนิยันี้มรีสเดยีวคอืวมิตุตริส เหมอืนมหาสมทุรมรีสเดยีว คอื รสเคม็ (๗) ธรรม
วนิยันี้มรีตันะหลายชนิด คอื สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์
๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ เหมอืนมหาสมทุรมรีตันะหลายชนิด 
มแีกว้มกุดา เป็นตน้ (๘) ธรรมวนิยันี้เป็นทีอ่ยูข่องผูใ้หญ่ คอื พระโสดาบนั 
บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล พระสกทาคาม ี บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํ
ใหแ้จง้สกทาคามผิล พระอนาคาม ีบุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้อนาคามผิล พระ
อรหนัต ์บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่อรหตัตผล เหมอืนมหาสมุทรเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์
ขนาดใหญ่มปีลาตมิติมิงิคละเป็นตน้  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๖) 

ปหาราทะ,จอมอสรู : ชื่อของอสรูนามวา่ปหาราทะ เป็นอสรูระดบัจอมผูเ้ป็นใหญ่แห่งเหล่าอสรู 
ซึง่พา่ยแพต้่อพระอนิทรผ์ูม้อีาวุธคอืวชริะ 

                        อธบิายมาในมหาสมยัสตูร วา่ดว้ยเรือ่งการประชุมของเทวดา กล่าวถงึ หมู่
อสรูพวกทีอ่าศยัอยูใ่นมหาสมทุร เป็นผูพ้า่ยแพต้่อพระอนิทรผ์ูถ้อืวชริาวุธ อสรู
เหล่านัน้มฤีทธิ ์ มยีศ พวกอสรูกาลกญัชะมรีา่งน่ากลวัมาก พวกอสรูทานเวฆสะ 
อสรูเวปจติต ิ อสรูสจุติต ิ อสรูปหาราทะ และพญามารนมจุกีม็าดว้ย มาในปหา
ราทสตูร ทีจ่อมอสรูปหาราทะทลูตอบพระผูม้พีระภาคเจา้ถงึสิง่มหศัจรรยใ์น
มหาสมทุร ทีเ่หล่าอสรูต่างพากนัยนิด ี๘ ประการ คอื (๑) มหาสมุทรตํ่าไปโดย
ลาํดบั ลาดไปโดยลาํดบั ลกึลงไปโดยลาํดบั (๒) มหาสมทุรมปีกตคิงที ่ไมล่น้ฝัง่ 
(๓) มหาสมทุรไมอ่ยูร่ว่มกบัซากศพ ยอ่มซดัซากศพขึน้ฝัง่จนถงึบนบกทนัท ี(๔) 
มหานททีุกสาย คอื คงคา ยมุนา อจริวด ีสรภ ูมห ีไหลลงสูม่หาสมุทรแลว้ยอ่ม



 

๓๐๙๔ 
 

 

ละชือ่และโคตรเดมิของตน รวมเรยีกวา่ ‘มหาสมทุร’ (๕) แมน้ํ่าสายใดสายหนึ่ง
ในโลก (๖) มหาสมทุรมรีสเดยีว คอื รสเคม็ (๗) มหาสมทุรมรีตันะมาก มรีตันะ
หลายชนิด คอื แกว้มกุดา แกว้มณี แกว้ไพฑรูย ์ สงัข ์ ศลิา แกว้ประพาฬ เงนิ 
ทอง ทบัทมิ แกว้ตาแมว ๘. มหาสมทุรเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวข์นาดใหญ่ คอื 
ปลาตมิติมิงิคละ ปลาตมิริมงิคละ อสรู นาค คนธรรพ ์มลีาํตวั ๑๐๐ ฯลฯ (ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๓๓๙/๒๖๗, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๖, องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๑๙/๒๔๐) 

ปหาสะ, เทวดา : ชือ่เทวดานามวา่ ปหาสะ เป็นคตขิองนกัฟ้อนราํคนใดทาํใหป้ระชาชนหวัเราะ
รืน่เรงิดว้ยคาํจรงิบา้ง เทจ็บา้ง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ นกัฟ้อนราํคน
นัน้หลงัจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเหล่าเทวดาชือ่ปหาสะ 

  อธบิายมาในตาลปตุตสตูร วา่ดว้ยผูใ้หญ่บา้นชือ่ตาลบุตร กล่าถงึเรือ่งตาลบุ
ตราํทลูถามพระผูม้พีระภาคเจา้วา่ นกัฟ้อนราํ ผูเ้คยเป็นอาจารยแ์ละปาจารย์
ก่อน ๆ กล่าววา่ ‘นกัฟ้อนราํคนใดทาํใหป้ระชาชนหวัเราะรืน่เรงิดว้ยคาํจรงิบา้ง 
เทจ็บา้ง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพนกัฟ้อนราํคนนัน้หลงัจากตายแลว้จะ
เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเหล่าเทวดาชือ่ปหาสะ’ ขอ้น้ีเป็นอยา่งไร ตาลบุตร
ทลูถามอยา่งนี้ ๓ ครัง้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ผูท้าํใหป้ระชาชนหวัเราะรืน่
เรงิดว้ยคาํจรงิบา้ง เทจ็บา้ง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ นกัฟ้อนราํคนนัน้
หลงัจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่่วมกบัเหล่า ดเูทวดาชือ่ปหาสะ 
ความเหน็ของเขาเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ (ความเหน็ผดิ) และผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ เรากล่าว
วา่มคีตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อย่าง คอื นรกหรอืกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน”(ส.ํส.(ไทย)๑๘/
๓๕๔/๓๙๕) 

ปหีนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีบุ่คคลละได ้  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีบุ่คคล
ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ (พระโสดาบนั) ละไดแ้ลว้ ม ี ๖ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ (๒) 
วจิกิจิฉา (๓)สลีพัพตปรามาส (๔) ราคะทีเ่ป็นเหตุไปสูอ่บาย (๕) โทสะทีเ่ป็น
เหตุไปสูอ่บาย (๖) โมหะทีเ่ป็นเหตุไปสูอ่บาย (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๐/๖๑๕) 

ปฬาสะ ความตเีสมอ ยกตนขม่ทา่น แสดงความถงึไมเ่คารพ นบัถอืต่อผูน้ัน้ 
                        อธบิายมาในธรรมทายาทสตูร กล่าวถงึธรรมทีเ่ป็นบาป คอื ปฬาสะ ความตี

เสมอ แต่มชัฌมิาปฏปิทามอียูเ่พือ่ละโกธะและอุปนาหะเป็นปฏปิทาก่อใหเ้กดิ
จกัษุ ก่อใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้ เพือ่นิพพาน มา
ในโกธเปยยสตูร กล่าวถงึธรรม ๒ อยา่งคอื (๑) มกัขะ ความลบหลูคุ่ณทา่น (๒) 
ปฬาสะ ความตเีสมอ(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๓/๓๒, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๑/๑๓๐, 
องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๓/๕๐,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๕/๑๗) 



 

๓๐๙๕ 
 

 

ป้องกนั : คุณสมบตัขิองมติรทีด่ทีีช่ว่ยป้องกนัเพือ่นผูป้ระมาทแลว้และทรพัยส์นิของเพือ่น
ผูป้ระมาทแลว้ 

                       อธบิายมาในสงิคาลกสตูร กล่าวถงึเรือ่ง มติรมใีจด ี ทีป้่องกนัเพือ่นผูป้ระมาท
และป้องกนัทรพัยส์นิของเพือ่นผูป้ระมาท ความวา่ คหบดบีุตร มติรมอุีปการะ 
เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจด ี โดยเหตุ ๔ ประการ คอื (๑) ป้องกนัเพือ่นผู้
ประมาทแลว้ (๒) ป้องกนัทรพัยส์มบตัขิองเพือ่นผูป้ระมาทแลว้ (๓) เมือ่มภียัก็
เป็นทีพ่ึง่พาํนกัได ้ (๔) เมือ่มกีจิทีจ่าํเป็นเกดิขึน้ กช็ว่ยโภคทรพัยใ์ห ้๒ เทา่ของ
ทรพัยท์ีต่อ้งการในกจินัน้(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๖๑/๒๑๐, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๗๐/
๒๑๕) 

ปอด : อวยัวะภายในรา่งกายของมนุษยเ์ป็นอารมณ์สาํหรบัพจิารณาวา่ไมส่ะอาดของ
พราหมณ์ผูเ้พยีรเผากเิลส ตัง้มัน่ ไมป่ระมาท บรรลุเจโตวมิตุ ิ

                          อธบิายกล่าวถงึเรื่องสมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้ อาศยัความเพยีร
เครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ ัง้มัน่ ความหมัน่ประกอบ ความไม่ประมาท และ
อาศยัการใชค้วามคดิอยา่งถูกวธิแีลว้ บรรลุเจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุาํจติใหต้ัง้มัน่ 
ย่อมพจิารณากายนี้ ตัง้แต่พืน้เทา้ขึน้ไป ตัง้แต่ปลายผมลงมา มหีนงัหุม้อยู่
โดยรอบ เตม็ไปดว้ยของไมส่ะอาดมปีระการต่าง ๆ วา่ ‘ในกายนี้ม ีผม ขน เลบ็ 
ฟัน หนงั เนื้อ เอน็ กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต หวัใจ ตบั พงัผดื มา้ม ปอด เป็น
ตน้ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑๔/๑๒๖,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๕๔/
๑๙๘,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๓,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๘๓๒/๔๐๘,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔/๑๑) 

ป้อม : หอคอย จุดพกัคอย หรอืทีอ่ยูห่รอืทีพ่กัซึง่ทาํขึน้ใชก้นัแดดกนัฝน เชน่ ป้อม
ตาํรวจ 

                     อธบิายกล่าวถงึบทภาชนียม์าตกิา อุปจารความใกลเ้คยีงกนัแหง่หมู่บา้นเรอืน
ต่าง ๆ หน่ึงในเรือ่งนัน้คอืป้อม กล่าวคอื หมูบ่า้นมอุีปจารเดยีวกนั หมูบ่า้นมี
อุปจารแยกกนั เรอืนมอุีปจารเดยีวกนั เรอืน มอุีปจารแยกกนั โรงเกบ็ของมี
อุปจารเดยีวกนั โรงเกบ็ของ มอุีปจารแยกกนั ป้อม มอุีปจารเดยีวกนั ป้อม มี
อุปจารแยกกนั ป้อม ของตระกลูหนึ่ง ภกิษุตอ้งอยูภ่ายในป้อมทีต่นเกบ็จวีรไว ้
ป้อมของต่างตระกลู มหีอ้งใหญ่หอ้งเลก็หลายหอ้ง ภกิษุตอ้งอยู่ในหอ้งทีต่นเกบ็
จวีรไวห้รอืทีร่มิประตูหรอืไมล่ะหตัถบาส(ว.ิมหา.(ไทย)๒/๔๗๗/๑๓, ว.ิมหา.
(ไทย)๒/๔๘๔/๑๕) 

ป้อมค่าย : ป้อมยามของคา่ย เป็นคาํอุปมาความแขง็แกรง่ของป้อมยามสามารถป้องกนัศตัรู
ไดก้บัวธิกีารอนุมานทีถู่กตอ้งแมน่ยาํ 



 

๓๐๙๖ 
 

 

                     อธบิายมาในสมัปทานียสตูร การบนัลอืสหีานาทของพระสารบุีตร กล่าวถงึ
ทา่นพระสารบุีตรกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ถงึแมว้า่ขา้พระองคจ์ะไมม่ี
เจโตปรยิญาณในพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ทัง้ในอดตี อนาคตและปัจจุบนั 
แต่ขา้พระองคก์ร็ูว้ธิกีารอนุมาน เปรยีบเหมอืนเมอืงชายแดนของพระเจา้แผน่ดนิ
มรีากฐานมัน่คง มกีาํแพงแขง็แรง มป้ีอมคา่ยแขง็แรง มปีระตเูดยีวนายประตู
ของเมอืงนัน้เป็นคนเฉลยีวฉลาด หลกัแหลม หา้มคนทีไ่มรู่จ้กั อนุญาตใหค้นที่
รูจ้กัเขา้ไปได ้เขาเดนิสาํรวจดหูนทางตามลาํดบัรอบเมอืงนัน้ ไมเ่หน็รอยต่อหรอื
ชอ่งกาํแพง โดยทีส่ดุแมเ้พยีงทีท่ีพ่อแมวลอดออกได ้ เขายอ่มรูว้า่ ‘สตัวใ์หญ่ทุก
ชนิดเมือ่จะเขา้หรอืออกเมอืงน้ี กจ็ะเขา้หรอืออกทางประตน้ีูเทา่นัน้ แมฉ้นัใด 
วธิกีารอนุมานกฉ็นันัน้เหมอืนกนั (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๔๓/๑๐๕,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/
๑๓๙๘/๔๐๑) 

ปะราํ : ซุม้ทีน่ัง่พกักนัแดด กนัฝน 
               อธบิายมาในจติตสงัยตุ สญัโญชนสตูร วา่ดว้ยสงัโยชน์ เป็นสถานทีน่ัง่พกั

สนทนาธรรมกนัเรือ่งสงัโยชน์ของภกิษุทัง้หลาย ความวา่ สมยัหนึ่ง ภกิษุผูเ้ป็น
เถระหลายรปูอยูท่ีอ่มัพาฏกวนั เขตเมอืงมจัฉิกาสณัฑ ์ สมยันัน้ ภกิษุผูเ้ป็นเถระ
หลายรปูกลบัจากบณิฑบาต ภายหลงัฉนัภตัตาหารเสรจ็แลว้ นัง่ประชุมกนั ณ 
ปะราํ ไดส้นทนากนัขึน้วา่ “ผูม้อีายทุัง้หลายธรรมเหล่าน้ี คอื สงัโยชน์กด็ ีธรรมที่
เกือ้กลูแก่สงัโยชน์กด็ ี มอีรรถต่างกนั มพียญัชนะต่างกนั หรอืมอีรรถอยา่ง
เดยีวกนั ต่างกนัแต่พยญัชนะเทา่นัน้”(ส.ํส.(ไทย)๑๘/๓๔๓/๓๗๐) 

ปะราํสะดึง : ปะราํหรอืเตน้ทม์ลีกัษณะเป็นซุม้สาํหรบันัง่พกั หรอืทาํงาน เชน่โรงสะดงึ ปะราํ
สะดงึเยบ็ผา้ 

                    อธบิายกล่าวถงึเรือ่งปะราํสะดงึทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ทรงอนุญาต ความวา่ 
สมยันัน้ ภกิษุทัง้หลายเยบ็จวีรอยูใ่นทีแ่จง้ ลาํบากเพราะความหนาวบา้ง เพราะ
ความรอ้นบา้ง ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง
ทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตโรงสะดงึ ปะราํสะดงึ” 
(ว.ิจุ.(ไทย)๗/๒๕๗/๒๙) 

ปักขเถรคาถา : ภาษติของพระปักขเถระ,คาถาของพระปักขเถระ  ทา่นพระปักขเถระไดก้ล่าววา่ 
ชิน้เนื้อพลดัหลุดจากปากเหยีย่ว เหยีย่วตดิใจในชิน้เนื้อนัน้กห็วนกลบัมาโฉบเอา
อกี นิพพานทีน่่ารืน่รมยซ์ึง่พระอรยิเจา้ยนิดแีลว้เป็นความสขุโดยสว่นเดยีว   มี
ความสขุซึง่เกดิจากผลสมาบตัติดิตามมา เป็นกจิทีเ่ราทาํเสรจ็แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) 
๒๖/๖๓/๓๒๖) 

ปักขปริวาส : อาบตัทิีป่กปิดไวห้น่ึงปักษ์และตอ้งอยูป่รวิาสใหค้รบตามจาํนวนปักษท์ีปิ่ดไว ้



 

๓๐๙๗ 
 

 

          อธบิายมาในปักขปฏจิฉนันปรวิาส วา่ดว้ยปรวิาสสาํหรบัอาบตัทิีปิ่ดไว ้ ๑ 
ปักษ์ ความวา่ สมยันัน้ ทา่นพระอุทายตีอ้งอาบตั ิ๑ ตวัชือ่สญัเจตนิกาสกุกวสิฏัฐิ
ปิดไว ้๑ ปักษ์ บอกแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ “ทา่นทัง้หลาย กระผมตอ้งอาบตั ิ๑ ตวั  
ชือ่สญัเจตนิกาสกุกวสิฏัฐ ิ ปิดไว ้ ๑ ปักษ์ กระผมจะปฏบิตัอิยา่งไร” ภกิษุ
ทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระ
ภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ สงฆจ์งใหปั้กขปรวิาสเพือ่อาบตั ิ๑ ตวั
ชือ่สญัเจตนิกาสกุกวสิฏัฐ ิ ปิดไว ้ ๑ ปักษ์ แก่ภกิษุอุทาย”ี (ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑๒๑/
๒๒๒,ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑๒๒/๒๒๒,ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑๓๒/๒๓๔,ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑๓๓/๒๓๔) 

ปักขมานัต : ระเบยีบปฏบิตัใินการออกจากอาบตัหินกัสาํหรบัภกิษุณี ใชเ้วลา ๑๕ วนั  
               อธบิาย กล่าวถงึธรรมคอืสงัฆาทเิสส ๑๗ สกิขาบท ทีย่กขึน้แสดงแลว้ คอื ๙ 

สกิขาบทแรก ตอ้งอาบตัใินขณะทีล่ว่งละเมดิทเีดยีว ๘ สกิขาบทหลงัตอ้งอาบตัิ
เมือ่สวดสมนุภาสน์ครบ ๓ ครัง้ ภกิษุณีตอ้งอาบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งแลว้ตอ้งประพฤติ
ปักขมานตัในสงฆ ์ ๒ ฝ่าย ภกิษุณีผูป้ระพฤตมิานตัแลว้ถูกสงฆเ์รยีกเขา้หมูใ่น
สมีาทีม่ภีกิษุณีสงฆ ์๒๐ รปู ถา้ภกิษุณีสงฆม์คีณะ ๒๐ รปูขาดไปแมเ้พยีง ๑ รปู 
เรยีกภกิษุณีนัน้เขา้หมู ่ ภกิษุณีนัน้ไมเ่ป็นอนัสงฆเ์รยีกเขา้หมู ่ และภกิษุณี
เหล่านัน้ควรถูกตาํหนิ น้ีเป็นการทาํทีส่มควรในกรรมนัน้ (ว.ิภกฺิขณีุ. ๓/๗๓๒/
๗๔,  กงฺขา.อ.๑๗๔-๑๗๙) 

ปักขิกภตั : ภตัตาหารถวายรายปักษ์ คอืถวายทุก ๑๕ วนั ๑ ครัง้ 
                   อธบิายมาในเรือ่ง นิสสยั ๔ ปัจจยัเครือ่งอาศยัของบรรพชติ ทีเ่ขา้สูก่าร

บรรพชาอาศยัโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้เธอพงึทาํอุตสาหะในโภชนะ
คอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้นัน้จนตลอดชวีติ คอื ปักขกิภตั รว่มกบัภตัอื่น ๆ 
คอื สงัฆภตั อุทเทสภตั นิมนัตนภตั สลากภตั อุโปสถกิภตั ปาฏปิทกิภตั (ว.ิม.
(ไทย)๔/๗๓/๑๐๑,ว.ิม.(ไทย)๔/๑๒๘/๑๙๗,ว.ิจุ.(ไทย)๗/๓๒๕/๑๕๔) 

ปักษ์ : จาํนวนวนั ๑๕ วนั เป็นหนึ่งปักษ์ วนัรกัษาอุโบสถทกุวนั ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ
หมายถงึปาฏหิารกิปักษ์ คอื วนั ๗ คํ่า และวนั ๙ คํ่า ดว้ยการรบัและสง่อุโบสถ
ศลีวนั ๘ คํ่า 

               อธบิายมาในเรือ่งภกิษุยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงทุกวนั กล่าวถงึปักษ์แหง่การ
สวดปาตโิมกข ์ความวา่ ภกิษุทัง้หลายทราบวา่ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตการ
ยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงในวนัอุโบสถแลว้ จงึยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงทุกวนั ภกิษุ
ทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระ
ภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไมพ่งึยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงทุกวนั รปูใดยกขึน้
แสดง ตอ้งอาบตัทิุกกฏ ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหย้กปาตโิมกขข์ึน้แสดงใน



 

๓๐๙๘ 
 

 

วนัอุโบสถ” ต่อมา ภกิษุทัง้หลายทราบวา่ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตการยก
ปาตโิมกขข์ึน้แสดงในวนัอุโบสถแลว้ จงึยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงปักษล์ะ ๓ ครัง้ 
คอื ในวนั ๑๔ คํ่า วนั ๑๕ คํ่า และวนั ๘ คํ่า (ว.ิม.(ไทย)๔/๑๓๖/๒๑๒,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๓๐๘/๓๗๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๔/๓๗๙,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๘/๑๙๕) 

ปักษาทิชาชาติ : สตัวต์ระกลูนกนานาพนัธุท์ีอ่าศยัตามป่า 
                 อธบิายมาในอาสงักชาดก วา่ดว้ยอาสงักากุมารกิา ทีน่างอาสงักากุมารกิา

กราบทลูพระราชาถงึดอกไมใ้นอุทยานทีใ่หค้วามสขุทีม่ผีลเป็นสขุวา่ เถาวลัยช์ื่อ
อาสาวดเีกดิแลว้ในอุทยานจติรลดาวนั เถาวลัยน์ัน้ ๑,๐๐๐ ปี จงึจะออกผลหนึ่ง 
แมน้านถงึเพยีงนัน้จงึจะมผีล ทวยเทพกย็งัพากนัไปเยอืนอุทยานนัน้เนือง ๆ ขา้
แต่มหาราช ขอพระองคท์รงหวงัไวเ้ถดิ เพราะว่าความหวงัทีย่งัมผีลเป็น
ความสขุ ปักษาทชิาชาตยิงัมคีวามหวงัอยูร่ํ่าไป ความหวงัของมนัทีม่อียูห่่างไกล
ถงึเพยีงนัน้กย็งัสาํเรจ็ไดข้า้แต่มหาราช ขอพระองคท์รงหวงัไวเ้ถดิ เพราะวา่
ความหวงัทีม่ผีลเป็นความสขุ มาในจฬูหงัสชาดก กล่าวถงึความเสือ่มแหง่ชวีติ
วา่ ทา่นผูป้ระเสรฐิอุดมกวา่หงสท์ัง้หลาย วสิยัปักษาทชิาชาตติวัผงาดสญัจรไป
ในอากาศ ยอ่มทาํอากาศทีไ่มใ่ชท่างใหเ้ป็นทางบนิไปได ้ ทา่นไมท่ราบว่ามบีว่ง
แต่ทีไ่กลหรอื พญาหงสโ์พธสิตัวก์ล่าววา่ เมื่อใดสตัวม์คีวามเสือ่มในขณะจะ
สิน้ชวีติเมือ่นัน้ถงึจะมาใกลข้า่ยและบ่วงกไ็มรู่(้ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๒๘/๒๓๓, ข.ุชา.
(ไทย)๒๗/๑๓๘/๔๙๔) 

ปักษี, นก : นก หมูน่ก ทีต่อ้งตกอยูค่วามตายและมคีตทิีไ่ปตามกรรมดแีละชัว่ของตน 
                 อธบิายมาในตติตริชาดก กล่าวถงึความเสือ่มของหมูปั่กษ ี เทวดา มนุษย ์

สตัว ์๔ เทา้ สตัวเ์ลือ้ยคลานและสตัวท์ีม่รีา่งกายใหญ่ ไมเ่ป็นใหญ่ในรา่งกายของ
ตน ถงึจะรืน่รมยอ์ยูใ่นรา่งกายนัน้กย็่อมละชวีติของตนไป ในสตูรนี้กล่าวถงึนก
กระทา เมือ่นกกระทาถามดาบสโพธสิตัวว์า่ พระคุณเจา้ผูเ้จรญิ ขา้พเจา้อยู่
สบายด ี และไดบ้รโิภคอาหารตามชอบใจ ขา้พเจา้กาํลงัอยูใ่นอนัตราย คตขิอง
ขา้พเจา้จะเป็นอยา่งไรหนอ ดาบสโพธสิตัวต์อบปัญหาของนกกระทาวา่ ปักษ ี
ถา้ใจของเธอไมน้่อมไปเพือ่กรรมชัว่ บาปกไ็มแ่ปดเป้ือนเธอผูเ้ป็นคนด ี ไม่
ขวนขวายในการกระทาํกรรมชัว่ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๓/๔๒๔,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๖๖/
๑๗๐,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๗๔/๑๗๑,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๐๘/๙๓,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๓๕/
๑๕๑,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๗๔/๕๐๐) 

ปัคคหจริยา : ประพฤตใินองคค์ุณ ๘ อยา่ง (มรรค ๘) ความประพฤตสิมัมาวายามะขอ้ที ่ ๖ 
ของมรรค ๘ ชือ่วา่ปัคคหจรยิา 



 

๓๐๙๙ 
 

 

                        อธบิายมาในจรยิากถา กล่าวถงึความประพฤต ิ๘ อย่าง คอื (๑) ผูน้้อมใจเชือ่ 
ชือ่วา่ยอ่มประพฤตดิว้ยศรทัธา (๒) ผูป้ระคองไว ้ ชือ่วา่ยอ่มประพฤตดิว้ยวริยิะ 
(๓) ผูต้ ัง้จติมัน่ ชือ่วา่ยอ่มประพฤตดิว้ยสต ิ (๔) ผูไ้มท่าํความฟุ้งซา่น ชือ่วา่ย่อม
ประพฤตดิว้ยสมาธ ิ(๕) ผูรู้ช้ดั ชือ่วา่ยอ่มประพฤตดิว้ยปัญญา (๖) ผูรู้แ้จง้ ชือ่วา่
ย่อมประพฤตดิว้ยญาณ (๗) ผูม้นสกิารวา่ “กุศลธรรมยอ่มดาํเนินไปแก่ผูป้ฏบิตัิ
อยา่งนี้” ชือ่วา่ ยอ่มประพฤตดิว้ยความประพฤตใินอายตนะ (๘) ผูม้นสกิารวา่ 
“ผูป้ฏบิตัอิยา่งนี้” ยอ่มบรรลุคุณวเิศษ ชือ่วา่ยอ่มประพฤตใินความประพฤตดิว้ย
คุณวเิศษ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๘/๕๘๖) 

ปัคคหนิมิต : นิมติแหง่ความเพยีร 
                        อธบิายมาในสงัคตีสิตูร เรือ่งนิมติ ๒ ประการ คอื (๑) สมถนิมติ นิมติแหง่

สมถะ (๒) ปัคคหนิมติ นิมติแหง่ความเพยีร มาในนิมติตสตูร วา่ดว้ยนิมติ 
กล่าวถงึ ภกิษุผูบ้าํเพญ็อธจิติพงึมนสกิารนิมติ ๓ ประการ ตามสมควรแก่เวลา 
คอื (๑) พงึมนสกิารสมาธนิิมติตามสมควรแก่เวลา (๒) พงึมนสกิารปัคคหนิมติ
ตามสมควรแก่เวลา (๓) พงึมนสกิารอุเบกขานิมติตามสมควรแก่เวลา (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๖, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๐๓/๓๔๕,องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๓/๒๕๕) 

ปัคคหะ : ความเพยีร มนสกิารในความไมเ่ทีย่งจนเกดิญาณ เกดิปัคคหะ เป็นตน้ 
                       อธบิายมาในสงัคตีสิตูร สงัคตีหิมวด ๒ คอื (๑) ปัคคหะ ความเพยีร (๒) อวกิ

เขปะ ความไมฟุ้่งซ่าน มาในธมัมทุธจัจวารนิทเทส แสดงอุทธจัจะในธรรมกัน้ไว ้
เมือ่มนสกิารโดยความไมเ่ทีย่ง ญาณ (ความรู)้ ยอ่มเกดิขึน้ ปีต ิ (ความอิม่ใจ) 
ย่อมเกดิขึน้ ปัสสทัธ ิ (ความสงบกายสงบใจ) ยอ่มเกดิขึน้ สุข (ความสขุ) ย่อม
เกดิขึน้ อธโิมกข ์ (ความน้อมใจเชือ่) ยอ่มเกดิขึน้ ปัคคหะ (ความเพยีรทีพ่อด)ี 
ย่อมเกดิขึน้ อุปัฏฐาน (สตแิก่กลา้) ย่อมเกดิขึน้ อุเบกขา (ความมใีจเป็นกลาง) 
ย่อมเกดิขึน้ นิกนัต ิ (ความตดิใจ) ยอ่มเกดิขึน้(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๗, ข.ุป.
(ไทย)๓๑/๖/๔๒๕, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๗/๔๒๖) 

ปัคคาหะ : ความปรารภความเพยีรทางใจ มุง่มัน่ในสมัมาวายามะ 
                       อธบิายกล่าวปัคคาหะทีเ่กดิขึน้ในสมยันัน้ กล่าวคอื การปรารภความเพยีรทาง

ใจ ความขะมกัเขมน้ ความบากบัน่ ความขวนขวาย ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความทนทาน ความเขม้แขง็ ความหมัน่ ความมุง่มัน่อย่างไมท่อ้ถอย 
ความไม่ทอดทิง้ฉนัทะ ความไมท่อดทิง้ธุระ ความเอาใจใสธุ่ระ วริยิะ วริยินิทรยี ์
วริยิพละ สมัมาวายามะ ในสมยันัน้ น้ีชือ่วา่ปัคคาหะทีเ่กดิขึน้ในสมยันัน้(อภ.ิธ.
(ไทย)๓๔/๕๖/๓๗,อภ.ิธ.(ไทย)๓๔/๓๓๖/๑๑,อภ.ิธ.(ไทย)๓๔/๓๙๖/๑๑๕) 



 

๓๑๐๐ 
 

 

ปังกธา, ตาํบล : ชือ่ของตาํบลหนึ่งของแควน้โกศลทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้เคยเสดจ็ประทบั
พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ 

                        อธบิายมาในปังกธาสตูร วา่ดว้ยตาํบลปังกธา กล่าวถงึ พระผูม้พีระภาคเสดจ็
จารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ เสดจ็ถงึตาํบลของแควน้
โกศลชือ่ปังกธา และพระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ ตาํบลปังกธาของชาวโกศล
นัน้ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๒/๓๒๐) 

ปังกธาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยตาํบลปังกธา พระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปตาํบลปังกธา แควน้โกศล 
ตรสัธรรมมกีถาเกีย่วขอ้งกบัสกิขาบท ทรงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเหน็ชดั ปฏบิตั ิ
แกลว้กลา้ รา่เรงิ ณ ทีน่ัน้ ภกิษุกสัสปโคตร ผูเ้ป็นเจา้อาวาส มคีวามขดัใจไม่
ยนิดวีา่ สมณะนี้ขดัเกลากเิลสยิง่นกั เมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็หลกีไปไมน่าน 
ทา่นเกดิความเดอืดรอ้นใจ จงึเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ ภเูขาคชิฌกูฏ เขตกรุง
ราชคฤห ์กราบทลูขอใหพ้ระองคอ์ดโทษวา่ ขอพระผูม้พีระภาคทรงรบัทราบโทษ
ของขา้พระองคน์ัน้โดยความเป็นโทษ เพือ่ความสาํรวมระวงัต่อไป  

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษไดถ้งึตวัเธอผูโ้งเ่ขลา เมือ่เราใหภ้กิษุทัง้หลาย
เหน็แจง้ดว้ยสกิขาบทแลว้ กเ็พราะเธอมคีวามขดัใจ ไม่ยนิด ี ไดเ้หน็โทษโดย
ความเป็นโทษแลว้ทาํคนืตามธรรม เราจงึรบัทราบโทษนัน้ของเธอ การทีบุ่คคล
เหน็โทษโดยความเป็นโทษแลว้ทาํคนืตามธรรม ถงึความสาํรวมระวงัต่อไป แลว้
ตรสัอกีวา่ ถา้ภกิษุผูเ้ถระ มชัฌมิะหรอืนวกะผูไ้มใ่ครต่อ่การศกึษา ไมส่รรเสรญิ
การเอาใจใสก่ารศกึษา ยอ่มไม่ชกัชวนภกิษุอื่นผูใ้ครต่่อการศกึษาใหส้นใจ
การศกึษาและไมส่รรเสรญิคุณทีม่จีรงิของภกิษุอื่นทีใ่ครต่่อการ ศกึษาตาม
โอกาสอนัควร เราไมส่รรเสรญิคุณของภกิษุผูเ้ป็นเถระมชัฌมิะหรอืนวกะเชน่น้ี 
เพราะพวกภกิษุอื่นพงึคบหาเธอทัง้หลายโดยเหน็วา่ พระศาสดากย็งัตรสั
สรรเสรญิคุณของทา่นทัง้หลาย พวกภกิษุทีค่บหากพ็ากนัเอาตามอยา่งเธอ
ทัง้หลาย ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่ทุกขแ์ก่พวกภกิษุทีพ่ากนัตามอยา่งเธอทัง้หลาย
ตลอดกาลนาน เพราะฉะนัน้ เราจงึไมส่รรเสรญิคุณของภกิษุผูเ้ป็นเถระ ภกิษุผู้
เป็นมชัฌมิะและภกิษุผูเ้ป็นนวกะเชน่นี้ สว่นภกิษุผูเ้ป็นเถระ มชัฌมิะหรอืนวกะผู้
ใครต่่อการศกึษา สรรเสรญิการเอาใจใสก่ารศกึษา มนียัตรงกนัขา้ม  (องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๙๒/๓๒๐) 

ปังสกุลูปชูกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปังสกุลูปชูกเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที๙่๑ทา่นไดใ้ชด้อกกระดิง่ทองบชูาผา้บงัสกุลุจวีรทีแ่ขวนอยู่
บนกิง่ไม ้ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘/๑๖๗) 



 

๓๑๐๑ 
 

 

ปังสกุลูสญัญกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปังสกุลูสญัญกเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่  ในอดตีชาตกิปัที๙่๑ทา่นไดป้ระนมมอืไหวผ้า้บงัสกุุลจวีรของ
พระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ เพราะผลแหง่การไหวน้ัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑/๑๓๔) 

ปังสกุลูิกธดุงค  ์: องคแ์หง่ผูถ้อืทรงผา้ลบงัสกุุลเป็นวตัร ขอ้ ๑ ในธุดงค ์๑๓ ขอ้ 
                       อธบิายมาในนิสทีนสนัถตสกิขาบท กล่าวถงึเรือ่งการบญัญตัสินัถตัเก่า ถามวา่ 

: ทรงบญัญตันิิสสคัคยิปาจติตยีแ์ก่ภกิษุผูไ้มเ่อาสนัถตัเก่า ๑ คบื สคุตโดยรอบ
มาปน แลว้ใชใ้หท้าํสนัถตัรองนัง่ใหม ่ณ ทีไ่หน ตอบ : ทรงบญัญตั ิณ กรุงสาวตั
ถ ี ถาม : ทรงปรารภใคร ตอบ : ทรงปรารภภกิษุหลายรปู ถาม : เพราะเรือ่ง
อะไร ตอบ : เพราะเรือ่งทีภ่กิษุหลายรปูทิง้สนัถตัแลว้พากนัสมาทานอารญัญกิ
ธุดงค ์ปิณฑปาตกิธุดงค ์ปังสกุลูกิธุดงค ์(ว.ิป.(ไทย)๘/๓๘/๓๗) 

ปังสโุธวกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคนลา้งฝุ่ นลา้งทอง  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทองวา่มสีิง่ที่
ทาํใหเ้ศรา้หมอง ๓ อยา่ง คอื สิง่ทีท่าํใหเ้ศรา้หมอง (๑) อย่างหยาบ เชน่ ดนิ
รว่น ทราย คนลา้งฝุ่ นรอ่นทองนัน้ในรางน้ําแลว้ ลา้งซํ้าหลาย ๆ ครัง้ (๒) อย่าง
กลาง เชน่ กอ้นกรวดอยา่งละเอยีด ทรายอยา่งหยาบ คนลา้งฝุ่ น ลา้งทองนัน้ซํ้า
หลาย ๆ ครัง้ (๓) อย่างละเอียด เชน่ ทรายอยา่งละเอยีด และสะเกด็ กะลาํพกั 
คนลา้งฝุ่ นลา้งทองนัน้ซํ้าหลาย ๆ ครัง้ เมือ่สิง่ทีท่าํใหเ้ศรา้หมองอยา่งละเอยีด
นัน้ถูกทาํใหห้มดไปแลว้ กย็งัคงเหลอืเขมา่ทองอยูอ่กี ชา่งทอง ใสท่องลงในเบา้
หลอม เป่าทองนัน้ซํ้าหลาย ๆ ครัง้ ทองนัน้กย็งัไมต่ดิสนิทแนบเป็นเนื้อเดยีวกนั 
แตกงา่ย และใชง้านไดไ้มด่ ีคราวทีช่า่งทองเป่าทองนัน้ เป่าซ้ําหลาย ๆ ครัง้ จน
ไดท้ีต่ดิสนิทแนบเป็นเนื้อเดยีวกนั หมดความกระดา้ง เป็นของอ่อน ใชง้านไดด้ ี
เขามุง่หมายจะทาํเครือ่งประดบัชนิดใด ๆ เช่น แผน่ทอง ต่างหทูองนัน้ ยอ่ม
อาํนวยประโยชน์ใหเ้ขาได ้เช่นเดยีวกนั ภกิษุยงัมอุีปกเิลสอยา่งหยาบ คอื ทุจรติ 
๓ อยู ่ ละ บรรเทาทุจรติ ๓ ใหส้ิน้ไป เมือ่ทุจรติ ๓ สิน้ไปแลว้ มอุีปกเิลสอยา่ง
กลาง คอื วติก ๓ อยู ่ก ็ละ บรรเทาวติก ๓ ใหส้ิน้ไป เมือ่วติก ๓ สิน้ไปแลว้ มี
อุปกเิลสอยา่งละเอยีด คอื นึกคดิถงึชาต ิชนบท ความไมด่หูมิน่อยู ่กล็ะ บรรเทา
อุปกเิลสอยา่งละเอยีดใหส้ิน้ไป เมือ่ละไดเ้ดด็ขาดแลว้ กย็งัมธีรรมวติกเหลอือยู ่
สมาธนิัน้ไมส่งบ ยงัมกีารขม่หา้มกเิลสดว้ยธรรมเครือ่งปรุงแต่งอยู ่แต่เมือ่ภกิษุมี
จติตัง้มัน่อยูภ่ายใน สงบ ไมม่กีารขม่หา้มดว้ยธรรมเครือ่งปรุงแต่ง กจ็ะน้อมจติ
ไปเพือ่ทาํใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่ได ้ เมื่อมเีหตุแหง่สต ิ กจ็ะบรรลคุวามเป็นผู้
เหมาะสมทีป่ระจกัษ์ชดัในธรรมนัน้ๆ คอือภญิญา ๖ ไดแ้ก่ อทิธวิธิญาณ ทพิพ



 

๓๑๐๒ 
 

 

โสตญาณ เจโตปรยิญาณ ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ จุตปูปาตญาณ อาสวกัขย
ญาณ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๑) 

ปัจจนีกปัญจกะ : หมวด ๕ แหง่ปัจจนิก 
                        อธบิายมาในปุคคลกถา ความวา่ เมือ่ทา่นหยัง่รูบุ้คคลไมไ่ดโ้ดยสจัฉิกฏัฐ

ปรมตัถ ์ดงันัน้ ทา่นจงึควรยอมรบัวา่ “สภาวธรรมใดเป็นสจัฉิกฏัฐะเป็นปรมตัถะ 
ขา้พเจา้หยัง่รูบุ้คคลนัน้ไมไ่ดโ้ดยสจัฉิกฏัฐปรมตัถน์ัน้” ทา่นกล่าวคาํขดัแยง้ใดใน
ตอนตน้นัน้วา่ “ขา้พเจา้ยอมรบัวา่ ขา้พเจา้หยัง่รูบุ้คคลไมไ่ดโ้ดยสจัฉิกฏัฐ
ปรมตัถ ์แต่ไมย่อมรบัวา่ สภาวธรรมใดเป็นสจัฉิกฏัฐะ 

                         เป็นปรมตัถะ ขา้พเจา้หยัง่รูบุ้คคลนัน้ไมไ่ดโ้ดยสจัฉิกฏัฐปรมตัถน์ัน้” คาํนัน้
ของทา่นผดิ อน่ึง หากทา่นไมย่อมรบัวา่ “สภาวธรรมใดเป็นสจัฉิกฏัฐะเป็นปรมตั
ถะขา้พเจา้หยัง่รูบุ้คคลนัน้ไมไ่ดโ้ดยสจัฉิกฏัฐปรมตัถน์ัน้”ทา่นกไ็มค่วรยอมรบัว่า 
“ขา้พเจา้หยัง่รูบุ้คคลไมไ่ดโ้ดยสจัฉิกฏัฐปรมตัถ”์ ทา่นกล่าวคาํขดัแยง้ใดใน
ตอนตน้นัน้วา่ “ขา้พเจา้ยอมรบัวา่ ขา้พเจา้หยัง่รูบุ้คคลไมไ่ดโ้ดยสจัฉิกฏัฐ
ปรมตัถ ์แตไ่มย่อมรบัวา่ สภาวธรรมใดเป็นสจัฉิกฏัฐะเป็นปรมตัถะ ขา้พเจา้หยัง่
รูบุ้คคลนัน้ไมไ่ดโ้ดยสจัฉิกฏัฐปรมตัถน์ัน้” คาํนัน้ของทา่นผดิ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๘/๘) 

ปัจจนีกสาตพราหมณ์ : ชือ่ของพราหมณ์ชือ่ปัจจนีกสาตะ 
                        อธบิายมาในปัจจนีกสตูร วา่ดว้ยปัจจนีกสาตพราหมณ์ ผูก้ราบทลูพระผูม้พีระ

ภาคเจา้ใหแ้สวงธรรม พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ผูต้ัง้ใจจะคดัคา้น มจีติเศรา้หมอง 
มากไปดว้ยความแขง่ด ี จะไมรู่ช้ดัคาํสภุาษติ สว่นบุคคลใดกาํจดัความแขง่ด ี
ความไม่มจีติเลื่อมใส และถอนความอาฆาตออกแลว้ฟังอยู ่ บุคคลนัน้จงึจะรูค้าํ
สภุาษติได ้ เมื่อพระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนี้แลว้ ปัจจนีกสาตพราหมณ์ไดก้ราบ
ทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ พระภาษติของพระองคช์ดัเจน
ไพเราะยิง่นกัฯลฯ ขอพระโคดมผูเ้จรญิโปรดทรงจาํขา้พระองคว์า่เป็นอุบาสกผู้
ถงึสรณะ ตัง้แต่วนันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐๒/๒๙๓) 

ปัจจนีกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปัจจนีกสาตพราหมณ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั  พราหมณ์ชือ่ปัจจนีกสาตะคดิวา่  เราพงึเขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดม
ถงึทีป่ระทบัแลว้คดัคา้นทุกคาํทีพ่ระสมณโคดมตรสัแลว้เขา้ไปเฝ้ากราบทลูวา่ 
ขอพระองคจ์งตรสัสมณธรรมเถดิ  

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ผูต้ ัง้ใจจะคดัคา้น มจีติเศรา้หมอง มากไปดว้ยความ
แขง่ด ี จะไมเ่หน็คาํสภุาษติ สว่นผูก้าํจดัความแขง่ด ี ความไมม่จีติเลื่อมใสและ
ถอนความอาฆาตออกแลว้ฟังจงึจะรูค้าํสภุาษติได ้ เมือ่พระองคต์รสัเชน่นัน้ 



 

๓๑๐๓ 
 

 

ปัจจนีกสาตพราหมณ์กเ็กดิความเลื่อมใสแลว้ประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชวีติ  
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๐๒/๒๙๓) 

ปัจจนียะ : การนบัจาํนวนวาระในปัจจนียะ ในนเหตปัุจจยั ม ี๙ วาระ ในนอารมัมณปัจจยั ม ี
๙ วาระ 

                         อธบิายปัจจนียะมนียัอนัลกึซึง้ ๖ ประการ คอื (๑) ตกิปัฏฐาน (๒) ทุกปัฏ
ฐาน (๓) ทกุตกิปัฏฐาน (๔) ตกิทุกปัฏฐาน (๕) ตกิตกิปัฏฐาน (๖) ทุกทุกปัฏฐาน 
แต่ละปัฏฐานประเสรฐิสงูสดุ (อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๕๖/๔๑๙) 

ปัจจยเถรคาถา : ภาษติของพระปัจจยเถระ,คาถาของพระปัจจยเถระ  พระปัจจยเถระเมือ่
จะพยากรณ์พระอรหตัจงึไดก้ล่าววา่ เราบวชแลว้ได ้ ๕วนั ยงัเป็นเสขบุคคลอยู ่
ยงัไมไ่ดบ้รรลพุระอรหตั เมือ่เราเขา้ไปยงัวหิารแลว้ไดต้ัง้ใจปรารถนาวา่ เมือ่เรา
ยงัถอนลกูศรคอืตณัหาขึน้ไมไ่ด ้  เราจะไมก่นิ ไมด่ืม่    ไมอ่อกไปจากวหิาร ทัง้
จะไมเ่อนกายนอน  เชญิทา่นดคูวามเพยีร ความบากบัน่ของเรานัน้ผูอ้ยูอ่ยา่งนี้  
เราบรรลุวชิชา ๓ ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๒๒๒/๓๗๓) 

ปัจจยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปัจจยั ม ี๒ สตูร มอีงคธ์รรมต่างกนั กล่าวคอื 
  1.ปัจจยสตูร๑ (บางแหง่เขยีนเป็นธรรมนิยามสตูร) พระสตูรวา่ดว้ยปัจจยั 

พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  
ปฏจิจสมปุบาทธรรม  ไดแ้ก่ธรรมเป็นตน้ดงันี้คอื  เพราะชาตเิป็นปัจจยั  ชรา
และมรณะจงึมเีป็นตน้  เพราะภพเป็นปัจจยั  ชาตจิงึม ี   และปฏจิจสมปุปันน
ธรรม  ไดแ้ก่ธรรมเป็นตน้ดงันี้คอื ชราและมรณะเป็นตน้เป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง ถูก
ปัจจยัปรุงแต่ง อาศยักนัและกนัเกดิขึน้  มคีวามสิน้ไป  มคีวามเสือ่มไป  มคีวาม
คลายไป  มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา  ธรรมทัง้  ๒  นัน้จดัเป็นธมัมฐติ ิ  ธมัม
นิยาม  อทิปัปัจจยตา  เป็นกฎธรรมชาตทิีม่อียูแ่ลว้  ตถาคตจะอุบตัหิรอืไมก่ต็าม  
กฎอนันี้กด็าํรงอยู ่ เมือ่ตถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้จงึนํามาบอกแก่เวไนยสตัว ์ เมื่ออรยิ
สาวกเหน็ปฏจิจสมปุบาทธรรมและปฏจิจสมปุปันนธรรมเหล่าน้ีดว้ยปัญญาอนั
ชอบตามความเป็นจรงิแลว้  ยอ่มไม่มคีวามสงสยัเรือ่งสงัสารวฏัทัง้ในอดตี  
อนาคตและปัจจุบนั  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔) 

  2.ปัจจยสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยปัจจยั พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนัไดท้รงแสดงปัจจยัแหง่การเกดิทุกขแ์ละการดบัทุกขต์ามแนว
แหง่ปฏจิจสมุปบาท  พรอ้มทัง้อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  ซึง่เป็นปฏปิทาเครือ่งดาํเนิน
ไปสูค่วามดบัทุกข ์  เมือ่อรยิสาวกรูปั้จจยัเหล่าน้ีแจม่แจง้ดว้ยปัญญาแลว้  จงึชือ่
วา่ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ  ถงึพรอ้มดว้ยทศันะ  ถงึสทัธรรม  เหน็สทัธรรม  



 

๓๑๐๔ 
 

 

ประกอบดว้ยญาณ  วชิชา บรรลุกระแสแหง่ธรรม  เป็นพระอรยิะและดาํรงอยู่
ใกลป้ระตอูมตนิพพาน  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๗/๕๒) 

ปัจจยาการ  : การทีส่ิง่ทัง้หลายอาศยักนัจงึเกดิมขีึน้ เช่น ทุกขเ์กดิขึน้เพราะมปัีจจยั 12 เรือ่ง
เกดิขึน้สบื ๆ เน่ืองกนัมาตามลําดบั เป็นธรรมทีน่างเขมาฉลาดขา้มพน้โอฆะ ๔ 
บรรลุอรหตัผล 

                        อธบิายมาในเขมาเถรยิาปทาน นางกล่าววา่ ครัง้นัน้ หม่อมฉนับวชมาแลว้
ผา่นไป ๗ เดอืน เหน็ประทปีสวา่งขึน้และดบัไป จงึมใีจสงัเวช มคีวามเบื่อหน่าย
ในสงัขารทัง้ปวง ฉลาดในปัจจยาการ ขา้มพน้โอฆะ ๔ แลว้ กไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๗๓/๔๓๗) 

ปัจจลกปัปะ, บา้น : ชื่อของหมู่บา้นปัจจลกปัปะทีน่างพราหมณีชือ่ธนญัชานีอาศยัอยู ่
                         อธบิายมาในสคารวสตูรครัง้พระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็จารกิไปในแควน้โกศล

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ สมยันัน้ นางพราหมณีชือ่ธนญัชานีอาศยัอยูใ่น
หมูบ่า้นปัจจลกปัปะ เป็นผูเ้ลื่อมใสอยา่งยิง่ในพระพทุธเจา้ พระธรรม และ
พระสงฆน์างพลัง้พลาดแลว้เปล่งอุทาน ๓ ครัง้วา่ ขอนอบน้อมแต่พระผูม้พีระ
ภาคเจา้อรหตัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ขอนอบน้อมแดพ่ระผูม้พีระภาค
อรหนัต-สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ขอนอบน้อมแด่พระผูม้พีระภาคอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจาัพระองคน์ัน้ (ม.ม.(มหามกุฏ)๒๑/๗๓๔/๔๕๑,๑๓/๔๗๓/๕๙๘) 

ปัจจเวกขณญาณ : ธรรม ๕ ขอ้ที ่๕ ทีท่ีค่วรเจรญิ 
                        อธบิายมาในทสตุตรสตูร กล่าวถงึ ธรรม ๕ ประการทีค่วรเจรญิ คอื 

สมัมาสมาธ ิประกอบดว้ยองค ์๕ ไดแ้ก่ (๑) มปีีตแิผไ่ป (๒) มสีขุแผไ่ป (๓) มี
การกาํหนดรูจ้ติผูอ้ื่นแผไ่ป (๔) มแีสงสวา่งแผไ่ป (๕) ปัจจเวกขณญาณเป็นนิมติ 
(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๐,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๑๘/๔๔๙) 

ปัจจเวกขณญาณนิทเทส :  แสดงปัจจเวกขณญาณ,  อธบิายอุทเทสที ่๑๔ ของญาณกถาทีย่ก
มาตัง้เป็นคาํปุจฉา ทา่นพระสารบุีตรนําธรรม ๕๔ ประการ (หมวดธรรมทีค่วรรู้
ยิง่ในสตุมยญาณ ที ่ ๑ ตอนที ่ ๒ ชุดที ่ ๖) มาจาํแนกเป็นธรรมทีม่ารว่มกนั
ในขณะ ๘ ขณะ คอื ในขณะแหง่มรรค ๔ ขณะ และในขณะแหง่ผล ๔ ขณะ ใน
แต่ละขณะมธีรรมทีม่ารว่มกนั ๕๔ ประการ รวมองคธ์รรมในขณะทัง้ ๘ ขณะได ้
๔๓๒ ประการ เชน่   

  ในขณะแห่งโสดาปัตตมิรรค ญาณทีช่ือ่วา่สมัมาทฏิฐเิพราะมสีภาวะเหน็ 
มารว่มกนัในขณะนัน้ ญาณทีช่ือ่วา่สมัมาสงักปัปะเพราะมสีภาวะตรกึตรอง 
มารว่มกนัในขณะนัน้ ฯลฯ ญาณทีช่ือ่วา่ธรรมทีห่ยัง่ลงสูอ่มตะคอืนิพพานเพราะ



 

๓๑๐๕ 
 

 

มสีภาวะเป็นทีส่ดุ มาร่วมกนัในขณะนัน้ สรุป พระโยคาวจรออกจากสมาบตัแิลว้
พจิารณาวา่ ธรรมเหล่าน้ีมารว่มกนัในขณะนัน้ (ข.ุป.(ไทย)  ๓๑/๖๕/๑๐๖) 

 ปัจจเวกขณนิมิต : ปัจจเวกขณญาณ คอื ญาณหยัง่รูด้ว้ยการพจิารณาทบทวนกเิลสทีล่ะได ้
กเิลสทีย่งัเหลอือยู ่ และนิพพาน เวน้พระอรหนัต ์ ทีไ่มม่กีารพจิารณากเิลสทีย่งั
เหลอือยู ่ 

                        อธบิายมาในปัญจงัคกิสตูร กล่าวถงึ ภกิษุเรยีนปัจจเวกขณนิมติมาด ี
มนสกิารด ี ทรงจาํไวด้ ี แทงตลอดดดีว้ยปัญญา เปรยีบเหมอืนคนหนึ่งพงึ
พจิารณาเหน็คนหนึ่ง คนยนืพงึพจิารณาเหน็คนนัง่ หรอืคนนัง่พงึพจิารณาเหน็
คนนอน ฉนัใด ภกิษุกฉ็นันัน้เหมอืนกนัแล เธอเรยีนปัจจเวกขณนิมติมาด ี
มนสกิารด ี ทรงจาํไวด้ ี แทงตลอดดดีว้ยปัญญา น้ีคอืการเจรญิสมัมาสมาธทิี่
ประกอบดว้ยองค ์๕ คอื อนัเป็นอรยิะ คอื (๑) มปีีตแิผไ่ป (๒) มสีขุแผไ่ป (๓) มี
การกาํหนดรูจ้ติผูอ้ื่นแผ่ไป (๔) มแีสงสวา่งแผไ่ป (๕) ปัจจเวกขณญาณเป็นนิมติ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๘/๓๘, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๘/๑๒) 

ปัจจเวกขณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการพจิารณาอกุศลธรรมและกุศลธรรม พระผูม้พีระภาค
ประทบันัง่พจิารณากเิลสทีท่รงละได ้ และกุศลธรรมทีท่รงเจรญิใหบ้รบิรูณ์ ทรง
เปล่งอุทานมสีาระสาํคญัดงันี้ คอืก่อนการบรรลุอรหตัตมคัคญาณ ยงัมกีเิลส เชน่ 
ราคะเป็นตน้อยู ่และธรรมทีป่ราศจากโทษ เชน่ ศลี สมาธ ิ ปัญญา เป็นตน้ กย็งั
ไมเ่จรญิบรบิรูณ์ แต่เมือ่บรรลุอรหตัตมคัคญาณแลว้ กเิลสทัง้หลายทีถู่กละได้
สิน้เชงิและธรรมทีป่ราศจากโทษกเ็จรญิบรบิรูณ์ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๕๓/๒๘๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ในอดตีก่อนการตรสัรูน้ัน้ อรยิมรรคทีเ่ป็นเครือ่งละกเิลส
ยงัไมเ่กดิแก่พระองค ์ แมใ้นปัจจุบนัและอนาคต อรยิมรรคนัน้กไ็มเ่กดิแก่
พระองคอ์กีเชน่กนั เพราะไมม่กีเิลสทีจ่ะตอ้งใชอ้รยิมรรคนัน้เป็นเครือ่งละอกี
ต่อไป (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๕๓/๓๖๒)  

ปัจจเวกขณะ : การพจิารณาความเป็นปัจจยัแก่ปัจจเวกขณะโดยอุปนิสสยปัจจยั 
                       อธบิายมาในอุปนิสสยปัจจยั กล่าวถงึ ปกตปูนิสสยะ ไดแ้ก่ ปัจจเวกขณะเป็น

ปัจจยัแก่ปัจจเวกขณะโดยอุปนิสสยปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๔๐/๕๔๐) 
ปัจจตัตเวทนียนรก : นรกชนิดหน่ึงในนรก ๓ ชนิด เป็นนรกทีส่ตัวน์รกก่อทุกขเวทนาใหเ้กดิแก่

ตนเอง  
                        อธบิายมาในมารตชัชนียสตูร เรือ่งมารทสูมีารขวา้งกอ้นหนิใสพ่ระวธิุระแตก 

ความวา่ มาร ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกุสนัธะผูเ้ป็นพระ
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร มทีา่นพระวธิุระ
เป็นปัจฉาสมณะ(ผูต้ดิตาม) เสดจ็เขา้สูห่มูบ่า้นเพือ่บณิฑบาต ครัง้นัน้ ทสูมีารได้



 

๓๑๐๖ 
 

 

เขา้สงิเดก็คนหน่ึงแลว้เอากอ้นหนิขวา้งทีศ่รีษะของทา่นพระวธิุระแตก ทา่นพระ
วธิุระมศีรีษะแตกเลอืดไหลอาบอยู ่ เดนิตามเสดจ็พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกุ
สนัธะไปขา้งหลงั ๆ  ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกุสนัธะผูเ้ป็นพระ
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงชาํเลอืงดเูหมอืนชา้งชาํเลอืงด ูแลว้ตรสัวา่ ‘ทสูมีาร
น้ีไมรู่จ้กัประมาณเลย’ กแ็ลทสูมีารเคลือ่นแลว้จากทีน่ัน้ ไดไ้ปเกดิในมหานรก 
พรอ้มกบัพระกริยิาทีท่รงชาํเลอืงด ูมาร มหานรกนัน้ม ี๓ ชือ่ คอื (๑) ฉผสัสาย
ตนิกนรก๑ (๒) สงักุสมาหตนรก๒ (๓) ปัจจตัตเวทนียนรก (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๕๑๒/๕๕๐,ม.ม.ูอ. ๒/๕๑๒/๓๒๙) 

ปัจจนัตชนบท,ปัจจนัตประเทศ : ถิน่แควน้ชายแดนนอกมชัฌมิชนบทออกไป 
                        อธบิายมาในเรือ่งประทานพร ๕ อยา่งแก่พระโสณะ ความวา่ ครัง้นัน้ พระผูม้ี

พระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนี้เป็นตน้เหตุแลว้รบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ ภกิษุทัง้หลาย อวนัตทีกัขณิาบถ มภีกิษุน้อย ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตการ
อุปสมบทดว้ยคณะมจีาํนวน ๕ รปูรวมทัง้พระวนิยัธร ในปัจจนัตชนบทไดท้ัว่ปัจ
จนัตชนบท (ว.ิม.(ไทย)๕/๒๕๙/๓๘, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๒๖/๓๕๘, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๓๔๒/๓๕๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐๓/๕๐๔, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๓๒/๖๔๑, องฺ.เอก.
(ไทย)๒๐/๓๒๓/๔๒, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๗๐/๔๖๕, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๒๖/๖๘๔, 
ข.ุจ.(ไทย)๓๓/๑๒/๗๕๙, ข.ุจ.(ไทย)๓๓/๑๖/๕๗๒) 

ปัจจนัตนคร : เมอืงชายแดนลอ้มรอบพระนคร สามารถป้องกนัพระนครดงักาํแพง 
                       อธบิายมาในนคโรปมสตูรวา่ดว้ยธรรมเปรยีบดว้ยเครือ่งป้องกนันคร 

กล่าวคอืปัจจนัตชนบทนี้อยูล่อ้มรอบพระนคร สามารถป้องกนัพระนครได ้ ดงั
ความวา่ ภกิษุทัง้หลาย ในกาลใด ปัจจนัตนคร(เมอืงชายแดน)ของพระราชาเป็น
นครทีป้่องกนัไวด้ดีว้ยเครือ่งป้องกนันคร ๗ ประการ และไดอ้าหาร ๔ อยา่งตาม
ความปรารถนา ไดโ้ดยไม่ยาก ไดโ้ดยไมล่าํบาก ในกาลนัน้ เราจงึเรยีกปัจจนัตน
ครของพระราชานี้วา่ ศตัรหูมู่ปัจจามติรภายนอกทาํอะไรไมไ่ด ้ (องฺ.สตฺตก.(ไทย)
๒๓/๖๖/๑๓๗) 

ปัจจนัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีก่ลบัมาเกดิในปัจจนัตชนบท  พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีก่ลบัมาเกดิในปัจจนัต
ชนบทจงึมจีาํนวนมากกวา่สตัวท์ีก่ลบัมาเกดิในมชัฌมิชนบท  เหมอืน
แผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๓๒/
๖๔๐) 

ปัจจยั : เครือ่งปรุงแตง่จติ เมือ่พน้จากเครือ่งปรุงนี้แลว้ยอ่มถงึธรรมอนัไมต่าย 



 

๓๑๐๗ 
 

 

                       อธบิายมาในสริมิาวมิานกล่าวงถงึนางสริมิาเทพธดิาตอบปัญหาพระเถระวา่ 
ดฉินัครัน้ฟังธรรมอนัเป็นทางไมต่าย ปราศจากปัจจยัปรุงแต่ง เป็นคาํสอนของ
พระตถาคตเจา้ผูห้าใครเลศิยิง่กวา่มไิด ้ สาํรวมในศลีทัง้หลายอยา่งเครง่ครดัเป็น
อนัด ี มัน่อยูใ่นธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ผูเ้ลศิกวา่นรชนทรงแสดงไวแ้ลว้ (ข.ุว.ิ(ไทย)
๒๖/๑๔๔/๒๕) 

ปัจจยัเครื่องดาํรงชีวิต : เครือ่งใชส้อยของบรรพชติ ไดแ้ก่ จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิาน
ปัจจยัเภสชับรขิาร 

                    อธบิายมาในวนปัตถสตูร วา่ดว้ยการอยูป่่า กล่าวถงึปัจจยัเครือ่งดาํรงชวีติ มี
จวีร เป็นตน้ ความวา่ ณ เขตกรุงสาวตัถ ี พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุ
ทัง้หลายมาตรสัว่า “ภกิษุทัง้หลาย เราจกัแสดงธรรมบรรยายวา่ดว้ยการอยูป่่า
แก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจกักล่าว” พระผูม้พีระภาคจงึ
ไดต้รสัเรือ่งนี้วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนิยันี้เขา้ไปอยูอ่าศยัป่าทบึแหง่ใด
แหง่หนึ่ง เมื่อเธอเขา้ไปอยูอ่าศยัป่าทบึนัน้ สตทิีย่งัไมป่รากฏกไ็มป่รากฏ จติที่
ยงัไมต่ัง้มัน่กไ็มต่ัง้มัน่ อาสวะ ทีย่งัไมส่ิน้ไปกไ็มส่ิน้ไป และภกิษุนัน้กไ็มบ่รรลุ
ธรรมอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่มทีต่นยงัไมไ่ดบ้รรล ุ สว่นปัจจยั
เครือ่งดาํรงชวีติ คอืจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจยัเภสชับรขิาร ที่
บรรพชติจาํตอ้งนํามาใชส้อยยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยยาก ภกิษุนัน้ควรพจิารณาอยา่ง
น้ีวา่ ‘เราเขา้มาอยูอ่าศยัป่าทบึน้ีเมือ่เราเขา้มาอยู่อาศยัป่าทบึน้ี สตทิีย่งัไม่
ปรากฏกไ็มป่รากฏ จติทีย่งัไมต่ัง้มัน่กไ็มต่ัง้มัน่ อาสวะทีย่งัไมส่ิน้ไปกไ็มส่ิน้ไป 
และเรากไ็มไ่ดบ้รรลุธรรมอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่มทีย่งัไมไ่ด้
บรรลุ สว่นปัจจยัเครือ่งดาํรงชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจยั
เภสชับรขิารทีบ่รรพชติจาํตอ้งนํามาใชส้อย ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยยาก’ ภกิษุนัน้
ควรหลกีไปจากป่าทบึนัน้ ไมค่วรอยูใ่นเวลากลางคนื หรอืในเวลากลางวนั (ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๑๙๑/๒๐๔, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๙๓/๒๐๕) 

ปัจจยัปรงุแต่ง : การปรุงแต่งขึน้ของทุกอยา่ง มคีวามแตกสลายไปเป็นธรรมดา 
                        อธบิายกล่าวถงึเรือ่งสงัขารทีป่รุงแต่งขึน้ตอ้งสลายไปเป็นธรรมดาความวา่ 

อานนท ์ เราเคยบอกเธอไวก่้อนมใิชห่รอืวา่ ความพลดัพราก ความทอดทิง้ 
ความแปรเปลีย่นเป็นอยา่งอื่นจากของรกัของชอบใจทกุอยา่งจะตอ้งม ีฉะนัน้ จะ
พงึหาไดอ้ะไรจากทีไ่หนในสงัขารนี้ สิง่ทีเ่กดิขึน้ มขีึน้ ถูกปัจจยัปรุงแต่งขึน้มี
ความแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะปรารถนาว่า ขอสิง่นัน้จงอยา่แตก
สลายไปเลย ตถาคตสละ คลาย ปล่อย ละ วางสิง่นัน้ไดแ้ลว้ ปลงอายสุงัขารแลว้
วาจาทีต่ถาคตกล่าวไวว้า่ ‘อกีไมน่าน การปรนิิพพานของตถาคตจะม ี จากน้ีไป



 

๓๑๐๘ 
 

 

อกี ๓ เดอืน (ท.ีม.๑๐/๑๒๓/๗๐,  ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๘๓/๑๓๐, ท.ีม.(ไทย)๑๐/
๒๐๗/๑๕๕, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๒๕/๑๖๙, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๓๒/๑๗๔, ส.ํนิ.(ไทย)
๑๖/๒๐/๓๔) 

ปัจจยัภายใน : การพจิารณาเรื่อง ‘ชราและมรณะ มทีุกขห์ลายอยา่งนบัไมถ่ว้นเกดิขึน้ในโลก 
                        อธบิายมาในสมัมสสตูร วา่ดว้ยการพจิารณาปัจจยัภายใน เมือ่พระผูม้พีระ

ภาคตรสัถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพจิารณาปัจจยัภายในกนับา้งหรอื” 
ภกิษุรปูหน่ึงไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค์
ย่อมพจิารณาปัจจยัภายในอยู ่ บดัน้ี ถงึเวลาทีจ่ะทรงแสดงเรือ่งน้ีแลว้ ภกิษุ
ทัง้หลายในธรรมวนิยันี้ เมือ่พจิารณา ย่อมพจิารณาปัจจยัภายในวา่ ‘ชราและ
มรณะน้ีใด มทีุกขห์ลายอยา่งนบัไมถ่ว้นเกดิขึน้ในโลก ชราและมรณะทีเ่ป็นทุกข์
น้ีมอีะไรเป็นเหตุ มอีะไรเป็นเหตุเกดิ มอีะไรเป็นกาํเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่
อะไรม ีชราและมรณะจงึม ี เมือ่อะไรไม่ม ีชราและมรณะจงึไมม่’ี (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๖๖/๑๒๙) 

ปัจจยัแห่งการเกิด : เหตุแหง่การเกดิคอืสงัโยชน์ 
                         อธบิายมาในสงัโยชนสตูร วา่ดว้ยบุคคลผูล้ะสงัโยชน์ไดห้รอืละไมไ่ด ้

กล่าวถงึบุคคล ๔ จาํพวกทีล่ะสงัโยชน์ไม่ได ้ความวา่ (๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี
ยงัละโอรมัภาคยิสงัโยชน์ (สงัโยชน์เบือ้งตํ่า) ไมไ่ด ้ ละสงัโยชน์ทีเ่ป็นปัจจยัแหง่
การเกดิไมไ่ด ้ และละสงัโยชน์ทีเ่ป็นปัจจยัใหไ้ดภ้พไมไ่ด ้ (๒) บุคคลบางคนใน
โลกน้ีละโอรมัภาคยิสงัโยชน์ได ้ แต่ยงัละสงัโยชน์ทีเ่ป็นปัจจยัแหง่การเกดิไมไ่ด ้
และละสงัโยชน์ทีเ่ป็นปัจจยัใหไ้ดภ้พไม่ได ้ (๓) บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอ
รมัภาคยิสงัโยชน์ได ้ และละสงัโยชน์ทีเ่ป็นปัจจยัแหง่การเกดิได ้ แต่ยงัละ
สงัโยชน์ทีเ่ป็นปัจจยัใหไ้ดภ้พไมไ่ด ้ (๔) บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรมัภาคยิ
สงัโยชน์ได ้ ละสงัโยชน์ทีเ่ป็นปัจจยัแหง่การเกดิได ้ และละสงัโยชน์ทีเ่ป็นปัจจยั
ใหไ้ดภ้พได ้(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๑/๒๐๐) 

ปัจจยัแห่งความตาย : การเจรญิมรณสัสต ิการเจรญิมรณสัสต ิระลกึนึกถงึความตายอยูเ่สมอ 
                 อธบิายมาในทุตยิมรณสัสต ิ กล่าวถงึการเจรญิมรณสัสตทิีบุ่คคลเจรญิทาํให้

มากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก หยัง่ลง สูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีส่ดุ คอื 
ภกิษุในธรรมวนิยันี้ เมือ่กลางวนัผา่นไป กลางคนืยา่งเขา้มา พจิารณาเหน็วา่ 
‘ปัจจยัแหง่ความตายของเรามมีากแท ้คอื งพูงึกดัเรากไ็ด ้ แมงป่องพงึต่อยเราก็
ได ้หรอืตะขาบพงึกดัเรากไ็ด ้เพราะเหตุนัน้ เราพงึตาย เราพงึมอีนัตรายนัน้ เรา
พงึพลาดหกลม้กไ็ด ้ ภตัตาหารทีเ่ราฉนัแลว้ไมพ่งึยอ่ยกไ็ด ้ ดขีองเราพงึกาํเรบิก็
ได ้ เสมหะของเราพงึกาํเรบิกไ็ด ้ หรอืลมมพีษิดงัศสัตราของเราพงึกาํเรบิกไ็ด ้



 

๓๑๐๙ 
 

 

เพราะเหตุนัน้ เราพงึตาย เราพงึมอีนัตรายนัน้’ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนัน้พงึ
พจิารณาเหน็วา่ ‘บาปอกุศลธรรมทีเ่รายงัละไมไ่ด ้ ซึง่จะพงึเป็นอนัตรายแก่เราผู้
จะตายในเวลากลางคนืมอียูห่รอืไม’่(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๐/๔๔๗) 

ปัจจยัแห่งฉันทราคะ : เหตุแหง่ความรกัใคร่พอใจทีเ่กดิจากการวนิิจฉยะ 
  อธบิายมาในมหานิทานสตูร กล่าววา่ ‘เพราะอาศยัวนิิจฉยะ ฉนัทราคะจงึม’ี 

เธอพงึทราบเหตุผลทีอ่าศยัวนิิจฉยะ ฉนัทราคะจงึม ี กถ็า้วนิิจฉยะไมไ่ดม้แีก่ใคร 
ๆ ในภพไหน ๆ ทัว่ทุกแหง่ เมือ่วนิิจฉยะไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะวนิิจฉ
ยะดบัไป ฉนัทราคะจะปรากฏไดห้รอื'' “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย” พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ “อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่ฉนัทราคะ กค็อื
วนิิจฉยะนัน่เอง(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๐๙/๖๓) 

ปัจจยัแห่งชราและมรณะ : ชาตเิป็นปัจจยัแหง่ชราและมรณะ 
                พระผูม้พีระภาคตรสักะอานนทว์า่ อานนท ์  ‘เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรา

มรณะจงึม’ี เธอพงึทราบเหตุผลทีช่าตเิป็นปัจจยั ชรามรณะจงึม ีดงัต่อไปน้ี กถ็า้
ชาต ิ คอื ชาตเิพือ่ความเป็นเทพของพวกเทพ เพือ่ความเป็นคนธรรพข์องพวก
คนธรรพ ์ เพือ่ความเป็นยกัษ์ของพวกยกัษ์ เพือ่ความเป็นภตูของพวกภตู เพือ่
ความเป็นมนุษยข์องพวกมนุษย ์เพือ่ความเป็นสตัวส์ีเ่ทา้ของพวกสตัวส์ีเ่ทา้ เพือ่
ความเป็นสตัวปี์กของพวกสตัวปี์ก เพือ่ความเป็นสตัวเ์ลือ้ยคลานของพวก
สตัวเ์ลือ้ยคลาน ไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทัว่ทุกแหง่ กถ็า้ชาตไิมไ่ดม้เีพือ่
ความเป็นอยา่งนัน้ของสรรพสตัวพ์วกนัน้ ๆ มาในมหานิมานสตูร กล่าวถงึปัจจยั
แหง่ชาและมรณะคอื ชาต ิความวา่ เมือ่ชาตไิมม่ ีเพราะชาตดิบัไป ชรามรณะจะ
ปรากฏไมไ่ด ้ดงันัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตเุกดิและปัจจยัแหง่ชราและมรณะ กค็อืชาติ
นัน่เอง(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๙๘/๕๙) 

ปัจจยัแห่งชาติ : ปัจจยัแห่งชาตคิอืภพ 
                      อธบิายมาในมหานิทานสตุร กล่าวถงึภพเป็นปัจจยัใหเ้กดิชาต ิ‘เพราะภพเป็น

ปัจจยั ชาตจิงึม’ี กถ็า้ภพ คอื กามภพ รปูภพ หรอือรปูภพ ไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ใน
ภพไหน ๆ ทัว่ทุกแหง่ เมือ่ภพไม่ม ีเพราะภพดบัไป ชาตจิะปรากฏไดห้รอื” ตอบ
วา่ “ปรากฏไมไ่ดเ้ลย" พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ 
ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่ชาต ิกค็อืภพนัน่เอง(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๙๙/๕๙) 

ปัจจยัแห่งตณัหา : ปัจจยัแห่งตณัหาคอืเวทนา 
                          มอีธบิายกล่าวถงึปัจจยัแหง่ตณัหาคอืเวทนา ความวา่ เพราะเวทนาเป็น

ปัจจยัจงึเกดิตณัหา ดกูรอานนท ์กถ็า้เวทนามไิดม้ ีแก่ใครๆ ในภพไหนๆ ทัว่ไป
ทุกแหง่หน คอื เวทนาทีเ่กดิเพราะจกัษุสมัผสั โสตสมัผสั ฆานสมัผสั ชวิหา



 

๓๑๑๐ 
 

 

สมัผสั กายสมัผสัมโนสมัผสั เมื่อเวทนาไมม่ ี เพราะเวทนาดบัไป ตณัหาจะพงึ
ปรากฏไดบ้า้งไหม ฯ ไมไ่ดเ้ลย พระเจา้ขา้ ฯ เพราะเหตุนัน้แหละ อานนท ์ เหต ุ
นิทาน สมทุยั ปัจจยัแหง่ตณัหา กค็อืเวทนานัน่เอง ฯ(ท.ีม.(สยามรฐั)๑๐/๕๙/๕๒, 
๑๐/๑๐๒/๖๐) 

ปัจจยัแห่งนามรปู : ปัจจยัแหง่นามรปูคอืวญิญาณ หรอืวญิญาณใหเ้กดินามรปู 
                          อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่งปัจจยัแหง่นามรปู เมือ่ พระผูม้พีระภาค

ตรสัถามพระอานนทว์า่ “กถ็า้วญิญาณหยัง่ลงในทอ้งมารดาแลว้ลว่งเลยไปนาม
รปูจกับงัเกดิขึน้เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ไดห้รอื” ท่านพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ไมไ่ด้
เลย พระพทุธเจา้ขา้” 

                           พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ “กถ็า้วญิญาณเดก็ชายหรอืเดก็หญงิผูเ้ยาวว์ยั
จกัขาดความสบืต่อ นามรปูจกัเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ดห้รอื” ทา่นพระอานนทท์ลู
ตอบวา่ “ไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคจงึตรสัว่า “อานนท ์ เพราะ
เหตุนัน้ เหต ุ ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่นามรปู กค็อืวญิญาณนัน่เอง(ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๑๑๕/๖๖) 

ปัจจยัแห่งบาปอกศุลธรรม : ปัจจยัแหง่บาปอกุศลธรรมคอือารกัขะเป็นเหต ุ
                          อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่งปัจจยัแหง่บาปอกุศลธรรม ความวา่ 

‘เพราะอารกัขะเป็นเหตุ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก ยอ่มเกดิขึน้จากการถอืทอ่น
ไม ้ การถอืศสัตรา การทะเลาะ การแก่งแยง่ การววิาท การพดูขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ 
มงึ’ การพดูสอ่เสยีด และการพดูเทจ็’ เธอพงึทราบเหตุผลทีอ่ารกัขะเป็นเหตุ 
บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก ยอ่มเกดิขึน้ กถ็า้อารกัขะไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน 
ๆ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ และปัจจยั
แหง่บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก เกดิขึน้จากการถอืทอ่นไม ้ การถอืศสัตรา การ
ทะเลาะการแก่งแยง่ การววิาท การพดูขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ มงึ’ การพดูสอ่เสยีด และ
การพดูเทจ็ กค็อือารกัขะนัน่เอง(ที.่ม.(ไทย)๑๐/๑๐๔/๖๒) 

ปัจจยัแห่งปริคคหะ : มจัฉรยิะเป็นปัจจยัแหง่ปรคิคหะ 
                          อธบิายมาในมหานิทานสตูร กลา่วถงึปัจจยัแหง่ปรคิคหะ ความวา่ ‘เพราะ

อาศยัปรคิคหะ มจัฉรยิะจงึม’ี พงึทราบเหตุผลทีอ่าศยัปรคิคหะ มจัฉรยิะจงึม ี ก็
ถา้ปรคิคหะ ไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ มจัฉรยิะกไ็มม่ ี เมือ่ปรคิคหะไมม่ี
โดยประการทัง้ปวงเพราะปรคิคหะดบัไป มจัฉรยิะกไ็มป่รากฏ พระผูม้พีระภาค
จงึตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่มจัฉรยิะ 
กค็อืปรคิคหะนัน่เอง (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๗/๖๒) 

ปัจจยัแห่งปริเยสนา : ตณัหาเป็นปัจจยัแหง่ปรเิยสนา 



 

๓๑๑๑ 
 

 

                          อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่งปัจจยัแหง่ปรเิยสนาคอืตณัหา ความวา่ 
เมือ่อานนทก์ล่าววา่ ‘เพราะอาศยัตณัหา ปรเิยสนาจงึม’ี เธอพงึทราบเหตุผลที่
อาศยัตณัหา ปรเิยสนาจงึม ี กถ็า้ตณัหา คอื กามตณัหา ภวตณัหา และ
วภิวตณัหา ไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ ปรเิยสนากไ็มไ่ด ้เพราะตณัหาดบัไป 
ปรเิยสนากไ็มป่รากฏ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ 
ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่ปรเิยสนา กค็อืตณัหานัน่เอง(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๑๒/
๖๔) 

ปัจจยัแห่งผสัสะ : ปัจจยัแหง่ผสัสะคอืนามรปู 
                           อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่ง ปัจจยัแห่งผสัสะคอืนามรปู ความวา่ 

‘เพราะนามรปูเป็นปัจจยั ผสัสะจงึม’ี การบญัญตันิามกาย ตอ้งพรอ้มดว้ยอาการ 
เพศ นิมติ อุทเทส เมือ่อาการ เพศ นิมติ และอุทเทสนัน้ ๆ ไมม่ ีการสมัผสัแต่ชือ่
ในรปูกาย กป็รากฏไมไ่ด ้ การบญัญตัริปูกายตอ้งพรอ้มดว้ยอาการ เพศ นิมติ 
และอุทเทส เมือ่อาการ เพศ นิมติ และอุทเทสนัน้ ๆ ไมม่ ี การสมัผสัโดยการ
กระทบในนามกาย จะปรากฏไมไ่ด ้ พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ “การบญัญตัิ
นามกายและรปูกายตอ้งพรอ้มดว้ยอาการ เพศ นิมติ และอุทเทส เมือ่อาการ 
เพศ นิมติ และอุทเทสนัน้ ๆ ไมม่ ีการสมัผสัแต่ชือ่ จะปรากฏไมไ่ด ้การบญัญตัิ
นามรปูตอ้งพรอ้มดว้ยอาการ เพศ นิมติ และอุทเทส เมือ่อาการ เพศ นิมติ และ
อุทเทสนัน้ ๆ ไมม่ ี ผสัสะจะปรากฏไมไ่ด ้ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์
เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหต ุเหตุเกดิ และปัจจยัแหง่ผสัสะ กค็อืนามรปูนัน่เอง(ท.ี
ม.(ไทย)๑๐/๑๑๔/๖๕) 

ปัจจยัแห่งภพ : ปัจจยัแหง่ภพคอือุปาทาน 
                         อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่งปัจจยัแหง่ภพ คอือุปาทาน ความวา่ 

เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั ภพจงึม ี กถ็า้อุปาทาน คอื (ความยดึมัน่ในศลีพรต) 
หรอือตัตวาทุปาทาน(ความยดึมัน่ในวาทะวา่มอีตัตา) ไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพ
ไหน ๆ เพราะอุปาทานดบัไป ภพจะปรากฏไมไ่ด ้ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ 
“อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่ภพ กค็อือุปาทาน
นัน่เอง (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๐/๖๐) 

ปัจจยัแห่งมจัฉริยะ : ปัจจยัแหง่มจัฉรยิคอืปรคิคหะ 
                          อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่ง ปัจจยัแหง่มจัฉรยิะ ความวา่ เพราะอาศยั

ปรคิคหะ มจัฉรยิะจงึม ีกถ็า้ปรคิคหะไม่ไดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ เพราะปรคิค
หะดบัไป มจัฉรยิะจะปรากฏไมไ่ด ้ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะ



 

๓๑๑๒ 
 

 

เหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่มจัฉรยิะ กค็อืปรคิคหะนัน่เอง (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑๐๖/๖๒) 

ปัจจยัแห่งลาภะ : ปัจจยัแหง่ลาภะคอืปรเิยสนา 
                          อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่งปัจจยัแหง่ลาภะคอื ปรเิยสนา ความวา่ 

เพราะอาศยัปรเิยสนา ลาภะจงึม ีกถ็า้ปรเิยสนาไมไ่ด ้มแีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ 
เพราะปรเิยสนาไมม่ ี ลาภะจะปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ 
“อานนท ์เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่ลาภะ กค็อืปรเิยสนา
นัน่เอง (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๑๑/๖๔) 

ปัจจยัแห่งวิญญาณ : ปัจจยัแหง่นามรปูคอืวญิญาณ 
                          อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่ง ปัจจยัแหง่วญิญาณคอืนามรปู ความวา่ 

เพราะนามรปูเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม’ี กถ็า้วญิญาณจกัไมไ่ดอ้าศยันามรปู ชาต ิ
ชรา มรณะ และความเกดิขึน้แหง่ทุกขสมทุยัจะปรากฏไมไ่ด ้พระผูม้พีระภาคจงึ
ตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตุเกดิและปัจจยัแหง่วญิญาณ ก็
คอืนามรปูนัน่เอง(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๑๖/๖๖) 

ปัจจยัแห่งวินิจฉยะ  : ปัจจยัแห่งวนิิจฉยะคอื ลาภะ 
                           อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่งปัจจยัแหง่วนิิจฉยะคอืลาภะ ความวา่ 

เพราะอาศยัลาภะ วนิิจฉยะจงึม ีกถ็า้ลาภะไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ เพราะ
ลาภะหมดไป วนิิจฉยะจะปรากฏไมไ่ด ้ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์
เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหต ุ เหตุเกดิ และปัจจยัแหง่วนิิจฉยะ กค็อืลาภะนัน่เอง 
(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๑๐/๖๓) 

ปัจจยัแห่งเวทนา : ปัจจยัแหง่เวทนาคอืผสัสะ 
                        อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่งปัจจยัแหง่เวทนาคอืผสัสะ ความวา่ เพราะ

ผสัสะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี กถ็า้ผสัสะ คอื จกัขสุมัผสั โสตสมัผสั ฆานสมัผสั 
ชวิหาสมัผสั กายสมัผสั และมโนสมัผสัไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ เพราะ
ผสัสะดบัไป เวทนาจะปรากฏไมไ่ด ้ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะ
เหตุนัน้ เหต ุ ตน้เหตุ เหตุเกดิ และปัจจยัแหง่เวทนา กค็อืผสัสะนัน่เอง (ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๑๑๓/๖๔) 

ปัจจยัแห่งอชัโฌสานะ : ปัจจยัแหง่อชัโฌสานะคอืฉนัทราคะ 
                          อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่ง ปัจจยัแหง่อชัโฌสานะ คอืฉนัทราคะ 

ความวา่ เพราะอาศยัฉนัทราคะ อชัโฌสานะจงึม ีกถ็า้ฉนัทราคะไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ 
ในภพไหน ๆ ทัว่ทุกแหง่ เพราะฉนัทราคะดบัไป อชัโฌสานะจะปรากฏไมไ่ด ้



 

๓๑๑๓ 
 

 

พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตุเกดิ และ
ปัจจยัแหง่อชัโฌสานะ กค็อืฉนัทราคะนัน่เอง (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๘/๖๓) 

ปัจจยัแห่งอารกัขะ : ปัจจยัแหง่อารกัขะคอืมจัฉรยิะ 
                         อธบิายมาในมหานิทานสตูร กล่าวถงึ ปัจจยัแหง่อารกัขะคอืมจัฉรยิะ ความ

วา่ ‘เพราะอาศยัมจัฉรยิะ อารกัขะจงึม’ี กถ็า้มจัฉรยิะไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน 
ๆ เพราะมจัฉรยิะดบัไป อารกัขะจะปรากฏไมไ่ด ้ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ 
“อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหต ุ เหตุเกดิ และปัจจยัแหง่อารกัขะ กค็อื
มจัฉรยิะนัน่เอง (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๕/๖๒) 

ปัจจยัแห่งอปุาทาน : ปัจจยัแหง่อุปาทานคอืตณัหา 
                         อธบิายมาในมหานิทานสตูร เรือ่งปัจจยัแห่งอุปาทานคอืตณัหา ‘เพราะ

ตณัหาเป็นปัจจยั อุปาทานจงึม’ี กถ็า้ตณัหาคอื รปูตณัหา(อยากไดร้ปู) สทัท
ตณัหา(อยากไดเ้สยีง) คนัธตณัหา(อยากไดก้ลิน่) รสตณัหา(อยากไดร้ส) 
โผฏฐพัพตณัหา(อยากไดโ้ผฏฐพัพะ) และธมัมตณัหา (อยากไดธ้รรมารมณ์) 
ไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ เพราะตณัหาดบัไป อุปาทานจะปรากฏไมไ่ด ้
พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะเหตุนัน้ เหตุ ตน้เหตุ เหตุเกดิและ
ปัจจยัแหง่อุปาทาน กค็อืตณัหานัน่เอง(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๑/๖๐) 

ปัจจยัให้เกิดสมัมาทิฏฐิ : ปัจจยัใหเ้กดิสมัมาทฏิฐคิอื (๑) ปรโตโฆสะ การไดส้ดบัจากบุคคล
อื่น (๒) โยนิโสมนสกิาร การมนสกิารโดยแยบคาย) อธบิายมาในมหาเวทลัล
สตูร เรือ่งปัจจยัแหง่สมัมาทฏิฐคิอืปรโตโฆสะและโยนิโสมนสกิาร ความวา่ 
ปัจจยัใหเ้กดิสมัมาทฏิฐมิ ี๒ ประการ คอื (๑) ปรโตโฆสะ การไดส้ดบัจากบุคคล
อื่น (๒) โยนิโสมนสกิาร การมนสกิารโดยแยบคาย (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๕๒/๔๙๑) 

ปัจจยัให้พระสทัธรรมดาํรงอยู่ได้นาน  : ปัจจยัแหง่พระสทัธรรมดาํรงอยู่ไดน้านคอื ธรรม ๗ 
ประการ 

                          อธบิายมาในองัคุตตรนิกาย สตัตกนิบาต เรือ่งปัจจยัแหง่พระสทัธรรมดาํรง
อยูไ่ดน้าน ความวา่ ทา่นพระกมิลิะทลูถามวา่ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยัให้
พระสทัธรรมดาํรงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่พระตถาคตปรนิิพพานแลว้ พระผูม้พีระภาค
ตรสัตอบวา่ กมิลิะ เมือ่ตถาคตปรนิิพพานแลว้ เหล่าภกิษุภกิษุณี อุบาสก 
อุบาสกิาในธรรมวนิยันี้ปฏบิตัใินเหล่าน้ี คอื (๑) อยู่อยา่งมคีวามเคารพ มคีวาม
ยาํเกรงในศาสดา (๒) อยู่อยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยาํเกรงในธรรม (๓) อยู่
อยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยาํเกรงในสงฆ ์ (๔) อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวาม
ยาํเกรงในสกิขา (๕) อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยาํเกรงในสมาธ ิ (๖) อยู่
อยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยาํเกรงในความไมป่ระมาท (๗) อยูอ่ยา่งมคีวาม



 

๓๑๑๔ 
 

 

เคารพ มคีวามยาํเกรงในปฏสินัถาร กมิลิะ น้ีแล เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ทัธรรม
ดาํรงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่ตถาคตปรนิิพพานแลว้ (องฺ.สตฺตกนบิาต (ไทย) ๒๓/๖๐/
๑๑๕) 

ปัจจาคมนิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัจจาคมนิยเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ทา่นเป็นนกจกัรพาก  อยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่าสนิธุ กนิสาหรา่ยลว้น  ๆ และระมดัระวงั
อยา่งดใีนกรรมชัว่ทัง้หลาย  คาบดอกสาละ บชูาพระผูม้พีระภาคพระนามวา่
วปัิสส ี ในกปัที ่  ๙๑นบัจากกปัน้ีไป เพราะผลแหง่การบูชานัน้ ไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในกปัที ่๑๗   ทา่นไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ    ๘    ชาตพิระนามวา่สจุารุทสั
สนะมพีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ย ไดบ้รรลุอรหตั พรอ้มกบัคุณวเิศษ  (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๑๓/๒๐๔) 

ปัจจามิตร : ศตัร ู
                           อธบิายมาในฉตัทนัตชาดก เรือ่งปัจจามติรทีท่าํลายประหารผูอ้ื่น ความวา่ 

ณ ใตต้น้ไทรนัน้พญากุญชรงามรีศัม ี๖ประการอาศยัอยู ่ยากทีใ่ครอืน่จะขม่ขีไ่ด ้
พญาชา้งเผอืกปลอดนัน้ มชีา้งประมาณ ๘,๐๐๐ เชอืก มงีางอนงามเหมอืนงอน
รถวิง่ไลป่ระหารปัจจามติรเรว็ปานลมพดั แวดลอ้มรกัษาอยู ่ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/
๑๐๗/๕๕๖, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๒๙/๕๕๙) 

ปัจจคุคมนิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัจจุคคมนิยเถระ มเีน้ือความอธบิายวา่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดร้บัเสดจ็พระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผล
แหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๒๗ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ย (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑๑/๔๔๔) 

ปัจจบุนั : เวลาเดีย๋วนี้, เวลาไมใ่ชอ่ดตี ไมใ่ชอ่นาคตเป็นธรรมเครือ่งเป็นสขุในปัจจุบนั 
                          อธบิายมาในเสขปฏปิทาสตูร เรือ่งปัจจุบนัแหง่การประกอบความเพยีร 

ความวา่ พระอรยิสาวกในพระธรรมวนิยันี้ เป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลีคุม้ครองทวาร
ในอนิทรยีท์ัง้หลาย ๓ รูจ้กัประมาณในการบรโิภค ประกอบความเพยีรเครือ่งตื่น
อยา่งต่อเนื่อง ประกอบดว้ยสทัธรรม ๗ ประการ เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อนั เป็นธรรม
อาศยัจติอนัยิง่ เป็นธรรมเครื่องอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนั ตามความปรารถนาไดโ้ดย
ไมย่าก ไดโ้ดยไมล่าํบาก มาในเทวตาสงัยตุ เรือ่งการกาํหนดปัจจนั ความวา่ ไม่
เศรา้โศกถงึอดตี ไมค่ดิถงึอนาคต กาํหนดอยูก่บัปัจจุบนั ผวิพรรณจงึผอ่งใส  
เพราะคดิถงึอนาคต เศรา้โศกถงึอดตี ผูเ้ขลาจงึซูบซดี เหมอืนตน้ออ้สดทีถู่ก
ถอนขึน้แลว้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓/๒๖,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑/๓,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๐/
๑๐,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑๓/๓๕๕,องฺ.จตุกฺก(ไทย)๒๑/๑๘๑/๒๕๘) 



 

๓๑๑๕ 
 

 

ปัจจบุนักาล : เวลาในปัจจุบนั ไมใ่ชอ่ดตีกาล ไมใ่ชอ่นาคตกาล 
                         อธบิายมาในอทัธาสตูร วา่ดว้ยกาลเวลา ความวา่ กาล ๓ กาล คอื (๑) อดตี

กาล (๒) อนาคตกาล (๓) ปัจจุบนักาล (ม.ม.ู(ไทยป๑๒/๑๘/๑๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๑๒/๑๒๔,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๖๓/๔๑๘) 

ปัจจบุนัรปู : รปูทีเ่ป็นปัจจุบนั  
  อธบิายมาในสพัพมตัถตีกิถา เรือ่งปัจจุบนักบัรปู ความวา่ ทา่น สก. เมือ่

บญัญตัวิา่ ปัจจุบนักบัรปู หรอืบญัญตัวิา่รปูกบัปัจจุบนัใหม้ ี
                         ความหมายวา่ปัจจุบนัรปู โดยไม่แยก ปัจจุบนัและรปูนี้นัน้ มคีวามหมาย

อยา่งเดยีวกนั เสมอกนั มสีว่นเทา่กนั มสีภาพเหมอืนกนัใชไ่หม ปร. ใช ่ (อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๒๘๕/๑๘๑) 

ปัจจปุปันนญาณ : ญาณทีห่ยัง่รูอ้ารมณ์ปัจจุบนัซึง่แบ่งออกเป็น ๓ ชว่ง คอื (๑) ขณะปัจจุบนั 
(ชว่ง ทีจ่ติดวงหนึ่งๆ เกดิขึน้ตัง้อยูด่บัไป) (๒) สนัตตปัิจจุบนั (ชว่งทีส่บืต่อมา
จากชว่งที ่๑ ประมาณ ๒ หรอื ๓ วถิจีติ) (๓) อทัธานปัจจุบนั (ชว่งเวลาทีย่าว
กว่า ๒ ชว่งแรกออกไป) ซึง่ฝ่ายปรวาทเีหน็วา่ ปัจจุปปันนญาณ สามารถรู้
ปัจจุบนัไดท้ัง้ ๓ ชว่ง ซึง่ต่างกบัความเหน็ของสกวาททีีเ่หน็วา่ ปัจจุปปันนญาณ
สามารถรูไ้ดเ้ฉพาะ ชว่งที ่๒ กบั ชว่งที ่๓ เท่านัน้ 

                            อธบิายมาในปัจจุปปันนญาณกถา วา่ดว้ยปัจจุปปันนญาณ เป็นปัญหา
ถามและตอบกนัระหวา่งสกวาท ี กบัปรวาท ี ความวา่ สก. กล่าววา่ ปัจจุปปันน
ญาณมอียูใ่ชไ่หม ปร. ใช ่สก. บุคคลรูญ้าณนัน้ไดด้ว้ยปัจจุปันนญาณนัน้ใช่ไหม 
ปร. ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ สก. บุคคลรูญ้าณนัน้ไดด้ว้ยปัจจุปปันนญาณนัน้
ใชไ่หม ปร. ใช ่สก. บุคคลรูญ้าณนัน้ว่าเป็นญาณ ไดด้ว้ยปัจจุปปันนญาณนัน้ใช่
ไหม ปร. ไม่ควรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ สก. รูญ้าณนัน้วา่เป็นญาณ ไดด้ว้ยปัจจุป
ปันนญาณนัน้ใชไ่หม ปร. ใช ่สก. ญาณนัน้เป็นอารมณ์ของปัจจุปปันนญาณนัน้
ใชไ่หม ปร. ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ สก. ญาณนัน้เป็นอารมณ์ของปัจจุปปันน
ญาณนัน้ใชไ่หม ปร. ใช ่(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๔๑/๔๖๙, อภ.ิปญฺจ.อ. ๔๔๑/๒๑๔) 

ปัจจปุปันนอทัธา : ปัจจุบนักาล 
                       อธบิายมาในสงัคตีสิตูร เรือ่งกาลเวลา ๓ กาล คอื (๑) อตตีอทัธา อดตีกาล 

(๒) อนาคตอทัธา อนาคตกาล (๓) ปัจจุปปันนอทัธา ปัจจุบนักาล (ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๕/๒๖๕) 

ปัจจปุปันนังสญาณ : ญาณหยัง่รูส้ว่นปัจจุบนั 
                         อธบิายมาในทสตุตรสตูร เรือ่ง ธรรม ๓ ประการทีค่วรใหเ้กดิขึน้ คอื ญาณ ๓ 

ไดแ้ก่ (๑) อตตีงัสญาณ  ญาณหยัง่รูส้ว่นอดตี (๒) อนาคตงัสญาณ ญาณหยัง่รู้



 

๓๑๑๖ 
 

 

สว่นอนาคต(๓)ปัจจุปปันนงัสญาณญาณหยัง่รูส้ว่นปัจจุบนั (ท.ีปา.(ไทยป๑๑/
๓๕๓/๓๗๔) 

ปัจจปุปันนารมัมณปัญญา :   ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้น
ธรรมสมัมาทฏิฐ ิปรารภสภาวธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนัเกดิขึน้ 

                         อธบิายมาในตกินิทเทส เรือ่ง ปัจจุปปันนารมัมณปัญญา ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั 
ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิปรารภสภาวธรรมที่
เป็นปัจจุบนัเกดิขึน้ น้ีเรยีกว่า ปัจจุปปันนารมัมณปัญญา ปัญญาทัง้หมดนัน่
แหละทีเ่ป็นภายในตนกม็ ีทีเ่ป็นภายนอกตนกม็ทีีเ่ป็นภายในตนและภายนอกตน
กม็ ี(อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๗๘๘/๕๐๘) 

ปัจจปุัฏฐานสญัญกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัจจุปัฏฐานสญัญกเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ทา่นเกดิยงักาํเนิดยกัษ์และไดร้บัยศตามลาํดบั ไดร้บั
ความชว่ยเหลอืจากสาวกนามวา่สาครทีเ่ป็นพระสาวกของพระพทุธเจา้พระนาม
วา่อตัถทสัส ี ทีแ่นะนําใหป้ระพฤตธิรรม สรา้งสถูป บชูาพระธาตขุองพระชนิเจา้ 
สรา้งพทุธสถปู บาํรุงพระสถูปชัน้เลศิของพระมนีุอยู ่๕ ปี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ 
ในกปัที ่    ๑๐๗ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๔ ชาต ิพระนามวา่
ภรูปัิญญา ในชาตสิดุทา้ย  ไดบ้รรลุอรหตั  พรอ้มกบัคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๗๒/๒๗๒) 

ปัจเจกพทุธเจ้า : ผูต้รสัรูเ้ฉพาะตวั มไิดป้ระกาศพระพทุธศาสนา ทีเ่รยีกดงันี้ เพราะเมือ่ไดท้า่น
ตรสัรูแ้ลว้เกดิอปัโปสกุกธรรม คอื ไม่ขวนขวายทีจ่ะแสดงธรรม ยนิดอียูว่เิวก
ตามลาํพงั จงึประจาํอยูแ่ต่ในป่า นาน ๆ จงึจะเขา้เมอืงเพือ่บณิฑบาตสกัครัง้ 

                           อธบิายมาในถูปารหสตูร วา่ดว้ยถูปารหบุคคล ผูค้วรแก่สถปู คอื หลงัจาก
ตายแลว้เป็นผูท้ีอ่นุชนควรเกบ็สว่นทีเ่หลอืไวใ้นสถูปเพือ่บชูา ๔ จาํพวก คอื (๑) 
พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นถูปารหบุคคล (๒) พระปัจเจกพทุธเจา้ 
เป็นถูปารหบคุคล (๓) สาวกของพระตถาคต เป็นถปูารหบุคคล (๔) พระเจา้
จกัรพรรด ิ เป็นถูปารหบุคคล ภกิษุทัง้หลาย ถูปารหบุคคล ๔ จาํพวกนี้แล (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๗/๓๖๗, องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๕๖/๕๘, ด ูท.ีม. ๑๐/๒๐๖/๑๒๕) 

ปัจเจกพทุธาปทาน : พระประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัจเจกพทุธเจา้ พระประวตัขิองพระปัจเจก
พทุธเจา้จาํนวน ๔๑ พระองค ์ เฉพาะผูท้รงกล่าวภาษติเกีย่วกบัพระปฏปิทาของ
พระองคว์า่เหมอืนนอแรด คอื ชอบอยูผู่เ้ดยีว เทีย่วไปผูเ้ดยีว พระผูม้พีระภาค
ทรงนํามาเล่าเพือ่ชีใ้หเ้หน็ปฏปิทาในการบําเพญ็บารมเีพือ่เป็นพระปัจเจกพทุธ
เจา้ตามทีท่า่นพระอานนทท์ลูถาม และทรงยกยอ่งวา่พระปัจเจกพทุธเจา้ เป็น
บุคคลผูป้ระเสรฐิอนัดบัสองรองจากพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 



 

๓๑๑๗ 
 

 

  พระภาษติของพระปัจเจกพทุธเจา้ ๔๑ พระองค ์ ตัง้แต่ขอ้ ๙๑ เป็นตน้ไป 
ปรากฏอยูใ่นขคัควสิาณสตูร ในอุรควรรค แหง่สตุตนบิาต พระไตรปิฎกเล่มที ่
๒๕ ทา่นพระสารบีุตรนําไปอธบิายขยายความโดยพสิดารในจฬูนิทเทส 
พระไตรปิฎกเล่มที ่ ๓๐ ซึง่อยูใ่นขทุทกนิกายน้ีดว้ย ควรอ่านประกอบดว้ยเพือ่
ชว่ยใหเ้ขา้ใจปัจเจกพทุธาปทานดขีึน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๓/๑๓) 

  อน่ึง ในคมัภรีว์สิทุธชนวลิาสนีิ อรรถกถาของอปทานภาค ๑ มคีาํอธบิายพระ
ปฏปิทาและพระประวตัขิองพระปัจเจกพทุธเจา้ผูเ้ป็นเจา้ของพระภาษติแต่ละขอ้ 
(ตัง้แต่ขอ้ ๙๐-๙๑ เป็นตน้ไป) ไวด้ว้ย แต่มไิดบ้อกไวว้า่พระปัจเจกพทุธเจา้องค์
นัน้ ๆ มพีระนามวา่อยา่งไร นอกจากบอกรวม ๆ ไวท้ีข่อ้ ๘๘-๘๙ (หน้า ๑๕๓) 

ปัจเจกโพธิ : บารมทีีใ่หส้าํเรจ็เป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ผูต้รสัรูไ้ดเ้องเปรยีบดว้ยขมุทรพัย ์
                        อธบิายมาในนิธกิณัฑสตูร เรือ่งปัจเจกโพธ ิความวา่ บุคคลอาศยัมติตสมัปทา 

ประกอบความเพยีรโดยแยบคาย กจ็ะเป็นผูช้าํนาญในวชิชาและวมิตุต ิ ทัง้หมด
จะไดด้ว้ยขมุทรพัย ์๔ ชนิด คอื (๑) ถาวระ คอืขมุทรพัยถ์าวร เชน่ ทีด่นิ ทีน่า ที่
สวน เงนิและทอง (๒) ชงัคมะ คอืขมุทรพัยท์ีเ่คลื่อนทีไ่ด ้ เชน่ ทาสชาย ทาส
หญงิ ชา้ง มา้ โค กระบอื แกะ ไก่ สกุร เป็นตน้ (๓) องัคสมะ คอืขมุทรพัยต์ดิตวั 
เชน่ วชิาความรู ้ ศลิปวทิยา เป็นตน้ (๔) อนุคามกิะ คอืขมุทรพัยต์ามตวัทาง
คุณธรรม ไดแ้ก่ บุญกุศล ทาน การรกัษาศลี การเจรญิภาวนา เป็นตน้ ในทีน้ี่
หมายถงึขมุทรพัยถ์าวร และปฏสิมัภทิา วโิมกข ์ สาวกบารม ี ปัจเจกโพธ ิ และ
พทุธภมู ิทัง้หมดจะไดด้ว้ยขมุทรพัยน้ี์ 

 (ข.ุข.ุ(ไทย)๒๕/๑๕/๑๙, ข.ุข.ุอ. ๘/๒๐๖, (ข.ุข.ุอ. ๘/๑๙๓) 
ปัจเจกโพธิญาณ : พระปัญญาทีท่าํใหต้รสัรูเ้ป็นปัจเจกพระพทุธเจา้ 
                          อธบิายมาในปัจเจกพทุธาปทาน เรือ่งปัจเจกโพธญิาณ ความวา่ พระ

สพัพญัญผููป้ระเสรฐิ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ ไดต้รสักบัพระอานนทผ์ูเ้จรญิดว้ย
พระสรุเสยีงทีไ่พเราะวา่ ธรีชนเหลา่ใดไดส้ัง่สมกุศลสมภารไวใ้นพระพทุธเจา้
องคก่์อน ๆ ยงัไมไ่ดค้วามหลุดพน้จากกเิลสในศาสนาของพระชนิเจา้ทัง้หลาย 
เพราะมคีวามสลดใจนัน้แลเป็นตวันํา ธรีชนเหล่านัน้ผูม้ปัีญญาแก่กลา้ด ี ถงึจะ
เวน้จากพระพทุธเจา้ กย็อ่มบรรลุปัจเจกโพธญิาณได ้ แมด้ว้ยอารมณ์เพยีงนิด
หน่อย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๘๕/๑๓) 

ปัจโจโรหณีสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยพธิลีอยบาป (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคทอดพระเนตร
เหน็ชาณุสโสณิพราหมณ์ผูส้รงน้ําดาํหวัในวนัอุโบสถ นุ่งหม่ผา้ไหมคูใ่หม ่ ยนืถอื
กาํหญา้คาสดอยู ่ ณ ทีส่มควร จงึตรสัถามวา่ เพราะเหตุไร ทา่นจงึประพฤติ



 

๓๑๑๘ 
 

 

เชน่นัน้ วนันี้เป็นวนัอะไรของตระกลูพราหมณ์ เมือ่ไดร้บัคาํกราบทลูวา่ เป็นวนั
ลอยบาป จงึตรสัถามวา่ พธิลีอยบาปของพราหมณ์ทัง้หลาย เป็นอยา่งไร  

  ชาณุสโสณิพราหมณ์ทลูตอบวา่ ในวนัอุโบสถ พราหมณ์ทัง้หลายพากนัสรง
น้ําดาํหวั นุ่งห่มผา้ไหมคูใ่หม ่ ทาแผน่ดนิดว้ยโคมยัสด ลาดดว้ยหญา้คาทีเ่ขยีว
สดแลว้นอนในระหวา่งกองทรายและเรอืนไฟ ในราตรนีัน้ พากนัลุกขึน้แลว้
ประคองอญัชลนีอบน้อมไฟ ๓ ครัง้ แลว้บาํเรอไฟใหด้ว้ยเนยใส น้ํามนั และเนย
ขน้จาํนวนมาก พอล่วงราตรนีัน้ไป จงึเลีย้งพราหมณ์ทัง้หลายใหอ้ิม่หนําดว้ยของ
เคีย้วของบรโิภคอนัประณีต พระองคต์รสัวา่  พธิลีอยบาปของพราหมณ์
ทัง้หลายเป็นอยา่งหนึ่ง พธิลีอยบาปในอรยิวนิยัเป็นอกีอยา่งหน่ึง เมือ่ถูก
พราหมณ์นัน้ทลูถามวา่ พธิลีอยบาปในอรยิวนิยัเป็นอยา่งไร จงึตรสัวา่ อรยิสาว
กลอยบาปอยา่งนี้ คอื (๑)  พจิารณาเหน็วา่ มจิฉาทฏิฐมิผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพ
หน้าแลว้จงึละและลอยมจิฉาทฏิฐ ิ(๒)  พจิารณาเหน็วา่ มจิฉาสงักปัปะมผีลชัว่ทัง้
ในภพนี้และภพหน้าแลว้ จงึละและลอยมจิฉาสงักปัปะ (๓)  พจิารณาเหน็วา่ 
มจิฉาวาจามผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้ จงึละและลอยมจิฉาวาจา (๔)  
พจิารณาเหน็วา่ มจิฉากมัมนัตะมผีลชัว่ทัง้ในภพน้ีและภพหน้าแลว้ จงึละและ
ลอยมจิฉากมัมนัตะ (๕)  พจิารณาเหน็วา่ มจิฉาอาชวีะมผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และ
ภพหน้าแลว้ จงึละและลอยมจิฉาอาชวีะ (๖) พจิารณาเหน็วา่ มจิฉาวายามะมผีล
ชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้ จงึละและลอยมจิฉาวายามะ (๗) พจิารณาเหน็วา่ 
มจิฉาสตมิผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้ จงึละและลอยมจิฉาสต ิ (๘)  
พจิารณาเหน็วา่ มจิฉาสมาธมิผีลชัว่ทัง้ในภพน้ีและภพหน้าแลว้ จงึละและลอย
มจิฉาสมาธ ิ (๙) พจิารณาเหน็วา่ มจิฉาญาณะมผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้ 
จงึละและลอยมจิฉาญาณะ (๑๐) พจิารณาเหน็วา่ มจิฉาวมิตุตมิผีลชัว่ทัง้ในภพน้ี
และภพหน้าแลว้ จงึละและลอยมจิฉาวมิตุต ิ  ชาณุสโสณิพราหมณ์ไดก้ราบทลูวา่ 
พธิลีอยบาปของพราหมณ์ทัง้หลายไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ แหง่พธิลีอยบาปในอรยิวนิยั
น้ี จงึชมเชยพระภาษติแลว้แสดงตนเป็นอุบาสกถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะตลอด
ชวีติ (องฺ.ทสก.(ไทย)  ๒๔/๑๑๙/๒๗๒) 

ปัจโจโรหณีสตูร (ทุติย): พระสตูรวา่ดว้ยพธิลีอยบาป สตูรที ่ ๒ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจกั
แสดงพธิลีอยบาปอนัเป็นของพระอรยิะแก่เธอทัง้หลาย เมือ่ภกิษุทลูรบัสนอง
พระดาํรสัแลว้จงึทรงแสดงพธิลีอยบาปอนัเป็นของพระอรยิะเหมอืนปฐมปัจโจ
โรหณีสตูร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒๐/๒๗๔) 

ปัจเจกสจัจะ : ความเหน็สว่นตวัของแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัไปโดยยดึถอืวา่ “ความเหน็นี้เทา่นัน้
จรงิความเหน็วา่น้ีเทา่นัน้จรงิ”  



 

๓๑๑๙ 
 

 

                           อธบิายมาในสงัคตีสิตูร เรือ่งปัจเจกสจัจะ ความวา่ อรยิวาสธรรมเป็นเครือ่ง
อยูข่องพระอรยิะ ๑๐ ประการ หน่ึงในนัน้คอื เป็นผูม้ปัีจเจกสจัจะ อนับรรเทาได ้
มาในปฏลินีสตูร ความว่า ผูม้ปัีจเจกสจัจะอนับรรเทาได ้ผูม้กีารแสวงหาอนัสละ
ไดด้ ี ผูม้กีายสงัขารอนัระงบัได ้ ผูห้ลกีเรน้ภกิษุผูม้ปัีจเจกสจัจะอนับรรเทาได ้
ไดแ้ก่ ปัจเจกสจัจะเป็นอนัมาก เชน่ เหน็วา่ โลกเทีย่งบา้ง โลกไมเ่ทีย่งบา้ง โลก
มทีีส่ดุบา้ง โลกไมม่ทีีสุ่ดบา้ง ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั ชวีะกบัสรรีะเป็น
คนละอยา่งกนั หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิ
อกีหลงัจากตายแลว้ตถาคต๒เกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตจะ
วา่เกดิอกีกม็ใิช ่ จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช ่ เหล่านัน้ทัง้หมดของสมณะและพราหมณ์
จาํนวนมากอนัภกิษุในธรรมวนิยันี้บรรเทาได ้ กาํจดัได ้ สละได ้ คลายได ้ ปล่อย
วางได ้ ละไดส้ละคนืได ้ ภกิษุผูม้ปัีจเจกสจัจะอนับรรเทาได ้ เป็นอยา่งนี้แล (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๓, ท.ีปา.อ. ๓๔๘/๒๕๑, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๐/๓๒๔,องฺ.
จตุกฺก.อ.๒/๓๘/๓๓๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๘/๖๒,) 

ปัจฉาชาตปัจจยั : สภาวธรรมทีเ่ป็นจติและเจตสกิซึง่เกดิภายหลงั 
                          อธบิายวา่ ปัจฉาชาตปัจจยั คอืสภาวธรรมทีเ่ป็นจติและเจตสกิซึง่เกดิ

ภายหลงัเป็นปัจจยัแก่กายนี้ซึง่เกดิก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจยั ปัจฉาชาตปัจจยั ม ี
๓ วาระ ปัจฉาชาตปัจจยักบันเหตุปัจจยัและนอารมัมณปัจจยั ม ี๓ วาระ (อภ.ิป.
(ไทย)๔๐/๑๑/๑๐,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๖๓๑/๖๐๒) 

ปัจฉาชาตะ : ขนัธท์ีก่เิลสไมท่าํใหเ้ศรา้หมองและไมเ่ป็นอารมณ์ของกเิลส อารมณ์ของกเิลส 
ขนัธท์ีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอืและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน 

                          อธบิายวา่  ปัจฉาชาตะ คอื ขนัธท์ีก่เิลสไมท่าํใหเ้ศรา้หมองและไมเ่ป็น
อารมณ์ของกเิลสเป็นปัจจยัแก่กายน้ีทีเ่กดิก่อนโดยวปิปยตุตปัจจยั สภาวธรรมที่
กเิลสไมท่าํใหเ้ศรา้หมองแต่เป็นอารมณ์ของกเิลสและทีก่เิลสไมท่าํใหเ้ศรา้หมอง 
ไมเ่ป็นอารมณ์ของกเิลสเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีก่เิลสไมท่าํใหเ้ศรา้หมองแต่
เป็นอารมณ์ของกเิลส ม ี๔ อยา่ง คอื สหชาตะ ปัจฉาชาตะ อาหาระ และอนิทรี
ยะ สภาวธรรมทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอืและเป็นอารมณ์ของ
อุปาทานเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอื
และเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยปัจฉาชาตปัจจยั มอียา่งเดยีว คอื ปัจฉาชาตะ 
ไดแ้ก่ขนัธท์ีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอืและเป็นอารมณ์ของ
อุปาทานเป็น ปัจจยัแก่กายน้ีทีเ่กดิก่อนซึง่กรรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐิ
ยดึถอืและเป็น (อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๒๖/๘๙๗, อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๓๔/๙๐๔,อภ.ิป.
(ไทย)๔๐/๖๖/๘๓๕,) 



 

๓๑๒๐ 
 

 

ปัจฉาภมูิชนบท : ชือ่สถานทีท่ีอ่ยูห่่างไกลเขตเมอืง 
                       อธบิายมาในเทวทหสตูร วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีเ่ทวทหนิคม เรือ่งปัจฉาภมู

ชนบท ความว่า พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ เทวทหนิคมของเจา้ศากยะ
ทัง้หลาย แควน้สกักะ ครัง้นัน้ ภกิษุจาํนวนมากผูต้อ้งการจะไปยงัปัจฉาภมู
ชนบท เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 
“ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ัง้หลายตอ้งการจะไป พระผูม้พีระภาคตรสั
ถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายบอกลาสารบีุตรแลว้หรอื” ขา้พระองค์
ทัง้หลายยงัไมไ่ดบ้อกลาทา่นพระสารบีตุร” เพราะทา่นอนุเคราะหเ์พือ่นภกิษุผู้
ประพฤตพิรหมจรรย”์ ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาค
แลว้ (ส.ํข.(ไทย)๑๗/๒/๖)  

ปัจฉาภมูิ, ชาว : ชือ่ของพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภมู ิ ผูถ้อืน้ําเตา้ สวมพวงมาลยัสาหรา่ย 
บาํเรอไฟ ลงน้ําเป็นวตัร บญัญตั ิความสะอาดไว ้ขา้พระองคช์อบใจความสะอาด
ของพราหมณ์เหล่านัน้” 

                        อธบิายมาในอสพินัธกปุตตสตูร วา่ดว้ยผูใ้หญ่บา้นชือ่อสพินัธกบุตร ความวา่ 
พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ ปาวารกิมัพวนั เขตเมอืงนาฬนัทา ครัง้นัน้ 
ผูใ้หญ่บา้นชือ่อสพินัธกบุตรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายอภวิาท
แลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พวกพราหมณ์ชาว
ปัจฉาภมูมิคีณโฑน้ําตดิตวั ประดบัพวงมาลยัสาหรา่ย อาบน้ําทุกเชา้เยน็ บาํเรอ
ไฟ พราหมณ์เหล่านัน้ชือ่วา่ทาํสตัวท์ีต่ายแลว้ใหฟ้ื้น ใหรู้ช้อบ ใหข้ึน้สวรรค ์ ขา้
แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้สามารถจะทาํสตัว์
โลกทัง้หมดหลงัจากตายแลว้ใหไ้ปเกดิในสุคตโิลกสวรรคไ์ดห้รอื” 

ปัจฉาสมณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมของภกิษุผูเ้ป็นปัจฉาสมณะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) เดนิหา่งนกัหรอืใกลน้กั (๒) ไมร่บับาตรหรอื
ของในบาตร (๓) เมือ่พระอุปัชฌายพ์ดูใกลอ้าบตักิไ็มห่า้ม  (๔) เมือ่พระ
อุปัชฌายก์าํลงัพดูอยู่กพ็ดูแทรกขึน้ และ(๕) มปัีญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคน
เซอะ ไมค่วรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ(พระผูต้ดิตาม) สว่นภกิษุผูป้ระกอบดว้ย
ธรรม ๕ มนียัตรงกนัขา้ม จงึควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๑๒/๑๙๐) 

ปัจฉาสมณะ, พระติดตาม : ผูต้ดิตามรบัใชพ้ระอุปัชฌายห์รอือาจารย ์
                         อธบิายวา่อุปัชฌายวตัตกถา กล่าวถงึสทัธวิหิารกิพงึประพฤตโิดยชอบใน

อุปัชฌายห์รอือาจารย ์ วธิปีระพฤตโิดยชอบในอุปัชฌายน์ัน้ ถา้อุปัชฌายห์วงัจะ
ใหเ้ป็นปัจฉาสมณะ ถงึนุ่งใหเ้รยีบรอ้ยปกปิดไดม้ณฑล ๓๒ คาดประคดเอว ห่ม



 

๓๑๒๑ 
 

 

สงัฆาฏทิีพ่บัซอ้นกนั กลดัลกูดุม ลา้งบาตรถอืไป เป็นปัจฉาสมณะของอุปัชฌาย ์
พงึเดนิไมใ่หห้า่งนกั ไมใ่หช้ดินกั พงึรบับาตรทีม่ขีองบรรจุอยู ่ (ว.ิม.(ไทย)๔/๖๖/
๘๒, ว.ิม.(ไทย)๔/๗๘/๑๐๘,ว.ิม.(ไทย)๔/๗๘/๑๑๒, ว.ิม.(ไทย)๕/๒๔๗/๑๖,ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๔๔๘/๑๙๘, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๗/๗, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๑๒/๕๕๐, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓๕๐/๔๒๕, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๘๔/๔๓๔, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๑๒/๓๐๗, 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๑๒/๑๙๐, ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๗๗/๓๓๘,ข.ุอุ.อ. ๗๗/๔๕๒) 

ปัจฉิมกาล : เวลาคํ่า เวลาเยน็ พระอาทติยต์กดนิ,เวลาทีม่ภีายหลงั 
                         อธบิายมาในเรือ่งมหาปรนิิพพานสตูร เรือ่งพระอุปวาณเถระ ความวา่ เวลา

นัน้ ทา่นพระอุปวาณะยนืถวายงานพดัพระผูม้พีระภาคอยูต่รงพระพกัตร ์
ขณะนัน้ พระผูม้พีระภาครบัสัง่ทา่นพระอุปวาณะใหถ้อยไปดว้ยพระดาํรสัวา่ 
“ภกิษุ เธอจงหลบไป อย่ายนืตรงหน้าเรา” ทา่นพระอานนทม์คีวามดาํรวิ่า “ทา่น
พระอุปวาณะนี้เคยเป็นอุปัฏฐากเฝ้าใกลช้ดิพระผูม้พีระภาคมานาน ถงึกระนัน้ 
ในปัจฉิมกาลพระผูม้พีระภาคตรสัสัง่ใหท้า่นพระอุปวาณะถอยไปดว้ยพระดาํรสั
วา่ ‘ภกิษุ เธอจงหลบไป อยา่ยนืตรงหน้าเรา’อะไรหนอแลเป็นเหตุ อะไรเป็น
ปัจจยั ใหพ้ระผูม้พีระภาครบัสัง่ใหท้า่นพระอุปวาณะถอยไปดว้ยพระดาํรสัวา่ 
‘ภกิษุ เธอจงหลบไป อยา่ยนืตรงหน้าเรา”(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๐๐/๑๔๙) 

ปัจฉิมจิต : จติขณะสดุทา้ยของภพชาต ิ คอื จุตจิติของพระอรหนัต ์ แต่กไ็มใ่ชภ่พชาตขิอง
พระอรหนัตด์ว้ย กเ็ราตอ้งเกดิอกี กต็อ้งมปีฐมจติ ทุตยิจติไปเรือ่ย ๆทุกภพชาต ิ
คอื ตอ้งมจีติทีเ่ป็นภวงัคก์บัจติทีไ่มใ่ชภ่วงัค ์กเ็ท่านัน้ 

                           อธบิายปัจฉิมจติทีส่มัปยตุดว้ยโสมนสัจกัเกดิในลาํดบัแหง่จติใด ในลําดบั
แหง่จตินัน้ โสมนสัสนิทรยีข์องบุคคลเหล่านัน้จกัเกดิ แต่อุเปกขนิทรยีไ์มใ่ชจ่กั
เกดิ บุคคลนอกนี้ โสมนสัสนิทรยีข์องบุคคลเหล่านัน้จกัเกดิและอุเปกขนิทรยีก์็
จกัเกดิอุเปกขนิทรยีข์องบุคคลใดจกัเกดิ โสมนสัสนิทรยีข์องบุคคลนัน้กจ็กัเกดิใช่
ไหม ปัจฉิมจติทีส่มัปยตุดว้ยอุเบกขาจกัเกดิในลาํดบัแหง่จติใด ในลาํดบัแหง่จติ
นัน้ อุเปกขนิทรยีข์องบคุคลเหล่านัน้จกัเกดิ แต่โสมนสัสนิทรยีไ์มใ่ชจ่กัเกดิ 
บุคคลนอกน้ี อุเปกขนิทรยีข์องบุคคลเหล่านัน้จกัเกดิและโสมนสัสนิทรยีก์จ็กัเกดิ 
(อภ.ิย.(ไทย)๓๙/๒๘๖/๓๘๘) 

ปัจฉิมภวิกบคุคล : บุคคลผูเ้กดิในภพสดุทา้ย , ทา่นผูเ้กดิในชาตน้ีิเป็นชาตสิดุทา้ย คอืผูท้ีไ่ด้
บรรลุอรหตัตผลในชาตน้ีิ 

                         อธบิายวา่ รปูขนัธข์องบุคคลใดในภมูใิดไมเ่คยเกดิ เวทนาขนัธข์องบุคคลนัน้
ในภมูนิัน้กไ็มใ่ช่จกัเกดิใช่ไหม ตอบวา่บุคคลผูอุ้บตัอิยูใ่นอรปูภมู ิ รปูขนัธข์อง
บุคคลเหล่านัน้ในภมูนิัน้ไมเ่คยเกดิ แต่เวทนาขนัธม์ใิชจ่กัไมเ่กดิ บุคคลผูอุ้บตัอิยู่



 

๓๑๒๒ 
 

 

ในสุทธาวาสภมูแิละปัจฉิมภวกิบุคคลในอรปูภมู ิ รปูขนัธข์องบคุคลเหล่านัน้ใน
ภมูนิัน้ไมเ่คยเกดิและเวทนาขนัธก์ไ็มใ่ชจ่กัเกดิ ถามวา่ เวทนาขนัธข์องบุคคลใด
ในภมูใิดไมใ่ชจ่กัเกดิ รปูขนัธข์องบุคคลนัน้ในภมูนิัน้กไ็มเ่คยเกดิใชไ่หม ตอบวา่ 
ปัจฉิมภวกิบุคคลในปัญจโวการภมูแิละบคุคลผูอุ้บตัอิยูใ่นอสญัญสตัตภมู ิ เวทนา
ขนัธข์องบคุคลเหล่านัน้ในภมูนิัน้ไมใ่ชจ่กัเกดิ แต่รปูขนัธม์ใิชไ่มเ่คยเกดิ บุคคลผู้
อุบตัอิยูใ่นสทุธาวาสภมูแิละปัจฉิมภวกิบุคคลในอรปูภมู ิ เวทนาขนัธข์องบุคคล
เหล่านัน้ในภมูนิัน้ไมใ่ชจ่กัเกดิและรปูขนัธก์ไ็มเ่คยเกดิ (อภ.ิย.(ไทย)๓๘/๑๐๒/
๗๔,อภ.ิย.(ไทย)๓๘/๑๐๕/๒๑๓,อภ.ิย.(ไทย)๓๘/๑๐๕/๒๑๕, อภ.ิย.(ไทย)๓๘/
๑๐๘/๒๑๕) 

ปัจฉิมภวิกบคุคล  :   บุคคลผูเ้กดิในภพสดุทา้ย,บุคคลผูป้ฏบิตัจินไดส้าํเรจ็มรรคผลสงูสดุแลว้
นิพพานในภพนัน้นัน่เอง หมายถงึ พระอรหนัตซ์ึง่จะปรนิิพพานในภพนัน้ 

  ในคมัภรีย์มกแหง่พระอภธิรรมปิฎก พระพทุธเจา้ทรงนําปัจฉิมภวกิบุคคลใน
ภพหรอืภมูติ่าง ๆ มาอธบิายแบบ ถาม-ตอบ ดว้ยวธิยีมก เพือ่ใหเ้ขา้ใจองคธ์รรม
และเงือ่นไขเกีย่วกบักาลและภพภมูขิองบุคคลเหล่านัน้ เชน่ ปัจฉิมภวกิบุคคลใน
กามาวจรภมู ิ ปัจฉิมภวกิบุคคลในปัญจโวการภมู ิ ปัจฉิมภวกิบุคคลผูก้าํลงัอุบตัิ
ในกามาวจรภมู ิ ปัจฉิมภวกิบุคคลผูก้าํลงัอุบตัใินกามาวจรภมูแิละรปูาวจรภมู ิ
ปัจฉิมภวกิบุคคลผูก้าํลงัอุบตัใินปัญจโวการภมู ิ ปัจฉิมภวกิบุคคลผูก้าํลงัอุบตัใิน
อรปูภมู ิ ปัจฉิมภวกิบุคคลผูก้าํลงัอุบตัใินรปูาวจรภมู ิ (ดคูาํอธบิายทีค่าํนัน้ ๆ)
(อภ.ิย.(ไทย) ๓๘/๖๕/๖๐) 

ปัจฉิมภวิกบคุคลในกามาวจรภมูิ  :  บุคคลผูเ้กดิในภพสดุทา้ยทีอ่ยูใ่นกามาวจรภูม ิ คาํวา่ 
กามาวจรภมูิ คอืกามภพซึง่ประกอบดว้ย อบายภมู ิ ๔ (นรก ดริจัฉาน เปรต 
และอสรุกาย) มนุษยโลก และสวรรค ์ ๖ ชัน้ ในทีน้ี่หมายถงึ มนุษยโลกเทา่นัน้ 
เพราะผูเ้กดิในภพอื่นไมม่โีอกาสไดฟั้งธรรมเพือ่พฒันาจติจงึไมส่ามารถบรรลุ
อรหตัตผลได ้ ยกเวน้ผูบ้รรลุอนาคามผิลในมนุษยโลกแลว้ไปอุบตัใินรปูาวจรภมู ิ
หรอืพรหมโลกชัน้สทุธาวาส ๕ ชัน้ คอื อวหิา อตปัปา สทุสัสา สทุสัส ี และอก
นิฏฐา ชัน้ใดชัน้หนึ่ง กจ็ะปรนิิพพานในชัน้นัน้ ไมต่อ้งกลบัมาเกดิในมนุษยโลก
อกี พรหมโลกชัน้นัน้ ชือ่วา่ปัจฉิมภพ หรอืภพสดุทา้ยของทา่นผูน้ัน้ ดงัปรากฏ
ในคาํอธบิายแบบ ถาม-ตอบ ในคมัภรีย์มก หมวดอายตนยมก อตตีานาคตวาร 
ต่อไปน้ี 

   ถาม : ฆานายตนะของบุคคลใด ในภมูใิด เคยเกิด รปูายตนะของ
บุคคลนัน้ ในภมูนิัน้ กจ็กัเกิดใชไ่หม 



 

๓๑๒๓ 
 

 

   ตอบ :  (ไมใ่ช)่ ปัจฉิมภวกิบุคคลในกามาวจรภมู ิฆานายตนะของบุคคล
เหล่านัน้ ในภมูนิัน้เคยเกิด แต่รปูายตนะไม่ใช่จกัเกิด บุคคลนอกน้ี (ไมใ่ช่
ปัจฉิมภวกิบุคคล) ผูอุ้บตัอิยูใ่นกามาวจรภมู ิ ฆานายตนะของบุคคลเหล่านัน้ใน
ภมูนิัน้เคยเกดิ และรปูายตนะกจ็กัเกิด 

   คาํ ถาม-ตอบนี้ใชอ้ดตีกาล และอนาคตกาล เป็นเงือ่นไข เพือ่แสดงวา่
อายตนะทัง้หลายในอดตีเคยเกดิ แต่ในอนาคตหลงัปรนิิพพานแลว้จะไมเ่กดิอกี 

ปัจฉิมภวิกบคุคลในปัญจโวการภมูิ:บุคคลผูเ้กดิในภพสดุทา้ยทีอ่ยูใ่นปัญจโวการภมู ิ คาํวา่ 
ปัญจโวการภมูิ แปลวา่ ภมูทิีม่ขีนัธ ์๕ ไดแ้ก่ กามาวจรภูม ิหรอื กามภพ และ รู
ปาวจรภมู ิหรอื พรหมโลก ๑๖ ชัน้  แตปั่ญจโวการภมูทิีเ่ป็นภมูหิรอืภพสดุทา้ย
ของผูบ้รรลุอรหตัตผลนัน้ โดยทัว่ไปไดแ้ก่ มนุษยโลกและพรหมโลกชัน้
สทุธาวาส ๕ ชัน้เทา่นัน้ กล่าวคอื ผูเ้กดิในมนุษยโลกทีป่ฏบิตัธิรรมชัน้สงูจน
บรรลุอรหตัตผลแลว้ปรนิิพพานในโลกนี้นัน้ ภพสดุทา้ยของทา่น คอืมนุษยโลก 
สว่นผูเ้กดิในโลกนี้ปฏบิตัธิรรมชัน้สงู จนบรรลุอนาคามผิล และถงึแก่กรรมลง จะ
ไปเกดิในพรหมโลกชัน้สทุธาวาส ๕ ชัน้ ชัน้ใดชัน้หนึ่งแลว้ปรนิิพพานในชัน้นัน้ 
พรหมโลกชัน้นัน้จงึเป็นภพสดุทา้ยของทา่นผูน้ัน้ ดงัปรากฏในคาํอธบิายแบบ
ถาม-ตอบ ในคมัภรีย์มก หมวดอายตนยมก อตตีานาคตวาร  ต่อไปนี้ 

  ถาม  :  จกัขายตนะของบคุคลใดในภมูใิดเคยเกิด โสตายตนะของบุคคลนัน้
ในภมูนิัน้กจ็กัเกิดใชไ่หม 

  ตอบ : (ไมใ่ช)่ ปัจฉิมภวกิบุคคลในปัญจโวการภมู ิ จกัขายตนะของบุคคล
เหล่านัน้ในภมูนิัน้เคยเกดิ แต่โสตายตนะของบุคคลเหล่านัน้ในภมูนิัน้ ไม่ใช่จกั
เกิด บุคคลนอกนี้ผูอุ้บตัอิยูใ่นปัญจโวการภมู ิ จกัขายตนะของบุคคลเหล่านัน้ใน
ภมูนิัน้ เคยเกดิ และ โสตายตนะกจ็กัเกดิ 

ปัจฉิมภวิกบคุคลผ ูก้าํลงัอบุตัิในกามาวจรภมูิ : บุคคลผูเ้กดิในภพสดุทา้ยทีก่าํลงัเกดิใน
กามาวจรภมู ิ และจะสาํเรจ็เป็นพระอรหนัตใ์นภมูน้ีิ ซึง่จะมคุีณสมบตัอิยา่ง
เดยีวกบัปัจฉิมภวกิบุคคลในกามาวจรภูม ิ ดงัปรากฏในคาํอธบิายแบบ ถาม-
ตอบ ในคมัภรีย์มก หมวดอายตนยมก ปัจจุปันนานาคตวาร (ปัจจุบนัและ
อนาคต) ต่อไปน้ี 

  ถาม :  ฆานายตนะของบคุคลใด ในภมูใิดกาํลงัเกิด รปูายตนะของบุคคลนัน้ 
ในภมูนิัน้กจ็กัเกิดใชไ่หม 

  ตอบ : (ไมใ่ช่) ปัจฉิมภวกิบุคคลผูก้ําลงัอุบตัใินกามาวจรภมู ิฆานายตนะของ
บุคคลเหล่านัน้ในภมูนิัน้กาํลงัเกดิ แต่รปูายตนะไม่ใช่จกัเกิด บุคคลนอกนี้ผูม้ฆีา
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นะเกดิไดก้าํลงัอุบตั ิ ฆานายตนะของบคุคลเหล่านัน้ในภมูนิัน้กาํลงัเกิด และรู
ปายตนะกจ็กัเกิด 

ปัจฉิมภวิกบคุคลผ ูก้าํลงัอบุตัิในกามาวจรภมูิ และรปูาวจรภมูิ  :  บุคคลผูเ้กดิในภพสดุทา้ย
ทีก่าํลงัเกดิในกามาวจรภมูแิละในรปูาวจรภมู ิ หมายถงึ (๑) ผูก้าํลงัจะเกดิเป็น
มนุษยแ์ละจะสาํเรจ็เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ปรนิิพพานในมนุษยโลก และ (๒) ผูเ้กดิ
เป็นมนุษยแ์ละปฏบิตัธิรรมชัน้สงูจนบรรลุอนาคามผิล แลว้ถงึแก่กรรมลง กาํลงั
จะอุบตัใินพรหมโลกชัน้สทุธาวาส ๕ ชัน้ใดชัน้หนึ่ง และจะสาํเรจ็เป็นพระอรหนัต์
แลว้ปรนิิพพานในชัน้นัน้ ดงัปรกาฏในคาํอธบิายแบบ ถาม-ตอบ ในคมัภรีย์มก 
หมวดอายตนยมก ปัจจุปปันนานาคตวาร  ต่อไปน้ี 

  ถาม : ฆานายตนะของบคุคลใดในภมูใิดไม่ใช่จกัเกิด จกัขายตนะของบุคคล
นัน้ในภมูนิัน้กไ็ม ่ใช่กาํลงัเกิดใช่ไหม 

  ตอบ:(ไมใ่ช)่ปัจฉิมภวกิบุคคลผูก้าํลงัอุบตัใินกามาวจรภมูแิละ 
รปูาวจรภมู ิฆานายตนะของบุคคลเหล่านัน้ในภมูนิัน้ ไม่ใช่จกัเกิด แต่จกัขายต
นะมิใช่ไม่กาํลงัเกิด บุคคลผูก้าํลงัปรนิิพพานในกามาวจรภมู ิ บุคคลผูก้าํลงัจุติ
จากรปูาวจรภมู ิบุคคลผูอุ้บตัอิยูใ่นอสญัญสตัตภมู ิและอรปูภมู ิฆานายตนะของ
บุคคลเหล่านัน้ในภมูนิัน้ ไม่ใช่จกัเกิดและจกัขายตนะกไ็ม่ใช่กาํลงัเกิด  (อภ.ิย.
(ไทย) ๓๘/๑๐๐/๒๐๕,๓๙/๓๗๖/๕๐๐)  

ปัจฉิมภวิกบคุคลผ ูก้าํลงัอบุตัิในปัญจโวการภมูิ :  บุคคลผูเ้กดิในภพสดุทา้ยทีก่าํลงัอุบตัิ
ในปัญจโวการภมู ิหมายถงึบุคคลผูจ้ะเกดิในภพสดุทา้ยนัน้ ม ี๒ ประเภท คอื ๑. 
ผูก้าํลงัจะเกดิในมนุษยโลก และจะสาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ แลว้ปรนิิพพานใน
มนุษยโลก ๒. ผูเ้กดิในมนุษยโลก และบรรลุอนาคามผิลแลว้ กาํลงัจะอุบตัใิน
พรหมโลกชัน้สทุธาวาส ๕ ชัน้ใดชัน้หนึ่ง และจะปรนิิพพานในชัน้นัน้ 
เชน่เดยีวกบัปัจฉิมภวกิบุคคลในปัญจโวการภมู ิ ต่างกนัแต่กาลเทา่นัน้ คอื คาํน้ี
เน้น ปัจจุบนักาลและอนาคตกาล (อภ.ิย.(ไทย)๓๘/๘๐/๖๖,๓๘/๘๔/๖๗,๓๘/๘๖/
๖๘,๓๘/๑๐๒/๒๑๐,๓๘/๒๒๕/๓๐๘,อภ.ิก.(ไทย) ๓๙/๓๖๖/๔๘๒,๓๙/๓๖๖/
๔๘๓,๓๙/๓๖๖/๔๘๔,๓๙/๓๙๓/๕๓๖,๓๙/๓๙๓/๕๓๗,๓๙/๓๙๕/๕๓๘) 

ปัจฉิมภวิกบคุคลผ ูก้าํลงัอบุตัิในรปูาวจรภมูิ : บุคคลผูเ้กดิในภพสดุทา้ยทีก่าํลงัเกดิในรปูภพ 
หรอืพรหมโลก ๑๖ ชัน้ และจะปรนิิพพานในภมูนิัน้ หมายถงึ ผูบ้รรลุอนาคามผิล
ในมนุษยโลกแลว้ และกาํลงัไปเกดิในสทุธาวาส ๕ ชัน้ ชัน้ใดชัน้หนึ่ง แลว้จะ
ปรนิิพพานในชัน้นัน้ ดงัปรากฏในคาํอธบิายแบบถาม-ตอบ ในคมัภรีย์มก หมวด
อายตนยมก อนาคตวาร ตอ่ไปนี้ 
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  ถาม : จกัขายตนะของบุคคลใดจกัดบั ฆานายตนะของบุคคลนัน้กจ็กัดบัใช่
ไหม 

  ตอบ : (ไมใ่ช)่ ปัจฉิมภวกิบุคคลผูก้าํลงัอุบตัใินรปูาวจรภมูแิละบุคคลเหล่าใด
กาํลงัจุตแิละจกัอุบตัใินรปูาวจรภมูแิลว้ปรนิิพพาน จกัขายตนะของบคุคล
เหล่านัน้จกัดบั แต่ฆานายตนะไม่ใช่จกัดบั บุคคลนอกนี้ จกัขายตนะของบุคคล
เหล่านัน้จกัดบั และฆานายตนะกจ็กัดบั (อภ.ิย.(ไทย) ๓๘/๑๓๓/๒๓๕,๓๘/
๑๓๔/๒๓๖,๓๘/๑๔๒/๒๓๙,๓๘/๑๔๓/๒๔๐) 

ปัจฉิมภวิกบคุคลผ ูก้าํลงัอบุตัิในอรปูภมูิ :  บุคคลผูเ้กดิในภพสุดทา้ย ทีก่าํลงัจะเกดิในอรปูภมู ิ
หรอือรปูพรหมซึง่ม๔ีชัน้ตามอํานาจอรปูฌานคอือากาสานญัจายตนะ 
วญิญาณญัจายตนะ อากญิจญัญายตนะและเนวสญัญานาสญัญายตนะครัน้เกดิ
แลว้จะปรนิิพพานในภมูนิัน้ ดงัปรากฏในคาํอธบิายแบบถาม-ตอบในคมัภรีย์มก 
หมวดอายตนยมก อนาคตวาร ต่อไปน้ี 

  ถาม : รปูายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จกัดบั ธมัมายตนะของบุคคลนัน้กไ็ม่ใช่
จกัดบัใชไ่หม 

  ตอบ : (ไมใ่ช)่ ปัจฉิมภวกิบุคคลผูก้าํลงัอุบตัใินอรปูภมู ิ และบุคคลเหล่าใด
กาํลงัจุตแิละจกัอุบตัใินอรปูภมูแิลว้ปรนิิพพาน รปูายตนะของบคุคลเหล่านัน้
ไม่ใช่จกัดบั แต่ธมัมายตนะไม่ใช่จกัไม่ดบั (สว่น) บุคคลผูก้าํลงัปรนิิพพาน รู
ปายตนะของบุคคลเหล่านัน้ไม่ใช่จกัดบั และธมัมายตนะกไ็ม่ใช่จกัดบั(อภ.ิย.
(ไทย) ๓๘/๑๓๓/๒๓๕,๓๘/๑๔๔/๒๔๑) 

ปัจฉิมยาม : ยามหลงั,ยามสดุทา้ย, ในบาลแีบ่งคนืออกเป็นออก ๓ ยาม กาํหนดยามละ ๔ 
ชัว่โมงเรยีกวา่ปฐมยาม มชัฌมิยามและปัจฉิมยาม ปัจฉิมยามกาํหนดเวลา 
ตัง้แตต่ ี๒ หรอื ๒ นาฬกิา ถงึยํ่ารุง่หรอื ๖ นาฬกิา หมายความวา่ ยามภายหลงั 
หมายถงึชว่งเวลาตัง้แต่ ๐๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.  ดงัคาํทีก่ล่าวไวว้ในวนิยัปิฎกกล่าว
ไวว้่า พระผูม้พีระภาคทรงพจิารณาปฏจิจสมปุบาทโดยอนุโลมและปฏโิลมตลอด
ปัจฉิมยามแหง่ราตร(ว.ิม.(ไทย) ๔/๓/๕) 

  คาํน้ีมปีรากฏหลายแหง่ เชน่  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๔๕/๓๘๒, ท.ีป.(ไทย) ๑๐/
๑๙๕/๑๔๕,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๘๖/๔๑๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๘๔/๖๑๒,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๗๕/๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๗/๖๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๐/๒๕๓,ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๖๒๗/๔๔๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๕๙/๑) 

ปัจฉิมวาจา : วาจาสุดทา้ย, พระดาํรสัสดุทา้ยของพระพทุธเจา้ เรยีกวา่ ปัจฉิมโอวาท ดงั
ปรากฏในมหาปรนิิพพานสตูรวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บดัน้ีเราขอเตอืนเธอทัง้หลาย 
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สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา เธอทัง้หลายจงทาํหน้าทีใ่หส้าํเรจ็
ดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ” (ท.ีม. (ไทย) ๒๐/๒๑๖/๑๖๔, ๒๑๘/๑๖๖) 

ปัชชเนละ, นิคม :ชือ่นิคมหนึ่งในชมพทูวปีครัง้พทุธกาล อยูใ่นแควน้โกฬยิะ มเีมอืงหลวงชือ่
เทวทหะ พระพทุธเจา้ทรงแสดงอานิสงสข์องการถวายโภชนะ วา่สง่ผลให้
ปฏคิาหกมอีาย ุ วรรณะ สขุะ และพละ ดงัปรากฏในสปุปวาสาสตูร (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๕๗/๙๕) 

ปัชชุนนเทพ : เทวราชองคห์น่ึง เป็นเทพแหง่ฝน เทพประจาํเมฆฝน คอื ผูบ้นัดาลใหฝ้นตก 
(วสฺสวลาหก)ทัง้ทีต่กตามธรมชาตอินัเป็นหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากทา้วสกัก
เทวราช และตามคาํออ้นวอนของผูป้ระสบทุกข ์ ดงัทีพ่ระ-พทุธเจา้ตรสัเล่าไวใ้น
มหาสมยสตูรตอนหนึ่งวา่ปัชชุนนเทวราชผูบ้นัดาลใหฝ้นตกทัว่ทุกทศิกม็า”(ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

   ในมจัฉชาดกกล่าวถงึปลาโพธสิตัวแ์ละหมูญ่าตไิดร้บัความเดอืดรอ้นจาก
ฝงูกา ไดอ้อ้นวอนวา่ “ปัชชุนนเทพ ท่านจงรอ้งคาํรามใหฝ้นตกลงมาทาํลาย
ขมุทรพัยข์องฝงูกา ทาํใหฝ้งูกาไดร้บัความเศรา้โศกและชว่ยปลดเปลือ้งขา้พเจา้
และหมูญ่าตใิหพ้น้จากความเศรา้โศกเถดิ” (ข,ุชา. (ไทย) ๒๗/๗๕/๓๑) 

  ในปฐมปัชชุนนสตูรและทุตยิปัชชุนนสตูร กล่าวถงึธดิา ๒ องคข์องเทวราช
ปัชชุนนะ คอื โกกนทา และจฬูโกกนทา ว่าไดเ้ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ขณะประทบั
อยูท่ีก่ฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ี แควน้วชัช ี กล่าวสรรเสรญิพระ
พทุธคุณและพระธรรมคุณ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๕/๓๑) 

ปัชชุนนธีตสุตูร (ปฐม)  :พระสตูรวา่ดว้ยธดิาของทา้วปัชชุนนะ (สตูรที ่๑) สมยัทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ ณ  กฏูาคารศาลา  ป่ามหาวนั  เขตกรุงเวสาล ีธดิาของทา้ว
ปัชชุนนะ  ชือ่วา่โกกนทาไดก้ล่าวคาํเป็นตน้วา่  ผูท้ีม่คีวามอดทน  มคีวามสงบ  
เขา้ถงึธรรม  ตายไปแลว้กจ็ะไปบงัเกดิเป็นเทวดาโดยสมบรูณ์  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๓๙/๕๔) 

ปัชชุนนธีตสุตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธดิาของทา้วปัชชุนนะ (สตูรที ่๒) สมยัทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ ณ  กฏูาคารศาลา  ป่ามหาวนั  เขตกรุงเวสาล ี ธดิาของทา้ว
ปัชชุนนะ  ชือ่วา่จุฬโกกนทาไดก้ล่าวคาํเป็นตน้วา่  ผูม้สีตสิมัปชญัญะละกามได้
แลว้  ยอ่มไม่ประสบทุกข ์ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๐/๕๕) 

ปัชโชต ,ราชา: พระเจา้แผน่ดนิผูค้รองราชสมบตั ิณ กรุงอุชเชนี แควน้อวนัต ี เป็นพระราชาทีดุ่
รา้ย จงึทรงไดร้บัพระสมญัญานามวา่ จณัฑปัชโชต เป็นพระสหายของพระ
เจา้พมิพสิารผูค้รองราชสมบตั ิ ณ กรุงราชคฤห ์ แควน้มคธ ครัง้หนึ่งพระเจา้
จณัฑปัชโชตทรงประชวรดว้ยพระโรคผอมเหลอืง หมอหลวงของแควน้อวนัตี



 

๓๑๒๗ 
 

 

รกัษาไมห่าย พระเจา้พมิพสิารทรงสง่หมอชวีกโกมารภจัซึง่เป็นหมอหลวงของ
พระองคไ์ปถวายการรกัษา พระอาการประชวรขอพระเจา้จณัฑปัชโชตจงึหาย 
พระเจา้จณัฑปัชโชตพระราชทานผา้สไิวยกะ๒ผนืแก่หมอชวีกหมอชวีกถวาย
พระพทุธองคผ์นืหนึ่ง  
ถวายพระเจา้พมิพสิารผนืหนึ่ง  (ว.ิม. (ไทย) ๕/๓๓๔)  

ปัชโชตกร : ทาํความรุง่เรอืง เป็นชือ่หน่ึงในบรรดาชือ่ภกิษุผูบ้รรลุพระอรหนัต ์ gเป็นคาํที่
ปรากฏในสลีสมัปันนสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุผูท้รง
คุณเหน็ปานนี้นัน้ เราเรยีกวา่ ศาสดา  บา้ง สตัถวาหะ(ผูนํ้าหมูค่ณะ) บา้ง 
รณญัชหะ(ผูล้ะขา้ศกึคอืกเิลส) บา้ง ตโมนุทะ(ผูบ้รรเทาความมดื) บา้ง อาโลกกร
(ผูท้าํแสงสวา่ง) บา้ง โอภาสกร(ผูท้าํโอภาส) บา้ง ปัชโชตกร(ผูท้าํความรุง่เรอืง) 
บา้ง  (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๓) 

ปัชโชตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความรุง่เรอืง,พระสตูรวา่ดว้ยแสงสวา่ง ม ี๓ สตูร ต่างกนัที่
เนื้อหา กล่าวคอื 

  1.ปัชโชตสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยความรุง่เรอืง  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความ
รุง่เรอืง ๔ คอื ความรุง่เรอืงแห่ง (๑) ดวงจนัทร ์(๒) ดวงอาทติย ์(๓) ไฟ (๔) 
ปัญญา บรรดาความรุง่เรอืง ๔ น้ี ความรุง่เรอืงแหง่ปัญญาเป็นเลศิ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๔๕/๒๑๐) 

  2.ปัชโชตสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยแสงสวา่ง สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ 
ณ  วดัพระเชตวนั  เทวดาองคห์น่ึงทลูถามวา่  แสงสวา่งในโลกนี้มเีทา่ไร   

   พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  แสงสวา่งในโลกน้ีม ี ๔  อยา่ง  คอื  (๑)  
ดวงอาทติยส์อ่งสวา่งในกลางวนั  (๒)  ดวงจนัทรส์อ่งสวา่งในกลางคนื  (๓)  ไฟ
สอ่งสวา่งทัง้กลางวนัและกลางคนื  (๔)  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสรฐิกวา่แสง
สวา่งทัง้หลาย  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๖/๓๐) 

  3.ปัชโชตสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยแสงสวา่ง สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู่  
ณ  วดัพระเชตวนั  เทวดาทลูถามวา่  อะไรเป็นแสงสวา่งในโลก อะไรเป็นธรรม
เครือ่งตื่นอยูใ่นโลก อะไรเป็นสหายในการทาํงานของผูเ้ป็นอยู ่อะไรเป็นเครือ่ง
สบืต่อชวีติของเขา อะไรยอ่มเลีย้งบุคคลผูเ้กยีจครา้นและไมเ่กยีจครา้น หมูส่ตัว์
ทีม่ชีวีติอยูบ่นแผน่ดนิอาศยัอะไรเลีย้งชพี 

   พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ปัญญาเป็นแสงสวา่งในโลก สตเิป็นธรรม
เครือ่งตื่นอยูใ่นโลก ฝงูโคเป็นสหายในการทาํงานของผูเ้ป็นอยู ่ ไถเป็นเครือ่งสบื
ต่อชวีติของเขา ฝนยอ่มเลีย้งบุคคลผูเ้กยีจครา้นและไมเ่กยีจครา้น หมูส่ตัวท์ีม่ ี
ชวีติอยูบ่นแผน่ดนิ  อาศยัฝนเลีย้งชพี (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕) 
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ปัญจกงัคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยช่างไมช้ือ่ปัญจกงัคะ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกงัคะเขา้ไปหาทา่นพระอุ
ทายถีงึทีอ่ยูแ่ลว้ถามวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัเวทนาไวเ้ทา่ไร  เมือ่ทา่นพระอุทายี
ตอบวา่  ตรสัไว ้  ๓  จงึกล่าวแยง้วา่  พระองคไ์มไ่ดต้รสัเวทนาไว ้  ๓  แต่ตรสั
เวทนาไว ้  ๒  คอื  สขุเวทนาและทุกขเวทนาเพราะอทุกขมสขุเวทนาพระองค์
ตรสัไวใ้นสขุทีส่งบประณีต 

  ทา่นพระอานนทไ์ดย้นิการสนทนานนัน้  จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้กราบทลูใหท้รงทราบ  ซึง่พระองคไ์ดต้รสัวา่  
เรากล่าวเวทนา  ๒  เวทนา  ๓  เวทนา  ๕  เวทนา  ๖  เวทนา  ๑๘  เวทนา  ๓  
และเวทนา  ๑๐๘  ธรรมอนัเราแสดงไวแ้ลว้โดยบรรยายอยา่งนี้  เหล่าชนทีไ่มรู่้
ตามทีเ่รากล่าวยอ่มบาดหมาง  ทะเลาะ  ววิาทกนั  แต่เหล่าชนทีรู่ย้อ่มจะพรอ้ม
เพรยีงกนั  แลว้ตรสัอธบิายวา่  สขุโสมนสัทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยักามคุณ  ๕  ที่
พงึรูแ้จง้ทางกายทีน่่าปรารถนา  น่าใคร ่  น่าพอใจ  เราเรยีกวา่  กามสขุ  เราก็
ไมค่ลอ้ยตามคาํของผูก้ล่าววา่  ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนสัทีส่งบอยา่งยิง่
ไดก้เ็พราะกามสขุน้ี  เพราะยงัมสีขุอื่นทีด่กีวา่และประณีตกวา่กามสขุนี้ คอืภกิษุ
สงดัจากกามและจากอกุศลธรรมแลว้บรรลุปฐมฌาน  ทีม่วีติก  วจิาร  ปีตแิละสขุ
อนัเกดิจากวเิวก  และเราไมค่ลอ้ยตามคาํของผูก้ล่าววา่  ชนทัง้หลายยอ่มเสวย
สขุโสมนสัทีส่งบอยา่งยิง่คอืการบรรลุปฐมฌานนี้  เพราะยงัมสีขุอื่นทีด่กีวา่และ
ประณีตกวา่สขุนี้  แลว้ตรสัถงึสขุทีส่งู  ๆ  ขึน้ไปตามลาํดบัดงันี้  (๑) เพราะวติก
วจิารระงบัไป  ภกิษุบรรลทุุตยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน  มภีาวะทีจ่ติเป็น
หน่ึงผดุขึน้  ไมม่วีติก  ไมม่วีจิาร  มแีต่ปีตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธ ิ คอื  เพราะ
ปีตจิางคลายไป  ภกิษุมอุีเบกขา  มสีตสิมัปชญัญะ  เสวยสขุดว้ยนามกาย  
บรรลุตตยิฌานทีพ่ระอรยิะสรรเสรญิวา่  ผูม้อุีเบกขา  มสีตอิยูเ่ป็นสขุ  (๒) 
เพราะละสขุและทุกขไ์ด ้  เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัไปก่อน  ภกิษุบรรลุจตตุถ
ฌานทีไ่มม่ทีุกข ์  ไมม่สีขุ  มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอุเบกขาอยู ่ (๓) ภกิษุบรรลุอา
กาสานญัจายตนฌานอยูโ่ดยกาํหนดวา่ อากาศหาทีส่ดุมไิดเ้พราะล่วงรปูสญัญา  
ดบัปฏฆิสญัญา  ไมก่าํหนดนานตัตสญัญา  โดยประการทัง้ปวง  (๔) ภกิษุล่วง
อากาสานญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง  บรรลวุญิญาณญัจายตนฌานโดย
กาํหนดวา่  วญิญาณหาทีสุ่ดมไิด ้ (๕) ภกิษุลว่งวญิญาณญัจายตนฌานโดย
ประการทัง้ปวง  บรรลุอากญิจญัญายตนฌานโดยกาํหนดวา่ ไมม่อีะไร (๖) ภกิษุ
ล่วงอากญิจญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง  บรรลุเนวสญัญานาสญัญายตน
ฌานแลว้ตรสักบัทา่นพระอานนทว์า่  ถา้อญัเดยีรถยีป์รพิาชกกล่าววา่  เป็นไป
ไดอ้ยา่งไรทีพ่ระสมณโคดมกล่าวและบญัญตัสิญัญาเวทยตินิโรธนัน้ไวใ้นสขุ  
เธอทัง้หลายพงึคา้นวา่  พระผูม้พีระภาคไมไ่ดท้รงหมายถงึสขุเวทนาแลว้บญัญตัิ



 

๓๑๒๙ 
 

 

สญัญาเวทยตินิโรธนัน้ไวใ้นสขุเลย  แตบุ่คคลยอ่มประสบสขุและมสีขุในเรือ่งใด 
พระตถาคตทรงบญัญตัเิรือ่งนัน้ไวใ้นสุขดว้ย (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๗/๒๙๓) 

ปัญจกงัคะ, ช่างไม้ : ชื่อชา่งไมช้าวเมอืงสาวตัถ ี เคยสนทนาธรรมกบัพระอุทาย ี พระอานนท ์
และพระอนุรทุธะเกีย่วกบัเรือ่งเวทนา ทีช่ือ่วา่ปัญจกงัคะ  เพราะประกอบดว้ย
องค ์๕ ไดแ้ก่มดี ขวาน  สิว่  คอ้น  และกระปุกเสน้ดา้ยบรรทดั  (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๘๘/๙๐,๑๓/๒๖๐/๓๐๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๙/๒๖๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๗/
๒๙๓,ส.ํสฬา.อ.  (บาล)ี ๓/๒๖๗-๒๖๘/๑๔๑) 

ปัญจโครส : นมววั ม ี๕ อยา่ง คอื นมสด นมสม้ เนยใส เนยขน้ และเปรยีง เรยีกวา่ปัญจโค
รส (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๒๙๙/๕๖๙,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๔๕/๔๔๕) 

  ในมหาวรรคกล่าวไวว้า่ ปัญจโครส หมายถงึผลผลติเกดิจากโค ม ี๕  อยา่ง  
คอื นมสด  นมเปรีย้ว  เปรยีง  เนยใส  และเนยขน้  (ว.ิม. (ไทย)  ๕/๒๙๙/
๑๒๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ปัญจโครส  หมายถงึผลทีไ่ดจ้ากนมโค  ๕  ประการ  
(นมสด, นมสม้, เนยใส, เนยขน้, เปรยีง)  (ข.ุชา.อ.(บาล)ี ๑๐/๑๖๔๕/๒๘๕) 

ปัญจตปาวี, นาง : นางผูบ้วชเป็นสมณะอยู่ในป่า ต่อมาไดท้าํลามกกบันกัเลงสรุาดว้ยการเสพ
กาม ดงัคาํปรากฏในกุณาลชาดกกล่าวไวว้า่ นางสมณีชือ่ปัญจตปาว ี อาศยัอยู่ 
ทา่มกลางป่าชา้ยงัพรตคอืการอดอาหาร ๔ วนัแลว้จงึจะบรโิภคใหผ้นัแปรไป  
ไดก้ระทาํลามกกบันกัเลงสรุา (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๙๐/๑๔๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ นกัเลงสรุา  เป็นอดตีชาตขิองนกกุณาละ  (ข.ุชา.อ.(บาล)ี   
๘/๒๙๐/๓๓๒)  

ปัญจทีปกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัญจทปีกเถระ  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ทา่น
เชือ่สนิทในพระสทัธรรมของพระพทุธเจา้ ถวายประทปี    แวดลอ้มไวท้ีต่น้โพธิ ์
ของพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ  เพราะผลแหง่การบชูาดว้ยประทปี 
สามารถมองเหน็ไดท้ะลุฝา ทะลุกาํแพงศลิา   ทะลุภเูขาไดร้อ้ยโยชน์โดยรอบ ใน
กปัที ่๓,๔๐๐  ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่สตจกัษุ ในชาตสิดุทา้ย ได้
บรรลุอรหตั พรอ้มกบัคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๐/๑๙๕) 

ปัญจทีปทายิกาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัญจทปีทายกิาเถร ีมเีน้ือความ
อธบิายไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายประทปี ๕ ดวง บชูาตน้
โพธิ ์น้อมระลกึถงึพระพทุธเจา้ในอดตีชาต ิเพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไม่
รูจ้กัทุคตเิลย เวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่นเทวดาและมนุษยเ์ทา่นัน้ ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๑/๓๙๔) 
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ปัญจทีปวิมาน : ชือ่วมิานในภพดาวดงึส ์สงู ๑๐๐ โยชน์ กวา้ง ๖๐ โยชน์ มปีระทปีสวา่งไสว
นบัไมถ่ว้น เป็นผลจากบญุกรรมของหญงิคนหนึ่งประพฤตธิรรมอยูใ่นกรุงหงสว
ด ี  มคีวามตอ้งการกุศล จงึทอ่งเทีย่วไปตามวดัวาอาราม ไดเ้หน็ตน้โพธิท์ี่
ประเสรฐิ  ในกาฬปักข(์ขา้งแรม) จงึทาํจติใหเ้ลื่อมใสในตน้โพธิน์ัน้แลว้จุด
ประทปี ๕ ดวงนัง่ปฏบิตัธิรรมจนสวา่ง (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๙/๓๙๕,๙๙/๓๘๑) 

ปัญจทีปา, เทพธิดา :ชือ่เทพธดิาในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ เพราะบุญกรรมทีเ่คยปฏบิตัธิรรมใตต้น้
โพธิใ์นขา้งแรม แลว้จุดประทปี ๕ ดวงเป็นพทุธบชูาปฏบิตัธิรรมจนสวา่ง (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๘๒/๓๙๖) 

ปัญจทีปา, พระเถรี : ชื่อพระเถรผีูเ้คยบชูาดว้ยประทปี ๕ ดวงทีต่น้โพธิแ์ลว้นัง่ปฏบิตัธิรรม ละ
มนุษยโลกแลว้ไปเกดิอยูใ่นภพดาวดงึส ์ แลว้มาเกดิเป็นมนุษยใ์นชาตสิดุทา้ย
แลว้เมื่ออาย ุ ๗ ขวบกบ็รรลุอรหตัผล ดงัคาํปรากฏในอปทาน ทีพ่ระปัญจทปีา
เถรกีล่าวไวว้า่ เทพธดิาองคห์น่ึง...จุตจิากเทวโลกแลว้ เกดิในครรภม์ารดา เมือ่
หมอ่มฉนัอยูใ่นครรภม์ารดา นยัน์ตาของหมอ่มฉนัมไิดห้ลบั ประทปีนบัแสนดวง
สอ่งสวา่งอยูท่ีเ่รอืนคลอดของหมอ่มฉนัผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยบุญกรรม น้ีเป็นผล
แหง่ประทปี ๕ ดวง เมือ่ถงึภพสุดทา้ย หมอ่มฉนักลบัใจใหว้เิศษจงึเหน็พระ
นิพพานอนัเป็นสภาวะเยอืกเยน็  ไมม่ชีราและมรณะ พอหมอ่มฉนัอายไุด ้    ๗ 
ขวบกไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล พระพทุธเจา้พระนามวา่โคดมทรงทราบถงึคุณธรรม
ของหมอ่มฉนั แลว้จงึประทานอุปสมบทใหด้ว้ยประทปี ๕ ดวงลุกโพลงสอ่งสวา่ง
ใหห้มอ่มฉนั มณฑป โคนไม ้ปราสาท ถํ้า หรอืทีเ่รอืนวา่ง ทพิยจกัษุของหมอ่ม
ฉนับรสิทุธิ ์หม่อมฉนัฉลาดในสมาธถิงึความสาํเรจ็อภญิญา น้ีเป็นผลแหง่ประทปี 
๕ ดวง หมอ่มฉนัเป็นผูอ้ยูจ่บพรหมจรรยท์ัง้ปวง ทาํกจิเสรจ็แลว้ ไมม่อีาสวะ ขา้
แต่พระมหาวรีะ ผูม้พีระจกัษุ หมอ่มฉนัชือ่วา่ปัญจทปีา(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๑๑/
๓๘๒) 

ปัญจทีปิกาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัญจทปิีกาเถร ีมเีน้ือความอธบิายไวว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายประทปี ๕ ดวง บชูาตน้โพธิ ์น้อมระลกึ
ถงึพระพทุธเจา้ในอดตีชาต ิเพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย เวยีน
เกดิเวยีนตายอยูใ่นเทวดาและมนุษยเ์ทา่นัน้ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ 
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙๑/๓๘๐) 

ปัญจปัณฑิตชาดก   :ชาดกวา่ดว้ยบณัฑติ  ๕  คน มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระเจา้วเิทหะแหง่
เมอืงมถิลิาตรสัถามปัญหากบัราชบณัฑติทัง้ ๕ มมีโหสธบณัฑติเป็นตน้วา่ เรือ่ง
ทีค่วรตเิตยีนกด็ ี เรือ่งทีค่วรสรรเสรญิกด็ซีึง่เป็นความลบัของพระองคค์วรจะบอก
แก่ใครด ี ควรจะบอกแก่ภรรยาผูเ้ป็นสกุทีร่กัซึง่ซื่อสตัยต์่อสามดีหีรอืไม ่ เสนก
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บณัฑติกราบทลูวา่ ควรบอกแก่เพือ่นทีไ่วว้างใจได ้ ปุกกุสบณัฑนิกราบทลูวา่ 
ควรบอกแก่พีช่ายคนโต คนกลาง หรอืน้องชายซึง่เป็นคนดมีศีลีไวใ้จได ้ กาทมิ
นทบณัฑติกราบทลูวา่ ควรบอกแก่บุตรผูร้บัใชใ้กลช้ดิ ผูค้ลอ้ยตามบดิาและไมโ่ง่
จนเกนิไป เทวนิทบณัฑติกราบทลูวา่ควรบอกแก่มารดาผูใ้หก้าํเนิดผูด้บูุตรดว้ย
ความรกัความพอใจเทา่นัน้ มโหสธบณัฑติกราบทลูวา่ ธรรมดาความลบัปกปิด
ไวเ้ทา้นัน้เป็นการด ี การเปิดเผยความลบับณัฑติไมส่รรเสรญิ เพราะเมือ่ความ
ปรารถนายงัไมส่าํเรจ็ นกัปราชญพ์งึอดกลัน้ไวก่้อน เมือ่ความปรารถนาสาํเรจ็
แลว้พงึพดูไดต้ามสบาย เหตุทีบ่ณัฑติเหล่านัน้กราบเชน่นัน้เพราะต่างมคีวามลบั
ดว้ยกนัทีต่นปกปิดไว ้ เมือ่งมโหสธบณัฑติจะถูกฆา่เป็นความลบัทีอ่ยูใ่นพระทยั
ของพระราชา แต่พระองคแ์พรง่พายใหพ้ระเทวทีราบ  ความลบันัน้พระเทวี
เปิดเผยแลว้ทาํใหม้โหสธบณัฑติรูต้วั (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย)  ๒๗/๓๑๕/๕๒๔) 

ปัญจปตุตขาทิกเปติวตัถ ุ :เรือ่งนางเปรตกนิลกูคราวละ ๕ ตน เป็นเรือ่งแสดงผลแหง่กรรมชัว่
ของหญงิคนหนึ่งทีร่ษิยาหญงิผูร้ว่มสามทีีม่ลีกู จงึทาํรา้ยลกูของเธอแลว้สาบาน
วา่ไมไ่ดท้าํ ถา้ทาํจรงิขอใหก้นิลกูของตวัเอง (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๖/๑๗๒) 

ปัญจปพุพนิมิตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุพพนิมติ ๕ ประการ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เวลา ที่
เทพบตุรจะจุตจิากเทวโลก ยอ่มปรากฏบุพพนิมติ ๕ ประการ คอื (๑) ดอกไม้
ประดบัเหีย่วแหง้ (๒) พสัตราภรณ์ทีส่วมใสห่มองจางลง (๓) เหงือ่ไหลออกจาก 
รกัแร ้(๔) ผวิพรรณเศรา้หมองปรากฏทีก่าย และ (๕) เทพบตุรนัน้จะหมดความ
ยนิดใีนทพิยสมบตัขิองตน เทวดาทัง้หลายจะใหพ้รกนัวา่ขอใหไ้ปเกดิเป็นมนุษย ์
มศีรทัธา และอยา่ประมาทในการทาํบญุเพือ่จะไดก้ลบัมาเทวโลกอกี (ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๘๓/๔๔๗) 

ปัญจภิกขวุตัถ ุ:  เรือ่งภกิษุ ๕ รปู พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่ภกิษุ    ๕ รปูผู้
สาํรวมทวาร(ชอ่งตามรา่งกาย)รปูละทวารวา่ การสาํรวมตา เป็นการด ี การ
สาํรวมห ู เป็นการด ี การสาํรวมจมกู เป็นการด ี การสาํรวมลิน้ เป็นการด ี การ
สาํรวมกาย เป็นการด ีการสาํรวมวาจา เป็นการด ีการสาํรวมใจ เป็นการด ีการ
สาํรวมทวารทัง้ปวง เป็นการด ี  ภกิษุผูส้าํรวมทวารทัง้ปวง ยอ่มพน้จากทุกขท์ัง้
ปวงได ้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๐/๑๔๖) 

ปัญจภีรกุชาดก  :ชาดกวา่ดว้ยความไมห่วาดสะดุง้ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัวเ์ป็น
พระโอรสองคส์ดุทา้ยของพระเจา้พรหมทตั ตัง้มัน่อยู่ในโอวาทของพระปัจเจก
พทุธเจา้ทาํใหไ้ดค้รองเมอืงตกักสลิา ท่านนึกถงึเหตุการณ์ทีร่อดพน้จากนาง
ยกัษณิีมาไดจ้งึเปล่งอุทานวา่ เราไมต่กอยูใ่นอาํนาจของพวกรากษส  เพราะ
ความเพยีรอนัมัน่คงในคาํแนะนําของทา่นผูฉ้ลาดและเพราะความไมห่วาดหวัน่
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ต่อภยัและความสะดุง้  ความสวสัดจีากภยัใหญ่หลวงนัน้จงึมแีก่เรา (ข.ุชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๑๓๒/๕๔) 

ปัญจมสตูร  : สตูรที ่๕ วา่ดว้ยธรรมเพือ่ความเบื่อหน่าย พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรม 
๑๐ มสีมัมาทฏิฐเิป็นตน้ทีเ่ป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่าย คลายกําหนดั เพือ่นิพพาน 
เฉพาะในวนิยัของพระสคุตเทา่นัน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒๗/๒๗๙) 

ปัญจมจัฉริยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความตระหน่ี ๕ ประการ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความ
ตระหนี่ ๕ คอื (๑) ความตระหนี่อาวาส (๒) ความตระหนี่ตระกลู (๓) ความ
ตระหนี่ลาภ (๔) ความตระหนี่วรรณะ (๕) ความตระหนี่ธรรม บรรดาความ
ตระหนี่ทัง้ ๕ น้ี ความตระหนี่ธรรมน่าตาํหนิทีส่ดุ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๔/
๓๙๔) 

ปัญจรถสตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยราชรถ ๕๐๐พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระ
เวฬุวนั  ไดต้รสัหา้มไมใ่หภ้กิษุทัง้หลายยนิดลีาภสกัการะและความสรรเสรญิ
ของพระเทวทตั  ทีอ่ชาตศตัรรูาชกุมารรบัสัง่ใหนํ้าภตัตาหารบรรทุกราชรถ  
๕๐๐  คนันําไปถวายบาํรงุทุกเชา้เยน็  โดยทรงใหเ้หตุผลวา่  ถงึจะมลีาภ
สกัการะมากอย่างนี้  พระเทวทตักไ็มเ่จรญิในธรรมวนิยันี้  มแีต่ความเสือ่ม  
เหมอืนสนุขัดุทีเ่ขาขยีด้หีม(ีดปีลา)ใสใ่นจมกู  มแีต่จะเพิม่ความดุรา้ยหลายเทา่  
ฉะนัน้  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๕/๒๘๖) 

ปัญจราชสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระราชา ๕ พระองค ์สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ  วดั
บุพพาราม  พระราชา ๕ พระองคม์พีระเจา้  ปเสนทโิกศลเป็นตน้ผูเ้อบิอิม่ดว้ย
กามคุณ ๕ ไดต้ัง้ปัญหาถามกนัเองวา่  อะไรเป็นยอดแหง่กาม  เมื่อไมส่ามารถ
จะตกลงกนัได ้  จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามว่า  อะไรเป็นยอดแหง่
กาม 

   พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทีส่ดุแหง่ความพอใจนัน่แหละเป็นยอดแหง่กาม
คุณ ๕ เชน่ รปูเหล่าใดเป็นทีพ่อใจของคนบางคน รปูเหล่านัน้ไมเ่ป็นทีพ่อใจของ
คนบางคน เขาพอใจรปูเหล่าใด รปูเหลา่อื่นถงึจะยิง่กวา่หรอืประณีตกว่า เขาก็
ไมป่รารถนา รปูเหล่านัน้จงึเป็นรปูทีด่ยีิง่สาํหรบัเขา (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๒๓/๑๔๓) 

ปัญจวคัคีย ,์ ภิกษุ : พระพวก ๕ องค ์คอื อญัญาโกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทยิะ  มหานามะ  อสัส
ช ิ  เป็นพระอรหนัตสาวกรุน่แรกของพระพทุธเจา้ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๐/๑๖,๔/๑๒/
๑๘,๔/๑๒/๑๙,๔/๑๓/๑๙,๔/๑๓/๒๐,๔/๒๐/๒๗,๔/๒๔/๓๑,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๙/
๙๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒/๕๕๔,๓๓/๑๘๗/๓๑๕) 



 

๓๑๓๓ 
 

 

ปัญจวิญญาณ : วญิญาณ ๕ คอืจกัษุวญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชวิหาวญิญาณ กาย
วญิญาณ (อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๒๑/๗๙๒,๔๐/๕๖/๘๒๒,๔๐/๙๗/๗๕๓,๔๐/๙๘/๕๒,
อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๑๓/๕๗๒,๔๑/๑๓/๕๙๕,อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๔๔๙/๒๖๘) 

ปัญจวีสติติกะ : ชือ่ตกิะ(หมวด ๓) ทีม่ ี๒๕,เป็นคาํจบในวนิยั มหาวรรค หมายถงึม ี๒๕ ตกิะ 
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๗๖/๒๗๘) 

ปัญจเวรภยสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยภยัเวร ๕ ประการ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัอนาถบณิฑกิเศรษฐวีา่  เมือ่ใด  ภยัเวร  ๕  ประการ  คอื  
(๑)  การฆา่สตัว ์  (๒)  การลกัทรพัย ์  (๓)  การประพฤตผดิในกาม  (๔)  การ
พดูเทจ็  (๕)  การเสพของมนึเมาคอืสุราและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาท  
ของพระอรยิสาวกสงบแลว้  เมื่อนัน้  พระอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็น
องคแ์หง่โสดาปัตตผิล  ๔  ประการ  คอื  (๑)  มคีวามเลื่อมใสมัน่คงใน
พระพทุธเจา้  (๒)  มคีวามเลื่อมใสมัน่คงในพระธรรม  (๓)  มคีวามเลื่อมใส
มัน่คงในพระสงฆ ์  (๔)  มศีลีบรสิทุธิไ์มด่่างพรอ้ยและมญีายธรรมอนัประเสรฐิ 
ย่อมสามารถกล่าวไดว้า่  เราไมม่ทีุคต ิ  เป็นพระโสดาบนั  จะตรสัรูใ้นภายหน้า
ไดอ้ยา่งแน่นอน(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๔๑/๘๓) 

   อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  ญายธรรมอนัประเสรฐิ  หมายถงึปฏจิจสมุป
บาทและอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  (ส.ํนิ.อ. ๒/๔๑/๘๓) 

ปัญจเวรภยสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยภยัเวร ๕ ประการ (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เมือ่ใด  ภยัเวร  ๕  
ของพระอรยิสาวกสงบแลว้  เมือ่นัน้  พระอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็น
องคแ์หง่โสดาปัตตผิล  ๔  ยอ่มสามารถทีจ่ะกล่าวไดว้า่  เราไมม่ทีุคต ิ เป็นพระ
โสดาบนั  จะตรสัรูใ้นภายหน้าไดอ้ยา่งแน่นอน  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๔๒/๘๗) 

ปัญจเวรสูตร :   พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูป้ระกอบดว้ยเวร  ๕  ประการ พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่  ณ  วดัพระเชตวนั  เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืน
ในโกธนสตูร  จงึตรสัตอบวา่  เพราะประกอบดว้ยธรรม  ๕  ประการ  คอื (๑) 
ฆา่สตัว ์ (๒) ลกัทรพัย ์ (๓) ประพฤตผิดิในกาม  (๔) พดูเทจ็  (๕) เสพของมนึ
เมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาท (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙๓/
๓๒๐) 

ปัญจโวการภพ : ภพทีม่ขีนัธ ์๕ ในกามภพ รปูภพ,ภพทีม่ ี๕ ขนัธ ์ไดแ้ก่กามภพ และรปูภพที่
นอกจากอสญัญภีพ (ในพระสตุตนัตปิฎก มเีฉพาะนิทเทสและปฏสิมัภทิามรรค
เทา่นัน้ ทีใ่ชค้าํวา่ โวการ หมายถงึขนัธ ์ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕/๑๓,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,
อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๖๗/๑๘,๔๖๘/๑๒๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๑๑๑/๖๒) 



 

๓๑๓๔ 
 

 

ปัญจสตทารกวตัถ ุ: เรือ่งเดก็น้อย ๕๐๐ คน พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่เดก็น้อย    
๕๐๐ คนวา่ บุคคลผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี และทสัสนะ ดาํรงอยูใ่นธรรม กล่าวคาํสตัย ์ 
ทาํหน้าทีข่องตน ยอ่มเป็นทีร่กัของประชาชน (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๑๗/๑๐๐) 

ปัญจสตภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุ ๕๐๐ รปู ม ี๕ เรื่อง ต่างกนัทีเ่นื้อหา กล่าวคอื 
  1.ปัญจสตภิกขวุตัถ ุ๑  เรือ่งภกิษุ ๕๐๐ รปู พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้

แก่ภกิษุ    ๕๐๐    รปูวา่ ภกิษุรูว้า่ รา่งกายนี้เปรยีบเหมอืนหมอ้ดนิ   ควร
ป้องกนัจตินี้    เหมอืนป้องกนัพระนคร  แลว้ใชอ้าวุธคอืปัญญารบกบัมารและ
ควรรกัษาชยัชนะไว ้แต่ไมค่วรยนิดยีดึตดิ  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๐/๓๘) 

  2.ปัญจสตภิกขวุตัถ ุ๒ เรือ่งภกิษุ ๕๐๐ รปู พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ี
แก่ภกิษุ ๕๐๐ รปูวา่ ใครจกัรูแ้จง้แผน่ดนินี้ ยมโลก และมนุษยโลกนี้ พรอ้มทัง้เท
วโลก ใครจกัเลอืกบทธรรมทีต่ถาคตแสดงไวด้แีลว้ เหมอืนชา่งดอกไมผู้ช้าญ
ฉลาดเลอืกเกบ็ดอกไม ้ ฉะนัน้  พระเสขะ จกัรูแ้จง้แผน่ดนินี้ ยมโลก และ
มนุษยโลกน้ี  พรอ้มทัง้เทวโลก พระเสขะจกัเลอืกบทธรรมทีต่ถาคตแสดงไวด้ี
แลว้ เหมอืนช่างดอกไมผู้ช้าญฉลาดเลอืกเกบ็ดอกไม ้  ฉะนัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๔๔/๔๐) 

  3.ปัญจสตภิกขวุตัถ ุ๓ : เรือ่งภกิษุ ๕๐๐ รปู พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ี
แก่ภกิษุทัง้หลายวา่  สตับุรุษทัง้หลาย  ยอ่มเวน้ในธรรมทัง้ปวง สตับุรุษ
ทัง้หลายยอ่มไมพ่รํ่าเพอ้เพราะกามคุณเป็นเหตุ บณัฑติทัง้หลายจะประสบสขุ
หรอืทุกขย์อ่มไมแ่สดงอาการขึน้ลง (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๘๓/๕๔)  

  4.ปัญจสตภิกขวุตัถ ุ๔  เรือ่งภกิษุ ๕๐๐ รปู พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ี
แก่ภกิษุ    ๕๐๐    รปูวา่ บรรดามรรค  มรรคมอีงค ์ ๘ ประเสรฐิทีส่ดุ  บรรดา
สจัจะ อรยิสจั ๔ ประเสรฐิทีส่ดุ บรรดาธรรม    วริาคธรรม ประเสรฐิทีส่ดุ บรรดา
สตัวส์องเทา้ ตถาคตผูม้จีกัษุ  ประเสรฐิทีส่ดุ ฯลฯ เธอทัง้หลายควรทาํความ
เพยีรเองเถดิ  ตถาคตเป็นเพยีงผูช้ีบ้อกเทา่นัน้  ผูบ้าํเพญ็ภาวนา ดาํเนินตาม
ทางนี้แลว้ เพง่พนิิจอยู ่ จกัพน้จากเครือ่งผกูแหง่มารได ้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๓/
๑๑๗) 

  5.ปัญจสตภิกขวุตัถ ุ๕ เรือ่งภกิษุ ๕๐๐ รปู พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ี
แก่ภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงสลดัราคะและโทสะทิง้เสยี 
เหมอืนตน้มะลสิลดัดอกทีเ่หีย่วแหง้ ฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๗๗/๑๕๐) 

ปัญจสตมตัตาเถรีคาถา : ภาษติของพระปัญจสตมตัตาเถร,ี คาถาของปัญจสตมตัตาเถร ี
พระปฏาจาราเถรกีล่าวอบรมพระเถร ี๕๐๐ รปู    ทลีะรปูวา่ ทา่นไมรู่ท้างของ
สตัวใ์ดผูม้าแลว้หรอืไปแลว้  เหตุไฉน ทา่นจงึรอ้งไหถ้งึสตัวท์ีม่าแลว้นัน้วา่    



 

๓๑๓๕ 
 

 

บุตรของเรา  ถงึทา่นจะรูท้างของเขาผูม้าแลว้หรอืไปแลว้  กไ็มค่วรเศรา้โศกถงึ
เขาเลย เพราะวา่สตัวท์ัง้หลายยอ่มมอีย่างนี้เป็นธรรมดา เป็นตน้ พระเถรี
ประมาณ    ๕๐๐    รปู    กล่าวทลีะรปูคาํเป็นตน้วา่ ทา่นไดบ้รรเทาความโศก
ถงึบุตรของดฉินัซึง่ถูกความโศกครอบงาํ นบัวา่ไดช้ว่ยถอนลกูศรคอืความโศกที่
เหน็ไดย้าก  ซึง่เสยีบทีห่ทยัของดฉินัขึน้แลว้หนอ  วนันี้    ดฉินัชว่ยถอนลกูศร
คอืความโศกขึน้ไดแ้ลว้ หายอยาก ดบัสนิทแลว้ ขอถงึพระมนีุพทุธเจา้  พระ
ธรรมและพระสงฆว์า่เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ(ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๒๗/๕๗๖) 

ปัญจสตวิปัสสกภิกขวุตัถ:ุ เรือ่งภกิษุผูเ้จรญิวปัิสสนา ๕๐๐ รปู พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความ
น้ีแก่ภกิษุผูเ้จรญิวปัิสสนา ๕๐๐ รปูวา่  มจัจุราชยอ่มไมเ่หน็บุคคลผูพ้จิารณา
เหน็โลก  เหมอืนเหน็ฟองน้ํา เหมอืนเหน็พยบัแดด (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๗๐/๘๖) 

ปัญจสตอาคนัตกุภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุอาคนัตุกะ ๕๐๐ รปู พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ี
แก่ภกิษุอาคนัตุกะผูอ้ยูใ่นแควน้โกศลวา่ บณัฑติละธรรมดาํ แลว้พงึเจรญิธรรม
ขาว ออกจากวฏัฏะมาสูว่วิฏัฏะ ละกามทัง้หลายแลว้ เป็นผูห้มดความกงัวล พงึ
ปรารถนายนิดยีิง่ในวเิวกทีย่นิดไีดย้ากยิง่ พงึชาํระตนใหผ้่องแผว้จากเครือ่งเศรา้
หมองแหง่จติทัง้หลาย บณัฑติเหล่าใดอบรมจติโดยชอบ ในองคธ์รรมเป็นเครือ่ง
ตรสัรูท้ ัง้หลาย ไมถ่อืมัน่ ยนิดใีนนิพพานเป็นทีส่ละความถอืมัน่ บณัฑติเหล่านัน้
สิน้อาสวะแลว้ มคีวามรุง่เรอืง ดบัสนิทแลว้ในโลก  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๘๗/๕๕) 

ปัญจสหสัสพรหม : ชื่อพรหมจาํพวกหนึ่งผูม้อีายยุนื มผีวิพรรณผอ่งใส มคีวามสขุมาก ผูท้ีไ่ป
เกดิไดต้อ้งประกอบดว้ยศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา ตอ้งน้อมจติแผไ่ป
ตลอด ๕,๐๐๐ โลกธาตุ เมือ่มคีวามปรารถนาอยา่งน้ีวา่  โอหนอ หลงัจากตาย
แลว้  เราพงึถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัปัญจสหสัสพรหม แลว้ตัง้จตินัน้ อธษิฐาน
จตินัน้ เจรญิจตินัน้    สงัขารและวหิารธรรมเหล่านัน้อนัเธอเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้
อยา่งนี้ เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ในชัน้ปัญจสหสัสพรหมนัน้ได ้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๖๖/๒๑๐) 

ปัญจสาขา : ๕ กิง่, ๕ ปุ่ ม คอื มอื ๒ เทา้ ๒ ศรีษะ ๑ ดงัคาํปรากฏในมหานิทเทสวา่ มนุษย์
ย่อมเคลื่อน  ตายสญูหาย สลายไป ในขณะทีเ่ป็นกลละ(น้ําใส)บา้ง ... ในขณะที่
เป็นอพัพทุะ(น้ําลา้งเนื้อ)บา้ง... ในขณะทีเ่ป็นเปส(ิชิน้เนื้อ)บา้ง  ... ในขณะที่
เป็นฆนะ(กอ้นเน้ือ)บา้ง...ในขณะทีเ่ป็นปัญจสาขา (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๕) 

ปัญจสาลา, ชาว :คนทีอ่ยูห่มูบ่า้นพราหมณ์แหง่หนึ่ง แควน้มคธ เคยถูกมารดลใจ ทาํใหพ้ระพระ
ผูม้พีระภาคเขา้ไปบณิฑบาตไมไ่ดข้า้ว เป็นคาํทีป่รากฏในปิณฑสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัแก่มารวา่ มารขดัขวางตถาคตไดป้ระสบสิง่มใิชบุ่ญแลว้ มารผูม้ี
บาป ทา่นเขา้ใจวา่ ‘บาปยอ่มไมใ่หผ้ลแก่เรา’ อยา่งนัน้หรอื พวกเราไมม่กีเิลส



 

๓๑๓๖ 
 

 

เครือ่งกงัวล อยูส่ขุสบายจรงิหนอ พวกเราจกัมปีีตเิป็นภกัษา  ดุจเทพชัน้อา
ภสัสร ฉะนัน้  มารผูม้บีาปเป็นทุกขเ์สยีใจจงึหายตวัไป  ณ ทีน่ัน้เอง (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๕๔/๑๙๕) 

ปัญจสาลา, หมู่บา้น :ชือ่หมูบ่า้นพราหมณ์แห่งหนึ่ง แควน้มคธ มกัจดังานนกัขตัฤกษ์แจกของ
แก่พวกเดก็ เป็นหมู่บา้นทีค่ราวหนึ่ง พระผูม้พีระภาคเขา้ไปบณิฑบาต แลว้
ไมไ่ดก้อ้นขา้วเลย เพราะชาวบา้นถูกมารดลใจ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๔/๑๙๕) 

ปัญจสิกขาปทสตูร : พระสตูรพระสตูรวา่ดว้ยสตัวผ์ูม้ศีลี ๕ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ 
วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  สตัวผ์ูม้ศีลี  ๕  ยอ่มคบคา้สมาคม
กบัสตัวผ์ูม้ศีลี  ๕  สว่นสตัวผ์ูไ้มม่ศีลี  ๕  ยอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูไ้มม่ศีลี  ๕ 
(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๙/๒๐๑) 

ปัญจสิขสูตร   : พระสตูรวา่ดว้ยปัญจสขิเทพบุตร คนัธพัพเทพบตุรนามวา่ปัญจสขิะเขา้ไปเฝ้า
พระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ ภูเขาคชิฌกฏู  เขตกรุง ราชคฤห ์  พระผูม้พีระ
ภาคไดต้รสัตอบวา่ เพราะมรีปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา  เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหเูป็นตน้ที่
น่าปรารถนา  น่าใคร ่ น่าพอใจ  ผูย้งัเพลดิเพลนิ  เชยชม  ยดึตดิรปู  เสยีงเป็น
ตน้นัน้แลว้เกดิมตีณัหา  ยงัมอุีปาทาน  ยอ่มไมป่รนิิพพาน  สว่นผูม้นียัตรงกนั
ขาม  ยอ่มปรนิิพพาน  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๙/๑๔๐) 

ปัญจสิขะ, คนัธพัพเทพบตุร : เทพบุตรผูม้ ี๕ แหยม มรีปูรา่งเป็นกุมาร อยูส่วรรคช์ัน้ดาวดงึส ์
เป็นบุตรของคนธรรพ ์ จงึชือ่วา่คนัธพัพเทพบตุร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘๔/
๒๑๖,๑๐/๒๙๓/๒๒๗),ในปัญจสขิสตูร กล่าววา่เป็นผูส้นทนาธรรมกบัพระผูม้ี
พระภาค (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๙/๑๔๐), ในพลิารโกสยิชาดก เป็นผูแ้สดงธรรม
แก่เศรษฐคีนหน่ึงตอนหนึ่งว่า แมผู้ใ้ดเทีย่วแสวงหาอาหารเลีย้งลกูเมยี เมือ่มี
รายไดน้้อยกย็งัใหท้าน ผูน้ัน้ชือ่วา่ผูป้ระพฤตธิรรม (ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๘๖/
๓๘๗) ในสธุาโภชนชาดก เป็นผูร้ว่มมอืกบัทา้วสกักะเป็นตน้ และเป็นผูแ้สดง
ธรรมแก่โกสยิเศรษฐตีอนหนึ่งวา่ สว่นผูใ้ดเมือ่แขกนัง่อยูแ่ลว้ยงับรโิภคอาหารแต่
ผูเ้ดยีว  ผูน้ัน้ชือ่วา่กลนืเบด็พรอ้มทัง้เหยื่อทีม่สีายยาว (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/
๒๘๘/๑๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปัญจสขิะ  คนัธรรพบตุร  เป็นเทพบตุรองคห์น่ึงใน
พวกคนธรรพ ์  ซึง่เป็นบรวิารของทา้วธตรฐมหาราช  และ   เป็นผูร้บัใชพ้ระทศ
พล  สามารถเขา้เฝ้าทลูถามปัญหา  ขอสดบัพระธรรมเทศนาไดทุ้กขณะที่
ตอ้งการ ทา้วสกักะจอมเทพจงึชวนทา่นไปพรอ้มกนัเพือ่จะไดท้ลูขอพระวโรกาส
กะพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามปัญหาต่อไป (ท.ีม.อ.(บาล)ี ๓๔๕/๓๑๔) 



 

๓๑๓๗ 
 

 

ปัญจสีลวิสารทสตูร  :พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามมศีลี  ๕  เป็นผูแ้กลว้กลา้ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  มาตุคามยอ่มเป็นผู้
แกลว้กลา้อยูค่รองเรอืน  เพราะประกอบดว้ยธรรม  ๕  ประการ  คอื (๑) เวน้
ขาดจากการฆา่สตัว ์  (๒) เวน้ขาดจากการลกัทรพัย ์  (๓) เวน้ขาดจากการ
ประพฤตผิดิในกาม  (๔) เวน้ขาดจากการพดูเทจ็  (๕) เวน้ขาดจากการเสพของ
มนึเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาท(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๒/
๓๓๓) 

ปัญจสีลสมาทานิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัญจสลีสมาทานิยเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาต ิทา่นเป็นคนรบัจา้ง อยูใ่นกรุงจนัทวด ีมวัขวนขวายใน
การงานของผูอ้ื่น ไมไ่ดท้าํบุญ รบัศลี ๕  จากพระชือ่วา่นิสภะ ผูเ้ป็นสาวกของ
พระมนีุพระนามวา่อโนมทสัส ีรกัษาศลี ๕ ใหบ้รบิรูณ์ตลอดระยะเวลา ๑๐๐,๐๐๐ 
ปี เพราะกรรมคอืการรกัษาศลี ๕ นัน้ ทา่นจงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย ไดเ้ป็นจอมเทพ
ครองเทวสมบตัถิงึ ๓๐ ชาต ิไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๗๕ ชาต ิ ไดเ้ป็นพระเจา้
ประเทศราชอนัไพบลูยน์บัชาตไิมถ่ว้น ในชาตสิดุทา้ย  เกดิในตระกลูพราหมณ
มหาศาลมัง่คัง่ทีส่ดุในกรุงเวสาล มอีายุ ๕ ขวบ กไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล พรอ้มกบั
คุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓๔/๑๓๙) 

ปัญจสีลสูตร   : พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูม้ศีลี  ๕ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่  ณ  วดั
พระเชตวนัเมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในอโกธนสตูร  จงึตรสัตอบ
วา่  เพราะประกอบดว้ยธรรม  ๕  ประการ  คอื (๑) ไมฆ่า่สตัว ์ (๒) ไมล่กัทรพัย ์ 
(๓) ไมป่ระพฤตผิดิในกาม  (๔) ไมพ่ดูเทจ็  (๕) ไมเ่สพของมนึเมาคอืสรุาและ
เมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาท  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๓/๓๒๕) 

ปัญจหตัถิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัญจหตัถยิเถระ ม ี ๒ เรือ่ง แต่คนละองค์
กนั กล่าวคอื 

  1.ปัญจหตัถิยเถราปทาน๑ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัญจหตัถยิเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาต ิ ทา่นไดใ้ชด้อกบวันัน้บชูาพระพทุธเจา้พระ
นามวา่สเุมธะดว้ยมอืของตน เพราะผลแห่งการบชูาพระพุทธเจา้ ในกปัที ่   
๓๐,๐๐๐ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๒,๐๐๐  ทา่นไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๕ 
ชาต ิ มพีระนามวา่หตัถยิะ ในชาตสิดุทา้ย ทา่นไดบ้รรลุอรหตัผล พรอ้มกบัคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗๗/๑๗๗) 

  2.ปัญจหตัถิยเถราปทาน๒ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัญจหตัถยิเถระ 
เถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาต ิ ทา่นถวายเครือ่งบชูาเพือ่ใหส้าํเรจ็
ประโยชน์ จงึวางดอกอุบล ๕ กาํ และ ๔    กาํ(ไวท้ีใ่กลเ้ทา้)พระผูม้พีระภาคพระ



 

๓๑๓๘ 
 

 

นามวา่ตสิสะ   ในกปัที ่ ๙๒ ทา่นไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไว ้ เพราะผลแหง่การบชูา
พระพทุธเจา้ ทา่นจงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย  ในกปัที ่๑๓ ทา่นไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ
๕ ชาตพิระนามวา่สลุภสมัมตะ ในชาตสิดุทา้ย  ทา่นไดบ้รรลอุรหตัผล  พรอ้มกบั
คุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๓๕๐) 

ปัญจอปุาสกวตัถ ุ: เรือ่งอุบาสก ๕ คน ๒ เรือ่ง ต่างกนัทีเ่น้ือหาและองคธ์รรมกล่าวคอื 
  1.ปัญจอปุาสกวตัถ ุ๑ เรือ่งอุบาสก ๕ คน พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่

อุบาสก ๕ คนวา่  นรชนใดในโลก ฆา่สตัว ์  ลกัทรพัย ์คบชูก้บัภรรยาของผูอ้ื่น 
พดูเทจ็ และหมกมุน่ในการดืม่สรุาและเมรยั นรชนนัน้ชื่อว่าขดุทรพัยอ์นัเป็น
ตน้ทนุของตนในโลกนี้  ทา่นผูเ้จรญิ ขอทา่นจงรูอ้ย่างนี้วา่ผูม้บีาปธรรมทัง้หลาย    
มกัไมส่าํรวม ขอโลภะและอธรรม อยา่ยํ่ายทีา่นใหเ้ป็นทุกขต์ลอดกาลนานเลย 
(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๔๖/๑๐๙) 

  2.ปัญจอปุาสกวตัถ ุ๒เรือ่งอุบาสก ๕ คน พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่
อุบาสกคนหน่ึง    ในจาํนวน ๕ คนวา่ ไฟเสมอดว้ยราคะไมม่ ี  ผูจ้บัเสมอดว้ย
โทสะไมม่ ี  ขา่ยเสมอดว้ยโมหะไมม่ ี  แมน้ํ่าเสมอดว้ยตณัหาไมม่ ี  (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๒๕๑/๑๑๐) 

ปัญจคัคทายกพราหมณวตัถ ุ :เรือ่งพราหมณ์ถวายทานอนัเลศิ ๕ อยา่ง พระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความน้ีแก่พราหมณ์และนางพราหมณีผูถ้วายทานอนัเลศิ    ๕    อยา่งวา่ 
ผูใ้ดไมม่คีวามยดึถอืในนามรปู วา่เป็นของเรา    โดยประการทัง้ปวงและไมเ่ศรา้
โศก    เพราะนามรปูแปรผนัไปผูน้ัน้แลเราเรยีกวา่ภกิษุ  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๗/
๑๔๘) 

ปัญจงัคสตูร   : พระสตูรวา่ดว้ยองค ์ ๕ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูล้ะองค ์ ๕ ประกอบดว้ย
องค ์๕ บณัฑติเรยีกวา่ ผูป้ระกอบดว้ยคุณทัง้มวล ผูอ้ยูจ่บพรหมจรรยเ์ป็นอุดม
บุรุษ แลว้ทรงอธบิายวา่  ภกิษุผูล้ะองค ์๕ คอื (๑)  เป็นผูล้ะกามฉนัทะ (ความ
พอใจในกาม) (๒)  เป็นผูล้ะพยาบาท (ความคดิรา้ย) (๓)  เป็นผูล้ะถนีมทิธะ 
(ความหดหูแ่ละเซื่องซมึ) (๔)  เป็นผูล้ะอุทธจัจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและรอ้น
ใจ) (๕) เป็นผูล้ะวจิกิจิฉา (ความลงัเลสงสยั)  ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์ ๕ คอื 
เป็นผูป้ระกอบดว้ย (๑)  สลีขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ (๒)  สมาธขินัธท์ีเ่ป็นอเสขะ (๓)  
ปัญญาขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ (๔) วมิตุตขินัธท์ีเ่ป็นอเสขะ (๕) วมิตุตญิาณทสัสนขนัธ์
(หมายถงึปัจจเวกขณญาณเป็นขนัธร์ะดบัโลกยิะ สว่นขนัธท์ีเ่หลอืขา้งตน้เป็น
ขนัธร์ะดบัโลกุตตระ) ทีเ่ป็นอเสขะ  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒/๑๙) 

ปัญจงัคิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิสมัมาสมาธทิีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ การเจรญิสมัมาสมาธทิีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ อนัเป็นอรยิะ คอื ภกิษุ (๑) สงดั
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จากกามและอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานทีม่วีติกวจิารมปีีตแิละสขุอนัเกดิจาก
วเิวกอยู่ เธอทาํกายน้ีแลใหชุ้ม่ชืน่ดว้ยปีตแิละสขุ ไมม่สีว่นไหนๆ แหง่กายของ
เธอทัว่ทัง้ปีตแิละสขุจะไมถู่กตอ้ง เปรยีบเหมอืนพนกังานสรงสนานผูฉ้ลาดจะพงึ
ใสผ่ลสตีวัลงในภาชนะสาํรดิแลว้พรมดว้ยน้ําหมกัไว ้ ตกเวลาเยน็ผงสตีวัจบัตวั
ตดิเป็นกอ้น ไมก่ระจายออก (๒) บรรลุทตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะ
ทีจ่ติเป็นหนึ่งผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร เพราะวติกวจิารสงบระงบัไป มแีต่ปีติ
และสขุอนัเกดิจากสมาธอิยู ่ เธอทาํกายนี้ใหชุ้ม่ชืน่ดว้ยปีตแิละสขุอนัเกดิจาก
สมาธ ิ ไมม่สีว่นไหน ๆ แห่งกายของเธอทัว่ทัง้ตวัทีปี่ตแิละสขุไมถู่กตอ้ง เปรยีบ
เหมอืนหว้งน้ําลกึทีม่น้ํีาปัน่ป่วนไมม่ทีางไหลมาไดท้ัง้ในทศิตะวนัออก เป็นตน้
และฝนกไ็มต่กเพิม่ตามฤดกูาล แต่สายน้ําเยน็พขุึน้จากหว้งน้ํานัน้แลว้ จะพงึทาํ
หว้งน้ํานัน้ใหชุ้่มชืน่ดว้ยน้ําเยน็ ไมม่สีว่นไหนๆ แหง่หว้งน้ํานัน้ทัง้หมดทีน้ํ่าเยน็
จะไมถู่กตอ้ง (๓) มอุีเบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย เพราะปีติ
จางคลายไป บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะสรรเสรญิวา่ ผูม้อุีเบกขา มสีต ิ อยูเ่ป็น
สขุ เธอทาํกายน้ีใหชุ้ม่ชื่นดว้ยสขุอนัปราศจากปีต ิ ไมม่สีว่นไหนๆ แหง่กายของ
เธอทัว่ทัง้ตวัทีส่ขุจะไมถู่กตอ้ง เปรยีบเหมอืนกออุบล เป็นตน้บางเหล่าซึง่เกดิใน
น้ํา ยงัไมพ่น้น้ํา จมอยูใ่นน้ํา ถูกน้ําหล่อเลีย้งไว ้ ดอกบวัเหล่านัน้ชุม่ชืน่ดว้ยน้ํา
เยน็ตลอดยอด ตลอดเหงา้ ไมม่สีว่นไหน ๆ แหง่ดอกอุบล เป็นตน้ทัว่ทุกสว่นที่
น้ําเยน็จะไมถ่กูตอ้ง (๔) บรรลุจตตุถฌาน ทีไ่มม่ทีุกข ์ ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิ ์
เพราะอุเบกขาอยู ่ เพราะละสขุและทุกขไ์ด ้ เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัไปก่อน
แลว้ เธอนัง่แผ่ไปทัว่กายนี้ดว้ยใจอนับรสิทุธิผ์ุดผอ่ง ไม่มสีว่นไหนๆ แหง่กาย
ของเธอทัว่ทัง้ตวัทีใ่จจะไมถ่กูตอ้ง เปรยีบเหมอืนบุรุษใชผ้า้ขาวนัง่คลุมตวัตลอด
ศรีษะ กไ็มม่สีว่นไหน ๆ แห่งกายทุกสว่นของเขา ทีผ่า้ขาวจะไมถู่กตอ้ง (๕) 
ภกิษุเรยีนปัจจเวกขณนิมติมาด ี มนสกิารด ี ทรงจาํไวด้ ี แทงตลอดดว้ยดดีว้ย
ปัญญา เปรยีบเหมอืนคนหน่ึงพงึพจิารณาเหน็คนหนึ่ง คนยนืพจิารณาเหน็คน
นัง่ หรอืคนนัง่พจิารณาเหน็คนนอน  เมือ่ภกิษุเจรญิทาํใหช้าํนาญแลว้จะไดผ้ล
คอื อทิธวิธิ ิ(แสดงฤทธิไ์ด)้ ทพิพโสตะ (มหีทูพิย)์ เจโตปรยิญาณ (รูใ้จของผูอ้ื่น) 
และไดว้ชิชา ๓ คอื ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ จุตปูปาตญาณ และอาสวกัขย
ญาณ   (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๘/๓๖) 

ปัญจงัคลุิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัญจงัคุลยิเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
ในกปัที ่๙๒  ทา่นไดใ้ชข้องหอมบชูาไวพ้ระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ  เพราะผล
แหง่เครือ่งลบูไลด้ว้ยนิ้วทัง้  ๕ ทา่นจงึไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๗๒ ทา่นไดเ้ป็น
พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่สยมัปภะ ในชาตสิดุทา้ย ไดบ้รรลุอรหตัผล  พรอ้ม
กบัคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๐/๓๓๖) 
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ปัญจตัตยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเหน็ผดิ  ๕  ประการ  ๓  หมวด พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงแก่ภกิษุทัง้หลาย ขณะประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ
เศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี โดยทรงประสงคใ์หภ้กิษุเหล่านัน้ทราบความเหน็ผดิของ
สมณพราหมณ์ในสมยันัน้ พรอ้มทัง้ทรงวเิคราะหแ์ละวจิารณ์เปรยีบเทยีบให้
เขา้ใจ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มสีมณพราหมณ์ ๕ พวก กาํหนดขนัธส์ว่น
อนาคต (อปรนัตกปัปิกะ) แสดงวาทะประกาศลทัธขิองตน ๆ ดงันี้ 

   พวกที ่ ๑ ประกาศวา่“อตัตาทีม่สีญัญา ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้” (ลทัธน้ีิ 
เรยีกวา่ สญัญวีาทะ) 

   พวกที ่๒ ประกาศวา่“อตัตาทีไ่มม่สีญัญา ยัง่ยนืหลงัจากตายแลว้” (ลทัธน้ีิ
เรยีกวา่ อสญัญวีาทะ) 

   พวกที ่ ๓ ประกาศวา่“อตัตาทีม่สีญัญากม็ใิช ่ ไมม่สีญัญากม็ใิช ่ ยัง่ยนื 
หลงัจากตายแลว้” (ลทัธน้ีิเรยีกวา่ เนวสญัญนีา-สญัญวีาทะ) 

   พวกที ่๔ ประกาศวา่“อตัตาทีม่อียูข่าดสญู” (ลทัธน้ีิเรยีกวา่ อุจเฉทวาทะ) 
   พวกที ่ ๕ ประกาศวา่“มนิีพพานในปัจจุบนั” (ลทัธน้ีิเรยีกวา่ ทฏิฐธมัม- 

นิพพานวาทะ) 
   ทัง้ ๕ ลทัธน้ีิยอ่ลงเป็น ๓ ลทัธ ิหรอื ๓ หมวด กไ็ด ้คอื 
   ๑. ลทัธทิี ่ ๑-๓ ยอ่ลงเป็นลทัธเิดยีว คอืลทัธทิีบ่ญัญตัวิา่ “อตัตาทีม่อียู่ 

ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้” (ลทัธน้ีิเรยีกว่า อตัถกิวาทะ หรอื สสัสตวาทะ) 
   ๒. ลทัธทิี ่ ๔ คอืลทัธทิีบ่ญัญตัวิา่ “อตัตาทีม่อียูข่าดสญู” (ลทัธน้ีิเรยีกวา่ 

อุจเฉทวาทะ) 
   ๓. ลทัธทิี ่ ๕ คอืลทัธทิีบ่ญัญตัวิา่ “มนิีพพานในปัจจุบนั” (ลทัธน้ีิเรยีกวา่ 

ทฏิฐธมัมนพิพานวาทะ) 
   ลทัธทิัง้ ๓ หมวดนี้สามารถขยายออกเป็น ๕ ลทัธไิด ้ ต่อไป ทรงจาํแนก

ลทัธทิี ่ ๑-๔ ขา้งตน้ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ (ตามทีต่รสัไวใ้นพรหมชาลสตูร ทฆี
นิกาย สลีขนัธวรรค พระไตรปิฎกเล่มที ่ ๙) พรอ้มทัง้ทรงวเิคราะหใ์หภ้กิษุ
ทัง้หลายเหน็ สรุปความไดด้งันี้ 

   ๑.ทรงจาํแนกลทัธสิญัญวีาทะ (ลทัธทิี ่ ๑ ขา้งตน้) ออกเป็น ๘ ลทัธ ิ (ใน
จาํนวนทัง้หมด ๑๖ ลทัธ)ิ 

   ๒.ทรงจาํแนกลทัธอิสญัญวีาทะ (ลทัธทิี ่๒ ขา้งตน้) ออกเป็น ๔ ลทัธ ิ (ใน
จาํนวนทัง้หมด ๘ ลทัธ)ิ วา่เป็นลทัธทิีค่ดัคา้นลทัธสิญัญวีาทะ 

   ๓.ทรงจาํแนกลทัธเินวสญัญนีาสญัญวีาทะ (ลทัธทิี ่๓ ขา้งตน้) ออกเป็น ๔ 
ลทัธ ิ (ในจาํนวนทัง้หมด ๘ ลทัธ)ิ วา่เป็นลทัธทิีค่ดัคา้นทัง้ลทัธสิญัญวีาทะและ
อสญัญวีาทะ 
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   ๔.ทรงจาํแนกลทัธอุิจเฉทวาทะ (ลทัธทิี ่ ๔ ขา้งตน้ออกเป็น ๓ ลทัธ ิ (ใน
จาํนวนทัง้หมด ๗ ลทัธ)ิ วา่เป็นลทัธทิีค่ดัคา้นทัง้สญัญวีาทะ อสญัญวีาทะ 
และเนวสญัญนีาสญัญวีาทะ 

   ๕.ทรงวเิคราะหว์า่ สมณพราหมณ์ ๓ พวกแรกไมรู่เ้รือ่งสญัญาตามความ
เป็นจรงิ ดงัทีพ่ระองคท์รงรู ้ พวกนี้จงึยงัยดึตดิสญัญาบางอยา่งทีห่ยาบและมี
ปัจจยัปรุงแต่ง สญัญานัน้ยงัเกดิ-ดบัไปตามเหตุปัจจยั ไมย่ัง่ยนื ทรงแสดงวา่ ยงั
มสีญัญา ทีป่ระณีตกวา่นัน้ (กวา่เนวสญัญานาสญัญายตนะดว้ย) นัน่คอื สญัญา
เวทยตินิโรธ ซึง่สมณพราหมณ์เหล่านัน้ไมรู่ ้ สว่นสมณพราหมณ์พวกที ่๔ ผูถ้อื
อุจเฉทวาทะ เหน็วา่ สมณพราหมณ์ ๓ พวกแรก ยงัเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมห่ลดุ
พน้ไปได ้ และยงัหวงัความสขุสวสัดใีนโลกอื่น เหมอืนพวกพอ่คา้หวงัผลกาํไร 
พวกน้ีจงึบญัญตักิารขาดสญูของสตัวท์ัง้หลายทีม่(ีในโลกนี้) พระองคท์รงเหน็วา่ 
สมณพราหมณ์ 

   พวกที ่ ๔ น้ี ยงักลวัสกักายะ รงัเกยีจสกักายะ วนเวยีนไปตามสกักายะ
เหมอืนสนุขัทีถู่กผกูไวก้บัเสาหรอืหลกั เทีย่ววนเวยีนไปรอบ ๆ เสา หรอืหลกันัน้
อยูต่ลอดเวลา 

   ๖.ตรสัต่อไปวา่ ยงัมสีมณพราหมณ์อกีพวกหนึ่ง กาํหนดขนัธส์ว่นอดตี 
(ปุพพนัตกปัปิกะ) แสดงวาทะประกาศลทัธขิองตน ๆ รวม ๑๖ ลทัธ ิ (แต่
หมายถงึปุพพนัตกปัปิกวาทะทัง้ ๑๘ ลทัธ)ิ คอื 

   ลทัธทิี ่๑ อตัตาและโลกเทีย่ง (หมายถงึสสัสตวาทะ ๔ ลทัธ ิใน พรหมชาล
สตูร) 

   ลทัธทิี ่๒ อตัตาและโลกไม่เทีย่ง (หมายถงึอุจเฉทวาทะ ๗ ลทัธ ิในพรหม
ชาลสตูร ดคูาํอธบิายใน ม.อุ.อ. ๓/๒๗/๑๕ ประกอบ) 

   ลทัธทิี ่๓ อตัตาและโลกมทีัง้เทีย่งและไมเ่ทีย่ง (หมายถงึเอกจัจสสัสตวา
ทะ ๔ ลทัธ ิในพรหมชาลสตูร) 

   ลทัธทิี ่๔ อตัตาและโลกเทีย่งกม็ใิช ่ ไมเ่ทีย่งกม็ใิช ่ (หมายถงึอมราวกิเขปิ
กวาทะ ๔ ลทัธ ิในพรหมชาลสตูร) 

   ลทัธทิี ่ ๕-๘อตัตาและโลกมทีีสุ่ด จนถงึอตัตาและโลกมทีีส่ดุกม็ใิช ่ ไม่มี
ทีส่ดุกม็ใิช ่(หมายถงึอตัตานนัตกิวาทะ ๔ ลทัธ ิในพรหมชาลสตูร) 

   ลทัธทิี ่๙-๑๖ อตัตาและโลกมสีญัญาอยา่งเดยีวกนั จนถงึอตัตาและโลก มี
ทุกขก์ม็ใิช ่มสีขุกม็ใิช ่ (ตรงกบัสญัญวีาทะ ๘ ลทัธ ิคอื ลทัธทิี ่๙-๑๖ ในพรหม
ชาลสตูร) 
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   แต่อรรถกถาอธบิายวา่ ลทัธทิัง้ ๑๖ ลทัธ ิหมายถงึ ๑๘ ลทัธขิองปุพพนัต
กปัปิกวาทะ คอื สสัสตวาทะ ๔ เอกจัจสสัสตวาทะ ๔ อนัตานนัตกิวาทะ ๔ อมรา
วกิเขปิกวาทะ ๔ และอธจิจสมปุปันนิกวาทะ ๒ (ม.อุ.อ. ๓/๒๗/๑๔-๑๖) 

   ๗. ทรงวเิคราะหว์า่ สมณพราหมณ์พวกนี้บญัญตัลิทัธเิหล่าน้ีตามความ
เชือ่ ความชอบใจ ตามทีไ่ดฟั้งตาม ๆ กนัมา ตามทีต่รกึเอาตามอาการ (คดิ
คาดคะเนดว้ยเหตุผล) หรอืตามทีเ่หน็วา่เขา้กนัไดก้บัทฤษฎขีองตน มไิดบ้ญัญตัิ
ดว้ยวปัิสสนาญาณจงึเป็นการบญัญตัดิว้ยอุปาทานเทา่นัน้ 

   ๘.ทรงสรุปวา่ ถา้กา้วล่วงทฏิฐหิรอืลทัธทิัง้ทีบ่ญัญตัขิึน้จากการกาํหนด
ขนัธส์ว่นอดตีและขนัธส์ว่นอนาคตดงักลา่วไดแ้ลว้ กจ็ะเกดิปีต ิ สขุ อทุกขมสขุ 
จนหลุดพน้ไดใ้นทีส่ดุ  สิง่ทีท่รงรูแ้ละทรงแสดงมาทัง้หมดนี้ ตรสัเรยีกวา่ สนัตวิ
รบท คอื บทอนัประเสรฐิ สงบ ไมม่บีทอื่นยิง่กวา่  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑/๒๘) 

ปัญจาลจณัฑเทพบตุร ชือ่เทพบตุรองคห์น่ึงชือ่ปัญจาลจณัฑะ เคยสนทนาธรรมกบัผูม้พีระ
ภาค ณ กรุงสาวตัถดีงัคาํปรากฏในปัญจาลจณัฑสตูรทีปั่ญจาลจณัฑเทพบตุร
กราบทลูวา่  แมใ้นทีค่บัขนั(ทีแ่คบ)  ผูม้ปัีญญาดุจแผน่ดนิกย็งัไดโ้อกาส ผูใ้ด
บรรลุฌาน ผูน้ัน้เป็นผูต้ื่น เป็นผูห้ลกีออกไดอ้ยา่งองอาจ เป็นมนีุ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ชนเหล่าใดแมอ้ยูใ่นทีค่บัขนัแต่กลบัไดส้ตเิพือ่การบรรลุธรรม คอื
นิพพาน ชนเหล่านัน้ตัง้มัน่ดแีลว้โดยชอบ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๘๘/๙๓),ในสมัพาธ
สตูร พระอานนทก์บัพระอุทายสีนทนาธรรมแลว้อา้งถงึปัญจาลจณัฑะในเรื่องวธิี
บรรลุชอ่งวา่งในทีค่บัแคบ (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๔๒/๕๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ทีค่บัขนั  หมายถงึทีค่บัขนั ๒  อยา่ง  คอื  (๑)  ที่
คบัขนัคอืนิวรณ์  (๒)  ทีค่บัขนัคอืกามคุณ  แต่ในทีน้ี่หมายถงึทีค่บัขนัคอืนิวรณ์  
(ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/๘๘/๑๐๒)  

ปัญจาลจณัฑพราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์คนหนึ่ง เคยทาํกรรมลามก เสพสมกบัมารดาของพระ
เจา้พรหมทตั ดงัคาํปรากฏในกุณาลชาดกทีน่กกุณาละเล่าใหน้กปุณณมขุะฟังวา่  
พระมารดาของพระเจา้พรหมทตัทรงทอดทิง้พระเจา้โกศลแลว้ไดท้รงกระทาํ
ลามกกบัปัญจาลจณัฑพราหมณ์  (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๙๐/๑๔๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  ปัญจาลจณัฑพราหมณ์  เป็นอดตีชาตขิองนก
กุณาละ  (ข.ุชา.อ.  (บาล)ี ๘/๒๙๐/๓๓๖)  

ปัญจาลจณัฑสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปัญจาลจณัฑเทพบตุร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ 
ณ  วดัพระเชตวนั  ปัญจาลจณัฑเทพบุตรไดก้ล่าวในสาํนกัของพระองคว์า่  แม้
ในทีค่บัขนัผูม้ปัีญญาดุจแผน่ดนิกย็งัไดโ้อกาส  ผูบ้รรลุฌานเป็นผูต้ืน่  เป็นผู้
หลกีออกไดอ้ยา่งองอาจ  เป็นมนีุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  เหล่าชนผูแ้มอ้ยูใ่นที่
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คบัขนั แต่กลบัไดส้ตเิพือ่การบรรลุธรรม  คอืนิพพาน  ชือ่วา่ตัง้มัน่ดแีลว้โดย
ชอบ  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๘๘/๙๓) 

ปัญจาลจนัทะ, ยกัษ์ : ชือ่ยกัษ์ตนหนึ่งผูเ้ป็นบรวิารของทา้วเวสสวณั ตาํแหน่งยกัษ์ ดแูลดา้น
ทศิเหนือ เป็น ๑ ในยกัษ์ ๔๑ ตน มปีรากฏในอาฏานาฏยิสตูร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๘๓/๒๓๑) 

ปัญจาลนคร : ชือ่นครแหง่หนึ่งทีพ่ระเจา้เอสุการปีกครอง มปีรากฏในหตัถปาลชาดก (ข.ุชา.วี
สต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๕๕/๕๓๒) 

ปัญจาละ, แคว้น : ชือ่แควน้หนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน้ใหญ่  แหง่ชมพทูวปี  ครัง้พทุธกาล  ตัง้อยู่
ทางดา้นตะวนัออกของแควน้กุรุ มแีมน้ํ่า ภาครีถ ี ซึง่เป็นแควหนึ่งของแมน้ํ่าคง
คาตอนบน ไหลผา่นนครหลวงชือ่กมัปิลละ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๐๕,องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๒/๓๐๗,ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๓๖๘/
๒๒๕),ในมโหสธชาดกกล่าวถงึพระเจา้พรหมทตัผูค้รองแควน้ปัญจาละ (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๕๙๐/๒๗๔) 

ปัญจาวธุชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพระกุมารผูม้อีาวุธ  ๕  อยา่ง พระโพธสิตัวเ์ป็นพระราชโอรส
พระเจา้พรหมทตั ไดต้่อสูก้บัยกัษ์รา้ยในกลางดงใหญ่ ดว้ยอาวุธทีต่ดิตวัไป ๔ 
ชนิด คอืธนู พระขรรค ์  หอก และไมพ้ลอง แต่ไมส่ามารถเอาชนะมนัได ้อาวุธ
ทัง้หมดไปตดิอยูท่ีข่นของมนั เมือ่หมดอาวุธภายนอกแลว้ยงัต่อสูด้ว้ยอาวุธตดิ
ตวั ๕ ชนิด คอื หมดั เทา้ เขา่ ศอก และศรีษะ แต่กย็งัไมส่ามารถเอาชนะยกัษ์
ได ้  จงึเอาชนะยกัษ์ดว้ยปัญญาวธุโดยบอกวา่มปัีญญาวุธอยูใ่นทอ้งถา้มนักนิ
ทา่นเขา้ใจ ลาํไสข้องมนัจกัถูกตดัขาดสิน้ ยกัษ์เกดิความกลวัจงึยอมแพแ้ละยอม
ตนลงเป็นขา้รบัใช ้ ทา่นทรมานยกัษ์ไดแ้ลว้ใหต้ัง้อยูใ่นศลี ชนทีม่จีติใจไมย่อ่ทอ้
หดหู ่  บาํเพญ็กุศลธรรมเพือ่ความเกษมจากโยคะ    ยอ่มบรรลุความสิน้ไปแหง่
สงัโยชน์ได ้เหมอืนพระราชกุมารเอาชนะยกัษ์ไดด้ว้ยปัญญา  (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๕๕/๒๓) 

ปัญจโุปสถิกชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยการรกัษาอุโบสถของสตัว ์๕ ชนิด พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาติ
เป็นพราหมณ์ ออกบวชเป็นฤาษรีกัษาอุโบสถอยูใ่นป่าเหน็ นกพริาบ งเูหา่ สนุกั
จิง้จอก และมมีารกัษาอุโบสถอยูด่ว้ยจงึถามด ู  นกพริาบบอกวา่ตนมารกัษา
อุโบสถเพือ่ความขม่ความเศรา้โศกถงึนางนกพริาบทีถ่กูเหยีย่วเฉี่ยวไปกนิทัง้
เป็น งตูนบอกว่ามารกัษาอุโบสถเพือ่ตอ้งการขม่ความโกรธทีถู่กโคหนุ่มซึง่เป็นที่
เคารพของชาวบา้นเหยยีบหางแลว้กดัโคเขาตายเหน็ชาวบา้นพากนัรอ้งไหค้รํ้า
ครวญอยา่งน่าเวทนา   สนุขัจิง้จอกบอกวา่ตนมานอนรกัษาอุโบสถเพือ่ตอ้งการ
ขม่ความโลภในอาหารเพราะไปตดิอยูภ่ายในซากศพชา้งเสยีนานกวา่จะออกมา
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ได ้ หมบีอกวา่ตนมารกัษาอุโบสถเพือ่ตอ้งการขม่ความอยากเพราะตนเขา้ไปหา
กนิในหมูบ่า้นถูกชาวบา้นไลต้เีลอืดอาบกลบัมา จงึมารกัษาอุโบสถเพือ่ตอ้งการ
ขม่กเิลสดว้ย สตัวท์ั ้๔ ไดถ้ามฤาษวีา่รกัษาอุโบสถเพราะเหตุไร ทา่นบอกวา่ได้
รกัษาอุโบสถศลีเพือ่ตอ้งการขม่มานะความกระดา้งถอืตวัทีอ่อกบวชเป็นฤาษี
แลว้เหน็พระปัจเจกพทุธเจา้มาโปรดยงัไมแ่สดงความเคารพ ไมย่อมตอ้นรบั
สนทนาดว้ย ต่อเมือ่ทา่นไปแลว้เกดิความเสยีใจจงึตัง้ในรกัษาอุโบสถ  (ข.ุ
ชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๑๒๗/๔๔๓) 

ปัญญวนัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหค้นมปัีญญา พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุรปูหนึ่งวา่  ผู้
เจรญิโพชฌงค ์ ๗  เราเรยีกวา่มปัีญญา  ไมเ่ป็นคนเซอะ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๒๖/
๑๕๗) 

ปัญญตัติพละ : กาํลงัคอืบญัญตั,ิหมายถงึละกามดว้ยการบวชละพยาบาทดว้ยอพัยาบาท ละถนี
มทิธะดว้ยอาโลกสญัญา เรือ่ยไป จนถงึละกเิลสทัง้ปวงดว้ยอรหตัตมรรค เป็น ๑ 
ในพละ ๖๘ ดงัคาํปรากฏในปฏสิมัภทิามรรค พลกถาตอนหนึ่งวา่ ชือ่วา่ปัญญตัติ
พละ เพราะพระโยคาวจรเมือ่ละกามฉนัทะย่อมตัง้จติไวด้ว้ยอํานาจเนกขมัมะ 
ชือ่วา่ปัญญตัตพิละ เพราะพระโยคาวจรเมือ่ละพยาบาท ยอ่มตัง้จติไวด้ว้ย
อาํนาจอพยาบาท ชือ่วา่ปัญญตัตพิละ เพราะพระโยคาวจรเมือ่ละ ถนีมทิธะ ย่อม
ตัง้จติไวด้ว้ยอาํนาจอาโลกสญัญาฯลฯ ชือ่วา่ปัญญตัตพิละ    เพราะพระ
โยคาวจรเมือ่ละกเิลสทัง้ปวงยอ่มตัง้จติไวด้ว้ยอาํนาจอรหตัตมรรค น้ีเป็นปัญ
ญตัตพิละ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๗) 

ปัญญตัติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการบญัญตัสิิง่ทีเ่ลศิ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ การบญัญตัสิิง่ที่
เลศิ ๔ คอื (๑) บรรดาสตัวผ์ูม้อีตัภาพใหญ่ ราหผููเ้ป็นจอมอสรูเป็นเลศิ (๒) 
บรรดากามโภคบุีคคลพระเจา้มนัธาตุเป็นเลศิ (๓) บรรดาบุคคลผูย้ิง่ใหญ่ มารผู้
มบีาปเป็นเลศิ (๔) พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ชาวโลกกล่าวว่าเป็น
เลศิในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และ
มนุษย ์(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕/๒๖) 

ปัญญา :  ความรูท้ ัว่, ปรชีาหยัง่รูเ้หตผุล,  ความรูเ้ขา้ใจชดัเจน,  ความรูเ้ขา้ใจหยัง่แยกได้
ในเหตุผล ดชีัว่ คุณโทษ ประโยชน์มใิชป่ระโยชน์ เป็นตน้ และรูท้ีจ่ะจดัแจง
จดัสรร จดัการดาํเนินการ ทาํใหล้ะผล ลว่งพน้ปัญหา, ความรอบรูใ้นกองสงัขาร
มองเหน็ตามเป็นจรงิ  (ขอ้ ๓ ในไตรสกิขา, ขอ้ ๔ ในบารม ี๑๐, ขอ้ ๕ ในพละ  
๕, ขอ้ ๗ ในสทัธธรม ๗ ,  ขอ้ ๕ ในเวสารชัชกรณธรรม ๕, ขอ้ ๑ ในอธษิฐาน
ธรรม ๔, ขอ้ ๗  ในอรยิทรพัย ์ ๗) ; ปัญญา ๓ อกีหมวดหนึ่งทีน่่ารู ้ ไดแ้ก ่
ปัญญาทีม่ชีือ่วา่โกศล คอื ความฉลาด ๓ อย่าง ; ปัญญา ๓ คอื (๑) จนิตาม
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ปัญญา ปัญญาเกดิจากกาคดิพจิารณา (ปัญญาจากโยนิโสมนสกิารทีต่ ัง้ขึน้ใน
ตนเอง)(๒) สตุมยปัญญา ปัญญาเกดิจากการสดบัเล่าเรยีน (ปัญญาจากปรโตโฆ
สะ)  (๓) ภาวนามยปัญญา  ปัญญาเกดิจากการปฏบิตับิาํเพญ็ (ญาณอนัเกดิขึน้
แก่ผูอ้าศยัจนิตามยปัญญา หรอืทัง้สุตมยปัญญาและจนิตามยปัญญานัน่แหละ 
ขะมกัเขมน้มนสกิารในสภาวธรรมทัง้หลาย),  ตามทีพ่ดูกนั มกัเรยีงสตุมย
ปัญญา เป็นขอ้แรก  แต่ในทีน้ี่ เรยีงลาํดบัตามพระบาลใีนพระไตรปิฎก ทัง้ใน
พระสตูร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๑/๔๙) และพระอภธิรรม (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๕๓/
๔๘๔)  เรยีงจนิตามยปัญญา เป็นขอ้แรก  (แต่ในเนตตปิกรณ์ เรยีงและเรยีกต่าง
ไปเลก็น้อย เป็น (๑) สตุมยปัีญญา (๒) จนิตามยปัีญญา (๓) ภาวนามยปัีญญา) 
; การทีท่า่นเรยีงจนิตามยปัญญาก่อน  หรอืสตุมยปัญญาก่อนนัน้  พอจบัเหตุได้
วา่  ท่านมองทีบุ่คคลเป็นหลกัคอืทา่นเริม่ตน้มองทีบุ่คคลพเิศษประเภทมหาบุรุษ
ก่อนวา่ พระพทุธเจา้ (และพระปัจเจกพทุธเจา้)ผูค้น้พบและเปิดเผยความจรงิขึน้
นัน้ มไิดอ้าศยัปรโตโฆสะ คอืการฟังจากผูอ้ื่น  แต่รูจ้กัโยนิโสมนสกิารดว้ย
ตนเอง กส็ามารถเรยีงตอ่ไล่ตามประสบการณ์ทัง้หลายอยา่งถงึทนัทัว่รอบทะลุ
ตลอดหยัง่เหน็ความจรงิได ้  ทา่นจงึเริม่ดว้ยจนิตามยปัญญา แลว้ต่อเขา้
ภาวนามยปัญญาไปเลย แต่เมือ่มองทีบุ่คคลทัว่ไป ทา่นจะเริม่ดว้ยสตุมยปัญญา
เป็นขอ้แรก  โดยมคีาํอธบิายตามลําดบัวา่ บุคคลเล่าเรยีนสดบัฟังธรรมแลว้เกดิ
ศรทัธานําไปใครค่รวญตรวจสอบชัง่ตรองพจิารณาเกดิเป็นสตุมยปัีญญา  อาศยั
สิง่ทีไ่ดเ้รยีนสดบันัน้เป็นฐาน  เขา้ตรวจสอบชัง่ตรองเพง่พนิิจขบคดิลกึชดัลงไป 
เกดิเป็นจนิตามยปัญญา เมือ่เขาใชปั้ญญาทัง้สองนัน้ขะมกัเขมน้มนสกิารใน
สภาวธรรมทัง้หลายแลว้เกดิญาณเป็นมรรคทีจ่ะใหเ้กดิผลขึน้ กเ็ป็นภาวนามยี
ปัญญา, น่าสงัเกตวา่  ในคมัภรีว์ภิงัคแ์ห่งพระอภธิรรมปิฎก ทา่นอธบิาย
ภาวนามยปัญญาวา่ ไดแ้ก่ “สมาปนฺนสฺส ปญฺญา” (ปัญญาของผูเ้ขา้สมาบตั)ิ  แต่
มคีาํอธบิายของคมัภรีต์่างๆ เชน่ ปรมตัถมญัชุสาวา่คาํอธบิายดงักล่าวเป็นเพยีง
การแสดงตวัอยา่ง โดยสาระ กม็ุง่เอาการเหน็แจง้ความจรงิทีเ่ป็นมคัคปัญญา
นัน่เอง ; ดู โกศล, อธปัิญญาสกิขา  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๖๔/๒๖,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑๓/๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๑/๔๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๖/๖๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒/๓,ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๖๖/๗๓,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓/๒๗,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๔/๑๐,ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๕๘/๙๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑/๑,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔/๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๘๗/
๓๑๓,(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖/๑๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒/๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๒/๑๙๖,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๓/๒๕๘,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒/๓๐๔,ข.ุชา.ทุก.(ไทย) 
๒๗/๒๒/๖๙,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๕๔,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๔/๕๕,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐/
๒๘,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๗๑/๖๐๓,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๘/๕๖๑,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/
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๑/๑๔๙,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๘๑/๑๗๔,อภ.ิย.(ไทย) ๓๙/๑๑๔/๒๐๕,อภ.ิป.(ไทย) 
๔๐/๑๕/๘๘๘,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๓๓/๑๔๕,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๓๕/๔๐๔,อภ.ิอภ.ิป.
(ไทย)๔๓/๒๐/๔๑๗) 

ปัญญากถา : เรือ่งปัญญา, ถอ้ยคาํทีช่กันําใหเ้กดิปัญญา (ข�อ ๘ ในกถาวตัถุ ๑๐) คอื (๑)    
อปัปิจฉกถา(ถอ้ยคาํทีช่กันําใหม้คีวามปรารถนาน้อย) (๒) สนัตฏุฐกิถา(ถอ้ยคาํ
ทีช่กันําใหม้คีวามสนัโดษ)(๓)ปวเิวกกถา(ถอ้ยคาํทีช่กันําใหม้คีวามสงดักายใจ)
(๔) อสงัสคัคกถา(ถอ้ยคาํทีช่กันําใหไ้มค่ลุกคลดีว้ยหมู)่ (๕) วริยิารมัภกถา
(ถอ้ยคาํทีช่กันําใหมุ้ง่มัน่ทาํความเพยีร) (๖) สลีกถา(ถอ้ยคาํทีช่กันําใหต้ัง้อยูใ่น
ศลี) (๗) สมาธกิถา(ถอ้ยคาํทีช่กันําใหท้าํจติมัน่) (๘) ปัญญากถา(ถอ้ยคาํทีช่กันํา
ใหเ้กดิปัญญา) (๙) วมิตุตกิถา(ถอ้ยคาํทีช่กันําใหท้าํใจใหพ้น้จากกเิลสและความ
ทุกข)์ (๑๐) วมิตุตญิาณทสัสนกถา (ถอ้ยคาํทีช่กันําใหส้นใจและเขา้ใจเรือ่ง
ความรูค้วามเหน็ในภาวะทีห่ลุดพน้จากกเิลสและความทุกข)์(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๙๐/๑๖๑,๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑/๔๒๗,๒๓/๓/๔๓๓,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๓๐/๗๘,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๔)  

ปัญญากว้างขวาง : ญาณทีเ่ป็นไปในธาตุ  อายตนะ  ปฏจิจสมปุบาท  สญุญตา,  ญาณที่
เป็นไปในอรรถ ธรรม นิรตุต ิปฏภิาณ, และญาณทีเ่ป็นไปในศลี สมาธ ิ ปัญญา  
วมิตุต ิ และวมิตุตญิาณทสัสนะ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๓/๑๑๐,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๕/
๓๑๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๒),ในปฏสิมัภทิามรรค อธบิายไวว้า่ ชือ่วา่
ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในขนัธต์่างๆ กวา้งขวาง ชือ่วา่ปัญญา
กวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในธาตุต่างๆ กวา้งขวาง ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง 
เพราะญาณเป็นไปในอายตนะต่าง  ๆ กวา้งขวาง    ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง 
เพราะญาณเป็นไปในปฏจิจสมปุบาทต่างๆ กวา้งขวาง    ชือ่วา่ปัญญา
กวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในความไดเ้นืองๆ    ซึง่ความวา่งต่างๆ 
กวา้งขวาง  ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวางเพราะญาณเป็นไปในอรรถต่าง  ๆ  
กวา้งขวางชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในธรรมต่างๆ    
กวา้งขวางชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในนิรุตตติ่างๆ    
กวา้งขวาง ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในปฏภิาณต่างๆ
กวา้งขวางชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในสลีขนัธต์่างๆ    
กวา้งขวางชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง    เพราะญาณเป็นไปในสมาธขินัธต์่าง  ๆ    
กวา้งขวาง  ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง    เพราะญาณเป็นไปในปัญญาขนัธต์่าง ๆ 
กวา้งขวาง    ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง    เพราะญาณเป็นไปในวมิตุตขินัธต์่างๆ
กวา้งขวาง ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในวมิตุตญิาณทสัสนขนัธ์
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ต่างๆ กวา้งขวาง ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในฐานะและอฐานะ
ต่างๆกวา้งขวาง ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง    เพราะญาณเป็นไปในวหิารสมาบตัิ
ต่าง ๆ กวา้งขวาง ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในอรยิสจัต่างๆ    
กวา้งขวาง    ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง    เพราะญาณเป็นไปในสตปัิฏฐานต่างๆ 
กวา้งขวาง ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวางเพราะญาณเป็นไปในสมัมปัปธานต่างๆ 
กวา้งขวางชือ่วา่ปัญญากวา้งขวางเพราะญาณเป็นไปในอทิธบิาทต่างๆ
กวา้งขวางชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง    เพราะญาณเป็นไปในอนิทรยีต์่างๆ
กวา้งขวางชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง    เพราะญาณเป็นไปในพละต่างๆกวา้งขวาง 
ชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในโพชฌงคต์่างๆกวา้งขวาง ชือ่วา่
ปัญญากวา้งขวาง  เพราะญาณเป็นไปในอรยิมรรคต่างๆกวา้งขวาง ชือ่วา่
ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในสามญัญผลต่างๆกวา้งขวาง ชือ่วา่
ปัญญากวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในอภญิญาต่างๆกวา้งขวางชือ่วา่ปัญญา
กวา้งขวาง เพราะญาณเป็นไปในนิพพานทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่เหนือ กวา่
ธรรมทีท่ ัว่ไปแก่ปุถุชน  น้ีชือ่วา่ปัญญากวา้งขวาง (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑/๕๓๘,๔/
๕๔๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐๓/๖๐๘) 

ปัญญาของกลัยาณปถุชุน : ปัญญาคนดทีีม่กีเิลสหนา ดงัคาํปรากฏในปฏสิมัภทิามรรคกล่าว
ไวว้่า  ปัญญาของกลัยาณปุถุชนหา่งไกลแสนไกล  ไมใ่กล ้ ไมช่ดิกบัปัญญาของ 
บุคคลที ่   ๘๑ เมือ่เทยีบกบักลัยาณปุถุชน  บุคคลที ่ ๘ มปัีญญาไมใ่กล ้ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๙) 

ปัญญาของบคุคลที่ ๘ : ปัญญาของทา่นผูด้าํรงอยูใ่นโสดาปัตตมิรรค (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๙) 
  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  บุคคลที ่  ๘  ในทีน้ี่หมายถงึทา่นผูด้าํรงอยูใ่น

โสดาปัตตมิรรค  (ข.ุป.อ.  (บาล)ี ๒/๕/๒๙๕)  
ปัญญาของพระปัจเจกพทุธเจ้า : ปัญญาของทา่นผูบ้รรลุปัจเจกพุทธเจา้ เป็นการแบ่งระดบั

ปัญญาน้อย-มากตามระดบักนั ดงัคาํปรากฏในปฏสิมัภทิามรรควา่ พระปัจเจก
พทุธเจา้ มปัีญญาไมใ่กล ้ เมือ่เทยีบกบัพระปัจเจกพทุธเจา้และโลกพรอ้มทัง้เท
วโลก  พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงเป็นผูเ้ลศิ ทรงมปัีญญาไมใ่กล ้ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๙) 

ปัญญาของพระสกทาคามี : ปัญญาของทา่นผูบ้รรลุสกทาคามมิรรค เป็นขัน้ทีต่ํ่ากวา่ปัญญา
ของพระอนาคาม ี  เป็นการแบ่งระดบัปัญญาน้อย-มากตามระดบักนั ดงัคาํวา่ 
ปัญญาของพระสกทาคามหีา่งไกลแสนไกล    ไมใ่กล ้    ไมช่ดิกบัปัญญาของ
พระอนาคาม ี เมือ่เทยีบกบัพระสกทาคาม ี พระอนาคามมีปัีญญาไมใ่กล ้  (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๙) 
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ปัญญาของพระโสดาบนั : ปัญญาของท่านผูบ้รรลุโสดาปัตตมิรรค เป็นขัน้ทีต่ํ่ากวา่ปัญญาของ
พระสกทาคาม ี เป็นการแบ่งระดบัปัญญาน้อย-มากตามระดบักนั ดงัคาํวา่  
ปัญญาของพระโสดาบนัหา่งไกลแสนไกล   ไมใ่กล ้  ไม่ชดิกบัปัญญาของพระ
สกทาคาม ีเมื่อเทยีบกบัพระโสดาบนั พระสกทาคามมีปัีญญาไม่ใกล ้(ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๔/๕๔๙) 

ปัญญาของพระอนาคามี : ปัญญาของท่านผูบ้รรลุอนาคามมิรรค เป็นขัน้ทีต่ํ่ากวา่ปัญญาของ
พระอรหนัต ์เป็นการแบ่งระดบัปัญญาน้อย-มากตามระดบักนั ดงัคาํวา่   ปัญญา
ของพระอนาคามหีา่งไกลแสนไกล ไมใ่กล ้ไมช่ดิกบัปัญญาของพระอรหนัต ์ เมือ่
เทยีบกบัพระอนาคาม ี พระอรหนัตม์ปัีญญาไมใ่กล ้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๙) 

ปัญญาของพระอรหนัต  ์: ปัญญาของท่านผูบ้รรลุโสดาปัตตมิรรค เป็นขัน้ทีต่ํ่ากวา่ปัญญาของ
พระปัจเจกพทุธเจา้  เป็นการแบ่งระดบัปัญญาน้อย-มากตามระดบักนั ดงัคาํวา่  
ปัญญาของพระอรหนัตห่์างไกลแสนไกล  ไมใ่กล ้ ไม่ชดิกบัปัญญาของพระ
ปัจเจกพทุธเจา้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๙) 

ปัญญาขนัธ  ์: กองปัญญา,หมวดธรรมวา่ดว้ยปัญญาเชน่ธรรมวจิยะ การเลอืกเฟ้นธรรม 
กมัมสัสกตาญาณ ความรูว้า่สตัวม์กีรรมเป็นของตวัเป็นตน้ (ขอ้ ๓ ในธรรมขนัธ ์
๕) (ว.ิม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๓,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๖/๔๗๘,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๗๒/๒๐๕,
ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๕/
๒๘๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๖๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๗๙/๒๓๓,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๒๖/๑๗๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑/๓๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒/๒๖,(องฺ.เอกา
ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๗,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๕๙/๔๑๓,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖/๒๗,ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๖/๕๕๖) 

ปัญญาคนัธะ : กลิน่คอืปัญญา,เป็น ๑ ในคนัธะ ๓ คอื (๑) สลีคนัธะ(กลิน่คอืศลี)  (๒) สมาธิ
คนัธะ(กลิน่คอืสมาธ)ิ  (๓) ปัญญาคนัธะ(กลิน่คอืปัญญา) (อภ.ิย.(ไทย) ๓๘/๑๐/
๑๒๓,๓๘/๑๑/๑๒๖,๓๘/๑๐/๓๔๐,๓๘/๑๑/๓๔๒) 

ปัญญาคณุ : พระคุณคอืพระป�ญญา หมายถงึพระปัญญาคุณของพระพทุธเจา้ ซึง่
ประกอบดว้ยพระปัญญาคณุอนัยิง่ใหญ่ เป็นเหตุใหส้ามารถตรสัรูอ้รยิสจัธรรม
เป็นตน้,เป็น ๑ ในพุทธคณุ ๒ คอื (๑) พระปัญญาคุณ พระคุณคอืพระปัญญา 
(๒) พระกรุณาคุณ พระคุณคอืพระมหากรุณา, เป็น ๑ ในพทุธคุณ ๓ คอื (๑) 
พระปัญญาคุณ พระคุณคอืพระปัญญา (๒) พระวสิทุธคุิณ พระคุณคอืความ
บรสิทุธิ ์ (๓) พระมหากรณุาคุณ พระคุณคอืพระมหากรุณา (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๑๑/๖๑๔) 



 

๓๑๔๙ 
 

 

ปัญญาเครื่องกาํจดั : ความรูท้ ัว่  กริยิาทีรู่ช้ดั ความวจิยั ความเลอืกเฟ้น ความสอดสอ่งธรรม 
ความกาํหนดหมาย ความเขา้ไปกาํหนด  ความเขา้ไปกาํหนดเฉพาะ ภาวะทีรู่ ้ 
ภาวะทีฉ่ลาด ภาวะทีรู่ล้ะเอยีด ความรูอ้ยา่งแจม่แจง้ ความคน้คดิ ความ
ใครค่รวญ ปัญญาดุจแผน่ดนิ  ปัญญาเครือ่งทาํลายกเิลส  ปัญญาเครือ่งนําทาง 
ปัญญาเครือ่งเหน็แจง้  ความรูด้ ี ปัญญาดุจปฏกั  ปัญญา  ปัญญนิทรยี ์ ปัญญา
พละ ปัญญาดุจศสัตรา ปัญญาดุจปราสาท  ความสวา่งคอืปัญญา  แสงสวา่งคอื
ปัญญาปัญญาดุจดวงประทปี ปัญญาดุจดวงแกว้ ความไมห่ลงงมงาย ความ
เลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ,ิปัญญาเครือ่งกาํจดั  ชาํระ ลา้ง ซกัฟอกกายทุจรติ...
วจทีุจรติ...มโนทุจรติ...ราคะ... โทสะ... โมหะ...โกธะ ... อุปนาหะ...มกัขะ...ปฬา
สะ...อสิสา ... มจัฉรยิะ..  มายา...สาเถยยะ...ถมัภะ  ...สารมัภะ...มานะ... 
อตมิานะ... มทะ... ปมาทะ... กเิลสทุกชนิด ...ทุจรติทุกทาง...ความกระวน
กระวายทุกอยา่ง...ความเรา่รอ้นทุกสถาน...ความเดอืดรอ้นทุกประการ...เครือ่ง
กาํจดั ชาํระ ลา้ง และซกัฟอก อกุสลาภสิงัขารทุกประเภท เพราะเหตุนัน้ปัญญา
จงึตรสัเรยีกวา่เครือ่งกาํจดั  ดงัคาํปรากฏในมหานิทเทส ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ทฏิฐทิีก่าํหนด(เพือ่เกดิ)ในภพน้อยภพใหญ่ ของผูม้ปัีญญาเครือ่งกาํจดัไมม่ี
ในทีไ่หนๆในโลก เพราะผูม้ปัีญญาเครือ่งกาํจดันัน้ละความหลอกลวง และความ
ถอืตวัไดแ้ลว้ ไมม่คีวามถอืมัน่จะพงึไปดว้ยเหตุอะไรเล่า (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๑/
๙๒,๒๙/๔๘/๑๖๕,๒๙/๖๙/๒๑๓) 

ปัญญาเครื่องกาํหนดร ู้ : ญาณทีม่สีภาวะพจิารณา ดงัคาํอธบิายในปฏสิมัภทิามรรค มาตกิา วา่ 
ปัญญาเครือ่งกําหนดรู ้  ชือ่วา่ตรีณฏัฐญาณ  (ญาณทีม่สีภาวะพจิารณา) หรอืดงั
คาํอธบิายวา่ ปัญญาเครือ่งกาํหนดรูช้ ือ่วา่ตรีณฏัฐญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑/๓, 
๗๕/๑๒๖)  

ปัญญาเครื่องเจริญ : ญาณทีม่สีภาวะเป็นรสเดยีว ดงัคาํอธบิายในปฏสิมัภทิามรรค มาตกิา วา่  
ปัญญาเครือ่งเจรญิ ชือ่วา่เอกรสฏัฐญาณ หรอืคาํอธบิายในญาณ ๕ หมวด คอื
ปัญญาเครือ่งเจรญิ ชือ่วา่เอกรสฏัฐญาณ (ญาณทีม่สีภาวะเป็นรสเดยีว)   (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๒๑/๓,๗๕/๑๒๖) 

ปัญญาเครื่องตรสัร ู้ : โพธ,ิญาณในอรยิมรรค, ญาณทีย่ิง่ใหญ่เป็นเหตใุหส้ามารถตรสัรูอ้รยิสจั
ธรรมเป็นตน้ คอืพระปัญญาคุณของพระพทุธเจา้ ดงัคาํปรากฏในสพุรหมกสตูร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่นอกจากปัญญาเครือ่งตรสัรู ้ ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส 
ความสาํรวมอนิทรยี ์ และการสละทุกสิง่ทุกอยา่ง เรายงัไมเ่หน็ความสวสัดแีหง่
สตัวท์ัง้หลายเลย หรอืคาํวา่ อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้เป็นผูม้ศีรทัธา คอืเชือ่
ปัญญาเครือ่งตรสัรูข้องตถาคต (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๙๘/๑๐๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/



 

๓๑๕๐ 
 

 

๒/๒,๒๒/๑๔/๑๗,๒๒/๔๗/๗๖,๒๒/๕๓/๙๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔/๕,๒๓/๖/
๙,๒๓/๖๗/๑๓๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปัญญาเครือ่งตรสัรู ้ (โพธ)ิ หมายถงึมคัคญาณ 
(ญาณในอรยิมรรคคอืความหยัง่รูท้ีใ่หส้าํเรจ็ภาวะอรยิบุคคลแตล่ะชัน้) ๔ 
ประการ (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๕๓/๒๙) 

ปัญญาเครื่องไตร่ตรอง ญาณ,ความรู,้วชิชา,ปัญญาเครือ่งตรสัรู,้ปัญญาแจม่แจง้ในธาตุ,ญาณ
ในอายตนะ,ญาณในปฏจิจสมปุบาท,ญาณในฐานะและอฐานะ หมายถงึฉลาดใน
ธาตุ อายตนะ ปฏจิจสมปุบาทและในฐานะและอฐานะ ดงัคาํปรากฏในพหุธาตุก
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะภกิษุเป็นผูฉ้ลาดในธาตุ ฉลาดใน
อายตนะ ฉลาดในปฏจิจสมปุบาท และฉลาดในฐานะและอฐานะ อานนท ์ ดว้ย
เหตุมปีระมาณเทา่น้ีแล จงึควรเรยีกวา่ภกิษุผูเ้ป็นบณัฑติ  มปัีญญาเครือ่ง
ไตรต่รอง  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๔/๑๖๑) 

ปัญญาเครื่องทาํลายกิเลส :เมธา,ดงัคาํอธบิายในมหานิทเทสวา่ ปัญญาตรสัเรยีกวา่เมธา
(ปัญญาเครือ่งทาํลายกเิลส) ไดแ้ก่ความรูท้ ัว่    กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯ ความไมห่ลงงม
งาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ(ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๐๒/๓๔๗) 

ปัญญาเครื่องทาํให้แจ้ง : ญาณทีม่สีภาวะถูกตอ้ง ดงัคาํอธบิายในปฏสิมัภทิามรรคมาตกิา วา่  
ปัญญาเครือ่งทาํใหแ้จง้ ชือ่ว่าผสัสนฏัฐญาณ (ญาณทีม่สีภาวะถูกตอ้ง) หรอืดงั
คาํวา่ ปัญญาเครือ่งทาํใหแ้จง้ ชือ่วา่ผสัสนฏัฐญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๕/๑๒๖) 

ปัญญาเครื่องบริหาร :ปรหิารกิปัญญา,ปัญญาบรหิาร,ปัญญาในกจิทุกอยา่ง,เนปกะ,นิปกะ,เป็น 
๑ ในปัญญา ๓ คอื (๑) สชาตปัิญญา (ปัญญามมีาพรอ้มกบักาํเนิด) (๒)วปัิสสนา
ปัญญา (ปัญญาคอืความเหน็แจง้)(๓) ปารหิารกิปัญญา (ปัญญาบรหิาร) ดงัคาํ
ปรากฏในอนัธกวนิทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ถา้ภกิษุไมป่ระสบความยนิดี
ในทีน่ัน้ พงึมสีต ิ มปัีญญาเครือ่งบรหิาร อยูใ่นท่ามกลางสงฆ ์ หรอืดงัคาํปรากฏ
ในชฏาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า นรชนผูม้ปัีญญาเหน็ภยัในสงัสารวฏัดาํรง
อยูใ่นศลีแลว้ เจรญิจติและปัญญา มคีวามเพยีร มปัีญญาเครื่องบรหิารนัน้ พงึแก้
ความยุง่นี้ได ้(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๔/๒๕๕,๑๕/๑๙๒/๒๗๒,๑๕/๒๑๐/๓๐๕) 

ปัญญาเครื่องพิจารณา : ปัจจเวกขณญาณ, หมายถงึปัญญาในมรรค ๔ ดงัคาํปรากฏในมหานิท
เทส กล่าวไวว้า่ ญาณในมรรค    ๔  ตรสัเรยีกวา่เวท    คอื ปัญญา ปัญญนิทรยี ์   
ปัญญาพละธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์ ปัญญาเครือ่งพจิารณา ปัญญาเครือ่งเหน็แจง้ 
สมัมาทฏิฐ ิ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๗/๑๑๒) หรอืดงัคาํปรากฏในจงักสีตูรทีพ่ระผูม้ ี
พระภาคตรสัวา่ ปัญญาเครือ่งพจิารณามอุีปการะมากแก่ความเพยีร ถา้บุคคลไม่
พจิารณาปัญญาเครือ่งพจิารณานัน้กจ็ะพงึตัง้ความเพยีรนี้ไวไ้มไ่ด ้ (ม.ม.(ไทย) 



 

๓๑๕๑ 
 

 

๑๓/๔๓๔/๕๔๓),หรอืดงัคาํปรากฏในวสัสการสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถงึมหา
บุรุษผูม้ปัีญญาเพราะประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณา อนัเป็นอุบายใน
การงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัทาํนัน้ๆ สามารถทาํได ้สามารถจดัได ้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๓๕/๕๖) 

ปัญญาเครื่องรกัษาตน : ญาณทีเ่กดิขึน้เฉพาะตน,ปัญญาทีเ่กดิขึน้เฉพาะตนอนัเกีย่วขอ้งกบัการ
เจรญิอปัปมาณสมาธ ิหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ปัจจเวกขณญาณ ๕ คอื (๑) ญาณยอ่ม
เกดิขึน้เฉพาะตนว่า สมาธน้ีิมสีขุในปัจจุบนัและมสีขุเป็นวบิากตอ่ไป(๒)ญาณ
ย่อมเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ สมาธน้ีิเป็นอรยิะ ปราศจากอามสิ (๓) ญาณยอ่ม
เกดิขึน้เฉพาะตนว่า สมาธน้ีิอนัคนเลวเสพไมไ่ด ้(๔) ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตน
วา่  สมาธน้ีิสงบ ประณีต ไดด้ว้ยความสงบระงบั  บรรลุไดด้ว้ยภาวะทีจ่ติเป็น
หน่ึงผดุขึน้ และมใิชบ่รรลุไดด้ว้ยการขม่ธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึ หา้มกเิลสดว้ยสสงัขาร
จติ (๕) ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนว่า  เรามสีตเิขา้สมาธน้ีิได ้  มสีตอิอกจาก
สมาธน้ีิได ้ ดงัคาํปรากฏในสมาธสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
เธอทัง้หลายจงมปัีญญาเครือ่งรกัษาตน มสีต ิ เจรญิอปัปมาณสมาธเิถดิ เมือ่เธอ
มปัีญญาเครือ่งรกัษาตน มสีต ิ เจรญิอปัปมาณสมาธอิยู ่ญาณ ๕ ประการ ยอ่ม
เกดิขึน้เฉพาะตน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗/๓๕) 

ปัญญาเครื่องร ู้ยิ่ง : ญาณทีม่สีภาวะรู ้  ดงัคาํอธบิายในปฏสิมัภทิามรรคมาตกิา วา่   ปัญญา
เครือ่งรูย้ ิง่    ชื่อวา่ญาตฏัฐญาณ  ในญาณปัญจกนิทเทส อธบิายไวว้า่  ชือ่วา่
ญาณ  เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ชือ่วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้
ทา่นจงึกล่าววา่ปัญญาเครือ่งรูย้ ิง่ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐/๓, ๗๕/๑๒๖) 

ปัญญาเครื่องละ : ญาณทีม่สีภาวะสละ ดงัคาํอธบิายในปฏสิมัภทิามรรคมาตกิาวา่  ปัญญา
เครือ่งละ ชือ่วา่ปรจิจาคฏัฐญาณ (ญาณทีม่สีภาวะสละ) ในญาณปัญจกนิทเทส 
อธบิายไวว้า่ ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา    เพราะมี
สภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ ... ปัญญาเครือ่งละ ชือ่วา่ปรจิจาคฏัฐ
ญาณ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๒/๓, ๗๕/๑๒๖) 

ปัญญาเครื่องสลดัออก : ญาณ,ความรู,้วชิชา ทีเ่ป็นเครือ่งสลดัออกจากสิง่ทีเ่ป็นโทษมใิชคุ่ณ
ต่างๆ อนัเป็นทีต่ ัง้แหง่ความกําหนดั ยนิด ี ยดึตดิ  ไดแ้ก่ เครือ่งสลดัออกจาก
เบญจขนัธ(์ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๘/๑๐๐), เครือ่งสลดัออกจากทุกข(์ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๖๒/๒๑๗,๑๕/๑๗๕/๒๓๗), เครือ่งสลดัออกจากปฐวธีาตุ, เครือ่งสลดัออกจาก
ลาภสกัการะ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๕/๒๐๗,๑๖/๑๑๖/๒๐๘,๑๖/๑๗๕/๒๗๙), 
เครือ่งสลดัออกจากอุปาทานขนัธ,์ เครือ่งสลดัออกจากผสัสายตนะ, เครือ่งสลดั
ออกจากกามราคะ,เครือ่งสลดัออกจากอนิทรยี ์ ดงัคาํปรากฏในอุทมุพรกิสตูร ที่



 

๓๑๕๒ 
 

 

กล่าวไวว้า่ บุคคลผูบ้าํเพญ็ตบะ ยดึมัน่ตบะ เขาไมพ่จิารณาโภชนะทัง้หลาย  
เป็น    ๒ สว่นวา่  สิง่นี้เราชอบ  สิง่นี้เราไม่ชอบ    สิง่ใดทีเ่ขาไมช่อบ เขากไ็ม่
อยากทิง้สิง่นัน้  สว่นสิง่ทีเ่ขาชอบ เขากไ็มพ่วัพนั ไมย่นิด ี  ไมห่ลงใหล  ไมย่ดึ
ตดิสิง่นัน้  เหน็โทษ  มปัีญญาเครือ่งสลดัออก บรโิภคอยู ่ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๖๖/
๔๕),หรอืดงัคาํปรากฏในปาสราสสิตูร กล่าวถงึสมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวก
หน่ึง ใฝ่ฝัน ลุม่หลง  ตดิพนั  ไมเ่หน็โทษ   ไมม่ปัีญญาเครือ่งสลดัออก  ยอ่ม
บรโิภคกามคุณ  ๕ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๗/๓๑๕),หรอืในมหานิทเทสอธบิายไวว้า่ 
พระปัจเจกพทุธเจา้ ไดจ้วีรแลว้กไ็มต่ดิใจ    ไมห่ลง  ไมพ่วัพนั มองเหน็โทษ มี
ปัญญาเครือ่งสลดัออก ใชส้อยอยู ่ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๒๘/๔๒๓,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๑๔๔/๒๓๓) 

ปัญญาจกัษุ : จกัษุคอืปัญญา,ตาปัญญา;เป็นคุณสมบตัอิยา่งหน่ึงของพระพทุธเจา้ พระองค์
ตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณดว้ยปัญญาจกัขดุงัคาํปรากฏในมหาเวทลัล
สตูรทีก่ล่าวไวว้า่พระโยคาวจรยอ่มรูธ้รรมทีต่นจะพงึรูด้ว้ยปัญญาจกัษ (ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๔๕๑/๔๙๑),หรอืดงัคาํสญัโญชนสตูรทีเ่หลา่ภกิษุกล่าวกบัจติตคหบดี
วา่ คหบด ี เป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ ทีปั่ญญาจกัษุของทา่นหยัง่ลงในพระ
พทุธพจน์ทีล่กึซึง้ (ส.ํสฬา.(ทไย) ๑๘/๓๔๓/๓๗๒),หรอืในปัญญาสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ สตัวท์ีป่ระกอบดว้ยปัญญาจกัษุ    อยา่งประเสรฐิ มจีาํนวนน้อย 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๓๓/๖๔๑),หรอืดงัคาํปรากฏในปรหิานิสตูร พระสารบุีตร
กล่าวกบัภกิษุทัง้หลายถงึธรรมทีไ่มม่คีวามเสือ่มวา่ มปัีญญาจกัษุในเรือ่งทีค่วร
และไมค่วรอนัลกึซึง้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๘/๒๑๙),เป็น ๑ ในปัญญา ๓ คอื 
(๑) มงัสจกัษุ (ตาเนื้อ) (๒) ทพิพจกัษุ (ตาทพิย)์ (๓) ปัญญาจกัษุ (ตาคอืปัญญา) 
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๑/๔๑๖) 

  บางแหง่เขยีนเป็นปัญญาจกัข ุ มปีรากฏหลายแหง่เชน่  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๐๕/๒๗๒), (ขอ้ ๓ ในจกัข ุ๕)  (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๑/๕๕, ๖๙/๒๑๕,ข.ุจ.ู(ไทย) 
๓๐/๘๕/๓๐๑,อภ.ิย.(ไทย) ๓๘/๑๐/๑๒๒,อภ.ิย.๓๙/๙๔/๑๘๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปัญญาจกัษุ  ในทีน้ี่หมายถงึสมาธปัิญญา  และ
วปัิสสนาปัญญา  สมาธปัิญญา  ทาํหน้าทีก่าํจดัโมหะ   วปัิสสนาปัญญา  ทาํ
หน้าทีพ่จิารณาไตรลกัษณ์เป็นอารมณ์  (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๕๑/๒๕๔),ในอรรถ
กถาองัคุตตรนิกายอธบิายวา่ คาํวา่ หมายถงึปัญญาทีเ่กดิจากการเล่าเรยีนและ
สอบถามบา้ง ปัญญาทีเ่กดิจากการพจิารณาและรูแ้จง้แทงตลอดบา้ง  (องฺ.
จตุกฺก.อ.  (บาล)ี ๒/๑๕๘/๓๘๕) 



 

๓๑๕๓ 
 

 

ปัญญาเฉียบแหลม : ญาณแตกฉาน,ความรอบรู,้ ปัญญาทีรู่เ้ทา่ทนักเิลส หมายถงึปัญญาเฉียบ
แหลม  เพราะไมใ่หก้ามวติก พยาบาทวติก  วหิงิสาวติก  และอุปกเิลส ๑๖ ที่
เกดิขึน้แลว้อาศยัอยูแ่ละเพราะบรรลุอรยิมรรค ๔ สามญัญผล ๔ ปฏสิมัภทิา ๔ 
และอภญิญา  ๖ ดงัคาํปรากฏในอนุปทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  “ภกิษุ
ทัง้หลาย  สารบีุตรเป็นบณัฑติ มปัีญญามาก  มปัีญญากวา้งขวาง  มปัีญญารา่
เรงิ มปัีญญารวดเรว็ มปัีญญาเฉียบแหลม (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๓/๑๑๐,ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๑๐/๑๒๑,๑๕/๒๑๕/๓๑๒),ในปฏสิมัภทิามรรค มหาปัญญากถา กล่าวถงึ
เหตุทีท่าํใหม้ปัีญญาเฉียบแหลมไวว้า่ นิพพทิานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้าก
แลว้    ยอ่มทาํปัญญาเฉียบแหลมใหเ้ตม็รอบ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑/๕๓๘),ในปิลิ
นทวจัฉเถราปทาน กล่าวไวว้า่ การถวายธปู ทาํใหไ้ดร้บัอานิสงสค์อืมปัีญญา
เฉียบแหลม (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐๓/๖๐๘) 

ปัญญาชาํแรกกิเลส : นิพเพธกิปัญญา หมายถงึปัญญาทีท่าํลายกเิลสใหห้มดไป  ดงัคาํปรากฏ
ในสุสมิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทา่นพระสารบีตุร เป็นบณัฑติ มปัีญญา
มาก มปัีญญาหนาแน่น มปัีญญารา่เรงิ มปัีญญาแล่นไป มปัีญญาเฉียบแหลม มี
ปัญญาชาํแรกกเิลส(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๐/๑๒๑,๑๕/๒๑๕/๓๑๒),ในอุมมคัคสตูร 
พระผูม้พีระภาคตรสัอธบิายไวว้า่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ไดส้ดบัวา่‘น้ีทกุข ์  น้ีทุกข
สมทุยั (เหตุเกดิทุกข)์ น้ีทกุขนิโรธ (ความดบัทุกข)์ น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา
(ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทกุข)์และเหน็แจง้แทงตลอดเนื้อความแหง่คาํทีส่ดบันัน้
ดว้ยปัญญา  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๖/๒๖๘),ในปฏสิมัภทิามรรค มหาปัญญา
กถา กล่าวถงึเหตุทีท่าํใหม้ปัีญญาชาํแรกกเิลสไวว้า่  ทุกขานุปัสสนาทีบุ่คคล
เจรญิ  ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาชาํแรกกเิลสใหเ้ตม็รอบ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑/
๕๓๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปัญญาชาํแรกกเิลส ในทีน้ี่หมายถงึมปัีญญาเพกิ
ถอนกเิลส  เพราะเจาะ คอืทาํลายกองโลภะ  กองโทสะ กองโมหะ กองอุปกเิลส 
๑๖ และกรรมทีจ่ะนําไปสูภ่พทัง้หมดทีย่งัไมเ่คยเจาะทาํลายมาก่อน  (ม.อุ.อ.
(บาล)ี ๓/๙๒/๕๘) 

ปัญญาดี : ,เขา้ใจรอบดา้น,เขา้ใจสรรพสิง่ด ี ดงัคาํปรากฏในมหาวรรค ทีส่หมับดพีรหม
กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ูม้ปัีญญาด ี มสีมนัตจกัษุ บุรุษผูย้นื
อยูบ่นยอดเขาศลิาลว้น พงึเหน็หมู่ชนไดโ้ดยรอบ หรอืในอาจรยิวตัตกถา 
กล่าวถงึสทัธวิหิารกิมปัีญญาด ี (ว.ิม.(ไทย) ๔/๗/๑๓,๗๖/๑๐๕)ใน อาธปิเตยย
สตูรกล่าวไวว้า่ บุคคลเชน่นัน้ยอ่มเป็นผูรู้แ้จง้โลกมปัีญญาดเีป็นมนีุหมดความ
ทะยานอยากในธรรมทัง้ปวง(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๔)         



 

๓๑๕๔ 
 

 

ปัญญาดจุปราสาท : ทพิพจกัขญุาณ ดงัคาํปรากฏในมหากสัสปเถรวตัถุ พระผูม้พีระภาตรสัวา่ 
บณัฑติบรรเทาความประมาทดว้ยความไมป่ระมาทขึน้สูปั่ญญาดุจปราสาทไม่
เศรา้โศก พจิารณาเหน็หมู่สตัวผ์ูม้คีวามเศรา้โศก (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๘/๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่คาํว่า ปัญญาดุจปราสาท  ในทีน้ี่หมายถงึทพิพจกัขญุาณ
อนับรสิทุธิ ์ (ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๒/๘๗)  

ปัญญาดจุแผน่ดิน : ปัญญาทีท่าํลายกเิลสและอภสิงัขารทัง้ปวงได ้  ดงัคาํปรากฏในปฏสิมัภทิา
มรรค กล่าวไวว้า่ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะครอบงาํราคะ    ชือ่วา่ปัญญา
ดุจแผน่ดนิเพราะครอบงาํราคะแลว้ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะครอบงาํโทสะ 
ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะครอบงาํโทสะแลว้ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะ
ครอบงาํโมหะ  ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะครอบงาํโมหะแลว้ ชือ่วา่ปัญญา
ดุจแผน่ดนิ เพราะครอบงาํโกธะ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะครอบงาํโกธะ
แลว้ ฯลฯ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ  เพราะครอบงาํอุปนาหะ ฯลฯ มกัขะ ฯลฯ 
ปฬาสะ ฯลฯ  อสิสา ฯลฯ มจัฉรยิะ ฯลฯ มายา  ฯลฯ สาเถยยะฯลฯ ถมัภะ ฯลฯ 
สารมัภะ ฯลฯ มานะ ฯลฯอตมิานะฯลฯ    มทะฯลฯ ปมาทะฯลฯกเิลสทัง้ปวงฯลฯ  
ทุจรติทัง้ปวง ฯลฯ อภสิงัขารทัง้ปวงฯลฯ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะครอบงาํ
กรรมอนัเป็นเหตุใหเ้ป็นไปสูภ่พทัง้ปวง ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ  เพราะครอบงาํ
กรรมอนัเป็นเหตุใหเ้ป็นไปสูภ่พทัง้ปวงแลว้ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะเป็น
ปัญญายํ่ายรีาคะทีเ่ป็นขา้ศกึ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะเป็นปัญญายํ่ายี
โทสะทีเ่ป็นขา้ศกึ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ เพราะเป็นปัญญายํ่ายโีมหะทีเ่ป็น
ขา้ศกึ ชือ่วา่ปัญญาดุจแผน่ดนิ  เพราะเป็นปัญญายํ่ายโีกธะ ฯลฯ อุปนาหะฯลฯ 
มกัขะฯลฯ ปฬาสะ  ฯลฯ  อสิสา  ฯลฯ มจัฉรยิะฯลฯ  มายา ฯลฯ สาเถยยะ ฯลฯ 
ถมัภะ  ฯลฯ สารมัภะ  ฯลฯ  มานะ ฯลฯ อตมิานะฯลฯ  มทะ    ฯลฯ ปมาทะ 
ฯลฯ กเิลสทัง้ปวง ฯลฯ ทุจรติทัง้ปวง ฯลฯอภสิงัขารทัง้ปวงฯลฯ ชือ่วา่ปัญญาดุจ
แผน่ดนิ เพราะเป็นปัญญายํ่ายกีรรมทีเ่ป็นเหตุไปสูภ่พทัง้ปวงทีเ่ป็นขา้ศกึ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๖/๕๕๒,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗๕/๘๒,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๕๔๔/๖๒๗)  

ปัญญาทราม : ปัญญาชัว่,คดิชัว่ เชน่ โลภอยากของของเขา พยาบาทป้องรา้ยเขา เหน็ผดิทาํดี
ไมไ่ดด้ ี ในโพธริาชกุมารสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ บุคคล...เป็นผูเ้กยีจ
ครา้น จงึไมบ่รรลุผลเทา่ทีบุ่คคลผูป้รารภความเพยีรจะพงึบรรลุ    และเขาเป็นผู้
มปัีญญาทราม จงึไมบ่รรลุผลเทา่ทีบุ่คคลผูม้ปัีญญาจะพงึบรรลุ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๔๓/๔๑๖),เป็นลกัษณะของอสตับุรุษ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๑/๑๐๕,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๐๒/๓๒๑),ในอสัสทัธสงัสนัทนสตูร กล่าวไวว้า่ สตัวท์ัง้หลายผูม้ี
ปัญญาทราม คบคา้สมาคมกบัสตัวท์ัง้หลายผูม้ปัีญญาทราม  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
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๑๐๑/๑๙๒),ในจวนสตูรกลา่วไวว้า่ภกิษุผูม้ปัีญญาทราม ยอ่มเคลื่อน ไม่ตัง้มัน่ใน
สทัธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘/๑๑),ในกติถสีตูรกล่าวไวว้่าความเป็นผูม้ี
ปัญญาทรามนี้แลเป็นความเสือ่มในพระธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตทรงประกาศแลว้ 
(องฺ.ทสก.(ไทย)  ๒๔/๘๕/๑๘๘) 

ปัญญาที่ถกูต้องธรรม : ญาณในการหยัง่ลงสูธ่รรม,ปัญญาพจิารณาธรรม ดงัคาํปรากฏใน
มาตกิา ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาทีถู่กตอ้งธรรม ชือ่วา่ปรโิยคาหนญาณ  (ญาณใน
การหยัง่ลงสูธ่รรม),ในปรโิยคาหนญาณนิทเทสอธบิายไวว้า่ ปัญญายอ่มถูกตอ้ง
รปูโดยความไมเ่ทีย่ง ถูกตอ้งรปูโดยความเป็นทกุขถ์ูกตอ้งรปูโดยความเป็น
อนตัตา ถูกตอ้งรปูใดๆกห็ยัง่ลงสูร่ปูนัน้ๆเพราะฉะนัน้ปัญญาทีถู่กตอ้งธรรม จงึ
ชือ่วา่ปรโิยคาหนญาณ ปัญญายอ่มถูกตอ้งเวทนาฯลฯสญัญาฯลฯสงัขารฯลฯ
วญิญาณฯลฯปัญญายอ่มถูกตอ้งจกัขฯุลฯปัญญายอ่มถูกตอ้งชราและมรณะโดย
ความไม่เทีย่ง ถูกตอ้งชราและมรณะโดยความเป็นทกุข ์ ถูกตอ้งชราและมรณะ
โดยความ เป็นอนตัตาถูกตอ้งชราและมรณะใดๆกห็ยัง่ลงสูช่ราและมรณะนัน้ๆ    
เพราะฉะนัน้ปัญญาทีถู่กตอ้งธรรม จงึชือ่วา่ปรโิยคาหนญาณ    ชือ่วา่ญาณ 
เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้ ทา่น
จงึกล่าววา่ ปัญญาทีถู่กตอ้งธรรม ชือ่วา่ปรโิยคาหนญาณ   (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๔/
๔,๙๓/๑๕๓)  

ปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา: ญาณทีป่ฏบิตัลิําบากแต่รูไ้ดเ้รว็, เป็นขอ้ ๑ ใน
ปฏปิทา ๔ คอื  ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้น
ธรรม สมัมาทฏิฐ ิ เกดิขึน้แก่โยคาวจรบุคคลผูท้าํสมาธใิหเ้กดิขึน้โดยยากโดย
ลาํบาก แต่รูฐ้านะนัน้ไดเ้รว็ น้ีเรยีกวา่ ปัญญาทีเ่ป็นทกุขาปฏปิทาขปิปาภญิญา  
(อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๘๐๑/๕๑๓) 

ปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทนัธาภิญญา : ญาณทีป่ฏบิตัลิาํบากทัง้รูไ้ดช้า้, เป็นขอ้ ๑ ใน
ปฏปิทา ๔ คอื ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลอืกเฟ้น
ธรรม  สมัมาทฏิฐเิกดิขึน้แก่โยคาวจรบุคคลผูท้าํสมาธใิหเ้กดิขึน้โดยยากโดย
ลาํบากทัง้รูฐ้านะนัน้ชา้ น้ีเรยีกวา่  ปัญญาทีเ่ป็นทุกขาปฏปิทาทนัธาภญิญา (อภ.ิ
ว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๐๑/๕๑๓) 

ปัญญาที่เป็นปริตตะแต่มีอปัปมาณะเป็นอารมณ์  : ญาณทีเ่ป็นปรติตะแต่มอีปัปมาณะเป็น
อารมณ์,เป็นขอ้ ๑ ในอารมัมณปัญญา ๔  ดงัคาํอธบิายในจตุกกนิทเทสตอน
หน่ึงวา่ ปัญญา  กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม 
สมัมาทฏิฐ ิ   เกดิขึน้แก่โยคาวจรบคุคลผูไ้ดส้มาธทิีย่งัไมช่าํนาญคล่องแคล่ว แผ่
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อารมณ์ไปไดก้วา้งขวางจนหาประมาณมไิด ้   น้ีเรยีกวา่ ปัญญาทีเ่ป็นปรติตะแต่
มอีปัปมาณะเป็นอารมณ์ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๐๒/๕๑๔) 

ปัญญาที่เป็นปริตตะและมีปริตตะเป็นอารมณ์ : ญาณทีเ่ป็นทีเ่ป็นปรติตะและมปีรติตะเป็น
อารมณ์ ,เป็นขอ้ ๑ ในอารมัมณปัญญา ๔ ดงัคาํอธบิายในจตุกกนิทเทสตอน
หน่ึงวา่ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม 
สมัมาทฏิฐ ิ   เกดิขึน้แก่โยคาวจรบุคคลผูไ้ดส้มาธทิีย่งัไมช่าํนาญคล่องแคล่ว แผ่
อารมณ์ไปไดเ้ลก็น้อย น้ีเรยีกวา่ปัญญาทีเ่ป็นปรติตะและมปีรติตะเป็นอารมณ์ 
(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๐๒/๕๑๔) 

ปัญญาที่เป็นสขุาปฏิปทาขิปปาภิญญา: ญาณทีป่ฏบิตัสิะดวกทัง้รูไ้ดเ้รว็, เป็นขอ้ ๔ ในปฏปิทา 
๔ คอื  ปัญญากริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม 
สมัมาทฏิฐเิกดิขึน้แก่โยคาวจรบุคคลผูท้าํสมาธใิหเ้กดิขึน้โดยไม่ยาก  โดยไม่
ลาํบาก ทัง้รูฐ้านะนัน้เรว็  น้ีเรยีกวา่ปัญญาทีเ่ป็นสขุาปฏปิทาขปิปาภญิญา  (อภ.ิ
ว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๐๑/๕๑๔) 

ปัญญาที่เป็นสขุาปฏิปทาทนัธาภิญญา : ญาณทีป่ฏบิตัสิะดวกแตรู่ไ้ดช้า้, เป็นขอ้ ๓ ในปฏปิทา 
๔ คอื ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ  ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม 
สมัมาทฏิฐ ิ เกดิขึน้แก่โยคาวจรบุคคลผูท้าํสมาธใิหเ้กดิขึน้โดยไม่ยาก โดยไม่
ลาํบาก แต่รูฐ้านะนัน้ชา้  น้ีเรยีกวา่ ปัญญาทีเ่ป็นสขุาปฏปิทาทนัธาภญิญา (อภ.ิ
ว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๐๑/๕๑๔)   

ปัญญาที่เป็นอปัปมาณะแต่มีปริตตะเป็นอารมณ์  : ญาณทีเ่ป็นอปัปมาณะแต่มปีรติตะเป็น
อารมณ์, เป็นขอ้ ๓ ในปฏปิทา ๔ คอื  ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯความไมห่ลงงม
งาย ความเลอืกเฟ้นธรรมสมัมาทฏิฐ ิ เกดิขึน้แก่โยคาวจรบุคคลผูไ้ดส้มาธทิี่
ชาํนาญคล่องแคล่ว แผอ่ารมณ์ไปไดเ้ลก็น้อย น้ีเรยีกวา่ปัญญาทีเ่ป็นอปัปมาณะ
แต่มปีรติตะเป็นอารมณ์ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๐๒/๕๑๕)  

ปัญญาที่เป็นอปัปมาณะและมีอปัปมาณะเป็นอารมณ์ : ญาณทีเ่ป็นอปัปมาณะและมอีปัป
มาณะเป็นอารมณ์, เป็นขอ้ ๓ ในปฏปิทา ๔ คอื  ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯ ความ
ไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ เกดิขึน้แก่โยคาวจรบุคคลผูไ้ด้
สมาธทิีช่าํนาญคล่องแคล่ว แผอ่ารมณ์ไปไดก้วา้งขวางจนหาประมาณมไิด ้ น้ี
เรยีกวา่ ปัญญาทีเ่ป็นอปัปมาณะและมอีปัปมาณะเป็นอารมณ์(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๘๐๒/๕๑๕) 

ปัญญาที่ม ีกศุลธรรมเป็นใหญ่ : ญาณในการหลกีออกจากอกุศลดว้ยสญัญา ดงัคาํปรากฏใน
มาตกิา ปฏสิมัภทิามรรควา่ ปัญญาทีม่กีุศลธรรมเป็นใหญ่ ชือ่วา่สญัญาววิฏัฏ
ญาณ ในฉววิฏัฏญาณนิทเทสอธบิายไวว้า่ ปัญญาทีม่เีนกขมัมะเป็นใหญ่ ยอ่ม
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หลกีออกจากกามฉนัทะดว้ยสญัญา(ความหมายรู)้ เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีม่กุีศล
ธรรมเป็นใหญ่ จงึชือ่วา่สญัญาววิฏัฏญาณ ปัญญาทีม่อีพยาบาทเป็นใหญ่ ยอ่ม
หลกีออกจากพยาบาทดว้ยสญัญา เพราะฉะนัน้ปัญญาทีม่กุีศลธรรมเป็นใหญ่  
จงึชือ่วา่สญัญาววิฏัฏญาณ ปัญญาทีม่อีาโลกสญัญาเป็นใหญ่ยอ่มหลกีออกจาก
ถนีมทิธะดว้ยสญัญา เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีม่กุีศลธรรม เป็นใหญ่    จงึชือ่วา่
สญัญาววิฏัฏญาณ   ปัญญาทีม่อีวกิเขปะเป็นใหญ่ ยอ่มหลกีออกจากอุทธจัจะ
ดว้ยสญัญา เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีม่กีุศลธรรมเป็นใหญ่ จงึชือ่วา่สญัญาววิฏัฏ
ญาณ ปัญญาทีม่ธีมัมววตัถานเป็นใหญ่ ยอ่มหลกีออกจากวจิกิจิฉาดว้ยสญัญา 
เพราะฉะนัน้ปัญญาทีม่กุีศลธรรมเป็นใหญ่ จงึชือ่วา่สญัญาววิฏัฏญาณ  ปัญญาที่
มญีาณเป็นใหญ่ยอ่มหลกีออกจากอวชิชาดว้ยสญัญา    เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีม่ี
กุศลธรรมเป็นใหญ่ จงึชือ่วา่สญัญาววิฏัฏญาณ ปัญญาทีม่ปีามชุชะเป็นใหญ่ 
ย่อมหลกีออกจากอรตดิว้ยสญัญา เพราะฉะนัน้ปัญญาทีม่กุีศลธรรมเป็นใหญ่จงึ
ชือ่วา่สญัญาววิฏัฏญาณปัญญาทีม่ปีฐมฌานเป็นใหญ่ ยอ่มหลกีออกจากนิวรณ์
ดว้ยสญัญา ฯลฯ ปัญญาทีม่อีรหตัตมรรคเป็นใหญ่ยอ่มหลกีออกจากกเิลสทัง้ปวง
ดว้ยสญัญาเพราะฉะนัน้ ปัญญาทีม่กุีศลธรรมเป็นใหญ่จงึชือ่วา่สญัญาววิฏัฏ
ญาณ ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรูช้ดั 
เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่  ปัญญาทีม่กุีศลธรรมเป็นใหญ่  ชือ่วา่สญัญา
ววิฏัฏญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๔,๙๕/๑๕๕-๑๕๖) 

ปัญญาที่ม ีความชาํนาญ : ญาณในนิโรธสมาบตั,ิญาณทีท่าํใหส้ิน้อาสวะ ดงัคาํปรากฏในมาตกิา
ปฏสิมัภทิามรรคอธบิายไวว้า่ ปัญญาทีม่คีวามชาํนาญ ในการระงบัสงัขาร ๓ 
ดว้ยญาณจรยิา ๑๖ และดว้ยสมาธจิรยิา ๙ เพราะเป็นผูป้ระกอบดว้ยพละ ๒ 
อยา่ง ชือ่วา่ นิโรธสมาปัตตญิาณ (ญาณในนิโรธสมาบตั)ิ หรอืดงัคาํวา่ ปัญญาที่
มคีวามชาํนาญในอนิทรยี ์  ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔  ชือ่วา่อาสวกัขยญาณ    
(ญาณทีท่าํใหส้ิน้อาสวะ)  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๔/๔,๕๕/๕, ๑๐๗/๑๖๕,๓๑/๒๐๗/
๓๓๘ 

ปัญญาที่ร ูช้ดั : ญาณในธรรมทีพ่อใจ,ปัญญาทีรู่ช้ดัขนัธ ์ ๕ โดยความไตรลกัษณ์ไมเ่ทีย่งเป็น
ทุกขแ์ละเป็นอนตัตา ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรควา่ ปัญญาทีรู่ช้ดั    
ชือ่วา่ขนัตญิาณ,ในขนัตญิาณนิทเทส อธบิายไวว้า่ รปูทีรู่ช้ดัโดยความไมเ่ทีย่ง
รปูทีรู่ช้ดัโดยความเป็นทุกข ์ รปูทีรู่ช้ดัโดยความเป็นอนตัตา รปูใดๆ ทีพ่ระ
โยคาวจรรูช้ดัแลว้ รปูนัน้ๆ  พระโยคาวจรยอ่มพอใจ เพราะฉะนัน้   ปัญญาทีรู่้
ชดั จงึชือ่วา่ขนัตญิาณ  เวทนาทีรู่ช้ดัโดยความไมเ่ทีย่งฯลฯ สญัญาฯลฯ สงัขาร 
ฯลฯ วญิญาณ ฯลฯ จกัขทุีรู่ช้ดัโดยความไมเ่ทีย่งฯลฯ ชราและมรณะทีรู่ช้ดัโดย



 

๓๑๕๘ 
 

 

ความไม่เทีย่ง  ชราและมรณะทีรู่ช้ดัโดยความเป็นทุกข ์ชราและมรณะทีรู่ช้ดัโดย
ความเป็นอนตัตา ชราและมรณะใด ๆ ทีพ่ระโยคาวจรรูช้ดัแลว้ชราและมรณะ
นัน้ๆ พระโยคาวจรยอ่มพอใจ เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีรู่ช้ดั จงึชือ่วา่ขนัตญิาณ ชือ่
วา่ญาณ    เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรูช้ดั เพราะ
เหตุนัน้    ทา่นจงึกล่าววา่ ปัญญาทีรู่ช้ดั ชือ่วา่ขนัตญิาณ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๑/
๔, ๙๒/๑๕๓) 

ปัญญาที่แล ่นไป : ปัญญาฉบัไว ทีเ่รยีกวา่ชวนปัญญา ดงัคาํปรากฏในปฏสิมัภทิามรรค มหา
ปัญญากถา กล่าวถงึเหตุใหม้ปัีญญาทีแ่ล่นไปไวว้า่  อนิจจานุปัสสนาทีบุ่คคล
เจรญิ    ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาทีแ่ล่นไปใหเ้ตม็รอบ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑/
๕๓๘) 

ปัญญาที่ส ัง่สม :  อุปจยปัญญา หมายถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูท้ีล่ะเลก็ละน้อยจนเกดิความคล่องแคลว่ 
ดงัคาํปรากฏในกมัมปูจยกถาทีพ่ระสกวาทถีามวา่ สตกิบัสตทิีส่ ัง่สมเป็นคนละ
อยา่งกนั สมาธกิบัสมาธทิีส่ ัง่สมเป็นคนละอยา่งกนั ปัญญากบัปัญญาทีส่ ัง่สมเป็น
คนละอยา่งกนั...ใชไ่หม ซึง่พระปรวาทตีอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ (อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๗๓๗/๗๘๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่คาํว่าปัญญาทีส่ ัง่สม ปัญญาและปัญญาทีส่ ัง่สมเป็น 
ไวพจน์กนัสมัปยตุดว้ยจติและรบัรูอ้ารมณ์ไดต้่างกนัในเวลาใหผ้ลเทา่นัน้ 
(อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๗๓๗/๒๘๓) 

ปัญญาแทงตลอดธรรมธาต  ุ: ญาณทีรู่เ้กีย่วอดตีทีเ่รยีกวา่อตตีงัสญาณ,ญาณเป็นเหตใุหร้ะลกึ
ถงึพระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ดงัคาํปรากฏในมหาปทานสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่“เพราะตถาคตมปัีญญาแทงตลอดธรรมธาตุน้ีจงึเป็นเหตุใหร้ะลกึ
ถงึพระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ผูป้รนิิพพานแลว้ ผูต้ดัธรรมเครือ่งเน่ินชา้
ไดแ้ลว้ ผูต้ดัทางไดแ้ลว้ ผูต้ดัวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้่วงทุกขท์ัง้ปวงไดแ้ลว้ทัง้โดยพระ
ชาต ิพระนาม พระโคตร พระชนมาย ุ คูพ่ระอคัรสาวก    และการประชุมพระ
สาวก (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๕/๙,๙๔/๕๕) 

ปัญญาธนะ : ทรพัยค์อืปัญญา, เป็นขอ้ที ่ ๗ ในอรยิทรพัย ์ คอื (๑) สทัธาธนะ (ทรพัยค์อื
ศรทัธา) (๒) สลีธนะ(ทรพัยค์อืศลี)(๓) หริธินะ(ทรพัยค์อืหริ)ิ(๔) โอตตปัปธนะ
(ทรพัยค์อืโอตตปัปะ) (๕) สตุธนะ (ทรพัยค์อืสตุะ) (๖) จาคธนะ (ทรพัยค์อืจาคะ) 
(๗)  ปัญญาธนะ(ทรพัยค์อืปัญญา)  เป็นขอ้ ๕ ในทรพัย ์ ๕(เวน้หริแิละ
โอตตปัปะ)  ในวติถตธนสตูร อธบิายวา่อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้เป็นผูม้ปัีญญา
คอืประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเหน็ทัง้ความเกดิและความดบัอนัเป็น
อรยิะ ชาํแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ  น้ีเรยีกว่าปัญญาธนะ (ท.ีปา.
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(ไทย) ๑๑/๒๒๒/๑๘๑,๑๑/๓๓๐/๓๓๑,๑๑/๓๕๗/๓๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๗/
๗๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕/๘,๒๓/๖/๙,๒๓/๗/๑๓)  

ปัญญาธิษฐาน : ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอืปัญญา,เป็นขอ้ ๑ ในอธษิฐาน ๔ คอื (๑) ปัญญาธษิ
ฐาน (ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอืปัญญา)  (๒) สจัจาธษิฐาน (ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจ
คอืสจัจะ) (๓) จาคาธษิฐาน (ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอืจาคะ)  (๔) อุปสมาธษิฐาน
(ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอือุปสมะ)(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐) 

ปัญญาในการ (เหน็สงัขาร) ปรากฏโดยความเป็นภยั : ญาณทีค่าํนึงเหน็โทษ, ญาณทีรู่ ้ เหน็ 
ทราบชดั รูแ้จง้สงัขารโดยความเป็นภยั  ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิา
มรรค ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาในการ (เหน็สงัขาร) ปรากฏโดยความเป็นภยั ชือ่วา่
อาทนีวญาณ, ในอาทนีวญาณนิทเทส อธบิายไวว้า่ ปัญญาในการ (เหน็สงัขาร) 
ปรากฏโดยความเป็นภยัวา่   “ความเกดิขึน้เป็นภยั” ชือ่วา่อาทนีวญาณ  ...  
“ความเป็นไปเป็นภยั”  ...  “นิมติเป็นภยั” “กรรมเป็นเครือ่งประมวลมาเป็นภยั”  
...  “ปฏสินธเิป็นภยั”  ...  “คตเิป็นภยั”... “ความบงัเกดิเป็นภยั”  ... “ความอุบตัิ
เป็นภยั”  ...  “ความเกดิเป็นภยั”  ...  “ความแก่เป็นภยั”...    “ความเจบ็ไขเ้ป็น
ภยั”  ...  “ความตายเป็นภยั”... “ความเศรา้โศกเป็นภยั”...“ความราํพนัเป็นภยั”...    
ปัญญาในการ (เหน็สงัขาร) ปรากฏโดยความเป็นภยัวา่“ความคบัแคน้ใจเป็นภยั” 
ชือ่วา่อาทนีวญาณ ปัญญาในการ (เหน็สงัขาร) ปรากฏโดยความเป็นภยัวา่
“ความเกดิขึน้เป็นทุกข”์ชือ่วา่อาทนีวญาณฯลฯปัญญาในการ(เหน็สงัขาร)ปรากฏ
โดยความเป็นภยัวา่“ความคบัแคน้ใจเป็นทุกข”์ ชือ่วา่อาทนีวญาณ (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๘/๒, ๕๓/๘๔) 

ปัญญาในการกาํหนดปัจจยั : ญาณในการกาํหนดทีต่ ัง้แหง่ธรรม,ญาณทีรู่ ้เหน็ ทราบชดั รูแ้จง้
สงัเขป กาล และปฏจิจสมปุบาท ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอน
หน่ึงวา่ ปัญญาในการกาํหนดปัจจยั ชือ่วา่ธมัมฏัฐติญิาณ,ในธมัมฏัฐติญิาณนทิ
เทส อธบิายไวม้าก เชน่ ปัญญาในการกาํหนดปัจจยัวา่  “อวชิชาเป็นทีต่ ัง้ แหง่
ความเกดิขึน้  เป็นทีต่ ัง้แหง่ความเป็นไป เป็นทีต่ ัง้แหง่นิมติ เป็นทีต่ัง้แห่งกรรม
เป็นเครือ่งประมวลมา เป็นทีต่ ัง้แหง่ความประกอบไว ้ เป็นทีต่ัง้แหง่ความพวัพนั 
เป็นทีต่ ัง้แหง่สมทุยั เป็นทีต่ัง้แหง่เหตุ และเป็นทีต่ ัง้แหง่ปัจจยัของสงัขาร
ทัง้หลาย ดว้ยอาการ ๙ อยา่งนี้  อวชิชาจงึเป็นปัจจยั  สงัขารเกดิขึน้เพราะ
ปัจจยั  แมธ้รรมทัง้สองอย่างนี้ต่างกเ็กดิขึน้เพราะปัจจยั” ชือ่วา่ธมัมฏัฐติญิาณ 
ฯลฯ พระโยคาวจรยอ่มรู ้ ยอ่มเหน็  ยอ่มทราบชดั  ย่อมรูแ้จง้สงัเขป ๔ กาล ๓ 
ปฏจิจสมปุบาทอนัมสีนธ ิ  ๓ ดว้ยอาการ ๒๐ น้ี ดว้ยประการดงันี้ ชือ่วา่ญาณ 
เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา    เพราะมสีภาวะรูช้ดัเพราะเหตุนัน้ทา่น
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จงึกล่าววา่ ปัญญาในการกาํหนดปัจจยั ชือ่วา่ธมัมฏัฐติญิาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/
๑, ๔๕/๗๐,๔๖/๗๑) 

ปัญญาในการทาํความเป็นไปแห่งกิเลสและขนัธใ์ห้สิ้นไป : ญาณในปรนิิพพาน หมายถงึ
ญาณทีรู่ช้ดักเิลสนิวรณ์ทาํใหก้เิลสนิวรณ์สิน้ไป,ญาณทีรู่ช้ดัความเป็นไปแหง่
ขนัธ ์ ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่  ปัญญาในการทาํ
ความเป็นไปแหง่กเิลสใหส้ิน้ไปของผูม้สีมัปชญัญะ ชือ่วา่ปรนิิพพานญาณ,ใน
ปรนิิพพานญาณนิทเทส อธบิายไวว้า่ บุคคลผูม้สีมัปชญัญะในศาสนานี้ ทาํความ
เป็นไปแหง่กามฉนัทะใหส้ิน้ไปดว้ยเนกขมัมะ  ทาํความเป็นไปแหง่พยาบาทให้
สิน้ไปดว้ยอพยาบาท ทาํความเป็นไปแหง่ถนีมทิธะใหส้ิน้ไปดว้ยอาโลกสญัญา 
ทาํความเป็นไปแหง่อุทธจัจะใหส้ิน้ไปดว้ยอวกิเขปะ ทาํความเป็นไปแหง่
วจิกิจิฉาใหส้ิน้ไปดว้ยธมัมววตัถานฯลฯแหง่อวชิชาใหส้ิน้ไปดว้ยญาณฯลฯ แหง่
อรตใิหส้ิน้ไปดว้ยปามชุชะ ฯลฯ แหง่นิวรณ์ใหส้ิน้ไปดว้ยปฐมฌาน    ฯลฯทาํ
ความเป็นไปแหง่กเิลสทัง้ปวงใหส้ิน้ไปดว้ยอรหตัตมรรคอกีประการหนึ่ง  ความ
เป็นไปแหง่จกัขน้ีุของบคุคลผูม้สีมัปชญัญะผูป้รนิิพพานดว้ยอนุปาทเิสสนิพพาน
ธาตุ ยอ่มสิน้ไป  และความเป็นไปแหง่จกัขอุื่นยอ่มไมเ่กดิขึน้ความเป็นไปแหง่โส
ตะ ฯลฯ ความเป็นไปแหง่ฆานะ ฯลฯ ความเป็นไปแหง่ชวิหาฯลฯ ความเป็นไป
แหง่กาย ฯลฯ ความเป็นไปแหง่มโนนี้    ของบุคคลผูม้สีมัปชญัญะผูป้รนิิพพาน
ดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุ    ยอ่มสิน้ไป    และความเป็นไปแหง่มโนอื่นยอ่ม
ไมเ่กดิขึน้ ปัญญาในการทาํความเป็นไปแหง่กเิลสใหส้ิน้ไปของบุคคลผูม้ี
สมัปชญัญะ น้ีชือ่วา่ปรนิิพพานญาณ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๕/๔, ๘๖/๑๔๕) 

ปัญญาในการประกาศธรรมต่างๆ : ญาณในการเหน็ชดัซึง่อรรถแหง่ธรรม,ญาณทีรู่ช้ดัขนัธ ์ ๕ 
อายตนะ  ๑๒ ธาตุ  ๑๘  กุศลธรรม อกุศลธรรม    อพัยากตธรรม    กามาวจร
ธรรม รปูาวจรธรรม อรปูาวจรธรรม อปรยิาปันนธรรม ดงัคาํปรากฏในมาตกิา 
ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่   ปัญญาในการประกาศธรรมต่างๆ  ชือ่วา่อตัถ
สนัทสัสนญาณ,ในอตัถสนัทสัสนญาณนทิเทส ไดอ้ธบิายไวว้า่ ปัญญายอ่ม
ประกาศรปูโดยความไมเ่ทีย่ง ประกาศรปูโดยความเป็นทุกข ์ ประกาศรปูโดย
ความเป็นอนตัตา ประกาศเวทนาฯลฯสญัญา  ฯลฯ  สงัขาร ฯลฯ วญิญาณ  ฯลฯ 
จกัข ุ ฯลฯ   ประกาศชราและมรณะโดยความไมเ่ทีย่ง ประกาศชราและมรณะ
โดยความเป็นทุกข ์ ประกาศชราและมรณะโดยความเป็นอนตัตา เป็นตน้ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๓๙/๔, ๙๐/๑๕๐) 

ปัญญาในการประคองจิตที่ไม ่หดหู่และจิตที่ส่งไป: ญาณในการปรารภความเพยีร, ญาณทีรู่้
ชดัในปธาน ๔ ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาใน



 

๓๑๖๑ 
 

 

การประคองจติทีไ่มห่ดหูแ่ละจติทีส่ง่ไป ชือ่วา่วริยิารมัภญาณ,ในวริยิารมัภญาณ
นิทเทส อธบิายไวม้ากเป็นตน้วา่  ปัญญาในการประคองจติทีไ่มห่ดหูแ่ละจติที่
สง่ไป เพือ่ป้องกนับาปอกุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ ชือ่วา่วริยิารมัภญาณ 
ปัญญาในการประคองจติทีไ่มห่ดหูแ่ละจติทีส่ง่ไป เพือ่ละบาปอกุศลธรรมที่
เกดิขึน้แลว้  ชือ่วา่วริยิารมัภญาณ ปัญญาในการประคองจติทีไ่มห่ดหูแ่ละจติที่
สง่ไป เพือ่ทาํกุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ ชือ่วา่วริยิารมัภญาณ  ปัญญาใน
การประคองจติทีไ่มห่ดหูแ่ละจติทีส่ง่ไป เพือ่ความดาํรงมัน่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญ
ภาพ ไพบลูย ์เจรญิเตม็ทีแ่หง่กุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ชือ่วา่วริยิารมัภญาณ  ๓๑/
๓๘/๔, ๘๙/๑๔๙) 

ปัญญาในการย่อธรรมทัง้หลาย : ญาณทีก่าํหนดนามธรรมและรปูธรรม, ญาณทีรู่ช้ดัขนัธ ์๕ มี
รปูเป็นตน้ โดยความเป็นไตรลกัษณ์ ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค 
ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาในการยอ่ธรรมทัง้หลายทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนั
แลว้ กาํหนดไว ้ ชือ่วา่สมัมสนญาณ,ในสมัมสนญาณนิทเทสอธบิายไวม้ากเป็น
ตน้วา่ พระโยคาวจรกาํหนดรปูทุกอยา่งทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนั เป็น
ภายในกต็าม เป็นภายนอกกต็าม หยาบกต็าม ละเอยีดกต็าม เลวกต็าม ประณีต
กต็าม มใีนทีไ่กลกต็าม มใีนทีใ่กลก้ต็าม  โดยความไมเ่ทีย่ง การกาํหนดนี้ ชือ่
วา่สมัมสนญาณอยา่งหน่ึง  กาํหนดโดยความเป็นทุกข ์การกาํหนดนี้ ชือ่วา่สมัม
สนญาณอย่างหน่ึง กาํหนดโดยความเป็นอนตัตา การกาํหนดนี้ ชือ่วา่สมัมสน
ญาณอยา่งหนึ่ง (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕/๑,๔๘/๗๔) 

ปัญญาในการรวมธรรมทัง้ปวงเข้าเป็นหมวดเดียวกนั :ญาณในความหมดจดแหง่ทสัสนะ, 
ญาณทีรู่ช้ดั ขนัธ ์    ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ  ๑๘  กุศลธรรม อกุศลธรรม  อพั
ยากตธรรม กามาวจรธรรม รปูาวจรธรรม อรปูาวจรธรรม อปรยิาปันนธรรม 
รวมเขา้เป็นหมวดเดยีวกนัโดยอาการ ๑๒  ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิา
มรรค ตอนหนึ่งว่า  ปัญญาในการรวมธรรมทัง้ปวงเขา้เป็นหมวดเดยีวกนั ในการ
รูแ้จง้สภาวะตา่งๆ และสภาวะเดยีว ชือ่วา่ทสัสนวสิทุธญิาณ, ในทสัสนวสิทุธิ
ญาณนิทเทส อธบิายไวว้า่ ธรรมทัง้ปวงท่านรวมเขา้เป็นหมวดเดยีวกนัโดย
อาการ ๑๒    คอื โดยสภาวะทีเ่ป็นของแท ้๑ โดยสภาวะทีเ่ป็นอนตัตา ๑  โดย
สภาวะทีเ่ป็นจรงิ ๑ โดยสภาวะทีรู่แ้จง้ ๑ โดยสภาวะทีรู่ย้ ิง่  ๑ โดยสภาวะที่
กาํหนดรู ้๑ โดยสภาวะทีเ่ป็นธรรม  ๑  โดยสภาวะทีเ่ป็นธาตุ  ๑  โดยสภาวะทีรู่้
ได ้ ๑ โดยสภาวะทีท่าํใหแ้จง้ ๑ โดยสภาวะทีถู่กตอ้ง ๑ โดยสภาวะทีต่รสัรู ้ ๑ 
ธรรมทัง้ปวงทา่นสงเคราะหเ์ขา้เป็นหมวดเดยีวกนั โดยอาการ ๑๒อยา่งนี้ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๔๐/๔, ๙๑/๑๕๑) 



 

๓๑๖๒ 
 

 

ปัญญาในการรวมปัจจยั : ญาณในวหิารธรรมสว่นหนึ่ง ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิา
มรรค ตอนหน่ึงวา่   ปัญญาในการรวมปัจจยั ชือ่วา่ปเทสวหิารญาณ,ในปเทส
วหิารญาณนิทเทส อธบิายวา่  

  เพราะมจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี
  เพราะความสงบไปแหง่มจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะสมัมาทฏิฐเิป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี
  เพราะความสงบไปแหง่สมัมาทฏิฐเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะมจิฉาสงักปัปะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะความสงบไปแหง่มจิฉาสงักปัปะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะสมัมาสงักปัปะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะความสงบไปแหง่สมัมาสงักปัปะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
                                                                            ฯลฯ 
  เพราะมจิฉาวมิตุตเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะความสงบไปแหง่มจิฉาวมิตุตเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะสมัมาวมิตุตเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะความสงบไปแหง่สมัมาวมิตุตเิป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะฉนัทะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะความสงบไปแหง่ฉนัทะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะวติกเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี 
  เพราะความสงบไปแหง่วติกเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะสญัญาเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะความสงบไปแหง่สญัญาเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะฉนัทะ วติก และสญัญาเป็นธรรมไมส่งบไปเป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี
  เพราะฉนัทะเป็นธรรมสงบไป แต่วติกและสญัญาเป็นธรรมไม่สงบไปเป็น

ปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะฉนัทะและวติกเป็นธรรมสงบไป แต่สญัญาเป็นธรรมไมส่งบไปเป็น

ปัจจยั เวทนาจงึม ี
  เพราะฉนัทะ วติก และสญัญาเป็นธรรมสงบไปเป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี
  อาสวะเพือ่บรรลุธรรมทีย่งัไมบ่รรลุมอียู ่แต่เพราะยงัไมไ่ดบ้รรลุฐานะนัน้ เป็น

ปัจจยั เวทนาจงึม ี ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา  เพราะมี
สภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้ทา่นจงึกล่าววา่ปัญญาในการรวมปัจจยั    ชือ่วา่ปเทส
วหิารญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๓/๔, ๙๔/๑๕๔) 



 

๓๑๖๓ 
 

 

ปัญญาในการหย ัง่ลง  : ญาณในความหมดจดแห่งโสตธาตุ,ญาณทีท่าํใหก้าํหนดใจผูอ้ื่นได้
,ญาณทีท่าํใหร้ะลกึชาตไิด ้  ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่ง
วา่  ปัญญาในการหยัง่ลงสูส่ทัทนิมติทีม่สีภาวะต่างๆ และสภาวะเดยีว ดว้ย
อาํนาจการแผ่วติกไปชือ่วา่โสตธาตุวสิทุธญิาณ,หรอืดงัคาํวา่ปัญญาในการหยัง่
ลงสูว่ญิญาณจรยิาทีม่สีภาวะต่างๆ และสภาวะเดยีว ดว้ยอาํนาจความผอ่งใส
แหง่อนิทรยีท์ ัง้หลาย    เพราะการแผไ่ปแหง่จติ ๓ ประเภท ชือ่วา่เจโตปรยิ
ญาณ,หรอืดงัคาํวา่ ปัญญาในการหยัง่ลงสูธ่รรมทัง้หลายทีเ่ป็นไปตามปัจจยั 
ดว้ยอาํนาจการแผ่ไปแหง่กรรมทีม่สีภาวะต่าง  ๆ    และสภาวะเดยีว ชือ่วา่ปุพ
เพนิวาสานุสสตญิาณ,ในโสตธาตุวสิทุธญิาณนิทเทส อธบิายถงึการแสดงโสต
ธาตวุสิทุธญิาณ, ในเจโตปรยิญาณนิทเทส อธบิายถงึการแสดงเจโตปรยิญาณ
(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๕๑-๕๓/๕,๑๐๓/๑๖๑,๓๑/๑๐๔/๑๖๒) 

ปัญญาในการอธิษฐาน : ญาณในการหลกีออกจากอกุศลดว้ยกุศลทีอ่ธษิฐานดงัคาํปรากฏใน
มาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาในการอธษิฐาน ชือ่วา่จติตววิฏัฏ
ญาณ , ในฉววิฏัฏญาณนิทเทส อธบิายไวว้่า พระโยคาวจรเมือ่ละกามฉนัทะ 
ย่อมอธษิฐานจติดว้ยอาํนาจแห่งเนกขมัมะ เพราะฉะนัน้ ปัญญาในการอธษิฐาน 
จงึชือ่วา่จติตววิฏัฏญาณเมือ่ละพยาบาทยอ่มอธษิฐานจติดว้ยอาํนาจแหง่อ
พยาบาท    เพราะฉะนัน้ปัญญาในการอธษิฐานจงึชือ่วา่จติตววิฏัฏญาณเมือ่ละ
ถนีมทิธะยอ่มอธษิฐานจติดว้ยอาํนาจแห่งอาโลกสญัญา เพราะฉะนัน้ปัญญาใน
การอธษิฐาน จงึชือ่วา่จติตววิฏัฏญาณ เมือ่ละกเิลสทัง้ปวง ยอ่มอธษิฐานจติดว้ย
อาํนาจแหง่อรหตัตมรรค เพราะฉะนัน้ ปัญญาในการอธษิฐาน  จงึชือ่วา่จติต
ววิฏัฏญาณ ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรู้
ชดัเพราะเหตนุัน้ทา่นจงึกล่าววา่ปัญญาในการอธษิฐานชือ่วา่จติตววิฏัฏญาณ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๖/๔,๙๗/๑๕๗) 

ปัญญาในการออกและหลีกไป  : ญาณครอบโคตร,ญาณในอรยิมรรค  หมายถงึญาณในการ
ออกและหลกีไป,วชิชาในการออกและหลกีไปจากนิมติภายนอก หมายถงึปัญญา
ในการออกและหลกีไปจากนิมติภายนอก ซึง่เรยีกชือ่วา่โคตรภญูาณ (ญาณ
ครอบโคตร) ปัญญาในการออกและหลกีไปทัง้จากกเิลสขนัธแ์ละจากนิมติ
ภายนอก ซึง่เรยีกชือ่วา่มคัคญาณ (ญาณในอรยิมรรค) (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๐-๑๑/
๒,๒๒๗/๓๘๔) 

ปัญญาในความไม่ปรากฏ  : ญาณในอรรถแหง่ธรรมทีส่งบและเป็นประธาน หมายถงึปัญญา
ทีธ่รรมทัง้หลาย ขนัธ ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรมอกุศลธรรม อพัยากต
ธรรม กามาวจรธรรม รปูาวจรธรรม  อรปูาวจรธรรมอปรยิาปันนธรรมไมป่รากฎ 



 

๓๑๖๔ 
 

 

ตดักามฉนัทะขาดโดยชอบดว้ยเนกขมัมะ ตดัพยาบาทขาดโดยชอบดว้ยอ
พยาบาท ตดัถนีมทิธะขาดโดยชอบดว้ยอาโลกสญัญา ตดัอุทธจัจกุกกุจจะขาด
โดยชอบดว้ยอวกิเขปะ ตดัวจิกิจิฉาขาดโดยชอบดว้ยธมัมววตัถาน ตดัอวชิชา
ขาดโดยชอบดว้ยญาณ  ตดัอรตขิาดโดยชอบดว้ยปามชุชะ ตดันิวรณ์ขาดโดย
ชอบดว้ยปฐมฌานฯลฯตดักเิลสทัง้ปวงขาดโดยชอบดว้ยอรหตัตมรรค และดบั
กามฉนัทะไดด้ว้ยเนกขมัมะดบัพยาบาทไดด้ว้ยอพยาบาท ดบัถนีมทิธะไดด้ว้ย
อาโลกสญัญา ดบัอุทธจัจะไดด้ว้ยอวกิเขปะ    ดบัวจิกิจิฉาไดด้ว้ยธมัมววตัถาน 
ดบัอวชิชาไดด้ว้ยญาณ ดบัอรตไิด ้ดว้ยปามชุชะ ดบันิวรณ์ไดด้ว้ยปฐมฌานฯลฯ 
ดบักเิลสทัง้ปวงไดด้ว้ยอรหตัตมรรค ดงัคาํปรากฏในมาตกิาตอนหนึ่งว่า ปัญญา
ในความไมป่รากฏแหง่ธรรมทัง้ปวง เพราะตดัขาดโดยชอบและดบัไป ชือ่วา่สม
สสีฏัฐญาณ (ญาณในอรรถแหง่ธรรมทีส่งบและเป็นประธาน)  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๑๐-๑๑/๒,๓๓/๕๙๐)  

ปัญญาในความสละ: ญาณในการหลกีออกจากอกุศลดว้ยการสละ ดงัคาํปรากฏในมาตกิา 
ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาในความสละ ชือ่วา่วโิมกขววิฏัฏญาณ,ในฉ
ววิฏัฏญาณนิทเทส อธบิายไวว้า่ พระโยคาวจรสละกามฉนัทะดว้ยเนกขมัมะ 
เพราะฉะนัน้ ปัญญาในความสละจงึชือ่วา่วโิมกขววิฏัฏญาณสละพยาบาทดว้ยอ
พยาบาท เพราะฉะนัน้ ปัญญาในความสละ จงึชือ่วา่วโิมกขววิฏัฏญาณ  สละถนี
มทิธะดว้ยอาโลกสญัญา เพราะฉะนัน้ ปัญญาในความสละ จงึชือ่วา่วโิมกขววิฏัฏ
ญาณสละอุทธจัจะดว้ยอวกิเขปะเพราะฉะนัน้ปัญญาในความสละจงึชือ่วา่วิ
โมกขววิฏัฏญาณสละวจิกิจิฉาดว้ยธมัมววตัถาน  เพราะฉะนัน้ ปัญญาในความ
สละ จงึชือ่วา่วโิมกขววิฏัฏญาณสละกเิลสทัง้ปวงดว้ยอรหตัตมรรค เพราะฉะนัน้
ปัญญาในความสละ จงึชือ่วา่วโิมกขววิฏัฏญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕,๙๙/
๑๕๘) 

ปัญญาในธรรมต่าง ๆ   : ญาณแตกฉานในธรรม,ญาณทีท่าํใหรู้ธ้รรมมสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ ดงัคาํ
ปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งว่า  ปัญญาในธรรมต่างๆ ชือ่
วา่ธมัมปฏสิมัภทิาญาณ,ในแสดงปฏสิมัภทิาญาณ อธบิายไวว้่า  สทัธนิทรยีช์ือ่
วา่ธรรม  วริยินิทรยีช์ือ่วา่ธรรม สตนิทรยีช์ือ่วา่ธรรม สมาธนิทรยีช์ือ่วา่ธรรม 
ปัญญนิทรยีช์ือ่วา่ธรรม  สทัธนิทรยีเ์ป็นธรรมอยา่งหน่ึง วริยินิทรยีเ์ป็นธรรม
อยา่งหนึ่ง สตนิทรยีเ์ป็นธรรมอยา่งหนึ่ง สมาธนิทรยีเ์ป็นธรรมอยา่งหนึ่ง ปัญญิ
นทรยีเ์ป็นธรรมอยา่งหน่ึง พระโยคาวจรรูธ้รรมต่างๆ  เหล่าน้ีดว้ยญาณใด  เป็น
อนัรูเ้ฉพาะธรรมต่างๆ  เหล่าน้ีดว้ยญาณนัน้นัน่แหละ เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึ
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กล่าววา่ ปัญญาในธรรมต่างๆชือ่วา่ธมัมปฏสิมัภทิาญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๖/
๓, ๗๖/๑๒๗) 

ปัญญาในธรรมที่ว ่าง : ญาณในธรรมทีว่า่งจากอตัตา หมายถงึญาณในการหลกีออกจากอกุศล
ดว้ยความรู,้ญาณทีรู่ช้ดัอายตนะภายใน ๖ มจีกัขเุป็นตน้ตามความเป็นจรงิ ดงั
คาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาในธรรมทีว่า่ง ชือ่วา่
ญาณววิฏัฏญาณ,ในฉววิฏัฏญาณนิทเทสอธบิายไวว้า่ เมือ่พระโยคาวจรรูช้ดัและ
เหน็แจง้ตามความเป็นจรงิวา่ จกัขวุา่งจากอตัตา จากสิง่ทีเ่น่ืองดว้ยอตัตา จาก
ความเทีย่ง จากความยัง่ยนื จากความคงทีห่รอืจากความไมแ่ปรผนัเป็นธรรมดา 
ญาณยอ่มหลกีออกจากความยดึถอืในกามเพราะฉะนัน้ ปัญญาในธรรมทีว่า่ง จงึ
ชือ่วา่ญาณววิฏัฏญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๗/๕,๙๘/๑๕๗) 

ปัญญาในนิรตุติต่าง ๆ   : ญาณแตกฉานในนิรุตต,ิญาณทีท่าํใหรู้ช้ดันิรุตตติ่างๆ ดงัคาํปรากฏ
ในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาในนิรุตตติ่างๆชือ่วา่นิรตุติ
ปฏสิมัภทิาญาณ,ในปฏสิมัภทิาญาณนิทเทสอธบิายไวว้า่ ธรรมนิรตุตเิป็นอยา่ง
หน่ึง อรรถนิรุตตเิป็นอยา่งหนึ่ง พระโยคาวจรรูนิ้รุตตติ่างๆ เหล่าน้ีดว้ยญาณใด  
เป็นอนัรูเ้ฉพาะนิรุตตติ่างๆ เหล่าน้ีดว้ยญาณนัน้นัน่แหละ เพราะเหตนุัน้ ทา่นจงึ
กล่าววา่ ปัญญาในนิรุตตติา่งๆ ชือ่วา่นิรุตตปิฏสิมัภทิาญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๒๗/๓,๗๖/๑๒๗) 

ปัญญาในปฏิภาณต่าง ๆ   : ญาณแตกฉานในปฏภิาณ,ญาณทีท่าํใหรู้ช้ดัธรรม อรรถ และนิรุตต ิ
ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาในปฏภิาณต่างๆ
ชือ่วา่ปฏภิาณปฏสิมัภทิาญาณ,ในปฏสิมัภทิาญาณนิทเทส อธบิายไวว้า่ ญาณ
ในธรรม ๘  ประการ ญาณในอรรถ ๘ ประการ ญาณในนิรุตต ิ ๑๖ ประการ  
ญาณในธรรมเป็นอยา่งหนึ่ง ญาณในอรรถเป็นอยา่งหน่ึง  ญาณในนิรุตตเิป็น
อยา่งหนึ่ง พระโยคาวจรรูญ้าณต่าง  ๆเหล่าน้ีดว้ยญาณใด เป็นอนัรูเ้ฉพาะญาณ
ต่างๆ เหล่าน้ีดว้ยญาณนัน้นัน่แหละ เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่  ปัญญาใน
ปฏภิาณต่างๆ ชือ่วา่ปฏภิาณปฏสิมัภทิาญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๓,๗๖/
๑๒๗) 

ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ :   โลกุตตรปัญญา,ญาณในอรยิมรรคและอรยิผล ดงัคาํปรากฏในทกุ
นิทเทส ทีก่ลา่วไวว้า่ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพัยากฤตในภมู๓ิ ชือ่
วา่โลกยิปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔  ชือ่วา่โลกุตตรปัญญา,ในอฏัฐกนิทเทส 
อธบิายวา่ ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ คอื(๑)ปัญญาในโสดาปัตตมิรรค(๒)ปัญญา
ในโสดาปัตตผิล (๓) ปัญญาในสกทาคามมิรรค (๔) ปัญญาในสกทาคามผิล (๕) 
ปัญญาในอนาคามมิรรค(๖)ปัญญาในอนาคามผิล(๗) ปัญญาในอรหตัตมรรค  
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(๘) ปัญญาในอรหตัตผล เหล่าน้ีชือ่วา่ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ (อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๗๕๘/๔๙๓,๘๐๗/๕๑๘) 

ปัญญาในวิหารธรรมต่าง ๆ  ญาณในสภาวะแหง่วหิารธรรม,ญาณทีรู่ช้ดัอนิมติตวหิาร อปัปณิ
หติวหิารและสญุญตวหิาร ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่  
ปัญญาในวหิารธรรมต่างๆชือ่วา่วหิารฏัฐญาณ,ในญาณตัตยนิทเทส อธบิายไวว้า่ 
พระโยคาวจรเมือ่พจิารณานิมติโดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้ๆ  (ซึง่สงัขารนิมติ
ดว้ยญาณ) ยอ่มเหน็ความเสือ่ม    เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่นิีมติ น้ีชือ่
วา่อนิมติตวหิาร เมือ่พจิารณาปณิธ ิ (ความตัง้มัน่) โดยความเป็นภยั ถูกตอ้ง
แลว้ๆ  (ซึง่ปณิธดิว้ยญาณ)    ยอ่มเหน็ความเสือ่มเพราะจติน้อมไปในนิพพานที่
ไมม่ปีณิหติะนี้ชือ่วา่อปัปณิหติวหิาร เมือ่พจิารณาอภนิิเวส (ความยดึมัน่) โดย
ความเป็นภยั    ถูกตอ้งแลว้ๆ (ซึง่อภนิิเวสดว้ยญาณ) ยอ่มเหน็ความเสือ่ม 
เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีเ่ป็นสญุญตะ น้ีชือ่วา่สญุญตวหิาร พระโยคาวจร
เมือ่พจิารณารูปนิมติโดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้  ๆ ยอ่มเหน็ความเสือ่ม    
เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่นิีมติ น้ีชือ่วา่อนิมติตวหิาร เมือ่พจิารณารปู
ปณิธ ิ   (ตณัหาอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่รปู) โดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้ ๆ  ยอ่มเหน็
ความเสือ่ม    เพราะจติน้อมไปในนพิพานทีไ่มม่ปีณิหติะ น้ีชือ่วา่อปัปณิหติ
วหิาร เมือ่พจิารณารปูาภนิิเวส (ความยดึมัน่วา่รปู) โดยความเป็นภยั ถูกตอ้ง
แลว้  ๆ ยอ่มเหน็ความเสือ่ม    เพราะจติน้อมไปในนพิพานทีเ่ป็นสญุญตะ น้ีชือ่
วา่สญุญตวหิาร....อนิมติตวหิารเป็นอยา่งหน่ึง อปัปณิหติวหิารเป็นอยา่งหนึ่ง 
สญุญตวหิารเป็นอยา่งหนึ่ง  ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา  
เพราะมสีภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ ปัญญาในวหิารธรรมต่างๆชือ่
วา่วหิารฏัฐญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๙/๓,๗๘/๑๓๑,๗๙/๑๓๕) 

ปัญญาในวิหารสมาบตัิต ่าง ๆ  : ญาณในสภาวะแหง่วหิารสมาบตั,ิณาณทีรู่ช้ดัอนิมติตวหิาร
สมาบตั ิ อปัปณิหติวหิารสมาบตั ิ สญุญตวหิารสมาบตั ิ ดงัคาํปรากฏในมาตกิา 
ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาในวหิารสมาบตัติ่างๆ ชือ่วา่วหิาร
สมาปัตตฏัฐญาณ,ในญาณตัตยนิทเทส อธบิายวา่ พระโยคาวจรเมื่อพจิารณา
นิมติโดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้ๆ  ยอ่มเหน็ความเสือ่ม เพราะจติน้อมไปใน
นิพพานทีไ่มม่นิีมติ เพง่เฉยความเป็นไปแลว้  นึกถงึนิพพานอนัเป็นความดบัไม่
มนิีมติแลว้ ยอ่มเขา้สมาบตั ิ น้ีชือ่วา่อนิมติตวหิารสมาบตั ิ เมือ่พจิารณาปณิธโิดย
ความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้ ๆ ยอ่มเหน็ความเสือ่มเพราะจติน้อมไปในนิพพานที่
ไมม่ปีณิหติะ เพง่เฉยความเป็นไปแลว้ นึกถงึนิพพานอนัเป็นความดบัไมม่ปีณิหิ
ตะแลว้ ยอ่มเขา้สมาบตั ิ น้ีชือ่วา่อปัปณิหติวหิารสมาบตั ิ เมือ่พจิารณาอภนิิเวส
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โดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้ๆ ยอ่มเหน็ความเสือ่มเพราะจติน้อมไปในนิพพาน
ทีเ่ป็นสญุญตะ เพง่เฉยความเป็นไปแลว้ นึกถงึนิพพานอนัเป็นความดบัเป็น
สญุญตะแลว้ยอ่มเขา้สมาบตั ิ น้ีชือ่วา่สญุญตวหิารสมาบตั.ิ..พระโยคาวจรเมือ่
พจิารณาชรามรณนิมติโดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้  ๆ ยอ่มเหน็ความเสือ่ม  
เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่นิีมติ เพง่เฉยความเป็นไปแลว้ นึกถงึนิพพาน
อนัเป็นความดบัไมม่นิีมติแลว้ ยอ่มเขา้สมาบตั ิน้ีชือ่วา่อนิมติตวหิารสมาบตั ิเมือ่
พจิารณาชรามรณปณิธโิดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้ๆ ยอ่มเหน็ความเสือ่ม 
เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่ปีณิหติะ เพง่เฉยความเป็นไปแลว้  นึกถงึ
นิพพานอนัเป็นความดบั ไมม่ปีณิหติะแลว้ ยอ่มเขา้สมาบตั ิ น้ีชือ่วา่อปัปณิหติ
วหิารสมาบตั ิ เมือ่พจิารณาชรามรณาภนิิเวสโดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้ๆ 
ย่อมเหน็ความเสือ่ม  เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีเ่ป็นสญุญตะ เพง่เฉยความ
เป็นไปแลว้นกึถงึนิพพานอนัเป็นความดบัเป็นสุญญตะแลว้  ยอ่มเขา้สมาบตั ิ น้ี
ชือ่วา่สญุญตวหิารสมาบตั ิ ....อนิมติตวหิารสมาบตัเิป็นอย่างหน่ึง อปัปณิหติ
วหิารสมาบตั ิ เป็นอยา่งหนึ่ง  สญุญตวหิารสมาบตัเิป็นอยา่งหน่ึง ชือ่วา่ญาณ 
เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา  เพราะมสีภาวะรูช้ดัเพราะเหตุนัน้ ทา่น
จงึกล่าววา่ ...ปัญญาในวหิารสมาบตัติ่างๆ ชือ่วา่วหิารสมาปัตตฏัฐญาณ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๓๑/๓,๗๘/๑๓๑,๗๙/๑๓๕) 

ปัญญาในสภาวะต่าง ๆ  : ญาณในการหลกีออกจากอกุศลดว้ยการคดิถงึกุศล ดงัคาํปรากฏใน
มาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหน่ึงวา่ ปัญญาในธรรมเป็นเหตหุลกีออกจาก
สภาวะต่างๆ  ชือ่วา่เจโตววิฏัฏญาณ,ในฉววิฏัฏญาณนิทเทส อธบิายวา่ กาม
ฉนัทะเป็นสภาวะต่างๆ เนกขมัมะเป็นสภาวะเดยีว    เมื่อพระโยคาวจรคดิถงึ
เนกขมัมะทีเ่ป็นสภาวะเดยีว จติยอ่มหลกีออกจากกามฉนัทะ  เพราะฉะนัน้ 
ปัญญาในสภาวะต่าง ๆ  ชือ่วา่เจโตววิฏัฏญาณ  พยาบาทเป็นสภาวะต่างๆ 
อพยาบาทเป็นสภาวะเดยีว เมือ่พระโยคาวจร คดิถงึอพยาบาททีเ่ป็นสภาวะ
เดยีว จติยอ่มหลกีออกจากพยาบาท    เพราะฉะนัน้ ปัญญาในสภาวะต่างๆ จงึ
ชือ่วา่เจโตววิฏัฏญาณ ถนีมทิธะเป็นสภาวะต่างๆ  อาโลกสญัญาเป็นสภาวะ
เดยีว เมือ่พระโยคาวจรคดิถงึอาโลกสญัญาทีเ่ป็นสภาวะเดยีว จติยอ่มหลกีออก
จากถนีมทิธะเพราะฉะนัน้ ปัญญาในสภาวะต่างๆจงึชือ่วา่เจโตววิฏัฏญาณฯลฯ
กเิลสทัง้ปวงเป็นสภาวะต่างๆ อรหตัตมรรคเป็นสภาวะเดยีว เมือ่พระโยคาวจร
คดิถงึอรหตัตมรรคทีเ่ป็นสภาวะเดยีว จติยอ่มหลกีออกจากกเิลสทัง้ปวง 
เพราะฉะนัน้ ปัญญาในสภาวะต่างๆ  จงึชือ่วา่เจโตววิฏัฏญาณ ชือ่วา่ญาณ  
เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรูช้ดัเพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึ
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กล่าววา่ ปัญญาในสภาวะต่างๆ ชือ่วา่เจโตววิฏัฏญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๕/
๔,๙๖/๑๕๖) 

ปัญญาในสภาวะแต่ละอยา่ง สภาวะต่าง ๆ  สภาวะเดียวและเดช : ญาณในอรรถแหง่ธรรม
เป็นเครือ่งขดัเกลา ญาณทีรู่ช้ดัอกุศลธรรมมรีาคะเป็นตน้เป็นสภาวะแตล่ะอยา่ง 
กามฉนัทะนิวรณ์เป็นตน้เป็นสภาวะต่างๆ เนกขมัมะเป็นตน้เป็นสภาวะเดยีว 
ดว้ยเดช ๕ มศีลีเป็นตน้ ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่ 
ปัญญาในสภาวะแตล่ะอยา่ง สภาวะต่างๆ  สภาวะเดยีวและเดช ชือ่วา่สลัเลขฏัฐ
ญาณ  

  ในสลัเลขฏัฐญาณนิทเทส อธบิายวา่   
  คาํวา่ สภาวะแต่ละอย่าง    อธบิายวา่ ราคะ  (ความกําหนดั) เป็นสภาวะ

อยา่งหนึ่ง โทสะ (ความประทุษรา้ย) เป็นสภาวะอยา่งหนึ่ง โมหะ (ความหลง) 
เป็นสภาวะอยา่งหน่ึง โกธะ (ความโกรธ) ฯลฯ อุปนาหะ    (ความผกูโรธ) ฯลฯ 
มกัขะ(ความลบหลู่) ฯลฯ ปฬาสะ (ความตเีสมอ) ฯลฯ อสิสา (ความรษิยา) ฯลฯ 
มจัฉรยิะ(ความตระหนี่) ฯลฯ มายา    (มารยา)ฯลฯ สาเฐยยะ (ความโออ้วด) 
ฯลฯ  ถมัภะ(ความหวัดือ้) ฯลฯ    สารมัภะ (ความแขง่ด)ี ฯลฯมานะ (ความถอื
ตวั) ฯลฯ อตมิานะ(ความดหูมิน่ทา่น) ฯลฯมทะ (ความมวัเมา)ฯลฯ ปมาทะ 
(ความประมาท) ฯลฯกเิลสทัง้ปวง ฯลฯ ทุจจรติทัง้ปวง ฯลฯ อภสิงัขารทัง้ปวง 
ฯลฯ กรรมอนัเป็นเหตุใหส้ตัวไ์ปสูภ่พทัง้ปวง เป็นสภาวะอยา่งหน่ึง 

  คาํวา่ สภาวะต่าง  ๆ  และสภาวะเดยีว    อธบิายวา่    กามฉนัทะชือ่วา่
สภาวะต่างๆ เนกขมัมะชือ่วา่สภาวะเดยีว    พยาบาทชือ่วา่สภาวะต่าง  ๆ    
อพยาบาทชือ่วา่สภาวะเดยีว ถนีมทิธะชือ่วา่สภาวะต่าง  ๆ  อาโลกสญัญาชือ่วา่
สภาวะเดยีว    อุทธจัจะชือ่วา่สภาวะต่าง  ๆ    อวกิเขปะชือ่วา่สภาวะเดยีว 
วจิกิจิฉาชือ่วา่สภาวะต่างๆ ธมัมววตัถานชือ่วา่สภาวะเดยีว    อวชิชาชือ่วา่
สภาวะต่าง  ๆ  ญาณชือ่วา่สภาวะเดยีว อรตชิือ่วา่สภาวะต่าง  ๆ  ปามชุชะชือ่
วา่สภาวะเดยีว นิวรณ์ชือ่วา่สภาวะต่าง  ๆ ปฐมฌานชือ่วา่สภาวะเดยีว ฯลฯ 
กเิลสทัง้ปวงชือ่วา่สภาวะต่างๆ   อรหตัตมรรคชือ่วา่สภาวะเดยีว  

  คาํวา่ เดช  อธบิายวา่  เดชม ี๕  คอื (๑) เดชคอืศลีเครือ่งดาํเนินไป (๒) เดช
คอืคุณ(๓) เดชคอืปัญญา (๔) เดชคอืบญุ  (๕) เดชคอืธรรม    บุคคลผูม้เีดช 
ย่อมทาํเดชคอืความเป็นผูทุ้ศลีใหส้ิน้ไปดว้ยเดชคอืศลีเครือ่งดาํเนินไป ยอ่มทาํ
เดชมใิชคุ่ณใหส้ิน้ไปดว้ยเดชคอืคุณยอ่มทาํเดชคอืความเป็นผูม้ปัีญญาทรามให้
สิน้ไปดว้ยเดชคอืปัญญา ยอ่มทาํเดชมใิชบุ่ญใหส้ิน้ไปดว้ยเดชคอืบญุ  ยอ่มทาํ
เดชคอือธรรมใหส้ิน้ไปดว้ยเดชคอืธรรม 
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  กามฉนัทะมใิช่ธรรมเครือ่งขดัเกลาเนกขมัมะเป็นธรรมเครือ่งขดัเกลา 
พยาบาทมใิชธ่รรมเครือ่งขดัเกลาอพยาบาทเป็นธรรมเครือ่งขดัเกลาถนีมทิธะ
มใิชธ่รรมเครือ่งขดัเกลาอาโลกสญัญาเป็นธรรมเครือ่งขดัเกลา อุทธจัจะมใิช่
ธรรมเครือ่งขดัเกลา    อวกิเขปะเป็นธรรมเครือ่งขดัเกลาวจิกิจิฉามใิชธ่รรม
เครือ่งขดัเกลา  ธมัมววตัถานเป็นธรรมเครือ่งขดัเกลา อวชิชามใิชธ่รรมเครือ่งขดั
เกลา  ญาณเป็นธรรมเครือ่งขดัเกลา อรตมิใิชธ่รรมเครือ่งขดัเกลา  ปามชุชะเป็น
ธรรมเครือ่งขดัเกลา นิวรณ์มใิชธ่รรมเครือ่งขดัเกลา  ปฐมฌานเป็นธรรมเครือ่ง
ขดัเกลาฯลฯ กเิลสทัง้ปวงมใิชธ่รรมเครือ่งขดัเกลา อรหตัตมรรคเป็นธรรมเครือ่ง
ขดัเกลา ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา  เพราะมสีภาวะรูช้ดั
เพราะเหตุนัน้  ทา่นจงึกล่าววา่ ปัญญาในสภาวะแต่ละอยา่ง สภาวะต่าง ๆ 
สภาวะเดยีว และเดช ชือ่วา่สลัเลขฏัฐญาณ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๗/๔,๘๘/๑๔๘) 

ปัญญาในสภาวะที่สาํเรจ็ :   ญาณทีท่าํใหแ้สดงฤทธิต์่างๆ ได,้ญาณทีรู่ช้ดัอทิธบิาท อบรมจติ 
ตัง้จติ อธษิฐานจติ ใหส้ขุสญัญาและลหุสญัญาเกดิ แลว้น้อมนําจติไปเพือ่อทิธวิธิ
ญาณ ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่ ปัญญาในสภาวะที่
สาํเรจ็ ดว้ยการกาํหนดกายและจติเขา้ดว้ยกนั ดว้ยอาํนาจการตัง้ไวซ้ึง่สขุสญัญา
และลหุสญัญาชือ่วา่อทิธวิธิญาณ,ในอทิธวิธิญาณนิทเทส อธบิายวา่ ภกิษุใน
ธรรมวนิยันี้  เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉนัทสมาธปิธานสงัขาร(สมาธทิีเ่กดิ
จากฉนัทะและความเพยีรสรา้งสรรค)์    เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธิ
ปธานสงัขาร(สมาธทิีเ่กดิจากวริยิะและความเพยีรสรา้งสรรค)์เจรญิอทิธบิาทที่
ประกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร  (สมาธทิีเ่กดิจากจติตะและความเพยีร
สรา้งสรรค)์เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิงัสาสมาธปิธานสงัขาร    (สมาธทิี่
เกดิจากวมิงัสาและความเพยีรสรา้งสรรค)์  ภกิษุนัน้ยอ่มอบรมขม่จติทาํใหเ้ป็น
จติอ่อน    ควรแก่การงานในอทิธบิาท ๔  ประการนี้  ครัน้แลว้ยอ่มตัง้กายไวใ้น
จติบา้ง    ตัง้จติไวใ้นกายบา้ง น้อมจติไปดว้ยอํานาจกายบา้ง น้อมกายไปดว้ย
อาํนาจจติบา้ง อธษิฐานจติดว้ยอาํนาจกายบา้ง อธษิฐานกายดว้ยอาํนาจจติบา้ง    
ครัน้น้อมจติไปดว้ยอํานาจกาย  น้อมกายไปดว้ยอาํนาจจติ  อธษิฐานจติดว้ย
อาํนาจกาย อธษิฐานกายดว้ยอํานาจจติแลว้  ยอ่มใหส้ขุสญัญาและลหุสญัญา
หยัง่ลงในกายอยู ่ เธอมจีติอบรมแลว้อยา่งนัน้ บรสิทุธิผ์อ่งแผว้    ยอ่มน้อมนํา
จติไปเพือ่อทิธวิธิญาณ เธอยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่งคอื    คนเดยีวแสดง
เป็นหลายคนกไ็ด ้   หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวกไ็ดแ้สดงใหป้รากฏกไ็ด ้หรอืให้
หายไปกไ็ด ้ทะลุฝา กาํแพง ภเูขา  ไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งกไ็ด ้ผดุขึน้
หรอืดาํลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน้ํากไ็ด ้  เดนิบนน้ําโดยทีน้ํ่าไมแ่ยกเหมอืนเดนิ
บนแผน่ดนิกไ็ด ้    นัง่ขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปกไ็ด ้  ใชฝ่้ามอื
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ลบูคลาํดวงจนัทรด์วงอาทติยซ์ึง่มฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากกไ็ด ้    ใชอ้าํนาจทาง
กายไปจนถงึพรหมโลกกไ็ด ้  ชือ่วา่ญาณ    เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้    ชือ่ว่า
ปัญญา    เพราะมสีภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้ทา่นจงึกล่าววา่ ปัญญาในสภาวะที่
สาํเรจ็ดว้ยการกาํหนดกาย (ของตน)และจติ (มฌีานเป็นบาท) เขา้ดว้ยกนัดว้ย
อาํนาจการตัง้ไวซ้ึง่สขุสญัญาและลหุสญัญา ชือ่วา่อทิธวิธิญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๕๑/๕,๑๐๑/๑๖๐)  

ปัญญาในสภาวะแท้ : ญาณในการหลกีออกจากภาวะทีไ่มแ่ทด้ว้ยภาวะทีแ่ท ้ ดงัคาํปรากฏใน
มาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหน่ึงวา่ ปัญญาในสภาวะแท ้  ชือ่วา่สจัจววิฏัฏ
ญาณ,ในฉววิฏัฏญาณนิทเทส อธบิายว่า พระโยคาวจร เมือ่กาํหนดรูส้ภาวะทีบ่บี
คัน้ สภาวะทีปั่จจยัปรุงแต่งสภาวะทีท่าํใหเ้ดอืดรอ้น สภาวะทีแ่ปรผนัแหง่ทุกข์
ย่อมหลกีไป เพราะฉะนัน้ปัญญาในสภาวะแทจ้งึชือ่วา่สจัจววิฏัฏญาณ 

  เมือ่ละสภาวะทีป่ระมวลมา สภาวะทีเ่ป็นเหตุ สภาวะทีเ่กีย่วขอ้ง    สภาวะที่
พวัพนัแหง่สมทุยั ยอ่มหลกีไป เพราะฉะนัน้ ปัญญาในสภาวะแท ้ จงึชือ่วา่สจัจ
ววิฏัฏญาณ 

  เมือ่ทาํใหแ้จง้สภาวะทีเ่ป็นเครือ่งสลดัออก สภาวะทีเ่ป็นวเิวก สภาวะทีเ่ป็น
อสงัขตะ สภาวะทีเ่ป็นอมตะแหง่นิโรธยอ่มหลกีไป เพราะฉะนัน้ปัญญาในสภาวะ
แทจ้งึชือ่วา่สจัจววิฏัฏญาณ 

  เมือ่เจรญิสภาวะทีนํ่าออก สภาวะทีเ่ป็นเหตุ  สภาวะทีเ่หน็  สภาวะทีเ่ป็นใหญ่
แหง่มรรค ยอ่มหลกีไป เพราะฉะนัน้  ปัญญาในสภาวะแท ้ จงึชือ่วา่สจัจววิฏัฏ
ญาณ...ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา    เพราะมสีภาวะรู้
ชดัเพราะเหตนุัน้ ท่านจงึกล่าววา่ปัญญาในสภาวะแท ้  ชือ่วา่สจัจววิฏัฏญาณ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๙/๕, ๑๐๐/๑๕๘) 

ปัญญาในสภาวะที่ควรกาํหนดร ู้ : ทุกขญาณ, ปัญญาในสภาวะทีค่วรกาํหนดรู ้ชือ่วา่ทุกขญาณ
, ญาณทีรู่ช้ดัสภาวะทีบ่บีคัน้  สภาวะทีปั่จจยัปรุงแต่ง สภาวะทีท่าํใหเ้ดอืดรอ้น 
สภาวะทีแ่ปรผนั  สภาวะทีค่วรกาํหนดรูแ้หง่ทุกข,์ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรู้
ธรรมนัน้  ชือ่วา่ปัญญา    เพราะมสีภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้    ทา่นจงึกล่าววา่    
ปัญญาในสภาวะทีค่วรกาํหนดรู ้    ชือ่วา่ทุกขญาณ,ญาณของทา่นผูม้คีวาม
เพยีบพรอ้มดว้ยมรรคนี้ ชือ่วา่ทุกขญาณ,ในสจัจญาณจตุกกทวยนิทเทส อธบิาย
วา่ ความรูท้ ัว่  ความรูช้ดั  การเลอืกเฟ้น การคน้ควา้ ความสอดสอ่งธรรม การ
กาํหนดด ีการเขา้ไปกาํหนด  การเขา้ไปกาํหนดเฉพาะ ความเป็นบณัฑติ ความ
เป็นผูฉ้ลาด ความเป็นผูล้ะเอยีด ความแจม่แจง้ ความคดิ    การพจิารณา 
ปัญญากวา้งขวางดุจแผน่ดนิ ปัญญาทีท่าํลายกเิลส ปัญญาเครื่องแนะนํา 



 

๓๑๗๑ 
 

 

ความเหน็แจง้ ความรูพ้รอ้ม ปัญญาดงัประตกั ปัญญาเป็นใหญ่   ปัญญาเป็น
กาํลงั  ปัญญาเป็นศสัตรา ปัญญาดงัปราสาท  ปัญญาเป็นแสงสวา่ง  ปัญญาเป็น
รศัม ี  ปัญญาอนัรุง่เรอืง ปัญญาดงัรตันะ ความไมห่ลง    การเลอืกเฟ้นธรรม  
สมัมาทฏิฐ ิ ซึง่ปรารภทุกขเ์กดิขึน้ น้ีทา่นกล่าววา่    ทุกขญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๑๐๘/๑๖๘) 

ปัญญาในสภาวะที่ควรเจริญ :   สมทุยญาณ, ปัญญาในสภาวะทีค่วรละ ชือ่วา่สมทุยญาณ
,ญาณทีรู่ช้ดัสภาวะทีป่ระมวลมา  สภาวะทีเ่ป็นเหตุ สภาวะทีเ่กีย่วขอ้ง สภาวะที่
พวัพนัสภาวะทีค่วรละแหง่สมทุยั,ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้  ชือ่วา่
ปัญญา    เพราะมสีภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้    ทา่นจงึกล่าววา่    ปัญญาใน
สภาวะทีค่วรละ ชือ่วา่สมทุยญาณ,ญาณของทา่นผูม้คีวามเพยีบพรอ้มดว้ยมรรค
น้ี    ชือ่วา่ทุกขสมทุยญาณ,ในสจัจญาณจตุกกทวยนิทเทส อธบิายวา่ ความรูท้ ัว่ 
ความรูช้ดัฯลฯ ความไมห่ลง  การเลอืกเฟ้นธรรมสมัมาทฏิฐซิึง่ปรารภทุกข
สมทุยัเกดิขึน้ น้ีทา่นกล่าววา่ ทุกขสมทุยญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๐๘/๑๖๘) 

ปัญญาในสภาวะที่ควรทาํให้แจ้ง : นิโรธญาณ,ปัญญาในสภาวะทีค่วรทาํใหแ้จง้ ชือ่วา่นิโรธ
ญาณ,ญาณทีรู่ช้ดัสภาวะทีเ่ป็นเครือ่งสลดัออก สภาวะทีเ่ป็นวเิวก สภาวะทีเ่ป็น
อสงัขตะ    สภาวะทีเ่ป็นอมตะ สภาวะทีค่วรทาํใหแ้จง้แหง่นิโรธ,ชือ่วา่ญาณ 
เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้  ชือ่วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้  ทา่น
จงึกล่าววา่ ปัญญาในสภาวะทีค่วรทาํใหแ้จง้ ชือ่วา่นิโรธญาณ,ญาณของทา่นผูม้ี
ความเพยีบพรอ้มดว้ยมรรคนี้  ชือ่วา่ทุกขนิโรธญาณ,ในสจัจญาณจตุกกทวยนิท
เทส อธบิายวา่ ความรูท้ ัว่ ความรูช้ดัฯลฯความไมห่ลง การเลอืกเฟ้นธรรม 
สมัมาทฏิฐ ิ ซึง่ปรารภทุกขนิโรธเกดิขึน้ น้ีทา่นกล่าววา่ ทุกขนิโรธญาณ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๑๐๘/๑๖๘) 

ปัญญาในสภาวะที่ควรละ : มคัคญาณ, ปัญญาในสภาวะทีค่วรเจรญิ ชือ่วา่มคัคญาณ,ญาณทีรู่้
ชดัสภาวะทีนํ่าออก  สภาวะทีเ่ป็นเหตุ สภาวะทีเ่หน็ สภาวะทีเ่ป็นใหญ่ สภาวะที่
ควรเจรญิแหง่มรรค,ชือ่วา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา    เพราะ
มสีภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้  ทา่นจงึกล่าววา่  ปัญญาในสภาวะทีค่วรเจรญิ ชือ่
วา่มคัคญาณ,ญาณของทา่นผูม้คีวามเพยีบพรอ้มดว้ยมรรคนี้ ชื่อว่าทุกขนิโรธคา
มนีิปฏปิทาญาณ,ในสจัจญาณจตุกกทวยนิทเทส อธบิายวา่  ความรูท้ ัว่ ความรู้
ชดั ฯลฯ ความไมห่ลง การเลอืกเฟ้นธรรม  สมัมาทฏิฐซิึง่ปรารภทุกขนิโรธคามนีิ
ปฏปิทาเกดิขึน้ น้ีทา่นกล่าววา่ ทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทาญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๑๐๘/๑๖๘) 



 

๓๑๗๒ 
 

 

ปัญญาในสมาบตัิต่าง ๆ  :  ญาณในสภาวะแหง่สมาบตั,ิญาณทีรู่ช้ดัอนิมติตสมาบตั ิ อปัปณิหติ
สมาบตั ิ สญุญตสมาบตั ิ ดงัคาํปรากฏในมาตกิา ปฏสิมัภทิามรรค ตอนหนึ่งวา่  
ปัญญาในสมาบตัติ่างๆ ชื่อว่าสมาปัตตฏัฐญาณ,ในญาณตัตยนิทเทส อธบิายวา่ 
พระโยคาวจรเมือ่พจิารณานิมติโดยความเป็นภยั เพง่เฉยความเป็นไปแลว้นึก
ถงึนิพพานอนัเป็นความดบัไมม่นิีมติแลว้ ยอ่มเขา้สมาบตั ิ เพราะจติน้อมไปใน
นิพพานทีไ่มม่นิีมติ น้ีชือ่วา่อนิมติตสมาบตั ิ เมือ่พจิารณาปณิธโิดยความเป็นภยั  
เพง่เฉยความเป็นไปแลว้ นึกถงึนิพพานอนัเป็นความดบั ไมม่ปีณิหติะแลว้ ยอ่ม
เขา้สมาบตั ิ เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่ปีณิหติะนี้ชือ่วา่อปัปณิหติสมาบตั ิ
เมือ่พจิารณาอภนิิเวสโดยความเป็นภยั เพง่เฉยความเป็นไปแลว้ นึกถงึนิพพาน
อนัเป็นความดบัเป็นสญุญตะแลว้ ยอ่มเขา้สมาบตั ิเพราะจติน้อมไปในนิพพานที่
เป็นสญุญตะ น้ีชือ่วา่สญุญตสมาบตั ิ   พระโยคาวจรเมือ่พจิารณารปูนิมติโดย
ความเป็นภยั เพง่เฉยความเป็นไปแลว้นึกถงึนิพพานอนัเป็นความดบัไมม่นิีมติ
แลว้  ยอ่มเขา้สมาบตั ิ  เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่นิีมติ น้ีชือ่วา่อนิมติต
สมาบตั ิ   เมื่อพจิารณารปูปณิธโิดยความเป็นภยั เพง่เฉยความเป็นไปแลว้ นึก
ถงึนิพพานอนัเป็นความดบัไมม่ปีณิหติะแลว้  ยอ่มเขา้สมาบตั ิ เพราะจติน้อมไป
ในนิพพานทีไ่มม่ปีณิหติะ น้ีชือ่วา่อปัปณิหติสมาบตั ิ เมือ่พจิารณารปูาภนิิเวส
โดยความเป็นภยั เพง่เฉยความเป็นไปแลว้ นึกถงึนิพพานอนัเป็นความดบัเป็น
สญุญตะแลว้ ยอ่มเขา้สมาบตั ิเพราะจติน้อมไปในนิพพานทีเ่ป็นสญุญตะ น้ีชือ่วา่
สญุญตสมาบตั ิ ...อนิมติตสมาบตัเิป็นอยา่งหนึ่ง  อปัปณิหติสมาบตัเิป็นอยา่ง
หน่ึง  สญุญตสมาบตัเิป็นอยา่งหนึ่ง ... ชื่อวา่ญาณ เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้  ชือ่
วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรูช้ดั เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่... ปัญญาใน
สมาบตัติ่างๆ ชือ่วา่สมาปัตตฏัฐญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๓,๗๘/๑๓๑,๗๙/
๑๓๕) 

ปัญญาในอนุปพุพวิหารสมาบตัิ ๙  :  ความรอบรู,้ ความหยัง่รูเ้หตุผล, ความเขา้ใจสภาวธรรม
ของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิของผูอ้ยู่ในสมาบตัติามลาํดบั 

                           มาในทสกนิทเทส กล่าวถงึปัญญาในอนุปุพพวหิารสมาบตั ิ ๙ คอื (๑) 
ปัญญาในปฐมฌานสมาบตั ิ (๒) ปัญญาในทุตยิฌานสมาบตั ิ (๓) ปัญญาในตตยิ
ฌานสมาบตั ิ(๔) ปัญญาในจตุตถฌานสมาบตั ิ(๕) ปัญญาในอากาสานญัจายตน
สมาบตั ิ (๖) ปัญญาในวญิญาณญัจายตนสมาบตั ิ (๗) ปัญญาในอา
กญิจญัญายตนสมาบตั ิ (๘) ปัญญาในเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิ (๙) ปัจจ
เวกขณญาณของโยคาวจรบุคคลผูอ้อกจากสญัญาเวทยตินิโรธสมาบตั ิ (อภ.ิว.ิ
(ไทย)๓๕/๘๐๘/๕๑๙) 



 

๓๑๗๓ 
 

 

ปัญญาในอภิญญา ๖  : ปัญญาทีล่่วงรูเ้รือ่งฤทธิ,์ หทูพิย,์ ความรูใ้จผูอ้ื่น, ความรูท้ีท่าํใหร้ะลกึ
ชาตไิด,้ ความรูก้ารจุตแิละเกดิ, และรูก้ารทาํอาสวะใหห้มดไป 

                          มาในฉกักนิทเทส กล่าวถงึเรือ่งปัญญาในอภญิญา ๖ คอื (๑) อทิธวิธิญาณ 
ความรูท้ีท่าํใหแ้สดงฤทธิต์า่ง ๆ ได ้ (๒) โสตธาตวุสิทุธญิาณ ความรูท้ีท่าํใหม้หีู
ทพิย ์ (๓) ปรจติตญาณ ความรูท้ีท่าํใหรู้ใ้จผูอ้ื่น (๔) ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ  
ความรูท้ีท่าํใหร้ะลกึชาตไิด ้ (๕) จุตปูปาตญาณ ความรูก้ารจุตแิละเกดิ (๖) อาส
วกัขยญาณ ความรูท้ีท่าํใหอ้าสวะสิน้ไป ชือ่วา่ปัญญาในอภญิญา ๖ (อภ.ิว.ิ(ไทย)
๓๕/๘๐๕/๕๑๗) 

ปัญญาในอรรถต่าง ๆ  : ความรูค้วามฉลาดในเน้ือหาของความในอรรถต่างๆเรยีกวา่อตัถ
ปฏสิมัภทิาญาณ 

                          มาในปฏสิมัภทิาญาณนิทเทส แสดงปฏสิมัภทิาญาณอรรถต่าง ๆ ชือ่
วา่อตัถปฏสิมัภทิาญาณ ปัญญาในธรรม  ต่าง ๆ ชือ่วา่ธมัมปฏสิมัภทิาญาณ 
ปัญญาในนิรุตตติ่าง ๆ ชือ่วา่นิรุตตปิฏสิมัภทิาญาณ ปัญญาในปฏภิาณต่าง ๆ 
ชือ่วา่ปฏภิาณปฏสิมัภทิาญาณ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๗๖/๑๒๗) 

ปัญญาบารมี : การสัง่สมความรอบรู,้ ความหยัง่รูเ้หตุผล, ความเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่
ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ พระผูม้พีระภาคทรงยกยอ่งพระสารบีุตร 

                         มาในสารปีุตตเถราปทาน เรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงยกยอ่งและโปรดปราน
พระสารบีุตรวา่ พระสารบีุตรนี้ จกัเป็นผูส้ามารถแกลว้กลา้ในไตรเพท จกัสาํเรจ็
ปัญญาบารม ี แลว้ใหห้มูส่ตัวอ์ิม่เอบิได ้ ปัญญาบารมมีาใน สโมธานกถา การ
บาํเพญ็บารม ี๓๐ ทศั พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในภพทีเ่ราเป็นวธิรูบณัฑติและสุ
รยิพราหมณ์ มาตงัคพราหมณ์ ผูเ้ป็นศษิยเ์ก่าของอาจารย ์ บารมทีัง้ ๒ น้ี เป็น
ปัญญาบารม ีพระพทุธองคต์รสัวา่ ทา่นจงยดึปัญญาบารมขีอ้ที ่๔ แห่งบารม ี๑๐ 
น้ี บาํเพญ็ใหม้ัน่คงก่อน ถา้ทา่นปรารถนาจะบรรลุพระโพธญิาณ ทา่นกจ็ง
บาํเพญ็ปัญญาบารม ี (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๖๑/๔๒, ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/
๗๗๗, ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๓๑/๕๘๔,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๓๒/๕๘๕,ข.ุพทฺุธ.
(ไทย)๓๓/๑๓๔/๕๘๕) (ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๑๗๙/๕๔๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๕๖/๔๑) 

ปัญญาบารมีธรรม : ธรรมเครือ่งสัง่สมปัญญา,  การสัง่สมความรอบรู,้ ความหยัง่รูเ้หตุผล, 
ความเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ 

                         กล่าวถงึปัญญาบารมธีรรม วา่ ภกิษุผูบ้รรลุปัญญาบารมธีรรมแลว้ มปัีญญา
เครือ่งตรสัรูม้ากเป็นนกัปราชญผ์ูใ้หญ่ ไมใ่ชเ่ป็นคนเขลา ทัง้ไมเ่หมอืนคนเขลา 
เป็นผูด้บัความทุกขร์อ้นไดทุ้กเมือ่ ทอ่งเทีย่วไปอยู ่ เรามคีวามคุน้เคยกบัพระ



 

๓๑๗๔ 
 

 

ศาสดามาก เราทาํคาํสอนของพระพทุธเจา้เสรจ็แลว้ (ข.ุเถร.(มหามกุฏ) ๕๓/
๓๙๖/๒๗๒) 

ปัญญาปฏิลาภสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ปัญญา  พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรม  ๔  มสีปัปุรสิสงัเสวะเป็นตน้  ทีบุ่คคลเจรญิ  
กระทาํใหม้ากแลว้  เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ปัญญา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๕๕/๕๗๘) 

ปัญญาปรมตัถบารมี : การบาํเพญ็ปัญญาบารมชีัน้สงูสดุ  
                           มาในสโมธานกถา กล่าวถงึปัญญาปรมตัถบารม ี วา่ พระผูม้พีระภาคตรสั

วา่ ในภพทีพ่ระองคเ์ป็นพระราชาผูม้ศีลี มคีวามเพยีร เป็นผูก่้อใหเ้กดิสตัตุภสัต
ชาดก บารมน้ีีแลเป็น ปัญญาปรมตัถบารม ี(ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

ปัญญาปริหีนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่สือ่มจากปัญญา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูเ้สือ่ม 
จากอรยิปัญญายอ่มไดร้บัผลคอืความทุกข ์สว่นผูเ้จรญิดว้ยอรยิปัญญายอ่มไดร้บั
ผลคอืความสขุ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๔๑/๓๘๙) 

ปัญญาเป็นเครื่องตรสัร ู้ : ความรอบรู,้ ความหยัง่รูเ้หตุผล, ความเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่
ทัง้หลายตามความเป็นจรงิเพือ่พทุธะ 

                          มาในโพธยิาพทุโธตกิถา กล่าวถงึคาํวา่ พทุธะ เพราะปัญญาเป็นเครือ่งตรสั
รู ้สก. ถามวา่ ชือ่วา่พทุธะ เพราะปัญญาเป็นเครือ่งตรสัรูใ้ชไ่หม ปร. ใช ่สก. ชือ่
วา่พทุธะ เพราะปัญญาเป็นเครือ่งตรสัรูท้ีเ่ป็นอนาคตใชไ่หม ปร. ไมค่วรกล่าว
อยา่งนัน้ ฯลฯ สก. ชือ่วา่พทุธะ เพราะปัญญาเป็นเครือ่งตรสัรูท้ีเ่ป็นอนาคตใช่
ไหม ปร. ใช ่(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๙๘/๔๒๐) 

ปัญญาเป็นเครื่องสลดัออก : ความรอบรู,้ ความหยัง่รูเ้หตุผล, ความเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่
ทัง้หลายตามความเป็นจรงิในการสลดัออกจากกเิลสและกองทุกขท์ัง้ปวง 

                       มาในอรยิวงัสสตูร เรือ่งอรยิวงศ ์ ความวา่ ปัญญาทีเ่ป็นเครือ่งสลดัออกจาก  
ทุกข ์ตามอรยิวงศด์ว้ยการสนัโดษในจวีร,  บณิฑบาต,  เสนาสนะ,  และการมี
ภาวนาเป็นทีร่ ืน่รมย ์  ความวา่ อรยิวงศข์องภกิษุในธรรมวนิยันี้จะปฏบิตั ิ คอื
สนัโดษดว้ยจวีร,บณิฑบาต,  เสนาสนะ,  และการมภีาวนาเป็นที ่รืน่รมยต์ามแต่
จะได ้ กล่าวสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจวีร ตามแต่จะได ้ ไม ่  แสวงหาอนัไม่
สมควรเพราะจวีรเป็นเหตุ ไมไ่ดจ้วีร กไ็ม่กระวนกระวาย ครัน้ไดแ้ลว้กไ็มต่ดิใจ 
ไมห่มกมุน่ ไมลุ่่มหลง มองเหน็โทษ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลดัออก ใชส้อยอยู ่และ
ไมย่กตนขม่ผูอ้ื่นเพราะความสนัโดษดว้ยจวีรตามแต่จะไดน้ัน้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๒๘/๔๔, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๒๘/๓๑๓-๓๒๐) 



 

๓๑๗๕ 
 

 

ปัญญาเป็นอบุายในกิจทัง้ปวง : ความรอบรู,้ความหยัง่รูเ้หตผุล,ความเขา้ใจสภาวธรรม
ของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ,ความไมห่ลงงมงาย, การเลอืกเฟ้นธรรม,การ
มสีมัมาทฏิฐ ิ

                           มาในสตุตนัตภาชนยี ์ กล่าวถงึปัญญาเป็นอุบายในกจิทัง้ปวง วา่ ภกิษุใน
ธรรมวนิยันี้เป็นผูส้าํรวมดว้ยปาตโิมกขสงัวรอยู ่ ถงึพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร 
เหน็ภยัในโทษทีม่ปีระมาณน้อย สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลายคุม้ครอง
ทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย รูจ้กัประมาณในการบรโิภค หมัน่ประกอบความเพยีร
เป็นเครือ่งตื่นอยูต่ลอดปฐมยามและปัจฉิมยาม หมัน่ประกอบความเพยีรในการ
เจรญิโพธปัิกขยิธรรมอยา่งต่อเนื่อง มปัีญญาเป็นอุบายในกจิทัง้ปวง (อภ.ิว.ิ
(ไทย)๓๕/๕๒๑/๓๙๒) 

ปัญญาเป็นแอกและไถ : ความรอบรู,้ ความหยัง่รูเ้หตุผล, ความเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่
ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ, อุปมาอุปไมยปัญญาน้ีดว้ยแอกและไถ 

                       มาในชาณุสโสณิพราหมณสตูร เมือ่พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รสัคาถา
ประพนัธต์่อไปอกีวา่ “รถใดมธีรรมคอืศรทัธาและปัญญาเป็นแอกทุกเมือ่ มหีริิ
เป็นงอน มใีจเป็นเชอืก มสีตเิป็นนายสารถผีูค้อยควบคุม รถนี้มศีลีเป็น
เครือ่งประดบั  มฌีานเป็นเพลา มคีวามเพยีรเป็นลอ้ มอุีเบกขาเป็นทบู มคีวาม
ไมอ่ยากไดเ้ป็นประทุน กุลบุตรใดมคีวามไมพ่ยาบาท  มคีวามไม่เบยีดเบยีนและ
มวีเิวกเป็นอาวุธ มคีวามอดทนเป็นเกราะหนงั กุลบุตรนัน้ยอ่มประพฤตเิพือ่
ความเกษมจากโยคะ(ส.ํม.(ไทย) ๑๒๙/๔/๗) 

ปัญญาใฝ่ร ู้ : ความใฝ่รอบรู,้ ความใฝ่หยัง่รูเ้หตุผล, ความใฝ่เขา้ใจสภาวธรรมของสิง่ทัง้หลาย
ตามความเป็นจรงิ,ความใฝ่รูปั้ญหาเรือ่งความเป็นอพรหมจรรย ์ เป็นอยา่งไร จน
ไดค้าํตอบวา่ อพรหมจรรยน์ัน้เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ มจิฉาสงักปัปะ เป็นตน้ มจิฉา
สมาธ ิเป็นทีส่ดุ 

                         มาในปฐมกุกกุฏารามสตูร สตูรวา่ดว้ยการสนทนาธรรมในกกุกุฏาราม และ
อุมมงัคคสตูร ความวา่ พระอานนทก์บัทา่นพระภทัทะอยูท่ีกุ่กกุฏาราม เขตเมอืง
ปาฏลบีตุร ทา่นพระภทัทะเขา้ไปหาทา่นพระอานนท ์ ไดส้นทนาปราศรยัพอเป็น
ทีบ่นัเทงิใจ ไดเ้รยีนถามทา่นพระอานนทด์งันี้วา่ ทา่นอานนท ์ ทีเ่รยีกกนัวา่ 
‘อพรหมจรรย ์อพรหมจรรย’์  อพรหมจรรย ์ เป็นอยา่งไร” ทา่นพระอานนทต์อบ
วา่ “ดลีะ ดลีะ ทา่นภทัทะ ปัญญาใฝ่รูข้องทา่นดนีกั ปฏภิาณดนีกั สอบถามเขา้ท ี
กท็า่นถามวา่ ‘ทีเ่รยีกกนัวา่ ‘อพรหมจรรย ์อพรหมจรรย’์ คอื มจิฉามรรค (ทาง
ผดิ) มอีงค ์๘ ไดแ้ก่ (๑) มจิฉาทฏิฐ ิมจิฉาสงักปัปะ เป็นตน้ (๘) มจิฉาสมาธ ิเป็น
ทีส่ดุ ตรงกบัขา้มกบัมจิฉามรรค คอื สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัปะ เป็นตน้ 



 

๓๑๗๖ 
 

 

สมัมาสมาธ ิ เป็นทีส่ดุ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘/๒๑, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๙/๒๒, ส.ํม.
(ไทย)๑๙/๓๘๗/๒๔๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๖/๒๖๖) 

ปัญญาพลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปัญญาพละ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พละ ๔ คอื (๑) ปัญญา
พละ กาํลงัคอืปัญญา (๒) วริยิพละ กาํลงัคอืวริยิะ (๓) อนวชัชพละ กาํลงัคอื
กรรมทีไ่มม่โีทษ (๔) สงัคหพละ กาํลงัคอืการสงเคราะห ์(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๕๓/๒๑๕) 

ปัญญาพละ : กาํลงัปัญญา, พลคอืปัญญา, ปัญญาทีม่กีาํลงั 
                           มาในสงัคตีสิตูร เรือ่งพละ ๕ กาํลงั ๕ ประการ คอื (๑) วริยิพละ กาํลงัคอื

วริยิะ (๒) สตพิละ กาํลงัคอืสต ิ  (๓) สมาธพิละ กาํลงัคอืสมาธ ิ (๔) ปัญญาพละ 
กาํลงัคอืปัญญา ปัญญาพละเป็นคุณสมบตัขิองสมัมาทฏิฐอินัเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีา
สวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองคแ์หง่มรรค ไดแ้ก่คอื ปัญญา ปัญญนิทรยี ์ปัญญาพละ 
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์ สมัมาทฏิฐอิงคแ์หง่มรรคของภกิษุผูม้จีติไกลจากขา้ศกึ มี
จติหาอาสวะมไิด ้เพยีบพรอ้มดว้ยอรยิมรรค เจรญิอรยิมรรคอยู ่น้ีเป็นสมัมาทฏิฐิ
อนัเป็นอรยิะ ปัญญาพละเป็นทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้
เจรญิปัญญาพละอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ น้อมไปในการสละ น้ี
เราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ปัญญาพละ มคุีณสมบตัเิกดิขึน้ในสมยันัน้ 
กล่าวคอื กริยิาทีรู่ช้ดั ความมวีจิยั มคีวามเลอืกสรร มคีวามวจิยัธรรม มคีวาม
กาํหนดหมาย ความเขา้ไปกาํหนด ความเขา้ไปกาํหนดเฉพาะ ภาวะทีรู่ ้ภาวะที่
ฉลาด ภาวะทีรู่ล้ะเอยีด ความรูอ้ยา่งแจม่แจง้ ความคน้คดิ ความใครค่รวญ 
ปัญญาเหมอืนแผน่ดนิ ปัญญาเครือ่งทาํลายกเิลส ปัญญาเครือ่งนําทาง 
ความเหน็แจง้ ความรูด้ ี ปัญญาเหมอืนปฏกั ปัญญา ปัญญนิทรยี ์ ปัญญาพละ 
ปัญญาเหมอืนศสัตรา ปัญญาเหมอืนปราสาท ความสว่างคอืปัญญา แสงสวา่งคอื
ปัญญา ปัญญาเหมอืนประทปี ปัญญาเหมอืนดวงแกว้ ความไม่หลงงมงาย ความ
เลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ ในสมยันัน้ น้ีชือ่วา่ปัญญาพละทีเ่กดิขึน้ในสมยั (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๓๖/๑๗๖, ส.ํส.(ไทย)๑๘/๓๗๗/
๔๕๘, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๕๑๓/๓๒๕,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๐๗/๔๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทยป
๒๑/๑๕๓/๒๑๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทยป๒๒/๑/๒, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓/๔,ข.ป.(ไทย)
๓๑/๑๒/๒๒,อภ.ิธ.(ไทย)๓๔/๒๙/๓๒, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๕๗/๖๐๗) 

ปัญญาพาหลุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาหลากหลาย  พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรม  ๔  มสีปัปุรสิสงัเสวะเป็นตน้  ทีบุ่คคลเจรญิ  
กระทาํใหม้ากแลว้  เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาหลากหลาย (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๖๔/๕๘๐) 



 

๓๑๗๗ 
 

 

ปัญญาเพิกถอนกิเลส : ความรอบรูท้าํลายสรรพกเิลส มกีองโลภะ กองโทสะ กองโมหะ กอง
อุปกเิลส ๑๖ และกรรมทีจ่ะนําไปสูภ่พทัง้หมด ทีย่งัไมเ่คยเจาะทาํลายมาก่อน 

                          มาในอนุปทสตูร วา่ดว้ยธรรมตามลาํดบับท เรือ่งปัญญาเพกิถอนกเิลส พระ
ผูม้พีระภาคตรสัชมพระสารบีุตรบณัฑติ ความวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ 
พระวหิารเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี พระผูม้พีระ
ภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สารบุีตรเป็นบณัฑติ มี
ปัญญามาก มปัีญญากวา้งขวาง มปัีญญารา่เรงิ มปัีญญารวดเรว็ มปัีญญาเฉียบ
แหลม มปัีญญาเพกิถอนกเิลสภกิษุทัง้หลาย เพยีงกึง่เดอืน สารบีุตรกเ็หน็แจง้
ธรรมตามลาํดบับทได ้ในการเหน็แจง้ธรรมตามลาํดบับท๑ของสารบีตุรนัน้มเีรือ่ง
ดงัต่อไปนี้ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๙๓/๑๑๐, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๗/๕๔, ส.ํน.(ไทย)๑๖/
๒๘/๕๖, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๓๓/๗๒, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๕๐/๙๘) 

ปัญญาไพบลูย  ์: ความเตม็เป่ียมแหง่ปัญญา ความสมบรูณ์แหง่ปัญญาดว้ยธรรม ๔ ประการ 
                         มาในมหาปัญญากถา เรือ่งทีก่ล่าวถงึปัญญาใหญ่ ซึง่บคุคลทีท่าํวริาคา

นุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิแลว้ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาไพบลูยใ์หเ้ตม็รอบ 
อน่ึง ธรรม ๔ ประการคอื (๑) สปัปุรสิสงัเสวะ (๒) สทัธมัมสัสวนะ (๓) โยนิโส
มนสกิาร (๔) ธมัมานุธมัมปฏปัิตต ิ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาไพบลูย ์
และปัญญาอนัไพบลูยน้ี์เกดิจากอานิสงสถ์วายธปูแดพ่ระสคุต(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑/
๕๓๘,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔/๕๔๕,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๐๔/๖๐๘) 

ปัญญาภาวนา : การอบรมปัญญา, การสรา้งปัญญา, การพฒันาปัญญา, การมสีมาธจิติอบรม
ปัญญา 

                         มาในสงัคตีสิตูร เรือ่งภาวนา ๓ คอื (๑) กายภาวนา การอบรมกาย ไดแ้ก่ 
(๒) จติตภาวนา การอบรมจติ (๓) ปัญญาภาวนา การอบรมปัญญา (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๒) 

ปัญญามาก : ความรูร้อบดา้น การหยัง่รูเ้หตุผล การมากดว้ยความเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่
ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ    

                          มาในอนุปทสตูร วา่ดว้ยธรรมตามลาํดบับท เรือ่งปัญญามาก ความว่า พระ
ผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ พระวหิารเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขต
กรุงสาวตัถ ี พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ “ภกิษุ
ทัง้หลาย สารบีุตรเป็นบณัฑติ มปัีญญามาก มปัีญญากวา้งขวาง มปัีญญารา่เรงิ 
มปัีญญารวดเรว็ มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญาเพกิถอนกเิลส ภกิษุทัง้หลาย 
เพยีงกึง่เดอืน สารบีุตรกเ็หน็แจง้ธรรมตามลาํดบับทได ้ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๙๓/



 

๓๑๗๘ 
 

 

๑๑๐, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๑๐/๑๒๑, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๑๕/๓๑๒,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑/
๕๓๘,๔/๕๔๕ (ม.อุ.อ.(บาล)ี ๓/๙๒/๕๖,   ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๙๒/๕๗) 

ปัญญาไม่ใกล ้ : ปัญญากวา้งไกล  การมปัีญญาลกึซึง้ การปัญญาไพบลูยด์ว้ยธรรม ๔ ประการ 
                        มาในมหาปัญญากถา เรือ่ง ปัญญาไมใ่กล ้  ซึง่ปฏนิิสสคัคานุปัสสนาทีบุ่คคล

เจรญิแลว้ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาไมใ่กลใ้หเ้ตม็รอบ ดว้ยธรรม ๔ ประการ 
คอื (๑) สปัปุรสิสงัเสวะ (๒) สทัธมัมสัสวนะ (๓) โยนิโสมนสกิาร (๔) ธมัมา
นุธมัมปฏปัิตต ิทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ย่อมเป็นไปเพือ่การไดปั้ญญา ยอ่ม
เป็นไปเพือ่ความเจรญิแหง่ปัญญา ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไพบลูยแ์หง่ปัญญา 
ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญามาก ยอ่มเป็นไป เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญา
กวา้งขวาง ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาไพบลูย ์ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความ
เป็นผูม้ปัีญญาลกึซึง้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาไมใ่กล ้ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๑/๕๓๘, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔/๕๔๘) 

ปัญญารวดเรว็ : ความรอบรูฉ้บัพลนั, ความรูไ้ว เชน่ พระสารบีุตร มปัีญญาทีแ่ล่นไปเรว็ในรปู
ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจุบนัและแลน่ไปเรว็ในพระนิพพานอนัเป็นทีด่บัชาต ิ
ชรา มรณะ โดยพจิารณาทาํใหแ้จ่มแจง้ ทาํใหเ้ด่นชดัวา่ รปู ฯลฯ ชรา มรณะ ไม่
เทีย่ง ถูกปัจจยัปรุงแต่ง อาศยักนัเกดิขึน้ มคีวามเสือ่มไป มคีวามสิน้ไป มคีวาม
คลายกาํหนดั และมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา 

                           มาในอนุปทสตูร วา่ดว้ยธรรมตามลาํดบับท เรือ่งปัญญารวดเรว็ ความวา่ 
พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี
เขตกรุงสาวตัถ ี พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย สารบีุตรเป็นบณัฑติ มปัีญญามาก มปัีญญากวา้งขวาง มปัีญญารา่เรงิ 
มปัีญญารวดเรว็ มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญาเพกิถอนกเิลส ภกิษุทัง้หลาย 
เพยีงกึง่เดอืน สารบีุตรกเ็หน็แจง้ธรรมตามลาํดบับทได ้ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๙๓/
๑๑๐ (ม.อุ.อ.(บาล)ี ๓/๙๒/๕๗-๕๘) 

ปัญญารกัษาตน : ปัญญาคุม้ครองตน, ปัญญาบรหิารตนดว้ยศลี สมาธ ิ ปัญญา เป็นสาธุวหิาร ี
เป็นนกัปราชญ ์ซึง่ครอบงาํอกุศลทัง้หลายได ้

                        มาในสมัพหุลภกิขวุตัถุ เรือ่งภกิษุหลายรปู พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้
แก่ภกิษุทัง้หลาย วา่ ถา้บุคคลพงึไดส้หายผูม้ปัีญญารกัษาตน เทีย่วไปดว้ยกนั 
เป็นสาธวุหิาร ีเป็นนกัปราชญ ์ครอบงาํอนัตรายทัง้ปวงไดแ้ลว้ พงึมใีจแชม่ชืน่ มี
สต ิ เทีย่วไปกบัสหายนัน้ ถา้บุคคลไมพ่งึไดส้หายผูม้ปัีญญารกัษาตน เทีย่วไป
ดว้ยกนัได ้ เป็นสาธวุหิาร ี เป็นนกัปราชญก์พ็งึประพฤตอิยูผู่เ้ดยีว เหมอืน



 

๓๑๗๙ 
 

 

พระราชาทรงละทิง้แควน้ทีท่รงชนะแลว้ ทรงประพฤตอิยูผู่เ้ดยีว และเหมอืนชา้ง
มาตงัคะละทิง้โขลงอยูต่วัเดยีวในป่า (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๘/๑๓๕) 

ปัญญาร่าเริง : ความเพลดิเพลนิอยูก่บัความรูร้อบดา้น, ความรอบรู,้ ความหยัง่รูเ้หตุผล เขา้ใจ
สภาวธรรมของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ ซึง่เป็นปัญญารา่เรงิของพระสารี
บุตร ผูท้าํสตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์
๗ และอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ  

                         มาในอนุปทสตูร ธรรมตามลาํดบับท  กล่าวถงึปัญญารา่งเรงิวา่ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสา
วตัถ ี พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย สารี
บุตรเป็นบณัฑติ มปัีญญามาก มปัีญญากวา้งขวาง มปัีญญารา่เรงิ มปัีญญา
รวดเรว็ มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญาเพกิถอนกเิลส ภกิษุทัง้หลาย เพยีงกึง่
เดอืน สารบุีตรกเ็หน็แจง้ธรรมตามลาํดบับทได ้  (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๙๓/๑๑๐, ส.ํส.
(ไทย)๑๕/๑๑๐/๑๒๑, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๑๕/๓๑๒, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑/๕๓๘,ม.อุ.อ.
(บาล)ี ๓/๙๒/๕๗) 

ปัญญาละเอียดอ่อน :ปัญญาทีรู่ร้อบดา้น, ความหยัง่รูเ้หตุผล, ความเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่
ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ,  ปัญญาทีแ่ก่กลา้สามารถโตว้าทะทีน่บัขนทราย ที่
สามารถทาํลายทฏิฐผิูอ้ื่นดว้ยปัญญาอนัละเอยีดนี้ 

                         มาในธมัมเจตยิสตูร กล่าวถงึเรือ่งปัญญาละเอยีดอ่อน เป็นคาํสนทนา
ระหวา่งกบัพระผูม้พีระภาค ความวา่ หมอ่มฉนัไดเ้หน็กษตัรยิ ์ผูเ้ป็นบณัฑติบาง
พวกในโลกนี้ มปัีญญาละเอยีดอ่อน โตว้าทะกบัคนอื่นได ้สามารถนบัขนทรายได ้
กษตัรยิเ์หล่านัน้เหมอืนดัง่เทีย่วทาํลายทฏิฐขิองผูอ้ื่นดว้ยปัญญา พอไดฟั้งขา่ววา่
‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ พระสมณโคดมจกัเสดจ็มาถงึบา้นหรอืนิคมชือ่
โน้น’ กษตัรยิเ์หล่านัน้กพ็ากนัแต่งปัญหา ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘เราทัง้หลายจกัพากนัเขา้
ไปหาพระสมณโคดมแลว้ถามปัญหาน้ี ถา้พระสมณโคดมถูกเราทัง้หลายถาม
แลว้อยา่งนี้ จกัตรสัตอบอยา่งนี้ เราทัง้หลายจกัโตว้าทะอยา่งนี้กบัพระสมณโค
ดม ถา้แมพ้ระสมณโคดมถูกเราทัง้หลายถามแลว้อยา่งนี้ จกัตรสัตอบอยา่งนี้ เรา
ทัง้หลายจกัโตว้าทะอยา่งน้ีกบัพระสมณโคดม’(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๒/๔๕๖) 

ปัญญาลึกซึ้ง : ปัญญาทีรู่ร้อบดา้นอยา่งลกึซึง้,ปัญญาหยัง่รูเ้หตุผลทีล่ะเอยีด,ปัญญาเขา้ใจ
สภาวธรรมของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ  ปัญญาทีร่อบรูใ้นทางและมใิชท่าง
สูพ่ระนิพพาน 

                        มาในเขมาภกิขนีุวตัถุ พระเขมาภกิษุณี  พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้แก่
ทา้วสกักะจอมเทพและเทวดาทัง้หลายวา่ ผูม้ปัีญญาลกึซึง้ เป็นปราชญ ์ ฉลาด



 

๓๑๘๐ 
 

 

ในทางและมใิชท่าง คอื รูว้า่ธรรมนี้เป็นทางไปทุคต ิธรรมนี้เป็นทางไปสคุต ิธรรม
น้ีเป็นทางไปนิพพาน และรูว้า่ธรรมนี้มใิช่ทาง บรรลุประโยชน์สงูสดุเราเรยีกวา่ 
พราหมณ์ และปัญญาลกึซึง้นี้ไดจ้ากอานิสงสถ์วายธปูแดพ่ระสคุต (ข.ุธ.(ไทย)
๒๕/๔๐๓/๑๖๐, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๐๓/๖๐๘, ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๘/๑๑๖) 

ปัญญาแล่นไป : ปัญญาไว,ปัญญารูร้อบดา้นทีพุ่ง่ไป,ปัญญาวิง่ไป,ปัญญาไว,ปัญญาหยัง่รู้
เหตุผล, ปัญญาเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ  ปัญญาที่
เฉียบแหลม, ปัญญาชาํแรก, ปัญญารอบรูท้างไปปฏบิตัไิปสูพ่ระนิพพาน ซึง่ยก
ยอ่งพระสารบีุตรในการเป็นผูม้ปัีญญาแล่นไป 

                         มาในสุสมิสตูร สสุมิเทพบุตร  คุณสมบตัขิองพระสารบุีตรผูม้ปัีญญาแล่นไป 
ในกาลนัน้ พระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค  พระผูม้พีระภาคไดต้รสักบั
ทา่นพระอานนทว์า่ “อานนทเ์ธอชอบสารบีุตรหรอืไม”่ ทา่นพระอานนทก์ราบทลู
วา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ใครเล่าทีไ่มใ่ชค่นพาลไมใ่ชค่นมทุะลุ ไมใ่ชค่นงมงาย 
ไมใ่ชค่นมจีติวปิลาส จะไมช่อบทา่นพระสารบีุตร ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระ
สารบีุตร เป็นบณัฑติ มปัีญญามาก มปัีญญาหนาแน่น มปัีญญารา่เรงิ มปัีญญา
เฉียบแหลม มปัีญญาชาํแรก มปัีญญาแล่นไป (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๑๐/๑๒๑, ส.ํส.
(ไทย)๑๕/๒๑๕/๓๑๒) 

ปัญญาแล่นไปเรว็ : ปัญญาทีเ่ฉียบแหลม, ปัญญาชาํแรก, ปัญญารา่เรงิ, ปัญญามองเหน็ทาง
ไปสูพ่ระนิพพานของปิลนิทวจัฉเถระ 

                          มาในปิลนิทวจัฉเถราปทาน ของปิลนิทวจัฉเถระ กล่าวถงึอานิสงสข์องการ
ถวายธปูแดพ่ระสคุต ทาํใหไ้ดปั้ญญาแล่นไปเรว็  วา่ ขา้พเจา้ไดถ้วายธปูในพระ
สคุตและในพระสงฆซ์ึง่เป็นหมูค่ณะทีป่ระเสรฐิสดุแลว้ไดร้บัอานิสงสซ์ึง่สมควรแก่
กรรมของขา้พเจา้ ๑๐ ประการ คอื เป็นผูม้กีลิน่ตวัหอมฟุ้ง ๑ มยีศ ๑ มปัีญญาไว 
๑ มชีือ่เสยีง ๑ มปัีญญาเฉยีบแหลม ๑ มปัีญญากวา้งขวาง ๑ มปัีญญารา่เรงิ ๑ 
มปัีญญาลกึซึง้ ๑ มปัีญญาไพบลูย ์ ๑ มปัีญญาแล่นไปเรว็ ๑ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๒๐๔/๖๐๘) 

ปัญญาและวิญญาณ  : ปัญญาและวญิญาณทีรู่ร้อบดา้น, ปัญญารูอ้รยิสจัและวปัิสสนาวญิญาณ 
                         มาในมหาเวทลัลสตูร กล่าวถงึลกัษณะผูม้ปัีญญาวา่ “บุคคลรูช้ดั วา่ ‘น้ีทกุข ์

น้ีทุกขสมทุยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา’ และกล่าวถงึลกัษณะผูม้ี
วญิญาณวา่ สภาวะทีเ่รยีกวา่ ‘วญิญาณ เพราะสภาวะรูแ้จง้ คอืรูแ้จง้ในสขุบา้ง รู้
แจง้ทุกขบ์า้ง รูแ้จง้อทุกขมสุขบา้ง รวมความวา่ “ปัญญาและวญิญาณ ๒ 
ประการน้ี รวมกนั ไมแ่ยกกนั และไม่สามารถแยกแยะบญัญตัหิน้าทีต่่างกนัได ้
เพราะปัญญารูช้ดัสิง่ใด วญิญาณกร็ูแ้จง้สิง่นัน้วญิญาณรูแ้จง้สิง่ใด ปัญญากร็ูช้ดั



 

๓๑๘๑ 
 

 

สิง่นัน้ ปัญญาและวญิญาณ ๒ ประการนี้ รวมกนั ไมแ่ยกกนั ปัญญาควรเจรญิ 
วญิญาณควรกาํหนดรู ้ น้ีเป็นกจิทีจ่ะพงึทาํต่างกนัแหง่ธรรม ๒ ประการนี้” (ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๔๔๙/๔๘๙,ม.ม.ูอ.  (บาล)ี ๒/๔๕๑/๒๕๐) 

ปัญญาวิมตุ , บคุคล : ผูห้ลุดพน้ดว้ยปัญญา เพราะความไมย่ดึมัน่, ผูบ้ําเพญ็วปัิสสนาลว้น ๆ จน
บรรลุอรหตัตผล มไิดส้มัผสั  วโิมกข ์๘ แต่สิน้อาสวะเพราะเหน็ดว้ยปัญญา 

                        มาในมหานิทานสตูร เป็นการทลูถามของพระอานนทก์บัพระผูม้พีระภาค ถงึ
เรือ่งปัญญาวมิตุ ความวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัถามพระอานนทว์า่ “อานนท ์
อายตนะที ่๒ คอื เนวสญัญานาสญัญายตนะ ผูท้ีรู่เ้นวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ 
รูค้วามเกดิ รูค้วามดบั รูค้ณุ รูโ้ทษของเนวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ และรูอุ้บาย
สลดัออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่“ไมค่วร
พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ “อานนท ์ภกิษุผูรู้ถ้งึความเกดิ ความ
ดบั คุณ โทษของวญิญาณฐติ ิ ๗ และอายตนะ ๒ และอุบายสลดัออกจาก
วญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ น้ีตามความเป็นจรงิ ยอ่มหลุดพน้เพราะไมถ่อืมัน่
ภกิษุน้ีเรา เรยีกวา่ผูเ้ป็นปัญญาวมิตุ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๒๘/๗๕,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๔๙/๙๒, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๑๔/๒๐, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๒๒/๒๖๒, องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย)๒๓/๔๔/๕๓๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๖/๑๐๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖/
๓๐,ท.ีม.ฏกีา (บาล)ี ๑๒๘/๑๔๔)  

ปัญญาวิมตุตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูเ้ป็นปัญญาวมิตุ  พระอุทายถีามพระอานนทว์า่ พระผู้
มพีระภาคตรสัเรยีกบคุคลวา่ ปัญญาวมิตุ ดว้ยเหตุเทา่ไร พระอานนทต์อบวา่ 
ดว้ยเหตุเทา่น้ี คอื ภกิษุ (๑) บรรลุปฐมฌานและรูช้ดัปฐมฌานนัน้ดว้ยปัญญา 
(๒) บรรลทุุตยิฌานและรูช้ดัทุตยิฌานนัน้ดว้ยปัญญา (๓) บรรลุตตยิฌานและรู้
ชดัตตยิฌานนัน้ดว้ยปัญญา (๔) บรรลุจตุตถฌานและรูช้ดัจตุตถฌานนัน้ดว้ย
ปัญญา (๕) บรรลุอากาสานญัจายตนฌานและรูช้ดัอากาสานญัจายตนฌานนัน้
ดว้ยปัญญา (๖)บรรลวุญิญาณญัจายตนฌานและรูช้ดัวญิญาณญัจายตนฌานนัน้
ดว้ยปัญญา (๗) บรรลุอากญิจญัญายตนฌานและรูช้ดัอากญิจญัญายตนฌานนัน้
ดว้ยปัญญา (๘) บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌานและรูช้ดัเนวสญัญานา
สญัญายตนฌานนัน้ดว้ยปัญญา (๙) บรรลสุญัญาเวทยตินิโรธแลว้ ทาํอาสวะ
ทัง้หลายใหห้มดสิน้ไป เพราะเหน็ดว้ยปัญญา และรูช้ดัสญัญาเวทยตินิโรธดว้ย
ปัญญา  (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๔/๕๓๗) 

ปัญญาวิมตุติ : ความหลุดพน้ดว้ยปัญญา, ความหลุดพน้จากอวชิชา, ปัญญาอนัสหรคตดว้ยพระ
อรหตัตผล 



 

๓๑๘๒ 
 

 

                        มาในสตัตกวาร กล่าวถงึองคคุ์รแหง่พระวนิยัธร ๗ ซึง่ปัญญาวมิตุต ิ เป็นขอ้
หน่ึง ไดแ้ก่ (๑) รูอ้าบตั ิ(๒) รูอ้นาบตั ิ(๓) รูอ้าบตัเิบา (๔) รูอ้าบตัหินกั (๕) มศีลี 
สาํรวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์ เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิหน็
ภยัในโทษแมเ้ลก็น้อย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย (๖) ไดฌ้าน ๔ 
อนัมใีนจติยิง่ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนั ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไม่
ยาก ไดโ้ดยไมล่าํบาก (๗) ทาํใหแ้จง้ซึง่เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอนัไมม่อีาสวะ 
เพราะอาสวะ สิน้ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั (ว.ิป.(ไทย)๘/
๓๒๗/๔๘๒, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๗๓/๑๕๖, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๓๐/๗๖, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๑๑๐/๘๒, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๖๙/๖๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๘/๓๒,ม.ม.(ไทย)๑๔/๑๕๙/
๒๐๗, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๑๕/๓๑๓, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๕๒/๒๕๓, ส.ํส.(ไทย)๑๘/
๑๓๒/๑๖๓,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๙๐/๓๐๑) 

ปัญญาวิสุทธิ : ความหมดจดดว้ยปัญญา, องคคุ์ณแหง่ธรรมทีค่วรเจรญิ องคท์ี ่ ๘ ในธรรม ๙ 
ประการมาในทสตุตรสตูร กล่าวถงึธรรม ๙ ประการทีค่วรเจรญิ คอื องคค์วาม
เพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ ๙ ไดแ้ก่ (๑) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืสลีวิ
สทุธ ิ ความหมดจดแหง่ศลี (๒) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืจติตวสิทุธ ิ
ความหมดจดแหง่จติ (๓) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืทฏิฐวิสิทุธ ิความ
หมดจดแห่งทฏิฐ ิ (๔) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืกงัขาวติรณวสิทุธ ิ
ความหมดจดแหง่ญาณเป็นเครือ่งขา้มพน้ความสงสยั (๕) องคค์วามเพยีรเพือ่
ความบรสิทุธิ ์ คอืมคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิ ความหมดจดแห่งญาณทีรู่เ้หน็วา่
เป็นทางหรอืมใิช่ทาง (๖) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืปฏปิทาญาณทสั
สนวสิทุธ ิ ความหมดจดแห่งญาณทีรู่เ้หน็ทางดาํเนิน (๗) องคค์วามเพยีรเพือ่
ความบรสิทุธิ ์ คอืญาณทสัสนวสิทุธ ิ ความหมดจดแห่งญาณทสัสนะ (๘) องค์
ความเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืปัญญาวสิทุธ ิความหมดจดแหง่ปัญญา (๙) องค์
ความเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืวมิตุตวิสิทุธ ิ ความหมดจดแห่งความหลุดพน้ 
(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๑๘) 

ปัญญาวฑุฒิ : การเจรญิดว้ยปัญญา การใชปั้ญญาพจิารณาถงึเหตุปัจจยัแหง่ธรรมทัง้หลาย จน
รูแ้จง้เหน็จรงิ 

                        มาในวุฑฒสิตูร  เรือ่งวุฑฒ ิความเจรญิ กล่าวถงึ วุฑฒ ิ๓ ประการ คอื (๑) 
สทัธาวุฑฒคิวามเจรญิดว้ยศรทัธา(๒)สลีวุฑฒคิวามเจรญิดว้ยศลี(๓) ปัญญา
วุฑฒ ิความเจรญิดว้ยปัญญา (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๔๐/๓๘๗) 

ปัญญาวฑุฒิสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเจรญิแหง่ปัญญา,พระสตูรวา่ดว้ย
ความเจรญิดว้ยปัญญา  ม ี ๒ สตูร มอีงคธ์รรมเหมอืนกนั กล่าวคอื 



 

๓๑๘๓ 
 

 

  1.ปัญญาวฑุฒิส ูตร๑ พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเจรญิแหง่
ปัญญา พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรม  ๔  มสีปัปุรสิสงัเสวะ
เป็นตน้ ทีบุ่คคลเจรญิ  กระทาํใหม้ากแลว้  เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเจรญิ
แหง่ปัญญา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๖/๕๗๘) 

  2.ปัญญาวฑุฒิสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยความเจรญิดว้ยปัญญา พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเจรญิดว้ยปัญญา ๔ คอื (๑) สปัปุรสิสงัเสวะ 
คบหาสตับุรุษ (๒) สทัธมัมสัสวนะ ฟังสทัธรรม (๓) โยนิโสมนสกิาร มนสกิาร
โดยแยบคาย (๔) ธมัมานุธมัมปฏปัิตต ิปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๗) 

ปัญญาวธุ : อาวุธคอืปัญญา หมายถงึปัญญาเฉียบแหลมดงัอาวุธในธรรม ๓ ประการ คอื (๑) 
สตุะ หมายถงึพระพทุธพจน์ (๒) ปวเิวกะ หมายถงึวเิวก(ความสงดั) ๓ ประการ 
คอื กายวเิวก จติตวเิวก และอุปธวิเิวก (๓) ปัญญา หมายถงึปัญญาทัง้ทีเ่ป็น
โลกยิะและโลกุตตระมาในสงัคตีสิตูร  หมวด อาวุธ ๓ คอื (๑) สตุาวธุ อาวุธคอืสุ
ตะ  (๒) ปวเิวกาวธุ  อาวุธคอืปวเิวก (๓) ปัญญาวธุ อาวุธคอืปัญญา (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๑) 

ปัญญาเวปลุลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความไพบลูยแ์หง่ปัญญา พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรม  ๔  มสีปัปุรสิสงัเสวะเป็นตน้  ทีบุ่คคลเจรญิ  
กระทาํใหม้ากแลว้  เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความไพบลูยแ์หง่ปัญญา (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๕๗/๕๗๘) 

ปัญญาไว : ปัญญาวอ่งไว, ปัญญาเฉียบแหลม, ปัญญาทีรู่เ้ทา่ทนัเหตุปัจจยัแหง่สรรพสิง่ 
                        มาในปิลนิทวจัฉเถราปทาน กล่าวถงึอานิสงสข์องการถวายธปูในพระสคุต

และในพระสงฆซ์ึง่เป็นหมูค่ณะทีป่ระเสรฐิสุดแลว้ไดร้บัอานิสงสซ์ึง่สมควรแก่
กรรมของพระเถระ ๑๐ ประการ คอื เป็นผูม้กีลิน่ตวัหอมฟุ้ง ๑ มยีศ ๑ มปัีญญา
ไว ๑ มชีือ่เสยีง ๑ มปัีญญาเฉียบแหลม ๑ มปัีญญากวา้งขวาง ๑ มปัีญญารา่เรงิ 
๑ มปัีญญาลกึซึง้ ๑ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๐๓/๖๐๘) 

ปัญญาสมัปทา : ความถงึพรอ้มดว้ยความรูร้อบดา้น, การหยัง่รูเ้หตุผล, ความเขา้ใจ
สภาวธรรมของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ, การเหน็ภยัในโทษแมเ้พยีง
เลก็น้อย 

                         มาในมหาสหีานาทสตูร วา่ดว้ยการหลกีบาปดว้ยตบะทีไ่รป้ระโยชน์ของ
พราหมณ์เป็นอเจลกะ ความว่า แมถ้า้สมณะพราหมณ์เป็นผูก้นิผกัดองเป็น
อาหาร กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร ฯลฯ กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็นอาหาร กนิผลไม้
หล่นยงัชพี สลีสมัปทา จติสมัปทา หรอืปัญญาสมัปทา กย็งัไมเ่ป็นอนัสมณะ



 

๓๑๘๔ 
 

 

พราหมณ์นัน้อบรมทาํใหแ้จง้ ทีแ่ท ้เขายงัหา่งไกลจากสามญัคุณและพรหมญัคณุ 
ต่อเมือ่ภกิษุเจรญิเมตตาจติอนัไมม่เีวรไมม่คีวามเบยีดเบยีน ทาํใหแ้จง้เจโต
วมิตุต ิ ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง 
เขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั ภกิษุน้ีเราเรยีกวา่สมณะบา้ง ว่าพราหมณ์บา้ง (ท.ีส.ี(ไทย)
๙/๓๙๗/๑๖๖, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๐๐/๑๗๐,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๐๑/๑๗๑, องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๓๔/๗๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๓๙/๓๘๗,  องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๑,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๔๖/๗๕,  องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๑/๑๖๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๙๒/๑๖๓,  องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๔/๓๔๓, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๕/๓๘๘, 
องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๖/๓๘๙) 

ปัญญาสารธรรม : ธรรมทีเ่ป็นแก่นสารคอืปัญญา หมายถงึความรูร้อบดา้น, ความหยัง่รูเ้หตุผล, 
ความเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิในธรรมทีเ่ป็นแก่นสาร  

                        มาในสารสตูร เรือ่งสารธรรม  ไดแ้ก่ปัญญาในสารธรรม ๔ ประการ คอื (๑) 
สลีสารธรรม ธรรมทีเ่ป็นแก่นสารคอืศลี (๒) สมาธสิารธรรม ธรรมทีเ่ป็นแก่นสาร
คอืสมาธ ิ (๓) ปัญญาสารธรรม ธรรมทีเ่ป็นแก่นสารคอืปัญญา (๔) วมิตุตสิาร
ธรรม ธรรมทีเ่ป็นแก่นสารคอืวมิตุต ิองฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๐/๒๑๓) 

ปัญญาสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูอ้บรมจติดดีว้ยปัญญา ม ี๓ สตูร แปลความหมายและองค์
ธรรมต่างกนั กล่าวคอื 

  1.ปัญญาสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูอ้บรมจติดดีว้ยปัญญา พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ เมือ่ใด ภกิษุอบรมจติดดีว้ยปัญญา เมือ่นัน้ ภกิษุนัน้ควรกล่าวดงันี้
วา่ เรารูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํจบแลว้ ไมม่กีจิ
อื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกีต่อไป  

  ภกิษุอบรมจติดดีว้ยปัญญา คอื ภกิษุอบรมจติดดีว้ยปัญญาวา่ (๑) จติของ
เราปราศจากราคะแลว้ (๒) จติของเราปราศจากโทสะแลว้ (๓) จติของเรา
ปราศจากโมหะแลว้ (๔) จติของเราไมม่รีาคะเป็นธรรมดา (๕) จติของเราไมม่ี
โทสะเป็นธรรมดา (๖) จติของเราไมม่โีมหะเป็นธรรมดา (๗) จติของเราไม่
กลบัมาในกามภพเป็นธรรมดา (๘) จติของเราไมก่ลบัมาในรปูภพเป็นธรรมดา 
(๙) จติของเราไมก่ลบัมาในอรปูภพเป็นธรรมดา (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๕/
๔๘๓) 

  ปัญญาสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีม่ปัีญญาจกัษุ พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีม่ปัีญญาจกัษุจงึมจีาํนวน
น้อยกวา่สตัวท์ีต่กอยู่ในอวชิชา  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลาย
เลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๓๓/๖๔๑) 



 

๓๑๘๕ 
 

 

  ปัญญาสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยเหตุปัจจยัทีใ่หไ้ดปั้ญญา พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ เหตุปัจจยัทีเ่ป็นไปเพือ่ไดปั้ญญา (หมายถงึวปัิสสนา) อนัเป็นเบือ้งตน้แหง่
พรหมจรรยท์ีย่งัไมไ่ด ้เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเตม็ทีแ่หง่ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้
ม ี๘ คอื ภกิษุ (๑) อาศยัพระศาสดา หรอืเพือ่นพรหมจารรีปูใดรปูหน่ึง ผูต้ ัง้อยู่
ในฐานะเป็นคร ูทีต่นเขา้ไปตัง้หริโิอตตปัปะ ความรกั และความเคารพอยา่งแรง
กลา้ไว(้๒) อาศยัพระศาสดา หรอืเพือ่นพรหมจารรีปูใดรปูหน่ึง ผูต้ ัง้อยูใ่นฐานะ
เป็นคร ูทีต่นเขา้ไปตัง้หริโิอตตปัปะ ความรกั และความเคารพอยา่งแรงกลา้ไว ้
แลว้เขา้ไปหาไต่ถามท่านเหล่านัน้ตามเวลาอนัสมควร (๓) ไดฟั้งธรรมนัน้แลว้ 
ทาํความสงบทางกายและทางใจใหถ้งึพรอ้ม (๔) มศีลี สาํรวมดว้ยการสงัวรใน
ปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิหน็ภยัในโทษแมเ้ลก็น้อย 
สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย(๕) เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผู้
ไดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลายแลว้ทรงจาํไวไ้ด ้คล่องปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดี
ดว้ยทฏิฐ ิ(๖) เป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกุศลธรรม เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ มี
ความเขม้แขง็ มคีวามบากบัน่มัน่คง ไมท่อดธุระในกุศลธรรมทัง้หลาย (๗) อยูใ่น
ทีป่ระชุมสงฆ ์ไมพ่ดูเรือ่งราวต่าง ๆ ไมพ่ดูดริจัฉานกถา กล่าวธรรมเอง เชือ้เชญิ
ผูอ้ื่นใหก้ล่าวและไมด่หูมิน่การนิ่งอยา่งพระอรยิะ (๘) มปีกตเิหน็ความเกดิขึน้
และความเสือ่มไปในอุปาทานขนัธ ์๕  

  เมือ่ภกิษุปฏบิตัติามหลกัธรรม ๘ น้ี จะเป็นเหตุใหเ้พือ่นพรหมจารสีรรเสรญิ
โดยเหตุปัจจยั ๘ คอื ไดร้บัยกย่องวา่ ทา่นผูน้ี้ (๑) อาศยัพระศาสดา หรอืเพือ่น
พรหมจารรีปูใดรปูหน่ึง ผูต้ ัง้อยูใ่นฐานะเป็นคร ูทีต่นเขา้ไปตัง้หริโิอตตปัปะ 
ความรกั และความเคารพอยา่งแรงกลา้ไว ้ยอ่มรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้เหน็สิง่ทีค่วรเหน็
แน่นอน (๒) เขา้ไปหา ไต่ถามทา่นเหล่านัน้ตามเวลาอนัสมควร แลว้ยอ่มรูส้ ิง่ที่
ควรรู ้เหน็สิง่ทีค่วรเหน็แน่นอน (๓) ฟังธรรมแลว้ทาํความสงบทางกายและความ
สงบทางใจใหถ้งึพรอ้ม ยอ่มรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้เหน็สิง่ทีค่วรเหน็แน่นอน (๔) มศีลี 
สาํรวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิหน็
ภยัในโทษแมเ้ลก็น้อย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบท ยอ่มรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้เหน็สิง่ที่
ควรเหน็แน่นอน (๕) เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรม
ทัง้หลายแลว้ทรงจาํไวไ้ด ้คล่องปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิยอ่มรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้
เหน็สิง่ทีค่วรเหน็แน่นอน (๖) ปรารภความเพยีรเพือ่ละอกุศลธรรม เพือ่ใหกุ้ศล
ธรรมเกดิ มคีวามเขม้แขง็ มคีวามบากบัน่มัน่คง ไมท่อดธุระในกุศลธรรม
ทัง้หลาย ยอ่มรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้เหน็สิง่ทีค่วรเหน็แน่นอน (๗) อยูใ่นทีป่ระชุมสงฆ ์ไม่
พดูเรือ่งราวตา่ง ๆ ไมพ่ดูดริจัฉานกถา กล่าวธรรมเอง เชือ้เชญิผูอ้ื่นใหก้ล่าวและ
ไมด่หูมิน่การน่ิงอยา่งพระอรยิะ ยอ่มรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้เหน็สิง่ทีค่วรเหน็แน่นอน (๘) มี



 

๓๑๘๖ 
 

 

ปกตเิหน็ความเกดิขึน้และความเสือ่มไปในอุปาทานขนัธ ์๕ ยอ่มรูส้ ิง่ทีค่วรรู ้เหน็
สิง่ทีค่วรเหน็แน่นอน แลว้ตรสัวา่ ธรรม ๘ น้ี แต่ละประการยอ่มเป็นธรรมที่
เป็นไปเพือ่ความเป็นทีร่กั เพือ่ความเป็นทีเ่คารพ เพือ่ความยกยอ่ง เพือ่ความ
เป็นสมณะ เพือ่ความเป็นอนัเดยีวกนั (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒/๑๙๖) 

ปัญญาหนาแน่น : ปัญญามาก, ปัญญาแล่นไป, ปัญญาเฉียบแหลม, ปัญญาชาํแรกกเิลสของพระ
สารบีุตร 

                       มาในสสุมิสตูร เรือ่งปัญญาอนัมากมายของพระสารบีุตรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
สรรเสรญิยิง่นกักบัพระอานนท ์ซึง่พระอานนทก์ราบทลูวา่ ใครเล่าทีไ่มใ่ชค่นพาล 
ไมใ่ชค่นมทุะลุ ไมใ่ชค่นงมงาย ไมใ่ชค่นมจีติวปิลาส จะไมช่อบสารบีุตร อานนท ์
สารบีุตรเป็นบณัฑติ มปัีญญามาก มปัีญญาหนาแน่น มปัีญญารา่เรงิ มปัีญญา
แล่นไป มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญาชาํแรกกเิลส มกัน้อย สนัโดษ เป็นผูส้งดั 
ไมค่ลุกคล ี ปรารภความเพยีร เขา้ใจพดู อดทนต่อถอ้ยคาํเป็นผูท้กัทว้ง ตาํหนิ
คนทาํชัว่ ใครเล่าทีไ่มใ่ชค่นพาล ไมใ่ชค่นมทุะลุ ไมใ่ชค่นงมงายไมใ่ชค่นมจีติ
วปิลาส จะไมช่อบสารบีตุร”(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๑๐/๑๒๑) 

ปัญญาอนัชอบ : ปัญญาทีรู่ร้อบดา้นทีถู่กตอ้ง,  ปัญญาทีเ่หน็ขนัธห์า้ตกอยูใ่นสามญัลกัษณะ 
ความไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตาของสรรพสิง่ 

                        มาในมหาตณัหาสงัขยสตูร ความสิน้ไปแหง่ตณัหาใหญ่ กล่าวถงึปัญญาอนั
ชอบทีเ่หน็ขนัธห์า้ทีต่กอยูใ่นสามญัลกัษณะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “บุคคลเหน็
ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบวา่ ‘ขนัธ ์ ๕ น้ีเกดิขึน้แลว้ยอ่มละความ
สงสยัทีเ่กดิขึน้ได”้ “บุคคลเหน็ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบวา่ ‘ขนัธ ์ ๕ 
เกดิขึน้เพราะอาหารนัน้’ ย่อมละความสงสยัทีเ่กดิขึน้ได”้ “บุคคลเหน็ตามความ
เป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบวา่ ‘ขนัธ ์๕ นัน้ มคีวามดบัเป็นธรรมดา เพราะความ
ดบัแหง่อาหารนัน้ยอ่มละความสงสยัทีเ่กดิขึน้ได”้ มาในธาตวุภิงัคสตูร เรือ่ง
ความเสือ่มไปแห่งปฐวธีาตุ คอื ทัง้ปฐวธีาตุภายใน และปฐวธีาตุภายนอก กเ็ป็น
ปฐวธีาตุนัน่เอง บณัฑติควรเหน็ปฐวธีาตนุัน้ ตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอนั
ชอบอยา่งนี้วา่ ‘นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไม่ใชอ่ตัตาของเรา’ ครัน้เหน็
ปฐวธีาตุนัน้ตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญาอนัชอบอยา่งนี้แลว้ ยอ่มเบื่อหน่ายใน
ปฐวธีาต ุและทาํจติใหค้ลายกาํหนดัจากปฐวธีาต ุมาในทุตยิอนิจจสตูร วญิญาณ
ไมเ่ทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เป็นทุกข ์ สิง่ใดเป็นทุกข ์ สิง่นัน้เป็นอนตัตา สิง่ใด
เป็นอนตัตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเหน็ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจรงิ
อยา่งนี้วา่ ‘นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา’(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
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๔๐๑/๔๓๒, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๔๙/๔๐๕,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๔๖/๖๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๗๗/๒๔๙) 

ปัญญาอนัประเสริฐ : ปัญญาในธรรมทีส่ิน้ทุกข,์ ความรูใ้นความเสือ่มไปแหง่ธาตุ ๔  
                       มาในธาตุวภิงัคสตูร ความเสือ่มไปแห่งธาตุ ๔ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ

ทัง้หลายวา่ ธาตุทัง้หลายเปรยีบเหมอืนตะเกยีงน้ํามนัตดิอยูไ่ด ้ เพราะอาศยั
น้ํามนัและไสต้ะเกยีงน้ํามนันัน้ยอ่มหมดเชือ้ดบัไป เพราะหมดน้ํามนัและไส ้ และ
เพราะไมเ่ตมิน้ํามนัและไสใ้หม ่ แมฉ้นัใด ภกิษุกฉ็นันัน้เหมอืนกนั เมือ่เสวย
เวทนามกีายเป็นทีส่ดุจงึรูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ เมือ่เสวยเวทนา
มชีวีติเป็นทีส่ดุ จงึรูช้ดัวา่‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ รูช้ดัวา่ ‘หลงัจากตาย
ไป เวทนาทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จกัเยน็ในโลกนี้ทเีดยีว’ เพราะเหตุนัน้ ภกิษุผู้
เพยีบพรอ้มแลว้อยา่งนี้ ชื่อวา่เป็นผูป้ระกอบดว้ยอธษิฐานธรรมคอืปัญญาอนั
ยอดเยีย่มนี้ เพราะวา่ปัญญาอนัประเสรฐิยอดเยีย่มนี้ คอืความรูใ้นธรรมเป็นทีส่ิน้
ทุกขท์ัง้ปวง (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๖๕/๔๑๒) 

ปัญญาอนัไพบลูย  ์: ปัญญาทีรู่ร้อบดา้น, การหยัง่รูเ้หตุผล, ความเขา้ใจสภาวธรรมของสิง่
ทัง้หลายตามความเป็นจรงิทีบ่รสิทุธิบ์รบิรูณ์สิน้เชงิ ไมด่าํเนินไปลุ่ม ๆ ดอน ๆ 

                       มาในสทุธฏัฐกสตูร คุณลกัษณะปัญญาอนัไพบลูย ์ ความวา่ ถา้สตัวเ์กดิ
สมาทานวตัรทัง้หลายเอง ขอ้งอยูใ่นสญัญา ยอ่มดาํเนินไปลุ่ม ๆ ดอน ๆ สว่นผูม้ี
ความรู ้รูธ้รรมดว้ยเวททัง้หลายแลว้ เป็นผูม้ปัีญญาอนัไพบูลย ์ยอ่มไมด่าํเนินไป
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ผูม้ปัีญญานัน้ เป็นผูก้าํจดัเสนาในธรรมทัง้ปวง คอื รปูทีเ่หน็ เสยีง
ทีไ่ดย้นิ หรอือารมณ์ทีร่บัรูอ้ย่างใดอยา่งหนึ่ง (ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๗๙๙/๖๙๓) 

ปัญญาอนัย่ิง :     ปัญญาทีรู่ร้อบดา้นอยา่งยิง่ยวด,  ปัญญารูแ้จง้โลกนี้และโลกหน้าและสอนให้
ผูอ้ื่นรูต้าม 

                         มาในมหาสจัจกสตูร คาํสนทนากนัระหวา่งอาฬารดาบส กาลามโคตร กบั
อคัคเิวสนะ ความวา่ อคัคเิวสนะโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพสัตร ์ ออก
จากวงัผนวชเป็นบรรพชติ เมือ่ผนวชแลว้กแ็สวงหาวา่อะไรเป็นกศุล ขณะที่
แสวงหาทางอนัประเสรฐิคอืความสงบซึง่ไมม่ทีางอื่นยิง่กวา่ ไดเ้ขา้ไปหาอาฬา
รดาบส กาลามโคตร แลว้กล่าววา่ ‘ท่านกาลามะ ขา้พเจา้ปรารถนาจะประพฤติ
พรหมจรรยใ์นธรรมวนิยันี้’ ทา่นอาฬารดาบส กาลามโคตรกล่าววา่ ‘ธรรมนี้กเ็ป็น
เชน่เดยีวกบัธรรมทีว่ญิญชูนจะพงึทาํใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง ตามแบบ
อาจารยข์องตนเขา้ถงึอยู่ไดใ้นเวลาไม่นาน’ ท่านอคัคเิวสนะกเ็รยีนรูธ้รรมนัน้ได้
อยา่งรวดเรว็ ชัว่ขณะปิดปากจบเจรจาปราศรยัเทา่นัน้ กก็ล่าวญาณวาทะและ
เถรวาทะได ้ ทัง้เราและผูอ้ืน่กท็ราบชดัวา่ ‘เรารู ้ เราเหน็’ เราจงึคดิวา่ ‘อาฬา
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รดาบส กาลามโคตรประกาศธรรมน้ีดว้ยเหตุเพยีงความเชือ่อยา่งเดยีววา่ ‘เราทาํ
ใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ กห็ามไิด ้แต่อาฬารดาบส กาลามโคตรยงั
รูย้งัเหน็ธรรมน้ีดว้ยอยา่งแน่นอน’ อเจลกกสัสปะ ออกบวชประพฤตพิรมหจรรย ์
รูด้ว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั รูช้ดัวา่ “ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บ
พรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี
ต่อไป”(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๗๑/๔๐๖,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๑๖/๑๔๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/
๒๑๒/๒๔๕,  ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๗๔/๒๓๕,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๓/๒๒,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๑๔/๒๓,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๗/๒๙,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๙/๕๗,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๗๑/
๑๕๕,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๗๒/๑๕๖) 

ปัญญาอนัร ู้ยิ่ง : ปัญญาทีรู่อ้ยา่งแทจ้รงิ, ปัญญารูร้อบดา้น ปัญญาอนัรูย้ ิง่ของผูม้พีระภาคทีรู่้
การอุบตัขิองอาภสัสราพรหมซึง่พรหมอื่นไมรู่ ้

                        มาในพรหมนิมนัตนิกสตูร กล่าวถงึคุณลกัษณะปัญญาอนัรูย้ ิง่ ความวา่ พระผู้
มพีระภาคตรสักบัพรหมวา่ พรหม หมูพ่รหมอื่นมอียู ่ทา่นไมรู่ ้ ไม่เหน็หมูพ่รหม
นัน้ (แต่)เรารูเ้หน็หมูพ่รหมนัน้ หมูพ่รหมชื่ออาภสัสรามอียู ่ทา่นเคลื่อนแลว้จาก
ทีใ่ด มาอุบตัแิลว้ในทีน้ี่ ทา่นมสีตหิลงลมืไปเพราะอยูอ่าศยันานนกั เพราะเหตุ
นัน้ ทา่นจงึไมรู่ไ้มเ่หน็หมู่พรหมนัน้ (แต่)เรารู ้ เหน็หมูพ่รหมนัน้ เรากบัทา่น
เทยีบกนัไมไ่ดด้ว้ยปัญญาอนัรูย้ ิง่แมอ้ย่างนี้ ความทีเ่ราเป็นผูต้ํ่ากวา่ทา่นจะมแีต่
ทีไ่หน โดยทีแ่ท ้เราเทา่นัน้เป็นผูส้งูยิง่กวา่ทา่น (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๐๔/๕๔๑) 

ปัญญาอปุบารมี : ปัญญาทีส่งูกวา่ปัญญาธรรมดา ปัญญาทีบ่าํเพญ็บารมอีนัยิง่กวา่ของพระผูม้ี
พระภาคเมือ่ครัง้เสวยชาตเิป็นมโหสถ 

                       มาในสโมธานกถา เรื่อง การบาํเพญ็ปัญญาอนัยิง่กวา่ กล่าวถงึ อดตีชาตขิอง
พระผูม้พีระภาคเมือ่เสวยชาตเิป็นมโหสถ ความวา่ ในภพทีเ่ราเป็นมโหสถ ผู้
เป็นทรพัยข์องรฐั กุณฑล ตณัฑลิะ และนกกระทา บารมเีหล่าน้ีเป็นปัญญาอุป
บารม ี(ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

ปัญญินทรีย  ์: อนิทรยีค์อืปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรมมี
สมัมาทฏิฐ ิ

                        มาในสงัคตีหิมวด ๕ กล่าวถงึอนิทรยีน้ี์ในอนิทรยี ์ ๕  คอื (๑) สทัธนิทรยี ์
อนิทรยีค์อืศรทัธา (๒) วริยินิทรยี ์อนิทรยีค์อืวริยิะ   (๓) สตนิทรยี ์อนิทรยีค์อืสต ิ
(๔) สมาธนิทรยี ์อนิทรยีค์อืสมาธ ิ (๕) ปัญญนิทรยี ์อนิทรยีค์อืปัญญา หากธรรม
เหล่าน้ีมแีก่ผูใ้ด เรยีกผูน้ัน้วา่ เป็นธมัมานุสาร ี ‘ภกิษุแมน้ี้ตอ้งทาํกจิทีค่วรทาํดว้ย
ความไมป่ระมาท’ สมัมาทฏิฐอินัเป็นอรยิะ ทีไ่มม่อีาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์
แหง่มรรค คอื ปัญญนิทรยี ์  เป็นปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ความวจิยั ความเลอืกสรร 
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ความวจิยัธรรม ความกาํหนดหมาย ความเขา้ไปกําหนด ความเขา้ไปกาํหนด
เฉพาะ ภาวะทีรู่ ้ภาวะทีฉ่ลาด ภาวะทีรู่ล้ะเอยีด ความรูอ้ยา่งแจม่แจง้ ความคน้
คดิ ความใครค่รวญปัญญาเหมอืนแผน่ดนิ ปัญญาเครือ่งทาํลายกเิลส ปัญญา
เครือ่งนําทาง ความเหน็แจง้ ความรูด้ ี (๑๑/๓๒๐/๓๑๐,อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๒๐/
๒๐๐-๒๐๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๒/๒๑๑,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๓๖/๑๗๖, ส.ํส.(ไทย)
๑๘/๓๗๗/๔๕๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๗๗/๒๘๖,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๐๒/๔๗,องฺ.
จตุกฺก(ไทย)๒๑/๑๕๑/๒๑๔, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๓/๔๑๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๗/
๑๑๒,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๒๒๐/๒๐๑,อภ.ิธ.(ไทย)๓๔/๑๖/๓๐,
อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๒๙/๑๕๔,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๗/๒๑/๑๘,อภ.ิย.(ไทย)๓๙/๑๙๔/๒๖๗) 

ปัญหพยากรณสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยวธิกีารตอบปัญหา  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ การ
พยากรณ์ปัญหา ๔ คอื (๑)เอกงัสพยากรณียปัญหา ปัญหาทีค่วรตอบโดยนยั
เดยีว (๒) วภิชัชพยากรณียปัญหา ปัญหาทีค่วรแยกตอบ (๓) 
ปฏปุิจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาทีค่วรตอบโดยยอ้นถาม(๔) ฐปนียปัญหา 
ปัญหาทีค่วรงดตอบ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๒/๗๐) 

ปัญหา : ขอ้สงสยั ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาทีห่าคาํตอบไมไ่ด ้ คาํถามขอ้สงสยัของเจา้ลทัธิ
หรอืบุคคลทีส่งสยัถามคาํถามต่อพระผูม้พีระภาคเจา้ เมือ่พระผูม้พีระภาคตอบ
แลว้ไดร้บัคาํตอบเป็นอนัทีส่ิน้สดุ เชน่พระผูม้พีระภาคตรสัตอบปัญหาเรือ่งรปู 
เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ เป็นอนตัตาแก่อคัคเิวสสนะ 
หรอืปัญหาทีม่หาโมคคลัลานะถามผลกรรมกบันางเทพธดิาเรือ่งทีร่กัษาศลีหา้ดี
แลว้ 

                        มาในปาฎกิสตูร เรือ่งนกับวชเปลอืยชือ่กฬารมชัฌกะทีถู่กถามปัญหาแลว้
ตอบไมไ่ด ้ คอืเมือ่สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีุตร เขา้ไปหานกับวชเปลอืยกฬารมชัฌกะ
ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ถามปัญหา เขาไมส่ามารถตอบปัญหาของสนุกัขตัตะ ลจิฉวบุีตรนัน้
ใหถู้กตอ้งได ้  จงึแสดงความโกรธ ความขดัเคอืงและความไมแ่ชม่ชืน่ใหป้รากฏ 
ขณะนัน้ สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีตุร คดิวา่ ‘เราไดรุ้กรานสมณะผูเ้ป็นพระอรหนัตช์ัน้ดี
แลว้ ขอความผดินัน้อยา่ไดม้เีพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทุกขแ์ก่เราตลอดกาลนานเลย’ 
พระผูม้พีระภาคตรสักบั              สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีตุร วา่ ‘โมฆะบุรุษ แมค้น
เชน่เธอ กย็งัปฏญิาณตนวา่เป็นสมณะศากยบตุรอยูห่รอื’(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๒/
๑๑, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๓/๑๑,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๔๙/๒๖๘,  ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๕๖/
๓๙๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๖/๖๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๗๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๗๑/๓๑๙,ส.ํ
นิ.(ไทย)๑๖/๑๒/๒๐,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๗/๒๗,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๓๒/๖๖,ส.ํน.(ไทย)๑๖/
๓๒/๖๗,  ส.ํข.(ไทย)๑๗/๘๒/๑๓๔,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๘๗/๘๒,ส.ํส.(ไทยป๑๘/๓๔๔/
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๓๗๓,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๓๓/๑๖๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๕๑๒/๓๒๔,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๐๓/
๑๘) 

ปัญหาที่ชอบแก่เหต  ุ: ขอ้สงสยั, ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหายงัหาคาํตอบไม่ไดท้ีช่อบแก่เหตุ,  ขอ้
ตกทีต่อ้งรบัผลอยา่งหนกัจากการตอบปัญหานัน้ไมไ่ด ้ เชน่ปัญหาทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคทีต่รสัถามอคัคเิวสสนะ หากตอบไมไ่ด ้ศรีษะของเขาจะถูกยกัษท์ุบแตกเป็น
เจด็เสีย่ง 

                      มาในจฬูสจัจกสตูร เรือ่งทีอ่คัคเิวสสนะถูกบงัคบัจากยกัษ์ใหต้อบปัญหา
พระผูม้พีระภาค ความวา่ พระผูม้พีระภาคจงึตรสักบัสจัจกะ นิครนถบุตรวา่ 
“อคัคเิวสสนะ บดัน้ีทา่นจงตอบ ไมใ่ชเ่วลาทีท่า่นจะน่ิง ผูใ้ดถูกตถาคตถามปัญหา
ทีช่อบแก่เหตถุงึ ๓ ครัง้แลว้ไมต่อบ ศรีษะของผูน้ัน้จะแตกเป็น ๗ เสีย่งในทีน่ัน้
นัน่เอง” ขณะนัน้ ยกัษ์วชริปาณีถอืกระบองเพชรมไีฟลุกโชตชิว่งยนือยูใ่นอากาศ
เบือ้งบนสจัจกะ นิครนถบุตรคดิว่า “หากสจัจกะ นิครนถบตุรนี้ถกูพระผูม้พีระ
ภาคตรสัถามปัญหาอนัชอบธรรมถงึ ๓ ครัง้แต่ไมย่อมตอบ เราจะทุบศรีษะของ
เขาใหแ้ตกเป็น ๗ เสีย่ง ณ ทีน้ี่แล” พระผูม้พีระภาคกบัสจัจกะ นิครนถบุตร
เทา่นัน้ทีม่องเหน็ยกัษ์วชริปาณีนัน้ในทนัใดนัน้ สจัจกะ นิครนถบตุรตกใจกลวัจน
ขนพองสยองเกลา้ แสวงหาพระผูม้พีระภาคเป็นทีต่า้นทาน เป็นทีป้่องกนั เป็นที่
พึง่ ไดก้ราบทลูวา่ “พระโคดมผูเ้จรญิขอจงทรงถามเถดิ ขา้พเจา้จะตอบ ณ บดัน้ี” 
พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ “อคัคเิวสสนะ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ขอ้
ทีท่า่นกล่าวอยา่งนี้ว่า ‘รปูเป็นอตัตาของเรา’ ทา่นมอีาํนาจในรปูนัน้วา่‘รปูของเรา
จงเป็นอยา่งนัน้เถดิ อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนี้เลยหรอื”สจัจกะ นิครนถบตุรทลูตอบวา่ 
“ขอ้น้ีมไิดเ้ป็นดงันัน้ พระโคดมผูเ้จรญิ”(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๕๗/๓๙๔) 

ปัญหาปจุฉาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการถามปัญหา พระสารบีุตรเถระกล่าววา่ เหตุแหง่การถาม
ปัญหา ๕ คอื (๑) เพราะโงเ่ขลา หลงงมงาย (๒) เพราะปรารถนาชัว่ ถูกความ
ปรารถนาชัว่ครอบงาํ (๓) เพราะดหูมิน่ (๔) เพราะประสงคจ์ะรู ้(๕) เพราะคดิวา่ 
ถา้ผูถู้กถามปัญหาตอบไดช้ดัเจนกเ็ป็นการด ีถา้ตอบไมช่ดัเจน เราเองกจ็ะตอบ
ไดช้ดัเจน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๕/๒๗๒) 

ปัญหาพยากรณ์ : ปัญหาทีไ่ดร้บัคาํตอบ, ปัญหาทีท่าํนาย ปัญหาทีค่าดหมาย ปัญหาที่
สมมตฐิานไวล้่วงหน้า ปัญหาทีต่อบ ๔ ลกัษณะ คอื พยากรณ์ลกัษณะนยัเดยีว  
ลกัษณะยอ้นถาม ลกัษณะแยกตอบ และลกัษณะงดตอบ 

                       มาในสงัคตีสิตูร กล่าวถงึปัญหาพยากรณ์ ๔ ประการ คอื (๑) เอกงัสพยา
กรณียปัญหา ปัญหาทีค่วรตอบโดยนยัเดยีว (๒) ปฏปิุจฉาพยากรณียปัญหา 
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ปัญหาทีค่วรตอบโดยยอ้นถาม (๓) วภิชัชพยากรณียปัญหา ปัญหาทีค่วรแยก
ตอบ (๔) ฐปนียปัญหา ปัญหาทีค่วรงดตอบ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๑) 

ปัฏฏนคาม : บา้นชือ่ปัฏฏะ,  ทา่น้ําขา้มมหาสมุทรชื่อปัฏฏคาม, ทา่ขา้มน้ําในบา้นปัฏฏะ ซึง่
พระปัจเจกพทุธเจา้กาํลงัเดนิทางอนักนัดารไปสูน่ัน้  เมือ่สงัขพราหมณ์เหน็แลว้
ถอืวา่เป็นบญุจงึสกัการะบุญนัน้ 

                         มาในสงัขพราหมณจรยิา วา่ดว้ยจรยิาของสงัขพราหมณ์ เรือ่งทา่น้ําชือ่ปัฏฏ
คาม ความวา่ ในกาลทีเ่ราเป็นพราหมณ์นามวา่สงัขะตอ้งการจะขา้มมหาสมทุร
จงึเขา้ไปยงัปัฏฏนคาม ณ ทีน่ัน้ เราไดเ้หน็พระปัจเจกพทุธเจา้ผูต้รสัรูเ้อง ผูไ้ม่
ทรงพา่ยแพเ้ดนิสวนทางมาตามทางกนัดาร เราครัน้เหน็ทา่นเดนิสวนทางมา จงึ
คดิถงึประโยชน์น้ีวา่ บุญเขตนี้มาถงึสตัวผ์ูต้อ้งการบุญ เปรยีบเหมอืนบุรุษชาวนา
เหน็นาเป็นทีน่่ายนิดมีาก เป็นอู่ขา้วอู่น้ํา แต่ไมป่ลกูพชืลงในนานัน้ เขาชื่อว่าเป็น
ผูไ้มต่อ้งการขา้วเปลอืกฉนัใด  เราผูต้อ้งการบุญ กฉ็นันัน้เหมอืนกนั เหน็บุญเขต
ทีป่ระเสรฐิสดุแลว้ ถา้ไมท่าํสกัการะในบญุเขตนัน้ เรากช็ือ่วา่เป็นผูไ้มต่อ้งการ
บุญ(ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๑๑/๗๒๘) 

ปัณฑรกนที : แมน้ํ่าชือ่ปัณฑรกะ เป็นแมน้ํ่าแหง่ยอดเขาสเีหลอืงอ่อน/ขาวเหลอืง เป็นแมน้ํ่า
สายหนึ่งในหมูแ่ม่น้ําชือ่ มลัลครีนีท ีตรกีฏูนท ีซึง่มน้ํีาใสเยน็สนิท 

                        แมน้ํ่าทีไ่หลออกจากสระอโนดาตในจุดทีผ่า่นภเูขาทอง (สวุรรณบรรพต)จะ
เรยีกกนัวา่ แมน้ํ่าสทีา(สทีานท)ี ซึง่แปลวา่ แมน้ํ่าเยน็ (สทีา เพีย้นมาจาก สตีะ 
แปลวา่ เยน็/หนาว) เป็นทีอ่าศยัอมนุษยท์ีช่าวโลกเขารูจ้กักนัวา่ กนินร  แมน้ํ่าน้ี
ไหลผา่นภเูขาคนัธมาทน์ ทีต่ัง้อาศรมของพระเวสสนัดร ณ เขาวงกต  ทา้วเธอ
ทรงละรฐัสมีา ไดเ้สดจ็ประพาสป่า  ล่าเน้ือ เสดจ็ถงึภเูขาคนัธมาทน์วรครีซีึง่มี
บุปผชาตนิานาพนัธุบ์านสะพรัง่ เป็นแดนทีพ่วกกนินรสญัจรไปมา  

                          มาในภลัลาตยิชาดก เป็นคาํสนทนากนัระหวา่งพระราชากบักนิร ี ความวา่ 
กนินรไีดฟั้งพระดาํรสัจงึสนทนากบัพระราชาวา่ พวกเราเป็นมฤคมรีา่งกายคลา้ย
มนุษย ์ ทอ่งเทีย่วไปตามแมน้ํ่าทัง้หลาย คอื มลัลครีนีท ี ปัณฑรกนท ี ตรกีฏูนท ี
ซึง่มน้ํีาเยน็ พอ่พราน ชาวโลกเขารูจ้กัพวกเราวา่ กนินร ลําดบันัน้ พระราชาได้
ตรสัวา่ เจา้ทัง้ ๒ เหมอืนคนมคีวามทุกขอ์ยา่งแสนสาหสั พากนัครํ่าครวญอยู ่
สวมกอดกนัเหมอืนคนรกักบัคนรกั เราขอถามเจา้ทัง้ ๒ ผูม้รีา่งกายคลา้ยมนุษย ์
เหตุไร เจา้ทัง้ ๒ จงึพากนัเศรา้โศกไมส่รา่งซาอยูใ่นป่าน้ี กนินรกีราบทลูวา่ พอ่
พราน เราทัง้ ๒ พลดัพรากกนัอยูห่น่ึงราตร ี ไมอ่ยากจะพลดัพรากจากกนั เมือ่
ระลกึถงึกนัและกนั จงึพากนัเดอืดรอ้นเศรา้โศกอยูต่ลอดราตรหีน่ึงนัน้ ราตรนีัน้
จกัไมม่อีกี (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๘๙/๕๐๒) 
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ปัณฑรกนาคราช : พญานาคชือ่วา่ปัณฑรกะ  ผูเ้สยีใจกบัภยัทีต่นเองก่อขึน้อยา่งไรปั้ญญา 
พดูจาพล่อย ๆ มาในปัณฑรกนาคราชชาดก เรื่องปัณฑรกนาคราช กล่าวถงึ
ความเสยีใจในภยัทีต่นทาํไป คอื ปัณฑรกนาคราชครํ่าครวญวา่ ภยัทีต่นเองก่อ
ขึน้ยอ่มตดิตามคนไรปั้ญญา พดูจาพล่อย ๆ ไมป่กปิดความรู ้ ขาดความ
ระมดัระวงั ไมไ่ตรต่รองใหร้อบคอบ เหมอืนพญาครุฑไล่จบัปัณฑรกนาคราช นร
ชนใดพอใจบอกมนตท์ีล่ีล้บั ทีต่นควรจะปกปิดรกัษา เพราะความเขลา ภยัย่อม
ตดิตามเขาผูเ้ปิดเผยมนตโ์ดยพลนั เหมอืนพญาครุฑไล่จบัปัณฑรกนาคราช(ข.ุ
ชา.(ไทย)๒๗/๒๕๘/๕๗๗,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๕๙/๕๗๗, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๖๖/
๕๗๘, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๙๑/๕๘๒) 

ปัณฑรกนาคราชชาดก :  พระสตูรวา่ดว้ยปัณฑรกนาคราช พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาติ
เป็นพญาครุฑแอบถามความลบัของพวกนาคจากชเีปลอืย เมือ่จบันาคไดแ้ลว้ได้
ใหโ้อวาทนาควา่ ไมค่วรบอกความลบัสดุยอดของตระกลูแก่ผูอ้ื่น ซึง่อาจเป็นเหตุ
ทาํใหต้ระกลูพนิาศได ้(ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๕๘/๕๗๗) 

ปัณฑรสโคตร,ฤาษี :ฤาษชีือ่วา่ปัณฑรสโคตรผูไ้ดร้บัฟังคาํพยากรณ์จากพระปุสสเถระเรือ่ง
พฤตกิรรมของภกิษุสงฆท์ีไ่มเ่ป็นไปตามพระธรรมวนิยั 

                      มาในตงิสนิบาต ปุสสเถรคาถา ภาษติของพระปุสสเถระ เมือ่พระสงัคตีกิา
จารยไ์ดก้ล่าวภาษติเบือ้งตน้ไวว้า่ ฤๅษปัีณฑรสโคตรไดพ้บเหน็ภกิษุมากรปู ผู้
น่าเลื่อมใส อบรมตน สาํรวมดแีลว้ ไดส้อบถามพระปุสสเถระวา่ ในกาลภายหน้า 
ภกิษุทัง้หลายในพระศาสนานี้ จะมคีวามพอใจอยา่งไร มคีวามประสงคอ์ยา่งไร มี
อากปักริยิาอยา่งไร ขา้พเจา้เรยีนถามทา่นแลว้ นิมนตบ์อกความขอ้นัน้ดว้ยเถดิ 
พระปุสสเถระไดกัล่าวภาษติเหล่าน้ีวา่ ท่านปัณฑรสฤๅษ ี เชญิทา่นฟังคาํของ
อาตมา ขอเชญิตัง้ใจจดจาํใหด้ ี อาตมาจะบอกขอ้ความทีท่า่นถามถงึอนาคตแก่
ทา่น ในกาลภายหน้า ภกิษุทัง้หลายสว่นมาก จกัเป็นผูม้กัโกรธ ผกูโกรธ ลบหลู่
คุณทา่น หวัดือ้ โออ้วด รษิยา และมวีาทะขดัแยง้กนั มคีวามสาํคญัในสทัธรรมที่
ยงัไมรู่ ้ไมเ่หน็วา่รู ้วา่เหน็ มคีวามคดิในธรรมทีล่กึซึง้วา่ตืน้ เป็นคนเบา ไมห่นกั
แน่นในธรรม ไมเ่คารพกนัและกนั ในกาลภายหน้า โทษเป็นอนัมาก จะเกดิขึน้
ในสตัวโ์ลก ภกิษุทัง้หลายผูไ้รค้วามคดิ จะทาํธรรมทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรง
แสดงไวด้แีลว้น้ี ทัง้จะเสือ่มจากคุณธรรม กลา้พดูในทา่มกลางสงฆ ์ มพีวกมาก 
ปากจดั ไมย่อมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๙๔๙/๔๙๖) 

ปัณฑวะ, ชื่อ : ชือ่ชอ่งเขาลกูหน่ึง ในกรุงราชคฤห ์ ภเูขาลกูน้ีมลีกัษณะเหมอืนบณัเฑาะก ์  ผดิ
รปู ไมป่กตมิาในสริวิฑัฒเถรคาถา ภาษติของพระสริวิฑัฒเถระ ซึง่ทา่นพระ
สริวิฑัฒเถระไดก้ล่าวคาถาไวด้งันี้วา่ ภกิษุผูเ้ป็นบตุรของพระพทุธองคผ์ูค้งที ่หา
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ผูเ้สมอเหมอืนมไิด ้ ไปเขา้ฌานอยูต่ามซอกเขา เหมอืนสายฟ้าแลบสอ่งลอดเขา้
ไปตามชอ่งเขาทีช่ือ่เวภาระและปัณฑวะ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๑/๓๑๘) 

ปัณฑวะ, ภเูขา : ภเูขาชือ่วา่ปัณฑวะ เป็นหนึ่งในภเูขา ๕ ลกู คอื อสิคิลิ ิเวปุลละ เวภาระ คชิฌ
กลู และปัณฑวะ (อสิคิลิ ิกลนืพวกฤษ)ี (เวปลุละ มลีกัษณะไพบลูย)์ เวภาระ มี
ลกัษณะเงือ้มดุจคอกลอ้ม ปัณฑวะ มลีกัษณะบณัเฑาะ หมายถงึผดิรปู ไม่
สวยงาม คชิฌกฏู ภเูขาแรง้มากมาในอสิคิลิสิตูร วา่ดว้ยภเูขาอสิคิลิ ิ กล่าวถงึ
ภเูขาชือ่ปัณฑวะ ความวา่ สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาค ประทบัอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลิ ิ
เขตกรุงราชคฤห ์ณ ทีน่ัน้แล พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสั
วา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ พระองคต์รสัถามวา่ 
“ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเหน็ภูเขาเวภาระนัน่ไหม” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ 
“เหน็ พระพทุธเจา้ขา้” “ภเูขาเวภาระนัน่ มชีือ่เป็นอยา่งหนึ่ง มบีญัญตัเิป็นอยา่ง
หน่ึง เธอทัง้หลายเหน็ภเูขาปัณฑวะนัน่ไหม” “เหน็ พระพทุธเจา้ขา้” (ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๑๓๓/๑๗๐) 

ปัณฑวะ, ม้ามงคล :มา้มงคลชือ่วา่ปัณฑวะ,  มา้ทีเ่ลยีนแบบคนเลีย้ง คอืคนเลีย้งเดนิกะเผลก 
มา้กเ็ดนิเผลกตาม 

                          มาในคริทิตัตชาดก วา่ดว้ยมา้เลยีนแบบนายคริทิตัต ์เรือ่งมา้มงคล ความวา่ 
เมือ่อาํมาตยโ์พธสิตัวต์รวจดอูาการของมา้พกิารแลว้ กราบทลูพระราชาวา่ มา้
มงคลชือ่ปัณฑวะของพระเจา้สาม ถูกนายคริทิตัตป์ระทุษรา้ยแลว้ พระโพธสิตัว์
กราบทลูใหห้าคนเลีย้งมา้ทีด่มีาวา่ ถา้คนประกอบดว้ยอาการอนังดงามทีส่มควร
แก่มา้นัน้ พงึจบัมา้นัน้ทีบ่งัเหยีน แลว้จงูไปรอบ ๆ สนามมา้ไซร ้ มา้นัน้จะละ
อาการเขยกแลว้เลยีนแบบคนเลีย้งมา้นัน้โดยพลนั (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๖๗/๘๑) 

ปัณฑิตสามเณรวตัถ ุ:เรื่องบณัฑติสามเณร พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ 
คนไขน้ํา  ยอ่มไขน้ํา ช่างศร ย่อมดดัลกูศร ชา่งไม ้ยอ่มถากไม ้บณัฑติ  ยอ่มฝึก
ตน  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๘๐/๕๓) 

ปัณฑิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกรรมทีบ่ณัฑติบญัญตัไิว ้พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ กรรมทีบ่ณัฑติ
บญัญตั ิสตับุรษุบญัญตัไิว ้๓ คอื (๑) ทาน การให ้(๒) ปัพพชัชา การถอืบวช(๓) 
มาตาปิตุอุปัฏฐาน การบาํรุงมารดาบดิา (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๕/๒๐๗) 

ปัณฑุกโลหิตกะ, ภิกษุนิสิต : ชือ่ของภกิษุสองฝ่าย คอืฝ่ายพระปัณฑกุะและพระโลหติกะ 
หมายถงึภกิษุผูเ้ป็นนิสติของพระปัณฑกุะและพระโลหติกะ  

                       มาในกมัมขนัธกะ ตชัชนียกรรม เรือ่งภกิษุนิสติของพระปัณฑกุะและพระ
โลหติกะทะเลาะกนั ความวา่ เมือ่พวกภกิษุนิสติของพระปัณฑกุะและพระโลหติ
กะ ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความววิาท ก่อความอือ้ฉาว ก่อ
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อธกิรณ์ในสงฆด์ว้ยตนเอง และพากนัเขา้ไปหาภกิษุพวกอื่นทีก่่อความบาดหมาง 
ก่อความทะเลาะ ก่อความววิาท ก่อความอือ้ฉาว ก่ออธกิรณ์ในสงฆแ์ลว้กล่าว
อยา่งนี้วา่ “ภกิษุรปูนัน้อยา่ไดเ้อาชนะพวกทา่น ทา่นทัง้หลายจงโตต้อบใหแ้ขง็
ขนัพวกทา่นเป็นบณัฑติกวา่ เฉลยีวฉลาดกวา่ เป็นพหสูตูกวา่ และสามารถกวา่
ภกิษุนัน้ อยา่กลวัภกิษุนัน้ แมพ้วกกระผมจะคอยเป็นฝ่ายพวกทา่น” ทาํใหค้วาม
บาดหมางทีย่งัไมเ่กดิกเ็กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้กข็ยายลุกลามออกไป (ว.ิจุ.(ไทย) 
๖/๑/๑, ว.ิจุ.(ไทย)๖/๑/๒,ว.ิจุ.(ไทย)๖/๒/๒, ว.ิจุ.(ไทย)๖/๒/๓, ว.ิจุ.(ไทย)๖/๓/๔ 
ว.ิอ. ๓/๑/๒๕๑, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๑/๔๓๗) 

ปัณฑุกมัพลศิลาอาสน์ : แทน่หนิมสีดีุจผา้กมัพล เป็นอาสน์ของทา้วสกักเทวราชหรอืพระอนิทร ์ 
อยูใ่นดาวดงึส ์  และพระพทุธเจา้ไปประทบัอยูน่ัง่  ทีป่ระทบัของพระผูม้พีระภาค 
ตัง้อยู่ทีค่วงไมป้ารฉิตัตกะ 

                         มาในโลมสกงัคยิภทัเทกรตัตสตูร กล่าวถงึปัณฑกุมัพลศลิาอาสน์ ความวา่ 
พระผูม้พีระภาคประทบัอยูณ่ปัณฑกุมัพลศลิาอาสน์ทีค่วงไมป้ารฉิตัตกะในหมู่
เทพชัน้ดาวดงึส ์ณ ทีน่ัน้เอง พระผูม้พีระภาคไดต้รสัอุทเทสและวภิงัคข์องบุคคล
ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิแก่เทพชัน้ดาวดงึสว์า่ ‘บุคคลไม่ควรคาํนึงถงึสิง่ทีล่่วงไปแลว้ 
ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่งัไมม่าถงึ สิง่ใดล่วงไปแลว้ สิง่นัน้กเ็ป็นอนัละไปแลว้ สว่น
บุคคลใดเหน็แจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนั ไมง่อ่นแงน่ ไม่คลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ 
บุคคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้ (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๘๖/๓๔๓) 

ปัณณกตะ, นคร  : นครชือ่วา่ปัณณกตะ  เป็นเมอืงทีรุ่ง่เรอืง, น่ารืน่รมย,์ ตัง้อยูบ่นเนิน แควน้
เอสกิา 

                      มาในจตุรติถวีมิาน วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิ ๔ นาง ผูถ้วายดอกไมต้่างชนิดกนั 
เมือ่พระมหาโมคคลัลานเถระถามเทพธดิาองคห์น่ึงวา่ เทพธดิา เพราะบุญอะไร
เธอจงึมผีวิพรรณงามยิง่นกั ฯลฯ และมรีศัมสีวา่งไสวไปทัว่ทุกทศิอยา่งนี้ 
เทพธดิานัน้ดใีจทีพ่ระมหาโมคคลัลานเถระถาม จงึตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่
พระเถระถามวา่ ชาตก่ิอนดฉินัไดถ้วายดอกราชพฤกษ์กํามอืหนึ่งแดภ่กิษุผูก้าํลงั
เทีย่วบณิฑบาตในปัณณกตนครซึง่ตัง้อยูบ่นเนิน เป็นเมอืงทีรุ่่งเรอืง น่ารืน่รมย ์
ของแควน้เอสกิา เพราะบุญนัน้ดฉินัจงึมผีวิพรรณงามเชน่นี้ ฯลฯ และมรีศัมกีาย
สวา่งไสวไปทัว่ทศิอยา่งนี้ (ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๗๕๙/๘๘) 

ปัณณทายกเถราปทาน๑ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัณณทายกเถระ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดถ้วายอาหารบณิฑบาตแด่พระพทุธเจา้พระนามวา่
สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๒๗ ทา่นไดเ้กดิ
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เป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตั
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๔๔๒) 

ปัณณทายกเถราปทาน๒ :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัณณทายกเถระ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดถ้วายใบไมแ้ดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ 
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระอรหตั
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๔๒๐) 

ปัณณรสีอโุบสถ : วนัรกัษาอุโบสถขา้งขึน้ ๑๕ คํ่า ในปักษ์แหง่เดอืนนัน้ 
                        มาในจมัเปยยชาดก เรือ่งวนัอุโบสถสบิหา้คํ่า เมือ่นางนาคสุมนากราบทลูวา่ 

ขอเดชะพระมหาราช นาคราชอธษิฐานจาตุททสอุีโบสถและปัณณรสอุีโบสถ 
นอนรกัษาอุโบสถอยูใ่กลห้นทางสีแ่พรง่ ชายผูต้อ้งการเลีย้งชพีไดจ้บันาคราชนัน้
มา นาคราชนัน้เป็นสามหีมอ่มฉนั ขอพระองคโ์ปรดปล่อยนาคราชนัน้ จากเครือ่ง
พนัธนาการเถดิ เพคะ และนางออ้นวอนพระราชานัน้ซํ้าแลว้ซํ้าเล่าวา่ นางนาค 
๑๖,๐๐๐ นางสวมใสกุ่ณฑลแกว้มณี นอนอยูใ่นหอ้งใตน้ํ้า นางนาคแมเ้หล่านัน้
ยดึเอานาคราชนัน้เป็นทีพ่ึง่ ขอพระองคโ์ปรดปล่อยนาคราชไปโดยธรรม ดว้ย
ความไมผ่ลุนผลนั ดว้ยบา้นสว่ย ๑๐๐ หลงั ทองคาํ ๑๐๐ แทง่ และโค ๑๐๐ ตวั 
ขออุรคชาตผิูไ้ดร้บัการปล่อยตวัแลว้จงทอ่งเทีย่วไป ขอนาคราชผูต้อ้งการบุญจง
พน้จากเครือ่งผกู (ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๒๔๖/๕๑๓) 

ปัณณิกชาดก   : ชาดกวา่ดว้ยอุบาสกชือ่ปัณณิกะ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ รกุขเทวดา
โพธสิตัวเ์หน็อุบาสกชาวกรุงพาราณสจีบัมอืธดิาเพือ่ลองใจว่ารูเ้ดยีงสาหรอืยงั  
นางถูกบดิาจบัมอืเพือ่ลองใจกร็อ้งไห ้ครํ่าครวญวา่ ยามเมือ่ฉนัมคีวามทุกข ์ คน
ทีเ่ป็นทีพ่ึง่กค็อืบดิา  แต่บดัน้ีกาํลงัจะประทุษรา้ยฉนัอยูใ่นป่า ฉนัจะหนัหน้าไป
หาใครเ่ล่า ในเมือ่คนทีเ่ป็นพึง่กลบัทาํกรรมทีบ่ดัสเีสยีเอง บดิาไดฟั้งกร็ูว้า่ลกูสาว
รูเ้ดยีงสาแลว้ จงึพากลบับา้นและตบแต่งใหอ้อกเรอืนไป (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๑๐๒/๔๒) 

ปัตตกมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกรรมอนัสมควร พระผูม้พีระภาคตรสักบัอนาถบณิฑกิคหบด ี
ทีเ่ขา้ไปเฝ้าถงึทีป่ระทบัวา่ สิง่ทีห่าไดย้ากในโลก ๔ คอื (๑) ขอโภคะจงเกดิขึน้
แก่เราพรอ้มกบัความชอบธรรม(หมายถงึเหตุมตีาํแหน่งเสนาบด ี และตาํแหน่ง
เศรษฐ ี เป็นตน้) (๒) ขอยศจงเฟ่ืองฟูแก่เราพรอ้มดว้ยญาต ิมติรสหาย (๓) ขอ
เราจงมชีวีติอยู่นาน รกัษาอายใุหย้ัง่ยนื(๔) ขอใหเ้ราหลงัจากตายแลว้ เขา้ถงึ
สคุตโิลกสวรรค ์ และตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหไ้ดส้ิง่ทีห่าไดย้ากในโลก ๔ ดงัที่
กล่าวขา้งตน้ ม ี๔ คอื (๑) สทัธาสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยศรทัธา) ไดแ้ก่ อรยิ
สาวกมศีรทัธา เชือ่พระปัญญาตรสัรูข้องพระตถาคต (๒) สลีสมัปทา (ความถงึ
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พรอ้มดว้ยศลี) ไดแ้ก่ อรยิสาวกเป็นผูม้ศีลี ๕ (๓) จาคสมัปทา (ความถงึพรอ้ม
ดว้ยการเสยีสละ) ไดแ้ก่ อรยิสาวกมใีจปราศจากความตระหนี่อนัเป็นมลทนิ มี
จาคะอนัสละแลว้ ยนิดใีนการเสยีสละ ยนิดใีนการใหท้านและการจาํแนกทาน อยู่
ครองรอืน (๔) ปัญญาสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยปัญญา) ไดแ้ก่ อรยิสาวกรูว้า่ 
บุคคลมใีจถูกอภชิฌาวสิมโลภะ(ความโลภทีไ่มส่มํ่าเสมอคอือภชิฌา) ครอบงาํ มี
ใจถูกพยาบาท... ถนีมทิธะ...อุทธจัจกุกกุจจะ... มใีจถูกวจิกิจิฉาครอบงาํ ยอ่มทาํ
สิง่ทีไ่มค่วรทาํ ไมย่นิดสีิง่ทีค่วรทาํ เมือ่ทาํสิง่ทีไ่มค่วรทาํ ไมย่นิดสีิง่ทีค่วรทาํ 
ย่อมเสือ่มจากยศและความสขุแลว้จงึละอภชิฌาวสิมโลภะเป็นตน้เหล่านัน้เสยี ก็
จะทาํใหเ้ป็นผูม้ปัีญญามาก มปัีญญากวา้งขวาง มองเหน็แนวทาง สมบรูณ์ดว้ย
ปัญญา ทรงแสดงกรรมอนัสมควรของอรยิสาวกดว้ยโภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ย
ความขยนัหมัน่เพยีร อาบเหงือ่ต่างน้ํา เกบ็รวบรวมดว้ยน้ําพกัน้ําแรง 
ประกอบดว้ยธรรม (มกุีศลธรรม ๑๐) ไดม้าโดยชอบธรรม(สิง่ทีบุ่คคลดาํรงอยูใ่น
กุศลกรรมบถ ๑๐ แลว้ไดม้า) ม ี๔ คอื อรยิสาวก (๑) บํารุงตนเอง มารดา บดิา 
บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร คนรบัใช ้มติร และอํามาตย ์ใหเ้ป็นสขุ (๒) ป้องกนั
อนัตรายทีเ่กดิจากไฟ น้ํา พระราชา โจร คนทีไ่มช่อบกนั หรอืทายาท ดว้ยโภค
ทรพัยท์ีห่ามาได ้ (๓) ทาํพล ี (การสงเคราะห ์บวงสรวง น้อมให ้หรอืสว่ย) ม ี๕ 
อยา่ง คอื ญาตพิล ี สงเคราะหญ์าต ิ อตถิพิล ีตอ้นรบัแขก ปพุพเปตพล ีทาํบุญ
อุทศิใหผู้ต้าย ราชพล ี ถวายเป็นของหลวง มเีสยีภาษอีากรเป็นตน้ และเทวตา
พล ีทาํบุญอุทศิใหเ้ทวดา (๔) บาํเพญ็ทกัษณิาทีม่ผีลสงูขึน้ไป (หมายถงึสวรรค์
ชัน้กามาวจรภมู ิ๖ ชัน้) เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีคอือาํนวยใหบ้งัเกดิในสวรรค์
ชัน้กามาวจรภมู ิ ๖ ชัน้ มสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์ (หมายถงึใหบ้งัเกดิผล
วเิศษ ๑๐ มอีาย ุ วรรณะ ยศ สขุ ความเป็นใหญ่อนัเป็นทพิยแ์ละรปูทีน่่า
ปรารถนา เป็นตน้) ไวใ้นสมณพราหมณ์ผูเ้วน้ขาดจากความมวัเมาประมาท 
ดาํรงมัน่อยูใ่นขนัตแิละโสรจัจะ ฝึกอบรมตน ทาํตนใหส้งบ ทาํตนใหด้บัเยน็สนิท 
(คอืดบัสนิทดว้ยการดบักเิลส) พระองคต์รสัสรุปวา่ โภคทรพัยข์องใครกต็าม 
หมดสิน้ไปเพราะกรรมอื่นนอกจากกรรมอนัสมควร ๔ น้ี โภคทรพัยเ์หล่านัน้ ชือ่
วา่ถงึความเสือ่มไปโดยไมใ่ชเ่หตุ ถงึโดยไมส่มควร ดว้ยการใชส้อยตามเหตุไม่
สมควร สว่นโภคทรพัยข์องใครกต็าม หมดสิน้ไปเพราะกรรมอนัสมควร ๔ น้ี ชื่อ
วา่ถงึแลว้โดยเหตุ ถงึโดยสมควร และการใชส้อยตามเหตุ เพราะเป็นการใชส้อย
ตามเหตุ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๐) 

ปัตตคาหาปกะ : พระภกิษุไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บับาตร เป็นตําแหน่งของพระสงฆท์ีต่ ัง้
ขึน้มาเพือ่ทาํหน้าทีข่องพระสงฆ ์
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                        มาในเสนาสนปัญญาปกสตุตาท ิ วา่ดว้ยภกิษุเสนาสนปัญญาปกะเป็นตน้ 
ประการหนึ่งของเรือ่งน้ี คอื เรือ่งทีส่งฆไ์มพ่งึแต่งตัง้ใหเ้ป็นปัตตคาหาปกะ ผูใ้ห้
รบับาตร ไมรู่จ้กับาตรทีร่บัแลว้และบาตรทีย่งัมไิดร้บัสงฆพ์งึแต่งตัง้ใหเ้ป็นปัตต
คาหาปกะ รูจ้กับาตรทีร่บัแลว้และบาตรทีย่งัมไิดร้บั (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๗๓/๔๐๒) 

ปัตตทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัตตทายกเถระ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ 
ทา่นไดถ้วายบาตรแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ 
ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๒๐/๔๑๐) 

ปัตตนิกชุชนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตแุหง่การควํ่าบาตรและหงายบาตร พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ สงฆเ์มือ่มุง่หวงัพงึควํ่าบาตรต่ออุบาสกผูป้ระกอบดว้ยองค ์
๘ คอื (๑) ขวนขวายเพือ่ไมใ่ชล่าภของภกิษุทัง้หลาย (๒) ขวนขวายเพือ่ไมใ่ช่
ประโยชน์ของภกิษุทัง้หลาย(๓) ขวนขวายเพือ่ความอยูไ่มไ่ดข้องภกิษุทัง้หลาย 
(๔) ดา่บรภิาษภกิษุทัง้หลาย (๕) ยยุงภกิษุทัง้หลายใหแ้ตกกนั (๖) กล่าวตเิตยีน
พระพทุธเจา้ (๗) กล่าวตเิตยีนพระธรรม (๘) กล่าวตเิตยีนพระสงฆ ์ สงฆเ์มือ่
มุง่หวงัพงึหงายบาตรต่ออุบาสกผูป้ระกอบดว้ยองค ์ ๘ คอื (๑)ไมข่วนขวายเพือ่
ไมใ่ชล่าภของภกิษุทัง้หลาย (๒) ไมข่วนขวายเพือ่ไม่ใชป่ระโยชน์ของภกิษุ
ทัง้หลาย (๓) ไม่ขวนขวายเพือ่ความอยูไ่มไ่ดข้องภกิษุทัง้หลาย (๔) ไม่ดา่
บรภิาษภกิษุทัง้หลาย (๕) ไมย่ยุงภกิษุทัง้หลายใหแ้ตกกนั (๖) กล่าวสรรเสรญิ
พระพทุธเจา้ (๗) กล่าวสรรเสรญิพระธรรม (๘) กล่าวสรรเสรญิพระสงฆ ์
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๗/๔๑๕) 

ปัตตปิณฑิกสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูฉ้นัในบาตรเป็นวตัร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูฉ้นั
อาหารในบาตรเป็นวตัร ๕ จาํพวกเหมอืนในอารญัญกิสตูร และตรสัยกยอ่งภกิษุ
จาํพวกที ่๕ ผูฉ้นัอาหารในบาตรเป็นวตัร เพราะอาศยัความมกัน้อย ความสนัโดษ 
ความขดัเกลา ความสงดั ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิตัอินังาม เป็นผูเ้ลศิประเสรฐิ
ทีส่ดุ เปรยีบเหมอืนบรรดาโครส ๕ อยา่ง หวัเนยใส เป็นเลศิกวา่นมสด นมสม้ เนย
ขน้และเนยใส ฉะนัน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๐/๓๑๓) 

ปัตตสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยเรือ่งบาตร  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ วดั
พระเชตวนั  ไดท้รงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเหน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไป
ปฏบิตั ิ เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา
ทีเ่กีย่วกบัอุปาทานขนัธ ์๕ ซึง่ภกิษุเหล่านัน้ต่างใสใ่จใหส้าํเรจ็ประโยชน์ น้อมนึก
มาดว้ยความเตม็ใจ  เงีย่โสตสดบัธรรมอยู ่  มารรูอ้ย่างนัน้แลว้จงึเขา้ไปหาถงึที่
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ประทบั  เพือ่ใหบ้รษิทัหลงเขา้ใจผดิจงึแปลงกายเป็นโคพลพิทัเดนิไปยงัทีว่าง
บาตร   

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  อรยิสาวกยอ่มเบื่อหน่ายรปู เวทนา สญัญา สงัขาร
และวญิญาณ  และรูว้า่ เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชข่องเรา  แมม้ารและเสนามาร
แสวงหาในทีทุ่กแห่ง กไ็มพ่บอรยิสาวกผูเ้ชน่นัน้ ผูม้อีตัภาพอนัเกษม และล่วง
พน้สงัโยชน์ทัง้ปวง (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๒/๑๙๓) 

ปัตตะ : ภาชนะ พานสาํหรบับรรจสุิง่ของต่าง ๆ  
                        มาในอรณวภิงัคสตูร เรือ่งปัตตะ ภาชนะ ความวา่ การไมย่ดึภาษาทอ้งถิน่ 

และการไมล่ะเลยคาํพดูสามญั เรือ่งปัตตะ คอื ภาชนะชนิดเดยีวกนันัน่แหละใน
โลกน้ี บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปาต’ิ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปัตตะ’ บางทอ้งถิน่
รูจ้กักนัวา่ ‘ปิฏฐะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่าถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘หนะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนั
วา่ ‘ปิปิละ’ ภกิษุพดูอยา่งไมถ่อืมัน่โดยวธิทีีช่นทัง้หลายในทอ้งถิน่นัน้ ๆ จะรูจ้กั
ภาชนะนัน้ไดว้า่ ‘ไดย้นิวา่ ทา่นผูม้อีายเุหล่าน้ีพดูหมายถงึภาชนะนี้’ ภกิษุ
ทัง้หลาย การไมย่ดึภาษาทอ้งถิน่ และการไมล่ะเลยคาํพดูสามญั เป็นอย่างนี้ คาํ
ทีเ่รากล่าวไวว้า่ ‘ไมพ่งึยดึภาษาทอ้งถิน่ ไมพ่งึละเลยคาํพดูสามญั’ นัน่เพราะ
อาศยัคาํน้ี เราจงึกล่าวไว ้(ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๓๑/๓๙๗) 

ปัตติทานมยักศุล : บุญกุศลทีส่าํเรจ็ดว้ยการใหส้ว่นบุญ เป็นวธิทีาํบุญดว้ยการเฉลีย่สว่นแหง่
ความดใีหแ้กผู่อ้ื่น (ขอ้ ๖ ในบญุกริยิาวตัถุ ๑๐)  

                         มาในชาณุสโสณิสตูร ความวา่ บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูฆ้า่สตัว ์ เป็น
มจิฉาทฏิฐ ิหลงัจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิในภมูแิหง่เปรต เลีย้งอตัภาพอยูใ่น
ภมูแิห่งเปรตนัน้ ดาํรงอยูใ่นภมูแิหง่เปรตนัน้ดว้ยอาหารของเหล่าสตัวผ์ูเ้กดิใน
ภมูแิห่งเปรต หรอืเลีย้งอตัภาพอยูใ่นภมูแิห่งเปรตนัน้ ดาํรงอยูใ่นภมูแิหง่เปรต
นัน้ดว้ยปัตตทิานมยักุศลจากมนุษยโลกน้ีทีม่ติร อาํมาตย ์หรอืญาตสิาโลหติของ
ตนอุทศิให ้(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๗/๓๒๖ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗๗/๓๗๗) 

ปัตติปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัตตปิุปผยิเถระ ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๐๐,๐๐๐ ท่านไดบ้ชูาพระบรมศพของพระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ 
เพราะผลแหง่การบูชานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๒/๕๕๔) 

ปัตถนาสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยความปรารถนา (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระ
ราชโอรสองคใ์หญ่ยอ่มปรารถนาราชสมบตั ิเพราะทรงประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ๕ 
คอื (๑) ทรงมชีาตกิาํเนิดดทีัง้ฝ่ายพระมารดาและพระบดิา (๒) ทรงมรีปูงาม (๓) 
ทรงเป็นทีร่กัของพระมารดาและพระบดิา (๔) ทรงเป็นทีร่กัของชาวนิคมและ



 

๓๑๙๙ 
 

 

ชนบท (๕) ทรงไดร้บัการศกึษามาด ี แลว้ทรงแสดงเปรยีบเทยีบวา่ ภกิษุยอ่ม
ปรารถนาความสิน้อาสวะ เพราะประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ๕ คอื (๑) มศีรทัธาเชือ่
พระปัญญาเครือ่งตรสัรูข้องพระตถาคต (๒) มอีาพาธน้อย (๓) ไมโ่ออ้วด (๔) มี
ความเพยีรเพือ่ละอกุศลธรรม เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ (๕) มปัีญญาพจิารณาเหน็
ทัง้ความเกดิและความดบัอนัเป็นอรยิะ ชาํแรกใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๕/๒๑๘)  

ปัตถนาสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยความปรารถนา (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
พระโอรสองคใ์หญ่ยอ่มปรารถนาความเป็นอุปราช เพราะทรงประกอบดว้ย
คุณสมบตั ิ ๕ คอื (๑) ทรงมชีาตกิาํเนิดดทีัง้ฝ่ายพระมารดาและพระบดิา (๒) 
ทรงมรีปูงาม (๓) ทรงเป็นทีร่กัของพระมารดาและพระบดิา (๔) ทรงเป็นทีร่กั
ของกองทพั (๕) ทรงเป็นบณัฑติ แลว้ทรงแสดงเปรยีบเทยีบวา่ ภกิษุยอ่ม
ปรารถนาความสิน้อาสวะเพราะประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ ๕ คอื (๑) มศีลี (๒) 
เป็นพหสูตู (๓) มจีติตัง้มัน่ดใีนสตปัิฏฐาน ๔ (๔) ปรารภความเพยีรเพือ่ละอกุศล
ธรรม เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ (๕) มปัีญญาพจิารณาเหน็ทัง้ความเกดิและความดบั
อนัเป็นอรยิะ ชาํแรกใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๖/
๒๒๐) 

ปัตโถทนทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัตโถทนทายกเถระ ในอดตีชาตกิปั
ที ่๙๔ ทา่นไดถ้วายขา้วสกุทีหุ่งจากขา้วสาลทีะนานหนึ่งแดพ่ระปัจเจกพทุธเจา้ผู้
กาํลงัเสดจ็เทีย่วบณิฑบาต เพราะผลแห่งทานนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละ
สวรรคส์มบตัหิลายรอ้ยชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๗๐/๒๕) 

ปันถกะ, นาย : ชือ่คน หมายถงึผูเ้กดิระหวา่งทาง เกดิในหนทาง ชือ่ของหนุ่มสองพีน้่อง โดยคน
พีช่ือ่มหาปันถก คนน้องชือ่จฬูปันถกซึง่เป็นโงเ่ขลาตอ่มารบัโปรดกรุณาจากพระ
ผูม้พีระภาคประทานผา้เชด็เทา้ใหอ้ธษิฐานจบัมอืผา้ดว้ยมอืทัง้สองแลว้ระลกึถงึ
ดอกบวัแลว้บรรลุอรหตัตผล 

                         มาในจฬูปันถกเถราปทาน เรือ่งจุฬปันถกเถรผูเ้ป็นน้องชายของมหาปันถก
ชือ่วา่ตระกลูปันถกะ ทัง้ ๒ คนครัน้ไดบ้รรลุประโยชน์อยา่งสงูสดุแลว้ (นิพพาน) 
จกัทาํใหศ้าสนารุง่เรอืง เมื่อนัน้จุฬปันถกมอีายุได ้ ๑๘ ปี บวชเป็นบรรพชติ ยงั
ไมส่าํเรจ็คุณวเิศษในศาสนาของพระผูม้พีระภาคผูศ้ากยบุตร ขา้พเจา้โงเ่ขลา 
เพราะเคยดหูมิน่ผูอ้ื่น พระพีช่ายจงึขบัไล่ขา้พเจา้วา่จงกลบัไปบา้นของตน
เดีย๋วนี้ ขา้พเจา้นัน้ถูกขบัไล่แลว้เสยีใจ ยนือยูท่ีซุ่ม้ประตสูงัฆาราม หมดอาลยัใน
ความเป็นสมณะ   ลําดบันัน้ พระศาสดาไดเ้สดจ็มายงัสถานทีน่ัน้ ทรงลบูศรีษะ



 

๓๒๐๐ 
 

 

ขา้พเจา้ ทรงจงูแขนขา้พเจา้พาเขา้สูส่งัฆาราม พระศาสดาไดป้ระทานผา้สาํหรบั
เชด็เทา้ใหข้า้พเจา้ ดว้ยความอนุเคราะหแ์ลว้ตรสัวา่ เธอจงอธษิฐานผา้สะอาด
อยา่งนี้ ขา้พเจา้ไดอ้ธษิฐาน ณ ทีส่มควร ขา้พเจา้ใชม้อืทัง้ ๒ จบัผา้ผนืนัน้แลว้
ระลกึถงึดอกบวั จติของขา้พเจา้กน้็อมไปในดอกบวันัน้   ขา้พเจา้จงึไดบ้รรลุ
อรหตัตผล(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๖/๑๐๙,ข.ุอป.อ. ๑/๓๐๘/๒๘๐) 

ปันถสกณุะ, ยญั : ยญัทีบ่ชูาดว้ยการฆา่สตัวแ์ลว้ผา่เน้ือหวัใจควกัออกมาพรอ้มดว้ยตบั ไต และ
ลาํไส ้แลว้บชูายญัแก่เทวดาประจาํทาง (คลา้ยการฆา่นกแลว้ยา่งไฟบชูา)  

                        เวสสนัดรชาดก กณัฑช์ชูก เรือ่งยญัชือ่ปันถสกุณ ความวา่ พระศาสดาตรสัวา่ 
เจตบตุรพรานป่าไดต้อบพราหมณ์ชชูกวา่ พราหมณ์ พระเวสสนัดรผูเ้ป็นกษตัรยิ์
ถูกพวกทา่นรบกวน เพราะทรงบรจิาคทานมากเกนิไป จงึถูกขบัไล่ออกจาก
แควน้ของพระองคไ์ปประทบัอยูท่ีเ่ขาวงกต พราหมณ์ พระเวสสนัดรผูเ้ป็น
กษตัรยิถ์ูกพวกทา่นรบกวน เพราะทรงบรจิาคทานมากเกนิไป จงึทรงพา
พระโอรส และพระชายาไปประทบัอยูท่ีเ่ขาวงกต ทา่นเป็นคนโงเ่ขลา ทาํสิง่ทีไ่ม่
น่าทาํจากแควน้มาป่าใหญ่ เทีย่วแสวงหาพระราชบตุร เหมอืนนกยางเทีย่ว
เสาะหาปลาในน้ํา พราหมณ์ ณ ทีน้ี่ เราจกัไมใ่หท้า่นมชีวีติอยูไ่ด ้ลกูศรทีเ่รายงิน้ี
แหละจกัดดูกนิโลหติของทา่น พราหมณ์ เราจะตดัศรีษะของทา่น ผา่หวัใจพรอ้ม
ดว้ยไสพ้งุ บชูายญัชือ่ปันถสกุณะ พรอ้มดว้ยเนื้อของทา่น (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/
๑๙๖๙/๔๙๑, ข.ุชา.อ.(บาล)ี ๑๐/๑๙๖๙/๓๕๘) 

ปัพพชิตวิเหฐกชาดก  : พระสูตรว่าด้วยผู้เบียดเบียนนักบวช ท้าวสกักะโพธสิตัว์ ขอร้องพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าให้มาช่วยสัง่สอนพระเจ้าพรหมทตัผู้มคีวามเห็นผดิที่เขา้ใจว่า 
สมณะทัง้หมดเป็นคนชัว่ ทัง้ที่ความจรงิมวีทิยาธรคนเดยีวปลอมตวัเป็นสมณะ
ไปทําความผดิกบัพระเทวขีองพระองค์จงึให้ขบัไล่ออกจากแควน้จนชาวเมอืง
เดอืดรอ้น เพราะไม่มผีูใ้หก้ารอบรมสัง่สอนใหรู้ด้รีูช้ ัว่ไม่ไดท้ําบุญกุศลจงึพากนั
ทําแต่ความชัว่  ท้าวสกักะต้องแสดงความจรงิใหท้ราบว่าแท้จรงิการกราบไหว้
สมณะชีพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบตัิชอบ ทําให้คนไปเกิดในสวรรค์ทรงแสดง
พระองคไ์หวพ้ระภกิษุปัจเจกพุทธเจา้ใหเ้หน็พระราชาจงึทรงเชื่อ ยอมกราบไหว้
สมณะผูป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบและทาํบุญตามทา้วสกักะทรงสัง่สอน 

  การที่มีสมณะชีพราหมณ์อยู่ในถิ่นประเทศนัน้ถือเป็นความโชคดีหลาย
ประการ เพราะท่านเหล่านัน้มุ่งสอนใหป้ระชาชนเป็นคนด ีโดยการปฏบิตัตินให้
ดู อยู่ให้เห็น สัง่สอนให้รู้บาปบุญคุณโทษและธรรมที่ประพฤติและไม่ควร
ประพฤตโิดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนแต่อยา่งใด เพยีงหวงัอาหารบณิฑบาตพออยูไ่ด้



 

๓๒๐๑ 
 

 

เท่านัน้ ทางราชการจึงไม่ต้องเสียทรพัย์เป็นค่าจ้างแต่อย่างใด  (ขุ.ชา.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๗/๑๐๘/๒๔๘) 

ปัพพชิตอภิณหสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีบ่รรพชติควรพจิารณาเนือง ๆ พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรมทีบ่รรพชติควรพจิารณาเนือง ๆ ม ี ๑๐ คอื 
บรรพชติควรพจิารณาเนือง ๆ วา่ (๑)  เราถงึความมเีพศต่างจากคฤหสัถ ์ (๒)  
การเลีย้งชพีของเราเนื่องดว้ยผูอ้ื่น (๓)  เรามอีากปักริยิาอยา่งอื่นทีจ่ะพงึทาํ (๔)  
เราตเิตยีนตนเองโดยศลีไดห้รอืไม ่(๕) เพือ่นพรหมจารผีูรู้ท้ ัง้หลายพจิารณาแลว้
ตเิตยีนเราโดยศลีไดห้รอืไม ่(๖)  เราจกัตอ้งมคีวามพลดัพรากจากของรกัของชอบ
ใจทัง้สิน้ (๗)  เรามกีรรมเป็นของตน เป็นผูร้บัผลของกรรม มกีรรมเป็นกาํเนิด มี
กรรมเป็นเผา่พนัธุ ์ มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั เราทาํกรรมใดไว ้ จะเป็นกรรมดหีรื
อกรรมชัว่กต็าม ยอ่มเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้(๘)  วนัคนืลว่งไป ๆ บดัน้ีเราทาํ
อะไรอยู ่ (๙)  เรายนิดยีิง่ในเรอืนวา่งอยูห่รอืไม ่(๑๐) ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิอนั
สามารถอนัวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย(์หมายถงึกุศลกรรมบถ ๑๐) ทีเ่ราบรรลุ
แลว้ซึง่จกัเป็นเหตุใหเ้ราไมเ่กอ้เขนิเมือ่เพือ่นพรหมจารถีามในภายหลงั มอียู่
หรอืไม ่(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๘/๑๐๔) 

ปัพพตดาบส : ดาบสชือ่วา่ปัพพตะ ชาตสิดุทา้ย นามวา่พระอนุรุทธะ เจา้ชายในศากยวงศ ์ เป็น
โอรสของอมโิตทนะ พระอนุชาของพระเจา้สทุโะทนะ เป็นพระประยรูญาตขิองโค
ตมพทุธเจา้ ชาวเมอืกบลิพสัดุ ์  พระอนุรุทธเถระ ออกผนวชพรอ้มกบัเจา้ราช
กุมารอกี ๕ พระองค ์และนายอุบาลภีษูามาลา ณ อนุปิยนิคม เมือ่ทา่นบรรลุเป็น
พระอรหนัตแ์ลว้ ทา่นมกัตรวจดสูตัวโลกดว้ยทพิยจกัษุอยูเ่สมอ พระพทุธเจา้จงึ
ยกย่องทา่นใหเ้ป็นพระเอตทคัคะผูเ้ลศิทางทพิยจกัษุยาณ (ตาทพิย)์ ทา่นเขา้สู่
อนุปาทเิสสนิพพานธาตุทีภ่ายใตพุ้ม่กอไผ ่ใกลบ้า้นเวฬุวคาม ในแควน้วชัช ี

                         มาในสรภงัคชาดก วา่ดว้ยสรภงัคดาบสแกปั้ญหา เรือ่งดาบสนามวา่ปัพพตะ 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คาถาทีฤ่ๅษผีูเ้ป็นบณัฑติกล่าวดแีลว้เหล่าน้ี มอีรรถและ
พยญัชนะอนัดงีาม ผูใ้ดผูห้น่ึงพงึสดบัคาถาเหล่านัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ พงึไดคุ้ณ
วเิศษทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลาย  ครัน้ไดแ้ลว้ พงึบรรลุสถานทีท่ีพ่ญามจัจุราช
มองไมเ่หน็ พระศาสดาครัน้ทรงรวบยอดเทศนาดว้ยพระอรหตัอยา่งนี้แลว้
ประกาศสจัจะทัง้หลายทรงประชุมชาดก ผูฟั้งคาถาทีฤ่าษกีล่าวไดแ้ก่  สาลสิสร
ดาบสคอืสารบีุตร เมณฑสิสรดาบสคอืกสัสปะ ปัพพตดาบสคอือนุรุทธะ เทวิ
ลดาบสคอืกจัจายนะ อนุสสิสดาบสคอือานนท ์ กสีวจัฉดาบสคอืโกลติะ นารท
ดาบสคอือุทายเีถระ บรษิทัทัง้หลายคอืพทุธบรษิทั สว่นสรภงัคโพธสิตัวค์อืเรา
ตถาคต เธอทัง้หลายจงทรงจาํชาดกไวอ้ยา่งนี้แล (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๙๓/๖๑๑) 



 

๓๒๐๒ 
 

 

ปัพพตนิมิต : นิมติคอืภเูขา  นิมติทีถ่อืเอาภเูขาเป็นเขตสมีาทีท่รงบญัญตับิอกเขตสงัฆกรรม 
                        มาในสมีานุชานนา วา่ดว้ยทรงอนุญาตสมีา เกีย่วกบัการสมมตสิมีาและนิมติ

แหง่สมีา ซึง่ปัพพตนิมติถอืเป็นสมีาชนิดหน่ึง ความวา่ ภกิษุทัง้หลายไดม้ี
ความคดิดงันี้วา่ “พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัไิวว้า่ ความพรอ้มเพรยีงมกีาํหนด
เขตเพยีงอาวาสเดยีวเทา่นัน้” แลว้ดาํรวิา่ “อาวาสหนึ่งมกีารกาํหนดเขตเทา่ไร” 
จงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ 
“ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหส้มมตสิมีา ภกิษุทัง้หลาย พงึสมมตสิมีาอยา่งนี้ วธิี
สมมตสิมีา ในเบือ้งตน้พงึทกันิมติ คอื ปัพพตนิมติ นิมติคอืภเูขา เป็นตน้ (ว.ิม.
(ไทย)๔/๑๓๘/๒๑๕) 

ปัพพตราชสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยขนุเขาหมิพานต ์ พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ไมส้าละใหญ่
อาศยัขนุเขาหมิพานตย์อ่มงอกงามดว้ยความเจรญิ ๓ คอื (๑) กิง่ ใบแก่ และใบ
อ่อน (๒) เปลอืก และสะเกด็ (๓) กระพี ้และแก่น เปรยีบเหมอืนพอ่บา้นผูม้ี
ศรทัธา ยอ่มทาํใหช้นภายในทีอ่าศยัตนงอกงามดว้ยความเจรญิ ๓ คอื (๑) ศรทัธา 
(๒) ศลี (๓) ปัญญา  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๙/๒๐๙) 

ปัพพตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภเูขา  ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 
  1.ปัพพตสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยภเูขา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั

พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความทุกขข์องพระอรยิสาวกผูถ้งึพรอ้ม
ดว้ยทฏิฐ ิ  ผูรู้แ้จง้ทีห่มดสิน้ไปนัน้มมีาก  เหมอืนขนุเขาหมิพานต ์  สว่นความ
ทุกขท์ีเ่หลอืมน้ีอย เหมอืนกอ้นหนิเทา่เมลด็พนัธุผ์กักาด ดงันัน้  การตรสัรูธ้รรม 
การไดธ้รรมจกัษุจงึมปีระโยชน์อยา่งมากมาย (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๘๒/๑๖๖) 

  2.ปัพพตสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยภูเขา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  สงัสารวฏันบัวา่มเีบือ้งตน้และเบือ้ง
ปลายรูไ้มไ่ด ้  เหมอืนภเูขาศลิาแทง่ทบึลกูใหญ่  ยาว  กวา้ง  และสงู  อยา่งละ  
๑  โยชน์  ทุก  ๑๐๐  ปีจงึจะมบีุรุษเอาผา้เน้ือละเอยีดมาลบู  ๑  ครัง้  ทาํอยู่
อยา่งนี้จนภเูขานัน้ราบเรยีบเสมอแผน่ดนิ  ถงึกระนัน้  กไ็มส่ามารถเทยีบกบักปั
หน่ึงได ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๒๘/๒๑๙)  

ปัพพตสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยภเูขา (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ความทุกขข์องพระอรยิสาวกผูถ้งึ
พรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ  ผูรู้แ้จง้ทีห่มดสิน้ไปนัน้มมีาก  เหมอืนขนุเขาหมิพานต ์  สว่น
ความทุกขท์ีเ่หลอืมน้ีอย  เหมอืนกอ้นหนิเทา่เมลด็พนัธุผ์กักาด  ๗  กอ้น  ดงันัน้  
การตรสัรูธ้รรม  การไดธ้รรมจกัษุจงึมปีระโยชน์อย่างมากมาย (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๘๓/๑๖๗) 



 

๓๒๐๓ 
 

 

ปัพพตสตูร (ตติย) : พระสตูรวา่ดว้ยภเูขา (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  การบรรลุของพระอรยิสาวกผูถ้งึพรอ้ม
ดว้ยทฏิฐ ิ ผูรู้แ้จง้ทีห่มดสิน้ไปนัน้มมีาก  เหมอืนขนุเขาสเินรุ  สว่นการบรรลุคุณ
วเิศษของอญัเดยีรถยีม์น้ีอย  เหมอืนกอ้นหนิเทา่เมลด็ถัว่เขยีว  ๗  กอ้น  ดงันัน้  
บุคคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ  มกีารบรรลุและมอีภญิญายิง่ใหญ่อยา่งนี้ (ส.ํนิ.(ไทย) 
๑๖/๘๔/๑๖๘) 

ปัพพตะ, กษตัริย  ์: กษตัรยิพ์ระนามว่าปัพพตะ ไดร้บัพยากรณ์วา่ในภทัรกปัน้ีจกัไดเ้ป็น
พระพทุธเจา้ 

                        มาในโกนาคมนพทุธวงศ ์ กล่าวถงึอดตีชาตขิองกษตัรยิอ์งคห์น่ึงนามวา่ปัพพ
ตะ ความวา่ สมยันัน้ เราเป็นกษตัรยิม์นีามวา่ปัพพตะ พรัง่พรอ้มดว้ยมติรและ
อาํมาตย ์ มพีลนิกายและพาหนะมใิชน้่อย ไปเฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดฟั้ง
ธรรมอนัยอดเยีย่มแลว้ นิมนตพ์ระสงฆพ์รอ้มทัง้พระชนิเจา้ ไดถ้วายทานตามที่
ตนปรารถนา ไดถ้วายผา้ปัตตุณณะ ผา้เมอืงจนี ผา้ไหม ผา้กําพล และฉลองพระ
บาททองคาํแดพ่ระศาสดาและสาวก แมพ้ระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ประทบันัง่
ทา่มกลางสงฆแ์ลว้ทรงพยากรณ์เราวา่ ‘ในภทัรกปัน้ี ผูน้ี้จกัเป็นพระพทุธเจา้’(ข.ุ
พ.ุ(ไทย)๓๓/๙/๗๐๗) 

ปัพพตปูมสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยขนุเขาหมิพานต ์ (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ทุกขท์ีห่มดสิน้ไปของพระอรยิสาวกผูรู้ช้ดัอรยิสจั  ๔  
มมีากกวา่  เมือ่เทยีบกบักองทุกขซ์ึง่มอียูก่่อน  เหมอืนขนุเขาหมิพานตท์ีห่มด
สิน้ไปมากกวา่กอ้นหนิ  ๗  กอ้นทีบุ่รุษเกบ็ขึน้มา (๑๙/๑๑๒๙/๖๓๘) 

ปัพพตปูมสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยขนุเขาหมิพานต ์  (สตูรที ่  ๒)  พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ทุกขท์ีห่มดสิน้ไปของพระอรยิสาวกผูรู้ช้ดัอรยิสจั  
๔  มมีากกวา่  เมือ่เทยีบกบักองทุกขซ์ึง่มอียูก่่อน  เหมอืนขนุเขาหมิพานตท์ี่
หมดสิน้ไปมากกวา่กอ้นหนิ  ๗  กอ้นทีเ่หลอือยู ่ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๓๐/๖๓๙) 

ปัพพตูปัตถรชาดก :  ชาดกว่าด้วยสระโบกขรณีที่เชิงเขา มเีนื้อความอธบิายไว้ว่าอํามาตย์
โพธสิตัวท์ลูขอใหพ้ระเจา้พรหมทตัพระราชทานอภยัโทษแก่ปุโรหติและนางสนม
ที่ลกัลอบเป็นชูก้นั โดยยกเหตุผลใหฟั้งว่า การที่ฝงูสตัว์ลงดื่มน้ําในแม่น้ําใหญ่  
ใช่ว่าแม่น้ําจะไม่เป็นแม่น้ําก็หาไม่  เพราะแม่น้ําเป็นของสารธารณะ สตรี
ทัง้หลายก็เป็นเช่นกบัแม่น้ํา เพราะเป็นสารธารณะ  ใคร ๆ จงึไม่ควรถือโทษ
โกรธเธอ ถ้ารู้ว่าเธอเป็นที่รกัยิ่งควรให้อภัย พระราชาทรงเชื่อพระโพธิสตัว ์ 
ไม่ได้ทรงถอืโทษคนทัง้สอง ทําใหค้นทัง้สองนัน้เกดิความละอายใจและไม่กล้า
ทาํผดิอกีต่อไป (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๘๙/๘๘) 



 

๓๒๐๔ 
 

 

ปัพพโตปมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยชราและมรณะเป็นประดุจภเูขา สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่  ณ  วดับุพพาราม  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่  บุรุษผูม้าจาก
ทศิทัง้ ๔ เขา้เฝ้าพระองคแ์ลว้กราบทลูวา่ ขา้พระองคไ์ดเ้หน็ภเูขาใหญ่สงูเทยีม
เมฆกาํลงักลิง้บดสตัวท์ัง้ปวง ขอพระองคท์รงกระทาํสิง่ทีพ่งึกระทาํเถดิ เมือ่มหา
ภยัรา้ยกาจทีจ่ะทาํใหม้นุษยส์ิน้ชวีติ อนัใหญ่หลวงเหน็ปานน้ี บงัเกดิขึน้แลว้แก่
พระองคแ์ละขา้พระองค ์  อะไรเป็นกจิทีพ่ระองคค์วรกระทาํในฐานะเป็นมนุษยท์ี่
หาไดย้าก นอกจากปฏบิตัธิรรมใหเ้สมอตน้เสมอปลายสรา้งบุญกุศลเอาไว ้
พระองคจ์ะตรสัตอบปัญหานี้อย่างไร 

   พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  ภเูขาใหญ่ลว้นแลว้ดว้ยศลิา  สงูจดทอ้งฟ้า กลิง้
บดสตัวม์าทัง้ ๔ ทศิ  แมฉ้นัใด  ชราและมรณะกฉ็นันัน้ ยอ่มครอบงาํสตัว ์  คอื  
พวกกษตัรยิ ์พราหมณ์  แพศย ์  ศทูร  คนจณัฑาล  และคนเทขยะ ไมเ่วน้ใคร  
ย่อมยํ่ายสีตัวท์ัง้สิน้ ในเรือ่งความตายน้ี ไมม่ยีทุธภมูสิาํหรบัพลชา้ง  พลรถ พล
เดนิเทา้และไมอ่าจจะเอาชนะแมด้ว้ยมนตรห์รอืดว้ยทรพัย ์เหตุนัน้  บุคคลผูเ้ป็น
บณัฑติเมือ่เหน็ประโยชน์ตน  พงึตัง้ศรทัธาไวใ้นพระรตันตรยั บณัฑติทัง้หลาย
ย่อมสรรเสรญิผูม้ปีกตปิระพฤตธิรรมทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ   และผูน้ัน้ละ
โลกน้ีไปแลว้  ยอ่มบนัเทงิในสวรรค ์(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๖/๑๗๑) 

ปัพพชัชา : การบวช, การเวน้, การละ, การสละจากการอยูค่รองเรอืน 
                        มาในปัณฑติสตูร วา่ดว้ยกรรมทีบ่ณัฑติบญัญตัไิว ้ เรื่องปัพพชัชา ความว่า 

ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๓ ประการนี้บณัฑติบญัญตัไิว ้ สตับุรษุบญัญตัไิว ้ คอื (๑) 
ทาน การให ้(๒) ปัพพชัชา การถอืบวช (๓) มาตาปิตอุุปัฏฐาน การบาํรุงมารดา
บดิา กรรม ๓ ประการนี้แลบณัฑติบญัญตัไิว ้ สตับุรษุบญัญตัไิว ้ (องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๔๕/๒๐๗) 

ปัพพชัชาธิกรณ์ : บรรพชาเป็นเหตุจากการฝึกตนเอง, การทาํตนเองใหส้งบ, การทาํตนเองให้
ดบัเยน็สนิท 

                           มาในสงัคารวสตูร วา่ดว้ยสงัคารวพราหมณ์ เรือ่งบรรพชาเป็นเหตุ ความ
วา่ ครัง้นัน้ สงัคารวพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ไดส้นทนา
ปราศรยัพอเป็นทีบ่นัเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกนัแลว้นัง่ ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู
พระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “ขา้แต่ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้ทัง้หลายชือ่วา่เป็น
พราหมณ์ บชูายญัเองบา้งใหผู้อ้ื่นบชูาบา้ง ในหมูพ่ราหมณ์นัน้ ผูใ้ดบูชายญัเอง 
และผูใ้ดใหผู้อ้ืน่บชูายญั คนเหล่านัน้ทัง้หมดชือ่วา่ปฏบิตัปิุญญปฏปิทาทีเ่กดิแก่
หลายสรรีะคอืยญัญาธกิรณ์๑(มยีญัเป็นเหตุ) สว่นบุคคลใดออกจากเรอืนแหง่
ตระกลูใดกต็าม บวชเป็นบรรพชติ ฝึกตนเอง ทาํตนเองใหส้งบ ทาํตนเองใหด้บั
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เยน็สนิท เมือ่เป็นอยา่งนี้ บุคคลนัน้ชือ่วา่ปฏบิตัปิุญญปฏปิทาทีเ่กดิแก่สรรีะเดยีว
คอืปัพพชัชาธกิรณ์(มบีรรพชาเป็นเหตุ)” (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๑/๒๓๒) 

ปัพพชัชาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการสรรเสรญิการบรรพชา,พระสตูรว่าดว้ยจติไดร้บัการอบรม
ตามสมควรแก่บรรพชา ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 

  1.ปัพพชัชาสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยการสรรเสรญิการบรรพชา พระอานนท์
กล่าวสรรเสรญิการบรรพชา ณ พระเชตวนัวา่  ขา้พเจา้จกัสรรเสรญิการ
บรรพชา อยา่งทีพ่ระผูม้พีระภาคผูม้พีระจกัษุทรงบรรพชาและอยา่งทีพ่ระองค์
ทรงพจิารณารอบคอบ จงึพอพระทยัการบรรพชา พระพทุธองคท์รงเหน็วา่การ
อยูค่รองเรอืนนี้ คบัแคบ เป็นบ่อเกดิธุลคีอืกเิลส  และทรงเหน็วา่    การบรรพชา
ปลอดโปรง่ จงึเสดจ็ออกบรรพชา  พระพทุธองคค์รัน้บรรพชาแลว้ ทรงเวน้
บาปกรรมทางกายและละวจทีุจรติได ้  ทรงชาํระอาชวีะใหห้มดจด พระพทุธองค์
ผูม้พีระลกัษณะอนัประเสรฐิทัว่พระวรกาย เสดจ็ไปถงึกรุงราชคฤห ์คริพิพชนคร 
แควน้มคธ ไดเ้สดจ็เทีย่วไปเพือ่ทรงบณิฑบาต พระเจา้พมิพสิารทอดพระเนตร
เหน็ จงึมาสนทนาธรรมดว้ย โดยตรสัวา่ พระคุณเจา้ยงัหนุ่มแน่น เพิง่ผา่น
ปฐมวยัเมือ่ไมน่านนี้  ถงึพรอ้มดว้ยความผดุผอ่งแห่งวรรณะ เหมอืนกษตัรยิ์
สขุมุาลชาต ิ ขา้พเจา้จะมอบโภคสมบตัใิห ้ ขอทา่นจงเป็นจอมทพัยงัหมูพ่ลกาย
ใหง้ดงามบรโิภคสมบตัอิยูเ่ถดิ  พระคุณเจา้จงบอกชาตกิาํเนิดดว้ยเถดิ และพระ
พทุธองคต์รสัวา่  มหาบพติร มชีนบทแหง่หนึ่งตัง้อยูใ่นแควน้โกศล ตรงดา้นขา้ง
หมิวนัตประเทศ  เป็นเมอืงทีม่ ัง่คัง่ ประชาชนขยนัขนัแขง็  อาตมภาพมนีามตาม
โคตรวา่อาทติย ์มนีามตามชาตกิําเนิดวา่ศากยะไมป่รารถนากามสขุ จงึออกจาก
ตระกลูนัน้มาบวชเป็นบรรพชติ อาตมภาพเหน็โทษในกามทัง้หลาย เหน็การ
ออกบวชวา่เป็นทางเกษม จะจารกิไปเพือ่บาํเพญ็เพยีร ใจของอาตมภาพ ยนิดี
ในการบําเพญ็เพยีรนัน้  (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๔๐๘/๕๙๕) 

  2.ปัพพชัชาสตูร๒ พระสตูรว่าดว้ยจติไดร้บัการอบรมตามสมควรแก่
บรรพชา ตรสัวา่  เธอทัง้หลายพงึสาํเหนียกอยา่งนี้วา่ จติของเราจกัไดร้บัการอบรม
ตามสมควรแก่บรรพชา และบาปอกุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้จกัไมค่รอบงาํจติอยู ่ คอื 
จติของเรา (๑)  จกัไดร้บัการอบรมดว้ยอนิจจสญัญา (๒)  จกัไดร้บัการอบรม
ดว้ยอนตัตสญัญา (๓)  จกัไดร้บัการอบรมดว้ยอสภุสญัญา (๔)  จกัไดร้บัการ
อบรมดว้ยอาทนีวสญัญา (๕)  จกัรูค้วามประพฤตชิอบและไมช่อบของสตัวโ์ลก
แลว้ไดร้บัการอบรมดว้ยสญัญา (๖)  จกัรูค้วามเจรญิและความเสือ่มของสตัวโ์ลก
แลว้ไดร้บัการอบรมดว้ยสญัญา (๗) จกัรูค้วามเกดิและความดบัแหง่สงัขารโลก
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แลว้ไดร้บัการอบรมดว้ยสญัญา (๘)  จกัไดร้บัการอบรมดว้ยปหานสญัญา (๙)  
จกัไดร้บัการอบรมดว้ยวริาคสญัญา (๑๐) จกัไดร้บัการอบรมดว้ยนิโรธสญัญา  

  เมือ่ใด จติของภกิษุไดร้บัการอบรมตามสมควรแก่บรรพชา และบาปอกุศล
ธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ไมค่รอบงาํจติอยูอ่ยา่งนี้ เมือ่นัน้ ภกิษุนัน้พงึหวงัผลอย่าง ๑ 
ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัมอุีปาทานเหลอือยูก่จ็กัเป็น
อนาคาม ี(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๙/๑๒๗) 

ปัพพาชนียกรรม : การถูกไล่ออกจากหมู,่ การถูกไล่ออกจากวดั  
                       มาในอุปัชฌายวตัตกถา เรือ่งราวเกีย่วกบัการลงโทษพระอุปัชฌาย ์ คอืวา่ ถา้

อุปัชฌายค์วรแก่การชกัเขา้หาอาบตัเิดมิ สทัธวิหิารกิพงึทาํการขวนขวายวา่ 
“ดว้ยอุบายอยา่งไรหนอ สงฆพ์งึชกัอุปัชฌายเ์ขา้หาอาบตัเิดมิ” ถา้สงฆต์อ้งการ
จะทาํกรรมสาม คอื ปัพพาชนียกรรม สทัธวิหิารกิพงึทาํการขวนขวายวา่ “ดว้ย
อุบายอยา่งไรหนอ สงฆไ์ม่พงึทาํกรรมแก่อุปัชฌายห์รอืพงึเปลีย่นไปเป็นโทษ
เบา” (ว.ิม.(ไทย)๔/๖๖/๘๖, ว.ิม.(ไทย)๕/๔๐๐/๒๘๙,ว.ิม.(ไทย)๕/๔๐๒/๒๙๓, ว.ิ
ม.(ไทย)๕/๔๐๖/๒๙๕,ว.ิม.(ไทย)๕/๔๒๔/๓๐๘,ว.ิจุ.(ไทย)๖/๒๓/๔๖,ว.ิจุ.(ไทย)๗/
๓๗๖/๒๔๙,ว.ป.(ไทย)๘/๒๐/๒๐,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๐๒/๑๓๕,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๒๒๒/๑๓๕, (ว.ิม. ๕/๔๑๓/๒๐๘) 

ปัพภารทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัพภารทายกเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นไดท้าํความสะอาดถํ้าของพระพทุธเจา้พระนาม
วา่ปิยทสัส ีเสรจ็แลว้ตัง้น้ําใชน้ํ้าฉนัไว ้เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไดไ้ปเสวยสขุ
อยูใ่นสวรรคต์ลอด ๑ กปั ในกปัที ่๓๒ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลา
นุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๔๗/๔๗๐) 

ปัพภารวาสีติสสเถรวตัถ ุ:เรือ่งพระตสิสเถระผูอ้ยูท่ีเ่งือ้มเขา พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่
ภกิษุทัง้หลายวา่  ผูไ้มค่ลุกคลกีบัคน ๒ จาํพวก คอืคฤหสัถแ์ละบรรพชติ ไมม่ี
ความอาลยัเทีย่วไป    มคีวามปรารถนาน้อย เราเรยีกวา่ พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๔๐๔/๑๖๑) 

ปัลลงักทายกเถราปทาน: ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัลลงักทายกเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ทา่นไดถ้วายบลัลงักพ์รอ้มทัง้เพดานและผา้คลุมอาสน์ แดพ่ระพทุธเจา้พระ
นามสเุมธะ  เพราะผลแหง่การถวายบลัลงักน์ัน้  ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่   
๒๐,๐๐๐ ทา่น ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๓ ชาต ิพระนามวา่สวุรรณาภะ ในชาติ
สดุทา้ย ทา่นไดบ้รรลุอรหตัผล พรอ้มกบัคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๘/๓๑๕) 



 

๓๒๐๗ 
 

 

ปัลลงักวิมาน : วมิานทีม่บีลัลงักส์วยงามเกดิแก่หญงิผูป้ระพฤตธิรรม  เป็นวมิานทีม่บีลัลงัก์
สวยงามเกดิแก่หญงิผูป้ระพฤตธิรรม เชน่ มรรคมอีงค ์ ๘ และรกัษาอุโบสถศลี
เป็นประจาํ  (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๐๗/๔๙) 

ปัลลงักส์ี่เหลี่ยมจตัรุสั : บลัลงักท์รงสีเ่หลีย่ม,  บลัลงักท์ีป่ระทบัของพระเจา้แผน่เดนิทรง
สีเ่หลีย่ม 

                         มาปิลนิทวจัฉเถราปทาน เรือ่งอานิสงสข์องการถวายตัง่ กล่าวถงึอดตีชาติ
ของพระเถระน้ี ความวา่ ขา้พเจา้ไดถ้วายตัง่ในพระสคุต และในพระสงฆซ์ึง่เป็น
หมูค่ณะทีป่ระเสรฐิสดุแลว้ไดร้บัอานิสงส ์ ซึง่สมควรแก่กรรมของขา้พเจา้ ๕ 
ประการ คอืขา้พเจา้ยอ่มเกดิในตระกลูสงู เป็นผูม้โีภคสมบตัมิาก ๑ ชนทัง้ปวงยาํ
เกรงขา้พเจา้ ๑ ชือ่เสยีงของขา้พเจา้ฟุ้งขจรไป ๑ บลัลงักส์ีเ่หลีย่มจตัุรสั ย่อม
หอ้มลอ้มขา้พเจา้เป็นนิตย ์(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๗๔/๖๐๓) 

ปัสสทัธิ : ความสงบกายใจ, ธรรมทีส่งบระงบัความกระวนกระวาย อนัเป็นปัจจยัแหง่
ความสขุทีเ่ป็นเบือ้งตน้แหง่สมาธทิีแ่น่วแน่ 

                          มาในโปฏฐปาทสตูร เรือ่งโปฏฐปาทะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราแสดง
ธรรมเพือ่ละการไดอ้ตัตภาพทีห่ยาบวา่ ‘พวกทา่นปฏบิตัติามนัน้แลว้กจ็ะละสงักิ
เลสกิธรรม๒ ได ้และโวทานิยธรรม จะเพิม่พนูยิง่ขึน้ จะทาํใหแ้จง้ความบรบิรูณ์
ความไพบลูยแ์หง่ปัญญาดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั’ บางคราว
ทา่นมคีวามเหน็อยา่งนี้ว่า ‘เราพอจะละสงักเิลสกิธรรมไดแ้ละโวทานิยธรรมจะ
เพิม่พนูยิง่ขึน้ บุคคลจะทาํใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบูลยแ์ห่งปัญญาดว้ย
ปัญญาอนัยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั แต่วา่จะมคีวามเป็นอยูล่าํบาก’กเ็รือ่งนี้
ทา่นไมพ่งึเหน็อยา่งนัน้ แทจ้รงิ ทา่นจะละสงักเิลสกิธรรมได ้ และโวทานิยธรรม
จะเพิม่พนูยิง่ขึน้ บุคคลจะทาํใหแ้จง้ความบรบิรูณ์ความไพบูลยแ์ห่งปัญญาดว้ย
ปัญญาอนัยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั ทัง้จะมคีวามปราโมทย ์ ปีต ิ ปัสสทัธ ิ
สตสิมัปชญัญะ และอยูเ่ป็นสขุ  (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๒๙/๑๙๑, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๓/
๔๑,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๙๗/๑๐๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๓๖/๕๕๗, องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๕๘/
๕๔๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑/๒,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๗๔/๓๒๔,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๖/๔๒๕,ส.ํ
นิ.อ.(บาล)ี ๒ /๒๓/๖๒) 

ปัสสทัธิสมัโพชฌงค  ์: องคแ์หง่การตรสัรูค้อืความสงบกายสงบใจ เป็นองคห์น่ึงในโพชฌงค ์๗ 
ประการ 

                        มาในภกิขอุปรหิานิยธรรม คอืธรรมทีไ่มเ่สือ่ม เน่ืองจากการปฏบิตัใินปัสสทัธิ
สมัโพชฌงค ์ ความวา่ ภกิษุพงึหวงัไดแ้ต่ความเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่ม
เลย ตราบเทา่ทีภ่กิษุยงัเจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรู้
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คอืความสงบกายสงบใจ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๓๙/๘๖, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๕๑/๑๑๒,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๗/๒๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๕๐/๑๙๒,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๘๓/๑๑๓,องฺ.
เอก.(ไทย)๒๐/๔๑๒/๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔/๒๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๒๖/
๔๑,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๒/๒๒,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๔๖๗/๓๕๙) 

ปัสสทัธิสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหต้รสัเรยีกวา่ ปัสสทัธ ิ  พระอุทายถีามพระอานนทว์า่ พระ
ผูม้พีระภาคตรสัเรยีกวา่ ปัสสทัธ ิ ดว้ยเหตุเทา่ไร พระอานนทต์อบวา่ ดว้ยเหตุ
เทา่น้ี คอื ภกิษุบรรลุรปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และบรรลุสญัญาเวทยตินิโรธแลว้
ทาํอาสวะทัง้หลายใหห้มดสิน้ไป เพราะเหน็ดว้ยปัญญา(อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๘/
๕๔๕) 

ปัสสิกเถรคาถา : ภาษติของพระปัสสกิเถระ ,คาถาของพระปัสสกิเถระ  พระปัสสกิเถระเมือ่
กราบทลูพระศาสดาถงึอุปการะทีต่นทาํแก่พวกญาต ิ จงึไดก้ล่าววา่ คนมศีรทัธา 
มปัีญญาด ี ตัง้อยูใ่นธรรม มศีลีสมบรูณ์ แมเ้พยีงคนเดยีว ยอ่มมปีระโยชน์แก่
ญาตแิละพวกพอ้งทัง้หลายผูไ้ม่มศีรทัธา ญาตทิัง้หลายถูกเราผูม้คีวามรกัญาติ
และพวกพอ้ง แนะนําตกัเตอืนแลว้ดว้ยความเอน็ด ู จงึทาํสกัการะบชูาในภกิษุ
ทัง้หลาย ญาตเิหล่านัน้ตายลว่งลบัไป ไดร้บัความสขุในเทพชัน้ดาวดงึสพ์ี่
น้องชายและมารดาของขา้พระองค ์  พรัง่พรอ้มดว้ยกามคุณตามทีป่รารถนา 
บนัเทงิอยู ่(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๔๐/๓๗๗) 

ป่า : พืน้ทีม่ตีน้ไมน้้อยใหญ่,พืน้ทีส่งวนของแผน่ดนิทีม่ตีน้ไมใ้หญ่สามารถตดัมาสรา้ง
บา้นเรอืนได ้ภกิษุประสงคจ์ะตดัป่านัน้ตอ้งอนุญาตจากพระราชา และป่าเป็นชือ่
แหง่ความสงบสงดัเป็นทีพ่กัของผูป้ระกอบดว้ยอรยิศลี ผูม้อีนิทรยีสงัวร มี
สตสิมัปชญัญะ ป่า คอื สถานทีอ่อกไปนอกเขตเมอืงทัง้หมด  

                       มาในปาราชกิสกิขาบทที ่ ๒ พระอนุบญัญตั ิ เรือ่งการตดัไมด้ว้ยไถยจติของ
ภกิษุ ความวา่ ภกิษุใดถอืเอาทรพัยท์ีเ่จา้ของมไิดใ้หโ้ดยสว่นแหง่จติคดิจะลกั 
จากหมูบ่า้นกต็าม จากป่ากต็าม มมีลูคา่เทา่กบัอตัราโทษทีพ่ระราชาทัง้หลายจบั
โจรไดแ้ลว้ ประหารบา้ง จองจาํบา้ง เนรเทศบา้ง บรภิาษวา่ “เจา้เป็นโจรเจา้เป็น
คนพาล เจา้เป็นคนหลง เจา้เป็นขโมย” ดงันี้ เพราะถอืเอาทรพัยท์ีเ่จา้ของมไิดใ้ห้
เชน่ใด ภกิษุผูถ้อืเอาทรพัยท์ีเ่จา้ของมไิดใ้หเ้ชน่นัน้ แมภ้กิษุน้ีกเ็ป็นปาราชกิ หา
สงัวาสมไิด ้บคุคลผูบ้ําเพญ็ตบะ เป็นผูส้าํรวมดว้ยสงัวร ๔ ประการ เป็นอยา่งนี้
แล การทีบุ่คคลผูบ้าํเพญ็ตบะ จะเป็นผูส้าํรวมดว้ยสงัวร ๔ ประการได ้ กเ็พราะ
เขามสีิง่ทีก่าํลงัจะกล่าวต่อไปนี้ คอื โดยความเป็นผูบ้าํเพญ็ตบะ เขารกัษาศลีให้
ยิง่ ไมก่ลบัมาเป็นคฤหสัถ ์ เขาพกัอยู ่ ณ เสนาสนะเงยีบสงดั คอื ป่า โคนไม ้
ภเูขา ซอกเขา ถํ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยี
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สงัวร และอรยิสตสิมัปชญัญะแลว้ พกัอยู่ ณ เสนาสนะเงยีบสงดั คอื ป่า โคนไม ้
ภเูขา ซอกเขาถํ้า ป่าชา้ ป่าชฏั และป่าหมายถงึกเิลส ในความทีว่า่ จงตดัป่าแต่
อยา่ตดัตน้ไม ้    (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๙๒/๘๑,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๐๔/๗๔,ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๗๐/๔๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๒๕/๔๕๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖/๔๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/
๑๖/๒๓,ส.ํส.(ไทยป๑๕/๔๗/๖๑,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๗๘/๑๑๘,   องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๓๓/๕๑,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๒๘๓/๑๒๐,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๕๒๙/๓๙๔,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๖๐๐/๖๕๔) 

ปากกล้า : พดูไมเ่กรงกลวัใคร, พดูไมห่วัน่ใคร, พดูโผงผาง มลีกัษณะทา้ตทีา้ต่อย    
รวมถงึพดูพรํ่าเพรือ่ผูฟั้งประมาณอะไรงา่ย ๆ ประมาณอะไรไดย้าก ๆ  มา
ในอปัปเมยยสตูร บคุคลทีป่ระมาณไม่ได ้ มลีกัษณะเป็นคนประมาณอะไรไดง้า่ย 
ๆ  (สปุปเมยยบุคคล) มนิีสยั ถอืตวั โลเล พดูพรํ่าเพรือ่  ไมส่าํรวมอนิทรยี ์(ส.ํส.
(ไทย)๑๕/๒๓๓/๓๓๓,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑๖/๓๕๘, องฺ.จตุกฺก (ไทย)๒๑/๑๘๘/
๒๗๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๖/๕๑๒,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๓๒/๒๓๗,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/
๑๑๘/๑๗๘) 

ปากตินทริยสตูร :พระสตูรว่าดว้ยภกิษุผูไ้มส่าํรวมอนิทรยี ์ สมยัทีภ่กิษุจาํนวนมากอยู ่  ณ ราว
ป่าแหง่หนึ่ง  แควน้โกศล  ไดเ้ป็นผูฟุ้้งซ่าน ถอืตวั  โลเล ปากกลา้ พดูจาพรํ่า
เพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ  มจีติไมต่ัง้มัน่  กวดัแกว่ง ไมส่าํรวมอนิทรยี ์
เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ประสงคจ์ะใหพ้วกเธอสลดใจจงึกล่าววา่  กาล
ก่อน สาวกของพระโคดมเป็นอยูเ่รยีบงา่ย  ไมม่กัมากในการแสวงหาบณิฑบาต
และทีน่อนทีน่ัง่  รูช้ดัวา่สิง่ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง จงึกระทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ด ้ สว่นพวก
ทา่นเป็นคนเลีย้งยาก กนิแลว้กน็อน  เหมอืนคนโกงชาวบา้น  หมกมุน่อยูใ่น
เรอืนคนอื่น ขา้พเจา้ทาํอญัชลตี่อสงฆผ์ูไ้มป่ระมาท  และขอตาํหนิผูป้ระมาทวา่  
พวกทา่นเป็นผูถู้กเขาทอดทิง้แลว้ เป็นคนอนาถาเหมอืนเปรต  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๒๓๓/๓๓๓) 

ปากแผล : ของไมส่ะอาด, ของมกีลิน่เหมน็ อุปมาผูย้งัตดิอยูใ่นกามยอ่มเล่ารอ้น  มาใน
มาคณัฑยิสตูร กล่าวถงึ บุรุษผูเ้ป็นโรคเรือ้น มตีวัเป็นแผล มตีวัพพุอง มเีชือ้โรค
คอยบ่อนทาํลายอยู ่ ใชเ้ลบ็เกาปากแผล ใชถ้่านไฟรมกายใหร้อ้น บุรุษผูเ้ป็นโรค
เรือ้น มตีวัเป็นแผล มตีวัพพุอง มเีชือ้โรคคอยบ่อนทาํลายอยู ่ใชเ้ลบ็เกาปากแผล 
ใชถ้่านไฟรมกายใหร้อ้นดว้ยประการใดๆปากแผลเหล่านัน้ของบุรุษผูเ้ป็นโรค
เรือ้นนัน้กเ็ป็นของไมส่ะอาดมากขึน้ มกีลิน่เหมน็มากขึน้ และเน่ามากขึน้ดว้ย
ประการนัน้ ๆ แต่เขาจะมเีพยีงความยนิด ี และความพอใจอยูบ่า้ง กเ็พราะการ
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เกาปากแผลเทา่นัน้ แมฉ้นัใด สตัวท์ัง้หลายกฉ็นันัน้เหมอืนกนั ผูย้งัไมป่ราศจาก
ความกาํหนดัในกาม กฉ็นันัน้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๕/๒๕๓, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓/๔) 

ปากภาชนะ : ภาชนะบรรจุอาหารหรอืขนม ซึง่ตกัอาหารออกมาผ่านปากภาชนะนัน้ 
                       มาในอุพรกิสตูร เกีย่วกบัลทัธกิดีกนับาปดว้ยตบะ ทีป่ฏบิตัตินใหเ้ลีย้งยาก 

พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ “นิโครธ บุคคลผูบ้าํเพญ็ตบะในโลกนี้ เป็นอเจลก 
(ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่มีารยาท เลยีมอื เขาเชญิใหไ้ปรบัอาหารกไ็มไ่ป เขา
เชญิ   ใหห้ยดุรบัอาหารกไ็มห่ยดุ ไมร่บัอาหารทีเ่ขาแบ่งไว ้ไมร่บัอาหารทีเ่ขาทาํ
เจาะจงไมย่นิดอีาหารทีเ่ขาเชญิ ไมร่บัอาหารจากปากหมอ้ ไมร่บัอาหารจากปาก
ภาชนะ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙) 

ป่ากรรณิการ  ์: ดงดอกกรรณิการ ์  ป่าดอกกรรณิการ ์ลกัษณะมใีบหนา คอ่นขา้งแขง็ โคนใบมน 
ปลายใบแหลม ใบมขีนาดเท่าใบมะยม พืน้ผวิใบหยาบ สากระคายมอื ออกเป็น
ชอ่ โคนดอกเป็นหลอด ปลายดอกแยกเป็นกลบีประมาณ  ๕ กลบี เป็นจาน
คลา้ยรปูกงจกัร  สขีาว  กา้นดอกมสีแีดง หรอื สสีม้ บานกลางคนื กลิน่หอมแรง  
ออกดอกตลอดปี มาในจนัทกุมารชาดก เรื่อง จนัทกุมารและสรุยิกมุาร ทรงผา้
แควน้กาสอีนัขาวสะอาด ประดบักุณฑล ไลท้ากฤษณาและจุรณแก่นจนัทน์ ถูก
ราชบุรุษนําไปบชูายญัเพือ่พระเจา้เอกราช มหาชนเพอ้วา่ น่ีป่ากรรณิการข์อง
ทา่น มดีอกบานสะพรัง่ทุกเวลา น่ารืน่รมยใ์จ บดัน้ี พระลกูเจา้ทัง้ ๔ พระองคถ์ูก
เขานําไปเพือ่ปลงพระชนมเ์พือ่พระเจา้เอกราช (ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๐๗๔/๓๕๐) 

ปากราห,ู วิธ ีลงโทษ : การลงโทษดว้ยการเฆีย่นต ี ตดัมอื ตดัเทา้ ไฟยดึปากอยา่งทุกขท์รมาน
เชน่กบัเหตุแหง่กาม 

                       มาในมหาทุกขกัขนัธสตูร เป็นขอ้เปรยีบเทยีบความเดอืดรอ้นกบักาม ความ
วา่ เพราะกามเป็นเหตุ เพราะกามเป็นตน้เหตุ เพราะกามเป็นเหตุเกดิ เพราะเหตุ
แหง่กามทัง้หลาย ชนทัง้หลายตดัชอ่งยอ่งเบาบา้ง ขโมยยกเคา้บา้ง ปลน้บา้น
บา้ง ดกัจีใ้นทางเปลีย่วบา้ง ละเมดิภรรยาผูอ้ื่นบา้ง พระราชากร็บัสัง่ใหจ้บัเขาลง
อาญาดว้ยประการต่าง ๆ คอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง เฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ตดีว้ยไม้
พลองบา้ง ตดัมอืบา้ง ตดัเทา้บา้ง ตดัทัง้มอืและเทา้บา้งตดัใบหบูา้ง ตดัจมกูบา้ง 
ตดัทัง้ใบหแูละจมกูบา้ง วางกอ้นเหลก็แดงบนศรีษะบา้ง ถลกหนงัศรีษะแลว้ขดั
ใหข้าวเหมอืนสงัขบ์า้ง เอาไฟยดัปากจนเลอืดไหลเหมอืนปากราหบูา้ง (ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๑๖๙/๑๗๐,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๔๗/๒๙๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑/๕๘, องฺ.
จตุกฺก(ไทย)๒๑/๑๒๑/๑๘๓) 

ปากหม้อ : เป็นชือ่ของขนมชนิดหน่ึง เป็นขนมไทย  หรอืปากภาชนะบรรจุอาหาร 
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                        มาในอุทุมพรกิสตูรลทัธกิดีกนับาปดว้ยตบะเป็นการแยกการบาํเพญ็ตบะที่
บรบิรูณ์กบัไมบ่รบิรูณ์ ความวา่ ขณะนัน้ นิโครธปรพิาชกหา้มปรพิาชกเหล่านัน้
ใหส้งบเสยีงแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พวก
ขา้พระองคถ์อืลทัธ ิ กดีกนับาปดว้ยตบะ มกีารกดีกนับาปดว้ยตบะเป็นแก่นสาร 
ยดึตดิอยูก่บัการกดีกนับาปดว้ยตบะ การกดีกนับาปดว้ยตบะ ทีบ่รบิรูณ์เป็น
อยา่งไร ทีไ่ม่บรบิรูณ์เป็นพระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ “นิโครธ บุคคลผูบ้าํเพญ็
ตบะในโลกนี้ เป็นอเจลก (ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่มีารยาท เลยีมอื เขาเชญิให้
ไปรบัอาหารกไ็มไ่ป เขาเชญิใหห้ยดุรบัอาหารกไ็มห่ยดุ ไมร่บัอาหารทีเ่ขาแบ่งไว ้
ไมร่บัอาหารทีเ่ขาทาํเจาะจง ไมย่นิดอีาหารทีเ่ขาเชญิ ไมร่บัอาหารจากปากหมอ้ 
(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙, องฺ.จตุกฺก. (ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๔) 

ป่าการวี : ป่าทีอ่าศยัของนกยงูซึง่กรูอ้งเซง็แซ่ดงัในป่านัน้ 
                         มาในจติตกเถรคาถา ภาษติของพระจติตกเถระ เกีย่วกบัป่าการวทีีน่กยงู

รอ้งอยา่งดงั ความวา่ ทา่นพระจติตกเถระไดก้ล่าวคาถาไวด้งันี้วา่ นกยงู
ทัง้หลาย มขีนคอเขยีวงดงาม มหีงอนสวย รอ้งเซง็แซ่อยูใ่นป่าการว ี นกยงู
เหล่านัน้พากนัรอ้งเซง็แซ่ในยามมลีมหนาวเจอืฝน ยอ่มกระตุน้เตอืนผูเ้จรญิฌาน
ซึง่หลบัอยูใ่หต้ื่นขึน้ (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๒/๓๑๑) 

ป่าคือกิเลส : คาํอุปมากเิลสดว้ยป่าทีพ่ระผูม้พีระภาคถอนไดห้มดแลว้ 
                        มาในนวกมัมกิสตูร วา่ดว้ยนวกมัมกิภารทวาชพราหมณ์ ผูท้ลูถามพระผูม้ี

พระภาคเรือ่งการอยูป่่า ความวา่ นวกมัมกิภารทวาชพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคถงึทีป่ระทบัแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ ภกิษุ ทา่น
ทาํงานอะไร จงึอยูใ่นป่าไมส้าละ พระโคดมอยูใ่นป่าแต่ผูเ้ดยีว ไดค้วามยนิดอีะไร
หรอื พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราไมไ่ดท้าํงานอะไรในป่าหรอก ป่าคอืกเิลสอนั
เป็นขา้ศกึถูกเราถอนรากเหงา้หมดแลว้ เราไมม่ป่ีาคอืกเิลส ปราศจากลกูศรคอื
กเิลส ละความไมย่นิด ียนิดอียูใ่นป่าแตผู่เ้ดยีว (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐๓/๒๙๔) 

ป่าแคฝอย : บรเิวณทีม่ตีน้แคฝอยมาก กรุงปุปผวด ีเมอืงทีพ่ระเจา้เอกราช ผูม้กีรรมหยาบชา้
ประทบัอยู ่  ซึง่เป็นตน้และฝัก มชีือ่สามญัวา่ ตน้ไมง้ ู ป่าอนัน่ารืน่ทีม่หาชนได้
แนะนําจนัทกุมารใหไ้ปพกัจากการประสบทุกขก์บัพระเจา้เอกราช 

                       มาในจนัทกุมารชาดก กล่าวถงึเรือ่งมหาชนพดูพอ้ใหจ้นัทกุมารแลว้แนะนํา
จนัทกุมาร วา่ น่ีป่าแคฝอยของทา่น มดีอกบานสะพรัง่ทุกเวลา น่ารืน่รมยใ์จ 
บดัน้ี พระลกูเจา้ทัง้ ๔ พระองคถ์ูกเขานําไปเพือ่ปลงพระชนม ์ณ ทีน่ัน้พระเจา้
เอกราชผูท้รงหลงงมงาย  จะทรงบชูายญัดว้ยพระธดิา ๔ พระองค ์ (ข.ุชา.(ไทย)
๒๘/๑๐๗๕/๓๕๐) 



 

๓๒๑๒ 
 

 

ป่าง้ิว : ป่าตน้งิว้,  ตน้ไมท้ีม่หีนาม  อยูใ่นนรกชือ่กุกกุละ สาํหรบัปีนป่ายขึน้ไปของผูผ้ดิ
ศลีหา้ขอ้สาม เมือ่นัน้จะถูกนายนิรยบาลใชม้ดี หอก ดาบทิม่แทงขึน้ไปเพือ่ให้
เกดิความทุกขท์รมาน 

                         มาในเทวทตูสตูร กล่าวถงึนรกขมุหนึ่งทีม่ตีน้งิว้ขึน้รอบ ๆ ความวา่ รอบ ๆ 
กุกกุลนรกนัน้ มป่ีางิว้ขนาดใหญ่สงู ๑ โยชน์ มหีนามยาว ๑๖ องคุล ีรอ้นแดงลุก
เป็นแสงไฟ นายนิรยบาลบงัคบัเขาขึน้ลง ทีป่่างิว้นัน้ เขาเสวยทุกขเวทนากลา้
อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นป่างิว้นัน้ แต่ยงัไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมนัน้ยงัไม่
สิน้ไป รอบ ๆ ป่างิว้นัน้มป่ีาไมท้ีม่ใีบเป็นดาบขนาดใหญ่อยู ่เขาเขา้ไป ในป่าไมท้ี่
มใีบเป็นดาบนัน้ ใบไมท้ีเ่ป็นดาบถูกลมพดัแลว้จะตดัมอืเขาบา้ง ตดัเทา้บา้ง ตดั
มอืและเทา้บา้ง ตดัหบูา้ง ตดัจมกูบา้ง ตดัหแูละจมกูบา้ง เขาเสวยทุกขเวทนา
กลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้นอยูใ่นป่าไมท้ีม่ใีบเป็นดาบนัน้ แตย่งัไมต่ายตราบเทา่ที่
บาปกรรมนัน้ยงัไมส่ิน้ไป (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๖๙/๓๑๖) 

ปาจารย  ์: อาจารยข์องอาจารย,์ อาจารยเ์บือ้งหน้า, อาจารยผ์ูป้ระเสรฐิ 
                      มาในอมัพฏัฐสตูร กลา่วถงึมาณพผูม้อีาการไมเ่คารพผูพ้ระมพีระภาค ความวา่ 

อมัพฏัฐมาณพเดนิบา้ง ยนืบา้ง สนทนากบัพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบันัง่อยู ่พระ
ผูม้พีระภาคตรสัถามอมัพฏัฐมาณพว่า “อมัพฏัฐะ เธอเคยสนทนากบัพราหมณ์ผู้
แก่ผูเ้ฒา่ผูเ้ป็นอาจารยแ์ละปาจารย ์ เหมอืนดงัทีเ่ธอเดนิบา้งยนืบา้ง สนทนากบั
เราผูน้ัง่อยูเ่ชน่นี้หรอื” อมัพฏัฐมาณพตอบวา่ “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม 
แทจ้รงิพราหมณ์ผูย้นื พราหมณ์ผูน้ัง่กค็วรสนทนากบัพราหมณ์ผูน้ัง่ พราหมณ์ผู้
นอนกค็วร สนทนากบัพราหมณ์ผูน้อน แต่ขา้พเจา้กาํลงัสนทนากบัสมณะศรีษะ
โลน้ ผูเ้ป็นคนรบัใช ้ เป็นคนวรรณะตํ่า(กณัหโคตร) เกดิจากพระบาทของทา้ว
มหาพรหมเหมอืนทา่นพระโคดมต่างหาก” พระผูม้พีระภาคตรสัว่า “อมัพฏัฐะ 
เธอมาทีน่ี่เพราะมธีุระกค็วรตระหนกัถงึธรุะนัน้ไวใ้หด้ ี ท่านทัง้หลาย อมัพฏัฐ
มาณพนี้ไมไ่ดร้บัการอบรมแต่สาํคญัตนวา่ไดร้บัการอบรมมาด ี ไมม่อีะไรเลย
นอกจากมารยาทของคนทีไ่มไ่ดร้บัการอบรม” (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๖๒/๙๐,ท.ีส.ี(ไทย)
๙/๒๗๐/๙๔,(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๗๒/๙๕,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๓๖/๒๓๖,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๔๐/
๒๓๘,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๕๐/๒๔๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๑๒/๑๖๐ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๗๖/
๕๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๖/๒๕๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๗/๔๙๕) 

ปาจิตตีย ,์ อาบตัิ : ชือ่โทษชนิดลหุโทษทีต่อ้งไดร้บัเมือ่ละเมดิของพระภกิษุหรอืภกิษุณี  
                       มาในอาปัตตภิยสตูร กล่าวถงึโทษทีภ่กิษุไดร้บัเมือ่ละเมดิ ความวา่ ภกิษุหรอื

ภกิษุณีบางรปูเขา้ไปตัง้สญัญาในอาบตัปิาจติตยีท์ัง้หลายวา่ เป็นภยัอยา่งแรง
กลา้ การเขา้ไปตัง้สญัญาของภกิษุหรอืภกิษุณนีัน้ พงึหวงัไดว้า่ ‘ผูย้งัไม่ตอ้ง



 

๓๒๑๓ 
 

 

อาบตัปิาจติตยีก์จ็กัไมต่อ้ง หรอืผูต้อ้ง แลว้จกัทาํคนืตามสมควรแก่ธรรม’ เปรยีบ
เหมอืนชายผูนุ่้งผา้ดาํ สยายผม หอ้ยหอ่ขีม้า้ไวท้ีค่อ เขา้ไปในกลุ่มชนแลว้พงึ
กล่าวอย่างนี้วา่ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้ทาํกรรมชัว่ น่าตเิตยีน ควรแก่การ 
หอ้ยหอ่ขีม้า้ ทา่นทัง้หลายพอใจใหข้า้พเจา้ทาํสิง่ใด ขา้พเจา้จะทาํ สิง่นัน้’ (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๔/๓๖๓, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๑๙/๗๘) 

ปาจิตตียท์ี่น่าติเตียน  การละเมดิอนัยงักุศลใหต้ก, อาบตัทิีต่อ้งแลว้น่าตเิตยีน, การกระทาํ
ของภกิษุทีต่อ้งอาบตัแิลว้ไมแ่สดงคนื ไม่ปฏญิญาวา่ขา้พเจา้จะไมท่าํ ไมค่ดิ ไม่
กล่าวอย่างนี้อกี 

                       มาในสมถขนัธกะ เรือ่งอธกิรณวปูสมนสมถะ การกระทาํทีน่่าตเีตยีน ความวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย ถา้อธกิรณ์ระงบัอยา่งนี้ ผูท้าํรือ้ฟ้ืน ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ผูใ้หฉ้นัทะ
ตเิตยีน ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ ภกิษุทัง้หลาย ถา้อธกิรณ์ระงบัแลว้อยา่งนี้ ผูร้บัรือ้
ฟ้ืน ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ ถา้ไดก้ารแสดงอาบตันิัน้ นัน่เป็นความด ี หากไมไ่ด้
แสดงแลว้ ภกิษุนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุมากรปูดว้ยกนั หม่อุตตราสงคเ์ฉวยีงบ่าขา้ง
หน่ึง กราบเทา้ภกิษุผูแ้ก่พรรษาทัง้หลาย นัง่กระโหยง่ ประนมมอื แลว้กล่าว
อยา่งนี้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ตอ้งอาบตัชิือ่น้ี ขา้พเจา้แสดงคนือาบตันิัน้” (ว.ิจุ.
(ไทย)๖/๒๒๘/๓๔๖, ว.ิจุ.(ไทย)๖/๒๒๙/๓๔๗, ว.ิจุ.(ไทย)๖/๒๓๙/๓๖๕,ว.ิจุ.
(ไทย)๖/๒๔๒/๓๖๙) 

ปาจิตตียท์ี่ร ือ้ ฟ้ืน : การละเมดิอนัยงักุศลใหต้ก, อาบตัทิีต่อ้งแลว้ยกมาใหม,่  โทษทีภ่กิษุรือ้
ฟ้ืนคดทีีเ่ป็นอาบตัปิาจติตยี,์ คดทีีต่ดัสนิไปแลว้แต่รือ้ฟ้ืนใหม ่

                       มาในอธกิรณวปูสมนสมถะ เรือ่งการระงบัอธกิรณ์แลว้รือ้ฟ้ืนขึน้มาใหม ่ โดย
การตดัสนิว่า ความพรอ้มหน้าธรรม ความพรอ้มหน้าวนิยั ในสมัมขุาวนิยันัน้ก็
คอือธกิรณ์นัน้ระงบัโดยธรรม โดยวนิยัและโดยสตัถุศาสน์ใด น้ีชือ่วา่ ความพรอ้ม
หน้าธรรม ความพรอ้มหน้าวนิยัในสมัมขุาวนิยันัน้ โจทกแ์ละจาํเลยทัง้สอง เป็นคู่
ต่อสูใ้นคดอียูพ่รอ้มหน้ากนั น้ีชือ่วา่ ความพรอ้มหน้าบุคคลในสมัมขุาวนิยันัน้  
ภกิษุทัง้หลาย อธกิรณ์ระงบัแลว้อยา่งนี้ ภกิษุผูท้าํรือ้ฟ้ืนตอ้งอาบตัปิาจติตยีท์ีร่ ือ้
ฟ้ืน ผูใ้หฉ้นัทะตเิตยีน ตอ้งอาบตัปิาจติตยีท์ีต่เิตยีน (ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๒๒๘/๓๔๖, ว.ิ
จ.ู(ไทย)๖/๒๓๐/๓๔๘,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๒๓๒/๓๕๐,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๒๓๙/๓๖๕, ว.ิจ.ู
(ไทย)๖/๒๔๒/๓๖๙) 

ปาจีนนินนสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยแมน้ํ่าไหลไปสูท่ศิปราจนี  (สตูรที ่  ๑) ม ี
๔ สตูร ต่างกนัทีเ่น้ือหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 

  1.ปาจีนนินนสตูร (ปฐม)๑ พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยแมน้ํ่าไหลไปสูท่ศิ
ปราจนี  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  ภกิษุผูเ้จรญิ



 

๓๒๑๔ 
 

 

อรยิมรรคมอีงค ์  ๘  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในโวส
สคัคะ  ยอ่มน้อมไปสูนิ่พพาน เหมอืนแมน้ํ่าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี  (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๙๑/๕๘) 

  2.ปาจีนนินนสตูร (ปฐม)๒ พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยแมน้ํ่าไหลไปสูท่ศิ
ปราจนี  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  ภกิษุผูเ้จรญิ
อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  อนัเป็นธรรมมกีารกาํจดัราคะ  โทสะ  และโมหะ  เป็นทีส่ดุ  
ย่อมน้อมไปสูนิ่พพาน  เหมอืนแมน้ํ่าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๓/๖๒) 

  3.ปาจีนนินนสตูร (ปฐม)๓ พระสตูรว่าดว้ยอุปมาดว้ยแมน้ํ่าไหลไปสูท่ศิ
ปราจนี  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  ภกิษุผูเ้จรญิ
อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  อนัหยัง่ลงสูอ่มตะ  มอีมตะเป็นเบือ้งหน้า  มอีมตะเป็นทีส่ดุ  
ย่อมน้อมไปสูนิ่พพาน  เหมอืนแมน้ํ่าคงคาไหลไปสูส่มทุร (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๕/
๖๕)  

  4.ปาจีนนินนสตูร (ปฐม)๔ พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยแมน้ํ่าไหลไปสูท่ศิ
ปราจนี  (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิ
อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  อนัน้อมไปสูนิ่พพาน  โน้มไปสูนิ่พพาน  โอนไปสูนิ่พพาน  
ย่อมน้อมไปสูนิ่พพาน  เหมอืนแมน้ํ่าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี  (ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๑๒๗/๖๘) 

ปาจีนนินนสตุตจตกุกะ(ทุติยาทิ) :ว่าด้วยพระสูตร ๕  สูตร  มทีุติยปาจนีนินนสูตรเป็น
ตน้  มปีรากฏ ๔ ครัง้ แต่ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 

  1.ปาจีนนินนสตุตจตกุกะ(ทุติยาทิ) :ว่าด้วยพระสูตร ๕   สูตร  มีทุติย
ปาจีนนินนสูตรเป็นต้น  พระผู้มีพระภาคตรสัพระสูตร  ๔  สูตรในลักษณะ
เดยีวกนั  คอื  พระองคต์รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในโวสสคัคะ  ย่อมน้อมไปสู่
นิพพาน เหมอืน  (๑)  แม่น้ํายมนุา (๒)  แม่น้ําอจริวด ี (๓) แม่น้ําสรภู  และ (๔) 
แม่น้ํามหไีหลไปสู่ทศิปราจนี  (ชื่อแม่น้ําแต่ละชื่อเป็นชื่อสูตรแต่ละสูตร) (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๙๒-๙๕/๕๘) 

  2.ปาจีนนินนสุตตปัญจกะ(ทุติยาทิ)๒ ว่าด้วยพระสูตร  ๕  สูตร  มทีุติย
ปาจีนนินนสูตรเป็นต้น  พระผู้มีพระภาคตรสัพระสูตร  ๕  สูตรในลักษณะ
เดยีวกนั  คอื  พระองคต์รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  
อันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะ  โทสะ  และโมหะ  เป็นที่สุด  ย่อมน้อมไปสู่
นิพพาน  เหมอืน  (๑)  แม่น้ํายมุนา  (๒)  แม่น้ําอจริวด ี (๓)  แม่น้ําสรภู  และ 



 

๓๒๑๕ 
 

 

(๔) แม่น้ํามห ี(๕)  และ  (๕)  แม่น้ําคงคา  แม่น้ํายมุนา  แม่น้ําอจริวด ี แม่น้ํา
สรภ ู แมน้ํ่ามหไีหลไปสูท่ศิปราจนี  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๔-๑๐๘/๖๒) 

  3.ปาจีนนินนสุตตปัญจกะ(ทุติยาทิ)๓ ว่าด้วยพระสูตร  ๕  สูตร  มทีุติย
ปาจีนนินนสูตรเป็นต้น  พระผู้มีพระภาคตรสัพระสูตร  ๕  สูตรในลักษณะ
เดยีวกนั  คอื  พระองคต์รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  
อันหยัง่ลงสู่อมตะ  มีอมตะเป็นเบื้องหน้า  มีอมตะเป็นที่สุด  ย่อมน้อมไปสู่
นิพพาน  เหมอืน  (๑)  แม่น้ํายมุนา  (๒)  แม่น้ําอจริวด ี (๓)  แม่น้ําสรภู  (๔) 
แม่น้ํามหี  และ  (๕)  แม่น้ําคงคา  แม่น้ํายมุนา  แม่น้ําอจิรวดี  แม่น้ําสรภ ู 
แมน้ํ่ามหไีหลไปสูส่มทุร  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖-๑๒๐/๖๕) 

  4.ปาจีนนินนสุตตปัญจกะ(ทุติยาทิ)๔ ว่าด้วยพระสูตร  ๕  สูตร  มทุีติย
ปาจีนนินนสูตรเป็นต้น  พระผู้มีพระภาคตรสัพระสูตร  ๕  สูตรในลักษณะ
เดยีวกนั  คอื  พระองคต์รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  
อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ย่อมน้อมไปสู่
นิพพาน  เหมอืน  (๑)  แม่น้ํายมุนา  (๒)  แม่น้ําอจริวด ี (๓)  แม่น้ําสรภู  (๔) 
แม่น้ํามหี และ  (๕)  แม่น้ําคงคา  แม่น้ํายมุนา  แม่น้ําอจิรวดี  แม่น้ําสรภ ู 
แมน้ํ่ามหไีหลไปสูท่ศิปราจนี  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๒๘-๑๓๒/๖๘) 

ปาจีนนินนสตูร (ฉัฏฐ) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําไหลไปสู่ทิศปราจีน  (สูตรที่  ๖) 
พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  ภกิษุผูเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค์  ๘  อนั
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในโวสสคัคะ  ย่อมน้อมไปสู่
นิพพาน  เหมือนแม่น้ําคงคา  แม่น้ํายมุนา  แม่น้ําอจิรวดี  แม่น้ําสรภู  และ
แมน้ํ่ามหไีหลไปสูท่ศิปราจนี  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๖/๕๙) 

ปาจีนวงัสทายวนั : ป่าชื่อว่าปาจนีวงัสะ อยู่ในแควน้เจต ี เมอืงหลวงชื่อโสตถวิด ีหรอื โสตถยิ
นคร เป็นที่อยู่อาศยัของพวกเจ้าที่มพีระนามว่าเจตี เป็นป่าที่พระผู้มพีระภาค
เสดจ็ไปหลงัจากตรสัธรรมมกีถาแก่พระภคุแลว้ 

                        มาในปาจนีวงัสทายคมนกถา กล่าวถงึป่าทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็ไป ความว่า 
พระผูม้พีระภาคตรสักบัท่านพระภคุผูน้ัง่เฝ้าอยู่ ณ ทีส่มควรดงันี้ว่า “ภกิษุเธอยงั
สบายดหีรอื ยงัพอเป็นอยู่ได้หรอื บณิฑบาตไม่ลําบากหรอื” ท่านพระภคุกราบ
ทูลว่า “ยังสบายดี พระพุทธเจ้าข้า ยังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้า และข้า
พระองค์บิณฑบาตไม่ลําบาก พระพุทธเจ้าข้า” ครัง้นัน้ พระผู้มีพระภาคทรง
ชี้แจงให้ท่านพระภคุเหน็ชดั ชวนให้อยากรบัไปปฏิบตัเิรา้ใจให้อาจหาญแกล้ว
กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชื่นร่าเรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ เสดจ็ลุกจากอาสนะ เสดจ็
ไปทางปาจนีวงัสทายวนั  (ว.ิม.(ไทย)๕/๔๖๕/๓๕๖, ว.ิม.(ไทย)๕/๔๖๖/๓๖๕,ม.



 

๓๒๑๖ 
 

 

อุป.(ไทย)๑๔/๒๓๘/๒๘๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๐/๒๗๘,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๕๕/
๓๕๕, องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาล)ี๓/๓๐/๒๔๙) 

ปาจีนวงัสะ, ภเูขา : ภูเขาชื่อปาจนีวงัสะ  เดมิชื่อภูเขาเวปุลละ เป็นภูเขาลูกหน่ึงในปัญหาคริิ
มหานคร ในกรุงราชคฤห ์อนิเดยี  

                       มาในเวปุลลปัพพตสูตร ว่าด้วยภูเขาเวปุลละ เรื่องภูเขามชีื่อลูกหน่ึงในปัญจ
คริมิหานรค ชื่อว่าเวปุลละ ความว่า เรื่องเคยมมีาแล้ว ภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่า
ปาจนีวงัสะ สมยันัน้หมู่มนุษยไ์ดช้ื่อว่าเผ่าตวิรา มนุษยเ์ผ่าตวิรามอีายุประมาณ 
๔ หมื่นปี มนุษยเ์ผ่าตวิราขึน้ภูเขาปาจนีวงัสะใชเ้วลา ๔ วนั ลงกใ็ชเ้วลา ๔ วนั 
สมยันัน้ พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้พระนามว่ากกุสนัธะเสดจ็อุบตัิ
ขึน้ในโลก พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้พระนามว่ากกุสนัธะ มพีระ
สาวกคูห่น่ึงเป็นคูเ่ลศิ คูเ่จรญิชือ่วา่วธิรูะและสญัชวีะ (ส.ํน.(ไทย)๑๖/๑๔๓/๒๓๐) 

ปาจีนาทิสตูร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนเป็นต้น มี ๔ ครัง้ 
ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 

  1.ปาจีนาทิสูตร๑ พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ทศิปราจนี
เป็นต้น พระผูม้พีระภาคตรสัพระสูตร  ๑๒  สูตร  คอื (๑) ปฐมปาจนีนินนสูตร  
(๒-๕)  ทุตยิาทปิาจนีนินนสุตตจตุกกะ  (๖)  ฉัฏฐปาจนีนินนสตูร  (๗)  ปฐมสมุ
ททนินนสูตร  (๘-๑๒)  ทุตยิาทสิมุททนินนสุตตปัญจกะในลกัษณะเดยีวกนักบั
พระสตูร  ๑๒  สตูร  ในคงัคาเปยยาลวรรคแห่งมคัคสงัยุต ต่างแต่เปลีย่นหมวด
ธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  เป็นอนิทรยี ์ ๕  มสีทัธนิทรยีเ์ป็นต้น (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๕๔๑-๕๕๒/๓๕๒ ) 

  2.ปาจีนาทิสูตร๒ พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ทศิปราจนี
เป็นตน้  พระผูม้พีระภาคตรสัพระสูตร  ๑๒  สตูร  คอื (๑) ปฐมปาจนีนินนสูตร  
(๒-๕)  ทุตยิาทปิาจนีนินนสุตตจตุกกะ  (๖)  ฉัฏฐปาจนีนินนสตูร  (๗)  ปฐมสมุ
ททนินนสูตร  (๘-๑๒)  ทุตยิาทสิมุททนินนสุตตปัญจกะในลกัษณะเดยีวกนักบั
พระสตูร  ๑๒  สตูร  ในคงัคาเปยยาลวรรคแห่งมคัคสงัยุต ต่างแต่เปลีย่นหมวด
ธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  เป็นอนิทรยี ์ ๕  มสีทัธนิทรยีเ์ป็นต้น (ส.ม.(ไทย) 
๑๙/๕๙๗-๖๐๘/๓๕๗) 

  3.ปาจีนาทิสูตร๓ พระสูตรว่าด้วยอุปมาดว้ยแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ทศิปราจนี
เป็นตน้  พระผูม้พีระภาคตรสัพระสูตร  ๑๒  สตูร  คอื (๑) ปฐมปาจนีนินนสูตร  
(๒-๕)  ทุตยิาทปิาจนีนินนสุตตจตุกกะ  (๖)  ฉัฏฐปาจนีนินนสตูร  (๗)  ปฐมสมุ
ททนินนสูตร  (๘-๑๒)  ทุตยิาทสิมุททนินนสุตตปัญจกะในลกัษณะเดยีวกนักบั
พระสตูร  ๑๒  สตูร  ในคงัคาเปยยาลวรรคแห่งมคัคสงัยุต ต่างแต่เปลีย่นหมวด



 

๓๒๑๗ 
 

 

ธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  เป็นสมัมปัปธาน  ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๖๕๑-๖๖๒/
๓๖๐) 

  4.ปาจีนาทิสูตร๔ พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําคงคาไหลไปสู่ทศิปราจนี
เป็นต้น พระผูม้พีระภาคตรสัพระสูตร  ๑๒  สูตร  คอื (๑) ปฐมปาจนีนินนสูตร  
(๒-๕)  ทุตยิาทปิาจนีนินนสุตตจตุกกะ  (๖)  ฉัฏฐปาจนีนินนสตูร  (๗)  ปฐมสมุ
ททนินนสูตร  (๘-๑๒)  ทุตยิาทสิมุททนินนสุตตปัญจกะในลกัษณะเดยีวกนักบั
พระสูตร ๑๐ สูตร ในคงัคาเปยยาลวรรคแห่งมคัคสงัยุต ต่างแต่เปลี่ยนหมวด
ธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  เป็นพละ ๕  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๗๕๙-๗๗๐/๓๗๓) 

ป่าชฏั : ป่าที่มตี้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น โดยมากเป็นไม้เลื้อยและไม้หนาม เป็นที่บําเพ็ญ
ตบะของผู้รกัษาศลี สํารวมอนิทรยีสงัวร มาในอุทุมพรกิสูตร เรื่องการบําเพ็ญ
ตบะอย่างแท้จรงิ ความว่า การที่บุคคลผูบ้ําเพญ็ตบะ จะเป็นผูส้ํารวมดว้ยสงัวร 
๔ ประการได้ ก็เพราะเขามีสิ่งที่กําลังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ โดยความเป็นผู้
บาํเพญ็ตบะ เขารกัษาศลีใหย้ิง่ไมก่ลบัมาเป็นคฤหสัถอ์กี เขาพกัอยู ่ณ เสนาสนะ
เงยีบสงดั คอื ป่า โคนไม ้ภูเขาซอกเขา ถํ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ภกิษุนัน้ประกอบดว้ย
อรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยีสงัวร และอรยิสตสิมัปชญัญะนี้แลว้พกัอยู่ ณ เสนาสนะ
เงยีบสงดั คอื ป่า โคนไม ้ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ป่าชา้ ป่าชฏั (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๗๐/
๔๘, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๔/๔๓) 

ป่าช้า : ป่าหรอืทีซ่ึง่จดัไวเ้ป็นทีฝั่งหรอืเผาศพ  เป็นอสภุอารมณ์ของกรรมฐานเพือ่
พจิารณาความไมส่วยไมง่ามและแกปั้ญหาบุคคลผูม้รีาคจรติเกนิไป 

                         มาในมหาสตปัิฏฐานสตูร วา่ดว้ยกายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน กล่าวถงึหมวด
ป่าชา้ ๙ หมวด ความวา่ ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึ่ง (๑) ภกิษุเหน็ซากศพ
อนัเขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ซึง่ตายแลว้ ๑ วนั ตายแลว้ (๒) วนั หรอืตายแลว้ ๓ วนั 
เป็นศพขึน้อดื ศพเขยีวคลํ้า ศพม ี น้ําเหลอืงเยิม้ แมฉ้นัใด ภกิษุนัน้นํากายน้ีเขา้
ไปเปรยีบเทยีบให ้ เหน็วา่ ‘ถงึกายนี้กม็สีภาพอยา่งนัน้ มลีกัษณะอยา่งนัน้ ไม่
ล่วง พน้ความเป็นอยา่งนัน้ไปได’้ ฉนันัน้ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๗๙/๓๐๘,ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๗/๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๑๒/๑๐๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓/๑๖, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๖/
๒๓,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๒๔/๒๑๖,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๔/๓๒๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๙๕/๑๔๔, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๕/๑๒๙,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๙๓/๕๖๒) 

ป่าช้าผีดิบ : ป่าทีน่่ากลวั, ป่าไมส่ะอาด, ป่ามกีลิน่เหมน็ อุปมานกับวชบางคน  เป็นผู้
ประกอบดว้ยการกระทาํทางกาย ทางวาจา และทางใจไมส่ะอาด                                         

                          มาในกุลลเถรคาถา ภาษติของพระกุลลเถระ พระกุลลเถระไดก้ล่าว ๖ คาถา
ไวด้งันี้วา่ ทา่น ไปป่าชา้ผดีบิ ไดเ้หน็ซากศพหญงิทีถ่กูทอดทิง้ไวใ้นป่าชา้ ทัง้ถกู



 

๓๒๑๘ 
 

 

หมูห่นอนบ่อนกดักนิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ กุลละเอ๋ย เจา้จงพจิารณาดู
รา่งกายทีก่ระสบักระสา่ย ไมส่ะอาด เป่ือยเน่า หลัง่ของไมส่ะอาดเขา้ออก ทีพ่วก
คนเขลาชืน่ชมกนันกั เราใชแ้วน่คอืพระธรรมสอ่งดรูา่งกายนี้ ซึง่วา่งเปล่าทัง้
ภายในและภายนอก เพือ่บรรลุญาณทสัสนะ คอืปัญญาหยัง่รูด้ว้ยการเหน็ธรรม 
คอื บรรลุธรรมจกัษุกล่าวคอืมรรคญาณ รา่งกายของเรานี้ กบัซากศพนัน้ ก็
เหมอืนกนั ซากศพนัน่กบัรา่งกายของเรานี้ กเ็หมอืนกนั รา่งกายนี้ ทอ่นล่าง 
ทอ่นบน กเ็หมอืนกนั ทอ่นบน ทอ่นล่างกเ็หมอืนกนั (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๓๙๓/
๔๐๗,ข.ุเถร.อ.(บาล)ี ๒/๓๙๕/๑๐๓) 

ปาฏลิ, ต้นไม้ : ตน้แคฝอย ซึง่เป็นตน้ไมใ้นสถานทีต่รสัรูอ้นัสงูสดุของพระผูม้พีระภาคพระนาม
วา่วปัิสสพีทุธเจา้  

                         มาในสกงิสมัมชัชกเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระสกงิสมัมชัช
กเถระ กล่าววา่ ขา้พเจา้ไดเ้หน็ตน้ไมอ้นัเลศิชือ่วา่ปาฏล ิ (แคฝอย) ซึง่เป็นตน้ไม้
เป็นสถานทีต่รสัรูอ้นัสงูสดุ ของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่วปัิสส ี แลว้ทาํใจให้
เลื่อมใสในตน้ไมน้ัน้ ขา้พเจา้ไดถ้อืเอาไมก้วาดมากวาดบรเิวณทีต่รสัรู ้ไดไ้หวต้น้
ปาฏลอินัเป็นสถานทีต่รสัรูน้ัน้ ขา้พเจา้ทาํจติใหเ้ลื่อมใสในตน้ปาฏลนิัน้ ประนม
มอืเหนือศรีษะ นมสัการตน้โพธิน์ัน้แลว้กลบัไปยงักระทอ่ม ขา้พเจา้เดนินึกถงึ
ตน้ไมเ้ป็นสถานทีต่รสัรู ้ อนัสงูสดุไปตามหนทางสญัจร งเูหลอืมตวัรา้ยกาจมี
กาํลงัมากรดัขา้พเจา้ กรรมทีข่า้พเจา้ทาํในเวลาใกลต้าย ไดท้าํใหข้า้พเจา้ยนิดี
ดว้ยผล(ของกรรมนัน้) งเูหลอืมกลนืกนิรา่งขา้พเจา้ ขา้พเจา้(ตายไปแลว้)รืน่รมย์
อยูใ่นเทวโลก จติของขา้พเจา้ไมขุ่น่มวั บรสิทุธิผ์อ่งใสในกาลทุกเมือ่ ขา้พเจา้ไม่
รูจ้กัลกูศรคอืความเศรา้โศก (ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑/๓๑) 

ปาฏลิคาม, ชาว : ชือ่ของหมูบ่า้น ซึง่ชาวบา้นหมูน้ี่ไดถ้วายอาคารใหเ้ป็นประทบัของพระผูม้ี
พระภาคเมือ่ครัง้พระองคเ์สดจ็มายงัหมู่น้ีและพระองคไ์ดแ้สดงธรรมมกีถาแก่
ชาวบา้นนี้ 

                        มาในปาฏลคิามวตัถุ วา่ดว้ยชาวปาฏลคิามถวายทีพ่กั เรือ่งทรงรบัอาคารพกั
แรม ความวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ กรุงราชคฤหต์ามพระอธัยาศยัแลว้ 
เสดจ็ไปทางปาฏลคิามพรอ้มดว้ยภกิษุจาํนวน ๑,๒๕๐ รปู สมยันัน้ พระผูม้พีระ
ภาคเสดจ็จารกิไปตามลาํดบั จนถงึปาฏลคิาม อุบาสกอุบาสกิาชาวปาฏลคิามได้
ทราบขา่ววา่ “พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาถงึปาฏลคิามแลว้” จงึพากนัเขา้ไปเฝ้า
พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ นัง่
อยู ่ ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหอุ้บาสกอุบาสกิาชาวปาฏลคิาม
เหน็ชดั ชวนใหอ้ยากรบัไปปฏบิตั ิ เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจให้



 

๓๒๑๙ 
 

 

สดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา อุบาสกอุบาสกิาชาวปาฏลคิามผูซ้ึง่พระผูม้พีระภาค
ชีแ้จงใหเ้หน็ชดัชวนใหอ้ยากรบัไปปฏบิตั ิ เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบ
ชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “ขอ
พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆโ์ปรดรบัอาคารทีพ่กัของพวกขา้พระองค์
เถดิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงรบัโดยดุษณีภาพ (ว.ิม.(ไทย)๕/๒๘๕/
๙๗, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๔๘/๙๒, ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๗๖/๓๓๑) 

ปาฏลิคามิยสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยอุบาสกชาวปาฏลคิาม พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ์
เสดจ็จารกิมาถงึปาฏลคิาม แควน้มคธ ในเวลาเชา้ไดเ้สดจ็เขา้สูอ่าคาร ทีพ่กั
กลางหมูบ่า้นปาฏลคิามตามคาํอาราธนาของพวกอุบาสก ชาวบา้นปาฏลคิาม ได้
ทรงแสดงโทษแหง่ศลีวบิตั ิ๕ ประการ และอานิสงสแ์ห่งศลีสมบตั ิ๕ ประการ (ดู
รายละเอยีดหน้า ๓๓๒) ตอ่มาภายหลงัไดเ้สดจ็ไปยงัทีพ่กัของสนีุธะและวสัสกา
ระมหาอาํมาตย ์ ตามคาํกราบทลูอาราธนาเพือ่ทรงรบัภตัตาหาร ทรงอนุโมทนา
วา่บณัฑติผูเ้ลีย้งดทูา่นผูม้ศีลี สาํรวม ประพฤตพิรหมจรรย ์ อุทศิทกัษณิาแก่
เหล่า เทวดาในสถานทีท่ีต่นอยู ่ ยอ่มประสพความเจรญิทุกเมือ่ จากนัน้จงึเสดจ็
กลบั ขณะทีเ่สดจ็กลบันัน้ไดท้อดพระเนตรเหน็หมูค่นกาํลงัขา้มฟากดว้ยเรอื แพ 
หรอืทุน่ ทรงเปล่งอุทานวา่ นกัปราชญท์ัง้หลายคอืพระพทุธเจา้และเหล่าพระ
สาวก ผูม้อีรยิมคัคญาณ ยอ่มขา้มถงึฝัง่โน้นคอืนิพพานไดโ้ดยมติอ้งใชเ้รอื แพ 
หรอืทุน่ แต่คนอกีพวกหนึ่งกาํลงัสาละวนผกูแพหรอืทุน่อยู ่ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๗๖/
๓๓๑) 

ปาฏลิปตุตเปตวตัถ ุ: เรือ่งหญงิชาวเมอืงปาฏลบีตุรสนทนากบัเปรต เป็นเรือ่งแสดงผลแหง่
กรรมดแีละกรรมชัว่ของพอ่คา้คนหน่ึงในกลุ่มพอ่คา้ ชาวเมอืงสาวตัถแีละปาฏลี
บุตรผูเ้ดนิทางเรอืไปคา้ขายยงัสวุรรณภมู ิ พอ่คา้คนนัน้เป็นอุบาสก ไดท้าํบุญ
กุศลไวม้าก ขณะเดนิทาง เขาไดล้ม้ป่วยแลว้ตายไป แต่ดว้ยจติผกูพนัอยูก่บั
หญงิคนหนึ่งในคณะ จงึไดเ้กดิเป็นเวมานิกเปรตอยูใ่นมหาสมทุร และทาํใหเ้รอื
หยดุ พวกคนเรอืเชือ่วา่เพราะมตีวักาฬกณิีอยูใ่นเรอื จงึจบัฉลากกนั เวมานิก
เปรตบนัดาลใหห้ญงิคนนัน้จบัไดฉ้ลากกาฬกณิี นางจงึถูกทิง้น้ํา เวมานิกเปรต
ชว่ยนางไวแ้ละนําไปอยูใ่นวมิานของตนเป็นเวลา ๑ ปี ในทีส่ดุนางขอใหส้ง่กลบั 
เมอืงปาฏลบุีตร (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๗๙๓/๒๙๗) 

ปาฏลิปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปาฏลปิุปผยิเถระ ๒ มชีือ่เหมอืนกนั  ๒ 
เรือ่ง แต่คนละองคก์นั กล่าวคอื   

  1.รปูที ่๑ ๑ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่น
ไดถ้วายดอกแคฝอยแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ 



 

๓๒๒๐ 
 

 

ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๒๒๑) 

  2.รปูที ่๒๒ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่น
ไดถ้วายดอกแคฝอยแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ 
ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๖/๕๕๒) 

ปาฏลิยสตูร  :  พระสตูรวา่ดว้ยผูใ้หญ่บา้นชือ่ปาฏลผิูใ้หญ่บา้นชือ่ปาฏลยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคทลูถามวา่ ทีส่มณพราหมณ์พวกหน่ึงกล่าววา่ “พระสมณโคดมทรงรูจ้กั
มารยา” นัน้ เป็นความจรงิหรอืไม ่ตรสัตอบวา่ เป็นความจรงิ ทรงอธบิายวา่ คาํ
วา่ “รูจ้กัมารยา” มคีวามหมายอยา่งเดยีวกบัคาํวา่ “มมีารยา” โดยทรง
ยกตวัอยา่งประกอบวา่ ผูใ้หญ่บา้นชือ่ปาฏลยิะรูจ้กัทหารผมยาวชาวโกฬยิะดวีา่
เป็นคนทุศลี เป็นคนเลว แต่ผูใ้หญ่บา้นกพ็ดูไมไ่ดว้า่ ทหารผมยาวเป็นคนทุศลี 
สว่นผูใ้หญ่บา้นไมใ่ชค่นทศุลี ทรงอธบิายต่อไปวา่ ทรงรูช้ดัอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ ผลของอกุศลกรรมบถเหล่านัน้ และทรงรูข้อ้ปฏบิตัทิีเ่ป็นเหตุใหผู้ม้ ี
อกุศลกรรมบถเหล่านัน้หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก ทรง
แสดงวา่ สมณพราหมณ์ผูม้ทีฏิฐวิา่ “ผูฆ้า่สตัว ์ผูล้กัทรพัย ์ผูป้ระพฤตผิดิในกาม 
และผูพ้ดูเทจ็ ทัง้หมดเสวยทุกขโทมนสัในปัจจุบนั ชือ่วา่เป็นผูพ้ดูเทจ็ เพราะผู้
ฆา่สตัว ์ ผูล้กัทรพัย ์ ผูป้ระพฤตผิดิในกาม และผูพ้ดูเทจ็ บางคนไดร้บั
พระราชทาน รางวลัอยา่งด ี มสีขุ แต่บางคนไดร้บัพระราชอาชญา มทีุกข์
ผูใ้หญ่บา้นชือ่ปาฏลยิะกราบทลูวา่ มศีาสดา ๔ จาํพวกมาพกัทีบ่า้นพกั คอื (๑) 
ผูม้ทีฏิฐวิา่ ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล (๒) ผูม้ทีฏิฐวิา่ ทานมผีล (๓) ผูม้ทีฏิฐวิา่ บาป 
บุญไมม่ ี(๔) ผูม้ทีฏิฐวิา่ บาป บุญม ีแลว้ทลูถามวา่ ผูใ้ดพดูจรงิ ผูใ้ดพดูเทจ็ ตรสั
ตอบวา่ สงสยัในสิง่ทีค่วรสงสยั แลว้ทรงแนะนําวธิลีะความสงสยั คอืใหป้ฏบิตัิ
ธรรมสมาธ ิ(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๐) 

ปาฏลิยะ, ผูใ้หญ่บา้น : ผูใ้หญ่บา้นชือ่ปาฏลยิะ  เป็นนิคมของชาวโกฬยิะชือ่อุตตระ ในแควน้
โกฬยิะ  ผูใ้หญ่บา้นรูจ้กัทหารชาวโกฬยิะทีทุ่ศลี มธีรรมเลว แต่ผูใ้หญ่ไมใ่ชผู่ทุ้ศลี 
ไมม่ธีรรมอนัเลวมาในปาฏลยิสตูร เรือ่งผูใ้หญ่บา้นปาฏลยิะทีเ่ขา้ใจตนเองผดิวา่
รูจ้กัทหาร ความวา่ เมือ่พระผูม้ภีาคตรสัถามวา่ “ผูใ้หญ่บา้น ทา่นเขา้ใจความขอ้
นัน้วา่อยา่งไร ทา่นรูจ้กัพวกทหารผมยาวในนิคมของชาวโกฬยิะวา่มศีลีหรอื
ทุศลี” หรอื “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคร์ูจ้กัพวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะ
วา่ ทุศลีมธีรรมเลวทราม และพวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะเป็นพวกหนึ่งใน
บรรดาผูทุ้ศลี “ผูใ้หญ่บา้น ผูใ้ดพงึกล่าววา่ ‘ผูใ้หญ่บา้นชือ่ปาฏลยิะรูจ้กัพวก



 

๓๒๒๑ 
 

 

ทหารผมยาวชาวโกฬยิะวา่ทุศลี มธีรรมเลวทราม แมผู้ใ้หญ่บา้นชือ่ปาฏลยิะก็
ทุศลี มธีรรมเลวทราม’ ผูน้ัน้เมือ่กล่าว ชือ่วา่กล่าวถูกหรอื” “กล่าวไมถ่กู 
พระพทุธเจา้ขา้ พวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะเป็นพวกหน่ึง ขา้พระองคก์เ็ป็นอกี
พวกหน่ึง พวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะ มธีรรมอยา่งหนึ่ง ขา้พระองคก์ม็ธีรรม
อกีอย่างหน่ึง” “ผูใ้หญ่บา้น ทีจ่รงิท่านเองจกักล่าวไมไ่ดว้า่ ‘ผูใ้หญ่บา้นชื่อปาฏลิ
ยะรูจ้กัพวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะวา่ทุศลี มธีรรมเลวทราม แต่ผูใ้หญ่บา้นชือ่
ปาฏลยิะไมใ่ชผู่ทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม’ เพราะฉะนัน้ตถาคตกจ็กักล่าวไมไ่ดว้า่ 
‘ตถาคตรูจ้กัมารยาแต่ตถาคตไมใ่ชผู่ม้มีารยา’ เรารูช้ดัมารยา ผลของมารยา และ
ขอ้ปฏบิตัทิีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลผูม้มีารยาหลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิ
วนิิบาต นรก (ส.ํส.(ไทย)๑๘/๓๖๕/๔๓๐) 

ปาฏลีบตุร, กรงุ : ชือ่เมอืงหลวงของแควน้มคธ อยูใ่นกรุงราชคฤห ์ สรา้งโดยพระเจา้อชาตศตัร ู
เป็นทีท่าํสงัคายนาครัง้ทีส่ามซึง่มพีระเจา้อโศกมหาราชเป็นผูอุ้ปถมัภ ์

                        มาในสุนีธวสัสการวตัถุ วา่ดว้ยมหาอมาตยส์นุีธะและวสัสการะ เรือ่งพทุธ
ทาํนายเกีย่วกบันครปาฏลบีตุร สมยันัน้ สนีุธะและวสัสการะผูเ้ป็นมหาอมาตย์
แหง่มคธรฐั กาํลงัสรา้งเมอืงทีป่าฏลคิามเพือ่ป้องกนัพวกวชัช ี พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัพระอานนทว์า่  อานนท ์ ตลอดพืน้ทีอ่นัเป็นยา่นชุมชนแหง่อารยชนและ
เป็นทางคา้ขาย นครนี้จะเป็นนครชัน้เอก เป็นทาํเลคา้ขาย ชือ่ปาฏลบีตุร และ
นครปาฏลบุีตรจะเกดิอนัตราย ๓ อยา่ง คอื อคัคภียั อุทกภยั หรอืการแตกความ
สามคัคภีายในกลุ่ม” ครัง้นัน้ สนีุธะและวสัสการะผูเ้ป็นมหาอมาตยแ์หง่มคธรฐั 
พากนัไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค  ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค ดงันี้วา่ “ขอพระโค
ดมผูเ้จรญิพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆโ์ปรดรบัภตัตาหารของพวกขา้พระองคเ์พือ่เจรญิ
กุศลในวนันี้เถดิ” เมือ่พระองคร์บัและเสวยแลว้ ตรสัอนุโมทนาว่า “บณัฑติอยูใ่น
ทีใ่ด ครัน้เลีย้งดทูา่นผูม้ศีลี ผูส้าํรวมประพฤตพิรหมจรรยใ์นทีท่ีต่นอยูน่ัน้พงึอุทศิ
ทกัษณิาแก่เหล่าทวยเทพผูส้ถติอยูใ่นทีน่ัน้ ทวยเทพเหล่านัน้อนัเขาบชูาแลว้
ยอ่มบชูาตอบ อนัเขานบัถอืแลว้ยอ่มนบัถอืตอบจากนัน้ยอ่มอนุเคราะหบ์ณัฑติ
นัน้เป็นการตอบแทน ดุจมารดาอนุเคราะหบ์ุตรผูเ้กดิแต่อก ดงันัน้ ผูท้ีท่วยเทพ
อนุเคราะหแ์ลว้ยอ่มพบเหน็แต่สิง่ทีเ่จรญิทุกเมือ่” (ว.ิม.(ไทย)๕/๒๘๖/๑๐๑, ว.ิม.
(ไทย)๕/๓๖๓/๒๓๖, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๕๒/๙๕, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๕๒/๙๖,ส.ํม.
(ไทย)๑๙/๑๘/๒๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๘๗/๒๔๕,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๓๔/๓๗๖,ท.ีม.อ.
(บาล)ี ๒/๑๕๓/๑๔๓) 

ปาฏิกบตุร, นักบวชเปลือย : นกับวชเปลอืยชือ่วา่ปาฏกิบุตร อยูใ่นวชัชคีาม กรุงเวสาล ี มกั
อวดอา้งเรือ่งลาภ ยศ ปาฏหิารยิ ์ ทา้ทายพระผูม้พีระภาคแสดงปาฏหิารยิ ์ ซึง่
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ตนเองใหแ้สดงใหเ้ป็นทวคีณู ตายในป่าชา้ภายใน ๗ วนัมาในปาฎกิสตูร เรือ่ง
นกับวชเปลอืยชือ่ปาฎกิบุตร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภคัควะ วา่ สมยัหนึ่ง เรา
อยูท่ีก่ฏูาคารศาลาในป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาลนีัน้ สมยันัน้ นกับวชเปลอืยชือ่
ปาฏกิบุตรอาศยัอยูท่ีว่ชัชคีาม เขตกรุงเวสาล ีถงึความเป็นผูเ้ลศิดว้ยลาภและถงึ
ความเป็นผูเ้ลศิดว้ยยศ เขาชอบพดูอวดในบรษิทั วา่ ‘พระสมณะโคดมเป็นญาณ
วาท เรากเ็ป็นญาณวาทดว้ย ผูเ้ป็นญาณวาทควรจะแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์นั
เหนือธรรมดาของมนุษยก์บัผูเ้ป็นญาณวาทดว้ยกนั ขอใหพ้ระสมณะโคดมเสดจ็
มาครึง่ทาง แมเ้รากจ็ะไปครึง่ทาง ณ ทีพ่บกนันัน้ เราทัง้สองพงึแสดง
อทิธปิาฏหิารยิอ์นัเหนือธรรมดา ของมนุษยด์ว้ยกนั ถา้พระสมณะโคดมจกัทรง
แสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์นัเหนือธรรมดาของมนุษย ์๑ อยา่ง เราจกัแสดง ๒ อยา่ง 
ถา้พระสมณะโคดมจกัทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์นัเหนือธรรมดาของมนุษย ์ ๒ 
อยา่ง เราจกัแสดง ๔ อย่าง ถา้พระสมณะโคดมจกัทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์นั
เหนือธรรมดาของมนุษย ์๔ อยา่ง เราจกัแสดง ๘ อยา่ง พระสมณโคดมจกัทรง
แสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์นัเหนือธรรมดาของมนุษยม์ากเทา่ใด ๆ กต็าม เราจกั
แสดงใหม้ากกวา่นัน้เป็นทวคีณู’ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๕/๑๓, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๖/
๑๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๐/๑๖,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐/๒๔, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๒/๒๕) 

ปาฏิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยนกับวชเปลอืยชือ่ปาฏกิบตุร พระผูม้พีระภาคจะเสดจ็เขา้ไป
บณิฑบาตในอนุปิยนิคม แต่ทรงเหน็วา่ ยงัเชา้อยู ่ จงึเสดจ็เขา้ไปในอารามของ
ภคัควโคตรปรพิาชก ทรงไดร้บัการตอ้นรบัจากภคัควโคตรปรพิาชกเป็นอยา่งด ี
ครัน้ประทบันัง่บนอาสนะทีเ่ขาปลูาดถวายแลว้ ภคัควโคตรปรพิาชกกราบทลูวา่ 
เมือ่หลายวนัมาแลว้ เจา้สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีตุรมาหาและบอกวา่ ไดล้าสกิขาแลว้ 
ไมอ่ยูอุ่ทศิพระผูม้พีระภาคต่อไปแลว้ จงึทลูถามวา่ เรือ่งนี้เป็นความจรงิหรอืไม่ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เป็นความจรงิ แลว้ตรสัเล่าใหฟั้งวา่ เมือ่หลาย
วนัมาแลว้ เจา้สนุกัขตัตะ ลจิฉวบุีตรมาเฝ้าทลูลาสกิขาวา่ บดัน้ี ตนขอบอกคนื
พระผูม้พีระภาค จะไมอ่ยูอุ่ทศิพระผูม้พีระภาคอกีตอ่ไปโดยอา้งเหตุผล ๒ 
ประการ คอื (๑) เพราะพระองคไ์ม่ทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิใ์หด้ ู (๒) เพราะไม่
ทรงประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้กาํเนิดของโลก 

  ทรงเล่าวา่ ทรงโตต้อบกบัเจา้สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีตุร ดงันี้ 
   ๑. ในเรือ่งการบอกคนื ไมอ่ยูอุ่ทศิพระองค ์ ทรงยอ้นถามวา่ ทรงเคย

ขอรอ้งใหม้าอยูอุ่ทศิพระองคห์รอื เขาทลูตอบวา่ ไมท่รงขอรอ้ง ตรสัสรุปวา่ เมือ่
ไมท่รงขอรอ้ง กไ็มใ่ชเ่รือ่งทีใ่ครจะบอกคนืใคร 

   ๒. ในเรือ่งการแสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์ ทรงยอ้นถามวา่ ทรงเคยใหค้าํมัน่
สญัญาไวห้รอืวา่ ถา้เจา้สนุกัขตัตะมาอยูอุ่ทศิพระองค ์ พระองคจ์ะทรงแสดง



 

๓๒๒๓ 
 

 

อทิธปิาฏหิารยิใ์หด้ ู หรอืเจา้สนุกัขตัตะเคยขอคาํมัน่สญัญาไวว้า่ ตนจะมาอยูก่บั
พระองค ์ ถา้พระองค ์ จะทรงแสดงอทิธปิาฏหิารยิใ์หด้ ู เขาทลูตอบวา่ พระองค์
มไิดท้รงใหค้าํมัน่สญัญาไว ้ ทัง้ตนกม็ไิดข้อคาํมัน่สญัญาไว ้ ตรสัสรุปวา่ เมือ่เป็น
เชน่นี้ กม็ใิชเ่รือ่งทีใ่ครจะบอก คนืใคร 

  ตรสัถามต่อไปว่า พระธรรมทีท่รงสอนไว ้ ทาํใหผู้ป้ฏบิตัติามพน้ทุกขไ์ด้
หรอืไม ่ ทลูตอบวา่ พน้ทุกขไ์ด ้ ตรสัถามวา่ การแสดงอทิธปิาฏหิารยิห์รอืไม่
แสดง จะชว่ย ใหพ้น้ทุกขห์รอืไมใ่หพ้น้ทุกขไ์ดห้รอืไม ่ ทลูตอบวา่ ไมช่ว่ย ทรง
สรุปวา่ การแสดง อทิธปิาฏหิารยิก์ไ็มไ่ดป้ระโยชน์อะไร 

   ๓. ในเรือ่งการประกาศทฤษฎวีา่ดว้ยตน้กาํเนดิของโลก กท็รงยอ้นถาม
ทาํนองเดยีวกบัเรือ่งการแสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์ และเจา้สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีตุร ก็
ทลูตอบทาํนองเดยีวกนั 

  ตรสัเล่าต่อไปวา่ พระองคท์รงเตอืนสตเิจา้สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีตุรวา่ เคยเทีย่ว
ประกาศพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ ในวชัชคีามไวอ้ยา่งไร ไมก่ลวั
ประชาชนดา่วา่ เจา้สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีตุร ไมส่ามารถประพฤตพิรหมจรรยจ์งึลา 
สกิขาหรอื เจา้สนุกัขตัตะ ลจิฉวบุีตรโกรธ จงึหนีไป 

  ตรสัเล่ายอ้นขึน้ไปวา่ ความจรงิ ในเรือ่งอทิธปิาฏหิารยิน์ัน้ พระองคท์รง
แสดงใหเ้จา้สุนกัขตัตะ ลจิฉวบีตุร ดแูลว้ถงึ ๓ ครัง้ ขณะเจา้สนุกัขตัตะยงัเป็น
ภกิษุทาํหน้าทีอุ่ปัฏฐากพระองค ์คอื 

  ทรงพยากรณ์ความเป็นไปของนกับวชเปลอืยชือ่โกรกัขตัตยิะ นกับวช
เปลอืย ชือ่กฬารมชัฌกะ และนกับวชเปลอืยชือ่ปาฏกิบุตรซึง่ลว้นเป็นผูท้ีเ่จา้สุ
นกัขตัตะ ลจิฉวบีตุรนัน้ถอืวา่เป็นพระอรหนัตช์ัน้ด ี เมือ่ทรงนําเรือ่งเหล่านัน้ตรสั
ถามเจา้ สนุกัขตัตะวา่ พระองคท์รงแสดงอทิธปิาฏหิารยิใ์หด้แูลว้หรอืไม ่ เจา้สุ
นกัขตัตะกท็ลู รบัวา่ทรงแสดงแลว้ พระองคจ์งึทรงประณามวา่ คาํกล่าวอา้งใน
การบอกลาสกิขา ของเจา้สนุกัขตัตะ เป็นการพดูเทจ็ ทาํใหเ้จา้สนุกัขตัตะโกรธ
มาก จงึหนีไป 

   สว่นเรือ่งทฤษฎวีา่ดว้ยตน้กาํเนิดของโลกนัน้ ตรสัเล่าใหภ้คัควโคตร
ปรพิาชกฟังวา่ พระองคท์รงรูเ้รือ่งนี้ดวีา่สมณพราหมณ์ผูบ้ญัญตัทิฤษฎเีรือ่งนี้
อาศยัเหตุอะไร และทรงรูย้ ิง่ไปกวา่นัน้ จงึไม่ทรงยดึมัน่ถอืมัน่ เพราะไมท่รงยดึ
มัน่ถอืมัน่ จงึทรงหลุดพน้จากวฏัฏะได ้ แลว้ตรสัเลา่ความเป็นมาของทฤษฎวีา่
ดว้ยตน้กาํเนดิของโลกตามลทัธอิาจารยข์องสมณพราหมณ์ ๔ จาํพวกโดย
ละเอยีด เมือ่ตรสัเล่าจบ ภคัควโคตรปรพิาชก ประกาศความเลื่อมใสและชืน่ชม
พระพทุธภาษตินัน้(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑/๑) 



 

๓๒๒๔ 
 

 

ปาฏิกาชีวกวตัถ ุ :เรือ่งอาชวีกชือ่ปาฏกิะ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่อุบาสกิาผูร้บัใช้
อาชวีกชือ่ปาฏกิะวา่ บคุคลไมพ่งึใสใ่จถอ้ยคาํแสลงหขูองคนอื่นไมพ่งึเพง่เลง็กจิ
ทีค่นอื่นทาํแลว้หรอืยงัไมไ่ดท้าํ แต่พงึตรวจดกูจิทีต่นทาํแลว้และยงัไมไ่ดท้าํ
เทา่นัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๕๐/๔๒) 

ปาฏิเทสนียะ, อาบตัิ : อาบตัทิีต่อ้งแสดงคนื,  ชือ่อาบตัปิระเภทเลก็น้อย ม ี ๔ ขอ้ เกีย่วกบั
การรบัอาหารมาฉนัของภกิษุ มาในปาฏเิทสนียกณัฑ ์ สกิขาบทที ่ ๑ แหง่ปาฏิ
เทสนียะ หา้มรบัของเคีย้วของฉนัจากมอืนางภกิษุณีมาฉนั สกิขาบทที ่๒ ใหไ้ล่
นางภกิษุณีทีม่ายุง่ให ้                                        เขาถวายอาหารซึง่
ภกิษุณีนัน้เลอืกถวายแก่ภกิษุรปูใดรปูหนึ่ง ทาํใหฉ้นัไม่     สะดวกใจ  สกิขาบท
ที ่ ๓ หา้มรบัอาหารในสกุลทีส่งฆส์มมตวิา่เป็นเสขะ คอืสกุลบางสกลุเลื่อมใสใน
พระสงฆถ์วายของเคีย้วของกนิหมดบางครัง้ ตวัเองถงึอด  สกิขาบทที ่๔ หา้ม
รบัอาหารทีเ่ขาไมไ่ดจ้ดัไวก่้อนเมือ่อยูป่่า อกีนยัหนึ่ง ภกิษุหรอืภกิษุณีบางรปูเขา้
ไปตัง้สญัญาในอาบตัปิาฏเิทสนียะทัง้หลายวา่เป็นภยัอยา่งแรงกลา้ การเขา้ไปตัง้
สญัญาของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้พงึหวงัไดว้า่ ‘ผูย้งัไมต่อ้งอาบตัปิาฏเิทสนียะกจ็กั
ไมต่อ้ง หรอื ผูต้อ้งแลว้จกัทาํคนืตามสมควรแก่ธรรม’ (ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๒๐๑/๓๑๖, 
ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๒๐๑/๓๑๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๔/๓๖๓) 

ปาฏิปทิกภตั : ภตัตาหารทีถ่วายในวนัแรม ๑ คํ่า 
                       มาในปณามติกถาเรือ่งนิสสยัสีช่องบรรพชติเรือ่งอาหารบณิฑบาตความวา่ 

บรรพชาอาศยัโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้เธอพงึทาํอุตสาหะในโภชนะ
คอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้นัน้จนตลอดชวีติ ยงัมอีตเิรกลาภทีจ่ะไดร้บัอกีดว้ย 
คอื สงัฆภตัอุทเทสภตั นิมนัตนภตั สลากภตั ปักขกิภตั อุโปสถกิภตั ปาฏปิทกิ
ภตั (ว.ิม.(ไทย)๔/๗๓/๑๐๑, ว.ิม.(ไทย)๔/๑๒๘/๑๙๗, ว.ิจุ.(ไทย)๗/๓๒๕/๑๕๔,
สารตฺถ.ฏกีา ๓/๗๑-๗๓/๒๘๕) 

ปาฏิปคุคลิก : ถวายทานเจาะจงภกิษุ หรอืเป็นรายบุคคล 
                      มาในทกัขณิาวภิงัคสตูร เรื่องการถวายทกัษณิาเป็นปาฏปุิคคลกิ ความวา่ 

ทกัษณิาเป็นปาฏปุิคคลกิ การถวายทานเจาะจงบุคคลม ี ๑๔ ประการ คอื (๑) 
บุคคลยอ่มถวายทานในพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้น้ี (๒) บุคคลย่อม
ถวายทานในพระปัจเจกพทุธะ (๓) บุคคลยอ่มถวายทานในพระสาวกของตถาคต
ผูเ้ป็นพระอรหนัต ์ (๔) บุคคลย่อมถวายทานในทา่นผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้
อรหตัตผล (๕) บุคคลยอ่มถวายทานในพระอนาคาม ี น้ีเป็นทกัษณิาปาฏปิุคคลกิ 
(๖) บุคคลยอ่มถวายทานในท่านผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้อนาคามผิล (๗) บุคคล
ยอ่มถวายทานในพระสกทาคาม ี (๘) บุคคลยอ่มถวายทานในทา่นผูป้ฏบิตัเิพือ่



 

๓๒๒๕ 
 

 

ทาํใหแ้จง้สกทาคามผิล (๙) บุคคลยอ่มถวายทานในพระโสดาบนั (๑๐) บุคคล
ยอ่มถวายทานในทา่นผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล (๑๑) บคุคลยอ่มถวาย
ทานในบุคคลภายนอกศาสนาผูป้ราศจากความกําหนดัในกามทัง้หลายแลว้ 
(๑๒) บุคคลยอ่มใหท้านในปุถุชนผูม้ศีลี (๑๓) บุคคลยอ่มใหท้านในปุถุชนผูท้ศุลี 
(๑๔) บุคคลย่อมใหท้านในสตัวด์ริจัฉาน ในทกัษณิาปาฏปิุคคลกิ ๑๔ ประการ
นัน้ บุคคลใหท้านในสตัวด์ริจัฉานแลว้ พงึหวงัทกัษณิาอนัมอีานิสงส ์ ๑๐๐ 
อตัภาพ ใหท้านในปุถุชนผูทุ้ศลีแลว้พงึหวงัทกัษณิาอนัมอีานิสงส ์ ๑,๐๐๐ 
อตัภาพ ใหท้านในปุถุชนผูม้ศีลีแลว้พงึหวงัทกัษณิาอนัมอีานิสงส ์ ๑๐๐,๐๐๐ 
อตัภาพ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๗๙/๔๒๗) 

ปาฏิปคุคลิกทาน : ทานทีถ่วายเฉพาะเจาะจงแก่บุคคล ไมใ่ชแ่ก่สงฆ ์ เพราะกาลขา้งหน้าจะมี
แต่ผูท้ศุลีมาในทกัขณิาวภิงัคสตูร การถวายทานเจาะจงแก่บุคคล ความวา่ ใน
อนาคตกาล จกัมแีต่เหล่าโคตรภภูกิษุ มผีา้กาสาวะพนัคอเป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลว
ทราม ชนทัง้หลายจกัถวายทานเจาะจงพระสงฆไ์ดใ้นภกิษุผูทุ้ศลีเหล่านัน้ แมใ้น
เวลานัน้ เรากย็งักล่าวทกัษณิาทีถ่วายในสงฆว์า่ มอีานิสงสน์บัไมไ่ด ้ ประมาณ
ไมไ่ด ้แต่วา่เราไมก่ล่าวปาฏปิุคคลกิทานวา่ มผีลมากกวา่ทกัษณิาทีถ่วายในสงฆ์
โดยปรยิายไร ๆ เลย (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๘๐/๔๓๐) 

ปาฏิโภคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีไ่มม่ใีครประกนัได ้พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีไ่มม่ี
ใครเลย ไมว่า่จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆในโลก ทีจ่ะ
ประกนัได ้๔ คอื (๑) ความแก่ ไมม่ใีครประกนัไดว้่า ไมแ่ก่ (๒) ความเจบ็ ไมม่ี
ใครประกนัไดว้า่ ไมเ่จบ็ (๓) ความตาย ไมม่ใีครประกนัไดว้า่ ไมต่าย (๔) ผล
แหง่กรรมชัว่ ไมม่ใีครประกนัไดว้า่ ไมบ่งัเกดิผล (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๒/
๒๕๘)  

ปาฏิหาริย  ์: แสดงฤทธิ ์ กระทาํทีใ่หเ้หน็เป็นอศัจรรย ์ ใหเ้กดิผลเป็นอศัจรรย ์ ทีเ่หนือมนุษย์
ธรรมดาจะทาํได ้ดว้ยการเหาะ การเดนิอากาศ เกวฏัฏสตูร เรือ่ง ปาฏหิารยิ ์๓ 
อยา่ง ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “เกวฏัฏะ เราทาํใหแ้จง้ปาฏหิารยิ ์๓ อยา่งนี้ดว้ย
ปัญญาอนัยิง่เองแลว้จงึไดป้ระกาศใหรู้ก้นั ปาฏหิารยิ ์ ๓ อยา่งคอือะไรบา้ง คอื 
อทิธปิาฏหิารยิ ์ อาเทสนาปาฏหิารยิ ์ และอนุสาสนีปาฏหิารยิ ์ อทิธปิาฏหิารยิ ์
ปาฏหิารยิค์อืฤทธิ ์ อาเทสนาปาฏหิารยิ ์ ปาฏหิารยิค์อืการทายใจ อนุสาสนี
ปาฏหิารยิ ์ ปาฏหิารยิค์อือนุศาสนี (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๘๓/๒๑๔, ท.ีม.(ไทย)๑๐/
๑๖๘/๑๑๔,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๕,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๖/๓๗๓  ข.ุอป.
(ไทย)๓๒/๘๔/๑๓๓, ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๔/๗๐๗) 



 

๓๒๒๖ 
 

 

ปาฏิหาริยกถา : กถาวา่ดว้ยปาฏหิารยิ ์แบ่งเป็นอุทเทสและ นิทเทสอยา่งละ ๑ ดงัรายละเอยีด
ต่อไปน้ี 

  ทา่นพระสารบีุตรนําพระพทุธพจน์ทีม่เีน้ือหาประกอบดว้ยสว่นทีเ่ป็นอุทเทส
และสว่นทีเ่ป็นนิทเทส มาแสดงไว ้ดงันี้ 

  อุทเทส 
  ภกิษุทัง้หลาย ปาฏหิารยิ ์๓ ประการนี้ ปาฏหิารยิ ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

(๑) อทิธปิาฏหิารยิ ์(ปาฏหิารยิค์อืฤทธิ)์  (๒) อาเทสนาปาฏหิารยิ ์(ปาฏหิารยิค์อื
การทายใจ) (๓) อนุสาสนีปาฏหิารยิ ์(ปาฏหิารยิค์อืสอนใหเ้หน็จรงิ) 

  นิทเทส 
   ๑. คาํปุจฉาวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อทิธปิาฏหิารยิ ์ เป็นอยา่งไร” คาํวสิชันา

วา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคน
กไ็ด ้ หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวกไ็ด ้ แสดงใหป้รากฏกไ็ด ้ แสดงใหห้ายไปกไ็ด ้
ฯลฯ ใชอ้าํนาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกกไ็ด ้

   ๒. คาํปุจฉาวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อาเทสนาปาฏหิารยิ ์ เป็นอยา่งไร” คาํ
วสิชันา วา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ทายใจตามเหตุทีก่าํหนดวา่ “ใจของทา่นเป็นอยา่ง
น้ีบา้ง ใจของ ทา่นเป็นเชน่นี้บา้ง ใจของทา่นเป็นดงันี้บา้ง” ฯลฯ 

   ๓. คาํปุจฉาวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อนุสาสนีปาฏหิารยิ ์ เป็นอยา่งไร” คาํ
วสิชันา วา่ ภกิษุในธรรมวนิยัน้ีพรํ่าสอนอยา่งนี้วา่ “จงตรกึตรองอยา่งนี้ อยา่ตรกึ
ตรอง อยา่งนัน้ จงมนสกิารอยา่งนี้ อยา่มนสกิารอยา่งนัน้ จงละสิง่นี้ จงเขา้ถงึสิง่
น้ี อยูเ่ถดิ” 

   ลาํดบัต่อไป ทา่นนําธรรมทีเ่ป็นคูต่รงกนัขา้ม ๓๗ คู ่ (ภาวนาหมวดที ่ ๕ 
แหง่ญาณกถา มหาวรรค) มาจาํแนกปาฏหิารยิท์ ัง้ ๓ ประการนี้ แบง่เป็น ๒ นยั 
คอื 

   นยัที ่ ๑ ทา่นนําธรรม ๓๗ คูน่ัน้มาจาํแนกดว้ยปาฏหิารยิ ์ ๓ ประการนี้ 
เชน่ เนกขมัมะยอ่มสาํเรจ็ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่อทิธ ิ เนกขมัมะยอ่มกาํจดักาม
ฉนัทะ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ปาฏหิารยิ ์ 

   ชนเหล่าใดประกอบดว้ยเนกขมัมะนัน้ ชนเหล่านัน้ทัง้หมด เป็นผูม้จีติหมด
จด มคีวามดาํรไิมขุ่น่มวั เพราะเหตุนัน้ เนกขมัมะจงึชือ่วา่อาเทสนาปาฏหิารยิ ์

   เนกขมัมะนัน้บุคคลพงึปฏบิตัอิยา่งนี้ พงึเจรญิอยา่งนี้ พงึทาํใหม้ากอยา่งนี้ 
พงึตัง้สตทิีเ่ป็นธรรมสมควรแก่เนกขมัมะนัน้ไวใ้หม้ัน่อยา่งนี้ เพราะเหตุนัน้ 
เนกขมัมะ จงึชือ่วา่อนุสาสนีปาฏหิารยิ ์

   นยัที ่๒ ท่านนําธรรม ๓๗ คูน่ัน้มาจาํแนกอทิธปิาฏหิารยิ ์ เชน่ เนกขมัมะ
ยอ่มสาํเรจ็ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่อทิธ ิ เนกขมัมะยอ่มกาํจดักามฉนัทะ เพราะ 



 

๓๒๒๗ 
 

 

เหตุนัน้ จงึชือ่วา่ปาฏหิารยิ ์ อทิธแิละปาฏหิารยิ ์ น้ีเรยีกวา่อทิธปิาฏหิารยิ ์ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๓๐/๕๘๗) 

ปาฏิหาริยปักษ์ : ปักษ์แหง่การรกัษาอุโบสถทีพ่งึหวนกลบัไปนํามารกัษาซ้ําทุก ๆ ปี  เรยีก
ตามกาํหนดระยะเวลาทีต่ัง้ไวร้กัษาประจาํปี หรอือุโบสถทีร่กัษาประจาํตลอด ๓ 
เดอืน ภายในพรรษา ถา้ไมอ่าจรกัษา ๓ เดอืนไดก้ร็กัษา ๑ เดอืน ในระหวา่งวนั
ปวารณาทัง้สอง หรอืถา้ไมอ่าจรกัษาไดถ้งึ ๑ เดอืน กร็กัษาตลอด ครึง่เดอืน
ตัง้แตว่นัปวารณาตน้ สามารถป้องกนัยกัขภยัได ้เรยีกอยา่งวา่ปาฏหิารยิอุโบสถ 

                         มาในสานุสตูร เรือ่งสามเณรสานุ ความวา่ สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบั
อยู ่ณ พระวหิารเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรุงสาวตัถ ีสมยันัน้ 
บุตรของอุบาสกิาคนหนึ่งชือ่สานุถูกยกัษเ์ขา้สงิ อุบาสกิานัน้ไดค้รํ่าครวญกล่าว
คาถาเหล่าน้ีวา่ ฉนัไดส้ดบัคาํของพระอรหนัตท์ัง้หลายวา่ ‘ชนเหล่าใดเขา้อยูจ่าํ
อุโบสถอนัประกอบ ดว้ยองค ์๘ ประการดว้ยด ีตลอดดถิทีี ่๑๔ ที ่๑๕ และที ่๘ 
แหง่ปักษ์ ทัง้ตลอดปาฏหิารยิปักษ์ ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยู ่ ยกัษ์ทัง้หลายยอ่ม
เขา้สงิชนเหลา่นัน้ไมไ่ด’้ เป็นการถูกตอ้งแลว้ (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๓๙/๓๔๒, องฺ.
ทุก.(ไทย)๒๐/๓๘/๑๙๗, ๒๕/๔๐๕/๕๙๓, ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๓๑/๕๕๙, ข.ุชา.
(ไทย)๒๗/๑๑๕/๔๔๑, องฺ.ตกิ.อ.(บาล)ี ๒/๓๘/๑๓๙) 

ปาฏิหีรสญัญกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปาฏหิรีสญัญกเถระ มเีน้ือความอธบิาย
ไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดเ้ลื่อมใสในปาฏหิารยิข์องพระพทุธเจา้
พระนามวา่ปทุมตุตระ ท่านไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ 
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๖/๖๒) 

ปาเฐยยกภิกขวุตัถ ุ :เรือ่งภกิษุชาวเมอืงปาฐา พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลาย
วา่ วญิญชูน แมจ้ะอยูใ่กลบ้ณัฑติเพยีงชัว่ครู ่ กร็ูแ้จง้ธรรมไดฉ้บัพลนั    เหมอืน
ลิน้รูร้สแกง ฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๖๕/๔๗) 

ปาเฐยยะ, ภิกษุ :  พระภกิษุผูอ้ยูจ่าํพรรษาในเมอืงปาเฐยยะหรอืภกิษุชาวเมอืงปาเฐยยะ เมอืงนี้
ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกแควน้โกศล คาํวา่ “ปาเฐยยกะ” เป็นชือ่ของพระภทัทวคัคยี์
เถระ ทัง้หลายซึง่เป็นพีน้่องรว่มบดิาเดยีวกบัพระเจา้โกศล ในบรรดาท่าน
เหล่านัน้ ผูเ้ป็นพีใ่หญ่ เป็นพระอนาคามคีนทีเ่ป็นน้องสดุทอ้ง เป็นพระโสดาบนั 
ไมม่ใีครเป็นพระอรหนัตห์รอืปุถุชน วนิยัอรรถกถา ใชค้าํวา่ “ปาเวยยกะ” กม็ ี

                         อธบิาย มาในกฐนิขนัธกะ วา่ดว้ยทรงอนุญาตใหก้รานกฐนิ แก่ภกิษุ
ชาวเมอืงปาเฐยยะ ๓๐ รปู ความวา่ สมยันัน้ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี ครัง้นัน้ภกิษุ
ชาวเมอืงปาเฐยยะทัง้หมดถอือารญัญกิธุดงค ์ ถอืปิณฑปาตกิธุดงคแ์ละถอืเตจี



 

๓๒๒๘ 
 

 

วรกิธุดงค ์ เดนิทางมากรุงสาวตัถเีพือ่เฝ้าพระผูม้พีระภาค เมือ่ใกลว้นัเขา้พรรษา 
ไมส่ามารถจะเดนิทางไปใหท้นัวนัเขา้พรรษาในกรุงสาวตัถไีด ้ จงึเขา้พรรษาใน
เมอืงสาเกตระหวา่งทาง ภกิษุชาวเมอืงปาเฐยยะเหล่านัน้มใีจรญัจวน อยูจ่าํ
พรรษาดว้ยคดิวา่ “พระผูม้พีระภาคประทบัอยูใ่กล ้ๆ พวกเราหา่งเพยีง ๖ โยชน์ 
แต่พวกเรากไ็มไ่ดเ้ฝ้าพระองค”์ ครัน้ล่วงไตรมาส ภกิษุเหล่านัน้ออกพรรษาแลว้ 
เมือ่ปวารณาแลว้ ฝนยงัตกชุกอยู่ พืน้แผน่ดนิชุม่ชืน้ไปดว้ยน้ํา เป็นหล่มเลน 
พวกเธอมจีวีรชุม่ชืน้ดว้ยน้ําเหน็ดเหน่ือย เดนิทางเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ 
อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี ครัน้แลว้ถวายอภวิาทพระผูม้ี
พระภาค นัง่ ณ ทีส่มควร การทีพ่ระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทัง้หลายทรงสนทนา
ปราศรยักบัภกิษุอาคนัตุกะทัง้หลาย นัน่เป็นพทุธประเพณี ดงันัน้พระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งน้ีเป็นตน้เหตุแลว้ตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรา
อนุญาตใหภ้กิษุผูอ้ยูจ่าํพรรษาแลว้กรานกฐนิ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูก้รานกฐนิ
แลว้จะไดอ้านสิงส ์๕ อยา่ง คอื (๑) เทีย่วไปไมต่อ้งบอกลา (๒) ไมต่อ้งถอืไตร
จวีรไปครบสาํรบั (๓) ฉนัคณโภชนะได ้ (๔) ทรงอตเิรกจวีรไวไ้ดต้ามตอ้งการ 
(๕) พวกเธอจะไดจ้วีรทีเ่กดิขึน้ในทีน่ัน้ (ว.ิม.(ไทย)๕/๓๐๖/๑๔๕,(ว.ิม.(ไทย)๕/
๓๐๖/๑๔๖,ว.ิจุ.(ไทย)๗/๔๕๐/๔๐๐,ว.ิจุ.(ไทย)๗/๔๕๐/๔๐๑,ว.ิจุ.(ไทย)๗/๔๕๖/
๔๑๒, ว.ิอ. ๓/๓๐๖/๑๙๑) 

ปาณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยสตัว,์พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยหลาวเสยีบสตัว ์ ม ี ๒ 
สตูร ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรมกล่าวคอื   

  1.ปาณสตูร๑พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยสตัวพ์ระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ภกิษุตอ้งอาศยัศลีจงึจะเจรญิโพชฌงค ์  ๗  ได ้  เหมอืนสตัวต์อ้ง
อาศยัแผน่ดนิจงึสาํเรจ็อริยิาบถได ้(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๙๒/๑๒๖) 

  2.ปาณสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยหลาวเสยีบสตัว ์พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่  การนําหญา้  ทอ่นไม ้  กิง่ไมแ้ละใบไม ้  ในชมพทูวปีมาทาํ
เป็นหลาวเสยีบสตัวข์นาดใหญ่  กลาง  เลก็ในมหาสมทุร  สตัวข์นาดเขือ่ง(ขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง)  ยงัไมท่นัหมด  หญา้เป็นตน้เหล่านัน้ย่อมจะหมดสิน้ไป
ก่อน  การเสยีบสตัวข์นาดเลก็มใิชท่าํไดง้า่ย ผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมัมาทฏิฐหิลุดพน้
จากอบายทีใ่หญ่ไดแ้ลว้  จงึจะรูช้ดัอรยิสจั  ๔ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๖/๖๑๖) 

ปาณ-อปาณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการฆา่สตัว-์การไมฆ่า่สตัว ์  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๓  ประการ ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูก
นําไปฝังไว ้ รรม  ๓  ประการ คอื (๑) ตนเองเป็นผูฆ้า่สตัว ์(๒) ชกัชวนผูอ้ื่นให้
ฆา่สตัว ์ (๓) เป็นผูพ้อใจการฆา่สตัว ์



 

๓๒๒๙ 
 

 

  ภกิษุทัง้หลาย บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนี้แล  ยอ่มดาํรงอยู่ในนรก
เหมอืนถูกนําไปฝังไว ้

  บุคคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ยอ่มดาํรงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดร้บั
อญัเชญิไปประดษิฐานไว ้  ธรรม ๓ ประการ คอื (๑) ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจาก
การฆา่สตัว ์ (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์  (๓) เป็นผูพ้อใจการงด
เวน้จากการฆา่สตัว ์ ฯลฯ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๖๔-๑๘๓/๔๐๕) 

ปาณะ : สตัวท์ีม่ ี๑ อนิทรยี ์หรอื ๒ อนิทรยีเ์ป็นตน้ ลมหายใจ สตัวท์ีย่งัลมปราน ยงัมี
ชวีติ ยงัไมต่ายอธบิาย เรือ่งเกีย่วกบันตัถกิวาทะของครมูกัขลโิคศาล ลทัธทิีถ่อื
วา่ไมม่เีหตุไมม่ปัีจจยั เมือ่พระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบิตุร ครมูกัขลไิดเ้ขา้หา โค
ศาลถงึทีอ่ยู ่ เจรจาปราศรยักนัพอคุน้เคยด ี ไดน้ัง่ลงถามครมูกัขลโิคศาล วา่ 
‘ทา่นโคศาล อาชพีทีอ่าศยัศลิปะมากมายเหล่าน้ี คอื ฯลฯ ทา่นโคศาลจะบญัญตัิ
ผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่หน็ประจกัษ์ในปัจจุบนัไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม’่ ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หมอ่มฉนัถามอยา่งนี้ ครมูกัขล ิโคศาล ตอบวา่ ‘มหาบพติร 
ความเศรา้หมองของสตัวท์ัง้หลายไมม่เีหตุไมม่ปัีจจยั สตัวท์ัง้หลายเศรา้หมอง
เอง ความบรสิทุธิข์องสตัวท์ ัง้หลายไมม่เีหตุไมม่ปัีจจยั สตัวท์ัง้หลายบรสิุทธิเ์อง 
ไมใ่ชเ่พราะการกระทาํของตนและไมใ่ชเ่พราะการกระทาํของผูอ้ื่น ไมใ่ชเ่พราะ
การกระทาํของมนุษย ์ ไมม่กีาํลงั ไมม่คีวามเพยีร ไมม่คีวามสามารถของมนุษย ์
ไมม่คีวามพยายามของมนุษย ์สตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะ ทัง้ปวงลว้นไมม่อีาํนาจ ไม่
มกีําลงั ไมม่คีวามเพยีร ผนัแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสงัคมและ
ตามลกัษณะเฉพาะตน ยอ่มเสวยสขุและทุกขใ์นอภชิาต ิ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๘/๕๕,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๐/๑๐๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๗/๒๖๕, ส.ํข.(ไทย)๑๗/๒๑๒/
๒๙๐) 

ปาณาติบาต :  การฆา่สตัว ์การยงัลมปรานของสตัวม์ชีวีตินัน้ใหข้าดหายไป 
                           อธบิาย เรือ่งราวทีเ่ป็นเหตุปัจจยัใหม้กีารทาํปาณาตบิาต ความวา่ พระ

ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เมือ่พระมหากษตัรยิไ์มพ่ระราชทานทรพัย์
ใหแ้ก่คนทีไ่มม่ทีรพัย ์ ความขดัสนกแ็พรห่ลาย เมือ่ความขดัสนแพรห่ลาย 
อทนินาทานกแ็พรห่ลาย เมือ่อทนินาทานแพร่หลาย ศสัตรากแ็พรห่ลาย เมือ่
ศสัตราแพรห่ลาย ปาณาตบิาต(การฆา่สตัว)์กแ็พรห่ลาย เมือ่ปาณาตบิาต
แพรห่ลาย คนเหล่านัน้กม็อีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้งเมือ่พวกเขา
มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บุตรของมนุษยท์ีม่อีายุขยั ๘๐,๐๐๐ 
ปี กม็อีายขุยัถอยลงเหลอื ๔๐,๐๐๐ ปี ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๔๐,๐๐๐ ปี บุรุษ
คนหน่ึงถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ื่นไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย พวกเขาชว่ยกนัจบับุรุษนัน้



 

๓๒๓๐ 
 

 

ไดแ้ลว้ จงึนําไปถวายแกก่ษตัราธริาชผูไ้ดร้บัมรูธาภเิษกแลว้กราบทลูวา่ ‘ขอ
เดชะ ใตฝ่้าละอองธุลพีระบาท บุรษุนี้ถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ ื่นไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการ
ขโมย’ เมือ่พวกเขากราบทลูอยา่งนี้แลว้ทา้วเธอจงึตรสัถามบุรุษนัน้วา่ ‘พอ่คุณ 
ไดท้ราบวา่ เธอถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ื่นไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย จรงิหรอื’ บุรุษนัน้
ไดก้ราบทลูคาํเทจ็ทัง้ทีรู่อ้ยูว่า่ ‘ไมจ่รงิเลยพระเจา้ขา้’ ภกิษุทัง้หลาย 
ปาณาตบิาต (การฆา่สตัว)์ ทีบุ่คคลเสพ เจรญิ ทาํให ้มากแลว้ ย่อมอํานวยผลให้
ไปเกดิในนรก อาํนวยผลใหไ้ปเกดิในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน อํานวยผลใหไ้ปเกดิใน
เปรตวสิยั วบิากแหง่ปาณาตบิาตอยา่งเบาทีส่ดุ ยอ่มอาํนวยผล ใหเ้ป็นผูม้อีายุ
น้อยแก่ผูเ้กดิเป็นมนุษย ์ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๔/๗๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๕/๗๐,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๙๔/๒๒๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๗๔/๓๒๔,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๐๓/
๒๓๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๐/๓๐๑,  องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖๗/๓๐๒,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๖๘/๓๐๓,  ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๖๓/๓๖๕,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๘๔/๑๓๙, ข.ุ
ม.(ไทย)๒๙/๕๑/๑๗๘, ข.ุม.(ไทย)๒๙/๘๕/๒๕๕, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๘/๔๗,
อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๘๐/๔๘,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๔/๘๘๗, (อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๖๒/๘๓๐, 
อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๔๗/๕๐๘,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๗๒/๔๔๔) 

ปาณาติบาตกรรม : กจิกรรมการฆา่สตัว ์ยงัสตัวม์ลีมปรานใหส้ิน้ไป 
                        อธบิาย มาในปัญหาวาระกล่าวถงึบคุคลฆา่สตัวแ์ลว้ประสงคจ์ะลบลา้ง

ปาณาตบิาตกรรมนัน้ จงึใหท้าน สมาทานศลีรกัษาอุโบสถ ทาํฌานใหเ้กดิขึน้ ทาํ
วปัิสสนาใหเ้กดิขึน้ ทาํมรรคใหเ้กดิขึน้ ทาํอภญิญาใหเ้กดิขึน้ ทาํสมาบตัใิห้
เกดิขึน้ (อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๔๒๓/๒๗๖) 

ปาณาติปาตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว,์พระสตูรวา่ดว้ย
สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีเ่น้ือหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 

   1.ปาณาติปาตสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลไปเกดิในนรก ๔ คอื (๑) ฆา่
สตัว ์ (๒) ลกัทรพัย ์ (๓)ประพฤตผิดิในกาม (๔) พดูเทจ็ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็น
เหตุใหบ้คุคลไปเกดิในสวรรค ์๔ คอื เวน้ขาดจาก (๑) การฆา่สตัว ์ (๒) การลกั
ทรพัย ์   (๓) การประพฤตผิดิในกาม  (๔) การพดูเทจ็  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๘๑/๑๒๖) 

  2.ปาณาติปาตสูตร๒ พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ พระผูม้ี
พระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจาก
การฆา่สตัวจ์งึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ เหมอืน



 

๓๒๓๑ 
 

 

แผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๔๑/
๖๔๔) 

ปาณาติปาตา เวรมณี : เจตนางดเวน้จากการฆา่สตัว ์การยงัสตัวม์ลีมปรานใหต้กไป 
                        อธบิายมาในสงัคตีสิตูร สกิขาบทที ่๑ ของปัญจศลี ๕ คอื (๑) ปาณาตปิาตา 

เวรมณี (เจตนางดเวน้จากการฆา่สตัว)์ (๒) อทนินาทานา เวรมณี (เจตนางด
เวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขามไิดใ้ห)้ (๓) กาเมสมุจิฉาจารา เวรมณี 
(เจตนางดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม) (๔) มสุาวาทา เวรมณี (เจตนางดเวน้
จากการพดูเทจ็) (๕) สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี (เจตนางดเวน้จากการ
เสพของมนึเมา คอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแห่งความประมาท) (ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๓๑๕/๓๐๒, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๔๗/๓๖๒)(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๒,ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๓๔๗/๓๖๒) 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท : สกิขาบทขอ้ที ่๑ ในสกิขาบท ๕ ขอ้ หรอืศลี ๕ ขอ้ที ่๑  
                        อธบิายมาในสกิขาปทวภิงัค ์ อภธิรรมภาชนีย ์ กล่าวถงึสกิขาบท ๕ คอื (๑) 

ปาณาตปิาตาเวรมณีสกิขาบท (๒) อทนินาทานาเวรมณีสกิขาบท (๓) กาเมสุ
มจิฉาจาราเวรมณีสกิขาบท (๔) มสุาวาทาเวรมณีสกิขาบท (๕) สรุาเมรยมชัชป
มาทฏัฐานาเวรมณีสกิขาบท(อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๗๐๔/๔๔๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๐๕/
๔๔๘,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๗๐๙/๔๕๐,(อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๗๐๙/๔๕๑) 

ปาณาติปาตีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ม ี๓ สตูร ตา่งกนั
ทีเ่นื้อหา กล่าวคอื 

  1.ปาณาติปาตีสตูร ๑ พระสตูรวา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลหลงัจากตายแลว้ไปเกดิในนรก 
๔ คอื (๑) ฆา่สตัว ์(๒) ลกัทรพัย ์(๓) ประพฤตผิดิในกาม (๔) พดูเทจ็ แลว้ตรสั
วา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคล หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในสวรรค ์๔ โดยนยัตรงกนั
ขา้ม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๔/๓๓๔) 

  ปาณาติปาตีสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหค้นพาลบรหิารตนใหถ้กูกาํจดั ถูก
ทาํลาย และประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบุ่ญเป็นอนัมาก ๔ คอื (๑) ฆา่สตัว ์ (๒) ลกัทรพัย ์
(๓) ประพฤตผิดิในกาม (๔) พดูเทจ็ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้ณัฑติ
บรหิารตนไมใ่หถู้กกาํจดั ไมใ่หถู้กทาํลาย และประสพบุญเป็นอนัมาก ๔ โดยนยั
ตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒๔/๓๔๐) 

  ปาณาติปาตีสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นนรก ๔ คอื (๑) ฆา่



 

๓๒๓๒ 
 

 

สตัว ์(๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหฆ้า่สตัว ์(๓) พอใจการฆา่สตัว ์(๔) สรรเสรญิการฆา่สตัว ์
แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลดาํรงอยูใ่นสวรรค ์ ๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖๔/๓๘๑) 

ปาปณิกสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยคุณสมบตัขิองพอ่คา้(สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
คุณสมบตัขิองพอ่คา้ ผูไ้มอ่าจไดโ้ภคทรพัยท์ีย่งัไมไ่ด ้ หรอืไม่อาจทาํใหโ้ภค
ทรพัยท์ีไ่ดแ้ลว้เพิม่พนูมากขึน้ ๓ คอื (๑) ในเวลาเชา้ไมต่ัง้ใจจดัแจงการงานใหด้ ี
(๒) ในเวลาเทีย่งไม่ตัง้ใจจดัแจงการงานใหด้ ี (๓) ในเวลาเยน็ไมต่ัง้ใจจดัแจงการ
งานใหด้ ี แลว้ตรสัวา่ ในทาํนองเดยีวกนั คุณสมบตัขิองภกิษุผูไ้มอ่าจบรรลุกุศล
ธรรมทีย่งัไม่ไดบ้รรลุ หรอืไมอ่าจทาํใหกุ้ศลธรรมทีไ่ดบ้รรลุแลว้เจรญิมากขึน้ ๓ 
คอื (๑) ในเวลาเชา้ ไม่ตัง้ใจเขา้สมาธ ิ(๒)ในเวลาเทีย่ง ไม่ตัง้ใจเขา้สมาธ ิ(๓) ใน
เวลาเยน็ ไมต่ัง้ใจเขา้สมาธ ิ แลว้ตรสัวา่ คุณสมบตัขิองพอ่คา้ผูอ้าจไดโ้ภคทรพัย์
ทีย่งัไมไ่ด ้ หรอือาจทาํใหโ้ภคทรพัยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนูมากขึน้ และคุณสมบตัิ
ของภกิษุผูอ้าจบรรลุกุศลธรรมทีย่งัไมไ่ดบ้รรลุ หรอือาจทาํใหกุ้ศลธรรมทีไ่ด้
บรรลุแลว้เจรญิมากขึน้อยา่งละ ๓ ประการ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๐/๑๙/๑๖๑) 

ปาปณิกสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยคุณสมบตัขิองพอ่คา้  (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
คุณสมบตัขิองพอ่คา้ผูจ้ะถงึความเป็นผูย้ิง่ใหญ่ไพบลูยใ์นโภคทรพัยไ์ดโ้ดยไม่
นานนกั ๓ คอื (๑) พอ่คา้มตีาด ี หมายถงึพอ่คา้ผูรู้จ้กัสนิคา้วา่ สนิคา้น้ีซือ้มา
เทา่น้ี ขายไปเทา่น้ี จะมมีลูคา่ประมาณเทา่น้ี มไีด ้กาํไรเทา่น้ี (๒) พอ่คา้มธีุรกจิ
ด ี หมายถงึพอ่คา้ผูฉ้ลาดซือ้และขายสนิคา้ (๓) พอ่คา้เพยีบพรอ้มดว้ยทีพ่กัพงิ
อาศยั หมายถงึคหบดหีรอืบุตรคหบดผีูม้ ัง่คัง่ยอ่มรูจ้กัพอ่คา้ในโลกนี้อยา่งนี้วา่ 
พอ่คา้ผูน้ี้มตีาด ี มธีุรกจิด ี และสามารถทีจ่ะเลีย้งดบูตุรภรรยาได ้ ทัง้ใชค้นืใหแ้ก่
พวกเราไดต้ามกาํหนดเวลา เขาเหล่านัน้จงึเชือ้เชญิพอ่คา้นัน้ดว้ยโภคทรพัยว์า่ 
นบัแต่น้ีไป ท่านจงนําโภคทรพัยไ์ปเลีย้งดบูุตรภรรยา และใชค้นืใหแ้ก่พวกเรา
ตามกาํหนดเวลา 

  ในทาํนองเดยีวกนั คุณสมบตัขิองภกิษุผูจ้ะบรรลุความยิง่ใหญ่ไพบูลยใ์นกุศล
ธรรมไดโ้ดยไมน่านนกั ๓ เหมอืนกนั แต่มคีวามหมายต่างกนั ดงันี้ (๑) มตีาด ี
หมายถงึกาํหนดรูอ้รยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ (๒) มธีุระด ี หมายถงึปรารภ
ความเพยีรเพือ่ละอกุศลธรรม เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ มคีวามเขม้แขง็ ไมท่อดธุระ
ในกุศลธรรมทัง้หลาย (๓) เพยีบพรอ้มดว้ยทีพ่กัพงิอาศยั หมายถงึรูจ้กัเขา้หา
ภกิษุผูเ้ป็นพหสูตู ผูเ้รยีนจบคมัภรี ์ ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิาตามเวลา



 

๓๒๓๓ 
 

 

สมควร แลว้ไต่สวนสอบถามพทุธพจน์กบัทา่นเหล่านัน้ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๒๐/
๑๖๓) 

ปาตลีบตุร, กรงุ : ชือ่ของเมอืงหลวงในแควน้มคธ ประเทศอนิเดยี สมยัพุทธกาล เป็นชื่อของ
หมูบ่า้นชือ่ปาตลคิาม ตามชือ่ในพระไตรปิฎกวา่ปาตลคิาม (หมูบ่า้นแคฝอย) คาํ
วา่ปาตลบุีตร เป็นชือ่ของพอ่กบัลกูชายทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นนัน้ แปลวา่บตุรของ
นายปาตล ิ ปัจจุบนัเป็นเมอืงหลวงชื่อปัตนะ แหง่รฐัพพิาร รฐัหนึ่งในประเทศ
อนิเดยี สรา้งโดยพระเจา้อชาตศตัร ูพระราชาแหง่แควน้มคธผูค้รองกรุงราชคฤห์
ในสมยัปลายพทุธกาล 

                         อธบิายมาในอฏัฐกนาครสตูร วา่ดว้ยธรรมเทศนาทีอ่ฏัฐกนคร เป็นเมอืงที่
คหบดคีนหนึ่งไดพ้บกบัภกิษุรปูหน่ึงถามถงึพระอานนทว์า่อยูท่ีไ่หน ความวา่ 
สมยันัน้ คหบดชีาวอฏัฐกนครชือ่ทสมะ ไดเ้ดนิทางไปถงึเมอืงปาตลบีตุรดว้ยกจิ
ทีต่อ้งทาํบางอยา่ง ครัง้นัน้แล ทสมคหบดชีาวอฏัฐกนครไดเ้ขา้ไปพบภกิษุรปู
หน่ึงทีกุ่กกุฏารามไหวแ้ลว้นัง่ ณ ทีส่มควร ไดถ้ามภกิษุนัน้วา่ “ทา่นขอรบั บดัน้ี 
ทา่นพระอานนทอ์ยูท่ีไ่หน ขา้พเจา้ตอ้งการจะพบทา่น” ภกิษุนัน้ตอบวา่ “คหบด ี
ทา่นพระอานนทน้ี์อยู ่ ณ เวฬุวคาม เขตกรุงเวสาล”ี มาในนารทสตูร เมือ่ทา่น
พระนารทะอยูท่ีกุ่กกุฏาราม เขตกรุงปาตลบีุตรกส็มยันัน้ พระนางภทัทาราชเทวี
ผูเ้ป็นทีร่กั เป็นทีพ่อพระทยัของพระเจา้มณุฑะสวรรคตแลว้ พระองคเ์สยีพระ
ราชหฤทยั กไ็มส่รงสนาน ไม่แต่งพระองค ์ ไมเ่สวยพระกระยาหาร ไมท่รง
ประกอบพระราชกรณียกจิ ซบอยูท่ีพ่ระศพของพระนางตลอดคนืตลอดวนั (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๗/๑๙, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๐/๘๒) 

ปาตลีบตุรปริพาชก : ชือ่ปรพิาชกชาวเมอืงกรุงปาตลบีตุร ทีถ่ามปัญหากบัโมฆะบุรษุนามวา่
สมทิธ ิ

                          อธบิายมาในชวีตินิทรยิกถา เมือ่ สก. กล่าววา่ พระสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัไวว้า่ “อานนท ์ถา้โมฆบุรุษนามวา่สมทิธน้ีิ ถูกปาตลบีุตรปรพิาชกถามอยา่ง
น้ี จะพงึตอบอยา่งนี้วา่ ทา่นปาตลบีุตรบคุคลทาํกรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจ
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ อนัใหผ้ลเป็นสขุ ยอ่มเสวยสขุ บุคคลทาํกรรมที่
ประกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจาและทางใจ อนัใหผ้ลเป็นทุกข ์ ยอ่ม
เสวยทกุข ์บคุคลทาํกรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ อนัใหผ้ลเป็นอทุกขมสขุ ยอ่มเสวยผลเป็นอทุกขมสขุ อานนท ์ โมฆบุรุษนาม
วา่สมทิธเิมือ่ตอบอยา่งนี้ ชือ่วา่ตอบโดยชอบแก่ปาตลบีตุรปรพิาชก” มอียูจ่รงิ
มใิชห่รอื ปร. ใช ่ สก. ดงันัน้ ทา่นจงึไมค่วรยอมรบัวา่ “รปูเป็นกรรม” (อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๕๓๙/๕๘๕) 



 

๓๒๓๔ 
 

 

ปาตาลสตูร   : พระสตูรวา่ดว้ยบาดาล พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ปุถุชนผูไ้ม่ไดส้ดบัจงึกล่าวคาํทีไ่มม่วีา่  ในมหาสมทุรมี
บาดาลคอืทุกขเวทนาทีเ่ป็นไปในสรรีะ แต่เมือ่เขาถูกทุกขเวทนาทีเ่ป็นไปใน
สรรีะถูกตอ้งแลว้ยอ่มเศรา้โศก  รํ่าไร  ทุบอกครํ่าครวญ  ถงึความลุ่มหลง  
ปุถุชนน้ีจดัวา่ปรากฏในบาดาลไมไ่ดแ้ละถงึการหยัง่ลงไมไ่ด ้ สว่นอรยิสาวกผูไ้ด้
สดบัถูกทุกขเวทนาทีเ่ป็นไปในสรรีะถูกตอ้งแลว้  ยอ่มไมเ่ศรา้โศกอยา่งนัน้  จงึ
จะชือ่วา่ปรากฏในบาดาลไดแ้ละถงึการหยัง่ลงได ้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๒/
๒๗๒) 

ปาติ : ภาชนะ, ทีร่องรบัสิง่ของ  
                       อธบิายมาในอรณวภิงัคสตูร เป็นคาํเปรยีบเทยีบกบัภาษาทีม่ชีือ่เรยีกไดห้ลาย

อยา่งแต่ไปยดึเอาอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เช่นเดยีวกบัปาต ิ ความวา่ ‘ภกิษุไม่พงึยดึ
ภาษาทอ้งถิน่ ไมพ่งึละเลยคาํพดูสามญั’ เพราะอาศยัเหตุอะไร เราจงึกล่าวไว้
เชน่นัน้ การยดึภาษาทอ้งถิน่ และการละเลยคาํพดูสามญั คอื ภาชนะชนิด
เดยีวกนันัน่แหละในโลกนี้ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปาต’ิ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ 
‘ปัตตะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปิฏฐะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘สราวะ’ บาง
ทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่า ‘หโรสะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘โปณะ’ บางทอ้ง ถิน่รูจ้กักนัวา่ 
‘หนะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปิปิละ’ภกิษุพดูดว้ยความยดึมัน่ถอืมัน่โดยวธิทีีช่น
ทัง้หลายในทอ้งถิน่นัน้ๆ จะรูจ้กัภาชนะนัน้วา่ ‘น้ีเทา่นัน้จรงิอยา่งอื่นไมจ่รงิ’ (ม.
อุป.(ไทย)๑๔/๓๓๑/๓๙๗) 

ปาติโมกข  ์:   คมัภรีท์ีร่วมวนิยัของสงฆ ์ ๒๒๗ ขอ้ คมัภรีท์ีป่ระมวลพทุธบญัญตัอินัทรงตัง้ขึน้
เป็นพทุธอาณา มพีทุธานุญาต ใหส้วดในทีป่ระชุมสงฆ ์ทุกกึง่เดอืน เรยีกกนัวา่ 
สงฆท์าํอุโบสถ บทปาตโิมกขเ์หล่าน้ีปรากฏอยูใ่นพระวนิยัปิฎก หมวดสตุตวภิงัค ์
อกีนยัหนึ่ง หมายถงึหลกัคาํสอนสาํคญัของพระพทุธศาสนา เรยีกว่า เป็นคาํสอน
ทีเ่ป็นหวัใจของพระพทุธศาสนากว็า่ได ้ โอวาท ๓ น้ี เป็นพระพทุธพจน์ที่
พระพทุธเจา้ตรสัแก่พระอรหนัต ์๑,๒๕๐ รปู ทีม่าชุมนุมกนัโดยมไิดน้ดัหมาย ณ 
พระเวฬุวนาราม ในวนัเพญ็ เดอืน ๓ (วนัมาฆบชูา) ในครัง้นัน้พระพทุธองคท์รง
แสดงโอวาทปาฏโิมกข ์

                          อธบิาย มาในสตุตนัตภาชนีย ์ กล่าวคาํวา่ ปาตโิมกข ์ ไดแ้ก่ ศลีเป็นทีพ่ึง่ 
เป็นเบือ้งตน้ เป็นความประพฤต ิ เป็นความสาํรวม เป็นความระวงั เป็นหวัหน้า 
เป็นประธาน เพือ่ความถงึพรอ้มแหง่ธรรมทีเ่ป็นกุศล ไดแ้ก่ คาํวา่ สงัวร อธบิาย
วา่ ความไมล่่วงละเมดิทางกาย ทางวาจา และทัง้ทางกายและวาจา ไดแ้ก่ คาํวา่ 
เป็นผูส้าํรวม อธบิายวา่ เป็นผูเ้ขา้ไปถงึแลว้ เขา้ไปถงึแลว้ดว้ยดเีขา้มาถงึแลว้ 



 

๓๒๓๕ 
 

 

เขา้มาถงึพรอ้มแลว้ดว้ยด ี เขา้ถงึแลว้ เขา้ถงึแลว้ดว้ยด ี ประกอบแลว้ดว้ยปาติ
โมกขสงัวรนี้ เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ เป็นผูส้าํรวมดว้ยปาตโิมกขสงัวร ไดแ้ก่ คาํ
วา่ อยู่ อธบิายวา่ สบืเนื่องกนัอยู ่ดาํเนินไปอยู ่รกัษาอยู ่เป็นไปอยู ่ใหเ้ป็นไปอยู่ 
เทีย่วไปอยู ่พกัอยู ่เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ อยูไ่ดแ้ก่ คาํวา่ ถงึพรอ้มดว้ยอาจาระ
และโคจร อธบิายวา่ อาจาระกม็อีนาจาระกม็ ี (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๕๑๑/๓๘๗,ว.ิ
มหา.(ไทย)๑/๑๙/๑๑,ว.ม.(ไทย)๔/๑๓๕/๒๑๐,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๘๖/๔๗,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๔๒/๒๘๘,ม.อุป(ไทย)๑๔/๔๓/๕๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๐๒/๑๓๕,องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๒๒๒/๑๓๕,องฺ.จุตุกฺก(ไทย)๒๑/๑๒/๒๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๗/
๑๕๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๐/๒๕๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๔/๔๒๑,ข.ุอุ.(ไทย)
๒๕/๓๑/๒๓๔,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๐๓/๓๑๘) 

ปาติโมกขส์มบรูณ์ :ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยอาจาระ คอืไมล่ะเมดิทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
ความสาํรวมระวงัในศลีทัง้ปวงและความทีภ่กิษุไมเ่ลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาอาชวีะที่
พระพทุธเจา้ทรงตาํหนิ และสมบรูณ์ดว้ยโคจร คอื การไมเ่ทีย่วไปยงัสถานทีไ่ม่
ควรเทีย่วไป มปีรกตเิหน็ภยัในโทษอนัมปีระมาณน้อย สมาทานศกึษาอยูใ่น
สกิขาบททัง้หลาย 

                       อธบิายมาในอากงัเขยยสตูร กล่าวถงึปาตโิมกขส์มบรูณ์ ความวา่ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ-บณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี
ณ ทีน่ัน้แล พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ “ภกิษุ
ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมศีลีสมบรูณ์ มปีาตโิมกขส์มบรูณ์อยู ่จงสาํรวมดว้ยการ
สงัวรในปาตโิมกข ์ เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร๒อยู ่ จงเป็นผูเ้หน็ภยัใน
โทษแมเ้พยีงเลก็น้อย สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๖๔/
๕๖) 

ปาติโมกขสงัวร : การสาํรวมในปาตโิมกข ์การปฏบิตัใินศลี ๒๒๗ ของภกิษุสงฆ ์
                       อธบิายมาในปาตโิมกขสงัวร สาํรวมในปาตโิมกข ์เรือ่งนี้ทา้วสกักะจอมเทพได้

ทลูถามปัญหาใหย้ิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูนิ้รทุกข ์ภกิษุปฏบิตัอิยา่งไร จงึจะ
ชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่สาํรวมในปาตโิมกข”์ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ “จอมเทพ เรา
กล่าวกายสมาจาร (ความประพฤตทิางกาย) ไว ้๒ อยา่ง คอื กายสมาจารทีค่วร
เสพและกายสมาจารทีไ่มค่วรเสพกล่าววจสีมาจาร(ความประพฤตทิางวาจา)ไว ้
๒ อยา่งคอื วจสีมาจารทีค่วรเสพและวจสีมาจารทีไ่มค่วรเสพ และกล่าวปริ
เยสนา(การแสวงหา)ไว ้ ๒ อยา่งคอืปรเิยสนาทีค่วรเสพและปรเิยสนาทีไ่มค่วร
เสพ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖๔/๒๘๙) 

ปาติโมกขสงัวรศีล : ศลีคอืการสาํรวมในปาตโิมกข ์มอีาจารยม์โีคจร เหน็ภยัในวฏัสงสาร 



 

๓๒๓๖ 
 

 

                        อธบิายมาในอนัธกวนิทสตูร วา่ดว้ยหมูบ่า้นอนัธกวนิทะ กลา่วถงึปาตโิมกข
สงัวรศลี ความวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีห่มูบ่า้นอนัธกวนิทะ แควน้มคธ 
พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัเรือ่งนี้ว่า อานนท ์ เธอทัง้หลายพงึยงัพวกภกิษุใหม ่
บวชไดไ้มน่าน เพิง่มาสูธ่รรมวนิยัใหส้มาทาน ใหต้ัง้มัน่ ใหด้าํรงอยูใ่นธรรม ๕ 
ประการ  

 ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอืเธอทัง้หลายพงึยงัภกิษุเหล่านัน้ใหส้มาทาน ให้
ตัง้มัน่ ใหด้าํรงอยู ่ ในปาตโิมกขสงัวรศลีวา่ ‘ผูม้อีายทุัง้หลาย มาเถดิ ขอทา่น
ทัง้หลาย จงเป็นผูม้ศีลี สาํรวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์ เพยีบพรอ้มดว้ย
อาจาระและโคจร มปีกตเิหน็ภยัในโทษแมเ้ลก็น้อย สมาทานเธอทัง้หลายพงึยงั
ภกิษุเหล่านัน้ใหส้มาทาน ใหต้ัง้มัน่ ใหด้าํรงอยูใ่นอนิทรยีส์งัวรศลีวา่ ‘ผูม้อีายุ
ทัง้หลาย มาเถดิ ขอทา่นทัง้หลาย จงเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย มี
สตเิป็นเครือ่งรกัษามสีตปัิญญาเป็นเครือ่งรกัษาตน มใีจรกัษาดแีลว้ 
ประกอบดว้ยจติ ทีม่สีตเิป็นเครือ่งรกัษาอยู’่(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๑๔/๑๙๒) 

ปาติโมกขสงัวรสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยปาตโิมกขสงัวรพระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุรปูหนึ่งวา่  
เบือ้งตน้ เธอควรสาํรวมดว้ยปาตโิมกขสงัวร ทาํความเหน็ใหต้รงแลว้เจรญิสตปัิฏ
ฐาน  ๔ อนัจะเป็นเหตใุหเ้จรญิในกุศลธรรม  ไมม่คีวามเสือ่ม  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๔๑๒/๒๖๙) 

ปาติโมกขฏัฐปนาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุงดสวดปาตโิมกข ์ พระอุบาลทีลูถามพระผูม้พีระ
ภาควา่ เหตุงดสวดปาตโิมกขม์เีท่าไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เหตุงดสวด
ปาตโิมกข ์ม ี๑๐ คอื (๑) ภกิษุผูต้อ้งอาบตัปิาราชกินัง่อยูใ่นบรษิทันัน้ (๒)  กถา
วา่ดว้ยปาราชกิยงัทาํคา้งอยู ่ (๓)  อนุปสมับนันัง่อยูใ่นบรษิทันัน้ (๔)กถาวา่ดว้ย
อนุปสมับนัยงัทาํคา้งอยู(่๕) ผูบ้อกลาสกิขานัง่อยูใ่นบรษิทันัน้ (๖) กถาวา่ดว้ยผู้
บอกลาสกิขายงัทาํคา้งอยู ่ (๗) บณัเฑาะกน์ัง่อยูใ่นบรษิทันัน้(๘)กถาวา่ดว้ย
บณัเฑาะกย์งัทาํคา้งอยู(่๙)ผูป้ระทษุรา้ยภกิษุณีนัง่อยูใ่นบรษิทันัน้(๑๐)กถาวา่ดว้ย
ผูป้ระทษุรา้ยภกิษุณียงัทาํคา้งอยู ่(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๒/๘๒) 

ปาติโมกขทุเทส :การยกปาตโิมกขข์ึน้แสดง  
                      อธบิายมาในปาตโิมกขทุเทสานุชานนา วา่ดว้ยการทรงอนุญาตปาตโิมกขทุเทส 

ความวา่ พระผูม้พีระภาคไดท้รงเกดิความดาํรขิึน้ในพระทยัอยา่งนี้วา่ “ถา้กระไร 
เราพงึอนุญาตสกิขาบททีไ่ดบ้ญัญตัไิวแ้ก่ภกิษุทัง้หลายใหเ้ป็นปาตโิมกขทุเทส
ของพวกเธอ ปาตโิมกขทุเทสนัน้กจ็กัเป็นอุโบสถกรรมของพวกเธอ” ครัน้เวลา
เยน็ พระองคเ์สดจ็ออกจากทีเ่รน้ ทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งน้ีเป็นตน้เหต ุ
แลว้รบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั ณ ทีน้ี่ได้



 

๓๒๓๗ 
 

 

เกดิความคดิขึน้ในใจอยา่งนี้วา่ ‘ถา้กระไร เราพงึอนุญาตสกิขาบททีไ่ดบ้ญัญตัไิว้
แก่ภกิษุทัง้หลายใหเ้ป็นปาตโิมกขทุเทสของพวกเธอ ปาตโิมกขทุเทสนัน้กจ็กั
เป็นอุโบสถกรรมของพวกเธอ’ ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหย้กปาตโิมกขข์ึน้
แสดง” (ว.ิม.(ไทย)๔/๑๓๓/๒๐๙,ว.ิป.(ไทย)๘/๑/๑,ว.ิป.(ไทย)๘/๒/๓,ว.ิป.(ไทย)
๘/๗/๙,ว.ิป.(ไทย)๘/๘/๑๐,ว.ิป.(ไทย)๘/๓๒๕/๔๖๕,ว.ิป.(ไทย)๘/๔๑๗/๕๘๙,
ว.ิป.(ไทย)๘/๔๗๔/๖๗๘) 

ปาตภุาวสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เหตุปรากฏทีห่าไดย้ากใน
โลก ๖ คอื (๑) ความปรากฏแหง่พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ (๒) 
บุคคลผูแ้สดงพระธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตประกาศไว ้ (๓) บุคคลผูเ้กดิขึน้ในถิน่
อรยิะ (มชัฌมิประเทศ) (๔) ความมอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง (๕) ความไมโ่งเ่ขลา 
ความไมเ่ป็นคนเซอะ (๖) ความพอใจในกุศลธรรม  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๖/
๖๒๐) 

ปาเถยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเสบยีง สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนั  
เทวดาทลูถามว่า  อะไรรวบรวมเสบยีงไว ้ อะไรเป็นบ่อเกดิแหง่โภคะ  และอะไร
ผลกัไสนรชนไป  อะไรละไดย้าก  สตัวเ์ป็นอนัมากตดิอยูใ่นอะไร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบวา่  ศรทัธารวบรวมเสบยีงไว ้  สริเิป็นบ่อเกดิแหง่โภคะ  ความ
อยากผลกัไสนรชนไป  และความอยากละไดย้ากในโลก  สตัวเ์ป็นอนัมากตดิอยู่
ในความอยาก  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗๙/๘๔) 

ปาทปาวระ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : พระนามของพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ ปาทปาวระ ไดใ้ช้
ดอกไมบ้ชูาพระพทุธเจา้ มอีานิสงสท์าํใหไ้มรู่จ้กัทุคต ิ

                        อธบิาย มาในปุปผาสนทายกเถราปทานเรือ่งราวของปุปผาสนทายกเถระ 
ความวา่ ในกปัที ่ ๙๔ นบัจากกปัน้ีไป ขา้พเจา้ไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไว ้ จงึไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย น้ีเป็นผลแหง่การบชูาพระพทุธเจา้ ในกปัที ่๗ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็น
พระเจา้จกัรพรรด ิ๔ ชาต ิพระนามวา่ปาทปาวระ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ 
มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๘/๔๗๕) 

ปาทปีฐิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปาทปีฐยิเถระ  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ใน
อดตีชาตกิปัที ่๓๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายตัง่สาํหรบัวางพระยคุลบาทแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่สเุมธะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๐/๘๔) 

ปาทญัชลิชาดก   : ชาดกวา่ดว้ยปาทญัชลรีาชกุมาร มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ อาํมาตย์
โพธสิตัว ์ เมือ่พระเจา้พรหมทตัสวรรคตแลว้หวงัจะยกยอ่งพระปาทญัชลรีาช
กุมารไวใ้นราชสมบตั ิ  จงึทดลองวนิิจฉยัคดผีดิ ๆ ทาํเจา้ของไมใ่หเ้ป็นเจา้ของ 



 

๓๒๓๘ 
 

 

ทาํผูไ้มใ่ชเ่จา้ของใหเ้ป็นเจา้ของแลว้สอบถามพระราชกุมาร ทา้วเธอเป็นแสดง
อาการงบัปากรบัทราบเทา่นัน้ พระโพธสิตัวเ์ขา้ใจวา่พระราชกุมารมปัีญญาลํ้า
เลศิ วนัหลงัจงึทดลองอกีคราว น้ีวนิิจฉยัโดยถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ พระราช
กุมารเป็นแต่เพยีงงบัปากรบัทราบเทา่นัน้ พระโพธสิตัวจ์งึรูว้า่พระกุมารเป็นคน
ปัญญาอ่อน  อาํมาตยท์ัง้หลายจงึยกยอ่งพระโพธสิตัวใ์หเ้ป็นพระราชาเสยีเอง  ผู้
มปัีญญา มคีวามสามารถ ทัง้มศีลีธรรม ยอ่มไดย้กยอ่งใหเ้กยีรตจิากมหาชนอยู่
เสมอ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๙๔/๑๑๗) 

ป่าที่ว ่างเปล่า : ป่าทีใ่หค้วามสงบ เป็นทีป่ฏบิตัธิรรมสาํหรบัภกิษุทัง้หลาย 
                          อธบิายมาในกฏัฐหารสตูร ว่าดว้ยคนหาฟืน ความวา่ พระผูม้พีระภาค

ประทบัอยู ่ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง แควน้โกศล สมยันัน้มาณพหลายคนซึง่เป็นศษิย์
ของพราหมณ์ภารทวาชโคตรคนหนึ่งเป็นคนหาฟืนพากนัเขา้ไปยงัราวป่านัน้
แลว้ไดเ้หน็พระผูม้พีระภาคประทบันัง่คูบ้ลัลงักต์ัง้พระกายตรง ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะ
หน้า อยูใ่นราวป่านัน้ จงึเขา้ไปหาพราหมณ์-ภารทวาชโคตรถงึทีอ่ยูไ่ดก้ล่าวกบั
พราหมณ์ภารทวาชโคตรดงันี้วา่ “ขอทา่นพงึทราบ พระสมณโคดมประทบันัง่คู้
บลัลงัก ์ตัง้พระกายตรง ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะหน้าอยูใ่นราวป่า” ลาํดบันัน้ พราหมณ์
ภารทวาชโคตรพรอ้มดว้ยมาณพเหล่านัน้เขา้ไปยงัราวป่านัน้แลว้ ไดเ้หน็พระผูม้ี
พระภาคเชน่นัน้จรงิ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัแลว้ไดก้ราบทลู
ดว้ยคาถาวา่ ภกิษุ ทา่นเขา้ไปสูป่่าทีว่า่งเปล่าปราศจากคน ในป่าหนาทบึน่า
หวาดเสยีวนกั มกีายไม่ไหวหวัน่ มปีระโยชน์อนังาม เพง่พนิิจอยา่งดหีนอ ทา่น
เป็นมนีุอาศยัป่า อยูใ่นป่าแต่ผูเ้ดยีว ซึง่ไมม่เีสยีงขบัรอ้ง และเสยีงบรรเลงการที่
ทา่นมใีจยนิด ีอยูใ่นป่าแต่ผูเ้ดยีวนี้ ปรากฏเป็นขอ้น่าอศัจรรยแ์ก่ขา้พเจา้ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ความมุง่หวงัหรอืความเพลดิเพลนิอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในอารมณ์
หลายชนิดซึง่มอียูป่ระจาํทุกเมือ่นานาประการหรอืตณัหาอนัเป็นเหตุใหก้ระชบั
แน่นทัง้ปวงนัน้ซึง่มคีวามไมรู่เ้ป็นมลูรากก่อใหเ้กดิต่อ ๆ ไป เราทาํใหส้ิน้สดุ
พรอ้มทัง้รากแลว้ (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐๔/๒๙๕) 

ป่าทึบ : สถานทีท่ีไ่มม่คีนอยูอ่าศยั เลยเขตหมูบ่า้นไป เป็นลกัษณะป่ารกชฏัทีอ่าศยัซ่อน
ตวัของหมูส่ตัว ์ มรีาชสหีเ์ป็นตน้แลว้ออกไปหากนิในเวลาอนัเหมาะสม ฉนัใด 
สว่นนกับวชเปลอืยกเ็ช่นนัน้ ไมใ่ชบ่อกวา่จะไป ๆ แต่กซ็บอยูท่ีเ่ดมิ อกีนยัหนึ่ง 
เป็นคาํเปรยีบเทยีบกบัจติทีถู่กประทษุรา้ยของฤาษ ี

                          อธบิายเป็นการแสดงอทิธปิาฎหิารยิข์องนกับวชเปลอืยปาฏกิบุตรทีอ่ยูป่่า
ทบึแลว้ออกมาเป็นระยะในเวลาทีเ่หมาะสมดงัราชสหี ์ ความวา่ ภคัควะ เมือ่ชา
ลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารุปัตตกิะนัน้ไดท้ราบวา่‘นกับวชเปลอืยปาฏกิบุตร



 

๓๒๓๙ 
 

 

น้ีแพแ้ลว้กย็งักล่าววา่ ‘เราจะไป ๆ’ แลว้กซ็บศรีษะอยู ่ณ ทีน่ัน้เองไม่อาจลุกจาก
ทีน่ัง่ได’้ จงึกล่าวกบันกับวชเปลอืยปาฏกิบุตรดงันี้วา่ ราชสหีเ์จา้แหง่สตัวป่์า คดิ
วา่ ‘ทางทีด่ ี เราพงึอาศยัป่าทบึบางแหง่ซ่อนตวัอยู ่ ครัน้ซ่อนตวัอยูใ่นป่าทบึนัน้
แลว้ พงึออกจากทีซ่่อนในเวลาเยน็ ครัน้ออกจากทีซ่่อนแลว้ พงึบดิกาย ครัน้บดิ
กายแลว้พงึเหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิ ครัน้เหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิแลว้ 
พงึบนัลอืสหีนาท ๓ ครัง้ จงึออกไปหากนิ เรานัน้ล่าหมูเ่น้ือตวัลํ่าสนั กนิเนื้อนุ่ม 
ๆ แลว้กลบัมาซ่อนตวัอยูต่ามเดมิ’ ครัง้นัน้ พญาราชสหีน์ัน้ อาศยัป่าทบึบางแหง่
ซ่อนตวัอยู ่ครัน้ซ่อนตวัอยูใ่นป่าทบึนัน้แลว้ ออกจากทีซ่่อนในเวลาเยน็ บดิกาย 
เหลยีวดไูปรอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิ บนัลอืสหีนาท ๓ ครัง้ จงึออกไปหากนิ มนัล่าหมู่
เนื้อตวัลํ่าสนั กนิเนื้อนุ่ม ๆ แลว้กลบัมาซ่อนตวัอยู่ตามเดมิ(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๗/
๒๒,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๔/๓๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๕/๖๒,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๖๓/๕๓,องฺ.
ทุก.(ไทย)๒๐/๓๑/๗๕,องฺ.จตุกฺก(ไทย)๒๑/๑๓๘/๒๐๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๒/
๔๙๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๒,องฺ.ทุก.อ. ๒/๓๑/๓๐) 

ป่าทึบคือทิฏฐิ : ขอ้เปรยีบเทยีบความมากมายของเดยีรถยีด์ว้ยป่าทบึคอืความลุ่มหลง แต่กไ็ม่
อาจล่วงเลยขา่ยคอืพระญาณอนับรสิทุธิข์องพระผูม้พีระภาคได ้

                         อธบิายมาในสารปีุตตเถราปทาน เป็นขอ้เปรยีบเทยีบความมากมายของ
เดยีรถยีด์ว้ยป่าทบึกย็งัไมส่ามารถปิดบงัขา่ยอนับรสิทุธิข์องผูม้พีระภาคไปดว้ย 
ความวา่ ผูใ้ดพงึเอาขา่ยตาถี ่ ๆ ขงึลอ้มน้ําไว ้ สตัวน้ํ์าทัง้หมดทีม่อียู่กจ็ะพงึเขา้
ไปอยูภ่ายในขา่ย ฉนัใด เดยีรถยีม์ากมายบางพวกกฉ็นันัน้เหมอืนกนั ยอ่มเขา้
ไปสูป่่าทบึคอืทฏิฐ ิ ถูกความยดึถอืทาํใหลุ้่มหลง เดยีรถยีเ์หล่านัน้เขา้ไปภายใน
ขา่ยนัน้ เพราะพระญาณอนับรสิทุธิข์องพระองค ์ ซึง่มปีกตเิหน็สรรพสิง่ ไมม่ี
อะไรขดัขวาง เดยีรถยีเ์หล่านัน้หาล่วงเลยพระญาณของพระองคไ์ปไม ่ (ข.ุอป.
(ไทย)๓๒/๒๓๑/๓๙,ข.ุอป.อ. ๑/๒๓๒/๒๗๓) 

ป่าน : อุปกรณ์ของธนูทีเ่ป็นวสัดุทาํสายของธนู มปีอ ผวิไมไ้ผ ่เอน็ ป่าน หรอืเยือ่ไม ้
                        อธบิาย มาในจฬูมาลุกยสตูร เป็นขอ้อุปมาดว้ยบุคคลผูต้อ้งศรทีม่าลุงกย

บุตรต่อรองพระผูม้พีระภาควา่ บุคคลใดจะพงึกล่าวอยา่งนี้วา่ ‘ตราบใดทีพ่ระผูม้ี
พระภาคยงัไมท่รงตอบเราวา่ ‘โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หลงัจากตายแลว้ 
ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่ จะวา่
ไมเ่กดิอกีกม็ใิช่’ ตราบนัน้ เรากจ็กัไมป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค 
ต่อใหบุ้คคลนัน้สิน้ชวีติไป ตถาคตกไ็มต่อบเรือ่งนัน้ เปรยีบเหมอืนบุรุษตอ้ง
ลกูศรทีอ่าบยาพษิอยา่งรา้ยแรง มติรอาํมาตย ์ ญาตสิาโลหติของบุรุษนัน้ พงึไป
หาแพทยผ์ูช้าํนาญในการผา่ตดัมารกัษาบุรุษผูต้อ้งลกูศรนัน้พงึกล่าวอยา่งนี้วา่ 



 

๓๒๔๐ 
 

 

‘ตราบใดทีเ่รายงัไมรู่จ้กัคนทีย่งิเราเลยวา่ เป็นกษตัรยิ ์ พราหมณ์ แพศย ์ หรอื
ศทูร ตราบนัน้ เรากจ็กัไมถ่อนลูกศรน้ีออกไป’ หรอื ‘ตราบใดทีเ่รายงัไมรู่จ้กัสาย
ธนูทีเ่ขาใชย้งิเราวา่ เป็นสายทีท่าํดว้ยปอ ผวิไมไ้ผ ่ เอน็ ป่าน หรอืเยือ่ไม ้ตราบ
นัน้ เรากจ็กัไมถ่อนลูกศรน้ีออกไป’ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๖/๑๓๘) 

ปานกถา : เรือ่งน้ําดืม่ เป็นดริจัฉานกถาอยา่งหนึ่งในหลาย ๆ อยา่ง 
                         อธบิายมาในกฏัฐปาทุกาทปิฏกิเขปะ วา่ดว้ยทรงหา้มสวมเขยีงเทา้ไมเ้ป็น

ตน้ เรือ่งพระฉพัพคัคยีส์วมเขยีงเทา้ไม ้ ในเวลาเชา้มดื พวกภกิษุฉพัพคัคยีล์กุ
ขึน้สวมเขยีงเทา้ไมเ้ดนิจงกรมในทีก่ลางแจง้ มเีสยีงกกึกกั ดงัอกึทกึ สนทนา
ดริจัฉานกถาต่าง ๆ คอื มเีรือ่งปานกถา เรือ่งน้ําดืม่ เหยยีบแมลงตายบา้ง ทาํ
ภกิษุทัง้หลายใหค้ลาดจากสมาธบิา้ง บรรดาภกิษุผูม้กัน้อย ฯลฯ จงึตาํหนิ 
ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน พวกภกิษุฉพัพคัคยีจ์งึลุกขึน้ในเวลาเชา้มดื สวม
เขยีงเทา้ไม ้ เดนิจงกรมในทีก่ลางแจง้มเีสยีงกกึกกั ดงัอกึทกึ สนทนาดริจัฉาน
กถาต่าง ๆ (ว.ิมง(ไทย)๕/๒๕๐/๑๙) 

ปานธิทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปานธทิายกเถระ ม ี ๒ แต่คนละองคก์นั 
กล่าวคอื   

  1.รปูที ่ ๑ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้่า ในอดตีชาต ิ ๑ อสงไขย 
๑๐๐,๐๐๐ กปั ทา่นไดถ้วายรองเทา้แดพ่ระพทุธเจา้ พระนามวา่อโนมทสัส ี
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ท่านไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายแสนชาต ิ
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๑/
๑๒๙) 

  2.รปูที ่๒ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่น
ไดถ้วายรองเทา้คูห่น่ึงแดพ่ระพทุธเจา้(พระนามวา่สทิธตัถะ) เพราะผลแหง่ทาน
นัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๗๗ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดถิงึ ๘ 
ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๖/๓๘๐) 

ปานะ : เครือ่งดืม่ น้ําดืม่ ทีป่ระชาชนต่างพากนัยนิดทีีจ่ะไดถ้วายแกภ่กิษุผูม้ศีลีมี
กลัยาณธรรมมาจาํพรรษาในหมูบ่า้นของเขา 

                       อธบิาย มาในปาราชกิสกิขาบทที ่ ๔ เรือ่งภกิษุชาวฝัง่แมน้ํ่าวดัคุมทุา ครัง้
นัน้แล ประชาชนกพ็ากนัยนิดวีา่ “เป็นลาภของพวกเราหนอ พวกเราได ้ ดแีลว้
หนอทีม่ภีกิษุทัง้หลายเชน่นี้มาอยูจ่าํพรรษาเพราะแตก่่อนนี้พวกเราไม่มภีกิษุ
ทัง้หลายทีม่คีณุสมบตัเิหมอืนอยา่งภกิษุผูม้ศีลีมกีลัยาณธรรมเหล่าน้ีมาอยูจ่าํ
พรรษาเลย” โภชนะ (อาหาร) ... ขาทนียะ (ของขบเคีย้ว) ... สายนียะ (ของลิม้) 



 

๓๒๔๑ 
 

 

...ปานะ (เครือ่งดืม่) ชนิดทีพ่วกเขาจะถวายแกภ่กิษุเหล่านัน้ พวกเขาไม่
รบัประทานไมข่บเคีย้ว ไมล่ิม้ ไมด่ืม่ดว้ยตนเอง ทัง้ไมใ่หแ้ก่มารดาบดิา บุตร 
ภรรยา คนรบัใชก้รรมกร มติร อมาตย ์ ญาตสิาโลหติ(ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๙๔/
๑๗๘) 

ปานียชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยการรงัเกยีจบาปเพราะเผลอไปดืม่น้ํา พระเจา้พรหมทตัโพธสิตัว์
ทรงสดบัเหตทุีพ่ระปัจเจกพทุธเจา้ ๕ พระองคอ์อกบวชดว้ยเหตุทีแ่ตกต่างกนั 
คอืองคท์ี ่๑ กราบทลูวา่เผลอไปดืม่นําดืม่ของเพือ่น องคท์ี ่๒  กราบทลูวา่เผลอ
ใจไปรกัภรรยาชาวบา้น องคท์ี ่ ๓ กราบทลูวา่ตนกบับดิาถูกโจรจบัตวัไป แต่
โกหกโจร ไม่บอกความจรงิทีโ่จรถาม องคท์ี ่ ๔ กราบทลูวา่เคยอนุญาตใหพ้วก
มนุษยฆ์า่สตัวบ์ชูายญั องคท์ี ่๕ กราบทลูวา่เคยอนุญาตใหช้าวบา้นปรุงสรุาขาย
ทัง้หมดรงัเกยีจบาปดงันี้จงึออกบวช พระโพธสิตัวไ์ดส้ดบัแลว้ทรงพอพระทยัใน
การผนวช จงึสละราชสมบตัอิอกผนวชเป็นฤาษ ี (ข.ุชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/
๕๙/๓๖๔) 

ปาปธมัมสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมชัว่และธรรมด ี (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บุคคล ๔ จาํพวก คอื (๑) คนชัว่ หมายถงึผูม้ธีรรมชัว่ ๑๐ คอื อกุศลกรรมบถ 
๑๐ มฆีา่สตัวเ์ป็นตน้ (๒) คนชัว่ยิง่กวา่คนชัว่ หมายถงึผูม้ธีรรมชัว่ ๑๐ และ
ชกัชวนผูอ้ื่นใหป้ระพฤตธิรรมชัว่ ๑๐ เหมอืนกบัตน (๓) คนด ีหมายถงึผูม้ธีรรม
ด ี ๑๐ คอืผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ เป็นตน้ (๔) คนดยีิง่กวา่คนด ี หมายถงึผูม้ ี
ธรรมด ี๑๐ และชกัชวนผูอ้ืน่ใหป้ระพฤตธิรรมด ี๑๐ เหมอืนกบัตน  (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๐๗/๓๒๗) 

ปาปธมัมสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมชัว่และธรรมด ี  (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ บุคคล ๔ จาํพวก คอื (๑) คนชัว่ หมายถงึผูม้ธีรรมชัว่ ๑๐ คอื ผูเ้ป็น
มจิฉาทฏิฐ ิเป็นตน้ (๒) คนชัว่ยิง่กวา่คนชัว่ หมายถงึผูม้ธีรรมชัว่ ๑๐และชกัชวน
ผูอ้ื่นใหม้ธีรรมชัว่ ๑๐ เหมอืนกบัตน (๓) คนด ีหมายถงึผูม้ธีรรมด ี๑๐ คอื ผูเ้ป็น
สมัมาทฏิฐ ิ เป็นตน้ (๔) คนดยีิง่กวา่คนด ี หมายถงึผูม้ธีรรมด ี ๑๐ และชกัชวน
ผูอ้ื่นใหม้ธีรรมด ี๑๐ เหมอืนกบัตน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๘/๓๒๘) 

ปาปธมัมสตูร (ตติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมชัว่และธรรมด ี  (สตูรที๓่) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บุคคล ๔ จาํพวก คอื (๑) บุคคลผูม้ธีรรมชัว่ หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยธรรมชัว่คอื
อกุศลกรรมบถ ๑๐ (๒) บุคคลผูม้ธีรรมชัว่ยิง่กวา่บุคคลผูม้ธีรรมชัว่ หมายถงึผูม้ ี
ธรรมชัว่ ๑๐ และชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ธีรรมชัว่ ๑๐ เหมอืนกบัตน (๓) บุคคลผูม้ี
ธรรมด ี คอืผูป้ระกอบดว้ยธรรมดคีอืกุศลกรรมบถ ๑๐ (๔) บุคคลผูม้ธีรรมดยีิง่



 

๓๒๔๒ 
 

 

กวา่บุคคลผูม้ธีรรมด ี หมายถงึผูม้ธีรรมด ี ๑๐ และชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ธีรรมด ี ๑๐ 
เหมอืนกบัตน  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๙/๓๒๙)  

ปาปธมัมสตูร (จตตุถ) :พระสตูรวา่ดว้ยธรรมชัว่และธรรมด ี (สตูรที ่๔) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บุคคล ๔ จาํพวก คอื (๑) บุคคลผูม้ธีรรมชัว่ หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยธรรมชัว่ ๑๐ 
มมีจิฉาทฏิฐเิป็นตน้ (๒) บคุคลผูม้ธีรรมชัว่ยิง่กวา่บุคคลผูม้ธีรรมชัว่ หมายถงึผูม้ ี
ธรรมชัว่ ๑๐ และชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ธีรรมชัว่ ๑๐ เหมอืนกบัตน (๓) บุคคลผูม้ี
ธรรมด ีหมายถงึผูม้ธีรรมด ี๑๐ มสีมัมาทฏิฐเิป็นตน้ (๔) บุคคลผูม้ธีรรมดยีิง่กวา่
บุคคลผูม้ธีรรมด ี หมายถงึผูม้ธีรรมด ี ๑๐ และชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ธีรรม ๑๐ 
เหมอืนกบัตน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๐/๓๓๐) 

ปาปนิวาริยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปาปนิวารยิเถระ ม ี ๒ องค ์ แต่คนละองค์
กนั กล่าวคอื 

  1.รปูที ่๑ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ทา่นมจีติผอ่งใส ไดถ้วาย
รม่คนัหนึ่งแด่พระผูม้พีระภาคพระนามวา่ตสิสะ  เพราะการถวายรม่ ในกปัที ่๙๒ 
ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย  ในกปัที ่๗๒ ทา่นไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๘  ชาต ิมพีระ
นามวา่มหานิทาน ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๓๗๗) 

  2.รปูที ่ ๒ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ 
ทา่นสรา้งทีจ่งกรมถวายแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปิยทสัส ี เพราะผลแหง่ทาน
นัน้ ในกปัที ่ ๑๑ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดนิามวา่อคัคเตชะ ในชาติ
สดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๑/๓๘๘) 

ปาปภิกขนีุสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นภกิษุณีชัว่ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเวฬุวนั  ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตมรีปูเป็นภกิษุณีชัว่วา่  เปรตตนนี้
เคยเป็นภกิษุณีชัว่ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๙/๓๑๑) 

ปาปภิกขสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นภกิษุชัว่ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเวฬุวนั  ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตมรีปูเป็นภกิษุชัว่วา่  เปรตตนนี้เคย
เป็นภกิษุชัว่ในศาสนาของพระกสัสปสมัมาสมัพุทธเจา้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๘/
๓๑๐) 

ปาปมิตตตา : การมมีติรชัว่ ไมม่ศีรทัธา ไมม่ศีลี ไมม่สีตุะ มปัีญญาทราม 
                        อธบิายมาในสงัคตีสิตูร สงัคตีหิมวด ๒ ธรรมหมวดละ ๒ ประการ หน่ึงใน

ธรรมหมวด ๒ เหล่าน้ี คอื (๑) โทวจสัสตา ความเป็นผูว้า่ยาก (๒) ปาปมติตตา 
ความมปีาปมติร เป็นธรรม ๒ ประการ ทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม กล่าวคอื 
โทวจสัสตา ความเป็นผูว้า่ยาก กริยิาทีเ่ป็นผูว้า่ยาก ภาวะทีเ่ป็นผูว้า่ยาก ความ



 

๓๒๔๓ 
 

 

ยดึถอืขา้งขดัขนื ความพอใจทางโตแ้ยง้ ความไม่เอือ้เฟ้ือ กริยิาทีไ่มเ่อือ้เฟ้ือ 
ความไม่เคารพ 

                        ความไมเ่ชือ่ฟังในเมือ่ถูกวา่กล่าวโดยชอบธรรม สว่น ปาปมติตตา บุคคล
เหล่าใดไมม่ศีรทัธา ไมม่ศีลี มกีารศกึษาน้อย มคีวามตระหนี่ มปัีญญาทราม การ
เสพ การเสพเป็นนิตย ์ การเสพดว้ยด ี การคบ การคบดว้ยดคีวามภกัด ี ความ
จงรกัภกัดตี่อบุคคลเหล่านัน้ ความเป็นผูร้ว่มพวกกบับุคคลเหล่านัน้ (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๓, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๒/๓๗๐,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๙๐๑/๕๖๔,
อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๙๒๗/๕๘๑,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๙๓๑/๕๘๓) 

ปาปมิตร : มติรชัว่ไมม่ศีลี ไมม่ศีรทัธา มสีตุะนอัย มปัีญญาทราม เป็นเหตุแหง่อกุศลธรรม
ทัง้ปวง 

                        อธบิายเป็นเรือ่งราวของมติรทีช่ ัว่ เป็นความเสือ่ม ทาํใหปั้ญญาทราม ความ
วา่ ปาปมติร เป็นเหตุใหอ้กุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิขึน้กเ็กดิขึน้ เป็นเหตุใหกุ้ศล
ธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชน์มาก ไมม่อีงคป์ระกอบอื่น
แมอ้ยา่งหนึ่งทีเ่ป็นไปเพือ่มใิช่ประโยชน์มากเหมอืนความมปีาปมติรนี้ ความมี
ปาปมติรยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู หายไปแหง่สทัธรรม เป็นอนัตรายต่อศลี 
เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีภ่กิษุผูม้ปีาปมติร(มติรชัว่)จกัถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์น
ธรรมวนิยันี้(องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๗๐/๑๒,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๙๔/๑๖,องฺ.เอก.(ไทย)
๒๐/๑๑๐/๑๗,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๑๒๖/๑๙,องฺ.เอก.(ไทย)๒๒/๑๒๖/๒๐๖,องฺ.ทสก.
(ไทย)(๒๔/๗๓/๑๖๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๖/๑๗๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๒/
๑๘๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๕/๑๘๘,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๖๔/๓๘๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/
๒๑๗/๓๒๐) 

ปาปสามเณรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นสามเณรชัว่ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเวฬุวนั  ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตมรีปูเป็นสามเณรชัว่วา่  เปรต
ตนนี้เคยเป็นสามเณรชัว่ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๑๓๑๑) 

ปาปสามเณรีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นสามเณรชีัว่ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเวฬุวนั  ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตมรีปูเป็นสามเณรชีัว่วา่  เปรต
ตนนี้เคยเป็นสามเณรชีัว่ในพระศาสนาของพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจา้ (ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๒๒๒/๓๑๒) 

ปาปสิกขมานาสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นสกิขมานาชัว่ พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ณ วดัพระเวฬุวนั  ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตมรีปูเป็นนางสกิขมานาชัว่
วา่  เปรตตนนี้เคยเป็นนางสกิขมานาชัว่  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๐/๓๑๑) 

ปาปิจฉตา  : ความปรารถนาลามก 



 

๓๒๔๔ 
 

 

                       อธบิาย มาในเอกกมาตกิา ธรรมหมวดละ ๑ ขอ้ มทีัง้สิน้ ๗๓ ขอ้ คาํวา่ 
ปาปิจฉตา เป็นขอ้ที ่๓๔ (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๘๕๑/๕๕๑) 

ป่าโปร่ง : คาํอุปมาทีป่าฏกิบุตรทีด่าํรงชพีตามรอยพระตถาคตแต่ยงัสาํคญัผดิในพระ
ตถาคตวา่ควรทา้ทายได ้ ซึง่ไมเ่กดิอะไร อกีนยัหนึ่ง หมายถงึ ป่าอยู่นอกเสา
หลกัเขตเมอืงออกไปอยา่งน้อยชัว่ ๕๐๐ ธนู 

                       อธบิาย เรือ่งอทิธปิาฏหิารยิ ์ เมือ่ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารุปัตตกิะ 
ไมอ่าจทีจ่ะใหน้กับวชเปลอืยปาฏกิบุตรลุกจากทีน่ัง่นัน้ได ้ แมด้ว้ยขอ้อุปมานี้ จงึ
ไดก้ล่าวกบัเขาวา่ สนุขัจิง้จอกกนิกบ(ตามบ่อ) กนิหนูตามลานขา้ว และกนิ
ซากศพทีท่ิง้ตามป่าชา้ มตีวัอว้นพอียูใ่นป่าใหญ่ ป่าโปร่ง ลาํพองตวัวา่เป็นเจา้
แหง่สตัวป่์า มนัจงึรอ้งเสยีงสนุขัจิง้จอกเชน่นัน้ขึน้ สุนขัจิง้จอกผูต้ํ่าทรามเป็นใคร 
และการบนัลอือยา่งราชสหีเ์กดิผลเป็นอยา่งไร ทา่นปาฏกิบุตร ทา่นกเ็ป็น
เชน่นัน้ ดาํรงชพีตามแบบพระสคุตบรโิภคอาหารทีเ่ป็นเดนพระสคุตยงัสาํคญั
พระตถาคตผูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ควรทา้ทายได ้ ถามวา่ ปาฏกิ
บุตรผูต้ํ่าทรามเป็นใคร และการทา้ทายพระตถาคตผูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมั
พทุธเจา้เกดิผลเป็นอยา่งไร (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑/๒๔, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๔/
๓๔,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๖๓/๕๓,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๑/๗๕,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๑/๑๓๘/
๒๐๖, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๒/๔๙๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘๖/๔๑๕,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๒) 

ปาพจน์ : คาํเป็นประธานคอืพระธรรมวนิยั ไดแ้ก่ พระวนิยัปิฎก พระสตุตนัตปิฎก และ
พระอภธิรรมปิฎก รวมเป็นธรรมขนัธไ์ด ้๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ และหมายถงึ
ธรรมและวนิยัทีพ่ระผูม้พีระภาคบญัญตั ิแสดงแลว้จะเป็นศาสดาแทนพระองค ์

                        อธบิาย มาในมหาปรนิิพพานสตูรกล่าวตอนพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต 
เมือ่พระผูม้พีระภาครบัสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรสัวา่ “อานนทบ์างทพีวก
เธออาจจะคดิวา่ ‘ปาพจน์ มพีระศาสดาล่วงลบัไปแลว้ พวกเราไม่มพีระศาสดา’
ขอ้น้ีพวกเธอไมพ่งึเหน็อยา่งนัน้ธรรมและวนิยัทีเ่ราแสดงแลว้บญัญตัแิลว้แก่เธอ
ทัง้หลาย หลงัจากเราล่วงลบัไป กจ็ะเป็นศาสดาของเธอทัง้หลาย (ท.ีปา.(ไทย)
๑๐/๒๑๖/๑๖๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๒/๒๒๗,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๐/๕๖๕, ท.ีม.อ. ๒/
๒๑๖/๑๙๘-๑๙๙, สารตฺถ.ฏกีา ๑/๔๐) 

ป่ามฤคทายวนั : ป่าเป็นทีอ่ภยัแก่หมูเ่น้ือ เขตอภยัทานแก่สตัว ์
                        อธบิาย มาในสคุนัธเถราปทาน เรือ่งอดตีของพระสคุนัธเถร ความวา่ ครัง้

นัน้ ขา้พเจา้เป็นบุตรเศรษฐ ีมยีศยิง่ใหญ่ในกรุงพาราณส ี



 

๓๒๔๕ 
 

 

                         ขา้พเจา้มทีรพัยแ์ละธญัชาตอิยา่งลน้เหลอื จงึมคีวามองอาจ ขา้พเจา้เดนิ
พกัผอ่นไปจนถงึป่ามฤคทายวนั ไดเ้หน็พระศาสดาผูเ้ป็นทีพ่ึง่แห่งสตัวโ์ลก 
กาํลงัแสดงอมตบทอยู ่(ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๘๗/๒๓๐) 

ป่ามหาวนั : ป่าใหญ่ เป็นทีต่ ัง้ของสถูปของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่ผสุสะ 
                        อธบิายมาในขณัฑผลุลยิเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระขณัฑผลุลยิ

เถระ ทา่นพระขณัฑผลุลยิเถระ เมือ่ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึ
กล่าวถงึพระสถูปของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่ผสุสะ ไดม้อียูใ่นป่ามหาวนั ใน
ครัง้นัน้ ตน้ไมก้ง็อกขึน้ โขลงชา้งพากนัมาหกัราน ขา้พเจา้ทาํทีข่รุขระให้
ราบเรยีบแลว้ไดใ้สก่อ้นปนูขาว ยนิดดีว้ยคุณของพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ ผู้
เป็นทีเ่คารพของโลกทัง้ ๓ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๒/๓๖๐) 

ปามชุชะ : ความปีตปิราโมทย ์ชืน่ชม ยนิดใีนธรรมลกัษณะต่าง ๆ มปีามชุชะ เป็นตน้ 
                       อธบิาย มาในสตุมยญาณนิทเทส กล่าวถงึสภาวะทีเ่ป็นของแทค้วรรูย้ ิง่ ที่

เป็นอนตัตา ทีเ่ป็นจรงิ ทีรู่แ้จง้ ทีรู่ย้ ิง่ ทีก่าํหนดรู ้ทีเ่ป็นธรรม ทีเ่ป็นธาตุ ทีรู่ ้ทีท่าํ
ใหแ้จง้ ทีถู่กตอ้ง ทีต่รสัรูค้วรรูย้ ิง่ กล่าวคอื เนกขมัมะ การออกจากกาม ควรรูย้ ิง่ 
อพยาบาท ความไมพ่ยาบาท อาโลกสญัญา ความหมายรูใ้นนิมติแหง่แสงสวา่ง 
อวกิเขปะ ความไมฟุ้่งซ่าน ธมัมววตัถาน ความกาํหนดธรรม ญาณ ความรู ้ปา
มชุชะ ความปราโมทย ์ ประการเหล่าน้ีควรรูย้ ิง่(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖, ข.ุป.
(ไทย)๓๑/๒๒/๓๐, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๒๒/๓๗๔) 

ปาโมกข  ์: ชือ่เสยีง ปรากฏเป็นทีรู่จ้กั หรอืหวัหน้าอยูใ่นทศิทัง้ปวง  
                       อธบิายมาในมหานิเทส๔ กล่าวถงึความเหมาะสมแหง่การตดัสนิกบั

สถานการณ์ภมูปิระเทศนัน้วา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้พงึกล่าวอยา่งนี้วา่ ‘ในอาวาส
ชือ่โน้นมสีงฆ ์ อยูพ่รอ้มดว้ยพระเถระ พรอ้มดว้ยปาโมกข ์ ขา้พเจา้ไดส้ดบัมา 
เฉพาะหน้าสงฆน์ัน้วา่ ‘น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวนิยั น้ีเป็นสตัถุสาสน์’ เธอทัง้หลายยงั
ไมพ่งึชืน่ชม ยงัไมพ่งึคดัคา้นคาํกลา่วของผูน้ัน้ พงึเรยีนบทและพยญัชนะ
เหล่านัน้ใหด้แีลว้ พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนิยั ถา้บทและพยญัชนะเหล่านัน้ 
สอบลงในสตูรกไ็มไ่ด ้ เทยีบเขา้ในวนิยักไ็มไ่ด ้ พงึลงสนันิษฐานวา่ ‘น้ีมใิชพ่ระ
ดาํรสั ของพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้แน่นอน และสงฆน์ัน้รบัมาผดิ’ เธอ
ทัง้หลายพงึทิง้คาํนัน้เสยี (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๘/๑๓๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๐/
๒๕๔,ว.ิอ. ๓/๓๒๙/๒๐๒) 

ป่าไม้สาละ : ป่าไมท้ีเ่ป็นดงแหง่ตน้สาละพระผูม้พีระภาคประทบั บรรดาสมณะพราหมณ์ที่
เลื่อมใสเขา้ไปเฝ้าทลูถามปัญหาธรรมและไดร้บัคาํตอบเกดิความเสือ่มใสในพระ
ผูม้พีระภาคในทีส่ดุ 
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                         อธบิายมาในนวมัมกิสตูร กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคตอบปัญหาแก่พราหมณ์ 
ทีท่ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ทา่นทาํงานอะไร จงึอยู่ในป่าไมส้าละพระโคดมอยู่
ในป่าแต่ผูเ้ดยีว ไดค้วามยนิดอีะไรหรอื พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราไมไ่ดท้าํงาน
อะไรในป่าหรอกป่าคอืกเิลสอนัเป็นขา้ศกึถูกเราถอนรากเหงา้หมดแลว้ เราไมม่ี
ป่าคอืกเิลส ปราศจากลกูศรคอืกเิลส ละความไมย่นิด ี ยนิดอียูใ่นป่าแต่ผูเ้ดยีว 
มาในมญัชฏิฐกวมิาน วมิานแกว้ผลกึสแีดงทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายดอกสาละ
พระผูม้พีระภาค ผลบญุนัน้ นางสรา่งโศก หมดโรคภยั มคีวามสขุ รืน่เรงิ บนัเทงิ
ใจอยูเ่ป็นนิตยอ์ยูใ่นวมิานแกว้ผลกึสแีดง มาในอมัพาฏกยิเถราปทาน ประวตัใิน
อดตีชาตขิองพระอมัพาฏกยิเถระ ผูนํ้าดอกมะกอกมาถวายพระมหาวรีะ ไดร้บั
ผลบุญนัน้ จงึไมรู่จ้กัคาํวา่ทคุต ิมาในสาลมณัฑปิยเถราปทาน กล่าวถงึอดตีชาติ
แหง่การปฏบิตัใินธรรมของทา่น จงึบรรลุคุณวเิศษเหล่าน้ี คอื ปฏสิมัภทิา ๔ 
วโิมกข ์๘ และอภญิญา ๖ ขา้พเจา้กไ็ดท้าํใหแ้จง้แลว้ คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
ขา้พเจา้กไ็ดท้าํสาํเรจ็แลว้ (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐๓/๒๙๔, ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๖๙๐/
๗๙,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๖/๘๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๙๐/๑๖๑,ข.ุอุป.(ไทย)๓๓/๑๙๑/
๑๖๑) 

ปายาสทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปายาสทายกเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในกปัที ่ ๙๑ ทา่นประสงคจ์ะบชูายญัจงึคดขา้วปายาสใสถ่าดสาํรดิถวายแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี  เพราะการถวายขา้วปายาส ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย  
ในกปัที ่ ๔๑ ไดเ้ป็นกษตัรยิผ์ูจ้กัรพรรดพิระนามวา่พทุธะ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๒๗๙) 

ปายาสิเทพบตุร :ชื่อเทพบตุรนามวา่ปายาส ิมทีศันะนตัถกิทฏิฐ ิไปเกดิในวมิานอนัวา่งเปล่า 
                        อธบิายเรือ่งปายาสเิทพบุตร ทีเ่ป็นนตัถกิทฏิฐ สว่นเจา้หน้าทีใ่หท้านของทา่น

เป็นสมัมาทฎิฐิเกดิในวมิานต่างชัน้กนั ความวา่ เมือ่พระควมัปตไิปพกักลางวนั 
ณ เสรสีกวมิานทีว่า่งเปล่าอยูเ่นือง ๆ ลาํดบันัน้ ปายาสเิทพบตุรเขา้ไปหาทา่น
พระควมัปตถิงึทีอ่ยูไ่หว ้ แลว้ยนือยู ่ ณ ทีส่มควร ทา่นพระควมัปตถิามปายาสิ
เทพบตุรว่า “ทา่นเป็นใคร” ปายาสเิทพบตุรตอบวา่ “ขา้พเจา้คอืเจา้ปายาส ิ
ขอรบั” ทา่นพระควมัปตถิามวา่ “ทา่นเป็นผูม้ทีฏิฐอิยา่งน้ีวา่ ‘แมเ้พราะเหตุน้ี 
โลกอื่นไมม่ ี โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ี ผลวบิากแหง่กรรมทีท่าํดแีละทาํชัว่ไมม่’ี จรงิ
หรอื” ปายาสเิทพบตุรตอบวา่ “จรงิขอรบั ขา้พเจา้เคยมทีฏิฐอิยา่งนัน้วา่ ‘แม้
เพราะเหตุน้ี โลกอื่นไมม่ ีโอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่าํดแีละทาํชัว่
ไมม่’ีแต่พระผูเ้ป็นเจา้กุมารกสัสปะไดช้ีนํ้าใหข้า้พเจา้ออกจากทฏิฐชิัว่นัน้แลว้” 
ทา่นพระควมัปตถิามวา่ “กอุ็ตตรมาณพผูเ้ป็นเจา้หน้าทีใ่นการใหท้านของทา่น
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ไปเกดิทีไ่หนปายาสเิทพบตุรตอบวา่“อุตตรมาณพผูเ้ป็นเจา้หน้าทีใ่นการใหท้าน
ของขา้พเจา้ใหท้านโดยเคารพ ใหท้านดว้ยมอืของตน ใหท้านโดยความนอบ
น้อม ไมใ่ชใ่หท้านอยา่งโยนทิง้ หลงัจากตายแลว้ ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคอ์ยู่
รว่มกบัพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์ ซึง่ต่างกบัพระเจา้ปายาสเิทพบตุรทีถ่อืนตัถกิทฏิฐิ
ไปเกดิในวมิานอนัวา่งแปลา่ชือ่เสรสีกวมิาน (แสดงวา่บุญกรรมมจีรงิ) (ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๔๔๑/๓๗๑) 

ปายาสิวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่บุรุษผูเ้ป็นคนรบัใชเ้จา้ปายาส ิ  เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่บุรุษผู้
เป็นคนรบัใช(้ขนุคลงั) เจา้ปายาสแิหง่เสตพัยนคร ชือ่อุตตระ (ในอรรถกถาจงึ
เรยีกชือ่วมิานนี้วา่อุตตรวมิาน) เป็นวมิานอนัรุง่เรอืงยิง่ดุจสธุรรมสภาของทา้ว
สกักเทวราช เพราะตัง้อยูใ่นสมัมาทฏิฐ ิ ไดถ้วายอาหารแดพ่ระสงฆด์ว้ยความ
เคารพเป็นประจาํ ต่างกบัเจา้ปายาสทิีแ่มจ้ะกลบัใจเป็นสมัมาทฏิฐแิลว้ แต่มไิดใ้ห้
ทานดว้ยความเคารพจงึไปเกดิในสวรรคช์ัน้จาตุมหาราช (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๐๘/
๑๓๘) 

ปายาสิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ปายาส ิ เจา้ปายาสผิูค้รองเสตพัยนครทรงทราบวา่ พวก
พราหมณ์และคหบดชีาวเสตพัยนครจาํนวนมากกาํลงัเดนิออกจากเมอืงเพือ่ไป
นมสัการทา่นพระกุมารกสัสปะ ทีป่่าไม ้ สเีสยีด เพราะมกีติตศิพัทว์า่ทา่นเป็นผู้
ฉลาดเฉียบแหลม มปัีญญา เป็นพหสูตู พดูจาไพเราะ ปฏภิาณด ี และเป็นพระ
อรหนัต ์จงึเสดจ็ไปดว้ยเพือ่จะโตว้าทะทาํลายความเหน็ทีต่รงกนัขา้มกบัพระองค ์ 
ครัน้เสดจ็ไปถงึทีพ่กัของทา่นพระกุมารกสัสปะ ทรงประกาศความเหน็ทีเ่ป็นนตัถิ
กวาทะขึน้วา่ พระองคม์วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่ โลกอื่นไมม่ ี โอปปาตกิ
สตัว ์ (สตัวผ์ูเ้กดิผดุขึน้ เชน่ เทวดา) ไมม่ ี ผลวบิากแหง่กรรมทีท่าํดแีละกรรมที่
ทาํชัว่ไมม่ ี

  พระเถระจงึใชป้ฏภิาณซกัถามยอ้นถามและตอบโตด้ว้ยอุปมาอุปไมยเป็น
จาํนวน มาก จนสามารถทาํลายความเหน็ผดิของเจา้ปายาสไิดส้าํเรจ็ เจา้ปายาสิ
ทรงยอมรบันบัถอืพระพทุธศาสนา  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๐/๔๐๖/๓๔๑) 

ปารคะ : ผูถ้งึฝัง่ ผูข้า้มฝัง่ไดแ้ลว้ เป็นชือ่เทพตนหนึ่งในเทพ ๑๐ หมู่ 
                      อธบิายมาในมหาสมยสตูร การประชุมของเทพ กล่าวถงึ เทพทัง้ ๑๐ หมู่

ทัง้หมดลว้นมผีวิพรรณหลายหลาก มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง มผีวิพรรณงดงาม มี
ยศ ต่างยนิดมีุง่มายงัป่าทีป่ระชุมของภกิษุทัง้หลาย เทพอกี ๑๐ หมู ่คอื สมานะ 
มหาสมานะ มานุสะ มานุสุตตมะ ขฑิฑาปทสูกิะ มโนปทสูกิะ หร ิโลหติวาส ีปาร
คะ และมหาปารคะผูม้ยีศกม็า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 
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ปารงัคมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ใหถ้งึฝัง่,พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีใ่หถ้งึฝัง่ ม ี ๒ 
สตูร ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม กล่าวคอื   

  1.ปารงัคมสตูร ๑ พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ใหถ้งึฝัง่  พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ โพชฌงค ์๗  เป็นธรรมทีท่าํใหถ้งึฝัง่คอืนิพพาน  (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๑๙๘/๑๓๑) 

  2.ปารงัคมสตูร๒พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีใ่หถ้งึฝัง่ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ อรยิมรรคมอีงค ์  ๘  เป็นธรรมทีท่าํใหถ้งึฝัง่คอืนิพพาน (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๓๔/๓๓) 

ปาราชิก, อาบตัิ : โทษหนกัทีภ่กิษุไดร้บัจากการล่วงละเมดิม ี เสพเมถุน ลกัขโมยดว้ยไถยจติ 
ฆา่มนุษยแ์ละอวดอุตร ิ

                         อธบิายกล่าวถงึการเสพเมถุนธรรมตอ้งอาบตัปิาราชกิ ยอ่มไมเ่ป็นสมณะ ไม่
เป็นเชือ้สายพระศากยบตุร เปรยีบเหมอืนคนถูกตดัศรีษะ ไมอ่าจมชีวีติอยูไ่ด ้
โดยการต่อศรษีะเขา้กบัรา่งกายนัน้ ดว้ยเหตุนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ เป็น
ปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้ ทีช่ือ่วา่ สงัวาส ไดแ้ก่ กรรมทีท่าํรว่มกนัอุทเทสทีส่วด
รว่มกนั ความมสีกิขาเสมอกนั น้ีชือ่วา่ สงัวาส สงัวาสนัน้ไมม่กีบัภกิษุรปูนัน้ 
ดว้ยเหตุนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ หาสงัวาสมไิด ้ ปาราชกิขอ้อื่น มกีารลกั
ของเขา พรากกายมนุษยจ์ากชวีติ และอุตรมินุสสธรรม กไ็ดร้บัโทษเชน่เดยีวกนั 
แมภ้กิษุณีใดกําหนดัยนิดกีารจบัตอ้ง การลบูคลาํ การจบั การตอ้งหรอืการบบี
ของชายผูก้าํหนดับรเิวณใตร้ากขวญั๑ลงมาเหนือเขา่ขึน้ไป แมภ้กิษุณีน้ีเป็น
ปาราชกิทีช่ือ่วา่อุพภชาณุมณัฑลกิา หาสงัวาสมไิด(้ว.ิมหา.(ไทย)๑/๕๕/๔๓,ว.ิ
มหา.(ไทย)๑/๙๒/๘๒,ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๗๒/๑๔๒,ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๙๘/๑๘๕,ว.ิ
ภกฺิขณุี.(ไทย)๓/๖๕๘/๖,ว.ิภกฺิขณุี. (ทย)๓/๖๖๖/๑๒,ว.ิภกฺิขณุี(ไทย)๓/๖๗๑/๑๘,
ว.ิภกฺิขณุี(ไทย)๓/๖๗๖/๒๓) 

ปาราปริยเถรคาถา : ภาษติของพระปาราปรยิเถระ,คาถาของพระปาราปรยิเถระ ม ี ๓ คาถา 
ต่างกนัทีเ่นื้อหา กล่าวคอื  

  1.ปาราปรยิเถรคาถา ๑ ภาษติของพระปาราปรยิเถระ,คาถาของพระปารา
ปรยิเถระ ทา่นพระปาราปรยิเถระไดก้ลา่ววา่ เราละผสัสายตนะ ๖ ไดแ้ลว้  
คุม้ครองสาํรวมระวงัทวาร ๖ ดว้ยด ี กาํจดัสรรพกเิลสอนัเป็นมลูรากแหง่วฏัฏ
ทุกขไ์ดห้มดแลว้ จงึหมดสิน้อาสวะ  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๖/๓๔๕) 

  2.ปาราปรยิเถรคาถา๒ ภาษติของพระปาราปรยิเถระ,คาถาของพระปาราปรยิ
เถระ พระปาราปรยิเถระเมือ่จะประกาศอาการทีต่นคดิ จงึไดก้ล่าวคาํเป็นตน้วา่  
ภกิษุชือ่ปาราปรยิะ เป็นสมณะ  นัง่อยูแ่ต่ลาํพงัผูเ้ดยีว   มจีติสงบสงดัเขา้ฌาน



 

๓๒๔๙ 
 

 

อยู ่  ไดม้คีวามคดิวา่ คนพงึทาํอะไรโดยลาํดบั ประพฤตวิตัรอยา่งไร ประพฤติ
มารยาทอยา่งไร  จงึจะชื่อวา่พงึทาํกจิของตนและไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ อนิทรยี์
ทัง้หลายนัน่แหละยอ่มมไีวเ้พือ่เป็นประโยชน์ และไมเ่ป็นประโยชน์สาํหรบัมวล
มนุษย ์  อนิทรยีท์ีไ่มไ่ดร้ะวงัรกัษายอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชน์  สว่นอนิทรยีท์ี่
ระวงัรกัษาแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗๒๖/๔๖๓) 

  3.ปาราปรยิเถรคาถา๓ ภาษติของพระปาราปรยิเถระ,คาถาของพระปาราปรยิ
เถระ พระปาราปรยิเถระผูเ้ป็นสมณะ  มจีติแน่วแน่เป็นอารมณ์เดยีว ชอบสงดั    
นัง่เจรญิฌานอยูใ่นป่าใหญ่  ในฤดดูอกไมผ้ล ิ  ไดม้คีวามคดิเป็นตน้วา่  เมือ่พระ
โลกนาถซึง่เป็นบุรุษผูส้งูสดุ    ยงัทรงพระชนมช์พีอยู ่ ความประพฤตขิองภกิษุ
ทัง้หลายไดเ้ป็นอยา่งหน่ึง บดัน้ี  เมือ่พระองคเ์สดจ็ปรนิิพพานแลว้ ยอ่มปรากฏ
เป็นอกีอยา่งหนึ่ง  ภกิษุทัง้หลายแต่ปางก่อน สนัโดษดว้ยปัจจยัตามมตีามได ้ 
ไดนุ่้งหม่ผา้เป็นปรมิณฑลเพยีงเพือ่จะป้องกนัความหนาวความ รอ้นและลม  
ปกปิดอวยัวะทีจ่ะใหเ้กดิความละอายเท่านัน้  ไดข้บฉนัอาหารประณีตกต็าม  
เศรา้หมองกต็าม น้อยกต็าม มากกต็าม เพยีงเพือ่ยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปได ้ไมต่ดิ 
ไมพ่วัพนั ไมไ่ดข้วนขวายจนเกนิไปในยาแกไ้ข ้  ซึง่เป็นบรขิารเครื่องรกัษาชวีติ    
เหมอืนขวนขวายในความสิน้อาสวะ พอกพนูวเิวก มุง่แต่วเิวก อยูใ่นป่า โคน
ตน้ไม ้ซอกเขา และถํ้า อ่อนน้อม มศีรทัธาตัง้มัน่  เลีย้งงา่ย  อ่อนโยน มใีจไม่
กระดา้ง    ไม่ปราศจากสต ิ   ไมป่ากรา้ย ไฝ่คดิแตป่ระโยชน์ตนและประโยชน์
ผูอ้ื่นเป็นสาํคญั (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๒๐/๔๙๑) 

ปารายนสตูร : สตูรทีว่า่ดว้ยปารายนะ เพราะนําไปสูฝั่ง่คอืนิพพาน ทีน่างนนัทมาตาอุบาสกิา
สวดเป็นทาํนองสรภญัญะ  

                         อธบิายมาในนนัทมาตาสตูร วา่ดว้ยอรยิธรรมของนนัทมาตาอุบาสกิา ความ
วา่ เมือ่ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโมคคลัานะจารกิไปในทกัขณิาครีี
ชนบท พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ ในเวลาใกลรุ้ง่ นนัทมาตาอุบาสกิาชาวเมอืง
เวฬุกณัฏกะลกุขึน้สวดปารายนสตูรเป็นทาํนองสรภญัญะ (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/
๕๓/๙๒, องฺ.สตฺตก.อ.๓/๕๓/๑๘๗) 

ปารายนะ : การถงึฝัง่แหง่นิพพานเพราะปฏบิตัธิรรมถูกตอ้งตามหลกัธรรม 
                         อธบิายเป็นการถงึฝัง่แหง่การพน้ทุกข ์ เหตุเพราะถา้แมบุ้คคลรูท้ ัว่ถงึอรรถ รู้

ทัว่ถงึธรรมแหง่ปัญหาแต่ละปัญหาแลว้ปฏบิตัธิรรมถูกตอ้งตามหลกัธรรม กจ็ะ
พงึถงึฝัง่แหง่ชราและมรณะไดแ้น่นอนเพราะธรรมเหล่าน้ีเป็นเหตุใหถ้งึฝัง่ เพราะ
เหตุดงักล่าวมานี้นัน้ ธรรมบรรยายนี้จงึชือ่วา่ปารายนะ (ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๙๔/
๓๓๔) 



 

๓๒๕๐ 
 

 

ปารายนัตถตุิคาถานิทเทส : วา่ดว้ยการสดุดธีรรมเป็นเหตุใหถ้งึฝัง่ การอธบิายปารายนตัถุติ
คาถา ซึง่วา่ดว้ยการสดุดธีรรมเป็นเหตุใหถ้งึฝัง่ ปารายนตัถุตคิาถานี้ พระธรรม
สงัคาหกาจารยไ์ด ้ ประพนัธไ์วต้่อทา้ยปารายนสตูร เพือ่ชืน่ชมพทุธพยากรณ์
โสฬสปัญหา ดงัปรากฏในสตุตนบิาต มใีจความสาํคญั ถา้แมบุ้คคลรูท้ ัว่ถงึอรรถ 
รูท้ ัว่ถงึธรรมแหง่ปัญหาแต่ละปัญหาแลว้ปฏบิตัธิรรมถูกตอ้งตามหลกัธรรม กจ็ะ
พงึถงึฝัง่แหง่ชราและมรณะไดแ้น่นอน เพราะธรรมเหล่าน้ีเป็นเหตุใหถ้งึฝัง่ 
เพราะเหตดุงักล่าวมานี้นัน้ ธรรมบรรยายนี้ จงึชือ่วา่ปารายนะ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ รูท้ ัว่ถงึอรรถ รูท้ ัว่ถงึธรรม ในคาํ
วา่ ถา้แมบุ้คคล รูท้ ัว่ถงึอรรถ รูท้ ัว่ถงึธรรมแหง่ปัญหาแต่ละปัญหาแลว้ อธบิายวา่ 
ปัญหาคอืธรรม การวสิชันา คอื อรรถ เพราะฉะนัน้ การรูท้ ัว่ถงึอรรถและธรรมก็
คอื การวสิชันาปัญหา ทาํใหเ้กดิความรู ้ ทาํใหปั้ญหากระจา่ง ทาํใหแ้จม่แจง้ขึน้ 
คาํวา่ ปฏบิตัธิรรมถูกตอ้งตาม หลกัธรรม อธบิายวา่ ปฏบิตัขิอ้ปฏบิตัชิอบ ขอ้
ปฏบิตัเิหมาะสม ไมเ่ป็นขา้ศกึ เอือ้ประโยชน์ และถูกตอ้งตามหลกัธรรม คาํวา่ ก็
จะพงึถงึฝัง่แหง่ชราและมรณะไดแ้น่นอน อธบิายวา่ อมตนิพพาน เรยีกวา่ ฝัง่
แหง่ชราและมรณะ ไดแ้ก่ ธรรมเป็นทีร่ะงบัสงัขารทัง้ปวง เป็นทีส่ลดัทิง้อุปธิ
ทัง้หมด เป็นทีส่ิน้ตณัหา เป็นทีค่ลายกาํหนดั เป็นทีด่บักเิลส เป็นทีเ่ยน็สนิท คาํ
วา่ ปารายนะ อธบิายวา่ มรรค ทา่นเรยีกวา่ อายนะ (เครือ่งถงึ) ไดแ้ก่ 
สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ 
สมัมาวายามะ สมัมาสต ิ สมัมาสมาธ ิ เพราะเหตุนัน้ ธรรมเหล่าน้ี จงึชือ่วา่ ปา
รายนะ (ธรรมเป็นเหตุใหถ้งึฝัง่) 

  พระธรรมสงัคาหกาจารยก์ล่าววา่ การพยากรณ์ปัญหาแต่ละปัญหาที่
พระพทุธเจา้แสดงแลว้โดยประการใด ผูใ้ดปฏบิตัติามโดยประการนัน้ ผูน้ัน้พงึ
จากทีม่ใิชฝั่ง่ ถงึฝัง่ได ้บุคคลเมือ่เจรญิมรรคอนัสงูสดุ จะพงึจากทีม่ใิชฝั่ง่ถงึฝัง่ได ้
เพราะมรรคนัน้เป็นไปเพือ่ใหถ้งึฝัง่ เพราะฉะนัน้ มรรคนัน้ 

ปารายนานุคีติคาถานิทเทส : วา่ดว้ยเพลงขบัตามธรรมเป็นเหตุใหถ้งึฝัง่ การอธบิายปาราย
นานุคตีคิาถา ซึง่วา่ดว้ยเพลงขบัตามธรรมเป็นเหตุใหถ้งึฝัง่ ทีพ่ระปิงคยิะกล่าว
รายงานใหพ้ราหมณ์พาวร ีผูเ้ป็นอาจารยท์ราบ หลงัจากกลบัถงึอาศรม ณ รมิฝัง่
แมน้ํ่าโคธาวร ี ในทกัขณิาชนบท มใีจความสาํคญัวา่ พระปิงคยิเถระกล่าววา่ อา
ตมภาพจกักล่าวบทขบัทีเ่ป็นเหตุใหถ้งึฝัง่ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวพ้ระผูม้ี
พระภาคทรงเป็นผูป้ราศจากมลทนิ มพีระปัญญาดุจภรู ิ ปราศจากกาม ทรงไร้
กเิลสดงัป่า ผูเ้ป็นนาคะ ทรงเหน็อยา่งใดกต็รสัอย่างนัน้ จะพงึกล่าวคาํเทจ็เพราะ
เหตุแหง่อะไรเล่า อาตมภาพจกักล่าวถอ้ยคาํที ่ ประกอบดว้ยการสรรเสรญิพระผู้



 

๓๒๕๑ 
 

 

มพีระภาค ผูท้รงละมลทนิและโมหะไดแ้ลว้ ผูท้รงละความถอืตวัและความลบหลู่
ได ้ ณ บดัน้ี  ทา่นพราหมณาจารย ์ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ ทรงเป็นผูก้าํจดั
ความมดื มสีมนัตจกัข ุทรงถงึทีส่ดุโลก ทรงล่วงภพไดท้ัง้หมด ไม่มอีาสวะ ทรง
ละทุกขท์ัง้ปวงไดแ้ลว้ ทรงมชีือ่ตามความจรงิ อาตมภาพไดเ้ขา้เฝ้ามาแลว้ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ ทรงเหน็อยา่งใด กต็รสัอยา่งนัน้ 
อธบิายวา่ ทรงเหน็อยา่งใดวา่ “สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทุกข ์
ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา” กต็รสัอยา่งนัน้ คอื บอก แสดง บญัญตั ิ กาํหนด 
เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ย ประกาศอยา่งนัน้ คาํวา่ ปราศจากมลทนิ ในคาํวา่ 
ทรงเป็นผูป้ราศจากมลทนิ มพีระปัญญาดุจภรู ิ อธบิายวา่ ราคะ โทสะ โมหะ 
โกธะ อุปนาหะ ฯลฯ อกุสลาภสิงัขารทุกประเภท ชือ่วา่มลทนิ  พระผูม้พีระภาคมี
พระปัญญาเครือ่งทาํลายกเิลส ทรงปราศจากมลทนิ ทรงละความถอืตวั และ
ความลบหลู่ได ้ทรงถงึทีส่ดุโลก ทรงล่วงภพไดท้ัง้หมด ไมม่อีาสวะ ทรงละความ
ทุกขท์ัง้ปวงได ้คาํวา่ กาม ในคาํวา่ ปราศจากกาม ทรงไรก้เิลสดงัป่า ผูเ้ป็นนาคะ 
ไดแ้ก่  กาม ๒ อย่าง คอื (๑) วตัถุกาม (๒) กเิลสกาม คาํวา่ ทรงละความถอืตวั 
และความลบหลู่ได ้ อธบิายวา่ ความถอืตวั มคีวามหมายหลายนยัคอืตัง้แต่นยั
เดยีว ถงึ ๒๐ นยั เชน่  

  ความถอืตวันยัเดยีว คอืความทีจ่ติใฝ่สงู 
   ความถอืตวั ๒ นยั คอืการยกตนและการขม่ผูอ้ื่น 
   ความถอืตวั ๓ นยั คอืความถอืตวัวา่ เลศิกวา่เขา เสมอเขาและดอ้ยกวา่

เขา ฯลฯ 
   คาํวา่ โลก ในคาํวา่ ทรงถงึทีส่ดุโลก ทรงล่วงภพไดท้ัง้หมด อธบิายวา่ 
   โลก ๑ คอื ภวโลก   
   โลก ๒ คอื ภวโลกทีเ่ป็นสมบตั ิทีเ่ป็นวบิตั ิ
   โลก ๓ คอื เวทนา ๓  
   โลก ๔ คอื อาหาร ๔ 
   โลก ๕ คอื อุปาทานขนัธ ์๕ 
   โลก ๖ คอื อายตนะภายใน ๖ 
   โลก ๗ คอื วญิญาณฏัฐติ ิ๗  
   โลก ๘ คอื โลกธรรม ๘ 
   โลก ๙ คอื สตัตาวาส ๙  
   โลก ๑๐ คอื อายตนะ ๑๐ 
   โลก ๑๑ คอื กามภพ ๑๑  
   โลก ๑๒ คอื อายตนะ ๑๒ 



 

๓๒๕๒ 
 

 

   โลก ๑๘ คอื ธาตุ ๑๘ 
   คาํวา่ ทรงลว่งภพไดท้ัง้หมด หมายถงึ ทรงล่วงภพ ๒ คอื (๑) กรรมภพ 

ไดแ้ก่ ปุญญาภสิงัขาร อปุญญาภสิงัขาร และอาเนญชาภสิงัขาร (๒) ภพใหม่
อนัมใีนปฏสินธ ิไดแ้ก่ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ  

   คาํวา่ ไมม่อีาสวะ หมายถงึ ไมม่อีาสวะ ๔ อยา่ง คอื (๑) กามาสวะ (๒) 
ภวาสวะ (๓) ทฏิฐาสวะ (๔) อวชิชาสวะ คาํวา่ ทรงละทุกขท์ัง้ปวงไดแ้ลว้ 
หมายถงึ ชาตทิุกข ์ ชราทุกข ์ พยาธทิกุข ์ มรณทุกข ์ โสกะ ปรเิทวะ ทุกขะ 
โทมนสั อุปายาสทุกข ์ฯลฯ ทุกขเ์พราะทฏิฐวิบิตั ิพระพทุธองคท์รงละได ้คอื ตดั
ขาดไดแ้ลว้ ทาํใหส้งบไดแ้ลว้ ระงบัไดแ้ลว้ ทาํใหเ้กดิขึน้ไมไ่ดอ้กี เผาดว้ยไฟคอื
ญาณแลว้  

  พระปิงคยิเถระกล่าวต่อไปวา่ทชิะ(นก) พงึละป่าเลก็แลว้มาอาศยัป่าใหญ่ทีม่ ี
ผลไมม้ากฉนัใด อาตมภาพกฉ็นันัน้ละคณาจารยผ์ูม้ทีรรศนะแคบไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาค เหมอืนหงสโ์ผลงสูส่ระใหญ่ ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดม อาจารยเ์จา้
ลทัธเิหล่าใดเคยพยากรณ์แก่อาตมภาพวา่ เหตุน้ีไดเ้ป็นมาแลว้อยา่งนี้ จกัเป็น
อยา่งนี้ คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้ เป็นคาํทีเ่ชือ่สบืต่อกนัมา คาํพยากรณ์ทัง้หมด
นัน้  มแีต่จะทาํใหต้รกึไปต่าง ๆ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ ละคณาจารยผ์ูม้ทีรรศนะแคบ 
หมายถงึ ละพราหมณ์พาวรแีละพราหมณ์เหล่าอื่นทีเ่ป็นอาจารยข์องพราหมณ์
พาวรนีัน้ คาํวา่ คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้เป็นคาํทีเ่ชือ่สบืต่อกนัมา อธบิายวา่  
อาจารยเ์จา้ลทัธเิหล่านัน้กล่าวธรรมทีต่นไมรู่ด้ว้ยตนเอง ธรรมทีไ่มไ่ดป้ระจกัษ์
แก่ตนเอง โดยการเชือ่ผูอ้ื่นวา่ ธรรมนี้เป็นดงันี้ ๆ โดยการเล่าลอื โดยการถอืสบื 
ๆ กนัมา โดยการอา้งตาํรา โดยตรรก โดยการอนุมาน โดยการคดิตรองตามแนว
เหตุผล เพราะเขา้ไดก้บัทฤษฎทีีพ่นิิจไวแ้ลว้ คาํวา่ คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้ มแีต่
จะทาํใหต้รกึไปต่าง ๆ อธบิายวา่ คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้ทาํใหค้วามวติกเจรญิ 
ทาํใหค้วามดาํรเิจรญิ ทาํใหก้ามวติกเจรญิ ทาํใหค้วามวติกถงึชนบทเจรญิ ทาํให้
ความวติกถงึความไม่ตายเจรญิ ทาํใหค้วามวติกทีป่ระกอบดว้ยความเอน็ดเูจรญิ 
ทาํใหค้วามวติกทีป่ระกอบดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญิเจรญิ ทาํใหค้วาม
วติกทีป่ระกอบดว้ยความปรารถนามใิหใ้คร ดหูมิน่เจรญิ 

  พระปิงคยิเถระกล่าวต่อไปวา่ พระโคดมทรงเป็นเอกบรุุษ ประทบันัง่ทาํลาย
ความมดือยู ่ทรงรุง่เรอืง ทรงแผร่ศัม ีพระโคดมมพีระญาณดุจภรูพิระโคดมมพีระ
ปัญญาดุจภรู ิ

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ ทรงเป็นเอกบุรุษ ในคาํวา่ ทรง
เป็นเอกบุรุษ ประทบันัง่ทาํลายความมดือยู ่ อธบิายวา่ พระผูม้พีระภาคทรงเป็น
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เอกบุรุษ เพราะสว่นแหง่การบรรพชา ชือ่วา่ทรงเป็นเอกบุรุษ เพราะอธบิายวา่ไม่
มเีพือ่น  ชือ่วา่ทรงเป็นเอกบุรุษ เพราะทรงละตณัหาไดท้รงปราศจากราคะโดย
สิน้เชงิ จงึชือ่วา่ทรงเป็นเอกบุรุษ ทรงปราศจากโทสะโดยสิน้เชงิ จงึชือ่วา่ทรง
เป็นเอกบุรุษ ทรงปราศจากโมหะโดยสิน้เชงิ จงึชือ่วา่ทรงเป็นเอกบุรุษ ทรง
ปราศจากกเิลสโดยสิน้เชงิ จงึชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษ เสดจ็ถงึทางสายเอกแลว้ จงึ
ชือ่วา่ทรงเป็นเอกบุรุษ ตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ ลาํพงัพระองคเ์ดยีว จงึ
ชือ่วา่ทรงเป็นเอกบุรุษ  (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๐๒/๓๔๖) 

ปาราสิริยพราหมณ์ : ชือ่ของพรามหณ์นามวา่ปาราสริยิะผูส้อนคนอื่นหนึ่ง แต่เจรญิอนิทรยีใ์น
อรยิวนิยัอกีอยา่งหนึ่ง 

                         อธบิายมาในอนิทรยิภาวนาสตูร วา่ดว้ยการเจรญิอนิทรยี ์ การแสดงอนิทรยี์
ของของปาราสริยิพราหมณ์ ผูพ้ระผูม้พีระภาคตรสักบัอุตตรมาณพวา่ “อุตตระ 
ปาราสริยิพราหมณ์แสดงการเจรญิอนิทรยีแ์ก่สาวกหรอืไม”่ อุตตรมาณพกราบ
ทลูวา่ “แสดง ขอรบั” “แสดงอยา่งไร” “พระโคดมผูเ้จรญิ ทา่นปาราสริยิพราหมณ์
แสดงการเจรญิอนิทรยีแ์ก่สาวกทัง้หลายอยา่งนี้วา่ ‘สาวกของเราอยา่ดรูปูทางตา 
อยา่ฟังเสยีงทางห’ู ดงันี้เป็นตน้ ขอรบั” “อุตตระ เมือ่เป็นเชน่นัน้ สาวกผูเ้จรญิ
อนิทรยีแ์ลว้ตามคาํของปาราสริยิพราหมณ์ กจ็กัเป็นคนตาบอด เป็นคนหหูนวก
แน่นอน เพราะคนตาบอดยอ่มไมเ่หน็รปูทางตา คนหหูนวกยอ่มไมไ่ดย้นิเสยีง
ทางห”ู ทาํใหอุ้ตตรมาณพศษิย ์ กน็ัง่นิ่ง เกอ้เขนิ คอตก กม้หน้า ซบเซา หมด
ปฏภิาณ พระผูม้พีระภาคทรงเหน็วา่ อุตตรมาณพมอีาการอยา่งนี้ จงึรบัสัง่เรยีก
ทา่นพระอานนทม์าตรสัวา่ “อานนท ์ ปาราสริยิพราหมณ์ยอ่มแสดงการเจรญิ
อนิทรยีแ์ก่สาวกทัง้หลายเป็นอยา่งหนึ่ง แต่การเจรญิอนิทรยีอ์นัยอดเยีย่มในอรยิ
วนิยัเป็นอยา่งหนึ่ง” (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๕๓/๕๐๔) 

ปาริจฉัตตกวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูใ้ชม้าลยัดอกอโศกบชูาพระพทุธเจา้  เป็นวมิานที่
เกดิขึน้แก่หญงิผูใ้ชม้าลยัดอกอโศกบชูาพระพทุธเจา้ นางไปเกดิในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์เพราะไดนํ้าดอกอโศก อนัสมบรูณ์ดว้ยสแีละกลิน่จากป่าอนัธวนัเขา้ไป
โปรยลงบนพทุธอาสน์ขณะทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๘๐/
๗๗) 

ปาริจฉัตตกะ : ดอกไมส้วรรคช์ือ่ปารจิฉตัตกะ มกีลิน่หอม น่ารืน่รมย ์ นางเทพธดิานํามารอ้ย
เป็นมาลยัทพิย ์

                       อธบิายมาในปารจิฉตัตกวมิาน วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูใ้ชม้าลยัดอกอโศก
บชูาพระพทุธเจา้ เมือ่พระมหาโมคคลัลานเถระถามเทพธดิาองคห์น่ึงวา่ 
เทพธดิา เธอนําดอกไมส้วรรคช์ือ่ปารจิฉตัตกะ หอมหวน น่ารืน่รมย ์มารอ้ยเป็น
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มาลยัทพิย ์ขบัรอ้งรืน่เรงิบนัเทงิอยู ่ เมือ่เธอนัน้กาํลงัฟ้อนราํอยู ่ เสยีงทพิยน่์าฟัง 
น่ารื่นรมยใ์จ ยอ่มเปล่งออกจากอวยัวะน้อยใหญ่ทุกสว่นสดัของเธอ ทัง้กลิน่ทพิย์
หอมระรืน่ชืน่ใจ กฟุ้็งออกจากอวยัวะน้อยใหญ่ทุกสว่นสดัของเธอ น้ีเป็นผลของ
กรรมอนัใดเล่านางตอบวา่ ดฉินัไดน้้อมนํามาลยัดอกอโศกซึง่มเีกสรงามเลื่อม
ประภสัสรมสีสีด มกีลิน่หอมฟุ้ง ไปน้อมบชูาพระพทุธเจา้ (ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๖๘๐/
๗๗) 

ปาริจริยานุตตริยะ : การบาํรุงอนัยอดเยีย่ม 
                         อธบิายกล่าวถงึอนุตตรยิะ ความยอดเยีย่ม ๖ ประการ คอื (๑) ทสัสนานุตตริ

ยะ การเหน็อนัยอดเยีย่ม (๒) สวนานุตตรยิะ การฟังอนัยอดเยีย่ม (๓) ลาภานุต
ตรยิะ การไดอ้นัยอดเยีย่ม (๔) สกิขานุตตรยิะ การศกึษาอนัยอดเยีย่ม (๕) ปาริ
จรยิานุตตรยิะ การบาํรุงอนัยอดเยีย่ม (๖) อนุสสตานุตตรยิะ การระลกึอนัยอด
เยีย่ม (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๒๗/๓๒๘, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๙๔, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)
๒๒/๘/๔๒๐, (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๓๐/๔๗๑, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๔๐/๖๔๒) 

ปาริฉัตตกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอรยิสาวกเปรยีบไดก้บัตน้ปารฉิตัร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
สมยัทีอ่รยิสาวกคดิวา่จะออกบวชเป็นบรรพชติจนบรรลุคุณพเิศษ เปรยีบ
เหมอืนกบัสมยัทีต่น้ปารฉิตัรปรากฏเป็นใบเหลอืจนถงึออกดอกบานสะพรัง่ โดย
ทรงเปรยีบเทยีบเป็นคู ่ๆ ม ี๗ คู ่คอื (๑) สมยัทีอ่รยิสาวกคดิวา่จะออกจากเรอืน
บวชเป็นบรรพชติ เหมอืนสมยัทีต่น้ไมส้วรรคช์ือ่ปารฉิตัรของเทวดาชัน้ดาวดงึส์
มใีบเหลอืง (๒) สมยัทีอ่รยิสาวกโกนผมและหนวด นุ่มหม่ผา้กาสาวพสัตร ์เหมอืน
สมยัทีต่น้ไมส้วรรคช์ือ่ปารฉิตัรของเทวดาชัน้ดาวดงึสผ์ลดัใบ (๓) สมยัทีอ่รยิ
สาวกบรรลุปฐมฌาน เหมอืนสมยัทีต่น้ไมส้วรรคช์ือ่ปารฉิตัรของเทวดาชัน้
ดาวดงึส ์ผลดิอกออกใบแลว้ (๔) สมยัทีอ่รยิสาวกบรรลุทุตยิฌาน เหมอืนสมยัที่
ตน้ไมส้วรรคช์ือ่ปารฉิตัรของเทวดาชัน้ดาวดงึส ์ เป็นชอ่ใบชอ่ดอกแลว้ (๕) สมยั
ทีอ่รยิสาวกบรรลุตตยิฌาน เหมอืนสมยัทีต่น้ไมส้วรรคช์ือ่ปารฉิตัรของเทวดาชัน้
ดาวดงึสม์ดีอกตมูแลว้ (๖) สมยัทีอ่รยิสาวกบรรลจุตตุถฌาน เหมอืนสมยัทีต่น้ไม้
สวรรคช์ือ่ปารฉิตัรของเทวดาชัน้ดาวดงึสม์ดีอกบานแยม้แลว้ (๗) สมยัทีอ่รยิ
สาวกบรรลุเจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิุตต ิ เหมอืนสมยัทีต่น้ไมส้วรรคช์ือ่ปารฉิตัรของ
เทวดาชัน้ดาวดงึสอ์อกดอกบานสะพรัง่ แผร่ศัมไีปได ้ ๕๐ โยชน์ ในบรเิวณรอบ 
ๆ สง่กลิน่โชยไปตามลมได ้๑๐๐ โยชน์ แลว้ตรสัอกีวา่ ในแตล่ะสมยันัน้ เทวดา
ชัน้ต่าง ๆ เริม่ตัง้แตช่ัน้ภุมมเทวดาจนถงึชัน้พรหมกายกิากก็ระจายขา่วแสดง
ความชืน่ชมยนิดตี่ออรยิสาวกไปตามลาํดบัชัน้วา่ ทา่นรปูน้ี มชีือ่อย่างนี้ เป็น
สทัธวิหิารกิของทา่นผูม้ชีือ่น้ี ไดอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จากบา้นหรอื
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นิคมชือ่โน้น ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะดว้ยปัญญาอนัยิง่
เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั เพยีงครูเ่ดยีวเทา่นัน้ เสยีงป่าวประกาศไปถงึพรหมโลก 
เหมอืนในสมยัทีต่น้ไมส้วรรคช์ือ่ปารฉิตัรของเทวดาชัน้ดาวดงึสม์ใีบเหลอืง 
เทวดาชัน้ดาวดงึสต์่างกพ็ากนัดใีจวา่ บดัน้ี ตน้ปารฉิตัรมใีบเหลอืง ไม่นานนกั
เดีย๋วใบกร็ว่งหล่น ...จกัผลดิอกออกใบ ...จกัเป็นชอ่ใบชอ่ดอก ...จกัมดีอกตมู ...
จกัดอกบานแยม้ ไมน่านนกัเดีย๋วกจ็กัมดีอกบานสะพรัง่ เมือ่ออกดอกบาน
สะพรัง่แลว้ เทวดาชัน้ดาวดงึสต์่างกม็ใีจเอบิอิม่ พรัง่พรอ้มดว้ยกามคุณ ๕ บาํเรอ
ตนอยูต่ลอด ๔ เดอืนทพิย ์ ณ โคนตน้ไมส้วรรคช์ือ่ปารฉิตัร ซึง่ในสมยันัน้ ตน้
ปารฉิตัรจะมอีานุภาพแผร่ศัมไีปได ้๕๐ โยชน์ ในบรเิวณรอบ ๆ สง่กลิน่โชยไป
ตามลมได ้๑๐๐ โยชน์  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๙/๑๔๗) 

ปาริฉัตตกะ, ต้นไม้ : คาํอุปมาตน้ทองหลางเป็นเลศิกวา่ตน้ไมข้องเหล่าเทพสวรรคช์ัน้
ดาวดงึสเ์ชน่เดยีวกบัปัญญนิทรยีเ์ป็นเลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรม 

                        อธบิาย มาในทุตยิรุกขสตูร วา่ดว้ยอุปมาดว้ยตน้ไม ้ สตูรที ่ ๒ กล่าวถงึตน้
ทองหลางเป็นเลศิกวา่ตน้ไมข้องเหล่าเทพในสวรรคเ์ชน่เดยีวกบัปัญญนิทรยีเ์ป็น
เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรม ความวา่ “ตน้ไมข้องเหล่าเทพชัน้ดาวดงึส ์ตน้ปารฉิตัต
กะ (ตน้ทองหลาง) ชาวโลกกล่าววา่เลศิกวา่ตน้ไมท้ัง้หลาย สว่นโพธปัิกขยิธรรม
เหล่าใดเหล่าหน่ึง ปัญญนิทรยีบ์ณัฑติกล่าววา่เลศิกวา่ เพราะเป็นไปเพือ่ความ
ตรสัรู ้ (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๕๓๘/๓๔๙, ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๙๐/๕๓๕, ข.ุม.(ไทย)๒๙/
๑๙๑/๕๓๙) 

ปาริฉัตร, ดอกไม้สวรรค  ์: ดอกไมส้วรรคข์องเหล่าเทพชัน้ดาวดงึส ์ สมบรูณ์ดว้ยสแีละกลิน่
หอม อรยิสาวกเปรยีบไดก้บัตน้ปารฉิตัร 

                         อธบิายเป็นการสาํแดงปาฏหิารยิเ์กบ็ผลมะม่วง ผลมะขามป้อม ดอก
ปารฉิตัรของพระผูม้พีระภาคกบัชฎลิอุรุเวลกสัสปะ ทา่นคดิผดิและไดเ้ขา้ไปเฝ้า
พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ครัน้ถงึแลว้จงึกราบทลูบอกภตัตกาลวา่ “ขา้แต่มหา
สมณะ ไดเ้วลาแลว้ ภตัตาหารเสรจ็แลว้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “ไปเถดิ กสัสปะ 
เราจะตามไป” ทรงสง่ชฎลิอุรุเวล กสัสปะไป ทรงเกบ็ผลมะม่วง ฯลฯ ผล
มะขามป้อม ฯลฯ ผลสมอ ณ ทีอ่นัไมไ่กลจากตน้หวา้ทีม่อียูใ่นชมพทูวปี ฯลฯ 
เสดจ็ไปสูภ่พดาวดงึสท์รงเกบ็ดอกปารฉิตัรแลว้เสดจ็ลงมาประทบันัง่ในโรงไฟ
ก่อน ขณะนัน้ ชฎลิอุรุเวลกสัสปะคดิวา่ “พระมหาสมณะมฤีทธิม์าก มอีานุภาพ
มากจรงิ ถงึกบัสง่เรากลบัมาก่อน เสดจ็ไปยงัภพดาวดงึสท์รงเกบ็ดอกปารฉิตัร
แลว้เสดจ็ลงมาประทบันัง่ในโรงไฟก่อน แต่ไมเ่ป็นพระอรหนัตเ์หมอืนเราแน่”(ว.ิ
ม.(ไทย)๔/๔๕/๕๘, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๙/๑๔๗) 



 

๓๒๕๖ 
 

 

ปาริปรูิมทะ : ความเมาในความมรีา่งกายสมบรูณ์ 
                         อธบิายมาในเอกกนิทเทส กล่าวถงึความเมา กริยิาทีเ่มา ภาวะทีเ่มา ความ

ถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน ความทะนงตน ความเชดิชู
ตนเป็นดุจธง ความเหอ่เหมิ ความ ทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูนเป็นดุจธงเพราะอาศยั
ความมรี่างกายสมบรูณ์ น้ีเรยีกวา่ ปารปิรูมิทะ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๔๔/
๕๔๙) 

ปาริไลยกะ, ป่า : ชือ่เขตป่าทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ ควงไมร้งั ในราวป่ารกัขติวนั เป็นที่
เงยีบสงดั อยูผ่าสกุด ี

                        อธบิายเรือ่งพญาชา้งปารไิลยกะ เมื่อพระผูม้พีระภาคไดท้รงชีแ้จงใหท้า่นพระ
อนุรุทธะ ทา่นพระนนัทยิะ และทา่นพระกมิพลิะเหน็ชดั ชวนใหอ้ยากรบัไป
ปฏบิตั ิ เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา
แลว้ เสดจ็ลุกขึน้จากอาสนะเสดจ็จารกิไปทางป่าปารไิลยกะ เสดจ็จารกิไป
ตามลาํดบั จนถงึป่าปารไิลยกะแลว้ พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีค่วงไมร้งั ใน
ราวป่ารกัขติวนั เขตป่าปารไิลยกะนัน้ พระผูม้พีระภาคเสดจ็หลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั 
ทรงเกดิความคดิคาํนึงในพระทยัอยา่งนี้วา่ “เมือ่ก่อนเราคลุกคลกีบัพวกภกิษุ
ชาวกรุงโกสมัพทีีก่่อความบาดหมาง ไม่ผาสกุเลย ก่อความทะเลาะ ก่อความ
ววิาท ก่อเรือ่งอือ้ฉาว ก่ออธกิรณ์ในสงฆ ์ เวลานี้เราวา่งเวน้จากพวกภกิษุ
ชาวกรุงโกสมัพเีหล่านัน้ ทีก่่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความววิาท 
ก่อเรือ่งอือ้ฉาว ก่ออธกิรณ์ในสงฆ ์อยูผู่เ้ดยีวไมม่เีพือ่น อยูผ่าสกุด”ี(ว.ิม.(ไท) ๕/
๔๖๗/๓๕๙, (วมิ.(ไทย)๕/๔๖๗/๓๖๑) 

ปาริวาสิกปาริสทุธิ : ปารสิทุธคิา้ง ปารสิทุธทิีใ่หแ้ลว้แต่งดไวก้อ่น 
                        อธบิายการไมพ่งึทาํอุโบสถดว้ยการใหป้ารวิาสกิปารสิทุธ ิ เวน้แต่บรษิทัยงัไม่

ลุกขึน้ อน่ึง ไมพ่งึทาํอุโบสถในวนัมใิชว่นัอุโบสถ เวน้แต่วนัทีส่งฆส์ามคัค ี
หมายถงึภกิษุทัง้หลายนัง่ประชุมกนัดว้ยประสงคจ์ะทาํอุโบสถ ขณะ นัน้เอง ไดม้ี
ภกิษุรปูหน่ึงกล่าววา่ “วนันี้ ไมค่วรทาํอุโบสถ เพราะฤกษ์ไมด่”ี ดงันี้เป็นตน้ 
ภกิษุทัง้หลาย จงึสละเลกิปารสิทุธแิลว้ลกุขึน้ มภีกิษุรปูหน่ึงกล่าววา่ “ประโยชน์
ไดล้่วงเลยบุคคลผูม้วัแต่รอฤกษ์ ยามอยู ่ พวกทา่นจะไดป้ระโยชน์อะไรจาก
ดวงดาว” ภกิษุทัง้หลายจงึตกลงจะทาํสงัฆกรรมต่อไป โดยไมต่อ้ง นําปารสิทุธิ
มาใหม ่ อยา่งนี้ไมส่มควร เพราะปารสิทุธทิีใ่หไ้วก่้อน เป็น “ปารวิาสกิปารสิทุธ”ิ 
(ว.ิม.(ไทย)๔/๑๘๓/๒๘๘,กงฺขา.อ. ๔๐๓-๔๐๔) 

ปาริสทุธิ : ความบรสิทุธิ ์๔ ประการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรูท้รงเหน็ ตรสัไวช้อบแลว้ 



 

๓๒๕๗ 
 

 

                       อธบิายองคค์วามเพยีรเพือ่ปารสิทุธ ิ ความบรสิทุธิ ์ ๔ ประการ พระผูม้พีระ
ภาคเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ตรสัไวช้อบแลว้ เพือ่ความ
หมดจดแห่งสตัวท์ัง้หลาย เพือ่กา้วล่วงโสกะและปรเิทวะ (ความเศรา้โศกและ
ความครํ่าครวญ) เพือ่ดบัทกุข ์(ความทุกขก์าย) และโทมนสั (ความทุกขใ์จ) เพือ่
บรรลุญายธรรม เพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพาน องคค์วามเพยีรเพือ่ปารสิทุธ ิ๔ ประการ 
(๑) องคค์วามเพยีรเพือ่สลีปารสิทุธ ิ (๒) องคค์วามเพยีรเพือ่จติตปารสิทุธ ิ (๓) 
องคค์วามเพยีรเพือ่ทฏิฐปิารสิทุธ ิ (๔) องคค์วามเพยีรเพือ่วมิตุตปิารสิทุธ ิ (องฺ.
จตุกฺก(ไทย)๒๑/๑๙๔/๒๙๐) 

ปาริสทุธิอโุบสถ : ความบรสิุทธิแ์หง่อุโบสถอื่น ๆ นอกจากอุโบสถปกต ิ
                       อธบิายเป็นการกล่าวถงึอุโบสถอื่น ๆ อกีแบบหน่ึงนอกจากอุโบสถปกต ิ คอื 

ปารสิทุธอุิโบสถ เป็นหนึ่งในอุโบสถอกี ๒ อยา่ง คอื (๑) สตัตุทเทสอุโบสถ (๒) 
อธฐิานอุโบสถ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๘, (ว.ิป.(ไทย)๘/๓๒๕/๔๗๖) 

ปารสุกวนั : ชือ่สวนในสวรรคท์ีปุ่ณณนกยกัษ์ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้อดพระเนตร 
                         อธบิาย มาในมณิกณัฑต์อนวา่ดว้ยอานุภาพแกว้มณี ปุณณกยกัษ์กราบทลู

ผูพ้ระมพีระภาคใหท้อดพระเนตรวา่ขอทลูเชญิพระองคท์อดพระเนตรสวน
สวรรค ์คอื ปารุสกวนั จติรลดาวนั มสิกวนั นนัทวนั และเวชยนัตปราสาท (ข.ุ
ชา.(ไทย) ๒๘/๑๔๒๓/๔๐๔) 

ปาละ, พระ : ชือ่ภกิษุรปูหนึ่งในหลาย ๆ รปูทีม่ชี ือ่เสยีงมกัสงบ อยู่ผาสกุ ไดร้บัคาํชมจากพระ
ผูม้พีระภาควา่ ดลีะ ดลีะ 

                        อธบิายมาในกณัฏกสตูร วา่ดว้ยปฏปัิกขธรรม สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนัเขตกรุงเวสาล ี พรอ้มดว้ยพระสาวกผู้
เป็นเถระทีม่ชีือ่เสยีงหลายรปู คอื ท่านพระปาละ ทา่นพระอุปปาละ ทา่นพระ
กกักฏะ ทา่นพระกฬมิภะ ทา่นพระนิกฏะทา่นพระกฏสิสหะ และพระสาวกผูเ้ป็น
เถระมชีือ่เสยีงเหล่าอื่นทนีัน้ พระเถระเหล่านัน้ เขา้ไปยงัโคสงิคสาลวนทายวนั 
เป็นผูเ้งยีบเสยีง ไมพ่ลุกพล่าน อยูผ่าสกุ” พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
ดลีะ ดลีะ มหาสาวกเหล่านัน้ เมื่อตอบใหช้ดัเจนพงึตอบดงันัน้ เพราะเรากล่าว
วา่ฌานมเีสยีงเป็นปฏปัิกษ์ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๒/๑๕๘) 

ป่าละเมาะ : ป่าทีม่คีนอาศยัทาํมาหากนิ สญัจรไปมา  
                       อธบิายป่าทีพ่ระผูม้พีระภาคเหล่านัน้ทรงใชส้อยเสนาสนะ เป็นสถานทีอ่นัสงดั 

มเีสยีงเบา มเีสยีงเอด็องึน้อย ปราศจากเสยีงพดูของคนทีส่ญัจร เป็นสถานทีค่วร
ทาํเรือ่งลบัของมนุษย ์ควรแก่การหลกีเรน้ เหมอืนเราผูป้ฏบิตัอิยูใ่นบดัน้ี (ท.ีปา.



 

๓๒๕๘ 
 

 

(ไทย)๑๑/๕๒/๓๖, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๗๖/๕๔, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๗๖/๒๒๐, ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๒๘๖/๒๓๔,ท.ีปา.ฏกีา ๕๒/๑๗) 

ปาลาอบุาสิกา : ชือ่อุบาสกิาคนหน่ึง ทาํหน้าทีเ่ป็นอุปัฏฐายกิาพระผูม้พีระภาคเจา้ 
                        อธบิาย มาในเรวตะพทุธวงค ์กล่าวถงึอุบาสกและอุบาสกิา ๔ คน ทาํหน้าที่

อุปัฏฐากพระผูม้พีระภาคเจา้กล่าวคอืวรณุอุบาสกและสรภอุบาสก เป็นอคัร
อุปัฏฐาก ปาลาอุบาสกิาและอุปปาลาอุบาสกิา เป็นอคัรอุปัฏฐายกิา (ข.ุพทฺุธ.
(ไทย)๓๓/๒๓/๖๑๗) 

ปาลิตะ, พระ : ชือ่ของพระเถระรปูหนึ่งทาํหน้าทีเ่ป็นพระอุปัฏฐานพระพทุธเจา้พระนามวา่
มงัคละ 

                        อธบิายมาในมงัคลพทุธวงศก์ล่าวถงึพระเถระสามรปูทาํหน้าทีเ่ป็นอุปัฏฐาก
พระพทุธเจา้ กล่าวคอื พระสเุทวเถระและพระธรรมเสนเถระ เป็นพระอคัรสาวก 
พระเถระนามวา่ปาลติะ เป็นพระอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้พระนามวา่มงัคละ ผู้
แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๐๖) 

ปาลิเลยยกะ,  ป่า : ชือ่ป่าทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็ประทบั ณ โคนไมร้งัอนังามตอบปัญหาภกิษุ
เรือ่งการทาํอาสวะใหส้ิน้ไปดว้ยหลกัธรรมทัง้หลาย 

                        อธบิายมาในปาลเิลยยสตูร โดยครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปโดย
ลาํดบั ถงึป่าปาลเิลยยกะ ทราบว่า ณ ทีน่ัน้พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ โคน
ไมร้งัอนังาม ต่อมา ภกิษุจาํนวนมากเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ภกิษุรปู
หน่ึงไดเ้กดิความคดิคาํนึงอยา่งนี้วา่ “เมือ่บุคคลรู ้เหน็อยา่งไร อาสวะทัง้หลายจงึ
สิน้ไปโดยลาํดบั” พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิคาํนึงของภกิษุนัน้ดว้ย
พระทยัจงึรบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราไดแ้สดงธรรม
โดยการวจิยั (การเลอืกเฟ้น) แสดงสตปัิฏฐาน ๔ ประการโดยการวจิยั แสดง
สมัมปัปธาน ๔ ประการโดยการวจิยัแสดงอทิธบิาท ๔ ประการโดยการวจิยั 
แสดงอนิทรยี ์๕ ประการโดยการวจิยัแสดงพละ ๕ ประการโดยการวจิยั แสดง
โพชฌงค ์ ๗ ประการโดยการวจิยัแสดงอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ โดยการวจิยั ภกิษุ
ทัง้หลาย เราไดแ้สดงธรรมโดยการวจิยัเชน่นี้ ธรรมอนัเราแสดงแลว้โดยการวจิยั
เชน่นี้ แต่กม็ภีกิษุบางรปูในธรรมวนิยันี้ยงัเกดิความคดิคาํนึงวา่ ‘เมือ่บุคคลรู ้
เหน็อยา่งไร อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยลาํดบั’(ส.ํข.(ไทย)๑๗/๘๑/๑๒๙) 

ปาลิเลยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยป่าปาลเิลยยกะเมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ โฆสติาราม
ไดท้รงเกบ็งาํเสนาสนะแลว้เสดจ็จากไปไมน่าน  ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปหาทา่นพระ
อานนทแ์ลว้ถามถงึเหตุทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็จากไป  ทา่นพระอานนทต์อบวา่  
การทีพ่ระผูม้พีระภาคทาํเชน่นัน้  โดยไมไ่ดท้รงรบัสัง่พวกอุปัฏฐาก  ไมไ่ดต้รสั



 

๓๒๕๙ 
 

 

อาํลาภกิษุสงฆ ์  เสดจ็จารกิไปพระองคเ์ดยีวไมม่ผีูต้ดิตามนัน้  เพราะมพีระ
ประสงคจ์ะประทบัอยูเ่พยีงลาํพงั  ไมค่วรทีใ่ครจะตดิตาม 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปถงึป่าปาลเิลยยกะประทบัอยู ่ ณ โคนไมร้งั  
ภกิษุจาํนวนมากไดพ้ากนัเขา้ไปเฝ้า  พระองคไ์ดช้ีแ้จงใหภ้กิษุเหล่านัน้เหน็ชดั  
ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิ  เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้  ปลอบชโลมใจให้
สดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา  เมื่อไดท้รงทราบวา่  ภกิษุรปูหนึ่งสงสยัวา่  เมือ่
บุคคลรู ้ เหน็อยา่งไร  อาสวะจงึจะสิน้ไป  จงึตรสัวา่  เราไดแ้สดงสตปัิฏฐาน  ๔  
สมัมปัปธาน  ๔  อทิธบิาท  ๔  อนิทรยี ์  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค ์  ๗  และ
อรยิมรรคมอีงค ์  ๘  โดยการเลอืกเฟ้นแลว้เชน่นี้  แต่กม็ภีกิษุบางรปูยงัเกดิ
ความคดิวา่  เมือ่บุคคลรู ้  เหน็อยา่งไร  อาสวะทัง้หลายของเขาจงึสิน้ไปโดย
ลาํดบั  จงึทรงแสดงลกัษณะสงัขารของปถุุชนและการรูเ้หน็สงัขารอนัเป็นเหตุให้
สิน้อาสวะวา่  ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั  ไมไ่ดเ้หน็พระอรยิะ  ไมฉ่ลาดและไมไ่ดร้บัการ
แนะนําในธรรมของพระอรยิะ  ไมไ่ดเ้หน็สตับุรษุ  ไมฉ่ลาดและไมไ่ดร้บัการ
แนะนําในธรรมของสตับุรุษ  พจิารณาเหน็รปู  โดยความเป็นอตัตาบา้ง  
พจิารณาเหน็อตัตาวา่มรีปูบา้ง  พจิารณาเหน็รปูในอตัตาบา้ง  พจิารณาเหน็
อตัตาในรปูบา้ง  พจิารณาเหน็เวทนา  สญัญา  สงัขารและวญิญาณว่ามอีตัตา  
พจิารณาเหน็อตัตาวา่มเีวทนา  สญัญา  สงัขารและวญิญาณ  พจิารณาเหน็
เวทนา  สญัญา  สงัขารและวญิญาณในอตัตา  พจิารณาเหน็อตัตาในเวทนา  
สญัญา  สงัขารและวญิญาณบา้ง  การพจิารณาเหน็นัน้จดัเป็นสงัขาร  สงัขารนัน้
และเหตเุกดิอนัมตีณัหาเป็นตน้ลว้นไมเ่ทีย่ง  ถูกปัจจยัปรุงแต่ง  อาศยัปัจจยั
เกดิขึน้  ดว้ยเหตุนัน้  อาสวะทัง้หลายของเขาจงึสิน้ไปโดยลาํดบั ปุถุชนมี
ความเหน็อยา่งนี้วา่  อตัตากบัโลกเป็นอยา่งเดยีวกนั  เรานัน้ละโลกนี้ไปแลว้  
จกัเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ ยัง่ยนื  คงทน  ไมผ่นัแปร  ความเหน็วา่เทีย่ง(สสัสตทฏิฐ)ิ  มี
ความเหน็อยา่งนี้วา่  ถา้เราไมพ่งึม ี แมบ้รขิารของเรากไ็มพ่งึม ี ถา้เราจกัไมไ่ดม้ี
แลว้  แมบ้รขิารของเรากจ็กัไมม่ ี  ความเหน็วา่ขาดสญู(อุจเฉททฏิฐ)ิหรอืมคีวาม
สงสยั  เคลอืบแคลง  ไมแ่น่ใจในสทัธรรม  ความเหน็เป็นตน้เชน่นี้กจ็ดัเป็น
สงัขารเหมอืนกนั  สงัขารนัน้และเหตเุกดิอนัมตีณัหาเป็นตน้ลว้นไมเ่ทีย่ง  ถูก
ปัจจยัปรุงแต่ง  อาศยัปัจจยัเกดิขึน้เทา่นัน้  ดว้ยเหตุนัน้  อาสวะทัง้หลายของเขา
จงึสิน้ไปโดยลาํดบั (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๑/๑๒๙) 

ป่าล ุมพินี  : ชือ่อุทยานนามวา่ลุมพนีิ เป็นสถานทีพ่ระผูม้พีระภาคประสตู ิ เป็นหนึ่งในสงัเวช
นียสถาน ๔ ตาํบล 

                        อธบิายมาในอฏัฐารสมวรรค เรือ่งมนุสสโลกกถา วา่ดว้ยมนุษยโลก เป็นคาํ
สนทนากนัของทา่น สก.กบั ปร. เพือ่พสิจูน์วา่พระผูม้พีระภาคทรงดาํรงอยูใ่น



 

๓๒๖๐ 
 

 

มนุษยโลก โดย ทา่น สก. ทา่นไมย่อมรบั ถามทา่น ปร. วา่ “พระผูม้พีระภาค
พทุธเจา้ทรงดาํรงอยูใ่นมนุษยโลก” ใชไ่หม ปร. ใช ่สก. เจดยี ์อาราม วหิาร คาม 
นิคม นคร รฐั ชนบททีพ่ระพทุธเจา้เคยประทบัอยูม่อียูม่ใิชห่รอื ปร. ใช ่สก. หาก
เจดยี ์ อาราม วหิาร คาม นิคม รฐั ชนบททีพ่ระพทุธเจา้เคยประทบัอยูม่อียู่ 
ดงันัน้ ทา่นจงึควรยอมรบัวา่ “พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงดาํรงอยูใ่น
มนุษยโลก” สก. ทา่นไมย่อมรบัวา่ “พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงดาํรงอยูใ่น
มนุษยโลก” ใชไ่หม ปร. ใช่ สก. พระผูม้พีระภาคประสตูทิีป่่าลุมพนีิ ตรสัรูท้ ีค่วง
ไมโ้พธิ ์ ประกาศธรรมจกัรทีก่รุงพาราณส ี ปลงอายสุงัขารทีป่าวาลเจดยี ์
ปรนิิพพานทีก่รุงกุสนิารามใิชห่รอื ปร. ใช ่สก. หากพระผูม้พีระภาคประสตูทิีป่่า
ลุมพนีิ ฯลฯ ปรนิิพพานทีก่รุงกุสนิารา ดงันัน้ ทา่นจงึควรยอมรบัวา่ “พระผูม้พีระ
ภาคพทุธเจา้ทรงดาํรงอยูใ่นมนุษยโลก” (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๘๐๒/๘๓๙) 

ปาวา, กรงุ : ชือ่นครหลวงของแควน้มลัละคูก่บัเมอืงกุสนิารา โดยนครหลวงเดมิของแควน้
มลัละชือ่กุสาวดแีต่ในภายหลงัแยกเป็นกุสนิารากบัปาวา เป็นนครทีพ่ระ
มหากสัสปะซึง่เดนิทางอยูร่ะหวา่งนครกุสนิารากบันครปาวาเหน็ดอกไมส้วรรค์
ชือ่มณฑารพตกลงมาบูชาพระพทุธเจา้ในวนัปรนิิพพานและเป็นนครทีพ่ระผูม้ี
พระภาคเสดจ็ดบัขนัธป์รนิิพพาน 

                        อธบิายนครปาวาเป็นนครสาํคญัเพราะเป็นนครคูข่นานกบันครกุสนิารา นคร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน มตีาํนานทีเ่กดิขึน้ทีน่ครแหง่นี้
มากมายและสาํคญั ความวา่ ทา่นพระมหากสัสปะเรยีกภกิษุทัง้หลายมากล่าววา่ 
“ทา่นทัง้หลาย คราวหน่ึงผมพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รปูเดนิ
ทางไกลจากกรุงปาวาไปกรงุกุสนิารา ขณะทีผ่มแวะลงขา้งทาง นัง่พกัที ่ณ ควง
ไมแ้หง่หนึ่ง สมยันัน้ อาชวีกคนหนึ่งถอืดอกมณฑารพจากกรุงกุสนิารา เดนิสวน
ทางจะไปกรุงปาวา ไดเ้หน็อาชวีกนัน้เดนิมาแต่ไกล จงึถามอาชวีกวา่ “ทา่น
ทราบขา่วพระศาสดาของเราบา้งไหม” อาชวีกตอบวา่ “เราทราบ พระสมณะโค
ดมปรนิิพพานได ้ ๗ วนัเขา้วนันี้ เรา ถอืดอกมณฑารพดอกน้ีมาจากที่
ปรนิิพพานนัน้” บรรดาภกิษุผูย้งัไมป่ราศจากราคะ เพอ้ราํพนัวา่ “พระผูม้พีระ
ภาคปรนิิพพานเรว็นกั พระสคุตปรนิิพพานเรว็นกั ดวงตาในโลกอนัตรธานไป
เสยีแลว้” สว่นภกิษุทัง้หลายทีป่ราศจากราคะ มสีตสิมัปชญัญะ กอ็ดกลัน้ไวว้า่ 
“สงัขารทัง้หลาย ไมเ่ทีย่งจะหาความเทีย่งแทใ้นสงัขารนี้แต่ทีไ่หนเลา่” ตาํนานที่
สาํคญัอกีเรือ่ง คอื พระผูม้พีระภาคประทบัอยูต่ามความพอพระทยัใน โภคนคร
แลว้ รบัสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรสัวา่ “มาเถดิ อานนท ์ เราจะเขา้ไปยงักรุง
ปาวากนั” ทา่นพระอานนทท์ลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ ต่อมา พระผูม้พีระภาค
พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่เสดจ็ไปถงึกรุงปาวา ประทบัอยูท่ีอ่มัพวนัของนายจุ



 

๓๒๖๑ 
 

 

นทกมัมารบุตรเขตกรุงปาวาและเสดจ็ปรนิิพพานทีน่ครน้ี(ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๔๓๗/
๓๗๕, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๘๙/๑๓๗,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๖๔/๑๒๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/
๔๑/๕๐,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๗/๑๗๙,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๗๕/๓๒๕) 

ปาวาร, ผา้ : ผา้หม่ใหญ่ อาจเป็นผา้ฝ้ายมขีน หรอืผา้ชนิดอื่นกไ็ด ้
                        อธบิาย เรือ่งจวีรขนัธกะ กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตผา้ปาวาร ผา้

ไหม และผา้โกเชาว ์ สมยันัน้ ผา้ปาวารไดเ้กดิขึน้แก่สงฆ ์ ภกิษุทัง้หลายจงึนํา
เรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุ
ทัง้หลาย เราอนุญาตผา้ปาวาร” ผา้ปาวารแกมไหมเกดิขึน้แก่สงฆ ์ (ว.ิม.(ไทย) 
๕/๓๓๗/๑๙๘, ว.ิม.(ไทย)๕/๓๓๗/๑๙๙,ว.ิอ. ๓/๓๓๗/๒๐๘) 

ปาวาริกมัพวนั : ชือ่ของป่านามวา่ปาวารกิมัพวนั อยุใ่นเขตเมอืงนาฬนัทา เมอืงทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงธรรมกีถาเป็นอนัมากแก่ภกิษุทัง้หลายเรือ่ง ลกัษณะศลีสมาธ ิ
ปัญญา เป็นอยา่งน้ี ปฏบิตัใิหด้แีลว้จะมผีลมาก มอีานิสงสม์าก 

                        อธบิายเมอืงนี้ มตีาํนานทางพระพุทธศาสนาทีส่าํคญั ความวา่ พระผูม้พีระ
ภาคเมือ่ประทบัอยูใ่นปาวารกิมัพวนั เขตเมอืงนาฬนัทา ทรงแสดงธรรมกีถาเป็น
อนัมากแก่ภกิษุทัง้หลายอยา่งนี้วา่ “ศลีมลีกัษณะอยา่งนี้ สมาธมิลีกัษณะอยา่งนี้ 
ปัญญามลีกัษณะอยา่งนี้ สมาธอินับุคคลอบรมโดยมศีลีเป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก มี
อานิสงสม์าก ปัญญาอนับุคคลอบรมโดยมสีมาธเิป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก มี
อานิสงสม์าก จติอนับุคคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐานย่อมหลุดพน้โดยชอบจาก
อาสวะทัง้หลาย คอื กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ” เมือ่พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู๋ในเมอืงนี้ พระสารบุีตรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวาย
อภวิาทแลว้นัง่ กราบทลูวา่ ‘ไมเ่คยม ีจกัไมม่ ีและยอ่มไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์
ผูอ้ื่นซึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณ๑ยิง่กว่าพระผูม้พีระภาค’(ท.ีม.(ไทย)
๑๐/๑๔๔/๘๙, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๔๗/๙๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๔๑/๑๐๓,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๕๖/๕๓,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๒๖/๑๕๑,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๓๕๘/๔๐๑,ส.ํส.(ไทย)๑๘/
๓๖๐/๔๐๖,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๓๖๑/๔๑๒,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๗๘/๒๓๐) 

ปาวาลเจดีย  ์: ชือ่เจตยีสถาน ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเวสาล ี พระผูม้พีระภาคแสดงนิมติโอภาสครัง้
สดุทา้ยและทรงปลงอายสุงัขาร ณ ปาวาลเจดยีน้ี์ ก่อนปรนิิพพาน ๓ เดอืน และ
เจดยีน้ี์มคุีณลกัษณะอนัน่ารืน่รมยซ์ึง่พระผูม้พีระภาคตรสัสรรเสรญิ และเสดจ็
ประทบันัง่บนผา้นิสทีนะทีพ่ระอานนทป์ลูาดถวาย 

                         อธบิายพระผูม้พีระภาคแสดงนิมติโอภาสครัง้สดุทา้ย ทีป่าวาลเจดยี ์ โดย
เวลาเชา้ พระองคท์รงครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีรเสดจ็เขา้ไปยงักรุงเว
สาลเีพือ่บณิฑบาต เสวยพระกระยาหารเสรจ็แลว้ รบัสัง่เรยีกทา่นพระอานนทว์า่
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จะเสดจ็ไปยงัปาวาลเจดยี”์ ประทบันัง่บนพุทธอาสน์ทีท่า่น พระอานนทป์ลูาด
ถวาย พระผูม้พีระภาคไดต้รสักบัทา่นพระอานนทด์งันี้วา่ “อานนท ์กรุงเวสาลน่ีา
รืน่รมย ์ อุเทนเจดยีน่์ารืน่รมย ์ โคตมกเจดยีน่์ารืน่รมย ์ สตัตมัพเจดยีน่์ารืน่รมย ์
พหุปุตตเจดยีน่์ารืน่รมย ์ สารนัททเจดยีน่์ารืน่รมย ์ปาวาลเจดยีน่์ารืน่รมย ์พระผู้
มพีระภาค ทรงทาํนิมติทีช่ดัแจง้ ทรงทาํโอภาสทีช่ดัเจน แลว้ปลงอายสุงัขาร
ก่อนปรนิิพพาน ๓ เดอืน (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๖/๑๑๒, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๘๒๒/
๓๘๖,อ.ํอฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๐/๓๗๒, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๘๐๒/๘๓๙) 

ปาเวรกหตัถิวตัถ:ุเรือ่งชา้งปาเวรกะ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่  เธอ
ทัง้หลายจงยนิดใีนความไมป่ระมาท จงตามรกัษาจติของตน จงถอนตนขึน้จาก
หล่ม เหมอืนชา้งกุญชรทีจ่มลงในเปือกตม ถอนตนขึน้ได ้    ฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๓๒๗/๑๓๕) 

ปาสราสิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกองบ่วงดกัสตัวพ์ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่ภกิษุจาํนวน ๕๐๐ 
รปู ณ อาศรม ของรมัมกพราหมณ์ เขตกรุงสาวตัถ ี เนื่องจากภกิษุเหล่าน้ี
เดนิทางมาพบทา่น พระอานนท ์ เพือ่ขออนุญาตเขา้เฝ้าและฟังธรรมเฉพาะพระ
พกัตรพ์ระผูม้พีระภาค ทา่นพระอานนทจ์งึขอใหไ้ปนัง่รออยูท่ีอ่าศรมของรมัมก
พราหมณ์ เมือ่มโีอกาสไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคใหเ้สดจ็ไปโปรดภกิษุเหล่าน้ี 
และเมือ่พระองคเ์สดจ็ไปถงึ ทรงไดย้นิภกิษุเหล่าน้ีกาํลงัสนทนาธรรมกนัอยู ่ทรง
พอพระทยั ประทบัยนือยูท่ีป่ระตูอาศรมจนภกิษุเหล่าน้ีสนทนาธรรมจบลง ดว้ย
ทรงปรารภเหตุน้ี จงึตรสัสอนเรือ่งการแสวงหาทีป่ระเสรฐิ  โดยตรสัวา่  การ
แสวงหาม ี๒ อยา่ง คอื การแสวงหาทีป่ระเสรฐิ และการ แสวงหาทีไ่มป่ระเสรฐิ 
แลว้ทรงอธบิายวา่ การแสวงหาทีไ่มป่ระเสรฐิ ไดแ้ก ่ การทีบุ่คคลผูม้คีวามเกดิ 
ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ความเศรา้โศก และความ เศรา้หมอง แต่ยงั
แสวงหาสิง่ทีม่คีวามเกดิ ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ความเศรา้โศก และ
ความเศรา้หมอง อยูอ่กี จากนัน้อธบิายวา่ สิง่ทีม่คีวามเกดิ ความแก่ ความเจบ็ 
ความตาย ความเศรา้โศก และความเศรา้หมอง ไดแ้ก่ บุตร ภรรยา ทาส ีทาส 
แพะ แกะ ไก่ สกุร ชา้ง โค มา้ ลา ทอง เงนิ สว่นการแสวงหาทีป่ระเสรฐิ ทรง
อธบิายวา่ ไดแ้ก่ การทีบุ่คคลผูม้คีวามเกดิ ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ความ
เศรา้โศก และความเศรา้หมอง รูช้ดัถงึโทษ ในสิง่ทีม่คีวามเกดิ ความแก่ ความ
ตาย ความเศรา้โศก และความเศรา้หมอง แสวงหานิพพานทีไ่มม่คีวามเกดิ 
ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ความเศรา้โศก และความเศรา้หมอง ทรงเล่าวา่ 
พระองคเ์องเมือ่ยงัไมไ่ดต้รสัรู ้ ไดท้รงแสวงหาทางอนัประเสรฐิ โดยเสดจ็ออก
ผนวช ทรงศกึษาและปฏบิตัธิรรมตามลทัธอิื่น เชน่ สาํนกัอาฬารดาบส สาํนกั
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อุทกดาบส เมือ่ทรงเหน็วา่ ไมใ่ชท่างอนัประเสรฐิทีจ่ะบรรลุพระนิพพาน จงึทรง
ออกจากสาํนกันัน้ ๆ แลว้ทรงบาํเพญ็เพยีรดว้ยพระองคเ์องจนไดต้รสัรู ้แลว้ทรง
แสดงปฐมเทศนาโปรดภกิษุปัญจวคัคยี ์ และภกิษุปัญจวคัคยีก์ไ็ดแ้สวงหาทางอนั
ประเสรฐิตามแบบของพระองคจ์นไดบ้รรลุอรหตัตผล  ต่อจากนัน้ ไดต้รสัถงึโทษ
แหง่กามคุณ ๕ วา่ สมณะหรอืพราหมณ์พวกใด กต็าม ถา้ยงัใฝ่ฝัน ลุ่มหลง ตดิ
พนั ไมเ่หน็โทษ ไมม่ปัีญญาทีส่ลดัออกจาก กามคุณ ๕ น้ีได ้จะตอ้งเสือ่ม ตอ้ง
พนิาศ ตอ้งถูกมารใจบาปทาํอะไร ๆ ไดต้ามชอบใจ เหมอืนเนื้อป่าทีต่ดิบ่วง 
นอนทบับ่วงพรานเนื้อจะตอ้งพนิาศ ตอ้งถูกพรานเนื้อ ทาํอะไร ๆ ไดต้ามชอบใจ 
ฉะนัน้ สว่นสมณะหรอืพราหมณ์ผูไ้มใ่ฝ่ฝัน ไมลุ่่มหลง ไมต่ดิพนั มองเหน็โทษ
ของ กามคุณ ๕ มปัีญญาทีส่ลดัออกจากกามคุณ ๕ นัน้ได ้จะไมเ่สือ่ม ไมพ่นิาศ 
ไมถู่ก มาร (กเิลส) ทาํอะไร ๆ ไดต้ามชอบใจ เหมอืนเนื้อป่าทีไ่มต่ดิบ่วง ไมน่อน
ทบับ่วงของพรานเน้ือ ฉะนัน้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๗๒/๒๙๔) 

ป้าสะใภ้ : ญาตใินสมยัมอีายขุยั ๑๐ ปีจะมคีวามวปิรติผดิเพีย้นทางเพศโดยสมสูก่นักบั
ญาต ิขาดความเคารพ นบัถอืกนั ไมต่่างอะไรกบัสตัว ์

                         อธบิาย มาในจกักวตัสิตูร กล่าวถงึคนในสมยัอายขุยั ๑๐ ปีจะมคีวามผดิ
เพีย้นทางเพศโดยสมสูก่นัไมเ่ลอืกหน้า แมญ้าตขิองตน ความวา่ เมือ่มนุษย์
ทัง้หลายมอีายขุยั ๑๐ ปี พวกเขาจกัไมม่จีติคดิเคารพยาํเกรงว่า ‘แม’่ วา่ ‘ป้า 
น้า’ วา่ ‘ป้าสะใภ ้ น้าสะใภ’้ว่า ‘ภรรยาของอาจารย’์ หรอืวา่‘ภรรยาของคร’ู สตัว์
โลกจกัถงึความสมสูป่ะปนกนัหมด เป็นเสมอืน แพะ แกะ ไก่สกุร สนุขับา้น และ
สนุขัจิง้จอก (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๐๓/๗๔) 

ปาสาณกเจดีย  ์: สถานทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ในเขตแควน้มคธ พระองคท์รงพยากรณ์
ปัญหาคาํวา่ ปาสาณกเจดยี ์

                       อธบิายมาในปารายนตัถุตคิาถานิทเทส วา่ดว้ยการสดุดธีรรมเป็นเหตุใหถ้งึ
ฝัง่ พระธรรมสงัคาหกาจารยเ์มือ่จะสรรเสรญิพระธรรมเทศนานี้จงึไดก้ล่าวไว้
ดงันี้วา่ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัคาถาน้ีแลว้ เมือ่ประทบัอยู ่ ณ ปาสาณกเจดยี ์
แควน้มคธ ไดท้รงรบัอาราธนากราบทลูหลายครัง้จากพราหมณ์ ๑๖ คน ผูเ้ป็น
ศษิยใ์กลช้ดิ ไดท้รงพยากรณ์ปัญหาแลว้ คาํวา่ ณ ปาสาณกเจดยี ์ ไดแ้ก่ พทุธ
อาสน์ตรสัเรยีกว่า ปาสาณกเจดยี ์ รวมความวา่ เมือ่ประทบัอยู ่ ณ ปาสาณก
เจดยี ์แควน้มคธ (ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๙๓/๓๓๓) 

ปาสาณนิมิต : นิมติคอืแผน่หนิ ทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งหมายสมีาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัใิห้
กาํหนดเขตสมีาในอาวาส 
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                       อธบิายมาในสมีานุชานนา วา่ดว้ยทรงอนุญาตสมีา สมมตสิมีาและนิมติแหง่
สมีา เมือ่ภกิษุทัง้หลายไดม้คีวามคดิวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัไิวว้า่ ความ
พรอ้มเพรยีงมกีําหนดเขตเพยีงอาวาสเดยีวเทา่นัน้” แลว้ดาํรวิา่ “อาวาสหนึ่งมี
การกาํหนดเขตเทา่ไร” จงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 
พระองคส์ัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหส้มมตสิมีา ภกิษุทัง้หลาย พงึสมมติ
สมีาอยา่งนี้ ดงันัน้ วธิสีมมตสิมีามอียูว่า่ ในเบือ้งตน้พงึทกันิมติ คอื ปัพพตนิมติ 
นิมติคอืภเูขา ปาสาณนิมติ นิมติคอืแผน่หนิ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕) 

ปาสาณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมารกลิง้ศลิา สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ ภเูขาคชิฌกฏู  
เขตกรุงราชคฤห ์  มารตอ้งการจะใหค้วามกลวั  ความหวาดสะดุง้ ความขนพอง
สยองเกลา้เกดิขึน้แก่พระองคจ์งึกลิง้ศลิาขนาดใหญ่ลงไปในทีใ่กลพ้ระองค ์ พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่  ถงึแมว้า่ทา่นจะกลิง้ภเูขาคชิฌกฏูมาทัง้ลกู พระพทุธเจา้
ทัง้หลายผูห้ลุดพน้แลว้โดยชอบ  กไ็มม่คีวามหวัน่ไหว  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๔๗/
๑๘๗) 

ปาสาทิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหเ้กดิความเลื่อมใส ทา่นพระจุนทะ สมณุทเทส(น้องชาย
ของทา่นพระสารบีุตร) ซึง่จาํพรรษาอยูใ่นกรุงปาวา ไดท้ราบขา่วการดบัขนัธข์อง
นิครนถ ์นาฏบุตรและการแตกสามคัคขีองพวกนิครนถห์ลงัจากนิครนถ ์นาฏบุตร
ดบัขนัธไ์ดไ้มน่านนกั จงึออกเดนิทางมาหาท่านพระอานนทท์ีห่มูบ่า้นสามคาม 
ของชาวศากยะ ในแควน้สกักะ เล่าเรือ่งทัง้หมดใหท้า่นพระอานนทฟั์ง พระเถระ
เหน็วา่ เรือ่งนี้จะเป็นเหตใุหพ้ระผูม้พีระภาคตรสัเทศนาธรรมทีส่าํคญัไดเ้รือ่งหน่ึง 
จงึชวนทา่นพระจุนทะเขา้เฝ้า ณ ปราสาทในอมัพวนั ของพวกเวธญัญาศากยะ 
กราบทลูตามทีท่า่นพระจุนทะเล่าใหฟั้งวา่ เมือ่ไมน่านมาน้ี นิครนถ ์นาฏบุตรได้
ดบัขนัธท์ีก่รุงปาวา เพราะการดบัขนัธข์องนิครนถ ์ นาฏบุตรนัน้ พวกนิครนถจ์งึ
แตกแยกกนัเป็น ๒ ฝ่าย ต่างบาดหมางกนั ทะเลาะววิาทกนัจนถงึขัน้จะฆา่ฟัน
กนั แมพ้วกสาวกนิครนถ ์นาฏบุตรทีเ่ป็นคฤหสัถนุ่์งขาวหม่ขาว กเ็กดิความเบื่อ
หน่ายคลายความรกั รูส้กึทอ้ถอยในพวกนิครนถ ์ทัง้นี้ เพราะธรรมวนิยัทีนิ่ครนถ ์
นาฏบุตรกล่าวไวไ้มด่ ี ประกาศไวไ้มด่ ี ไมเ่ป็นเครือ่งนําออกจากทุกขไ์ด ้ ไม่
เป็นไปเพือ่ความสงบระงบั เป็นธรรมทีผู่ม้ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ประกาศไว ้
เป็นธรรมวนิยัทีไ่มม่ทีีพ่ ึง่พาํนกั เพราะทีพ่ึง่พาํนกัถูกทาํลายเสยีแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในธรรมวนิยัทีศ่าสดากล่าวไวไ้มด่ ีประกาศไวไ้มด่ ีก็
เป็นเชน่นี้แหละ แลว้ทรงอธบิายขยายความโดยพสิดารต่อไป ดงันี้ 

   ๑. ทรงแสดงเปรยีบเทยีบเรือ่งองคป์ระกอบของศาสนาทรงแสดงวา่ 
องคป์ระกอบของศาสนา ๓ ประการ คอื (๑) ศาสดา (๒) หลกั ธรรม (๓) สาวก 



 

๓๒๖๕ 
 

 

เป็นสว่นสาํคญัทีท่าํใหศ้าสนาไดร้บัการสรรเสรญิ หรอืถูกตาํหนิ ตเิตยีน ดว้ย
เหตุผลต่อไปนี้  

   ๑.๑ ถา้ศาสดาไมด่ ี (ไมใ่ชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้) หลกัธรรมไมด่ ี แต่
สาวกด ีคอื ไมย่อมปฏบิตัติามหลกัธรรมนัน้ ศาสดาและหลกัธรรมจะถูกตาํหนิติ
เตยีน สว่นสาวกไดร้บัการสรรเสรญิ 

   ๑.๒ ถา้ศาสดาไมด่ ี หลกัธรรมไมด่ ี และสาวกกไ็มด่ ี คอืย่อมปฏบิตัติาม
หลกัธรรมนัน้ ทัง้ศาสดา หลกัธรรม และสาวกจะถูกตาํหนิตเิตยีน ผูป้ฏบิตัติาม 
คาํชกัชวนไมไ่ดบุ้ญ 

   ๑.๓ ถา้พระศาสดาด(ีเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้) หลกัธรรมด ี แต่สาวก
ไมด่ ี คอืไมป่ฏบิตัติาม ศาสดา และหลกัธรรมนัน้ไดร้บัการสรรเสรญิ สาวกถูก
ตาํหนิตเิตยีน สว่นผูป้ฏบิตัติามหลกัธรรมไดบุ้ญ 

   ๑.๔ ถา้ศาสดาด ี หลกัธรรมด ี และสาวกด ี คอื ปฏบิตัติาม ทัง้ศาสดา 
หลกัธรรม และสาวกไดร้บัการสรรเสรญิ ผูท้ีป่ฏบิตัติามหลกัธรรมไดบุ้ญ 

   ๑.๕ ถา้ศาสดาด ี หลกัธรรมด ี และสาวกเขา้ใจอรรถแหง่หลกัธรรมนัน้
อยา่งแจม่แจง้ เมือ่ศาสดาดบัขนัธไ์ป สาวกไม่ไดร้บัความเดอืดรอ้นในภายหลงั 

   ทรงแสดงวา่พรหมจรรย(์ศาสนพรหมจรรยค์อืศาสนา)จะบรบิรูณ์หรอืไม่
บรบิูรณ์ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

   ๒.๑ ถ้าศาสดาเป็นผู้ไม่มัน่คง ไม่มีประสบการณ์มากบวชได้ไม่นาน 
พรหมจรรย์ของศาสดานัน้ไม่บรบิูรณ์ ถ้าศาสดาเป็นผู้มัน่คง มีประสบการณ์ 
บวชมานาน พรหมจรรยข์องศาสดานัน้จงึจะบรบิรูณ์ 

   ๒.๒ แมศ้าสดาเป็นผูม้ ัน่คง เป็นตน้ แต่ถา้สาวกหรอืสาวกิาชัน้เถระกด็ ี
ชัน้มชัฌมิะกด็ ี หรอืชัน้นวกะกด็ ี ชัน้ใดชัน้หนึ่งไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดร้บัการ
แนะนํา ไมแ่กลว้กลา้ ไมบ่รรลุธรรมขัน้อรหตัตผล ไมอ่าจกล่าวพระสทัธรรมได้
โดยชอบ ไมอ่าจแสดงธรรมแกค้าํกล่าวหาของฝ่ายอื่นได ้พรหมจรรยข์องศาสดา
นัน้กไ็มบ่รบิรูณ์ (นยันี้รวมถงึอุบาสก อุบาสกิาดว้ย) สว่นพรหมจรรยท์ีบ่รบิรูณ์มี
นยัตรงกนัขา้ม 

   ๒.๓ ตรสัสรุปวา่พระองค ์ หลกัธรรมและสาวกของพระองคเ์ป็น
องคป์ระกอบทีด่ ี พรหมจรรยข์องพระองคจ์งึบรบิรูณ์ครบถว้น แพรห่ลาย
กวา้งขวาง ทัง้พระองคแ์ละสาวกของพระองคเ์ป็นผูเ้ลศิดว้ยลาภและยศ ยงัไมม่ี
ผูใ้ดในโลกทดัเทยีมได ้ พรหมจรรยข์องพระองคบ์รบิรูณ์ครบถว้น ไมย่ิง่ ไม่
หยอ่น ไมส่ามารถจะตดัทอน หรอืเพิม่เตมิอะไร ๆ ไดอ้กี ในกรณีน้ีทรงยกเอา
หลกัธรรมของอุทกดาบส รามบุตร (ผูเ้คยเป็นอาจารยข์องพระองค)์ มา
เปรยีบเทยีบใหเ้หน็วา่ มคีวามลกึซึง้แตกต่างกนั  



 

๓๒๖๖ 
 

 

   ๓. ทรงแนะนําใหท้าํสงัคายนา 
   ทรงแสดงหลกัการสงัคายนาและธรรมทีค่วรสงัคายนาไว ้ เพือ่ใหด้าํรงมัน่

ยนืนาน ต่อไป ดงัน้ี 
   ๓.๑ หลกัการสงัคายนา คอื (๑)พรอ้มเพรยีงกนัประชุม (๒)สอบทาน

อรรถกบัอรรถ (๓)สอบทานพยญัชนะกบัพยญัชนะ(๔)อยา่ทะเลาะววิาทกนั(๕)
ถา้ภกิษุใดทรงจาํอรรถและพยญัชนะมาผดิหรอืถูก อยา่เพิง่ ชืน่ชม ยอมรบั หรอื
คดัคา้น แต่ควรรว่มกนัพจิารณาตรวจสอบ ใหด้กี่อน 

   ๓.๒ ธรรมทีค่วรสงัคายนา ไดแ้ก่ โพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ คอื 
   ๑. สตปัิฏฐาน ๔  ๒.สมัมปัปธาน ๔ 
   ๓. อทิธบิาท ๔  ๔.อนิทรยี ์๕ 
   ๕. พละ ๕   ๖.โพชฌงค ์๗ 
   ๗. อรยิมรรคมอีงค ์๘ ๘.เหตุทีท่รงอนุญาตปัจจยั ๔ 
  ทรงอธบิายวา่ พระองคม์ไิดท้รงแสดงธรรมเพือ่ปิดกัน้อาสวะทัง้หลายทีจ่ะ

เกดิขึน้ ในปัจจุบนัเท่านัน้ ทัง้มใิชเ่พือ่กาํจดัอาสวะทัง้หลายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
เทา่นัน้ แต่ทรง แสดงธรรมเพือ่ประโยชน์ทัง้ ๒ ประการนี้ การทีท่รงอนุญาตให้
ภกิษุใชส้อยปัจจยั ๔ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจยัเภสชัช
บรขิาร กเ็พราะเหตุผล เดยีวกนันี้ มใิชอ่ยา่งอื่น 

   ๕. ทรงแนะนําวธิโีตต้อบกบัพวกเดยีรถยีป์รพิาชก 
   ๕.๑ ถา้เขากล่าววา่ พวกสมณะ ศากยบุตร กย็ดึถอืลทัธสิขุลัลกิานุโยค 

(การหมกมุน่ดว้ยการเสพสขุ) พงึตอบเขาวา่ สขุลัลกิานุโยค ม ี๒ แบบ คอื (๑) 
แบบชาวบา้น ไมเ่ป็นประโยชน์ ไม่ใชข่องพระ อรยิะ ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบื่อ
หน่าย คลายกาํหนดั พวกเราไมย่ดึถอื (๒) แบบทีเ่ป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่าย 
คลายกาํหนดัโดยสว่นเดยีว พวกเรายดึถอื ถา้เขาถามวา่ เพือ่หวงัอะไร พงึตอบ
วา่ สขุลัลกิานุโยค ๔ ประการ ทีเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย คลายกาํหนดัโดย
สว่นเดยีวนัน้ ผูย้ดึถอืจะพงึหวงัผล ๔ ประการ คอื บรรลุเป็น พระโสดาบนั พระ
สกทาคาม ีพระอนาคาม ีและพระอรหนัต ์

   ๕.๒ ถา้เขากล่าววา่ พวกสมณะ ศากยบตุรมหีลกัการไมแ่น่นอน พงึตอบ
วา่ พระองคท์รงบญัญตัหิลกัการทีแ่น่นอนไวแ้ลว้ เป็น หลกัการทีพ่ระสาวก จะ
ไมล่่วงละเมดิตลอดชวีติทีย่งัเหลอือยู ่ ไดแ้ก่ หลกัการ ๙ ประการ ทีพ่ระอรหนัต
ขณีาสพจะไมล่่วงละเมดิตลอด ชวีติ คอื ไมฆ่า่สตัว ์ไมล่กัทรพัย ์ไมเ่สพเมถุน ไม่
พดูเทจ็ทัง้ทีรู่ ้ ไมส่ัง่สมบรโิภคกาม ไมล่าํเอยีงเพราะชอบ เพราะชงั เพราะหลง 
และเพราะกลวั 



 

๓๒๖๗ 
 

 

   ๕.๓ ถา้เขากล่าววา่ พระสมณโคดมบญัญตัแิต่ญาณทสัสนะอนัไมม่ี
ขอบเขต ในเรือ่งอดตีเทา่นัน้ ไม่ไดบ้ญัญตัญิาณทสัสนะอนัไมม่ขีอบเขตในเรือ่ง
อนาคตเลย พงึตอบวา่ พระองคท์รงมสีตานุสารญิาณ (ญาณระลกึชาตก่ิอนได ้
คอื ปุพเพนวิาสานุสสตญิาณ) จงึทาํใหพ้ระองคท์รงรูเ้รือ่งในอดตีอนัยาวนาน 
และทรงมญีาณทีเ่กดิจากการตรสัรู ้ (มรรคญาณ ๔ คอื โสดาปัตตมิรรคญาณ - 
อรหตัตมรรคญาณ) จงึทาํใหพ้ระองคท์รงรูเ้รือ่งในปัจจุบนัและในอนาคตได้
ยาวนาน ดว้ยพระญาณทัง้สองนี้ พระองคจ์งึทรงรูว้า่ อะไรจรงิแท ้อะไรไมจ่รงิแท ้
อะไรสมควรพดู อะไรไมส่มควรพดู 

   ๖. ทรงอธบิายเรือ่งอื่น ๆ อกีหลายประการ คอื 
   ๖.๑ ทรงอธบิายเหตุทีท่รงไดพ้ระนามวา่ ตถาคต 
   ๖.๒ ทรงอธบิายปัญหาทีท่รงพยากรณ์และทีไ่มท่รงพยากรณ์ 
   ๖.๓ ทรงอธบิายทฏิฐนิิสยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอดตี คอื ปุพพนัต

กปัปิกทฏิฐ ิ ๑๖ ลทัธ ิ (ในจาํนวน ๑๘ ลทัธ ิทีต่รสัไวใ้นพรหมชาล สตูรแหง่ทฆี
นิกาย สลีขนัธวรรค พระไตรปิฎกเล่มที ่๙) 

   ๖.๔ ทรงอธบิายทฏิฐนิิสยัทีส่หรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคต คอื อปรนัต
กปัปิกทฏิฐ ิ๘ ลทัธ ิ(ในจาํนวน ๔๔ ลทัธ ิทีต่รสัไวใ้นพรหมชาลสตูร) 

   ๖.๕ ทรงอธบิายสตปัิฏฐาน ๔ และทรงแสดงเหตุผลวา่ ทรงบญัญตั ิ สติ
ปัฏฐาน ๔ ประการนี้เพือ่ละ เพือ่กา้วล่วงทฏิฐเิหลา่นัน้ (ท.ีปา.(ไทย)  ๑๑/๑๖๔/
๑๒๕) 

ปาสาทิกะ : ชือ่ธรรมบรรยายทีแ่สดงแก่พระอุปวาณะ ซึง่พระอุปวาณะเกดิความเลื่อมใสมใีจ
ยนิดชีืน่ชมพระผูม้พีระภาคยิง่ 

                         อธบิายมาในปาสาทกิสตูร กล่าวถงึ สตปัิฏฐาน ๔ ประการ (๑) พจิารณาเหน็
กายในกายอยู ่ (๒) พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ (๓) พจิารณาเหน็
จติในจติอยู ่(๔) พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่เราแสดง บญัญตัสิตปัิฏ
ฐาน ๔ ประการไว ้ อยา่งนี้ กเ็พือ่ละ เพือ่กา้วล่วงทฏิฐนิิสยัอนัสหรคตดว้ยขนัธ์
สว่นอดตีเหล่าน้ี และทฏิฐนิิสยัอนัสหรคตดว้ยขนัธส์ว่นอนาคตเหลา่น้ี ในเวลา
นัน้ ทา่นพระอุปวาณะ ยนืถวายงานพดัอยูเ่บือ้งพระปฤษฎางคข์องพระผูม้พีระ
ภาค ทา่นพระอุปวาณะไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “น่าอศัจรรยจ์รงิ ไม่
เคยปรากฏ พระพทุธเจา้ขา้ ธรรมบรรยายนี้น่าเลื่อมใสนกั ธรรมบรรยายนี้น่า
เลื่อมใสยิง่นกั พระพทุธเจา้ขา้ ธรรมบรรยายนี้ชือ่อะไร พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ “อุปวาณะ เธอจงจาํธรรมบรรยายน้ีไวเ้ถดิวา่ ‘ชือ่ปาสาทกิะ’ 
ดว้ยเหตุดงัวา่มาน้ี” พระอุปวาณะมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระผูม้พีระภาค
แลว้แล (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๙๗/๑๕๘) 



 

๓๒๖๘ 
 

 

ป่าสาละ : ป่าไมส้าละเป็นตน้ไมเ้ปรยีบเทยีบถงึความเจรญิงอกงาม เป็นตน้ตรง ซึง่ตดัตน้
คดออกเพือ่รกัษาตน้ตรงเชน่กบัการละอกุศลธรรม 

                        อธบิายมาในกกจปูมสตูร วา่ดว้ยประโยชน์ของการฉนัอาหารมือ้เดยีว เพือ่ละ
อกุศลธรรมดว้ยวธิตีดัทอนกิง่ตน้สาละทีค่ดงดทิง้ไป คงไวแ้ตต่น้ทีต่รง เชน่กบัละ
อกุศลธรรม ความวา่ พระผูพ้ระมพีระภาค ตรสัวา่ ป่าสาละอนักวา้ง ใกลบ้า้น
หรอืนิคม ป่านัน้รกไปดว้ยตน้ละหุง่บุรษุบางคนหวงัด ี หวงัประโยชน์ และหวงั
ความเจรญิเตบิโตของตน้สาละนัน้ เขาจงึตดัหน่อตน้สาละทีค่ด ซึง่คอยแยง่
อาหารแลว้นําออกไปทิง้ทีภ่ายนอก แผว้ถางภายในป่าใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย คอย
บาํรุงรกัษาตน้สาละเลก็ ๆ ซึง่ตรง แขง็แรงดไีวอ้ยา่งด ี ดว้ยการกระทาํดงักล่าว
มานี้ ต่อมา ป่าไมส้าละนัน้กเ็จรญิ งอกงามไพบลูยข์ึน้โดยลาํดบั แมฉ้นัใด แม้
เธอทัง้หลายกฉ็นันัน้เหมอืนกนั จงละอกุศลธรรมจงทาํความพากเพยีรในกุศล
ธรรมทัง้หลาย เมือ่เป็นเชน่นี้ เธอทัง้หลายกจ็กัถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูย์
ในธรรมวนิยันี้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๒๕/๒๓๖) 

ป่าหิมพานต  ์: สถานทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะ เป็นทีร่าชกุมาร ๒ พระองคห์ลงความสขุ ละเลยการ
ทาํบุญ จงึประสบทุกขใ์นปรโลก 

                         อธบิายป่าทีกุ่มารทีเ่ป็นพระราชโอรส ๒ องค ์ ในกรุงสาวตัถ ี ขา้งป่าหมิ
พานต ์ พระราชกุมารนัน้ ทรงมวัเมาในอารมณ์เป็นทีต่ ัง้แหง่ความกําหนดั ทรง
เพลดิเพลนิดว้ยอาํนาจ ความยนิดใีนกาม ทรงตดิความสขุในปัจจุบนั ครัน้
เคลื่อนจากความเป็นมนุษยน้ี์ไปสูป่รโลก ไมป่รากฏกายใหใ้ครเหน็ รอ้งครํ่า
ครวญถงึกรรมชัว่ครัง้ก่อนของตน ณ ทีใ่กลก้รุงสาวตัถน้ีีวา่เมือ่พระ
ทกัขไิณยบคุคลมอียูม่ากหลาย และเมือ่ไทยธรรมกม็อียู ่ แต่พวกเราไมอ่าจ
ทาํบุญซึง่จะนําความสุขมาใหแ้ลว้ทาํตนใหม้คีวามสวสัด ี (แมเ้พยีง) เลก็น้อย (ข.ุ
เปต.(ไทย) ๒๖/๗๔๖/๒๘๙, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๙/๔๒๗, (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๙/๔, 
ข.ุอป.(ไทย ) ๓๒/๓๙/๑๐๘, (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑/๑๘๔) 

ป่าใหญ่  :  ป่ารกชฏั สมบรูณ์ดว้ยพนัธห์มน้านาพนัธ ์ เป็นขอ้อุปมาแหง่ความหลง ละเรงิ
ของผูห้ลงผดิ ลาํพองตวั เมือ่ไมพ่บนายพราน ดงัสนุขัคดิวา่เป็นราชสหี ์

                         อธบิาย(ท.ีปา.(ไทย) กล่าวถงึผูห้ลงตวัเองดว้ยการอุปมาถงึลกัษณะต่าง ๆ 
ความวา่ เมือ่ชาลยิปรพิาชกผูเ้ป็นศษิยข์องทารุปัตตกิะ ไมอ่าจทีจ่ะใหน้กับวช
เปลอืยปาฏกิบุตรลุกจากทีน่ัง่นัน้ได ้จงึอุปมาวา่ สนุขัจิง้จอกกนิกบ (ตามบ่อ) กนิ
หนูตามลานขา้ว และกนิซากศพทีท่ิง้ตามป่าชา้ มตีวัอว้นพอียูใ่นป่าใหญ่ ป่า
โปรง่ ลาํพองตวัวา่เป็นเจา้แหง่สตัวป่์า มนัจงึรอ้งเสยีงสนุขัจิง้จอกเชน่นัน้ขึน้ 
สนุขัจิง้จอกผูต้ํ่าทรามเป็นใคร จงึบงัอาจบนัลอือยา่งราชสหี ์ และคาํวา่ป่าใหญ่ 



 

๓๒๖๙ 
 

 

เป็นสถานทีอ่าศยัของหมูเ่นื้อทีว่างใจในการเดนิ นัง่ นอน เพราะไมเ่หน็
นายพราน เชน่เดยีวกบัภกิษุผูส้งดัจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ
ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกอยู ่ เราเรยีกภกิษุน้ีวา่ ‘ผูท้าํ
ใหม้ารตาบอด คอืทาํลายดวงตาของมารอยา่งไมม่รีอ่งรอย ถงึการทีม่ารใจบาป
มองไมเ่หน็’(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑/๒๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๘๗/๓๑๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๔๙/๔๒๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕/๑๔) 

ป่าอญัชนั  : ป่าทีพ่ระนางสชุาตาเถรแีวะเขา้ไปเพือ่ชมวหิาร และป่าเป็นทีอ่าศยัของเนื้อนนัทิ
ยะ ในเขตเมอืงสาเกตุ หา่งจากเมอืงสาวตัถ ี แควน้โกศล สรา้งขึน้โดยธนญัชยั
เศรษฐ ีบดิาของนางวสิาขา 

                        อธบิายมาในสชุาตาเถรคีาถา ภาษติของพระสชุาดาเถร ี พระสชุาดาเถรไีด้
กล่าวภาษติเหล่าน้ี ดว้ยการเปล่งอุทานวา่ เราแต่งตวั นุ่งหม่ผา้อยา่งด ี สวม
มาลยั ลบูไลด้ว้ยจุรณแกน่จนัทน์ ประดบัดว้ยอาภรณ์ทุกอยา่ง มหีมูส่าวใช้
แวดลอ้ม ใชห้มูส่าวใชใ้หถ้อืขา้ว น้ํา ของเคีย้ว และของบรโิภคมใิชน้่อย รืน่รมย์
สนุกสนานในอุทยานนัน้แลว้ ขณะเดนิกลบัเรอืนตน แวะเขา้ไปในป่าอญัชนัใกล้
เมอืงสาเกตเพือ่ชมวหิาร มาในนนัทยิมคิราชชาดก เรื่องพญาเนื้อนนัทยิะ พอ่แม่
ของเน้ือนนัทยิโพธสิตัวต์อ้งการจะเหน็ลกูจงึสง่ขา่วถงึลกูวา่ พอ่พราหมณ์ ถา้
ทา่นไปป่าอญัชนัเมอืงสาเกตุ ชว่ยบอกเนื้อลูกชายในไสข้องขา้พเจา้ทีช่ือ่นนัทยิะ
ดว้ย เมือ่นัน้เนื้อนนัทยิประกาศวา่ ทา่นพราหมณ์ ขา้พเจา้ไดก้นิหญา้ น้ํา และ
ขา้วของพระราชา กอ้นขา้วของพระราชานัน้ ขา้พเจา้จะไมพ่ยายามกนิใหเ้สยี
เปล่า ขา้พเจา้จะหนัขา้งใหพ้ระราชาผูท้รงถอืธนู เมือ่นัน้ขา้พเจา้จะพงึพน้ความ
ตาย ไดร้บัความสขุ พบเหน็พอ่แมไ่ดบ้า้ง (ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๑๔๗/๕๗๙, ( ข.ุชา.
(ไทย)๒๗/๗๐/๒๔๐) 

ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั  : ป่าเป็นทีใ่หแ้ก่เนื้ออนัจะตกแก่ฤาษ ี ตัง้อยูป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั 
เมอืงสารนาท กรุงพารณาส ี แควน้กาส ี เป็นทีแ่สดงปฐมเทศนาของพระผูม้พีระ
ภาคแก่ปัญจวคัคยี ์

                        อธบิายสถานทีท่ีพ่ระผูม้พีระภาคสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย ธรรมจกัรอนัยอดเยีย่มตถาคตผูเ้ป็นอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ได้
ประกาศแลว้ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรุงพาราณส ี อนัสมณะพราหมณ์ 
เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลก ใหห้มนุกลบัไมไ่ด ้คอืการบอก การแสดง 
การบญัญตั ิ การกาํหนด การเปิดเผย การจาํแนก การทาํใหง้า่ย ซึง่อรยิสจั ๔ 
เราเป็นพระชนิสหีป์ระกาศพระธรรมจกัร ทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั เราเป็นพระ



 

๓๒๗๐ 
 

 

สมัมาสมัพทุธเจา้ชื่อวา่โคดม เป็นทีพ่ึง่ของสรรพสตัว ์(ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๓๗๑/
๔๑๖,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๗/๗๒๐) 

ปิงคลโกจฉะ, พราหมณ์ : ชือ่ของพราหมณ์นามวา่ ปิงคลโกจฉะ ผูท้ลูถามพระผูพ้ระมพีระ
ภาคถงึเจา้ลทัธ ิ๖ สาํนกั ผูอ้ยากไดแ้ก่ แต่ไดเ้ปลอืกไป 

                       อธบิาย มาในจฬูสาโรปมสตูร เรือ่งอุปมาดว้ยแก่นไมข้องเจา้หมู ่ เจา้คณะ วา่ 
พราหมณ์ชือ่ปิงคลโกจฉะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั กราบทลูพระผู้
มพีระภาควา่ “ขา้แต่ทา่นพระโคดม สมณพราหมณ์เหล่าน้ี เป็นเจา้หมู ่ เจา้คณะ 
เป็นรณะกสัสปะ มกัขลโิคสาล อชติะเกสกมัพล ปกุธะกจัจายนะ สญัชยัเวลฏัฐ
บุตร นิครนถน์าฏบุตร ทา่นรูห้มดรูอ้ยา่งชดัเจนตามปฏญิญาของตน ๆ หรอืทกุ
คนไมรู่อ้ยา่งชดัเจนเลย หรอืวา่บางพวกรูอ้ยา่งชดัเจน บางพวกไมรู่อ้ยา่ง
ชดัเจน” 

                          พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “อยา่เลย จงงดไวเ้ถดิ เราจกัแสดงธรรมแก่ทา่น 
ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจกักล่าว” ปิงคลโกจฉพราหมณ์ทลูสนองรบัพระดาํรสั
แลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัวา่ เปรยีบเหมอืนบุรุษผูต้อ้งการแก่นไม ้ เทีย่ว
เสาะแสวงหาแก่นไมอ้ยู ่ เมือ่มตีน้ไมใ้หญ่ซึง่มแีก่นยนืตน้อยู่ กลบัมองขา้มแก่น
ไม ้กระพี ้เปลอืก และสะเกด็ไป เขา้ใจกิง่และใบวา่ ‘แก่นไม’้ จงึตดันําไป บุรุษผู้
มตีาด ี เหน็เขาแลว้จะพงึกล่าวอยา่งนี้ว่า ‘ทา่นผูน้ี้ไมรู่จ้กัแก่นไม ้ กระพี ้ เปลอืก 
สะเกด็ กิง่และใบ แทจ้รงิ ทา่นผูน้ี้ผูต้อ้งการแก่นไม ้ เทีย่วเสาะแสวงหาแก่นไม้
อยู ่เมือ่ม ี

                         ตน้ไมใ้หญ่ซึง่มแีก่นยนืตน้อยู ่ กลบัมองขา้มแก่นไม ้ กระพี ้ เปลอืก และ
สะเกด็ไป เขา้ใจกิง่และใบวา่ ‘แก่นไม’้ จงึตดันําไป และกจิทีเ่ขาจะตอ้งใชแ้ก่นไม้
ทาํจกัไมส่าํเรจ็ประโยชน์แกเ่ขา’ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๑๒/๓๔๘) 

ปิงคละ, โค : ชือ่เน้ือนามวา่โคปิงคละซึง่อลาตเสนาบดใีนอดตีชาตเิป็นนายพรานฆา่โคชือ่
ปิงคละ 

                       อธบิายมาในมหานารทกสัสปชาดก กล่าวถงึอลาตเสนาบด ี ผูไ้ดฟั้งคาํของ
คุณาชวีกกสัสปโคตรแลว้ ไดก้ล่าวดงัน้ีวา่ “ขา้พเจา้ชอบใจคาํของทา่นผูเ้จรญิ
ตามทีก่ล่าวไว ้ แมข้า้พเจา้เองกร็ะลกึชาตก่ิอนทีต่นทอ่งเทีย่วไปได ้ คอื ในชาติ
ก่อน ขา้พเจา้เกดิในกรุงพาราณส ี ทีเ่ป็นเมอืงมัง่คัง่ เป็นพรานฆา่โคชือ่ปิงคละ 
ขา้พเจา้เกดิในกรุงพาราณสทีีเ่ป็นเมอืงมัง่คัง่แลว้ ไดท้าํบาปกรรมไวเ้ป็นอนัมาก 
คอื ไดฆ้า่สตัวม์ชีวีติ ไดแ้ก่ กระบอื สกุร แพะเป็นจาํนวนมาก จุตจิากชาตนิัน้
แลว้มาเกดิในตระกลูเสนาบดอีนับรบิูรณ์น้ี บาปไมม่ผีลแน่นอน ขา้พเจา้จงึไม่
ตอ้งไปตกนรก” (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๑๙๙/๓๖๙) 



 

๓๒๗๑ 
 

 

ปิงคิยมาณวกปัญหา : วา่ดว้ยปัญหาของปิงคยิมาณพ  ซึง่เป็นปัญหาของปิงคยิมาณพ ซึง่มี
อาย ุ๑๒๐ ปี ผูเ้ขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนสดุทา้ย เกีย่วกบัธรรมเป็น
เครือ่งละชาตแิละชรา มทีัง้หมด ๔ คาถา โดยปิงคยิมาณพทลูถาม ๒ คาถา พระ
ผูม้พีระภาคตรสัตอบ ๒ คาถา  ดงัเนื้อความเชน่ ปิงคยิมาณพทลูถามวา่... ขอ
พระองคโ์ปรดตรสับอกธรรมทีเ่ป็นเครือ่งละชาตแิละชรา ในโลกนี้ทีข่า้พระองค์
จะพงึรูแ้จง้ได ้

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ชนทัง้หลายเหน็ชนอื่น ๆ เดอืดรอ้นอยูเ่พราะรปู
ทัง้หลาย ยงัประมาท เจบ็ปวดเพราะรปูทัง้หลาย  เพราะฉะนัน้ เธอจงเป็นผูไ้ม่
ประมาท ละรปูเสยีใหไ้ด ้เพือ่จะไมเ่กดิอกีต่อไป (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๑๒๗/๗๗๓) 

ปิงคิยมาณวปัญหา : วา่ดว้ยปัญหาของปิงคยิมาณพ ซึง่เป็นปัญหาของปิงคยิมาณพทลูถาม
พระผูม้พีระภาคเกีย่วกบัธรรมเป็นเครือ่งละชาตแิละชรา เหมอืนทีก่ล่าวไว้
ขา้งตน้  (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๔๕/๓๔) 

ปิงคิยมาณวปัญหานิทเทส :วา่ดว้ยปัญหาของปิงคยิมาณพ  คอื การอธบิายปัญหาของปิงคยิ
มาณพ ซึง่มอีายุ ๑๒๐ ปี ผูเ้ขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนสดุทา้ย 
เกีย่วกบัธรรมเป็นเครือ่งละชาตแิละชรา มทีัง้หมด ๔ คาถา โดยปิงคยิมาณพทลู
ถาม ๒ คาถา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ ๒ คาถา ดงัมใีจความสาํคญั ปิงคยิ
มาณพทลูถามวา่  ...ขอพระองคโ์ปรดตรสับอกธรรมทีเ่ป็นเครือ่งละชาติ
และชรา ในโลกนี้ทีข่า้พระองคจ์ะพงึรูแ้จง้ได ้ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  ชนทัง้หลายเหน็ชนอื่น ๆ เดอืดรอ้นอยู ่ เพราะ
รปูทัง้หลาย ยงัประมาท เจบ็ปวดเพราะรปูทัง้หลาย  เพราะฉะนัน้ เธอจงเป็นผู้
ไมป่ระมาท ละรปูเสยีใหไ้ด ้ เพือ่จะไมเ่กดิอกีต่อไป ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมี
ใจความวา่  

  คาํวา่ เพราะรปูทัง้หลาย หมายถงึ มหาภตูรปู ๔ และอุปาทายรปู ๒๔ สตัว์
ทัง้หลายลาํบากเดอืดรอ้น เพราะรปูเป็นตน้เหต ุ เพราะรปูเป็นปัจจยั ถกู
พระราชาลงอาญาดว้ยประการต่าง ๆ มเีฆีย่นดว้ยแส ้ ดว้ยหวาย ดว้ยไมพ้ลอง 
และถูกทรมาน ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ อกีมากมาย กเ็พราะรปูเป็นตน้เหตุ เพราะรปู
เป็นปัจจยั  ยงัประมาท เจบ็ปวด เดอืดรอ้น เจบ็กาย เจบ็ใจดว้ยโรคตา โรคห ู
เป็นตน้ สตัวท์ัง้หลาย ทีย่งัประมาทกเ็พราะปล่อยจติไปในกามคุณ ๕ ดว้ยกาย
ทุจรติ วจทีุจรติ มโนทุจรติ ความประมาทในการเจรญิกุศลธรรม เพราะฉะนัน้ 
เธอจงเป็นผูไ้มป่ระมาท ละรปูใหห้มด เพือ่จะไมเ่กดิในภพอกีต่อไป  
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  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ เธอจงเพง่พจิารณาหมูม่นุษยผ์ูถู้กตณัหา
ครอบงาํจติ  เกดิความเรา่รอ้น ถูกชราครอบงาํแลว้  เพราะฉะนัน้ เธอจงเป็นผูไ้ม่
ประมาท ละตณัหาเสยีใหไ้ด ้เพือ่จะไมเ่กดิอกีต่อไป  

  พระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่  คาํวา่ ผูถู้กตณัหาครอบงาํจติ อธบิายวา่ ผู้
ไปตามตณัหา ผูไ้ปตามอาํนาจตณัหา ผูซ่้านไปตามตณัหา ผูจ้มอยูใ่นตณัหา ผู้
ถูกตณัหาครอบงาํ มจีติถูกตณัหายดึครอง คาํวา่ เกดิความเรา่รอ้น ถูกชรา
ครอบงาํแลว้ อธบิายว่า เกดิความเรา่รอ้นเพราะชาต ิ ชรา พยาธ ิ มรณะ โสกะ 
ปรเิทวะ ทุกขะ โทมนสั อุปายาส ถูกชราถูกตอ้ง ครอบงาํ กลุม้รุม ตามประกอบ 
ไปตามชาต ิชราตดิตาม พยาธคิรอบงาํ มรณะยํ่าย ีไม่มทีีป่กป้อง ไมม่ทีีห่ลกีเรน้ 
ไมม่ทีีพ่ ึง่ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๘๙/๓๒๔) 

ปิงคิยะ, ชื่อสนุ ัข : ชือ่ของสนุขันามวา่ปิงคยิะ เป็นบรวิารของแพะทีอ่าศยัอยูใ่นถํ้าแหง่หนึ่ง 
                       อธบิายมาในททัทรชาดก เป็นคาํสนทนากนัระหวา่งสนุขัจิง้จอกตวัเมยีกบัแพะ 

ความวา่ สนุขัจิง้จอก กล่าววา่ บรวิารของเธอทีฉ่นัจะทาํอาหารใหก้นิ เป็นสตัว์
ชนิดไหน ทัง้หมดมชีือ่วา่อยา่งไร แมแ่พะกล่าววา่ บรวิารของฉนัเป็นเชน่นี้ คอื 
สนุขัชือ่มาลยิะ จตุรกัขะ ปิงคยิะ และชมัพกุะ เธอจงทาํอาหารเพือ่พวกเขา สนุขั
จิง้จอกตวัเมยีกล่าววา่ เมื่อเธอออกจากถํ้าไป แมส้ิง่ของกจ็ะสญูหาย ฉนัจะแจง้
ขา่วความสขุสบายแก่เพือ่นเอง เธออยูท่ีน้ี่แหละ อยา่ไปเลย (ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/
๑๐๓/๓๑๘) 

ปิงคิยะ, มาณพ : ชือ่ของมาณพนามวา่ปิงคยิะ คนที ่๑๖ ของพราหมณ์พาวร ี
                       อธบิายมาในวตัถุกถา กล่าวถงึเรือ่งศษิยข์องพราหมณ์พาวร ี๑๖ หน่ึงใน ๑๖ 

คนนัน้และเป็นคนที ่๑๖ ไดแ้ก่ ปิงคยิะ ผูเ้ป็นมหาฤๅษ ีพราหมณ์ผูเ้ป็นศษิย ์๑๖ 
คนนัน้ แต่ละคนเป็นเจา้หมู ่ เจา้คณะ มชีือ่ปรากฏแก่ชาวโลกทัว่ไป เป็นผู้
บาํเพญ็ฌาน ยนิดใีนฌาน เป็นผูท้รงปัญญาปราดเปรือ่ง เคยอบรมวาสนาแต่
ชาตปิางก่อนทัง้นัน้ (ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๑๐๑๕/๗๔๐) 

ปิงคิยานี, พราหมณ์ :พราหมณีผูเ้ป็นอรยิสาวก ผูบ้รรลุอนาคามผิล เล่ากนัวา่ พราหมณ์ผูน้ี้ทาํ
กจิวตัร ประจาํวนัโดยการนําของหอม ระเบยีบ ดอกไมไ้ปบชูาพระศาสดาเป็น
ประจาํ นางจะชืม่ชมสรรเสรญิพระสมณโคดมยิง่นกัทาํใหน้างพราหมณ์ชือ่การณ
ปาลสีอบถามเธอ 

                         อธบิาย มาในการณปาลบีุตร เรือ่ง พราหมณ์ชือ่การณปาล ี สมยันัน้ การณ
ปาลพีราหมณ์ใชค้นใหท้าํการงานของเจา้ลจิฉวอียู ่ ไดเ้หน็ปิงคยิานีพราหมณ์
เดนิมาแต่ไกล จงึถามวา่ “ทา่นปิงคยิานีพราหมณ์มาจากไหนแต่ยงัวนั” ปิงคยิานี
พราหมณ์ตอบวา่ “ขา้พเจา้มาจากสาํนกัพระสมณโคดม” การณปาลพีราหมณ์
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ถามวา่ “ทา่นปิงคยิานีเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื เขา้ใจความแจม่ชดัแหง่ปัญญา
ของพระสมณโคดมวา่ ‘เป็นบณัฑติ’ ไดห้รอืไม”่ ปิงคยิานีพราหมณ์ตอบว่า “ทา่น
ผูเ้จรญิ ขา้พเจา้เป็นใคร จกัรูค้วามแจม่ชดัแห่งปัญญาของพระสมณโคดมเพราะ
เหตุไร ผูท้ีเ่ป็นเชน่เดยีวกบัพระสมณโคดมเทา่นัน้ จงึจะรูค้วามแจม่ชดัแห่ง
ปัญญาของพระสมณโคดม” การณปาลกีล่าววา่ “ทา่นปิงคยิานีชา่งสรรเสรญิพระ
สมณโคดมยิง่นกั” ปิงคยิานีพราหมณ์กล่าววา่ “ขา้พเจา้เป็นใคร และจกั
สรรเสรญิพระสมณโคดมเพราะหตุไร และทา่นพระสมณโคดมพระองคน์ัน้ เป็นผู้
อนัชาวโลกสรรเสรญิ เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุกวา่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย” การณ
ปาลพีราหมณ์ถามวา่ “ทา่นปิงคยิานีเหน็อาํนาจประโยชน์อะไร จงึเลื่อมใสยิง่นกั
ในพระสมณโคดมอยา่งนี้” ปิงคยิานีพราหมณ์ตอบวา่ ท่านผูเ้จรญิทีเ่ลื่อมใสพระ
สมณโคดมเพราะวา่ บุคคลฟังธรรมของทา่นพระสมณโคดมพระองคน์ัน้ โดย
ลกัษณะใด ๆ คอื โดยสตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ หรอือพัภตูธรรมยอ่มไม่
ปรารถนาปวาทะของสมณะเป็นอนัมากเหล่าอื่นใดเลย เปรยีบเหมอืนบุรุษผูอ้ิม่
ในรสอนัเลศิแลว้ ไมป่รารถนารสทีเ่ลวเหล่าอื่น” (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๔/
๓๓๐, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๕/๓๓๔, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๔/๗๕) 

ปิงคิยานีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปิงคยิานีพราหมณ์  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ กฏูา
คารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ีปิงคยิานีพราหมณ์เหน็พระผูม้พีระภาคทรง
รุง่เรอืงกวา่เจา้ลจิฉว ี๕๐๐ องคท์ีม่ผีวิพรรณต่างๆ ทรงเครื่องประดบัต่าง ๆ จงึ
กล่าวสรรเสรญิพระพทุธคุณเฉพาะพระพกัตรว์า่ เชญิทา่นดพูระองัครีส ผูท้รง
รุง่โรจน์อยู ่ เหมอืนดอกบวัชือ่โกกนุทมกีลิน่หอมไมป่ราศจากกลิน่บานอยูใ่นเวลา
เชา้และเหมอืนดวงอาทติยเ์ปล่งรศัมอียูบ่นทอ้งฟ้า ฉะนัน้ เมือ่เจา้ลจิฉวปีระทาน
ผา้ ๕๐๐ ผนืใหเ้ป็นผา้หม่ ปิงคยิานีพราหมณ์กนํ็าผา้เหล่านัน้ถวายพระผูม้พีระ
ภาค  พระผูม้พีระภาคตรสักบัเจา้ลจิฉวทีัง้หลายวา่ ความปรากฏแหง่แกว้ทีห่า
ไดย้ากในโลก ๕ ขอ้ คอื (๑) ความปรากฏแหง่พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ (๒) 
ความปรากฏแหง่ผูแ้สดงพระธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตทรงประกาศไว ้ (๓) ความ
ปรากฏแหง่ผูรู้แ้จง้พระธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตทรงประกาศไวซ้ึง่ผูอ้ืน่แสดงแลว้ 
(๔) ความปรากฏแห่งผูรู้แ้จง้พระธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตทรงประกาศไวซ้ึง่ผูอ้ื่น
แสดงแลว้ เป็นผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม  (๕) ความปรากฏแห่งกตญัญู
กตเวทบีคุคล  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๕/๓๓๓) 

ปิฏฐธีตลิกเปตวตัถ ุ :เรือ่งเปรตตุ๊กตาแป้ง  เป็นเรือ่งหลานสาวของอนาถบณิฑกิเศรษฐทีีท่าํ
ตุ๊กตาแป้งแตกและรอ้งไหไ้ปหาผูเ้ป็นตา ตาจงึมพีธิทีาํบุญอุทศิสว่นกุศลใหตุ้๊กตา



 

๓๒๗๔ 
 

 

นัน้ขึน้ โดยมพีระผูม้พีระภาคทรงเป็นประธานสงฆแ์ละทรงแสดงพระธรรม
เทศนาเรือ่งนี้ (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๑๐/๑๖๙) 

ปิฏฐะ : ชือ่เรยีกภาชนะอยา่งหนึ่งในหลาย ๆ อย่าง เป็นอุปมาการยดึภาษาทอ้งถิน่ และ
การละเลยคาํพดูสามญั 

                         อธบิายอรณวภิงัคสตูร เรือ่งการยดึภาษาทอ้งถิน่ และการละเลยคาํพดู
สามญั คอื ภาชนะชนิดเดยีวกนันัน่แหละในโลกนี้ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปาต’ิ 
บา้ง‘ปัตตะ’ บา้ง ‘ปิฏฐะ’ บา้ง ‘สราวะ’ บา้ง ‘หโรสะ’ บา้ง ‘โปณะ’ บา้ง ‘หนะ’ บา้ง 
‘ปิปิละ’ บา้ง ภกิษุพดูดว้ยความยดึมัน่ถอืมัน่โดยวธิทีีช่นทัง้หลายในทอ้งถิน่นัน้ 
ๆ จะรูจ้กัภาชนะนัน้วา่ ‘น้ีเท่านัน้จรงิอยา่งอื่นไมจ่รงิ’ การยดึภาษาทอ้งถิน่ และ
การละเลยคาํพดูสามญั (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๓๓๑/๓๙๗) 

ปิณฑปาตปาริสทุธิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการทาํบณิฑบาตใหบ้รสิทุธิ ์   พระผูม้พีระภาค
ทรงแสดงแก่ทา่นพระสารบีุตร ขณะประทบัอยู ่ณ พระเวฬุวนั เขตกรุงราชคฤห ์
โดยทรงปรารภวหิารธรรมทีท่าํใหพ้ระเถระมอีนิทรยีผ์อ่งใส มผีวิพรรณบรสิทุธิ ์
ผดุผอ่ง   ทรงแสดงวา่ ภกิษุผูต้อ้งการอยูด่ว้ยสญุญตาวหิารธรรมนัน้ ตอ้ง
พจิารณาว่าขณะกลบัจากบณิฑบาต มอีกุศลธรรมทีอ่าศยัอายตนะภายในเกดิขึน้
แก่ตนหรอืไม ่ ถา้มใีหพ้ยายามละเสยี ถา้ไมม่ ี ใหย้นิดศีกึษาในกุศลธรรมต่อไป  
นอกจากนี้ ผูอ้ยูด่ว้ยสญุญตาวหิารธรรมควรพจิารณาวา่กามคุณ ๕ นิวรณ์ ๕ 
และอุปาทานขนัธ ์๕ ละไดแ้ลว้หรอืยงั สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ 
อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ สมถะและวปัิสสนา ไดเ้จรญิ
หรอืยงั วชิชาและวมิตุตไิดท้าํใหแ้จง้หรอืยงั แลว้ไดต้รสัสรุปวา่ ในอดตี อนาคต 
และปัจจุบนั ผูพ้จิารณาเชน่นี้ จงึทาํบณิฑบาตใหบ้รสิทุธิไ์ด ้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๔๓๘/๔๙๘) 

ปิณฑปาติกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปิณฑปาตกิเถระ  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ท่านเป็นเทวดาลงมาถวายอาหารบณิฑบาตแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๗/
๕๔๐) 

ปิณฑปาติกธดุงค  ์: ธุดงคค์อืการถอืบณิฑบาตเป็นวตัร เป็นคุณปฏปิทาของภกิษุชาวเมอืง
ปาเฐยยะ ๓๐ รปูเดนิทางเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคทีก่รุงสาวตัถแีต่ไม่ทนัเป็น
เขา้พรรษาก่อน จงึจาํพรรษาทีเ่มอืงสาเกต หลงัปวารณาออกพรรษาแลว้จงึเดนิ
ทางเขา้เฝ้า แต่ผา้จวีรเป้ือนโคลนตม พระผูม้พีระภาคจงึทรงอนุญาตใหก้ราน
กฐนิได ้



 

๓๒๗๕ 
 

 

                         อธบิาย มาในกฐนิขนัธกะ เรือ่ง กฐนิานุชานนา ทรงอนุญาตใหก้รานกฐนิ 
คอื ภกิษุชาวเมอืงปาเฐยยะ ๓๐ รปู ทัง้หมดถอือารญัญกิธุดงค ์ถอืปิณฑปาตกิ
ธุดงคแ์ละถอืเตจวีรกิธุดงค ์ เดนิทางมากรุงสาวตัถเีพือ่เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ 
กรุงสาวตัถ ี เมือ่ใกลว้นัเขา้พรรษา ไมส่ามารถจะเดนิทางไปใหท้นัวนัเขา้พรรษา
ในกรุงสาวตัถไีด ้ จงึเขา้พรรษาในเมอืงสาเกตระหวา่งทางภกิษุชาวเมอืงปาเฐย
ยะเหล่านัน้มใีจรญัจวน อยูจ่าํพรรษาดว้ยคดิวา่ “พระผูม้พีระภาคประทบัอยูใ่กล ้
ๆ พวกเราหา่งเพยีง ๖ โยชน์ แต่พวกเรากไ็มไ่ดเ้ฝ้าพระองค”์ ครัน้ล่วงไตรมาส 
ภกิษุเหล่านัน้ออกพรรษาแลว้ เมือ่ปวารณาแลว้ ฝนยงัตกชุกอยู ่พืน้แผน่ดนิชุม่
ชืน้ไปดว้ยน้ํา เป็นหล่มเลน พวกเธอมจีวีรชุม่ชืน้ดว้ยน้ําเหน็ดเหน่ือย เดนิ
ทางเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรุงสาวตั
ถ ี ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนี้เป็นตน้เหตุแลว้
รบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูอ้ยูจ่าํพรรษาแลว้ 
กรานกฐนิ (ว.ิม.(ไทย)๕/๓๐๖/๑๔๕, ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๘/๓๗) 

ปิณฑปาติกมทะ :   ความเมาตวัตนวา่เทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร 
                        อธบิาย มาในเอกกนิทเทส กล่าวถงึเมาในถอืตนวา่บณิฑบาตเป็นวตัร 

เพราะความทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูนเป็นดุจธงเพราะอาศยัความเป็นผูถ้อืเทีย่ว
บณิฑบาตเป็นวตัร (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๘) 

ปิณฑปาติกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการสนทนาเรือ่งบณิฑบาต พระผูม้พีระภาคทรงตาํหนิภกิษุที่
สนทนาเรือ่งการออกบณิฑบาตมุง่เพิม่ความทะยานอยากในกามคุณ ๕ ว่าเป็น
กจิไมค่วรทาํ ทรงแนะใหท้าํกจิ ๒ อยา่ง คอื การสนทานธรรมหรอืความเป็นผูน่ิ้ง
อยา่งพระอรยิะ ทรงเปล่งอุทานแสดงคุณของการเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรทีมุ่ง่
กาํจดักเิลส ชาํระลา้งตณัหา  (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๘/๒๒๔,ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๒๘/
๒๑๕)   

ปิณฑปาติกงัคธดุงค  ์ถอืบณิฑบาตเป็นวตัร ไมร่บันิมนตเ์พือ่ฉนัตามบา้นหรอืทีอ่ื่น ๆ 
                       อธบิายมาในนิสทีนสนัถตสกิขาบท นิทานวตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัถงึการถอื

บณิฑบาตเป็นวตัรของภกิษุผูถ้อืธุดงคด์า้นนี้ เมือ่ภกิษุทัง้หลายไดร้บัอนุญาตให้
เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค รบีดว่นจนทอดทิง้เสนาสนะของตนไป จงึรบัสัง่กบัภกิษุ
ทัง้หลายถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สนัถตัทีถู่กทอดทิง้ไวใ้นทีน่ัน้ ๆ เป็นของใคร” 
เมือ่ทราบวา่ เป็นของภกิษุเหล่านัน้ ทรงประชุมสงฆเ์พือ่บญัญตัสิกิขาบท ลําดบั
นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนี้เป็นตน้เหตวุา่ เราจะ
บญัญตัสิกิขาบทแก่ภกิษุทัง้หลายโดยอาศยัอํานาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คอื 
(๑) เพือ่ความรบัวา่ดแีหง่สงฆ ์(๒) เพือ่ความผาสกุแห่งสงฆ ์(๓) เพือ่ขม่บุคคลผู้



 

๓๒๗๖ 
 

 

เกอ้ยาก (๔) เพือ่ความอยูผ่าสกุแหง่เหล่าภกิษุผูม้ศีลีดงีาม (๕) เพือ่ปิดกัน้อา
สวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในปัจจุบนั (๖) เพือ่กาํจดัอาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิ
ในอนาคต (๗) เพือ่ความเลื่อมใสของคนทีย่งัไมเ่ลื่อมใส (๘) เพือ่ความเลื่อมใส
ยิง่ขึน้ไปของคนทีเ่ลื่อมใสแลว้ (๙) เพือ่ความตัง้มัน่แหง่สทัธรรม (๑๐) เพือ่
เอือ้เฟ้ือวนิยั” ดงัน้ี (ว.ิมหา.(ไทย)๒/๕๖๖/๙๒) 

ปิณฑสตูร พระสตูรวา่ดว้ยเรือ่งบณิฑบาต,พระสตูรวา่ดว้ยเปรตรา่งกอ้นเนื้อ ม ี ๒ สตูร 
ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม กล่าวคอื  

  1.ปิณฑสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยเรือ่งบณิฑบาต สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่  ณ หมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่ปัญจสาลา แควน้มคธ  พราหมณคหบดี
ชาวปัญจสาลาถูกมารดลใจไมใ่หถ้วายอาหารบณิฑบาตแดพ่ระองค ์  เมือ่พระผูม้ี
พระภาคเสดจ็เขา้ไปบณิฑบาตแลว้เสดจ็กลบัมาดว้ยบาตรเปล่า มารจงึเขา้ไป
กราบทลูวา่ ขอพระผูม้พีระภาคจงเสดจ็เขา้ไปยงัหมูบ่า้นเพือ่บณิฑบาตใหมอ่กี
ครัง้ ขา้พระองคจ์กัทาํใหไ้ดอ้าหารบณิฑบาต พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มาร
ขดัขวางตถาคตยอ่มไดป้ระสบสิง่มใิชบ่ญุ  ทา่นเขา้ใจวา่ บาปย่อมไมใ่หผ้ลอยา่ง
นัน้หรอื  เราไมม่กีเิลสเครือ่งกงัวล อยูส่ขุสบายจรงิหนอ เราจกัมปีีตเิป็นภกัษา
ดุจเทพชัน้อาภสัสรฉะนัน้(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๔/๑๙๕) 

  2.ปิณฑสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยเปรตรา่งกอ้นเนื้อ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเวฬุวนั  ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตรา่งกอ้นเน้ือวา่  
เปรตตนนี้เคยเป็นคนฆา่นก   (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๐๔/๓๐๕)  

ปิณฑิยาโลปโภชนะ : โภชนะคอืคาํขา้วทีไ่ดม้าดว้ยกาํลงัปลแีขง้ 
                         อธบิายมาในสนัตุฏฐสิตูร เรือ่งความสนัโดษดว้ยปัจจยั ๔ และมาในสภุลสตูร 

เรือ่งปัจจยัทีห่าไดง้า่ย ไมม่โีทษ พระผูม้พีระภาคตรสัแก่ภกิษุเป็นผูส้นัโดษดว้ย
ปัจจยัทีม่คีา่น้อยและหาไดง้า่ยปัจจยั และไมม่โีทษและปัจจยัทีห่าไดง้า่ย ๔ 
อยา่งนี้ หน่ึงใน ๔ เหล่าน้ี คอื บรรดาโภชนะมโีภชนะประเภท ปิณฑยิาโลป
โภชนะ โภชนะคอืคาํขา้วทีไ่ดม้าดว้ยกาํลงัปลแีขง้ มคีา่น้อย หาไดง้า่ย และไมม่ี
โทษ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๗/๔๒, องฺ.อติ.ิ(ไทย)๒๕/๑๐๑/๔๗๘) 

ปิณโฑลภารทวาชเถรคาถา : ภาษติของพระปิณโฑลภารทวาชเถระ ,คาถาของพระปิณโฑล
ภารทวาชเถระ  พระปิณโฑลภารทวาชเถระไดก้ล่าวไวด้งันี้วา่ ชวีติของเรานี้    
หาเป็นไปโดยไมส่มควรไม ่   อาหารทาํใจใหส้งบไมไ่ด ้  แต่เราเหน็วา่รา่งกาย
ดาํรงอยูไ่ดเ้พราะอาหาร  จงึไดเ้ทีย่วแสวงหาอาหารโดยทางทีช่อบ  ดว้ยวา่  
นกัปราชญม์พีระพทุธเจา้เป็นตน้  ไดก้ล่าวการไหว ้    และการบชูาในตระกลู



 

๓๒๗๗ 
 

 

ทัง้หลายวา่  เป็นเปือกตม  เป็นลกูศรอนัละเอยีดซึง่ถอนขึน้ไดย้าก เป็นสกัการะ
ทีค่นชัว่ละไดย้าก  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๓/๓๔๘) 

ปิณโฑลภารทวาชเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปิณโฑลภารทวาชเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาต ิ ทา่นเกดิเป็นพญาเนื้อ ไดค้าบดอกปทุมไป
บชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่การบูชานัน้ ทา่นไดเ้กดิ
เป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ๖๔ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ย เกดิเป็น
พราหมณ์ออกบวชในพระศาสนานี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๖๑๓/๙๓) 

ปิณโฑลภารทวาชสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระปิณโฑลภารทวาชะ ภกิษุทัง้หลายกราบทลูพระผู้
มพีระภาควา่  ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหตัตผล  พระองคจ์งึตรสั
วา่  ทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์ไดจ้รงิ  เพราะไดเ้จรญิอนิทรยีแ์ลว้  
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๙/๓๓๑) 

ปิณโฑลภารทวาชะ, ภิกษุ : ภกิษุชือ่ปิณโฑลภารทวาชะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผู้
บนัลอื สหีนาท และรูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํ
เสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกีต่อไป” ทา่นถอืการอยูป่่าเป็นวตัร 
รบัมอบจากพระมหาโมคคลัลานะใหเ้หาะขึน้ไปปลดบาตรบนยอดไม ้ เอาชนะใจ
เจา้ลทัธทิัง้ ๖ ไดส้าํเรจ็ 

                       อธบิายเป็นเรือ่งราวแสดงฤทธิข์องภกิษุปิณโฑลภารทวาชะ ไดร้บัมอบจาก
พระมหาโมคคลัลานะใหแ้สดงฤทธิเ์หาะขึน้ไปปลดบาตบนยอดไมต้ามคาํเชญิ
ของเศรษฐชีาวกรุงราชคฤหแ์ขง่กบัเจา้ลทัธ ิ ๖ สาํนกั มลีทัธมิกัขลโิคสาล เป็น
ตน้ ความวา่ ทา่นพระมหาโมคคลัลานะกล่าววา่ “ทา่นปิณโฑลภารทวาชะ ทา่น
เป็นพระอรหนัตแ์ละเป็นผูม้ฤีทธิ ์ ทา่นจงไปปลดบาตรใบนัน้ลงมาเถดิ นัน่บาตร
ของทา่น” ลาํดบันัน้ ทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะไดเ้หาะขึน้สูท่อ้งฟ้าถอืบาตร
นัน้ลอยเวยีนไปรอบกรุงราชคฤห ์ ๓ รอบ เศรษฐพีรอ้มกบับุตรภรรยายนือยูใ่น
บา้นของตนประนมมอืไหวพ้ลางนิมนตว์า่ “ทา่นภารทวาชะ ท่านโปรดแวะหยดุ
ในบา้นของพวกเราเถดิ” เศรษฐชีาวกรุงราชคฤหร์บับาตรจากมอืท่านพระปิณ
โฑลภารทวาชะแลว้บรรจุของเคีย้วมคีา่มากจนเตม็บาตรแลว้ไดถ้วายทา่น ครัง้
นัน้ ทา่นพระปิณโฑลขึน้ไปปลดบาตรมาไดแ้ลว้ คนทัง้หลายไดท้ราบวา่“พระคุณ
เจา้ปิณโฑลภารทวาชะปลดบาตรของทา่นเศรษฐชีาวกรุงราชคฤหล์งมาแลว้” จงึ
พากนัสง่เสยีงอกึทกึกกึกอ้งพากนัตดิตามทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะ(ว.ิจ.ู
(ไทย)๗/๒๕๒/๑๗, (ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๒๕๒/๑๘,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๒,องฺ.เอก.
(ไทย)๒๐/๑๙๕/๒๖,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๕๑๙/๓๓๑,ข.ุอ.(ไทย)๒๕/๓๖/๒๔๔) 



 

๓๒๗๘ 
 

 

ปิณโฑลยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเทีย่วบณิฑบาตเลีย้งชพี พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ นิ
โครธาราม  หลงัจากขบัไล่ภกิษุสงฆเ์พราะเหตุบางอยา่ง  แลว้ทรงราํพงึวา่  ใน
ภกิษุเหล่านัน้มภีกิษุใหมอ่ยูด่ว้ย  เมือ่ภกิษุเหล่านัน้ไมเ่หน็เรากจ็ะพงึเป็นอื่นไป  
เหมอืนลกูโคเมือ่ไมเ่หน็แม่แลว้เป็นอยา่งอื่น  เหมอืนพชืทีย่งัอ่อนขาดน้ําพงึ
เหีย่วเฉาไป  เราน่าจะอนุเคราะหพ์วกเธอ  ทา้วสหมับดพีรหมไดท้ราบความ
ราํพงึจงึเสดจ็ลงมาทลูอาราธนาใหอ้นุเคราะหภ์กิษุสงฆ ์ พระผูม้พีระภาคจงึเสดจ็
ออกจากทีห่ลกีเรน้เสดจ็เขา้ไปยงันิโครธาราม  ทรงบนัดาลดว้ยอทิธาภสิงัขารให้
ภกิษุเหล่านัน้เกรงกลวัแลว้เขา้ไปเฝ้าทลีะรปูหรอืสองรปูแลว้ตรสัวา่  การทีภ่กิษุ
ทุศลีเทีย่วบณิฑบาตเลีย้งชพีนี้เป็นการกระทาํทีต่ํ่าทราม  ทาํใหช้าวโลกดา่เอาได ้ 
สว่นมากภกิษุต่างเป็นผูเ้ขา้ใจเหตุ  อาศยัความเขา้ใจเหตุจงึเขา้มาบวช  มใิช่
บวชเพราะถูกพระราชาสัง่ใหนํ้าไปจองจาํ  เพราะถูกพวกโจรนําไปกกัขงั  เพราะ
เป็นลกูหน้ี  เพราะตกอยูใ่นหว้งอนัตราย  หรอืเพราะจะยดึเป็นอาชพี  แต่เขา้มา
บวชเพราะคดิวา่  พวกเราตา่งถูกชาต ิ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข ์ 
โทมนสัและอุปายาสทบัถม  ครอบงาํ  จมปลกัอยูใ่นทุกข ์  สาละวนอยูก่บัทุกข ์ 
ทาํอยา่งไร  ทีส่ดุแห่งกองทุกขท์ัง้มวลจะปรากฏได ้  แต่ภกิษุผูบ้วชดว้ยเหตุดัง่ที่
กล่าวมาแลว้นี้กลบัเกดิความละโมบ  กําหนดัหนกัในกาม  มจีติพยาบาท  คดิ
ประทุษรา้ย  หลงลมืสต ิ  ไมรู่ส้กึตวั  มจีติไมต่ัง้มัน่  มจีติกระสบักระสา่ย  ไม่
สาํรวมอนิทรยี ์  จดัวา่เป็นบุคคลผูเ้สือ่มจากโภคะของคฤหสัถ ์  และไมส่ามารถ
บาํเพญ็ประโยชน์สาํหรบัความเป็นสมณะใหบ้รบิรูณ์ได ้  ยอ่มเป็นเหมอืนทอ่นไม้
ทีถู่กทิง้ไวใ้นป่าชา้  ไฟไหมท้ัง้  ๒  ขา้ง  ตรงกลางเป้ือนคถู  ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด้
เลย  เมือ่ภกิษุมจีติตัง้มัน่ในสตปัิฏฐาน  ๔  คอื  กาย  เวทนา  จติและธรรม  
หรอืเจรญิอนิมติตสมาธดิแีลว้  อกุศลวติก  ๓  คอื  (๑)  กามวติก(ความตรกึใน
กาม)  (๒)  พยาบาทวติก(ความตรกึในพยาบาท)  (๓)  วหิงิสาวติก(ความตรกึ
ในการเบยีดเบยีน)  ยอ่มดบัโดยไมเ่หลอื  เพราะอนิมติตสมาธทิีบุ่คคลเจรญิ  ทาํ
ใหม้ากแลว้  ยอ่มมผีลานิสงสม์าก  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัพจิารณาเหน็ในทฏิฐ ิ  ๒  
คอื  (๑)  ภวทฏิฐ(ิความเหน็ในภพ)  (๒)  วภิวทฏิฐ(ิความเหน็ในวภิพ)เชน่นี้วา่  
สิง่ทีเ่รายดึถอืแลว้ไมม่โีทษ  นัน้ไมม่ ี เพราะเราเมือ่ยดึถอื  กจ็ะพงึยดึถอืขนัธ ์ ๕  
นัน่เอง  เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั  ภพจงึมแีก่เรา  เพราะภพเป็นปัจจยั  ชาตจิงึ
ม ี  เพราะชาตเิป็นปัจจยั  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข ์  โทมนสัและอุ
ปายาสจงึม ี ความเกดิขึน้แหง่กองทุกขท์ัง้มวลนี้มไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี้  ขนัธ ์ ๕  
ไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์ มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา  จงึไม่ควรพจิารณาเหน็วา่  นัน่
ของเรา  เราเป็นนัน่  นัน่เป็นอตัตาของเรา  ภกิษุผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ยอ่ม
เบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์  ๕  เมือ่เบื่อหน่ายยอ่มคลายกาํหนดั  เพราะคลายกาํหนดั



 

๓๒๗๙ 
 

 

จติยอ่มหลุดพน้  เมือ่จติหลุดพน้แลว้  กร็ูว้า่หลุดพน้แลว้  ชาตสิิน้แลว้  อยูจ่บ
พรหมจรรยแ์ลว้  ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้  ไมม่กีจิเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๕) 

ปิณโฑลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระปิณโฑลภารทวาชเถระ พระพทุธเจา้ทรงเปล่งพระอุทานวา่ 
การไมว่า่รา้ย ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่น สาํรวมปาตโิมกข ์ รูจ้กัประมาณในการบรโิภค
อาหาร อยูใ่นเสนาสนะอนัสงดั และประกอบความเพยีรเพือ่บรรลุอรหตัตผล ถอื
เป็นหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ พทุธอุทานนี้พระผูม้พีระภาคทรงเปล่งปรารภ
ปฏปิทาของทา่นพระปิณโฑลภารทวาชเถระ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๖/๒๔๔) 

ปิดทางไหลออก : คาํอุปมาผูบ้รรลุเจโตวมิตุอินัสงบนิ่ง มจีติโน้มไปทาํลายอวชิชา ดงัเชน่การ
เปิดทางไหลเขา้และปิดทางไหลออกของบ่อน้ํา 

                         อธบิายมาในชมัพาลสีตูรกล่าวถงึภกิษุในธรรมวนิยันี้บรรลุเจโตวมิตุตอินัสงบ
อยา่งใดอย่างหนึ่งอยู ่ มมีนสกิารทาํลายอวชิชาไดแ้ลว้ จติยอ่มแล่นไป เลื่อมใส 
ตัง้มัน่ ภกิษุนัน้พงึไดร้บัการทาํลายอวชิชา ดงับ่อน้ําใหญ่มอีายหุลายปี บุรุษ
เปิดทางไหลเขา้ของบ่อน้ํานัน้และปิดทางไหลออกไว ้ เมือ่ฝนตก บ่อน้ําใหญ่นัน้
พงึมน้ํีาลน้ขอบออกไปได ้ ฉนัใด ภกิษุก ็ ฉนันัน้ บรรลุเจโตวมิตุตอินัสงบแลว้ 
เธอมนสกิารถงึการทาํลายอวชิชา จติยอ่มแล่นไป เลื่อมใส ตัง้มัน่ น้อมไปในการ
ทาํลายอวชิชา ภกิษุนัน้แลพงึไดร้บัการทาํลายอวชิชา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๗๘/๒๕๑) 

ปิดป้อง : ปกปิดชอ่งวา่งการละเวน้ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เรยีกวา่
การปฏบิตัหิน้าทีต่่อกนัตามหลกัทศิ ๖ 

                        อธบิายเป็นกล่าวถงึการปฏบิตัหิน้าทีต่่อกนัของตนกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรา เชน่ทศิเบือ้งหน้า ไดแ้ก่ มารดาบดิาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหน้า ยอ่มอนุเคราะหบุ์ตร
ดว้ยหน้าที ่ ๕ ประการนี้ ทศิเบือ้งหน้านัน้เป็นอนัชือ่วา่ ไดปิ้ดป้องกุลบุตรจาก
ความชัว่เป็นตน้ ทาํใหเ้กษมปลอดภยัแลว้ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๔๔/๒๐๐, (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๒๖๗/๒๑๓,ท.ีปา.ฏกีา ๒๔๔/๑๕๙) 

ปิดฝา : คาํอุปมากบัคนบางคนในโลกน้ี มกีารกา้วไป ถอยหลงั ครองจวีร บาตร น่า
เลื่อมใส แต่ไมรู่ช้ดัความเป็นจรงิตามหลกัอรยิสจั ๔ เป็นดงัหมอ้เปล่า-ปิดฝา แต่
บางคนทีม่กีารกา้วไป ถอยหลงั ครองบาตร จวีร น่าเลือ่มใส และรูช้ดัตามความ
จรงิในอรยิสจั ๔ เป็นดงัหมอ้เตม็-แต่ปิดฝา 

                      อธบิายมาในจตุกกปุคคลบญัญตั ิ กล่าวถงึการปิดของคน ๒ แบบ กล่าวคอื 
บางคนมกีารกา้วไป ถอยกลบั แลด ู เหลยีวด ู คูเ้ขา้ เหยยีดออก ครองสงัฆาฏ ิ
บาตร และจวีรทีน่่าเลื่อมใส แต่เขาไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิว่า “น้ีทุกข ์ น้ีเหตุ



 

๓๒๘๐ 
 

 

เกดิแหง่ทุกข ์ น้ีความดบัทุกข ์ น้ีขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกข”์ บุคคลเชน่นี้
เปรยีบเหมอืนหมอ้เปล่าแต่ปิดฝา บางคนมกีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ู
การเหลยีวดกูารคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิ บาตร และจวีรทีน่่า
เลื่อมใส และเขารูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “น้ีทุกข ์ ฯลฯ น้ีขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความ
ดบัทุกข”์ บุคคลเชน่นี้เปรยีบเหมอืนหมอ้เตม็และปิดฝา (อภ.ิป.(ไทย) ๓๖/๑๖๐/
๑๙๒) 

ปิตฆุาตกรรม : การฆา่บดิา เป็นหนึ่งในอนนัตรยิกรรม ๖ ประการ 
                     อธบิายมาในอภธิรรม ปัฏฐาน กล่าวถงึ การฆา่บดิา วา่ ปิตุฆาตกรรมเป็น

ปัจจยัแก่ปิตุฆาตกรรม สภาวธรรมทีไ่มแ่น่นอนโดยอาการที ่ เป็นปัจจยัแก่
สภาวธรรมทีใ่หผ้ลแน่นอนโดยอารมัมณปัจจยั ไดแ้ก่ รปูตนิทรยีเ์ป็นปัจจยัแก่ปิตุ
ฆาตกรรม (อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๔๒๓/๒๗๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๔๕/๕๐๗,อภ.ิป.(ไทย)
๔๓/๓๓๑/๖๒๓,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๓๓๕/๖๒๖, อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๓๓๗/๖๒๗) 

ปิตสุตุตาทิฉักกะ : วา่ดว้ยพระสตูร ๖ สตูรมปิีตุสตูรเป็นตน้ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ 
วดัพระเชตวนั  ไดท้รงแสดงสตูร  ๖  สตูรคอื  ปิตุสตูร  ภาตุสตูร  ภคนิิสตูร  
ปุตตสตูร  ธตีุสตูร  ปชาปตสิตูร  ในลกัษณะเดยีวกนั  เพยีงแต่เปลีย่นตวัละคร
ไปตามชือ่สตูรนัน้ ๆ ตามลาํดบัวา่  ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่
ทารุณเป็นตน้  ผูท้ีไ่มก่ลา้พดูเทจ็ทัง้ทีรู่ต้อ่บดิา  พีช่าย  น้องชาย  พีส่าวน้องสาว  
บุตร  ธดิา  แต่เมือ่ถูกลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบงาํ  ยอ่มสามารถพดู
เทจ็ได ้(ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๘๗/๒๘๗) 

ปิตสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้คยเป็นบดิา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั  
ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  สงัสารวฏันบัวา่มเีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ 
เพราะสตัวผ์ูท้อ่งเทีย่วไปในสงัสารวฏั  ไมม่เีลยทีจ่ะไมเ่คยเป็นบดิากนั  (ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๑๓๘/๒๒๘) 

ปิปผลิคหูา, ถํา้ : ชือ่ถํ้านามวา่ปิปผล ิเป็นทีพ่ระมหากสัสปะพกัอาพาธ และเขา้สมาธ ิ
                        อธบิาย เป็นถํ้าทีพ่กัอาพาธและเขา้สมาธขิองพระมหากสัสปะ เมือ่ครัง้พระผู้

มพีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์
สมยันัน้ ทา่นพระมหากสัสปะอาพาธ ไดร้บัทุกข ์ เป็นไขห้นกั และพระมหากสัส
ปะนัง่เขา้สมาธอิยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยบลัลงักเ์ดยีวอยู ่ เป็นเวลา ๗ วนั ณ ถํ้าน้ี 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๙๕/๑๒๘, ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๖/๑๗๘, (ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๒๗/๒๒๒) 

ปิปผลิวนั : เป็นชือ่นครหลวง ซึง่พระเจา้โมรยิะปกครองอยู ่และเป็นทีป่ระดษิฐานสถูปบรรจุ
พระองัคารพระผูม้พีระภาค 



 

๓๒๘๑ 
 

 

                         อธบิาย เป็นนครหลวงทีก่ษตัรยิโ์มรยิะปกครองอยู ่ โดยพวกเจา้โมรยิะผู้
ครองกรุงปิปผลวินัไดท้รงสดบัวา่ “พระผูม้พีระภาคปรนิิพพานในกรุงกุสนิารา” 
จงึทรงสง่ทตูไปถงึพวกเจา้มลัละผูค้รองกรุงกุสนิาราวา่เพือ่จะไดร้บัสว่นแบ่งพระ
บรมสารรีกิธาตุบา้ง จะไดส้รา้งพระสถูปบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุและทาํการ
ฉลอง” พวกเจา้มลัละผูค้รองกรุงกุสนิาราตอบวา่ “(บดัน้ี) ไมม่สีว่นแบ่งพระบรม
สารรีกิธาตุ เพราะแบ่งกนัหมดแลว้ พวกทา่นจงนําเอาพระองัคาร(เถา้)ไปจาก
ทีน้ี่เถดิ” พวกทตูเหล่านัน้ จงึนําเอาพระองัคารไป พระเจา้โมรยิะผูค้รองกรุงปิปผ
ลวินั ทรงสรา้งพระสถูปบรรจุพระองัคารและทาํการฉลอง ณ กรุงปิปผลวินันัน้ 
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๓๘/๑๗๙, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๓๙/๑๗๙) 

ปิปิละ : ชือ่ภาชนะหนึ่งในหลาย ๆ ชือ่ซึง่เป็นคาํสามญั แต่ภาษาทอ้งถิน่จะเลอืกใชช้ือ่
เดยีว 

                        อธบิาย กล่าวถึงการยึดภาษาท้องถิ่น และการละเลยคําพูดสามัญ คือ 
ภาชนะชนิดเดยีวกนันัน่แหละในโลกนี้ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปาต’ิ บางทอ้งถิน่
รูจ้กักนัว่า ‘ปัตตะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่า ‘ปิฏฐะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่า ‘สราวะ’ 
บางท้องถิน่รูจ้กักนัว่า ‘หโรสะ’ บางท้องถิน่รูจ้กักนัว่า ‘โปณะ’ บางท้องถิน่รูจ้กั
กนัว่า ‘หนะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่า ‘ปิปิละ’ ภกิษุพดูดว้ยความยดึมัน่ถอืมัน่โดย
วธิทีีช่นทัง้หลายในทอ้งถิน่นัน้ ๆ จะรูจ้กัภาชนะนัน้ว่า ‘น้ีเท่านัน้จรงิ อย่างอื่นไม่
จรงิ’(ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๓๑/๓๙๗) 

ปิยเกตปราสาท : ชือ่ของปราสาทหลงัหนึ่งในสามหลงัของพระโพธสิตัวว์ธิรูบณัฑติทีพ่าปุณณก
ยกัษ์เขา้ไปไดร้บัการขบักลอ่มดว้ยเพลงอนัไพเราะ 

                       อธบิายมาในวธิรูบณัฑติ ชาดก กล่าวถงึ ปราสาทของพระโพธสิตัวม์อียู ่ ๓ 
หลงั คอื (๑) โกญจนปราสาท (๒) มยรูปราสาท (๓) ปิยเกตปราสาท ในปราสาท 
๓ หลงันัน้ พระโพธสิตัวไ์ดพ้าปุณณกยกัษ์ เขา้ไปยงัปราสาทซึง่เป็นทีน่่ารืน่รมย์
อยา่งยิง่ มภีกัษาเพยีงพอ มขีา้วน้ํามากมาย ดงัวมิานของทา้ววาสวะ ซึง่ชือ่วา่ม
สกักสาระ ในปราสาทหลงันัน้ มนีารทีัง้หลายประดบัอยา่งงดงาม ฟ้อนราํขบัรอ้ง
เพลงอยา่งไพเราะจบัใจ เหมอืนนางเทพอปัสรในเทวโลกกล่อมปุณณกยกัษ์อยู ่
(ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๔๖๒/๔๑๒) 

ปิยชาติกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทุกขเ์กดิจากสิง่เป็นทีร่กั พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่คหบดคีน
หน่ึงผูส้ญูเสยีลกูชายคนเดยีว ขณะประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี  
ความเศรา้โศก ครํ่าครวญ ทุกขก์าย ทุกขใ์จ และความคบัแคน้ใจ เกดิจากสิง่อนั
เป็นทีร่กั คหบดมีคีวามเหน็วา่ ความยนิดแีละโสมนสัต่างหากเกดิจากสิง่อนัเป็น
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ทีร่กั จากนัน้ ไดนํ้าเรือ่งนัน้ไปเล่าใหพ้วกนกัเลงสะกาฟัง พวกนกัเลงสะกากเ็หน็
ตรงกบั คหบด ีเรือ่งนี้ไดแ้พรเ่ขา้ไปถงึพระราชวงั 

  พระเจา้ปเสนทโิกศล ทรงสนทนากบัพระนางมลัลกิาเทวถีงึเรือ่งนัน้ เมือ่พระ
นาง มลัลกิาเทวกีราบทลูวา่ ถา้เป็นพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาคจรงิ กจ็ะเป็น
เชน่นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไมท่รงพอพระทยัและทรงขบัไล่พระนางไป พระ
นางมลัลกิาเทวจีงึมพีระเสาวนียใ์หพ้ราหมณ์ชือ่นาฬชิงัฆะไปทลูถามพระผูม้พีระ
ภาค 

  พระองคท์รงอธบิายใหพ้ราหมณ์ฟังวา่ ความเศรา้โศกครํ่าครวญเป็นตน้ เกดิ
จาก สิง่อนัเป็นทีร่กัจรงิ โดยทรงเล่าเรือ่งคนทีเ่ป็นบา้ เพราะคนทีร่กัตายไป และ
เรือ่ง สามฆีา่ภรรยาทีร่กัเพราะกลวัวา่นางจะทอดทิง้เขาไป พราหมณ์ไดนํ้าความ
นัน้มา กราบทลูพระนางมลัลกิาเทว ี พระนางไดท้ลูถามพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ 
ถา้สิง่อนัเป็น ทีร่กัของพระองค ์คอื วชริกีุมาร ีพระนางวาสภขตัตยิา เสนาบดชีือ่
วฑิฑูภะ พระนางเอง แควน้กาส ี และแควน้โกศล มอีนัเป็นไป จะทรงรูส้กึเศรา้
โศก หรอืไม ่

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัวา่ ถา้สิง่อนัเป็นทีร่กัเช่นนัน้มอีนัเป็นไป แมพ้ระ
ชนมชพี ของพระองคก์ต็อ้งมอีนัเป็นไปดว้ย ไฉนจะไมท่รงเศรา้โศก จากนัน้ 
พระนาง มลัลกิาเทวจีงึทลูสรุปวา่ น้ีเป็นพระประสงคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัคาํ
นัน้ 

  พระเจา้ปเสนทโิกศล ทรงรูส้กึอศัจรรยใ์จ จงึทรงเปล่งอุทานขึน้ ๓ ครัง้วา่ 
“นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส”  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๓/๔๓๓) 

ปิยตรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการไมม่ผีูอ้ื่นเป็นทีร่กัยิง่กวา่ตน พระผูม้พีระภาค ทรงปรารภ
เรือ่งความรกัตนทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลทรงสนทนากบัพระนางมลัลกิาเทว ี ทรง
เปล่งอุทานแสดงวา่สตัวท์ ัง้หลายรกัตนทีส่ดุ และตา่งกร็กัสขุ เกลยีดทกุข ์
เพราะฉะนัน้ ผูร้กัตนจงึไมค่วรเบยีดเบยีนผูอ้ื่น เพราะเมื่อก่อทุกขใ์ดแก่ผูอ้ื่น 
ทุกขน์ัน้ จะยอ้นกลบัมาถงึตนในภายหลงั น้ีเป็นกฎของกรรม (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/
๔๑/๒๕๓,ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๔๑/๒๙๓-๒๙๔) 

ปิยทสัสี, พระพทุธเจ้า : พระนามของพระพุทธเจา้วา่ปิยทสัส ี เป็นพระพทุธเจา้ที ่ ๑๓ ในจาํนวน 
๒๕ พระองค ์ในวรกปั รว่มกบัพระพทุธเจา้ ๒ พระองค ์

                        อธบิาย มาในในอดตีชาตขิองพระเวทกิารกเถระ เมือ่พระผูม้พีระภาค พระ
นามวา่ปิยทสัส ี เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ ขา้พเจา้มจีติเลื่อมใส มใีจยนิด ี ได้
กระทาํแทน่สาํหรบับชูาพระพทุธเจา้ ประดบัดว้ยแกว้มณีแลว้ กล่าวสรรเสรญิ
พระพทุธเจา้ผูส้งูสดุ ทาํการฉลองแทน่สาํหรบับูชาแลว้ กไ็ดส้ิน้ชวีติลง ขา้พเจา้
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เกดิในกาํเนิดใด ๆ คอืจะเกดิเป็นเทวดาหรอืมนุษยก์ต็าม ในกาํเนิดนัน้ ๆ 
เทวดาทัง้หลายยอ่มทรงแกว้มณีไวใ้นอากาศ น้ีเป็นผลแห่งบุญกรรม ในกปัที ่
๑๑๖ ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒ ชาต ิ มพีระนามวา่มณีปภา มาประวตัใิน
อดตีชาตขิองพระปาปนิวารยิเถระ ผูแ้ผว้ถางสถานทีจ่งกรมของพระผูม้พีระภาค 
พระนามวา่ปิยทสัส ีมงุบงัดว้ยไมอ้อ้ ป้องกนัลมและแดด ทา่นบาํเพญ็กุศลใหถ้งึ
พรอ้มเพือ่ตอ้งการเวน้บาป ตัง้ความเพยีรในศาสนาของพระศาสดาเพือ่ละกเิลส
ทัง้หลาย ในกปัที ่๑๑ นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิปรากฏนามวา่
อคัคเิตชะ มาในประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัพภารทายกเถระ ทา่นตัง้หมอ้น้ํา
สาํหรบัฉนัไวถ้วายแดพ่ระองคผ์ูค้งที ่ พระพทุธเจา้ผูม้หามนีุพระนามวา่ปิยทสัส ี
ทรงพยากรณ์เรือ่งนัน้แก่ขา้พเจา้วา่ ปราสาท ๗ ชัน้ สงูพนัชัว่ลกูธนู สะพรัง่ไป
ดว้ยธง พราวไปดว้ยแกว้มณีสเีขยีว (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๐/๓๐๘, ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๕๑/๔๗๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๘/๔๗๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๖๒/๖๓๑,ข.ุอป.
(ไทย)๓๒/๓๗๘/๖๓๓,ข.ุพุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑/๖๕๖,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๕/๖๕๙,ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๙/๖๕๙, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๙๙/๑๖๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๑๒/
๑๖๓) 

ปิยรปู  : รปูทีน่่ารกั น่าปรารถนา ความพอใจในรปู 
                         อธบิายกล่าวถงึทีเ่นิดของปิยรปูทีน่่ารกั พงึพอใจ น่าปรารถนา ภกิษุเมือ่

พจิารณา ยอ่มพจิารณาปัจจยัภายในวา่ ‘ตณัหาน้ี 
                        เมื่อเกดิ ยอ่มเกดิขึน้ในทีไ่หน เมือ่ตัง้อยู ่ยอ่มตัง้อยูใ่นทีไ่หน’ เธอพจิารณาอยู่

จงึรู ้อยา่งนี้วา่ ‘รปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็นสาตรปูใดมอียูใ่นโลก ตณัหาเมือ่เกดิขึน้ยอ่ม
เกดิขึน้ในรปูนัน้ เมือ่ตัง้อยูย่อ่มตัง้อยูใ่นรปูนัน้ ดงันัน้ ปิยรปู สาตรปูทีเ่กดิในโลก 
ไดแ้ก่ จกัขเุป็นปิยรปู เป็นสาตรปูในโลก ฯลฯ โสตะเป็นปิยรปู เป็นสาตรปูใน
โลก ... ฆานะเป็นปิยรปู เป็นสาตรปูในโลก ... ชวิหาเป็นปิยรปู เป็นสาตรปูใน
โลก ... กายเป็นปิยรปู เป็นสาตรปูในโลก... มโนเป็นปิยรปู (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๖๖/
๑๓๐, ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๕๕/๒๒๑, ข.ุจ.ู (แปล) ๓๐/๕๕/๒๒๑, ส.ํนิ.อ. ๒/๖๖/๑๓๕) 

ปิยรปูสาตรปู : สภาวะทีน่่ารกัน่าชืน่ใจ เป็นสว่นอฏิฐารมณ์ทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิตณัหา รปูเป็นตน้ที่
น่ารกัและน่าพอใจดว้ยอาํนาจสขุเวทนา 

                        อธบิาย มาในสมทุยสจัจนิทเทส ทกุขสมทุยอรยิสจั เหตุเกดิของทุกข ์ คอื 
ตณัหา เพราะเป็นเหตุเกดิขึน้ในภพใหม ่สหรคตดว้ยความกาํหนดัยนิด ีเป็นเหตุ
เพลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ คอื กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา และ
ตณัหานี้แหละเมือ่เกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดบัไป คอื ปิยรปูสาตรปูใดมอียูใ่นโลก ตณัหาน้ี
เมือ่เกดิ ตัง้อยู ่ดบัไป กเ็กดิ ตัง้อยู ่ดบัไป ทีปิ่ยรปูสาตรปูนี้ ปิยรปูสาตรปูในโลก 
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คอื จกัข ุโสตะ ฆานะ ชวิหา กาย มโน เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก รปู เสยีง กลิน่ 
รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก ตณัหาเมือ่เกดิ ตัง้อยู ่กเ็กดิ 
ดบัไป ตัง้จากประสาทเหล่าน้ี ภกิษุทัง้หลาย น้ีเรยีกว่า ทุกขสมทุยอรยิสจั (ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๒๙,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๐, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๔๐๑/๓๓๓,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๐๑/๓๓๔,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๓๓/๑๒๑, 
ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๙๕/๔๗๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๑๐๙/๔๘๙,ข.ุอติ.ิอ.๙๕/๓๔๑) (อภ.ิ
ว.ิอ. ๒๐๓/๑๑๙-๑๒๐) 

ปิยวาจา : วาจาถอ้ยคาํทีน่่ารกั หรอืพงึเจรจาแต่คาํทีน่่ารกั จบัใจ เป็นขอ้หนึ่งในสงัคหวตัถุ 
๔ 

                       อธบิายมาในโสณนนัทชาดก เรือ่ง สงัคหวตัถุ ๔ ประการ เป็นธรรมทีท่าํงาน
ใหร้าบรืน่ เหมอืนเพลารถยงัมแีก่รถทีก่าํลงัแล่นไป (๑) ทาน การให ้ (๒) ปิย
วาจา การเจรจาถอ้ยคาํทีน่่ารกั (๓) อตัถจรยิา การประพฤตปิระโยชน์ (๔) 
สมานตัตตา ความเป็นผูม้ตีนเสมอในธรรมทัง้หลายตามสมควรในทีน่ัน้ ๆ อกีนยั
หน่ึง หลกัธรรมสงเคราะหห์รอืธรรมเครือ่งยดึเหน่ียวจติใจกนัไวไ้ดใ้นทีน้ี่
หมายถงึบุตรพงึ ปรนนิบตัมิารดาบดิาดว้ยหลกั ๔ ประการ คอื (๑) ทาน การให้
(สิง่ของ)แก่มารดาบดิา (๒) เปยยวชัชะ พงึเจรจาแต่คาํทีน่่ารกั (๓) อตัถจรยิา 
พงึประพฤตปิระโยชน์ดว้ยการทาํหน้าที(่ของทา่น)ทีเ่กดิขึน้ใหส้าํเรจ็ (๔) 
สมานตัตตา ความเป็นผูม้ตีนเสมอในธรรมทัง้หลายตามสมควร หมายถงึความ
ประพฤตยิาํเกรงต่อผูใ้หญ่ทัง้หลาย (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๗๘/๘๓,ข.ุชา.อ. ๘/๑๗๘/
๑๙๗) 

ปิยทสัสีพทุธวงศ  ์ : วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระปิยทสัสพีทุธเจา้ ในพทุธวงสอ์ธบิายไวว้า่  ใน
ทีส่ดุกปัที ่ ๑๑๘ นบัถอยหลงัจากกปัน้ีไป พระปิยทสัสพีทุธเจา้ ประสตูใินกรุงสุ
ธญัญะ พระชนกพระนามวา่สทุตัตะ พระชนนีพระนามวา่สจุนัทา พระมเหสพีระ
นามวา่วมิลา พระราชโอรสพระนามวา่กญัจนาเวฬะ ครองฆราวาสอยู ่๙,๐๐๐ ปี 
ทรงเหน็นิมติ ๔ จงึเสดจ็ออกผนวชดว้ยราชรถ บาํเพญ็เพยีรอยู ่๖ เดอืน จงึตรสั
รูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ภายใตต้น้กุ่ม มกีารบรรลุธรรม    ๓    ครัง้ เทวดาและมนุษย์
จาํนวน  ๑๐๐,๐๐๐    โกฏ ิ   ไดบ้รรลธุรรมครัง้ที ่ ๑  ทา้วสทุสัสนเทวราช    มา
กราบทลูถงึมจิฉาทฏิฐ ิพระศาสดาเมือ่จะทรงบรรเทามจิฉาทฏิฐ ิของทา้วเทวราช
นัน้จงึทรงแสดงธรรม  มหาชนไดม้าประชุมกนัมากมาย  ประมาณไม่ได ้ เทวดา
และมนุษยป์ระมาณ ๙,๐๐๐    โกฏ ิ    ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่    ๒ ในกาลที่
พระพทุธเจา้    ผูท้รงเป็นสารถฝึีกนรชน ทรงฝึกชา้งโทณมขุ    เทวดาและ
มนุษยป์ระมาณ    ๘๐,๐๐๐   โกฏ ิ ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่ ๓   มกีารประชุมสาวก 
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๓ ครัง้ พระสาวกประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐    โกฏ ิ   มาประชุมกนั    เป็นครัง้ที ่   ๑ 
พระมนีุขณีาสพประมาณ    ๙๐    โกฏ ิ   มาประชุมรว่มกนั  ในการประชุมครัง้
ที ่   ๓    มพีระมุนีขณีาสพประมาณ    ๘๐    โกฏ ิพระปาลติเถระและพระสพัพ
ทสัสเีถระเป็นคูอ่คัรสาวก พระโสภติเถระเป็นพทุธอุปัฏฐาก พระสชุาดาเถรแีละ
พระธรรมทนินาเถรเีป็นคู่อคัรสาวกิา สนัทกอุบาสก และธรรมกิอุบาสกเป็นคู่อคัร
อุปัฏฐาก วสิาขาอุบาสกิาและธรรมทนินาอุบาสกิาเป็นคูอ่คัรอุปัฏฐายกิา ในกปันี้
มนุษยม์อีายขุยั ๙๐,๐๐๐ ปีและพระองค ์ กม็พีระชนมายุประมาณเทา่นัน้  พระ
มนีุผูป้ระเสรฐิพระนามวา่ปิยทสัส ี เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีอ่สัสตัถาราม  พระ
สถูปของพระชนิเจา้นัน้   ทีอ่สัสตัถารามนัน้    สงูถงึ  ๓  โยชน์ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๑/๖๕๖) 

ปิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูร้กัตน,พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้ป็นทีร่กั  ม ี ๒ สตูร 
ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 

  1.ปิยสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยผูร้กัตนสมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ  วดั
พระเชตวนั  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามวา่  ผูร้กัตน  ไดแ้ก่คนเชน่ไรพระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบวา่  ผูร้กัตน  ไดแ้ก่ผูท้ีป่ระพฤตกิายสจุรติ  วจสีจุรติและมโน
สจุรติ  ถา้บคุคลรกัตวัเอง  ไมพ่งึชกันําตนไปในทางชัว่ เพราะผูม้กัทาํชัว่ยอ่ม
ไมไ่ดค้วามสขุ  สตัวผ์ูจ้ะตอ้งตายทาํบุญและบาปใดไวแ้ลว้  บุญและบาปนัน้แล
เป็นสมบตัขิองเขา เขายอ่มนําเอาบุญและบาปนัน้ไปได ้  บุญและบาปนัน้ย่อม
ตดิตามเขาไปดุจเงาตดิตามตวัไป เหตุนัน้ บุคคลควรทาํกรรมด ี  สะสมไวเ้ป็น
สมบตัใินโลกหน้า เพราะบญุเป็นทีพ่ึง่ของสตัวท์ัง้หลายในโลกหน้า  (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๑๕/๑๓๒) 

  2.ปิยสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหเ้ป็นทีร่กั พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่  ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุเจา้อาวาสเป็นทีร่กั เป็นทีพ่อใจของเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลาย ๕ คอื (๑) มศีลี สาํรวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์ (๒) 
เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสุตะ (๓) มวีาจางาม เจรจาถอ้ยคาํไพเราะ (๔) เป็นผู้
ไดฌ้าน ๔ อนัมใีนจติยิง่ (๕) ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิดว้ยปัญญาอนั
ยิง่เอง  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓๒/๓๗๔) 

ปิยสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหเ้ป็นทีร่กั (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคประทบั
อยู ่ณ พระเชตวนั เขตกรงุสาวตัถ ีตรสัวา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๗ คอื (๑) 
มุง่ลาภ (๒) มุง่สกัการะ (๓) มุง่ชือ่เสยีง (๔) ไมม่หีริ ิ (๕) ไมม่โีอตตปัปะ (๖) 
ปรารถนาชัว่ (๗) เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ยอ่มไมเ่ป็นทีร่กั ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไม่เป็นที่
เคารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย สว่นภกิษุประกอบดว้ย
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ธรรม ๗ คอื (๑) ไมมุ่ง่ลาภ (๒) ไมมุ่ง่สกัการะ (๓) ไมมุ่ง่ชือ่เสยีง (๔) มหีริ ิ (๕) 
มโีอตตปัปะ (๖) มกัน้อย (๗) เป็นสมัมาทฏิฐ ิยอ่มเป็นทีร่กั เป็นทีพ่อใจ เป็นที่
เคารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑/
๑)  

ปิยสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหเ้ป็นทีร่กั  (สตูรที ่๒) ในสตูรที ่๒ พระผูม้ี
พระภาคตรสัขอ้ที ่๑-๕ เหมอืนกนักบัสตูรที ่๑ แตกต่างเฉพาะขอ้ ๖-๗ วา่ ภกิษุ
ประกอบดว้ยธรรม ๗ คอื... (๖) มคีวามรษิยา (๗) มคีวามตระหนี่ ยอ่มไมเ่ป็นที่
รกั และวา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๗ คอื ... (๖) ไมม่คีวามรษิยา (๗) ไมม่คีวาม
ตระหนี่ยอ่มเป็นทีร่กั  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒/๓) 

ปิยงักรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปิยงักรยกัษ ์ สมยัทีท่า่นพระอนุรุทธะอยูใ่นวดัพระเชตวนั ไดลุ้ก
ขึน้สวดบทแแหง่ธรรมในเวลาใกลรุ้ง่  นางยกัษณีิผูเ้ป็นมารดาของปิยงักระปลอบ
บุตรน้อยวา่  เจา้อยา่สง่เสยีงไป  ภกิษุกาํลงัสวดบทแหง่ธรรม  เพราะหากเรารู้
แจง้บทแหง่ธรรมแลว้ปฏบิตั ิ  จะเป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่พวกเรา  ปิยงักระจงึ
กล่าววา่  เราไมเ่บยีดเบยีนสตัวม์ชีวีติ ไมก่ล่าวเทจ็ทัง้ทีรู่ ้ศกึษาทาํตนใหเ้ป็นคน
มศีลีด ีจงึจะพน้จากกาํเนิดปีศาจ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๐/๓๔๔) 

ปิยงักระ, ยกัษ์ : ชือ่ของยกัษ์นามวา่ ปิยงักระ ผูไ้มเ่บยีดเบยีนใคร มวีาจาสจั มศีลี พน้จาก
กาํเนิดปีศาจ 

                        อธบิายมาในปิยงักรสตูร เรือ่งปิยงักรยกัษ์ กล่าวถงึปิยงักระยกัษ์ตนหนึ่งผูไ้ม่
พดูเทจ็ มศีลี จะพน้จากกาํเนิดปีศาจเอง ความว่า สมยัหน่ึง ทา่นพระอนุรุทธะอ
ยู่ในพระเชตวนั ทา่นลุกขึน้ในเวลาใกลรุ้ง่แลว้ สวดบทแแหง่ธรรมทัง้หลายอยู่ 
ครัง้นัน้ นางยกัษณิีผูเ้ป็นมารดาของปิยงักระ ปลอบบุตรน้อยอยา่งนี้วา่ อยา่สง่
เสยีงไปเลย ภกิษุกาํลงัสวดบทแหง่ธรรมทัง้หลายอยู ่อน่ึง เรารูแ้จง้บทแหง่ธรรม
แลว้ปฏบิตั ิ ขอ้นัน้จะเป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่เรา ปิยงักระกล่าวตอบวา่ เราไม่
เบยีดเบยีนสตัวม์ชีวีติทัง้หลาย ไมก่ล่าวเทจ็ทัง้ทีรู่อ้ยู ่ศกึษาทาํตนใหเ้ป็นคนมศีลี
ด ีจงึจะพน้จากกาํเนิดปีศาจ (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๔๐/๓๔๔) 

ปิยญัชหเถรคาถา : ภาษติของพระปิยญัชหเถระ,คาถาของพระปิยญัชหเถระ  พระปิยญัช
หเถระ เมือ่เหล่าสตัวห์ยิง่ผยองดว้ยมานะเป็นตน้   พงึประพฤตนิอบน้อมถ่อม
ตน  เมือ่เหล่าสตัวล์ดหยอ่นความเพยีรพยายาม พงึช่วยเขาใหต้ัง้อยูใ่นความ
เพยีรพยายามเมือ่เหล่าสตัวอ์ยูอ่ยา่งผูไ้มป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ กพ็งึประพฤติ
พรหมจรรยเ์สยีเอง  เมือ่เหล่าสตัวย์นิดใีนกามคุณ ตนกไ็มพ่งึยนิด ี  (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๗๖/๓๓๑) 

ปิยารมณ์ : อารมณ์ทีน่่ารกั หมายถงึกามคุณ ๕ ไดแ้ก่ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 
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                         อธิบายมาในตโยชนปัพพชิตวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่
บรรพชติ ๓ รูป ในเรื่องการปฏบิตัติน ว่า บุคคลทําตวัใหห้มกมุ่นในกจิทีไ่ม่ควร
หมกมุ่น และไม่หมกมุ่นในกจิทีค่วรหมกมุ่นละเลยสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ตดิอยู่ในปิ
ยารมณ์ ทะเยอทะยานตามบุคคลผู้ปฏิบตัตินด ีไม่ว่าเวลาใด บุคคลไม่ควรตดิ
พนักบัสิง่เป็นทีร่กัและไมเ่ป็นทีร่กั เพราะการไมเ่หน็สิง่เป็นทีร่กัเป็นทุกข ์การพบ
เหน็สิง่ไมเ่ป็นทีร่กั กเ็ป็นทุกข ์(ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๒๐๙/๙๗, ข.ุธ.อ. ๖/๑๓๐) 

ปิยาลปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปิยาลปุปผยิเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่งในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเป็นพรานเนื้อไดถ้วายอาหารบณิฑบาตและดอก
มะหาดแดพ่ระพทุธเจา้(พระนามวา่วปัิสส)ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๒๗/๔๐๔) 

ปิยาลผลทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปิยาลผลทายกเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดถ้วายผลมะหาดแดพ่ระพทุธเจา้พระ
นามวา่สขิ ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
วชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๐๔/๑๘๑) 

ปิยาลินะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : พระนามของพระเจา้จกัรพรรดิพ์ระนามวา่ปิยาลนิะ เป็นผลจาก
การไดถ้วายผลมะหาดแด่พระผูม้พีระภาคครัง้เสวยชาตขิองพระผลทายกเถระ 

                        อธบิายมาในผลทายกเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผลทายกเถระ 
ทา่นไดถ้อืผลมะหาด ไปยงัสาํนกัพระพทุธเจา้ พระผูม้พีระภาค ผูเ้จรญิทีส่ดุใน
โลก ทรงองอาจกวา่นรชน ทรงรบัผลมะหาดไวแ้ลว้ ต่อจากนัน้ ทา่นไดถ้อืผล
มะหาดไปปรนนิบตัพิระองคผ์ูท้รงเป็นผูนํ้าวเิศษ ทา่นไดส้ิน้ชวีติลง ณ ทีน่ัน้เอง 
ดว้ยจติทีเ่ลื่อมใสนัน้ ในกปัที ่๓๑ นบัจากกปัน้ีไป ทา่นไดถ้วายผลมะหาดไว ้จงึ
ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๑๕ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๓ ชาต ิ
พระนามวา่ปิยาลนิะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุ
อป.(ไทย)๓๒/๗๑/๓๐๔) 

ปิลกัขผลทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปิลกัขผลทายกเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นไดถ้วายผลดปีลแีดพ่ระพทุธเจา้พระ
นามวา่อตัถทสัส ีเพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย)  ๓๒/๒๑/๕๖๖) 

ปิลกัขะ, ถํา้ : ถํ้าไมม้ะเดือ่ ถูกน้ํากดัเซาะ พระอานนทเ์ขา้ไปในถํ้านัน้พรอ้มกบัภกิษุหลายรปู 
                        อธบิายมาในสนัทกสตูร เรือ่งปรพิาชกชือ่สนัทกะ กล่าวถงึถํ้าทีถู่กน้ํากดั

เซาะ ความวา่ สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ โฆสติาราม เขตกรุง



 

๓๒๘๘ 
 

 

โกสมัพ ี สมยันัน้แล ปรพิาชกชือ่สนัทกะกบัหมูป่รพิาชกประมาณ ๕๐๐ คน 
พรอ้มดว้ยปรพิาชกบรษิทัหมูใ่หญ่อาศยัอยู ่ณ ถํ้าปิลกัขะ ถํ้าไมม้ะเดือ่ ครัน้เวลา
เยน็ ทา่นพระอานนทอ์อกจากทีห่ลกีเรน้๑แลว้เรยีกภกิษุทัง้หลายมากล่าววา่ 
“ทา่นผูม้อีายทุัง้หลาย เราทัง้หลายจะเขา้ไปยงับ่อน้ําฝนเซาะเพือ่จะดถูํ้า” ภกิษุ
เหล่านัน้รบัคาํแลว้ ลาํดบันัน้ ทา่นพระอานนทพ์รอ้มดว้ยภกิษุจาํนวนมาก ได้
เขา้ไปยงับ่อน้ําฝนเซาะ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๓/๒๖๐) 

ปิลินทวจัฉคาม : ชือ่หมูบ่า้นนามวา่ปิลนิทวจัฉะ ตามชือ่ของพระปิลนิทวจัฉะ ทีร่บัคนวดัจาก
พระเจา้พมิพสิาร 

                        อธบิาย มาในปิลนิทวจัฉวตัถุ เรือ่งทีพ่ระเจา้พมิพสิารถวายคนวดัแดพ่ระปิลิ
นทวจัฉะ จาํนวน ๕๐๐ คนจาํนวนวนัทีล่มืไป ความวา่ พระเจา้พมิพสิารจอมทพั
มคธรฐั เสดจ็เขา้ไปหาทา่นพระปิลนิทวจัฉะถงึทีพ่กั ตรสักบัทา่นพระปิลนิทวจั
ฉะดงันี้วา่ “พระคุณเจา้ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตคนวดัแลว้หรอื” ทา่นพระปิ
ลนิทวจัฉะทลูวา่ “ขอถวายพระพร ทรงอนุญาตแลว้” พระเจา้พมิพสิารตรสัวา่ 
“ถา้เชน่นัน้ โยมจะถวายคนวดัแก่พระคณุเจา้” แต่พระองคท์รงลมื เมือ่เวลาผา่น
ไปนาน ถงึ ๕๐๐ ราตร ี เมือ่ทรงระลกึได ้ ใหม้หาอมาตยจ์ดัคนวดัไปถวายทา่น
พระปิลนิทวจัฉะ จาํนวน ๕๐๐ คน ตัง้หมูบ่า้นขึน้มาต่างหาก มชีือ่เรยีกวา่ 
อารามกิคามบา้ง ปิลนิทวจัฉคามบา้ง (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๗๐/๖๕,ว.ิม.(ไทย)๕/
๒๗๑/๖๕) 

ปิลินทวจัฉเถรคาถา : ภาษติของพระปิลนิทวจัฉเถระ,คาถาของพระปิลนิทวจัฉเถระ  พระปิลิ
นทวจัฉเถระไดก้ล่าวไวด้งันี้วา่ การทีเ่ราไดม้ายงัสาํนกัพระผูม้พีระภาคนี้เป็นการ
มาดแีลว้   ไมไ่รป้ระโยชน์ การทีเ่ราไดค้ดิไวว้า่ จะฟังธรรมในสาํนกัของพระผูม้ี
พระภาคแลว้บวชนี้เป็นความคดิไมเ่ลวเลย เพราะเมือ่พระผูม้พีระภาคทรง
จาํแนกธรรมอนัประเสรฐิทัง้หลาย  เราไดบ้รรลุธรรมนัน้แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๙/๓๐๖) 

ปิลินทวจัฉเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระปิลนิทวจัฉเถระ  พระผูม้พีระภาคทรงปรารภพระปิลนิทวจัฉเถระ
ผูพ้ดูคาํหยาบ ตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูก้ล่าวคาํทีไ่มห่ยาบคาย  สือ่
ความหมายได ้  เป็นคาํจรงิ   ไมเ่ป็นเหตุใหใ้ครๆ  ขดัเคอืงเราเรยีกวา่พราหมณ์  
(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๐๘/๑๖๒) 

ปิลินทวจัฉเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปิลนิทวจัฉเถระ มปีรากฏ ๒ ครัง้แต่เน้ือหา
ต่างกนั กล่าวคอื  

  1.ปิลนิทวจัฉเถราปทาน๑ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๓๐,๐๐๐ 
ทา่นเป็นคนมศีรทัธาไดบ้ชูาพระสถูปของพระพทุธเจา้พระนามวา่สเุมธะ และได้



 

๓๒๘๙ 
 

 

ถวายสงัฆภตัแดพ่ระสงฆส์าวกของพระพทุธองค ์เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไม่
รูจ้กัทุคตเิลย เวยีนเกดิเวยีนตายอยูแ่ตใ่นเทวโลกและมนุษยโลกเทา่นัน้ บางกปั
ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูส้มบรูณ์ดว้ยรตันะ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๕/๑๑๐) 

  ปิลนิทวจัฉเถราปทาน๒ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ 
ทา่นเป็นคนเฝ้าประต ู คดิอยากจะถวายทาน ต่อมาไดถ้วายทานแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่ปทุมุตตระ ตามทีค่ดิ ดว้ยทานวตัถุเป็นอนัมาก เพราะผลแหง่ทานนัน้ 
ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ทา่นไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๑,๐๐๐ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรด ิ ๑,๐๐๐ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้ประเทศราชนบัชาตไิมถ่ว้น ทุกชาตทิี่
เกดิสมบรูณ์ดว้ยสมบตัทุิกประการ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ (ขอุป.(ไทย)  ๓๒/๑/๕๗๙) 

ปิลินทวจัฉสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยพระปิลนิทวจัฉเถระ  พระผูม้พีระภาคตรสัขอใหภ้กิษุ
ทัง้หลายอยา่ถอืโทษพระปิลนิทวจัฉเถระทีม่กัเรยีกภกิษุทัง้หลายดว้ยคาํหยาบ 
ซึง่เป็นผลวบิากแหง่เศษกรรมเก่าทีท่่านไดป้ระพฤตมิาถงึ ๕๐๐ ชาต ิ แลว้ทรง
เปล่งอุทานแสดงวา่ ทา่นพระปิลนิทวจัฉเถระบรรลุอรหตัตผล มสีาระวา่ผูท้ีไ่ดช้ือ่
วา่พราหมณ์ สมณะ และภกิษุ เพราะปราศจากมายา ถอนมานะ ละโลภะ โทสะ 
และโมหะได ้มจีติสงบ เพราะดบักเิลสได ้(ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๖/๒๒๐) 

ปิลินทวจัฉะ, ภิกษุ :พระภกิษุนามวา่ปิลนิทวจัฉะ แสดงฤทธินํ์าเดก็ ๒ คนทีถู่กโจรลกัพาตวัไป
มาได ้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ไมต่อ้งอาบตั ิ เพราะวสิยัแหง่ฤทธิ ์ ทา่นเป็นผูเ้ลศิ
กว่าภกิษุสาวกทัง้หลาย ผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบใจของเหล่าเทวดา 

                        อธบิาย เรือ่งทารกชาวกรุงพาราณส ี เมือ่ตระกลูอุปัฏฐากของทา่นพระปิลิ
นทวจัฉะในกรุงพาราณส ี ถูกโจรปลน้และพาเดก็ไป ๒ คน ต่อมา ทา่นพระปิลิ
นทวจัฉะชว่ยนําเดก็หนีออกมาไวท้ีป่ราสาทดว้ยอทิธฤิทธิ ์ชาวบา้นเลื่อมใสวา่ น้ี
เป็นอทิธานุภาพของทา่นพระปิลนิทวจัฉะโดยแท ้ ภกิษุทัง้หลายจงึตาํหนิ 
ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นปิลนิทวจัฉะจงึนําเดก็ทีพ่วกโจรพาตวัไปมา
เล่า” แลว้นําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รสัวา่ 
“ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้ฤีทธิไ์มต่อ้งอาบตัเิพราะวสิยัแหง่ฤทธิ”์ ทา่นปิลนิทวจัฉะ
ทลูพระผูม้พีระภาคถงึการอนุญาตใหม้คีนวดัได ้ ต่อมา พระเจา้พมิพสิารไดม้อบ
คนวดัแก่พระปิลนิทวจัฉะ แต่พระองคล์มืแสนนานผา่นมา ๕๐๐ ราตร”ี พระองค์
จงึถวายคนวดั ๕๐๐ คน แก่ทา่นตัง้หมู่บา้นขึน้มาต่างหากมชีือ่เรยีกวา่อารามกิ
คามบา้ง ปิลนิทวจัฉคามบา้ง พระปิลนิทวจัฉะ ทลูขออนุญาตใหใ้ชย้านตัถุ ์พระผู้
มพีระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาต กลอ้งยานตัถุ”์(ว.ิมหา.(ไทย)๑/



 

๓๒๙๐ 
 

 

๑๕๙/๑๓๒,ว.ิมหา.(ไทย)๒/๖๑๘/๑๓๙,ว.ิม.(ไทย)๕/๒๖๖/๕๒,ว.ิม.(ไทย)๕/
๒๗๐/๖๓,ว.ิม.(ไทย)๕/๒๗๑/๖๗,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๑๕/๒๘,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๒๖/
๒๒๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๘๔/๕๙๐) 

ปิโลติกติสสเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระปิโลตกิตสิสเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่ บุคคลผูก้ดีกนัอกุศลวติกไดด้ว้ยหริ ิ  มอียูน้่อยคนในโลก ภกิษุใด
หลบหลกีนินทาได ้ตื่นตวัอยู ่ หมอืนมา้ชัน้ดหีลบแสไ้ด ้ภกิษุเชน่นัน้มอียูน้่อยรปู 
เธอทัง้หลายจงมคีวามเพยีรและมสีงัเวคธรรม เหมอืนมา้ดทีีถู่กลงแส ้ เธอ
ทัง้หลายมศีรทัธา ศลี  วริยิะ  สมาธ ิ และธมัมวนิิจฉยั  สมบรูณ์ดว้ยวชิชาและ
จรณะ มสีตมิัน่คง จกัละทุกขม์ปีระมาณไม่น้อยนี้ได ้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๔๓/๗๖) 

ปิโลติกปริพาชก : ปรพิาชกนามวา่ปิโลตกิ ผูเ้ป็นทีพ่ราหมณ์เขา้ใจวา่จะเขา้ใจเฉียบแหลมแหง่
ปัญญาของพระสมณโคดม เสือ่มใสในพระสมณโคดม ทา่นอุปธรรมของพระองค์
ยิง่ใหญ่ดงัรอยเทา้ชา้งทีใ่หญ่กวา่รอยเทา้สตัวท์ัง้หลาย 

                          อธบิายมาในจฬูหตัถปิโทปมสตูร การอุปมาดว้ยรอยเทา้ชา้ง เนื่องจากพระ
ธรรมทีพ่ระองคต์รสัไว ้พระสาวกของพระองคก์ป็ฏบิตัดิแีลว้ ความวา่ พราหมณ์
ชือ่ชาณุสโสณิออกจากกรุงสาวตัถดีว้ยรถคนัใหญ่ทีเ่ทยีมดว้ยลาซึง่มี
เครือ่งประดบัทุกอยา่งลว้นเป็นสขีาว 

                           ในเวลาเทีย่งวนั ชาณุสโสณิพราหมณ์ไดเ้หน็ปรพิาชกชือ่ปิโลตกิะเดนิมา
แต่ไกล จงึกล่าวกบัปิโลตกิปรพิาชกอยา่งนี้วา่ “ทา่นมาจากไหนแต่ยงัวนั" ปิ
โลตกิปรพิาชกตอบวา่ เรามาจากสาํนกัของพระสมณ-โคดมนัน่แล พราหมณ์คดิ
วา่ “ทา่นวจัฉายนะ เหน็จะเขา้ใจความเฉียบแหลมแหง่ปัญญาของพระสมณโค
ดมวา่ พระองคเ์ป็นบณัฑติ หรอือยา่งไร” ปรพิาชกกล่าววา่ กเ็ราเป็นใครเล่าจงึ
จกัรูค้วามเฉียบแหลมแหง่ปัญญาของพระสมณโคดมได ้ แมผู้ท้ ีจ่ะรูค้วามเฉียบ
แหลมแหง่ปัญญาของพระสมณโคดมได ้ กพ็งึเป็นเชน่พระสมณโคดมโดยแน่แท ้
ปิโลตกิปรพิาชกตอบว่า “เหตุไฉนขา้พเจา้จงึเป็นผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ในพระสมณ
โคดมถงึอยา่งนี้ พรานชา้งผูฉ้ลาดจะพงึเขา้ไปในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้งและเหน็
รอยเทา้ชา้งขนาดใหญ่ทัง้ยาวและกวา้ง ในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้งนัน้เขาตดัสนิใจ
ไดว้า่ ‘ชา้งตวันี้ใหญ่จรงิหนอ’ แมฉ้นัใด ขา้พเจา้กฉ็นันัน้เหมอืนกนั เมือ่ไดเ้หน็
รอย ๔ รอย ในพระสมณโคดมแลว้ กต็ดัสนิใจไดว้า่ ‘พระผูม้พีระภาค เป็นพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวด้แีลว้ พระสงฆ์
สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิตัดิแีลว้’ เป็นผูย้ ิง่ใหญ่จรงิ ๆ กวา่เทวดา
และมนุษยท์ัง้หลาย (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๘/๓๑๗,ม.ม.ูอ. ๒/๒๘๘/๑๐๓) 



 

๓๒๙๑ 
 

 

ปิสณุวาจา : วาจาสอ่เสยีด, พดูสอ่เสยีด, พดูยยุงใหเ้ขาแตกรา้วกนั ขอ้ที ่ ๕ แห่งอกุศล
กรรมบท ๑๐ 

                       อธบิายเป็นสภาวธรรมทีเ่ป็นอกุศลเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นอกุศลโดย
อุปนิสสยปัจจยั กล่าวคอื ปาณาตบิาตเป็นปัจจยัแก่ปาณาตบิาตโดยอุปนิสสย
ปัจจยั ปาณาตบิาตเป็นปัจจยัแก่อทนินาทาน ฯลฯ กาเมสมุจิฉาจาร ฯลฯ 
มสุาวาท ฯลฯ ปิสณุาวาจาฯลฯ ผรุสวาจา ฯลฯ สมัผปัปลาปะ ฯลฯ อภชิฌา ฯลฯ 
พยาบาท ฯลฯ (อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๔๒๓/๒๗๕) 

ปิสณุวาจาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูพ้ดูสอ่เสยีดและผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นนรก ๔ คอื (๑) พดูสอ่เสยีด (๒) 
ชกัชวนผูอ้ื่นใหพ้ดูสอ่เสยีด (๓) พอใจการพดูสอ่เสยีด (๔) สรรเสรญิการพดู
สอ่เสยีด แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นสวรรค ์ ๔ โดยนยั
ตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖๘/๓๘๔) 

ปิสณุาย วาจาย เวรมณี : การงดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด พดุใหแ้ยก พดูใหแ้ตกสามคัค ี
                        อธบิาย มาในสงัคตีหิมวด ๔ เป็นอรยิโวหาร วธิกีารพดูของผูเ้ป็นอรยิะ ๔ 

เป็นหนึ่งในอรยิโวหาร ๔ คอื ปิสณุาย วาจาย เวรมณี เจตนางดเวน้จากการพดู
สอ่เสยีด  และเป็นหนึ่งในกศุลกรรมบถ ๑๐ คอื ปิสณุาย วาจาย เวรมณี เจตนา
งดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๓/๒๙๖, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๔๗/
๓๖๒) 

ปิสณุาวาจา : วาจาสอ่เสยีด เจตนาพดูสอ่เสยีดเหน็บแนม กระทบกระเทอืบ ถากถาง เยย้หยนั
ใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเสยีใจ คบัแคน้ใจ ขุน่เคอืง โกรธ อบัอาย มคีวามทุกข ์

                        อธบิาย เรือ่งความเสือ่มแหง่อายแุละวรรณะ เมือ่มสุาวาทแพรห่ลาย ปิสณุา
วาจา การพดูสอ่เสยีด กแ็พรห่ลาย เมือ่ปิสณุาวาจาแพรห่ลาย คนเหล่านัน้กม็ี
อายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง เมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มี
วรรณะเสือ่มถอยบา้ง บุตรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั ๒๐,๐๐๐ ปี กม็อีายขุยัถอยลง
เหลอื ๑๐,๐๐๐ ปี ปิสณุาวาจา เรากล่าววา่ ปิสณุาวาจา มเีหตุเกดิ ๓ อย่าง คอื 
มโีลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุ (ท.ีปา.(ไทยป๑๑/๙๖/๗๑, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๐๒/
๗๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๐๕/๗๖,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๓/๒๙๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๔๗/
๓๖๒, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔๘/๒๑๒,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๒๑/๓๓๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๐/๓๐๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖๗/
๓๐๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖๘/๓๐๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖๙/๓๐๔,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๗๒/๓๑๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๔/๓๑๖) 



 

๓๒๙๒ 
 

 

ปิสณุา-อปิสณุาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูพ้ดูสอ่เสยีด-ว่าดว้ยผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด  พระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลตกนรก เหมอืนถูกนําไปฝังไว ้๓ คอื 
(๑) ตนเองเป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหพ้ดูสอ่เสยีด (๓) พอใจการพดู
สอ่เสยีด และตรสัว่า ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลขึน้สวรรค ์ เหมอืนไดร้บัอญัเชญิไป
ประดษิฐานไว ้มนียัตรงกนัขา้ม (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๖๔-๑๘๓/๔๐๗) 

ปิหิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีถู่กปิดไว ้  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเช
ตวนั  เทวดาทลูถามวา่ อะไรปิดโลกไว ้ โลกตัง้อยูใ่นอะไร  อะไรดกั อะไรลอ้ม
โลกไว ้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  โลกถูกมจัจุปิดไว ้ โลกตัง้อยู่ในความทุกข ์
โลกถูกตณัหาดกัไว ้ โลกถกูชราลอ้มไว ้(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๖๘/๗๖) 

ปี : เวลาชัว่โลกโคจรรอบดวงอาทติยค์รัง้หนึ่ง ราว ๓๖๕ วนั; เวลา ๑๒ เดอืนตามสรุิ
ยคต ิ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๐/๘๙,๑๑/๑๒๑/๙๐,๑๑/๑๒๘/๙๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๗๐/๑๑๕,๒๑/๑๕๖/๒๑๖,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๓๕/๓๐๔) 

ปีกนกเค้า : อวยัวะสาํหรบับนิของนกเคา้ ซึง่เป็นนกทีข่นนุ่ม หวัใหญ่ ตาโต ตวัลายออกหา
กนิเวลากลางคนื กลางวนัหลบพกัผอ่นตามตน้ไม ้ดงัคาํในปวเิวกสตูรกล่าวไวว้า่ 
พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกบญัญตัไิว ้ คอืนุ่งหม่ผา้ป่านบา้ง ...นุ่งห่มผา้กมัพลทาํ
ดว้ยขนสตัวบ์า้ง นุ่งหม่ผา้ทําดว้ยปีกนกเคา้บา้ง (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๔/๓๒๖) 

ปีฐชาดก   : ชาดกวา่ดว้ยเศรษฐถีวายตัง่ตามตระกลูมเีน้ือความอธบิายไวว้า่พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นดาบสแสดงธรรมแก่เศรษฐชีาวกรุงพาราณสไีมใ่หเ้ดอืดรอ้นใจ
ทีนิ่มนตท์า่นอยูจ่าํพรรษาแลว้กลบัลมืไมไ่ดถ้วายความอุปถมัภ ์ดงัทีเ่ศรษฐกีล่าว
แก่ดาบสวา่ พวกขา้พเจา้ถวายอาสนะ น้ําดืม่ และน้ํามนัทาเทา้ ทุกสิง่ทุกเมือ่ น้ี
เป็นหน้าทีใ่นตระกลูครัง้ปู่ ยา่ตายายของขา้พเจา้ พวกขา้พเจา้บาํรงุสมณะและ
พราหมณ์โดยเคารพ ในกาลทุกเมือ่เหมอืนญาตผิูใ้หญ่ น้ีเป็นธรรมในตระกลูครัง้
บดิาและปู่ ของขา้พเจา้ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๔๕/๑๘๖) 

ปีฐวิมาน (ปฐม) : วมิานตัง่ (เรือ่งที ่ ๑) เป็นวมิานตัง่ทองคาํ ขนาด ๑๒ โยชน์ในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึสท์ีเ่กดิขึน้แก่หญงิคนหนึ่งชาวกรุงสาวตัถ ี เพราะ ไดจ้ดัตัง่ถวายใหพ้ระ
เถระรปูหน่ึงซึง่เทีย่วบณิฑบาตมาถงึเรอืนตนไดน้ัง่ฉนัภตัตาหาร และในโอกาส
นัน้ นางไดก้ราบ ไดถ้วายขา้วและน้ําตามกาํลงัทรพัยแ์ละปฏบิตัริบัใชพ้ระเถระ
จนฉนัเสรจ็ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑/๑) 

ปีฐวิมาน (ทุติย) : วมิานตัง่ (เรือ่งที ่๒) เป็นวมิานแกว้ไพฑรูย ์ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึสท์ีเ่กดิขึน้แก่
หญงิคนหนึ่งชาวกรุงสาวตัถ ี เพราะไดจ้ดัตัง่ถวายให ้ พระเถระรปูหน่ึงซึง่เทีย่ว
บณิฑบาตมาถงึเรอืนตนไดน้ัง่ฉนัภตัตาหาร และในโอกาสนัน้ นางไดก้ราบ ได้



 

๓๒๙๓ 
 

 

ถวายขา้วและน้ําตามกาํลงัทรพัยแ์ละไดป้ฏบิตัริบัใชพ้ระเถระจน ฉนัเสรจ็ (ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๘/๒) 

ปีฐวิมาน (ตติย) : วมิานตัง่ (เรือ่งที ่ ๓) เป็นวมิานตัง่ทองคาํในสวรรคช์ัน้ดาวดงึสท์ีเ่กดิขึน้แก่
หญงิคนหนึ่งชาวกรุงราชคฤหเ์พราะไดจ้ดัตัง่ชัน้ด(ีภทัทปีฐะ)ถวายใหพ้ระเถระรปู
หน่ึงผูเ้ป็นพระอรหนัตไ์ดน้ัง่ฉนัภตัตาหารทีเ่รอืนของนางเมือ่พระเถระฉนัเสรจ็ 
นางไดถ้วายตัง่นัน้แดพ่ระเถระดว้ยและพระเถระใหค้นนําไปถวายเป็นของสงฆ ์
(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๕/๔) 

ปีฐวิมาน (จตตุถ) : วมิานตัง่ (เรื่องที่ ๔) เป็นวมิานตัง่แก้วไพฑูรย์ ในสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ที่
เกดิขึน้แก่หญงิคนหนึ่งชาวกรุงราชคฤหเ์พราะไดจ้ดัตัง่ถวายใหพ้ระเถระรปูหน่ึง
ผูเ้ป็นพระอรหนัตไ์ดน้ัง่ฉนัภตัตาหารทีเ่รอืนของนาง (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๓/๕) 

ปีตกสิณ : กสณิคอืสเีหลอืง, การเพง่สเีหลอืง, เป็นชื่อกมัมฏัฐานอย่างหนึ่ง ในกสณิ ๑๐ ซึง่
เป็นสมถกมัมฏัฐานหมวดหน่ึงว่าด้วยอารมณ์ที่กําหนดธาตุ ๔ คอื ปฐว ี(ดิน) 
อาโป (น้ํา) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม), ว่าดว้ยวรรณะ  (ส)ี ๔  คอื นีล (สเีขยีว) ปีต 
(สเีหลือง) โลหิต (สีแดง) โอทาต (สีขาว), ว่าด้วยอากาศ (ที่ว่าง) และโอโลก 
(แสงสว่าง) หรอืดงัคําในมหาสกุลุทายสิูตร กล่าวไวว้่า  สาวกผูห้น่ึงย่อมรูช้ดัปี
ตกสณิ(กสณิคอืสเีหลอืง)ฯลฯ  

  ปีตกสิณ มีกล่าวไว้หลายแห่งเช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๖/๓๖๑,๑๑/๓๖๐/
๔๓๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๐/๒๙๘,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๔๔๓/๕๐,๒๐/๔๔๔/๕๐,๒๐/
๔๕๑/๕๐,๒๐/๔๕๒/๕๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๓๒๙/๒๙๕,๓๗/๔๓๒/๔๖๓) 

ปีตวิมาน : วมิานสเีหลอืงทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายดอกบวบขม เป็นวมิานสเีหลอืงทีเ่กดิขึน้
แก่หญงิผูถ้วายดอกบวบขม นางเป็นแก่อุบาสกิาชาวกรุงราชคฤห ์เชา้ตรูว่นัหนึ่ง
ไดร้บีนําดอกบวบขม ๔ ดอกจะไปบชูาพระสถูปบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของ
พระผูม้พีระภาค แต่ไปยงัไมท่นัถงึถูกแมโ่คขวดิจนเสยีชวีติไปเกดิในวมิานน้ี (ข.ุ
ว.ิ(ไทย)  ๒๖/๗๙๕/๙๑) 

ปีติ :      ความปลาบปลื้มใจ, ความอิม่ใจ,ความดื่มดํ่าในใจ ม ี๕ คอื (๑) ขุททกาปีต ิปีติ
เลก็น้อยพอขนชัน้น้ําตาไหล (๒) ขณิกาปีต ิ ปีตชิัว่ขณะรูส้กึแปลบๆดุจฟ้าแลบ
(๓)โอกกนัตกิาปีต ิปีตเิป็นระลอกรูส้กึซู่ลงมาๆดุจคลื่นซดัฝัง่(๔)อุพเพคาปีต ิปีติ
โลดลอย ใหใ้จฟูตวัเบาหรอือุทานออกมา (๕) ผรณาปีต ิปีตซิาบซ่าน เอบิอาบไป
ทัว่สรรพางค ์เป็นของประกอบกบัสมาธ ิ(ขอ้ ๔ ใน โพงฌงค ์๗) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๓๙/๑๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๓,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๑/๑๙๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๘/
๒๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๕/๖๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓/๑๖,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๓๑/๓๓๒,ส.ํ
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นิ.(ไทย)๑๖/๒๓/๔๑,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๙๗/๑๐๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๓๖/๕๕๗,องฺ.
ทุก.(ไทย)๒๐/๑๓/๖๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๑/๖๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔/
๑๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑/๒,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๐๐/๙๔,ขุ.เถร.ี(ไทย)๒๖/๔๔/
๕๖๑,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๐/๔๐๙,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๑๔/๓๗๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/
๔๒๕,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๙/๒๘,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๕๖๗/๔๐๓,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๔๑/
๔๗๐,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๑๔๒/๔๙๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๒๒/๔๔๒,อภ.ิป.(ไทย) ๔๕/
๓๘/๑๙๖) 

ปีติซาบซ่าน : ผรณาปีต,ิ เป็นขอ้ ๕ ในปีต ิ๕,เป็นปีตทิีเ่กดิขึน้เพราะไดท้าํบุญใหญ่ หรอืเพราะ
ไดฟั้งสิง่ทีไ่มท่ีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยยาก เช่น พระพทุธเจา้อุบตัขิึน้ในโลก ดงัคาํในอมัพ
วมิานทีเ่ทพบตุรกล่าวไวว้า่ตน้มะมว่งเรากร็ดน้ําแลว้    สมณะเรากใ็หส้รงน้ําแลว้ 
และบุญมใิชน้่อยเรากข็วนขวายแลว้ เพราะเหตุดงันี้คนผูน้ัน้จงึมปีีตซิาบซ่านไป
ทัว่กายของตน(ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๑๕๖/๑๔๔),ในนิมติตพยากรณิยเถราปทาน ที่
พระนิมติตพยากรณิยเถระกล่าวไวว้า่ ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ป่าหมิพานตบ์อกมนตรอ์ยู ่
ศษิย ์๕๔,๐๐๐ คน  ไดอุ้ปัฏฐากขา้พเจา้ พวกเขาไดส้ดบัเบญจศลีและการอุบตัิ
ขึน้ของพระพทุธเจา้ทีไ่ดโ้ดยยากจงึเกดิปีตซิาบซ่าน มใีจยนิด ี พากนัยนิดรีา่เรงิ 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๘/๑๑๕) 

ปีติซึ่งเป็นกศุล : ความปลาบปลืม้ใจทีเ่กดิขึน้เพราะกุศลกรรม  ดงัคาํในคมัภรีปั์ฏฐานวา่ 
สภาวธรรมทีม่ปีีตซิึง่เป็นกศุลอาศยัสภาวธรรมทีม่ปีีตซิึง่เป็นกุศลเกดิขึน้เพราะ
เหตุปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ สภาวธรรมทีส่หรคตดว้ยปีตซิึง่เป็นกุศลอาศยั
สภาวธรรมทีส่หรคตดว้ยปีตซิึง่เป็นกุศลเกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย)  
๔๔/๔๕/๔๑๔, ๙๙/๗๘๖) 

ปีติซึ่งเป็นอกศุล : ความปลาบปลืม้ใจทีเ่กดิขึน้เพราะอกุศลกรรมดงัคาํในคมัภรีปั์ฏฐานว่า สภาว 
ธรรม ทีม่ปีีตซิึง่เป็นอกุศลอาศยัสภาวธรรมทีม่ปีีตซิึง่เป็นอกุศลเกดิขึน้เพราะเหตุ
ปัจจยัหรอืดงัคําว่าสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีตซิึ่งเป็นอกุศลอาศยัสภาวธรรม
ที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยั(อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๔๙/
๔๑๗,๑๐๐/๗๘๖) 

ปีติซึ่งเป็นอพัยากฤต : ความปลาบปลื่มใจ ซึง่เป็นอพัยากฤต (ซึง่หมายถงึวบิาก
จติ วบิากเจตสกิ กริยิาจติ กริยิาเจตสกิ รปูธรรม และนิพพาน ซึง่เป็นสภาวธรรม
ทีไ่มใ่ชกุ่ศลและไมใ่ชอ่กุศล) เกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั    ดงัคาํในคมัภรีปั์ฏฐานวา่
สภาวธรรมทีม่ปีีต ิซึง่เป็นอพัยากฤต อาศยัสภาวธรรมทีม่ปีีต ิซึง่เป็นอพัยากฤต 
เกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ สภาวธรรมทีส่หรคตดว้ยปีตซิึง่เป็นอพัยาก
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ฤตอาศยัสภาวธรรมทีส่หรคตดว้ยปีตซิึง่เป็นอพัยากฤตเกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั 
(อภ.ิป.(ไทย) ๔๔/๕๑/๔๑๗,๑๐๑/๗๘๗) 

ปีติที่เกิดจากวิเวก : ปีตทิีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัปฐมฌานและทตุยิฌาน ดงัคาํในปีตสิตูรทีพ่ระผูม้ ี
พระภาคตรสัแก่อนาถบณิฑกิคหบด ี   มอุีบาสกประมาณ ๕๐๐    คน และพระ
สารบีุตรกราบทลูพระผูม้พีระภาคในทีน่ัน้วา่ สมยัใดอรยิสาวกบรรลปีุตทิีเ่กดิจาก
วเิวกอยู ่ สมยันัน้อรยิสาวกนัน้ยอ่มไม่มฐีานะ๕    ประการคอื(๑) ไมม่ทีุกข
โทมนสัอนัประกอบดว้ยกาม  (๒) ไมม่สีขุโสมนสัอนัประกอบดว้ยกาม (๓) ไม่มี
ทุกขโทมนสัอนัประกอบดว้ยอกุศล (๔) ไมม่สีขุโสมนสัอนัประกอบดว้ยอกุศล 
(๔) ไมม่ทุีกขโทมนสัอนัประกอบดว้ยกุศล และพระผูม้พีระภาคประทานสาธุการ
แก่พระสารบีตุร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๖/๒๙๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปีตทิีเ่กดิจากวเิวก  ในทีน้ี่หมายถงึปีตทิีเ่กดิขึน้
เพราะอาศยัปฐมฌานและทุตยิฌาน(องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี๓/๑๗๖/   ๖๘)  

ปีติปราโมทย  ์: ความปลาบปลืม้บนัเทงิใจ,ความอิม่ใจปลืม้ใจ ดงัคาํในทุกกถาสตูร กล่าวไวว้า่
บุคคลผูม้ศีรทัธาพจิารณาเหน็สทัธาสมัปทาในตนและไดปี้ตปิราโมทยท์ีม่สีทัธา
สมัปทานัน้เป็นเหตุ ฉะนัน้การพดูเรือ่งศรทัธา จงึเป็นเรื่องดสีาํหรบับุคคลผูม้ี
ศรทัธา (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๗/๑๒๖๑), หรอืดงัคาํในสมัพหุลวตัถุ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ขณะใด ภกิษุพจิารณาเหน็ความเกดิ และความเสือ่มของขนัธ์
ทัง้หลาย ขณะนัน้ เธอยอ่มไดร้บัปีตปิราโมทย ์ ซึง่เป็นอมตธรรมสาํหรบัผูรู้้
ทัง้หลาย  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๗๔/๑๔๙) 

ปีติไม่ม ีอามิส : นิรามสิปีต,ิความอิม่ใจทีไ่ม่มอีามสิ(เหยือ่ล่อ) ในนิรามสิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่  ปีตไิมม่อีามสิ วา่หมายถงึภกิษุในธรรมวนิยันี้สงดัจากกามและอกุศลธรรม
ทัง้หลายแลว้ บรรลุปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิ และสขุอนัเกดิจากวเิวกอยู่  
เพราะวติกวจิารระงบัไป เธอบรรลทุุตยิฌาน มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะที่
จติเป็นหนึ่งผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีต่ปีตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธอิยู ่ น้ีเรา
เรยีกวา่ปีตไิมม่อีามสิ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๙/๓๑๐), หรอืดงัคาํวา่ในสลีสตูร 
กล่าวไวว้า่ ปีตไิมม่อีามสิยอ่มเกดิแก่ภกิษุผูไ้ดป้รารภความเพยีร (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๘๔/๑๑๕) 

ปีติสหคตปัญญา : ปัญญาทีส่มัปยตุดว้ยปีต,ิญาณทีป่ระกอบดว้ยปีต ิ (ซึง่เป็นปัญญาทีป่ระกอบ
พรอ้มดว้ยความอิม่ใจ (ปีตน้ีิเป็นนามธรรมทีเ่ป็นสภาพรูเ้ทา่นัน้ คอืเกดิพรอ้มกนั 
ดบัพรอ้มกนั รูธ้รรมเดยีวกนัและเกดิวตัถุเดยีวกนักบัจติ) เป็น ๑ ในทุกนิทเทส 
วา่ดว้ยปัญญา ๒ คอื (๑)  ปัญญาทีส่มัปยตุดว้ยปีตชิือ่วา่ปีตสิหคตปัญญา (๒) 
ปัญญาทีว่ปิปยตุจากปีต ิชือ่วา่ปีตสิหคตปัญญา  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๗๕/๕๐๖) 
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ปีติสมัโพชฌงค  ์: ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อืความอิม่ใจ, ขอ้ ๔ ในโพชฌงค ์ ๗) (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๑/๑๑๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๗/๒๕,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๕๐/๑๙๒,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๘,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๓/
๑๑๒,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๑๒/๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/๒๕,องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๒๖/๔๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๒/๒๒),หรอืดงัคาํในโพชฌงควภิงัคอ์ธบิาย
วา่ ปีตทิีป่ราศจากอามสิยอ่มเกดิขึน้แก่ภกิษุผูป้รารภความเพยีร น้ีเรยีกวา่ปีตสิมั
โพชฌงค ์(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๔๖๗/๓๕๘) 

ปีติสมัโพชฌงคภ์ายใน :องคธ์รรมเครือ่งตรสัรูค้อืความอิม่ใจทีอ่ยูใ่นภายในตน ดงัคาํในมหาสติ
ปัฏฐานสตูร ธมัมานุปัสสนา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่ปีตสิมัโพชฌงคภ์ายในมี
อยู ่ กร็ูช้ดัวา่ ‘ปีตสิมัโพชฌงค ์ ภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่ปีตสิมัโพชฌงค์
ภายในไมม่อียู ่กร็ูช้ดัวา่ ‘ปีตสิมัโพชฌงคภ์ายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้แหง่
ปีตสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิขึน้ มไีดด้ว้ยเหตุใด กร็ูช้ดัเหตุนัน้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๓๘๕/๓๒๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๓๖๗/๓๑๕) 

ปีติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปีต,ิ  พระสตูรว่าดว้ยตตยิฌานทีม่ปีีต ิม ี๒ สตูรแต่เนื้อหาต่างกนั 
กล่าวคอื   

  1.ปีติสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยตตยิฌานทีม่ปีีต ิ  ทา่นพระอานนทไ์ดถ้ามทา่น
พระสารบีุตรผูอ้ยู ่ณ วดัพระเชตวนัว่า  อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นกั  สหีน้าก็
บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง  วนันี้  ทา่นอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร  เมือ่ทา่นพระสารบุีตรตอบ
วา่  เพราะปีตจิางคลายไป  วนันี้  ผมมอุีเบกขา  มสีตสิมัปชญัญะ  และเสวยสขุ
ดว้ยนามกายอยู ่  เขา้ตตยิฌานทีพ่ระอรยิะสรรเสรญิวา่  ผูม้อุีเบกขา  มสีต ิ  อยู่
เป็นสขุ  ผมนัน้ไมไ่ดค้ดิวา่  เราเขา้ตตยิฌานอยู ่  เขา้ตตยิฌานแลว้  หรอืออก
จากตตยิฌานแลว้  จงึกล่าวชมวา่  เพราะทา่นพระสารบีตุรถอนอหงัการ  
มมงัการและมานานุสยัออกไดน้านแลว้  จงึไมม่คีวามคดิเชน่นัน้  (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๓๓๔/๓๔๓) 

  2.ปีติสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยปีต ิ พระผูม้พีระภาคตรสักบัอนาถบณิฑกิคหบดี
พรอ้มบรวิาร ๕๐๐ คน ไมใ่หท้าํความยนิดดีว้ยเหตุสกัวา่บาํรุงสงฆด์ว้ยปัจจยั ๔ 
มจีวีรเป็นตน้ แต่ใหป้ฏบิตัธิรรมเพือ่บรรลปีุตทิีเ่กดิจากวเิวกตามกาลอนัควร พระ
สารบีุตรกล่าวยกยอ่งชมเชยพระดาํรสัแลว้กราบทลูวา่ เมือ่อรยิสาวกบรรลุปีตทิี่
เกดิจากวเิวกแลว้ จะไมม่ธีรรม ๕ คอื (๑) ทุกขโทมนสัทีป่ระกอบดว้ยกาม(ทัง้
วตัถุกามและกเิลสกาม) (๒) สขุโสมนสัทีป่ระกอบดว้ยกาม (๓) ทุกขโทมนสัที่
ประกอบดว้ยอกุศล (เช่นยงิลกูศรไปดว้ยคดิจะฆา่เนื้อและสกุร แต่เมือ่ลกูศรผดิ
เป้าหมายกเ็กดิทุกขโทมนสัขึน้วา่เรายงิพลาด) (๔) สขุโสมนสัทีป่ระกอบดว้ย



 

๓๒๙๗ 
 

 

อกุศล (๕) ทุกขโทมนสัทีป่ระกอบดว้ยกศุล เมือ่พระเถระกราบทลูดงันี้แลว้ พระ
ผูม้พีระภาคไดต้รสัรบัรองคาํพดูของพระเถระแลว้  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๖/
๒๙๓) 

ปีติโสมนัส : ความอิม่ใจเป็นสุข,ความปลาบปลืม้เบกิบานใจ,หมายถงึจติทีฟู่ขึน้  ดงัคาํในสสุมิ
สตูร กล่าวไวว้า่ เทพบตุรบรษิทัของสสุมิเทพบุตร เมือ่สสุมิเทพบุตรกาํลงักล่าว
สรรเสรญิคุณของทา่นพระสารบุีตรอยู ่ตา่งปลืม้ปีตเิบกิบานใจ  เกดิปีตโิสมนสัมี
รศัมวีรรณะเปล่งปลัง่ปรากฏอยู ่ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๐/๑๒๒) ,หรอืดงัคาํในทาสี
วมิาน กล่าวไวว้า่ ทา้วสกักเทวราชผูท้รงอาํนาจเชญิดฉินัมา  เหล่าดุรยิเทพหก
หมืน่องค ์    ชว่ยกนัปลุกเรา้ดฉินั    ใหเ้กดิปีตโิสมนสั (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๕/
๓๐,ข.ุเถร.(ไทย) ๓๓/๗๒/๒๔๗) 

ปีติอนัเกิดจากวิเวก : ความอิม่ใจทีเ่กดิขึน้จากความสงบ, ความปลาบปลืม้ใจทีล่ะกามและ
อกุศลธรรมไดแ้ลว้เกดิความสงบ เยน็ ดงัคาํในปัญจตัตยสตูร กล่าวไวว้า่ เพราะ
กามสงัโยชน์ตัง้อยูไ่มไ่ดโ้ดยประการทัง้ปวง เพราะสละคนืทฏิฐอินัคลอ้ยตาม
ขนัธส์ว่นอดตี  และเพราะสละคนืทฏิฐอินัคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคตได ้ สมณะ
หรอืพราหมณ์บางคนในโลกน้ีจงึเขา้ถงึปีตอินัเกดิจากวเิวกอยู ่ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๓๓/๔๒) 

ปีทิพย  ์: ปีเทวดา, ปีสรวงสวรรค,์ชว่งเวลายาวนานกวา่เมือ่เทยีบกบัปีในโลกมนุษย ์ดงัใน
ปายาสริาชญัญสตูร กล่าวถงึพระกุมารกสัสปะสนทนาถามตอบกบัพระเจา้ปายา
สไิวว้า่  บพติร ถา้อยา่งนัน้ อาตมภาพขอถวายพระพรถามพระองคใ์นเรือ่งนี้ 
โปรดตรสัตอบตามทีพ่อพระทยั ๑๐๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กบัคนืและวนัหนึ่งของ
พวกเทพชัน้ดาวดงึส ์๓๐ ราตรโีดยราตรนีัน้เป็น ๑ เดอืน  ๑๒ เดอืนโดยเดอืน
นัน้เป็น ๑  ปี    ๑,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ เป็นประมาณอายขุองพวกเทพชัน้
ดาวดงึส ์ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๑๗/๓๕๐),ในอุโปสถสตูร กล่าวถงึอายเุทพของ
เทวดาชัน้ต่างๆ  ตัง้แต่เทวดาชัน้จาตมุมหาราชเรือ่ยไปจนถงึเทวดาชัน้ปรนิม
มติวสวตัด ีซึง่มอีายุมากทีส่ดุ ดงัคาํวา่   ๑,๖๐๐    ปีของมนุษยเ์ทา่กบัวนัและ
คนืหนึ่งของเทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี๓๐    ราตร ี    โดยราตรนีัน้  เป็น   ๑ 
เดอืน  ๑๒  เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น  ๑ ปี ๑๖,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้  เป็น
ประมาณอายขุองเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๙),ใน
เสรสีสกวมิานเสรสีสกเทพบตุรกล่าวถงึอายขุองเทวดาชัน้จาตุมมหาราชไวว้า่ 
ขา้พเจา้จกัดาํรงอยู่ในวมิานนี้เพยีง  ๕๐๐ ปีทพิย ์ แลว้จงึจุตเิพราะสิน้บุญ  สิน้
อาย ุ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๒๖๑/๑๖๐) 



 

๓๒๙๘ 
 

 

ปีศาจ : ผ,ีลกัษณนามวา่ ตน, ในวนิยัปิฎก มหาวรรค กล่าวไวว้า่ ภกิษุทัง้หลายเขา้จาํ
พรรษา    ถูกพวกปีศาจรบกวน มนัเขา้สงิบา้ง ฆา่เอาบา้ง ภกิษุเหลา่นัน้พงึหลกี
ไปดว้ยสาํคญัวา่   “นัน่แลอนัตราย” ไมต่อ้งอาบตัเินื่องจากขาดพรรษา (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๒๐๐/๓๑๓), ปิศาจ กว็า่  

  คาํวา่ ปีศาจ มปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๒๘/๒๖๗,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๗/๑๘๐,ข.ุเปต.(ไทย) 
๒๖/๑๒๓๒/๑๕๕,ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๑/๔๖๙,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๑๓/
๕๑๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖/๔๔๕ 

ปีศาจทานพ : ผผีูเ้ป็นอสรูจาํพวกหนึ่ง ดงัคาํในอุปสวีเถราปทาน ทีพ่ระอุปสวีเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตสิมยัทีเ่ป็นดาบสไวต้อนหนึ่งวา่ พวกปีศาจทานพ    (อสรู)  กุมภณัฑ ์ 
ผเีสือ้น้ํา ครุฑ งมูมีาก อยูใ่กลอ้าศรมของขา้พเจา้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓๐/๖๗๑) 

ปกุกสุบณัฑิต : ชือ่ราชบณัฑติ ๑ ใน ๒ คน ของพระเจา้มทัทวะ กรงุพาราณส,ี เป็นบณัฑติ ที่
เฉียบแหลม ฉลาดในธรรม สามารถแกเ้นื้อความแหง่ปัญหาไดทุ้กขอ้ เกดิรว่ม
สมยักบัเสนกบณัฑติ,เป็นอาํมาตยผ์ูเ้ป็นลกูน้องของเสนกบณัฑติ, เป็นปุกกุส
บณัฑติคอือดตีชาตขิองพระสารบีุตรเถระดงัคาํในทสณัณกชาดกทีพ่ระราชาตรสั
สดุดพีระโพธสิตัวว์า่ตามทีเ่สนกบณัฑติกล่าวมายอ่มครอบคลุมปัญหาทุกขอ้ อา
ยรุบณัฑติและปุกกุสบณัฑติไดก้ล่าวแกแ้ลว้ (ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๔๑/๒๖๒, 
๔๓/๒๖๒, ๔๕/๒๖๒) 

ปกุกสุบรุษุ : ปุกกุสบณัฑติ เป็นบณัฑติรว่มสมยักบัมโหสถบณัฑติ,เป็น ๑ ในราชบณัฑติ ๕ 
คนของพระเจา้วเิทหราช กรุงมถิลิา คอื (๑) เสนกบณัฑติ  (๒) ปุกกุสบณัฑติ 
(๓) (กามนิทบณัฑติ  (๔) เทวนิทบณัฑติ (๕) มโหสธบณัฑติ  ดงัคาํในปัญจ
ปัณฑติชาดก ทีพ่ระโพธสิตัวม์โหสธบณัฑติกราบทลูความลบัของปุกกุสบณัฑติ
วา่ ขอเดชะพระองคผ์ูจ้อมชน โรคอนัไมคู่ค่วรแก่พระราชา เกดิขึน้แลว้แก่ปุกกุ
สะบุรุษของพระองค ์ เขาอยูใ่นทีล่บัไดบ้อกแก่พีน้่องชายคนหนึ่งความลบันัน้ทา่น
ปุกกุสบุรุษไดเ้ปิดเผยแลว้ ขา้พระพทุธเจา้ไดฟั้งมา (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๒๘/
๕๒๖) 

ปกุกสุะ : บุตรของกษตัรยิม์ลัละ เป็นศษิยข์องอาฬารดาบส  ไดถ้วายผา้สงิค ิ วรรณแด่
พระพทุธเจา้ในวนัปรนิิพพาน (ท.ีปา.(ไทย) ๑๐/๑๙๒/๑๔๑,๑๐/๑๙๓/๑๔๒,๑๐/
๑๙๔/๑๔๔,๑๐/๑๙๕/๑๔๔,๑๐/๑๙๕/๑๔๕,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๙๙๕/๑๒๒ข.ุเปต.
(ไทย) ๒๖/๒๑๘/๒๐๓) 

ปกุกสุะมลัลบตุร : บุตรของกษตัรยิม์ลัละ ชือ่วา่ปุกกุสะมอีาชพีเป็นพอ่คา้เพชรพลอย ชาวกรุงกุ
สนิารา แควน้มลัละ เคยสนทนาธรรมกบัพระพทุธเจา้แลว้ถวายผา้สงิควิรรณแด่



 

๓๒๙๙ 
 

 

พระพทุธเจา้ในวนัปรนิิพพาน ดงัคาํวา่ โอรสเจา้มลัละพระนามวา่ปุกกุสะ   เป็น
สาวกของอาฬารดาบส  กาลามโคตร    เดนิทางไกลจากกรุงกุสนิาราไปกรุงปา
วา เหน็พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีค่วงไมต้น้หนึ่ง เป็นตน้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑๙๒/๑๔๑,๑๐/๑๙๓/๑๔๓,๑๐/๑๙๔/๑๔๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปุกกุสะ มลัลบุตร นัน้ ขณะนัน้เจา้ปุกกุสะประกอบ
อาชพีเป็นพอ่คา้เพชรพลอย  ซึง่ถอืเป็นประเพณีอยา่งหนึ่งของพวกเจา้มลัละทีม่ี
การผลดัเปลีย่นกนัครองราชยต์ามวาระ  สว่นผูท้ีย่งัไมถ่งึวาระจะประกอบอาชพี
ทางการคา้  (ท.ีม.อ.(บาล)ี ๑๙๒/๑๗๓) 

ปกุกสุาติ,กลุบตุร, ภิกษุ :กุลบุตรชือ่ปุกกุสาต ิทีบ่วชอุทศิพระผูม้พีระภาค, กุลบตุรชือ่ปุกกุสาต ิ   
ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรทัธา อุทศิเฉพาะพระผูม้พีระภาค วนัหนึ่ง
ไดเ้ขา้พกัศาลาของชา่งหมอ้  กรุงราชคฤห ์ แควน้มคธ แลว้ไดพ้บพระผูม้พีระ
ภาค นัง่สมาธอิยูเ่ป็นเวลานาน แลว้ไดส้นทนาธรรมกบัพระผูม้พีระภาคทีเ่คยไม่
รูจ้กั ไดบ้รรลุขัน้อนาคาม ีจงึไดรู้ว้า่เป็นพระผูม้พีระภาค แลว้ขอขมา แลว้บวชใน
สาํนกัพระผูม้พีระภาค แต่พระผูม้พีระภาคจะบวชใหส้าํหรบัผูม้พีระภาคบาตร
และจวีรครบ เมือ่เขาไมม่ ีจงึออกไปแสวงหา ทนัใดนัน้เอง แมโ่คไดข้วดิทา่นปุก
กุสาตผิูก้าํลงัเทีย่วแสวงหาบาตรและจวีรเสยีชวีติ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔๒/
๔๐๑,๑๔/๓๗๐/๔๑๕),ในฆฏกิารสตูรกล่าวไวว้า่ ปุกกุสาตไิปเกดิอยูใ่นพรหมโลก
ชัน้อวหิา ดงัคาํวา่ ภกิษุ ๗ รปู ผูบ้งัเกดิในพรหมโลกชัน้อวหิา เป็นผูห้ลุดพน้  
สิน้ราคะและโทสะแลว้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๐/๖๔,๑๕/๑๐๕/๑๑๔) 

ปคุคลบญัญตัิ : การบญัญตัวิา่ดว้ยบุคคล  หมายถงึการบญัญตัเิหล่าบุคคลวา่เป็นบุคคล,เป็นชือ่ 
๑ ในอภธิรรม ๗ คมัภรี ์ ดงัคาํในสมัปสาทนียสตูร ทีพ่ระอานนทก์ราบทลูไวว้า่ 
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ เทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมในเรือ่งปุคคล
บญัญตักิน็บัวา่ยอดเยีย่ม บุคคล ในทีน้ี่หมายถงึ บุคคล ๗ ประการ คอื (๑) อุภ
โตภาควมิตุ (ผูห้ลุดพน้ทัง้ ๒ สว่น)  (๒) ปัญญาวมิตุ (ผูห้ลุดพน้ดว้ยปัญญา) (๓) 
กายสกัข(ีผูเ้ป็นพยานในนามกาย)  (๔) ทฏิฐปัิตตะ (ผูบ้รรลุสมัมาทฏิฐ)ิ (๕) 
สทัธาวมิตุ (ผูห้ลุดพน้ดว้ยศรทัธา)(๖)ธมัมานุสาร(ีผูแ้ล่นไปตามธรรม)(๗)สทัธานุ
สาร ี (ผูแ้ล่นไปตามศรทัธา) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๐/๑๑๑),ในปุคคลบญัญตั ิ
กล่าวถงึบุคคลวา่ม ี๕๔ บุคคล (อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๗/๗/๑๓๗) 

ปคุคลปโรปรญัญ  ู: รูจ้กัเลอืกคน  ดงัคาํในธมัมญัญสูตูร กล่าวไวว้า่  คอืภกิษุในธรรมวนิยันี้
รูจ้กับุคคล ๒ จาํพวก  บุคคล ๒ จาํพวก คอื พวกหนึ่งตอ้งการเหน็พระอรยิะ อกี
พวกหน่ึงไมต่อ้งการเหน็พระอรยิะ บุคคลพวกทีไ่มต่อ้งการเหน็พระอรยิะ กถ็ูกติ
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เตยีนดว้ยเหตนุัน้ อย่างนี้ บุคคลพวกทีต่อ้งการเหน็พระอรยิะ  กไ็ดร้บัการ
สรรเสรญิดว้ยเหตุนัน้  อยา่งนี้ 

   บุคคลผูต้อ้งการเหน็พระอรยิะกม็ ี  ๒  จาํพวก คอืพวกหนึ่งตอ้งการฟัง
สทัธรรม อกีพวกหนึ่งไมต่อ้งการฟังสทัธรรม    บุคคลพวกทีไ่มต่อ้งการฟัง
สทัธรรม กถ็กูตเิตยีน ดว้ยเหตุนัน้ อยา่งนี้ บุคคลพวกทีต่อ้งการฟังสทัธรรม  ก็
ไดร้บัการสรรเสรญิดว้ยเหตนุัน้  อยา่งน้ี 

  บุคคลผูต้อ้งการฟังสทัธรรมกม็ ี ๒ จาํพวก คอืพวกหนึ่งเงีย่โสตฟังธรรม อกี
พวกหน่ึงไมเ่งีย่โสตฟังธรรม บุคคลพวกทีไ่มเ่งีย่โสตฟังธรรม กถ็ูกตเิตยีนดว้ย
เหตุนัน้อยา่งนี้ บุคคลพวกทีเ่งีย่โสตฟังธรรม กไ็ดร้บัการสรรเสรญิดว้ยเหตุนัน้ 
อยา่งนี้  

  บุคคลเงีย่โสตฟังสทัธรรมกม็ ี๒ จาํพวก  คอื พวกหน่ึงฟังแลว้ทรงจาํธรรมไว้
ได ้ อกีพวกหน่ึงฟังแลว้ทรงจาํธรรมไมไ่ด ้ บุคคลพวกทีฟั่งแลว้ทรงจาํธรรมไมไ่ด ้
กถ็ูกตเิตยีนดว้ยเหตุนัน้อยา่งนี้ บุคคลพวกทีฟั่งแลว้ทรงจาํธรรมไวไ้ด ้  กไ็ดร้บั
การสรรเสรญิดว้ยเหตุนัน้ อยา่งนี้ 

  บุคคลฟังแลว้ทรงจาํธรรมไวไ้ดก้ม็ ี ๒ จาํพวก คอื พวกหนึ่งพจิารณา
เนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไวอ้กีพวกหนึ่งไมพ่จิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รง
จาํไว ้  บุคคลพวกทีไ่มพ่จิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไว ้    กถ็ูกตเิตยีน
ดว้ยเหตุนัน้ อยา่งนี้  บุคคลพวกทีพ่จิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไว ้  ก็
ไดร้บัการสรรเสรญิดว้ยเหตนุัน้  อยา่งน้ี  

  บุคคลพจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไวก้ม็ ี  ๒ จาํพวก  คอื พวกหน่ึง 
รูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม อกีพวกหน่ึงรูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ไม่
ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลพวกทีรู่อ้รรถรูธ้รรมแลว้ไมป่ฏบิตัธิรรม
สมควรแก่ธรรมกถ็ูกตเิตยีนดว้ยเหตุนัน้ อยา่งนี้ บุคคลพวกทีรู่อ้รรถรูธ้รรมแลว้
ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม กไ็ดร้บัการสรรเสรญิดว้ยเหตุนัน้ อยา่งนี้ 

  บุคคลรูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมกม็ ี ๒ จาํพวกคอื พวก
หน่ึงปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แต่ไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ืน่  อกีพวกหน่ึงปฏบิตั ิ
เพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิตัเิพือ่เกือ้กูลผูอ้ื่น บุคคลพวกทีป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลู
ตนเอง แต่ไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น กถ็ูกตเิตยีนดว้ยเหตุนัน้อยา่งนี้  พวกที่
ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น กไ็ดร้บัการสรรเสรญิดว้ย
เหตุนัน้ อยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเป็นผูรู้จ้กับุคคล ๒ ฝ่ายดว้ยประการฉะนี้แล    ภกิษุชือ่
วา่เป็นปุคคลปโรปรญัญอูยา่งนี้(องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๘/๑๔๓) 
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  ฎกีาอธบิายไวว้า่ คาํวา่ ปคุคลปโรปรญัญ ูหมายถงึรูจ้กัเลอืกคน  กล่าวคอืรู้
วา่  เมือ่คบหาคนใดอกุศลธรรมเสือ่มไปกุศลธรรมเจรญิขึน้  จงึเลอืกคบคนนัน้  
เมือ่คบคนใดอกุศลธรรมเจรญิขึน้  กศุลธรรมเสือ่มไป  กไ็มค่บคนนัน้  (องฺ.สตฺ
ตก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๖๘/๒๓๕) 

ปคุคลวิเสสนิทเทส : แสดงบุคคลวเิศษ เป็นการอธบิายบุคคลผูม้คุีณวเิศษยิง่กว่าบุคคลอืน่ 
แบ่งเป็น ๒ ตอน ดงันี้ 

   ตอนที ่๑ ทา่นพระสารบีุตรจาํแนกบุคคลผูบ้รรลุปฏสิมัภทิาเป็นขัน้ ๆ รวม 
๙ ขัน้ตามลาํดบั ดงันี้ 

   ขัน้ที ่๑ บุคคลผูบ้รรลุปฏสิมัภทิาม ี๒ จาํพวก คอื  
    ๑. พวกทีถ่งึพรอ้มดว้ยความเพยีรมาก่อน  
    ๒. พวกทีไ่มถ่งึพรอ้มดว้ยความเพยีรมาก่อน  
   พวกแรกเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษยิง่กวา่พวกหลงั และญาณของพวกแรก 

ยอ่มแตกฉาน 
   ขัน้ที ่๒ พวกแรกในขัน้ที ่๑ แบ่งเป็น ๒ พวก คอื 
    ๑. พวกทีเ่ป็นพหสูตู 
    ๒. พวกทีไ่มไ่ดเ้ป็นพหสูตู 
   พวกแรกเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษยิง่กวา่พวกหลงั และญาณของพวกแรกยอ่ม

แตกฉาน  
   ขัน้ที ่๓ พวกแรกในขัน้ที ่๒ แบ่งเป็น ๒ พวก คอื 
    ๑. พวกทีม่ากดว้ยเทศนา 
    ๒. พวกทีไ่มม่ากดว้ยเทศนา 
   พวกแรกเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษยิง่กวา่พวกหลงั และญาณของพวกแรกยอ่ม

แตกฉาน  
   ขัน้ที ่๔ พวกแรกในขัน้ที ่๓ แบ่งเป็น ๒ พวก คอื 
    ๑. พวกทีอ่าศยัคร ู
    ๒. พวกทีไ่มไ่ดอ้าศยัคร ู
   พวกแรกเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษยิง่กวา่พวกหลงั และญาณของพวกแรกยอ่ม

แตกฉาน  
   ขัน้ที ่๕ พวกแรกในขัน้ที ่๔ แบ่งเป็น ๒ พวก คอื 
    ๑. พวกทีม่วีหิารธรรมมาก 
    ๒. พวกทีม่วีหิารธรรมไม่มาก 
   พวกแรกเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษยิง่กวา่พวกหลงั และญาณของพวกแรก 

ยอ่มแตกฉาน  
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   ขัน้ที ่๖ พวกแรกในขัน้ที ่๕ แบ่งเป็น ๒ พวก คอื 
    ๑. พวกทีม่กีารพจิารณามาก 
    ๒. พวกทีม่กีารพจิารณาไมม่าก 
   พวกแรกเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษยิง่กวา่พวกหลงัและญาณของพวกแรกยอ่ม

แตกฉาน  
   ขัน้ที ่๗ พวกแรกในขัน้ที ่๖ แบ่งเป็น ๒ พวก คอื 
    ๑. พวกทีเ่ป็นพระเสขะบรรลปุฏสิมัภทิา 
    ๒. พวกทีเ่ป็นพระอเสขะบรรลปุฏสิมัภทิา 
   พวกหลงัเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษยิง่กว่าพวกแรกและญาณของพวกหลงัย่อม

แตกฉาน  
   ขัน้ที ่๘ พวกแรกในขัน้ที ่๗ แบ่งเป็น ๒ พวก คอื 
    ๑. พวกทีบ่รรลุสาวกบารม ี
    ๒. พวกทีไ่มบ่รรลุสาวกบารม ี
   พวกแรกเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษยิง่กวา่พวกหลงั และญาณของพวกแรก 

ยอ่มแตกฉาน  
   ขัน้ที ่๙ พวกทีเ่ป็นพระอเสขะบรรลุปฏสิมัภทิา แบ่งเป็น ๒ พวก คอื 
    ๑. พวกทีบ่รรลุสาวกบารม ี  
    ๒. พวกทีเ่ป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ 
   พวกหลงัเป็นผูป้ระเสรฐิวเิศษยิง่กว่าพวกแรกและญาณของพวกหลงัย่อม

แตกฉาน  
   ตอนที ่ ๒  ทา่นพระสารบีุตรเถระพรรณนาพระปัญญาคณุของ

พระพทุธเจา้โดยพสิดาร เหมอืนในคาํวสิชันาที ่ ๘ ของโสฬสปัญญานิทเทส 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๘/๕๕๙) 

ปคุคลสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยบุคคล  ๙  จาํพวก   พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ บุคคล ๙ จาํพวก คอื (๑) พระอรหนัต ์(๒) บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่อรหตัตผล (๓) 
พระอนาคาม ี (๔) บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้อนาคามผิล (๕) พระสกทาคาม ี
(๖) บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้สกทาคามผิล (๗) พระโสดาบนั (๘) บุคคลผู้
ปฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล(๙) ปุถุชน (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๙/๔๔๘) 

ปคุคลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคล ๔ ประเภท สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ  วดับุพ
พาราม  ไดต้รสักบัพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่  ในโลกน้ีมคีนอยู ่  ๔  จาํพวก  คอื  
(๑) บคุคลผูม้ ืดมาและมดืไป  คอื  บางคนเกดิในตระกูลตํ่า  คอื  ตระกลู
จณัฑาล  ตระกลู  ช่างสาน  ตระกลูนายพราน  ตระกลูชา่งรถหรอืตระกลูคนเท
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ขยะ  เป็นตระกลู  ยากจน มขีา้ว น้ําและสิง่ของเครือ่งใชน้้อย เป็นไปอยา่ง
ฝืดเคอืง หาของกนิและเครือ่งนุ่งห่มไดย้าก  มผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูตํ่า
เตีย้  มคีวามเจบ็ป่วยมาก  ตาบอด  เป็นงอ่ย  เป็นคนกระจอกหรอืเป็นโรค
อมัพาต  มกัไมไ่ดข้า้ว น้ํา ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพ่กั
และเครือ่งประทปี และยงัประพฤตกิายทุจรติ วจทีุจรติและมโนทจุรติ หลงัจาก
ตายแลว้จะไปเกดิในอบาย  ทุคต ิ วนิิบาต  นรก  เหมอืนบุรุษไปจากความมดืสู่
ความมดืมดิ  หรอืไปจากความมดืมวัสูค่วามมดืมวั หรอืไปจากสายเลอืดชัว่สู่
สายเลอืดชัว่  (๒) บคุคลผูม้ ืดมาแต่สว่างไป  คอื  บางคนเกดิในตระกลูตํ่า  
คอื  ตระกลูจณัฑาล  ตระกลูเป็นตน้  แต่เขาประพฤตกิายสจุรติ  วจสีจุรติและ
มโนสจุรติ  หลงัจากตายแลว้  จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์  เหมอืนบุรุษขึน้จาก
แผน่ดนิสูบ่ลัลงัก ์ หรอืขึน้จากบลัลงักส์ูห่ลงัมา้  หรอืขึน้จากหลงัมา้สูค่อชา้ง หรอื
ขึน้จากคอชา้งสูป่ราสาท  (๓) บคุคลผูส้ว่างมาแต่มดืไป  คอื บางคนเกดิใน
ตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล ตระกลู  พราหมณมหาศาล  หรอืตระกลู
คหบดมีหาศาล  เป็นตระกลูมัง่คัง่  มทีรพัยม์าก  มโีภคะมาก มทีองและเงนิมาก 
มเีครือ่งใชน่้าปลืม้ใจมากมาย มทีรพัยแ์ละธญัชาตมิากมาย  มรีปูงาม น่าด ู น่า
เลื่อมใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นกั ไดข้า้ว น้ํา  ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่ง
ลบูไล ้ทีน่อน ทีพ่กั และเครือ่งประทปี แต่เขาประพฤตกิายทุจรติ วจทีุจรติและ
มโนทุจรติ หลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิ  วนิิบาต  นรก  เหมอืน
บุรุษลงจากปราสาทสูค่อชา้ง  หรอืลงจากคอชา้งสูห่ลงัมา้  หรอืลง จากหลงัมา้สู่
บลัลงัก ์ หรอืลงจากบลัลงักส์ูพ่ ืน้ดนิ  หรอืลงจากพืน้ดนิเขา้สูท่ ีม่ดื   (๔) บคุคล
ผูส้ว่างมาและสว่างไป คอื บางคนเกดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล
เป็นตน้  และเขากป็ระพฤตกิายสจุรติ  วจสีจุรติและมโนสจุรติ  หลงัจากตายแลว้
จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์  เหมอืนบุรุษกา้วไปดว้ยดจีากบลัลงักส์ูบ่ลัลงัก ์ 
หรอืกา้วไปดว้ยดจีากหลงัมา้สูห่ลงัมา้  หรอืกา้วไปดว้ยดจีากคอชา้งสูค่อชา้ง  
หรอืกา้วไปดว้ยดจีากปราสาทสูป่ราสาท (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๑) 

ปคุคลสตูร๓ : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคล พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ ภเูขาคชิฌกฎู  เขต
กรุงราชคฤหไ์ดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สงัสารวฏันบัวา่มเีบือ้งตน้และเบือ้ง
ปลายรูไ้มไ่ด ้ เพราะหากนําโครงกระดกูร่างกระดกูกองกระดกูของบุคคลคนหนึ่ง
ผูว้นเวยีนทอ่งเทีย่วไปตลอด ๑ กปักจ็ะพงึไดเ้ทา่กบัภเูขาเวปุลละ (ส.ํนิ.(ไทย) 
๑๖/๑๓๓/๒๒๓) 

ปคุคลสตูร๔ : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย  พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ บุคคลผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา 



 

๓๓๐๔ 
 

 

ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก ม ี ๗ จาํพวก คอื (๑) 
ทา่นผูเ้ป็นอุภโตภาควมิตุผูห้ลุดพน้ทัง้สองสว่น (ในอรรถอธบิายหมายถงึผูห้ลุด
พน้จากรปูกายดว้ยอรปูสมาบตัแิละหลุดพน้จากนามกายดว้ยอรยิมรรค ไดแ้ก ่
พระอรหนัตผ์ูบ้าํเพญ็สมถกมัมฏัฐาน ไดส้มัผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยนามกาย ไดเ้จโต
วมิตุตขิ ัน้อรปูสมาบตั ิ และสิน้อาสวะเพราะเหน็ดว้ยปัญญา เป็นพระอรหนัตผ์ูไ้ด้
ปัญญาวมิตุต)ิ (๒) ทา่นผูเ้ป็นปัญญาวมิตุ ผูห้ลุดพน้ดว้ยปัญญา (๓) ทา่นผูเ้ป็น
กายสกัข ี ผูเ้ป็นพยานในนามกาย (๔) ทา่นผูเ้ป็นทฏิฐปัิตตะ ผูบ้รรลุดว้ย
สมัมาทฏิฐ(ิ๕) ทา่นผูเ้ป็นสทัธาวมิตุ ผูบ้รรลุดว้ยศรทัธา (๖) ทา่นผูเ้ป็นธมัมานุ
สาร ี ผูแ้ล่นไปตามธรรม (๗) ทา่นผูเ้ป็นสทัธานุสาร ี ผูแ้ล่นไปตามศรทัธา  
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๔/๒๐) 

ปคุคลสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูเ้ป็นนาบุญของโลก (สตูรที ่๑)  พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ บุคคล ๘ จาํพวก คอื (๑) พระโสดาบนั (๒) บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้
โสดาปัตตผิล (๓) พระสกทาคาม ี(๔) บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้สกทาคามผิล 
(๕) พระอนาคาม ี (๖) บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้อนาคามผิล (๗) พระอรหนัต ์
และ(๘) บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้อรหตัตผล เป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามา
ถวาย ... เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก แลว้ตรสัวา่ บุคคลผูป้ฏบิตั ิ๔ จาํพวก 
และบุคคลผูต้ ัง้อยูใ่นผล ๔ จาํพวกนี้ เป็นสงฆผ์ูป้ฏบิตัติรง ประกอบดว้ยปัญญา
และศลี บุญยอ่มมผีลยิง่แก่มนุษยผ์ูมุ้ง่บญุบชูากระทาํอยู ่ ทานทีบุ่คคลใหใ้นสงฆ์
น้ียอ่มมผีลมาก  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๙/๓๕๓) 

ปคุคลสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูเ้ป็นนาบุญของโลก (สตูรที ่๒)  พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ บุคคล ๘ จาํพวก เป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ... เป็นนาบุญอนัยอด
เยีย่มของโลก มเีน้ือหาเหมอืนปฐมปุคคลสตูร แลว้ตรสัวา่ บุคคล ๘ จาํพวก คอื 
บุคคลผูป้ฏบิตั ิ ๔ จาํพวก และบุคคลผูต้ ัง้อยูใ่นผล ๔ จาํพวก เป็นสงฆผ์ูส้งูสง่
กว่าสตัวท์ัง้หลาย บุญยอ่มมผีลยิง่แก่มนุษยผ์ูมุ้ง่บุญบชูากระทาํอยู ่ทานทีบุ่คคล
ใหใ้นสงฆน้ี์ยอ่มมผีลมาก  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๐/๓๕๓) 

ปคุคลญัญ  ู: ความเป็นผูจ้กับุคคล คอืรูค้วามแตกต่างแหง่บุคคล วา่โดยอธัยาศยั 
ความสามารถ และคุณธรรม เป็นตน้ เป็นอยา่งไร ควรคบควรใช ้ ควรสอน
อยา่งไร (ขอ้ ๗ ในสปัปุรสิธรรม ๗) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓,๑๑/๓๕๗/
๔๐๐) 

ปจุฉา : การถาม ดงัคาํในจฬูนิทเทส อธบิายไวว้า่ คาํวา่    ขา้พระองคท์ลูถามแลว้ ไดแ้ก ่ 
ทลูถามแลว้ คอื ทลูปุจฉา  ทลูขอทลูอญัเชญิ ทลูใหป้ระกาศ  (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๗/
๖๕) 



 

๓๓๐๕ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปุจฉา ม ี๕ อยา่ง คอื(๑)  อทฏิฐโชตนาปุจฉา -
การถามใหแ้สดงเรือ่งทีต่นไมเ่คยเหน็ไมเ่คยรูม้าก่อน  (๒)  ทฏิฐสงัสนัทนาปุจฉา 
-  การถามใหช้ีแ้จงเรือ่งทีเ่คยทราบมาแลว้  เพือ่เทยีบกนัดกูบัเรือ่งทีต่นรูม้า (๓) 
วมิตเิฉทนาปจุฉา - การถามเพือ่ใหค้ลายความสงสยั  (๔)อนุมตปิุจฉา  -  การ
ถามเพือ่ใหม้คีวามคดิเหน็คลอ้ยตาม  (๕) กเถตุกามยตาปุจฉา -การถามเพือ่มุง่
จะกล่าวชีแ้จงต่อ  เป็นลกัษณะของการถามเอง ตอบเอง ในทีน้ี่ พระมหาโกฏฐิ
กะถามในลกัษณะของทฏิฐสงัสนัทนาปุจฉา  (ม.ม.ูอ.  (บาล)ี๒/๔๔๙/๒๔๒-
๒๔๓) 

ปคุคลปัปสาทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเลื่อมใสเฉพาะบคุคล พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษ
แหง่ความเลื่อมใสทีเ่กดิขึน้เฉพาะบุคคล ๕ คอื การทีบุ่คคลเลื่อมใส (๑) ใน
บุคคลทีต่อ้งอาบตัเิป็นเหตุใหส้งฆย์กวตัรจะเป็นเหตใุหเ้ขาไมเ่ลื่อมใสภกิษุ
ทัง้หลาย ไมค่บภกิษุทัง้หลาย ไมฟั่งพระสทัธรรม จงึเป็นเหตุใหเ้สือ่มจากพระ
สทัธรรม (๒) ในบุคคลทีต่อ้งอาบตัจิงึเป็นเหตุถูกสงฆส์ัง่ใหน้ัง่อาสนะสดุทา้ยของ
สงฆ ์ กจ็ะเป็นเหตุใหเ้ขาไมเ่ลื่อมใสในภกิษุทัง้หลาย ... จงึเป็นเหตุใหเ้สือ่มจาก
พระสทัธรรม (๓) ในบคุคลทีห่ลกีไปสูท่ศิ กจ็ะเป็นเหตุใหเ้ขาไมเ่ลือ่มใสในภกิษุ
ทัง้หลาย ... (๔) ในบคุคลทีล่าสกิขา กจ็ะเป็นเหตุใหเ้ขาไมเ่ลื่อมใสในภกิษุ
ทัง้หลาย ... (๕) ในบุคคลทีต่ายแลว้ กจ็ะเป็นเหตุใหเ้ขาไมเ่ลื่อมใสในภกิษุ
ทัง้หลาย ไมค่บภกิษุทัง้หลาย ไมฟั่งพระสทัธรรม จงึเป็นเหตุใหเ้สือ่มจากพระ
สทัธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๐/๓๙๐) 

ปจุิมนัทชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยเทวดาประจาํตน้สะเดา มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ รุกขเทวดา
โพธสิตัวส์ถติอยูท่ีต่น้สะเดา บอกโจรทีม่านอนหลบัใตต้น้ไมใ้หร้บีหนีไป 
พระราชากาํลงัจะมาจบั เทวดาประจาํตน้โพธิ ์ ซึง่อยู่ไมไ่กลกนัเหน็อยา่งนัน้จงึ
กล่าววา่ เจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงเขากาํลงัจะมาจบัโจรทีท่าํความผดิรา้ยแรง มนัธุระ
กงการอะไรของเทวดาทีอ่ยูท่ีต่น้สะเดาเลา่ เทวดาโพธสิตัวจ์งึวา่ ทา่นไมรู่ค้วาม
จรงิระหวา่งเรากบัโจร พระราชาทัง้หลายจบัโจรผูท้าํความผดิรา้ยแรงในบา้น
แลว้มานอนอยูต่น้ไมส้ะเดา เขากจ็ะเอาไมส้ะเดาน้ีแหละเสยีบโจร เราระแวงเรือ่ง
น้ี เพราะเกรงวา่ถา้ถูกทางการบา้นเมอืงจบัได ้ จกัถูกเสยีบดว้ยไมท้ีโ่จรมานอน
หลบัอยูต่่างหาก เทวดาประจาํตน้โพธิจ์งึสรรเสรญิวา่  บุคคลพงึระแวงภยัทีค่วร
ระแวง พงึป้องกนัภยัทีย่งัมาไมถ่งึ  เพราะภยัทีย่งัมาไมถ่งึ   นกัปราชญจ์งึได้
พจิารณาเหน็โลกทัง้ ๒ เพราะภยัในอนาคต  คอืคดิป้องกนัภยัในปัจจุบนัดว้ย
การไมค่บหาคนชัว่  ป้องกนัภยัในสมัปรายภพดว้ยการไมท่าํความชัว่ทางกาย 
วาจา และใจการสงเคราะหค์นผูต้กทุกขไ์ดย้ากกด็ ี การสงเคราะหญ์าตผิูป้ระสพ



 

๓๓๐๖ 
 

 

ความวบิตักิด็ ี หรอืการสงเคราะหอ์ื่นใดทีเ่ป็นกุศลควรทาํ แต่การสงเคราะหค์บ
หาคนชัว่คนบาป   อาจนําความทุกขค์วามเดอืดรอ้นมาใหต้นได ้ทัง้ปัจจุบนัและ
อนาคต  ผูม้ใีจสงเคราะหจ์งึควรระวงั    การไมค่บคนชัว่ไดเ้ป็นการด ี (ข.ุชา.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๔๑/๑๖๕) 

ปจุิมนัทเทวดา : เทวดาทีส่งิอยูต่น้สะเดา เป็นประเภทรุกขเทวดา อยูใ่นป่าชา้ กรุงพาราณส ี
เป็นอดตีชาตพิระสารบีุตรเถระ เคยกล่าวใหโ้จรทีน่อนใตต้น้สะเดาหนีไป และได้
สนทนากบัอสัสตัถเทวดาโดยใหเ้หตุผลวา่ ทีใ่หโ้จรหนีไป เพราะเมื่อโจรถูกจบั ก็
จะถูกเสยีบทีห่ลาวไมส้ะเดา เพราะไมต่อ้งการใหว้มิานพนิาศ (ข.ุชา.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๗/๔๒/๑๖๕) 

ปญุญกิริยาวตัถสุตูร๑ :พระสตูรวา่ดว้ยบุญกริยิาวตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุญกริยิาวตัถุ
(บาํเพญ็บุญอนัเป็นเหตุใหเ้กดิอานิสงส)์ ม ี๓ คอื (๑) บุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ย
ทาน (๒) บุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยศลี และ(๓) บุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ย
ภาวนา แลว้ตรสัวา่ ผลแหง่บุญกริยิาวตัถุ ๓ คอื บุคคลบางคน (๑) ทาํบุญกริยิา
วตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีนิดหน่อย แต่ไมจ่ดัแจงบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ย
ภาวนาเลย หลงัจากตายแลว้ เขายอ่มเขา้ถงึความเป็นผูโ้ชครา้ยในมนุษย ์ (๒) 
ทาํบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีพอประมาณ แต่ไมจ่ดัแจงบุญกริยิา
วตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยภาวนาเลย หลงัจากตายแลว้ เขายอ่มเขา้ถงึความเป็นผูโ้ชคดี
ในมนุษย ์ (๓) ทาํบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีมปีระมาณยิง่ แต่ไม่
จดัแจงบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยภาวนาเลย หลงัจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิ
รว่มกบัเทวดาชัน้จาตุมหาราช ทา้วมหาราชทัง้ ๔ ในชัน้นัน้ ทาํบุญกริยิาวตัถุที่
สาํเรจ็ดว้ยทานและศลีใหย้ิง่ขึน้ ยอ่มครอบงาํเทวดาชัน้จาตุมหาราชโดยฐานะ 
๑๐ คอื (๑) อาย ุ (๒) วรรณะ (๓) สุข (๔) ยศ (๕) อธปิไตย (๖) รปู (๗) เสยีง 
(๘) กลิน่ (๙) รส (๑๐) โผฏฐพัพะ แตล่ะอยา่งทีเ่ป็นทพิย ์(๔) ทาํบุญกริยิาวตัถุที่
สาํเรจ็ดว้ยทานและศลีมปีระมาณยิง่ แต่ไมจ่ดัแจงบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ย
ภาวนาเลย หลงัจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิรว่มกบัเทวดาชัน้ดาวดงึส ์ ทา้ว
สกักะจอมเทพในชัน้ดาวดงึสน์ัน้ทาํบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีให้
ยิง่ขึน้ ยอ่มครอบงาํเทวดาชัน้ดาวดงึสโ์ดยฐานะ ๑๐ มอีายทุีเ่ป็นทพิยเ์ป็นตน้(๕) 
ทาํบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีมปีระมาณยิง่ แต่ไมจ่ดัแจงบุญกริยิา
วตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยภาวนาเลย หลงัจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิรว่มกบัเทวดาชัน้
ยามา ทา้วสยุามเทพบุตรในชัน้ยามานัน้ทาํบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและ
ศลีใหย้ิง่ขึน้ ย่อมครอบงาํเทวดาชัน้ยามาโดยฐานะ ๑๐ มอีายุทีเ่ป็นทพิยเ์ป็นตน้ 
(๖) ทาํบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีมปีระมาณยิง่ แต่ไมจ่ดัแจงบุญ



 

๓๓๐๗ 
 

 

กริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยภาวนาเลย หลงัจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิรว่มกบั
เทวดาชัน้ดุสติ ทา้วสนัดุสติในชัน้ดุสตินัน้ทาํบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและ
ศลีใหย้ิง่ขึน้ ยอ่มครอบงาํเทวดาชัน้ดุสติโดยฐานะ ๑๐ มอีายุทีเ่ป็นทพิยเ์ป็นตน้ 
(๗) ทาํบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีมปีระมาณยิง่ แต่ไมจ่ดัแจงบุญ
กริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยภาวนาเลย หลงัจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิรว่มกบั
เทวดาชัน้นิมมานรด ี ทา้วสนิุมมติเทพบตุรในชัน้นิมมานรดนีัน้ทาํบุญกริยิาวตัถุ
ทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีใหย้ิง่ขึน้ ยอ่มครอบงาํเทวดาชัน้นิมมานรดโีดยฐานะ ๑๐ 
มอีายทุีเ่ป็นทพิยเ์ป็นตน้ (๘) ทาํบญุกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีมปีระมาณ
ยิง่ แตไ่มจ่ดัแจงบุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยภาวนาเลย หลงัจากตายแลว้ เขายอ่ม
ไปเกดิรว่มกบัเทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี ทา้วปรนิมมติวสวตัดใีนชัน้ปรนิมมติว
สวตัดนีัน้ทาํบญุกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทานและศลีใหย้ิง่ขึน้ยอ่มครอบงาํเทวดา
ชัน้ปรนิมมติวสวตัดโีดยฐานะ ๑๐ มอีายทุีเ่ป็นทพิยเ์ป็นตน้  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๓๖/๒๙๔) 

ปญุญกิริยาวตัถสุตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยบุญกริยิาวตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูห้วงัความสขุ 
ควรทาํบุญ ๓ อยา่งนี้ คอื (๑) ทาน (๒) ศลี (๓) ภาวนา ใหบ้รบิูรณ์ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๖๐/๔๑๕) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่  คาํวา่ บุญกริยิาวตัถุ หมายถงึการบาํเพญ็บุญ
อนัเป็นเหตุใหเ้กดิอานิสงส ์ (องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาล)ี ๓/๓๖/๒๕๖, ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี 
๖๐/๒๓๒, องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๓๖/๒๙๒)  

ปญุญปฏิปทา : ปฏปิทาแหง่บุญ, ขอ้ปฏบิตัทิีท่าํใหเ้กดิบญุ, ปุญญปฏปิทา ม ี๒  ลกัษณะ คอื (๑) 
ปุญญปฏปิทาทีเ่กดิแก่หลายสรรีะคอืยญัญาธกิรณ์ (มยีญัเป็นเหต)ุ เชน่การให้
ทานเอง หรอืใชผู้อ้ื่นใหท้านแก่คนจาํนวนมาก เป็นการบาํเพญ็ทานภายนอกพระ
พทุธศาสน (๒) ปุญญปฏปิทาทีเ่กดิแกส่รรีะเดยีวคอืปัพพชัชาธกิรณ์(มบีรรพชา
เป็นเหตุ) เชน่ คนผูเ้ดยีว ออกจากเรอืนแหง่ตระกลูใดกต็าม    บวชเป็นบรรพชติ    
ฝึกตนเอง ทาํตนเองใหส้งบ ทาํตนเองใหด้บัเยน็สนิท  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๑/
๒๓๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปุญญปฏปิทาทีเ่กดิแก่หลายสรรีะคอืยญัญาธกิรณ์ 
หมายถงึวธิทีาํบุญทีค่นคนเดยีวใหท้านเองหรอืใชใ้ห ้  ผูอ้ื่นใหท้านแก่คนจาํนวน
มาก  หรอืคนจาํนวนมากใหท้านเอง  หรอืใชใ้หผู้อ้ื่นใหท้านแก่คนจาํนวนมาก น้ี 
เป็นลทัธภิายนอกพทุธศาสนา (องฺ.ตกิ.อ.  ๒/๖๑/๑๖๘)  

ปญุญลกัขณา, พระเทวี :หญงิผูช้ือ่วา่บญุลกัษณะ,หญงิทีเ่ป็นภรรยาของอนาถบณิฑกิเศรษฐ,ี ผู้
มลีกัษณะทีเ่ป็นบุญ ทีเ่รยีกวา่สริ,ิหญงิสามผูถ้งึพรอ้มดว้ยลกัษณะทีเ่ป็นบุญ ดงั



 

๓๓๐๘ 
 

 

คาํสริชิาดกทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ไก่ แกว้มณี ไมเ้ทา้ และหญงิชือ่ปุญญ
ลกัขณาเทว ี เกดิขึน้แก่อนาถบณิฑกิเศรษฐผีูไ้มท่าํบาปทาํแต่บญุไวแ้ลว้ (ข.ุชา.
ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๐๒/๑๔๓) 

ปญุญวฑัฒนะ, พระโอรส :  พระโอรสนามวา่ปุญญวฑัฒนะ ของเจา้ชายธมัมทสัส ี กบั พระ
มเหสนีามวา่วจิโิกส ี แหง่กรุงสรณะ มพีระชนมาย ุ ๘,๐๐๐ ปี ซึง่มกีษตัรยิพ์ระ
นามวา่สรณะปกครองและมพีระเทวพีระนามวา่สนุนัทา เป็นยา่(ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๑๕/๖๖๘) 

ปญุญานุภาพ : อานุภาพแหง่บุญ,อํานาจบุญ  เป็นกล่าวถงึพระเชตวนัเบือ้งตน้เกดิขึน้เพราะ
อาํนาจของเจา้พมิพสิาร แลว้พระเจา้พมิพสิารกถ็วายพระพทุธเจา้เพือ่เป็นที่
พาํนกัของพระพทุธเจา้ ดงัคาํในอปทาน ทีพ่ระเขมาเถรกีล่าวไวว้า่ พระเวฬุวนั
เกดิขึน้เพราะบุญของพระราชา อนับุญญานุภาพแหง่พระพทุธเจา้ประดบัแลว้ 
ใครเล่าจะประมวลคุณแหง่พระเวฬุวนัมากล่าวใหห้มดสิน้ได ้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๓๓๒/๔๓๑) 

ปญุญาภิสงัขาร : อภสิงัขารทีเ่ป็นบุญ, สภาพทีป่รุงแต่งธรรมฝ่ายด ีไดแ้ก่กุศลเจตนา (เฉพาะที่
เป็นกามาวจรและรปูาวจร),สภาพทีป่รงุแต่งกรรมฝ่ายด ี (ขอ้ ๑ ในอภสิงัขาร ๓ 
คอื(๑) ปุญญาภสิงัขาร(สภาพทีป่รุงแตง่กรรมฝ่ายด)ี (๒) อปุญญาภสิงัขาร 
(สภาพทีป่รุงแต่งกรรมฝ่ายชัว่) (๓) อาเนญชาภสิงัขาร (สภาพทีป่รุงแต่งภพอนั
มัน่คงไมห่วัน่ไหว) หรอืดงัคาํในปรวิมีงัสนสตูร สงัยตุตนิกายกล่าวไวว้า่ ในกาล
ใด ภกิษุละอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาเกดิขึน้ ในกาลนัน้    ภกิษุนัน้กไ็มป่รุงแต่ง
ปุญญาภสิงัขาร อปุญญาภสิงัขาร๓และอาเนญชาภสิงัขาร เพราะกาํจดัอวชิชาได ้
เพราะมวีชิชาเกดิขึน้ หรอืในวภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ เจตนาทีเ่ป็นกุศลซึง่เป็น
กามาวจร  เป็นรปูาวจร สาํเรจ็ดว้ยทาน ศลี    และภาวนา น้ีเรยีกวา่ปุญญาภิ
สงัขาร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๑/๑๐๑,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๒๕/๑๐๘,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๖,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๕๒๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๒๒๖/๒๒๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๗๗๗/๘๑๕) 

  ในอรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปุญญาภสิงัขาร คอือภสิงัขารทีเ่ป็นบุญ  สภาพ
ทีป่รุงแต่งกรรมฝ่ายด ี  ไดแ้ก่กุศลเจตนาทีเ่ป็นกามาวจร  และรปูาวจร  (ส.ํนิ.อ. 
(บาล)ี  ๒/๕๑/๘๙,ข.ุม.อ. (บาล)ี ๒๕/๒๑๖)  

ปญุญาภิสนัทสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยหว้งบุญกศุล  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  หว้งบุญกุศลทีจ่ะนําสขุมาใหม้ ี  ๔  คอื  (๑)  ความเป็นผูม้ี
ความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้  (๒) ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนั



 

๓๓๐๙ 
 

 

ไมห่วัน่ไหวในพระธรรม  (๓)  ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวใน
พระสงฆ ์ (๔)  ความเป็นผูม้ศีลีทีพ่ระอรยิชอบใจ   

  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๗/๕๔๘) 
ปญุญาภิสนัทสตูร (ทตุิย) : พระสตูรวา่ดว้ยหว้งบุญกศุล  (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสักบั

ภกิษุทัง้หลายวา่  หว้งบุญกุศลทีจ่ะนําสขุมาใหม้ ี  ๔  คอื  (๑)  ความเป็นผูม้ี
ความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้  (๒) ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนั
ไมห่วัน่ไหวในพระธรรม  (๓)  ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวใน
พระสงฆ ์  (๔)  ความเป็นผูป้ราศจากความตระหนี่  รูใ้หปั้น (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๒๘/๕๔๙) 

ปญุญาภิสนัทสตูร (ตติย) : พระสตูรวา่ดว้ยหว้งบุญกศุล  (สตูรที ่๓)  พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  หว้งบุญกุศลทีจ่ะนําสขุมาใหม้ ี  ๔  คอื  (๑)  ความเป็นผูม้ี
ความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้  (๒) ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนั
ไมห่วัน่ไหวในพระธรรม  (๓)  ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวใน
พระสงฆ ์ (๔)  ความเป็นผูม้ปัีญญาพจิารณาเหน็ความเกดิ-ดบั (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๒๙/๕๔๙) 

ปญุญาภิสนัทสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยหว้งบุญกศุล  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
หว้งบุญกุศล (ผลบุญกุศลทีห่ลัง่ไหลนําความสขุมาใหอ้ยา่งต่อเนื่อง) ของทายกผู้
ถวายปัจจยั ๔ คอื (๑) จวีร (๒) บณิฑบาต (๓) เสนาสนะ (๔) คลิานปัจจยั
เภสชัชบรขิารใหภ้กิษุไดบ้รโิภคใชส้อยแลว้บรรลุเจโตสมาธ ิ ยอ่มนําสขุมาให ้
เป็นไปเพือ่ไดอ้ารมณ์ด ีมสีุขเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ
ทีน่่าปรารถนา เป็นกองบุญใหญ่ทีน่บัไมไ่ด ้เหมอืนน้ําในมหาสมุทรทีน่บัไมไ่ดว้า่ 
น้ํามปีระมาณเทา่น้ี ๑๐๐ ทะนาน ๑,๐๐๐ ทะนาน หรอื ๑๐๐,๐๐๐ ทะนาน  (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๑/๘๔) 

ปญุญาภิสนัทสตูร (ทตุิย) : พระสตูรวา่ดว้ยหว้งบุญกศุล  (สตูรที ่  ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
หว้งบุญกุศลของอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ และมศีลี ไมถู่กตณัหาและทฏิฐคิรอบงาํ นําสขุมาให ้
เป็นไปเพือ่ไดอ้ารมณ์ด ีมสีุขเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ
ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๒/๘๖) 

ปญุญาภิสนัทสตูร๑   : พระสตูรวา่ดว้ยหว้งบุญกุศล  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ หว้งบุญกุศลของ
ทายกผูถ้วายปัจจยั คอื (๑) จวีร (๒) บณิฑบาต (๓) วหิาร (๔) เตยีง (๕) คลิาน
ปัจจยัเภสชัชบรขิาร ใหภ้กิษุบรโิภคใชส้อยแลว้บรรลเุจโตสมาธทิีป่ระมาณไมไ่ด้
อยู ่ นําสขุมาให ้ เป็นไปเพือ่ไดอ้ารมณ์ด ี มสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์ เป็นไป
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เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา เป็นบุญใหญ่ทีน่บัไมไ่ด ้ เหมอืนน้ําใน
มหาสมทุรทีน่บัไมไ่ดว้า่ น้ํามปีระมาณเทา่น้ี ๑๐๐ ทะนาน หรอื ๑,๐๐๐ ทะนาน 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๕/๗๓) 

ปฏุทูสกชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยลงิผูช้อบทาํลายพวงดอกไม ้มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พราหมณ์
โพธสิตัว ์ ตเิตยีนฝงูลงิทีช่อบทาํลายหอ่ใบไม ้ ทีค่นเฝ้าสวนทาํเอาไวห้อ่ดอกไม้
และผลไมข้องเขาวา่เป็นการทาํทีไ่มเ่หมาะสม เขา้ใจวา่ทีร่ ือ้ออกแลว้คงจะทาํให้
ดกีวา่เดมิได ้ พวกมนั ตอบวา่ธรรมของลงิเป็นอยา่งนี้  พอ่แมข่องพวกมนักเ็ป็น
อยา่งนี้ ชอบทาํลายสิง่ของทีเ่ขาทาํไวแ้ตท่าํใหด้เีหมอืนเดมิไมไ่ด ้  พระโพธสิตัว์
จงึวา่  ธรรมของพวกเจา้ยงัเป็นเชน่นี้  แลว้สภาพทีไ่มใ่ชธ่รรมของพวกเจา้จะ
เป็นเชน่ไร ขอพวกเราอยา่ไดเ้หน็ธรรมหรอืสภาพทีม่ใิชธ่รรมของพวกเจา้ในกาล
ไหน ๆ เลย (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๘๘/๑๔๐) 

ปฏุภตัตชาดก  :  ชาดกวา่ดว้ยหอ่ขา้วเปล่า มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ อํามาตยโ์พธสิตัวไ์ด้
หาวธิใีหพ้ระเจา้พรหมทตัยกยอ่งพระมเหส ี เพราะตัง้แต่เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัิ
แลว้ไมท่รงเหลยีวแลพระนางเลย ปล่อยใหเ้ป็นอยูอ่ยา่งแรน้แคน้ ไมม่แีมแ้ต่เงนิ
จะใหร้างวลัคนทีท่าํความดคีวามชอบ ดว้ยการใหพ้ระราชาทรงระลกึถงึ
ความหลงัในคราวทีส่องพระองคต์กทุกขไ์ดย้ากมาดว้ยกนั  และไดก้ราบทลูกบั
พระเทวตี่อพระพกัตรพ์ระราชาในทีป่ระชมุวา่ บุคคลควรนอบน้อมแก่ผูท้ีน่อบ
น้อม ควรคบหากบัคนทีค่บดว้ย ควรช่วยทาํกจิกบัคนทีช่ว่ยทาํกจิ ไมค่วรทาํ
ประโยชน์ใหแ้ก่คนทีไ่มต่อ้งการ และไมค่วรคบกบัคนทีไ่มป่ระสงคจ์ะคบ  ควรละ
ทิง้ผูท้ีล่ะทิง้และไมค่วรทาํความเยือ่ใย ไมค่วรคบกบัคนทีเ่อาใจออกห่าง ควร
มองหาคนทีย่งัมคีวามเยือ่ใย เหมอืนนกรูว้า่ ตน้ไมน้ี้หมดผลแลว้กบ็นิไปยงัตน้
อื่น เพราะวา่โลกนี้กวา้งใหญ่ไพศาลเหลอืเกนิ พระราชาไดส้ดบัดงันัน้จงึทรง
ระลกึถงึความหลงั ไดพ้ระราชทานอสิรยิยศแก่พระมเหส ี  และอยู่ปรองดองกนั
ผาสกุสบืมา  การอยูร่ว่มกบัคนทีไ่มร่กักนัเป็นความทกุขใ์นโลก (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) 
๒๗/๑๔๕/๑๐๓) 

ปณุฑริก, บวัขาว : บวัขาว เป็นบวัดอกสขีาว กลิน่หอม พนัธุด์อกสขีาวบางครัง้เรยีก
สตัตบุษย,์เป็นบวัมดีอกขนาดใหญ่เป็นรปูไข ่ ปลายเรยีว ดอกมสีขีาว 
ประกอบดว้ยกลบีดอกชัน้นอกสขีาวอมเขยีว สว่นกลบีในชัน้กลางและชัน้ในสี
ขาด ปลายกลบีดอกสชีมพเูรือ่ๆ รปูรา่งและกลบีดอกเรยีงตวัเป็นชัน้ๆ  (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๓๒); ชือ่สงัขยาคอื ๑ ม ี๐ ตามหลงั ๑๑๒ ตวั; ชือ่ชา้งตระกลู 
๑ ในตระกลูชา้งทัง้ ๑๐,ในโทณสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสัแก่พราหมณ์คนหนึ่ง
วา่ พราหมณ์    เราเกดิเจรญิเตบิโตในโลก แต่อยู่เหนือโลก ไมแ่ปดเป้ือนดว้ย
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โลก เหมอืนดอกอุบล (บวัเขยีว) ดอกปทุม (บวัหลวง)    ดอกปุณฑรกิ    (บวั
ขาว)    เกดิเจรญิ เตบิโตในน้ํา    แต่อยูเ่หนือน้ํา ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน้ําฉะนัน้ 
(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๙/๑๙๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๙,๒๑/๘๗/๑๓๒,๒๑/
๘๘/๑๓๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นชือ่นรกขมุหน่ึง ซึง่เป็นนรกขมุเลก็ในมหานรก  ดงั
คาํวา่ อพัพทุนรก  นิรพัพุทนรก  อพพัพนรก  อุหหนรก  อฏัฏนรก  กุมทุนรก  
โสคนัธกินรก  อุปปลนรก ปุณฑรกินรก  ปทุมนรก  ทัง้หมดนี้อยูใ่นอเวจมีหา
นรก  เป็นนรกเลก็อยู่ในนรกใหญ่  ไม่มภีมูเิป็นของตนเอง   แต่เป็นทีซ่ึง่สตัว์
จะตอ้งรบักรรม  เชน่  อพัพทุนรกเป็นสถานทีท่รมานสตัวโ์ดยการนบัชิน้เนื้อเป็น
เครือ่งบอกระยะเวลาในการทรมานสตัว ์  (องฺ.  ทสก.  อ.(บาล)ี๓/๘๙/๓๖๖),ใน
อรรถกถาองัคุตตรนิกายอธบิายไวว้า่ ดอกปุณฑรกิทีง่อกขึน้ในสระจะมกีลบี
เพยีง ๙๙ กลบี ไมค่รบรอ้ย(องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาล)ี ๒/๘๗/๓๖๔) 

ปณุฑริกนรก : ชือ่นรกเลก็ ในนรกใหญ่  ไมม่ภีมูเิป็นของตนเอง แต่เป็นภมูทิีส่ตัวจ์ะตอ้งรบั
กรรม ดงัคาํในโกกาลกิสตูรกล่าวไวว้า่ อุปปลนรก เป็น ๑ ปุณฑรกินรก ๒๐ 
ปุณฑรกินรก เป็น ๑ ปทุมนรก ภกิษุ โกกาลกิภกิษุไปเกดิในปทุมนรก เพราะมี
จติผกูอาฆาตในสารบีุตรและโมคคลัลานะ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๑/๒๕๑,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปุณฑรกินรก หมายถงึอพัพทุนรก  นิรพัพทุนรก 
อพพัพนรก อุหหนรก อฏัฏนรก กุมทุนรก โสคนัธกิ นรก  อุปปลนรก  ปุณฑรกิ
นรก ปทุมนรก ทัง้หมดนี้อยูใ่นอเวจมีหานรก เป็นนรกเลก็อยูใ่นนรกใหญ่ ไมม่ี
ภมูเิป็นของตนเอง แต่เป็นทีซ่ึง่สตัวจ์ะตอ้งรบักรรม เชน่  อพัพทุนรกเป็นสถานที่
ทรมานสตัวโ์ดยการนบัชิน้เนื้อเป็นเครือ่งบอกระยะเวลาในการทรมานสตัว์
(องฺ.ทสก. อ.(บาล)ี ๓/๘๙/๓๖๖) 

ปณุฑรีกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุณฑรกีเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดถ้วายดอกบวัขาวแดพ่ระปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่
โรมสะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๕/๔๓๙) 

ปณุณกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุณณกเถระ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ใน
อดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเหน็ความอศัจรรยข์องพระปัจเจกพทุธเจา้ผูก้าํลงัจะ
ปรนิิพพาน เมือ่พระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ทา่นไดถ้วายพระเพลงิพระสรรีะของ
พระองค ์ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๙/๖๕๘) 
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ปณุณกมาณวกปัญหา : วา่ดว้ยปัญหาของปุณณกมาณพพระผูม้พีระภาคตรสัตอบคาํถามที่
ปุณณมาณพกราบทลูถามเป็นตน้วา่  ฤๅษ ี มนุชะ กษตัรยิ ์    และพราหมณ์
จาํนวนมากในโลกนี้ พากนับชูายญัแก่เทวดาทัง้หลาย ปุณณกะ ชนเหล่านัน้หวงั
ความเป็นอยา่งนี้ อาศยัชราจงึพากนับชูายญั  ชนเหล่านัน้หวงั  ชืน่ชม  มุง่หวงั 
จงึพากนับชูายญั เพราะอาศยัลาภจงึมุง่หวงักาม  เรากล่าววา่ ชนเหล่านัน้
ผูป้ระกอบการบชูายญั เป็นผูก้าํหนดัยนิดใีนภพ ขา้มพน้ชาตแิละชราไปไมไ่ด ้   
เรากล่าววา่   บุคคลใดไมม่คีวามหวัน่ไหวในโลกไหน  ๆ  เพราะทราบชดัฝัง่น้ี
และฝัง่โน้นในโลก  บุคคลนัน้เป็นผูส้งบ ปราศจากควนั ไมม่ทีุกข ์ไมม่คีวามหวงั 
ชือ่วา่ขา้มชาตแิละชราไดแ้ลว้ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๕๐/๗๔๙) 

ปณุณกมาณวปัญหา : วา่ดว้ยปัญหาของปุณณกมาณพ ซึง่เป็นปัญหาของปุณณก มาณพผูเ้ขา้
ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนที ่๓ วา่ฤาษ ีมนุชะ กษตัรยิ ์พราหมณ์ อาศยั
อะไรจงึบูชายญัแก่พวกเทวดา เมือ่ทาํการบชูาแลว้ ชนเหล่านัน้ ขา้มชาต ิชราได้
หรอืไม ่มทีัง้หมด ๖ คาถา โดยปุณณกมาณพทลูถาม ๓ คาถา พระผูม้พีระภาค
ตรสัตอบ ๓ คาถา (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๖๘/๑๔) 

ปณุณกมาณวปัญหานิทเทส : วา่ดว้ยปัญหาของปุณณกมาณพ อธบิายปัญหาของปุณณก
มาณพผูเ้ขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ฤาษ ี มนุชะ กษตัรยิ ์ และพราหมณ์
จาํนวนมากในโลกนี้  อาศยัอะไรจงึพากนับชูายญัแก่เทวดาทัง้หลาย ชน
เหล่านัน้เป็นผูไ้มป่ระมาทในการบชูายญัแลว้ ขา้มชาตแิละชราไดห้รอืไมถ่า้ชน
เหล่านัน้ขา้มไมไ่ดแ้ลว้ ใครในเทว โลกและมนุษยโลก ขา้มชาตแิละชราได ้ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํว่า มนุชะ หมายถงึ มนุษยท์ัง้หลาย 
  คาํว่า ยญั อธบิายวา่ ไทยธรรม ไดแ้ก่ จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิาน

ปัจจยั เภสชับรขิาร ขา้ว น้ํา ผา้ ยาน เรยีกวา่ ยญั 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
  ฤาษ ี มนุชะ กษตัรยิ ์ พราหมณ์เหล่านัน้พากนับชูายญัแก่เทวดาทัง้หลาย

 ชนเหล่านัน้หวงัความเป็นอยา่งนี้ อาศยัชราจงึพากนับชูายญั 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํว่า พากนับชูายญั อธบิายวา่ ชนเหลา่นัน้แสวงหา คน้หา เสาะหายญั คอื 

จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิานปัจจยัเภสชับรขิาร ฯลฯ เครือ่งประทปี จงึชือ่วา่ 
บชูายญั ชนเหล่านัน้ปรุงแต่งยญั คอื จวีร ฯลฯ กช็ือ่วา่บชูายญั ชนเหล่านัน้ให ้
สละ บรจิาคยญั คอื จวีร ฯลฯ กช็ือ่วา่บชูายญั 
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  คาํว่า หวงัความเป็นอยา่งนี้ อธบิายวา่ ชนเหล่านัน้ หวงั ตอ้งการ ยนิด ี
ปรารถนา มุง่หมาย มุ่งหวงัการไดร้ปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ... การได้
อตัภาพในหมูเ่ทพชัน้พรหมกายกิา 

  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ 
  ชนเหล่านัน้หวงั ชืน่ชม มุง่หวงั จงึพากนับชูายญั  เพราะอาศยัลาภจงึ

มุง่หวงักาม เรากล่าววา่ ชนเหล่านัน้ผูป้ระกอบการบชูายญั  เป็นผูก้าํหนดัยนิดี
ในภพ ขา้มชาตแิละชราไปไมไ่ด ้ เรากล่าววา่ บุคคลผูไ้มม่คีวามหวัน่ไหวในโลก
ไหน ๆ  เพราะรูจ้กัฝัง่น้ีและฝัง่โน้นในโลก เป็นผูส้งบ ปราศจากควนั 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํว่า ชนเหลา่นัน้ ผูป้ระกอบการบชูายญั เป็นผูก้าํหนดัยนิดใีนภพขา้มชาติ

และชราไปไมไ่ด ้อธบิายวา่ ชนเหล่านัน้ผูป้ระกอบ คอื ขวนขวาย ฝักใฝ่ ใฝ่ใจใน
การประกอบบชูายญั มคีวามกาํหนดัตดิใจคลัง่ไคล ้หลงใหล หมกมุน่ ตดิ ขอ้ง 
พวัพนัในภพทัง้หลายดว้ยความกาํหนดัในภพ จงึขา้มชาตแิละชราไปไมไ่ด ้

  คาํว่า ฝัง่นี้และฝัง่โน้น อธบิายวา่ 
  อตัภาพของตน เรยีกวา่ฝัง่นี้ อตัภาพของผูอ้ื่น เรยีกวา่ฝัง่โน้น  
  ขนัธ ์๕ ของตน เรยีกวา่ฝัง่นี้ ขนัธ ์๕ ของผูอ้ื่น เรยีกวา่ฝัง่โน้น  
  อายตนะภายใน เรยีกวา่ฝัง่นี้ อายตนะภายนอก เรยีกวา่ฝัง่โน้น  
  มนุษยโลก เรยีกวา่ฝัง่นี้ เทวโลก เรยีกวา่ฝัง่โน้น 
  กามธาตุ เรยีกวา่ฝัง่นี้ รปูธาตุ อรปูธาตุ เรยีกวา่ฝัง่โน้น 
  บุคคลเป็นผูส้งบจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นตน้ ปราศจากควนัคอืกายทุจรติ 

วจทีุจรติ มโนทุจรติ ราคะ โทสะ โมหะ และอุปกเิลสทัง้หลาย  (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/
๑๒/๘๓) 

ปณุณกยกัษ์ : ชือ่ยกัษ์ตนหน่ึง เป็นระดบัเสนาบดยีกัษ์  ทาํหน้าทีค่อยดแูลทางทศิเหนือ เป็น
บรวิารของทา้วเวสสวณั  (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑,๑๑/๒๙๓/๒๔๕),ในวธิุร
ชาดก กล่าวไวว้า่ ปุณณกยกัษ์ คอืผูนํ้าวธิุรบณัฑติ จากแควน้กุรุ ในมนุษยโลก 
มายงันาคพภิพและพระเจา้วรุณไดย้กลกูสาวนางอรินัทดใีหเ้ป็นภรรยา (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๑๓๕๔/๓๙๓,๒๘/๑๓๕๕/๓๙๓,๒๘/๑๕๕๐/๔๒๗,๒๘/๑๕๕๑/๔๒๗) 

ปณุณกเสนาบดี : ชือ่ยกัษ์ตนหน่ึง มตีําแหน่งเป็นระดบัเสนาบด ี เป็นบรวิารของทา้วเวสสวณั 
เป็นเทพชัน้จาตุมมหาราช อยูท่างทศิเหนือ  ในวธิรุชาดก กล่าวไวว้า่เป็นผูไ้ด้
ภรรยาอรินัทด ี  ผูเ้ป็นลกูสาวของพระเจา้วรุณ ดงัคาํทีพ่ญานาคกล่าวไวว้า่  
ปัญญานัน่เอง    เป็นหวัใจของบณัฑติทัง้หลาย พวกเรายนิดดีว้ยปัญญาของ
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ทา่นยิง่นกั ขอปุณณกเสนาบดขีองยกัษจ์งไดภ้รรยา ณ    วนันี้   และจงไปสง่
ทา่นใหถ้งึแควน้กุรุในวนัเดยีวกนันี้เถดิ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๓๒/๔๔๒) 

ปณุณกะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระอสนโพธยิเถระ ดงั
คาํทีพ่ระอสนโพธยิเถระกล่าวถงึอดตีชาตไิวว้า่ สมยัหนึ่ง ตอนเป็นเดก็อายุ ๗ 
ขวบ ไดป้ลกูตน้โพธ ิ ถวายพระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ ดว้ยบญุนัน้ ทาํใหไ้ด้
ไปเกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิดงัคาํวา่ ในกปัที ่   ๒๕    นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็น
กษตัรยิผ์ูจ้กัรพรรดพิระนามวา่ปุณณกะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ    ๗  ประการ   มพี
ลานุภาพมาก  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙๑/๒๐๑) 

ปณุณกะ, มาณพ : ศษิยค์นหนึ่งในจาํนวน ๑๖ คนของพราหมณ์พาวร ีทีไ่ปทลูถามปัญหากบั
พระศาสดา ทีป่าสาณเจดยี ์ โดยทลูถามวา่ ฤๅษ ี    มนุชะ    กษตัรยิแ์ละ
พราหมณ์จาํนวนมากในโลกนี้ อาศยัอะไร จงึพากนับชูายญัแก่เทวดาทัง้หลาย 
พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ปุณณกะฤๅษ ี    มนุชะกษตัรยิ ์ และพราหมณ์
จาํนวนมากในโลกนี้ พากนับชูายญัแก่เทวดาทัง้หลาย ชนเหล่านัน้หวงัความเป็น
อยา่งนี้อาศยัชราจงึพากนับชูายญั (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๑๓/๗๔๐),ในปุณณก
เถราปทาน อธบิายชือ่วา่ปณุณกะไวว้า่ เพราะในชาตหิน่ึง เขาผูน้ี้ชือ่วา่ปุณณกะ 
เคยรวบรวมหญา้และไมเ้ผาพระสรรีะของพระสยมัภพูทุธเจา้ แลว้ประพรมดว้ย
น้ําหอม ดว้ยการทาํอยา่งนัน้ เทวดาทีส่ถติอยูท่ีน่ัน้ จงึระบุชือ่ไว ้ เพราะบุญนัน้ 
ไมว่า่เขาจะเกดิในภพใดๆ กต็าม กม็ชีือ่วา่ปุณณกะ นัน่แล  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๓๖/๖๕๙) 

ปณุณชิ, สหายของยสะ :บุตรเศรษฐเีมอืงพาราณสเีป็นสหายของยสกุลบุตรไดท้ราบขา่วยศ
กุลบตุรออกบวช  จงึไดบ้วชตามพรอ้มดว้ยสหายอกี ๓ คน คอื วมิละ  สพุาหุ 
และควมัปต ิ ไดเ้ป็นองคห์น่ึงในอสตีมิหาสาวก (ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๐/๓๗) 

ปณุณเถรคาถา : ภาษติของพระปุณณเถระ ,คาถาของพระปุณณเถระ ทา่นพระปณุณมนั
ตานีบตุรเถระไดก้ล่าววา่ บุคคลพงึสมาคมกบัสตับุรษุทัง้หลาย  ผูม้ปัีญญาชีแ้นะ
แต่ประโยชน์ถ่ายเดยีว   เพราะสตับุรษุทัง้หลายเป็นปราชญ ์   ไม่ประมาท  เหน็
ประจกัษ์แจง้ดว้ยปัญญา    ไดบ้รรลุประโยชน์อนัใหญ่หลวง  ลกึซึง้ เหน็ไดย้าก  
ละเอยีดและสขุมุ  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔/๓๐๔) 

ปณุณเถรคาถา๒ : ภาษติของพระปุณณเถระ,คาถาของพระปุณณเถระ  พระพระปุณณเถระ
กล่าวไวว้า่ ศลีเทา่นัน้เป็นเลศิในโลกนี้  สว่นผูม้ปัีญญา เป็นผูส้งูสดุทัง้ในหมู่
มนุษยแ์ละหมูเ่ทวดา  ชยัชนะจะมไีดก้เ็พราะศลีและปัญญา (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๐/
๓๒๘) 
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ปณุณทาสีวตัถ ุ: เรื่องนางปุณณทาส ี  พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่นางทาสของเศรษฐี
ชาวกรุงราชคฤห ์    ชือ่ปุณณาดงันี้วา่ สาํหรบับุคคลผูต้ื่นอยูต่ลอดเวลา  หมัน่
ศกึษาไตรสกิขาทัง้กลางวนัและกลางคนื   น้อมจติเขา้หานิพพาน อาสวะ
ทัง้หลายยอ่มตัง้อยู่ไมไ่ด ้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓) 

ปณุณนทีชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยการอุปมาดว้ยแม่น้ําทีเ่ตม็ฝัง่ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ปุโรหติ
โพธสิตัวถ์ูกพระเจา้พรหมทตัขบัไล่ใหไ้ปอยู่ในชนบทเพราะหลงเชือ่คาํยแุหย่ของ
อาํมาตยช์ัว่   ต่อมาพระราชาทรงระลกึถงึพระโพธสิตัวใ์หแ้ตง่ปรศินาคาถา
ประพนัธล์งในใบลานหอ่เน้ือกาสง่ไปให ้    ปุโรหติกเ็ขา้ใจในปรศินาทีพ่ระราชา
สง่ไปจงึพรอ้มดว้ยบตุรภรรยาเดนิทางมาเขา้เฝ้าและไดร้บัดาํแหน่งปุโรหติ
ตามเดมิ บุคคลผูม้คีวามดมีคีวามสามารถและซื่อสตัยย์อ่มเป็นทีป่รารถนาของ
คนทัง้ปวง คนผูม้ปัีญญายอ่มทราบอาการเหล่าน้ีไดง้า่ย  (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/
๑๒๗/๙๘) 

ปณุณปาติชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยการลวงดว้ยสุราเตม็ไห  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ เศรษฐี
โพธสิตัวช์าวกรุงพาราณส ี ไดท้าํลายความหวงัของพวกนกัเลงสรุาทีพ่ยายามจะ
หลอกใหท้า่นดืม่สรุา แต่ทา่นรูท้นักลบัพดูขม่ขูใ่หน้กัเลงสรุาเหล่านัน้เลกิพยศ  
คนทีถู่กหลอกโดยสว่นมากมกัเป็นเพราะความใจอ่อนของตน  ผูม้ปัีญญารูเ้ทา่
ทนัและหา้มใจไดจ้ะไมถู่กคนอื่นหลอกไดโ้ดยงา่ย (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๓/
๒๒) 

ปณุณมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาในคนืดวงจนัทรเ์ตม็ดวง ภกิษุรปูหนึ่งไดท้ลูถาม
ปัญหากบัพระผูม้พีระภาคผูท้รงมภีกิษุสงฆห์มู่ใหญ่แวดลอ้มประทบัอยู ่ ณ 
ปราสาทของนางวสิาขามคิารมาตา  ในบุพพาราม  ในวนัอุโบสถขึน้  ๑๕  คํ่า  
ดวงจนัทรเ์ตม็ดวงวา่  ธรรม  ๕  ประการ  คอื  (๑)  รปูปูาทานขนัธ ์   (๒)   
เวทนูปาทานขนัธ ์   (๓)  สญัญปูาทานขนัธ ์   (๔)  สงัขารปูาทานขนัธ ์  (๕)  
วญิญาณูปาทานขนัธ ์   ใชไ่หมชือ่วา่อุปาทานขนัธ ์   เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบวา่  อุปาทานขนัธ ์ ๕  น้ีแล  เป็นมลูเหตุแหง่อุปาทานขนัธ ์ ๕  ภกิษุนัน้ชืน่
ชมยนิดพีระภาษติของพระองค ์  แลว้ไดท้ลูถามอกีวา่  อุปาทานขนัธ ์  ๕  น้ี  มี
อะไรเป็นมลูเหตุ 

  :  มฉีนัทะ(ความพอใจ)เป็นมลูเหต ุ
  :  อุปาทานกบัอุปาทานขนัธ ์ ๕  เป็นอยา่งเดยีวกนั  หรอือุปาทานเป็นอยา่ง

อื่นจากอุปาทานขนัธ ์ ๕   
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  :  อุปาทานกบัอุปาทานขนัธ ์  ๕  เป็นอยา่งเดยีวกนักม็ใิช่  ทัง้อุปาทานเป็น
อยา่งอื่นจากอุปาทานขนัธ ์  ๕  กม็ใิช ่  แต่ฉนัทราคะ(ความหนดัเพราะความ
พอใจ)ในอุปาทานขนัธ ์ ๕  นัน้เป็นตวัอุปาทาน 

  :  ฉนัทราคะในอุปาทานขนัธ ์ ๕  มไีดห้รอื   
  :  มไีด ้  เพราะบางคนตัง้ความปรารถนาไวว้า่  ในอนาคตกาล  ขอเราพงึมี

ขนัธ ์ ๕  เชน่นี้   
  :  ดว้ยเหตุเพยีงเทา่ไร  ขนัธจ์งึชือ่วา่ขนัธ ์  
  :  ขนัธ ์  ๕  ทัง้ทีเ่ป็นอดตี  อนาคตและปัจจุบนั  ภายในหรอืภายนอก  

หยาบหรอืละเอยีด  เลวหรอืประณีต  ไกลหรอืใกลก้ต็าม  น้ีเรยีกวา่ขนัธ ์ ๕   
  :  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหข้นัธ ์ ๕  ปรากฏ   
  :  มหาภตูรปู  ๔  เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหร้ปูขนัธป์รากฏ  ผสัสะเป็นเหตุเป็น

ปัจจยัทาํใหเ้วทนาสญัญาและสงัขารขนัธป์รากฏ  นามรปูเป็นเหตุเป็นปัจจยัทาํ
ใหว้ญิญาณขนัธป์รากฏ 

  :  สกักายทฏิฐมิไีดแ้ละมไีมไ่ดอ้ยา่งไร  
  :  ทีม่ไีดเ้ป็นอยา่งนี้  คอื  ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั  ไมไ่ดเ้หน็พระอรยิะ  ไมฉ่ลาด

และไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของพระอรยิะ  ไมไ่ดเ้หน็สตับุรษุ  ไมฉ่ลาดและ
ไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของสตับุรษุ  พจิารณาเหน็ขนัธ ์  ๕  โดยความเป็น
อตัตา  พจิารณาเหน็อตัตาวา่มขีนัธ ์ ๕  พจิารณาเหน็ขนัธ ์  ๕  ในอตัตา  หรอื
พจิารณาเหน็อตัตาในขนัธ ์  ๕  ทีม่ไีมไ่ดเ้ป็นอยา่งนี้  คอื  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั
เป็นตน้  ไมพ่จิารณาเหน็ขนัธ ์ ๕  โดยความเป็นอตัตาเป็นตน้ 

  :  อะไรเป็นคุณ  โทษและธรรมเครือ่งสลดัออกจากขนัธ ์ ๕ 
  :  สภาพทีส่ขุโสมนสัอาศยัขนัธ ์  ๕  เกดิ  น้ีเป็นคุณของขนัธ ์  ๕  สภาพที่

ขนัธ ์  ๕  ไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์  มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา  น้ีเป็นโทษของขนัธ ์ 
๕  ธรรมเป็นทีก่าํจดัฉนัทราคะ  ธรรมเป็นทีล่ะฉนัทราคะในขนัธ ์  ๕  น้ีเป็น
เครือ่งสลดัออกจากขนัธ ์ ๕   

  :  บุคคลรูเ้หน็อยา่งไรจงึจะไมม่อีหงัการ  มมงัการและมานานุสยัในกายทีม่ี
วญิญาณน้ีและในนิมติทัง้ปวงในภายนอก 

  :  ผูพ้จิารณาเหน็ขนัธ ์  ๕  ทัง้หมดนัน้ไดด้ว้ยปัญญาอนัชอบวา่  นัน่ไมใ่ช่
ของเรา  เราไมเ่ป็นนัน่  นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา  จงึจะไม่มอีหงัการ  มมงัการและ
มานานุสยัในกายทีม่วีญิญาณนี้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก 

  :  เมือ่ขนัธ ์  ๕  เป็นอนตัตา  กรรมทีถ่กูอนตัตากระทาํจกัถูกตอ้งอตัตาได้
อยา่งไร   



 

๓๓๑๗ 
 

 

  :  เป็นไปไดท้ีโ่มฆบุรุษบางคนซึง่ยงัไมรู่แ้จง้  ตกอยูใ่นอํานาจของอวชิชา  มี
ใจถูกตณัหาครอบงาํ  จะเขา้ใจวา่  เมือ่ขนัธ ์ ๕  เป็นอนตัตา  กรรมทีถู่กอนตัตา
กระทาํจกัถูกตอ้งอตัตาไดอ้ยา่งไร  ความจรงิ  เมือ่ขนัธ ์ ๕  ไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์ 
มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา  แลว้ควรหรอืทีจ่ะพจิารณาเหน็สิง่นัน้วา่  นัน่ของ
เรา  เราเป็นนัน่  นัน่เป็นอตัตาของเรา  เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยั
แหง่ปิณโฑลยิสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๒/๑๓๔) 

ปณุณมนัตานีบตุร, ภิกษุ :พระมหาสาวกองคห์น่ึง  ไดช้ือ่อยา่งนี้ เพราะแมข่องทา่น ชือ่ปุณณะ  
เป็นบุตรของนางมนัตานี  ทา่นเกดิในตระกลูพราหมณ์มหาศาล ในหมูบ่า้น
พราหมณ์ชือ่โทณวตัถุ  ไมไ่กลจากเมอืงกบลิพสัดุ ์  ในแควน้ศากยะ ทีเ่ป็นชาติ
ภมูขิองพระพทุธเจา้ เป็นหลานของพระอญัญาโกณฑญัญะ ไดบ้รรพชา เมือ่พระ
เถระผูเ้ป็นลุงเดนิทางมายงัเมอืงกบลิพสัดุ ์  บวชแลว้ไมน่าน กบ็รรลุอรหตัตผล  
เป็นผูป้ฏบิตัตินตามหลกักถาวตัถุ ๑๐และสอนศษิยข์องตนใหป้ฏบิตัเิชน่นัน้ดว้ย 
ทา่นไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะในบรรดาพระธรรมกถกึ ดงัคาํในเอกกนิบาตวา่ 
ปุณณมนัตานีบุตรเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นธรรมกถกึ,ในรถ
วนีิตสตูร กล่าวถงึ  หลกัธรรมเรือ่งวสิทุธ ิ๗ ซึง่เป็นภาษติทีท่า่นอธบิายไว,้ในอป
ทานกล่าวอธบิายถงึอดตีชาตขิองทา่นวา่เป็นพราหมณ์จบไตรเพท ฟังคาํจาก
พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระโดยยอ่แลว้กม็าขยายโดยพสิดารได ้ และทา่น
มคีวามรูใ้นนยัแหง่พระอภธิรรม เป็นผูฉ้ลาดในกถาวตัถุปกรณ์อยา่งหมดจดให้
ปวงชนไดรู้แ้จม่แจง้แลว้อยูอ่ยา่งผูไ้มม่อีาสวะ,ในพทุธวงส ์ รตนจงักมนกณัฑ ์
อธบิายไวว้า่ พระเถระผูฤ้าษปีรากฏชือ่วา่ปุณณมนัตานีบุตร ผูรู้แ้จง้ในอรรถอนั
ละเอยีดสขุมุ ประเสรฐิกวา่ภกิษุทัง้หลายฝ่ายพระธรรมกถกึ เป็นหวัหน้าคณะ 
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๕๒/๒๗๕,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๓/๑๔๒,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๙๖/
๒๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๒/๕๖๔) 

ปณุณมนัตานีปตุตเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุณณมนัตานีบุตรเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาต ิ ทา่นเกดิเป็นพราหมณ์ผูค้งแก่เรยีน ไดฟั้ง
ธรรมจากพระพทุธเจา้ พระนามวา่ปทุมตุตระ โดยยอ่ แลว้ไปแสดงใหศ้ษิยฟั์ง
โดยพสิดาร ศษิยท์ุกคนไดบ้รรลุพระอรหตั สว่นทา่นเวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่น
เทวดาและมนุษยเ์ป็นอนัมาก ไดเ้กดิ เป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๔ ชาต ิ ในชาติ
สดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๓๔/๖๗) 

ปณุณมาสเถรคาถา : ภาษติของพระปุณณมาสเถระ,คาถาของพระปุณณมาสเถระ ทา่นพระ
ปุณณมาสเถระไดก้ล่าวเนื้อความไวว้า่ ผูท้ีบ่รรลคุวามรูส้งูสดุ  เป็นผูส้งบระงบั  
สาํรวมตนแลว้  ไมข่อ้งตดิในธรรมทัง้หลายทัง้ปวง  รูค้วามเกดิขึน้และความ
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เสือ่มไปแหง่โลก  นบัว่าไดก้าํจดัความเพง่เลง็คอืตณัหาในโลกนี้และโลกหน้าเสยี
ได ้(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐/๓๐๖) 

ปณุณมาสเถรคาถา๒ : ภาษติของพระปุณณมาสเถระ,คาถาของพระปุณณมาสเถระ  พระปุณณ
เถระเมือ่จะแสดงธรรมแก่ภรรยาเก่า  จงึไดก้ล่าวไวว้า่ เราละนวิรณ์ ๕    เพือ่
บรรลุนิพพาน  ซึง่เป็นแดนเกษมจากโยคะแลว้  ถอืเอาแวน่สอ่งธรรม    คอื
ญาณทสัสนะสาํหรบัตนพจิารณาดรูา่งกายนี้ทัว่ทัง้ภายในภายนอกรา่งกายของ
เราไดป้รากฏเป็นสภาพวา่งเปล่า  ทัง้ภายในและภายนอก (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๑๗๑/๓๕๙) 

ปณุณมขุคหบดี : ชือ่คหบดคีนหน่ึง ชาวกรุงปุปผวด ี ซึง่มพีระเจา้เอกราช ซึง่ครัง้หนึ่งพระเจา้
เอกราช ถามขณัฑหาลบุโรหติเพือ่ใหบ้อกทางสวรรค ์  อยา่งทีน่รชนทาํบุญแลว้    
จากโลกนี้จะไปสูสุ่คตภิพเถดิ  ซึข่ณัฑหาลปุโรหติกราบทลูวา่ เหล่านรชนใหท้าน
ยิง่กวา่ทาน ฆา่คนทีไ่มน่่าจะฆา่    ทาํบุญแลว้ยอ่มไปสูส่วรรคไ์ดอ้ยา่งนี้ เมือ่ได้
ฟังเชน่นี้ พระเจา้เอกราช กจ็ะคนไปจบัตัง้แต่มเหส ีพระราชกุมาร จนถงึคหบด ี
และปุณณมขุคหบด ี กถ็กูจบัในครัง้นี้ดว้ย เพือ่มาทาํพธิบีชูายญั ดงัคาํที่
พระราชาตรสัวา่ พวกทา่นจงไปบอกพวกคหบด ี  คอื ปุณณมขุคหบด ี ภทัทยิ
คหบด ีสงิคาลคหบด ี   และวฑัฒคหบดเีถดิวา่ ไดย้นิวา่ พวกทา่นจงรวมกนัเป็น
หมูอ่ยูใ่นทีเ่ดยีวกนั  เพือ่ประโยชน์แก่การบชูายญั  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๑/
๓๓๖) 

ปณุณมขุนกดเุหว่าขาว : ชือ่นกตวัมสีาํเนียงไพเราะยิง่นกั    มนียัน์ตางดงาม มดีวงตาแดง
เหมอืนคนเมา มนีางนกเป็นบรวิาร ๓๕๐    ตวั เวลาไปไหน จะมนีางนก ๒    
ตวัใชป้ากคาบท่อนไมใ้หป้ณุณมขุนกดุเหวา่ขาวนัน้จบัตรงกลาง  พาบนิไปนาง
นก    ๕๐    ตวับนิอยูข่า้งล่าง เพือ่รบันายหาตก อกี นางนก    ๕๐ ตวับนิอยู่
ขา้งบน เพือ่คอยบงัแดด อกี นางนกฝงูละ  ๕๐    ตวับนิขนาบอยูท่ ัง้    ๒    
ขา้งเพือ่กนัลม อกี นางนก  ๕๐ ตวับนิอยูข่า้งหน้าเพือ่ป้องกนัอนัตราย อกี   
นางนก    ๕๐    ตวับนิประกบอยูข่า้งหลงั    เปล่งเสยีงอนัไพเราะ  อ่อนหวาน
เพราะพริง้    จบัใจ เพือ่สรา้งความบนัเทงิใจ นางนก    ๕๐    ตวัพากนับนิไป
ยงัทศิต่าง  ๆ นําเอาผลไมช้นิดต่าง  ๆ    จากตน้ไมห้ลายชนิดมา เพือ่หาอาหาร
มาให ้และมเีพือ่นนกชือ่วา่กุณาละ ซึง่มนิีสยัหยาบคาย ดงัขอ้ความในกุณาลชาด
กวา่ นกกุณาละไดรุ้กรานปณุณมขุนกดุเหวา่ขาวนัน้อยา่งนี้วา่   จงฉิบหาย    จง
พนิาศเสยีเถดิเจา้ เจา้เพือ่นลามก    เจา้เพือ่นถ่อยจะมใีครทีฉ่ลาดเหมอืนผู้
ปราบเมยีไดเ้ล่า    ปุณณมขุนกดุเหวา่ขาวถูกรุกรานอยา่งนี้แลว้จงึไดก้ลบัจากที่
นัน้ ต่อมานกปุณณมขุไมส่บาย จงึถกูภรรยาทิง้ไว ้ นกกุณาละไปเยีย่มและ
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ปรนนิบตัจินหายป่วยแลว้สนทนาธรรมกนัเกีย่วกบัมายาหญงิ โดยประการต่างๆ 
(ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖,๒๘/๕๓๖/๑๓๗,๒๘/๕๓๖/๑๓๘,๒๘/๕๓๖/
๑๓๙) 

ปณุณสตูร   : พระสตูรวา่ดว้ยพระปุณณะ ทา่นพระปณุณะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบั
อยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูขอใหพ้ระองคแ์สดงธรรมใหฟั้งโดยยอ่เพือ่จะได้
หลกีออกไปอยูค่นเดยีว   พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  เมือ่มรีปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา  
เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้  โผฏฐพัพะ
ทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายเป็นตน้ กย็อ่มมคีวามเพลดิเพลนิ เพราะความเพลดิเพลนิเกดิ  
ทุกขจ์งึเกดิ ถา้ไมเ่พลดิเพลนิ  ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ  ความเพลดิเพลนิยอ่มดบัไป  
เรากล่าววา่  เพราะความเพลดิเพลนิดบั  ทกุขจ์งึดบัและเมือ่ทราบวา่  ทา่นพระ
ปุณณะจะไปอยูช่นบทชือ่วา่สนุาปรนัตะ  จงึตรสัถามวา่  พวกมนุษยช์าวสนุา
ปรนัตชนบทเป็นคนดุรา้ย  หยาบคายนกั  ถา้พวกเขาจกัดา่  บรภิาษ  เธอจกัคดิ
อยา่งไร 

  :  มนุษยช์าวสนุาปรนัตชนบทเหล่าน้ีดหีนอ  ดจีรงิหนอทีไ่ม่ประหารเราดว้ย
ฝ่ามอื   

  :  ถา้พวกเขาจกัประหารเธอดว้ยฝ่ามอื  เธอจกัคดิอยา่งไร   
  :  มนุษยช์าวสนุาปรนัตชนบทเหล่าน้ีดหีนอ  ดจีรงิหนอ  ทีไ่มป่ระหารเรา

ดว้ยกอ้นดนิ   
  :  ถา้พวกเขาจกัประหารเธอดว้ยกอ้นดนิ  เธอจกัคดิอยา่งไร 
  :  มนุษยช์าวสนุาปรนัตชนบทเหล่าน้ีดหีนอ  ดจีรงิหนอ  ทีไ่มป่ระหารเรา

ดว้ยทอ่นไม ้  
  :  ถา้พวกเขาจกัประหารเธอดว้ยทอ่นไม ้ เธอจกัคดิอย่างไร 
  :  มนุษยช์าวสนุาปรนัตชนบทเหล่าน้ีดหีนอ  ดจีรงิหนอ  ทีไ่มป่ระหารเรา

ดว้ยศสัตรา   
  :  ถา้พวกเขาจกัประหารเธอดว้ยศสัตรา  เธอจกัคดิอยา่งไร 
  :  มนุษยช์าวสนุาปรนัตชนบทเหล่าน้ีดหีนอ  ดจีรงิหนอ  ทีไ่มป่ลงชวีติเรา

ดว้ยศสัตราทีค่ม   
  :  ถา้พวกเขาจกัปลงชวีติเธอดว้ยศสัตราทีค่ม  เธอจกัคดิอยา่งไร 
  :  พระสาวกทัง้หลายของพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้อดึอดั  ระอา  รงัเกยีจ

กายและชวีติ  แสวงหาศสัตราเครือ่งปลงชวีติกม็อียู ่ แต่เราไดศ้สัตราเครือ่งปลง
ชวีติทีไ่มไ่ดแ้สวงหาเลย   

  :  ดลีะ  ดลีะ  เธอประกอบดว้ยความขม่ใจและความสงบใจ น้ีจกัสามารถอยู่
ในสุนาปรนัตชนบทได ้ เธอจงรูเ้วลาอนัสมควรในบดัน้ีเองเถดิ 



 

๓๓๒๐ 
 

 

  ทา่นพระปุณณะชืน่ชมยนิดพีระภาษติของพระผูม้พีระภาคแลว้หลกีจารกิไป
จนถงึสนุาปรนัตชนบท  ในระหวา่งพรรษานัน้  ทา่นทาํใหช้าวสนุาปรนัตชนบท
แสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ  ๕๐๐  คนและอุบาสกิาประมาณ  ๕๐๐  คนและ
ทา่นกไ็ดบ้รรลุวชิชา  ๓และนิพพานแลว้   

  ต่อมา  เมื่อภกิษุหลายรปูเขา้มาเฝ้าแลว้ทลูถามวา่  ทา่นพระปุณณะตายไป
แลว้  มคีต ิ  มอีภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร  พระผูม้พีระภาคจงึตรสัตอบวา่  
ปุณณะเป็นบณัฑติ  ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม  ทัง้ไมเ่บยีดเบยีนเรา  เพราะ
เหตุแหง่ธรรม  ไดป้รนิิพพานแลว้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๘/๘๔) 

ปณุณะ, บตุรของชาวโกลิยะ : ชายชาวนิคมโกลยิะ แควน้โกลยิะประพฤตวิตัรเลยีนแบบสนุขั 
เขาเป็นบตุรของชาวโกลยิะชือ่วา่ปุณณะ ผูป้ระพฤตเิลยีนแบบโค  คอืผกูเขา  
ผกูหางเทีย่วไปกบัฝงูโค  ดงัคาํในกุกกุรวตกิสตูร ทีก่ลา่วไวว้า่ บตุรของชาวโกลิ
ยะชือ่ปุณณะผูป้ระพฤตโิควตัร และต่อมาเขาไดส้นทนาธรรมกบัพระผูม้พีระภาค 
พระผูม้พีระภาคตรสัใหเ้ลกิสมาทาน พรอ้มแสดงเหตุผลเรือ่งกรรมทัง้ ๔ อยา่งที่
ใหเ้ลกิวตัรดงักล่าว เมือ่เขาไดฟั้งแลว้เกดิความเชือ่และเลกิประพฤตวิตัรเชน่นัน้
แลว้แสดงตนเป็นอุบาสกนบัถอืพระรตันตรยัตลอดชวีติ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๘/
๗๕) 

ปณุณะ, ภิกษุ : พระชาวเมอืงสนุาปรนัตะ เดมิทา่นผูน้ี้เป็นชาวสนุาปรนัตะ มอีาชพีเป็นพอ่คา้ มี
น้องชายอยูค่นหน่ึง และต่อมาทา่นพรอ้มบรวิาร ๕๐๐ คน บรรทุกสนิคา้เตม็
เกวยีน ไดเ้ดนิทางมายงักรุงสาวตัถ ีเมือ่อยูก่รุงสาวตัถเีหน็ชาวบา้นไปฟังธรรมที่
วดัพระเชตวนั จงึไดต้ามชาวบา้นไปฟังธรรม แลว้เกดิความเลื่อมใสแลว้ขอบวช 
แต่เมือ่บาํเพญ็เพยีรอยูท่ีน่ัน้ ไมไ่ดบ้รรลุธรรม จงึเขา้เฝ้าเรยีนพระกมัมฏัฐานกบั
พระผูม้พีระภาค แลว้มุง่กลบัยงัถิน่เดมิ โดยเป็นพระธรรมทตูเดนิทางไปยงัอยูใ่น
ชนบทชือ่สนุาปรนัตะและในระหวา่งพรรษา กส็อนชาวบา้นชาวสุนาปรนัตะให้
บรรลุธรรมจาํนวน ๑,๐๐๐ คน,ในปุณณสตูร สงัยตุตนิกายอธบิายไวว้า่  ทา่น
พระเถระหลงัจากรบัฟังโอวาทแลว้ กก็ระทาํประทกัษณิ    เกบ็งาํเสนาสนะ
เรยีบรอ้ยแลว้ถอืบาตร  และจวีรหลกีจารกิไปทางสุนาปรนัตชนบท  เมือ่จารกิไป
โดยลาํดบักถ็งึสนุาปรนัตชนบท แลว้พกั ณ อมัพหฏัฐบรรพ เมื่อไปบญิฑบาตใน
ถิน่นัน้ น้องชายจาํทา่นได ้จงึนิมนตใ์หอ้ยู ่พรรษา ณ วดัสมุทรคริ ีและทาํใหค้ลื่น
ทะเลสงบเสยีง ต่อมาไปทีม่าตุลคริ ี แตท่ีน่ัน้มนีกมาก มเีสยีงตลอดเวลา จงึยา้ย
ไปอยู ่ณ วดัมกุฬการาม  เพราะเหน็วา่ ทีน้ี่สาํราญ  อยูไ่มไ่กล   ไมใ่กลห้มูบ่า้น
พอ่คา้มากนกั  ไปมาสะดวกเงยีบ   ไม่มเีสยีง   จงึใหส้รา้งทีพ่กักลางคนืและ
กลางวนัพรอ้มกบัทีจ่งกรม  เป็นตน้แลว้  กเ็ขา้จาํพรรษาในทีน่ัน้   ในระหวา่ง



 

๓๓๒๑ 
 

 

พรรษา ทา่นใหช้าวสนุาปรนัตชนบทแสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ  ๕๐๐คน  
และอุบาสกิาประมาณ  ๕๐๐ คน    ระหวา่งพรรษานัน้เหมอืนกนัทา่นไดบ้รรลุ
วชิชา ๓ และนิพพานแลว้ และพระผูม้พีระภาคตรสัยนืยนัวา่ทา่นเป็นพระอรหนั
ตองคห์น่ึง ดงัคาํวา่ ภกิษุทัง้หลาย    กุลบุตรชือ่ปุณณะเป็นบณัฑติ ปฏบิตัธิรรม
สมควรแก่ธรรม ทัง้ไมเ่บยีดเบยีนเราเพราะเหตุแห่งธรรม  กุลบุตรชือ่ปุณณะ
ปรนิิพพานแลว้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๕/๔๔๗,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๘/๘๔) 

ปณุณาเถรีคาถา :ภาษติของพระปุณณาเถร ี ,คาถาของพระปุณณาเถร ี พระปุณณาเถรรีบั
พระพทุธโอวาทแลว้ไดก้ล่าวไวว้า่ ปุณณา    เธอจงยงัธรรมทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์  
เหมอืนดวงจนัทรว์นัเพญ็ จงทาํลายกองแหง่ความมดืดว้ยปัญญาทีบ่รบิรูณ์  (ข.ุ
เถร.(ไทย) ๒๖/๓/๕๕๒) 

ปณุณาเถรีคาถา :ภาษติของพระปุณณาเถร ี ,คาถาของพระปุณณาเถร ี  พระปุณณาเถรไีด้
กล่าวไวว้า่ เราเป็นคนตกัน้ํา กลวัต่อภยัคอือาชญาของนาย   ถูกภยัคอืวาจาและ
โทสะของนายบบีคัน้แลว้  จงึลงตกัน้ําเป็นประจาํ  แมห้น้าหนาว  ท่านพราหมณ์  
ทา่นกลวัอะไรนะ จงึลงอาบน้ําเป็นประจาํ ทัง้มตีวัสัน่เทา ประสบความหนาว
อยา่งหนกั เมื่อไดฟั้งวา่  ผูใ้ดไมว่า่แก่หรอืหนุ่มก่อบาปกรรมไว ้  แมผู้น้ัน้ยอ่ม
พน้จากบาปกรรมไดอ้ยา่งสิน้เชงิกเ็พราะการอาบน้ํา  จงึกล่าวไวว้า่ ใครหนอชา่ง
ไมรู่ ้  มาบอกความน้ีแก่ทา่นซึง่ไมรู่ว้า่  คนจะพน้จากบาปกรรมไดก้เ็พราะการ
อาบน้ํา  พวกกบ  เต่า ง ูจระเข ้และสตัวเ์หล่าอื่น ทีเ่ทีย่วหากนิอยูใ่นน้ําทัง้หมด
กค็งพากนัไปสวรรคแ์น่แท ้ คนฆา่แกะ  คนฆา่สกุร ชาวประมง   พรานเนื้อ โจร 
เพชฌฆาต และคนทีก่่อบาปกรรมอื่น ๆ   แมเ้หล่านัน้กจ็ะพงึพน้จากบาปกรรม
ไดเ้พราะการอาบน้ํา เมือ่ไดฟั้งวา่ ทา่นนําฉนัผูเ้ดนิทางผดิมาสูท่างทีพ่ระอรยิะ
เดนิแลว้ดว้ยด ี  แมปุ่ณณาผูเ้จรญิ  ฉนัขอถวายผา้สาฏกสาํหรบัสรงน้ําน้ีแก่ทา่น 
จงึกล่าวไวว้า่  ผา้สาฏกจงเป็นของทา่นตามเดมิเถดิ เราไมต่อ้งการผา้สาฏก  ถา้
ทา่นกลวัทุกข ์   ถา้ทกุขไ์มน่่ารกัสาํหรบัทา่น   ทา่นกอ็ยา่ไดก้่อกรรมชัว่ทัง้ในที่
แจง้และในทีล่บั  ถา้ทา่นจะทาํ หรอืกาํลงัทาํกรรมชัว่  ทา่นถงึจะเหาะหนีไป กไ็ม่
พน้จากทุกขไ์ปไดเ้ลย  ถา้ทา่นกลวัทุกข ์    ถา้ทุกขไ์มน่่ารกัสาํหรบัทา่น   ทา่น
จงถงึพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์   ผูค้งที ่ วา่เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึเถดิ จง
สมาทานศลี ขอ้นัน้แหละจะเป็นความหลุดพน้แก่ทา่น  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๓๖/
๕๙๔)  

ปณุณิกาเถริยาปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุณณิกาเถร ี มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ใน
อดตีชาต ิทา่นไดบ้วชในศาสนาของพระพทุธเจา้ ๖ พระองค ์คอื พระวปัิสส ีพระ
สขิ ีพระเวสสภ ูพระกกุสนัธะ และพระโกนาคมนะ เป็นผูม้ศีลี มปัีญญา และเป็น



 

๓๓๒๒ 
 

 

พหสูตู แต่ถอืตวัจดั เพราะความเป็นพหสูตูนัน้ ในชาตสิดุทา้ยนี้ เกดิเป็นลกูนาง
ทาสใีนเรอืนของทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐใีนกรุงสาวตัถ ีวนัหนึ่งทา่นไปตกัน้ํา ได้
สอนพราหมณ์ผูก้าํลงัลา้งบาปในแมน้ํ่าในฤดหูนาว ทาํใหพ้ราหมณ์สลดใจ จงึไป
ขอบวชในสาํนกัของพระพทุธเจา้ ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ เนื่องจากทา่นเป็น
ทาสคีนทีค่รบ ๑๐๐ ทา่นจงึเป็นไทและขออนุญาตทา่นเศรษฐอีอกบวช ไมน่าน
นกัทา่นกไ็ดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๔/๕๔๕) 

ปณุณิกา๑, นางทาสี : 1.ชือ่ทาสคีนหน่ึงผูท้าํงานรบัใชใ้นบา้นของพราหมณ์ชื่อโปกขรสาติ
โอปมญัญโคตรผูเ้ป็นใหญ่ในป่าชือ่สภุควนั ซึง่เป็นหญงิทีส่ภุมาณพ กล่าวอา้งถงึ 
ดงัคาํในสภุสตูรทีส่ภุมาณพกล่าวไวว้า่ ทา่นพระโคดม พราหมณ์ชือ่โปกขรสาต ิ
โอปมญัญโคตร ผูเ้ป็นใหญ่ในป่าชือ่สภุควนั   กําหนดรูใ้จของนางทาสชีือ่ปุณณิ
กาของตนดว้ยใจของตนเองยงัไมไ่ด ้ จกักาํหนดรูใ้จของสมณพราหมณ์ทุกคน
ดว้ยใจไดอ้ยา่งไรเล่า (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๖/๕๘๘), ในปุณณิกาเถรยิาปทาน 
กล่าวไวว้า่ นางผูน้ี้ทีช่ือ่วา่ปุณณิกา เพราะเป็นลกูทาสทีีเ่กดิครบ ๑๐๐ พอด ีดงั
คาํวา่ หมอ่มฉนัเกดิในตระกลูทาส ีครบจาํนวนทาส ี๑๐๐    คนพอดเีจา้นายจงึ
ตัง้ชือ่ใหห้มอ่มฉนัวา่ปุณณา และปลดหมอ่มฉนั(จากทาส)ใหเ้ป็นไท (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๑๙๕/๕๔๖) 

 2. หญงิทาสผีูเ้กดิเป็นลกูทาสทีีค่รบ ๑๐๐ พอด,ีหญงิลกูทาสคีนที ่๑๐๐,หญงิรบั
ใชช้ือ่วา่ปุณณกิา,ทาสผีูน้ี้นายบา้นมกัใหอ้ภสิทิธิว์า่เป็นทาสผีูเ้ป็นมงคล,แมท้าํผดิ
กไ็มถู่กลงโทษเหมอืนทาสทัว่ไป, และมกัไดร้บัปลดปล่อยใหเ้ป็นไท ไมต่อ้งเป็น
ทาสอกี, ในนานาฉนัทชาดก กล่าวอธบิายความพอใจของแตกต่างกนัไวว้า่ นาง
ปุณณิกาทาสผีูต้ํ่าตอ้ยตอ้งการครก กระดง้และสาก (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๑๗/
๑๔๖) 

ปณุณิยสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยพระปุณณิยะ พระปุณณิยะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่
ประทบัถวายอภวิาท แลว้ทลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหพ้ระธรรมเทศนา
ของพระตถาคตแจม่แจง้ในบางคราว แต่บางคราวกลบัไมแ่จม่แจง้  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุ (๑) มศีรทัธา แต่ไมเ่ขา้ไปหา ธรรมเทศนาของตถาคตจงึ
ไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่มศีรทัธาและเขา้ไปหา ธรรมเทศนาของตถาคตจงึแจม่แจง้ 
(๒) เขา้ไปหา แต่ไมเ่ขา้ไปนัง่ใกล ้ธรรมเทศนาของตถาคตจงึไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่
เขา้ไปหา และเขา้ไปนัง่ใกล ้ ... (๓) เขา้ไปนัง่ใกล ้ แต่ไมส่อบถาม ธรรมเทศนา
ของตถาคตจงึไม่แจ่มแจง้ แต่เมือ่เขา้ไปนัง่ใกล ้ และสอบถาม... (๔) สอบถาม 
แต่ไมเ่งีย่โสตฟังธรรม ธรรมเทศนาของตถาคตจงึไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่สอบถาม 
และเงีย่โสตฟังธรรม ... (๕) เงีย่โสตฟังธรรม แต่ฟังธรรมแลว้ไมท่รงจาํไวไ้ด ้
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ธรรมเทศนาของตถาคตจงึไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่เงีย่โสตฟังธรรม และฟังธรรมแลว้
ทรงจาํธรรมไวไ้ด ้ ...(๖) ฟังธรรมทรงธรรมจาํไวไ้ด ้แต่ไมพ่จิารณาเนื้อความแหง่
ธรรมทีท่รงไวไ้ด ้ธรรมเทศนาของตถาคตจงึไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่ฟังธรรมแลว้ทรง
จาํธรรมไวไ้ด ้ และพจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไวไ้ด ้ ...(๗) พจิารณา
เนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงไวไ้ด ้ แต่หาใชรู่อ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่
ธรรมไม ่ ธรรมเทศนาของตถาคตจงึไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่พจิารณาเนื้อความแหง่
ธรรมทีท่รงจาํไวไ้ด ้ และรูอ้รรถและธรรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ธรรม
เทศนาของตถาคตจงึแจม่แจง้ (๘) เมือ่ใดภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๘ คอื (๑) มี
ศรทัธา (๒) เขา้ไปหา (๓) เขา้ไปนัง่ใกล ้(๔) สอบถาม (๕) เงีย่โสตฟังธรรม (๖) 
ฟังธรรมแลว้ทรงจาํธรรมไวไ้ด ้ (๗) พจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไวไ้ด ้
(๘) รูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม เมือ่นัน้ธรรมเทศนาของ
ตถาคตจงึแจม่แจง้ ธรรมเทศนาของตถาคตประกอบ ดว้ยธรรม ๘ น้ี จงึแจ่มแจง้
โดยแท ้(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๒/๔๐๖) 

ปณุณิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระปุณณิยะ พระปุณณิยะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั 
ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ ทีส่มควร ทลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจยัใหพ้ระ
ธรรมเทศนาของพระตถาคตแจม่แจง้ในบางคราว แต่ในบางคราว กลบัไมแ่จม่
แจง้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ (๑) ภกิษุมศีรทัธา แต่ไมเ่ขา้ไปหา ธรรม
เทศนาของตถาคตจงึไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่ภกิษุมศีรทัธาและเขา้ไปหา ธรรม
เทศนาของตถาคตจงึแจม่แจง้ (๒)  ภกิษุเขา้ไปหา แต่ไมเ่ขา้ไปนัง่ใกล ้ ธรรม
เทศนา...จงึไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่ภกิษุเขา้ไปหา และเขา้ไปนัง่ใกล ้ ธรรมเทศนา
ของตถาคตจงึแจม่แจง้ (๓) ภกิษุเขา้ไปนัง่ใกล ้แต่ไมส่อบถาม ...ไม่แจม่แจง้ แต่
เมือ่ภกิษุเขา้ไปนัง่ใกลแ้ละสอบถาม ธรรมเทศนา...(๔) ภกิษุสอบถาม แต่ไมเ่งีย่
โสตฟังธรรม ...ไมแ่จ่มแจง้ แต่เมือ่ภกิษุสอบถาม และเงีย่โสตฟังธรรม ... (๕) 
ภกิษุเงีย่โสตฟังธรรม แต่ไมท่รงจาํธรรมไว ้...ไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่ภกิษุเงีย่โสตฟัง
ธรรม และทรงจาํธรรมไว ้ ...(๖)  ภกิษุทรงจาํธรรมไว ้ แต่ไมพ่จิารณาเนื้อความ
แหง่ธรรมทีท่รงจาํไว ้ ...ไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่ภกิษุทรงจาํธรรมไว ้ และพจิารณา
เนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไว ้ ... (๗)  ภกิษุพจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รง
จาํไว ้ แต่ไมรู่อ้รรถ ไมรู่ธ้รรม ไมป่ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ...ไม่แจม่แจง้ แต่
เมือ่ภกิษุพจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไว ้ และรูอ้รรถ รูธ้รรม ปฏบิตัิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม ...(๘) ภกิษุรูอ้รรถ รูธ้รรม ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม แต่
ไมม่วีาจางาม ...ไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่ภกิษุรูอ้รรถ รูธ้รรม ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่
ธรรม และมวีาจางาม ... (๙) ภกิษุมวีาจางาม แต่ไม่ชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารี
เหน็ชดั ...ไมแ่จม่แจง้ แต่เมือ่ภกิษุมวีาจางาม และชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารี
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เหน็ชดั ...  (๑๐)  แต่เมื่อภกิษุมวีาจางามและชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารเีหน็ชดั 
ธรรมเทศนาของตถาคตจงึแจม่แจง้  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๓/๑๘๓)  

ปณุณิยะ,ภิกษุ : ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึง ผูอ้ยู ่ณฝัง่สระคคัคราโบกขรณี    เขตกรุงจมัปา ผูเ้ขา้ไป
ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหพ้ระธรรมเทศนา
ของพระตถาคตแจม่แจง้ในบางคราว  แต่ในบางคราว กลบัไมแ่จม่แจง้,ใน
ปุณณิยสตูรทัง้ ๒ พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่  เมือ่ใด ภกิษุเป็นผูม้ศีรทัธา ๑ เขา้
ไปหา ๑  เขา้ไปนัง่ใกล ้๑ สอบถาม ๑ เงีย่โสตฟังธรรม  ๑ ฟังแลว้ทรงจาํธรรม
ไว ้ ๑ พจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไว ้  ๑ เป็นผูรู้อ้รรถรูธ้รรม ปฏบิตัิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม ๑  มวีาจางาม เจราจาถอ้ยคาํไพเราะประกอบดว้ยวาจา
ชาวเมอืงทีส่ละสลวยไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้ ๑ ชีแ้จงใหเ้พือ่น
พรหมจารเีหน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตัเิรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 
ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ ๑ เมือ่นัน้ ธรรมเทศนาของตถาคตจงึแจม่แจง้  
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๘๒/๔๐๖,๒๔/๘๓/๑๘๓) 

ปณุโณวาทสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยการประทานโอวาทแกพ่ระปุณณะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
แก่ทา่นพระปณุณะ ขณะประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ
เศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี ตามทีท่า่นทลูขอใหท้รงแสดงโดยยอ่เพือ่หลกีออกไปอยู่
คนเดยีว ทรงแสดงวา่ ผูเ้พลดิเพลนิอายตนะภายนอก ๖ ทีพ่งึรูแ้จง้ทางอายตนะ
ภายใน ๖ ยอ่มเกดิทุกข ์ผูไ้มเ่พลดิเพลนิจงึจะไมเ่กดิทุกข ์ เมื่อทรงแสดงจบแลว้
ตรสัถามทา่นพระปุณณะว่า จะไปอยูท่ีไ่หน ทา่นทลูตอบวา่ จะไปอยูท่ีส่นุาปรนัต
ชนบท ตรสัถามวา่ ชาวสนุาปรนัตชนบทดุรา้ย หยาบคายนกั ถา้ถูกดา่วา่
บรภิาษจะทาํอยา่งไร เมื่อทา่นพระปุณณะทลูตอบจบลง พระองคจ์งึตรสัชมวา่ 
ทา่นพระปุณณะมคีวามขม่ใจและความสงบใจ จกัสามารถอยูใ่นสนุาปรนัต
ชนบทได ้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๕๔๔๗) 

ปตุตทาน : การใหบุ้ตรเป็นทาน หมายถงึการบรจิารบุตรทีพ่ระเวสนัดกบรจิาคพระกุมารทัง้    
๒ คอื พระชาลแีละพระกณัหาชนิาใหแ้ก่เต่าชชูก มปีรากฏในมหาเวสสนัตร
ชาดก(ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๒๖๑/๕๓๒,๒๘/๒๒๖๒/๕๓๓,๒๘/๒๓๐๘/๕๔๐) 

ปตุตมงัสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเนื้อบุตร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั  ได้
ทรงแสดงอาหาร  ๔  อยา่งแลว้ใหภ้กิษุพจิารณาอาหารเหล่านัน้  ดงันี้   (๑) 
กวฬงิการาหาร(อาหารคอืคาํขา้ว)  ใหพ้จิารณาเหมอืนเน้ือบุตรทีส่ามภีรรยา
บรโิภคเพือ่ขา้มทางกนัดาร  เมื่อกาํหนดรูไ้ดด้ว้ยอาการอยา่งนี้  กเ็ป็นอนั
กาํหนดรูค้วามยนิดใีนกามคุณ  ๕  ได ้ (๒) ผสัสาหาร(อาหารคอืผสัสะ) ให้
พจิารณาเหมอืนแมโ่คทีไ่มม่หีนงัหุม้  ไปยนืทีไ่หน กถ็ูกสตัวแ์ละแมลงรบกวน  
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เมือ่กาํหนดรูไ้ดด้ว้ยอาการอยา่งน้ี  กจ็ะกาํหนดรูเ้วทนา  ๓  ได ้ (๓) มโน
สญัเจตนาหาร(อาหารคอืมโนสญัเจตนา)  ใหพ้จิารณาเหมอืนหลุมถ่านเพลงิ  ลกึ
กว่าชัว่คน  เตม็ไปดว้ยถ่านเพลงิ  ไมม่เีปลว  ไมม่คีวนั  เป็นสิง่ทีน่่ากลวั  เมือ่
กาํหนดรูไ้ดด้ว้ยอาการอยา่งนี้  กเ็ป็นอนักาํหนดรูต้ณัหา  ๓  ได ้ (๔) วญิญาณา
หาร(อาหารคอืวญิญาณ)  ใหพ้จิารณาเหมอืนนกัโทษทีถู่กประหารชวีติดว้ยหอก  
๓๐๐  เล่มแลว้ไดร้บัทุกขเวทนาอยา่งแสนสาหสั  เมือ่กาํหนดรูไ้ดด้ว้ยอาการ
อยา่งนี้  กเ็ป็นอนักาํหนดรูน้ามรปูได ้ เมื่อกาํหนดรูน้ามรปูไดแ้ลว้  กไ็มม่กีจิทีจ่ะ
พงึทาํยิง่กวา่น้ี (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๓/๑๑๙) 

ปตุตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุตร ๓ จาํพวก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุตรม ี๓ จาํพวก ไดแ้ก่ 
อตชิาตบุตร อนุชาตบตุร และอวชาตบุตร บณัฑติยอ่มปรารถนาอตชิาตบุตร 
อนุชาตบตุรเทา่นัน้ ไม่ปรารถนาอวชาตบุตรผูท้าํลายตระกลูเลย  (ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๗๔/๔๓๑) 

ปตุตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุตร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มารดาบดิา ยอ่มปรารถนาบุตร 
เพราะตอ้งการใหบุ้ตรทาํหน้าที ่๕ คอื (๑) บุตรทีเ่ราเลีย้งมาแลว้จกัเลีย้งเรา (๒) 
บุตรจกัชว่ยทาํกจิของเรา (๓) วงศต์ระกลูจกัดาํรงอยูไ่ดน้าน (๔) บุตรจกัปฏบิตัิ
ตนใหส้มควรรบัทรพัยม์รดกได ้ (๕) เมือ่เราทัง้สองตายไปบุตรจกัทาํบุญอุทศิให ้
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๙/๖๐) 

ปตุตสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้คยเป็นบตุร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั  
ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  สงัสารวฏันบัวา่มเีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ 
เพราะสตัวผ์ูท้อ่งเทีย่วไปในสงัสารวฏั  ไมม่เีลยทีจ่ะไมเ่คยเป็นบตุรกนั (ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๑๔๑/๒๒๙) 

ปตุตสตูร๓ : พระสตูรวา่ดว้ยสมณะผูไ้มห่วัน่ไหวเหมอืนพระราชโอรสองคพ์ี ่  พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ บคุคล ๔ จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูเ้ป็นสมณะผูไ้มห่วัน่ไหว (หมายถงึ
พระเสขบุคคล ๗ ทีช่ือ่วา่ไมห่วัน่ไหว เพราะมศีรทัธาตัง้มัน่ในพระศาสนา) คอื 
ภกิษุเป็นเสขะ ดาํเนินตามขอ้ปฏบิตั ิ ปรารถนาผลทีย่อดเยีย่มอยู ่ เหมอืนพระ
ราชโอรสองคพ์ีข่องพระราชามหากษตัรยิผ์ูไ้ดร้บัมรูธาภเิษกแลว้ แมย้งัไมไ่ดร้บั
การอภเิษกกไ็มท่รงหวัน่ไหว (๒) ผูเ้ป็นสมณะเหมอืนดอกปุณฑรกิ (หมายถงึ
พระสกุขวปัิสสกขณีาสพ ทีม่คุีณยงัไมบ่รบิรูณ์ เพราะไมม่ฌีานและอภญิญา) คอื
ภกิษุทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิแต่ไมไ่ดส้มัผสัวโิมกข ์๘ ดว้ยนามกาย 
(๓) ผูเ้ป็นสมณะเหมอืนดอกปทุม คอืภกิษุทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิ
และไดส้มัผสัวโิมกข ์ ๘ ดว้ยนามกาย (๔) ผูเ้ป็นสมณะผูล้ะเอยีดอ่อนในหมู่
สมณะ อนัไดแ้ก่ ภกิษุมคีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึใชส้อยจวีร ฉนับณิฑบาต ใชส้อย



 

๓๓๒๖ 
 

 

เสนาสนะ บรโิภคคลิานปัจจยัเภสชัชบรขิารมาก ไมม่ใีครขอรอ้งยอ่มใชส้อยแต่
น้อย และเพือ่นพรหมจารทีัง้หลายทีอ่ยูด่ว้ยกนั ย่อมแสดงออกทางกาย วาจา
และใจต่อเธอ เป็นกริยิาทีน่่าชอบใจเป็นสว่นมาก ทีไ่มน่่าชอบใจเป็นสว่นน้อย 
น้อมนําเขา้ไปแต่สิง่ทีน่่าชอบใจ สิง่ทีไ่มน่่าชอบใจมน้ีอย เวทนาทีม่ดี ี เสมหะ 
และลมเป็นสมฏุฐานกด็ ี เกดิเพราะสว่นทีข่าดกด็ ี เกดิเพราะฤดแูปรผนักด็ ี เกดิ
เพราะการบรหิารไมส่มํ่าเสมอกด็ ี เกดิเพราะความแก่กด็ ี เกดิเพราะผลกรรมกด็ ี
สว่นมากยอ่มไมเ่กดิแก่เธอ เธอจงึเป็นผูม้คีวามเจบ็ไขน้้อย เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔  
อนัมใีนจติยิง่แลว้ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๗/
๑๓๒) 

ปถุชุน : คนทีห่นาแน่นไปดว้ยกเิลส,คนทีย่งัมกีเิลสมากหมายถงึคนธรรมดาทัว่ๆไป ซึง่
ยงัไมเ่ป็นอรยิบุคคลหรอืพระอรยิะ ;  บุถุชน กเ็ขยีน (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๗/๓,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๑๖๐/๑๒๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒/๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๓/๘๔,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๘๗/๙๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๖๘/๒๒๕,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๑/๑๑๕,ส.ํข.(ไทย)๑๗/
๑/๓,๗/๒๐,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๘/๒๑๗,ส.ํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๙/๕๑๒,องฺ.ตกิ.
(ไทย)๒๐/๑๑๗/๓๖๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๓/๑๘๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๙/
๔๔๙,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๔๖/๒๖,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๑/๑๗๙,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๓๐/
๒๐๐,อภ.ิปุ.๓๖/๑๑/๑๕๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๑๔/๒๖๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๙/๘๘,
อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๔๖/๓๓๙) 

ปถุชุนผ ูทุ้ศ ีล : คนทีห่นาแน่นไปดว้ยกเิลสไมม่ศีลี มุง่หมายถงึคนไมม่ศีลี ๕ ดงัคาํในทกัขณิาวิ
ภงัคสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคลยอ่มใหท้านในปุถุชนผูทุ้ศลี น้ีเป็น
ทกัษณิาปาฏปิุคคลกิ ประการที ่๑๓ และตรสัไวอ้กีวา่ อานนท ์  ในทกัษณิาปาฏิ
ปุคคลกิ  ๑๔    ประการนัน้ บุคคลใหท้านในสตัวด์ริจัฉานแลว้ พงึหวงัทกัษณิา
อนัมอีานิสงส ์ ๑๐๐ อตัภาพ   ใหท้านในปุถุชนผูทุ้ศลีแลว้พงึหวงัทกัษณิาอนัมี
อานิสงส ์ ๑,๐๐๐  อตัภาพ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๙/๔๒๘)  

ปถุชุนผ ูม้ ีศ ีล : คนทีห่นาแน่นไปดว้ยกเิลสมศีลี มุ่งหมายถงึคนมศีลี ๕ ดงัคาํในทกัขณิาวภิงัค
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลย่อมใหท้านในปุถุชนผูม้ศีลี   น้ีเป็น
ทกัษณิาปาฏปิุคคลกิ  ประการที ่๑๒ และตรสัไวอ้กีวา่ อานนท ์ ในทกัษณิาปาฏิ
ปุคคลกิ  ๑๔ ประการนัน้บคุคลใหท้านในสตัวด์ริจัฉานแลว้ พงึหวงัทกัษณิาอนัมี
อานิสงส ์ ๑๐๐  อตัภาพ   ....ใหท้านในปุถุชนผูม้ศีลีแลว้พงึหวงัทกัษณิาอนัมี
อานิสงส ์๑๐๐,๐๐๐ อตัภาพ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๙/๔๒๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปุถุชนผูม้ศีลี  ในทีน้ี่หมายถงึปุถุชนผูม้ศีลี  โดย
ชือ่วา่เป็นผูม้ศีลีเป็นพืน้ ไมโ่ออ้วด ไม่มมีารยา ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่  เลีย้งชวีติ



 

๓๓๒๗ 
 

 

ดว้ยกสกิรรมหรอืพาณิชยกรรมโดยธรรม โดยชอบธรรม (ม.อุ.อ.   ๓/๓๗๙/
๒๒๙) 

ปถุปุัญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาแน่น  พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรม  ๔  มสีปัปุรสิสงัเสวะเป็นตน้  ทีบ่คุคลเจรญิ  กระทาํ
ใหม้ากแลว้  เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาแน่น (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๙/
๕๗๙) 

ปนุกฏูสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยกาํลงัทีเ่ป็นยอด พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พละ ๕ คอื (๑) สทัธา
พละ (๒) วริยิพละ (๓) สตพิละ (๔) สมาธพิละ (๕) ปัญญาพละบรรดาพลธรรม 
๕ น้ี ปัญญาพละจดัวา่เป็นเลศิ เป็นทีร่วม เป็นศนูยร์วมแหง่พละทีเ่หลอื เหมอืน
ยอดเรอืน เป็นเลศิ เป็นทีร่วม เป็นศนูยร์วมแหง่เรอืนยอด (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๖/๒๐) 

ปนุนาคปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุนนาคปุปผยิเถระ มเีน้ือความอธบิาย
ไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ท่านไดใ้ชด้อกบุนนาคบชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่
ตสิสะ (ข.ุเถร.อ.(บาล)ี ๑/๓๓๐) เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในกปัที ่ ๙๑ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๖/๓๒๕) 

ปนุนาคปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุนนาคปุปผยิเถระ  มเีน้ือความอธบิาย
ไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ทา่นเป็นพรานป่า เหน็ดอกบุนนาคหอมจงึก่อเจดยี์
ทราย แลว้บชูาระลกึถงึพระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ 
ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๙๑ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุ
ภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๑๔/๕๐๒) 

ปนุัพพส ,ุ ยกัษ์ : ยกัษ์ผูเ้ป็นลกูของนางยกัษณิี ชือ่วา่ปุนพัพส ุมน้ีองสาวอกีคนหน่ึงชือ่วา่อุตรา 
เป็นผูน้อนบนอก เป็นคนฉลาด รกัใคร่พระธรรมของพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิ กา้ว
ขึน้ไปดแีลว้ ในปุนพัพสสุตูรกล่วไวว้่า เป็นยกัษ์ทีม่กัรอ้งไห ้ ทาํใหน้างยกัษณีิผู้
จะไปฟังธรรม ตอ้งปลอบโยนลกูวา่ ลกูอุตรา  เจา้จงนิ่งเถดิ ลกูปุนพัพส ุ เจา้จง
น่ิงเถดิ  จนกวา่แมจ่ะฟังพระธรรมของพระพทุธเจา้  ผูป้ระเสรฐิ ผูเ้ป็นพระ
ศาสดา,เมือ่ลกูไดเ้ชน่นี้แลว้ ยกัษ์ผูเ้ป็นลกูจงึพดูขึน้วา่ แม ่เราจกัไมพ่ดู    อุตรา
น้ีกจ็กัน่ิง ทา่นจงใสใ่จถงึธรรมอยา่งเดยีว การฟังพระสทัธรรมจงเป็นความสขุ 
แม ่ เราไมรู่พ้ระสทัธรรม จงึไดเ้ทีย่วไปลาํบาก พระพทุธเจา้พระองคน้ี์เป็นผูท้าํ
ความสวา่งให ้แก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลายผูลุ้่มหลง พระองคเ์หลอืแต่พระสรรีะ
ในชาตสิดุทา้ย มพีระจกัษุแสดงธรรมอยู ่เมือ่ฟังธรรมจบแลว้ ทัง้ยกัษณิีและปุนพั



 

๓๓๒๘ 
 

 

พสกุไ็ดบ้รรลุโสดาปัตตผิล หลงัจากนัน้ นางกบัดว้ยบตุรน้อยทัง้หลาย ไดต้น้ไม้
เป็นทีอ่ยู ่  ณ  ตน้ไมใ้กลพ้ระคนัธกุฏแีลว้  ไดเ้ฝ้าพระพทุธเจา้  ฟังธรรม ทัง้เชา้
เยน็ อยูจ่าํเพาะในทีน่ัน้แล  ตลอดกาลนาน  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๑/๓๔๔) 

ปนุัพพสกุะ, ภิกษุ : ชื่อภกิษุรปูหนึ่งอยูใ่นภกิษุเหลวไหล ๖ รปู ทีเ่รยีกวา่พระฉพัพคัคยี ์ คูก่บั
พระอสัสช ิ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๔๓๑/๔๕๙,ว.ิม.(ไทย) ๖/๒๑/๓๙,๖/๒๒/๔๑,๖/๒๓/
๔๔,๖/๔๖,๖/๒๔/๔๗,๖/๒๔/๔๘,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๒๒/๑๔๓,๗/ ๓๒๒/๑๔๔,๗/
๓๒๙/๑๖๓,ว.ิป.(ไทย)๘/๒๐/๒๐,๘/๑๙๒/๑๘๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗๕/๒๐๑) 

ปนุัพพสมุิตตอบุาสก : อุบาสกชือ่วา่ปุนพัพสมุติตะ  เป็นคูอ่คัรอุปัฏฐากของพระ
ผูม้พีระภาคพระนามวา่วปัิสส ี  ชาวกรุงพนัธุวด ีซึง่มอีาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี คูก่บันาค
อุบาสก   ดงัคาํในวปัิสสพีทุธวงศว์า่ ปุนพัพสมุติตอุบาสกและนาคอุบาสกเป็น
อคัรอุปัฏฐาก  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๑/๖๘๙) 

ปนุัพพสสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปุนพัพสยุกัษ์  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ วดัพระเช
ตวนั  ไดท้รงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเหน็ชดัเป็นตน้ดว้ยธรรมกีถาอนั
ประกอบดว้ยนิพพาน ซึง่ภกิษุเหล่านัน้ต่างกใ็สใ่จใหส้าํเรจ็ประโยชน์ น้อมนึกมา
ดว้ยความเตม็ใจ เงีย่โสตสดบั  นางยกัษณิีไดป้ลอบบตุรวา่  ลกูอุตรา  ลกูปุนพั
พส ุ  เจา้จงนิ่งจนกว่าแมจ่ะฟังพระธรรมของพระพทุธเจา้เสรจ็  พระองคต์รสั
นิพพานอนัเป็นเครือ่งเปลือ้งตนจากกเิลสเครือ่งรอ้ยรดั เวลาเชน่นี้อยา่ล่วงเลย
แมไ่ป  ลกูและสามเีป็นทีร่กัในโลก แต่ความปรารถนาในธรรมนี้เป็นทีร่กัของแม่
ยิง่กวา่ เพราะลกูหรอืสามปีลดเปลือ้งแมจ่ากทุกขไ์มไ่ด ้  สว่นการฟังธรรมยอ่ม
ปลดเปลือ้งสตัวท์ัง้หลายจากทุกขไ์ด ้เมือ่โลกถูกทุกขค์รอบงาํ  ประกอบดว้ยชรา
และมรณะ  เราตอ้งการฟังธรรมทีท่าํใหต้รสัรูเ้พือ่จะพน้จากชราและมรณะ   เมือ่
ปุนพัพสกุล่าววา่  พวกเราจกัไมพ่ดู  ทา่นจงใสใ่จถงึธรรม ฟังพระสทัธรรมอยา่ง
สขุใจ  เพราะเราไมรู่พ้ระสทัธรรมจงึไดเ้ทีย่วไปลาํบาก พระพทุธเจา้ทรงเป็น
ผูท้าํความสวา่งแก่เทวดาและมนุษย ์ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๑/๓๔๔) 

ปนุัพพะ, พระโอรส : ชื่อพระราชโอรสนามวา่ปุนพัพะ ของสเุมธราชกุมาร กบัพระนางสมุนา  
ชาวกรุงสทุสัสนะ เป็นนตัตาของพระเจา้สทุตัตะ และพระเทวนีามวา่สทุตัตะ ซึง่
ต่อมาสเุมธราชกุมารไดอ้อกผนวชไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้พระนามวา่สเุมธะ  
ซึง่เกดิในชว่งทีม่นุษยม์อีายุประมาณ    ๙๐,๐๐๐    ปี (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/
๖๔๘) 

ปนุัพภวสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีท่าํใหไ้มม่ภีพใหม ่พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  
เรารูช้ดัความเกดิ ความดบั คุณ  โทษ  และธรรมเครือ่งสลดัออกจากอนิทรยีม์ี



 

๓๓๒๙ 
 

 

สทัธนิทรยีเ์ป็นตน้  จงึกลา้ยนืยนัว่า  วมิตุตขิองเราไมก่าํเรบิ  ชาตน้ีิเป็นชาติ
สดุทา้ย  บดัน้ีภพใหมไ่มม่อีกี   (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๙๑/๓๐๒) 

ปนุาลิ, นาย : ชือ่นกัเลงคนหนึ่งนามวา่ปุนาล ิ เป็นอดตีชาตขิองพระโคตมพทุธเจา้ เคยกล่าวตู่
พระปัจเจกพทุธเจา้นามวา่สรุภ ี ผูไ้มป่ระทุษรา้ยใคร ดงัคาํในพทุธาปทานชือ่
ปุพพกมัมปิโลต ิทีพ่ระองคต์รสัเล่าไวว้า่ ในปางก่อน  เราเกดิเป็นนกัเลงชือ่วา่ปุ
นาล ิไดก้ล่าวตู่พระปัจเจกพทุธเจา้มนีามวา่สรุภ ี    ผูไ้มป่ระทุษรา้ยใคร ดว้ยผล
กรรมนัน้ เราจงึไดเ้วยีนวา่ยตายเกดิ  อยูใ่นนรกเป็นเวลานาน เสวยทุกขเวทนา
หลายพนัปี ดว้ยผลกรรมทีเ่หลอือยูน่ัน้ในภพสดุทา้ยนี้  เราไดร้บัการกล่าวตู ่
เพราะนางสนุทรเีป็นเหตุ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๗/๕๗๕) 

ปปุผกมฏุฐิทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายดอกไม ้  เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผู้
ถวาย ดอกไม ้๑ กาํแดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต  (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๔๙๓-๕๐๐/
๖๕) 

ปปุผจงัโกฏิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุปผจงัโกฏยิเถระ  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่๓๑ ทา่นเคยใชด้อกองักาบบชูาพระพทุธเจา้พระนามว่าสขิ ี
เพราะผลแหง่การบูชานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๘/๒๑๒) 

ปปุผฉทนิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุปผฉทนิยเถระ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเกดิเป็นพราหมณ์ผูค้งแก่เรยีน ไดใ้ช้
ดอกไม ้บชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ในกปั
ที ่ ๑๑๑ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๕ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยน้ี ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๒๙๗) 

ปปุผฉทนิยะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงนามว่าปุปผฉทนิยะ ซึง่เป็น
อดตีชาตขิองพระมคัคทตัตกิเถระ ซึง่ทา่นไดก้ล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ สมยั
ทีพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่อโนมทสัสเีสดจ็จงกรม  ตนเองเหน็แลว้จงึโปรยดอกไม้
เป็นพทุธบชูา ดงัคาํในมคัคทตัตกิเถราปทานทีพ่ระเถระกล่าวไวว้า่ เมือ่พระผูม้ี
พระภาคยกพระบาทขึน้  ดอกไมง้ดงามลอยอยูเ่หนือพระเศยีร ขา้พเจา้มจีติ
เลื่อมใส มใีจยนิด ีถวายอภวิาทแลว้    จงึโปรยดอกไม ้   ในกปัที๒่๐,๐๐๐  นบั
จากกปันี้ไปไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๕ ชาต ิ                                     พระ
นามวา่ปุปผฉทนิยะ  มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๓๔๒) 

ปปุผฉัตติยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุปผฉตัตยิเถระ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดนํ้าฉตัรดอกบวัไปบชูาพระพทุธเจา้พระนาม
วา่ สทิธตัถะ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๗๔ ทา่น



 

๓๓๓๐ 
 

 

ไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ๘ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗๓/๔๙๔) 

ปปุผชาตินานาพนัธ ุ ์: ชนิดดอกไมต้่างๆ เชน่ ดอกปร ู ดอกลาํดวน  ดอกมะลิ
ซอ้น  ดอกคดัเคา้ ดอกบานไมรู่โ้รย   ดอกราชพฤกษ์    ดอกแคฝอย ดอก
ยา่นทราย ดอกสาละ  ดอกสน   และดอกกรรณิการ ์ทีภ่เูขาคนัธมาทน์วรครี ี ดงั
คาํในภลัลาตยิชาดก ทีก่ล่าวอธบิายไวว้า่ พระราชาทรงพระนามวา่ภลัลาตยิะ 
ทรงละรฐัสมีา  ไดเ้สดจ็ประพาสป่า ล่าเน้ือ   เสดจ็ถงึภเูขาคนัธมาทน์วรครีซีึง่มี
ปุปผชาตนิานาพนัธุบ์านสะพรัง่ เป็นแดนทีพ่วกกนินรสญัจรไปมา จงึสนทนา
ความถามขอ้สงสยั ไดข้อ้คดิแลว้หยดุการล่าสตัว ์  ทรงบาํเพญ็ทาน เสวยโภคะ
(ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๑๘๖/๕๐๒) 

ปปุผถปิูยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุปผถูปิยเถระ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ใน
อดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเกดิเป็นพราหมณ์ผูส้อนมนตรม์ศีษิยม์าก ไดใ้ช้
ดอกไมบ้ชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไม่
ไปสูทุ่คตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๑๐/๒๗๗) 

ปปุผธารกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุปผธารกเถระ  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
 ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นบวชเป็นฤาษไีดนํ้าดอกปารชิาตไปบชูา
พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในกปัที ่๘๗ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖/๔๕๓) 

ปปุผรตัตชาดก  :พระสตูรวา่ดว้ยผา้ทีย่อ้มดว้ยดอกคาํ  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ เทวดาประจาํ
อากาศโพธสิตัว ์ หา้มบรุุษยากจนคนหนึ่งผูห้ลงภรรยาไมใ่หไ้ปลกัดอกคาํของ
หลวง แตเ่ขาไมเ่ชื่อฟังเพราะถูกภรรยาผูอ้ยากไดผ้า้นุ่งยอ้มดอกคาํเทีย่วงาน
เดอืน ๑๒ ยยุงบ่อย ๆ  เขาจงึไปทีไ่รด่อกคาํของหลวง แต่ถูกเจา้หน้าทีท่างการ
จบัตวัได ้  ถูกลงโทษประหารชวีติโดยการเอาเสยีบทีห่ลาว  เขาไมใ่สใ่จถงึความ
ทุกขข์องตน  นึกถงึแต่หญงิคนรกันัน้อยา่งเดยีว จงึราํพงึถงึโอกาสทีพ่ลาดไปวา่ 
การทีถู่กหลาวเสยีบแทง  และการทีก่าจกินยัน์ตาของเรานี้หาทาํใหเ้ราเป็นทุกข์
ไม ่  แต่การทีน่างเนื้อทองจกัไม่ไดนุ่้งผา้ยอ้มดว้ยดอกคาํเทีย่วงานราตรี
กลางเดอืน ๑๒ น้ีซ ิ เป็นทุกขข์องเรา จากนัน้ไมน่านเขาถงึแก่ความตายไปเกดิ
ในนรก ความกาํหนดั  ความกระสนัในกามราคะทาํใหม้นุษยผ์ูข้าดสตปัิญญา
กระทาํความผดิความเสยีหาย มโีทษถงึแก่ชวีติมาแลว้นบัไมถ่ว้น (ข.ุชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๑๔๗/๖๐) 



 

๓๓๓๑ 
 

 

ปปุผสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยดอกไม ้ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เราไมข่ดัแยง้กบัโลก  แต่โลกขดัแยง้กบัเรา  ผู้
กล่าวเป็นธรรมไมข่ดัแยง้กบัใคร  สิง่ใดทีบ่ณัฑติสมมตวิา่ไม่ม ี  แมเ้รากก็ล่าวสิง่
นัน้วา่ไมม่ ี สิง่ใดทีบ่ณัฑติสมมตวิา่ม ี แมเ้รากก็ล่าวสิง่นัน้วา่ม ี ขนัธ ์ ๕  ทีเ่ทีย่ง
แท ้  ยัง่ยนื  คงทน  ไมผ่นัแปร  ทีบ่ณัฑติในโลกสมมตวิา่ไมม่ ี  แมเ้รากก็ล่าว
ขนัธ ์ ๕  นัน้วา่ไมม่ ี ขนัธ ์ ๕  ทีไ่มเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์ ผนัแปร  ทีบ่ณัฑติในโลก
สมมตวิ่าม ี แมเ้รากก็ล่าวขนัธ ์ ๕  นัน้วา่ม ี โลกธรรมมอียูใ่นโลก  ตถาคตตรสัรู ้ 
รูแ้จง้โลกธรรมนัน้แลว้  จงึบอก  แสดง  บญัญตั ิ กําหนด  เปิดเผย  จาํแนก  ทาํ
ใหง้า่ยวา่  ขนัธ ์  ๕  จดัเป็นโลกธรรม  เมือ่เราทาํอยา่งนี้แลว้  ผูใ้ดยงัไมรู่ ้  ไม่
เหน็  เรากท็าํอะไรเขาไม่ได ้  ภกิษุทัง้หลาย  ดอกอุบลกด็ ี  ดอกปทุมกด็ ี  ดอก
บุณฑรกิกด็ ี เกดิในน้ํา  เจรญิในน้ํา  โผล่พน้น้ําแลว้ตัง้อยู ่ แต่ไมต่ดิน้ํา  แมฉ้นั
ใด  ตถาคตกฉ็นันัน้  เกดิในโลก  เจรญิในโลก  ครอบงาํโลกอยู ่  แต่ไมต่ดิโลก
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๙๔/๑๗๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ โลกธรรม ในทีน้ี่หมายถงึขนัธ ์ ๕ ประการ (คอื รปู 
เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ) (ส.ํข.อ. (บาล)ี ๒/๙๔/๓๔๘)  

ปปุผะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดนิามวา่ปุปผะ  ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระกทมัพ
ปุปผยิเถระ ซึง่ท่านเล่าถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ณ ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานต ์   
มภีเูขาลกูหน่ึงชือ่วา่กุกกุฏะ   ม(ีปัจเจก) พทุธะ ๗  พระองคอ์าศยัอยูท่ีเ่ชงิภเูขา
นัน้ ขา้พเจา้เกดิความเลื่อมใส เหน็ตน้กระทุม่มดีอกบานสะพรัง่ ใชม้อืทัง้ ๒ 
ประคอง    โปรยบชูาพทุธะทัง้ ๗ องค ์ ดว้ยบุญนัน้ทาํใหเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรด ิ ดงัคาํในกทมัพปุปผยิเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวไวว้า่ ในกปัที ่   
๙๒    นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๗ พระองค ์มนีามเหมอืนกนัวา่
ปุปผะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ    มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๓/
๓๒๒) 

ปปุผาสนทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุปผาสนทายกเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดถ้วายอาสนะดอกไมแ้ด่พระพทุธเจา้
พระนามวา่ สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐/๔๗๕) 

ปปุผิยะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดนิามวา่ปุปผยิะ ซึง่เป็นอตตีชาตขิองพระนาค
สมาลเถระ ซึง่พระเถระกลา่วถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ขา้พเจา้เกบ็ดอกแคฝอย
ไปบชูาทีพ่ระสถูป ของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่สขิ ีผูเ้ป็นเผา่พนัธุข์องโลกซึง่
มหาชนสรา้งไวท้ีห่นทางใหญ่  โดยเอือ้เฟ้ือ เพราะบญุนัน้ทาํใหท้า่นไดไ้ปเกดิ



 

๓๓๓๒ 
 

 

เป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ์ดงัคาํในในนาคสมาลเถราปทานทีพ่ระเถระกลา่วไวว้า่ ใน
กปัที ่๑๕ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นกษตัรยิผ์ูจ้กัรพรรดพิระนามวา่ปุปผยิะ สมบรูณ์
ดว้ยรตันะ    ๗ ประการ    มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓/๒๑๕) 

ปปุผตุตมทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิแก่หญงิผูถ้วายดอกไมท้ีด่เียีย่ม เป็นวมิานทีเ่กดิแก่หญงิ
ผูถ้วายดอกไมท้ีด่เียีย่ม (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๓๗/๕๕) 

ปพุพการี : ผูท้าํอุปการะก่อน, หมายถงึบุคคลผูท้าํอุปการะก่อน, เป็นบุคคลจาํพวกหน่ึง ใน
บุคคล  ๒ จาํพวกทีห่าไดย้าก คอื (๑) ปุพพการ ี(ผูท้าํอุปการะก่อน) (๒) กตญัญู
กตเวท ี (ผูรู้อุ้ปการะทีเ่ขาทาํแลว้และตอบแทน)  ดงัคาํในปุคคลบญัญตัวิา่ ปุ
พพการบีุคคลและกตญัญกูตเวทบีคุคล  บุคคล ๒ จาํพวกเหล่าน้ีหาไดย้ากใน
โลก  (อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๘๓/๑๖๖) 

ปพุพโกฏฐกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีปุ่พพโกฏฐกะ  พระผูม้พีระภาคตรสัถาม
ทา่นพระสารบุีตรวา่  เธอเชื่อหรอืไมว่า่  อนิทรยี ์  ๕  มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ที่
บุคคลเจรญิแลว้ย่อมทาํใหถ้งึอมตะได ้  พระเถระกราบทลูวา่  ผูไ้มรู่ไ้มเ่หน็
เทา่นัน้ทีจ่ะเชือ่ผูอ้ื่น  สว่นผูรู้ผู้เ้หน็ยอ่มไมส่งสยั  แลว้กล่าวสรุปวา่  ตวัทา่นเอง
เป็นผูรู้ผู้เ้หน็จงึไมส่งสยั  พระองคจ์งึตรสัชมเชยพระเถระ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๔/
๓๒๖) 

ปพุพโกฏฐกะ : ชือ่สถานทีแ่หง่หนึ่ง ในเขตกรุงสาวตัถ ี  มกีล่าวไวใ้นปุพพโกฏฐกสตูรตอนหนึ่ง
วา่  ณ ปุพพโกฏฐกะ น้ี พระผูม้พีระแสดงธรรมเทศนาเรือ่งอนิทรยี ์๕ แก่พระสา
รบีุตรเถระ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๔/๓๒๖),ในนาคสตูร กล่าวไวว้า่  ณ สถานทีน้ี่ มี
ทา่น้ําปุพพโกฏฐกะ พระผูม้พีระภาคกไ็ดเ้สรจ็ไปทีน่ัน้ เพือ่สรงน้ํา (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๔๓/๔๙๘) 

ปพุพชิระ, หมู่บา้นชาววชัชี : ชือ่หมูบ่า้นแหง่หนึ่ง แควน้วชัช ี ณ หมูบ่า้นแหง่นี้ พระฉนันภกิษุ
อยูอ่าศยั และใชศ้สัตราบาดคอตนเอง อรรถกถาอธบิายไวว้า่ ขณะนัน้ ความกลวั
ตายของท่านกก็า้วลง คตนิิมติปรากฏขึน้ ทา่นรูว้า่ตวัยงัเป็นปุถุชน เกดิสลดใจ
ตัง้วปัิสสนา   พจิารณาสงัขาร  สาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์   เป็นสมสสีแีลว้ก็
ปรนิิพพาน  ดงัคาํในฉนัโนวาทสตูรทีพ่ระสารบีุตรเถระกราบทลูแดพ่ระผูม้พีระ
ภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ มหีมูบ่า้นชาววชัชชีือ่ปุพพชริะ ในหมูบ่า้นนัน้ 
ตระกลูทีเ่ป็นมติร ตระกลูทีเ่ป็นสหาย เป็นตระกลูทีท่า่นฉนันะเขา้ไปอาศยักม็อียู ่
(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๔/๔๔๖,ม.อุ.อ.(บาล)ี ๑/-/๓๙๕/๒๓๘) 

ปพุพเปตกถา : เรือ่งคนทีล่่วงลบัไปแลว้,เป็นเรื่องที ่๒๔ ในเดรจัฉานกถา ทีอ่ยูใ่นการสนทนากนั
ของในสมยัพทุธกาล แมพ้ระภกิษุฉพัพคัคยีก์ส็นทนาดว้ย ดงัคาํวา่ พวกภกิษุ
ฉพัพคัคยีเ์ขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล นัง่ในทีชุ่มนุม    สนทนาดริจัฉานกถาต่าง  ๆ  



 

๓๓๓๓ 
 

 

ม ีราชกถา เรือ่งพระราชา เป็นตน้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/๕๙๙, ว.ิม.(ไทย) ๕/
๒๕๐/๒๐,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๐/๕๙๐) 

ปพุพเปตพลี : การทาํบุญอุทศิใหผู้ต้าย,การทาํบุญกุศลอุทศิใหแ้ก่ผูต้าย, การจดัสรรสละรายได ้
หรอืทรพัยส์ว่นหนึ่งเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบับชูาคุณหรอืแสดงน้ําใจต่อญาตทิี่
ล่วงลบัไปก่อนแลว้ดว้ยการทาํบุญอุทศิให,้  การใชร้ายไดห้รอืทรพัยส์ว่นหนึ่ง 
เพือ่บาํเพญ็บญุอุทศิแก่ญาตทิีล่ว่งลบัไปก่อน (ขอ้ ๓ ในพล ี ๕ แห่งโภคอาทยิะ 
๕) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๓),ในอาทยิสตูร กล่าวอถงึพลวีา่เป็นประโยชน์
ทีค่วรถอืเอาจากโภคทรพัย ์แมอ้รยิสาวกกถ็อืปฏบิตั ิดงัคาํวา่ อรยิสาวกยอ่มทาํ
พล ี๕อยา่ง คอื  (๑)  ญาตพิล ี (๒) อตถิพิล ี  (๓)ปุพพเปตพล(ี๔)ราชพล(ี๕)เทว
ตาพลน้ีีเป็นประโยชน์ทีค่วรถอืเอา จากโภคทรพัย ์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๑/
๖๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า พล ี (พะล)ี  คอื  การสงเคราะห ์ บวงสรวง  น้อม
ให ้  หรอืสว่ย  ม ี  ๕  อย่าง  คอื  (๑)ญาตพิล ี  สงเคราะหญ์าต ิ   (๒)อตถิพิล ี 
ตอ้นรบัแขก  (๓)ปุพเพเปตพล ี ทาํบุญอุทศิใหผู้ต้าย  (๔)ราชพล ี ถวายเป็นของ
หลวงม ี   เสยีภาษอีากร  เป็นตน้  (๕)เทวตาพล ี  ทาํบุญอุทศิใหเ้ทวดา (องฺ.
จตุกฺก.อ.  (บาล)ี ๒/๖๑/๓๕๓) 

ปพุพวิชชนะ, หมู่บา้น : ชือ่หมูบ่า้นหนึ่งในแควน้วชัช ีณ หมูบ่า้นแหง่นี้ พระฉนันภกิษุอยูอ่าศยั 
และใชศ้สัตราบาดคอตนเอง อรรถกถาอธบิายไวว้า่ ฉนันภกิษุอาพาธ ทนต่อ
ทุกขเวทนาไมไ่ดจ้งึนําศสัตรามาทาํลายชวีติคอืตดักา้นคอ ต่อมา   มรณภยั ก็
มาถงึทา่น  ในขณะนัน้   คตนิิมติ ยอ่มปรากฏ ทา่นรูว้า่ตนเป็นปุถุชน  มจีติสลด
เริม่ตัง้วปัิสสนา กาํหนดสงัขารเป็นอารมณ์  บรรลุพระอรหตั เป็น พระอรหนัตสม
สสี ี ปรนิิพพานแลว้ ดงัคาํในฉนันสตูรทีพ่ระสารบีตุรเถระกราบทลูพระผูม้พีระ
ภาควา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มหีมู่บา้นชาววชัชชีือ่ปุพพ วชิชนะ ในหมูบ่า้นนัน้ 
ตระกลูทีเ่ป็นมติร ตระกลูทีเ่ป็นสหาย เป็นตระกลูทีท่า่นฉนันะเขา้ไปอาศยักม็อียู ่ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/๘๔,ส.ํสฬา.อ.(บาล)ี ๒/๘๗/๒๐-๒๒) 

ปพุพวิเทหทวีป : ทวปีใหญ่อยูท่างทศิตะวนัออกของเขาพระสเุมรุ เป็นทวปี ๑ ใน ๔ ทวปี 
ไดแ้ก่ อุตตรกุรุทวปี บุพพวเิทหทวปี ชมพทูวปี และอมรโคยานทวปี,ในอาฏานา
ฏยิสตูร ที ่ทา้วเวสวณัมหาราช    กลา่วไวว้า่ ทวปีใหญ่ทางทศิตะวนัออกไวว้า่ 
พระสรุยิะ    คอืพระอาทติย ์มมีณฑลใหญ่    ขึน้ทางทศิใด เมือ่พระอาทติยข์ึน้    
กลางคนืกห็ายไปและเมือ่พระอาทติยข์ึน้เรยีกกนัวา่กลางวนั ในทีท่ีพ่ระอาทติย์
ขึน้นัน้มหีว้งน้ําลกึคอื    มหาสมทุรทีเ่ตม็ดว้ยน้ําชนทัง้หลายรูจ้กัหว้งน้ํานัน้วา่
สมทุรทีเ่ตม็ดว้ยน้ํา คนเรยีกทศินัน้วา่    ทศินัน้เป็นทศิตะวนัออกจากภเูขาสเินรุ



 

๓๓๓๔ 
 

 

น้ีไป ซึง่เป็นทศิทีท่า้วมหาราชผูม้ยีศองคน์ัน้อภบิาลอยู ่  ทา้วมหาราชนัน้มพีระ
นามวา่ธตรฐ ทรงเป็นหวัหน้าของพวกคนธรรพ ์ มคีนธรรพแ์วดลอ้ม ทรงโปรด
ปรานการรา่ยราํและการขบัรอ้ง ◌้าพระพุทธเจา้ไดส้ดบัมาวา่ ‘แมโ้อรสของทา้ว
ธตรฐจะมมีากกม็พีระนามเดยีวกนั คอืทัง้    ๙๑ องค ์ มพีระนามวา่อนิทะ  ต่าง
มพีลงัมาก’ ทา้วธตรฐและพระโอรสเหล่านัน้ เหน็พระพทุธเจา้ผูต้ืน่แลว้ ผูเ้ป็น
เผา่พนัธุแ์ห่งพระอาทติย ์ พากนัถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นผูย้ ิง่ใหญ่ 
ปราศจากครามครัน่ครา้มแต่ทีไ่กล ขา้แต่พระผูท้รงเป็นบุรุษอาชาไนย 
ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบน้อมพระองค ์ ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงเป็นบุรุษสงูสดุ 
ขา้พระพทุธเจา้ขอนอบน้อมพระองค ์ ขอพระองคโ์ปรดตรวจดดูว้ยพระญาณอนั
ฉลาดเถดิ แมอ้มนุษยท์ัง้หลายกถ็วายอภวิาทพระองค ์ ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 
กไ็ดส้ดบัเรือ่งนี้มาเนืองๆฉะนัน้จงึกราบทลูเชน่นี้ ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลายเคย
ถามพวกอมนุษยว์า่  ‘พวกทา่น ถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื’  พวกอมนุษย์
ตอบวา่  ‘พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม’ ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย ขอถวาย
อภวิาทพระพทุธโคดม ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๗๗/
๒๒๐,ม.ม.(ไทย) ๑๒/๕๑๓/๕๕๓,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๘๑/๓๐๗,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๒๙/๖๙,๒๖/๑๒๑๑/๕๓๗,๒๘/๑๔๑๙/๔๐๔,๓๒/๑๓๖/๖๗๒,๓๒/๑๘๖/๓๒) 

ปพุพสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยพระดาํรก่ิอนตรสัรู ้   พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ขณะทีเ่ราเป็นโพธสิตัวย์งัไมไ่ดต้รสัรู ้ 
ไดม้คีวามคดิวา่  เวทนามเีทา่ไร  ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร  ปฏปิทาที่
ใหถ้งึความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร  ความดบัแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร  
ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร  อะไรเป็นคุณ  โทษและเป็น
เครือ่งสลดัออกจากเวทนา  เรานัน้ไดค้ดิต่อไปวา่  เวทนาม ี ๓   คอื สขุเวทนา  
ทุกขเวทนา  อทุกขมสขุเวทนา  เพราะผสัสะเกดิเวทนาจงึเกดิ  ตณัหาเป็น
ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิแหง่เวทนา  เพราะผสัสะดบัเวทนาจงึดบั  อรยิมรรคมี
องค ์  ๘  เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความ  ดบัแหง่เวทนา  สภาพทีส่ขุโสมนสัอาศยั
เวทนาเกดิขึน้  น้ีเป็นคุณแหง่เวทนา  สภาพทีเ่วทนาไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์  มี
ความแปรผนัเป็นธรรมดา  น้ีเป็นโทษแหง่เวทนา  ธรรมเป็นเครือ่งกาํจดัและละ
ฉนัทราคะในเวทนา  น้ีเป็นเครือ่งสลดัออกจากเวทนา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๒/
๓๐๕) 

ปพุพสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยพระดาํรก่ิอนตรสัรู ้  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  
เมือ่ครัง้ก่อนตรสัรู ้  เราดาํรถิงึเหตุปัจจยัและผลแหง่การเจรญิอทิธบิาท  ๔  ซึง่
ก่อใหเ้กดิอทิธคิอืผลสาํเรจ็หลายประการ  คอื  (๑)  อทิธวิธิ ิ  แสดงฤทธิไ์ดต้่าง  



 

๓๓๓๕ 
 

 

ๆ  (๒)  ทพิพโสต  หทูพิย ์ (๓)  เจโตปรยิญาณ  กาํหนดรูจ้ติผูอ้ื่นได ้ (๔)  ปุพ
เพนิวาสานุสสตญิาณ  ระลกึรูช้าตกิ่อนได ้  (๕)  จุตปูปาตญาณ  เหน็จุตแิละ
อุบตัขิองสตัวไ์ด ้  หรอืเรยีกวา่ทพิพจกัษุ(ตาทพิย)์  (๖)  ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ 
ปัญญาวมิตุต ิ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๓/๓๙๑) 

ปพุพงัคมนิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุพพงัคมนิยเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่  
ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นพรอ้มดว้ยเพือ่น ๆ ๘๔,๐๐๐ คน ออกบวชดว้ยความ
เลื่อมใสในพระพทุธเจา้(พระนามว่าสทิธตัถะ)และพระอรหนัตท์ัง้หลาย เพราะผล
แหง่กรรมนัน้ ท่านไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๔๕๐) 

ปพุพงัคมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสมัมาทฏิฐเิป็นเบือ้งตน้แหง่กุศลธรรม  พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ แสงอรุณเป็นเบือ้งตน้ เป็นบุพนิมติแหง่อาทติยอุ์ทยั ฉนัใด สมัมาทฏิฐกิเ็ป็น
เบือ้งตน้ เป็นบุพนิมติแหง่กุศลธรรมทัง้หลาย ฉนันัน้ แลว้ตรสัวา่ ผูม้สีมัมาทฏิฐิ
ยอ่มมสีมัมาสงักปัปะ ผูม้สีมัมาสงักปัปะ ย่อมมสีมัมาวาจา ผูม้สีมัมาวาจายอ่มมี
สมัมากมัมนัตะ ผูม้สีมัมากมัมนัตะยอ่มมสีมัมาอาชวีะ ผูม้สีมัมาอาชวีะ ยอ่มมี
สมัมาวายามะ ผูม้สีมัมาวายามะยอ่มมสีมัมาสต ิผูม้สีมัมาสตยิอ่มมสีมัมาสมาธ ิผู้
มสีมัมาสมาธยิอ่มมสีมัมาญาณะ  ผูม้สีมัมาญาณะยอ่มมสีมัมาวมิตุต ิ  (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๒๑/๒๗๕) 

ปพุพนัตกปัปิกวาทะ : วาทะทีก่าํหนดขนัธส์ว่นอดตี หมายถงึความเหน็กาํหนด
ขนัธส์ว่นอดตี ม ี๑๘ อยา่ง (๑) ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและโลกเทีย่ง เพราะระลกึชาติ
ไดต้ัง้แต่ ๑ ชาต ิ จนถงึหลายแสนชาต ิ (๒) ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและโลกเทีย่ง 
เพราะระลกึชาตไิดต้ัง้แต่ ๑ กปัจนถงึ ๑๐ กปั (๓)ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและโลก
เทีย่ง เพราะระลกึชาตไิดต้ัง้แต่ ๑๐ กปัจนถงึ ๔๐ กปั (๔) ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตา
และโลกเทีย่ง เพราะคดิคาดคะเนเอาดว้ยเหตุผลทัง้ ๔ ลทัธแิรกนี้เรยีกวา่ สสัสต
วาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและโลกเทีย่ง) (๕) ลทัธทิีถ่อืวา่ พระพรหมเทีย่ง แต่
พวกทีพ่ระพรหมสรา้งขึน้มา ไมเ่ทีย่ง (๖)ลทัธทิีถ่อืวา่ เทวดาพวกอื่นเทีย่ง แต่
พวกขฑิฑาปโทสกิา (พวกทีต่อ้งจุตเิพราะชอบเล่นสนุก) ไมเ่ทีย่ง (๗) ลทัธทิีถ่อื
วา่ เทวดาพวกอื่นเทีย่ง แต่พวกมโนปโทสกิา (พวกทีต่อ้งจุตเิพราะคดิรา้ยกนั
และกนั) ไมเ่ทีย่ง (๘)ลทัธทิีถ่อืเอาตามทีค่ดิคาดคะเนดว้ยเหตุผลวา่อตัตาฝ่ายจติ
เทีย่ง แต่อตัตาฝ่ายกายไมเ่ทีย่ง 

  ตัง้แต่ลทัธทิี ่๕ - ๘ เรยีกวา่ เอกจัจสสัสตวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ บางอยา่งเทีย่ง) 
  (๙) ลทัธทิีถ่อืวา่ โลกมทีีส่ดุ (มขีอบเขตกาํหนดได)้ (๑๐)ลทัธทิีถ่อืวา่ โลกไม่มี

ทีส่ดุ (๑๑) ลทัธทิีถ่อืวา่ โลกมทีีส่ดุเฉพาะดา้นบนกบัดา้นล่าง สว่นดา้นกวา้งหรอื



 

๓๓๓๖ 
 

 

ดา้นขวางไมม่ทีีส่ดุ (๑๒)ลทัธทิีถ่อืเอาตามทีค่ดิคาดคะเนดว้ยเหตผุล วา่โลกมี
ทีส่ดุกม็ใิช ่ไมม่ทีีส่ดุกม็ใิช ่ 

  ตัง้แต่ลทัธทิี ่๙-๑๒ เรยีกวา่ อนัตานนัตกิวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ โลกมทีีส่ดุ โลก
ไมม่ทีีส่ดุ) 

  (๑๓) ลทัธทิีป่ฏเิสธวา่ อยา่งนี้กม็ใิช ่อยา่งนัน้กม็ใิช ่อย่างอื่นกม็ใิช ่จะวา่ไมใ่ช่
กม็ใิช ่จะวา่มใิชไ่มใ่ชก่ม็ใิช ่เพราะเกรงวา่จะพดูเทจ็ (๑๔) ลทัธทิีป่ฏเิสธตามแบบ
ลทัธทิี ่๑๓ เพราะเกรงวา่ จะยดึถอืผดิ ๆ (๑๕)ลทัธทิีป่ฏเิสธตามแบบลทัธทิี ่๑๓ 
เพราะเกรงวา่ จะถูกผูรู้ซ้กัถาม (๑๖) ลทัธทิีป่ฏเิสธตามแบบลทัธทิี ่ ๑๓ และไม่
ยอมรบัหรอืยนืยนัอะไรเลย เพราะไมรู่จ้รงิ 

  ตัง้แต่ลทัธทิี ่ ๑๓-๑๖ เรยีกวา่ อมราวกิเขปวาทะ (ลทัธทิีพ่ดูหลบเลีย่ง ไม่
แน่นอนตายตวั) 

  (๑๗)ลทัธทิีถ่อืวา่ สิง่ต่าง ๆ เกดิขึน้เองโดยไมม่เีหตุปัจจยั เพราะเคยเกดิ เป็น
อสญัญสีตัว ์(พรหมพวกหนึ่งทีม่แีต่รปู ไมม่สีญัญา) (๑๘) ลทัธทิีถ่อืเอาตามที่
คดิคาดคะเนดว้ยเหตุผลวา่สิง่ต่าง ๆ เกดิขึน้เองโดยไมม่เีหตุปัจจยั 

  ตัง้แต่ลทัธทิี ่๑๗-๑๘ เรยีกวา่ อธจิจสมปุปันนวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและ
โลกเกดิขึน้เอง ไมม่เีหตุปัจจยั) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๘/๑๑,๗๑/๒๙) 

ปพุพนัตานุทิฏฐิ  : ความเหน็ขนัธส์ว่นอดตี เป็นขอ้ที๘่ ในทฏิฐ ิ ๑๖ คอื (๑)อสัสาททฏิฐ ิ   
(ความเหน็ทีเ่น่ืองดว้ยคุณ) (๒) อตัตานุทฏิฐ ิ (ความเหน็วา่เป็นอตัตา)(๓) 
มจิฉาทฏิฐ ิ(ความเหน็ผดิ) (๔) สกักายทฏิฐ ิ(ความเหน็วา่เป็นอตัตาของตน) (๕) 
สสัสตทฏิฐ ิ (ความเหน็วา่อตัตาและโลกเทีย่ง)    อนัมสีกักายะเป็นวตัถุ  (๖) 
อุจเฉททฏิฐ ิ (ความเหน็วา่ขาดสญู)    อนัมสีกักายะเป็นวตัถุ (๗) อนัตคั
คาหกิทฏิฐ ิ (ความเหน็อนัถอืเอาทีสุ่ด) (๘) ปุพพนัตานุทฏิฐ(ิความเหน็ขนัธส์ว่น
อดตี) (๙) อปรนัตานุทฏิฐ ิ (ความเหน็ขนัธส์ว่นอนาคต) (๑๐) สญัโญชนิกาทฏิฐ ิ
(ความเหน็เป็นเครือ่งผกูสตัว)์ (๑๑) มานวนิิพนัธาทฏิฐ ิ (ความเหน็อนักางกัน้
ดว้ยมานะ) วา่ “เป็นเรา” (๑๒) มานวนิิพนัธาทฏิฐ(ิความเหน็อนักางกัน้ดว้ย
มานะ)ว่า“ของเรา”(๑๓) อตัตวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐ ิ (ความเหน็อนัสมัปยตุดว้ยอตัต
วาทะ) (๑๔) โลกวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐ ิ(ความเหน็อนัสมัปยตุดว้ยโลกวาทะ) (๑๕) 
ภวทฏิฐ ิ   (ความเหน็วา่อตัตาและโลกมอียู่) (๑๖) วภิวทฏิฐ ิ (ความเหน็วา่อตัตา
และโลกไมม่อียู)่,ในปุพพนัตานุทฏิฐนิิทเทส ไดแ้สดงปุพพนัตานุทฏิฐมิคีวามยดึ
มัน่ดว้ยอาการ๑๘ อยา่งคอื (๑) สสัสตวาทะ  (ลทัธทิีถ่อืวา่อตัตาและโลกเทีย่ง) ม ี
๔ ลทัธ ิ (๒) เอกจัจสสัสตกิวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่บางอยา่งเทีย่ง)  ม ี  ๔ ลทัธ ิ (๓) 
อนัตานนัตกิวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่โลกมทีีส่ดุ  โลกไมม่ทีีส่ดุ) ม ี๔ลทัธ ิ (๔) อมราวิ
กเขปิกวาทะ (ลทัธทิีพ่ดูหลบเลีย่งไมแ่น่นอนตายตวั) ม ี๔ ลทัธ ิ (๕) อธจิจสมปุ



 

๓๓๓๗ 
 

 

ปันนิกวาทะ (ลทัธทิีถ่อืว่าอตัตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตุปัจจยั) ม ี ๒ ลทัธ ิ
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๒๖/๑๙๔, ๑๔๑/๒๒๐,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๙๙/๕๖๓) 

ปพุพณัหสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเวลาเชา้เป็นฤกษ์ดเีป็นตน้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สตัว์
เหล่าใดประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ในเวลาเชา้ เวลาเชา้กเ็ป็น
เวลาทีด่ขีองสตัวเ์หล่านัน้ สตัวเ์หล่าใดประพฤตกิายสจุรติเป็นตน้ในเวลาเทีย่ง 
เวลาเทีย่งกเ็ป็นเวลาทีด่ขีองสตัวเ์หล่านัน้ สตัวเ์หล่าใดประพฤตกิายสจุรติเป็น
ตน้ ในเวลาเยน็ เวลาเยน็กเ็ป็นเวลาทีด่ขีองสตัวเ์หล่านัน้  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๑๕๖/๓๙๙) 

ปพุพาราม : วดัทีน่างวสิาขาสรา้งถวายพระพทุธเจา้และภกิษุสงฆท์ีก่รุงสาวตัถ ี พระพทุธเจา้
ประทบัอยูท่ีว่ดัน้ี รวมทัง้สิน้ ๖ พรรษา (ในชว่งที๒่๑-๔๔ ซึง่ประทบัสลบัไปมา
ระหวา่งวดัพระเชตวนักบัวดับุพพารามนี้),ในอรรถกถาอธบิายไวว้า่ นางวสิาขา
ไดอุ้ปถมัภบ์าํรุงพระภกิษุสงฆอ์ยา่งมากมายและไดข้ายเครือ่งประดบัเรยีกชือ่วา่
มหาลดาปสาธน์ ซึง่มคีา่สงูยิง่ อนัประจาํตวัมาตัง้แต่แต่งงาน นําเงนิจาํนวน ๒๗ 
โกฏมิาสรา้งวดัถวายแดพ่ระพทุธเจา้และภกิษุสงฆค์อื วดับุพพาราม มคิารมาตุ
ปราสาท ณ พระนครสาวตัถ ี(ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๗/๓๘๓/๒๗๘), บุพพาราม กเ็ขยีน ; 
ดวูสิาขา 

ปพุพนัตานุทิฏฐินิทเทส  :แสดงปุพพนัตานุทฏิฐ ิ อธบิายอุทเทสที ่ ๘ คอื ปพุพนัตานุทฏิฐ ิ
โดยวธิปีุจฉาและวสิชันา แตท่า่นพระสารบุีตรวสิชันาไวเ้พยีงสัน้ ๆ วา่ ปุพพนัตา
นุทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๑๘ ประการ หมายถงึลทัธ ิ๑๘ ซึง่แบ่งยอ่ยมา
จากวาทะ ๕ คอื  (๑) สสัสตวาทะ แบ่งยอ่ยเป็น ๔ ลทัธ ิ(๒) เอกจัจสสัสตกิวาทะ 
แบ่งยอ่ยเป็น ๔ ลทัธ ิ(๓)  อนัตานนัตกิวาทะ แบ่งยอ่ยเป็น ๔ ลทัธ ิ(๔) อมราวิ
กเขปิกวาทะ แบ่งยอ่ยเป็น ๔ ลทัธ ิ (๕) อธจิจสมปุปันนิกวาทะ แบ่งย่อยเป็น ๒ 
ลทัธ ิ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๑/๒๒๐), ดคูาํแนะนําพรหมชาลสตูร ในบทนําของ
พระไตรปิฎกเล่มที ่๙ 

ปพุพารามสูตร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีบุ่พพาราม  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้ี
พระภาคตรสัถามภกิษุทัง้หลายวา่  พระขณีาสพพยากรณ์อรหตัตผลไดห้รอืไม่  
แลว้ตรสัตอบดว้ยพระองคเ์องวา่  พยากรณ์ได ้  เพราะเจรญิปัญญนิทรยี ์  ใน
อนิทรยี ์ ๕  ซึง่มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๕/๓๒๗) 

ปพุพารามสูตร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีบุ่พพาราม  (สตูรที ่  ๒) พระผูม้ี
พระภาคตรสัถามภกิษุทัง้หลายวา่  พระขณีาสพพยากรณ์อรหตัตผลไดห้รอืไม่  
แลว้ตรสัตอบดว้ยพระองคเ์องวา่  พยากรณ์ได ้  เพราะเจรญิสมาธนิทรยี ์ 



 

๓๓๓๘ 
 

 

และปัญญนิทรยี ์ ในอนิทรยี ์ ๕  ซึง่มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๖/
๓๒๘) 

ปพุพารามสูตร (ตติย) : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีบุ่พพาราม  (สตูรที ่  ๓)  พระผูม้ี
พระภาคตรสัถามภกิษุทัง้หลายวา่  พระขณีาสพพยากรณ์อรหตัตผลไดห้รอืไม่  
แลว้ตรสัตอบดว้ยพระองคเ์องวา่  พยากรณ์ได ้  เพราะเจรญิวริยินิทรยี ์  สตนิท
รยี ์ สมาธทิรยี ์ และปัญญนิทรยี ์ ในอนิทรยี ์ ๕  ซึง่มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้  (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๕๑๗/๓๒๙) 

ปพุพารามสูตร (จตตุถ) :พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีบุ่พพาราม  (สตูรที ่  ๔)  พระผูม้ี
พระภาคตรสัถามภกิษุทัง้หลายวา่  พระขณีาสพพยากรณ์อรหตัตผลไดห้รอืไม่  
แลว้ตรสัตอบดว้ยพระองคเ์องวา่  พยากรณ์ได ้ เพราะเจรญิสทัธนิทรยี ์ วริยินิท
รยี ์ สตนิทรยี ์ สมาธทิรยี ์ และปัญญนิทรยี ์ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๘/๓๓๐) 

ปพุเพกตปญุญตา : ความเป็นผูไ้ดท้าํความดไีวใ้นก่อน, ทาํความดใีหพ้รอ้มไวก่้อนแลว้ (ขอ้ ๔ 
ในจกัร ๔) คอื (๑) ปฏริปูเทสวาสะ(การอยูใ่นถิน่ทีด่)ี (๒) สปัปุรสิสงัเสวะ(การคบ
หาสตับุรษุ) (๓) อตัตสมัมาปณิธ ิ (การตัง้ตนไวช้อบ) (๔)ปุพเพกตปุญญตา
(ความเป็นผูไ้ดท้าํความดไีวใ้นก่อนแลว้)(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๕),ในจกัก
สตูร กก็ล่าวไวท้าํนองเดยีวกนั (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐),เป็นมงคลขอ้ ๕ 
ในมงคล ๓๘ (ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๔/๗)  

ปพุเพนิวาส : ขนัธท์ีเ่คยอาศยัอยูใ่นก่อน,ภพก่อน,ชาตกิ่อน,หมายถงึการสบืต่อของขนัธท์ี่
เป็นอยูใ่นชาตก่ิอน ดงัคาํในมหาปทานสตูรทีภ่กิษุหลายรปูกลบัจากบณิฑบาต 
ภายหลงัฉนัอาหารเสรจ็แลว้นัง่ประชุมกนัทีห่อนัง่ใกลก้เรรมิณฑป สนทนาธรรม
อนัเกีย่วกบัปุพเพนิวาสวา่ปุพเพนิวาสมไีดเ้พราะเหตอุยา่งนี้ๆ พระผูม้พีระภาค
ตรสัใหภ้กิษุทัง้หลายฟังวา่  ภกิษุทัง้หลาย    นบัจากกปัน้ีถอยหลงัไป ๙๑ กปั
พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี ไดเ้สดจ็อุบตัขิึน้ใน
โลก (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑/๑,๑๐/๒-๔/๒,๑๐/๓/๒,๑๐/๑๕/๑๐),ในสงัคตีสิตูร กล่าวไว้
วา่ เป็นขอ้ ๑ ในสจัฉกรณียธรรม (ธรรมทีค่วรทาํใหแ้จง้) ๔ อนัไดแ้ก่ (๑) ปุพเพ
นิวาส ควรทาํใหแ้จง้ดว้ยสต ิ (๒) การจตุแิละอุบตัขิองสตัวท์ัง้หลาย ควรทาํให้
แจง้ดว้ยจกัษุ (๓) วโิมกข ์ ๘ ควรทาํใหแ้จง้ดว้ยกาย (๔) ความสิน้อาสวะ
ทัง้หลาย  ควรทาํใหแ้จง้ดว้ยปัญญา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๑) ; บุพเพนิวาส 
กเ็ขยีน ด ูบุพเพนิวาสานุสสตญิาณ  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปุพเพนิวาส หมายถงึชวีติในชาตก่ิอน คอืการสบื
ต่อของขนัธท์ีเ่คยเป็นอยูใ่นชาตก่ิอนอาจ ๑ ชาตบิา้ง   ๒  ชาตบิา้ง  (ท.ีม.อ.
(บาล)ี ๑/๑)  



 

๓๓๓๙ 
 

 

ปพุเพนิวาสสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยเหตทุีท่าํใหร้ะลกึชาตก่ิอนได ้ ภกิษุทัง้หลายถามทา่นพระอนุรุ
ทธะวา่  ทา่นบาํเพญ็ธรรมอะไรจงึทาํใหร้ะลกึชาตก่ิอนได ้  ทา่นพระอนุรุทธะ
ตอบวา่  สตปัิฏฐาน  ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๒๐/๔๔๖) 

ปพุเพนิวาสานุสติญาณ ความหยัง่รูท้ ีท่าํใหร้ะลกึชาตไิด,้ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด,้ ความรูเ้ป็น
เครือ่งระลกึไดถ้งึปุพเพนิวาส คอืขนัธท์ีเ่คยอาศยัอยูใ่นก่อน, ระลกึชาตไิด ้ดงัคาํ
ในมหาวภิงัค ์ พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ เมือ่จติเป็นสมาธ ิ บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่ี
กเิลสเพยีงดงัเนิน ปราศจากความเศรา้หมอง อ่อน เหมาะแก่การใชง้าน ตัง้มัน่ 
ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี้ เรานัน้ไดน้้อมจติไปเพือ่ปุพเพนิวาสานุสตญิาณ ระลกึชาติ
ก่อนไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง (ขอ้ ๑ ในญาณ ๓ 
หรอืวชิชา ๓, ขอ้ ๔ ในอภญิญา ๖, ขอ้ ๖ ในวชิชา ๘, ขอ้ ๘ ในทศพลญาณ),ใช้
เขยีนเตม็อยา่งรปูเดมิในภาษาบาลเีป็นปพุเพนิวาสานุสสตญิาณ (ว.ิมหา.(ไทย) 
๑/๑๒/๖,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๓๘๐/๓๔๓) 

ปพุเพนิวาสญาณ : ความรูข้นัธท์ีเ่คยอาศยัอยูใ่นก่อน ดงัคาํในอคัคสิตูรและเทวหติสตูรทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่มนีุผูบ้รรลุอภญิญาคอืรูปุ้พเพนิวาสญาณอยา่งแจ่มแจง้  เหน็
สวรรคแ์ละอบาย ทัง้บรรลคุวามสิน้ชาต ิ แลว้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๔,๑๕/
๑๙๙/๒๘๘),ในตกิณัณสตูร และชานุสโสณิสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัว่า    บุคคล
ใดรูแ้จง้ปุพเพนิวาสญาณ เหน็ทัง้สวรรคแ์ละอบายบรรลุธรรมเป็นทีส่ิน้ความเกดิ 
เป็นมนีุ อยูจ่บพรหมจรรยเ์พราะรูย้ ิง่เป็นพราหมณ์ผูไ้ดว้ชิชา (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๕๙/๒๒๘,๒๐/๖๐/๒๓๑) 

  คาํน้ี มกีล่าวไวห้ลายแหง่ เชน่ ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๙๙/๔๗๖,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/
๕๑๙/๖๓๙,๒๖/๙๙๖/๕๐๓,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๗๘/๓๘๒) 

ปเุรสมณะ : พระนําหน้า,ภกิษุทีเ่ดนิทางไปล่วงหน้า จดัธรรมเนียมปฏบิตั ิ เชน่ จดัเตรยีม
อาสนะ ดงัทีพ่ระจุลลกาลไปปลูาดอาสนะทีบ่า้นงาน เป็นศพัทค์ูก่บัปัจฉาสมณะ 
พระตามหลงั (ว.ิม.(ไทย) ๕/๖๗๖/๑๕๙),ในปารวิาสกิขนัธกะ กล่าวไวว้า่ ภกิษุผู้
อยูป่รวิาสกรรมไมค่วรมพีระปุเรสมณะ ดงัคาํวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูป่รวิาส
พงึประพฤตโิดยชอบการประพฤตโิดยชอบในเรือ่งนัน้ดงันี้ ภกิษุผูอ้ยูป่รวิาสฯลฯ 
ไมพ่งึมปีกตตัตภกิษุเป็นปุเรสมณะ หรอืเป็นปัจฉาสมณะเขา้ตระกลู(ว.ิจ.ู(ไทย) 
๖/๗๖/๑๕๙) 

ปพุเพนิวาสานุสสติญาณนิทเทส  : แสดงปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ อธบิายอุทเทสที ่๕๓ ของ
ญาณกถาทีย่กมาตัง้เป็นคาํปุจฉา ดงันี้ ทา่นพระสารบีตุรอธบิายปุพเพนิวาสานุส
สตญิาณไวว้า่ ภกิษุในพระธรรมวนิยั น้ีเจรญิอทิธบิาท ๔ อบรมขม่จติ ทาํจติให้
อ่อน ควรแก่การงาน รูป้ฏจิจสมปุปาทธรรม (ธรรมทีอ่าศยักนัและกนัเกดิขึน้) 



 

๓๓๔๐ 
 

 

น้อมจติไปเพือ่ปุพเพนิวาสานุสสต-ิญาณ ระลกึชาตก่ิอนไดห้ลายชาต ิ ตัง้แต่ ๑ 
ชาต ิถงึ ๑๐๐,๐๐๐ ชาต ิเป็นตน้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๐๕/๑๖๓) 

ปพุเพวสมัโพธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความดาํรกิอ่นตรสัรู ้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ก่อนตรสัรู ้
เราเป็นพระโพธสิตัวไ์ดม้คีวามคดิวา่ อะไรเป็นคุณ เป็นโทษ และเป็นเครือ่งสลดั
ออกไปจากโลก ไดม้คีวามคดิวา่ สภาพทีส่ขุโสมนสัอาศยัโลกเกดิขึน้นี้เป็นคุณใน
โลก เป็นสภาพทีไ่ม่เทีย่ง เป็นทุกข ์มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา เป็นโทษ ธรรม
เป็นทีก่าํจดัฉนัทราคะ และละ ฉนัทราคะ เป็นเครือ่งสลดัออกไปจากโลก  ตราบ
ใด เรายงัไม่รูคุ้ณของโลกโดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษ และเครือ่ง
สลดัออกไปจากโลก โดยความเป็นเครือ่งสลดัออกไป ตราบนัน้เราจงึยงัไม่
ปฏญิญาตนวา่ เป็นผูต้รสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก 
แต่เมือ่เรารูค้ณุของโลกโดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษ และเครือ่ง
สลดัออกไปจากโลก โดยความเป็นเครือ่งสลดัออกแลว้ จงึกลา้ปฏญิญาตน
เชน่นัน้ และญาณทสัสนะเกดิขึน้แก่เราวา่ วมิตุตขิองเราไมก่าํเรบิ ชาตน้ีิ เป็น
ชาตสิดุทา้ย บดัน้ี ภพใหมไ่มม่อีกี (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๔/๓๔๘) 

ปพุเพสมัโพธสตูร (ปฐม) :  พระสตูรวา่ดว้ยความดาํรก่ิอนตรสัรู ้  (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ในขณะทีเ่ราเป็น
โพธสิตัว ์  ยงัไมไ่ดต้รสัรูไ้ดม้คีวามคดิว่า  อะไรเป็นคณุ  เป็นโทษ  เป็นเครือ่ง
สลดัออกจากอายตนะภายใน  ๖  เมือ่ไดรู้ว้า่  สภาพทีส่ขุโสมนสัอาศยัอายตนะ
ภายใน  ๖  เกดิขึน้  น้ีเป็นคุณ  สภาพทีอ่ายตนะภายใน  ๖  ไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์ 
มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา  น้ีเป็นโทษ  ธรรมสาํหรบักาํจดัและสาํหรบัละ
ฉนัทราคะ(ความกาํหนดัเพราะความพอใจ)ในอายตนะภายใน  ๖  น้ีเป็นธรรม
เครือ่งสลดัออกและในขณะทีย่งัไมรู่คุ้ณ  โทษและธรรมเครือ่งสลดัออกตามความ
เป็นจรงิ  ยอ่มไมก่ลา้ยนืยนัวา่  เป็นผูต้รสัรูโ้ดยชอบซึง่สมัมาสมัโพธญิาณอนั
ยอดเยีย่มในโลก  พรอ้มทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูส่ตัว ์ พรอ้มทัง้
สมณพราหมณ์  เทวดาและมนุษย ์  แต่เมือ่รูต้ามความเป็นจรงิแลว้  จงึกลา้
ยนืยนัและญาณทสัสนะไดเ้กดิขึน้แก่เราวา่  วมิตุตขิองเราไมก่าํเรบิ  ชาตน้ีิเป็น
ชาตสิดุทา้ย  บดัน้ีภพใหมไ่มม่อีกี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓/๑๑)  

ปพุเพสมัโพธสตูร (ทุติย)  : พระสตูรวา่ดว้ยความดาํรก่ิอนตรสัรู ้  (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ในขณะทีเ่ราเป็น
โพธสิตัว ์ ยงัไมไ่ดต้รสัรู ้ ไดม้คีวามคดิวา่  อะไรเป็นคุณ  เป็นโทษและเป็นธรรม
เครือ่งสลดัออกจากอายตนะภายนอก ๖  เมือ่ไดรู้ว้า่  สภาพทีส่ขุโสมนสัอาศยั



 

๓๓๔๑ 
 

 

อายตนะภายนอก  ๖  เกดิขึน้เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่ปฐมปุพ
เพสมัโพธสตูร  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔/๑๒) 

ปพุเพสมัโพธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความดาํรก่ิอนตรสัรู ้พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ก่อนตรสัรูเ้ราไดด้าํรถิงึคุณ  โทษและ
ธรรมเครือ่งสลดัออกจากธาตุ ๔  แลว้ไดท้ราบวา่สขุและโสมนสัเป็นคุณของธาตุ  
๔  ความไม่เทีย่ง  เป็นทุกขแ์ละความแปรผนัไปเป็นโทษของธาตุ ๔  การกาํจดั
ฉนัทราคะในธาตุ  ๔  เป็นเครือ่งสลดัออกจากธาตุ  ๔  เมือ่ทราบแลว้จงึกลา้
ยนืยนัการตรสัรู ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๕/๒๐๖) 

ปุ่ ม : ปม,  ของทีนู่นขึน้จากพืน้เดมิ เชน่ปุ่ มฆอ้ง ในทีน้ี่เน้นปุ่ มทีเ่ป็นพฒันาการของ
ชวีติ ดงัในอนิทกสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ รปูน้ีเป็นกลละ ก่อนจากกลละ
เกดิเป็นอพัพทุะ จากอพัพุทะเกดิเป็นเปส ิ (ชิน้เนื้อเลก็) จากเปสเิกดิเป็นฆนะ 
(เป็นกอ้น) จากฆนะเกดิเป็นปุ่ ม ๕ ปุ่ ม ต่อจากนัน้ ผมขนและเลบ็ จงึเกดิขึน้  
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗) 

ปยุนุ่น : ใยสขีาวภายในนุ่น ลกัษณะอ่อนนุ่ม เป็นขอ้อุปมาเปรยีบเทยีบรา่งกายของนาง
แกว้ของพระเจา้จกัรพรรด ิ ดงัคาํในพาลปณฺฑติสตูรวา่ กายของนางแกว้นัน้มี
สมัผสัอ่อนนุ่มดุจปุยนุ่นหรอืปุยฝ้าย มรีา่งกายอบอุ่นในฤดหูนาว เยน็ในฤดรูอ้น 
มกีลิน่  จนัทน์หอมฟุ้งออกจากกาย  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๕ฉ,ในมารธตีุสตูร
กล่าวไวว้า่ พระศาสดาไดข้บัไล่นางตณัหา    นางอรด ี    และนางราคา  ผูม้รีปู
น่าทศันายิง่ ซึง่ไดม้าในทีน่ัน้ใหห้นีไปดุจลมพดัปุยนุ่น ฉะนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๖๑/๒๑๕), ในอนิทขลีสตูร กล่าวถงึเปรยีบเหมอืนปุยนุ่นหรอืปุยฝ้ายเป็นของ
เบา มกัลอยไปตามลม เชน่เดยีวกบัผูไ้มรู่อ้รยิสจั ๔ กจ็ะลอยไปตามกระแสของ
ผูอ้ื่น  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๙/๖๑๙) 

ปยุฝ้าย : ใยสขีาวภายในฝ้าย ลกัษณะอ่อนนุ่ม เป็นการเปรยีบเทยีบรา่งกายของนางแกว้
ของพระเจา้จกัรพรรดวิา่มลีกัษณะอ่อนนุ่มดุจปุยฝ้าย (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๘/
๓๐๕),ในอโยคุฬสตูร กล่าวถงึสขุสญัญาและลหุสญัญาวา่เบาคลา้ยปุยฝ่ายไวว้า่ 
ปุยนุ่นหรอืปุยฝ้ายซึง่เบาถูกลมพดักล็อยจากพืน้ดนิขึน้สูอ่ากาศโดยไมย่ากเลย
แมฉ้นัใด สมยัใดตถาคตตัง้กายไวใ้นจติหรอืตัง้จติไวใ้นกาย กา้วลงสูส่ขุสญัญา
และลหุสญัญาในกายอยู ่    สมยันัน้กายของตถาคตยอ่มลอยจากพืน้ดนิขึน้สู่
อากาศไดโ้ดยไมย่ากเลย(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๔/๔๑๔)(ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๙/
๖๑๙) 

ปรุตัถิม, ชนบท : ชนบทดา้นทศิตะวนัออกของอนิเดยี ดงัคาํในสตัตสตกิขนัธกะกล่าวไวว้า่ พระ
ผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทัง้หลายเสดจ็อุบตัใินปุรตัถมิชนบท ภกิษุทัง้หลายชาว



 

๓๓๔๒ 
 

 

ปราจนีเป็นฝ่ายธรรมวาท ี  ภกิษุทัง้หลายชาวเมอืงปาเฐยยะเป็นฝ่ายอธรรมวาท ี 
(ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๕๔/๔๐๘) ; พงึดเูทยีบในจมัมขนัธกะ เรือ่งกาํหนดเขตปัจจนัต
ชนบทและมชัฌมิชนบท (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๙/๓๘) 

ปรุาณจีวร :  จวีรเก่า หมายถงึผา้ทีนุ่่งแลว้แมเ้พยีง  ๑ ครัง้  ผา้ทีห่่มแลว้แมเ้พยีง ๑ ครัง้  (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๕๐๓/๒๖,๒๐๕/๒๘) 

ปรุาณชฎิล  : พระผูเ้ป็นชฎลิมาก่อน หมายถงึพระเถระสามพีน้่อง พรอ้มดว้ยบรวิาร คอือุรุ
เวลกสัสปะ  นทกีสัสปะ คยากสัสปะ ซึง่เคยเป็นชฎลิมาก่อน ดงัคาํใน กล่าวไวว้า่ 
พระผูม้พีระภาคทรงฝึกอนิทรยีแ์ลว้   พน้ขาดจากสรรพกเิลส    มวีรรณะเปล่ง
ปลัง่ดัง่แทง่ทอง เสดจ็เขา้ไปยงักรุงราชคฤห ์ พรอ้มทัง้พระขณีาสพ ผูเ้ป็นปุราณ
ชฎลิ ผูม้อีนิทรยีอ์นัอบรมแลว้ พน้เดด็ขาดจากสรรพกเิลส (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๑๒๙/๕๓๖)  

ปรุาณะ, ช่างไม้ : ชือ่ชา่งไมน้ามวา่ปุราณะ เป็นชา่งหลวงของพระเจา้ปเสนทโิกศล ทาํงาน
รว่มกนักบัชา่งไมช้ือ่อสิทินัตะ เคารพผูม้พีระภาคอยา่งยิง่ เวลาจะนอนรูว้า่พระผู้
มพีระภาคอยูท่ศิไหน กห็นัศรีษะไปทางทศินัน้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๓/๔๕๗),
ในถปตสิตูร กล่าวไวว้า่ ชา่งไมปุ้ราณะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ หมูบ่า้นสว่ย
ชือ่สาธุกะ ดงัคาํวา่ ชา่งไมช้ือ่อสิทิตัตะและปุราณะถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค
แลว้ นัง่ ณ ทีส่มควร,เขาเป็นอรยิสาวกชัน้สกคิาม ี (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๒/
๔๙๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๔/๕๐๓)  

ปรุาณะ, บิดามิคสาลา : ชายผูเ้ป็นบดิาของมคิสาลาอุบาสกิา ชาวกรุงสาวตัถ ีแควน้โกศล ซึง่ก็
คอืชา่งไมปุ้ราณะนัน่เอง ดงัคาํในมคิสาลาสตูรทีน่างมคิศาลาอุบาสกิา กล่าวไวว้า่ 
บดิาของดฉินัชือ่ปุราณะ เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์ ประพฤตหิา่งไกล    งดเวน้
จากเมถุนซึง่เป็นธรรมของชาวบา้นทา่นถงึแก่กรรมแลว้  พระผูม้พีระภาคทรง
พยากรณ์วา่เป็นสกทาคามบุีคคลเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดุสติ เพือ่นรกัของบดิาดฉินั 
ชือ่วา่อสิทิตัตะถงึไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์แต่ถอืสทารสนัโดษ แมเ้ขาถงึแก่กรรม
แลว้ พระผูม้พีระภาคกท็รงพยากรณ์วา่เป็นสกทาคามบีุคคลเกดิในหมูเ่ทพชัน้
ดุสติ,ต่อมาพระผูม้พีระภาคตรสัอธบิายแก่พระอานนทว์า่ บุรุษชื่อวา่ปุราณะเป็น
ผูป้ระกอบดว้ยศลีเชน่ใด  บุรุษชือ่วา่อสิทิตัตะกเ็ป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีเชน่นัน้    
บุรุษชือ่ว่าปุราณะจะไดรู้แ้มค้ตขิองบุรษุชือ่วา่อสิทิตัตะในโลกนี้กห็ามไิด ้ บุรุษชือ่
วา่อสิทิตัตะเป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเชน่ใดบุรุษชือ่วา่ปุราณะกเ็ป็นผู้
ประกอบดว้ยปัญญาเชน่นัน้ บุรุษชือ่วา่อสิทิตัตะจะไดรู้แ้มค้ตขิองบุรุษชือ่วา่
ปุราณะในโลกนี้กห็ามไิด ้(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๔/๕๐๓,๕๐๗) 



 

๓๓๔๓ 
 

 

ปุราณะ, บุคคล  :บุคคลชื่อปุราณะ เป็นบดิาของมคิสาลาอุบาสกิา เป็นชาวกรุงสาวตัถ ีแคว้น
โกศล มเีพื่อนชื่อว่าอสิทิตัตะ เป็นพระอรยิบุคคลชัน้สกทิาคาม ีแต่มลีกัษณะเด่น
แตกต่างกนั คอืบุรุษชื่อว่าปุราณะเป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีเช่นใด บุรุษชื่อว่าอสิทิตั
ตะกเ็ป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีเช่นนัน้ บุรุษชื่อว่าปุราณะจะไดรู้แ้มค้ตขิองบุรุษชื่อว่า
อสิทิตัตะในโลกนี้กห็ามไิด ้บุรุษชื่อว่าอสิทิตัตะเป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเช่นใด 
บุรุษชื่อว่าปุราณะกเ็ป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเช่นนัน้ บุรุษชื่อว่าอสิทิตัตะจะไดรู้้
แมค้ตขิองบุรุษชือ่วา่ปุราณะในโลกนี้กห็ามไิด ้อานนท ์บุคคลทัง้ ๒  น้ีแล  เป็นผู้
ตํ่ากวา่กนัดว้ยองคคุ์ณคนละอยา่ง  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๕/๑๖๔) 

ปรุาณะ, ภิกษุ : พระเถระอกีองคห์น่ึง ทีไ่มไ่ดร้ว่มสงัคายนาครัง้ที ่ ๑ แมเ้หล่าภกิษุจะแจง้วา่พระ
มหาเถระสงัคายนาแลว้ ในจฬูาวรรคกล่าวไวว้า่ ท่านพระปุราณะเทีย่วจารกิอยู่
ในทกัขณิาคริชีนบท พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ  ๕๐๐  รปู ครัน้เมือ่
ภกิษุผูเ้ถระทัง้หลายสงัคายนาพระธรรมและวนิยัเสรจ็แลว้ เขา้ไปหาภกิษุผูเ้ถระ
ทัง้หลาย    ณ    พระเวฬุวนั    เขตกรุงราชคฤห ์    แลว้ไดน้ัง่สนทนาอยา่ง
บนัเทงิใจกบัภกิษุผูเ้ถระ ณ ทีส่มควร ทา่นพระปุราณะพกัอยูท่ีท่กัขณิาคริชีนบท
ตามอยัธาศยั เมือ่ทราบวา่พระมหาเถระสงัคายนาแลว้  กก็ล่าวไวว้า่ ทา่น
ทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระทัง้หลายสงัคายนาพระธรรมและวนิยัดแีลว้  แต่ผมจะทรง
จาํไวต้ามทีไ่ดย้นิเฉพาะพระพกัตร ์ ตามทีไ่ดร้บัมาเฉพาะพระพกัตรพ์ระผูม้พีระ
ภาค(ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๗/๔๔๔/๓๘๕,๗/๔๔๔/๓๘๖,๗/๔๔๕/๓๙๑) 

ปรุาเภทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยก่อนการดบัขนัธปรนิิพพาน พระผูม้พีระภาคทรงตอบพระพทุธ
เนรมติถงึคุณสมบตัขิองผูส้งบทีช่ือ่วา่ตอ้งมอีธศิลี อธจิติ และอธปัิญญาว่า ตอ้ง
ละ ตณัหา เป็นมนีุผูไ้มโ่กรธ ไมส่ะดุง้ ไมโ่ออ้วด พดูดว้ยปัญญา ไมต่ระหนี่ 
ปราศจากตณัหาในภพ(สสัสตทฏิฐ)ิ และวภิพ(อุจเฉททฏิฐ)ิ ละกเิลสทัง้หลายได ้
(ข.ุอติ.ิ(ไทย)  ๒๕/๘๕๕/๗๐๕, ด ูข.ุส.ุอ.(บาล)ี ๒/๘๖๓/๓๙๐)  

ปรุิสคติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคตขิองบุรุษ  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ คต(ิโสดา
ปัตตมิรรค) ของบุรุษ ๗ คอื ภกิษุปฏบิตัดิว้ยคดิอยา่งนี้วา่ ถา้กรรม(ทีท่าํใหเ้กดิ
ในอตัภาพอดตีชาต)ิ ไมม่แีลว้ อตัภาพของเรากไ็มพ่งึม ี ถา้กรรม(ทีท่าํใหเ้กดิใน
อตัภาพต่อไป) จกัไมม่ ีอตัภาพของเรากจ็กัไมม่ ี เรายอ่มละขนัธ ์๕ ทีม่อียูแ่ละมี
แลว้จงึไดอุ้เบกขา ไมต่ดิใจในขนัธ ์ ๕ ทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เหน็ทาง (คอื
นิพพาน) ดว้ยปัญญาอนัชอบ เธอยงัมไิดท้าํใหแ้จง้ทางนัน้ โดยประการทัง้ปวง 
ยงัมไิดล้ะภวราคานุสยั โดยประการทัง้ปวง คอื เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไป 
จงึเป็น (๑) อนัตราปรนิิพพาย ี เปรยีบเหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถ่กูเผาตลอด
วนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ดบัไป (๒) อนัตราปรนิิพพาย ีเปรยีบเหมอืนเมือ่



 

๓๓๔๔ 
 

 

ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถู่กเผาตลอดวนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ดบัไป (๓) อนัตรา
ปรนิิพพาย ี เปรยีบเหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถ่กูเผาตลอดวนั สะเกด็รอ่น
กระเดน็ออกตกลงไม่ถงึพืน้แลว้ดบัไป (๔) อุปหจัจปรนิิพพาย ีเปรยีบเหมอืนเมือ่
ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถู่กเผาตลอดวนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกตกลงถงึพืน้แลว้ดบัไป 
(๕) อสงัขารปรนิิพพาย ี เปรยีบเหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถ่กูเผาตลอดวนั 
สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ตกลงทีก่องหญา้หรอืกองไมเ้ลก็ ๆ ทาํใหเ้กดิไฟบา้ง 
ทาํใหเ้กดิควนับา้ง ไหมก้องหญา้หรอืกองไมเ้ลก็ ๆ นัน้ใหห้มดไปแลว้ จงึดบัไป
เพราะหมดเชือ้ (๖) สสงัขารปรนิิพพาย ี เปรยีบเหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถ่กู
เผาตลอดวนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ ตกลงทีก่องหญา้หรอืกองไมเ้ขือ่ง ๆ 
ทาํใหเ้กดิไฟบา้ง ทาํใหเ้กดิควนับา้ง ไหมก้องหญา้ หรอืกองไมเ้ขือ่ง ๆ นัน้ให้
หมดไปแลว้ จงึดบัไปเพราะหมดเชือ้ และ (๗) อุทธงัโสตอกนิฏฐคาม ี เปรยีบ
เหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถู่กเผาตลอดวนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ตกลง
ทีก่องหญา้หรอืกองไมใ้หญ่ ทาํใหเ้กดิไฟบา้ง ทาํใหเ้กดิควนับา้ง ไหมก้องหญา้
หรอืกองไมน้ัน้ใหห้มดไปแลว้ ไหมก้อไมบ้า้ง ไหมป่้าไมบ้า้ง ครัน้แลว้จงึลาม
มาถงึยอดหญา้สด ปลายทาง ยอดภเูขา รมิน้ํา หรอืภูมภิาคทีน่่ารืน่รมย ์แลว้จงึ
ดบัไปเพราะหมดเชือ้ แลว้ตรสัอกีวา่ อนุปาทาปรนิิพพาน คอื ภกิษุผูท้าํใหแ้จง้
ทางทีส่งบนัน้โดยประการทัง้ปวง ละมานานุสยั ภวราคานุสยั และอวชิชานุสยั 
โดยประการทัง้ปวงได ้ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ (องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๕๕/๙๙) 

ปรุิสกถา : เรือ่งบุรุษ  เป็นเรือ่งลาํดบัที ่๒๐ ในดริจัฉานกถาต่าง  ๆ จาํนวน ๒๘ เรือ่ง ที่
ภกิษุไมค่วรสนทนา เพราะหากสนทนากนั ชาวบา้นจะตาํหนิ ดงัทีต่าํหนิ
พระภกิษุฉพัพคัคยีท์ีส่นทนากนัเกีย่วกบัดริจัฉานกถาต่างๆ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๐/
๒๐) 

ปรุิสภาวะ : ความเป็นบุรุษ หมายถงึภาวะอนัใหป้รากฏมลีกัษณะอาการต่างๆ ทีแ่สดงถงึ
ความเป็นเพศชาย ; คู่กบั อติถภีาวะ ;  ด ู อุปาทายรปู (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๙๒/
๓๐๓),ในปฏสิมัภทิามรรค สตุมยญาณนิทเทส กล่าวถงึ อติถนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อื
อติถภีาวะ) ปรุสินิทรยี ์(อนิทรยีค์อืปุรสิภาวะ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒) 

ปรุิสคติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคตขิองบุรุษ  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ คต(ิโสดา
ปัตตมิรรค) ของบุรุษ ๗ คอื ภกิษุปฏบิตัดิว้ยคดิอยา่งนี้วา่ ถา้กรรม(ทีท่าํใหเ้กดิ
ในอตัภาพอดตีชาต)ิ ไมม่แีลว้ อตัภาพของเรากไ็มพ่งึม ี ถา้กรรม(ทีท่าํใหเ้กดิใน
อตัภาพต่อไป) จกัไมม่ ีอตัภาพของเรากจ็กัไมม่ ี เรายอ่มละขนัธ ์๕ ทีม่อียูแ่ละมี
แลว้จงึไดอุ้เบกขา ไมต่ดิใจในขนัธ ์ ๕ ทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เหน็ทาง (คอื
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นิพพาน) ดว้ยปัญญาอนัชอบ เธอยงัมไิดท้าํใหแ้จง้ทางนัน้ โดยประการทัง้ปวง 
ยงัมไิดล้ะภวราคานุสยั โดยประการทัง้ปวง คอื เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไป 
จงึเป็น (๑) อนัตราปรนิิพพาย ี เปรยีบเหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถู่กเผาตลอด
วนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ดบัไป (๒) อนัตราปรนิิพพาย ีเปรยีบเหมอืนเมือ่
ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถู่กเผาตลอดวนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ดบัไป (๓) อนัตรา
ปรนิิพพาย ี เปรยีบเหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถ่กูเผาตลอดวนั สะเกด็รอ่น
กระเดน็ออกตกลงไม่ถงึพืน้แลว้ดบัไป (๔) อุปหจัจปรนิิพพาย ีเปรยีบเหมอืนเมือ่
ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถู่กเผาตลอดวนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกตกลงถงึพืน้แลว้ดบัไป 
(๕) อสงัขารปรนิิพพาย ี เปรยีบเหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถ่กูเผาตลอดวนั 
สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ตกลงทีก่องหญา้หรอืกองไมเ้ลก็ ๆ ทาํใหเ้กดิไฟบา้ง 
ทาํใหเ้กดิควนับา้ง ไหมก้องหญา้หรอืกองไมเ้ลก็ ๆ นัน้ใหห้มดไปแลว้ จงึดบัไป
เพราะหมดเชือ้ (๖) สสงัขารปรนิิพพาย ี เปรยีบเหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถ่กู
เผาตลอดวนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ ตกลงทีก่องหญา้หรอืกองไมเ้ขือ่ง ๆ 
ทาํใหเ้กดิไฟบา้ง ทาํใหเ้กดิควนับา้ง ไหมก้องหญา้ หรอืกองไมเ้ขือ่ง ๆ นัน้ให้
หมดไปแลว้ จงึดบัไปเพราะหมดเชือ้ และ (๗) อุทธงัโสตอกนิฏฐคาม ี เปรยีบ
เหมอืนเมือ่ชา่งตแีผน่เหลก็ทีถู่กเผาตลอดวนั สะเกด็รอ่นกระเดน็ออกแลว้ตกลง
ทีก่องหญา้หรอืกองไมใ้หญ่ ทาํใหเ้กดิไฟบา้ง ทาํใหเ้กดิควนับา้ง ไหมก้องหญา้
หรอืกองไมน้ัน้ใหห้มดไปแลว้ ไหมก้อไมบ้า้ง ไหมป่้าไมบ้า้ง ครัน้แลว้จงึลาม
มาถงึยอดหญา้สด ปลายทาง ยอดภเูขา รมิน้ํา หรอืภูมภิาคทีน่่ารืน่รมย ์แลว้จงึ
ดบัไปเพราะหมดเชือ้ แลว้ตรสัอกีวา่ อนุปาทาปรนิิพพาน คอื ภกิษุผูท้าํใหแ้จง้
ทางทีส่งบนัน้โดยประการทัง้ปวง ละมานานุสยั ภวราคานุสยั และอวชิชานุสยั 
โดยประการทัง้ปวงได ้ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ (องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๕๕/๙๙) 

ปรุิสภมูิ : ภมูแิหง่ชาย หมายถงึพฒันาการแต่ละคน ม ี๘ อยา่ง คอื ระยะไรเ้ดยีงสา  ระยะ
รูเ้ดยีงสา ระยะตัง้ไข ่ ระยะเดนิตรง ระยะศกึษา ระยะสงบ  ระยะมคีวามรอบรู ้
ระยะแก่หงอ่ม ซึง่ทัง้ ๘ อย่าง เป็นคาํทีค่รมูกัขลโิคศาล สนทนากบัพระเจา้อชาต
ศตัร ู(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,๑๓/๒๒๘/๒๖๗,๑๗/๒๑๓/๒๙๓ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปุรสิภมู ิหมายถงึขัน้ตอนแหง่การเจรญิเตบิโตและ
พฒันาการของบุคคล นบัตัง้แต่คลอดไปจนถงึวาระสดุทา้ยของชวีติ แบ่งเป็น ๘ 
ขัน้ คอื มนัทภมู ิ (ระยะไรเ้ดยีงสา) ขฑิฑาภมู ิ (ระยะรูเ้ดยีงสา) ปทวมีงัสภมู ิ
(ระยะตัง้ไข)่ อุชุคตภมู ิ (ระยะเดนิตรง) เสขภูม ิ (ระยะศกึษา) สมณภมู ิ (ระยะ
สงบ) ชนิภมู ิ (ระยะมคีวามรอบรู)้ ปันนภมู ิ (ระยะแก่หงอ่ม) ( ท.ีส.ีอ. (บาล)ี 
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๑๖๘/๑๔๗-๑๔๘,ม.ม.อ.(บาล)ี  ๒/๒๒๘/๑๖๙-๑๗๐,ส.ํข.อ.  (บาล)ี ๒/๒๑๓-
๒๑๕/๓๗๕) 

ปรุิสเมธะ : ความฉลาดในการบาํรุงขา้ราชการ รูจ้กัสง่เสรมิคนดมีคีวามสามารถ เป็นสงัคห
วตัถุประการหน่ึงของผูป้กครองบา้นเมอืง (ขอ้ ๒ ในราชสงัคหวตัถุ ๔) มี
ความหมายตรงกนัขา้มกบัปุรสิเมธะ  (การฆา่คนบชูายญั) ของพราหมณ์,ใน
เมตตาสตูร เมตตาภาวนาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระราชาผูท้รงธรรมเชน่
กบัฤาษ ี ทรงชนะใจหมูส่ตัวท์ัว่แผน่ดนิดว้ยราชธรรม ทรงบชูายญัคอืสสัสเมธะปุ
รสิเมธะ สมัมาปาสะ วาชเปยยะ และนิรคัคฬะ เสดจ็เทีย่วไป (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๑/๑๙๕,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๗/๒๗๓),ในพราหมณธมัมกิสตูร อธบิายการบชูา
ยญัของพราหมณ์ เมือ่พระเจา้แผน่ดนิผูท้รงองอาจยิง่ใหญ่ทรงยนิยอมตามคาํ
ของพราหมณ์นัน้แลว้   จงึทรงบูชายญั คอือสัสเมธะ(อศัวเมธะ(การฆา่มา้บชูา
ยญั)   ปุรสิเมธะ  (ปุรสิเมธะ การฆา่คนบชูายญั) สมัมาปาสะ(สมัมาปาสะการทาํ
บ่วงแลว้ขวา้งไมล้อดบ่วง  ไมต้กทีไ่หนทาํพธิบีชูายญัทีน่ัน้) ของพราหมณ์ วา
ชเปยยะ ของพราหมณ์ (การดืม่น้ําเมาเพือ่กล่อมจติใจใหพ้รอ้มทีจ่ะบชูายญั)  
และนิรคัคฬะ(นิรคัคฬะหมายถงึการฆา่ครบทุกอยา่งบชูายญัไมจ่าํกดั)ครัน้เสรจ็
แลว้กพ็ระราชทานทรพัยแ์ก่พราหมณ์เหล่านัน้  ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๓๐๖/๕๗๐) 

ปรุิสสูตร  :  พระสตูรวา่ดว้ยบุรุษทีไ่มน่่าพอใจและน่าพอใจของมาตุคาม พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่  ณ  วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  บุรุษผู้
ประกอบดว้ยองค ์ ๕  ยอ่มไมน่่าพอใจสาํหรบัมาตุคาม  คอื  (๑) รปูไมห่ล่อ  (๒) 
ไมม่โีภคสมบตั ิ (๓) ไมม่ศีลี  (๔) เกยีจครา้น  (๕) ใหบุ้ตรหรอืธดิาแก่เธอไมไ่ด ้
สว่นบุรษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์ ๕  แลว้เป็นทีน่่าพอใจสาํหรบัมาตุคามมนียัตรงกนั
ขา้ม  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘๑/๓๑๓) 

ปรุิสสูตร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่กดิประโยชน์แก่บุรุษ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบั
อยู ่  ณ  วดัพระเชตวนั  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามวา่  ธรรมเหล่าไหนเมือ่
เกดิขึน้ภายใน(จติ)ของบุรุษ ยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน์  เพือ่ความทุกข ์ 
เพือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  ธรรม ๓ ประการ  เมือ่
เกดิขึน้ภายใน(จติ)ของบุรุษ  ยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็นประโยชน์  เพือ่ความทุกข ์ 
เพือ่ความ  อยูไ่มผ่าสกุ  คอื (๑) โลภธรรม (ธรรมคอืโลภะ)   (๒) โทสธรรม 
(ธรรมคอืโทสะ)  (๓) โมหธรรม (ธรรมคอืโมหะ) พระองคไ์ดต้รสัสรุปวา่  โลภะ  
โทสะ  และโมหะเกดิขึน้ภายในตนยอ่มทาํรา้ยบุรุษผูม้จีติเลวทราม  เหมอืนขยุ
ไผก่าํจดัตน้ไผ ่ ฉะนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๓/๑๓๐) 
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ปรุิสินทริยญาณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยญาณเป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบุคคล  พระผูม้พีระ
ภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ และเสดจ็แวะลง
จากหนทาง พกัอยู ่ ณ โคนตน้ไมแ้ห่งหนึ่ง เพือ่แสวงหาทีพ่กั จากนัน้ พระ
อานนทพ์รอ้มภกิษุหลายรปู ลงสรงน้ําในแมน้ํ่าอจริวด ี ครัน้แลว้ ภกิษุรปูหน่ึง 
ถามพระอานนทว์า่ พระผูม้พีระภาคทรงกาํหนดรูเ้หตุการณ์ทัง้หมดดว้ยพระทยั
แลว้หรอืจงึทรงพยากรณ์พระเทวทตัวา่ เทวทตัจะตอ้งเกดิในอบาย หรอืวา่ พระ
ผูม้พีระภาคทรงกาํหนดรูเ้หตุบางอยา่งเทา่นัน้ จงึไดท้รงพยากรณ์พระเทวทตั
เชน่นี้ จากนี้ พระอานนทนํ์าเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาค ครัน้แลว้พระองค์
ตรสัวา่ ขอ้ทีเ่ราพยากรณ์นัน้เป็นหนึ่ง จกัเป็นสองไดอ้ยา่งไร เพราะเราไมเ่หน็
ธรรมฝ่ายขาวของพระเทวทตัแมเ้ทา่รอยเจาะแหง่ปลายขนทราย จงึพยากรณ์วา่ 
เทวทตัจะตอ้งเกดิในอบาย ตกนรก เมือ่พระอานนทก์ราบทลูวา่ เป็นเวลาที่
สมควรทีพ่ระผูม้พีระภาคจกัจาํแนกญาณเป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบุคคลใหภ้กิษุ
ทัง้หลายไดฟั้งแลว้จกัทรงจาํไว ้ ทรงแสดงญาณเป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบุคคล ๖ 
โดยทรงกาํหนดความมกุีศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นพืน้ฐานการพยากรณ์ ดงันี้ 
(๑) ผูเ้คยมกีศุลธรรม ต่อมากุศลธรรมหายไป อกุศลธรรมเกดิขึน้มาแทน แต่กุศล
มลูทีเ่ขายงัตดัไมข่าดมอียู ่เพราะกุศลมลูนัน้ กุศลธรรมของเขาจกัปรากฏ บุคคล
น้ีจกัเป็นผูไ้มเ่สือ่มต่อไป (๒) ผูเ้คยมอีกศุลธรรม ต่อมาอกุศลธรรมหายไป กุศล
ธรรมเกดิขึน้มาแทน แต่อกุศลมลูทีเ่ขายงัตดัไมข่าดมอียู่ เพราะอกุศลมลูนัน้ 
อกุศลธรรมของเขาจกัปรากฏ บุคคลน้ีจกัเป็นผูเ้สือ่มต่อไป (๓) ผูไ้มม่ธีรรมขาวแม้
เทา่รอยเจาะแหง่ปลายขนทราย บุคคลน้ีประกอบดว้ยอกุศลธรรมฝ่ายดาํอยา่ง
เดยีว หลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก (๔) ผูเ้คยมกุีศล
ธรรม ต่อมากุศลธรรมหายไป อกุศลธรรมเกดิขึน้มาแทน แต่กุศลมลูทีเ่ขายงัตดั
ไมข่าดมอียู่ แมกุ้ศลมลูนัน้กถ็ูกถอนขึน้ทัง้หมด บุคคลน้ีจกัเป็นผูเ้สือ่มต่อไป (๕) 
ผูเ้คยมอีกุศลธรรม ต่อมาอกุศลธรรมหายไป กุศลธรรมเกดิขึน้มาแทน แต่อกุศล
มลูทีเ่ขายงัตดัไมข่าดมอียู ่แมอ้กุศลมลูนัน้กถ็ูกถอนขึน้ทัง้หมด บุคคลน้ีจกัเป็นผู้
ไมเ่สือ่มต่อไป (๖) ผูไ้มม่อีกุศลธรรมแมเ้ทา่รอยเจาะแหง่ปลายขนทราย บุคคลน้ี
ประกอบดว้ยธรรมทีไ่มม่โีทษ เป็นธรรมฝ่ายขาวอยา่งเดยีว จกัปรนิิพพานใน
ปัจจุบนัแน่นอน บรรดาบุคคล ๖ จาํพวกนัน้ บุคคล ๓ จาํพวกแรก คอื คนหน่ึง
เป็นผูไ้มเ่สือ่มเป็นธรรมดา คนหนึ่งเป็นผูเ้สือ่มเป็นธรรมดา อกีคนหนึ่งเกดิใน
อบายและนรก สว่นบุคคล ๓ จาํพวกหลงั คอื คนหน่ึงเป็นผูเ้สือ่มเป็นธรรมดา 
คนหน่ึงเป็นผูไ้มเ่สือ่มเป็นธรรมดา อกีคนหนึ่งจกัปรนิิพพานเป็นธรรมดา 
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๒/๕๖๔) 
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ปรุิสินทรีย  ์: อนิทรยีค์อืปุรสิภาวะ, ความเป็นชาย,ปุรสิตัตะ,จดัอยูใ่นภาวรปู ๒,ในอภธิรรม
ปิฎก วภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ ทรวดทรงชาย  เครือ่งหมายประจาํเพศชาย กริยิาชาย 
อาการชาย สภาพชาย  ภาวะชายของบรุุษ น้ีเรยีกวา่ ปุรสินิทรยี,์ เป็นขอ้ที ่๒ 
ในอนิทรยี ์๓ คอื (๑) อติถนิทรยี ์(อนิทรยีค์อือติถภีาวะ)(๒) ปุรสินิทรยี ์(อนิทรยี์
คอืปุรสิภาวะ) (๓) ชวีตินิทรยี ์(อนิทรยีค์อืชวีติ) (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๙๒/๓๐๓) 

  คาํวา่ ปุรสินิทรยี ์ น้ี มปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๑,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๑๙๙,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๕๑/๑๕,(อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๑/๑๘,อภ.ิย.
(ไทย) ๓๙/๑๘๙/๒๕๙,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๓๑/๖๔๗,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๖๙/๑๔๕) 

ปเุรกขารมทะ : ความเมาในความเป็นหวัหน้า ดงัคาํในวภิงัคท์ีอ่ธบิายไวว้า่ ความเมา    
กริยิาทีเ่มา ภาวะทีเ่มา ความถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน 
ความทะนงตน ความเชดิชตูนเป็นดุจธง  ความเหอ่เหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเชดิชู
ตนเป็นดุจธงเพราะอาศยัความเป็นหวัหน้า น้ีเรยีกวา่ ปุเรกขารมทะ (อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๘๓๒/๕๓๔,๘๔๔/๕๔๗) 

ปเุรชาตปัจจยั : สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความเกดิก่อน หมายถงึปัจจยัทีเ่ป็นรปูธรรมที่
เกดิขึน้ก่อนปัจจยุปบนัซึง่เป็นนามธรรมแลว้ทาํอุปการะแก่ปัจจยปุบนันัน้ใน
ขณะทีปั่จจยันี้กาํลงัเป็นไปอยู(่อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๐/๙,๔๐/๗๓/๓๘,๔๐/๑๙๙/
๑๐๓,๔๐/๒๑๒/๑๑๒,๔๐/๖๓๑/๖๐๒,๔๐/๖๔๙/๖๓๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๘๖/
๒๑๐,๔๑/๑๐๗/๘๙,อภ.ิป.(ไทย)๔๒/๒๘/๒๑๘,๔๒/๓๑/๑๖,๔๒/๔๐/๑๒๗,อภ.ิป.
(ไทย) ๔๓/๒๑/๔๑๘,๔๓/๒๘/๓๐๒,๔๓/๒๖๑/๑๔๖,๔๓/๓๙๙/๒๓๔,อภ.ิป.(ไทย)
๔๔/๕๘/๑๙,๔๔/๑๐๒/๓๗๖) 

ปเุรชาตะ : เกดิก่อน ม ี ๑๑  อยา่ง  คอื  วตัถุปุเรชาตะ ๕  อารมัมณปุเรชาตะ ๕  และหทยั
วตัถุ ๑ แต่ถา้จาํแนกโดยจาํนวนหลกัใหญ่ ๆ  แลว้  ม ี ๒  อยา่ง  คอื (๑) วตัถุ
ปุเรชาตปัจจยั (๒) อารมัมณปุเรชาตปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๒๕/๘๙๖,๔๐/๒๗/
๘๙๗,๔๐/๔๔๘/๒๙๗,๔๐/๔๖๓/๓๐๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๖๔/๓๕๒,๔๑/๖๖/
๓๕๔,๔๑/๙๔/๒๑๗,๔๑/๑๐๒/๒๙๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๒/๓๘/๑๙,๔๒/๔๐/๒๑,๔๒/
๑๑๕/๖๓,๔๒/๑๖๖/๑๙๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๓๒/๓๐๕,๔๓/๔๒/๒๑,๔๓/๓๖๑/
๖๔๓,๔๓/๔๐๖/๒๓๘) 

ปโุรหิต , ตาํแหน่ง : พราหมณ์ผูเ้ป็นที่ปรกึษาของพระราชา หมายถงึพราหมณ์ที่ปรกึษาของ
พระมหากษัตรยิ์ในทางนิติคอืขนบธรรมเนียมจารตีประเพณี, พราหมณ์สอน
ธรรมแก่พระราชา เป็นอาจารยข์องพระราชา,ผูท้ําหน้าทีบ่อกอรรถและธรรมแก่
พระราชา,ผู้ทําหน้าที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้า,ในกูฏทันตสูตรกล่าวไว้ว่า
พราหมณ์ปุโรหติประกอบด้วยคุณสมบตั ิ ๔  อย่าง  และยญัพธิอีกี    ๓  ประ
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การ,ในวาเสฏฐสูตร กล่าวไว้ว่า ในหมู่มนุษย์ ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการเป็น
ปุโรหิตผู้นัน้เรียกว่าผู้ประกอบพิธีกรรม (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๒/๔๑,๑๐/๗๓/
๔๒,๑๐/๓๒๒/๒๕๑,๑๐/๓๒๖/๒๕๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๗/๕๗๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๙๘/๓๐๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๔๐/๘๒,ขุ.จรยิา.(ไทย) ๓๓/๕๙/๗๖๕,ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๖๔๗/๗๒๖,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๓๗/๑๓๑,๙/๓๓๘/๑๓๑,๙/๓๔๗/๑๔๕,๙/
๓๔๘/๑๔๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๗/๕๗๗) 

ปโุรหิตาจารย  ์: อาจารยท์ีเ่ป็นปุโรหติ,ผูท้าํหน้าทีบ่อกและบอกธรรมแก่พระราชา ดงัคาํในสรภงัค
ชาดก ทีห่มูฤ่ๅษไีดฟั้งดงันัน้แลว้จงึกล่าวแนะนําวา่ ฤๅษตีนนี้ชือ่สรภงัคะ    มี
ตบะ    เวน้จากเมถุนธรรมตัง้แต่เกดิ เป็นบุตรของปุโรหติาจารย ์    ไดร้บัการ
ฝึกฝนมาเป็นอนัด ีทา่นจกัพยากรณ์ปัญหาทัง้หลายของพระราชาเหล่านัน้ได ้(ข.ุ
ชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๕๙/๖๐๔) 

ปสุสเถรคาถา : ภาษติของพระปุสสเถระ,คาถาของพระปสุสเถระ  พระปุสสเถระไดก้ล่าวคาํเป็น
ตน้วา่ ในกาลภายหน้า  ภกิษุทัง้หลายสว่นมาก  จกัเป็นผูม้กัโกรธ  ผกูโกรธ ลบ
หลู่คุณทา่น หวัดือ้ โออ้วด รษิยา และมวีาทะขดัแยง้กนั  มคีวามสาํคญัใน
สทัธรรมทีย่งัไมรู่ ้ไมเ่หน็วา่รูว้า่เหน็ มคีวามคดิในธรรมทีล่กึซึง้วา่ตืน้ เป็นคนเบา 
ไมห่นกัแน่นในธรรม  ไมเ่คารพกนัและกนั  ในกาลภายหน้า  โทษเป็นอนัมาก 
จะเกดิขึน้ในสตัวโ์ลก ภกิษุทัง้หลายผูไ้รค้วามคดิ จะทาํธรรมทีพ่ระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ทรงแสดงไวด้แีลว้นี้   ใหม้วัหมอง (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๔๙/๔๙๖) 

ปสุสเทวะ, ภิกษุ :ชือ่พระมหาเถระรปูหนึ่งทีท่รงจาํพระไตรปิฎก เป็นพระธรรมกถกึ,เป็นพระ
เถระพระเถระผูท้รงจาํพระวนิยัสบืกนัมา ดงัคาํในคมัภรีบ์รวิาร กล่าวไวว้า่  พระ
อุปตสิสะผูม้ปัีญญา พระปุสสเทวะผูเ้ป็นมหาธรรมกถกึ ต่อมา พระสมุนะผูม้ี
ปัญญา พระมหาปทุมะเป็นพหสูตู พระมหาสวีะผูเ้ป็นมหาธรรมกถกึ ฉลาดใน
พระปิฎกทัง้หมด (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓/๖,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/๒๖) 

ปสุสะ, พระพทุธเจ้า : ชื่อพระพทุธเจา้พระองคห์น่ึง ผูเ้สดจ็ในกปัที ่ ๙๒ ดงัคาํพทุธวงศก์ลา่วไว้
วา่ ในกปัที ่ ๙๒ นบัจากกปัน้ีไป  มพีระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูท้รงเป็นผูนํ้า    ๒  
พระองค ์คอืพระตสิสะ ๑  พระปุสสะ ๑  ผูไ้มม่บีุคคลเสมอ ไมม่บุีคคลเปรยีบ,ใน
ปุสสพุทธวงศก์ล่าวไวว้า่ ในมณัฑกปันัน้แล ไดม้พีระศาสดาผูย้อดเยีย่มพระนาม
วา่ปุสสะ ไมม่บีุคคลเปรยีบ ผูไ้มม่ใีครเสมอเหมอืนทรงเป็นผูนํ้าชัน้เลศิของโลก 
(ข.ุพุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑/๖๘๐,๓๓/๑/๖๘๕,๓๓/๕/๖๘๑,๓๓/๙/๖๘๑,๓๓/๑๔/
๖๘๓,๓๓/๑๘/๖๘๔,๓๓/๒๕/๖๘๔) 

ปฬุวกสญัญา, ปฬุวุกสญัญา:สญัญาในซากศพ,ความหมายรูซ้ากศพทีม่หีนอน, กาํหนดหมาย
ซากศพทีม่หีนอนคลาคลํ่าเตม็ไปหมด,ในทุตยิสญัญาสตูร กล่าวไวว้า่ เป็นขอ้ที ่
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๗ ในสญัญา ๑๐ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  สญัญา  ๑๐ประการ ที่
บุคคลเจรญิทาํใหม้ากแลว้    ยอ่มมผีลมาก    มอีานิสงสม์าก    หยัง่ลงสูอ่มตะ    
มอีมตะเป็นทีส่ดุ,ใน สมาธภิาวนามยญาณนิทเทส อธบิายไวว้า่ สมาธทิีจ่ติเป็น
เอกคัคตารมณ์ ไมฟุ้่งซ่านดว้ยอาํนาจแหง่ปุฬุวกสญัญา (ความหมายรูซ้ากศพที่
มหีนอน)   (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๕,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๙/๑๙๒,องฺ.จตุกฺก.
๒๑/๑๔/๒๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๓๗/๓๘๕), เป็นขอ้ ๗ ในสญัญา ๑๐ดงัคาํใน
ปุฬวกสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุทัง้หลาย ปฬุวกสญัญา    (ความหมายรูซ้ากศพทีม่ี
หนอนคลาคลํ่าเตม็ไปหมด) ทีบุ่คคลเจรญิแลว้ ฯลฯ  ยอ่มเป็นไปเพือ่ความอยู่
ผาสกุมาก  อยา่งนี้แล (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๙/๑๙๒,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๖๓/
๕๐,๒๐/๔๖๔/๕๐,๒๐/๓๗๑/๕๐,๒๐/๔๗๒/๕๐) 

ปสุสพทุธวงศ  ์: วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระปุสสพทุธเจา้  ในพุทธวงศ ์ กล่าวไวว้า่ ในทีส่ดุกปัที ่
๙๒ นบัถอยหลงัจากกปันี้ไป พระปุสสพทุธเจา้ประสตูใินกรุงกาสกิะ พระชนก
พระนามวา่ชยเสนะ พระชนนีพระนามวา่สริมิา พระมเหสพีระนามวา่กสีาโคตม ี
พระโอรสพระนามวา่อนุปมะ ครองฆราวาสอยู ่  ๙,๐๐๐ ปี ทรงเหน็นิมติ ๔ จงึ
เสดจ็ออกผนวชดว้ยราชพาหนะคอืชา้ง บําเพญ็เพยีรอยู ่๗ วนั จงึไดต้รสัรูเ้ป็น
พระพทุธเจา้ ภายใตต้น้มะขามป้อม พระพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะ ทรงประกาศ
พระธรรมจกัรในนกัขตัตมงคล เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  โกฏ ิได้
บรรลุธรรมครัง้ที ่  ๑ เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๙,๐๐๐,๐๐๐   ไดบ้รรลุธรรม
ครัง้ที ่ ๒ เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๘,๐๐๐,๐๐๐   ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่ ๓   มี
การประชุมแหง่พระขณีาสพ  ๓  ครัง้  คอื พระขณีาสพประมาณ    ๖,๐๐๐,๐๐๐  
รปู มาประชมุกนั เป็นครัง้ที ่ ๑ พระขณีาสพประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐  รปู มา
ประชุมกนั  เป็นครัง้ที ่๒  พระขณีาสพประมาณ    ๔,๐๐๐,๐๐๐ รปู  ลว้นแต่
หลุดพน้แลว้เพราะไมถ่อืมัน่ ตดัทีต่่อคอืกเิลสไดแ้ลว้ มาประชุมกนั  เป็นครัง้ที ่   
๓  พระสรุกัขติเถระและธรรมเสนเถระเป็นคูอ่คัรสาวก พระสภยิเถระเป็นพทุธ-
อุปัฏฐาก พระจาลาเถรแีละพระอุปจาลาเถรเีป็นคูอ่คัรสาวกิา ธนญัชยัอุบาสก
และวสิาขอุบาสกเป็นคูอ่คัรอุปัฏฐาก ปทุมาอุบาสกิาและสรินิาคาอุบาสกิาเป็นคู่
อคัรอุปัฏฐายกิา ในกปันี้มนุษยม์อีายขุยั ๙๐,๐๐๐ ปี และพระองคก์ม็พีระชนมายุ
ประมาณเทา่นัน้  พระพุทธเจา้ พระนามว่าปุสสะ เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานที่
เสนาราม พระบรมสารรีกิธาตุของพระองค ์ แผไ่ปอยา่งกวา้งขวางในนานา
อารยประเทศ  (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๘๐) 

ปฬุวกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปุฬวกสญัญา พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผู้
เจรญิโพชฌงค ์  ๗  ทีม่ปีุฬวกสญัญา(ความหมายรูซ้ากศพทีม่หีนอนคลาคลํ่า
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เตม็ไปหมด)ยอ่มมผีลมาก  แลว้ทรงอธบิายคาํว่า  มผีลมาก  ดว้ยการตรสัพระ
สตูรยอ่ย  ๕  สตูร  ในลกัษณะเดยีวกนั  ดงัแสดงไวใ้นอฏัฐกิมหปัผลสตูรที ่  ๑  
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๙/๑๙๒) 

ปฬิุนจงักมิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุฬนิจงักมยิเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่  ในอดตีชาตกิปัที ่๓๑ ทา่นไดข้นทรายมาใสท่ีจ่งกรมของพระพทุธเจา้ เพราะ 
ผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙๐/๑๓๒)  

ปฬิุนปปุผิยะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดพ์ระองคห์น่ึงซึง่เป็นอดตีชาตขิอง
พระ            ญาณสญัญกิเถระ  ในญาณสญัญกิเถราปทาน กล่าวถงึอดตีชาติ
ของตนไวว้า่  ขา้พเจา้อยูใ่นระหวา่งภเูขา ทีภ่เูขาหมิพานต ์ ไดเ้หน็กองทราย
งดงามแลว้ หวนระลกึถงึพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ การเปรยีบเทยีบในพระ
ญาณไมม่ ีสงคราม(คอืการปรุงแต่ง)ไมม่แีก่พระศาสดา พระศาสดาทรงรูธ้รรมทัง้
ปวงแลว้ ตดัสนิใจดว้ยพระญาณ ขา้พเจา้ทาํจติใหเ้ลื่อมใสในพระญาณแลว้ ดว้ย
บุญนัน้ ทาํใหไ้ปเกดิในสวรรค ์และ  ในกปัที ่๗๓ นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดอิงคห์น่ึงพระนามวา่ปุฬนิปุปผยิะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ  มพี
ลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๙/๒๘๙) 

ปฬิุนถปิูยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุฬนิถูปิยเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่   ใน
อดตีชาตใินพทุธสญุญกปั ทา่นไดก้่อพระสถูปทรายถวายพระพทุธเจา้ เพราะผล
แหง่ทานนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายแสนชาต ิ ในชาติ
สดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๕๗/๑๗๕) 

ปฬิุนปชูกเถราปทาน :   ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุฬนิปชูกเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่  
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเคยใชท้รายสะอาดปรบัปรุงโคนตน้โพธิส์ถานทีต่รสัรู้
ของพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖๕/
๑๔๔) 

ปชูนียบคุคล :บุคคลทีค่วรบชูา ซึง่ในมงคลทปีนี อธบิายวา่ หมายถงึ พระพทุธเจา้ พระปัจเจก
พทุธเจา้ พระอรยิสาวก พระอาจารย ์พระอุปัชฌาย ์มารดาบดิา และคร ูเป็นตน้  
(๖๐/๖๕-๖๖) 

  พระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ และพระอรยิสาวก เป็นปชูนียบุคคลของ
ชาวโลก พระอาจารยแ์ละพระอุปัชฌาย ์ เป็นปชูนียบคุคลของศษิยฝ่์ายบรรพชติ 
ครเูป็นปชูนียบุคคลของศษิยฝ่์ายคฤหสัถ ์ มารดาบดิา เป็นปชูนียบคุคลของบตุร
ธดิา ทีว่า่ “ควรบชูา” เพราะ เป็นผูม้คีุณอยา่งสงูแก่ผูบ้ชูา 
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  พระอานนทก์ล่าวสรรเสรญิความเป็นปชูนียบุคคลของพระอรยิสาวก วา่ 
“บุคคลผูเ้ป็นพหสูตู ทรงธรรม รกัษาคลงัธรรมของพระพทุธเจา้ผูแ้สวงหาคุณอนั
ยิง่ใหญ่ผูเ้ป็นพหสูตู เชน่นัน้ เป็นดวงตาและปชูนียบุคคลของชาวโลก”  (ข.ุเถร. 
(ไทย) ๒๖/๑๐๓๔/๕๐๙) 

  ดว้ยเหตุน้ี พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่ “การบชูาบุคคลทีค่วรบชูาเป็นมงคลอนั
สงูสดุ  (ข.ุข.ุ มงฺคล. (ไทย) ๒๕/๕/๓) 

ปฬิุนปชูกเถราปทาน๒ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุฬนิปชูกเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่  
ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่นไดโ้ปรยทรายลงในทางเสดจ็ของพระพทุธเจา้พระนาม
วา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗/๔๘๔) 

ปฬิุนุปปาทกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปุฬนุิปปาทกเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่  
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดก้่อเจดยีท์รายบชูาพระพทุธเจา้(พระนาม 
วา่ปทุมตุตระ) เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ท่านไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรค์
สมบตัหิลายแสนชาต ิไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๑๑/๑๕๐) 

ปตูิคตัตติสสเถรวตัถ ุ :เรือ่งพระตสิสเถระผูม้รี่างกายเน่าเป่ือย พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้
แก่พระตสิสเถระผูม้รีา่งกายเน่าเป่ือยวา่  อกีไมน่านนกั  ร่างกายน้ีกจ็กั
ปราศจากวญิญาณ  ถูกทอดทิง้ทบัถมแผน่ดนิ  เหมอืนทอ่นไมท้ีไ่รป้ระโยชน์    
ฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๑/๓๘) 

ปตูิมงัสชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยสนุขัจิง้จอกชือ่ปตูมิงัสะ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นรุกขเทวดา ไดเ้หน็เหตุทีส่นุขัจิง้จอกสองตวัผวัเมยีลวงกนิแม่
แพะหมดฝงูแลว้ ยงัจะกนิแมแ่พะชือ่เมณฑกิมาตาผูฉ้ลาดอกี โดยมนัใหน้างสนุขั
จิง้จอกมาหลอกแมแ่พะไปยงัถํ้าทีอ่ยูข่องมนั อา้งว่าเพือ่ชว่ยงานศพสามทีีเ่พิง่
ตายไป เมื่อแมแ่พะไปถงึสนุขัปตูมิงัสะไดย้กศรีษะขึน้ด ูแมแ่พะเหน็ดงันัน้กร็ูว้า่มี
ภยัจงึกลบัออกมาและลากลบับา้นไปทนัท ี นางสนุขัจิง้จอกไปต่อวา่สามทีีท่าํทา่
ลวงวา่ตายแลว้แต่ยงัมายกศรีษะขึน้ด ู เป็นกระทาํทีโ่งเ่ขลามาก จากนัน้ทัง้สอง
จงึออกอุบายใหมโ่ดยใหน้างสนุขัจิง้จอกไปบอกวา่จะมงีานเลีย้งเชญิแมแ่พะไป
กนิเลีย้ง  แตแ่มแ่พะรูท้นั จงึลวงตอบดว้ยปัญญาของตนวา่ยนิดทีีจ่ะไป แต่ขอจะ
พาสหายผูใ้หญ่สีท่า่นคอื สนุขัมาลยิะ สนุขัรกัขะ สนุขัปิงคคิะ และสนุขัชมัพกุะ
ซึง่มบีรวิารตวัละ ๕๐๐ ไปดว้ย ทาํใหน้างสนุขัจิง้จอกเกดิความกลวัตายจากหมา
ป่าเหล่านัน้ จงึบอกแมแ่พะวา่ เธอจะไปหรอืไมไ่ปกไ็ด ้ฉนัไมว่า่เพราะถา้เธอไป
จะไมม่คีนดแูลบา้นเรอืนขา้วของจะหาย เรือ่งเธออยูส่บาย ฉนัจะบอกแก่สามฉีนั
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ให ้ วา่แลว้รบีกลบัไปทีถ่ํ้าชวนสนุขัปตูมิงัสะสามหีนีไปอยูท่ีอ่ื่นทนัทไีมก่ลบัมา
รบกวนอกี คนพาลเมือ่คนอื่นรูท้นักรรมชัว่ของตนยอ่มเดอืดรอ้น ผูท้ีแ่ลดใูนเวลา
ทีไ่มค่วรยอ่มเสือ่มจากประโยชน์ทีค่วรจะได ้(ข.ุชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๙๖/๓๑๗) 

ปตูิมขุเปตวตัถ ุ: เรื่องเปรตปากเน่า เป็นการกล่าวถงึเรือ่งแสดงผลแหง่กรรมชัว่ของภกิษุรปู
หน่ึงในศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ คอื ไมส่าํรวมปาก 
ชอบพดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูยยุงใหภ้กิษุอื่น ๆ แตกสามคัคกีนั(ข.ุเปต.(ไทย) 
๒๖/๗/๑๖๘) 

ปตูิมตุตเภสชั  : ยาดองน้ํามตูรเน่า เป็นปัจจยัในการดาํรงชพีทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงของบรรพชติ 
เพราะมมีลูคา่น้อย หาไดง้า่ย และไมม่โีทษ ดงัปรากฏในสนัตุฏฐสิตูรและสลุภ
สตูร   (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒; ข.ุอติ.ิ (ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๒๘) 

  ยาดองน้ํามตูรเน่า หมายถงึ ยาอยา่งหนึ่งทีป่รุงโดยนําผลไม ้ เชน่ 
มะขามป้อม หรอืผลสมอ มาดองดว้ยน้ํามตูรววัทีเ่รยีกวา่ น้ํามตูรเน่า 

ปทูอง :(สวุณฺณกกฺกฏก) : ปสูทีอง ปรากฏในอาฏานาฏยิสตูร  (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๑/
๒๒๘,๒๙๑/๒๔๑) ในสวุณัณกกักฏกชาดก ปทุมวรรค (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๔๙/
๑๓๑) และในสวุณัณกกักฏกชาดก  ขรปุตตวรรค  (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๙๔/๒๔๕) 

  ในอาฏานาฏยิสตูร  ปทูองอาศยัอยูใ่นสระบวัของนครวสิาณา ราชธานีของ
ทา้วกุเวร ผูค้รองอุตตรกุรุทวปี ปทูองไมม่บีทบาทอะไร เป็นเพยีงองคป์ระกอบ
แหง่ความอุดมสมบรูณ์ของราชธานีนัน้เทา่นัน้ 

  ในสวุณัณกกักฏกชาดก แห่งปทุมวรรค ปทูองชว่ยใหช้า้งพงัไมท่ิง้ชา้งพลาย 
(พระโพธสิตัว)์ ซึง่มอีาย ุ ๖๐ ปีไป โดยหนีบเทา้ชา้งพลายไวแ้ละปล่อยเมือ่
ชา้งพงัออ้นวอนวา่จะไมท่อดทิง้ จะอยูค่รองคูก่นัตลอดไป 

  ในสวุณัณกกักฏกชาดก แหง่ขรปุตตวรรคแสดงวา่ ปทูองเป็นผูฉ้ลาด รูท้นั
เหตุการณ์ สามารถชว่ยผูม้อุีปการคุณใหร้อดตายได ้ เรือ่งมวีา่ กากบัง(ูเหา่)เป็น
เพือ่นรกักนัมาก ปทูองเหน็งกูดัชายผูม้อุีปการคุณ จงึหนีบกาไวแ้น่น กาขอใหงู้
ชว่ย เมือ่งมูาชว่ย ปทูองจงึหนีบงไูวด้ว้ย งถูามเหตุผลทีห่นีบกาและง ูปทูองบอก
วา่ ตอ้งการใหง้ดูดูพษิจากชายผูม้อุีปการคุณ งบูอกใหป้ล่อยทัง้ตนและกาก่อน
แลว้จะชว่ยชวีติชายใจดใีห ้ ปทูองรูก้ลลวงของงจูงึไมย่อมและบอกใหง้ชูว่ยชาย
ใจดกี่อนจงึจะปล่อยกา งตูอ้งปฏบิตัติาม ชายใจดจีงึรอดชวีติ 

  พระพทุธเจา้ทรงสรุปในตอนทา้ยวา่ กา คอื พระเทวทตั ง ูคอื มาร ปทูอง คอื 
พระอานนท ์และชายใจด ีคอื พระองคเ์อง 
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  ปทูองตามหลกัฐาน ๓ แหง่ทีก่ล่าวถงึ ไมใ่ชต่วัเดยีวกนั แต่ในชาดกทัง้สอง
อาจเป็นตวัเดยีวกนั คอืเป็นอดตีชาตขิองพระอานนท ์ ต่างแต่เป็นคนละชาตกินั
เทา่นัน้ 

ปู่ ย่าตายาย : ญาตสิายโลหติ เป็นคาํกล่าวของมหาปชาบดโีคตมเีถรกีบัพระผูม้พีระภาคซึง่
กล่าวถงึในอดตีชาต ิ

                        อธบิาย มาในมหาปชาปตโิคตมเีถรคีาถา ภาษติของพระมหาปชาบดโีคตมี
เถร ี พระนางประสงคจ์ะสดดุพีระคุณพระศาสดา จงึไดก้ล่าววา่ พระพทุธเจา้ผู้
ทรงแกลว้กลา้สงูสดุกวา่สตัวท์ัง้ปวง หมอ่มฉนัขอนอบน้อมพระพทุธองคผ์ูท้รง
ชว่ยปลดเปลือ้งหมอ่มฉนั และชนอื่นเป็นจาํนวนมากใหพ้น้จากทุกข ์ หมอ่มฉัน
กาํหนดรูทุ้กขท์ัง้ปวงแลว้ ทาํตณัหาซึง่เป็นเหตุแหง่ทุกขใ์หเ้หอืดแหง้แลว้ ได้
เจรญิมรรคซึง่ประกอบดว้ยองค ์ ๘ และไดบ้รรลุนิโรธแลว้ ชนทัง้หลายเป็น
มารดาบดิา เป็นบุตรธดิา เป็นพีน้่อง เป็นปู่ ยา่ตายายกนัมาในชาตกิ่อน ๆ หม่อม
ฉนัไมรู่ต้ามความเป็นจรงิ ไม่พบทีพ่ึง่จงึทอ่งเทีย่วไป เพราะหมอ่มฉนัไดพ้บพระ
ผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้แลว้ รา่งกายนี้เป็นรา่งกายทีม่ใีนภพสดุทา้ย การเวยีน
วา่ยตายเกดิสิน้ไปแลว้ บดัน้ี ไมม่กีารเกดิอกี (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๕๙/
๕๘๐) 

ปรูณกสัสปะ, เจ้าลทัธิ : เจา้ลทัธหิน่ึงในหกลทัธ ิ นามวา่ ปรูณกสัสปะแจง้ความจาํนงคก์บั
เศรษฐกีรุงราชคฤหฺว์า่ตนมฤีทธิเ์หาะเอาบาตรไมจ้นัทน์ได ้

                             อธบิาย เรือ่งบาตรไมจ้นัทน์เกดิขึน้ในกรุงราชคฤห ์ เมือ่เศรษฐมีปีุ่ มแก่น
จนัทน์มคีา่มาก ทา่นมคีวามคดิวา่ “ถา้กระไร เราจะใหก้ลงึปุ่ มไมจ้นัทน์น้ีเป็น
บาตร ผงไมจ้นัทน์ทีเ่หลอืจะเกบ็ไวใ้ชแ้ลว้ใหบ้าตรเป็นทาน” ทา่นใหช้า่งกลงึปุ่ม
ไมจ้นัทน์นัน้เป็นบาตร ใสส่าแหรกแขวนไวท้ีป่ลายไมไ้ผโ่ดยผกูต่อ ๆ กนัขึน้ไป
แลว้ประกาศวา่ “สมณะหรอืพราหมณ์รปูใดทีเ่ป็นพระอรหนัตแ์ละมฤีทธิ ์จงเหาะ
ขึน้ไปปลดบาตรทีเ่ราใหแ้ลว้นําไปเถดิ” เมือ่ทราบดงันัน้ เจา้ลทัธปิรูณกสัสปะเขา้
ไปหาเศรษฐชีาวกรุงราชคฤหถ์งึทีอ่ยู ่ ไดก้ล่าวกบัเศรษฐวีา่ “อาตมานี่แหละเป็น
พระอรหนัตแ์ละมฤีทธิ ์ ทา่นโปรดใหบ้าตรแก่อาตมาเถดิ” เศรษฐตีอบวา่ “ถา้
ทา่นเป็นพระอรหนัตม์ฤีทธิก์จ็งเหาะขึน้ไปปลดบาตรทีเ่ราใหแ้ลว้เองเถดิ” 
ปรากฏวา่เจา้ลทัธทิัง้หลายพลาดไป ผลทีส่ดุ ทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะได้
เหาะขึน้สูท่อ้งฟ้าถอืบาตรนัน้ลอยเวยีนไปรอบกรุงราชคฤห ์ ๓ รอบ (ว.ิจ.ู(ไทย)
 ๗/๒๕๒/๑๗) 

ปรูณะ  กสัสปะ :เจา้ลทัธชิัน้ครุ เป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์มชีือ่เสยีง พระเจา้อชาตศตัรู
เสดจ็เขา้ไปหาทา่น เมื่อเสดจ็เขา้ไปหา พระทยัของพระองคจ์ะเบกิบานเลื่อมใส 
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                       อธบิาย เจา้ลทัธทิีพ่ระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบิุตร พระราชาแห่งแควน้มคธ 
ไดร้บัการกราบทลูจากราชอาํมาตยผ์ูห้น่ึงวา่ “ครปูรูณะ กสัสปะ เป็นเจา้หมูเ่จา้
คณะ เป็นคณาจารย ์ เป็นผูม้ชีือ่เสยีง มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลทัธ ิ คนจาํนวนมาก
ยกยอ่งกนัวา่เป็นคนด ี มปีระสบการณ์มากบวชมานาน มชีวีติอยูห่ลายรชัสมยั 
ล่วงกาลผา่นวยัมามาก พระองคจ์งึโปรดเสดจ็เขา้ไปหาทา่น เมือ่เสดจ็เขา้ไปหา 
พระทยัของพระองคจ์ะเบกิบานเลื่อมใส” มอํีามาตยแ์วดลอ้ม ประทบันัง่อยูบ่น
ปราสาทชัน้บน ขณะนัน้ ทา้วเธอทรงเปล่งอุทานวา่ "ราตรสีวา่งไสวน่ารืน่รมย ์
งดงาม น่าชื่นชมยิง่นกั เป็นฤกษ์งามยามด ี วนันี้เราควรเขา้ไปหาสมณะหรอื
พราหมณ์ผูใ้ดหนอ ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจของเราเบกิบานเลื่อมใสได”้ เมือ่เสดจ็เขา้ไป
หา พระทยัของพระองคจ์ะเบกิบานเลื่อมใส” (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๕๑/๔๘,ท.ีส.ี(ไทย)
๙/๑๖๕/๕๓, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๖/๕๓,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๖/๕๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๑๒/
๓๔๙, ท.ีส.ีอ. ๑/๑๕๑/๑๓๐, ม.ม.ูอ. ๒/๓๑๒/๑๔๐,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๘๙/๔๑๙,ม.
ม.(ไทย)๑๓/๒๓๘/๒๘๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๑๑/๑๒๔,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๖๐/๙๗,ส.ํส.
(ไทย)๑๘/๔๑๘/๔๙๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๓๗/๑๘๖,ท.ีส.ีอ. ๑๕๑/๑๓๐) 

ปรูณะ : เป็นชือ่เจา้ลทัธนิอกศาสนาสมณโคดม นามปรูณะกสัสปะ 
                         อธบิาย สภุทัทปรพิาชก เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ไดท้ลูถามพระผูม้พีระ

ภาควา่ “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ สมณพราหมณ์ทีเ่ป็นเจา้หมูเ่จา้คณะเป็น
อาจารย ์มชีือ่เสยีงเกยีรตยิศ เป็นเจา้ลทัธ ิประชาชนยกยอ่งกนัวา่เป็นคนดไีดแ้ก่ 
ปรูณะ กสัสปะ มกัขล ิโคศาล อชติะ เกสกมัพล ปกุธะ กจัจายนะ สญัชยัเวลฏัฐ
บุตร นิครนถ ์นาฏบุตรเจา้ลทัธเิหล่านัน้ทัง้หมดรูต้ามทีต่นกล่าวอา้ง หรอืไมไ่ดรู้้
ตามทีต่นกล่าวอา้ง หรอืบางพวกรู ้ บางพวกไม่รู”้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ใน
ธรรมวนิยัทีไ่มม่อีรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ยอ่มไมม่สีมณะที ่ ๑ ยอ่มไมม่สีมณะที ่ ๒ 
ย่อมไมม่สีมณะที ่๓ ยอ่มไมม่สีมณะที ่๔๑ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๓/๑๖๑) 

ปวูทายิกาวิมาน  :วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายขนม   เป็นการกล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้แก่
หญงิผูถ้วายขนมแดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๕๙๗-๖๐๔/
๖๖) 

เปขณิุยเศรษฐี : เศรษฐชีือ่เปขณิุยะ ผูม้หีลานชายชือ่โรหนะซึง่พากนักบันายสาฬหะถาม
ปัญหากบัพระนนัทกะถงึเรือ่งทีค่วรเชือ่ ๑๐ อย่าง 

                        อธบิาย มาในสาฬหสตูรเรือ่งนายสาฬหะถามถงึหลกัความเชือ่กบัทา่น
พระนนัทกะนายสาฬหะผูเ้ป็นหลานชายของมคิารเศรษฐแีละนายโรหนะผูเ้ป็น
หลานชายของเปขณุิยเศรษฐ ี ทัง้สองพาเขา้ไปหาทา่นพระนนัทกะ ทา่น
พระนนัทกะไดก้ล่าวกะทา่นทัง้สองวา่ อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกนัมา อยา่
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ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กนัมา อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการเล่าลอือย่าปลงใจเชือ่
ดว้ยการอา้งตาํราหรอืคมัภรี ์ อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ อยา่ปลงใจเชือ่เพราะ
การอนุมาน อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตุผล อย่าปลงใจเชือ่
เพราะเขา้ไดก้บัทฤษฎทีีพ่นิิจไวแ้ลว้ อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเหน็รปูลกัษณะ
น่าจะเป็นไปได ้ อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนบัถอืวา่ ทา่นสมณะนี้เป็นครขูองเราสาฬ
หะและโรหนะ เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ “ธรรมเหล่าน้ีเป็น
อกุศล ธรรมเหล่าน้ีมโีทษ ธรรมเหล่าน้ีทา่นผูรู้ต้เิตยีน ธรรมเหล่าน้ีที ่ บุคคลถอื
ปฏบิตับิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทุกข”์ เมือ่นัน้ ทา่นทัง้หลาย
ควรละธรรมเหล่านัน้เสยี (อํ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๗/๒๖๔) 

เปตติเทวนิรยาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตทีจุ่ตไิปเกดิเป็นเทวดาและเกดิในนรกเป็นตน้ 
พระผูม้พีระภาคตรสั  ๒  พระสตูรในลกัษณะเดยีวกนั  คอื  พระองคต์รสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีจุ่ตจิากภมูแิห่งเปรตแลว้ไป
เกดิในหมูเ่ทวดาจงึมจีาํนวนน้อยกวา่ (๑)  สตัวท์ีจุ่ตภิมูแิหง่เปรตแลว้ไปเกดิใน
นรก  (๒)  ในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใช้
ปลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๙๙-๑๒๐๐/๖๕๖) 

เปตติเทวเปตติวิสยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตทีจุ่ตไิปเกดิเป็นเทวดาและเกดิในภูมแิห่งเปรต
 พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ี่
จุตจิากภมูแิหง่เปรตแลว้ไปเกดิในหมูเ่ทวดาจงึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีจุ่ตจิาก
ภมูแิห่งเปรตแลว้ไปเกดิในภมูแิหง่เปรต  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่รา
ใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๒๐๑/๖๕๗) 

เปตติมนุสสนิรยาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตทีจุ่ตมิาเกดิเป็นมนุษยแ์ละเกดิในนรกเป็นตน้ 
พระผูม้พีระภาคตรสั  ๓  พระสตูรในลกัษณะเดยีวกนั  คอื  พระองคต์รสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีจุ่ตจิากภูมแิห่งเปรตแลว้มา
เกดิในหมูม่นุษยจ์งึมจีาํนวนน้อยกวา่ (๑)  สตัวท์ีจุ่ตภิมูแิหง่เปรตแลว้ไปเกดิใน
นรก  (๒)  ในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน  (๓)  ในภมูแิหง่เปรต  เหมอืนแผ่นดนิใหญ่
มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๙๖-๑๑๙๘/๖๕๖) 

เปตติวิสยั : เป็นคตภิพทีส่ตัวไ์ปเกดิชนิดหน่ึงในคต ิ๕ ซึง่เป็นคตชินิดทุคต ิ
                        อธบิาย มาในสงัคตีสิตูร เรือ่ง คตภิพทีส่ตัวไ์ปเกดิ ๕ คต ิคอื (๑) นิรยะ นรก 

(๒) ตริจัฉานโยนิ กาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน (๓) เปตตวิสิยั แดนเปรต (๔) มนุสสะ 
มนุษย ์(๕) เทวะ เทวดา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๑,องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/
๓๙/๔๙) 



 

๓๓๕๗ 
 

 

เปตเตยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่กือ้กลูแก่บดิาพระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  
เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีเ่กือ้กลูแก่บดิาจงึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่ม่
เกือ้กลูแก่บดิาเหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๑๑๓๗/๖๔๒) 

เปตโลก : โลกของเปต ผูล้่วงลบัจากโลกน้ีไป ผูม้วีบิากกรรม เสวยผลแหง่กรรมชัว่อยา่ง
สาหสั 

                         อธบิายมาในปัญจปุตตขาทกิเปตวิตัถุ เรือ่งเปรตกนิลกูคราวละ ๕ ตน ไดร้บั
วบิากกรรมเมือ่ละโลกนี้ไปแลว้ ความวา่ พระสงัฆเถระถามวา่ เธอเปลอืยกาย มี
ผวิพรรณและรปูรา่งน่าเกลยีดน่ากลวั มกีลิน่เหมน็เน่าฟุ้งไป หมูแ่มลงวนัพากนั
ไต่ตอมเกลื่อนกล่น 

                         เธอเป็นใครกนัเล่ามายนือยูใ่นทีน้ี่นางเปรตนัน้ตอบวา่ ดฉินัเกดิเป็นเปรตใน
ยมโลก ไดร้บัความลาํบาก เพราะทาํกรรมชัว่ไว ้ จงึตอ้งจากโลกนี้ไปยงัเปตโลก 
(ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๒๗/๑๗๒, ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๕๘/๓๘๑, ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/
๔๒๙/๒๓๔,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๘๘/๕๑๘) 

เปตวิสยั : ภมูหิรอืกาํเนิดแหง่เปรต ดาํรงชพีดว้ยผลทานทีพ่วกญาตอุิทศิใหจ้ากมนุษยโลก
น้ี 

                        อธบิายกาํเนิดหรอืคตทิีส่ตัวจ์ะไปเสวยกรรมของตน ม ี๕ ประการ คอื คอื (๑) 
นรก (๒) กาํเนิดดริจัฉาน (๓) เปตวสิยั (๔) มนุษย ์(๕) เทวดา คตทิัง้ ๕ น้ี เรารู้
ชดันรก ทางทีนํ่าสตัวใ์หถ้งึนรก ขอ้ปฏบิตัทิีนํ่าสตัวใ์หถ้งึนรก และรูช้ดัขอ้ปฏบิตัิ
ทีส่ตัวป์ฏบิตัแิลว้ รูช้ดัเหตุใหห้ลงัจากตายแลว้ยอ่มไปเกดิในอบาย ทุคตวินิิบาต 
นรก ในเปตวสิยันัน้ ไมม่กีสกิรรม (การทาํไรไ่ถนา) ไมม่โีครกัขกรรม การเลีย้ง
ววัไวข้าย ไมม่พีาณิชกรรม การคา้ขาย เชน่นัน้ การแลกเปลีย่นซือ้ขายดว้ยเงนิ 
กไ็มม่ ี ผูท้ีต่ายไปเกดิเป็นเปรตในเปตวสิยันัน้ ดาํรงชพีดว้ยผลทานทีพ่วกญาติ
อุทศิใหจ้ากมนุษยโลกน้ี  (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๕๓/๑๕๒,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๕๔/
๑๕๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๗๙/๓๐๐,ข.ุข.ุ(ไทย)๒๕/๖/๑๖, ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/
๑๙/๑๗๑,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๒๑/๙๘,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๒๘/๑๑๗,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๓๗/
๑๓๕,ข.ุข.ุอ. ๗/๑๘๘) 

เป็นไข้หนัก : อาการไขข้องพระอนาถปิณฑกิเศรษฐมีอีาการเหมอืนคนทีแ่ขง็แรงใชเ้หลก็
แหลมคมทิม่แทงศรีษะ เหมอืนคนทีแ่ขง็แรงใชเ้ชอืกหนงัทีเ่หนียวขนัทีศ่รีษะ 
เหมอืนคนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โคผูช้าํนาญ ใชม้ดีแล่เนื้อทีค่มกรดีทอ้ง เหมอืน
คนทีแ่ขง็แรง ๒ คน จบัแขนคนทีอ่่อนแอกวา่คนละขา้งยา่งใหร้อ้นบนหลุมถ่าน
เพลงิ 



 

๓๓๕๘ 
 

 

                         อธบิาย มาในสฬายตนวรรค หมวดวา่ดว้ยอายตนะ ๖ ประการ 
อนาถปิณฑโิกวาทสตูร การใหโ้อวาทแก่อนาถบณิฑกิคหบด ี ซึง่เศรษฐเีป็นไข้
หนกัใหบุ้รุษไปกราบทลูพระผูม้พีระภาค และพระสารบีุตรใหไ้ปเยีย่ม และพระ
สารบีุตรไดแ้สดงธรรมมกีถาใหฟั้ง เรือ่งไมย่ดึมัน่ในอายตนะภายในและภายนอก 
ขนัธ ์ ๕ แสดงธรรมใหเ้ศรษฐพีงึสาํเหนียกในเรือ่งนี้อยา่งนี้ว่า ‘อารมณ์ใดทีเ่รา
เหน็ฟัง ทราบ รูแ้จง้ แสวงหา ไดพ้จิารณาแลว้ดว้ยใจ เราจกัไมย่ดึมัน่ อารมณ์
แมน้ัน้ และวญิญาณทีอ่าศยัอารมณ์นัน้ของเรากจ็กัไมม่’ี เมือ่พระสารบีุตรและ
ทา่นพระอานนทไ์ดโ้อวาทอนาถบณิฑกิคหบดดีว้ยโอวาทน้ี ลกุขึน้จากอาสนะ
แลว้จากไป เมือ่ท่านพระสารบีุตรและทา่นพระอานนทจ์ากไปแลว้ไมน่าน อนาถ
บณิฑกิคหบด ี กไ็ดท้าํกาลกริยิาแลว้ไปเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดุสติ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/
๓๘๓/๔๓๓,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๖/๑๗๘) 

เป็นคนเซอะ : เป็นใบม้ ี น้ําลายไหล หมายถงึใชป้ากพดูไดบ้า้ง พดูไมช่ดั ผูไ้มฉ่ลาดพดูไม่
ฉลาดฟัง และไมฉ่ลาดในภาษาทีจ่ะพดู  คนโออ้วด ไมรู่ค้วามแหง่คาํสภุาษติและ
ทุพภาษติได ้

                        อธบิาย เรือ่งธรรม ๘ ประการ ซึง่ประการที ่๗ กล่าววา่ พระตถาคตอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็อุบตัขิึน้ในโลกแลว้แต่บุคคลนี้เป็นผูก้ลบัมาเกดิในมชัฌมิ
ชนบท เป็นคนมปัีญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ ไม่สามารถจะรูเ้น้ือความ
แหง่คาํสภุาษติและทุพภาษติไดน้ี้กเ็ป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะไมใ่ชส่มยัเพือ่จะอยู่
ประพฤตพิรหมจรรย ์  (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๑๔,องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๑๒/๔๘,ส.ํ
ม.อ. ๓/๒๒๕-๒๓๑/๒๒๓) 

เป็นคนถ่อย : คนไมด่ ี คนเลว ประพฤตใินกามเปิดเผย ถูกปาดว้ยฝุ่ น ดว้ยขีเ้ถา้ ดว้ยมลูโค 
พรอ้มกบัพดูวา่ คนถ่อย จงฉิบหาย 

                         อธบิายมาในอคัคญัสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
วา่ เมือ่สตัวเ์หล่านัน้บรโิภคขา้วสาล ีซึง่เกดิสกุเองในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ มขีา้วสาลนีัน้
เป็นภกัษา มขีา้วสาลนีัน้เป็นอาหาร ไดด้าํรงอยูน่านแสนนาน สตัวเ์หล่านัน้จงึมี
รา่งกายหยาบขึน้ ทัง้ผวิพรรณกป็รากฏแตกต่างกนัและอวยัวะเพศหญงิปรากฏ
แก่ผูเ้ป็นหญงิ อวยัวะเพศชายปรากฏแก่ผูเ้ป็นชาย กล่าวกนัวา่ หญงิเพง่ดชูาย 
และชายกเ็พง่ดหูญงินานเกนิไป เมือ่ชนทัง้ ๒ เพศต่างเพง่ดกูนัและกนันาน
เกนิไป กเ็กดิความกาํหนดัขึน้ ความเร่ารอ้นกป็รากฏขึน้ในกาย เพราะความเรา่
รอ้นเป็นปัจจยั ชนเหล่านัน้จงึไดเ้สพเมถุนธรรม กโ็ดยสมยันัน้ สตัวเ์หล่าใดเหน็
สตัวเ์หล่าอื่นกาํลงัเสพเมถุนกนัจงึขวา้งฝุ่ นใสบ่า้ง ขวา้งขีเ้ถา้ใสบ่า้ง ขวา้งมลูโค



 

๓๓๕๙ 
 

 

ใสบ่า้ง ดว้ยกล่าววา่ คนถ่อย เจา้จงฉิบหาย จงถอยไป (ท.ีปา.(ไทย) ๑๓/
๔๑๐/๕๑๓) 

เป็นเจ้าของธรรม : หมายถงึเป็นเจา้ของโพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ 
                         อธบิาย พระอานนทก์ล่าวกะภกิษุทัง้หลายถงึสรรพคุณของพระผูม้พีระ

ภาควา่ พระองค ์ เป็นผูม้พีระจกัษุ มพีระญาณ มพีระธรรม เป็นผูป้ระเสรฐิ ตรสั
บอกได ้ ทรงใหเ้ป็นไปได ้ ทรงแสดงประโยชน์ ประทานอมตธรรม เป็นเจา้ของ
ธรรม เป็นพระตถาคต ทรงรูธ้รรมทีค่วรรู ้ ทรงเหน็ธรรมทีค่วรเหน็ กเ็วลานี้แล 
เป็นเวลาสมควรทีท่า่นทัง้หลายพงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถาม
เน้ือความน้ีพงึทรงจาํเนื้อความนัน้ไวต้ามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงตอบแก่ทา่น
ทัง้หลาย”(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๕/๒๖๓, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๒/
๓๑๐,องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๑๑๓-๑๑๖/๔๓๙) 

เป็นชู้,เป็นชู้กบัภรรยาของผ ูอ้ ื่น : การลบัลอบเป็นชูก้บัหญงิทีม่สีาม ี อยูใ่นการครอบครองของ
สาม ีการประพฤตใินกาเมสมุจิฉาจาร 

                        อธบิาย มาในเขมเสฏฐปิุตตวตัถุ เรือ่งบุตรเศรษฐชีือ่เขมกะ พระผูม้พีระภาค
ตรสัพระคาถานี้แก่นายเขมกะผูช้อบเป็นชูก้บัภรรยาของคนอื่นวา่ นรชนที่
ประมาท ชอบเป็นชูก้บัภรรยาของผูอ้ื่น ยอ่มถงึฐานะ๒ ๔ ประการ คอื (๑) ได้
บาป (๒) นอนไมเ่ป็นสขุ (๓) ถูกนินทา (๔) ตกนรก เพราะการไดบ้าป ๑ การได้
คตทิีเ่ลว ๑ หญงิชายทีต่่างสะดุง้กลวัมคีวามสนุกนิดหน่อย ๑ ถูกพระราชาลง
พระอาชญาอยา่งหนกั ๑ นรชนจงึไมค่วรเป็นชูก้บัภรรยาของผูอ้ื่น (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๓๐๙/๑๒๙) 

เป็นทางมาแห่งธลุ ี : เป็นทีเ่กดิและเป็นทีต่ ัง้แหง่กเิลสอนัทาํจติใหเ้ศรา้หมองเชน่ราคะเป็นตน้ 
เพราะการอยูค่รองเรอืน  

                        อธบิาย พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระภกิษุทัง้หลายถงึการอยูค่รองเรอืน เป็น
ทางมาแหง่ธุลวีา่ คหบดหีรอืบุตรคหบดผีูเ้กดิภายหลงัในตระกูลใดตระกลูหนึ่ง
ฟังธรรมนัน้แลว้ไดศ้รทัธาในตถาคต ไดศ้รทัธาแลว้พจิารณาเหน็วา่ ‘ฆราวาส 
(การอยูค่รองเรอืน) คบัแคบ เป็นทางมาแหง่ธุล ี บรรพชาปลอดโปรง่ การที่
บุคคลผูค้รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นดุจสงัขท์ี่
ขดัแลว้นี้มใิชท่าํไดง้า่ย ทางทีด่เีราควรจะปลงผมและหนวด ครองผา้กาสายะ
ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๕, ท.ีส.ีอ.๑๙๑/
๑๖๓, องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๑๙๘/๔๒๒) 

เป็นที่กงัวล : ความกงัวลใจ เป็นภาระน่าหว่งในตวัเองหรอืกบัคนอื่น 



 

๓๓๖๐ 
 

 

                         อธบิายมาในสมณสจัจสตูร เรือ่ง สจัจะของพราหมณ์ ๔ ประการ หน่ึงในนัน้ 
คอื สจัจที ่๔ ความวา่ พราหมณ์กล่าววา่ ‘ไมม่เีราเป็นทีก่งัวลของใคร ๆ ในที่
ไหน ๆ และไมม่ผีูอ้ื่นเป็นทีก่งัวลของเราในทีไ่หน ๆ‘พราหมณ์ เมื่อพดูอยา่งนี้ 
ชือ่วา่พดูจรงิ ไม่ใชพ่ดูเทจ็ เพราะการพดูนัน้ เขาจงึไมส่าํคญัตนวา่ ‘เป็นสมณะ’ 
ไมส่าํคญัตนวา่ ‘เป็นพราหมณ์’ไมส่าํคญัตนวา่ ‘เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เขา’ ไมส่าํคญั
ตนวา่ ‘เป็นผูเ้สมอเขา’ ไมส่าํคญัตนวา่ ‘เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา’ และเขารูส้จัจะ จงึ
ปฏบิตัปิฏปิทาทีไ่มใ่หก้งัวล ปรพิาชกทัง้หลาย สจัจะของพราหมณ์ ๔ ประการนี้
แล อนัเราทาํใหแ้จง้ดว้ย ปัญญาอนัยิง่เองแลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ืน่รูต้าม (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๕/๒๖๖) 

เป็นทุกข  ์: สภาพทีท่นอยูไ่ดย้าก ตอ้งเปลีย่นสภาพไป อยูใ่นสภาพเดมิไมไ่ด ้ ขนัธ ์๕ เป็น
ทุกข ์

                      อธบิาย มาในยทนิจจสตูร ทุกขสตูร วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้ เป็นทุกข ์สิง่ใดเป็นทุกข ์
สิง่นัน้เป็นอนตัตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเหน็ดว้ยปัญญาอนั
ชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้วา่ ‘นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตา
ของเรา’ กล่าวโดยสรุป ขนัธเ์ป็นทุกข ์(ส.ํข.(ไทย)๑๗/๑๕/๒๙,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๑๖/
๒๙,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๑๙/๓๑,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๒๖/๓๘, ส.ํข.(ไทย)๑๗/๔๓/๖๐,ข.ุป.
(ไทย)๓๑/๑๐/๑๗) 

เป็นทูต : ผูนํ้าขอ้ความไปแจง้ทัง้ ๒ ฝ่าย, ผูนํ้าขา่วไปแจง้ทัง้ ๒ ฝ่าย ซึง่พระผูม้พีระภาค
ตรสัถามถงึการมทีตูของนางภคนีิโสมากบัภคนีิสกุลา 

                       อธบิาย มาในกณัณกตัถลสตูร พระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ 
กราบทลูถามถงึสขุภาพของนางภคนีิโสมากบัภคนีิสกุลาวา่ ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ พระภคนีิโสมาและพระภคนีิสกุลา ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมโีรคน้อย 
พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ มหาบพติร พระภคนีิโสมาและพระภคนีิสกุลา ไม่
ทรงไดผู้อ้ื่นเป็นทตูแลว้หรอื พระเจา้ปเสนทโิกศลทลูตอบวา่ ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ พระภคนีิโสมาและพระภคนีิสกุลา ไดส้ดบัขา่ววา่ ‘ไดย้นิวา่ วนันี้ พระ
เจา้ปเสนทโิกศลบรโิภคอาหารเชา้เสรจ็แลว้ ภายหลงัเวลาพระกระยาหารจกัมา
เฝ้าพระผูม้พีระภาค’ ครัง้นัน้พระภคนีิโสมาและพระภคนีิสกุลา ไดเ้ขา้มาหา
หมอ่มฉนัในทีบ่รโิภคอาหารแลว้รบัสัง่วา่ ‘ขา้แต่มหาราช ถา้เชน่นัน้ ขอพระองค์
ทรงถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ขอจงทลูถาม
ถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธน้อย กระปรีก้ระเปรา่ มพีระพลานามยั
สมบรูณ์ อยูส่าํราญ ตามคาํของหมอ่มฉนัทัง้สองดว้ยเถดิ พระผูม้พีระภาคตรสั



 

๓๓๖๑ 
 

 

วา่ “มหาบพติร ขอพระภคนีิโสมาและพระภคนีิสกุลาจงทรงพระสาํราญเถดิ” (ม.
ม.(ไทย)๑๓/๓๗๖/๔๖๑) 

เป็นไท : เป็นอสิระ ไมเ่ป็นทาส เปรยีบคนทีไ่มม่หีน้ีสนิ พน้จากการจองจาํ เปรยีบภกิษุผู้
ละนิวรณ์ไดแ้ลว้อยูอ่ยา่งรม่เยน็ 

                        อธบิายบุคคลผูพ้น้จากความเป็นทาส พึง่ตวัเองได ้ไมต่อ้งพึง่ผูอ้ื่น เป็นไทแก่
ตวัเอง จะไปไหนกไ็ดต้ามใจชอบ เขาคดิวา่ ‘เมือ่ก่อนเราเป็นทาส พึง่ตวัเอง
ไมไ่ด ้ ตอ้งพึง่ผูอ้ื่น จะไปไหนตามใจชอบกไ็มไ่ด ้ เวลานี้พน้จากความเป็นทาส 
พึง่ตวัเองได ้ไมต่อ้งพึง่ผูอ้ื่น เป็นไทแก่ตวัเอง จะไปไหนกไ็ดต้ามใจชอบ’ เพราะ
ความเป็นไทแก่ตวัเองเป็นเหตุ เขาจงึไดร้บัความเบกิบานใจและความสขุใจ มี
ขอ้เปรยีบเทยีบวา่ ภกิษุพจิารณาเหน็นิวรณ์ ๕ ทีต่นละไดแ้ลว้ เหมอืนความไมม่ี
หน้ี ความไมม่โีรค การพน้โทษจากเรอืนจาํ ความเป็นไทแก่ตวัเอง และภมูสิถาน
อนัสงบรม่เยน็ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๒๑/๗๕,ท.ีส.ี(ทไย)๙/๒๒๔/๗๕,ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๔๖๒/๒๐๒,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๖๕/๒๐๓, ท.ีม.(ทไย)๑๐/๑๔๑/๘๘,ท.ีม.(ไทย)๑๐/
๑๕๙/๑๐๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๒๖/๔๕๙,ม.ูม.ู(ไทย)๑๒/๔๙๒/๕๓๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๐๐/๓๕๗,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๕๔/๖๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐/๔๒๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)
๒๒/๑๑/๔๒๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๒/๔๒๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๒/
๕๐,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๒/๒๑๔) 

เป็นธรรม : ถูกตอ้ง ไมม่โีทษ ชอบดว้ยธรรมจากตนเองและสาํหรบัผูอ้ื่น 
                        อธบิาย กล่าวถงึศาสดาทีส่มควรถูกทกัทว้ง ๓ ประเภท คอื (๑) ศาสดาบาง

คน (คน) ยงัไมบ่รรลุจุดมุง่หมายแหง่ความเป็นสมณะ แสดงธรรมสอนสาวกวา่ 
‘เรือ่งนี้มเีพือ่ประโยชน์และเพือ่ความสขุแก่พวกทา่น’ แต่สาวกของเขาไมต่ัง้ใจ
ฟัง ไมต่ัง้ใจเพือ่จะรู ้ และหลกีเลีย่งทีจ่ะประพฤตติามคาํสัง่สอน เขาสมควรถูก
ทกัทว้ง เปรยีบเสมอืนบุรษุทีป่ระชดิตวัสตรผีูก้าํลงัถอยหนี หรอืเปรยีบเหมอืน
บุรุษสวมกอดสตรทีีห่นัหลงัให ้ ขอ้อุปไมยนี้กเ็ชน่กนั เราเรยีกขอ้เปรยีบเทยีบ
อยา่งนี้วา่ เป็นความโลภอนัชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูร้บัคาํสอนใดจะชว่ยผูส้อนได’้ 
ทัง้การทกัทว้งของผูท้กัทว้งศาสดาประเภทนี้กจ็ดัวา่จรงิ แท ้เป็นธรรม ไมม่โีทษ 
(๒) ศาสดาบางคนยงัไมบ่รรลุจุดมุง่หมายแหง่ความเป็นสมณะ แสดงธรรมสอน
สาวกวา่ ‘เรือ่งน้ีมเีพือ่ประโยชน์และเพือ่ความสขุแก่พวกทา่น’ สาวกของเขาก็
ตัง้ใจฟัง ตัง้ใจเพือ่จะรู ้ และไมห่ลกีเลีย่งทีจ่ะประพฤตติามคาํสัง่สอน เขาสมควร
ถูกทกัทว้ง เปรยีบเหมอืนคนผูล้ะเลยนาของตน เขา้ใจนาของผูอ้ื่นวา่เป็นทีอ่นั
ตนควรบํารุง ขอ้อุปไมยนี้กเ็ชน่เดยีวกนั เราเรยีกขอ้เปรยีบเทยีบอยา่งนี้วา่เป็น
ความโลภอนัชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูร้บัคาํสอนใดจะชว่ยผูส้อนได’้ น้ีคอืศาสดา
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ประเภทที ่๒ ซึง่สมควรถูกทกัทว้ง ทัง้การทกัทว้งของผูท้กัทว้งศาสดาประเภทน้ี
กจ็ดัวา่จรงิ แท ้ เป็นธรรม ไมม่โีทษ (๓) ศาสดาบางคนไดบ้รรลุจุดมุง่หมายแหง่
ความเป็นสมณะ แสดงธรรมสอนสาวกวา่ ‘เรือ่งนี้มเีพือ่ประโยชน์และเพือ่
ความสขุแก่พวกท่าน’ แต่สาวกของเขากลบัไมต่ัง้ใจฟัง ไมต่ัง้ใจเพือ่จะรู ้ และยงั
หลกีเลีย่งทีจ่ะประพฤตติามคาํสัง่สอน เขาสมควรถูกทกัทว้งเปรยีบเหมอืนบุคคล
ผูต้ดัเครื่องจองจาํเก่าออกแลว้ สรา้งเครือ่งจองจาํใหมข่ึน้มาแทน เราเรยีกขอ้
เปรยีบเทยีบอย่างนี้วา่ เป็นความโลภอนัชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูร้บัคาํสอนใดจะชว่ย
ผูส้อนได’้ น้ีคอืศาสดาประเภทที ่ ๓ ซึง่สมควรถูกทกัทว้ง ทัง้การทกัทว้งของผู้
ทกัทว้งศาสดาประเภทนี้กจ็ดัวา่จรงิ แทเ้ป็นธรรม ไมม่โีทษ  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๕๑๓/๒๒๖,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๑๓/๒๒๗,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๑๔/๒๒๗,ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๕๑๕/๒๒๘, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๑๖/๒๒๘,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๑๖/๒๒๙) 

เป็นธรรมดาอย่างนี้ : สิง่ ๓ สิง่ คอื อาย ุไออุ่น และวญิญาณ เป็นปัจจยัทีท่าํใหก้ายน้ีอดทน
ต่ออริยิาบถมกีารยนืและการเดนิเป็นตน้ได ้แต่เมือ่สิง่ ๓ สิง่นี้ขาดไป กายนี้จงึมี
ความเน่าเป่ือยเป็นธรรมดา มภีาวะอยา่งนี้ หมายถงึจกัมกีารพองขึน้เป็นตน้
อยา่งนี้ทเีดยีว ไมล่่วงพน้อยา่งนี้ไปได ้ หมายถงึไมล่่วงพน้จากการพองขึน้เป็น
ตน้ไปได ้

                         อธบิาย การพจิารณากายในสภาพทีก่ายเปลีย่นแปลงไปโดยเขา้ไป
เปรยีบอยา่งนัน้วา่‘แมก้ายน้ีกเ็ป็นธรรมดาอยา่งน้ี มภีาวะอยา่งนี้ ไมล่่วงพน้
อยา่งนี้ไปได‘้ พระภกิษุเหน็สรรีะทีถู่กทิง้ไวใ้นป่าชา้ ถูกฝงูกา นกเหยีย่ว นกแรง้ 
สนุขั สนุขั จิง้จอกหรอืสตัวม์ชีวีติชนิดต่าง ๆ กาํลงักดักนิ กน้็อมกายน้ีแลเขา้ไป
เปรยีบวา่ ‘แมก้ายนี้กเ็ป็นธรรมดาอยา่งนี้ มภีาวะอยา่งนี้ ไมล่่วงพน้อยา่งนี้ไปได’้ 
ภกิษุนัน้เหน็สรรีะทีถู่กทิง้ไวใ้นป่าชา้ มโีครงกระดกู มเีน้ือและเลอืด มเีอน็ รงึรดั
ไว ้ ฯลฯ มแีต่โครงกระดกู ไมม่เีนื้อและเลอืด มเีอน็รงึรดัไว ้ ฯลฯ มแีต่โครง 
กระดกู ปราศจากเนื้อและเลอืด ยงัมเีอน็รงึรดัไว ้ ฯลฯ มแีต่ทอ่นกระดกู
ปราศจากเครือ่งผกู กระจดักระจายไปคนละทศิละทาง คอื กระดกูมอืไปทางหนึ่ง 
กระดกูเทา้ไปทางหน่ึง กระดกูแขง้ไปทางหนึ่ง กระดกูขาไปทางหนึ่ง กระดกู
สะเอวไปทางหนึ่ง กระดกูสนัหลงัไปทางหนึ่ง กะโหลกศรีษะไปทางหนึ่งอยา่งไร 
กน้็อมกายน้ีแลเขา้ไปเปรยีบอยา่งนัน้ หรอืภกิษุนัน้เหน็สรรีะทีถู่กทิง้ไวใ้นป่าชา้ 
เป็นกระดกูมสีขีาวเหมอืนสสีงัข ์ เป็นกระดกูทีส่ตัวท์าํใหเ้ป็นกอง ๆ เกนิหนึ่งปี 
เป็นกระดกูผแุตกเป็นชิน้เลก็ๆ อยา่งไรกน้็อมกายน้ีแลเขา้ไปเปรยีบอยา่งนัน้วา่ 
‘แมก้ายนี้ กเ็ป็นธรรมดาอยา่งนี้ มภีาวะ อยา่งนี้ ไมล่่วงพน้อยา่งนี้ไปได’้ น้ีเป็น
อนุสสตปัิฏฐานทีภ่กิษุเจรญิทาํใหม้ากแลว้อยา่งนี้ยอ่มเป็นไปเพือ่ถอนอสัมมิานะ
ได ้(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๙/๔๗๐ , องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๙/๑๑๓) 



 

๓๓๖๓ 
 

 

เป็นเนื้อนาบญุอนัยอดเยี่ยมของโลก  :เป็นพทุธคุณขอ้ทีว่า่ อนุตฺตร ํปุญฺญกฺเขตฺต ํโลกสฺส 
                         อธบิาย มาในนวตัตพัพงัสงัโฆทกัขณิงัปฏคิคณัหาตตีกิถา วา่ดว้ยไม่

ควรยอมรบัวา่พระสงฆร์บัทกัษณิาเป็นบทสนทนาระหว่างพระปรวาทกีบัพระสก
วาท ี เมือ่ ทา่นพระ สก. ถามพระ ปร๑. วา่ ทา่นไม่ยอมรบัวา่ “พระสงฆร์บั
ทกัษณิาได”้ ใชไ่หม ทา่น ปร.๑ ตอบวา่ ใช๒่ สก.ถามว่า พระสงฆเ์ป็นผูค้วรแก่
ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี
เป็นเนื้อนาบญุอนัยอดเยีย่มของโลกใชไ่หม ปร. ตอบวา่ ใช ่ สก. ถามวา่ หาก
พระสงฆเ์ป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบัควรแก่ทกัษณิา 
ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นเนื้อนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก ดงันัน้ ทา่นจงึควร
ยอมรบัวา่ “พระสงฆร์บัทกัษณิาได”้ สก. ถามวา่ ทา่นไมย่อมรบัวา่ “พระสงฆร์บั
ทกัษณิาได”้ ใชไ่หม ปร. ตอบวา่ ใช ่สก. ถามวา่ อรยิบุคคล ๔ คู่ คอื ๘ บุคคล 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เป็นผูค้วรแก่ทกัษณิามใิชห่รอื ปร. ตอบวา่ ใช ่  (ปร.๑ 
หมายถงึภกิษุในนิกายเวตุลลกะ (มหาปุญญวาท)ี คาํวา่ใช๒่ หมายถงึเพราะมี
ความเหน็วา่ วา่โดยปรมตัถ ์ มรรคและผลเทา่นัน้ชือ่วา่สงฆ ์ ขึน้ชือ่วา่สงฆอ์ื่นไป
จากมรรคและผล ยอ่มไมม่ ีมรรคและผลยอ่มรบัอะไร ๆ ไมไ่ด ้ดงันัน้ จงึไมค่วร
กล่าววา่ พระสงฆร์บัทกัษณิาได)้  (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๗๙๑/๘๒๖,อภ.ิปญฺจ.อ. 
๗๙๑-๗๙๒/๒๙๓-๒๙๔, อภ.ิปญฺจ.อ.๗๙๑-๗๙๒/๒๙๓-๒๙๔)      

เป็นบณัฑิต : เป็นคาํอวดฉลาดของอคัคเิวสนะนิครนถบุตร แตเ่ป็นคาํยกยอ่งของพระผูม้พีระ
ภาควา่ ธมัมทนินาภกิขณีุ เป็นบณัฑติ มปัีญญามาก 

                       อธบิาย บณัฑติเป็นคาํอวดฉลาดของนิครนถบุตรแต่เป็นยกยอ่งพระธมัมทนินา
ภกิขณุี ความวา่ สจัจกะ นิครนถบตุรอาศยัอยูใ่นกรุงเวสาล ีเป็นนกัโตว้าทะ พดู
ยกตนวา่เป็นบณัฑติ ชนจาํนวนมากยกยอ่งวา่เป็นผูม้ลีทัธดิ ีเชา้วนัหนึ่ง นิครนถ
บุตรเขา้ไปหาพระอสัสช ิ ไดส้นทนาปราศรยั ไดถ้ามวา่ “ทา่นพระอสัสช ิ พระ
สมณโคดมแนะนําพวกสาวกอยา่งไร และคาํสัง่สอนของพระสมณโคดมทีเ่ป็นไป
ในพวกสาวกโดยสว่นมากเป็นอยา่งไร” ทา่นพระอสัสชติอบวา่ “พระผูม้พีระภาค
ทรงแนะนําและคาํสัง่สอนสาวกวา่ ‘รปูไมเ่ทีย่ง เวทนาไมเ่ทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง 
สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่ง วญิญาณไมเ่ทีย่ง รปูไมใ่ชอ่ตัตา เวทนาไมใ่ชอ่ตัตา 
สญัญาไมใ่ชอ่ตัตา สงัขารทัง้หลายไมใ่ชอ่ตัตา วญิญาณไมใ่ชอ่ตัตา สงัขาร
ทัง้หลายทัง้ปวงไม่ใชอ่ตัตาธรรมทัง้หลายทัง้ปวงไมใ่ชอ่ตัตา’ และพระผูม้พีระ
ภาคจงึไดต้รสัวา่ ธมัมทนินาภกิษุณีเป็นบณัฑติ มปัีญญามาก (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๓๕๓/๓๘๘, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๖๗/๕๐๘) 



 

๓๓๖๔ 
 

 

เป็นบาปอกศุล : ความชัว่ ความเลว การประพฤตตินในทางตํ่าทรามตามอาํนาจความ
ปรารถนาทีภ่กิษุละไดแ้ลว้ ไมม่โีทษในทีไ่หน ๆ 

                         อธบิายบาปอกุศลทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึ่งละไดแ้ลว้ แต่ยงัปรากฏและเล่าขานกนั
อยู ่ แมเ้ธอจะอยูใ่นเสนาสนะใกลบ้า้น รบันิมนต ์ ครองจวีรของคหบดกีต็าม 
เพือ่นพรหมจารทีัง้หลายกส็กัการะ เคารพ นบัถอื บชูาเธอ ขอ้นัน้เพราะเหตุไร 
ขอ้น้ีเปรยีบดว้ยภาชนะสาํรดิ เป็นของบรสิทุธิผ์อ่งใส เจา้ของใสข่า้วสกุแหง่ขา้ว
สาลทีัง้หลาย ทีเ่ลอืกของสกปรกออกแลว้ใสแ่กงและกบัขา้วหลายอยา่งจนเตม็
ภาชนะสาํรดินัน้ปิดดว้ยภาชนะสาํรดิใบอืน่แลว้นําไปยงัรา้นตลาด คนเหน็
ภาชนะสาํรดินัน้แลว้พงึพดูอยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ สิง่ทีท่า่นนําไปนี้คอือะไร ดู
เหมอืนจะเป็นของทีน่่าพอใจอยา่งยิง่’ เขาลุกขึน้ ตอบวา่ สิง่ทีไ่มน่่ารงัเกยีจ จงึ
เกดิขึน้พรอ้มกบัการเหน็ขา้วสกุแห่งขา้วสาลนีัน้ แมค้นทีบ่รโิภคอิม่แลว้ก็
ตอ้งการบรโิภค ไมต่อ้งกล่าวถงึคนทีห่วิเลย (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๒/๕๓, ม.ม.ูอ. 
๑/๖๐/๑๕๕, ม.ม.ู ฏกีา ๑/๖๐/๓๑๑) 

เป็นประธาน : เป็นชือ่ของธรรมทีส่าํคญัในการปฏบิตั ิ เป็นชือ่ของธรรมทีส่งบและเป็นหลกั 
ประเสรฐิ และสงูสดุ 

                       อธบิายมาในสมสสีกถา วา่ดว้ยธรรมทีส่งบและเป็นประธาน ไดแ้ก่ ขนัธ ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม อพัยากตธรรม กามาวจรธรรม รู
ปาวจรธรรม อรปูาวจรธรรม อปรยิาปันนธรรม และเรยีกบรรดาภกิษผูถ้อืการอยู่
ป่าชา้เป็นวตัร ๕ จาํพวก เพราะอาศยัความมกัน้อยอยา่งเดยีว เพราะอาศยั
ความสนัโดษอยา่งเดยีว 

                          เพราะอาศยัความขดัเกลาอยา่งเดยีว เพราะอาศยัความปฏบิตัใินวตัรอนัดี
งามนี้ เป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิสดุ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญ่ทีส่ดุ (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๓๓/๕๙๑, อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๒๐๑/๒๒๖) 

เป็นไปได้ : ยอมรบัฐานะ (เหตุ) ทีใ่หเ้ป็นไปได ้ 
                      อธบิาย เป็นคาํกล่าวคาดการณ์ในทางทีด่ ี วา่ นิครนถช์ือ่ทฆีตปัสสไีดย้นิวา่ 

อุบาลคีหบด ี(สาวกนิครนถ)์ เป็นสาวกของพระสมณโคดมแลว้” ลาํดบันัน้ จงึเขา้
ไปหานิครนถ ์ นาฏบุตรถงึทีอ่ยูแ่ลว้ถามวา่ นิครนถ ์ นาฏบุตรตอบวา่ “ตปัสส ี
เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีอุ่บาลคีหบดจีะพงึเป็นสาวกของพระสมณโคดมนัน้ แต่เป็นไป
ไดท้ีพ่ระสมณโคดมจะพงึเป็นสาวกของอุบาลคีหบด”ี เป็นการคาดการณ์การ
ปฏบิตัเิพือ่ละสงัโยชน์วา่ เป็นไปไดท้ีบุ่คคลอาศยัมรรคและปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่
ละโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ประการแลว้ จกัรู ้จกัเหน็ จกัละโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ 
ประการนัน้ได ้ เป็นไปไดท้ีบุ่คคลถากเปลอืก ถากกระพีข้องตน้ไมใ้หญ่ประเภท



 

๓๓๖๕ 
 

 

ยนืตน้มแีก่นแลว้ จกัตดัแกน่นัน้ได ้ แมฉ้นัใด เป็นไปไดท้ีบุ่คคลอาศยัมรรคและ
ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ละโอรมัภาคยิ-สงัโยชน์ ๕ ประการแลว้ จกัรู ้จกัเหน็ จกัละ
โอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ประการนัน้ได ้กฉ็นันัน้เหมอืนกนั เป็นไปได ้๖ ทีภ่กิษุผู้
หลกีออกจากคณะ อยูต่ามลาํพงัผูเ้ดยีว พงึหวงัเนกขมัมสขุปวเิวกสขุ อุปสมสขุ 
สมัโพธสิุข จกัเป็นผูไ้ดส้ขุนัน้ ตามปรารถนาไดโ้ดยไมย่ากโดยไมล่าํบาก และ
คาดการณ์วา่ ภกิษุใดกต็ามดา่บรภิาษเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย วา่รา้ยพระอรยิะ 
เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้จะถงึความพนิาศอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๑/
๖๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๒/๖๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๒/๑๔๖,๑๓/๔๖๙/๕๙๒, ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๑๘๖/๒๒๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖/๓๙๗,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๓๖/๕๙๗, องฺ.
เอกก.อ. ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

เป็นไปในฝ่ายคณุวิเศษ : ธรรมสาํหรบัพจิารณาปฏบิตัใินการหลุดพน้ไดแ้ก่โยนิโสมนสกิาร 
โสวจสัสตา กลัยาณมติตตา กุศลมลู ๓ วสิงัโยค อนิทรยี ์๕ 

                       อธบิายธรรม ๑ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคุณวเิศษ คอื โยนิโสมนสกิาร ธรรม 
๒ ประการ คอื (๑) โสวจสัสตา ความเป็นผูว้า่งา่ย (๒) กลัยาณมติตตา ความมี
กลัยาณมติร ธรรม ๓ คอื กุศลมลู๓ ประการ ไดแ้ก่ (๑) กุศลมลูคอือโลภะ ความ
ไมอ่ยากได ้ (๒) กุศลมลูคอือโทสะ ความไมค่ดิประทุษรา้ย (๓) กุศลมลูคอือ
โมหะ ความไมห่ลง ธรรม ๔ ประการ คอื วสิงัโยคะ ความพราก ๔ ไดแ้ก่ (๑) 
กามโยควสิงัโยคะ ความพรากจากกามโยคะ (๒) ภวโยควสิงัโยคะ ความพราก
จากภวโยคะ (๓) ทฏิฐโิยควสิงัโยคะ ความพรากจากทฏิฐโิยคะ (๔) อวชิชา
โยควสิงัโยคะ ความพรากจากอวชิชาโยคะ ธรรม ๕ ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคุณ
วเิศษ คอื อนิทรยี ์๕ ไดแ้ก่ (๑) สทัธนิทรยี ์ อนิทรยีค์อืศรทัธา (๒) วริยินิทรยี ์
อนิทรยีค์อืวริยิะ (๓) สตนิทรยี ์อนิทรยีค์อืสต ิ (๔) สมาธนิทรยี ์อนิทรยีค์อืสมาธ ิ
(๕) ปัญญนิทรยี ์อนิทรยีค์อืปัญญา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๑/๓๖๗,ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๓๕๒/๓๖๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๓/๓๗๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๕, ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๗๙,องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๒๐/๔) 

เป็นไปในฝ่ายเสื่อม : ธรรมที่ไม่เป็นเครื่องปลดเปลื้องกเิลสรอ้ยรดัทัง้ปวง ไม่เป็นไปเพื่อบรรลุ
ถงึพระนิพพาน เพือ่ทาํทีส่ดุทุกข ์

                      อธิบายธรรมเป็นไม่เป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรดัทัง้ปวง ไม่
เป็นไปเพื่อบรรลุถงึพระนิพพาน ไม่เป็นไปเพื่อทําที่สุดทุกข”์เป็นธรรมที่ควรละ 
เพราะเป็นไปในฝ่ายเสื่อม อกุศลกรรมบถ ทางแห่งอกุศลกรรม ๑๐ ประการ 
ได้แก่ (๑) กายทุจรติ ๓ (๒) วจทีุจรติ ๔ (๓) มโนทุจรติ ๓ อคารวะ ความไม่
เคารพ ๖ ประการ ได้แก่ อคารวะใน (๑) พระศาสดา (๒ ) พระธรรม (๓) 



 

๓๓๖๖ 
 

 

พระสงฆ ์(๔) สกิขา (๕) ความไม่ประมาท (๖) ในปฏสินัถาร และ ธรรม อนัเป็น
กเิลสเครื่องตรงึจติดุจตะปู ๕ ประการ ไดแ้ก่ (๑) เคลอืบแคลงสงสยั ไม่น้อมใจ
เชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระศาสดา (๒) เคลอืบแคลงสงสยั ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส
ในพระธรรม (๓) เคลอืบแคลงสงสยั ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ (๔) 
เคลอืบแคลงสงสยั ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในสกิขา (ขอ้ที่จะต้องศกึษา) (๕) 
เป็นผูโ้กรธ ไม่พอใจ มจีติถูกโทสะ (ความคดิประทุษรา้ย) กระทบ (ท.ีปา.(ไทย)
 ๑๑/๓๕๑/๓๖๗,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๒/๓๖๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๓/๓๗๒, ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๘,ท.ีปา.(ไมย)๑๑/๓๖๐/๔๒๗) 

เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี : รปู เสยีง กลิน่ รส โผฎฐพัพะ ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ทาํ
ใหอ้ารมณ์ด ี

                         อธบิายเป็นลกัษณะหว้งบญุกุศลคอืผลบุญกุศลทีห่ลัง่ไหลนําความสขุมาสู่
ผูบ้าํเพญ็อยา่งต่อเนื่องไมข่าดสาย นําสขุมาให ้ เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ี มสีขุ
เป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์ เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่ น่า
พอใจและเป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ดใีนหว้งบุญกุศล ๕ ประการ (๑) ภกิษุใชจ้วีร 
(๒) ภกิษุฉนับณิฑบาต ๓) ภกิษุใชส้อยวหิาร (๔) ภกิษุใชส้อยเตยีงตัง่ (๕) ภกิษุ
ใชส้อยคลิานปัจจยัเภสชัชบรขิารของทายกใด บรรลเุจโตสมาธทิีป่ระมาณไมไ่ด้
อยู ่หว้งบุญกุศลของทายกนัน้ประมาณไมไ่ด ้นําสขุมาให ้มสีขุเป็นผล ใหเ้กดิใน
สวรรค ์ เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่ น่าพอใจเป็นไปเพือ่ให้
ไดอ้ารมณ์ด ี (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๕/๗๓, องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๕๑/๓๔๘,องฺ.
จตุกฺก.ฏกีา ๒/๕๑/๓๘๒, องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๕๑/๓๔๘) 

เป็นไปไม่ได้,เป็นไปไม่ได้เลย : ปฏเิสธฐานะ(เหตุ) และปฏเิสธโอกาส(ปัจจยั) ทีใ่หเ้ป็นไปได ้ 
                        อธบิาย เป็นคําคาดการณ์ถึงความเป็นไปไม่ได้ ในเรื่องที่ว่า อุบาลคีหบดี

เป็นสาวกของสมณโคดมแลว้ นิครนถ ์นาฏบุตรตอบวา่ “ตปัสส ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย
ทีอุ่บาลคีหบดจีะพงึเป็นสาวกของพระสมณโคดม เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จะ
พึงเสื่อมจากอสมยวิมุตตินัน้ ภิกษุทัง้หลาย ภิกษุใดก็ตามด่าบริภาษเพื่อน
พรหมจารทีัง้หลาย ว่ารา้ยพระอรยิะ เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนัน้จะไม่ถงึความ
พนิาศภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีภ่กิษุผูพ้จิารณาเหน็สงัขารบางอย่างโดย
ความเที่ยง จกัเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขนัติ เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่
ประกอบดว้ยอนุโลมขนัตจิกัหยัง่ลงสู่สมัมตัตนิยาม เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้ม่
หยัง่ลงสู่สมัมตัตนิยาม จกัทําให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามผิล อนาคามผิล 
หรอือรหตัตผล (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๑/๖๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๒/๖๘,(๑๓/๒/๑๔๖,



 

๓๓๖๗ 
 

 

ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๑๑/๓๔๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖/๓๙๗, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖/
๓๙๘,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๓๖/๕๙๖, องฺ.เอกก.อ.๑/๒๖๘/๔๐๒) 

เป็นผ ูข้ ้ามวิจิกิจฉาได้แล ้ว :   การไมม่คีวามสงสยัในกุศลธรรมอยู ่ ชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก
วจิกิจิฉาได ้

                         อธบิายคาํวา่วจิกิจิฉานี้เมือ่ละไดแ้ลว้ กเ็ป็นอนัสงบระงบั สงบเงยีบ ดบัไป 
ดบัสิน้ไป ถูกทาํใหพ้นิาศไป ใหพ้นิาศยอ่ยยบัไป ใหเ้หอืดแหง้ไป ใหเ้หอืดแหง้
ไปดว้ยด ี ใหส้ิน้ไปแลว้ ละวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ เพราะขา้มขึน้ ขา้มออกถงึฝัง่ ถงึ
ความสาํเรจ็ตามลาํดบั จงึเรยีกวา่ ละวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ เป็นผูข้า้มวจิกิจิฉาไดแ้ลว้  
(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๕๕๘/๔๐๑,ท.ีส.ี ๙/๒๑๔-๒๑๗/๗๑-๗๒) 

เป็นผ ูด้ ้อยกว่าเขา  ถือตวัว่าด้อยกว่าเขา   :  ตํ่ากวา่โดยชาต ิโคตร ตระกลู และเกลยีดตน ดู
หมิน่ตน มองตนวา่ตํ่าตอ้ย 

                   อธบิาย มาในเอกกนิทเทศ กล่าวถงึเป็นผูด้อ้ยกวา่เขา ถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่เขา 
กล่าววคอื บคุคลบางคนในโลกนี้เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา ถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่คนอื่น ๆ 
โดยเหตุอยา่งใดอย่างหน่ึง คอื โดยชาต ิ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผูม้ี
ตระกลู ฯลฯ เขาอาศยัความถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่คนอื่น ๆ เชน่นัน้แลว้ ดหูมิน่ตน 
ความดหูมิน่ตน กริยิาทีด่หูมิน่ตน ภาวะทีด่หูมิน่ตน ความเกลยีดตน กริยิาที่
เกลยีดตน ภาวะทีเ่กลยีดตน ความดถููกตน ความดถูกูตนวา่ตํ่าตอ้ย ความดู
แคลนตน มลีกัษณะเช่นวา่น้ี น้ีเรยีกวา่ เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา ถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่เขา 
(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๗๗/๕๕๖) 

เป็นผ ูด้ ้อยกว่าเขา  ถือตวัว่าเลิศกวา่เขา  :  ความจรงิตนเป็นผูด้อ้ยกวา่เขาโดยชาต ิ โคตร 
ตระกลู แต่มทีฐิมิานะลาํพองตน ทะนงตน ชตูนตนเองวา่ สงูกวา่ เลศิกวา่คนอื่น 

                   อธบิาย มาในเอกกนิทเทศ กล่าวถงึเป็นผูด้อ้ยกวา่เขา ถอืตวัวา่เลศิกวา่เขา 
กล่าวคอื บคุคลบางคนในโลกนี้เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา ถอืตวัวา่เลศิกวา่คนอื่น ๆ 
โดยเหตุอยา่งใดอย่างหน่ึง คอื โดยชาต ิ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผูม้ี
ตระกลู ฯลฯเขาอาศยัความถอืตวัวา่เลศิกวา่คนอื่น ๆ เชน่นัน้แลว้ถอืตวั ความ
ถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน ความทะนงตน ความเชดิชู
ตนเป็นดุจธงความทีจ่ติตอ้งการเป็นดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ เป็นผู้
ดอ้ยกวา่เขา ถอืตวัวา่เลศิกวา่เขา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๗๕/๕๕๗) 

เป็นผ ูด้ ้อยกว่าเขา  ถือตวัว่าเสมอเขา  : ความเป็นจรงิ ตนเป็นผูด้อ้ยกวา่คนอื่น แต่มทีฐิมิานะ
ลาํพองตน ยกตน ชตูน ทะนงตนวา่เสมอเทา่เทยีมกบัคนอื่น 

                    อธบิาย มาในเอกกนิทเทศกล่าวถงึเป็นผูด้อ้ยกวา่เขาถอืตวัวา่เสมอเขา 
กล่าวคอืว่า บคุคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูด้อ้ยกวา่เขา ถอืตวัวา่เสมอกบัคนอื่น ๆ 



 

๓๓๖๘ 
 

 

โดยเหตุอยา่งใดอย่างหน่ึง คอื โดยชาต ิ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผูม้ี
ตระกลู ฯลฯ เขาอาศยัความถอืตวัวา่เสมอกบัคนอื่น ๆ เชน่นัน้แลว้ถอืตวั ความ
ถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน ความทะนงตน ความเชดิชู
ตนเป็นดุจธงความเหอ่เหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเป็นดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ี
เรยีกวา่ เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา ถอืตวัวา่เสมอเขา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๗๖/๕๕๗) 

เป็นผ ูต้ ื่น : เป็นผูม้คีวามเพยีรเป็นเครือ่งตื่น มสีต ิมสีมัปชญัญะ มจีติตัง้มัน่ เบกิบาน ผอ่งใส 
พระอรหนัต ์หรอือนาคามเีป็นเบือ้งหน้า 

                        อธบิาย มาในชาครยิสตูร วา่ดว้ยภกิษุผูต้ื่นอยู ่ความวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุ
ควรเป็นผูต้ื่น อยูอ่ยา่งมสีต ิ มสีมัปชญัญะ มจีติตัง้มัน่เบกิบาน ผอ่งใส และควร
เป็นผูเ้หน็แจง้สมควรแก่กาลในกุศลธรรมทัง้หลาย ในการประกอบเนือง ๆ ซึง่
กมัมฏัฐานนัน้ เมือ่ภกิษุเป็นผูต้ื่น พงึหวงัไดผ้ลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื 
อรหตัตผลในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัมอุีปาทานเหลอือยูก่จ็กัเป็นอนาคาม ี เธอ
ทัง้หลายทีห่ลบัอยู ่ จงรบีตืน่ ทีต่ื่นอยู ่ จงฟังคาํของเราน้ี ความเป็นผูต้ื่นจาก
ความหลบัเป็นคุณประเสรฐิ เพราะภยัยอ่มไมม่แีก่ผูต้ื่นอยู ่ (ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๔๗/
๓๙๗,ข.ุอติ.ิอ. ๔๗/๑๙๖) 

เป็นผ ูป้ระเสริฐ : เป็นผูป้ระเสรฐิดว้ยคุณธรรมอนัยิง่ใหญ่ทรงบรรลุพระสยมัภญูาณแลว้แสดง
อรยิมรรคแก่ชาวโลก  

                          อธบิายมาในตตยิอธมัมสตูร วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรม สตูรที ่๓ เป็นคาํกล่าว
ตอบถงึพระคุณของพระผูม้พีระภาคของพระอานนทต์อ่พระภกิษุทัง้หลาย วา่ 
พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ เป็นผูม้พีระจกัษุ มพีระญาณ มพีระธรรม เป็นผู้
ประเสรฐิ ตรสับอกได ้ทรงใหเ้ป็นไปได ้ทรงแสดงประโยชน์ ประทานอมตธรรม 
เป็นเจา้ของธรรม เป็นพระตถาคต ทรงรูธ้รรมทีค่วรรู ้ทรงเหน็ธรรมทีค่วรเหน็ ก็
เวลานี้แล เป็นเวลาสมควรทีท่า่นทัง้หลายพงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลู
ถามเนื้อความนี้ พงึทรงจาํเน้ือความนัน้ไวต้ามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงตอบแก่
ทา่นทัง้หลาย” (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๕/๒๖๒,องฺ.ทสก.ผไทย)๒๔/๑๗๒/๓๑๐, 
องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๑๓๓-๑๑๖/๔๓๙) 

เป็นผ ูป้ราศจากถีนมิทธะ : สละ คลาย ปล่อยวางความหดหู ่ซมึเซา งว่งเหงา หาวนอนเสยีได้
หมดสิน้ 

                        อธบิาย เป็นผูล้ะถนีะและมทิธะน้ี เป็นอนัสงบระงบั สงบเงยีบ ดบัไป ดบัสิน้
ไป ถูกทาํให ้ พนิาศไป ใหพ้นิาศยอ่ยยบัไป ใหเ้หอืดแหง้ไป ใหเ้หอืดแหง้ไป
ดว้ยด ี ใหส้ิน้ไปแลว้ เพราะสละ คลาย ปล่อย วาง สละคนื ละและสละคนืถนี



 

๓๓๖๙ 
 

 

มทิธะนัน้แลว้ จงึเรยีกวา่ เป็นผูป้ราศจากถนีมทิธะ (อภ.ิว.ิ(ไทยป ๓๕/๕๔๗/
๓๙๘) 

เป็นผ ูร้บัผลของกรรม : ผลแหง่การกระทาํสตัวใ์นอดตี เป็นกรรมวบิากเหตุเพราะฆา่สตัว ์ ยอ่ม
กระเสอืกกระสน เขา้สูทุ่คต ิถอืกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน 

                        อธบิาย มาในสงัสปัปตปิรยิายสตูร พระสตูรว่าดว้ยเหตุแหง่ความกระเสอืก
กระสน กล่าวถงึสตัวโ์ลกเป็นผูม้กีรรมเป็นของตน เป็นผูร้บัผลของกรรม มกีรรม
เป็นกาํเนิด มกีรรมเป็นเผา่พนัธุ ์ มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั ทาํกรรมใดไว ้ จะเป็น
กรรมดหีรอืกรรมชัว่กต็าม ยอ่มเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ เหตุเพราะ บุคคลบาง
คนในโลกนี้เป็นผูฆ้า่สตัว ์หยาบชา้ มมีอืเป้ือนเลอืด ปักใจอยู ่ ในการฆา่และการ
ทุบต ี ไมม่คีวามเอน็ดใูนสตัวท์ัง้ปวง บคุคลนัน้ยอ่ม กระเสอืกกระสนดว้ยกาย 
วาจา และใจ กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมของเขาคดเคีย้ว คตขิองเขากค็ด
เคีย้ว การอุบตัขิองเขากค็ดเคีย้ว สาํหรบัผูม้คีตคิดเคีย้ว มอุีบตัคิดเคีย้ว เรา
กล่าววา่มคีตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกมทุีกขโ์ดยสว่นเดยีว หรอืกาํเนิดสตัว์
ดริจัฉานทีม่ปีกตกิระเสอืกกระสน (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๖/๓๕๓) 

เป็นผ ูเ้ลิศกวา่เขา ถือตวัว่าด้อยกว่าเขา  :ความเป็นจรงิเขาเป็นผูเ้ลศิกวา่คนอื่น โดยชาต ิ
โคตร ศลิปะ วทิยฐานะ แตถ่อืตวัวา่ดว้ยกวา่คนอื่น ดหูมิน่ตนเอง เกลยีดตนเอง 
ดแูคลนตนเอง 

                        อธบิายมาในเอกกนิทเทศ กล่าวถงึบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูเ้ลศิกวา่เขา 
ถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่คนอื่น ๆ โดยเหตุอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คอื โดยชาต ิ โดยโคตร 
โดยความเป็นบุตรของผูม้ตีระกลู โดยความเป็นผูม้รีปูงาม โดยทรพัย ์โดยความ
เป็นใหญ่ โดยหน้าทีก่ารงาน โดยศลิปะ โดยวทิยฐานะ โดยการศกึษา หรอืโดย
ปฏภิาณ เขาอาศยัความถอืตวัวา่  ดอ้ยกวา่คนอื่น ๆ เชน่นัน้แลว้ดหูมิน่ตน 
ความดหูมิน่ตน กริยิาทีด่หูมิน่ตน ภาวะทีด่หูมิน่ตน ความเกลยีดตน กริยิาที่
เกลยีดตนยิง่ ภาวะทีเ่กลยีดตนเป็นอยา่งยิง่ความดถููกตน ความดถููกตนวา่ตํ่า
ตอ้ย ความดแูคลนตน มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ เป็นผูเ้ลศิกวา่เขา ถอืตวัวา่
ดอ้ยกวา่เขา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๗๑/๕๕๖)       

เป็นผ ูเ้ลิศกวา่เขา  ถือตวัว่าเลิศกว่าเขา  : ความเป็นจรงิตนเองกเ็ป็นผูเ้ลศิกวา่คนอื่นโดยชาต ิ
โคตร ศลิปะ วทิยฐานะ และถอืตวัเอง ยกตนเอง ชตูนเอง เห่อเหมิตนเองวา่เลศิ
กว่าคนอื่น 

                        อธบิาย มาในเอกกนิทเทส กล่าวถงึผูเ้ป็นผูเ้ลศิกวา่เขา ถอืตวัวา่เลศิกวา่เขา 
กล่าวคอื บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูเ้ลศิกวา่เขา ถอืตวัวา่เลศิกว่าคนอื่น ๆ โดย
เหตุอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คอื โดยชาต ิโดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผูม้ตีระกลู 
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โดยความเป็นผูม้รีปูงาม โดยทรพัย ์โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าทีก่ารงาน โดย
ศลิปะโดยวทิยฐานะ โดยการศกึษา หรอืโดยปฏภิาณ เขาอาศยัการถอืตวัวา่เลศิ
กว่าคนอื่น ๆ เชน่นี้แลว้ถอืตวั ความถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความ
ลาํพองตนความทะนงตน ความเชดิชตูนเป็นดุจธง ความเหอ่เหมิ ความทีจ่ติ
ตอ้งการเป็นดุจธง ลกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ เป็นผูเ้ลศิกวา่เขา  ถอืตวัวา่เลศิ
กว่าเขา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๖๙/๕๕๕)     

เป็นผ ูเ้ลิศกวา่เขาถือตวัวา่เสมอเขา:  ความเป็นจรงิตนเองกเ็ป็นผูเ้ลศิกวา่คนอื่นโดยชาต ิ
โคตร ศลิปะ วทิยฐานะ การงาน แต่กถ็อืตวัว่า เสมอคนคนอื่นโดยถอืตวั ลาํพอง
ตวั ทะนงตวั ชตูนเอง 

                       อธบิาย มาในเอกกนิทเทส กล่าวถงึผูท้ีเ่ป็นผูเ้ลศิกวา่เขา ถอืตวัวา่เสมอเขา 
กล่าวคอื บคุคลบางคนในโลกนี้เป็นผูเ้ลศิกวา่เขา ถอืตวัวา่เสมอกบัคนอื่น ๆ 
โดยเหตุอยา่งใดอย่างหน่ึง คอื โดยชาต ิ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผูม้ี
ตระกลู โดยความเป็นผูม้รีปูงาม โดยทรพัย ์ โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าทีก่าร
งาน โดยศลิปะโดยวทิยฐานะ โดยการศกึษา หรอืโดยปฏภิาณ เขาอาศยัความ
ถอืตวัวา่เสมอกบัคนอื่น ๆ เชน่นี้แลว้ถอืตวั ความถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะที่
ถอืตวั ความลาํพองตนความทะนงตน ความเชดิชตูนเป็นดุจธง ความเห่อเหมิ 
ความทีจ่ติตอ้งการเป็นดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ เป็นผูเ้ลศิกวา่เขา ถอื
ตวัวา่เสมอเขา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๗๐/๕๕๕) 

เป็นผ ูว้ ่าง่าย : ยอมรบัคาํแนะนําพรํ่าสอนโดยเคารพ ไมถ่อืโกรธ ถอืตวั ประพฤตตินเป็นสภุโร 
                        อธบิาย กล่าวถงึผูว้่างา่ยและธรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย กล่าวคอื ทา่นผูม้ี

อายทุัง้หลาย ถา้ภกิษุไมป่วารณาไวว้า่ ‘ขอทา่นจงวา่กลา่วขา้พเจา้ ขา้พเจา้เป็น
ผูท้ีท่า่นควรวา่กล่าวได’้ แต่ภกิษุนัน้เป็นผูว้า่งา่ย มธีรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 
เป็นผูอ้ดทน ยอมรบัคาํพรํ่าสอนโดยเคารพ เมือ่เป็นเชน่น้ี เพือ่นพรหมจารี
ทัง้หลายยอ่มเขา้ใจภกิษุนัน้วา่ เป็นผูค้วรวา่กล่าว ควรพรํ่าสอน และควร
ไวว้างใจ และมาในทุตยิวฑุฒปัพพชติสตูร วา่ดว้ยภกิษุผูบ้วชเมือ่แก่ สตูรที ่ ๒ 
ภกิษุผูบ้วชเมือ่แก่ ประกอบดว้ยธรรม เป็นผูว้า่งา่ย หาไดย้าก (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๑๘๒/๑๘๘,(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖๐/๑๐๙) 

เป็นผ ูว้ ่ายาก : ไมย่อมรบัคาํแนะนําพรํ่าสอนโดยเคารพ ไมอ่ดทน มกัโกรธ ถอืตวั 
                         อธบิาย มาในอนุมานสตูร วา่ดว้ยการเปรยีบตนกบัผูอ้ื่น ธรรมทีท่าํใหเ้ป็น

ผูว้า่ยาก สมยัหน่ึง ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ พาํนกัอยู ่ณ เภสกฬาวนั สถานที่
ใหอ้ภยัแก่หมูเ่นื้อ เขตกรุงสงุสมุารคริะ ในแควน้ภคัคะ ณ ทีน่ัน้ ทา่นพระมหา
โมคคลัลานะ ไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมากล่าววา่ “ทา่นผูม้อีายทุัง้หลาย ถา้ภกิษุ
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ปวารณาวา่ ‘ขอทา่นจงวา่กล่าวขา้พเจา้ ขา้พเจา้เป็นผูท้ีท่า่นควรวา่กล่าวได’้ แต่
ภกิษุนัน้เป็นผูว้า่ยาก มธีรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้า่ยาก ไมอ่ดทน ไมย่อมรบัคาํพรํ่า
สอนโดยเคารพ เมือ่เป็นเชน่นัน้ เพือ่นพรหมจารทีัง้หลายยอ่มเขา้ใจภกิษุนัน้วา่
เป็นผูไ้มค่วรวา่กล่าว ไมค่วรพรํ่าสอนและไมค่วรไวว้างใจ(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๑๘๑/๑๘๖) 

เป็นผ ูส้าํรวม  : ความเป็นผูส้าํรวมทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย 
                        อธบิาย คาํวา่ เป็นผูส้าํรวม อธบิายวา่ เป็นผูเ้ขา้ไปถงึแลว้ เขา้ไปถงึแลว้

ดว้ยด ี เขา้มาถงึแลว้ เขา้มาถงึพรอ้มแลว้ดว้ยด ี เขา้ถงึแลว้ เขา้ถงึแลว้ดว้ยด ี
ประกอบแลว้ดว้ยปาตโิมกขสงัวรนี้ เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ เป็นผูส้าํรวมดว้ยปา
ตโิมกขสงัวร (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๕๑๑/๓๘๗) 

เป็นผ ูเ้สมอเขา  ถือตวัวา่ด้อยกว่าเขา  :   คนทีเ่สมอคนอื่นโดยชาต ิ โคตร ศลิปะ วทิยฐานะ 
แต่ถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่คนอื่น แลว้ดหูมิน่ตน เกลยีดตน 

                       อธบิาย มาในเอกกนิทเส กล่าวถงึบุคคลผูเ้สมอเขา ถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่เขา 
กล่าวถอึ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูเ้สมอเขา ถอืตวัวา่ดอ้ยกว่าคนอื่น ๆ โดย
เหตุคอื โดยชาต ิ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผูม้ตีระกลูเขาอาศยัความถอื
ตวัวา่ดอ้ยกวา่คนอื่น ๆ เชน่นัน้แลว้ดหูมิน่ตน ความดหูมิน่ตนกริยิาทีด่หูมิน่ตน 
ภาวะทีด่หูมิน่ตน ความเกลยีดตน กริยิาทีเ่กลยีดตนยิง่ ภาวะทีเ่กลยีดตนเป็น
อยา่งยิง่ ความดถููกตน ความดถููกตนวา่ตํ่าตอ้ย ความดแูคลนตนมลีกัษณะเชน่
วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ เป็นผูเ้สมอเขา ถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่เขา(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๗๔/
๕๖๗)  

เป็นผ ูเ้สมอเขา  ถือตวัวา่เลิศกว่าเขา :   เป็นผูเ้สมอเขาโดยชาต ิโคตร ศลิปะ วทิยฐานะ แต่
ถอืตนวา่เลศิกว่าคนอื่น ลาํพองตน ทะนงตน ชตูนเอง 

                       อธบิาย มาในเอกกนิทเทส เป็นผูเ้สมอเขา ถอืตวัวา่เลศิกวา่เขา กล่าวคอื
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูเ้สมอเขา ถอืตวัวา่เลศิกวา่คนอื่น ๆ โดยเหตุอยา่งใด
อยา่งหนึ่ง คอื โดยชาต ิ โดยโคตร โดยความเป็นบตุรของผูม้ตีระกลู เขาอาศยั
ความถอืตวัวา่เลศิกวา่คนอืน่ ๆ เชน่นัน้แลว้ถอืตวั ความถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั 
ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน ความทะนงตน ความเชดิชตูนเป็นดุจธงความ
เหอ่เหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเป็นดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ เป็นผูเ้สมอ
เขา ถอืตวัวา่เลศิกวา่เขา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๗๒/๕๕๖)     

เป็นผ ูเ้สมอเขา  ถือตวัว่าเสมอเขา  :เป็นผูเ้สมอคนอื่นโดยชาต ิโคตร ตระกลู ศลิปะ วทิยฐานะ 
แต่ถอืตวัวา่เสมอคนอื่น จงึลาํพองตน ทะนงตน ชตูน เหิอ่เหมิ 
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       อธบิาย มาในเอกกนิทเทสกล่าวถงึผูท้ีเ่ป็นผูเ้สมอเขา ถอืตวัวา่เสมอเขา 
กล่าวถงึบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูเ้สมอเขา ถอืตวัวา่เสมอกบัคนอื่น ๆ โดย
เหตุอยา่ง ใดอยา่งหนึ่ง คอื โดยชาต ิโดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผูม้ตีระกลู 
ฯลฯ เขา อาศยัความถอืตวัวา่เสมอกบัคนอื่น ๆ เชน่นัน้แลว้ถอืตวั ความถอืตวั 
กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน ความทะนงตน ความเชดิชตูนเป็น
ดุจธง ความเหอ่เหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเป็นดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ 
เป็นผูเ้สมอเขาถอืตวัวา่เสมอเขา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๗๓/๕๕๖)  

เป็นผ ูห้ม ัน่ประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม :   ผูเ้จรญิในโพธปัิกขยิธรรม ๗ 
ประการสมํ่าเสมอ 

                  อธบิาย มาในสตุตนัตภาชนียใ์นคาํว่า เป็นผูห้มัน่ประกอบความเพยีรในการ
เจรญิโพธปัิกขยิธรรม ไดแ้ก่เจรญิในโพชฌงค ์ ๗ คอื (๑) สตสิมัโพชฌงค ์ (๒) 
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์ (๓) วริยิสมัโพชฌงค ์ (๔) ปีตสิมัโพชฌงค ์ (๕) ปัสสทัธิ
สมัโพชฌงค ์ (๖) สมาธสิมัโพชฌงค ์ (๗) อุเปกขาสมัโพชฌงค ์ เหล่าน้ีเรยีกวา่ 
โพธปัิกขยิธรรม ภกิษุเสพ เจรญิ ทาํใหม้ากซึง่โพธปัิกขยิธรรมเหล่านัน้ดว้ย
ประการฉะนี้ เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ เป็นผูห้มัน่ประกอบความเพยีรในการเจรญิ
โพธปัิกขยิธรรม(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๕๒๒/๓๙๒)  

เป็นภยั : สิง่ทีน่่ากลวัจากการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เป็นไข ้เสยีใจ 
                         อธบิาย สิง่ทีค่วรรูย้ ิง่วา่ “ความเกดิขึน้เป็นภยั” ... “ความเป็นไปเป็นภยั” ... 

“นิมติเป็นภยั” ... “กรรมเป็นเครือ่งประมวลมาเป็นภยั” ... “ปฏสินธเิป็นภยั” ... 
“คตเิป็นภยั” ... “ความบงัเกดิเป็นภยั” ... “ความอุบตัเิป็นภยั” ... “ความเกดิเป็น
ภยั” ... “ความแก่ เป็นภยั” ... “ความเจบ็ไขเ้ป็นภยั” ... “ความตายเป็นภยั” ... 
“ความเศรา้โศก เป็นภยั” ... “ความราํพนัเป็นภยั” ควรรูย้ ิง่วา่ “ความคบัแคน้ใจ
เป็นภยั” ทา่นสกวาทกีล่าววา่ บุคคลผูม้นสกิารสงัขารโดยความเป็นทุกข ์ โดย
ความเป็นภยั .. (ข.ุป.๓๑/๑๐/๑๘, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๔๗/๕๙๓) 

เป็นลาภ : เป็นอาการหายจากการป่วยไขข้องนายนกุลปิตาคหบด ี พระผูม้พีระภาคตรสัว่า
เป็นลาภของคหบดน้ีี หรอืการระลกึถงึจาคะกด็ ี ระลกึถงึกลัยาณมติรของตนกด็ ี
กจ็ดัวา่เป็นลาภ 

                 อธบิาย พระผูม้พีระภาคตรสักบันกุลมาตาคหปตานี เมือ่นกุลมาตาคหป
ตานีกล่าวเตอืนนกุลปิตาคหบดดีว้ยคาํเตอืนนี้ 

                      ความเจบ็ไขน้ัน้ไดส้งบระงบัโดยพลนั ทา่นนกุลปิตาคหบดไีดห้ายจากความ
เจบ็ไขน้ัน้ และนกุลปิตาคหบดลีะความเจบ็ไขน้ัน้ ละไดโ้ดยอาการอย่างนัน้ ครัง้
นัน้แล นกุลปิตาคหบด ีพอหายจากความเจบ็ไขเ้ทา่นัน้ ยงัฟ้ืนจากไขไ้มน่าน ก็



 

๓๓๗๓ 
 

 

ถอืไมเ้ทา้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ ที่
สมควร พระผูม้พีระภาคไดต้รสักบันกุลปิตาคหบด ีดงันี้ว่า “คหบด ีเป็นลาภของ
ทา่นหนอ ท่านไดด้แีลว้หนอ ทีน่กุลมาตาคหปตานีเป็นผูอ้นุเคราะห ์ หวงั
ประโยชน์กล่าวตกัเตอืนพรํ่าสอนทา่น เรือ่งแมอ้รยิสาวกระลกึถงึจาคะ(การสละ) 
ของตนวา่ เป็นลาภของเราหนอ แมพ้ระองคพ์งึระลกึถงึจาคะ กด็ ี ถงึ
กลัยาณมติรกด็ขีองพระองคก์ต็รสัวา่ เป็นลาภของเราหนอ  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)
 ๒๒/๑๖/๔๓๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐/๔๒๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๖/๔๖๑, องฺ.
เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๑/๔๑๓,(องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๓/๔๑๙) 

เป็นเลิศ : บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูแก่ตนเองและเกือ้กลูแก่คนอื่น จดัวา่เป็นเลศิ 
                      อธบิาย กล่าวถงึบุคคล ๔ จาํพวก เป็นบุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองและ

ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น เป็นเลศิ ประเสรฐิทีส่ดุ เป็นประธาน สงูสดุ ยิง่ใหญ่ทีส่ดุ 
เปรยีบเหมอืนนมสดจากแม่โค นมสม้จากนมสด เนยขน้จากนมสม้ เนยใส จาก
เนยขน้ ยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใส ชาวโลกถอืวา่เป็นเลศิในบรรดานมสด
เป็นตน้นัน้ ฉนัใด  บรรดาบุคคล ๔ จาํพวกนี้ บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง
และปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่นเป็นเลศิ ประเสรฐิสดุ เป็นประธาน สงูสดุ ยิง่ใหญ่ทีส่ดุ 
ฉนันัน้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๕/๑๔๔) 

เป็นอิสระ : ผูเ้ป็นใหญ่ ยงัสรรพสตัวใ์หเ้ป็นไปในอาํนาจ นิรมติโลก 
                อธบิาย กล่าวถงึมารเขา้สงิกายพรหม ครัง้นัน้ มารใจบาปเขา้สงิกายพรหม

ปารสิชัชะผูห้น่ึงแลว้กล่าวกบัเราวา่ ‘ภกิษุ ภกิษุ อยา่รุกรานพกพรหมนี้เลย อยา่
รุกรานพกพรหมนี้เลย เพราะวา่พรหมผูน้ี้เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ คณะพรหม
ฝ่าฝืนไม่ได ้เป็นผูรู้ท้ ัว่ไป ยงัสรรพสตัวใ์หเ้ป็นไปในอาํนาจ เป็นอสิระ เป็นผูส้รา้ง
โลก นิรมติโลกเป็นผูป้ระเสรฐิ เป็นผูแ้ต่งสตัว ์เป็นผูใ้ชอ้าํนาจ เป็นบดิาของเหล่า
สตัวท์ีเ่กดิแลว้และทีก่าํลงัจะเกดิ สมณพราหมณ์พวกก่อนทา่น เป็นผูต้เิตยีนดนิ 
เป็นผูต้เิตยีนน้ํา เป็นผูต้เิตยีนไฟ เป็นผูต้เิตยีนลม เป็นผูต้เิตยีนสตัว ์ เป็นผูต้ิ
เตยีนเทวดา เป็นผูต้เิตยีน ปชาบด ี เป็นผูต้เิตยีนพรหม หลงัจากตายแลว้ สมณ
พราหมณ์เหล่านัน้จะไปเกดิในพวกทีเ่ลว  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๐๒/๕๓๘) 

เปมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความรกัและความชงั  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงเหตุเกดิแหง่
ความรกัและความชงั ๔ ประการ โดยทรงยกบุคคลขึน้เป็นเหตุแหง่การจาํแนก
ประเภท ไดแ้ก่ (๑) ความรกัเกดิเพราะความรกั หมายถงึผูเ้หน็คนอื่นประพฤติ
ต่อคนทีต่นรกัดว้ยอาการด ี (๒) ความชงัเกดิเพราะความรกั หมายถงึผูเ้หน็คน
อื่นประพฤตติอ่คนทีต่นรกัดว้ยอาการไมด่ ี (๓) ความรกัเกดิเพราะความชงั 
หมายถงึผูเ้หน็คนอื่นประพฤตติ่อคนทีต่นชงัดว้ยอาการไมด่ ี (๔) ความชงัเกดิ
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เพราะความชงั หมายถงึผูเ้หน็คนอื่นประพฤตติ่อคนทีต่นชงัดว้ยอาการด ี และ
ทรงแสดงบุคคลผูไ้มม่คีวามรกัและความชงั คอื ภกิษุผูไ้ดร้ปูฌาน ๔ และผูไ้ดเ้จ
โตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๐/๓๑๔) 

เปยยวชัชะ : วาจาอนัเป็นทีร่กั 
           อธบิายกล่าวถงึลกัษณะพระหตัถแ์ละพระบาทอนันุ่ม ของพระผูม้พีระภาควา่ 

ในชาตกิ่อน ภพก่อน กาํเนิดก่อน ตถาคตเกดิเป็นมนุษยส์งเคราะหป์ระชาชน
ดว้ยสงัคหวตัถุ ๔ คอื (๑) ทาน การให ้(๒) เปยยวชัชะ วาจาเป็นทีร่กั (๓) อตัถ
จรยิา การประพฤตปิระโยชน์ (๔) สมานตัตตา การวางตนสมํ่าเสมอ เพราะ
ตถาคตไดท้าํ สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ทาํใหก้รรมนัน้ไพบลูยแ์ลว้หลงัจากตาย
แลว้ ตถาคตจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ ฯลฯ จุตจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วาม
เป็นอย่างนี้ จงึไดล้กัษณะมหาบุรุษ ๒ ประการนี้ คอื (๑) มพีระหตัถแ์ละพระ
บาทอ่อนนุ่ม (๒) มฝ่ีาพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ทีข่อ้พระองคุลจีดกนัเป็น
รปูตาขา่ย(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๗๓/๒๑๘, ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๑๓/๒๙๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๒/๕๑) 

เปยยาลมขุ   : การนําเลข ๗ คอื ภกิษุประชุมกนั ๔ รปูบา้ง เกนิกวา่บา้งเป็นตน้ไปคณู ๒๕ 
ตกิะ ในขอ้ ๑๗๖ เทา่กบั ๑๗๕ ตกิะ แลว้นําเลข ๔ คอื ภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสกบั
ภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสเป็นตน้ไปคณู ๑๗๕ ตกิะ เทา่กบั ๗๐๐ ตกิะ 

                    อธบิาย มาในสโีมกกนัตกิเปยยาล วา่ดว้ยการละขอ้ความเกีย่วกบัภกิษุเขา้สู่
สมีา กล่าวถงึเปยยาลมขุ ๗๐๐ ตกิะมทีีม่าวา่ กใ็นกรณีน้ี ในอาวาสแหง่หนึ่ง ใน
วนัอุโบสถนัน้ มภีกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสหลายรปู (๑) ประชุมกนั ๔ รปูบา้ง เกนิกวา่
บา้ง (๒) ภกิษุเหล่านัน้ไมรู่ว้า่ “มภีกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสพวกอืน่กาํลงัเขา้มาภายใน
สมีา ...” (๓) ภกิษุเหล่านัน้ไมรู่ว้า่ “มภีกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสพวกอื่นเขา้มาภายในสี
มาแลว้ ...” ภกิษุเหล่านัน้ไมเ่หน็ภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสพวกอื่นกาํลงัเขา้มาภายใน
สมีา ...(๕) ภกิษุเหลา่นัน้ไมเ่หน็ภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสพวกอื่นเขา้มาภายในสี
มาแลว้ ...(๖) ภกิษุเหล่านัน้ไมไ่ดย้นิวา่ “ภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสพวกอืน่กาํลงัเขา้มา
ภายในสมีา ...” (๗) ภกิษุเหล่านัน้ไมไ่ดย้นิวา่ “ภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสพวกอื่นเขา้มา
ภายในสมีาแลว้ ...” 

                         โดยนยั ๑๗๕ ตกิะ (๑) ภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสกบัภกิษุทีอ่ยู่ในอาวาส (๒) ภกิษุ
อาคนัตุกะกบัภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาส (๓ ภกิษุทีอ่ยู่ในอาวาสกบัภกิษุอาคนัตุกะ (๔) 
ภกิษุอาคนัตุกะกบัภกิษุอาคนัตุกะ รวมเป็น ๗๐๐ ตกิะ โดยเปยยาลมขุ น้ีแล (ว.ิ
ม.(ไทย)๔/๑๗๗/๒๗๙) 
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เปรต : กาํเนิดของสตัวท์ุคตภิมูจิาํพวกเปรต มชีวีติอยา่งทุกขท์รมาน เพราะผลกรรม
ของตน 

  อธบิายกล่าวถงึกาํเนิดโอปปาตกิะ คอื เทวดา สตัวน์รก มนุษยบ์างจาํพวก 
และเปรตบางจาํพวก น้ีเราเรยีกวา่ กําเนิดโอปปาตกิะ พระผูม้พีระภาคไดเ้หน็
เปรตจมหลุมคถูจนทว่มศรีษะเพศชาย เพราะผลกรรมทีเ่ปรตนัน้เคยเป็นชูก้บั
ภรรยาของผูอ้ื่นในกรุงราชคฤห ์ พระองคไ์ดเ้หน็เปรตผูจ้มหลุมคถูทว่มศรีษะ 
กาํลงัใชม้อืทัง้ ๒ กอบคถูกนิเพศชาย เพราะผลกรรมทีเ่ปรตนัน้เคยเป็น
พราหมณ์ในกรุงราชคฤห ์ พราหมณ์นัน้นิมนตพ์ระภกิษุสงฆใ์นพระศาสนาของ
พระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจา้ใหฉ้นัภตัตาหารแลว้ เทคถูลงใสร่างจนเตม็ สัง่ใหค้น
บอกเวลาอาหารวา่ ‘ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงฉนัอาหาร และนําไปใหพ้อแก่
ความตอ้งการเถดิ พระผูม้พีระภาคไดเ้หน็โอกลินีิเปรตเพศหญงิถูกถ่านเพลงิเผา
รอบตวัจนสกุเยิม้ หยาดน้ําไหลหยดลง ลอยขึน้สูก่ลางอากาศจนมนัรอ้งครวญ
คราง เพราะผลกรรมทีเ่ปรตหญงิตนนัน้เคยเป็นพระอคัรมเหสขีองพระเจา้กาลงิ
คะ นางขีห้งึ เอากระทะมถีา่นไฟคลอกหญงิรว่มสาม ี เปรตอาศยัอยูภ่ายนอกฝา
เรอืน และเปรตมรีปูรา่งอนัทรมานอื่น ๆ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๕๒/๑๕๒, ส.ํนิ.(ไทย)
๑๖/๒๑๒/๓๐๘,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๑๓/๓๐๘, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๑๘/๓๑๐,ข.ุข.ุ(ไทย)
๒๕/๑/๑๕,ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๒/๑๖๗,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๓๖๕/๑๕๗, อภ.ิก.(ไทย)
๓๗/๔๘๘/๕๑๘) 

เปรตจฬูเศรษฐี : เป็นชือ่เปรตจุฬเศรษฐผีูไ้ดร้บัความทุกขท์รมานจากความหวิ ผูไ้ดร้บัผลบุญที่
ธดิาอุทศิใหผ้า่นพระผูม้พีระภาคจงึอิม่หนําตลอดการนาน 

                         อธบิายมาในเรือ่งจฬูเสฏฐเิปตวตัถุ พระเจา้อชาตศตัรตูรสัถามจุฬเศรษฐี
เปรตวา่ ทา่นเป็นนกับวชเปลอืยกายซูบผอม เพราะผลกรรมอะไร เหตุไฉนทา่น
จงึไปทีไ่หน ๆ เฉพาะกลางคนื เปรตนัน้ตอบวา่ เมือ่ชาตกิ่อน ขา้พองคเ์ป็นคนมี
จติทราม ไมเ่คยใหส้ิง่ของแก่ใคร เพราะบาปกรรมนัน้ จงึลาํบากเนื่องจากถูก
ความหวิเสยีดแทง ขา้พระองคป์รารถนาอามสิ จงึไดม้าหาหมูญ่าต ิ ขา้พองคไ์ด้
ยนิธดิาของขา้พระองคพ์ดูอยูเ่สมอวา่ เราจกัใหท้านอุทศิบดิา มารดา และญาต ิ
ๆ เชญิพราหมณ์มาบรโิภคทานทีน่างจดัแจงแลว้ ขา้พระองคก์จ็ะไปยงัเมอืงอนัธ
กวนิทะเพือ่บรโิภคอาหารนัน้ พระราชาจงึตรสัสัง่กบัเขาวา่ ถา้ทา่นไปไดเ้สวยผล
ทานแมน้ัน้ พงึรบีกลบัมาบอกเหตุทีม่จีรงิแก่เรา จฬูเศรษฐรีบัพระดาํรสัแลว้ ผล
ปรากฏวา่ไมไ่ดร้บัผลแหง่ทานนัน้ เพราะพราหมณ์ทัง้หลายทีบ่รโิภคภตัร เป็นผู้
ไมม่ศีลี ไมค่วรแก่ทกัษณิา ภายหลงั เปรตจฬูเศรษฐกีลบัมายงักรุงราชคฤหอ์กี 
ไดแ้สดงกายใหป้รากฏเฉพาะพระพกัตรข์องพระเจา้อชาตศตัร ู พระองคจ์งึตรสั



 

๓๓๗๖ 
 

 

ถามวา่ เราจะใหท้านอะไร ถา้เหตุทีจ่ะทาํใหท้า่นอิม่หนําตลอดกาลนานมอียู ่ขอ
ทา่นจงบอกเหตุนัน้แก่เรา จฬูเศรษฐเีปรตกราบทลูวา่ขอพระองคจ์งทรงองัคาส
พระพทุธเจา้ และพระสงฆด์ว้ยขา้วน้ําและจวีร แลว้ทรงอุทศิสว่นบุญนัน้เพือ่
ประโยชน์เกือ้กลูแก่ขา้พระองค ์ขา้พระองคจ์ะพงึอิม่หนําตลอดกาลนาน (ข.ุเปต.
(ไทย) ๒๖/๒๕๑/๒๐๘) 

เปรตวิสยั : กาํเนิดสตัวบ์างชนิดในทุคตภิมู ิ เป็นกาํเนิดของโอปปาตกิะ ไมใ่ชก่าลสมยัของ
เพือ่ประพฤตพิรหมจรรย ์

                         อธบิาย เป็นกาํเนิดของโอปปาตกิะ ในทุคตภิมู ิ เป็นสมยัของพระตถาคต
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เสดจ็อุบตัขิึน้ในโลกนี้แลว้ และ 

                       ทรงแสดงธรรมทีนํ่าความสงบมาให ้ เป็นไปเพือ่ปรนิิพพาน ใหถ้งึการตรสัรู ้ที่
พระสคุตทรงประกาศไวแ้ลว้ แตบุ่คคลน้ีเป็นผูเ้ขา้ถงึกําเนิดเปรตวสิยั น้ีกเ็ป็น
กาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มยั เพือ่จะอยู่ประพฤตพิรหมจรรย ์ เปรตวสิยัมกีรรม 
เป็นกรรมของของสตัวผ์ูป้ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ล่าวรา้ย
พระอรยิะ มคีวามเหน็ชอบ และชกัชวนผูอ้ื่นใหท้าํกรรมกายทุจรติ วจทีุจรติ และ
มโนทุจรติ กล่าวรา้ยพระอรยิะ มคีวามเหน็ผดิ และชกัชวนผูอ้ื่นใหท้าํกรรมตาม
ความเหน็ผดิ หลงัจากตายแลว้ จะไปเกดิในเปรตวสิยั ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๔๒/
๓๕๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๑๓,ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๖๑/๓๐๙,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๔๑/๘๓, องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๓๓๖/๔๔,(องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๓๓๗/๔๔,องฺ.เอก.
(ไทย)๒๐/๓๓๘/๔๔,องฺ.นวก(ไทย)๒๓/๑๒/๔๕๕, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๙/
๒๗๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๐/๓๐๑,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๒๕/๖๓๓) 

เปรียบเทียบ : การยกบุคลาธษิฐานมาประกอบซึง่เป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั กรรมเดยีวกนั แต่
อาจต่างวาระ 

                         อธบิายมาในนฬกลาปิสตูร การเปรยีบเทยีบดว้ยไมอ้อ้ของพระสารบีุตรกบั
พระทา่นโกฏฐติะ ซึง่โกฏฐติะกล่าววา่ “ทา่นสารบีุตร ผมจะเขา้ใจเนื้อความแหง่
ภาษตินี้ไดอ้ยา่งไร” พระสารบีุตรตอบวา่ “ถา้เชน่นัน้ ผมจกัเปรยีบเทยีบใหท้า่น
ฟัง บุรุษทัง้หลายผูม้คีวามรูใ้นโลกนี้ยอ่มรูเ้น้ือความแหง่ภาษติไดแ้มด้ว้ยการ
เปรยีบเทยีบ โดยการเปรยีบเหมอืนไมอ้อ้ ๒ กาํ พงึตัง้อยูไ่ดเ้พราะอาศยักนัและ
กนั อุปมานี้ ฉนัใด อุปไมยกฉ็นันัน้ เพราะนามรปูเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม ี
เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั นามรปูจงึม ี เพราะนามรปูเป็นปัจจยั สฬายตนะจงึม ี
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั ผสัสะจงึม ี ฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขท์ัง้มวลน้ี 
มไีด ้ดว้ยประการฉะนี้ (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๖๗/๑๓๖) 



 

๓๓๗๗ 
 

 

เปล ่งรศัมีให้สว่างไปทัว่ : คุณสมบตัขิองเทวดาเมือ่ตอนเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคในมชัฌมิยาม
แหง่ราตรเีพือ่ฟังธรรม มมีงคล ๓๘ ประการเป็นตน้ 

                         อธบิาย เทวดาองคห์น่ึงเขา้เฝ้ากราบทลูพระผูม้พีระภาคถงึ ธรรม ๗ 
ประการ ครัน้คนืนัน้ผา่นไป พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสั
วา่ เมือ่คนืนี้ เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาองคห์น่ึงมวีรรณะงดงามยิง่นกัเปล่งรศัมใีห้
สวา่งไปทัว่พระเชตวนั เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่ ไหวเ้ราแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ได้
กล่าวกบัเราดงันี้วา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอ่มเป็นไปเพือ่
ความไม่เสือ่มแก่ภกิษุ ไดแ้ก่ (๑) ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระศาสดา (๒) 
ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระธรรม (๓) ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระสงฆ ์
(๔) ความเป็นผูม้คีวามเคารพในสกิขา (๗) ความเป็นผูม้คีวามเคารพใน
ปฏสินัถาร และเทวดาผูเ้ปล่งรศัมทีีง่ดงามนี้ไดเ้ขา้เฝ้ากราบทลูพระผูม้พีระภาค
ใหท้รงตรสัมงคล ๓๘ ประการ (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓๒/๔๙, องฺ.สตฺตก.(ไทย)
๒๓/๕๖/๑๐๓,ข.ุข.ุ(ไทย) ๓๕/๑/๖) 

เปลวไฟ : ความลุ่มรอ้นเผด็รอ้นของมหานรกเป็นคาํอุปมาทีแ่สงสวา่งอาศยัเปลวไฟ
เชน่เดยีวกบัไออุ่นกอ็าศยัอายทุีด่าํรงอยู ่

                         อธบิาย การอธบิายธรรมดว้ยการอุปมาเพือ่ความเขา้ใจงา่ย ดงัภาษติของ
พระสารบีุตรอุปมาวา่ผมจกัอุปมาใหท้า่นฟัง เพราะวญิญชูนบางพวกในโลกนี้
ยอ่มทราบความแหง่ภาษติไดด้ว้ยอุปมา เมือ่ประทปีน้ํามนักาํลงัตดิไฟอยู ่ แสง
สวา่งอาศยัเปลวไฟจงึปรากฏ เปลวไฟกอ็าศยัแสงสว่างจงึปรากฏอยูแ่ม ้ ฉนัใด 
อายอุาศยัไออุ่นดาํรงอยู ่ ไออุ่นกอ็าศยัอายดุาํรงอยู ่ กฉ็นันัน้เหมอืนกนั (ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๔๕๖/๔๙๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๖๘/๓๑๔,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔๐๒/๔๕๗,
ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔๑๑/๔๖๕, ส.ํส.(ไทย)๑๘/๔๑๘/๔๙๒) 

เปลวมนั : ของเหลว เป็นอาโปธาตุ ธาตุน้ํา เป็นหนึ่งในอาการ ๑๒ 
                        อธบิาย เป็นลกัษณะของอาโปธาตุ คอื เป็นของเฉพาะตน เป็นของเอบิอาบ 

มคีวามเอบิอาบ คอื ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มนัขน้ น้ําตา เปลวมนั น้ําลาย 
น้ํามกู ไขขอ้ มตูร หรอืรปูชนิดใดชนิดหน่ึงทีเ่ป็นอุปาทนินกรปู  มาในกายคตา
สตสิตูร พจิารณเหน็กายในกาย เตม็ไปดว้ยสิง่ทีไ่มส่ะอาดชนิดต่าง ๆ มเีปลวมนั
เป็นตน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑๕/๑๒๗,ม.อุป.(ไทย)๑๔/
๑๕๔/๑๙๘,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๓,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๘๓๒/๔๐๘) 

เปล ่าประโยชน์ : เป็นคาํโตต้อบจากสหีเสนาบดทีีก่ล่าวคาํตู่พระผูม้พีระภาคของพวกนิครนถว์า่
เป็นคนเปล่าประโยชน์ 



 

๓๓๗๘ 
 

 

                         อธบิาย เป็นคาํกล่าวโตต้อบพวกนิครนถข์องสหีเสนาบด ี ความวา่ 
มหาดเลก็ผูห้น่ึงเขา้ไปหาสหีเสนาบดแีลว้กระซบิบอกวา่ “ท่านครบัไดโ้ปรด
ทราบ พวกนิครนถจ์าํนวนมากพากนักอดแขนครํ่าครวญไปตามถนนสีแ่ยกสาม
แยก ทัว่กรุงเวสาลวี่า ‘วนันี้ สหีเสนาบดฆีา่สตัวเ์ลีย้งตวัอว้น ๆ ทาํอาหารเลีย้ง
พระสมณโคดม พระสมณโคดมทัง้ทีรู่อ้ยูก่ย็งัฉนัเนื้อทีเ่ขาทาํเจาะจงตนเอง” สี
หเสนาบดตีอบวา่ “ชา่งเถดิ ทา่นเหล่านัน้ประสงคจ์ะตาํหนิพระพทุธเจา้ ประสงค์
จะตาํหนิพระธรรม ประสงคจ์ะตําหนิพระสงฆม์านานแลว้ และทา่นเหล่านัน้ ก็
กล่าวตู่พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ดว้ยเรือ่งทีไ่มม่อียู่ เปล่าประโยชน์ เป็นเรือ่ง
เทจ็ไมเ่ป็นจรงิ สว่นพวกเราไมจ่งใจฆา่สตัวแ์มเ้พราะเหตุแหง่ชวีติ”(องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๑๒/๒๓๔) 

เปลี่ยนแปลงง่าย : ลกัษณะอาการของจติทีเ่กดิดบัเรว็ ควบคุมไดย้าก แล่นไปตามที่
ปรารถนา 

                       อธบิาย มาในอญัญตรภกิขวุตัถุ เรือ่งภกิษุรปูใดรปูหนึ่ง เมือ่พระผูม้พีระภาค
ตรสัพระคาถานี้แก่ภกิษุรปูหนึ่ง วา่ การฝึกจติทีค่วบคมุไดย้าก เปลีย่นแปลงงา่ย 
ชอบใฝ่หาแตอ่ารมณ์ทีป่รารถนา จดัว่าเป็นความด ีเพราะจติทีฝึ่กแลว้ยอ่มนําสขุ
มาให ้(ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๓๕/๓๖,ข.ุธ.อ. ๒/๑๑๘) 

เปล ือก : เป็นคาํอุปมาของผูห้ลงผดิคดิสิง่ทีไ่มม่สีาระว่ามสีาระ คดิวา่แก่น แต่เป็นเปลอืก 
แสวงหาแก่นไม ้แต่มองขา้มแก่นไม ้

                        อธบิาย กล่าวถงึเปลอืกแหง่พรหมจรรย ์ เหตุเพราะภกิษุมจีติไมต่ัง้มัน่ มจีติ
แปรผนั เขาจงึมวัเมา ลมืตวั และประมาท เมือ่ประมาทยอ่มอยู่เป็นทุกข ์เปรยีบ
ดว้ยบุรษุผูต้อ้งการแก่นไม ้ เทีย่วเสาะแสวงหาแก่นไมอ้ยู ่ เมือ่มตีน้ไมใ้หญ่ซึง่มี
แก่นยนืตน้อยู ่ กลบัมองขา้มแก่นไม ้ และกระพีไ้ป เขา้ใจเปลอืกวา่‘แก่นไม’้ จงึ
ถากนําไป บุรุษผูม้ตีาดเีหน็เขาแลว้จะพงึกล่าวอยา่งนี้วา่ ‘ท่านผูน้ี้ไมรู่จ้กัแก่นไม ้
กระพี ้เปลอืก สะเกด็ กิง่และใบ แทจ้รงิ (ม.ุม.ู(ไทย) ๑๒/๓๐๙/๓๔๓, ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๓๑๕/๓๕๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๒/๑๔๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๒/๒๒๗) 

เปล ือกไข่ : เป็นคาํเปรยีบเทยีบการปฏบิตัธิรรมเมือ่สมบรูณ์แลว้ยอ่มบรรลุธรรมสาํเรจ็ เชน่
กบัฟองไขเ่มือ่ฟักไขส่มบรูณ์แลว้ลูกไก่กท็าํลายเปลอืกไขอ่อกมา 

                         อธบิาย เป็นกาํเนิดอณัฑชะ คอืเหล่าสตัวผ์ูเ้จาะทาํลายเปลอืกไขแ่ลว้เกดิ น้ี
เราเรยีกวา่ กาํเนิดอณัฑชะ สาวกน้ีบณัฑติสรรเสรญิวา่ เป็นผูม้เีสขปฏปิทา เป็น
ผูถ้งึพรอ้มดว้ยคุณธรรมซึง่เป็นดุจฟองไขไ่ก่ทีไ่มเ่น่า เป็นผูค้วรแก่การทาํลาย
กเิลสดว้ยญาณ เป็นผูค้วรแก่การตรสัรูแ้ละควรแก่การบรรลุธรรมอนัเป็นแดน
เกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่ม ฟองไขข่องแมไ่ก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟองที่



 

๓๓๗๙ 
 

 

แมไ่ก่นอนกกไวอ้ยา่งด ี ใหค้วามอบอุ่นอยา่งสมํ่าเสมอ ฟักแลว้อยา่งด ี แมว้า่แม่
ไก่นัน้จะไมเ่กดิความปรารถนาอยา่งนี้วา่ ‘ทาํอยา่งไรหนอ ขอลกูไก่เหล่าน้ีพงึใช้
ปลายเลบ็หรอืจะงอยปากเจาะทาํลายเปลอืก ไขอ่อกมาไดโ้ดยสวสัดภิาพ’ กต็าม 
ถงึอยา่งนัน้ ลกูไก่เหล่านัน้กต็อ้งเจาะทาํลายเปลอืกไขด่ว้ยปลายเลบ็หรอืจะงอย
ปากออกมาโดยสวสัดภิาพได ้ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๕๒/๑๕๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๗/
๓๑) 

เปล ือกปอกรอง, ผา้ : เป็นการบาํเพญ็ตบะของสมณพราหมณ์ทีนุ่่งหม่อยา่งทรมาน 
                           อธบิาย การหลกีบาปดว้ยตบะ การบาํเพญ็ตบะทีน่บัวา่เป็นสามญัคุณ

และพรหมญัคุณของสมณพราหมณ์เหล่านัน้ คอื นุ่งห่มผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกนั 
นุ่งหม่ผา้หอ่ศพ นุ่งหม่ผา้บงัสกุุล นุ่งห่มผา้เปลอืกไม ้ นุ่งหม่หนงัเสอื นุ่งหม่หนงั
เสอืมเีลบ็ นุ่งหม่ผา้คากรอง (ผา้ทีถ่กัทอดว้ยหญา้คา) นุ่งหม่ผา้เปลอืกปอกรอง 
นุ่งหม่ผา้ผลไมก้รอง นุ่งห่มผา้กมัพลผมมนุษยนุ่์งหม่ผา้กมัพลขนสตัว ์ นุ่งหม่ผา้
ขนปีกนกเคา้(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๙๖/๑๖๕) 

เปล ือกป่าน : เป็นคาํอุปมาเปลอืกป่านดว้ยทฏิฐอินัชัว่ สว่นหอ่ทองอุปมาดว้ยการปล่อย
วางทฏิฐ ิ

                       อธบิาย เป็นการเปรยีบเทยีบสหายทัง้สองพากนัเขา้ไปยงัหมูบ่า้นของตน ๆ 
สหายทัง้ ๒ คนนัน้คนทีห่อบมดัเปลอืกป่านไป ไมไ่ดร้บัความชืน่ชมยนิดจีาก
มารดาบดิา จากบุตรภรรยา จากมติรอาํมาตย ์ อกีทัง้ไมไ่ดร้บัความสขุโสมนสัที่
เกดิจากการหอบเปลอืกป่านนัน้ สว่นสหายอกีคนหนึ่งทีนํ่าห่อทองไป ไดร้บั
ความชืน่ชมยนิดจีากมารดาบดิา จากบุตรภรรยา จากมติรอํามาตย ์อกีทัง้ไดร้บั
ความสขุโสมนสัทีเ่กดิจากการนําหอ่ทองนัน้ บพติร พระองคก์เ็ชน่เดยีวกบับุรุษ
ผูข้นมดัเปลอืกป่านไม่เกือ้กูลนัน่แหละ พระองคโ์ปรดสละทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ปล่อย
วางทฏิฐชิัว่นัน้เถดิ ทฏิฐชิัว่เชน่นัน้อยา่ไดเ้กดิมแีก่พระองคเ์พือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่
ทุกขต์ลอดกาลนานเลย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๓๖/๓๖๖,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๓๖/
๓๖๗, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๓๖/๓๖๘) 

เปล ือกไม้, ผา้ : การทรมานดว้ยการบาํเพญ็ตบะละบาปจากการนุ่งหุ่มผา้เปลอืกไม ้ ซึง่ไมใ่ห้
ความอบอุ่นอะไร 

                        อธบิาย การบําเพญ็ตบะทีน่บัวา่เป็นสามญัคุณและพรหมญัคณุของสมณ-
พราหมณ์เหล่านัน้ คอื นุ่งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกนั นุ่งหม่ผา้ห่อศพ นุ่งหม่
ผา้บงัสกุุล นุ่งหม่ผา้เปลอืกไม ้ นุ่งหม่หนงัเสอื นุ่งหม่หนงัเสอืมเีลบ็ นุ่งหม่ผา้คา
กรอง (ผา้ทอดว้ยหญา้คา) นุ่งหม่ผา้เปลอืกปอกรอง นุ่งหม่ผา้ผลไมก้รอง นุ่งหม่



 

๓๓๘๐ 
 

 

ผา้กมัพลผมมนุษยนุ่์งหม่ผา้กมัพลขนสตัว ์ นุ่งหม่ผา้ขนปีกนกเคา้ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๓๙๖/๑๖๕)   

เปล ือ้งจิต : การเปลือ้งจติหายใจ-ออก เปลือ้งจติจากราคะ โทสะ โมหะ จากมานะ ทฏิฐ ิ
วจิกิจิฉา จากถนีมทิธะ จากอุทธจัจะ จากอหริกิะ จากอโนตตปัปะ 

                        อธบิายเป็นลกัษณะอานาปานสัสตกิถา ทีส่อนภกิษุใหเ้ปลือ้งจติหายใจเขา้” ก็
สาํเหนียกวา่“เราเปลือ้งจติหายใจออก” คอืวา่ ภกิษุสาํเหนียกวา่ “เราเปลือ้งจติ
จากราคะหายใจเขา้” สาํเหนียกวา่ “เราเปลือ้งจติจากราคะหายใจออก” 
สาํเหนียกวา่ “เราเปลือ้งจติจากโทสะหายใจเขา้” สาํเหนียกวา่ “เราเปลือ้งจติจาก
โทสะหายใจออก” สาํเหนียกวา่ “เราเปลือ้งจติจากโมหะหายใจเขา้” สาํเหนียกวา่ 
“เราเปลือ้งจติจากโมหะหายใจออก” สาํเหนียกวา่ “เราเปลือ้งจติจากมานะ ฯลฯ 
“เราเปลือ้งจติจากทฏิฐ”ิ ฯลฯ “เราเปลือ้งจติจากวจิกิจิฉา” ฯลฯ “เราเปลือ้งจติ
จากถนีมทิธะ” ฯลฯ “เราเปลือ้งจติจากอุทธจัจะ” ฯลฯ “เราเปลือ้งจติจากอหริกิะ 
(ความไมล่ะอาย)” ฯลฯ สาํเหนียกวา่ “เราเปลือ้งจติจาก อโนตตปัปะ (ความไม่
เกรงกลวับาป) หายใจเขา้” สาํเหนียกวา่ “เราเปลือ้งจติจากอโนตตปัปะหายใจ
ออก” อาํนาจการเปลือ้งจติหายใจเขา้หายใจออก (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๗๙/๒๗๘) 

เปล ือยกาย : เป็นลกัษณะการประพฤตพิรหมจรรยอ์ยู่ดว้ยอุเบกขาของผูแ้สวงหาความบรสิทุธ ์
อาบน้ําคา้ง เปลอืยกาย และเป็นลกัษณะของนางเปรตปัญจปุตตขาทกิเปตกินิ
ลกูคราวละ ๕ คน และของคณะเปรต 

                         อธบิาย การเป็นพรหมจรรยใ์นการอยูด่ว้ยอุเบกขาของเรา นอนเปลอืยกาย 
อยูใ่นป่าชา้ แมเ้ดก็เลีย้งโคถ่มน้ําลายรดกไ็มรู่ส้กึ ดงัความวา่ เรานัน้เขา้อาศยั
แนวป่าน่ากลวัแหง่ใดแหง่หนึ่งอยู่ ทีว่า่น่ากลวันัน้เพราะเป็นแนวป่าทีน่่า
สะพรงึกลวั ผูใ้ดผูห้น่ึงซึง่ยงัมรีาคะเขา้ไปยงัแนวป่านัน้โดยมากยอ่มขนพอง
สยองเกลา้ เรานัน้อยูท่ีก่ลางแจง้ตลอดทัง้คนื ในราตรทีีห่นาวเหน็บ ซึง่อยู่
ระหวา่งเดอืน ๓ ต่อเดอืน ๔ เป็นชว่งเวลาทีห่มิะตกเหน็ปานนัน้ (แต่) อยูใ่นแนว
ป่าในเวลากลางวนั ในเดอืนทา้ยแหง่ฤดรูอ้น เราอยูใ่นทีแ่จง้ในเวลากลางวนั แต่
อยูใ่นแนวป่าในเวลากลางคนื คาถาน่าอศัจรรยน้ี์เราไมเ่คยไดย้นิ มาก่อน 
ปรากฏแก่เราวา่ ‘มนีุผูเ้สาะแสวงหาความหมดจด อาบแดด อาบน้ําคา้ง เปลอืย
กาย ทัง้มไิดผ้งิไฟ อยูค่นเดยีว ในป่าทีน่่ากลวั’ เรานอนแอบองิกระดกูผใีนป่าชา้ 
พวกเดก็เลีย้งโค เขา้ใกลเ้ราแลว้ ถ่มน้ําลายรดบา้ง ถ่ายปัสสาวะรดบา้ง โปรยฝุ่ น
ลงบา้ง เอาไมย้อนทีช่อ่งหบูา้ง แต่เราไมรู่ส้กึเลยวา่ มอีกุศลจติเกดิขึน้ในเดก็
เหล่านัน้ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๕๗/๑๖๑, ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๒๖/๑๗๒,ข.ุเปต.(ไทย)
๒๖/๗๘๓/๒๙๕) 



 

๓๓๘๑ 
 

 

เปสการธีตาวตัถ ุ : เรือ่งธดิานายชา่งหกู พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ธดิาของนายชา่ง
หกูวา่ โลกนี้มดืมน คนในโลกนี้น้อยคนนกัจกัเหน็แจง้   น้อยคนนกัจกัไป
สวรรค ์ เหมอืนนกตดิขา่ย น้อยตวันกัทีจ่ะพน้จากขา่ยฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๑๗๔/๘๗) 

   อรรถกถาอธบิายวา่  โลกนี้มดืมน  หมายถงึโลกยิมหาชนในโลกนี้ เป็นผูม้ดื
บอด เพราะไมม่ปัีญญาจกัษุ, คาํวา่ น้อยคนนกั หมายถงึมน้ีอยคนทีจ่ะเหน็แจง้
ไตรลกัษณ์  ทีจ่ะไปสคุตภิมู ิ หรอืทีจ่ะบรรลุนิพพาน  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๖/๗/๓๙)  

เปสการิยวิมาน :  วมิานทีเ่กดิขึน้แก่ธดิาช่างหูก เป็นการกล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้แก่ธดิาช่าง
หูก(ชาวกรุงพาราณส)ี เป็นวมิานทีม่เีสาทําดว้ยแก้วไพฑูรยเ์ปล่งแสงเรอืงรอง
อยูเ่ป็นนิตย ์มตีน้ไมท้องขึน้อยูโ่ดยรอบอยูใ่นสวรรคช์ัน้ดาวดงึสเ์พราะไดป้ฏบิตัิ
วปัิสสนา กมัมฏัฐานจนบรรลุโสดาปัตตผิล(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๕๐/๒๗) 

เปสลาติมญัญนาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการนึกดหูมิน่ภกิษุผูม้ศีลีเป็นทีร่กัสมยัทีท่า่นพระ
วงัคสีะกบัทา่นพระนิโครธกปัปะอยูท่ีอ่คัคาฬวเจดยี ์ เขตเมอืงอาฬว ี  ไดนึ้กดู
หมิน่ภกิษุผูม้ศีลีเพราะปฏภิาณของตน  จงึทาํใหท้่านไดค้วามคดิวา่ การทีเ่ราดู
หมิน่ภกิษุผูม้ศีลีนัน้  ไมด่เีลย  ใครจะชว่ยเราบรรเทาได ้  เราควรชว่ยตวัเอง
บรรเทาใหไ้ด ้  และหลงัจากทา่นบรรเทาไดแ้ลว้จงึกลา่ววา่  ทา่นจงละความ
เย่อหยิง่  ทางแหง่ความเยอ่หยิง่  เพราะผูท้ีห่มกมุน่อยูใ่นทางแหง่ความ
เย่อหยิง่จะตอ้งเดอืดรอ้นอกีนาน  สตัวท์ีล่บหลูคุ่ณทา่นย่อมตกนรก  ยอ่มเศรา้
โศกตลอดกาลนาน  บณัฑติเรยีกภกิษุผูป้ฏบิตัชิอบ  ชนะกเิลสไดด้ว้ยมรรค ไม่
เศรา้โศก  ยงักลบัไดเ้กยีรตคุิณและความสขุ  วา่เป็นผูเ้หน็ธรรม   ภกิษุไมค่วร
มกีเิลสเครือ่งตรงึใจ ๕ อยา่ง  ควรมแีตค่วามเพยีรชอบ ละนวิรณ์ใหไ้ด ้  เป็นผู้
บรสิทุธิ ์  ทัง้ละความเยอ่หยิง่ไดห้มด สงบระงบั  ทาํทีส่ดุแห่งทุกขไ์ดด้ว้ยวชิชา 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๑/๓๐๖) 

เปสวดี, ชื่อ : เป็นชือ่ของเปสวดผีูไ้ปเกดิในวมิานเปสวดเีพราะผลบุญทีโ่ปรยดอกคาํลงบชูา
พระอุปตสัสเถระ 

                       อธบิายพระวงัคสีถามนางเปสวดวีา่ เพราะผลกรรมอะไรเธอจงึมาเกดิในวมิาน
เปสวดน้ีี เทพธดิา ตอบว่า ขา้แต่พระคุณเจา้ ในชาตกิอ่น ดฉินัไดเ้กดิเป็นหญงิ
สะใภ ้ ในหมูบ่า้นชือ่นาฬกคาม อยูท่างทศิตะวนัออก ของแควน้มคธ อนัรุง่เรอืง 
ชาวบา้นในหมูบ่า้นนัน้รูจ้กัดฉินัในนามวา่ เปสวด ีดฉินันัน้มใีจเบกิบาน ไดส้ัง่สม
กุศลกรรมไวใ้นชาตปิางก่อนนัน้ คอืไดเ้กลีย่ดอกคาํโรยลงบชูาพระอุปตสิสเถระ 
ทีท่วยเทพและมนุษยพ์ากนับชูาผูม้ากไปดว้ยกุศลธรรม มคีุณธรรมสดุประมาณ
ซึง่ดบักเิลสแลว้ บชูาพระเถระผูม้คุีณอนัโอฬาร ครองเรอืนรา่งเป็นชาตสิดุทา้ย 
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ผูบ้รรลุอนุปาทเิสสนิพพานแลว้ ดฉินัจงึละรา่งมนุษยม์าเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์
ครอบครองวมิานในเทวโลกนี้(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๕๕/๗๓) 

เปสวตีวิมาน :  วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิชื่อเปสวด ี เป็นการกล่าวถงึวมิานทีม่งุดว้ยแกว้ผลกึมี
ขา่ยเงนิขา่ยทอง มพีืน้วจิติรหลากส ี มแีสงสวา่งไสวไปทัว่ทศิในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์ เกดิขึน้เพราะไดเ้กลีย่ดอกคาํบชูาสรรีะของทา่นพระสารบีุตรเถระเมือ่
ทา่นดบัขนัธ ปรนิิพพาน (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๔๖/๗๒) 

เปสสะ, บุตรของควาญช้าง : ชือ่บุตรของนายครวญชา้ง เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคกล่าวชม
พระองคว์า่แนะนําภกิษุสงฆใ์หป้ฏบิตัดิที ัง้ในอดตีและบดัน้ี 

                        อธบิาย เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยูใ่กลส้ระโบกขรณีชื่อคคัครา เขต
กรุงจมัปาพรอ้มกบัภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ ครัง้นัน้แล บุตรของควาญชา้งชือ่เปสสะ 
เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั นายเปสสะบตุรของควาญชา้งถวาย
อภวิาทพระผูม้พีระภาค แลว้เหลยีวดภูกิษุสงฆผ์ูน้ัง่นิง่เงยีบอยู ่ ไดก้ราบทลูพระ
ผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ น่าอศัจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ เพยีง
เทา่น้ี ทา่นพระโคดมกช็ือ่วา่แนะนําใหภ้กิษุสงฆป์ฏบิตัชิอบแลว้ ขา้แต่พระโคดม
ผูเ้จรญิ แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล กท็รง
แนะนําใหภ้กิษุสงฆป์ฏบิตัชิอบเป็นอย่างยิง่ไดถ้งึเพยีงนี้ เหมอืนทา่นพระโคดม
ทรงแนะนําใหภ้กิษุสงฆป์ฏบิตัชิอบอยูใ่นบดัน้ี (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑/๑) 

เปสิ : ชิน้เนื้อเลก็ ๆ เป็นขัน้ตอนกาํเนิดชวีติสว่นรปูต่อจากกลละ อพัพทุะ จากนัน้
เป็นฆนะ 

                         อธบิาย เมือ่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ ภเูขาอนิทกฏู ซึง่เป็นภพของอนิ
ทกยกัษ์ ครัง้นัน้ อนิทกยกัษ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัแลว้ไดก้ราบ
ทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาวา่ ผูรู้ท้ ัง้หลายกล่าววา่ รปูไมใ่ชช่วีะ สตัวน้ี์จะมี
รา่งกายนี้ไดอ้ยา่งไรหนอ กระดกูและกอ้นเน้ือมาจากไหน สตัวน้ี์จะอยูใ่นครรภ์
ไดอ้ยา่งไร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ รปูนี้เป็นกลละก่อน จากกลละเกดิเป็นอพัพุ
ทะ จากอพัพทุะเกดิเป็นเปส ิ (ชิน้เนื้อเลก็) จากเปสเิกดิเป็นฆนะ (เป็นกอ้น) 
จากฆนะเกดิเป็นปุ่ม ๕ ปุ่ ม ต่อจากนัน้ ผม ขนและเลบ็ จงึเกดิขึน้ (ส.ํส.(ไทย)
๑๕/๒๓๕/๓๓๗, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๖๙๒/๗๓๙) 

เปสิส ูตร :  พระสตูรวา่ดว้ยเปรตมแีต่รา่งชิน้เน้ือ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเวฬุวนั  ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตมแีต่รา่งชิน้เนื้อวา่เปรตตนนี้เคย
เป็นคนฆา่โค (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๓/๓๐๔) 

เปสุญญสตูร :  พระสตูรว่าดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากคาํสอ่เสยีด พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากคาํสอ่เสยีดจงึมี
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จาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากคาํสอ่เสยีด เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่
ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๔๕/๖๔๕) 

เป่าเสกคาถาอาคม :เป็นชือ่ตระกลูพราหมณ์ตระกลูหน่ึงทีนิ่ยมเป่าเสกคาถาอาคม 
                         อธบิาย มาในเรือ่งทสพราหมณชาดก เรือ่งการจาํแนกตระกลูพราหมณ์ ๑๐ 

ตระกลู วธิุรอาํมาตยก์ราบทลูวา่ ขอเดชะพระมหาราช ไดย้นิวา่ พราหมณ์มอียู่ 
๑๐ ตระกลูดว้ยกนั ขอพระองคโ์ปรดสดบัการจาํแนกแจกแจง พระองคแ์จกแจง
วา่ พราหมณ์บางพวกถอืถุงยา่มทีเ่ตม็ดว้ยรากไมป้ากปิด ตดิสลากยาบา้ง รด
น้ํามนตบ์า้ง เป่าเสกคาถาอาคมบา้ง เป็นตน้ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๒๖/๔๕๙) 

เปิงมาง : ชือ่เครือ่งดนตรตีอียูใ่นวมิานของเทพบุตร มลีกัษณะเป็นกลองขนาดต่างกนั ๗ 
ลกูผกูเป็นราวในชุดเดยีวกนั เรยีงจากใหญ่ไปหาเลก็ ตวักลองขงึดว้ยหนงัสอง
หน้า 

                        อธบิาย ภายในวมิานแกว้ของเทพบุตร มขีา้วน้ําอุดมสมบรูณ์ ตวัทา่นมหีมู่
เทพอปัสรหอ้มลอ้ม กกึกอ้งดว้ยเสยีงตะโพน เปิงมางและดุรยิางค ์ เป็นผูท้ีท่วย
เทพนอบน้อมแลว้ดว้ยการชมเชยและกราบไหว ้ (ทา้วสกักะสรรเสรญิยศ
ของปัญจสขิเทพบุตรวา่ เสยีงปรบมอื ๑ ตะโพน ๑ กลอง ๑ เปิงมาง ๑ ยอ่ม
ปลุกเทพบุตรผูห้ลบัแลว้ใหต้ื่นขึน้ เทพบุตรผูต้ื่นขึน้แลว้ยอ่มรา่เรงิยนิด ี (ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๑๒๔๕/๑๕๗, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๘๗/๓๘๗,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๐๖/๑๑๗, 
ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๔๐๗/๔๐๒) 

เปิดเผย : แสดงการสารภาพต่อหน้าหมูค่ณะ ทาํใหช้ดัเจน ใหป้รากฏ ไมปิ่ดบงั 
                       อธบิาย ลกัษณะบุคคลผูม้ทีฏิฐ ิ เป็นผูม้สีภาพ คอื การออกจากอาบตัเิชน่ใด

ย่อมปรากฏ อรยิสาวกตอ้งอาบตัเิชน่นัน้กร็บีแสดง เปิดเผย ทาํใหช้ดัเจนอาบตัิ
นัน้ในสาํนกัศาสดา หรอืเพือ่นพรหมจารทีีเ่ป็นวญิญชูนทัง้หลาย ครัน้แสดง
เปิดเผย ทาํใหช้ดัเจนแลว้กส็าํรวมระวงัต่อไป พระผูม้พีระภาคคน้พบธรรมแลว้
นําออกเปิดเผยวา่ ความทีม่สีิง่น้ีเป็นปัจจยัของสิง่น้ี กค็งตัง้อยูอ่ยา่งนัน้ ตถาคตรู ้
บรรลุธาตุนัน้ ครัน้รูบ้รรลุแลว้จงึบอก แสดง บญัญตั ิ กาํหนด เปิดเผย จาํแนก 
ทาํใหง้า่ย (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๙๖/๕๓๔,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๐/๓๔,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๐/
๓๕,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๒/๓๙, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๘๒๒/๓๘๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๗๒/๒๔๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๐/๓๗๕,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๕๑/๒๘๒) 

เปิดแล้วไม่ร ัว่ : ภกิษุตอ้งอาบตัแิลว้ เปิดเผยอาบตัแิก่เพือ่นภกิษุแลว้แสดงออกจากอาบตัติาม
ธรรมตามวนิยั จงึไมต่อ้งอาบตันิัน้  
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                       อธบิาย พระผูม้พีระภาคเปล่งอุทาน วา่ ยิง่ปิด ยิง่ร ัว่ เปิดแลว้ไม่รัว่ 
เพราะฉะนัน้ พงึเปิดสิง่ทีปิ่ด เมือ่เป็นดงันี้ สิง่ทีเ่ปิดนัน้กจ็ะไมร่ ัว่(ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/
๔๕/๒๖๘,ข.ุอุ.อ. ๔๕/๓๒๗) 

เปือกตม : เป็นอุปมาทีค่นตดิอยูใ่นตมลกึ กย็ากทีจ่ะชว่ยคนใหพ้น้จากตมได ้ ฉนัใด ก็
เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะสอนคนอื่นใหบ้รรลุธรรม ทัง้ ๆ ทีต่นเองกย็งัไมบ่รรลุธรรม 

                       อธบิายเปลอืกตมเป็นอุปมา ใชเ้ป็นอุบายเพือ่ความดบัสนิท พระผูม้พีระภาค
ตรสักะนายจุนทะ วา่ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบุ่คคลนัน้ตนเองจมอยูใ่นเปือกตมลกึ จกั
ยกบุคคลอื่นผูจ้มอยูใ่นเปือกตมลกึขึน้ได ้ เป็นไปไดท้ีบุ่คคลนัน้ตนเองไมจ่มอยูใ่น
เปือกตมลกึ จกัยกบุคคลอื่นผูม้อยูใ่นเปือกตมลกึขึน้ได ้ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๘๗/๗๘,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๖๘/๑๗๐,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๗๘/๑๘๑,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๕๐/๖๔, 

                       ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๐๕/๑๑๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๓/๔๕๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/
๕๖/๓๔๙,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๘๙/๓๓๕, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๕๕/๗๘) 

เปือกตมคือกาม : เปรยีบเทยีบกามดว้ยเปลอืกตมทีด่งึดดูสรรพสตัวใ์หต้ดิใจใครห่ลง 
                       อธบิายพระผูม้พีระภาคตรสักบันายนนัทะเรื่องการยํ่ายกีาม วา่ เราพน้จาก

การรบัรองน้ีตัง้แต่จติของเธอหลุดพน้จากอาสวะทัง้หลาย เพราะไมถ่อืมัน่นัน้
แลว้” ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบเนื้อความนัน้แลว้ จงึทรงเปล่งอุทานน้ี
ในเวลานัน้วา่ ภกิษุใดขา้มเปือกตมคอืกามได ้ ยํ่ายหีนามคอืกามได ้ ภกิษุนัน้
บรรลุความสิน้โมหะ ยอ่มไมห่วัน่ไหวเพราะสขุและทุกข ์ บุคคลผูม้ปัีญญา ตดั
อาลยัและอาสวะไดแ้ลว้ ไมถ่อืกาํเนิดเกดิในครรภอ์กี ละสญัญา ๓ อยา่ง และละ
เปือกตมคอืกามได ้ไมก่ลบัมาสูก่ปัใด ๆ อกี ปุถุชนเหล่านัน้เป็นจาํนวนมาก ขอ้ง
อยูแ่ลว้ดว้ยเปือกตมคอืกาม ไม่รูค้วามจรงิในโลก ยอ่มไมรู่ซ้ึง้ถงึทีส่ ิน้สดุความ
เกดิและความตาย (ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๒๒/๒๑๔, ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๕๔๑/๖๒๖,ข.ุเถร.ี
(ไทย)๒๖/๓๕๖/๖๑๔,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๔๕/๔๗๗,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๕๕/๕๓๒, ข.ุ
ม.(ไทย)๒๙/๑๘๑/๕๑๕,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๗/๑๑๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๓๗/๔๗๔) 

เปือกตมคือกิเลส : เปรยีบเทยีบกเิลสคอืเปลอืกตม เพราะรงึรดัสรรพสตัวใ์หต้ดิใจ หลงไหล
ยากทีจ่ะลว่งรูส้จัธรรมได ้ แต่ปทุมตุตระพทุธเจา้ทาํใหก้เิลสคอืเปลอืกตมแหง้ได้
ดว้ยรศัมคีอืปัญญาของพระองค ์

                        อธบิาย มาในมหากปัปินเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหากปัปิน
เถระ คอืพระมหากปัปินเถระเมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนจงึกล่าว
สรรเสรญิปทมุตุตระพทุธเจา้วา่พระชนิเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระผูท้รงถงึ
ความสาํเรจ็แหง่ธรรมทัง้ปวง ทรงปรากฏแลว้ในอากาศทัง้สิน้ ทรงทาํดอกบวัคอื
เวไนยสตัวใ์หเ้บ่งบานดว้ยพระรศัมคีอืพระดาํรสั พระผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก
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พระองคน์ัน้ ทรงทาํเปือกตมคอืกเิลสใหแ้หง้ไปดว้ยพระรศัมคีอืปัญญา (ข.ุอป.
(ไทย)๓๓/๖๗/๒๔๗) 

เปือกตมคือคติ : เปรยีบเทยีบอคตคิอืเปือกตมสามารถกาํจดัไดก้สัสปะพทุธเจา้ และการฟัง
พทุธภาษติของกจัจายนะ 

                       อธบิาย ในภทัรกปันี้ พระพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ ตามพระโคตร ผูเ้ป็น
เผา่พนัธุข์องทา้วมหาพรหม มพีระยศยิง่ใหญ่ ประเสรฐิกวา่เจา้ลทัธทิัง้หลาย 
เสดจ็อุบตัขิึน้แลว้ พระองคท์รงขวนขวายในกจิของผูอ้ื่น ทรงแนะนําทัง้มนุษย์
และเทวดา ทรงแนะนําทางไปสูพ่ระนิพพาน อนัสามารถยงัเปือกตมคอืคตใิห้
เหอืดแหง้ สว่นกจัจายนะ เป็นบุตรของพราหมณ์ชือ่วา่ตปีิตวิจัฉะ เป็นผูฉ้ลาด 
เรยีนจบพระเวทสว่นมารดาของขา้พเจา้ชือ่วา่จนัทนปทุมา ขา้พเจา้ชือ่วา่กจัจาย
นะ เป็นผูม้ผีวิพรรณสวยงาม ขา้พเจา้ถกูพระเจา้แผน่ดนิทรงสง่ไปเพือ่พจิารณา
(สบืขา่ว)พระพทุธเจา้ ไดเ้หน็พระผูนํ้าซึง่เป็นประตขูองโมกขบุร ี เป็นทีส่ ัง่สม
พระคุณและไดฟั้งพทุธภาษติทีป่ราศจากมลทนิ เป็นเครือ่งชาํระลา้งเปือกตมคอื
คต ิ ไดบ้รรลอุมตธรรมทีส่งบระงบัพรอ้มกบับุรุษทีเ่หลอือกี ๗ คน(ข.ุอป.(ไทย)
๓๓/๔/๕๘, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๓/๒๔๐) 

เปือกตมคือโมหะ : เปรยีบโมหะดว้ยตมของสรรพสตัว ์ ซึง่พระปทุมุตตระพทุธเจา้ทรงแสดง
ธรรมดว้ยสจัจะ และมพีระมหากรุณาแสดงธรรมดงึสรรพสตัวท์ีจ่มอยูใ่นเปือกตม
ขึน้ได ้

                        อธบิาย พระชนิเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ ผูห้มดตณัหา ทรงชนะสิง่ทีใ่คร ๆ 
เอาชนะไม่ได ้ ทรงเป็นผูนํ้า เสดจ็อุบตัขิึน้แลว้ ในกปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ นบัจากกปันี้
ไป ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์อง ทรงชว่ยเหล่าสตัวใ์หต้รสัรู ้ทรงนําไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ทรงมพีระสรุเสยีงไพเราะ มพีระอุปนิสยัเน่ืองดว้ยพระกรุณา พระองคท์รงแสดง
ธรรมอยา่งไพเราะ ซึง่ประกอบดว้ยสจัจะ ๔ ทรงช่วยเหลอืหมูส่ตัว ์ ทีจ่มอยูใ่น
เปือกตมคอืโมหะได ้ พระผูท้รงเป็นผูนํ้า ทรงประกอบดว้ยพระมหากรุณาได้
แสดงธรรม ทรงชว่ยดงึหมูส่ตัวผ์ูจ้มลงแลว้ในเปือกตมคอืโมหะขึน้(ข.ุอป.(ไทย)
๓๓/๕/๒๓๘, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๔๙/๓๑๐) 

เป่ือยพงั : การพจิารณมเหน็ความทุกข ์ เหน็อสภุ แลว้เป่ือยพงัไปในทีส่ดุ ทาํใหป้ลงสงัเวช
กส็ามารถละสงัโยชน์ได ้

                         อธบิาย มาในอานิสงัสทสัสาวกีถา วา่ดว้ยผูเ้หน็อานิสงส ์ (ในนิพพาน) 
เมือ่สกวาท ี (สก.) ถามปรวาท ี (ปร.)วา่ บุคคลผูม้นสกิารสงัขารโดยความเป็น
ทุกข ์ฯลฯ โดยความเป็นโรค ฯลฯ โดยความเป็นฝี ฯลฯ โดยความเป็นของเสยีด
แทง ฯลฯ โดยความเป็นของลาํเคญ็ ฯลฯ โดยความเป็นอาพาธ ฯลฯ โดยความ



 

๓๓๘๖ 
 

 

เป็นดงัสิง่อื่น ฯลฯ โดยความเป็น ของเสือ่ม ฯลฯ โดยความเป็นเสนียด ฯลฯ โดย
ความเป็นเครือ่งเบยีดเบยีน ฯลฯ โดยความเป็นภยั ฯลฯ โดยความเป็นอุปสรรค 
ฯลฯ โดยความเป็นของหวัน่ไหว ฯลฯ โดยความเป็นของเป่ือยพงั ฯลฯ ละ
สงัโยชน์ไดม้ใิชห่รอื ปร. ใช ่(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๔๗/๕๙๓) 

แป้งงา : แป้งทีท่าํดว้ยงาเพือ่คัน้เอาน้ํามนังาแลว้ไดน้ํ้ามนังา เชน่เดยีวกบัผูต้ ัง้ความ
ปรารถนาหรอืไมไ่ดต้ัง้กต็ามถา้เขาเป็นผูป้ฏบิตัติามมรรค ๘ แลว้กย็อ่มบรรลุผล
ได ้

                    อธบิาย ชยัเสนราชกุมารกล่าวกบันายภมูชิะ ดว้ยการอุปมาความหวงักบั
การบรรลุธรรมวา่ ภมูชิะ เปรยีบเหมอืนบุรุษผูต้อ้งการน้ํามนั แสวงหาน้ํามนั 
เทีย่วเสาะหาน้ํามนั เกลีย่แป้งงาลงในรางแลว้ เอาน้ําพรมไป คัน้ไป ถา้แมบุ้รุษ
นัน้ตัง้ความหวงัแลว้เกลีย่แป้งงาลงในราง เอาน้ําพรมไป คัน้ไปเขากส็ามารถได้
น้ํามนังา ถา้แมไ้มต่ัง้ความหวงัแลว้ ถา้แมท้ัง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้ความหวงั
แลว้ ถา้แมต้ัง้ความหวงักม็ใิช ่ ไมต่ัง้ความหวงักม็ใิช ่ แลว้เกลีย่แป้งงาลงในราง 
เอาน้ําพรมไป คัน้ไป เขากส็ามารถไดน้ํ้ามนังา ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะอุบาย
อนัแยบคาย เขาจงึสามารถไดน้ํ้ามนังา แมฉ้นัใด สมณะหรอืพราหมณ์พวกใด
พวกหน่ึง กฉ็นันัน้เหมอืนกนั ถา้เขาเป็นสมัมาทฏิฐ ิ เป็นสมัมาสงักปัปะ เป็น
สมัมาวาจา เป็นสมัมากมัมนัตะ เป็นสมัมาอาชวีะ เป็นสมัมาวายามะ เป็น
สมัมาสต ิ เป็นสมัมาสมาธ ิ ตัง้ความหวงัแลว้จงึประพฤตพิรหมจรรยพ์วกเขาก็
สามารถบรรลผุลได ้(ม.ุอุป.(ไทย)๑๔/๒๒๗/๒๖๔) 

แป้งเจือขมิ้นผง :วธิเียบ็จวีรใหจ้วีรทีเ่ยบ็แลว้เรยีบรอ้ยจงึมพีทุธานุญาตใหใ้ชเ้ขม็บา้ง แต่เขม็ก็
ขึน้สนิม แลว้อนุญาตใหใ้ชแ้ป้งเจอืขมิน้ผงโรยลง 

                       อธบิาย เรือ่งการเยบ็จวีรของภกิษุสงฆโ์ดยพระผูม้พีระภาคอนุญาตดว้ย
ประการต่าง ๆวา่ สมยันัน้ ภกิษุทัง้หลายใชข้นไก่บา้ง ไมก้ลดับา้งเยบ็จวีร จวีรที่
เยบ็แลว้ไมเ่รยีบรอ้ย ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให้
ทรงทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหใ้ชเ้ขม็” เขม็
ขึน้สนิม ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ
ผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหใ้ชก้ล่องเขม็” แมใ้นกล่องเขม็
กย็งัขึน้สนิม ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 
แมใ้นแป้งขา้วหมากเขม็ กย็งัขึน้สนิม ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระ 
ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตให้
เอาแป้งเจอืขมิน้ผงโรย” (ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๒๕๖/๒๖) 

แป้งสรุา : แป้งทาํสรุา 
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                        อธบิาย สมยันัน้ เจา้ลจิฉวปีระมาณ ๕๐๐ พระองค ์ทรงประชุมกนัอยู ่ ครัง้
นัน้ สจัจกะ นิครนถบตุรเขา้ไปหาเจา้ลจิฉว ี เหล่านัน้ แลว้ไดก้ลา่วกบัเจา้ลจิฉวี
วา่ “ขอเจา้ลจิฉวทีัง้หลายจงไปดว้ยกนั วนันี้ขา้พเจา้จกัสนทนากบัพระสมณโค
ดม ถา้พระสมณโคดมจกัยนืยนัตามคาํทีพ่ระอสัสชซิึง่เป็นพระสาวกรปูหน่ึงทีม่ี
ชือ่เสยีงยนืยนัแลว้แก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จกัฉุดกระชากลากพระสมณโคดมไปมา
ดว้ยคาํต่อคาํ ใหเ้ป็นเหมอืนบุรุษผูม้กีาํลงัจบัแกะมขีนยาวทีข่นแลว้ฉุดกระชาก
ลากไปมาฉะนัน้ หรอืใหเ้ป็นเหมอืนคนงานในโรงสรุาซึง่กาํลงัวางเสือ่ลาํแพน
สาํหรบัรองแป้งสรุาผนืใหญ่ในหว้งน้ําลกึแลว้จบัทีม่มุลากฟาดไปฟาดมา ฉะนัน้ 
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๕๔/๓๙๐) 

แปดเป้ือน : การแยกโลกยีก์บัโลกุตตระจากกนั โลกโลกยีเ์ป็นดงัน้ําทีด่อกบวัลอยอยูเ่หนือน้ํา 
ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยโคลนตม 

                       อธบิาย พระผูม้พีระภาคตรสักบัพราหมณ์ทีพ่ระองคอ์ยูเ่หนือโลก วา่ พราหมณ์ 
เราเกดิเจรญิเตบิโตในโลก แต่อยูเ่หนือโลก ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยโลกเหมอืนดอก
อุบล (บวัเขยีว) ดอกปทุม (บวัหลวง) ดอกปุณฑรกิ (บวัขาว) เกดิเจรญิเตบิโตใน
น้ํา แต่อยูเ่หนือน้ํา ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน้ํา ทา่นจงจาํเราไวว้า่ ‘เป็นดอกปุณฑรกิที่
งดงาม ยอ่มไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน้ําฉนัใด เรากย็อ่มไมแ่ปดเป้ือนดว้ยโลกฉนันัน้ 
ฉะนัน้ เราจงึเป็นพระพทุธเจา้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๙) 

แปรปรวน : อาการทีจ่ติกาํหนดั ดงัทีม่าในวภิงัคว์า่ กภ็กิษุใดถูกราคะครอบงาํแลว้ มจีติ
แปรปรวน ถกูตอ้งกายกบัมาตุคาม คอื จบัมอื จบัชอ้งผมหรอืลบูคลาํอวยัวะสว่น
ใดสว่นหนึ่ง เป็นสงัฆาทเิสส 

                       อธบิาย ทีช่ือ่วา่ ถูกราคะครอบงาํแลว้ คอื มคีวามยนิด ีเพง่เลง็ มจีติรกัใคร ่คาํ
วา่ แปรปรวน ความวา่ จติกาํหนดัแลว้ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง จติโกรธแลว้ชือ่วา่
แปรปรวนบา้ง จติหลงแลว้ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง แต่จติกาํหนดัแลว้ พระผูม้พีระ
ภาคทรงประสงคว์า่ แปรปรวน (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๗๑/๒๙๓,ว.ิมหา.(ไทย)๑/
๒๘๕/๓๑๖, 

แปรผนั : ความไม่เทีย่ง ไมม่ัน่คงแห่งจติและภพ ทีต่อ้งสาํเหนียกดว้ยจติไมแ่ปรผนั ละ
วาจาชัว่หยาบ มเีมตตาจติ ไมม่โีทสะ 

                     อธบิาย พระผูม้พีระภาคสัง่สอนพระโมลยิผคัคุนะทีอ่ยูค่ลุกคลกีบัภกิษุณี
ทัง้หลายเกนิเวลา วา่ ถา้ภกิษุบางรปูตเิตยีนภกิษุณีเหล่านัน้ต่อหน้าเธอ เธอก็
โกรธไมพ่อใจภกิษุรปูนัน้ถงึกบัก่ออธกิรณ์ขึน้กม็ ี ถา้ใคร ๆ ตเิตยีนต่อหน้าเธอ 
แมใ้นขอ้นัน้ เธอควรละฉนัทะและวติกอนัอาศยัเรอืนเสยี เธอควรสาํเหนียกอยา่ง
น้ีวา่ ‘จติของเราจกัไมแ่ปรผนั เราจกัไมเ่ปล่งวาจาชัว่หยาบ และจกัอนุเคราะห์



 

๓๓๘๘ 
 

 

ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์อยูอ่ยา่งผูม้เีมตตาจติ ไมม่โีทสะ’ เธอควรสาํเหนียกอยา่ง
น้ี ถา้ใคร ๆ จะพงึทาํรา้ยเธอดว้ยฝ่ามอื กอ้นดนิ ท่อนไมแ้ละศสัตรา แมใ้นขอ้นัน้ 
เธอควรละฉนัทะและวติกอนัอาศยัเรอืนเสยี เธอควรสาํเหนียกอยา่งนี้วา่ ‘จติของ
เราจกัไมแ่ปรผนั เราจกัไมเ่ปล่งวาจาชัว่หยาบ และจกัอนุเคราะหด์ว้ยสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์อยูอ่ยา่งผูม้เีมตตาจติ ไมม่โีทสะ’ ผคัคุนะเธอควรสาํเหนียกอยา่งนี้” แม้
โลกธรรม ๘ ในหมูม่นุษย ์ ลว้นไมเ่ทีย่ง ไมม่ัน่คง มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา 
ภพอยา่งใดอยา่งหนึ่งทุกชัน้ลว้นแต่ไม่เทีย่งเป็นทุกข ์ มคีวามแปรผนัไปเป็น
ธรรมดา (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๒๔/๒๓๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖/๒๐๕,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/
๓๐/๒๓๐) 

แปรผนัเป็นอย่างอื่น :ความผนัแปรแหง่โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนสั แมค้วามตาย 
                        อธบิาย พระกุมารพีระนามวา่มลัลกิาวชริทีลูถามพระเจา้ปเสนทโิกศลถงึ

ความผนัแปรแหง่ชวีติวา่ “ขา้แต่มหาราช ทลูกระหมอ่มเขา้พระทยัความขอ้นัน้
วา่อยา่งไร พระกุมารพีระนามวา่วชริ ี เป็นทีร่กัของทลูกระหมอ่มใชไ่หม เพคะ” 
พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัตอบวา่ “ใช่แลว้ มลัลกิา วชริกีุมารเีป็นทีร่กัของเรา” 
แลว้พระองคเ์ขา้พระทยัความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เพราะวชริกุีมารตีอ้งมอีนัแปรผนั
เป็นอย่างอื่นไป โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสั และอุปายาส จะพงึเกดิขึน้แก่
ทลูกระหมอ่มหรอืไม ่ เพคะ” พระเจา้ปเสนทโิกศลตอบวา่ “มลัลกิา เพราะวชริี
กุมารแีปรผนัเป็นอยา่งอื่นไป แมช้วีติของเรากต็อ้งแปรผนัเป็นอยา่งอื่นไปดว้ย 
ทาํไม โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสั และอุปายาสจกัไมเ่กดิขึน้แก่เราเล่า” (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๕๗/๔๓๙,ม.ม.อ. ๒/๓๕๗/๒๕๐) 

โปกขรณีย ,์ วิหาร : เป็นชือ่ของพระวหิารนามวา่โปกขรณีย ์ ตัง้อยูใ่กลห้มูบ่า้นสามะ แควน้
สกักะ เทวดาทลูถามพระผูม้พีระภาคถงึความเสือ่ม ๓ ประการ 

                       อธบิาย มาในสามกสตูร วา่ดว้ยหมูบ่า้นสามะ สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยูท่ีว่หิารชือ่โปกขรณีย ์ใกลห้มูบ่า้นสามะ แควน้สกักะ ครัง้นัน้ เมือ่ราตรี
ผา่นไป เทวดาตนหนึ่งมวีรรณะงดงามยิง่นกัเปล่งรศัมใีหส้วา่งทัว่โปกขรณีย์
วหิาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ ณ ที่
สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๓ 
ประการนี้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแก่ภกิษุ คอื (๑) ความเป็นผูช้อบการงาน 
(ชอบการงานคอืการกะจวีร ทาํจวีร เยบ็ปะจวีร ทาํถลกบาตร องัสะ ประคตเอว 
ผา้กรองน้ํา ทาํเชงิรองบาตร ผา้เชด็เทา้ ไมก้วาด เป็นตน้ตลอดวนั) (๒) ความ
เป็นผูช้อบการพดูคุย (๓) ความเป็นผูช้อบการนอนหลบั ครัน้เทวดานัน้รูว้า่ 



 

๓๓๘๙ 
 

 

‘พระศาสดาทรงพอพระทยัเรา’ จงึถวายอภวิาททาํประทกัษณิแลว้หายไป ณ ที่
นัน้แล (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๑/๔๕๐, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๘๙/๔๔) 

โปกขรณีสตูร :  พระสตูรว่าดว้ยสระโบกขรณี มชีือ่เหมอืนกน้ ๒ สตูร และองคธ์รรมต่างกนั 
กล่าวคอื 

  1.โปกขรณีสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยสระโบกขรณี  พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ความทุกขข์องพระอรยิสาวก
ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ  ผูรู้แ้จง้ทีห่มดสิน้ไปนัน้มมีาก  เหมอืนน้ําในสระโบกขรณี  
สว่นความทุกขท์ีเ่หลอืมน้ีอย  เหมอืนน้ําทีบุ่รุษใชป้ลายหญา้วดิขึน้มา ดงันัน้
การตรสัรูธ้รรม การไดธ้รรมจกัษุจงึมปีระโยชน์อยา่งมากมาย (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๗๕/๑๖๒) 

  โปกขรณีสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยน้ําในสระโบกขรณี  พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ทุกขท์ีห่มดสิน้ไปของพระอรยิสาวกผูรู้ช้ดัอรยิสจั  
๔  มมีากกวา่  เมื่อเทยีบกบักองทุกขซ์ึง่มอียูก่่อน  เหมอืนน้ําในสระโบกขรณี
มากกวา่น้ําทีบุ่รุษใชป้ลายหญา้คาจุม่ขึน้มาจากสระโบกขรณีนัน้ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๑๒๒/๖๓๔) 

โปกขรสาตกะ, นก : ชื่อนกชนิดหน่ึงนามวา่ โปกขรณสาตกะ อาศยัอยูต่ามรมิสระภายในวิ
สาณาราชธานีของทา้วกุเวรนัน้ 

                        อธบิาย นกโปกขรสาตกะนี้อาศยัอยูใ่นวสิาณาราชธานี ของทา้วกุเวรหรอื
เวสวณั นกน้ีมเีสยีงรอ้งของนกชวีญัชวีกะและนกโอฏฐวจติตกะ ทีร่าชธานีน้ีมไีก่
ป่า ในสระบวัมปีทูอง และนกชือ่โปกขรสาตกะ ในราชธานีน้ี มเีสยีงนกแกว้นก
สาลกิา และหมูน่กทณัฑมาณวะ สระบวัของทา้วกุเวรนัน้ จงึงามตลอดกาลทุก
เมือ่ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๘,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๙๑/๒๔๑) 

โปกขรสาติ, พราหมณ์ : พราหมณ์ผูม้ผีวิกายเหมอืนดอกบวัขาว งดงามดุจเสาระเนียดเงนิ 
ศรีษะสดีาํดุจมรกต หนวดดุจปุยเมฆ ดาํในดวงจนัทร ์ ลกูตาทัง้ ๒ ขา้งเหมอืน
ดอกบวัเขยีว จมกูกลมเกลีย้งเกลา ฝ่ามอืฝ่าเทา้และชอ่งปาก งดงามดงัไลท้า
ดว้ยสคีรัง่ เขาเป็นคนทีม่รีา่งกายงดงามมาก 

                       อธบิายพราหมณ์โปกขรสาต ิ ปกครองเมอืงอุกกฏัฐะซึง่มปีระชากรและสตัว์
เลีย้งมากมาย มพีชืพนัธุธ์ญัญาหารและน้ําหญา้อุดมสมบรูณ์ เป็นพระราชทรพัย์
ทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลพระราชทานปนูบาํเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย(สว่นพเิศษ) 
พราหมณ์โปกขรสาตไิดฟั้งขา่ววา่ “ทา่นพระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสดจ็ออก
ผนวชจากศากยตระกลู เสดจ็จารกิอยูใ่นแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่
ประมาณ ๕๐๐ รปู เสดจ็ถงึอจิฉานงัคลคามโดยลาํดบั ประทบัอยู ่ ณ ราวป่า



 

๓๓๙๐ 
 

 

อจิฉานงัคลวนั ใกลอ้จิฉานงัคลคาม พราหมณ์ถอืว่าเป็นวา่มงคล เพราะการได้
พบพระอรหนัตท์ัง้หลายเชน่นี้ เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ 

                          (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๕/๘๗,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๕๖/๘๘,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๐๔/๑๑๕,ท.ี
ส.ี(ไทย)๙/๓๓๑/๑๒๘, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๓๒/๑๒๙,ท.ีส.ีอ. ๒๕๕/๒๑๙) 

โปกขรสาติตระกลู : ตระกลูพราหมณ์สาตผิูพ้รอ้มดว้ยบุตรภรรยา บรวิารและมติรสหายขอถงึ
พระรตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติทลูขอพระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปสูต่ระกลูของ
พราหมณ์เพือ่ประโยชน์สขุตลอดกาลนาน 

                       อธบิาย พราหมณ์โปกขรสาตปิระกาศตนเป็นอุบาสก เพราะเหน็ธรรม บรรลุ
ธรรม รูธ้รรม หยัง่ลงสูธ่รรม หมดความสงสยั ไมม่คีาํถามใด ๆ มคีวามแกลว้
กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกีใน เปรยีบเหมอืนบุคคลหงายของทีค่วํ่า เปิดของทีปิ่ด 
บอกทางแก่ผูห้ลงทางหรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาดจีกัเหน็รปูได ้
ขา้พระองคน้ี์พรอ้มดว้ยบุตรภรรยา บรวิาร และมติรสหาย ขอถงึทา่นพระโคดม
พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจาํขา้
พระองคว์า่เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ ขอทา่นพระ
โคดมจงเสดจ็เขา้ไปสูโ่ปกขรสาตติระกลู เหมอืนดงัทีเ่สดจ็เขา้ไปสูต่ระกลูอุบาสก
อื่น ๆ ในเมอืงอุกกฏัฐะ เหล่ามาณพหรอืมาณวกิาในโปกขรสาตติระกลูจกัไหว ้
ลุกรบั ถวายอาสนะและน้ํา จกัทาํจติใหเ้ลื่อมใส ขอ้นัน้จกัเป็นไปเพือ่ประโยชน์
สขุแก่พวกเขาตลอดกาลนาน” (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๙๙/๑๑๐) 

โปกขระ, ชื่อ : ตระกลูพราหมณ์สาตผิูพ้รอ้มดว้ยบุตรภรรยาบรวิารและมติรสหายขอถงึพระ
รตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติทลูขอพระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปสูต่ระกลูของ
พราหมณ์เพือ่ประโยชน์สขุตลอดกาลนาน 

                       อธบิาย พราหมณ์โปกขรสาตปิระกาศตนเป็นอุบาสก เพราะเหน็ธรรม บรรลุ
ธรรม รูธ้รรม หยัง่ลงสูธ่รรม หมดความสงสยั ไมม่คีาํถามใด ๆ มคีวามแกลว้
กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกีใน เปรยีบเหมอืนบุคคลหงายของทีค่วํ่า เปิดของทีปิ่ด 
บอกทางแก่ผูห้ลงทางหรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ คนมตีาดจีกัเหน็รปูได ้
ขา้พระองคน้ี์พรอ้มดว้ยบุตรภรรยา บรวิาร และมติรสหาย ขอถงึทา่นพระโคดม
พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจาํขา้
พระองคว์า่เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ ขอทา่นพระ
โคดมจงเสดจ็เขา้ไปสูโ่ปกขรสาตติระกลู เหมอืนดงัทีเ่สดจ็เขา้ไปสูต่ระกลูอุบาสก
อื่น ๆ ในเมอืงอุกกฏัฐะ เหล่ามาณพหรอืมาณวกิาในโปกขรสาตติระกลูจกัไหว ้
ลุกรบั ถวายอาสนะและน้ํา จกัทาํจติใหเ้ลื่อมใส ขอ้นัน้จกัเป็นไปเพือ่ประโยชน์
สขุแก่พวกเขาตลอดกาลนาน” (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๙๙/๑๑๐) 



 

๓๓๙๑ 
 

 

โปฏฐปาทปริพาชก : ชื่อของปรพิาชกนามวา่โปฏฐปาทะ ผูส้นทนากบับรษิทัทีร่าชอุทยานของ
พระนางมลัลกิาชือ่วา่เอกสาลกะทีจ่ดัไวเ้ป็นทีป่ระกาศลทัธ ิ ซึง่พระผูม้พีระภาค
เสดจ็ไปพบปรพิาชกทีน่ัน่ 

                       อธบิาย เรื่องโปฏฐปาทปรพิาชกพรอ้มด้วยปรพิาชกบรษิัทหมู่ใหญ่ประมาณ 
๓,๐๐๐ รูป พกัอยู่ในพระราชอุทยานของพระนางมลัลกิา ชื่อเอกสาลกะที่จดัไว้
เพื่อเป็นทีป่ระกาศลทัธ ิ(กรุงสาวตัถ)ี รายลอ้มดว้ยต้นมะพลบั พระผูม้พีระภาค
ทรงดํารวิ่า ‘ยงัเชา้เกนิไปทีจ่ะเทีย่วบณิฑบาตในกรุงสาวตัถ ีทางทีด่ ีเราควรเขา้
ไปหาโปฏฐปาทปรพิาชกในพระราชอุทยานของพระนางมลัลกิา ชื่อเอกสาลกะ 
ที่จดัไว้เพื่อเป็นที่ประกาศลทัธ ’ิ จงึเสด็จเข้าไปที่พระราชอุทยานของพระนาง
มัลลิกาชื่อเอกสาลกะ ที่จ ัดไว้เพื่อเป็นที่ประกาศลัทธิ เวลานัน้ โปฏฐปาท
ปรพิาชกกําลงันัง่สนทนาด้วยเสยีงดงัอื้ออึงอยู่กบัปรพิาชกบรษิัทหมู่ใหญ่ถึง
เดรจัฉานกถาต่าง ๆ และตัง้ปัญหาถามตอบกนัเรื่องอภิสญัญานิโรธ (การดบั
ของสญัญา)ในทีสุ่ดกม็าไดค้ําตอบจากพระผูม้พีระภาคว่า พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบว่า “โปฏฐปาทะ บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านัน้ ความเหน็ของพวกทีก่ล่าว
ว่า ‘สญัญาของคนไม่มีเหตุไม่มีปัจจยัเกิดดบัไปเอง’ นัน้ผิดตัง้แต่แรกทีเดียว 
เพราะเหตุไร เพราะสญัญาของคนมเีหตุมปัีจจยั เกิดก็ม ีดบัก็ม ีสญัญาอย่าง
หน่ึงเกดิเพราะการศกึษากม็ ีสญัญาอกีอยา่งหนึ่งดบัเพราะการศกึษากม็ ี

                         (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๐๖/๑๗๕,ท.ีส.ี(ทไย)๙/๔๐๘/๑๗๕,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๒๒/๑๘๕,
ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๔๑/๑๙๕, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๑๐/๑๗๖,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๓๕/๑๙๒,ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๔๓๖/๑๙๓) 

โปฏฐปาทสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชกชือ่โปฏฐปาทะพระผูม้พีระภาคตรสัแก่โปฏฐปาท
ปรพิาชก ณ มลัลกิาราม (ซึง่เป็นทีพ่กัของนกับวชรปูนี้กบัคณะประมาณ ๓,๐๐๐ 
รปู) เขตกรุงสาวตัถ ี แควน้โกศล ขณะทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็เขา้ไปนัน้ โปฏฐ
ปาทปรพิาชกและคณะกาํลงัสนทนากนัอยา่งอกึทกึพอเหน็พระผูม้พีระภาคเสดจ็
มาโปฏฐปาทปรพิาชกจงึสัง่ใหค้ณะหยดุสนทนา เมือ่ไดท้กัทายตอ้นรบัพระผูม้ี
พระภาคแลว้ ไดท้ลูถามปัญหาทีต่นและคณะสงสยัมานาน คอืปัญหาเรือ่งอภิ
สญัญานิโรธ กล่าวคอืโปฏฐปาทปรพิาชกกราบทลูวา่สมณพราหมณ์ทัง้หลายได้
เคยโตเ้ถยีงเรือ่ง อภสิญัญานิโรธกนัอย่างกวา้งขวางแตห่าขอ้ยตุมิไิด ้ขอ้โตเ้ถยีง
นัน้อาจแบ่งออกเป็น ๔ ประเดน็คอื 

  ๑. สมณพราหมณ์พวกหน่ึงเหน็วา่ สญัญา (ความจาํไดห้มายรู)้ของคน 
เกดิและดบัไปเองโดยไมม่เีหตุปัจจยั เมือ่เกดิขึน้ คนกม็สีญัญา เมือ่ดบัไปคนกไ็ม่
มสีญัญา 



 

๓๓๙๒ 
 

 

  ๒. สมณพราหมณ์อกีพวกหน่ึงเหน็วา่ สญัญาเป็นอตัตาของคน เขา้ ๆ 
ออก ๆ ในคน เมือ่เขา้มา คนกม็สีญัญา เมื่อออกไป คนกไ็มม่สีญัญา 

  ๓. สมณพราหมณ์อกีพวกหน่ึงเหน็วา่ สญัญาของคนเขา้มาและออกไป
เพราะสมณพราหมณ์ผูม้ฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากบนัดาลใหเ้ป็นไป... 

  ๔. สมณพราหมณ์อกีพวกหน่ึงเหน็วา่ สญัญาของคนเขา้มาและออกไป 
เพราะเทวดาผูม้ฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากบนัดาลใหเ้ป็นไป... 

  โปฏฐปาทปรพิาชกกราบทลูวา่ ขณะฟังเขาโตเ้ถยีงกนั ตนนึกถงึพระผูม้ี
พระภาค  แลว้ทลูขอใหท้รงอธบิาย พระผูม้พีระภาคทรงอธบิายวา่ สมณ
พราหมณ์พวกที ่๑ เหน็ผดิ ทีถู่กคอืสญัญาเกดิ-ดบั เพราะการศกึษา เชน่ ภกิษุ
ในศาสนาของพระองคศ์กึษาเรือ่งศลีจนมศีลีสมบรูณ์แลว้เจรญิสมาธจินได้
ปฐมฌาน กามสญัญา(ความ จาํไดห้มายรูใ้นเรือ่งกาม)ของภกิษุนัน้ดบัไป สจั
สญัญาอนัละเอยีดทีม่ปีีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกจะเกดิขึน้มาแทนที ่ เมือ่เธอได้
ทุตยิฌาน สจัสญัญาทีม่ปีีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกนัน้กด็บัไป สจัสญัญาอนั
ละเออีดทีม่ปีีตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธจิะเกดิขึน้มาแทนที ่ เมือ่เธอไดต้ตยิฌาน 
สจัสญัญาทีม่ปีีตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธนิัน้กด็บัไป สจัสญัญาอนัละเอยีดทีม่แีต่
สขุอนัเกดิจากอุเบกขาจะเกดิขึน้มาแทนที ่ เมือ่เธอไดจ้ตุตถฌาน สจัสญัญาทีม่ี
แต่สขุอนัเกดิจากอุเบกขานัน้กด็บัไป สจัสญัญาอนัละเอยีดทีไ่มม่ที ัง้สขุและทุกข์
จะเกดิขึน้มาแทนที ่เมือ่เธอไดอ้รปูฌานที ่๑ สจัสญัญาทีไ่มม่ที ัง้สขุและทุกขน์ัน้ก็
ดบัไป สจัสญัญาอนัละเอยีดในอากาสานญัจายตนะ(กาํหนดรูอ้ากาศอนัหา
ประมาณไม่ได)้ จะเกดิขึน้มาแทนที ่ เมือ่เธอไดอ้รปูฌานที ่ ๒ สจัสญัญาในอา
กาสานญัจายตนะนัน้กด็บัไป สจัสญัญาอนัละเอยีดในวญิญาณญัจายตนะ 
(กาํหนดรูว้ญิญาณอนัหาประมาณไมไ่ด)้ จะเกดิขึน้มาแทนที ่เมือ่เธอไดอ้รปูฌาน
ที ่ ๓สจัสญัญาในวญิญาณญัจายตนะนัน้กด็บัไปสจัสญัญาอนัละเอยีดในอา
กญิจญัญายตนะ (กาํหนดรูว้า่ไมม่อีะไรเลย) จะเกดิขึน้มาแทนที ่ และเมือ่เธอได้
อรปูฌานที ่ ๔ สจัสญัญา ในอากญิจญัญายตนะกด็บัไป สญัญาใหมก่ไ็มเ่กดิขึน้ 
เพราะเธอไมค่ดิอะไร จงึไมเ่กดิการปรุงแต่ง สญัญาต่าง ๆ จงึดบัไป น้ีคอือภิ
สญัญานิโรธ(การดบัสญัญาทีย่ิง่ใหญ่) 

  ต่อจากนัน้โปฏฐปาทปรพิาชกไดท้ลูถามปัญหาเพิม่เตมิอกี ๗ ขอ้ คอื 
   ๑. ทรงบญัญตัสิญัญาอนัเลศิอยา่งเดยีวหรอืหลายอยา่งตรสัตอบวา่ 

ทรงบญัญตัทิัง้อยา่งเดยีวและหลายอยา่ง 
   ๒. สญัญากบัญาณอย่างไหนเกดิก่อน ตรสัตอบว่า สญัญาเกดิก่อน

ญาณ 
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   ๓. ทรงซกัวา่ อตัตาทีว่า่หมายถงึอะไร ทลูตอบวา่ หมายถงึอตัตาที่
อาศยัรปู ตรสัตอบวา่ อตัตาอยา่งนัน้เป็นคนละอยา่งกบัสญัญา 

   ๔. อตัตาตามทีต่นเขา้ใจหมายถงึอตัตาทีเ่กดิจากใจ มอีวยัวะและ
อนิทรยีค์รบถว้น ตรสัตอบวา่ อตัตาอยา่งนัน้กเ็ป็นคนละอยา่งกบัสญัญา 

   ๕. อตัตาตามทีต่นเขา้ใจ หมายถงึอตัตาทีไ่มม่รีปู เกดิจากสญัญา ตรสั
ตอบวา่ อตัตาอยา่งนัน้กเ็ป็นคนละอยา่งกบัสญัญา 

   ๖. ตวัเองจะรูไ้ดห้รอืไม่วา่ สญัญาเป็นอตัตาของคน หรอืสญัญากบั 
อตัตาเป็นคนละอยา่งกนั ตรสัตอบวา่ คาํถามนี้เป็นทฏิฐอิยา่งหนึ่งซึง่ไมต่รงกบั
ทรรศนะของพระองคจ์งึไมท่รงตอบ โปฏฐปาทปรพิาชกเพยีรถามปัญหาทาง
อนัตคาหกิทฏิฐ ิ ๑๐ อกีต่อไป พระผูม้พีระภาคกต็รสัตอบยนืยนัวา่ พระองคไ์ม่
ทรงตอบเพราะไมม่ปีระโยชน์ 

   ๗. ปัญหาเชน่ไรพระองคจ์งึจะทรงตอบ ตรสัตอบวา่ ทรงตอบปัญหา
เรือ่งทุกข ์ เหตุใหเ้กดิทุกข ์ ความดบัทุกข ์ และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกข ์
(อรยิสจั ๔) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๐๖/๑๗๕) 

โปฏฐปาทะ, นกแขกเต้า :ชือ่ของนกแขกเตา้นามวา่โปฏฐกปาทะ เป็นทีอุ่ปมาการพดูความจรงิ
ทีไ่มด่ ีซึง่จะเกดิความเดอืดรอ้นดงันกแขกเตา้น้ี 

                        อธบิาย มาในราธชาดก เรือ่งนกราธโพธสิตัว ์พราหมณ์ถามนกราธโพธสิตัว์
ถงึความจรงิแต่เป็นเรือ่งไมด่ ีซึง่จะทาํใหเ้ดอืดรอ้นวา่ ลกูเอ๋ย พอ่เพิง่กลบัมาจาก
ทีค่า้งแรม มาถงึเดีย๋วนี้เอง ยงัไมน่านนกัลกูเอ๋ย แมข่องเจา้ไมไ่ปคบหาชายอืน่
หรอื นกราธโพธสิตัวแ์จง้ใหพ้ราหมณ์ทราบวา่ ธรรมดาบณัฑติเมื่อกล่าวคาํจรงิ 
แต่คาํนัน้เป็นการกล่าวถงึความไมด่ ี จะพงึหมกไหม ้ เหมอืนนกแขกเตา้ชือ่โปฏฐ
ปาทะหมกไหมอ้ยูท่ีเ่ถา้ไฟในเตา (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๙๖/๘๙) 

โปฐิลเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระโปฐลิเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่โปฐลิเถระวา่  ปัญญา 
เกดิเพราะการประกอบ  และเสือ่มไปเพราะการไมป่ระกอบเมือ่รูท้างเจรญิและ
ทางเสือ่มแหง่ปัญญาทัง้   ๒   ทางนี้แลว้ บุคคลพงึตัง้ตนโดยวธิทีีปั่ญญาจะ
เจรญิยิง่ขึน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๘๒/๑๒๐) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ ปัญญา  แปลจากคาํวา่  “ภรู”ิ ซึง่เป็นชือ่
อกีชือ่หนึ่งของปัญญา  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๗/๖๖,  อภธิา.ฏกีา  (บาล)ี๑๕๒- ๑๕๔/
๑๒๑) คาํวา่ การประกอบ  หมายถงึมนสกิารโดยแยบคายในอารมณ์ธรรม ๓๘ 
ประการ  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๗/๖๖) 

โปณะ :   ชือ่เรยีกภาชนะสาํหรบับรรจุสิง่ของชนิดหน่ึง มลีกัษณะเหมอืนบาตรพระหรอืขนั
น้ํา 
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                        อธบิาย เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัการยดึตดิภาษาถิน่เพราะไมย่อมรบัวา่สิง่ ๆ 
หน่ึงนัน้มชีือ่เรยีกอยา่งนี้เทา่นัน้ เรยีกอยา่งอื่นไมไ่ด ้คอื ภาชนะชนิดเดยีวกนันัน่
แหละในโลกนี้ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปาต’ิ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปัตตะ’ บาง
ทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘ปิฏฐะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘สราวะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ 
‘หโรสะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘โปณะ’ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ‘หนะ’ บางทอ้งถิน่
รูจ้กักนัวา่ ‘ปิปิละ’ ภกิษุพดูดว้ยความยดึมัน่ ถอืมัน่โดยวธิทีีช่นทัง้หลายใน
ทอ้งถิน่นัน้ ๆ จะรูจ้กัภาชนะนัน้ว่า ‘น้ีเทา่นัน้จรงิอยา่งอืน่ไมจ่รงิ’  (ม.อุป.(ไทย) 
๑๔/๓๓๑/๓๙๗.) 

โปตถกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลทีเ่ปรยีบเหมอืนผา้เปลอืกไม ้พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ 
๓ จาํพวก คอื (๑) ผูเ้ป็นนวกะ (๒) ผูเ้ป็นมชัฌมิะ (๓) ผูเ้ป็นเถระ เปรยีบเทยีบ
กบัผา้เปลอืกไม ้๓ ชนิด คอืผา้ทีย่งัใหมแ่ต่สไีมส่วย มสีมัผสัไมส่บายและมรีาคา
ถูก ผา้กลางเก่ากลางใหมก่ม็สีไีมส่วย มสีมัผสัไมส่บาย และมรีาคาถูก ผา้เก่า มี
สไีมส่วย มสีมัผสัไมส่บายและมรีาคาถูก คนทัง้หลายยอ่มทาํผา้เปลอืกไมท้ีเ่ก่า
ใหเ้ป็นผา้เชด็หมอ้ขา้วหรอืทิง้ทีก่องหยากเยือ่ คอื ภกิษุผูเ้ป็นนวกะ เป็นมชัฌมิะ 
เป็นเถระ (๑) เป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม มชีือ่เสยีงไมด่ ี เปรยีบเหมอืนผา้
เปลอืกไมท้ีย่งัใหม ่ ผา้กลางเก่ากลางใหม ่ หรอืผา้เก่าทีม่สีไีม่สวย (๒) เป็นผู้
ก่อใหเ้กดิทุกขแ์ก่คนทีค่บหาใกลช้ดิและพากนัปฏบิตัติามตลอดกาลนาน เปรยีบ
เหมอืนผา้เปลอืกไม ้ ๓ ชนิดทีก่ล่าวขา้งตน้มสีมัผสัไมส่บาย (๓) เป็นผูท้าํให้
ทายกผูถ้วายปัจจยั ๔ ไดร้บัอานิสงสน้์อย จงึจดัวา่เป็นคนมคีา่น้อย เปรยีบ
เหมอืนผา้เปลอืกไม ้ ๓ ชนิดทีก่ล่าวขา้งตน้ ทีม่รีาคาถูก เฉพาะภกิษุผูเ้ป็นเถระ
เชน่นี้ เมือ่จาํตอ้งกล่าวในทา่มกลางสงฆ ์ กจ็ะถูกคดัคา้น ไมเ่ป็นทีย่อมรบัของ
ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนผา้เปลอืกไมเ้ก่าทีเ่ขาใชเ้ชด็หมอ้ขา้วหรอืทิง้ทีก่อง
หยากเยือ่ แลว้ตรสัอกีวา่ ภกิษุ ๓ จาํพวก คอื ภกิษุผูเ้ป็นนวกะ เป็นมชัฌมิะ 
เป็นเถระ เปรยีบเทยีบกบัผา้กาส ี๓ ชนิด คอื ผา้ใหมม่สีสีวย มสีมัผสัสบายและมี
ราคาแพง ผา้กลางเก่ากลางใหม่ แต่มสีสีวย มสีมัผสัสบายและมรีาคาแพง ผา้
เก่าแต่มสีสีวยมสีมัผสัสบายและมรีาคาแพง คนทัง้หลายยอ่มทาํผา้กาสทีีเ่ก่าให้
เป็นผา้หอ่รตันะหรอืเอาใสไ่วใ้นหบีของหอม แลว้ตรสัอกีว่า ภกิษุผูเ้ป็นนวกะเป็น
มชัฌมิะเป็นเถระ (๑) เป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม มชีือ่เสยีงด ี เปรยีบเหมอืนผา้
แควน้กาสทีีย่งัใหม ่ ผา้กลางเก่ากลางใหม ่ หรอืผา้เก่าทีม่สีสีวย (๒) เป็นผู้
ก่อใหเ้กดิสขุแก่คนทีค่บหาใกลช้ดิและพากนัปฏบิตัติามตลอดกาลนาน เปรยีบ
เหมอืนผา้แควน้กาส ี ๓ ชนิด ทีก่ล่าวขา้งตน้มสีมัผสัสบาย (๓) เป็นผูท้าํใหผู้้
ถวายปัจจยั ๔ ไดร้บัอานิสงสม์าก จงึจดัวา่เป็นคนมคี่ามาก เปรยีบเหมอืนผา้
แควน้กาส ี๓ ชนิดทีม่รีาคาแพง แลว้ตรสัอกีวา่ ภกิษุผูเ้ป็นเถระเชน่นี้ เมือ่จาํตอ้ง



 

๓๓๙๕ 
 

 

กล่าวในทา่มกลางสงฆ ์ กจ็ะไมถู่กคดัคา้น ไดร้บัการยอมรบัของภกิษุทัง้หลาย 
เปรยีบเหมอืนผา้แควน้กาสเีก่าทีเ่ขาใชห้อ่รตันะหรอืเอาใสไ่วใ้นหบีของหอม แลว้
ตรสัสอนใหภ้กิษุทัง้หลายประพฤตตินเป็นเหมอืนผา้แควน้กาส ี อยา่ไดป้ระพฤติ
ตนเป็นเหมอืนผา้เปลอืกไมเ้ลย (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๐/๓๓๔) 

โปตถทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโปตถทายกเถระ  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายผา้เปลอืกไมบู้ชาพระรตันตรยั เพราะผลแหง่
ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๔/๔๓๗) 

โปตนะ, กรงุ :   เมอืงหลวงของกรุงโปตนะ รฐัอสัสกะ โดยพระเจา้พรหมทตัเป็นผูค้รอง ทา่นมหา
โควนิทพราหมณ์เป็นผูส้รา้ง 

                        อธบิาย เป็นเรือ่งราวระหว่างกษตัรยิ ์ ๖ พระองค ์ กบัทา่นมหาโค วนิท
พราหมณ์ และพระเจา้เรณุ คอืเมือ่ ‘พระเจา้ทสิมับดสีวรรคตแลว้ พระเจา้เรณุ
ไดร้บัอภเิษกเป็นพระเจา้แผน่ดนิ ครองกรุงมถิลิา รฐัว ิ เทหะ พระเจา้เรณุ 
พระองคย์งัระลกึถงึการแบ่งปฐพวีา่ ใครหนอจะสามารถแบ่งมหาปฐพน้ีี กษตัรยิ์
ทัง้ ๖ พระองค ์ กราบทลูวา่ มหาโค วนิทพราหมณ์ พระเจา้เรณุรบัสัง่หาทา่น 
พระเจา้เรณุตรสักบัทา่นมหาโควนิทพราหมณ์วา่ ‘มาเถดิ ทา่นโควนิทะจงแบ่ง
มหาปฐพน้ีีซึง่ทางทศิเหนือผายออกและทางทศิใตส้อบเขา้เหมอืนสว่นหน้าของ 
ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ทลูรบัสนองพระราชดาํรสัแลว้ แบ่งมหาปฐพน้ีีซึง่ทาง
ทศิเหนือผายออกและทางทศิใตส้อบเขา้เหมอืนสว่นหน้าของเกวยีน ใหเ้ป็นสว่น
แบ่งอยา่งด ี ๗ สว่นเทา่ ๆ กนั สถาปนารฐั (อาณาจกัร) ทัง้หมดใหม้ลีกัษณะ
เหมอืนสว่นหน้าของเกวยีน ทราบวา่ในเนื้อทีเ่หล่านัน้ สว่นทีเ่ป็นชนบท (มหา
อาณาจกัร) กรุงมถิลิา รฐัวเิทหะ เป็นของพระเจา้เรณุจะอยูต่รงกลางรฐั สว่นกรุง
โปตนะ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ใหส้รา้งสาํหรบัเป็นเมอืงหลวงของรฐัอสัสกะ 
กษตัรยิ ์ ๖ พระองค ์ มพีระทยัยนิดดีว้ยลาภสว่นของพระองค ์ มพีระดาํรสิาํเรจ็
บรบิรูณ์วา่ ‘สิง่ใดทีเ่ราอยากได ้ สิง่ใดทีเ่ราหวงั สิง่ใดทีเ่ราประสงค ์ สิง่ใดทีเ่รา
ปรารถนาอยา่งยิง่ สิง่นัน้เราไดแ้ลว้’ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๐๙/๒๔๒) 

โปตลิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคหบดชีือ่โปตลยิะ ม ี ๒ สตูร แต่เน้ือหาและองคธ์รรมต่างกนั 
กล่าวคอื 

 1.โปตลิยสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยคหบดชีือ่โปตลยิะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่
โปตลยิคหบด ี ทีเ่ขา้ไปเฝ้าพระองคโ์ดยบงัเอญิ ขณะประทบัอยู่ ณ อาปณนิคม 
แควน้องัคุตตราปะ โดยทรงปรารภอาการไมเ่คารพของคหบดนีัน้ คอื การยนื



 

๓๓๙๖ 
 

 

สนทนากบัพระองค ์ เมือ่ทรงเชญิใหน้ัง่ดว้ยพระดาํรสัวา่ “คหบด”ี เขากโ็กรธ
เพราะเขา้ใจวา่ตนเป็นนกับวช  

  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรม ๘ ประการทีเ่ป็นไปเพือ่การตดัขาดโวหารใน
อรยิวนิยั คอื 

   ๑. บุคคลละการฆา่สตัวไ์ด ้เพราะอาศยัการไมฆ่า่สตัว ์
   ๒. บุคคลละการลกัทรพัยไ์ด ้เพราะอาศยัการถอืเอาสิง่ของทีเ่ขาให ้
   ๓. บุคคลละการพดูเทจ็ได ้เพราะอาศยัการพดูจรงิ 
   ๔. บุคคลละการพดูสอ่เสยีดได ้เพราะอาศยัการไมพ่ดูสอ่เสยีด 
   ๕. บุคคลละความโลภคอืความกาํหนดัยนิดไีด ้ เพราะอาศยัความไม่

โลภ คอื ความไมก่ําหนดัยนิด ี
   ๖. บุคคลละการนินทาและการประทุษรา้ยได ้ เพราะอาศยัการไมนิ่นทา

และการไมป่ระทุษรา้ย 
   ๗. บุคคลละความโกรธแคน้ได ้เพราะอาศยัความไมโ่กรธแคน้ 
   ๘. บุคคลละความดหูมิน่ได ้เพราะอาศยัความไมด่หูมิน่ 
  ทรงอธบิายวา่ผูป้ฏบิตัติามธรรมเหล่าน้ี ยอ่มพจิารณาเหน็วา่การฆา่สตัว ์การ

ลกัทรพัย ์ เป็นตน้ เป็นสงัโยชน์ (เครือ่งผกูมดั) และเป็นนิวรณ์ (เครือ่งกางกัน้) 
จงึละและตดัได ้ น้ีคอืการตดัขาดโวหารแบบพระอรยิะ แลว้ตรสัวา่ ธรรมเหล่าน้ี
ยงัไมใ่ชก่ารตดัขาดโวหารครบทัง้หมด เมือ่โปตลยิคหบดทีลูขอใหท้รงแสดง
ธรรมเหล่านัน้ ใหค้รบถว้น จงึทรงอธบิายต่อไปโดยตรสัถงึโทษแหง่กาม (กามา
ทนีวกถา) ๗ ประการ พรอ้มทัง้การพจิารณาใหเ้หน็โทษแหง่กาม ซึง่จะทาํให้
บรรลุฌาน ๔ และวชิชา ๓ เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลง 
โปตลยิคหบดไีดแ้สดงตนเป็นอุบาสกตลอดชวีติ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑/๓๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ โปตลยิคหบดถีอืตวัวา่เป็นนกับวช เพราะไดต้ัง้เจตนาวา่
ขอเป็นสมณะหรอืบรรพชติ(บวชดว้ยใจ) เขาคดิวา่ พระผูม้พีระภาคควรเรยีกเขา
วา่ บรรพชติหรอืสมณะ แต่กลบัเรยีกวา่ คหบด ี (ผูเ้ป็นใหญ่ในเรอืน) เขาจงึรูส้กึ
โกรธและน้อยใจ กล่าวหาพระผูม้พีระภาควา่ ใชพ้ระดาํรสั ทีไ่มเ่หมาะสม เพราะ
เขาเลกิทาํงานทุกอยา่ง ตดัขาดโวหารทุกอยา่งแลว้ คอื บวชเป็น บรรพชติแลว้ 
(ม.ม.อ.(บาล)ี ๒/๓๒/๓๐) 

 2.โปตลิยสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชกชือ่โปตลยิะ  พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ปรพิาชกชือ่โปตลยิะวา่ บคุคล ๔ จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูก้ล่าวตเิตยีนผูค้วรติ
เตยีนแต่ไมก่ล่าวสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิเหมาะแก่กาล (๒) ผู้
กล่าวสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิแต่ไมก่ล่าวตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ
เหมาะแก่กาล (๓) ผูไ้มก่ล่าวตเิตยีนผูค้วรตเิตยีน และไมก่ล่าวสรรเสรญิผูค้วร



 

๓๓๙๗ 
 

 

สรรเสรญิตามความเป็นจรงิเหมาะแก่กาล (๔) ผูก้ล่าวตเิตยีนผูค้วรตเิตยีน และ
กล่าวสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิเหมาะแก่กาล แลว้ตรสัถาม
ปรพิาชกวา่ บุคคล ๔ จาํพวก ทา่นชอบใจบุคคลจาํพวกไหนวา่งามกวา่และ
ประณีตกวา่ โปตลยิปรพิาชกกราบทลูวา่ ขา้พระองคช์อบใจบุคคลประเภทที ่ ๓ 
เพราะอุเบกขาธรรมเป็นธรรมทีง่ดงามยิง่นกั พระผูม้พีระภาคตรสัถงึบคุคล
ประเภทที ่ ๔ วา่เป็นผูง้ามกวา่และประณีตกวา่ เพราะธรรมคอืความเป็นผูรู้จ้กั
กาลงดงามยิง่นกั โปตลยิปรพิาชกมคีวามเหน็คลอ้ยตาม ชืน่ชมพระภาษติแลว้
แสดงตนเป็นอุบาสก ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๐๐/๑๕๐) 

โปตลิบตุร, ปริพาชก  : ชือ่ของปรพิาชากนามวา่โปตลบิุตรกล่าวตู่พระสมณโคดมกบัทา่นพระ
สมทิธวิา่ กายกรรม วจกีรรม ไมจ่รงิ แต่มโนกรรมจรงิ 

                       อธบิาย มาในมหากมัมวภิงัคสตูร การจาํแนกกรรม เมือ่พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์เมื่อนัน้ทา่น
พระสมทิธอิยูใ่นกระทอ่มป่า ปรพิาชกชือ่โปตลบิตุรเทีย่วเดนิเล่นอยู ่ เขา้ไปหา
ทา่นพระสมทิธถิงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ล่าวกบัทา่นพระสมทิธวิา่ กายกรรมไมจ่รงิ 
วจกีรรมไมจ่รงิ มโนกรรมเทา่นัน้จรงิ และวา่ ‘สมาบตัทิีบ่คุคลเขา้แลว้ไม่เสวย
เวทนาอะไร ๆ นัน้กม็อียู ่ทา่นพระสมทิธกิล่าววา่ “ทา่นโปตลบิตุร ท่านอย่ากล่าว
อยา่งนี้ อยา่กล่าวตู่พระผูม้พีระภาค การกล่าวตู่พระผูม้พีระภาคไม่ดเีลย (ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๒๙๘/๓๕๗) 

โปตลิยคหบดี  : ชื่อของคหบดนีามวา่โปตลยิะ 
                        อธบิาย มาในโปตลยิสตูร คหบดชีือ่โปตลยิะไดร้บัการขอรอ้งจากพระผูม้ี

พระภาคใหน้ัง่ถงึ ๓ ครัง้ แต่เขานิ่งเฉยเสยี เพราะตดิใจในคาํทีพ่ระผูม้พีระผูม้ี
พระภาคเรยีกเขาวา่ คหบด ี(ตามกริยิาทา่ทางคหบด)ี เหตุทีต่ดิใจเพราะโปตลยิะ
น้ีไดต้ดัขาดโวหารคอืภาระจากบา้นเรอืนทกุอยา่ง แต่พระองคต์รสัวา่โวหารของ
ทา่นกบัโวหารของสมณโคมต่างกนั เพราะโวหารของสมณโคดมเป็นโวหารใน
อรยิวนิยั คอื (๑) บุคคลพงึละการฆา่สตัวไ์ด ้ (๒) บุคคลพงึละการลกัทรพัยไ์ด ้
(๓) บุคคลพงึละการพดูเทจ็ได ้(๔) บุคคลพงึละการพดูสอ่เสยีดได ้(๕) บุคคลพงึ
ละความโลภคอืความกาํหนดัยนิดไีด ้ (๖) บุคคลพงึละการนินทาและการ
ประทุษรา้ยได ้ (๗) บุคคลพงึละความโกรธแคน้ได ้ (๘) บุคคลพงึละความดหูมิน่
ได ้เหลา่น้ีแลเป็นไปเพือ่การตดัขาดโวหารในอรยิวนิยั (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑/๓๕) 

โปตลิยะ, ปริพาชก : ชื่อของปรพิาชกนามวา่โปตลยิะผูย้อมรบับุคคล ๔ จาํพวกวา่งามและ
ประณีตกวา่ 



 

๓๓๙๘ 
 

 

                        อธบิายมาในโปตลยิสตูร ปรพิาชกชือ่โปตลยิะ ทา่นไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคไดส้นทนาปราศรยัเรือ่ง บุคคล ๔ จาํพวกนี้มปีรากฏอยูใ่นโลก คอื (๑) 
บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ เหมาะแก่กาล 
แต่ไมก่ล่าวสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ เหมาะแก่กาล (๒) บุคคล
บางคนในโลกนี้กล่าวสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ เหมาะแก่กาล 
แต่ไมก่ล่าวตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ เหมาะแก่กาล (๓) บุคคลบาง
คนในโลกนี้ไมก่ล่าวตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ เหมาะแก่กาลและไม่
กล่าวสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ เหมาะแก่กาล (๔) บุคคลบาง
คนในโลกนี้กล่าวตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิเหมาะแก่กาลและกล่าว
สรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ เหมาะแก่กาล โปตลยิะ ชอบใจ
บุคคลจาํพวกไหนวา่งามกวา่และประณีตกวา่ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐๐/๑๕๐,
อภ.ิปุ. (แปล) ๓๖/๑๖๖/๑๙๙-๒๐๐) 

โปรดปราน : เป็นทีช่ืน่ชอบของผูอ้ื่น โดยเทพธดิาชื่อลดาปฏบิตัดิตี่อสาม ีไมโ่กรธ มใีจด ีไมไ่ฝ่
ตํ่าจงึเป็นทีโ่ปรดปรานต่อญาต ิๆ 

                       อธบิาย มาในลตาวมิาน วมิานทีเ่กดิขึน้แก่เทพธดิาชื่อลดา เหตุเพราะนางเป็น
ทีโ่ปรดปรานของสาม ีมโีฉมงามเลศิกวา่ใคร ทัง้ฉลาดเป็นเลศิในการฟ้อนราํ ขบั
รอ้ง และบรรเลงดนตร ี พีเ่ทพบตุรและเทพธดิาถามอยูเ่สมอ ๆ เพราะใน
อดตีชาตเิกดิในมนุษยโลก มนิีสยัไมม่กัโกรธ ปฏบิตัติามคาํสัง่ของสามเีสมอ ไม่
ประพฤตใิฝ่ตํ่า มใีจด ี ทาํตวัใหส้ามโีปรดปราน ทาํตวัใหพ้อ่แมส่าม ี พีน้่องสาม ี
พรอ้มทัง้ขา้ทาสชายหญงิใหช้ืน่ชอบ เพราะบุญทีท่าํในคราวเป็นหญงิสะใภน้ัน้ 
ทาํใหพ้ีไ่ดบ้รวิารยศและเกยีรตยิศ พีจ่งึไดด้กีวา่เทพธดิาเหล่าอื่น โดยฐานะ ๔ 
คอื อาย ุ วรรณะ สขุะ และพละ ไดเ้สวยความรา่เรงิยนิดเีป็นอยา่งมาก (ข.ุว.ิ
(ไทย)๒๖/๓๑๙/๕๑) 

โปริสาทดาบส :  ชือ่ยกัษ์นามวา่โปรสิาทดาบสผูไ้มก่นิราชกุมารเป็นอาหารเพราะราชกุมารดาํรง
อยูใ่นธรรมและกล่าวคาํสตัย ์ทาํใหพ้ระประยรูญาตขิองทา่นจงยนิดกีนัทัว่หน้า 

                        อธบิาย เป็นคาํกล่าวถงึยกัษ์โปรสิาทกบัราชกุมารทีใ่หเ้หตุผลกนัจากการที่
ยกัษ์ไมย่อมกนิโปรสิาทเป็นอาหาร ความวา่ ยกัษ์เมื่อจะปล่อยพระราชกุมาร จงึ
กราบทลูวา่ ดวงจนัทรแ์ละดวงอาทติยพ์น้จากปากราหแูลว้ยอ่มไพโรจน์นดถิี
เพญ็ ๑๕ คํ่าฉนัใด ทา่นผูม้อีานุภาพมาก แมท้า่นกฉ็นันัน้ พน้แลว้จากยกัษ์โปริ
สาท ยงัพระบดิาและพระมารดาใหป้ลืม้พระทยั จงไพโรจน์ในกบลิรฐัเถดิ พระ
ศาสดาทรงประกาศวา่ พระราชบตุรทรงพระนามอลนีสตัตุผูท้รงพระปรชีา ทรง
ประคองอญัชล ี ถวายบงัคมโปรสิาทดาบสหลุดพน้ไปจากเราทีเ่ป็นยกัษ์ผูก้นิเนื้อ



 

๓๓๙๙ 
 

 

มนุษยเ์ป็นอาหารแลว้ ยงัพระชนกชนนีใหป้ลืม้พระทยั จงรุง่โรจน์ในกบลิรฐั อน่ึง 
พระประยรูญาตขิองทา่นจงยนิดกีนัทัว่หน้า จากนัน้ พระราชโอรสอลนีสตัตุผูม้ ี
พระปัญญา ทรงประคองอญัชลไีหวย้กัษโ์ปรสิาท ไดร้บัอนุญาตแลว้ มคีวามสขุ
สวสัด ีหาโรคมไิด ้เสดจ็กลบัมายงักบลิรฐั(ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๙๕/๕๕๓)        

โปสาลมาณวกปัญหา : วา่ดว้ยปัญหาของโปสาลมาณพ  ซึง่เป็นคนถามที ่ ๑๔ โดยโป
สาลมาณพ ทลูถามพระผูม้พีระภาคว่า ญาณของบุคคลผูไ้มม่รีปูสญัญา   ผูล้ะ
รปูกายไดท้ัง้หมดผูพ้จิารณาทัง้ภายในและภายนอกเหน็วา่ไมม่อีะไรบุคคลผู้
เป็นเชน่นัน้  ควรแนะนําอย่างไร   พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ตถาคตรูย้ ิง่ซึง่
วญิญาณฏัฐติ ิ ทัง้หมด  รูจ้กับุคคลนัน้ผูด้าํรงอยู่ ผูน้้อมไปแลว้  ผูม้อีา
กญิจญัญายตนสมาบตันิัน้เป็นทีมุ่ง่หมาย  บุคคลนัน้รูก้มัมาภสิงัขารวา่ เป็น
เหตุเกดิแหง่อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ   รูอ้รปูราคะวา่ มคีวามเพลดิเพลนิเป็น
เครือ่งผกูไว ้ ครัน้รูก้รรมอยา่งนี้แลว้ออกจากสมาบตันิัน้  เหน็แจง้ธรรมทีเ่กดิใน
สมาบตันิัน้  ญาณนี้ของพราหมณ์ผูอ้ยูจ่บพรหมจรรย ์เป็นญาณอนัแทจ้รงิ  (ข.ุ
ส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๑๑๙/๗๗๐) 

   อรรถกถาอธบิายวา่  กมัมาภสิงัขาร  ในทีน้ี่หมายถงึอาเนญชาภสิงัขาร  
สภาพทีป่รุงแต่งภพอนัมัน่คง ไมห่วัน่ไหว  ไดแ้ก่  กุศลเจตนาทีเ่ป็นอรปูาวจร  
๔ หมายถงึภาวะจติทีม่ ัน่คงแน่วแน่  (ข.ุจ.ูอ.  (บาล)ี ๘๔/๖๙) 

โปสาลมาณวปัญหา :วา่ดว้ยปัญหาของโปสาลมาณพ คอืปัญหาของโปสาลมาณพผูเ้ขา้ไปทลู
ถามพระผูม้พีระภาค เป็นคนที ่๑๔ เกีย่วกบัญาตขิองบุคคลผูไ้มม่รีปูสญัญา ผู้
ละรปูกายได ้ มทีัง้หมด ๔ คาถา โดยโปสาลมาณพทลูถาม ๒ คาถา พระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบ ๒ คาถา (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๓๗/๓๒) 

โปสาลมาณวปัญหา :วา่ดว้ยปัญหาของโปสาลมาณพ คอืปัญหาของโปสาลมาณพผูเ้ขา้ไปทลู
ถามพระผูม้พีระภาค เป็นคนที ่๑๔ เกีย่วกบัญาตขิองบุคคลผูไ้มม่รีปูสญัญา ผู้
ละรปูกายได ้ มทีัง้หมด ๔ คาถา โดยโปสาลมาณพทลูถาม ๒ คาถา พระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบ ๒ คาถา (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๓๗/๓๒) 

โปสาลมาณวปัญหานิทเทส : วา่ดว้ยแสดงปัญหาของโปสาลมาณพคอือธบิาย
ปัญหาของโปสาลมาณพ  กล่าวคอื โปสาลมาณพทลูถามวา่ ขา้แต่พระองคผ์ู้
สกักะ ขา้พระองคข์อทลูถามถงึญาณของบุคคลผูไ้มม่รีปูสญัญาผูล้ะรปูกายได้
ทัง้หมดผูพ้จิารณาทัง้ภายในและภายนอก เหน็วา่ไมม่อีะไร (วา่เป็นญาณ
เชน่ไร)บุคคลผูเ้ป็นเชน่นัน้ควรแนะนําอยา่งไร 

   ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ ผูไ้มม่รีปูสญัญา ผูล้ะรปูกายได้
ทัง้หมด หมายถงึ ผูไ้ดอ้รปูสมาบตั ิ๔ ไมม่รีปูสญัญา ผูล้ะรปูกายไดท้ัง้หมดคอื



 

๓๔๐๐ 
 

 

รปูกายซึง่มใีนคราวปฏสินธทิัง้หมด บุคคลนัน้ละไดแ้ลว้ เขาละไดแ้ลว้เพราะ
กา้วลว่งดว้ยตทงัคปหานและดว้ยวกิขมัภนปหาน 

   พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  ตถาคตรูย้ ิง่ซึง่วญิญาณฏัฐติทิ ัง้หมดรูจ้กับุคคล
นัน้ผูด้าํรงอยู่ ผูน้้อมไปแลว้ผูม้อีากญิจญัญายตนสมาบตัเิป็นทีมุ่ง่หมายบุคคล
รูก้มัมาภสิงัขารวา่เป็นเหตุเกดิแหง่อากญิจญัญายตนสมาบตัริูอ้รปูราคะวา่มี
ความเพลดิเพลนิเป็นเครือ่งผกูไว ้ ครัน้รูก้มัมาภสิงัขารอยา่งนี้แลว้ ออกจาก
สมาบตันิัน้ เหน็แจง้ธรรมทีเ่กดิในสมาบตันิัน้ ญาณนี้ของพราหมณ์ผูอ้ยูจ่บ
พรหมจรรยน์ัน้เป็นญาณอนัแทจ้รงิ 

   ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ พระตถาคตทรงรูว้ญิญาณฏัฐติ ิ๔ ดว้ย
อํานาจอภสิงัขาร ทรงรูว้ญิญาณฏัฐติ ิ ๗ ดว้ยอาํนาจปฏสินธพิระตถาคตทรงรู้
วญิญาณฏัฐติ ิ ๔ ดว้ยอาํนาจอภสิงัขารอยา่งนี้ คอื วญิญาณทีเ่ขา้ถงึรปู เมือ่
ดาํรงอยู ่ กม็รีปูเป็นอารมณ์ มรีปูเป็นทีต่ ัง้ เขา้ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิ
ตัง้อยู ่ ถงึความเจรญิ งอกงามไพบลูยไ์ด ้ แมว้ญิญาณทีเ่ขา้ถงึเวทนา สญัญา 
สงัขาร กดุ็จเดยีวกนั  พระตถาคตทรงรูว้ญิญาณฏัฐติ ิ ๗ ดว้ยอํานาจปฏสินธิ
อยา่งนี้ คอื  

   วญิญาณฏัฐติทิี ่ ๑ คอื สตัวเ์หล่าหน่ึง มกีายต่างกนั มสีญัญาต่างกนั ไดแ้ก ่
มนุษยบ์างพวก เทวดาบางพวก วนิิปาตกิะ (คอื พวกเวมานิกเปรต)  

   วญิญาณฏัฐติทิี ่๒ คอื สตัวเ์หล่าหน่ึงมกีายต่างกนั แต่มสีญัญาอยา่งเดยีวกนั 
ไดแ้ก่ เทพชัน้พรหมกายกิา (เทพผูน้บัน่ืองในหมูพ่รหม) เกดิในปฐมฌาน 

   วญิญาณฏัฐติทิี ่๓ คอื สตัวเ์หล่าหน่ึงมกีายอยา่งเดยีวกนั แต่มสีญัญาต่างกนั 
ไดแ้ก่ เทพชัน้อาภสัสระ 

   วญิญาณฏัฐติทิี ่๔ คอื สตัวเ์หล่าหน่ึง มกีายและสญัญาอยา่งเดยีวกนั ไดแ้ก ่
เทพชัน้สภุกณิหะ (เทพทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยความงาม) 

   วญิญาณฏัฐติทิี ่๕ คอื สตัวท์ีเ่ขา้ถงึอากาสานญัจายตนฌาน 
   วญิญาณฏัฐติทิี ่๖ คอื สตัวท์ีเ่ขา้ถงึวญิญาณญัจายตนฌาน 
   วญิญาณฏัฐติทิี ่๗ คอื สตัวท์ีเ่ขา้ถงึอากญิจญัญายตนฌาน 
   คาํวา่ ตถาคตรูย้ ิง่ หมายถงึ ทรงรูอ้ดตี อนาคต ปัจจุบนั ทรงรูส้ ิง่ทีม่ปีระโยชน์ 

และไมม่ปีระโยชน์ ทรงรูเ้รือ่งจรงิและเรือ่งไมจ่รงิ ทรงเป็นกาลวาท ี (ตรสัใน
เวลาทีเ่หมาะ) ภตูวาท ี (ตรสัสภาวะทีเ่ป็นจรงิ) อตัถวาท ี (ตรสัถงึปรมตัถ
นิพพาน) ธมัมวาท ี (ตรสัถงึมคัคธรรมและผลธรรม) วนิยวาท ี (ตรสัถงึวนิยัมี
การสาํรวมเป็นตน้) ทรงรูอ้ายตนะ ทัง้หมด ทรงรูเ้รือ่งราวทัง้หมดตัง้แตต่รสัรู้
จนถงึปรนิิพพาน 



 

๓๔๐๑ 
 

 

   คาํวา่ รูจ้กับุคคลนัน้ผูด้าํรงอยู ่ หมายถงึ พระองคท์รงรูจ้กับุคคลผูก้าํลงัดาํรง
อยูใ่นโลกน้ี ดว้ยอาํนาจกมัมาภสิงัขารวา่ บุคคลน้ีปฏบิตัอิยา่งนัน้ เป็นไปอยา่ง
นัน้ และดาํเนินทางนัน้แลว้หลงัจากตายแลว้ จกัไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต 
นรก กาํเนิดเดรจัฉาน เปตวสิยั กาํเนิดในหมูม่นุษย ์บุคคลน้ีปฏบิตัดิ ีหลงัจาก
ตายแลว้ จกัไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ 

   คาํวา่ ผูน้้อมไปแลว้ ผูม้อีากญิจญัญายตนสมาบตัเิป็นทีมุ่ง่หมาย หมายถงึ ผู้
น้อมไปสูอ่ากญิจญัญายตนสมาบตั ิอกีอยา่งหนึ่ง พระองคท์รงทราบวา่ บุคคลน้ี
น้อมใจไปในรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ตระกลู หมูค่ณะ อาวาส ลาภ ยศ 
สรรเสรญิ สขุ ปัจจยั ๔ น้อมใจไปในพระสตูร พระวนิยั พระอภธิรรม ธุดงค ์
และ ฌาน ๔ 

   คาํวา่กมัมาภสิงัขารอธบิายวา่กมัมาภสิงัขารอนัใหเ้ป็นไปในอา
กญิจญัญายตนภพ ทา่นเรยีกวา่ เหตุเกดิแห่งอากญิจญัญายตนสมาบตับิคุคล
รูก้มัมาภสิงัขารวา่เป็นเหตุเกดิแหง่อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ รูอ้รปูราคะ วา่มี
ความเพลดิเพลนิเป็นเครือ่งผกูไว ้ ครัน้รูก้รรมนัน้อยา่งนี้แลว้ออกจากสมาบตั ิ
ญาณของพราหมณ์ ผูอ้ยูจ่บพรหมจรรย ์ เป็นญาณอนัแทจ้รงิ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/
๘๑/๒๘๓) 

โปสาละ, มาณพ  : ศษิยข์องพราหมณ์พาวรคีนที ่๑๔ บาํเพญ็ฌาน มปัีญญา เคยอบรมวาสนามา
ก่อน 

                          อธบิายเป็นเรือ่งของพราหมพาวรผีูม้บีรวิารนบัพนักล่าวกบัศษิยว์า่ ถา้
บุคคลนัน้เป็นพระพทุธเจา้ ผูม้ปีกตเิหน็ธรรมหาเครือ่งกางกัน้มไิด ้ เมือ่พวกเธอ
ถามปัญหาดว้ยใจแลว้ กจ็กัทรงวสิชันาดว้ยพระวาจา ครัน้ไดฟั้งคาํของ
พราหมณ์พาวรแีลว้ พราหมณ์ ๑๖ คน หน่ึงในนัน้คนที ่ ๑๔ คอื โปสาละ 
พราหมณ์ผูเ้ป็นศษิย ์ ๑๖ คนนัน้ แต่ละคนเป็นเจา้หมู ่ เจา้คณะ มชีือ่ปรากฏแก่
ชาวโลกทัว่ไป เป็นผูบ้าํเพญ็ฌาน ยนิดใีนฌาน เป็นผูท้รงปัญญาปราดเปรือ่ง 
เคยอบรมวาสนาแต่ชาตปิางก่อนทัง้นัน้ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๑๕/๗๔๐) 

โปสิยเถรคาถา : ภาษติของพระโปสยิเถระ,คาถาของพระโปสยิเถระ  ทา่นพระโปสยิเถระกล่าว
ไวว้่า หญงิเหล่าน้ีไมเ่ขา้ใกลเ้ป็นการด ี   แต่พอเขา้ใกล ้  กจ็กัก่อความพนิาศให้
เนืองนิตย ์   เราออกจากป่ามาสูบ่า้น   จากนัน้กเ็ขา้ไปยงัเรอืน  เราชือ่โปสยิะ 
ไมบ่อกลาใคร  ลุกจากเตยีงหลกีหนีไป (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๔/๓๑๕)  

โปสิยะ,ชื่อ  : ชือ่ของพระเถระผูก้ล่าวคาถาวา่อยา่เขา้ใกลส้ตรเีป็นการด ี เพราะจะก่อความ
พนิาศให ้



 

๓๔๐๒ 
 

 

                          อธบิาย มาในโปสยิเถรคาถาภาษติของพระโปสยิเถระเกีย่วกบัเรื่องผูห้ญงิ 
ความวา่ หญงิเหล่าน้ีไมเ่ขา้ใกลเ้ป็นการด ี แต่พอเขา้ใกล ้ กจ็กัก่อความพนิาศให้
เนืองนิตย ์ เราออกจากป่ามาสูบ่า้น จากนัน้กเ็ขา้ไปยงัเรอืน เราชือ่โปสยิะ ไม่
บอกลาใคร ลกุจากเตยีงหลกีหนีไป (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๓๔/๓๑๕) 

โปเสนตี, มารดา  :  มารดาคุม้คอรงป้องกนัดแูลบุตรไมใ่หไ้ดร้บัอนัตรายจากฝน แดด ลมรอ้น 
                         อธบิายกล่าวถงึลกัษณะของมารดาผูเ้ลีย้งดุบุตร ทนุถนอมบุตรโดยเมือ่ลม

แรงและแดดกลา้ มารดากก็ระทาํความรกัอยา่งจบัใจ 
                         มองดบุูตรผูย้งัเป็นเดก็อ่อนไรเ้ดยีงสาอยู ่ เพราะเหตุนัน้ บณัฑติจงึเรยีกวา่ 

โปเสนต ีหญงิผูเ้ลีย้งดบุูตร (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๖๘/๘๒) 
ไปตามนํ้า  : การโดยสารเรอืไปตามน้ําลอ่งไปของภกิษุกบัภกิษุณีเป็นอาบตัปิาจติตยี ์
                        อธบิาย กล่าวถงึพระอนุบญัญตัปิรบัอาบตัภิกิษุกบัภกิษุณี ความวา่ ภกิษุใด

ชกัชวนภกิษุณีโดยสารเรอืลาํเดยีวกนั ไปทวนน้ํา  กต็าม ไปตามน้ํากต็าม ตอ้ง
อาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ต่ขา้มฟาก    (ว.ิมหา.(ไทย)๒/๑๘๙/๓๕๔) 

ไปสู่โคนไม้   :   สถานทีเ่จรญิอาณาปานสตขิองภกิษุทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัสอน 
                        อธบิาย กล่าวถงึธรรมอนัเป็นเอก พระผูม้พีระภาคกบัภกิษุทัง้หลายตรสัวา่ 

“ภกิษุทัง้หลายธรรมอนัเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ มผีลมาก มอีานิสงส์
มาก คอื อานาปานสต ิมวีธิเีจรญิโดยไปสูป่่ากด็ ีไปสูโ่คนไมก้ด็ ีไปสูเ่รอืนวา่งกด็ ี
นัง่คูบ้ลัลงัก ์ตัง้กายตรง ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะหน้า มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก 
เมือ่หายใจเขา้ยาวกร็ูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว ฯลฯ สาํเหนียกวา่ จะพจิารณาเหน็
ความสละคนืหายใจเขา้ สาํเหนียกวา่ จะพจิารณาเหน็ความสละคนื หายใจออก     
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๗๗/๔๕๓,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๘๑/๔๕๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๘๔/
๔๖๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๘๙/๔๗๔) 

ไปสู่ป่า  : วธิเีจรญิอานาปานสตขิองภกิษุทีเ่ขา้ไปสูป่่า โคนตน้ไมเ้พือ่ความสงบ 
                     อธบิายกล่าวถงึธรรมอนัเป็นเอก พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรม

อนัเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ มผีลมาก มอีานิสงสม์าก คอื อานาปาน
สต ิ วธิเีจรญิอานาปานสต ิ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ไปสูป่่ากด็ ี ไปสูโ่คนไมก้ด็ ี ไปสู่
เรอืนวา่งกด็ ีนัง่คูบ้ลัลงัก ์ตัง้กายตรง ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะหน้า๓ มสีตหิายใจเขา้ มี
สตหิายใจออก และบุรษุกระจอกบางคนในธรรมวนิยันี้กฉ็นันัน้เหมอืนกนั ไปสู่
ป่ากด็ ี ไปสูโ่คนไมก้ด็ ี ไปสูเ่รอืนว่างกด็ ี มจีติถูกกามราคะ(ความกาํหนดัในกาม)
กลุม้รุม ถูกกามราคะครอบงาํอยู ่ ไมรู่ว้ธิสีลดักามราคะทีเ่กดิขึน้ตามความเป็น
จรงิ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๗๗/๔๕๓, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๘๑/๔๕๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/



 

๓๔๐๓ 
 

 

๙๘๔/๔๖๐, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๘๙/๔๗๔, องฺ.เอกาทส.(ไทย)๒๔/๙/๔๐๓, องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๖๐/๑๒๘) 

ไปสู่เร ือนว่าง  : วธิเีจรญิอานาปานสตขิองภกิษุโดยเขา้สูเ่รอืนว่าง สูป่่า สูโ่คนตน้ไม ้ เพือ่ความ
สงบระงบัจากสิง่รบกวน 

                        อธบิาย กล่าวถงึธรรมอนัเป็นเอกพระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
ธรรมอนัเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ มผีลมาก มอีานิสงสม์าก คอื อานา
ปานสต ิ วธิเีจรญิอานาปานสต ิ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ไปสูป่่ากด็ ี ไปสูโ่คนไมก้ด็ ี
ไปสูเ่รอืนวา่งกด็ ี นัง่คูบ้ลัลงัก ์ ตัง้กายตรง ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะหน้า๓ มสีตหิายใจ
เขา้ มสีตหิายใจออก และบุรุษกระจอกบางคนในธรรมวนิยันี้กฉ็นันัน้เหมอืนกนั 
ไปสูป่่ากด็ ี ไปสูโ่คนไมก้ด็ ี ไปสูเ่รอืนวา่งกด็ ี มจีติถูกกามราคะ(ความกาํหนดัใน
กาม)กลุม้รุม ถูกกามราคะครอบงาํอยู ่ ไมรู่ว้ธิสีลดักามราคะทีเ่กดิขึน้ตามความ
เป็นจรงิ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๗๗/๔๕๓,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๘๑/๔๕๗, ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๙๘๔/๔๖๐, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๘๙/๔๗๔, องฺ.เอกาทส.(ไทย)๒๔/๙/๔๐๓) 

 
อกัษร ผ จาํนวน ๒๓๓ ศพัท ์
ผงแก่นจนัทน์  : เครือ่งลบูไล ้ประดบั แต่งหน้า เป็นวถิชึวีติของชาวบา้น ผูค้รองเรอืน ไมใ่ชผู่้

ประพฤตพิรหมจรรย ์
                       อธบิายเป็นคาํกล่าวถงึชวีติของผูค้รองเรอืนทีต่อ้งมอีะไรแบบชาวบา้นซึง่จะ

สอดคลอ้งกบัชวีติพรหมจรรยห์รอืไม ่ ดงัคาํสนทนาวา่  ถา้คาํของทา่นศาสดาน้ี
เป็นจรงิ ในลทัธน้ีิกรรมทีเ่ราไมไ่ดท้าํเลยชือ่วา่เป็นอนัทาํแลว้ พรหมจรรยท์ีเ่รา
ไมไ่ดอ้ยูป่ระพฤตเิลย ชือ่วา่เป็นอนัอยูป่ระพฤตแิลว้ แมเ้ราทัง้สองชือ่วา่เป็นผู้
เสมอ ๆ กนั และถงึความเทา่เทยีมกนัในลทัธน้ีิ แต่เราไมก่ล่าววา่ ‘หลงัจากตาย
แลว้ แมเ้ราทัง้สองกจ็กัขาดสญู ไมเ่กดิอกี’ การทีท่า่นศาสดาน้ีเป็นผูป้ระพฤติ
เปลอืยกาย เป็นคนศรีษะโลน้ ทาํความเพยีรในการเดนิกระโหยง่ถอนผมและ
หนวด เป็นการปฏบิตัเิกนิไป เราเมือ่อยูค่รองเรอืนนอนเบยีดเสยีดกบับุตร
ภรรยา ประพรมผงแก่นจนัทน์เมอืงกาส ีทดัทรงดอกไมข้องหอมและเครือ่งลบูไล ้
ยนิดทีองและเงนิอยู่ จงึเป็นผูม้คีตเิสมอ ๆ กนักบัทา่นศาสดาน้ี เรานัน้รูอ้ะไร 
เหน็อะไรอยู ่จงึจกัประพฤตพิรหมจรรยใ์นศาสดาน้ี วญิญชูนนัน้รูด้งันี้วา่ ‘ลทัธน้ีิ
ไมใ่ชก่ารประพฤตพิรหมจรรย’์ ยอ่มเบื่อหน่ายหลกีไปจากพรหมจรรยน์ัน้  (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๒๕/๒๖๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๙,   ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๓/๕๐๑)    

ผงธลุ ี  : เครือ่งอุปมาอุปไมยบาปทีท่าํแลว้ยอ่มยอ้นกลบัมาหาคนทาํ 



 

๓๔๐๔ 
 

 

                        อธบิาย กล่าวในเรือ่งพลิงัคกิสตูร พราหมณ์ชือ่พลิงัคกิ ทา่นไดย้นิวา่ 
พราหมณ์ภารทวาชโคตรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติในสาํนกัของพระสมณ
โคดม จงึโกรธ ไมพ่อใจ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัแลว้ไดย้นืนิ่งอยู ่
ณ ทีส่มควรลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิคาํนึงของพลิงัคกิภาร
ทวาช-พราหมณ์ดว้ยพระทยัแลว้ ไดต้รสักบัพลิงัคกิภารทวาชพราหมณ์ดว้ยพระ
คาถาวา่ ผูใ้ดประทุษรา้ยตอ่บุคคลผูไ้มป่ระทุษรา้ย บาปยอ่มกลบัมาถงึบุคคลนัน้
ซึง่เป็นคนพาลอยา่งแน่แท ้ดุจผงธลุอีนัละเอยีดทีบุ่คคลซดัไปทวนลมแลว้ ฉะนัน้ 
(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๙๐/๒๗๐) 

ผดงุรฐั  : คาํทีน่างอุตตรากล่าวสรรเสรญิมหาราชเจา้วา่ ผูผ้ดุงรฐัใหเ้จรญิ 
                         อธบิาย เป็นคาํสนทนาของนางอุตตราผูก้ล่าวชมมหาราชเจา้ พรอ้มให้

สมญานามแด่พระองคว์า่ ขา้แต่พระมหาราชเจา้ ผูท้รงปราบอรริาช ทรงผดุงรฐั
ใหเ้จรญิ ขอพระองคจ์งทรงสดบัความนัน้ บณัฑติกล่าววา่ พระพทุธเจา้เป็น
บุคคลผูเ้ลศิของโลก พรอ้มทัง้เทวโลก ขอพระองคพ์รอ้มดว้ยพระราชโอรส และ
พระอคัรมเหส ี ทรงถงึพระพทุธเจา้พระองคน์ัน้วา่ เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึเถดิ ขอเดชะ
พระองคผ์ูจ้อมทพั ผูผ้ดุงรฐัใหเ้จรญิศตัรถูงึจะอยูร่ว่มกนั กช็ือ่วา่อยูห่า่งไกลกนั 
สว่นบณัฑติถงึจะอยูไ่กลกนั กช็ือ่วา่อยูใ่กล ้ เพราะมใีจนึกถงึกนั (ข.ุเปต.(ไทย)
๒๖/๗๐๕/๒๘๒, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๖/๔๐๒,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๙/๔๐๒, ข.ุชา.
(ไทย)๒๗/๕๕/๔๐๕) 

ผนวชเป็นบรรพชิต  : คาํทาํนายของพราหมณ์โหราจารยท์าํนายมหาบุรุษว่าถา้ผนวชเป็น
บรรพชติเป็นจะไดศ้าสดาเอกในโลก 

                       อธบิาย เป็นคาํทาํนายของพราหมโหราจารยท์ีท่าํนายมหาบุรุษ วา่ (๑) ถา้อยู่
ครองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม ทรงเป็น
ใหญ่ในแผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต ทรงไดร้บัชยัชนะ มพีระ
ราชอาณาจกัรมัน่คง สมบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ ทรงเป็นวรีกษตัรยิ ์สามารถ
ยํ่ายรีาชศตัรไูด ้ พระองคท์รงชนะโดยธรรม ไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้สัตรา 
ครอบครองแผน่ดนินี้มสีาครเป็นขอบเขต (๒) ถา้เสดจ็ออกจากพระราชวงัผนวช
เป็นบรรพชติ จะไดเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลสในโลก (ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๓๓/๑๖, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๔/๑๖,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖/๒๐, ท.ีม.(ไทย)๑๐/
๕๔/๓๐,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๕๕/๓๐) 

ผม,ผมหงอก  : เป็นการปฏบิตัติบะของพวกเจลกะ (เปลอืก) นุ่งหม่ผา้กมัพลผมมนุษย ์ประเภท
ธาตุดนิ เป็นอุปาทนินกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แขง็ เป็น
ของหยาบ 



 

๓๔๐๕ 
 

 

                      อธบิาย ปัญหาสนทนากบัของนิโครธวา่ ธรรมอะไรทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงใช้
แนะนําเหล่าสาวก ทาํใหเ้หล่าสาวกทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแนะนําแลว้ ถงึความ
เบาใจ ปฏญิาณอาทพิรหมจรรย ์ อนัเป็นทีพ่ึง่ชัน้สงู เรือ่งนี้แลทีข่า้พระองค์
ทัง้หลายสนทนากนัคา้งไว ้กพ็อดพีระองคเ์สดจ็มาถงึ แต่พระองคต์รสัใหก้ลบัไป
ถามเจา้ลทัธขิองตน และนิโครธทลูถามเรือ่งการลทัธกิดีกนับาปดว้ยตบะ ที่
บรบิูรณ์เป็นอยา่งไร ทีไ่มบ่รบิรูณ์เป็นเป็นอยา่งไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
บุคคลผูบ้ําเพญ็ตบะในโลกนี้ เป็นอเจลก (ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่มีารยาท 
เลยีมอื นุ่งหม่ผา้กมัพลผมมนุษย ์ นุ่งหม่ผา้กมัพลขนสตัว ์ นุ่งหม่ผา้ขนปีกนกเคา้
เป็นผูถ้อนผมและหนวด คอืถอืการถอนผมและหนวด ยนือยา่งเดยีว ไมย่อมนัง่
เดนิกระโหยง่ คอืถอืการเดนิกระโหยง่ (เหยยีบพืน้ไมเ่ตม็เทา้) เหล่าน้ีชือ่วา่ผูก้ดี
กนัดว้ยตบะ เป็นลทัธทิีบ่รบิรูณ์หรอืไมบ่รบิรูณ์ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙, ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๑๑๐/๑๐๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑๔/๑๒๖, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๔๙/๔๐๕, 
ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๓๕/๓๓๗, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๘๓๒/๔๐๘,ข.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๑}๑๓/
๓๐๘/๓๗๒,  ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๔/๓๗๙) 

ผรสุวาจา  : การพดูจาคาํหยาบเป็นเหตุใหอ้ายนุ้อยลง แต่เมือ่สมาทานกุศลธรรม พวกเขาจกั
เจรญิดว้ยอายบุา้ง จกัเจรญิดว้ยวรรณะบา้ง เมือ่พวกเขาเจรญิดว้ยอายบุา้ง และ
อายกุเ็พิม่ขึน้ 

                        อธบิาย กล่าวถงึอายขุองมนุษยท์ีเ่สือ่มถอยน้อยลงไปเนื่องจากการผรุสวา
จา ความวา่ ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๕,๐๐๐ ปี ธรรม ๒ ประการ คอื ผรุสวาจา 
การพดูคาํหยาบ และสมัผปัปลาปะ การพดูเพอ้เจอ้ กแ็พรห่ลาย เมื่อธรรม ๒ 
ประการแพรห่ลาย คนเหล่านัน้กม็อีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มทีม่อีายขุยั 
๕,๐๐๐ ปี บางพวกกม็อีายขุยัถอยลงเหลอื ๒,๕๐๐ ปี บางพวกกม็อีายขุยัถอย
ลงเหลอื ๒,๐๐๐ ปี (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๘/๗๑, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๐๒/๗๓, ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๑๐๕/๗๖, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๐/๒๔๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔๘/
๒๑๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒๑/๓๓๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๐/๓๐๒, องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๘๙/๒๐๑, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖๗/๓๐๒,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๔๒๓/
๒๗๕) 

ผรสุวาจาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูพ้ดูคาํหยาบและผูเ้วน้ขาดจากการพดูคาํหยาบ,พระสตูรวา่ดว้ย
สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากคาํหยาบ ม ี ๒ สตูร แปลความหมายเหมอืนกนั และมอีงค์
ธรรมต่างกนั กล่าวคอื 

 1. ผรสุวาจาสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยผูพ้ดูคาํหยาบและผูเ้วน้ขาดจากการพดูคาํ
หยาบ พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นนรก ๔ คอื 



 

๓๔๐๖ 
 

 

(๑) พดูคาํหยาบ (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหพ้ดูคาํหยาบ (๓) พอใจการพดูคาํหยาบ 
(๔) สรรเสรญิการพดูคาํหยาบ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลดาํรงอยูใ่น
สวรรค ์๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖๙/๓๘๕) 

 2.ผรสุวาจาสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากคาํหยาบ  พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีเ่วน้ขาดจาก
คาํหยาบจงึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากคาํหยาบ  เหมอืน
แผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๔๖/
๖๔๕) 

ผรสุวาท  :  พดูคาํหยาบ เมือ่สมาทานงดเงน้จะเป็นคุณสมบตัขิองสมัมวาจา 
                        อธบิายการเว้นจากผรุสวาทมไีว้สําหรบัหลกีเลี่ยงบุคคลผู้พูดคําหยาบเป็น

คุณสมบตัขิองสมัมาวาจา เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น จากมุสาสวาท จากปิสุณา
วาท จากผรุสวาท จากสมัผปัปลาปะ สมัมาวาจานี้ เป็นส่วนแห่งบุญ เป็นผล
วเิศษแลว้แหง่อุปธ ิ(อภ.ิว.ิ(มหามกุฏ-ไทย) ๗๘/๕๙๘/๒๗๙) 

ผรสุ-อผรสุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูพ้ดูคาํหยาบ-ผูเ้วน้ขาดจากการพดูคาํหยาบเป็นพระสตูรที่
อยูใ่นกมัมปถเปยยาล มเีน้ือความกล่าวถงึกรรมฝ่ายกุศลและอกุศลอยา่งละ ๓ 
ประการ ฝ่ายอกุศล ๓ ประการ ไดแ้ก่ (๑) ตนเองเป็นผูพ้ดูคาํหยาบ (๒) 
ชกัชวนผูอ้ื่นใหพ้ดูคาํหยาบ (๓) เป็นผูพ้อใจการพดูคาํหยาบ  และฝ่ายกุศล ๓ 
ประการ ไดแ้ก่ (๑) ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูคาํหยาบ (๒) ชกัชวนผูอ้ื่น
ใหง้ดเวน้จากการพดูคาํหยาบ (๓) เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการพดูคาํหยาบ 
(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๖๔-๑๘๓/๔๐๗) ; ดปูาณ-อปาณสตูรประกอบ  

ผรสุาย วาจาย เวรมณี  : เจตนางดเวน้จากการพดูคาํหยาบเป็นอรยิโวหารและกศุลกรรมบถ
วา่ดว้ยวจสีจุรติ 

                        อธบิาย ลกัษณะอรยิโวหาร วธิกีารพดูของผูเ้ป็นอรยิะ ๔ และเป็นกุศล
กรรมบถ ๑๐ ขอ้วา่ ผรุสาย วาจาย เวรมณี เจตนางดเวน้จากการพดูคาํหยาบ 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๖, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๔๗/๓๖๒) 

ผลกทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผลกทายกเถระ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ใน
อดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่นเป็นชา่งไมไ้ดถ้วายแผน่ไมจ้นัทน์แดพ่ระพทุธเจา้ (พระ
นามวา่วปัิสส)ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๕๗ ทา่นได้
เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ในชาตสิดุทา้ยน้ี ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๗/๓๑๓)  

ผลกรรม  : การรบักรรมทีส่ง่ผลจากอดตีทัง้ทีเ่ป็นกรรมดแีละกรรมชัว่ 



 

๓๔๐๗ 
 

 

                           อธบิาย พราหมณ์ปุโรหติขจดัความเดอืดรอ้นพระทยัของพระเจา้มหา
วชิติราชเพราะผูร้บัทาน ดว้ยอาการ ๑๐ อยา่งนี้ก่อนจะทรงบชูายญั คอื จะมทีัง้
พวกทีท่าํอาการ ๑๐ คอื ปาณาตบิาต ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเทจ็ พดู
หยาบ สอ่เสยีด เพอ้เจอ้ จติโลภ พยาบาท มจิฉาทฏิฐ ิ คอืจะทัง้พวกทีเ่วน้ขาด
จากการกล่าวคาํเทจ็ไมท่าํอาการ ๑๐ อยา่งน้ี จกัพากนัมาสูพ่ธิบีชูายญัของ
พระองค ์บรรดาชน ๒ พวกนัน้ พวกทีก่ล่าวคาํเทจ็จกัไดร้บัผลกรรมของเขาเอง 
ขอพระองคท์รง เจาะจงเฉพาะพวกทีเ่วน้ขาดจากการกล่าวคาํเทจ็เทา่นัน้แลว้ 
ทรงบชูา ทรงบรจิาค ทรงอนุโมทนา และทรงทาํพระทยัให ้ เลื่อมใสในภายใน
เถดิ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๔๓/๑๓๕,                        ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๕๐/๑๘๖,ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๙/๑๗๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๘๐,๑๔/๒๕๘/๓๐๕,ส.ํส.(ไทย)๑๘/
๒๖๙/๓๐๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๗/๑๓๓,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๔/๒, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๖๕๗/๗๑๑) 

ผลเกิดจากการให้ทาน  : ผลจากการใหท้าน มกีารใหข้า้ว น้ํา ผา้ ยาน ฯ ยอ่มไดใ้นสิง่ทีต่น
ปรารถนาคอืสคุตโิลกสวรรค ์เบือ้งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 

                        อธบิาย มาในทานูปปัตตสิตูร ผลทีเ่กดิจากการใหท้าน ๘ ประการ ใหท้าน 
คอื ขา้ว น้ํา ผา้ ยาน เป็นตน้ แก่สมณะหรอืพราหมณ์ กห็วงัสิง่นัน้ตอบแทน เขา
หวงัวา่ หลงัจากตายแลว้ เราพงึเกดิรว่มกบัพวกขตัตยิมหาศาลพราหมณ์
มหาศาล หรอืคหบดมีหาศาล เราพงึเกดิรว่มกบัพวกเทวดาในสวรรค ์ หรอืชัน้
พรหมกายกิา มอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก ขอ้น้ีแล เรากล่าวไว้
สาํหรบัผูม้ศีลี ไมใ่ชส่าํหรบัผูทุ้ศลี สาํหรบัผูป้ราศจากราคะ ไมใ่ชส่าํหรบัผูม้รีาคะ 
มโนปณิธานของทา่นผูม้ศีลี ยอ่มสาํเรจ็ได ้ เพราะเป็นผูป้ราศจากราคะ ขอ้น้ีแล 
เรากล่าวไวส้าํหรบัผูม้ศีลี มโนปณิธานของทา่นผูม้ศีลียอ่มสาํเรจ็ไดเ้พราะเป็นผู้
บรสิทุธิ ์(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๕/๒๙๒) 

ผลของบญุ  : ผลของบุญหญงิทีถ่วายผา้เนื้อดแีดพ่ระผูม้พีระภาค ผูป้ระเสรฐิ นางไปเกดิใน
วมิานชือ่วา่วตัถุตตมทายกิา 

                       อธบิาย มาในวตัถุตตมทายกิาวมิาน วมิานทีเ่กดิแก่หญงิผูถ้วายผา้เน้ือดี
เยีย่ม กล่าวถงึผลบุญทีน่างผูถ้วายผา้เนื้อดเียีย่ม เป็นผูป้ระเสรฐิในหมูน่ระและ
นารทีัง้หลาย นางตัง้ใจถวายสิง่ทีน่่ารกั จงึไดท้พิยสถานทีน่่าเจรญิใจเหน็ปานนี้ 
ขอนิมนตพ์ระคุณเจา้ดวูมิานของดฉินันัน้เถดิ ดฉินัเป็นนางอปัสรผูม้รีปูรา่งและ
ผวิพรรณน่ารกัใคร ่ทัง้ยงัเลอเลศิกวา่นางอปัสรนบัพนัอกีดว้ย ขอนิมนตพ์ระคุณ
เจา้ดผูลของบญุทัง้หลายเถดิ(ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๓๒๗/๕๓)  



 

๓๔๐๘ 
 

 

ผลคณัฑะ,  ภิกษุ  :  ชือ่ของภกิษุรุปหนึ่งในสามรปูทีข่า้มพนัเปือกตมคอืบ่วงความตาย ละกาย
มนุษยแ์ลว้กา้วลว่งโยคะทพิยไ์ด ้

                         อธบิาย มาในฆฏกิารสตูร ฆฏกิารเทพบุตร ภกิษุชือ่ผลคณัฑะเป็นรปูหน่ึงที่
ขา้มพน้เปือกตม คอืบ่วงความ ละทิง้กายมนุษย ์ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถามฆฏิ
การเทพบตุร วา่ ภกิษุคอืใครบา้ง ไดข้า้มพน้เปือกตม คอืบ่วงความตาย ทีใ่คร ๆ 
ขา้มไดแ้สนยาก ละทิง้กายมนุษยแ์ลว้กา้วลว่งโยคะอนัเป็นทพิยไ์ด ้ ฆฏกิาร
เทพบตุรทลูตอบวา่ ภกิษุ ๓ รปูเหล่าน้ี คอื ทา่นอุปกะ ทา่นผลคณัฑะ และทา่น
ปุกกุสาต ิ(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๕๐/๖๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๐๕/๑๑๔) 

ผลจนัทน์  : ชือ่ผลไมช้นิดหน่ึงอยูร่อบ ๆ อาศรมของชชูก มรีสหวานดงัน้ําผึง้ 
                       อธบิายเป็นคาํกล่าวของพรานเจตบตุรกบัชชูกถงึเรื่องป่านานาพนัธุใ์กล้

อาศรมของทา่นวา่ ในบรเิวณอาศรมสถานนัน้มไีมม้ะมว่งมะขวดิ ขนุน ไมร้งั 
ชมพู ่สมอพเิภก ทัง้มะพลบัทอง ไทร มะขวดิ มะซางหวาน และมะเดือ่ มผีลสกุ
แดงปลัง่อยูใ่นทีต่ํ่า หมู่ไมท้ีม่องเหน็ ณ เชงิเขาปาเรวตะ ผลองุน่ ผลจนัทน์มรีส
หวานเหมอืนน้ําผึง้ รวงผึง้ทีป่ราศจากตวัผึง้ คนเอือ้มมอืนํามาบรโิภคไดเ้องใน
อาศรมนัน้(ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๙๘๕/๔๙๔) 

ผลจิต  : ผลแหง่จติ เป็นความรูใ้นอรยิผล คอืความรูข้องทา่นผูพ้รัง่พรอ้มดว้ยผลจติ 
                    อธบิายเป็นคาํถามของ สกวาท ี (สก.)กบั ปรวาท ี (ปร.) วา่ จุตจิติเป็นมรรคจติ 

ปฏสินธจิติเป็นผลจติไดใ้ชไ่หม ปร. ไม่ควรกล่าวอยา่งนัน้ (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๓๙๐/๔๐๔) 

ผลชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยการรูจ้กัผลไม ้ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พอ่คา้เกวยีนโพธสิตัวร์ูว้า่
ตน้ไมท้ีค่ลา้ยกบัตน้มะมว่งแต่ไมใ่ชม่ะมว่งเป็นตน้ไมม้พีษิเพราะอาศยัการ
สงัเกตดวูา่ ตน้ไมท้ีบุ่คคลไต่ขึน้ไมย่ากทัง้ยงัอยู่ใกลห้มูบ่า้น แต่มลีกูเตม็ตน้ 
แสดงวา่มพีษิหรอืรสไมอ่รอ่ย จงึสัง่หา้มไม่ใหบ้รวิารของตนเกบ็กนิสว่นคนทีก่นิ
แลว้กใ็หส้าํรอกออกจนสิน้  ผูท้ีเ่ชือ่ฟังกร็อดตาย ผูท้ีไ่มเ่ชือ่ฟังกถ็งึแก่ความตาย
ไป ผูเ้ป็นหวัหน้าหมูค่ณะตอ้งฉลาดรอบรูใ้นสิง่ทัง้ปวงจงึจะนําหมูไ่ปสูค่วาม
สวสัดไีด ้(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๔/๒๓)  

ผลญาณ  :     ญาณหยัง่รูผ้ลแหง่กรรมของสตัวท์ัง้หลาย ปรวาทเีหน็วา่ พระสาวกกส็ามารถม ี
ผลญาณเหมอืนกบัพระพทุธเจา้ 

                        อธบิาย มาในผลญาณกถา วา่ดว้ยผลญาณ เป็นคาํถาม-ตอบกนัระหวา่ง 
สก.กบั ปร. วา่ สก. พระสาวกมผีลญาณใชไ่หม ปร. ใช ่สก. พระสาวกกาํหนด
ผลอนัเป็นคุณสมบตัขิองตนไดใ้ช่ไหม ปร. ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ สก. พระ
สาวกมผีลญาณใชไ่หม ปร. ใช ่สก. การรูค้วามยิง่และหยอ่นแหง่ผล การรูค้วาม



 

๓๔๐๙ 
 

 

ยิง่และหยอ่นแหง่อนิทรยี ์การรูค้วามยิง่และหยอ่นแห่งบุคคล ของพระสาวกมอียู่
ใชไ่หม ปร. ไม่ควรกล่าวอย่างนัน้ ฯลฯ สก. พระสาวกมผีลญาณใชไ่หม ปร. ใช ่
สก. การบญัญตัขินัธ ์อายตนะ ธาตุ สจัจะ อนิทรยี ์บุคคล ของพระสาวก มอียูใ่ช่
ไหม ปร. ไม่ควรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ สก. พระสาวกมผีลญาณใชไ่หม ปร. ใช ่
สก. พระสาวกเป็นพระชนิเจา้ เป็นพระศาสดา เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็น
พระสพัพญัญ ู เป็นพระสพัพทสัสาว ี เป็นพระธมัมสัสาม ี เป็นพระธมัมปฏสิรณะ 
ใชไ่หม ปร. ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๔๓/๔๗๑) 

ผลญาณนิทเทส : แสดงผลญาณ อธบิายอุทเทสที่ ๑๒ ของญาณกถาที่ยกมาตัง้เป็นคําปุจฉา 
ดงัน้ี ผลญาณมวีธิกีารจําแนกเหมอืนในมคัคญาณนิทเทส ต่างกนัตอนสรุปผล
เทา่นัน้ เช่นในขณะแห่งโสดาปัตตมิรรค สว่นประกอบทีเ่หมอืนในมคัคญาณนิท
เทสได้แก่ญาณที่ชื่อว่าสมัมาทฏิฐเิพราะมสีภาวะเหน็ย่อมออกจากมจิฉาทฏิฐิ
ออกจากเหล่ากเิลสทีเ่ป็นไปตามมจิฉาทฏิฐนิัน้ ออกจากขนัธท์ัง้หลาย และออก
จากสรรพนิมิตภายนอกส่วนประกอบที่ต่างกับมัคคญาณนิทเทส ได้แก่ 
สมัมาทฏิฐยิอ่มเกดิขึน้เพราะหยดุความพยายามนัน้ การหยุดความพยายามนัน้ 
เป็นผลของมรรค (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖๓/๑๐๒) 

ผลทาน  : ผลแหง่ทานของอุตตรมาณพ ใหท้านโดยเคารพ ไดอ้ยูร่ว่มกบัพระเจา้ปายาส ิได้
เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ชัน้ดาวดงึส ์

                        อธบิาย กล่าวถงึการใหท้านของอุตตรมาณพแลว้อุทศิอย่างนี้วา่ “ดว้ยผล
ทานนี้ ขา้พเจา้ขออยูร่ว่มกบัเจา้ปายาสใินโลกนี้เทา่นัน้ อยา่ไดอ้ยู่รว่มกนัอกีใน
โลกหน้าเลย” พระองคต์รสัถามวา่ “พอ่อุตตระ ถา้อยา่งนัน้ เธอจงจดัเตรยีม
โภชนะชนิดเดยีวกบัทีเ่ราบรโิภค จงจดัเตรยีมผา้ชนิดเดยีวกบัทีเ่รานุ่งหม่” อุตต
ระทาํเชน่นัน้แลว้ ต่อมาทาํทานรว่มกนั พระเจา้ปายาสทิรงใหท้านโดยไมเ่คารพ 
ไมท่รงใหท้านดว้ยพระหตัถข์องพระองค ์ ทรงใหท้านโดยความไมน่อบน้อม แต่
ทรงใหท้านอยา่งโยนทิง้ หลงัจากถงึชพีติกัษยัแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู่
รว่มกบัพวกเทพชัน้จาตุมหาราช คอื ไดว้มิานวา่งเปล่าชือ่เสรสีกวมิาน’ สว่น
อุตตรมาณพผูเ้ป็นเจา้หน้าทีใ่นการใหท้านของเจา้ปายาสนิัน้ ใหท้านโดยเคารพ 
ใหท้านดว้ยมอืของตนเอง ใหท้านโดยความนอบน้อม ไมใ่ชใ่หท้านอยา่งโยนทิง้ 
หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคอ์ยูร่ว่มกบัพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์ (ท.ี
ม.(ไทย)๑๐/๔๓๙/๓๗๐) 

ผลทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผลทายกเถระ ม ี๕ องค ์แต่เป็นคนละองคก์นั 
กล่าวคอื 



 

๓๔๑๐ 
 

 

 1.ผลทายกเถราปทาน๑ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผลทายกเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ทา่นเคยถวายผลไมแ้ดพ่ระพทุธเจา้พระ
นามวา่ผสุสะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๙/๒๓๔) 

 2.ผลทายกเถราปทาน๒ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผลทายกเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเป็นผูค้งแก่เรยีน ไดถ้วายเมลด็
บวัแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมุตตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมไ่ปสู่
ทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๗๕/๒๘๗) 

 3.ผลทายกเถราปทาน๓ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผลทายกเถระ มเีนื้อความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นเป็นพรานป่าไดถ้วายผลมะหาดแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาติ
สดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๖/๓๐๓)  

 4.ผลทายกเถราปทาน๔ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผลทายกเถระ  มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดร้บัเสดจ็พระพทุธเจา้
พระนามว่าสทิธตัถะ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๕๗ 
ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕/๔๔๓)  

  5.ผลทายกเถราปทาน๕ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผลทายกเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่นไดถ้วายผลไมแ้ดพ่ระพทุธเจา้พระนาม
วา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยน้ี ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐/๔๖๕) 

ผลทายกวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่บุรุษผูถ้วายมะมว่ง ๔ ผล เป็นการกล่าวถงึวมิานอนัรุง่เรอืง
ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ผูถ้วายผลมะมว่งคอืเจา้พนกังานเฝ้าสวนมะมว่ง ของพระ
เจา้พมิพสิาร ผูก้าํลงันําผลมะมว่งอยา่งดเียีย่มไปถวายพระเจา้พมิพสิาร แต่เมือ่
เหน็ทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระเทีย่วบณิฑบาตอยูจ่งึไดถ้วายผลมะมว่งนัน้
แดพ่ระเถระโดยยอมใหล้งพระราชอาญาใด ๆ กไ็ด ้ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๖๐/
๑๓๒) 

ผลที่ม ีท ัง้วิตกและวิจาร  : ผลทีม่ที ัง้วติกและวจิารเป็นปัจจยัแก่ผลทีม่ที ัง้วติกและวจิาร 
                        อธบิาย เรือ่งอนนัตรปัจจยัสภาวธรรมทีม่ที ัง้วติกและวจิารเป็นปัจจยัแก่

สภาวธรรมทีม่ที ัง้วติกและวจิารโดยอนนัตรปัจจยั ไดแ้ก่ ขนัธท์ีม่ที ัง้วติกและ
วจิารซึง่เกดิก่อน ๆ เป็นปัจจยัแก่ขนัธท์ีม่ที ัง้วติกและวจิารซึง่เกดิหลงั ๆ โด



 

๓๔๑๑ 
 

 

ยอนนัตรปัจจยั อนุโลมเป็นปัจจยัแก่โคตรภ ูอนุโลมเป็นปัจจยัแก่โวทาน โคตรภู
เป็นปัจจยัแก่มรรคทีม่ที ัง้วติกและวจิารโวทานเป็นปัจจยัแก่มรรคทีม่ที ัง้วติกและ
วจิาร มรรคทีม่ที ัง้วติกและวจิารเป็นปัจจยัแก่ผลทีม่ที ัง้วติกและวจิาร ผลทีม่ที ัง้
วติกและวจิารเป็นปัจจยัแก่ผลทีม่ที ัง้วติกและวจิารอนุโลมเป็นปัจจยัแก่ผล
สมาบตัทิีม่ที ัง้วติกและวจิารโดยอนนัตรปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๗๙/๖๑) 

ผลที่ม ีปีติ  : นิพพานเป็นปัจจยัแก่ผลทีม่ปีีตโิดยอารมณทีม่ปีีต ิ
                       อธบิาย เรือ่งนิพพานของพระอรยิะ ดว้ยจติทีม่ปีีต ิกล่าววา่ นิพพานเป็นปัจจยั

แก่โคตรภ ูโวทาน มรรค และผลทีม่ปีีต ิโดยอารมัมณ-ปัจจยั พระอรยิะพจิารณา
กเิลสทีไ่มม่ปีีตซิึง่ละไดแ้ลว้ ฯลฯ พจิารณากเิลสทีข่ม่ไดแ้ลว้ ฯลฯ รูก้เิลสทีเ่คย
เกดิขึน้ ฯลฯ เหน็แจง้จกัษุ ฯลฯ หทยัวตัถุ ขนัธท์ีไ่มม่ปีีตแิละปีตดิว้ยจติทีม่ปีีติ
โดยเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง ฯลฯ ยนิดเีพลดิเพลนิ เพราะปรารภความยนิดี
เพลดิเพลนิจกัษุเป็นตน้นัน้ ราคะทีม่ปีีตจิงึเกดิขึน้ ทฏิฐจิงึเกดิขึน้เพราะปรารภ
ขนัธท์ีไ่มม่ปีีตแิละปีต ิขนัธท์ีม่ปีีตจิงึเกดิขึน้ (อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๑๕๑/๕๐๒) 

ผลที่ไม ่ม ีวิตก  :  วติกทีเ่ป็นปัจจยัแก่กนัและกนัก่อนหลงั ไดแ้ก่มรรคทีไ่มม่วีติกเป็นปัจจยัแก่ผล
ทีไ่มม่วีติกโดยอนัตรปัจจยั 

                         อธบิาย เรือ่งสภาวธรรมทีไ่มม่วีติกเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีไ่มม่วีติกโด
ยอนนัตรปัจจยั ไดแ้ก่ วติกทีเ่กดิก่อน ๆ เป็นปัจจยัแก่วติกทีเ่กดิหลงั ๆ โด
ยอนนัตรปัจจยั มรรคทีไ่มม่วีติกเป็นปัจจยัแก่ผลทีไ่มม่วีติก ฯลฯ ผลทีไ่มม่วีติก
เป็นปัจจยัแก่ผลทีไ่มม่วีติก ฯลฯ เนวสญัญานาสญัญายตนะของทา่นผูอ้อกจาก
นิโรธเป็นปัจจยัแก่ผลสมาบตัทิีไ่มม่วีติก โดยอนนัตรปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/
๑๒๓/๔๘๔) 

ผลที่ไม ่ม ีวิตกมีเพียงวิจาร : สภาวธรรมทีเ่ป็นปัจจยัแก่กนัโดยอารมัมณะปัจจยัและอนนัตร
ปัจจยั 

                           อธบิาย กล่าวถงึสภาวธรรมทีไ่มม่ที ัง้วติกและวจิารเป็นปัจจยัแก่
สภาวธรรมทีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร และทีไ่มม่ที ัง้วติกวจิารโดยอารมัมณปัจจยั 
ไดแ้ก่ นิพพานเป็นปัจจยัแก่มรรคผลทีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิารและวจิาร โดย
อารมัมณปัจจยั มรรคทีไ่ม่มวีติกมเีพยีงวจิารเป็นปัจจยัแก่ผลทีไ่มม่วีติกมเีพยีง
วจิาร ผลทีไ่ม่มวีติกมเีพยีงวจิารเป็นปัจจยัแก่ผลทีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิารโด
ยอนนัตรปัจจยั(อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๗๑/๕๓, อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๘๐/๖๓) 

ผลบญุ  : การเสวยผลบญุของมหาบุรุษทีเ่ป็นผูนํ้าในธรรมทีส่จุรติ คนหมูม่ากดาํเนินตาม 
เสวยผลบุญในสวรรค ์
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                        อธบิาย กล่าวถงึผลบญุของมหาบุรุษทีพ่ระโบราณกเถระทัง้หลายกล่าว
คาถาประพนัธน้ี์ในเรือ่งลกัษณะมหาบุรษุทีม่ผีลบุญวา่ “มหาบุรุษเป็นผูนํ้าใน
ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นสจุรติ ทรงยนิดใีนธรรมจรยิา เป็นผูท้ีค่นหมูม่ากดาํเนินตาม 
เสวยผลบุญในสวรรค ์มหาบุรษุนัน้ ครัน้เสวยผลแหง่สจุรติ แลว้เสดจ็มาในโลกนี้ 
ทรงไดค้วามเป็นผูม้พีระเศยีรดุจประดบัดว้ยกรอบพระพกัตร ์ พวกทีท่รงความรู้
ในเรือ่งพยญัชนะและนิมติทาํนายวา่ ‘พระกุมารน้ี จกัเป็นผูนํ้าของคนหมูม่าก ใน
หมูม่นุษย ์ในโลกนี้ มหาบุรุษนัน้ ตรสัแตค่าํเป็นทีถู่กใจจบัใจ เสนาะโสต จงึทรง
ไดร้บัผลอนัเกดิจากความประพฤตดิ ี เสวยผลบุญในสวรรคท์ัง้หลาย (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๒๓๑/๑๘๘,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๓๗/๑๙๔, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๖๓/๔๐๐, 
ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๔/๒๕๕,ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๒๖๙/๒๑๑) 

ผลปัจจเวกขณะ  : ความเป็นปัจจยัแก่กนัและกนั ไดแ้ก่ผลปัจจเวกขณะเป็นปัจจยัแก่วุฏฐานะที่
มปีรติตาเป็นอารมณ์ 

                         อธบิาย กล่าวถงึสภาวธรรมทีม่อีปัปมาณะเป็นอารมณ์เป็นปัจจยัแก่
สภาวธรรมทีม่ปีรติตะเป็นอารมณ์โดยอนนัตรปัจจยั ไดแ้ก่ มคัคปัจจเวกขณะ
เป็นปัจจยัแก่วุฏฐานะทีม่ปีรติตะเป็นอารมณ์ ผลปัจจเวกขณะเป็นปัจจยัแก่วุฏ
ฐานะทีม่ปีรติตะเป็นอารมณ์ นิพพานปัจจเวกขณะเป็นปัจจยัแก่วุฏฐานะทีม่ี
ปรติตะเป็นอารมณ์ เจโตปรยิญาณทีม่อีปั-ปมาณะเป็นอารมณ์เป็นปัจจยัแก่วุฏ
ฐานะทีม่ปีรติตะเป็นอารมณ์ ปุพเพนิวาสานุสสต-ิญาณเป็นปัจจยัแก่วุฏฐานะทีม่ี
ปรติตะเป็นอารมณ์ อนาคตงัสญาณเป็นปัจจยัแก่วุฏฐานะทีม่ปีรติตะเป็นอารมณ์ 
ผลเป็นปัจจยัแก่วุฏฐานะทีม่ปีรติตะเป็นอารมณ์โดยอนนัตรปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย)
๔๑/๒๒/๔๗๓) 

ผลเป็นทุกข  ์ : กรรมเจตราทางกาย วาจา ใจใหผ้ลเป็นทุกข ์ยอ่มเสวยทุกข ์เพราะอกุศลเจตนา
ชือ่วา่ใหผ้ลเป็นทุกข ์ เพราะทาํใหทุ้กขเ์ทา่นัน้เกดิใน ปฏสินธกิาลและปวตัตกาล
นัน้เอง  

                    อธบิาย กล่าวถงึการแยกแยะกรรมปรารภพระอุทาย ี โปตลบิตุร ว่า พระผูม้พีระ
ภาคตรสัเรยีกท่านพระอานนทม์าตรสัวา่ “อานนท ์ เธอจงเหน็ความนอกลู่นอก
ทางของอุทายผีูเ้ป็นโมฆบรุุษนี้เถดิ เราไดรู้บ้ดัน้ีเอง โมฆบุรุษอุทายน้ีีเมือ่จะพดู 
กพ็ดูโพล่งออกมาโดยไมแ่ยบคาย เบือ้งตน้ทเีดยีวปรพิาชกชือ่โปตลบิตุรถามถงึ
เวทนา ๓ ถา้โมฆบุรุษสมทิธผิูถู้กถามอยา่งนี้จะพงึตอบอยา่งนี้วา่ ‘ทา่นโปตลิ
บุตร บุคคลทาํกรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจอนั
ใหผ้ลเป็นสขุยอ่มเสวยสุข บุคคลทาํกรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทาง
วาจา และทางใจอนัใหผ้ลเป็นทุกข ์ยอ่มเสวยทุกข ์บุคคลทาํกรรมทีป่ระกอบดว้ย
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ความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจอนัใหผ้ลเป็นอทุกขมสขุ ยอ่มเสวย
ผลเป็นอทุกขมสขุ(ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๐๐/๓๕๙ (ม.อุ.อ. ๓/๓๐๐/๑๘๖) 

ผลเป็นสขุ  : เจตนากรรมทีด่ว้ยกาย วาจา ใจใหผ้ลเป็นสขุ ยอ่มเสวยสขุ กรรมอนัเป็นปัจจยั
แหง่สขุเวทนา คอืกรรมชือ่ว่าใหผ้ลเป็นสขุ เพราะเกดิสขุเวทนาในปฏสินธกิาล
และปวตัตกาล 

                       อธบิายกล่าวถงึการแยกแยะกรรม พระผูม้พีระภาคจงึรบัสัง่เรยีกทา่นพระ
อานนทม์าตรสัวา่ “อานนท ์ เธอจงเหน็ความนอกลู่นอกทางของอุทายผีูเ้ป็นโมฆ
บุรุษนี้เถดิ เราไดรู้บ้ดัน้ีเอง โมฆบุรุษอุทายน้ีีเมือ่จะพดูกพ็ดูโพล่งออกมาโดยไม่
แยบคาย เบือ้งตน้ทเีดยีวปรพิาชกชือ่โปตลบิุตรถามถงึเวทนา ๓ ถา้โมฆบุรุษ
สมทิธผิูถู้กถามอยา่งนี้จะพงึตอบอยา่งนี้วา่ ‘ทา่นโปตลบิุตร บุคคลทาํรรมที่
ประกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจอนัใหผ้ลเป็นสขุ ยอ่ม
เสวยสขุ (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๓๐๐/๓๕๙,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๐๓/๓๖๖) 

ผลเป็นอทุกขมสขุ  : กรรมชือ่วา่ใหผ้ลเป็นอทุกขมสขุ เพราะเกดิเวทนาที ่๓ (อุเบกขา-เวทนา) 
ในปฏสินธกิาลและปวตัตกาล 

                        อธบิายกล่าวถงึการแยกแยะกรรมทีเ่ป็นกลาง ๆ ปรารภเรือ่งพระอุทายพีระผู้
มพีระภาคจงึรบัสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรสัวา่ “อานนท ์ เธอจงเหน็ความ
นอกลู่นอกทางของอุทายผีูเ้ป็นโมฆบุรุษนี้เถดิ เราไดรู้บ้ดัน้ีเอง โมฆบุรุษอุทายน้ีี
เมือ่จะพดู กพ็ดูโพล่งออกมาโดยไมแ่ยบคาย เบือ้งตน้ทเีดยีวปรพิาชกชือ่โปตลิ
บุตรถามถงึเวทนา ๓ ถา้โมฆบรุุษสมทิธผิูถู้กถามอยา่งนี้จะพงึตอบอยา่งนี้วา่ 
‘ทา่นโปตลบิตุร บุคคลทาํกรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจอนัใหผ้ลเป็นอทุกขมสขุ ยอ่มเสวยผลเป็นอทุกขมสขุ (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/
๓๐๐/๓๕๙) 

ผลภาชกะ  แจกผลไม ้ หมายถงึภกิษุผูไ้ดร้บัแต่งตัง้จากสงฆใ์หเ้ป็นผูแ้จกผลไมเ้พราะม ี
ธรรม ๕ ประการ  

                          อธบิาย เรือ่งคุณสมบตัภิกิษุผูแ้บ่งภตัตท์ีเ่กดิขึน้แก่สง่ฆด์ว้ยวา่ภกิษุ
ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื (๑) ไมล่ําเอยีงเพราะชอบ (๒) ไมล่าํเอยีง
เพราะชงั (๓) ไม่ลาํเอยีงเพราะหลง (๔) ไมล่าํเอยีงเพราะกลวั (๕) รูจ้กั
ภตัตาหารทีแ่จกแลว้และภตัตาหารทีย่งัมไิดแ้จก สงฆพ์งึแต่งตัง้ใหเ้ป็นผลภาช
กะ รูจ้กัผลภาชกะทีแ่จกผลไมแ้ลว้และผลไมท้ีย่งัมไิดแ้จก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๒๗๓/๔๐๒) 

ผลมะรื่น  : ผลไมช้นิดหน่ึง มลีกัษณะกลม กลิง้ไดท้ีน่ายพรานทาํหล่นตกลงมาหากวาง 
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                        อธบิายมาในกุรุงคมคิชาดก เรือ่งกวางกบันายพราน เมือ่กวางโพธสิตัวแ์สรง้
กล่าวกบัตน้ไมก้ระทบนายพรานวา่ น่ีไมม้ะรื่น การทีท่า่นปล่อยผลมะรืน่ใหห้ล่น
กลิง้มานัน้ กวางรูแ้ลว้เราจะไปยงัไมม้ะรืน่ตน้อื่น เราไมช่อบใจผลของทา่น (ข.ุ
ชา.(ไทย)๒๗/๒๑/๙) 

ผลไม้ที่เป็นยา  : ผลไมม้ลีูกพลิงัคะดปีล ีพรกิ สมอไทย สมอพเิภก มะขามป้อม ผลโกฐ หรอื
ผลไมท้ีเ่ป็นยาชนิดอื่นทีม่อียู ่ทีพ่ระผูม้ภีาคทรงอนุญาตเกบ็ไวฉ้นัไดเ้มือ่จาํเป็น 

                        อธบิายเรื่องผลไมท้ีเ่ป็นยา พระผูม้พีระภาคอนุญาตผลไมท้ีเ่ป็นยาเป็น
ยาวชวีกิ ฉนัไดเ้มือ่จาํเป็น เน่ืองจากภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นไขต้อ้งการผลไมท้ีเ่ป็น
ยา ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้ี
พระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตผลไมท้ีเ่ป็นยา คอื ลูกพลิงัคะดปีล ี
พรกิ สมอไทย สมอพเิภก มะขามป้อม ผลโกฐ หรอืผลไมท้ีเ่ป็นยาชนิดอื่นทีม่อียู ่
ซึง่ไมใ่ชข่องเคีย้วของฉนั รบัประเคนแลว้เกบ็ไวไ้ดจ้นตลอดชพี เมือ่มเีหตุจาํเป็น
ภกิษุจงึฉนัได ้ เมือ่ไมม่เีหตุจาํเป็น ภกิษุฉนั ตอ้งอาบตัทุิกกฏ” (ว.ิม.(ไทย)๕/
๒๖๓/๔๗) 

ผลวิบาก  : ผลแหง่การทาํดจีากการมวีาจาสจุรติ 
                        อธบิายเรือ่งลกัษณะของมหาบุรุษเพราะผลกรรมดจีากวาจาสจุรติทีพ่ระ

โบราณกเถระทัง้หลาย กล่าวคาถาประพนัธ ์“มหาบุรุษนัน้ ไมต่รสัคาํเพอ้เจอ้ ไม่
ตรสัคาํปราศจากหลกัฐาน มคีรรลองแหง่พระดาํรสัไมส่บัสน ทรงกาํจดัคาํทีไ่ม่
เป็นประโยชน์ ตรสัแตค่าํทีเ่ป็นประโยชน์ และคาํทีเ่ป็นสขุแก่คนหมูม่าก ครัน้
ทรงทาํกรรมนัน้แลว้จุตจิากมนุษยโลก เขา้สูเ่ทวโลก เสวยผลวบิากแหง่กรรมที่
ทรงทาํดแีลว้ จุตแิลว้ เสดจ็มาในโลกนี้อกี ไดค้วามเป็นผูม้พีระหนุดุจคางราชสหี ์
ซึง่เป็นสตัวป์ระเสรฐิกวา่สตัวส์ีเ่ทา้ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๓๙/๑๙๕,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๔๔๐/๔๗๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๔/๙๗,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๙๑/๑๐๖, ส.ํข.(ไทย)๑๗/
๒๑๐/๒๘๕,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๓๖๕/๔๓๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑๘/๓๖๑,อภ.ิป.(ไทย)
๓๖/๖๒/๑๖๑) 

ผลวิบากแห่งกรรม  : ผลกรรมทีท่าํดแีละชัว่ในอดตีจะใหผ้ลแก่ผูท้าํ 
                       อธบิาย กล่าวถงึเจา้ปายาส ิมคีวามเหน็ชัว่เชน่นี้เกดิขึน้วา่ โลกอื่นไมม่ ีโอป

ปาตกิสตัวไ์มม่ ี ผลวบิากแห่งกรรมทีท่าํดแีละทาํชัว่ไมม่”ี พราหมณ์และคหบดี
ชาวเมอืงเสตพัยะเขา้ไปถามท่านสมณกุมารกสัสปะ เจา้ปายาสริบัสัง่วา่ 
“มหาดเลก็ ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงเขา้ไปหาพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเสตพัยะ
ถงึทีอ่ยู ่ บอกกบัพราหมณ์และคหบดชีาวเมอืงเสตพัยะอยา่งนี้วา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 
เจา้ปายาสริบัสัง่วา่ ‘ใหพ้วกทา่นรอ เจา้ปายาสจิะเสดจ็เขา้ไปหาทา่นสมณกุมาร



 

๓๔๑๕ 
 

 

กสัสปะดว้ย’ ครัง้ก่อน ทา่นสมณกุมารกสัสปะชีแ้จงใหพ้ราหมณ์และคหบดี
ชาวเมอืงเสตพัยะผูโ้ง ่ ไม่ฉลาดไดรู้ว้า่ ‘แมเ้พราะเหตุน้ีโลกอื่นมโีอปปาตกิสตัวม์ ี
ผลวบิากแหง่กรรมทีท่าํดแีละทาํชัว่ม ีมหาดเลก็ แทจ้รงิ โลกอื่นไม่ม ี โอปปาตกิ
สตัวไ์มม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่าํดแีละทาํชัว่ไมม่ ี(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๐๗/
๓๔๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๐๘/๓๔๒,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๑๐/๓๔๓) 

ผลวิเศษ  : ภกิษุผูม้คีวามเพยีรยอ่มละสงัโยชน์ได ้อนุสยัยอ่มถงึความพนิาศไป 
                        อธบิาย เรือ่งเกีย่วกบัอานาปานสัสตกิถา กล่าวถงึการรูธ้รรม ๓ อยา่ง คอื 

นิมติ ลมหายใจเขา้หายใจออก ไมเ่ป็นอารมณ์แหง่จติดวงเดยีว เพราะรูธ้รรม ๓ 
ประการ จงึไดภ้าวนา ธรรม ๓ ประการนี้ ไมเ่ป็นอารมณ์แหง่จติดวงเดยีว เป็น
ธรรมไมป่รากฏจติไมถ่งึความฟุ้งซ่าน ประธานปรากฏ ใหป้ระโยคสาํเรจ็และ
บรรลุผลวเิศษ คอืเปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีเ่ขาวางไวบ้นพืน้ดนิทีร่าบเรยีบ บุรุษใช้
เลื่อยตดัตน้ไมน้ัน้ตัง้สตไิวท้ีฟั่นเลื่อยทีถ่กูตน้ไม ้ ไมไ่ดใ้สใ่จถงึฟันเลื่อยทีม่าหรอื
ทีไ่ป ฟันเลื่อยทีม่าหรอืทีไ่ปจะไมป่รากฏกห็ามไิด ้ ประธานปรากฏ ใหป้ระโยค
สาํเรจ็และบรรลุผลวเิศษ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๕๙/๒๔๙) 

ผลสมอ ,ผลสมอพิเภก  : อุปมาผลสมอกบัคุณสมบตัขิองพราหมณ์ผูม้เีวน้จากเมถุนธรรม มี
ศลี เป็นพหสูตู  

                         อธบิายเรือ่งคุณสมบตัขิองพราหมณ์ทีพ่ระเจา้โกรพัยะตรสัวา่ กพ็ราหมณ์
เหล่านัน้ปราศจากคุณเครื่องความเป็นพราหมณ์ จะเรยีกพวกเขาวา่เป็น
พราหมณ์ไมไ่ด ้ ผูเ้วน้จากเมถุนธรรม ซึง่สมควรจะบรโิภคโภชนะของเรา เราจะ
ถวายทกัษณิาในเขตทีเ่ราถวายทานแลว้มผีลมาก วธิรุะ เธอจงแสวงหา
พราหมณ์เหล่าอื่นผูม้ศีลี ผูเ้ป็นพหสูตู พระผลทายกเถระในอดตีชาตขิองทา่นได้
ถวายผลสมอแดพ่ระพระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะ ในกปัน้ีจงึไมม่รีูจ้กั
ทุคต ิ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๔๒/๔๖๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๖/๔๔๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๑๕/๕๘๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๖๐/๖๙,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๖๖/๖๙, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๖/
๔๔๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๖๐/๖๙) 

ผลสมาบตัิ  : ผลของสมาบตัทิาํใหไ้ดค้วามสขุในนิพพาน เป็นหนึ่งไมม่สีอง ไมเ่หมอืนชิน้เนื้อ
หลุดจากปากเหยีย่วแลว้กลบัมาคาบอกีได ้

                        อธบิายเรือ่งปักขเถรคาถา ภาษติของพระปักขเถระ ทา่นพระปักขเถระได้
กล่าวคาถานี้วา่ ชิน้เนื้อพลดัหลุดจากปากเหยีย่ว  เหยีย่วตดิใจในชิน้เน้ือนัน้ก็
หวนกลบัมาโฉบเอาอกี นิพพานทีน่่ารืน่รมยซ์ึง่พระอรยิเจา้ยนิดแีลว้เป็น
ความสขุโดยสว่นเดยีวมคีวามสขุซึง่เกดิจากผลสมาบตัติดิตามมา เป็นกจิทีเ่รา
ทาํเสรจ็แลว้ อนุโลมเป็นปัจจยัแก่ผลสมาบตั ิเนวสญัญานาสญัญายตนะของทา่น



 

๓๔๑๖ 
 

 

ผูอ้อกจากนิโรธเป็นปัจจยัแก่ผลสมาบตัโิดยอนนัตรปัจจยั(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๒/
๓๒๖, อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๓/๘๘๖,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๒๖/๑๔๑,อภ.ิป.(ไทย)๔๒/๒๓/
๒๘๔,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๑๘/๔๑๖) 

ผลสมาบตัิที่เป็นของเสขบคุคล :มรรคเป็นปัจจยัแก่ผลสมาบตัทิีเ่ป็นของเสขบุคคลโดยอุป
นิสสยปัจจยั 

                        อธบิาย เรือ่งอุปนิสสยปัจจยั กล่าวถงึสภาวธรรมทีเ่ป็นของเสขบุคคลเป็น
ปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นของเสข-บุคคลโดยอุปนิสสยปัจจยั ม ี ๒ อยา่ง คอื 
อนนัตรปูนิสสยะและปกตปูนิสสยะ ฯลฯ ปกตปูนิสสยะ ไดแ้ก่ ปฐมมรรคเป็น
ปัจจยัแก่ทุตยิมรรคโดยอุปนิสสยปัจจยั ทุตยิมรรคเป็นปัจจยัแก่ตตยิมรรคโดย
อุปนิสสยปัจจยั ตตยิมรรคเป็นปัจจยัแก่จตุตถ-มรรคโดยอุปนิสสยปัจจยั มรรค
เป็นปัจจยัแก่ผลสมาบตัทิีเ่ป็นของเสขบคุคลโดยอุปนิสสยปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย)
๔๑/๕๓/๓๙๒) 

ผลสมาบตัิที่เป็นของอเสขบคุคล :   ผลสมาบตัทิีเ่ป็นของอเสขบุคคลเป็นปัจจยัแก่สขุ
ทางกายโดยอุปนิสสยปัจจยั 

                         อธบิายกล่าวถงึเรือ่งสภาวธรรมทีเ่ป็นของเสขบคุคลเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรม
ทีเ่ป็นของอเสขบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจยั ม ี๒ อยา่ง คอื อนนัตรปูนิสสยะและ
ปกตปูนิสสยะ ฯลฯ ปกตปูนิสสยะ ไดแ้ก่ มรรคเป็นปัจจยัแก่ผลสมาบตัทิีเ่ป็น
ของอเสขบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจยั สภาวธรรมทีเ่ป็นของอเสขบคุคลเป็นปัจจยั
แก่สภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นของเสขบุคคล และอเสขบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจยั ม ี ๓ 
อยา่ง คอื อารมัมณูปนิสสยะ อนนัตรปู-ปกตปูนิสสยะ ไดแ้ก่ ผลสมาบตัทิีเ่ป็น
ของอเสขบุคคลเป็นปัจจยัแก่สขุทางกายโดยอุปนิสสยปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย)๔๑/
๕๓/๓๙๒, อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๕๔/๓๙๓) 

ผลสมาบตัิที่ไม ่ม ีท ัง้วิตกและวิจาร   :  อนุโลมจุตจิติ อาวชัชนจติ ขนัธ ์ โคตรภ ู โวทาน 
เป็นปัจจยัโดยอนุโลมแก่ผลสมาบตัทิีม่ที ัง้วติกและวจิารโดยอนัตรปัจจยั 

                อธบิาย กล่าวถงึสภาวธรรมทีม่ที ัง้วติกและวจิารเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมที่
ไมม่ที ัง้วติกและวจิาร โดยอนนัตรปัจจยั ไดแ้ก่ จุตจิติทีม่ที ัง้วติกและวจิารเป็น
ปัจจยัแก่อุปปัตตจิติทีไ่มม่ที ัง้วติกวจิารและวจิารโดยอนนัตรปัจจยั อาวชัชนจติ
เป็นปัจจยัแก่วญิญาณ ๕ โดย อนนัตรปัจจยั ขนัธท์ีม่ที ัง้วติกและวจิารเป็นปัจจยั
แก่วุฏฐานะทีไ่มม่ที ัง้วติกวจิาร ฯลฯ โคตรภเูป็นปัจจยัแก่มรรคทีไ่มม่ที ัง้วติก
วจิารและวจิาร โวทานเป็นปัจจยัแก่มรรคทีไ่มม่ที ัง้วติกวจิารและวจิาร อนุโลม
เป็นปัจจยัแก่ผลสมาบตัทิีไ่มม่ที ัง้วติกวจิารและวจิารโดยอนนัตรปัจจยั (อภ.ิป.
(ไทย)๔๑/๗๙/๖๒) 



 

๓๔๑๗ 
 

 

ผลสมาบตัิที่ไม ่ม ีปีติ:พจิารณาอารมณ์นิพพานเป็นหนึ่งดว้ยจติทีไ่มม่ปีีต ิ นิพพานเป็นปัจจยัแก่
ผลสมาบตัทิีไ่มม่ปีีต ิ

                       อธบิาย กล่าวถงึอารมัมณาธปิต ิ ไดแ้ก่ บุคคลใหท้าน สมาทานศลี รกัษา
อุโบสถดว้ยจติทีไ่ม ่ มปีีต ิ ฯลฯ พจิารณากุศลนัน้ใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น 
ดว้ยจติทีไ่ม่มปีีต ิ ยนิดเีพลดิเพลนิ เพราะทาํความยนิดเีพลดิเพลนิกุศลนัน้ให้
เป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น ราคะทีไ่ม่มปีีตจิงึเกดิขึน้ ทฏิฐจิงึเกดิขึน้ บุคคลออก
จากฌานทีไ่มม่ปีีต ิฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผลแลว้พจิารณาผลใหเ้ป็น
อารมณ์อย่างหนกัแน่น ดว้ยจติทีไ่มม่ปีีต ิ พระอรยิะพจิารณานิพพานใหเ้ป็น
อารมณ์อย่างหนกัแน่น ดว้ยจติทีไ่มม่ปีีต ิ นิพพานเป็นปัจจยัแก่โคตรภ ู โวทาน 
มรรค ผลสมาบตัทิีไ่มม่ปีีตแิละปีตโิดยอธปิตปัิจจยั (อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๑๕๔/
๕๐๔) 

ผลสมาบตัิที่ไม ่ม ีวิตก  : โคตรภ ู โวทานซึง่เป็นปัจจยัแก่มรรค อนุโลมเป็นปัจจยัแก่ผล
สมาบตัทิีไ่มม่วีติกโดยอนนัตรปัจจยั 

                       อธบิาย กล่าวถงึสภาวธรรมทีม่วีติกเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีไ่มม่วีติกโด
ยอนนัตรปัจจยั ไดแ้ก่ ขนัธท์ีม่วีติกซึง่เกดิก่อน ๆ เป็นปัจจยัแกข่นัธท์ีไ่มม่วีติก
ซึง่เกดิหลงัๆ โดยอนนัตรปัจจยั จุตจิติทีม่วีติกเป็นปัจจยัแก่อุปปัตตจิติทีไ่มม่ี
วติกโดยอนนัตรปัจจยัอาวชัชนจติเป็นปัจจยัแก่วญิญาณ ๕ โดยอนนัตรปัจจยั 
ขนัธท์ีม่วีติกเป็นปัจจยัแก่วฏุฐานะทีไ่มม่วีติกโดยอนนัตรปัจจยั บรกิรรมทุตยิ
ฌานเป็นปัจจยัแก่ทุตยิฌานโดยอนนัตรปัจจยับรกิรรมตตยิฌาน ฯลฯ บรกิรรม
เนวสญัญานาสญัญายตนะเป็นปัจจยัแก่เนวสญัญานาสญัญายตนะ ฯลฯ 
บรกิรรมทพิพจกัข ุฯลฯ บรกิรรมทพิพโสตธาตุ ฯลฯ บรกิรรมอทิธวิธิญาณ ฯลฯ 
เจโตปรยิญาณ ฯลฯ ปุพเพ-นิวาสานุสสตญิาณฯลฯบรกิรรมยถากมัมปูคญาณ
เป็นปัจจยัแก่ยถากมัมปูคญาณฯลฯบรกิรรมอนาคตงัสญาณเป็นปัจจยัแก่อนาค
ตงัสญาณโดยอนนัตรปัจจยั โคตรภเูป็นปัจจยัแก่มรรคทีไ่มม่วีติก โวทานเป็น
ปัจจยัแก่มรรคทีไ่มม่วีติก อนุโลมเป็นปัจจยัแก่ผลสมาบตัทิีไ่มม่วีติกโดยอนนัตร
ปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๑๒๒/๔๘๔, อภ.ิป.(ไทยป๔๓/๑๒๔/๔๘๕) 

ผลสมาบตัิที่สหรคตด้วยสขุ  : โคตรภู โวทาน ทีส่หรคตดว้ยสขุเป็นปัจจยัแก่ผลสมาบติ
ทีส่หรคตดว้ยสขุโดยอนนัตรปัจจยั 

                        อธบิาย กล่าวถงึสภาวธรรมทีส่หรคตดว้ยสขุเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรม
ทีส่หรคตดว้ยสขุโดยอนนัตรปัจจยั ไดแ้ก่ ขนัธท์ีส่หรคตดว้ยสขุซึง่เกดิก่อน ๆ 
เป็นปัจจยัแก่ขนัธท์ีส่หรคตดว้ยสขุซึง่เกดิหลงั ๆ โดยอนนัตรปัจจยั อนุโลม
ทีส่หรคตดว้ยสขุเป็นปัจจยัแก่โคตรภทูีส่หรคตดว้ยสขุโดยอนนัตรปัจจยั ฯลฯ 



 

๓๔๑๘ 
 

 

อนุโลมทีส่หรคตดว้ยสขุเป็นปัจจยัแก่ผลสมาบตัทิีส่หรคตดว้ยสขุโดยอนนัตร
ปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๒๖/๑๔๑) 

ผลสตูร (ปฐม) : ม ี๓ สตูร ต่างกนัทัง้เนื้อหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 
  1.ผลสตูร (ปฐม) ๑พระสตูรวา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอนิทรยี ์ (สตูรที ่ ๑)  พระผู้

มพีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า ผูเ้จรญิอนิทรยี ์  ๕  มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้  
ยอ่มไดร้บัผล  ๒ อยา่งคอืเป็นอรหนัตห์รอืเป็นพระอนาคาม(ีส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๕๓๕/๓๔๗) 

  2.ผลสตูร (ปฐม)๒ พระสตูรวา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอทิธบิาท  (สตูรที ่ ๑) พระ
ผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ผูเ้จรญิอทิธบิาท  ๔  ยอ่มไดร้บัผล  ๒  
อยา่ง  คอืเป็นอรหนัตห์รอืเป็นพระอนาคาม ี (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๗/๔๑๖) 

  3.ผลสตูร (ปฐม) ๓ พระสตูรวา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอานาปานสต ิ (สตูรที ่ ๑)  
พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ผูเ้จรญิอานาปานสต ิ  ยอ่มไดร้บัผล  
๒  อยา่ง  คอืเป็นอรหนัตห์รอืเป็นพระอนาคาม ี (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๘๐/๔๕๖) 

ผลสตูร (ทตุิย) : ม ี๓ สตูร ต่างกนัทัง้เนื้อหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 
  1.ผลสตูร (ทตุิย) ๑ วา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอนิทรยี ์  (สตูรที ่  ๒) พระผูม้พีระ

ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ผูเ้จรญิอนิทรยี ์  ๕  มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้  ยอ่ม
ไดร้บัผล  ๗  อยา่ง  คอืเป็นพระอรหนัตใ์นปัจจุบบนั  พระอรหนัตเ์มือ่ใกลต้าย  
พระอนาคามผีูอ้นัตราปรนิิพพาย ี  พระอนาคามผีูอุ้ปหจัจปรนิิพพาย ี  พระ
อนาคามผีูอ้สงัขารปรนิิพพาย ี  พระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิิพพาย ี  พระ
อนาคามผีูอุ้ทธงัโสโตอกนิฏฐคาม ี (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๓๖/๓๔๗) 

  2.ผลสตูร (ทตุิย) ๒  พระสตูรวา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอทิธบิาท  (สตูรที ่  ๒) 
พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ผูเ้จรญิอทิธบิาท  ๔  ย่อมไดร้บัผล  
๗  อยา่ง  คอืเป็นพระอรหนัตใ์นปัจจุบบนั  พระอรหนัตเ์มือ่ใกลต้าย  พระ
อนาคามผีูอ้นัตราปรนิิพพาย ี พระอนาคามผีูอุ้ปหจัจปรนิิพพาย ี  พระอนาคามี
ผูอ้สงัขารปรนิิพพาย ี  พระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิิพพาย ี  พระอนาคามผีู้
อุทธงัโสโตอกนิฏฐคาม ี(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๘/๔๑๖) 

  3.ผลสตูร (ทตุิย) ๓ พระสตูรวา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอานาปานสต ิ (สตูรที ่ ๒) 
พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ผูเ้จรญิอานาปานสต ิ  ยอ่มไดร้บัผล  
๗  อยา่ง  คอืเป็นพระอรหนัตใ์นปัจจุบบนั  พระอรหนัตเ์มือ่ใกลต้าย  พระ
อนาคามผีูอ้นัตราปรนิิพพาย ี  พระอนาคามผีูอุ้ปหจัจปรนิิพพาย ี  พระอนาคามี
ผูอ้สงัขารปรนิิพพาย ี  พระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิิพพาย ี  พระอนาคามผีู้
อุทธงัโสโตอกนิฏฐคาม ี (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๘๑/๔๕๗) 



 

๓๔๑๙ 
 

 

ผลแห่งกรรมชัว่,ผลแห่งกรรม : การรบัรองวา่ไมเ่กดิใหมเ่สวยทุกขเวทนาไมไ่ด ้ เพราะ
กรรมชัว่มผีลใหเ้กดิในภพใหม่อนัเป็นทุกขอ์ยูแ่ลว้ 

                       อธบิาย มาในปาฏโิภคสตูร ธรรมทีไ่มม่ใีครประกนัได ้ความว่า ไมม่ใีครเลย 
ไมว่่าจะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกทีจ่ะประกนั
ผลแหง่กรรมชัว่ทีเ่ศรา้หมอง ใหเ้กดิในภพใหม ่มทีุกขเ์ป็นกาํไร มทีุกขเ์ป็นผล มี
ชาต ิชรา และมรณะต่อไปวา่ ‘ไมบ่งัเกดิ’ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๒/๒๕๙) 

ผลแห่งความเป็นสมณะ   : :วปิากจติแหง่อรยิมรรคในมรรควถิแีละในผลสมาบตั ิ และมรรค ๔ 
ผล ๔ เกดิจากการประพฤตธิรรม ละราคะ โทสะ โมหะ รูช้อบ มจีติหลุดพน้ ไม่
ยดึตดิ  

                        อธบิาย พระภาคตรสัพระคาถานี้แก่ภกิษุทัง้หลาย วา่ คนทีก่ล่าวพทุธพจน์
แมม้ากแต่มวัประมาทไมท่าํตามพทุธพจน์นัน้ยอ่มไมไ่ดร้บัผลแหง่ความเป็น
สมณะ เหมอืนคนรบัจา้งเลีย้งโคไดแ้ต่นบัโคใหค้นอื่น ฉะนัน้ คนทีก่ล่าวพทุธ
พจน์แมน้้อยแต่ประพฤตธิรรมสมควรแกธ่รรมเป็นปกต ิละราคะ โทสะ และโมหะ
ไดแ้ลว้ รูช้อบ มจีติหลุดพน้ดแีลว้ไมย่ดึตดิในโลกนี้และโลกหน้า เขายอ่มไดร้บั
ผลแหง่ความเป็นสมณะ ผลแหง่ความเป็นสมณะเป็นสภาวธรรมทีไ่มถู่กปัจจยั
ปรุงแต่งนิพพาน เป็นสภาวธรรมทีไ่มถู่กปัจจยัปรุงแต่ง (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๙/๓๐, 
อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๘๓๕/๘๗๑, ข.ุธ.อ. ๑/๑๔๐,อภ.ิปญฺจ.อ. ๘๓๕-๘๓๖/๓๐๕) 

ผลแห่งทาน  : ผลทีเ่กดิจากการใหท้าน ๕ ประการ และผลแหง่ทานเป็นวบิาก 
                         อธบิาย กล่าวถงึสหีเสนาปตสิตูร วา่ดว้ยสหีเสนาบด ี ครัง้หนึ่ง สหีเสนาบดี

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ "พระผูม้ี
พระภาคทรงบญัญตัผิลแหง่ทานทีจ่ะพงึเหน็เองไดไ้หม” พระองคต์รสัตอบวา่ 
“ได"้ ไดแ้ก่ (๑) ทายก ทานบดยีอ่มเป็นทีร่กัทีพ่อใจของคนหมูม่าก แมข้อ้น้ี ก็
เป็นผลแหง่ทานทีจ่ะพงึเหน็เอง(๒) สตับุรุษผูส้งบยอ่มคบหาทายก ทานบด ี แม้
ขอ้น้ีกเ็ป็นผลแหง่ทาน ทีจ่ะพงึเหน็เอง(๓) กติตศิพัทอ์นังามของทายก ทานบดี
ย่อมขจรไป แมข้อ้น้ีกเ็ป็นผล แห่งทานทีจ่ะพงึเหน็เอง (๔) ทายก ทานบดจีะเขา้
ไปสูบ่รษิทัใด ๆ จะเป็นขตัตยิบรษิทักต็าม พราหมณบรษิทักต็าม คหบดบีรษิทัก็
ตาม สมณบรษิทักต็าม กเ็ป็นผูแ้กลว้กลา้ ไมเ่กอ้เขนิเขา้ไป แมข้อ้น้ีกเ็ป็นผล
แหง่ทานที ่ จะพงึเหน็เอง(๕) ทายก ทานบด ี หลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุติ
โลกสวรรค ์ แมข้อ้น้ีกเ็ป็นผลแหง่ทานทีจ่ะพงึเหน็เองในภพหน้า”  (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๓๔/๕๔,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๙๘/๕๓๐) 

ผลแห่งพรหมจรรย  ์  :ผลการประพฤตพิรหมจรรยไ์ดแ้ก่ โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคาม
ผล และอรหนัตผล 



 

๓๔๒๐ 
 

 

                         อธบิาย มาในปฐมพรหมจรยิสตูร วา่ดว้ยพรหมจรรย ์ เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รุงสา
วตัถ ี พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลายเราจกัแสดงพรหมจรรยแ์ละผลแหง่
พรหมจรรยแ์ก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง พรหมจรรย ์คอื อรยิมรรคมอีงค ์
๘ น้ีแล ไดแ้ก่ (๑) สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ (๘) สมัมาสมาธ ิ น้ีเรยีกวา่ พรหมจรรย ์และ
ผลแหง่พรหมจรรย ์ คอื โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล อรหตัตผล 
เรยีกวา่ ผลแหง่พรหมจรรย”์ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๙/๓๗) 

ผลแห่งภาวนา : ผลแหง่การภาวนา เป็นวบิาก 
                        อธบิายเป็นคาํสนทนาระหวา่ง สกวาท ี (สก.) กบั ปรวาท ี (ปร.) เมือ่ สก. 

ถามวา่ ผลแหง่ศลี ฯลฯ ผลแหง่ภาวนา เป็นวบิากใชไ่หม ปร.ตอบวา่ ใช ่ สก. 
ถามวา่ ผลแหง่ภาวนาเป็นวบิากใชไ่หม ปร. ใช ่(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๙๘/๕๓๐) 

ผลแห่งวิชชาและวิมตุติ : ธรรมทีภ่กิษุทาํใหแ้จง้ในวชิชาและวมิุตโิดยประพฤตพิรหมจรรยใ์น
พระผูม้พีระภาค 

                        อธบิายเรื่องสงัโยชนปัปหานาทสิตุตฉกักะ วา่ดว้ยพระสตูรมสีงัโยชนปหาน
สตูรเป็นตน้ เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รุงสาวตัถ ี พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 
ถา้พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามเธอวา่ ‘ทา่นทัง้หลายอยูป่ระพฤติ
พรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่ตอ้งการอะไร’ พงึตอบอญัเดยีรถยีป์รพิาชก
เหล่านัน้อยา่งนี้วา่ ‘เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่
ละสงัโยชน์ ‘เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ถอน
อนุสยั ‘เราทัง้หลายอยู่ประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่กาํหนดรู้
อทัธานะ(ทางไกล)‘เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่
ความสิน้อาสวะ‘เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ทาํ
ใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ ‘เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้ี
พระภาคเพือ่ญาณทสัสนะ (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๒/๔๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๓/๔๐,ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๔๔/๔๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๕/๔๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๖/๔๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๔๗/๔๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๑๕/๑๔๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๓๖/๑๘๕, อรหตัตผล (องฺ.เอ
กก.อ. ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒) 

ผลแห่งศีล  : ผลแหง่ศลีเป็นวบิาก ไมพ่งึกล่าววา่ไมใ่ชว่บิาก 
                         อธบิาย เป็นคาํสนทนากบัระหวา่ง สกวาท ี (สก.) กบั ปรวาท ี (ปร.) สก. 

ถามวา่ ผลแหง่ศลี ฯลฯ ผลแหง่ภาวนา ไมเ่ป็นวบิากใชไ่หม ปร. ไมค่วรกล่าว
อยา่งนัน้ ฯลฯ สก. ถามวา่ ผลแหง่ศลี ฯลฯ ผลแหง่ภาวนา เป็นวบิากใชไ่หม ปร.
ตอบวา่ ใช ่(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๙๘/๕๓๐) 



 

๓๔๒๑ 
 

 

ผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง :พระอรหนัตห์รอือนาคาม ี  มุง่อธบิายถงึผูป้ฏบิตัธิรรม พงึหวงัไดไ้ม่
อรหตัตผลในปัจจุบนักจ็ะไดอ้นาคาม ี

                        อธบิายมาในสตสิปัุฏฐติสตูร วา่ดว้ยผูม้สีตติัง้ไวด้ ี คอื ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใด
รปูหนึ่ง เจรญิ ทาํใหม้ากซึง่ธรรม ๕ ประการ คอื (๑) เขา้ไปตัง้สตไิวใ้นภายใน 
(๒) พจิารณาเหน็กายวา่เป็นของไมง่าม ดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณา เหน็ทัง้
ความเกดิและความดบัแหง่ธรรมทัง้หลาย (๓) กาํหนดหมายความปฏกิลูใน
อาหาร (๔) กาํหนดหมายความไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง (๕) พจิารณา
เหน็ความไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวง ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหน่ึง เจรญิ ทาํให้
มากซึง่ธรรม ๕  ประการนี้ เธอพงึหวงัไดผ้ลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผล
ในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัมอุีปาทานเหลอือยู ่กจ็กัเป็นอนาคาม ี (องฺ.ปญฺจก. (ไทย)
๒๒/๑๒๒/๒๐๒) 

ผลานิสงส  ์ : อานิสงสแ์ห่งทานทีไ่มต่ระเตรยีมมาก แต่มผีลมากกวา่ยญัสมบตั ิ๓ ประการ คอื
ทานทีท่าํสบืกนัมาถวายเจาะจงบรรพชติผูม้ศีลี 

                           อธบิาย เรือ่งผลของยญัทีพ่ราหมณ์ทลูถามพระผูม้พีระภาค วา่ “ทา่น
พระโคดม มยีญัอย่างอื่นอกีหรอืไม ่ ทีใ่ชทุ้นทรพัยแ์ละมกีารตระเตรยีมน้อยกวา่ 
แต่มผีลานิสงสม์ากกวา่ยญัสมบตั ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ ๑๖ น้ี” พระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบวา่ “มอียู ่ พราหมณ์” เขาทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดม ยญันัน้เป็น
อยา่งไร” พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ “พราหมณ์ นิตยทานทีท่าํสบืกนัมาถวาย
เจาะจงบรรพชติผูม้ศีลี น้ีเป็นยญัซึง่ใชทุ้นทรพัยแ์ละมกีารตระเตรยีมน้อยกวา่แต่
มผีลานิสงสม์ากกวา่ยญัสมบตั ิ๓ ประการ มอีงคป์ระกอบ ๑๖ น้ี”(ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๓๔๙/๑๔๖, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๕๒/๔๙๒, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๘๔/๑๑๕, องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๗๑/๑๑๙) 

ผลาผล  : ผลไมท้ีน่างสมัพลุาหาเพือ่นํามาเลีย้งดสูามทีีอ่ยูใ่นป่าเพราะนางรกัสาม ี เป็นที่
ชืน่ชอบของสามทีีแ่ลกดว้ยความตาย 

                           อธบิาย เป็นคาํสนทนาของพระสสรุดาบสตรสัถามพระนางสมัพลุาผูม้ี
อนิทรยีเ์หีย่วแหง้ ซึง่นางถามพระสสรุดาบสวา่ ขอเดชะพระบดิา ถา้หากพระ
ราชโอรส ทรงยกยอ่งหม่อมฉนัและไมท่รงดหูมิน่หม่อมฉนัเหมอืนคราวทีห่ม่อม
ฉนัเคยเทีย่วแสวงหาผลาผลเลีย้งดพูระสวามอียูใ่นป่าในกาลก่อนไซร ้ สาํหรบั
หมอ่มฉนั มคีวามคดิอยูว่า่ เป็นนารผีูม้อีาภรณ์เกลีย้งเกลาประดบัตกแต่ง
รา่งกายอยา่งสวยงาม ถงึพรอ้มดว้ยคุณสมบตัทิุกอยา่ง อยูใ่นเรอืนทีม่ขีา้วและ
น้ํา ทีเ่ขาตระเตรยีมไวอ้ยา่งไพบลูยอ์นัใด แต่ไมเ่ป็นทีร่กัของสาม ี การทีน่ารนีัน้



 

๓๔๒๒ 
 

 

ฆา่ตวัตายเสยียงัประเสรฐิกวา่การอยูค่รองเรอืนนัน้ (ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๓๒๗/
๕๘๗) 

ผลิกสนัทานะ, ภิกษุ :ภกิษุรปูหน่ึงในสงฆ ์ ๕ รปู คอื พระนีลวาส ี พระสาณวาส ี พระโคปกะ 
พระภคุ จาํพรรษาในกุกกุฏาราม กรุงปาฏลบีตุร 

                         อธบิายเรือ่งคาํวา่สงฆ ์ ตอ้งมพีระสงฆ ์ ๔ รปูขึน้ไปชือ่วา่สงฆ ์ จากขอ้ความ
ทีว่ ่เรือ่งภกิษุ ๓ รปูจาํพรรษาในกรุงราชคฤห ์แต่คนทัง้หลายในถิน่นัน้ ไดถ้วาย
จวีรโดยกล่าววา่ “พวกเราขอถวายแก่สงฆ”์ ต่อมา ภกิษุเหล่านัน้ไดป้รกึษากนั
ดงันี้วา่ “พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัไิวว้า่ ‘ภกิษุม ี ๔ รปูเป็นอยา่งน้อย ชือ่วา่
สงฆ’์ แต่พวกเรามอียู ่๓ รปู และคนเหล่าน้ีไดถ้วายจวีรดว้ยกล่าววา่ ‘พวกเราขอ
ถวายแก่สงฆ’์ พวกเราจะปฏบิตัอิยา่งไรหนอ” ภายหลงัทราบวา่ มพีระเถระ
หลายรปู อยูใ่นกุกกุฏาราม เขตกรุงปาตลบีุตร คอื ทา่นพระนีลวาส ี ทา่นพระ
สาณวาส ีทา่นพระโคปกะ ทา่นพระภคุ และทา่นพระผลกิสนัทานะ ครบองคส์งฆ ์
(อาจแนะนําไปถวายจวีรกบัพระสงฆ ์ ๔ รปูเป็นอยา่งน้อยกไ็ด)้ (ว.ิม.(ไทย) ๕/
๓๖๓/๒๓๖) 

ผลิผล  : ออกดอกออกผล,ใหผ้ลผลติ หมายถงึตน้ไมน้านาพนัธุท์ีผ่ลดิอกออกผลตลอด
ฤดกูาลในวสิาณาราชธานี วมิานของทา้วกุเวรมหาราช 

                        อธบิาย กล่าวถงึตน้ไมท้ีผ่ลผิลเป็นนิจ ตลอดฤดกูาลในวสิาณาราชธานีของ
ทา้วทา้วกุเวรมหาราช ความวา่ ในวสิาณาราชธานีนัน้ มสีภาชือ่ภคลวด ี เป็นที่
ประชุมของพวกยกัษ์ มตีน้ไมท้ัง้หลาย ผลผิลเป็นนจิ ดารดาษดว้ยหมูน่กชนิด
ต่าง ๆ มเีสยีงรอ้งของนกยงู นกกะเรยีน และเสยีงขบักล่อมจากนกดุเหวา่ เป็น
ตน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๕) 

ผลตุตมทายิกาวิมาน: วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายผลไมอ้ยา่งดเียีย่ม เป็นการกล่าวถงึวมิาน
ทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูต้ ัง้ใจถวายผลไมอ้ยา่งดเียีย่ม (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๕๓/๕๗) 

ผอ่งใส : การบรรลุสภาวะทีจ่ติปราศจากอุปธกิเิลสดว้ยอาํนาจโสดาปัตตมิรรค เป็นตน้  
                       อธบิาย เรือ่งอานิสงสก์ารฟังธรรมทาํใหผ้อ่งใส ความวา่ พระผูม้พีระภาค

ตรสัพระคาถานี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ บณัฑติทัง้หลายฟังธรรมแลว้ ยอ่มผอ่งใส 
ดุจหว้งน้ําทีล่กึ ใสสะอาด ไมขุ่น่มวั ฉะนัน้ ความผอ่งในเกดิจากศรทัธา กริยิาที่
เชือ่ ความปักใจเชือ่ความเลื่อมใสยิง่ (ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๘๒/๕๓, อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/
๕๗๔/๔๐๔, ข.ุธ.อ. ๔/๔๐) 

ผอบ : ของใชบ้รรจุของหอม ผอบจนัทน์ ดอกไม ้ และใชอุ้ปมากบัผา้ทีพ่บัสนิทดทีี่
เปรยีบดว้ยญาณทีต่ัง้อยูใ่นสว่นสดุรอบของกนัและกนั 



 

๓๔๒๓ 
 

 

                         อธบิาย อุปมาพระญาณแหง่การแนะนําของพระผูม้พีระภาคเจา้กบัผา้ ๒ 
ชัน้ทีพ่บัสนทิกนัพอด ี ความวา่ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมทุกอยา่งยอ่ม
เป็นไปตามพระญาณของพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ พระญาณของพระผูม้พีระ
ภาคพทุธเจา้ไมต่ดิขดัในอดตี อนาคตปัจจุบนั บทธรรมทีค่วรแนะนํามอียู่
เพยีงใด พระญาณกม็เีพยีงนัน้ พระญาณมอียูเ่พยีงใด บทธรรมทีค่วรแนะนําก็
ย่อมมพีระญาณเป็นสว่นสดุรอบ พระญาณยอ่มไม่เป็นไปเกนิบทธรรมทีค่วร
แนะนํา ทางแหง่บทธรรมทีค่วรแนะนํากม็อียูไ่มเ่กนิเพยีงนัน้ ดุจ ผา้ ๒ ชัน้ทบั
กนัสนิทพอด ี ชัน้ผอบดา้นลา่งกไ็มเ่กนิดา้นบน ชัน้ผอบดา้นบนกไ็มเ่กนิดา้นล่าง 
ชัน้ผอบทัง้ ๒ ยอ่มวางประกบกนัทีส่ว่นสดุโดยรอบของกนัและกนั ฉนัใด บท
ธรรมทีค่วรแนะนําและพระญาณของพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้กต็ัง้อยูใ่นสว่นสดุ
รอบของกนัและกนั ฉนันัน้ กล่าวถงึของใชส้อยมสีายโยค กระบอกเป่าควนัไฟ 
ตะเกยีงตัง้ คนโทน้ําและผอบ ใหส้มควร (แก่สมณบรโิภค) กล่าวถงึผอบรองรบั
พระบงัคนของพระผูม้พีระภาควา่ บุคคลบางพวกทีอ่าบทา ไลท้าพระบงัคนหนกั 
พระบงัคนเบา ของพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ เกบ็ไวใ้นหบี บรรจุไวใ้นผอบ แผ่
ขายทีต่ลาดและใชข้องหอมนัน้แทนของหอมมอียู ่(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕/
๕๕๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๘/๕๘๑,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๘๐๙/๘๔๕) 

ผอบไม้จนัทน์  :  ของหอมทีพ่ระสภุทัทเถระในอดตีชาตไิดนํ้าถวายแดพ่ระพทุธเจา้พระนาม
วา่ปทุมตุตระไดอ้านิสงสไ์ปเกดิในชัน้ดุสนิและนิมมานรด ี

                         อธบิาย กล่าวถงึสภุทัทเถราปทานประวตัใินอดตีชาตขิองพระสภุทัทเถระใน
การถวายผอบไมจ้นัทน์แดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ไดไ้ปสูส่คุตโิลกสวรรค ์ ความวา่ 
พระผูม้พีระภาคพระนามวา่ปทุมตุตระ แลว้เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน โลกธาตุมี
หมืน่จกัรวาลหวัน่ไหวแลว้หมูช่นและเทวดาจาํนวนมากประชุมกนัแลว้ ในครัง้
นัน้ ขา้พเจา้บรรจุกฤษณาและดอกมะล ิจนเตม็ผอบไมจ้นัทน์ แลว้มจีติรา่เรงิเบกิ
บาน พระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูย้อดเยีย่มในโลก ทรงทราบความดาํรขิอง
ขา้พเจา้แลว้ บรรทมอยูน่ัน่แลไดต้รสัพระคาถาเหลา่น้ีวา่ เราจกัพยากรณ์ผูท้ีใ่ช้
มาลยัของหอม บงัรม่ใหเ้ราในกาลสดุทา้ย บุคคลผูน้ี้จุตจิากโลกน้ีแลว้ จกัไปเกดิ
ยงัหมูเ่ทวดาชัน้ดุสติ ไดค้รองราชสมบตัใินสวรรคช์ัน้ดุสตินัน้แลว้ จกัไปเกดิยงั
สวรรคช์ัน้นิมมานรด ี(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๐๓/๑๘๑) 

ผกัดอง :  อาหารชนิดหน่ึงทีอ่เจลกพวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกบญัญตัไิวค้อืกนิผกัดองเป็น
อาหาร และเป็นอาหารโอชารสทีน่างลขมุาอุบาสกิาถวายแดพ่ระสาวกของพระผู้
มพีะรภาคเจา้ 



 

๓๔๒๔ 
 

 

                         อธบิายกล่าวถงึการบาํเพญ็ตบะของอเจลกะวา่ เรานัน้กนิผกัดองเป็นอาหาร 
กนิขา้วฟ่างเป็นอาหาร กนิลกูเดอืยเป็นอาหาร กนิกากขา้วเป็นอาหาร กนิ
สาหรา่ยเป็นอาหาร กนิราํเป็นอาหาร กนิขา้วตงัเป็นอาหาร กนิกาํยานเป็น
อาหาร กนิหญา้เป็นอาหาร กนิมลูโคเป็นอาหาร กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็น
อาหาร บรโิภคผลไมห้ล่นยงัชพี เขานุ่งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกนันุ่งหม่ผา้หอ่
ศพ นุ่งหม่ผา้บงัสกุุล นุ่งหม่ผา้เปลอืกไม ้ น้ีเป็นพรหมจรรยใ์นการบาํเพญ็ตบะ
ของเรา และเป็นอานิสงสข์องผถวายผกัดองแด่พระสาวกของพระผูม้พีระภาคจงึ
ไดล้ขมุาวมิาน วมิานทีเ่กดิขึน้แก่นางลขมุาอุบาสกิา ความวา่ ดฉินัมใีจเลื่อมใส
ในพระสาวกทัง้หลายผูป้ฏบิตัติรง จงึไดถ้วายขา้วสกุ ขนมสด ผกัดอง พรอ้มทัง้
เครือ่งดืม่ทีป่รุงดว้ยสว่นผสมต่าง ๆ มขีา้วและเกลอืเป็นตน้ ดว้ยบุญนัน้ 
ผวิพรรณดฉินัจงึงามเชน่นี้ ฯลฯ และมรีศัมกีายสวา่งไสวไปทัว่ทุกทศิอยา่งนี้
(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๕๕/๑๕๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗/๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๔/๓๒๖,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๔,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๗๘/๓๒,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๘๘๗/
๔๘๐) 

ผกัทอดยอด  : พชืธญัทีอ่ยูใ่นสระมจุลนิทม์ผีกัทอดยอดเป็นตน้ (ผกักะฉด) 
                        อธบิาย เรือ่งราวในเวสสนัดรชาดก อจัจุตฤๅษกีล่าววา่ พราหมณ์ ในสระ

โบกขรณีนัน้ มอุีบลอยู ่ ๓ เหล่า คอื อุบลเขยีว อุบลขาวและอุบลแดง งาม
ตระการตามากมาย ในสระนัน้มดีอกปทุมสขีาวดงัผา้โขมพสัตร ์ สระนัน้ชือ่สระ
มจุลนิทด์ารดาษไปดว้ยอุบลขาว จงกลนี และผกัทอดยอด (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/
๒๐๓๔/๕๐๑, ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๐๔๖/๕๐๓) 

ผกัสามหาว : พชืชนิดหน่ึงทีใ่นสระโบกขรณีนัน้ มผีกัสาวหามเป็นตน้ 
                        อธบิาย เรื่องราวทีพ่รรณนาถงึสระโบกขรณีทีม่พีชืพนัธุน์านาชนิด ความว่า 

อน่ึง ทีใ่กลส้ระนัน้มพีรรณผกักาดเป็นอนัมากทัง้กระเทยีมประกอบดว้ยใบเขยีว 
ตน้เหลาชะโอนตัง้ อยูดุ่จตน้ตาล ผกัสามหาวมเีป็นอนัมาก ควรเดด็ดอก ดว้ยกํา
มือ ดอกไม้เหล่านัน้เหล่าใดเกิดแต่ที่ดอนและในน้ํา ดอกไม้เหล่านัน้ทัง้หมด
ปรากฏในสระนัน้ เพราะขังน้ําอยู่มากน่ารื่นรมย์ด้วยประการฉะนี้  (ขุ.ชา.
(มหามกุฏ) ๖๔/๑๒๖๙/๗๐๓) 

ผคัคณุฤกษ์ : งานนกัขตัฤกษ์ประจาํเดอืน ๔ ทีพ่ราหมณ์ถอืว่าผูท้ีช่าํระหรอือาบน้ําวนัขา้งขึน้ 
เดอืน ๔ ไดช้ื่อวา่ชาํระบาปทีท่าํมาแลว้ตลอดปีได ้

                       อธบิายกล่าวถงึการอาบน้ําลา้งบาปของนางสนุทรกิาภารทวาชพราหมณ์ 
ความวา่ พระผูม้พีระภาคไดต้รสักบัสนุทรกิภารทวาชพราหมณ์ดว้ยพระคาถาวา่ 
“คนพาลมกีรรมชัว่ แมจ้ะไปยงัแมน้ํ่าพาหุกา ทา่น้ําอธกิกักะ ทา่น้ําคยา แมน้ํ่าสุ



 

๓๔๒๕ 
 

 

นทรกิา แมน้ํ่าสรสัสด ีทา่น้ําปยาคะ และแมน้ํ่าพาหุมด ี เป็นประจาํ กย็งับรสิทุธิ ์
ไมไ่ด ้ ผคัคุณฤกษ์ เป็นฤกษ์ดทีุกเมือ่สาํหรบัผูบ้รสิทุธิ ์ อุโบสถเป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์
ทุกเมือ่สาํหรบัผูบ้รสิทุธิ ์ วตัรปฏบิตัสิมบรูณ์ทุกเมือ่สาํหรบัผูบ้รสิทุธิ ์ มกีรรม
สะอาด พราหมณ์ ทา่นจงอาบน้ําในศาสนาของเรานี้เถดิ ทา่นจงทาํความ
ปลอดภยัในสตัวท์ัง้ปวงเถดิ ถา้ทา่นไมพ่ดูเทจ็ ไม่เบยีดเบยีนสตัว ์ ไมถ่อืเอา
สิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้ มคีวามเชื่อ ไมต่ระหนี่ ทา่นจะไปยงัทา่น้ําคยาทาํไม 
แมก้ารดืม่น้ําจากทา่น้ําคยาจกัมปีระโยชน์อะไรแก่ทา่น” (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๙/
๖๘, ม.ม.ูอ. ๑/๗๙/๑๙๑) 

ผคัคณุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระผคัคุณะอาพาธ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปเยีย่มพระผคัคุณะผู้
อาพาธเป็นทกุขห์นกั ทรงแสดงธรรมใหท้า่นมกีาํลงัใจในการปฏบิตัธิรรม เมือ่
พระองคเ์สดจ็หลกีไปไม่นาน พระผคัคุณะถงึแก่มรณภาพ ขณะทีท่า่นมรณภาพ
นัน้ อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่ พระอานนทนํ์าเรือ่งนี้ไปกราบทลูใหท้รงทราบ 
พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอานิสงสแ์ห่งการฟังธรรม การพจิารณาเนื้อความ
แหง่ธรรมตามกาล ๖ คอื (๑) ภกิษุมจีติยงัไมห่ลุดพน้จากโอรมัภาคยิสงัโยชน์ 
๕ ถา้ไดเ้หน็พระตถาคตในเวลาใกลต้าย และพระองคท์รงแสดงธรรมใหฟั้ง จติ
กจ็ะหลุดพน้จากโอรมัภาคยิสงัโยชน์นัน้ (๒) ภกิษุมจีติยงัไมห่ลุดพน้จากโอ
รมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ถา้ไดเ้หน็สาวกของพระตถาคตและทา่นแสดงธรรมใหฟั้ง 
จติกจ็ะหลุดพน้จากโอรมัภาคยิสงัโยชน์นัน้ (๓) ภกิษุมจีติยงัไมห่ลุดพน้จากโอ
รมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ถา้ตรกึตรองพจิารณาธรรมตามทีไ่ดส้ดบัไดเ้รยีนมา จติจะ
หลุดพน้จากโอรมัภาคยิสงัโยชน์นัน้ (๔) ภกิษุมจีติหลุดพน้จากโอรมัภาคยิ
สงัโยชน์ ๕ แลว้ แต่จติกย็งัไมน้่อมไปในธรรมเป็นทีส่ิน้อุปธกิเิลส ถา้ไดเ้หน็พระ
ตถาคตในเวลาใกลต้าย และพระองคท์รงแสดงธรรมใหฟั้ง จติกจ็ะน้อมไปใน
ธรรมเป็นทีส่ ิน้อุปธกิเิลส (๕) ภกิษุมจีติหลุดพน้จากโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ แลว้ 
แต่จติยงัไมน้่อมไปในธรรมเป็นทีส่ิน้อุปธกิเิลส ถา้ไดเ้หน็สาวกของพระตถาคต 
และทา่นแสดงธรรมใหฟั้ง จติกจ็ะน้อมไปในธรรมเป็นทีส่ิน้อุปธกิเิลส (๖) ภกิษุ
มจีติหลุดพน้จากโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ แลว้ แต่จติยงัไมน้่อมไปในธรรมเป็นที่
สิน้อุปธกิเิลส ถา้ตรกึตรองเพง่ธรรมตามทีไ่ดส้ดบัไดเ้รยีนมา จติกจ็ะน้อมไปใน
ธรรมเป็นทีส่ ิน้อุปธกิเิลส (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๖/๕๓๙) 

ผคัคนุปัญหาสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยพระผคัคุนะทลูถามปัญหา  ทา่นพระผคัคุนะไดท้ลูถาม
พระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัวา่  อายตนะภายใน  ๖  อนัจะ
เป็นเหตุใหบุ้คคลบญัญตัพิระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีมอียูห่รอื พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่  อายตนะภายใน  ๖  นัน้ไมม่ ี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๓/๗๖) 



 

๓๔๒๖ 
 

 

ผคัคนุะ, พระ  :  ชือ่ของพระสงฆ ์ นามวา่ผคัคุนะ ผูท้ลูถามพระผูม้พีระภาคเรือ่งบญัญตัดิว้ย
จกัษุ ฯ 

                       อธบิายมาในผคัคุนปัญหาสตูร พระผคัคุนะทลูถามปัญหา เมือ่ทา่นพระผคัคุ
นะไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดงันี้ว่า ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ บุคคลเมือ่จะบญัญตัิ
พระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีผูต้ดัธรรมเครือ่งเนิ่นชา้ ผูต้ดัทางไดแ้ลว้ ผูค้รอบงาํ
วฏัฏะไดแ้ลว้ผูล้่วงพน้ทุกขท์ัง้ปวงไดแ้ลว้ ปรนิิพพานแลว้ พงึบญัญตัดิว้ยจกัขใุด 
จกัขนุัน้มอียูห่รอื ฯลฯ บุคคลเมือ่จะบญัญตัพิระพทุธเจา้ทัง้หลาย ... ปรนิิพพาน
แลว้ พงึบญัญตัดิว้ย ชวิหาใด ชวิหานัน้มอียูห่รอื ฯลฯ บุคคลเมือ่จะบญัญตัิ
พระพทุธเจา้ทัง้หลายใน ฯลฯ พงึบญัญตัดิว้ยมโนใด มโนนัน้มอียูห่รอื ฯ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ “ผคัคุนะ บุคคลเมือ่จะบญัญตัพิระพทุธเจา้ทัง้หลาย ในอดตีผูต้ดั
ธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ ฯ พงึบญัญตัดิว้ยจกัขใุด จกัขนุัน้ไมม่เีลย ฯ มโนนัน้ไม่มเีลย 
(ส.ํส.(ไทย)๑๘/๘๓/๗๖), (ไมม่ใีน ๒๒/๕๖/๕๓๙) 

ผดัเพี้ยน  : การบ่ายเบีย่ง มกัอา้งวา่เวลานัน้เวลานี้ หวิบา้ง กระหายบา้ง แลว้ไมท่าํงาน เป็น
บ่อเกดิแห่งความเสือ่ม ๖ ประการ 

                       อธบิาย กล่าวถงึโทษแหง่ความเกยีจครา้น ๖ ประการ คอื (๑) มกัอา้งวา่ 
‘หนาวเกนิไป’ แลว้ไมท่าํการงาน (๒) มกัอา้งวา่ ‘รอ้นเกนิไป’ แลว้ไมท่าํการงาน 
(๓) มกัอา้งวา่ ‘เวลาเยน็เกนิไป’ แลว้ไมท่าํการงาน (๔) มกัอา้งวา่ ‘เวลายงัเชา้
เกนิไป’ แลว้ไมท่าํการงาน (๕) มกัอา้งวา่ ‘หวิเกนิไป’ แลว้ไมท่าํการงาน (๖) มกั
อา้งวา่ ‘กระหายเกนิไป’ แลว้ไมท่าํการงาน เมือ่เขามากไปดว้ยการอา้งเลศ ผดั
เพีย้นการงานอยูอ่ยา่งนี้ โภคะทีย่งัไมเ่กดิกไ็มเ่กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้กถ็งึความ
เสือ่มสิน้ไป (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๕)  

ผนัทนชาดก :     ชาดกวา่ดว้ยการผกูเวรของหมแีละไมส้ะครอ้  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ รุกข
เทวดาโพธสิตัวเ์หน็เหตทุีห่มผีกูเวรกบัไมส้ะครอ้ เพราะหมไีปนอนหลบัภายใต้
ตน้สะครอ้ กิง่ไมแ้หง้ไมห้ล่นลงมาถูกในขณะทีก่าํลงันอนหลบั มนัตืน่ขึน้เหลยีว
ดไูมเ่หน็ใครจงึโกรธเทวดาบนตน้ไมส้ะครอ้วา่แกลง้ตน มนัเหน็นายชา่งทาํรถ
ผา่นมาสอบถามทราบวา่กาํลงัหาไมท้าํรถ มนัจงึบอกว่าไมส้ะครอ้ทาํรถไดด้ทีุก
สว่น ชา่งไมจ้งึเตรยีมจะหดัตน้ไมเ้ทวดาทีส่ถติอยูท่ีต่น้สะครอ้เมือ่เหน็ภยั
เชน่นัน้จงึถามชา่งไมว้า่ใครบอก ทราบวา่หมบีอกจงึบอกชา่งไมว้า่ถา้ไดห้นงั
หมมีาหุม้หวัเพลารถจะทาํใหใ้ชง้านไดท้นนาน เวลานี้ตน้ไมไ้มห่นีไปไหน ทา่น
ควรจะไปเอาหนงัหมมีาก่อน ชา่งไมจ้งึเอาขวานจามหวัหมถีลกเอาหนงัแลว้จงึ
มาตดัตน้ไม ้ นบัแต่นัน้มาหมกีป็ระสบความวบิตัเิป็นอนัมาก  ทัง้หมแีละไม้



 

๓๔๒๗ 
 

 

สะครอ้ต่างถงึความพนิาศดว้ยกนัทัง้คู่นบัแต่นัน้มา เพราะการผกูเวรดว้ยเรือ่ง
เพยีงเลก็น้อย (ข.ุชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๔/๓๙๘) 

ผนัทิตะ  : ความดิน้รน,เป็นชือ่ของตณัหาทฏิฐ ิมานะ  มุง่อธบิายถงึความดิน้รนยอ่มตกแก่
ผูม้ตีณัหาทฏิฐ ิ มานะ แต่ผูพ้น้จากตณัหา ทฏิฐ ิ มานะไดแ้ลว้ยอ่มพน้ไป
สงัสารวฏั 

                        อธบิาย กล่าวถงึความดิน้รน การยดึตดิถอืมัน่ของภกิษุ ความวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย หากมผีูถ้ามวา่ ฯลฯ ควรตอบเขาวา่ มอีย่างนี้ คอืการพจิารณาเหน็
เนือง ๆ วา่ ‘ผนัทติะ (ความดิน้รน) ยอ่มมแีก่ผูต้กอยูใ่ตอ้าํนาจ ตณัหาทฏิฐ ิและ
มานะ’ น้ีเป็นคูท่ี ่๑ การพจิารณาเหน็เนือง ๆ วา่ ‘ผูท้ีพ่น้จากอาํนาจตณัหาทฏิฐ ิ
และมานะ ยอ่มไม่ดิน้รน’ น้ีเป็นคูท่ี ่๒ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้จิารณาเหน็ธรรม
แยกเป็น ๒ คูโ่ดยชอบเนอืง ๆ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัว่า ผูพ้น้จากอาํนาจ
ตณัหา ทฏิฐ ิและมานะ ยอ่มไมด่ิน้รน ส่วนผูท้ีต่กอยูใ่นอํานาจตณัหาเป็นตน้ ถอื
มัน่อยู ่ยอ่มไม่ล่วงพน้สงัสารวฏัทีม่สีภาวะอยา่งนี้และสภาวะอยา่งอื่นไปได ้(ข.ุส.ุ
(ไทย)๒๕/๗๕๗/๖๘๑)  

ผสัสนัฏฐญาณ  : ญาณทีม่สีภาวะถูกตอ้งทีพ่ระโยคาวจรทาํใหแ้จง้แลว้ 
                        อธบิายมาในญาณปัญจกนิทเทส แสดงญาณ ๕ หมวด คอื ปัญญาเครือ่งรูย้ ิง่ 

ชือ่วา่ญาตฏัฐญาณ ญาณทีม่สีภาวะรู ้ ปัญญา เครือ่งกําหนดรู ้ ชือ่วา่ตรีณฏัฐ
ญาณ ญาณทีม่สีภาวะพจิารณา ปัญญาเครือ่งละ ชือ่วา่ปรจิจาคฏัฐญาณ ญาณที่
มสีภาวะสละ ปัญญาเครือ่งเจรญิ ชือ่วา่ เอกรสฏัฐญาณ ญาณทีม่สีภาวะเป็นรส
เดยีว ปัญญาเครือ่งทาํใหแ้จง้ ชือ่วา่ ผสัสนฏัฐญาณ ญาณทีม่สีภาวะถูกตอ้ง 
กล่าวคอื ธรรมใด ๆ ทีพ่ระโยคาวจรรูย้ ิง่แลว้ ธรรมนัน้ ๆ กเ็ป็นอนัรูแ้ลว้ ธรรมใด 
ๆ ทีพ่ระโยคาวจรกาํหนดรูแ้ลว้ ธรรมนัน้ ๆ กเ็ป็นอนัพจิารณาแลว้ ธรรมใด ๆ ที่
พระโยคาวจรละไดแ้ลว้ ธรรมนัน้ ๆ เป็นอนัละไดแ้ลว้ ธรรมใด ๆ ทีพ่ระ
โยคาวจรเจรญิแลว้ธรรมนัน้ ๆ กเ็ป็นธรรมมรีสเป็นอนัเดยีว ธรรมใด ๆ ทีพ่ระ
โยคาวจรทาํใหแ้จง้แลว้ธรรมนัน้ ๆ กเ็ป็นอนัถูกตอ้งแลว้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๗๕/๑๒๖) 

ผสัสนานัตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความต่างแหง่ผสัสะ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ไดท้รงแสดงความตา่งแหง่ผสัสะทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัความต่าง
แหง่ธาตุ  เชน่  จกัขสุมัผสัเกดิขึน้เพราะอาศยัจกัขธุาตุ  โสตสมัผสัเกดิขึน้
เพราะอาศยัโสตธาตุ  เป็นตน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๘๖/๑๗๐) 

ผสัสปริยญาณ  : ญาณทีอ่าศยัผสัสะเป็นอารมณ์ 



 

๓๔๒๘ 
 

 

                        อธบิายเป็นคาํสนทนาระหวา่ง พระสกวาท ี (สก.) กบั ปรวาท ี (ปร.) เรือ่ง 
ญาณเป็นผสัสะ หรอืไม ่ความวา่ สก. ญาณทีม่ผีสัสะเป็นอารมณ์ ไมค่วรเรยีกว่า 
“เจโตปรยิญาณ” ใชไ่หม ปร. ใช ่สก. ญาณนัน้เป็นผสัสปรยิญาณใชไ่หม ปร. ไม่
ควรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๓๗/๔๖๖) 

ผสัสมลูกสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยเวทนามผีสัสะเป็นมลู  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เวทนา  ๓  เกดิจากผสัสะ  มผีสัสะ
เป็นมลู  มผีสัสะเป็นเหตุ มผีสัสะเป็นปัจจยั  เพราะอาศยัผสัสะเป็นทีต่ัง้  สขุ
เวทนา  ทุกขเวทนาและอทกุขมสขุเวทนาจงึเกดิ เพราะผสัสะอนัเป็นทีต่ ัง้ดบัไป 
เวทนาเหล่านัน้กด็บั  เปรยีบเหมอืนเพราะไม ้  ๒  อนัเสยีดสกีนั  จงึเกดิความ
รอ้นและไฟลกุขึน้  เพราะแยกไมท้ัง้สองนัน้ออกจากกนัความรอ้นทีเ่กดิจากการ
เสยีดสนีัน้ยอ่มดบั (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๘/๒๘๒)  

ผสัสะ  : การกระทบกนัระหวา่งอายตนะภายในกบัอายตนะภายนอก เชน่ ตากระทบรปู 
เป็นตน้ 

                        อธบิายกล่าวถงึความเป็นเหตุเป็นปัจจยัแก่สิง่ ๆ หน่ึง คอื เพราะสฬายตนะ
เป็นปัจจยัผสัสะจงึม ี เพราะผสัสะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ีพวกทีม่วีาทะวา่ โลกมี
ทีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ บญัญตัวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ ดว้ยมลูเหตุ ๔ อยา่ง ขอ้
นัน้เพราะผสัสะเป็นเหตุ ธรรม ๑ ประการทีค่วรกาํหนดรู ้คอื ผสัสะทีย่งัมอีาสวะ 
มอุีปาทาน ภกิษุชืน่ชมยนิดภีาษติของทา่นพระสารบีตุรวา่ “ดจีรงิ ขอรบั” แลว้ได้
ถามปัญหากบัทา่นพระสารบุีตรตอ่ไปวา่ “ฯลฯ จะพงึมอียูห่รอื” ทา่นพระสารี
บุตรตอบวา่ “พงึมอียู ่ เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัผสัสะ เหตุเกดิแหง่ผสัสะ ความ
ดบัแหง่ผสัสะ และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่ผสัสะ เมือ่นัน้แมด้ว้ยเหตุเพยีง
เทา่น้ี พระอรสิาวกกช็ือ่วา่มสีมัมาทฏิฐ ิ มคีวามเหน็ตรง มคีวามเลื่อมใสอนัแน่ว
แน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรมนี้ 

                          (ว.ิม.(ไทย)๔/๑/๒, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๑๘/๔๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๕๗/๓๒,ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๑/๓๖๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๙๘/๙๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๘๐,ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๘๖/๙๘,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑/๒,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๕๗/๘๙,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๖๐/๔๙,ส.ํ
ม.(ไทย)๑๙/๕๐๙/๓๑๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๒/๒๔๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๓/
๓๔๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๕๘/๑๒๖,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๑/๑๗๑, ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๓/
๖๓,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๖/๑๓,อภ.ิธ.(ไทย)๓๔/๒/๒๗,อภ.ิธา.(ไทย)๓๖/๖๖/๑๘,อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๓๙๓/๔๑๐) 

ผสัสะที่เป็นโลกิยะ  : พระปรวาทไีมต่อบคาํวา่ ทีผ่สัสะทีเ่ป็นโลกยิะของบุคคลทีพ่รัง่พรอ้ม
ดว้ยมรรค สมบรูณ์ดว้ยผสัสะ 



 

๓๔๒๙ 
 

 

                          อธบิายเป็นคาํสนทนากนัระหวา่ง สกวาท ี(สก.) กบั ปรวาท ี(ปร.) ความวา่ 
สก.ถามวา่ บุคคลผูพ้รัง่พรอ้มดว้ยมรรค เป็นผูบ้รบิรูณ์ดว้ยผสัสะทีเ่ป็นโลกยิะ
เวทนาทีเ่ป็นโลกยิะ สญัญาทีเ่ป็นโลกยิะ เจตนาทีเ่ป็นโลกยิะ จติทีเ่ป็นโลกยิะ 
สทัธาทีเ่ป็นโลกยิะ วริยิะทีเ่ป็นโลกยิะ สตทิีเ่ป็นโลกยิะ สมาธทิีเ่ป็นโลกยิะ 
ปัญญาทีเ่ป็นโลกยิะ ใชไ่หม ปร.ตอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ สก. ถามวา่ 
บุคคลผูพ้รัง่พรอ้มดว้ยมรรค เป็นผูบ้รบิรูณ์ดว้ยศลีทีเ่ป็นโลกยิะและโลกุตตระใช่
ไหม ปร.ตอบว่า ใช ่อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๘๗/๖๔๑) 

ผสัสะที่ส ัง่สม   : ผสัสะกบัผสัสะทีส่ ัง่สมต่างกนั ซ่ง ปร.วาทตีอบวา่ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ 
                       อธบิาย เรือ่งกรรมทีส่ ัง่สม เมือ่ สก. ถาม ปร.วา่ กรรมกบักรรมทีส่ ัง่สมเป็น

คนละอยา่งกนัใชไ่หม ปร. ใช ่สก. ถามวา่ ผสัสะกบัผสัสะทีส่ ัง่สมเป็นคนละอยา่ง
กนั เวทนากบัเวทนาทีส่ ัง่สมเป็นคนละอยา่งกนั สญัญากบัสญัญาทีส่ ัง่สมเป็นคน
ละอยา่งกนั เจตนากบัเจตนาทีส่ ัง่สมเป็นคนละอยา่งกนั จติกบัจติทีส่ ัง่สมเป็นคน
ละอยา่งกนั สทัธากบัสทัธาทีส่ ัง่สมเป็นคนละอยา่งกนั วริยิะกบัวริยิะทีส่ ัง่สมเป็น
คนละอยา่งกนั สตกิบัสตทิีส่ ัง่สมเป็นคนละอยา่งกนั สมาธกิบัสมาธทิีส่ ัง่สมเป็น
คนละอยา่งกนั ปัญญากบัปัญญาทีส่ ัง่สมเป็นคนละอยา่งกนั ราคะกบัราคะทีส่ ัง่
สมเป็นคนละอยา่งกนั ฯลฯ อโนตตปัปะกบัอโนตตปัปะทีส่ ัง่สมเป็นคนละอยา่ง
กนัใชไ่หม ปร. ตอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๓๗/๗๘๑) 

ผสัสายตนะ  : บอ่เกิดผสัสะ, บ่อเกดิแห่งการกระทบระหวา่งอายตนะภายในกบัอายตนะ
ภายนอก 

                          อธบิายเรือ่งวฏัฏะทีเ่จา้ลทัธติัง้ไว ้วา่ บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านัน้ พวกที่
มวีาทะวา่เทีย่ง บญัญตัอิตัตาและโลกวา่เทีย่ง ดว้ยมลูเหตุ ๔ อยา่ง พวกทีม่วีา
ทะวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลก
ไมม่ทีีส่ดุ ฯลฯ พวกทีม่วีาทะหลบเลีย่งไมแ่น่นอน ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ อตัตา
และโลกเกดิขึน้เองไมม่ ีบางพวกตายแลว้มสีญัญา ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ อตัตา
หลงัจากตายแลว้ไมม่สีญัญา ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ อตัตาหลงัจากตายแลว้มี
สญัญากม็ใิช ่ ไมม่สีญัญากม็ใิช ่ ฯลฯ พวกทีม่วีาทะวา่ หลงัจากตายแลว้อตัตา
ขาดสญู ฯลฯ ประกาศวาทะแสดงทฏิฐติ่าง ๆ ดว้ยมลูเหตุ ๖๒ อยา่ง สมณ
พราหมณ์เหล่านัน้ทุกจาํพวกรบัสมัผสั (ผสัสะ) ทางผสัสายตนะ ๖ แลว้ เกดิ
เวทนา (ความรูส้กึ) เพราะเวทนาเป็นปัจจยัจงึเกดิมตีณัหา (ความอยาก) เพราะ
ตณัหาเป็นปัจจยัจงึเกดิมอุีปาทาน (ความยดึมัน่ ถอืมัน่) เพราะอุปาทานเป็น
ปัจจยัจงึเกดิมภีพ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุรูช้ดัโทษแหง่ผสัสายตนะ ๖ 
ความวา่ เมือ่ใดภกิษุรูช้ดัถงึความเกดิ ความดบั คุณ โทษแหง่ผสัสายตนะ ๖ 



 

๓๔๓๐ 
 

 

และอุบายเครือ่งสลดัผสัสายตนะเหล่านัน้ออกตามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ เธอ
ย่อมรูช้ดัยิง่กวา่สมณพราหมณ์เหล่านัน้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๔๔/๔๕,ม.อุป.(ไทย) 
๑๔/๓๓/๔๓,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๓/๑๙๔, ส.ํน.(ไทย) ๑๖/๑๒/๒๑,ส.ํส.(ไทย) ๑๘/
๗๑/๖๑,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๒/๒๔๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๗, องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๗๕,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๕/๒๒๐,ข.ุ
เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๖/๓๔๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๐๓/๓๒๐) 

ผสัสายตนะคือจกัข  ุ : การกระทบกนัระหวา่งวตัถุกบัตา 
                        อธบิาย กล่าวไวใ้นธาตุวภิงัคสตูร วา่‘ภกิษุ บุรษุนี้มผีสัสายตนะ ๖ ประการ’ 

เพราะอาศยั (๑) ผสัสายตนะคอืจกัข ุ (๒) ผสัสายตนะคอืโสตะ (๓) ผสัสายตนะ
คอืฆานะ (๔) ผสัสายตนะคอืชวิหา (๕) ผสัสายตนะคอืกาย (๖) ผสัสายตนะคอื
มโน คาํทีเ่รากล่าวไวว้า่ ‘ภกิษุ บุรษุนี้มผีสัสายตนะ ๖ ประการ’ นัน่ เพราะอาศยั
เหตุน้ี (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๓๔๕/๔๐๔) 

ผสัสายตนะคือมโน  : การกระทบกนัระหวา่งธรรมารมณ์กบัมโน 
                        อธบิาย กล่าวไวใ้นธาตุวภิงัคสตูร วา่‘ภกิษุ บุรษุนี้มผีสัสายตนะ ๖ ประการ’ 

เพราะอาศยั (๑) ผสัสายตนะคอืจกัข ุ (๒) ผสัสายตนะคอืโสตะ (๓) ผสัสายตนะ
คอืฆานะ (๔) ผสัสายตนะคอืชวิหา (๕) ผสัสายตนะคอืกาย (๖) ผสัสายตนะคอื
มโน คาํทีเ่รากล่าวไวว้า่ ‘ภกิษุ บุรษุนี้มผีสัสายตนะ ๖ ประการ’ นัน่ เพราะอาศยั
เหตุน้ี (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๓๔๕/๔๐๔) 

ผสัสาหาร  : อาหารคอืผสัสะ 
                        อธบิาย เรือ่ง อาหาร ๔ ไดแ้ก่ (๑) กวฬงิการาหาร อาหารคอืคาํขา้ว ทัง้

หยาบและละเอยีด (๒) ผสัสาหาร อาหารคอืผสัสะ (๓) มโนสญัเจตนาหาร 
อาหารคอืมโนสญัเจตนา (๔) วญิญาณาหาร อาหารคอืวญิญาณ ถา้ตณัหามอียู่
ในผสัสาหาร ทีน่ัน้มคีวามโศก มคีวามกระวนกระวาย และมคีวามคบัแคน้ (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๖, ส.ํน.(ไทย) ๑๖/๑๑/
๑๗,ส.ํน.(ไทย) ๑๖/๑๒/๑๙,ส.ํน.(ไทย) ๑๖/๖๓/๑๒๑,อภ.ิธ.(ไทย) ๓๔/๗๑/๔๐, 
อภ.ิธ.(ไทย) ๓๗/๒๙๖/๒๑๗) 

ผา้  : เครือ่งนุ่งหม่หุม้กายไมใ่หเ้ปลอืยกาย 
                        อธบิาย พระผูม้พีระภาคตรสักบัสุนกัขตัตะผูเ้ขา้ใจผดิในสมณะของตนว่า 

‘โมฆบุรษุ เรามไิดห้วงความเป็นพระอรหนัตเ์ลยแต่เธอไดเ้กดิความเหน็ชัว่นี้ขึน้
เธอจงละความเหน็ชัว่นัน้เสยี ความเหน็ชัว่นัน้อยา่ไดม้เีพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทุกข์
แก่เธอตลอดกาลนานเลย สนุกัขตัตะ นกับวชเปลอืยกฬารมชัฌกะทีเ่ธอเขา้ใจวา่
เป็นสมณะผูเ้ป็นพระอรหนัตช์ัน้ดนีัน้ อกีไมน่าน เขากจ็ะกลบันุ่งหม่ผา้ มภีรรยา 



 

๓๔๓๑ 
 

 

กนิขา้วและขนมกุมมาส ล่วงเกนิเจดยีท์ีม่อียูใ่นกรุงเวสาลทีัง้หมด กลายเป็นคน
เสือ่มยศแลว้ตายไป (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๓/๑๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔/๑๒,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๓/๒๖๐, ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๙๔/
๓๕๓,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๒/๕๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๕๒/๓๕๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/
๖๑๕, อง.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๓/๑๔๒,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๘/๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐/
๔๕๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๓/๓๘๗, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๘๑/๕๑๑) 

ผา้กรองนํ้า  : สิง่สาํหรบักรองดืม่ของพระสงฆ ์ เป็นอยา่ง ๑ ในอฐับรขิาร ๘ เป็นสิง่ทีไ่ดส้รา้ง
ทานของพระปิลนิทวจัฉเถรในอดตีชาตขิองทานไดอ้านิสงสค์อืความหลุดพน้ดี
แลว้ 

                        อธบิาย มาในเรือ่งปิลนิทวจัฉเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปิลิ
นทวจัฉเถระ คอืพระปิลนิทวจัฉเถระ เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน 
จงึกล่าววา่ ขา้พเจา้เป็นคนเฝ้าประตอูยูท่ีก่รุงหงสวดไีดร้วบรวมโภคสมบตัเิกบ็
ไวใ้นเรอืนมากมายนบัไมถ่ว้นทา่นทาํทานดว้ยการถงึพรอ้มแหง่ทานวตัถุโดย
การจา้งชา่งใหท้าํพดัใบตาล พดัขนปีกนกยงู แสจ้ามร ผา้กรองน้ํา ภาชนะน้ํามนั 
ใหส้มควร (แก่สมณบรโิภค) อานิสงสข์องทานไดเ้กดิขึน้ทา่นตามทีท่า่นกล่าววา่ 
กรรมทีข่า้พเจา้กระทาํแลว้ใน ๑๐๐,๐๐๐ กปั ไดแ้สดงผลแก่ขา้พเจา้แลว้ใน
อตัภาพสดุทา้ยนี้ ขา้พเจา้หลุดพน้ดแีลว้ ดุจความเรว็ของลกูศรทีห่ลดุพน้ไปจาก
แล่ง เผากเิลสทัง้หลายไดแ้ลว้ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๒/๕๘๐,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๖/
๗๒๖) 

ผา้กมัพล  : ผา้ทีท่อดว้ยผา้ขนสตัว ์ และเป็นคาํอุปมาพระฉววีรรณของพระผูม้พีระภาควา่ก
คลา้ยทองคาํ 

                        อธบิาย มาในสกิขาบทที ่๑๑ กล่าวถงึสมฏุฐานแหง่การบญัญํตทิีพ่ระผูม้พีระ
ภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ผูท้รงรู ้ ทรงเหน็ทรงบญัญตันิิสสคัคยิ
ปาจติตยีแ์ก่ภกิษุณีผูข้อผา้ห่มหนา เกนิราคา ๔ กงัสะ ทีก่รุงสาวตัถ ีทรงปรารภ
ภกิษุณีถุลลนนัทา เรือ่งทีภ่กิษุณีถุลลนนัทาออกปากทลูขอผา้กมัพลจาก
พระราชา ๑๓. ลกัษณะพระฉวสีทีอง  เป็นคาํอุปมาพระฉววีรรณของพระผูม้พีระ
ภาควา่ ในชาตก่ิอน ตถาคตเกดิเป็นมนุษย ์ ไมม่คีวามโกรธ ไมม่คีวามแคน้ใจ 
แมจ้ะถูกวา่กล่าวอยา่งรุนแรงกไ็มข่ดัเคอืง ไมโ่กรธ ไมพ่ยาบาท ฯลฯ และความ
เสยีใจใหป้รากฏ และเป็นผูใ้หเ้ครือ่งลาด มเีน้ือดอ่ีอนนุ่มและใหผ้า้หม่ ทีเ่ป็นผา้
โขมพสัตรเ์นื้อด ีผา้ฝ้ายเนื้อด ีผา้ไหมเนื้อด ีและผา้กมัพลเนื้อด ีเพราะตถาคตได้
ทาํ สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ฯลฯ จุตจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ 
ไดล้กัษณะมหาบุรุษนี้ คอื มพีระฉวสีทีอง คอื คลา้ยทองคาํ (ว.ิป.(ไทย)๘/๒๑๗/
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๒๒๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๑๘/๑๗๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๕๕/๑๕๙, ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๗/๘, ๒๖/๘๙๒/๑๐๖,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๙๒/๔๕๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙๗/๕๙๒,ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๑๑/๗๐๗) 

ผา้กาสายะ   : ผา้ยอ้มฟาด ผา้ยอ้มดว้ยน้ําเปลอืกไม ้ผา้สาํหรบัพระสงฆนุ่์มหม่ในสถานทีอ่นัเป็น
สาราณียะ 

                        อธบิาย กล่าวถงึเรือ่งสารณียสตูร สถานที ่ ๓ แห่งนี้อนัภกิษุพงึระลกึถงึ
ตลอดชวีติ คอื (๑) ภกิษุปลงผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสายะ ออกจากเรอืน 
บวชเป็นบรรพชติ ณ สถานทีใ่ด สถานทีน้ี่เป็นสถานทีแ่หง่ที ่ ๑ อนั ภกิษุพงึ
ระลกึถงึตลอดชวีติ (๒) ภกิษุรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “น้ีทุกข ์ น้ีทุกขสมทุยั 
(เหตุเกดิกข)์ น้ีทุกขนิโรธ(ความดบัทุกข)์ น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา (ขอ้ปฏบิตัิ
ใหถ้งึความดบัทุกข)์” ณ สถานทีใ่ด สถานทีน้ี่เป็นสถานทีแ่หง่ที ่๒ อนัภกิษุพงึ
ระลกึถงึตลอดชวีติ (๓) ภกิษุทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิอนัไมม่อีาสวะ
เพราะ อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั ณ สถานทีใ่ด 
สถานทีน้ี่เป็นสถานทีแ่หง่ที ่ ๓ อนัภกิษุพงึระลกึถงึตลอดชวีติ ภกิษุทัง้หลาย 
สถานที ่ ๓ แหง่น้ีแล อนัภกิษุพงึระลกึถงึตลอดชวีติ องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒/
๑๕๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๗,องฺ.เถร.ี(ไทย) ๒๖/๓๗๒/๖๑๖, ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๑๑/๔๕๔) 

ผา้กาสาวพสัตร  ์ : ผา้ทีย่อ้มน้ําฝาด ในสมยัต่อมาใชผ้า้เปลอืกไมก้ม็ ี อนัเป็นธงชยัแหง่พระ
อรหนัตแ์ละฤๅษทีัง้หลาย 

                        อธบิาย เรือ่งพระเจา้จกัรพรรดทิฬัหเนม ิ พระองคร์บัสัง่เรยีกพระกุมาร ผู้
เป็นพระราชโอรสองคใ์หญ่มาตรสัวา่ ‘ลกูเอ๋ย ทราบวา่จกัรแกว้อนัเป็นทพิยข์อง
พอ่ถอยเคลื่อนจากทีต่ ัง้แลว้ กพ็อ่ไดย้นิมาวา่ ‘จกัรแกว้อนัเป็นทพิยข์องพระเจา้
จกัรพรรดพิระองคใ์ดถอยเคลื่อนจากทีต่ ัง้ ณ บดัน้ี พระเจา้จกัรพรรดพิระองคน์ัน้ 
จะทรงพระชนมอ์ยูไ่ดไ้มน่าน’ กามทัง้หลายอนัเป็นของมนุษยพ์อ่กไ็ดบ้รโิภค
แลว้ บดัน้ีเป็นเวลาทีพ่อ่จะแสวงหากามทัง้หลายอนัเป็นทพิย ์มาเถดิ ลกูเอ๋ย ลกู
จงปกครองแผน่ดนิ อนัมมีหาสมทุรเป็นขอบเขตนี้ สว่นพอ่จะโกนผมและหนวด 
นุ่งหม่ผา้กาสาวพสัตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๘๒/
๖๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๘๓/๖๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๗๗/๓๐๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙๑/
๓๒๓,  ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/๑๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕๒/๑๖๙,ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๑๓/
๑๙, ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๑๐๒/๑๒๑,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๔/๒๕๗,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๙๔๔/๔๙๔, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๙๕/๕๑๘,ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๘๒/๓๖๘,ข.ุชา.
(ไทย) ๒๗/๑๒๑/๕๕๘,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๕/๗๒๖,ท.ีปา.อ. ๘๒/๓๓) 
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ผา้กาสาวะ  :   ผา้ทีย่อ้มดว้ยน้ําฝาด หรอืเปลอืกไมม้น้ํีาแก่นขนุนเป็นตน้ สาํหรบัภกิษุสงฆนุ่์ง
หม่ 

                        อธบิาย พระผูม้พีระภาคตรสัในทกัขณิาวภิงัคสตูรกบัพระอานนทว์า่ ใน
อนาคตกาล จกัมแีต่เหล่าโคตรภูภกิษุ มผีา้กาสาวะพนัคอเป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลว
ทราม ชนทัง้หลายจกัถวายทานเจาะจงพระสงฆไ์ดใ้นภกิษุผูทุ้ศลีเหล่านัน้ แมใ้น
เวลานัน้ เรากย็งักล่าวทกัษณิาทีถ่วายในสงฆว์า่ มอีานิสงสน์บัไมไ่ด ้ ประมาณ
ไมไ่ด ้แต่วา่เราไมก่ล่าวปาฏปิุคคลกิทานวา่ มผีลมากกวา่ทกัษณิาทีถ่วายในสงฆ์
โดยปรยิายไร ๆ เลย (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๓๘๐/๔๓๐, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๖๐/๘๙, ส.ํ
ม.(ไทย)๑๙/๙๐๖/๔๓๘,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๔๕/๒๗๑) 

ผา้กาสิกพสัตร  ์   : ผา้ทีย่อ้มดว้ยน้ําฝาด หรอืนํา◌้เปลอืกไมม้เีปลอืกขนุนเป็นตน้ สาํหรบั
พระสงฆนุ่์งหม่ 

                     อธบิาย พระผูม้พีระภาคตรสัในอจัฉรยิพภตูธมัมสตูร อานนทเ์วลาทีพ่ระ
โพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา เสดจ็ออกอยา่งบรสิทุธิแ์ท ้ไมแ่ปด
เป้ือนดว้ยน้ําเมอืก เลอืด หรอืสิง่ ไมส่ะอาดใด ๆ จงึเป็นผูบ้รสิทุธิห์มดจด เปรยีบ
เหมอืนแกว้มณีทีบุ่คคลวางไวใ้นผา้กาสกิพสัตร ์ยอ่มไมท่าํใหผ้า้กาสกิพสัตรแ์ปด
เป้ือน ถงึผา้กาสกิพสัตรก์ไ็มท่าํใหแ้กว้ มณีแปดเป้ือน เป็นเรือ่งทีค่วรกล่าว
ตามที ่สก. ถาม ปร.วา่ พระอรหนัตพ์งึเสพเมถุนธรรม พงึใชผ้า้กาสกิพสัตรแ์ละ
จุรณจนัทน์ พงึทรงเครือ่งประดบัมวยผมทีม่รีดัเกลา้สเีหลอืง ทรงผา้ขาวมชีาย
ยาว เป็นผูค้รองเรอืนจนตลอดชวีติใชไ่หม ปร. ไม่ควรกล่าวอยา่งนัน้ (ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๒๐๖/๒๔๐,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๙๕/๒๑๓,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๑๐/๒๕๕, 
อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๘๗/๔๐๐)  

ผา้แกมกนั  : ผา้นุ่งผสมเยบ็ปะตดิปะต่อดว้ยชิน้สว่นตา่ง ๆ สาํหรบัอเจลก ผูไ้มม่มีารยาท ทาํ
ตนใหเ้ดอืดรอ้น (ทรมานตน) 

                       อธบิายเรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ บุคคลเป็นผูท้าํตนให้
เดอืดรอ้นหมัน่ประกอบในการทาํตนใหเ้ดอืดรอ้นคอืบุคคลบางคนในโลกนี้เป็น
อเจลก (ประพฤตเิปลอืยกาย) เขาเป็นผูก้นิผกัดองเป็นอาหาร กนิขา้วฟ่างเป็น
อาหาร กนิลกูเดอืยเป็นอาหาร กนิกากขา้วเป็นอาหาร กนิสาหรา่ยเป็นอาหาร 
กนิราํเป็นอาหาร กนิขา้วตงัเป็นอาหาร กนิกํายานเป็นอาหาร กนิหญา้เป็น
อาหาร กนิมลูโคเป็นอาหาร กนิเหงา้และผลไมป่้าเป็นอาหาร บรโิภคผลไมห้ล่น
ยงัชพี เขานุ่งหม่ผา้ป่าน นุ่งหม่ผา้แกมกนันุ่งหม่ผา้ห่อศพ นุ่งหม่ผา้บงัสกุุล นุ่ง
หม่ผา้เปลอืกไม ้ฯลฯ ยอ่มทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘/๘, อภ.ิปุ.(ไทย)
๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 



 

๓๔๓๔ 
 

 

ผา้โกเชาว  ์ : พรมทีท่าํดว้ยขนแกะทีม่ขีนยาว เป็นผา้เนื้อดสีาํหรบัผูม้บีุญทาํไวใ้นอดตีชาต ิ
                       อธบิายกล่าวในเรือ่งกณัณมณุฑเปตวิตัถุ เรื่องนางเปรตผูถู้กสนุขักณัณมณุฑ

กดักนิเนื้อ พระเจา้พาราณสตีรสัถามนางเวมานิกเปรตวา่ สระโบกขรณีมน้ํีาใส
เยน็ มบีนัไดทองคาํ มพีืน้ดาดดว้ยทรายทองคาํ ในสระโบกขรณีนัน้มตีน้ไม้
สวยงาม มกีลิน่หอมยวนใจ ทา่นมบีลัลงักท์องคาํและเงนิจาํนวนมาก ปลูาดดว้ย
หนงัชะมดและผา้โกเชาว ์ทีเ่ขาจดัเตรยีมไวแ้ลว้ เมือ่ก่อนทา่นไดท้าํกรรมชัว่ทาง
กาย วาจา ใจอะไรไวห้รอื เพราะผลกรรมอะไร สุนขักณัณมณุฑกะจงึกดักนิ
อวยัวะน้อยใหญ่ของทา่น (ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๓๕๔/๒๒๓,ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๓๘๐/
๖๑๘,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๔๘๑/๑๗๙,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๙/๓๙๑,ข.ุเป.อ. ๓๕๔/
๑๖๗) 

ผา้ขนสตัว  ์ :  ผา้เน้ือด ี ผา้ขนสตัวท์ีล่ะเอยีดหรอืผา้กมัพลทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตชนิด
หน่ึงใน ๖ อยา่ง 

                        อธบิายมาในกณัฐกวมิานวมิานทีเ่กดิขึน้แก่มา้กณัฐกะ พระมหาโมคคลัลาน
เถระถามเทพบุตรตนหนึ่งวา่ ในคนืวนัเพญ็ ดวงจนัทรม์รีอยรปูกระต่าย เป็น
ใหญ่กวา่หมูด่าว มหีมูด่าวนกัษตัรแวดลอ้ม โคจรไปโดยรอบฉนัใด ทพิยวมิานนี้
กม็อุีปมาฉนันัน้ น่าอยู่ มรีศัมรีุง่โรจน์ในเทพบุร ี เหมอืนพระอาทติยก์าํลงัอุทยั 
เทพอปัสรทัง้หลายพากนัมาบาํรุงทา่นผูน้ัง่บนบลัลงักเ์ทา้ทองคาํ ทีป่ลูาดดว้ยผา้
ขนสตัวอ์นัอ่อนนุ่ม ดงับาํรุงทา้วสกักเทวราช มาในเรือ่งสงัสารโมจกเปตวิตัถุ 
เมือ่พระสารบุีตรถามนางเทพธดิาวา่ สมยัเมือ่เธอเกดิเป็นมนุษยไ์ดท้าํบุญอะไร
ไว ้ แมเ้พราะบุญอะไรเธอจงึมอีานุภาพรุ่งเรอืง และมรีศัมกีายสวา่งไสวไปทัว่ทุก
ทศิอยา่งนี้ นางตอบวา่ พระคุณเจา้ผูเ้จรญิ ผา้นุ่งผา้หม่ของดฉินัมมีากกวา่นัน้ 
คอื ผา้ไหม ผา้ขนสตัว ์ ผา้ป่าน และผา้ฝ้าย ฯลฯ ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๗๗/
๑๔๗,(ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๑๑๑/๑๘๖,ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๑๖๖/๒๑๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๑๐๓/๕๑๕) 

ผา้ขาว  : ผา้ขาวสะอาดปราศจากมลทนิควรรบัน้ํายอ้มไดเ้ป็นอยา่งด ี ผา้ทีนุ่่งหม่เพือ่
ประดบัตกแตง่ซึง่แตกต่างจากพระสมณพทุธโคดมผูเ้วน้ขาดจากการขวบขวาย
ประดบัตกแตง่มผีา้ขาวยาวเป็นตน้ 

                          อธบิาย มาในเรือ่งมชัฌมิศลีเครือ่งแบ่งแยกคนในศาสนากบัคนนอกศาสนา
สมณพทุธโคดมวา่ ปุถุชนเมือ่กล่าวยกยอ่งตถาคต กจ็ะพงึกล่าววา่ พระสมณโค
ดมทรงเวน้ขาดจากการขวนขวายในการประดบัตกแตง่รา่งกาย เชน่ทีส่มณ
พราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัขวนขวายใน
การประดบัตกแต่งรา่งกายอยา่งนี้ คอื อบผวิ นวด อาบน้ําหอมเพาะกาย สอ่ง



 

๓๔๓๕ 
 

 

กระจก แตม้ตา ทดัพวงดอกไม ้ประทนิผวิ ผดัหน้า ทาปาก ประดบัขอ้มอื สวม
เกีย้ว ใชไ้มถ้อื ใชก้ลกัยา ใชด้าบ ใชพ้ระขรรค ์ใชร้ม่ สวมรองเทา้วจิติรตดิกรอบ
หน้า ปักป่ิน ใชพ้ดัและแสข้นหางจามร ี นุ่งหม่ผา้ขาวชายยาว สาํหรบัผา้ขาว
ปรยีบเหมอืนผา้ขาวสะอาดปราศจากมลทนิควรรบัน้ํายอ้มไดเ้ป็นอยา่งด ี (ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๑๖/๗,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๐๐/๖๘,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๓๓/๗๗,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๒๙๘/๑๐๙, ๙/๒๘๖/๑๐๕,ม.ม.ู(ไทย) ๙/๓๕๕/๑๔๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/๖๕,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๑๗/๒๕๖, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๑/๓๐๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๕/๓๙๓,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๕/๔๘๘,ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๑๕๕/๒๐๒) 

ผา้โขมพสัตร ,์ผา้โขมะ  : ผา้เนื้อด ีสขีาว จวีรผา้เปลอืกไม ้จวีรทาํดว้ยเปลอืกไม ้ใชเ้ปลอืกไมทุ้บ
เอาแต่เสน้ แลวนําเสน้นัน้มาทอเป็นผา้ 

                          อธบิาย เรือ่งลกัษณะพระฉวสีทีองของพระผูม้พีระภาคเพราะในชาตก่ิอน 
ภพก่อน กาํเนิดก่อน ตถาคตเกดิเป็นมนุษย ์ ไมม่คีวามโกรธ ไมม่คีวามแคน้ใจ 
แมจ้ะถูกวา่กล่าวอยา่งรุนแรงกไ็มข่ดัเคอืงไมโ่กรธ ไมพ่ยาบาท ไมจ่องลา้งจอง
ผลาญ ไมส่าํแดงความโกรธ ความคดิประทุษรา้ย และความเสยีใจใหป้รากฏ 
และเป็นผูใ้หเ้ครือ่งลาด มเีน้ือดอ่ีอนนุ่ม และใหผ้า้ห่ม ทีเ่ป็นผา้โขมพสัตรเ์น้ือด ี
เพราะตถาคตไดท้าํ สัง่สม พอกพนูกรรมนัน้ ฯลฯ จุตจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสู่
ความเป็นอยา่งนี้ ไดล้กัษณะมหาบุรุษนี้ คอื มพีระฉวสีทีอง คอื คลา้ยทองคาํ 
มหาบุรุษนัน้ทรงสมบรูณ์ดว้ยลกัษณะนัน้ ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรด ิ ถา้ออกบวชจะไดศ้าสดา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๑๘/๑๗๗,ข.ุชา.(ไทย)
๒๘/๒๐๓๔/๕๐๑) 

ผา้คลมุอาสนะ  : วตัถุทานทีพ่ระปัลลงักทายกเถระไดจ้ดัถวายแดพ่ระผูพ้ระมพีระภาคพระนาม
วา่สเุมธะ มอีานิสงสค์อืปิดประตอูบาย ไมรู่จ้กัทุกคต ิ

                       อธบิาย กล่าวในปัลลงักทายกเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัลลงัก
ทายกเถระ วา่ พระปัลลงักทายกเถระ เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน 
จงึกล่าววา่ ขา้พเจา้ไดถ้วายบลัลงักพ์รอ้มทัง้เพดานและผา้คลุมอาสน์ แดพ่ระผูม้ี
พระภาคพระนามวา่สเุมธะ ผูเ้จรญิทีส่ดุในโลก ผูค้งที ่ ครัง้นัน้ บลัลงักน์ัน้
สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ ดงัจะรูค้วามคดิของขา้พเจา้ จงึไดบ้งัเกดิแก่
ขา้พเจา้ทุกเมือ่ ในกปัที ่ ๓๐,๐๐๐ (นบัจากกปัน้ีไป) ขา้พเจา้ไดถ้วายบลัลงักไ์ว้
ในครัง้นัน้ จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๘/๓๑๕) 

ผา้คากรอง  : ผา้ทีถ่กัทอดว้ยหญา้คา ผา้เปลอืกไม ้เป็นผา้ทีพ่วกฤๅษใีชนุ่้งหม่  
                       อธบิาย มาในพาลปัณฑติสตูร ความวา่ คนพาลเหน็พระราชารบัสัง่ใหจ้บั

โจรผูป้ระพฤตผิดิมาแลว้ ลงอาญาโดยประการต่าง ๆ คอื ใหเ้ฆีย่นดว้ยแส ้ดว้ย



 

๓๔๓๖ 
 

 

หวาย ดว้ยไมพ้ลอง ตดัมอืบา้ง ตดัเทา้บา้ง ถลกหนงัศรีษะแลว้ขดัใหข้าวเหมอืน
สงัขบ์า้ง เอาไฟยดัปากจนเลอืดไหลเหมอืนปากราหบูา้ง เอาผา้พนัตวัราดน้ํามนั
แลว้จุดไฟเผาบา้ง พนัมอืแลว้จุดไฟต่างคบบา้ง ถลกหนงัตัง้แต่คอถงึขอ้เทา้ให้
ลุกเดนิเหยยีบหนงัจนลม้ลงบา้งถลกหนงัตัง้แต่คอถงึบัน้เอว ทาํใหม้องดเูหมอืน
นุ่งผา้คากรองบา้ง มาในปวเิวกสตูร ทีค่วามสงดัจากกเิลสทัง้ ๓ ประการนัน้ ใน
ความสงดัจากกเิลสเพราะอาศยัจวีร พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกบญัญตัไิว ้คอื นุ่ง
หม่ผา้ป่านบา้ง นุ่งหม่ผา้แกมกนับา้ง นุ่งหม่ผา้คากรองบา้ง (ม.อุป.(ไทย)๑๔/
๒๔๗/๒๙๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๔/๓๒๖,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๗๖๑/๔๖๓,ข.ุพทฺุธ.
(ไทย)๓๓/๓๐/๕๗๑,ข.ุพุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓๗/๕๗๒,(องฺ.ตกิ.อ.๒/๙๔/๒๙๗) 

ผา้คือพระธรรม  :  คอืหริแิละโอตตปัปะ และโพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ 
                         อธบิายพระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้นกสัสปพทุธวงศว์า่ดว้ยพระประวตัขิอง

พระกสัสปพทุธเจา้วา่ สมยัต่อจากพระพทุธเจา้พระนามว่าโกนาคมนะ ไดม้พีระ
สมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ ตามพระโคตร ผูส้งูสดุแห่งเทวดาและ
มนุษย ์ทรงเป็นธรรมราชา มพีระรศัม ีทรพัยอ์นัเป็นมรดกของตระกลู ทีส่ตัวเ์ป็น
อนัมากบชูากนั พระองคท์รงสละใหท้านแก่พวกยาจกทรงสรา้งสระน้ําคอืธรรม
ไว ้ ทรงประทานเครือ่งลบูไลค้อืศลี ทรงแจกพวงมาลยัคอืธรรม ทรงจดัผา้คอื
ธรรมไวเ้ป็นเครือ่งนุ่งหม่ ฯลฯ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๔๓/๗๑๗, ข.ุพทฺุธ.อ. ๒๖/
๓๘๗)  

ผา้ค ู่  : ผา้ ๒ ชัน้ คอืผา้นุ่งและผา้หม่  
 มุ่งอธิบายๆ พระราชาหรอืราชมหาอาํมาตย ์ หวงัจะหม่ผา้คูใ่ด กไ็ดต้ลอดเวลา 

เป็นไปตามปรารถนา เป็นอุปมาความงามของภกิษุในป่าโคสสิาลวนั 
                        อธบิายกล่าวถงึความงามของพระภกิษุในป่าโคสงิคสาลวนั ความวา่ ‘ป่าโค

สงิคสาลวนัเป็นสถานทีน่่ารืน่รมยร์าตรแีจม่กระจา่ง ไมส้าละบานสะพรัง่ทัว่ทุก
ตน้ กลิน่ดุจกลิน่ทพิยย์อ่มฟุ้งไป ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร’ 
ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ทาํจติใหอ้ยูใ่นอาํนาจ (ของตน) และไม่ยอมอยูใ่นอาํนาจ
ของจติ เธอหวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบตัใิดในเวลาเทีย่ง ในเวลาเยน็ กไ็ดอ้ยู ่หบี
ผา้ของพระราชาหรอืราชมหาอาํมาตยซ์ึง่เตม็ดว้ยผา้ทีย่อ้มเป็นสตี่าง ๆ 
พระราชาหรอืราชมหาอํามาตยน์ัน้ หวงัจะหม่ผา้คูใ่ดในเวลาเชา้ ในเวลาเทีย่ง 
ในเวลาเยน็ กไ็ดห้ม่ แมฉ้นัใด ภกิษุกฉ็นันัน้เหมอืนกนั ทาํจติใหอ้ยู่ในอาํนาจ 
(ของตน) และไมย่อมอยูใ่นอาํนาจของจติ เธอหวงัจะอยูด่ว้ยวหิารสมาบตัใิดใน
เวลาเชา้ ในเวลาเทีย่ง ในเวลาเยน็ กไ็ดอ้ยูใ่นเวลานัน้ ทา่นโมคคลัลานะ ป่าโค
สงิค-สาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๔๔/๓๗๕) 



 

๓๔๓๗ 
 

 

ผาณิตทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายน้ําออ้ยงบ เป็นการกล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้
แก่หญงิผูต้ ัง้ใจถวายน้ําออ้ยงบแดภ่กิษุผูก้ําลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๔๑๗-๔๑๙/๖๓)  

ผาติกรรม การทาํใหเ้จรญิ, การทาํใหเ้พิม่ขึน้, ของชดเชยแก่สงฆข์องแลกเปลีย่นมเีตยีงตัง่
เป็นตน้ กล่าวถงึการแลกเปลีย่นเตยีงตัง้เป็นตน้ของภกิษุสงฆ ์คอื สมยันัน้ ผา้
ราคาแพงซึง่เป็นบรขิารประจาํเสนาสนะเกดิขึน้แก่สงฆ ์ ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่ง
น้ีไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคส์ัง่วา่ เราอนุญาตให้
แลกเปลีย่นเพือ่ประโยชน์แก่ผาตกิรรม ภกิษุนําเสนาสนะเครือ่งใชส้อยประจาํ
วหิารไปใชท้ีอ่ื่น พวกภกิษุยาํเกรงทีจ่ะนําเสนาสนะไปใชใ้นโรงอุโบสถ เมือ่มหา
วหิารของสงฆช์าํรุด ทรงอนุญาตใหแ้ลกเปลีย่นผา้กมัพลไดเ้พือ่ประโยชน์แก่ผาติ
กรรม ทรงอนุญาตใหแ้ลกเปลีย่นกบัผา้ราคาแพง เพือ่ประโยชน์แก่ผาตกิรรม 
ทรงอนุญาตใหท้าํหนงัหม ีเป็นเครือ่งเชด็เทา้ ทรงอนุญาตเครือ่งเชด็เทา้ทรงกลม 
ทรงอนุญาตใหท้าํผา้ทอ่นน้อยเป็นผา้เชด็เทา้ได ้

                   พระธรรมกติตวิงศ ์ (ทองด ี สรุเตโช) กล่าวในคาํวดัวา่  “ผาตกิรรม ในทางพระ
วนิยั หมายถงึการชดใช ้ การชดเชย การทดแทนใหแ้ก่สงฆ ์ ในกรณีทีท่าํของ
สงฆเ์สยีหาย เชน่ทาํจานวดัแตกยมืของวดัไปแลว้ทาํหาย จงึไปซือ้หรอืจา่ยเป็น
เงนิคา่จานหรอืสิง่ของนัน้ใหแ้ก่วดั หรอืในกรณีแลกเปลีย่นกบัของสงฆ ์ เชน่ไม้
ของวดัทีไ่มไ่ดใ้ชต้อ้งการจะนําไปใช ้ จงึนําสิง่ของอยา่งอื่นทีว่ดัตอ้งการมา
แลกเปลีย่นไป หรอืในกรณีทีท่างราชการเวนคนืทีด่นิของวดัไปเพือ่สรา้ง
สาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยชดเชยเป็นเงนิใหแ้ก่วดั และกล่าวคาํวา่ ค่าผาติ
กรรม คอื สิง่ของนัน้ ๆ จะตอ้งมคีา่หรอืมรีาคามากกวา่สิง่ของหรอืทีด่นิของวดัที่
ถูกผาตกิรรมไปมเิชน่นัน้จะไม่เป็นผาตกิรรม  (ว.ิจุ.(ไทย) ๗/๓๒๔/๑๕๑,ว.ิจุ.
(ไทย) ๗/๓๒๙/๑๖๕,ว.ิอ.(บาล)ี ๓/๓๒๔/๓๕๕, วมิต.ิฏกีา ๒/๓๒๔/๓๒๓) 

ผา่นวยัมามาก มอีายมุาหลายปี อายยุนืยาวนาน สงูอาย ุผา่นกาลเวลามามาก 
 มาในนกุลปิตสุตูร นกุลปิตาคหบดมีจีติกระสบักระสา่ยแลว้เขา้เฝ้าพระผูม้พีระ

ภาคเพือ่หาทางระงบั ไดก้ราบทลูว่า ขา้พระองคเ์ป็นผูช้รา สงูอาย ุ เป็นผูเ้ฒา่ 
ล่วงกาลมามาก ผา่นวยัมามาก มกีายกระสบักระสา่ย เจบ็ป่วยประจาํ พระผูม้ี
พระภาคและภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจ ขา้พระองคก์ไ็มไ่ดเ้หน็เป็นนิตย ์ ขอ
พระผูม้พีระภาคโปรดโอวาท โปรดสัง่สอนขา้พระองคด์ว้ยพระดาํรสัทีเ่ป็นไปเพือ่
ประโยชน์เกือ้กลูเพือ่ความสขุแก่ขา้พระองคต์ลอดกาลนานเถดิ พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ คหบด ี เรือ่งนี้เป็นอยา่งนัน้ ความจรงิ กายนี้กระสบักระสา่ย เป็นดงัฟอง
ไข ่ มเีปลอืกหุม้ไว ้ เพราะเหตุนัน้ ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนี้วา่ ‘เมือ่เรามกีาย



 

๓๔๓๘ 
 

 

กระสบักระสา่ยอยู ่ แต่จติจกัไมก่ระสบักระสา่ย’ ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนี้ (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๑/๖) 

ผา้นิสีทนะ ผา้รองนัง่, ผา้ปนูัง่, อาสนะสาํหรบัสมณะหรอืพระสงฆ ์
 กล่าวถงึพระสารบีุตรถอืผา้นิสทีนะ (ผา้รองนัง่) แลว้ตดิตามทา่นพระปุณณมนั

ตานีบตุรไปขา้งหลงั ๆ ผูเ้ขา้ไปในป่าอนัธวนั แลว้นัง่พกัผอ่นในเวลากลางวนัอยู่
ทีโ่คนไมแ้หง่หนึ่ง และกล่าวในการประทานโอวาทแก่พระราหุล วา่ เวลาเชา้ 
พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เสดจ็เขา้ไปบณิฑบาตยงั
กรุงสาวตัถ ีรบัสัง่เรยีกทา่นพระราหุลมาตรสัวา่ “ราหลุ เธอจงถอืผา้นิสทีนะ (ผา้
สาํหรบัปนูัง่ของสมณะ) เราจกัเขา้ไปยงัป่าอนัธวนั เพือ่พกัผอ่นกลางวนั (ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๒๕๖/๒๗๗,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔๑๖/๔๗๐,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๕/๒๗๑,ส.ํ
นิ.(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๘๖,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๕/๕๘๒,ข.ุพุ.(ไทย)๓๓/๑๕/๗๒๖) 

ผา้บงัสกุลุ ผา้เป้ือนฝุ่ น, ผา้หอ่ศพทีพ่าดไวต้ามตน้ไม ้ กิง่ไม ้ ภกิษุพจิารณาบงัสกุุลนําไป
ยอ้ม หรอืเยบ็ใชเ้ป็นผา้นุ่งหม่ 

 กล่าวถงึผา้บงัสกุุล (ผา้เป้ือนฝุ่ น) ของผูนุ่้งห่มผา้บงัสกุุล ผา้เปลอืกไม ้นุ่งหม่หนงั
เสอืของอเจลกะ กบัของพระผูม้พีระภาคทีเ่คยประพฤตแิบบอเจลกมาแลว้ แต่
บดัน้ี พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งพรหมจรรยไ์วเ้ป็นการบาํเพญ็ตปะของตน คอื 
(๑) เราเป็นผูบ้าํเพญ็ตบะ และเป็นผูบ้าํเพญ็ตบะอยา่งยอดเยีย่ม (๒) เราเป็นผู้
ประพฤตถิอืสิง่เศรา้หมอง และเป็นผูป้ระพฤตถิอืสิง่เศรา้หมองอย่างยอดเยีย่ม 
(๓) เราเป็นผูป้ระพฤตริงัเกยีจ(บาป) และเป็นผูป้ระพฤตริงัเกยีจบาป อยา่งยอด
เยีย่ม (๔) เราเป็นผูป้ระพฤตสิงดั และเป็นผูป้ระพฤตสิงดัอย่างยอดเยีย่ม (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๕๗/๓๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๕๕/๑๕๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗/๘,ม.อุป.(ไทย) 
๑๔/๑๐๗/๑๓๐,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๙๔/๓๒๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทยป ๒๑/๑๙๘/๓๐๔,ข.ุ
เถร.(ไทยป ๒๖/๑๒๗/๓๔๙, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙/๒๑๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓/
๔๘๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓/๑๓๔,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๔/๒๐๗) 

ผา้ปัจจตัถรณะ ผา้ปทูีน่อน, ผา้ทีท่รงอนุญาตใหภ้กิษุใชเ้พิม่อกีนอกจากไตรจวีร เรยีกวา่
อดเิรกจวีร ถอืวา่เป็นธาตชุนิดหน่ึง เมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็ปรนิิพพานแลว้
นําไปบรรจุไวส้ลีนคร กรุงกบลิพสัดุม์าในธาตุภาชนียกถาการแบ่งพระบรม
สารรีกิธาต ุ พระมหาโคดมชนิเจา้ผูป้ระเสรฐิเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีก่รงุกุสิ
นาราพระบรมสารรีกิธาตขุองพระองคแ์ผไ่ปอยา่งกวา้งขวางในนานา
อารยประเทศ ทะนานหนึ่งเป็นของพระเจา้อชาตศตัร ูทะนานหนึ่งอยูท่ีก่รุงเวสาล ี
ทะนานหนึ่งอยูท่ีก่รุงกบลิพสัดุ ์ และทะนานหนึ่งอยูท่ีก่รุงอลัลกปัปะ ทะนานหนึ่ง
อยูท่ีก่รุง ปาวาของมลัลกษตัรยิ ์ ทะนานหนึ่งอยูท่ีก่รุงกุสนิารา กล่าวถงึอวยัยวะ



 

๓๔๓๙ 
 

 

ต่าง ๆ ของพระผูม้พีระภาคปรากฏอยูใ่นทีต่่าง ๆ โดยพระทาฐธาตอุงคห์น่ึงอยูท่ี่
ภพดาวดงึส ์องคห์น่ึงอยูท่ีน่าคปุระ องคห์น่ึงอยูท่ีเ่มอืงคนัธารวสิยั องคห์น่ึงอยูท่ี่
เมอืงกาลงิคราช พระทนัตธาตุทัง้ ๔๐ พระเกสาและพระโลมาทัง้หมด บาตร ไม้
เทา้ และจวีรของพระผูม้พีระภาคอยูท่ีว่ชริานคร สบงอยูท่ีกุ่ลฆรนคร ผา้
ปัจจตัถรณะอยูท่ีส่ลีนคร (กรุงกบลิพสัดุ)์ (ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๓/๗๒๖) 

ผา้ปัตตณุณะ ผา้ไหม, ผา้ประณีต, ผา้ทีพ่ระเจา้ปัพพตะทรงศรทัธาเลื่อมในพระผูม้พีระภาค
เพราะ ไดฟั้งธรรมอนัยอดเยีย่มแลว้ ได ้ นิมนตพ์ระสงฆพ์รอ้มทัง้พระชนิเจา้
ถวายทานตามทีต่นปรารถนาโดยถวายผา้ปัตตุณณะ (ผา้ไหม) แดพ่ระผูม้พีระ
ภาคและเหล่าสาวก 

 กล่าวถงึอดตีชาตขิองพระเจา้ปัพพตะ พรัง่พรอ้มดว้ยมติรและอํามาตย ์ มพีล
นิกายและพาหนะมใิชน้่อยไปเฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดฟั้งธรรมอนัยอดเยีย่ม
แลว้ นิมนตพ์ระสงฆพ์รอ้มทัง้พระชนิเจา้ ไดถ้วายทานตามทีต่นปรารถนา ได้
ถวายผา้ปัตตณุณะ (ผา้ไหม) ผา้เมอืงจนี (ผา้ขาวในเมอืงจนี) ผา้กําพล (ผา้ขน
สตัว)์ และฉลองพระบาททองคาํแดพ่ระศาสดาและสาวก แมพ้ระพทุธเจา้
พระองคน์ัน้กป็ระทบันัง่ทา่มกลางสงฆต์รสัพยากรณ์เราวา่ ในภทัรกปัน้ี พระเจา้
ปัตตะผูน้ี้จกัไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ในโลก . (ข.ุพ.ุ(ไทย) ๓๓/๑๑/๗๐๗) 

ผา้ป่านบงัสกุลุ ผา้บงัสุกุลทาํดว้ยป่าน, ผา้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเคยใชนุ่้งหม่มาก่อน, ผา้เนื้อดทีี่
พระผูม้พีระภาคกบัพระมหากสัสปะแลกเปลีย่นกนัใชม้าในชณิณสตูร เรือ่งความ
แก่ พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระมหากสัสปะ วา่ ผา้ป่านบงัสกุุลเหล่าน้ีของเธอ
หนกั ไมน่่านุ่งหม่ เธอจงใชส้อยของคหบดจีวีรทีม่าถวายจงบรโิภคโภชนะทีเ่ขา
นิมนตแ์ละจงอยูใ่นสาํนกัของเราเถดิ (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๔๘/๒๔๑,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๑๕๔/๒๕๙,ส.ํนิ.อ.(บาล)ี ๒/๑๔๘/๑๙๑) 

ผา้ปาวาร ผา้เนื้ออ่อน, ผา้ขนนุ่ม, ผา้ทาํดว้ยขนสตัวจ์ากทีต่่าง ๆ เกดิจากอานิสงสข์อง
พระปิลนิทวจัฉเถระในอดตีชาต ิทีถ่วายฟูกแดพ่ระผูม้พีระภาค   

                        มาในในปิลนิทวจัฉเถราปทาน อดตีชาตพิระปิลนิทวจัฉเถระ ทา่นคดิวา่ โภค
สมบตัขิองเรามมีาก เราจกัถวายทานแดพ่ระศาสดา ทา่นจงึไดถ้วายฟูกในพระ
สคุต และในพระสงฆซ์ึง่เป็นหมูค่ณะทีป่ระเสรฐิสดุแลว้ไดร้บัอานิสงส ์ ซึง่สมควร
แก่กรรมของ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๗๘/๖๐๔) 

ผา้ปิดฝี ผา้ปิดแผลฝี, ผา้ทีพ่ระปิลนิทวจัฉเถระทลูถวายแดพ่ระผูพ้ระมพีระภาคสาํหรบั
ปิดฝี 

 มาในปิลนิทวจัฉเถราปทาน อดตีชาตพิระปิลนิทวจัฉเถระ ผูถ้งึพรอ้มแหง่ทาน
วตัถุ ขณะนัน้ ทา่นเขา้ไปหาชา่งจกัสาน จา้งใหท้าํรม่ ๑๐๐,๐๐๐ คนั ทาํผา้ 



 

๓๔๔๐ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ ผนื บาตร ๑๐๐,๐๐๐ ใบ ถวายไมก้วาด ผา้อาบน้ํา ผา้อาบน้ําฝน ผา้
นิสทีนะ ผา้ปิดฝี ผา้อนัตรวาสก (ผา้นุ่ง) เป็นตน้ ทา่นไดอ้านิสงสเ์ผากเิลส ถอน
ภพ ตดักเิลสเครือ่งผกูพนั ไมม่อีาสวะ ดุจพญาชา้งตดัเครือ่งพนัธนาการไดแ้ลว้
อยูอ่ยา่งอสิระ ทา่นไดว้ชิชา ๓ คุณวเิศษ คอื ปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์ ๘ และ
อภญิญา ๖ ไดท้าํใหแ้จง้แลว้ คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ขา้พเจา้กไ็ดท้าํสาํเรจ็
แลว้ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๕/๕๘๒) 

ผา้พาหิติกา ผา้ทีท่อมาจากต่างแควน้, ผนืนี้ยาว ๑๖ ศอกถว้น กวา้ง ๘ ศอกถว้น, พระเจา้
แผน่ดนิมคธพระนามวา่อชาตศตัรเูวเทหบิุตรแหง่แควน้มคธ ทรงใสใ่นคนัฉตัรสง่
มาประทาแดพ่ระเจา้ปเสนทโิกศล, พระองคข์อถวายแดพ่ระอานนท ์

 มาในพาหติกิสตูร พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสักบัพระอานนทว์า่ “พระคุณเจา้ น่า
อศัจรรยจ์รงิ ไม่เคยปรากฏ พระคุณเจา้อานนทก์ล่าวภาษตินี้ดเีหลอืเกนิ พวก
โยมมใีจชืน่ชมยนิดดีว้ยภาษติของพระคุณเจา้อานนทน้ี์ ถา้ชา้งแกว้สมควรแก่
พระคุณเจา้อานนท ์แมช้า้งแกว้ มา้แกว้ บา้นสว่ย กถ็วายทา่น แตพ่วกโยมรูอ้ยู่
วา่ ‘นัน่ไมส่มควรแก่พระคุณเจา้อานนทเ์ลย’ พระคุณเจา้ ขอพระคุณเจา้อานนท์
โปรดอนุเคราะหร์บัผา้พาหติกิาไวเ้ถดิ ทา่นพระอานนทร์บัผา้พาหติกิาแลว้ (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓๖๒/๔๔๘,ม.ม.อ. ๒/๓๖๒/๒๕๒) 

ผา้โพก ผา้โพกศรีษะ, ผา้คลุมศรีษะ, ผา้พนัศรีษะ คาํอุปมาดว้ยยานอนัประเสรฐิ 
หมายถงึมรรคมอีงค ์๘ ซึง่พระผูม้พีระภาคอนุญาตใหอ้านนทบ์ญัญตัไิด ้

 มาในชาณุสโสณิพราหมณสตูร เมือ่พระอานนทเ์ทีย่วบณิฑบาตในกรุงสาวตัถ ี
กลบัจากบณิฑบาต และภายหลงัฉนัภตัตาหารเสรจ็แลว้จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคถงึทีป่ระทบั ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้พองคห่์มจวีรเขา้ไป
บณิฑบาตยงักรุงสาวตัถ ี ไดเ้หน็ชาณุสโสณิพราหมณ์ออกจากกรุงสาวตัถ ี ดว้ย
รถเทยีมดว้ยมา้ขาวลว้น นยัวา่ มา้ทีเ่ทยีมเป็นมา้ขาว เครือ่งประดบัขาว ชน
ทัง้หลายเหน็ท่านแลว้พากนัพดูวา่ ยานประเสรฐิหนอ รปูของยานกป็ระเสรฐิ
หนอ พระองคอ์าจทรงบญัญตัยิานอนัประเสรฐิในพระธรรมวนิยันี้ไดห้รอืหนอ” 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “อานนท ์อาจบญัญตัไิด ้คาํวา่ ‘ยานอนัประเสรฐิ’นัน้เป็น
ชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ น้ีเอง เรยีกวา่ พรหมยานบา้ง ธรรมยานบา้ง รถพชิยั
สงครามอนัยอดเยีย่มบา้ง' (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔/๖) 

ผา้ย้อมนํ้าฝาด ผา้ยอ้มเปลอืกไม,้ ผา้กาสายะหรอืกาสาวพตัรส์าํหรบัพระภกิษุสงฆนุ่์งหม่ 
 มาในหตัถกสตูร พระผูม้พีระภาคประทบัอยูบ่นทีล่าดใบไมใ้นสสีปาวนั (ป่าไม้

สเีสยีด) ใกลท้างเดนิของโค เขตกรุงอาฬวคีรัง้นัน้ หตัถกกุมารชาวกรุงอาฬว ีได้
เหน็พระผูม้พีระภาคประทบันัง่บนทีล่าดใบไมใ้นสสีปาวนั ใกลท้างเดนิของโค จงึ
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เขา้ไปเฝ้าร ไดก้ราบทลูวา่ พระองคท์รงอยูสุ่ขสบายดหีรอื พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบวา่ อยา่งนัน้ กุมาร เราอยูเ่ป็นสขุด ี และเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนทีอ่ยูเ่ป็น
สขุในโลก หตัถกกุมารกราบทลูวา่ราตรใีนฤดหูนาวตัง้อยูใ่นระหวา่งเป็นสมยัที่
หมิะตกพืน้ดนิแขง็แตกระแหง ทีล่าดใบไมบ้าง ใบไมท้ัง้หลายอยูห่า่งกนั ผา้
กาสายะ (ผา้ยอ้มน้ําฝาด) เยน็ และลมเวรมัภะ ทีเ่ยอืกเยน็กก็าํลงัพดั พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ อยา่งนัน้ กุมาร เราอยู่สขุสบายด ี เราเป็นหนึ่งในบรรดาคนทีอ่ยู่
เป็นสขุในโลก (องฺ.ทุก.(ไทย)๓๒/๑๒๐/๒๑) 

ผา้รองนัง่ ผา้นิสทีนะ, อาสนะ, ผา้ทีพ่ระอานนทจ์ดัถวายแดพ่ระผูม้พีระภาคทีป่าวาลยเ์จดยี ์
 มาในมหาปรนิิพพานสตูร พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เสดจ็เขา้ไปยงักรุงเวสาลเีพือ่บณิฑบาต เมือ่เสดจ็กลบัจากบณิฑบาต ภายหลงั
เสวยพระกระยาหารเสรจ็แลว้ รบัสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรสัวา่ เธอจงถอืผา้
นิสทีนะ (ผา้รองนัง่) เราจะเขา้ไปพกักลางวนัทีป่าวาลเจดยี”์ ทา่นพระอานนทท์ลู
รบัสนองพระดาํรสัแลว้ ถอืผา้นิสทีนะตามเสดจ็ไป ครัน้พระผูม้พีระภาคเสดจ็เขา้
ไปยงัปาวาลเจดยี ์ประทบันัง่บนพทุธอาสน์นัน้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๖/๑๑๒) 

ผารสุกทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายผลลิน้จี ่  เป็นการกล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้
แก่หญงิผูม้จีติเลื่อมใสตัง้ใจถวายผลลิน้จีแ่ดภ่กิษุผูก้ําลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๔๖๙-๔๗๖/๖๔) 

ผารสุผลทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผารุสผลทายกเถระ  มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายผลมะปรางแด่
พระพทุธเจา้(พระนามวา่วปัิสส)ี ผูม้ฉีววีรรณดงัทอง เพราะผลแหง่ทานนัน้ 
ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๕๖๗) 

ผา้สงัฆาฏิ ผา้ทาบ, ผา้คลุมกนัหนาว, ผา้ทีพ่ระสงฆใ์ชท้าบบนจวีรเป็นผา้ผนืหนึ่งในสามผนื
ทีเ่รยีกกนัว่าไตรจวีร 

 พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระอุทาย ี วา่ ถา้สาวกทัง้หลายจะพงึสกัการะ เคารพ 
นบัถอื บชูาเรา พระสมณะโคดมผูส้นัโดษไดจ้วีรตามมตีามได ้กอ็าศยัเรา เขา้ใจ
เราอยา่งนี้ และทรงกล่าวสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจวีรตามมตีามได ้ (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๔๒/๒๘๗,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๒๘/๕๕๙,ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๖๓/๓๘๔,ข.ุ
ชา.(ไทย) ๒ 

ผา้สาฎก ผา้หม่, ผา้คลุม ผา้ทีพ่ระเอกทุสสทายากเถรถวายแดพ่ระผูพ้ระมพีระภาคเป็น
ทกัษณิาทานไวพ้ระเอกทุสสทายกเถระประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน วา่ 
ขา้พเจา้เป็นคนเกีย่วหญา้ขายอยูใ่นกรุงหงสวด ี เลีย้งชวีติและเลีย้งภรรยาดว้ย
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การเกีย่วหญา้ขาย พระปทุมตุตรพทุธเจา้ ทรงถงึความสาํเรจ็แหง่ธรรมทัง้ปวง 
ขา้พเจา้นัง่อยูใ่นเรอืนของตนคดิอย่างนี้วา่ พระพทุธเจา้เสดจ็อุบตัขิึน้ในโลกแลว้ 
แต่ไทยธรรมของเราไมม่เีลย เรามแีต่ผา้สาฎกผนืเดยีวนี้ ไมม่ใีครให ้ (อะไร) แก่
เรา การสมัผสัถูกตอ้งนรก(ตกนรก) เป็นทุกข ์ เราจกัปลกูฝังทกัษณิาทานไว ้ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๒๒/๕๐๒, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๗/๓๘๕,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๙/
๓๘๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๑/๓๘๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙๕/๕๑๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๙๖/๕๑๔, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙๘/๕๑๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๓๓) 

ผาสวิุหารธรรม ธรรมเครือ่งอยูผ่าสกุ, ธรรมแหง่ความผาสกุมอีงคธ์รรม ๕ 
 มาในผาสวุหิารสตูร ผาสวุหิารธรรม ๕ คอื (๑) สงดัจากกาม และอกุศลธรรม

ทัง้หลาย บรรลุปฐมฌาน อยู ่ (๒) เพราะวติกวจิารสงบระงบัไปบรรลุทุตยิฌาน 
อยู ่ (๓) เพราะปีตจิางคลายไปมอุีเบกขามสีตสิมัปชญัญะเสวยสขุดว้ยนามกาย
บรรลุตตยิฌาน อยู่ (๔) เพราะละสขุและทุกขไ์ด ้เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัไป
ก่อนแลว้ บรรลุจตุตถฌาน อยู ่ (๕) ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิอนัไมม่ี
อาสวะเพราะอาสวะสิน้ ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ในปัจจุบนั (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๙๔/๑๖๔, (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๕/๑๘๒, องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/
๙๔-๙๕/๔๔) 

ผาสวิุหารสตูร  :  พระสตูรวา่ดว้ยผาสวุหิารธรรม,พระสตูรวา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่ความ
อยูผ่าสกุ ม ี๓ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื     

 1.ผาสวิุหารสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยผาสวุหิารธรรมพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผาสุ
วหิารธรรม ๕ คอื การบรรลุ (๑) ปฐมฌาน (๒) ทุตยิฌาน (๓) ตตยิฌาน (๔) 
จตุตถฌาน และ(๕)การทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๔/๑๖๔) 

 2.ผาสวิุหารสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยผาสวุหิารธรรม  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผา
สวุหิารธรรมม ี ๕ คอื(๑-๓) ตัง้มัน่กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม 
ประกอบดว้ยเมตตาในเพือ่นพรหมจารทีัง้หลายทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั (๔) มี
ศลี(ปารสิทุธศิลี ๔ ประการ) บรสิทุธิเ์สมอกนักบัเพือ่นพรหมจารทีัง้หลายทัง้ต่อ
หน้าและลบัหลงั) (๕) มอีรยิทฏิฐ(ิวปัิสสนาสมัมาทฏิฐ)ิ เสมอกนักบัเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลายทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๕/๑๘๒) 

 3.ผาสวิุหารสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่ความอยูผ่าสกุ  
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  ทีบุ่คคลเจรญิ  ทาํใหม้าก
แลว้    ยอ่มเป็นไปเพือ่ความอยูผ่าสกุมาก อฏัฐกิสญัญาทีบุ่คคลเจรญิทาํให้
มากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความอยูผ่าสกุมาก คอืภกิษุในธรรมวนิยันี้ (๑) เจรญิ
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สตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอฏัฐกิสญัญา ฯลฯ  (๒) เจรญิอุเบกขาสมัโพชฌงค์
ทีส่หรคตดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยั วเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันิโรธ  น้อมไปใน
โวสสคัคะ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๘/๑๙๒) 

ผา้ห้าผนืของภิกษุณี ภกิษุณีใชผ้า้กาสายะ ๕ ผนื คอื (๑) สงัฆาฏ ิผา้หม่ซอ้นนอก (๒) อุตตรา
สงค ์ผา้หม่ (๓) อนัตรวาสก ผา้นุ่ง (๔) อุทกสาฏกิา ผา้อาบน้ํา (๕) สงักจัจกิา 
ผา้รดัถนั 

 มาในมหาวภิงัค ์ ภกิษุณีอุบลวรรณาถูกพระอุทายรีบเรา้ใหถ้วายผา้อนัตราวาสก
แก่ตน เชา้วนันัน้ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น เหลอืทา่นพระอุ
ทายอียูเ่ฝ้าพระวหิาร ภกิษุณีอุบลวรรณาเขา้ไปหาทา่นแลว้ถามวา่ พระผูม้พีระ
ภาคพทุธเจา้ประทบัอยูท่ีไ่หน ทา่นพระอทุายตีอบวา่ พระองคเ์สดจ็ไปบณิฑบาต
ในหมูบ่า้น ภกิษุณีกล่าววา่ โปรดถวายเนื้อชิน้นี้แด่พระผูม้พีระภาค ทา่นพระอุ
ทายกีล่าววา่ น้องหญงิ พระผูม้พีระภาคจะทรงอิม่หนําดว้ยเนื้อทีถ่วาย ถา้เธอ
ถวายผา้อนัตรวาสกแก่อาตมา อาตมากจ็ะอิม่หนําดว้ยผา้อนัตรวาสกเชน่กนั (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/๓๓) 

ผา้องัสะ ผา้ทีภ่กิษุใชห้อ้ยเฉวยีงป่า, ผา้นุ่งชัน้ในจวีรของภกิษุสงฆ ์ เป็นอดเิรกจวีรทีปิ่ลิ
นทวจัฉเถระใหช้า่งทาํถวายพระสงฆท์า่นปิลนิทวจัฉเถระ จา้งชา่งใหท้าํกล่อง
เขม็ ผา้องัสะ ประคตเอว และเชงิรองบาตร ซึง่ทาํอยา่งสวยงาม ใหส้มควรแก่
สมณะบรโิภคถวายทา่น การทีข่า้พเจา้ไดม้าในสาํนกัของพระพทุธเจา้ เป็นการ
มาดแีลว้โดยแท ้ไดร้บัอานิสงส ์คอื วชิชา ๓ ขา้พเจา้ไดบ้รรลุแลว้โดยลาํดบั คุณ
วเิศษเหล่าน้ี คอื ปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์๘ และอภญิญา ๖ ขา้พเจา้ไดท้าํใหแ้จง้
แลว้ คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ขา้พเจา้กไ็ดท้าํสาํเรจ็แลว้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๑๓/๕๘๐) 

ผา้อนัตรวาสก ผา้นุ่งชัน้ในของจวีร, ผา้สบงสาํหรบัภกิษุสงฆนุ่์งหม่ทา่นปิลนิทวจัฉเถระ จา้ง
ชา่งมาทาํ ไมก้วาด ผา้อาบน้ํา ผา้อาบน้ําฝน ผา้นิสทีนะ ผา้ปิดฝี ผา้อนัตรวาสก 
(ผา้นุ่ง) ทีส่มควรแก่สมณะบรโิภค ทา่นไดร้บัอานิสงส ์ ไดม้าในสาํนกัของ
พระพทุธเจา้ เป็นการมาดแีลว้โดยแท ้ วชิชา ๓ ขา้พเจา้ไดบ้รรลุแลว้โดยลาํดบั 
คุณวเิศษเหลา่น้ี คอื ปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์๘ และอภญิญา ๖ ขา้พเจา้ไดท้าํให้
แจง้แลว้ คาํสัง่สอนของพระพุทธเจา้ ขา้พเจา้กไ็ดท้าํสาํเรจ็แลว้ (ข.ุอป.(ไทย)
 ๓๒/๒๕/๕๘๒) 

ผา้อาบนํ้าฝน ผา้ปวารณาอาบน้ําฝน, ผา้นุ่งอาบน้ําฝน, ผา้ปวารณาถวายแดภ่กิษุผูอ้ยูจ่าํ
พรรษาครบ ๓ เดอืนมาในวสัสกิสาฏกิสกิขาบท พระผูม้พีระภาคพระบญัญตัวิา่ 
ภกิษุรูว้า่ “ฤดรูอ้นยงัเหลอือกี ๑ เดอืน” พงึแสวงหาจวีรคอืผา้อาบน้ําฝนได ้ รูว้า่



 

๓๔๔๔ 
 

 

ฤดรูอ้นยงัเหลอือกีกึง่เดอืน พงึทาํนุ่งได ้ ถา้รูว้่า ยงัไมถ่งึเดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดู
รอ้น พงึแสวงหาจวีรคอืผา้อาบน้ําฝน รูว้า่ “ยงัไมถ่งึกึง่เดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้น” 
พงึทาํนุ่ง ตอ้งอาบตันิิสสคัคยิปาจติตยี ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๒๗/๑๔๘, (ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๖๒๘/๑๔๘,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๕๘๒) 

ผา้อตุตราสงค ์ ผา้จวีร, ผา้คลมุภายนอกสาํหรบัภกิษุสงฆนุ่์งหม่เฉวยีงบ่า 
 มาในฆฏกิารสตูร พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้โกศลพรอ้มกบัภกิษุ

สงฆห์มูใ่หญ่ พระองคแ์วะออกจากทางแลว้ไดท้รงแยม้พระโอษฐ ์พระอานนทไ์ด้
คดิวา่ “อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงแยม้พระโอษฐ ์
เพราะพระตถาคตทัง้หลายยอ่มไมท่รงแยม้พระโอษฐโ์ดยไมม่สีาเหตุ ทา่นพระ
อานนทจ์งึประนมอญัชลไีปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยูไ่ดท้ลูถามวา่ ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงแยม้พระ
โอษฐ ์ ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กสัสปะ ผูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมั
พทุธเจา้ไดป้ระทบันัง่ตรสัสอนภกิษุสงฆ ์ณ ทีน้ี่ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๒/๓๓๗) 

ผิดเพี้ยนด้วยภาษาของตนตาํหนิตเิตยีน, บรภิาษเพราะใชภ้าษาทีผ่ดิเพีย้น เชน่พระภกิษุสอง
พีน้่องทาํพุทธพจน์ดว้ยผดิเพีย้นดว้ยภาษาของตน พระผูม้พีระภาคตาํหนิวา่โมฆ
บุรุษ 

 พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งทรงหา้มยกพระพทุธพจน์ขึน้เป็นภาษาสนัสกฤต สมยั
นัน้ภกิษุ ๒ รปู ชือ่เมฏฐะและโกกุฏฐะ เป็นพีน้่องกนั เกดิในตระกลูพราหมณ์ 
พดูจาอ่อนหวานมเีสยีงไพเราะ ภกิษุทัง้ ๒ รปูนัน้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค
กราบทลูวา่ เวลานี้ภกิษุต่างชือ่ ต่างโคตร ต่างเชือ้ชาต ิ ต่างตระกลูพากนัออก
บวช ภกิษุเหล่านัน้ทาํพระพทุธพจน์ใหผ้ดิเพีย้นดว้ยภาษาของตน ขอวโรกาส 
ขา้พระพทุธเจา้จะขอยกพระพทุธพจน์ขึน้เป็นภาษาสนัสกฤต พระผูม้พีระภาค
พทุธเจา้ทรงตาํหนิวา่ โมฆบุรุษทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึกล่าวอยา่งนี้เล่า (ว.ิจ.ู
(ไทย)๗/๒๘๕/๗๑) 

ผิวพรรณงาม ผวิกายงาม, ผวิกายบรสิทุธิ,์ ผวิกายไมห่ยาบโลน เป็นคาํต่างผูม้ผีวิพรรณทราม
มาในอคัคญัญสตูร การปรากฏขึน้แหง่ดวงจนัทรแ์ละดวงอาทติย ์ พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัวาเสฏฐะและภารทวาชะวา่ สตัวเ์หล่านัน้เมือ่บรโิภคงว้นดนิมงีว้นดนิ
นัน้เป็นภกัษา มงีว้นดนินัน้เป็นอาหาร ไดด้าํรงอยูน่านแสนนาน สตัวเ์หล่านัน้จงึ
มรีา่งกายหยาบขึน้ ทัง้ผวิพรรณกป็รากฏแตกต่างกนั สตัวบ์างพวกมผีวิพรรณ
งาม บางพวกมผีวิพรรณทราม สตัวเ์หล่าใดมผีวิพรรณงามสตัวเ์หล่านัน้กด็หูมิน่
สตัวท์ีม่ผีวิพรรณทราม เมือ่สตัวเ์หล่านัน้เกดิมมีานะถอืตวั เพราะการดหูมิน่เรือ่ง



 

๓๔๔๕ 
 

 

ผวิพรรณเป็นปัจจยั งว้นดนิจงึหายไป (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๒/๙๐,ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๑๒๓/๙๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๔/๙๑,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๑๗/๑๗๗) 

ผิวพรรณทราม ผวิกายไมง่าม, ผวิกายหยาบ เป็นคาํเปรยีบเทยีบผูม้ผีวิพรรณงามมา
ในอคัคญัญสตูร พระผูพ้ระภาคตรสักบัวาเสฏฐะและภารทวาชะ วา่ สตัวเ์หล่านัน้ 
เมือ่บรโิภคงว้นดนิ มงีว้นดนินัน้เป็นภกัษา มงีว้นดนินัน้เป็นอาหาร ไดด้าํรงอยู่
นานแสนนาน สตัวเ์หล่านัน้จงึมรีา่งกายหยาบขึน้ ทัง้ผวิพรรณกป็รากฏแตกต่าง
กนั สตัวบ์างพวกมผีวิพรรณงาม บางพวกมผีวิพรรณทราม สตัวเ์หล่าใดมี
ผวิพรรณงามสตัวเ์หล่านัน้กด็หูมิน่สตัวท์ีม่ผีวิพรรณทราม เมือ่สตัวเ์หล่านัน้เกดิมี
มานะถอืตวั เพราะการดหูมิน่เรือ่งผวิพรรณเป็นปัจจยั งว้นดนิจงึหายไป (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๑๒๒/๙๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๓/๙๑, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๔/๙๑) 

ผิวเหลือง ผวิสเีหลอืง, ผวิพรรณหญงินางหน่ึงทีบุ่รุษบอกรกัโดยไมรู่จ้กัเธอเลย 
 มาในจฬูสกุลทุายสิตูร ทีเ่หนือกวา่หรอืดอ้ยกวา่กนัทีย่กมาแต่ชีแ้จงไมช่ดัเจนวา่ 

วา่ ‘วรรณะใดไม่มวีรรณะอื่นยิง่กวา่ หรอืประณีตกวา่ วรรณะนัน้เป็นวรรณะ
สงูสดุ’ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๗๒/๓๒๑) 

ผึง่ เครือ่งมอืตดัไมช้นิดหน่ึง รปูคลา้ยจอบเรือ่งสจัจกะ นิครนถบุตรยอมจาํนน พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ “อคัคเิวสสนะ บุรษุผูต้อ้งการแก่นไม ้ เทีย่วเสาะแสวงหาแก่น
ไมถ้อืเอาผึง่ทีค่มเขา้ไปสูป่่า เขาเหน็ตน้กลว้ยใหญ่ตน้หนึ่งในป่า ยงัไมอ่อกปล ี
เขาจงึตดัตน้กลว้ยนัน้ทีโ่คนตน้ แลว้ตดัยอด ลดิใบออก เขาไมพ่บ แมแ้ต่กระพี ้
แลว้จะพบแก่นไดจ้ากทีไ่หน แมฉ้นัใด ทา่นกฉ็นันัน้เหมอืนกนั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๓๕๙/๓๙๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๖/๒๙๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๑, ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๖๖๓/๖๕๙,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๔๑/๔๗๐) 

ผึง้ ตวัผึง้, แมลงผึง้, แมลงชนิดหน่ึงทีจ่ะรบกวนนางมทัร ีแต่นางไมห่วัน่เกรง เพราะ
รกัพระเวสสนัดรมากกวา่  

 กล่าวในเวสสนัดรชาดกที่สตัวน์านาชนิดจะพงึรบกวนนางมทัรกีต็ามแต่จะขาด
พระเวสสนัดรไม่ได้ กล่าวคอื พระนางมทัรรีาชบุตรผีู้มคีวามงามทัว่สรรพางค์
กายได้กราบทูลพระสสัสุระนัน้ว่า ความสุขใดจะพงึมแีก่หม่อมฉันโดยเว้นจาก
พระเวสสนัดร หม่อมฉนัไม่พงึปรารถนาความสุขนัน้ พระมหาราช (เวสสนัดร) ผู้
ผดุงรฐัใหเ้จรญิแก่ชาวกรุงสพี ีไดต้รสักบัพระนางมทัรนีัน้ว่า เชญิฟังก่อนแมม่ทัร ี
สตัวอ์นัจะรบกวน ยากทีจ่ะอดทนได ้สตัวเ์หล่าใดมอียูใ่นป่า สตัวเ์หล่านัน้เป็นอนั
มาก คอื เหลอืบ ตัก๊แตน ยุง และผึ้ง มนัจะพึงเบียดเบียนเธอในป่านัน้ ความ
ทุกขอ์ย่างยิง่นัน้จะพงึมแีก่เธอเป็นแน่แท ้(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๑๘๒๓/๔๗๑,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๖๔/๒๑๑) 



 

๓๔๔๖ 
 

 

ผสุดี, พระชนนี นางผสุดเีป็นพระมารดาของพระเวสสนัดรขอพร ๑๐ ประการ คอื (๑) ขอให้
ไดเ้ป็นพระมเหสขีองพระองคท์ุกชาต ิ (๒) ขอใหม้พีระเนตรสเีขยีว (๓) ขอ ใหม้ี
พระโขนงสเีขยีว (๔) ขอใหม้นีามวา่ผสุด ี (๕) ขอใหไ้ดบุ้ตรทีป่ระกอบดว้ยคุณ 
(๖) ตัง้ครรภม์อุีทรไมนู่นขึน้ (๗) มถีนัไมย่าน (๘) ผมไมห่งอก (๙) มผีวิละเอยีด 
(๑๐) ไม่เป็นหมนั 

 มาในเวสสนัตรจรยิา วา่ ดว้ยพระจรยิาของพระเวสสนัดร เมือ่นางกษตัรยิพ์ระ
นามวา่ผสุดพีระชนนี เป็นพระมเหสทีีร่กัของทา้วสกักะ ในอดตีชาต ิ ทา้วสกักะ
ทราบวา่พระนางจะสิน้อาย ุ จงึตรสัจะใหพ้ร ๑๐ ประการทีเ่ธอปรารถนาแก่เธอ’ 
พระเทวนีัน้ไดท้ลูทา้วสกักะดงันี้วา่ หม่อมฉนัมคีวามผดิอะไรหนอพระองคจ์งึจะ
ใหห้มอ่มฉนัเคลื่อนจากสถานอนัน่ารืน่รมย ์ เหมอืนลมพดัตน้ไมใ้หห้วัน่ไหว (ข.ุ
จรยิา ๓๓/๖๗/๗๓๖) 

ผสุติสตูร : พระสตูรว่าดว้ยการถูกตอ้ง  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเช
ตวนั  เทวดาองคห์น่ึงกราบทลูวา่ วบิากกรรมยอ่มไมถู่กตอ้งคนทีไ่มถู่กตอ้ง จะ
ถูกตอ้งเฉพาะคนทีถู่กตอ้งคอืประทุษรา้ยผูท้ีไ่มป่ระทษุรา้ยเทา่นัน้  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่  ผูใ้ดประทุษรา้ยผูไ้มป่ระทษุรา้ยซึง่เป็นคนบรสิทุธิไ์มม่กีเิลสเพยีง
ดงัเนิน บาปยอ่มกลบัมาหาผูน้ัน้ เหมอืนผงธุลทีีค่นซดัไปทวนลมยอ่มกลบัมา
หาผูซ้ดั ฉะนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๒/๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ กเิลสเพยีงดงัเนิน  หมายถงึ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  
ทีช่ือ่วา่เป็นเนนิ  เพราะทาํจติใหล้าดตํ่า  โน้มไปสูท่ีต่ํ่า  (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๕๗/
๑๕๑)  

ผสุสะ, พระพทุธเจ้า พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะ, ผูร้บัการบชูาดว้ยดอกโมกที่
กุฏชปัปผยิเถระในอดตีชาต ิ

 พระผูม้พีระภาคตรสัในกุฏชปุปผยิวรรค กล่าวถงึกุฏชปุปผยิเถราปทาน พระผูม้ี
พระภาค ผูม้พีระฉววีรรณดงัทองคาํ ดงัดวงอาทติยอุ์ทยั ทรงเหลยีวดทูศิ เสดจ็
เหาะไปในอากาศ เมือ่พระเถระ ขา้พเจา้เหน็ดอกโมกมนับานสะพรัง่ ทัง้ดอก
ใหญ่และดอกเลก็ จงึเกบ็มาจากตน้ แลว้บูชาพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่
ผสุสะ ในกปัที ่๙๒ นบัจากกปัน้ีไป ขา้พเจา้ไดใ้ชด้อกไมบู้ชาไว ้ จงึไมรู่จ้กัทุคติ
เลยน้ีเป็นผลแหง่การบชูาพระพทุธเจา้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒/๓๔๗,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๘/๕๔๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๒/๓๖๐, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖/๕๕๓,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๒๘/๓๓๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๒๓๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๒๓๕,ข.ุพ.ุ(ไทย) 
๓๓/๓/๖๘๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙/๒๙๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๑/๒๙๐,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๒๐๔/๕๔๗, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๖๗/๒๗๔) 



 

๓๔๔๗ 
 

 

ผสุิตกมัมิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระผสุติกมัมยิเถระ มเีน้ือความอธบิายไว้
วา่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดนํ้าน้ําผสมดอกโกสุมไปประพรม
พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ไดค้รองความเป็นทา้วสกักะ และไดค้รองความเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ เพราะการ
ถวายน้ํานัน้ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๓๘/๕๐๖) 

ผสุิตะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ พระเจา้จกัรดพรรดพิระนามวา่ผสุติะ, ผูม้กีลิน่หอมฟุ้งไป
เหมอืนกลิน่จนัทน์ เป็นกลิน่แหง่บุญ เสดจ็ไปทางใดกม็กีลิน่หอมอบอวล 

 พระผูม้พีระภาคตรสัในผสุติกมัมยิเถราปทาน อดตีชาตขิองพระผสุติกมัมยิเถระ 
เมือ่พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ีผูเ้จรญิทีส่ดุในโลก ทรงองอาจกวา่น
รชน พรอ้มดว้ยพระขณีาสพทัง้หลาย ประทบัอยู ่ณ สงัฆาราม พระพทุธเจา้พระ
นามวา่วปัิสสนีัน้ เสดจ็ออกจากประตอูาราม ไดป้ระทบัยนื พรอ้มดว้ยพระ
ขณีาสพ ๑๐๐,๐๐๐ องค ์ในกาลทีข่า้พเจา้เป็นพระเจา้จกัรพรรด ิกม็นีามว่าผุสติะ 
ในกาลทีข่า้พเจา้เป็นทา้วเทวราช กายของขา้พเจา้มกีลิน่หอมฟุ้งไปเหมอืนกลิน่
จนัทน์ กลิน่หอมทีอ่อกจากรา่งกายของขา้พเจา้ฟุ้งไป ๒๕๐ ชัว่ธนู ชนทัง้หลาย
สดูกลิน่หอมอบอวลทีป่ระกอบดว้ยบุญกรรมแลว้ ยอ่มรูไ้ดท้นัทวี่า พระเจา้ผสุติะ 
เสดจ็มา ณ ทีน้ี่ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๕/๕๐๖) 

ผกูโกรธ ตดิโกรธ, เคยีดแคน้, หมายมุง่จะทาํคนื เป็นคาํแนะนําภกิษุใหเ้ลกิทะเลาะกนั 
 พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เธอทัง้หลายสามคัคกีนั รว่มใจกนั ไมว่วิาทกนัศกึษาอยู ่

ภกิษุรปูใดรปูหนึ่งพงึตอ้งอาบตั ิ ล่วงละเมดิบญัญตั ิ เธอทัง้หลายไมค่วรกล่าวหา
ภกิษุรปูนัน้ดว้ยเรือ่งนัน้ พงึใครค่รวญบุคคลก่อนวา่ 'ความไมล่าํบากจกัมแีก่เรา 
และความไมข่ดัใจจกัมแีก่บุคคลอื่น เพราะบุคคลอื่นเป็นผูไ้มโ่กรธ ไมผ่กูโกรธ 
ไมด่ือ้รัน้ สละคนืไดง้า่ย และเราสามารถจะใหเ้ขาออกจากอกุศลแลว้ใหด้าํรงอยู่
ในกุศลได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ (ม.อุป.(ไทย)๔/๓๙/๔๗) 

ผกูมนตร ์ เสกมนต,์ ทาํมนตข์ลงั, ทาํมนตใ์หศ้กัดิส์ทิธิท์ ีฤ่าษบีรูพาจารยผ์กูขึน้เพือ่ขบั
กล่อมและเปรยีบเทยีบกบัฤาษอีมัพฏัฐะทีไ่มเ่หมอืนกนั 

 กล่าวถงึฤๅษผีูเ้ป็นบรูพาจารย ์พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อมัพฏัฐะ เธอเขา้ใจเรือ่ง
นัน้วา่อยา่งไร เธอไดฟั้งพราหมณ์ผูแ้ก่ผูเ้ฒา่ผูเ้ป็นอาจารยแ์ละปาจารยเ์ล่ากนัมา
อยา่งไร พวกฤๅษผีูเ้ป็นบรูพาจารยข์องพราหมณ์ คอื ฤๅษอีฏัฐกะ ฤๅษวีามกะ 
ฤๅษวีามเทวะ ฤๅษเีวสสามติร ฤๅษยีมตคัค ิฤๅษอีงัครีสฤๅษภีารทัวาชะ ฤๅษวีา
เสฏฐะ ฤๅษกีสัสปะ ฤๅษภีคุ ซึง่เป็นผูผ้กูมนตร ์ บอกมนตรท์ีพ่วกพราหมณ์ใน
เวลานี้ขบัตามกล่อมตามซึง่บทมนตรเ์ก่าทีท่า่นขบัไวก้ล่อมไวร้วบรวมไว ้ กล่าว



 

๓๔๔๘ 
 

 

ไดถู้กตอ้งตามทีท่า่นกล่าวไว ้ บอกไดถู้กตอ้งตามทีท่า่นบอกไว ้ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๒๘๕/๑๐๔,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๘๖/๑๐๕,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๒๖/๒๓๓,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๕๒๗/๒๓๓, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๓๒/๒๓๕,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๔๐/๒๓๘) 

ผูเ้กิดแต่อก คาํอุปมาทีพ่ระผูม้พีระภาคมคีวามอนุเคราะหต์่อมหาอํามาตยส์นีุธะกบัมหา
อาํมาตยว์สัสการะ ความอนุเคราะหน์ัน้ยอ่มตอบกลบัดุจมารดาอนุเคระาหบ์ุตรที่
เกดิแต่อก มแีต่ความเจรญิ พระผูม้พีระภาคทรงอนุโมทนาดว้ยพระคาถาต่อมหา
อาํมาตยส์นีุธะและมหาอาํมาตยว์สัสการะชาวแควน้มคธทีน่ัง่อนัสมควรว่า 
บณัฑติอยูใ่นทีใ่ด เลีย้งดทูา่นผูม้ศีลี ผูส้าํรวม ประพฤตพิรหมจรรย ์ ในทีท่ีต่นอยู่
นัน้ พงึอุทศิทกัษณิาแก่เหลา่เทวดาผูส้ถติอยูใ่นทีน่ัน้ เทวดาเหล่านัน้อนัเขาบชูา
แลว้ ยอ่มบชูาตอบ อนัเขานบัถอืแลว้ ยอ่มนบัถอืเขาตอบ จากนัน้ยอ่ม
อนุเคราะหบ์ณัฑตินัน้เป็นการตอบแทน (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๕๓/๙๗) 

ผูเ้คล ื่อน ผูเ้คลื่อนไปจากธรรมวนิยั เหตุเพราะไมป่ระพฤตใินธรรมวนิยั ยอ่มตกไปจากอริ
ยศลี อรยิสมาธ ิอรยิปัญญา และอรยิวมิตุต ิกล่าวถงึธรรมแหง่ความเจรญิ ไมต่ก
สูอ่บาย บุคคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เราเรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไปจากธรรม
วนิยันี้’ คอื (๑) บุคคลผูป้ระกอบดว้ยอรยิศลี เรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไปจากธรรมวนิยันี้’ 
(๒) บุคคลผูป้ระกอบดว้ยอรยิสมาธ ิ เรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไปจากธรรมวนิยันี้’ (๓) 
บุคคลผูป้ระกอบดว้ยอรยิปัญญา เรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไปจากธรรมวนิยันี้’ (๔) บุคคล
ผูป้ระกอบดว้ยอรยิวมิตุต ิ เรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไปจากธรรมวนิยันี้’ แตผู่เ้คลื่อนจาก
ธรรมวนิยันี้ยอ่มตกไป ผูต้กไปและกาํหนดัเพราะราคะตอ้งกลบัมาอกี เมือ่ทาํกจิ
ทีค่วรทาํ ยนิดสีิง่ทีค่วรยนิด ีจะบรรลุสขุดว้ยสขุ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒/๓, องฺ.
จตุกฺก.อ. ๒/๒/๒๘๐) 

ผูใ้คร่ธรรม ผูป้ฏบิตัธิรรม, ผูร้กัษาธรรม, ผูถ้อืในนาถกรณธรรม ๑๐  ธรรม ๑๐ ประการทีม่ี
อุปการะมาก คอื นาถกรณธรรม (ธรรมเครือ่งกระทาํทีพ่ึง่) ขอ้ที ่๖ ไดแ้ก่ ภกิษุ
ในพระธรรมวนิยันี้ เป็นผูใ้ครธ่รรม เป็นผูฟั้งและผูแ้สดงธรรมอนัเป็นทีพ่อใจ มี
ความปราโมทยอ์ยา่งยิง่ในพระอภธิรรม ในพระอภวินิยั แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูใ้คร่
ธรรม เป็นผูฟั้งและผูแ้สดงธรรมอนัเป็นทีพ่อใจ มคีวามปราโมทยอ์ยา่งยิง่ในพระ
อภธิรรม (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๘, องฺ.เอกาทส.(ไทย) ๒๔/๑๔/๔๒๒, 
องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๓๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘/๓๖, ท.ีปา.อ. (บาล)ี๓๔๕/
๒๔๗, องฺ.ทสก.อ.(บาล)ี ๓/๑๗/๓๒๒) 

ผูเ้จริญกร็ ู้ได้ง่าย ผูเ้ขา้ใจธรรม, ผูรู้ธ้รรม, ผูศ้กึษาธรรม, ผูเ้จรญิในธรรมใครใ่นธรรมแลว้ใคร ๆ 
กร็ูไ้ดง้า่ยเพราะไดเ้หน็หรอืไดย้นิเกีย่วกบัการประพฤตปิฏบิตัขิองเขา 



 

๓๔๔๙ 
 

 

 กล่าวในปราภวสตูร วา่ดว้ยทางแหง่ความเสือ่ม เมือ่เทวดามาทลูถามถงึคนผูม้ี
แต่ความเสือ่มกบัพระผูม้พีระภาคผูโ้คดมวา่ อะไรเป็นทางแหง่ความเสือ่ม พระผู้
มพีระภาคตรสัตอบดงันี้ ผูเ้จรญิกร็ูไ้ดง้า่ย ผูเ้สือ่มกร็ูไ้ดง้า่ย คอื ผูเ้จรญิ จะใคร่
ธรรม ผูเ้สือ่มจะชงัธรรม (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๒/๕๒๓, ข.ุส.ุอ. ๑/๙๒/๑๗๑) 

ผูเ้จริญใคร่ธรรม ผูเ้ขา้ใจธรรม, ผูรู้ธ้รรม, ผูศ้กึษาธรรม, ผูเ้จรญิในธรรมใครใ่นธรรมแลว้ใคร ๆ 
กร็ูไ้ดง้า่ยเพราะไดเ้หน็หรอืไดย้นิเกีย่วกบัการประพฤตปิฏบิตัขิองเขา  

 กล่าวในปราภวสตูร วา่ดว้ยทางแหง่ความเสือ่ม เทวดาตนหนึ่งไดท้ลูถามพระผูม้ี
พระภาคดว้ยคาถาวา่ ขา้พระองคม์าทลูถามถงึคนผูม้แีต่ความเสือ่ม กบัพระผูม้ี
พระภาคผูโ้คดมวา่ อะไรเป็นทางแหง่ความเสือ่ม พระผูม้พีระภาคตรสัตอบดงันี้ 
ผูเ้จรญิกร็ูไ้ดง้า่ย ผูเ้สือ่มกร็ูไ้ดง้า่ย คอื ผูเ้จรญิใคร่ธรรม ผูเ้สือ่มชงัธรรม (ข.ุส.ุ
(ไทย)๒๕/๙๒/๕๒๓, ข.ุส.ุอ.(บาล)ี ๑/๙๒/๑๗๑) 

ผูเ้จริญเมตตา ผูป้รารถนาดตี่อสรรพสตัวใ์หม้คีวามสขุยิง่ ๆ ขึน้ไป, ผูไ้มเ่บยีดเบยีนใคร ๆ 
 กล่าวถงึผูเ้จรญิเมตตาแผค่วามรกัไปสูส่ตัวท์ัง้ปวงดว้ยอาการ ๘ อยา่งนี้ คอื (๑) 

ดว้ยเวน้ความบบีคัน้ ไมบ่บีคัน้สตัวท์ัง้ปวง (๒) ดว้ยเวน้การฆา่ ไมฆ่า่สตัวท์ัง้
ปวง (๓) ดว้ยเวน้การทาํใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่าํสตัวท์ ัง้ปวงใหเ้ดอืดรอ้น (๔) ดว้ย
เวน้ความยํ่าย ี ไมย่ํ่ายสีตัวท์ัง้ปวง (๕) ดว้ยเวน้การเบยีดเบยีน ไมเ่บยีดเบยีน
สตัวท์ัง้ปวง (๖) ขอสตัวท์ัง้ปวงจงเป็นผูไ้มม่เีวร อยา่ไดม้เีวรกนั (๗) จงเป็นผูม้ี
สขุ อยา่มทีุกข ์ (๘) จงมตีนเป็นสขุ อยา่มตีนเป็นทุกข ์ เพราะเหตนุัน้ จงึชือ่วา่
เมตตา จติคดิถงึธรรมนัน้ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่เจโต จติพน้จากพยาบาทและ
กเิลสทีก่ลุม้รุมจติทัง้ปวง เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่วมิุตต ิ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๓/
๔๖๓, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๔/๔๖๕, (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๕/๔๖๖, (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๒๖/๔๖๘)   

ผูฉ้ลาด ผูรู้,้ ผูเ้ป็นปราชญ,์ ผูม้ปัีญญา, ผูม้อีรยิธรรม, ผูด้บักเิลส ไมโ่ออ้วดในศลีวตัรของ
ตน 

 พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สตัวเ์กดิใดไมม่ใีครถาม กบ็อกศลีวตัรของตนแก่บุคคล
เหล่าอื่น สตัวเ์กดิใดกล่าวถงึตวัเองเทา่นัน้ ผูฉ้ลาดทัง้หลายเรยีกสตัวเ์กดินัน้วา่ 
ผูไ้มม่อีรยิธรรม แต่พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สว่นภกิษุผูส้งบ ดบักเิลสแลว้ ไมโ่อ้
อวดในศลีทัง้หลายวา่ เราเป็นดงันี้ อน่ึง ภกิษุใดไมม่กีเิลสเครือ่งฟูในทีไ่หน ๆ ใน
โลก ผูฉ้ลาดทัง้หลายเรยีกภกิษุนัน้วา่ ผูม้อีรยิธรรม (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๗/๘๑,(ข.ุ
ม.(ไทย) ๒๙/๑๘/๘๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓๓/๑๒๗,(ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๕/๒๐๖,(ข.ุม.
(ไทย) ๒๙/๑๔๔/๓๘๗) 



 

๓๔๕๐ 
 

 

ผูฉ้ลาดในฐานะและอฐานะผูรู้,้ ผูเ้ป็นปราชญ,์ ผูม้ปัีญญา, ผูม้อีรยิธรรม, ผูด้บักเิลส, ผูไ้ม่
ยดึถอืสงัขารใด ๆ วา่เทีย่ง ไมย่ดึถอืสงัขารใด ๆ วา่สขุ ไมย่ดึถอืธรรมใด ๆ วา่ 
อตัตา 

 พระอานนทก์ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยเหตมุี
ประมาณเทา่ไร จงึควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูฉ้ลาดในฐานะและอฐานะ ภกิษุในธรรม
วนิยันี้ รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบุ่คคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึยดึถอืสงัขารไร ๆ 
โดยความเป็นสภาวะเทีย่ง แต่เป็นไปได ้ทีปุ่ถุชนพงึยดึถอืสงัขารไร ๆ โดยความ
เป็นสภาวะเทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘เป็นไปไมไ่ดท้ีบุ่คคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึยดึถอื
สงัขารไร ๆ โดยความเป็นสขุ (ม.ุอุป.(ไทย) ๑๔/๑๒๗/๑๖๖)  

ผูฉ้ลาดในสมาธิ ผูรู้,้ ผูเ้ป็นปราชญ,์ ผูม้ปัีญญา, ผูม้อีรยิธรรม, ผูด้บักเิลส เชน่พระนาฬเิกรผล
ทายกะฉลาดในสมาธเิพราะถวายผลไมแ้ดพ่ระผูพ้ระภาคในครัง้อดตีชาตเิป็น
พระนาฬเิกรผลทายกะมาในนาฬเิกรผลทายกเถราปทาน พระนาฬเิกรผลทายก
เถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ ทพิยจกัษุของขา้พเจา้
บรสิทุธิ ์ ขา้พเจา้ฉลาดในสมาธ ิ ถงึความสาํเรจ็อภญิญา น้ีเป็นผลแหง่การถวาย
ผลไม ้(ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๙๖/๑๙๙) 

ผูช้นะเขต ผูช้นะเขตทัง้สิน้ มเีขตเทวดา เขตมนุษย ์ เขตพรหม, ผูห้ลุดพน้จากเครือ่งผกู
แหง่เขต, ผูค้งที ่เรยีกวา่ ผูช้นะเขตกล่าวถงึสภยิปรพิาชก ทลูถามปัญหากบัพระ
ผูม้พีระภาคเป็นขอ้ต่อไปวา่ บุคคลเช่นไรเรยีกวา่ ผูช้นะเขต ขา้พระองคท์ลูถาม
ปัญหาแลว้ ขอพระองคโ์ปรดตรสัพยากรณ์ปัญหาทีท่ลูถามดว้ยเถดิ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบวา่ สภยิปรพิาชก บุคคลพจิารณาเขตทัง้สิน้ คอื เขตเทวดา เขต
มนุษย ์ และเขตพรหมแลว้ ผูห้ลุดพน้จากเครือ่งผกูทีเ่ป็นมลูเหตุแห่งเขตทัง้มวล 
เป็นผูค้งที ่ ดาํรงตนอยูเ่ชน่นัน้ พระพทุธเจา้ทัง้หลายตรสัเรยีกวา่ ผูช้นะเขต (ข.ุ
ส.ุ(ไทย) ๒๕/๕๒๙/๖๒๓,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๕๓๐/๖๒๓) 

ผูช้นะตน ผูเ้ป็นยอด, ผูช้นะกเิลสของตนมโีลภะ เป็นตน้ พระผูม้พีระภาคตรสัในเรือ่ง
กุณฑลเกสเีถรวีตัถุ ภกิษุทัง้หลาย ธรรมะบทหนึ่ง ทีค่นฟังแลว้สงบระงบัได ้ยอ่ม
ดกีวา่คาถาทีไ่รป้ระโยชน์ตัง้ ๑๐๐ คาถา ผูช้นะขา้ศกึจาํนวนพนัคณูดว้ยพนัใน
สงคราม หาชือ่วา่ผูช้นะทีย่อดเยีย่มไม ่ แต่ผูช้นะตนได ้ จงึชือ่วา่ ผูช้นะทีย่อด
เยีย่ม (ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๑๐๓/๖๒, ข.ุธ.อ.(บาลปี ๔/๙๕) 

ผูด้าํรงชีวิตอยู่ด ้วยอาหารที่ผ ูอ้ ื่นให้ผูเ้ลีย้งชพีดว้ยความเป็นสมณะ, ภกิษุผูอ้อกบณิฑบาต, ผู้
ไมเ่ลีย้งชพีดว้ยการประจบหรอืตาํหนิผูใ้ห ้ พระผูม้พีระภาคตรสัในมนีุสตูรวา่ ผู้
ดาํรงชวีติอยูด่ว้ยอาหารทีผู่อ้ ื่นใหไ้ดอ้าหารดเีลศิ กไ็มก่ล่าวประจบยกยอ่งผูใ้ห ้



 

๓๔๕๑ 
 

 

ไดอ้าหารปานกลางหรอืเลวกไ็มต่เิตยีนเขาใหเ้สยีน้ําใจ นกัปราชญท์ัง้หลาย
ประกาศวา่ เป็นมนีุ (ข.ุส.ู(ไทย) ๒๕/๒๑๙/๕๕๑)  

ผูเ้ดียว ผูล้ะสงัโยชน์, ผูไ้ม่สะดุง้, ผูไ้มต่กใจ, ผูไ้ม่หวาดกลวั ผูเ้ทีย่วไปผูเ้ดยีว ดงันอแรด 
 มาในขคัควสิาณสตุตนิทเทส ปฐมวรรค แสดงการประพฤตอิยูผู่เ้ดยีวเหมอืนนอ

แรด พระปัจเจกสมัพทุธเจา้กล่าววา่ บุคคลยกโทษในสตัวทุ์กจาํพวก ไม่
เบยีดเบยีนสตัวห์น่ึงสตัวใ์ดในบรรดาสตัวเ์หล่านัน้ไมต่อ้งการบุตร(แลว้)จะพงึ
ตอ้งการสหายจากไหนเล่า จงึประพฤตอิยูผู่เ้ดยีว เหมอืนนอแรด(ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/
๑๒๑/๓๙๕,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๖๑/๕๐๑ 

ผูต้กไป ผูไ้มป่ระกอบดว้ยศลี สมาธ ิ ปัญญา และวมิตุต ิมาในปปตติสตูร บคุคลผูต้กจาก
ธรรมวนิยัเรือ่งผูต้กไปจากธรรมวนิยั บคุคลผูไ้ม่ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ 
เราเรยีกวา่ผูต้กไปจากธรรมคอื (๑) บุคคลผูไ้มป่ระกอบดว้ยอรยิศลี (๒) บคุคลผู้
ไมป่ระกอบดว้ยอรยิสมาธ ิ (๓) บุคคลผูไ้มป่ระกอบดว้ยอรยิปัญญา (๔) บุคคลผู้
ไมป่ระกอบดว้ยอรยิวมิตุต ิ(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒/๓) 

ผูถ้ึงกระแสนิพพาน ผูส้ ิน้กเิลส, ผูเ้ป็นพระขณีาสพ, ผูป้ระพฤตพิรหมจรรย,์ ผูไ้มไ่ปสูด่ริจัฉาน
ภมู ิ

 ภกิษุเมือ่เทีย่วบณิฑบาตตามลาํดบัตระกลู พงึมปัีญญาเครื่องบรหิาร คุม้ครอง
อนิทรยี ์พงึอาศยัทีน่อนทีน่ัง่อนัสงดั พน้จากภยั น้อมไปในอภยั ขา้พระองคก์ลวั
มสุาวาท จงึไมอ่าจคาํนวณดว้ยใจของขา้พระองคไ์ดว้า่ ขา้พระองคไ์ดเ้หน็แลว้
แน่ ขา้พระองคไ์มก่ล่าววา่ ‘ในเรือ่งนี้เป็นอยา่งนี้ ในเรือ่งนี้เป็นอยา่งนี้’ ใน
พรหมจรรยห์น่ึงมพีระขณีาสพผูล้ะความตายได ้ ๑,๐๐๐ รปู พระเสขะมากกวา่ 
๕๐๐ รปู ไป ๑๐ รปูบา้ง ๑๐๐ รปูบา้ง และผูถ้งึกระแสนิพพานทัง้หมดไมไ่ปสู่
ดริจัฉานภมู ิ(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๔/๒๕๕) 

ผูถ้ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ พระอรยิบุคคลชัน้พระโสดาบนั, ผูม้าสูพ่ระสทัธรรม,ผูป้ระกอบดว้ยญาณ
ของพระเสขะ, ‘ผูป้ระกอบดว้ยวชิชาของพระเสขะ, ผูม้ปัีญญาแทงตลอด, ‘ผูย้นื
จรดประตอูมตะ ใครดา่ บรภิาษผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิยอ่มเขา้ถงึสิง่อนัมใิชบุ่ญ 

 พระผูม้พีระภาคตรสักบัพราหมณ์ธมัมกิะวา่ “พราหมณ์ธมัมกิะ ผูใ้ดมจีติถูกโทสะ
ประทุษรา้ยพงึดา่ พงึบรภิาษครทูัง้ ๖ น้ี ผูเ้ป็นเจา้ลทัธ ิผูป้ราศจากความกาํหนดั
ในกามทัง้หลาย ผูใ้ดมจีติถูกโทสะประทุษรา้ย พงึด่า บรภิาษบุคคลผูถ้งึพรอ้ม
ดว้ยทฏิฐคินเดยีว ผูน้ัน้ยอ่มประสพสิง่ทีม่ใิชบุ่ญมากกวา่ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/
๕๔/๕๓๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๓/๑๖๗,องฺ.เอกก.อ.(บาล)ี ๑/๒๖๘/,องฺ.เอกก.อ.
(บาล)ี ๑/๒๖๘/๔๐๒, องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี๓/๕๔/๑๓๓) 



 

๓๔๕๒ 
 

 

ผูถ้ือการอยู่ป่าเป็นวตัร ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร, ภกิษูผูถ้อือรญิกิวตัร,วตัรสาํหรบัตดัสนิวา่
สตับุรษุหรอือสตับุรษุ กล่าวถงึการเปรยีบเทยีบสตับุรษุกบัอสตับุรษุวา่ อสตับุรษุ
เป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร ยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี้วา่ ‘เราเป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็น
วตัร สว่นภกิษุอื่นเหล่าน้ีไม่เป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร’ เพราะความเป็นผูถ้อื
การอยูป่่าเป็นวตัรนัน้ อสตับุรุษนัน้จงึยกตน ขม่ผูอ้ื่น ภกิษุทัง้หลาย น้ีชือ่วา่
ธรรมของอสตับุรุษ สว่นสตับุรุษยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี้วา่ ‘เพราะความเป็นผูถ้อื
การอยูป่่าเป็นวตัร ธรรมคอืโลภะ โทสะ โมหะย่อมไมถ่งึความสิน้ไป (ม.อุป.
(ไทย) ๑๔/๑๐๗/๑๒๙) 

ผูถ้ือเพศเปลือยกาย ผูถ้อืการไมนุ่่งผา้, ผูเ้ปลอืยกาย, ผูเ้ป็นปรพิาชก ผูม้ทีฏิฐวิา่การถอืเพศ
เปลอืยกายคอืเครือ่งความเป็นสมณะ กล่าวถงึความมใิชส่มณะดว้ยเครือ่งแบบ
และวตัร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราไมก่ล่าวว่าบุคคลผูนุ่้งหม่ผา้ซอ้นมคีวามเป็น
สมณะดว้ยอาการเพยีงการนุ่งหม่ผา้ซอ้นกนั เราไม่กล่าววา่บุคคลผูถ้อืเพศ
เปลอืยกายมคีวามเป็นสมณะ หากบุคคลนุ่งหม่ผา้ซอ้น มอีภชิฌามาก จะพงึละ
อภชิฌาไดด้ว้ยอาการเพยีงการนุ่งหม่ผา้ซอ้น มจีติพยาบาท จะพงึละพยาบาท
ได ้กไ็มใ่ช ่(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๓๗/๔๖๕) 

ผูถ้ือรปู บุคคลผูถ้อืรปูเป็นประมาณ, ผูเ้ลื่อมใสในรปู ผูร้กัและชอบพอในความเศรา้หมอง
แหง่จวีร คอื จวีรทีห่ยาบ จวีรเก่า และจวีรปะเยบ็หลายครัง้ และความเศรา้หมอง
แหง่บาตร คอื บาตรทีม่รีอยปุ่ มหลายแหง่ พระผูม้พีระภาคตรสัในรปูสตูร เรือ่ง
บุคคลผูถ้อืรปูเป็นประมาณ วา่ บุคคล ๔ จาํพวกนี้มปีรากฏอยูใ่นโลก บุคคล ๔ 
จาํพวกไหนบา้ง คอื (๑) บุคคลผูถ้อืรปูเป็นประมาณ เลื่อมใสในรปู (๒) บุคคลผู้
ถอืเสยีงเป็นประมาณ เลื่อมใสในเสยีง (๓) บุคคลผูถ้อืความเศรา้หมองเป็น
ประมาณ๑ เลื่อมใสในความเศรา้หมอง (๔) บุคคลผูถ้อืธรรมเป็นประมาณ 
เลื่อมใสในธรรม ความเศรา้หมองแห่งจวีร คอื จวีรทีห่ยาบ จวีรเก่า และจวีรปะ
เยบ็หลายครัง้ และความเศรา้หมอง แห่งบาตร คอื บาตรทีม่รีอยปุ่ มหลายแหง่ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๙,องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๖๕/๓๕๕, องฺ.จตุกฺก.ฏกีา 
๒/๖๕/๓๘๘) 

ผูท้รงธรรม ผูร้กัษาธรรม, ผูป้ฏบิตัติามธรรม, เชน่ พระเจา้พมิพสิาร จอมทพัแห่งแควน้มคธ 
ผูท้รงธรรม ถกูพระเจา้ชาตศตัรปูลงพระชนมเ์พราะความเหน็ผดิครอบงาํทาํใหโ้ง่
เขลา 

 กล่าวถงึเรือ่งพระเจา้อชาตศตัร ู ทรงประกาศพระองคเ์ป็นอุบาสก หมอ่มฉนันี้ขอ
ถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระ
ภาคจงทรงจาํหมอ่มฉนัวา่เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอด



 

๓๔๕๓ 
 

 

ชวีติ ความผดิไดค้รอบงาํหมอ่มฉนัผูโ้งเ่ขลาเบาปัญญาซึง่ไดป้ลงพระชนมพ์ระ
ราชบดิาผูท้รงธรรม เพราะตอ้งการความเป็นใหญ่ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๕๐/๘๕,ส.ีส.ี
(ไทย) ๙/๒๕๑/๘๕,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๓/๘๖,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๘/๘๙,ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๓/๑๕,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔/๑๖, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๖/๒๐,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๒๑๐/๑๕๘,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๗๒/๒๐๔,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๗๖/๒๐๗) 

ผูท้รงธรรม , ราชา พระราชาปฏบิตัใินธรรม, พระราชาผูร้กัษาธรรม, พระราชาผูม้รีาชธรรม 
 พระผูม้พีระภาคตรสัถงึเรือ่งถูปารหบุคคล ๔ จาํพวก วา่ พระเจา้จกัรพรรดเิป็นถู

ปารหบุคคล เพราะอาศยัอํานาจประโยชน์ คอื ชนเป็นอนัมากทาํจติใหเ้ลื่อมใส
ดว้ยคดิวา่ น้ีเป็นพระสถูปของพระธรรมราชาผูท้รงธรรมพระองคน์ัน้ พวกเขาทาํ
จติใหเ้ลื่อมใสในพระสถูปนัน้ หลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ พระ
เจา้จกัรพรรดเิป็นถูปารหบคุคล เพราะอาศยัอาํนาจประโยชน์ขอ้น้ีแล (ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๒๐๖/๑๕๔) 

ผูท้ี่ควรกราบไหว้ พระพทุธเจา้, พระปัจเจกพทุธเจา้หรอืพระอรยิสาวก พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัมาณพ วา่ การทีบุ่คคลเป็นผูใ้หข้า้ว น้ํา ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอมเครือ่งลบู
ไล ้ ทีน่อน ทีพ่กั เครือ่งประทปีแก่สมณะหรอืพราหมณ์ น้ีเป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไป
เพือ่ความเป็นผูม้โีภคะมาก บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นสตรกีต็าม เป็นบุรษุก็
ตาม เป็นผูก้ระดา้ง เยอ่หยิง่ ยอ่มไมก่ราบไหวผู้ท้ีค่วรกราบไหว ้ไมใ่หท้างแก่ผูท้ี่
ควรใหท้าง ไมบ่ชูาผูท้ีค่วรบชูาเพราะกรรมนัน้ทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมัน่ไวอ้ยา่งนัน้ 
หลงัจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก หลงัจากตายแลว้ ถา้
ไมไ่ปเกดิในอบาย ทุคตวินิิบาต นรก กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาจะเป็น
ผูเ้กดิในตระกลูตํ่า ตรงกนัขา้มนี้ เขาไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์หลงัจากตายแลว้ 
ถา้ไมไ่ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาจะเป็นผูเ้กดิ
ในตระกลูสงู (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๙๕/๓๕๔, ม.อุ.อ.(บาล)ี๓/๒๙๕/๑๘๔) 

ผูท้ี่ควรลกุรบั พระพทุธเจา้, พระปัจเจกพทุธเจา้หรอืพระอรยิสาวก, ผูเ้ป็นปาหุเนยยบุคคล 
 พระผูม้พีระภาคตรสักบั มาณพ วา่ การทีบุ่คคลเป็นผูใ้หข้า้ว น้ํา ผา้ ยาน 

ดอกไม ้ของหอมเครือ่งลูบไล ้ทีน่อน ทีพ่กั เครือ่งประทปีแก่สมณะหรอืพราหมณ์ 
น้ีเป็นปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้โีภคะมาก บคุคลบางคนในโลกนี้ เป็น
สตรกีต็าม เป็นบุรุษกต็ามเป็นผูก้ระดา้ง เยอ่หยิง่ ยอ่มไมก่ราบไหวผู้ท้ีค่วรกราบ
ไหว ้ ไมล่กุรบัผูท้ีค่วรลกุรบั เพราะกรรมทีเ่ขาใหบ้รบิรูณ์ยดึมัน่ไวอ้ยา่งนัน้ 
หลงัจากตายแลว้ เขาจงึไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก หลงัจากตายแลว้ ถา้
ไมไ่ปเกดิในอบาย ทุคตวินิิบาต นรก กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์นทีใ่ด ๆ เขาจะเป็น
ผูเ้กดิในตระกลูตํ่า (ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๙๕/๓๕๔,ม.อุ.อ. (บาล)ี๓/๒๙๕/๑๘๔) 



 

๓๔๕๔ 
 

 

ผูน้ําฝงู ผูค้วบคุม,ผูป้กครอง,ผูช้ีแ้นะ, คาํอุปมาผูว้า่ยตดักระแสน้ําถงึฝัง่โดยสวสัด ี
เชน่เดยีวกบัพระขณีาสพหลุดพน้เพราะรูโ้ดยชอบ มาในจฬูโคปาลสตูร อุปมาถงึ
ฝงูโคขา้มถงึฝัง่โดยสวสัด ี วา่ ภกิษุทัง้หลาย เหล่าโคผูท้ีเ่ป็นจา่ฝงู เป็นผูนํ้าฝงู
วา่ยตดักระแสแมน้ํ่า คงคาขา้มไปถงึฝัง่ไดโ้ดยสวสัด ี แมฉ้นัใด ภกิษุทัง้หลายที่
เป็นอรหนัตขณีาสพกฉ็นันัน้เหมอืนกนั อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํ
เสรจ็แลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้บรรลุประโยชน์ตนโดยลาํดบัแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ 
หลุดพน้เพราะรูโ้ดยชอบ กช็ือ่วา่ วา่ยตดักระแสมารขา้มไปถงึฝัง่ไดโ้ดยสวสัด ี
(ม.มลู.(ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๘๖) 

ผูน้ําหมู่ ควบคุม, ผูป้กครอง, ผูช้ีแ้นะ, ผูส้ามารถนําสตัวข์า้มทีก่นัดารคอืชาต ิ(ความเกดิ) 
และสามารถเป็นผูนํ้าของหมูส่ตัวค์อืเวไนยสตัว ์  ทา้วสหมับดพีรหมไดท้ลู
อาราธนาผูพ้ระมพีระภาคเพือ่แสดงธรรมแก่ชาวโลก วา่ พระองคผ์ูช้นะสงคราม 
ผูนํ้าหมู ่ผูไ้ม่มหีน้ี ขอพระองคโ์ปรดลุกขึน้เสดจ็จารกิไปในโลก ขา้แต่พระผูม้พีระ
ภาค ขอพระองคโ์ปรดแสดงธรรม เพราะสตัวท์ัง้หลายจกัเป็นผูรู้ท้ ัว่ถงึ
ธรรม’(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๘๒/๓๐๗,ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๒๘๒/๘๗) 

ผูบ้ริโภคภตัตามวาระ ผูบ้รโิภคภตัตามกาํหนดเวลา, ผูล้ะกเิลส, ผูล้ะโทษ 
 พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งการตดัสนิความเป็นสมณะวา่ เราไมก่ล่าววา่ บคุคล

ผูบ้รโิภคภตัตามวาระมคีวามเป็นสมณะ แต่เราเรยีกผูล้ะกเิลสทีเ่ป็นมลทนิ เป็น
โทษ เป็นดุจน้ําฝาดของสมณะ เป็นเหตุใหเ้ก ิ

ผูแ้บกภาระ เจา้ของขนัธ ์๕, อุปาทานขนัธ ์๕ กองอนัเป็นทีต่ัง้แหง่ความยดึมัน่ ๕ กอง 
 พระผูม้พีระภาคตรสัภารสตูร ทีก่รุงสาวตัถ ีพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจกัแสดง

ภาระ ผูแ้บกภาระ การถอืภาระ และการวางภาระแก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย
จงฟังภาระนัน้ ไดแ้ก่ อุปาทานขนัธ ์ (กองอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่ความยดึมัน่) ๕ 
ประการ (๑) รปูปูาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืรปู (๒) เวทนูปาทานขนัธ ์
อุปาทานขนัธค์อืเวทนา (๓) สญัญปูาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืสญัญา (๔) สงั
ขารปูาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืสงัขาร) (๕) วญิญาณูปาทานขนัธ ์ อุปาทาน
ขนัธค์อืวญิญาณ น้ีเรยีกวา่ ภาระ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๒/๓๔) ผูป้ฏบิตัใินธรรม, ผู้
ประพฤตสิจุรติ, ผูป้ฏบิตัใินสมัมาทฏิฐ ิ

 มาในทุตยิปฏปัิตตสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจกัแสดงบุคคลผูป้ฏบิตัผิดิ
และบุคคลผูป้ฏบิตัชิอบแก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง บุคคลผูป้ฏบิตัผิดิ คอื 
บุคคลบางคนในโลกนี้มมีจิฉาทฏิฐ ิมมีจิฉาสมาธ ิแตบุ่คคลผูป้ฏบิตัชิอบ คอื เป็น
สมัมาทฏิฐ ิมสีมัมาสมาธ ิเรยีกวา่ ผูป้ฏบิตัชิอบ” (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๒/๓๑) 

ผูป้ฏิบตัิชอบ ผูป้ฏบิตัใินธรรม, ผูป้ระพฤตสิจุรติ, ผูป้ฏบิตัใินสมัมาทฏิฐ ิ



 

๓๔๕๕ 
 

 

 มาในทุตยิปฏปัิตตสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจกัแสดงบุคคลผูป้ฏบิตัผิดิ
และบุคคลผูป้ฏบิตัชิอบแก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง บุคคลผูป้ฏบิตัผิดิ คอื 
บุคคลบางคนในโลกนี้มมีจิฉาทฏิฐ ิมมีจิฉาสมาธ ิแตบุ่คคลผูป้ฏบิตัชิอบ คอื เป็น
สมัมาทฏิฐ ิมสีมัมาสมาธ ิเรยีกวา่ ผูป้ฏบิตัชิอบ” (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๒/๓๑) 

ผูป้ฏิบตัิดี ผูป้ฏบิตัชิอบ, ผูเ้ป็นพระสงฆส์าวกปฏบิตัดิ ีถูกตอ้ง ตรง ไดแ้ก่ อรยิบุคคล ๔ คู ่
 พระอรยิสาวกในธรรมวนิยันี้ ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวใน

พระสงฆว์า่ “พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิตัดิ ี ปฏบิตัติรง 
ปฏบิตั ิถูกตอ้ง ปฏบิตัสิมควร ไดแ้ก่ อรยิบุคคล ๔ คู ่คอื ๘ บุคคล พระสงฆน้ี์ 
เป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่
การทาํอญัชล ีเป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก” (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๕๙/๑๐๔) 

ผูป้ฏิบตัิผิด     ผูป้ระพฤตทุิจรต,ิ ผูม้มีจิฉาทฏิฐ,ิผูป้ฏบิตัผิดิ 
 มาในทุตยิปฏปัิตตสิตูร ภกิษุทัง้หลาย เราจกัแสดงบุคคลผูป้ฏบิตัผิดิและบุคคลผู้

ปฏบิตัชิอบแก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง บุคคลผูป้ฏบิตัผิดิ คอื เป็น
มจิฉาทฏิฐ ิมมีจิฉาสมาธ ิเรยีกวา่ปฏบิตัผิดิ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๒/๓๑) 

ผูป้ระพฤติธรรม ผูป้ระพฤตกิายสจุรติ ๓ วจสีจุรติ ๔ และมโนสจุรติ ๓ 
 บุคคลผูป้ระพฤตสิมํ่าเสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมทางกายม ี ๓ จาํพวก ทางวจ ี๔ 

จาํพวก ทางมโน ๓ จาํพวก คอื บุคคลบางคนในโลกนี้ ละเวน้จากการฆา่สตัว ์
ลกัทรพัยป์ระพฤตผิดิในกาม ละเวน้จากวจทุีจรติ ๔ คอื พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดู
คาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ ละเวน้จากมโนทุจรติ ๓ คอื การเพง่เลง็ การพยาบาทและ
มจิฉาทฏิฐ ิชือ่วา่ผูป้ระพฤตธิรรม (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๖/๔๘๓) 

ผูป้ระพฤติพรหมจรรย์ ผูป้ฏบิตัใินธรรมวนิยัของพระอรยิเจา้, ผูป้ฏบิตัเิพือ่ความบรสิทุธิ,์ ผู้
หลกีเลน้จากความชัว่ทัง้ปวง สาวกเหล่านัน้หลกีเรน้อยูใ่นถํ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ 
และลอมฟาง เมือ่สาวกนัน้หลกีออกอยูอ่ยา่งนัน้ พราหมณ์และคหบด ี ชาวนิคม
และชาวชนบท ยอ่มพากนัเขา้ไปหา สาวกนัน้ยอ่มยนิด ีความหมกมุน่ ถงึความ
อยากได ้ จะกลบัเวยีนมาเพือ่ความเป็นผูม้กัมาก สาวกน้ีเราเรยีกวา่ผูป้ระพฤติ
พรหมจรรยม์อุีปัทวะ ดว้ยอุปัทวะของผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์บาปอกศุลธรรมอนั
เศรา้หมอง เป็นเหตุเกดิในภพใหม ่ มคีวามกระวนกระวายมทีุกขเ์ป็นวบิาก เป็น
ทีต่ ัง้แห่งชาตชิราและมรณะต่อไป (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๙๕/๒๓๑) 

ผูป้ระพฤติอธรรม ผูป้ระพฤตไิมส่มํ่าเสมอในกายสจุรติ ๓ วจสีจุรติ ๔ มโนสจุรติ ๓ 
 บุคคลผูป้ระพฤตไิมส่มํ่าเสมอ คอื ผูป้ระพฤตอิธรรมทางกายม ี๓ จาํพวก บุคคล

ผูป้ระพฤตไิมส่มํ่าเสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรมทางวาจาม ี ๔ จาํพวก บุคคลผู้



 

๓๔๕๖ 
 

 

ประพฤตไิมส่มํ่าเสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรมทางใจม ี๓ จาํพวก (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๔๔๕/๔๘๒) 

ผูป้รารภความเพียร ผูข้ยนั, ผูห้มัน่เพยีร, ผูมุ้ง่ความหลุดพน้จากทุกขท์ัง้ปวง 
 องคข์องผูบ้าํเพญ็ความเพยีร ๕ ไดแ้ก่ (๑) เป็นผูม้ศีรทัธา (๒) เป็นผูม้อีาพาธ

น้อย (๓) เป็นผูไ้มโ่ออ้วด (๔) เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม 
เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ (๕) เป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่ง
พจิารณาเหน็ความเกดิและความดบัอนัเป็นอรยิะ ชาํแรกกเิลส ใหถ้งึความสิน้
ทุกขโ์ดยชอบ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๗๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๑๕,(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๙) 

ผูเ้ป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ผู้เป็นจอมเทพ, ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมจรยิธรรม เช่น พระผู้มีพระ
ภาคพระนามว่าอตัถทสัส ีจอมเทวดาและมนุษย์อางอาจกว่านรชน กุมุทมาลยิ
เถราปทาน พระกุมทุมาลยิเถระ พระกุมุทมาลยิเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาติ
ของตน ว่า ในที่ไม่ไกลภูเขาหมิพานต์ ไดม้สีระธรรมชาตสิระใหญ่ ขา้พเจา้เป็น
ผเีสือ้น้ําดุรา้ย มกีําลงัมาก เกดิอยู่ใกลส้ระนัน้ ดอกโกมุทบานโตประมาณเท่าลอ้ 
เกดิอยู่ในสระนัน้และในครัง้นัน้ ขา้พเจา้ได้เกบ็ดอกโกมุททีม่ฝัีกไว ้พระผูม้พีระ
ภาคพระนามว่าอตัถทสัส ีทอดพระเนตรเหน็ดอกโกมุททีหุ่บแลว้ จงึเสดจ็มายงั
สํานักของขา้พเจ้า ขา้พเจา้ได้เหน็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ผูเ้ป็นเทพยิง่กว่าเทพ 
ทรงองอาจกว่านรชน เสด็จเขา้มา จงึหยบิดอกโกมุททัง้หมดบูชาพระองค์ ได้
อานิสงส ์ไม่รูจ้กัทุคตเิลย (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔/๓๓๘,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔/๕๒๑,ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๕/๔๗๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒/๒๑๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕/๖๖๖,ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๗/๗๐๗) 

ผูเ้ป็นเผา่พนัธ ุข์องโลก พระผูม้พีระภาคพระนามวา่สขิ,ี ผูเ้ป็นนรชนผูส้งูสดุ, ผูเ้ป็นจอมเทวดา
และมนุษย,์ ผูค้งที ่ นาคสมาลเถราปทาน พระนาคสมาลเถระ พระนาคสมาล
เถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน วา่ ขา้พเจา้เกบ็ดอกแคฝอยไปบชูาที่
พระสถูปของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่สขิ ี ผูเ้ป็นเผา่พนัธุข์องโลก ซึง่มหาชน
สรา้งไวท้ีห่นทางใหญ่ โดยเอือ้เฟ้ือ ในกปัที ่ ๓๑ นบัจากกปัน้ีไป ขา้พเจา้ไดท้าํ
กรรมไวใ้นครัง้นัน้ จงึไม่รูจ้กัทุคตเิลย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒/๔๕๒, ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๒๖/๔๗๖) 

 ผูเ้ป็นเผา่พนัธ ุแ์ห่งอาทิตย์พระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะ, ผูเ้ป็นนรชน ,ผูส้งูสดุ, ผูเ้ป็น
จอมเทวดาและมนุษย,์ ผูค้งที ่  พระธาตุปชูกเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาติ
ของตน วา่ เมือ่พระผูม้พีระภาคผูท้รงเป็นทีพ่ึง่ของโลก พระนามวา่สทิธตัถะ 
ทรงเป็นนรชนผูส้งูสดุ เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ ขา้พเจา้ไดพ้ระธาตุองคห์น่ึง 



 

๓๔๕๗ 
 

 

ผูเ้ป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย ์ ผูค้งที ่ ขา้พเจา้ไดเ้กบ็พระธาตุนัน้ไวบ้ชูาตลอด 
๕ ปี เหมอืนบาํรุงพระองคผ์ูท้รงเป็นนรชนผูส้งูสดุซึง่ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ ในกปัที ่
๙๔ นบัจากกปันี้ไป ข ้ จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๔/๔๑๑,ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๔๙/๔๘๐) 

ผูผ้ดุผอ่งในบริษทั ผูป้ราศจากอคต,ิ ผูเ้ป็นสตับุรษุ, ผูน่้าสรรเสรญิ, ผูเ้ทีย่งธรรม, ผูเ้คารพ
ธรรม 

 พระภตัตทุเทสกะผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี้แลยอ่มดาํรงอยูใ่นสวรรค์
เหมอืนไดร้บัอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงผูไ้มส่าํรวมในกาม
ทัง้หลาย ไมป่ระกอบดว้ยธรรม ไมเ่คารพธรรม ถงึอคต ิ เราเรยีกวา่ผูเ้ป็นขยะใน
บรษิทั บุคคลผูด้าํรงอยูใ่นธรรม ไมท่าํบาป ไมถ่งึอคต ิ เพราะฉนัทาคต ิโทสาคต ิ
โมหาคต ิภยาคต ิเป็นสตับุรษุทีน่่าสรรเสรญิ บุคคลเชน่นี้ เราเรยีกวา่ผูผ้ดุผอ่งใน
บรษิทั (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐/๓๒) 

ผูฝึ้กม้า ครสูอนมา้, ผูฝึ้กมา้ เชน่นายเกสผีูฝึ้กมา้ดว้ยวธิสีภุาพ รุนแรง ถา้ฝึกไมไ่ดก้จ็ะฆา่
มนัเสยี มาในเกสสิตูร เกสสีารถผีูฝึ้กมา้ เกสสีารถผีูฝึ้กมา้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคถงึทีป่ระทบั พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัถามเกสสีารถผีูฝึ้กมา้ดงันี้วา่ “เกส ี
ทา่นนัน่แล เขารูก้นัทัว่ไปวา่เป็นสารถผีูฝึ้กมา้ กท็า่นฝึกมา้ทีค่วรฝึกไดอ้ยา่งไร” 
เกสสีารถทีลูตอบวา่ ขา้พระองคฝึ์กมา้ทีค่วรฝึกดว้ยวธิแีบบสภุาพบา้ง วธิแีบบ
รุนแรงบา้ง วธิทีัง้แบบสภุาพและแบบรุนแรงบา้ง พระผูม้พีระภาคตรสัถามต่อไป
อกีวา่ เกส ี ถา้มา้ทีค่วรฝึกของทา่นฝึกไมไ่ดด้ว้ยวธิดีงักล่าวละ ทา่นจะทาํกบัมนั
อยา่งไร เกสสีารถทีลูตอบวา่ ถา้มา้ทีค่วรฝึกของขา้พระองคฝึ์กไมไ่ดด้ว้ยวธิี
ดงักล่าว ขา้พระองคจ์ะฆา่มนัเสยี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๑/๑๖๙) 

ผูเ้พียบพร้อมด้วยจรณะ ผูม้จีรณธรรม, ผูม้สีลีสงัวร มาในอชัเชลผลทายกเถราปทาน 
พระอชัเชลผลทายกเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน วา่ พระสมัมาสมั
พทุธเจา้พระนามวา่อชนิะ(สทิธตัถะ) ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ย จรณะ ฉลาดในสมาธ ิ
เป็นมนีุ ขา้พเจา้ถอืผลรกฟ้ามขีนาดเทา่หมอ้ ถอืรม่ใบไมแ้ลว้ไดถ้วายพระศาสดา 
ในกปัที ่ ๙๔ นบัจากกปัน้ีไป จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๕๕/๘๔,ข.ุ
อป.(ไทย)๓๓/๗๔/๑๙๕,ข.ุอป.อ. (บาล)ี๑/๕๕๕/๓๔๙) 

ผูม้ากด้วยปัญญา ผูห้นกัในปัญญา, ผูม้ากดว้ยปัญญา, ผูโ้น้มไปในปัญญา, ผูห้ลุดพน้ไปดว้ย
ปัญญา 

 บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูห้นกัดว้ยปัญญา ผูป้ระพฤตดิว้ยปัญญา มปัีญญา
เป็นทีอ่าศยั น้อมไปดว้ยปัญญา มปัีญญาเป็นธงชยั ประพฤตอิยูด่ว้ย มปัีญญาที่
แจม่แจง้ มคีวามประพฤตงิดเวน้ดว้ยปัญญาทีแ่จ่มแจง้ หนกัในปัญญามากดว้ย



 

๓๔๕๘ 
 

 

ปัญญา โน้มไปในปัญญา น้อมไปในปัญญา เงือ้มไปในปัญญา น้อมจติไปใน
ปัญญา หลุดพน้ไปดว้ยปัญญา มปัีญญาเป็นใหญ่ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖/๕๕๓) 

ผูม้ ีใจข ุ่นมวั ผูช้งิชงั, ผูมุ้ง่รา้ย, ผูม้ใีจพยาบาท 
 พระผูม้พีระภาคตรสัถงึความโกรธเกดิขึน้ในฐานะอนัไมส่มควร ใจปองรา้ย ชงิชงั

เกลยีดชงั ใจพยาบาท ใจแคน้เคอืง ความไมแ่ชม่ชืน่แหง่จติเหน็ปานนี้ น้ีตรสั
เรยีกวา่ ความโกรธ อกีนยัหนึ่ง พงึทราบความโกรธมาก ความโกรธน้อย 
บางครัง้ความโกรธเพยีงทาํใหใ้จขุน่มวั ยงัไมถ่งึกบัหน้าเงา้หน้างอกม็ ี (ข.ุม.
(ไทย) ๓๐/๘/๖๗,๘/๖๘) 

ผูม้ ีใจต ัง้ม ัน่ ผูไ้มห่วัน่ไหว, ผูม้ ัน่คง, ผูห้นกัในธรรม ธรรมทีค่วรใหเ้กดิขึน้ คอื ความ
ตรกึของมหาบุรุษเป็นธรรมของบุคคลผูม้ใีจตัง้มัน่ ไมใ่ชธ่รรมของบุคคลผู้
มใีจไมต่ัง้มัน่ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๑ 

ผูม้ ีธรรมที่เสื่อมไป ภกิษุผูไ้มฟั่งธรรม, ผูเ้ลอะเลอืนในธรรม, ผูม้ธีรรมไมป่รากฏ, ผูไ้มรู่ธ้รรมที่
ไมเ่คยรู ้

 ทา่นพระสารบีุตรกล่าววา่ บุคคลผูม้ธีรรมทีเ่สือ่มไป พระผูม้พีระภาคตรสัไวด้ว้ย
เหตุน้ี คอื (๑) ไมไ่ดฟั้งธรรมทีย่งัไมเ่คยฟัง (๒) ธรรมทีภ่กิษุนัน้เคยฟังแลว้ ถงึ
ความเลอะเลอืน (๓) ธรรมทีภ่กิษุนัน้เคยสมัผสัดว้ยใจมาก่อน ไม่ปรากฏแก่เธอ 
(๔) ภกิษุนัน้ยอ่มไมรู่ธ้รรมทีย่งัไมเ่คยรู ้บุคคลผูม้ธีรรมทีไ่มเ่สือ่ม องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๕๕/๑๒๐) 

ผูม้ ีบทอนัเหน็แล้ว ผูเ้หน็ความไมเ่ทีย่ง, ผูเ้หน็ความไมน่่าชม, ผูเ้หน็ความเบื่อหน่าย, ผูเ้หน็
ความหลุดพน้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สงัขารทัง้หลายกฉ็นันัน้ เป็นสภาพไม่
เทีย่งไมย่ัง่ยนื ไมน่่าชืน่ชม ควรจะเบื่อหน่าย ควรคลายกาํหนดั ควรหลดุพน้ ใน
สงัขารทัง้ปวง ภกิษุทัง้หลาย ในขอ้นัน้ ใครจะรูใ้ครจะเชื่อวา่ แผน่ดนินี้และ
ขนุเขาสเินรุจกัถูกไฟไหมพ้นิาศไม่เหลอือยู ่นอกจากอรยิสาวกผูม้บีทอนัเหน็แลว้ 
(โสดาบนั) องฺ.ทสก.(ไทย) ๓๗/๖๓/๑๑๗) 

ผูม้ ีปกติเหน็มลู ผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเหน็ทัง้ความเกดิและความดบัอนั
เป็นอรยิะ, ผูช้าํแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ เป็นผูม้ปัีญญา 
ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเหน็ทัง้ความเกดิและความดบัอนัเป็น
อรยิะ ชาํแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูม้ปัีญญา คอื 
ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณา เหน็ทัง้ความเกดิและความดบัอนัเป็น
อรยิะ ชาํแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ น้ีกเ็ป็นนาถกรณธรรม (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๘๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๑๕, 
ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๙,ม.ม,ู(ไทย) ๑๒/๔๔๙/๔๘๘,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๓๑/



 

๓๔๕๙ 
 

 

๑๕๘,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๕๙/๒๓๐, ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๖๐/๒๓๒,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐๓/
๓๓๑) 

ผูม้ ีปัญญา ผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเหน็ทัง้ความเกดิและความดบัอนัเป็น
อรยิะ, ผูช้าํแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ เป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ย
ปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเหน็ทัง้ความเกดิและความดบัอนัเป็นอรยิะ ชาํแรก
กเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ย
ปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณา เหน็ทัง้ความเกดิและความดบัอนัเป็นอรยิะ ชาํแรก
กเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ น้ีกเ็ป็นนาถกรณธรรม (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๕๕/๓๘๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๑๕, ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๙,ม.ม,ู(ไทย) ๑๒/๔๔๙/๔๘๘,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๓๑/๑๕๘,ข.ุจ.ู
(ไทย) ๓๐/๕๙/๒๓๐, ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๖๐/๒๓๒,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐๓/๓๓๑) 

ผูม้ ีลาภ ผูม้โีภคทรพัย,์ ผูไ้ดร้บัสิง่ทีม่ผีูนํ้ามามอบให ้เชน่ พระสวิลเีถระ ผูเ้ลศิทางมลีาภ 
 พระผูม้พีระภาคสรรเสรญิพระสวีลผีูเ้ลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเราผูม้ลีาภ 

(องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๐๗/๒๗,องฺ.เอกก.อ.(บาล)ี๑/๑๘๘/๑๑๒) 
ผูไ้ม ่ม ีทสัสนะ ผูไ้มม่รีูว้า่สมณะโคดมอนัใคร ๆ จะล่วงเกนิไมไ่ด ้
 มาในสกลกิสตูร เทวดาอกีองคห์น่ึงไดเ้ปล่งอุทานนี้ในสาํนกัของพระผูม้พีระภาค

วา่ “ทา่นจงดสูมาธทิีพ่ระสมณโคดมทรงเจรญิดแีลว้ จงดจูติทีพ่ระสมณโคดมทรง
ใหห้ลุดพน้ดแีลว้ จติทีเ่ป็นไปตามราคะพระสมณโคดมกไ็มใ่หน้้อมไปถงึแลว้ และ
จติของพระสมณโคดมไมต่อ้งตัง้ใจขม่และคอยหา้มปราม บุคคลใดพงึสาํคญัพระ
สมณโคดมเป็นบุรุษดุจนาค เป็นบุรุษดุจราชสหี ์ เป็นบุรุษอาชาไนย เป็นบุรุษผู้
ฝึกแลว้เหน็ปานนี้วา่ เป็นผูท้ีต่นจะล่วงเกนิได ้ บุคคลนัน้จะเป็นอะไรเล่านอกเสยี
จากผูไ้มม่ทีสัสนะ (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๓๘/๕๓,ส.ํส.อ. (บาล)ี๑/๓๘/๗๘) 

ผูไ้ม ่ม ีโรคอย่างยิ่ง ผูห้มดจด, ผูเ้ป็นนรชนเพราะความเหน็ รูจ้รงิ มาในสทุธฏัฐกสตูร พระสารี
บุตรเถระจะกล่าวอธบิายสทุธฏัฐกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราเหน็นรชนผู้
หมดจดวา่ เป็นผูไ้มม่โีรคอยา่งยิง่ ความหมดจดยอ่มมแีก่นรชนเพราะความเหน็ 
บุคคลเมือ่รูจ้รงิอยา่งนี้ กร็ูแ้ลว้วา่ความเหน็นี้ยอดเยีย่ม จงึเป็นผูต้ามพจิารณา
เหน็ความหมดจด เพราะฉะนัน้ ยอ่มเชือ่วา่ความเหน็นัน้เป็นญาณ (ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๒๓/๑๐๑) 

ผูไ้ม ่ม ีหน้ี ผูม้คีวามเพยีร, ผูช้นะสงคราม (กเิลส), พระผูม้พีระภาค ทา้วสหมับดพีรหมได้
ทลูอาราธนาพระผูม้พีระภาคแสดงธรรมเป็นพรหมนิคมคาถา วา่ ขา้แต่พระองค์
ผูม้คีวามเพยีร ผูช้นะสงคราม ผูนํ้าหมู่ ผูไ้มม่หีน้ี ขอพระองคโ์ปรดลุกขึน้เสดจ็
จารกิไปในโลก ขา้แต่พระผูม้พีระภาค ขอพระองคโ์ปรดแสดงธรรม เพราะสตัว์
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ทัง้หลายจกัเป็นผูรู้ท้ ัว่ถงึธรรม’(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๒/๓๐๗,ม.ม.ูอ. (บาล)ี๒/
๒๘๒/๘๗) 

ผูเ้ลิศ ผูเ้ลศิ,ผูป้ระเสรฐิเพราะอยูป่่าชา้เป็นวตัร กล่าวถงึภกิษุเป็นผูถ้อืการอยูป่่าชา้เป็น
วตัร เพราะมกัน้อย สนัโดษ ขดัเกลา ตอ้งการปฏบิตัใินวตัรอนัดงีาม ภกิษุใดเป็น
ผูถ้อืการอยูป่่าชา้เป็นวตัร ภกิษุน้ีเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิสดุ เปรยีบเหมอืนนมสด
เกดิจากแม่โค นมสม้เกดิจากนมสด เนยขน้เกดิจากนมสม้ เนยใสเกดิจากเนยขน้ 
ยอดเนยใสเกดิจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถอืวา่เป็นเลศิในบรรดานมสดเป็น
ตน้นัน้ ฉนัใด ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าชา้เป็นวตัร เป็นตน้นี้ เป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิสดุ 
เป็นประธาน สงูสุด และยิง่ใหญ่ทีส่ดุ ฉนันัน้ (อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๒๐๑/๒๒๖) 

ผูเ้ล ื่อมใส ผูศ้รทัธาในธรรมอรยิบุคคล, ผูเ้คารพนบัถอืต่อผูน้ัน้, ผูเ้ป็นเลศิทางเลื่อมใส เชน่ 
พระสรูอมัพฏัฐะและชวีกโกมารภฏัผูเ้ลศิในทางเลื่อมใส สาวกสรูอมัพฏัฐะ เลศิ
กวา่อุบาสกสาวกทัง้หลาย ผูเ้ลื่อมใสอยา่งแน่นแฟ้น และชวีกโกมารภจัจเ์ลศิกวา่
อุบาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ลื่อมใสเฉพาะบุคคล (อง.เอก.(ไทย) ๒๐/๒๕๖/
๓๒) 

ผูว้ ่าง่าย ผูร้บัฟังคาํสอน, ผูป้ระพฤตโิดยสุจรติ, ผูไ้มห่วัดือ้ถอืรัน้ มาในปฐมโสวจสัสตา
สตูร ความเป็นผูว้า่งา่ย ภกิษุทัง้หลาย เมือ่คนืนี้ เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาองค์
หน่ึง ไดก้ล่าวกบัเราดงันี้วา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๗ ประการนี้ ย่อม
เป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแก่ภกิษุ ไดแ้ก่ (๑) ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระ
ศาสดา (๒) ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระธรรม (๓) ความเป็นผูม้คีวาม
เคารพในพระสงฆ ์ (๔) ความเป็นผูม้คีวามเคารพในสกิขา (๕) ความเป็นผูม้ี
ความเคารพในสมาธ ิ(๖) ความเป็นผูว้า่งา่ย (๗) ความเป็นผูม้กีลัยาณมติร (มติร
ด)ี (ข.ุสตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๔/๕๒) 

ผูว้ ่ายาก พระภกิษุผูห้วัดือ้, ผูถ้อืรัน้, ผูม้คีวามประพฤตไิมส่มควร, ผูน้ี้เป็นผูท้าํศลีใหข้าด 
 มาในกตัถสีตูร พระตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคตผูไ้ดฌ้าน ฉลาดในสมาบตั ิ

ฉลาดในจติ ของผูอ้ื่น ฉลาดในการกาํหนดรูจ้ติของผูอ้ื่น กาํหนดรูใ้จดว้ยใจแลว้ 
ยอ่มรูช้ดัซึง่ภกิษุนัน้อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูน้ี้เป็นผูท้าํศลีใหข้าด ใหท้ะล ุ ใหด้า่ง ให้
พรอ้ย ไมช่อบทาํต่อเนื่อง และรูว้า่ ‘ทา่นผูน้ี้เป็นผูว้า่ยาก มคีวามประพฤตไิม่
สมควร’ กค็วามเป็นผูว้า่ยาก (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๕/๑๘๘) 

ผูวิ้นิจฉัยคดี ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูพ้จิารณาคด,ี ผูไ้กล่เกลีย่ปัญหาแก่บุคคลสองฝ่าย 
 มาในทพัภปุปผชาดก สนุขัจิง้จอกชือ่ทพัภปุปผะ นากทีเ่ทีย่วไปในน้ําลกึพดูกบั

นากทีเ่ทีย่วไปตามรมิฝัง่วา่ ทาํไมหนอ ทา่นเกดิอยูบ่นบกจงึจบัปลาในน้ําได ้ น่ี
ทา่นผูร้่วมชวีติ ฉนัถามแลว้โปรดบอก ทา่นไดม้าอยา่งไร สนุขัจิง้จอกตอบวา่ 
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เพราะการทะเลาะกนั สตัวจ์งึผา่ยผอม ทรพัยจ์งึสิน้ไป พวกนากเสือ่มเพราะการ
ทะเลาะกนั แมม่ายาว ี เธอจงกนิปลาตะเพยีนเถดิ ในหมูม่นุษยก์เ็ชน่เดยีวกนั 
เกดิการทะเลาะในทีใ่ด กจ็ะพากนัไปหาผูต้ ัง้อยูใ่นธรรมในทีน่ัน้ ผูว้นิิจฉยัคดนีัน้
เป็นผูต้ดัสนิใหพ้วกเขา ในการทะเลาะนัน้กจ็ะพากนัหมดสิน้ทรพัยไ์ป พระคลงั
หลวงกจ็ะเพิม่พนู (ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๓๘/๒๖๑) 

ผูวิ้เศษ ผูเ้ป็นจอมคน,ผูข้า้มโอฆะได,้ ผูต้ดัความสงสยัไดแ้ลว้ โคปกเทพบุตรกล่าววา่ 
คนธรรพ ์๓ ตน ผูห้น่ึงคงเกดิในหมูค่นธรรพอ์ยูใ่นภพนี้ อกี ๒ ทา่นดาํเนินตาม
ทางสมัโพธ ิ เพราะเป็นผูม้จีติมัน่คง ยอ่มเยย้เทวโลกได ้ การประกาศธรรมใน
ศาสนานี้เป็นเชน่นี้ ไมม่พีระสาวกรปูไหนจะสงสยัอะไรในการประกาศธรรมนัน้
เลย พวกขา้พระองคข์อนอบน้อมพระชนิพทุธเจา้ ผูท้รงเป็นจอมคน ทรงขา้ม
โอฆะได ้ทรงตดัความสงสยัไดแ้ลว้ บรรดาคนธรรพ ์๓ ตนนัน้ ๒ ตนรูธ้รรมอนัใด
ของพระองคแ์ลว้ ถงึความเป็นผูว้เิศษไปเกดิในหมูพ่รหมชัน้พรหมปุโรหติา 
บรรลุคุณวเิศษแลว้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๔) 

ผูส้งบ ผูย้ิง่ใหญ่, ผูแ้กลว้กลา้, ผูป้ระเสรฐิ, ผูร้ะงบันิวรณ์ มาในโลกสตูรวา่ เทวดาและ
มนุษยท์ัง้หลาย ทีถ่งึพระพทุธเจา้วา่เป็นสรณะ มาประชุมกนั นมสัการพระองคผ์ู้
ยิง่ใหญ่ ทรงแกลว้กลา้ เทวดาและมนุษยท์ัง้หลายนมสัการพระพทุธเจา้นัน้ ผู้
ยิง่ใหญ่ ทรงแกลว้กลา้ดว้ยการสรรเสรญิวา่ เป็นผูฝึ้กตนทีป่ระเสรฐิสดุในหมูผู่ฝึ้ก
ตนทัง้หลาย เป็นผูข้า้มพน้ทีป่ระเสรฐิกวา่ผูข้า้มพน้ทัง้หลาย ในโลกพรอ้มทัง้เท
วโลก ไมม่บีุคคลทีเ่ปรยีบเทยีบกบัพระองคไ์ด ้(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓/๓๙, 
ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๘/๘๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๖,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๔๗/๓๙๓,ข.ุ
จ.ู(ไทย) ๓๐/๑๗/๑๐๕,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๕๖/๒๒๔) 

ผูส้อดส่ายจกัษุ ผูเ้ทีย่วไปไมแ่น่นอน, ผูล้อกแลก, ผูเ้ทีย่วไปเพือ่สอดสา่ย ภกิษุบางรปูใน
ธรรมวนิยันี้เป็นผูม้ตีาลอกแลก คอื เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเป็นคนมตีา
ลอกแลกดว้ยคดิวา่ “รปูทีย่งัไมเ่คยด ูเราควรด ูรปูทีเ่ราเคยดแูลว้ควรผา่นไปเลย” 
จงึเป็นผูข้วนขวายการเทีย่วนาน และการเทีย่วไปไมแ่น่นอน จากอารามหน่ึง
ไปสูอ่กีอารามหน่ึง เพือ่ดรูปู ภกิษุชือ่วา่เป็นผูส้อดสา่ยจกัษุ เป็นอยา่งนี้ (ข.ุม.
(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๔) 

ผูส้ ืบสกลุ ผูเ้ป็นทายาท, ผูเ้ป็นลกู, ผูเ้ป็นหลาน, ผูเ้ป็นเหลน มาในกุฏกิาสตูร เทวดาทลู
ถามพระผูม้พีระภาควา่ ทา่นไมม่กีระทอ่มหรอื ทา่นไมม่รีงัหรอื ทา่นไมม่ผีูส้บื
สกุลหรอื ทา่นเป็นผูห้ลุดพน้จากเครือ่งผกูแลว้หรอื พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
แน่นอน เราไมม่กีระทอ่ม แน่นอน เราไม่มรีงั แน่นอน เราไมม่ผีูส้บืสกุล แน่นอน 
เราเป็นผูห้ลุดพน้จากเครือ่งผกูแลว้ (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๙/๑๗) 
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ผูส้ ื่อสาร ผูต้ดิต่อเรือ่งราว, ผูส้ง่ต่อเรือ่งราว พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการทาํหน้าที่
เป็นตวัแทนและผูส้ือ่สาร พระสมณะโคดมทรงเวน้ขาดจากการทาํหน้าทีเ่ป็น
ตวัแทนและผูส้ือ่สาร เชน่ทีส่มณะพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขา
ใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนและผูส้ือ่สารอยา่งนี้ คอื รบัเป็นสือ่ให้
พระราชา ราชมหาอาํมาตย ์  กษตัรยิ ์พราหมณ์ คหบดแีละกุมารวา่ ‘ทา่นจงไป
ทีน้ี่หรอืทีโ่น้น จงนําเอาสิง่นี้ไปจงเอาสิง่นี้มาจากทีโ่น้น’ หรอื พระสมณโคดมทรง
เวน้ขาดจากการพดูหลอกลวงและการพดูเลยีบเคยีง เชน่ทีส่มณะพราหมณ์ผู้
เจรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัพดูหลอกลวง เลยีบเคยีง 
หวา่นลอ้ม พดูและเลม็ ใชล้าภต่อลาภ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๐/๕,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๙/๘,
ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๙๔/๖๖,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๐๓/๖๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๑๑/๔๔๘,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๔, ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๔๑๘/๕๒๔,ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๒,ม.อุป.
(ไทย) ๑๔/๑๐๒/๑๒๓) 

ผูเ้สื่อมกร็ ู้ได้ง่าย ผูช้งัธรรม, ผูม้อีสตับุรุษเป็นทีร่กั, ชอบใจในธรรมของอสตับุรุษ 
 เทวดาตนหน่ึงกล่าววา่ ขา้พระองคท์ลูถามถงึคนผูม้แีต่ความเสือ่มกบัพระผูม้ี

พระภาคผูโ้คดมวา่ อะไรเป็นทางแหง่ความเสือ่ม พระผูม้พีระภาคตรสัตอบดงันี้ 
ผูเ้จรญิกร็ูไ้ดง้า่ย ผูเ้สือ่มกร็ูไ้ดง้า่ย คอืผูเ้จรญิจะใครธ่รรม ผูเ้สือ่มจะชงัธรรม กร็ู้
ไดง้า่ย ผูเ้สือ่มคอื คนทีม่อีสตับุรุษเป็นทีร่กั ไมท่าํสตับุรุษใหเ้ป็นทีร่กั ชอบใจ
ธรรมของอสตับุรุษ นัน้เป็นทางแหง่ความเสือ่ม (ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๙๒/๕๒๓) 

ผูเ้สื่อมชงัธรรม ผูช้งัธรรม, ผูห้น่ายธรรม, ผูม้อีสตับุรุษเป็นทีร่กั ขอบใจในธรรมของอสตับุรุษ 
 เทวดาตนหน่ึงทลูถามถงึคนผูม้แีต่ความเสือ่มกบัพระผูม้พีระภาคผูโ้คดมวา่ 

อะไรเป็นทางแหง่ความเสือ่ม พระผูม้พีระภาคตรสัตอบดงันี้ ผูเ้จรญิกร็ูไ้ดง้า่ย ผู้
เสือ่มกร็ูไ้ดง้า่ย  ผูเ้จรญิใครธ่รรม ผูเ้สือ่มชงัธรรมกร็ูไ้ดง้า่ย ผูเ้สือ่ชงัธรรมคอื คน
ทีม่อีสตับุรุษเป็นทีร่กั ไมท่าํสตับุรษุใหเ้ป็นทีร่กั ชอบใจธรรมของอสตับุรษุ นัน้
เป็นทางแหง่ความเสือ่ม (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๒/๕๒๓) 

ผูใ้หญ่บา้น ผูเ้ป็นหวัหน้าหมูบ่า้น, ผูนํ้าหมูบ่า้น, ผูไ้มม่กัโกรธ มาในคามณิสงัยตุ จณัฑสตูร 
ผูใ้หญ่บา้นชือ่จณัฑะ ทีก่รุงสาวตัถ ีผูใ้หญ่บา้นชือ่จณัฑะ (ดุรา้ย) เขา้ไปเฝ้าพระ
ผูม้พีระภาค ไดท้ลูถาม อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหค้นบางคนในโลกนี้ถงึ
ความนบัวา่ ‘เป็นคนดุรา้ย เป็นคนดุรา้ย’ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
“ผูใ้หญ่บา้น คนบางคนในโลกนี้ยงัละราคะ โทสะ และโมหะไมไ่ดเ้พราะละราคะ 
โทสะ และโมหะไมไ่ด ้ คนอื่นจงึยัว่ใหโ้กรธได ้ เมือ่คนอื่นยัว่ใหโ้กรธ ยอ่มแสดง
ความโกรธใหป้รากฏ เขาจงึถงึความนบัวา่ ‘เป็นคนดุรา้ย’ แต่คนบางคนในโลกนี้
ละราคะไดแ้ลว้ เพราะละราคะได ้คนอื่นจงึยัว่ใหโ้กรธไมไ่ด ้เมือ่คนอื่นยัว่ใหโ้กรธ 
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ยอ่มไมแ่สดงความโกรธใหป้รากฏ เขาจงึถงึความนบัวา่ ‘เป็นคนสงบเสงีย่ม’ 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๘/๓๕๓/๓๙๔,ส.ํส.(ไทย) ๑๘/๓๕๔/๓๙๔,ส.ํส.(ไทย) ๑๘/๓๕๕/
๓๙๔,ส.ํส.(ไทย) ๑๘/๓๕๖/๓๙๔,ส.ํส.(ไทย) ๑๘/๓๕๗/๓๙๔,องฺ.จตุกฺก (ไทย) 
๒๑/๔๕/๗๔) 

ผูอ้นุเคราะห์ ผูช้ว่ยเหลอื, ผูอุ้ดหนุน, ผูใ้หส้ิง่ของ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงคบสารบีตุร
และโมคคลัลานะเถดิ สารบีตุรและโมคคลัลานะเป็นภกิษุฉลาด เป็นผูอ้นุเคราะห์
เพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย สารบีตุรเปรยีบเหมอืนผูใ้หก้ําเนิดโมคคลัลานะเปรยีบ
เหมอืนผูบ้าํรุงเลีย้งทารกทีเ่กดิแลว้ สารบีุตรยอ่มแนะนําในโสดาปัตตผิล โมคคลั
ลานะยอ่มแนะนําในประโยชน์ทีส่งูสดุ สารบีุตรสามารถทีจ่ะบอก แสดง บญัญตั ิ
กาํหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ยซึง่อรยิสจั ๔ ไดโ้ดย พสิดาร” (ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๓๗๑/๔๑๗,ม.อุ.อ. (บาล)ี๓/๓๗๑/๒๒๓) 

ผูอ้ยู่ด ้วยธรรม ผูเ้รยีนสตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาตกะ อพัภตู
ธรรม และเวทลัละ มาในปฐมธมัมวหิารสีตูร บุคคลผูอ้ยูด่ว้ยธรรม ภกิษุรปูหน่ึง 
เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ ‘ผูอ้ยู่
ดว้ยธรรม ผูอ้ยูด่ว้ยธรรม’ ภกิษุชื่อว่าเป็นผูอ้ยูด่ว้ยธรรม ดว้ยเหตุเทา่ไรหนอ 
พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้เรยีนธรรม คอื สุตตะ เคยยะ 
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาตกะ อพัภตูธรรม และเวทลัละ เธอไม่
ปล่อย ใหว้นัคนืล่วงเลยไป ไมล่ะการหลกีเรน้อยู ่ ตามประกอบความสงบใจ 
ภายใน เพราะการเรยีนธรรมนัน้ ภกิษุชือ่วา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยธรรม (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๗๓/๑๒๓,องฺ.ปญจก.(ไทย) ๒๒/๗๔/๑๒๕) 

ผูอ้ยู่ในที่แจ้งเป็นวตัร ผูอ้ยูใ่นทีโ่ล่งแจง้, ผูอ้ยูใ่นทีไ่มล่ีล้บัปิดบงั อุปมาผูไ้มป่กปิดหรอืระแวง
ความผดิของตน มาในจฬูอสัสปุรสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งสิง่ทีม่ใิชส่มณะ
ดว้ยเครือ่งแบบและวตัร วา่ ภกิษุทัง้หลาย เราไม่กล่าววา่บุคคลผูอ้ยูใ่นทีแ่จง้เป็น
วตัรมคีวามเป็นสมณะ ดว้ยอาการเพยีงการอยูใ่นทีแ่จง้เป็นวตัร (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๔๓๗/๔๖๖) 

ผูอ้ยู่ป่าเป็นวตัร     ผูม้ปีฏปิทาอยูป่่าเป็นวตัร, ผูม้กัถอือรญัญกิวตัร มาในตงิสมตัตสตูร ภกิษุ 
๓๐ รปู เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระเวฬุวนั ... เขตกรุงราชคฤห ์ภกิษุ
ชาวเมอืงปาวาประมาณ ๓๐ รปู ทัง้หมดลว้นเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูเ้ทีย่ว
บณิฑบาตเป็นวตัร เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บงัสกุุลเป็นวตัร เป็นผูท้รงผา้ไตรจวีรเป็นวตัร 
พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ ภกิษุเหล่านัน้มใีจยนิดตี่างชืน่ชมพระ-
ภาษติของพระผูม้พีระภาค เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสั เวยยากรณภาษติน้ีอยู ่ จติ
ของภกิษุชาวเมอืงปาวาประมาณ ๓๐ รปู กห็ลุดพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมัน่ 
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(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๓๖/๒๒๖,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๘/๒๔๑, ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๑/
๒๔๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๒/๓๓๔)  

เผณปิณฑูปมสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยกลุ่มฟองน้ํา  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
ฝัง่แมน้ํ่าคงคาไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  แมน้ํ่าคงคานี้พงึพดัฟองน้ํากลุ่มใหญ่
มา  บุรุษผูม้ตีาดกีจ็ะพงึเหน็  เพง่  พจิารณาฟองน้ํากลุ่มใหญ่นัน้โดยแยบคายได ้ 
เมือ่เขาทาํเชน่นัน้  ฟองน้ํากจ็ะพงึปรากฏเป็นของวา่ง  เปล่า  หาสาระมไิดเ้ลย  
แมฉ้นัใด  ภกิษุเหน็  เพง่พจิารณารปูอยา่งใดอยา่งหนึ่งกฉ็นันัน้  ทัง้ทีเ่ป็นอดตี  
อนาคตและปัจจุบนั  ภายในหรอืภายนอก  หยาบหรอืละเอยีด  เลวหรอืประณีต  
ไกลหรอืใกลก้ต็ามโดยแยบคาย  เมือ่ทาํเชน่นัน้  รปูกจ็ะปรากฏเป็นของวา่ง  
เปล่า  หาสาระมไิดเ้ลย  สาระในรปูจะมไีดอ้ยา่งไร  เมือ่ฝนเมด็ใหญ่ตกในฤดู
สารท  ฟองน้ําเกดิขึน้และดบัไปบนผวิน้ํา  บุรุษผูม้ตีาดกีพ็งึเหน็  เพง่  พจิารณา
ฟองน้ํานัน้โดยแยบคายได ้  เมือ่ทาํเชน่นัน้  ฟองน้ํากจ็ะพงึปรากฏเป็นของวา่ง  
เปล่า  หาสาระมไิดเ้ลย  สาระในฟองน้ํานัน้จะมไีดอ้ย่างไร  แมฉ้นัใด  เวทนา
อยา่งใดอยา่งหนึ่งกฉ็นันัน้  พงึดคูวามพศิดารดงัในรปูทีผ่า่นมา  เมือ่เดอืน
สดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้นยงัอยู ่  พยบัแดดระยบิระยบัในเวลาเทีย่ง  บรุษุผูม้ตีาดกีจ็ะ
พงึเหน็  เพง่  พจิารณาพยบัแดดนัน้โดยแยบคายได ้ เมือ่ทาํเชน่นัน้  พยบัแดด
กจ็ะปรากฏเป็นของวา่งเปลา่เป็นตน้  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึ่งกฉ็นันัน้  พงึดู
ความพศิดารดงัในรปูทีผ่า่นมา  บุรุษผูต้อ้งการแก่นไมเ้ทีย่วเสาะแสวงหาแก่นไม ้ 
ถอืขวานทีค่มเขา้ไปสูป่่า  เขาเหน็ตน้กลว้ยใหญ่  ตรง  กาํลงัรุน่  ไมม่แีก่นในป่า
นัน้จงึตดัโคน  ตดัปลาย  แลว้ปอกกาบออก  เขาปอกกาบออกแลว้  ไมไ่ดแ้ม้
กระพีใ้นตน้กลว้ยนัน้  จะไดแ้ก่นแต่ทีไ่หนเล่า  บรุุษผูม้ตีาดกีจ็ะเหน็  เพง่  
พจิารณาตน้กลว้ยนัน้โดยแยบคายได ้  เมือ่ทาํเชน่นัน้  ตน้กลว้ยกจ็ะพงึปรากฏ
เป็นของวา่ง  เปล่า  หาแก่นมไิดเ้ลย  แก่นในตน้กลว้ยจะมไีดอ้ยา่งไร  แมฉ้นัใด  
สงัขารเหล่าใดเหล่าหน่ึงกฉ็นันัน้  พงึดคูวามพศิดารดงัในรปูทีผ่า่นมา  นกัมายา
กลหรอืลูกมอืนกัมายากลแสดงมายากลทีท่างใหญ่  ๔  แพรง่  บุรุษ  ผูม้ตีาดกี็
จะพงึเหน็  เพง่  พจิารณามายากลนัน้โดยแยบคายได ้ เมือ่ทาํเชน่นัน้  มายากล
กจ็ะพงึปรากฏเป็นของวา่ง  เปลา่  หาสาระมไิดเ้ลย  สาระในมายากลจะมไีด้
อยา่งไร  แมฉ้นัใด  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  กฉ็นันัน้  พงึดคูวามพศิดารดงั
ในรปูทีผ่่านมา (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๙๕/๑๘๐)  

เผา่ของมาร : เหล่ากอผูท้ีเ่ป็นอุปสรรคขดัขวาง คนผูท้ีม่ใีจบาปหยาบชา้ เป็นคาํกล่าวหาของ
พราหมณ์ทีก่ล่าวถงึคนวรรณะทีไ่มใ่ชพ่รามหณ์วา่เกดิจากพระบาทของพระ
พรหม  ดงัคาํในอคัคญัญสตูรทีพ่วกพราหมณ์กล่าวกะวาเสฏฐสามเณรและภาร
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ทวาชสามเณรไวว้า่ พราหมณ์เทา่นัน้เป็นบุตรเป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพระ
พรหม เกดิจากพระพรหม เป็นผูท้ีพ่ระพรหมสรา้งขึน้ เป็นทายาทของพระพรหม 
เจา้ทัง้สองมาละวรรณะทีป่ระสรฐิทีส่ดุ    เขา้ไปอยูใ่นวรรณะทีเ่ลวทราม คอื
สมณะโลน้ เป็นคนรบัใช ้ เป็นคนวรรณะตํ่า (กณัหโคตร) เป็นเผา่ของมาร เกดิ
จากพระบาทของพระพรหม (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๓/๘๔) 

เผา่พนัธ ุ ์: เชือ้สาย,เหล่ากอ ดงัคาํทีก่ล่าวไวใ้นอาฏานาฏยิสตูรกล่าวไวว้่า ทา้วธตรฐและ
พระโอรสเหล่านัน้  เหน็พระพทุธเจา้ผูต้ื่นแลว้ ผูเ้ป็นเผา่พนัธุแ์หง่พระอาทติย ์  
พากนัถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑/๒๗๘/๒๒๒) 

  คาํน้ีมปีรากฏหลายแหง่ เชน่  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๔๕๖/๕๗๕,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๒๔๒/๔๐, ๒๖/๗๑๕/๘๓,๒๖/๑๑๔๓/๑๔๓,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๖/๓๑๒, ข.ุชา.จตฺ
ตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๘๗/๔๘๕) 

เผา่พนัธ ุข์องโลก : เชือ้สายของชาวโลก หมายถงึพระพทุธเจา้แต่ละองค ์  ดงัคาํในอปทานตอน
หน่ึงวา่ พระโคดมผูเ้ป็นเผา่พนัธุข์องโลกจกัทรงตัง้เขา ผูบ้รรลุปฏสิมัภทิา    ทาํ
กจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้   ไมม่อีาสวะไวใ้นเอตทคัคะ เขามจีติเดด็เดีย่วเพือ่บาํเพญ็
เพยีร  เป็นผูส้งบระงบั  ไมม่อุีปธ ิ   มนีามวา่อุทายตีามโคตร (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๗/๓๙๐,๓๒/๕/๔๐๗,๓๒/๑๐/๔๐๘,๓๒/๓/๕๓๓,๓๒/๑๔/๕๓๕,๓๒/๒๕/
๓๕๑,๓๒/๕๙/๑๕๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖/๑๐๔,๓๓/๒๖/๓๖๙) 

เผา่พนัธ ุแ์ห่งพระญาติ : ชนผูเ้ป็นเครอืญาตขิองพระโคดมพทุธเจา้ หมายถงึพระกาฬุทา
ย ีดงัคาํในอปทาน พทุธวรรค ทีพ่ระกาฬุทายเีถระกลา่วถงึอดตีชาตขิองตนตอน
หน่ึงวา่ตนเคยบชูาพระพทุธเจา้ดว้ยดอกไมแ้ลว้ไดร้บัการพยากรณ์ไวว้า่ ในกปัที ่
๑๐๐,๐๐๐  (นบัจากกปัน้ีไป) พระศาสดาพระนามวา่โคดม  ตามพระโคตร ทรง
สมภพในราชสกุลโอกกากราช จกัอุบตัขิึน้ในโลก เขายนิดยีิง่ในกรรมของตน ถูก
กุศลมลูตกัเตอืนแลว้จกัเกดิเป็นเผ่าพนัธุแ์หง่พระญาตทิีก่่อใหเ้กดิความ
เพลดิเพลนิแก่พวกเจา้ศากยะ(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๗/๑๕๗) 

เผา่พนัธ ุแ์ห่งพระพรหม : เหล่ากอพระพรหม,ผูเ้กดิจากมาจากพรหม  หมายถงึคนวรรณะ
พราหมณ์ ดงัคาํทีพ่ราหมณ์กล่าวตอบพระปุณณเถรวีา่ เมื่อก่อน ฉนัเป็น
เผา่พนัธุแ์ห่งพระพรหม  วนันี้ ฉนัเป็นพราหมณ์จรงิ ฉนัไดว้ชิชา ๓ มคีวาม
สวสัด ี จบเวท และเป็นผูล้า้งบาปไดแ้ลว้,หรอืดงัคาํทีพ่ราหมณ์ผูเ้ป็นบดิากล่าว
ตอบพระโรหณิีเถรตีอนหน่ึงวา่ เมือ่ก่อน  พอ่เป็นเผา่พนัธุแ์ห่งพระพรหม  วนันี้ 
พอ่เป็นพราหมณ์ พอ่ไดว้ชิชา ๓  มคีวามสวสัด ีจบเวท    และเป็นผูล้า้งบาปได้
แลว้  (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๒๕๐/๕๙๕,๒๖/๒๙๑/๖๐๓) 
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แผน่ดิน : พืน้ดนิของโลก; รฐั, ประเทศ ดงัคาํทีพ่ระมหาโมคคลัลานะกราบทลูพระผูม้พีระ
ภาควา่ ขา้พระพทุธเจา้จะพลกิแผน่ดนิ เพือ่ใหภ้กิษุทัง้หลายไดฉ้นังว้นดนิ หรอื
ดงัคาํทีก่ล่าวถงึทา้วสหมับดพีรหมหม่อุตตราสงคเ์ฉวยีงบ่าขา้งหนึ่ง คุกเขา่เบือ้ง
ขวาลงบนแผน่ดนิ ประนมมอืไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาค (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๗/๑๐,
ว.ิม.(ไทย) ๔/๘/๑๒) 

  คาํวา่ แผน่ดนิ มปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ท.ีปา.(ไทย)  ๑๑/๘๑/๖๐,ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๒๒๘/๒๔๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๖/๗๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๒/๙๑,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๕๓/๑๙๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๔๙/๗๘,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๓,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๑/๓๔,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๔๕๒,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๔/๔๐,ข.ุ
ชา.ปญฺญาส. (ไทย) ๒๘/๑๐๘/๒๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๒/๔๗๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๔๖๖/๔๙๖) 

แผน่ดินใหญ่ : พืน้ดนิของโลกทีก่วา้งใหญ่ ดงัคาํในนขสขิาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  เธอทัง้หลาย จะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร    คอื ฝุ่ นเพยีงเลก็น้อย
ทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มานี้กด็ ีแผน่ดนิใหญ่น้ีกด็ ี    อยา่งไหนจะมากกวา่กนั 
หรอืดงัคาํในคทัทลูพทัธสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ แผน่ดนิใหญ่ยงัมเีวลาถูก
ไฟเผาพนิาศไป มอียูไ่ม่ได,้ในสตัตสรุยิสตูร พระผูม้พีระภาคอธบิายไวว้า่ 
แผน่ดนิใหญ่น้ีและขนุเขาสเินรุถูกไฟเผาผลาญ พนิาศ ไมเ่หลอือยู ่ (ส.ํนิ.(ไทย) 
๑๖/๗๔/๑๖๑,๑๖/๗๘/๑๖๔,๑๖/๗๙/๑๖๕,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๙๙/๑๙๐,ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๑๒๑/๖๓๔,๑๙/๑๑๓๑/๖๔๐,๑๙/๑๑๗๒/๖๕๓,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๖/
๑๓๔) 

แผน่ดินไหว : การสัน่สะเทอืนของแผน่ดนิทีรู่ส้กึได ้ ณ บรเิวณใดบรเิวณหนึ่งบนผวิโลก สว่น
ใหญ่เกดิจากการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลกทีร่องรบัผวิโลกอยู ่ บางครัง้เกดิจาก
ภเูขาไฟระเบดิ ในมหาปรนิิพพานสตูรและภมูจิาลสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึ
เหตุทีท่าํใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอย่างรุนแรง ๘ ประการ คอื(๑) น้ํากระเพือ่ม เพราะ
ดนิตัง้อยูบ่นน้ํา (๒) สมณพราหมณ์ ผูม้ฤีทธิเ์จรญิปฐวสีญัญาน้อย แต่เจรญิอาโป
สญัญามาก (๓) พระโพธสิตัวจุ์ตจิากภพดุสติลงสูพ่ระครรภ ์ (๔) ...ประสตูจิาก
พระครรภ ์ (๕) ตถาคตตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ (๖) ... ทรงประกาศ
ธรรมจกัรอนัยอดเยีย่ม (๗) ทรงปลงอายสุงัขาร (๘) ...ปรนิิพพานดว้อนุปาทิ
เสสนิพพานธาตุ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗๐/๑๑๗,๑๐/๑๗๑/๑๑๗,๑๐/๑๗๑/๑๑๘,๑๐/
๒๒๐/๑๖๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๐/๓๗๖,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๐๑/๔๒๗) 

แผเ่มตตา: ตัง้จติปรารถนาด ี ขอใหผู้อ้ื่นมคีวามสขุ ; คาํแผเ่มตตาทีใ่ชเ้ป็นหลกัวา่ “สพฺเพ  
สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา  สขุ ี  อตฺตานํ  ปรหิรนฺตุ”  แปลวา่ ขอสตัว์
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ทัง้หลาย, (ทีเ่ป็นเพอ่นทุกข ์ เกดิแก่ เจบ็ ตาย ดว้ยกนั) หมดทัง้สิน้, (จงเป็นสขุ
เป็นสขุเถดิ), อยา่ไดม้เีวรแก่กนัและกนัเลย, (จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ),อยา่ได้
เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนัเลย, (จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ) อยา่ไดม้ทุีกขก์ายทุกขใ์จ
เลย, จงมคีวามสขุกายสขุใจ, รกัษาตน (ใหพ้น้จากทุกขภ์ยัทัง้สิน้)เถดิ.” 
[ขอ้ความในวงเลบ็เป็นสว่นทีเ่พิม่เขา้มาในคาํแปลเป็นไทย] ผูเ้จรญิเมตตาธรรม
อยูเ่สมอ จนจติมัน่ในเมตตา  มเีมตตาเป็นคุณสมบตัปิระจาํใจ  จะไดร้บัอานิสงส ์
คอืผลด ี๑๑ ประการ  คอื (๑)  หลบัเป็นสขุ (๒) ตื่นกเ็ป็นสขุ (๓)  ไม่ฝันรา้ย (๔) 
เป็นทีร่กัของมนุษยท์ัง้หลาย (๕) เป็นทีร่กัของอมนุษยท์ัง้หลาย  (๖) เทวดาย่อม
รกัษา (๗) ไม่ตอ้งภยัจากไฟ ยาพษิ หรอืศสัตราวุธ (๘) จติเป็นสมาธงิา่ย (๙) สี
หน้าผอ่งใส (๑๐) เมือ่จะตาย ใจกส็งบ ไมห่ลงใหลไรส้ต ิ (๑๑) ถา้ยงัไมบ่รรลุคณุ
พเิศษทีส่งูกวา่ยอ่มเขา้ถงึพรหมโลก อน่ึง การแผเ่มตตานี้ สาํหรบัทา่นทีช่าํนาญ 
เมือ่ฝึกใจใหเ้สมอกนัต่อสตัวท์ัง้หลายไดแ้ลว้ จะทาํจติใหค้ล่องในการแผไ่ปใน
แบบต่างๆ  แยกไดเ้ป็น ๓ อยา่ง (ดเูทยีบในข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๒/๔๐๖) คอื (๑) 
แผไ่ปทัว่อยา่งไมม่ขีอบเขต เรยีกวา่”อโนธโิสผรณา”  (อยา่งคาํแผเ่มตตาทีย่กมา
แสดงขา้งตน้) (๒) แผไ่ปโดยจาํกดัขอบเขต  เรยีกวา่ “โอธโิสผรณา” เชน่วา่  
ขอใหค้นพวกนัน้พวกนี้ ขอใหส้ตัวเ์หล่านัน้เหล่าน้ี จงเป็นสขุ  (๓) แผไ่ปเฉพะ
ทศิเฉพาะทศิเฉพาะแถบ เรยีกวา่ “ทสิาผรณา”  เชน่ วา่ ขอใหม้นุษยท์างทศินัน้
ทศิน้ี ขอใหป้ระดาสตัวใ์นแถบนัน้แถบน้ี หรอืยอ่ยลงไปอกีวา่ ขอใหค้นจนคน
ยากไรใ้นภาคนัน้ภาคนี้จงมคีวามสขุ ฯลฯ ดงัคาํในจฬูวรรค ทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนัน้คงจะไมไ่ดแ้ผเ่มตตาจติใหต้ระกลูพญาง ู ๔ 
ตระกลู เพราะถา้ภกิษุนัน้แผเ่มตตาจติใหต้ระกลูพญาง ู๔ ตระกลูนี้ภกิษุนัน้กจ็ะ
ไมถู่กงกูดัถงึแก่มรณภาพ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๕๑/๑๔); ด ู เมตตา, อโนธโิสผรณา, 
โอธโิสผรณา, ทสิาผรณา, วกุิพพนา,สมีาสมัเภท 

แผร่ศัมี : คลีข่ยายกระจายแสงสวา่งทีพ่วยพุง่ออกจากจุดกลางออกไปใหม้ลีกัษณะแบน
ราบหรอืกวา้งกวา่เดมิ, กระจายแสงสวา่งออกไป ดงัคาํในจฬูนิทเทส ที่
พระปิงคยิเถระกล่าววา่ พระโคดมทรงเป็นเอกบุรุษ ประทบันัง่ทาํลายความมดื
อยู ่ ทรงรุง่เรอืง ทรงแผ่รศัม ีหรอืดงัคาํอธบิายในจฬูนิทเทสวา่   คาํวา่    ทรงแผ่
รศัม ี   ไดแ้ก่    ทรงแผร่ศัม ี   คอืทรงแผแ่สงสวา่ง    แผโ่อภาส    แผ่แสงสวา่ง
ดุจประทปี แผแ่สงสวา่งดุจโคมไฟ  แผแ่สงสวา่งรุง่โรจน์แผแ่สงโชตชิว่งรวม
ความวา่ พระโคดมนัน้...  ทรงรุง่เรอืง ทรงแผร่ศัม ี (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๖๑/
๓๙,๑๐๗/๓๖๖) 



 

๓๔๖๘ 
 

 

โผฏฐพัพตณัหา : อยากไดโ้ผฏฐพัพะ,ความทะยานอยากไดโ้ผฏฐพัพะ, เป็นขอ้ ๕ ในตณัหา ๖ 
คอื(๑) รปูตณัหา (๒) สทัทตณัหา (๓) คนัธตณัหา (๔) รสตณัหา (๕) โผฏฐพัพ
ตณัหา (๖) ธมัมตณัหา (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๐๑/๖๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/
๓๑๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๒๙/๓๓๙,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐) 

โผฏฐพัพธาต  ุ: ธาตุคอืโผฏฐพัพารมณ์,เป็นขอ้ ๕ ในธาตุ ๖ คอื รปูธาตุ สทัทธาตุ คนัธธาตุ รส
ธาตุ โผฏฐพัพธาตุ ธมัมธาตุ,เป็นขอ้ ๑๔ ในธาตุ ๑๘,ในวภิงัค ์อธบิายไวว้า่ปฐวี
ธาตุ ฯลฯ น้ีชือ่วา่โผฏฐพัพธาตุบา้ง น้ีเรยีกวา่    โผฏฐพัพธาตุ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๘๕/๑๗๐,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๑๘๔/๑๔๔อภ.ิป.
(ไทย)๓๖/๓๒/๑๑,๓๖/๑๗๑/๓๙,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๐/๑๗,๓๗/๒๕/๒๑) 

โผฏฐพัพนิมิต : นิมติคอืโผฏฐพัพะ,เครือ่งหมายคอืสิง่ทีถู่กตอ้งกาย มเียน็ รอ้น อ่อน แขง็ 
หยอ่น ตงึ เป็นตน้, เป็นขอ้ที ่ ๕ ในนิมติ ๖ ดงัคาํในมหานิทเทสวา่ รปูนิมติ... 
สทัทนิมติ ...คนัธนิมติ ...รสนิมติ  ... โผฏฐพัพนิมติ  ... ธมัมนิมติ พระตถาคต
ทรงละไดเ้ดด็ขาดแลว้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๓,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๗๙/๒๓๔) 

โผฏฐพัพราคะ : ราคะคอืโผฏฐพัพะ, ความกาํหนดัยนิดใีนกามารมณ์ในสิง่ทีถู่กตอ้งกาย มเียน็ 
รอ้น อ่อน แขง็ หยอ่น ตงึ เป็นตน้, ความใครใ่นกามคณุคอืสิง่ทีถู่กตอ้งกาย ดงั
คาํในกถาวตัถุทีพ่ระสกวาทถีามวา่ โผฏฐพัพราคะ นอนเนื่องอยูใ่นโผฏฐพัพธาตุ 
นบัเนื่องในโผฏฐพัพธาตุใชไ่หม ซึง่พระปรวาทกีต็อบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้  
(อภ.ิก.(หไทย)  ๓๗/๗๐๓/๓๕๒,๓๗/๗๗๔/๘๑๓,๓๗/๗๗๒/๘๑๒) 

โผฏฐพัพวิจาร : วจิารคอืโผฏฐพัพะ,ความตรองถงึโผฏฐพัพะ,ความตรองเกีย่วกบัโผฏฐพัพะ
,เป็นขอ้ที ่๕ ในวจิาร ๖ คอื รปูวจิาร สทัทวจิาร คนัธวจิาร รสวจิาร  โผฏฐพัพ
วจิารธมัมวจิาร(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓/
๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 

โผฏฐพัพวิตก : วติกคอืโผฏฐพัพะ, ความตรกึถงึโผฏฐพัพะ, ความตรกึเกีย่วกบัโผฏฐพัพะ, เป็น
ขอ้ที ่ ๕ ในวติก ๖ คอื รปูวติก (ความตรกึเกีย่วกบัรปู) สทัทวติก (ความตรกึ
เกีย่วกบัเสยีง)คนัธวติก(ความตรกึเกีย่วกบักลิน่)รสวติก(ความตรกึเกีย่วกบัรส) 
โผฏฐพัพวติก(ความตรกึเกีย่วกบัโผฏฐพัพะ) ธมัมวติก(ความตรกึเกีย่วกบั
ธรรมารมณ์) (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓/
๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 

โผฏฐพัพสมบตัิ : สมบตัคิอืโผฏฐพัพะ, ความถงึพรอ้มเรือ่งสิง่ทีส่มัผสั  ดงัคาํในปัฏฐาน อุป
นิสสยปัจจยัตอนหน่ึงวา่ บุคคลเมือ่ปรารถนาวรรณสมบตัทิีย่งัไมเ่กดิขึน้ จงึให้
ทาน สมาทานศลี รกัษาอุโบสถ  เมือ่ปรารถนาสทัทสมบตัทิีย่งัไมเ่กดิขึน้...คนัธ



 

๓๔๖๙ 
 

 

สมบตั ิ  ...  รสสมบตั ิ  ...  โผฏฐพัพสมบตั.ิ.. (อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๘/๕๖๓,๔๑/๙/
๕๕๓) 

โผฏฐพัพสญัเจตนา : เจตนาคอืโผฏฐพัพะ, ความจาํนงในโผฏฐพัพะ,ความจาํนงโผฏฐพัพะ, 
เป็นขอ้ที ่ ๕ ในสญัเจตนา ๖ คอื (๑)รปูสญัเจตนา(ความจาํนงรปู)  (๒) สทัท
สญัเจตนา(ความจาํนงเสยีง)  (๓) คนัธสญัเจตนา(ความจาํนงกลิน่)  (๔) รส
สญัเจตนา(ความจาํนงรส) (๕)โผฏฐพัพสญัเจตนา (ความจาํนงโผฏฐพัพะ) (๖) 
ธมัมสญัเจตนา (ความจาํนงธรรมารมณ์) (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๒๓/๓๑๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐) 

โผฏฐพัพสญัญา : สญัญาคอืโผฏฐพัพะ,ความกาํหนดหมายรูโ้ผฏฐพัพะ,กาํหนดหมายรู้
โผฏฐพัพะ,ความหมายรูโ้ผฏฐพัพะ, เป็นขอ้ที๕่ในสญัญา ๖คอื (๑)รปูสญัญา 
(กาํหนดหมายรูร้ปู)  (๒) สทัทสญัญา (กาํหนดหมายรูเ้สยีง)  (๓)คนัธสญัญา
(กาํหนดหมายรูก้ลิน่) (๔) รสสญัญา(กําหนดหมายรูร้ส)(๕)โผฏฐพัพสญัญา
(กาํหนดหมายรูโ้ผฏฐพัพะ)(๖)ธมัมสญัญา(กาํหนดหมายรูธ้รรมารมณ์)(ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๐,๑๐/๔๐๑/๓๓๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๘,ส.ํข.(ไทย)๑๗/
๕๖/๘๔,๑๗/๕๗/๘๙,๑๗/๓๐๗/๓๒๔,๑๗/๓๒๗/๓๓๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๓/
๕๗๕,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙) 

โผฏฐพัพะ : อารมณ์ทีจ่ะพงึถูกตอ้งดว้ยกาย, สิง่ทีถู่กตอ้งกาย เชน่ เยน็ รอ้น อ่อน แขง็ เป็น
ตน้ (ขอ้ ๕ ในอายตนะภายนอก ๖ และในกามคุณ ๕  (ว.ิม.(ไทย) ๔/๕๔/๖๔,ท.ี
ส.ี(ไทย) ๙/๒๑๓/๗๒,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๐๑/๖๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๖/๑๐๖,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๒/๑๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕/๒๒,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๒๓/๑๔๓,ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๓๐๓/๓๒๑,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔/๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๗/๑๒๑,องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๕/๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑/๔๑๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘/๔๐๑,ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๗๖๕/๖๘๔,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๘๑/๑๔๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๔๕/
๑๕๙,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓/๙,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๗/๕,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๒/๕๖๐,
อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๒๑๗/๑๒๒) 

โผฏฐพัพะทิพย  ์ : การสมัผสัหรอืถูกตอ้งทพิย,์หมายถงึสมัผสัทพิยอ์นัเป็นอารมณ์ทีพ่งึถูกตอ้ง
กายของเทวดา,เป็นขอ้ ๑ ในของทพิย ์ ๑๐ อยา่งของผูเ้กดิเป็นเทวดา คอือายุ
ทพิย ์ วรรณะทพิย ์ สขุทพิย ์ ยศทพิย ์ ความเป็นใหญ่ทพิย ์ รปูทพิย ์  เสยีงทพิย ์
กลิน่ทพิย ์รสทพิย ์โผฏฐพัพะทพิย ์ดงัคาํในลกัขณสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัเล่า
ถงึอดตีชาตใินภพอื่นชาตก่ิอนไวว้่า ตถาคตไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ ครอบงาํ
เทพเหล่าอื่นในเทวโลกนัน้  ดว้ยฐานะ ๑๐ คอือายทุพิย ์วรรณะทพิย ์สขุทพิยย์ศ



 

๓๔๗๐ 
 

 

ทพิย ์ ความเป็นใหญ่ทพิย ์ รปูทพิย ์ เสยีงทพิย ์ กลิน่ทพิย ์ รสทพิย ์ โผฏฐพัพะ
ทพิย ์(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๑/๑๖๔,๑๑/๒๔๐/๑๙๖) 

โผฏฐพัพะที่ควรเสพ : ความสมัผสัทางกายทีค่วรเสพ,หมายถงึโผฏฐพัพะทางกายทีบุ่คคล
เสพแลว้ อกุศลธรรมเสือ่มลง กุศลธรรมเจรญิขึน้จดัวา่เป็นโผฏฐพัพะทีค่วรเสพ 
(แต่) โผฏฐพัพะทางกายทีบุ่คคลเสพแลว้ กุศลธรรมเสือ่มลง อกุศลธรรมเจรญิ
ยิง่ขึน้ โผฏฐพัพะกายเชน่นี้เป็นสมัผสัทีไ่มค่วรเสพ ดงัคาํในสกักปัญหสตูรทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัถงึโผฏฐพัพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายไว ้ ๒ อยา่งคอืโผฏฐพัพะทีค่วร
เสพและโผฏฐพัพะทีไ่มค่วรเสพ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๖๕/๒๙๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๑๙/๑๕๑) 

โผฏฐพัพะที่พึงร ู้แจง้ : ความสมัผสัทีรู่ส้กึไดท้างกาย,โผฏฐพัพะทีส่มัผสัได ้ ดงัคาํในสกักปัญห
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โผฏฐพัพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายไว ้ ๒ อยา่งคอื
โผฏฐพัพะทีค่วรเสพและโผฏฐพัพะทีไ่มค่วรเสพ,ในจฬูนิทเทส  จดัเป็นขอ้ ๑ ใน
กามคุณ ๕  กล่าวคอื รปู รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา  อนัน่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 
ชวนใหร้กั ชกัใหใ้ครพ่าใจใหก้าํหนดั เสยีง ...กลิน่ ....รส ....โผฏฐพัพะทีพ่งึรูแ้จง้
ทางกาย  อนัน่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหร้กัชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้าํหนดั
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๖๕/๒๙๒,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๔๗/๔๖๙) 

โผฏฐพัพายตนะ : อายตนะคอืโผฏฐพัพะ,จดัเป็นอารมณ์ทีพ่งึทราบ เพราะเป็นสภาวะทีบุ่คคล
ถงึแลว้จงึกําหนดได,้เป็นอายตนะภายนอกขอ้ที ่๕ ในอายตนะ ๖ คอื (๑) รปูายต
นะ (อายตนะคอืรปู) (๒) สทัทายตนะ (อายตนะคอืเสยีง)  (๓) คนัธายตนะ 
(อายตนะคอืกลิน่)  (๔)  รสายตนะ (อายตนะคอืรส) (๕) โผฏฐพัพายตนะ 
(อายตนะคอืโผฏฐพัพะ) (๖) ธมัมายตนะ (อายตนะคอืธรรมารมณ์),เป็นขอ้ ๑๐ 
ในอายตนะ ๑๐ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๖,๓๖๐/๔๓๐,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,
อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๖๖/๑๑๗,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๒๓/๙,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๑๙/๑๗,
อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๒/๓,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๑๗/๕๕๖,อภ.ิป.(ไทย)๔๒/๑๘/๒๘๒,๔๒/
๘๓/๑๕๒,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๒๑/๔๑๘,๔๓/๒๕/๓๖๕,๔๓/๒๘/๓๐๒,๔๓/๒๙/
๑๕,๔๓/๑๗๐/๙๖) 

โผฏฐพัพารมณ์ : อารมณ์คอืโผฏฐพัพะ,อารมณ์คอืการสมัผสั, เป็นขอ้ ๑ ในอารมณ์ทีพ่งึทราบ 
๓ อยา่ง คอืคนัธารมณ์(กลิน่)  รสารมณ์(รส)  โผฏฐพัพารมณ์ (การสมัผสั) (ว.ิม.
(ไทย)๕/๒๔๔/๑๑,๕/๒๔๔/๑๒,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๘๙/๑๙๓) 

 
 
 



 

๓๔๗๑ 
 

 

อกัษร ฝ จาํนวน ๘ ศพัท ์
ฝนกหาปณะ : เมด็ฝนทีต่กมาเป็นกหาปณะ,ฝนเงนิฝนทองทีต่กมา  กท็าํใหค้นโลภอิม่ได ้ดงัคาํ

ในมนัธาตุราชชาดก ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ขึน้ชือ่วา่ความอิม่ในกามทัง้หลาย
ไมม่แีมด้ว้ยฝนกหาปณะ กามทัง้หลายมคีวามยนิดน้ีอยแต่มทุีกขม์าก บณัฑติรู้
ชดัแลว้อยา่งนี้  (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๒๓/๑๒๕) 

ฝนเจือลมหนาว : ฝนทีต่กพรํ่าพรอ้มลมหนาวพดั, ฝนทีต่กตลอด ๗ วนัพรอ้มลมหนาวพดัโชย
มา ดงัคาํในมหาวรรคและมจุจลนิทสตูร กล่าวไวว้า่ เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบั 
ณ ควงตน้มจุลนิท ์   ไดบ้งัเกดิเมฆใหญ่ขึน้ในสมยัมใิชฤ่ดกูาล  เป็นฝนเจอืลม
หนาวตกพราํตลอด ๗  วนั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๕/๘,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๑/๑๘๙) 

ฝนหอก : ฝนทีต่กเป็นหอก เป็นการบรรยายภาพของหา่ฝนชนิดต่างๆ มหีอก ดาบ เป็น
ตน้ทีเ่กดิในในโลกนัตนรก เป็นการทรมานสตัวน์รกผูม้กีรรมหยาบชา้ ดงัคาํวา่ 
ในโลกนัตนรกนัน้ มหีา่ฝนชนิดต่างๆ คอื ฝนหอก  ฝนดาบ ฝนแหลน  ฝนหลาว 
มปีระกายลุกวาว เหมอืนถา่นเพลงิตกลงบนศรีษะ สายอสันีบาตศลิาแดงโชนตก
ลงทบัสตัวน์รกผูม้กีรรมหยาบชา้ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๑๑/๓๘๕) 

ฝนแหลน : ฝนทีต่กเป็นแหลน เป็นการบรรยายภาพของหา่ฝนชนิดต่างๆ มหีอก ดาบ 
แหลน หลาว ทีเ่กดิในในโลกนัตนรก เป็นการทรมานสตัวน์รกผูม้กีรรมหยาบชา้ 
ดงัคาํวา่ ในโลกนัตนรกนัน้ มห่ีาฝนชนิดต่างๆ คอื ฝนหอก  ฝนดาบ ฝนแหลน 
ฝนหลาว มปีระกายลุกวาว เหมอืนถ่านเพลงิตกลงบนศรีษะ สายอสันีบาตศลิา
แดงโชนตกลงทบัสตัวน์รกผูม้กีรรมหยาบชา้ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๑๑/๓๘๕) 

ฝนอมตธรรม : ฝนคอือมตธรรม หมายถงึฝนคอืพระนิพพาน ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงใหต้ก
รดพระสาวกทัง้หลายมากกวา่ ๑,๐๐๐ รปู ดงัคาํในปโรสหสัสสตูรทีพ่ระวงัคี
สเถระกล่าวสรรเสรญิไวว้า่ ภกิษุกวา่ ๑,๐๐๐ รปู เขา้ไปเฝ้าพระสคุตผูท้รงแสดง
พระธรรมอนัปราศจากธุล ีคอืนิพพานอนัไมม่ภียัแต่ทีไ่หน ฯลฯ พระผูม้พีระภาค
ทรงพระนามวา่นาคะเป็นพระฤๅษผีูส้งูสดุกวา่ฤๅษทีัง้หลายทรงโปรยฝนอมต
ธรรมใหต้กรดพระสาวกทัง้หลาย,ในวงัคสีเถรคาถากลา่วไวว้า่ พระผูม้พีระภาค
ทรงพระนามวา่นาคะ ทรงเป็นพระฤๅษผีูส้งูสดุกวา่บรรดาฤๅษทีัง้หลายทรงโปรย
ฝนอมตธรรมใหต้กรดเหล่าพระสาวกคลา้ยฝนหา่ใหญ่ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๖/
๓๑๕,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๔๙/๕๔๓) 

ฝัง่นี้ : รมิขอบทีอ่ยูใ่กล ้ ในธรรมบทกล่าวถงึสกักายทฏิฐ ิดงัคาํในปารงัคมสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลาย  ธรรม(อรยิมรรค) ๘ ประการนี้ทีบ่คุคลเจรญิ ทาํ
ใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ถงึฝัง่โน้น จากฝัง่นี้ หรอืดงัคาํในธมัมสัสวนวตัถุพระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในหมูม่นุษย ์ เหลา่ชนผูไ้ปถงึฝัง่โน้น มจีาํนวนน้อย สว่นหมู่



 

๓๔๗๒ 
 

 

สตัวน์อกนี้เลาะไปตามฝัง่นี้ ทัง้นัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๔/๓๓,๑๙/๑๙๘/๑๓๑,๑๙/
๘๑๓/๓๗๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๗/๗๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๗/๒๖๙,๒๔/
๑๑๘/๒๗๑,๒๔/๑๖๙/๓๐๔,๒๔/๑๗๐/๓๐๖,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๘๕/๕๕,๒๕/๓๘๕/
๑๕๓,ข.ุสุ.(ไทย)๒๕/๑๐๕๕/๗๕๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  ฝัง่น้ี  หมายถงึสกักายทฏิฐ ิ  (ความเหน็วา่เป็น
อตัตาของตน)  (ข.ุธ.อ.(บาล)ี๔/๔๕)  หรอืหมายถงึวฏัฏะ  (ส.ํม.อ.(บาล)ี ๓/๓๑-
๔๐/๑๙๖)  

ฝัง่โน้น : รมิขอบทีอ่ยูไ่กล,ฝัง่ทีอ่ยูต่รงขา้มกนั  ในธรรมบทกล่าวถงึนิพพาน ดงัคาํในปารงั
คมสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรม(อรยิมรรค) ๘    ประการนี้ทีบุ่คคลเจรญิ 
ทาํใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ถงึฝัง่โน้นจากฝัง่นี้,หรอืดงัคาํในอาสวีโิสปมสตูร 
กล่าวถงึบุรุษรวบรวมหญา้    ไม ้   กิง่    และใบมาผกูเป็นแพแลว้    อาศยัแพ
นัน้ใชม้อืและเทา้พยายามไปจน ถงึฝัง่โน้นโดยสวสัด ี เป็นผูล้อยบาปดาํรงอยูบ่น
บก หรอืดงัคาํในธมัมสัสวนวตัถุ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชนเหลา่ใดประพฤติ
ตามธรรม ในธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวโ้ดยชอบ  ชนเหล่านัน้จกัขา้มพน้
วฏัฏะอนัเป็นบ่วงมารทีข่า้มไดแ้สนยากไปถงึฝัง่โน้นได(้ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๗/
๒๓๘,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๔/๓๓,๑๙/๑๙๘/๑๓๑,๑๙/๘๑๓/๓๗๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๔๗/๗๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๗/๒๖๙,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๘๕/๕๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หมายถงึนิพพาน  (องฺ.ทสก.อ.(บาล)ี ๓/๑๑๗-
๑๑๘/๓๗๕,ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๔/๔๕,  ส.ํม.อ.  (บาล)ี ๓/๓๑-๔๐/๑๙๖)  

ฝัง่ใน : สิง่ทีม่ภีายในตน หมายถงึสงัโยชน์เบือ้งตํ่า  ๕  ประการ ดงัคาํในอุรคสตูร ทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูก้ําจดัความโกรธทีเ่กดิขึน้ได ้ เหมอืนหมองกูาํจดัพษิงู
ทีแ่ผซ่่านไปดว้ยยากาํจดัพษิ ชือ่วา่ละฝัง่ในได ้ ดุจงลูอกคราบทิง้ไปฉะนัน้  (ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๑/๔๙๙) 

  อรรถกถาอธบิายไวว้า่ คาํวา่ ฝัง่ใน หมายถงึสงัโยชน์เบือ้งตํ่า๕  ประการคอื
(๑)สกักายทฏิฐ(ิความเหน็วา่เป็นอตัตาของตน) (๒)  วจิกิจิฉา  (ความลงัเล
สงสยั)  (๓)  สลีพัพตปรามาส  (ความถอืมัน่ศลีและวตัร)  (๔)  กามราคะ (ความ
กาํหนดัในกาม) (๕) ปฏฆิะ (ความกระทบกระทัง่ในใจ)  (ข.ุสุ.อ.  (บาล)ี ๑/๑/
๑๒)  

 
 
 
 



 

๓๔๗๓ 
 

 

อกัษร พ จาํนวน ๗๓๑ ศพัท ์
พกชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยนกยาง วา่ดว้ยนกยางเจา้เล่ห ์ ม๒ี ชาดก แต่เป็นคนละเรื่องกนั 

กล่าวคอื  
 1.พกชาดก ๑ ชาดกวา่ดว้ยนกยาง  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ รุกขเทวดาโพธสิตัว์

สถติอยู่ทีต่น้กุ่มใกลฝั้ง่บงึใหญ่แหง่หนึ่งไดเ้หน็เหตุอศัจรรยท์ีน่กยางเจา้เล่ห์
หลอกกนิปลาหมดทัง้สระทีอ่ยูก่ลางป่า ตัง้ใจจะหลอกกนิป ู แต่กลบัถูกปหูลอก
หนีบคอขาดตาย โดยทีม่นัไปหลอกใหป้ลาหลงเชือ่วา่มสีระน้ําจะนําไปปล่อยที่
นัน้ พวกปลาหลงเชือ่จงึถูกมนัคาบมากนิทีต่น้กุ่มนัน้จนหมดสิน้  เมื่อหมดปลาที่
สระนัน้แลว้ยงัเหลอืปตูวัหนึ่งมนัคดิจะกนิปจูงึไปหลอกวา่จะพาปไูปอยูท่ีส่ระใหญ่ 
ปรููท้นัจงึแกลง้บอกวา่กลวัหล่นขอใชก้า้มคาบทีก่า้นคอนกยาง นกยางหลงกลจงึ
ยอมตามนัน้เพราะใจมุง่แต่จะกนิปใูหไ้ด ้  เมือ่ไปถงึตน้กุ่มทีฝั่ง่บงึใหญ่ มนับนิไป
จบัทีน่ัน้ตัง้ใจจะกนิป ู ปเูหน็กา้งปลาหล่นเกลื่อนกลาดทีโ่คนตน้กุม่จงึรูว้า่ถูกนก
ยางหลอกมากนิ จงึหนีบคอนกยางใหแ้น่น นกยางกลวัตายรอ้งขอชวีติแต่ปบูอก
วา่ใหบ้นิลงไปทีฝั่ง่น้ํา เมือ่ถงึแลว้จงึหนีบคอนกยางขาดตาย จงึไดใ้หส้าธุการแก่
ป ู  ผูท้ีห่ลอกคนอื่นกม็กัจะถูกคนอื่นหลอกเชน่กนั ผูท้ีส่รา้งใหทุ้กขแ์ก่คนอื่น  
ทุกขน์ัน้กต็กถงึตนเชน่กนั  บุคคลจงึไมค่วรสรา้งทกุขใ์หแ้ก่ใคร (ข.ุชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๓๘/๑๖) 

   2.พกชาดก๒ :  ชาดกว่าดว้ยนกยางเจา้เล่ห ์มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พญาปลา
โพธสิตัวเ์หน็ฝงูปลาบรวิารพากนัยกยอ่งนกยางทีม่ายนืทาํทหุีบปีกน่ิงซบเซาอยู ่
มองดงูดงามเหมอืนดอกโกมทุวา่ อยา่ไวใ้จในนกยางทีอ่ยูน่ิ่ง ๆ วา่จะคุม้ครองฝงู
ปลา พวกเจา้ไมรู่ป้กตขิองมนั เพราะไมรู่จ้งึพากนัสรรเสรญิ นกยางตวันี้ไมไ่ด้
คุม้ครองพวกเราหรอก  เพราะฉะนัน้มนัจงึไมข่ยบัปีก  การไดเ้หน็เพยีงรปูรา่ง
ภายนอกยงัไมส่ามารถบอกไดว้า่ดหีรอืเลว ต่อเมื่อไดเ้หน็พฤตกิรรมทีแ่สดงออก
แลว้นัน้แหละจงึจกัรูไ้ด ้  จงึไมค่วรไวว้างใจใครทีเ่พิง่ไดพ้บกนั (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) 
๒๗/๑๗๑/๑๑๑) 

พกพรหม : พรหมชือ่พกะ,พรหมชือ่วา่พก, พรหมองคน้ี์อยูใ่นพรหมโลก ในพกสตูร กล่าวไว้
วา่ พรหมองคน้ี์เคยเป็นอาจารยข์องพระผูม้พีระภาคในอดตีชาต ิ มอีาย ุ   
๑๐๐,๐๐๐ นิรพัพุท  มสีหายเกดิพรอ้มกนั ๗๒ องค ์ เพราะบุญกรรม สมยัทีอ่ยู่
มนุษยโลก สัง่สอนศษิยม์ากมาย และมศีษิยค์นหนึ่งชือ่วา่ กปัปมาณพ อยู่ฝัง่
แมน้ํ่าคงคา มคีวามเหน็ผดิวา่ พรหมสถานนี้เทีย่งยัง่ยนื มัน่คง แขง็แรง มคีวาม
ไมเ่คลื่อนไปเป็นธรรมดา พรหมสถานนี้  ไมเ่กดิไมแ่ก่ ไมต่าย ไม่จุต ิไมอุ่บตั ิก็
แลเหตุเครือ่งสลดัออกจากทุกขอ์ยา่งยิง่ นอกจากพรหมสถานนี้ไมม่ ีพระผูม้พีระ



 

๓๔๗๔ 
 

 

ภาคขณะอยูโ่คนตน้สาละใหญ่ในสภุควนัใกลเ้มอืงอุกกฏัฐา ไปปรากฏในพรหม
โลก เพือ่สนทนาแกค้วามเหน็ผดิ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๐๑/๕๓๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๗๕/๒๓๗),ในพกพรหมชาดก   พกพรหมกล่าวสดุดพีระผูม้พีระภาควา่ อายุ
ของขา้พระองคน่ี์    พระองคท์รงทราบชดัแน่นอนทัง้อย่างอื่นกย็งัทรงทราบดว้ย   
เพราะพระองคท์รงเป็นพทุธะอยา่งแทจ้รงิ  เพราะพระองคท์รงเป็นพทุธะนัน่
แหละจงึทรงมอีานุภาพ  รุ่งเรอืงอยา่งนี้    ทรงทาํพรหมโลกใหส้วา่งไสวอยู ่ (ข.ุ
ชา.(ไทย) ๒๗/๗๕/๒๖๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พรหมสถาน หมายถงึพกพรหมมคีวามเหน็วา่ พรหม
สถานพรอ้มทัง้รา่งกายเป็นภาวะทีเ่ทีย่ง (ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๕๐๑/๓๑๒) 

พกพรหมชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพรตและศลีของพกพรหม  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พกพรหม
ไดแ้สดงความเหน็ผดิของตนวา่ ตนเองมอีายยุนืนานไมม่ทีีส่ ิน้สดุ เพราะได้
ทาํบุญไวพ้น้จงึพน้จากชาต ิ ชรา และมรณะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่อายุ
ของพกพรหมเพยีง ๑๐๐,๐๐๐ นิรพัพทุะ ไมม่ากอะไร และทรงแสดงอดตีชาติ
ของเขาวา่ ในอดตีชาตเิขาเป็นดาบสเคยชว่ยเหลอืพวกมนุษยพ์อ่คา้เกวยีนที่
อดน้ําใหไ้ดน้ํ้าดื่มเป็นจาํนวนมาก นัน้เป็นศลีและพรตของเขาในครัง้ก่อน ในอกี
ชาตหิน่ึงเขาเป็นดาบสเคยชว่ยพวกมนุษยท์ีถู่กโจรปลน้ใหป้ลอดภยั นัน้เป็นศลี
และพรตของเขา   ในอกีชาตหิน่ึงเขาเคยเป็นดาบสไดช้ว่ยเหลอืชาวบา้นนกัเลง
สรุาทีอ่ยูก่าํลงัแล่นเรอืสาํราญกนิสรุาล่องตามแมน้ํ่าคงคาไมใ่หพ้ญานาคทาํ
อนัตรายได ้ นัน่กเ็ป็นศลีและพรตของเขาและแสดงต่อไปวา่ ในอกีชาตหิน่ึง
พระองคเ์คยเป็นมาณพหนุ่มชือ่กปัปะเป็นศษิยข์องเกสวดาบสคอืตวัเขานัน่เอง 
เคยศรทัธาในขอ้วตัรปฏบิตัขิองเขาไดช้ว่ยรกัษาอาจารยจ์นหายจากโรค เมือ่
หายโรคแลว้ อาจารยไ์ดล้ะทิง้พระราชาทีบ่าํรุงอยา่งด ี ตามศษิยเ์ขา้ไปอยู่
กลบัไปอยูใ่นป่าหมิพานตต์ามเดมิ เพราะตดิใจในคาํสภุาษติของศษิย ์ เมือ่พระ
ผูม้พีระภาคทรงแสดงอดตีชาตขิองพกพรหมอยา่งชดัเจนอยา่งนี้ ทาํใหเ้ขา
ระลกึชาตไิดแ้ละเชือ่วา่พระพทุธเจา้เป็นผูต้รสัรูอ้ยา่งแทจ้รงิ เขาจงึเลกิ
ความเหน็ผดิ การถ่ายถอนความเหน็หรอืความเขา้ใจผดิของคน บางครัง้ทีเ่รา
เขา้ไปรูภ้มูขิองเขาไดห้มดนัน้แหละดเีพราะบางคนมภีมูหิลงัทีบ่กพรอ่งทีแ่สดง
แต่ภมูหิน้าเพือ่ปกปิดความบกพร่องในอดตีของตนทา่นัน้เอง แต่บณัฑติไมค่วร
โกรธคนเชน่นัน้ ควรแสดงความเหน็ใจแลว้แกไ้ขใหจ้งด ี (ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) 
๒๗/๖๘/๒๖๗) 

พกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพกพรหม  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ วดัพระเชตวนั  
พกพรหมไดเ้กดิทฏิฐชิัว่วา่ พรหมฐานะนี้เทีย่ง ยัง่ยนื ตดิต่อกนั คงที ่ไมเ่คลื่อน 



 

๓๔๗๕ 
 

 

ไมเ่กดิ ไมแ่ก่ ไมต่าย ไมจุ่ต ิไม่อุบตั ิ เครื่องสลดัออกจากทุกขอ์ยา่งอื่นนอกจาก
พรหมฐานะนี้ไมม่ ี  และเมือ่ถูกพระผูม้พีระภาคคดัคา้นจงึกราบทลูวา่ พวกขา้
พระองค ์๗๒ องค ์บงัเกดิในพรหมโลกนี้ เพราะบุญกรรม  ไมม่กีารเกดิและการ
แก่ การอุบตัใินพรหมโลกน้ีเป็นทีส่ดุแลว้ ชนจาํนวนมากอยากเป็นดงัพวกขา้
พระองค ์  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  เรารูว้า่ทา่นมอีาย ุ๑๐๐,๐๐๐ นิรพัพุท แลว้
ตรสับอกศลีวตัรของพรหมนัน้วา่  (๑) ทา่นไดช้ว่ยใหม้นุษยเ์ป็นอนัมาก ผู้
กระหายน้ําซึง่ถูกแดดแผดเผาในฤดรูอ้นไดด้ืม่น้ํา  (๒) ทา่นไดช้ว่ยปลดเปลือ้ง
ประชุมชน ซึง่ถูกโจรจบัทีต่ระกลูเอณิ  (๓) ทา่นไดช้ว่ยปลดเปลือ้งเรอืซึง่ถูก
นาคผูร้า้ยจบัไวใ้นกระแสของแมน้ํ่าคงคาเพราะความเอน็ดใูนหมูม่นุษย ์(๔) เรา
ไดเ้ป็นอนัเตวาสกิของทา่นนามวา่กปัปมาณพ จงึรูว้า่  ทา่นมคีวามรูด้ ี มวีตัร  
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๕/๒๓๗) 

พญานาค : งใูหญ่มหีงอน มหีลายตระกลู เชน่ ตระกลูพญางชูือ่วริปัูกษ์ ตระกลูพญางชูื่อเอ
ราปถะ ตระกลูพญางชูือ่ฉพัยาบุตร ตระกลูพญางชูือ่กณัหาโคตมกะ (ว.ิจ.ู(ไทย) 
๗/๒๕๑/๑๔) 

  มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เชน่ ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๘/๔๘,๔/๓๙/๔๙,๔/
๓๙/๕๐,ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๗/๖๓,๒๗/๘/๖๔,ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๗/๑๒๓,ข.ุ
ชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๖,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๘๙/๓๐๖,๒๘/๘๔๗/
๓๑๔,๒๘/๘๙๔/๓๒๑,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๘๖,๓๓/๑๓/๖๘๖,๓๓/๑๕/๖๐๘) 

พญานาคจมัเปยยะ :  พญานาคตนหนึ่ง มพีษิรา้ยแรงยิง่นกั มเีดชมาก อยูใ่นนาคพภิพ มี
น้องสาวตนองคห์น่ึงชือ่วา่สมุนา คราวหนึ่งมาถอือุโบสถศลีในมนุษยโลก ถกู
พราหมณ์คนหนึ่งจบัตวัใหแ้สดงละคร กไ็มท่าํรา้ยพราหมณ์ เพราะกลวัศลีขาด 
และถูกพระราชา เมอืงพาราณส ี แควน้กาส ี ชว่ยเหลอืโดยการถ่ายถอน ไดเ้ป็น
อสิระและเชญิชวนพระราชาไปยงันาคพภิพ และมอบสมบตัใิหเ้ป็นจาํนวนมาก 
(ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๕๓/๕๑๔,๒๗/๒๖๕/๕๑๗,๒๗/๒๖๙/๕๑๗) 

พญานาคธตรฏัฐะ : ชื่อพญานาคองคห์น่ึง เป็นลกูของทา้ววรุณนาคราชทีเ่กดิอยูใ่ตแ้มน้ํ่ายมุ
นา มบีรวิารเป็นอนัมาก ในภรูทิตัตชาดก กล่าวไวว้า่ พญานาคองคน้ี์เคยไปขอ
ธดิาของราชาแควน้วเิทหะ เมือ่พระราชาไมใ่หธ้ดิา พญานาคธตรฏัฐะจงึสัง่
บรวิารใหแ้ผพ่งัพานแก่ชาวเมอืงกาส ี แต่ไมเ่บยีดเบยีนผูใ้ด ทาํใหพ้ระราชายอม
ยกธดิาใหเ้ป็นภรรยา (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๘๗/๓๐๕) 

พญานาคมจุลินท ์: ชื่อพญานาคองคห์น่ึง อยูบ่รเิวณตน้มจุลนิท ์ ไมห่า่งจากแมน้ํ่าเนรญัชรา   
สามารถแปลงรา่งเป็นมนุษยไ์ด ้ เคยไดอ้อกจากทีอ่ยู่ของตนไปโอบรอบพระกาย
ของพระผูม้พีระภาคดว้ยขนด ๗  รอบ  แผพ่งัพานใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศยีร 



 

๓๔๗๖ 
 

 

ดว้ยหวงัวา่    ความหนาว อยา่ไดเ้บยีดเบยีนพระผูม้พีระภาค ความรอ้นอยา่ได้
เบยีดเบยีนพระผูม้พีระภาค สมัผสัจากเหลอืบ ยงุ ลม  แดด  สตัวเ์ลือ้ยคลาน 
อยา่ไดเ้บยีดเบยีนพระผูม้พีระภาค เมือ่พน้ ๗ วนัแลว้ ไดย้นืประนมมอืถวาย
อภวิาทอยูเ่บือ้งพระพกัตรพ์ระผูม้พีระภาค (ว.ิม.(ไทย) ๔/๕/๘,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/
๑๑/๑๘๙) 

  อรรถกถาอธบิายไวว้า่ สรุปสถานทีส่าํคญัทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็ประทบั
หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ตามนยัแหง่อรรถกถา  ดงันี้ 

  สปัดาหท์ี ่ ๑  ประทบัอยู ่ ณ  ควงตน้โพธิ ์
  สปัดาหท์ี ่  ๒  ประทบัอยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้โพธิ ์  เรยีกวา่  

อนิมสิสเจดยี ์
  สปัดาหท์ี ่  ๓  เสดจ็จงกรมไปมาระหวา่งตน้โพธิก์บัอนิมสิสเจดยี ์  เรยีก

บรเิวณนัน้วา่  รตนจงกรมเจดยี ์
  สปัดาหท์ี ่  ๔  ประทบัอยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของตน้โพธิ ์  เรยีก

บรเิวณนัน้วา่  รตนฆรเจดยี ์
  สปัดาหท์ี ่ ๕  ประทบัอยู ่ ณ  ตน้อชปาลนิโครธ  อยูห่่างไกลออกไป  ตัง้อยู่

ทางทศิตะวนัออกของตน้โพธิ ์
  สปัดาหท์ี ่ ๖  ประทบัอยู่  ณ  ตน้มจุลนิท ์ อยูห่่างไกลออกไป  ตัง้อยูท่างทศิ

ตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้โพธิ ์
  สปัดาหท์ี ่ ๗  ประทบัอยู ่ ณ  ตน้ราชายตนะ  อยูห่า่งไกลออกไป  ตัง้อยูท่าง

ทศิใตข้องตน้โพธิ ์(ว.ิอ.  (บาล)ี ๓/๔-๖/๘-๑๒,  ข.ุพทฺุธ.อ.  (บาล)ี๔๑๙-๔๒๐) 
พญานาคราช : หวัหน้าพญานาค,ประมุขของพญานาค  มปีรากฏในจตุโปสถยิชาดก ทีว่ธิุร

บณัฑติกล่าวอา้งถงึวา่ พญานาคราชกล่าวสรรเสรญิเรือ่งอะไร ซึง่พระราชาทัง้ ๔ 
องค ์กต็รสัตอบวา่ กล่าวสรรเสรญิขนัต ิซึง่ขนัต ิเป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๔ คอื ขนัต ิ
มอีาหารน้อย การละความอภริมย ์ และความไมก่งัวล เป็นธรรมของสมณะ (ข.ุ
ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๓๐/๓๒๖) 

พญานาควรณุ : ชือ่พญานาคตนหนึ่ง มปีรากฏในวธิุรชาดก เป็นราชาครองนาคพภิพ มธีดิา
ชือ่วา่อรินัทด ีมมีเหสนีามวา่วมิล เป็นพอ่ตาของปุณณกยกัษ์ เพราะปุณณกยกัษ์
นําวธิุรบณัฑติ แหง่พระเจา้โกรพัยะ มายงันาคพภิพไดส้าํเรจ็ จงึตอ้งยกธดิาของ
ตนใหปุ้ณณกยกัษ์ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๒๘/๔๔๒,๒๘/๑๖๒๙/๔๔๒) 

พญาเนื้อ : หวัหน้าฝงูเนื้อ, ในชวสกณุชาดก คาํวา่ พญาเนื้อ หมายถงึราชสหี,์ในเวสสนัตร
ชาดก หมายถงึ ราชสหี ์  เสอืโครง่ และเสอืเหลอืง, ในทีอ่ื่นๆ หมายถงึเน้ือ มี
ปรากฏในพระสตูรหลายแหง่ เชน่ ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๙/๑๖๒,ข.ุชา.สตฺ
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ตก.(ไทย) ๒๗/๘/๒๕๖,๒๗/๑๓/๒๕๗, ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๑๙๕/๕๒๔,๒๘/
๒๒๐๐/๕๒๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๓๖/๕๒,๓๒/๖/๒๒๘) 

พญามงคลหตัถี : พญาชา้งมหฬิามขุ มปีรากฏในมหฬิามขุชาดก เคยเป็นชา้งมงคล แต่เพราะ
ฟังคาํของโจรในทีใ่กลจ้งึทาํรา้ยควาญชา้ง ต่อมา เพราะฟังคาํของนกับวช 
สมณะจงึกลายเป็นชา้งสงบ ตัง้อยูใ่นคุณธรรม (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๖/๑๑) 

พญามจัจรุาช : ความตาย,มจัจุ,มาร ในจฬูนิทเทสอธบิายวา่ มจัจุชือ่วา่พญามจัจุราช    มารชือ่
วา่พญามจัจุราช  ความตายชือ่วา่พญามจัจุราช  ดงัคาํทีพ่ระภลัลยิเถระกล่าวไว้
วา่ ผูท้ีข่จดัเสนาพญามจัจุราชไดเ้หมอืนกระแสน้ําหลากพดัพงัทลายสะพานไม้
ออ้ซึง่ไมม่กีาํลงัตา้นทาน นบัวา่เป็นผูช้นะกเิลส หรอืดงัคาํวา่ พญามจัจุราช
ปรากฏแก่คนไข ้(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗/๓๐๕,ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๒๗/๑๒๖,ข.ุชา.
อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๑๓/๘๗,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๘๘/๓๒๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความแก่ ความเจบ็และความตาย (ข.ุเถร.อ.  
(บาล)ี ๑/๗/๗๒)  

พญาม้ากณัฐกะ : มา้คูบ่ารมขีองสทิธตัถะราชกุมาร เป็นสหชาต ในกรุงกบลิพสัดุ ์ เหาะได ้
นํามาสทิธตัถราชกุมารออกผนวช ณฝัง่แมน้ํ่าอโนมานท ี เมือ่ทัง้สองแยกจากกนั 
มา้กณัฐกะ กต็ายแลว้ไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึสด์งัคาํในกณัฐกวมิานที่
เทพบตุรกล่าวไวว้า่ ขา้พเจา้คอืพญามา้กณัฐกะ เป็นสหชาตกบัพระราชโอรส
ของพระเจา้สทุโธทนะในกรงุกบลิพสัดุร์าชธานีทีอุ่ดมของกษตัรยิศ์ากยวงศ  (ข.ุ
ว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๘๕/๑๔๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สหชาต หมายถงึเกดิวนัเดยีวกนั(ข.ุว.ิอ. (บาล)ี  
๑๑๘๕/๓๗๒) 

พญามาร : มารชือ่วา่นมจุ,ี  เป็น ๑ ในเหล่าเทวดาผูม้าเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ ป่ามหา
วนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์แควน้สกักะ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ  ๕๐๐  
รปู  ซึง่ลว้นเป็นพระอรหนัต ์ ในคราวนัน้ มเีหล่าเทวดาจาํนวนมากจาก    ๑๐  
โลกธาตุมาประชุมกนัเพือ่เฝ้าพระผูม้พีระภาคและเยีย่มภกิษุสงฆ ์ มปีรากฏใน
มหาสมยสตูร  ทา้ยสตูรนี้ ไดก้ล่าวสรรเสรญิพระผูม้พีระภาควา่ หมูพ่ระสาวก
ของพระพทุธเจา้ชนะสงครามแลว้ทัง้สิน้ ล่วงพน้ความหวาดกลวั มยีศปรากฏอยู่
ในหมูช่น(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๓/๒๗๒) โดยปรยิายทัว่ไป มารเป็นผูเ้จา้เลห,์ทาํ
ผูอ้ื่นใหเ้ดอืดรอ้น ดงัคาํในอปทานทีพ่ระอุบลวณัณาเถรกีล่าวไวว้า่ ถงึพวก
นกัเลงตัง้ ๑๐๐,๐๐๐ คนมาในทีน้ี่ พงึเป็นเหมอืนกบัทา่นนี้ กท็าํขนของเราใหเ้อน
ใหไ้หวไมไ่ดพ้ญามาร ทา่นเพยีงผูเ้ดยีวจกัทาํอะไรเราได ้ เราน้ีจกัหายตวัไปกไ็ด ้   
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หรอืวา่เขา้ไปในทอ้งของทา่นกไ็ด ้ ทา่นจกัมองไม่เหน็เราผูย้นือยูท่ีร่ะหวา่งคิว้
ของทา่น(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๔๓/๒๗๒,๓๓/๔๕๖/๔๔๘) 

พญาม้าวลาหก : มา้ขาว ศรีษะดาํ มขีนปกดุจหญา้ปลอ้ง  มฤีทธิ ์เหาะไปในอากาศได,้เป็นแกว้
อยา่ง ๑ ในแกว้ ๗ ของพระเจา้จกัรพรรด ิในมหาสทุสัสนสตูรอธบิายวา่  พระเจา้
มหาสทุสัสนะเคยทดสอบความเรว็วิง่รอบโลกไดภ้ายในเวลาอาหารเชา้ ดงัคาํวา่ 
เสดจ็ขึน้ทรงเวลาเชา้แลว้เสดจ็เลยีบไปตลอดแผ่นดนิอนัมมีหาสมทุรเป็น
ขอบเขต    เสดจ็กลบักรุงกุสาวดรีาชธานีทนัเสวยพระกระยาหารเชา้(ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๒๔๗/๑๘๕)    

พญายม : เทพเจา้ผูเ้ป็นใหญ่ประจาํโลกของคนตาย ดงัคาํในเทวทตูสตูร  พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลาย    นายนิรยบาลจบัแขนเขาไปแสดงต่อพญายมว่า ขอ
เดชะ  คนผูน้ี้ไมเ่กือ้กลูมารดา  ไมเ่กือ้กูลบดิา  ไมเ่กือ้กลูสมณะ    ไมเ่กือ้กลู
พราหมณ์ และไมอ่่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกลู ขอพระองคจ์งลงโทษคนผูน้ี้เถดิ’ 
พญายมสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่ ๑ ว่า  เจา้ไมเ่คยเหน็เทวทตูที ่๑ 
ปรากฏในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๖๒/๓๑๐,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๖/
๑๙๑), ในอาทติตชาดก พระปัจเจกพทุธเจา้กล่าวไวว้า่ชนใดใหท้านแก่ทา่นผูไ้ด้
ธรรมบรรลุธรรมดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร  ชนนัน้ยอ่มพน้จากนรกเวตรณีของ
พญายม แลว้เขา้ถงึทพิยสถาน (ข.ุชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๗๑/๒๙๖),ในกุสชาดก 
พระมารดาของพระนางประภาวด ี    ทรงราํพนัวา่ไวว้า่  ลูกหญงิ    ลกูไมท่าํ
ตามคาํของแมผู่ห้วงัประโยชน์ ลกูนัน้จะมเีลอืดโซมกายไปสูส่าํนกัพญายมใน
วนันี้ (ข.ุชา.สตฺตต.ิ(ไทย) ๒๘/๔๗/๖๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พญายม หมายถงึพญาเวมาณิกเปรต  ซึง่บางครัง้
เสวยสมบตัใินวมิานทพิย ์ บางคราวเสวยวบิากกรรมและพญายมนัน้มใิชม่ตีน
เดยีว  แต่มถีงึ  ๔  ตนประจาํประตนูรก  ๔  ประต ู  (องฺ.ตกิ.อ.  (บาล)ี ๒/๓๖/
๑๓๓) 

พญายกัษ์ : ทา้วสกักะจอมเทพและจอมอสรุ ดงัคาํในสรณคมนิยเถราปทานทีพ่ระสรณคมนิย
เถระ  ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ สงครามของทา้วเทวราชทัง้ ๒ 
ฝ่าย  ไดป้รากฏประชดิตดิกนั เสยีงดงักกึกอ้งไดเ้ป็นไปพระศาสดาพระนามวา่ป
ทุมตุตระ  ผูท้รงรูแ้จง้โลก  ฯลฯ แมพ้วกเสนาของพญายกัษ์ทัง้ ๒ ไดส้งบ
สงคราม และพากนัถงึพระผูม้พีระภาคผูเ้จรญิทีส่ดุในโลกผูค้งทีเ่ป็นอนัดวีา่เป็น
สรณะอยา่งมัน่คง(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๒๖๔) 

พญายงูทอง : จา่ฝงูนกยงู เป็นนกยงูพดูได ้ พดูกบันายพรานใหนํ้าตวัไปเฝ้าพระราชาจะทาํให้
นายพรานไดเ้งนิมากมาย เป็นนกทีบ่ตุรนายพรานปลอ่ยใหเ้ป็นอสิระ หลงัจาก
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บอกถงึอานิสงสข์องการงดเวน้จากปาณาตบิาตวา่ ไดร้บัการสรรเสรญิในปัจจุบนั
และเมือ่ตายยอ่มไปสูส่วรรค ์ ดงัคาํทีบุ่ตรนายพรานปลอบวา่ ลกูธนูทีส่อดอยูใ่น
แล่งนี้ ขา้พเจา้ตัง้ใจจะฆา่ทา่นในวนันี้กห็าไม ่   แต่จะตดับ่วงใหแ้ก่ทา่น  ดว้ยมี
ความประสงคว์า่ ขอพญายงูทองจงบนิไปตามสบายเถดิ หลงัจากนัน้ บุตร
นายพรานไดก้ลบัไปปล่อยนกทีบ่า้นอกีหลายรอ้ยตวัใหเ้ป็นอสิระ ทาํใหเ้ขาได้
พน้จากทุกข(์ข.ุชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๑๔๔/๔๔๖) 

พญาราชสีห ์: พญาสงิโต, สงิหราช หรอื สหีราช กเ็รยีก; สตัวช์นิดน้ีถอืวา่มคีวามดุรา้ยและมี
กาํลงัมาก  มกีาํลงั  มอีาํนาจเหนือหมูเ่น้ือ ไมก่ลวัสตัวใ์ดๆ มปีกตไิมต่ดิขา่ย ดงั
คาํวา่ พญาราชสหีไ์มก่ลวัต่อหมูเ่น้ือ อยู่ตามซอกเขา ชอบอยูต่วัเดยีว แผดรอ้ง
น่ากลวั ดงัคาํวา่ พญาราชสหีบ์รรลอืสหีนาท ในลตาวมิาน กล่าวถงึการ
ดาํรงชวีติไวว้า่ มกัสญัจรไปตามราวไพรใกลเ้ชงิเขาอาศยัภเูขาหลวงอยูแ่ลว้ก็
เทีย่วตะครุบฆา่สตัวส์ีเ่ทา้จาํพวกเนื้อทีด่อ้ยกาํลงั กดักนิเป็นอาหาร มปีรากฏใน
พระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๗/๔๙๔,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๗๘/
๑๑๘,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๒๑/๓๓๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๐/๙๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๓๓/๕๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๒/๙๙/๑๖๘,อง.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑/๔๓,ข.ุส.ุ(ไทย) 
๒๕/๗๒/๕๑๖, ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๒๕/๕๒,ข.ุชา.ตกิ.(ไทย)๒๗/๑๓๓/๑๕๐,ข.ุชา.ม.
(ไทย)๒๘/๑๙๐๙/๔๘๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๑/๔๔๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘๕/๑๔๖),
สงิห ์กเ็รยีก 

พญาวรณุนาคราช : ราชาแหง่นาคพภิพ มมีเหสชีือ่วา่วมิลา และมธีดิานามวา่อรินัทดผีูม้เีอว
งามน่ารกั เป็นทีห่ลงรกัของปุณณกยกัษ์  ภายหลงัพญาวรุณยอมยกธดิาของตน
ใหเ้ป็นภรรยาของปุณณกยกัษ์ หลงัจากทีนํ่าวธิุรบณัฑติมายงันาคพภิพไดส้าํเร็
๗ (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๑๕๕๗/๔๒๘) 

พญาวานร : หวัหน้าลงิ ดงัคาํในนฬปานชาดก ทีก่ล่าวไวว้า่ พญาวานรไมเ่หน็รอยเทา้ที่
ขึน้มา   เหน็แต่รอยเทา้ทีล่งไป    จงึกล่าววา่   พวกเราจกัดืม่น้ําดว้ยหลอดไม้
ออ้ทา่นจกัฆา่เราไมไ่ด ้ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๗/๒๔,๒๗/๕๘/๒๔),ในกปิล
ราชจรยิา กลา่วถงึพญาวานร ขา้มฝัง่แมน้ํ่าโดยการเหยยีบหวัจรเขข้า้มแมน้ํ่าไป 
(ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๖๗/๗๖๖,๓๓/๑๒๒/๗๗๖) 

พญาสงัขปาลนาคราช : ราชาแหง่นาคพภิพ มรีา่งกายอว้นพใีหญ่โต มาบาํเพญ็อุโบสถศลียงั
มนุษยโลก ถกูบุตรพรานจบัตวัได ้  เมือ่อาฬารดาบสพบพญาสงัขปาลนาคราช
ถูกแบกมา จงึขอถ่ายตวัดว้ยการแลกโค ๑๖ ตวั ภายหลงั พญาสงัขปาลนาคราช
พรอ้มบุตรภรรยาและบรวิารเป็นจาํนวนมากมาปรนนิบตัแิละนบัถอือาฬารดาบส



 

๓๔๘๐ 
 

 

เหมอืนพอ่ และไดพ้าอาฬารดาบสไปเยีย่มชมวมิาน (ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/
๑๔๔/๖๑๘) 

พญาหงสท์อง : จา่ฝงูของสตัวบ์นิ,ราชาของหงส,์ชื่อนกจาํพวกเป็ด ลาํตวัใหญ่ คอยาว มหีลาย
ชนิด เชน่ หงสด์าํ,หงสท์อง,ในชาดกกล่าวไวว้า่ เป็นขนเป็นทองคาํ ดงัคาํในสุ
วณัณหงัสชาดก กล่าวไวว้า่ นางพราหมณีจบัเอาพญาหงสท์องแลว้จงึเสือ่มจาก
ทองคาํ(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๓๖/๕๖),นกในนิยายถอืวา่เป็นนกในตระกลูสงู 
มเีสยีงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม ดงัคาํวา่ พญาหงสท์องโก่งคอขนั
เบาๆ อยา่งไพเราะ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๓๕๓/๕๘๒), ในเปสวตวีมิาน เทพธดิากล่าว
วา่เป็นนกทพิยม์ปีรากฏใกลว้มิาน (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๕๓/๗๓),ในวงัคสีเถรคาถา 
พระวงัคสีเถระสรรเสรญิพระผูม้พีระภาคว่า พระองคท์รงเปล่งพระวาจาอยา่ง
ไพเราะจบัใจทรงเปล่งดว้ยพระสรุเสยีงกงัวานทีเ่กดิแตพ่ระนาสกิทีบ่ญุญาธกิาร 
ตกแต่งมาดแีลว้ไดอ้ยา่งคลอ่งแคล่วแผว่เบา เหมอืนพญาหงสท์องโก่งคอขนั
เบาๆ อยา่งไพเราะ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๗๙/๕๔๗) 

พญาเหยี่ยว : เหยีย่วทีเ่ป็นผูนํ้า,เป็นชือ่นกปากงุม้และคม ขาและน้ิวตนีแขง็แรงมาก เลบ็ยาว
แหลม ปีกแขง็แรง บนิรอ่นไดน้าน ๆ สว่นใหญ่ล่าสตัวก์นิเป็นอาหารมหีลายชนิด
,ในมหาอุกกุสชาดก แมเ่หยีย่วพดูกบัพญาเหยีย่ววา่ พวกชาวชนบทพากนัมดั
คบเพลงิอยูบ่นเกาะประสงคจ์ะกนิลกูน้อยๆ ของเรา  พีพ่ญาเหยีย่ว    ขอทา่นจง
ไปบอกมติรสหายเล่าถงึความพนิาศแหง่หมูญ่าตขิองนกทัง้หลาย  (ข.ุ
ชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๔๔/๔๒๙,๒๗/๕๑/๔๓๐,๒๗/๕๒/๔๓๐,๒๗/๕๓/๔๓๑) 

พทริการาม : ชือ่วดัแห่งหนึ่ง อยูใ่นกรุงโกสมัพ,ีอยูไ่ม่หา่งจากวดัโฆสติาราม, เป็นวดัทีพ่ระผูม้ ี
พระภาคเคยเสดจ็ไปประทบัและสามเณรราหุลไมม่ทีีน่อน จงึไปนอนในวจัจกุฏ ี
ในเขมกสตูรกล่าวไวว้า่ ทา่นพระเขมกะอาพาธไดร้บัทกุข ์  เป็นไขห้นกั พกัอยู่
ทีพ่ทรกิาราม,ทา่นทาสกะอยู ่ณ วดัโฆสติาราม เดนิทางไปเยีย่มท่านพระเขมกะ
ทีถ่งึพกัถามอาการไขด้ว้ยความหว่งใย (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๐/๒๓๘,ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๘๙/๑๖๖) 

พยสนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความวบิตั,ิพระสตูรวา่ดว้ยความพนิาศ  ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีอ่งค์
ธรรม กล่าวคอื   

 1.พยสนสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยความวบิตั ิ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ วบิตั ิ๕ คอื 
(๑) วบิตัแิหง่ญาต ิ (๒) วบิตัแิหง่โภคะ (๓) วบิตัเิพราะโรค (๔) วบิตัแิหง่ศลี (๕) 
วบิตัแิหง่ทฏิฐ ิ แลว้ตรสัอกีวา่ สตัวท์ัง้หลาย หลงัจากตายแลว้ จะไม่ไปเกดิใน
อบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก เพราะความวบิตัแิหง่ญาต ิความวบิตัแิหง่โภคะ และ
ความวบิตัเิพราะโรคเป็นเหตุ แต่สตัวท์ัง้หลายหลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย 
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ทุคต ิ วนิิบาต นรก เพราะความวบิตัแิหง่ศลี หรอืเพราะความวบิตัแิหง่ทฏิฐเิป็น
เหตุ สว่นสมบตั ิ๕ มนียัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๐/๒๐๙) 

 2.พยสนสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยความพนิาศ  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ภกิษุใดกต็ามดา่บรภิาษเพือ่นพรหมจารวีา่รา้ยพระอรยิะเป็นไปไดท้ี่
ภกิษุนัน้จะถงึความพนิาศอยา่ง ๑ ใน ๑๑ อยา่ง คอื (๑)  ไมบ่รรลุธรรมทีย่งั
ไมไ่ดบ้รรลุ (๒)  เสือ่มจากธรรมทีไ่ดบ้รรลุแลว้ (๓)  สทัธรรมของภกิษุนัน้ยอ่มไม่
ผอ่งแผว้ (๔)  เป็นผูเ้ขา้ใจผดิวา่ไดบ้รรลุสทัธรรม (๕)  เป็นผูไ้มย่นิดปีระพฤติ
พรหมจรรย ์  (๖)  ตอ้งอาบตัทิีเ่ศรา้หมองอยา่งใดอย่างหนึ่ง (๗) บอกคนืสกิขา
กลบัมาเป็นคฤหสัถ ์(๘)  เป็นโรครา้ยแรง (๙)  ถงึความวกิลจรติ หรอืจติฟุ้งซ่าน  
(๑๐)  หลงลมืสตมิรณภาพ (๑๑) หลงัจากมรณภาพแลว้จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิ
วนิิบาต นรก  พระองคต์รสัวา่ ภกิษุใดกต็ามดา่บรภิาษเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย 
วา่รา้ยพระอรยิะ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จะไมถ่งึความพนิาศอยา่ง ๑ ใน ๑๑ 
อยา่งดงักล่าวขา้งตน้ (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๖/๓๙๗) 

พยสนะ : ความวบิตั,ิความพนิาศ,ความยอ่ยยบั ม ี ๕ คอื(๑) ญาตพิยสนะ(ความวบิตัแิหง่
ญาต)ิ (๒) โภคพยสนะ (ความวบิตัแิหง่โภคะ) (๓) โรคพยสนะ(ความวบิตัเิพราะ
โรค) (๔) สลีพยสนะ (ความวบิตัแิห่งศลี) (๕) ทฏิฐพิยสนะ (ความวบิตัแิหง่ทฏิฐ)ิ 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๖/๓๐๓,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๓๖/๕๔๓,๙๔๒/๕๙๖)     

พยคัฆชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยรกุขเทวดาออ้นวอนราชสหีแ์ละเสอื  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ รุกข
เทวดาโพธสิตัวห์า้มไม่ใหเ้พือ่นรุกขเทวดาดว้ยกนัขบัไลร่าชสหีแ์ละเสอืโครง่ที่
อาศยัอยูใ่ตต้น้ไมข้องตนใหห้นีไปอยูท่ีอ่ื่น แมจ้ะมกีลิน่เหมน็จากซากสตัวบ์า้งก็
ตาม กค็วรจะอดทนเอา เพราะการคบหามติรทีส่ามารถป้องกนัภยัใหไ้ด ้บณัฑติ
ควรรกัษามติรภาพอนันัน้ไวใ้หน้านทีส่ดุ ควรชว่ยเหลอืกจิการของเพือ่น ทาํให้
เป็นเหมอืนกจิการของตนเอง จะเป็นเหตุใหร้กัษาลาภยศและชวีติของตนไวไ้ด้
ดว้ย แต่เพือ่นรุกขเทวดาไม่เชือ่ฟัง กลบัขบัไล่สตัวท์ัง้ ๒ ใหห้นีไป ต่อมาเมือ่ไม่
มสีตัวท์ ัง้ ๒ อยูแ่ลว้ ชาวบา้นกเ็ขา้มาตดัตน้ไมจ้นสิน้ รุกขเทวดาทัง้หลายกไ็มม่ี
ทีอ่ยู ่แมพ้ระโพธสิตัวจ์ะพยายามไปออ้นวอนสตัวท์ัง้ ๒ ใหก้ลบัมาอยูอ่กีกต็ามก็
หาเป็นผลสาํเรจ็ไม ่จงึตอ้งยา้ยเขา้ป่าลกึไป   การพึง่พาอาศยักนัและกนั อาจมี
ไดท้ัง้โดยตรงและโดยออ้มการกระทาํสิง่ใดโดยขาดการพจิารณาใหร้อบคอบ 
เป็นเหตุนําความทุกขม์าใหไ้ดเ้สมอ (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๖๔/๑๓๔) 

พยคัฆปัชชะ, ชาวเมือง : ชาวบา้นนครทางเสอืผา่น เป็นนิคมทีม่ชุีมชนอาศยัอยู่ 
เขตกรุงโกฬยิะแควน้โกฬยิะ, ในสาปุคยิาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัองคค์วาม
เพยีรเพือ่ปารสิทุธ ิ๔  (๑) องคค์วามเพยีรเพือ่สลีปารสิทุธ ิ (๒) องคค์วามเพยีร
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เพือ่จติตปารสิทุธ ิ(๓) องคค์วามเพยีรเพือ่ทฏิฐปิารสิทุธ ิ(๔) องคค์วามเพยีรเพือ่
วมิตุตปิารสิทุธ ิแก่ชาวท่านพยคัฆปัชชะทัง้หลาย,ในเรือ่งความเสือ่ม ๔,ความถงึ
พรอ้ม ๔ พระผูม้พีระภาคกต็รสัใหช้าวเมอืงพยคัฆปัชชะฟังเชน่กนั (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๔/๒๙๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พยคัฆปัชชะ เป็นชือ่เรยีกชาวโกฬยิะ  เพราะ
บรรพบุรุษของชาวโกฬยิะนี้สรา้งบา้นเรอืนอยูใ่นพยคัฆปัชชนคร  (นครทางเสอื
ผา่น)  (องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาล)ี ๒/๑๙๔/๔๑๓) 

พยคัฆปัชชะ,ชาวโกฬิยะ : ชนทีอ่ยูน่ครเสอืผา่น เป็นคฤหสัถ ์เป็นกามโภค ี อยูค่รอง
เรอืนนอนเบยีดบุตร ใชจ้นัทน์ของชาวกาส ี  ทดัทรงดอกไมข้องหอม และเครือ่ง
ลบูไลย้นิดทีองและเงนิ  เขตกรุงโกฬยิะ แควน้โกฬยิะ ในทฆีชาณุสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ พยคัฆปัชชะ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลูในภพนี้ 
เพือ่สขุในภพนี้แก่กุลบตุรคอื (๑) อุฏฐานสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยความ
หมัน่)(๒)อารกัขสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา) (๓) กลัยาณมติตตา 
(ความเป็นผูม้มีติรด)ี(๔) สมชวีติา (ความเป็นอยูเ่หมาะสม) (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๕๔/๓๔๐) 

พยญัชนปฏิรปู : พยญัชนะทีป่รบัปรุงใหส้มควร, พยญัชนะทีไ่ดส้บืทอดมาโดยทาํอกัษรให้
วจิติร, ในทกุนิบาต กล่าวถงึบุคคลผูท้าํใหศ้าสนาเจรญิไวว้า่ ภกิษุพวกทีอ่นุโลม
อรรถและธรรมโดยสตูรทีต่นเรยีนไวด้ดีว้ยพยญัชนปฏริปูนัน้ชื่อว่าปฏบิตัเิพือ่
เกือ้กลูแก่คนหมูม่าก  เพือ่สขุแก่คนหมูม่าก เพือ่ประโยชน์แก่คนหมูม่าก เพือ่
เกือ้กลูเพือ่สขุแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย ภกิษุเหล่านัน้ยอ่มประสพบุญเป็น
อนัมาก  และชือ่วา่ดาํรงสทัธรรมนี้ไวไ้ด ้(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๒/๘๗) 

พยญัชนะ : 1.อกัษร,ตวัหนังสอืที่ไม่ใช่สระ เสยีงพูดที่เปล่งออกมาโดยใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ 
ในปากและคอ เชน่ เสยีง ป โดยทัว่ไปจะออกเสยีงพยญัชนะรว่มกบัเสยีงสระ 

 2.กับข้าวนอกจากแกง ; คู่กับ สูปะ ดงัคําถวายข้าวพระว่า สูปพยญัชนะสมั
ปันนงั  

 3.ลกัษณะของร่างกาย ดงัคําว่า ถงึพรอ้มด้วยอนุพยญัชนะ ๘๐ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๑๙๐/๖๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๗/๗๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๕/๒๑๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๐/๑๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓/๑๙,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๓๓/๑๖๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๑๐๘๙/๖๐๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๘/๒๗๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๒๔/๗๙)  

พยญัชนะวิจิตร: พยญัชนะทีเ่ปลีย่นจากเดมิ,หมายถงึพยญัชนะทีป่รุงแต่งใหว้จิติร,หมายถงึ
การทาํอกัษรใหว้จิติร,ในอาณิสตูร กล่าวถงึเหตุทีศ่าสนาเสือ่มและเจรญิไวว้า่ 
ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ไดม้ตีะโพนชือ่อานกะของพวกกษตัรยิผ์ูม้พีระ
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นามวา่ทสารหะ เมือ่ตะโพนแตก พวกกษตัรยิท์สารหะไดต้อกลิม่อื่นลงไป ต่อมา
ไมโ้ครงเก่าของตะโพนชือ่อานกะกห็ายไปเหลอืแต่โครงลิม่  ฉนัใด  ภกิษุ
ทัง้หลาย ในอนาคต เมือ่ผูอ้ื่นกล่าวสตูรทีต่ถาคตกล่าวไวล้ํ้าลกึ มเีน้ือความลกึซึง้ 
เป็นโลกุตตรธรรม  ประกอบดว้ยความวา่ง ภกิษุทัง้หลายจกัไมต่ัง้ใจฟังใหด้ไีม่
เงีย่หฟัูงไมเ่ขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท้ ัว่ถงึและไมใ่หค้วามสาํคญัธรรมวา่ ควรเรยีน
ควรทอ่งจาํใหข้ึน้ใจ  ฉนันัน้  แต่เมือ่ผูอ้ื่นกล่าวสตูรทีท่า่นผูเ้ชีย่วชาญไดร้จนาไว ้
เป็นบทกว ี มอีกัษรวจิติรมพียญัชนะวจิติร   อยูภ่ายนอก    เป็นสาวกภาษติ 
ภกิษุเหล่านัน้กลบัตัง้ใจฟังดว้ยดเีงีย่หฟัูง  เขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท้ ัว่ถงึ และจกั
สาํคญัธรรมวา่ ควรเรยีน ควรทอ่งจาํใหข้ึน้ใจ ฉนัใด    แต่เมือ่ผูอ้ื่นกล่าวสตูรที่
ตถาคตกล่าวไวล้ํ้าลกึ  มเีนื้อความลกึซึง้เป็นโลกุตตรธรรม   ประกอบดว้ยความ
วา่ง  กจ็กัอนัตรธานไป    ฉนันัน้ ภกิษุทัง้หลาย    เพราะเหตุนัน้ เธอทัง้หลาย
พงึศกึษาอยา่งนี้วา่ ‘เมือ่ผูอ้ื่นกล่าวสตูรทีต่ถาคตกล่าวไวล้ํ้าลกึ มเีน้ือความลกึซึง้
เป็นโลกุตตรธรรม    ประกอบดว้ยความวา่ง เราทัง้หลายจกัตัง้ใจฟังดว้ยด ี   
เงีย่หฟัูง    เขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท้ ัว่ถงึและใหค้วามสาํคญัธรรมวา่ควรเรยีนควร
ทอ่งจาํใหข้ึน้ใจเธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งน้ี(ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๒๙/๓๑๘,ส.ํสฬา.
(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕) 

พยากรณ์ : ทาํใหแ้จง้ชดั, บอกแจง้, ชีแ้จง, ตอบปัญหา (คมัภรีท์ัง้หลายมกัแสดงความหมาย
วา่ตรงกบัคาํวา่วสิชันา);ในภาษาไทย นิยมใชใ้นความหมายวา่ทาย, ทาํนาย 
(ความหมายเดมิคอืบอกความหมายของสิง่นัน้ๆ เชน่ ลกัษณะรา่งกายใหแ้จม่
แจง้ออกมา), เปิดเผยสูส่าธารณชน, ทาํนายหรอืคาดการณ์โดยอาศยัหลกัวชิา
,ชือ่คมัภรีโ์หราศาสตรว์่าดว้ยการทาํนาย ดงัคาํทีพ่ระสมณโคดมพยากรณ์วา่   
อกี ๗ วนั    โกรกัขตัตยิะจกัตายดว้ยโรคอลสกะ  แลว้จกัไปเกดิในหมูอ่สรูชือ่
กาลกญัชกิา ซึง่ตํ่าตอ้ยกวา่หมูอ่สรูทุกประเภท และคนจกันําศพนัน้ไปทิง้ทีป่่าชา้
ชือ่วรีณตัถมัภกะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗/๘)ดงัทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนั
โภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิาอยา่งนี้
คอื  พยากรณ์วา่ฝนจะด ี ฝนจะแลง้  จะหาภกิษาหารไดง้า่ย จะหาภกิษาหารได้
ยาก,ในในมหาปรนิิพพานสตูร กล่าวถงึหลกัธรรมทีช่ือ่วา่แวน่ธรรมเป็นเครือ่งมอื
ใหอ้รยิสาวกมไีวเ้มือ่ประสงคก์จ็ะพงึพยากรณ์ตนไดด้ว้ยตนเอง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๒๔/๙,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๓๒/๗๗/๑๕๙/๑๐๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๓/๘๕,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒/๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๖/๒๔/๔๕,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๕๑/๓๙๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๑๐๐๐/๔๙๔,ส.ํสฬา.(ไทย)๒๑/๑๙๓/๒๘๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๔/๑๘๔,ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๑๓๖/๒๓,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๗๐๘/๗๕๘) 



 

๓๔๘๔ 
 

 

พยากรณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการพยากรณ์อรหตัตผล  ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 
 1.พยากรณสตูร ๑ พระสตูรวา่ดว้ยการพยากรณ์อรหตัตผล  พระผูม้พีระภาค

ตรสัวา่ การพยากรณ์อรหตัตผล ม ี๕ คอื การพยากรณ์อรหตัตผล (๑) เพราะ
ความโงเ่ขลา ความหลงงมงาย (๒) เพราะมคีวามปรารถนาชัว่ ถูกความ
ปรารถนาครอบงาํ (๓) เพราะความบา้ จติฟุ้งซ่าน (๔) เพราะสาํคญัวา่ไดบ้รรลุ 
(๕) โดยถูกตอ้ง  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๓/๑๖๔) 

 2.พยากรณสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยการพยากรณ์ถงึอรหตัตผล  พระมหา
โมคคลัลานะกล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุยอ่มพยากรณ์อรหตัตผล เมือ่ถูก
พระตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคตผูไ้ดฌ้าน ฉลาดในสมาบตั ิฉลาดในจติของ
ผูอ้ื่น ฉลาดในการกาํหนดรูจ้ติของผูอ้ื่น ซกัถาม สอบถาม ไล่เลยีงอยู ่ ยอ่มถงึ
ความเป็นคนเปล่า ความไมม่คีุณ ความไมเ่จรญิ ความพนิาศ ทัง้ความไมเ่จรญิ
และความพนิาศ พระตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคตกาํหนดรูใ้จดว้ยใจแลว้ ใส่
ใจถงึภกิษุนัน้วา่ เพราะเหตุไร ทา่นผูน้ี้จงึพยากรณ์อรหตัตผล แลว้รูช้ดัภกิษุนัน้
วา่ เธอมคีวามเสือ่มในพระธรรมวนิยั คอื (๑) มกัโกรธ มใีจถูกความโกรธกลุม้รุม
อยูโ่ดยมาก (๒) มกัผกูโกรธ มใีจถูกความผกูโกรธกลุม้รุมอยู่โดยมาก (๓)  มกั
ลบหลู่ มใีจถกูความลบหลูก่ลุม้รุมอยูโ่ดยมาก (๔) มกัตเีสมอ มใีจถูกความตี
เสมอกลุม้รุมอยูโ่ดยมาก (๕) มคีวามรษิยา มใีจถูกความรษิยากลุม้รุมอยู่
โดยมาก (๖) มกัตระหนี่ มใีจถูกความตระหนี่กลุม้รมุอยูโ่ดยมาก(๗) มกัโออ้วด 
มใีจถูกความโออ้วดกลุม้รุมอยูโ่ดยมาก (๘) มมีายา มใีจถูกมายากลุม้รุมอยู่
โดยมาก (๙) มคีวามปรารถนาชัว่ มใีจถูกความปรารถนาชัว่กลุม้รมุอยูโ่ดยมาก 
(๑๐) เป็นผูห้ลงลมืสต ิ ถงึความหยดุชงกัเสยีในระหวา่งทีจ่ะบรรลุคุณวเิศษชัน้สงู 
เพราะไดบ้รรลุคุณวเิศษชัน้ตํ่า แลว้กลา่วอกีวา่ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้ละ
ธรรม ๑๐ ดงักล่าวมานี้ไมไ่ดแ้ลว้ จกัถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นพระธรรม
วนิยันี้ แต่เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้ละธรรม ๑๐ น้ีไดแ้ลว้ จกัถงึความเจรญิงอกงาม
ไพบลูยใ์นพระธรรมวนิยันี้  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๔/๑๘๔) 

พยาธิ : 1.ความเจบ็ไข,้เป็นภยัอยา่ง ๑ ในภยั ๔ ของแต่ละคน คอื ความเกดิ ความแก่ 
ความเจบ็ และความตาย  

 2.ชือ่สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัซึง่อยา่งน้อยในระยะหนึ่งของชวีติจะเป็นปรสติอยูใ่น
มนุษยแ์ละสตัวม์ทีัง้ชนิดตวัแบนและตวักลม (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๒/
๒๑๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๘/๑๔๑,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๖๒/๕๘๑,ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๑๗๑/๔๘๕) 



 

๓๔๘๕ 
 

 

 3.กเิลส,ความเศรา้หมอง ดงัคาํในมหาสตปัิฏฐานสตูรทีก่ล่าวไวว้่า พระสตูรอนั
ประเสรฐิสดุทา้ย แหง่(มลูปรยิาย) วรรคประดุจโอสถอนักาํจดัพยาธคิอืกเิลส  มี
รสหวานละมนุ ก่อใหเ้กดิความยนิดอีนัใหญ่หลวงแก่เหล่าเทวดาและหมูม่นุษย ์
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๓๘/๑๓๒) 

พยาธิภยั : ภยัทีเ่กดิเพราะอาศยัพยาธ,ิภยัทีเ่กดิขึน้เพราะความเจบ็,ภยัทีเ่กดิเพราะความ
เจบ็ป่วย, เป็นภยัที ่๓ ในภยั ๔ คอื (๑) ชาตภิยั (ภยัทีเ่กดิเพราะอาศยัชาต)ิ (๒) 
ชราภยั(ภยัทีเ่กดิเพราะอาศยัชรา) (๓) พยาธภิยั(ภยัทีเ่กดิเพราะอาศยัพยาธ)ิ(๔) 
มรณภยั (ภยัทีเ่กดิเพราะอาศยัความตาย)(เป็นขอ้ที ่ ๓ ในภยั ๒๐) (องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๖๓/๒๔๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๙/๑๘๑,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๖๑/
๒๓๘,๑๓๕/๔๔๐) 

พยาน : ผูรู้เ้หน็เหตุการณ์,คน เอกสาร หรอืสิง่ของทีอ่า้งเป็นหลกัฐาน,หลกัฐานเครือ่ง
พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ กล่าวไวว้่า พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลายสาวกทัง้หลายทีม่จีกัษุญาณกย็งัมอียู ่ เพราะสาวกทีรู่ท้ ีเ่หน็นี้เป็นพยาน
ได ้ เมือ่ก่อนเรากเ็หน็อฏัฐสิงัขลกิเปรตนัน้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๒๘/๒๒๑) ใน
สงิคาลกสตูร กล่าวไวว้า่คนดืม่สรุามถีอ้ยคาํทีเ่ป็นพยานในศาล  กเ็ชือ่ถอืไมไ่ด ้
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๑/๒๐๔),ในชวีกสตูร หมอชวีกกราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิมาแลว้วา่‘พรหมมปีกตอิยูด่ว้ยเมตตา’ 
คาํกล่าวทีเ่พยีงไดย้นิมาน้ี ขา้พระองคเ์หน็วา่พระผูม้พีระภาคทรงเป็นพยานได ้
เพราะพระผูม้พีระภาคเองกท็รงมปีกตอิยูด่ว้ยเมตตา” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๓/๕๐) 

พยาบาท : การผกูใจเจบ็คดิจะแกแ้คน้, การคดิปองรา้ย,ความแคน้คดิรา้ยเขา,ความขดัเคอืง
แคน้ใจ,ความเจบ็ใจ, ความคดิรา้ย ; ตรงขา้มกบั เมตตา : ในภาษาไทยหมายถงึ
ผกูใจเจบ็และคดิแกแ้คน้,ขอ้ที ่ ๒ ในนิวรณธรรม ๕ คอื (๑) กามฉนัทะ (๒)  
พยาบาท (๓) ถนีมทิธะ (๔)  อุทธจัจกุกกุจจะ (๕)    วจิกิจิฉา มปีรากฏใน
พระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑๗/๗๔,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๘๒/๓๑๖,
ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๗๐/๔๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๑๕/๑๑๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓/๑๖,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๖/๒๓,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๖๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๘๓/๑๑๑,องฺ.เอกก.
(ไทย)๒๐/๑๒/๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒/๒๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓/
๔๒๙,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑/๔๒๘,องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๙/๔๐๓,ข.ุอุ.(ไทย)
๒๕/๓๑/๒๓๕,ข.ุเถร.๒๖/๑๐๐๙/๕๐๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๙/๑๑๙,ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๒๘/๔๑,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๔๑๙/๑๒๑,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๔๒/๑๕๖,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๒๕๑/๑๒๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๐๓/๗๕๘  



 

๓๔๘๖ 
 

 

พยาบาทนิวรณ์ : นิวรณ์คอืความคดิรา้ย,สิง่ทีก่ ัน้จติคอืความขดัเคอืงใจ,สิง่กัน้จติไมใ่หบ้รรลุ
ความดคีอืความคดิปองรา้ย,สิง่กัน้จติไมใ่หก้า้วหน้าในคุณธรรม    คอืความคดิ
ปองรา้ย, ขอ้ที ่๓ ในนิวรณ์ ๕  คอื (๑) กามฉนัทนิวรณ์ (นิวรณ์คอืความพอใจใน
กาม) (๒) พยาบาทนิวรณ์ (นิวรณ์คอืความคดิรา้ย) (๓)ถนีมทิธนิวรณ์ (นิวรณ์คอื
ความหดหูแ่ละเซื่องซมึ) (๔) อุทธจัจกุกกุจจนิวรณ์ (นิวรณ์คอืความฟุ้งซ่านและ
รอ้นใจ) (๕) วจิกิจิฉานิวรณ์(นิวรณ์คอืความลงัเลสงสยั),ในนีวรณสตูร กล่าวถงึ
พยาบาทนิวรณ์ทาํใหเ้ป็นเหมอืนคนตาบอด,ในปัฏฐานอธบิายถงึเหตปัุจจยัทีท่าํ
ใหเ้กดิพยาบาทนิวรณ์ไวว้า่ ถนีมทิธนิวรณ์ อุทธจัจนิวรณ์    และอวชิชานวิรณ์
อาศยัพยาบาทนิวรณ์เกดิขึน้    อุทธจัจนิวรณ์และอวชิชานวิรณ์อาศยัพยาบาท
นิวรณ์เกดิขึน้ ถนีมทิธนิวรณ์    อุทธจัจนิวรณ์ กุกกุจจนิวรณ์    และอวชิชา
นิวรณ์อาศยัพยาบาทนิวรณ์เกดิขึน้ อุทธจัจนิวรณ์    กุกกุจจนิวรณ์และอวชิชา
นิวรณ์อาศยัพยาบาทนิวรณ์เกดิขึน้(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๑,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๒๒๑/๑๕๓, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕/๑๗, อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑/๓๙๐) 

พยาบาทภายใน : ความคดิรา้ยภายในตน,หมายถงึความขดัเคอืงใจภายในซึง่มอียู ่ดงัคาํในมหา
สตปัิฏฐานสตูรวา่ เมือ่พยาบาท    (ความคดิรา้ย) ภายในมอียู ่  กร็ูช้ดัวา่ 
พยาบาทภายในของเรามอียู ่หรอืเมือ่พยาบาทภายในไมม่อียู ่กร็ูช้ดัว่า พยาบาท
ภายในของเราไมม่อียู’่ การเกดิขึน้แหง่พยาบาททีย่งัไมเ่กดิขึน้มไีดด้ว้ยเหตใุดกร็ู้
ชดัเหตุนัน้   (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๑๕/๑๑๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๓๕/๓๖๗/๓๑๕) 

พยาบาทวิตก : ความตรกึในพยาบาท,ความตรกึเกีย่วกบัพยาบาท,ความตรกึในทางพยาบาท
,ความตรกึในเรือ่งปองรา้ยผูอ้ื่น,ความตรติรกึในทางคดิรา้ยต่อผูอ้ื่น, ความคดินึก
ในทางขดัเคอืงชงิชงั ไมป่ระกอบดว้ยเมตตา,เป็นขอ้ ๒ ในวติก ๓,ขอ้ ๒ ใน
อกุศลวติก ๓ คอื (๑)  กามวติก  (ความตรกึในทางกาม) (๒) พยาบาทวติก
(ความตรกึในทางพยาบาท)(๓)วหิงิสาวติก(ความตรกึในทางเบยีดเบยีน),ในอนั
ธกรณสตูร กล่าวไวว้า่ พยาบาทวติก    ทาํความมดืมน    ไมท่าํใหเ้กดิปัญญา
จกัษุ    ทาํแต่ความไม่รู ้ดบัปัญญา เป็นบ่อเกดิแห่งทุกข ์ไมเ่ป็นไปเพือ่นิพพาน  
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๐/๑๙๓,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๐,ม.ูม.(ไทย)๑๒/๒๖/๒๕,
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๑/๓๓๒,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๙๖/
๑๘๒,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๗,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๑๐๒/๓๔๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๑/๒๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓/๔๓๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๔๓๓,ข.ุอุ.
(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๓,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๘๗/๔๕๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗/๕๕๗,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๔๘๕/๕๑๓) 
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  ในวภิงัคอ์ธบิายวา่ คาํวา่ พยาบาทวติก หมายถงึพยาบาทธาตุ ซึง่มอีธบิาย
วา่ ความตรกึความตรกึโดยอาการต่าง  ๆ ฯลฯ  มจิฉาสงักปัปะทีป่ระกอบดว้ย
พยาบาท    น้ีเรยีกวา่พยาปาทธาตุ  

  อกีนยัหนึ่ง ความทีจ่ติอาฆาตในอาฆาตวตัถุ ๑๐ ความอาฆาตทีรุ่นแรงความ
กระทบกระทัง่ ความแคน้  ความพโิรธตอบ  ความกําเรบิ    ความกาํเรบิหนกั 
ความกาํเรบิหนกัขึน้ ความคดิรา้ย ความคดิประทุษรา้ย    ความคดิประทุษรา้ย
หนกั ความทีจ่ติคดิพยาบาท ความทีจ่ติคดิประทุษรา้ย  ความโกรธ    กริยิาที่
โกรธ    ภาวะทีโ่กรธ  ความคดิปองรา้ย    กริยิาทีค่ดิปองรา้ย ภาวะทีค่ดิปอง
รา้ย    ความพยาบาท กริยิาทีพ่ยาบาท  ภาวะทีพ่ยาบาท  ความพโิรธ  ความ
พโิรธตอบ   ความดุรา้ย ความเกรีย้วกราด    ความทีจ่ติไมแ่ช่มชืน่    น้ี
เรยีกวา่พยาปาทธาตุ     

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พยาปาทธาตุน้ีเป็นชือ่ของพยาบาทวติก (อภ.ิว.ิอ.  
(บาล)ี ๑๘๑/๘๐)  

พยาบาทสญัญา : ความหมายรูพ้ยาบาท,ความกําหนดหมายในทางพยาบาท, ความจาํได้
ในทางพยาบาทดงัคาํในพกักุลตัเถรจัฉรยิพัภตูสตูรทีพ่ระพกักุลเถระกล่าวแก่
อเจลกปรพิาชกวา่  เมือ่เราบวชมาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา เราไมรู่ส้กึเลยวา่
พยาบาทสญัญา... วหิงิสาสญัญาเคยเกดิขึน้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๐/๒๔๓),เป็น
ขอ้ที ่๒ ในสญัญา ๓ กล่าวคอื (๑) กามสญัญา (ความกาํหนดหมายในทางกาม) 
(๒) พยาบาทสญัญา    (ความกาํหนดหมายในทางพยาบาท)(๓)วหิงิสาสญัญา
(ความกาํหนดหมายในทางเบยีดเบยีน) (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๔/๕๙๗),ในมหา
นิทเทส สารปีุตตสตุตนิทเทส อธบิายวา่  พยาบาทสญัญาเป็นทีอ่าศยัแหง่
พยาบาทวติก, ขอ้ที ่๒ ในสญัญา ๔ คอื (๑) กามสญัญา   (๒) พยาบาทสญัญา   
(๓)  วหิงิสาสญัญา (๔)  ทฏิฐสิญัญา  (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๗/๑๑๒,๒๐๗/๖๐๘) 

พยาบาลได้ยาก : ดแูลไดล้าํบาก,ปรนนิบตัหินกัใจ หมายถงึดแูลคนไข,้ปรนนิบตัคินไขเ้อือ้เฟ้ือ
เลีย้งดแูลคนไขไ้ดอ้ยา่งลาํบาก เพราะคนไขป้ระกอบดว้ยลกัษณะ ๕ ประการ คอื 
(๑) ไมท่าํความสบาย (๒) ไมรู่ป้ระมาณในความสบาย (๓)ไมก่นิยา(๔)ไม่บอก
อาการไขต้ามเป็นจรงิแก่ผูพ้ยาบาลไขท้ีมุ่ง่ประโยชน์ คอื ไมบ่อกอาการไขท้ี่
กาํเรบิวา่กาํเรบิ อาการไขท้ีทุ่เลาวา่ทุเลา อาการไขท้ีท่รงอยูว่า่ทรงอยู(่๕)เป็นคน
ไมอ่ดทนความรูส้กึทางกายทีเ่กดิขึน้ เป็นทุกขแ์สนสาหสั กลา้แขง็ เผด็รอ้น ไม่
น่ายนิด ีไมน่่าพอใจ    แทบจะครา่ชวีติ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๓/๒๐๓) 

พยาปันนจิตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้จีติพยาบาทและผูม้จีติไมพ่ยาบาท พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลดาํรงอยู่ในนรก ๔ คอื (๑) มจีติพยาบาท (๒) 
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ชกัชวนผูอ้ื่นใหม้จีติพยาบาท (๓) พอใจความมจีติพยาบาท (๔) สรรเสรญิความ
มจีติพยาบาท แลว้ตรสัว่า ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นสวรรค ์๔ โดยนยั
ตรงกนัขา้ม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗๒/๓๘๗) 

พยาปันนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยจติถงึความผดิปกต ิ พระผูม้พีระภาคตรสักบัอนาถบณิฑกิ
คหบดวีา่ บคุคลเมือ่มจีติถงึความผดิปกตแิลว้ แมก้ายกรรม วจกีรรม และ
มโนกรรมกถ็งึความผดิปกต ิ บุคคลผูม้กีายกรรม วจกีรรมและมโนกรรมทีถ่งึ
ความผดิปกต ิ กท็าํใหม้กีารตายทีไ่มด่ ี กาลกริยิากไ็มง่าม เปรยีบเหมอืนเรอืน
ยอดมงุไวไ้ม่ด ียอดเรอืน ไมก้ลอนและฝาเรอืนย่อมถงึความผดิปกต ิฉะนัน้ สว่น
บุคคลเมือ่มจีติไมถ่งึความผดิปกต ิกม็นียัตรงกนัขา้ม  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๑/
๓๕๓) 

พยาปาทกายคนัถะ  :กายคนัถะคอืพยาบาท, กเิลสเครือ่งผกูกายคอืพยาบาท, เป็นขอ้ ๒ ในคนั
ถะ ๔ คอื (๑) อภชิฌากายคนัถะ(กายคนัถะคอือภชิฌา)(๒)พยาปาทกายคนัถะ 
(กายคนัถะคอืพยาบาท) (๓) สลีพัพตปรามาสกายคนัถะ (กายคนัถะคอื
สลีพัพตปรามาส)(๔) อทิงัสจัจาภนิิเวสกายคนัถะ(กายคนัถะคอืความยดึถอืวา่สิง่
น้ีเทา่นัน้จรงิ)  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๗๕/๑๐๒),ในธรรม
สงัคณีและวภิงัค ์ อธบิายพยาปาทกายคนัถะไวว้า่ ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผูน้ี้
เคยทาํความเสือ่มเสยีแก่เรา ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผูน้ี้กาํลงัทาํความเสือ่มเสยี
แก่เรา ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผูน้ี้จกัทาํความเสือ่มเสยีแก่เรา ความอาฆาต
เกดิขึน้วา่ ผูน้ี้เคยทาํความเสือ่มเสยีฯลฯ กาํลงัทาํความเสือ่มเสยี ฯลฯ จกัทาํ
ความเสือ่มเสยีแก่คนทีร่กัทีช่อบพอของเรา ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผูน้ี้เคยทาํ
ความเจรญิฯลฯ กาํลงัทาํความเจรญิ  ฯลฯ  จกัทาํความเจรญิแก่คนทีไ่มเ่ป็นทีร่กั
ทีช่อบพอของเรา หรอืความอาฆาตเกดิขึน้ในฐานะอนัไมส่มควร จติอาฆาต 
ความขดัเคอืง ความกระทบกระทัง่ ความแคน้ ความเคอืง ความขุน่เคอืงความ
พล่านไป  โทสะ ความคดิประทุษรา้ย  ความคดิมุง่รา้ย   ความขุน่จติ ธรรมชาติ
ทีป่ระทษุรา้ยใจ ความโกรธ กริยิาทีโ่กรธ ภาวะทีโ่กรธ มลีกัษณะเชน่วา่น้ี (และ)
ความคดิประทุษรา้ย กริยิาทีค่ดิประทษุรา้ย ภาวะทีค่ดิประทุษรา้ย ความคดิปอง
รา้ย กริยิาทีค่ดิปองรา้ย ภาวะทีค่ดิปองรา้ย ความพโิรธ  ความแคน้  ความดุรา้ย 
ความเกรีย้วกราด ความไม่แชม่ชืน่แหง่จติ มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่พยาปาท
กายคนัถะ (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๑๔๒/๒๙๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๓๘/๕๘๗) 

พยาปาทธาต  ุ: ธาตุคอืพยาบาท,เป็นขอ้ของพยาบาทวติก ดงัคาํวา่ พยาปาทวติกชือ่วา่พยาปาท
ธาตุ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๑๒/๕๗๐), ขอ้ ๒ ในอกุศลธาตุ ๓ คอื (๑) กามธาต ุ
(ธาตุคอืกาม) (๒) พยาปาทธาตุ (ธาตคุอืพยาบาท) (๓) วหิงิสาธาตุ (ธาตุคอื
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วหิงิสา),ในวภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ ความตรกึ ความตรกึโดยอาการต่างๆ ความดาํร ิ 
ความทีจ่ติแนบแน่นในอารมณ์    ความทีจ่ติแนบสนทิในอารมณ์ ความยกจติขึน้
สูอ่ารมณ์มจิฉาสงักปัปะทีป่ระกอบดว้ยพยาบาท น้ีเรยีกวา่พยาปาทธาตุ  (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๑/๖๓๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๘๒/
๑๔๐) 

พยาปาทนิวรณ์ : นิวรณ์คอืความคดิรา้ย,ขอ้ที ่๒ ในนิวรณ์ ๕ คอื(๑) กามฉนัทนิวรณ์ (นิวรณ์
คอืความพอใจในกาม) (๒) พยาปาทนิวรณ์ (นิวรณ์คอืความคดิรา้ย) (๓) ถนี
มทิธนิวรณ์ (นิวรณ์คอืความหดหูแ่ละเซื่องซมึ) (๔) อุทธจัจกุกกุจจนิวรณ์ 
(นิวรณ์คอืความฟุ้งซ่านและรอ้นใจ) (๕) วจิกิจิฉานิวรณ์ (นิวรณ์คอืความลงัเล
สงสยั),ในอภธิรรม ธรรมสงัคณี อธบิายไวว้่า ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผูน้ี้เคยทาํ
ความเสือ่มเสยีแก่เรา ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผูน้ี้กาํลงัทาํความเสือ่มเสยีแก่เรา 
ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผูน้ี้จกัทาํความเสือ่มเสยีแก่เรา ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผู้
น้ีเคยทาํความเสือ่มเสยี ฯลฯ กาํลงัทาํความเสือ่มเสยี ฯลฯ จกัทาํความเสือ่มเสยี
แก่คนทีร่กัทีช่อบพอของเรา ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผูน้ี้เคยทาํความเจรญิ ฯลฯ 
กาํลงัทาํความเจรญิ ฯลฯ จกัทาํความเจรญิแก่คนทีไ่มเ่ป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรา 
หรอืความอาฆาตเกดิขึน้ในฐานะอนัไมส่มควร จติอาฆาต ความขดัเคอืง ความ
กระทบกระทัง่ ความแคน้ ความเคอืงความขุน่เคอืง ความทีจ่ติพล่านไป โทสะ 
ความคดิประทุษรา้ย ความคดิมุง่รา้ยความขุน่จติ ธรรมชาตทิีป่ระทษุรา้ยใจ 
ความโกรธ กริยิาทีโ่กรธ ภาวะทีโ่กรธ มลีกัษณะเชน่วา่น้ี (และ) ความคดิ
ประทุษรา้ย กริยิาทีค่ดิประทุษรา้ย ภาวะทีค่ดิประทุษรา้ย ความคดิปองรา้ย 
กริยิาทีค่ดิปองรา้ย ภาวะทีค่ดิปองรา้ย ความพโิรธความแคน้ ความดุรา้ย ความ
เกรีย้วกราด ความไมแ่ชม่ชืน่แห่งจติ มลีกัษณะเชน่ว่าน้ี น้ีเรยีกวา่พยาปาท
นิวรณ์ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๕๔๙,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๑๖๐/๒๙๖) ; พยาบาท
นิวรณ์ กเ็ขยีน 

พยาปาทวิตก : ความตรกึในทางพยาบาท,ความตรกึเกีย่วดว้ยความพยาบาท,เป็นชือ่ของพยา
ปาทธาตุ ดงัคาํว่า กามวติกชือ่วา่กามธาตุ    พยาปาทวติกชือ่วา่พยาปาทธาต ุ
วหิงิสาวติกชือ่วา่วหิงิสาธาตุ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๑๒/๕๗๐), ขอ้ ๒ ในบาปอกุศล
วติก ๓,อกุศลวติก ๓  คอื (๑) กามวติก(ความตรกึในทางกาม) (๒) พยาปาท
วติก(ความตรกึในทางพยาบาท) (๓) วหิงิสาวติก(ความตรกึในทางเบยีดเบยีน),
ในวภิงัค ์ อธบิายพยาปาทวติกไวว้า่ ความตรกึ  ความตรกึโดยอาการต่างๆ  
ความดาํรผิดิ  ทีเ่กีย่วดว้ยความพยาบาท น้ีเรยีกวา่พยาปาทวติก (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๗๔/๕๙๖,๒๒/๗๕/๕๙๘,๒๒/๑๐๙/๖๓๐,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๑๐/๕๖๙) 
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พยาปาทสงักปัปะ : ความดาํรใินทางพยาบาท,ความดาํรใินพยาบาท, เป็นขอ้ ๒ ในอกุศล
สงักปัปะ ๓ คอื (๑) กามสงักปัปะ(ความดาํรใินทางกาม)(๒) พยาปาทสงักปัปะ
(ความดาํรใินทางพยาบาท)(๓)วหิงิสาสงักปัปะ (ความดาํรใินทางเบยีดเบยีน) 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๑,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๒) 

พยาปาทสญัญา : ความกาํหนดหมายในทางพยาบาท,ความกาํหนดหมายในทางพยาบาท ,ขอ้ 
๒ ในอกุศลสญัญา ๓,ธรรม ๓ คอื (๑) กามสญัญา(ความกาํหนดหมายในทาง
กาม)(๒)พยาปาทสญัญา(ความกาํหนดหมายในทางพยาบาท) (๓) วหิงิสา
สญัญา (ความกาํหนดหมายในทางเบยีดเบยีน),ในธรรมสงัคณี อธบิาย
ความหมายของพยาปาทสญัญาไวว้า่ ความจาํได ้ กริยิาทีจ่าํได ้ ภาวะทีจ่าํได ้ ที่
เกีย่วกบัความพยาบาท น้ีเรยีกวา่พยาปาทสญัญา,ในกถาวตัถุอธบิายไวว้า่ พยา
ปาทสญัญาเกดิขึน้ในลาํดบัแหง่อพัยาปาทสญัญา(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/
๒๖๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๗๔/๕๙๗,๒๒/๗๕/๕๙๘,๒๒/๑๑๐/๖๓๑,อภ.ิว.ิ(ไทย)
๓๕/๙๑๑/๕๖๙,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๖๘๙/๗๓๖,๖๘๙/๗๓๖) 

พยาปาท-อพัยาปาทสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยผูม้จีติพยาบาท –ผูม้จีติไมพ่ยาบาท ในพยาปาทสตูร 
กล่าวไวว้า่  (๑) ตนเองเป็นผูม้จีติพยาบาท  (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหม้จีติพยาบาท 
(๓)  เป็นผูพ้อใจความมจีติพยาบาท  ในอพยาปาทสตูร กล่าวไวว้า่ (๑) ตนเอง
เป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาท  (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหม้จีติไมพ่ยาบาท (๓) เป็นผูพ้อ
ใจความมจีติไมพ่ยาบาท  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๖๔-๑๘๓/๔๐๘) ; ดปูระกอบใน
ปาณ-อปาณสตูร  

พยหุยาตรา : กระบวนทพั, การเดนิทพั, เชน่ ยกพยหุยาตรา, ไปเป็นกระบวนทพัใหญ่ ดงัคาํ
ในกณัฏกสตูร กล่าวไวว้า่ เจา้ลจิฉวผีูม้กีติตศิพัทเ์ลื่องลอืจาํนวนมากไดพ้ากนัจดั
ขบวนพยหุยาตราทางสถลมารคเสดจ็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคยงัป่ามหาวนั   
(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๒/๑๕๘-๑๕๙) 

พรต : ขอ้ปฏบิตัทิางศาสนา, ธรรมเนียม, ความประพฤตขิองผูถ้อืศาสนาทีคู่ก่บัศลี, 
วตัร,ขอ้ปฏบิตัปิระจาํ,กจิวตัร, การปฏบิตั ิ ; มรรยาท, เขตแหง่ความประพฤต,ิ 
ประเพณี, การสมาทานหรอืประพฤตติามลทัธศิาสนา, การจาํศลี (เชน่การเวน้
บรโิภค เวน้เมถุนธรรม); การสมาทานบรโิภคอาหารอยา่งเดยีวเป็นนิตย,์ ขอ้
กาํหนดการปฏบิตัทิางศาสนาเพือ่ขม่กายใจ มศีลีวนิยัเป็นตน้ เชน่ บําเพญ็พรต, 
เรยีกผูบ้าํเพญ็พรตวา่ นกัพรต ดงัคาํเรือ่งพรต ในลกัขณสตูรตอนหนึ่งวา่เมือ่
มหาบุรุษทรงออกผนวชบาํเพญ็พรตจะมพีระสาวกมากกวา่นัน้ลว้นแต่ดาํเนิน
ตามพระพทุธพจน์,ในโลหจิจสตูรอธบิายพรตเป็นตบะของพราหมณ์ไวว้า่ หนงั
เสอืทีห่ยาบ การมุน่ผม การไมช่าํระฟัน มนตร ์ ศลีและพรตเป็นตบะ (ของ
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พราหมณ์) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๒๑๓/๒๙๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๒/๑๖๑) 

พรตและศีล : ขอ้วตัรและขอ้ปฏบิตัขิองพกพรหม,ความประพฤตขิองผูถ้อืศาสนาทีคู่ก่บัศลี, คาํ
วา่ วตัร หมายถงึการสมาทานหรอืประพฤตปิฏบิตัปิระจาํ,คาํวา่ ศลี หมายถงึการ
รกัษากายวาจาใหเ้รยีบรอ้ย ดงัคาํในพกชาดก พระผูม้พีระภาคตรสัแก่พกพรหม
ตอนหนึ่งวา่ ทา่นไดช้ว่ยใหม้นุษยเ์ป็นจาํนวนมากทีม่คีวามกระหายถูกความรอ้น
แผดเผาใหไ้ดด้ืม่น้ํา นัน่เป็นพรตและศลีครัง้ก่อนของทา่น .... การทีท่า่นได้
ปล่อยหมูช่นซึง่ถูกจบัทีฝั่ง่แมน้ํ่าเอณินําไปเป็นเชลย ....ทา่นใชก้าํลงัเขา้ขม่ ได้
ปลดปล่อยเรอืทีพ่ญานาคดุรา้ย ยดึไวท้ีก่ระแสแมน้ํ่าคงคาเพราะตอ้งการจะ
ทาํลายมนุษย ์ เราตถาคตระลกึไดเ้หมอืนหลบัแลว้ตื่นขึน้มา  อน่ึง เราตถาคตได้
เคยเป็นศษิยข์องทา่นชือ่วา่กปัปะ สาํคญัทา่นว่ามปัีญญา ประกอบดว้ยวตัร
ปฏบิตันิัน่เป็นพรตและศลีครัง้ก่อนของทา่น เราตถาคตระลกึไดเ้หมอืนหลบัแลว้
ตื่นขึน้มา(ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๗๐/๒๖๗,๒๗/๗๑/๒๖๗,๒๗/๗๒/๒๖๘,๒๗/
๗๓/๒๖๘,๒๗/๗๔/๒๖๘) 

พรรณนา : กล่าวเป็นเรือ่งเป็นราวอยา่งละเอยีดใหผู้ฟั้งนึกเหน็เป็นภาพ ดงัคาํทีอุ่บาลคีหบดี
กล่าวแก่นิครนถ ์ นาฏบุตรตอนหนึ่งวา่ พระผูม้พีระภาคทรงมพีระคุณควร
พรรณนาเป็นอเนกทรงมพีระคุณควรพรรณนาไดห้ลายรอ้ย ใครเลา่จกัพรรณนา
ไมไ่ดถ้งึพระคุณของพระองคผ์ูค้วรพรรณนา หรอืดงัคาํในสวุรีสตูร กล่าวถงึทา้ว
สกักะจอมเทพนัน้อาศยัผลบุญของพระองคเ์ป็นอยู ่    เสวยราชสมบตัอินัมคีวาม
เป็นใหญ่ยิง่ดว้ยความเป็นใหญ่แหง่เทพชัน้ดาวดงึส ์ ยงัมาพรรณนาคุณแหง่
ความเพยีรคอืความขยนัได ้    (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๗/๗๕,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๗/
๓๕๗) 

พรรณนาคณุความตาย : กล่าวเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัความตาย,ในทีน้ี่หมายถงึพดู
ใหค้นทีเ่จบ็ป่วยอยากตายกนิของแสลง จนอาการเจบ็ป่วยหนกัเขา้ถงึกบั
เสยีชวีติ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ อุบาสกคนหน่ึงลม้ป่วย    เขามภีรรยารปูงาม 
พวกภกิษุฉพัพคัคยีช์อบภรรยาของเขาจงึปรกึษาวา่ ถา้อุบาสกยงัมชีวีติ พวกเรา
จกัไมไ่ดน้าง มาชว่ยกนักล่าวพรรณนาคุณความตายใหเ้ขาฟังเถดิ จงึเขา้ไปหา
อุบาสกกล่าววา่ อุบาสก ทา่นทาํคุณงามความด ีทาํทีต่า้นทานความขลาดกลวัไว้
แลว้ จะมชีวีติอยูอ่ยา่งลาํบากยากเขญ็ไปทาํไม ทา่นตายเสยีดกีวา่ หลงัจากตาย
แลว้จกัไปบงัเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์จกัเอบิอิม่พรัง่พรอ้มดว้ยกามคุณ ๕ อนัเป็น
ทพิย ์อุบาสกเหน็จรงิตามนัน้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๗๒/๑๔๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗๒/
๑๔๒) 
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พรรษา : ฤดฝูน, ปี, ปีของระยะเวลาทีบ่วช, ชว่งระยะเวลา ๓ เดอืนในฤดฝูน เชน่ 
เขา้พรรษา จาํพรรษา; ปี เชน่ บวช ๓ พรรษา, (ราชา) มพีระชนมาย ุ ๒๕ 
พรรษา (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐๙/๒๔๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๓๓๘,ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๑๒๐๓/๑๕๐) 

พรหม : ผูป้ระเสรฐิ, เทพในพรหมโลก เป็นผูไ้มเ่กีย่วขอ้งดว้ยกาม ม ี ๒ พวก คอื รปู
พรหม ม ี๑๖ ชัน้ อรปูพรหม ม ี๔ ชัน้ ตามคตพิระพุทธศาสนา; ดพูรหมโลก ; 
เทพสงูสดุคอืพระผูเ้ป็นเจา้ในศาสนาพราหมณ์,ชือ่พระเป็นเจา้ผูส้รา้งโลกตาม
ศาสนาพราหมณ์, ในบทกลอนใชว้า่ พรหมนั พรหมา พรหมาน หรอื พรหมาร ก็
ม;ี ผูม้พีรหมวหิารทัง้ ๔ (เช่น บดิามารดามพีรหมวหิารทัง้ ๔ ต่อบุตร ไดช้ือ่วา่ 
เป็นพรหมของบุตร)  (ท.ีส.ี(ไทย)  ๙/๔๐/๑๗,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๗/๓๗,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๙/๒๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓/๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๓/๕๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๓๐/๑๖๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๓๑,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๗๙/๑๒๕,องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๒๘๑/๓๕,องฺจตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖/๑๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๖/๔๘๕,ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๑๘๒/๓๖๒,ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๑๑/๕๙๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๓๒/๒๔๒,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๒๔/๖๘๑) 

พรหมกาย : พระกาย (คอืรปูกายนามกาย) ประเสรฐิ, พระนามของพระพทุธเจา้ ดงัคาํ
ในอคัคญัญสตูรวา่ คาํวา่ ‘ธรรมกาย’ กด็ ี‘พรหมกาย’ กด็ ี ‘ธรรมภตู’ กด็ ี‘พรหม
ภตู’ กด็ ีลว้นเป็นชือ่ของตถาคต   (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๘/๘๘) 

พรหมกายิกา, เทพชัน้ : เทพผูน้บัเนื่องในหมู่พรหม หมายถงึพรหมทีไ่ดป้ฐมฌาน มกีายต่างกนั 
และมสีญัญาเดยีวกนั ม ี๓ จาํพวก,เป็นเทพที ่๒ ในวญิญาณฐติ ิ๒ ทีว่า่ มสีตัว์
ทัง้หลายมกีายต่างกนั แตม่สีญัญาอยา่งเดยีวกนั  คอืพวกเทพชัน้พรหมกายกิา  
(เทพผูน้บัเนื่องในหมูพ่รหม) น้ีเป็นวญิญาณฐติทิี ่ ๒(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/
๒๗๐,๑๑/๓๓๒/๓๓๖,๑๑/๓๓๗/๓๔๗,๑๑/๓๔๑/๓๕๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔๔/
๖๗,๒๓/๕๒/๙๒,๒๓/๕๖/๑๐๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พรหมกายกิา หมายถงึพรหมชัน้ปฐมฌานภมู ิ 
(ระดบัปฐมฌาน)  ๓ ชัน้  คอื  (๑)  พรหมปารสิชัชา (พวกบรษิทับรวิาร
มหาพรหม)  (๒)  พรหมปโรหติา (พวกปุโรหติมหาพรหม)  (๓)  มหาพรหมา 
(พวกทา้วมหาพรหม)  (ท.ีม.อ.  (บาล)ี๑๒๗/๑๐๙-๑๑๐) 

พรหมจรรย  ์: จรยิะอนัประเสรฐิ, การครองชวีติประเสรฐิ,ตามทีเ่ขา้ใจกนัทัว่ไป หมายถงึความ
ประพฤตเิวน้เมถุนหรอืการครองชวีติ ดงัเชน่การบวชทีล่ะเวน้เมถุน แต่แทจ้รงิ
นัน้ พรหมจรรยค์อ พรหมจรยิะ เป็นหลกัการใหญ่ ทีใ่ชใ้นแงค่วามหมายมาก
หลาย ดงัทีอ่รรถกถาแหง่หนึ่ง ประมวลไว ้๑๐ นยั คอืหมายถงึ ทาน ไวยาวจัจ ์



 

๓๔๙๓ 
 

 

(คอืการขวนขวายชว่ยเหลอืรบัใชท้าํประโยชน์) เบญจศลี อปัปมญัญา ๔ (คอื 
พรหมวหิาร ๔) เมถุนวริตั ิ ความพอใจเฉพาะหรอืคูค่รองของตน) ความเพยีร 
การรกัษาอุโบสถ อรยิมรรค พระศาสนา (อนัรวมไตรสกิขาทัง้หมด) เฉพาะอยา่ง
ยิง่ ความหมายสาํคญัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัเป็นหลกัคอื๒ นยัสุดทา้ย(อรยิมรรคและ
พระศาสนา) ; ในศาสนาพราหมณ์  พรหมจรรย ์หมายถงึการครองชวีติเวน้เมถุน
และประพฤตปิฏบิตัตินเครง่ครดัต่างๆทีจ่ะควบคุมตนใหมุ้ง่มัน่ในการศกึษาได้
เตม็ที ่ โดยเฉพาะในการเรยีนพระเวท โดยนยัหมายถงึการศกึษาพระเวท และ
หมายถงึชว่งเวลาหรอืชัน้ตอนของชวีติทีพ่งึอุทศิเพือ่การศกึษาอยา่งนัน้ (บาล ี ; 
พฺรหฺมจรยิ)  (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๖/๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๕๕/๑๕๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒/
๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓/๑๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๐/๖๕,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๗/๒๙,ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๔/๑๖,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑/๒,๑๙/๒/๓,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕/๖๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕/๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕/๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒/
๑๙๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒/๑๙,ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๒/๒,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๔๑/๘,ข.ุ
ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๒/๑๕๖,ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๒๖/๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖/
๒๖,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๐/๗๕,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๓๘/๔๐๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๘/
๓๕๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๙/๓๖๖,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๗๘/๑๖๕,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๖๙/
๑๔๕) 

พรหมจริยสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยพรหมจรรย ์ (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  พรหมจรรย ์  ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์  ๘  และผลแหง่พรหมจรรย ์
ไดแ้ก่ผล  ๔  คอื โสดาปัตตผิล  สกทาคามผิล  อนาคามผิล  และอรหตัตผล (ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๓๙/๓๗) 

พรหมจริยสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยพรหมจรรย(์สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  พรหมจรรย ์  ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์  ๘  และประโยชน์แหง่
พรหมจรรย ์  ไดแ้ก่ธรรมเป็นทีส่ ิน้ราคะ  โทสะ  และโมหะ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๐/
๓๗) 

พรหมจริยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการประพฤตพิรหมจรรย ์ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ตถาคตประพฤตพิรหมจรรย ์มใิชเ่พือ่จะลวงคน มใิชเ่พือ่เกลีย้กล่อมคน มใิชเ่พือ่
ลาภสกัการะและชือ่เสยีง มใิชเ่พือ่การอวดอา้งวาทะ มใิชเ่พือ่ใหค้นรูว้า่ คนจง
รูจ้กัเราดว้ยอาการอยา่งนี้ แทจ้รงิ ตถาคตประพฤตพิรหมจรรย ์ (๑) เพือ่สาํรวม
ระวงั (๒) เพือ่ละ (๓) เพือ่คลายกาํหนดั (๔) เพือ่ดบัทุกข ์(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๕/๔๑)  



 

๓๔๙๔ 
 

 

พรหมจริเยสนา : การแสวงหาพรหมจรรย,์ เป็นขอ้ ๔ ในเอสนา ๓ คอื (๑) กาเมสนา (การ
แสวงหากาม) (๒) ภเวสนา (การแสวงหาภพ)  (๓) พรหมจรเิยสนา  (การ
แสวงหาพรหมจรรย)์,ในวภิงัคอ์ธบิายควาหมายของพรหมจรเิยสนาไวว้า่     
ความเหน็วา่ โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง  โลกมทีีส่ดุ    โลกไมม่ทีีส่ดุ    ชวีะกบัสรรีะ
เป็นอยา่งเดยีวกนั    ชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั    หลงัจากตายแลว้ 
ตถาคตเกดิอกีหลงัจากตายแลว้    ตถาคตไมเ่กดิอกี  หลงัจากตายแลว้ ตถาคต
เกดิอกีและไมเ่กดิอกีหลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีกม็ใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช่
ดงันี้ ทฏิฐ ิความเหน็ผดิ ป่าชฏัคอืทฏิฐ ิ กนัดารคอืทฏิฐ ิความเหน็เป็นขา้ศกึต่อ
สมัมาทฏิฐ ิความผนัแปรแหง่ทฏิฐ ิ  สงัโยชน์คอืทฏิฐ ิ  ความยดึถอื  ความยดึมัน่  
ความตัง้มัน่ ความถอืผดิ    ทางชัว่ ทางผดิ ภาวะทีผ่ดิ ลทัธเิป็นบ่อเกดิแหง่
ความพนิาศ ความยดึถอืโดยวปิลาส  มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่พรหมจริ
เยสนา   (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๕,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๑๙/๕๗๕) 

พรหมจริโยคธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูป้ระสบสขุอนัหยัง่ลงสูพ่รหมจรรย ์ พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔  มคีวามเลื่อมใสอนัไม่
หวัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้  จดัเป็นพระโสดาบนั  ไมม่ทีางตกตํ่า  จะ
สาํเรจ็สมัโพธแิน่นอนและยอ่มประสบสขุทีส่มัปยตุดว้ยสกทาคามมิรรค  
อนาคามมิรรคและอรหตัตมรรค  อนัหยัง่ลงสูพ่รหมจรรย ์  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๙๙๘/๔๙๐) 

พรหมจกัร : จกัรประเสรฐิ หมายถงึธรรมจกัรอนัยอดเยีย่ม ซึง่เป็นญาณ ๒ อย่าง อนัไดแ้ก่
ปฏเิวธญาณและเทสนาญาณทีม่เีฉพาะพระพทุธเจา้เทา่นัน้ ดงัคาํในกาํลงัของ
พระตถาคต ๑๐ ประการ ขอ้ ๑ ทีก่ล่าวไวว้า่ ตถาคตรูช้ดัฐานะ โดยเป็นฐานะ   
และอฐานะโดยเป็นอฐานะในโลกน้ีตามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดัฐานะโดย
เป็นฐานะ และอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจรงิ น้ีเป็นกาํลงัของตถาคตที่
ตถาคตอาศยัแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจบนัลอืสหีนาทประกาศพรหมจกัรใน
บรษิทั(ม.ม.ู)(ไทย)๑๒/๑๔๘/๑๔๔,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๑/๓๗,๑๖/๒๒/๓๘,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๘/๑๓,๒๑/๒๓/๓๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑/๑๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/
๖๔/๕๗๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑/๔๓,๒๔/๒๒/๔๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พรหมจกัร หมายถงึธรรมจกัรอนัประเสรฐิ  ยอด
เยีย่ม  บรสิทุธิ ์ ม ี ๒  ประการ  คอื  (๑)  ปฏเิวธญาณ  ไดแ้ก่ญาณระดบัโลกุต
ตระ  แสดงถงึพระปัญญาคุณของพระพทุธเจา้  (๒)  เทสนาญาณ ไดแ้ก่ญาณ
ระดบัโลกยิะ แสดงถงึพระมหากรุณาคุณของพระพทุธเจา้  ญาณทัง้  ๒  น้ีชือ่วา่



 

๓๔๙๕ 
 

 

โอรสญาณ(ญาณสว่นพระองค)์  มเีฉพาะพระพทุธเจา้ทัง้หลายเทา่นัน้  ไมม่แีก่
คนทัว่ไป  (ม.ม.ูอ.  (บาล)ี ๑/๑๔๘/๓๔๘,องฺ.ทสก.อ.  (บาล)ี ๓/๒๑/๓๒๗) 

พรหมจาริณี : หญงิผูป้ระพฤตพิรหมจรรย,์ หญงิผูป้รพฤตธิรรมมเีวน้จากเมถุนเป็นตน้,
อุบาสกิาผูนุ่้งขาวหม่ขาว เป็นอรยิสาวกิาระดบัอนาคามบุคคล ดงัคาํในมหาวจัฉ
โคตตสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัแก่วจัฉโคตรปรพิาชกวา่ อุบาสกิาทัง้หลายผูเ้ป็น
สาวกิาของเรา ผูเ้ป็นคฤหสัถ ์  นุ่งขาวหม่ขาว  เป็นเพือ่นพรหมจารณิี เป็น
โอปปาตกิะเพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ประการสิน้ไปจะปรนิิพพานในภพนัน้
ไมก่ลบัมาจากโลกนัน้อกี มใิชม่เีพยีง ๑๐๐    คน    ๒๐๐    คน๓๐๐    คน    
๔๐๐    คน    ๕๐๐    คน  ความจรงิแลว้มอียูจ่าํนวนมากทเีดยีว (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๑๙๕/๒๓๑) 

พรหมจารี, บคุคล : ผูป้ระพฤตพิรหมจรรย,์ นกัเรยีนพระเวท, ผูป้ระพฤตธิรรมมเีวน้จากเมถุน
เป็นตน้  (ว.ิป.(ไทย)๘/๒๗๔/๓๖๘,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๐๔/๑๗๓,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑๓๖/๘๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๗๘/๑๓๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๘/๓๔๕,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๒๐/๒๒,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓/๑๕๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๓/๓๖๐,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๑/๑๘,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๗๘/๓๘๔,ข.ุชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑/
๓๙๖,ชุ.ชา.ตงิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๖๘/๕๙๓,ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๑๗/๔,ข.ุม.
(ไทย) ๒๙/๒๐๘/๖๑๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๑๕/๒๖๗,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๒๔/
๑๘๐); ดอูาศรม 

พรหมจินดา : ชือ่มนตรอ์ยา่งหนึ่ง  มอีงค ์๖ ดงัคาํในจฬูรถวมิาน ทีพ่ระมหากจัจายนเถระกล่าว
แก่พระราชกมุารตอนหนึ่งวา่แมเ้หล่าชนผูร้า่ยมนตรพ์รหมจนิดามอีงค ์ ๖และ
เหล่าชนทีใ่ชว้ชิาอื่นๆ จะไมแ่ก่ไมต่าย  กไ็ม่ม,ีแมใ้นกณัหเปตวตัถุ กอ็ธบิายไว้
เชน่กนั  (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๑๙/๒๐๓,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๑๙/๒๓๐) 

  อรรถกถาอธบิายพรหมจนิดา วา่หมายถงึมนตรพ์รหมจนิดามอีงค ์  ๖  คอื  
(๑) กปัปะ  (วา่ดว้ยวธิเีกีย่วกบัการบชูายญั)  (๒) พยากรณ์  (แสดงการแยก
ปกต)ิ  (๓) นิรุตต ิ  (แสดงรปูศพัท ์  เตมิปัจจยั)  (๔) สกิขา  (แสดงฐานกรณ์
และปตยนะของอกัษร) (๕) ฉนัโทวจิติ(ิแสดงลกัษณะของฉนัท)์  (๖) โชตสิตัถะ  
(แสดงลกัษณะของดวงดาวทีบ่่งถงึความเจรญิหรอืความเสือ่มของมนุษย)์  (ข.ุ
ว.ิอ.(บาล)ี ๙๙๖/๓๐๙)  เทยีบ  เวทางคศาสตรข์องพราหมณ์ ม ี๖ อยา่ง  คอื (๑) 
ศกึษาวธิอีอกเสยีงคาํในพระเวทใหถู้กตอ้ง  (๒) ไวยากรณ์  (๓) ฉนัท ์ (๔) เชย
ตสิ คอืดาราศาสตร ์ (๕) นิรุกต ิ คอืกาํเนิดของคาํและ(๖) กลัปะ คอืวธิจีดัทาํพธิ ี
(พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕  หน้า  ๗๗๓) ในอรรถกถา
ทฆีนิกายอธบิายสรุปไวว้่า องค ์  ๖  (๑)  กปัปศาสตร ์  (๒)  พยากรณ์ศาสตร ์ 
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(๓)  นิรุตตศิาสตร ์  (๔)  สกิขาศาสตร ์  (๕)  ฉนัโทวจิติศิาสตร ์  (๖)  โชตสิตัถ
ศาสตร ์ (ท.ีส.ีอ.(บาล)ี๒๕๖/๒๒๓) 

  ในเปตวตัถุอรรถกถาอธบิายองค ์ ๖ ของพรหมจนิดาต่างกนัเลก็น้อยวา่ องค ์ 
๖  คอื  (๑)  สกิขา(การศกึษาในการออกสาํเนียงและการอ่าน  มกีารอ่านใหถู้ก
จงัหวะ  ใหค้ล่องและใหไ้พเราะ) (๒) กปัปะ  (รูจ้กัแบบแผน  การกระทาํกจิพธิี
ต่าง ๆ  พธิสีวดคมัภรีพ์ระเวท  )  (๓) นิรุตฺต ิ (รูจ้กัมลูและคาํแปลศพัท)์  (๔) 
พยากรณะ  (รูจ้กัตาํราภาษามขีองปาณินิเป็นตน้)  (๕) โธตสิตัถะ  (รูจ้กัดวงดาว
และหาฤกษ์  ผกูดวงชตา)  (๖) ฉนัทะ  (รูจ้กัคณะฉนัท ์ แต่งฉนัทไ์ด)้  (ข.ุเปต.อ.  
(บาล)ี ๒๑๙/๑๐๖) ; ดอูภธิา.  คาถา  ๑๑๐ 

พรหมชัน้พรหมปโุรหิตา, หมู่ : พรหมผูท้ีไ่ดป้ฐมฌานภมู ิบรรลุคุณวเิศษ ชัน้อนาคาม ี เกดิใน
รปูพรหมชัน้พรหมปุโรหติา ในทีน้ี่ หมายถงึพรหม ๒ องคท์ีไ่ดบ้รรลธรรมแลว้ 
ดงัคาํในสกักปัญหสตูรทีท่า้วสกักะกล่าวไวว้า่ บรรดาคนธรรพ ์ ๓  ตนนัน้ ๒ ตน
รูธ้รรมอนัใดของพระองคแ์ลว้  ถงึความเป็นผูว้เิศษไปเกดิในหมูพ่รหมชัน้พรหม
ปุโรหติา บรรลุคุณวเิศษแลว้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า ๒ ตน หมายถงึคนธรรพ ์  ๒  ตนพอไดอุ้ปจาร
สมาธแิละอปัปนาสมาธแิลว้กท็าํใหเ้ป็นบาท  เพือ่ใหบ้รรลุสมัโพธ ิ  แลว้จกัไม่
เวยีนกลบัมาในภพภูมทิีต่ํ่าอกีต่อไป  (ท.ีม.อ.(บาล)ี๓๕๔/๓๒๓) 

พรหมชาลสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยขา่ยแหง่พระสพัพญัญุตญาณอนัประเสรฐิ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัแก่ภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปู ขณะทรงพกัแรม ณ พระตาํหนกัหลวงใน
พระราชอุทยานอมัพลฏัฐกิา ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งกรุงราชคฤหก์บัเมอืงนาลนัทา โดย
ทรงปรารภคาํตเิตยีนพระรตันตรยัของปรพิาชกชือ่สปุปิยะและคาํสรรเสรญิพระ
รตันตรยัของพรหมทตัตมาณพผูเ้ป็นศษิย ์ ทีพ่วกภกิษุไดย้นิเขา้แลว้ นํามา
สนทนากนั พระผูม้พีระภาคทรงทราบจงึตรสัเตอืนภกิษุทัง้หลายมใิหโ้กรธเมือ่
ถูกตาํหนิตเิตยีน และมใิหย้นิดจีนเหลงิเมือ่ไดร้บัคาํสรรเสรญิเยนิยอ แต่ให้
พจิารณาหาสาเหตุแห่งการตเิตยีนและการสรรเสรญินัน้ๆ ตามความเป็นจรงิ 
แลว้ชีแ้จงใหเ้ขาทราบวา่อะไรเป็นเรือ่งจรงิ อะไรเป็นเรือ่งเทจ็ ต่อจากนัน้ทรง
แสดงใหภ้กิษุทัง้หลายเหน็วา่ หลกัธรรมของพระองคส์งูสง่กวา่ลทัธอิื่นๆ ทัง้ ๖๒ 
ลทัธทิีแ่พรห่ลายอยูใ่นสมยันัน้พระผูม้พีระภาคตรสัถงึสาเหตุทีท่าํใหค้นสรรเสรญิ
พระองคว์า่ไดแ้ก่ ศลี ๓ ชัน้ คอื (๑) จฬูศลี (ศลีอย่างเลก็น้อย) (๒) มชัฌมิศลี 
(ศลีอยา่งกลาง) (๓) มหาศลี (ศลีอยา่งใหญ่) กล่าวคอื คนทัง้หลายกล่าว
สรรเสรญิวา่ พระองคท์รงงดเวน้จากขอ้หา้มในจฬูศลี ๒๖ ขอ้ ในมชัฌมิศลี ๑๐ 
ขอ้ และในมหาศลี ๗ ขอ้ พระผูม้พีระภาคตรสัถงึสาเหตุทีท่าํใหค้นสรรเสรญิ
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พระองคอ์กีอยา่งหนึ่งไดแ้ก่พระสพัพญัญุตญาณ คอืทรงรูแ้จง้ธรรมะทีล่กึซึง้ เหน็
ไดย้าก รูต้ามไดย้าก ประณีต คาดคะเนเอาดว้ยเหตุผลไมไ่ด ้ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะ
บณัฑติ เมือ่ทรงรูแ้จง้ธรรมะน้ีแลว้ ทรงสัง่สอนใหผู้อ้ื่นรูต้ามได ้ ดว้ยเหตุน้ีคน
ทัง้หลายจงึกล่าวสรรเสรญิพระองค ์  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ มสีมณ
พราหมณ์บางพวกประกาศวาทะแสดงลทัธ ิ โดยปรารภขนัธส์ว่นอดตีซึง่เรยีกวา่
ปุพพนัตกปัปิกวาทะ ม ี ๑๘ ลทัธ ิ และปรารภขนัธ ์ สว่นอนาคตและปัจจุบนัซึง่
เรยีกวา่อปรนัตกปัปิกวาทะอกี ๔๔ ลทัธ ิ แต่เพราะพวกเขาไมรู่ต้ามความเป็น
จรงิ จงึถูกลทัธเิหล่าน้ีครอบคลุมไวเ้หมอืนปลาทีถู่กแหครอบคลุมไวม้อิาจหลุด
พน้ไปได ้จงึทรงถอืวา่ ลทัธเิหล่าน้ีเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ 

  ปุพพนัตกปัปิกวาทะ ๑๘ ลทัธ ิคอื 
  ๑. ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและโลกเทีย่ง เพราะระลกึชาตไิดต้ัง้แต่ ๑ ชาต ิ จนถงึ

หลายแสนชาต ิ
  ๒. ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและโลกเทีย่ง เพราะระลกึชาตไิดต้ัง้แต่ ๑ กปัจนถงึ ๑๐ 

กปั 
  ๓. ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและโลกเทีย่ง เพราะระลกึชาตไิดต้ัง้แต่ ๑๐ กปัจนถงึ ๔๐ 

กปั 
  ๔. ลทัธทิีถ่อืวา่อตัตาและโลกเทีย่ง เพราะคดิคาดคะเนเอาดว้ยเหตุผลทัง้ ๔ 

ลทัธแิรกน้ีเรยีกวา่ สสัสตวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและโลกเทีย่ง) 
  ๕. ลทัธทิีถ่อืวา่ พระพรหมเทีย่ง แต่พวกทีพ่ระพรหมสรา้งขึน้มา ไมเ่ทีย่ง 
  ๖. ลทัธทิีถ่อืวา่ เทวดาพวกอื่นเทีย่ง แต่พวกขฑิฑาปโทสกิา (พวกทีต่อ้งจุติ

เพราะชอบเลน่สนุก) ไมเ่ทีย่ง 
  ๗. ลทัธทิีถ่อืวา่ เทวดาพวกอื่นเทีย่ง แต่พวกมโนปโทสกิา (พวกทีต่อ้งจุตเิพราะ

คดิรา้ยกนัและกนั) ไมเ่ทีย่ง 
  ๘. ลทัธทิีถ่อืเอาตามทีค่ดิคาดคะเนดว้ยเหตผุลวา่อตัตาฝ่ายจติเทีย่ง แต่อตัตา

ฝ่ายกายไมเ่ทีย่ง 
  ตัง้แต่ลทัธทิี ่๕ - ๘ เรยีกวา่ เอกจัจสสัสตวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ บางอยา่งเทีย่ง) 
  ๙. ลทัธทิีถ่อืวา่ โลกมทีีส่ดุ (มขีอบเขตกาํหนดได)้ 
  ๑๐. ลทัธทิีถ่อืวา่ โลกไมม่ทีีส่ดุ 
  ๑๑. ลทัธทิีถ่อืวา่ โลกมทีีส่ดุเฉพาะดา้นบนกบัดา้นล่าง สว่นดา้นกวา้งหรอืดา้น

ขวางไมม่ทีีส่ดุ 
  ๑๒. ลทัธทิีถ่อืเอาตามทีค่ดิคาดคะเนดว้ยเหตุผล วา่โลกมทีีส่ดุกม็ใิช ่ ไมม่ี

ทีส่ดุกม็ใิช ่
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  ตัง้แต่ลทัธทิี ่๙ - ๑๒ เรยีกวา่ อนัตานนัตกิวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไม่
มทีีส่ดุ) 

  ๑๓. ลทัธทิีป่ฏเิสธวา่ อยา่งนี้กม็ใิช ่ อยา่งนัน้กม็ใิช ่ อยา่งอื่นกม็ใิช ่ จะวา่ไมใ่ชก่็
มใิช่ จะวา่มใิชไ่มใ่ชก่ม็ใิช ่เพราะเกรงวา่จะพดูเทจ็ 

  ๑๔. ลทัธทิีป่ฏเิสธตามแบบลทัธทิี ่๑๓ เพราะเกรงวา่ จะยดึถอืผดิ ๆ 
  ๑๕. ลทัธทิีป่ฏเิสธตามแบบลทัธทิี ่๑๓ เพราะเกรงวา่จะถูกผูรู้ซ้กัถาม 
  ๑๖. ลทัธทิีป่ฏเิสธตามแบบลทัธทิี ่๑๓ และไมย่อมรบัหรอืยนืยนัอะไรเลย เพราะ

ไมรู่จ้รงิ 
  ตัง้แต่ลทัธทิี ่ ๑๓ - ๑๖ เรยีกวา่ อมราวกิเขปวาทะ (ลทัธทิีพ่ดูหลบเลีย่ง ไม่

แน่นอนตายตวั) 
  ๑๗. ลทัธทิีถ่อืวา่ สิง่ต่าง ๆ เกดิขึน้เองโดยไมม่เีหตุปัจจยั เพราะเคยเกดิเป็น

อสญัญสีตัว ์(พรหมพวกหนึ่งทีม่แีต่รปู ไมม่สีญัญา) 
  ๑๘. ลทัธทิีถ่อืเอาตามทีค่ดิคาดคะเนดว้ยเหตผุลวา่สิง่ต่าง ๆ เกดิขึน้เองโดยไมม่ี

เหตุปัจจยั 
  ตัง้แต่ลทัธทิี ่๑๗ - ๑๘ เรยีกวา่ อธจิจสมปุปันนวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ อตัตาและ

โลกเกดิขึน้เอง ไมม่เีหตุปัจจยั) 
  อปรนัตกปัปิกวาทะ ๔๔ ลทัธ ิคอื 
  ๑. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่รีปู (อาศยัรปูอยู)่ มสีญัญา 

(ความรูส้กึรูข้ ัน้ละเอยีด) 
  ๒. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีไ่มม่รีปู มสีญัญา 
  ๓. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทัง้ทีม่รีปูและทีไ่มม่รีปู มสีญัญา 
  ๔. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่รีปูกม็ใิช ่ไมม่รีปูกม็ใิช ่(พดู ไมไ่ดว้า่

มรีปูหรอืไมม่รีปู) มสีญัญา 
  ๕. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่ทีีสุ่ด มสีญัญา 
  ๖. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีไ่มม่ทีีส่ดุ มสีญัญา 
  ๗. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทัง้ทีม่ทีีส่ดุและทีไ่มม่ทีีส่ดุ มสีญัญา 
  ๘. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่ทีีส่ดุกม็ใิช่ ไมม่ทีีส่ดุกม็ใิช ่ (พดู

ไมไ่ดว้า่มทีีส่ดุหรอืไมม่ทีีสุ่ด) มสีญัญา 
  ๙. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตามสีญัญาอยา่งเดยีวกนั 
  ๑๐. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตามสีญัญาต่างกนั 
  ๑๑. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตามสีญัญาเลก็น้อย 
  ๑๒. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตามสีญัญาประมาณมไิด ้
  ๑๓. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่แีต่สขุอยา่งเดยีว มสีญัญา 
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  ๑๔. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่แีต่ทุกขอ์ยา่งเดยีว มสีญัญา 
  ๑๕. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่ที ัง้สขุและทุกข ์มสีญัญา 
  ๑๖. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่ทีุกขก์ม็ใิช ่มสีขุกม็ใิช ่มสีญัญา 
  ทัง้ ๑๖ ลทัธแิรกน้ีเรยีกวา่ สญัญวีาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้ อตัตามี

สญัญา) 
  ๑๗. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่รีปู ไมม่สีญัญา 
  ๑๘. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีไ่มม่รีปู ไมม่สีญัญา 
  ๑๙. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทัง้ทีม่รีปูและทีไ่มม่รีปู ไมม่สีญัญา 
  ๒๐. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่รีปูกม็ใิช ่ไมม่รีปูกม็ใิช ่ไมม่สีญัญา 
  ๒๑. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่ทีีส่ดุ ไมม่สีญัญา 
  ๒๒. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีไ่มม่ทีีส่ดุ ไมม่สีญัญา 
  ๒๓. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทัง้ทีม่ทีีส่ดุและทีไ่มม่ทีีส่ดุ ไมม่ี

สญัญา 
  ๒๔. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่ทีีส่ดุกม็ใิช ่ ไมม่ทีีส่ดุกม็ใิช ่ ไมม่ี

สญัญา 
  ตัง้แต่ลทัธทิี ่ ๑๗ - ๒๔ เรยีกวา่ อสญัญวีาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้ 

อตัตาไมม่สีญัญา) 
  ๒๕. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่รีปู มสีญัญากม็ใิช ่ ไมม่สีญัญาก็

มใิช่ (พดูไม่ไดว้า่ มสีญัญาหรอืไมม่สีญัญา) 
  ๒๖. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีไ่มม่รีปู มสีญัญากม็ใิช ่ ไมม่สีญัญาก็

มใิช่ 
  ๒๗. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทัง้ทีม่รีปูและทีไ่มม่รีปู มสีญัญากม็ใิช่ 

ไมม่สีญัญากม็ใิช ่
  ๒๘. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่รีปูกม็ใิช ่ไมม่รีปูกม็ใิช ่มสีญัญาก็

มใิช่ ไมม่สีญัญากม็ใิช ่
  ๒๙. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่ทีีส่ดุ มสีญัญากม็ใิช ่ไมม่สีญัญาก็

มใิช่ 
  ๓๐. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีไ่มม่ทีีส่ดุ มสีญัญากม็ใิช ่ไมม่สีญัญาก็

มใิช่ 
  ๓๑. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทัง้ทีม่ทีีส่ดุและทีไ่มม่ทีีส่ดุ มสีญัญาก็

มใิช่ ไมม่สีญัญากม็ใิช ่
  ๓๒. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่ทีีส่ดุกม็ใิช ่ ไมม่ทีีส่ดุกม็ใิช ่ มี

สญัญากม็ใิช ่ไม่มสีญัญากม็ใิช ่



 

๓๕๐๐ 
 

 

  ตัง้แต่ลทัธทิี ่๒๕ - ๓๒ เรยีกวา่ เนวสญัญนีาสญัญวีาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจาก
ตายแลว้ อตัตามสีญัญากม็ใิช ่ไมม่สีญัญากม็ใิช่) 

  ๓๓. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาของมนุษยแ์ละสตัว ์ขาดสญู 
  ๓๔. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีเ่ป็นทพิยม์รีปูเป็นกามาพจร 

บรโิภคอาหาร ขาดสญู 
  ๓๕. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีเ่ป็นทพิยม์รีปูสาํเรจ็ทางใจ ขาดสญู 
  ๓๖. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีเ่ป็นอากาสานญัจายตนะ (อตัตาทีไ่ด้

อรปูฌาน กาํหนดอากาศทีไ่มม่ทีีส่ดุเป็นอารมณ์) ขาดสญู 
  ๓๗. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีเ่ป็นวญิญาณญัจายตนะ ( กาํหนด

วญิญาณทีไ่มม่ทีีส่ดุเป็นอารมณ์) ขาด สญู 
  ๓๘. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีเ่ป็นอากญิจญัญายตนะ ( กาํหนด

ความไมม่อีะไรเป็นอารมณ์) ขาดสญู 
  ๓๙. ลทัธทิีถ่อืวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีเ่ป็นเนวสญัญานาสญัญายตนะ 

(อตัตาทีไ่ดอ้รปูฌาน กาํหนดสภาวะทีเ่ป็นสญัญากม็ใิช ่ไมเ่ป็นสญัญากม็ใิช ่ เป็น
อารมณ์) ขาดสญู 

  ตัง้แต่ลทัธทิี ่ ๓๓ - ๓๙ เรยีกวา่ อุจเฉทวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้ 
อตัตาขาดสญู) 

  ๔๐.ลทัธทิีถ่อืวา่ ความเพยีบพรอ้มดว้ยกามคุณ ๕ เป็นนิพพานในปัจจุบนั  
  ๔๑. ลทัธทิีถ่อืวา่ ความเพยีบพรอ้มดว้ยปฐมฌาน เป็นนิพพานในปัจจุบนั  
  ๔๒. ลทัธทิีถ่อืวา่ ความเพยีบพรอ้มดว้ยทุตยิฌาน เป็นนิพพานในปัจจุบนั 
  ๔๓. ลทัธทิีถ่อืวา่ ความเพยีบพรอ้มดว้ยตตยิฌาน เป็นนิพพานในปัจจุบนั 
  ๔๔. ลทัธทิีถ่อืวา่ ความเพยีบพรอ้มดว้ยจตุตถฌาน เป็นนิพพานในปัจจุบนั 
  ๔๐ - ๔๔ เรยีกวา่ ทฏิฐธมัมนิพพานวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่ มสีภาวะบางอยา่งเป็น

นิพพานในปัจจุบนั)  
  ลทัธพิวกอปรนัตกปัปิกวาทะ ๔๔ ลทัธน้ีิเมือ่รวมกบัลทัธพิวกปุพพนัตกปัปิกวา

ทะ ๑๘ ลทัธขิา้งตน้ กเ็ป็น ๖๒ ลทัธ ิหรอืทีรู่จ้กักนัทัว่ไปวา่ ทฏิฐ ิ๖๒ 
  พระผูม้พีระภาคตรสัสรุปไวใ้นตอนทา้ยของพระสตูรน้ีวา่ พระองคท์รงรูแ้จง้

มลูเหตุแหง่ทฏิฐเิหล่าน้ี และทรงรูด้ว้ยวา่ผูท้ีย่ดึถอืทฏิฐเิหล่าน้ีมคีตแิละภพเบือ้ง
หน้าเป็นอยา่งไร พระองคจ์งึไมท่รงยดึมัน่ถอืมัน่ เมือ่ไมท่รงยดึมัน่ถอืมัน่ จงึทรง
รูแ้จง้ความเกดิ ความดบั คุณ โทษแหง่เวทนา และอุบายวธิทีีท่าํใหส้ลดัเวทนา 
(การเสวยอารมณ์ ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ) ออกไปได ้พระองคจ์งึทรงหลุด
พน้ และตรสัยํ้าวา่ น่ีแหละธรรมะอนัลกึซึง้ เหน็ไดย้าก รูต้ามไดย้าก สงบ 
ประณีต คาดคะเนเอาดว้ยเหตุผลไมไ่ด ้ละเอยีด รูไ้ดเ้ฉพาะบณัฑติ เมือ่พระองค์



 

๓๕๐๑ 
 

 

ทรงรูแ้จง้ธรรมะน้ีแลว้ ทรงสัง่สอนผูอ้ื่นใหรู้ต้ามดว้ย จงึเป็นเหตุใหค้นทัง้หลาย
กล่าวสรรเสรญิพระองค ์สว่นสมณพราหมณ์ผูม้ทีฏิฐเิหล่าน้ีไมรู่ค้วามจรงิ บญัญตัิ
ทฏิฐเิหล่าน้ีขึน้ตามความเขา้ใจของตนเอง เป็นการแสห่าการดิน้รนของคนมี
ตณัหาคอืความทะยานอยากสิง่อนัน่าใครน่่าปรารถนาผา่นทางอายตนะ ๖ คอื 
ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เมื่อมตีณัหาเป็นปัจจยัจงึมอุีปาทาน (ความยดึมัน่ถอืมัน่) 
เมือ่มอุีปาทานเป็นปัจจยัจงึมภีพ(ความมคีวามเป็น) ชาต(ิความเกดิ) เมือ่มชีาติ
เป็นปัจจยั จงึมชีรา(ความแก่) มรณะ(ความตาย) โสกะ(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ
(ความ ครํ่าครวญ) ทุกข(์ความไมส่บายกาย) โทมนสั(ความไมส่บายใจ) และอุ
ปายาส(ความคบัแคน้ใจ) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑/๑) 

พรหมชาละ : ขา่ยอนัประเสรฐิ,หมายถงึ ขา่ยแหง่สพัพญัญุตญาณอนัประเสรฐิ,เป็นชือ่เรยีก
พรหมชาลสตูร ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อานนท ์ เธอจงจาํธรรมบรรยายนี้
วา่  ขา่ยแหง่ประโยชน์  (อรรถชาละ)  กไ็ด ้ ขา่ยแหง่ธรรม  (ธรรมชาละ)  กไ็ด ้ 
ขา่ยแหง่สพัพญัญุตญาณอนัประเสรฐิ  (พรหมชาละ)  กไ็ด ้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๔๘/
๔๗) 

พรหมทณัฑ ์: การลงโทษอยา่งสงูสง่  คอืการทีส่งฆม์มีตลิงโทษภกิษุหวัดือ้วา่ยาก โดยวธิี
พรอ้มกนัไมว่า่กล่าวสัง่สอนตกัเตอืนใดๆ ดงัทีท่าํแก่พระฉนันะเมือ่พระพทุธเจา้
ปรนิิพพานแลว้,โทษอยา่งสงู คอื สงฆต์กลงกนัลงโทษภกิษุรปูใดรปูหนึ่งโดย
ภกิษุทัง้หลายพรอ้มใจกนัไมพ่ดูดว้ย ไมว่า่กล่าวตกัเตอืน หรอืสัง่สอนภกิษุรปูนัน้
, พระฉนันะซึง่เป็นภกิษุเจา้พยศ ถอืตวัวา่เป็นคนเก่าใกลช้ดิพระพทุธเจา้มาก่อน
ใครอื่น ใครวา่ไมฟั่ง ภายหลงัถูกสงฆล์งพรหมทณัฑถ์งึกบัเป็นลมลม้สลบหาย
พยศได(้ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๗๔/๙๖,๑๐/๒๑๖/๑๖๕ 

พรหมทตั , พระราชา : ชือ่พระราชาจาํนวนมาก ในอุพพรเีปตวตัถุ กล่าวไวว้่า มมีากถงึ 
๘๔,๐๐๐ องค ์ ในทีน้ี่หมายถงึ พระราชาผูเ้ป็นพระราชโอรสของพระเจา้จฬูนี 
เป็นใหญ่ในแควน้ปัญจา ทรงประทานสิง่ของทีน่่าปรารถนาทุกอยา่งดงัทีด่าบสจงึ
ทลูถามวา่พระราชาผูม้พีระนามวา่พรหมทตั ๘๖,๐๐๐  พระองค ์ถูกเผาในป่าชา้
น้ี บรรดาพระเจา้พรหมทตัเหล่านัน้พระนางทรงกรรแสงถงึพระเจา้พรหมทตัองค์
ไหน (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๓๖๘/๒๒๕),ในอปทานกล่าวไวว้า่พระมหากสัสปะเคย
เกดิเป็นพระราชานามวา่พรหมทตั (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๙๖/๔๙๓) 

พรหมทตั , พราหมณ์ : พราหมณ์ผูพ้ระพทุธบดิาของพระพทุธเจา้นามวา่กสัสปะ อยูใ่นเมอืง
พาราณส ี สมยัทีพ่ระเจา้กงิกปีกครอง  ดงัคาํในมหาปทานสตูรกล่าวไวว้า่ 
พระกสัสปพทุธเจา้มพีราหมณ์พรหมทตัเป็นพระบดิา  นางพราหมณีธนวดเีป็น
พระมารดาผูใ้หก้าํเนิด    สมยันัน้ไดม้พีระราชาทรงพระนามวา่กงิก ี    กรุง



 

๓๕๐๒ 
 

 

พาราณสเีป็นราชธานีของพระเจา้กงิก ี (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒/๖, ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๓๓/๗๑๕) ; พรหมทตัตพราหมณ์ กเ็ขยีน 

พรหมทตั , มาณพ : ชื่อมาณพผูเ้ป็นศษิยข์องสปุปิยปรพิาชก,เป็นสาวกของครสูญัชยั  เวลฏัฐ
บุตร,เป็นนกับวชปรพิาชกนกิายหนึ่งทีนุ่่งผา้ขาว,มาณพผูน้ี้ไดเ้ดนิทางไกล
ระหวา่งกรุงราชคฤหก์บัเมอืงนาลนัทา  กล่าวยกยอ่งพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆห์ลายอยา่ง แมผู้เ้ป็นอาจารยจ์ะกล่าวตเิตยีนพระพทุธ พระธรรม
พระสงฆห์ลายอยา่ง ดงัคาํในพรหมชาลสตูร กล่าวไวว้า่  พระผูม้พีระภาคเสดจ็
เขา้ประทบัแรม  ณ  พระตาํหนกัหลวงในพระราชอุทยานอมัพลฏัฐกิาพรอ้มกบั
ภกิษุสงฆ ์  แมส้ปุปิยปรพิาชกกเ็ขา้พกัแรม  ณพระตาํหนกัหลวงในพระราช
อุทยานกบัพรหมทตัมาณพเชน่เดยีวกนั  (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๔๐/๓๘๑,ท.ีส.ี(ไทย) 
๙/๑/๑,๙/๒/๑,๙/๓/๒,๙/๔/๒)  

พรหมทตักาสี, ราชา  : พระราชาพระนามพรหมทตั ราชาแหง่แควน้กาส ี พระองคท์รงเป็น
กษตัรยิผ์ูม้ ัง่คัง่ มทีรพัยม์าก มโีภคสมบตัมิาก    มกีําลงัพลมาก    มพีาหนะมาก 
มอีาณาจกัรกวา้งใหญ่    มภีณัฑาคารหอ้งเกบ็ของมคีา่และคลงัพชืพนัธุ์
ธญัญาหารอุดมสมบรูณ์ เคยยกทพัไปยดึเมอืงโกศล และรบัสัง่ใหป้ระหารพระ
เจา้ทฆีติพิรอ้มมเหส ี  มพีระธดิาองคห์น่ึง ภายหลงัยกธดิาใหพ้ระทฆีาวุกุมาร 
พระราชโอรสของพระเจา้ทฆีติ ิ และคนืเมอืงใหท้ฆีาวุกุมารปกครองต่อไป (๕/
๓๖๒/๓๔๙, ๕/๔๕๘/๓๔๓,๕/๔๕๙/๓๔๖,๕/๔๖๓/๓๕๒) 

พรหมทตัตกมุาร : 1.ชือ่พระโพธสิตัวอ์งคห์น่ึง ผูเ้คยบนบานวา่จะควกัหวัใจคนโง ่๑,๐๐๐ คน
ทาํการบวงสรวงเทวดาดงัคาํทีพ่รหมทตัตกุมารโพธสิตัวเ์มือ่จะประกาศเรือ่งให้
ควกัหวัใจคนโงท่าํการบวงสรวงเทวดา    จงึกล่าววา่ การบูชายญัขา้พเจา้ไดบ้น
ไวแ้ลว้ดว้ยคนโง ่ ๑,๐๐๐ คน บดัน้ีคนทีไ่มป่ระพฤตธิรรมมอียูเ่ป็นจาํนวนมาก 
เราจกับชูายญั (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๐/๒๑) 

 2.ชือ่พระกุมารทีน่างพระนางอสติาภทูิง้ไปดงัคาํในอสติาภชูาดกทีพ่รหมทตัต
กุมารจงึครํ่าครวญวา่ บุคคลผูป้รารถนาเกนิประมาณเพราะความโลภเกนิไปและ
เพราะความเมาในความโลภเกนิไปจงึเสือ่มจากประโยชน์อยา่งนี้เหมอืนตวัเรา
เสือ่มจากพระนางอสติาภ ู(ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๖๗/๑๑๐) 

 3.ชือ่พระกุมารองคห์น่ึง ผูเ้คยผกูโกรธเพราะเมลด็งาเพยีงกาํมอืเดยีวต่ออาจารย ์
และถูกอาจารยจ์บัแขน ๓ ครัง้ จงึทาํใหจ้าํไมล่มื ดงัคาํในตลิมฏุฐชิาดก ที่
พรหมทตัตกมุารทรงผกูโกรธอาจารยไ์มห่าย  จงึตรสักบัอาจารยว์า่ การทีท่า่น
อาจารยจ์บัแขนขา้พเจา้แลว้เฆีย่นขา้พเจา้ดว้ยไมเ้รยีวเพราะงากํามอืเดยีวนัน้ยงั
ฝังใจขา้พเจา้อยูจ่นทุกวนันี้(ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๔/๑๒๐) 
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 4.ชือ่พระกุมารผูเ้ป็นศษิยข์องอาจารยท์สิาปาโมกข ์ นามวา่ปาราสรยิะ,พระกุมาร
น้ีไดส้าํเรจ็โทษกษตัรยิ ์๑,๐๐๐ พระองค,์มพีระนางสามาเป็นอคัคมเหส,ี ในคราว
หน่ึงพระโพธสิตัวเ์ป็นอาจารยท์ศิาปาโมกขก์ล่าวสอนวา่ พรหมทตัตกุมาร ความ
เกษมสาํราญ ภกิษาทีห่าไดง้า่ย ความสขุสาํราญกาย ทัง้หมดนี้ไมม่ตีลอดกาล
เป็นนิตย ์ เมือ่ประโยชน์สิน้ไป ทา่นอยา่ไดห้ลงลมื (ข.ุชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑๔/
๒๐๑) 

พรหมทตัตชาดก  :  ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้พรหมทตั  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ดาบสโพธสิตัว ์
ไปปฏบิตัธิรรมอยูใ่นพระราชอุทยานของพระเจา้พรหมทตั พระราชาเลื่อมใสได้
ถวายความบาํรุงดว้ยความเคารพตลอด ๑๒ ปี ก่อนทีพ่ระโพธสิตัวจ์ะลากลบัเขา้
ป่าไป ทรงปวารณาใหข้อสิง่ของทีป่ระสงคไ์ด ้ทา่นขอเพยีงรม่กบัรองเทา้เทา่นัน้ 
และไดแ้สดงผลแหง่การขอวา่ม ี  ๒ อยา่งคอื (๑)ไดท้รพัย ์ (๒)ไมไ่ดท้รพัย ์และ
การขอนัน้บณัฑติเรยีกวา่การรอ้งไห ้ สว่นการปฏเิสธนัน้เป็นการรอ้งไหต้อบ  
พระราชาไดพ้ระราชทานสิง่ของเป็นจาํนวนมาก แต่ท่านไมร่บักลบัถวายคนื 
สอนใหพ้ระราชาตัง้อยูใ่นศลีในธรรมปกครองบา้นเมอืง แลว้กลบัเขา้ป่าไป ผูข้อ
ย่อมไมเ่ป็นทีพ่อใจของผูถู้กขอ ผูถู้กขอเมื่อไมใ่หย้อ่มไม่เป็นทีพ่อใจของผูข้อ คน
ผูป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบแมไ้มป่รารถนาจะได ้ ไมอ่อกปาก แต่ผูใ้หก้ลบัประสงค์
จะใหม้ากยิง่ขึน้ (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๗/๘๙/๑๗๕) 

พรหมทตัตเถรคาถา : ภาษติของพระพรหมทตัตเถระ,คาถาของพระพรหมทตัตเถระ ทา่นพระ
พรหมทตัตเถระไดก้ล่าวไวว้า่ สาํหรบัผูท้ีไ่มโ่กรธ  ฝึกฝนตนมาแลว้   เป็นอยู่
สมํ่าเสมอ  หลุดพน้เพราะรูโ้ดยชอบ   สงบคงที ่    ความโกรธจะมแีต่ทีไ่หน 
 ผูใ้ดโกรธตอบผูท้ีโ่กรธ  ผูน้ัน้เลวกวา่ผูท้ีโ่กรธนัน้แหละ เพราะความทีโ่กรธ
ตอบนัน้    ผูท้ีไ่มโ่กรธตอบผูท้ีโ่กรธ  ชือ่วา่ยอ่มชนะสงคราม    ทีช่นะไดย้าก ผู้
ทีรู่ว้า่ผูอ้ื่นโกรธเคอืงแลว้มสีตสิงบอยูไ่ด ้  ชือ่วา่ประพฤตปิระโยชน์ตนเองและ
ผูอ้ื่นทัง้สองฝ่าย  เหล่าชนทีไ่มเ่ขา้ใจธรรม ยอ่มสาํคญับุคคลผูอ้ดกลัน้ต่อตนและ
ผูอ้ื่นทัง้สองนัน้วา่เป็นคนโงเ่ขลา  ถา้ความโกรธพงึเกดิขึน้แก่ท่าน ทา่นจง
คาํนึงถงึพระโอวาททีอุ่ปมาดว้ยเลื่อย                                      ถา้ความ
อยากในรสพงึเกดิขึน้แก่ทา่น  ทา่นจงระลกึถงึพระโอวาททีอุ่ปมาดว้ยเน้ือบุตร  
ถา้จติของทา่นแล่นพล่านไปทัง้ในกามและภพ ทา่นจงรบีขม่ไวด้ว้ยสตเิหมอืนคน
หา้มปรามปศุสตัวด์ือ้ทีก่นิขา้วกลา้  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๔๑/๔๑๕) 

พรหมทตัตพราหมณ์ : ดพูรหมทตั,พราหมณ์  
พรหมเทพ: 1.บุตรนางพราหมณีคนหน่ึงชาวกรุงสาวตัถ ี ภายหลงัออกบวชในสาํนกัพระผูม้ี

พระภาคบรรลุอรหตัผล แลว้ไปบณิฑบาตยงับา้นเกดิเพือ่โปรดมารดา ดงัคาํวา่ 
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ทา่นพระพรหมเทพเป็นพระอรหนัตร์ปูหน่ึงในบรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๗๔/๒๓๕)  

 2.ชือ่พระปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึง เป็นพระผูน้างยโสธาราเคยพบและบาํเพญ็
กุศล มปีรากฏในยโสธาราเถรยิาปทาน ทีพ่ระยโสธาราเถร ี กล่าวไวว้า่การที่
พระองคแ์ละหมอ่มฉนัพบพระสมัพทุธเจา้ทรงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลกพระนามวา่พรหม
เทพและพระนามวา่โคดม แลว้พบพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูท้รงเป็นทีพ่ึง่สตัวโ์ลก
เหล่าอื่นอกีกม็าก(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๕๙/๕๐๑) 

พรหมเทวสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระพรหมเทพ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ วดั
พระเชตวนั  บุตรของนางพราหมณีคนหน่ึงชือ่พรหมเทพออกบวชแลว้ไปอยูค่น
เดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจ ไมน่านนกักไ็ดบ้รลุอรหตัตผล  
ทา้วสหมับดพีรหมจงึเขา้ไปกล่าวกบันางพราหมณีมารดาของทา่นผูถ้อืการบชูา
ดว้ยกอ้นขา้วแก่พรหมเป็นนิตยว์า่  พรหมโลกของพรหมทีท่า่นถอืการบชูาดว้ย
กอ้นขา้วนัน้อยูไ่กลนกั  และนี้ไมใ่ชอ่าหารพรหม ทา่นเมือ่ไมรู่จ้กัทางของพรหม
แลว้ทาํไมจงึบน่ถงึพรหม  พระพรหมเทพบุตรของทา่นเป็นผูไ้รอุ้ปธ ิ  ถงึความ
เป็นอตเิทพ ไมม่กีเิลสเครือ่งกงัวล  มปีกตเิหน็ภยั  ไมเ่ลีย้งดผููอ้ื่น  เป็นผูส้มควร
แก่กอ้นขา้วทีบุ่คคลพงึนํามาบชูา ถงึฝัง่แหง่เวท  อบรมตนแลว้ ควรแก่ทกัษณิา
ของมนุษยแ์ละเทวดา ลอยบาปแลว้  ไมถู่กตณัหาและทฏิฐฉิาบทา เป็นคนเยอืก
เยน็  ไมม่อีดตีและอนาคต ผูส้งบระงบั ปราศจากควนั ไมม่ทุีกข ์ไมม่คีวามหวงั 
วางอาชญาแลว้ ขอทา่นพระพรหมเทพนัน้จงบรโิภคบณิฑบาตอนัเลศิของทา่น  
ทา่นจงเลื่อมใสในทา่นพระพรหมเทพนัน้  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๔/๒๓๕)  

พรหมไทย : ของอันพรหมประทาน,ของให้ที่ประเสรฐิสุด หมายถึงที่ดินหรือบ้านเมืองที่
พระราชทานเป็นบําเหน็จ เช่นเมอืงอุกกุฏฐะทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลพระราชทาน
แก่โปกขรสาติพราหมณ์และนครจัมปาที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานให้
โสณทณัฑพราหมณ์ปกครอง ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูร กล่าวไวว้่า พราหมณ์โปกขร
สาติ  ปกครองเมอืงอุกกฏัฐะซึ่งมปีระชากรและสตัว์เลี้ยงมากมาย มพีืชพนัธุ์
ธญัญาหารและน้ําหญ้าอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรพัย์ที่พระเจ้าปเสนทโิกศล
พระราชทานปูนบําเหน็จให้เป็นพรหมไทย(ส่วนพิเศษ) (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๒๕๕/
๘๗,๙/๓๐๐/๑๑๑,๙/๓๒๓/๑๒๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๖/๓๔๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๔๒๒/๕๓๐) 

พรหมนิมนัตนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเชือ้เชญิของพรหม พระผูม้พีระภาคตรสัเล่าใหภ้กิษุ
ทัง้หลายฟัง ขณะประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขต
กรุงสาวตัถ ีโดยทรงปรารภ ทฏิฐชิัว่ของทา้วพกพรหม  พระผูม้พีระภาคตรสัเล่า
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ใหภ้กิษุทัง้หลายฟังมใีจความวา่ ครัง้หนึ่งเมือ่พระองคป์ระทบัอยูท่ีโ่คนตน้สาละ
ใหญ่ในสภุควนัใกลเ้มอืงอุกกฏัฐา แควน้โกศล ทรงทราบดว้ยพระทยัวา่ ทา้วพก
พรหมมทีฏิฐชิัว่วา่พรหมสถานน้ี ยัง่ยนื มัน่คง แขง็แรง ไมม่คีวามเคลื่อนไป ไม่
เกดิ ไมแ่ก่ ไมต่าย ไม่จุต ิ ไมอุ่บตั ิ เครือ่งสลดัออกจากทุกขอ์ยา่งยิง่อื่นนอกจาก
พรหมสถานนี้ไมม่ ี

  พระองคจ์งึเสดจ็ขึน้ไปยงัพรหมโลก เพือ่โปรดทา้วพกพรหม พอทา้วพก
พรหมเหน็พระองคเ์สดจ็มา จงึทลูเชญิ แลว้แสดงทฏิฐขิองตนใหท้รงทราบ 
พระองค ์ทรงตกัเตอืนว่า ทา้วพกพรหมตกอยูใ่นอาํนาจแหง่อวชิชากล่าวสิง่ทีไ่ม่
เทีย่ง ไมย่ัง่ยนื ไมม่ัน่คง ไมแ่ขง็แรง มคีวามเคลื่อนไป วา่เทีย่ง ยัง่ยนื มัน่คง 
แขง็แรง ไมม่คีวามเคลื่อนไป สตัวใ์นพรหมสถานซึง่เกดิ แก่ ตาย จุต ิและอุบตั ิ
กล่าววา่ไมเ่กดิไมแ่ก่ ไมต่าย ไม่จุต ิ ไมอุ่บตั ิ และกล่าวถงึเครือ่งสลดัออกจาก
ทุกขอ์ยา่งยิง่อื่น ซึง่มอียูว่า่ ไมม่ ี

  ขณะนัน้มารใจบาปไดเ้ขา้สงิในพรหมปารสิชัชะองคห์น่ึงใหก้ล่าวหา้มมใิห ้
พระองคว์า่กลา่วทา้วพกพรหม เพราะเป็นมหาพรหม เป็นผูส้รา้ง เป็นบดิาของ 
เหล่าสตัว ์ไมม่ใีครกลา้ขดัขนือาํนาจได ้พรอ้มทัง้ขูส่าํทบัวา่ สมณพราหมณ์ ก่อน
หน้าน้ี กล่าวตาํหนิธาตุดนิ น้ํา ไฟ ลม ภตู เทวดา ประชาบด ีพรหม และพรหม
โลก หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในพวกทีเ่ลว สว่นสมณพราหมณ์ทีก่ล่าวสรรเสรญิ
สิง่เหล่าน้ี หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในพวกทีด่ ี

  พระองคจ์งึตรสักบัมารนัน้วา่ พระองคท์รงรูว้า่เป็นมาร อยา่นึกวา่ไมรู่ ้ แม้
พรหมและพรหมบรษิทัทัง้ปวง ตกอยูใ่นอาํนาจของมาร แต่พระองคม์ไิดอ้ยู ่ ใน
อาํนาจนัน้ ทา้วพกพรหมกล่าวยนืยนัทฏิฐขิองตนอกี พระองคจ์งึทรงตกัเตอืนอกี
วา่ ทรงรูจ้กัพกพรหมด ีนอกจากน้ียงัทรงรูจ้กัพรหมชัน้สงูขึน้ไปอกี คอื พวกอา
ภสัสร-พรหม พวกสภุกณิหพรหม และพวกเวหปัผลพรหม ซึง่ทา้วพกพรหมเคย
ไปเกดิและเคลื่อนจากนัน้มาเกดิในชัน้มหาพรหมนี้ แต่เนื่องจากอยูน่านจงึ
หลงลมืไป เขา้ใจผดิวา่เทีย่ง ยัง่ยนื มัน่คง แขง็แรง ไม่มคีวามเคลือ่นไป พรอ้ม
กนันัน้ ไดท้รง สาํแดงพทุธานุภาพไมใ่หท้า้วพกพรหมหายตวัได ้ และทรงแสดง
การหายตวัใหด้ ูพวกพรหมทัง้หลายจงึพากนัชืน่ชมพระบารม ีทนัใดนัน้ มารใจ
บาปกเ็ขา้สงิพรหมปารสิชัชะองคห์น่ึงใหห้า้มมใิหพ้ระผูม้พีระภาคทรงสอนธรรม
แก่สาวกทัง้หลายของพระองค ์ ไมใ่หย้ดึตดิในสาวก ในบรรพชติ และเล่าวา่ 
สมณพราหมณ์ก่อนหน้าน้ีปฏญิญาวา่เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ แนะนํา
พรํ่าสอนสาวกและบรรพชติ ยดึตดิในสาวกและบรรพชติ หลงัจากตาย แลว้ไป
เกดิในพวกทีเ่ลว สว่นสมณพราหมณ์ผูไ้ม่ทาํอยา่งนี้หลงัจากตายแลว้ไปเกดิ ใน
พวกทีด่ ี พระองคจ์งึทรงแสดงใหเ้หน็วา่ ทรงรูจ้กัมารด ี และทรงอธบิายวา่ 
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พระองคต์ดัอาสวะทัง้หลายไดข้าดแลว้ ถงึทรงสอนสาวก หรอืไมท่รงสอน กไ็ม่
ทาํใหพ้ระองคด์ขีึน้และเลวลงไปกว่าเดมิ   (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๐๑/๕๓๗) 

พรหมบริษทั : ชุมนุมพรหม, บรษิทัคอืพรหม,ทีป่ระชุมพรหม,คณะพรหม, เป็นบรษิทัที ่ ๘ ใน
บรษิทั ๘ กลุม่คอื ขตัตยิบรษิทั พราหมณบรษิทั คหบดบีรษิทั สมณบรษิทั จาตุ
มหาราชกิาบรษิทั ตาวตงิสบรษิทั  มารบรษิทั  และพรหมบรษิทั (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๑๗๒/๑๑๙,๑๐/๒๐๙/๑๕๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๘,ม.ูม.(ไทย)๑๒/
๕๐๒/๕๓๙,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๕/๒๕๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๙/๓๗๑) 

พรหมปาริสชัชะ : พวกบรษิทับรวิารมหาพรหม,พรหมจาํพวกหนึ่งผูไ้ดเ้จรญิฌานไดป้ฐมฌาน 
แลว้ไปเกดิในพรหมโลก,เป็นพรหมชัน้ปฐมฌานภมู,ิเป็นพวกที ่๑ ในพรหมชัน้นี้ 
๓ จาํพวก ดงัคาํในพรหมนิมนัตนิกสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ พรหมกด็พีรหมบรษิทักด็ี
พรหมปารสิชัชะกด็ไีดเ้กดิความแปลกประหลาดมหศัจรรยจ์ติวา่ ทา่นผูเ้จรญิ น่า
อศัจรรยจ์รงิ  ไมเ่คยปรากฏ  พระสมณโคดมมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากก่อนแต่
น้ี เราทัง้หลายไมไ่ดเ้หน็ไมไ่ดย้นิสมณะหรอืพราหมณ์อื่นทีม่ฤีทธิม์าก มี
อานุภาพมาก เหมอืนพระสมณโคดมนี้ หรอืดงัคาํในอรุณวตสีตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ 
พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิแีละอภภิภูกิษุ ยงัพรหม 
พรหมบรษิทั  และพรหมปารสิชัชะทัง้หลายใหส้ลดใจแลว้ไดห้ายตวัจากพรหม
โลกนัน้ไปปรากฏในอรุณวดรีาชธานี,ในวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ บุคคลเจรญิปฐมฌาน
ไดอ้ยา่งสามญั บุคคลเจรญิปฐมฌานไดอ้ยา่งสามญัแลว้ไปเกดิเป็นสหายของ
เทวดาชัน้พรหมปารสิชัชา  มปีระมาณเทา่สว่นที ่๓    แห่งกปั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๕๐๒/๕๓๘,๑๒/๕๐๕/๕๔๓,๑๕/๑๗๖/๒๔๒,๑๕/๑๘๕/๒๕๖,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๑๐๒๔/๖๗๑-๖๗๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พรหมปารสิชัชะ หมายถงึเทพชัน้พรหมกายกิา  
หมายถงึพรหมชัน้ปฐมฌานภมู ิ (ระดบัปฐมฌาน)  ๓  ชัน้  คอื  (๑)  พรหมปา
รสิชัชา (พวกบรษิทับรวิารมหาพรหม)  (๒)  พรหมปโรหติา  (พวกปุโรหติ
มหาพรหม)  (๓)  มหาพรหมา  (พวกทา้วมหาพรหม)  (ท.ีม.อ.  (บาล)ี ๑๒๗/
๑๐๙-๑๑๐) 

พรหมปโุรหิตา, เทพชัน้ : เทพชัน้พรหมกายกิา เป็นปุโรหติมหาพรหม,เป็นบุคคลที่
เคยเจรญิฌานไดป้ฐมฌานภมู ิ แต่เป็นผูเ้จรญิฌานอยา่งกลาง ในวภิงัคก์ล่าววา่ 
บุคคลเจรญิปฐมฌานไดอ้ย่างกลาง  ไปเกดิทีไ่หน คอื ไปเกดิเป็นสหายของ
เทวดาชัน้พรหมปุโรหติา มอีายขุองเทวดาประมาณกึง่กปั,  ในกถาวตัถุกล่าวไว้
วา่ พรหมปุโรหติามตีัง้อยูไ่ดต้ลอดกึง่กปั  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๔/๖๗๒,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๘) 
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พรหมภตู : พรระนามของพระพทุธเจา้ ดงัคาํในอคัคญัญสตูร กล่าวไวว้า่ คาํวา่  ธรรมกาย ก็
ด ี  พรหมกาย    กด็ ี ธรรมภตู กด็ ีพรหมภตูกด็ ี    ลว้นเป็นชือ่ของตถาคต
(พระพทุธเจา้)  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๘/๘๘) 

พรหมมนัตระ : ชือ่มนตร ์ อยูใ่นทกัขณิาชนบท เป็นมนตรท์ีก่ณัหกมุารผูเ้ป็นคนรบัใชข้องพระ
เจา้โอกกากราชราชไปศกึษา ภายหลงับวชเป็นกณัหฤๅษแีลว้กลบัเขา้เฝ้าพระ
เจา้โอกกากราช  กราบทลูขอพระราชธดิาพระนามว่ามทัทรปีู เมือ่พระเจา้โอก
กากราชไมใ่หธ้ดิาจงึร่ายพรหมมนัตระทาํใหท้รงขึน้พระแสงศร  แต่ไมอ่าจจะ
ทรงแผลงศร ทัง้ไมอ่าจลดศรลงได ้ ภายหลงัเพือ่ตอ้งการแกไ้ข พระเจา้โอกกาก
ราชทรงตกพระทยัหวาดกลวั  พระโลมชาตชิชูนั  ถูกขม่ขูด่ว้ยพรหมทณัฑ ์จงึได้
พระราชทานพระนางมทัทรปีูราชธดิาแกฤ่ๅษนีัน้ไป (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๗๔/๙๕) 

พรหมยาน : ยานอนัประเสรฐิ หมายถงึอรยิมรรคมอีงค ์    ๘ ทีนํ่าสตัวไ์ปสูอ่มตมหานิพพาน 
ดงัคาํใน ชาณุสโสณิพราหมณสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คาํวา่  ยานอนั
ประเสรฐินัน้เป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘   น้ีเอง    เรยีกว่า    พรหมยานบา้ง    
ธรรมยานบา้ง   รถพชิยัสงครามอนัยอดเยีย่มบา้ง (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔/๖) 

พรหมโลก : ทีอ่ยูข่องพรหม ตามปกตหิมายถงึ รปูพรหม ซึง่ม ี ๑๖ ชัน้ (เรยีกวา่ รปูโลก) 
ตามลาํดบัดงันี้ (๑) พรหมปารสิชัชา (๒) พรหมปุโรหติา  (๓) มหาพรหมา  (๔) 
ปรติตาภา  (๕) อปัปมาณาภา  (๖) อาภสัสรา  (๗) ปรติตสภุา  (๘) อปัปมาณ
สภุา  (๙) สภุกณิหา  (๑๐) อสญัญสีตัตา  (๑๑) เวหปัผลา  (๑๒) อวหิา  (๑๓) 
อตปัปา  (๑๔) สทุสัสา  (๑๕) สทุสัส ี  (๑๖) อกนิฏฐา; นอกจากน้ียงัม ี อรปู
พรหม ซึง่แบ่งเป็น ๔ ชัน้ (เรยีกวา่ อรปูโลก) คอื  (๑) อากาสานญัจายตนะ  (๒)  
วญิญาณญัจายตนะ  (๓) อากญิจญัญายตนะ  (๔) เนวสญัญานาสญัญายตนะ 
ดงัพระดาํรสัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจงึยนืยนัไดว้า่    เป็นผูต้รสัรูส้มัมา
สมัโพธญิาณอนัยอดเยีย่มในโลก    กบัทัง้เทวโลก    มารโลก    พรหมโลก    
ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์    เทวดาและมนุษย,์  หรอืดงัคาํทีก่ล่าวถงึ
พรหมโลกไวว้า่ พระตถาคตเสดจ็อุบตัขิึน้มาในโลกนี้เป็นพระอรหนัตฯ์ลฯ    ทรง
รูแ้จง้โลกนี้พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก    และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณ
พราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ประกาศใหผู้อ้ื่นรูต้าม (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๘/๑๒,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๙๐/๖๔,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘/๑๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๑/
๓๘/๒๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๘/๕๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/๑๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓/
๑๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๐/๖๔,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๕,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๖/
๓๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓/๑๒,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๓/๑๖๙,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๑/
๒๓๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑/๓๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๒,องฺ.ทสก.
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(ไทย) ๒๔/๒๗/๖๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๑๒/๔๙๖,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๓๘๔/
๒๒๗,ข.ุชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๔๘/๓๐๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๖,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/
๘๖/๓๐๘,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๓/๔๓๘,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒/๖๕๔,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/
๑๕/๗๒๖,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๘๑/๑๗๓) 

พรหมวาทะ : วาทะวา่พรหม,หมายถงึวาทะวา่เราเป็นพราหมณ์ เพราะลอยบาปธรรมไดแ้ลว้ 
ดงัคาํในนิหุหุงกสตูร มพีทุธอุทานวา่  พราหมณ์ใดลอยบาปธรรมไดแ้ลว้ ไม่
ตวาดผูอ้ื่นวา่  ห ึห ึไมม่กีเิลสดุจน้ําฝาดสาํรวมตนเรยีนจบเวทอยูจ่บพรหมจรรย์
พราหมณ์นัน้ไมม่กีเิลสเครือ่งฟูขึน้ในอารมณ์ไหน ๆ  ในโลกควรกล่าวพรหมวา
ทะ   ไดโ้ดยธรรม(ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔/๑๗๗) 

พรหมวิมาน : วมิานของพรหม,ทีอ่ยู่ของพรหม หมายถงึผูเ้จรญิเมตตาจติ แลว้ไดฌ้านมี
ปฐมฌานภมูเิป็นตน้  หลงัจากตาย จะไปเกดิในพรหมโลก ดงัคาํในเมตตสตูร ที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เจรญิเมตตาพรหมวหิารมาถงึ  ๗ ปี จงึไมม่าเกดิในโลก
น้ี อกีถงึ ๗ สงัวฏัฏววิฏัฏกปั ทราบมาวา่ เมือ่กปัพนิาศไป เราบงัเกดิอยูใ่น
พรหมโลกชัน้อาภสัสระ เมือ่กปัเจรญิขึน้ใหม ่ เราบงัเกดิอยูใ่นพรหมวมิานทีว่า่ง
เปล่า (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๒/๑๒๐, ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๒/๓๖๖) 

พรหมวิหารธรรม : ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพรหม, เป็นขอ้ ๒ ในวหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่ง
อยู)่ ๓ คอื (๑) ทพิพวหิารธรรม (๒) พรหมวหิารธรรม (๓) อรยิวหิารธรรม,ใน 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕) 

พรหมวิหารภาวนา : การเจรญิพรหมวหิารธรรม,หมายถงึการภาวนาธรรมเครือ่งอยูข่องพรหม 
ม ี๔ ประการ คอืเมตตา กรุณา มทุติา อุเบกขา ในมงคลพทุธวงศ ์พระผูม้พีระ
ภาคตรสัเล่าสมยัทีพ่ระองคเ์สวยพระชาตเิป็นพราหมณ์มนีามวา่สรุุจ ิ เป็นผูค้งแก่
เรยีน ทรงจาํมนตร ์ จบไตรเพท ภายหลงั เพิม่พนูปีตเิพือ่บรรลุสมัโพธญิาณอนั
ประเสรฐิ จงึถวายเรอืนใหพ้ระพทุธเจา้แลว้บวชในสาํนกัของพระพทุธองคไ์ดเ้ล่า
เรยีนพระสตูรและพระวนิยัอนัเป็นนวงัคสตัถุศาสน์ทัง้ปวงแลว้ชว่ยประกาศ
ศาสนาของพระชนิเจา้ใหรุ้ง่เรอืงเป็นผูไ้มป่ระมาทอยูใ่นคาํสัง่สอนนัน้เจรญิพรหม
วหิารภาวนาถงึความสาํเรจ็อภญิญาแลว้ ไดไ้ปเกดิยงัพรหมโลก,ในสชุาตพทุธ
วงศ ์ พระผูม้พีระภาคตรสัเล่าสมยัทีพ่ระองคเ์สวยพระชาตเิป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ 
มพีลานุภาพมากเป็นใหญ่ในทวปีทัง้ ๔ เหาะไปในอากาศไดฟั้งพระดาํรสัของ
พระพทุธเจา้แลว้ กท็าํความยนิดใีหเ้กดิขึน้อยา่งยิง่ไดอ้ธษิฐานวตัรเพือ่บาํเพญ็
บารม ี   ๑๐    ประการ    ใหย้ิง่ขึน้ไปไดเ้ล่าเรยีนพระสตูรและพระวนิยั อนัเป็น
นวงัคสตัถุศาสน์ทัง้ปวงแลว้ชว่ยประกาศศาสนาของพระชนิเจา้ใหรุ้ง่เรอืงเป็นผู้
ไมป่ระมาทอยูใ่นคาํสัง่สอนนัน้เจรญิพรหมวหิารภาวนาถงึความสาํเรจ็อภญิญา
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แลว้ ไดไ้ปเกดิในพรหมโลก,ในปุสสพทุธวงศ ์ พระผูม้พีระภาคตรสัเล่าสมยัที่
พระองคเ์สวยพระชาตเิป็นกษตัรยิม์นีามวา่วชิติะสละราชสมบตัเิป็นอนัมาก แลว้
ออกผนวชในสาํนกัของพระองคฟั์งพระดาํรสัของพระพทุธเจา้แมพ้ระองคน์ัน้
แลว้ กท็าํจติใหเ้ลื่อมใสอยา่งยิง่ ไดอ้ธษิฐานวตัรเพือ่บาํเพญ็บารม ี ๑๐  ประการ
ใหย้ิง่ขึน้ไปไดเ้ล่าเรยีนพระสตูรและพระวนิยัอนัเป็นนวงัคสตัถุศาสน์ทัง้ปวงแลว้
ชว่ยประกาศศาสนาของพระชนิเจา้ใหรุ้ง่เรอืงเป็นผูไ้มป่ระมาทอยู่ในคาํสัง่สอน
นัน้เจรญิพรหมวหิารภาวนาถงึความสาํเรจ็อภญิญาแลว้    ไดไ้ปเกดิในพรหม
โลก (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๐๕,๓๓/๑๙/๖๕๓,๓๓/๑๓/๖๘๓) 

พรหมสถาน : ทีข่องพรหม หมายถงึวมิานของพรหมทีพ่กพรหมอยู่ เป็นภาวะทีเ่ทีย่ง ยัง่ยนื 
มัน่คง ดงัคาํในพรหมนิมนัตนิกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สมยัหน่ึง เราอยูท่ี่
โคนตน้สาละใหญ่ในสภุควนั ใกลเ้มอืงอุกกฏัฐา ในสมยันัน้ พกพรหมมทีฏิฐชิัว่
เชน่นี้เกดิขึน้วา่ พรหมสถานน้ีเทีย่งยัง่ยนื มัน่คง  แขง็แรง  มคีวามไมเ่คลื่อนไป
เป็นธรรมดา  พรหมสถานนี้ ไมเ่กดิไมแ่ก่ ไมต่าย ไมจุ่ต ิ ไมอุ่บตั,ิในโสมนสัส
ชาดก และสรภงัคชาดก กล่าวพรหมสถานวา่หมายถงึพรหมโลก ดงัคาํวา่ เขา
ปราศจากราคะแลว้    พงึกาํจดัโทสะไดเ้จรญิเมตตาจติหาประมาณมไิดว้าง
อาชญาในสตัวท์ุกจาํพวกเป็นผูไ้ม่ถูกนินทา เขา้ถงึพรหมสถาน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๕๐๑/๕๓๗,ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๓๖/๕๑๑,ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๘๕/
๖๐๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พรหมสถาน หมายถงึพกพรหมมคีวามเหน็วา่  
พรหมสถานพรอ้มทัง้รา่งกายเป็นภาวะทีเ่ทีย่ง  (ม.ม.ูอ.   (บาล)ี ๒/๕๐๑/๓๑๒) 

พรหมสตูร: พระสตูรวา่ดว้ยทา้วสหมับดพีรหม,พระสตูรวา่ดว้ยสกลุทีม่พีรหม   ม ี ๒ สตูร 
ต่างกนัทีเ่นื้อหา และองคธ์รรม กล่าวคอื  

 1.พรหมสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยทา้วสหมับดพีรหม พระผูม้พีระภาคทรงเกดิ
ความราํพงึขึน้วา่  สตปัิฏฐาน  ๔  เป็นสิง่เดยีวทีจ่ะทาํใหส้ตัวพ์น้จากทุกข ์ ทา้ว
สหมับดพีรหมทราบความราํพงึของพระองคจ์งึหายตวัจากพรหมโลกมากราบ
ทลูวา่เรือ่งน้ีเป็นอยา่งนัน้จรงิแลว้กล่าวชมเชยพระผูม้พีระภาค (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๓๘๔/๒๔๐) 

 2.พรหมสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยสกุลทีม่พีรหม  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงสกุลที่
บุตรบชูามารดาบดิาภายในเรอืนของตนวา่เป็นสกุลมพีรหม มบุีรพาจารย ์มบุีรพ
เทพ มอีาหุไนยบุคคล คาํวา่ พรหม บุรพาจารย ์บุรพเทพ และอาหุไนยบุคคล ๔ 
น้ีเป็นชือ่ของมารดาบดิา เพราะมารดาบดิาเป็นผูม้อุีปการะมาก บาํรุงเลีย้ง 
แสดงโลกน้ีแก่บุตร  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗) 
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พรหมอโุบสถ : อุโบสถอย่างพรหม, หมายถงึอุโบสถทีร่กัษาโดยระลกึถงึพระคุณของสมัมาสมั
พทุธเจา้,เป็นสว่น ๑ ของอรยิอุโบสถ ในอุโบสถ ๓ คอื ((๑) โคปาลอุโบสถ  (๒) 
นิคณัฐอุโบสถ (๓)  อรยิอุโบสถ ดงัคาํในอุโบสถสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บางคนระลกึถงึตถาคตวา่ แมเ้พราะเหตุน้ีพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้  ฯลฯ 
เป็นพระพทุธเจา้   เป็นพระผูม้พีระภาค เมือ่เธอระลกึถงึตถาคตอยู ่    จติยอ่ม
ผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้ อรยิสาวกน้ีเรา
เรยีกวา่  รกัษาพรหมอุโบสถ อยูร่ว่มกบัพรหม และเพราะปรารภพรหม จติของ
เธอจงึผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได(้องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๒) 

  คาํวา่  “พรหม”  ในทีน้ี่หมายถงึพระสมัมาสมัพทุธเจา้  (องฺ.ตกิ.อ.  (บาล)ี ๒/
๗๑/๒๑๘) 

พรหมญัคณุ : คุณแหง่ความเป็นพรหม หมายถงึพราหมณกรรม,ขอ้ปฏบิตัทิีท่าํใหเ้ป็น
พราหมณ์โดยสมบรูณ์  ตามความเขา้ใจของคนยคุนัน้ ดงัคาํในมหาสหีนาทสตูร 
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สามญัคุณหรอืพรหมญัคุณจกัไดช้ือ่วา่เป็นกจิทีท่าํได้
ยากแสนยาก  กต็่อเมื่อไดเ้วน้จากการปฏบิตัเิลก็ ๆ  น้อย  ๆ  และจากการ
บาํเพญ็ตบะเชน่นี้    ฉะนัน้จงึควรกล่าวว่า  สามญัคุณเป็นกจิทีท่าํไดย้าก 
พรหมญัคุณเป็นกจิทีท่าํไดย้าก หากภกิษุเจรญิเมตตาจติอนัไมม่เีวร ไมม่คีวาม
เบยีดเบยีน  ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ  ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ  เพราะอาสวะ
สิน้ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง  เขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนัภกิษุน้ีเราเรยีกวา่สมณะบา้ง วา่
พราหมณ์บา้ง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๙๔/๑๖๔,๙/๓๙๕/๑๖๕,๙/๓๙๖/๑๖๕,๙/๓๙๗/
๑๖๖,๙/๓๙๘/๑๖๖) 

พรหมญัญผล : ผลแหง่ความเป็นพรหม หมายถงึอรยิผล ๔,อกีนยัหนึ่งหมายถงึประโยชน์ของ
ความเป็นพราหมณ์ ดงัคาํในปฐมพรหมญัญสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
พรหมญัญผล เป็นอย่างไร คอื โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล 
อรหตัตผล เหล่าน้ีเรยีกวา่พรหมญัญผล,ในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายวา่ สมณะ
หรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง รูช้ดัซึง่เหตุเกดิความดบั  คุณ โทษ แหง่อนิทรยี ์ 
๕  น้ีและเครือ่งสลดัออกจากอนิทรยี ์    ๕ น้ีตามความเป็นจรงิ สมณะหรอื
พราหมณ์เหล่านัน้    ยอ่มไดร้บัยกยอ่งวา่ เป็นสมณะในหมูส่มณะ  ไดร้บัยกยอ่ง
วา่ เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์และทา่นเหล่านัน้ยอ่มทาํใหแ้จง้สามญัญผลและ
พรหมญัญผลดว้ยปัญญา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗/๓๖,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘๗/๒๙๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พรหมญัญผล  หมายถงึนิพพาน,ในอรรถกถา
ปฏสิมัภทิามรรค อธบิายไวว้า่ พรหมญัญผล  หมายถงึประโยชน์ของความเป็น
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พราหมณ์  อกีอยา่งหนึ่งหมายถงึอรหตัตผล  (ส.ํม.อ. (บาล)ี ๓/๓๑-๔๐/
๑๙๖,ข.ุป.อ.๒/๑๘๗/๑๕๕) 

พรหมญัญสตูร๑ พระสตูรว่าดว้ยสตัวท์ีเ่กือ้กลูแก่พราหมณ์  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีเ่กือ้กลูแก่พราหมณ์จงึมจีาํนวน
น้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่กือ้กลูแก่พราหมณ์  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใช้
ปลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๓๙/๖๔๒) 

พรหมญัญสตูร (ปฐม)๒ พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นพรหม  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  พรหมญัญะ(ความเป็นพรหม)  ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  และ
พรหมญัญผล(ผลแหง่ความเป็นพรหม) ไดแ้ก่ผล  ๔  คอื  โสดาปัตตผิล  
สกทาคามผิล  อนาคามผิล  และอรหตัตผล (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗/๓๖) 

พรหมญัญสตูร (ทุติย)๓ พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นพรหม  (สตูรที ่  ๒) พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  พรหมญัญะ(ความเป็นพรหม)  ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  และ
ประโยชน์แหง่พรหมญัญะ  ไดแ้ก่ธรรมเป็นทีส่ิน้ราคะ  โทสะ  และโมหะ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๓๘/๓๖) 

พรหมญัญะ : ความเป็นพรหม หมายอรยิมรรคมอีงค ์๘ ดงัคาํในปฐมพรหมญัญสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่  พรหมญัญะ เป็นอยา่งไร คอือรยิมรรคมอีงค ์ ๘ น้ีแลไดแ้ก่ (๑) 
สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ (๘) สมัมาสมาธ ิ น้ีเรยีกวา่ พรหมญัญะ,หรอืดงัคาํในทุตยิ
พรหมญัญสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย    เราจกัแสดง
พรหมญัญะและประโยชน์แห่งพรหมญัญะแก่เธอทัง้หลาย  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗/
๓๖) 

พรหมายาจนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทา้วมหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจา้แสดงธรรม สมยัทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคแรกตรสัรูป้ระทบัอยูท่ีโ่คนตน้อชปาลนิโครธ ใกลฝั้ง่แมน้ํ่าเนรญัชรา 
ตาํบลอุรุเวลาไดท้รงราํพงึวา่ เรายงัไมค่วรประกาศธรรม  เพราะไมใ่ชส่ิง่ทีผู่ถู้ก
ราคะ และโทสะครอบงาํจะรูไ้ดง้า่ย  แต่เป็นสิง่ทวนกระแส  ละเอยีด  ลกึซึง้  รู้
เหน็ไดย้าก  ทา้วสหมับดพีรหมจงึกราบทลูวา่ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดง
ธรรม  เพราะสตัวผ์ูม้กีเิลสดุจธุลใีนตาน้อยมอียู ่  หากไมไ่ดฟั้งธรรมยอ่มเสือ่ม  
และผูรู้ธ้รรมกย็งัม ี  พระองคโ์ปรดเปิดประตอูมตะเถดิ ขอเหล่าสตัวจ์งไดฟั้ง
ธรรมทีพ่ระองคต์รสัรูแ้ลว้ ขอพระองคเ์สดจ็ขึน้สูป่ราสาทคอืธรรมแลว้  จกัไดเ้หน็
หมูช่นผูต้กอยูใ่นความเศรา้โศกและถูกชาต ิ ชราครอบงาํไดช้ดัเจน ขอพระองค์
โปรดลุกขึน้เสดจ็จารกิไปในโลก  จงทรงแสดงธรรม  พระผูม้พีระภาคทรงทราบ
คาํทลูอาราธนาของพรหม และเพราะมพีระมหากรุณาจงึทรงตรวจดโูลกดว้ย
พทุธจกัษุแลว้ไดท้ราบวา่  สตัวผ์ูม้กีเิลสดุจธุลใีนตาน้อย  มกีเิลสดุจธุลใีนตามาก  
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มอีนิทรยีแ์ก่กลา้ มอีนิทรยีอ่์อน มอีาการด ีมอีาการทราม สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย สอน
ใหรู้ไ้ดย้าก บางพวกมกัเหน็ปรโลกและโทษวา่น่ากลวั บางพวกมกัไมเ่หน็วา่น่า
กลวันัน้มอียู ่  เหมอืนดอกอุบล  บางดอกยงัไมพ่น้น้ํา จมอยูใ่นน้ํา มน้ํีาเลีย้งอยู ่
บางดอกอยูเ่สมอน้ํา  บางดอกขึน้พน้น้ํา  ไมแ่ตะน้ํา  จงึตรสัวา่  สตัวผ์ูจ้ะฟังจง
ปล่อยศรทัธา  เราไดเ้ปิดประตอูมตะแก่สตัวท์ัง้หลายแลว้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๒/
๒๒๙) 

พรหมาย ,ุ พราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์คนหน่ึง อายุ ๑๒๐ ปี เป็นผูเ้ชีย่วชาญไตรเพท อยู ่ ณ 
เมอืงมถิลิาในแควน้วเิทหะไดส้ง่ศษิยม์าตรวจดมูหาบุรุษลกัษณะของ
พระพทุธเจา้ ต่อมาไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ทลูถามปัญหาต่างๆมคีวามเลื่อมใส
และไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอนาคาม ี ดงัคาํในพรหมายสตูร กล่าวไวว้า่ พราหมณ์
ชือ่พรหมายอุาศยัอยูใ่นกรุงมถิลิาเป็นคนชรา   เป็นคนแก่ เป็นผูใ้หญ่  ล่วงกาล
ผา่นวยัมาโดยลาํดบัจนมอีายถุงึ ๑๒๐ ปีนบัแต่เกดิ รูจ้บไตรเพท  พรอ้มทัง้นิ
ฆณัฑศุาสตร ์ เกฏุภศาสตร ์  อกัษรศาสตรแ์ละประวตัศิาสตร ์ เขา้ใจตวับทและ
ไวยากรณ์ ชาํนาญโลกายตศาสตร ์  และลกัษณะมหาบุรุษ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๘๓/๔๗๑) 

  ในพระไตรปิฎกอธบิายวา่ พรหมาย ุมอีาย ุ๑๒๐ ปี ซึง่เป็น ๑ ในคนมอีายยุนื 
เกนิ ๑๐๐ ปี สมยัพทุธกาล ไดแ้ก่ พระมหากสัสปะพระอานนท ์พระนางมหาป
ชาบดโีคตม ี นางวสิาขา พราหมณ์โปกขรสาต ิพราหมณ์พรหมายุ พราหมณ์เส
ละ  พราหมณ์พาวร ีทุกทา่นมอีาย ุ๑๒๐ ปี  

พรหมายสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่พรหมายุ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่พรหมายุ
พราหมณ์ ขณะประทบัอยู ่ ทีส่วนมะมว่งของพระเจา้มฆเทวะ เขตกรุงมถิลิา 
แควน้วเิทหะ เพือ่ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์  พรหมายพุราหมณ์ไดย้นิ
กติตศิพัทข์องพระผูม้พีระภาคขณะเสดจ็อยูใ่นแควน้ วเิทหะ จงึสง่อุตตรมาณพผู้
เป็นศษิยไ์ปตรวจดลูกัษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ อุตตรมาณพรบัคาํแลว้ได้
เดนิทางไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค สงัเกตดลูกัษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ เหน็
เพยีง ๓๐ ประการ เวน้ ๒ ประการ คอื (๑) พระคุยหฐานเรน้ อยูใ่นฝัก (๒) พระ
ชวิหาใหญ่ จงึยงัไมเ่ลื่อมใส 

  พระพทุธองคจ์งึทรงบนัดาลอทิธาภสิงัขารใหอุ้ตตรมาณพเหน็พระลกัษณะ
นัน้ เมือ่อุตตรมาณพเหน็ครบแลว้จงึเฝ้าสงัเกตดพูระอริยิาบถเป็นเวลา ๗ เดอืน 
กพ็บ วา่ ตรงตามคมัภรีม์นัตระของอาจารยท์ุกประการ จงึนําเรือ่งนัน้กลบัไป
บอกแก่พรหมาย-ุพราหมณ์ เมือ่พรหมายพุราหมณ์ไดท้ราบเชน่นัน้ จงึเปล่ง
อุทานขึน้ ๓ ครัง้วา่ “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส”  และคดิ
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หาทางทีจ่ะเขา้เฝ้าเพือ่สนทนาธรรมกบัพระผูม้พีระภาค  ต่อมาเมื่อพระผูม้พีระ
ภาคเสดจ็ไปถงึกรุงมถิลิา ประทบัอยู ่ ณ สวนมะมว่ง ของพระเจา้มฆเทวะ 
พรหมายพุราหมณ์จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค เหน็ลกัษณะมหาบุรุษ ๓๒ 
ประการแลว้จงึทลูถามปัญหาเรือ่งความเป็นพราหมณ์ ผูรู้จ้บเวท ผูม้วีชิชา ๓ 
และผูม้คีวามสวสัด ี พระผูม้พีระภาคตรสัตอบปัญหาจนพรหมาย-ุพราหมณ์เกดิ
ความเลื่อมใส หมอบลงแทบพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคจุมพติ พระยคุล
บาท แลว้นวดพระยคุลบาทพรอ้มทัง้ทลูบอกชือ่ของตน  พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงอนุปุพพกีถา คอื เรือ่งทาน เรือ่งศลี เรือ่งสวรรค ์ เรือ่งโทษแหง่กาม และ
อานิสงสใ์นการออกบวช จนพรหมายพุราหมณ์บรรลุธรรมเป็นพระอนาคาม ี (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๓/๔๗๑) 

พรหมาลิเถรคาถา : ภาษติของพระพรหมาลเิถระ,คาถาของพระพรหมาลเิถระ ทา่นพระ
พรหมาลเิถระเมือ่จะยกยอ่งการประกอบความเพยีรเนอืง ๆ จงึไดก้ล่าววา่ 
อนิทรยีข์องใครถงึความสงบ เหมอืนมา้ทีน่ายสารถฝึีกดแีลว้ แมเ้ทวดาทัง้หลาย  
กก็ระหยิม่(ชืน่ชม)ต่อผูน้ัน้  ซึง่ละมานะไดแ้ลว้ ไมม่อีาสวะ    เป็นผูค้งที ่อนิทรยี์
ของเราถงึความสงบ เหมอืนมา้ตวัทีน่ายสารถฝึีกดแีลว้ แมเ้ทวดาทัง้หลาย ก็
กระหยิม่ต่อเรา ซึง่ละมานะไดแ้ลว้  ไมม่อีาสวะ เป็นผูค้งที ่  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๒๐๕/๓๖๙) 

พรหาฉัตตชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพระกุมารชือ่พรหาฉตัตะ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ อาํมาตย์
โพธสิตัวก์ราบทลูพระเจา้พรหมทตัไมใ่หเ้ศรา้โศกถงึทรพัยท์ีถู่กดาบสหลอกลวง
เอาไป เพราะคนพาลยอ่มมลีกัษณะอยา่งนัน้ พระเจา้พรหมทตัทรงรูส้กึเสยี
พระทยัทีไ่ปหลงศรทัธาดาบสโกงรปูนัน้จงึทรงราํพงึวา่ คนมศีลีไมท่าํอยา่งนัน้ 
คนพาลทาํอยา่งนัน้เป็นปกต ิ ทาํอยา่งไรหนอจงึจะทาํคนทุศลีใหเ้ป็นบณัฑติได ้ 
(ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๔๑/๑๘๕)  

พร้อมหน้าธรรม : (ระงบัอธกิรณ์) โดยนําเอาธรรมวนิยั และสตัถุสาสน์ทีเ่ป็นหลกัสาํหรบัระงบั
อธกิรณ์นัน้มาใชโ้ดยครบถว้น คอืวนิิจฉยัถูกตอ้งโดยธรรมและถูกตอ้งโดยวนิยั 
(ธัมมสัมมุขตา) ดงัคาํในสมถขนัธกะ  อธกิรณวปูสมนสมถะ ทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัไวว้า่ ความพรอ้มหน้าธรรม    ในสมัมขุาวนิยันัน้อยา่งไร   อธกิรณ์นัน้ระงบั
โดยธรรม    โดยวนิยัและโดยสตัถุศาสน์ใด    น้ีชื่อวา่ความพรอ้มหน้าธรรม
ในสมัมขุาวนิยันัน้ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๒๒๒/๓๔๕) 

พร้อมหน้าบคุคล : บุคคลผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่งนัน้อยูพ่รอ้มหน้ากนั เช่น คูว่วิาท หรอืคูค่วามพรอ้ม
หน้ากนัในววิาทาธกิรณ์และในอนุวาทาธกิรณ์ เป็นตน้ (ปุคคลสัมมุขตา) ดงัคาํ
ในสมถขนัธกะ  อธกิรณวปูสมนสมถะ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ ความพรอ้ม
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หน้าบุคคลในสมัมขุาวนิยันัน้อยา่งไร  โจทกแ์ละจาํเลยทัง้สอง    เป็นคูต่่อสูใ้น
คดอียูพ่รอ้มหน้ากนั    น้ีชือ่วา่ความพรอ้มหน้าบุคคลในสมัมขุาวนิยันัน้ (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๖/๒๒๒/๓๔๕-๓๔๖)  

พร้อมหน้าวตัถ ุ : ยกเรือ่งทีเ่กดิขึน้นัน้มาวนิิจฉยั, ยกเรือ่งทีเ่กดินัน้ขึน้พจิารณาวนิิจฉยั เชน่ คาํ
กล่าวโจทเพือ่เริม่เรือ่ง และขอ้ววิาททีย่กขึน้แถลงเป็นตน้ (วตัถุสัมมุขตา) ดรูาย
ละอยีดใน ด ู  ว.ิจ.ู  (ไทย) ๖/๑๘๕-๒๑๒/๒๑๘-๒๔๓,  ว.ิป. (ไทย) ๘/๒๗๕/
๒๑๐) 

พร้อมหน้าวินัย: (ระงบัอธกิรณ์) โดยนําเอาธรรมวนิยั และสตัถุสาสน์ทีเ่ป็นหลกัสาํหรบัระงบั
อธกิรณ์นัน้มาใชโ้ดยครบถว้น คอืวนิิจฉยัถูกตอ้งโดยธรรมและถูกตอ้งโดยวนิยั 
(วินยสัมมุขตา) ดงัคาํในสมถขนัธกะ  อธกิรณวปูสมนสมถะ ทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัไวว้า่ ความพรอ้มหน้าวนิยั ในสมัมขุาวนิยันัน้อยา่งไร อธกิรณ์นัน้ระงบัโดย
ธรรม    โดยวนิยัและโดยสตัถุศาสน์ใด น้ีชือ่วา่ความพรอ้มหน้าวนิยัในสมัมขุา
วนิยันัน้  (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๒๒๒/๓๔๕) 

พร้อมหน้าสงฆ:์ ต่อหน้าภกิษุเขา้ประชุมครบองค ์ และไดนํ้าฉนัทะของผูค้วรแก่ฉนัทะมาแลว้ 
(สังฆสัมมุขตา) ดงัคาํในสมถขนัธกะ  อธกิรณวปูสมนสมถะ ทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัไวว้า่ ความพรอ้มหน้าสงฆ ์   ในสมัมขุาวนิยันัน้อยา่งไร   ภกิษุผูเ้ขา้กรรมมี
จาํนวนเทา่ไร    ภกิษุเหล่านัน้มาประชุมกนั    นําฉนัทะของผูค้วรฉนัทะมา    ผู้
อยูพ่รอ้มหน้ากนัไมค่ดัคา้น น้ีชือ่วา่ความพรอ้มหน้าสงฆใ์นสมัมขุาวนิยันัน้ (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๖/๒๒๒/๓๔๕) 

พระกกสุนัธะ, พระพทุธเจ้า : พระพทุธเจา้องคท์ี ่ ๑ ในภทัรกปั,อุบตัใินสมยัพระราชาทรงพระ
นามวา่เขมะ    กรุงเขมวดเีป็นราชธานีของพระเจา้เขมะ,มพีระชาตเิป็น
พราหมณ์    ไดเ้สดจ็อุบตัขิึน้ในตระกลูพราหมณ์,ในมหาปทานสตูร กล่าวไวว้า่  
พระกกุสนัธพทุธเจา้    ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก    เป็นคู่ทีเ่จรญิไดแ้ก่พระวธิรูะ
และพระสญัชวีะ,มกีารประชุมพระสาวกครัง้เดยีว มภีกิษุ    ๔๐,๐๐๐    รปูพระ
สาวกทีเ่ขา้ประชุมลว้นแต่เป็นพระขณีาสพ,มภีกิษุวุฑฒชิะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอคัร
อุปัฏฐาก, มพีราหมณ์อคัคทิตัเป็นพระบดิา    นางพราหมณีวสิาขาเป็นพระ
มารดาผูใ้หก้าํเนิด  ดงัคาํในพทุธวงศ ์กล่าวไวว้า่ ในภทัรกปัน้ีไดม้พีระพทุธเจา้ผู้
ทรงเป็นผูนํ้า  ๓ พระองคค์อืพระกกุสนัธะ    ๑    พระโกนาคมนะ    ๑ พระกสัส
ปะผูท้รงเป็นผูนํ้า ๑ บดัน้ี  เราเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้และพระสมัมาสมัพทุธ
เจา้พระนามวา่เมตไตรยจกัม(ีในอนาคต),ในกกุสนัธพทุธวงศก์ล่าวไวว้่า อคัคิ
ทตัตพราหมณ์นัน้เป็นพทุธบดิานางพราหมณีชือ่วา่วสิาขาเป็นมารดาของ
พระพทุธเจา้นามวา่กกุสนัธะ พระองคเ์กดิในตระกลูพราหมณ์  เป็นตระกลูที่
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ประเสรฐิทีส่ดุของคนทัง้หลายมชีาตสิงู มยีศมาก อยูใ่นเขมนครนัน้ พระองคท์รง
ครองฆราวาสอยู่ ๔,๐๐๐ ปี  มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั  คอืกามวฑัฒปราสาท  
กามสทุธปิราสาท    และรตวิฑัฒปราสาท  มนีางสนมกาํนลั    ๓๐,๐๐๐ นาง   
ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามวา่โรปินี พระราชโอรสพระนามวา่
อุตตระ ทรงเหน็นิมติ    ๔    ประการ จงึทรงราชพาหนะคอืรถออกผนวชแลว้   
ทรงบาํเพญ็เพยีรอยู ่   ๘ เดอืนเตม็(จงึไดบ้รรลุพระโพธญิาณ) ทรงประกาศพระ
ธรรมจกัร    ณ    มฤคทายวนั พระสามาเถรแีละพระจมัปานามาเถรเีป็นพระ
อคัรสาวกิา ตน้ไมเ้ป็นทีต่รสัรู ้   ชาวโลกเรยีกวา่ ตน้ซกึ อจัจุคคตอุบาสกและ
สมุนอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก นนัทาอุบาสกิาและสนุนัทาอุบาสกิาเป็นอคัรอุ
ปัฏฐายกิา พระองคท์รงมพีระวรกายสงู    ๔๐  ศอก พระรศัมเีปล่งปลัง่ดงั
ทองคาํ    แผอ่อกไป ๑๐ โยชน์โดยรอบ มพีระชนมายปุระมาณ   ๔๐,๐๐๐  ปี 
เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีเ่ขมาราม  พระสถูปอนัประเสรฐิของพระองคท์ีเ่ขมา
รามนัน้ สงูถงึ  ๑    คาวุต (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๕/๓,๑๐/๖/๓,๑๐/๗/๓,๑๐/๘/๓,๑๐/๙/
๔,๑๐/๑๐/๕,๑๐/๑๑/๕,๑๐/๑๒/๕,๑๐/๙๑/๕๒,๑๐/๙๒/๕๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๗๗/๒๒๐,๑๑/๒๘๗/๒๓๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๔/๕๔๕,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)  ๓๓/๓/
๗๐๑,๓๓/๑๘/๗๒๓) 

  ในปาฏกิวรรค อธบิายว่า เป็นพระพทุธเจา้องคท์ี ่ ๔ ในพระพทุธเจา้ ๗ 
พระองค ์คอื  

  ๑.  พระวปัิสสสีมัมาสมัพทุธเจา้  ๒. พระสขิสีมัมาสมัพทุธเจา้ 
           ๓.  พระเวสสภสูมัมาสมัพุทธเจา้ ๔. พระกกุสนัธสมัมาสมัพทุธเจา้ 
           ๕.  พระโกนาคมนสมัมาสมัพทุธเจา้ ๖. พระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจา้ 
  ๗.  พระโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้  (ท.ีปา.  (ไทย) ๑๑/๒๗๗/๑๗๐) 
  อรรถกถาอธบิายวา่ กปัทีม่พีระพทุธเจา้อุบตัขิึน้ ๕ องค ์  ชือ่วา่ภทัรกปั  ใน

ภทัรกปันี้มพีระพทุธเจา้อุบตัขิึน้  ๕  องค ์ คอื  พระกกุสนัธ   พทุธเจา้  พระโก
นาคมนพทุธเจา้  พระกสัสปพทุธเจา้  พระโคดมพทุธเจา้  พระเมตเตยยพทุธ
เจา้  (ข.ุอป.อ.(บาล)ี ๒/๒๒๕/๓๓๐) 

พระกรกณัฑรุาชกมุาร : พระราชกุมารองค ์๒ ของพระเจา้โอกกากราช ในบรรดาพระราชกุมาร 
๔ พระองคค์อื พระอุกกามุขราชกุมาร    พระกรกณัฑรุาชกุมาร    พระหตัถิ
นิกราชกุมาร  พระสนีิปรุราชกุมารทีถู่กใหอ้อกจากเมอืงไปสรา้งเมอืงใหม ่ดงัคาํ
ในอมัพฏัฐสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ พระเจา้โอกกากราชมพีระประสงคจ์ะ
พระราชทานราชสมบตัแิก่พระโอรสของพระมเหสผีูเ้ป็นทีโ่ปรดปราน    จงึรบัสัง่
ใหเ้นรเทศพระราชกุมารทัง้  ๔ พระองค ์คอื  พระอุกกามขุราชกุมาร    พระ
กรกณัฑรุาชกุมาร พระหตัถนิิกราชกุมาร พระสนีิปุรราชกุมาร  ออกจากราช



 

๓๕๑๖ 
 

 

อาณาเขต  พระราชกุมารเหล่านัน้ถูกเนรเทศออกจากราชอาณาเขตแลว้  ก็
เสดจ็ออกไปอาศยัอยู ่ณ    ราวป่าไมส้ากะใหญ่ รมิฝัง่สระโบกขรณีเชงิภเูขาหมิ
พานต ์  ทรงอยูร่ว่มเป็นสามภีรรยากบัพระภคนีิของพระองคเ์อง เพราะเกรงพระ
ชาตจิะปนกบัผูอ้ื่น (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๖๗/๙๒) 

พระกรณุา,พระกรณุาคณุ : ความสงสารคดิจะชว่ยใหพ้น้ทุกข,์ความหวัน่ใจ เมือ่เหน็ผูอ้ื่นมทีุกข ์
คดิหาทางชว่ยเหลอืปลดเปลือ้งทุกขข์องเขา,คาํวา่ พระกรุณาคุณ หมายถงึ
พระคุณคอืพระมหากรุณา หรอืตามทีนิ่ยมกล่าวกนัในประเทศไทย พทุธคุณ ๓ 
คอื (๑) พระปัญญาคุณ พระคุณคอืพระปัญญา  (๒) พระวิสุทธิคุณ พระคุณคอื
ความบรสิทุธิ ์  (๓) พระมหากรุณาคุณพระคุณคอืพระมหากรุณา,ในองัคุลมิาล
สตูรกล่าวไวว้า่พระพุทธเจา้ทรงประกอบดว้ยพระกรุณาคุณ  ทรงแสวงหาคุณอนั
ยิง่ใหญ่ เป็นศาสดาของโลกพรอ้มทัง้เทวโลก,ในอปทานกล่าวไวว้า่พระพทุธเจา้
ทรงมพีระอริยิาบถสงบเป็นทีส่ ัง่สมคุณ เป็นดุจสาครทีร่องรบัพระกรุณาคุณและ
พระปัญญาคุณ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๙/๔๒๔,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๖๔/๗๔,ข.ุจ.ู(ไทย) 
๓๐/๓๔/๑๖๘,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๕/๔๓๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑/๑,๓๓/๑๖/๗๒,๓๓/
๒/๑๘๔,๓๓/๓๔/๒๓๗,๓๓/๓๑/๒๔๒, ๓๓/๔๐/๕๖๑, ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/
๖๔๓) ; ดพูรหมวิหาร 

พระกรณุาญาณ : ญาณทีป่ระกอบดว้ยพระกรุณา หมายถงึปัญญาดว้ยประกอบดว้ยกรุณา ใน
อปทาน กล่าวไวว้า่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสสทีีช่าวโลกบชูา มพีระ
กรุณาญาณดุจสาคร และมกุีลบตุรซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระโพธวินัทกเถระได้
ไหวต้น้แคฝอย ซึง่เป็นตน้ไมต้รสัรูข้องพระพทุธเจา้นามวา่วปัิสส ี แลว้ทาํใหไ้ม่
รูจ้กัทุคตเิลย (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓/๕๕๑) 

พระกสัสปธีรเจ้า : 1.พระพุทธเจา้นามวา่กสัสปะ มปีรากกในกุมารกสัสปเถราปทาน ทีพ่ระกุมาร
กสัสปเถระกลา่วถงึวา่ตนเองไดข้ึน้ไปยงัภเูขาบาํเพญ็เพยีรตามคาํสอนของพระ
ชนิเจา้ เมือ่พระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ ดงัคาํวา่ เมื่อศาสนาของพระกสัสปธรี
เจา้ กําลงัถงึความสิน้ไปขา้พเจา้ไดข้ึน้ไปยงัภเูขาบาํเพญ็เพยีรตามคาํสอนของ
พระชนิเจา้,ในพาหยิเถราปทาน พระพาหยิเถระกล่าวไวว้า่ เมือ่สิน้ศาสนาของ
พระกสัสปธรีเจา้  ขา้พเจา้ไดข้ึน้ไปยงัภเูขาศลิาลว้น บาํเพญ็เพยีรตามคาํสอน
ของพระชนิสหี ์(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๖๘/๒๖๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๘/๒๖๓) 

  2.พระมหากสัสปเถระ มปีรากฏในภทัทกาปิลานีเถรยิาปทาน ทีภ่ทัทกาปิ
ลานีเถรกีล่าวไวว้า่ หมอ่มฉนัเป็นธดิาของกบลิพราหมณ์  มารดาชื่อสจุมิต ี
ในมทัทชนบท  นครสากละทีป่ระเสรฐิสดุ บดิาหล่อรปูของหมอ่มฉนัดว้ยทองคาํ
แท่งแลว้  ถวายรปูหล่อแก่พระกสัสปธรีเจา้ ผูเ้วน้จากกามทัง้หลาย พราหมณ์



 

๓๕๑๗ 
 

 

ปิปผลายนะนัน้เป็นหนุ่ม ไปตรวจดงูานในกาลบางคราว  เหน็สตัวท์ัง้หลายทีถู่ก
กาเป็นตน้จกิกนิแลว้    เกดิความสลดใจ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๐๑/๔๙๔) 

พระกสัสปะ, พระพทุธเจ้า : พระนามพระพทุธเจา้พระองคห์น่ึงในอดตี;มอีธบิายวา่ 
พระพทุธเจา้องคท์ี ่๓ ในพระพทุธเจา้ ๕ พระองค ์ ในภทัรกปัน้ี  มพีระชาตเิป็น
พราหมณ์  เสดจ็อุบตัขิึน้ในตระกลูพราหมณ์ ในเมอืงพาราณส ี  มพีราหมณ์
พรหมทตัเป็นพระบดิา นางพราหมณีธนวดเีป็นพระมารดา ทรงมปีราสาท ๓ 
หลงั คอื  หงัสะ  ยสะ และสริจินัทะ  มพีระมเหสพีระนามวา่สุนนัทา  มพีระโอ
สรพระนามว่าวชิติเสน  มนีางสนม ๔๘,๐๐๐ นาง ครองฆราวาสวสิยัอยู ่๒,๐๐๐ 
ปีเสดจ็ออกผนวชดว้ยปราสาทราชยาน  ทรงทาํความเพยีรอยู ่๗ วนั  จงึสาํเรจ็
พระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณทีโ่คนตน้ไทร 

  ในสมยัของพระองคม์กีารบรรลุธรรมครัง้สาํคญัๆ คอื (๑) เมือ่คราวทีพ่ระองค์
เสดจ็เทีย่วจารกิไปแสดงธรรมโปรดภกิษุทีบ่วชตามพระองคท์ีป่่าอสิปิตน
มฤคทายวนั  มเีทวดาและมนุษยบ์รรลธุรรม ๒๐,๐๐๐ โกฏ ิ (๒) เมือ่คราวที่
พระองคเ์สดจ็เทีย่วจารกิไปแสดงธรรมโปรดมหาชนในชนบทต่าง ๆ  มเีทวดา
และมนุษยบ์รรลุธรรม  ๑๐,๐๐๐ โกฏ ิ (๓) เมื่อคราวทีพ่ระองคท์รงแสดงยมก
ปาฏหิารยิแ์ก่พวกเดยีรถยี ์  ทีโ่คนตน้ประดู ่  ใกลป้ระตสูนุทรนคร  มเีทวดาและ
มนุษยบ์รรลุธรรม  ๕,๐๐๐ โกฏ ิ (๔) เมื่อคราวทีพ่ระองคป์ระทบันัง่ ณ เทวสภา
ชือ่สธุรรมา ในภพดาวดงึส ์  ทรงแสดงพระอภธิรรมโปรดพระพทุธมารดา  และ
เทวดา ๓,๐๐๐ โกฏ ิ (๕) เมือ่คราวทีพ่ระองคเ์สดจ็ไปแสดงธรรมโปรดนรเทพ
ยกัษ์  มเีทวดาและมนุษยบ์รรลุธรรมนบัประมาณมไิด ้ 

  มกีารประชุมพระสาวกครัง้เดยีว  มภีกิษุ  ๒๐,๐๐๐  รปู พระสาวกทีเ่ขา้
ประชุมลว้นแต่เป็นพระขณีาสพ ทรงมพีระตสิสเถระและพระภารทวาชเถระเป็น
คูพ่ระอคัรสาวกชัน้เลศิ ทรงมพีระสพัพมติตเถระเป็นพทุธอุปัฏฐาก ทรงมพีระอนุ
ลาเถรแีละพระอุรุเวลาเถรเีป็นคูพ่ระอคัรสาวกิาชัน้เลศิ  ทรงมสีุมงคลอุบาสก
และฆฏกิารอุบาสกเป็นคูอ่คัรอุบาสกชัน้เลศิ ทรงมวีชิติเสนาอุบาสกิาและภทัทา
อุบาสกิาเป็นคูอ่คัรอุบาสกิาชัน้เลศิ ทรงมพีระวรกายสงู ๒๐ ศอก มพีระรศัมี
แผซ่่านออกจากพระวรกายสวา่งไสวเหมอืนกบัพระจนัทรท์รงกลด  ทรงมี
พระชนมายปุระมาณ ๒๐,๐๐๐ ปี  เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีเ่สตพัยารามวหิาร  
พระสถูปของพระองคส์งู ๑ โยชน์  ประดษิฐานอยูท่ีเ่สตพัยารามวหิาร พระ
ศาสนาของพระองคด์าํรงอยู ่๒๐,๐๐๐ ปี  แลว้กอ็นัตรธานไป  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๕/๓,๖/๓,๗/๓,๘/๔,๙/๔,๑๐/๕,๑๑/๕,๑๒/๖,๙๑/๕๒,๙๒/๕๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๗๗/๒๒๑,๑๑/๒๘๗/๒๓๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๒๗/๓๔๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๔/
๕๔๕,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๗๒๓) 



 

๓๕๑๘ 
 

 

พระโกณฑญัญะ, พระพทุธเจ้า : พระนามพระพทุธเจา้พระองคห์น่ึงในอดตี มอีธบิายวา่ 
พระพทุธเจา้พระนามวา่ โกณฑญัญะ อธบิายวา่ พระโกณฑญัญะพทุธเจา้
ประสตูเิป็นโกณฑญัญะราชกุมาร ในราชวงศก์ษตัรยิแ์หง่รมัมวดนีคร พระราช
บดิาทรงพระนามวา่พระเจา้สนุนัทะและพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนาง
สชุาดา โกณฑญัญะราชกมุารทรงเกษมสาํราญอยู ่ ๑๐,๐๐๐ ปี ในปราสาท ๓ 
หลงั ชือ่ รุจปิราสาท สรุุจปิราสาท และสภุะปราสาท ทรงมพีระมเหสพีระนามวา่ 
รุจเิทว ี และทรงมสีนมนารแีวดลอ้ม ๓๐๐,๐๐๐ นาง วนัหนึ่ง โกณฑญัญะราช
กุมารทรงทอดพระเนตรเหน็เทวทตูทัง้สี ่คอื คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และนกับวช 
พระองคจ์งึมพีระทยัน้อมไปทางบรรพชา เมือ่พระนางรุจเิทวปีระสตูพิระโอรส 
พระนามวา่วชิติเสนะกุมาร พระองคท์รงเหน็นิมติ    ๔ ประการจงึทรงราช
พาหนะคอืรถออกผนวชแลว้ ทรงบาํเพญ็เพยีรอยู่    ๑๐ เดอืนเตม็(จงึไดบ้รรลุ
พระโพธญิาณ) ทรงประกาศพระธรรมจกัรแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย ณ ป่า
มหาวนั เทวดาและมนุษยป์ระมาณ    ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่ ๑  
เมือ่ทรงแสดงพระธรรมในสมาคมของเทวดาและมนุษย ์ เทวดาและมนุษย์
ประมาณ ๙๐,๐๐๐โกฏ ิ ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่๒ ในคราวทีพ่ระองคเ์มือ่ทรงแสดง
ธรรมยํ่ายพีวกเดยีรถยี ์ เทวดาและมนุษยป์ระมาณ ๘๐,๐๐๐  โกฏไิดบ้รรลุธรรม
ครัง้ที ่๓ พระองคท์รงมกีารประชุมพระสาวกผูเ้ป็นขณีาสพ ๓ ครัง้ พระขณีาสพ
จาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ มาประชุมกนั ครัง้ที ่ ๑ พระขณีาสพจาํนวน ๑,๐๐๐  
โกฏ ิ  มาประชุมกนั ครัง้ที ่๒ พระขณีาสพจาํนวน  ๙๐ โกฏ ิ    มาประชุมกนั 
ครัง้ที ่๓ พระภทัทเถระและพระสภุทัทเถระเป็นพระอคัรสาวก   พระเถระนามวา่
อนุรุทธะเป็นพระอุปัฏฐาก พระตสิสาเถรแีละพระอุปตสิสาเถรเีป็นพระอคัร
สาวกิา ตน้ขานางเป็นตน้ไมเ้ป็นทีต่รสัรูข้องพระพทุธเจา้พระนามวา่โกณฑญัญะ  
โสณอุบาสกและอุปโสณอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก นนัทาอุบาสกิาและสริมิา
อุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา พระองคน์ัน้ทรงมพีระวรกายสงู  ๘๘  ศอก  มอีายุ
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐    ปี  เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน    ณ    นนัทาราม พระเจดยี์
ของพระองคส์งู ๗ โยชน์ ณ    นนัทาราม (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๔/๕๔๕,ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๑๕๙๖, ๓๓/๓/๗๒๑,๓๓/๔/๗๒๑,๓๓/๑๘/๗๒๓) ; ด ู โกณฑญัญะ,
พทุธเจา้  

พระโกนาคมนะ, พระพทุธเจ้า : พระนามพระพทุธเจา้องคห์น่ึงในอดตี; พระพทุธเจา้องคท์ี ่๒ 
ในภทัทกปันี้ ในมหาปทานสตูร และพทุธวงศม์อีธบิายไวว้า่ พระองคเ์สดจ็ขึน้ใน
ตระกลูพราหมณ์  กรุงชือ่วา่โสภวด ี มกีษตัรยิพ์ระนามวา่โสภะปกครอง ยญัญ
ทตัตพราหมณ์นัน้เป็นพทุธบดิา นางพราหมณีชือ่วา่อุตตราเป็นพระมารดา 



 

๓๕๑๙ 
 

 

พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่๓,๐๐๐  ปี  มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่ ๓ หลงั คอืดุสติ
ปราสาท สนัดุสติปราสาท และสนัตฏุฐปราสาท  มนีางสนมกาํนลั ๑๖,๐๐๐ นาง  
ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามวา่รุจคิตัตา พระราชโอรสพระ
นามวา่สตัถวาหะ พระองค ์ทรงเหน็นิมติ  ๔ ประการจงึทรงราชยานพาหนะคอื
ชา้งออกผนวชแลว้  ทรงบาํเพญ็เพยีรอยู ่๖ เดอืนเตม็(จงึไดบ้รรลุพระโพธญิาณ) 
ทรงประกาศพระธรรมจกัร ทีม่ฤคทายวนั เทวดาและมนุษยป์ระมาณ    
๓๐,๐๐๐ โกฏ ิ   ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่   ๑ เมือ่พระองคท์รงทาํปาฏหิารยิใ์นการ
ยํ่ายวีาทะของผูอ้ื่น เทวดาและมนุษยป์ระมาณ ๒๐,๐๐๐    โกฏ ิ  ไดบ้รรลุธรรม
ครัง้ที ่ ๒จากนัน้ ทรงแสดงฤทธิต์่างๆแลว้เสดจ็ไปยงัเทวโลกประทบัที่
บณัฑกุมัพลสลิาอาสน์ในเทวโลกนัน้ ทรงจาํพรรษา ทรงแสดงพระอภธิรรม    ๗ 
ปกรณ์ ทวยเทพประมาณ  ๑๐,๐๐๐ โกฏ ิ    ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่    ๓ พระ
ภยิโยสเถระและพระอุตตรเถระเป็นพระอคัรสาวก พระเถระนามวา่โสตถชิะเป็น
พระอุปัฏฐาก  พระสมทุทาเถรแีละพระอตุตราเถรเีป็นพระอคัรสาวกิา ตน้ไมเ้ป็น
ทีต่รสัรูข้องพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ ชาวโลกเรยีกว่าตน้มะเดือ่ อุคคอุบาสก
และโสมเทพอบุาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก สวีลาอุบาสกิาและสามาอุบาสกิาเป็นอคัร
อุปัฏฐายกิา พระองค ์ ทรงมพีระวรกายสงู ๓๐ศอก มพีระชนมายปุระมาณ  
๓๐,๐๐๐ ปี ทรงชว่ยหมูช่นใหข้า้มพน้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก เสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพานทีปั่ตตารามพระบรมสารรีกิธาตุของพระองคแ์ผไ่ปอยา่งกวา้งขวางใน
นานาอารยประเทศ  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๕/๓,๑๐/๖/๓,๑๐/๗/๓,๑๐/๘/๔,๑๐/๙/
๔,๑๐/๑๐/๕,๑๐/๑๑/๕,๑๐/๑๒/๕,๑๐/๙๑/๕๒,๑๐/๙๒/๕๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๗๗/๒๒๐,๑๑/๒๘๗/๒๓๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๔/๕๔๕, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑/
๗๐๖, ๓๓/๑๘/๗๒๓ ; ด ูพระพุทธเจ้า ๕ 

พระโกลิตเถระ : พระมหาโมคคลัลานเถระ ผูเ้ป็นอคัรสาวกเบือ้งซา้ยของพระพุทธเจา้นามวา่
โคดม ดงัคาํวา่ พระอุปตสิสเถระและพระโกลติเถระจกัเป็นพระอคัรสาวก  พระ
อุปัฏฐากชือ่วา่พระอานนท ์(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๖๗/๑๕๘,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๓/
๖๐๓,๓๓/๑๓/๖๑๕,๓๓/๑๑/๖๖๗,๓๓/๑๒/๖๖๒,)๓๓/๑๐/๖๘๒, ๓๓/๑๑/๗๐๓) ; 
ด ูโมคคลัลานะ,มหาโมคคลัลานเถระ 

พระขณัฑะ, พระขนัธเถระ: พระผูเ้ป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธนามวา่วปัิสส ี คูก่บัพระ
ตสิสะ,บางแหง่ใชค้าํต่างกนั แต่เป็นองคเ์ดยีวกนั ดงัคาํวา่ พระวปัิสสพีทุธเจา้ 
ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก่    พระขณัฑะและพระตสิสะ(ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๙/๔,๑๐/๑๖/๑๐,๑๐/๙๑/๕๑,๑๐/๙๒/๕๓) ; ในพทุธวงศก์ล่าวไวว้า่  
พระขนัธเถระเป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธนามวา่วปัิสส ี คูก่บัพระตสิสะ 



 

๓๕๒๐ 
 

 

ดงัคาํในพทุธวงศว์า่ พระขนัธเถระและพระตสิสนามเถระเป็นพระอคัรสาวก พระ
เถระนามวา่อโสกะเป็นพระอุปัฏฐาก   ของพระวปัิสสพีทุธเจา้  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๒๙/๖๘๙)  ;  

พระเขมาเถรี : พระเถรมีหาสาวกิารปูหนึ่ง ประสตูใินราชตระกลูแหง่สาคลนครในมทัทรฐัต่อมา
ไดเ้ป็นพระอคัรมเหสขีองพระเจา้พมิพสิาร มคีวามมวัเมาในรปูสมบตัขิองตน ได้
ฟังพระพทุธเจา้แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่งราคะ และการกาํจดัราคะ พอจบพระ
ธรรมเทศนากไ็ดบ้รรลุพระอรหตั แลว้บวชเป็นภกิษุณี ไดร้บัยกยอ่งว่าเป็น
เอตทคัคะในทางมปัีญญามาก และเป็นอคัรสาวกิาฝ่ายขวา ดังคําในเอตทคัคะว่า 
เขมาเลิศกว่าภกิษุณีสาวิกาทัง้หลายของเรา ผู้มีปัญญามาก หรือดังคําว่า เขมา
และอุบลวรรณาน้ีเป็นบรรทดัฐาน เป็นมาตรฐานของภกิษุณีสาวิกาของเรา(องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๓๖/๓๐,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๒/๑๑๗, ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/
๑๓๙/๕๗๗, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๐๓/๔๐๐, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๓/๖๐๔, ๓๓/๑๒/
๖๖๒,๓๓/๑๑/๖๖๗,๓๓/๑๑/๖๗๒,๓๓/๑๐/๖๘๒,๓๓/๑๑/๗๐๓); ด ู ตุลา
,เอตทคัคะ    

พระเขี้ยวแก้ว : ทาฐธาตุ พระธาตคุอืเขีย้ว,พระเขีย้วแกว้ของพระพทุธเจา้มทีัง้หมด ๔ องค ์
ตาํนานวา่ พระเขีย้วแกว้บนขวาประดษิฐานอยูใ่นพระจุฬามณีเจดยีใ์นดาวดงึส
เทวโลก, องคล์่างขวาไปอยู ่ ณแควน้กาลงิคะ แลว้ต่อไปยงัลงักาทวปี,องคบ์น
ซา้ยไปอยู่ ณ แควน้คนัธาระ,องคล์่างซา้ยไปอยูใ่นนาคพภิพ,เป็นพระเขีย้วแกว้นี้
มปีรากฏในมหาบุรุษ ดงัคาํในพรหมายสุตูรทีก่ล่าวไวว้า่มหาบุรุษมพีระเขีย้วแกว้
ขาวงาม ขอ้ทีท่า่นพระโคดมมพีระเขีย้วแกว้ขาวงามนี้ เป็นลกัษณะมหาบุรุษ (ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๓๕/๑๙,๑๐/๒๔๐/๑๘๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๒,๑๑/๒๔๐/๑๙๖,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๖/๔๗๗,๑๓/๓๙๙/๔๙๕) ; ดสูารีริกธาตุ 

พระควมัปติ : ชือ่กุลบตุรผูเ้ป็นสหายของพระยสะ เป็นบุตรเศรษฐเีมอืงพาราณส ี ไดท้ราบขา่ว
วา่ยสกุลบุตรออกบวชจงึบวชตามพรอ้มดว้ยสหายอกีสามคน คอืวมิล สพุาหุ 
ปุณณช ิต่อมาไดส้าํเรจ็พระอรหตัทัง้หมด ดงัคาํในปายาสสิตูร กล่าวไวว้า่ ทา่น
พระควมัปตไิปพกักลางวนั    ณ    เสรสีกวมิานทีว่า่งเปล่าอยูเ่นืองๆ  ลาํดบันัน้ 
ปายาสเิทพบตุรเขา้ไปหาทา่นพระควมัปตถิงึทีอ่ยูไ่หวแ้ลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร,ใน
วมิานวตัถุและเปตวตัถุ กลา่ววา่ทา่นไดส้นทนากบัเทพบุตรปายาส ิ  (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๔๔๑/๓๗๑,๑๐/๔๔๑/๓๗๒,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๒๘/๑๕๕,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/
๖๐๔/๒๖๕,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๘/๓๑๖) 

พระคนัธกฏีุ : พระกุฎทีีป่ระทบัของพระพทุธเจา้, เป็นคาํเรยีกทีใ่ชท้ัว่ไปในคมัภรีช์ ัน้อรรถกถา
ลงมา แต่ในพระไตรปิฎก พบใชเ้ฉพาะในคมัภรีอ์ปทาน เพยีง ๖ ครัง้ตอนทีว่า่



 

๓๕๒๑ 
 

 

ดว้ยประวตัขิองพระอรหนัตเถระ (เถราปทาน) คอื เมือ่กล่าวถงึพระพทุธเจา้ใน
อดตี บางทเีรยีกทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้ในอดตีนัน้วา่ คันธกุฎ(ีพบ ๔ 
พระองค ์คอื พระคนัธกุฎขีองพระปทุมตุตรพุทธเจา้ ๑ แหง่ ๒ ครัง้,ข.ุอป.(บาล)ี 
๓๒/๑๘/ ๘๕; ของพระตสิสพทุธเจา้ ๑แหง่ ๑ ครัง้, (ข.ุอป.(บาล)ี ๓๒/๑๗๒/
๒๗๒); ของพระผสุสพทุธเจา้ ๑ แห่ง ๑ ครัง้, ๓๓/๑๓๑/๒๒๐;ของพระกสัสป
พทุธเจา้ ๑ แห่ง ๒ ครัง้,(ข.ุอป.(บาล)ี ๓๓/๑๔๐/๒๕๐) และตอนทีว่า่ดว้ยประวตัิ
ของพระอรหนัตเถร ี (เถรีอปทาน) พบแหง่หนึ่ง เรยีกทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้
พระองคปั์จจุบนัวา่ คันธเคหะ (ข.ุอป.(บาล)ี  ๓๓/๑๕๘/๓๐๖) ซึง่กต็รงกบัคาํวา่
คนัธกุฎนีัน่เอง แต่คมัภรีอ์ื่นทัว่ไปในพระไตรปิฎก ไมม่ทีีใ่ดเรยีกทีป่ระทบัของ
พระพทุธเจา้ในอดตีกต็าม พระพทุธเจา้องคปั์จจุบนักต็าม วา่ “คนัธกุฎ”ี, พระ
คนัธกุฎทีีอ่สิปิตนะหรอืสารนาถ ทีป่ระทบัเมือ่ออกประกาศพระศาสนาครัง้แรก
และจาํพรรษาเป็นแหง่แรก แมค้มัภรีจ์ะมไิดก้ล่าวเรยีกไว ้ กเ็ป็นมลูคนัธกุฎ,ี แต่
ถา้นบัต่อเมือ่มกีารสรา้งเสนาสนะถวายไดต้ามพระวนิยั กต็อ้งถอืวา่วหิารตาม
พระพทุธานุญาตทีเ่มอืงราชคฤห ์ (ว.ิจ.ู(บาล)ี ๗/๒๐๐/๘๖) เป็นมลูคนัธกุฎ,ี แต่
ถา้ถอืตามหลกัฐานทีช่ดัเจนหลงัจากมพีทุธานุญาตทีเ่มอืงราชคฤหน์ัน้แลว้ มี
การจดัเตรยีมการและก่อสรา้งอยา่งเป็นงานเป็นการโดยมเีรือ่งราวเลา่ไวแ้มแ้ต่
ในพระไตรปิฎก (ว.ิจ.ู(บาล)ี ๗/๒๕๖/๑๑๑) กต็อ้งถอืเอาพระพทุธวหิารทีว่ดั
พระเชตวนั เป็นมลูคนัธกฎุ ี(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๗๗/๔๒๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๗/
๔๑๐,๓๒/๕๐/๓๓๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๑/๒๙๐,๓๓/๒๙๒/๓๓๑,๓๓/๒๙๔/
๓๓๑,๓๓/๓๔๓/๔๓๒) 

พระโคดม, พระโคตมะ: พระนามของพระพทุธเจา้ เรยีกตามพระโคตร ดงัคาํในมหาวภิงัคก์ล่าว
ไวว้่า เวรญัชพราหมณ์ไดฟั้งขา่ววา่ ทา่นพระสมณโคดม    เป็นศากยบตุร    
เสดจ็ออกผนวชจากศากยตระกลู    ประทบัอยู ่ ณ ควงตน้สะเดาอนัเป็นทีอ่ยู่
ของนเฬรุยกัษ์    เขตเมอืงเวรญัชา    พรอ้มกบัภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ  
๕๐๐ รปู    ทา่นพระโคดมผูเ้จรญินัน้มกีติตศิพัทอ์นังามขจรไปอยา่งนี้วา่ แม้
เพราะเหตุน้ี พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้เป็นพระอรหนัตต์รสัรูด้ว้ยพระองคเ์อง
โดยชอบ    เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะเสดจ็ไปด ี    รูแ้จง้โลก  เป็นสารถี
ฝึกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม    เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย  
เป็นพระพทุธเจา้    เป็นพระผูม้พีระภาค (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑/๑) 

พระเจ้าพลัลิกะ : ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ซึง่มเีกยีรตคุิณแผไ่ปวา่ พระองคท์รงขจดัคนกระดา้ง
ดว้ยความกระดา้งทรงชนะคนอ่อนโยนดว้ยความอ่อนโยน ทรงชนะคนดดีว้ย
ความดทีรงชนะคนไมด่ดีว้ยความไมด่มีปีรากฏในราโชวาทชาดก ซึง่คราวหนึ่ง
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สารถขีองพระองคเ์คยกล่าวพระเกยีรตคุิณนี้ใหแ้ก่สารถขีองพระเจา้พาราณสฟัีง 
เพือ่ขอใหส้ารถขีองพระเจา้พาราณสหีลกีทาง (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑/๖๒) 

พระเจ้าพาวริยะ : ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ทีม่มีเหสนีอกใจกบัคนใกลช้ดิ  เป็นพระราชาทีน่กกุณา
ละกล่าวไว ้  มปีรากฏในกุลาณชาดก ดงัคาํทีน่กกุณาลบอกแก่เพือ่นปุณณมขุะ
วา่ เพือ่นเอ๋ย พระมเหสขีองพระเจา้พกะและพระเจา้พาวรยิะ ผูท้รงหมกมุน่ใน
กามจนเกนิไป ไดท้รงประพฤตอินาจารกบัคนใชใ้กลช้ดิผูต้กอยูใ่นอํานาจแหง่
ความปรารถนาชายคนอื่นนัน้ ใครๆ หรอืหญงิจะไม่พงึประพฤตนิอกใจดว้ย (ข.ุ
ชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๓๑๒/๑๔๘) 

พระเจ้าภคีรสะ : ชือ่พระราชาในอดตี ซึง่เป็น ๑ ในบรรดาพระราชา ๘ พระองค ์ ทีท่า้วสกัก
เทวราชกล่าวถงึ มปีรากฏในเนมริาชชาดกทีเ่คยบรจิาคมหาทานแลว้ กย็งัไม่พน้
จากภพทีเ่ป็นกามาวจร ดงัคาํทีท่า้วสกักเทวราชเมือ่จะทรงแสดงเรือ่งทีพ่ระราชา
ทัง้หลายในอดตี ผูบ้รจิาคมหาทานแลว้ไมส่ามารถพน้ไปจากกามาวจรภพได ้จงึ
ไดต้รสัว่า (๑) พระเจา้ทุทปีะ (๒) พระเจา้สาคระ (๓)  พระเจา้เสละ  (๔) พระเจา้
มจุลนิท ์  (๕) พระเจา้ภครีสะ (๖) พระเจา้อุสนินะ (๗) พระเจา้อตัถกะ (๘) พระ
เจา้ปุถุทธนะ  พระราชาเหล่านัน้    พระราชามหากษตัรยิเ์หล่าอืน่ และพวก
พราหมณ์เป็นอนัมาก ต่างกบ็ชูายญัเป็นอนัมากแลว้กย็งัไมล่่วงพน้ภพแหง่เปรต
ได ้(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๓๑/๒๔๗) 

พระเจ้าภรตะ : ชือ่พระราชาองคห์น่ึงทีค่รองกรุงโรรุกะ   รฐัโสวรีานะ ซึง่เป็นรฐัทีพ่ระมหาโควิ
นทพราหรณ์ แบ่งเมอืงแหง่ชมัพทูวปีเป็น ๗ แควน้ เชน่ ใหส้รา้งกรุงโรรุกะ เป็น
เมอืงหลวงของรฐัโสวรีานะ ดงัคาํวา่พระเจา้สตัตภ ู พระเจา้พรหมทตั พระเจา้
เวสสภ ูพระเจา้ภรตะ พระเจา้เรณุ พระเจา้ธตรฐ ๒พระองคร์วมพระมหากษตัรยิ์
ผูค้รองราชย ์ ในเวลานัน้ม ี ๗  พระองค ์(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๑๐/๒๔๒) 

พระเจ้ามนัธาต  ุ : ชือ่พระราชาผูบ้รโิภคกามคุณ  ๕  ทัง้ทีเ่ป็นทพิยแ์ละเป็นของมนุษย ์ ,เป็น
ราชาทีค่รองทัง้โลกมนุษยแ์ละโลกสวรรค ์ ดงัคาํในปัญญตัตสิตูรทีก่ล่าววา่ 
บรรดากามโภคบุีคคล พระเจา้มนัธาตุเป็นเลศิ,ในสเุมธาเถรคีาถา กล่าวไวว้า่ 
พระเจา้มนัธาตุ    เจา้แหง่ทวปีทัง้    ๔  ทรงเป็นยอดผูบ้รโิภคกามทัง้หลายยงั
ไมท่นัทรงอิม่กเ็สดจ็สวรรคตไปแลว้ทัง้ความปรารถนาของพระองคก์ย็งัไมเ่ตม็
เลย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕/๒๗,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๘๘/๖๓๔,ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) 
๒๗/๒๒/๑๒๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๓๔/๔๐๔) 

พระเจ้ามจุลินท ์ : ชือ่พระราชาในอดตี ซึง่เป็นองคท์ี ่๔ ในบรรดาพระราชา ๘ พระองค ์ทีท่า้ว
สกักเทวราชกล่าวถงึ มปีรากฏในเนมริาชชาดกทีเ่คยบรจิาคมหาทานแลว้ กย็งั
ไมพ่น้จากภพทีเ่ป็นกามาวจร ซึง่เคยบชูายญัเป็นอนัมากแลว้กย็งัไมล่่วงพน้ภพ
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แหง่เปรตได,้ในภรูทิตัตชาดก นาคกาณารฏิฐะ กล่าวถอ้ยคาํทีผ่ดิวา่ พระเจา้
มจุลนิทส์ามารถบชูาเทวดาคอืไฟผูก้นิมาก  มรีศัมไีมต่ํ่าทรามใหอ้ิม่หนําดว้ยเนย
ใสทรงบชูายญัวธิแีก่เทวดาคอืไฟผูป้ระเสรฐิแลว้ไดไ้ปบงัเกดิในทพิยคต ิ (ข.ุชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๔๓๑/๒๔๗,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๑๐/๓๒๓) 

พระเจ้าโมริยะ : ชือ่พระองคอ์งคห์น่ึง ทีม่พีระราชานามวา่ปิงคลกะ เป็นใหญ่แห่งชาวสรุฏัฐ
วสิยั มปีรากฏในนนัทกเปตวตัถุ,ในมหาปรนิิพพานสตูรกล่าวไวว้า่พระเจา้โมรยิะ
ผูค้รองกรุงปิปผลวินั ทรงสรา้งพระสถูปบรรจุพระองัคารและทาํการฉลองในกรุง
ปิปผลวินั ดงัคาํว่า พระราชาพระองคห์น่ึงทรงพระนามวา่ปิงคลกะเป็นใหญ่แหง่
ชาวสรุฏัฐวสิยั เสดจ็ไปเฝ้าพระเจา้โมรยิะแลว้กลบัมาถงึทางทีจ่ะไปยงัสรุฏัฐวสิยั
อกี,ในธาตุภาชนียกถา กลา่วไวว้า่ กษตัรยิก์รุงโมรยิะผูม้หีทยัยนิดรีบัสัง่ใหส้รา้ง
พระสถูปบรรจุพระองัคาร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๓๘/๑๗๙,๑๐/๒๓๙/๑๗๙,ข.ุเปต.
(ไทย) ๒๖/๖๕๘/๒๗๖,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๔/๗๒๔) 

พระเจ้าเรณุ : พระราชาองคห์น่ึง ซึง่เป็นพระราชบุตรของพระเจา้ทสิมับด ี ปกครองเมอืงมถิลิา 
แควน้วเิทหะ ต่อจากพระเจา้ทสิมับด ี เป็นพระราชาทีต่รสัใหม้หาโควนิท
พราหมณ์แบ่งชมพทูวปีออกเป็น ๗ สว่นๆ ละเทา่กนั ดงัคาํในมหาโควนิทสตูร
ตอนหนึ่งวา่ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์ทลูรบัสนองพระราชดาํรสัแลว้ แบ่งมหา
ปฐพน้ีีซึง่ทางทศิเหนือผายออกและทางทศิใตส้อบเขา้เหมอืนสว่นหน้าของ
เกวยีน    ใหเ้ป็นสว่นแบ่งอยา่งด ี    ๗    สว่นเทา่  ๆ    กนั สถาปนารฐั
(อาณาจกัร)ทัง้หมดใหม้ลีกัษณะเหมอืนสว่นหน้าของเกวยีนทราบวา่ในเนื้อที่
เหล่านัน้ ชนบท(มหาอาณาจกัร)ของพระเจา้เรณุอยูต่รงกลางรฐัทัง้หมดนัน้(ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๓๐๗/๒๔๑,๑๐/๓๐๘/๒๔๑,๑๐/๓๐๘/๒๔๒,๑๐/๓๑๐/๒๔๒,๑๐/๓๑๑/
๒๔๓,๑๐/๓๑๓/๒๔๔,๑๐/๓๒๑/๒๔๙,๑๐/๓๒๑/๒๕๐,๑๐/๓๒๑/๒๕๑) 

พระเจ้าเรณู : ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ผูเ้ป็นพระบดิาของโสมนสัสกุมาร มปีรากฏในโสมนสัส
ชาดก คราวหนึ่งพระองคต์อ้งแกปั้ญหาจากทีช่ฎลิโกงนอนบนพืน้ดนิรอ้งไห ้
เพราะถูกโสมนสัสกุมารเบยีดเบยีน ดงัคาํ ทีช่ฎลิโกงทลูพระราชาวา่   ขอถวาย
พระพรพระภมูบิาล ต่อกาลนานจงึไดพ้บพระองค ์ ขอถวายพระพรพระเจา้เรณู 
อาตมามไิดเ้บยีดเบยีนผูใ้ด แต่ถูกพระโอรสของพระองคเ์ขา้มาเบยีดเบยีน  (ข.ุ
ชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๑๒/๕๐๖) 

พระเจ้าวสวตัดี : 1.ชือ่พระยามาร เป็นเทพในสวรรคช์ัน้สงูสดุแหง่ระดบักามาวจรเป็นผูค้อย
ขดัขวางเหน่ียวรัง้บุคคลไมใ่หล่้วงพน้จากแดนกามซึง่อยูใ่นอาํนาจครอบงาํของ
ตน, เทวปุตตมาร ปรนิมมติวสวตัดเีป็นผูค้อยขดัขวางเหนี่ยวรัง้บคุคลไว ้ มใิห้
ล่วงพน้จากแดนกามซึง่อยู่ในอาํนาจครอบงาํของตน  
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 2.พระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในอาํนาจต่อบุตรทัง้หลาย ดงัคาํในจนัทกุมารชาดก ทีพ่ระ
ราชมารดาตรสัถามพระราชาผูห้ลงเชือ่คาํสอนของขณัฑหาลปุโรหติตอนหนึ่งวา่ 
แมแ้ต่พระเจา้วสวตัดพีระราชบดิา ไดต้รสัถามพระราชโอรสของพระองคน์ัน้วา่ 
ลกูรกั   ไดย้นิวา่ พอ่จกับชูายญัดว้ยโอรสทัง้ ๔ (คอืจนัทกุมาร สรุยิกุมารเป็น
ตน้)  หรอื (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๐๓/๓๓๙) ; ด ูมาร 2  

พระเจ้าวาสเุทพกณัหโคตร : ชื่อพระราชาองคห์น่ึง กรุงสพี ี มพีระมเหสชีือ่วา่ชมัพาวด ี เป็นที่
โปรดปรานของพระราชา ดงัคาํในมโหสธชาดก ทีน่กแขกเตา้บณัฑติครัน้กล่าว
วา่ ผูใ้ดใครอ่ยูใ่นกามแมแ้ต่กบัหญงิจณัฑาล ผูน้ัน้กเ็ป็นเหมอืนกนัทัง้หมดเพราะ
ในกามไมม่คีนทีจ่ะไมเ่หมอืนกนั  แลว้ เมือ่จะประมวลเรือ่งในอดตีมาแสดงจงึ
กล่าวต่อวา่มพีระชนนีของพระเจา้กรุงสพีพีระนามวา่ชมัพาวดพีระนางเป็นพระ
มเหสทีีโ่ปรดปรานของพระเจา้วาสเุทพกณัหโคตร (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๖๒๔/
๒๗๙)  

พระเจ้าวิฑฑูภะ : พระราชาแควน้โกศล เป็นพระราชโอรสของพระเจา้ปเสนทโิกศล กบันาง
วาสภขตัตยิา  ภายหลงั เมือ่ไดเ้ป็นกษตัรยิแ์ลว้ เพราะระลกึถงึเหตุการณ์ทีพ่วก
ศากยะลา้งทีน่ัง่ดว้ยน้ํานม เพราะรงัเกยีจวา่ตนเป็นลกูคนรบัใช ้ จงึยกทพัไป
กาํจดัเจา้ศากยะ แลว้ลา้งแผนกระดานดว้ยเลอืดในลาํคอของพวกเจา้ศากยะ ดงั
คาํในอปทานทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัเล่าบุรพกรรมไวว้า่ในชาตก่ิอนเราเป็นเดก็เลก็
ลกูของชาวประมง อาศยัอยูใ่นเกวฏัฏคามเหน็ชาวประมงฆา่ปลาแลว้เกดิความ
โสมนสัดว้ยผลกรรมนัน้เราจงึปวดศรีษะในเมือ่เจา้ศากยะทัง้หลายถูกฆา่ คราวที่
พระเจา้วฑิฑูภะฆา่ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๗/๕๗๗) 

พระเจ้าวิเทหราช : ชื่อพระราชาองคห์น่ึง ทีค่รองกรุงมถิลิา แควน้วเิทหะ เป็นชือ่แควน้หนึ่ง
ในชมัพทูวปี ซึง่ต่อมาเป็นดนิแดนพวกวชัชอีกีถิน่หนึ่ง ตัง้อยูบ่นฝัง่แมน้ํ่าคงคา
ตรงขา้มกบัแควน้มคธ,ซึง่คราวหนึ่งพระอุรุเวลากสัสปเถระเคยเสวยพระชาตเิป็น
พระเจา้วเิทหะ ดงัคาํในอุรุเวลกสัสปเถราปทานทีพ่ระอุรุเวลกสัสปเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนวา่เคยเป็นนายชา่งดอกไไดด้อกไมต้ามแต่จะหามาไดแ้ลว้จดั
แสดงใหเ้ป็นแบบต่างๆมากมาย (เพราะผลแหง่การบชูาพระพทุธเจา้) ไดเ้ป็น
พระเจา้วเิทหราช (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๗๙/๒๗๖) 

พระเจ้าอชัชุนะ : ชือ่พระราชาองคห์น่ึงทีค่รองกรุงเกตกะ  มพีระวรกายกาํยาํลํ่าสนั มพีนัแขน
เป็นนายขมงัธนูทีย่ ิง่ใหญ่ กระทาํบาปกรรมอนัรา้ยแรงต่อโคตมฤๅษแีลว้ไปตก
นรกสตัตสิลูะ ดงัคาํในสรภงัคชาดก กล่าวไวว้า่ พระเจา้อชัชุนะทรงตกนรกชือ่
สตัตสิลูะทรงมพีระเศยีรหอ้ยลง พระบาทชีข้ ึน้เบือ้งบนเพราะทรงเบยีดเบยีนพระ
องัครีสโคตมฤๅษผีูม้ขีนัต ิมตีบะ ประพฤตพิรหมจรรยม์าชา้นาน,ในสงักจิจชาดก 



 

๓๕๒๕ 
 

 

กล่าวไวว้า่ พระเจา้อชัชุนะทรงเป็นใหญ่ในแควน้เกตกะ  มพีระวรกายกาํยาํลํ่า
สนั ทรงเป็นนายขมงัธนูผูย้ ิง่ใหญ่มพีระพาหาตัง้พนักห็ายสาบสญูไปเพราะ
ระรานโคตมฤๅษ ี  (ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๖๙/๖๐๖,๒๗/๗๒/๖๐๗,ข.ุ
ชา.สฏฺฐ.ี(ไทย) ๒๘/๙๔/๔๙) 

พระเจ้าอตัถกะ : ชือ่พระราชาในอดตี ซึง่เป็นองคท์ี ่๗ ในบรรดาพระราชา ๘ พระองค ์ทีท่า้ว
สกักเทวราชกล่าวถงึ มปีรากฏในเนมริาชชาดกทีเ่คยบรจิาคมหาทานแลว้ กย็งั
ไมพ่น้จากภพทีเ่ป็นกามาวจร ถงึพระองคจ์ะทรงบชูายญัเป็นอนัมากแลว้กย็งัไม่
ล่วงพน้ภพแหง่เปรตได ้(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๓๑/๒๔๗)  

พระเจ้าอสัสกะ  : ชือ่พระราชาองคห์น่ึง มพีระราชโอรถนามวา่สชุาตะ มมีเหสนีามวา่อุพพรเีทวี
,พระองคท์รงเป็นนกัรบ มคีวามบากบัน่ ความตัง้ใจไวอ้ยา่งมัน่คง รุกในเวลาที่
ควรรุก ทาํใหไ้ดร้บัชยัชนะ  มปีรากฏในจฬูรถวมิาน ซึง่คราวหนึ่งสชุาตกุมาร
ตรสัตอบแก่พระมหากจัจายนเถระวา่ พระคุณเจา้ผูเ้จรญิ    ขา้พเจา้เป็นราช
โอรสของพระเจา้อสัสกะเทีย่วไปในป่า ภกิษุ  ขา้พเจา้ขอบอกนามแก่ทา่น   ชน
ทัง้หลายรูจ้กัขา้พเจา้วา่    สุชาตะ,ในอสัสกชาดก กล่าวไวว้า่ พระนางอุพพรเีทวี
ของพระเจา้อสัสกะสวรรคตไปเกดิเป็นหนอน,ในจฬูกาลงิคชาดก กล่าวไวว้า่ 
การฝึกตนกด็ ี ความตัง้ใจไวอ้ยา่งมัน่คงกด็ ี  ความมใีจไมแ่ตกแยกกด็ ี   ความ
ไมท่อ้ถอยกด็ ีการรุกในเวลาทีค่วรรุกกด็ ี  ความเพยีรอนัมัน่คงกด็คีวามบากบัน่
ของคนกด็ ี ไดม้แีก่พระเจา้อสัสกะ  เพราะเหตุนัน้แหละ  ชยัชนะจงึไดม้แีก่พระ
เจา้อสัสกะ  (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๙๘๒/๑๒๐, ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑๓/๙๔,ข.ุชา.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๒/๑๕๖,๒๗/๔/๑๕๗) 

พระเจ้าอานนท ์: พระราชาองคห์น่ึงทีค่รองกรุงหงสวด ี ดงัคาํในปิลนิทวจัฉเถราปทาน ทีปิ่ลิ
นทวจัฉเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ตนเองป็นคนเฝ้าประตอูยูท่ีก่รุงหงสว
ดไีดร้วบรวมโภคสมบตัเิกบ็ไวใ้นเรอืนมากมายนบัไมถ่ว้น ครัง้นัน้ ขา้พเจา้นัง่อยู่
ในสถานทีส่งดั ทาํใจใหร้่าเรงิ นัง่อยูใ่นปราสาททีป่ระเสรฐิ ฯลฯ ขา้พเจา้ไหวผู้้
พพิากษาและถวายบงัคมพระเจา้อานนทจ์อมกษตัรยิแ์ลว้ มคีวามยนิดปีราโมทย์
ไดเ้ขา้เฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจา้นามวา่ปทมุตุตระ เพือ่ทลูนิมนตแ์ลว้ถวายทาน
ต่างๆ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๕๘๒,๓๒/๔๙/๕๘๕,๓๒/๕๐/๕๘๕) 

พระชินโคดม : พระนามของพระพทุธเจา้,ชือ่พระพทุธเจา้ หมายถงึพระพทุธโคดม ดงัคาํใน 
อาฎานาฎยิสตูร ทีท่า้วมหาราชทัง้ ๔ กล่าวไวว้า่ ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลายเคย
ถามพวกอมนุษยว์า่พวกทา่น    ถวายอภวิาทพระชนิโคดมหรอื พวกอมนุษย์
ตอบวา่ พวกเราถวายอภวิาทพระชนิโคดม ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลาย  ขอถวาย
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อภวิาทพระพทุธโคดมผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๗๗/๒๒๒,๑๑/๒๘๘/๒๓๖)   

พระชินมนีุ : พระนามของพระพทุธเจา้,ขือ่พระพทุธเจา้ทีพ่ระสภุทัทเถระกล่าวไว ้ ดงัคาํในสุ
ภทัทเถราปทานทีพ่ระสภุทัทเถระกล่าวถงึประวตัขิองตนไวว้า่ อคัรสาวกชือ่วา่
ตสิสะ  ของพระพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะเป็นบุตรเป็นโอรสของขา้พเจา้ เป็น
ทายาทในศาสนาของพระชนิเจา้ ขา้พเจา้มใีจเลวทราม กล่าววาจาไมไ่พเราะแก่
อคัรสาวกนัน้ ดว้ยวบิากแห่งกรรมนัน้ความเจรญิจงึไดม้แีก่ขา้พเจา้ในภายหลงั 
พระชนิมนีุผูท้รงมคีวามเพยีรมากทรงเกือ้กลูประกอบดว้ยพระกรุณา ทรง
ประทานบรรพชาแก่ขา้พเจา้บนทีบ่รรทมครัง้สดุทา้ย    ณ    สาลวนัซึง่เป็นที่
แวะเวยีนมาแหง่มลัลกษตัรยิท์ ัง้หลาย (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๒๒/๑๘๔) 

พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า : พระนามอยา่งหน่ึงของพระพทุธเจา้ เป็นคาํที่
พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  อานนท ์เทพโดยมากใน    ๑๐ โลกธาตุมาประชมุ
กนัเพือ่จะเยีย่มตถาคต สวนสาลวนัของพวกเจา้มลัละ ฯลฯ  พวกเทพจะโทษวา่    
พวกเรามาไกลกเ็พือ่จะเหน็พระตถาคต    มเีพยีงครัง้คราวทีพ่ระตถาคตอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้จะเสดจ็อุบตัขิึน้ในโลก ในปัจฉิมยามแหง่ราตรวีนันี้  พระ
ตถาคตจะปรนิิพพาน (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๐๐/๑๔๙) 

  พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ แปลไดค้วามหมาย ๘ อยา่ง คอื (๑)
พระผู้เสด็จมาแล้วอย่างนัน้ คอื เสดจ็มาทรงบาํเพญ็พทุธจรยิา เพือ่ประโยชน์แก่
ชาวโลกเป็นตน้ เหมอืนอย่างพระพทุธเจา้พระองคก่์อนๆ อยา่งไรกอ็ยา่งนัน้ ( 
๒)  พระผู้เสด็จไปแล้วอย่างนัน้ คอืทรงทาํลายอวชิชาสละปวงกเิลสเสดจ็ไป
เหมอืนอยา่งพระพทุธเจา้พระองคก์่อนๆ อยา่งไรกอ็ยา่งนัน้  (๓) พระผู้เสด็จ
มาถงึตถลักษณะ คอื ทรงมพีระญาณหยัง่รูเ้ขา้ถงึลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของสิง่
ทัง้หลายหรอืของธรรมทุกอยา่ง  (๔) พระผู้ตรัสรู้ตถธรรมตามทีมั่นเป็น คอื ตรสั
รูอ้รยิสจั ๔ หรอืปฏจิจสมุปบาทอนัเป็นธรรมทีจ่รงิแทแ้น่นอน  (๕) พระผู้ทรง
เหน็อย่างนัน้ คอื ทรงรูเ้ทา่ทนัสรรพอารมณ์ทีป่รากฏแก่หมูส่ตัวท์ัง้เทพและ
มนุษย ์ ซึง่สตัวโลกตลอดถงึเทพถงึพรหมไดป้ระสบและพากนัแสวงหา ทรง
เขา้ใจสภาพทีแ่ทจ้รงิ  (๖) พระผู้ตรัสอย่างนัน้(หรอืมพีระวาจาทีแ่ทจ้รงิ) คอื พระ
ดาํรสัทัง้ปวงนบัแตต่รสัรูจ้นเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ลว้นเป็นสิง่แทจ้รงิถูกตอ้ง 
ไมเ่ป็นอยา่งอื่น  (๗) พระผู้ทําอย่างนัน้ คอื ตรสัอย่างใด ทาํอยา่งนัน้ ทาํอยา่งใด 
ตรสัอยา่งนัน้ (๘) พระผู้เป็นเจ้า(อภภิ)ู คอื ทรงเป็นผูใ้หญ่ยิง่เหนือกวา่สรรพสตัว์
ตลอดถงึพระพรหมทีส่งูสดุเป็นผูเ้หน็ถ่องแท ้ ทรงอาํนาจ เป็นราชาทีพ่ระราชา
ทรงบชูา เป็นเทพแหง่เทพเป็นอนิทรเ์หนือพระอนิทร ์ เป็นพรหมเหนือประดา



 

๓๕๒๗ 
 

 

พรหม ไมม่ใีครจะอาจวดัหรอืจะทดัเทยีมพระองคด์ว้ยศลี สมาธปัิญญา วมิตุต ิ
และวมิตุตญิาณทสัสนะ  

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่เชน่ ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๐๖/๑๕๓,๑๐/
๒๑๒/๑๖๐,๑๐/๒๑๒/๑๖๑,๑๐/๓๕๒/๒๗๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๒/๓๕๕,๑๑/
๓๕๘/๔๑๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓๑/๓๖๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๘/๔๐๘,๑๓/๔๗๒/
๕๙๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๙/๔๒๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๓๐,๑๕/๒๔๙/
๓๖๒,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๘/๙๒,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๔/๑๘,๑๙/๑๙๐/๑๒๕,๑๙/๕๒๙/
๓๔๓) 

พระตณัหงักรสมัมาสมัพทุธเจ้า : พระพุทธเจา้พระองคห์น่ึงในอนัตรกปั ซึง่มพีระพทุธเจา้เสดจ็
อุบตัใินกบัเดยีวกนั คอื ในกปัอนัประมาณมไิดน้บัจากภทัรกปัน้ีไปไดม้ี
พระพทุธเจา้ทรงเป็นผูนํ้าวเิศษ ๔ พระองคค์อืพระตณัหงักรสมัมาสมัพทุธเจา้ ๑ 
พระเมธงักรสมัมาสมัพทุธเจา้ ๑ พระสรณงักรสมัมาสมัพทุธเจา้ ๑ และพระทปัีง
กรสมัมาสมัพทุธเจา้ ๑ พระชนิเจา้เหล่านัน้เสดจ็อุบตัขิึน้ในกปัเดยีวกนั (ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๑/๗๒๑) 

พระทนัตธาต  ุ: ฟันของพระพทุธเจา้ ซึง่มทีัง้สิน้ ๔๐ ซี ่ดงัคาํในธาตุภาชนียกถา กล่าวไวว้า่ พระ
ทนัตธาตุทัง้ ๔๐ พระเกสาและพระโลมาทัง้หมด เทวดานํามาไว ้  จกัรวาลละ
หน่ึงอยา่ง (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๒/๗๒๕) 

พระทาฐธาต  ุ: พระธาตคุอืเขีย้ว,พระเขีย้วแกว้ของพระพทุธเจา้มทีัง้หมด ๔ องค ์ ตาํนานวา่ 
พระเขีย้วแกว้บนขวาประดษิฐานอยูใ่นพระจุฬามณีเจดยีใ์นดาวดงึสเทวโลก, 
องคล์่างขวาไปอยู ่ ณแควน้กาลงิคะ แลว้ต่อไปยงัลงักาทวปี,องคบ์นซา้ยไปอยู่ 
ณ แควน้คนัธาระ,องคล์า่งซา้ยไปอยูใ่นนาคพภิพ ดงัคาํในธาตุภาชนียกถา 
กล่าวไวว้า่ พระบรมสารรีกิธาตุ ๗ อยา่ง คอืพระอุณหสิ ๑ พระทาฐธาตุทัง้ ๔ 
และพระรากขวญั    ๒ ขา้ง ไมแ่ตก (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๖/๗๒๕,๓๓/๑๑/๗๒๕); 
ดสูารีริกธาตุ 

พระธรรม: คาํสัง่สอนของพระพุทธเจา้ทัง้หลกัความจรงิและหลกัความประพฤต ิ ดงัคาํที่
เวรญัชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสกวา่ ขา้พระองคน้ี์ขอถงึทา่นพระโคดมพรอ้ม
ทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ    ขอทา่นพระโคดมจงทรงจาํขา้พระองคว์า่
เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แต่วนันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๕/
๘) 

พระนาคปรก:  พระพทุธรปูปางหนึ่งมรีปูนาคแผพ่งัพานอยูข่า้งบน ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไวว้ ่
พญานาคมจุลนิทไ์ดอ้อกจากทีอ่ยูข่องตนไปโอบรอบพระกายของพระผูม้พีระ
ภาคดว้ยขนด ๗  รอบ  แผพ่งัพานใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศยีร (พจนานุกรม



 

๓๕๒๘ 
 

 

พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ดปูระกอบ ในรายละเอยีดใน ว.ิม.(ไทย) ๔/๕/๘ 
;ด ูมุจจลินท์ 

พระนิสภเถระ : 1.ชือ่พระสาวกองคห์น่ึง สมยัพระพทุธเจา้พระนามวา่โคดม มปีรากฏในธรรมบท 
ดงัคาํทีพ่ระนิสภเถระ เมือ่จะกล่าวสอนภกิษุสหายทัง้หลาย  จงึไดก้ล่าววา่ วญิญู
ชนละเบญจกามคุณ ซึง่น่ารกัน่ารืน่รมยใ์จออกบวชดว้ยศรทัธาพงึทาํทีสุ่ดทุกข์
ไดเ้ราไมอ่ยากตายไมอ่ยากเป็นอยู ่ แต่เรามสีตสิมัปชญัญะอยูเ่ฉพาะหน้าคอย
เวลาอนัควร (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๕/๓๖๖)  

 2.ชือ่พระอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามวา่อโนมทสัส ี ดงัคาํในพทุธ
วงส ์กล่าวไวว้า่  พระนิสภเถระและพระอโนมเถระเป็นพระอคัรสาวก   พระเถระ
นามวา่วรณะเป็นพระอุปัฏฐากของพระศาสดาพระนามวา่อโนมทสัส ี (ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๒๗) 

พระบรมโพธิสมภาร : คณุความดทีีเ่ป็นเครือ่งประกอบของโพธ,ิ คุณความดทีัง้หลายเฉพาะ
อยา่งยิง่ ประดาบารมทีีเ่ป็นสว่นประกอบอนัรวมกนัใหส้าํเรจ็โพธ ิคอืความตรสัรู,้ 
ตามปกต ิ หมายถงึประดาบารมทีีพ่ระโพธสิตัวบ์าํเพญ็ อนัจะใหส้าํเรจ็ความเป็น
พระพทุธเจา้ ซึง่บางทเีรยีกวา่ มหาโพธสิมภาร อนัประมวลเขา้ไดใ้นธรรมใหญ่ 
๒ ประการ คอืกรุณา และปัญญา, เมือ่ใชอ้ยา่งกวา้งๆหมายถงึโพธปัิกขยิธรรม 
กไ็ด ้ในภาษาไทย มกัใชใ้นความหมายวา่บุญบารมขีองพระมหากษตัรยิ(์โดยถอื
มาวา่ พระมหากษตัรยิ ์ คอืทา่นผูก้าํลงับําเพญ็คุณความดแีหง่พระโพธสิตัว)์ ดงั
คาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสักบัโลหจิจพราหมณ์วา่ คนทีก่ล่าวว่า พระเจา้ปเสนทิ
โกศลทรงปกครองแควน้กาสกีบัแควน้โกศล พระองคก์ค็วรไดร้บัผลประโยชน์ที่
เกดิในแควน้ทัง้สองแต่เพยีงลาํพงั ไม่ควรพระราชทานใหแ้ก่ผูอ้ื่น   ผูท้ีก่ล่าว
อยา่งนี้ชือ่วา่ทาํความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ทา่นและแก่คนอืน่ซึง่อาศยัพระบรมโพธิ
สมภารของพระองคเ์ลีย้งชพี เมือ่ทาํความเดอืดรอ้นใหก้ช็ือ่วา่ไมห่วงัประโยชน์ 
ผูไ้มห่วงัประโยชน์กช็ือ่วา่คดิเป็นศตัร ู เมือ่คดิเป็นศตัรกูช็ือ่วา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ (ท.ี
ส.ี(ไทย) ๙/๕๑๐/๒๒๔,๙/๕๑๒/๒๒๖) 

พระบรมราชโองการ : คาํสัง่พระราชา ดงัเมื่อคราวทีพ่ระเจา้อชาตศตัรเูขา้จะเขา้เฝ้าพระผูม้ี
พระภาค ณ ชวีกมัพวนั เขตกรุงราชคฤห ์ มรีบัสัง่วา่ ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงสัง่ให้
จดัเตรยีมขบวนชา้งเถดิ สหายชวีก หมอชวีก โกมารภจั กราบทลูรบัสนองพระ
บรมราชโองการแลว้ สัง่ใหเ้ตรยีมชา้งพงั ๕๐๐ เชอืกและชา้งพระทีน่ัง่,ในมหา
สทุสัสนสตูร เมือ่พระราชาตรสัแก่ปรณิายกแกว้วา่  ควรใหช้า้ง ๔๒,๐๐๐  ชา้ง
มาหาเรา  ๑๐๐    ปีต่อครัง้เถดิ  ปรณิายกแกว้ทลูรบัสนองพระบรมราชโองการ
(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๕๘/๕๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๔/๑๙๖) 



 

๓๕๒๙ 
 

 

พระบรมราโชวาท : คาํสัง่สอนของพระราชา ดงัคาํในมหาสทุสัสนสตูร กล่าวไวว้า่ เมือ่พระเจา้
มหาสทุสัสนะทรงใชจ้กัรแกว้ ทาํใหป้ระเทศทีจ่กัรแกว้หยุดอยูย่อมแพ ้ และ
พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์พากนัเสดจ็มาเฝ้าแลว้กราบทลูอย่างน้ีวา่ขอ
เดชะ มหาราชเจา้พระองคโ์ปรดเสดจ็มาเถดิ ขอรบัเสดจ็ ราชสมบตัขิองหมอ่ม
ฉนัเป็นของพระองคโ์ปรดประทานพระบรมราโชวาทเถดิ   พระเจา้ขา้  (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๒๔๔/๑๘๓,๑๐/๒๔๔/๑๘๔) 

พระบรมศาสดา: พระผูเ้ป็นครผููย้ ิง่ใหญ่, พระผูเ้ป็นครสูงูสดุ หมายถงึพระพทุธเจา้ ดงัคาํในมหา
ปรนิิพพานสตูร กล่าวไวว้า่ พระบรมศาสดาผูท้รงพรํ่าสอนแจกแจงธรรม   ใน
พระศาสนานี้    เป็นผูแ้สวงหาคุณใหญ่  ครัน้สรงสนานและทรงดืม่น้ําแลว้(ณ 
แมน้ํ่ากกุธานท)ี  กเ็สดจ็นําหน้าหมูภ่กิษุไปยงัอมัพวนั (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๙๖/
๑๔๖)  

พระบรมสารีริกธาต  ุ: สว่นสาํคญัแหง่พระพทุธสรรีะซึง่คงอยูเ่ป็นทีเ่คารพบชูา โดยเฉพาะ
พระอฐั,ิ กระดกูของพระพทุธเจา้ และสว่นสาํคญัอื่นๆ แหง่พระสรรีะของพระองค์
เชน่ พระเกสา, มกัใชว้า่ พระบรมสารรีกิธาตุ; เมือ่พระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพาน ณ สาลวโนทยาน เมอืงกุสนิารา และมพีธิถีวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ 
ทีม่กุฏพนัธนเจดยีแ์ลว้ ไดม้กีษตัรยิผ์ูค้รองแควน้ ๖ แควน้กบัมหาพราหมณ์เจา้
เมอืง ๑ รวมเป็น ๗ นคร (คอื ๑. พระเจา้อชาตศตัร ูเมอืงราชคฤห ์๒. กษตัรยิ์
ลจิฉว ีเมอืงเวสาล ี๓. ศากยกษตัรยิ ์เมอืงกบลิพสัดุ ์๔.ถูลกีษตัรยิ ์อลัลกปัปนคร 
๕. โกลยิกษตัรยิ ์แห่งรามคาม ๖. มลัลกษตัรยิเ์มอืงปาวา ๗. มหาพราหมณ์ เจา้
เมอืงเวฏฐทปีกนคร) สง่ทตูมาขอสว่นแบ่งพระสารรีกิธาตุ, หลงัจากเจรจากนั
นานและในทีส่ดุไดฟั้งสนุทรพจน์ของโทณพราหมณ์แลว้ ทัง้ ๗ เมอืงนัน้ 
รว่มกบัมลัลกษตัรยิแ์ห่งเมอืงกุสนิารา เป็น ๘ พระนคร ไดต้กลงมอบใหโ้ทณ
พราหมณ์เป็นผูแ้บ่งพระบรมธาตุเป็น ๘ สว่นเทา่ๆ กนั ใหแ้ก่พระนครทัง้ ๘ นัน้
เสรจ็แลว้โทณพราหมณ์ไดข้อตุมพะคอืทะนานทองทีใ่ชต้วงพระธาตุไปบชูา,ฝ่าย
โมรยิกษตัรยิ ์ เมอืงปิปผลวินั ไดท้ราบขา่ว กส็ง่ราชทตูมาขอสว่นแบ่งพระ
สารรีกิธาตุ แต่ไมท่นั จงึไดแ้ต่พระองัคารไปบชูา, พระนครทัง้ ๘ ทีไ่ดส้ว่นแบ่ง
พระสารรีกิธาตุ กไ็ดส้รา้งพระสถูปบรรจุ เป็นพระธาตุสถูป ๘ แหง่ โทณ
พราหมณ์กอ็ญัเชญิตุมพะไปก่อพระสถูปบรรจุ เป็นตุมพสถูป ๑ แหง่ โมรยิกษตั
รยิ ์ กอ็ญัเชญิพระองัคารไปสรา้งพระสถปูบรรจุไว ้ เป็นพระองัคารสถูป๑ แหง่ 
รวมมพีระสถูปเจดยีสถานในยคุแรกเริม่ ๑๐ แหง่ ฉะน้ีนอกจากน้ี คาถาสดุทา้ย
แหง่มหาปรนิิพพานสตูร กล่าวความเพิม่เตมิอกีวา่ ยงัมพีระสารรีกิธาตุอกี
ทะนานหนึ่งซึง่พวกนาคราชบชูากนัอยูใ่นรามคามพระทาฐธาตุองคห์น่ึงอนัเทพ



 

๓๕๓๐ 
 

 

ชาวไตรทพิยบ์ชูา (คอืในพระจุฬามณีเจดยี)์ อกีองคห์น่ึงอยูใ่นคนัธารบุร ีอกีองค์
หน่ึงอยูใ่นแควน้กาลงิคะ (คอืองคท์ีต่่อไปยงัลงักาทวปี) และอกีองคห์น่ึงพระยา
นาคบชูากนัอยู ่ ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร กล่าวถงึเรือ่งราวก่อนจะแบง่พระ
บรมสารรีกิธาตุไวว้า่ เจา้มลัละผูค้รองกรุงกุสนิาราไดจ้ดักาํลงัพลหอกไวร้อบ
สณัฐาคารลอ้มดว้ยกาํแพงธนู(ป้องกนัพระบรมสารรีกิธาตุของพระผูม้พีระภาค)  
แลว้สกัการะ  เคารพ นบนอบ  บชูาพระสรรีะของพระผูม้พีระภาค (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๒๓๕/๑๗๖,๑๐/๒๓๖/๑๗๗,๑๐/๒๓๖/๑๗๘,๑๐/๒๓๗/๑๗๘,๑๐/๒๓๘/๑๗๘) 

  คาํน้ี มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เช่น ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๑๒/
๑๒๕,๒๖/๑๒๐๕/๑๕๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๐๕/๖๓,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/
๗๒๔,๓๓/๒/๗๒๔,๓๓/๕/๗๒๔,๓๓/๖/๗๒๕,๓๓/๗/๗๒๕,๓๓/๘/๗๒๕,๓๓/๙/
๗๒๕,๓๓/๑๐/๗๒๕ ; ด ูทาฐธาตุ 

พระบญัชา : สัง่การใหด้าํเนินการ ดงัคาํในสามญัญผลสตูร กล่าวไวว้า่ เมือ่เจา้อภยัราชกุมาร 
เสดจ็ประภาสเมอืง พบทารกอยูท่ิง้ไวย้งัมชีวีติอยู ่  จงึตรสัวา่  ถา้เชน่นัน้ จงนํา
ทารกไปในพระราชวงัของเรามอบใหแ้มน่มดแูล คนเหล่านัน้รบัสนองพระบญัชา
แลว้ นําทารกนัน้ไปวงัเจา้ชายมอบใหแ้มน่มวา่โปรดเลีย้งไวด้ว้ย (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๓๒๘/๑๘๑) 

พระโบราณกเถระ : พระเถระโบราณ, หมายถงึพระเถระผูอ้รรถาธบิายเนื้อความแหง่ถอ้ยคาํที่
ย่อไวใ้หพ้สิดาร ดงัคาํในลกัขณสตูร ทีพ่ระโบราณกเถระทัง้หลาย กล่าวคาถา
ประพนัธใ์นเรือ่งลกัษณะมหาบุรุษนัน้วา่ มหาบุรุษทรงยนิดใีนสจัจะ ในธรรมใน
การฝึก ในความสาํรวม ในความสะอาด (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๓/๑๖๔,๑๑/๒๐๕/
๑๖๖,๑๑/๒๐๗/๑๖๘,๑๑/๒๐๙/๑๖๙) 

พระโบราณาจารย  ์: อาจารยร์ุน่เก่า,อาจารยโ์บราณ,อาจารยเ์ก่าแก่,หมายถงึพระเถระผู้
อรรถาธบิายเนื้อความทีย่อ่ใหพ้สิดาร ดงัคาํในชนวสภสตูร กล่าวไวว้า่ ขณะ
ทีส่นงักุมารพรหมตรสัเน้ือความนี้มเีสยีงดงัพวกเทพเขา้ใจเสยีงของสนงักุมาร
พรหมวา่  ผูท้ีน่ัง่บนบลัลงักข์องเรากบัผูพ้ดูเป็นคนเดยีวกนั   (พระโบราณา
จารยก์ล่าววา่) เมือ่สนงักุมารพรหมผูเ้ดยีวกล่าวรปูเนรมติทุกรปูกก็ล่าวเมือ่สนงั
กุมารพรหมนิ่ง รปูเนรมติทกุรปูกน่ิ็ง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘๖/๒๑๗) 

พระปรมาภิไธย : ชือ่ของพระมหากษตัรยิ,์ ชือ่ของพระราชา,ชือ่อนัประเสรฐิยิง่ หมายถงึพระ
นามของพระมหากษตัรยิร์าชเจา้ ตามทีจ่ารกึในพระสพุรรณบฏั หลงัจากทีไ่ดม้ี
พระราชพธิรีาชาภเิษกแลว้ ดงัคาํทีพ่ระเจา้สตุโสมโพธสิตัวต์รสัแก่โจรโปรสิาท
ตอนหนึ่งวา่ พระเจา้แผน่ดนิผูเ้ป็นกษตัรยิ ์ ผูท้รงไดม้รูธาภเิษกทรงไดเ้ฉลมิพระ



 

๓๕๓๑ 
 

 

ปรมาภไิธยเหล่าใดในชมพทูวปีน้ี  พระองคอ์ยา่ไดเ้สวยกษตัรยิเ์หล่านัน้ผู้
เชน่นัน้ (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๔๕๕/๑๗๔) 

พระประชวร : เจบ็, ป่วย ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงจาํ
พรรษาในเวฬุวคาม ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงจาํพรรษาไดเ้กดิอาการพระ
ประชวรอยา่งรุนแรงมทุีกขเวทนาอยา่งแสนสาหสัจวนเจยีนจะปรนิิพพาน 
พระองคท์รงมสีตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ไมพ่รัน่พรงึ,หรอืดงัคาํวา่ หลงัจากพระ
ผูม้พีระภาคเสวยพระกระยาหารของนายจุนทกมัมารบุตรไดเ้กดิอาการพระ
ประชวรอยา่งรุนแรง  ลงพระบงัคนหนกัเป็นโลหติ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๔/
๑๐๙,๑๐/๑๙๐/๑๓๙) 

พระปริตร : บทสวดเพือ่เป็นเครือ่งคุม้ครองป้องกนั ดงัทีใ่นบดัน้ี ใชค้าํวา่ กล่าวปรติร” หรอื
“สวดพระปรติร (ปรติตภณนะ) เป็นพืน้ปรติรไดเ้ป็นคาํเรยีกบทสวด โดยมี
รายชื่อปรากฏในคมัภรีช์ ัน้หลงัจากพระไตรปิฎก เริม่แต่มลินิทปัญหา ซึง่ถอืกนั
วา่เกดิขึน้ประมาณ พ.ศ.๕๐๐ ในมลินิทปัญหานัน้ มรีายชือ่ ๕-๗ ปรติร (ฉบบั
หน่ึงทีเ่ป็นอกัษรพมา่ม ี ๗ ปรติร คอืรตนสตูร เมตตสตูร ขนัธปรติร โมร
ปรติรธชคัคปรติร อาฏานาฏยิปรติร องคลุมิาลปรติร, ฉบบัอกัษรไทยม ี๕ ปรติร 
คอืขนัธปรติร สวุตัถปิรติร [=รตนสตูร] โมรปรติร ธชคัคปรติร อาฏานาฏยิ
ปรติร),ต่อมาในชัน้อรรถกถา (ถงึ พ.ศ.๙๐๐เศษ) พบรายชือ่อยา่งมาก ๘ ปรติร 
คอือาฏานาฏยิปรติร อสิคิลิปิรติร ธชคัคปรติร โพชฌงัคปรติร ขนัธปรติร โมร
ปรติร เมตตปรติร รตนปรติร ดงัคาํทีก่ล่าวถงึพระปรติรไวใ้นภกิขนีุวภิงัคว์า่ 
ภกิษุณีเรยีนพระปรติรเพือ่คุม้ครองตน  (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๐๑๖/๒๖๑) ,หรอื
ดงัคาํในโมรชาดกกล่าวไวว้า่ นกยงูนัน้เจรญิพระปรติรนี้แลว้จงึเทีย่วแสวงหา
อาหาร (ข.ุชา. ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๗/๖๗,๒๗/๑๘/๖๗) ; ดภูาณยกัษ์, ภาณวาร 

พระปริยตัิธรรม : พทุธพจน์อนัจะพงึเล่าเรยีน, สิง่ทีค่วรเลา่เรยีน (โดยเฉพาะหมายเอาพระบาลี
คอืพระไตรปิฎก พุทธพจน์หรอืพระธรรมวนิยั) ; การเล่าเรยีนพระธรรมวนิยั ดงั
คาํในโกสยิคาถาทีพ่ระโกสยิเถระกล่าวไวว้่า ผูใ้ดยอ่มรูค้วามหมายของพระ
ปรยิตัธิรรม ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัไวแ้ลว้และครัน้รูแ้ลว้กท็าํตามทีรู่ ้ ผูน้ัน้
ชือ่วา่เป็นผูอ้ยูใ่นอาํนาจเหตุผล เป็นบณัฑติและพงึเป็นผูว้เิศษเพราะรูธ้รรม
ทัง้หลาย,ในมหาปชาปตโีคตมเีถรยิาปทาน กล่าวถงึพระอานนทเ์ก่งปรยิตัธิรรม 
ดงัคาํวา่พระโคตมเีถรไีดต้รสักบัพระอานนท ์ ผูเ้ชีย่วชาญพระปรยิตัธิรรมทีล่กึลํ้า
ปานสาคร (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๗๔/๔๐๒, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๖๒/๔๐๙) 

พระปัจเจกพทุธเจ้า : พระพทุธเจา้ประเภทหนึ่งซึง่ตรสัรูเ้ฉพาะตวั มไิดส้ัง่สอนผูอ้ื่น เพือ่ใหบ้รรลุ
ธรรม,แต่ผูใ้ดไดฟั้งคาํของพระปัจเจกพทุธเจา้คดิและปฏบิตัติามยอ่มเหน็สจัจะมี



 

๓๕๓๒ 
 

 

ปัญญา ดงัคาํวา่ พระปัจเจกพทุธเจา้ ๕๐๐ องค ์   ไดอ้าศยัอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลิน้ีิมา
นาน,ในอปทาน พระผูม้พีระภาคตรสัถงึพระปัจเจกพทุธเจา้ไวว้า่ ธรีชนเหล่าใด
ไดส้ ัง่สมกุศลสมภารไวใ้นพระพทุธเจา้องคก์่อนๆ  ยงัไมไ่ดค้วามหลุดพน้จาก
กเิลสในศาสนาของพระชนิเจา้ทัง้หลายเพราะมคีวามสลดใจนัน้แลเป็นตวันําชน
เหล่านัน้ผูม้ปัีญญาแก่กลา้ด ี ถงึจะเวน้จากพระพทุธเจา้ กย็อ่มบรรลุปัจเจก
โพธญิาณได ้ แมด้ว้ยอารมณ์เพยีงนิดหน่อย ในโลกทัง้ปวง ยกเวน้เราเสยีแลว้ 
ไมม่ใีครเสมอกบัพระปัจเจกพทุธเจา้ไดเ้ลย,ในทา้ยปัจเจกพทุธาปทาน กล่าวไว้
วา่ ถอ้ยคาํทีพ่ระปัจเจกพทุธเจา้ทัง้หลายกล่าวไวด้แีลว้ เป็นถอ้ยคาํไพเราะ  ดุจ
น้ําผึง้หยาดน้อยๆ ไหลหยดลงฉะนัน้ ชนเหล่าใดไดฟั้งแลว้ปฏบิตัติามอยา่งนัน้ 
ชนเหล่านัน้  เป็นผูเ้หน็สจัจะ   มปัีญญา คาถาทีพ่ระปัจเจกพทุธเจา้กล่าวไวแ้ลว้
เป็นคาถาทีโ่อฬารถอ้ยคาํเหล่านัน้เป็นคาํทีพ่ระศากยสหีะผูส้งูสดุในนรชนเสดจ็
ออกผนวชประกาศไวแ้ลว้เพือ่ใหเ้วไนยสตัวไ์ดรู้ธ้รรม ถอ้ยคาํเหล่าน้ีทีพ่ระ
ปัจเจกพทุธเจา้ทัง้หลายเหลา่นัน้กล่าวไวแ้ลว้เพือ่อนุเคราะหส์ตัวโ์ลกซึง่พระสยมั
ภผููส้หีะ(นํามา)ประกาศไวเ้พือ่เพิม่พนูความสลดสงัเวชความไมค่ลุกคล ี และ
ปัญญา(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๓/๑๗๑,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๗/๙๘,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๑๖/๒๙,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๗๕๕/๒๙๑,ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๑๔๑/
๔๔๕,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๖๖/๒๒๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๕/๑๓,๓๒/๑๓๘/
๒๕,๓๒/๑/๒๓๘,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๓/๕๑๙,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๙๐/๑๖๗,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๒๗๐/๑๕๐); ดพุูทธะ 

พระปัจฉิมสาวก : สาวกผูเ้ป็นพยานการตรสัรูอ้งคส์ดุทา้ย, สาวกทีท่นัเหน็องคส์ดุทา้ย ไดแ้ก่
พระสภุทัทะ ดปูระกอบใน ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๒/๑๖๐ 

พระปัญจาลจนัทราชกมุาร : ชือ่พระกุมารของพระเจา้จฬูนี แควน้ปัญจาละ ดงัคาํทีม่โหสถ
บณัฑติทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นจอมทพั พระภาดาแท้ๆ  ผูร้ว่มพระอุทร มี
พระชนนีเดยีวกนั พระองคก์ค็วรทรงเอน็ดฉูนัใด  พระปัญจาลจนัทราชกุมารพ
ระองคก์ค็วรเอน็ดฉูนันัน้ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๔๐/๒๙๗,๒๘/๗๔๔/๒๙๘) 

พระปาลิตเถระ : ชือ่พระอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามวา่ปิยทสัส ี ดงัคาํในพทุธวงศ ์
กล่าวไวว้า่ พระปาลติเถระและพระสพัพทสัสเีถระเป็นพระอคัรสาวก พระเถระ
นามวา่โสภติะเป็นพระอุปัฏฐาก ของพระศาสดาพระนามวา่ปิยทสัส ี (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๕๙) 

พระป่า:  อรญัญวาส,ีพระผูอ้ยูป่่า หมายถงึพระภกิษุทีช่อบอยูต่ามป่า ตามเขา ถอืป่าเป็น
วตัร เป็นพระสมาทานอารญัญกิธุดงคปิ์ณฑปาตกิธุดงค ์ปังสุกลูกิธดุงค ์เชน่พระ



 

๓๕๓๓ 
 

 

มหากสัสปเถระ มกัใชคู้ก่บัพระบา้น ทีเ่รยีกวา่คามวาส ี ดรูายละเอยีดใน ว.ิป.
(ไทย) ๘/๓๘/๓๗) 

พระปิตจุฉา : พระภกิษุผูเ้ป็นอา,พระภกิษุผูน้บัญาตฝ่ิายบดิาเป็นน้องชายฝ่ายบดิา หมายถงึ
ญาตฝ่ิายพอ่ ดงัคาํวา่ ทา่นพระตสิสะโอรสพระปิตุจฉาของพระผูม้พีระภาค บอก
แก่ภกิษุจาํนวนมากอยา่งนี้วา่    ทา่นผูม้อีายทุัง้หลายรา่งกายของกระผมอ่อน
เปลีย้ประดุจคนเมา กระผมรูส้กึมดืทุกดา้นแมธ้รรมทัง้หลายกไ็มป่รากฏ ถนี
มทิธะครอบงาํจติของกระผม กระผมไม่ยนิดปีระพฤตพิรหมจรรยแ์ละยงัมคีวาม
สงสยัในธรรมทัง้หลายอยู ่(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๔/๑๔๓) 

พระปิตรุาช : บดิาผูเ้ป็นราชา ในทีน้ี่หมายถงึพระเจา้มทัทะ ดงัคาํทีน่างปภาวดผีูม้ผีวิพรรณ
ดุจเทพอปัสร ทรงสดบัพระดาํรสัของพระปิตุราชแลว้ทรงซบพระเศยีร  กอดพระ
บาทพระเจา้กสุะ ผูท้รงพลงัมหาศาล (ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๘/๖๘/๖๗) 

พระผูเ้ป็นเจา้ :  พระภกิษุ, เทพผูเ้ป็นใหญ่, เทพสงูสดุทีน่บัถอืวา่เป็นผูส้รา้งสรรคบ์นัดาลทุก
สิง่ทุกอยา่ง; คนไทยใชค้าํวา่พระผูเ้ป็นเจา้ เป็นคาํเรยีกพระภกิษุ มาแต่โบราณ 
เชน่วา่ “ขออาราธนาพระผูเ้ป็นเจา้แสดงพระธรรมเทศนา”แตค่งเป็นดว้ยวา่ 
ต่อมา เมือ่ศาสนิกแหง่ศาสนาทีน่บัถอืเทพเป็นใหญ่ใชค้าํน้ีเรยีกเทพสงูสดุของ
ตนกนัแพร่หลายขึน้ พทุธศาสนิกชนจงึใชค้าํน้ีน้อยลงๆจนบดัน้ีแทบไมเ่ขา้ใจว่า
เป็นคาํทีใ่ชม้าในพระพทุธศาสนา ดงัคาํในจรยิาปิฎก กล่าวไวว้า่ พระราชาทรง
ปราบปรามปัจจนัตชนบทสงบราบคาบแลว้ ไดต้รสัถามชฎลิโกงวา่พระผูเ้ป็นเจา้
สบายดหีรอื   สกัการสมัมานะยงัเป็นไปแก่พระผูเ้ป็นเจา้หรอื หรอืดงัคาํใน
ตติถายตนสตูร กล่าวไวว้า่ เมือ่บุคคลยดึถอืการเนรมติของพระผูเ้ป็นเจา้ผู้
ยิง่ใหญ่โดยความเป็นแก่นสารยอ่มไมม่คีวามพอใจหรอืความพยายามวา่   สิง่นี้
ควรทาํ  หรอืสิง่นี้ไมค่วรทาํ (องฺ.ตกิ.(ไทย)  ๒๐/๖๒/๒๓๙,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/
๑๖/๗๖๐) 

พระผูม้ ีพระภาค : พระนามของพระพทุธเจา้ มอีธบิายวา่  ชือ่วา่ เป็นพระผูม้พีระภาค เพราะ (๑) 
ทรงมโีชค (๒) ทรงทาํลายขา้ศกึคอืกเิลส (๓) ทรงประกอบ  ดว้ยภคธรรม ๖ 
ประการ (คอื ความเป็นใหญ่เหนือจติของตน, โลกุตตรธรรม, ยศ, สริ,ิ 
ความสาํเรจ็   ประโยชน์ตามตอ้งการ และความเพยีร) (๔) ทรงจาํแนกแจกแจง
ธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรงคาย  ตณัหาในภพทัง้สาม (๗) ทรงเป็นที่
เคารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) ทรงมสีว่นแหง่ปัจจยั ๔ 
เป็นตน้ ดงัคาํในมหาวภิงัค ์กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่   ณ    
ควงตน้สะเดาอนัเป็นทีอ่ยูข่องนเฬรุยกัษ์    เขตเมอืงเวรญัชา    พรอ้มกบัภกิษุ



 

๓๕๓๔ 
 

 

สงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ ๕๐๐รปู (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑/๑,วสิทฺุธ.ิ (บาล)ี ๑/๒๖๕, ว.ิอ  
(บาล)ี ๑/๑/๑๑๒-๑๑๓) 

พระพรหม : ผูป้ระเสรฐิ, เทพในพรหมโลกเป็นผูไ้มเ่กีย่วขอ้งดว้ยกาม พวกทีเ่ป็นรปูพรหมม ี
๑๖ ชัน้อรปูพรหมม ี ๔ ชัน้ ;เทพสงูสดุหรอืพระผูเ้ป็นเจา้ในศาสนาพราหมณ์ดงั
คาํในชนวสภสตูรกล่าวไวว้า่เมือ่มนิีมติทีส่งัเกตได ้พระพรหมกจ็ะปรากฏองคข์ึน้ 
เพราะโอภาสอนัเจดิจา้ยิง่ เป็นนิมติแหง่พระพรหม (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘๓/๒๑๕) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๒/๑๗,๙/๔๔/
๑๘,๙/๔๙๓/๒๑๘,๙/๔๙๔/๒๑๘,๙/๔๙๔/๒๑๙,๙/๔๙๕/๒๑๙,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๒๘๓/๒๑๔,๑๐/๒๘๓/๒๑๕,๑๐/๒๙๙/๒๓๓,๑๐/๓๑๒/๒๔๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๗/
๒๗,๑๑/๓๙/๒๙,๑๑/๔๐/๒๙,๑๑/๑๑๓/๘๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๕/๕๔๗,ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๑๕๓/๒๗,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๒๑/๓๗๓,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๓๐/
๓๒๖,๒๘/๙๓๕/๓๒๘,๒๘/๙๓๖/๓๒๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๐,๒๙/๑๙๑/
๕๔๓) ; ด ูพรหมโลก  

พระพรหมเทพ : ชือ่กุลบตุรคนหนึ่ง ชาวกรุงสาวตัถ ี ในพรหมเทวสตูร กล่าวไวว้า่ เขาบวชใน
สาํนกัพระผูม้พีระภาค ต่อมา ไดบ้รรลอุรหตัผล ดงัคาํวา่ ท่านพระพรหมเทพ
เป็นพระอรหนัตร์ปูหนึ่งในบรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๔/
๒๓๕) 

พระพรหมเทพเถระ : 1.ชือ่พระอคัรสาวกเบือ้งซา้ยของพระพทุธเจา้เรวตะ ดงัคาํวา่ พระวรุณ
เถระและพระพรหมเทพเถระเป็นพระอคัรสาวก   พระสมัภวเถระเป็นพระ
อุปัฏฐาก ของพระพทุธเจา้พระนามวา่เรวตะ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๑๗) 

 2.ชือ่พระอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามวา่ตสิสะ  พระพรหมเทพเถระ
และพระอุทยัเถระเป็นพระอคัรสาวก พระเถระนามวา่สมุงัคละเป็นพระอุปัฏฐาก 
ของพระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ(ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๗๙) 

พระพาหิยทารจุิริยเถระ : พระมหาสาวกองคห์น่ึงเกดิในครอบครวัคนมตีระกลูใน
แควน้พาหยิรฐั ลงเรอืเดนิทะเลเพือ่จะไปคา้ขาย เรอืแตกกลางทะเลรอดชวีติไป
ไดแ้ต่หมดเนื้อหมดตวั ตอ้งแสดงตนเป็นผูห้มดกเิลสหลอกลวงประชาชนเลีย้ง
ชวีติ ต่อมาพบพระพทุธเจา้ทลูขอใหท้รงแสดงธรรม พระองคท์รงแสดงวธิปีฏบิตัิ
ต่ออารมณ์ทีร่บัรูท้างอายตนะทัง้หก พอจบพระธรรมเทศนายน่ยอ่นัน้พาหยิะก็
สาํเรจ็อรหตั แต่ไมท่นัไดอุ้ปสมบท กาํลงัเทีย่วหาบาตรจวีรเผอญิถูกโคแมล่กู
อ่อนขวดิเอาสิน้ชวีติเสยีก่อน ไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในทางตรสัรูฉ้บัพลนั 
ดงัคาํในพาหยิเถราปทาน กล่าวไวว้า่ พระพาหยิทารจุริยิเถระ  ถูกแมโ่คตวัทีถู่ก



 

๓๕๓๕ 
 

 

ผสีงิไมเ่หน็ตวัขวดิใหล้ม้ลงทีก่องขยะ ไดก้ล่าวพยากรณ์ดว้ยประการดงันี้ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๒๑๑/๒๖๖,๓๓/๒๑๓/๒๖๗) 

พระพทุธ : ทา่นผูต้รสัรูแ้ลว้, ผูรู้อ้รยิสจั ๔ อยา่งถ่องแท ้  ดงัคาํวา่ สปุปิยปรพิาชกกล่าวติ
เตยีนพระพทุธ  พระธรรม พระสงฆห์ลายอยา่ง  สว่นพรหมทตัมาณพผูเ้ป็นศษิย์
ของเขากลบักล่าวยกยอ่งพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆห์ลายอยา่ง  (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๑/๑,๙/๒/๑,๙/๓/๒,๙/๔/๒) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่เชน่ ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๗/๑๖๕,๑๐/
๒๑๗/๑๖๖,๑๐/๒๗๖/๒๐๗,๑๐/๒๗๗/๒๐๘,๑๐/๒๗๗/๒๐๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๗๖/๑๒๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๕๕/๒๘,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๐๒/๒๐๐,ข.ุเถร.ี
(ไทย) ๒๖/๒๘๖/๖๐๒) 

  ตามอรรถกถาทา่นแบ่งเป็น ๓ คอื (๑) พระพุทธเจ้า ทา่นผูต้รสัรูเ้องและสอน
ผูอ้ื่นใหรู้ต้าม (บางทเีรยีก พระสัมมาสัมพุทธะ) (๒) พระปัจเจกพุทธะทา่นผูต้รสั
รูเ้องจาํเพาะผูเ้ดยีว(๓)พระอนุพุทธะทา่นผูต้รสัรูต้ามพระพทุธเจา้(เรยีกอกีอยา่ง
วา่ สาวกพุทธะ); บางแหง่จดัเป็น ๔ คอื (๑) สัพพญัญูพุทธะ (๒) ปัจเจกพุทธะ 
(๓) จตุสัจจพุทธะ (= พระอรหนัต)์ และ (๔) สุตพุทธ (= ผูเ้ป็นพหสูตู)   

พระพทุธคณุ : คุณของพระพทุธเจา้ ม ี๙ คอื  
  ๑. อรหํ เป็นพระอรหนัต ์ 
  ๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตรสัรูเ้องโดยชอบ  
  ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ถงึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ  
  ๔. สุคโต เสดจ็ไปดแีลว้  
  ๕.โลกวิทู เป็นผูรู้แ้จง้โลก  
  ๖. อนุตฺตโรปุริสทมฺมสารถเิป็นสารถฝึีกคนทีฝึ่กไดไ้มม่ใีครยิง่กวา่  
  ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย  
  ๘. พุทฺโธ เป็นผูต้ื่นและเบกิบานแลว้  
  ๙. ภควา เป็นผูม้โีชค 
  พทุธคุณทัง้หมดนัน้ โดยยอ่ม ี ๒ คอื (๑) พระปัญญาคุณ พระคณุคอืพระ

ปัญญา (๒) พระกรุณาคุณ พระคุณคอืพระมหากรุณา หรอืตามทีนิ่ยมกล่าวกนั
ในประเทศไทย ยอ่เป็น ๓ คอื (๑) พระปัญญาคุณ พระคุณคอืพระปัญญา (๒) 
พระวิสุทธิคุณ พระคุณคอืความบรสิทุธิ ์ (๓) พระมหากรุณาคุณ พระคุณคอืพระ
มหากรุณา,ในโสณทณัฑสตูร กล่าวไวว้า่ พราหมณ์โสณทณัฑะแสดงพระ
พทุธคุณ,ในลกุณฏกภทัทยิเถราปทาน พระในลกุณฏกภทัทยิเถระกล่าวไวว้า่  
ดว้ยการถวายผลไมแ้ดพ่ระพทุธเจา้  และดว้ยการระลกึถงึพระพทุธคุณ ขา้พเจา้



 

๓๕๓๖ 
 

 

จงึสมบรูณ์ดว้ยสามญัผลอยูอ่ยา่งผูไ้มม่อีาสวะ ในกฏูทนัตสตูร กล่าวไวว้า่ 
พราหมณ์กฏูทนัตะแสดงพระพทุธคุณ,ในนารทพทุธวงศ ์ กลา่วไวว้า่ ในกาลที่
พระพทุธเจา้ทรงประกาศพระพทุธคุณพรอ้มดว้ยเหตุ สาวกผูป้ราศจากมลทนิ 
ประมาณ    ๙๐,๐๐๐ โกฏมิาประชุมกนั (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๔,๙/๓๓๒/
๑๒๘,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙๐/๒๔๙,๓๓/๓๐/๒๙๒, ๓๓/๑๗๖/๕๙๐,๓๓/๑๑/๖๓๕) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ พระพทุธคุณ  ทัง้  ๙  บทน้ี  แตล่ะบทมอีรรถ
อเนกประการ  คอื  

  ๑. ชือ่วา่เป็นพระอรหนัต ์ เพราะห่างไกลจากกเิลส, เพราะกาํจดัขา้ศกึคอื
กเิลส, เพราะหกัซีก่าํแหง่สงัสารวฏัคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ,  เพราะเป็นผูค้วร
รบัไทยธรรม,  เพราะไมท่าํบาปในทีล่บั 

  ๒. ชือ่วา่ ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพราะตรสัรูธ้รรมทัง้ปวงโดยชอบ
และดว้ยพระองคเ์อง 

   ๓. ชือ่วา่เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เพราะมวีชิชา ๓ และวชิชา ๘ 
ดงันี้ วชิชา ๓ คอื (๑) ปุพเพนิวาสานุสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้ (๒) 
จุตปูปาตญาณ ความรูจุ้ต ิ(ตาย) และอุบตั ิ(เกดิ)   ของสตัว ์(๓) อาสวกัขยญาณ 
ความรูท้ีท่าํใหส้ิน้อาสวะ วชิชา ๘ คอื (๑) วปัิสสนาญาณ ญาณทีเ่ป็นวปัิสสนา   
(๒) มโนมยทิธ ิมฤีทธิท์างใจ (๓) อทิธวิธิ ิแสดงฤทธิไ์ดต้่าง ๆ (๔) ทพิพโสต หู
ทพิย ์ (๕) เจโตปรยิญาณ   รูจ้กักาํหนดจติผูอ้ื่นได ้ (๖) ปุพเพนิวาสานุสตญิาณ  
ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้ (๗) ทพิพจกัข ุตาทพิย ์  (= จุตปูปาตญาณ) (๘) อาส
วกัขยญาณ ความรูท้ีท่าํใหส้ิน้อาสวะ จรณะ ๑๕ คอื (๑) สลีสมัปทา ความถงึ   
พรอ้มดว้ยศลี (๒) อนิทรยีสงัวร การสาํรวมอนิทรยี ์ (๓) โภชเนมตัตญัญุตา 
ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมัน่ประกอบ
ความเพยีรเป็นเครื่องตื่น (๕) มศีรทัธา (๖) มหีริ ิ (๗) มโีอตตปัปะ (๘) เป็น
พหสูตู (๙) วริยิารมัภะ ปรารภความเพยีร (๑๐) มสีตมิัน่คง (๑๑) มปัีญญา (๑๒)
ปฐมฌาน  (๑๓) ทุตยิฌาน (๑๔) ตตยิฌาน (๑๕) จตุตถฌาน 

  ๔. ชือ่วา่ เสดจ็ไปด ีเพราะมกีารเสดจ็ไปงาม เพราะเสดจ็ไปสูฐ่านะทีด่ ีเพราะ
เสดจ็ไปโดยชอบ และเพราะตรสัไวโ้ดยชอบ 

  ๕. ชือ่วา่ รูแ้จง้โลก เพราะทรงรูแ้จง้โลก เหตุเกดิโลก ความดบัโลก วธิปีฏบิตัิ
ใหลุ้ถงึความดบัโลก (ทุกข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค) และทรงรูแ้จง้โลกทัง้ ๓ คอื 
สงัขารโลก สตัวโลก โอกาสโลก 

  ๖. ชือ่วา่ เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะทรงฝึกฝนคนที่
ควรฝึกฝน ทัง้เทวดา มนุษยอ์มนุษย ์สตัวด์ริจัฉาน  ดว้ยอุบายต่างๆ 



 

๓๕๓๗ 
 

 

  ๗. ชือ่วา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย เพราะทรงสัง่สอนเทวดา
และมนุษยด์ว้ยประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อยา่งยิง่คอื
พระนิพพาน ตามสมควรแก่ประโยชน์ทีเ่ทวดาและมนุษยจ์ะพงึไดร้บัและเพราะ
ทรงชว่ยพาหมูส่ตัวใ์หพ้น้ความกนัดารคอืความเกดิดุจสตัถวาหะคอืหวัหน้ากอง
เกวยีนพาบรวิารขา้มทางกนัดาร 

  ๘. ชือ่วา่ เป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ ัง้หมดดว้ยพระองคเ์องและ
ทรงสอนใหผู้อ้ื่นรูต้าม 

  ๙. ชือ่วา่ เป็นพระผูม้พีระภาค เพราะ (๑) ทรงมโีชค (๒) ทรงทาํลายขา้ศกึคอื
กเิลส (๓) ทรงประกอบดว้ยภคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญ่เหนือจติ
ของตน, โลกุตตรธรรม, ยศ, สริ,ิ ความสาํเรจ็ประโยชน์ตามตอ้งการ และความ
เพยีร) (๔) ทรงจาํแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรงคายตณัหา
ในภพทัง้สาม (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ 
(๙) ทรงมสีว่นแหง่ปัจจยั  ๔ เป็นตน้ (ตามนยั ว.ิอ. (บาล)ี ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘, 
สารตฺถ.ฏกีา. (บาล)ี ๑/๒๗๐-๔๐๐) 

พระพทุธเจดีย  ์: เจดยีเ์กีย่วเน่ืองดว้ยพระสมัมาสมัพทุธเจา้,เจดยีท์ีเ่ป็นเครือ่งเตอืนจติใหร้ะลกึ
ถงึสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดงัคาํในอุปวาณเถราปทาน พระอุปวาณเถระ
กล่าวไวว้า่ มหาชนมาประชุมกนับชูาพระตถาคต สรา้งจติกาธานอยา่งงดงาม
แลว้ชว่ยกนัยกสรรีะขึน้วางไวช้นเหล่านัน้ทัง้หมดพรอ้มทัง้เทวดาและมนุษยท์าํ
พระสรรีกจิแลว้ไดร้วบรวมพระธาตุ(ของพระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ) พากนั
สรา้งพระพทุธสถูปไว ้ณทีน่ัน้ ฯลฯ ต่อมา พวกเทวดา พวกนาค พวกครุฑ และ
พวกยกัษช์ว่ยกนัสรา้งใหส้งูขึน้ ดงัคาํวา่พวกนาคเหล่านัน้พากนัรวบรวมแกว้
อนิทนิลแกว้มหานิล และแกว้มณีโชต ิชว่ยกนัประดบัพระพทุธสถูปไว ้พระพทุธ
เจดยีป์ระมาณเทา่นัน้ สรา้งดว้ยแกว้มณีลว้นสงู ๓ โยชน์ สอ่งแสงสวา่งไสวใน
เวลานัน้,ในอุปวานเถราปทาน ทา่นเถระยงักล่าวไวอ้กีวา่ ครุฑเหล่านัน้ ไดส้รา้ง
พระสถูปครอบพระสถูปแกว้มณีทัง้องค ์ แมพ้วกเขากไ็ดข้ยายพระพุทธเจดยีใ์ห้
กวา้งไปอกีหน่ึงโยชน์, พวกยกัษ์ ไดข้ยายพระพทุธเจดยีใ์หก้วา้งออกไปอกีหน่ึง
โยชน์ ครัง้นัน้พระสถูปจงึสงูขึน้เป็น ๖โยชน์ สอ่งแสงสวา่งไสว(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๖๗/๑๓๑,๓๒/๗๐/๑๓๑,๓๒/๗๑/๑๓๑,๓๒/๗๔/๑๓๒,๓๒/๗๕/๑๓๒,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๑๔๑/๓๕๖,๓๓/๑๔๒/๓๕๖) ; ด ูเจดีย์ 

พระพทุธเจ้า : พระผูต้รสัรูเ้องโดยชอบแลว้สอนผูอ้ื่นใหรู้ต้าม, ทา่นผูรู้ด้รีูช้อบดว้ยตนเองก่อน
แลว้ สอนประชุมชนใหป้ระพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ;  



 

๓๕๓๘ 
 

 

  พระพทุธเจ้า ๕ พระองคแ์หง่ภทัรกปัปัจจุบนันี้ คอื พระกกุสนัธะ พระโกนา
คมน์ พระกสัสป พระโคดม และพระเมตเตยยะ (เรยีกกนัสามญัวา่ พระศรีอารย์ 
หรอื พระศรีอริยเมตไตรย); 

  พระพทุธเจ้า ๗ พระองค ์ ทีใ่กลก้าลปัจจุบนัทีส่ดุและคมัภรีก์ล่าวถงึบ่อยๆ 
คอื พระวปัิสส ีพระสขิ ีพระเวสสภ ูพระกกุสนัธะพระโกนาคมน์ พระกสัสป และ
พระโคดม; 

  พระพทุธเจ้า ๒๕ พระองคน์บัแต่พระองคแ์รกทีพ่ระโคตมพทุธเจา้ 
(พระพทุธเจา้องคปั์จจุบนั) ไดท้รงพบและทรงไดร้บัการพยากรณ์วา่จะไดส้าํเรจ็
เป็นพระพทุธเจา้ (รวม ๒๔ พระองค)์ จนถงึพระองคเ์องดว้ย คอื ๑. พระทปัีงกร
๒. พระโกณฑญัญะ ๓. พระมงัคละ ๔.พระสมุนะ ๕. พระเรวตะ ๖. พระโสภติะ
๗. พระอโนมทสัส ี๘. พระปทุมะ ๙.พระนารทะ ๑๐. พระปทุมตุตระ ๑๑.พระสุ
เมธะ ๑๒. พระสุชาตะ ๑๓. พระปิยทสัส ี๑๔. พระอตัถทสัส ี๑๕. พระธมัมทสัส ี
๑๖. พระสทิธตัถะ ๑๗. พระ ตสิสะ ๑๘. พระปุสสะ ๑๙. พระวปัิสส๒ี๐. พระสขิ ี
๒๑. พระเวสสภ ู๒๒.พระกกุสนัธะ ๒๓. พระโกนาคมน์ ๒๔.พระกสัสปะ ๒๕. 
พระโคตมะ (เรือ่งมาในคมัภรีพ์ทุธวงส ์ แหง่ขทุทกนิกายพระสตุตนัตปิฎก); ดู 
พุทธะ  

  ดว้ยพระนามต่างๆ เพือ่กล่าวถงึพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นคาํกลางๆ ใชแ้ก่
พระองคใ์ดกไ็ด ้มมีากมาย เชน่ ทีป่ระมวลไวใ้นคมัภรีอ์ภธิานปัปทปิีกา (คาถาที ่
๑-๔)ม ี ๓๒ คาํ (ในทีน้ี่ ไดป้รบัตวัสะกด และจดัเรยีงตามลาํดบัอกัษรอยา่ง
ภาษาไทย) คอื จกัขมุา,ชนิะ, ตถาคต, ทศพล, ทปิทุตตมะ(ทปิโทดม), เทวเทพ, 
ธรรมราชา, ธรรมสวาม,ี นรวระ, นรสหี,์ นาถะ, นายก,พทุธะ, ภควา (พระผูม้ี
พระภาค),ภรูปัิญญะ, มหามนีุ, มเหส ิ(มเหส ีกใ็ช)้, มารช,ิ มนีุ, มนิุนท,์ (มนิุนทร ์
กใ็ช)้,โลกครุ, โลกนาถ, วรปัญญะ, วนิายก,สมนัตจกัข ุ (สมนัตจกัษุ), สยมัภ,ู 
สตัถา(พระศาสดา), สพัพญัญ,ู สมัมาสมัพทุธ,สคุต, อนธวิร, องัครีส; และสาํหรบั
พระพทุธเจา้พระองคปั์จจุบนั มพีระนามเฉพาะเพิม่อกี ๗ คาํ คอื โคตมะ สกักะ
(ศากยะ) สกัยมนิุ (ศากยมนีุ) สกัยสหี(ศากยสงิห)์ สทิธตัถะ สทุโธทนิอาทจิจ
พนัธุ;์ ด ูอังคีรส  

  ดว้ยขอ้ควรทราบบางประการเกีย่วกบัพระพทุธเจา้พระองคปั์จจุบนั ตามที่
ตรสัไวใ้นคมัภรีพ์ทุธวงส ์ (โคตมพทฺุธวสํ, ข.ุพทุธ.(บาล)ี ๓๓/๒๖/๕๔๓) คอื 
พระองคเ์ป็นพระสมัพทุธเจา้พระนามวา่โคดม(โคตมพทุธ)เจรญิในศากยสกุล 
พระนครอนัเป็นถิน่กาํเนิดชือ่กบลิพสัดุ ์ พระบดิาคอืพระเจา้สทุโธทนะ พระ
มารดามพีระนามวา่มายาเทว ีทรงครองฆราวาสอยู ่๒๙ ปีมปีราสาท ๓ หลงัชือ่ 



 

๓๕๓๙ 
 

 

สจุนัทะ โกกนุทและโกญจะ มเหสพีระนามวา่ยโสธรา โอรสพระนามวา่ราหุล 
ทอดพระเนตรเหน็นิมติ ๔ ประการแลว้ เสดจ็ออกผนวชดว้ยมา้เป็นราชยาน 
บาํเพญ็ทุกรกริยิาอยู ่ ๖ ปี ประกาศธรรมจกัรทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั แขวง
เมอืงพาราณสพีระอคัรสาวกทัง้สอง คอื พระอุปตสิสะ(พระสารบีุตร) และพระโก
ลติะ (พระมหาโมคคลัลานะ) พทุธอุปัฏฐากชือ่วา่พระอานนท ์พระอคัรสาวกิาทัง้
สอง คอืพระเขมา และพระอุบลวรรณา อคัรอุปัฏฐากอุบาสก คอื จติตคฤหบด ี
และหตัถกะอาฬวกะ อคัรอุปัฏฐายกิาอุบาสกิาคอื นนัทมารดา (หมายถงึเวฬุ
กณัฏกนีนัทมารดา) และอุตตรา (หมายถงึขชุชุตตรา) บรรลุสมัโพธญิาณทีค่วง
ไมอ้สัสตัถพฤกษ์ (คอื ไมอ้สัสตัถะเป็นตน้โพธิ)์ มสีาวกสนันิบาต (การประชุม
พระสาวก) ครัง้ใหญ่ ครัง้เดยีวภกิษุผูเ้ขา้รว่มประชุม ๑,๒๕๐ รปู ถงึจะดาํรงชนม์
อยูภ่ายในอายขุยัเพยีงรอ้ยปีกช็ว่ยใหห้มูช่นขา้มพน้วฏัสงสารไดม้ากมาย ทัง้ตัง้
คบเพลงิธรรมไวป้ลุกคนภายหลงัใหเ้กดิมปัีญญาไดต้รสัรูต้่อไป  

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๕๗/๕๐,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑/๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๖/๕,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๔/๖๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/
๑๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓/๑๘,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๐/๕๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๓/๗๖,ส.ํ
ม.(ไทย)๑๙/๔๗๙/๒๘๗,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๘๐/๓๐๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/
๒๖,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๖/๓๑๒,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๙๒/๕๕๑,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๙๗/
๓๓๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๕,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๖๙/๑๔๕) 

พระพทุธญาณ : ญาณของพระพทุธเจา้,หมายถงึพระญาณอนัประเสรฐิ ม ี ๑๔ ประการ (คอื 
มรรคญาณ  ๔ ผลญาณ ๔ อสาธารณญาณ  ๖),ดงัคาํในนารทพทุธวงศก์ล่าวไว้
วา่ พระนารทะก่อนตรสัรูป้ระทบันัง่ภายใตต้น้ออ้ยชา้งใหญ่ ณ ทีน่ัน้เกดิพระ
ญาณอนัประเสรฐิหาทีส่ดุมไิด ้เปรยีบดว้ยเพชรทรงพจิารณาสงัขารและพจิารณา
สงัขารวา่เป็นสภาวะทีเ่ปิดเผยและทีป่กปิดดว้ยพระญาณนัน้ทรงลอยกเิลสทัง้
ปวงไดโ้ดยไมเ่หลอืในทีน่ัน้เองทรงบรรลุพระโพธญิาณทัง้สิน้และพระพทุธญาณ 
๑๔,ในพทุธวงศ ์กล่าวไวว้า่ สิง่ทีน่บัไมไ่ด ้มทีีส่ดุทีบุ่คคลรูไ้มไ่ด ้๔ อยา่ง คอื (๑) 
หมูส่ตัว ์(๒) อากาศ (๓) อนนัตจกัรวาล  (๔)  พระพทุธญาณทีห่าประมาณมไิด ้ 
สิง่เหล่าน้ีอนัใคร  ๆ ไมอ่าจรูแ้จง้ได,้ในปฏสิมัภทิามรรคกล่าวไวว้า่ พระพทุธ
ญาณ ๑๔ประการ    ไดแ้ก่๑.ญาณในทกุข ์  ชื่อว่าพทุธญาณ ๒.ญาณในสมทุยั 
ชือ่วา่พทุธญาณ ๓.ญาณในทุกขนิโรธ  ชือ่วา่พทุธญาณ  ๔.ญาณในทุกขนิโรธ
คามนีิปฏปิทา ชือ่วา่พทุธญาณ ๕.ญาณในอตัถปฏสิมัภทิา ชือ่วา่พทุธญาณ ๖. 
ญาณในธมัมปฏสิมัภทิา ชือ่วา่พทุธญาณ ๗.ญาณในนิรุตตปิฏสิมัภทิา ชือ่วา่
พทุธญาณ ๘.ญาณในปฏภิาณปฏสิมัภทิาชื่อว่าพทุธญาณ ๙.ญาณในความยิง่
และความหยอ่นแหง่อนิทรยี ์ ชือ่วา่พทุธญาณ ๑๐.ญาณในอาสยะและอนุสยัของ



 

๓๕๔๐ 
 

 

สตัวท์ัง้หลาย ชือ่วา่พทุธญาณ ๑๑.ญาณในยมกปาฏหิารยิ ์ชือ่วา่พทุธญาณ ๑๒.
ญาณในมหากรุณาสมาบตั ิ ชือ่วา่พทุธญาณ ๑๓. สพัพญัญุตญาณ ชือ่วา่พทุธ
ญาณ ๑๔. อนาวรณญาณ ชือ่วา่พทุธญาณและกล่าวไวว้า่ บรรดาพทุธญาณ ๑๔    
ประการนี้ ญาณ ๘ ประการเบือ้งตน้เป็นญาณทีท่ ัว่ไปแก่สาวก สว่นญาณอกี ๖ 
ประการเบือ้งปลาย เป็นญาณทีไ่มท่ัว่ไปแก่สาวก (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๖,ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๑๒๑/๑๘๕, ๓๑/๒๐๘/๓๔๑, ๓๑/๕/๕๕๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๒๓/
๓๗,๓๒/๓๓๒/๕๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๖/๔,๓๓/๒๗/๕,๓๓/๔๐/๖๕,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)
๓๓/๖๔/๕๖๔,๓๓/๗๙/๕๖๗,๓๓/๑๘๐/๕๙๐,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๕/๖๓๔) 

พระพทุธดาํรสั : คาํพดูของพระพทุธเจา้ ดงัคาํในมหาวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่   
ภกิษุทัง้หลาย เราปรารถนาจะหลกีเรน้อยูผู่เ้ดยีวสกัครึง่เดอืน    ใครๆ    อยา่
เขา้ไปหาเรา ยกเวน้ภกิษุผูนํ้าภตัตาหารเขา้ไปใหร้ปูเดยีว ภกิษุทัง้หลายรบั
สนองพระพทุธดาํรสัวา่ ไดพ้ระพทุธเจา้ขา้ ไมม่ใีครเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 
นอกจากภกิษุผูนํ้าภตัตาหารเขา้ไปทลูถวายรปูเดยีว (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๖๒/
๑๓๔) 

พระพทุธนิมิต  : พระพทุธรปูทีพ่ระพุทธเจา้ทรงเนรมติขึน้) กส็าํเรจ็พระอริยิาบถทีต่่างกนั เช่น 
ขณะทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงจงกรม พระพุทธนิมติประทบัยนืบา้งประทบันัง่บา้ง 
ทรงไสยาสน์บา้ง ขณะทีพ่ระพทุธนิมติทรงไสยาสน์ พระผูม้พีระภาคทรงจงกรม
บา้ง ประทบัยนืบา้งประทบันัง่บา้ง ดงันี้เป็นตน้ ยมกปาฏหิารยิน์ัน้ พระพทุธเจา้
ทรงแสดงทีใ่กลป้ระตเูมอืงสาวตัถ ี เพือ่กาํราบหรอืระงบัความปรารถนารา้ยของ
เหล่าเดยีรถยี,์ในปฏสิมัภทิามรรค ยมกปาฏหิรีญาณนิทเทส กล่าวไวว้า่ พระผูม้ี
พระภาคเสดจ็จงกรม พระพทุธนิมติประทบัยนื    ประทบันัง่ หรอืทรงสาํเรจ็
ไสยา พระผูม้พีระภาคประทบัยนื พระพทุธนิมติเสดจ็จงกรม ประทบันัง่ หรอื
ทรงสาํเรจ็ไสยาเป็นตน้ น้ีเป็นญาณในยมกปาฏหิารยิข์องพระตถาคต,ในกถา
วตัถุ ธมัมเทสนากถา กล่าวไวถ้งึพระพทุธนิมติไวเ้ชน่กนั (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๑๖/
๑๗๘,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๐๔/๘๔๑) 

พระพทุธพจน์ : พระดาํรสัของพระพทุธเจา้,คาํพดูของพระพทุธเจา้ พทุธพจน์ทีเ่ป็นขอ้ความรอ้ย
แกว้ คอืเป็นจุณณิยบทลว้น ไมม่คีาถาเลย (ขอ้ ๓ ในนวงัคสตัถุศาสน์) ดงัคาํที่
ทา่นพระจฬูปันถกบนัดาลใหค้วนัฟุ้งตลบบา้งบนัดาลใหไ้ฟโพลงบา้ง หายตวั
บา้ง ในอากาศ เปล่งอุทานนัน้นัน่แหละและกล่าวพระพทุธพจน์อื่น ๆ เป็นอนั
มาก(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๑๕๓/๓๒๗) หรอืดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคจะยงัไม่
ปรนิิพพาน    ตราบเทา่ทีย่งัไมไ่ดป้รารภภกิษุสงฆแ์ลว้ตรสัพระพทุธพจน์อยา่ง
ใดอย่างหน่ึง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๔/๑๑๐) ;  
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  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่เชน่ ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๑/
๒๔๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๓/๓๗๒,๑๘/๓๔๗/๓๘๑,๑๘/๓๔๙/๓๘๗,ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๓๗๕/๒๒๓,๑๙/๙๙๙/๔๙๓,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๕/๓๒๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๕๓๗/๘๑) 

พระพทุธรศัมี : พระรศัมขีองพระพทุธเจา้ หมายถงึรศัม ี๖ ประการ ซึง่เปล่งออกจากพระวรกาย
ของพระพทุธเจา้ คอื๑. นีละ เขยีวเหมอืนดอกอญัชนั ๒. ปีตะเหลอืงเหมอืน
หรดาลทอง ๓. โลหติะแดงเหมอืนตะวนัอ่อน ๔. โอทาตะ ขาวเหมอืนแผน่เงนิ ๕. 
มัญเชฐ สหีงสบาทเหมอืนดอกเซ่งหรอืหงอนไก่ ๖.ประภสัสร เลื่อมพรายเหมอืน
แกว้ผลกึ ดงัคาํในปัญจหตัถยิเถราปทาน ทีพ่ระปัญจหตัถยิเถระกลา่วไวว้า่ พระ
ผูม้พีระภาคพระนามวา่ตสิสะ  ผูเ้จรญิทีส่ดุในโลกทรงองอาจกวา่นรชนมหีมู่
สาวกหอ้มลอ้ม เสดจ็ดาํเนินไปตามถนน  ขา้พเจา้เป็นบตุร  ประสงคจ์ะถวาย
เครือ่งบชูาเพือ่ใหส้าํเรจ็ประโยชน์  จงึวางดอกอุบล   ๕  กาํ และ ๔ กาํ  (ไวท้ี่
ใกลเ้ทา้) ขา้พเจา้สมัผสัพระพทุธรศัมแีลว้ จงึบชูาพระสมัมาสมัพทุธเจา้,ในนารท
พทุธวงศก์ล่าวไวว้า่ พระพทุธเจา้นามวา่นารทะ ทรงมพีระวรกายมรีศัมวีาหนึ่ง 
พระรศัม(ีนัน้)    แผซ่่านไปทัว่ทศิ    ตดิกนัไปตลอดโยชน์หน่ึง ทัง้กลางวนัและ
กลางคนืทุกเมือ่(ทีต่อ้งการ) ขณะนัน้    ในระยะโยชน์หน่ึงโดยรอบ  ใคร  ๆ    
ไมต่อ้งจุดคบเพลงิหรอืประทปี(เพราะ)พระพทุธรศัมแีผไ่ปทัว่ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๒๐/๓๕๐,ข.ุพทุธ.(ไทย) ๓๓/๒๗/๖๓๘) 

พระพทุธศาสนา : คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้, อยา่งกวา้งในบดัน้ี หมายถงึความเชือ่ถอื การ
ประพฤตปิฏบิตัแิละกจิการทัง้หมดของหมูช่นผูก้ล่าววา่ตนนบัถอื
พระพทุธศาสนา ดงัคาํทีพ่ระองคลุมิาลเถระกลา่วไวว้า่ภกิษุทีย่งัหนุ่มแน่น
ขวนขวายอยูใ่นพระพทุธศาสนา กย็อ่มทาํโลกนี้ใหส้วา่งไสวได,้ในอรุณวตสีตูร 
กล่าวไวว้า่ อภภิภูกิษุทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ยนือยูใ่นพรหมโลกไดก้ล่าววา่
ทา่นทัง้หลายจงปรารภความเพยีรจงทาํความเพยีรอยา่หยดุยัง้จงประกอบความ
เพยีรในพระพทุธศาสนา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๒/๔๓๐,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๕/
๒๕๘) 

พระพทุธสถปู : สถูปของพระพทุธเจา้,สิง่ก่อสรา้งสาํหรบับรรจุของควรบชูา,หมายถงึทีพ่ระบรรจุ
พระบรมสารรีกิธาตุ,ในพทุธวงศก์ล่าวไวว้า่ เมือ่พระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ
ปรนิิพพาน ชาวบา้นพากนัสรา้งสถูปดงัคาํว่าชนเหล่านัน้ทัง้หมดพรอ้มทัง้เทวดา
และมนุษยท์าํพระสรรีกจิแลว้ไดร้วบรวมพระธาตุ พากนัสรา้งพระพทุธสถูปไว ้ณ 
ทีน่ัน้,ในกถาวตัถุ กล่าวไวว้า่ บุคคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ อาจถ่ายอุจจาระ ถ่าย
ปัสสาวะรดถม่น้ําลายลงทีพ่ระพทุธสถูปทาํพระพุทธสถูปไวท้างเบือ้งซา้ย (ข.ุ
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อป.(ไทย) ๓๒/๕๙/๑๓๐,๓๒/๖๑/๑๓๐,๓๒/๖๕/๑๓๐,๓๒/๖๘/๑๓๑,๓๒/๗๗/
๑๓๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๒๙/๓๕๔,๓๓/๑๓๘/๓๕๖,๓๓/๑๔๘/๓๕๗,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๖๔๙/๗๐๕) 

  อรรถกถาอธบิายไวว้า่ ทาํพระพุทธสถูปไวท้างเบือ้งซา้ย ในทีน้ี่หมายถงึการ
เดนิเวยีนซา้ยรอบพระเจดยีเ์ป็นอุตราวฏั(ทวนเขม็   นาฬกิา) ไมเ่ดนิเวยีนขวา 
ทีเ่รยีกวา่กระทาํประทกัษณิ  (อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๖๔๙/๒๖๕) 

พระพทุธสรีระ : รา่งกายของพระพุทธเจา้,รา่งของพระพทุธเจา้,พระสรรีะของพระผูม้พีระภาค 
มกีล่าวไวใ้นมหาปรนิิพพานสตูร ดงัคาํวา่ พวกเจา้มลัละผูค้รองกรุงกุสนิารา
รบัสัง่ขา้ราชบรพิารวา่ พนาย ถา้อยา่งนัน้    ทา่นทัง้หลายจงเตรยีมของหอม
ระเบยีบดอกไมแ้ละเครื่องดนตร ี ทุกอยา่งทีม่ใีนกรุงกุสนิาราไวใ้หพ้รอ้มแลว้ทรง
ถอืเอาของหอมระเบยีบดอกไมเ้ครือ่งดนตรทีกุอย่างและผา้    ๕๐๐ คู ่    เสดจ็
เขา้ไปยงัสาลวนัของพวกเจา้มลัละซึง่เป็นทางเขา้เมอืง ตรงไปยงัพระพทุธสรรีะ
แลว้ ทรงสกัการะ เคารพนบนอบ บชูาพระสรรีะของพระผูม้พีระภาค, ในจฬู
วรรค กล่าวไวว้่า สงฆป์รบัอาบตัทิา่นพระอานนทเ์พราะไม่กราบทลู ถาม
เกีย่วกบัอาบตัเิลก็น้อย เพราะเหยยีบผา้ของพระพทุธองค ์ เพราะอนุญาตให้
มาตุคามใหไ้หวพ้ระพทุธสรรีะจนน้ําตาเปียกพระพทุธสรรีะ,ในปทุมฉทนิย
เถราปทาน พระปทุมฉทนยิเถระกล่าวไวว้า่ เมือ่พระพทุธเจา้นามวา่ วปัิสส ี
เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้  ขา้พเจา้ถอืดอกปทุมทีบ่านดแีลว้    บชูาที่
จติกาธาน เมือ่มหาชนยกพระพทุธสรรีะขึน้บนจติกาธานจติกาธานสงูขึน้ไปจรด
นภากาศ,ในปณุณกเถราปทาน พระปุณณกเถระกล่าวอดตีชาตขิองตนไวว้า่ 
เมือ่พระสยมัภพูทุธเจา้ ผูไ้มท่รงพา่ยแพเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ขา้พเจา้นํา
หญา้และไมม้ารวมกนัแลว้  ก่อเป็นเชงิตะกอนขึน้ในทีน่ัน้ครัน้ทาํเชงิตะกอนดี
แลว้ไดถ้วายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๔๕/๓๙๑, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๒๒๗/๑๗๑,๑๐/๒๓๓/๑๗๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๔/๑๗๘,๓๓/๓๔/๖๕๙) 

พระชนม  ์: อาย,ุการเกดิ,ระยะเวลาทีเ่กดิ ดงัคาํในมหาวรรค ทีพ่ระเทวทตัเขา้ไปหาอชาต
ศตัรกูุมารแลว้ไดก้ล่าวกบัอชาตศตัรกูุมารวา่ พระกุมารเมือ่ก่อนมนุษยท์ัง้หลาย
มอีายยุนื    บดัน้ีมอีายสุัน้การทีพ่ระองคจ์ะพงึสิน้พระชนมเ์มือ่ยงัเป็นพระกุมาร  
เป็นเรื่องทีเ่ป็นไปได(้ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๓๙/๑๘๕)  

พระพทุธอาสน์ : ทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้,ซึง่เป็นธรรมเนียม เมือ่มศีาสนกจิ จะเตรยีมปู
อาสนะวา่งไว ้ ดงัคาํในมหาวรรควา่ พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสก ทรง
ถอืบาตรและจวีรเสดจ็ไปนิเวศน์ของพราหมณ์พรอ้มภกิษุสงฆ ์ ประทบันัง่บน
พระพทุธอาสน์ทีจ่ดัถวาย (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๗๖/๗๔) หรอืดงัคาํในพรหมชาลสตูร 
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ทีก่ล่าวไวว้่า พระผูม้พีระภาคทรงทราบคาํสนทนาของภกิษุเหล่านัน้  จงึเสดจ็ไป
ทีห่อนัง่  ประทบันัง่บนพระพทุธอาสน์ทีป่ลูาดไว ้(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔/๒) 

พระพทุธอปุัฏฐาก : พระทีป่รนนิบตัพิระพทุธเจา้ ก่อนทีพ่ระะอานนทจ์ะมารบัตาํแหน่งพระ
พทุธอุปัฏฐากประจาํดงัคาํในเถรคาถากลา่วไวว้า่ พระอานนทเถระผูโ้คตมโคตร
เป็นพหสูตูกล่าวธรรมไดอ้ยา่งวจิติรเป็นพทุธอุปัฏฐากปลงภาระไดแ้ลว้(ข.ุเถร.
(ไทย)๒๖/๑๐๒๔/๕๐๗), ก่อนหน้านัน้ มพีระภกิษุหลายรปูชว่ยกนัทาํหน้าทีม่ี
หลายองค ์เชน่ ทา่นพระนาคสมาละ พระนาคติะ พระอุปวาณะ ทา่นพระสนุกัขตั
ตะ สามเณรจุนทะ ดงัคาํวา่ ทา่นพระนาคติะเป็นพระพทุธอุปัฏฐากพราหมณทตู
ชาวโกศลและชาวมคธเหล่านัน้เขา้ไปหาทา่นพระนาคติะแลว้เรยีนถามวา่  ทา่น
พระนาคติะ  เวลานี้ทา่นพระโคดมนัน้ประทบัอยูท่ีไ่หน  พวกเราตอ้งการเขา้เฝ้า
ทา่นพระโคดมนัน้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๖๐/๑๕๑) 

  อรรถกถาอธบิายไวว้า่ ครัง้ปฐมโพธกิาลไมม่พีระพทุธอุปัฏฐากประจาํ ฉะนัน้ 
บางคราวทา่นพระนาคสมาละทาํหน้าที ่บางคราวทา่นพระนาคติะทาํหน้าที ่บาง
คราวทา่นพระอุปวาณะทาํหน้าที ่ บางคราวทา่นพระสนุกัขตัตะทาํหน้าที ่ บาง
คราว สามเณรจุนทะทาํหน้าที ่ บางคราวท่านพระสาคตะทาํหน้าที ่ บางคราว
ทา่นพระเมฆยิะทาํหน้าที ่

พระโพธิญาณ : พระญาณคอืความตรสัรู,้พระญาณคอืปัญญาตรสัรู,้พระญาณทีเ่ป็นเหตุใหต้รสัรู,้ 
มรรคญาณทัง้ ๔ มโีสดาปัตตมิรรคญาณ เป็นตน้ ดงัคาํในวงัคสีสตูรทีพ่ระวงัคี
สเถระกล่าวสรรเสรญิพระผูม้พีระภาควา่ พระมนีุไดต้รสัรูพ้ระโพธญิาณเพือ่
ประโยชน์แก่ชนเป็นอนัมากแก่ภกิษุและภกิษุณีทัง้หลายผูไ้ดบ้รรลุ ไดเ้หน็นิยาม
ธรรม (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๑๗/๑๗๗,๑๑/๒๒๕/๑๘๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๒๐/
๓๒๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๙๔/๑๔๙,ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๗/๖๗,๒๗/๑๘/๖๗,ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๖/๒,๓๒/๒๐/๔๑๘,๓๒/๖๗/๑๐,๓๒/๗๔/๑๑,๓๒/๗๕/๑๑,๓๒/
๗๖/๑๑,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๔/๖๐๒,๓๓/๒/๖๑๘,๓๓/๓/๖๔๕,๓๓/๓/๖๕๐,๓๓/๕/
๖๓๔,๓๓/๑๔/๖๙๗,๓๓/๓๑/๗๑๕,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑/๗๒๗) 

พระโพธิสตัว  ์ : ทา่นผูท้ีจ่ะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ซึง่กาํลงับาํเพญ็บารม ี ๑๐ คอื ทาน ศลี 
เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ ขนัต ิสจัจะ อธษิฐาน เมตตา อุเบกขา ดงัเชน่คาํในวปัิส
สสีตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมั
พทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ีก่อนแต่ตรสัรูเ้มือ่เป็นพระโพธสิตัว ์ยงัไมไ่ดต้รสัรูไ้ดม้ี
ความคดิคาํนึงอยา่งนี้วา่ โลกนี้ถงึความคบัแคน้ จงึเกดิ  แก่ ตาย จุต ิและอุบตั ิ 
กบ็ุคคลไมรู่อุ้บายสลดัออกจากทุกขค์อืชราและมรณะนี้เมือ่ไรจงึจะพน้จากทุกข์
คอืชราและมรณะน้ีได(้ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๗/๑๑,๑๐/๑๘/๑๑,๑๐/๑๙/๑๑,๑๐/๑๙/
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๑๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๕/๖๐๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๙/๒๓๕,๑๔/๒๐๒/๒๓๗,ส.ํนิ.
(ไทย)๑๖/๔/๑๐,๑๖/๑๐/๑๕,๑๖/๖๕/๑๒๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๔/๓๔๘,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๙๖/๓๓๕,ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๓๘/๓๒๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๖๐๙/๙๒,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๘๒/๕๗๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๐๐/๔๒๕,๓๗/๖๖๔/
๗๑๖,๓๗/๙๑๐/๙๓๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พระโพธสิตัว ์หมายถงึ ผูบ้าํเพญ็มรรค  ๔  เพือ่
บรรลุโพธ ิ (ท.ีม.อ. (บาล)ี๑๗/๒๑) 

พระภทัทชิ : พระมหาเถระองคห์น่ึง ทา่นบงัเกดิเป็นลกูชายคนเดยีวของภทัทยิเศรษฐ ี  ผูม้ี
ทรพัยส์มบตัมิากถงึ ๘๐ โกฏ ิ ในภทัทยินคร  ทา่นมชีือ่วา่ภทัทช ิ มอีสิรยิสมบตั ิ  
โภคสมบตั ิ  และบรวิารสมบตั ิคลา้ยกบัพระโพธสิตัว ์  พระศาสดาประทบัอยูใ่น
กรุงสาวตัถ ี  เพือ่จะทรงทาํการสงเคราะหภ์ทัทชกุิมาร   จงึพรอ้มกบัภกิษุสงฆ์
หมูใ่หญ่  เสดจ็ไปยงัภทัทยินคร  ประทบัอยูใ่นชาตยิาวนั  ทรงคอยเวลาใหญ้าณ
ของเราแก่กลา้เสยีก่อน  แมภ้ทัทชกุิมาร  นัง่อยูบ่นประสาท มองดทูีห่น้าต่าง 
เหน็มหาชนกาํลงัเดนิไปฟังธรรมในสาํนกัของพระผูม้พีระภาคเจา้ ถามแลว้ได้
ทราบวา่ไปฟังธรรม แมต้นเอง   พรอ้มดว้ยบรวิารหมู่ใหญ่กไ็ปสาํนกัของพระ
ศาสดา  ฟังธรรม  ทัง้ทีป่ระดบัประดาไปดว้ยอาภรณ์พรอ้มสรรพ  ทาํกเิลสทัง้
ปวงใหส้ิน้ไปแลว้ ไดบ้รรลพุระอรหตั,   กเ็มือ่ทา่นไดบ้รรลุพระอรหตัแลว้ พระ
ศาสดาตกัเตอืนทา่นภทัทยิเศรษฐวีา่ ลกูชายของทา่น   ฟังธรรม ไดด้าํรงอยูใ่น
พระอรหตัแลว้ บุตรของทา่นสมควรเพือ่จะไดบ้วชเสยีเดีย๋วนี้แหละ  ถา้จกัไม่
บวช,  กจ็กัปรนิิพพานแน่  เศรษฐกีราบทลูวา่   บตุรของขา้พระองคย์งัเป็นคน
หนุ่มแน่นอยู่  กจิดว้ยการปรนิิพพานจะมไีมไ่ด ้  ขอพระองคจ์งใหเ้ขาบวชเถดิ 
พระศาสดาทรงใหเ้ขาไดบ้รรพชาอุปสมบทแลว้     ประทบัอยูใ่นทีน่ัน้ได ้๗ วนั
แลว้  กเ็สดจ็ไปถงึโกฏคิาม   พระภทัทชเิถระ  ไปยงันอกหมูบ่า้น  เพือ่ปรารภจะ
ใหพ้ระศาสดาทรงอนุโมทนาก่อน   ดว้ยคดิวา่ ในเวลาทีพ่ระศาสดาเสดจ็มาใกล้
หนทางฝัง่แมน้ํ่าคงคา จงึจกัออกไป   ทาํการกาํหนดเวลาแลว้ กน็ัง่เขา้สมาบตั ิ 
ณ โคนตน้ไมแ้ห่งหนึ่ง  แมเ้มือ่พระมหาเถระทัง้หลายจะมากไ็มย่อมลุกขึน้  
ต่อเมือ่ถงึเวลาทีพ่ระศาสดาเสดจ็มาแลว้เทา่นัน้  จงึลุกขึน้ พวกภกิษุผูเ้ป็นปถุุชน  
กพ็ากนัเพง่โทษวา่ ภกิษุรปูน้ีบวชมายงัไมท่นัไรเลย, กก็ลายเป็นผูแ้ขง็กระดา้ง  
ไมย่อมลุกขึน้ในเวลาทีพ่ระมหาเถระทัง้หลายมาถงึ ชาวบา้นโกฏคิาม ไดพ้ากนั
ผกูเรอืแพเป็นอนัมากเพือ่พระศาสดาและภกิษุสงฆ ์พระศาสดา    ทรงพระดาํริ
วา่  เราจะประกาศถงึอานุภาพของพระภทัทช ิแลว้จงึประทบัยนืบนเรอื ตรสัถาม
วา่  ภทัทช ิ ไปไหน  พระภทัทชเิถระกราบทลูวา่ พระเจา้ขา้  แลว้จงึเขา้ไปเฝ้า
พระศาสดาแลว้ไดย้นืประคองอญัชล ีพระศาสดาตรสัวา่ ภทัทชมิานี่ซ,ิ เธอจงขึน้
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เรอืลาํเดยีวกนักบัเราเถอะ พระภทัทชนิัน้  จงึเหาะขึน้แลว้ ไดย้นืในเรอืลาํทีพ่ระ
ศาสดาประทบัอยูแ่ลว้   ในเวลาทีเ่รอืแล่นไปในทา่มกลางแมน้ํ่าคงคาพระศาสดา
ตรสัวา่ ภทัทช ิ  ในเวลาทีเ่ธอเป็นพระเจา้มหาปนาทะ  รตันปราสาทจมลงในที่
ไหนเล่า   พระเถระกราบทลูวา่ จมลงในทีต่รงนี้ พระเจา้ขา้พระศาสดาตรสัวา่ 
ภทัทช ิ ถา้เชน่นัน้ เธอจงตดัความสงสยัของเพือ่นสพรหมจารทีัง้หลายเสยีเถอะ  
ในขณะนัน้  พระเถระจงึถวายบงัคมพระศาสดาแลว้ไปดว้ยกาํลงัแหง่ฤทธิแ์ลว้ 
เอาระหวา่งนิ้วเทา้คบียอดปราสาท  ถอืปราสาทอนัใหญ่ประมาณ  ๒๕  โยชน์ไว ้   
เหาะไปในอากาศ,   กเ็มือ่เหาะไปยกขึน้สงูถงึ ๕๐ โยชน์ พวกญาตขิองทา่นใน
ภพก่อน ซึง่ไดเ้กดิเป็นปลาเต่าและกบ ดว้ยความโลภในปราสาท เมือ่ปราสาท
นัน้ ถูกยกลอยไป  กพ็ากนัลม้ตกลงไปมา พระศาสดาทรงเหน็สตัวเ์หล่านัน้ลม้
กลิง้เชน่นัน้แลว้จงึตรสัวา่ ภทัทช ิพวกญาตขิองเธอกาํลงัลาํบากนะ พระเถระเชือ่
พระดาํรสัของพระศาสดา จงึปล่อยปราสาทแลว้ ปราสาทกค็งตัง้สถติอยูต่ามเดมิ
นัน้แล  พระศาสดา   เสดจ็ถงึฝัง่แลว้ ถูกพวกภกิษุทลูถามวา่ ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ ปราสาทหลงันี้อนัพระภทัทชเิถระ ใหจ้มลงเมือ่ไร แลว้จงึตรสัมหาปนาท
ชาดก  ทาํชนหมูม่ากใหไ้ดด้ืม่น้ําอมตะคอืธรรมะ สว่นพระเถระบรรลุพระอรหตั
แลว้ระลกึถงึบญุสมภารในกาลก่อนแลว้ เกดิความโสมนสัใจ เมือ่จะประกาศถงึ
เรือ่งราวทีต่นเคยประพฤตมิาแลว้ในกาลก่อน  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๐/
๒๘๕, ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๑๓๔๓/๓๙๐) 

พระภทัทเถระ : 1.พระมหาสาวกองคห์น่ึงผูเ้ป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามวา่
โกณฑญัญะ ดงัขอ้ความเลา่ประวตัพิระพุทธเจา้นามวา่โกณฑญัญะวา่ พระภทัท
เถระและพระสภุทัทเถระเป็นพระอคัรสาวกของพระพทุธเจา้พระนามวา่โกณ
ฑญัญะ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๐/๖๐๐) 

 2.ชือ่พระสาวกองคห์น่ึงสมยัพระโคดมพทุธเจา้ดงัคาํทีพ่ระภทัทเถระกล่าวถงึ
ประวตัขิองตนไวว้า่ เราเป็นบุตรคนเดยีวจงึไดเ้ป็นทีร่กัของมารดาบดิา เพราะ
เหตุวา่มารดาบดิาไดเ้รามาดว้ยการประพฤตวิตัรและการบวงสรวงมากมาย
มารดาบดิาทัง้สองนัน้แหละมุง่หวงัความเจรญิแสวงหาประโยชน์เพือ่อนุเคราะห์
เราจงึไดน้้อมนําเราไปถวายพระพทุธเจา้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๗๓/๔๒๐) 

พระภทัทสาลเถระ : ชื่อพระมหาสาวกผูเ้ป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามวา่
นารทะ ดงัขอ้ความเล่าประวตัขิองพระพทุธเจา้นามวา่นารทะวา่ พระภทัทสาล
เถระและพระชติมติตเถระเป็นพระอคัรสาวก ของพระพทุธเจา้พระนามวา่นารทะ  
(ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๓๘) 
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พระภทัทาเถรี : ชือ่พระมหาสาวกิาผูเ้ป็นพระอคัรสาวกิาเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามวา่เรว
ตะ ดงัขอ้ความทีเ่ล่าประวตัขิองพระพทุธเจา้นามว่าเรวตะวา่ พระภทัทาเถรแีละ
พระสภุทัทาเถรเีป็นพระอคัรสาวกิาของพระพทุธเจา้พระนามวา่เรวตะ  (ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๑๗) 

พระภทัราภิกษุณีเถรี : ชือ่พระเถรรีปูหนึ่ง ผูเ้คยเป็นพีน้่องกนักบันางวสิาขา ดงั
คาํในปฏาจาราเถรยิาปทาน ทีก่ล่าวเล่าประวตัไิวว้า่ สตรทีัง้ ๗ คนเหล่าน้ีเคย
เป็นพีน้่องกนัของพระเจา้กาสนีามวา่กกิ ี  กล่าวคอื(๑)พระนางสมณี(๒)พระนาง
สมณคุตตา  (๓) พระนางภกิษุณี  (๔) พระนางภกิขทุาสกิา (๕) พระนางธรรมา  
(๖) พระนางสธุรรมา (๗) พระนางสงัฆทาสกิา  ในสมยัพระพทุธเจา้นามวา่โคดม  
พระราชธดิาทัง้    ๗    นัน้ไดก้ลบัชาตมิาเกดิ แต่ละคนไมไ่ดเ้กดิในตระกลู
เดยีวกนั เชน่ พระนางสงัฆทาสกิา เกดิเป็นนางวสิาขามหาอุบาสกิา สว่นพระ
นางภกิขทุาสกิา เกดิเป็นพระภทัราภกิษุณีเถร ี (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๘๖/๔๕๒) 

พระภสัดา : พระสาม,ีผวั,ภสัดา ดงัคาํในสรุจิชิาดก ทีก่ล่าวไวว้า่ ดฉินัเป็นทีร่กัทีพ่อพระทยั
ของพระภสัดา คอืพระเจา้สรุุจผิูค้รอบครองมถิลิานคร แควน้วเิทหะ (ข.ุ
ชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๔๔๐) 

พระภารทวาชเถระ : 1.ชือ่มหาสาวกผูเ้ป็นพระอคัรสาวกเบือ้งซา้ยของพระพทุธเจา้นามวา่กสัส
ปะ ดงัขอ้ความเล่าประวตัขิองพระพทุธเจา้นามวา่กสัสปะว่า พระตสิสเถระและ
พระภารทวาชเถระเป็นพระอคัรสาวกของพระพระพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ(ท.ี
ม.(ไทย)๑๐/๙/๔,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๘/๗๑๖) 

 2.พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นบุตรพราหมณ์มหาศาล ภารทวาชโคตร  ในกรุงรา
ชคฤห ์ เรยีนจบไตรเพท  ออกบวชในพระพทุธศาสนา  ไดส้าํเรจ็พระอรหตั เป็น
ผูบ้รบิรูณ์ดว้ยสต ิ สมาธ ิ ปัญญา มกัเปล่งวาจาว่า  ผูใ้ด มคีวามเคลอืบแคลง
สงสยัในมรรค กด็ ี  ผลกด็ ี  ขอผูน้ัน้จงมาถามขา้พเจา้เถดิ   พระศาสดาทรงยก
ยอ่งวา่  เป็นเอตทคัคะ ในทงบนัลอืสหีนาท ท่านเป็นตน้บญัญตัแิหง่สกิขาบทซึง่
หา้มภกิษุมใิหแ้สดงอทิธปิาฏหิารยิ ์อนัเป็นอุตตรมินุสสธรรม แก่คฤหสัถท์ัง้หลาย
และสกิขาบท ซึง่หา้มภกิษุมใิหใ้ชบ้าตรไมท้ัง้สองสกิขาบทน้ีทรงบญัญตัใิน
โอกาสเดยีวกนัโดยทรงปรารภกรณีเดยีวกนั ; ด ูยมกปาฏหิารยิ� 

พระภาวิตตัตเถระ : ชื่อพระมหาสาวกผูเ้ป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธเจา้นามวา่
สมุนะ  ดงัขอ้ความเล่าประวตัขิองพระพทุธเจา้พระนามวา่สมุนะวา่  พระสรณ
เถระและพระภาวติตัตเถระเป็นพระอคัรสาวกของพระพุทธเจา้พระนามวา่สมุนะ 
(ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๖๑๑) 



 

๓๕๔๗ 
 

 

พระนางภิกขทุาสิกา,พระนาง :(ขยบัลาํดบัด้วย) ชือ่ธดิาองคห์น่ึง ในบรรดาธดิา ๗ พระองค ์
ผูเ้คยเป็นพีน้่องกนั ของพระเจา้กาสนีามวา่กกิ ี ดงัคาํในธมัมทนินาเถรยิาปทาน 
ทีก่ล่าวไวว้า่คอื (๑) พระนางสมณี (๒)  พระนางสมณคุตตา (๓) พระนางภกิษุณี 
(๔) พระนางภกิขทุาสกิา  (๕)  พระนางธรรมา (๖)  พระนางสธุรรมา (๗) พระ
นางสงัฆทาสกิา (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๑๔/๔๗๐) 

พระภิยโยสเถระ : ชือ่พระมหาสาวกผูเ้ป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวาของพทุธเจา้พระนามว่าโกนา
คมนะ ดงัขอ้ความเล่าประวตัขิองพระพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะวา่ พระ
ภยิโยสเถระและพระอุตตรเถระเป็นพระอคัรสาวก ของพทุธเจา้พระนามวา่โกนา
คมนะ ผูม้พีระยศ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙/๔,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๗๑๐)  

พระภรูิทตั :     ชือ่พญานาคตนหนึ่ง ผูเ้ป็นโพธสิตัวส์มยัทีเ่สวยพระชาตเิป็นพญานาค ดงัคาํใน
ภรูทิตัตชาดกตอนหนึ่งว่า  พราหมณ์คนหน่ึง หลงัจากทีภ่รูทิตัตพญานาคพาไป
เทีย่วชมนาคพภิพแลว้  เมือ่จะลากลบั    จงึกล่าววา่ ขา้พระองคพ์รอ้มดว้ยบุตร
เขา้ไปป่าแสวงหาเนื้อพวกญาติๆ     กย็งัไมท่ราบวา่ขา้พระองคน์ัน้ตายแลว้หรอื
ยงัมชีวีติอยู ่ขา้พระองคข์อทลูลาพระภรูทิตัผูท้รงยศ ผูเ้ป็นพระโอรสของพระธดิา
แควน้กาส ีพระองคท์รงอนุญาตแลว้กจ็ะไดไ้ปเยีย่มญาต ิ  ๆ พระภูรทิตัไดฟั้งคาํ
น้ีแลว้จงึใชใ้หช้น    ๔ คนไปสง่วา่ ทา่นทัง้หลายจงลกุขึน้มาไปเถดิ  จงเตรยีม
ตวัพาพราหมณ์ไปสง่โดยเรว็ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๑๒/๓๐๙,๒๘/๘๑๖/
๓๑๐,๒๘/๘๑๘/๓๑๐,๒๘/๘๑๙/๓๑๐) 

พระมหากรณุา : พระกรุณายิง่ใหญ่, พระกรุณามากยิง่ ดงัคาํในมหาวรรค ทีห่มอชวีกทลูถวาย
ทรพัยแ์ดพ่ระเจา้อภยัราชกุมาร เจา้ชายอภยัรบัสัง่ว่า อยา่เลยพอ่ชวีก ทรพัยน้ี์
เป็นของเจา้คนเดยีว  เจา้สรา้งบา้นอยูใ่นวงัของเราเถดิ ชวีกโกมารภจักราบทลู
รบัพระบญัชาวา่ เป็นพระมหากรุณาอย่างยิง่  แลว้ไดส้รา้งบา้นอยูใ่นวงัของ
เจา้ชายอภยั (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๓๐/๑๘๕),ในแสดงความขอบคุณตอ่ผูม้พีระภาค
ดงัทีม่าณพชือ่สทุสัสนะยนือยูเ่บือ้งพระปฤษฎางคข์องพระเจา้ปเสนทโิกศล  พระ
เจา้ปเสนทโิกศลตรสัวา่  มาน่ีสทุสัสนะ เจา้จงเรยีนคาถา แลว้จงกลา่วในเวลาที่
เราเสวยกระยาหารอนึ่ง    เราจะใหค้า่อาหารแก่เจา้วนัละ ๑๐๐ กหาปณะ สทุสั
สนมาณพรบัสนองพระดาํรสัพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่   เป็นพระมหากรุณาอยา่ง
ยิง่  พระเจา้ขา้”    แลว้เรยีนคาถานี้ในสาํนกัของพระผูม้พีระภาค สว่นมากจะ
แสดงถงึพระมหากรุณาของพระพุทธเจา้ ดงัเช่นคาํวา่ พระชนิเจา้ทรงเป็นผูนํ้า    
พระนามวา่ปทุมตุตระ  ผูป้ระกอบดว้ยพระมหากรุณา(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๕๘/
๑๔๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓/๕๘,๓๓/๓๑/๑๓๙,๓๓/๓๖/๒๙๔,๓๓/๔๓/๒๒๓,๓๓/
๑๔/๒๙๑,๓๓/๔/๔๕๖) 



 

๓๕๔๘ 
 

 

พระมหากษตัริย  ์: พระเจา้แผน่ดนิ,เรยีกสัน้ๆ ว่า กษตัรยิ,์ คนในวรรณะที ่๒ แหง่สงัคมฮนิด ูซึง่
มอียู ่ ๔ วรรณะ ไดแ้ก่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษตัรยิ ์ วรรณะแพศย ์ และ
วรรณะศทูร ดงัคาํในจกักวตัตสิตูรวา่  เมือ่พระมหากษตัรยิไ์มพ่ระราชทานทรพัย์
ใหแ้ก่คนทีไ่มม่ทีรพัย ์ ความขดัสนกแ็พรห่ลาย  เมือ่ความขดัสนแพรห่ลาย  
อทนินาทานกแ็พรห่ลาย... (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๙๔/๗๐) หรอืดงัคาํทีก่ล่าวถงึชือ่
กษตัรยิว์า่เป็นเจา้ของนา ในอคัคญัญสตูรตอนหนึ่งวา่ เพราะเหตุทีส่ตัวน์ัน้อนั
มหาชนสมมต(แต่งตัง้)ฉะนัน้    คาํแรกวา่  มหาสมมต    มหาสมมต จงึเกดิขึน้ 
เพราะเหตทุีส่ตัวน์ัน้เป็นใหญ่แห่งทีน่าทัง้หลาย  ฉะนัน้ คาํที ่  ๒ วา่ กษตัรยิ ์
กษตัรยิ ์จงึเกดิขึน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖) หรอืดงัคาํในมหาสตุโสมชาดกวา่ 
พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงทราบธรรมเนียมกษตัรยิ ์   ไมค่วรเสวยเนื้อสตัว ์๑๐ ชนิด
มเีนื้อชา้งเป็นตน้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๑๐/๒๔๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๕/๗๐,๑๑/๙๖/
๗๑,๑๑/๙๗/๗๑,๑๑/๑๐๒/๗๓,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๗๘/๑๑๘,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/
๔๒๙/๑๖๙) 

พระมหากจัจายนเถระ :พระมหาสาวกองคห์น่ึง เกดิในกจัจายนโคตรทีก่รุงอุชเชนี  ทา่นเป็น
บุตรปุโรหติของพระราชาแหง่แควน้อวนัต ี  เรยีนจบไตรเพทแลว้ ต่อมาไดเ้ป็น
ปุโรหติแทนบดิา  พระเจา้จณัฑปัชโชต ตรสัสัง่ใหห้าวธินํีาพระพทุธเจา้มาสูก่รุงอุ
ชเชนี  กจัจายนปุโรหติ จงึเดนิทางไปเฝ้าพระพทุธเจา้ ไดฟั้งพระธรรมเทศนา
แลว้ บรรลอุรหตัตผล  อุปสมบทแลว้แสดงความประสงคท์ีจ่ะอญัเชญิเสดจ็
พระพทุธเจา้สูแ่ควน้อวนัต ี  พระพุทธองคต์รสัสัง่ใหท้า่นเดนิทางไปเอง  ทา่น
เดนิทางไปยงักรุงอุชเชนี  ประกาศธรรม ยงัพระเจา้จณัฑปัชโชตและชาวเมอืง
ทัง้หมดใหเ้ลื่อมใสในพระศาสนาแลว้จงึกลบัมาเฝ้าพระบรมศาสดา ต่อมาไดร้บั
ยกย่องวา่เป็นเอตทคัคะในทางขยายความคาํยอ่ใหพ้สิดาร  มเีรือ่งเล่าเป็นเกรด็
วา่ ท่านมรีปูรา่งสวยงาม ผวิพรรณดงัทองคาํ  บุตรเศรษฐคีนหน่ึงชือ่โสเรยยะ  
เหน็แลว้เกดิมอีกุศลจติต่อทา่นวา่ใหไ้ดอ้ยา่งทา่นเป็นภรรยาตน หรอืใหภ้รรยา
ตนมผีวพรรณงามอยา่งทา่น  เพราะอกุศลจตินัน้ เพศของโสเรยยะ กลายเป็น
หญงิไป  นางโสเรยยะ แต่งงานมคีรอบครวั มบีุตรแลว้  ต่อมาไดพ้บและขอขมา
ต่อทา่น  เพศกก็ลบัเป็นชายตามเดมิ  โสเรยยะขอบวชในสาํนกัของทา่น  และได้
บรรลุธรรมเป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึง ; มหากจัจานะ กเ็รยีก (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๙๔/
๕๘,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๙๔/๔๒๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๑๕๔) 

พระมหากสัสปเถระ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง  เกดิทีห่มูบ่า้นพราหมณ์ชือ่วา่มหาตติถะ ในแควน้
มคธ  ทา่นเป็นบุตรของกปิลพราหมณ์ มชีือ่เดมิวา่ ปิปผลมิาณพ  เมือ่อาย ุ๒๐ 
ปี  ไดส้มรสกบันางภทัทกาปิลานี ตามความประสงคข์องมารดาบดิา แต่ไมม่ี



 

๓๕๔๙ 
 

 

ความยนิดใีนชวีติครองเรอืน  ต่อมาทัง้สามภีรรยาไดส้ละเรอืน  นุ่งหม่ผา้กาสาวะ
ออกบวชกนัเอง  เดนิทางออกจากบา้น แลว้แยกกนัทีท่างสองแพรง่  ปิปผลิ
มาณพ ไดพ้บพระพทุธเจา้ทีพ่หุปุตตนิโครธ ระหวา่งเมอืงราชคฤหก์บัเมอืงนาลนั
ทา ไดอุ้ปสมบทดว้ยรบัโอวาท ๓ ขอ้  แลว้สมาทานธุดงค ์  ครัน้บวชลว่งไปแลว้ 
๗  วนั  กไ็ดบ้รรลุพระอรหตั  และครัง้หนึ่งไดถ้วายผา้สงัฆาฏขิองตนแลกกบัจวีร
เก่าของพระพทุธเจา้  เป็นผูม้ปีฏปิทามกัน้อย สนัโดษไดร้บัยกยอ่งว่าเป็น
เอตทคัคะในทางถอืธุดงค ์ เมือ่พระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ ทา่นไดเ้ป็นผูร้เิริม่
และเป็นประธานในปฐมสงัคายนา ทา่นดาํรงชวีติสบืมาจนอาย ุ ๑๒๐ ปี จงึ
ปรนิิพพาน (ท.ีม.(ไทย) (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๓๑/๑๗๔,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๘/๓๓,๕๖/
๔๔,๙๑/๕๗,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๕๔/๕๑๒,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๘๙/๑๓๓,ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๓๙๘/๖๒, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๗๓/๒๖๑,๓๓/๕๙/๕๖๔,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๒๖๔/๑๓๗,๓๗/๓๘๙/๔๐๒) 

พระมหาโกฏฐิกเถระ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง   เกดิในตระกลูพราหมณ์ในกรุง
สาวตัถ ี  บดิาเป็นมหาพราหมณ์ ชือ่อสัสลายนะ  มารดาชื่อจนัทวด ี  ทา่นเรยีน
จบไตรเพท  ไดฟั้งเทศนาของพระศาสดามคีวามเลื่อมใส บวชแลว้  เจรญิ
วปัิสสนา ไดบ้รรลุพระอรหตั  ไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในทางเป็นผู้
แตกฉานในปฏสิมัภทิา ๔  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๒๑/๑๒๖๘,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๒๖๔/๑๓๗,๓๗/๓๘๙/๔๐๒) 

พระมหาบรุษุ : บุรุษผูย้ ิง่ใหญ่,คนทีค่วรบชูา,ผูม้มีหาบุรุษลกัษณะ เป็นคาํใชเ้รยีกพระพทุธเจา้
เมือ่ก่อนตรสัรู ้  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๓/๑๘๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๔/๔๗๒,ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๑๑๘๙/๑๔๘) 

พระมหาปชาบดีโคตมี :พระน้านางของพระพทุธเจา้ เดมิเรยีกวา่พระนางปชาบด ีทา่นเป็นธดิา
ของพระเจา้อญัชนะ แหง่โกลยิวงศ ์  เป็นพระภคนีิของพระนางสริมิหามายา  
เมือ่พระมหามายาสิน้พระชนมแ์ลว้ พระเจา้สทุโธทนะไดม้อบพระสทิธตัถะให้
พระนางเลีย้งด ู ต่อมา เมือ่พระเจา้สทุโธทนะสวรรคตแลว้ พระนางไดอ้อกบวช
เป็นภกิษุรอีงคแ์รกไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะในทางรตัตญัญ ู  (บวชนานรู้
เหตุการณ์ก่อนใครๆ) ; ดภูกิษุณีสงฆ ์ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๕๖/๕๘๐,ข.ุอป.(ไทย) 
ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙๙/๓๙๙,๓๓/๑๐๘/๔๐๐,๓๓/๑๑๑/๔๐๑,๓๓/๑๑๖/๔๐๑,๓๓/
๑๔๘/๔๐๖,๓๓/๑๕๔/๔๐๗) 

พระมหาปันถกเถระ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง  เป็นบตุรของธดิาเศรษฐ ี กรุง
ราชคฤห ์ไดไ้ปวดักบัเศรษฐผีูเ้ป็นตา ทา่นไดฟั้งเทศของพระศาสดาอยูเ่สมอ  จติ
กน้็อมไปทางบรรพชา  จงึบวชเป็นสามเณรตัง้แต่ยงัเดก็ เมือ่อายคุรบกอุ็ปสมบท 
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ต่อมาไดส้าํเรจ็พระอรหตั  พระศาสดาทรงยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะทางดา้นเป็นผู้
ฉลาดในปัญญาววิฏัฏ ์  เพราะทา่นชาํนาญในอรปูาวจรฌาน และเชีย่วชาญ
ทางดา้นวปัิสสนา  ทา่นเคยรบัหน้าทีเ่ป็นภตัตทุเทสก ์ คอืผูจ้ดัแจกอาหารของ
สงฆด์ว้ย, ทา่นเป็นพีช่ายของพระจฬูปันถกะหรอืพระจฬูปันถก (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๔๐๗/๑๖๒, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๑๐/๔๒๗, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๖๔/๑๓๗,๓๗/
๓๘๙/๔๐๒) 

พระมหาโมคคลัลานเถระ :พระอคัรสาวกเบือ้งซา้ยที ่๒  ของพระพทุธเจา้นามวา่โคดม เกดิที่
หมูบ่า้นโกลติคาม ไมไ่กลจากเมอืงราชคฤห ์  ทา่นเป็นบุตรของพราหมณ์นาย
บา้นแหง่นัน้ มารดาชือ่นางโมคคลัลพีราหมณี เดมิเรยีกชือ่วา่โกลติะ ตามชือ่
หมูบ่า้น ซึง่บดิาของตนเป็นใหญ่ ต่อมาเรยีกวา่โมคคลัลานะ เพราะเป็นบตุรของ
นางพราหมณีโมคคลัล ี  หรอืโมคคลัลานนีัน้  ไดเ้ป็นสหายกบัอุปตสิสะ (คอืสารี
บุตร) มาแตเ่ดก็ ต่อมาทัง้สองไดอ้อกบวชเป็นปรพิาชกอยูใ่นสาํนกัของสญชยั
ปรพิาชกจนกระทัง่อุปตสิสะไดพ้บพระอสัสช ิ  สหายทัง้สองจงึไดม้าเฝ้า
พระพทุธเจา้ บวชในพระธรรมวนิยั เมือ่บวชแลว้ถงึวนัที ่ ๗  โกลติะ ซึง่บดัน้ี
เรยีกวา่มหาโมคคลัลานะ กไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล ทา่นไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะ
ในทางมฤีทธิม์าก  ในตอนปลายพทุธกาล  ทา่นถูกพวกโจรซึง่ไดร้บัจา้งจากพวก
เดยีรถยี ์ ลอบสงัหารดว้ยการทุบตจีนรา่งแหลก  พระพทุธเจา้โปรดใหก้่อสถู
กบรรจุอฐัธิาตขุองทา่นไวใ้กลซุ้ม้ประตวูดัเวฬุวนั  ในเขตเมอืงราชคฤห,์ ชื่อของ
ทา่นนิยมเรยีกกนังา่ยๆวา่ พระโมคคลัลาน์  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙/๔,๑๐/๙๑/
๕๒,๑๐/๙๓/๕๕,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๔๓/๓๙๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๔๔/
๒๗๑,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๓๗/๗๔, ๒๒๔/๑๐๒, ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๕/๒๑๙, ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๑/๑, ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๔๔๗/๒๓๘,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๔๙/๕๒๘, 
ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๘๙/๑๓๓,ข.ุอป.๓๒/๓๗๕/๕๙,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘๕/
๓๐๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๖๔/๑๓๗,๓๗/๓๘๙/๔๐๒,๓๗/๔๒๓/๔๕๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ พระมหาโมคคลัลานเถระ  เลศิทางมฤีทธิม์าก  (ท.ีม.อ.
(บาล)ี ๙/๑๑-๑๒) และเคยทรมานทา้วโกสยีผ์ูป้ระมาท  กล่าวคอืพระมหาโมคคลั
ลานเถระ  เขา้อาโปกสณิแลว้อธษิฐานวา่  ขอใหโ้อกาส(พืน้ที)่อนัเป็นทีต่ ัง้เฉพาะ
ปราสาท  จงเป็นน้ํา  แลว้ใชห้วัแมเ่ทา้กดลงทีช่อ่ฟ้าปราสาท  ปราสาทนัน้สัน่
สะทา้นหวัน่ไหวไปมา  เหมอืนบาตรวางไวบ้นหลงัน้ํา  เอาน้ิวเคาะทีข่อบบาตร  
กห็วัน่ไหวไปมา  อยูน่ิ่งไมไ่ดฉ้ะนัน้  (ม.ม.ูอ.  (บาล)ี๒/๓๙๓/๒๑๑)  

พระมหาสถปู : สิง่ก่อสรา้งทีม่รีปูโอควํ่าซึง่ก่อไวส้าํหรบับรรจุของควรบชูามกีระดกูของ
พระพทุธเจา้และพระอรหนัตเ์ป็นตน้, บางทใีชเ้ขา้คูก่บัคาํ เจดยี ์ เป็น สถูปเจดยี ์
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เชน่ เดนิเวยีนเทยีนรอบพระสถูปเจดยี ์ ดงัคาํทีพ่ระอุมาปุปผยิเถระ กล่าวไวว้า่ 
เมือ่พระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะ ผูอ้นัชาวโลกบชูา    ผูส้มควรรบัเครือ่ง
บชูา เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ไดม้กีารฉลองพระมหาสถูป (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๒๑/๓๑๐) 

พระมหาสมณะ : สมณะผูย้ิง่ใหญ่, เป็นพระนามเรยีกพระพุทธเจา้ ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวถงึ
พราหมณ์คหบดชีาวมคธทัง้  ๑๒ นหุตเหล่านัน้กท็ราบวา่ พระอุรุเวลกสัสปะ
ประพฤตพิรหมจรรยใ์นสาํนกัพระมหาสมณะ(ว.ิม.(ไทย) ๔/๕๖/๖๗,หรอืดงัคาํใน
ภลัลาตยิชาดก ทีพ่ระนางมลัลกิาเทวสีดบัพระธรรมเทศนาของพระตถาคตแลว้ 
เสดจ็ลุกจากอาสนะ ประคองอญัชล ี ทรงชมเชยพระทศพลวา่ พระมหาสมณะ
ผูนํ้าความสขุมาใหห้มอ่มฉนั ขอพระองคท์รงเจรญิพระชนมช์พียัง่ยนืนานเถดิ(ข.ุ
ชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๑๐/๕๐๖),ในอปทาน พระอสัสชกิล่าวแก่อุปตสิสปรพิาชก
ไวว้า่ ธรรมเหล่าใดเกดิแต่เหตุ พระตถาคตตรสัเหตุแหง่ธรรมเหล่านัน้ และความ
ดบัแหง่ธรรมเหล่านัน้ พระมหาสมณะมปีกตติรสัสอนอยา่งน้ี (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๔๘๖/๔๕) 

พระมหาสทุสัสนจกัรพรรดิราช :พระเจา้จกัรพรรดผิูค้รองราชสมบตัอิยูท่ีก่รุงกุสาวดรีาชธานี  
ในอดตีกาล  ก่อนพทุธกาลชา้นาน  เมอืงกุสาวด ี น้ีในสมยัพทุธกาลมชีื่อวา่เมอืง
กุสนิารา, เรือ่งมาในมหาสทุสัสนสตูรแหง่คมัภรีท์ฆีนิกาย มหาวรรค 
สตุตนัตปิฎก (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๔๓/๗๔๕) 

พระมหามนีุองัคีรส : พระผูม้รีศัมซ่ีานออกจากพระกาย,เป็นพระนามเรยีกพระพทุธเจา้นามวา่
พระโคดม ดงัคาํในคคัคราสตูรทีพ่ระวงัคสีเถระกล่าวสรรเสรญิพระผูม้พีระภาค
วา่ ขา้แต่พระมหามุนีองัครีส  พระองคไ์พโรจน์ล่วงโลกทัง้หมดดว้ยพระยศ 
เหมอืนดวงจนัทรแ์ละดวงอาทติยท์ีป่ราศจากมลทนิสวา่งจา้อยูบ่นทอ้งฟ้าที่
ปราศจากเมฆหมอก (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓๑๙/๓๒๐, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๖๑/
๕๔๔) 

พระมงัคลพทุธเจ้า : พระมงคลพุทธเจา้ ประสตูใินกรุงอุตตระ มพีระชนกพระนามวา่อุตตระ 
พระชนนีพระนามวา่อุตตรา พระมเหสพีระนามวา่ยสวด ีพระโอรสพระนามวา่สวี
ละ พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่๙,๐๐๐ ปี ทรงเหน็นิมติ ๔ จงึเสดจ็ออกผนวช
ดว้ยราชพาหนะคอืมา้ ทรงบาํเพญ็เพยีรอยู ่ ๘ เดอืน จงึตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ 
ภายใตต้น้กากะทงิ ทรงแสดงธรรมครัง้แรก เหล่าสตัวป์ระมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ 
ไดบ้รรลุธรรม ครัง้ที ่ ๑ ทรงแสดงธรรมทีภ่พของเทวดาผูเ้ป็นจอมเทพ   ครัง้นัน้ 
เทพประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ ไดบ้รรลธุรรมครัง้ที ่    ๒  ในกาลเมือ่พระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่สนุนัทะเสดจ็เขา้เฝ้าพระมงคลพทุธเจา้ ทรงลัน่ธรรมเภรี
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(กลองคอืธรรม) อนัประเสรฐิยอดเยีย่ม และครัง้นัน้ บรวิารของพระเจา้จกัรพรรดิ
พระนามวา่สนุนัทะ มปีระมาณ ๙๐ โกฏ ิทัง้หมดนัน้  ไมเ่หลอืเลย ไดบ้วชดว้ย
เอหภิกิขอุุปสมัปทา มกีารประชุมสาวก ๓ ครัง้  สาวกประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ 
มาประชุมกนั  เป็นครัง้ที ่๑ สาวกจาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ โกฏมิาประชุมกนั เป็นครัง้
ที ่ ๒ สาวกจาํนวน   ๙๐ โกฏ ิมาประชุมกนั    เป็นครัง้ที ่ ๓ การประชุมครัง้นัน้    
ลว้นแต่พระสาวกผูพ้ระขณีาสพ  พระสเุทวเถระและพระธรรมเสนเถระเป็นคูอ่คัร
สาวก พระปาลติเถระเป็นพทุธอุปัฏฐาก พระสลีวาเถรแีละพระอโสกาเถรเีป็นคู่
อคัรสาวกิา นนัทอุบาสกและวสิาขอุบาสกเป็นคู่อคัรอุปัฏฐาก อนุฬาอุบาสกิาและ
สมุนาอุบาสกิาเป็นคูอ่คัรอุปัฏฐายกิา ในกปัน้ีมนุษยม์อีายขุยั ๙๐,๐๐๐ ปี และ
พระองคก์ม็พีระชนมายปุระมาณเทา่นัน้ เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ณ พระราช
อุทยานชือ่เวสสระ พระสถปูของพระชนิเจา้นัน้สงู ๓๐  โยชน์ ณ พระราชอุทยาน
ชือ่เวสสระ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๔/๗๒๑) 

พระมชัฌิมะ : พระภกิษุผูม้พีรรษาครบ ๕ แลว้ แต่ยงัไม่ถงึ ๑๐ พรรษา,หมายถงึพระ
ระดบักลางมรีะดบัอาย ุ  คุณธรรม  ความรู ้  ทีน่บัวา่พระปนูกลาง  (ตํ่ากวา่ ๕ 
เป็นนวกะ, ๑๐ พรรษาขึน้ไปเป็นเถระ) ดงัในทุกนิบาตตอนหนึ่งวา่ ภกิษุผูเ้ป็น
เถระในธรรมวนิยันี้มคีวามคดิอยา่งน้ีวา่ ถงึพระเถระกค็วรวา่กล่าวเรา ถงึพระ
มชัฌมิะกค็วรวา่กล่าวเรา  ถงึพระนวกะกค็วรวา่กล่าวเรา ตวัเรากค็วรวา่กล่าวทัง้
พระเถระ  พระมชัฌมิะและพระนวกะ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๓/๑๐๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พระมชัฌมิะ ไดแ้ก่พระระดบักลางมพีรรษาตัง้แต่
ครบ  ๕  แต่ยงัไมถ่งึ  ๑๐  (ว.ิอ.  (บาล)ี๑/๔๕/๒๕๓,  องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาล)ี๓/
๒๐๑/๘๔) 

พระมทัรีเทวี : พระมเหสขีองพระเวสสนัดร อยูเ่มอืงสพี ีภายหลงัเมือ่พระเวสสนัดร บรจิาคชา้ง
ปัจจยาเคน จงึถูกเนรเทศไปอยูเ่ขาวงกต กไ็ปอยูป่รนนิบตัพิระเวสสนัดร  และ
เมือ่ทา้วสกักะแปลงรา่งเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมทัร ีพระเวสสนัดร กบ็รจิาค
ภรยิาทาน แต่ทา้วสกักะถวายคนืใหอ้ยูป่รนนิบตัพิระเวสสนัดรตามเช่นเดมิ 
จนกระทัง่ไดก้ลบัเขา้เมอืงสพี ี และอยูใ่นเมอืงสพีจีนสิน้อาย ุ แลว้ไปเกดิในสคุติ
โลกสวรรค ์ มปีรากฏในเวสสนัดรชาดก ดงัคาํตอนหนึ่งวา่ เมือ่ตถาคตเป็นพระ
เวสสนัดร บรจิาคพอ่ชาลแีละแมก่ณัหาชนิาซึง่เป็นธดิา และพระมทัรเีทวผีูม้วีตัร
อนัด ีผูย้าํเกรงในพระสวาม ีมไิดค้ดิเสยีดายเลย    เพราะเหตุแห่งพระโพธญิาณ
เทา่นัน้   บุตรทัง้    ๒    เป็นทีเ่กลยีดชงัของเรากห็ามไิด ้พระนางมทัรเีทวจีะไม่
เป็นทีร่กัของเรากห็ามไิด ้แต่พระสพัพญัญุตญาณเป็นทีร่กัของเรา ฉะนัน้    เรา



 

๓๕๕๓ 
 

 

จงึไดใ้หข้องซึง่เป็นทีร่กั  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๒๘๑/๕๓๖),ดปูระกอบใน ข.ุ
จรยิา.(ไทย) ๓๓/๙๔/๗๓๙) 

พระมาตจุฉา : น้องสาวแม,่ญาตฝ่ิายขา้งมารดา,น้าผูห้ญงิ,ในพระไตรปิฎกหลายแหง่ หมายถงึ
พระเจา้น้านางคอืพระนางปชาบดโีคตม ี ซึง่เป็นพระภคนีิของพระนางสริมิหา
มายา ดงัเชน่คาํในทกัขณิาวภิงัคสตูรและโคตมสีตูร ทีท่า่นพระอานนทไ์ดก้ราบ
ทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ    ขอพระผูม้พีระภาค โปรดรบัผา้
ใหมท่ัง้คูข่องพระนางมหาปชาบดโีคตมเีถดิ    พระนางมหาปชาบดโีคตม ี   ทรง
มอุีปการะมาก  เป็นพระมาตุจฉาของพระผูม้พีระภาค ทรงทะนุถนอมเลีย้งดใูห้
พระผูม้พีระภาคเสวยน้ํานม (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๗/๔๒๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๕๑/๓๓๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๔๐/๔๐๕,๓๓/๑๕๙/๔๐๘,๓๓/๑๙๐/๔๑๒,๓๓/๑๙๘/
๔๑๓,๓๓/๒๐๔/๔๑๔,๓๓/๒๓๓/๔๑๘) 

พระเมธงักรสมัมาสมัพทุธเจ้า :พระนามพระพทุธเจา้พระองคห์น่ึง เสดจ็อุบตัขิึน้ในกปัอนั
ประมาณมไิดน้บัจากภทัรกปัน้ีไป ดงัคาํในพทุธปกณิณกกณัฑ ์ วา่ดว้ยเรือ่ง
เบด็เตลด็เกีย่วกบัพระพทุธเจา้ กล่าวไวว้า่  ในกปัอนัประมาณมไิดน้บัจาก
ภทัรกปันี้ไป ไดม้พีระพทุธเจา้ทรงเป็นผูนํ้าวเิศษ ๔ พระองค ์ คอืพระตณัหงักร
สมัมาสมัพทุธเจา้ ๑ พระเมธงักรสมัมาสมัพทุธเจา้ ๑ พระสรณงักรสมัมาสมัพทุธ
เจา้ ๑ และพระทปัีงกรสมัมาสมัพทุธเจา้  ๑ พระชนิเจา้เหล่านัน้ เสดจ็อุบตัขิึน้ใน
กปัเดยีวกนั เหตุทีไ่มป่รากฏประวตัเิพราะมไิดท้รงพยากรณ์พระโพธสิตัวว์า่จะ
ไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ จงึไดร้บัการระบุเพยีงพระนามเทา่นัน้  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๑/๗๒๑) 

พระเมาลี : จอม,ยอด,ผมจุก ดงัคาํในเวสสนัตรชาดกทีช่าลกุีมารกราบทลูพระเจา้สญัชยั 
พระเจา้ตา ตอนอยูเ่ขาวงกตไวว้า่ พระมารดาทรงขมวดพระเมาล ีทรงไวซ้ึง่เหงือ่
ไคลทีพ่ระกจัฉะ  ทรงพระภษูาหนงัเสอื บรรทมเหนือแผน่ดนิและทรงบูชาไฟ (ข.ุ
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๓๓๘/๕๔๕,๒๘/๒๔๑๐/๕๕๗) ; เขยีน เมาฬ ีกม็ ี

พระโมคคลัลานะ : ด ูพระมหาโมคคลัลานเถระ 
พระยม : เทพเจา้ผูเ้ป็นใหญ่ประจาํโลกของคนตาย ดงัคาํในภรูทิตัตชาดก ทีน่าคกาณา

รฏิฐะ กล่าวไวว้า่ ◌้พวกเทพเจา้เหล่าน้ี    คอืทา้วธาดา วธิาดา วรณุ กุเวร โสมะ 
พระยม พระจนัทร ์ พระวายุ และพระอาทติย ์ต่างกบ็ชูายญัโดยวธิกีารต่างๆและ
ใหส้ิง่ทีน่่าใครทุ่กอยา่งแก่พวกพราหมณ์ผูส้าธยาย  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๐๗/
๓๒๓) 

พระยโสธราเถรี : เดมิชือ่วา่ พมิพา เป็นเจา้หญงิแหง่เทวทหนคร  เป็นพระราชบตุรขีองพระเจา้
สปุปพทุธะ  เป็นพระชายาของพระสทิธตัถะ  เป็นพระมารดาของพระราหุล 



 

๓๕๕๔ 
 

 

ต่อมาละการครองเรอืนแลว้บวชเป็นบรรพชติ   ยงัไมท่นัถงึกึง่เดอืน    กไ็ด้
บรรลุสจัจะ ๔  มชีือ่เรยีกว่าพระภทัทากจัจานา ปรนิิพพานอายุ ๗๘ ปี  ไดร้บั
เอตทคัคะดา้นบรรลุอภญิญาใหญ่ ดงัคาํวา่ ภทัทากจัจานาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิา
ทัง้หลายของเราผูบ้รรลุอภญิญาใหญ่ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๔๕/๓๑,ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๓๓๕/๔๙๘,๓๓/๔๒๖/๕๑๐,๓๓/๔๓๑/๕๑๐,๓๓/๔๓๔/๕๑๑) 

พระยาเจตราช : ชือ่พระราชาแห่งเมอืงเจตราช  เป็นเมอืงเจตราชเป็นมัง่คัง่สมบรูณ์    ชนบท
กม็ัง่คัง่กวา้งใหญ่ และเป็นเสน้เดนิทางไปเขาวงกต  เมือ่พระเวสสนัดร พระนาง
มทัร ี กณัหา และชาลกีุมารเดนิทางผา่นมา กส็นทนาทกัทาย และกนัแสงทีเ่หน็
กษตัรยิท์ ัง้ ๔ พระองคเ์ดนิเทา้  ดงัคาํในเวสสนัตรชาดกตอนหนึ่งวา่พระยาเจต
ราชทัง้หลายไดเ้หน็พระเวสสนัดรต่างกท็รงกนัแสงเขา้ไปเฝ้ากราบทลูถามวา่ขา้
แต่สมมตเิทพ    พระองคท์รงพระสาํราญ ปราศจากโรคาพาธหรอื    พระองคไ์ม่
มทีุกขห์รอื  พระราชบดิาของพระองคห์าพระโรคาพาธมไิดห้รอื ชาวกรุงสพีกีไ็ม่
มโีรคหรอกหรอื และทลูเชญิใหพ้ระเวสสนัดรใหค้รองราสสมบตัใินพระนครของ
ตน (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๗๙/๔๗๘,๒๘/๑๙๐๒/๔๘๒) 

พระยาโปริสาท : พระราชาทีก่นิเนื้อมนุษยเ์ป็นอาหาร จบัพระราชาหลายองค ์ เชน่ พระเจา้สตุ
โสมมาเพือ่กนิเป็นอาหารแต่ไดฟั้งธรรมจงึกลบัตวัยอมเลกิกนิเนื้อมนุษย ์ ดงัคาํ
ในสตุโสมจรยิาทีก่ล่าวไวว้า่ ในสมยัทีเ่ป็นพระเจา้สตุโสมถูกโปรสิาท(มนุษยก์นิ
คน)จบัตวัไปพือ่ทาํพลกีรรมแต่พระองคท์รงระลกึถงึขอ้ทีไ่ดส้ญัญากบัพราหมณ์
คนหนึ่งจงึขออนุญาต โปรสิาท(มนุษยก์นิคน)นัน้กลบัมาทาํธุระก่อนแลว้จะ
กลบัไป โปรสิาท(มนุษยก์นิคน)ไมเ่ชื่อ พระองคจ์งึใหส้จัจะวา่ จะกลบัมา เมือ่
ไดร้บัอนุญาตกลบัไปทาํธุระเสรจ็แลว้ พระองคก์ก็ลบัมาอกี โปรสิาท(มนุษยก์นิ
คน)ยอมเชือ่และรบัฟังคาํสอน จนกลบัตวัเป็นคนดดีงัเดมิ,ในเรือ่งชยทสิจรยิาก็
กล่าวถงึพระยาโปรสิาทเชน่กนั(ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๗๖/๗๕๕,๓๓/๗๗/
๗๕๕,๓๓/๗๘/๗๕๕,๓๓/๗๙/๗๕๕,๓๓/๘๐/๗๕๕,๓๓/๘๐/๗๕๕,๓๓/๘๑/
๗๕๖,๓๓/๘๔/๗๕๖,๓๓/๑๐๕/๗๗๑,๓๓/๑๐๖/๗๗๒,๓๓/๑๐๗/๗๗๒,๓๓/๑๐๘/
๗๗๒,๓๓/๑๐๙/๗๗๒,๓๓/๑๑๐/๗๗๒) 

พระยี่ภู่ : ทีน่อน, ฟูก  ดงัคาํในภกิขาปรมัปรชาดกทีกุ่ฎุมพทีลูถามพระราชาวา่ ขา้
พระองคไ์ดเ้หน็พระองคผ์ูท้รงเป็นสขุมุาลชาตปิระทบัอยูใ่นปรางคป์ราสาทอนั
ประเสรฐิเสดจ็บรรทมบนพระยีภู่่อนัสงูใหญ่เสดจ็จากแควน้มายงัปัจจนัตชนบท
เชน่กบัทีป่่าปราศจากน้ํา (ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๒๗๐/๔๖๕),ในมหานา
รทกสัสปชาดก กล่าวถงึพระเจา้วเิทหะเสดจ็เขา้ไปประทบันัง่บนราชอาสน์ ทีปู่



 

๓๕๕๕ 
 

 

ลาดดว้ยพระยีภู่่มสีมัผสัอ่อนนุ่ม   ณ ทีอ่นัสมควร (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๗๗/
๓๖๖) 

พระโยคาวจร : ผูห้ยัง่ลงสูค่วามเพยีร, ผูป้ระกอบความเพยีร, ผูม้คีวามเพยีร,ผูเ้จรญิภาวนาคอื
กาํลงัปฏบิตัสิมถกมัมฏัฐานและวปัิสสนากมัมฏัฐาน(มกัใชเ้รยีกพระภกิษุผูเ้รยีน
สมถะและวปัิสสนาแลว้ปฏบิตั)ิ ดงัคาํในเถรคาถาทีก่ลา่วไวว้า่  พระโยคาวจรมี
ปกตเิหน็เนื้อความทัง้สขุมุและละเอยีดยิง่นกัมปัีญญาฉลาดเฉียบแหลมประพฤติ
อ่อนน้อมถ่อมตนอยูเ่สมอปฏบิตัติามศลีของพระพทุธเจา้เป็นอาจณิ พงึบรรลุ
นิพพานไดโ้ดยไมย่าก  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๑๕/๑๘๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๔๗/๓๔,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๔๕๑/๔๙๐,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗๑/๓๒๙,๒๖/๒๑๒/๓๗๑,ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๒๔/๓๕,๓๑/๒๘/๔๑,๓๑/๒๐๓/๓๓๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๐/๑๗๓,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๔๔๒/๔๗๐) ; เข ียน โยคาพจร ก ็ม ี 

พระโยคี  : ฤษ,ี ผูป้ฏบิตัติามลทัธโิยคะ; ผูป้ระกอบความเพยีร ดงัคาํในมาลุงกยปุตตเถร
คาถากล่าวไวว้า่ พระโยคนีัน้พจิารณาเหน็รปู  โดยความเป็นของไมเ่ทีย่งเป็นตน้
หรอืแมเ้สวยเวทนาโดยทีก่เิลสมอีภชิฌาเป็นตน้เป็นไปไมไ่ด ้ กเิลสวฏัยอ่มสิน้ไป
ยอ่มก่อรากขึน้ไม่ได ้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๐๗/๔๗๔), หรอืดงัคาํในเขมาเถริ
ยาปทาน กลา่วไวว้า่ เชตวนัมหาวหิาร สะพรัง่ไปดว้ยแถวแหง่กุฎแีละมณฑป   
เรยีงรายไปดว้ยพระโยคผีูบ้าํเพญ็เพยีร (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๓๘/๔๓๒) 

พระรตสูภะ : ชือ่พระราชาองคห์น่ึงทีรุ่กขเทวดาโพธสิตัวช์ือ่วา่คนัธตนิทุกะแสดงธรรมถวาย
พระราชา กล่าวถงึไวว้า่ ความไมป่ระมาทเป็นทางไมต่าย ความประมาทเป็น
ทางแหง่ความตาย คนผูไ้มป่ระมาทชือ่วา่ยอ่มไมต่าย คนประมาทเหมอืนคนตาย
แลว้ความประมาทเกดิจากความมวัเมา ความเสือ่มเกดิจากความประมาท และ
เพราะความเสือ่มจงึเกดิการประทุษรา้ย ทา่นพระรตสูภะขอพระองคอ์ยา่ได้
ประมาทเลย  (ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๓๓/๕๘๙) 

พระรฏัฐปาละ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นบุตรแหง่ตระกลูหวัหน้าในถุลลโกฏฐตินิคม  ใน
แควน้กุรุ  ฟังธรรมแลว้  มคีวามเลื่อมใสในพระพทุธศาสนามาก  ลาบดิามารดา
บวช แต่ไมไ่ดร้บัอนุญาต  เสยีใจมาก และอดอาหารจะไดต้ายเสยี บดิามารดา 
จงึตอ้งอนุญาต ออบวชแลว้ ไมน่านกไ็ดส้าํเรจ็พระอรหตั  เคยสนทนากบัธรรม
เรือ่งธมัมุทเทส๔(คอื (๑) โลกอนัชรานําไป ไมย่ัง่ยนื (๒) โลกไมม่ผีูต้า้นทาน  ไม่
เป็นอสิระ (๓) โลกไมม่อีะไร เป็นของตน จาํตอ้งละสิง่ทัง้ปวงไป (๔) โลกพรอ่ง
อยู ่  เป็นนิตย ์ไมรู่จ้กัอิม่    เป็นทาสแหง่ตณัหา) กบัพระเจา้โกรพัยะ ไดร้บัยก
ยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในทางบวชดว้ยศรทัธา ดงัคาํทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัวา่ รฐับาล



 

๓๕๕๖ 
 

 

เลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูบ้วชดว้ยศรทัธา  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๓/
๓๖๑,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๐๑/๒๘) 

พระรตันตรยั : แกว้ ๓ ดวง,สิง่ทีม่คีา่และเคารพบชูาสงูสดุของพทุธศาสนิกชน ๓ อยา่ง คอื พระ
พทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์ เชน่ดงัคาํในชนวสภสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบั
อยูท่ีต่าํหนกัอฐิ   ในนาทกิคามไดท้รงพยากรณ์เหล่าชนผูเ้คยบาํรุงพระรตันตรยั
(อุบาสกอุบาสกิา)ทีล่่วงลบัดบัชพีไปแลว้    ในแควน้รอบๆคอื แควน้กาส ี ฯลฯ 
และแควน้สรุเสนะ    ในเรือ่งการอุบตั๑ิวา่คนโน้นเกดิ  ณ ทีโ่น้น คนโน้นเกดิ ณ   
ทีโ่น้น ชาวบา้นนาทกิคามมากกวา่ ๕๐ คนผูเ้คยบาํรุงพระรตันตรยัทีล่่วงลบัดบั
ชพีไปแลว้    เป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ ประการสิน้ไป
ปรนิิพพานในโลกนัน้  ไมห่วนกลบัมาจากโลกนัน้อกี(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕/๒,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๐๕,๑๐/๒๗๔/๒๐๕,๑๐/๒๗๔/๒๐๖,๑๐/๒๗๕/๒๐๖,๑๐/
๒๗๘/๒๐๙,๑๐/๒๗๙/๒๑๐,๑๐/๒๘๑/๒๑๒,๑๐/๒๙๐/๒๒๕,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/
๒๘๗/๖๐๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๔/๔๓๗,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๓/๖๑๒) 

พระรตันะ : 1.แกว้,ของวเิศษหรอืมคีา่มาก, สิง่ประเสรฐิ,สิง่มคีา่สงูยิง่ เชน่ พระรตันตรยั ดงั
คาํวา่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงมคีุณหาประมาณมไิด ้                   
กระทบกระทัง่ไดย้ากพระธรรมรตันะนี้ทรงตรสัไวด้แีลว้    ควรเรยีกใหม้าด ู
พระสงัฆรตันะผูป้ฏบิตัดิแีลว้ ไมม่ผีูอ้ื่นยิง่ไปกวา่ พระรตันะทัง้ ๓ น้ี ทุกอยา่ง
ลว้นอนัตรธานไปหมดแลว้ สงัขารทัง้ปวงเป็นสภาพวา่งเปล่าหนอ (ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๔๙/๗๑๘) 

 2.รศัม ี  ดงัคาํในสเุมธพุทธวงสต์อนหน่ึงวา่ พระมหามนีุทรงมพีระวรกายสงู ๘๘ 
ศอก  ทรงเปล่งรศัมสีวา่งไสวไปทัว่ทศิ  เหมอืนดวงจนัทรใ์นหมูด่าว พระรตันะ
ของพระองคแ์ผไ่ปตลอดโยชน์หน่ึงโดยรอบเหมอืนแกว้มณีของพระเจา้
จกัรพรรดแิผไ่ปโยชน์หน่ึง(ข.ุพทฺุธ.๓๓/๒๗/๖๔๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พระรตันะ หมายถงึพระรศัม ี  (ข.ุพทุธ.อ.  (บาล)ี 
๒๗/๒๙๓) 

พระรศัมี : แสงสวา่งทีพ่วยพุง่ออกจากจุดกลาง,แสงสวา่ง;เสน้ทีล่ากจากจุดศนูยก์ลางของ
วงกลมไปถงึเสน้รอบวง ดงัคาํในพทุธวงศ ์กล่าวไวว้า่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระ
นามวา่กสัสปะ  ตามพระโคตรผูส้งูสดุแหง่เทวดาและมนุษย ์ ทรงเป็นธรรมราชา    
มพีระรศัม ี (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/๗๑๑) หรอืดงัคาํในกถาวตัถุกล่าวไวว้า่ พระ
กายตามปกตขิองพระโพธสิตัว ์  ฉายพระรศัมอีอกไปวาหนึ่งโดยรอบ  (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๕,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๖/๒๔๒,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๓๔/
๖๑๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖/๔๔๕,๓๒/๒๑/๓๘๒,๓๒/๒๑/๔๖๖,๓๒/๒๗/



 

๓๕๕๗ 
 

 

๔๕๗,๓๒/๓๐/๔๒๙,๓๒/๔๓/๔๗๐,๓๒/๖๔/๕๓๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๔๐/
๔๐๕,๓๓/๑๙๗/๔๑๓,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๐๑/๔๒๗) 

พระราชกรณียกิจ : หน้าทีท่ีพ่ระราชาพงึกระทาํ ดงัเชน่คาํทีพ่ระเจา้พมิพสิารจอมทพัมคธรฐั 
รบัสัง่ใหกุ้ลบตุรในหมูบ่า้น ๘๐,๐๐๐ คนประชุมกนั ทรงสง่ราชทตูไปพบนายโสณ
โกฬวิสิะดว้ยพระราชกรณียกจิบางอยา่งดว้ยรบัสัง่วา่เราตอ้งการใหเ้จา้โสณะมา
หา หรอืดงัคาํทีก่ล่าวไวว้า่ พระเจา้ปเสนทโิกศลกาํลงัประทบัอยูท่ีก่รุงสาวตัถ ี มี
พระราชกรณียกจิดว่นบางประการเกดิขึน้ทีเ่มอืงสาเกต และในระหวา่งกรุงสาวตั
ถกีบัเมอืงสาเกตนัน้จะตอ้งต่อรถถงึเจด็ผลดั หรอืดงัคาํในนารทสตูร กล่าววา่ 
เมือ่พระนางภทัทาราชเทวสีวรรคตแลว้ พระเจา้มณุฑะกไ็มส่รงสนาน  ไมแ่ต่ง
พระองค ์ไมเ่สวยพระกระยาหาร ไมท่รงประกอบพระราชกรณียกจิ ซบอยูท่ีพ่ระ
ศพของพระนางตลอดคนืตลอดวนั (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๑,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๕๙/
๒๘๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙๒/๓๔๘,๑๓/๓๖๔/๔๔๙,๑๓/๔๔๖/๕๕๙,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๕๐/๘๒) 

พระราชกศุล : สิง่ทีด่ทีีช่อบของพระราชา,สิง่ทีด่งีามสว่นพระองคข์องพระเจา้แผน่ดนิ ดงัคาํใน
กฏูทนัตสตูรทีก่ล่าวถงึพระเจา้วชิติราชทรงมพีระราชศรทัธา ทรงเป็นทายก  
ทรงเป็นทานบด ี มไิดท้รง ปิดประต ู ทรงเป็นดุจโรงทานของสมณพราหมณ์ คน
กาํพรา้คนเดนิทาง วณิพก และยาจก ทรงบาํเพญ็พระราชกุศลอยูเ่นืองๆ (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓) 

พระราชชนนี : พระมารดาผูใ้หก้าํเนิดพระราชา,พระมารดาของพระมหากษตัรยิ,์แมพ่ระ
เจา้อยูห่วัดงัคาํในจนัทกุมารชาดก ทีก่ล่าวถงึจนัทกุมารและสรุยิกุมาร เสวย
กระยาหารทีป่รุงดว้ยรสเนื้อทีช่า่งสนานใหส้รงสนานดแีลว้ประดบักุณฑลไลท้า
กฤษณาและจุรณแก่นจนัทน์ถูกนําไป ทาํความเศรา้โศกพระหฤทยัใหแ้ก่พระราช
ชนนี (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๕๖/๓๔๘) 

พระราชดาํรสั : คาํพดูของพระมหากษตัรยิ ์ ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระเจา้พมิพสิารทรงจบัพระ
สวุรรณภงิคารหลัง่น้ําน้อมถวายแดพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยพระราชดาํรสัวา่   
หมอ่มฉนัขอถวายอุทยานเวฬุวนันัน้แดภ่กิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้เป็นประมขุ 
พระพทุธเจา้ขา้ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๕๙/๗๑) 

พระราชทรพัย  ์: ทรพัยส์นิของพระราชา,สิง่ทีม่คีา่ของพระมหากษตัรยิ ์ ดงัคาํในจงักสีตูรที่
กล่าวไวว้า่ พราหมณ์ชือ่จงักปีกครองบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะ ซึง่มปีระชากร
และสตัวเ์ลีย้งมากมาย มพีชืพนัธุธ์ญัญาหารและน้ําหญา้อุดมสมบรูณ์เป็นพระ
ราชทรพัยท์ีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลพระราชทานปนูบาํเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๒/๕๓๐) 



 

๓๕๕๘ 
 

 

พระราชนิเวศน์ : ทีอ่ยู,่บา้น,วงัของพระราชา ดงัคาํในมหาสทุสัสนสตูร กล่าวถงึ  วสิสกุรรม
เทพบตุรไดเ้นรมติพระราชนิเวศน์ชือ่ธรรมปราสาทถวายพระเจา้มหาสทุสัสนะ  
ดา้นทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกยาว  ๑ โยชน์  ดา้นทศิเหนือและทศิใตก้วา้ง
กึง่โยชน์ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๕๕/๑๙๐,๑๐/๒๕๖/๑๙๐),หรอืดงัคาํในฆฏกิารสตูร 
กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กสัสปะ ผูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธ
เจา้ทรงครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีรเสดจ็เขา้ไปยงัพระราชนิเวศน์ของพระ
เจา้กาสพีระนามวา่กกิ ี ประทบันัง่บนพทุธอาสน์ทีป่ลูาดไวแ้ลว้พรอ้มดว้ยภกิษุ
สงฆ ์(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๗/๓๔๓) 

พระราชปฏิสนัถาร : การทีพ่ระราชาทกัทายปราศรยัแขกผูม้าหาดงัคาํในปรนิิพพานสตูรและ
จกักวตัตอิจัฉรยิสตูร กล่าวถงึความอศัจรรยข์องพระเจา้จกัรพรรดไิวว้่า ถา้พระ
เจา้จกัรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในขตัตยิบรษิทันัน้   แมเ้พยีงมพีระราช
ปฏสินัถารกม็ใีจยนิด ี ขตัตยิบรษิทัยงัไมเ่ตม็อิม่เมือ่พระเจา้จกัรพรรดทิรงนิ่ง(ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๒๐๙/๑๕๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๐/๑๙๘) 

พระราชประเพณี : สิง่ทีนิ่ยมถอืประพฤตปิฏบิตัสิบื ๆ กนัมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม 
หรอืจารตีประเพณี,ขอ้ปฏบิตัขิองพระราชาเชน่ดงัคาํในเสลสตูรทีพ่ราหมณ์ทลู
พระผูม้พีระภาคตอนหน่ึงวา่ ขา้แต่พระโคดม ขอเชญิพระองคข์ึน้ครองราชย ์เป็น
พระเจา้จกัรพรรดจิอมมนุษยต์ามพระราชประเพณีทีก่ษตัราธริาชโดยพระชาตไิด้
เสวยราชยม์หีมูเ่สวกามาตยเ์สดจ็ตามพระองคเ์ถดิ,ในเตสกุณชาดกนกเวสสนัตร
กล่าววา่ พระราชาพงึทรงหา้มการตรสัคาํไมจ่รงิ ความโกรธ  ความหรรษารา่เรงิ
ต่อแต่นัน้พงึตรสัสัง่ใหท้าํราชกจิบณัฑติทัง้หลายกล่าววา่ นัน้เป็นพระราช
ประเพณี (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๖,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๕๕๙/๖๓๖,ข.ุเถร.(ไทย) 
๒๖/๘๒๓/๔๗๗,ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๒/๕๙๕) 

พระราชมณเฑียร : เรอืนหลวง,วงั,ทีอ่ยูข่องพระราชา ดงัคาํในชยทัทสิชาดก กล่าวไวว้า่ พระ
เจา้ชยัทศินัน้รอดพน้จากเงือ้มมอืของยกัษ์โปรสิาทแลว้ทรงรบีเสดจ็ไปยงัพระ
ราชมณเฑยีรของพระองค ์  ทรงหวงัจะปลดเปลือ้งกตกิาในการทีจ่ะใหท้รพัยแ์ก่
พราหมณ์ รบัสัง่เรยีกหาอลนีสตัตุราชบตุรเขา้มาเฝ้า (ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) ๒๗/
๗๑/๕๔๙) 

พระราชฤๅษี : ฤษทีีเ่คยเป็นพระราชา เชน่ พระเวสสนัดร ตอนไปอยูเ่ขาวงกต ทา้วสกักะตรสั
เรยีกวา่ราชฤาษ ี ดงัคาํวา่ ขา้แต่พระราชฤๅษ ี    หม่อมฉนัเป็นทา้วสกักะจอม
เทพ มาในสาํนกัของพระองค ์ ขอพระองคท์รงเลอืกรบัพร หมอ่มฉนัขอถวายพร  
๘ ประการแก่พระองค ์ หรอืพระเจา้ทฬัหเนม ิ  ดงัคาํในจกักวตัตสิตูรกล่าวไวว้า่ 
พระเจา้ทฬัหเนมทิรงสัง่สอนพระกุมารผูเ้ป็นพระราชโอรสองคใ์หญ่ในเรือ่งการ



 

๓๕๕๙ 
 

 

ครองราชยเ์รยีบรอ้ยแลว้    ทรงโกนพระเกศาและพระมสัสทุรงครองผา้กาสาว
พสัตรเ์สดจ็ออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ  เมือ่พระราชฤๅษผีนวชได ้๗ 
วนั จกัรแกว้อนัเป็นทพิยไ์ดอ้นัตรธานไป (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๘๓/๖๑,๑๑/๘๕/
๖๓,๑๑/๙๐/๖๖,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๒๙๒/๕๓๘) 

พระราชวงศ  ์: ตระกลูของพระราชา เชน่ราชวงศพ์ระรว่ง ราชวงศบ์า้นพลหูลวง; ตาํแหน่ง
เจา้นายในเมอืงประเทศราชฝ่ายเหนือ เรยีกว่าเจา้ราชวงศ ์ ดงัคาํในคงัคมาล
ชาดก พระเจา้พรหมทตัทรงหา้มพระราชชนนีวา่ ขอเดชะเสดจ็แม ่  จง
ทอดพระเนตรผลในปัจจุบนัเถดิ น้ีเป็นผลแหง่ขนัตแิละโสรจัจะ พวกหมอ่มฉนั
พรอ้มทัง้พระราชวงศแ์ละเสนาอาํมาตย ์ ไหวท้า่นผูท้ีช่นทัง้ปวงไหวแ้ลว้,ในวธิรุ
ชาดกกล่าวไวว้า่ ราชเสวกพงึเวน้ไกลซึง่ทตูผูท้ีพ่ระราชาฝ่ายปรปักษ์สง่มาเพือ่
ความลบั    พงึดแูลแต่เฉพาะพระราชวงศเ์ทา่นัน้,หรอืดงัคาํในเวสสนัตรชาดก
กล่าวถงึชาวสพีกีราบทลูวา่    ขา้แต่พระเจา้กรุงสญชยั  ทาํไม พระเวสสนัดร
พระโอรสผูเ้ป็นพระราชาโดยสบืพระราชวงศข์องพระองคน้ี์ผูผ้ดุงรฐัใหเ้จรญิแก่
ชาวกรุงสพีจีงึพระราชทานพญาคชสารไป(ข.ุชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๔๓/๒๙๒,ข.ุ
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๐๑/๔๑๙,๑๖๘๒/๔๕๒) 

พระราชวงั : ทีอ่ยูข่องพระมหากษตัรยิ,์ ถา้เป็นทีอ่ยูข่องเจา้นาย เรยีกวา่วงั ดงัคาํในชวีกวตัถุ 
กล่าวไวว้า่ เมือ่พระเจา้อภยัราชกุมาร เสดจ็ตอนเชา้พบทารกอยูข่า้งทาง ทราบ
วา่ยงัมชีวีติอยู ่จงึตรสัวา่  ถา้เชน่นัน้ จงนําทารกไปในพระราชวงัของเรามอบให้
แมน่มดแูล (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๒๘/๑๘๑), หรอืดงัคาํในมหาปทานสตูร กล่าวถงึพระ
วปัิสสรีาชกุมารไวว้า่ ถา้เสดจ็ออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติจะไดเ้ป็น
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลสในโลก (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓/๑๕) 

พระราชศรทัธา : ความศรทัธาของพระราชา, ความเชือ่สว่นพระองค ์ ดงัคาํในกฏูทนัตสตูร 
กล่าวถงึคุณลกัษณะของพระเจา้มหาวชิติราช เชน่ พระองคท์รงมพีระราชศรทัธา  
ทรงเป็นทายก  ทรงเป็นทานบด ีมไิดท้รง ปิดประตทูรงเป็นดุจโรงทานของสมณ
พราหมณ์  คนกาํพรา้คนเดนิทาง  วณิพก  และยาจก ทรงบาํเพญ็พระราชกุศล
อยูเ่นืองๆ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓,๙/๓๔๔/๑๔๐,๙/๓๔๔/๑๔๑) 

พระราชเสาวนีย  ์: คาํสัง่ของพระราชนีิ ดงัทีพ่ระนางสุภทัทาเทวตีรสัแก่นางสนมวา่ มาเถดิ เธอ
ทัง้หลายจงอาบน้ําสระผม ห่มผา้สเีหลอืง    นานแลว้ทีเ่ราไดเ้ขา้เฝ้าพระเจา้มหา
สทุสัสนะ เราจะไปเขา้เฝ้าพระองคอ์กี พวกพระสนมทลูรบัสนองพระราชเสาวนยี์
แลว้อาบน้ําสระผม    หม่ผา้สเีหลอืงเขา้ไปเฝ้าพระนางสภุทัทาเทวถีงึทีป่ระทบั,
หรอืดงัคาํในปิยชาตกิสตูร กล่าววา่ พระนางมลัลกิาเทวรีบัสัง่เรยีกพราหมณ์ชือ่
นาฬชิงัฆะมาตรสัวา่ มาเถดิ  ทา่นพราหมณ์ ทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค



 

๓๕๖๐ 
 

 

ถงึทีป่ระทบั, นาฬชิงัฆพราหมณ์รบัพระราชเสาวนียแ์ลว้ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคถงึทีป่ระทบั)   (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๕/๑๙๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๕/๔๓๗) 

พระราชอาชญา : อาํนาจ,โทษ ดงัคาํในมธุรสตูร ทีพ่ระมหากจัจายนเถระกล่าวกบัพระเจา้โกรพั
ยะ เกีย่วกบัเรือ่งการจบัโจรไวว้า่ มหาบพติร    พระองคท์รงเขา้พระทยัความขอ้
นัน้วา่อยา่งไร  กษตัรยิใ์นโลกน้ีพงึตดัชอ่งยอ่งเบา ปลน้เรอืนหลงัเดยีว ดกัจี้
ในทางเปลีย่ว เป็นชู ้    ถา้ราชบุรุษทัง้หลายจบัเขาไดแ้ลว้ พงึแสดงวา่ ขอเดชะ 
ผูน้ี้เป็นโจรประพฤตผิดิต่อพระองค ์ พระองคท์รงประสงคจ์ะลงพระราชอาชญา
สถานใดแก่โจรนัน้ ขอจงทรงโปรดใหล้งพระราชอาชญาสถานนัน้เถดิ พระเจา้
มธุระอวนัตบีตุร กต็รสัวา่ใหล้งโทษ เชน่ ประหารใหผ้า่อก ใหเ้นรเทศ  หรอืทาํ
ตามสมควรแก่เหตุ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๑/๓๘๘),หรอืดงัคาํในทหรสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ นรชนไมค่วรดถููกดหูมิน่กษตัรยิผ์ูถ้งึพรอ้มดว้ยชาตติระกลูผูเ้ป็น
อภชิาต ิ ผูม้ยีศวา่ยงัทรงพระเยาว ์ เพราะพระองคไ์ดเ้สวยราชสมบตัแิลว้ เป็น
กษตัรยิจ์อมมนุษยท์รงพโิรธแลว้จะลงพระราชอาชญาอยา่งหนกัแก่เขาได ้ (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๑๒/๑๒๘) 

พระราชอาณาเขต : เขตแดนในอาํนาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ ดงัคาํในกฏูทนัตสตูร กล่าว
ไวว้า่ พราหมณ์ปุโรหติจงึกราบทลูพระเจา้วชิติราชว่า   ถา้เช่นนัน้    ขอพระองค์
โปรดรบัสัง่ใหเ้ชญิเจา้ผูค้รองเมอืงทีอ่ยูใ่นนิคมและอยูใ่นชนบททัว่พระราชอาณา
เขตของพระองค ์(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๓๙/๑๓๒,๙/๓๓๙/๑๓๓) 

พระราชอาณาจกัร : เขตแดนทีอ่ยูใ่นอาํนาจปกครองของประเทศหน่ึง ๆ;อาํนาจปกครองทาง
บา้นเมอืง, คูก่บั ศาสนจกัร ซึง่หมายความวา่ อาํนาจปกครองทางศาสนา ดงัคาํ
ในกฏูทนัตสตูรกล่าวไวว้า่พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาสุทสัสนะผูท้รงธรรม
ครองราชยโ์ดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผน่ดนิ มมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต ทรง
ไดร้บัชยัชนะ  มพีระราชอาณาจกัรมัน่คง    สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการหรอื
ดงัคาํในกณัณกตัถลสตูร  วฑิฑูภเสนาบดตีอบ กล่าวตอบพระอานนทไ์วว้า่ พระ
ราชอาณาจกัรของพระเจา้ปเสนทโิกศลมปีระมาณเท่าใดและในพระ
ราชอาณาจกัรใด พระเจา้ปเสนทโิกศลครองราชยเ์ป็นอสิราธบิดใีนพระ
ราชอาณาจกัรนัน้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓/๑๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๙/๑๕๙,๑๓/
๓๘๑/๔๖๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๐๒/๔๒๘) 

พระราชอาสน์ : พระทีน่ัง่,เครือ่งปรูองนัง่ของพระราชา ดงัคาํในทุตยิโกสลสตูร กล่าวไวว้า่ 
พระเจา้ปเสนทโิกศลเสดจ็ลกุขึน้จากพระราชอาสน์  ถวายอภวิาทพระผูม้พีระ
ภาค ทรงทาํประทกัษณิแลว้เสดจ็กลบัไป  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๐/๘๐) 



 

๓๕๖๑ 
 

 

พระราชอิสริยยศ : ยศอนัยิง่ใหญ่, ยศทีแ่สดงถงึความยิง่ใหญ่ หมายถงึสกุลยศของพระ
ราชวงศท์ีถ่อืกาํเนิดมาวา่มยีศทางขตัตยิราชสกุล  ดงัคาํในกฏูทนัตสตูรทีก่ล่าว
ไวว้า่ พระเจา้วชิติราชทรงมกีองทหารทีเ่ขม้แขง็  ประกอบดว้ยกองทพั  ๔  
เหล่า อยูใ่นระเบยีบวนิยั  คอยรบัพระบญัชามพีระบรมเดชานุภาพดงัจะเผา
ผลาญขา้ศกึไดด้ว้ยพระราชอสิรยิยศ  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓,๙/๓๔๔/๑๔๐) 

พระราชอทุยาน : สวนของพระราชา,อุทยานของพระเจา้แผน่ดนิ ในพรหมชาลสตูร กล่าวไวว้า่ 
พระผูม้พีระภาคเสดจ็เขา้ประทบัแรม  ณ  พระตาํหนกัหลวงในพระราชอุทยาน
อมัพลฏัฐกิาพรอ้มกบัภกิษุสงฆ ์ หรอืดงัเชน่คาํในมหาสทุสัสนสตูร กล่าวถงึพระ
เจา้มหาสทุสัสนะเสดจ็ประพาสพระราชอุทยานพรอ้มดว้ยหมูจ่ตุรงคนีิเสนา (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๒/๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๕๒/๑๘๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๓/๓๖๑,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๕๙/๓๐๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๒/๔๙๙,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๗๕๔/๒๙๑,ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒/๖๓๓) 

พระราชโอรส : ลกูชายของพระมหากษตัรยิ ์ ดงัคาํในมหาปทานสตูร กล่าวถงึกฎธรรมดาของ
พระโพธสิตัวไ์ว ้๑๖  ประการ เชน่ เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์อง
พระมารดา ยงัไม่ทนัสมัผสัแผน่ดนิ เทพบุตร  ๔    องคช์ว่ยกนัประคองพระ
โพธสิตัวไ์ปไวเ้บือ้งพระพกัตรข์องพระมารดาแลว้กราบทลูวา่ โปรดพอพระทยั
เถดิ   พระเทว ีพระราชโอรสของพระองคท์ีเ่สดจ็อุบตัขิึน้เป็นผูม้ศีกัดิใ์หญ่ ขอ้น้ี
เป็นกฎธรรมดาในเรือ่งนี้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘/๑๓),ในจกักวตัตสิตูร กล่าวไวว้า่ 
พระเจา้ทฬัหเนมมิพีระราชโอรสมากกวา่  ๑,๐๐๐  องค ์  ซึง่ลว้นแต่กลา้หาญ มี
รปูทรงสมเป็นวรีกษตัรยิ ์    สามารถยํ่ายรีาชศตัรไูดห้รอืดงัคาํในมฆเทวสตูร 
กล่าวถงึพระราชโอรสของพระเจา้มฆเทวะ    ครัน้พระราชทานบา้นสว่ยแก่ชา่ง
กลับก    และทรงพรํ่าสอนพระราชกุมารผูเ้ป็นโอรสองคใ์หญ่ ในการครองราช
สมบตัใิหด้แีลว้ ทรงปลงพระเกศาและพระมสัส ุ   ทรงนุ่งห่มผา้กาสาวพสัตรแ์ลว้
เสดจ็ออกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติอยูใ่นมฆเทวอมัพวนั   (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๘๑/๖๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑๐/๓๗๕) 

พระราชา : พระเจา้แผน่ดนิ,พระมหากษตัรยิ,์ผูใ้หห้มูช่นยนิด ี ดงัคาํในอคัคญัญสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เพราะเหตุทีส่ตัวน์ัน้อนัมหาชนสมมต(แต่งตัง้)ฉะนัน้คาํแรกวา่  
มหาสมมต มหาสมมต   จงึเกดิขึน้ เพราะเหตทุีส่ตัวน์ัน้เป็นใหญ่ แหง่ทีน่า
ทัง้หลาย ฉะนัน้ คาํที ่๒ วา่  กษตัรยิ ์กษตัรยิ ์จงึเกดิขึน้ เพราะเหตุทีส่ตัวน์ัน้ให้
ชนเหล่าอื่นยนิดไีดโ้ดยชอบธรรม  ฉะนัน้  คาํที ่๓ วา่  ราชา ราชา จงึเกดิขึน้ 
ดว้ยเหตุดงักล่าวมานี้ จงึไดเ้กดิมแีวดวง  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๗/๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๔๑/๕๗,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒/๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๖๐/๔๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๖๗/



 

๓๕๖๒ 
 

 

๑๖๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๕/๗๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๗/๒๒๔,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๕/
๑๒๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๓/๕๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๖๐/๘๙,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๑๐๑/๓๔๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๓,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๓๔๐/๑๕๓,ข.ุม.
(ไทย) ๒๙/๑๕๐/๔๐๖,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐/๔๕๖) 

พระราชากาลี : พระเจา้เอกราช  พระราชาองคน้ี์ เชือ่คาํปุโรหติขัณัฑหาละ จงึจบัมเหส ีราช
กุมาร เป็นตน้มดัแลว้ทาํพธิบีชูายญั เพราะเหตุทีท่าํอยา่งนี้  ทา้วสกักะจงึตรสั
เรยีกเชน่นี้ ดงัคาํในจนัทกุมารชาดกทีท่า้วสกักะตรสัแก่พระเจา้เอกราชวา่ 
พระราชากาล ี ทา่นเคยเหน็ทีไ่หน คนทีป่รารถนาสวรรคต์อ้งฆา่บุตร ภรรยา    
เศรษฐ ี    และคหบดผีูไ้มค่ดิประทุษรา้ย  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๓๙/๓๖๑,๒๘/
๑๑๔๐/๓๖๑) 

พระราชามหากษตัริย  ์: พระราชาทีไ่ดร้บัมรูธาภเิษก เชน่ พระเจา้ปเสนทโิกศล 
หรอืพระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิุตรแหง่แควน้มคธ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๕๗/๓๙๓,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๙/๙,๑๓/๑๐๖/๑๑๓,๑๓/๔๐๘/๕๐๘,๑๓/๔๔๔/๕๕๕,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๕,ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๘๙/๒๗๑,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๔๓๒/๒๔๘) 

  คาํวา่ มรูธาภเิษก ในทีน้ี่หมายถงึพธิหีลัง่น้ํารดพระเศยีรในการพระราชพธิี
ราชาภเิษก  (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕  หน้า  ๖๕๔) 

พระราชินี : พระมเหส ี ดงัคาํในมหาปทานสตูร ทีน่ายสารถทีลูแก่วปัิสสรีาชกุมาร ผูเ้หน็คน
ตายขา้งทาง ไวว้า่ ทัง้พระองคแ์ละขา้พระองคล์ว้นแตต่อ้งตายเป็นธรรมดา หนี
ไมพ่น้  พระเจา้ขา้ พระเจา้แผน่ดนิ พระราชนีิ หรอืพระประยรูญาตอิื่นๆ  จะไม่
ทรงพบเหน็พระองค ์ แมพ้ระองคก์จ็ะไมท่รงพบเหน็พระเจา้แผน่ดนิ พระราชนีิ 
หรอืพระประยรูญาตอิื่นๆ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๕๐/๒๗,๑๐/๕๑/๒๘) 

พระราโชวาท : คาํสัง่สอนของพระราชา ใชว้า่พระบรมราโชวาท ดงัคาํในจกักวตัตสิตูรกล่าวไว้
วา่ พระราชาทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษใ์นทศิตะวนัออก  พากนัเสดจ็มาเฝ้าแลว้
กราบทลู(พระเจา้จกัรพรรดทิฬัหเนม)ิอยา่งนี้วา่ ขอเดชะ    มหาราชเจา้ 
พระองคโ์ปรดเสดจ็มาเถดิ  ขอรบัเสดจ็พระองคร์าชสมบตัขิองหมอ่มฉนัเป็นของ
พระองค ์  โปรดประทานพระราโชวาทเถดิ พระเจา้ขา้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๘๕/
๖๓,๑๑/๘๗/๖๔) 

พระราธาเถรี : ชือ่พระมหาสาวกิาองคห์น่ึงของพระพทุธเจา้นามวา่ปทุมะเป็นอคัรสาวกิาเบือ้ง
ขวา ดงัคาํวา่ พระราธาเถรแีละพระสุราธาเถรเีป็นพระอคัรสาวกิาของพระปทุม
พทุธเจา้ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๓๒) 



 

๓๕๖๓ 
 

 

พระรามบณัฑิต : ชือ่พระโอรสของพระเจา้ทศรถ มน้ีองชายชื่อว่าพระลกัษณ์และน้องสาวชือ่วา่
สดีา เจรญิมรณสัสต ิ ระลกึความตายอยูเ่นืองๆ  ไมเ่ศรา้โศกถงึพระราชบดิาที่
สวรรคต ดงัคาํในทสรถชาดก ทีพ่ระรามบณัฑติกล่าววา่ มานี่    พอ่ลกัษณ์และ
แมส่ดีา เจา้ทัง้ ๒ จงลงน้ํา น้องภรตนี้กล่าวอยา่งนี้วา่ พระเจา้ทศรถสวรรคตแลว้ 
ภรตกุมารถามรามบณัฑติวา่ เจา้พีร่าม เพราะอานุภาพอะไร เจา้พีจ่งึไมท่รง
เศรา้โศกถงึเหตุทีค่วรเศรา้โศก  ความทกุขจ์งึไมค่รอบงาํเจา้พี ่  เพราะทรงสดบั
วา่ ทลูกระหมอ่มพอ่สวรรคตแลว้ พระรามบณัฑติประกาศความไมเ่ทีย่งวา่ 
บรรดาคนทัง้หลายผูพ้รํ่าเพอ้ถงึอยูเ่ป็นอนัมาก  ไมม่สีกัคนหนึ่งทีส่ามารถจะ
รกัษาชวีติไวไ้ด ้ วญิญชูนคนมปัีญญาจะพงึยงัตนใหเ้ดอืดรอ้นเพือ่อะไรเล่า(ข.ุชา.
เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๙๖/๓๖๙) 

พระรามาเถรี : ชือ่พระมหาสาวกิาองคห์น่ึงพระพระพทุธเจา้นามวา่สเุมธะเป็นอคัรสาวกิาเบือ้ง
ขวา  ดงัคาํใน สเุมธพทุธวงศว์่า พระรามาเถรแีละพระสรุามาเถรเีป็นพระอคัร
สาวกิา,และอกีองคห์น่ึงชือ่เหมอืนกนั แต่เป็นอคัรสาวกิาเบือ้งขวาของ
พระพทุธเจา้นามวา่เวสสภ ู ดงัคาํวา่ พระเถระนามวา่อุปสนัตะเป็นพระอุปัฏฐาก 
ของพระชนิเจา้พระนามวา่เวสสภ ู ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ พระรามาเถรแีละ
พระสมาลาเถรเีป็นอคัรสาวกิา ตน้ไมเ้ป็นทีต่รสัรูข้องพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ 
(ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๔/๖๔๘,๓๓/๒๓/๗๐๐) 

พระราหลุ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นโอรสของเจา้ชายสทิธตัถะ ความพระพทุธเจา้เสดจ็
กรุงกบลิพสัดุร์าหุลกุมารเขา้เฝ้าทลูขอทายาทสมบตัติามคาํแนะตาํของพระ
มารดา พระพทุธเจา้จะประทานอรยิทรพัย ์ จงึใหพ้ระสารบีุตรบวชราหุลเป็น
สามเณรนบัเป็นสามเณรองคแ์รกในพระพทุธศาสนาต่อมาไดอุ้ปสมบทเป็นภกิษุ
ไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในทางเป็นผูใ้ครต่่อการศกึษา ดงัคาํทีพ่ระพทุธเจา้
ตรสัวา่   ราหุลเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา    ผูใ้ครต่่อการศกึษา (องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๐๙/๒๘) 

  อรรถกถาวา่ พระราหุลปรนิิพพานในสวรรคช์ัน้ดาวดงึสก่์อนพทุธปรนิิพพาน
และก่อนการปรนิิพพานของพระสารบีุตร (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๘๕/๘๙,ข.ุอป.
(ไทย)๓๓/๑๐๐/๓๙๙,๓๓/๑๐๑/๓๙๙,๓๓/๑๒๔/๔๐๓,๓๓/๑๕๔/๔๐๘,๓๓/๓๙๑/
๔๔๐) 

พระเรวตะ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง ทา่นเป็นบตุรพราหมณ์ชือ่วงัคนัตะ มารดาชือ่นางสาร ี 
เป็นน้องชายคนสดุทอ้งของพระสารบีุตรบวชอยูใ่นสาํนกัของพวกอยูป่่า
(อรญัวาส)ี บาํเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่าไมต้ะเคยีนประมาณ ๓ เดอืนเศษ กไ็ด้
สาํเรจ็พระอรหตั  ไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะในทางอยูป่่า ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระ
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ภาคตรสัวา่ เรวตขทริวนิยะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร  
(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๐๓/๒๑, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘๙/๓๐๑,๓๓/๙๑/๓๐๑) 

พระโรคาพาธ : ความเจบ็ไข ้ ดงัคาํในวสัสงัวุตถสตูรทีภ่กิษุรปูหนึ่งมากรุงกบลิพสัดุ ์ แลว้ไดต้อบ
คาํถามแก่เจา้ศากยะทีเ่ขา้มาเยีย่มแลว้สอบถามถงึพระผูม้พีระภาคทีป่ระทบัอยู ่
ณ กรุงสาวตัถ ีดว้ยถวายพระพรวา่ ขอถวายพระพร    มหาบพติร พระผูม้พีระ
ภาคไมม่พีระโรคาพาธ และมพีระพลานามยัแขง็แรงอยู ่คาํน้ี มปีรากฏหลายแหง่ 
ใชว้่า โรคาพาธ สาํหรบับุคคลทัว่ไป(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๔๘/๕๗๑)   

พระลกัษณะอนัประเสริฐ : พระลกัษณะ ๓๒ ประการของพระผูม้พีระภาค ดงัคาํทีพ่ระอนัน
สงัสาวกเถระ กล่าวไวว้า่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูม้พีระฉววีรรณดงัทองคาํกาํลงั
เสดจ็ไปในระหวา่งรา้นตลาด มลีกัษณะอนัประเสรฐิ  ๓๒ ประการ พระอนัน
สงัสาวกเถระ   (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๕๖/๑๔๒)  

  ลกัษณะอนัประเสรฐิ  ๓๒ ประการ อนัไดแ้ก่ (๑)  มพีระบาทราบเสมอกนั 
(๒)  พืน้ใตพ้ระบาททัง้  ๒  มจีกัรปรากฏขา้งละ  ๑,๐๐๐  ซี ่  มกีงและดุมมี
สว่นประกอบครบบรบิรูณ์ทุกอยา่ง  (๓)  ทรงมสีน้พระบาทยาว(๔)  มอีงคุลยีาว 
(๕)  ทรงมฝ่ีาพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม  (๖)ทรงมลีายดุจตาขา่ยทีฝ่่าพระ
หตัถแ์ละฝ่าพระบาท(๗)ทรงมพีระบาทเหมอืนสงัขค์วํ่า (๘) ทรงมพีระชงฆเ์รยีว
ดุจแขง้เนื้อทราย (๙) เมือ่   ประทบัยนื  ไมต่อ้งทรงกม้กท็รงลบูคลาํถงึพระชานุ
ไดด้ว้ยพระหตัถท์ัง้ ๒ ได(้๑๐) ทรงมพีระคุยหฐานเรน้อยูใ่นฝัก(๑๑) ทรงมพีระ
ฉวรีรณงดงามดุจหุม้ดว้ยทองคาํ(๑๒)ทรงมพีระฉววีรรณละเอยีดจนละอองธุลไีม่
เกาะตดิพระวรกาย(๑๓)ทรงมพีระโลมชาตงิอกเสน้เดยีวในแต่ละขมุ (๑๔)  ทรง
มพีระโลมชาตสิเีขม้เหมอืนดอกอญัชนัขดเป็นลอนเวยีนขวามปีลายตัง้ขึน้  (๑๕) 
ทรงมพีระวรกายตรงดุจกายพรหม (๑๖)  ทรงมพีระมงัสะพนูเตม็ในที ่  ๗  แหง่  
(คอื  หลงัพระหตัถท์ัง้  ๒  หลงัพระบาททัง้  ๒  พระองัสะทัง้๒  และ  ลาํพระ
ศอ)  (๑๗) ทรงมสีว่นพระวรกายบรบิรูณ์ดุจกึง่กายท่อนหน้าของพญาราชสหี ์
(๑๘)  ทรงมพีระปฤษฎางคเ์ตม็เรยีบเสมอกนั (๑๙) ทรงมพีระวรกายเป็น
ปรมิณฑลดุจปรมิณฑลตน้ไทร พระกายสงูเทา่กบัวาของพระองค(์๒๐)ทรงมพีระ
ศอกลมงามเตม็เสมอ (๒๑) ทรงมเีสน้ประสาทสาํหรบัรบัรสพระกระยาหารได้
อยา่งด ี (๒๒) ทรงมพีระหนุดุจคางราชสหี ์ (๒๓)  ทรงมพีระทนต ์ ๔๐ ซี ่ (๒๔)  
ทรงมพีระทนต ์   เรยีบเสมอกนั(๒๕)ทรงมพีระทนตไ์มห่่างกนั(๒๖) ทรงมพีระ
เขีย้วแกว้ขาวงาม (๒๗)  ทรงมพีระทนตเ์รยีบเสมอกนั (๒๘) ทรงมพีระสรุเสยีง
ดุจเสยีงพรหม  ตรสัมสีาํเนียงดุจนกการเวก  (๒๙)  ทรงมพีระเนตรดาํสนิท  
(๓๐)  ทรงมดีวงพระเนตรแจม่ใสดุจลกูโคเพิง่คลอด (๓๑) ทรงมพีระอุณาโลม



 

๓๕๖๕ 
 

 

ระหวา่งพระโขนงสขีาวอ่อนเหมอืนนุ่น(๓๒)ทรงมพีระเศยีรงดงามดุจประดบัดว้ย
กรอบพระพกัตร ์ (ท.ีปา.  (ไทย) ๑๑/๑๙๙/๑๒๓-๑๒๗) 

  คาํน้ีมปีรากฏในหลายแหง่ เชน่ ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๒/๒๗๗,๓๒/๒๐/
๕๔๖,๓๒/๒๖/๒๗๙,๓๒/๓๐/๒๒๐,๓๒/๓๒/๓๑๒,๓๒/๓๔/๔๘๘,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๑/๑๘๔,๓๓/๓/๒๓๗,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๓๑/๒๘๓, ๓๓/๑๖/๕๕๘,๓๓/๒๒/
๗๙,๓๓/๒๓/๖๖๐,๓๓/๒๓/๖๙๔; ดมูหาปทานสตูร และลกัขณสตูร ประกอบ  

พระโลกนาถ : ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ของโลก, ทางพระพทุธศาสนา หมายถงึพระพทุธเจา้ ดงัคาํในปารา
ปรยิเถรคาถาพระปาราปรยิเถระผูเ้ป็นสมณะมจีติแน่วแน่เป็นอารมณ์เดยีว ชอบ
สงดั นัง่เจรญิฌานอยูใ่นป่าใหญ่ในฤดดูอกไมผ้ล ิ    ไดม้คีวามคดิวา่ เมือ่พระ
โลกนาถซึง่เป็นบุรุษผูส้งูสดุ ยงัทรงพระชนมช์พีอยู ่ ความประพฤตขิองภกิษุ
ทัง้หลายไดเ้ป็นอยา่งหน่ึง บดัน้ี เมือ่พระองคเ์สดจ็ปรนิิพพานแลว้ยอ่มปรากฏ
เป็นอกีอยา่งหนึ่ง (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๒//๔๙๑)  

  คาํน้ีมปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๙๖/๑๔๙,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๓๐๘/๖๐๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๓๕/๒๘๔, ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๓/๖๐๔,๓๓/๑๓/
๖๑๕,๓๓/๑๒/๖๖๓,๓๓/๑๐/๖๘๓,๓๓/๑๑/๖๖๘,๓๓/๑๑/๗๐๔) 

พระโลหิตห้อ : มบีาดแผลเลอืดออก เมือ่คราวทีพ่ระเทวทตัทาํรา้ยพระศาสดา ดงัคาํในจฬูวรรค
ตอนหนึ่งวา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็จงกรมอยู ่ ณ ทีร่ม่เงาภเูขาคชิฌกฏู พระ
เทวทตัขึน้ภเูขาคชิฌกฏูกลิง้ศลิากอ้นใหญ่  ดว้ยหมายจะปลงพระชนมพ์ระผูม้ี
พระภาคดว้ยกอ้นศลิา ยอดภเูขา  ๒  ขา้งมาบรรจบกนัรบัศลิากอ้นนัน้ไว ้สะเกด็
ศลิากระเดน็จากกอ้นศลิานัน้ไปกระทบพระบาทของพระผูม้พีระภาคจนพระ
โลหติหอ้ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๔๑/๑๙๑)    

พระวรกาย : สรรีะ,รา่งกาย  เป็นราชาศพัทห์มายถงึพระวรกาย ดงัคาํในภกิขนีุขนัธกะตอน
หน่ึงวา่ พระนางมหาปชาบดโีคตมพีระบาทระบม  พระวรกายเปรอะเป้ือนฝุ่ นธลุ ี 
เป็นทุกข ์ เสยีพระทยั น้ําพระเนตรนองพระพกัตร ์    ประทบัยนืกนัแสงอยูท่ีซุ่ม้
ประตชูัน้นอก (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๐๒/๓๑๔) 

  คาํวา่ พระวรกาย มปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๘๗/๑๐๖,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๒๓/๑๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๘๐/๑๘๔,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๐๖/๓๖๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐๔/๒๓๘,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓๐/๓๓,ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๕๑๑/๓๒๒,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๔๒/๑๒๙) 

พระวรณุเถระ : ชือ่พระเถระ ผูเ้ป็นอคัรสาวกของพระพทุธเจา้พระนามวา่เรวตะ ดงัคาํวา่ พระ
วรุณเถระและพระพรหมเทพเถระเป็นพระอคัรสาวกของพระพทุธเจา้พระนาม
วา่เรวตะ  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๑๗) 



 

๓๕๖๖ 
 

 

พระวโรกาส : เวลาทีเ่หมาะ,จงัหวะทีด่มีาก, ชว่งเวลาทีป่ระเสรฐิ ดงัคาํทีพ่ระปณุณะกราบทลู
พระผูม้พีระภาควา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูม้ี
พระภาคโปรดโอวาทขา้พระองคด์ว้ยพระโอวาทโดยยอ่ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้ 
จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจอยูเ่ถดิ 
(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๕/๔๔๗) 

พระวสลุราชนัดดา : ผูเ้ป็นหลานของพระเจา้เอกราช ผูม้กีรรมหยาบชา้ เพราะหลงเชือ่
ถามขณัฑหาลปุโรหติผูเ้ป็นคนหลง  แห่งกรุงบุปผวด,ี เป็นบุตรของจนัทราช
กุมาร และพระเจา้เอกราชรบัสัง่ใหจ้บัตวัไปบชูายญั พรอ้มกบับดิา ดงัคาํในจนัท
กุมารชาดกตอนหน่ึงวา่ พระวสลุราชนดัดากลิง้เกลอืกไปมาต่อพระพกัตร ์ ของ
พระราชากราบทลูวา่ ขา้แต่สมมตเิทพ ขา้พระบาทยงัเป็นเดก็ ไมถ่งึความเป็น
หนุ่ม ขอพระองคไ์ดท้รงโปรดอยา่ฆา่พระบดิาของขา้พระบาทเลย (พระราชา
ตรสัวา่) วสลุะ  นัน่พอ่เจา้  เจา้จงไปพรอ้มกบัพอ่ เจา้พากนัพรํ่าเพอ้อยูใ่น
พระราชวงัไดก่้อทุกขใ์หแ้ก่เราแท ้ จงปลอ่ยพระกุมารไป  ณ บดัน้ีเถดิ  เราขอ
เลกิการใชบุ้ตรบชูายญั (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๔๕/๓๔๖) 

พระวงัคีสะ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นบุตรพราหมณ์ในกรุงสาวตัถ ี  ไดศ้กึษาไตรเพทจนมี
ความชาํนาญเป็นทีพ่อใจของอาจารย ์  จงึไดเ้รยีนมนตรพ์เิศษชือ่ฉวสสีมนตร ์ 
สาํหรบัพสิจูน์ศรีษะซากศพ  เอาน้ิวเคาะหวัศพกท็ราบวา่ผูน้ัน้ตายแลว้ ไปเกดิ
เป็นอะไร ทีไ่หน  ทา่นมคีวามชาํนาญในมนตรน้ี์มาก ต่อมาไดเ้ขา้เฝ้า
พระพทุธเจา้  และไดแ้สดงความสามารถของตน แต่เมื่อเคาระศรีษะของผู้
ปรนิิพพานแลว้ไมส่ามารถบอกคตไิดด้ว้ยความอยากเรยีนมนตเ์พิม่อกีจงึขอบวช
ในพระพทุธศาสนาไมน่านกไ็ดบ้รรลุพระอรหตั  ไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะ
ในทางมปีฏภิาณ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๑๘/๒๓๔) 

พระวาจาคร ัง้สดุท้าย : ปัจฉิมวาจา, พระดาํรสัครัง้สดุทา้ยทีร่บัสัง่ก่อนปรนิิพพาน
ของพระผูม้พีระภาค ดงัคาํในปรนิิพพานสตูร  ในเวลาใกลป้รนิิพพาน  พระผูม้ี
พระภาคประทบัอยูร่ะหวา่งตน้ไมส้าละทัง้คู ่ ป่าสาลวนั สถานทีแ่วะพกัของมลั
ลกษตัรยิท์ ัง้หลาย เขตกรุงกุสนิารา   ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย บดัน้ี เราขอเตอืน
พวกเธอวา่ สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงทาํหน้าทีใ่ห้
สมบรูณ์ดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ น้ีเป็นพระวาจาครัง้สดุทา้ยของพระตถาคต  
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๖/๒๕๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ พระพทุธพจน์บทนี้  แสดงใหเ้หน็วา่  ทรงยอ่พระพทุโธ
วาททีท่รงประกาศตลอดเวลา  ๔๕  ปี  ลงในบทวา่    ความไม่ประมาทเพยีงบท
เดยีว  (ท.ีม.อ.  (บาล)ี ๒๑๘/๒๐๑) 



 

๓๕๖๗ 
 

 

พระวาย  ุ: ลม, อากาศ, ลมหายใจ; เทพแหง่ลม ในทีน้ี่หมายถงึเทพบตุรองคห์น่ึง ดงคาํใน
ภรูทิตัตชาดกวา่แมพ้วกเทพเจา้เหล่าน้ี คอืทา้วธาดา วธิาดา วรุณ กุเวร  โสมะ 
พระยม พระจนัทร ์พระวาย ุและพระอาทติย ์    ต่างกบ็ชูายญัโดยวธิกีารต่างๆ
และใหส้ิง่ทีน่่าใครทุ่กอยา่งแก่พวกพราหมณ์ผูส้าธยาย  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๙๐๗/๓๒๓) 

พระวิธรุเถระ : ชือ่พระเถระองคห์น่ึงผูเ้ป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระผูม้พีระภาคพระนาม
วา่กกุสนัธะ  ดงัขอ้ความเลา่ประวตัขิองพระพุทธเจา้นามวา่กกุสนัธะ ในกกุสนัธ
พทุธวงศว์า่ พระวธิรุเถระและพระสญัชวีนามเถระเป็นพระอคัรสาวก ของ
พระพทุธเจา้พระนามวา่กกุสนัธะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/
๒๐/๗๐๕), บางแห่งวา่  พระวธิุระ กม็ ี

พระวิธรูะ : ชือ่พระเถระองคห์น่ึงเป็นคูพ่ระอคัรสาวกของพระพทุธเจา้พระนามวา่กกุสนัธะ 
ดงัคาํในมหาปทานสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ พระกกุสนัธพทุธเจา้ ทรงมคีู่พระอคัรสาวก 
เป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก่ พระวธิรูะและพระสญัชวีะ(สญัชวีนาม)   (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙/
๔) 

พระวินัย : ระเบยีบแบบแผนและขอ้บงัคบั, ขอ้ปฏบิตั;ิ สกิขาบทของพระสงฆ ์ดงัคาํทีพ่ระอุ
บาลเีถระกล่าวไวว้า่ ภกิษุออกบวชใหมด่ว้ยศรทัธา ยงัใหม(่ต่อการศกึษา) พงึคบ
กลัยาณมติรผูม้อีาชวีะบรสิทุธิ ์ไมเ่กยีจครา้น ภกิษุออกบวชใหมด่ว้ยศรทัธา  ยงั
ใหมอ่ยูใ่นหมูส่งฆพ์งึเป็นผูฉ้ลาดศกึษาพระวนิยั หรอืดงัคาํทีพ่ระอุบาลกีราบทลู
พระผูม้พีระภาควา่ พระองคม์พีระวนิยั  พระสตูร พระอภธิรรม และพระพทุธ
พจน์มอีงค ์ ๙ แมท้ัง้มวล  น้ีเป็นธรรมสภา (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๕๐/๓๗๙,ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๕๓๗/๘๑,๓๒/๕๔๕/๘๓,๓๒/๕๔๖/๘๓,๓๒/๕๔๗/๘๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในปิฎก ๓ กล่าวคอื พระไตรปิฎก  (พระวนิยั  
พระสตูร  และพระอภธิรรม)  (ข.ุอป.อ.  (บาล)ี ๑/๓๖๔/๒๘๕) 

พระวิปัสสีพทุธเจ้า : พระนามของพระพทุธเจ�าพระองค�หน่ึง ในวปัิสสพีทุธวงสก์ล่าวไวว้า่ 
พระองคเ์สดจ็ ณ กรุงชือ่วา่พนัธุมด ี    กษตัรยิพ์ระนามว่าพนัธุมะเป็นพระชนก
พระเทวพีระนามวา่พนัธุมดเีป็นพระชนน ี พระองคท์รงครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐    
ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่    ๓    หลงั คอืนนัทปราสาท สนุนัทปราสาทและสริมิา
ปราสาท มนีางสนมกาํนลั ๔๓,๐๐๐ นาง ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสี
พระนามวา่สทุสัสนา พระราชโอรสพระนามวา่สมวตัตขนัธ ์  พระองคท์รงเหน็
นิมติ    ๔ จงึทรงราชพาหนะคอืรถออกผนวชแลว้ ทรงบาํเพญ็เพยีรอยู ่๘ เดอืน
เตม็(จงึไดบ้รรลุพระโพธญิาณ)พระมหาวรีะพระนามวา่วปัิสส ี    ทรงเป็นผูนํ้า
สตัวโ์ลก สงูสดุกวา่นรชน ผูอ้นัพรหมทลูอาราธนาแลว้ ทรงประกาศพระ



 

๓๕๖๘ 
 

 

ธรรมจกัรทีม่ฤคทายวนั   ทีก่รุงพนัธุมด ี ใหร้าชบุตรและบตุรปุโรหติทัง้ ๒ ได้
บรรลุธรรม การบรรลุธรรมครัง้ที ่๑ บอกจาํนวนไมไ่ด ้ต่อมาพระองคผ์ูม้พีระยศ
นบัไมไ่ด ้ทรงประกาศอรยิสจั ๔ ในนครนัน้ เทวดาและมนุษยป์ระมาณ ๘๔,๐๐๐ 
ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่๒ กุลบตุรประมาณ    ๘๔,๐๐๐ บวชตามพระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ พระองคผ์ูม้พีระจกัษุทรงแสดงธรรมแก่เขาเหล่านัน้ผูม้าถงึอาราม เมือ่พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงประทานธรรมทานตามอุปนิสยั  จงึประทบัยนืตรสัโดย
อาการทัง้ปวง แมบ้รรพชติเหล่านัน้กไ็ดบ้รรลุธรรมอนัประเสรฐิ   จงึชือ่วา่ได้
บรรลุธรรมครัง้ที ่ ๓ พระองคม์กีารประชมุพระขณีาสพ ๓ ครัง้ ภกิษุประมาณ    
๖,๘๐๐,๐๐๐รปู มาประชุมกนั เป็นครัง้ที ่๑ ภกิษุประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐ รปู มา
ประชุมกนั เป็นครัง้ที ่   ๒ ภกิษุประมาณ ๘๐,๐๐๐    รปู  มาประชุมกนั  เป็น
ครัง้ที ่    ๓ พระองคม์พีระขนัธเถระและพระตสิสนามเถระเป็นพระอคัรสาวก  มี
พระเถระนามวา่อโสกะเป็นพระอุปัฏฐาก   มพีระจนัทาเถรแีละพระจนัทมติตา
เถรเีป็นพระอคัรสาวกิา ตน้ไมเ้ป็นทีต่รสัรูข้องพระองค ์ ชาวโลกเรยีกวา่ ตน้
แคฝอย มปีุนพัพสมุติตอุบาสกและนาคอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก มสีริมิา
อุบาสกิาและอุตตราอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา พระองคท์รงมพีระวรกายสงู  
๘๐ ศอกทรงมพีระรศัมเีปล่งปลัง่ แผไ่ป    ๗  โยชน์โดยรอบ มพีระชนมายุ
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี ทรงดาํรงพระชนมายปุระมาณเทา่นัน้ ทรงชว่ยหมูช่นให้
ขา้มพน้ไดเ้ป็นจาํนวนมากทรงเปลือ้งเทวดาและมนุษยเ์ป็นจาํนวนมาก ใหพ้น้
จากเครือ่งพนัธนาการตรสับอกทางและมใิชท่างแก่ปุถุชนทีเ่หลอื พระองคพ์รอ้ม
ทัง้สาวก    ทรงแสดงแสงสวา่ง แสดงอมตบท ทรงรุง่เรอืงดงักองเพลงิเสดจ็ดบั
ขนัธปรนิิพพาน ทีส่มุติตารามพระสถูปอนัประเสรฐิของพระองค ์  ทีส่มุติตาราม 
สงูถงึ  ๗  โยชน์  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๕/๓,๑๐/๖/๓,๑๐/๗/๓,๑๐/๘/๓,๑๐/๙/๔,๑๐/
๑๐/๔,๑๐/๑๑/๕,๑๐/๑๒/๕,๑๐/๖๔/๓๖,๑๐/๙๒/๕๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๗/
๒๒๐,๑๑/๒๘๗/๒๓๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๒๑๘,๓๒/๓๒/๒๓๓, ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๑๘๔/๕๔๕,๓๓/๒๙/๖๘๙, ๓๓/๑๒/๖๘๖,๓๓/๑/๖๙๐) 

พระวิปัสสีโพธิสตัว  ์: พระโพธสิตัวน์ามวา่วปัิสส ี หมายถงึผูบ้าํเพญ็มรรค๔เพือ่บรรลุโพธใิน
มหาปทานกลา่วไวว้า่ พระองคไ์ดจุ้ตจิากสวรรคช์ัน้ดุสติจนถงึเสดจ็ลงสูพ่ระครรภ์
ของพระมารดานามวา่พนัธมุด ี ในกรุงพนัธุมด ีซึง่พระเจา้พนัธุมาปกครอง เวลา
ทีจุ่ตมิแีสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิดป้รากฏขึน้ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก 
เทพบตุร ๔ องค๔์((๑) ทา้วธตรฐ จอมคนธรรพค์รองทศิตะวนัออก (๒) ทา้ว
วริุฬหก จอมกุมภณัฑค์รองทศิใต ้ (๓) ทา้ววริปัูกษ์ จอมนาคครองทศิตะวนัตก 
(๔) ทา้วเวสวณั จอมยกัษ์ครองทศิเหนอื) เขา้ไปอารกัขาประจาํทัง้ ๔ ทศิ พระ
มารดามปีกตทิรงศลี ๕ ไมท่รงมคีวามรูส้กึทางกามารมณ์ เป็นผูท้ีบุ่รุษผูม้จีติ



 

๓๕๖๙ 
 

 

กาํหนดัใดๆ ไมส่ามารถล่วงเกนิไดท้รงไดก้ามคุณ ๕ เอบิอิม่   พรัง่พรอ้ม ไดร้บั
การบาํเรออยูด่ว้ยกามคุณ  ๕ ไมท่รงมคีวามเจบ็ป่วยใด  ๆ ทรงมคีวามสขุ ไม่
ลาํบากพระวรกาย มองเหน็พระโพธสิตัวอ์ยูภ่ายในพระครรภ ์ มพีระอวยัวะ
สมบรูณ์ มพีระอนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง ประสตูพิระโอรสเมือ่ทรงพระครรภค์รบ ๑๐ 
เดอืน  ประทบัยนืประสตูเิทา่นัน้ เวลาประสตู ิ เสดจ็ออกโดยงา่ย  ไมแ่ปดเป้ือน
ดว้ยน้ํา  เมอืก เลอืดหรอืสิง่ไมส่ะอาดใด  ๆ  เป็นผูส้ะอาดบรสิทุธิ ์มแีสงสวา่ง
เจดิจา้หาประมาณมไิดป้รากฏขึน้ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก แมใ้นชอ่งว่างระหวา่ง
โลกซึง่ไมม่อีะไรคัน่ มสีภาพมดืมดิ หรอืทีท่ีด่วงจนัทรแ์ละดวงอาทติยซ์ึง่มฤีทธิ ์
มาก    มอีานุภาพมากสอ่งแสงไปไมถ่งึกม็แีสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิด้
ปรากฏขึน้  ในตอนแรกเหล่าเทพจะทาํพธิตีอ้นรบัหลงัจากนัน้ เป็นหน้าทีข่อง
มนุษย ์เมือ่พระองคป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา ยงัไมท่นัสมัผสัแผน่ดนิ 
เทพบตุร ๔ องคช์ว่ยกนัประคองไวเ้บือ้งพระพกัตรข์องพระมารดา มธีารน้ํา
ปรากฏในอากาศ  ๒ สาย  คอืธารน้ําเยน็และ ธารน้ําอุ่น เพือ่ชาํระลา้งพระ
โพธสิตัวแ์ละพระมารดา ประสตูไิดค้รูห่น่ึง  ทรงยนืไดอ้ยา่งมัน่คงดว้ยพระบาท
ทัง้สองทีเ่สมอกนั ทรงผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ ทรงดาํเนินไป ๗ กา้ว 
ขณะทีห่มูเ่ทวดากัน้เศวตฉตัรตามเสดจ็  ทอดพระเนตรไปยงัทศิตา่ง  ๆ แลว้ 
ทรงเปล่งพระอาสภวิาจา (วาจาอยา่งองอาจ)วา่ ‘เราคอืผูเ้ลศิของโลก เราคอืผู้
เจรญิทีส่ดุของโลก เราคอืผูป้ระเสรฐิทีส่ดุของโลก  ชาตน้ีิเป็นชาตสิดุทา้ยบดัน้ี
ภพใหมไ่มม่อีกี’ พระมารดาของพระองคป์ระสตูไิด ้ ๗  วนั สวรรคตไปเกดิใน
สวรรคช์ัน้ดุสติ  เมือ่พระองคป์ระสตูแิลว้ สมบรูณ์ดว้ยลกัษณะมหาบุรุษ    ๓๒    
ประการ  มฝ่ีาพระบาทราบเสมอกนัเป็นตน้  ทีเ่ป็นเหตุใหม้หาบุรุษมคีต ิ ๒    
อยา่ง ไมเ่ป็นอยา่งอื่น คอืถา้อยูค่รองเรอืน จะไดเ้ป็นเจา้จกัรพรรด ิ หรอืออก
ผนวชตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗/๑๑,๑๐/๕๕/๓๑,๑๐/๕๖/
๓๑,๑๐/๕๗/๓๑,๑๐/๖๒/๓๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๑/๒๘๒,๓๒/๘๒/๒๗๔) 

พระวิปัสสีราชกมุาร : ชือ่พระราชกมุารนามวา่วปัิสส ี ก่อนทีผ่นวชและตรสัรูเ้ป็น
พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ีในมหาปทานสตูร กล่าวไวว้า่ เมือ่พระองคป์ระสตูิ
แลว้ พระเจา้พนัธุมาโปรดใหพ้วกพราหมณ์โหราจารยนุ่์งหม่ผา้ใหม่ทรงเลีย้งดใูห้
อิม่หนําดว้ยสิง่ทีต่อ้งการทกุอยา่ง แลว้รบัสัง่ใหต้ัง้พีเ่ลีย้งนางนมแก่พระวปัิสสี
ราชกุมาร พวกราชบุรษุกค็อยกัน้เศวตฉตัรถวายทัง้กลางวนัและกลางคนืทรง
กลายเป็นทีร่กั เป็นทีเ่จรญิใจของชนเป็นอนัมาก  พระองค ์ไดร้บัการผลดัเปลีย่น
กนัอุม้ใสส่ะเอวอยูเ่สมอๆ มพีระสรุเสยีงดุจเสยีงพรหมไพเราะอ่อนหวานกลม
กล่อมจบัใจ มทีพิยจกัษุอนัเกดิจากวบิากกรรมทีเ่ป็นเหตุใหม้องเหน็ไกลไดต้ลอด
๑ โยชน์โดยรอบ ทัง้กลางวนัและกลางคนื ทรงเพง่ดไูมก่ะพรบิพระเนตร จงึเกดิ



 

๓๕๗๐ 
 

 

มพีระสมญาวา่ ‘วปัิสส ี วปัิสส‘ี’ดงันัน้จงึไดน้ามวา่วปัิสส ี  ต่อมา พระเจา้พนัธุมา
ประทบัในศาลตดัสนิคด ีทรงใหพ้ระวปัิสสรีาชกุมารประทบับนพระเพลา    ขณะ
ทรงพจิารณาคด ี  นยัวา่ประทบันัง่บนพระเพลาของพระชนกในศาลตดัสนิคดนีัน้ 
ทรงวนิิจฉยัใหค้ดดีาํเนินไปดว้ยพระญาณเพราะคาํเล่าลอืวา่ พระราชกุมาร
วนิิจฉยัใหค้ดดีาํเนินไปดว้ยพระญาณ มปีรมิาณมากขึน้จงึเกดิมพีระสมญาวา่ 
‘วปัิสส ี วปัิสส’ี พระองคม์ปีราสาท ๓ หลงั คอืหลงัหนึ่งสาํหรบัประทบัในฤดฝูน   
หลงัหนึ่งสาํหรบัประทบัในฤดหูนาว หลงัหนึ่งสาํหรบัประทบัในฤดรูอ้น  ทรง
ไดร้บัการบาํรงุบาํเรอดว้ยดนตรทีีไ่มป่ะปนดว้ยบุรษุในปราสาทสาํหรบัประทบัใน
ฤดฝูนไมไ่ดเ้สดจ็ลงมาชัน้ล่างปราสาทตลอด ๔ เดอืน  เมือ่เวลาลว่งไปหลายปี
หลายรอ้ยปีหลายพนัปี    พระวปัิสสรีาชกุมารเสดจ็ประพาสนอกเมอืง ดว้ย
พาหนะ พรอ้มสารถ ีและไดพ้บเทวทตู ๔ คอื คนแก่ คนเจบ็ คนตายและสมณะ 
ในคราวทีพ่บสมณะครัง้ที ่ ๔ นัน่เอง ทรงตดัสนิใจจะผนวช กลบัเขา้เมอืง ทรง
ปลงพระเกศาและพระมสัสทุรงครองผา้กาสาวพสัตรเ์สดจ็ออกจากพระราชวงั
ผนวชเป็นบรรพชติทีอุ่ทยานนัน้เอง มหาชนในกรุงพนัธุมดปีระมาณ ๘๔,๐๐๐ 
คนออกบวชตามเสดจ็  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓/๑๕,๑๐/๓๗/๒๑,๑๐/๓๘/๒๑,๑๐/
๓๙/๒๑,๑๐/๔๐/๒๑,๑๐/๔๑/๒๑) 

พระวิริยภาพ : ความเพยีร, ความบากบัน่; ความกลา้ ดงัคาํในเสลสตูรทีเ่สลพราหมณ์(พระเสล
เถระ) จงึชมเชยพระผูม้พีระภาควา่ พระองคเ์สดจ็อุบตัมิาดแีลว้ มพีระวริยิภาพ 
มพีระวรกายสมบรูณ์มพีระรศัมเีรอืงงาม เป็นผูน่้าทศันายิง่นกั (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๙๙/๔๙๕,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๕๕๔/๕๖๓๕,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๑๘/๔๗๖) 

พระวิหาร : วดั, ทีอ่ยูข่องพระสงฆ ์ ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูร กล่าวไวว้า่ อมัพฏัฐมาณพเขา้ไป
ทางพระวหิารนัน้เงยีบๆ คอ่ย ๆ  เขา้ไปทีเ่ฉลยีงกระแอมก่อนจงึเคาะบานประต ู
พระผูม้พีระภาคทรงเปิดประตใูหอ้มัพฏัฐมาณพจงึเขา้ไป (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๖๐/
๙๐) , หรอืดงัคาํทีก่ล่าวถงึพระเจา้ปเสนทโิกศล  เสดจ็เขา้ไปยงัพระวหิารหลงันัน้
ซึง่มปีระตปิูดสนิทดแีลว้    อยา่ทรงรบีดว่น เสดจ็เขา้ไปยงัระเบยีงทรงกระแอม    
แลว้ทรงเคาะกลอนประตนิูดหน่อยเถดิ    พระผูม้พีระภาคจกัทรงเปิดประตรูบั 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๖๖/๔๕๑) ; สถานทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปู, คูก่บัโบสถ;์ การ
พกัผอ่น เชน่ทวิาวหิารวา่ การพกัผอ่นในเวลากลางวนั ดงัคาํในมหาปทานสตูร 
พระผูม้พีระภาคผูส้คุตไดต้รสัเรือ่งนี้แลว้จงึเสดจ็ลุกจากพทุธอาสน์เขา้ไปยงัพระ
วหิาร(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒/๖)  

พระวิหารหงัสาราม : ชื่อวดั เป็นทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ ดงัทีพ่ระอภยั
เถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ขา้พเจา้เป็นบุตรของพราหมณ์ในกรุงหงสวด ี



 

๓๕๗๑ 
 

 

เรยีนจบพระเวททัง้หมด เขา้ใจไวยากรณ์ เมือ่เทีย่วเดนิพกัผอ่น ไดไ้ปถงึพระ
วหิารหงัสาราม ขา้พเจา้ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ผูล้ํ้าเลศิประเสรฐิทีส่ดุมมีหาชนหอ้ม
ลอ้ม (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๐๒/๓๑๘) 

พระวีรเจ้า : พระนามเรยีกในลกัษณะวเิศษ แสดงพระลกัษณะพระพทุธเจา้ เชน่ พระสทิธตัถ
พทุธเจา้,พระโคดมพทุธเจา้,พระวปัิสสพทุธเจา้,พระปทุมตุตรพทุธเจา้ ดงัคาํที่
พระสปัปิทายกเถระกล่าวถงึประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ขา้พเจา้นัง่อยูใ่น
ปราสาทหลงัประเสรฐิ มหีมูน่ารแีวดลอ้มไดถ้วายเนยใสและน้ํามนัแด่
พระพทุธเจา้ พระนามวา่สทิธตัถะ ถวายอภวิาทพระบาทของพระศาสดา แลว้ให้
ประกาศไปในนคร พระวรีเจา้ผูถ้งึทีส่ดุแหง่ฤทธิ ์ ทรงเหน็ขา้พเจา้ผูเ้ลื่อมใสจงึ
เสดจ็เหาะขึน้สูน่ภากาศ หรอืทีพ่ระมหาปชาปตโีคตมเีถรกีราบทลูขออนุญาต
นิพพาน,หรอืทีพ่ระเขมาเถรกีล่าวไวว้า่เราฟังธรรมทีป่ระณีตแลว้จงึออกบวชเป็น
บรรพชติประพฤตพิรหมจรรยอ์ยูใ่นศาสนาของพระวรีเจา้พระองคน์ัน้  ตลอด 
๑๐,๐๐๐ ปี,หรอืดงัคาํทีพ่ระนนัทาเถรกีล่าวประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่หม่อม
ฉนัเกดิในตระกลูเศรษฐ ี ทีม่คีวามรุ่งเรอืงดว้ยรตันะต่าง ๆ  ในกรุงหงสวดถีวาย
มหาทานแดพ่ระองคด์ว้ยมอืของตน ไดซ้บศรีษะลงใกลพ้ระวรีเจา้(ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๔๗/๓๘๗,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๓๗/๔๐๕,๓๓/๑๔๕/๔๐๗,๓๓/๒๒๓/๔๑๗,๓๓/
๓๐๕/๔๒๘,๓๓/๑๗๕/๔๗๘) 

พระวีระ : พระนามของผูม้พีระภาค หมายถงึพระนามของพระพทุธเจา้นามวา่พระโคตมะ 
ทีไ่ดน้ามวา่วรีะ เพราะมคีวามเพยีร, ทรงองอาจ ทรงใหผู้อ้ื่นพากเพยีร ทาง
สามารถ ทรงกลา้หาญ ทรงกา้วไปขา้งหน้าไมข่ลาด  ดงัคาํในจฬูนิทเทส ทีช่
ตุกณัณิมาณพทลูถามไวว้า่ ขา้แต่พระวรีะ    ขา้พระองคไ์ดย้นิวา่  พระองคไ์มม่ี
ความใครก่าม   ล่วงพน้หว้งกเิลส   จงึมาเฝ้าเพือ่ทลูถามพระองคผ์ูไ้มม่กีาม มี
อธบิายไวว้า่  คาํวา่ ขา้แตพ่ระวรีะ    อธบิายว่า พระผูม้พีระภาคผูว้รีะ มพีระ
วริยิะ  จงึชือ่วา่วรีะ พระผูม้พีระภาคทรงองอาจ  ทรงใหผู้อ้ืน่พากเพยีร ทรง
สามารถ ทรงกลา้หาญ  ทรงกา้วไปขา้งหน้า   ไมข่ลาด ไมห่วาดเสยีว ไมส่ะดุง้ 
ไมห่นี ทรงละภยัและความหวาดกลวัไดแ้ลว้  หมดความขนพองสยองเกลา้ จงึ
ชือ่วา่พระวรีะ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๖๕/๒๔๕,๗๐/๒๖๑) 

พระองคลุ ี  น้ิวพระหตัถ,์น้ิวมอื ;ในทีน้ี่หมายถงึนิ้วพระหตัถข์องมหาบุรุษทีม่ลีกัษณะไม่
เหมอืนกบับุคคลทัว่ไป ปรากฏอยูใ่นลกัษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ขอ้ที ่๔ วา่ 
“...มพีระองคุลยีาว ...” [ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๐, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๖/๔๗๕] 
เหตุทีท่รงไดล้กัษณะมหาบุรษุขอ้น้ีมพีระตาํรสัปรากฏวา่ “ภกิษุทัง้หลายในชาติ
ก่อน ภพก่อน กาํเนิดก่อน ตถาคตเกดิเป็นมนุษย ์ ละเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์
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ฯลฯไดล้กัษณะมหาบุรุษ ๓ ประการนี้ คอื (๑) มสีน้พระบาทยืน่ยาวออกไป (๒) 
มพีระองคุลยีาว (๓) มพีระวรกายตัง้ตรงดุจกายพรหม” [ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๖/
๑๖๗]  และ ขอ้ที ่ ๖ วา่ “...ฝ่าพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ทีข่อ้พระองคุลจีด
กนัเป็นรปูตาขา่ย...” [ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๐, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๖/๔๗๕] 
เหตุทีท่รงไดล้กัษณะมหาบุรษุขอ้น้ีมพีระตาํรสัปรากฏวา่ “...ในชาตก่ิอน  ภพ
ก่อน กาํเนิดก่อน  ตถาคตเกดิเป็นมนุษยส์งเคราะหป์ระชาชนดว้ยสงัคหวตัถุ ๔ 
ฯลฯ จงึไดล้กัษณะมหาบุรุษ ๒ ประการนี้ คอื (๑) มพีระหตัถแ์ละพระบาทอ่อน
นุ่ม (๒) มฝ่ีาพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาทมเีสน้ทีข่อ้พระองคุลจีดกนัเป็นรปูตาขา่ย” 
[ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐-๑] 

พระอนันตคณุ  คุณทีห่าทีส่ดุมไิด,้ -ทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุ, -ทีม่ากเหลอืเกนิ, -ทีม่ากจนนบัไมถ่ว้น; 
 หมายถงึพระพุทธเจา้ผูท้รงพระคุณอนัประกอบดว้ยอนนัตธรรม คอืธรรมอนัไม่

พนิาศ อนัไดแ้ก่พระนิพพานทีไ่มม่คีวามเสือ่มสลายไปตลอดกาล หรอืไมม่ทีีส่ดุ
และไมม่กีารกาํหนดขอบเขต เปรยีบเหมอืนทอ้งฟ้า ทีไ่มม่ทีีส่ดุและไมม่กีาร
กาํหนดขอบเขต ฉะนัน้ ในวกักลเิถราปทาน ทา่นเปรยีบเทยีบพระคุณของพระ
พทุธองคท์ีห่าทีส่ดุมไิด ้ดุจสมุทรสาคร วา่ “ขา้พเจา้หมอบลงแลว้จมลง(ดืม่ดํ่า)ใน
สาคร คอืพระอนนัตคุณของพระตถาคตพระองคน์ัน้ เตม็เป่ียมไปดว้ยปีต.ิ..”ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๓๗/๒๔๒ 

พระอนันตชินะ พระพทุธเจา้ผูท้รงเป็นอนนัตะ (ด ูอนนัตคุณ), พระนามหนึ่งของพระพทุธเจา้ 
 ทีพ่ระพทุธองคท์รงไดพ้ระนามนี้ สบืเนื่องมาจากเมือ่แรกตรสัรู ้พระองคเ์สดจ็ไป

ยงัเมอืงพาราณีเพือ่โปรดปัญจวคัคยีท์รงพบอุปกาชวีกในระหว่างทาง ไดส้นทนา
ธรรมกนัตามสมควร จนอุปกาชวีก ยอมรบัจงึขนานพระนามวา่ “...ท่านสมควร
เป็นพระอนนัตชนิะตามทีท่า่นประกาศ” ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๘๕/๓๑๑, ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๓๔๑/๔๑๓ 

พระอนาคามี พระผูไ้ม่มาเกดิอกี, ชือ่เรยีกพระอรยิบุคคลขัน้ที ่ ๓หมายความวา่ เป็นผูบ้รรลุ
อนาคามผิล สามารถละสงัโยชน์เบือ้งตํ่า (โอรมัภาคยิสงัโยชน์) ทัง้ ๕ ประการได้
แลว้ จะไมก่ลบัมาเกดิในกามาวจรภพอกี แต่จะเกดิใน พรหมโลก อกีเพยีงครัง้
เดยีว แลว้จะบรรลุอรหนัตแ์ลว้นิพพานบนพรหมโลกนัน้ พระอนาคาม ี นัน้ม ี ๕ 
ประเภท คอื๑. อนัตราปรนิิพพาย ีผูป้รนิิพพานในระหวา่ง คอื เกดิในสทุธาวาส
ภพใดภพหนึ่งแลว้ อายยุงัไมถ่งึกึง่ กป็รนิิพพานโดยกเิลสปรนิิพพาน๒. อุปหจัจ
ปรนิิพพาย ี ผูจ้วนจะถงึจงึปรนิิพพาน คอื อายพุน้กึง่แลว้ จวนจะถงึสิน้อายุจงึ
ปรนิิพพาน๓. อสงัขารปรนิิพพาย ี ผูป้รนิิพพานโดยไมต่อ้งใชแ้รงชกัจงู คอื 
ปรนิิพพานโดยงา่ย ไมต่อ้งใชค้วามเพยีรนกั๔. สสงัขารปรนิิพพาย ีผูป้รนิิพพาน
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โดยใชแ้รงชกัจงู คอื ปรนิิพพานโดยตอ้งใชค้วามเพยีรมาก๕. อุทธงัโสโต อก
นิฏฐคาม ี ผูม้กีระแสในเบือ้งบนไปสูอ่กนิฏฐภพ คอื เกดิในสทุธาวาสภพใดภพ
หน่ึงแลว้กต็าม จะเกดิเลื่อนต่อขึน้ไปจนถงึอกนิฏฐภพแลว้จงึปรนิิพพาน ท.ี
ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๕/๑๔๓, ๑๑/๓๑๘/๓๐๗, ๑๑/๓๓๓/๓๔๑, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๓๗๙/๔๒๗, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๒๓๘/๑๘๙, ๑๙/๔๐๒/๒๖๐, ๑๙/๙๘๐-๑/๔๕๗, ข.ุ
ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๐/๔๐๙, ๒๙/๒๑๐/๖๑๗ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๓๐๙/๔๙, ข.ุอป. 
(ไทย) ๓๓/๑๒/๗๑๓, ๓๓/๑๓๙/๒๕๖, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๒๐๒/๘๙, ๓๗/๒๔๐/
๑๑๒, ๓๗/๓๘๘/๔๐๒, ๓๗/๓๙๓/๔๑๑, ๓๗/๕๔๖/๕๙๑, ๓๗/๘๐๐/๘๓๖, 

พระอนุรทุธเถระ พระเถระชือ่วา่อนุรุทธะ, พระอนุรุทธเถรศากยะ ;ทา่นไดเ้กดิร่วมชาตกิบัพระ
โพธสิตัวอ์ยู่หลายชาต ิ ดงัทีป่รากฎในชาดกต่าง ๆในกาลแหง่พระพทุธเจา้พระ
นามวา่ ปทุมตุตระ ทา่นบงัเกดิในตระกลูพราหมณ์ พอเจรญิวยัแลว้ ไดไ้ปฟัง
ธรรมในสาํนกัของพระศาสดา เหน็พระองคท์รงแต่งตัง้พระภกิษุรปูหนึ่งไว ้ ใน
ตาํแหน่งเลศิแหง่ภกิษุทัง้หลายผูม้จีกัษุทพิย ์ แมท้า่นกป็รารถนาตาํแหน่งนัน้ จงึ
ไดถ้วายมหาทานตลอด ๗ วนั และผา้ชัน้ด ี แดพ่ระผูม้พีระภาค และภกิษุหน่ึง
แสนรปู แลว้ไดท้าํความปรารถนา ในกาลแหง่พระพทุธเจา้โคตมะ ทา่นไดเ้ป็น
พระประยรูญาตขิองพระพทุธเจา้ โดยเป็นพระราชโอรสของพระเจา้อมโิตทนะผู้
ซึง่เป็นพระอนุชาของพระเจา้สทุโธทนะพระราชบดิาของเจา้ชายสทิธตัถะ  อนุรุ
ทธะออกผนวชพรอ้มกบัราชกุมารแหง่ศากยะอกี ๕ พระองค ์และนายอุบาลภีษูา
มาลา ณ อนุปิยนิคม เมือ่ทา่นบรรลุเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ทา่นมกัตรวจดสูตัวโลก
ดว้ยทพิยจกัษุอยูเ่สมอ พระพุทธเจา้จงึยกยอ่งทา่นใหเ้ป็นเอตทคัคะผูเ้ลศิทาง
ทพิยจกัษุญาณ (ตาทพิย)์และเป็นองคห์น่ึงในพระอสตีมิหาสาวกท.ีม. (ไทย) ๑๐/
๒๑๙/๑๖๗, ข.ุเถร.ฉกฺก. (ไทย) ๒๖/๔๓๒/๔๑๓, ข.ุชา.ทสก. (ไทย) ๒๗/๓๘/
๓๒๗, ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๒๘๘/๑๓๓, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๐/๕๖๔. 

พระอนุรทุธะ พระภกิษุชือ่วา่อนุรุทธะ, พระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระทา่นนี้เป็นพทุธ
อุปัฏฐากของพระศาสดา พระนามวา่ปิยทสัสขี.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑๙๙/๑๖๒ 

พระอนุลาเถรี พระเถรชีือ่วา่อนุลาพระอนุลาเถรผีูเ้ป็นพระอคัรสาวกิาของพระกสัสปสมัมาสมั
พทุธเจา้ คูก่บัพระอุรุเวลาเถรขี.ุอป. (ไทย) ๓๓/๓๙/๗๑๖ 

พระอโนมเถระ พระเถระชือ่วา่ อโนมะปรากฏมอียู ่ ๒ องค ์ คอื พระอโนมเถระผูเ้ป็นอุปัฏฐาก
ของพระพทุธเจา้พระนามว่าโสภติะ และ พระอโนมเถระเป็นพระอคัรสาวกพระ
ศาสดาพระนามวา่อโนมทสัส ี คูก่บัพระนิสภเถระข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๒๒, 
๓๓/๒๒/๖๒๗ 
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พระอภิธรรม ธรรมอนัยิง่, ธรรมอนัมากกวา่ธรรมอยา่งปกต,ิ ธรรมพเิศษกวา่ธรรมอยา่งปกต,ิ 
ชือ่ธรรมะชัน้สงูเป็นคาํสอนของพระพทุธศาสนาฝ่ายปรมตัถธรรม วา่ดว้ย จติ 
เจตสกิ รปู นิพพาน ม ี ๗ คมัภรี ์ (สตัตปัปกรณธรรม) คอื ๑.ธรรมสงัคณี ๒.
วภิงัค ์๓.ธาตกุถา ๔.ปุคคลบญัญตั ิ๕.กถาวตัถุ ๖.ยมก ๗.ปัฏฐาน.  หรอือกีนยั
หน่ึง  คอื  มรรค  ๔  และผล ๔ หรอืเรยีกวา่ พระอภิธรรมปิฎก เป็นหนึ่งใน ๓ 
คมัภรีห์ลกัของพระพทุธศาสนา คอื พระวนิยัปิฎก พระสตุตนัตปิฎก พระ
อภธิรรมปิฎกท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๖๐, ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๕๓๗/๘๑, ข.ุพุทฺธ. 
(ไทย) ๓๓/๖/๗๐๗, ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๓๗๗/๔๓๗,  ท.ีปา.อ. (ไทย) ๓๔๕/
๓๘๐,  องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๑๗/๔๔๗ 

พระอภิภ ู พระอคัรสาวกชือ่วา่ อภภิ,ู พระเถระชือ่วา่ อภภิเูป็นพระอคัรสาวกของพระสขิี
พทุธเจา้ คูก่บัพระสมัภวะท.ีม. (ไทย) ๑๐/๙/๔,  

พระอภิภเูถระ ด.ู พระอภภิขู.ุพทุธ. (ไทย) ๓๓/๒๐/๖๙๔ 
พระอภิวินัย วนิยัอนัยิง่, ชือ่วนิยัชัน้สงู ในพระไตรปิฎก คาํวา่ “อภวินิยั” มกัมาดว้ยกนัเป็นคู่

กบัคาํว่า “อภธิรรม” และ ในอรรถกถา มคีาํอธบิายไว ้๒-๓ นยั เชน่ นยัหนึ่งวา่ 
ธรรม หมายถงึ พระสตุตนัตปิฎก อภธิรรม หมายถงึ เจด็พระคมัภรี ์ (อภธิรรม
เจด็คมัภรี,์ สตัตปัปกรณะ) วนิยั หมายถงึ อุภโตวภิงัค ์ (มหาวภิงัค ์ หรอื ภกิขุ
วภิงัค ์และ ภกิขนีุวภิงัค)์ อภวินิยั หมายถงึ ขนัธกะ และ ปรวิาร หรอือกีนยัหนึ่ง  
หมายถงึธรรมทีเ่ป็นเครือ่งระงบักเิลส  นอกจากน้ี ในพระวนิยัปิฎก มคีาํอธบิาย
เฉพาะวนิยั และ อภวินิยั วา่  วนิยั หมายถงึ พระบญัญตั ิ (คอืตวัสกิขาบท) อภิ
วนิยั หมายถงึ การแจกแจงอธบิายความแหง่พระบญัญตัวิ.ิป.(ไทย) ๘/๒/๓, ท.ี
ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๖๐, ๑๑/๓๖๐/๔๒๘ ท.ีปา.อ. (ไทย) ๓๔๕/๓๘๐,  
องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๑๗/๔๔๗ 

พระอมิตาเถรี พระเถรชีือ่วา่ อมติาพระอมติาเถรเีป็นพระอคัรสาวกิาพระศาสดาพระนามวา่ปทุ
มตุตระ คูก่บัพระอสมาเถรขี.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๔๔ 

พระอรหตั ความเป็นพระอรหนัต,์ คุณเครือ่งทีท่าํใหเ้ป็นพระอรหนัต ์ เป็นชือ่มรรคผลขัน้
สงูสดุในพระพทุธศาสนา ซึง่ตดักเิลสในสนัดานไดเ้ดด็ขาด (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท ์ป.อ.ปยตฺุโต) ข.ุเถร. (ไทย) ๒๖/๒๒๒/๓๗๓ 

พระอรหนัต  ์ ผูห้า่งไกลจากกเิลสแลว้, ผูส้าํเรจ็ธรรมวเิศษสงูสดุในพระพทุธศาสนา, พระ
อรยิบุคคลชัน้สงูสุดผูไ้ดบ้รรลุอรหตัตผล  

  พระอรหนัต ์ ๒ ประเภท คอื  ๑. พระสกุขวปัิสสก   ๒. พระสมถยานิก  



 

๓๕๗๕ 
 

 

  พระอรหนัต ์ ๔ คอื ๑. พระสกุขวปัิสสก    ๒. พระเตวชิชะ (ผูไ้ดว้ชิชา ๓) ๓. 
พระฉฬภญิญะ (ผูไ้ดอ้ภญิญา ๖)   ๔. พระปฏสิมัภทิปัปัตตะ (ผูบ้รรลุปฏสิมัภทิา 
๔)  

  พระอรหนัต ์ ๕ คอื ๑. พระปัญญาวมิตุ ๒. พระอุภโตภาควมิตุ ๓. พระเตวชิ
ชะ ๔. พระฉฬภญิญะ ๕. พระปฏสิมัภทิปัปัตตะ  

  พระอรรถกถาจารยแ์สดงความหมายของ อรหนัต ์ไว ้๕ นยั คอื๑. เป็นผูไ้กล 
(อารกะ) จากกเิลส (คอื หา่งไกลไมอ่ยูใ่นกระแสกเิลส ทีจ่ะทาํใหม้วัหมองไดเ้ลย) 
๒. กาํจดัขา้ศกึ (อร+ิหต) คอื กเิลสหมดสิน้แลว้ ๓. เป็นผูห้กั คอื รือ้ทาํลายกาํ 
(อร+หต) หง่สงัสารจกัรเสรจ็แลว้ ๔. เป็นผูค้วร (อรห) แก่การบชูาพเิศษของเทพ 
และ มนุษยท์ัง้หลาย๕. ไมม่ทีีล่บั (น+รห) ในการทาํบาป คอื ไมม่คีวามชัว่ความ
เสยีหายทีจ่ะตอ้งปิดบงั ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๑๕๗/๕๐, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๒๖/๗๒, ท.ี
ปา. (ไทย) ๑๑/๖/๕, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๘๐/๖๙, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐/๑๐, ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๓/๑๘, ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๒๕/๒๘, ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๑๗/๒๙, ส.ํข. 
(ไทย) ๑๗/๓๕/๔๙, ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๖๔/๕๖, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๓๘๑/๒๓๗, ข.ุ
เปต. (ไทย) ๒๖/๑/๑๖๗, ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๒๓/๔๗๓, ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๖๐/
๓๐, ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖/๒๗, ข.ุปฏ.ิ (ไทย) ๓๑/๑๕๑/๒๓๐, ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/
๓๐๙/๔๙, อภ.ิปุ. (ไทย) ๓๖/๑๑/๑๕๑, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๒๐๒/๘๙, อภ.ิป. 
(ไทย) ๔๐/๕๓/๖๗๓, อภ.ิป. (ไทย) ๔๑/๔๔/๓๘๗ 

อรหนัตขีณาสพ พระอรหนัตผ์ูส้ ิน้อาสวะแลว้ ใชส้าํหรบัพระสาวก สว่นพระพทุธเจา้ ใชค้าํวา่ 
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระอรหนัตผ์ูต้รสัรูช้อบเองท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๖/
๑๔๔, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓๔/๒๗๖, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๖/๘๑, ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/
๓๑/๕๙, ๑๖/๖๘/๑๓๙, ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๑/๑, ๑๘/๑๓๔/๑๖๘, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/
๓๗๐/๒๑๕, ๑๙/๔๗๔/๒๘๔, ๑๙/๙๐๗/๔๔๐, ๑๙/๙๘๘/๔๗๑, ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/
๗/๖๒, ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๕๘/๕๗๓, ข.ุพุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๗/๕๙๔ 

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า พระอรหนัตผ์ูต้รสัรูช้อบดว้ยพระองคเ์อง หมายถงึ พระพทุธเจา้ 
 ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓/๒, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๓/๑๖, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๘/๒๓, ม.ม.ู 

(ไทย) ๑๒/๓๕๓/๓๘๙, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๘/๑๙, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๙/๘๖, ส.ํส. 
(ไทย) ๑๕/๒๐/๑๙, ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๒, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๓๘๐/๒๓๕, 
อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๔๐๒/๔๒๘ 

พระอรหนัตสาวก พระผูเ้ป็นศษิยข์องพระพทุธเจา้ผูไ้ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต,์ พระสาวกผูเ้ป็น
พระอรหนัต ์ ประกอบดว้ยศพัท ์ ๒ ศพัท ์ คอื อรหนัต  ด ู อรหนัต ์ สาวก 



 

๓๕๗๖ 
 

 

หมายถงึ ผูฟั้ง ผูฟั้งคาํสอน ศษิย ์ข.ุเถร. (ไทย) ๒๖/๑๒๕๗/๕๔๔, อภ.ิป. (ไทย) 
๓๖/๙๐/๑๖๗ 

พระอริฎฐปัจเจกพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจา้ชือ่วา่อรฏิฐะ  ทา่นเป็นพระปัจเจกสมัพทุธ
เจา้ ๑ ใน ๕๐๐ องค ์ ทีเ่คยอาศยัอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลิ ิ สถานทีท่ีป่ระชาชนเหน็พระ
ปัจเจกพทุธเจา้เขา้ไปแลว้ แต่ไมเ่หน็ทา่นออกมา จงึพากนัขนานนามสถานทีน่ัน้
วา่ อสิคิลิ ิ(ภเูขากลนืกนิฤาษ)ี  ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๔/๑๗๑ 

พระอริยเจ้า พระผูป้ระเสรฐิ, บุคคลประเสรฐิ เป็นคาํสาํหรบัเรยีกบุคคลผูบ้รรลธุรรมวเิศษ 
ตัง้แต่โสดาบนัเป็นตน้ไป ซึง่เป็นคาํเรยีกไดท้ัง้ผูท้ ีเ่ป็นบรรพชติและคฤหสัถ ์ บาง
ทกีเ็รยีกว่า อรยิบุคคล กม็ ี ซึง่ตรงกนัขา้มกบัคาํวา่ ปุถุชน สาํหรบัเรยีกผูท้ีย่งั
มไิดบ้รรลุคุณธรรมวเิศษ ซึง่กห็มายเอาทัง้บรรพชติและคฤหสัถ ์เชน่กนั ท.ีส.ี 
(ไทย) ๙/๒๕๑/๘๕, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๑, ข.ุเถร.เอกก.(ไทย) ๒๖/๖๒/
๓๒๖, ข.ุว.ิ (ไทย) ๒๖/๒๑๐/๓๖, ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๘๘/๔๓๑ 

พระอริยบคุคล บุคคลผูป้ระเสรฐิ  มคีวามหมายเดยีวกบั พระอรยิเจา้ แต่พระอรยิบุคคล
จะหมายถงึคูบุ่คคลผูบ้รรลอุรยิมรรค ๔ คอื โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค 
อนาคามมิรรค อรหตัตมรรคและผูด้าํรงอยูใ่นอรยิผล ๔ คอื โสดาปัตตผิล 
สกทาคามผิล อนาคามผิล อรหตัตผล รวมเป็น ๘ จาํพวก (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/
๓๑๑/๒๘๗, ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๘๗/๙๒, ข.ุว.ิ (ไทย) ๒๖/๖๔๑/๗๑, ข.ุอป. (ไทย) 
๓๒/๑๓๓/๑๒๑, อภ.ิป. (ไทย) ๓๖/๒/๑๔๙, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๖๑๔/๖๗๐) 

พระอริยศาสดา พระศาสดาผูป้ระเสรฐิ, พระศาสดาผูเ้ป็นอรยิะ, พระบรมครผููป้ระเสรฐิ 
หมายถงึ พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นบรมครขูองเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย เป็นสารถผีู้
สามารถฝึกบรุุษทีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่มกวา่อาจารยผ์ูฝึ้กทัง้หลาย  ดว้ยวา่
พระองคท์รงบรรลุคุณธรรมชัน้สงูสดุ คอื เป็นพระอรหนัต ์ (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๓๐๔/๓๖๘, ๑๔/๓๑๒/๒๗๙-๓๘๐) 

พระอริยสาวก, พระอริยะ สาวกผูเ้ป็นพระอรยิะ, สาวกของพระอรยิะ (คอื ของ
พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นอรยิะ) สาวกผูบ้รรลุธรรมวเิศษ มโีสดาปัตตมิรรค เป็นตน้ 
หรอื เรยีกวา่ พระอรยิสงฆ ์ 

 ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๐/๑๗๙, ๑๑/๓๑๑/๒๘๖, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๘๙/๘๑, ๑๒/๙๑/
๘๕, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓/๒๖, ๑๓/๒๔/๒๖, ๑๓/๒๙/๓๓, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๒๑/
๓๘๗, ๑๔/๓๙๙/๔๕๔, ๑๔/๔๑๑/๔๖๖, ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๑๒๘/๒๒๔, ๑๗/๑๓๐/
๒๒๖, ๑๗/๑๓๒/๒๒๗, ข.ุเถร.จตุกฺก. (ไทย) ๒๖/๒๘๐/๓๘๕, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/
๓๔๗/๓๒๙ m,ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๒๓๐/๗๖, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๕๙/๑๐๔, ท.ีปา 
(ไทย) ๑๑/๗๓/๕๒, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒/๒, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖, ม.อุ. (ไทย) 



 

๓๕๗๗ 
 

 

๑๔/๑๖/๒๔, ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๗๑/๗๙, ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๗/๒๐, ส.ํสฬา. (ไทย) 
๑๘/๒๖๗/๒๙๗, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๖๘/๒๗๒, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๖/๑๗๑, 
ข.ุเถร.ี (ไทย) ๒๖/๒๔๕/๕๙๕, ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๗/๑๕๗, ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๓/
๘๗, ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๓๖/๓๕๓, ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๑๒/๗๑๙, อภ.ิว.ิ (ไทย) 
๓๕/๙๓๔/๕๘๕, อภ.ิป. (ไทย) ๔๐/๙/๘๘๑, อภ.ิป. (ไทย) ๔๑/๑๙/๑๓๕, อภ.ิป. 
(ไทย) ๔๒/๙/๑๑๒, อภ.ิป. (ไทย) ๔๓/๑๔/๔๑๓ 

พระอสมเถระ พระเถระชือ่วา่ อสมะ ทา่นเป็นพระอคัรสาวกของพระพทุธเจา้พระนามวา่โสภติะ 
 คูก่บั สเุนตตเถระ ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๒๑/๖๒๒ 
พระอสมาเถรี พระเถรชีือ่วา่ อสมา ทา่นเป็นพระอคัรสาวกิาของพระศาสดาพระนามวา่ปทุ

มตุตระ คู่กบัพระอมติาเถร ี ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๒๕/๖๔๔ 
พระอเสขะ พระผูไ้ม่ตอ้งศกึษา พระอเสขะ หรอื อเสขบุคคล เป็นผูท้ีไ่มต่อ้งศกึษาแลว้ 

เพราะไดก้ระทาํกจิเพือ่บรรลุมรรคผลเสรจ็สิน้แลว้ ไดแ้ก่ บุคคลผูต้ ัง้อยูใ่น
อรหตัตผล คอื พระอรหนัต ์ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๖๙, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๓๙๓/
๒๕๑, ๑๙/๕๒๓/๓๓๗, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๖/๗๙, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๔๒๑/
๔๕๓ 

พระอโสกาเถรี พระเถรชีือ่วา่ อโสกา ท่านเป็นพระอคัรสาวกิาของพระพทุธเจา้พระนามวา่
มงัคละคูก่บั พระสลีวาเถร ีข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๒๔/๖๐๖ 

พระอคัคสาวก พระสาวกผูเ้ลศิ, พระสาวกผูย้อดเยีย่ม, พระสาวกชัน้ยอด หมายถงึ พระสาวกผู้
มคีุณสมบตัพิเิศษกวา่พระสาวกอื่นทัง้หมด พระพทุธเจา้ แต่ละพระองคม์พีระ
อคัรสาวก ๒ องค ์พระอคัรสาวกของพระพทุธเจา้ของเรา  คอื พระสารบีุตรเถระ 
อคัรสาวกเบือ้งขวา ไดร้บัแต่งตัง้เป็นเอตทคัคะ ผูเ้ลศิทางปัญญา  และพระมหา
โมคคลัลานเถระ  อคัรสาวกเบือ้งซา้ย ไดร้บัแต่งตัง้เป็นเอตทคัคะ ผูเ้ลศิทางมี
ฤทธิม์าก   

 ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๙/๔, ๑๐/๑๓/๖-๗,  ข.ุพุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๑/๖๗๒, ๓๓/๑๐/๖๘๒  
พระอคัคสาวิกา พระสาวกิาผูเ้ลศิ, พระสาวกิาผูย้อดเยีย่ม, พระสาวกิาชัน้ยอด หมายถงึ 

พระสาวกิา (พระสาวกผูห้ญงิ) ผูม้คีุณสมบตัพิเิศษกวา่พระสาวกิาอื่นทัง้หมด 
พระพทุธเจา้แต่ละพระองคม์พีระอคัรสาวกิา ๒ องค ์ พระอคัรสาวกิาของ
พระพทุธเจา้ของเรา ไดแ้ก่ พระเขมาเถร ี อคัรสาวกิาฝ่ายขวา ไดร้บัแต่งตัง้เป็น
เอตทคัคะในฝ่ายผูม้ปัีญญา  และพระอุบลวรรณาเถร ีอคัรสาวกิาฝ่ายซา้ย  ไดร้บั
แต่งตัง้เป็นเอตทคัคะในฝ่ายผูม้ฤีทธิ ์  

 ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑๖๘/๑๕๘, ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๖๘/๕๗๖, ๓๓/๓๑/๖๐๐, ๓๓/
๑๑/๖๖๗, ๓๓/๑๑/๖๗๒, ๓๓/๑๑/๗๐๓, ๓๓/๓๙/๗๑๖  



 

๓๕๗๘ 
 

 

พระองัคีรส, พระพทุธเจ้า พระพทุธเจา้ ผูม้พีระรศัมเีปล่งจากพระองค ์ เป็นพระนามหนึ่ง
ของพระพทุธเจา้ ในบรรดาพระนามทีเ่ป็นไวพจน์ ซึง่เป็นพระนามกลางๆ ใชแ้ก ่
พระพทุธเจา้พระองคใ์ดกไ็ดท้.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๗/๒๒๑, ๑๑/๒๘๗/๒๓๕, ส.ํส. 
(ไทย) ๑๕/๑๒๓/๑๔๕, ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๑๓๗/๑๘๖ 

พระอญัญาโกณทญัญะ พระภกิษุชือ่วา่ อญัญาโกณทญัญะ ทา่นเป็นพระมหาสาวกผูเ้ป็น
ปฐมสาวกของพระพทุธเจา้ เป็นรปูหน่ึงในคณะพระปัญจวคัคยี ์ เป็นบุตร
พราหมณ์มหาศาล เกดิทีห่มู่บา้นโทณวตัถุ ไมไ่กลจากกรุงกบลิพสัดุ ์ เดมิชื่อ 
โกณฑญัญะ เป็นพราหมณ์หนุ่มทีส่ดุในบรรดาพราหมณ์ ๘ คน ผูท้าํนาย
ลกัษณะของสทิธตัถกุมาร และ เป็นผูเ้ดยีวทีท่าํนายวา่ พระกุมารจะทรงออก
บรรพชาไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้อยา่งแน่นอน มคีตเิป็นอยา่งเดยีว 
ต่อมาทา่นออกบวชตามเสดจ็พระสทิธตัถะ ขณะบาํเพญ็ทุกรกริยิา เป็นหวัหน้า
พระเบญจวคัคยี ์ และ ไดนํ้าคณะหลกีหนีไปเมือ่พระมหาบุรุษเลกิบาํเพญ็ทุกร
กริยิา กลบัมาเสวยพระกระยาหาร ต่อมาเมือ่พระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้เสดจ็ไป
โปรด ทา่นสดบัปฐมเทศนาไดด้วงตาเหน็ธรรม ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นปฐม
สาวกของพระพทุธองคท์ีท่า่นไดช้ือ่วา่ อญัญาโกณฑญัญะ เพราะเมือ่ทา่นฟัง
ปฐมเทศนา ของพระพทุธเจา้ และ ไดธ้รรมจกัษุ พระพทุธเจา้ทรงเปล่งอุทานวา่ 
“อญฺญาส ิ วตโภ โกณฺฑญฺโญ” (โกณฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอ) คาํวา่ อญัญา จงึมา
รวมเขา้ กบัชือ่ของทา่น ต่อมาทา่นไดส้าํเรจ็อรหตัดว้ยฟังอนตัตลกัขณสตูร 
ไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะ ในทางรตัตญัญ ู (รูร้าตรนีาน คอื บวชนาน รูเ้หน็
เหตุการณ์มากมาแต่ตน้) ทา่นทลูลาพระพทุธเจา้ไปอยูท่ีฝั่ง่สระมนัทากนีิ ใน
ป่าฉทัทนัตวนั แดนหมิพานต ์อยู ่ณ ทีน่ัน้ ๑๒ ปี กนิ็พพานก่อนพทุธปรนิิพพาน
ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑๒๔/๔๐๓ 

พระอตัถทสัสี, พระพทุธเจ้า พระพทุธเจา้พระนามวา่ อตัถทสัส ี พระพทุธเจา้พระองคห์น่ึง 
เสดจ็อุบตัใินกปัที ่ ๑,๘๐๐ (นบัจากกปัน้ีไป)และในกปันัน้มพีระพทุธเจา้อุบตัขิึน้ 
๓ พระองค ์คอื พระปิยทสัส ีพระอตัถทสัส ีและพระธมัมทสัสขี.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/
๑๒/๗๒๒ 

พระอยักามหาราช พระอยักาผูท้รงเป็นพระมหากษตัรยิ,์ พระอยักาผูท้รงเป็นพระราชผู้
ยิง่ใหญ่ 

 หมายถงึ พระมหากษตัรยิ ์ผูด้าํรงอยูใ่นสถานะเป็นปู่  หรอื ตา ถา้เป็นราชาศพัท ์
นิยมใชส้าํหรบัพระมหากษตัรยิแ์ละเจา้นาย ทีด่าํรงพระอสิรยิยศทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป เชน่ พระบรมอยักา สมเดจ็พระบรมอยักา สมเดจ็พระบรมอยักาธบิด ี
เป็นตน้  



 

๓๕๗๙ 
 

 

 ข.ุชา.มหานิบาต. (ไทย) ๒๘/๒๓๑๕/๕๔๒ 
พระอยัยิกา ยา่, ยาย  เป็นราชาศพัท ์ นิยมใชส้าํหรบัพระมหากษตัรยิ ์ และเจา้นาย ทีด่าํรง

พระอสิรยิยศทีแ่ตกต่างกนัออกไป เชน่ พระบรมอยัยกิา สมเดจ็พระบรมอยัยกิา 
สมเดจ็พระอยัยกิา เป็นตน้ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๕, ข.ุชา.มหานิบาต. (ไทย) 
๒๘/๒๓๒๗/๕๔๔, ๒๘/๒๓๙๓/๕๕๓ 

พระอสัสชิเถระ พระเถระชือ่วา่ อสัสช ิ ทา่นเป็นพระมหาสาวกองคห์น่ึงในคณะปัญจวคัคยี ์
เป็นพระอรหนัตร์ุน่แรก และ เป็นอาจารยข์องพระสารบีุตร ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/
๒๘๗/๔๖, ๓๒/๒๙๑/๔๖, ๓๒/๓๖๙/๕๗  

พระอาทิตย ์ ดวงอาทติย,์ ตะวนั, สรุยิะ, ตระกลู-,เผา่พนัธุข์องพระพทุธเจา้ 
 ความหมายที ่ ๑ “เชือ้อทติ”ิ คอื เทวดาพวกหนึ่งซึง่เป็นลกูนางอทติผิูเ้ป็นชายา

พระกศัยปประชาบด ีเทวดาพวกน้ีมจีาํนวนกล่าวไวต้่างกนั บา้งวา่ม ี๕ องค ์บา้ง
วา่ม ี๗ องค ์บา้งวา่ม ี๑๒ องค ์ไดแ้ก่ อนิทราทติย ์(พระอนิทร)์ วรณุาทติย ์(พระ
พริุณ) ฯลฯ สรูยาทติย ์(พระอาทติยท์ีส่อ่งโลก); ชือ่เทวดาพระเคราะห ์คอื สรูยา
ทติย;์ ดวงตะวนั (ชือ่เทวดาองคห์น่ึงในนิยาย)ความหมายที ่ ๒ พระพทุธเจา้ผู้
เป็นเผา่พนัธุแ์หง่พระอาทติย,์ ตระกูลของพระพทุธเจา้ชือ่วา่อาทติยโคตร ท.ีม. 
(ไทย) ๑๐/๓๗๐/๒๙๙, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๘/๒๒๑, ข.ุเถร.เอกก. (ไทย) ๒๖/
๒๖/๓๑๒, ข.ุชา.มหานิบาต.(ไทย) ๒๘/๙๐๗/๓๒๓, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๐/๔๐๘, 
ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๔๐/๔๕๒, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๒๑/๒๘๑, พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

พระอานนท,์ พระอานนทพ์ทุธอนุชา 
 พระภกิษุชือ่วา่อานนท,์ พระอานนทผ์ูเ้ป็นพระอนุชา(น้อง)ของพระพทุธเจา้

(เจา้ชายสทิธตัถะ) ทา่นเป็นพระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นเจา้ชายในศาก
ยวงศ ์ เป็นโอรสของเจา้อมโิตทนะ (วา่ตาม ม.ม.ูอ. ๑/๑๗๕/๕๓๓ แต่ทีเ่รยีนกนั
มามกัวา่เป็นโอรสของเจา้สกุโกทนะ) ซึง่เป็นพระเจา้อาของเจา้ชายสทิธตัถะ
 พระอานนทไ์ดร้บัยกยอ่ง เป็นเอตทคัคะหลายดา้น คอื เป็น พหสูตู เป็นผูม้ี
สต ิ มคีต ิ มธีติ ิ และ เป็นอุปัฏฐากทีย่อดเยีย่ม ทา่นบรรลุพระอรหตั หลงัจาก
พระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ ๓ เดอืน เป็นกาํลงัสาํคญัในคราวทาํปฐมสงัคายนา 
คอื เป็นผูว้สิชันาพระธรรม (ซึง่ต่อมาแบ่งเป็นพระสตูร และ พระอภธิรรม) พระ
อานนทด์าํรงชวีติสบืมาจนอายไุด ้ ๑๒๐ ปี จงึปรนิิพพานในอากาศ เหนือแมน้ํ่า
โรหณิ ี ซึง่เป็นเสน้กัน้แดนระหวา่งแควน้ของพระญาตทิัง้สองฝ่าย คอื ศากยะ 
และ โกลยิะท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๕/๕๗, ๑๐/๙๘/๕๙, ๑๐/๙๙/๕๙, ๑๐/๒๐๐/๑๔๙, 
๑๐/๒๐๒/๑๕๐, ๑๐/๒๘๑/๒๑๑, ๑๐/๒๙๒/๒๒๖, ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๐๑/



 

๓๕๘๐ 
 

 

๒๔๗, ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๓๘/๓๒๗, ข.ุชา.มหา.(ไทย) ๒๘/๑๓๔๔/๓๙๐, ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๒/๑, ๓๒/๖๕๖/๙๙, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๐๐/๓๙๙, ๓๓/๑๐๑/๓๙๙, 
๓๓/๑๖๐/๔๐๘, ๓๓/๒๗๕/๔๒๔, ๓๓/๒๗๗/๔๒๔ 

พระอินทเทวราช เทวราชาผูเ้ป็นใหญ่, พระอนิทรผ์ูเ้ป็นจอมแหง่เทพ พระอนิทร ์เทวราช ผูเ้ป็น
ใหญ่ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ และ มอีาํนาจบงัคบับญัชาเหนือเทพชัน้จาตุมหาราชิ
กา มชีือ่เรยีกอกีหลายชือ่ เชน่ ทา้วสกักะ ทา้วมฆวาน เป็นตน้ แต่ในพระบาลี
นิยมเรยีกวา่ ทา้วสกักะ ตาํนานวา่ ครัง้หนึ่ง ทีม่จลคาม ในมคธรฐั มนีกับาํเพญ็
ประโยชน์คณะหน่ึงจาํนวน ๓๓ คน นําโดยมฆมาณพ ไดร้ว่มกนัทาํบุญต่างๆ 
เชน่ ทาํถนน สรา้งสะพาน ขดุบ่อน้ํา ปลูกสวนป่า สรา้งศาลาทีพ่กัคนเดนิทาง 
ใหแ้ก่ชุมชน และทาํทาน ชวนชาวบา้นตัง้อยูใ่นศลี และทาํความดทีัง้หลาย 
เฉพาะอยา่งยิง่ตวั มฆมาณพ เอง ยงัรกัษาขอ้ปฏบิตัพิเิศษ ทีเ่รยีกวา่ วตัรบท ๗ 
อกีดว้ย ครัน้ตายไปทัง้ ๓๓ คน กไ็ดเ้กดิในสวรรคท์ีเ่รยีกชือ่ วา่ดาวดงึสน้ี์ โดย
มฆมาณพไดเ้ป็นทา้วสกักะ คอื พระอนิทร ์นัน่เอง 

 ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๘๖/๑๙๕ 
พระอินทร  ์ ผูเ้ป็นใหญ่, จอมเทพ, ชื่อเทวราชผูเ้ป็นใหญ่ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ (ด ูพระอนิท

เทวราช) ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๔๔/๒๓๙, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘๒/๒๑๓, ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๒๑๙/๑๗๘, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๓, ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๕๓/๒๗, ข.ุชา.จตฺ
ตาลสี.(ไทย) ๒๗/๙๕/๖๑๑, ข.ุชา.สตฺตต.ิ(ไทย) ๒๘/๑๒๖/๗๖, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๑๕๐/๔๐๖, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓/๒๖๑ 

พระอกุกามขุราชกมุาร ราชกุมารพระนามวา่อุกกามุขพระราชกุมารเป็น ๑ ใน ๙ พระโอรสและ
พระธดิาของพระเจา้โอกกากราช ซึง่ปรากฏพระนามดงันี้  

 ๑. พระอุกกามขุราชกุมาร ๒. พระกรกณัฑรุาชกุมาร 
 ๓. พระหตัถนิิกราชกุมาร ๔. พระสนีิปุรราชกุมาร 
 ๕. พระปิยาราชธดิา ๖. พระสปุปิยาราชธดิา 
 ๗. พระอานนัทาราชธดิา ๘. พระวชิติาราชธดิา 
 ๙. พระวชิติาเสนาราชธดิา ซึง่ประสตูจิากพระมเหสขีอง

พระองค ์ ครัน้พระมเหสทีวิงคตแลว้ พระองคไ์ดพ้ระมเหสใีหมแ่ละไดพ้ระโอรส
อกี ๑ องค ์ทรงพระนามวา่ ชนัตุราชกุมาร พระองคท์รงดพีระทยั จงึพลัง้พระโอฐ
พระราชทานพรใหพ้ระนางเจา้เลอืกสิง่ทีต่อ้งประสงค ์ พระนางจงึทลูขอราช
สมบตัใิหแ้ก่พระโอรสของพระองค ์ พระเจา้โอกกากราชจงึตอ้งพระราชทาน
ตามทีล่ ัน่วาจาไว ้ เมือ่เป็นเชน่นี้ พระเจา้โอกกากราชจงึตรสัสัง่พระโอรสทัง้ ๔ 
และพระธดิาอกี ๕ พระองคใ์หไ้ปสรา้งพระนครอยูใ่หม ่ ใกลภ้เูขาหมิวนัตภ์ายใน



 

๓๕๘๑ 
 

 

มชัฌมิประเทศ ไดข้นานนามพระนครใหมว่า่ กบลิพสัดุ ์ตามชือ่ของกบลิดาบสที่
อาศยัอยูก่่อน ครัน้สถาปนาพระนครเสรจ็แลว้ พระราชโอรสและพระราชธดิา ก็
ทรงอาวาหะววิาหะกนัเองเป็นคู่ๆ  เวน้แต่พระเชฏฐภคนีิพระองคเ์ดยีว(พระปิยา
ราชธดิา) แลว้ตัง้ศากยวงศส์บืมา สว่นเชฏฐภคนีิภายหลงัไดท้าํอาวาหะววิาหะ
กบัพระเจา้กรงุเทวทหะ ตัง้โกลยิวงศส์บืมาเชน่เดยีวกนั ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๖๗/
๙๒, ท.ีส.ีอ.(ไทย) ๒๖๗/๓๔๒ 

พระอตุตรเถระ พระเถระชือ่วา่อุตตระ ทา่นเป็นพระอคัรสาวกของพระพุทธเจา้พระนามวา่
เวสสภ ูคูก่บัพระโสณเถระ  ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๗๐๐ 

 อกีองคห์น่ึง เป็นพระอคัรสาวก ของพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะ คูก่บั พระ
ภยิโยสเถระ ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๗๑๐ 

พระอตุตระ พระภกิษุชือ่วา่อุตตระ (ด ูพระอุตตรเถระ) ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙/๔ 
พระอตุตราเถรี พระเถรชีือ่วา่อุตตรา เป็นพระอคัรสาวกิาของพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะ  

คูก่บัพระสมทุทาเถร ี ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๗๑๐ 
พระอทุยาน สถานทีซ่ึง่ชนทัง้หลายแหงนชม (ดอกไม ้และ ผลไม ้เป็นตน้) เดนิไป, สวนหลวง

ทีเ่ป็นสาธารณะ, สวนสาธารณะทีท่างการบา้นเมอืงจดัดแูล ราชาศพัทใ์ชเ้ป็น 
พระอุทยาน หรอื พระราชอุทยาน ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๔๕/๒๓, ๑๐/๔๘/๒๕, ๑๐/
๕๑/๒๗-๒๘ 

พระอทุยานธนัญชะ (ด ูพระอุทยาน) อุทยานชือ่วา่ธนญัชะ เป็นชือ่อุทยานทีพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่ปทุมะ ใชเ้ป็นสถานทีป่ระกาศพระธรรมจกัร ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๒๐/
๖๓๒, ๓๓/๒๒/๖๓๘ 

พระอทุยัเถระ พระเถระชือ่วา่อุทยั ทา่นเป็นพระอคัรสาวก ของพระพทุธเจา้ทรงพระนามวา่ ตสิ
สะ คูก่บัพระพรหมเทพเถระ ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๒๑/๖๗๙ 

พระอทุยัราชา พระราชาทรงพระนามวา่อุทยั พระองคเ์สวยพระชาตเิป็นพระโพธสิตัวเ์กดิใน
ตระกลูยากจน ประกอบอาชพีรบัจา้ง มคีวามเป็นอยูล่ําบาก ไดไ้ปรบัจา้งทีเ่รอืน
ของทา่นสจุบิรวิารเศรษฐ ี ทาํงานดว้ยความขยนัขนัแขง็ วนัหนึ่งเป็นวนัอุโบสถ 
พระโพธสิตัวอ์อกไปทาํงานแต่เชา้ โดยไมท่ราบวา่ในเรอืนของท่านเศรษฐ ี ทุก
คนรกัษาศลีอุโบสถกนัทัง้หมด เมือ่กลบัมาในเวลาคํ่า จงึทราบ และปรารถนาจะ
รกัษาศลีอุโบสถเชน่คนอื่นๆ จงึสมาทานอุโบสถศลี เนื่องจากสมานทานในตอน
คํ่าจงึรกัษาอุโบสถไดก้ึง่เดยีว และในวนันัน้พระโพธสิตัวก์ม็ไิดบ้รโิภคอาหารเลย 
พอถงึรุง่เชา้จงึสิน้ชวีติแลว้บงัเกดิในราชตระกลู พระประยรูญาตจิงึถวายพระ
นามวา่ อุทยักุมาร ต่อมาไดเ้สวยราชสมบตั ิต่อจากพระราชบดิา ข.ุชา.อฏฺฐก. 
(ไทย) ๒๗/๔๑/๒๙๑, ข.ุชา.อ. (ไทย) ภ.๕/๒๙๕ 



 

๓๕๘๒ 
 

 

 พระอทุายี พระภกิษุชือ่วา่อุทาย ี พระอุทายใีนครัง้พทุธกาลมหีลายรปู เชน่ พระอุทาย ี ตน้
บญัญตัสิงัฆาทเิสสสกิขาบทขอ้ที ่ ๑ และอกีหลายสกิขาบท  พระโลฬุทาย ี ผูม้ี
การศกึษาน้อย พระกาฬุทาย ี ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นเอตทคัคะวา่เลศิกวา่ภกิษุ
ทัง้หลายผูย้งัสกุลใหเ้ลื่อมใส  และพระมหาอุทาย ีผูใ้ครต่่อการศกึษา แต่พระอุทา
ยใีนทีน้ี่หมายถงึ  พระมหาอุทาย ี  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๔๙/๑๖๕, อภ.ิก. (ไทย) 
๓๗/๗๔๘/๗๙๓. ท.ีปา.อ. (ไทย) ๑๖๒/๑๔๑ 

พระอบุลวรรณาเถรี พระเถรชีือ่วา่อุบลวรรณา ในอดตีชาตเิคยเกดิเป็นพระธดิาพระนามวา่ 
กณัหาชนิาราชกุมาร ี ของพระเวสสนัดร และชาตหิน่ึงเคยบงัเกดิเป็น หริเีทวี
เทพธดิา และเคยบงัเกดิเป็นพระราชธดิาของพระเจา้กาสพีระนามวา่กกิ ี เป็นตน้ 
ในกาลแหง่พระสมัมาสมัพทุธเจา้โคตม เกดิในตระกลูเศรษฐใีนเมอืงสาวตัถ ี
สาเหตุทีต่อ้งออกบวชเพราะไมส่ามารถตดัสนิใจไดว้า่จะแต่งงานกบัผูใ้ด
เนื่องจากผูท้ีม่าสูข่อมทีัง้พระราชา และเศรษฐ ีจากแควน้ต่างๆ เมื่อบวชแลว้ ได้
บรรลุเป็นพระอรหนัต ์ พระพทุธเจา้ยกยอ่งใหเ้ป็นอคัรสาวกิาเบือ้งซา้ย เป็น
เอตทคัคะในฝ่ายผูม้ฤีทธิ ์คูก่บัพระเขมาภกิษุณี 

 ข.ุชา.อสตี.ิ (ไทย) ๒๘/๒๘๘/๑๓๓, ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๓๘๘-๓๙๐/๔๓๙, ๓๓/
๓๙๓-๓๙๔/๔๔๐, ๓๓/๔๘๖/๔๕๒, ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๑๑/๖๗๒, ๓๓/๑๐/๖๘๒, 
๓๓/๑๑/๗๐๓ 

พระอปุจาลาเถรี  : พระเถรชีือ่วา่อุปจาลา, น. เป็นพระอคัรสาวกิาของพระผูม้พีระภาค (ข.ุ
พทุธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๘๔) ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่ พระเถรเีกดิในนาลก
คาม แควน้มคธ เป็นลกูสาวของนางพราหมณี ชือ่รปูสาร ี มพีีส่าวชือ่จาลาและ
น้องสาวชือ่สสีปูจาลา  เป็นน้องสาวของพระธรรมเสนาบด ี(พระสารบีุตร) และยงั
มพีีน้่องรว่มบดิามารดาเดยีวกนัอกี ๓  คน  คอื  ๑. นายจุนทะ ๒. นายอุปเสนะ  
๓. นายเรวตะ  ซึง่ต่อมาไดบ้วชในพระพทุธศาสนา     พระอุปจาลาเถร ี ฟังคาํ
สอนของพระผูม้พีระภาค  ปฎบิตัติามคาํสอนไดบ้รรลวุชิชา ๓ และเจรญิ
วปัิสสนา บรรลุอรหตัตผล เป็นผูป้ระกอบดว้ยอุทยตัถคามนีิปัญญา คอื การ
จาํแนกกเิลสออกไปไดอ้ยา่งประเสรฐิ  ( ข.ุเถร.ี (ไทย)  ๒๖/๑๘๙-๑๙๕/๕๘๖, ข.ุ
เถร.ีอ. (ไทย)  ๑/๑๘๙-๑๙๕/๒๘๓-๒๘๖, ข.ุเถร.ีอ. (ไทย) ๑/-/๒๗๙, ข.ุธ.อ. 
(ไทย) ๑/-/๕๘๕)                    

 พระอปุติสสเถระ  :   พระเถระชือ่วา่อุปตสิสะ เป็นพระอคัรสาวก ของพระผูม้พีระภาค ชือ่เดมิ
ของพระสารบีตุร(ข.ุพทุธ.(ไทย)๓๓/๑๐,๑๑,๑๙,๒๒,๖๗,๑๖๗/
๘๒,๖๖๗,๗๐๓,๖๘๗,  ๗๑๔,๕๗๕,๑๕๘)  ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่ พระ
อุปตสิสเถระ เป็นบุตรของนางพราหมณีชือ่สาร ี ในตระกลูนายบา้น ในตาํบลอุป



 

๓๕๘๓ 
 

 

ตสิสคาม ใกลก้รุงราชคฤห ์  มบีรวิาร ๕๐๐ คน มสีหายชือ่วา่ โกลติะ ในสมยัที่
ทา่นเป็นคฤหสัถ ์ อุปตสิสมาณพไดไ้ปนัง่ดมูหรสพกบัสหายโกลติมาณพ  เกดิ
ความสลดใจเบื่อหน่าย สหายทัง้ ๒ ตอ้งการแสวงหาโมขธรรม จงึไดบ้วชและ
ศกึษาในลทัธขิองสญัชยัปรพิพาชก ศกึษาจนจบแลว้เหน็วา่ลทัธน้ีิไม่มอีะไรเป็น
แก่นสาร ตอ่มาไดฟั้งธรรมจากพระอสัสชเิถระ ซึง่ทา่นเป็นพระปัญจวคัคยีร์ปู
หน่ึง ในจาํนวนพระปัญจวคัคยัท์ัง้ ๕ โดยยกพระดาํรสัของพระศาสดาทีต่รสัวา่ 
“ธรรมเหล่าใดเกดิแต่เหตุ พระตถาคตตรสัเหตแุหง่ธรรมเหล่านัน้ และความดบั
แหง่ธรรมเหลา่นัน้ พระมหาสมณะมปีกตติรสัอยา่งนี้”  หลงัจากฟังธรรมจบแลว้
ไดด้าํรงอยูใ่นโสดาปัตตผิลและกลบัไปบอกธรรมแก่สหายโกลติะจนดาํรงอยูใ่น
โสดาปัตตผิลทัง้  ๒ สหาย  พากนัไปเฝ้าพระศาสดาทีว่ดัเวฬุวนัขณะประทบันัง่
แสดงธรรมในทา่มกลางบรษิทั๔ไดร้บัการอุปสมบทดว้ยเอหภิกิข ุ อุปสมัปทา  
โดยการตรสัวา่ “เธอจงเป็นภกิษุมาเถดิ ธรรมอนัเรากล่าวดแีลว้ ทา่นจงประพฤติ
พรหมจรรยเ์พือ่ทาํทีส่ดุแหง่ทุกขโ์ดยชอบเถดิ”  หลงัจากทัง้ ๒ บวชแลว้ มี
บรวิารบวชตามจาํนวน ๒๕๐ คน  ในเวลาไมน่านทัง้หมดกไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล 
พระอุปตสิสเถระไดร้บัการยกยอ่งแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งพระอคัรสาวกเบือ้ง
ขวาเป็นเอตทคัคะทางดา้นมปัีญญามาก นามวา่พระสารบีุตร สว่นพระโกลติเถระ
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นพระอคัรสาวกเบือ้งซา้ย เป้นเอตทคัคะทางดา้นมฤีทธิม์าก 
นามวา่พระมหาโมคคลัลานะ (ข.ุธ.อ.(ไทย)  ๑/-/๘๔-๙๑) 

พระอปุติสสาเถรี  : พระเถรชีือ่วา่อุปตสิสา, เป็นพระอคัรสาวกิาในสมยัของพระพทุธเจา้พระ
นามวา่โกณฑญัญะ, (ข.ุพทุธ. (ไทย) ๓๓/๓๑/๖๐๐)   

พระอปุริฏฐปัจเจกพทุธเจ้า : พระปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่อุปรฏิฐะ  ในอรรถกถาทา่นขยาย
ความวา่ พระองคเ์ป็นพระปัจเจกพทุธเจา้พระองคห์น่ึง อาศยัอยูท่ีภ่เูขาคนัท
มาทน์ ใกลก้รงุพาราณส ี ในสมยัทีพ่ระโคดมพทุธเจา้ในภทัรกปัน้ียงัไมเ่สดจ็อุบตั ิ
(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๓/๑๗๑), (ข.ุเถร.อ. (ไทย) ๑/-/๔๘๙)         

พระอปุริฏฐะ  :   พระอุปรฏิฐะ เป็นพระสาวกรปูหนึ่งในสมยัของพระพทุธเจา้      พระนามวา่ ปุ
ทุมตุตระ (ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๓๒๗,๓๔๕/๒๘๓,๒๘๕), ในภาษาบาล ี  คาํวา่ 
“อุปรฏฺิ�” [อุปะ-รดิ – ถะ]  ค. ใชใ้นความหมายวา่  สงูสดุ, ตัง้อยูบ่น (พระอุดร
คณาธกิาร (ชวนิทร ์ สระคาํ), รศ.ดร. จาํลอง สารพดันึก, พจนานุกรม บาล ี – 
ไทย, (กรุงเทพมหานคร: ๒๕๓๘),  หน้า ๑๑๓) 

พระอปุวาณเถระ  : พระเถระชิอ่อุปวาณะ, น. เป็นพระสาวกของพระผูม้พีระภาค  ทา่น พระ
อุปวาณเถระนี้เคยเป็นอุปัฏฐากเฝ้าใกลช้ดิพระผูม้พีระภาคมานาน    ในปัจฉิม
กาล  ขณะทีพ่ระผูม้พีระภาคใกลป้รนิิพพาน ทา่นยนืถวายงานพดั พระผูม้พีระ



 

๓๕๘๔ 
 

 

ภาคอยูต่รงพระพกัตร ์พระองคร์บัสัง่ใหท้า่นหลบไป เพือ่ใหพ้วกเทพไดม้โีอกาส
มาเขา้เฝ้า (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๐๐/๑๔๙)    

พระอปุสนัตเถระ  :   พระเถระชือ่วา่อุปสนัตะ เป็นพระอคัรสาวกของพระพทุธเจา้      พระ
นามวา่อตัถทสัส ี (ข.ุพทฺุธ. ๓๐/๒๑,๑๙/๖๓๒,๖๖๔) ในภาษาบาล ี  คาํวา่ “อุป
สนฺต” [อุปะ-สนั-ตะ ] กติ. ใชใ้นความหมายวา่ เขา้ไปสงบระงบัแลว้   (พระอุดร
คณาธกิาร (ชวนิทร ์สระคาํ), รศ.ดร. จาํลอง สารพดันึก, พจนานุกรม บาล–ีไทย, 
(กรุงเทพมหานคร: ๒๕๓๘),  หน้า ๑๑๔)         

 พระอปุโสณาเถรี  :  พระเถรชีือ่วา่อุปโสณา เป็นพระอคัรสาวกิาของพระผูม้พีระภาคพระนาม
วา่สมุนะ (ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๒๗/๖๑๑)   

 พระอปุัชฌาย  ์  : พระอุปัชฌาย ์ ผูเ้หน็โทษน้อยโทษใหญ่แลว้วา่กล่าวตกัเตอืน, ผูเ้พง่โทษน้อย
ใหญ่, (ว.ิอ. (ไทย) ๑/ - /๖๑, สารตฺถ.ฏกีา (บาล)ี ๑/๑๖๓, ว.ิอ. (ไทย) ๓/๑๒๖/
๑๒๕,  ว.ินิจฺฉย.ฏกีา (บาล)ี ๒/๒๔๗๑/๑๓๐) มคีาํอธบิายวา่ สมยัพทุธกาล พระ
อานนทบ์วชกุลบตุรแลว้มอบใหพ้ระสารบุีตรเป็นพระอุปัชฌาย ์ พระสารบีุตรบวช
กุลบตุรแลว้มอบใหพ้ระอานนท ์ เป็นพระอุปัชฌาย ์ (ว.ิอ. (ไทย) ๒/ ๔๖๐/๑๗๐, 
ท.ีปา.อ. (ไทย) ๓/๑๖๕/๑๔๖, ม.ม.ูอ. (ไทย) ๒/๓๓๓/๒๑๐) อุปัชฌายม์ไิด้
หมายถงึผูท้ีบ่วชใหกุ้ลบตุรอยา่งเดยีวเทา่นัน้ หมายถงึผูค้อยวา่กล่าวอบรมสัง่
สอนอกีดว้ย (ดเูทยีบใน ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๒๕๒/๔๐๗, ว.ิภกฺิขนีุ. (ไทย) ๓/
๑๐๒๘/๒๖๘, ว.ิม. (ไทย) ๕/๒๖๔/๔๘) 

                         คาํวา่ “อุปัชฌาย,์ อุปัชฌายะ” คอื ผูเ้พง่โทษน้อยโทษใหญ่”  หมายถงึผู้
รบัรองกุลบุตรเขา้รบัการอุปสมบทในทา่มกลางภกิษุสงฆเ์ป็นทัง้ผูนํ้าเขา้หมูแ่ละ
เป็นผูป้กครองคอยดแูลรบัผดิชอบ ทาํหน้าทีฝึ่กสอนอบรมใหก้ารศกึษาต่อไป 
อุปัชฌายใ์นฝ่ายภกิษุณี เรยีกวา่ “ปวตัตนีิ”  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุ
โต), พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท,์  (กรงุเทพมหานคร:  ๒๕๕๓),  
หน้า  ๕๗๐)     

                          คาํวา่ “อุปัชฌาย, อุปัชฌาย,์ อุปัชฌายะ” หมายถงึ พระเถระผูเ้ป็น ประธาน
การบวชกลุบตุรในพระพทุธศาสนา. (ป.; ส. อุปาธฺยาย). และยงัใชใ้นขอ้วตัร
ปฏบิตัขิองพระภกิษุ เชน่ อุปัชฌายวตัร [อุปัดชายะวดั, อุบปัดชายะวดั] น. คอื 
กจิทีส่ทัธวิหิารกิจะตอ้งประพฤตชิอบปฏบิตัติ่ออุปัชฌายข์องตน. (ป. 
อุปชฺฌายวตฺต).  (ว.ิม. (ไทย) ๔/๖๘/๙๓, ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม  ฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน,  (กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า   ๑๓๘๘)   

 พระอรุเุวลกสัสปะ: พระเถระชือ่อุรุเวลกสัสปะ เป็นพระมหาสาวกรปูหน่ึง เกดิในตระกลู 
พราหมณ์ เคยเป็นนกับวชประเภทชฎลิ นบัถอืลทัธบิชูาไป  ถอืตวัวา่เป็นพระ



 

๓๕๘๕ 
 

 

อรหนัต ์ สรา้งอาศรมสัง่สอนลทัธขิองตนอยูใ่กลฝั้ง่แมน้ํ่าเนรญัชรา ตาํบลอุรุเวลา 
เพราะเหตทุีเ่ป็นชาวกสัสปโคตรและอยู ่ทีต่าํบลอุรุเวลา จงึไดช้ือ่วา่อุรุเวลกสัสปะ  
มบีรวิารถงึ  ๕๐ ๐ คน ทา่นผูน้ี้เป็นคณาจารยใ์หญ่ทีช่าวราชคฤหน์บัถอืมาก  มี
น้องชาย  ๒  คน คนกลาง ชือ่นทกีสัสปะ มบีรวิาร ๓๐๐  คน  คนเลก็ ชือ่ค
ยากสัสปะ มบีรวิาร ๒๐๐ คน  ชฏลิทัง้ ๓ พีน้่อง ลว้นเป็นหวัหน้าชฏลิ น้องชาย
ทัง้ ๒ คนตัง้อาศรมอยูถ่ดักนัไปบนแมน้ํ่าเนรญัชรา ไมห่า่งไกลจากอาศรมของ
พีช่ายคนโต  

                          ต่อมาพระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็มาทรงทรมานอุรุเวลกสัปะดว้ยอทิธปิาฏหิารยิ์
ต่าง ๆ จนคลายพยศหมดมานะทฏิฐ ิ ยอมมอบตวัเป็นพทุธสาวก ขอบรรพชา
อุปสมบท  ชฏลิผูเ้ป็นน้องชาย ๒ คน ทราบวา่พีช่ายบวชแลว้พรอ้มดว้ยบรวิาร
ทัง้หมดออกบวชตามอุรุเวลกสัสปะชฏลิเหล่านัน้ทัง้หมด บวชดว้ย
เอหภิกิขอุุปสมัปทา มบีาตรและจวีรสาํเรจ็ดว้ยฤทธิค์ร ัน้บวชเสรจ็แลว้ไดฟั้ง
เทศนาชือ่อาทติตปรยิายสตูร จากพระพทุธเจา้ ไดบ้รรลุธรรมสาํเรจ็เป็นพระ
อรหนัตท์ัง้ ๓ พีน้่อง พรอ้มดว้ยบรวิาร ๑,๐๐๐  รปู พระอุรุเวรกสัสปะ ไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นเอตทคัคะในตําแหน่งเลศิกวา่ภกิษุทัง้หลายผูม้บีรวิารมาก (องฺ.เอก
ก.อ. (ไทย) ๑/๒๒๔/๓๑๓-๓๑๔) 

                        คาํวา่ “อุรุเวลา หรอือุรุเวลาเสนานิคม” หมายถงึ หมูบ่า้นตาํบลทีเ่ตม็ไปดว้ย
กองทราย (อุรุเวลา=กองทราย, เสนานิคม=หมูบ่า้น ตาํบล), อรุเุวลา คอื ชือ่
ตาํบลใหญ่แหง่หนึ่ง ในแควน้มคธ  ตัง้อยูใ่กลลุ้่มแมน้ํ่าเนรญัชรา  เป็นภมูิ
สถานทีส่งบ น่ารืน่รมย ์  พระมหาบุรุษทรงเลอืกสถานทีน้ี่เป็นทีบ่าํเพญ็เพยีร ได้
ประทบัอยูใ่นสถานทีน้ี่ ถงึ ๖ ปี  ทรงบาํเพญ็ทุกกรกริยิา คอืการทรมานตนให้
ไดร้บัความลาํบาก  ในชว่งเสดจ็ออกผนวช พระพทุธเจา้ทรงบาํเพญ็เพยีร และ
ตรสัรูท้ีต่าํบลน้ี ปัจจุบนัเรยีกวา่"พทุธคยา" (ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๙๓/๕๗๘)   

                         ในอุรุเวลกสัสปเถราปทาน (ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุรุเวลกสัสปะ) ระบุ
วา่ อุรุเวลกสัสปะ เป็นพีช่ายคนโตในชฎลิ ๓ พีน้่อง มชีือ่เดมิวา่ "กสัสปะ" ตาม
โคตร แตท่ีไ่ดช้ือ่วา่ "อุรุเวลกสัสปะ" เพราะตัง้อาศรมอาศยัอยูใ่นตําบลอุรุเวลา” 
(ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๒๘๕-๒๘๖/๒๗๗)     

พระอรุเุวลาเถรี  : พระเถรชีื่อว่าอุรุเวลา เป็นพระอคัรสาวกิาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนาม
วา่กสัสปะ (ข.ุพทฺุธ. (ไทย)  ๓๓ ๓๙/ /๗๑๖) 

พระโอรส  : บุตร, บุตรชาย, ลกูชาย, (ใชแ้ก่เจา้นาย)  ทีม่ารดาเลีย้งดใูหเ้จรญิอยู่บนอก 
(เลีย้งดอูยา่งใกลช้ดิ) (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒/๑๕๓/๑๔๓, ราชบณัฑติยสถาน, 



 

๓๕๘๖ 
 

 

พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑติยสถาน,  (กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า   
๑๔๐๒)    

 พระโอรสของพระสคุต  :    พระโอรสของพระสคุต คาํวา่ โอรส หมายถงึ บุตรชาย คาํวา่ 
สคุต (ผูไ้ปดแีลว้) คอืพระนามทีใ่ชเ้รยีกพระพทุธเจา้ต่าง ๆ กนั เชน่ 
พระพทุธเจา้, พระทศพล, พระศาสดา, พระสพัพญัญ,ู พระผูม้พีระภาคเจา้, พระ
โลกนาถ, พระสคุต, พระธรรมราชา,  พระมหามนีุ,  พระธรรมสาม,ี  เป็นคาํที่
พระพทุธเจา้ทรงเรยีกพระองคเ์อง เชน่ พระตถาคต  พระสุคต  และเป็นพระ
ดาํรสัทีพ่ระพุทธเจา้ใชเ้รยีกสาวกหรอืผูท้ีบ่รรลุธรรมวา่ “บุตรของเรา” เชน่ ใน
เรือ่งพระโชตกิเถระ พวกภกิษุกล่าวหาวา่ พระโชตกิะ  กล่าวคาํทีไ่มเ่ป็นจรงิ ไม่
จรงิ พยากรณ์พระอรหตัผล พระศาสดาสดบัคาํนัน้แลว้ตรสัว่า"ภกิษุทัง้หลาย
บุตรของเราไมม่ตีณัหาในปราสาทหรอืในหญงินัน้เลย”,  

                         ในเรื่องของภกิษุผูเ้คยเป็นนกัฟ้อน ทา่นถูกพวกภกิษุกล่าวหาวา่ ภกิษุน้ี
กล่าวไม่จรงิ พยากรณ์พระอรหตัผล พระศาสดาทรงสดบัคาํของภกิษุเหล่านัน้
แลว้ ตรสัวา่ "ภกิษุทัง้หลาย บุตรของเรากา้วลว่งกเิลสเครือ่งประกอบทัง้ปวงได้
แลว้",  

                           ในเรื่องพระวงัคสีเถระ ทา่นถกูพวกภกิษุกล่าวหาว่า พระวงัคสีเถระน้ี 
พยากรณ์พระอรหตัผล ดว้ยคาํไมจ่รงิ พระศาสดาสดบัคาํนัน้แลว้ตรสัวา่ "ภกิษุ
ทัง้หลาย พวกเธออยา่กลา่วอยา่งนัน้ บดัน้ี บุตรของเราฉลาดในการจุตแิละ
ปฏสินธแิลว้" (ข.ุธ.อ. (ไทย) ๒/-/๖๕๗,๖๕๘,๖๖๑, ข.ุพทุธ.(ไทย) ๓๓/๑๑๔/
๔๐๔)   

       เป็นภาษติทีพ่ระผูม้พีระภาคไดต้รสัชมเชยพระสารบีุตรหรอืภกิษุรปูใดทีถ่งึ
วส(ีความชาํนาญ)ถงึบารม(ีความสาํเรจ็)ในอรยิศลี เป็นผูถ้งึวส ี ถงึบารมใีนอรยิ
สมาธ ิ เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิปัญญา  เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิวมิตุตวิา่ 
เป็นบุตร เป็นพระโอรสของพระสคุต, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๗/๑๑๔-๑๑๕)  

  พระโอวาทปาฏิโมกข  ์  : โอวาทปาฏโิมกข ์ หมายถงึ หลกัคาํสอนสาํคญัของพระพทุธศาสนา 
หรอืคาํสอนอนัเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา ไดแ้ก่พระพทุธพจน์ ๓ คาถากึง่  
คอื ทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัแก่พระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐  รปูทีม่าประชุมกนัโดยไม่ไดน้ดั
หมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวนัเพญ็เดอืน ๓  ทีเ่ราเรยีกกนัวา่ วนัมาฆบชูา 
(อรรถกถากลา่ววา่ พระพทุธเจา้แสดงโอวาทปาฏโิมกขน้ี์แก่ทีป่ระขมุสงฆ ์ เป็น
เวลาถงึ ๒๐ พรรษา ก่อนทีจ่ะโปรดใหส้วดปาฏโิมกขอ์ยา่งปัจจุบนันี้แทนในเวลา
ต่อมา),  คาถาในโอวาทปาฏโิมกขม์ดีงันี้  

                    สพฺพปาปสฺส อกรณํ           กุสลสฺสปูสมฺปทา 
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 สจตฺิตปรโิยทปนํ              เอต ํพทฺุธานสาสนํฯ 
                           ขนฺต ี ปรม ํ ตโป  ตตีกฺิขา 
                           นิพฺพานํ  ปรม ํ วทนฺต ิ พทฺุธา 
                          น  ห ิ ปพฺพชโิต  ปรปูฆาต ี
                          สมโณ  โหต ิ ปร ํ วเิห�ยนฺโตฯ 
                    อนูปวาโท อนูปฆาโต         ปาตโิมกฺเข จ สวํโร 
                    มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺม ึ        ปนฺตญฺจ สยนาสนํ 
                    อธจิตฺิเต จ อาโยโค              เอต ํพทฺุธานสาสนํฯ  
                                                          คาํแปล 

       การไมท่าํความชัว่ทัง้ปวง  
       การทาํกุศลใหถ้งึพรอ้ม  
       การทาํจติของตนใหผ้อ่งใส  
       น้ีคอืคาํสอนของพระพุทธเจา้ทัง้หลาย 
           ความอดทน คอืความอดกลัน้ เป็นตบะอยา่งยิง่ 

                           พระพทุธเจา้ทัง้หลายตรสัวา่ นิพพานเป็นบรมธรรม 
                           ผูท้าํรา้ยคนอื่น ไมช่ือ่ว่าเป็นบรรพชติ 
    ผูเ้บยีดเบยีนคนอื่น ไมช่ือ่วา่เป็นสมณะ  
       การไมก่ล่าวรา้ยผูอ้ื่น การไมเ่พยีดเบยีนผูอ้ื่น  
                                ความสาํรวมในปาตโิมกข ์ 

           ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณในอาหาร  
           การอยูใ่นเสนาสนะทีส่งดั   

                                การประกอบความเพยีรในอธจิติ  
            น้ีคอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/     

                                 ๙๐/๕๐-๕๑, ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒/๙๐-๙๑/๗๕-๗๖) 
  ทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไป และจาํกนัไดม้าก คอื  ขอ้ความในคาถาแรกทีก่ล่าววา่ 

การไมท่าํความชัว่ทัง้ปวง การทาํกุศลใหถ้งึพรอ้ม คอืการทาํแต่ความด ีทาํจติใจ
ของตนใหผ้อ่งใส   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ฉบบัประมวลศพัท,์  (กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๕๓), หน้า  ๕๘๐-๕๘๑)     

พระโอษฐ  ์ :  พระโอษฐ,์ โอษฐ-, โอษฐ ์  หมายถงึ รมิฝีปาก, ปาก, ใชใ้นความหมายบาล ี
สนัสกฤต (โอฏฺ�, โอษ�, ป.ส.)  โอษฐชะ  อกัษรทีม่เีสยีงเกดิจากรมิฝีปาก 
ไดแ้ก่ พยญัชนวรรค บ  และ ว .  ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม  ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน,   (กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า ๑๔๐๒) 
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                        ใชใ้นความหมายพทุธลกัษณะของพระผูม้พีระภาคเจา้ เชน่ พระโอษฐมี
สณัฐานอนังามดุจแยม้,  กลิน่พระโอษฐห์อมดุจกลิน่อุบล, มพีระทนต ์  ๔๐ ซี ่มี
พระทนตไ์มห่า่ง เรยีบสนิท ไดส้ดัสว่นเกดิขึน้ในพระโอษฐ,์ มพีระโอษฐเบือ้งบน
เบือ้งตํ่ามไิดเ้ขา้ออกกวา่กนั เสมอเป็นอนัด ี มพีรรณแดงงามดุจสผีลตาํลงึสกุ, 
ทรงแยม้พระโอษฐ,์ (ชนิาลงฺ.ฎกีา. (ไทย) -/-/๒๖๓-๒๖๘), ท.ีปา. (ไทย) ๑๔/
๒๓๔/๑๙๒,  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๒/๓๓๗)  

                       เป็นภาษติทีพ่ระผูม้พีระภาคไดต้รสัชมเชยพระสารบีุตรหรอืภกิษุรปูใดทีถ่งึวสี
(ความชาํนาญ) ถงึบารม(ีความสาํเรจ็)ในอรยิศลี เป็นผูถ้งึวส ี ถงึบารมใีนอรยิ
สมาธ ิ เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิปัญญา  เป็นผูถ้งึวส ีถงึบารมใีนอรยิวมิตุตวิา่ 
เป็นบุตรเป็นพระโอรสเกดิแต่พระโอษฐข์องพระผูม้พีระภาค, (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๙๗/๑๑๔-๑๑๕, ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๑๕๔/๒๕๙-๒๖๐, ข.ุเถร.ี (ไทย) ๒๖/๓๓๗/
๖๑๑)   

                       เป็นพระสรุเสยีงทีป่ระกอบดว้ยองค ์   ๘    เปล่งออกจากพระโอษฐข์องพระผู้
มพีระภาค พระองคน์ัน้ คอื ๑. สละสลวย  ๒. เขา้ใจงา่ย  ๓. ไพเราะ  ๔. น่าฟัง  
๕. กลมกล่อม  ๖. ไมแ่ปรง่  ๗. ลกึลํ้า ๘. กอ้งกงัวาน (ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๑๙๐/
๕๓๖) 

พรากชีวิต  : พรากชวีติ  หมายถงึจากไป, แยกออกจากกนัไป, ในปโตทสตูร อธบิายวา่ 
หมายถงึ คนในสถานทีห่มูบ่า้นตาํบลโน้น ทัง้สตรหีรอืบุรุษประสบทุกขห์รอืตาย, 
ในทุตยิขมสตูร อธบิายว่า หมายถงึ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูไ้มส่ามารถ
อดทนต่อความหนาว ความรอ้น ความหวิ ความกระหายทีเ่กดิขึน้ในรา่งกาย จงึ
ทาํใหส้ิน้ชวีติ,  ในปฐมอุปัฏฐากสตูร อธบิายวา่ หมายถงึ ภกิษุไขท้ีพ่ยาบาลได้
ยาก  คอื ไมฉ่นัยา ไมบ่อกอาพาธทีม่อียูต่ามความเป็นจรงิแก่ผูพ้ยาบาลที่
ปรารถนาจะรกัษา เชน่ไมบ่อกอาพาธอาการทีเ่จบ็ป่วยทีก่ําเรบิวา่ “กาํเรบิ” ไม่
บอกอาพาธทีทุ่เลาวา่    ”ทุเลา” ไมบ่อกอาพาธทีย่งัทรงอยูว่า่ “ทรงอยู”่ และยงั
หมายถงึไมส่ามารถอดกลัน้ อดทนต่อเวทนาทีก่าํเรบิ เจบ็ปวดทัง้หลายทีเ่กดิขึน้
ในรา่งกายได ้ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๓,๑๖๕/๑๗๔,๒๓๒,  องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 
๒๒/๑๒๓/๒๐๓)       

 พรานเจตบตุร  : พรานเจตบุตร ในเวสสนัดรชาดก อธบิายวา่ พรานเจตบตุร ซึง่ไดร้บัคาํสัง่
จากกษตัรยิเ์จตราษฏร ์ ใหท้าํหน้าทีเ่ป็นนายดา่นประตูป่า คอยหา้มมใิหผู้ใ้ดไป
พบกษตัรยิท์ ัง้ ๔ พระองค ์ เวน้แต่ราชทตูเทา่นัน้  กล่าวถงึชชูกเดนิทางไปเขา
วงกต พบพรานเจตบตุร ชชุกใชก้ลอุบายหลอกวา่เป็นราชทตูของพระเจา้
กรุงสญัชยั    พรอ้มชกูลกัพรกิ   กลกัขงิเสบยีงกรงัทีน่างอมติตดาจดัหาใหว้า่
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เป็นพระราชสาสน์ของพระเจา้กรุงสญัชยั    จนพรานเจตบุตรหลงเชือ่ ใหท้ีพ่กั
อาศยัและเลีย้งดจูนอิม่หนําสาํราญ ครัน้รุง่เชา้กจ็ดัเตรยีมเสบยีงใหช้ชูก พรอ้ม
ทัง้นําชชูกไปยงัตน้ทางทีจ่ะไปยงัเขาวงกต และชีบ้อกเสน้ทางทีจ่ะตอ้งผา่นวา่
ตอ้งผา่น เขาคนัทมาทน์ อนัอุดมดว้ยไมห้อมนานาชนิด ถดัไปจะเหน็เขาสเีขยีว
คราม คอื เขาอญัชนัซึง่อุดมไปดว้ยไมผ้ลและสมนุไพรชนิดต่างๆเดนิต่อไปอกี
สกัครูจ่ะถงึสวนอมัพวนัใหญ่ คอืป่ามะม่วง ถดัไปเป็นป่าตาล ป่ามะพรา้วกบัตน้
แป้ง จากนัน้จะเป็นป่าไมด้อกนานาพนัธุ ์ ทีม่กีลิน่หอมตระหลบอบอวลไปทัง้ป่า
แลว้จะถงึสระอนัอุดมไปดว้ยสตัวน้ํ์าหลากหลายชนิด มขีณัฑสกรทีเ่ป็นน้ําตาลที่
เชือ่กนัวา่เกดิขึน้บนใบบวั และเป็นเครือ่งยาอยา่งดทีีห่าไดย้าก พรานเจตบุตร 
ยงัไดแ้นะทางทีจ่ะไปยงัอาศรมของ พระอจัจุตฤๅษ ีเพือ่ใหช้ชูกถามถงึหนทางทีจ่
ไปยงัพระอาศรมของ พระเวสสนัดร ชชูกจาํเสน้ทางที ่ พรานเจตบตุร บอกไว ้
แลว้อาํลาโดยทาํประทกัษณิ ๓ รอบ จากนัน้จงึออกเดนิทางต่อไปยงัทีอ่ยูข่อง
อจัจุตฤๅษ ี (ข.ุชา. (ไทย) ๒๘ /๑๙๗๖-๒๐๐๖/๔๙๒-๔๙๗), (ข.ุชา.อ. (ไทย) ๑๐/ 
๑๙๗๖-๒๐๐๖/๔๘๗-๔๙๖)  

 พราหมณ์  : พราหมณ์ บุคคลผูบ้าํเพญ็ตบะ, ยดึมัน่ตบะ, ผูท้าํความเพยีร,  ผูป้ระพฤตธิรรม, 
พราหมณ์ผูล้อยบาป, พราหมณ์โดยกาํเนิด, คาํว่า “พราหมณ์” ใชใ้นความหมาย
เกีย่วกบัพระชาตขิองพระพทุธเจา้ เชน่     พระกกุสนัธพทุธเจา้    พระโกนาค
มนพทุธเจา้    พระกสัสปพทุธเจา้    มพีระชาตเิป็นพราหมณ์    ไดเ้สดจ็อุบตัขิึน้
ในตระกลูพราหมณ์, เป็นคาํทีเ่ทวดาใชท้ลูต่อพระผูม้พีระภาควา่ “พราหมณ์” 
เชน่ นานจรงิหนอ ขา้พเจา้จงึไดพ้บพราหมณ์ ผูด้บักเิลสไดส้ิน้เชงิ” หรอืเป็นคาํที่
พระสนุทรเีถระใชก้ราบทลูตอ่พระผูม้พีระภาควา่“ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงเป็น
พราหมณ์”  และเป็นคาํทีใ่ชเ้ร◌ียกบุคคลทัว่ไปวา่ “พราหมณ์” เชน่ โลหจิจ
พราหมณ์, พราหมณ์ชชูก, พราหมณ์โกสยิโคตร, คาํวา่ “พราหมณ์”  ยงัใชใ้น
ความหมายวา่ พราหมณ์คอืพระขณีาสพ  และคาํว่า “พราหมณ์” ไดแ้ก่ ชนพวก
ใดพวกหนึ่ง ผูก้ล่าวอา้งตนว่าเป็นผูเ้จรญิ 

                        ในทุตยิสมณพราหมณสตูร อธบิายวา่ หมายถงึ พราหมณ์ทีรู่ช้ดัธรรม รูช้ดั
ความเกดิ รูช้ดัความดบั และรูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่ธรรมเหล่าน้ี คอืรู้
ชดัชรา และมรณะ รูช้ดัความเกดิและความดบัชราและมรณะ ฯลฯ รูช้ดัภพ... 
อุปาทาน...ตณัหา...เวทนา...ผสัสะ...สฬายตนะ...นามรปู...วญิญาณ...สงัขาร...  
และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่ธรรมเหล่าน้ี,  (ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๕๓๙/๖๖, ท.ี
ม. (ไทย) ๑๐/๕/๓, ท.ีปา. (๑๑/๖๐/๔๒,  ม.ม.ู (ไทย) ๑๕/๑/๒, ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/
๑๔/๒๓-๒๔,  ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๒/๗,   ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๑๓๒/๑๖๑, องฺ.สตฺตก. 
(ไทย) ๒๓/๖๔/๑๒๙, ข.ุอุ. (ไทย) ๒๕/๑/๑๗๒, ข.ุส.ุ (ไทย) ๒๕/๔๗๔/๖๐๗, ข.ุ
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อป. ข.ุเถร.ี (ไทย) ๒๖/๓๓๗/๖๑๑, (ไทย) ๓๒/๒๑๒/๖๐๙,  อภ.ิก. ๓๗/๓๑๘/
๒๘๐,  ข.ุจฬู. (ไทย) ๓๐/๑๒/๘๗, องฺ.สตฺตก.อ. (ไทย)  ๓/๖๔/๒๘๐.  

                         พราหมณ์ ไดแ้ก่ คนวรรณะหนึ่ง  แหง่สงัคมฮนิด ู ใน  ๔ วรรณะ  คอื 
กษตัรยิ ์ พราหมณ์   แพศย ์ ศทูร,  พราหมณ์เป็นวรรณะนกับวชและเป็นเจา้พธิ ี 
ถอืตนวา่เป็นวรรณะสงูสดุ เกดิจากปากพระพรหม  วรรณะ หมายถงึ ผวิ, ส,ี 
เพศ, ชนิด,  พวก, เหล่า, หนงัสอื, คุณความด,ี ความยกยอ่งสรรเสรญิพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท,์ 
(กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๓), หน้า  ๒๖๒, ๓๕๖)  

                        พราหมณ์ ๑ ผูท้ีถ่อืเพศ ไวผ้ม  นุ่งขาว  หม่ขาว (ป.ส.).   
                       พราหมณ์ ๒ ชือ่เพลงไทยจาํพวกหน่ึง มชีือ่ขึน้ตน้ดว้ยคาํวา่ พราหมณ์ เชน่ 

พราหมณ์เขา้โบสถ ์  พราหมณ์เกบ็หวัแหวน  น. ชือ่เพลงไทยทาํนองหน่ึง 
พราหมณ์ดดีน้ําเตา้ น.  ชือ่เพลงไทยทาํนองหนึ่ง  

                       พราหมณ์ ๓ ชือ่ปลาชนิดหน่ึงเรยีกวา่ ปลาพราหมณ์ (พจน. ๒๔๙๓) 
ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: 
๒๕๔๒), หน้า  ๗๖๖-๗๖๗)   

 พราหมณ์โกสิยโคตร  :  พราหมณ์ชือ่วา่โกสยิโคตร  โกสยิโคตร หมายถงึ  ตระกลูชัน้ตํ่า   คอื 
ตระกลูทีเ่ขาเยย้หยนั    เหยยีดหยาม    เกลยีดชงั    ดหูมิน่    ไม่นบัถอืกนัใน
ทอ้งถิน่นัน้ ๆ จดัเป็นโคตรชัน้ตํ่า, พราหมณ์โกสยิโคตรเป็นชาวสาลนิทยิะ อาศยั
อยูท่ีห่มูบ่า้นพราหมณ์ชือ่วา่สาลนิทยิะ ในสมยัของพระเจา้มคธในกรุงราชคฤห ์
(ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๒๙๙/๔๙๔, ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๑๕/ ๒๐๓, ข.ุชา. ๒๗/๒๖/
๕๙๘, ข.ุชา. (ไทย)  ๖/-/๒๔๗)   

พราหมณ์ชื่อพาวรี  : พราหมณ์ชือ่พาวร ี  หมายถงึ ผูท้รงแก่เรยีน ทรงมนต ์ จบไตรเพท ถงึ
พรอ้มดว้ยลกัษณะ ๓ พราหมณ์พาวร ีดํารงตาํแหน่งปุโรหติในสมยัของพระเจา้ป
เสนทโิกศล ในกรุงสาวตัถ ี ต่อมาทลูขออนุญาตการบวช เมือ่พระเจา้ปเสนทิ
โกศลอนุญาต ไดบ้วชเป็นพราหมณ์ สรา้งทีอ่ยู่ของตนทีฝั่ง่แมน้ํ่าโคธาวร ี
ระหวา่งเขตแดนของพระเจา้อสัสกะและพระเจา้มละ(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๖๙/
๖๘๙,องฺ.เอกก.อ.(ไทย)๑/๒๓๔/๓๔๕-๓๔๖)   

                       ไตรเพท  คอื ชือ่คมัภรีศ์าสนาพราหมณ์ในสมยัพระเวท ม ี ๓ คมัภรี ์ คอื ๑. 
ฤคเวท (อริเุวท) ประมวลบทสวดสรรเสรญิเทพเจา้ ๒. ยชุรเวท ประกอบดว้ยบท
สวดออ้นวอนในพธิบีชูายญัต่างๆ  ๓. สามเวท ประมวลบทเพลงขบัสาํหรบัสวด
หรอืรอ้งเป็นทาํนองในพธิบีชูายญั (ท.ีส.ีอ. (ไทย) ๑/๒๕๖/๓๒๗, สารตฺถ.ฏกีา. 
(บาล)ี ๑/๑๔๙, วมิต.ิฏกีา. (บาล)ี ๑/๓๓,    พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุ
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โต), พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท,์  (กรงุเทพมหานคร:  ๒๕๕๓), 
หน้า  ๑๑๙)                                                                

พราหมณ์ชูชก  : พราหมณ์ชือ่วา่ชชูก ในเวสสนัดรชาดก อธบิายวา่ พราหมณ์ชชูก เป็น
ชาวบา้นพราหมณ์ในหมูบ่า้นชือ่ทุนนิวฏิฐะ ในแควน้กาลงิคะ   เทีย่วขอทานเขา
กนิ เมือ่เกบ็ทรพัย ์(เงนิ) ไดม้ากถงึ ๑๐๐ กหาปณะ  กนํ็าไปฝากเพือ่นพราหมณ์
ผวัเมยีคูห่น่ึงไว ้ แลว้เทีย่วตระเวนขอทานต่อไป  ชชูกหายไปนาน จนพราหมณ์
ผวัเมยีคดิวา่พราหมณ์ชชูก  คงไมก่ลบัมาแลว้ ประกอบกบัเกดิขดัสนเรือ่งทรพัย ์
ไดใ้ชท้รพัยข์องพราหมณ์ชชูกจนหมด เมือ่พราหมณ์ชชูกกลบัมาทวงทรพัย ์ไมม่ี
ทรพัยจ์ะคนืให ้  จงึยกธดิาสาวชือ่อมติตตาปนา (อมติตตา) ใชห้น้ีแทนทรพัย ์ ชู
ชกไดน้างอมติตตาปนา ซึง่นอกจากจะเป็นลูกทีด่ ีคอืกตญัญตู่อพอ่แม ่  ทดแทน
พระคุณโดยยอมตวัเป็นภรรยาของชชูกแลว้ ยงัเป็นภรรยาทีป่ระเสรฐิ แมช้ชูกจะ
แก่คราวปู่  นางกป็รนนิบตัชิชูกเป็นอย่างด ี มไิดข้าดตกบกพร่อง   ทาํให้
พราหมณ์หนุ่มในละแวกนัน้ไมพ่อใจพราหมณีภรรยาของตนทีไ่มป่รนนิบตัิ
เหมอืนนางอมติตตาปนา  ไดไ้ปต่อวา่ภรรยาของตน  

                          นางพราหมณีทัง้หลายโกรธแคน้จงึไปรุมขบัไล่ และดา่วา่นางอมติตตาปนาดว้ย
ถอ้ยคาํหยาบคายรุนแรง จนนางเสยีใจ อบัอาย เดนิรอ้งไหก้ลบัเรอืน  ชชูกเหน็
นางรอ้งให ้ถามเรือ่งนัน้แลว้ นางบอกชชูกวา่ จะไมท่าํงานรบัใชส้ามอีกี ชชูกขอ
ทาํงานแทนนางไมย่อมใหท้าํ เน่ืองจากตระกลูของนางไม่เคยใชส้ามทีาํงาน เช่น
ตกัน้ําเป็นตน้ เมือ่เป็นเชน่นี้ เทวดาประสงคจ์ะทรงใหก้ารบาํเพญ็ทานบารมขีอง 
พระเวสสนัดร เพิม่พนูขึน้อกี จงึดลใจใหน้างอมติตตาปนา รูเ้รือ่งของพระ
เวสสนัดร และคดิขอ ๒ พระกุมารมาเป็นขา้รบัใช ้ โดยใหน้างแนะชชูกใหไ้ปขอ 
๒ พระกุมารมาเป็นทาสชาย และทาสหญงิ  

                          ชชูกทาํการซ่อมแซมบา้นเรอืนทีช่าํรุดทรุดโทรมเสรจ็แลว้  ขนฟืน นําหมอ้ไป
ตกัน้ํา นําสิง่ของเครือ่งใชม้าไวใ้นเรอืนจนเพยีงพอ แลว้อบรมสัง่สอนภรรยาให้
รูจ้กัรกัษาเนื้อรกัษาตวั สว่นตนสวมรองเทา้ ถอืถุงยา่ม จาํใจจากนาง เดนิรอ้งไห้
ไปตามหาพระเวสสนัดร จนกระทัง่ไปถงึเขาวงกต เพราะเทวดาดลใจใหห้ลงทาง
ไป ชชูกพบพรานเจตบุตรเพราะใชอุ้บายลวงล่อจนพรานเจตบตุรหลงเชือ่วา่ 
เป็นผูถ้อืพระราชสาสน์ ของพระเจา้กรุงสญชยัมากราบทลูเชญิทัง้ ๔ พระองค์
เสดจ็กลบักรุงสพี ี จงึตอ้นรบัชชูกเตม็ที ่ ทัง้เตรยีมเสบยีงเครือ่งใชส้อยสาํหรบั
เดนิทางและชีท้างไปสูพ่ระอาศรมทีป่ระทบัของพระเวสสนัดร (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/
๑๙๑๔-๑๙๗๕/๔๘๔-๔๙๒, ข.ุชา.อ. (ไทย) ๑๐/๑๙๑๔- ๑๙๗๕/๔๗๑ -๔๘๗, ข.ุ
จรยิา. (ไทย) ๓๓/๑๑๔/๗๔๒)   
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พราหมณ์ถนูะ, หมู่บา้น : หมูบ่า้นพราหมณ์ถูนะ [พฺราม-] น. หมายถงึ การกาํหนด
เขตปัจจนัตชนบทและมชัฌมิชนบท โดยใชห้มูบ่า้นพราหมณ์เป็นเขตกาํหนดการ
บวช ซึง่พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตเขตในการอุปสมบทดว้ยคณะมจีาํนวน ๕
รปู รวมทัง้พระวนิยัธร ในปัจจนัตชนบททัง้หมด โดยทางทศิตะวนัตกกาํหนด
ขอบเขตใหห้มูบ่า้นพราหมณ์ถูนะอยู่ในมชัฌมิชนบท พน้จากหมูบ่า้นพราหมณ์ถู
นะเป็นปัจจนัตชนบท (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๙/๓๘-๓๙) 

พราหมณทูต  :  พราหมณทตู ในมหาลสิตูร อธบิายวา่ หมายถงึ พราหมณ์ผูเ้ป็นทตูของชาว
โกศลและชาวมคธ   ประสงคจ์ะเขา้เฝ้าพระผูม้ ีพระภาคขณะประทบัหลกีเรน้อยู ่
ณ กฏูาคารศาลาในป่ามหาวนั  เขตกรุงเวสาล ี เพือ่ตอ้งการสนทนากบัพระผูม้ี
พระภาคก่อนจะเดนิทางต่อไป (ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๕๙,๓๖๐,๓๖๒,๓๖๓/
๑๕๑,๑๕๒,๑๕๓)  

พราหมณธมัมยาคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการบชูายญัดว้ยธรรมของผูเ้ป็นพราหมณ์  พระผูม้ี
พระภาคตรสัเรยีกพระองคเ์องวา่เป็นพราหมณ์ผูบ้ชูายญัดว้ยธรรม ขวนขวาย
ในการใหธ้รรม และตรสัเรยีกพระสงฆว์า่เป็นบตุรผูเ้กดิแต่ธรรมของพระองค ์
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๐/๔๗๗) 

พราหมณธมัมิกสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยธรรมของพราหมณ์ทีแ่ทจ้รงิ พราหมณ์มหาศาลจาํนวน
มากเขา้ไปเฝ้าทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ พราหมณ์สมยัก่อนมธีรรมเนียม
ปฏบิตักินัอยา่งไร ปัจจุบนัยงัถอืปฏบิตัอิยา่งนัน้อยูห่รอืไม ่ ทรงตอบวา่ 
พราหมณ์สมยัก่อนมธีรรมเนียมปฏบิตัดิงันี้ คอื ไม่สะสมสตัวเ์ลีย้ง หรอื
ทรพัยส์นิ เงนิทอง พวกเขาไดอ้าหารจากการสาธยายมนตร ์ หรอืประกอบ
พธิกีรรม มตีบะ ละกามคณุ งดเวน้การรว่มประเวณกีบัภรรยาทีอ่ยูใ่นวยัหมด
ประจาํเดอืน ประพฤตพิรหมจรรย ์มุง่แสวงหาแต่วชิชาและจรณะ แต่พราหมณ์
ในปัจจุบนันี้ มกีารสัง่สมทรพัยส์นิเงนิทองมากมาย มกีารฆา่สตัวบ์ชูายญัซึง่
เป็นความประพฤตไิมเ่หมาะสม   ไดท้รงแสดงขอ้ปฏบิตัขิองพราหมณ์หลาย
ประการ เป็นเหตุใหพ้ราหมณ์เหล่านัน้เลื่อมใส และประกาศตนนบัถอืพระ
รตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ  (ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๒๘๖/๕๖๗) ; ด ู ข.ุส.ุอ. ๒/
๑๘๗-๒๙๔/๑๒๖-๑๓๐ ประกอบ 

พราหมณ์นหาดก : พราหมณ์นหาดก ในทีน้ี่หมายถงึ พราหมณ์ทีส่าํเรจ็การศกึษา  และไดผ้า่น
พธิอีาบน้ําเสรจ็แลว้  (พน้จากอาศรมที ่  ๑  คอืพรหมจารแีลว้เขา้สูอ่าศรมที ่  ๒  
คอื คฤหสัถ ์  ตามคตขิองพราหมณ์, พราหมณ์มหาดก ๗๐๐ คน กบัพราหมณ์
มหาศาล ๗ คน ไดเ้รยีนมนตจ์ากทา่นมหาโควนิทพราหมณ์  ทีเ่ชือ่วา่สามารถ
มองเหน็พรหมได ้ สามารถสนทนาปราศรยัปรกึษากบัพระพรหมได ้ ต่อมาเมือ่
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มหาโควนิทกพราหมณ์ละทิง้สมบตัทิุกอยา่งออกบวชเป็นบรรพชติ ทาํให้
พราหมณ์นหาดก กบัพราหมณ์มหาศาลพรอ้มใจกนับวชตามเป็นจาํนวนมาก 
โดยหวงัคตทิีด่ ี (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒/๓๑๑/๒๗๖,ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๑๑,๓๑๕, 
๓๒๔,๓๒๖/๒๔๓,๒๔๔, ๒๔๕,๒๕๔, ๒๕๕)   

พราหมณบริขาร  : สิง่ของบรขิารเครือ่งใชส้อยของพราหมณ์ทีพ่ระราชาจดัถวาย เชน่ ผา้นุ่ง ผา้
หม่มสีขีาว เป็นตน้ (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๕๙/๑๙๓) นอกจากน้ี คาํว่า บรขิาร [บอริ
ขาน] น. ไดแ้ก่ เครือ่งใชส้อยของพระภกิษุในพระพทุธศาสนา ม ี ๘ อยา่ง คอื 
สบง จวีร สงัฆาฏ ิบาตร มดีโกนหรอืมดีตดัเลบ็ เขม็ ประคดเอว กระบอก กรอง
น้ํา (ธมกรก) เรยีกวา่ อฐับรขิาร หรอืสมณบรขิาร  ท.ีส.ี อ. (ไทย) ๑/๒๑๕/๒๗๖,  
(ราชบณัฑติยสถาน,  พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑติยสถาน,  (กรุงเทพมหานคร:  
๒๕๔๒),  หน้า  ๖๐๗)   

 พราหมณบริษทั  : ทีชุ่มนุมของพราหมณ์, ในปรสิาสตูร (วา่ดว้ยบรษิทั) มอีธบิายวา่  พระผูม้ี
พระภาคไดเ้สดจ็ไปนัง่สนทนาพดูคุยในสถานทีชุ่มนุมของพราหมณ์นัน้หลาย
รอ้ยครัง้  ทรงพดูเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้  ปลอบชโลมใจใหส้ดชื่นระเรงิดว้ย
ธรรมกีถา ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิ โดยตรสัอานิสงสข์องคนมศีลีวา่ 
“บุคคลผูม้ศีลี    สมบรูณ์ดว้ยศลี จะเขา้ไปยงับรษิทัใดๆ จะเป็นขตัตยิบรษิทัก็
ตาม พราหมณบรษิทักต็าม    คหบดบีรษิทักต็าม สมณบรษิทักต็าม  ยอ่มแกลว้
กลา้ ไมเ่กอ้เขนิเขา้ไป น้ีเป็น อานิสงสแ์ห่งศลีสมบตัขิองบุคคลผูม้ศีลี”   

                        ในจกักวตัตอิจัฉรยิสตูร ไดอ้ธบิายในทีชุ่มนุมของพราหมณ์วา่ “ถา้พราหมณ
บรษิทัเขา้เฝ้าพระเจา้จกัรพรรด ิ  แมเ้พยีงไดเ้ขา้เฝ้ากม็ใีจยนิด ี    ถา้พระเจา้
จกัรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในพราหมณบรษิทันัน้    แมเ้พยีงมพีระราช
ปฏสินัถารกม็ใีจยนิด ี    พราหมณบรษิทัยงัไมเ่ตม็อิม่ เมือ่พระเจา้จกัรพรรดทิรง
น่ิง” ถา้ในทีช่มุนุมของพราหมณ์ บุคคลละพยาบาท ละถนีมทิธะ ละอุทธจัจะ ละ
วจิกิจิฉา ซึง่เรยีกวา่นิวรณ์ไดแ้ลว้ เจรญิปฐมฌาน ละอวชิชา เจรญิวชิชา ละกเิลส
ทัง้ปวง    เจรญิอรหตัตมรรคมคีวามเป็นอยูโ่ดยชอบ  ถงึพรอ้มดว้ยอาชวีะ   ถงึ
พรอ้มดว้ยภาวนา    ถงึพรอ้มดว้ยอธษิฐาน เขา้ไปสูพ่ราหมณบรษิทั ยอ่มองอาจ
ไมเ่กอ้เขนิเขา้ไป  (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๔๙, ๑๕๐, ๑๗๒/๙๔,๑๑๘,๑๑๙, ท.ีปา. 
(ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๘, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๕๑/๑๕๐, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๐/
๑๙๘, องฺ.อฏฺ�ก. (ไทย) ๒๓/๖๙/๓๗๑, ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔๒/๖๐๙)    

พราหมณบณัฑิต  :  พราหมณ์ผูเ้ป็นบณัฑติทัง้หลายมจีงักพีราหมณ์และตารกุขพราหมณ์เป็น
ตน้ (ส.ํข.อ. ๒/๒/๒๘๓), และเป็นคาํทีใ่ชเ้รยีกกล่าวยกยอ่งบุคคลทัว่ไป เช่น 
กษตัรยิผ์ูเ้ป็นบณัฑติ พราหมณ์ผูเ้ป็นบณัฑติ คหบดผีูเ้ป็นบณัฑติ  สมณะผูเ้ป็น
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บณัฑติ  (ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๒/๗), มคีําอธบิายวา่  พราหมณบณัฑติบางพวกใน
โลกน้ี    เป็นผูล้ะเอยีดอ่อนโตต้อบวาทะของผูอ้ื่นไดป้ระหนึ่งยงิขนเนื้อทราย    
พราหมณบณัฑติเหล่านัน้ทาํลายทฏิฐทิัง้หลาย(ของผูอ้ื่น)ดว้ยปัญญา  ภายหลงั
ไดถ้ามปัญหากบัพระสมณโคดม  พระองคท์รงใหพ้ราหมณบณัฑติ เหน็ชดั    
ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิ   เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจให้
สดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา    พราหมณบณัฑติเหล่านัน้มศีรทัธาตัง้มัน่พากนัทลู
ขอโอกาสกบัพระสมณโคดมเพือ่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ    พระสมณโค
ดมทรงประทานบรรพชาแก่พราหมณบณัฑติเหล่านัน้ ทัง้หมดยอมเป็นสาวก
ของพระสมณโคดม ดว้ยการถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ  (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๘๙/
๓๑๙, (ม.ม.ูอ.  (ไทย)  ๒/๒๘๙/๑๔๑)  

พราหมณปัจโจโรหณิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพธิลีอยบาปของพราหมณ์ พระผูม้พีระภาค
ทอดพระเนตรเหน็ชาณุสโสณิพราหมณ์ผูส้รงน้ําดาํหวัในวนัอุโบสถ นุ่งหม่ผา้
ไหมคูใ่หม ่ ยนืถอืกาํหญา้คาสดอยู ่ ณ ทีส่มควรวา่ เพราะเหตุไร ทา่นจงึ
ประพฤตเิชน่นัน้ วนันี้เป็นวนัอะไรของตระกลูพราหมณ์ เมือ่ไดร้บัคาํกราบทลู
วา่ เป็นวนัลอยบาป จงึตรสัถามวา่ พธิลีอยบาปของพราหมณ์ทัง้หลาย เป็น
อยา่งไร  

  ชาณุสโสณิพราหมณ์ทลูตอบวา่ ในวนัอุโบสถ พราหมณ์ทัง้หลายพากนัสรงน้ํา
ดาํหวั นุ่งหม่ผา้ไหมคูใ่หม ่ทาแผน่ดนิดว้ยโคมยัสด ลาดดว้ยหญา้คาทีเ่ขยีวสด
แลว้นอนในระหวา่งกองทรายและเรอืนไฟ ในราตรนีัน้ พากนัลุกขึน้แลว้
ประคองอญัชลนีอบน้อมไฟ ๓ ครัง้ แลว้บาํเรอไฟใหด้ว้ยเนยใส น้ํามนั และเนย
ขน้จาํนวนมาก พอล่วงราตรนีัน้ไปจงึเลีย้งพราหมณ์ทัง้หลายใหอ้ิม่หนําดว้ย
ของเคีย้วของบรโิภคอนัประณีต   ตรสัวา่  พธิลีอยบาปของพราหมณ์ทัง้หลาย
เป็นอยา่งหนึ่ง พธิลีอยบาปในอรยิวนิยัเป็นอกีอยา่งหนึ่ง เมือ่ถูกพราหมณ์นัน้
ทลูถามวา่ พธิลีอยบาปในอรยิวนิยัเป็นอยา่งไร จงึตรสัวา่ อรยิสาวก (๑)  
พจิารณาเหน็วา่ ปาณาตบิาตมผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้จงึละและลอย
ปาณาตบิาต (๒)  พจิารณาเหน็วา่ อทนินาทานมผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้า
แลว้จงึละและลอยอทนินาทาน(๓)พจิารณาเหน็วา่กาเมสมุจิฉาจารมผีลชัว่ทัง้ใน
ภพนี้และภพหน้าแลว้จงึละและลอยกาเมสมุจิฉาจาร (๔)  พจิารณาเหน็วา่ 
มสุาวาทมผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้จงึละและลอยมสุาวาท (๕)  
พจิารณาเหน็วา่ ปิสณุาวาจามผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้จงึละและลอยปิ
สณุาวาจา (๖)  พจิารณาเหน็วา่ ผรุสวาจามผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้
จงึละและลอยผรุสวาจา (๗)  พจิารณาเหน็วา่ สมัผปัปลาปะมผีลชัว่ทัง้ในภพน้ี
และภพหน้าแลว้จงึละและลอยสมัผปัปลาปะ (๘)  พจิารณาเหน็วา่ อภชิฌามผีล
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ชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้จงึละและลอยอภชิฌา (๙) พจิารณาเหน็วา่ 
พยาบาทมผีลชัว่ทัง้ในภพน้ีและภพหน้าแลว้จงึละและลอยพยาบาท (๑๐)
พจิารณาเหน็วา่ มจิฉาทฏิฐมิผีลชัว่ทัง้ในภพนี้และภพหน้าแลว้จงึละและลอย
มจิฉาทฏิฐ ิ 

  ชาณุสโสณิพราหมณ์กราบทลูวา่ พธิลีอยบาปของพราหมณ์ทัง้หลายไมถ่งึเสีย้ว
ที ่ ๑๖ แห่งพธิลีอยบาปในอรยิวนิยันี้ แลว้ชมเชยพระภาษติของพระผูม้พีระ
ภาคแลว้แสดงเป็นอุบาสกถงึพระรตันตรยัตลอดชวีติ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๖๗/๓๐๑)  

พราหมณ์ปาราสริยะ  : (ในขทุทกนิกาย ชาดก เล่มที ่ ๒๗ ใชค้าํวา่  “อาจารยป์าราสรยิะ”)  ใน
อรรถกถาทา่นขยายความวา่ ในจฬูนนัทยิชาดก มอีธบิายวา่ พราหมณ์ปาราสริ
ยะเป็นอาจารยท์ศิาปาโมกข ์ ในเมอืงตกักสลิา ครัง้นัน้ มพีราหมณ์มาณพ
ชาวกรุงพาราณสผีูห้น่ึง เรยีนจบศลิปะทกุประการ  เมือ่เขา้ไปกราบลาอาจารย ์ 
ปาราสรยิพราหมณ์กร็ูด้ว้ยอานุภาพวชิชาในตนวา่ มาณพนัน้เป็นคนกกัขฬะ 
หยาบชา้ ตอ้งพบความพนิาศ ความทุกขอ์ยา่งใหญ่หลวง จงึสัง่สอนวา่  “เจา้เป็น
คนกกัขฬะ หยาบชา้ โผงผาง  เจา้อยา่ไดท้าํกรรมชัว่เป็นเหตุใหต้นเดอืดรอ้นใน
ภายหลงั”    

                        พราหมณ์มาณพนัน้กราบลาอาจารยแ์ลว้  อาศยัอยูใ่นกรุงพาราณส ี มคีรอบครวั  
หาเลีย้งชพีดว้ยการเป็นนายพรานขายเน้ือ วนัหนึ่งไมส่ามารถหาเนื้อได ้ แต่พบ
มหานนัทยิะวานรพระโพธสิตัวแ์ละวานรจุลลนนัทยิะผูเ้ป็นน้อง  ทีเ่ลีย้งดวูานร
มารดาตาบอด  ดว้ยความทีเ่ป็นคนหยาบชา้จงึไดฆ้า่วานรทัง้ ๓ ตวั  ขณะแบก
เนื้อวานรกลบับา้น  บุรุษผูห้น่ึงพบเขาทีป่ระตบูา้นนัน่เอง จงึเล่าความเป็นไปให้
ฟังวา่ “ฟ้าไดผ้า่ตกลงทีบ่า้นของทา่น ไหมภ้รรยาและลกู  ๒  คนพรอ้มกบับา้น 
เหลอืแต่เพยีงเสากบัขือ่เทา่นัน้  เขาถูกความเศรา้โศกถงึบุตรและภรรยาครอบงาํ 
ทิง้หาบเนื้อและธนูกบัแล่งไวต้รงนัน้เอง ถอดผา้ เปลอืยกายประคองแขนรํ่าไห้
เขา้ไปทีเ่รอืน ขณะนัน้ ขือ่หกัตกลงมาถูกศรีษะแตก แผน่ดนิแยกออกเป็นชอ่ง 
เปลวไฟแลบขึน้มาจากอเวจมีหานรก   ขณะถูกแผน่ดนิสบู ระลกึถงึโอวาทของ
อาจารยไ์ด ้  คดิวา่ทา่นพราหมณ์ปาราสรยิะเหน็เหตน้ีุ จงึไดใ้หโ้อวาทแก่เราวา่ 
“ทา่นอยา่ไดก้ระทาํกรรมชัว่ อนัจะทาํตวัทา่นใหเ้ดอืดรอ้นในภายหลงันะ”  คาํ
ดงักล่าวนี้เป็นถอ้ยคาํของทา่นอาจารย ์ (ข.ุชา. (ไทย)  ๒๗/๑๐๓/๑๔๓, 
พราหมณ์ปาราสยิะ  จฬูนนัทยิชาดก   ข.ุชา. (ไทย)  ๓/-/๒๓๕-๒๓๘) 

พราหมณ์ปิปผลายนะ  : ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่ พราหมณ์ปิปผลายนะ หรอืปิปผลิ
มาณพนี้ เป็นบุตรของกปิลพราหมณ์ เกดิทีห่มูบ่า้นพราหมณ์ชือ่วา่มหาตติถะ 
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แควน้มคธ เมือ่อายไุด ้  ๒๐  ปี มารดาบดิารบเรา้ใหแ้ต่งงาน แต่ปิปผลมิาณพ
ปฏเิสธ เพราะตัง้ใจวา่จะปฏบิตัดิแูลมารดาบดิาทัง้ ๒ ตลอดชวีติ  ถา้ทา่นทัง้  ๒ 
เสยีชวีติแลว้กจ็ะออกบวช แต่มารดาบดิากย็งัยนืยนัใหแ้ต่งงานเพือ่ดาํรงวงศ์
ตระกลู ปิปผลมิาณพจงึจา้งช่างหล่อทองคาํเป็นรปูหญงิสาว ประดบัดว้ยผา้นุ่งสี
แดง ดอกไม ้และเครือ่งประดบัต่าง ๆ แลว้บอกมารดาวา่ ถา้หาหญงิสาวลกัษณะ
ตามรปูปัน้นี้ไดจ้งึจะยอมแต่งงาน มารดาจงึใหพ้ราหมณ์ ๘ คนนํารปูหล่อไปตา
มหาหญงิสาวทีม่ลีกัษณะตามนัน้ เมือ่ไดพ้บนางภทัทกาปิลานี จงึแจง้ใหก้บลิ
พราหมณ์และนางพราหมณีทราบ ทัง้ปิปผลแิละภทัทกาต่างไมอ่ยากแต่งงานจงึ
แอบสง่จดหมายขอใหอ้กีฝ่ายหาคูค่รองใหมโ่ดยใหพ้ราหมณ์ของแต่ละฝ่ายนําไป 
แต่ในระหวา่งทางพราหมณ์ผูถ้อืจดหมายทัง้ ๒ ฝ่าย ไดเ้ปิดอ่านจงึแปลง
ขอ้ความในจดหมายใหม ่ทัง้ ๒ จงึไดแ้ต่งงานกนัในทีส่ดุ  

                        วนัหนึ่ง ปิปผลมิาณพไปตรวจนาเหน็ฝงูนกมกีาเป็นตน้จกิกนิไสเ้ดอืน จงึถาม
บรวิารวา่บาปของสตัวพ์วกนัน้ตกแก่ใคร บรวิารตอบวา่ตกแก่ทา่น  ปิปผลิ
มาณพเกดิความสงัเวชใจวา่  ถา้อกุศลกรรมแบบน้ีตกแก่เราแลว้ ถงึเวยีนวา่ย
ตายเกดิสกัพนัชาตกิค็งไมพ่น้จากทุกข ์   กลบัถงึบา้นแลว้จงึบอกภรรยาวา่จะ
ออกบวช  ภรรยาของทา่นกข็อออกบวชดว้ยเชน่กนั    ทัง้ ๒ คน ปลงผมนุ่งหม่
ผา้กาสายะ ตัง้ใจออกบวชเพือ่อุทศิพระอรหนัตใ์นโลก    แลว้ออกจากบา้นเดนิไป
จนถงึทางแยก  ทัง้  ๒  แยกกนัเดนิทาง ขณะทีแ่ยกทางกนันัน้กเ็กดิแผน่ดนิไหว  
ต่อมาเมือ่ปิปผลมิาณพบวชในพระพทุธศาสนาแลว้ ไดบ้รรลุพระอรหนัต ์มชีือ่วา่
พระมหากสัสปเถระ ไดร้บัการแต่งตัง้จากพระศาสดาวา่เป็นเอตทคัคะเลศิกวา่
ภกิษุทัง้หลายผูท้รงธุดงคแ์ละสรรเสรญิคุณแหง่ธุดงค ์  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็
ดบัขนัธปรนิิพพาน ไดเ้ป็นประธานในการทาํสงัคายนาครัง้ที ่ ๑ (ข.ุอป. (ไทย) 
๓๓/๒๙๙-๓๐๔/๔๙๔, องฺ.เอกก. อ. (ไทย) ๑/๑๙๑/๑๘๓-๒๐๓, องฺ.เอกก. (ไทย) 
๒๐/๑๙๑/๒๕, เถร.ีอ. (ไทย)  ๑/-/ ๑๒๕) 

 พราหมณ์ปโุรหิต  : พราหมณ์ทีป่รกึษาของพระมหากษตัรยิใ์นทางนิต ิ คอื ขนบธรรมเนียม
จารตี ประเพณี.และองคป์ระกอบทีส่าํคญัของพราหมณ์ปุโรหติกค็อื  

                            ๑. เป็นผูม้ชีาตกิาํเนิดดทีัง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา  ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ี
ตลอดเจด็ชัว่บรรพบุรุษ  ไมม่ใีครจะคดัคา้นตาํหนิได ้เพราะอา้งถงึชาตติระกลู    

                          ๒. เป็นผูค้งแก่เรยีน  ทรงจาํมนตร ์ รูจ้บไตรเพท  พรอ้มทัง้นิฆณัฑศุาสตร ์ 
เกฏุภศาสตร ์ อกัษรศาสตรแ์ละประวตัศิาสตร ์  เขา้ใจตวับทและไวยากรณ์    
ชาํนาญโลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบุรุษ   

                           ๓. เป็นผูม้ศีลี  มศีลีทีเ่จรญิ  ประกอบดว้ยศลีทีเ่จรญิ   



 

๓๕๙๗ 
 

 

                           ๔. เป็นบณัฑติมปัีญญาเฉียบแหลมลาํดบัที ่ ๑  หรอืที ่  ๒  ในบรรดา 
พราหมณ์ผูไ้ดร้บัการบชูา   

                          ในกฏูทนัตสตูร อธบิายถงึการเป็นบณัฑติทีม่ปัีญญาเฉียบแหลมของ
พราหมณ์ปุโรหติวา่  เมือ่พระพทุธเจา้เสดจ็จากแควน้มคธพรอ้มทัง้ภกิษุ ๕๐๐ 
รปู มายงัหมู่บา้นขาณุมตั  พราหมณ์กูฏทนัตะเตรยีมพธิบีชูายญั ดว้ยสตัวม์โีค
เพศผู ้ ลกูโคเพศผูแ้ละเพศเมยี แพะและแกะอยา่งละ ๗๐๐  ตวั  เหน็พวก
พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นขาณุมตั เตรยีมเดนิทางไปเขา้เฝ้า ทราบวา่
พระองคเ์ป็นพระอรหนัต ์ รูแ้จง้โลก เทวโลก มารโลกและพรหมโลก ทัง้สมณะ
พราหมณ์เทวดา มนุษยแ์ละหมูส่ตัว ์ ไดเ้ขา้ไปเฝ้าทลูถามยญัสมบตั ิ๓  ประการ 
ซึง่มอีงคป์ระกอบ ๑๖ สว่น เพือ่การบชูามหายญั พระองคไ์ดต้รสัยกตวัอยา่งของ
พราหมณ์ปุโรหติทีแ่นะนําการบชูามหายญัแก่พระเจา้มหาวชิติราชว่าตอ้งกาํจดั
เสีย้นหนาม พวกโจรใหห้มดไปดว้ยวธิทีีถู่กตอ้ง คอื   

                          ๑.ควรพระราชทานพนัธุพ์ชืและอาหารใหแ้ก่พลเมอืงผูข้ะมกัเขมน้ใน
เกษตรกรรมและการเลีย้งปศุสตัวใ์นบา้นเมอืงของพระองค ์  

                          ๒.ควรพระราชทานตน้ทุนใหแ้ก่พลเมอืงผูข้ะมกัเขมน้ในพาณิชยกรรมใน
บา้นเมอืงของพระองค ์  

                           ๓.ควรพระราชทานอาหารและเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการทีข่ยนัขนัแขง็ใน
บา้นเมอืงของพระองค ์  

                           พลเมอืงเหล่านัน้จกัขวนขวายในหน้าทีก่ารงานของตน    ไมพ่ากนั
เบยีดเบยีนบา้นเมอืงของพระองค ์    และจกัมกีองพระราชทรพัยอ์ยา่งยิง่ใหญ่    
บา้นเมอืงกจ็ะอยูร่ม่เยน็ไมม่เีสีย้นหนามไมม่กีารเบยีดเบยีนประชาชนจะชืน่ชม
ยนิดตี่อกนัมคีวามสขุกบัครอบครวั และพราหมณ์ปุโรหติไดแ้สดงยญัพธิแีก่พระ
เจา้มหาวชิติราช ๓ ประการคอืเมือ่พระองคป์รารถนาจะทรงบชูามหายญักไ็ม่
ควรทาํความเดอืดรอ้นพระทยัวา่  ๑.  กองโภคสมบตัอินัยิง่ใหญ่ของเราจกั
สิน้เปลอืง   ๒.  กองโภคสมบตัอินัยิง่ใหญ่ของเรากาํลงัสิน้เปลอืงไป ๓.กองโภค
สมบตัอินัยิง่ใหญ่ของเราไดส้ิน้เปลอืงไปแลว้ และทลูถวายใหต้ัง้มัน่อยูใ่นศลีเวน้
จากการพดูคาํหยาบ ไมม่จีติพยาบาท ละมจิฉาทฏิฐ ิ ในการบชูายญันัน้ไมต่อ้งมี
การฆา่สตัว ์  

                        เมื่อพระผูม้พีระภาคยกตวัอยา่งแสดงธรรมอยา่งนี้และตรสัอนุปุพพ ี กถา แก่
พราหมณ์กฏูทนัตะจนบรรลุธรรม หมดความสงสยั ดาํรงอยูใ่นโสดาปัตตผิล (ม.
ม. (ไทย) ๑๓/๙,๔๑๗/๙,๕๒๑, ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๒๓/๑๒๕-๑๕๐, 
(ราชบณัฑติยสถาน,  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: 
พ.ศ. ๒๕๔๒) หน้า  ๗๐๓) 



 

๓๕๙๘ 
 

 

 พราหมณ์ปุโร หิตภารทวาชะ : ในกาลิงคโพธิชาดก (ว่าด้วยพระเจ้ากาลิงคะทรงบูชาโพธิ
มณฑล) อธบิายว่า พราหมณ์ปุโรหติภารทวาชะ เป็นชาวกาลงิคะ เป็นผู้ที่ทูล
ถวายใหค้าํปรกึษาของพระเจา้จกัรพรรดพิระนามว่ากาลงิคะ  วนัหนึ่งพระเจา้กา
ลงิคะ  แวดล้อมด้วยเสนา  ทรงพญาช้างแก้วซึ่งมอีานุภาพมาก    ได้เสด็จไป
ใกล้โพธพิฤกษ์ แต่พญาช้างแก้วกลบัหยุด ไม่สามารถเดนิต่อไปได้ พราหมณ์
ปุโรหติภารทวาชะ ตรวจตราแลว้เหน็ว่าภูมภิาคนี้เป็นมณฑลสะดอืแผ่นดนิ เป็น
ชยับลัลงัก์และ เป็นสถานทีต่รสัรูข้องพระพุทธเจา้ทัง้ปวง ขึน้ชื่อว่าต้นหญ้า แม้
สกัเท่าหนวดกระต่ายไม่ได้ม ีในที่มปีระมาณ ๘ กรสี มแีต่ทรายอนัมสีเีหมอืน
แผ่นเงนิเรีย่รายอยู่ หญ้าเครอืเถาไม้ใหญ่โดยรอบที่นัน้มยีอดเวยีนประทกัษิณ
โพธมิณฑตัง้อยู่เฉพาะหน้าโพธมิณฑลเป็นสถานทีก่ําจดักเิลสของพระพุทธเจา้
ทัง้ปวง แมใ้ครๆ มที้าวสกักะเป็นต้น กไ็ม่อาจที่จะเหาะขา้มที่น้ีไปได้  จงึกราบ
ทูลว่า พญาช้างเหล่าใดถึงจะเป็นช้างแก้วและเกิดในตระกูลสูง  พญาช้าง
เหล่านัน้ไม่สามารถเขา้ไปใกลส้ถานทีอ่นัเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งแผ่นดนิซึง่เป็นที่
รองรบัสรรพสตัว ์โดยใหเ้หตุผลว่า ชา้งกุญชรตวัประเสรฐิ เกดิในตระกูลอุโบสถ 
จะไม่เขา้ไปใกลส้ถานทีแ่ห่งนี้ โดยขอใหพ้ระองคเ์สดจ็ลงมานมสัการโพธพิฤกษ์  
พระองคต์้องการจะทดลอง จงึไม่ทรงเชื่อคําพยากรณ์ของพราหมณ์ปุโรหติภาร
ทวาชะ เมื่อทรงไสพญาช้างแก้วเข้าไปด้วยขอ ช้างเปล่งเสียงโกญจนาทอัน
กกึก้องไดถ้อยหลงัคุกเข่าลงเหมอืนไม่สามารถจะนําภาระอนัหนักไปได ้ถงึการ
สิน้ชพี ณ สถานทีน่ัน้ พระเจา้กาลงิคะ ชื่นชมคําของปุโรหติผูถ้วายคําพยากรณ์
ไดเ้ป็นจรงิตามทีช่า้งปรากฏแลว้   (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๖๗-๘๒/๔๐๗-๔๐๙, ข.ุชา. 
อ. (ไทย)  ๖ /๖๗-๗๘/๑๘๗-๑๙๒)                    

พราหมณ์ผ ูเ้สมอด้วยพรหม  : พราหมณ์ทีอ่ยูใ่นโลกนี้เป็นผูม้ชีาตกิาํเนิดดทีัง้ฝ่ายบดิาและ
มารดา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอด ๗ ชัว่บรรพบรุุษ    ไมม่ใีครจะคดัคา้นหรอื
ตาํหนิไดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู  พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยพรหม  จะตอ้งประพฤติ
โกมารพรหมจรรย  ์   (หมายถงึพรหมจรรยท์ีป่ระพฤตสิบืต่อมาตัง้แต่ยงัเป็น
เดก็)  (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา  ๓/๑๙๒/๗๑)   และ เรยีนมนตรอ์ยูถ่งึ    ๔๘    ปี    
แสวงหาทรพัยเ์พือ่บชูาอาจารยโ์ดยชอบธรรม   ไม่แสวงหาโดยไม่ชอบธรรม   
คอื เขาไมแ่สวงหาดว้ยกสกิรรม    ไม่แสวงหาดว้ยพาณิชยกรรม (การคา้ขาย) 
ไมแ่สวงหาดว้ยโครกัขกรรม (การเลีย้งโค) ไมแ่สวงหาดว้ยการเป็นนกัรบ ไม่
แสวงหาดว้ยการรบัราชการ  ไมแ่สวงหาดว้ยศลิปะชนดิใดชนิดหน่ึง ถอืกระเบือ้ง
เทีย่วขอทานอยา่งเดยีว    มอบทรพัยเ์พือ่บชูาอาจารยแ์ลว้ โกนผมและหนวด    
นุ่งหม่ผา้กาสาวพสัตร ์แลว้ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ     



 

๓๕๙๙ 
 

 

                        เมือ่บวชแลว้ เป็นผูม้เีมตตาจติ,  มกีรณุาจติ,    มมีทุติาจติ,  มอุีเบกขาจติ, แผ่
ไปตลอดทศิที ่    ๑ ทศิที ่   ๒  ทศิที ่๓ ทศิที ่๔    ทศิเบือ้งบน  (หมายถงึเท
วโลก  (วสิทุธ.ิ  มหาฏกีา  (บาล)ี ๑/๒๕๔/๔๓๕)  ทศิเบือ้งล่าง (หมายถงึสตัว์
นรก  และนาค  (วสิทุธ.ิมหาฏกีา  (บาล)ี ๑/๒๕๔/๔๓๕)   ทศิเฉียง    แผไ่ป
ตลอดทวัโลกทุกหมูเ่หล่าในทีทุ่กสถาน    ดว้ยเมตตาจติ, กรุณาจติ, มทุติาจติ,  
และอุเบกขาจติอนัไพบลูย ์   เป็นมหคัคตะ    ไมม่ขีอบเขต    ไมม่เีวรและไมม่ี
ความเบยีดเบยีนใครๆ  เจรญิพรหมวหิาร    ๔   หลงัจากตายแลว้ ไปเกดิใน
สคุตพิรหมโลก  จงึจะชือ่วา่พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยพรหม  (องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  
๒๒/๑๙๒/๓๑๘)   

พราหมณ์พาวรี  : ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่ พราหมณ์พาวร ี เกดิในตระกลูพราหมณ์ใน
เมอืงสาวตัถ ี เมือ่เจรญิวยัเรยีนจบไตรเพท มคีวามรูเ้รือ่งลกัษณะมนต ์
ประวตัศิาสตร ์ นิฆณัฑศุาสตร(์คมัภรีป์ระเภทศพัทม์ลูวทิยาและอภธิานศพัท)์  
และเกฎุภศาสตร(์กฎเกณฑก์ารใชถ้อ้ยคาํใหเ้หมาะสมกบัพธิกีรรมต่าง ๆ) เทีย่ว
สอนศลิปะแกม่าณพ ๑๖,๐๐๐ คน  ต่อมาไดร้บัราชการเป็นปุโรหติใน
พระราชสาํนกักรุงสาวตัถขีองพระเจา้ ปเสนทโิกศล และไดล้าออกจากตาํแหน่ง
ปุโรหติและออกบวชเป็นชฏลิตามลทัธพิราหมณ์ ตัง้สาํนกัสอนไตรเภท อาศยัอยู่
ในกปิตการามทีร่มิฝัง่แมน้ํ่าโคธาวร ี อยู่ในเขตต่อแดนเมอืงอสัสกะและเมอืง
อาฬหกะ ตอ่มาพราหมณ์พาวร ีทราบวา่ เจา้ชายสทิธตัถะไดป้ฏญิญาพระองคว์า่
บรรลุเป็น พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ จงึตอ้งการทราบความจรงิ ทา่นจงึสง่
ศษิยผ์ูเ้ป็นมาณพของทา่นจาํนวน ๑๖ คน คอื (๑) อชติะ  (๒) ตสิสเมตเตยยะ  
(๓)  ปุณณกะ (๔)  เมตตค ู(๕)  โธตกะ  (๖)  อุปสวีะ  (๗) นนัทะ  (๘)  เหมกะ 
(๙)  โตเทยยะ (๑๐)  กปัปะ (๑๑)  ชตุกณัณี  (๑๒) ภทัราวุธะ  (๑๓)  อุทยะ 
(๑๔)  โปสาละ (๑๕)  โมฆราช  (๑๖)  ปิงคยิะ เพือ่ไปทลูถามปัญหาทีท่า่นผกูไว้
เพือ่การน้ีโดยเฉพาะจาํนวน 16 หมวด เพือ่ทดสอบพระพทุธองค ์ โดยศษิยท์ัง้ 
๑๖ คน นัน้ มอีชติมาณพเป็นหวัหน้า  ศษิยท์ัง้ ๑๖ ของทา่นจงึไดไ้ปเขา้เฝ้า
พระพทุธเจา้ทีป่าสาณเจดยี ์ แควน้มคธ อชติมาณพผูเ้ป็นหวัหน้าคณะเป็นผูท้ลู
ถามเป็นคนแรก   หลงัจากพระพทุธเจา้วสิชัชนาปัญหาครบทัง้  ๑๖  หมวดแลว้ 
มาณพทัง้ ๑๕  คน เวน้ปิงคยิมาณพไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตโ์ดยปิงคยิมาณพซึง่
ทลูถามปัญหาคนสดุทา้ย  ขณะฟังวสิชันาอยูม่วัแต่ฟุ้งซ่านคดิถงึพราหมณ์พาวรี
ผูเ้ป็นลุงของตนวา่ เสยีดายทีลุ่งไมไ่ดม้าฟังพระธรรมเทศนาทีแ่จม่แจง้เชน่นี้ 
ปิงคยิมาณพจงึไดบ้รรลุธรรมแคพ่ระโสดาบนั  หลงัจาก ๑๖ คนบวชแลว้ 
พระปิงคยิะไดก้ลบัไปแจง้คาํตอบแก่พราหมณ์พาวรผีูเ้ป็นอาจารย ์  ฝ่ายอาจารย์
ไดบ้รรลุเป็นพระอนาคามบีุคคล สว่นทา่นพระปิงคยิะภายหลงัไดฟั้งธรรมจาก



 

๓๖๐๐ 
 

 

พระพทุธเจา้จงึไดบ้รรลุพระอรหนัต ์  พระมหาเถระซึง่เป็นศษิยข์องพราหมณ์
พาวรไีดเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในการเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาในเวลาต่อมา  (ข.ุอป. 
(ไทย) ๓๒/๕๑๒,๕๘/๖๕๑,๖๖๒, อง.เอกก.อ. (ไทย) ๑/๒๓๔/๓๔๕-๓๔๙, ข.ุ
เถร.อ. (ไทย) ๑/-/๑๓๘, ข.ุสตฺุต. (ไทย) ๒๕/๙๘๓-๓๐๓๘/๗๓๕-๗๔๔) 

พราหมณ์ภารทวาชโคตร  :  ในธนญัชานีสตูร อธบิายวา่ เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยูใ่นพระ
วหิารเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่แก่กระแต  เขตกรงุราชคฤห ์ ขณะนัน้ นาง
พราหมณีชือ่ธนญัชานี  ภรรยาของพราหมณ์ภารทวาชโคตรคนหน่ึง เป็นผู้
เลื่อมใสยิง่ในพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์  ขณะทีน่างพราหมณีธนญั
ชานี กาํลงันําภตัเขา้ไปใหพ้ราหมณ์ภารทวาชโคตร นางกา้วเทา้พลาด  ไดอุ้ทาน
วา่ ขอนอบน้อมแดพ่ระผูม้พีระภาค พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ถงึ  
๓  ครัง้   เมือ่พราหมณ์ภารทวาชโคตรไดย้นินางอุทานอยา่งนัน้ กโ็กรธจดัดา่
นางดว้ยถอ้ยคาํทีห่ยาบคาย ไมพ่อใจ ไดไ้ปเขา้เฝ้าเพือ่จะขม่พระผูม้พีระภาค 
โดยยกวาทะทลูถามวา่ “บคุคลกาํจดัอะไรได ้ จงึอยูเ่ป็นสขุ  กาํจดัอะไรได ้ยอ่ม
ไม ่เศรา้โศก  พระองคช์อบใจการกาํจดัธรรมอยา่งหน่ึง คอือะไร”    

                       พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ “บุคคลกาํจดัความโกรธได ้  จงึจะอยู่เป็นสขุ กาํจดั
ความโกรธไดย้อ่มไมเ่ศรา้โศก” เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนี้แลว้ พราหมณ์
ภารทวาชโคตรไดก้ราบทลูวา่ “ภาษติของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นกั  เปรยีบ
เหมอืนบุคคลหงายของทีค่วํ่า  เปิดของทีปิ่ด บอกทางแก่คนหลงทาง หรอืสอ่ง
ประทปีในทีม่ดื ดว้ยคดิวา่ คนมตีาด ี ยอ่มเหน็รปูได”้  และขอถงึพระโคดมผู้
เจรญิ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆว์า่เป็นสรณะ ไดท้ลูขอบรรพชาและ
อุปสมบทในสาํนกัของพระโคดม เมื่อพระภารทวาชะ อุปสมบทแลว้ไมน่าน มี
ความเพยีร กระทาํใหแ้จง้ซึง่คุณวเิศษอนัเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ ไดบ้รรลุพระ
อรหนัต ์(ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๘๗/๒๖๓-๒๖๕, ส.ํส.อ. (ไทย) ๑/๑๘๗/๓๓๙-๓๔๒) 

พราหมณมหาศาล  : ผูม้ ัง่คัง่มทีรพัยแ์ละ โภคะมาก  มทีองและเงนิมาก คอื มทีรพัยถ์งึ  ๘๐  
โกฏ ิ   มทีรพัยเ์ครือ่งปลืม้ใจและและธญัชาตมิาก และยงัหมายถงึบุคคลทีเ่กดิมา
ในตระกลูสงูสง่  คอื ตระกลูพราหมณมหาศาลหรอืตระกลูคหบดมีหาศาลเป็นตน้ 
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๐/๑๕๘, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐/๑๖, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๖๐/๑๖๓,  
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙/๙, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๒/๒๐๘, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๘/๑๓๖, องฺ.
จตุกกิ.(ไทย) ๒๑/๘๕/๑๓๐, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๗/๖๓/๔๐๖, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๓๑/
๓๙๒, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๑๙/๑๓๗,  ท.ีม.อ. (บาล)ี  ๒/๒๑๐/๑๙๓, ข.ุป.อ. 
(บาล)ี -/๒๓๑/๑๙๘)  



 

๓๖๐๑ 
 

 

พราหมณ์วจัฉโคตร : ในเวนาคปุรสตูร มอีธบิายวา่ พราหมณ์วจัฉโคตร อาศยัอยูท่ีห่มูบ่า้น
พราหมณ์ของชาวโกศลชือ่เวนาคปุระ สมยัหนึ่ง ทราบวา่พระศาสดาเสดจ็ถงึเว
นาคะปุระไดไ้ปเขา้เฝ้าสนทนาธรรมกบัพระผูม้พีระภาค และไดส้รรเสรญิภาษติ
ของทา่นพระผูม้พีระภาควา่ชดัเจนไพเราะยิง่นกั ทรงประกาศธรรมไดแ้จม่แจง้
เปรยีบเหมอืนบุคคลหงายของทีค่วํ่า  เปิดของทีปิ่ด  บอกทางแก่ผูห้ลง ทาง  
หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่  “คนมตีาดจีกัเหน็รปูได”้    และขอถงึพระผู้
มพีระภาค  พระธรรม และพระสงฆว์า่เป็นสรณะ พรอ้มทัง้ขอเป็นอุบาสกผูถ้งึ
สรณะ จนตลอดชวีติ  (องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๖๔/๒๔๖-๒๕๒, ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/
๒๖๑/๓๒๖) 

พราหมณ์วาเสฏฐโคตร  :  ในธมูการชิาดก วา่ดว้ยพราหมณ์ผูก่่อไฟรมควนั อธบิาย
วา่  พราหมณ์วาเสฏฐโคตรตอ้นฝงูแพะไปในป่าสรา้งคอกแพะทาํพธิบีชูาไฟอยู่
ในป่าไดก่้อไฟรมควนัเลืย้งดฝูงูแพะและไดบ้รโิภคนมสดเป็นตน้  ไดร้มควนัทัง้
กลางวนัและกลางคนื กลิน่ควนัไฟนัน้ทาํใหย้งุบนิหนีไป พวกละมัง่ถูกยงุกดัจงึ
ไดเ้ขา้ไปอยูใ่กลพ้ราหมณ์ผูก้่อไฟรมควนัในฤดฝูน พราหมณ์พอใจพวกละมัง่ ไม่
เอาใจใสพ่วกแพะทีเ่คยเลีย้งไว ้  แพะของเขาเมือ่ไมม่ผีูด้แูลจงึพากนัตายไป เมือ่
ถงึฤดใูบไมร้ว่ง ฝงูยงุในป่ากไ็มม่ ี  พวกละมัง่กพ็ากนัไปหากนิยงัซอกเขาและตน้
น้ําลาํธาร พราหมณ์เหน็พวกละมัง่หนีไปแลว้ และพวกแพะกต็ายไป   คดิมาก
ทาํใหร้า่งกายซูบผอม  ผวิพรรณหมน่หมองและเป็นโรคผอมเหลอืง ถงึความ
สิน้ชวีติ  (ข.ุชา.(ไทย)  ๒๗/๑๒๙-๑๓๓/๒๗๘-๒๗๙, ข.ุชา.อ. (ไทย) ๕/๑๒๙-
๑๓๓/๒๓๗-๒๓๘) 

พราหมณ์ส ุจีรตะ  : ในอรรถกถาสมัภวชาดก  ท่านกล่าวอธิบายว่า พราหมณ์สุจีรตะ เป็น
อาจารย์สอนธรรมของพระราชาธนัญชยั ในกรุงอินทปัตถ์  แคว้นกุรุ วนัหนึ่ง
พระราชาตรสัถามปัญหาธรรมยาคะกบัพราหมณ์วา่ “เราปรารถนาจะขึน้สูท่างที่
จะไปพระนิพพานโดยสะดวก  ไม่มสีนธ ิท่านจงบอกอรรถและธรรมของปัญหา
นัน้”  พราหมณ์สุจีรตะไม่สามารถตอบปัญหาข้อน้ีได้แต่ได้ทูลลาพระราชา
เดนิทางไปถามปัญหากบัพราหมณ์วธิุระซึง่เป็นปุโรหติของพระเจา้กรุงพาราณสี
และผูเ้ป็นบณัฑติทัง้หลายแต่กไ็ม่สามารถแก้ปัญหาขอ้น้ีได้จงึไดเ้ดนิทางต่อไป
ยงัสํานักของภทัรการและสํานักของสญัชยักุมาร คนทัง้๒ ไม่สามารถแก้ปัญหา
ขอ้น้ีได้ แต่แนะนําให้ไปถามสมัภวกุมารซึ่งมอีายุเพยีง  ๗  ขวบ ซึ่งเป็นคนมี
ปัญญา   

                           เมือ่พราหมณ์สจุรีตะถามปัญหาขอ้น้ีกบัสมัภวกุมารในทา่มกลางมหาชน สมัภว
กุมารตอบวา่ ไมค่วรทาํกุศลจติทีเ่กดิขึน้ใหเ้สือ่มไป ควรทาํความเพยีรเสยีแต่



 

๓๖๐๒ 
 

 

วนันี้ดว้ยความไมป่ระมาท โดยพจิารณาดว้ยปัญญาวา่  “สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่ง 
เกดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไปเป็นธรรมดา การระงบัสงัขารนัน้ไดจ้งึเป็นสขุ” และ
แนะนําใหล้ะทางผดิคอืทฏิฐ ิ๖๒ เจรญิกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ อนัเป็นทางที่
จะนําออกจากทุกข ์ พรามหณ์สจุรีตะนําอรรถและธรรมขอ้น้ีไปกราบทลู พระ
เจา้ธนญัชยัทรงประพฤตบิาํเพญ็ในธรรมนัน้ (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๑๕๑, ๑๕๔, 
๑๗๓, ๑๗๔/๕๖๓, ๕๖๔, ๕๖๖,  ข.ุชา.อ. (ไทย)  ๗/๑๓๘-๑๗๗/๒๗๕-๒๙๒)     

พราหมณสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยขอ้บญัญตัขิองพราหมณ์ ม ี๓ สตูร แปลความหมายและองค์
ธรรมต่างกนั กล่าวคอื 

 1.พราหมณสูตร๑ พระสตูรวา่ดว้ยขอ้บญัญตัขิองพราหมณ์  พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อุทยคามนีิปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัทิีใ่หถ้งึความเจรญิ)ของ
พราหมณ์ขอ้วา่  การลุกขึน้แต่เชา้เดนิมุง่ตรงไปทางทศิตะวนัออกโดยไม่หลกี
บ่อ  เหว  ตอทีม่หีนาม  หลุมคถู  บ่อโสโครก  ตกลงไปทีใ่ดใหร้อความตายใน
ทีน่ัน้  แลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์  นัน้เป็นขอ้บญัญตัขิองคนโง ่  แลว้ทรง
สอนวา่  ความจรงิ อุทยคามนีิปฏปิทา  ไดแ้ก่ธรรม  ๔  มคีวามเลื่อมใสอนัไม่
หวัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๘/๕๑๑) 

 2.พราหมณสูตร๒  พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นพราหมณ์  เป็นการกลา่วถงึความ
เป็นพราหมณ์ คาํวา่ พราหมณ์ ตามนยัของพระสตูรนี้ หมายถงึความลอยบาป
ได ้ ความสิน้สงัโยชน์กเิลส เป็นเนื้อหาสาระของพทุธอุทานทีท่รงเปล่งตรสัตอบ
คาํถามของภกิษุรปูหน่ึงทีท่ลูถามเรื่องคณุธรรมทีท่าํบคุคลใหเ้ป็นพราหมณ์ ดงั
คาํวา่ บุคคลเหล่าใดลอยบาปธรรมไดแ้ลว้   เป็นผูม้สีตอิยูทุ่กเมือ่   มสีงัโยชน์
สิน้แลว้  เป็นผูต้รสัรู ้ บุคคลเหล่านัน้แล ชือ่วา่ พราหมณ์ ในโลก  (ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๕/๑๗๗) 

 3.พราหมณสูตร๓ พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหไ้ดช้ือ่วา่พราหมณ์ ตรสัวา่ บุคคลไดช้ือ่
วา่พราหมณ์ เพราะลอยธรรม ๗ ได ้ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ (๒) วจิกิจิฉา (๓) 
สลีพัพตปรามาส (๔) ราคะ (๕) โทสะ (๖) โมหะ (๗) มานะ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๘๗/๑๘๑) 

พราหมณสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยสมณพราหมณ์  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  สมณพราหมณ์ทัง้ในอดตี  อนาคต  ปัจจุบนัมฤีทธิม์าก  ก็
เพราะไดเ้จรญิอทิธบิาท  ๔ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๘/๔๐๒) 

พราหมณสตูร (ทุติย) :พระสตูรวา่ดว้ยสมณพราหมณ์  (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  สมณพราหมณ์ทัง้ในอดตี  อนาคต  ปัจจุบนัมฤีทธิม์ากเป็นตน้วา่  



 

๓๖๐๓ 
 

 

แปลงกายเป็นหลายคนได ้ หายตวัได ้ ทะลุฝาหรอืกาํแพงได ้ กเ็พราะไดเ้จรญิ
อทิธบิาท  ๔    (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๙/๔๐๓) 

พราหมณ์หนุ่ม  : พราหมณ์หนุ่มทีม่อีายนุ้อย เชน่ ในวนัขนานพระนามพระราชกุมาร 
พราหมณ์ ๘  คน ทีท่าํนายลกัษณะของพระราชกุมาร ในพราหมณ์ ๘ คน 
พราหมณ์อญัญาโกณทญัญะเป็นพราหมณ์หนุ่มทีม่อีายนุ้อยทีส่ดุทีไ่ดท้าํนาย
ลกัษณะของพระราชกุมารวา่ “ถา้เสดจ็ออกผนวชจกัไดเ้ป็นศาสดาเอกของโลก” 
ในอสิสตัถสตูร ใหค้วามหมายวา่ หมายถงึพราหมณ์หนุ่มทีไ่ดศ้กึษาฝึกปรอือยา่ง
ดแีลว้ คอื มคีวามชาํนาญ เป็นคนแกลว้กลา้ ไมห่วาดสะดุง้ (ส.ํส. (ไทย) ๑๕/
๑๓๕/๑๖๘-๑๖๙, ข.ุเถร.อ. (ไทย)  ๒/-/๓๕๙) 

  พราหมณ์อาลมัปายนะ  : ในภรูทิตัตชาดก ใหค้วามไวว้า่ หมายถงึ พราหมณ์ผูรู้ม้นต,์ 
พราหมณ์หมอง,ูในอรรถกถาภรูทิตัตชาดก วา่ดว้ยพระเจา้ภูรทิตัทรงบาํเพญ็ศลี
บารม ีทา่นกล่าวอธบิายขยายความวา่ พราหมณ์อาลมัปายนะ ไดร้า่ยทพิยมนต ์
ไดจ้บัพญาภรูทิตันาคราชผูร้กัษาศลีอุโบสถ  พญานาคราชไมไ่ดแ้สดงอาการ
โกรธตอบหรอืทาํรา้ย เพราะกลวัศลีขาด ฝ่ายพราหมณ์ เมือ่จบัพญานาคราชได ้
ทาํการทรมาน นําไปแสดงตามหมูบ่า้นต่าง ๆ ไดท้รพัยส์นิ เงนิ  ทอง และ
เครือ่งประดบัเป็นจาํนวนมาก  

                            ต่อมา เมื่อน้องชายของพญานาคราช ทีแ่ปลงกายเป็นดาบสและน้องสาวชือ่วา่
อชมขุทีีแ่ปลงกายเป็นลกูเขยีดไดอ้อกตามหาพีช่ายตามคาํรบัสัง่ของพระมารดา 
และทราบวา่ถกูพราหมณ์อาลมัปายนะบงัคบันําไปแสดงทีเ่มอืงพาราณส ี ของ
พระมาตุละ (พระเจา้ลุง) เมือ่พบพราหมณ์อาลมัปายนะจงึไดพ้นนักนัดว้ยทรพัย ์
๕,๐๐๐  กหาปณะวา่ ระหวา่งพษิของพญานาคราชกบัพษิของนางอชมขุทีีแ่ปลง
กายเป็นลกูเขยีดจะรา้ยแรงกว่ากนั ผลปรากฏวา่ พราหมณ์ไดแ้พพ้นนัและ
รา่งกายถูกไอควนัพษิจนผวิดา่งกลายเป็นขีเ้รือ้น จงึยอมปล่อยพญานาคราชไป 
(ข.ุชา. (ไทย) ๒๕/๘๔๗,๘๗๗/๓๑๔, ๓๑๘, ข.ุชา.อ. (ไทย)  ๑๐/๘๔๗-๘๙๒/
๔๒-๖๓) 

  พราหมณ์อาลมัพานะ  : พราหมณ์ผูเ้รยีนมนต ์สาธยายมนต,์ ในอรรถกถา ทา่นกล่าวอธบิาย
จรยิาของภรูทิตัตนาคราชวา่ พราหมณ์อาลมัพานะจบัภรูทิตัตนาคราชผูส้มาทาน
ศลีวตัร ใสไ่วใ้นตะกรา้ ทรมานใหไ้ดร้บัความลาํบากดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เชน่ จบั
หางฉุดกระชากลากใหต้วัครดูสไีปบนพืน้ดนิ ใชเ้ทา้เหยยีบ ทุบต ี  ภรูทิตัต
นาคราชกไ็มโ่กรธหรอืทาํรา้ยตอบ เพราะตอ้งการบาํเพญ็ศลีบารม ี (ข.ุจรยิา. 
(ไทย)  ๓๓/๑๕-๑๙/๗๔๗-๗๔๘, ข.ุจรยิา.อ. (ไทย)  ๒๕/๑๑-๑๕/๑๗๕-๑๘๒) 



 

๓๖๐๔ 
 

 

 พราหมณาจารย  ์  :  พราหมณ์ระดบัอาจารยข์องพราหมณ์ทัง้หลาย,  เป็นหวัหน้าหรอืเป็นเจา้
สาํนกั, เชน่  

                         ๑. พราหมณ์พาวร ี เป็นอาจายข์องมาณพ ๑๖,๐๐๐ คน มมีาณพ ๑๖ คน ทีไ่ด้
เขา้เฝ้าทลูถามปัญหากบัพระผูม้พีระภาคเจา้เป็นตน้   

                        ๒. ชฏลิ ๓ พีน้่อง คอื อุรุเวลกสัสปะ เป็นอาจารยข์องชฏลิ ๕๐๐ คน  นทกีสัส
ปะ เป็นอาจารยข์องชฏลิ ๓๐๐ คน  คยากสัสปะ เป็นอาจารยข์องชฏลิ ๒๐๐ คน   

                         ๓. สญัชยัปรพิพาชกเป็นอาจารยข์องอนัเตวาสกิทัง้หลาย และเป็นอาจารย์
ของอุปตสิสะ (พระสารบีุตร) โกลติะ (พระมหาโมคคลัลานะ) พรอ้มดว้ยบรวิาร  
๕๐๐  คน (ข.ุจฬู. (ไทย)  ๓๐/๑๐๔/๓๕๘- ๓๕๙,  ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๕๑๒,๕๘/
๖๕๑,๖๖๒, อง.เอกก.อ. (ไทย) ๑/๒๓๔/๓๔๕-๓๔๙, ข.ุเถร.อ. (ไทย) ๑/-/๑๓๘,  
ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๙๓/๕๗๘, ข.ุธ.อ. (ไทย) ๑/-/๘๔-๙๐)    

พราหมณี  : พราหมณี  นางพราหมณ์,  พราหมณ์ผูห้ญงิ, พราหมณ์ผูเ้ป็นมารดา, สตร,ี 
พราหมณี ยงัหมายถงึ หญงิทีอ่ยูใ่นวรรณะพราหมณ์ทีจ่ดัวา่เป็นวรรณะประเสรฐิ
ทีส่ดุ ใน ๔  วรรณะ (ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๔๒๖, ๕๓๔/๑๘๗, ๒๓๖, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/
๔๒๐/๓๕๓, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๔/๘๕, ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๗๔/๒๓๕, ข.ุเปต. 
(ไทย) ๒๖/๘๖/๑๘๒, ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๙๓๔/๔๘๖)   

พร ํา่สอน  :   สัง่สอนอยูเ่ป็นประจาํ หมายความวา่ อาจารยผ์ูพ้รํ่าสอนใหอ้นัเตวาสกิตัง้อยูใ่น
พระธรรมวนิยัหรอืพรํ่าสอนดว้ยกรรมฐาน, ในอานาปานสตสิตูร พระสตูรวา่ดว้ย
วธิเีจรญิอานาปานสต ิ อธบิายวา่ หมายถงึ พระเถระพรํ่าสอนภกิษุบวชใหม่
ทัง้หลาย มจีาํนวน ๑๐ – ๔๐ รปู ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่ หมายถงึ การ
สงเคราะหด์ว้ยอามสิและธรรมก่อนแลว้จงึพรํ่าสอน (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๔-๑๔๕/
๑๘๓-๑๘๔, ว.ิอ. (ไทย) ๑/-/๖๒, ม.อุ.อ. (ไทย) ๑/๑๔๔/๑๓๕)   

พฤติกรรม  : การแสดงออกทางรา่งกาย เชน่ การกระทาํหรอือาการทีแ่สดงออกทางทาง
กลา้มเน้ือ  ความคดิและความรูส้กึเพือ่ตอบสนองสิง่เรา้  พฤตกิรรม ยงัหมายถงึ 
การแสดงออกในการประพฤตปิฏบิตัขิองพรรพชติและคฤหสัถ ์ เชน่ เป็นผูย้กตน
ขม่ผูอ้ื่น, เป็นผูม้กัโกรธ, เป็นผูถู้กโจทกลบัโตเ้ถยีงรุกรานโจทก,์ เป็นคนโออ้วด 
มมีารยา เป็นคนกระดา้ง ดือ้ร ัน้ ดหูมิน่คนอื่น เป็นผูย้ดึถอืความเหน็ของตนเป็น
ใหญ่  หรอืพดูกลบเกลื่อนนอกเรือ่ง,   หรอืเป็นผูถู้กโจท แต่ไมย่อมอธบิายการ
กระทาํของตน ทาํใหเ้ป็นผูว้า่ยาํก, เป็นผูล้ะเวน้จการการฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์ เสพ
เมถุน พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ และพดูเพอ้เจอ้  (ท.ีส.ี (ไทย)  ๙/๘-๙/
๓-๔, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๘๑/๑๘๖-๑๘๘, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔/๒๐, 



 

๓๖๐๕ 
 

 

ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑติยสถาน,          
(กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า  ๗๖๘)  

พลกถา : วา่ดว้ยพละ กถาวา่ดว้ยพละ แบ่งเป็นอุทเทสและนทิเทสอยา่งละ ๖๘ ดงันี้ 
  อุทเทส 
  ทา่นพระสารบีุตรนําพระสตูรทีว่า่ดว้ยพละมาแสดงเป็นอุทเทสดงันี้ภกิษุ

ทัง้หลาย พละ ๕ ประการน้ี พละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 
  ๑. สทัธาพละ  ๒. วริยิพละ 
  ๓. สตพิละ  ๔. สมาธพิละ 
  ๕. ปัญญาพละ  
  อกีนยัหนึ่ง พละ ๖๘ ประการ คอื  
  ๑. สทัธาพละ ๒. วริยิพละ 
  ๓. สตพิละ ๔. สมาธพิละ 
  ๕. ปัญญาพละ ๖. หริพิละ 
  ๗. โอตตปัปพละ ๘. ปฏสิงัขานพละ 
  ๙. ภาวนาพละ ๑๐. อนวชัชพละ 
  ๑๑.สงัคหพละ ๑๒. ขนัตพิละ 
  ๑๓.ปัญญตัตพิละ ๑๔. นิชฌตัตพิละ 
  ๑๕.อสิสรยิพละ ๑๖. อธษิฐานพละ 
  ๑๗.สมถพละ ๑๘. วปัิสสนาพละ 
  ๑๙-๒๘. เสกขพละ  ๒๙-๓๘.อเสกขพละ  
  ๓๙-๔๘. ขณีาสวพละ  ๔๙-๕๘.อทิธพิละ  
  ๕๙-๖๘. ตถาคตพละ  
  นิทเทส 
  ทา่นนําพละแต่ละประการในอุทเทสมาอธบิายโดยวธิปีุจฉาและวสิชันา

ตามลาํดบั แบ่งเป็น ๓ หมวด ดงันี้  
  หมวดที ่๑ พละ ๕ ประการ 
  คาํปุจฉาวา่ “สทัธาพละ เป็นอยา่งไร” ทา่นวสิชันาวา่ 
   ๑. ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะไมห่วัน่ไหวเพราะความไมม่ศีรทัธา 
   ๒. ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะอุปถมัภส์หชาตธรรม 
   ๓. ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะมสีภาวะครอบงาํกเิลสทัง้หลาย 
   ๔. ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะมสีภาวะเป็นความหมดจดในเบือ้งตน้แหง่

ปฏเิวธ 
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   ๕. ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะมสีภาวะเป็นทีต่ ัง้มัน่แหง่จติ 
   ๖. ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะมสีภาวะเป็นความผอ่งแผว้แหง่จติ 
   ๗. ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะมสีภาวะเป็นเครือ่งบรรลุธรรมวเิศษ  
   ๘. ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะมสีภาวะรูแ้จง้ธรรมทีย่ิง่ 
   ๙. ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะมสีภาวะตรสัรูส้จัจะ 
   ๑๐.ชื่อว่าสทัธาพละ เพราะมสีภาวะใหก้ารกบุคคลตัง้อยูเ่ฉพาะในนิโรธ 
  พละอกี ๔ ประการ คอื วริยิพละ สตพิละ สมาธพิละ และปัญญาพละ แตล่ะ

ประการกม็เีหตุ ๑๐ ประการเหมอืนกนั ต่างกนัแต่เหตุประการที ่ ๑ เทา่นัน้ที่
เปลีย่นไปตามสภาวะของพละแตล่ะประการ เชน่ (๑) ชือ่วา่วริยิพละ เพราะไม ่
หวัน่ไหว เพราะความเกยีจครา้น 

  หมวดที ่๒ แบ่งเป็นหมวดยอ่ย ๖ หมวด ดงัน้ี 
  หมวดยอ่ยที ่๑ มพีละ ๑๖ ประการ คอื ตัง้แต่หริพิละจนถงึอธษิฐานพละ แต่

ละประการทา่นจาํแนกดว้ยธรรมทีเ่ป็นคูต่รงกนัขา้ม ๓๗ คู ่ (ดภูาวนาหมวดที ่๕ 
ในสตุมยญาณที ่ ๔ แห่งญาณกถา) แต่ปรบัเปลีย่นสาํนวนไปตามความหมาย
ขององคธ์รรมในพละแต่ละประการ เชน่ 

  ชือ่วา่หริพิละ เพราะละอายกามฉนัทะดว้ยเนกขมัมะ  
  ชือ่วา่หริพิละ เพราะละอายพยาบาทดว้ยอพยาบาท 
  ชือ่วา่โอตตปัปพละ เพราะเกรงกลวักามฉนัทะดว้ยเนกขมัมะ 
  ชือ่วา่โอตตปัปพละ เพราะเกรงกลวัพยาบาทดว้ยอพยาบาท 
  หมวดยอ่ยที ่๒ มพีละ ๒ ประการ คอื สมถพละและวปัิสสนาพละ มใีจความ

เหมอืนในนิโรธสมาปัตตญิาณนิทเทสแหง่ญาณกถา มหาวรรค 
  หมวดยอ่ยที ่๓ มพีละ ๒๐ ประการ คอื เสกขพละ และอเสกขพละ อยา่งละ 

๑๐ ประการ ทา่นจาํแนกคูก่นัดว้ยสมัมตัตธรรม ๑๐ ประการ เชน่  
  ชือ่วา่เสกขพละ เพราะพระเสขะยงัตอ้งศกึษาในสมัมาทฏิฐ ิ 
  ชือ่วา่อเสกขพละ เพราะพระอเสขะศกึษาในสมัมาทฏิฐนิัน้เสรจ็แลว้ 
  หมวดยอ่ยที ่ ๔ มพีละ ๑๐ ประการ คอื ขณีาสวพละ ๑๐ ประการ ซึง่ 

หมายถงึพละทีเ่ป็นเหตใุหภ้กิษุขณีาสพยนืยนัความสิน้อาสวะของตน มี
เนื้อความปรากฏชดัแลว้ (ด ูองฺ. ทสก. (แปล) ๒๔/๙๐/๒๐๔-๒๐๖ ประกอบดว้ย) 

  หมวดยอ่ยที ่๕ มพีละ ๑๐ ประการ คอื อทิธพิละ ๑๐ ประการ ซึง่หมายถงึ 
ฤทธิ ์๑๐ ประการ คอื 

  ๑. ฤทธิท์ีอ่ธษิฐาน   ๒. ฤทธิท์ีแ่สดงไดต้่าง ๆ 
  ๓. ฤทธิท์ีส่าํเรจ็ดว้ยใจ  ๔. ฤทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยญาณ 
  ๕. ฤทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยสมาธ ิ  ๖. ฤทธิท์ีเ่ป็นของพระอรยิะ 
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  ๗. ฤทธิท์ีเ่กดิจากผลกรรม  ๘. ฤทธิท์ีเ่ป็นของท่านผูม้บีุญ 
  ๙. ฤทธิท์ีส่าํเรจ็มาจากวชิชา  
  ๑๐.ชือ่วา่ฤทธิเ์พราะมสีภาวะสาํเรจ็ดว้ยการประกอบโดยชอบใน 

  สว่นนัน้ ๆ เป็นปัจจยั 
  หมวดยอ่ยที ่ ๖ มพีละ ๑๐ ประการ คอื ตถาคตพละ ๑๐ ประการ ซึง่ 

หมายถงึพละทีเ่ป็นเหตใุหพ้ระตถาคตยนืยนัฐานะทีอ่งอาจ บนัลอืสหีนาท 
ประกาศพรหมจกัรในบรษิทั มเีนื้อความปรากฏชดัแลว้ (ด ู องฺ. ทสก. (แปล) 
๒๔/๒๑/๔๓-๔๗ ประกอบดว้ย) 

  หมวดที ่๓  ทา่นนําพละแตล่ะประการในจาํนวน ๖๘ ประการมาตัง้เป็นคาํ
ปุจฉาแลว้วสิชันา เชน่คาํปจุฉาว่า “ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะมสีภาวะอยา่งไร” 

  ทา่นวสิชันาวา่ ชือ่วา่สทัธาพละ เพราะมสีภาวะไมห่วัน่ไหวเพราะความไมม่ ี
ศรทัธา ชื่อวา่วริยิพละ เพราะมสีภาวะไมห่วัน่ไหวเพราะความเกยีจครา้น   (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๓) 

พลกรณียาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยการงานทีพ่งึทาํดว้ยกาํลงัเป็นตน้ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่   ภกิษุทัง้หลาย    การงานทีพ่งึทาํดว้ยกาํลงัทัง้หมด    บุคคลตอ้ง
อาศยัแผน่ดนิ  ดาํรงอยูบ่นแผน่ดนิ    จงึทาํได ้    แมฉ้นัใด ภกิษุกฉ็นันัน้
เหมอืนกนั    อาศยัศลี  ดาํรงอยูใ่นศลีแลว้  เจรญิสมัมปัปธาน    ๔    ประการ 
ทาํสมัมปัปธาน    ๔  ประการใหม้าก (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๖๗๓-๖๘๔/๓๖๓) 

พลกาย  :      กองทพั,กําลงั, พลงั, ความสามารถ,   มกัใชป้ระกอบคาํอื่น เชน่   ทศพล;  
ทหาร  เชน่  กองพล;  สามญั  เชน่  ของพล;  ยศทหารและตาํรวจสญัญาบตัร 
รองจากจอมพล (เดมิใชว้า่ นายพล). (ป. ส.)  ในเสรสีตูร อธบิายวา่ พลกาย 
หมายถงึ ขา้ราชการฝ่ายทหาร (ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๐๔/๑๑๓, ราชบณัฑติยสถาน, 
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหา นคร:  ๒๕๔๒), หน้า  
๗๖๙)  

 พลช้าง  :    กองทพัทีจ่ดัขึน้เป็นหมูใ่หญ่ นบัชา้งตัง้แต่ ๑๐ เชอืกขึน้ไป ทีช่ือ่วา่กองพลรถก็
เชน่เดยีวกนั, กองทพัเหล่าที ่๑ ใน ๔ เหล่า คอื พลชา้ง  พลมา้ พลรถ และพล
เดนิเทา้, พลรบดว้ยชา้ง,  (ข.ุชา.อ. (ไทย) ๙/๙๒/๔๙,  ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๖/
๓๖๖,  ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๑๖, ๑๒๖, ๑๓๕ /๑๓๔, ๑๔๘, ๑๗๓,  องฺ.สตฺตก. 
(ไทย) ๒๓/๖๗/๑๓๗,  ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๓, ๓๓๙ /๓๗๑, ๕๘๙,  ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๙๒/๑๓๓,   ข.ุอป. (ไทย)  ๓๓/๑๙, ๑๖๓,/๓, ๓๕๙)   

พลเดินเท้า : กองพล, ทหารราบ, ทหารบก,  กองทพัเหล่าที ่๔ ใน ๔ เหล่า คอื พลชา้ง  พล
มา้ พลรถ และพลเดนิเทา้, พลรบดว้ยพลเดนิเทา้,   (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๖/๓๖๖,   
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ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๑๖, ๑๒๖, ๑๓๕ /๑๓๔, ๑๔๘, ๑๗๓,      องฺ.สตฺตก. (ไทย) 
๒๓/๖๗/๑๓๗, ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๓, ๓๓๙ /๓๗๑, ๕๘๙, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๗๑, ๙๒, ๑๓๔/๕๘๘, ๑๓๓, ๕๙๗, ข.ุอป. (ไทย)  ๓๓/๑๙, ๑๖๓,/๓, ๓๕๙)  

พลธรรม  : ธรรมอนัเป็นกาํลงั ไดแ้ก่ พลธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว ้๕  ประการคอื (๑)  
สทัธา (ความเชือ่)  (๒)  วริยิะ (ความเพยีร)  (๓)  สต ิ (ความระลกึได)้  (๔)  
สมาธ ิ (ความตัง้จติมัน่)  (๕)  ปัญญา (ความรูแ้จง้)  ในอรรถกถา ทา่นอธบิายวา่ 
หมายถงึ บรรลุพลธรรม  คอื  พระผูม้พีระภาคทรงมพีระกาํลงัอนัเกดิจากฌาน  
๑๐  ทีเ่รยีกวา่  ทสพลญาณ  หรอื  ตถาคตพละ  (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๓๓๕,   
ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๘๖/๒๖๑, ข.ุสตฺุต. (ไทย)  ๒๕/๓๕๘/๕๘๓,  ข.ุเถร. (ไทย)  
๒๖/๑๒๘๔,/๕๔๙,  ข.ุอป. (ไทย)  ๓๓/๒๙, ๑๓๐/๖๒๓, ๕๓๗, ข.ุส.ุอ. (ไทย)  
๒/๓๕๘/๑๙๘-๑๙๙,  ท.ีม.อ.(บาล)ี  - /๒๒๐/๒๐๒)  

พลนิกาย  : พลนิกาย หมูพ่ล,  กาํลงัพล, กองพล, กองกาํลงั, หมู่พลของพระราชา   (ข.ุชา. 
(ไทย) ๒๗/๗๒, ๘๙/๔๘๒,๒๗๑,ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๑๑๔,๑๘๘๐,๑๘๙๖/๒๐๑, 
๔๗๙, ๔๘๑) 

พลม้า  : ทหารมา้(อสฺสกายา),ทหารทีใ่ชม้า้เป็นพาหนะในการเดนิทางหรอืออกศกึ, พลมา้ 
เป็นหนึ่งในหมูพ่ลรบ(ทหารหลวง หรอืทหารรกัษาพระองค)์ ๔ ประเภท(จตุ
รงคนีิเสนา)ของพระราชาในสมยัโบราณ ไดแ้ก่ หมูพ่ลชา้ง หมูพ่ลมา้ หมูพ่ลรถ 
และหมูพ่ลราบ(พลเดนิเทา้) (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๖/๓๖๖,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๑๖/
๑๓๔,ข.ุชา.ตสึต.ิ(ไทย)๒๗/๓๓๙/๕๘๙,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๗๑/๕๘๘,ข.ุอป.(ไทย)
๓๓/๑๙/๓) 

พลรถ  : ทหารรถ(รถกายา), ทหารทีใ่ชร้ถเป็นพาหนะในการเดนิทางหรอืออกศกึ, พลรถ 
เป็นหนึ่งในหมูพ่ลรบ(ทหารหลวง หรอืทหารรกัษาพระองค)์ ๔ ประเภท(จตุ
รงคนีิเสนา)ของพระราชาในสมยัโบราณ ไดแ้ก่ หมูพ่ลชา้ง หมูพ่ลมา้ หมูพ่ลรถ 
และหมูพ่ลราบ(พลเดนิเทา้)(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๖/๓๖๖,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๑๖/
๑๓๔,๑๕/๑๒๖/๑๔๘,๑๕/๑๓๕/๑๗๓, ข.ุชา.เอกาทสก.(ไทย)๒๗/๑๐๓/๓๗๑, ข.ุ
ชา.ตงฺิสต.ิ(ไทย)๒๗/๙๖/๕๕๔, ๒๗/๓๓๙/๕๘๙, ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย)๒๘/๑๔๐/
๑๐๖, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๗๑/๕๘๘,๓๒/๙๒/๑๓๓,๓๒/๑๓๔/๕๙๗, ข.ุอป.(ไทย)
๓๓/๑๙/๓,๓๓/๑๖๓/๓๕๙) 

พลราบ  : ทหารเดนิเทา้(ปตฺตกิายา), ทหารทีเ่ดนิดว้ยเทา้ตามขบวนเสดจ็ของพระราชา
คราวออกศกึสงคราม(ไมม่พีาหนะขีห่รอืขบั), พลราบ เป็นหนึ่งในหมูพ่ลรบ
(ทหารหลวง หรอืทหารรกัษาพระองค)์ ๔ ประเภท(จตุรงคนีิเสนา)ของพระราชา
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ในสมยัโบราณ ไดแ้ก่ หมู่พลชา้ง หมูพ่ลมา้ หมูพ่ลรถ และหมูพ่ลราบ(ข.ุชา.อสตี.ิ
(ไทย)๒๘/๑๔๐/๑๐๖) 

พลวทัทสตูร: พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเปรยีบเหมอืนโคผู ้   พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โคผู ้ ๔ 
ประเภท คอื (๑) โคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตน แต่ไมข่ม่เหงโคฝงูอื่น (๒) โคผูท้ีข่ม่เหง
โคฝงูอื่น แต่ไมข่ม่เหงโคฝงูตน (๓) โคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตน และขม่เหงโคฝงูอื่น 
(๔) โคผูท้ีไ่มข่ม่เหงโคฝงูตน และไมข่ม่เหงโคฝงูอื่น แลว้ตรสัวา่ บุคคลเปรยีบ
เหมอืนโคผูม้ ี๔ จาํพวก คอื (๑) บุคคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตนแต่ไม่
ขม่เหงโคฝงูอื่น หมายถงึผูท้าํใหช้นในบรษิทัของตนหวาดกลวัแต่ไมท่าํใหช้นใน
บรษิทัของผูอ้ื่นหวาดกลวั (๒) บุคคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูอื่นแต่ไม่
ขม่เหงโคฝงูตนหมายถงึผูท้าํใหช้นในบรษิทัของผูอ้ื่นหวาดกลวั แต่ไมท่าํใหช้น
ในบรษิทัของตนหวาดกลวั (๓) บุคคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตนและ
ขม่เหงโคฝงูอื่น หมายถงึผูท้าํใหช้นในบรษิทัของตนหวาดกลวัและทาํใหช้นใน
บรษิทัของผูอ้ื่นหวาดกลวั (๔) บุคคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีไ่มข่ม่เหงโคฝงูตนและ
ไมข่ม่เหงโคฝงูอื่น หมายถงึผูไ้มท่าํใหช้นในบรษิทัของตนหวาดกลวั และไมท่าํ
ใหช้นในบรษิทัของผูอ้ื่นหวาดกลวั (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๘/๑๖๔) 

พลวามขุี, ทะเล  : ทะเลมชีือ่วา่พลวามขุ,ี ทะเลทีเ่ตม็ไปดว้ยอนัตรายชือ่วา่พลวามขุ,ี  ทะเลนี้
ปรากฏชือ่ในสปุปารกชาดก(พรรณนาเรือ่งพอ่คา้สปุปารกะ)  พอ่คา้ทีแ่ล่นเรอืไป
ผดิทางมกัจะเจอกบัทะเลทีช่ือ่วา่ พลวามขุ ี ดงัขอ้ความทีพ่ระโพธสิตัวบ์อกแก่
พอ่คา้วา่ “เมือ่เรอืของพวกทา่นผูเ้ป็นพอ่คา้แสงหาทรพัย ์ ออกไปจากทา่ภรุคจั
ฉะ แล่นไปผดิทาง ทะเลนี้เขาเรยีกวา่ พลวามขุ”ี, ในอรรถกถาทา่นขยายความ
วา่ เรอืทีถ่งึสมทุรชือ่วา่พลวามขุแีลว้สามารถเพือ่จะกลบัไป ไมม่ ี สมทุรน้ีใหเ้รอื
ทีม่าถงึแลว้จมลงไปใหถ้งึความพนิาศ(ข.ุชา.เอกาทสก.(ไทย)๒๗/๑๑๙/๓๗๓,ข.ุ
ชา.เอกาทสก.อ.(ไทย)๖/๑๑๙/๗๓) 

พลสตูร:   พระสตูรวา่ดว้ยพละ, พระสตูรวา่ดว้ยความมกีาํลงัในสมาธมิ ี ๕ สตูร แปล
ความหมายวา่ พระสตูรวา่ดว้ยพละ ๕ สตูร คอื และแปลความหมายวา่ พระสตูร
วา่ดว้ยความมกีาํลงัในสมาธ ิ  ๒ สตูร กล่าวคอื  

 1.พลสูตร๑ พระสตูรวา่ดว้ยพละ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่ห้
ถงึอสงัขตธรรม  พละ  ๕  น้ีเราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม  (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๗๔/๔๕๑) 

 2.พลสูตร๒ พระสตูรวา่ดว้ยพละ พระผูม้พีระภาคตรสัปฏปิทา ๓ เหมอืนในสติ
ปัฏฐานสตูร ต่างกนัเฉพาะมชัฌมิาปฏปิทา คอืภกิษุ เจรญิสทัธาพละ ..วรียิพละ 
...สตพิละ ...สมาธพิละ ...ปัญญาพละ  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๔๐๔) 
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 3.พลสูตร๓ พระสตูรวา่ดว้ยพละ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พละ ๔ คอื (๑) วริยิ
พละ (๒) สตพิละ (๓) สมาธพิละ (๔) ปัญญาพละ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖๑/
๓๗๙) 

 4.พลสูตร๔ พระสตูรวา่ดว้ยพละ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พลธรรม (ธรรมทีเ่ป็น
กาํลงั) ๕ คอื (๑) สทัธาพละ กาํลงัคอืศรทัธา (๒) หริพิละ กาํลงัคอืหริ ิ (๓) 
โอตตปัปพละ กาํลงัคอืโอตตปัปะ (๔) วริยิพละ กาํลงัคอืวริยิะ (๕) ปัญญาพละ 
กาํลงัคอืปัญญา (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๔/๓๔๖) 

 5.พลสูตร๕ พระสตูรวา่ดว้ยพละ  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ พละ 
๔ คอื (๑) ปัญญาพละ คอืเหน็ไดด้ว้ยด ีพจิารณาธรรมทีเ่ป็นกุศลและอกุศลดว้ย
ปัญญา (๒) วริยิพละ คอืสรา้งฉนัทะ พยายามปรารภความเพยีร เพือ่ละธรรมที่
เป็นอกุศล เพือ่ไดธ้รรมทีเ่ป็นกุศล (๓) อนวชัชพละ คอืประกอบดว้ยกายกรรม 
วจกีรรม และมโนกรรมทีไ่มม่โีทษ (๔) สงัคหพละ คอืมสีงัคหวตัถุ ๔ คอื (๑) ทาน 
(๒) เปยยวชัชะ (๓) อตัถจรยิา (๔) สมานตัตตา  แลว้ตรสัอธบิายวา่ การใหธ้รรม
เลศิกวา่การใหท้ัง้หลาย การแสดงธรรมบ่อย ๆ แก่บคุคลผูต้อ้งการจะฟังเลศิกวา่
วาจาเป็นทีร่กัทัง้หลาย การชกัชวนคนทีไ่มม่ศีรทัธาใหต้ัง้มัน่ในความมศีรทัธา 
ชกัชวนคนทีไ่มม่ศีลี ใหต้ัง้มัน่ในความมศีลี ชกัชวนคนทีม่คีวามตระหน่ีใหต้ัง้มัน่ใน
ความเสยีสละ ชกัชวนคนทีม่ปัีญญาทราม ใหต้ัง้มัน่ในความมปัีญญา เลศิกวา่การ
ประพฤตปิระโยชน์ทัง้หลาย การทีพ่ระโสดาบนัมตีนเสมอกบัพระโสดาบนั พระ
สกทาคามมีตีนเสมอกบัพระสกทาคาม ี พระอนาคามมีตีนเสมอกบัพระอนาคาม ี
พระอรหนัตม์ตีนเสมอกบัพระอรหนัตเ์ลศิกวา่ ความมตีนเสมอทัง้หลาย แลว้ตรสั
อกีวา่ อรยิสาวกประกอบดว้ยพละ ๔ น้ี ยอ่มขา้มพน้ภยั ๕ คอื (๑) อาชวีกิภยั ภยั
เนื่องดว้ยการเลีย้งชพี (๒) อสโิลกภยั ภยัคอืความเสือ่มเสยีชือ่เสยีง (๓) ปรสิสา
รชัชภยั ภยัคอืความครัน่ครา้มในบรษิทั (๔) มรณภยั ภยัคอืความตาย (๕) 
ทุคคตภิยั ภยัคอืทุคต ิได ้แลว้ตรสัต่ออกีวา่ อรยิสาวกพจิารณาเหน็วา่ เราไมก่ลวั
ภยั ๕ เราจกักลวัภยั ๕ ไปทาํไม เพราะเรามพีละ ๔   สว่นคนทีก่ลวัภยั ๕ ม ี๔ 
จาํพวก คอื (๑) คนมปัีญญาทราม (๒) คนเกยีจครา้น (๓) คนมกีารงานทางกาย 
ทางวาจา และทางใจทีม่โีทษ (๔) คนผูไ้มส่งเคราะหใ์คร ๆ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕/
๔๓๙) 

 6.พลสูตร๖ พระสตูรวา่ดว้ยความมกีาํลงัในสมาธ ิ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
เป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่
การทาํอญัชล ี เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก  เพราะมธีรรม ๖ คอื (๑) สทัธา
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พละ (๒) วริยิพละ (๓) สตพิละ ( ๔) สมาธพิละ (๕) ปัญญาพละ (๖) ทาํใหแ้จง้เจ
โตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๒/๕๙๔) 

 7.พลสูตร๗ พระสตูรวา่ดว้ยความมกีาํลงัในสมาธ ิพระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ธรรม
ของภกิษุผูไ้มอ่าจบรรลุความมกีาํลงัในสมาธไิดม้ ี ๖ คอื (๑) ไมฉ่ลาดในการ
เขา้สมาธ ิ (๒) ไมฉ่ลาดในการใหส้มาธติัง้อยูไ่ด ้ (๓) ไม่ฉลาดในการออกจาก
สมาธ ิ (๔) ไมท่าํความเคารพ (๕) ไมท่าํใหต้ดิต่อ (๖) ไมท่าํสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 
แลว้ตรสัวา่ ธรรมของภกิษุผูอ้าจบรรลุความมกีาํลงัในสมาธไิด ้ม ี๖ มนียัตรงกนั
ขา้ม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๒/๕๙๔-๕๙๕) 

พลสตูร (ปฐม) :  พระสตูรวา่ดว้ยกาํลงั สตูรที ่๑  พระผูม้พีระภาคพระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ กาํลงั ๘ คอื (๑) เดก็มกีารรอ้งไหเ้ป็นกาํลงั (๒) มาตุคามมคีวาม
โกรธเป็นกาํลงั (๓) โจรมอีาวุธเป็นกาํลงั (๔) พระราชามอีสิรยิยศเป็นกาํลงั (๕) 
คนพาลมกีารเพง่โทษผูอ้ื่นเป็นกาํลงั (๖) บณัฑติมกีารไมเ่พง่โทษผูอ้ื่นเป็นกาํลงั 
(๗) คนผูเ้ป็นพหสูตูมกีารพจิารณาเป็นกาํลงั (๘) สมณพราหมณ์มขีนัต(ิคอื
อธวิาสนขนัต)ิ เป็นกาํลงั  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๗/๒๗๒) 

พลสตูร (ทตุิย): พระสตูรวา่ดว้ยกาํลงั สตูรที ่ ๒  พระสารบีุตรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 
แลว้ถูกตรสัถามวา่ ภกิษุขณีาสพมกีาํลงัเทา่ไร จงึปฏญิญาความสิน้อาสวะ จงึ
กราบทลูวา่ ภกิษุขณีาสพมกีาํลงั ๘ คอื (๑) สงัขารทัง้ปวงเป็นธรรมทีเ่หน็วา่ 
เป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจรงิ (๒) กามทัง้หลายเป็น
ธรรมทีเ่หน็วา่เปรยีบดว้ยหลุมถ่านเพลงิ ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจรงิ 
(๓) จติเป็นธรรมชาตน้ิอมไป โน้มไป โอนไป ตัง้อยูใ่นวเิวก(คอืนิพพาน) ยนิดยีิง่
ในเนกขมัมะ(คอืบรรพชา) ปราศจากเงือ่นธรรม(หมายถงึปราศจากตณัหา ไมม่ี
ความยดึตดิ หรอืหมดตณัหาแลว้ ) อนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อาสวะโดยประการทัง้ปวง 
(๔) สตปัิฏฐาน ๔ เป็นธรรมทีเ่จรญิอบรมดแีลว้ (๕) อทิธบิาท ๔ เป็นธรรมที่
เจรญิอบรมดแีลว้(๖) อนิทรยี ์๕ เป็นธรรมทีเ่จรญิอบรมดแีลว้ (๗) โพชฌงค ์๗ 
เป็นธรรมทีเ่จรญิอบรมดแีลว้ และ(๘) อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นธรรมทีเ่จรญิอบรม
ดแีลว้ จงึปฏญิญาความสิน้อาสวะ  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๘/๒๗๒) 

พลเสน, พระเจ้าจกัรพรรดิ  : พระเจา้พลเสน, กษตัรยิพ์ระนามวา่พลเสน, พระเจา้จกัรพรรดิ
พระนามวา่พลเสน,พระเจา้พลเสนปรากฏพระนามในอุปัฏฐายกิถราปทาน
(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปัฏฐายกิเถระ) พระเถระไดก้ล่าวถงึอดตีชาตขิอง
ตนวา่ ไดถ้วายคนอุปัฏฐากแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ ดว้ยผลบุญน้ีทาํ
ใหเ้กดิในภพภมูทิีด่ ี  รวมทัง้เคยเกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามว่าพลเสน
ดว้ย ดงัขอ้ความปรากฏตอนหนึ่งวา่ “ ในกปัที ่๕๗ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระ
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เจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่พลเสน สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพ
มาก”(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๘/๔๔๗) 

พละ,พลงั  : กาํลงั, ความแขง็แรง, พลงัอาํนาจ, สิง่ทีท่าํใหเ้กดิอํานาจและความเขม้แขง็,  คาํ
วา่ “พละ, พลงั” หรอื “กาํลงั” มใีชท้ัว่ไปในพระไตรปิฎก ใชเ้กีย่วกบัธรรมะ เชน่ 
“พละ ๕, สทัธาพละ, วริยิพละ, สตพิละ, สมาธพิละ, ปัญญาพละ, หริพิละ, 
โอตตปัปพละ หรอื กาํลงัแหง่สต ิ กาํลงัแห่งปัญญา, มขีนัตธิรรมเป็นพลงั, มี
กาํลงัใจเขม้แขง็” เป็นตน้, ใชใ้นการอวยพร เชน่ ม”ีอาย ุวณัณะ สขุะ พละ”, ใช้
เรยีกชือ่สตูรกม็ ี เชน่ พลสตูร(สตูรวา่ดว้ยพละ), (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๐,ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๔๙๘/๕๓๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๗/๒๙๓, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๕/๔๔, ส.ํข.
(ไทย)๑๗/๘๑/๑๓๐, ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๗๔/๔๕๑, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๕๕/๘๔, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๔/๕๔, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๓/๑๗, องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๕/
๔๓๙, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๐/๒๐๖, ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๔๕/๒๖๗, ข.ุส.ุ(ไทย)๒๖/
๑๗๑/๕๘๓, ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๓๑/๖, ๒๖/๑๓๗/๒๔, ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๙๑/๕๔๐, 
ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๓/๒๒, ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๓/๕๙๖, อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๐/๕๐, 
อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๔๔/๑๑๗,พจนานุกรมบาล,ีพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

 พลงัปัญญา  : กาํลงัแห่งปัญญา, อํานาจแห่งปัญญา, ความแขง็แรงแหง่ปัญญา, ปัญญาทีม่ี
กาํลงั, ในมหาวจัฉเถรคาถา(ภาษติของพระมหาวจัฉเถระ)  ทา่นพระมหาวจัฉ
เถระไดก้ล่าววา่ พลงัปัญญาสามารถทีจ่ะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายสงูสดุในทางพระ
ศาสนาคอืพระนิพพานได ้ ตามขอ้ความทีม่ปีรากฏวา่ “ภกิษุมพีลงัปัญญา 
สมบรูณ์ดว้ยศลีและขอ้ปฏบิตั ิมจีติตัง้มัน่ ยนิดใีนฌาน มสีต ิฉนัอาหารพออยูไ่ด ้
ปราศจากราคะ พงึรอเวลาเป็นทีด่บัขนัธปรนิิพพานในพระศาสนานี้” (ข.ุเถร.
(ไทย)๒๖/๑๒/๓๐๗) 

พลาทิสตูร (ปนุ) : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยการงานทีพ่งึทาํดว้ยกาํลงัเป็นตน้  (อกีสตูรหนึ่ง)
  พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร  ๑๒  สตูร  คอื (๑) พลสตูร  (๒)  พชีสตูร  
(๓)  นาคสตูร  (๔)  รุกขสตูร  (๕)  กุมภสตูร  (๖)  สกูสตูร  (๗)  อากาสสตูร  
(๘)  ปฐมเมฆสตูร  (๙)  ทุตยิเมฆสตูร  (๑๐)  นาวาสตูร  (๑๑)  อาคนัตุกสตูร  
(๑๒)  นทสีตูร  ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร  ๑๒  สตูร  ในพลกรณียวรรค
แหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  เป็นโพชฌงค ์ 
๗  อนัเป็นธรรมมกีารกาํจดัราคะ  โทสะ  และโมหะเป็นทีส่ดุ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๓๓๔-๓๔๕/๒๐๗) 

พลาทิสตูร : มชีือ่สตูรเหมอืนกนั ๓ สตูร แปลเหมอืนกนั ๒ สตูร ต่างกนั ๑ สตูร กล่าวคอื 
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 1.พลาทิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยการงานทีพ่งึทาํดว้ยกาํลงัเป็นตน้ พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่    ภกิษุทัง้หลาย    การงานทีพ่งึทาํดว้ยกาํลงัทัง้หมด    
บุคคลตอ้งอาศยัแผน่ดนิ    ดาํรงอยูบ่นแผน่ดนิจงึทาํได ้   แมฉ้นัใด    พงึเพิม่
ขอ้ความต่อจากนี้ไปใหพ้สิดาร  คอืพระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร  ๑๒  สตูร  คอื 
(๑) พลสตูร  (๒)  พชีสตูร  (๓)  นาคสตูร  (๔)  รุกขสตูร  (๕)  กุมภสตูร  (๖)  
สกูสตูร  (๗)  อากาสสตูร  (๘)  ปฐมเมฆสตูร  (๙)  ทุตยิเมฆสตูร  (๑๐)  นาวา
สตูร  (๑๑)  อาคนัตุกสตูร  (๑๒)  นทสีตูร  ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร  ๑๒  
สตูร  ในพลกรณียวรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรค
มอีงค ์ ๘  เป็นโพชฌงค ์ ๗ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๘๐-๒๙๑/๒๐๑)  

 2.พลาทิสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยการงานทีพ่งึทาํดว้ยกาํลงัเป็นตน้ พระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่   ภกิษุทัง้หลาย    การงานทีพ่งึทาํดว้ยกาํลงัทัง้หมด คอืพระ
ผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร  ๑๒  สตูร  คอื (๑) พลสตูร  (๒)  พชีสตูร  (๓)  นาค
สตูร  (๔)  รุกขสตูร  (๕)  กุมภสตูร  (๖)  สกูสตูร  (๗)  อากาสสตูร  (๘)  ปฐม
เมฆสตูร  (๙)  ทุตยิเมฆสตูร  (๑๐)  นาวาสตูร  (๑๑)  อาคนัตุกสตูร  (๑๒)  นที
สตูร  ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร  ๑๒  สตูร  ในพลกรณียวรรคแหง่มคัคสงั
ยตุ ต่างแต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์  ๘  สตปัิฏฐาน  ๔  พงึเพิม่
ขอ้ความต่อจากนี้ไปใหพ้สิดาร  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๓๙-๔๕๐/๒๗๘) 

 3.พลาทิสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยพละเป็นตน้  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ภกิษุเมือ่
เจรญิพละ    ๕    ประการ  ทาํพละ  ๕  ประการใหม้าก ยอ่มน้อมไปสูนิ่พพาน 
โน้มไปสูนิ่พพาน   โอนไปสูนิ่พพาน    พละ ๕ ประการ คอื (๑) สทัธาพละ 
(กาํลงัคอืศรทัธา) (๒) วริยิพละ (กาํลงัคอืวริยิะ) (๓) สตพิละ(กาํลงัคอืสต)ิ  (๔) 
สมาธพิละ(กาํลงัคอืสมาธ)ิ (๕) ปัญญาพละ(กาํลงัคอืปัญญา)  พระผูม้พีระภาค
ตรสัพระสตูร  ๑๒  สตูร  คอื (๑) พลสตูร  (๒)  พชีสตูร  (๓) นาคสตูร  (๔)  
รุกขสตูร  (๕)  กุมภสตูร  (๖)  สกูสตูร  (๗) อากาสสตูร (๘)  ปฐมเมฆสตูร  (๙)  
ทุตยิเมฆสตูร  (๑๐)  นาวาสตูร (๑๑) อาคนัตุกสตูร  (๑๒)  นทสีตูร  ในลกัษณะ
เดยีวกนักบัพระสตูร  ๑๒  สตูร  ในพลกรณียวรรคแหง่มคัคสงัยตุตา่งแต่เปลีย่น
หมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์  ๘ เป็นอนิทรยี ์  ๕  มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๗๐๕-๗๑๖/๓๖๙) 

พลานามยั  : แขง็แรงไมม่โีรค, สขุภาพรา่งกายแขง็แรงไมอ่่อนแอ, ภาวะของรา่งกายที่
แขง็แรงและไมเ่ป็นโรค วชิาวา่ดว้ยการรกัษาสขุภาพของรา่งกายและจติใจ, 
ภาวะของร่างกายทีแ่ขง็แรง และไมม่โีรค, การมสีขุภาพพลานามยัแขง็แรง
สมบรูณ์ ไมม่โีรคเบยีดเบยีนเป็นทีป่รารถนาของทุกคน ขึน้อยูก่บัวธิกีารดแูล
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รา่งกาย,  ในภทัทาลสิตูร(วา่ดว้ยพระภทัทาล)ิ และในกฏีาคริสิตูร(วา่ดว้ย
เหตุการณ์ในครีนิีคม) ไดร้ะบุถงึคุณแหง่การฉนัอาหารมือ้เดยีวและคุณของการ
ฉนัอาหารน้อย เป็นเหตทุาํใหพ้ระพทุธเจา้เป็นผูม้พีลานามยัแขง็แรงสมบรูณ์ มี
โรคน้อย, ดงัพระดาํรสัตอนหน่ึงทีต่รสัไวว้า่ “...ภกิษุทัง้หลาย เราฉนัอาหารมือ้
เดยีว เราเมือ่ฉนัอาหารมือ้เดยีว ยอ่มรูส้กึวา่สขุภาพมโีรคาพาธน้อย 
กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามยัสมบรูณ์ อยูส่าํราญ...” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๔/
๑๕๐,๑๓/๑๗๔/๒๐๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๔๘/๕๗๑, พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

พลานุภาพ  : อานุภาพทีม่กีาํลงั, อานุภาพเขม้แขง็, กาํลงัอาํนาจ, เดชอาํนาจ, ภาวะทีม่กีาํลงั
แรง, โดยรวมคอื  อานุภาพอนัมกีาํลงัทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็ไดต้ามประสงค(์อทิธผิล) 
เชน่ พลานุภาพแหง่บุญทาํใหไ้ดป้ระสบสิง่ดงีามและสามารถป้องกนัภยัอนัตราย
ได,้ พลานุภาพแหง่จติทาํใหส้ามารถหายจากโรครา้ยได,้ หรอืการมพีลานุภาพ
เป็นอานิสงสอ์ยา่งหนึ่งของผูไ้ดส้ ัง่สมบุญไวท้าํใหไ้ปเกดิในภพภมูทิีด่ ี เชน่เกดิ
เป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ดงัมเีรือ่งปรากฏในเถราปทานมพีระ
มหาเถระหลายองคเ์คยเกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก สมบรูณ์
ดว้ยรตนะ ๗ ประการ, (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๖๒๒/๙๕,๓๒/๕/๓๒๘,๓๒/๒๖/
๓๓๒,๓๒/๑๑/๓๓๙,๓๒/๓/๔๓๓,๓๒/๔๓/๓๔๕,๓๒/๔๙/๓๕๕)  

พลิหรณะ, ราวป่า  : ราวป่าชือ่พลหิรณะ, แนวป่า  ชายป่า หรอืขอบป่า ชือ่วา่ พลหิรณะ, ใน
อรรถกถาทา่นขยายความวา่ ราวป่าแหง่นัน้ไดช้ือ่วา่ “พลิหรณะ”  เพราะเป็น
สถานทีช่นทัง้หลายนําสิง่ของมาทาํพลกีรรม(พล ิ=พลกีรรม, หรณะ =นํามา), ใน
กุสนิารสตูร(วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีก่รุงกุสนิารา) ระบุวา่ ราวป่าแห่งนี้ตัง้อยูท่ี่
เมอืงกุสนิารา ดงัขอ้ความมปีรากฏวา่ “สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ 
ราวป่าชือ่พลิหรณะ เขตกรุงกุสนิารา.....”   (องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๑๒๔/๓๗๐, องฺ.ติ
ก.อ.(ไทย)๒/๑๒๔/๓๕๗-๓๕๘) 

พลิอสรู  : อสรูชือ่พล,ิอสรูผูม้กีาํลงัสามารถอาํนวยโชคใหแ้ก่ผูม้าเซน่สรวง(ทาํพล)ี (ตาม
ศพัท ์ อสรู=ยกัษ์, ปีศาจ, อสรุกาย, มาร, พวกอสรู ถูกแบ่งชัน้ใหอ้ยูใ่นพวก
เทวดาชัน้ตํ่า เชน่เดยีวกบัพวกครุฑ นาค และยกัษ์ เป็นตน้ และถูกจดัเป็น
อมนุษยจ์าํพวกหน่ึง มฤีทธิเ์ดช และชอบเป็นศตัรกูบัเทวดา,  พล ิ =พลกีรรม, 
สิง่ของสาํหรบัเซ่นบวงสรวง, แปลตามศพัทน่์าจะหมายถงึ พวกอสรูมกีาํลงั หรอื
พวกอสรูทีช่อบเครือ่งเซ่นสรวงออ้นวอน),  พลิอสูร มปีรากฏชือ่ในมหาสมยสตูร
(วา่ดว้ยการประชุมครัง้ใหญ่ของเทวดา) ไดม้าสูท่ีป่ระชุมของภกิษุทัง้หลายใน
ครัง้นัน้ดว้ย ดงัขอ้ความมปีรากฏวา่ “..... บุตรของพลิอสรู ๑๐๐ ตนทีช่ือ่วา่เว
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โรจนะ ทุกคนต่างสวมเกราะเขม้แขง็เขา้ไปใกลร้าหจูอมอสรู แลว้กล่าววา่ ‘ขอ
ความเจรญิจงมแีก่ทา่นบดัน้ีถงึเวลาทีท่า่นควรเขา้ไปสูป่่าทีป่ระชุมของภกิษุ
ทัง้หลาย’....” (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๓๙/๒๖๗,พจนานุกรมบาล)ี 

พลี  : การบวงสรวง, เครือ่งบวงสรวง,  พล ี (พะล)ี คอื การสงเคราะห ์บวงสรวง น้อม
ให ้หรอืสว่ย ม ี๕ อยา่ง คอื (๑)ญาตพิล ี สงเคราะหญ์าต ิ (๒)อตถิพิล ี ตอ้นรบั
แขก (๓)ปุพเพเปตพล ี ทาํบุญอุทศิใหผู้ต้าย (๔)ราชพล ี ถวายเป็นของหลวงม ี
เสยีภาษอีากร เป็นตน้ (๕)เทวตาพล ีทาํบุญอุทศิใหเ้ทวดา, ในปัตตกิมัมสตูร(วา่
ดว้ยกรรมอนัสมควร) และในอาทยิสตูร(วา่ดว้ยประโยชน์ทีค่วรถอืเอาจากโภค
ทรพัย)์ ทา่นระบุถงึพลกีรรม ๕ อยา่ง ซึง่เป็นคุณธรรมหนึ่งใน ๕ ขอ้ทีพ่ระอรยิ
สาวกพงึกระทาํ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๑/๖๕, 
องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย)๒/๖๑/๔๘๓) 

พลีกรรม  : การบชูา, พธิบีชูา, การเซ่นสรวงบชูา,  การนําสิง่ของมาทาํพธิบีชูายกยอ่งเชดิช,ู 
การทาํพลกีรรมทา่นแบ่งไว ้๕ ประเภท คอื (๑)ญาตพิล ีสงเคราะหญ์าต ิ(๒)อตถิิ
พล ี ตอ้นรบัแขก (๓)ปุพเพเปตพล ี ทาํบญุอุทศิใหผู้ต้าย (๔)ราชพล ี ถวายเป็น
ของหลวงม ี เสยีภาษอีากร เป็นตน้ (๕)เทวตาพล ี ทาํบุญอุทศิใหเ้ทวดา, (ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๓๓๘/๑๓๑, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๔/๔๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๔, 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๘/๑๐๖, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๔๔/๙๖, ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย)
๒๗/๔๗/๔๗๗, องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย)๒/๖๑/๔๘๓,พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

พลคุคตะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : พระเจา้พลุคคตะ, พระราชาพระนามวา่พลุคคตะ, พระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่พลุคคตะ,  ในสทุสัสนเถราปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิอง
พระสทุสัสนเถระ) พระเถระไดก้ล่าวถงึอดตีชาตขิองตนวา่ ไดเ้คยสัง่สมคุณ
ความดไีวใ้นสมยัของพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี ดว้ยผลบุญนัน้ทาํใหท้า่นได้
เกดิในภพภมูทิีด่มีาตลอด และครัง้หนึ่งไดเ้คยเป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่
พลุคคตะ ดงัมขีอ้ความระบุไวว้า่ “ในกปัที ่ ๑๓ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรด ิ ๑๒ ชาต ิ มนีามเหมอืนกนัวา่ พลคุคตะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ 
ประการ มพีลานุภาพมาก” (ข.ุชา.๓๒/๑๕/๒๙๕) 

พลุ่งพล่าน  : อารมณ์ปัน่ป่วน, บนัดาลโทสะนัง่ไมต่ดิ, ความพลุ่งพล่าน(เอชา) ในทีน้ี่ ทา่น
หมายถงึตณัหา, ความพลุ่งพล่าน(ตณัหา) เป็นอุปสรรคอยา่งหนึ่งสาํหรบัผู้
ปฏบิตัธิรรมทีท่าํใหข้า้มกเิลสเครือ่งขอ้งไมไ่ด ้ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งทีร่ะบุไวใ้น
สทุธฏัฐกสตูร(วา่ดว้ยผูพ้จิารณาเหน็ความหมดจด)วา่ “สมณพราหมณ์เหล่านัน้
ละสิง่แรก อาศยัสิง่หลงั ไปตามความพลุ่งพล่าน ยอ่มขา้มกเิลสเครือ่งขอ้งไมไ่ด”้ 
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(ข.ุส.ุ๒๕/๗๙๘/๖๙๒, ข.ุม.(ไทย)๒๙/๒๖/๑๑๐, พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

พวงรตันะ  : พวงแกว้, พุม่แกว้, ชอ่แกว้,  ในทีน้ี่ ทา่นหมายพวงรตันะ ๗ ประการ(สวุณฺณร
ตน-แกว้ทอง, รชตรตน –แกว้เงนิ, มตฺุตารตน – แกว้มกุดา, มณิรตน – แกว้มณี, 
เวฬุรยิรตน- แกว้ไพฑรูย,์ วชริรตน – แกว้เพชร, ปวาฬรตน – แกว้ประพาฬ)ที่
ถูกนํามาประดบัไวใ้นสระโบกขรณี, ในพทุธาปทาน(พระประวตัใินอดตีชาตขิอง
พระพทุธเจา้) ไดร้ะบุถงึสระโบกขรณีแหง่หน่ึงทีต่กแต่งดว้ยเครื่องประดบัต่างๆ  
หน่ึงในจาํนวนนัน้คอื พวงรตันะ ตามขอ้ความทีม่ปีรากฏวา่ “สระทีด่ารดาษดว้ย
พวงมาลยั งดงามดว้ยพวงของหอม มพีวงผา้หอ้ยระยา้ ประดบัประดาดว้ยพวง
รตันะ” (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๘/๗) 

พวงอบุะ  : พวงดอกไมท้ีร่อ้ยเป็นเสน้หรอืเป็นสายภายในหนึ่งเสน้หรอืหน่ึงสาย, 
พวงดอกไมท้ีร่อ้ยเป็นสายแลว้เขา้พวงอยา่งพูส่าํหรบัหอ้ยกบัมาลยั หอ้ยระหวา่ง
เฟ่ือง หรอืหอ้ยประดบัขา้งห ู เป็นตน้, ในพทุธาปทาน(พระประวตัใินอดตีชาติ
ของพระพทุธเจา้) ทา่นหมายถงึ พวงของหอมประดบัปราสาท ตามขอ้ความทีม่ี
ระบุไวว้า่ “(ทีป่ราสาทนัน้) แบ่งพืน้ทีเ่ป็นหน้ามขุ ระเบยีง หน้าต่าง ไวอ้ยา่งด ีมี
พวงอบุะหอมทีน่่ารืน่รมยใ์จ หอ้ยยอ้ยจากวลยัไพทแีละบานประตขูา่ยทัง้ ๔ 
ดา้น”(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๒/๓, ข.ุอป.อ.(บาล)ี๑/๑๒/๑๒๕, พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

พวหาริชฌพราหมณ์  : พราหมณ์ชือ่วา่พวหารชิฌะ, พราหมณ์ผูม้นีามวา่ พวหารชิฌพราหมณ์, 
ในเตวชิชสตูร(วา่ดว้ยไตรเพท) ระบวุา่ พวหารชิฌพราหมณ์เป็นหนึ่งใน
พราหมณ์ผูม้ชีือ่เสยีงในสมยันัน้ จบไตรเพท สัง่สอนประชาชนใหรู้จ้กัทางทีค่วร
เดนิและไมค่วรเดนิ  เหน็ไดจ้ากขอ้ความทีว่าเสฏฐมาณพสนทนากบั
พระพทุธเจา้ตอนหน่ึงวา่ “...ทา่นพระโคดม... พวกพราหมณ์ทัง้หลาย คอื
พวกอทัธรยิพราหมณ์ พวกตติตริยิพราหมณ์ พวกฉนัโทกพราหมณ์ พวกพวหา
ริชฌพราหมณ์บญัญตัทิางไวต้่างกนักจ็รงิ ถงึกระนัน้ ทางทัง้ปวงกล็ว้นเป็นทาง
นําออก นําผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่่วมกบัพระพรหมได ้ ฉนันัน้” (ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๕๒๔/๒๓๑,๙/๕๒๔/๒๓๒) 

พสกนิกร  : พลเมอืง, ประชากร, คนทีอ่ยูใ่นประเทศไมว่า่จะเป็นพลเมอืงของประเทศนัน้หรอื
คนต่างถิน่ทีม่าอาศยัอยูก่ต็าม, โดยทัว่ไป พสกนิกร เป็นคาํใชเ้รยีกประชาชนผู้
อาศยัอยูใ่นรฐัทีม่กีารปกครองแบบราชอาณาจกัร, ในคมัภรีพ์ระไตรปิฎกหลาย
แหง่มรีะบุวา่ พสกนิกร พากนัยกยอ่งเชดิชบูชูาผูป้กครองทีเ่ป็นธรรมราชา เช่น
พระเจา้ปเสนทโิกศล เป็นตน้  ในทางกลบักนักพ็าสาปแช่งเนรเทศพระราชาผูไ้ม่
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ตัง้อยูใ่นธรรมหรอืทาํใหพ้สกนิกรไมพ่อใจ(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๙/๖๘,ข.ุชา.วี
สต.ิ(ไทย)๒๗/๑๔๖/๔๙๕, ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย)๒๘/๓๘๗/๑๖๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๕๓๒/๘๑,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

พหิทธารมัมณปัญญา  : ปัญญาทีป่รารภธรรมอนัเป็นภายนอกเกดิขึน้(ตามศพัทพ์หทฺิธา-
ภายนอก, อารมฺมณ-อารมณ์, ปญฺญา-ปัญญา), ปัญญาทีเ่กดิขึน้เพราะปรารภ
ธรรมภายนอกเป็นอารมณ์, ปัญญามอีารมณ์ภายนอก,ในพระอภธิรรมทา่นแบ่ง
ปัญญาออกเป็นหลายประเภท สาํหรบัปัญญาประเภท พหิทธารมัมณปัญญา 
ทา่นขยายความวา่ไดแ้ก่ “ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความ
เลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ ปรารภสภาวธรรมทีเ่ป็นภายนอกตนเกดิขึน้ น้ี
เรยีกวา่ พหิทธารมัมณปัญญา” (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๗๙๑/๕๐๘) 

พหิทธาสญัโญชนะ  : สงัโยชน์ภายนอก, ในพระอภธิรรมปิฎกวภิงัค ์ทา่นอธบิายวา่ “สงัโยชน์
เบือ้งสงู ๕ ชือ่วา่ พหิทธาสญัโญชนะ”,  สงัโยชน์เบือ้งสงู ๕ (อุทธมัภาคยิ
สงัโยชน์) ไดแ้ก่สงัโยชน์ ๕ ขอ้สดุทา้ยจากสงัโยชน์ ๑๐ ประกอบดว้ย (๖)รปู
ราคะ – มคีวามตดิใจในวตัถุหรอืรปูฌาน, (๗)อรปูราคะ – มคีวามตดิใจในอรปู
ฌานหรอืความพอใจในนามธรรมทงัหลาย (๘)มานะ – มคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ใน
ตวัตนหรอืคุณสมบตัขิองตน (๙)อุทธจัจะ – มคีวามฟุ้งซ่าน (๑๐)อวชิชา – มี
ความไม่รูจ้รงิ, พระอนาคาม ี ละสงัโยชน์ได ้ ๕ ขอ้แรก(โอรมัภาคยิสงัโยชน์)  
สว่นพระอรหนัตล์ะสงัโยชน์ไดท้ัง้ ๑๐ ขอ้ (อภ.ิว.(ไทย)๓๕/๙๐๘/๕๖๖) 

พหิทธาสญุญะ:ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นภายนอก, วา่งจากธรรมภายนอก, ในขทุทกนิกาย 
ปฏสิมัภทิามรรค ตอนสญุญกถา(วา่ดว้ยความวา่ง) ทา่นขยายความวา่  
“พหิทธาสญุญะ เป็นไฉน  คอื รปูทีเ่ป็นอายตนะภายนอก เป็นธรรมวา่งจาก
อตัตา จากสิง่ทีเ่น่ืองดว้ย อตัตา จากความเทีย่ง จากความยัง่ยนื จากความ
มัน่คง หรอืจากความไม่แปรผนั เป็นธรรมดา เสยีง ฯลฯ กลิน่ ฯลฯ รส ฯลฯ 
โผฏฐพัพะ ฯลฯ ธรรมารมณ์ ทีเ่ป็นอายตนะภายนอก เป็นธรรมวา่งจากอตัตา 
จากสิง่ทีเ่นื่องดว้ยอตัตา จากความเทีย่ง จากความยัง่ยนื จากความมัน่คง หรอื
จากความไมแ่ปรผนัเป็นธรรมดา น้ีชือ่วา่พหิทธาสญุญะ” (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๘/
๕๓๑) 

พหกุารสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลทีม่อุีปการะมาก ม ี๓ สตูรแปลเหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีม่า 
กล่าวคอื   

 1.พหกุารสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลทีม่อุีปการะมาก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บุคคลผูม้อุีปการะมากแก่บุคคล ๓ จาํพวก คอื (๑) บุคคลผูท้ีนํ่าเขาใหถ้งึ
พระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆว์่าเป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ (๒) บุคคลผูท้ีท่าํเขาให้
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รูช้ดัอรยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ (๓) บุคคลผูท้ีท่าํเขาใหรู้แ้จง้เจโตวมิตุต ิ
ปัญญาวมิตุต ิ อนัหาอาสวะมไิด ้  การทีบุ่คคลจะปฏบิตัติอบแทนแก่บุคคล ๓ 
จาํพวกนี้ ดว้ยการตอบแทนคอื ดว้ยการกราบไหว ้ลกุรบั ประนมมอืไหว ้แสดง
ความเคารพ ใหผ้า้นุ่งหม่ อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ มใิชจ่ะทาํไดโ้ดยงา่ย (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๒๔/๑๗๒) 

 2.พหกุารสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมมอุีปการะมาก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทีม่อุีปการะมากแก่มนุษย ์ ๔ ประการ คอื (๑) สปัปุรสิสงัเสวะ คบหา
สตับุรษุ (๒) สทัธมัมสัสวนะ ฟังสทัธรรม (๓) โยนิโสมนสกิาร มนสกิารโดยแยบ
คาย (๔) ธมัมานุธมัมปฏปัิตต ิ ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๔๙/๓๖๘) 

 3.พหกุารสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยผูม้อุีปการะมาก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คฤหสัถ์
ผูถ้วายปัจจยั ๔ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และเภสชัแก่พระสงฆ ์ ถอืวา่มี
อุปการะมาก แมพ้ระสงฆแ์สดงธรรมแก่คฤหสัถ ์ กถ็อืวา่มอุีปการะมาก ถา้ทัง้
สองฝ่ายต่างอาศยักนัและกนัอยา่งนี้ กส็ามารถพน้จากทุกขไ์ด ้ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๑๐๗/๔๘๖) 

พหจุินตี, ปลา  : ปลามชีือ่วา่พหุจนิต,ี ปลาทีไ่ดร้บัการตัง้ชือ่วา่พหุจนิต(ีพหุจนฺิต-ีคดิมาก), ใน
มติจนิตชิาดก(ว่าดว้ยปลามติจนิตชีว่ยปลาใหพ้น้ขา่ย) ไดร้ะบุถงึปลา ๓ ตวั คอื 
(๑)ปลามติจนิต ี (๒)ปลาพหุจนิต ี (๓)ปลาอปัปจนิต,ี  บรรดาปลาทัง้สามตวั 
ปลามติจนิตเีป็นปลาทีฉ่ลาด  สามารถชว่ยเหลอืปลาพหุจนิตแีละอปัปจนิตทีีต่ดิ
ขา่ยชาวประมงเพราะความโงเ่ขลาและตดิใจในเหยือ่ใหอ้อกจากขา่ยไดด้ว้ย
อุบายอนัแยบยล ดงัมขีอ้ความระบุไวว้า่ “ปลาชือ่พหจุินตีและปลาชือ่อปัปจนิต ี
ทัง้ ๒ ตวัตดิอยูใ่นขา่ย  ปลาชือ่มติจนิตไีดช้ว่ยใหห้ลุดพน้จากขา่ย ปลาทัง้ ๒ ตวั
จงึไดม้าพรอ้มกนักบัปลามติจนิตใีนน่านน้ํานัน้” (ข.ุชา.เอกก.(ไทย)๒๗/๑๑๔/
๔๗) 

พหชุนหิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเกือ้กลูชาวโลก  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ บุคคลที่
เกดิมาเพือ่เกือ้กูลชาวโลกม ี๓ จาํพวก ไดแ้ก่ (๑) พระตถาคต (๒) พระอรหนัต
สาวก (๓) พระเสขสาวก ทีเ่รยีกวา่ เกือ้กลูชาวโลกนัน้ หมายถงึเป็นผูส้อ่งแสง
สวา่ง เผยแผ ่สจัธรรม เปิดประตคูอือรยิมรรคใหเ้ขา้สูนิ่พพาน (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/
๘๔/๔๔๙) 

พหทุนัตี, ภิกษุ  : ภกิษุมชีือ่วา่พหุทนัต,ี พระพหุทนัต,ี ในฆฏกิารสตูร(วา่ดว้ยฆฏกิารเทพบุตร)
ระบุวา่ พระพหุทนัต ี เป็นหนึ่งในภกิษุเจด็รปูทีฆ่ฏกิารเทพบตุรกราบทลูต่อ
พระพทุธเจา้วา่เป็นผูบ้งัเกดิในพรหมโลกชัน้อวหิา ตามขอ้ความทีม่รีะบุไวว้า่ 
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“ภกิษุ ๗ รปู ผูบ้งัเกดิในพรหมโลกชัน้อวหิา เป็นผูห้ลุดพน้ สิน้ราคะและโทสะ
แลว้... ภกิษุ ๓ รปูเหล่าน้ีคอื ทา่นอุปกะ ทา่นผลคณัฑะ และท่านปุกกุสาต ิ 
ภกิษุอกี ๔ รปู คอื ทา่นภทัทยิะ ทา่นขณัฑเทวะ และทา่นพหทุนัตี และทา่นสงิคิ
ยะ...ภกิษุเหลา่นัน้ละทิง้กายมนุษยแ์ลว้ กา้วล่วงโยคะอนัเป็นเทพิยไ์ด”้(ส.ํส.
(ไทย)๑๕/๕๐/๖๕,๑๕/๑๐๕/๑๑๕) 

พหธุาตกุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธาตุมากอยา่ง พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่ภกิษุทัง้หลาย ขณะ
ประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี
เพือ่ใหภ้กิษุเหล่านัน้พน้จากภยั อุปัททวะ และอุปสรรคซึง่เกดิจากคนพาล โดย
ปฏบิตัตินเป็นบณัฑติ  คาํวา่ พหุธาตุกะ ทีแ่ปลวา่ ธาตุมากอยา่งนัน้ หมายถงึ
ธาตุ ๑๘ ธาต ุ๖ (๓ หมวด) ธาตุ ๓ และธาตุ ๒ ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงจาํแนกมา
จากคาํว่า บณัฑติ คอืผูฉ้ลาดในธาตุ ทีว่า่เป็นเนื้อหาสาระสว่นหนึ่งของพระสตูร 
เพราะยงัมหีมวดธรรมอื่น ๆ อกีทีเ่ป็นเน้ือหาสาระของพระสตูรนี้ นัน่คอื 
อายตนะ ๖ ปฏจิจสมปุบาท และฐานะ อฐานะ ทีท่รงจาํแนกมาจากคาํวา่ ผูฉ้ลาด
ในอายตนะ ในปฏจิจสมปุบาท และในฐานะ อฐานะ   

  ภาคอุทเทส 
  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภยั อุปัททวะ และอุปสรรคลว้นเกดิจากคนพาล  

มใิชเ่กดิจากบณัฑติ เหมอืนไฟทีลุ่กไหมจ้ากเรอืนไมอ้อ้ หรอืเรอืนหญา้ ลามไป
ไหมเ้รอืนยอดทีม่ปีระตูหน้าต่างปิดสนิทไดฉ้ะนัน้ คนพาลมภียั มอุีปัททวะ มี
อุปสรรค บณัฑติไมม่ภียั ไมม่อุีปัททวะ ไมม่อุีปสรรค จงึควรสาํเหนียกวา่ “เรา
ทัง้หลายจกัเป็นบณัฑติ 

  ภาคนิทเทส 
  ทา่นพระอานนทท์ลูถามแทนภกิษุทัง้หลายวา่ ดว้ยเหตุเทา่ไร จงึสมควร

เรยีกวา่ ภกิษุผูเ้ป็นบณัฑติ ตรสัตอบวา่ เพราะเป็นผูฉ้ลาดในธาตุ เป็นผูฉ้ลาดใน
อายตนะ เป็นผูฉ้ลาดในปฏจิจสมปุบาท และเป็นผูฉ้ลาดในฐานะ อฐานะ  

  เมือ่ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ ดว้ยเหตุเทา่ไร จงึสมควรเรยีกวา่ ผูฉ้ลาดใน
ธาตุ ในอายตนะ ในปฏจิจสมปุบาท และในฐานะ อฐานะ พระผูม้พีระภาคจงึทรง
จาํแนกธรรมเหล่าน้ีโดยละเอยีด  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๔/๑๖๐) 

พหธุาตกุะ  : ธาตุมากมาย, ธาตุมากอยา่ง, ธาตหุลายประเภท, ธาตุหลากชนิด, ในอรรถกถา
พหุธาตุกสตูร(วา่ดว้ยธาตุมากอยา่ง) ทา่นขยายความวา่  ทีเ่รยีกชือ่ธรรม
บรรยายนี้ว่า “พหธุาตกุะ”  (ธาตุมากอยา่ง) เพราะไดอ้ธบิายเกีย่วกบัธาตุ ๑๘ 
บา้ง ธาตุ ๖ บา้ง เป็นตน้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๒/๑๖๙, ม.อุ.อ.(ไทย)๓/๑๓๒/
๑๒๒) 
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พหธุิติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความสขุเป็นอนัมาก สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ ราว
ป่าแหง่หนึ่ง แควน้โกศล  โคพลพิทั  ๑๔ ตวัของพราหมณ์ภารทวาชโคตร
หายไป เขาเทีย่วหาไปจนพบพระผูม้พีระภาคจงึกราบทลูวา่  โคพลพิทั  ตน้งาที่
ไมง่าม  หนูในฉางขา้วเปลา่  เครื่องลาด  หญงิหมา้ยมลีกูสาว ๗ คน  แมลงวนั 
และเจา้หน้ีของสมณะน้ีไมม่แีน่ เพราะเหตุนัน้  พระสมณะนี้จงึมคีวามสขุ  พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่  สิง่เหล่าน้ีของเราไมม่เีลย เพราะเหตุนัน้  เราจงึมคีวามสขุ 
เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนี้  พหุธติภิารทวาชพราหมณ์เกดิความเลื่อมใสขอ
บรรพชาอุปสมบทแลว้ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีร  ไม่นานนกักไ็ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๖/๒๗๙) 

พหปุตุตกเจดีย  ์  :เจดยีช์ือ่วา่พหุปุตตกะ(บางแหง่เป็น พหุปุตตเจดยี)์, พหุปุตตกเจดยี ์ เป็น
รมณียสถาน ตัง้อยูท่างทศิเหนือของเมอืงเวสาล ี เป็นหนึ่งในสถานทีท่ี่
พระพทุธเจา้ทรงแสดงนิมติโอภาสแก่พระอานนทว์า่ผูท้ีไ่ดเ้จรญิอทิธบิาท ๔ 
อยา่งมัน่คงดแีลว้ สามารถทีจ่ะดาํรงชวีติอยูไ่ดต้ลอดกปัหรอืเกนิกวา่กปั,สถานที่
ทรงแสดงนิมติโอภาสแก่พระอานนทป์ระกอบดว้ย “กรุงเวสาล ี อุเทนเจดยี ์ โคต
มกเจดยี ์ สตัตมัพเจดยี ์ พหุปุตตกเจดยี ์ สารนัททเจดยี ์ และปาวาลเจดยี”์ (ท.ี
ม.(ไทย)๑๐/๑๖๗/๑๑๒,๑๐/๑๖๗/๑๑๓,๑๐/๑๘๒/๑๒๙, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๑/๑๐, 
ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๕๔/๒๕๘, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๘๒๒/๓๘๖, องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๗๐/๓๗๒) 

พหปุตุติกาเถรีวตัถ ุ: เรือ่งพระพหุปุตตกิาเถร ี พระผูม้พีระภาคตรสัแก่พระพหุปุตตกิาเถรวีา่  
ผูเ้หน็ธรรมอนัสงูสุด  แมม้ชีวีติอยูเ่พยีงวนัเดยีว  ประเสรฐิกวา่ผูไ้มเ่หน็ธรรมอนั
สงูสดุทีม่ชีวีติอยูต่ ัง้    ๑๐๐    ปี  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๕/๖๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ธรรมอนัสงูสดุ  ในทีน้ี่หมายถงึโลกุตตรธรรม  ๙  
ประการ  คอื  มรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน  ๑  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๔/๑๓๔)  

พหภุณัฑิกภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุผูม้เีครือ่งใชส้อยมาก พระผูม้พีระภาคตรสัแก่ภกิษุผูม้ ี
เครือ่งใชส้อยมากวา่  การเป็นคนเปลอืย การเกลา้ชฎา  การเอาโคลนทาตวั  กา
รอดอาหาร  การนอนบนพืน้ดนิ การมกีายหมกัหมมดว้ยธลุ ี หรอืการทาํความ
เพยีรดว้ยการนัง่กระโหยง่ วตัรทัง้หมดเหล่าน้ีหาชาํระคนผูย้งัไมล่ว่งพน้ความ
สงสยัใหห้มดจดไดไ้ม (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๔๑/๗๕) 

พหภุาณิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูพ้ดูมาก  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษของบุคคลผูพ้ดู
มาก ๕ คอื (๑) พดูเทจ็ (๒) พดูสอ่เสยีด (๓) พดูคาํหยาบ (๔) พดูเพอ้เจอ้ (๕) 
หลงัจากตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก แลว้ตรสัวา่ อานิสงส์
ของบุคคลผูพ้ดูดว้ยปัญญา ๕ คอื (๑) ไมพ่ดูเทจ็ (๒) ไมพ่ดูสอ่เสยีด (๓) ไมพ่ดู
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คาํหยาบ (๔) ไมพ่ดูเพอ้เจอ้ (๕) หลงัจากตายแลว้ ยอ่มบงัเกดิในสคุตโิลก
สวรรค ์(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑๔/๓๕๗) 

พหลุ ีกรรม  : การทาํใหม้าก, การทาํใหบ้่อยครัง้, ทาํหลายครัง้, ในขทุทกนิกาย ปฏสิมัภทิา
มรรค ในเมตตากถา(วา่ดว้ยเมตตา)ตอนอนิทรยิวาร(วาระวา่ดว้ยอนิทรยี)์ ทา่น
ระบุวา่ ในการเจรญิเมตตาเจโตวมิตุตดิว้ยอนิทรยี ์ ๕ นัน้จะตอ้งทาํใหเ้ป็นพหุลี
กรรม(การทาํใหม้าก) จงึจะสาํเรจ็ผล ดงัขอ้ความทีม่รีะบุไวต้อนหนึ่งวา่ “อนิทรยี ์
๕ ประการนี้เป็นอาเสวนะ เป็นภาวนา เป็นพหลุ ีกรรม เป็นอลงัการ เป็นบรขิาร 
เป็นบรวิาร เป็นความเตม็รอบ เป็นสหรคต (ไปรว่มกนั) เป็นสหชาต ิ (เกดิ
รว่มกนั) เป็นความเกีย่วขอ้ง เป็นสมัปยุตตะ (ประกอบกนั) เป็นความแล่นไป 
เป็นความผอ่งใส เป็นความตัง้อยูด่ ี เป็นความพน้วเิศษ เป็นความเหน็วา่  “น้ี
ละเอยีด” ของเมตตาเจโตวมิตุต ิ เมตตาเจโตวมิตุตทิีบ่คุคลทาํใหเ้ป็นดุจยาน ทาํ
ใหเ้ป็นทีต่ัง้ ตัง้ไวเ้นือง ๆ สัง่สมแลว้ ปรารภเสมอดแีลว้ เจรญิดแีลว้ อธษิฐานดี
แลว้ ดาํเนินไปดแีลว้ พน้วเิศษแลว้ ยอ่มยงัเมตตานัน้ใหเ้กดิ ใหโ้ชตชิว่ง ใหส้วา่ง
ไสว”(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓/๔๖๔) 

พหลุ ีกาตพัพสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรทาํใหม้าก ม ี ๒ สตูร มคีวามหมายเหมอืนกนั 
ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 

 1.พหลุีกาตพัพสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรทาํใหม้าก และทีไ่มค่วรทาํให้
มาก  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีไ่มค่วรทาํใหม้าก  คอื มจิฉตัตธรรม ๑๐ มี
มจิฉาทฏิฐ ิ เป็นตน้  ธรรมทีค่วรทาํใหม้าก  คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ มสีมัมาทฏิฐ ิ
เป็นตน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๒/๒๙๕) 

 2.พหุลกีาตพัพสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรทาํใหม้าก และทีไ่มค่วรทาํใหม้าก  
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ตรสัวา่ เราจกัแสดงธรรมทีค่วรทาํใหม้ากและธรรมทีไ่ม่
ควรทาํใหม้ากแก่เธอทัง้หลายเมือ่ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ จงึ
ตรสัวา่ธรรมทีไ่มค่วรทาํใหม้าก คอื อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมทีค่วรทาํใหม้าก คอื 
กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๖/๓๔๐) 

พหเุวทนิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเวทนาหลายประเภท  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่ทา่น
พระอานนท ์ขณะประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขต
กรุงสาวตัถ ี โดยทรงปรารภการสนทนาธรรมเรือ่งเวทนาระหวา่งทา่นพระอุทายี
กบัชา่งไมช้ือ่ปัญจกงัคะ ทีท่า่นพระอานนทนํ์าเขา้ไปทลูถาม  ชา่งไมช้ือ่ปัญจกงั
คะกบัทา่นพระอุทายสีนทนากนัเรือ่งเวทนามเีท่าไร โดยชา่งไม ้ เหน็วา่ม ี ๒ 
ประการ คอื (๑) สขุเวทนา (๒) ทุกขเวทนา สว่นทา่นพระอุทาย ี เหน็ว่าม ี ๓ 
ประการ คอื (๑) สขุเวทนา (๒) ทุกขเวทนา (๓) อทุกขมสขุเวทนา จงึตกลงกนั



 

๓๖๒๒ 
 

 

ไมไ่ด ้ ทา่นพระอานนทไ์ดย้นิเรือ่งนัน้จงึนําเขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาค 
พระองคต์รสัวา่ ทรงแสดงเวทนาไวห้ลายประการ ขึน้อยูก่บัเหตุ คอื เวทนา ๒ 
เวทนา ๓ เวทนา ๕ เวทนา ๖ เวทนา ๑๘ เวทนา ๓๖ และเวทนา ๑๐๘ แลว้ทรง
แยกสุขเวทนาออกมาอธบิายเป็นตวัอยา่งโดยเริม่จากกามสขุ ๕ สขุทีเ่กดิจาก 
ฌาน ๘ และสขุคอืสญัญาเวทยตินิโรธ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๘/๙๐) 

พหสุสุตสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูม้กีารฟังมาก  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่  ณ  
วดัพระเชตวนั  เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในอโกธนสตูร  จงึตรสั
ตอบวา่  เพราะประกอบดว้ยธรรม  ๕  ประการ  คอื (๑) มศีรทัธา (๒) มหีริ ิ(๓) 
มโีอตตปัปะ (๔) มกีารฟังมาก (๕) มปัีญญา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๐/๓๒๔) 

พหปูการสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหม้อุีปการะมากแก่อาวาส พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุเจา้อาวาสมอุีปการะแก่อาวาส ๕ คอื (๑) มศีลี สาํรวม
ดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์ (๒) เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ (๓) 
ปฏสิงัขรณ์เสนาสนะทีป่รกัหกัพงั (๔) บอกคฤหสัถใ์หม้าทาํบุญ  (คอืบอกแก่คน
ในตระกลูทีไ่ดป้วารณาไว)้ เมือ่มภีกิษุต่างถิน่จาํนวนมากมา(๕) เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ 
อนัมใีนจติยิง่  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓๔/๓๗๖) 

พหสูตู  : ผูไ้ดส้ดบัตรบัฟังมาก, ผูม้ปัีญญารอบรู,้ ผูรู้ร้อบดา้น, ปราชญ์, ผูม้คีวามรูเ้พราะ
สดบัตรบัฟังหรอืศกึษาเล่าเรยีน, ผูไ้ด้ศกึษาเล่าเรยีนมามาก, ความเป็นพหูสูต 
เป็น คุณสมบัติสํ าคัญประการหนึ่ งที่พ ระพุ ทธเจ้าทรงยกย่องภิก ษุ ใน
พระพุทธศาสนาและเป็นหน่ึง(พาหุสจัจะ)ในมงคล ๓๘ ประการ, ในทีน้ี่ หมายถงึ
ผูไ้ด้เรยีนพุทธพจน์โดยตรงจากพระผูม้พีระภาค, พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระ
อานนทว์า่เป็นผูเ้ลศิกวา่ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นพหสูตุ เพราะตัง้อยูใ่นฐานะ “ขนุคลงั
ปรยิตั”ิ ในศาสนาของพระทศพล (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๒๑/๑๔,ว.ิมหา.(ไทย)๒/๑๕/
๒๐๔,ว.ิภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๗๗๘/๑๑๔,ว.ิม.(ไทย)๔/๗๖/๑๐๕,ว.ิจู.(ไทย)๖/๑๔๔/
๒๔๕,ว.ิจู.(ไทย)๗/๒๙๕/๙๒,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๙๑/๑๐๗,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๓๘/๘๕,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๓/๓๖๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕/๒๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๒/๙๐,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๙๔/๒๗๔,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๔๑๐/๔๖๖,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๑๙/
๒๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๑/๑๑๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๐/๘๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)
๒๓/๒๓/๒๖๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘/๑๒,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑๕/๑๙๕,ขุ.เถร.(ไทย)
๒๖/๒๓๔/๓๗๖,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๑/๒๒๙,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย)๒๘/๓๙๘/๑๖๓,ข.ุจู.
(ไทย)๓๐/๑๔๔/๔๖๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘/๕๕๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๗/๔๙๑,ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๑๖/๒๓๙,องฺ.เอกก. อ.(ไทย)๑/๒๑๙/๓๐๑) 



 

๓๖๒๓ 
 

 

พฬิสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญิเปรยีบเสมอืนเบด็ พระผูม้พีระ
ภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ลาภ
สกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารุณเป็นตน้  ภกิษุผูเ้หน็แก่ลาภสกัการะ
และความสรรเสรญิ  ยอ่มเป็นเหมอืนปลาทีเ่หน็แก่เหยือ่กลนืกนิเบด็ของ
นายพราน  ยอ่มไดร้บัทุกข ์  ถงึความพนิาศ  ถูกพรานเบด็ทาํรา้ยเอาได ้ (ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๑๕๘/๒๖๖) 

พ่อค้าวาณิช  : ผูท้ีท่าํการคา้ขาย, คนคา้ขาย,ผูช้ายทีท่าํการคา้ขาย, ในมหาวาณิชชาดก(วา่ดว้ย
พอ่คา้ใหญ่) ทา่นหมายถงึพอ่คา้(เกวยีน)จากแควน้ต่างๆ ผูม้าประชุมกนัทีเ่มอืง
พาราณส ี  ขณะเดนิทางในถิน่กนัดาร ไดไ้ปพกัอาศยัอยูใ่ตต้น้ไทรใหญ่ทีม่รีม่เงา
เยน็สบายและสามารถใหอ้าหารและโชคลาภได ้  พวกพอ่คา้ทีโ่งเ่ขลามคีวาม
ละโมบกพ็ากนัตดัตน้ไทรทิง้ แมห้วัหน้าพอ่คา้ไดท้าํการขอรอ้งไวก้ต็าม พวก
นาคทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนัน้พากนัโกรธ จงึฆา่พอ่คา้เหลา่นัน้ทิง้เสยี ยกเวน้หวัหน้า
พอ่คา้ซึง่ไมเ่หน็ดว้ยและทาํการขอรอ้งไว ้ ดงัขอ้ความทีม่ปีรากฏวา่ “ทนัใดนัน้ 
หวัหน้ากองเกวยีนไดลุ้กขึน้ประคองอญัชลขีอรอ้งวา่ พ่อค้าวาณิชทัง้หลาย  
ตน้ไทรมคีวามผดิอะไรหรอืขอความเจรญิจงมแีก่พวกทา่นเถดิ” (ข.ุชา.(ไทย)
๒๗/๑๙๔/๔๕๓,๒๗/๑๙๕/๔๕๔) 

พอเป็นอยูไ่ด้หรือ  : ยงัพอดาํรงชวีติอยูไ่ดไ้หม,ยงัพอยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไดไ้หม, สบายดี
ไหม, สขุภาพรา่งกายเป็นอยา่งไรบา้ง, พอเป็นอยูไ่ดห้รอื(ยาปนีย )ํ เป็นคาํที่
พระมกัจะใชถ้ามสารทุกขส์ขุดบิกนัเมือ่จากกนัไปนานแลว้ไดม้าเจอกนัอกีครัง้
หน่ึง,ประโยคเตม็ของสาํนวนนี้คอื ““กจฺจ ิ เต อาวุโส ขมนีย,ํ กจฺจ ิยาปนีย,ํ กจฺจ ิ
น กญฺิจ ิทุกฺขนฺ”ต?ิ แปลวา่ “ทา่นยงัสบายดหีรอื ยงัพอเป็นอยู่ได้หรือ ไมม่ทีุกข์
อะไรหรอื” , ในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึการถามความเป็นอยู่กนัระหวา่งพระพทุธเจา้
กบัพระผคัคุณะ และพระโมคคลัลานะกบัพระสารบีตุร (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๖/
๕๔๐, ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๓๔/๒๔๐) 

พ่อผวั  : พอ่ของสาม,ี บดิาของสาม,ี ผูใ้หก้าํเนิดของสาม,ี พอ่ผวั(สสรุ) นอกจากนํามา
อธบิายในแงข่องความสมัพนัธใ์นฐานะบดิาของสามแีลว้ ทา่นยงันํามาอธบิาย
ธรรมะเป็นขอ้เปรยีบเทยีบใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ดว้ย โดยเปรยีบเทยีบวา่ หญงิสะใภ้
เหน็พอ่ผวัแลว้เกดิความสลดหดหูใ่จกเ็หมอืนกบัภกิษุเหน็พระรตันตรยัแลว้เกดิ
ความหดหูใ่จนัน่เอง ยอ่มไมส่ามารถใหกุ้ศลธรรมเกดิขึน้ได ้ดงัขอ้ความมปีรากฏ
วา่  “...หญงิสะใภเ้หน็พ่อผวัแล ้วยอ่มสลดหดหูใ่จ แมฉ้นัใด ภกิษุนัน้กฉ็นันัน้
เหมอืนกนั เมื่อระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และระลกึถงึพระสงฆอ์ยู่
อยา่งนี้ ถา้อุเบกขาอนัอาศยักุศลธรรมยงัดาํรงอยูไ่มไ่ด ้ ยอ่มสลดหดหูใ่จเพราะ



 

๓๖๒๔ 
 

 

เหตุนัน้ว่า ‘ไมเ่ป็นลาภของเราหนอ ลาภไมม่แีก่เราหนอ เราไดไ้มด่แีลว้หนอ 
การไดด้ว้ยดไีมม่แีก่เราหนอทีเ่ราระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรม และ
ระลกึถงึพระสงฆอ์ยูอ่ยา่งนี้อุเบกขาอนัอาศยักุศลธรรมยงัดาํรงอยูไ่ม่ได.้..” (ม.ม,ู
(ไทย)๑๒/๓๐๒/๓๓๒,๑๒/๓๙๓/๔๒๓, ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๑๒/๑๙,๒๖/๒๘๙/๔๖) 

พกักลุเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพกักุลเถระ  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาต ิ
๑ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กปั ทา่นไดถ้วายยาแกโ้รคลมแดพ่ระพทุธเจา้พระนาม
วา่อโนมทสัส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ทา่นไดเ้กดิเป็นพระ
เจา้จกัรพรรด ิ ๑๐๐ ชาต ิ เกดิทุกชาตเิป็นคนมอีาพาธน้อย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๘๖/๖๓๕) 

พกักลุะ, ภิกษุ  : พระพกักุละ, ภกิษุมชีือ่วา่พกักุละ, ทา่นพระพกักุละ เป็นหนึ่งในพระอรหนัต
สาวก ๘๐ องคใ์นสมยัครัง้พทุธกาล ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเอตทคัคะเป็นเลศิ
กว่าภกิษุทัง้หลายดา้นผูม้อีาพาธน้อย ในพกุกุลตัเถรจัฉรยิพัภตูสตูร(วา่ดว้ย
อจัฉรยิธรรมของพระพกักุลเถระ) ระบุวา่ทา่นปรนิิพพานในทา่มกลางสงฆข์ณะมี
อาย ุ ๘๐ พรรษา, ในพกักุลเถราปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพกักุลเถระ)
ระบุวา่ ทา่นไดร้บัการพยากรณ์จากพระอโนมทสัสพีทุธเจา้วา่จะไดเ้ป็นสาวก
ของพระสมณโคดมพทุธเจา้นามวา่พกักุละ  (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๙/๒๔๒,องฺ.
เอกก.(ไทย)๒๐/๒๒๖/๒๙, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๐๘/๖๓๗) 

พกักลุตัเถรจัฉริยพัภตูสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอจัฉรยิธรรมของพระพกักุลเถระ ทา่น
พระพกักุละแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบแก่ 
อเจลกสัสปปรพิาชก  ณ  พระเวฬุวนั  เขตกรุงราชคฤห ์  แควน้มคธ  เพือ่ตอบ
ปัญหา อเจลกสัสปปรพิาชกผูเ้ป็นสหายเก่าไดถ้ามปัญหาทา่นพระพกักุละวา่  ที่
บวชมา  ๘๐  พรรษา  ทา่นเสพเมถุนธรรม(มเีพศสมัพนัธ)์กีค่รัง้  พระเถระตอบ
วา่  ไมค่วรถามเชน่นัน้  แต่ควรถามวา่  กามสญัญา(ความคดิเกีย่วกบักาม)เคย
เกดิขึน้แก่ทา่นกีค่รัง้  จากนัน้ทา่นไดต้อบเองวา่  กามสญัญาไมเ่คยเกดิขึน้แก่
ทา่นเลย   

  อเจลกสัสปปรพิาชกไดถ้ามถงึพยาปาทสญัญา  วหิงิสาสญัญา  วติก ๓  
และขอ้วตัรปฏบิตัอิื่น ๆ อกี  รวมทัง้หมด  ๓๕  ประการ  ซึง่แต่ละขอ้ทา่นพระ
พกักุละตอบวา่  ไมเ่คยมเีลย  อเจลกสัสปรพิชกกย็อมรบัวา่เป็นธรรมทีน่่า
อศัจรรยไ์มเ่คยปรากฎ  จงึขอบรรพชาอุปสมบทในพระพทุธศาสนาและไดบ้รรลุ
ธรรมเป็นพระอรหนัต ์  

  ต่อมา  ทา่นพระพกักุละประกาศใหภ้กิษุทัง้หลายทราบวา่  ทา่นจะ
ปรนิิพพานและไดป้รนิิพพานในวนันัน้  ตามทีท่า่นประกาศไว ้  ทา่นพระกสัสปะ



 

๓๖๒๕ 
 

 

(อเจลกสัสปะ)กย็อมรบัวา่เป็นธรรมทีน่่าอศัจรรย ์  ซึง่อจัฉรยิธรรมของทา่นพระ
พกักุลม ี ๓๖  ประการ  คอื 

  ๑.  ทา่นไมเ่คยมกีามสญัญาเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒.  ทา่นไมเ่คยมพียาบาทสญัญาเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๓.  ทา่นไมเ่คยมวีหิงิสาสญัญาเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๔.  ทา่นไมเ่คยมกีามวติกเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๕.  ทา่นไมเ่คยมพียาบาทวติกเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๖.  ทา่นไมเ่คยมวีหิงิสาวติกเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๗.  ทา่นไมเ่คยยนิดคีหบดจีวีรเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๘.  ทา่นไมรู่จ้กัการใชม้ดีตดัผา้เป็นจวีรเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๙.  ทา่นไมรู่จ้กัการใชเ้ขม็เยบ็จวีรเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๑๐.  ทา่นไมรู่จ้กัการใชเ้ครือ่งยอ้มยอ้มจวีรเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๑๑.  ทา่นไมรู่จ้กัการเยบ็จวีรทีไ่มส้ะดงึเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๑๒.  ทา่นไมรู่จ้กัการจดัทาํจวีรของเพือ่นพรหมจารเีลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๑๓.  ท่านไม่รูส้กึยนิดกีบักจินิมนตเ์ลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๑๔.  ทา่นไมเ่คยมคีวามคดิอยา่งนี้เลยวา่  ขอใคร ๆ  พงึนิมนตเ์ราเถดิ 

ตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๑๕.  ทา่นไมรู่จ้กัการนัง่ในละแวกบา้นเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๑๖.  ท่านไม่รูจ้กัการฉนัในละแวกบา้นเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๑๗.  ทา่นไม่รูจ้กัการถอืนิมติแหง่มาตุคามโดยอนุพยญัชนะเลยตลอด  ๘๐  

พรรษา 
  ๑๘.  ทา่นไมรู่จ้กัการแสดงธรรมแก่มาตคุามโดยทีส่ดุแมค้าถา  ๔  บาทเลย

ตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๑๙.  ทา่นไมรู่จ้กัการเขา้ไปสูส่าํนกัของนางภกิษุณีเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒๐.  ท่านไม่รูจ้กัการแสดงธรรมแก่นางภกิษุณีเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒๑.  ทา่นไมรู่จ้กัการแสดงธรรมแก่นางสกิขมานาเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒๒.  ทา่นไมรู่จ้กัการแสดงธรรมแก่สามเณรเีลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒๓.  ทา่นไมรู่จ้กัการใหบ้รรพชาเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒๔.  ทา่นไมรู่จ้กัการใหอุ้ปสมบทเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒๕.  ทา่นไมรู่จ้กัการใหนิ้สยัเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒๖.  ทา่นไมรู่จ้กัการใหส้ามเณรเป็นอุปัฏฐากเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒๗.  ทา่นไมรู่จ้กัการสรงน้ําในเรอืนไฟเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 



 

๓๖๒๖ 
 

 

  ๒๘.  ท่านไมรู่จ้กัการใชจุ้รณสรงน้ําเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๒๙. ทา่นไมเ่คยยนิดกีารนวดเฟ้นตวัของเพือ่นพรหมจารเีลยตลอด  ๘๐  

พรรษา 
  ๓๐.  ทา่นไมเ่คยมคีวามเจบ็ป่วยเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๓๑.  ท่านไม่เคยฉนัยาเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๓๒.  ทา่นไมรู่จ้กัการนัง่พงิพนกัพงิเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๓๓.  ทา่นไมเ่คยนอนเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๓๔.  ทา่นไมเ่คยจาํพรรษาในเสนาสนะใกลบ้า้นเลยตลอด  ๘๐  พรรษา 
  ๓๕.  ทา่นฉนับณิฑบาตของชาวแวน่แควน้เพยีง  ๗  วนั  ไดบ้รรลุพระ

อรหตัตผลในวนัที ่ ๘ 
  ๓๖. ทา่นปรนิิพพานตรงกบัวนัทีท่า่นไดเ้คยบอกเอาไว ้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/

๒๐๙/๒๔๒) 
พงัพาน  : แมเ่บีย้, คองขูณะแผอ่อก, คองเูห่าหรอืงจูงอางทีแ่ผแ่บนออกทาํทา่จะฉก, 

ในสปัปสตูร(วา่ดว้ยการแปลงกายเป็นพญาง)ู ระบวุา่ ครัง้หนึ่งมารผูม้บีาป
ประสงคจ์ะกลัน่แกลง้พระพทุธเจา้ใหเ้กดิความหวาดกลวั จงึแปลงกายเป็นพญา
งใูหญ่มาแผพ่งัพานอยูใ่นสถานทีป่ระทบัของพระองค ์ ขณะนัน้ทรงประทบัอยูใ่น
ทีก่ลางแจง้เวลากลางคนื ณ พระวหิารเวฬุวนั พระพทุธเจา้ทรงเหน็มนัเขา้กท็รง
ทราบทนัทวีา่ ‘น่ีคอืมารผูบ้าปชา้ทีแ่ปลงรา่งมา หาใชพ่ญางไูม่’ และตรสับอก
มารผูม้บีาปวา่ ไมม่อีะไรทีท่าํใหต้ถาคตตกใจไดเ้ลย(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๔๒/๑๘๑, 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

พดัวาลวีชนี  : พดักบัแสท้าํดว้ยขนสตัว,์ พดักบัแสข้นจามร(ีวาล-ขนหาง ขนมา้ หาง, วชีนี-
พดั), พดัวาลวชีนี มกัใชส้าํหรบัโบกพดัวทีา่นผูส้งูศกัดิ ์ บ่งบอกถงึความมอีาํนาจ
(เดช) เชน่พระราชา  และจดัเป็นหนึ่งในราชกกุธภณัฑ ์๕ ประการ ไดแ้ก่ (๑)พดั
วาลวชีนี (๒)กรอบพระพกัตร ์ (๓)พระขรรค ์ (๔)เศวตฉตัร (๕)ฉลองพระบาท,  
(อกีนยัหนึ่ง หมายถงึพดัชนิดหน่ึงทีท่าํดว้ยใบตาล ขนนก หรอืวสัดุมคีา่อื่นๆ มี
ดา้มตามหน้า สาํหรบัโบกพดัวเีพือ่คลายรอ้น) ในสมยัครัง้พทุธกาลมรีะบุไว้
เชน่กนัวา่ มผีูถ้อืพดัวาลวชีนีพดัถวายพระพทุธเจา้ เชน่ในมหากจัจายน
เถราปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหากจัจายนเถระ) ระบวุ่า ทา่นเคยใช้
พดัวาลวชีนีพดัถวายพระปทุมตุตรพทุธเจา้ เป็นอานิสงสใ์หไ้ดเ้กดิในสมยัพระ
สมณโคดมพุทธเจา้และไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต,์ (ข.ุชา.สฏฺฐ(ิไทย)๒๘/๗๒/๔๕, 
ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๗๒/๑๙๔, ข.ุชา.สตฺต.(ไทย)๒๘/๑๒๑/๗๕, ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/



 

๓๖๒๗ 
 

 

๙๗๑/๓๓๓, ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๑๗๓/๓๖๖,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๒/๑๕๔,
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมบาล)ี 

พดัวีชนี  : พดัสาํหรบัโบกพดัว,ี พดัโบกคลายรอ้น,  (อาจกล่าวไดว้า่ พดัวาลวชีนี=พดั
สาํหรบัพระเดช, พดัวชีนี-พดัสาํหรบัพระคุณ), พดัวชีนีสว่นมากทาํดว้ยใบตาล
ใชโ้บกพดัเพือ่คลายรอ้น ในสมยัครัง้พทุธกาลมผีูถ้วายพดัวชีนีแดพ่ระพทุธเจา้
เพือ่คลายรอ้น บางคนกใ็ชพ้ดัวชีนีพดัพระแทน่สหีาสน์ใตต้น้โพธิต์รสัรูเ้พือ่
แสดงออกถงึความเคารพ, ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่  พดัชือ่วา่ “วชีนี” 
เพราะอรรถวา่ ยงัความเรา่รอ้นของสตัวท์ัง้หลายผูม้คีวามเร่ารอ้นอยูใ่หด้บัโดย
วเิศษ คอืยงัลมอนัมคีวามเยน็ใหเ้กดิ, (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑/๑๘๘,๓๒/๑๒/
๑๘๙,๓๒/๑๒/๑๙๐,๓๒/๒๕/๑๙๑,๓๒/๓๓/๑๙๒, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๗/๙๓,๓๓/
๔๖/๑๒๔, ข.ุอป.อ.(บาล)ี๒/๑/๙๓) 

พนัธนโมกขชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยการหลุดพน้จากเครื่องจองจาํ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้่า ปุโรหติโพธสิตัวถ์ูกพระมเหสขีองพระเจา้พรหมทตัใสค่วามวา่ประทุษรา้ย
ทุบตพีระนาง เพราะเมื่อพระนางชวนสอ้งเสพอสทัธรรมแต่พระโพธสิตัวไ์มย่อม  
จงึถูกใสค่วาม แต่กแ็กไ้ขเอาตวัรอดมาไดด้ว้ยปัญญาของตน โดยกราบทลู
พระราชาใหท้รงทราบธรรมชาตคิวามเป็นจรงิของสตรวีา่ไม่รูจ้กัอิม่ในการเสพอ
สทัธรรม พระเทวแีมเ้สพอสทัธรรมกบัราชบุรุษถงึ ๖๔  นายแลว้ยงัไมท่รงพอ
พระทยั   ทาํใหพ้ระราชาเขา้ใจความจรงิ และสัง่ปล่อยราชบุรุษทัง้หมดพรอ้มทัง้
พระโพธสิตัว ์ทา่นจงึกราบทลูพระราชวา่สถานทีค่นพาลเอ่ยปากขึน้ คนทีไ่มค่วร
ถูกจองจาํกถ็ูกจองจาํ สถานทีท่ีน่กัปราชญเ์อ่ยปากขึน้ แมค้นทีถ่กูจองจาํกร็อด
พน้ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๒๐/๔๙) 

พนัธนสตูร (ปฐม) :   พระสตูรวา่ดว้ยอาการทีเ่ป็นเครื่องผกูใจ (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ สตรยีอ่มผกูบุรุษไวด้ว้ยอาการ ๘ อยา่ง คอื (๑) การรอ้งไห ้ (๒) รอยยิม้ 
(๓) วาจา (๔) มารยาท (หมายถงึธรรมเนียมเกีย่วกบัการนุ่งหม่เป็นตน้) (๕) 
ดอกไมห้รอืผลไมท้ีห่กัมาจากป่า (๖) กลิน่ (๗) รส และ(๘) ผสัสะ สตรยีอ่มผกู
บุรุษไวไ้ดด้ว้ยอาการ ๘ อยา่งนี้ สตัวท์ีถู่กผสัสะผกูไว ้ ชือ่วา่ถูกผกูไวด้ว้ยด ี
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๗/๒๔๔) 

พนัธนสตูร (ทุติย) :   พระสตูรพระสตูรวา่ดว้ยอาการทีเ่ป็นเครือ่งผกูใจ (สตูรที ่ ๒) พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่บุรษุยอ่มผกูสตรไีวด้ว้ยอาการ ๘ อยา่ง เหมอืนในปฐมพนัธน
สตูร   (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๘/๒๔๕) 

พนัธนสตูร : มชีือ่สตูรเหมอืนกนั ๓ สตูร แปลความหมายต่างกนั มเีน้ือหาสาระต่างกนั 
กล่าวคอื  



 

๓๖๒๘ 
 

 

  1.พนัธนสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยเครือ่งผกู สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยูณ่  
วดัพระเชตวนั  เทวดาทลูถามวา่  อะไรเป็นเครือ่งผกู  อะไรเป็นเหตเุทีย่วไปของ
โลก  ละอะไรไดจ้งึจะตดัเครือ่งผกูได ้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  ความ
เพลดิเพลนิเป็นเครือ่งผกูโลก วติกเป็นเหตุเทีย่วไปของโลก จะตดัเครือ่งผกูไดก้็
เพราะละตณัหา (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๖๕/๗๕) 

  2.พนัธนสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยเครือ่งจองจาํ  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู่  
ณ  วดัพระเชตวนั  มหาชนถูกพระเจา้ปเสนทโิกศลใหจ้องจาํไวด้ว้ยเชอืกบา้ง  
ดว้ยขือ่คาบา้ง  ดว้ยโซต่รวนบา้ง  พระผูม้พีระภาคทรงทราบแลว้ไดต้รสัวา่  
นกัปราชญไ์มก่ล่าวถงึเครือ่งจองจาํทีท่าํดว้ยเหลก็ ทาํดว้ยไมแ้ละทาํดว้ยหญา้วา่
เป็นเครือ่งจองจาํทีม่ ัน่คง แต่กล่าวถงึความกาํหนดัยนิดใีนเครือ่งประดบัแกว้มณ ี
และความอาลยัในบตุรและภรรยา  ทีต่ํ่า หยอ่น แกไ้ดย้าก วา่เป็นเครือ่งจองจาํที่
ม ัน่คง แต่ธรีชนกส็ามารถทีจ่ะตดัเครือ่งจองจาํเชน่นัน้ไดแ้ลว้ออกบวช เป็นผูไ้มม่ี
ความอาลยั ละกามสขุเสยีได ้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๒๑/๑๓๙) 

 3.พนัธนสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยเครื่องพนัธนาการ  พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั  ไมไ่ดเ้หน็
พระอรยิะ  ไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของสตับุรษุ  พจิารณาเหน็ขนัธ ์ ๕  โดย
ความเป็นอตัตา  พจิารณาเหน็อตัตาวา่มขีนัธ ์  ๕  พจิารณาเหน็ขนัธ ์  ๕  ใน
อตัตา  หรอืพจิารณาเหน็อตัตาในขนัธ ์  ๕  ชือ่วา่ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั  ถูกเครือ่ง
พนัธนาการคอืขนัธ ์  ๕  และเครือ่งพนัธนาการทัง้ภายในและภายนอกจองจาํไว ้ 
มองไมเ่หน็ฝัง่น้ีและฝัง่โน้น ถูกจองจาํจากแก่จนตายและถูกจองจาํจากโลกนี้
จนถงึโลกหน้า  สว่นอรยิสาวกเป็นผูต้รงขา้ม  ชือ่วา่พน้แลว้จากทุกข ์ (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๑๑๗/๒๑๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  ฝัง่นี้ หมายถงึวฏัฏะ คาํวา่ ฝัง่โน้น หมายถงึ
นิพพาน (ส.ํข.อ. (บาล)ี ๒/๑๑๗–๑๒๑/๓๖๓) 

พนัธนาการ  : การจองจาํ(นาม), จองจาํ(กริยิา) เชน่ ถูกพนัธนาการ, ทีใ่ชจ้องจาํ(วสัดุ) เช่น 
เครือ่งพนัธนาการ,  โดยรวมหมายถงึ การกกัขงัหรอืจองจาํใหห้มดอสิรภาพ, ใน
เทวทตูสตูร(วา่ดว้ยเทวทตู) ทา่นหมายถงึเครือ่งพนัธนาการ ๕ อยา่ง ของนาย
นิรยบาล คอื ตอกตะปเูหลก็ ทีม่อื ๒ ขา้ง ทีเ่ทา้ ๒ ขา้ง และทีก่ลางอก, สว่นในกุ
สชาดก(วา่ดว้ยพระเจา้กุสะหลงรปูโฉมนางประภาวด)ี ระบุถงึการพนัธนาการ
กษตัรยิ ์ ๗ พระองคโ์ดยพระเจา้กุสะผูม้ชียั (องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๓๖/๑๙๔, ข.ุชา.
(ไทย)๒๘/๘๒/๖๙,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 



 

๓๖๒๙ 
 

 

พนัธนาคารชาดก  :  ชาดกวา่ดว้ยเครือ่งผกู มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ คหบดโีพธสิตัวผ์ูต้กยาก 
ตอ้งรบัจา้งผูอ้ื่นหาเลีย้งมารดา ต่อมามารดาไดไ้ปขอสตรนีางหนึ่งมาใหเ้ป็น
ภรรยาทัง้ทีท่า่นไมต่อ้งการ เพราะตัง้ใจไวว้า่เมือ่มารดาสิน้ชวีติแลว้ทา่นจกัออก
บวช  เมือ่มารดาสิน้ชวีติแลว้ขออนุญาตภรรยาออกบวชแต่นางไมย่อม นาง
ขอใหร้อจนกวา่นางคลอดบุตรก่อน  เมือ่ภรรยาคลอดบุตรแลว้ ขออนุญาตออก
บวช นางไมย่อม  ขอรอ้งใหร้อจนกวาลูกจะหยา่นม ขณะรอลกูคนโตหยา่นม 
นางกไ็ดต้ัง้ครรภอ์กี คราวน้ีทา่นไมร่อขออนุญาตหนีออกบวชเป็นฤาษจีนได ้
ทา่นไดเ้ปล่งอุทานวา่ นกัปราชญไ์มก่ล่าววา่ เครือ่งผกูทีท่าํดว้ยเหลก็  ทาํดว้ย
ไมแ้ละทาํดว้ยหญา้ปลอ้งเป็นเครือ่งผกูไมม่ัน่คง  สว่นความกาํหนดัยนิดใีน
ทรพัยส์นิเงนิทองและความเยือ่ใยในบตุรภรรยาเป็นเครื่องผกูทีม่ ัน่คง ครา่สตัว์
ใหต้กตํ่า ยอ่หยอ่น แกไ้ดย้าก   นกัปราชญจ์งึตดัเครือ่งผกูเหล่านัน้เสยีขาด 
หมดความเยือ่ใย  ละความสขุในกามเสยีแลว้หลกีไป (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/
๑๐๑/๙๑) 

พนัธนาคารวตัถ ุ :เรือ่งเรอืนจาํ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่เหล่าภกิษุผูเ้หน็โจรถูกจอง
จาํในเรอืนจาํวา่  นกัปราชญท์ัง้หลายไมไ่ดก้ล่าวถงึเครือ่งจองจาํ ทีท่าํดว้ยเหลก็  
ทาํดว้ยไม ้  และทาํดว้ยหญา้ปลอ้ง วา่เป็นเครือ่งจองจาํทีม่ ัน่คง แต่กล่าวถงึ  
ความกาํหนดัยนิดใีนต่างหแูกว้มณีและความใยดใีนบตุรภรรยาวา่เป็นเครือ่งจอง
จาํทีม่ ัน่คง  นกัปราชญท์ัง้หลายกล่าวถงึความกาํหนดั เครือ่งจองจาํทีม่ ัน่คงนัน้ 
วา่มปีกตเิหนี่ยวลง หยอ่นยาน  แต่แกใ้หห้ลุดยาก นกัปราชญเ์หลา่นัน้ตดัเครือ่ง
จองจาํนัน้ไดแ้ลว้ ไมใ่ยด ี ละกามสุข  ออกบวช (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๔๕/๑๔๐) 

พนัธ ุข์ ้าวสาลี  : เมลด็พนัธุข์องขา้วสาล,ี  เชือ้ขา้วสาล,ี หน่อขา้วสาล,ี (พนัธุ[์seed] คอื ชนิด,
จาํพวก,กลุ่ม,ตระกลู,ประเภท,พวก,สาย), ขา้วสาลเีป็นขา้วทีป่ลกูกนัโดยทัว่ไป
ของสงัคมอนิเดยีในสมยัพทุธกาล ถา้นําพนัธุข์า้วสาลไีปปลกูในพืน้ทีชุ่ม่ชืน้ ยอ่ม
ทาํใหไ้ดผ้ลติผลทีด่ ี ในทีน้ี่ทา่นนํามาเปรยีบเทยีบกบัสมัมาทฏิฐ(ิความเหน็ชอบ) 
ถา้มใีนบุคคลกจ็ะเป็นเหตุนํามาซึง่กุศลธรรมหรอืสิง่ดงีามอื่นๆ ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงระบุวา่ “....เพราะความเหน็ดี เปรียบเหมือนพนัธ์ุอ้อย พนัธุข้์าวสาลีหรือ
เมล็ดจันทน์ทีบุ่คคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้น รสดินและรสน้ําทีมั่นดูดซบัเอาไว้
ทัง้หมดย่อมเป็นไปเพือ่ความเป็นของหวาน น่าอร่อย น่าชืน่ใจ ข้อนัน้เพราะเหตุ
ไร เพราะพนัธ์ุอ้อยเป็นต้นนัน้ดีฉะนัน้” (องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๓๐๗/๔๐) 

พนัธชุีวกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพนัธุชวีกเถระ มชีือ่เหมอืนกนั แปลเหมอืนกนั 
แต่คนละรปูกนั  กล่าวคอื 



 

๓๖๓๐ 
 

 

 1.พนัธชุีวกเถราปทาน๑ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพนัธุชวีกเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดถ้วายมาลยัดอกชบาแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่สขิ ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๓๑๗) 

 2.พนัธชุีวกเถราปทาน๒ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพนัธุชวีกเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดนํ้าดอกชบาไปบชูาพระ
ปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่โสภติะ (บาลฉีบบัพม่าเป็นพระพทุธเจา้พระนามวา่
สทิธตัถะ) เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๑๔ ทา่นได้
เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖/๓๔๘) 

พนัธ ุพ์ืช  : เมลด็พนัธุไ์ม,้ สิง่ทีจ่ะเป็นพนัธต์่อไป, เมลด็พนัธุข์องพชืชนิดใดชนิดหน่ึงเพือ่จะ
นําไปปลกูหรอืเพาะใหเ้กดิผลติผลต่อไป,  ในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึ  พนัธุพ์ชืที่
พราหมณ์ปุโรหติทลูแนะนําพระเจา้มหาวชิติราชใหพ้ระราชทานแก่ประชาชน 
เป็นหนึ่งใน ๓ วธิกีารทีส่ามารถจะเอาชนะเสีย้นหนามคอืโจรไดอ้ยา่งถาวร 
(ดกีวา่การบชูามหายญั)ไดแ้ก่ (๑)พระราชทานพนัธ ุพ์ืชและอาหารใหแ้ก่
พลเมอืงผูข้ะมกัเขมน้ในเกษตรกรรมและการเลีย้งปศสุตัวใ์นบา้นเมอืงของ
พระองค ์ (๒)พระราชทานตน้ทุนใหแ้ก่พลเมอืงผูข้ะมกัเขมน้ในพาณิชยกรรมใน
บา้นเมอืงของพระองค(์๓)พระราชทานอาหารและเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการทีข่ยนั
ขนัแขง็ในบา้นเมอืงของพระองค,์ เรือ่งพระเจา้มหาวชิติราชเป็นเรือ่งในอดตีที่
พระสมณโคดมพทุธเจา้ตรสัแก่พราหมณ์ชือ่กฏูทนัตะในกฏูทนัตสตูร(วา่ดว้ย
พราหมณ์ชือ่กฏูทนัตะ)(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๓๘/๑๓๑) 

พนัธมุดี, กรงุ  : กรุงชือ่วา่พนัธุมด,ี เมอืงพนัธุมด,ี นครพนัธุมด,ี เมอืงหลวงชือ่พนัธมุด,ี พนัธุ
มดรีาชธานี,  ในมหาปทานสตูร(วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระพทุธเจา้ ๗ 
พระองค)์ เล่มที ่ ๑๐ , และในวปัิสสพีทุธวงศ(์วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระวปัิสสี
พทุธเจา้) เล่มที ่๓๓  ระบุไวต้รงกนัว่า  กรุงพนัธุมด ีปกครองโดยพระเจา้พนัธุ
มา  มพีระมเหสชีื่อพนัธุมด ี ทัง้สองพระองคเ์ป็นพระชนกและพระชนนีของพระ
วปัิสสพีทุธเจา้ นอกจากนัน้ กรุงพนัธมุด ี ยงัเป็นสถานทีส่าํคญัในการเผยแผ่
พทุธศาสนาของพระวปัิสสพีุทธเจา้ รวมทัง้การไดพ้ระอคัรสาวกดว้ย (ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๑๒/๕,๑๐/๑๖/๑๐,๑๐/๕๕/๓๐,๑๐/๗๘/๔๔,๑๐/๘๒/๔๕,๑๐/๘๖/
๔๖,๑๐/๙๒/๕๔, ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๒๔/๖๘๘) 

พนัธมุวิหาร  : วหิารชือ่พนัธมุะ, วดัชือ่พนัธุมะ, (วหิาร คอืทีอ่ยู่ของพระสงฆ)์,  พนัธุมวหิารมใีน
สมยัของพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี  ผูท้รงมพีระราชบดิาพระนามวา่พระเจา้



 

๓๖๓๑ 
 

 

พนัธุมะ  มพีระมารดาพระนามวา่พนัธุมวด ี พระบดิาปกครองเมอืงหลวงชือ่กรุง
พนัธุมด ี และในพนัธุมดนีครมวีหิารชือ่วา่พนัธุมวหิาร ซึง่เป็นสถานทีส่าํคญัใน
การเผยคาํสอนของพระวปัิสสพีทุธเจา้ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งระบุถงึพนัธุมวหิาร
ในมหาปรวิารเถราปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหาปรวิารเถระ) “ครัง้นัน้ 
พระผูม้พีระภาคพระนามวา่วปัิสสผีูเ้จรญิทีสุ่ดในโลก ทรงองอาจกวา่นรชนกบั
ภกิษุสงฆ ์๖๘,๐๐๐ รปู เสดจ็เขา้ไปยงัพนัธมุวิหาร”(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑/๒๖๑) 

พนัธมุะ, กษตัริย  ์ : ราชาพระนามวา่พนัธุมะ, พระเจา้พนัธุมะ(บางแหง่ใชค้าํวา่พนัธุมา), กษตัรยิ์
พนัธุมะ, ในเอกปิณฑปาตทายกิาเถรยิาปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอก
ปิณฑปาตทายกิาเถร)ี พระเถรไีดก้ล่าวถงึอดตีชาตขิองตนวา่ ไดเ้คยเป็นมเหสี
ของกษตัรยิพ์ระนามวา่พนัธุมา ในกรุงพนัธมุด,ี สว่นในวปัิสสพีทุธวงศ(์วา่ดว้ย
ประวตัขิองพระวปัิสสพีทุธเจา้) ระบุว่า พระวปัิสสพีทุธเจา้ มพีระบดิาเป็น
กษตัรยิพ์ระนามวา่พนัธุมะ มพีระชนนีพระนามวา่พนัธุมด ี  ปกครองเมอืงพนัธุ
มด ี (ข.ุข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๖/๓๗๓),พทฺุธ.(ไทย)๓๓/๒๔/๖๘๘)  

พนัธมุาราชธานี  : เมอืงพนัธุมา, นครหลวงชือ่พนัธุมา, กรุงพนัธุมา(บางแหง่เป็นกรุงพนัธุมะ 
บางแหง่เป็นกรุงพนัธุมด ี เขา้ใจวา่เป็นเมอืงเดยีวกนั เพราะมใีนสมยัพระวปัิสสี
พทุธเจา้), ในโสณโกฏวิสีเถราปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโสณโกฏวิี
สเถระ) พระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนวา่ไดเ้คยสรา้งถํ้าถวายสงฆใ์นกรุง
พนัธุมาราชธานีดงัขอ้ความระบุถงึตอนหนึ่งวา่ “ในศาสนาของพระพทุธเจา้พระ
นามวา่วปัิสส ีขา้พเจา้ไดส้รา้งถํ้าไวแ้หง่หนึ่ง ถวายแดส่งฆผ์ูม้าจากทศิทัง้ ๔ ใน
พนัธมุาราชธานี” (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๙/๕๗๒) 

พนัธรุเถรคาถา : ภาษติของพระพนัธุรเถระ,คาถาของพระพนัธุรเถระ  ทา่นพระพนัธุรเถระ
กล่าวไวว้า่  ลาภคอือามสินัน่เราไมต่อ้งการ เรามคีวามสขุพอแลว้ อิม่เอบิดว้ยรส
พระธรรม  ครัน้ไดด้ืม่รสอนัลํ้าเลศิแลว้  กจ็ะไมข่อทาํความใกลช้ดิกบัรสอยา่งอื่น
ทีเ่ป็นพษิ  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๓/๓๔๑) 

พพัพชุาดก :   ชาดกวา่ดว้ยวธิทีาํใหแ้มวตาย มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ชา่งสลกัหนิโพธสิตัวไ์ป
เทีย่วหาแผ่นหนิสลกัในบา้นรา้งแหง่หนึ่ง ทีบ่า้นรา้งนัน้มนีางหนูทีอ่ดตีเคยเป็น
เศรษฐฝัีงทรพัยไ์วห้ลงัจากตายแลว้ไดม้าเกดิเป็นนางหนูเฝ้าทรพัยอ์ยูท่ีน่ัน้ นาง
กลวัทรพัยจ์ะเสยีหายจงึทาํความคุน้เคยกบัพระโพธสิตัวโ์ดยการไปคาบเอา
ทรพัยม์าใหว้นัละกระษาปณ์ ใหพ้ระโพธสิตัวซ์ือ้อาหารมาฝาก แต่มแีมวหลาย
ตวัมารบกวนขอนางกนิทาํใหอ้าหารไมเ่พยีงพอ พระโพธสิตัวจ์งึไดช้ว่ยนางให้
พน้จากอาํนาจแมว โดยการสรา้งถํ้าแกว้ผลกึใหน้างอยูอ่าศยั เมือ่แมว ๓-๔ ตวั
มาจะกระโดดเขา้ไปจะทาํรา้ยจงึเอาอกกระแทกถํ้าแกว้ผลกึถงึแก่ความตาย นาง



 

๓๖๓๒ 
 

 

หนูรอดตายมาไดจ้งึมอบทรพัย ์  ๔๐โกฏใิหแ้ก่พระโพธสิตัวเ์ป็นการตอบแทน
บุญคุณทีช่ว่ยชวีตินางไว ้ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๓๗/๕๖) 

พสัด  ุ : สิง่ของต่างๆ เครือ่งใชส้อย ทีด่นิ บา้นเรอืน, ในกุลสตูร(วา่ดว้ยตระกลู) ระบุถงึ
การปฏบิตัติ่อพสัดุของเจา้ของบา้นเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึ่งทีจ่ะทาํให้
ตระกลูดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงเจรญิรุง่เรอืงหรอืเสือ่มถอย,  เหตุ ๔ ประการ ทีท่าํ
ใหต้ระกลูดาํรงอยูไ่ดไ้มน่าน คอื (๑) ไมแ่สวงหาพสัดุทีห่ายไป (๒) ไมซ่่อมแซม
พสัดุทีเ่ก่าครํ่าครา่ (๓) ไมรู่จ้กัประมาณในการบรโิภค (๔) ตัง้สตรหีรอืบุรุษทุศลี
ใหเ้ป็นใหญ่ในเรอืน  สว่นเหตุ ๔ ประการทีท่าํใหต้ระกลูดาํรงอยูไ่ดน้าน คอื (๑) 
แสวงหาพสัดุทีห่ายไป (๒) ซ่อมแซมพสัดุทีเ่ก่าครํ่าครา่ (๓) รูจ้กัประมาณในการ
บรโิภค (๔) ตัง้สตรหีรอืบรุุษมศีลีใหเ้ป็นใหญ่ในเรอืน(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๕๘/
๓๗๕,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

พสัตราภรณ์  : เครือ่งประดบัเสือ้ผา้, เครือ่งประดบัแพรพรรณ, เครือ่งประดบัภษูา(พสัตร-์
เสือ้ผา้, อาภรณ์-เครือ่งประดบั), ในปัญจปุพพนิมติตสตูร(วา่ดว้ยบพุพนิมติ ๕ 
ประการ) ระบุวา่เทพบตุรจะจุตจิากหมูเ่ทพ ย่อมปรากฏนิมติ ๕ ประการ ขอ้ที่
สองปรากฏนิมติคอื พสัตราภรณ์ทีส่วมใสห่มองจางลง, สว่นในวมิานวตัถุระบุวา่ 
ทวยเทพทีอ่ยูใ่นวมิานเป็นผูท้รงไวซ้ึง่พสัตราภรณ์อนัสวยงามน่าดชูม(องฺ.ตกิ.
(ไทย)๒๕/๘๓/๔๔๗, ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๒๙๗/๔๗,๒๖/๖๕๘/๗๔,๒๖/๘๐๙/๙๓,๒๖/
๑๐๒๖/๑๒๗,๒๖/๑๐๙๔/๑๓๖) 

พากลุเถรคาถา : ภาษติของพระพากุลเถระ,คาถาของพระพากุลเถระ  
ทา่นพระ  พากุลเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหตั จงึไดก้ล่าววา่  ผูต้อ้งการจะทาํ
กจิทีค่วรทาํก่อนในภายหลงั ยอ่มพลาดจากฐานะทีนํ่าความสุขมาให ้ และยอ่ม
เดอืดรอ้นในภายหลงั บุคคลพงึพดูถงึสิง่ทีต่นทาํได ้ ไม่พงึพดูถงึสิง่ทีต่นทาํ
ไมไ่ด ้บณัฑติทัง้หลายยอ่มรูจ้กับุคคลผูไ้มท่าํ  ดแีต่พดู  นิพพานทีพ่ระสมัมาสมั
พทุธเจา้ทรงแสดงแลว้ เป็นสขุดหีนอ    ไมม่คีวามโศก ปราศจากกเิลสดุจธุล ี
เกษม  เป็นทีด่บัทุกขไ์ด ้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๒๕/๓๗๔) 

พาณิชยกรรม  : การคา้ขาย(บางแหง่เป็นพาณิชกรรม), การคา้และบรหิารทีเ่กีย่วกบัการคา้
ทุกชนิดไมว่า่จะเป็นการคา้ปลกี คา้สง่ การสง่ออกการธนาคาร และการ
ประกนัภยั, อาชพีพาณิชยกรรม เป็นอาชพีหนึ่งทีนิ่ยมทาํกนัในสมยัพทุธกาล 
(แต่อาจไมม่คีวามหลากหลายเหมอืนสมยัปัจจุบนันี้) ไมว่า่จะทาํอาชพีอะไร 
ในทางพระพทุธศาสนาสอนใหป้ระชาชนทาํอาชพีทีส่จุรติ มคีวามชอบธรรมใน
การแสวงหา, อาชพีทีท่าํกนัสว่นมากในสมยัครัง้พทุธกาล ไดแ้ก่กสกิรรม, โค
รกัขกรรม พาณิชยกรรม เป็นนกัรบ, เป็นขา้ราชการในตาํแหน่งตา่งๆเป็นตน้  



 

๓๖๓๓ 
 

 

(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๓๘/๑๓๑, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๒/๓๑๙, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/
๕๔/๓๔๐, ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๖๙/๒๒๖, ข.ุข.ุ(ไทย)๒๕/๖/๑๖, ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๙/
๑๗๑, ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย)๒๗/๑๓๒/๔๙๓, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๙๐/๕๑๙, 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

พ่ายแพ้  : ปราชยั, สูไ้มไ่ด,้ ไมช่นะ, ทนไมไ่ด,้ ในโกสลรญัโญปราชยวตัถุ(เรือ่งความพา่ย
แพข้องพระเจา้โกศล) กลา่วถงึความพา่ยแพว้า่เป็นสาเหตุอยา่งหนึ่งทีท่าํใหค้น
ประสบความทุกข ์ ดงัพระพทุธคาถาทีต่รสัสอนภกิษุทัง้หลายวา่ “ผูช้นะยอ่มก่อ
เวร ผูพ้า่ยแพย้อ่มนอนเป็นทุกขผ์ูล้ะทัง้ความชนะและความพา่ยแพไ้ดแ้ลว้มใีจ
สงบ ย่อมนอนเป็นสขุ”  (ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๒๐๑/๙๕) 

พาราณสี, กรงุ  :  เมอืงพาราณส,ี นครพาราณส,ี พาราณสเีป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ี ใน
สมยัพทุธกาล ปัจจุบนัตัง้อยูใ่นรฐัอุตตรประเทศ ของประเทศอนิเดยี, พาราณสี
เป็นเมอืงเก่าแก่แหง่หนึ่งของโลก  มแีมน้ํ่าคงคาไหลผา่น จงึถอืเป็นเมอืง
ศกัดิส์ทิธิแ์หง่หนึ่งในความเชือ่ของศาสนาพราหมณ์(ฮนิด)ูทีจ่ะมาประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนา, กรุงพาราณสเีกีย่วขอ้งกบัพระพทุธศาสนาในหลายดา้น มี
เหตุการณ์เรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพุทธศาสนาเกดิขึน้ในกรุงพาราณสี
แหง่น้ี   ทีส่าํคญัทีสุ่ดคอืป่าอสิปิตนมฤคทายวนั อนัเป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้ทรง
แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวคัคยี(์ปัจจุบนัเรยีกวา่ สารนาถ) เป็นหน่ึงในสงัเวชนยี
สถาน ๔ ตาํบล และเป็นทีม่าของวนัอาสาฬหบชูา ตัง้อยูใ่นกรุงพาราณส(ีว.ิมหา.
(ไทย)๑/๑๕๙/๑๓๒, ว.ิม.(ไทย)๔/๑๐/๑๖, ๕/๒๕๐/๒๑, ๕/๓๓๓/๑๙๐, ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๑๒/๖, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๐๖/๗๗, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๘๔/๓๑๐, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๘๗/๓๔๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๑/๔๑๖, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๔๐/๑๗๘, ส.ํ
นิ.(ไทย)๑๖/๖๗/๑๓๔, ส.ํข.(ไทย)๑๗/๕๙/๙๔, ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๓๒/๒๒๔, ส.ํ
ม.(ไทย)๑๙/๑๐๔๙/๕๗๒, องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๑๕/๑๕๖, องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๐/
๕๕๔, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๙/๗๒, ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๕๔/๒๗, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๓๙/
๕๐๑, ข.ุพุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓๒/๗๑๕) 

พาราณสี, พระเจ้า  : กษตัรยิผ์ูป้กครองเมอืงพาราณส,ี  พระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในเมอืงพาราณสี
, กรุงพาราณสเีป็นเมอืงเก่าแก่ตัง้อยูม่าหลายชัว่อายคุน มผีูป้กครองผลดัเปลีย่น
หมนุเวยีนกนัไป สว่นมากเป็นการปกครองแบบราชาธปิไตย เรยีกผูป้กครองวา่ 
“พระเจ้าพาราณสี” หมายถงึ ผูเ้ป็นใหญ่หรอืมอีาํนาจสงูสดุในเมอืงพาราณส,ี  
ในกณัณมณุฑเปตวิตัถุ(เรือ่งนางเปรตผูถู้กสนุขักณัณเมณฑกดักนิเนื้อ) ระบุถงึ
การสนทนากนัระหวา่งพระเจา้กรุงพาราณสกีบันางเวมานิกเปรต เกีย่วกบัเรือ่ง



 

๓๖๓๔ 
 

 

การไดเ้สวยทัง้สขุและเสวยทัง้ทุกขใ์นวมิานของนางเวมานิกเป็นเพราะผลกรรม
อะไร (ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๓๔๘/๒๒๒) 

พาลกโลณการคาม, บา้น :บา้นชือ่พาลกโลณการคาม, หมูบ่า้นแหง่หนึ่งทีม่ชีือ่วา่ พาลกโลณ
การคาม, ในอุปักกเิลสสตูร(ว่าดว้ยอุปกเิลส)ระบวุา่ บา้นพาลกโลณการคาม เป็น
สถานทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ไปเยีย่มทา่นพระภคุเพือ่สอบถามความเป็นอยูแ่ละ
ความเจรญิกา้วหน้าในการปฏบิตัธิรรม ดงัขอ้ความระบุถงึตอนหนึ่งวา่ “พระผูม้ี
พระภาคประทบัยนืตรสัพระคาถาเหล่าน้ีแลว้ ไดเ้สดจ็เขา้ไปยงับา้นพาลกโลณ
การคาม สมยันัน้ ทา่นพระภคุพกัอยูท่ีบ่า้นพาลกโลณการคาม ไดเ้หน็พระผูม้ ี
พระภาคกาํลงัเสดจ็มาแต่ไกล จงึไดจ้ดัทีป่ระทบั ตัง้น้ําลา้งพระบาทไว.้....”,  ใน
อรรถกถาทา่นขยายความวา่ บา้นพาลกโลณการคาม ไดแ้ก่บา้นสว่ยของอุบาลี
คหบด,ี (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๘/๒๘๐, ม.อุ.อ.(ไทย)๓/๒๓๘/๒๐๓) 

พาลกโลณกคาม  : บา้นชือ่พาลกโลณคาม, หมูบ่า้นแหง่หนึ่งทีม่ชีือ่วา่ พาลกโลณคาม(บางแห่ง
เป็นพาลกโลณการคาม), ในพาลกโลณกคมนกถา(วา่ดว้ยการเสดจ็ไปพาลก
โลณกคาม) ระบุถงึหมูบ่า้นพาลกโลณกคามวา่เป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ไป
เยีย่มทา่นพระภคุเพือ่สอบถามความเป็นอยูแ่ละความเจรญิกา้วหน้าในการ
ปฏบิตัธิรรม ดงัมขีอ้ความระบุถงึตอนหนึ่งวา่ “สมยันัน้ ทา่นพระภคุพกัอยูท่ีพ่า
ลกโลณกคาม ทา่นพระภคุไดเ้หน็พระผูม้พีระภาคกาํลงัเสดจ็มาแต่ไกลจงึไดจ้ดั
ทีป่ระทบั ตัง้น้ําลา้งพระบาท ตัง่รองพระบาทกระเบือ้งเชด็พระบาท ไปตอ้นรบั
เสดจ็แลว้รบับาตรและจวีร.....”, ในอรรถกถามชัฌมินิกาย อุปรปัิณณาสก ์ ทา่น
ขยายความวา่ บา้นพาลกโลณกคาม ไดแ้ก่บา้นสว่ยของอุบาลคีหบด(ีว.ิม.(ไทย)
๕/๔๖๕/๓๕๕,๕/๔๖๕/๓๕๖,ม.อุ.อ.(ไทย)๓/๒๓๘/๒๐๓ ) 

พาลธรรม  : ธรรมของคนโง,่ ธรรมของคนพาล, ธรรมของคนชัว่, ขอ้ประพฤตปิฏบิตัขิองคน
ชัว่, พาลธรรมหรอืธรรมของคนโง ่ ทา่นกล่าวไวห้ลายหมวดเชน่ ทุจรติ ๓, 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นตน้, แต่ในอลคทัทปูมสตูร(ว่าดว้ยอุปมาดว้ยอสรพษิ) 
ตอนวา่ดว้ยอนตัตลกัษณะและในอภธิรรมปิฎก กถาวตัถุ ตอนวา่ดว้ยปุคคลกถา
(วา่ดว้ยบุคคล) พระพทุธเจา้ตรสัหมายถงึความเหน็ผดิ(มจิฉาทฏิฐ)ตามพระ
ดาํรสัทีต่รสัถามภกิษุทัง้หลายว่า “....ทฏิฐทิีว่า่ ‘นัน้โลก นัน้อตัตา เรานัน้ตาย
แลว้จกัเป็นผูเ้ทีย่ง ยัง่ยนืคงทีไ่ม่มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา จกัดาํรงอยู่
เทยีบเทา่สิง่คงทีอ่ยา่งนัน้’ น้ีมเิป็นพาลธรรม(ธรรมของคนโง)่ สมบูรณ์แบบละ
หรอื...” (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๔๔/๒๖๐, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๓๕/๑๐๕) 

พาลนักขตัตวตัถ ุ: เรื่องนกัษตัรของคนพาลพระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ 
คนพาลมปัีญญาทราม    ประกอบความประมาทอยูเ่สมอ สว่นบณัฑติผูม้ปัีญญา  



 

๓๖๓๕ 
 

 

รกัษาความไมป่ระมาทไว ้ เหมอืนคนรกัษาทรพัยอ์นัประเสรฐิ ฉะนัน้ ทา่น
ทัง้หลาย อยา่ประกอบความประมาท อยา่ประกอบความเชยชมยนิดใีนกามเลย
เพราะผูไ้มป่ระมาทแลว้    เพง่พนิิจอยู ่ ยอ่มไดร้บัความสุขอนัไพบลูย ์ (ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๒๖/๓๒) 

พาลปัณฑิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคนพาลและบณัฑติ ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 
 1.พาลปัณฑิตสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยคนพาลและบณัฑติ พระผูม้พีระภาคทรง

แสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบมอุีปมาอุปไมยแก่ภกิษุ
ทัง้หลาย  ณ  วดัพระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี  เขตกรุงสาวตัถ ี 
เพราะมพีระประสงคใ์หท้ราบลกัษณะของคนพาลและบณัฑติ  ผลวบิากของ
ความเป็นคนพาลและบณัฑติ   พระผูม้พีระภาคตรสัถงึลกัษณะของคนพาล  ๓  
ประการ  คอื  (๑) คนพาลชอบคดิแต่เรือ่งชัว่  อนัหมายถงึชอบคดิเพง่เลง็อยาก
ไดข้องของคนอื่น  ชอบคดิพยาบาทปองรา้ยคนอื่น  เหน็ผดิจากคลองธรรม (๒) 
คนพาลชอบพดูแต่เรือ่งชัว่  อนัหมายถงึชอบพดูเทจ็  ชอบพดูสอ่เสยีด  ชอบพดู
คาํหยาบ  ชอบพดูเพอ้เจอ้ (๓) คนพาลชอบทาํแต่กรรมชัว่  อนัหมายถงึชอบฆา่
สตัว ์  ชอบลกัทรพัย ์  ชอบประพฤตผิดิในกาม  เพราะเหตุนัน้  คนพาลจงึไดร้บั
ทุกขโทมนสัในปัจจุบนั  ๓  ประการ  คอื (๑) เมือ่คนอื่นพดูเรือ่งศลีธรรม  เขาก็
ย่อมเดอืดรอ้นเพราะคดิวา่  คนเหล่าน้ีวา่เรา (๒) เมือ่เหน็คนทาํผดิถูกลงโทษ  
เขากย็อ่มเดอืดรอ้นเพราะคดิวา่  หากเขารูว้า่เราทาํผดิ  เรากค็งจะโดนลงโทษ
เชน่นี้บา้ง (๓) ครัน้เมือ่หวลคดิวา่ตนเองไดท้าํแต่กรรมชัว่ ๆ ไมเ่คยทาํกรรมดี
เลย  กย็อ่มจะเดอืดรอ้นหนกั  ครัน้ตายแลว้กจ็ะไปเกดิในอบาย  ทคุต ิ  วนิิบาต  
นรก  เสวยทุกขเวทนามปีระการต่าง ๆ  เป็นตน้วา่ถูกนายนิรยบาลทาํ
กรรมกรณ์ดว้ยเครือ่งพนัธนาการ  ๕  อยา่งคอื  ตอกตะปเูหลก็รอ้นแดงทีม่อืทัง้  
๒  ทีเ่ทา้ทัง้  ๒  และทีก่ลางอก  ถงึขนาดนัน้เขากย็งัไมต่ายตราบเทา่ที่
บาปกรรมยงัไมส่ิน้สดุลง  นายนิรยบาลฉุดลากไปเอาขวานถาก  จบัเอาเทา้ขึน้
เอาศรีษะลง  จบัเทยีมรถแลว้ใหแ้ล่นกลบัไปกลบัมาบนพืน้อนัรอ้น  บงัคบัใหเ้ขา
ขึน้ลงภเูขาถ่านเพลงิลกูใหญ่ทีม่ไีฟลุกโชน จบัเอาเทา้ขึน้เอาศรีษะลงแลว้ทุม่ลง
ไปในหมอ้ทองแดงอนัรอ้นแดง  เขาเมือ่ถูกตม้จนตวัพองบางครัง้กล็อยขึน้  
บางครัง้กจ็มลง  ถงึขนาดนัน้เขากย็งัไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมยงัไมส่ิน้สดุลง 
ต่อเมือ่กาลผา่นไปเนิ่นนาน  เมื่อกลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์ขากจ็ะเกดิในตระกลู
ตํ่าๆ หรอืไมก่ไ็ปเกดิในภมูขิองสตัวด์ริจัฉาน  จากนัน้พระองคก์ไ็ดต้รสัถงึ
ลกัษณะของบณัฑติซึง่มนียัตรงกนัขา้ม เมื่อพระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้



 

๓๖๓๖ 
 

 

แลว้  ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๔๖/๒๙๐) 

 2.พาลปัณฑิตสตูร๒พระสตูรวา่ดว้ยคนพาลและบณัฑติ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ถงึกายของคนพาล
ถูกอวชิชาหุม้หอ่  ประกอบดว้ยตณัหา  คนพาลกไ็มส่ามารถละอวชิชาและ
ตณัหาได ้  ดงันัน้คนพาลจงึพน้จากทุกขไ์ม่ไดส้ว่นกายของบณัฑติแมถู้กอวชิชา
หุม้หอ่  ประกอบดว้ยตณัหา บณัฑติกส็ามารถละได ้  ดงันัน้บณัฑติจงึพน้จาก
ทุกขไ์ด ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๙/๓๒) 

พาลปถุชุน  : ชนผูม้ากไปดว้ยความโงเ่ขลา,  คนผูห้นาแน่นไปดว้ยความโงเ่ขลา(พาล-โง,่ ปุถุ-
มากหรอืหนาแน่น, ชน-คน,มนุษย)์,  ชนผูม้ากไปดว้ยลกัษณะของคนโงห่รอืคน
ชัว่), ในทางพระพทุธศาสนา แบ่งคนตามระดบัคุณธรรมออกเป็น ๔ ระดบั คอื 
(๑)อนัธพาลปถุุชน-คนมกีารทาํ พดู และคดิ ตามสญัชาตญาณ อยา่งสตัว ์ ไม่
สามารถควบคุมตนเองได ้กระทาํการต่าง ๆ ไปตามอาํนาจของ โลภ โกรธ หลง 
(๒) พาลปถุชุน คนผูย้งัมโีลภ โกรธ หลง แต่สามารถควบคมุตนไดบ้า้งใน
บางครัง้ (๓)กลัยาณปุถุชน คนผูท้ีล่ะอายชัว่ กลวับาป มศีลี ๕ มธีรรม ๕ เกอืบ
สมบรูณ์จนถงึขัน้สมบรูณ์ (๔) ระดบัอรยิบุคคล ผูท้ีฝึ่กฝนอบรมตนใหก้า้วหน้า
ดว้ยคุณธรรมสงูขึน้ไปตามลาํดบั ม ี ๔ ขัน้ ไดแ้ก่ โสดาบนั สกทาคามอีนาคมี
และพระอรหนัตส์ามารถ บรรเทาเบาบางความโลภ โกรธ หลง ไดม้ากขึน้ ๆ 
จนกระทัง่หมดไปโดยสิน้เชงิ (ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๔๙/๔๐๒, อภ.ิ(ไทย)๓๗/๓๓๔/
๓๐๓) 

พาลลกัษณะ  : ลกัษณะของคนพาล(คนโง,่คนชัว่), เครือ่งหมายของคนพาล,  สิง่บ่งชีว้า่เป็น
พาล, สญัลกัษณ์ของคนพาล, องคป์ระกอบของคนพาล, โดยความหมาย คาํวา่  
“พาลลกัษณะ” หมายถงึลกัษณะคนพาล มเีครือ่งบ่งชีใ้หเ้หน็ชดั ๓ ประการ คอื 
(๑)ทุจฺจนฺิตติจนฺิต-ีคดิแต่เรือ่งทีช่ ัว่ (๒)ทุพฺภาสติภาส-ีพดูแต่สิง่ทีช่ ัว่ (๓)ทุกฺกฎ
กมฺมการ-ีทาํแต่กรรมทีช่ ัว่ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๘/๕๒๘, ข.ุป.อ.(บาล)ี ๒/๔๘/๒๘๓) 

พาโลวาทชาดก : ชาดกวา่ดว้ยการโอวาทคนพาล มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ฤาษโีพธสิตัวถ์กู
กุฎุมพผีูห้น่ึงแกลง้ใหบ้รโิภคเน้ือสตัวแ์ลว้กล่าววา่ สมณะผูบ้รโิภคเนื้อสตัวท์ี่
บุคคลผูไ้มส่าํรวม ฆา่สตัวใ์หท้านยอ่มแปดเป้ือนบาปดว้ย แตท่า่นกลบัสอน
กุฎุมพวีา่ บุคคลผูไ้มส่าํรวมถงึจะฆา่บตุรภรรยาแลว้ ใหท้านกต็ามท ี  ผูม้ปัีญญา
บรโิภคอาหารนัน้กไ็มแ่ปดเป้ือนบาปเลย  บาปยอ่มไมม่แีก่ผูไ้มท่าํบาป (ข.ุชา.
ทุก.(ไทย)  ๒๗/๑๙๒/๑๑๗) 



 

๓๖๓๗ 
 

 

พาวรี, พราหมณ์  : พราหมณ์ชือ่วา่พาวร,ี  พาวรพีราหมณ์เป็นพราหมณ์ทีม่ชีือ่เสยีงคนหนึ่ง  
เกดิทีเ่มอืงสาวตัถ ี เคยรบัราชการเป็นปุโรหติของพระเจา้ปเสนทโิกศล ภายหลงั
ไดล้าบวชเป็นชฏลิตัง้สาํนกัอยูท่ีร่มิฝัง่แมน้ํ่าโคธาวร ี มผีูเ้ลื่อมใสและสมคัรเป็น
ศษิยจ์าํนวนมาก ครัง้หนึ่งเคยสง่ลกูศษิย ์ ๑๖ คน มอีชติมาณพเป็นหวัหน้าไป
ถามปัญหากบัพระพทุธเจา้ทีป่าสาณเจดยี ์ เพือ่ทดสอบความเป็นพระอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้  เมือ่พระพทุธเจา้ทรงวสิชันาปัญหาทัง้ ๑๖ ขอ้เสรจ็ มาณพ 
๑๕ คน(ยกเวน้ปิงคยิมาณพหลานของพราหมณ์พาวรผีูม้วัแต่ฟุ้งซ่านคดิถงึลุง) 
ไดบ้รรลุอรหตัตผล สว่นพราหมณ์พาวรไีดบ้รรลอุนาคามผีลจากการไดฟั้ง
คาํตอบของพระพทุธเจา้ทีล่กูศษิยก์ลบัไปอธบิายใหฟั้ง, บรรดาลกูศษิย ์ ๑๖ คน 
มเีพยีงพระโมฆราชเป็นเลศิทางดา้นทรงจวีรเศรา้หมอง  (ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๙๘๓/
๗๓๕, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๔๙/๒๘๖) 

พาเวรชุาดก  :  ชาดกวา่ดว้ยความเสือ่มลาภของกาในแควน้พาเวร ุ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ 
พญานกยงูโพธสิตัว ์ เพราะไดร้บัการฝึกมาดจีงึแสดงการราํแพนหางและขนั
อยา่งไพเราะทาํใหไ้ดล้าภสกัการะมากกวา่กาทีเ่คยไดล้าภมากอยูก่่อน  
พระพทุธเจา้ทรงแสดงเหตทุีก่าเสือ่มลาภและนกยงูไดล้าภมากกวา่วา่ เพราะยงั
ไมเ่หน็นกยงูทีม่หีงอนสวยงาม มเีสยีงไพเราะชาวแควน้พาเวรุจงึพากนัเอาเน้ือ
และผลไมบ้ชูากาต่อเมือ่ไดน้กยงูสวยงามมาแลว้กาจงึเสือ่มลาภ  ทรง
เปรยีบเทยีบกบัพระองคว์า่ ตราบใดพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นธรรมราชาผูท้าํโลกให้
สวา่งยงัไมอุ่บตัขิึน้ตราบนัน้ประชาชนกพ็ากนับชูาสมณพราหมณ์เหล่าอื่น
จาํนวนมาก  แต่เมือ่พระพทุธเจา้ผูม้พีระสรุเสยีงไพเราะทรงแสดงธรรมเมือ่นัน้
ลาถสกัการะของพวกเดยีรถยีก์เ็สือ่มไป (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๕๓/๑๘๘) 

พาหนปราสาท  :ปราสาทชือ่พาหนะ, พระราชวงัชือ่พาหนะ, (ปราสาท หมายถงึเรอืนมยีอดเป็น
ชัน้สาํหรบัเป็นทีป่ระทบัของพระราชา),ในปทุมตุตรพทุธวงศ(์ว่าดว้ยพระประวตัิ
ของพระปทุมตุตรพทุธเจา้) ไดร้ะบุถงึพาหนปราสาทวา่ เป็นหนึ่งในปราสาท ๓ 
หลงัทีท่รงประทบัขณะยงัทรงเป็นฆราวาส ดงัขอ้ความมปีรากฏวา่ “พระองคท์รง
ครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั คอืนารปีราสาท พาหน
ปราสาท และยสวดปีราสาท...”(ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๒๐/๖๔๓) 

พาหนัตะ  : สดุแขน(ผา้ทีอ่ยูส่ว่นสดุของแขน), ปลายพาดบนแขน(ปลายผา้พาดบนแขน), ใน
ทีน้ี่ ทา่นหมายถงึ ผา้ทีเ่รยีกชือ่วา่พาหนัตะ, ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่  ผา้
พาหนัตะ คอืผา้ทัง้ ๒ ดา้น(ของจวีร)ทีภ่กิษุเมือ่หม่จวีรขนาดพอด ี จะมว้นมา
พาดไวบ้นแขน หนัหน้าออกทางดา้นนอก,(ว.ิม.(ไทย)๕/๓๔๕/๒๑๔,  ว.ิม.อ.
(ไทย)๓/๓๔๕/๒๗๒) 



 

๓๖๓๘ 
 

 

พาหิติกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการถวายผา้พาหติกิา ชือ่สตูรนี้ตัง้ตามชือ่ผา้ชนิดหน่ึงทีพ่ระเจา้
อชาตศตัรเูวเทหบิุตร  กษตัรยิผ์ูค้รองแควน้มคธ  ทลูถวายพระเจา้ปเสนทโิกศล  
ทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลทรงถวายแก่ทา่นพระอานนท ์  มลีกัษณะเป็นการสนทนา
ธรรมแบบถาม-ตอบ  ทา่นพระอานนทแ์สดงแก่พระเจา้ปเสนทโิกศล  กษตัรยิผ์ู้
ครองแควน้โกศลพระเจา้ปเสนทโิกศล ตรสัถามท่านพระอานนทว์า่พระผูม้พีระ
ภาคทรงประพฤต ิ ทางกาย  วาจา  ใจ  ทีผู่รู้ต้เิตยีนหรอืไม ่ พระเถระถวายพระ
พรวา่  ไมท่รงประพฤตติรสัถามวา่  ความประพฤตทิางกาย  วาจา  ใจ  ทีผู่รู้ต้ ิ
เตยีนเป็นอยา่งไร  ถวายพระพรวา่  ความประพฤตทิีเ่ป็นอกุศล 

  ตรสัถามวา่  ความประพฤตทิีเ่ป็นอกุศล  เป็นอยา่งไร  ถวายพระพรวา่  
ความประพฤตทิีม่โีทษ 

  ตรสัถามวา่  ความประพฤตทิีม่โีทษ เป็นอย่างไร ถวายพระพรวา่  ความ
ประพฤตทิีม่คีวามเบยีดเบยีน 

  ตรสัถามวา่  ความประพฤตทิีม่คีวามเบยีดเบยีน  เป็นอยา่งไร  ถวายพระ
พรวา่  ความประพฤตทิีม่ทุีกขเ์ป็นผล 

  ตรสัถามวา่  ความประพฤตทิีม่ทีุกขเ์ป็นผล เป็นอยา่งไร  ถวายพระพรวา่  
ความประพฤตทิีเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง  ผูอ้ื่น  หรอืทัง้  ๒  ฝ่าย  ซึง่ทาํ
ใหอ้กุศลธรรมเจรญิ  กุศลธรรมเสือ่ม  ความประพฤตเิชน่นี้  ผูรู้ต้เิตยีน 

  ตรสัถามวา่พระผูม้พีระภาคทรงสรรเสรญิการละอกุศลธรรมทุกอยา่งหรอื  
ถวายพระพรวา่  ทรงละอกุศลธรรมไดทุ้กอยา่ง  ทรงประกอบดว้ยกุศลธรรม  
(มใิชแ่คท่รงสรรเสรญิเท่านัน้) 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลไดต้รสัถามถงึความประพฤตทิีผู่รู้ไ้มต่เิตยีนซึง่มนียั
ตรงกนัขา้ม  เมือ่พระเถระแสดงธรรมจบ  พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงถวายผา้พาหิ
ตกิาแก่ทา่นพระอานนท ์พระเถระไดนํ้าไปถวายแดพ่ระผูม้พีระภาค (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๕๘/๔๔๒) 

พาหิยชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยศลิปะของหญงิสาวบา้นนอก มเีน้ือความอธบิายไวว้า่อํามาตย์
โพธสิตัวข์องพระเจา้พรหมทตั ยกเหตุผลกราบทลูพระราชาเรือ่งการเรยีนศลิปะ
วา่ควรเรยีนทกุอยา่งเพราะแมห้ญงิสาวบา้นนอกเรยีนกริยิาเอยีงอายยงัทาํให้
พระราชาพอพระทยัไดพ้ระราชทานตาํแหน่งอคัรมเหสใีห ้  พระราชากย็อมรบั  
เพราะหญงิคนนัน้คอืพระมเหสผีูอ้ว้นทว้นสมบรูณ์ของพระองคน์ัน้เอง (ข.ุชา.เอ
กก.(ไทย) ๒๗/๑๐๘/๔๔) 

พาหิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพาหยิเถระ  มเีนื้อความอธบิายไวว้่า ในอดตีชาติ
กปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดท้าํสกัการบชูาแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ 
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และไดต้ัง้ความปรารถนาวา่ ขอใหไ้ดเ้ป็นสาวกผูเ้ลศิกวา่ภกิษุทัง้หลาย ผูต้รสัรู้
เรว็พลนั ของพระพุทธเจา้พระองคใ์ดพระองคห์น่ึงในกาลภายหน้า เพราะผล 
แหง่กรรมนัน้ ทา่นเวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่นภพน้อยภพใหญ่หลายแสนชาต ิ ใน
ชาต ิสดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๗๘/
๒๖๒) 

พาหิยทารจุีริยเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระพาหยิทารุจรียิเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ีแก่
ภกิษุทัง้หลายดงันี้วา่ คาถาทีม่ปีระโยชน์คาถาเดยีว  ทีค่นฟังแลว้สงบระงบัได ้
ย่อมดกีวา่คาถาทีไ่รป้ระโยชน์ตัง้  ๑,๐๐๐  คาถา (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๑/๖๑) 

พาหิยทารจุีริยะ, ภิกษุ, พระ : พระชือ่พาหยิทารุจรียิะ, ภกิษุชือ่พาหยิทารุจรียิะ, พระพาหยิทา
รุจรียิะ เป็นหนึ่งในอสตีมิหาสาวก ๘๐ องค ์ เป็นเลศิทางดา้นขปิปาภญิญา(ผูรู้้
แจง้ไดเ้รว็) ไดส้ ัง่สมบุญบารมมีาตัง้แต่สมยัพระปทุมตุรพทุธเจา้, ทา่นเกดิใน
ตระกลูพอ่คา้(วรรณะแพศย)์ มชีือ่เดมิวา่ "พาหิยะ"  เพราะเกดิในพาหยิรฐั  แต่ที่
มคีาํวา่ "ทารจุีริยะ"  ต่อทา้ยนัน้ เน่ืองจากวนัหนึ่ง ตอนเป็นฆราวาสเขาเดนิทาง
ไปคา้ขายทางทะเล เรอืตอ้งพายอุบัปางลง คนในเรอืตายหมด ยกเวน้พาหยิะ 
เกาะแผน่กระดานลอยตวัเขา้ฝัง่ได ้แต่เสือ้ผา้ถูกน้ําซดัไปหมด ดว้ยความละอาย
จงึหกักา้นไมเ้อาเปลอืกมาพนักาย ทาํเป็นเครือ่งนุ่งหม่ปกปิดรา่งกาย จงึไดช้ือ่
ใหมว่า่ "พาหยิทารุจรียิะ" เพราะนุ่งผา้ทาํดว้ยทอ่นไม,้ การนุ่งผา้แปลกๆ ทาํให้
คนจาํพวกหนึ่งเลื่อมใสศรทัธาเพราะเขา้ใจวา่เขาเป็นพระอรหนัตแ์ละเมือ่มคีน
เลื่อมใสมากขึน้ ทาํใหเ้ขาเองกส็าํคญัตนเชน่นัน้ ต่อมา มเีพือ่นสหธรรมกิทีไ่ป
เกดิในพรหมโลกลงมาเตอืนสตใิหรู้ต้วัวา่เขาไมใ่ชพ่ระอรหนัตแ์ละแนะนําใหไ้ป
เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ทีก่รุงสาวตัถ ีทา่นบรรลุพระอรหตัพรอ้มปฏสิมัภทิา ๔ ขณะ
ฟังธรรมจากพระพทุธเจา้ ทัง้ทีย่งัไม่ไดอุ้ปสมบทเลย ถูกแมโ่คขวดิเสยีชวีติขณะ
ออกแสวงหาบาตรและจวีรดว้ยอาํนาจบุรพกรรมทีท่าํกบัหญงิโสเภณีนางหนึ่งใน
อดตีชาต ิ (ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๘๙/๘๘, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๘๑/๒๓๕, องฺ.เอกก.(ไทย)
๒๐/๒๑๖/๒๘) 

พาหิยสตูร๑ :   พระสตูรวา่ดว้ยพระพาหยิะ  ม ี๓ สตูร ต่างกนัทีเ่น้ือหาสาระ กล่าวคอื   
 1.พาหิยสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยพระพาหยิะ   ทา่นพระพาหยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี

พระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดท้ลูถามปัญหาและพระผูม้พีระภาค
ตรสัตอบโดยนยัแหง่สงัขติตธมัมสตูรในวรรคน้ี  ซึง่ทา่นพระพาหยิะชืน่ชมยนิดี
พระภาษติของพระองค ์ แลว้หลกีออกไปอยูค่นเดยีว  ไมป่ระมาท  มคีวามเพยีร  
ไมน่านนกักไ็ดท้าํใหแ้จง้ซึง่อรหตัตผล  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๙/๘๘) 
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 2.พาหิยสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยพระพาหยิะ พระผูม้พีระภาคตรสักบัทา่นพระ
พาหยิะวา่  เบือ้งตน้  เธอควรรกัษาศลีใหบ้รสิทุธิ ์ ทาํความเหน็ใหต้รงแลว้เจรญิ
สตปัิฏฐาน  ๔  อนัจะเป็นเหตุใหเ้จรญิในกุศลธรรม  ไมม่คีวามเสือ่ม  (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๓๘๑/๒๓๖) 

 3.พาหิยสูตร๓ พระสตูรว่าดว้ยพระพาหยิเถระ ท่านพระพาหยิะทลูขอใหพ้ระผูม้ี
พระภาค ทรงแสดงธรรมโดยย่อเพื่อหลกีออกไปอยู่คนเดยีว พระผูม้พีระภาคจงึ
ทรงแสดงธรรมว่า  พาหยิะ เพราะเหตุนัน้  เธอพงึศกึษาอย่างน้ีว่าเมื่อเหน็รูปก็
สกัแต่ว่าเหน็  เมื่อฟังเสยีงกส็กัแต่ว่าฟัง    เมื่อรบัรูอ้ารมณ์ที่ได้รบัรูก้็สกัแต่ว่า
รบัรู ้เมื่อรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้กส็กัแต่ว่ารูแ้จง้ พาหยิะ เธอพงึรกัษาอย่างนี้แล 
เมื่อใดเธอเมื่อเหน็รูปกส็กัแต่ว่าเหน็ เมื่อฟังเสยีงกส็กัแต่ว่าฟัง  เมื่อรบัรูอ้ารมณ์ 
ทีไ่ดร้บัรูก้ส็กัแต่วา่รบัรู ้   เมื่อรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้กส็กัแต่ว่ารูแ้จง้    เมื่อนัน้ 
เธอกจ็ะไม่ม ีเมื่อใด เธอไม่ม ี เมื่อนัน้ เธอกจ็ะไม่ยดึตดิในสิง่นัน้ เมื่อใด เธอไม่
ยดึตดิในสิง่นัน้ เมือ่นัน้ เธอจกัไม่มใีนโลกนี้    ไมม่ใีนโลกอื่น ไมม่ใีนระหวา่งโลก
ทัง้สอง  น้ีเป็นที่สุดแห่งทุกข ์ ลําดบันัน้ ด้วยพระธรรมเทศนาย่อน้ีของพระผู้มี
พระภาค  จติของพาหยิะทารุจรียิะจงึหลุดพน้จากอาสวะทัง้หลาย  เพราะไม่ถอื
มัน่  ครัน้พระผู้มพีระภาคตรสัสอนพาหยิะ ทารุจรียิะด้วยพระโอวาทโดยย่อน้ี
แลว้กเ็สดจ็จากไป เมื่อพระผูม้พีระภาคเสดจ็จากไปไม่นาน    โคแม่ลูกอ่อนได้
ขวดิพาหยิะ  ทารุจรียิะจนลม้ลงเสยีชวีติ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปบณิฑบาตใน
กรุงสาวตัถ ี   เสดจ็กลบัจากบณิฑบาตหลงัจากเสวยพระกระยาหารเสรจ็แล้ว 
เสดจ็ออกจากพระนครพรอ้มกบัภกิษุจํานวนมากได้ทอดพระเนตรเหน็พาหยิะ 
ทารุจรียิะเสยีชวีติแลว้ จงึรบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เธอ
ทัง้หลายจงช่วยกนัยกร่างพาหยิะทารุจรียิะขึน้วางบนเตยีงแลว้นําไปเผา และจง
ทําสถูปไว้ เพื่อนพรหมจารีของเธอทัง้หลายเสียชีวิตแล้ว ภิกษุทัง้หลาย
ดําเนินการรบัสัง่แลว้  ต่อมา พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  พาหยิะ  ทารุจรียิะเป็นผู้
ดําเนินชีวติด้วยปัญญา  ดําเนินตามธรรมที่สมควรแก่ธรรม  ทัง้ไม่ทําให้เรา
ลําบาก  เพราะเหตุแห่งการแสดงธรรม   ภิกษุทัง้หลาย  พาหิยะ ทารุจีรยิะ
ปรนิิพพานแลว้  (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๓) 

พาหิยะ ทารจุีริยะ, บรุษุ : นายพาหยิะ(ทารุจรียิะ), ผูช้ายชือ่พาหยิะ(ทารุจรียิะ), บุรุษชือ่พาหยิ
ทารุจรียิะ มอีาชพีคา้ขาย(วรรณะแพศย)์ วนัหนึ่งออกคา้ขายทางทะเล เรอืต้อง
พายอุบัปางลง คนในเรอืตายหมด ยกเวน้เขา เกาะแผน่กระดานลอยตวัถงึฝัง่ท่า
สุปปารกะแต่เสื้อผา้ถูกน้ําพดัหายไปหมดด้วยความละอายจงึหกัก้านไม้มาทํา
เป็นเครื่องนุ่งห่มเที่ยวออกขอทานเขากิน การนุ่งผ้าแปลกๆ ทําให้คนจํานวน
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หน่ึงเลื่อมใสศรทัธาและเขา้ใจผดิคดิวา่เขาเป็นพระอรหนัตพ์ากนันําสิง่ของต่างๆ 
มาให ้ทําใหเ้ขาเองกส็าํคญัตนผดิว่าเป็นพระอรหนัต์เช่นกนั จงึตัง้สาํนักอยู่ทีท่่า
สุปปารกะ ต่อมามผีูม้าเตอืนสตใิหรู้ต้วัและแนะนําใหไ้ปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ เขา
ฟังธรรมแลว้ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัตข์ณะทีย่งัไม่ไดอุ้ปสมบทเลย และถูกแม่โค
ขวดิตาย(นิพพาน)ขณะเที่ยวแสวงหาบาตรและจวีรด้วยอํานาจกรรมเก่า, ใน
อรรถกถา ท่านขยายความว่า ทีช่ื่อว่า พาหิยะ เพราะเกดิในแควน้พาหยิะ ทีช่ื่อ
ว่า ทารจุีริยะ เพราะเป็นผูนุ่้งผา้เปลอืกไม,้ บุรุษพาหยิทารุจรียิะนี้เคยตัง้ความ
ปรารถนาว่าขอให้ตรสัรู้เร็วพลนั ในศาสนาของพระปทุมุตตรสมัมาสมัพุทธ
เจา้  (ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๑๐/๑๘๓, ข.ุอุ.อ.(ไทย)๑๐/๓๔) 

พาหิยะ, สทัธิวิหาริก  : สทัธวิหิารกิชือ่พาหยิะ, ลกูศษิยช์ื่อพาหยิะ, ในสงัฆเภทสตูร(วา่ดว้ย
ภกิษุผูท้าํลายสงฆ)์ ระบวุา่ พระพาหยิะเป็นสทัธวิหิารกิ(ลกูศษิย)์ของทา่นพระ
อนุรุทธะ เป็นมจิฉาทฏิฐมิุง่ทาํลายสงฆเ์พราะเหน็แก่ประโยชน์ ๔ ประการมเีหน็
แก่ลาภสกัการะเป็นตน้ จงึเกดิอธกิรณ์ขึน้ในทา่มกลางสงฆ ์ ดงัขอ้ความทีพ่ระ
อานนทก์ราบทลูพระพทุธองคต์อนหนึ่งวา่".....ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิอธกิรณ์นัน้
จะระงบัแตท่ี ่
ไหน สทัธิวิหาริกชื่อวา่พาหิยะของทา่นพระอนุรุทธะมุง่จะทาํลายสงฆฝ่์าย
เดยีว เมือ่พระพาหิยะยงัยนืยนัอยูอ่ยา่งนัน้ ทา่นพระอนุรุทธะกย็งัไมพ่ดูอะไรสกั
คาํเดยีว” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๓/๓๕๙) 

พาหิรทุกขฉันทาทิสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยการละฉนัทะเป็นตน้ในอายตนะภายนอกทีเ่ป็นทกุข ์
 พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร  ๓  สตูร
กบัภกิษุทัง้หลายวา่  สิง่เหล่าน้ี  คอื  อายตนะภายนอก  ๖  ลว้นเป็นทุกข ์ เธอ
ทัง้หลายพงึละฉนัทะ  ราคะและฉนัทราคะ  ในสิง่เหล่านัน้  มเีน้ือหาสาระ
เหมอืนกนักบัพาหริานิจจฉนัทาทสิตูร (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๘๐-๑๘๒/๒๐๕) 

พาหิรทุกขสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกเป็นทุกข ์ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ 
ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อายตนะภายนอก  ๖  เป็นทุกข ์ 
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๕/๕) 

พาหิรทุกขเหตสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุเกดิแหง่อายตนะภายนอกเป็นทุกข ์ พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายมเีน้ือหาสาระทัง้หมด
เหมอืนกนักบัอชัฌตัตทุกขเหตุสตูรในวรรคนี้ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่  
อายตนะภายใน  ๖  เป็นคาํวา่  อายตนะภายนอก  ๖ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔๔/
๑๗๗) 



 

๓๖๔๒ 
 

 

พาหิรทุกขาตีตานาคตสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกทัง้ทีเ่ป็นอดตีและ
อนาคตเป็นทกุข ์ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อายตนะภายนอก ๖  ทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็น
ทุกข ์  เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคนี้ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑/๙) 

พาหิรธาตนุานัตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความต่างแหง่ธาตุภายนอก  พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั  ไดท้รงแสดงความต่างแหง่ธาตุภายนอกวา่  ความ
ต่างแหง่ธาตุภายนอก ไดแ้ก่รปูธาตุ  สทัทธาตุ  คนัธธาตุ รสธาต ุโผฏฐพัพธาตุ 
ธมัมธาตุ(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๙๐/๑๗๓) 

พาหิรนันทิกขยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่ความเพลดิเพลนิในอายตนะภายนอก
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  
ภกิษุผูเ้หน็อายตนะภายนอก  ๖  ทีไ่มเ่ทีย่งวา่ไมเ่ทีย่ง  ความเหน็ของภกิษุนัน้
เป็นสมัมาทฏิฐ ิ  เมือ่เหน็ชอบยอ่มเบื่อหน่าย  เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้
ราคะ  เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ  เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและ
ราคะ  เราจงึเรยีกวา่  เป็นผูม้จีติหลุดพน้ดแีลว้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๗/๑๙๓) 

พาหิยะ,พระ  : ภกิษุชือ่พาหยิะ,  พระเถระชือ่พาหยิะ, ในพาหยิเถราปทาน(ประวตัใินอดตีชาติ
ของพระพาหยิเถระ) พระพาหยิเถระ(ทารุจรียิะ) ไดก้ล่าวถงึอดตีชาตขิองตนวา่
ไดเ้คยสัง่สมบญุบารมใีนสมยัพระปทุมตุตรพทุธเจา้ และไดร้บัการพยากรณ์วา่
ในสมยัพระสมณโคดมพุทธเจา้จกัมชีือ่วา่พาหยิะและไดฟั้งธรรมสาํเรจ็เป็นพระ
อรหนัตข์ปิปาภญิญา(รูแ้จง้ไดเ้รว็) ตามปทุมตุตรพทุธพยากรณ์ทีร่ะบุถงึตอน
หน่ึงวา่  "....(ในอนาคต จกัมพีระมหาวรีะพระนามวา่โคดม) เขาจกัมนีามวา่พาหิ
ยะ เป็นธรรมทายาท เป็นโอรสทีธ่รรมเนรมติ จกัเป็นสาวกของพระศาสดา
พระองคน์ัน้..." (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๘๕/๒๖๓,๓๓/๑๙๐/๒๖๓) 

พาหิรผสัสนานัตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความต่างแหง่ผสัสะเพราะอาศยัธาตุภายนอก พระผู้
มพีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั  ไดท้รงแสดงความตา่งแหง่ผสัสะ
เพราะอาศยัธาตุภายนอกวา่ รปูสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศยัรปูธาตุ  รปูสงักปัปะ
เกดิขึน้เพราะอาศยัรปูสญัญา รปูสมัผสัเกดิขึน้เพราะอาศยัรปูสงักปัปะ  รปู
สมัผสัสชาเวทนาเกดิขึน้เพราะอาศยัรปูสมัผสั  รปูฉนัทะเกดิขึน้เพราะอาศยัรปู
สมัผสัสชาเวทนา  รปูปรฬิาหะเกดิขึน้เพราะอาศยัรปูฉนัทะ  รปูปรเิยสนาเกดิขึน้
เพราะอาศยัรปูปรฬิาหะ  รปูลาภะเกดิขึน้เพราะอาศยัรปูปรเิยสนา  แมส้ทัท
สญัญา  คนัธสญัญา  รสสญัญา  โผฏฐพัพสญัญาและธมัมสญัญากเ็กดิโดย
อาการอยา่งเดยีวกนั (ส.ํนิ.(ไทย)  ๑๖/๙๓/๑๗๖) 



 

๓๖๔๓ 
 

 

พาหิรผสัสนานัตตสตูร (ทุติย) :พระสตูรวา่ดว้ยความต่างแหง่ผสัสะเพราะอาศยัธาตุภายนอก 
(สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั  ไดท้รงแสดง
ความต่างแหง่ผสัสะเพราะอาศยัธาตุภายนอกโดยนยัเดยีวกนักบัพาหริผสัส
นานตัตสตูร(สตูรที ่  ๙)  ต่างแต่ทรงแสดงธรรมทีไ่มเ่กดิขึน้เพราะอาศยัธาตุ
ภายนอก  เชน่  ธมัมสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศยัธมัมธาตุ  ธมัมสงักปัปะเกดิขึน้
เพราะอาศยัธมัมสญัญา  ธมัมลาภะเกดิขึน้เพราะอาศยัธมัมปรเิยสนา ธมัมปริ
เยสนาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศยัธมัมลาภะ  ธมัมปรฬิาหะไม่เกดิขึน้เพราะ
อาศยัธมัมปรเิยสนา ธมัมฉนัทะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศยัธมัมปรฬิาหะ  ธมัม
สมัผสัสชาเวทนาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศยัธมัมฉนัทะ  ธมัมสมัผสัสะไมเ่กดิขึน้
เพราะอาศยัธมัมสมัผสัสชาเวทนา  ธมัมสงักปัปะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศยัธมัม
สมัผสัสะ  ธมัมสญัญาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศยัธมัมสงักปัปะ  ธมัมธาตุไมเ่กดิขึน้
เพราะอาศยัธมัมสญัญา  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๙๔/๑๗๘)  

พาหิรอนิจจนันทิกขยสตูร  :  พระสตูรวา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่ความเพลดิเพลนิใน
อายตนะภายนอกทีไ่มเ่ทีย่ง   พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชต 
วนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายจงมนสกิารอายตนะภายนอก  ๖  
โดยแยบคายและจงพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งแหง่อายตนะภายนอก  ๖  ตาม
ความเป็นจรงิ  เมือ่ทาํไดเ้ชน่นัน้  ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นอายตนะภายนอก  ๖  
เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ  เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ  
เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและราคะ  เราจงึเรยีกวา่  จติหลดุพน้ดแีลว้ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๙/๑๙๕) 

พาหิรงัคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุภายนอกใหโ้พชฌงคเ์กดิ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  เราไมท่รงพจิารณาเหน็เหตุอืน่แมอ้ยา่งหน่ึงอนัเป็นเหตุภายนอกที่
ทาํใหโ้พชฌงค ์ ๗  เกดิขึน้  เหมอืนกลัยาณมติตตา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๑/๑๖๐) 

พาหิราตีตาทิทุกขสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นทุกข ์ พระผู้
มพีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร  ๓  สตูรกบัภกิษุ
ทัง้หลายมเีนื้อหาสาระเหมอืนกนักบัสตูรที ่  ๑๙–๒๑  ในวรรคนี้  ต่างกนัเพยีง
เปลีย่นจากคาํวา่  อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตี  อนาคตและปัจจุบนัลว้นไม่
เทีย่ง  เป็นคาํวา่  อายตนะภายนอก ๖ ทีเ่ป็นอดตี  อนาคตและปัจจุบนัลว้นเป็น
ทุกข ์(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๙๘-๒๐๐/๒๐๘) 

พาหิราตีตาทิยทนัตตสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้
เป็นอนตัตา  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร  
๓  สตูรกบัภกิษุทัง้หลาย  ซึง่มเีน้ือหาสาระเชน่เดยีวกนักบัสตูรที ่ ๓๗–๓๙  ใน



 

๓๖๔๔ 
 

 

วรรคนี้  ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํว่า  อายตนะภายใน  ๖  ทีเ่ป็นอดตี  อนาคต
และปัจจุบนัลว้นไมเ่ทีย่ง  เป็นคาํวา่  อายตนะภายนอก  ๖  ทีเ่ป็นอดตี  อนาคต
และปัจจุบนัลว้นเป็นอนตัตา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๑๙-๒๒๑๒๑๓) 

พาหิราตีตาทิยทนิจจสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้ไม่
เทีย่ง พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร  ๓  
สตูรกบัภกิษุทัง้หลาย  ซึง่มเีน้ือหาสาระเชน่เดยีวกนักบัสตูรที ่  ๓๗–๓๙  ใน
วรรคนี้  ตา่งกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่อายตนะภายใน  ๖  ทีเ่ป็นอดตี  อนาคต
และปัจจุบนัลว้นไมเ่ทีย่ง  เป็นคาํวา่  อายตนะภายนอก  ๖  ทีเ่ป็นอดตี  อนาคต
และปัจจุบนัลว้นไมเ่ทีย่ง (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๑๓-๒๑๕/๒๑๒) 

พาหิราตีตาทิยงัทุกขสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้
เป็นทุกข ์  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร  ๓  
สตูรกบัภกิษุทัง้หลาย  ซึง่มเีน้ือหาสาระเชน่เดยีวกนักบัสตูรที ่  ๓๗–๓๙  ใน
วรรคนี้  ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํว่า  อายตนะภายใน  ๖  ทีเ่ป็นอดตี  อนาคต
และปัจจุบนัลว้นไมเ่ทีย่ง  เป็นคาํวา่  อายตนะภายนอก  ๖  ทีเ่ป็นอดตี  อนาคต
และปัจจุบนัลว้นเป็นทุกข ์(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๑๖-๒๑๘/๒๑๒) 

พาหิราตีตาทิอนัตตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นอนตัตา  
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายมี
เนื้อหาสาระเหมอืนกนักบัสตูรที ่  ๑๙–๒๑  ในวรรคนี้  ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจาก
คาํวา่  อายตนะภายใน  ๖ ทีเ่ป็นอดตี  อนาคตและปัจจุบนัลว้นไมเ่ทีย่ง  เป็นคาํ
วา่  อายตนะภายนอก  ๖  ทีเ่ป็นอดตี  อนาคตและปัจจุบนัลว้นเป็นอนตัตา 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๐๑-๒๐๓/๒๐๙) 

พาหิราตีตาทิอนิจจสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้ไมเ่ทีย่ง  พระ
ผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร  ๓  สตูรกบัภกิษุ
ทัง้หลายมเีนื้อหาสาระเหมอืนกนักบัสตูรที ่  ๑๙–๒๑  ในวรรคนี้  ต่างกนัเพยีง
เปลีย่นจากคาํวา่  อายตนะภายใน๖  ทีเ่ป็นอดตี  อนาคตและปัจจุบนัลว้นไม่
เทีย่ง  เป็นคาํว่า  อายตนะภายนอก  ๖  ทีเ่ป็นอดตี  อนาคตและปัจจุบนัลว้นไม่
เทีย่ง  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๙๕-๑๙๗/๒๐๘) 

พาหิรานัตตฉันทาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการละฉนัทะเป็นตน้ในอายตนะภายนอกทีเ่ป็น
อนตัตา  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร  ๓  
สตูรกบัภกิษุทัง้หลายมเีนื้อหาสาระเหมอืนกนักบัพาหริานิจจฉนัทาทสิตูรที ่ 
๑๐–๑๒  ในวรรคนี้  ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่  ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่  
ลว้นเป็นอนตัตา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๘๓-๑๘๕/๒๐๖) 



 

๓๖๔๕ 
 

 

พาหิรานัตตสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกเป็นอนตัตา พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อายตนะภายนอก  ๖  
เป็นอนตัตา  เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรค
น้ี   (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖/๕) 

พาหิรานัตตเหตสุตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยเหตุเกดิแหง่อายตนะภายนอกเป็นอนตัตา พระผูม้พีระ
ภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายมเีน้ือหาสาระ
ทัง้หมดเหมอืนกนักบัอชัฌตัตานตัตเหตสุตูรในวรรคน้ีต่างกนัเพยีงเปลีย่นจาก
คาํวา่  อายตนะภายใน ๖  เป็นคาํวา่  อายตนะภายนอก  ๖ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๔๕/๑๗๘) 

พาหิรานัตตาตีตานาคตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกทัง้ทีเ่ป็นอดตีและ
อนาคตเป็นอนตัตา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายนอก  ๖  ทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นอนตัตา  
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๒/๙) 

พาหิรานิจจฉันทาทิสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยการละฉนัทะเป็นตน้ในอายตนะภายนอกทีไ่มเ่ทีย่ง  
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร  ๓  สตูรกบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  สิง่เหล่าน้ี  คอื  อายตนะภายนอก  ๖  ลว้นไมเ่ทีย่ง  เธอ
ทัง้หลายพงึละฉนัทะ  ราคะและฉนัทราคะ  ในสิง่เหล่านัน้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๗๗-๑๗๙/๒๐๔) 

พาหิรานิจจสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อายตนะภายนอก  ๖  คอื  รปู  
เสยีง  กลิน่  รส  โผฏฐพัพะและธรรมารมณ์ ไมเ่ทีย่ง เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึ
ทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคนี้  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔/๔) 

พาหิรานิจจเหตสุตูร :พระสตูรวา่ดว้ยเหตุเกดิแหง่อายตนะภายนอกไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายมเีน้ือหาสาระทัง้หมด
เหมอืนกนักบัอชัฌตัตอนิจจเหตุสตูรในวรรคนี้  ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่  
อายตนะภายใน  ๖  เป็นคาํวา่  อายตนะภายนอก  ๖ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔๓/
๑๗๗) 

พาหิรานิจจาตีตานาคตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกทัง้ทีเ่ป็นอดตีและ
อนาคตไมเ่ทีย่ง   พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อายตนะภายนอก ๖  ทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตไม่



 

๓๖๔๖ 
 

 

เทีย่ง  เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคนี้  
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐/๘) 

พาหิรายตนทุกขสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกเป็นทุกข ์ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อายตนะภายนอก  ๖  
เป็นทุกข ์  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้  เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบ
โดยนยัแหง่พาหริายตนอนิจจสตูรในวรรคน้ี  ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่  
ลว้นไมเ่ทีย่ง  เป็นคาํวา่  ลว้นเป็นทุกข ์(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๖/๒๑๕) 

พาหิรายตนปริชานนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการกาํหนดรูอ้ายตนะภายนอก พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ บุคคลเมือ่ยงัไมรู่้
ยิง่ ไมก่าํหนดรู ้  ไมค่ลายกาํหนดัและไมล่ะอายตนะภายนอก ๖  จดัวา่เป็นผูไ้ม่
ควรสิน้ทุกข ์ สว่นบุคคลเมือ่รูย้ ิง่เป็นตน้  เป็นผูค้วรสิน้ทุกข ์

  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๒/๑๒๕) 
พาหิรายตนอนัตตสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกเป็นอนตัตา พระผูม้พีระภาคขณะ

ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อายตนะภายนอก  ๖  
เป็นอนตัตา  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้  เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบ
โดยนยัแหง่พาหริายตนอนิจจสตูรในวรรคน้ี  ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่  
ลว้นไมเ่ทีย่ง  เป็นคาํวา่  ลว้นเป็นอนตัตา  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๗/๒๑๕) 

พาหิรายตนอนิจจสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายนอกไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อายตนะภายนอก  ๖  
ไมเ่ทีย่ง  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้  ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นอายตนะ
ภายนอก ๖  เมือ่เบื่อหน่าย  ยอ่มคลายกาํหนดั  เพราะคลายกาํหนดั  จติยอ่ม
หลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้  กร็ูว้า่หลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้  อยูจ่บพรหมจรรย์
แลว้  ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้  ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๒๒๕/๒๑๔) 

พาหกุา, แม่นํ้า  :แมน้ํ่าชือ่พาหุกา, พาหุกานท,ี แมน้ํ่าพาหุกาเป็นแมน้ํ่าศกัดิส์ทิธิส์ายหนึ่งที่
สามารถชาํระบาปทาํคนใหบ้รสิทุธิไ์ดต้ามความเชือ่ของพวกพราหมณ์, ในวตัถุ
ปมสตูร(วา่ดว้ยขอ้อุปมาดว้ยผา้) ตอนวา่ดว้ยการอาบน้ําในพระศาสนา ระบุวา่ 
ครัง้หนึ่งพราหมณ์ชือ่สนุทรกิภารทวาชะมาทลูถามพระพทุธเจา้วา่ไดไ้ปยงัแมน้ํ่า
พาหุกาเพือ่สรงน้ําใหต้นเองบรสิทุธิแ์ลว้หรอืยงั พระพทุธเจา้ตรสัตอบวา่ ไมว่า่
จะเป็นแมน้ํ่าพาหุกาหรอืแมน้ํ่าอื่นใดกไ็ม่สามารถทาํใหค้นชัว่บรสิทุธิไ์ด ้ แต่การ
รกัษาศลี ๕ มไีมฆ่า่สตัวเ์ป็นตน้เทา่นัน้ จงึจะทาํใหช้วีติบรสิทุธิไ์ด ้  แมน้ํ่าต่างๆ 



 

๓๖๔๗ 
 

 

มแีมน้ํ่าพหุกาเป็นตน้ ไมส่ามารถทาํคนชัว่ใหก้ลบัมาบรสิทุธิไ์ดเ้ลย (ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๗๙/๖๘) 

พาหมุดี, แม่นํ้า  :แมน้ํ่าพาหุมด,ี พาหุมดนีท,ี แม่น้ําพาหุมดตีามทีร่ะบุไวใ้นวตัถุปมสตูร(วา่ดว้ย
ขอ้อุปมาดว้ยผา้) ตอนวา่ดว้ยการอาบน้ําในพระศาสนา จดัเป็นแมน้ํ่าศกัดิส์ทิธิ ์
สายหนึ่งของลทัธพิราหมณ์ทีเ่ชือ่กนัวา่เมือ่ลงไปอาบแลว้สามารถชาํระบาปทาํ
คนใหบ้รสิทุธิไ์ด ้ แต่ในทางพระพทุธศาสนาถอืวา่สิง่ทีจ่ะชาํระคนใหบ้รสิทุธิไ์ดก้็
คอืการรกัษาศลีมไีมฆ่า่สตัวเ์ป็นตน้ แมน้ํ่าต่างๆ มแีมน้ํ่าพาหุมดเีป็นตน้ ไม่
สามารถทาํใหบ้รสิทุธิไ์ดเ้ลย ดงัพระดาํรสัทีต่รสัตอบสนุทรกิภารทวาชะตอนหนึ่ง
วา่ "... “คนพาลมกีรรมชัว่ แมจ้ะไปยงัแมน้ํ่าพาหุกา ท่าน้ําอธกิกักะ ทา่น้ําคยา 
แมน้ํ่าสนุทรกิา แมน้ํ่าสรสัสด ีทา่น้ําปยาคะ และแมน้ํ่าพาหุมด ี เป็นประจาํ กย็งั
บรสิทุธิไ์มไ่ด.้.."(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๗๙/๖๘) 

พาหสุจัจะ  : ความเป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้งมาก, ความเป็นผูไ้ดเ้รยีนรูม้าก หรอืคงแก่เรยีน มอีงค ์๕ 
คอื (๑)พหุสสตุา ไดย้นิไดฟั้งมาก, (๒)ธตา ทรงจาํไวไ้ด ้(๓)วจสา ปรจิติา คล่อง
ปาก (๔)มนสานุเปกขติา เจนใจ ((๕)ทฏิ�◌ิยา สุปฏวิทฺิธา ขบไดด้ว้ยทฤษฎ,ี 
ความเป็นพหสูตู หมายถงึไดส้ดบัพระพทุธพจน์หรอืไดเ้ล่าเรยีนนวงัคสตัถุศาสน์
(คาํสอนของพระศาสดามอีงค ์ ๙) เป็นคุณธรรมขอ้หนึ่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรง
สรรเสรญิแนะนําใหภ้กิษุทัง้หลายมคุีณสมบตัขิอ้น้ีและเป็นวธิทีีจ่ะทาํใหพ้ระ
สทัธรรมดาํรงอยูไ่ด ้ ไมเ่สือ่มสญู (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๘๕/๗๗,๑๒/๘๗/๘๐,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๑๕๗/๒๕๙,ข.ุชา.มหานิปาต.(ไทย)๒๘/๑๓๓๗/๓๘๘,ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๖๕๕/๙๙,องฺ.ตกิ.อ.(ไทย)๒/๒๐/๑๒๗,พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบบัประมวล
ศพัท)์ 

พาฬหคิลานสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยพระอนุรุทธะอาพาธหนกั ภกิษุจาํนวนมากถามท่านพระ
อนุรุทธะซึง่กาํลงัอาพาธหนกัวา่  ทา่นอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร  ทุกขเวทนาทาง
กายจงึครอบงาํจติไมไ่ด ้  ทา่นพระอนุรุทธะตอบวา่  อยูด่ว้ยสตปัิฏฐาน  ๔   
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๙/๙๐๘/๔๔๐) 

พาฬิสิโกปมสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยพรานเบด็ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ พรานเบด็หยอ่นเบด็ทีม่เีหยือ่ลงไปใน
หว้งน้ําลกึ  ปลาตวัทีเ่หน็แก่เหยือ่กลนืเบด็นัน้ยอ่มถงึความวบิตั ิ ถกูพรานเบด็
เอาไปทาํอะไรกไ็ดฉ้นัใด เบด็  ๖  ชนิด  คอื รปู  เสยีง  กลิน่  รส  โผฏฐพัพะ
และธรรมารมณ์ทีน่่าปรารถนา  น่าใคร ่ น่าพอใจกฉ็นันัน้  ภกิษุผูย้งัเพลดิเพลนิ  
ยดึตดิอายตนะภายนอก  ๖  จดัเป็นผูก้ลนืเบด็ของมาร  ยอ่มถงึความวบิตั ิถูก
มารนําไปทาํอะไรกไ็ดต้ามใจปรารถนา  สว่นภกิษุผูไ้มเ่พลดิเพลนิในสิง่เหล่านัน้ 



 

๓๖๔๘ 
 

 

เราเรยีกวา่ผูไ้มก่ลนืเบด็ของมาร  ไดท้าํลายเบด็ ยํ่ายเีบด็  ไมถ่งึความวบิตั ิ ไม่
ถงึความพนิาศและไมถ่กูมารนําไปได ้  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๐/๒๑๙) 

พิจารณา,พิจารณาโดยแยบคาย : ตรกึตรองโดยรอบคอบ, ใคร่ครวญอยา่งรอบคอบ, พจิาณา
อยา่งสมเหตุสมผล, พจิารณาเขา้ถงึความจรงิหรอืวตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของเรือ่ง
นัน้ๆ,  การพจิารณาโดยแยบคายเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสัง่สอนภกิษุทัง้หลาย
พงึตระหนกั  ก่อนทาํ ก่อนพดูอะไรตอ้งพจิารณาโดยแยบคาย แมแ้ต่ในเรือ่งการ
ฉนัอาหารกต็อ้งพจิารณาโดยแยบคายเพือ่ใหเ้ขา้ถงึวตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของ
การฉนั ดงัพระดาํรสัทีต่รสัสอนภกิษุทัง้หลายในเสขปฏปิทาสตูร(วา่ดว้ยขอ้
ปฏบิตัขิองพระเสขะ)ตอนหนึ่งวา่ "...พระอรยิสาวกในพระธรรมวนิยัน้ี พิจารณา
โดยแยบคายแลว้จงึกลนืกนิอาหารไมใ่ชเ่พือ่เล่น ไมใ่ชเ่พือ่มวัเมา ไมใ่ชเ่พือ่
ประดบั ไมใ่ชเ่พือ่ตกแต่ง แต่กลนืกนิอาหารเพยีงเพือ่ความดาํรงอยูไ่ดแ้หง่กายนี้
เพือ่ใหก้ายน้ีเป็นไปไดเ้พือ่กาํจดัความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย.์.."
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔/๒๗, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕/๗, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๕๑/๙๙, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๓/๔) 

พิจารณานิพพาน  : ตรกึตรองถงึนพิพาน, ใครค่รวญถงึนิพพาน,  (นิพพาน หมายถงึการดบั
กเิลสและกองทุกข ์ เป็นธรรมขัน้โลกุตระ และเป็นจุดหมายสงูสดุใน
พระพทุธศาสนา), การพจิารณานิพพานเป็นสิง่ทีพ่ระอรยิะสามารถทาํได ้ โดย
พจิารณาตามลาํดบัขัน้เป็นปัจจยัเกีย่วเน่ืองกบัธรรมอื่นๆ ตามขอ้ความมปีรากฏ
ในพระอภธิรรม ธมัมานุโลม ทุกปัฏฐาน ตอนหน่ึงวา่ "...บุคคลใหท้าน สมาทาน
ศลี รกัษาอุโบสถแลว้ พจิารณากุศลนัน้ พจิารณากุศลทีเ่คยสัง่สมไวด้แีลว้ ออก
จากฌานแลว้พจิารณาฌาน พระอริยะออกจากมรรคแลว้พจิารณามรรค 
พจิารณาผล พิจารณานิพพาน นิพพานเป็นปัจจยัแก่โคตรภ ูโวทาน มรรค ผล
และอาวชัชนจติโดยอารมัมณปัจจยั..."(อภ.ิป.(ไทย)๔๒/๑๙/๑๐,๔๒/๓๕/
๑๒๔,๔๒/๖๕/๔๖๗,๔๒/๙๘/๕๒,๔๓/๒๐/๒๙๗,๔๓/๒๙/๑๕,๔๓/๑๖๕/๙๓,๔๓/
๒๑๓/๑๒๐) 

พิจารณาผล  : ตรกึตรองผล, ใครค่รวญผล, (คาํวา่ "ผล"  หมายถงึสิง่ทีเ่กดิจากเหตุ หรอื
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั เป็นชือ่โลกุตตรธรรมคูก่บัมรรคและเป็นผลแหง่มรรค ใน
พระพทุธศาสนา ทา่นแบ่งเป็น ๔ ขัน้ คอื โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล 
อนาคามผิล และอรหตัตผล),   การพจิารณาผลเป็นสิง่ทีพ่ระอรยิะสามารถทาํได ้
โดยพจิารณาตามลาํดบัขัน้เป็นปัจจยัเกีย่วเนื่องกบัธรรมอื่นๆ ตามขอ้ความทีม่ี
ปรากฏในพระอภธิรรม ธมัมานุโลม ทุกปัฏฐาน ตอนหน่ึงวา่ "...บุคคลใหท้าน 
สมาทานศลี รกัษาอุโบสถแลว้ พจิารณากุศลนัน้ พจิารณากุศลทีเ่คยสัง่สมไวด้ี



 

๓๖๔๙ 
 

 

แลว้ ออกจากฌานแลว้พจิารณาฌาน พระอริยะออกจากมรรคแลว้พจิารณา
มรรค พิจารณาผล พจิารณานิพพาน นิพพานเป็นปัจจยัแก่โคตรภ ู โวทาน 
มรรค ผลและอาวชัชนจติโดยอารมัมณปัจจยั..." (อภ.ิป.(ไทย)๔๒/๑๙/๑๐,๔๒/
๓๕/๑๒๔,๔๒/๖๕/๔๖๗,๔๒/๙๘/๕๒,๔๒/๑๕๒/๑๙๐,๔๓/๒๐/๒๙๗,๔๓/๒๘/
๑๕,๔๓/๑๒๑/๔๘๒,๔๓/๑๖๔/๙๓,๔๓/๓๔๑/๑๙๕,พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบบั
ประมวลศพัท)์ 

พิจารณามรรค  :ตรกึตรองมรรค, ใครค่รวญมรรค, (คาํวา่ "มรรค"  แปลวา่ "ทาง หรอืหนทาง"  
เป็นขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกข ์ไดแ้กม่รรคมอีงค ์๘  ในทีน้ี่ทา่นหมายถงึมรรค
วา่โดยระดบัการใหส้าํเรจ็กจิ คอืทางอนัใหถ้งึความเป็นอรยิบุคคลแต่ละขัน้ เป็น
ชือ่โลกุตตรธรรมคูก่บัผล ม ี ๔ ชัน้ คอื โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค 
อนาคามมิรรค และอรหตัตมรรค),การพจิารณามรรคเป็นสิง่ทีพ่ระอรยิะสามารถ
ทาํไดโ้ดยพจิารณาตามลาํดบัขัน้เป็นปัจจยัเกีย่วเนื่องกบัธรรมอื่นๆตามขอ้ความ
ทีม่ปีรากฏในพระอภธิรรม ธมัมานุโลม ทุกปัฏฐาน ตอนหน่ึงวา่ "...บุคคลใหท้าน 
สมาทานศลี รกัษาอุโบสถแลว้ พจิารณากุศลนัน้ พจิารณากุศลทีเ่คยสัง่สมไวด้ี
แลว้ ออกจากฌานแลว้พจิารณาฌาน พระอริยะออกจากมรรคแลว้พิจารณา
มรรค พจิารณาผล พจิารณานิพพาน นิพพานเป็นปัจจยัแก่โคตรภ ู โวทาน 
มรรค ผลและอาวชัชนจติโดยอารมัมณปัจจยั..." (อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑๙/๑๐,๔๒/
๙/๑๑๒,๔๒/๓๕/๑๒๔,๔๒/๑๘/๒๘๑,๔๒/๖๕/๔๖๗,๔๒/๙๘/๕๒,๔๓/๑๕/
๔๑๔,๔๓/๒๐/๒๙๗,๔๓/๒๘/๑๕,๔๓/๑๒๑/๔๘๒,๔๓/๑๖๔/๙๓,๔๓/๓๔๑/๑๙๕) 

พิจารณาแล้วเสพ  : พจิารณาแลว้ดาํเนินการ, พจิารณาแลว้ปฏบิตั,ิ พจิารณาแลว้บรโิภค, 
พจิารณาแลว้ใชส้อย,  ในนิสสยสตูร(วา่ดว้ยนิสสยั) ทา่นระบุถงึคณุสมบตัขิอง
ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยนิสสยัวา่ ม ี ๔ ประการ ไดแ้ก่ (๑)พิจารณาแล้วเสพ (๒)
พจิารณาแลว้อดกลัน้ (๓)พจิารณาแลว้เวน้ (๔)พจิารณาแลว้บรรเทา, ในอรรถ
กถาทา่นขยายความวา่ การพจิารณาแลว้เสพ(ใชส้อย) คอืพจิารณาแลว้ใชส้อย
ปัจจยั ๔ มจีวีรเป็นตน้ (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒/๔๒๙, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๐/
๔๐, ท.ีปา.อ.(บาล)ี๓๐๘/๒๐๔) 

พิจารณาโวทาน  : ไตรต่รองถงึธรรมทีผ่อ่งแผว้บรสิทุธิ,์ ใครค่รวญถงึธรรมทีส่ะอาดผอ่งแผว้, 
(คาํวา่ "โวทาน" แปลวา่ "ทาํใหส้ะอาด,ชาํระลา้ง, ทาํใหบ้รสิทุธิ,์ ในทีน้ี่ทา่น
หมายถงึกุศลธรรมทุกอยา่งทีท่าํใหผู้ป้ฏบิตัสิะอาดบรสิทุธิไ์ด)้, การพจิารณา
โวทานเป็นสิง่ทีพ่ระอรยิะสามารถทาํได ้ โดยพจิารณาตามลาํดบัขัน้เป็นปัจจยั
เกีย่วเนื่องกบัธรรมอื่นๆ ตามขอ้ความทีม่ปีรากฏในพระอภธิรรม ธมัมานุโลม 
ทุกปัฏฐาน ตอนหนึ่งวา่ "...บุคคลใหท้าน สมาทานศลี รกัษาอุโบสถแลว้
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พจิารณากุศลนัน้ พจิารณากุศลทีเ่คยสัง่สมไวด้แีลว้ ออกจากฌาน ฯลฯ พระ
อรยิะพจิารณาโคตรภ ู พิจารณาโวทาน พจิารณากเิลสทีล่ะไดแ้ลว้ พจิารณา
กเิลสทีข่ม่ไดแ้ลว้ รูก้เิลสทีเ่คยเกดิขึน้ บคุคลเหน็แจง้จกัษุ ฯลฯ หทยัวตัถุ ฯลฯ
..."(อภ.ิป.(ไทย)๔๒/๑๔๙/๑๘๘) 

พิจารณาสงัขาร  : ตรติรองถงึสงัขาร, ใครค่รวญพนิิจถงึสงัขาร, (คาํวา่ "สงัขาร" สามารถ
อธบิายไดห้ลายนยั โดยทัว่ไป ทา่นหมายถงึ (๑)สิง่ทีถู่กปัจจยัปรุงแต่ง, สิง่ทีเ่กดิ
จากเหตุปัจจยั เป็นรปูธรรมกต็าม นามธรรมกต็าม ไดแ้ก่ขนัธ ์ ๕ ทัง้หมด (๒)
สภาพปรุงแต่งใจใหด้หีรอืชัว่, ธรรมมเีจตนาเป็นประธานทีป่รุงแต่งความคดิ การ
พดู การกระทาํมทีัง้ทีด่เีป็นกุศล ทีช่ ัว่เป็นอกุศล และทีก่ลางๆ เป็นอพัยากฤต), 
ในอุตตราเถรคีาถา(ภาษติของพระอุตตราเถร)ี ทา่นหมายถงึภาษติของพระปฏา
จาราเถรทีีไ่ดก้ล่าวสอนพระอุตตราเถรใีหพ้จิารณาสงัขารโดยความเป็นของ
แปรปรวนและโดยความเป็นของไมใ่ชข่องตน(ข.ุชา.(ไทย)๒๖/๑๗๗/๕๘๓,
พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท)์ 

พิจารณาเหน็ : ใครค่รวญเหน็, ตรกึตรองเหน็, มองเหน็, พจิารณารูเ้ทา่ทนั, , พจิารณาอยา่ง
เขา้ใจ,  พจิารณาเหน็ ในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึพจิารณาเหน็สตปัิฏฐาน ๔ คอืกาย 
เวทนา จติ และธรรม, ในพระอภธิรรมปิฎก วภิงัค(์๗.สตปัิฏฐานวภิงัค)์ ทา่น
ขยายความวา่ "ในคาํวา่ พิจารณาเหน็ นัน้ กาพจิารณาเหน็ เป็นไฉน ปัญญา 
กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ น้ี
เรยีกวา่ การพิจารณาเหน็ ภกิษุเป็นผูเ้ขา้ไปถงึแลว้ เขา้ไปถงึแลว้ดว้ยด ี เขา้
มาถงึแลว้ เขา้มาถงึแลว้ดว้ยด ี เขา้ถงึแลว้ เขา้ถงึแลว้ดว้ยด ี ประกอบแลว้ดว้ย
การพจิารณาเหน็นี้ เพราะฉะนัน้จงึ เรยีกวา่ พิจารณาเหน็" (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/
๓๕๗/๓๐๘,๓๕/๓๖๔/๓๑๑,๓๕/๓๖๖/๓๑๔,๓๕/๓๖๘/๓๑๗) 

พิชิตมาร  : ชนะมาร, มชียัเหนือมาร, พระพทุธเจา้ไดพ้ระนามวา่พระผูพ้ชิติมารเพราะทรง
ชนะมาร (คาํว่า "มาร" หมายถงึเทวดาจาํพวกหนึ่ง มใีจบาปหยาบชา้คอยกดีกนั
ไมใ่หท้าํบุญ ยกัษ์ ผูฆ้า่ ผูท้าํลาย ในพระพทุธศาสนาหมายถงึผูก้ดีกนับุญกุศล ม ี
๕ อยา่ง เรยีกว่า เบญจพธิมาร คอื ขนัธมาร กเิลสมาร อภสิงัขารมาร มจัจุมาร 
เทวบุตรมาร โดยปรยิายหมายถงึผูท้ีเ่ป็นอุปสรรคขดัขวาง),พระพชิติมารเป็น
พระนามและคุณสมบตัปิระการหน่ึงของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก
ผูส้าํเรจ็คุณธรรมขัน้สงูสดุ สามารถพชิติไดท้ัง้มารและเสนามารไดท้ัง้หมด(ข.ุอติ.ิ
(ไทย)๒๕/๓๘/๓๘๖,๒๕/๕๗/๔๑๑,๒๕/๖๒/๔๑๘,พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 
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พิณ  : เครือ่งดนตรทีีม่สีายสาํหรบัดดี, เครือ่งดนตรชีนิดหน่ึง ลกัษณะคลา้ยจะเข ้มสีาย 
๕-๗-๑๒ สาย สาํหรบัดนตรชีนิดน้ีเป็นของอนิเดยี พวกโยคนิียมใชด้ดีเพือ่นําจติ
เขา้สูส่มาธ ิ พระพทุธเจา้ทรงฟังพณิแลว้ไดค้ตเิกีย่วกบัการเลอืกทางปฏบิตัิ
เมือ่ก่อนตรสัรู ้สายพณิเป็นของขาดงา่ย, เครือ่งดนตรทีีช่ ือ่วา่ "พณิ" เป็นทีนิ่ยม
ในสมยัพทุธกาล ไมใ่ชเ่ฉพาะในหมูม่นุษยเ์ทา่นัน้ แมแ้ต่ในหมูเ่ทวดาประจาํ
วมิานต่างๆ กม็กัจะนํามาดดีประชนักนัเพือ่ขบักล่อมหาความรืน่รมยร์ว่มกบั
ดนตรอีื่นๆ ทีข่ ึน้ชือ่เชน่ พณิ กลอง ฉ่ิงและกงัสะดาลเป็นตน้ (ท.ีส.ี(ไทย)๑๐/
๓๔๕/๒๗๔,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๔๗/๒๗๔,๑๐/๓๔๘/๒๗๕,๑๐/๓๔๙/๒๗๗,ส.ํสฬา.
(ไทย)๑๘/๒๔๖/๒๖๐,๑๘/๒๔๖/๒๖๑,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๓๒๗/๕๓,๒๖/๖๔๘/
๗๒,๒๖/๑๑๘๐/๑๔๘,๒๘/๑๔๐๗/๔๐๒, พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลือ้ง ณ 
นคร) 

พิธี  : แบบอยา่ง ธรรมเนียม เชน่ ทาํใหถู้กพธิ,ี  งานทีจ่ดัขึน้ตามลทัธหิรอืความเชือ่ถอื
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพือ่ความขลงัหรอืความเป็นสริมิงคลเป็นตน้ เช่น
พระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั พธิมีงคลสมรส พธิปีระสาทปรญิญา, ใน
เสลสตูร(สตูรว่าดว้ยเสลพราหมณ์) ระบุถงึพธิอีาวาหมงคลและพธิวีวิาหมงคลที่
เสลพราหมณ์ถามต่อเกณิยชฎลิทีก่าํลงัตระเตรยีมงานในอาศรมอยูว่า่ "ทา่นเกณิ
ยะ จกัมพิีธีอาวาหมงคลหรอืววิาหมงคล พิธีบชูามหายญัจะปรากฏแก่ทา่น หรอื
ทา่นไดท้ลูเชญิพระเจา้พมิพสิารจอมทพัมคธ ใหเ้สดจ็มาเสวยพระกระยาหาร
พรอ้มกบัขา้ราชบรพิาร ในวนัพรุง่นี้หรอื” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๗/๔๙๒, 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

พิธีกรรม  : ระเบยีบปฏบิตัใินการทาํพธิ,ี การบชูา แบบอยา่งหรอืแบบแผนต่างๆ ทีป่ฏบิตัิ
ในทางศาสนา,ในวาเสฏฐสตูร(วา่ดว้ยมาณพชือ่วาเสฏฐะ) ระบุวา่ พระพทุธเจา้
ไดต้รสัตอบคาํถามของวาเสฏฐมาณพในประเดน็ต่างๆ เกีย่วกบัใครเป็นผูม้ี
คุณสมบตัสิมควรทีจ่ะถูกเรยีกวา่พราหมณ์(พราหมณ์ในทีน้ี่หมายถงึพระอรยิะ) 
รวมทัง้ประเดน็เกีย่วกบัผูป้ระกอบพธิกีรรมไมส่มควรถูกเรยีกวา่พราหมณ์ ดงั
พระดาํรสัตอนหนึ่งวา่ "...วาเสฏฐะ เธอจงรูอ้ยา่งนี้ว่า 'ในหมูม่นุษย ์ ใครกต็าม
เลีย้งชพีดว้ยการเป็นปุโรหติ ผูน้ัน้เรยีกวา่ ผูป้ระกอบพิธีกรรม ไมเ่รยีกวา่ 
พราหมณ์'..."   (ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๗/๕๗๗,พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

พิธีต ้อนรบั  : พธิรีบัรอง, พธิรีบัแขก, พธิกีารรบัรอง,  ในอจัฉรยิพัภตูธมัมสตูร(วา่ดว้ยอจัฉริ
ยพัภตูธรรมของพระพทุธองค)์ กล่าวถงึธรรมอนัน่าอศัจรรย ์ ๒๐ ประการ ของ
พระโพธสิตัว ์ ในขอ้ที ่ ๑๔ ระบุวา่ในการเสดจ็ออกจากพระครรภม์ารดาของพระ
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โพธสิตัว ์พวกเทพจะทาํพธิตีอ้นรบัก่อนมนุษย ์ตามขอ้ความทีม่ปีรากฏตอนหนึ่ง
วา่ ".....เวลาทีพ่ระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา ในตอนแรก 
เทพทัง้หลายจะทาํพิธีต้อนรบั หลงัจากนัน้เป็นหน้าทีข่องมนุษย.์.."(ม.อุ.(ไทย)
(๑๔/๒๐๕/๒๓๙) 

พิธีบูชายญั  : พธิเีซ่นสงัเวย, ธรรมเนียมในการบวงสรวง, พธิบีชูายญั เป็นธรรมเนียมการบชูา
อยา่งหนึ่งของลทัธพิราหมณ์ทีฆ่า่คนหรอืสตัวเ์ป็นเครือ่งเซ่นสงัเวยบวงสรวงต่อ
เทพเจา้, ในอุปาลเิถราปทานเถราปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองอุบาลเีถระ) ระบุ
ถงึพธิบีชูายญัทีม่ปีรากฏอยูใ่นไตรเพท(เวท ๓) อนัเป็นคมัภรีส์งูสดุของศาสนา
พราหมณ์ ไดแ้ก่ (๑)ฤคเวท ประมวลบทความสรรเสรญิเทพเจา้ (๒)ยชุรเวท 
ประกอบดว้ยบทสวดออ้นวอนในพธิบีชูายญัต่างๆ (๓)สามเวท ประมวลบทเพลง
ขบั สาํหรบัสวดแลว้รอ้งเป็นทาํนองในพธิบีชูายญั  (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๓๑/๘๐, 
๓๒/๑๗/๔๘๕) 

พิธีบูชายญัชื่อโสมยาคะ : ธรรมเนียมปฏบิตัติ่อยญัชือ่โสมยาคะ, พธิเีซ่นสงัเวยตามแบบโสม
ยาคะ, ธรรมเนียมบวงสรวงตามระเบยีบพธิทีีเ่รยีกวา่โสมยาคะ, ในปานียชาดก 
วา่ดว้ยการรงัเกยีจบาปเพราะเผลอไปดืม่น้ํา) ระบุวา่ พธิบีชูายญัชือ่โสมยาคะ 
เกีย่ขอ้งกบัพธิกีารฆา่สตัวเ์พือ่เซ่นสงัเวยเทพเจา้ ดงัขอ้ความทีพ่ระปัจเจกพทุธ
เจา้ผูส้าํนึกผดิทลูแดพ่ระราชาตอนหนึ่งวา่ "...เมือ่เขาตัง้พิธีบชูายญัชื่อโสมยา
คะ พวกมนุษยไ์ดก้ระทาํปาณาตบิาต อาตมาไดย้นิยอมอนุญาตใหแ้ก่พวกเขา
..."  ในอรรถกถา ทา่นขยายความคาํวา่ "โสมยาคะ" หมายถงึ เมือ่มงีานมหรสพ
ใหมเ่กดิขึน้ พวกมนุษยพ์ากนัทาํพลกีรรมแก่ยกัษ์ ฉะนัน้จงึไดช้ือ่ว่า "พธิโีสมยา
คะ"(ข.ุชา.เอกาทสก.(ไทย)๒๗/๖๓/๓๖๕, ข.ุชา.อ.(ไทย)๖/๖๓/๓๙) 

พิธีลอยบาป  : พธิทีาํใหบ้าปหายไป, พธิปีลดเปลือ้งบาปใหล้อยไปในแมน้ํ่าคงคาตามลทัธิ
ศาสนาพราหมณ์, ในปฐมปัจโจโรหณีสตูร(วา่ดว้ยพธิลีอยบาป) ระบุถงึพธิลีอย
บาปตามแบบพราหมณ์ มรีายละเอยีดตามทีช่าณุสโสณิพราหมณ์กราบทลูแด่
พระพทุธเจา้วา่ “...ทา่นพระโคดม ในวนัอุโบสถ พราหมณ์ทัง้หลายในโลกนี้ พา
กนัสรงน้ําดาํหวั นุ่งหม่ผา้ไหมคูใ่หม่ ทาแผน่ดนิดว้ยโคมยัสด ลาดดว้ยหญา้คาที่
เขยีวสดแลว้นอนในระหวา่งกองทรายและเรอืนไฟ ในราตรนีัน้ พราหมณ์
เหล่านัน้ลุกขึน้แลว้ประคองอญัชลนีอบน้อมไฟ ๓ ครัง้ดว้ยกล่าววา่ ‘ขา้พเจา้
ทัง้หลายขอลอยบาปต่อทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทัง้หลายขอลอยบาปต่อทา่นผู้
เจรญิ’ และบาํเรอไฟใหอ้ิม่หนําดว้ยเนยใส น้ํามนั และเนยขน้จาํนวนมาก พอ
ล่วงราตรนีัน้ไปจงึเลีย้งพราหมณ์ทัง้หลายใหอ้ิม่หนําดว้ยของเคีย้วของบรโิภคอนั
ประณีต ทา่นพระโคดม พิธีลอยบาปของพราหมณ์ทัง้หลาย เป็นอยา่งนี้แล” 
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พระพทุธเจา้ตรสักบัพราหมณ์วา่พธิลีอยบาปแบบพราหมณ์แตกต่างจากพธิลีอย
บาปในอรยิวนิยัมกีารลอยมจิฉาทฏิฐไิดเ้ป็นตน้(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๙/
๒๗๒,๒๔/๑๒๐/๒๗๔,๒๔/๑๖๗/๓๐๑,๒๔/๑๖๘/๓๐๓) 

พิธีโสมยาคะ  : พธิบีชูายญัชนิดหน่ึงทีม่ชีือ่วา่โสมยาคะ,  ธรรมเนียมปฏบิตัใินการบวงสรวงเทพ
เจา้ทีม่ชีือ่วา่โสมยาคะ,พธิโีสมยาคะเกีย่วขอ้งกบัการฆา่สตัว(์ปาณาตบิาต)เพือ่
บชูาบวงสรวงต่อเทพเจา้(ยกัษ์)เมื่อโปรดปรานพอใจแลว้จะไดป้ระทานสิง่ที่
ปรารถนาให ้ ขัน้ตอนหนึ่งของพธิโีสมยาคะคอืการสรงน้ําดงัขอ้ความทีป่รากฏ
ในทสพราหมณชาดก(วา่ดว้ยการจาํแนกตระกูลพราหมณ์ ๑๐ ตระกลู) ตอนหนึ่ง
วา่ “...พราหมณ์อกีพวกหนึ่งปรารถนาทรพัยก์ล็งนอนอยูใ่ตเ้ตยีง เมื่อเริม่ทาํพิธี
โสมยาคะ กใ็หพ้ระราชาทัง้หลายสรงสนาน ณ เบือ้งบน...”,  ในอรรถกถา ทา่น
ขยายความคาํวา่ "โสมยาคะ" หมายถงึ เมือ่มงีานมหรสพใหมเ่กดิขึน้ พวก
มนุษยพ์ากนัทาํพลกีรรมแก่ยกัษ์ ฉะนัน้จงึไดช้ือ่วา่ "พธิโีสมยาคะ", (ข.ุชา.เอกา
ทสก.(ไทย)๒๗/๒๖๓/๔๖๔, ข.ุชา.อ.(ไทย)๖/๖๓/๓๙) 

พินาศย่อยยบั  : เสยีหายอยา่งหนกั,  เสยีหายวอดวายอยา่งแสนสาหสั, เสยีหายอยา่งสิน้เชงิ
, เสยีหายป่นป้ี, เสยีหายยบัเยนิ, ในมหาปรนิิพพานสตูร(วา่ดว้ยมหาปรนิิพพาน) 
ทา่นหมายถงึความพนิาศยอ่ยยบัทีพ่ระเจา้อชาตศตัร ู กษตัรยิแ์หง่มคธรฐัจะทาํ
ใหบ้งัเกดิแก่ชาววชัช ีตามขอ้ความทีร่ะบถุงึตอนหนึ่งวา่ “....พระราชาแหง่แควน้
มคธพระนามวา่อชาตศตัร ู เวเทหบิุตร มพีระประสงคจ์ะเสดจ็ไปปราบแควน้วชัช ี
มรีบัสัง่อยา่งนี้วา่ ‘เราจะโคน่ลม้พวกวชัชผีูม้ฤีทธิม์ากอยา่งนี้ มอีานุภาพมาก
อยา่งนี้ ใหพ้นิาศย่อยยบั...”,  ในอรรถกถาทา่นขยายความคาํว่า “ใหพ้นิาศย่อย
ยบั” ในทีน้ี่หมายถงึทาํใหไ้มม่ ี ใหถ้งึความไมเ่จรญิ และใหถ้งึความเสือ่มไปแหง่
ญาต ิ เป็นตน้ (ท.ีม.อ.๑๓๑/๑๑๕) (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๓๑/๗๗,๑๐/๑๓๒/๗๗,๑๐/
๑๓๓/๗๘) 

พิมพิชาลิปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพมิพชิาลปิุปผยิเถระ  มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดนํ้าดอกมะกลํ่าหลวง
ไปบชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ในกปัที ่
๖๘ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๔๑๓) 

พิมพิสาร, พระราชา  :พระเจา้พมิพสิาร, กษตัรยิพ์ระนามวา่พมิพสิาร, พระเจา้พมิพสิารเป็น
กษตัรยิแ์หง่มคธรฐั มกีรุงราชคฤหเ์ป็นราชธานี ครองราชยเ์ป็นเวลา ๕๒ ปี 
พระองคม์อีคัรมเหสนีามวา่เวเทห ิ มพีระโอรสนามวา่อชาตศตัร,ู  ในดา้น
เกีย่วกบัพระพทุธศาสนา พระองคไ์ดส้าํเรจ็เป็นอรยิบุคคลขัน้โสดาบนัและมี
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บทบาทสาํคญัหลายอยา่ง เชน่ เป็นผูส้รา้งวดัแหง่แรกคอืวดัเวฬุวนั สถานที่
พระพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข ์ ในวนัมาฆบชูา(วนัสาํคญัทางศาสนาวนั
หน่ึงในประเทศไทย) และพระองคย์งัเป็นตน้กาํเนิดในการทาํบุญทกัษณิา
นุปทาน อนัเป็นทีม่าของพธิทีาํบุญอุทศิใหแ้ก่คนตายทีย่ดึถอืปฏบิตักินัจนถงึทุก
วนันี้, ชว่งปลายรชักาลถูกปลงพระชนมโ์ดยเจา้ชายอชาตศตัรผููเ้ป็นโอรสเพราะ
หลงเชือ่คาํยแุหยข่องพระเทวทตั  (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๘๗/๗๖,๑/๘๗/๗๘,๒/๖๑๘/
๑๓๙,๒/๖๑๙,๒/๖๒๑/๑๓๙,๒/๖๒๑/๑๔๐,๒/๖๒๑/๑๔๑,๒/๖๒๑/๑๔๒,๒/๒๑๖/
๓๗๕,ว.ิม.๔/๕๕/๖๕,๔/๕๕/๖๖,๔/๙๓/๑๔๘,๔/๑๓๒/๒๐๗,๕/๒๔๒/๑,๕/๒๔๒/
๒,๕/๒๗๑/๖๗,๕/๒๙๖/๑๒๑,๕/๓๒๗/๑๘๐,๕/๓๓๑/๑๘๕,๕/๓๓๔/๑๙๑,ว.ิจ.ู
(ไทย)๗/๒๕๐/๑๒,๗/๒๕๐/๑๓,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๘๐/๒๑๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๐/
๔๒๕,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๑๒/๑๙๐,ข.ุอป.เถรยิาปทาน(ไทย)๓๓/๓๗๑/๔๓๖,อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๘๘๔/๙๑๕) 

พิมเสน  : ชือ่ตน้ไมล้ม้ลกุชนิดหน่ึงทีถู่กตัง้ชือ่วา่พมิเสน, โดยทัว่ไป คาํวา่ “พมิเสน” 
หมายถงึ (๑) ชือ่ไมต้น้ขนาดใหญ่ชนิด Dryobalanops aromatic, C.E. Gaertn. 
ในวงศ ์ Dipterocarpaceaeมเีกลด็พมิเสนอยูใ่นเน้ือไม.้ (๒) ชือ่ไมล้ม้ลุก
ชนิด Pogostemon cablin (Blanco) Benth. ในวงศ ์ Labiatae ใบออกตรงขา้ม
กนั ขอบใบจกั ขยีแ้ลว้มกีลิน่หอม ใชก้ลัน่ใหน้ํ้ามนัหอมระเหยซึง่ใชแ้ต่งกลิน่และ
ดบักลิน่ตวั. (๓) ชือ่มะมว่งหลายพนัธุข์องชนิด Mangifera  indica L. พนัธุห์น่ึง 
เมือ่ดบิมรีสเปรีย้ว สกุแลว้หวาน พนัธุท์ีแ่ก่แลว้มรีสมนั เรยีก พมิเสนมนั, ใน
เวสสนัดรชาดก(วา่ดว้ยพระเจา้เวสสนัดรทรงบาํเพญ็บารมชีาตสิดุทา้ย)ตอนมหา
วนวณัณนา(พรรณนากณัฑม์หาพน) ระบุถงึความอุดมสมบรูณ์ของตน้ไมน้านา
ชนิดในป่ารอบรมิสระ หน่ึงในจาํนวนนัน้คอืพมิเสน ดงัขอ้ความกล่าวถงึตอน
หน่ึงวา่ “... ณ ทีใ่กลส้ระนัน้ ม.ี...พิมเสน สามสบิ กฤษณา เถากระไดลงิเป็นจาํ
นานมาก บวับก โกฐขาว กระทุม่เลอืด ตน้หนาด...”(ข.ุชา.มหานิบาต(ไทย)๒๘/
๒๐๖๐/๕๐๔,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

พิโรธ  : โกรธ, เคอืง, ขุน่เคอืง, กริว้ ไม่พอใจอยา่งรุนแรง,  (ทรง)พโิรธ เป็นราชาศพัทใ์ช้
กบัพระราชาหรอืพระเจา้แผน่ดนิ, (ความพโิรธ(โกรธ) เมือ่เกดิกบัใครยอ่มทาํให้
ขาดสตยิัง้คดิ กระทาํในสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม ก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรุนแรง
ตามอาํนาจของความโกรธ ยิง่อยูใ่นตาํแหน่งทีม่อํีานาจมาก อาจสัง่ลงโทษหรอื
สัง่ประหารผูท้ีต่นโกรธได ้  ในทางพระพทุธศาสนาจงึสอนใหเ้อาชนะความโกรธ
ดว้ยความไมโ่กรธ อกฺโกเธน ชเิน โกธ)ํ,  ในอวารยิชาดก(วา่ดว้ยบดิาของนาง
อวารยิา) ทา่นหมายถงึคาํสอนของฤาษโีพธสิตัวท์ีก่ลา่วสอนพระราชาไมใ่หท้รง



 

๓๖๕๕ 
 

 

พโิรธตอบผูท้ีโ่กรธ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่ “...ขอถวายพระพรมหาบพติรผูเ้ป็น
ใหญ่ในแผน่ดนิ ขอพระองคอ์ยา่ทรงพโิรธเลย มหาบพติรผูเ้ป็นจอมทพั ขอ
พระองคอ์ยา่ทรงพิโรธเลย พระราชาผูไ้มท่รงพิโรธตอบผูท้ีโ่กรธ ย่อมเป็นทีบ่ชูา
ของชาวแวน่แควน้...”(ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย)๒๗/๑/๒๒๗,๒/๒๒๗) 

พิลงัคิกภารทวาชพราหมณ์  : พราหมณ์ชือ่พลิงัคกิภารทวาชพราหมณ์,  พราหมณ์ตระกลูภาร
ทวาชะทีถู่กตัง้ชือ่วา่ พลิงัคกิภารทวาชะ, ในพลิงัคกิสตูร(วา่ดว้ยพลิงัคกิ
พราหมณ์)ระบุวา่ พลิงัคกิภารทวาชพราหมณ์ ไดไ้ปเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ทีว่ดั
เวฬุวนัดว้ยความไมพ่อใจทีเ่หน็วา่มพีราหมณ์ในตระกลูภารทวาชโคตรออกบวช
ตามพระพทุธองคจ์าํนวนมาก พระพทุธเจา้ทรงทราบความในใจของเขาแลว้ตรสั
สอนธรรมะเรือ่งผลเสยีของความโกรธ  เขาเกดิความซาบซึง้ในธรรมจงึขอ
บรรพชาอุปสมบท และไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึงในพระพทุธศาสนา, ใน
อรรถกถาทา่นขยายความวา่ พระสงัคตีกิาจารยท์ัง้หลายตัง้ชือ่เขาวา่ “พลิงัคกิ
ภารทวาชะ” เพราะเขาทาํน้ําขา้วลว้นๆ ปรุงดว้ยเครือ่งปรุงนานาชนิดไวข้ายจน
รํ่ารวยมเีงนิทอง, (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๙๐/๒๖๙, ส.ํส.อ.(ไทย) ๑/๑๙๐/๓๔๔) 

พิลงัคิกภารทวาชะ, พระ  : ภกิษุชือ่พลิงัคกิภารทวาชะ,  พระชือ่พลิงัคกิะมาจากภารทวาชโคตร
, ในพลิงัคกิสตูร(ว่าดว้ยพลิงัคกิะพราหมณ์) ระบุว่า พระพลิงัคกิภารทวาชะ เกดิ
ในตระกูลพราหมณ์ภารทวาชโคตร เหน็ว่าคนในตระกูลตนสละบ้านเรอืนออก
บวชตามพระพุทธเจ้ามากมายจงึเกดิความโกรธไม่พอใจหวงัจะไปเขา้เฝ้าเพื่อ
ต่อว่าพระพุทธเจ้าที่วดัเวฬุวนั  ทรงทราบความรูส้กึภายในใจของเขาแล้ว จงึ
ตรสัสอนธรรมเกีย่วกบัผลเสยีของความโกรธ ผลเสยีของการประทุษรา้ยต่อผูไ้ม่
ประทุษรา้ย  เขาฟังธรรมเสรจ็แลว้เกดิความเลื่อมใสศรทัธาขอบรรพชาอุปสมบท 
และได้สําเรจ็เป็นพระอรหนัต์รูปหน่ึงในพระพุทธศาสนา มชีื่อว่า “พระพิลงัคิก
ภารทวาชะ” (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๙๐/๒๗๐) 

พิลงัคิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพลิงัคกิพราหมณ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเวฬุ
วนั  สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์พลิงัคกิภารทวาชพราหมณ์ไดย้นิ
วา่  พราหมณ์ภารทวาชโคตรออกบวช จงึโกรธ ไม่พอใจ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคถงึทีป่ระทบัแลว้ไดย้นืนิ่งอยู ่ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิของเขาจงึตรสัวา่ ผูป้ระทุษรา้ยบุคคลผู้
ไมป่ระทุษรา้ย  ซึง่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน  บาปยอ่มกลบัมาถงึผู้
นัน้ซึง่เป็นคนพาลอยา่งแน่แท ้ ดุจผงธุลอีนัละเอยีดทีบุ่คคลซดัไปทวนลมแลว้ 
ฉะนัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนี้ พลิงัคกิภารทวาชพราหมณ์เกดิความ



 

๓๖๕๖ 
 

 

เลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทแลว้ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีรไมน่านนกักไ็ดบ้รรลุเป็นพระ
อรหนัต ์(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๐/๒๖๙) 

พิลารโกสิยชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยทา้วสกักะทรมานเศรษฐตีนีแมว คอืเศรษฐผีูใ้หท้านแต่ละ
อยา่งเป็นหยบิเลก็เทา่ตนีแมว มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นเศรษฐ ี บรจิาคทานเป็นอนัมาก ก่อนตายไดส้ัง่สอนใหบุ้ตร 
หลานใหท้านต่อไป แลว้ตายไปเกดิเป็นทา้วสกักะ  บุตรหลานไดท้าํทานแลว้ไป
ในเกดิในสวรรคถ์งึสลีาํดบัคน สว่นที ่๕ ไมย่อมบรจิาคทาน ใหเ้ผาโรงทานแลว้
เกบ็รวบรวมทรพัยน์ัน้ไว ้ ทา่นลงมาทรมานหลานชายคนที ่๔ ชื่อพลิารเศรษฐผีู้
ทาํลายวงศต์ระกลูดว้ยการไมบ่รจิาคทานใหก้ลบับรจิาคทาน โดยทา้วสกักะเขา้
ไปขออาหารก่อน แลว้จงึใหส้รุยิเทพบตุรเขา้ไปขอเป็นลาํดบัที ่๒ มาตลเีทพบุตร
เขา้ไปขอเป็นลาํดบัที ่๓ ปัญจสกิขเทพบตุรเขา้ไปของเป็นลาํดบัที ่๔  แต่ละทา่น
ไดแ้สดงเหตุผลวา่ควรใหท้านก่อน ก่อนทีจ่ะบรโิภคอาหาร เพราะการใหท้านทาํ
ใหไ้ปเกดิในสวรรค ์ พลิารเศรษฐสีอบถามทราบทา่นเหล่านัน้ลว้นแต่เป็นญาติ
ของตนมาเพือ่อนุเคราะห ์ จงึเริม่ใหท้านแต่นัน้ ตายแลว้ไดไ้ปเกดิในพรหมโลก 
(ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๒๕/๓๔๓) 

พิษร้าย  : พษิมผีลเสยีตอ่ร่างกาย, ความรา้ยแรงแห่งพษิ, สิง่ทีร่า้ยเป็นอนัตรายแก่รา่งกาย
หรอืใหค้วามเดอืดรอ้นแก่จติใจ สิง่ทีร่า้ยเป็นอนัตราย เมือ่เขา้สูร่า่งกายจะทาํให้
ตาย เจบ็ปวด หรอืพกิารได ้บางอยา่งเกดิจากแร ่เชน่สารหนู บางอย่างเกดิจาก
ตน้ไม ้ เช่นตน้แสลงใจ บางอยา่งเกดิจากสตัวเ์ชน่ง.ู สิง่ทีร่า้ยเป็นอนัตรายแก่
รา่งกายหรอืใหค้วามเดอืดรอ้นแก่จติใจ, ในอาสวีสิสตูร(ว่าดว้ยบุคคลเปรยีบ
เหมอืนอสรพษิ) และในพระอภธิรรมปิฎก จตุกกปุคคลบญัญตั(ิบคุคลบญัญตั ิ๔) 
พระพทุธเจา้ทรงนําพษิรา้ยของอสรพษิมาเปรยีบเทยีบกบับคุคล ๔ จาํพวก คอื 
(๑) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิแล่น แต่พษิไม่รา้ย (๒) บุคคลเปรยีบ
เหมอืนอสรพษิมพิีษร้าย แต่พษิไมแ่ล่น  (๓) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิ
แล่นและพิษร้าย (๔) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิไมแ่ล่นและพษิไมร่า้ย
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๐/๑๖๗,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๑๖๓/๑๙๗)พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน) 

พิษแล่น  : พษิวิง่, พษิเคลื่อนไป,  พษิกระจาย,  พษิมตี่อชวีติและจติใจ, ในอาสวีสิสตูร(วา่
ดว้ยบุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิ) และในพระอภธิรรมปิฎก จตุกกปุคคลบญัญตัิ
(บุคคลบญัญตั ิ ๔) พระพทุธเจา้ทรงนําพษิรา้ยของอสรพษิมาเปรยีบเทยีบกบั
บุคคล ๔ จาํพวก คอื (๑) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพิีษแล่น แต่พษิไมร่า้ย 
(๒) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิรา้ย แต่พษิไมแ่ล่น  (๓) บุคคลเปรยีบ



 

๓๖๕๗ 
 

 

เหมอืนอสรพษิมพิีษแล่นและพษิรา้ย(๔)บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิไม่
แล่นและพษิไมร่า้ย,(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๐/๑๖๗,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๑๖๓/๑๙๗) 

พิษแล่นเรว็  : พษิวิง่อยา่งรวดเรว็, พษิเคลื่อนไปอยา่งรวดเรว็, พษิกระจายไว, พษิมผีล(ต่อ
ชวีติ)ทนัท,ี  ในพระอภธิรรมปิฎก จตุกกปุคคลบญัญตั(ิบุคคลบญัญตั ิ ๔)  
พระพทุธเจา้ทรงนําพษิรา้ยของอสรพษิมาเปรยีบเทยีบกบับุคคล ๔ จาํพวก คอื 
(๑) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิทีม่พิีษแล่นเรว็แต่พษิไมร่า้ยแรง  (๒) บุคคล
เปรยีบเหมอืนอสรพษิทีม่พีษิรา้ยแรงแตพ่ษิไมแ่ล่นเรว็ 
(๓) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิทีม่พิีษแล่นเรว็และพษิรา้ยแรง (๔) บุคคล
เปรยีบเหมอืนอสรพษิทีม่พีษิไมแ่ล่นเรว็และพษิไมร่า้ยแรง(อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/
๑๖๓/๑๙๗) 

พิสดาร  : กวา้งขวาง ละเอยีดลออ, (พสิดาร อาจหมายถงึ แปลก พลิกึ หรอืวติถาร กไ็ด)้  
พสิดาร ในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึ กวา้งขวาง หรอืละเอยีดลออ  เชน่แสดงเนื้อความ
ย่อใหพ้สิดาร คอืใหช้ดัเจน มคีวามละเอยีดละออมากขึน้,  ในสมยัพุทธกาล พระ
เถระทีไ่ดร้บัการยกยอ่งในการขยายความยอ่ใหพ้สิดารได ้ คอืพระมหากจัจายน
เถระ ครัง้หนึ่งภกิษุทัง้หลายฟังธรรมจากพระพทุธเจา้แลว้ไมเ่ขา้ใจ กเ็ลยเขา้ไป
หาพระมหากจัจายนะเพือ่ชว่ยขยายความให ้ ดงัขอ้ความมปีรากฏในมธุปิณฑกิ
สตูร()ตอนหนึ่งวา่ “...ทา่นมหากจัจานะนี้เป็นผูท้ีพ่ระศาสดาทรงยกยอ่ง ทัง้เพือ่น
พรหมจารผีูรู้ท้ ัง้หลายกส็รรเสรญิแลว้ และทา่นมหากจัจานะกส็ามารถจะชีแ้จง
เนื้อความแหง่อุทเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงชีแ้จงโดย
พิสดารใหพิ้สดารได ้ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรเขา้ไปหาทา่นมหากจัจานะ จนถงึ
ทีอ่ยู ่แลว้ควรสอบถามเน้ือความน้ีกบัทา่นมหากจัจานะ’ ขอทา่นมหากจัจานะจง
ชีแ้จงเถดิ” (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๐๒/๒๑๑,๑๒/๓๔๗/๓๗๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖/๗,๑๓/
๓๒/๓๗,๑๓/๑๙๓/๒๒๘, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

พิฬารปทกเสฏฐิวตัถ ุ: เรือ่งพฬิารปทกเศรษฐ ี  พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่เศรษฐผีูอ้ยู่
เมอืงสาวตัถดีงันี้วา่  บุคคลอยา่สาํคญัวา่บุญเลก็น้อยคงจกัไมม่าถงึแมห้มอ้น้ํายงั
เตม็ดว้ยน้ําทีต่กลงมาทลีะหยาด ๆ ได ้ฉนัใด  คนมปัีญญา เมือ่สัง่สมบุญแมท้ลีะ
เลก็ทลีะน้อยกเ็ตม็ดว้ยบุญได ้ฉนันัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๒๒/๖๙) 

พิฬารวตชาดก : ชาดกวา่ดว้ยวตัรของแมว มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พญาหนูโพธสิตัว์
พจิารณาเหน็หนูบรวิารของตนเบาบางลงไป  สงัเกตดจูงึรูว้า่สนุขัจิง้จอกทีท่าํทา่
ยนืประพฤตวิตัรแสดงความเคารพต่อดวงอาทติยเ์พือ่หลอกใหห้นูทัง้หลายตาย
ใจนัน้ แทจ้รงิเป็นผูจ้บัหนูกนิวนัละตวัสองตวั  จงึไดต้าํหนิวา่  ผูท้ีก่ล่าวยกยอ่ง
ธรรมใหเ้ป็นธงชยั ล่อลวงสตัวอ์ื่นใหต้ายใจแลว้ซ่อนตวัประพฤตชิัว่  ความ



 

๓๖๕๘ 
 

 

ประพฤตขิองเขาชือ่วา่ความประพฤตขิองแมว วา่แลว้กก็ระโดดกดัซอกคอสนุขั
จิง้จอกใหม้นัถงึแก่ความตายทนัท ี  บรรดาหนูบรวิารทัง้หลายต่างยือ้แยง่กนักนิ
เเนื้อสนุขัจิง้จอกจนหมดสิน้ ผลของการหลอกลวงคอืความวบิตั ิ (ข.ุชา. เอกก.
(ไทย) ๒๗/๑๒๘/๕๒) (บางแหง่เป็น  มสูกิชาดก)    

พิฬารสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยแมว พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั  ไดต้รสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูบ่า้นหรอืนิคมแลว้ไมส่าํรวมอนิทรยี ์  มจีติ
กาํหนดัในรปูสตร ี  จะถูกราคะรบกวนจติ  ในทีส่ดุตอ้งลาสกิขาไปเป็นคฤหสัถ ์ 
จดัวา่เป็นความตายในพระธรรมวนิยันี้ เหมอืนแมวทีก่ลนืหนูทัง้เป็น ยอ่มถูกหนู
กดัลาํไสถ้งึแกค่วามตาย (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๒/๓๒๑)       

พิฬาลิทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพฬิาลทิายกเถระ  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายมนัมอืเสอืแดพ่ระพุทธเจา้พระนาม
วา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ท่านไม่รูจ้กัทุคตเิลย  ในชาตสิดุทา้ยนี้  ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๓/๒๕๗) 

พีชกบิดา,พีชกมารดา  : พอ่ผูใ้หผู้ส้บืเชือ้สาย(ใหท้ายาทไวส้บืสกุล),(พชีกมารดา =มารดา
ผูใ้หผู้ส้บืเชือ้สาย),  โดยความหมาย พชีกบดิา หมายถงึพอ่ผูใ้หก้าํเนิดลกูไวส้บื
สกุล,  ในปาราชกิสกิขาบทขอ้ที ่๑ (วา่ดว้ยการเสพเมถุนธรรม) ตอนสทุนินภาณ
วาร ระบุถงึพระสทุนิผูใ้หท้ายาทสบืเชือ้สายแก่สกุลวา่เป็น “พชีกบดิา” ตาม
ขอ้ความมปีรากฏตอนหนึ่งวา่ “...อดตีภรรยาของพระสุทนิครรภแ์ก่จงึคลอดบุตร 
พวกเพือ่นของพระสทุนิตัง้ชือ่เดก็คนนัน้วา่ เดก็ชายพีชกะ เรยีกอดตีภรรยาของ
พระสทุนิวา่พีชกมารดา เรยีกพระสทุนิวา่พีชกบิดา ต่อมาทัง้มารดาทัง้บุตรได้
ออกจากเรอืนไปบวชเป็นอนาคารกิ ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต”์  ในอรรถกถา
ทา่นขยายความวา่ พชีกะ หมายถงึ ผูส้บืเชือ้สาย ทีต่ัง้ชือ่ใหว้่า “พชีกะ” เพราะ
ย่าไดเ้คยกล่าววา่ “พชีกปิํ เทห ิจงใหผู้ส้บืเชือ้สาย” (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๓๖/๒๕, ว.ิ
มหา.อ.(ไทย) ๑/๓๖/๒๕) 

พีชกะ,กมุาร  : เดก็ชายพชีกะ,  หนูน้อยพชีกะ,  เดก็ผูช้ายทีไ่ดร้บัการตัง้ชือ่วา่ “พชีกะ”, ใน
ปาราชกิสกิขาบทขอ้ที ่๑ (วา่ดว้ยการเสพเมถุนธรรม) ตอนสทุนินภาณวาร ระบุ
ถงึกุมารพชีกะวา่เป็นลกูทีเ่กดิจากพระสุทนิกบัอดตีภรรยาตามขอ้ความมปีรากฏ
ตอนหนึ่งวา่ “...อดตีภรรยาของพระสทุนิครรภแ์ก่จงึคลอดบุตร พวกเพือ่นของ
พระสทุนิตัง้ชือ่เดก็คนนัน้วา่ เดก็ชายพีชกะ เรยีกอดตีภรรยาของพระสทุนิวา่พี
ชกมารดา เรยีกพระสทุนิวา่พีชกบิดา ต่อมาทัง้มารดาทัง้บุตรไดอ้อกจากเรอืน
ไปบวชเป็นอนาคารกิ ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต”์  ในอรรถกถาทา่นขยายความ
วา่ พชีกะ หมายถงึ ผูส้บืเชือ้สาย ทีต่ัง้ชือ่ใหว้า่ “พชีกะ” เพราะยา่ไดเ้คยกล่าววา่ 



 

๓๖๕๙ 
 

 

“พชีกํปิ เทห ิ จงใหผู้ส้บืเชือ้สาย” (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๓๖/๒๕, ว.ิมหา.อ.(ไทย) ๑/
๓๖/๒๕) 

พีชคาม  : พนัธุ์พชื, พนัธุ์ไม,้ เมลด็พนัธุ์, เมลด็ผลไม,้ (พชืพนัธุ์อนัอยู่กบัที่ ม ี๕ ชนิด คอื 
พชืที่เกดิจากเหงา้ ๑ ที่เกดิจากต้น ๑ ที่เกดิจากตา ๑ ที่เกดิจากยอด ๑ และที่
เกดิจากเมลด็ ๑ เรยีกว่า พีชคาม คอื พชืพนัธุ์ทีแ่มจ้ะถูกพรากจากทีแ่ลว้ กย็งั
จะเป็นได้อกี) บางแห่งเรยีกพชืคาม,ในอุปาลสิูตร(ว่าดว้ยพระอุบาลขีออนุญาต
อยู่ป่า)ระบุถึงคุณสมบตัิหลายขอ้ของภิกษุผู้ถงึพรอ้มด้วยสกิขาและสาชพี ขอ้
หน่ึงทีจ่ะต้องมตีามทีท่่านระบุไว ้คอื “....ภกิษุนัน้เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพรากพี
ชคามและภูตคาม ฉันมือ้เดยีว ไม่ฉันตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉันในเวลา
วกิาล๑ เวน้ขาดจากการฟ้อนรํา ขบัร้องประโคมดนตร ีและดูการละเล่นที่เป็น
ข้าศึกแ ก่กุ ศล .....” (อ งฺ .ทสก .(ไทย )๒๔ /๙๙ /๒๓๖ ,พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน) 

พีชคามสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการพรากพชืคามและภตูคาม พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไม่ไดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีเ่วน้ขาดจาก
การพรากพชืคามและภตูคามจงึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการ
พรากพชืคามและภตูคาม  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็
ชอ้นขึน้มา(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๔๘/๖๔๕) 

พีชสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยพชื  มชีือ่เหมอืนกนั ๓ สตูร แปลความหมาย
เหมอืนกนั ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 

 1.พีชสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยพชื พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  พชื  ๕  ชนิด  คอื  (๑)  พชืเกดิจาก
เหงา้  (๒)  พชืเกดิจากลาํตน้  (๓)  พชืเกดิจากตา  (๔)  พชืเกดิจากยอด  (๕)  
พชืเกดิจากเมลด็  ซึง่ไมแ่ตกหกั  ไมเ่สยีหาย  ไมถู่กลมและแดดทาํลาย  มแีก่น
สาร  ถูกเกบ็ไวอ้ยา่งด ี  แต่ไมม่ดีนิ ไม่มน้ํีา  กจ็ะเจรญิงอกงามไมไ่ด ้  หากพชื  
๕  ชนิดนัน้มดีนิและมน้ํีา  กพ็งึเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้  เธอทัง้หลายพงึเหน็
วญิญาณฐติ ิ  ๔  คอื  รปู  เวทนา  สญัญาและสงัขารเหมอืนปฐวธีาตุ  พงึเหน็
ความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความเพลดิเพลนิเหมอืนอาโปธาตุ  พงึเหน็วญิญาณ
พรอ้มดว้ยอาหารเหมอืนพชื  ๕  ชนิด  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึรปู  เวทนา  สญัญา
และสงัขาร  เมือ่ตัง้อยู ่  กพ็งึมรีปู  เวทนา  สญัญาและสงัขารเป็นอารมณ์และ
เป็นทีต่ ัง้  จงึเขา้ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยูแ่ละถงึความเจรญิงอกงาม
ไพบลูยไ์ด ้ดงันัน้  เธอทัง้หลายจงึไมค่วรยดึถอืคาํพดูทีว่า่ เราจกับญัญตักิารมา 
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การไป  เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อุปยสตูรในวรรคน้ี (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๕๔/๗๖) 

 2.พีชสูตร๒  พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยพชืพระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่  ภกิษุตอ้งอาศยัศลีจงึจะเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์  ๘  ได ้  เหมอืนพชืคามและ
ภตูคามตอ้งอาศยัแผน่ดนิจงึเจรญิงอกงามได ้(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๕๐/๘๐) 

 3.พีชสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเปรยีบเหมอืนเมลด็พชื  พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ กายกรรม วจกีรรมและมโนกรรมทีถ่อืปฏบิตัใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแกท่ฏิฐ ิ  
ธรรมทัง้หลาย คอื เจตนา ความปรารถนา ความตัง้ใจ และสงัขารทัง้หลายของ
บุคคลผูม้มีจิฉตัตธรรม ๑๐ มมีจิฉาทฏิฐเิป็นตน้ทัง้หมดยอ่มเป็นไปเพือ่ผลทีไ่มน่่า
ปรารถนา ไมน่่าใคร่ ไมน่่าพอใจ ไมเ่กือ้กลู เป็นทุกข ์เพราะทฏิฐเิลวทราม เปรยีบ
เหมอืนเมลด็สะเดา เมลด็บวบขม หรอืเมลด็น้ําเตา้ขมทีบุ่คคลเพาะไวใ้นดนิชุม่ชืน้ 
รสดนิและรสน้ําทีม่นัดดูซบัเอาไวท้ัง้หมดยอ่มเป็นไปเพือ่ความเป็นของขม เผด็
รอ้น ไมน่่ายนิด ี เพราะเมลด็สะเดาเป็นตน้นัน้เลว ฉะนัน้ พระองคต์รสัวา่ 
กายกรรม วจกีรรมและมโนกรรมทีถ่อืปฏบิตัใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแก่ทฏิฐ ิ
ธรรมทัง้หลาย คอื เจตนา ความปรารถนา ความตัง้ใจ และสงัขารทัง้หลายของ
บุคคลผูม้สีมัมตัตธรรม ๑๐ มสีมัมาทฏิฐ ิเป็นตน้ทัง้หมดยอ่มเป็นไปเพือ่ผลที ่น่า
ปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ เกือ้กลู เป็นสขุ เพราะทฏิฐดิ ีเปรยีบเหมอืนพนัธุอ์อ้ย 
พนัธุข์า้วสาล ีหรอืเมลด็จนัทน์ทีบุ่คคลเพาะไวใ้นดนิชุม่ชืน้ รสดนิและรสน้ําทีม่นั
ดดูซบัเอาไวท้ัง้หมดยอ่มเป็นไปเพือ่ความเป็นของ หวาน น่าอร่อย น่าชืน่ใจ   
เพราะพนัธุอ์อ้ยเป็นตน้นัน้ด ี (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๔/๒๔๖) 

พ่ีเล ี้ยง,พ่ีเล ีย้งนางนม  : คนเลีย้งเดก็, คนดแูลเดก็, ผูค้อยระวงัรกัษาเลีย้งด,ู (โดยทัว่ไป คน
เลีย้งเดก็ จะเป็นผูห้ญงิบางทจีงึเรยีกวา่ พีเ่ลีย้งนางนม”, ในกามสตูร(วา่ดว้ย
กาม) พระพุทธเจา้ทรงนําลกัษณะการเลีย้งดเูดก็ของพีเ่ลีย้งมาเปรยีบเทยีบกบัที่
พระองคท์รงปฏบิตัติอ่ภกิษุ ถา้มปัีญญาพึง่ตนเองไดก้ส็ามารถไวว้างใจปล่อยให้
เป็นอสิระ, สว่นในเอกาสนทายกิาเถรยิาปทาน(ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกา
สนทายกิาเถร)ี พระเถรไีดก้ล่าวถงึอดตีชาตขิองตนวา่ การทีม่พีีเ่ลีย้งนางนมเป็น
ตน้คอยอุม้ดแูลปรนนิบตัเิอาใจใสอ่ยูต่ลอดเวลา เป็นเพราะผลแหง่การปลูาด
อาสนะถวาย(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗/๙, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๕๓/๓๙๓) 

พึงหวงัได้  : พงึเกดิขึน้ได,้ พงึเป็นไปได,้ จาํตอ้งปรารถนาได,้ พงึหวงัได ้ในทีน้ี่ หมายถงึ พงึ
หวงัผลทีเ่กดิตามกรรมทีท่าํได ้ เชน่ ทาํด ีพงึหวงัสคุตไิด ้ ทาํชัว่พงึหวงัทุคตไิด,้ 
สรา้งกุศล พงึหวงัไดแ้ต่ความเจรญิ สรา้งอกุศล พงึหวงัไดแ้ต่ความเสือ่ม, ใน
ทุกขสตูร(วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหอ้ยูเ่ป็นทุกข)์ ระบุวา่ภกิษุผูป้ระกอบดว้ย
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ธรรม ๕ ประการ คอืไมม่ศีรทัธา ไมม่หีริ ิ ไมม่โีอตตปัปะ เกยีจครา้น และมี
ปัญญาทราม พงึหวงัไดทุ้คต,ิ สว่นในเจโตขลีสตูร(วา่ดว้ยกเิลสเครือ่งตรงึจติดุจ
ตะป)ู ระบุวา่บุคคลผูท้ีไ่มส่ามารถละกเิลสเครื่องตดิใจ ๕ ประการได ้พงึหวงัได้
แต่ความเสือ่มอยา่งเดยีว,  ในอรรถกถาทา่นขยายความหวา่ พงึหวงัได ้
หมายถงึจาํตอ้งปรารถนา จาํตอ้งได ้ จาํตอ้งมแีน่นอน, (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓/
๕,๒๒/๖๗/๑๑๕,๒๒/๒๑๑/๓๕๔, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๔/๒๒, องฺ.เอกาทสก.
(ไทย)๒๔/๑๕/๔๒๕, (องฺ.ตกิ.อ.๒/๗๐/๒๑๔,องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๗๕/๑๕๓)) 

พึงเหน็ชดัด้วยตนเอง  : พงึเหน็กระจา่งดว้ยตนเอง, พงึเหน็แจง้ดว้ยตนเอง, พงึเหน็แจม่ชดั
ดว้ยตนเอง, พงึเหน็ชดัดว้ยตนเอง(สนฺทฏฺิฐโิก) เป็นองคคุ์ณลกัษณะอยา่งหนึ่ง
ของพระธรรม ในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึ ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงผูป้ระพฤติ
ปฏบิตัธิรรมเทา่นัน้พงึเหน็ชดัดว้ยตนเอง จะใหค้นอื่นผูไ้มไ่ดป้ฏบิตัมิารูเ้หน็ตาม
ไมไ่ด,้  ในอรรถกถาทา่นขยายความวา่ โลกุตรธรรมนี้ อนับุคคลใดๆ บรรลุแลว้ 
บุคคลนัน้ๆ ละขอ้ทีจ่ะพงึถงึดว้ยความเชื่อของบุคคลอื่นแลว้ พงึเหน็ไดด้ว้ย
ตนเอง ดว้ยปัจจเวกขณญาณ เพราะเหตุนัน้ โลกุตรธรรมนัน้จงึชือ่วา่ธรรมที่ผ ู้
ปฏิบตัิจะพึงเหน็ชดัด้วยตนเอง (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐/๑๙,๑๕/๑๕๗/๒๐๑) 

พืช  : เมลด็พนัธุไ์ม,้ สิง่ทีจ่ะเป็นพนัธุต์่อไป, พชืพนัธุ,์ หน่อหรอืเมลด็พชื, ในอุทุมพรกิ
สตูร(วา่ดว้ยการบนัลอืสหีนาททีอุ่ทุมพรกิาราม) ตอนวา่ดว้ยอุปกเิลส(เครือ่งเศรา้
หมอง) ระบุถงึพชื(พชี) ม ี๕ ชนิด คอื (๑)มลูพชี พชืเกดิจากเหงา้ (๒)ขนฺธพชี 
พชืเกดิจากลาํตน้ (๓)ผฬุพชี พชืเกดิจากตา(ผฬุ.. บางแหง่แปลวา่ “ขอ้”)  (๔)
อคฺคพชี พชืเกดิจากยอด และ (๕)พชีพชี พชืเกดิจากเมลด็,  พระพทุธเจา้ทรง
หยบิยกเรือ่งพชืมาอธบิายธรรมในแงม่มุต่างๆ เชน่ อธบิายความจรงิทาง
ธรรมชาต ิ อธบิายในแงเ่ปรยีบเทยีบ, อธบิายคุณลกัษณะของพระอรหนัตว์่าเป็น
ผูม้พีชืสิน้แลว้(ไมม่ปีฏสินธวิญิญาณ คอืไมเ่กดิใหม)่ เป็นตน้(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๖๐/
๔๒,๑๑/๒๘๑/๒๒๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๘/๑๗๙, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๗๔/๘๑, ส.ํข.
(ไทย)๑๗/๕๔/๗๖, ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๕๙/๔๐๔, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๒๑/๕๓๕, 
องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๗๗/๓๐๑, ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๑๕/๑๓, ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๒/๑๖๗) 

พืชคาม  : พนัธุพ์ชื, พนัธุไ์ม,้ เมลด็พนัธุ,์ เมลด็ผลไม,้ (พชืพนัธุอ์นัอยูก่บัที ่ม ี๕ ชนิด คอื 
พชืทีเ่กดิจากเหงา้(มลูพชี) ๑ ทีเ่กดิจากตน้(ขนฺธพชี) ๑ ทีเ่กดิจากตา(ขอ้)(ผฬุ
พชี) ๑ ทีเ่กดิจากยอด(อคฺคพชี) ๑ และทีเ่กดิจากเมลด็(พชีพชี) ๑ 
เรยีกวา่ พืชคาม คอื พชืพนัธุท์ีแ่มจ้ะถูกพรากจากทีแ่ลว้ กย็งัจะเป็นไดอ้กี) บาง
แหง่เรยีกพชีคาม, พระพทุธเจา้ทรงหยบิยกเรือ่งพชืคามมาอธบิายธรรมในแงม่มุ
ต่างๆ เชน่ อธบิายความจรงิทางธรรมชาต ิ อธบิายในแงเ่ปรยีบเทยีบกบัธรรม, 
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อธบิายคุณลกัษณะของพระอรหนัตว์า่เป็นผูเ้วน้ขาดจากพชืคามและภตูคาม(คอื
ไมม่ปีฏสินธวิญิญาณ คอืไมเ่กดิใหม)่ เป็นตน้(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๐/๔,๙/๑๑/๕,๙/
๑๙๔/๖๖,๙/๑๙๕/๖๗,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๖๐/๔๒, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๙๓/๓๒๔,๑๒/
๔๑๑/๔๔๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/๑๓,๑๓/๔๑๘/๕๒๔, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๑,๑๔/
๑๐๒/๑๒๒, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๕๐/๘๐, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๘, ข.ุป.
(ไทย)๓๑/๒๓/๕๗๘,๓๑/๒๖/๕๘๓,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน) 

พืชพนัธ ุ ์ : พนัธุไ์ม,้ พนัธุพ์ชื, เมลด็พนัธุไ์ม,้ สิง่ทีจ่ะเป็นพนัธุต์่อไป, (พชืพนัธุอ์นัอยูก่บัที ่ม ี
๕ ชนิด คอื พชืทีเ่กดิจากเหงา้(มลูพชี) ๑ พชืทีเ่กดิจากตน้(ขนฺธพชี) ๑ พชืทีเ่กดิ
จากตา(หรอืขอ้)(ผฬุพชี) ๑ พชืทีเ่กดิจากยอด(อคฺคพชี) ๑ และพชืทีเ่กดิจาก
เมลด็(พชีพชี) ๑ เรยีกว่า พืชพนัธ ุ ์คอื เมลด็พนัธุท์ีแ่มจ้ะถูกพรากจากทีแ่ลว้ ก็
ยงัจะเป็นไดอ้กี) บางแหง่เรยีกพชีคาม บางแหง่เรยีกพชืคาม, พชืพนัธุม์อียูใ่น
สถานทีใ่ด ยอ่มบ่งบอกถงึความอุดมสมบรูณ์ในสถานทีน่ัน้, พชืพนัธุธ์ญัญาหาร
เป็นสิง่จาํเป็นชนิดหน่ึงในสามอยา่งทีจ่ะตอ้งมบีรรจุไวใ้นคลงัหลวง อนัไดแ้ก ่
คลงัทรพัยส์นิ  คลงัพชืพนัธุธ์ญัญาหาร และคลง้ผา้(ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๒/๕๓๐, 
ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๘๔/๕๒๑, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๖๐/๔๒, ข.ุม.อ.(บาล)ี ๑/๑๔) 

พืชพนัธ ุเ์กิดจากตา  : พชืพนัธุท์ีม่แีหล่งกาํเนิดจากตา,  (แหล่งกําเนิดของพชืพนัธุ ์๕ ชนิด คอื 
(๑) มลูพชี - พชืพนัธุเ์กดิจากเหงา้ (๒) ขนฺธพชี - พชืพนัธุเ์กดิจากลาํตน้ (๓) 
ผฬพีุช – พืชพนัธ ุเ์กิดจากตา(ผฬุ..บางแหง่แปลวา่ ขอ้) (๔) อคฺคพชี - พชื
พนัธุเ์กดิจากยอด (๕) พชีพชี – พชืพนัธุเ์กดิจากเมลด็), ในปาจติตยิกณัฑ ์ภตู
คามสกิขาบท บทภาชนีย ์ ทา่นขยายความคาํวา่ "พชืพนัธุเ์กดิจากตา" ไดแ้ก่ 
ออ้ย ไมไ้ผ ่ ไมอ้อ้ หรอืพชืพนัธุอ์ยา่งอื่นซึง่เกดิทีต่า งอกทีต่า น้ีชือ่วา่พชืพนัธุ์
เกดิจากตา(ว.ิมหา.(ไทย)๒/๙๑/๒๗๘,๒/๙๑/๒๗๙) 

พืชพนัธ ุท์ี่เกิดจากเมลด็:ขา้ว ถัว่ งา หรอืพชืพนัธุอ์ยา่งอื่นซึง่เกดิทีเ่มลด็ งอกทีเ่มลด็
 กล่าวในสกิขาบทวภิงัค ์วา่ ภตูคาม ไดแ้ก่กลุ่มพชืพนัธุ ์๕ ชนิด คอื (๑) พชื
พนัธุเ์กดิจากเหงา้ (๒) พชืพนัธุเ์กดิจากลําตน้ (๓) พชืพนัธุเ์กดิจากตา (๔) พชื
พนัธุเ์กดิจากยอด (๕) พชืพนัธุเ์กดิจากเมลด็ (ว.ิมหา.(ไทย)๒/๙๑/๒๗๘, ว.ิมหา.
(ไทย)๒/๙๑/๒๗๙,(ว.ิอ.(บาล)ี๒/๙๐-๙๑/๒๘๓-๒๘๔) 

พืชพนัธ ุท์ี่เกิดจากยอด:ผกับุง้ลอ้ม แมงลกั เถาหญา้นาง หรอื พชืพนัธุอ์ยา่งอื่นซึง่เกดิทีย่อด 
งอกทีย่อด อธบิาย กล่าวในสกิขาบทวภิงัค ์ วา่ ภตูคาม ไดแ้ก่พชื
พนัธุ ์๕ ชนิด คอื (๑) พชืพนัธุเ์กดิจากเหงา้ (๒) พชืพนัธุเ์กดิจากลาํตน้ (๓) พชื
พนัธุเ์กดิจากตา (๔) พชืพนัธุเ์กดิจากยอด (๕) พชืพนัธุเ์กดิจากเมลด็ (ว.ิมหา.
(ไทย)๒/๙๑/๒๗๘, ว.ิมหา.(ไทย)๒/๙๑/๒๗๙,(ว.ิอ.(บาล)ี๒/๙๐-๙๑/๒๘๓-๒๘๔) 
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พืชพนัธ ุท์ี่เกิดจากลาํต้น:ไดแ้ก่ ตน้โพ ตน้ไทร ตน้ดปีล ีตน้มะเดือ่ ตน้เต่ารา้ง ตน้มะขวดิ หรอื
พชืพนัธุอ์ยา่งอื่นซึง่เกดิทีล่าํตน้ งอกทีล่าํตน้ 

 กล่าวในสกิขาบทวภิงัค ์วา่ ภตูคาม ไดแ้ก่ พชืพนัธุ ์๕ ชนิด คอื (๑) พชืพนัธุเ์กดิ
จากเหงา้ (๒) พชืพนัธุเ์กดิจากลาํตน้ (๓) พชืพนัธุเ์กดิจากตา (๔) พชืพนัธุเ์กดิ
จากยอด(๕) พชืพนัธุเ์กดิจากเมลด็ 

พืชพนัธ ุท์ี่เกิดจากเหง้า:ขมิน้ ขงิ วา่นน้ํา วา่นเปราะ อุตพดิ ขา่ แฝก แหว้หม ูหรอืพชืพนัธุอ์ยา่ง
อื่นซึง่เกดิทีเ่หงา้ งอกทีเ่หงา้ กล่าวในสกิขาบทวภิงัค ์วา่ ภตูคาม ไดแ้ก่ พชื
พนัธุ ์๕ ชนิด คอื (๑) พชืพนัธุเ์กดิจากเหงา้ (๒) พชืพนัธุเ์กดิจากลาํตน้ (๓) พชื
พนัธุเ์กดิจากตา (๔) พชืพนัธุเ์กดิจากยอด (๕) พชืพนัธุเ์กดิจากเมลด็   (ว.ิมหา.
(ไทย)๒/๙๑/๒๗๘,ว.ิมหา.(ไทย)๒/๙๑/๒๗๙, (ว.ิอ.(บาล)ี ๒/๙๐-๙๑/๒๘๓-๒๘๔) 

พทุธการกธรรม: ธรรมทีก่ระทาํความเป็นพระพทุธเจา้ ๑๐ ประการ คอื (๑) ทาน (๒) ศลี (๓) 
เนกขมัมะ (๔) ปัญญา (๕) วริยิะ (๖) ขนัต ิ(๗) สจัจะ (๘) อธษิฐาน (๙) เมตตา 
(๑๐) อุเบกขา กล่าวในเรวตพทุธวงศ ์ เรือ่งพระประวตัขิองพระเรวตพทุธเจา้ วา่ 
กรุงชือ่วา่สธุญัญกะ กษตัรยิพ์ระนามวา่วปิุละเป็นพระชนก พระเทวพีระนามว่าวิ
ปุลาเป็นพระชนนี ของพระพทุธเจา้พระนามว่าเรวตะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ 
เราเรวตะไดฟั้งพระดาํรสัของพระพทุธเจา้แมพ้ระองคน์ัน้แลว้ กท็าํจติใหเ้ลื่อมใส
อยา่งยิง่ ไดอ้ธษิฐานวตัรเพือ่บาํเพญ็บารม ี๑๐ ประการ ใหย้ิง่ขึน้ไป แมค้รัง้นัน้ 
เราระลกึถงึ "พุทธการกธรรม" นัน้แลว้ เพิม่พนูใหเ้จรญิขึน้ดว้ยหวงัวา่ ‘เราจกั
นํามาซึง่ธรรมนัน้ อนัเป็นธรรมทีเ่ราปรารถนาอยา่งยิง่’   (ข.ุพ.ุ(ไทย) ๓๓/๑๕/
๖๑๖, ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๗๗/๕๖๖,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๑๕/๕๘๓, ข.ุพทฺุธ.อ. ๑๑๕/
๑๕๖) 

พทุธเขต : เขตแดนของพระพทุธเจา้ ม ี ๓ คอื ชาตเิขต อาณาเขต วสิยัเขต ชาตเิขตมี
ขอบเขตหนึ่ง หมืน่จกัรวาลจะเกดิการหวัน่ไหวทัว่ถงึกนัในคราวพระพทุธเจา้ถอื
ปฏสินธเิป็นตน้ อาณาเขตมขีอบเขตถงึ หน่ึงแสนโกฏจิกัรวาล เป็นสถานทีท่ี่
อานุภาพแหง่พระปรติรแผไ่ปถงึ วสิยัเขตไมม่ขีอบเขตทีจ่ะกาํหนดได ้
 กล่าวในพทุธาปทาน พระประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้ พระอานนท
เถระ ผูเ้ป็นมนีุชาวแควน้วเิทหะน้อมกายลงทลูถามพระตถาคตผูป้ระทบัอยู ่ ณ 
พระเชตวนัมหาวหิารวา่ ไดท้ราบวา่ พระสพัพญัญพูทุธเจา้มอียู ่ พระสพัพญัญู
พทุธเจา้เหล่านัน้ผูเ้ป็นนกัปราชญ ์ ทรงอุบตัขิึน้เพราะเหตุอะไร ทา่นยกนิ้วมอืทัง้ 
๑๐น้ิวขึน้ นอบน้อมพระโพธญิาณของพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิสดุ อภวิาท
พระพทุธเจา้ผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก พรอ้มดว้ยพระสงฆด์ว้ยเศยีรเกลา้ กแ็ล "ใน
พทุธขต" มรีตันะทีอ่ยูใ่นอากาศ ทีอ่ยูบ่นภาคพืน้ดนิ นบัจาํนวนไมถ่ว้นอยูเ่ทา่ใด



 

๓๖๖๔ 
 

 

เราพงึนึกนํารตันะเทา่นัน้ทัง้หมดมาได ้  ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๗/๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๖๙/๑๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๐๓/๔๘,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๕๕/๕๕,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๕๔๕/๘๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๔/๑๙๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๕/๑๙๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/
๑๕๘/๑๕๖,วสิทุธ.ิ ๒/๔๙-๕๐) 

พทุธคณุ: คุณของพทุธเจา้, สตริะลกึถงึพทุธคุณ ในตุวฏกสตุตนิทเทส กล่าววา่ชือ่วา่มสีต ิ
เพราะระลกึถงึพุทธคุณ ๙ ประการ คอื (๑) อรห ํเป็นอรหนัต ์(๒) สมฺมาสมฺพทฺุโธ 
ตรสัรูเ้องโดยชอบ (๓) วชฺิชาจรณสมฺปนฺโน เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ (๔) 
สคุโต เสดจ็ไปดแีลว้  (๕) โลกวทิ ู เป็นผูรู้แ้จง้โลก (๖) อนุตฺตโร ปุรสิทมฺมสารถ ิ
เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ย่างยอดเยีย่ม (๗) สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นศาสดา
ของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย (๘) พทฺุโธ เป็นผูต้ื่นและเบกิบานแลว้ (๙) ภควา 
เป็นผูม้โีชค (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๖) 

พทุธจกัข :ุ ตาแหง่พทุธะ, พทุธญาณ, ปัญญาทีรู่ท้ ีเ่หน็แจง้ในกเิลสหรอืปัญญาของสรรพสตัว์
วา่มมีากน้อยต่างกนัอยา่งไร พระผูม้พีระภาคเมื่อทรงตรวจดสูตัวโ์ลกดว้ย
พทุธจกัข ุ ไดท้รงเหน็สตัวท์ัง้หลาย ผูม้กีเิลสดุจธุลน้ีอยในปัญญาจกัข ุ ผูม้กีเิลส
ดุจธุลมีากในปัญญาจกัขมุอีนิทรยีแ์ก่กลา้ มอีนิทรยีอ่์อน มอีาการด ี มอีาการ
ทราม ผูท้ีแ่นะนําใหรู้ไ้ดง้า่ยผูท้ีแ่นะนําใหรู้ไ้ดย้าก บางพวกเป็นผูเ้หน็โทษและภยั
ในปรโลกอยูก่ม็ ี บางพวกเป็นผูไ้มเ่หน็โทษและภยัในปรโลกอยูก่ม็ ี เหมอืน
กอดอกบวั ๔ เหล่าหรอืระดบัน้ํา คอื บวักาํลงัพน้น้ํา อยูเ่สมอน้ํา จมอยูใ่น้ํา และ
ตดิอยูใ่นโคลนตม (ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๕๖/๔๒๙,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๙๑/๕๔๕,ข.ุจ.ู
(ไทย)๓๐/๘๕/๓๐๓,ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๙๙/๓๔๑,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๐๘/๓๔๓) 

พทุธจกัษุ: ไดแ้ก่ (๑) อนิทรยิปโรปรยิตัตญิาณ คอื ปรชีาหยัง่รูค้วามยิง่และความหยอ่นแหง่
อนิทรยีข์องสตัวท์ัง้หลาย คอื รูว้า่ สตัวน์ัน้ ๆ มศีรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา 
แคไ่หน เพยีงใด มกีเิลสมาก กเิลสน้อย มคีวามพรอ้ม ทีจ่ะตรสัรูห้รอืไม ่ (๒) 
อาสยานุสยญาณ คอื ปรชีาหยัง่รูอ้ธัยาศยั ความมุง่หมาย สภาพจติทีน่อนอยู ่

 กล่าวถงึทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงทราบคําทูลอาราธนาของพรหม และเพราะความ
มพีระมหากรุณาในหมู่สตัว ์ทรงตรวจดูโลกดว้ยพุทธจกัษุ เมื่อพระผูม้พีระภาค
ทรงตรวจดูโลกดว้ยพุทธจกัษุ ไดท้รงเหน็สตัวท์ัง้หลายผูม้กีเิลสดุจธุลใีนตาน้อย 
มีกิเลสดุจธุลีในตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการ 
ทราม สอนใหรู้ไ้ดง้า่ย สอนใหรู้ไ้ดย้าก บางพวกมกัเหน็ปรโลกและโทษวา่น่ากลวั
กม็บีางพวกมกัไมเ่หน็ปรโลกและโทษวา่น่ากลวักม็ ีมสีตปัิญญามากบา้งน้อยบา้ง 
ดอกบวัในน้ํา ๔ เหล่า คอื อุคฆคตติญัญู วปิปตติญัญู เนยยะ และปทปรมะ (ขุ.
ม.(ไทย)๔/๙/๑๔, ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๓/๓๐๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๙/๔๐๙,สํ.ส.



 

๓๖๖๕ 
 

 

(ไทย)๑๕/๑๗๒/๒๓๑,                                                ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๓๐/
๒๒๙,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๘๕๖/๘๙๑,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๑๑/๑๒๔,๑๑๓/๑๒๖) 

พทุธชิโนรส: สาวกของพระพุทธเจา้ มพีระอุบาล ีพระอานนท์ เป็นต้น พระวงัคสีเถระเมื่อจะ
ชมเชยพระศาสดา ไดก้ล่าวภาษติเหล่าน้ีว่า พระองคน์ัน้มพีระสาวกทัง้มวลลว้น
แต่เป็นพุทธชโินรสและในสาวกเหล่าน้ีไม่มคีวามว่างเปล่าจากคุณธรรมเลย ขา้
พระองค์พงึถวายบงัคมพระองค์ผู้เป็นเผ่าพนัธุ์แห่งดวงอาทติย์ ซึ่งทรงทําลาย
ลกูศรคอืตณัหาไดแ้ลว้ (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๑๒๔๖/๕๔๒) 

พทุธทายาท: ผูเ้ป็นสาวกของพระพทุธเจา้, ผูร้บัคาํสอนของพระพทุธองคนํ์ามาปฏบิตั ิ พ ระ
วงัคสีเถระหวงัจะชมเชยพระอญัญาโกณฑญัญเถระจงึได้กล่าวภาษิตเหล่าน้ีว่า 
พระอญัญาโกณฑญัญเถระมอีานุภาพมาก ไดบ้รรลุวชิชา ๓ ฉลาดในการกาํหนด
รูจ้ติของผูอ้ื่น เป็นพุทธทายาทมาถวายอภวิาทพระยุคลบาทของพระศาสดาอยู ่
(ข.ุเถร.(ไทย)๑๕/๒๑๗/๓๑๘) 

พทุธธรรม : คาํสอนของพระพทุธเจา้, พทุธธรรม หมายถงึพระปัญญาจกัขขุองพระพทุธเจา้ 
ทีท่รงทราบกายกรรม วจกีรรม มโนกรรมทัง้หมด 

 กล่าวถงึประวตัใินอดตีชาตขิองพระเสลเถระ วา่ พระเสลเถระ เมือ่จะประกาศ
ประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ ขา้พเจา้เป็นเจา้ของถนนอยู่ในกรุงหงสวด ี
เรยีกประชุมบรรดาญาตขิองตนแลว้ ไดก้ล่าวดงันี้วา่ พระพทุธเจา้เสดจ็อุบตัขิึน้
แลว้ในโลก เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่ม พระองคเ์ป็นผูส้มควรรบัเครือ่งบชูาของ
ชาวโลกทัง้ปวง 

                             พระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ทรงฉลาดในพทุธธรรม ไมม่ใีครอื่นขม่ได ้ ดุจ
พญาชา้งเชอืกประเสรฐิ ทรงเป็นผูม้คีวามเพยีรมาก ขา้พเจา้ทลูนิมนตแ์ลว้ (ข.ุม.
(ไทย)๒๙/๑๙๑/๕๔๐,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๙๘/๕๘๑,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๒๐/๕๘๓,ข.ุพ.ุ
(ไทย)๓๓/๑๖๐/๕๘๘,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๖๐/๕๐๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๖๐/๕๑๔,ข.ุ
ม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖) และดรูายละเอยีดขอ้ ๑๙๑/๕๔๕) 

พทุธบริษทั: ไดแ้ก่ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิาทัง้หลายกล่าวถงึการทา้วจตุโลกบาลเขา้
รอ้งทุกขต์่อพระผูม้พีระภาควา่ พทุธบรษิทัเขา้รอ้งทุกข ์ รอ้งเรยีนตอ่ยกัษ์ มหา
ยกัษ์ เสนาบดยีกัษ์ มหาเสนาบดยีกัษ์เหล่าน้ีว่า ‘ยกัษ์น้ีสงิ ยกัษ์น้ีเขา้สงิ ยกัษน้ี์
ระราน ยกัษ์น้ีรุกราน ยกัษ์น้ีเบยีดเบยีน ยกัษ์น้ีบบีคัน้ ยกัษ์น้ีไมย่อมปล่อย’ พระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูนิ้รทกุข ์ น้ีแหละ คอื มนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่วา่
บทสวด "อาฏานาฏยิปรติร" เพือ่คุม้ครอง เพือ่รกัษา เพือ่ไมเ่บยีดเบยีน เพือ่อยู่
สาํราญของภกิษุ ภกิษุณี อุบาสกอุบาสกิาทัง้หลาย(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๒,



 

๓๖๖๖ 
 

 

ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๙๓/๒๔๕,ข.ุอุป.(ไทย)๓๒/๙๕/๕๑๔,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๔๙/
๖๙) 

พทุธบิดา: พระพทุธเจา้มพีระบดิาพระนามวา่ พระสชุาตะ, พระบดิา    ของกกุสนัธพทุธเจา้
พระนามวา่อคัคทิตัตพราหมณ์,พระบดิาของกสัสปพทุธเจา้พระนามวา่พรหมทตั
พราหมณ์พระประวตัขิองพระสชุาตพทุธเจา้ พระพทุธเจา้พระนามวา่สชุาตะ ทรง
ประกาศพระธรรมจกัรทีส่มุงัคลนคร ในคราวทีเ่สดจ็เขา้ไปยงัสาํนกัของพทุธบดิา
นัน้ เทวดาและมนุษยจ์าํนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ ไดบ้รรลุธรรม ครัง้ที ่ ๓ พระ
ประวตัขิองพระกกุสนัธพทุธเจา้ กรุงชือ่วา่เขมวด ี พระองคท์รงพระนามวา่เขมะ 
แสวงหาพระสพัพญัญุตญาณ จงึออกบวช มอีคัคทิตัตพราหมณ์นัน้เป็นพทุธบดิา 
นางพราหมณีชือ่วา่วสิาขาเป็นมารดาของพระพทุธเจา้พระนามวา่กกุสนัธะ พระ
ประวตัขิองพระกสัสปพทุธเจา้ กรุงชือ่วา่พาราณส ีกษตัรยิพ์ระนามว่ากกิ ีตระกลู
ใหญ่ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้กอ็ยูใ่นนครนัน้ พรหมทตัตพราหมณ์นัน้เป็นพทุธ
บดิา นางพราหมณีชือ่วา่ธนวดเีป็นมารดาของพระพทุธเจา้พระนามว่ากสัสปะ ข.ุ
พ.ุ(ไทย)๓๓/๖/๖๕๐,ข.ุพุ.(ไทย)๓๓/๑๗/๗๐๙,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๓๓/๗๑๕) 

พทุธบตุร: ผูถ้อืคาํสอนของพระพทุธเจา้ ผูไ้มม่วีรรณะ, ผูบ้รรลุพระอรหนัต,์ ผูไ้ดว้ชิชา ๓ 
เชน่ พระมหากสัสปะ พระอุบาล ี พระผูม้พีระภาคตรสัคาถาวา่ วา่ พระอรหนัต์
ทัง้หลายมคีวามสขุหนอ เพราะทา่นไมม่ตีณัหา ตดัอสัมมิานะไดเ้ดด็ขาด ทาํลาย
ขา่ยคอืโมหะไดแ้ลว้พระอรหนัตเ์หล่านัน้ถงึความไมห่วัน่ไหว มจีติไมขุ่น่มวั ไม่
แปดเป้ือนในโลก เป็นผูป้ระเสรฐิ ไมม่อีาสวะ เป็นสตับุรุษ พทุธโอรส กาํหนดรู้
ขนัธ ์๕ มสีทัธรรม ๗ ประการเป็นโคจร ควรสรรเสรญิ และเป็น "พทุธบตุร" ส.ํข.
(ไทย)๑๗/๗๖/๑๑๖,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๑๙/๕๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๗๑/๒๑๒,ข.ุอุป.
(ไทย)๓๓/๗๓/๒๑๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๐๗/๔๙๕) 

พทุธปรินิพพาน: การปรนิิพพานของพระพทุธเจา้, การดบักรรมแหง่สงัสารวฏั, การดบัทุกข์
โดยสิน้เชงิ พระผูม้พีระภาคออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบตั ิ ทรงเขา้เนว
สญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิ ทรงเขา้อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ ทรงเขา้
วญิญาณญั-จายตนสมาบตั ิ ทรงเขา้อากาสานญัจายตน-สมาบตั ิ ทรงเขา้จตุตถ
ฌาน ทรงเขา้ตตยิฌาน ทรงเขา้ทุตยิฌาน ทรงเขา้ปฐมฌาน ทรงเขา้ทุตยิฌาน 
ทรงเขา้ตตยิฌาน ทรงเขา้จตุตถฌาน (ครัน้) ออกจากจตุตถฌานแลว้ ไดเ้สดจ็ดบั
ขนัธปรนิิพพานในลาํดบัถดัมา (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๑๙/๑๖๗) 

พทุธพจน์: คําสอนของพระพุทธเจ้า, พระไตรปิฎก, พระธรรม เช่น อรยิสจั ๔, ปฏจิจสมุป
บาท, ขนัธ ์๕ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระพุทธพจน์น้ีไวว้่า ‘ผูใ้ดเหน็ปฏจิจสมุป
บาทผู้นั ้นชื่อว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั ้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท ’ 



 

๓๖๖๗ 
 

 

อุปาทานขนัธ ์๕ เรื่อง ภกิษุไม่รูท้่าน้ํา ขอ้อุปมาว่า ภกิษุในธรรมวนิัยนี้เขา้ไปหา
ภิกษุผู้เป็นพหูสูต ผู้เรียนจบคมัภีร์ ทรงธรรมทรงวินัย ทรงมาติกาตามเวลา
สมควร ไม่สอบสวนไต่ถามว่า “พุทธพจน์น้ีเป็นอย่างไร เน้ือความแห่งพุทธพจน์
น้ีเป็นอย่างไร” ท่านผูค้งแก่เรยีนเหล่านัน้ไม่เปิดเผยธรรมที่ยงัไม่ได้เปิดเผยไม่
ทาํใหง้า่ยซึง่ธรรมทีย่งัไม่ทาํใหง้า่ย และไม่บรรเทาความสงสยัในธรรมทีน่่าสงสยั
หลายอย่างแก่ภกิษุนัน้ ภกิษุไม่รูท้่าน้ํา  (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๐๖/๓๓๘,ม.มู.(ไทย)
 ๑๒ /๓๔๗/๓๗๙,องฺ.ทุก.(ไทยป๒๐/๒๐/๑๖๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๕/
๒๙๓,องฺ.เอกทสก.(ไทย)๒๔/๑๗/๔๓๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๙/๒๐๐,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๑๕/๒๖๑,๒๔/๑๗๒/๓๐๘,๒ขุ.ธ.(ไทย)๕/๑๙/๓๐,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/
๖๖๙/๖๖๐,(ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๑/๑๔๐) 

พทุธพยากรณ์: คาํพยากรณ์การอุบตัขิองพระพทุธเจา้, คาํพยากรณ์การเป็นพระพทุธเจา้ เชน่ 
ในภทัรกปันี้  ผูน้ี้จกัเป็นพระพทุธเจา้  

   ตวัอยา่งพระตถาคตไดเ้สดจ็ออกจากกรุงกบลิพสัดุท์ีน่่ารืน่รมย ์ บาํเพญ็ทุกร
กริยิา  ประทบันัง่ทีโ่คนตน้อชปาลนิโครธ ทรงรบัขา้วปายาสในทีน่ัน้แลว้เสดจ็ไป
ยงัแม่น้ําเนรญัชราพระชนิเจา้พระองคน์ัน้จกัเสวยขา้วปายาสแลว้เสดจ็ไปทีโ่คน
ตน้โพธิ ์     พระองคต์รสัรูท้ ีโ่คนตน้อสัสตัถพฤกษ์ พระมารดามพีระนามวา่มายา  
พระบดิาจกัมพีระนามวา่สทุโธทนะ พระชนิเจา้พระองคน้ี์จกัมพีระนามวา่โคดม 
มพีระอานนทเ์ป็นอุปัฏฐาก มพีระสารบีุตรเป็นอคัรสาวกเบือ้งขวา พระโมคคลัลา
นะเป็นอคัรสาวกเบือ้งซา้ย   เทวดาและมนุษยไ์ดฟั้งพระดาํรสัน้ี ต่างกม็คีวามชื่น
ชมกล่าววา่‘ทา่นผูน้ี้เป็นหน่อพทุธางกรู’  สตัวท์ัง้หลายในหมืน่จกัรวาลพรอ้มทัง้
เทวดาต่างกเ็ปล่งเสยีงโหร่อ้งปรบมอืรา่เรงิเราไดฟั้งพระดาํรสัของพระพทุธเจา้
แมพ้ระองคน์ัน้แลว้กท็าํจติใหเ้ลื่อมใสอยา่งยิง่ ไดอ้ธษิฐานวตัรเพือ่บาํเพญ็บารม ี
๑๐ ประการใหย้ิง่ขึน้ไป เราระลกึถงึพทุธพยากรณ์อยา่งนี้แลว้   งดเวน้ความ
ประพฤตเิสยีหาย ขา้พเจา้ทาํกรรมทีท่าํไดย้าก เพราะเหตุแหง่พระโพธญิาณ
เทา่นัน้(ข.ุพ.ุ(ไทย) ๓๓/๓๑/๗๑๕,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๖๓/๔๖๔,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๙๔/
๕๓๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๐๗/๔๖๙,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๗๙/๔๗๙,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/
๑๘๐/๓๐๔,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๒๖/๔๘๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๓๖/๒๗๐,ข.ุอป.
(ไทย)๓๓/๒๕๒/๔๘๘,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๔๐/๒๘๔) 

พทุธพลงั: เดชหรอือํานาจแหง่พทุธะ, พทุธานุภาพ, ทศพลญาณ, ผูม้ปีาฏหิารยิอ์นัน่า
อศัจรรย ์ พระผูม้พีระภาคทรงพระดาํรวิา่ มนุษยพ์รอ้มทัง้เทวดาเหล่าน้ีไมรู่ว้า่ 
พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นผูส้งูสดุแห่งนรชนนี้เป็นเชน่ไร ทรงมกีาํลงัฤทธิ ์ และกาํลงั
ปัญญาเชน่ไร มพีทุธพลงัเชน่ไร มนุษยพ์รอ้มทัง้เทวดาเหล่าน้ีไมรู่ว้า่ 



 

๓๖๖๘ 
 

 

พระพทุธเจา้ผูส้งูสดุแหง่นรชนนี้เป็นเชน่นี้ ทรงมกีาํลงัฤทธิแ์ละกาํลงัปัญญา มี
พทุธพลงัเชน่นี้ เอาละ เราจกัแสดงพทุธพลงัอนัยอดเยีย่ม จกัเนรมติทีจ่งกรมซึง่
ประดบัดว้ยรตันะในนภากาศ บรรดาเหล่าเทวดา ต่างกย็นิด ีไดพ้ากนัสง่เสยีงอือ้
องึกกึกอ้ง พืน้แผน่ดนิพรอ้มทัง้เทวโลกสวา่งไสว โลกนัตนรกจาํนวนมากทีไ่ม่
เชือ่มตดิกนัและความมดือนัหนาทบึถูกขจดัไปในกาลนัน้ เพราะเหน็ปาฏหิารยิ์
อนัน่าอศัจรรยข์.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๓/๕๕๖,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๔/๕๕๖,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๕/
๕๕๖,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๒๗/๖๑๗,ข.ุพทฺุธ.อ.(บาล)ี ๓-๕/๒) 

พทุธภาษิต : ธรรม, คาํสอนของพระพทุะเจา้, พระคาถาทีพ่ระพุทธเจา้ตรสั เชน่ ธรรมใดเกดิ
แต่เหตุ จะดบักเ็พราะเหตุดบัก่อน พระตถาคตตรสัเหตุแหง่ธรรมเหล่านัน้ 

 พระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบิตุร เมือ่ทา้วเธอเสดจ็จากไปไมน่าน พระผูม้พีระภาค
ตรสัเรยีกภกิษุมารบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระราชาองคน้ี์ถูกขจดัเสยีแลว้ ถกู
ทาํลายเสยีแลว้หากทา้วเธอจกัไมป่ลงพระชนมพ์ระราชบดิาผูท้รงธรรม 
ธรรมจกัษุ อนัไรธุ้ลคีอืกเิลส ปราศจากมลทนิ จกัเกดิขึน้แก่ทา้วเธอ ณ ทีป่ระทบั
น้ีทเีดยีว” เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัเวยยากรณภาษตินี้จบลง ภกิษุเหล่านัน้มใีจ
ยนิดตี่างชืน่ชมยนิดพีทุธภาษตินัน้แล (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๕๓/๘๖) 

พทุธภมูิ: บารมทีีใ่หส้าํเรจ็เป็นพระพทุธเจา้ผูส้งูสดุกวา่สตัวท์ัง้ปวง, แดนของพระพทุธเจา้, 
ภพภมูขิองพระพทุธเจา้ในชาตติ่าง ๆ ไดแ้ก่ พระสพัพญัญุตญาณ  

 พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้แก่กุฎุมพคีนหน่ึงในกรุงสาวตัถวีา่ คนเราฝัง
ขมุทรพัยไ์วใ้นทีล่กึจดถงึน้ํากด็ว้ยคดิวา่ เมือ่เกดิกจิทีจ่าํเป็นขึน้ ขมุทรพัยน้ี์จะ
เป็นประโยชน์แก่เรา แลว้ปฏสิมัภทิา วโิมกข ์สาวกบารม ี ปัจเจกโพธ ิ และพทุธ
ภมู ิ ทัง้หมดจะไดด้ว้ยขมุทรพัยน้ี์ (ข.ุข.ุ(ไทย)๒๕/๑๕/๑๙,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๙๖/
๙๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๐๑/๓๐๓,ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๗,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/
๑๗๔/๕๘๙,ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๘/๒๐๖,ข.ุอป.อ.(บาล)ี ๑/๕๙๖/๓๖๐) 

พทุธมามกะ: ผูถ้อืพระรตันตรยัเป็นทีส่รณะ, ผูป้ระกาศตนวา่เป็นผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา, ผู้
ศกึษาในไตรสกิขา คอืศลี สมาธ ิปัญญา, ผูรู้ส้ ิง่ทีค่วรยดึถอืและไมค่วรยดึถอื 

 พระผูม้พีระภาคตรสัแก่พทุธบรษิทัชาวเมอืงสาเกต วา่ ชวีตินี้น้อยนกั มนุษย์
ยอ่มตายภายใน ๑๐๐ ปี แมห้ากผูใ้ดจะมชีวีติอยูเ่กนิไปกวา่นัน้ ผูน้ัน้กจ็ะตาย
เพราะชราแน่แท ้ บุรุษยอ่มสาํคญัเบญจขนัธใ์ดวา่ น้ีของเรา เบญจขนัธน์ัน้บุรษุ
นัน้ย่อมละไปเพราะความตาย บณัฑติผูเ้ป็นพุทธมามกะ รูช้ดัโทษนี้แลว้ ไมพ่งึ
น้อมไปเพือ่ความยดึถอืวา่ เป็นของเรา (ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๘๑๓/๖๙๖,ข.ุม.(ไทย)
๒๙/๔๑/๑๕๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๘๙/๒๔๙) 



 

๓๖๖๙ 
 

 

พทุธมารดา: พระมารดาของพระพทุธเจา้, พระนางสริมิหามายา ภาษติของพระกาฬุทายเีถระ 
วา่ พระราชบดิาของพระโคตมพทุธเจา้พระนามวา่ สทุโทธนะ ผูแ้สวงคุณอนั
ยิง่ใหญ่ สว่นพระมเหสพีระนามวา่ มหามายา เป็นพทุธมารดา ซึง่ถนอมพระ
ครรภพ์ระโพธสิตัวม์าแลว้ เสดจ็สวรรคตไปบนัเทงิอยูใ่นโลกสวรรค(์ชัน้ดุสติ) (ข.ุ
เถร.(ไทย)๒๖/๕๓๔/๔๓๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๓๕/๔๐๔,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๓๖/
๔๐๔,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๕๘/๔๒๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๕๙/๔๒๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/
๒๖๙/๔๒๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๗๑/๔๒๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๘๐/๔๒๔) 

พทุธรกัขิตะ, ภิกษุ: พระภกิษุชือ่วา่พทุธรกัขติะ, ผูท้รงจาํพระวนิยัสบื ๆ กนัมากบัพระภกิษุรปู
อื่น ๆ อกีหลายรปู มนีาคเถระ เป็นตน้ รายนามพระเถระผูท้รงจาํพระวนิยัสบืกนั
มา คอื พระอรฏิฐะผูม้ปัีญญา พระตสิสทตัตบณัฑติ พระกาฬสมุนะ ผูเ้ชีย่วชาญ 
พระทฆีเถระ และพระทฆีสมุนบณัฑติ ตอ่มา พระกาฬสมุนะ พระนาคเถระ พระ
พทุธรกัขติะ จากนัน้พระอรฏิฐะผูม้ปัีญญา พระตสิสทตัตบณัฑติ พระกาฬสุมนะ 
ผูเ้ชีย่วชาญ พระทฆีเถระ และพระทฆีสมุนบณัฑติ ตอ่มา พระกาฬสมุนะ พระ
นาคเถระ พระพทุธรกัขติะ  (ว.ิป.(ไทย)๘/๓/๕,ว.ิป.(ไทย)๘/๘/๑๓,ว.ิป.(ไทย)๘/
๒๒/๒๖) 

พทุธรงัสี: แสงสทีีแ่ผซ่่านออกจากพระวรกายพระพทุธเจา้, ฉพัพณัณรงัส ีไดแ้ก่ (1)สนีีละ - 
สเีขยีวเหมอืนดอกอญัชนั คอืสน้ํีาเงนินัน่เอง (๒) สปีีตะ - สเีหลอืงเหมอืนหรดาล
ทอง (๓) สโีรหติะ - สแีดงเหมอืนแสงตะวนัอ่อน (๔) สโีอทาตะ - สขีาวเงนิยวง 
(๕)สมีญัเชฏฐะ - สแีสดเหมอืนหงอนไก่ (๖) สปีระภสัสร - สเีลื่อมพรายเหมอืน
แกว้ผลกึ (คอืสทีัง้ 5 ขา้งตน้รวมกนั) ประวตัใินอดตีชาตขิองพระตณีกิณิการปุป
ผยิเถระ พระเถระ เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าว วา่ พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สเุมธะ มพีระลกัษณะอนัประเสรฐิ ๓๒ ประการ 
ตรสัรูเ้อง ทรงประสงคว์เิวก จงึเสดจ็เขา้ไปยงัป่าหมิพานต ์ พระองคผ์ูเ้ป็นมนีุ 
ทรงประกอบดว้ยพระกรุณา เป็นบุรษุผูส้งูสดุ กป็ระทบันัง่ขดัสมาธ ิ ครัง้นัน้ 
ขา้พเจา้เป็นวทิยาธรสญัจรไปในอากาศ ขา้พเจา้ถอืหอกอนัคม เหาะไปใน
ทอ้งฟ้า พระพทุธเจา้ทรงทาํป่าใหญ่ใหส้วา่งไสว เหมอืนไฟบนยอดภเูขา เหมอืน
ดวงจนัทรใ์นวนัเพญ็ และเหมอืนตน้พญาไมส้าละซึง่มดีอกบานสะพรัง่ ขา้พเจา้
เหน็พทุธรงัส ี มสีคีลา้ยเปลวไฟ ทีไ่หมไ้มอ้อ้ พวยพุง่ออกจากป่า จงึทาํจติให้
เลื่อมใส ขา้พเจา้เลอืกเกบ็ดอกไมอ้ยู ่ ไดเ้หน็ดอกกรรณิการท์ีม่กีลิน่หอมคลา้ย
กลิน่ทพิย ์จงึเกบ็มา ๓ ดอก ไดบู้ชาพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ ครัง้นัน้ ดอกไม้
ของขา้พเจา้ ๓ ดอก กลบัขัว้ขึน้ ทาํเป็นรม่เงาเพือ่พระศาสดา (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/
๕/๑๘๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๙/๓๔๔) 



 

๓๖๗๐ 
 

 

พทุธวิสยั: อาํนาจของพระพทุธเจา้, สิง่ทีอ่ยูอ่าํนาจของพระพทุเจา้เทา่นัน้, อจนิไตยทีใ่คร ๆ 
คดิไมไ่ด,้วสิยัแหง่สพัพญัญ ู มใิช่่วสิยัของบุคคลทัว่ไป, ความเป็นไปในอานุภาพ
ของพระพทุธเจา้ทัง้หลายมพีระสพัพญัญตุญาณหรอืปุพเพนิวาสานุสตญิาณ 
จุตปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณ เป็นตน้   คาํกล่าวในอจนิเตยยสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย ว่า อจนิไตย (เรือ่งไมค่วรคดิ) ๔ ประการนี้บุคคลไม่
ควรคดิ ใครคดิพงึมสีว่นแหง่ความเป็นบา้ ความเดอืดรอ้น อจนิไตย ๔ ประการ 
คอื (๑) พทุธวสิยัของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย (๒) ฌานวสิยัของผูไ้ดฌ้าน (๓) 
วบิากแหง่กรรม (๔) ความคดิเรือ่งโลก ในสมยัของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรง
พระนามวา่สขิ ีมพีระอรหนัตร์ปูหน่ึงชือ่วา่พระอภภิ ูเวลาทา่นพดูจะไดย้นิไปถงึส
หสัสโีลกธาตุ หรอืโลกธาตุขนาดเลก็ ประกอบดว้ยจกัรวาล ๑,๐๐๐ จกัรวาล พระ
อานนทท์ลูถามพระผูม้พีระภาควา่จะเป็นไปไดห้รอื พระพทุธองคต์รสัตอบวา่ 
เป็นไปได ้ เพราะพระอรหนัตร์ปูน้ีเวลาทา่นพดู ทา่นไปยนืทีพ่รหมโลกแลว้พดู 
เลยทาํใหไ้ดย้นิเสยีงไปไกลถงึพนัโลกธาตุ พระอานนทฟั์งแลว้ แมท้า่นยงัทาํตาม
ไมไ่ด ้ เพราะเป็นเพยีงแค ่พระโสดาบนัเทา่นัน้ แต่พอตรองตามได ้ จงึไมป่ฏเิสธ 
แลว้ยงัถามพระองคต์่อไปอกีวา่ "แลว้พระสมัมาสมัพทุธเจา้ล่ะ ถา้ตอ้งการพดูให้
ดงั จะดงัไปกีโ่ลกธาตุ   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๗/๑๒๒,องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/
๗๗/๓๖๐)   

 ความเป็นไปและอานุภาพแหง่พระพทุธคุณทัง้หลาย มพีระสพัพญัญุตญาณเป็น
ตน้ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย วา่ อจนิไตย (เรือ่งไมค่วรคดิ) ๔ 
ประการน้ีบุคคลไมค่วรคดิ ใครคดิพงึมสีว่นแหง่ความเป็นบา้ ความเดอืดรอ้น 
อจนิไตย ๔ ประการ คอื (๑) พทุธวสิยัของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย (๒) ฌานวสิยั
ของผูไ้ดฌ้าน (๓) วบิากแห่งกรรม (๔) ความคดิเรื่องโลก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๗๗/๑๒๒,องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๗๗/๓๖๐) 

พทุธวีรเจ้า: พระสมญัญานามของโคตมพทุธเจา้,พระศากยมนีุพทุธเจา้ผูเ้ป็นทีพ่ึง่สรณะของ
พระสมัปสาทกิเถระในอดตีชาต ิ

 ประวตัใินอดตีชาตขิองพระสมัปสาทกิเถระ คอื พระสมัปสาทกิเถระ เมือ่จะ
ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นพทุธวรีเจา้ 
ขอ นอบน้อมแดพ่ระองค ์ พระองคห์ลุดพน้แลว้ในทีท่ ัง้ปวง ขา้พระองคเ์ป็นผูถ้งึ
ความวบิตั ิ ขอพระองคไ์ดโ้ปรดเป็นทีพ่ึง่ของขา้พระองคด์ว้ยเถดิ (ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๒๔/๔๖๖) 

พทุธเวท: พทุธมนต,์ พทุธคาถา, พทุธธรรม, การศกึษาเรยีนรูห้รอืความรูเ้กีย่วกบั
พระพทุธเจา้หรอืพระพทุธศาสนา  อดตีชาตขิองพระรโหสญัญกิเถระ ทา่น เมือ่



 

๓๖๗๑ 
 

 

จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ ในทีไ่ม่ไกลภูเขาหมิพานต ์ มี
ภเูขาลกูหน่ึงชือ่วา่วสภะ เขาไดส้รา้งอาศรมไวส้าํหรบัขา้พเจา้ทีเ่ชงิภเูขานัน้ ครัง้
นัน้ ขา้พเจา้เป็นพราหมณ์ บอกมนตรแ์ก่ศษิย ์ ๓๐,๐๐๐ คน รวบรวมศษิย์
เหล่านัน้แลว้ เขา้ไปอยู ่ ณ ทีส่มควรแหง่หนึ่ง ขา้พเจา้เป็นพราหมณ์ผูจ้บมนตร ์
นัง่ ณ ทีส่มควรแลว้ แสวงหาพทุธเวท ทาํจติใหเ้ลื่อมใสในพระญาณแลว้ 
นัง่ขดัสมาธอิยูบ่นเครือ่งลาดใบไม ้ไดส้ิน้ชวีติลง ณ ทีน่ัน้ ขา้พเจา้ไดค้วามทรงจาํ
ไวใ้นครัง้นัน้ จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๖/๒๙๘) 

พทุธศาสนา: คาํสอนของพระพทุธศาสนา, ศาสนาทีถ่อืคาํสอนของโคตมพทุธเจา้, ศาสนาทีถ่อื
พระรตันตรยัเป็นทีพ่ึง่สรณะ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย สตัวเ์หล่าใด
ประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ในเวลาเยน็ เวลาเยน็กเ็ป็นเวลาทีด่ี
ของสตัวเ์หล่านัน้ สตัวท์ัง้หลายประพฤตชิอบในเวลาใด เวลานัน้ชือ่วา่เป็นฤกษ์ด ี
มงคลด ีสวา่งด ี รุง่ด ีขณะด ียามด ีและบชูาดใีนพรหมจารบุีคคล สตัวท์ัง้หลาย
ทาํกรรมอนัเป็นสว่นเบือ้งขวาแลว้ ยอ่มไดป้ระโยชน์อนัเป็นสว่นเบือ้งขวา ทา่น
เหล่านัน้ไดป้ระโยชน์แลว้ จงไดร้บัความสขุ งอกงามในพทุธศาสนา จงไมม่โีรค 
ถงึความสขุพรอ้มดว้ยญาตทิัง้มวล (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๕๖/๔๐๐,(ข.ุอป.(ไทย)
๓๓/๑๖๖/๔๐๙,(ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๓๙/๔๑๙) 

พทุธสรีระ: พระวรกายของพระผูม้พีระภาค, รา่งกายของพระพทุธเจา้ 
 กล่าวในชาดก พระนารทเถระถามมลัลกิาเทพธดิาวา่ เทพธดิา ผูม้พีสัตราภรณ์

และธงลว้นแตส่เีหลอืง ประดบัประดาดว้ยเครือ่งประดบัสเีหลอืงเจดิจา้ เธอถงึจะ
ไมป่ระดบัดว้ยผา้หม่สเีหลอืงอรา่มงามเชน่นี้กย็งังาม เทพธดิา อาตมาถามแลว้ 
น้ีเป็นผลของกรรมอนัใดเล่า ขอเธอจงบอกเถดิ มลัลกิาเทพธดิาตอบวา่ เมือ่พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงพระนามวา่โคดม ผูท้รงมพีระกรุณาหาประมาณมไิด ้ เสดจ็
ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ ดฉินัมจีติเลื่อมใส ไดใ้ชข้า่ยทองวจิติรบรรจงไปดว้ยแกว้
มณี ทองคาํ และแกว้มุกดา ซึง่ดาดดว้ยขา่ยทองคาํ หม่คลุมพทุธสรรีะ (ข.ุว.ิ
(ไทย)๒๖/๖๖๔/๗๔) 

พทุธสญัญกเถราปทาน๑ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธสญัญกเถระ  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะ
ผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.(ไทย)  ๓๒/๕๗/๒๗๐) 

พทุธสญัญกเถราปทาน๒ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธสญัญกเถระ  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะ



 

๓๖๗๒ 
 

 

ผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๙/๑๓๕) 

พทุธสญัญิกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธสญัญกิเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นมจีติเลื่อมใสในพระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ 
เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตั
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๔๗๐) 

พทุธสาวก:       สาวกของพระพทุธเจา้, ผูถ้อืคาํสอนของพระพทุธเจา้สาํหรบัปฏบิตั ิ
 พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ถา้บุคคลมสีตุะมาก ทัง้ตัง้มัน่ดใีนศลี บณัฑติทัง้หลาย

ยอ่มสรรเสรญิเขา ทัง้ในดา้นศลีและสตุะ ใครเล่าจะสามารถตเิตยีนเขาผูม้สีตุะ
มาก ทรงธรรม มปัีญญา เป็นพทุธสาวก ผูเ้ป็นเหมอืนแทง่ทองชมพนุูท (ทองคาํ
บรสิทุธิ)์ แมเ้ทวดาและมนุษยก์ส็รรเสรญิเขา ถงึพรหมกส็รรเสรญิเขา (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๖/๑๑,(ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๑/๔๖๑) 

พทุธสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีท่าํใหเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะเรามอีทิธบิาท  ๔  บณัฑติจงึเรยีกวา่พระ
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  (ส.ํม.(ไทย)  ๑๙/๘๒๐/๓๘๓) 

พทุธอาณาเขต : พทุธญาณของพระพทุธเจา้อนัไมม่ทีีส่ ิน้สุด ,พทุธญาณของพระพทุธเจา้อนัหา
ทีส่ดุมไิด,้ เขตแหง่อาํนาจของพระพทุธเจา้,  เขตแหง่อาํนาจของ
พระพทุธศาสนา, เขตแหง่พทุธบารมทีีแ่ผไ่ปถงึ คาํกล่าวสรรเสรญิพระสารบีุตร
ของเทพทัง้หลาย วา่ เทพผูม้ฤีทธิ ์มเีกยีรตยิศ มจีาํนวนมากถงึ ๑๐,๐๐๐ เหล่าน้ี 
และหมู่พรหมทัง้หมดนัน้ พากนัมายนืประนมมอื นอบน้อมทา่นพระธรรม
เสนาบดสีารบีตุรผูเ้ป็นปราชญ ์ เขา้ฌานสมาบตัไิดอ้ยา่งอุกฤษฏ ์ มจีติตัง้มัน่ 
พรอ้มกบัเปล่งวาจาวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้ป็นบุรุษอาชาไนย ขอความนอบน้อมจงมแีด่
ทา่น ขา้แต่ทา่นผูเ้ป็นบุรุษสงูสดุ ขอความนอบน้อมจงมแีดท่า่น ทีพ่วกเราไมรู่ว้า่ 
ทา่นอาศยัอารมณ์ไรเล่า ถงึเขา้ฌานอยู ่ ทัว่พทุธอาณาเขต ยกเวน้พระมหามนีุ
เสยี เราไดเ้ป็นผูป้ระเสรฐิในธุดงคคุณ ไมม่ใีครเทยีบเทา่เรา (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/
๑๐๙๐/๕๑๖) 

พทุธอาสน์: อาสนะของพระพทุธเจา้, ทีป่ระทบันัง่ของพระพทุธเจา้,บลัลงักข์องพระพทุธเจา้ 
 พระผูม้พีระภาคเสดจ็ลุกจากพทุธอาสน์เขา้ไปทีห่อนัง่ใกลก้เรรมิณฑป ประทบั

นัง่บนพทุธอาสน์ทีป่ลูาดไวแ้ลว้ รบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัถามวา่ เธอ
ทัง้หลายนัง่ประชุมสนทนากนัดว้ยเรือ่งอะไร ภกิษุเหล่านัน้กราบทลูวา่ ขา้
พระองคท์ัง้หลายนัง่ประชุมกนัทีห่อนัง่ใกลก้เรรมิณฑป สนทนาธรรมอนัเกีย่วกบั
ปุพเพนิวาสวา่ ‘ปุพเพนิวาสมไีดเ้พราะเหตุอยา่งไรๆ’ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
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วา่ นบัจากกปันี้ถอยหลงัไป ๙๑ กปั พระผูม้พีระภาคอรหนัต-สมัมาสมัพทุธเจา้
พระนามวา่วปัิสส ีไดเ้สดจ็อุบตัขิึน้ในโลก นบัจากกปันี้ถอยหลงัไป ๓๑ กปั พระ
สขิพีุทธเจา้ ไดเ้สดจ็อุบตัขิึน้ในโลก ในกปัที ่๓๑ นัน้เอง พระเวสสภพูทุธเจา้ ได้
เสดจ็อุบตัขิึน้ในโลก ในภทัรกปั๑นี้เอง พรกกุสนัธพทุธเจา้ พระโกนาคมนพทุธ
เจา้ พระกสัสปพุทธเจา้ ไดเ้สดจ็อุบตัขิึน้ในโลก บดัน้ี เราผูเ้ป็นอรหนัตสมัมาสมั
พทุธเจา้ (โคตมพทุธเจา้) กไ็ดอุ้บตัขิึน้มาในโลกในภทัรกปัน้ีเชน่กนั (ท.ีม.(ไทย)
๑๐/๒/๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕๕/๓๗,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๐๐/๒๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๗/
๑๑๗,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๘๖/๒๒๒,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๐๗/๒๙๙,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๘๐/
๑๒๖,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๗๔/๖๖,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๙๕/๑๒๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๐/
๔๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๗/๔๓๙,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๔/๔๓๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๕๐/๑๐๖,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๑๒/๑๙๑) 

พทุธอปุัฏฐาก: ผูท้าํหน้าทีป่รนนิบตัพิระพทุธเจา้, พระอานนทท์าํหน้าทีพุ่ทธอุปัฏฐาก 
 พระอานนทเถระ เมือ่สงัคายนาพระธรรมไดก้ล่าวภาษติเหล่าน้ีวา่ บณัฑติไมพ่งึ

ทาํความเป็นสหายกบัคนพดูสอ่เสยีด ๑ คนมกัโกรธ ๑ คนตระหนี่ ๑ คนชอบใจ
ทีจ่ะใหผู้อ้ื่นพนิาศ ๑ เพราะการสมาคมกบัคนชัว่เป็นความเลว ๑ กายมสีภาพ
เป่ือยเน่าเป็นธรรมดาซึง่ตบแต่งแลว้ เหมอืนกล่องยาหยอดตาใหม ่ๆ ทีง่ดงาม ก็
สามารถทาํคนเขลาใหลุ้่มหลง แต่ไมส่ามารถทาํคนแสวงหาฝัง่คอืนิพพานใหลุ้่ม
หลงได ้พระอานนทเถระผูโ้คตมโคตร เป็นพหสูตู กล่าวธรรมไดอ้ยา่งวจิติร เป็น
พทุธอุปัฏฐาก ปลงภาระไดแ้ลว้ พรากจากกเิลสทีป่ระกอบสตัวไ์ว ้พอเอนกายลง
นอน (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๑๐๒๔/๕๐๗) 

พทุธโอรส: โอรสทีเ่กดิโดยธรรม, ผูป้ฏบิตัติามธรรมของพระผูม้พีระภาค, ผูล้ะอาสวะไดห้มด
สิน้ คาํกล่าวสรรเสรญิพระอรหนัตว์า่ พระอรหนัตท์ัง้หลายมคีวามสุขหนอ เพราะ
ทา่นไมม่ตีณัหา ตดัอสัมมิานะไดเ้ดด็ขาด ทาํลายขา่ยคอืโมหะไดแ้ลว้ พระ
อรหนัตเ์หล่านัน้ถงึความไม่หวัน่ไหว มจีติไมขุ่น่มวั ไมแ่ปดเป้ือนในโลก เป็นผู้
ประเสรฐิ ไมม่อีาสวะ เป็นสตับุรษุ เป็นพทุธบตุร พทุธโอรส กาํหนดรูข้นัธ ์๕ มี
สทัธรรม ๗ ประการเป็นโคจร ควรสรรเสรญิ ทา่นเป็นวรีบุรษุผูย้ ิง่ใหญ่ สมบรูณ์
ดว้ยรตันะ ๗ ประการ สาํเหนียกแลว้ในไตรสกิขา (ส.ํข.(ไทย)๑๗/๗๖/๑๑๖) 

พทุธะ: พระพทุธเจา้, ผูรู้,้ ผูต้ื่น,ผูเ้บกิบาน  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบปัญหาของพระสุ
ภยิปรพิาชกวา่ บุคคลผูพ้จิารณากเิลสเครือ่งกาํหนดจติทัง้สิน้ รูช้ดัสงัสารวฏัทัง้ 
๒ สว่น คอืจุตแิละอุบตั ิ ปราศจากธุล ี ไมม่กีเิลสพอกพนู เป็นผูห้มดจด บรรลุ
ภาวะทีส่ิน้สดุการเกดิ บณัฑติเรยีกวา่ พทุธะ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๒/๔๘๖,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓๙๗/๔๙๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๕/๕๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๘/
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๖๔,ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๕๑๙/๖๒๐,ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๕๒๓/๖๒๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๐/
๓๒๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๑/๓๒๒,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๙๘/๔๒๐) 

พทุธะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามว่าพทุธะ, อดตีชาตขิองพระปายาสทายก
เถระ สมยัพระผูม้พีระภาคพระนามวา่วปัิสส ีอดตีชาตขิองพระปายาสทายกเถระ 
ทา่นไดภ้าษติคาถาเหล่าน้ีวา่ พระผูม้พีระภาคผูส้พัพญัญ ู ทรงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก 
เป็นศาสดาผูย้อดเยีย่มในโลก ทรงทราบความดาํรขิองขา้พเจา้แลว้ จงึทรงรบั
ขา้วมธุปายาสของขา้พเจา้ไว ้ ในกปัที ่ ๙๑ นบัจากกปันี้ไป ขา้พเจา้ จงึไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย ในกปัที ่ ๔๑ นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็นกษตัรยิผ์ูจ้กัรพรรดพิระนามวา่
พทุธะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก คุณวเิศษเหล่าน้ี คอื 
ปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์ ๘ และอภญิญา ๖ ขา้พเจา้ไดท้าํใหแ้จง้แลว้ คาํสัง่สอน
ของพระพทุธเจา้ ขา้พเจา้กไ็ดท้าํสาํเรจ็แลว้ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๓/๒๘๐) 

พทุธานุญาต: เหน็ชอบ, เหน็ดว้ย, อนุญาตใหท้าํ เชน่ พระพทุธเจา้ทรงอนุญาตแสดงฤทธิแ์ก่
พระนางโคตม ี พระผูม้พีระภาคตรสักบันางโคตมเีรือ่งความสงสยัในการตรสัรู้
ของภกิษุณีวา่ “โคตม ี คนพาลเหล่าใดมคีวามสงสยั ในการตรสัรูธ้รรมของสตรี
ทัง้หลาย ทา่นจงแสดงฤทธิเ์พือ่การละทฏิฐขิองคนพาลเหล่านัน้” ครัง้นัน้ พระ
โคตมเีถรหีมอบกราบพระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ เหาะขึน้สูท่อ้งฟ้า แสดงฤทธิ ์
เป็นอเนกประการ ตามพทุธานุญาต คอืคนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด ้หลายคนเป็น
คนเดยีวกไ็ด ้ทาํใหป้รากฏกไ็ด ้ทาํใหห้ายไปกไ็ด ้ทะลฝุา กาํแพง ภูเขากไ็ด ้ (ข.ุ
อป.(ไทย)๓๓/๑๗๙/๔๑๑) 

พทุธานุภาพ: ฤทธิข์องพระพุทธเจ้า, เดชของพระพุทธเจ้า, อํานาจของพระพุทธเจ้า, ความ
มหศัจรรยข์องพระพุทธเจา้ อดตีชาตขิองพระเสเรยยกเถระ ท่านเมื่อจะประกาศ
ประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าวว่า ขา้พเจา้เป็นผูค้งแก่เรยีน ทรงมนตร ์จบ
ไตรเพท ยนือยูใ่นทีก่ลางแจง้ ไดเ้หน็พระผูม้พีระภาคทรงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก เสดจ็
เที่ยวอยู่ในป่าดุจราชสีห์ ไม่สะดุ้งกลวัดุจพญาเสือโคร่ง ทรงแสวงหาคุณอัน
ยิง่ใหญ่ ดุจชา้งมาตงัคะตกมนั ๓ แห่ง ขา้พเจา้หยบิดอกไมซ้กึ โยนขึน้ไป(บูชา)
ในอากาศ ดว้ยพุทธานุภาพ ดอกไมซ้กึทัง้หลายหอ้มลอ้มอยู่โดยประการทัง้ปวง  
(ขุ.อป.(ไทย)๓๒ /๓ /๒๗๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒ /๓๐/๒๙๗ ,ขุ.อป.(ไทย)๓๒ /๖๐/
๒๗๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓๔/๕๑๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๘/๖๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕๔/
๒๑๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕๙/๒๔๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๓๐/๕๓๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๒๓๘/๓๒๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๖๐/๔๒๒) 

พทุธานุสสติ: การระลกึถงึพระพุทธเจ้า, การมสีตใินพระพุทธเจา้, การเจรญิภาวนาโดยคําว่า
พุทธานุสสต,ิ อุปจารกมัมฏัฐาน พุทธานุสสต ิคอืธรรมอนัเป็นเอกนี้แลที่บุคคล
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เจรญิทาํใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่ายอย่างทีสุ่ด เพื่อคลายกําหนดั 
เพือ่ดบั เพื่อสงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้เพือ่นิพพาน ธรรมอนัเป็นเอกทีบุ่คคล
เจรญิทาํใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่ายอย่างทีสุ่ด เพื่อคลายกําหนดั 
เพื่อดบั เพื่อสงบระงบั เพื่อรูย้ ิง่ เพื่อตรสัรูเ้พื่อนิพพาน (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๒๗/
๓๒๘,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๘๘,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๙๖/๓๗,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/
๔๗๓/๕๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๙/๔๒๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๖/๔๖๐,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๑๔๑/๖๔๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๔/๑๑/๔๑๑,๒๖/๒๑๗/๓๗๒,ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๓/๘,๒๙/๒๐๔/๕๙๕, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๖/๑๒๗ ,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๘/
๑๒๗,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๙/๑๒๗,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๕/๑๒๘,๓๓/๒๐/๗๐๕,ข.ุอป.
(ไทย)๓๓/๑๐๑/๕๓๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๒๑/๒๓๕,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๐๑/๒๓๗)
  

พทุธาปทาน :   พระประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้ พระประวตักิารบาํเพญ็บารมขีอง
พระพทุธเจา้ของเราม ี๒ เรือ่ง อยูใ่นพทุธาปทาน ๑ เรือ่ง และอยูใ่นเถราปทาน 
๑ เรือ่ง ในพทุธาปทาน (ที ่ ๑) ทรงเล่าเรือ่งการบาํเพญ็บารมขีองพระองคใ์น
ศาสนาของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย ตลอดจนในสมยัทีว่า่งศาสนา ทรงบาํเพญ็
บารม ี เชน่ ถวายทานแดพ่ระปัจเจกพทุธเจา้ แต่ทรงเน้นการบาํเพญ็บารมใีน
พระชาตทิีเ่ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ตโิลกวชิยั และทรงเน้นการบาํเพญ็
บารมทีางจติ และเนื่องจากทรงตัง้ปณิธานเพือ่เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้จงึมไิด้
ทรงบรรลุมรรคผลนิพพานในระหวา่งนัน้ 

  ในพทุธาปทาน (ที ่ ๒) มชีือ่วา่ ปุพพกมัมปิโลต ิ ทรงเล่าบุพกรรมของ
พระองค ์ ในพระชาตติ่าง ๆ ๑๔ ชาต ิทรงเริม่พระชาตแิรกทีท่รงปรารถนาเป็น
พระพทุธเจา้ และไดถ้วายทอ่นผา้เก่าผนืหนึ่งแก่พระผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ผลแหง่
ทานนี้ไดเ้กดิแก่พระองค ์ การทีท่รงเล่าบุพกรรมทัง้ฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลนี้ก็
เพือ่เป็นตวัอยา่งวา่ พระองคเ์มือ่ยงัเป็นปุถุชน กไ็ดท้าํดแีละทาํชัว่มาแลว้ ทัง้น้ี
เพือ่ใหเ้ป็นบทเรยีนแก่พวกเรา ดงัทีต่รสัไวต้อนหนึ่งในพทุธาปทาน (ที ่ ๑) มี
ใจความวา่  

  เมือ่เหน็ความเกยีจครา้นเป็นภยั  
  เหน็ความเพยีรเป็นความปลอดภยั  
  กจ็งปรารภความเพยีรเถดิ  
  น้ีเป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 
   เมือ่เหน็การววิาทกนัเป็นภยั  
  เหน็การไม่ววิาทกนัเป็นความปลอดภยั  
  กจ็งสมคัรสมานไมตรจีติตอ่กนัเถดิ  
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  น้ีเป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 
   เมือ่เหน็ความประมาทเป็นภยั  
  เหน็ความไมป่ระมาทเป็นความปลอดภยั  
  กจ็งดาํเนินตามมรรคมอีงค ์๘ เถดิ  
  น้ีเป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๑) 
พทุธาปทานชื่อปพุพกมัมปิโลติ :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้วา่ดว้ยบพุกรรมเก่า,เป็น

อกีเรือ่งหน่ึงซึง่เป็นบุพกรรมของพระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ พทุธาปทานชือ่ปุพพกมัมปิ
โลต)ิ ประวตัขิองพระเถระเหล่าน้ี สว่นมากแสดงการบาํเพญ็ทานบารม ี ใน
รปูแบบต่าง ๆ การบําเพญ็บารมอีนัดบัรองลงไดแ้ก่ ศลีบารมแีละเนกขมัมบารม ี
บารมเีหล่าน้ี สง่ผลใหไ้ดม้นุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตั ิ ในอดตีชาตหิลายรอ้ย
หลายพนัชาต ิ มาในชาตสิดุทา้ย จงึไดนิ้พพานสมบตั ิ พรอ้มทัง้คุณวเิศษ คอื 
ปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์๘ อภญิญา ๖ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๔/๕๗๔) 

พทุธิ: ความรู,้ ความรูแ้จง้, ปัญญากาํจดักเิลส, ปัญญาในอรยิสจัทาํใหส้ิน้ทุกข ์
 กล่าวถงึความปรารถนาของมหาบุรุษพทุธเจา้ทีล่กัษณะมพีระวรกายทุกสว่น

บรบิรูณ์ ดุจลาํตวัทอ่นหน้าของราชสหี ์ เป็นตน้ ว่า ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิ่อน 
ภพก่อน กาํเนิดก่อน ตถาคตเกดิเป็นมนุษยเ์ป็นผูห้วงัประโยชน์ หวงัความ
เกือ้กลู หวงัความผาสกุ หวงัความเกษมจากโยคะแก่คนหมูม่าก ดว้ยมนสกิารวา่ 
‘ทาํไฉน ชนเหล่าน้ีพงึเจรญิดว้ยศรทัธา เจรญิดว้ยศลี เจรญิดว้ยสตุะ เจรญิดว้ย
พทุธ ิฯลฯ เรา จุตจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ ไดล้กัษณะมหาบุรุษ 
(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๒๔/๑๘๒) 

พทุธิชะ, พระ: พระเถระนามวา่พทุธชิะเป็นพระอุปัฏฐากของพระกกุสนัธะพทุธเจา้ กรุงเขมวด ี
กษตัรยิพ์ระนามวา่เขมะ อดตีชาตพิระกกุสนัธพทุธเจา้ สมยัต่อจากพระพทุธเจา้
พระนามวา่เวสสภ ูไดม้พีระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กกุสนัธะ ตามพระโคตร 
ผูส้งูสดุแหง่เทวดาและมนุษย ์ มพีระคุณหาประมาณมไิด ้ หาผูก้ระทบกระทัง่ได้
ยาก สมยันัน้ เราเป็นกษตัรยิม์นีามวา่เขมะ กรุงชือ่วา่เขมวด ี ไดถ้วายทานมใิช่
น้อยในพระตถาคตและในสาวกผูช้นิบตุร พระมหาวรีะพระนามวา่กกุสนัธะ ทรง
เป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก เป็นผูส้งูสดุแหง่นรชน ผูอ้นัพรหมทลูอาราธนาแลว้ ทรง
ประกาศพระธรรมจกัร ณ มฤคทายวนั พระวธิุรเถระและพระสญัชวีนามเถระเป็น
พระอคัรสาวก พระเถระนามวา่พทุธชิะเป็นพระอุปัฏฐาก ของพระพทุธเจา้พระ
นามวา่กกุสนัธะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๒๐/๗๐๕) 

พทุธปุัฏฐากเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธุปัฏฐากเถระมเีน้ือความอธบิายวา่
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดเ้ป่าสงัขบ์ชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะ
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ผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๖/๒๔๗) 

พทุธปุัฏฐายิกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธุปัฏฐายกิเถระ  มเีน้ือความอธบิาย
ไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่๓๑ ทา่นไดบ้าํรุงพระพทุธเจา้(พระนามวา่สขิ)ี ดว้ยความ
เคารพ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๒๓ ทา่นไดเ้กดิเป็น
พระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมากถงึ ๔ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยน้ี ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๘/๔๔๙) 

พทุโธ : พระพทุธเจา้, ผูรู้,้ ผูต้ื่น,ผูเ้บกิบาน, ผูเ้ป็นบุญเขต ประวตัใินอดตีชาตขิองพระ
เสลเถระ ทา่นเมือ่ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ ขา้พเจา้เป็น
เจา้ของถนนอยูใ่นกรุงหงสวด ี เรยีกประชุมบรรดาญาตขิองตนแลว้ กล่าววา่ 
พระพทุธเจา้เสดจ็อุบตัขิึน้แลว้ในโลก เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่ม พระองคเ์ป็นผู้
สมควรรบัเครือ่งบชูาของชาวโลกทัง้ปวง กษตัรยิก์ด็ ี ชาวนิคมกด็ ี พราหมณ
มหาศาลกด็ ี ลว้นมจีติเลือ่มใส มใีจยนิด ี ไดพ้ากนัประพฤตธิรรมจาํนวนมาก 
พระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ทรงเป็นทีพ่ึง่ของบรรดาผูก้ลวัภยั เป็นทีต่า้นทานของ
บรรดาผูถ้งึสรณะ เป็นทีเ่บาใจ ขา้พเจา้ทลูนิมนตแ์ลว้ พระพุทธเจา้พระองคน์ัน้ 
ทรงเป็นทีอ่าศยัแหง่ทา่นผูม้คีวามรู ้ เป็นเนื้อนาบุญของผูแ้สวงหาความสขุ เป็น
บ่อเกดิแห่งรตันะ ขา้พเจา้ทลูนิมนตแ์ลว้ พระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ทรงบรรเทา
พยาธคิอืกเิลสและความทกุขม์าก ดุจดงัโอสถ เปรยีบดงัหมอ ขา้พเจา้ทลูนิมนต์
แลว้ เกนยิพราหมณ์ประกาศวา่พุทโธ เสยีงประกาศนัน้ ขา้พเจา้ไดฟั้งแสนยาก 
เพราะไดฟั้งเสยีงประกาศวา่พทุโธ ขา้พเจา้กเ็กดิปีตซิาบซ่าน (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๒๕๔/๖๘๗,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๖๑/๖๑๗,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๐/๖๗๖,ข.ุอป.ไทย)
๓๓/๓๔/๕๖๐,ข.ุอป.ไทย)๓๓/๔๑/๕๗๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๔/๕๗๒) 

พดูกระซิบที่ห:ู  พดูเบา ๆ ทีห่,ู พดูเบา ๆ ตดิห,ู อาการพดูทีไ่มใ่หใ้คร ๆ ไดย้นิ, ธรรมของ
ภกิษุผูเ้ขา้สูต่ระกลูอนัไมเ่ป็นทีร่กั ทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีย่กยอ่ง 

 กล่าวถงึธรรมของภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลูประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มไมเ่ป็นทีร่กั ไมเ่ป็นที่
พอใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งในตระกลูทัง้หลาย คอื (๑) ทาํ
ความคุน้เคยกบัผูไ้มคุ่น้เคย (๒) สัง่การทัง้ทีต่นไมไ่ดเ้ป็นใหญ่ (๓) คบหาตระกลู
ทีแ่ตกแยกกนั (๔) พดูกระซบิทีห่ ู (๕) ขอมากเกนิไป (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๑๑๑/๑๘๙) 

พดูกลบเกลื่อน: พดูเลีย่งดว้ยเรือ่งอื่น, พดุแทรกความ, การนําเรือ่งอื่นมาทบัถม 
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 ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้า่ยาก คอื ภกิษุเมือ่ถูกโจทแลว้กลบัพดูกลบเกลื่อน พดูนอก
เรือ่ง แสดงความโกรธ ความประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏ แมข้อ้ที่
ภกิษุ ถูกโจทแลว้กลบัพดูกลบเกลื่อน พดูนอกเรือ่ง แสดงความโกรธ ความ
ประสงคร์า้ย และความไมเ่ชือ่ฟังใหป้รากฏน้ี กเ็ป็นธรรมที ่ ทาํใหเ้ป็นผูว้า่ยาก 
(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๘๑/๑๘๗) 

ถ้อยคาํล ึกซึ้ง: พดูถว้ยคาํใหค้ดิ, พดูประทบัใจ, คุณสมบตัขิองกลัยาณมติร,คาํลกึซึ่ง้เกีย่วกบั
ฌาน วปัิสสนา มรรค ผล และนิพพาน  

 คุณสมบตัขิองกลัยาณมติร ๗ ขอ้ เป็นผูค้วรเสพ ควรคบควรเขา้ไปนัง่ใกล ้แมจ้ะ
ถูกขบัไล่กต็าม (๑) เป็นทีร่กัเป็นทีพ่อใจ (๒) เป็นทีเ่คารพ (๓) เป็นทีย่กยอ่ง (๔) 
เป็นนกัพดู (๕) เป็นผูอ้ดทนต่อถอ้ยคาํ (๖) เป็นผูพ้ดูถอ้ยคาํลกึซึง้ได ้ (๗) ไมช่กั
นําในอฐานะ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓๗/๕๗,องฺ.สตฺตก.อ.(บาล)ี๓/๓๗/๑๗๙) 

พดูคาํหยาบ: พดูดา่เปรยีบเปรย, พดูเปรยีบเทยีบกบัสตัวต์่าง ๆ , พดูตคีา่ตํ่ากบัอวยัวะตํ่า ๆ 
 ลกัษณะเป็นผูพ้ดูคาํหยาบ คอื พดูแต่คาํหยาบคาย กลา้แขง็ เผด็รอ้น หยาบคาย

รา้ยกาจแก่ผูอ้ื่น กระทบกระทัง่ผูอ้ื่น ใกลต้่อความโกรธ ไมเ่ป็นไปเพือ่สมาธ ิ (ท.ี
ม.(ไทย)๑๐/๔๑๒/๓๔๔,(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๑๓/๓๔๖,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๐/๔๗๔,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๕/๔๘๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๙/๓๘๕,๒๐/๑๒๑/๓๖๗,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๐๓/๓๒๓,๒๑/๒๖๙/๓๘๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๖/๓๒๑,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๗๗/๓๒๕,อภ.ิธา.(ไทย)๓๖/๑๓๖/๑๘๔,อภ.ิธา.(ไทย)๓๖/๑๓๗/
๑๘๔,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๘๔/๘๒๐,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๙๐๑/๙๓๐) 

พดูจาหลอกลวงกนั: พดูจาลกัษณะเป็นมจิฉาอาชวีะ ไดแ้ก่ การพดูหลอกลวง การเลยีบเคยีง 
การหวา่นลอ้ม การพดูและเลม็ การใชล้าภต่อลาภ  

 กล่าวในวสลสตูรวา่ ในโลกน้ีคนถูกโมหะครอบงาํ อยากไดส้ิง่ของเลก็น้อยของ
ผูอ้ื่น กพ็ดูจาหลอกลวงเขาเพือ่ใหไ้ดส้ิง่นัน้มา พงึทราบวา่เป็นคนเลว (ข.ุส.ุ(ไทย)
๒๕/๑๓๑/๕๓๑) (ไมม่ใีน๑๑/๒๗๐/๒๑๔) 

พดูจาเหลาะแหละ,พดูเหลาะแหละ: พดุจาวกวน, พดูจาวาจาสามหาว, พดูจากลบัไปกลบัมา, 
พดูจาเอาแน่นอนอะไรไมไ่ดพ้ระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้แก่พระหตัถกะผู้
พดูจาเหลาะแหละ วา่ ผูไ้มม่วีตัร พดูจาเหลาะแหละ แมม้ศีรีษะโลน้ กไ็มช่ือ่วา่
สมณะ ผูเ้ตม็ไปดว้ยความปรารถนา และความอยากได ้จะเป็นสมณะไดอ้ยา่งไร 
(ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๒๖๔/๑๑๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๕/๑๘๙) 

พดูทุ่มเถียง: พดูขดัแยง้, พดูเอาชนะกนั, พดูยนืยนัวา่ตนถูกตอ้ง 
 พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการพดูทุม่เถยีงแก่งแยง่กนั เชน่ที ่ สมณ

พราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัพดูทุม่เถยีง



 

๓๖๗๙ 
 

 

แก่งแยง่กนัอยา่งนี้ คอื ท่านไมรู่ท้ ัว่ถงึธรรมวนิยันี้ แต่ผมรูท้ ัว่ถงึ ทา่นจะรูท้ ัว่ถงึ
ธรรมวนิยันี้ไดอ้ยา่งไร ทา่นปฏบิตัผิดิ แต่ผมปฏบิตัถิูก เป็นตน้ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๑๘/๗,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๐๒/๖๙) 

พดูเทจ็: พดูโกหก, พดูคาํไมจ่รงิ, พดูความจรงิใหค้ลาดเคลื่อน 
 พระสมณโคดมทรงละทรงเวน้ขาดจากการพดูเทจ็ คอื ตรสัแต่คาํสตัย ์ ดาํรง

ความสตัย ์ มถีอ้ยคาํเป็นหลกั เชือ่ถอืได ้ ไมห่ลอกลวงชาวโลก ภกิษุละเวน้ขาด
จากการพดูเทจ็ คอื พดูแต่คาํสตัย ์ดาํรงความสตัย ์มถีอ้ยคาํเป็นหลกั เชือ่ถอืได ้
ไมห่ลอกลวงชาวโลก ความประพฤตทิางวาจา คอืเป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดู
เทจ็ คอื อยูใ่นสภา อยูใ่นบรษิทั อยูท่า่มกลางหมูญ่าต ิ อยูท่า่มกลางหมูท่หาร 
หรอือยูท่่ามกลาง ราชสาํนกั ถูกเขาอา้งเป็นพยานซกัถามว่า ‘ทา่นรูส้ ิง่ใด จง
กล่าว สิง่นัน้’ บุรุษนัน้ไมรู่ก้ก็ล่าววา่ ‘ไมรู่’้ หรอืรูก้ก็ล่าววา่ ‘รู’้ ไมเ่หน็ กก็ล่าววา่ 
‘ไมเ่หน็’ หรอืเหน็กก็ล่าววา่ ‘เหน็’ ไมก่ล่าวเทจ็ทัง้ทีรู่ ้ เพราะตนเป็นเหตุบา้ง 
เพราะบุคคลอืน่เป็นเหตบุา้ง เพราะเหตคุอืเป็นโทษ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๙/๔,ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๑๖๖/๕๓,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๙๔/๖๕,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๐/๑๒,ท.ีม.(ไทย)๑๐/
๑๐๓/๖๑,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๐/๔๗๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๕/๔๘๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๑๙/๓๘๕,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๒๔/๕๔๔,๒๐/๑๗๒/๔๐๖,๒๐/๑๗๓/๔๐๖,๒๑/๕๔/
๙๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๔/๑๐๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๘๒/๖๐๕,องฺ.ปญฺจก.
ผไทย)๒๒/๒๑๔/๓๕๗,องฺ.อฏฐก.(ไทย)๒๓/๒๕/๒๖๙,องฺ.อฏฐก.(ไทย) ๒๓/๓๙/
๓๐๐, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๖/๓๒๐,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๙๙/๓๔๓,ข.ุธ.(ไทย)
๒๕/๒๔๖/๑๐๙,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๙๘/๑๗,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๙๘/๑๗๐,๓๖/๙๘๙๙/
๑๗๑,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๘๔/๘๒๐,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๙๐๑/๙๓๐,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/
๓๓/๑๔๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๒๗/๓๐๑,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๗๗/๓๒๙) 

พดูป้อยอ : พดูจามุง่หวงัลาภสกัการะ และชือ่เสยีงของตน, พดูจาตามใจหรอืเอาใจ
จนเกนิไป พดูยกยอ่งเยนิยอจนเกนิพอด ีพดูเพือ่ใหก้ารบาํรุงบาํเรอจนเกนิไป 

 พระผูม้พีระตรสักบัภกิษุทัง้หลาย วา่ ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรมคอืการพดู
ป้อยอ ย่อมไมเ่ป็นทีร่กั ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของ
เพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย ในอุตตร ิ มนุสสธมัมสตูร ว่าดว้ยญาณทสัสนะทีย่ิง่กวา่
ธรรมของมนุษย ์ ภกิษุยงัละธรรมพดูป้อยอไม ่ กไ็ม่อาจทาํใหแ้จง้ญาณทสัสนะที่
ประเสรฐิอนัสามารถ อนัวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ด ้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/
๗๗/๖๐๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๓/๑๕๑,องฺ.ปญฺจ.อ.(บาล)ี ๓/๘๓/๔๑, วสิทุธ.ิ ๑/
๑๖/๒๔) 

พดูพร ํา่เพรื่อ: พดูโดยไมจ่าํเป็น, พดูเพือ่ใหไ้ดพ้ดู, พดูไมต่รงประเดน็, พดูเกนิความพอด ี



 

๓๖๘๐ 
 

 

 พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคลผูป้ระมาณไดง้า่ย ไดแ้ก่ บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นคนฟุ้งซ่าน ถอืตวั โลเล ปากกลา้ พดูพรํ่าเพรือ่ มสีตหิลงลมื ไมม่สีมัปชญัญะ 
มจีติไมต่ัง้มัน่ มจีติกวดัแกวง่ ไมส่าํรวมอนิทรยีบ์ุคคลน้ีเรยีกวา่ ผูป้ระมาณได้
งา่ย (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๖/๕๑๒,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๑๑๘/๑๗๘) 

พดูเพ้อเจ้อ : พดูเหลวไหล,พล่าม,พดูพล่าม,พดูพรํ่าเพอ้, วจทีุจรติในการพดูเพอ้เจอ้ 
 การพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูไม่ถูกเวลา พดูคาํทีไ่มจ่รงิ พดูคาํทีไ่ม ่องิประโยชน์ พดู

ไมอ่งิธรรม พดูไมอ่งิวนิยั พดูคาํทีไ่มม่หีลกัฐาน ไมม่ทีีอ่า้งองิ ไมม่ทีีก่าํหนด ไม่
ประกอบดว้ยประโยชน์ โดยไมเ่หมาะแก่เวลา บคุคลผูเ้ป็นคนชัว่ บคุคลบางคน
ในโลกนี้เป็นผูฆ้า่สตัว ์ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเทจ็พดูสอ่เสยีด พดูคาํ
หยาบ พดูเพอ้เจอ้ โลภอยากไดข้องผูอ้ื่น มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิบุคคลนี้
เรยีกวา่ ผูเ้ป็นคนชัว่ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๑๒/๓๔๔,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๑๓/๓๔๖,ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๔๔๐/๔๗๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๕/๔๘๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๙/๓๘๕,   
องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๑/๓๖๗,๒๐/๑๖๔/๔๐๖,๒๐/๑๖๕/๔๐๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๒๐๓/๓๒๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๗๐/๓๘๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๖/
๓๒๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๙๙/๓๔๓,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๑๓๖/๑๘๔,อภ.ิปุ.(ไทย)
๓๖/๑๓๗/๑๘๔,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๘๔/๘๒๐,   ๓๗/๙๐๑/๙๓๐,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/
๓๓/๑๔๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๒๗/๓๐๒,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๗๗/๓๒๙,อภ.ิป.(ไทย)
๔๓/๑๖๐/๕๐๗,๔๓/๑๗๓/๕๑๗ 

พดูไม่ถกูเวลา: พดูเพอ้เจอ้, พดูไมถู่กเวลา, พดูในเวลาทีไ่มเ่หมาะสม, พดูไมถู่กกาละเทศะ 
 สมณโคดมไดม้คีวามดาํรวิา่ ‘ทา่นเหล่าน้ีไมรู่จ้กัเถระหรอืธรรมทีท่าํใหเ้ป็นเถระ’

ถงึแมน้บัแต่เกดิมา บุคคลจะเป็นคนแก่มอีาย ุ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรอื ๑๐๐ ปี แตเ่ขา
พดูไมถู่กเวลา ไมเ่หมาะแก่เวลา เขายอ่มถงึการนบัวา่ ‘เป็นเถระผูโ้งเ่ขลา’ โดย
แท ้(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒/๓๕) 

พดูเลียบเคียง: พดูจาหวา่นลอ้ม พดูและเลม็ พดูจาใชล้าภต่อลาภ 
 พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะเหตุทีเ่ธอปรารภชาวมคธผูเ้คยบาํรุงพระ

รตันตรยั พดูเลยีบเคยีงเฉพาะหน้าเราแลว้ ลุกจากอาสนะจากไป เราเทีย่วไปยงั
นาทกิคามเพือ่บณิฑบาต ภายหลงัฉนัภตัตาหารเสรจ็แลว้ นัง่ตัง้จติเพง่พจิารณา
เหตุการณ์ทุกอยา่งปรารภชาวมคธผูเ้คยบาํรุงพระรตันตรยัดว้ยคดิวา่ ‘เราจะรูค้ติ
และอภ-ิสมัปรายภพของชาวมคธเหล่านัน้ว่า ‘ผูเ้จรญิเหล่านัน้ มคีตเิป็นอยา่งไร
และมอีภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร’ อานนท ์ ตถาคตไดเ้หน็ชาวมคธผูเ้คยบาํรุง
พระรตันตรยัแลว้วา่ ‘ผูเ้จรญิเหล่านัน้มคีตเิป็นอยา่งไร และมอีภสิมัปรายภพเป็น
อยา่งไร’ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๗๙/๒๑๐)๙/๒๐/๘ 



 

๓๖๘๑ 
 

 

พดูและเลม็: พดูหลอกลวง เลยีบเคยีง หวา่นลอ้ม ใชล้าภต่อลาภ 
 พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการพดูหลอกลวงและการพดูเลยีบเคยีง เชน่ที่

สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธา แลว้ยงัพดู
หลอกลวง เลยีบเคยีง หวา่นลอ้ม พดูและเลม็ ใชล้าภต่อลาภ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๐/
๘, (ไมม่ใีน๒๐๔/๖๙) 

พดูวาจาหยาบคาย: พดูจาเปรยีบเปรยกบัสตัว,์ พดูจาด่าวา่เทยีบอวยัวะตํ่า ๆ ของคน, พดูจา
ตคีา่ราคาตํ่า ๆเศรษฐโีพธสิตัวก์ล่าวกบันางกาฬกณัณีเทพธดิาวา่ นาง เธอตกลง
ปลงใจในชายผูม้ปีกตเิชน่ไร มคีวามประพฤตเิช่นไร นางตอบวา่ ชายใดมกัลบ
หลู่คุณทา่น ตเีสมอ แขง่ด ี รษิยา ตระหนี่ และโออ้วด ทาํทรพัยท์ีไ่ดม้าแลว้ให้
พนิาศไป ดฉินัรกัใครช่ายนัน้ นางกล่าวต่อไปวา่ ชายใดมกัโกรธ ผกูโกรธ พดู
สอ่เสยีด มกัทาํลายมติรภาพ มวีาจาเสยีดแทง พดูวาจาหยาบคาย ฉนัรกัชายคน
นัน้ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๔๔/๒๓๕) 

พดูส่อเสียด: พดูเสยีดแทง, พดุเสยีดส,ี พดุกระทบ, พดูใหเ้สยีหาย, พดูหวงัใหไ้ดร้บัโทษ 
 ลกัษณะเป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด คอื ฟังความฝ่ายนี้แลว้ไปบอกฝ่ายโน้นเพือ่ทาํลาย

ฝ่ายนี้ หรอืฟังความฝ่ายโน้นแลว้มาบอกฝ่ายนี้เพือ่ทาํลายฝ่ายโน้นยยุงคนที่
สามคัคกีนั สง่เสรมิคนทีแ่ตกแยกกนั ชืน่ชมยนิด ี เพลดิเพลนิต่อผูท้ีแ่ตกแยกกนั 
พดูแต่ถอ้ยคาํทีก่่อความแตกแยกกนัเมือ่ก่อน เปรตตวัหนึ่งกล่าววา่ เมือ่ชาติ
ก่อน ขา้พเจา้เป็นสมณะลามก มวีาจาชัว่หยาบ มปีกตสิาํรวมกาย แต่ไมส่าํรวม
ปาก จงึไดม้ผีวิพรรณดงัทองคาํเพราะความสาํรวมกาย แต่ปากของขา้พเจา้
เหมน็เน่าเพราะพดูสอ่เสยีด ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๔/๖๑,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๐/๔๗๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๕/๔๘๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๙/
๓๘๕,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๑/๓๖๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๐๓/๓๒๓,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๖๘/๓๘๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๕, องฺ.ทสก.(ไทย๒๔/๑๗๖/
๓๒๑,องฺ.ทสก.(ไทย๒๔/๑๙๙/๓๔๓,ข.ุเป.(ไทย)๒๖/๘/๑๖๙,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/
๑๓๖/๑๘๔,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๑๓๗/๑๘๔,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๑๓๘/๑๘๔,อภ.ิก.(ไทย)
๓๗/๗๘๔/๘๒๐,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๙๐๑/๙๓๐,อภ.ิป.(ไทยป๔๑/๓๓/๑๔๕,อภ.ิป.
(ไทย)๔๓/๒๗/๓๐๑, อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๗๗/๓๒๙,อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๑๖๐/๕๐๗,
อภ.ิป.(ไทย)๔๓/๑๗๓/๕๑๗) 

พดูหลอกลวง: พดูหวงัใหห้ลงผดิ, พดูหวงัใหเ้อาทรพัย,์ พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการพดู
หลอกลวงและการพดูเลยีบเคยีง เชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนั
โภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัพดูหลอกลวง เลยีบเคยีง หวา่นลอ้ม พดู
และเลม็ ใชล้าภต่อลาภ แมภ้กิษุเวน้ขาดจากการพดูหลอกลวงและการพดูเลยีบ
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เคยีง เชน่ที ่ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธา
แลว้ยงัพดูหลอกลวง เลยีบเคยีง หวา่นลอ้ม พดูและเลม็ ใชล้าภต่อลาภ(ท.ีส.ี
(ไทยป๙/๒๐/๘,๒๐๔/๖๙) 

พดูอิงธรรม: พดูมธีรรม, พดูหาธรรม, พดูใฝ่ในธรรมเป็นผลจากการการมวีจสีจุรติในอดตีชาต ิ
ทาํใหไ้ดล้กัษณะมหาบุรุษ มลีกัษณะพระหนุดุจคางราชสหี ์ เป็นลกัษณะอนัเลศิ  
ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ในชาตกิอ่น ภพก่อน กาํเนิดก่อน 
ตถาคตเกดิเป็นมนุษย ์ ละเวน้ขาดจากคาํเพอ้เจอ้ คอื พดูถูกกาล พดูแต่คาํจรงิ 
พดูองิประโยชน์ พดูองิธรรม ฯลฯ จุตจิากเทว-โลกนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ 
ไดล้กัษณะมหาบุรุษนี้ คอื มพีระหนุดุจคางราชสหี ์ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๓๘/๑๙๔,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๙๒/๓๒๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๑/๔๗๗,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๔/
๒๐,๒๑/๒๒/๓๕,๒๑/๑๙๘/๓๐๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๕,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๑๗๖/๓๒๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๑/๓๔๙, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๗/๓๖๑) 

พดูอิงวินัย: พดูจากประกอบดว้ยระเบยีบ, พดูตามขอ้บงัคบั, พดูดว้ยการควบคุมอารมณ์ 
ภกิษุเมือ่บวชแลว้ยอ่มละเวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูถูกเวลา พดูคาํจรงิ 
พดูองิประโยชน์ พดูองิธรรม พดูองิวนิยั พดูคาํทีม่หีลกัฐานมทีีอ่า้งองิ มทีี่
กาํหนด ประกอบดว้ยประโยชน์เหมาะแก่เวลา ถงึแมว้า่จะเป็นเดก็ ยงัเป็นหนุ่ม
รุน่เยาว ์ มผีมดาํสนิท ประกอบดว้ยความเป็นหนุ่มแน่นอยูใ่นปฐมวยั แต่เขาพดู
ถูกเวลา พดูคาํจรงิ พดูองิประโยชน์ พดูองิธรรม พดูองิวนิยั พดูคาํมหีลกัฐาน มี
ทีอ่า้งองิ มทีีก่าํหนด ประกอบดว้ยประโยชน์เหมาะแก่เวลา เขายอ่มถงึการนบัวา่ 
‘เป็นเถระผูฉ้ลาด’ โดยแท ้ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๙๒/๓๒๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๑/
๔๗๗,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๔/๒๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒/๓๕) 

พดูอิงอรรถ: พดูมสีาระ, พดูไดใ้จความ, พดูมน้ํีาหนกั, พดูไม่เพอ้เจอ้ การพดูองิอรรถทาํให้
กุศลเจรญิขึน้ อกุศลเสือ่มลงคอื บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการพดูเทจ็ พดู
สอ่เสยีด พดูเพอ้เจอ้ มคีวามสามคัค ีเป็นทีช่ืน่ชม ยนิดใีนความสามคัค ีรื่นเรงิใน
สามคัคธีรรม เป็นผูก้ล่าววาจาก่อใหเ้กดิความสามคัค ีละการพดูคาํหยาบ พดูจา
ไรโ้ทษ เสนาะโสต น่ารกั จบัใจ เป็นถอ้ยคาํของชาวเมอืง คนสว่นใหญ่ชอบใจ 
คนสว่นใหญ่พอใจ พดูถูกเวลา พดูจรงิ พดูองิอรรถ พดูองิธรรม พดูองิวนิยั 
กล่าววาจาเป็นหลกัฐาน มทีีอ่า้งองิ มตีน้มปีลาย ประกอบดว้ยประโยชน์ตามกาล
อนัสมควร (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๑๒/๑๔๐, (๑๒/๔๔๑/๔๗๗) 

เพ่ง,เพ่งโทษ: ตอ้งการจะทาํใหเ้สยีชือ่ ตอ้งการจะทาํใหอ้ปัยศ ตอ้งการจะทาํใหเ้กอ้เขนิ 
 พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ตรกึตาม ตรองตาม เพง่ตามดว้ยใจ

ซึง่ธรรม ตามทีต่นไดส้ดบัมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมา เธอปล่อยใหว้นัคนืล่วง เลย
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ไป ละการหลกีเรน้อยู ่ ไมป่ระกอบความสงบใจภายใน เพราะการตรกึตามธรรม
นัน้ ภกิษุน้ีเราเรยีกวา่เป็นผูม้ากดว้ยการตรกึธรรม ไมเ่รยีกวา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยธรรม 
ทีช่ือ่วา่ กล่าวใหผู้อ้ื่นเพง่โทษ คอื ภกิษุตอ้งการจะทาํใหเ้สยีชือ่ ตอ้งการจะทาํให้
อปัยศ ตอ้งการจะทาํใหเ้กอ้เขนิ จงึกล่าวใหภ้กิษุทัง้หลายเพง่โทษ ตอ้งอาบตัิ
ปาจติตยี(์องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๓/๑๒๔,องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๙/๔๐๒,ว.ิ
มหา.(ไทย)๒/๑๐๖/๒๘๙) 

เพ่งพินิจ: เพง่อยา่งจดจ่อ, เพง่อยา่งตาไมก่ระพรบิ, เพง่ในธรรม, เพง่พนิิจดว้ยจติทีเ่ป็น
สมาธแิน่วแน่ม ี๒ อยา่ง คอื อารมัมณูปนิชฌาน (การเพง่ อารมณ์ ไดแ้ก่สมาบตั ิ
๘) และลกัขณูปนิชฌาน (การเพง่ลกัษณะ ไดแ้ก่ วปัิสสนา มรรค และผล)  

 พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ ความไมป่ระมาท เป็นทาง
แหง่อมตะ ความประมาท เป็นทางแหง่ความตาย คนผูไ้มป่ระมาทชือ่วา่ยอ่มไม่
ตาย คนผูป้ระมาทจงึเหมอืนคนตายแลว้ บณัฑติผูเ้ป็นนกัปราชญเ์หล่านัน้ เพง่
พนิิจ มคีวามเพยีรต่อเนื่อง มคีวามบากบัน่มัน่คงเป็นนิตย ์ยอ่มบรรลุนิพพานอนั
เป็นสภาวะยอดเยีย่ม ปลอดจากโยคะ ผูม้ศีลี เพง่พนิิจ แมม้ชีวีติอยูเ่พยีงวนั
เดยีว ประเสรฐิกวา่คนทุศลี ไมม่จีติตัง้มัน่ ทีม่ชีวีติอยูต่ ัง้ ๑๐๐ ปี (ข.ุธ.(ไทย)๒๕/
๒๓/๓๑,(ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๒๗/๓๓,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๗๘/๔๔๐,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๑๑๐/
๖๔,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๑๑๑/๖๕,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๒๗๖/๑๑๗,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๓๗๑/
๑๔๙,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๓๘๖/๑๕๔,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๓๙๕/๑๕๗,ข.ุธ.อ. ๒/๖๑-๖๕) 

เพ่งเลง็อยากได้ของเขา: ความมุง่มัน่ในทรพัยส์นิผูอ้ื่น, ความอยากไดข้องผูอ้ื่นโดยมชิอบ, 
ความมุง่รา้ยใหผู้อ้ื่นเป็นไป บุคคลผูป้ระพฤตไิมส่มํ่าเสมอ คอืผูป้ระพฤตอิธรรม
ทางใจ คอื เป็นผูเ้พง่เลง็อยากไดข้องเขา เพง่เลง็อยากไดท้รพัยอ์นัเป็นอุปกรณ์ 
เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ื่นวา่ ‘ทาํอยา่งไร ทรพัยอ์นัเป็นอุปกรณ์เครือ่งปลืม้ใจของ
ผูอ้ื่นจะพงึเป็นของเรา’ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๕/๔๘๓,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑๘/
๓๖๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑๙/๓๖๓,๒๐/๑๖๔/๔๐๒,๒๐/๑๗๒/๔๐๒,๒๐/๑๗๓/
๔๐๒, ๒๐/๑๗๔/๔๐๒,๒๐/๑๘๒/๔๐๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๓/๔๐๘,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๐๔/๓๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๗๑/๓๗๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๖/
๓๒๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑๗/๓๕๘) 

เพชฌฆาต : คนสงัหาร,ฆาตกร. ผูฆ้า่พระผูม้พีระภาคตรสัคาถาวา่ เมือ่ใด อายุ ไออุ่น และ
วญิญาณละกายน้ี เมือ่นัน้ กายนี้กถ็ูกทอดทิง้ นอนเป็นเหยื่อของสตัวอ์ื่น 
ปราศจากเจตนา ความสบืต่อเป็นเชน่นี้ น้ีเป็นมายากลสาํหรบัหลอกลวงคนโง ่
ขนัธ ์ ๕ เปรยีบเหมอืนเพชฌฆาต (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๑๓/๓๔๕,ส.ํข.(ไทยป๑๗/
๙๕/๑๘๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๘/๓๐๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๓/๑๒๓,ข.ุอติ.ิ
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(ไทย)๒๕/๘๘/๔๕๖, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๑๓/๕๐๗,(ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๑๗/๕๐๗,ข.ุ
ชา.(ไทย)๒๗/๒๓๓/๕๑๐,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๑๗๕/๒๐๗) 

เพดาน,เพดานผา้: เพดานปาก, ปากสว่นบนภายในการทรงบาํเพญ็ทกุกรกริยิาของพระผูม้ี
พระภาคนัน้มคีวามดาํรวิา่ ‘ทางทีด่ ี เราควรกดฟันดว้ยฟัน ใชล้ิน้ดนัเพดานไว้
แน่น ใชจ้ติขม่คัน้จติ ทาํจติใหเ้รา่รอ้น’ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระปัลลงักทายก
เถระ ทา่น เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ ขา้พเจา้ได้
ถวายบลัลงักพ์รอ้มทัง้เพดานและผา้คลมุอาสน์ แด่พระผูม้พีระภาคพระนามวา่สุ
เมธะ ผูเ้จรญิทีส่ดุในโลก ผูค้งที ่ ครัง้นัน้ บลัลงักน์ัน้สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ 
ประการ ดงัจะรูค้วามคดิของขา้พเจา้ จงึไดบ้งัเกดิแก่ขา้พเจา้ทุกเมือ่(ม.ม.(ไทย)
๑๓/๓๓๒/๔๐๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๖๕/๔๒๒)๑๓/๔๘๐/๖๐๗,๓๒/๒๓๗/๖ 

เพราะปีติจางคลายไป:  ปีตน้ีิเป็นอนัสงบระงบั สงบเงยีบ ดบัไป ดบัสิน้ไปความอิม่เอบิ ความ
ปราโมทย ์ความยนิดอียา่งยิง่ ความบนัเทงิ ความรา่เรงิ ความรืน่เรงิ ความปลืม้
ใจ ความตื่นเตน้ ความทีจ่ติชืน่ชมยนิด ี น้ีเรยีกวา่ ปีต ิ ปีตน้ีิเป็นอนัสงบระงบั 
สงบเงยีบ ดบัไป ดบัสิน้ไป ถูกทาํใหพ้นิาศไป ใหพ้นิาศยอ่ยยบัไป ใหเ้หอืดแหง้
ไป ใหเ้หอืดแหง้ไปดว้ยด ี ใหส้ิน้ไปแลว้ เพราะ ฉะนัน้จงึเรยีกวา่ เพราะปีตจิาง
คลายไป (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๕๘๓/๔๐๕) 

เพราะเหน็แก่อามิส: ความมุง่หมายในลาภดว้ยความโลภ, การมุง่อามสิดว้ยความโลภ, ความ
ทะยานอยากทีใ่นทางเบยีดเบยีนผูอ้ื่น คาํวา่ เพราะเหน็แก่อามสิ คอื เพราะเหน็
แก่จวีร เพราะเหน็แก่บณิฑบาต เพราะเหน็แก่เสนาสนะ เพราะเหน็แก่คลิาน
ปัจจยัเภสชับรขิาร เพราะเหน็แก่สกัการะ เพราะเหน็แก่ความเคารพ เพราะเหน็
แก่ความนบัถอื เพราะเหน็แก่การกราบไหวเ้พราะเหน็แก่การบชูา(ว.ิมหา.(ไทย)
๒/๑๖๖/๓๓๖) 

เพลฏัฐกจัจานะ, พราหมณ์: พราหมณ์ชือ่เพลฏัฐกจัจานะ เป็นพอ่คา้น้ําอว้ยงบ ชาวกรงุ
ราชคฤห ์ นําน้ําอว้ยถวายแดภ่กิษุสงฆ ์ ฟังธรรมมกีถาของพระผูม้พีระภาคแลว้
เหน็ บรรลุธรรม เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตลอดชวีติ พราหมณ์เพลฏัฐกจัจานะ
ถวายน้ําออ้ยงบ ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ อนัธกวนิทชนบทตาม
พระอธัยาศยั แลว้เสดจ็จารกิไปทางกรุงราชคฤห ์พรอ้มดว้ยภกิษุจาํนวน ๑,๒๕๐ 
รปูสมยันัน้ พราหมณ์เพลฏัฐกจัจานะเดนิทางไกลจากกรุงราชคฤหไ์ปยงัอนัธ
กวนิทชนบทพรอ้มดว้ยเกวยีน ๕๐๐ เลม่ ลว้นบรรทุกน้ําออ้ยงบเตม็ พระผูม้พีระ
ภาคทอดพระเนตรเหน็เขาเดนิมาแต่ไกล จงึเสดจ็แวะขา้งทางประทบันัง่ ณ ควง
ไมต้น้หนึ่ง ลาํดบันัน้ พราหมณ์เพลฏัฐกจัจานะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ผูย้นื
อยู ่ ณ ทีส่มควรได ้ กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “ขา้พระองคป์รารถนาจะ
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ถวายน้ําออ้ยงบแก่ภกิษุรปูละ ๑ หมอ้ พระพุทธเจา้ขา้” พระผูพ้ระภาคทรง
อนุญาต พระผูม้พีระภาคไดต้รสัอนุปุพพกิถาเรือ่ง ทาน ศลี สวรรค ์ โทษแหง่
กาม และการออกบวช เมือ่ทรงทราบวา่พราหมณ์เพลฏัฐะนัน้มจีติควร อ่อน 
ปราศจากนิวรณ์ เบกิบาน ผอ่งใส จงึทรงประกาศสามกุกงัสกิธรรมเทศนาของ
พระพทุธเจา้ทัง้หลาย คอืทุกข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค ธรรมจกัษุอนัปราศจากธลุ ี
ปราศจากมลทนิไดเ้กดิแก่พราหมณ์เพลฏัฐกจัจานะ ณ อาสนะนัน้แลวา่ “สิง่ใดสิง่
หน่ึงมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวง มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา” เปรยีบ
เหมอืนผา้ขาวสะอาด ครัง้นัน้ พราหมณ์เพลฏัฐกจัจานะไดเ้หน็ธรรมแลว้ บรรลุ
ธรรมแลว้ รูแ้จง้ธรรมแลว้ หยัง่ลงสูธ่รรมแลว้ เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นัน้ี
เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ (ว.ิม.(ไทย)๕/๒๘๔/๙๓,ว.ิม.(ไทย)๕/๒๘๔/๙๔,ว.ิม.
(ไทย)๕/๒๘๔/๙๕,ว.ิม.(ไทย)๕/๒๘๔/๙๖) 

เพลฏัฐกานิเถรคาถา : ภาษติของพระเพลฏัฐกานิเถระ,คาถาของพระเพลฏัฐกานิเถระ ทา่น
พระเพลฏัฐกานิเถระไดก้ล่าวไวว้่า เธอละเพศคฤหสัถม์าบวชแลว้    ยงัไมท่นั
เสรจ็กจิเลยกม็ปีากกลา้เหมอืนไถ เหน็แก่ปากแก่ทอ้ง ทัง้เกยีจครา้น ซมึเซา  
เหมอืนสกุรอว้นทีเ่ขาขนุดว้ยเศษอาหาร ยอ่มเขา้ถงึการเกดิบ่อย ๆ (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๑๐๑/๓๔๐ 

เพลฏัฐสีสเถรคาถา  : ภาษติของพระเพลฏัฐสสีเถระ,คาถาของพระเพลฏัฐสสีเถระ ทา่นพระ
เพลฏัฐสสีเถระ ไดก้ล่าวไวว้า่    โคอาชาไนย  เจรญิเตม็ทีเ่ทยีมไถแลว้ ยอ่มลาก
ไถไปไดโ้ดยไมล่าํบาก  ฉนัใด เราเมือ่ไดค้วามสขุ    ปราศจากอามสิ เจอืปนแลว้ 
วนัคนืทัง้หลาย ยอ่มผา่นพน้เราไปโดยไมย่ากฉนันัน้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๖/
๓๐๙) 

เพลฏัฐสีสะ, ภิกษุ: พระภกิษุชือ่วา่พระเพลฏัฐสสีะ ผูเ้ป็นพระอุปัชฌายข์องท่านพระอานนท ์ทา่น
เป็นโรคฝีดาษ จวีรตดิกายเพราะน้ําเหลอืง พวกภกิษุใชน้ํ้าชุบผา้เหล่านัน้แลว้ 

 พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปตามเสนาสนะ ไดท้อดพระเนตรเหน็ภกิษุเหล่านัน้ 
กาํลงัเอาน้ําชุบผา้แลว้คอ่ย ๆ ดงึออก จงึเสดจ็เขา้ไปหาภกิษุเหล่านัน้ตรสัดงันี้วา่
“ ภกิษุรปูนี้อาพาธเป็นโรคอะไร” พวกภกิษุกราบทลูวา่ “อาพาธเป็นโรคฝีดาษ 
ผา้นุ่งหม่เกรอะกรงัทีต่วัเพราะน้ําเหลอืง พวกขา้พระองคเ์อาน้ําชุบผา้เหล่านัน้
แลว้คอ่ย ๆ ดงึออก พระพุทธเจา้ขา้” ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกี
ถาเพราะเรือ่งนี้เป็นตน้เหต ุ รบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรา
อนุญาตผา้ปิดฝีแก่ภกิษุอาพาธทีเ่ป็นหดิตุม่พพุองหรอืฝีดาษ” “ภกิษุทัง้หลาย 
เราอนุญาตยาผงสาํหรบัภกิษุผูเ้ป็นหดิ ตุม่พพุอง ฝีดาษ หรอืมกีลิน่ตวัแรง มลูโค 
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ดนิเหนียว กากน้ํายอ้มสาํหรบัภกิษุผูไ้มเ่ป็นไข ้ ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตครก
และสาก” (ว.ิม.(ไทย)๕/๒๖๔/๔๘,ว.ิม.(ไทย)๕/๓๕๔/๒๒๗) 

เพลา,เพลาเดียว:กลไกหลกัของรถยนต,์ ตวัเร่งหรอืสง่ระหวา่งลอ้ของรถยนต,์ คาํอุปมากบัสต ิ
 พระผูม้พีระภาคไดท้อดพระเนตรเหน็ทา่นพระลกุณฏกภทัทยิะมผีวิพรรณหยาบ 

มรีา่งกายคอ่มเตีย้ ถูกภกิษุดหูมิน่ กาํลงัเดนิตามหลงัภกิษุทัง้หลายมาแต่ไกล 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุรปูนัน้มฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก
เพราะเธอเคยเขา้สมาบตัมิาแลว้แทบทุกชนิด เธอใชปั้ญญาอนัยิง่ดว้ยตนเอง ทาํ
ใหแ้จง้ซึง่ประโยชน์ยอดเยีย่ม อนัเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ ทีกุ่ลบุตรผูอ้อกจาก
เรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น
ปัจจุบนั” พระผูม้พีระภาคทรงเปล่งอุทานวา่ เธอจงดรูถซึง่มสีว่นประกอบอนัไมม่ี
โทษ มหีลงัคาขาว มเีพลาเดยีว ไมม่ทีกุข ์ แล่นไปถงึทีห่มาย ตดักระแส ไมม่ี
เครือ่งผกู(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๕/๑๕๗,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๖๕/๓๑๔) 

เพศ : เครือ่งหมายของเพศชายหรอืหญงิ, กริยิาอาการของชายหรอืหญงิ, เพศบรรชติ
หรอืเพศคฤหสัถ,์ลกัษณะทีบ่่งบอกหรอืใชเ้ป็นเครือ่งอนุมานถงึนามขนัธแ์ตล่ะ
อยา่ง  เพราะนามรปูเป็นปัจจยั ผสัสะจงึม’ี เธอพงึทราบเหตผุลทีน่ามรปูเป็น
ปัจจยั ผสัสะจงึม ีการบญัญตันิามกาย ตอ้งพรอ้มดว้ยอาการ เพศ นิมติ อุทเทส 
เมือ่อาการ เพศ นิมติ และอุทเทสนัน้ ๆ ไมม่ ี การสมัผสัแต่ชือ่ในรปูกายจะ
ปรากฏไมไ่ด ้(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๑๔/๖๕,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๘๓๒/๔๐๙,ท.ีม.ฏกีา ๑๑๔/
๑๒๓) 

เพศคฤหสัถ:์ ผูเ้ป็นคฤหสัถ,์ ผูม้คีรอบครวั, ผูเ้ป็นชาวบา้น กล่าวถงึพระเจา้มหาสทุสัสนะเสดจ็
สูพ่รหมโลก วา่ อานนท ์ ต่อจากนัน้ไมน่าน พระเจา้มหาสุทสัสนะกไ็ดส้วรรคต 
ทา้วเธอทรงมคีวามรูส้กึขณะใกลจ้ะสวรรคตเหมอืนคหบดหีรอืบุตรคหบด ี
ผูบ้รโิภคโภชนะทีช่อบใจและกย็อ่มเมาในรสอาหาร ฉะนัน้ พระเจา้มหาสุทสัสนะ 
เมือ่สวรรคตแลว้ไดไ้ปเกดิในสคุตพิรหมโลก อานนท ์พระเจา้มหาสทุสัสนะ ทรง
เล่นอยา่งเดก็อยู ่ ๘๔,๐๐๐ ปี ทรงดาํรงตาํแหน่งอุปราช ๘๔,๐๐๐ ปี ทรง
ครองราชยอ์ยู ่๘๔,๐๐๐ ปี ทรงดาํรงเพศคฤหสัถป์ระพฤตพิรหมจรรยอ์ยูใ่นธรรม
ปราสาท ๘๔,๐๐๐ ปี เพราะทรงเจรญิพรหมวหิาร๔ ประการ หลงัจากสวรรคต
แลว้จงึไปเกดิในพรหมโลก เมือ่ ปรวาทถีามวา่ ยสกุลบตุร อุตตยิคหบด ี เสตุ
มาณพ บรรลุอรหตัตผลขณะมเีพศคฤหสัถม์ใิชห่รอื สกวาทตีอบวา่ ใช ่ (ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๒๖๙/๒๐๒, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๘๗/๔๐๑) 

เพศพระพรหม: เพศเหนือสวรรค,์เพศผูบ้รสิทุธิจ์ากกเิลส จตุราสตีสิหสัสพราหมณกญัญาเถรี
นมปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเถรพีราหมณกญัญา ๘๔,๐๐๐ รปู พระ
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เถรพีราหมณกญัญา ๘๔,๐๐๐ รปู เมื่อจะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึ
กล่าวา่ พระเถรทีัง้ปวง ครัน้แสดงอทิธฤิทธิม์ปีระการต่าง ๆบางพวกแสดงภพ
ดาวดงึส ์ ยามาเทวโลกดว้ยฤทธิ ์ บางพวกเนรมติตนเป็นเทวดาชัน้ดุสติ เป็น
เทวดาชัน้นิมมานรด ี เป็นเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัดผีูเ้ป็นใหญ่ยิง่ บางพวก
แสดงตนเป็นพรหม บางพวกเนรมติทีจ่งกรมมคี่ามาก และเพศพระพรหม แสดง
สญุญตธรรมอยู ่(ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๕/๕๒๓) 

เพฬฏัฐสีสเถรวตัถ ุ๒ : เรือ่งพระเพฬฏัฐสสีเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ผูไ้มม่กีารสัง่สม  กาํหนดรูอ้าหารก่อนแลว้จงึบรโิภค  มสีญุญต
วโิมกข ์ และอนิมติตวโิมกข ์เป็นอารมณ์  ไมท่ิง้ทางไวใ้หเ้ป็นทีรู่ไ้ด ้  เหมอืนนก
ไมท่ิง้ทางไวใ้นอากาศ ฉะนัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๙๒/๕๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ การสัง่สม  ม ี ๒  อยา่ง  คอื  (๑)  กมัมสนันิจยะ  
การสัง่สมกรรมคอืกุศลและอกุศล  (๒)  ปัจจยสนันิจยะ  การสัง่สมปัจจยั  ๔  
(ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๔/๕๓-๕๔) คาํวา่ สญุญตวโิมกข ์  หมายถงึสภาวะทีห่ลุดพน้  
เพราะวา่งจาก  ราคะ  โทสะ  โมหะ  อนิมติตวโิมกข ์ หมายถงึสภาวะทีห่ลุดพน้  
เพราะไมม่นิีมติ  คอื  ราคะ  เป็นตน้   ในคาถาที ่  ๙๒-๙๓  น้ี  หมาย
รวมถงึอปัปณิหติวโิมกข ์  ไดแ้ก่  สภาวะทีห่ลุดพน้  เพราะไมม่ทีีต่ ัง้คอืกเิลส มี
ราคะเป็นตน้ดว้ย  วโิมกขท์ัง้  ๓  ประการน้ี  เป็นชือ่ของนิพพาน  (ข.ุธ.อ.(บาล)ี 
๔/๕๔) 

เพ่ิมพนูเร ือนว่าง:   เรอืนทีส่งบ, เรอืนทีส่งดัสาํหรบัปฏบิตักิมัมฏัฐาน, เรยีนกมัมฏัฐาน คอื 
สมถะและวปัิสสนา, เขา้ไปสูเ่รอืนวา่งนัง่, พจิารณาอยู่ตลอดคนืและวนั แลว้
บาํเพญ็อธจิติตสกิขาดว้ยสมถกมัมฏัฐาน, บาํเพญ็อธปัิญญาสกิขาดว้ย วปัิสสนา
กมัมฏัฐาน  

 เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี
เขตกรุงสาวตัถ ี ณ ทีน่ัน้แล พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสั
วา่ เธอทัง้หลายจงมศีลีสมบรูณ์ มปีาตโิมกขส์มบรูณ์อยู ่ จงสาํรวมดว้ยการสงัวร
ในปาตโิมกข ์ เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร๒อยู ่จงเป็น ผูเ้หน็ภยัในโทษแม้
เพยีงเลก็น้อย สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย หากภกิษุพงึหวงัวา่ ‘เราพงึ
เป็นทีร่กั เป็นทีช่อบใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กย่องของเพือ่นพรหมจารี
ทัง้หลาย’ ภกิษุนัน้พงึทาํศลีใหบ้รบิรูณ์ หมัน่ประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายใน
ตน ไมเ่หนิหา่งจากฌาน ประกอบดว้ยวปัิสสนา เพิม่พนูเรอืนว่าง (ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๖๕/๕๗,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๖๙/๖๒,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๔๕/๓๙๔, ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/
๖๔/๑๖๙-๑๗๐, องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๗๑/๓๕๗)      



 

๓๖๘๘ 
 

 

เพียบพร้อมด้วยกามคณุ: มรีปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสัครบถว้น, อิม่เอบิดว้ยกามคุณ ๕, มกีาม
คุณ ๕ สมบูรณ์ไมข่าดบกพรอ่ง พระผูม้พีระภาคตรสัยํ้าสหีเสนาบดวีา่ “ขอ้นัน้
เป็นอยา่งนัน้ สหีะ ขอ้นัน้เป็นอยา่งนัน้สหีะ คอื ทายก ทานบด ีหลงัจากตายแลว้
จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ บณัฑติเหลา่นัน้ไดโ้อกาสบาํเพญ็กุศลแลว้ ละโลกนี้
ไป ยอ่มมรีศัมเีปล่งปลัง่เทีย่วชมไปในอุทยานชือ่นนัทวนัเพยีบพรอ้มดว้ยกาม
คุณ ๕ เพลดิเพลนิ รืน่เรงิ บนัเทงิอยูใ่นนนัทวนันัน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๔/
๕๖) 

เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ: คณุลกัษณะของพระพทุธเจา้, พทุธคุณขอ้วชิาจรณสมัปันโน
, ผูส้มบรูณ์ดว้ยวชิาและจรณะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ ภกิษุ
ผูป้ระกอบดว้ยศรทัธา คอื เป็นผูม้ศีรทัธา เชือ่พระปัญญาตรสัรูข้องพระตถาคต
วา่ “พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ เป็นพระอรหนัต ์ ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดย
ชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสดจ็ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วร
ฝึกไดอ้ย่างยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลายเป็นพระพทุธเจา้ 
เป็นพระผูม้พีระภาค” ส.ํข.(ไทย)๑๗/๗๘/๑๑๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๗๙/
๒๘๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑/๑๗)(๑๑/๓๕๕/๓๗๙,๑๒/๑๔๗/๑๔๒) 

เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร:  ความไมล่ว่งละเมดิทางกาย ทางวาจา และทางใจ, ความ
สาํรวมระวงัในศลีทัง้ปวงและความทีภ่กิษุไมเ่ลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาอาชวีะที่
พระพทุธเจา้ทรงตาํหนิ, การไมเ่ทีย่วไปยงัสถานทีไ่มค่วรเทีย่วไป เชน่ ทีอ่ยูข่อง
หญงิแพศยา แหล่งบนัเทงิ, การไมค่ลุกคลกีบับคุคลทีไ่ม่สมควรคลุกคลดีว้ย เช่น 
ไมค่บหากบัตระกลูทีไ่มม่ศีรทัธา ไมม่คีวามเลื่อมใส สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ-บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรุงสาวตัถ ีณ ที่
นัน้แล พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีกภกิษุ ทัง้หลายมาตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” 
ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัเรือ่งนี้วา่ เธอ
ทัง้หลายจงมศีลีสมบรูณ์ มปีาตโิมกขส์มบรูณ์อยู ่ จงสาํรวมดว้ยการสงัวรใน
ปาตโิมกข ์ เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจรอยู ่ จงเป็นผูเ้หน็ภยัในโทษแมเ้พยีง
เลก็น้อย สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๖๔/๕๖) ๑๒/๖๙/
๖๒,๒๒/๑๐๙/๑๘๖,๒๒/๑๑๐/๑๘๗, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๕๑๓-๕๑๔/๓๘๘-๓๘๙) 

เพื่อน: มติร, สหาย,สขา พวกเพือ่นของรฏัฐปาลกุลบตุรไดก้ล่าวกบัรฐัปาละวา่ “รฏัฐปา
ละเพือ่นรกัเพือ่นเป็นลกูชายคนเดยีว เป็นทีร่กัเป็นทีช่อบใจของพอ่แม ่
เจรญิเตบิโตมาดว้ยความสขุสบาย ไดร้บัการเลีย้งดมูาอยา่งด ีเพือ่นไมรู่จ้กัความ
ทุกขแ์มแ้ตน้่อยเลยลุกขึน้เถดิ รฏัฐปาละเพือ่นรกั เพือ่นจงบรโิภค จงดืม่ จงให้
เขาปรนนิบตัอิยูเ่ถดิเมือ่กาํลงับรโิภค กาํลงัดืม่ กาํลงัใหเ้ขาปรนนิบตัอิยู ่ จงยนิดี



 

๓๖๘๙ 
 

 

บรโิภคกามไปพลางทาํบุญไปพลางเถดิ พอ่แมจ่ะไมอ่นุญาตใหเ้พือ่นออกจาก
เรอืนบวชเป็นบรรพชติถงึเพือ่นจะตายพอ่แมก่ไ็มป่รารถนาจะจากเพือ่นอยูแ่ลว้ 
(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๕๔/๒๐๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙๗/๓๕๓,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๕๔/
๓๒๒) 

เพื่อนดี: เพือ่นทีร่กัใคร่สนิทสนม, เพือ่นรูใ้จกนั, เพือ่นซื่อสตัยต์่อกนั  พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบิุตรผูค้รองแควน้มคธ มมีติร
เลว มสีหายเลว มเีพือ่นเลว ฝ่ายพระเจา้ปเสนทโิกศล  เป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ี
มเีพือ่นด ีวนันี้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงพา่ยแพม้าแลว้ กเ็สดจ็ล่าทพักลบักรุงสา
วตัถ ี ราชธานีของพระองค”์ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูม้ศีลี มธีรรมอนังาม 
บุคคลเชน่นี้ควรเสพ ควรคบควรเขา้ไปนัง่ใกล ้ ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะบุคคล
ทัว่ไปแมจ้ะไมไ่ดต้ามอยา่งบุคคลเชน่นี้ แต่กติตศิพัทอ์นังามของเขากข็จรไปวา่ 
“คนคบมติรด ี คบสหายด ี คบเพือ่นด”ี  (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๔๕/๓๕๙,ส.ํส.(ไทย)
๑๕/๑๒๙/๑๕๒,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒/๓,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๑๒๔/๑๘๐, ท.ีปา.อ. ๓๔๕/
๒๔๖, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

เพื่อนดีแต่พดู: มติรเทยีม, มติรโออ้วด, มติรปอกลอก, มติรหวงัแต่ประโยชน์  พระผูม้พีระภาคผู้
สคุตศาสดา ไดต้รสัคาถาประพนัธว์า่ เพือ่นในโรงสรุากม็ ี เพือ่นดแีต่กล่าวจาก
ปากวา่เพือ่นๆ กม็ ี สว่นผูใ้ด เป็นสหายในเมือ่ความตอ้งการเกดิขึน้แลว้ ผูน้ัน้จดั
วา่เป็นเพือ่นแท ้(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๕) 

เพื่อนพรหมจารี,เพื่อนสพรหมจารี:ผูเ้ป็นหมูค่ณะเดยีวกนั, ผูอ้ยูใ่นสงัคมเดยีวกนั, ผูอ้ยูใ่น
องคก์รเดยีวกนั, ผูม้อีาชพีเดยีวกนั สารณียธรรม ธรรมเป็นเหตุใหร้ะลกึถงึกนั 
ถา้ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ ตัง้มัน่เมตตากายกรรม วจกีรรม มโนกรรมในเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลาย ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั แลว้สาราณียธรรมแมน้ี้ ทาํใหเ้ป็นที่
รกั ทาํใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์นั เพือ่ความไมว่วิาทกนั เพือ่
ความสามคัคกีนั เพือ่ความเป็นอนัเดยีวกนั (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๔,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๕/๒๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๖๑/๕๓,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๑๐๙/๑๒๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๒/๑๘๓,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๕๔/๖๐,ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๒๑๑/๒๔๓,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕๘/๒๐๓,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๙๐/๑๗๒, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๙๗/๑๔๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๑/๑๗๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๒/
๑๘๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๑/๔๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖๕/๑๑๓,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๖๖/๑๑๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๖/๑๓๓) (๓๒/๓๑๐/๔๙,๒/๓๕๘/
๕๕,๓๒/๓๖๐/๕๕,๓๒/๓๖๑/๕๖๒๑/๘๗/๑๓๓)  



 

๓๖๙๐ 
 

 

เพื่อนพรหมจารีผ ูต้ ัง้อยู่ในฐานะคร :ู ผูเ้ป็นหมูค่ณะเดยีวกนั, ผูอ้ยูใ่นสงัคมเดยีวกนั, ผูอ้ยูใ่น
องคก์รเดยีวกนั, ผูม้อีาชพีเดยีวกนั  สารณียธรรม ธรรมเป็นเหตุใหร้ะลกึถงึกนั 
ถา้ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ ตัง้มัน่เมตตากายกรรม วจกีรรม มโนกรรมในเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลาย ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั แลว้สาราณียธรรมแมน้ี้ ทาํใหเ้ป็นที่
รกั ทาํใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์นั เพือ่ความไม่ววิาทกนั เพือ่
ความสามคัคกีนั เพือ่ความเป็นอนัเดยีวกนั (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๔,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๕/๒๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๖๑/๕๓,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๑๐๙/๑๒๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๒/๑๘๓,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๕๔/๖๐,ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๒๑๑/๒๔๓,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕๘/๒๐๓,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๙๐/๑๗๒, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๙๗/๑๔๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๑/๑๗๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๒/
๑๘๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๑/๔๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖๕/๑๑๓,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๖๖/๑๑๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๖/๑๓๓) (๓๒/๓๑๐/๔๙,๒/๓๕๘/
๕๕,๓๒/๓๖๐/๕๕,๓๒/๓๖๑/๕๖๒๑/๘๗/๑๓๓) 

เพื่อนเลว: เพือ่นก่อเวรภยั, เพือ่นผูจ้องลา้งจองผลาญ, เพือ่นทาํลายกติตศิพัทช์ือ่เสยีง, 
เพือ่นทีพ่ึง่พาไมไ่ดใ้นยามมภียั สงครามระหวา่งพระเจา้อชาตศตัรกูบัพระเจา้ป
เสนทโิกศล ครัง้นัน้ พระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบุิตร ผูค้รองแควน้มคธ ทรงชนะ
พระเจา้ปเสนทโิกศล ฝ่ายพระเจา้ปเสนทโิกศลผูพ้า่ยแพ ้ กเ็สดจ็ล่าทพักลบักรุง
สาวตัถ ี ราชธานีของพระองค”์ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้
อชาตศตัร ู เวเทหบุิตรผูค้รองแควน้มคธ มมีติรเลว มสีหายเลว มเีพือ่นเลว ฝ่าย
พระเจา้ปเสนทโิกศลเป็นผูม้มีติรด ี มสีหายด ี มเีพือ่นด ี วนันี้ พระเจา้ปเสนทิ
โกศลทรงพา่ยแพม้าแลว้ จกับรรทมเป็นทุกขต์ลอดราตรน้ีี พระผูม้พีระภาคผู ้
ครัน้ตรสัไวยากรณ์ภาษตินี้ จบลงแลว้ จงึไดต้รสัคาถาประพนัธต์่อไปอกีว่าผู้
ชาํนะยอ่มก่อเวร ผูแ้พย้อ่มนอนเป็นทกุข ์ บุคคลละความชนะและความแพเ้สยี
แลว้ จงึสงบระงบั นอนเป็นสขุ (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๒๕/๑๔๗) 

แพ,แพคืออริยมรรค: พาหนะขา้มฝัง่แมน้ํ่า, คาํอุปมาธรรมดว้ยแพ, อุปมาธรรมทีบ่าํเพญ็ดแีลว้ 
 พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย วา่ แสดงธรรมมอุีปมาดว้ยแพเพือ่

ตอ้งการสลดัออก ไมใ่ชเ่พือ่ตอ้งการจะยดึถอืแก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายรูท้ ัว่ถงึ 
ธรรมซึง่เปรยีบดุจแพทีเ่ราแสดงแลว้ ควรละแมธ้รรมทัง้หลาย ไมจ่าํเป็นตอ้ง 
กล่าวถงึอธรรมเลย นายธนิยะเจา้ของโคกล่าวว่า ฝงูโคของขา้พเจา้ไมม่เีหลอืบ
และยงุมารบกวน เทีย่วหากนิ ณ รมิฝัง่แมน้ํ่าทีม่หีญา้งอกงาม จงึสามารถทนฝน
ทีต่กลงมาไดด้ ี ฝนเอ๋ย หากท่านอยากตกกเ็ชญิตกลงมาเถดิ พระผูม้พีระภาค
ตรสัตอบ วา่ เราผกูแพคอือรยิมรรค ตกแต่งคอืบาํเพญ็ดแีลว้ กาํจดัหว้งน้ําคอื
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กเิลสไดแ้ลว้ ขา้มไปจนถงึฝัง่แลว้ จงึไม่มคีวามตอ้งการแพนัน้อกีต่อไป ฝนเอ๋ย 
หากทา่นอยากตกกเ็ชญิตกลงมาเถดิ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๔๐/๒๕๕,ส.ํส.(ไทย)๑๘/
๒๓๘/๒๓๗,ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๒๑/๕๐๓) 

แพทย :์ ผูร้กัษาอาการไข,้ ผูร้กัษาโรคเรือ้น, คาํอุปมาผูบ้รโิภคกามยอ่มเดอืดรอ้นเหมอืน
คนเป็นโรคเรือ้นทีร่กัษาดว้ยแพทยผ์ูช้าํนาญ พระผูม้พีระภาคเปรยีบผูบ้รโิภค
กามเหมอืนคนเป็นโรคเรือ้นซึง่ตรสัมาคณัฑยิะวา่ มาคณัฑยิะ ผูบ้รโิภคกามนัน้ 
เปรยีบเหมอืนบรุุษผูเ้ป็นโรคเรือ้น มตีวัเป็นแผล มตีวัพพุอง มเีชือ้โรคคอยบ่อน
ทาํลาย ใชเ้ลบ็เกาปากแผล ใชถ้่านไฟรมกายใหร้อ้น มติรอาํมาตย ์ญาตสิาโลหติ
ของเขาเชญิแพทยผ์ูช้าํนาญการผา่ตดัมารกัษา แพทยผ์ูน้ัน้พงึประกอบยารกัษา
ให ้ เขาอาศยัยาแลว้จงึหายจากโรคเรือ้น หายจากโรครา้ยมคีวามสบายขึน้ ลุก
เดนิไดเ้อง ไปไหนมาไหนไดเ้องตามความพอใจ บุรุษนัน้เหน็บุรุษผูเ้ป็นโรคเรือ้น
คนอื่น มตีวัเป็นแผล มตีวัพพุอง มเีชือ้โรคคอยบ่อนทาํลายใชเ้ลบ็เกาปากแผล 
ใชถ้่านไฟรมกายใหร้อ้น (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๓/๒๕๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๘/
๒๕๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๙/๒๕๓) 

แพทยส์ีวิกะ: หมอชือ่สวีกิะ 
  ในสวีริาชชาดก พระราชาตรสัวา่ เราบรจิาคดวงตานัน้เพราะยศกห็ามไิด ้ เรา

จะปรารถนาบตุร ทรพัย ์ และแควน้กห็าไม ่ แต่น้ีเป็นธรรมของสตับุรษุทีท่า่น
ประพฤตมิาแต่โบราณ  เพราะเหตุนัน้แล ใจของเราจงึยนิดใีนการใหท้าน ดวงตา
ทัง้ ๒ ขา้งเราจะเกลยีดชงักห็าไม ่ตวัตนเราจะเกลยีดชงักห็าไม ่  แต่สพัพญัญุต
ญาณเป็นทีร่กัของเรา  เพราะเหตุนัน้ เราจงึไดบ้รจิาคดวงตา พระโพธสิตัวไ์ด้
กาํชบันายแพทยส์วีกิะวา่   นายแพทยส์วีกิะ ทา่นเป็นเพือ่น เป็นมติรของเรา 
ศกึษามาดแีลว้ จงทาํตามคาํของเราโดยด ี เมือ่เรายงัเหน็อยู ่ ทา่นจงควกัดวงตา 
แลว้วางไวใ้นมอืของวณิพก พระศาสดาทรงประกาศขอ้ความนัน้วา่นายแพทยส์วีิ
กะถูกพระเจา้สพีทีรงเตอืน จงึกระทาํตามรบัสัง่ไดค้วกัดวงพระเนตรของ
พระราชาแลว้ไดน้้อมเขา้ไปใหแ้ก่พราหมณ์ พราหมณ์เป็นคนมตีาด ี พระราชา
กลบักลายเป็นคนมพีระเนตรบอดไป (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๖๖/๔๘๑,ข.ุชา.(ไทยป
๒๗/๖๗/๔๘๑) 

แพศย :์ หน่ึงในวรรณะสี,่ วรรณะที ่๓, วรรณะทีม่หีน้าทีท่าํการคา้ขาย  พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัอมัพฏัฐะวา่ อมัพฏัฐะ แมน้างนกไสย้งัพดูไดต้ามปรารถนาในรงัของตน 
กน็ัน่กรุงกบลิพสัดุเ์ป็นถิน่ของพวกศากยะ ทา่นอมัพฏัฐะ ไมน่่าจะกนิแหนงแคลง
ใจเพราะเรือ่งเลก็น้อยเพยีงเทา่น้ี อมัพฏัฐะกล่าววา่ ท่านพระโคดม วรรณะ ๔ 
เหล่าน้ี คอื กษตัรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์และศทูร ในวรรณะทัง้ ๔ น้ี แทจ้รงิแลว้ ๓ 
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วรรณะ คอื กษตัรยิ ์ แพศยศ์ทูร เป็นคนบาํเรอของพราหมณ์ การทีค่นชาติ
ศากยะซึง่เป็นคนดุรา้ย หยาบชา้วูว่าม พดูพล่าม เป็นคนรบัใช ้ ไมย่อมสกัการะ 
เคารพ นบัถอื บชูานอบน้อมพวกพราหมณ์ เป็นการไมเ่หมาะไมค่วรเลย” (ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๒๖๖/๙๒,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๒๖/๑๘๗,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๓๔/๒๓๖,ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๑๑๕/๘๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๓๓/๙๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๓๑/๓๖๕,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๗๔/๗๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๖/๑๓๗,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๗๓,ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๑๙๓/๒๗๓,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๒๖๒/๒๘๘,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๕๙/๘๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๕๘/๒๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๓/๒๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๕๐,ข.ุเปต.
(ไทย)๒๖/๒๑๘/๒๐๓,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๙๙๕/๑๒๒,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๘/๓๙๗,ข.ุชา.
(ไทย)๒๗/๗๒/๔๓๔,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๗๓/๔๓๔,ข.ชา.(ไทย)๒๗/๗๔/๔๓๕,ข.ุชา.
(ไทย)๒๘/๖๖/๑๙๓,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๕๒๙/๔๒๓,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๕๓๓/
๔๒๔,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑/๓,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๒/๔,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๗/๘๐,ข.ุม.(ไทย)
๒๙/๔๓/๑๕๔,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๙๙/๓๐๕) 

แพศยห์นุ่ม: คนวรรณแพศยท์ีเ่ป็นหนุ่ม, คาํอุปมาผูศ้กึษาดเีป็นทีพ่งึซุบเลีย้งและเป็นที่
ตอ้งการกบัทานทีใ่หแ้ก่ผูล้ะนิวรณ์หา้ได ้ พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระเจา้ปเสนทิ
โกศล ถา้กษตัรยิห์นุ่มเป็นผูไ้มไ่ดศ้กึษา ไมไ่ดฝึ้กปรอื ไมม่คีวามชาํนาญ ไมไ่ด้
ประลองการยงิ เป็นคนขลาด หวาดสะดุง้ มกัวิง่หนี มาอาสา พระองคพ์งึชุบเลีย้ง
และพงึตอ้งการคนเชน่นัน้หรอื พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ ขา้พระองคไ์ม่
พงึชุบเลีย้งคนนัน้และไมม่ใีครตอ้งการคนเชน่นัน้เลย แต่ถา้พราหมณ์หนุ่มเป็นผู้
ศกึษาดแีลว้ มาอาสา ถา้แพศยห์นุ่ม เป็นผูศ้กึษาดแีลว้ มาอาสา ถา้ศทูรหนุ่ม
เป็นผูศ้กึษาดแีลว้ มาอาสา พระองคพ์งึชุบเลีย้งและตอ้งการคนนัน้ ฉนันัน้นัน่แล 
มหาบพติร แมห้ากวา่กุลบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติจากตระกูลใด และ
กุลบตุรนัน้เป็นผูล้ะองค ์๕ คอื (๑) กามฉนัทะ (ความพอใจในกาม) อนักุลบุตร
นัน้ละได ้ (๒) พยาบาท (ความคดิปองรา้ย) อนักุลบุตรนัน้ละได ้ (๓) ถนีมทิธะ 
(ความหดหูแ่ละเซื่องซมึ) อนักุลบุตรนัน้ละได ้ (๔) อุทธจัจกุกกุจจะ (ความ
ฟุ้งซ่านและรอ้นใจ) อนักุลบุตรนัน้ละได ้ (๕) วจิกิจิฉา (ความลงัเลสงสยั) อนั
กุลบตุรนัน้ละได ้ ทานทีใ่หแ้ลว้ในกลุบตุรนัน้จากตระกลูนัน้ ยอ่มมผีลมาก(ส.ํส.
(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๖๘) 

โพชฌงค :์ องคแ์หง่การตรสัรู,้ องคธ์รรมเป็นปัจจยัใหเ้กดิการตรสัรู ้ภกิษุพจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมทัง้หลาย คอืโพชฌงค ์ ๗ ประการนี้อยู ่ คอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้ ‘สติ
สมัโพชฌงค ์ ภายในของเรามอียู’่ หรอืเมือ่สตสิมัโพชฌงคภ์ายในไม่ม ี กร็ูช้ดัวา่ 
สตสิมัโพชฌงคภ์ายในของเราไมม่ ีการเกดิขึน้แหง่สตสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิขึน้
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มไีดด้ว้ยเหตุใด กร็ูช้ดัเหตุนัน้ และความเจรญิบรบิรูณ์แหง่สตสิมัโพชฌงคท์ี่
เกดิขึน้แลว้มไีด ้ดว้ยเหตุใด กร็ูช้ดัเหตุนัน้ เมือ่ธมัมวจิยสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่
ฯลฯ เมือ่วริยิสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ฯลฯ เมือ่ปีตสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ฯลฯ 
เมือ่ปัสสทัธสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ฯลฯ เมือ่สมาธสิมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ฯลฯ 
เมือ่อุเบกขาสมัโพชฌงคภ์ายในมอียู ่ ฯลฯ  (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๘๕/๓๒๑,ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๓๘๕/๓๒๓, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๔๕/๑๐๖,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๗๗/๑๓๘,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๑๘/๑๑๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๗/๒๙๓,ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๓๕/๔๔,
ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔๓/๕๑,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๘๑/๑๓๐,ส.ํส.(ไทย)๑๗/๑๐๑/๑๙๓,ส.ํส.
(ไทย)๑๘/๓๗๕/๔๕๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๕๕/๘๔,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๘๒/๑๐๙,องฺ.เอก.
(ไทย)๒๐/๗๔/๑๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๙/๒๕๑) 

โพชฌงัคกถา : วา่ดว้ยโพชฌงค ์ทา่นแบ่งเป็นอุทเทสและนิทเทสไดอ้ยา่งละ ๒ ดงันี้  
  อุทเทสที ่๑ 
  ทา่นพระสารบีุตรนําพระสตูรทีว่า่ดว้ยโพชฌงค ์๗ ประการ มาแสดงเป็นอุท

เทส ดงันี้ 
  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนี้ โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 
  ๑. สตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์ห่งการตรสัรูค้อืความระลกึได)้ 
  ๒. ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อืการเลอืกเฟ้น

ธรรม) 
  ๓. วริยิสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อืความเพยีร) 
  ๔. ปีตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์ห่งการตรสัรูค้อืความอิม่ใจ) 
  ๕. ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อืความสงบกายสงบ

ใจ) 
  ๖. สมาธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อืความตัง้ใจมัน่) 
  ๗. อุเบกขาสมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อืความมใีจเป็น

กลาง) (ส.ํม. ๑๙/๒๐๓/๗๖) 
  นิทเทสที ่๑ 
  ทา่นนําคาํวา่ “โพชฌงค”์ มาอธบิายตามลาํดบั คอื 
  ลาํดบัที ่๑ อธบิายเชงิวเิคราะหศ์พัท ์เชน่  
  ชือ่วา่โพชฌงค ์ เพราะเป็นไปในความตรสัรู ้ ... เพราะตรสัรู ้ ... เพราะตรสัรู้

ตาม ... เพราะตรสัรูเ้ฉพาะ ... เพราะตรสัรูพ้รอ้ม 
  ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะตรสัรู ้... เพราะมสีภาวะตรสัรูต้าม ... เพราะมี

สภาวะตรสัรูเ้ฉพาะ ... เพราะมสีภาวะตรสัรูพ้รอ้ม 
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  ชือ่วา่โพชฌงค ์ เพราะใหต้รสัรู ้ ... เพราะใหต้รสัรูต้าม ... เพราะใหต้รสัรู้
เฉพาะ ... เพราะใหต้รสัรูพ้รอ้ม 

  ชือ่วา่โพชฌงค ์ เพราะมสีภาวะใหต้รสัรู ้ ... เพราะมสีภาวะใหต้รสัรูต้าม ... 
เพราะม ีสภาวะใหต้รสัรูเ้ฉพาะ ... เพราะมสีภาวะใหต้รสัรูพ้รอ้ม 

  ลาํดบัที ่ ๒ อธบิายดว้ยสภาวธรรม ๑๐ ประการทีเ่รยีกวา่มลูมลูกาททิสกะ 
ดงันี้ 

  คาํว่า มลูมลูกาททิสกะ แปลวา่ หมวดธรรมทีใ่ชเ้ป็นคาํตัง้ ๑๐ คาํ มคีาํวา่ 
มลู เป็นตน้ คาํทีเ่หลอื คอื เหตุ ปัจจยั ความหมดจด ความไมม่โีทษ เนกขมัมะ 
ความหลุดพน้ ความไมม่อีาสวะ วเิวกและความสละ ทา่นนําคาํเหล่าน้ีแต่ละคาํ 
มาอธบิายความหมายของคาํวา่ โพชฌงค ์คาํละ ๑๐ ประการ จดัเป็นธรรม ๑๐ 
หมวด เชน่  

  หมวดที ่๑ อธบิายโดยใชค้าํวา่ “มลู” เป็นคาํตัง้ ดงันี้ 
  ๑. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะเป็นมลู 
  ๒. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะดาํเนินไปในธรรมทีเ่ป็นมลู 
  ๓. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะกาํหนดรูธ้รรมทีเ่ป็นมลู 
  ๔. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะเป็นบรวิารแหง่ธรรมทีเ่ป็นมลู 
  ๕. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะมธีรรมทีเ่ป็นมลูเตม็รอบ 
  ๖. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะมธีรรมทีเ่ป็นมลูแก่กลา้ 
  ๗. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะแตกฉานในธรรมทีเ่ป็นมลู 
  ๘. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะใหถ้งึความแตกฉานในธรรมทีเ่ป็นมลู 
  ๙. ชือ่วา่โพชฌงค ์ เพราะมสีภาวะเจรญิความชาํนาญในความแตกฉานใน

ธรรมทีเ่ป็นมลู 
  ๑๐.ชือ่วา่โพชฌงคแ์มข้องบุคคลผูถ้งึความชาํนาญในความแตกฉานในธรรม

ทีเ่ป็นมลู 
  หมวดที ่๒-๑๐ กม็นียัเดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่องคธ์รรมเทา่นัน้ 
  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําองคธ์รรมทีเ่ป็นเหตใุหช้ือ่วา่โพชฌงคแ์ต่ละองคธ์รรมใน 

ธรรม ๑๐ หมวดนัน้มาจาํแนกเป็นเหตุใหไ้ดช้ือ่วา่โพชฌงคอ์กี ๑๐ หมวด หมวด
ละ ๑๐ ประการ โดยเริม่ตัง้แต่องคธ์รรมที ่ ๑ ของธรรมแต่ละหมวดตามลําดบั
จนถงึองคธ์รรมที ่๑๐ เชน่ 

  หมวดที ่๑ องคธ์รรมที ่๑ ของหมวดธรรมแต่ละหมวด 
  ๑. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะเป็นมลู 
  ๒. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะเป็นเหต ุ
  ๓. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะเป็นปัจจยั 
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  ๔. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะหมดจด 
  ๕. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะทีไ่มม่โีทษ 
  ๖. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะเป็นเนกขมัมะ 
  ๗. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะทีห่ลุดพน้ 
  ๘. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะทีไ่มม่อีาสวะ 
  ๙. ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะเป็นวเิวก 
  ๑๐.ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะทีส่ละ 
  หมวดที ่๒-๑๐ กม็นียัเดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่องคธ์รรมเทา่นัน้ 
  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําสภาวธรรมต่าง ๆ (หมวดธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ในสตุมยญาณ 

ที ่๑ ตอนที ่๒ ชุดที ่๔-๖) รวม ๓๔๒ ประการ มาจาํแนกเป็นเหตุใหไ้ดช้ือ่วา่ 
โพชฌงค ์๓๔๒ ประการ เชน่ 

  ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะทีค่วรกาํหนด 
  ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะทีเ่ป็นบรวิาร 
  ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะทีเ่ตม็รอบ 
  ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะทีเ่ป็นเอกคัคตารมณ์ 
  ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะตรสัรูส้ภาวะทีไ่มฟุ้่งซ่าน 
  อุทเทสที ่๒ 
  ทา่นพระสารบีุตรนําพระสตูรทีว่า่ดว้ยโพชฌงคซ์ึง่ทา่นแสดงเองมาตัง้เป็น

อุทเทส ที ่๒ โดยแบ่งยอ่ยออกเป็น ๗ อุทเทส ในทีน้ี่ขอรวบรดัตดัตอนเฉพาะ
เนื้อความสาํคญั ของแต่ละอุทเทสมาแสดง ดงันี้ 

  ๑. ถา้สตสิมัโพชฌงคข์องเรามอียูอ่ยา่งนี้สตสิมัโพชฌงคข์องเรากช็ือ่วา่หา
ประมาณมไิด ้ ชือ่วา่เราปรารภเสมอดแีลว้ เมือ่เรากาํลงัเทีย่วไป กร็ูช้ดัสติ
สมัโพชฌงคท์ีด่าํรงอยูว่า่ “ดาํรงอยู”่ ถา้สตสิมัโพชฌงคข์องเราเคลือ่นไป กร็ูช้ดั
วา่ “สตสิมัโพชฌงคข์องเราเคลื่อนไปเพราะปัจจยันี้” 

  ๒. ถา้ธมัมวจิยสมัโพชฌงคข์องเรามอียูอ่ยา่งนี้ ...  
  ๓.  ถา้วริยิสมัโพชฌงคข์องเรามอียูอ่ยา่งนี้ ... 
  ๔.  ถา้ปีตสิมัโพชฌงคข์องเรามอียูอ่ยา่งนี้ ... 
  ๕. ถา้ปัสสทัธสิมัโพชฌงคข์องเรามอียูอ่ยา่งนี้ ... 
  ๖. ถา้สมาธสิมัโพชฌงคข์องเรามอียูอ่ยา่งนี้ ... 
  ๗. ถา้อุเบกขาสมัโพชฌงคข์องเรามอียูอ่ยา่งนี้ ... 
  (ส.ํม. ๑๙/๑๘๕/๖๔) 
  นิทเทสที ่๒ 
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  สตุตนัตนิทเทส  อธบิายพระสตูรในอุทเทสที ่ ๒ ของโพชฌงัคกถา โดยวธิี
ปุจฉาและวสิชันา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

  คาํปุจฉาวา่ “โพชฌงคใ์นขอ้วา่ “ถา้สตสิมัโพชฌงคข์องเรามอียูอ่ย่างนี้” มอียู่ 
อยา่งไร” ทา่นวสิชันาวา่ นิโรธปรากฏอยูเ่พยีงใด โพชฌงคใ์นคาํวา่ “ถา้สต-ิสมั
โพชฌงคข์องเรามอียูอ่ยา่งนี้” กม็อียูเ่พยีงนัน้ เหมอืนประทปีน้ํามนักาํลงัสวา่งอยู ่
เปลวไฟมอียูเ่พยีงใด แสงกม็อียูเ่พยีงนัน้ แสงมอียูเ่พยีงใด เปลวไฟกม็อียูเ่พยีง
นัน้  

  คาํปุจฉาวา่ “โพชฌงคใ์นขอ้ว่า “สตสิมัโพชฌงคข์องเรา ชือ่วา่หาประมาณ
มไิดอ้ยา่งนี้” มอียูอ่ยา่งไร” ทา่นวสิชันาวา่ กเิลสทัง้หลาย ไดแ้ก่ กเิลสทีก่ลุม้รุม
จติทัง้ปวง สงัขารทีใ่หเ้กดิในภพใหมม่ปีระมาณ นิโรธชือ่วา่หาประมาณมไิด ้
เพราะมสีภาวะไมห่วัน่ไหว เพราะมสีภาวะเป็นอสงัขตธรรม นิโรธปรากฏ
เพยีงใด โพชฌงคใ์นขอ้วา่ “สตสิมัโพชฌงคข์องเรา ชื่อว่าหาประมาณมไิดอ้ยา่ง
น้ี” กม็อียูเ่พยีงนัน้ 

  คาํปุจฉาวา่  “โพชฌงคใ์นขอ้วา่ “สตสิมัโพชฌงคข์องเรา ชือ่วา่เราปรารภ
เสมอดแีลว้อยา่งนี้” มอียู่อยา่งไร” ทา่นวสิชันาวา่ กเิลสทัง้หลาย ไดแ้ก่ กเิลสที่
กลุม้รุม จติทัง้ปวง สงัขารทีใ่หเ้กดิในภพใหมไ่มม่คีวามเสมอ นิโรธมคีวามเสมอ
เป็นธรรมดา เพราะมสีภาวะเป็นธรรมละเอยีด เพราะมสีภาวะเป็นธรรมประณีต 
นิโรธปรากฏ เพยีงใด โพชฌงคใ์นขอ้วา่ “สตสิมัโพชฌงคข์องเรา ชือ่วา่เรา
ปรารภเสมอดแีลว้ อยา่งนี้” กม็อียูเ่พยีงนัน้ 

  คาํปุจฉาวา่ “เมือ่เรากาํลงัเทีย่วไป กร็ูช้ดัสตสิมัโพชฌงคท์ีด่าํรงอยูว่า่ “ดาํรง
อยู”่ ถา้สตสิมัโพชฌงคข์องเราเคลื่อนไป กร็ูช้ดัวา่ “สตสิมัโพชฌงคข์องเรา
เคลื่อนไปเพราะปัจจยันี้”เป็นอยา่งไร สตสิมัโพชฌงคด์าํรงอยูด่ว้ยอาการเทา่ไร 
สตสิมัโพชฌงคเ์คลื่อนไปดว้ยอาการเทา่ไร” ทา่นวสิชันาวา่ สตสิมัโพชฌงคด์าํรง
อยูด่ว้ยอาการ ๘ ประการ สตสิมัโพชฌงคเ์คลื่อนไปดว้ยอาการ ๘ ประการ 

  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําคาํวสิชันาสดุทา้ยมาตัง้เป็นคาํปุจฉาและวสิชันา
ตามลาํดบั ดงันี้ 

  คาํปุจฉาวา่ “สตสิมัโพชฌงคด์าํรงอยูด่ว้ยอาการ ๘ ประการ อะไรบา้ง” ทา่น
วสิชันาวา่ (๑) สตสิมัโพชฌงคด์าํรงอยูด่ว้ยการนึกถงึนิพพานทีไ่มม่คีวามเกดิ 
(๒) ...ดว้ยการไมนึ่กถงึความเกดิ (๓) ...ดว้ยการนึกถงึนิพพานทีไ่มม่คีวาม
เป็นไป (๔) ...ดว้ยการไมน่ึกถงึความเป็นไป (๕) ...ดว้ยการนึกถงึนิพพานทีไ่มม่ี
นิมติ (๖) ...ดว้ยการไมนึ่กถงึนิมติ (๗) ...ดว้ยการนึกถงึนิโรธ (๘) ...ดว้ยการไม่
นึกถงึสงัขาร 
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  คาํปุจฉาวา่ “สตสิมัโพชฌงคเ์คลื่อนไปดว้ยอาการ ๘ ประการ อะไรบา้ง” คาํ
วสิชันามนียัตรงกนัขา้มกบัขา้งตน้ 

  คาํอธบิายโพชฌงคข์อ้ที ่๒-๗ กม็นียัเดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่องคธ์รรมเทา่นัน้ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๗/๔๔๓) 

โพชฌงัคเทสนาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการแสดงโพชฌงค ์  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  โพชฌงคม์ ี  ๗  ประการ  คอื  (๑)  สตสิมัโพชฌงค ์  (๒)  ธมัม
วจิยสมัโพชฌงค ์  (๓)  วริยิสมัโพชฌงค ์  (๔)  ปีตสิมัโพชฌงค ์  (๕)  ปัสสทัธิ
สมัโพชฌงค ์  (๖)  สมาธสิมัโพชฌงค ์  (๗)  อุเบกขาสมัโพชฌงค ์   (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๒๐๓/๑๓๕) 

โพชฌงัคสตูร๑ :   มชีือ่เหมอืนกนั ๖ สตูร แปลความหมายเหมอืนกนั และแปลต่างกนั ๓ สตูร 
กล่าวคอื 

 1. โพชฌงัคสตูร๑ :  พระสตูรวา่ดว้ยโพชฌงค ์  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิโพชฌงค ์  ๗  พรอ้มกบัอานาปานสต ิ  ยอ่มได้
ผลานิสงส ์(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๕/๔๕๑) 

 2. โพชฌงัคสตูร พระสตูรวา่ดว้ยโพชฌงค ์ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ กรรม
ทีพ่ระองคท์รงทาํใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองแลว้จงึประกาศใหผู้อ้ื่นรูต้าม ๔ 
และทรงอธบิายกรรม ๔ นัน้เหมอืนในวติถารสตูร แตกต่างกนัเฉพาะประการที ่
๔ คอื กรรมทัง้ไมด่าํและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่าํและไมข่าวเป็นไปเพือ่ความสิน้
กรรม คอื โพชฌงค ์๗ ไดแ้ก่ สต ิธมัมวจิยะ วริยิะ ปีต ิปัสสทัธ ิสมาธ ิ อุเปกขา  
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๘/๓๕๔) 

 3.โพชฌงัคสตูร พระสตูรวา่ดว้ยโพชฌงค ์ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โพชฌงค ์๗ 
ทีภ่กิษุเจรญิทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มใหว้ชิชา ๓ บรบิรูณ์ แลว้ทรงอธบิายวา่  
โพชฌงค ์ ๗  คอื (๑) สตสิมัโพชฌงค ์ (๒) ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์ (๓) วิ
รยิสมัโพชฌงค ์ (๔) ปีตสิมัโพชฌงค ์ (๕) ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ (๖) สมาธสิมั
โพชฌงค ์ (๗) อุเบกขาสมัโพชฌงค ์  วชิชา ๓ คอื ภกิษุ (๑)  ระลกึชาตก่ิอนได้
หลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง เป็นตน้ (๒)  เหน็หมูส่ตัวผ์ูก้าํลงัจุต ิกาํลงั
เกดิ ทัง้ชัน้ตํ่าและชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ี ดว้ยตาทพิยอ์นั
บรสิทุธิเ์หนือมนุษย ์ รูช้ดัหมู่สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม (๓)  ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ
ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๒/๒๔๓)  

 4.โพชฌงัคสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิโพชฌงค ์  พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อสงัขตธรรม  ไดแ้ก่
ความสิน้ราคะ  โทสะและโมหะ  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม  ไดแ้ก่โพชฌงค ์  ๗  



 

๓๖๙๘ 
 

 

เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กายคตาสตสิตูรในวรรคนี้ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๙๗๘/๔๕๕) 

 5.โพชฌงัคสตูร   พระสตูรวา่ดว้ยโพชฌงคท์ีเ่ป็นอปรหิานิยธรรม  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ อปรหิานิยธรรม ๗ คอื ภกิษุพงึหวงัไดค้วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่ี
ความเสือ่มเลยตราบเทา่ทีภ่กิษุยงัเจรญิ (๑) สตสิมัโพชฌงค ์ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่
การตรสัรูค้อืความระลกึได ้ (๒) ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์ ธรรมที.่..คอืความเฟ้น
ธรรม (๓) วริยิสมัโพชฌงค.์..ความเพยีร (๔) ปีตสิมัโพชฌงค.์..ความอิม่ใจ (๕) 
ปัสสทัธสิมัโพชฌงค.์..ความสงบกายสงบใจ (๖) สมาธสิมัโพชฌงค.์..ความตัง้จติ
มัน่ (๗) อุเบกขาสมัโพชฌงค.์..ความวางใจเป็นกลาง  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๒๖/๔๐) 

 6.โพชฌาสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยอุบาสกิาชือ่ว่าโพชฌา   พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
โพชฌงค ์ ๗ ทีภ่กิษุเจรญิทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มใหว้ชิชา ๓ บรบิรูณ์ แลว้ทรง
อธบิายวา่  โพชฌงค ์๗  คอื (๑) สตสิมัโพชฌงค ์(๒) ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์(๓) 
วริยิสมัโพชฌงค ์ (๔) ปีตสิมัโพชฌงค ์ (๕) ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ (๖) สมาธสิมั
โพชฌงค ์ (๗) อุเบกขาสมัโพชฌงค ์  วชิชา ๓ คอื ภกิษุ (๑)  ระลกึชาตก่ิอนได้
หลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง เป็นตน้ (๒)  เหน็หมูส่ตัวผ์ูก้าํลงัจุต ิกาํลงั
เกดิ ทัง้ชัน้ตํ่าและชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ี ดว้ยตาทพิยอ์นั
บรสิทุธิเ์หนือมนุษย ์ รูช้ดัหมู่สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม (๓)  ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ
ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ (๒๓/๔๕/๓๑๔) 

โพชฌา,อบุาสิกา: อุบาสกิาชือ่โพชฌา ชาวเมอืงสาวตัถ ี ผูร้กัษาศลีอุโบสถ เขา้ฟังธรรมมกีถา
เรือ่งการรกัษาศลีอุโบสถกบัพระผูม้พีระภาคเจา้ เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่
ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี ครัง้นัน้แล โพชฌาอุบาสกิาเขา้
ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ ทีส่มควร พระผูม้ี
พระภาคจงึไดต้รสัดงันี้วา่ “โพชฌา อุโบสถประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ คอื (๑) 
บุคคลไมพ่งึฆา่สตัว ์ (๒) ไมพ่งึลกัทรพัย ์ (๓) ไมพ่งึพดูเทจ็ (๔) ไม่พงึดืม่น้ําเมา 
(๕) พงึงดเวน้จากเมถุนทีเ่ป็นความประพฤตไิมป่ระเสรฐิ (๖) ไมพ่งึบรโิภค
อาหารในเวลาวกิาลในเวลากลางคนื (๗) ไมพ่งึทดัทรงดอกไม ้ ไมพ่งึลบูไลข้อง
หอม (๘) พงึนอนบนเตยีง บนพืน้ หรอืบนทีท่ีป่ลูาดไวไ้มส่งู ทีบุ่คคลอยูจ่าํแลว้ 
ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก มคีวามรุง่เรอืงมาก แผไ่พศาลมาก แสงดวงจนัทร ์
หมูด่าวทัง้หมด ยงัไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ แหง่อุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ ฉะนัน้แล 
สตรหีรอืบุรุษผูม้ศีลี รกัษาอุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์ ๘ ทาํบุญทีม่สีุขเป็นกาํไร 
ไมถู่กนินทา ยอ่มเขา้ถงึสวรรค ์ ไปรว่มกบัเทวดาชัน้จาตุมหาราชบา้ง ชัน้ปรนิม



 

๓๖๙๙ 
 

 

มติตวสวสัดบีา้ง(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๕/๓๑๔,(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๙๑/
๔๒๑,(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๙๒/๔๒๑,(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๙๓/๔๒๑,(องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๙๔/๔๒๑) 

โพธิ,โพธิ์ , ต้น: ตน้โพธิอ์ยูร่อบ ๆ อาศรมทีโ่กสยิดาบสบาํเพญ็พรตอยู ่ ณ ทศิใตร้มิฝัง่แมน้ํ่าคง
คา ขา้งหมิวนัตบรรพต โกสยิดาบสนัน้มน้ํีาและโภชนะหาไดย้าก เทพสารถ ี ได้
นําอาหารทพิยไ์ปถวายใหถ้งึแก่ทา่น  ในป่าใกลอ้าศรมของโกสยิดาบสนี้ มใีนป่า
น้ีมตีน้ไมจ้าํนวนมาก ไดแ้ก่ ตน้สาละ ตน้กุ่ม ตน้หวา้ ตน้โพธ ิ  ตน้ไทร ตน้
มะซาง ตน้โศก ตน้ราชพฤกษ์  ตน้แคฝอย  เป็นตน้ มกีลิน่หอมหวลน่ายวนใจ 
(ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๖๑/๑๒๘,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๗๓/๔๑) (ไมม่๒ี๘/๑๙๘๓/๔๙๓) 

โพธายสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ตรสัรู ้ ภกิษุรปูหน่ึงทลูถามพระผูม้พีระภาควา่  
ทีเ่รยีกวา่โพชฌงคเ์พราะอะไร  พระองคต์รสัตอบวา่  ทีเ่รยีกวา่โพชฌงค ์ เพราะ
เป็นไปเพือ่ตรสัรู ้(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๐๒/๑๓๕) 

โพธิ, พระราชกมุาร: พระราชกุมารพระนามวา่โพธ,ิ พระราชกุมารผูม้วีาทกรรมวา่ ความสขุ
ยอ่มถงึไดด้ว้ยความทุกข,์ พระราชกุมารเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคทีก่รุงสงุสมุารคิ
ระ แควน้ภคัคะ พระองคท์ลูขอใหพ้ระผูม้พีระภาคเหยยีบบนผา้ขาวเสดจ็ไป พระ
ราชกุมารโปรดใหนํ้าไปเป็นอาสนะทีโ่กกนุทปราสาทชัน้บน พระพทุธองคจ์งึ
ประทบันัง่, พระราชกุมารไดอ้งัคาสพระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆแ์ลว้ 
สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ เภสกฬาวนั สถานทีใ่หอ้ภยัหมูเ่น้ือเขตกรุง
สงุสมุารคริะ แควน้ภคัคะ สมยันัน้แล ปราสาทชือ่โกกนุทของพระราชกุมารพระ
นามวา่โพธ ิสรา้งเสรจ็แลว้ใหม ่ๆ สมณะ พราหมณ์ หรอืมนุษยค์นใดคนหนึ่งยงั
ไมไ่ดเ้ขา้ไปอยูอ่าศยั ต่อมา โพธริาชกุมารรบัสัง่เรยีกมาณพชือ่สญัชกิาบุตรมา
นําผา้ขาวปลูาดพระบาทเพือ่ใหพ้ระผูพ้ระภาคเหยยีบผา้ขาวนัน้เสดจ็ไป แมค้รัง้
ที ่ ๓ พระองคก์ไ็มท่รงเหยยีบ จงึใหม้าณพนําไปปลูาดไวท้ีป่ราสาทโกกนท ชัน้
บน แลว้ทลูเชญิพระผูม้พีระภาคประทบันัง่ พระองคไ์ดท้รงอนุเคราะหม์าณพ
แลว้ และมาณพนัน้กอ็งัคาสพระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่แลว้ 
ครัน้พระผูม้พีระภาคเสวยเสรจ็วางพระหตัถจ์ากบาตรแลว้ โพธริาชกุมารถอืเอา
อาสนะตํ่าแหง่หนึ่งประทบันัง่ ณ ทีค่วรสว่นขา้งหนึ่ง แลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระ
ภาควา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉนัมคีวามเหน็อยา่งนี้วา่ ความสขุอนับุคคล
จะพงึถงึไดด้ว้ยความสขุไมม่ ี ความสขุอนับุคคล จะพงึถงึไดด้ว้ยความทุกขแ์ล 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๔/๓๙๒) 

โพธิฆรการกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโพธฆิรการกเถระ  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่๓๐,๐๐๐ ทา่นไดส้รา้งเรอืนโพธิถ์วายพระพทุธเจา้พระนาม



 

๓๗๐๐ 
 

 

วา่ สเุมธะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไดไ้ปเกดิในเรอืนแกว้ของสวรรคช์ัน้ดุสติ 
ในกปัที ่ ๖๕ ไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลวุชิชา ๓ 
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๙/๘๗) 

โพธิญาณ: ญาณแหง่การตรสัรู,้ญาณทีไ่ดจ้ากการตรสัรู,้ญาณคอืปัญญาทีต่รสัรู,้ 
อรหตัตมรรคญาณ  หรอืสพัพญัญุตญาณ,มรรคญาณทัง้ ๔ มโีสดาปัตตมิรรค
ญาณ เป็นตน้  

 กล่าววา่ พญามา้กณัฐกะ  เป็นสหชาตกบัเจา้ชายสติถตัถะ  พระราชโอรสของ
พระเจา้สทุโธทนะ  ในกรุงกบลิพสัดุร์าชธานีทีอุ่ดมของกษตัรยิศ์ากยวงศ ์ คราว
เมือ่พระราชโอรสพระองคน์ัน้เสดจ็ออก  เพือ่พระโพธญิาณในเวลาเทีย่งคนื 
พระองคใ์ชฝ่้าพระหตัถท์ีอ่่อนนุ่ม  มพีระนขาทีแ่ดงปลัง่ กระตุน้ขา้พเจา้และได้
รบัสัง่วา่ พาไปซ ิ   สหาย    เราบรรลุพระสมัมาสมัโพธญิาณอนัสงูสดุแลว้  จกั
ชว่ยสตัวโ์ลกใหข้า้มโอฆสงสาร  ในพจนานุกรมพทุธศาสตรก์ล่าว โพธญิาณคอื 
ญาณตรสัรูท้ ีไ่ดจ้ากคุณความดทีีบ่าํเพญ็อยา่งยิง่ยวด เพือ่บรรลุจุดหมายอนั
สงูสดุ ซึง่พระโพธสิตัวต์อ้งบาํเพญ็ใหค้รบบรบิรูณ์ คอื บารม ี๑๐ ไดแ้ก่ ทาน, ศลี
,เนกขมัมะ,ปัญญา,วริยิะ,ขนัต,ิสจัจะ,อธษิฐาน,เมตตาและอุเบกขา ซึง่ตอ้ง
บาํเพญ็ใหค้รบทัง้ ๓ ระดบั คอืระดบับารม ี ระดบัอุปบารม ี และระดบัปรมตัถ
บารม ี   (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๑๒/๑๒๗,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๑๘๖/๑๔๘,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๒๐/๔๑๙,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๗๙/๕๙๐,ข.ุพุทฺธ.อ.(บาล)ี ๑๗๙/๑๗๗) ดเูพิม่เตมิ 
พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม หน้า ๒๘๔-๘๕ 

โพธิปักขิยธรรม: ธรรมอนัเป็นฝักฝ่ายแหง่ความตรสัรู ้ คอืเกือ้กลูแก่การตรสัรู,้ ธรรมเกือ้หนุน
แก่อรยิมรรค ไดแ้ก่ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ 
๕ โพชฌงค ์๗ มรรคม์อีงค ์๘ ในอภธิรรม หมายถงึโพชฌงค ์๗ พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัวาเสฏฐะและภารทวาชะ วา่ กษตัรยิก์ด็ ี... พราหมณ์กด็ ี... แพศยก์ด็ ี... 
ศทูรกด็ ี...สาํรวมกาย สาํรวมวาจา สาํรวมใจ อาศยัการเจรญิโพธปัิกขยิธรรม ทัง้ 
๗ แลว้ ยอ่มปรนิิพพานในปัจจุบนันี้ทเีดยีว   (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๔๓/๓๒,ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๑๓๘/๑๐๑,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๕/๔๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๘/๔๖,ส.ํม.
(ไทย)๑๙/๕๒๑/๓๓๕,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๕๒๕/๓๓๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๗/
๔๔๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๖/๙๘,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๘๒/๔๔๖,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/
๙๗/๔๗๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๘๕/๖๐๕,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๖๖/๖๑๘,ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๓๔๑/๕๒,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๕๒๒/๓๙๒) 

โพธิพฤกษ์, ต้นไม้ที่ประทบัตรสัร ู้:ตน้โพธิ,์ ตน้ศรมีหาโพธิ,์ ตน้อสัสตัถพฤกษ์, ตน้ไมท้ี่
พระพทุธเจา้ประทบัทีโ่คนตน้เพือ่ตรสัรู,้ อยูร่มิฝัง่แมน้ํ่าเนรญัชราฝัง่ตะวนัตก 



 

๓๗๐๑ 
 

 

เมอืงคยา แควน้มคธ ประเทศอนิเดยี พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ เมือ่แรกตรสัรู ้
ประทบัอยู ่ณ ควงตน้โพธพิฤกษ์ ใกลฝั้ง่แมน้ํ่าเนรญัชรา เขตตาํบลอุรุเวลา ครัง้
นัน้พระผูม้พีระภาคไดป้ระทบันัง่โดยบลัลงักเ์ดยีวเสวยวมิตุตสิขุอยู ่ ณ ควงตน้
โพธพิฤกษ์เป็นเวลา ๗ วนั ทนีัน้ พระผูม้พีระภาคทรงมนสกิารปฏจิจสมปุบาท
โดยมนสกิารปฏจิจสมปุบาทแปลวา่พจิารณาโดยถว้นถี ่ ใสใ่จโดยถว้นถี ่
พจิารณาโดยแยบคายซึง่ปฏจิจสมุปบาท คอืธรรมทีอ่าศยักนัและกนัแลว้ยงัธรรม
ทีเ่กดิรว่มกนัใหเ้กดิขึน้ โดยอนุโลมและปฏโิลมตลอด (ว.ิม.(ไทย)๔/๑/๑, ข.ุอุ.
(ไทย)๒๕/๒/๑๗๓,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๓/๑๗๔,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๓๐/๒๒๙,ข.ุชา.(ไทย)
๒๗/๖๗/๔๐๗,ว.ิอ.(บาล)ี ๓/๑/๓) (ไม่ม๔ี/๗, ๑๑/๑๖) 

โพธิมณฑล : พืน้ทีร่อบ ๆ ตน้ศรมีหาโพธิ,์ เขตแดนตน้ศรมีหาโพธิ,์ พืน้ทีอ่าณาเขตทีเ่ขา้ไป
ใกล ้ ๆ ไดด้ว้ยความเหมาะสม, พืน้ทีพ่ระเจา้กาลงิคะประทบัชา้งเขา้ไปใกล ้ ๆ 
ไมไ่ด ้ 

 พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่กาลงิคะ ทรงปกครองแผน่ดนิโดยธรรม ทรงพญา
ชา้งแกว้ซึง่มอีานุภาพมาก ไดเ้สดจ็ไปใกลโ้พธพิฤกษ ์พราหมณ์ปุโรหติกราบทลู
วา่ พญาชา้งเหล่าใดถงึจะเป็นชา้งแกว้และเกดิในตระกลูสงู พญาชา้งเหล่านัน้ก็
เขา้ไปใกล ้ โพธมิณฑล สถานทีม่ปีระมาณเพยีงนัน้ไมไ่ด ้ พระองคท์รงทดลอง
ประทบันัง่ชา้งทีฝึ่กดแีลว้ไป ปรากฏวา่ชา้งนัน้สิน้ชพีไปแลว้ พระเจา้กาลงิคะได้
ตรสักบัพราหมณ์ปุโรหติกาลงิคะดงันี้วา่ ทา่นเป็นสมัพทุธะ รูเ้หน็เหตุทัง้ปวงโดย
แท ้ แต่พราหมณ์ปุโรหติถ่อมตนไมค่ดิเทยีบพระสพัพญัญุตญาณ ลาํดบันัน้ 
พระราชาทรงนําระเบยีบดอกไมแ้ละเครือ่งลบูไลไ้ปบชูา ฉลองตน้โพธ ิ พรอ้ม
ดว้ยดนตรตี่าง ๆ ทีร่บัสัง่ใหป้ระโคมแลว้เสดจ็กลบั พระเจา้กาลงิคะทรงรบัสัง่ให้
เกบ็ดอกไมห้กหมืน่เล่มเกวยีน บชูาโพธมิณฑลสถานอนัยอดเยีย่มทุกวนั (ข.ุชา.
(ไทย)๒๗/๘๒/๔๐๙) 

โพธิมณัฑ:์ ทีต่รสัรู,้ตน้ไมท้ีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัตรสัรูต้ ัง้อยูร่มิแมน้ํ่าเนรญัชราฝัง่
ตะวนัตก, เมอืงคยา, แควน้มคธ ประเทศอนิเดยี  พระตถาคตทรงเริม่ตัง้ความ
เพยีร บาํเพญ็ทุกรกริยิา จกัประทบันัง่ทีโ่คนตน้อชปาลนิโครธ ทรงรบัขา้วปายาส
ในทีน่ัน้ แลว้เสดจ็ไปยงัแมน้ํ่าเนรญัชรา พระชนิเจา้พระองคน์ัน้จกัเสวยขา้ว
ปายาส ทีร่มิฝัง่แมน้ํ่าเนรญัชราแลว้เสดจ็ไปทีโ่คนตน้โพธิต์ามหนทางอนั
ประเสรฐิทีต่กแต่งไวแ้ลว้ จากนัน้ พระองคผ์ูม้พีระยศยิง่ใหญ่จกัทาํประทกัษณิ
โพธมิณัฑอ์นัยอดเยีย่มแลว้ตรสัรูท้ีโ่คนตน้อสัสตัถพฤกษ์ (ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๑/
๖๖๗,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๑/๖๗๑,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๑/๗๐๒,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๒/



 

๓๗๐๒ 
 

 

๕๙๘,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๒/๖๖๒,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๓/๖๐๓,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๖๕/
๕๗๕) 

โพธิ ร าชก ุม าร :  เจ้าชายโพธิ พระราชโอรสของพระเจ้าอุเทน  พระเจ้าแผ่นดินแคว้น
วังสะ   รบัสัง่ให้สร้างปราสาทชื่อว่าโกกนุท  (อ่านว่า โกกะนุด, แปลว่าบัว
แดง)  มีรูปร่างไม่เหมือนปราสาทอื่นๆ บนพื้นแผ่นดิน  มีความตระหง่าน
ตระการตา  ดุจว่าลอยอยู่บนนภากาศ  เมื่อปราสาทถูกสรา้งเสรจ็แลว้  พระราช
กุมารไดท้รงทําการฉลองปราสาท ดว้ยการกราบทูลเสดจ็พระศาสดาเพื่อทรงรบั
อาหารบณิฑบาต  ในโอกาสอนัเป็นมหามงคลนี้  และไดร้บัสัง่ใหปู้พื้นปราสาท
ด้วยผ้าขาวตัง้แต่ธรณีประตูประสาทไปจนถงึห้องขา้งใน  ด้วยเหตุว่าพระราช
กุมารยงัไม่มพีระโอรสหรอืพระธดิา ไดต้ัง้สตัยาธษิฐานเป็นการเสีย่งทายว่าหาก
พระองค์จะได้พระโอรสหรอืพระธดิากข็อใหพ้ระศาสดาทรงเหยยีบที่ผ้าขาวนัน้ 
พระราชกุมารได้กราบทูลพระศาสดาให้เสด็จเขา้ไปในห้องปราสาทถงึ ๓ ครัง้  
แต่พระศาสดาประทับยืนนิ่ง  และหันพระพักตร์ไปทางพระอานนท์   พระ
อานนท์เขา้ใจในสญัญาณของพระศาสดา  จงึทูลใหพ้ระราชกุมารทรงรือ้ผา้ขาว
ออกจากบันไดที่ประตูทางเข้าของปราสาทเสีย  พระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปสู่
ปราสาท   พระราชกุมารได้ทูลถวายอาหารบณิฑบาตแด่พระศาสดา   จากนัน้
ไดทู้ลถามพระศาสดาว่า  เพราะเหตุใดพระองคจ์งึไม่ทรงเหยยีบผา้ขาวที่ปูลาด
ไวน้ัน้  พระศาสดาไดต้รสัถามกลบัว่า  พระองคไ์ดต้ัง้สตัยาธษิฐานเป็นการเสีย่ง
ทายว่าหากพระองคจ์ะไดพ้ระโอรสหรอืพระธดิากข็อใหพ้ระศาสดาทรงเหยยีบที่
ผา้ขาวนัน้ใช่หรอืไม่  เมื่อพระราชกุมารกราบทลูรบัวา่ใช่    พระศาสดาจงึตรสัว่า   
พระราชกุมารและพระชายาจะไมม่บีุตรหรอืธดิา  เพราะเคยกระทาํกรรมชัว่มาใน
อดตีชาต ิ (ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๒๖๘/๔๙-๕๒, ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๒๙๓/๘๕)                          

โพธิราชกมุารวตัถ ุ๑ : เรือ่งโพธริาชกุมาร พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่โพธริาชกมุารวา่ 
ถา้บุคคลรูว้่าตนเป็นทีร่กั  กค็วรรกัษาตนนัน้ไวใ้หด้ ี  บณัฑติพงึประคบัประคอง
ตนไวใ้หไ้ด ้ อยา่งน้อยยามใดยามหนึ่งใน    ๓    ยาม   (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๕๗/
๘๑) 

โพธิราชกมุารสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยโพธริาชกุมาร  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่โพธริาช
กุมาร ขณะประทบัอยู ่ณ เภสกฬาวนั เขตกรุงสงุสมุารคริะ แควน้ภคัคะ ในงาน
สมโภชปราสาทชือ่โกกนุททีเ่พิง่สรา้งเสรจ็ โพธริาชกุมารรบัสัง่ใหส้รา้งปราสาท
ชือ่โกกนุทเสรจ็ใหม ่ๆ จงึรบัสัง่ใหส้ญัชกิา-บุตรมาณพไปกราบทลูนมินตพ์ระผูม้ี
พระภาคเพือ่เสวยพระกระยาหารในวนัรุ่งขึน้ครัน้ถงึตอนเชา้พระผูม้พีระภาค
เสดจ็ไปถงึปราสาท ทอดพระเนตรเหน็ผา้ขาวซึง่โพธริาชกุมารรบัสัง่ใหป้ลูาดไว้



 

๓๗๐๓ 
 

 

ทีบ่นัไดปราสาทจงึทรงหยุดอยู ่ โพธริาชกุมารกราบทลูใหท้รงเหยยีบผา้ขาวนัน้
ถงึ ๓ ครัง้ แต่พระองคก์ท็รงนิ่งอยู ่ทา่นพระอานนทจ์งึ ขอใหโ้พธริาชกุมารนําผา้
ขาวออกไป พระผูม้พีระภาคจงึเสดจ็เขา้ปราสาท 

  โพธริาชกุมารไดก้ราบทลูวา่ “หมอ่มฉนัมคีวามเหน็อยา่งนี้วา่ บุคคลจะไม่
ประสบความสขุดว้ยความสขุ แต่จะประสบความสขุดว้ยความทุกขเ์ทา่นัน้” 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ก่อนตรสัรู ้พระองคก์ท็รงมคีวามคดิเชน่นัน้ แลว้ทรง 
เล่าพระประวตัขิองพระองคต์ัง้แต่ทรงออกมหาภเินษกรมณ์ บาํเพญ็เพยีรจนถงึ
ตรสัรูธ้รรม และทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคัคยี ์ จนไดต้รสัรูต้าม
พระองค ์

  โพธริาชกุมารทลูถามวา่ ภกิษุไดพ้ระตถาคตเป็นผูแ้นะนํานานเพยีงไรจงึจะ
ทาํใหแ้จง้ซึง่ประโยชน์ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์

  พระผูม้พีระภาคทรงยอ้นถามพระกุมารวา่ พระองคเ์ป็นผูฉ้ลาดในศลิปะ คอื
การทรงชา้ง การใชข้อชา้ง มใิชห่รอื เมื่อพระกุมารกราบทลูวา่ใช ่จงึตรสัถามวา่ 
ถา้มบีุรุษผูห้น่ึงตอ้งการศกึษาศลิปะเกีย่วกบัชา้ง กบัพระกุมาร แต่ผูน้ัน้ไม่
ประกอบดว้ย คุณสมบตัทิัง้ ๕ ขอ้ หรอืขอ้ใดขอ้หน่ึง คอื (๑) มศีรทัธา (๒) มี
สขุภาพดมีโีรคาพาธ น้อย (๓) ไมโ่ออ้วด ไมม่มีารยา (๔) ปรารภความเพยีร (๕) 
มปัีญญา จะสมควรศกึษาศลิปะนัน้หรอืไม ่พระกุมารกราบทลูวา่ ไมค่วรศกึษา  

  ตรสัถามวา่ ถา้ผูน้ัน้ประกอบดว้ยคุณสมบตัเิหล่านัน้ ควรศกึษาหรอืไม ่ เมือ่ 
พระกุมารกราบทลูวา่ควรศกึษาจงึทรงเปรยีบเทยีบวา่ ภกิษุกเ็ชน่กนัเมือ่
ประกอบดว้ย องคข์องภกิษุผูม้คีวามเพยีร ๕ ประการ (เหมอืนคุณสมบตัขิองผู้
ควรศกึษาศลิปะ ดงักล่าวแลว้) และไดต้ถาคตเป็นผูแ้นะนํา กจ็ะทาํใหแ้จง้
ประโยชน์ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยไ์ด ้ โดยใชเ้วลาเพยีง ๗ ปี ๖ ปี 
๕ ปี ฯลฯ ๑ คนื ๑ วนั จนถงึสัง่สอนในเวลาเยน็ บรรลุในเวลาเชา้ สัง่สอนใน
เวลาเชา้ บรรลุในเวลาเยน็ โพธริาชกุมารไดท้ลูสรรเสรญิพระพทุธเจา้ และแสดง
ตนเป็นอุบาสกถงึพระ รตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๔/
๓๙๒) 

โพธิวนัทกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโพธวินัทกเถระ มเีน้ือความอธบิายไว้
วา่ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไหวต้น้แคฝอยซึง่เป็นตน้ไมต้รสัรูข้องพระพทุธเจา้
พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยน้ี 
ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๕๕๑) 

โพธิสตัว :์   ท่านผูท้ีจ่ะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพุทธเจา้. คอื ผูม้จีติเกี่ยวขอ้งอยู่กบัการตรสัรู ้ผูท้ีจ่ะ
ได้ตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต บุคคลใดได้รบัพยากรณ์ จากพระพุทธเจ้า



 

๓๗๐๔ 
 

 

องค์ใดองค์หน่ึงแล้วว่าจะตรสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ผู้นัน้เรยีกว่าพระ
โพธสิตัว์ พระโพธสิตัว์ที่ยงัท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร อาจเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา 
หรอืสตัว์เดยีรจัฉานก็ได้ เพื่อบําเพญ็บารมจีนกว่าจะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจ้า 
ซึ่งกําลงับําเพ็ญบารมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ ขนัติ สจัจะ 
อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕/๓๔, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๗๗/
๑๗๘, ม.มู. (๑๒/๒๐๖/๒๑๘,  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๗๑/๔๐๕, ม.ม. (ไทย) ๑๓/
๓๒๗/๓๙๕,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๑/๒๘๓,  ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๒๖/๓๘,  ส.ํข. (ไทย) 
๑๗/๒/๗,   สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๓/๑๑, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๔/๑๒, สํ.สฬา. 
(ไทย) ๑๘/๑๑๗/๑๓๔, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๗๒/๓๐๕, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘๒๓/
๓๙๑,  สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๘๓๓/๔๑๒,  สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๘๔/๔๖๑, องฺ.ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๖๘/๑๑๖, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๖/๓๓๕,  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/
๖๔ /๓๖๔ , องฺ.สตฺตก . (ไทย) ๒๓ /๗๐ /๓๗๗ , ขุ.อุ . (ไทย) ๒๕ /๔๒ /๒๕๔ )
ราช บัณ ฑิ ต ย ส ถ าน , พ จ น า นุ ก ร ม   ฉ บ ับ ร า ช บ ัณ ฑิ ต ย ส ถ า น ,  
(กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า   ๘๐๕)    

โพธิสมัมชัชกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโพธสิมัมชัชกเถระ  มเีน้ือความอธบิาย
ไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ทา่นไดก้วาดใบโพธิอ์อกจากลานพระเจดยีข์อง
พระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ (ข.ุเถร.อ. (บาล)ี ๒/๗๖/๑๖๒) เพราะผลแหง่
กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย เวยีนเกดิเวยีนตายอยูแ่ต่ในภพเทวดาและมนุษย์
เทา่นัน้ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๔๘/๒๒๔) 

โพธิสิญจกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโพธสิญิจกเถระ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเคยนําดอกไมแ้ละน้ําไปโปรยลงทีโ่คนตน้โพธิ ์
สถานทีต่รสัรูข้องพระพุทธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ท่านไม่
รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๔๖/๒๓๕) 

โพธิสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุการณ์แรกตรสัรู ้ (สตูรที ่ ๑) เป็นการกล่าวถงึเหตุการณ์
แรกตรสัรู ้ คอืวา่ดว้ยพทุธจรยิาครัง้แรก หลงัการตรสัรูข้องพระผูม้พีระภาค 
กล่าว คอืพระองคป์ระทบัเสวยวมิตุตสิขุอยูภ่ายใตต้น้โพธพิฤกษ์ ใกลฝั้ง่แมน้ํ่า
เนรญัชรา ตาํบลอุรุเวลา เป็นเวลา ๗ วนั โดยทรงพจิารณาปฏจิจสมปุบาท 
(ธรรมทีอ่าศยักนัเกดิขึน้) และเปล่งอุทานเหมอืนกนัทัง้ ๓ สตูร แต่ต่างกนัที่
วธิกีารพจิารณา และเวลาพจิารณา  กล่าวคอื พระสตูรที ่ ๑ ทรงพจิารณา



 

๓๗๐๕ 
 

 

ปฏจิจสมปุบาทโดยอนุโลม (พจิารณาฝ่ายเกดิ) ในเวลาปฐมยาม  (ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๑/๑๗๑) 

โพธิสตูร (ทุติย) :พระสตูรวา่ดว้ยเหตุการณ์แรกตรสัรู ้(สตูรที ่๒) เป็นการกล่าวถงึเหตุการณ์แรก
ตรสัรู ้ คอืวา่ดว้ยพทุธจรยิาครัง้แรก หลงัการตรสัรูข้องพระผูม้พีระภาค แต่เป็น
ทรงพจิารณาปฏจิจสมปุบาทโดยปฏโิลม (พจิารณาฝ่ายดบั) ในเวลามชัฌมิยาม  
(ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒/๑๗๓) 

โพธิสตูร (ตติย) :พระสตูรวา่ดว้ยเหตุการณ์แรกตรสัรู ้(สตูรที ่๓) เป็นการกล่าวถงึเหตุการณ์แรก
ตรสัรู ้ คอืว่าดว้ยพทุธจรยิาครัง้แรก หลงัการตรสัรูข้องพระผูม้พีระภาค  ทรง
พจิารณาปฏจิจสมปุบาททัง้โดยอนุโลมและปฏโิลม (พจิารณาทัง้ฝ่ายเกดิและ
ฝ่ายดบั) ในเวลาปัจฉิมยาม  (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓/๑๗๔) 

โพธิอปุัฏฐายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโพธอุิปัฏฐายกเถระ  มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นเป็นคนตตีะโพนไดบ้าํรุงตน้โพธิ ์
สถานทีต่รสัรูเ้ป็นประจาํ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ หลงัจากตายแลว้ ทา่นไมไ่ด้
ไปสูทุ่คตเิลย ในกปัที ่๑๑๕ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๐/
๓๕๒) 

โพนทะนา:   กล่าวโทษ ติเตียน พูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าผู้อื่น. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, 
ประจาน, ป่าวร้อง  คือ พูดกล่าวโทษหรอืติเตียนท่านต่อหน้าผู้อื่น ตัวอย่าง
ประโยค เช่น เขาถูกรฐับาลโพนทะนาว่าเป็นศตัรขูองชาต,ิ (ราชบณัฑติยสถาน, 
พจนานุกรม   ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ,  (กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า   
๘๐๕-๘๐๖)    

                        ในปฐมสรณานิสกักสูตร และทุตยิสรณานิสกักสูตร อธบิายว่า  ว่าด้วยพระ
เจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ ถูกเจ้าศากยะทัง้หลายที่มาประชุมพร้อมกัน 
โพนทะนาว่า พระผูม้พีระภาค พยากรณ์ว่า เจา้สรณานิศากยะ เป็นโสดาบนั ไม่
มทีางตกตํ่า จะสําเรจ็สมัโพธใินวนัขา้งหน้า แต่พระองค์สวรรคตแลว้  ถงึความ
ท้อแท้ในสกิขา  ไม่บําเพญ็สกิขาให้บรบิูรณ์  เสวยน้ําจณัฑ์  (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/
๑๐๒๐/๕๒๙, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๑๐๒๑/๕๓๒) 

โพรง:    ช่องทีก่ลวงเขา้ไป เช่น โพรงไม ้โพรงจมกู,   ช่อง, ปล่อง, ร.ู โพรงแสม [โพฺรง-
ส ะ -แ หฺ ม ] น . ชื่ อ ข น ม ที่ ทํ า ด้ ว ย แ ป้ งข้ า ว เจ้ า  มี รู ป ค ล้ า ย ก ร ะบ อ ก 
(ราชบัณ ฑิ ต ย สถ าน , พ จ น า นุ ก ร ม   ฉ บ ับ ร า ช บ ัณ ฑิ ต ย ส ถ า น ,  
(กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า   ๘๐๖)     



 

๓๗๐๖ 
 

 

                       ในสหีสูตร ว่าด้วยพญาราชสหี์ อธบิายว่า สตัว์ดิรจัฉานที่ได้ฟังเสยีงของพญา
ราชสหีค์าํรามบนัลอืสหีนาท ย่อมถงึความกลวั หวาดหวัน่ และสะดุง้ สตัวพ์วกที่
อาศยัอยูใ่นโพรงพากนัหลบหนีเขา้โพรง (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๓/๕๑)  

 ไพที:   ที่รอง, แท่น, ขอบชายคา คือ ที่สุดชายคาชัน้บนต่อกบัชายคา ชัน้ล่าง; ฐาน
บวัควํ่าบวัหงายทีพ่ระเจดยี.์ (ป., ส. เวท)ี.  เช่น  เจดยีท์ศิ  น.  คอื  เจดยีบ์รวิาร
ตัง้อยู่บนฐานไพทีหรอืลานประทกัษิณลอ้มเจดยี์ ประธาน ม ี๔ องค ์เหมอืนดงั
ประจําทิศต่าง ๆ ตามคตินิยมทางจักรวาล (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๑๓๙/๑๔๒ ,  
ราช บัณ ฑิ ต ย ส ถ าน , พ จ น า นุ ก ร ม   ฉ บ ับ ร า ช บ ัณ ฑิ ต ย ส ถ า น ,  
(กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า   ๘๐๗)      

ไพบูลย :์   ความเตม็เป่ียม, ความเจรญิเตม็ที.่ ว. เตม็เป่ียม, เจรญิเตม็ที.่ (ส. ไวปุลฺย; ป. เว
ปุลฺล).ใช้ในความหมาย เช่น ๑ . อามิสไพบูลย ์ ความไพบูลย์แห่งอามสิ   ๒. 
ธรรมไพบูลย์ ความไพบูลย์แห่งธรรม  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๓๘/๔๖๘, ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๔๕๙/๔๙๘, องฺ.จตุกฺก. (๒๑/๑๓/๒๔, องฺ.จตุกฺก. (๒๑/๙/๑๑๓,  องฺ.
จตุกฺก. (๒๑/๑๒๖/๑๙๓,  องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๑๓, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/
๒๖/๔๕๙,  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒/๑๙๖, อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๖๕๐/๔๒๘, ๓๕/
๖๖๐/๔๒๙,ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม   ฉบ ับราชบณั ฑิตยสถาน ,  
(กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า   ๘๐๗)       

ไพรสณฑ:์   ป่าทบึ, ป่าดง, แนวป่า  คาํบาลวี่า “วนสณฺฑ”   วน [ป่า] + สณฺฑ [ดง, ทบึ, แน่น
หนา] เมื่อนํามาใชใ้นภาษาไทย ไดเ้พีย้นไปต่างๆ เช่น ไพรสาณฑ์, พนาสณฑ์, 
พนาสณัฑ,์ วนาสณฑ,์ วนาสณัฑ ์(ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๒๖๑/๕๙๘,  ขุ.ชา. (ไทย) 
๒๗/๑๑๙/๔๑๖, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๒๒/๔๑๖, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๓๑/๕๖๐, ขุ.
ชา. (ไทย) ๒๗/๑๖๖/๕๖๕,  ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๙๐๙/๔๘๓,  ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 
๓๓/๕๔/๒๑๐, ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๕๖/๕๗๕)  

ไพรี:      ผูม้เีวร,  ขา้ศกึ. (ส. ไวรนฺิ  ป. เวร)ี  ในบาลใีหค้วามหมายวา่ พระเจา้จกัรพรรดทิี่
องอาจในหมู่พลรถ ทรงปราบปรามชนะไพร ี(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๖, ขุ.สุ. 
(ไทย) ๒๕/๕๕๘/๖๓๖)  

ไพสาลี,  นคร: ชื่อนครหลวงของแคว้นวัชชี ปกครองโดยกษัตริย์ลิจฉวี ตัง้อยู่บนฝั ่งทิศ
ตะวนัออกของแม่น้ําคงคา ส่วนที่ปัจจุบนัเรยีกชื่อเป็นอกีแม่น้ําหน่ึงต่างหากว่า 
แม่น้ําคนัทกั (Gandak) ซึง่เป็นสาขาใหญ่สาขาหนึ่งของแม่น้ําคงคานัน้ และ เมื่อ
ไหลลงมาจากเวสาลอีกีประมาณ ๔๐ กม. กเ็ขา้รวมกบัแม่น้ําคงคา ทีจุ่ดบรรจบ 
ซึ่ ง ห่ า ง จ าก เมื อ ง ปั ต น ะ  (Patna, คื อ  ป าต ลี บุ ต ร  ใน อ ดี ต )  ไป ท า ง
ตะวนัออกเฉียงเหนือเพยีงประมาณ ๕ กม. ที่ตัง้ของเมอืงเวสาล ีอยู่เหนือเมอืง



 

๓๗๐๗ 
 

 

ปาตลบีุตรนัน้ขึน้ไป วดัตรงเป็นเสน้บรรทดั ประมาณ ๔๓.๕ กม. เวสาลเีป็นคํา
ภาษาบาล ีเรยีกอย่างสนัสกฤตว่า ไวศาล ีหรอื ไพศาล ี(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๗/
๓๗) 

 
 
อกัษร ฟ จาํนวน  ๑๒ ศพัท ์
ฟองไข่:   ไข่ สิง่ที่ไก่ตกฟองหรอืไข่ออกมา ตวัอย่างประโยค เช่น เขามุดหวัเขา้ไปชื่นชม

ฟองไข่ แล้วเอื้อมมอืไปแตะก็รูส้กึว่ายงัอุ่นๆ อยู่, และใช้ในลกัษณนามของไข ่
เชน่ ไขไ่ก่ ๒ ฟอง 

                        ในบาล ีอธบิายว่า เจ้ามหานามะ พระอรยิสาวก  เป็นผู้มเีสขปฏปิทา เป็นผู้
ถงึพรอ้มด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นดุจฟองไข่ไก่ที่ไม่เน่า (ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๕๑๗/
๒๕๐) 

 ฟองนํ้า:    ของอย่างหนึ่งซึ่งเกดิในทะเล เน้ืออ่อนนุ่ม มรีูพรุน อุ้มน้ํา ใชชุ้บน้ําล้างหน้า ถู
ตวั  เป็นต้น, หนิปะการงั, ในเผณปิณฑูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ํา 
อุปมาว่าเหมอืนบุรุษตาด ีเหน็  เพง่ พจิารณากลุ่มฟองน้ํากลุ่มใหญ่โดยอุบายอนั
แยบคาย ฟองน้ําจะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้  (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/
๙๕/๑๘๐, ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๔๖/๔๑, ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๑๗๐/๘๖)                  

ฟ้อนราํ, ฟ้อนราํขบัร้อง: รํา, ร่ายรํา, ฟ้อน หมายถงึ แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โดยมลีลีาและ
แบบทา่ของการเคลื่อนไหวใหเ้ขา้กบัทาํนองดนตร ี ตวัอย่าง เช่น เธอฟ้อนราํได้
อ่อนชอ้ยสวยงามสมกบัเป็นนกัเรยีนนาฏศลิป์,      

                          ฟ้อนราํขบัรอ้ง คอื รอ้งเพลง, รอ้ง  หมายถงึ  เปล่งเสยีงออกมาเป็นทํานอง
ต่างๆ  ตวัอย่าง  เช่น หล่อนหดัขบัร้องมาตัง้แต่เดก็ หวงัว่าสกัวนัจะเป็นนกัรอ้ง
ให้ได้ หรอืการแสดงออกด้วยการฟ้อนรําด้วย ขบัร้องด้วย เพื่อให้เกิดความ
บนัเทงิ  ในปฐมปติพพตาวมิาน อธบิายว่า เหล่าเทพอปัสร ฟ้อนรําขบัรอ้งให้
ความบนัเทงิอยู่ในวมิาน (ขุ.ว.ิ (ไทย) ๒๖/๙๔/๑๖, (ขุ.ว.ิ (ไทย) ๒๖/๑๐๑/๑๘,  
ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๖) 

ฟังธรรม:   ตัง้ใจสดบั คอยรบัเสยีงดว้ยห ูไดย้นิ, เชื่อ. ทําตาม, เชื่อฟัง, ฟังธรรมยงัหมายถงึ  
การฟังคําสอนที่พระสมัมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท้าวมหาพรหม เทวดา 
มนุษยแ์ละสรรพสตัวท์ัง้หลาย  พระองคต์รสัผลดขีองการฟังธรรมไว ้๕ ประการ 
คอื ๑. ได้ฟังสิง่ที่ยงัไม่เคยได้ฟัง ๒.  ย่อมเขา้ใจชดัในสิง่ที่ฟังแล้ว ๓. บรรเทา
ความสงสยัของผูฟั้ง  ๔. ทาํใหม้คีวามเหน็ตรงถูกตอ้ง  ๕.  จติของผูฟั้งย่อมผ่อง



 

๓๗๐๘ 
 

 

ใส เบกิบาน (ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๔๐๔/๑๗๓,  ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๖๖/๓๗,  ท.ีม. (ไทย) 
๑๐/๖๘/๓๘,  ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๘๖-๘๗/๔๗) 

ฟังธรรมอย่างคอยคิดโต้แย้ง เพ่งโทษ  :ฟังธรรมอยา่งคอยคดิ  โตแ้ยง้เพง่โทษ  หมายถงึ   ฟัง
ธรรม   โดยคดิหา โอกาสข้อผดิพลาดหรอืจบัผดิแก่ผู้ที่แสดงธรรม แล้วกล่าว
ตําหนิติเตียน, ในทุติยปรหิานิสูตร  ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมว่า 
อุบาสกที่ฟังธรรมอย่างคอยคดิโต้แย้งเพ่งโทษผู้ที่แสดงธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเสื่อมจากสทัธรรม (องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๙/๔๕, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/
๓๑/๔๗)  

ฟัน :   กระดูกทีเ่ป็นซี่ๆ  อยู่ในปากสาํหรบักดั ฉีกเคีย้วอาหาร, สิง่ทีเ่ป็นซี่ๆ  คลา้ยกนั ก็
เรยีกว่า ฟัน  เช่น ฟันเลื่อย ฟันจกัร เป็นต้น. [ก]. สบั, ตดั. ใช้ในคําราชาศพัท ์
เช่น พระทนต ์หรอืเป็นลกัษณะของวตัถุทีม่คีม เช่น ใชด้าบฟันลงไป   หรอื เขา
ฟันกิง่ไมท้ีย่ ื่นออกมาเกะกะทางเดนิ, ฟันหมายถงึ อวยัทีอ่ยู่ในร่างกาย เช่น ผม 
ขน  เล็บ ฟัน  หนังเป็นต้น, เป็นกริยิาอาการที่แสดงออก ตวัอย่างเช่น กดฟัน
ด้วยฟัน (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙,  (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๐/๒๓๐,  ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๑๑๔/๑๒๖,  สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๖๑/๒๖๕, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๒๗/
๑๕๓, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๘, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔/๑๑, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/
๖๙๑/๗๓๗) 

 ฟัน่เฟือน:   หลงใหล เคลบิเคลิ้ม เผลอสต ิคุม้ดคีุม้รา้ย เช่น มสีตฟัิน่ เฟือน  จติใจฟัน่เฟือน 
หรอืมสีตไิม่ค่อยด ีตวัอย่าง เช่น เขามสีตฟัิน่เฟือน  เพราะถูกเวทยม์นตรส์ะกด
ไว,้ ในสธายมานสตูร วา่ดว้ยเดก็หนุ่มกล่าวถากถางผูอ้ื่น อธบิายว่า คนฟัน่เฟือน 
ยกตนว่าเป็นบณัฑติ เอาแต่พูด ยื่นปากพูด ตามทีต่วัปรารถนา แต่ไม่ยอมรบัรู้
เรือ่งทีท่ะเลาะกนัอยา่งไรย้างอาย   (ข.ุอุ. (ไทย) ๒๕/๔๙/๒๗๗)       

 ฟายมือ :   ฟายมือ ว. เต็มอุ้งมือ เรยีกของที่เต็มฝ่ามือที่ห่อเข้าว่า ฟายมือหน่ึง. น. ชื่อ
มาตราตวง ๘ ฟาย มอื เป็น ๑ ทะนาน  ว. เตม็อุง้มอื. น. มาตราตวงแต่โบราณ 
๘  ฟายมือ  เป็น  ๑  ทะนาน  (ราชบัณฑิตยสถาน , พจน านุก รม   ฉบ ับ
ราชบณัฑิตยสถาน ,  (กรุงเทพมหานคร:  ๒๕๔๒), หน้า  ๘๑๒,  ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๓๘๐/๔๑๕, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓๔/๔๐๔, ม.ม. (ไทย) ๑๓/ ๔๘๑/๖๑๐)   

ฟุ้ งซ่าน :   ไม่สงบ พล่านไป ส่ายไป  คดิวุ่นวายอย่างไม่มจุีดหมาย  เพ้อเจ้อ (ใช้แก่จติ)   
หมายถึง คิดวุ่นวายสับสนไปมาอย่างไม่มีจุดหมาย  ตัวอย่าง เช่น หากจิต
ฟุ้ งซ่านใหใ้ชว้ธิกีารนัง่สมาธชิ่วย จะก่อใหเ้กดิความสุขกายสบายใจ ในชนัตุสคูร 
วา่ดว้ยชนัตุเทพบุคร อธบิายวา่ ภกิษุจาํนวนมากอยูใ่นกุฏป่ิา ขา้งภเูขาหมิพานต ์
แคว้นโกศล มจีติฟุ้งซ่าน พูดพรํ่าเพรื่อ หลงลมืสติ ไม่มสีมัปชญัญะ มจีติกวดั



 

๓๗๐๙ 
 

 

แกว่ง ไม่สํารวมอนิทรยี ์ (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๖/๑๑๗,  อภ.ิปุ. (ไทย) ๓๖/๑๑๘/
๑๗๘) 

ไฟ , ไฟป่า :        ชื่อธาตุอย่างหนึ่งในธาตุทัง้ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ, โบราณเชื่อว่าโลกเรา
ประกอบดว้ยธาตุพืน้ฐาน ๔ อย่าง คอื ดนิ น้ํา ลมและไฟ  หรอืหมายถงึ ไฟฟ้า 
เช่น ไฟสว่าง, หมายถงึความเดอืดรอ้น เช่น ตอนนี้บา้นเมอืงกําลงัเป็นไฟ,  ไฟ
ยงัหมายถงึ ผลจากปฏกิรยิาเคม ีซึง่ก่อใหเ้กดิความรอ้น แสงสว่างและเปลว คอื
กลุ่มแก๊สที่กําลงัลุกไหม้ ทําให้ไหม้สิง่ต่างๆ ได้ ตวัอย่าง เช่น การปิดหรอืเปิด
เครื่องแต่ละครัง้มกัจะทําใหเ้กดิไฟกระชาก,  หมายถงึ แสงทีเ่กดิจากความรอ้น
แลว้ลามไหมเ้ชือ้ต่างๆ  เชน่ ใบไม ้ตน้ไม ้เปลอืกไมท้ีแ่หง้เป็นตน้ 

                        ไฟป่า หมายถึง ไฟที่ติดขึ้นเพราะมีป่าเป็นเชื้อไฟ, ไฟที่ไหม้ในบรเิวณป่า  
ตวัอย่าง เช่น กลิน่ไอของหญา้ทีถู่กไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมาน้ียงัคงอบอวลอยู่ทัว่
บรเิวณทุง่กวา้ง 

                         ในปัชโชตสตูร ว่าดว้ยแสงสวา่ง(ของไฟ) ทีส่อ่งสว่างทัง้กลางวนัและกลางคนื 
คอื แสงของดวงอาทติย์และดวงจนัทร ์(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๔/๒๖, ม.มู. (ไทย) 
๑๒/ ๔๐๔ /๔๑๓, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓๙/๑๓๐, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๒๔/๑๖๐, สํ.ส. 
(ไทย) ๑๕/๒๖/๓๐, ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๒๘/๒๘, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๓, 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๙๓, องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๑๑/๔๕๒, ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/
๑๐/๑๘๗, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๒๙๓/๒๐๘)  

ไฟธาต :ุ   ไฟที่โบราณถอืว่ามอียู่ในร่างกายมนุษย์และสตัวเ์ป็นต้น สําหรบัใหค้วามอบอุ่น
แก่ร่างกายและย่อยอาหาร,  ไฟธาตุใชใ้นความหมายเกี่ยวกบัร่างกายเช่น ก่อน
ตายโบราณเขาเรยีกว่า ไฟธาตุแตก (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๕๒/๑๘๗, ท.ีปา. (ไทย) 
๑๑/๒๒๖/๑๘๔, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๔/๓๖๓, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๙/๓๐๗)     

ไฟมลูโค :    ไฟทีต่ดิขึน้เพราะอาศยัมลูโคเป็นเขือ้ไฟ (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/ ๐๔๐ /๔๓๑, ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๔๔๑/๕๕๒)    

 
อกัษร ภ จาํนวน  ๔๐๔ ศพัท ์
ภคลวดี, สภา:   สภาชือ่ภคลวด ี เป็นสถานทีใ่ชชุ้มนุมของพวกยกัษ์ คาํวา่ “สภา” น. หมายถงึ 

สถานทีใ่ชเ้ป็นทีพ่ดูรว่มกนั, ทีป่ระชุม, สถาบนัหรอืองคก์ารอนัประกอบดว้ย 
คณะบุคคลซึง่ทาํหน้าทีพ่จิารณาวนิิจฉยั หรอื อํานวยกจิการ ดว้ยการประชุม
ปรกึษาหารอื ออกความคดิเหน็รว่มกนั ท.ีปา. (ไทย) ๑๑ /๒๘๑/๒๒๗, ท.ีปา. 
(ไทย) ๑๑/๒๙๑/๒๔๑) 



 

๓๗๑๐ 
 

 

ภคินิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้คยเป็นพีส่าวน้องสาว พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  สงัสารวฏันบัวา่มเีบือ้งตน้และเบือ้ง
ปลายรูไ้มไ่ด ้  เพราะสตัวผ์ูท้อ่งเทีย่วไปในสงัสารวฏั  ไมม่เีลยทีจ่ะไมเ่คยเป็น
พีส่าวน้องสาวกนั (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๐/๒๒๘) 

ภค ,ุ ภิกษุ: พระภกิษุรปูหนึ่งในพทุธศาสนา  ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พกัอยูท่ีพ่าลกโลณ
กคาม คาํว่า “ภกิษุ”   หมายถงึ ชายผูไ้ดอุ้ปสมบทแลว้, ชายทีบ่วชเป็นพระ, พระ
ผูช้าย แปลตามรปูศพัทว์า่ “ผูข้อ” หรอื “ผูม้องเหน็ภยัในสงสาร” หรอื “ผูท้าํลาย
กเิลส”  ภกิษุสาวกรปูแรก ไดแ้ก่ พระอญัญาโกณฑญัญะผูแ้สวงธรรม (ว.ิม. 
(ไทย) ๕/๓๖๓/๒๓๖, ว.ิม. (ไทย) ๕/๔๖๕/๓๕๖, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/ ๓๘๒ /๒๘๐)   

ภค ,ุ ฤๅษี:         ฤๅษผีูเ้ป็นบุรพาจารยข์องพวกพราหมณ์ เป็นผูแ้ต่งมนต ์สอนมนต ์ ใหพ้วก
พราหมณ์ใชส้วดตามทีท่า่นสอนและสามารถบอกไดถ้กูตอ้ง ไมฉ่นัอาหารในเวลา
วกิาล,  ฤๅษ ีไดแ้ก่ นกับวชนอกพระศาสนาซึง่อยูใ่นป่า, ชไีพร, ผูแ้ต่งคมัภรีพ์ระ
เวท นกับวชประเภทหนึ่ง มมีาก่อนพุทธกาล โดยสละเหยา้เรอืน ออกไปบวช
บาํเพญ็พรตแสวงหาความสงบ ใชช้วีติลาํพงัอยูต่ามป่า ตามถํ้า ตามเงือ้มเขา 
หรอื ปลูกอาศรมอยู ่(ว.ิม. (ไทย) ๕/๓๐๐/๑๓๐, ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๒๘๕-๒๘๖/๑๐๔-
๑๐๕, ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๕๒๖/๒๓๓, ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๕๒๗/๒๓๓, ท.ีส.ี (ไทย) ๙/
๕๓๒/๒๓๕,  ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๕๔๐/๒๓๘,  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑)    

ภค ุ, ศากยกมุาร : กุมารวงศ์ศากยะ, เจ้าชายวงศ์ศากยะ  ทรงออกผนวชพรอ้มกบัเจ้าศากยะ
ทัง้หลาย คอื พระเจ้าภทัทิยศากยะ เจ้าอนุรุทธะ เจ้าอานนท์ เจ้ากิมพิละ เจ้า
เทวทตั และอุบาลซีึง่เป็นช่างกลับก รวมทัง้หมด ๗ คน ไดบ้รรลุพระอรหตั และ
เป็นพระมหาสาวกองค์หน่ึง (ว.ิจู. (ไทย) ๗/๓๓๑/๑๗๐, ว.ิจู. (ไทย) ๗/๓๕๕/
๒๒๑)  

ภคเุถรคาถา : ภาษติของพระภคุเถระ,คาถาของพระภคุเถระ ทา่นพระภคุเถระกล่าวไวว้า่ เรา
ถูกความงว่งเหงาหาวนอนครอบงาํ ไดอ้อกไปจากทีอ่ยู ่กาํลงัขึน้ทีจ่งกรม ไดล้ม้
ลงทีพ่ืน้ดนิตรงนัน้เอง  เรานัน้นวดตวัแลว้   กลบัขึน้ทีจ่งกรมใหม ่  มใีจตัง้มัน่ดี
แลว้  ไดจ้งกรม ณ ทีจ่งกรม จากนัน้ โยนิโสมนสกิารจงึเกดิขึน้แก่เรา  โทษก็
ปรากฏ  ความเบื่อหน่ายกเ็กดิขึน้พรอ้มกนั ต่อแตน่ัน้  จติของเรากห็ลุดพน้ 
ทา่นจงมองเหน็ธรรมวา่เป็นธรรมดงีามเราบรรลวุชิชา   ๓  ไดท้าํตามคาํสัง่สอน
ของพระพทุธเจา้แลว้  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๗๑/๓๘๓) 

ภชิตพัพาทิสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลทีค่วรคบเป็นตน้ มกีล่าวไวจ้าํนวน ๑๒ สตูร อนัไดแ้ก่  
(สตูรที ่๒) ตรสัวา่ บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูไ้มค่วรคบ คอื มจิฉตัต
ธรรม ๑๐ สว่นบุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูค้วรคบ คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ 
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  (สตูรที ่๓) บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูไ้มค่วรเขา้ไปนัง่ใกล ้ คอื มจิ
ฉตัตธรรม ๑๐ สว่นบุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูค้วรเขา้ไปนัง่ใกล ้ คอื 
สมัมตัตธรรม ๑๐ 

  (สตูรที ่ ๔) บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูไ้ม่ควรบชูา  คอื มจิฉตัต
ธรรม ๑๐ สว่นบุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูค้วรบชูา คอื สมัมตัตธรรม 
๑๐ 

  (สตูรที ่๕) บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูไ้มค่วรสรรเสรญิ  คอื มจิฉตัต
ธรรม ๑๐ บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูค้วรสรรเสรญิ คอื สมัมตัตธรรม 
๑๐ 

  (สตูรที ่๖) บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูไ้มค่วรเคารพ  คอื มจิฉตัต
ธรรม ๑๐ สว่นบุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูค้วรเคารพ คอื สมัมตัตธรรม 
๑๐ 

  (สตูรที ่๗) บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูไ้มค่วรยาํเกรง  คอื มจิฉตัต
ธรรม ๑๐ สว่นบุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูค้วรยาํเกรง คอื สมัมตัตธรรม 
๑๐ 

  (สตูรที ่๘) บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูไ้มค่วรใหย้นิด ี  คอื มจิฉตัต
ธรรม ๑๐ สว่นบุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูค้วรใหย้นิด ีคอื สมัมตัตธรรม 
๑๐ 

  (สตูรที ่๙) บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มไม่บรสิทุธิ ์  คอื มจิฉตัตธรรม 
๑๐ สว่นบุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มบรสิทุธิ ์คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ 

  (สตูรที ่๑๐) บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มครอบงาํมานะไมไ่ด ้คอื มจิ
ฉตัตธรรม ๑๐ สว่นบุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มครอบงาํมานะได ้ คอื 
สมัมตัตธรรม ๑๐ 

  (สตูรที ่๑๑) บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มไมเ่จรญิดว้ยปัญญา คอื มจิ
ฉตัตธรรม ๑๐ สว่นบุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มเจรญิดว้ยปัญญา คอื 
สมัมตัตธรรม ๑๐ 

  (สตูรที ่ ๑๒) บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มประสพสิง่ไมใ่ชบุ่ญเป็นอนั
มาก คอื มจิฉตัตธรรม ๑๐ สว่นบคุคลประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มประสพบุญ
เป็นอนัมาก คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๖/๒๙๙)  

ภฏะ, อบุาสก:   อุบาสกในนาทิกคาม ในสมัยของพระพุทธะเจ้าที่ดับชีพเป็นโอปปาติกะ 
เพราะสงัโยชน์เบื้อตํ่า ๕ ประการ สิ้นไป ปรนิิพพานในภพนัน้ ไม่หวนกลบัมา
จากโลกนัน้อกี  คาํวา่ “อุบาสก”  หมายถงึ ชายผูน้ัง่ใกลพ้ระรตันตรยั  คนใกลช้ดิ
พระศาสนา  คฤหัสถ์ผู้ชายที่แสดงตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนา โดย



 

๓๗๑๒ 
 

 

ประกาศถึงพระรตันตรยัเป็นสรณะ  ปฐมอุบาสกผู้ถึงสรณะ ๒ ได้แก่ ตปุสสะ 
และ ภลัลกิะ ปฐมอุบาสกผูถ้งึไตรสรณะ คอื บดิาของพระยสะ อุบาสกผูเ้ป็นอรยิ
สาวก ได้รบัยกย่องเป็นเอตทคัคะ รวม ๑๐ ตําแหน่ง เช่น ตปุสสะ และ ภลัลกิะ 
สองวาณิช เป็นเอตทคัคะ ในบรรดาอุบาสกสาวกผู้ถึงสรณะเป็นปฐม สุทตัตะ
อนาถปิณฑกิคหบด ีเป็นเอตทคัคะ ในบรรดาอุบาสกสาวกผูเ้ป็นทายก อุบาสกที่
พระพุทธเจา้ตรสัยกย่องว่าเป็น “ตุลา” คอื เป็นตราช ูหรอื เป็นแบบอย่างสาํหรบั
อุบาสกทัง้หลาย เป็นอคัรอุบาสก ๒ ท่าน ไดแ้ก่ จติตคฤหบด ีและ เจา้ชายหตัถ
กะอาฬวกะ (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๑, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๕๗/๑๐๒) 

ภพ:                สถานทีเ่กดิของหมู่สตัว,์ หมายถงึ  ปฏจิจสมุปบาท คอื ธรรมทีอ่าศยักนัและกนั
แลว้ยงัธรรมทีเ่กดิร่วมกนัใหเ้กดิขึน้ ตวัอย่างเช่น เพราะภพเป็นปัจจยั ชาตจิงึม ี
จัด เป็ นปฏิจจสมุปบาท โดยอนุ โลม  ๑   เพ ราะภพดับ  ชาติจึงดับ  จัด
เป็นปฏจิจสมปุบาทโดยปฏโิลม ๑.    

                        คําว่า ภพ ยงัหมายถงึ โลก,  แผ่นดนิ,  วฏัสงสาร, ชาต,ิ กําเนิดของสตัว์,  โลก
เป็นที่อยู่ของสตัว,์  ภาวะชวีติของสตัว ์ม ี๓ คอื  ๑. กามภพ ภพของผูย้งัเสวย
กามคุณ  ๒. รปูภพ ภพของผูเ้ขา้ถงึรูปฌาน  ๓. อรปูภพ ภพของผูเ้ขา้ถงึอรูป
ฌาน,   

                        คําว่า ภพ  มาจากภาษาบาลวี่า “ภว”  ว่าโดยศพัท์แลว้ มหีลายความหมาย  
หมายถงึ ความมคีวามเป็น , ความเจรญิ,    ความเกดิขึน้เป็นไป ภพ หมายถงึ 
สถานที่เกิดของหมู่สตัว์ มี ๓๑ ภพ   ภูมิ  ได้แก่ อบายภูมิ ๔ มนุษย์ภูมิ ๑ 
สวรรค์ ๖ ชัน้ รูปพรหมภูม ิ๑๖ อรูปพรหมภูม ิ๔ หรอืหมายถงึความบงัเกดิขึน้
เป็นบุคคลต่าง ๆ  และ ในบางแห่งเช่น  ภพ  ในปฏิจจสมุปบาท  ภพมี ๒ 
ความหมาย คือ กรรมภพ หมายถึง เจตนาเจตสิก (อกุศลเจตนา โลกิยกุศล
เจตนา)  และอุปปัตตภิพ  หมายถงึ ผลของเจตนา (โลกยิวบิาก รวมทัง้เจตสกิที่
ประกอบ และกมัมชรูป) ดว้ย  ในอรรถกถา โลกสูตร แสดงไวว้่า   ไม่ว่าจะเป็น
ภพใด ๆ ก็ตาม ไม่พ้นไปจากขนัธ์ คอื  ความเป็นสภาพธรรมที่เกดิแล้วดบัไป 
(ว.ิม. (ไทย) ๔/๑/๒, ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๑๔๔/๔๕,  ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๕๗/๓๑, ท.ีปา. 
(ไทย) ๑๑/๗๒/๕๑, ม.มู. (ไทย) ๑๒ /๑๓/๑๖, ม.ม. (ไทย) ๑๓ /๑๔/๑๗, ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔ /๑๗/๒๕, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖ /๑/๒, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕/๑๘, สํ.สฬา. 
(ไทย) ๑๘ /๑๓/๑๒, สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๑๖๔/๙๕, องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐ /๗๗/
๓๐๑,  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๑๐/๑๖, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒ /๑๐๕/๖๒๖, ขุ.อุ. 
(ไทย) ๒๕ /๑/๑๗๒, ขุ.มหา. (ไทย) ๒๙ /๑๒/๖๑, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐ /๒๔/๑๓๘, 
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ข.ุป. (ไทย) ๓๑ /๖/๑๓, ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/ ๑๐๔/๔๙๘, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗ /๔๕๕/
๔๘๖)  

 ภพก่อน:         ชาตทิีเ่คยเกดิมาก่อน, โลกทีส่ตัวเ์กดิมาแลว้ในชาตทิีผ่า่นมา, ชาตก่ิอน (ท.ีปา.อ. 
(ไทย) ๓/๒๐๑/๑๖๔, ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๒๐๑/๑๖๓, ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๒๐๔/
๑๖๖, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑ /๒๑๐/๑๗๐, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑ /๒๑๑/๑๗๒) 

ภพดาวดึงส ์, ภพเทวดา:  ชื่อสวรรค์ชัน้ที่ ๒ แห่งสวรรค์ทัง้ ๖ ชัน้ฟ้า เป็นที่อยู่ของเหล่าเทพ  
แห่งสวรรค์ ๖ ชัน้ ได้แก่ จาตุมหาราชหรอื จาตุมหาราชกิหรอืจาตุมหาราชกิา 
ดาวดึงส  ์ยามา ดุสติ นิมมานรด ีและ ปรนิมมติวสวตัด ีมทีา้วสกักะจอมเทพเป็น
ผูค้รอง. (ป. ตาวตสึ, ส. ตฺรายสฺตฺรศึตฺ) เดมิทเีป็นทีอ่ยูแ่หง่พวกอสรู มทีา้วเวปจติ
ติเป็นผู้ครอง ต่อมาท้าวสกักเทวราช คอื พระอินทร์ กบัเทพผู้สหจรรวม ๓๓ 
องค ์เกดิขึน้ ณ ทีน่ัน้ จงึเป็นสถานทีรุ่ง่เรอืง มเีวชยนัตปราสาท บนสวรรคช์ัน้นี้มี
อุทยานทีง่ดงามมากอยู่ ๔ แห่ง คอื ๑. นันทวนุทยาน หรอื สวนนันทวนั (สวนที่
รื่นรมย์) ๒. ผรุสกวนั หรอื ปารุสกวนั (ป่าลิ้นจี่) ๓. จติรลดาวนั (ป่ามเีถาวลัย์
หลากสสีวยงาม) ๔. สกักวนั หรอื มสิกวนั (ป่าไมร้ะคน)  

                          ภพเทวดา น. (ป., ส. เทวตา)  หมายถงึ  สวรรค์ หรอื เทวโลก คอืภพภูมอินั
เป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียด เป็นภพภูมิที่มีแต่
ความสุข สมบูรณ์ดว้ยทพิยสมบตัติ่างๆ ซึ่งมอียู่ ๖ ชัน้ ผูท้ีจ่ะไปจุตบินสวรรคไ์ด้
นัน้จะตอ้งเป็นผูท้ีป่ระกอบบุญกุศลอนัดงีาม (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/ ๓๔๖/๒๗๔, ขุ.ว.ิ 
(ไทย) ๒๖/๑๐๙๕/๑๓๖, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๗๖/๓๙๖, ขุ.มหา. (ไทย) ๒๙ /
๑๙๐/๕๓๕, ข.ุอป. (ไทย) ๓๒ /๖๐/๕๐๙, ข.ุพุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๑/๗๒๕, ข.ุพุทฺธ. 
(ไทย) ๓๓/๑๘/๒๓๙,ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๐/๑๘๖, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๔๙/
๒๒๔, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๕๐/๓๙๒, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๕๕/๓๘, ขุ.พุทฺธ. 
(ไทย) ๓๓/๗๔/๓๔๖) 

ภพที่ ๘ :          ปฏสินธทิี ่๘ ในชัน้กามาวจร, ผูไ้ดโ้สดาบนัจะถอืปฏสินธไิดไ้ม่เกนิ ๗  ครัง้และ
ท่านเหล่านัน้จะไม่เกดิในภพที ่๘ เพราะท่านเหล่านัน้ละสงัโยชน์ ๓ ประการคอื 
สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส ไดแ้ลว้ และจะเวยีนเกดิเวยีนตายในเท
วโลกและมนุษยโ์ลกอย่างมากไม่เกนิ ๗ ครัง้ แลว้บรรลุอรหตัตผล  เพราะนาม
รปูดบัไปในภพที ่๗ นัน่เอง  (องฺ.ฉกฺก.อ. (ไทย) ๓/๙๒-๙๕/๒๒๔, ข.ุข.ุอ. (บาล)ี 
๖/๑๖๓-๑๖๔, ม.มู. (ไทย) ๒๒/๙๒/๖๑๗, ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๙/๑๒, ขุ.สุ. (ไทย) 
๒๕/๒๓๒/๕๕๕)  

ภพที่ม ีขนัธ ์ ๕   กลุ่มแห่งรูปและนาม ประกอบด้วย รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ มทีัง้
ขนัธท์ีเ่ป็นอุปาทานขนัธ ์ซึง่ทาํใหเ้กดิความยดึมัน่ ถอืมัน่ เป็นทุกข ์และทีไ่ม่เป็น



 

๓๗๑๔ 
 

 

อุปาทานขนัธ์ ขนัธ์ ๕ จงึหมายถงึ กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม ๕ หมวด ที่
ประชุมกนัเขา้เป็นหน่วยรวม ซึง่บญัญตัเิรยีกวา่ สตัว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา สิง่ที่
แยกกนัไวเ้ป็นกลุ่ม เป็นกอง หรอืเป็นพวกๆ จํานวน ๕ อย่างนัน้ คอื รปู เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ โดยสว่นรปูเป็นรปูขนัธ ์อกี ๔ อยา่ง คอื เวทนา สญัญา 
สงัขาร วญิญาณ เป็นนามขนัธ ์หรอืจดัเป็น ๓ อยา่งกไ็ด ้คอื เป็น จติ เจตสกิ (สิง่
ที่เกิดกบัจติ อยู่กบัจติ) และรูป วญิญาณ เป็นจติ, เวทนา สญัญา สงัขาร เป็น
เจตสกิ, รูป เป็นรูป (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๕๒๔/๕๖๔, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๕๔๓/
๕๘๙)  

ภพมนุษย :์       โลกหรอืแผ่นดนิทีม่นุษยอ์าศยัอยู่, โลกมนุษย ์ (ข.ุอป. (ไทย) ๓๒ /๖๗/๕๐๙, ขุ.
พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๘/๒๓๙,ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๐/๑๘๖, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/
๔๙/๒๒๔, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๗๔/๓๔๖, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๑๔/๓๑๙, ขุ.
พทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๒๔๐/๒๗๐)  

ภพน้อย:      ที่ เ ป็ น ที่ อ ยู่ ข อ ง สั ต ว์ โ ล ก คื อ อ บ า ย ภู มิ   ๔ มี  น ร ก  สั ต ว์
ดริจัฉาน  เปรต  อสุรกาย  รวมทัง้มนุษย ์และ เทวดา ๖  ชัน้ (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๓๔/๔๓)  

ภพน้ อยภพใหญ่  : การแสดงอาการของการเกิด ตาย ไม่มีที่สิ้นสุด ติดต่อกันไป น้ีเป็น
ความหมาย ประการแรกของภพน้อย ภพใหญ่, ประการทีส่อง หมายถงึ ทีเ่ป็นที่
อยู่ของสตัว์โลก คอือบายภูม ิชื่อภพน้อย  ส่วน สุคตภิูม ิม ีมนุษย์ สวรรค์ รูป
พรหม เป็นต้น ชื่อภพใหญ่,  ประการที ่๓ หมายถงึ ภพน้อยที่เป็นทีอ่ยู่ของหมู่
ส ั ต ว์ ที่  เ กิ ด ใ น ก า ม ภ พ  ที่ เ ป็ น  อ บ า ย ภู มิ  ๔  มี   น ร ก   สั ต ว์
ดิรจัฉาน  เปรต  อสุรกาย  มนุษย์ และ เทวดา ๖  ชัน้ เป็น ภพน้อย ที่เป็น
กามภพ และ ภพใหญ่ หมายถึง รูปพรหม อรูปพรหม คอื พรหมบุคคล และ 
อรปูพรหม,  ประการทีส่ ี ่หมายถงึ ภพภูมขิองจติ  กามมาวจรจติ ชื่อว่า ภพน้อย 
เช่น เหน็ ไดย้นิ ไดก้ลิน่ เป็นตน้ สว่น รปูาวจรจติ อรปูาวจรจติ โลกุตตรจติ เป็น
ภพใหญ่ ใหญ่ด้วยสภาพจติ (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๙๙/๒๐๙, ขุ.มหา. (ไทย) ๒๙/
๑๑/๕๘, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒๙/๑๕๒, ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑/๕๒๑, ขุ.พุทธ. (ไทย) 
๓๓/๒/๖๑๓, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒/๗๒๗, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๘/๖๕๑, ขุ.พุทฺธ. 
(ไทย) ๓๓/๑๙/๑๘๖, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๙/๑๘๗, ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๔๓/
๕๒๕,ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๔๑๘/๕๐๘)  

 ภพนาค :        ภพที่นาคอาศยัอยู่ เช่น มุจจลนิทนาคราช, ท้าวกาฬนาคราช, ปาลติะนาคราช 
เป็นต้น ในวธิุรชาดก ให้ความหมายว่า หมายถึงนครของนาคที่อาศยัอยู่ เช่น 
โภควดนีคร, วาสนานคร, หริญัวดนีคร, นาคหรอืพญานาคเป็นภพภูมทิี่สูงกว่า



 

๓๗๑๕ 
 

 

มนุษยเ์พราะเป็นเทวดาชัน้จาตุมหาราชกิา แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได ้แต่กจ็ดั
อยู่ ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชัน้จาตุมหาราชิกา  พญานาคเกิดได้ทัง้แบบ
โอปปาตกิะ เกดิแลว้โตทนัท ีแบบสงัเสทชะ เกดิจากเหงือ่ไคล สิง่หมกัหมม แบบ
ชลาพุชะ เกิดจากครรภ์  แบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่ นาคชัน้สูงเกิดแบบ
โอปปาตกิะ เป็นชนชัน้ปกครอง ที่อยู่ของพญานาคมตีัง้แต่ในแม่น้ํา ในอากาศ 
จนถึงสวรรค์ชัน้จาตุมหาราชิกา พวกนาคอยู่ในการปกครองของท้าววริูปักษ์ 
ผู้ปกครองสวรรค์ชัน้จาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวนัตก เหตุที่มาเกิดเป็นนาค
เพราะทาํบุญเจอืดว้ยราคะ (ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๗๐/๓๙๖) 

 ภพนี้ :            โลกนี้, ภพปัจจุบนั, โลกที่หมู่สตัว์อาศยัอยู่ (ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๑/๑๒, ท.ีส.ี (ไทย) 
๙/๓๒/๑๔, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๕๗/๑๐๑, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๕๔/๒๘๒, ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๖๖/๗๒)  

ภพโน้น:        ภพที่ผ่านมาแลว้, ภพทีเ่ป็นอดตี, ภพที่ล่วงเลยมาแลว้ (ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๑/๑๒, 
ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๒/๑๓, ม.อุ. (ไทย) ๑๔ /๘๒/๙๒) 

ภพสุดท้าย:     ภพทีเ่ป็นชาตสิุดทา้ยไม่ตอ้งกลบัมาเกดิในภพทีต่นอาศยัอยู่อกี (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/
๓๖๙/๒๙๗, ข.ุเถร.ี (ไทย) ๒๖/๕๗/๕๖๔) 

ภพหน้า:         โลกหรอืชาตใิหมใ่นวฏัสงสารหลงัจากทีต่ายไปแลว้ในชาตน้ีิ,  ชาตหิน้า,โลกหน้า   
(ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๖/๑๖, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๑, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๙, 
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๖๖/๗๒, ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๔๙/๖๒)  

ภพแห่งอสญัญสตัว :์  ภพแห่งสตัวไ์ม่มสีญัญา  ซึง่เป็นภพ     หรอืภูมทิีน่ักบวชในลทัธเิดยีรถยี ์
เป็นตน้  เมื่อเจรญิวาโยกสณิจนบรรลุจตุตฌานแลว้ไดเ้จรญิภาวนาบนแนวทางที่
เบื่อหน่ายในนามธรรมมสีญัญาเป็นต้นเป็นนิจ  ครัน้ละจากอตัภาพนัน้แลว้กจ็ะ
ไปบงัเกดิทีอ่สญัญสตัตภพอนัเป็นภพทีป่ราศจากจติวญิญาณหรอืความรูส้กึใด ๆ  
(ท.ีส.ีอ. (ไทย)  ๖๘-๗๓/๑๖๘-๑๖๙, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๓๘๑/๓๘๗, อภ.ิก. (ไทย) 
๓๗/๕๔๓/๕๘๙, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๗๓๕/๗๗๙)    

ภพใหญ่ :       สคุตภิมู ิม ีมนุษย ์สวรรค ์รปูพรหม อรปูพรหมเป็นตน้ (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๔/๔๓) 
ภพใหม่ :        ภพที่จะมาเกดิใหม่ต่อไป, ภพหน้า, ชาตหิน้า, หรอืใช้ในความหมายว่า ภิกษุที่

ถอนตัณหาอนันําไปสู่ภพได้แล้ว จะไม่ไปเกิดในภพใหม่ เช่นภพมนุษย์  ภพ
เทวดาเป็นตน้  (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๑/๑๔, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๓, ท.ีม. (ไทย) 
๑๐/๑๕๕/๙๙, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๕/๑๐๐, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๖/๑๓๓, ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๒๙, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๗/๑๔๕, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๐/
๓๐๔, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๖/๓๑๔, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๘๘/๔๑๙, ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๔๓๔/๔๖๒, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๕๓/๔๙๓, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๖๘/๑๘๘, ม.ม. 



 

๓๗๑๖ 
 

 

(ไทย) ๑๓/๔๖๐/๕๘๒, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๙๓/๒๓๐, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๕/๒๙๐, 
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๗๔/๔๒๑, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๒๙/๔๘๙, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖ /๑๒/
๒๐, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖ /๓๘/๗๙, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๒๗/๔๑, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๒๖/
๓๙, ส.ํมหา. (ไทย) ๑๙/๔๙๑/๓๐๒, ส.ํมหา. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๑/๖๐๕, องฺ.จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑ /๑/๒, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๑๐/๑๗)     

ภมร :              แมลงผึ้ง, แมลงภู่,  หาอาหารเป็นน้ําหวานจากเกสรดอกไม้, ใช้ว่า ภุมระ ก็มี
เครื่องกลึง. ก. หมุน  อีก (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๙/๔๒, ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๗๙๖/
๒๙๘)  

ภยกถา:          เรื่องที่น่ากลวั, เรื่องของความกลวั, เรื่องทีน่่ากลวั, ภยัทีน่่ากลวั เช่น ไดฟั้งเรื่อง
ของโรคระบาด, เรือ่งของคนถูกฆา่, เรือ่งของโจรผูร้า้ย, เรือ่งไฟป่าเป็นตน้ ทาํให้
เกดิความกลวั (ว.ิม. (ไทย) ๕/๒๕๐/๑๙)  

ภยเภรวสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความขลาดกลวั พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะ
เป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบแกช่าณุสโสณิพราหมณ์ผูเ้ขา้ไปทลูถาม
ปัญหา ณ  วดัพระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี  เขตกรุงสาวตัถ ี 
ชาณุสโสณิพราหมณ์ทลูวา่  กุลบุตรผูอ้อกบวชดว้ยศรทัธาแลว้ยอ่มปฏบิตัติาม
พระองคห์รอื  พระผูม้พีระภาคทรงรบัวา่  เป็นเชน่นัน้  เมือ่ชาณุสโสณิพราหมณ์
ทลูวา่  การอยูป่่านัน้ลาํบาก  ทาํใจใหส้งบไดย้าก หาความรืน่รมยไ์ดย้ากและป่า
มกัทาํใหภ้กิษุผูไ้มม่สีมาธหิวาดหวัน่ได ้ พระองคจ์งึตรสัวา่  ในสมยัทีพ่ระองคย์งั
ไมไ่ดต้รสัรู ้  กท็รงเหน็อยา่งนัน้  แลว้ทรงอธบิายต่อไปวา่  สมณพราหมณ์พวก
อื่นสะดุง้กลวัการอยูป่่า  เพราะเหตุ  ๑๖  ประการ  คอื  

  ๑.  เป็นผูม้กีายกรรมไมบ่รสิทุธิ ์  ๒.  เป็นผูม้วีจกีรรมไม่บรสิทุธิ ์
  ๓.  เป็นผูม้มีโนกรรมไม่บรสิทุธิ ์  ๔.  เป็นผูม้อีาชพีไมบ่รสิทุธิ ์
  ๕.  เป็นผูม้ปีกตเิพง่เลง็อยากไดส้ิง่ของของผูอ้ื่น  
  ๖.  เป็นผูม้จีติวบิตั ิ คดิชัว่รา้ย 
  ๗.  เป็นผูม้จีติหดหู ่ เซื่องซมึ  
  ๘.  เป็นผูม้จีติฟุ้งซ่าน  ไมส่งบ 
  ๙.  เป็นผูม้คีวามเคลอืบแคลงสงสยั 
  ๑๐.  เป็นผูย้กตนขม่ผูอ้ื่น 
  ๑๑.  เป็นผูม้กัขลาดกลวั  
  ๑๒.  เป็นผูป้รารถนาลาภสกัการะ 
  ๑๓.  เป็นผูเ้กยีจครา้น    
  ๑๔.  เป็นผูข้าดสตสิมัปชญัญะ 
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  ๑๕.  เป็นผูม้จีติไมต่ัง้มัน่  กวดัแกวง่ 
  ๑๖.  เป็นผูโ้งเ่ขลาเบาปัญญา   
   สว่นพระองคแ์ละพระอรยิะไมส่ะดุง้กลวัการอยูป่่า เพราะเหตุ ๑๖  

ประการอนัมนียัตรงกนัขา้ม  ทรงอธบิายต่อไปวา่  ขณะทีพ่ระองคย์งัไมไ่ดต้รสัรู ้ 
กท็รงเลอืกการอยูป่่าและเมือ่ความขลาดกลวัเกดิขึน้ในขณะทีท่รงอยูใ่นอริยิาบถ
ใด กท็รงพจิารณากาํจดัความขลาดกลวันัน้ใหห้มดไปในอริยิาบถนัน้  แลว้ทรง
บาํเพญ็เพยีรต่อไปจนไดฌ้าน  ๔  และวชิชา  ๓  ตามลาํดบั  แมห้ลงัจากไดต้รสั
รูแ้ลว้  พระองคก์ย็งัทรงอยูป่่าเป็นประจาํ  เพราะทรงเหน็อาํนาจประโยชน์  ๒  
ประการ  คอื  (๑) การอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนัของพระองค ์   (๒) การอนุเคราะห์
ชนรุน่หลงั(ใหถ้อืปฏบิตัติาม)เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ ชาณุส
โสณิพราหมณ์เกดิความเลือ่มใสประกาศตนเป็นอุบาสก (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๔/
๓๓) 

ภยเวรปูสนัตสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยอรยิสาวกระงบัภยัเวร  (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาค
ทรงแสดงธรรมแก่อนาถบณิฑกิคหบดวีา่  เมือ่อรยิสาวกระงบัภยัเวร  ๕  อนัมี
การไมฆ่า่สตัวเ์ป็นตน้ แลว้ประกอบดว้ยองคเ์ครือ่งบรรลุโสดา  ๔  และเหน็แจง้
อรยิญายธรรมดว้ยปัญญาได ้  ยอ่มสามารถพยากรณ์ตนเองไดว้า่  พน้จากนรก
เป็นตน้หรอืยงั  หรอืเป็นพระอรยิบุคคลชัน้ใด  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๔/๕๔๓) 

ภยเวรปูสนัตสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยอรยิสาวกระงบัภยัเวร  (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เมื่ออรยิสาวกระงบัภยัเวร  ๕  อนัมกีารไมฆ่า่สตัวเ์ป็น
ตน้ แลว้ประกอบดว้ยองคเ์ครือ่งบรรลุโสดา  ๔  และเหน็แจง้อรยิญายธรรมดว้ย
ปัญญาได ้  ยอ่มสามารถพยากรณ์ตนเองไดว้า่ พน้จากนรกเป็นตน้หรอืยงั หรอื
เป็นพระอรยิบุคคลชัน้ใด  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๕/๕๔๖) 

ภยสตูร : มชีือ่เหมอืนกนั ๕ สตูร และแปลความหมายต่างกนั กลา่วคอื 
 1.ภยสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้ป็นภยัและไมเ่ป็นภยั พระผูม้พีระภาคประทบั

อยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรุงสาวตัถ ีตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ (๑) ภยั (คอืความมจีติสะดุง้กลวั เชน่ การไดท้ราบขา่ววา่โจรจะปลน้
แลว้เกดิความหวาดสะดุง้) (๒) อุปัททวะ (ภาวะทีจ่ติฟุ้งซ่าน เชน่เมือ่รูว้า่โจรจะ
ปลน้กเ็กดิความระสํ่าระสา่ยพยายามจะหนีพรอ้มกบัขนขา้วของไปดว้ยเทา่ที่
พอจะตดิมอืไปได)้ (๓) อุปสรรค (อาการทีม่คีวามขดัขอ้ง เชน่ การถูกโจรลอ้ม
บา้นจุดไฟปิดประตไูมใ่หห้นีไปไดแ้ลว้ฆา่ปลน้เอาทรพัยท์ัง้หมดไป) ทัง้ ๓ 
ประการนี้ทีเ่กดิขึน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบณัฑติ เหมอืนไฟทีลุ่กลาม
จากเรอืนไมอ้อ้หรอืเรอืนหญา้ กไ็หมเ้รอืนยอดทีเ่ขาโบกทัง้ภายในและภายนอก 
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ลมพดัเขา้ไมไ่ด ้ มบีานประตปิูดมดิชดิ หน้าต่างปิดสนิท และตรสัวา่ คนพาลมี
ภยั มอุีปัททวะ มอุีปสรรค สว่นบณัฑติไมม่ภียั ไมม่อุีปัททวะ ไมม่อุีปสรรค ภยั 
อุปัททวะ และอุปสรรคไมม่จีากบณัฑติ ดงันัน้ เธอทัง้หลายจงึควรประพฤตเิวน้
ธรรมของคนพาล แต่ถอืประพฤตปิฏบิตัธิรรมของบณัฑติ  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑/
๑๓๙) 

 2.ภยสตูร   พระสตูรวา่ดว้ยภยั พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบัยอ่ม
เรยีกภยั ๓ อยา่งวา่เป็นอมาตาปุตตกิภยั (หมายถงึภยัเกดิขึน้แลว้ มารดาและ
บุตรไมอ่าจจะเป็นทีพ่ึง่แก่กนัไดไ้มอ่าจจะพบเหน็กนัได)้ คอื (๑) สมยัทีไ่ฟไหม้
ใหญ่ แมห้มูบ่า้น ตาํบล เมอืง กถ็ูกไฟเผา เมือ่ไฟไหมแ้ลว้ ในทีน่ัน้ ๆ มารดาก็
ไมไ่ดพ้บบุตร บุตรกไ็มไ่ดพ้บมารดา (๒) สมยัทีม่หาเมฆตัง้เคา้แลว้ทาํใหฝ้นตก
ลงมาเป็นหว้งน้ําใหญ่แลว้พดัพาหมูบ่า้น ตาํบล และเมอืงใหไ้หลไป ในทีน่ัน้ ๆ 
มารดากไ็มไ่ดพ้บบุตร บุตรกไ็มไ่ดพ้บมารดา) (๓) สมยัทีโ่จรป่าปลน้สะดมทาํให้
ชาวบา้นต่างพากนัขึน้ยานหนีไป ในทีน่ัน้ ๆ มารดากไ็มไ่ดพ้บบุตร บุตรกไ็มไ่ด้
พบมารดา ภยัทัง้ ๓ น้ี แตล่ะประการเป็นเหตุใหบ้ตุรพลดัพรากจากมารดา แลว้
ตรสัวา่ ภยัใหญ่ดงักล่าวนี้ยงัเป็นสมาตาปุตตกิภยั คอื ภยัทีย่งัพอมโีอกาสให้
บุตรพบกบัมารดาไดบ้า้ง แต่ภยัใหญ่ต่อไปน้ี มารดากบับุตรไมส่ามารถจะหา้มมิ
ใหเ้กดิขึน้แกก่นัและกนัไดเ้ลย ม ี๓ คอื (๑) ชราภยั ภยัทีเ่กดิขึน้เพราะความแก่ 
(๒) พยาธภิยั ภยัทีเ่กดิขึน้เพราะความเจบ็ (๓) มรณภยั ภยัทีเ่กดิขึน้เพราะ
ความตาย  ภยัทัง้ ๓ น้ี เป็นอมาตาปุตตกิภยั แลว้ตรสัวา่ มรรคปฏปิทา คอื 
อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ทีเ่ป็นไปเพือ่ละเพือ่กา้วลว่งทัง้สมาตาปุตตกิภยัและอมาตา
ปุตตกิภยั  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๓/๒๔๔) 

 3.ภยสตูร   พระสตูรวา่ดว้ยภยัเป็นชือ่ของกาม  พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ชือ่ของ
กาม ๖ คอื (๑) ภยั (๒) ทุกข ์(๓) โรค (๔) ฝี (๕) เครื่องขอ้ง (๖) เปือกตมทีไ่ด้
ชือ่เชน่นัน้เพราะสตัวผ์ูย้นิดดีว้ยกามราคะถูกฉนัทราคะ(หมายถงึความกาํหนดั
ดว้ยอาํนาจความพอใจคอืตณัหา) เกีย่วพนัไว ้ ยอ่มไมพ่น้จากภาวะนัน้ๆ มภียั
เป็นตน้ ทัง้ในภพนี้และภพหน้า แลว้ตรสัคาถาประพนัธส์รุปความไดว้า่ ภยั ทุกข ์
โรค เครื่องขอ้งและเปือกตม เหล่าน้ีเราเรยีกวา่กามทีข่อ้งของปุถุชน ชน
ทัง้หลายเหน็ภยัในอุปาทานอนัเป็นแดนเกดิแห่งชาตแิละมรณะ ยอ่มหลุดพน้ใน
ธรรมเป็นทีส่ิน้ไปแหง่ชาตแิละมรณะ เพราะไมถ่อืมัน่ ชนเหล่านัน้ถงึธรรมเป็น
แดนเกษม มคีวามสขุ ดบัสนิทในปัจจุบนั ล่วงทุกขท์ัง้หมดไปได ้พน้เวรทัง้ปวง  
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๓/๔๕๓) 
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 4.ภยสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยภยัเป็นชือ่ของกาม   พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ (๑) คาํ
วา่ ภยั (๒) คาํวา่ ทุกข ์(๓) คาํวา่ โรค (๔) คาํวา่ ฝี (๕) คาํวา่ ลกูศร (๖) คาํวา่ 
เครือ่งขอ้ง (๗) คาํว่า เปือกตม (๘) การอยูใ่นครรภ ์คาํทัง้ ๘ น้ีเป็นชือ่ของกาม 
แลว้ทรงแสดงวา่ คาํวา่ ภยั เป็นตน้ เป็นชือ่กาม เพราะสตัวโ์ลกผูย้นิดดีว้ยกาม
ราคะ ถูกฉนัทราคะเกีย่วพนัไว ้ ยอ่มไมพ่น้จากภยัเป็นตน้ทัง้ทีม่ใีนภพนี้และภพ
หน้านัน้ ๆ  แลว้ตรสัวา่ ปถุุชนตกตํ่าเพราะราคะอนัน่ายนิดจีงึถงึความเป็นสตัว์
เกดิในครรภอ์กี เพราะกามเหล่าน้ี ภกิษุผูม้คีวามเพยีรเผากเิลส ไมล่ะ
สมัปชญัญะกจ็กัขา้มกามทีเ่ป็นดุจทางลื่นทีข่า้มไดย้าก มองเหน็เหล่าสตัวผ์ู้
เขา้ถงึชาตแิละชราดิน้รนอยู ่ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๖/๓๔๙) 

 5.ภยสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยภยัเวร พระผูม้พีระภาคตรสักบัอนาถบณิฑกิคหบดวีา่ 
อรยิสาวกระงบัภยัเวร ๕ ไดแ้ลว้ ประกอบดว้ยองคเ์ครือ่งบรรลุโสดา ๔ และเหน็
แจง้แทงตลอดอรยิญายธรรม(หมายถงึมรรคพรอ้มทัง้วปัิสสนา) ดว้ยปัญญาแลว้ 
เมือ่หวงัอยูพ่งึพยากรณ์ตนเองวา่ เรามนีรกสิน้แลว้ มกีาํเนิดสตัวด์ริจัฉานสิน้แลว้ 
มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทุคต ิและวนิิบาต สิน้แลว้ เป็นโสดาบนั ไมม่ทีาง
ตกตํ่า มคีวามแน่นอนทีจ่ะสาํเรจ็สมัโพธ(ิหมายถงึมรรค ๓ เบือ้งสงู) ในวนั
ขา้งหน้า   แลว้ทรงอธบิายวา่  ภยัเวร ๕ คอื (๑)  ฆา่สตัว ์ (๒)  ลกัทรพัย ์ (๓)  
ประพฤตผิดิในกาม (๔)  พดูเทจ็ (๕)  ดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยั เพราะภยัเวร 
๕ น้ีเป็นปัจจยั จงึประสพภยัเวรทีเ่ป็นไปในปัจจุบนับา้ง ในสมัปรายภพบา้ง ตอ้ง
เสวยทกุขโทมนสัทางใจบา้ง บุคคลผูเ้วน้ภยัเวร ๕ น้ีแลว้ ยอ่มไมป่ระสพภยัเวร
ทีเ่ป็นไปในปัจจุบนั ทีเ่ป็นไปในสมัปรายภพ ทัง้ไมต่อ้งเสวยทุกขโทมนสัทางใจ  
ทรงอธบิายตอ่อกีวา่ องคเ์ครือ่งบรรลุโสดา ๔ คอื (๑-๓) ประกอบดว้ยความ
เลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ ในพระธรรม และในพระสงฆ ์ (๔) 
ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะใคร ่ ไมข่าด ไมท่ะลุ ไมด่า่ง ไม่พรอ้ย เป็นไท ทา่น
ผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถู่กตณัหาและทฏิฐคิรอบงาํ เป็นไปเพือ่สมาธ ิแลว้ทรงอธบิายวา่ 
การเหน็แจง้แทงตลอดอรยิญายธรรมดว้ยปัญญา หมายถงึการพจิารณาเหน็วา่ 
เพราะเหตุน้ี เมือ่สิง่นี้ม ีสิง่นี้จงึม ี เพราะสิง่นี้เกดิขึน้ สิง่นี้จงึเกดิขึน้ เมือ่สิง่นี้ไมม่ ี
สิง่นี้จงึไมม่ ีเพราะสิง่นี้ดบัไป สิง่นี้จงึดบัไป (องฺ.ทสก.(ไทย)  ๒๔/๙๒/๒๑๒) 

ภยสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยภยัภายใน  (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัอนาถบณิฑกิเศรษฐวีา่  เมือ่ใด  ภยัเวร  ๕  ประการ  
คอื  (๑) การฆา่สตัว ์ (๒)  การลกัทรพัย ์ (๓) การประพฤตผดิในกาม (๔)  การ
พดูเทจ็  (๕)  การเสพของมนึเมาคอืสุราและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาท  
ของพระอรยิสาวกสงบแลว้  เมื่อนัน้  พระอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็น
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องคแ์หง่โสดาปัตตผิล ๔  ประการ  คอื  (๑)  มคีวามเลือ่มใสมัน่คงใน
พระพทุธเจา้  (๒)  มคีวามเลื่อมใสมัน่คงในพระธรรม  (๓)  มคีวามเลื่อมใส
มัน่คงในพระสงฆ ์  (๔)  มศีลีบรสิทุธิไ์มด่า่งพรอ้ยและมญีายธรรมอนัประเสรฐิ  
ย่อมสามารถกล่าวไดว้า่  เราไมม่ทีุคต ิ  เป็นพระโสดาบนั  จะตรสัรูใ้นภายหน้า
ไดอ้ยา่งแน่นอน หรอืดงัคาํ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภยัภายใน ๔ คอื (๑) ชาติ
ภยั ภยัเพราะความเกดิ (๒) ชราภยั ภยัเพราะความแก่ (๓) พยาธภิยั ภยัเพราะ
ความเจบ็ไข ้ (๔) มรณภยั ภยัเพราะความตาย   (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๙/
๑๘๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่คาํวา่ ญายธรรมอนัประเสรฐิ หมายถงึปฏจิจสมปุบาท
และอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๔๑/๘๓)  

ภยสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยภยัภายนอก  (สตูรที ่ ๒)  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เมือ่ใด  ภยัเวร  ๕  ของพระอรยิ
สาวกสงบแลว้  เมือ่นัน้  พระอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่โสดา
ปัตตผิล  ๔  ยอ่มสามารถทีจ่ะกล่าวไดว้า่  เราไมม่ทีุคต ิ  เป็นพระโสดาบนั  จะ
ตรสัรูใ้นภายหน้าไดอ้ยา่งแน่นอน หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาค ตรสัวา่ ภยั
ภายนอก ๔ คอื (๑) อคัคภียั ภยัจากไฟ (๒) อุทกภยั ภยัจากน้ํา  (๓) ราชภยั 
ภยัจากพระราชา (๔) โจรภยั ภยัจากโจร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๐/๑๘๑) 

ภยนัตราย:       ภยัและอนัตราย,อนัตรายทีน่่ากลวั เช่น อคัคภียั ภยัทีเ่กดิจากไฟ อุทกภยั คอื 
ภยัทีเ่กดิจากน้ํา วาตภยั ภยัทีเ่กดิจากลม (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๕๔/๔๓๑) 

ภยาคติ :          ความลําเอยีงเพราะกลวั คําว่า อคต ิแปลว่า ไม่เดนิ, ไม่ไป หมายความว่า ไม่
ควรเดนิ ไม่ควรไป หรอืไม่ควรประพฤต ิอคต ิศพัทน้ี์ตรงกบัภาษาไทยว่า ความ
ลําเอยีง, ความไม่เที่ยงธรรม, ความไม่ยุตธิรรม  ความลําเอยีงเพราะความกลวั 
เป็นหลกัธรรมขอ้หน่ึง ในอคต ิ๔  อย่าง ตวัอย่างเชน่ บุคคลทีเ่ป็นผูใ้หญ่มหีน้าที่
เกี่ยวขอ้งในการปกครองบงัคบับญัชาบุคคลอื่นดว้ย หากมคีวามลําเอยีง (อคต)ิ 
ก็จะทําให้สูญเสียความยุติธรรมขาดความอบอุ่น ขาดความมัน่ใจของคนที่
เกี่ยวขอ้งเป็นผูน้้อย เป็นผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชาของบุคคลเหล่านัน้  (ท.ีปา. (ไทย) 
๑๑/๒๔๖/๒๐๑, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๘, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐ /๔๗/๙๐, องฺ.
จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๑๗/๒๙, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๑๙/๓๐, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙ /
๓๕/๑๓๐, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙ /๘๐/๒๓๘, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙ /๙๖/๒๙๖, ขุ.ม. (ไทย) 
๒๙ /๑๔๗/๒๙๓, ข.ุม. (ไทย) ๒๙ /๑๔๘/๓๙๔) 

ภรตฤๅษี:          ดาบสผูบ้าํเพญ็พรตประพฤตพิรหมจรรย ์ ออก 



 

๓๗๒๑ 
 

 

                      บวชบําเพญ็ตบะ ไดอ้ภญิญา ๕ สมาบตั ิ๘ สามารถไปทางอากาศได ้เป็นหนึ่ง
ในจํานวนฤๅษทีัง้หลาย  คอื   ยานหนฤๅษ ี  โสมยาคฤๅษ ี มโนชวฤๅษ ีสมุทท
ฤๅษี มาฆฤๅษี กาลปุรกัขติฤๅษี องัคีรสฤๅษี  กสัสปฤๅษี  กีสวจัฉฤๅษี และ
อกตัตฤิๅษ ีทีไ่ดอ้อกบวชบําเพญ็พรต จนล่วงพน้กามาวจรภพไดแ้ลว้ บงัเกดิใน
พรหมโลกดว้ยการประพฤตพิรหมจรรย ์(ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๔๓๔/๔๒๘)  

ภรต , นายพราน :  ชาวแควน้พาหกิะ,  พราน หมายถงึ ผูล้่า, นักล่า คอื ผูห้ากนิในทางจบัสตัว์
หรอืยงิสตัว์  ตัวอย่างเช่น นายพรานฝีมอืดีนําทางให้นักล่าสตัว์ในป่า (ขุ.ชา. 
(ไทย) ๒๗/๑๕/๒๘๗)   

ภรรยา, ภรรยาเก่า: เมยี หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย คู่กบั สาม ี(ส. ภารฺยา) ภรรยาเก่า  น. 
หมายถงึ อดตีเมยี, เมยีเก่า, หญงิทีเ่คยเป็นคู่ครองของชายหรอืเคยแต่งงานกบั
ชายนัน้มาแล้วแต่เลกิรากนัไป  (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๓/๑๒, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๑๔/๑๒, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๗๔/๒๙๗, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๔๙/๑๖๖, ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๓๕๖/๔๓๘, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๐/๓๕๘, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๔/๑๓, สํ.ส. 
(ไทย) ๑๕/๑๙/๑๗, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๓, ขุ.ว.ิ (ไทย) ๒๖/๖๒๑/๖๘, 
ข.ุว.ิ (ไทย) ๒๖/๘๙๙/๑๐๗)   

ภรรยาเทวดา:   ภรรยาทีง่ดเวน้จากการฆ่าสตัว ์จากการลกัทรพัย ์จากการประพฤตผิดิในกาม 
จากการพูดเทจ็ จากการพูดส่อเสยีด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพ้อเจ้อ 
ไม่มีความละโมบ ไม่มีพยาบาท มีความเห็นชอบ มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจ
ปราศจากมลทนิคอืความตระหน่ี รูค้วามประสงคข์องผูข้อ ไม่ด่าไม่บรภิาษสมณ
พราหมณ์ อยูค่รองเรอืน  ภรรยานัน้ชือ่ว่าภรรยาเทวดา  (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /
๕๓/๘๘)  

ภรรยาผี:          ภรรยาเป็นที่ชอบฆ่าสตัว์ ลกัทรพัย์ ประพฤตผิดิในกาม พูดเทจ็ พูดส่อเสยีด 
พูดคําหยาบ พูดเพอ้เจ้อ มคีวามละโมบ มจีติพยาบาท มคีวามเหน็ผดิ เป็นคน
ทุศลี มบีาปธรรม มใีจอนัมลทนิ คอืความตระหนี่ครอบงํา ด่าและบรภิาษสมณ
พราหมณ์ อยู่ครองเรอืน  ภรรยานัน้ชื่อว่าภรรยาผ ี(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๕๓/
๘๘) 

 ภรรยาผ ู้เว้นจากระด  ู:  ภรรยาทีอ่ยู่ในวยัหมดประจําดอืน (ขุ.สุ.อ. (ไทย) ๒/๒๙๔/๑๕๒, ขุ.สุ. 
(ไทย) ๒๕/๒๙๔/๕๖๘) 

ภรรยาสินไถ่:     หญงิทีช่ายใชท้รพัยซ์ื้อมาเพื่ออยู่ร่วมกนั (ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๓๐๔/๓๔๖, ข.ุชา. 
(ไทย) ๒๗/๕๖/๓๖๓)  
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ภรรยาโหร :    ภรรยาของโหรคนหนึ่ง เมือ่สามยีงัมชีวีติ เรยีกขานกนัวา่ “คณก”ี พอสามตีายถูก
เรยีกว่า  “ปุราณคณก”ี  หญิงหมา้ยผูเ้คยเป็นภรรยาโหร (ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๒๙๗/
๔๓, ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๙๗/๓๓๘-๓๔๑, ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๙๘/๓๔๑)    

ภรณัฑุกาลามสูตร : พระสตูรว่าดว้ยภรณัฑุดาบสกาลามโคตร พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิจาก
แควน้โกศลไปถงึกรุงกบลิพสัดุ ์เจา้มหานามศากยะไดท้ราบขา่วว่า พระผูม้พีระ
ภาคเสดจ็ถงึกรุงกบลิพสัดุโ์ดยลําดบัแลว้เขา้เฝ้า พระผูม้พีระภาคใหเ้จา้มหานาม
ศากยะพจิารณาดูสถานทีส่าํหรบัพกัสกัคนืหนึ่ง เมื่อเจา้ศากยมหานามะเทีย่วหา
สถานที่พกัจนทัว่กรุงกบิลพสัดุ์ ก็ไม่เห็นสถานที่เหมาะสมสําหรบัพระผู้มพีระ
ภาค จงึเขา้ไปหาภรณัฑุดาบส กาลามโคตร ผูเ้ป็นเพื่อนพรหมจารเีก่าของพระผู้
มพีระภาค แลว้ขอทีพ่กั เมื่อดาบสนัน้อนุญาต จงึกราบทลูนิมนตใ์หไ้ปประทบั ณ 
อาศรมของดาบสนัน้แลว้เสดจ็กลบั รุง่ขึน้ ตรสักบัเจา้มหานามศากยะว่า  ศาสดา 
๓ จําพวก คอื (๑) ศาสดาบางท่านบญัญตักิารกําหนดรูก้าม แต่ไม่บญัญตักิารรู้
รูป และเวทนา (๒) ศาสดาบางท่านบัญญัติการกําหนดรู้กามและรูป แต่ไม่
บญัญัติการกําหนดรู้เวทนา (๓) ศาสดาบางท่านบญัญัติการกําหนดรู้กาม รูป 
เวทนา แล้วตรสัถามเจ้ามหานามศากยะถงึจุดมุ่งหมายของศาสดา ๓ จําพวก
เป็นอย่างเดยีวกนั หรอืต่างกนั เมื่อพระผูม้พีระภาคตรสัเช่นนัน้แลว้ ดาบสนัน้จงึ
บอกให้เจ้ามหานามศากยะตอบว่า เป็นอย่างเดยีวกนั ต่อจากนัน้ พระผู้มพีระ
ภาคตรสักบัเจ้ามหานามศากยะว่า ต่างกนั แม้ครัง้ที่ ๒ ครัง้ที่ ๓ ก็โต้ตอบกนั
อย่างนี้เหมอืนกนั เมื่อจบการโต้ตอบวาทะแล้ว ทําให้ภรณัฑุดาบสรูส้กึว่าเสยี
หน้ามาก จงึได้หนีไปจากกรุงกบิลพสัดุ์แล้ว ไม่หวนกลบัมาอีกเลย  (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๒๗/๓๗๔)ภรณัฑุดาบสกาลามโคตร : ดาบสที่เคยเป็นเพื่อน
พรหมจารเีก่าผูร้่วมประพฤตพิรหมจรรย์  ในสมยัอาฬารดาบสกาลามโคตร ได้
ฟังธรรมที่พระผูม้พีระภาคตรสักบัเจา้มหานามศากยะเรื่องศาสดา ๓ จําพวกมี
ปรากฏอยู่ในโลก (วิ.ติก.อ. (ไทย) ๒/๑๒๗/๓๖๑, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๗/
๓๗๔)     

ภริยา : เมยี, ภรรยา (ข.ุจรยิา. (ไทย) ๓๓/๙๖/๗๗๐)   
ภริยาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภรรยา ตอนเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสก ถอืบาตร

จวีร เสดจ็เขา้ไปยงันิเวศน์ของอนาถบณิฑกิคหบด ี ประทบันัง่บนพทุธอาสน์ทีปู่
ลาดไวแ้ลว้ ในนิเวศน์นัน้มเีหล่ามนุษยส์ง่เสยีงดงัอือ้องึ พระผูม้พีระภาคจงึตรสั
ถามอนาถบณิฑกิคหบดวีา่ เพราะเหตไุร เหล่ามนุษยใ์นนิเวศน์ของทา่นจงึสง่
เสยีงดงัอือ้องึ เหมอืนชาวประมงแยง่ปลากนั เมือ่ไดร้บัคาํกราบทลูวา่ นาง
สชุาดาน้ีขา้พระองคนํ์ามาจากตระกลูมัง่คัง่ เป็นสะใภใ้นเรอืน นางไมเ่ชือ่ฟังแม่
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ผวัพอ่ผวัสาม ี แมแ้ต่พระผูม้พีระภาคนางกไ็มส่กัการะไมเ่คารพไมน่บัถอืไมบ่ชูา 
จงึไดร้บัสัง่เรยีกนางสชุาดานัน้มาตรสักบัเธอวา่ ภรรยา ๗ จาํพวก คอื (๑) 
ภรรยาดุจเพชฌฆาต (๒) ภรรยาดุจนางโจร (๓) ภรรยาดุจนายหญงิ (๔) ภรรยา
ดุจมารดา (๕) ภรรยาดุจพีส่าว น้องสาว (๖) ภรรยาดุจเพือ่น(๗) ภรรยาดุจทาส ี
แลว้ตรสัถามนางสชุาดาวา่ ในภรรยา ๗ จาํพวกนัน้ เธอเป็นภรรยาจาํพวกไหน 
เมือ่นางกราบทลูวา่ หมอ่มฉนัไมเ่ขา้ใจความหมายของพระภาษติทีท่รงแสดงไว้
โดยยอ่ ขอพระองคโ์ปรดแสดงความหมายโดยวธิทีีห่มอ่มฉนัจะเขา้ใจไดอ้ยา่ง
พสิดารเถดิ จงึทรงอธบิายภรรยา ๗ ดงันี้ (๑) ภรรยาดุจเพชฌฆาต หมายถงึ
ภรรยาผูค้ดิประทุษรา้ย ดหูมิน่สาม ียนิดตี่อชายอื่น พยายามฆา่สาม ี(๒) ภรรยา
ดุจนางโจร หมายถงึ ภรรยาผูมุ้ง่จะยกัยอกทรพัยแ์มม้จีาํนวนน้อยทีส่ามี
ประกอบพานชิกรรมและกสกิรรมไดม้า (๓) ภรรยาดุจนายหญงิ หมายถงึภรรยา
ผูเ้กยีจครา้น กนิจุ ดุรา้ย ขม่ขีส่ามผีูข้ยนัหมัน่เพยีร (๔) ภรรยาดุจมารดา 
หมายถงึ ภรรยาผูเ้กือ้กลู คอยทะนุถนอมสามทีุกเมือ่ เหมอืนมารดาคอยทะนุ
ถนอมบุตร รกัษาทรพัยท์ีส่ามหีามาไดไ้ว ้ (๕) ภรรยาดุจพีส่าว น้องสาว 
หมายถงึภรรยาผูม้คีวามเคารพในสาม ี มใีจละอายต่อบาป ประพฤตคิลอ้ยตาม
สาม ี(๖)ภรรยาดุจเพือ่น หมายถงึภรรยาผูเ้หน็สามแีลว้ชืน่ชมยนิด ีเหมอืนเพือ่น
เหน็เพือ่นผูจ้ากไปนานแลว้กลบัมา เป็นหญงิมตีระกลู มศีลี มวีตัรปฏบิตัติ่อสาม ี
(๗) ภรรยาดุจทาส ีหมายถงึภรรยาผูถ้กูสามขีูจ่ะฆา่ จะเฆีย่นต ี กไ็มโ่กรธ สงบ
เสงีย่ม ไมค่ดิขุน่เหมายถงึสาม ีอดทนได ้ประพฤตคิลอ้ยตามอาํนาจสาม ี แลว้
ตรสัอกีวา่ ภรรยา ๓ จาํพวกแรก เมือ่ตายไป ย่อมไปสูน่รก สว่นภรรยา ๔ จาํพวก
หลงั เมือ่ตายไป ยอ่มไปสูส่คุตโิลกสวรรค ์และตรสัถามนางสชุาดาวา่ ในภรรยา ๗ 
นัน้ เธอจะเป็นภรรยาจาํพวกไหน นางสชุาดากราบทลูวา่ ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไป ขอ
พระผูม้พีระภาคโปรดทรงจาํหม่อมฉนัไวว้า่ เป็นภรรยาดุจทาส ี (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๖๓/๑๒๒) 

ภรกุจัฉา, ท่านํ้า:  ท่าน้ําสาํหรบัจอดเทยีบเรอืขนส่งสนิคา้ของพวกพอ่คา้ในสมยัโบราณ หรอืเรอื
ที่ใชส้ญัจรไปมา,  ท่าน้ํา  น. ท่าที่อยู่รมิน้ําสําหรบัใชเ้ป็นที่ขึน้ลง (ขุ.ชา. (ไทย) 
๒๗/๕๗/๒๐๙, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๙/๓๗๒, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๑๑/๓๗๒, ขุ.
ชา. (ไทย) ๒๗/๑๑๓/๓๗๒, ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๑๑๕/๓๗๒) 

ภวเนตติส ูตร : พระสตูรวา่ดว้ยกเิลสเป็นเหตุนําไปสูภ่พ ทา่นพระราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ ทีพ่ระองคต์รสัวา่กเิลสเป็น
เหตุนําไปสูภ่พนัน้เป็นอยา่งไร  ความดบักเิลสนัน้เป็นอยา่งไร  พระผูม้พีระภาค
ตรสัตอบวา่  ความพอใจ  ความกําหนดั  ความเพลดิเพลนิ  ความทะยานอยาก  



 

๓๗๒๔ 
 

 

อุบาย  และความยดึมัน่อนัเป็นเหตุใหใ้จเขา้ไปตัง้มัน่ถอืมัน่และนอนเนื่องในขนัธ ์ 
๕  ชื่อว่า  กเิลสเป็นเหตนํุาไปสูภ่พ  เพราะดบักเิลสเหล่านัน้ได ้ จงึจดัวา่เป็น
ความดบักเิลสเป็นเหตุนําไปสูภ่พ  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๖๒/๒๕๕) 

ภวปัญหาสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งภพ ชมัพขุาทกปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระสารี
บุตรผูอ้ยู ่ ณ  หมูบ่า้นนาลกคาม  แควน้มคธแลว้ถามวา่  ภพมเีทา่ไร 
 ทา่นพระสารบีุตรตอบวา่ ภพม ี  ๓  ประการคอื (๑) กามภพ(ภพทีเ่ป็น
กามาวจร) (๒) รปูภพ(ภพทีเ่ป็นรปูาวจร) (๓) อรูปภพ(ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร)  
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่นิพพานปัญหาสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๒๖/๓๔๔) 

ภววิภวทิฏฐินิทเทส : แสดงภววภิวทฏิฐ ิ นิทเทสอธบิายอุทเทสที ่ ๑๕-๑๖ คอื ภวทฏิฐแิละวิ
ภวทฏิฐโิดยวธิปีุจฉาและวสิชันา ดงันี้ 

  พระสารบีุตรเถระประมวลทฏิฐทิี ่ ๑-๑๔ ในอุทเทส ๑๖ มาจาํแนกเป็น
ภวทฏิฐแิละวภิวทฏิฐใินนิทเทสที ่ ๑๕ และที ่ ๑๖ น้ี คาํวา่ ภวทฏิฐ ิ หมายถงึ 
ความยดึมัน่ ดว้ยการตดิอยู ่และคาํวา่ วภิวทฏิฐ ิหมายถงึ ความยดึมัน่ดว้ยการ
แล่นเลยไป เนื่องจากนิทเทสทัง้สองนี้มคีวามสมัพนัธก์นัดงักล่าว ทา่นจงึนํามา
วสิชันาไวร้วมกนั เชน่ 

  อุทเทสที ่๑  
  คาํปุจฉาวา่ “อสัสาททฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๓๕ ประการ เป็น 

ภวทฏิฐเิทา่ไร เป็นวภิวทฏิฐเิทา่ไร” 
  คาํวสิชันาวา่ “เป็นทัง้ภวทฏิฐแิละวภิวทฏิฐ”ิ 
  อุทเทสที ่๒ 
  คาํปุจฉาวา่ “อตัตานุทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๒๐ ประการ เป็น 

ภวทฏิฐเิทา่ไร เป็นวภิวทฏิฐเิทา่ไร” 
  คาํวสิชันาวา่ “เป็นภวทฏิฐ ิ๑๕ เป็นวภิวทฏิฐ ิ๕” 
      ฯลฯ 
  อุทเทสที ่๑๔  
  คาํปุจฉาวา่ “โลกวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๘ ประการ 

เป็นภวทฏิฐเิทา่ไร เป็นวภิวทฏิฐเิทา่ไร” 
  คาํวสิชันาวา่ “เป็นทัง้ภวทฏิฐแิละวภิวทฏิฐ”ิ 
  ทา่นสรุปวา่ ทฏิฐทิัง้หมดเป็นอตัตานุทฏิฐ ิ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ เป็นสกักายทฏิฐ ิ

เป็นอนัตคัคาหกิทฏิฐ ิเป็นสญัโญชนิกาทฏิฐ ิเป็นอตัตวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐ ิ



 

๓๗๒๕ 
 

 

  ลาํดบัต่อไป ท่านนําพระพทุธพจน์ทีเ่ป็นสว่นประกอบของภวทฏิฐแิละวิ
ภวทฏิฐมิาตัง้เป็นบทมาตกิา ดงันี้ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เทวดาและมนุษยผ์ูถู้กทฏิฐ ิ ๒ ประการนี้กลุม้รุมแลว้ พวก
หน่ึงตดิอยู ่พวกหน่ึงแล่นเลยไป สว่นผูม้จีกัษุ(ปัญญาจกัข)ุ ยอ่มเหน็” 

  จากนัน้ ทา่นนําคาํในมาตกิามาอธบิายโดยวธิปีุจฉาและวสิชันา มใีจความวา่ 
  ๑. พวกเทวดาและมนุษยท์ีต่ดิอยู ่ ไดแ้ก่ เทวดาและมนุษยผ์ูช้อบภพ ยนิด ี

ในภพ บนัเทงิอยูใ่นภพ เป็นผูม้จีติแล่นเลยไป ไมเ่ลื่อมใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน้่อมไปใน
ธรรมทีพ่ระองคท์รงแสดงเพือ่ความดบัภพ  

  ๒. พวกเทวดาและมนุษยท์ีแ่ลน่เลยไป ไดแ้ก่ เทวดาและมนุษยพ์วกหนึ่ง 
อดึอดั ระอา รงัเกยีจภพ อยากใหภ้พขาดสญู ไมต่อ้งการเกดิอกี  

  ๓. พวกทีม่ปัีญญาจกัข ุ ไดแ้ก่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้เหน็ทุกขโ์ดยความ
เป็นทุกข ์แลว้ปฏบิตัเิพือ่ความเบื่อหน่าย คลายกาํหนดั ดบัทุกข ์ 

  ลาํดบัต่อไป ทา่นตัง้บทมาตกิาวา่ “บุคคล ๓ จาํพวก มทีฏิฐวิบิตั ิบุคคล ๓ 
จาํพวก มทีฏิฐสิมบตั”ิ แลว้นําคาํในบทมาตกิามาอธบิายโดยวธิปีุจฉาและวสิชันา
ตาม ลําดบั มใีจความวา่ 

  ๑. บุคคลผูม้ทีฏิฐวิบิตั ิ๓ จาํพวก คอื (๑) เดยีรถยี ์ (๒) สาวกของเดยีรถยี ์
(๓) บุคคลผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

  ๒. บุคคลผูม้ทีฏิฐสิมบตั ิ๓ จาํพวก คอื (๑) พระตถาคต (๒) สาวกของ พระ
ตถาคต (๓) บุคคลผูเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  ลาํดบัต่อไป ทา่นตัง้บทมาตกิาวา่ “ทฏิฐวิบิตั ิ ๓ ประการ ทฏิฐสิมบตั ิ ๓ 
ประการ” แลว้นําคาํในบทมาตกิามาอธบิายโดยวธิปีุจฉาและวสิชันาตามลาํดบั มี
ใจความวา่ 

  ๑. ทฏิฐวิบิตั ิ๓ ประการ คอื (๑) ทฏิฐวิบิตัวิา่ “นัน่ของเรา” (๒) ทฏิฐวิบิตั ิ
วา่ “เราเป็นนัน่” (๓) ทฏิฐวิบิตัวิา่ “นัน่เป็นอตัตาของเรา” 

  ๒. ทฏิฐสิมบตั ิ๓ ประการ มนียัตรงกนัขา้มกบัทฏิฐวิบิตั ิ
  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําทฏิฐวิบิตั ิ๓ ประการขา้งตน้มาตัง้เป็นคาํปุจฉาวา่แตล่ะ

ประการเป็นทฏิฐอิะไร เป็นทฏิฐเิทา่ไร และทฏิฐเิหล่านัน้ยดึถอืสว่นสดุอนัไหน
แลว้วสิชันาแต่ละประการมใีจความวา่  

  ๑. การถอืวา่ “นัน่ของเรา” จดัเป็นปุพพนัตานุทฏิฐ ิ เป็นทฏิฐ ิ๑๘ ประการ 
และทฏิฐเิหล่านัน้ตามถอืขนัธส์ว่นอดตี 

  ๒. การถอืวา่ “เราเป็นนัน่” จดัเป็นอปรนัตานุทฏิฐ ิ เป็นทฏิฐ ิ ๔๔ ประการ 
และทฏิฐเิหล่านัน้ตามถอืขนัธส์ว่นอนาคต 



 

๓๗๒๖ 
 

 

  ๓. อตัตานุทฏิฐมิวีตัถุ ๒๐ วา่ “นัน่เป็นอตัตาของเรา” จดัเป็นสกักายทฏิฐมิี
วตัถุ ๒๐ เป็นทฏิฐ ิ ๖๒ ประการ มสีกักายทฏิฐเิป็นประธาน และทฏิฐเิหล่านัน้ 
ตามถอืขนัธส์ว่นอดตีและสว่นอนาคต 

  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําพระพุทธพจน์ทีเ่ป็นสว่นประกอบของบุคคลผูส้มบรูณ์
ดว้ยทฏิฐ ิมาตัง้เป็นบทมาตกิา ดงันี้  

  “ภกิษุทัง้หลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงเป็นผูม้คีวามเชื่อมัน่ในเรา บุคคล
เหล่านัน้ทัง้หมดเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ บุคคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐเิหล่านัน้ ๕ 
จาํพวกสาํเรจ็ในโลกนี้ ๕ จาํพวกละโลกนี้ไปแลว้จงึสาํเรจ็” 

  จากนัน้ทา่นนําคาํในบทมาตกิามาอธบิายโดยวธิปีุจฉาและวสิชันา มใีจความ
วา่ 

  คาํว่า “บคุคล ๕ จาํพวกผูส้าํเรจ็ในโลกนี้” ไดแ้ก ่ (๑) สตัตกัขตัตุปรม
โสดาบนั (๒) โกลงัโกลโสดาบนั (๓) เอกพชีโีสดาบนั (๔) พระสกทาคาม ี (๕) 
พระอรหนัตใ์นปัจจุบนั(ในอตัภาพนี้) 

  คาํว่า “บคุคล ๕ จาํพวกผูล้ะโลกน้ีแลว้จงึสาํเรจ็” ไดแ้ก่ (๑) อนัตรา- ปรนิิพ
พายอีนาคามบีุคคล (๒) อุปหจัจปรนิิพพายอีนาคามบีุคคล (๓) อสงัขาร- ปรนิิพ
พายอีนาคามบีุคคล (๔) สสงัขารปรนิิพพายอีนาคามบีุคคล (๕) อุทธงัโสโต- อก
นิฏฐคามอีนาคามบีุคคล 

  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําพระพทุธพจน์ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั แต่ปรบัเปลีย่น
สาํนวนเลก็น้อยมาตัง้เป็นบทมาตกิาวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึง 
เป็นผูม้คีวามเลื่อมใสไมค่ลอนแคลน ในเรา บุคคลเหล่านัน้ทัง้หมดเป็นพระ
โสดาบนั ในจาํนวนนัน้ พระโสดาบนั ๕ จาํพวกสาํเรจ็ในโลกน้ี อกี ๕ จาํพวกละ
โลกน้ีไปแลว้จงึสาํเรจ็” จากนัน้ทา่นนําคาํในบทมาตกิามาอธบิายโดยวธิปุีจฉา
และวสิชันา มใีจความเหมอืนทีแ่สดงไวข้า้งตน้นัน้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๘/๒๒๕) 

ภวสตูร   : มชีือ่สตูรเหมอืนกนั ๒ สตูรและแปลความหมายต่างกนั คอื 
 1.ภวสตูร พระสตูรวา่ดว้ยภพ  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภพม ี 

๓  ภพ  คอื  (๑) กามภพ  ภพทีเ่ป็นกามาวจร  (๒)  รปูภพ ภพทีเ่ป็นรปูาวจร  
(๓)  อรปูภพ  ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร  พรอ้มกบัทรงยํ้าวา่  เธอทัง้หลายพงึเจรญิ
อรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่  เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป  เพือ่ละภพเหล่านัน้ 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๖๔/๙๕) 

 2.ภวสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยภพและสกิขา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุควรละภพ 
๓ คอื (๑) กามภพ ภพทีเ่ป็นกามาวจร (๒) รปูภพ ภพทีเ่ป็นรปูาวจร (๓) อรปู
ภพ ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร แลว้ตรสัวา่ ภกิษุควรศกึษาในสกิขา ๓ คอื (๑) อธศิลี



 

๓๗๒๗ 
 

 

สกิขา สกิขาคอืศลีอนัยิง่(๒) อธจิติตสกิขา สกิขาคอืจติอนัยิง่ (๓) อธปัิญญา
สกิขา สกิขาคอืปัญญาอนัยิง่ เมือ่ภกิษุละภพ ๓ และศกึษาสกิขา ๓ ได ้ชือ่วา่ตดั
ตณัหาได ้ ถอนสงัโยชน์ได ้ ทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ดแ้ลว้ เพราะละมานะไดโ้ดยชอบ  
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๕/๖๒๖) 

ภวสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุเกดิแห่งภพ  (สตูรที ่ ๑)  พระอานนทเ์ขา้เฝ้าพระผูม้ี
พระภาคถงึทีป่ระทบั ทลูถามวา่ สาเหตทุีท่าํใหเ้กดิมภีพวา่มไีดอ้ยา่งไร พระผูม้ี
พระภาคตรสัถามวา่ ถา้กรรมทีจ่ะใหผ้ลในกามธาตุ รปูธาตุ และอรปูธาตุ จกัไมม่ี
แลว้ กามภพ รปูภพ และอรปูภพ จะพงึปรากฏไดห้รอื ไดฟั้งคาํกราบทลูวา่ ไม่
พงึปรากฏ จงึตรสัวา่ เพราะเหตุน้ี กรรมชือ่วา่เป็นไรน่า วญิญาณชือ่วา่เป็นพชื 
ตณัหาชือ่วา่เป็นยางเหนียว วญิญาณดาํรงอยู่ไดเ้พราะธาตุอยา่งหยาบ อยา่ง
กลาง อยา่งประณีตของเหล่าสตัว ์ ทีม่อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ มตีณัหาเป็น
เครือ่งผกูใจ การเกดิในภพใหม ่จงึมตี่อไปอกี  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๗/๓๐๐) 

ภวสตูร (ทตุิย) : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุเกดิแห่งภพ  (สตูรที ่๒) พระอานนทท์ลูถามวา่ สาเหตุที่
ทาํใหเ้กดิมภีพวา่มไีดอ้ยา่งไร พระผูม้พีระภาคตรสัถาม และทรงตอบเหมอืน
ปฐมภวสตูร แต่มคีวามหมายแปลกกนั คอืกรรมชือ่วา่เป็นไรน่า วญิญาณชือ่วา่
เป็นพชื ตณัหาชือ่วา่เป็นยางเหนียว เจตนาแน่วแน่ ความปรารถนาดาํรงอยูไ่ด้
เพราะธาตุอย่างหยาบ อยา่งกลาง อยา่งประณีตของสตัวท์ีม่อีวชิชาเป็นเครือ่ง
ปิดกัน้ มตีณัหาเป็นเครือ่งผกูใจ การเกดิในภพใหมจ่งึมตี่อไปอกี  (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๗๘/๓๐๑) 

ภเวสีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภเวสอุีบาสก พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้โกศลพรอ้ม
ดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ เมือ่เสดจ็ถงึป่าสาละใหญ่แห่งหนึ่ง ทรงทาํการแยม้ เมื่อ
พระอานนทก์ราบทลูถามถงึสาเหตุ ตรสัวา่ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ณ สถานทีน้ี่ไดม้ี
เมอืงมัง่คัง่ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กสัสปะอยูใ่นพระนครนัน้ และมภีเวสี
อุบาสกไม่บาํเพญ็ศลีใหบ้รบิรูณ์ และชกัชวนอุบาสก ๕๐๐ คน ใหป้ฏบิตัเิหมอืนตน 
ต่อมา ภเวสอุีบาสกคดิวา่ การทีต่นกบัอุบาสกผูเ้ป็นบรวิาร ๕๐๐ คนมธีรรม
เทา่ๆกนัไมส่มควรเลย จงึบอกอบุาสกผูเ้ป็นบรวิารวา่ จะบาํเพญ็ศลีใหบ้รบิรูณ์ 
เมือ่บรวิารรูเ้ขา้กป็ฏบิตัติาม ต่อมา ภเวสอุีบาสกไดบ้าํเพญ็ธรรมสงูยิง่ๆ ขึน้ไป
ตามลาํดบั และบรวิารกป็ฏบิตัติามทุกครัง้ ในทีส่ดุ ประพฤตพิรหมจรรย ์ บรโิภค
มือ้เดยีว บวชในสาํนกัของพระกสัสปพทุธเจา้ จนไดบ้รรลุอรหตัตผลในทีส่ดุ แลว้
ตรสัวา่ ภกิษุ ๕๐๐ รปูเหล่านัน้ มภีเวสภีกิษุเป็นประมขุ พยามบาํเพญ็ธรรมทีส่งู ๆ 
ขึน้ไป ประณีตขึน้ไป ไดท้าํใหแ้จง้ซึง่วมิตุตอินัยอดเยีย่ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๘๐/๓๐๔) 



 

๓๗๒๘ 
 

 

ภคัคชาดก :   ชาดกว่าดว้ยบดิาพระโพธสิตัวช์ื่อภคัคะมเีน้ือความอธบิายไวว้่า บุตรพราหมณ์
โพธสิตัวช์่วยบดิาชื่อภคัคะใหพ้น้จากการถูกยกัษ์จบักนิโดยการกล่าวใหพ้รบดิา
ใหม้อีายุยนืในเวลาทีบ่ดิาจาม และในเวลาทีย่กัษ์จะกนิบุตรบดิากไ็ดก้ล่าวใหพ้ร
ให้มอีายุยนืเช่นกนั ทําให้ยกัษ์ไม่สามารถจบัคนทัง้สองกนิได้ พระโพธสิตัว์ได้
แสดงให้ยกัษ์เห็นโทษของการทําปาณาตบิาตทําให้ต้องมาเกดิเป็นยกัษ์เช่นนี้  
และทรมานโดยการขู่ใหก้ลวัภยัในนรก และใหต้ัง้อยู่ในศลี ๕ ตัง้แต่นัน้มา การ
กล่าวคําอวยพรเป็นการตัง้ความปรารถนาดตี่อกนั ถือเป็นคําไพเราะ  เป็นวจี
สจุรติ บณัฑติชนจงึนิยมปฏบิตั ิ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๙/๖๔) 

ภงัคานุปัสสนาญาณนิทเทส : แสดงภงัคานุปัสสนาญาณ  อธบิายอุทเทสที ่๗ ของญาณกถาที่
ยกมาตัง้เป็นคาํปุจฉา ดงันี้  

  ทา่นพระสารบีุตรนําธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ในสตุมย
ญาณที ่ ๑ ตอนที ่ ๒ ชุดที ่ ๑ หมวดที ่ ๒-๑๒) มาจาํแนกภงัคานุปัสสนาญาณ 
รวม ๒๐๑ รอบ แต่ละรอบมรีปูแบบเหมอืนกนั ต่างกนัแต่องคธ์รรมเทา่นัน้ เชน่ 

  รอบที ่๑ รปูแบบหลกั แบ่งเป็น ๒ ตอน คอื 
  ตอนที ่๑ องคธ์รรมหลกัที ่๑ คอื จติมรีปูเป็นอารมณ์ 
  จติมรีปูเป็นอารมณ์เกดิขึน้แลว้ยอ่มดบัไป พระโยคาวจรพจิารณาอารมณ์ 

นัน้แลว้ พจิารณาเหน็ความดบัแหง่จตินัน้  
  ตอนที ่ ๒ ทา่นยกคาํวา่ “พจิารณาเหน็” ขา้งตน้มาตัง้เป็นคาํปุจฉาวา่ 

พจิารณาเหน็อยา่งไร ชือ่วา่พจิารณาเหน็ แลว้วสิชันาวา่ 
  พจิารณาเหน็โดยความไมเ่ทีย่ง ไมพ่จิารณาเหน็โดยความเทีย่ง พจิารณา

เหน็ โดยความเป็นทุกข ์ ไมพ่จิารณาเหน็โดยความเป็นสขุ พจิารณาเหน็โดย
ความ เป็นอนตัตา ไมพ่จิารณาเหน็โดยความเป็นอตัตา ยอ่มเบื่อหน่าย ไมย่นิด ี
ย่อมคลายกาํหนดั ไมก่าํหนดั ยอ่มทาํราคะใหด้บั ไมใ่หเ้กดิ ไม่ยดึถอื เมือ่
พจิารณาเหน็โดยความไมเ่ทีย่ง ยอ่มละนิจจสญัญาได ้ เมือ่พจิารณาเหน็โดย
ความเป็นทุกข ์ ยอ่มละสขุสญัญาได ้ เมือ่พจิารณาเหน็โดยความเป็นอนตัตา 
ย่อมละอตัตสญัญาได ้ เมือ่เบื่อหน่าย ยอ่มละนนัทไิด ้ เมือ่คลายกาํหนดั ยอ่มละ 
ราคะได ้ เมือ่ทาํราคะใหด้บั ยอ่มละสมทุยัได ้ เมือ่สละคนื ย่อมละอาทานะได ้
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕๑/๘๒) 

ภณัฑนการกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยโทษแหง่การทาํความบาดหมาง  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุผูท้าํความบาดหมาง ทะเลาะ ววิาท ทาํความอือ้ฉาว ก่ออธกิรณ์ในสงฆ ์
ย่อมไดร้บัโทษ ๕ คอื (๑) ไมบ่รรลุธรรมทีย่งัไมไ่ดบ้รรลุ (๒) เสือ่มจากธรรมทีไ่ด้
บรรลุแลว้ (๓) กติตศิพัทอ์นัชัว่ยอ่มกระฉ่อนไป (๔) หลงลมืสตมิรณภาพ (๕) 



 

๓๗๒๙ 
 

 

หลงัจากมรณภาพแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๒๑๒/๓๕๔) 

ภณัฑนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุเกดิความบาดหมางกนั  มชีือ่สตูรเหมอืนกนั ๒ สตูร แปล
ความหมายเหมอืนกนั ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม  

 1.ภณัฑนสตูร พระสตูรวา่ดว้ยเหตุแหง่ความบาดหมาง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ในทศิทีภ่กิษุเกดิบาดหมางทะเลาะกนัเพราะละธรรม ๓ คอืเนกขมัมวติก 
อพยาบาทวติกและอวหิงิสาวติกและประกอบดว้ยธรรม ๓ คอื กามวติก 
พยาบาทวติก วหิงิสาวติก แมเ้พยีงคดิกไ็มเ่ป็นทีส่าํราญใจ ไมจ่าํเป็นตอ้งพดูถงึ
การไปเยอืน สว่นในทศิทีภ่กิษุพรอ้มเพรยีงกนั ชืน่ชมกนัเป็นเหมอืนน้ํากบั
น้ํานม มองกนัดว้ยนยัน์ตาทีเ่ป่ียมดว้ยความรกั เพราะละธรรม ๓ คอื กามวติก 
พยาบาทวติก และวหิงิสาวติกและประกอบดว้ยธรรม ๓ คอื เนกขมัมวติก 
อพยาบาทวติก และอวหิงิสาวติก แมก้ารไปเยอืนกเ็ป็นทีส่าํราญใจ ไม่
จาํเป็นตอ้งพดูถงึการคดิ  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๒๕/๓๗๑)  

 2.ภณัฑนสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุเกดิความบาดหมางกนั พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี ภกิษุเป็นจาํนวนมากกลบัจาก
บณิฑบาต ภายหลงัฉนัอาหารเสรจ็แลว้ นัง่ประชุมกนั ณ หอฉัน เกดิความ
บาดหมางกนั ทะเลาะกนั ววิาทกนั ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกนัอยู ่ เวลาเยน็ พระ
ผูม้พีระภาคเสดจ็ออกจากทีห่ลกีเรน้(หมายถงึการอยูผู่เ้ดยีวดว้ยผลสมาบตั)ิ เขา้
ไปยงัหอฉนั ประทบันัง่บนพทุธอาสน์ทีป่ลูาดไว ้ ไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ 
เธอทัง้หลายกาํลงัประชุมสนทนากนัดว้ยเรือ่งอะไร เมื่อภกิษุทัง้หลายกราบทลู
เรือ่งนัน้ใหท้รงทราบแลว้ จงึตรสัวา่ การทีเ่ธอทัง้หลายเกดิความบาดหมางกนั 
ทะเลาะกนั ววิาทกนั ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกนัอยูน้ี่ ไมส่มควรเลย พระองคจ์งึ
ทรงแสดงธรรมแก่ภกิษุทัง้หลายว่า สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุใหร้ะลกึถงึกนั) 
ทีท่าํใหเ้ป็นทีร่กั เป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์นั เพือ่ความไมว่วิาท
กนั เพือ่ความสามคัคกีนั เพือ่ความเป็นอนัเดยีวกนั(หมายถงึความเป็นเอกภาพ 
ไมก่่อความแตกแยก) ๑๐ คอื ภกิษุ (๑)  มศีลี สาํรวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์
เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจรมปีกตเิหน็ภยัในโทษแมเ้ลก็น้อย สมาทาน
ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย (๒) เป็นพหสูตู ทรงสตุะสัง่สมสุตะเป็นผูไ้ดฟั้ง
มากซึง่ธรรมทัง้หลายแลว้ทรงจาํไวไ้ด ้คล่องปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ(ิ๓)  
มมีติรด ี มสีหายด ี มเีพือ่นด ี (๔)  เป็นผูว้า่งา่ย อดทน รบัฟังคาํพรํ่าสอนโดย
เคารพ (๕) ขยนั ไมเ่กยีจครา้นในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกนั (๖)เป็นผูใ้ครธ่รรม ฟัง
และแสดงธรรมอนัเป็นทีพ่อใจ มปีราโมทยอ์ยา่งยิง่ในอภธิรรมในอภวินิยั(๗) ปรารภ



 

๓๗๓๐ 
 

 

ความเพยีรเพือ่ละอกุศลธรรม เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ มคีวามเขม้แขง็ มคีวามบาก
บัน่มัน่คง ไมท่อดธุระในกุศลธรรมทัง้หลาย (๘) สนัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต 
เสนาสนะ และเภสชัตามแต่จะได ้ (๙) มสีต ิระลกึถงึสิง่ทีท่าํและคาํทีพ่ดูแมน้านได ้
(๑๐)มปัีญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเหน็ทัง้ความเกดิและความดบัอนัเป็นอรยิะ ชาํ
แรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๕๐/๑๐๖) 

ภตัตาทกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของชา้งตน้กนิจุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชา้งของ
พระราชาซึง่เป็นชา้งกนิจุ ขวางที ่ ขีเ้รีย่ราด พอถอืเป็นเครือ่งหมายไดว้า่ชา้ง 
นบัวา่เป็นชา้งตน้ เพราะประกอบดว้ยองค ์๕ คอื ไมอ่ดทนต่อ (๑) รปู (๒) เสยีง 
(๓) กลิน่ (๔) รส (๕) โผฏฐพัพะ แลว้ตรสัเปรยีบเทยีบภกิษุเป็นผูฉ้นัจุ ขวางที ่
ยํ่ายเีตยีงตัง่ พอถอืเป็นเครือ่งหมายไดว้า่ภกิษุ นบัวา่เป็นภกิษุ เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๕ ดงักล่าวขา้งตน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๘/๒๒๓) 

ภตัตาหารในที่พกัแรม : (อาวสถบณิฑะ), อาหารทีจ่ดัไว ้ณ สถานที่สําหรบัคนเดนิทางไกลมา
แวะพกัอาศยั  ซึง่ไดแ้ก่ ภกิษุ ภกิษุณี คนไข คอืพระภกิษุทีบ่ณิฑบาตไม่กลบัวดั
ฉนัทีพ่กัอาศยัตดิบานประตู  ดงัคาํในมหาวภิงัค ์กล่าวไวว้่า พวกภกิษุฉพัพคัคยี์
ครองอนัตรวาสก  แล้วถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตในกรุงสาวตัถ ี   เมื่อ
ไม่ได้ภัตตาหารจึงได้ไปยงัที่พกัแรม  แล้วฉันภัตตาหารแล้วได้ปรกึษากนัว่า   
พวกเราจะกลบัไปอารามทําไมกนั  พรุ่งนี้กต็้องมาที่น่ีอกี   จงึอยู่ฉันภตัตาหาร
ในทีพ่กัแรมเป็นประจาํ  ทําใหพ้วกเดยีรถยีพ์ากนัจากไป และตําหนิ (ว.ิม.(ไทย) 
๒/๒๐๖/๓๖๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คําว่า ภัตตาหารในที่พักแรม คืออาหารที่ทายกผู้
ตอ้งการบุญจดัไวใ้นทีพ่กัแรมซึง่สรา้งไวม้รี ัว้ลอ้มรอบ  มหีอ้งหลายหอ้งมหีน้ามุข 
ตัง้เตยีงตัง่ไวส้ําหรบัคนเดนิทาง คนไข ้หญิงมคีรรภ์ และบรรพชติ (ว.ิอ.(บาล)ี 
๒/๒๐๓/๓๔๓) 

ภตัตทุเทสก ,์ ภิกษุ : พระผูแ้จกภตัร, ภกิษุทีส่งฆส์มมต ิคอืแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้หน้าทีจ่ดัแจกภตัร,
นิยมเขยีนวา่ ภตัตุเทศก,์ เป็นตําแหน่งหนึ่งในบรรดาเจา้อธกิารแห่งอาหาร, พระ
ทพัพมลัลบุตร มตีาํแหน่งเป็นภตัตุทเทสก ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๓/๔๑๕)   

  ค ําน้ี  มีปรากฏหลายแห่ง เช่น  วิ .จู.(ไทย) ๖/๑๘๙/๓๐๑,๖/๑๙๐/๓๐๑,๖/
๑๙๒/๓๐๔,ว.ิจู.(ไทย) ๗/๓๒๖/๑๕๕,๗/๓๒๙/๑๖๕,๗/๓๖๔/๒๓๐,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๐/๓๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๒/๓๙๙)  

ภตัตทุเทสกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระภตัตทุเทสกะ มชีือ่สตูรเหมอืนกนั ๒ สตูร แปล
ความหมายตา่งกนัเลก็น้อย  และต่างกนัทีอ่งคธ์รรม 



 

๓๗๓๑ 
 

 

 1.ภตัตทุเทสกสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยพระภตัตุทเทสกะ เลวและด ี  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้ตัตุทเทสกะ (หมายถงึพระภกิษุผูท้าํหน้าทีแ่จก
สลากภตั เป็นตน้ หรอืผูท้าํหน้าทีนิ่มนตพ์ระ) ดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูกนําไปฝัง
ไว ้๔ ไดแ้ก่การถงึอคต ิ๔ และตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหพ้ระภตัตุทเทสกะดาํรง
อยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดร้บัเชญิไปประดษิฐานไว ้ ๔ไดแ้ก่การไมถ่งึอคต๔ิ(องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๐/๓๑) 

 2.ภตัตทุเทสกสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุภตัตุทเทสกะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
คุณสมบตัขิองภกิษุทีส่งฆไ์มพ่งึแต่งตัง้ใหเ้ป็นภตัตเุทสกะ(คอืผูแ้จกภตัตาหาร 
หมายถงึภกิษุผูไ้ดร้บัแต่งตัง้จากสงฆใ์หม้หีน้าทีจ่ดัพระรบัภตัตาหาร) ๕ คอื (๑) 
ลาํเอยีงเพราะชอบ (๒) ลาํเอยีงเพราะชงั (๓) ลาํเอยีงเพราะหลง (๔) ลาํเอยีง
เพราะกลวั (๕)ไมรู่จ้กัภตัตาหารทีแ่จกแลว้ และภตัตาหารทีย่งัมไิดแ้จก แลว้ตรสั
วา่ คุณสมบตัขิองภกิษุทีส่งฆพ์งึแต่งตัง้ใหเ้ป็นภตัตเุทสกะ ๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม  
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๒/๓๙๙) 

ภตัร : อาหาร, ของกิน,ของฉัน, อาหารที่รบัประทาน(หรอืฉัน)เป็นมื้อๆ  (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๘๗/๔๘๐) 

ภทัทกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการอยูอ่ยา่งมคีวามตายทีเ่จรญิ พระสารบีุตรกลา่วกบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ภกิษุสาํเรจ็การอยู่อยา่งมคีวามตายทีไ่มเ่จรญิ(หมายถงึความตาย
ของผูห้วาดกลวั) มกีาลกริยิาทีไ่มเ่จรญิ (คอืถอืปฏสินธใินอบาย) คอื ภกิษุผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๖ คอื เป็นผู ้ (๑) ชอบการงาน (หมายถงึงานนวกรรมคอืการ
ก่อสรา้งต่าง ๆ เชน่ การก่อสรา้งวหิารเป็นตน้) (๒) ชอบการพดูคุย (การพดู
เกีย่วกบัเรือ่งผวิพรรณของสตรแีละผวิพรรณของบุรษุเป็นตน้) (๓) ชอบการนอน
หลบั (๔) ชอบการคลุกคลดีว้ยหมู ่ (๕) ชอบการคลกุคลกีบัคฤหสัถ ์ (๖) ชอบ
ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหเ้นิ่นชา้ ภกิษุน้ี เรยีกวา่ ผูย้นิดยีิง่ในสกักายะ(หมายถงึวฏัฏะ๓ 
คอืกเิลสวฏัฏะกมัมวฏัฏะและวปิากวฏัฏะ ทีเ่กีย่วขอ้งอยูใ่นภมู ิ ๓ คอื กามภมู ิ
รปูภมู ิ และอรปูภมู)ิ ไมล่ะสกักายะ เพือ่ทาํทีสุ่ดทุกขโ์ดยชอบ สว่นภกิษุสาํเรจ็
การอยูอ่ยา่งมคีวามตายทีเ่จรญิ มกีาลกริยิาทีเ่จรญิ คอื ภกิษุผูไ้มป่ระกอบดว้ย
ธรรม ๖ ดงัทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ทา่นเรยีกวา่ ผูย้นิดใีนนิพพาน ละสกักายะ เพือ่
ทาํทีส่ดุทุกขโ์ดยชอบ  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๔/๔๓๒) 

 ภทัทกาปิลานี, ภิกษุณี : พระมหาสาวกิาองค์หน่ึง เป็นธดิาพราหมณ์โกสยิโคตร ในสาคลนคร
แห่งมัททรัฐ (คัมภีร์อปทานว่าไว้ชัดดังนี้ )  แต่อรรถกถาอังคุตตรนิกาย 
คลาดเคลื่อนเป็นแคว้นมคธ)  พออายุ ๑๖ ปี ได้สมรสกบัปิปผลมิาณพ (พระ
มหากสัสปะ) ต่อมามีความเบื่อหน่ายในฆราวาส  จงึออกบวชเป็นปรพิาชิกา  



 

๓๗๓๒ 
 

 

เมื่อพระมหาปชาบดผีนวชเป็นภกิษุณีแลว้  นางไดม้าบวชอยู่ในสํานักของพระ
มหาปชาบดี เจรญิวิปัสสนากมัมฏัฐานด้วยความไม่ประสมท ได้บรรลุอรหัต 
ไดร้บัยกย่องว่าเป็นเอตทคัคะในทางปุพเพนิวาสานุสสต ิเรยีกว่า ภทัทกาปิลานี 
บา้ง ภทัทากปิลานี บา้ง  (ว.ิภกฺิขุนี.(ไทย)  ๓/๖๘๗/๓๕,๓/๘๓๘/๑๕๕,๓/๘๔๒/
๑๕๘,๓/๘๔๖/๑๖๑, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๐๙/๔๙๕) 

ภทัทกาปิลานีเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภทัทกาปิลานีเถร ี มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเกดิเป็นภรยิาของวเิทหเศรษฐ ี
กรุงหงสวด ี ไดฟั้งพระธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เกดิ
ความเลื่อมใส และเหน็พระพทุธเจา้ทรงแต่งตัง้ภกิษุณีรปูหน่ึงไวใ้นตาํแหน่งผู้
เลศิกวา่ภกิษุณีทัง้หลาย ผูร้ะลกึชาตไิด ้ ทา่นจงึไดถ้วายทานและปรารถนา
ตาํแหน่งนัน้ ทา่นเกดิร่วมกบัสามขีองทา่นทุกภพทกุชาตมิาและไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในกปัที ่ ๙๑ สมยัพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี ทา่นและสามไีดท้าํบุญรว่มกนั
อกีเป็นอนัมาก จุตจิากชาตนิัน้แลว้เวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่นเทวดาและมนุษย์
เป็นอนัมากโดยมพิรากจากกนั แมบ้างชาตจิะมกีรรมทีเ่ศรา้หมองบา้งกต็าม ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ สามขีองทา่นเกดิเป็นพราหมณ์ชื่อปิปผลายนะ สว่นทา่นเกดิเป็น
ธดิาพราหมณ์ เมือ่แต่งงานกนัแลว้ทัง้คูไ่มป่รารถนาครองเรอืน จงึชวนกนัออก
ผนวช สามขีองทา่นคอืพระมหากสัสปะ สว่นทา่นไดบ้รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ย
คุณวเิศษ และไดร้บัตาํแหน่งผูเ้ลศิกวา่ภกิษุณีทัง้หลายผูร้ะลกึชาต ิ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๒๔๔/๔๘๗) 

ภทัทกาปิลานีเถรีคาถา : ภาษติของพระภทัทกาปิลานีเถร,ีคาถาของพระภทัทกาปิลานีเถร ี
ทา่นพระภทัทกาปิลานีเถรกีล่าวไวว้า่ พระมหากสัสปเถระเป็นบตุร เป็นทายาท
ของพระพทุธเจา้  มจีติตัง้มัน่ดแีลว้   ทา่นระลกึชาตไิด ้ทัง้เหน็สวรรคแ์ละอบาย  
อน่ึง  ทา่นถงึความสิน้ชาต ิ เป็นผูเ้สรจ็กจิแลว้   เพราะรูย้ ิง่ เป็นมนีุ เป็น
พราหมณ์ผูไ้ดว้ชิชา  ๓ ดว้ยวชิชา  ๓  เหล่าน้ี พระภทัทกาปิลานีเถรกีไ็ดว้ชิชา  
๓  เหมอืนพระมหากสัสปะ  ละมจัจุราชได ้ ชนะมารพรอ้มทัง้เสนามารไดแ้ลว้  
ยงัทรงรา่งกายทีม่ใีนภพสดุทา้ยอยู ่ เราทัง้  ๒ เหน็โทษทางโลก แลว้ออกบวช 
ฝึกฝนตน  สิน้อาสวะ เป็นผูเ้ยน็ ดบัสนทิแลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๓/๕๖๖) 

ภทัทชิ, พระ : ท่านเป็นบุตรคนเดยีวของภทัทยิเศรษฐ ีผู้มสีมบตั ิ๘๐ โกฏิ ในภทัทิยนคร  มี
นามว่าภทัทช ิ ทราบว่า อสิรยิสมบตั ิโภคสมบตั ิและบรวิารสมบตัเิป็นต้นของ
ท่าน ได้มีเหมือนของพระโพธิสตัว์ในภพสุดท้าย  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไป
ภทัทิยนคร พรอ้มภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เพื่อจะทรงอนุเคราะห์ภทัทชกิุมาร  ทรง
คอยความแก่กลา้แห่งญาณ  ของภทัทชกุิมาร จงึประทบัอยู่ ณ  ชาตยิาวนั  แม้



 

๓๗๓๓ 
 

 

ภทัทชกิุมาร นัง่อยู่บนประสาทชัน้บน  เปิดสหีบญัชรมองดู เหน็มหาชนเดนิทาง
ไปฟังธรรมในสาํนกัของพระพุทธเจ ้ จงึถาม ไดค้วามวา่ ไปฟังธรรม จงึไดไ้ปฟัง
ธรรมบ้าง พรอ้มด้วยบรวิารเป็นอนัมาก ฟังธรรมแล้ว ทัง้ๆที่ประดบัประดาไป
ดว้ยอาภรณ์ทัง้ปวง  ยงักเิลสทัง้มวล, หลงัจากบรรลุพระอรหตัแลว้ ท่านเคยได้
สนทนากบัพระอานนทท์ี ่โฆสติาราม  กรุงโกสมัพ ีดงัคาํทีพ่ระอานนทถ์ามว่า ◌้
ถามท่านพระภทัทชดิงันี้ว่า ท่านภทัทช ิบรรดาการเหน็ทัง้หลาย  การเหน็ชนิด
ไหนเป็นเลศิ บรรดาการไดย้นิทัง้หลาย การไดย้นิชนิดไหนเป็นเลศิ  บรรดาสุข
ทัง้หลาย สุขชนิดไหนเป็นเลศิบรรดาสญัญาทัง้หลาย สญัญาชนิดไหนเป็นเลศิ  
บรรดาภพทัง้หลาย ภพชนิดไหนเป็นเลศิ ท่านภทัทชติอบว่า ผูม้อีายุ มพีรหมผู้
ยิง่ใหญ่ ไม่มใีครครอบงําได้ เห็นทุกสิง่มอีํานาจเหนือผู้อื่น  ผู้ใดเห็นพรหมนัน้ 
การเห็นของผู้นั ้นนี้ เลิศกว่าการเห็นทัง้หลายมีเทวดาเหล่าอาภัสสระ  ผู้
เพยีบพรอ้มด้วยความสุข  เทวดาเหล่านัน้เปล่งอุทานบางครัง้บางแห่งว่า   สุข
หนอ  ๆ   ผูใ้ดไดย้นิเสยีงนัน้  การไดย้นิของผูน้ัน้นี้เลศิกวา่การไดย้นิทัง้หลาย มี
เทวดาเหล่าสภุกณิหะ เทวดาเหล่านัน้ยนิดเีฉพาะสิง่ทีม่ ี   เสวยสขุอยู่  การเสวย
สุขนี้เลศิกว่าความสุขทัง้หลาย    มเีหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากิญจญัญายตนภพ  
การเขา้ถงึนี้เลศิกวา่สญัญาทัง้หลาย มเีหล่าเทวดาผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญาย
ตนภพ  การเขา้ถงึนี้เลศิกวา่ภพทัง้หลาย  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๐/๒๘๕),ใน
ภทัทชเิถรคาถา พระภทัทชเิถระสรรเสรญิปราสาททองทีต่นเคยครอบครองจงึได้
กล่าวว่า  พระราชาทรงพระนามว่าปนาทะมปีราสาททองกวา้งและสูงประมาณ    
๑๖ โยชน์ ชนทัง้หลายกล่าวกนัว่าสูงประมาณ  ๑,๐๐๐โยชน์มชีัน้พนัชัน้  รอ้ย
ยอด สะพรัง่ไปด้วยธง  พราวไปด้วยแก้วสเีขยีว  ในปราสาทนัน้ มนีักฟ้อนหก
พนัคน แบ่งเป็น ๗ กลุ่ม พากนัฟ้อนรําอยู่ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๓-๑๖๔/๓๕๗-
๓๕๘),ในมหานารทกสัสปชาดก กล่าวไว้ว่าท่านเกิดเป็นสุนามอํามาตย์ อลาต
เสนาบดีเป็นพระเทวทตั  สุนามอํามาตย์เป็นพระภทัทชิ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๓๔๓/๓๙๐),ในภทัทชเิถราปทาน กล่าวไว้ว่า ท่านเคยเป็นฤษีถวายเหงา้บวั
และน้ําผึ้งแก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ทําใหท้่านไปเกดิในสวรรค์ชัน้
ดุสติ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙๘/๑๕๐) 

ภทัทชิเถรคาถา : ภาษติของพระภทัทชเิถระ,คาถาของพระภทัทชเิถระ  ทา่นพระภทัทชเิถระ
สรรเสรญิปราสาททองทีต่นเคยครอบครอง  จงึไดก้ล่าววา่ พระราชาทรงพระ
นามวา่ปนาทะ มปีราสาททองกวา้งและสงูประมาณ  ๑๖  โยชน์ ชนทัง้หลาย
กล่าวกนัวา่สงูประมาณ ๑,๐๐๐  โยชน์ มชีัน้พนัชัน้    รอ้ยยอด    สะพรัง่ไปดว้ย
ธง  พราวไปดว้ยแกว้สเีขยีว  ในปราสาทนัน้  มนีกัฟ้อนหกพนัคน  แบ่งเป็น  ๗  
กลุ่มพากนัฟ้อนราํอยู่  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๓/๓๕๗) 



 

๓๗๓๔ 
 

 

ภทัทชิเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภทัทชเิถระ  มเีนื้อความกล่าวไวว้า่ ในอดตีชาติ
กปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายเหงา้บวัแดพ่ระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ 
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ไดบ้รรลุ วชิชา ๓ 
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙๘/๓๕๐) 

ภทัทชิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทา่นพระภทัทช ิ พระอานนทข์ณะอยู ่ ณ โฆสติาราม เขตกรุง
โกสมัพ ี ถามพระภทัทชวิา่ การเหน็ การไดย้นิ ความสุข สญัญาและภพ ชนิด
ไหนจดัวา่เป็นเลศิ พระภทัทชติอบวา่ การเหน็หมูพ่รหมผูย้ิง่ใหญ่ การไดย้นิ
เสยีงของเทพชัน้อาภสัสระทีเ่ปล่งแสดงความสขุ ความสขุของเทพชัน้สภุกณิหะ 
สญัญาของเทพผูเ้ขา้ถงึชัน้อากญิจญัญายตนภพ และภพของเทพผูเ้ขา้ถงึเนว
สญัญานาสญัญายตนภพ จดัวา่เป็นเลศิ แต่พระอานนทแ์สดงวา่ การเหน็ การได้
ยนิ ความสขุ สญัญา และภพ ทีท่าํใหบ้คุคลสิน้อาสวะจดัวา่เป็นเลศิ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๗๐/๒๘๕) 

ภทัทเถรคาถา : ภาษติของพระภทัทเถระ,คาถาของพระภทัทเถระ ทา่นพระภทัทเถระกล่าว
ไวว้่า  เราเป็นบุตรคนเดยีว  จงึไดเ้ป็นทีร่กัของมารดาบดิา เพราะเหตวุา่มารดา
บดิาไดเ้รามาดว้ยการประพฤตวิตัรและการบวงสรวงมากมาย มารดาบดิาทัง้
สองนัน้แหละมุง่หวงัความเจรญิแสวงหาประโยชน์เพือ่อนุเคราะหเ์ราจงึไดน้้อม
นําเราไปถวายพระพุทธเจา้ดว้ยกราบทลูว่า  บุตรชายคนนี้ขา้พระองคท์ัง้สอง
ไดม้าโดยยาก เป็นสขุมุาลชาตไิดร้บัแตค่วามสขุ   ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงเป็นทีพ่ึง่
ของสตัวโ์ลก ขา้พระองคท์ัง้สอง  ขอถวายบตุรสดุทีร่กัคนนี้  ไวเ้ป็นคนรบัใช้
พระองคผ์ูท้รงชนะมาร  พระศาสดาทรงรบัเราแลว้ไดร้บัสัง่กบัพระอานนทเ์ถระ
วา่ จงบวชใหเ้ดก็น้ี เดก็น้ีจกัเป็นผูร้อบรูไ้ดร้วดเรว็  พระศาสดาผูท้รงชนะมาร 
ครัน้ทรงสัง่ใหบ้วชใหเ้ราแลว้ กไ็ดเ้สดจ็เขา้พระคนัธกฎุ ี    เมือ่พระอาทติยย์งัไม่
ทนัอสัดงคต พอเริม่วปัิสสนานัน้    จติของเรากไ็ดห้ลุดพน้แลว้  แต่นัน้  พระ
ศาสดาทรงออกจากผลสมาบตันิัน้แลว้  เสดจ็ออกจากทีเ่รน้  ทรงรบัสัง่กบัเราวา่  
ภทัทะ เธอจงเป็นภกิษุมาเถดิ พระวาจานัน้ไดเ้ป็นการอุปสมบทของเรา  เราเกดิ
มาได ้ ๗ปี กไ็ดอุ้ปสมบท ไดบ้รรลุวชิชา ๓ น่าอศัจรรยจ์รงิ ความทีธ่รรมเป็น
ธรรมด ี (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๗๓/๔๒๐)  

ภทัทบณัฑิต , ภิกษุ : พระเถระผูป้ระเสรฐิ มปัีญญามาก ชาวชมพทูวปี,  ในพระวนิยัปิฎก กล่าว
ว่า เป็น ๑  ใน ๕ พระเถระผู้ทรงจําพระวินัยสืบกันมา คือ (พระมหินทะ  
พระอฏิฏยิะ พระอุตตยิะ พระสมัพละ และพระภทัทบณัฑติ) ทีเ่ดนิทางจากชมพู
ทวปีมาทีเ่กาะสงิหลน้ี  สอนพระวนิยัปิฎกทีเ่กาะตามพปัณณิ  สอนนิกาย ๕ และ
ปกรณ์  ๗ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓/๕,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/๒๕) 



 

๓๗๓๕ 
 

 

ภทัทลี, แม่ลา : ชือ่ลาเพศเมยีตวัหนึ่ง มลีกูเพศเมยีตวัหนึ่ง แต่เป็นลาทีส่ลดัรกัมา้สนิธพชือ่วาตคั
คะ ทีเ่ป็นรกัแรกพบ ยอมตดัสมัพนัธ ์เพราะกลวัชื่อเสยีงของสตรจีะเสยีหาย เมื่อ
มา้จากไปแลว้ กเ็สยีใจ กนิไม่ได ้เป็นโรคผอมเหลอืง ทาํใหลู้กหญงิสงสยัถามถงึ
สาเหตุ จงึเล่าเรื่องราวใหลู้กหญงิฟัง พระพุทธเจา้ตรสัไวท้า้ยชาดกว่า หญงิใดไม่
ปรารถนาชายมยีศศกัดิ ์   เกดิในตระกูลสูงที่เขาชกันํามาแล้วจะเสยีใจไปนาน
แสนนาน  เหมอืนภทัทลแีม่ลาเสยีใจเพราะคดิถงึมา้สนิธพทีช่ื่อวาตคัคะ  (ขุ.ชา.
ตกิ.(ไทย) ๒๗/๔๘/๑๓๐) 

ภทัทวดี, ช้างพงั : สตัวพ์าหนะของพระเจา้จณัฑปัชเชต  กรุงอุชเชนี  มกีําลงัมหาศาล เดนิทาง
ได้วนัละ ๕๐ โยชน์ เป็นสตัว์พาหนะที่พระเจ้าจณัฑปัชโชตมอบให้หมอชวีกใช้
เดนิทางในเมอืงอุชเชนี  จะเดนิทางดว้ยยานทีต่อ้งการได ้   ออกไปทางประตูที่
ตอ้งการได ้เขา้ออกไดใ้นเวลาทีต่อ้งการ เมือ่หมอชวีกใชเ้นยใส แดพ่ระเจา้จณัฑ
ปัชโชตนัน้ กไ็ปที่โรงชา้งขึ้นช้างภทัทวดหีนีออกไป,แวะทานขา้วที่กรุงโกสมัพี
,เป็นชา้งทีช่่วยใหห้มอชวีกเดนิทางมาจากกรุงอุชเชนีไดอ้ย่างปลอดภยั, ไดม้อบ
ชา้งภทัทวดตีวันี้แก่ทาสชื่อกากะใหนํ้ากลบัไปยงักรุงอุชเชนีตามเดมิ (ว.ิม.(ไทย) 
๕/๓๓๔/๑๙๒) 

ภทัทวดี, หมู่บา้น : เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อยู่ในแคว้นเจตีย์  เสน้ทางที่จะไปถึงหมู่บ้านน้ีได ้
ตอ้งผ่านท่าอมัพตติถะ ซึ่งมที่าทีอ่นัตรายมาก เพราะมนีาคอยู่  เมื่อพระผูม้พีระ
ภาคพุทธเจา้เสดจ็จารกิอยูใ่นแควน้เจตยี ์  จากนัน้ ไดเ้สดจ็ไปทางท่าอมัพตติถะ 
ซึ่งเป็นอาศรมของชฎิล ชาวบ้านกท็ูลความแด่พระองค์ให้งดการเสดจ็ไปถงึ ๓ 
ครัง้ เพราะอา้งว่าเป็นทีอ่ยู่ของนาคมพีษิกลา้ แต่พระองคก์เ็สดจ็ไป และท่าอมัพ
ตติถะแห่งนี้ กเ็ป็นสถานที่พระสาคตะเขา้เตโชกสณิพ่นไฟต่อสูก้บันาค จนยอม
สยบ แลว้จงึเดนิไปทางหมู่บา้นภทัทวด ี พระองค ์ประทบัอยู่ ณ  หมู่บา้นภทัทว
ดตีามพระอธัยาศยัแลว้จงึเสดจ็จารกิไปทางกรุงโกสมัพ ี(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๓๒๖/
๔๖๒,๒/๓๒๖/๔๖๓) 

ภทัทวคัคีย ,์ สหาย ๓๐ คน  : คณะคนที่เจรญิ, กลุ่มคนดเีพื่อนกนั ๓๐ คน คณะคนเหล่าน้ีเป็น
บุตรเศรษฐ ีชาวตาํบลอุรุเวลา เมอืงพาราณส ี ในคนกลุ่มนี้ มคีนหน่ึงไม่มภีรรยา 
เมื่อคนกลุ่มนี้เที่ยวไปป่าแห่งหนึ่ง ผู้ที่ไม่มภีรรยาจงึจ้างหญิงแพศยาไปเป็นคู่
ดว้ย แต่เมื่อไปถงึป่าแลว้ หญงิแพศยาไดล้กัของแลว้หนีไป คนที่ไม่มภีรรยาแก่
เรื่องราวใหค้ณะทราบ ทาํใหค้นกลุ่มนี้ พากนัเทีย่วตามหาหญงิ ในไพรสณฑ ์จน
ไปพบพระพุทธเจา้ ซึ่งประทบัอยู่ ณ ต้นไมต้้นหนึ่ง จงึสอบถามพระองค์ว่าพบ
หญิงบ้างไหม เมื่อจะพุทธเจ้าตรสัว่า แสวงหาหญิง หรอืแสวงหาตน อย่างไหน
ประเสรฐิกว่าคน เมื่อกลุ่มคนเหล่าน้ีทลูว่าแสวงหาคนประเสรฐิกว่า พระพุทธเจา้



 

๓๗๓๖ 
 

 

จงึตรสัอนุปุพพกีถาแก่ภทัทวคัคยี ์เมื่อจบภทัทวคัคยีท์ ัง้หมดไดด้วงตาเหน็ธรรม 
จงึทูลขอบวช พระพุทธเจ้าจงึทรงบวชให้ด้วยเอหภิิกขุอุปสมัปทา ณ ที่นัน้เอง 
(ว.ิม.(ไทย)  ๔/๓๖/๔๕,๔/๓๖/๔๖) 

ภทัทสาลชาดก : ชาดกวา่ดว้ยเทวดาประจาํตน้รงัหนุ่ม มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ รุกขเทวดา
โพธสิตัว ์ อาศยัอยูท่ีต่น้รงัไดบ้อกอุบายในการตดัตน้รงั ซึง่เจรญิงอกงามอยู่
ทา่มกลางหมูญ่าตใิหแ้ก่พระเจา้พรหมทตัสดบัวา่ ควรตดัยอดก่อน ต่อมาจงึตดั
กลางลาํตน้ แลว้จงึตดัโคนตน้ภายหลงั ถา้ทาํไดอ้ยา่งนี้จะทาํใหต้ายอยา่งไมเ่ป็น
ทุกข ์  พระราชาสดบัแลว้เกดิความสงสยัจงึตรสัถามวา่การทีเ่ราฆา่โจรโดยการ
สัง่ตดัมอื เทา้ ห ูจมกู แลว้จงึตดัคอภายหลงั ทาํใหโ้จรตายอยา่งทรมาน แต่ทา่น
กลบัวา่ไมเ่ป็นทุกข ์ เราไมแ่ขา้ใจ จงึกราบทลูใหท้ราบว่า ทีใ่หท้าํอยา่งนัน้
เพราะวา่ญาต ิ ๆ ทีอ่ยูโ่ดยรอบจะไมไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นตามไปดว้ย เมือ่
ขา้พเจา้ลม้ลงไปทบั พระราชาไดพ้ระสตจิงึรบัสัง่งดการโคน่ตน้รงัเพราะเป็นการ
ทาํใหต้น้ไมอ้ืน่เดอืดรอ้นดว้ยเทวดากไ็มม่ทีีอ่าศยั บณัฑติจะทาํการสิง่ใดยอ่มนึก
ถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้แก่ตนเองดว้ย ทัง้แก่คนอื่นดว้ย ไมมุ่ง่ประโยชน์หรอื
ประโยชน์ต่อญาตขิองตนนัน้  (ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๑๓/๓๗๖) 

ภทัทสาลรกุขเทพ : เทวดาประจําต้นรงัหนุ่ม เป็นเทวดาที่มอีายุ ๖๐,๐๐๐ ปี ชาวเมอืงพากนั
บูชายกย่อง  เมื่อพระราชาประจําเมอืงจะสรา้งปราสาทเสาเดยีว และเหน็ว่าต้น
รงันี้ เหมาะ จึงเสด็จไปที่นัน้ เพื่อจะตัด เทวดาประจําต้นรงั จึงจําแลงกายให้
พระราชา ทรงเห็น พร้อมกบัมน้ํีาตาไหล พระราชาสงสยัจงึตรสัถามวา  ท่าน
เป็นใคร    มีเสื้อผ้าสะอาดหมดจด  ยืนอยู่ท่ามกลางนภากาศ  เพราะเหตุไร  
น้ําตาของท่านจงึหลัง่ไหล  ภยันัน้เกดิจากอะไร เทวดาประจําต้นรงัหนุ่ม จงึทูล
บอกเหตุว่า เป็นเพราะต้นไมน้ี้คอืชวีติของตน เมื่อจะตดัขอใหต้ดัยอด กลางลํา
ตน้ และโคนตน้ภายหลงั จะทาํใหต้ายไมเ่ป็นทุกข ์  เพราะหากโคนตน้เลย จะทาํ
ใหพ้วกญาตขิองขา้พระองคเ์ดอืดรอ้น ต้องพลอยถูกลม้ทบัไปดว้ย เพราะเหตุน้ี
เอง ข้าพระองค์ อย่าได้ก่อความไม่สุขสบายให้แก่ผู้อื่น เมื่อได้ฟังเช่นนั ้น 
พระราชาจงึตดัสนิพระทยัไม่โคน้ พรอ้มตรสัว่า ภทัทสาละผูเ้จา้ป่า    ท่านไดค้ดิ
สิง่ที่ควรคดิ ปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่ญาต ิ สหายเอ๋ย   เราใหอ้ภยัแก่
ทา่น (ข.ุชา.ทวาทส.(ไทย) ๒๗/๑๔/๓๗๖), ภทัทสาละ กเ็ขยีน 

ภทัทสาละ, รกุขเทวดา ; ดภูทัทสารุกขเทพ   
ภทัทเสนกมุาร : ชื่อพระกุมารพระองคห์น่ึง ผูเ้ป็นโอรสพระเจา้เอกราช  เมอืงบุปผวด ีเคยถูก

จบัไปเพื่อบูชายัญ เมื่อคราวที่พระเจ้าเอกราชหลงผิดเชื่อคําของขณัฑหาล
ปุโรหิตที่กราบทูลว่า ฆ่าคนแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์  มีปรากฏในจนัทราช



 

๓๗๓๗ 
 

 

กุมารชาดก ดงัคาํทีพ่ระราชาตรสัว่า ขอพวกทา่นจงไปทลูพระกุมารทัง้หลาย คอื
จนัทกุมาร สุรยิกุมาร ภทัทเสนกุมาร สรูกุมาร และวามโคตตกุมารเถดิว่า  ไดย้นิ
ว่า พวกท่านจงรวมกนัเป็นหมู่ในทีเ่ดยีวกนั   เพื่อประโยชน์แก่การบูชายญั  (ขุ.
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๘๘/๓๓๖) 

ภทัทอบุาสก : ชือ่อุบาสก ชาวบา้นญาตกิะ  อยู่ใกลต้าํหนกัอฐิ  กรุงสาวตัถ ี เป็นอรยิอุบาสก  ที่
บรรลุธรรมชัน้อนาคาม ีมีคติ และอภิสมัปรายภพ ที่พระพุทธเจ้าตรสัแก่พระ
อานนทว์่า ภทัทอุบาสกถงึแก่กรรมแลว้ไปเกดิเป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรมัภาคยิ
สงัโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป ปรนิิพพานในภพนัน้ ไม่หวนกลบัมาจากโลกนัน้อกี  
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๖/๕๐๘) 

ภทัทะ, พระ : ชื่อภกิษุรูปหน่ึงที่จําพรรษา อยู่ที่กุกกุฏาราม เขตเมอืงปาฏลบีุตร  ประวตัขิอง
ทา่นเป็นสขุมุาลชาตไิดร้บัแต่ความสขุ เป็นทีร่กัของบดิามารดายิง่นกั เพราะบดิา
มารดาไดบุ้ตรคนนี้มาดว้ยการบวงสรวงมากมาย  เมื่ออายุได ้๗ ปี เพราะความ
รักในบุตร บิดามารดาจึงนําบุตรไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อหวังจะให้บวช  
พระพุทธเจา้จงึตรสัใหพ้ระอานนท ์เป็นอุปัชฌายบ์วช ให ้ เมื่อบวชแลว้ ในเวลา
ค่อนรุ่งอรุณ กไ็ด้บรรลุอรหตัผล พระพุทธเจ้าจงึตรสัว่า เธอจงเป็นภิกขุมาเถดิ  
จงึเป็นอนัว่าท่านอุปสมบทเมื่ออายุ ๗ ปี  ท่านรูปน้ีได้รบัคําชมว่า ปัญญาใฝ่รูด้ี
นัก ปฏิภาณดีนัก สอบถามเข้าที เคยสนทนาธรรมกับพระอานนท์เรื่องอ
พรหมจรรย ์ อพรหมจรรย ์พรหมจรรย ์ พรหมจรรย ์ โดยท่านตอบพระอานนท์
ว่า อพรหมจรรย์ ก็คือมิจฉามรรค (ทางผดิ) มอีงค์  ๘ น้ีแลเป็นอพรหมจรรย ์
หมายถึงมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นและตอบอีกว่า อริยมรรคมีองค์ ๘  น้ีแลเป็น
พรหมจรรย ์ หมายถงึสมัมาทฏิฐเิป็นต้น  ธรรมเป็นที่สิน้ราคะ โทสะ และโมหะ 
น้ีเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์,ในสีลสูตร และจิรฏัฐิติสูตร ท่านเป็นผู้ถามพระ
อานนท์เรื่องศีลที่เป็นกุศล และความดํารงอยู่ได้นานแห่งพระสทัธรรม  พระ
อานนท์กต็อบว่า พระผูม้พีระภาคตรสัศลีทีเ่ป็นกุศลเหล่าน้ีไว ้ กเ็พยีงเพื่อเจรญิ
สติปัฏฐาน  ๔  ประการเท่านัน้และอธิบายให้ฟังอีกว่า เพราะสติปัฏฐาน ๔ 
ประการนี้ที่บุคคลเจรญิ ทําให้มากแล้ว พระสทัธรรมจงึดํารงอยู่ได้นานในเมื่อ
พระตถาคตเสดจ็ปรนิิพพานแล้ว (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘/๒๑,๑๙/๓๘๗/๒๔๕),ใน
ปรหิานสูตร ก็เป็นผู้ถามคําถามให้พระอานนท์ตอบเช่นกนั,ในภัททเถรคาถา
กล่าวถงึประวตัขิองทา่น(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๗๓/๔๒๐)  

ภทัทากจัจานา, ภิกษุณี : เป็นอกีชื่อหน่ึงพระยโสธราหรอืพมิพา มอีธบิายว่า  เหตุที่พระ
นางมพีระนามว่า ภทัทากจัจานา เพราะมผีวิพรรณเหมอืนผวิของทองคําชัน้ดี
ทีสุ่ด  เพราะฉะนัน้  พระนางจงึนับไดว้่าเป็นคนสวยงามโดยแท ้ น้ีเป็นพระนาม



 

๓๗๓๘ 
 

 

ของพระมารดาของพระราหุล มปีระวตักิล่าวไวว้่า พระนางถอืเอาปฏสินธใินพระ
ราชนิเวศน์พระเจา้สุปปพุทธะ  เหล่าพระประยรูญาตเิฉลมิพระนามว่า ภทัทากจั
จานา  พระนางเจรญิวยัได้อภิเษกเป็นมเหสพีระโพธสิตัว์   ต่อมาพระนางได้
ประสูตพิระโอรสพระนามว่า    พระราหุลกุมาร ในวนัที่พระราหุลกุมารประสูติ
แลว้ พระโพธสิตัวเ์สดจ็ออกทรงผนวช  ทรงบรรลุพระสพัพญัญุตญาณทีโ่คนต้น
โพธ ิ  เมื่อจะกระทําการอนุเคราะหช์าวโลก  เสดจ็มาถงึกรุงกบลิพสัดุโ์ดยลําดบั 
ได้ทรงกระทําการสงเคราะห์พระญาติ ต่อมาเมื่อพระเจ้าสุทโธทนมหาราช
ปรนิิพพานแลว้  พระนางมหาปชาบดโีคตม ีพรอ้มกบัมาตุคาม   ๕๐๐  นาง  ขอ
บรรพชาในสาํนักของพระศาสดา   พระมารดาของพระราหุลกด็ ีพระนางรูปนัน
ทาชนบทกลัยาก็ด ี ก็พากนัไปยงัสํานักของพระเถร ี บวชแล้ว  นางจําเดมิแต่
บวชแล้วได้ปรากฏชื่อว่าภทัทากจัจนาเถร ีต่อมาพระนางเจรญิวปัิสสนาบรรลุ
พระอรหตัแล้วเป็นผู้ชํ่าชองชํานาญในอภญิญาทัง้หลาย  นัง่ขดัสมาธคิรัง้เดยีว  
ระลกึชาติได้ถงึอสงไขยหน่ึงยิง่ด้วยแสนกปัโดยการระลกึถงึครัง้เดยีว เมื่อคุณ
ความดนีัน้ของนางปรากฏชดัแลว้  พระศาสดาประทบันัง่ในพระเชตวนั  เมือ่ทรง
สถาปนาภิกษุณีทัง้หลายไว้ในตําแหน่งเอตทคัคะต่าง ๆ ตามลําดบั  จึงทรง
สถาปนาพระเถรน้ีีไว้ในตําแหน่งเอตทคัคะเป็นเลิศกว่าภิกษุณีสาวกิาผู้บรรลุ
อภญิญาใหญ่ ดงัคําในเอกกนิบาต เอตทคัคะว่า ภทัทากจัจานาเลศิกว่าภกิษุณี
สาวกิาทัง้หลายของเรา ผูบ้รรลุอภญิญาใหญ่  (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๔๕/๓๑) 

ภทัทากณุฑลเกสา, ภิกษุณี  : ชื่อมหาสาวกิาองค์หน่ึง  มปีระวตักิล่าวไวว้่า นางถอืปฏสินธใิน
สกุลเศรษฐ ี  เขตกรุงราชคฤห ์ บดิามารดาตัง้ชื่อนางว่าภทัทา วนันัน้เหมอืนกนั  
บุตรปุโรหติกเ็กดิในพระนครนัน้ เวลาเขาเกดิอาวุธทัง้หลายกล็ุกโพลงไปทัว่พระ
นครตัง้แต่พระราชนิเวศน์เป็นต้นไป ปุโรหิตก็ไปราชสกุลแต่เช้าตรู่  ทูลถาม
พระราชาถงึการบรรทมเป็นสุข พระราชาตรสัว่า  เราจะนอนเป็นสุขไดแ้ต่ทีไ่หน
เล่า อาจารย์  เราเห็นอาวุธทัง้หลายในราชนิเวศน์ลุกโพลงตลอดคนืยงัรุ่ง  ใน
วนันี้   จะตอ้งประสบภยักนัหรอื ปุโรหติกราบทลูวา่  ขา้แต่มหาราชเจา้ พระองค์
โปรดอย่าทรงพระดํารเิพราะขอ้นัน้เป็นปัจจยัเลย อาวุธทัง้หลาย   มใิช่ลุกโพลง
แต่ในพระราชนิเวศน์ของพระองคเ์ท่านัน้   ทัว่พระนครกเ็ป็นอย่างนี้  พระเจา้ขา้  
ตรสัถามว่า   เพราะเหตุไรเล่า   อาจารยก์ราบทูล ในเรอืนขา้พระองค ์ เดก็ชาย
เกิดโดยฤกษ์โจร  เขาเกิดเป็นศัตรูทัว่พระนคร นัน่เป็นบุพนิมิตของเขา แต่
พระองค์ไม่มอีนัตรายดอก  พระเจา้ขา้  แต่ถ้าจะทรงพระประสงค์กโ็ปรดให้ฆ่า
เขาเสยี ตรสัว่า เมื่อไม่เบยีดเบยีนเรา กไ็ม่ต้องฆ่าดอก ปุโรหติคดิว่า  บุตรเรา
ถอืเอาชื่อของตนมาดว้ย  จงึตัง้ชื่อเขาว่า สตัต ุกะ ภทัทากเ็ตบิโตในเรอืนเศรษฐ ี



 

๓๗๓๙ 
 

 

สตัตุกะก็เตบิโตในเรอืนปุโรหติ  ตัง้แต่เขาสามารถเล่นวิง่มาวิง่ไปได้ เขาจะนํา
ทุกสิง่ที่เขาพบในที่เที่ยวไปมาไว้เต็มเรอืนบดิามารดา บดิาจะพูดกะเขาแม้ตัง้   
๑,๐๐๐  เหตุกห็า้มปรามเขาไมไ่ด ้ต่อมาบดิารูว้า่หา้มเขาไมไ่ดโ้ดยอาการทัง้ปวง 
จงึใหผ้า้เขยีวแก่เขา  ๒  ผนื  ใหเ้ครื่องอุปกรณ์ตดัช่อง และสฆีาตกยนต์[กลไก
รปูกระจบั] ไวใ้นมอื แลว้สละเขาไป ดว้ยกล่าวว่า  เจา้จงเลีย้งชพีดว้ยงานชนิดน้ี  
ตัง้แต่วนันัน้มา เขาก็เหวี่ยงกลไกกระจบั[พาตัว] ขึ้นไปบนปราสาทของสกุล
ทัง้หลาย  ตัดช่อง [ที่ต่อเรือน ]ขโมยทรพัย์สิ่งของที่เขาเก็บไว้ในสกุลผู้อื่น 
เหมอืนตวัเองเกบ็ไวแ้ลว้กไ็ปทัว่พระนคร  ขึน้ชื่อว่าเรอืนหลงัทีเ่ขาไม่ย่องเบาไม่
มเีลย วนัหนึ่ง  พระราชาเสดจ็เทีย่วไปในพระนครโดยราชรถ   จงึตรสัถามสารถี
ว่า  ทําไมหนอ  ในเรอืนหลงันัน้ ๆ ในพระนครนี้  จงึปรากฏมชี่องทัง้นัน้ สารถี
กราบทลูว่า  ขา้แต่เทวะ ในพระนครนี้มโีจรชื่อสตัตุกะ  ตดัฝาเรอืนลกัทรพัยข์อง
สกุลทัง้หลาย  พระเจ้าข้าพระราชาจึงรบัสัง่ให้หาเจ้าหน้าที่นครบาลมาแล้ว   
ตรัสถามว่า  เขาว่าในพระนครนี้มีโจรชื่ออย่างนี้   เหตุไร เจ้าจึงไม่จับมัน  
เจา้หน้าทีน่ครบาลกราบทูลว่า   ขา้แต่เทวะ  พวกขา้พระองคไ์ม่อาจพบโจรนัน้
พรอ้มทัง้ของกลาง  พระเจา้ขา้ ตรสัสัง่วา่  ถา้วนันี้เจา้พบโจรนัน้   จงจบั   ถา้ไม่
จับ  เราจักลงอาชญาเจ้า  เจ้าหน้าที่นครบาลทูลรับว่า  พระเจ้าข้า   เทวะ  
เจ้าหน้าที่นครบาลสัง่ให้มนุษย์ทัว่พระนครเที่ยวสืบสวนจนจบัตัวโจรผู้ตดัฝา
เรอืนลกัทรพัย์เขา  พรอ้มทัง้ของกลางนัน้ได้   นําไปแสดงแก่พระราชา  พระ
ราชตรสัสัง่ว่า  จงนําโจรน้ีออกทางประตูดา้นทศิใต้แลว้ ประหารเสยี เจา้หน้าที่
นครบาลรบัสนองพระราชโองการแลว้โดยใหต้โีจรนัน้ครัง้ละ  ๔  ท ี ๑,๐๐๐ ครัง้  
ใหจ้บัตวัพาไป ทางประตดูา้นทศิใต ้

  สมัยนัน้  ภัททา ธิดาเศรษฐีน้ี เผยสีหบัญชร  [หน้าต่าง]  ดูเพราะเสียง
โกลาหลของมหาชน  เหน็สตัตุกะโจร ถูกเขานําไปฆา่  กเ็อามอืทัง้สองทาบหวัใจ 
ไปนอนควํ่าหน้าบนทีน่อนอนัเป็นสริ ิ  กน็างเป็นธดิาคนเดยีวของสกุลนัน้  ดว้ย
เหตุนัน้พวกญาติของนางจึงไม่อาจทนเห็นหน้าอนัหม่นหมองแม้เล็กน้อยได ้ 
ครัง้นัน้มารดาเหน็นางนอนบนที่ นอน จงึถามนางว่า ลูกเอ๋ย  เจ้าทําอะไร นาง
ตอบตรง ๆ ว่า แม่จ๋า  ดฉิันพบโจรที่เขากําลงันําไปฆ่าจ้ะ  เมื่อได้เขามาจงึจะ
เป็นอยู่ได้   เมื่อดฉิันไม่ได้  ตายเสยีเท่านัน้ประเสรฐิ   บิดามารดาปลอบโดย
ประการต่าง ๆ กไ็ม่อาจใหน้างยนิยอมได ้  จงึกําหนดไวว้่า   เป็นอยู่ดกีว่าตาย 
ครัง้นัน้บดิาของนางจงึหาเจา้หน้าทีน่ครบาล  ตดิสนิบน  ๑,๐๐๐  กหาปณะ แลว้
บอกว่า   ธดิาของเรามจีติติดพนัในโจร     โปรดจงปล่อยโจรนี้ ด้วยอุบายวธิี
อย่างใดอย่างหนึ่งเสยี  เจ้าหน้าที่นครบาลรบัปากเศรษฐวี่า  ได้จ้ะ แล้วพาโจร
หน่วงเหนี่ยวใหช้กัชา้ไปทางโน้นทางน้ีบา้ง จนพระอาทติยต์ก  เมื่อพระอาทติย์
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ตกแลว้กใ็หนํ้าเอาโจรคนหน่ึงจากพวกโจรออกมา ทําเป็นโจรขึน้แก้สตัตุกะโจร
ออกจากเครื่องจองจําพาไปส่งยังเรือนเศรษฐีแล้ว  เอาเครื่องจองจํานั ้น
พันธนาการโจรอีกคนหนึ่ง  นําตัวออกไปทางประตูด้านทิศใต้ประหารชีวิต  
(แทน )  เสยี แมพ้วกทาสของเศรษฐตี่างพาตวัสตัตุกะโจรมายงัเรอืนของเศรษฐ ี
เศรษฐีเห็นแล้วคิดว่า   เราจกัทําใจของธิดาให้เต็มเสียที  จึงให้พวกทาสเอา
น้ําหอมอาบสตัตุกะโจร   แล้วให้ตกแต่งประดบัประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ทุก
ชนิด   พาไปสง่ตวัยงัปราสาท นางภทัทาคดิว่า  ความดาํรขิองเราเตม็ทีแ่ลว้  จงึ
แต่งตวัให้เพรศิพริ้งด้วยเครื่องอลงัการนานาชนิดคอยบําเรอเขา  สตัตุกะโจร   
พอล่วงมาได้  ๒ – ๓ วนั คดิว่า  สิง่ของเครื่องประดบัของนางจกัเป็นของเรา 
เราควรจะถือเอาเครื่องอาภรณ์น้ีด้วยอุบายบางประการเสยี  ดงันี้แล้ว  พอถึง
เวลานัง่ใกลช้ดิกนัอย่างมคีวามสุขจงึพูดกะนางภทัทาว่า   เรามเีรื่องที่จะพูดสกั
เรือ่งหนึ่ง ธดิาเศรษฐปีลาบปลืม้ใจประหนึ่งว่าไดล้าภตัง้พนัจงึตอบว่า  พีท่า่นเรา
สนิทสนมกนัแลว้   พีท่่านจงบอกมาเถดิ    โจรกล่าวว่า  เธอคดิว่าโจรน้ีไดช้วีติ
มาเพราะอาศยัเรา แต่เราพอถูกจบัเท่านัน้  ไดอ้อ้นวอนเทวดาผูส้งิสถติอยู่ทีเ่ขา
ทิ้งโจรว่า ถ้าขา้พเจ้าจกัได้ชวีติ ขา้พเจ้าจกัถวายพลกีรรมแด่ท่าน   เราได้ชวีติ 
เพราะอาศยัเทวดานัน้   ขอเธอจงรบีใหจ้ดัเครื่องพลกีรรมเถดิ  นางภทัทาคดิว่า  
เราจกัทําให้เขาเต็มใจเสียที   สัง่ให้จดัแจงเครื่องพลีกรรม   ประดับประดา
เครือ่งประดบัทุกชนิด ขึน้นัง่ในรถคนัเดยีวกนัไปยงัเหวทิง้โจรพรอ้มกบัสาม ี เริม่
ไต่ภูเขาขึน้ไปดว้ยคดิวา่    เราจกัทาํพลกีรรมแก่เทวดาประจาํภูเขา  สตัตุกะโจร
คดิว่า  เมื่อขึน้ไปกนัหมดแลว้เราจกัไม่มโีอกาสถอืเอาเครื่องอาภรณ์ของนางได ้
จงึใหน้างภทัทานัน้นัน่แหละถอืภาชนะเครือ่งเซ่นสรวง   แลว้ขึน้ภูเขาไป เขาพดู
ถ้อยคําทําที่เป็นพูดกบันางภัททา พูดคุยกนัไป ด้วยเหตุนัน้นัง่เองนางจงึไม่รู้
ความประสงคข์องโจร ทีน่ัน้โจรจงึพดูกะนางว่า น้องภทัทา   เธอจงเปลือ้งผา้ห่ม
ของเธอออก แลว้เอาเครื่องประดบัทีป่ระดบัอยู่รอบกายทาํเป็นห่อไว ้ณทีน้ี่  นาง 
นายจ๋า  ดิฉัน มคีวามผดิอะไรหรอื โจร แน่นางผู้เขลาก็เธอทําความสําคญัว่า  
เรามาเพื่อทําพลกีรรมหรอื ความจรงิเราจะไม่ไดจ้ะถวายแก่เทวดานี้    แต่เรามี
ประสงค์จะถือเอาเครื่องอาภรณ์ของเธอโดยอ้างพลีกรรมจึงได้มานายจ๋า  
เครื่องประดบัเป็นของใคร ตวัฉันเป็นของใคร เราไม่รบัรูข้องของเธอกเ็ป็นส่วน
หน่ึง ของของเราก็เป็นส่วนหน่ึง  ดีแล้วจ้ะพี่ท่าน แต่ขอให้พี่ท่านจงทําความ
ประสงค์ของน้องอย่างหน่ึงให้บรบิูรณ์ทเีถิด  ขอพี่ท่านใหน้้องได้สวมกอดพี่ทัง้
ด้านหน้าและด้านหลงัโดยทํานองที่แต่งตวัอยู่อย่างนี้น่ีแหละ   โจรก็รบัปากว่า   
ไดส้จ๊ิะ นางทราบว่า  โจรรบัปากแลว้กส็วมกอดขา้งหน้าแลว้กท็ําเป็นทีส่วมกอด
ขา้งหลงั จงึผลกัเขาตกเหวไปเขาเมื่อตกลงไปก็แหลกละเอยีดไปในอากาศนัน่
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แหละ    เทวดาผูส้งิสถติอยู่ทีภู่เขา    เหน็ความทีน่างทําใหโ้จรเหลกละเอยีดไป  
จงึได้กล่าวว่า ผู้ชายนัน้มใิช่จะเป็นบณัฑิตไปเสยีในที่ทุกสถาน แต่ผู้หญิงผู้มี
วจิารณญาณในที่นัน้ๆ  กเ็ป็นบณัฑติได ้ ผูช้ายนัน้นะมใิช่จะเป็นบณัฑติไปเสยี
ในทีทุ่กสถาน แต่ผูห้ญงิคดิอ่านแมค้รูเ่ดยีว กเ็ป็นบณัฑติได ้ นางภทัทาจงึคดิว่า    
เราไม่สามารถจะกลบัไปบา้นโดยทาํนองนี้ได ้ เราไปจากทีน้ี่แลว้จกับวชสกัอยา่ง
หน่ึง จงึได้ไปยงัอารามของพวกนิครนถ์ขอบรรพชากะพวกนิครนถ์ ทนีัน้พวก
นิครนถ์เหล่านัน้กล่าวกะนางว่า  จะบวชโดยทาํนองไหน  สิง่ใดเป็นของสงูสุดใน
บรรพชาของท่าน  ขอทา่นจงการทาํสิง่นัน้นัน่แหละพวกนิครนถร์บัวา่ดแีลว้   จงึ
เอาก้านตาลทิ้งถอนผมของนางแล้วให้บวช ผมเมื่อจะงอกขึ้นอกีก็งอกขึ้นเป็น
วงกลมคล้ายตุ้มหู  โดยเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมา เพราะเหตุนัน้ นางจงึเกิดมชีื่อว่า
กุณฑลเกสา นางเรยีนศลิปะทุกอย่างในที่ที่คนบวชแล้ว    ครัน้ทราบว่า  คุณ
วิเศษยิ่งกว่าน้ีของพวกนิครนถ์เหล่าน้ีไม่มี  จึงเที่ยวไปยงัคามนิคมราชธานี 
บณัฑิตมใีนที่ใดๆก็ไปในที่นัน้ๆ  แล้วเรยีนศิลปะที่บณัฑิตเหล่านัน้รู้ทุกอย่าง
หมด ต่อมาคนทัง้หลายผูท้ีส่ามารถจะใหค้ําโต้ตอบแก่นางไดม้ไิดม้ ี เพราะนาง
เป็นผูไ้ดศ้กึษามาในทีเ่ป็นอนัมาก นางมไิดม้องเหน็ใครทีส่ามารถจะกล่าวกบัตน
ได ้เขา้ไปสู่บ้านใดกด็ ี  นิคมใดกด็ ี  กท็ํากองทรายไวท้ีป่ระตูบา้นหรอืนิคมนัน้
แลว้ปักกิง่ตน้หวา้ไวบ้นกองทรายนัน้นัน่แหละ  ใหส้ญัญาแก่พวกเดก็ ๆ ทีย่นือยู่
ในทีใ่กลด้ว้ยพดูว่า  ผูใ้ดสามารถทีจ่ะโตต้อบวาทะของเราได ้  ผูน้ัน้จงเหยยีบกิง่
ไมน้ี้  แมต้ลอดตัง้สปัดาหน์ัน้กห็ามคีนเหยยีบไม่  แลว้นางกถ็อืเอากิง่ไมน้ัน้หลกี
ไป  ในสมยันัน้พระผู้มพีระภาคเจ้าของเราเสด็จอุบตัิขึ้นแล้วในโลก ทรงอาศยั
กรุงสาวตัถ ี เสดจ็ประทบัอยู่ที่พระเชตวนั  ฝ่ายนางกุณฑลเกสาก็ไปถงึกรุงสา
วตัถตีามลําดบั เมือ่เขา้ไปภายในนครแลว้ กปั็กกิง่ไมไ้วบ้นกองทรายทาํนองเดมิ
นัน่แหละแล้วใหส้ญัญาแก่พวกเดก็แลว้จงึเขา้ไป ในสมยันัน้  เมื่อภกิษุสงฆ์เขา้
ไปแลว้   พระธรรมเสนาบดจีงึเขา้ไปสู่นครเพยีงรปูเดยีวเท่านัน้  เหน็กิง่ตน้หวา้
ที่เนินทรายแล้วถามว่า   เพราะเหตุไร เขาจงึปักกิง่ต้นหว้าน้ีไว้ พวกเด็กบอก
เหตุนัน้โดยตลอด จงึกล่าวว่า  น่ีแน่ะ  หนูทัง้หลาย   เมื่อเป็นเช่นนัน้พวกเธอจง
จบัเอากิง่ตน้หวา้น้ีออกมาเหยยีบยํ่าเสยี บรรดาเดก็เหล่านัน้  บางพวกฟังคาํพระ
เถระ แล้วไม่กล้าที่จะเหยยีบยํ่าได้ บางพวกเหยยีบยํ่าทนัทีทีเดียว การทําให้
แหลกละเอยีดไป นางกุณฑลเกสาบรโิภคอาหารแล้วเดนิออกไปเห็นกิง่ไม้ถูก
เหยยีบยํ่า  จงึถามว่า  น้ีเป็นการการทาํของใคร ทนีัน้พวกเดก็จงึบอกการทีพ่ระ
ธรรมเสนาบดใีห้พวกเขากระทําแก่นาง นางจงึคดิว่า พระเถระนี้เมื่อไม่รูก้ําลงั
ของตน  จกัไมก่ลา้ใหเ้หยยีบยํ่ากิง่ไมน้ี้  พระเถระนี้ จกัตอ้งเป็นผูย้ ิง่ใหญ่แน่นอน 
แต่แม้เรายงัเป็นคนเล็ก ๆ  อยู่จกัให้งามไม่ได้  เราควรจะเข้าไปภายในบ้าน
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ทเีดยีว  แลว้ใหส้ญัญาแก่พวกบรษิทัแลว้ไดก้ระทาํดงันัน้ พงึทราบว่า ในนครอนั
เป็นทีอ่าศยัอยู่แห่งตระกูลถงึ ๘๐,๐๐๐   ตระกูล คนทัง้หมดนัน่แหละต่างรูจ้กักนั
ดว้ยอํานาจทีม่คีวามเท่าเทยีมกนั  ฝ่ายพระเถระกระทําภตักจิเสรจ็แลว้  จงึนัง่ที่
โคนตน้ไมแ้หง่หนึ่ง  ทนีัน้  นางกุณฑลเกสานี้ มมีหาชนหอ้มลอ้มเดนิไปยงัสาํนกั
ของพระเถระกระทาํปฏสินัถารแลว้  ยนื  ณ  ทีค่วรสว่นขา้งหนึ่ง  ถามว่า “ขา้แต่
ทา่นผูเ้จรญิ  พระคุณเจา้ใหเ้หยยีบยํ่ากิง่ไมน้ี้หรอื” พระสารบุีตร “ใชแ่ลว้   เราให้
เหยยีบยํ่าเอง” “เมื่อเป็นเช่นนัน้ ขอดฉินักบัพระคุณเจา้มาโตว้าทะกนันะพระคุณ
เจา้”  “ไดส้น้ิองนาง”  “ใครจะถาม   ใครจะกล่าวแก ้  เจา้ขา้”  “ความจรงิ คาํถาม
ตกแก่เรา แต่ท่านจงถามสิ่งที่ท่านรู้เถิด  นางถามลทัธิตามที่ตนรู้มาทัง้หมด
ทเีดยีว ตามที่พระเถระยนิยอม”  พระเถระกก็ล่าวแก้ไดห้มด  นางครัน้ถามแลว้
ถามอีกจนหมดจึงได้น่ิง  ลําดบันัน้ พระเถระจึงกล่าวกะนางว่า ท่านถามเรา
หมดแล้ว   แม้เราก็จะถามท่านข้อหน่ึง “ถามเถิด   เจ้าข้า”  “ที่ชื่อว่าหน่ึงคือ
อะไร”  “ดฉิันไม่ทราบ  เจ้าข้า”  “เธอไม่ทราบแม้เหตุเพียงเท่าน้ี เธอจกัทราบ
อะไรอย่างอื่นเล่า” นางหมอบแทบเทา้ทัง้สองของพระเถระ เรยีนว่า “ดฉิันขอถงึ
พระคุณเจา้เป็นสรณะเจา้ขา้” “จะทําการถงึเราเป็นสรณะไม่ได ้ บุคคลผูเ้ลศิ ใน
โลกพรอ้มทัง้เทวโลก  ประทบัอยู่ทีว่หิารใกล ้ๆ น่ีเอง ขอเธอจงถงึพระองคท์่าน
เป็นสรณะเถิด” “ดิฉัน จกักระทําเช่นนัน้  เจ้าข้า” พอตอนเย็น ในเวลาที่พระ
ศาสดาทรงแสดงธรรม   จงึไปยงัสํานักของพระศาสดา (ภูเขาคชิฌกูฏ) ถวาย
บงัคมดว้ยเบญจางคประดษิฐแ์ลว้ไดย้นื  ณ  ทีค่วรสว่นขา้งหน่ึง พระศาสดาตรสั
คาถาในธรรมบทตามความเหมาะสมกบัจรยิาของนางทีเ่คยพจิารณาเหน็สงัขาร
อนัทุกขบ์บีคัน้แลว้ต่อไปว่า  หากคาถาไม่ประกอบดว้ยบทอนัมปีระโยชน์ แมจ้ะ
มตีัง้  ๑,๐๐๐  คาถากต็าม คาถาเดยีวทีบุ่คคลฟังแลว้สงบระงบัได ้ ยงัประเสรฐิ
กว่า  ในเวลาจบพระคาถา  นางทัง้ทีย่นือยูน่ัน่เองกไ็ดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ย
ปฏสิมัภทิา จงึทูลขอบรรพชา  พระศาสดาทรงรบัใหน้างบรรพชาแลว้ นางไปยงั
สาํนกัภกิษุณีบวชแลว้ในกาลต่อมาเกดิสนทนากนัขึน้ในท่ามกลางบรษิทั  ๔  ว่า 
นางภทัทากุณฑลเกสานี้ใหญ่ยิง่จรงิหนอบรรลุพระอรหตัในเวลาจบคาถาเพยีง  
๘  บท  พระศาสดาทรงกระทําเหตุนัน้ใหเ้ป็นอตัถุปปัตตเิหตุเกดิเรื่องแล้ว ทรง
สถาปนาพระเถรไีวใ้นตําแหน่งเอตทคัคะเป็นเลศิกว่าภกิษุณีสาวกิาผู้ตรสัรูเ้รว็  
ดงัคําในเอกกนิบาต เอตทัคคะว่า ภัททากุณฑลเกสาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกา
ทัง้หลายของเรา  ผูรู้แ้จง้ไดเ้รว็ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๔๓/๓๐) 

ภทัทากณุฑลเกสาเถรีคาถา : ภาษติของพระภทัทากุณฑลเกสาเถร,ีคาถาของพระภทัทา
กุณฑลเกสาเถร,ี ทา่นพระภทัทากุณฑลเกสาเถรกีล่าวไวว้า่  เมือ่ก่อนเราถอน
ผมอมขีฟั้น  มผีา้ผนืเดยีว เทีย่วไป  สาํคญัในสิง่ทีไ่มม่โีทษวา่มโีทษ  และเหน็ใน
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สิง่ทีม่โีทษวา่ไม่มโีทษ  เราจากทีพ่กักลางวนับนภเูขาคชิกฏู ไดเ้หน็พระพทุธเจา้
ผูป้ราศจากกเิลส แวดลอ้มดว้ยหมูภ่กิษุ  จงึคุกเขา่ถวายบงัคม  ทาํอญัชลเีบือ้ง
พระพกัตร ์  พระองคไ์ดต้รสัวา่ มาเถดิ ภทัทา พระดาํรสันัน้ ทาํใหเ้ราได้
อุปสมบทแลว้ เมือ่ก่อน เราบรโิภคกอ้นขา้วของชาวแวน่แควน้อยา่งเป็นหนี้ 
จารกิไปทัว่แควน้องัคะ มคธ วชัช ี กาส ี  และโกศล ตัง้แต่พบพระศาสดา เรา
บรโิภคกอ้นขา้วของชาวแวน่แควน้อยา่ง ไมเ่ป็นหนี้มา  ๕๐ ปีแลว้ กอุ็บาสกทีไ่ด้
ถวายจวีรแก่เราผูช้ือ่วา่ภทัทา  ซึง่พน้จากกเิลสทีร่อ้ยรดัทุกอยา่ง เป็นคนมี
ปัญญาไดป้ระสบบุญเป็นอนัมาก (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๗/๕๗๓) 

ภทัทาราชเทวี : ชื่อพระเทวขีองพระเจ้ามุณฑะ เมอืงปาฏลบีุตร พระนางเป็นที่รกั เป็นที่พอ
พระทยัของพระเจา้มุณฑะยิง่นัก  พระเจ้ามุณฑะทรงมแีม่ทพั  ๑๘  นาย หอ้ม
ล้อม ด้วยพระราชานุภาพยิง่ใหญ่  เสด็จออกไปด้วยพระราชฤทธิอ์นัใหญ่ยิ่ง   
เมื่อพระนางภทัทาราชเทวสีวรรคตแลว้ ทรงสลบแน่น่ิง ทรงประกอบดว้ยความ
รกัยิง่นัก  มสีภาพกลํ้ากลนืจนลมจบั  ไม่สรงสนานไม่แต่งพระองค ์ไม่เสวยพระ
กระยาหาร    ไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ซบอยู่ที่พระศพของพระนาง
ตลอดคนืตลอดวนั จากนัน้ กย็กพระศพพระนางภทัทาราชเทวใีสไ่วใ้นรางเหลก็
ทีเ่ตม็ดว้ยน้ํามนัแลว้เอารางเหลก็อื่นปิดไว ้(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๐/๘๒) 

ภทัทาลิ, พระ : ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึงทีช่อบฉนัอาหารมาก ฉนัอาหารบ่อย เพราะอดตีชาตเิคยเกดิ
ในกําเนิดกา ในชาตเิป็นลําดบัมา ธรรมดา  กาทัง้หลายเป็นสตัว์ที่หวิบ่อย เมื่อ
พระพุทธเจา้ตรสัว่า เราฉันอาหารมื้อเดยีว เราเมื่อฉันอาหารมื้อเดยีว ย่อมรูส้กึ
ว่าสุขภาพมโีรคาพาธน้อย กระปรีก้ระเปร่า  มพีลานามยัสมบูรณ์อยู่สําราญ จงึ
ปฏเิสธ ไดย้นิวา่ พระเถระแต่ก่อนเมือ่ทายกใสอ่าหารลงในบาตรแลว้ถวายเนยใส  
ฉันเนยใสรอ้นหน่อยหน่ึงแลว้ ลา้งมอืนําส่วนที่เหลอืไปภายนอก   นัง่ฉันในที่มี
ร่มไมแ้ละน้ําสบาย ภายหลงัได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึน้แล้วในเมื่อพระผู้มี
พระภาคเจา้กําลงัทรงบญัญตัสิกิขาบท  ในเมื่อภกิษุสงฆ์สมาทานาอยู่ซึ่งสกิขา 
ยงัคงปฏบิตัฉินัอาหารบ่อยเชน่เดมิ ท่านพระภทัทาลไิม่ไดใ้หเ้หมอืนภกิษุอื่นผูไ้ม่
ทําความบรบิูรณ์ในสกิขา แม้อยู่ในวดัเดยีวกนัก็ไม่พงึให้ตนประสบพระพกัตร์
พระศาสดา ไม่ไปอุปัฏฐากพระผูม้พีระภาคเจา้ ไม่ไปยงัทีแ่สดงธรรม  ไม่ไปโรง
ตรกึ  ไม่ปฏบิตัเิพยีงภกิขาจารครัง้เดยีว ไม่ยนืแม้ที่ประตูของตระกูลที่พระผู้มี
พระภาคเจา้ประทบันิ่ง  หากพระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็ไปยงัทีอ่ยู่ของพระภทัทาล ิ 
พระภัททาลิรู้ก่อนก็ไปเสียในที่อื่น  นัยว่าพระภัททาลิเป็นกุลบุตรบวชด้วย
ศรทัธามศีลีบรสิุทธิ ์  ดว้ยเหตุนัน้วติกอย่างอื่นมไิดม้แีก่พระภทัทาล ิไดม้วีติกนี้
เทา่นัน้วา่   เราคดัคา้นการบญัญตัสิกิขาบทของพระผูม้พีระภาคเจา้   เพราะเหตุ
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แห่งท้อง  เราทํากรรมไม่สมควร  เพราะฉะนัน้      พระภัททาลิ แม้อยู่ในวดั
เดยีวกนักไ็ม่ได้ให้ตนประสบพระพกัตรพ์ระศาสดา  ภายหลงัสํานึกผดิ และขอ
ขมาพระพุทธองค ์ภายหลงัไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ แลว้บรรลุพระอรหตัผล 
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๔/๑๕๐)  

ภทัทาลิเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภทัทาลเิถระ  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ใน
อดตีชาตกิปัที ่๓๐,๐๐๐ ทา่นไดส้รา้งมณฑป ๔ เสา มงุดว้ยดอกสาละถวาย แด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่สเุมธะ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัิ
และสวรรคส์มบตัหิลายรอ้ยชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ย
คุณวเิศษเหล่าน้ี คอื ปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์๘ อภญิญา ๖ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑/
๑) 

ภทัทาลิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระภทัทาล ิ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็น
การสนทนาแบบถาม-ตอบแก่ภกิษุทัง้หลาย  ณ  วดัพระเชตวนั  เขตกรุงสาวตัถ ี 
โดยทรงมุง่ทาํลายความเหน็ผดิของทา่นพระภทัทาล ิ พระผูม้พีระภาคทรง
แนะนําใหภ้กิษุทัง้หลายฉนัอาหารมือ้เดยีว  แต่ท่านพระภทัทาลทิลูวา่  ตนทาํ
ไมไ่ด ้  และไมย่อมปฏบิตัติามสกิขาบททีท่รงบญัญตัไิว ้  ต่อมาภกิษุทัง้หลายได้
ตกัเตอืนจนทา่นสาํนึกผดิจงึเขา้ไปทลูขออภยัโทษ  พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
ธรรมแก่ทา่นพระภทัทาล ิ  โดยทรงชีโ้ทษของผูไ้มบ่าํเพญ็ไตรสกิขาวา่จะถูกพระ
ศาสดา  เพือ่นพรหมจาร ี  เทวดาและตนตเิตยีนได ้  ทรงแสดงอานิสงสข์องผู้
บาํเพญ็ไตรสกิขาวา่จะทาํใหบ้รรลุฌาน  ๔  และวชิชา  ๓  แลว้ตรสัถงึเหตุทีท่าํ
ใหภ้กิษุตอ้งไดร้บัการขม่ขีจ่ากภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูต้อ้งอาบตัอิยูเ่นือง ๆ 
หรอืตอ้งอาบตับิางขอ้  แลว้ไมย่อมปลดเปลือ้งอาบตั ิ  ยอ่มไดร้บัการขม่ขีจ่าก
ภกิษุทัง้หลาย  สว่นเหตุทีท่าํใหภ้กิษุไมไ่ดร้บัการขม่ขีม่นียัตรงกนัขา้ม  เมือ่ทา่น
พระภทัทาลทิลูถามวา่  ทาํไมเมือ่ก่อนสกิขาบทมเีพยีงเลก็น้อย  แต่มภีกิษุ
จาํนวนมากดาํรงอยูใ่นอรหตัตผล  บดัน้ีสกิขาบทมมีาก  แต่มภีกิษุจาํนวนน้อย
ดาํรงอยูใ่นอรหตัตผล  พระองคต์รสัตอบวา่  เพราะเมือ่ก่อนภกิษุมน้ีอย  แมล้าภ  
ยศกม็น้ีอย  ยงัไมม่ภีกิษุผูเ้ป็นพหสูตู  เป็นรตัตญัญ ู  แต่ภกิษุเหลา่นัน้บาํเพญ็
สกิขาของศาสดาอยา่งเครง่ครดับรบิรูณ์  จงึมภีกิษุดาํรงอยูใ่นอรหตัตผลมาก  
สว่นภกิษุทัง้หลายในบดัน้ีมนียัตรงกนัขา้ม  แลว้ทรงแสดงลกัษณะของมา้ที่
เหมาะแก่พระราชา  ๑๐  ประการคอื 

  ๑.  รูจ้กัการเหยาะยา่ง ๒.  รูจ้กัการวิง่เป็นวงกลม 
  ๓.  รูจ้กัการจรดกบี  ๔.  รูจ้กัการวิง่ 
  ๕.  รูจ้กัการใชเ้สยีงรอ้งใหเ้ป็นประโยชน์ 
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  ๖.  มคุีณสมบตัไิดเ้ป็นราชนยิม 
  ๗.  มคีวามเป็นวงศพ์ญามา้ ๘.  มคีวามวอ่งไวชัน้เยีย่ม 
  ๙.  มกีารเป็นมา้ชัน้เยีย่ม ๑๐.  มคีวามเป็นมา้ทีค่วรแก่การชมเชย 
  เปรยีบเทยีบกบัธรรมทีท่าํใหภ้กิษุเป็นผูเ้หมาะกบัการเป็นนาบุญของ

ชาวโลก  ๑๐  ประการ  คอื 
  ๑.  ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาทฏิฐอินัเป็นอเสขะ 
  ๒.  ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาสงักปัปะอนัเป็นอเสขะ 
  ๓.  ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาวาจาอนัเป็นอเสขะ 
  ๔.  ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมากมัมนัตะอนัเป็นอเสขะ 
  ๕.  ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาอาชวีะอนัเป็นอเสขะ 
  ๖.  ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาวายามะอนัเป็นอเสขะ 
  ๗.  ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาสตอินัเป็นอเสขะ 
  ๘.  ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาสมาธอินัเป็นอเสขะ 
  ๙.  ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาญาณะอนัเป็นอเสขะ 
  ๑๐.ความเป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาวมิตุตอินัเป็นอเสขะ 
  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ทา่นพระภทัทาลมิใีจยนิดชีืน่

ชมพระภาษติของพระองค ์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๔/๑๕๐) 
ภทัทาสรุิยวจัฉสา, นาง : ชื่อของเทพธดิา  ผูม้สีริโิฉมงดงามทัว่สรรพางค์  มรีศัมอ่ีอน ๆ  

เปล่งออกจากร่างกายดุจ แสงอ่อนของดวงอาทติย์ยามทอแสง,นางเป็นหญิงที่
ฉลาด มคีวามงดงามมาก  เป็นธดิาของตมิพรุผูเ้ป็นจอมคนัธรรพราช เคยหลงรกั
สขิณัฑบีุตรของมาตลสีงัคาหกเทพบุตร แต่ภายหลงัได้แต่งงานกบัที่ปัญจสขิะ 
คนัธรรพบุตร  ดงัคาํทีปั่ญจสขิะคนัธรรพบุตรกล่าวคําเกีย่วเนื่องดว้ยกามเหล่าน้ี
ว่า  แม่ภทัทาสุรยิวจัฉสา   ฉันขอกราบท่านตมิพรุบดิาของเธอ โดยเหตุที่เธอ
เกดิมางดงาม ทําใหฉ้ันปลื้มใจเหมอืนสายลมย่อมเป็นที่ปรารถนาของผูม้เีหงื่อ  
หรอืเหมอืนน้ําเป็นทีป่รารถนาของผูก้ระหาย เธอผูไ้ฉไลเป็นทีร่กัของฉนัดุจธรรม
เป็นทีร่กัของพระอรหนัต ์ เธอจงช่วยดบัความเร่ารอ้น เหมอืนช่วยวางยาคนไขผู้้
กระสบักระส่าย  เหมอืนใหอ้าหารแก่ผูห้วิ หรอืเหมอืนใชน้ํ้าดบัไฟทีก่ําลงัลุกอยู ่
ขอใหฉ้นัไดซ้บลงจดถนัและอุทรของเธอ หรอืดงัคาํทีท่า้วสกักะกล่าวไวต้อนหน่ึง
ว่า  เราจะตัง้เธอไว้ในตําแหน่งของบดิาเธอจะเป็นเจ้าแห่งคนธรรพ์  เราจะยก
นางภทัทาสุรยิวจัฉสาใหเ้ธอ  เพราะว่านางเป็นผูท้ีเ่ธอปรารถนาอย่างยิง่  (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๓๔๙/๒๗๗,๑๐/๓๔๙/๒๗๘,๑๐/๓๗๑/๒๙๙,๑๐/๓๔๘/๒๗๕,๓๔๘/
๒๗๖) 



 

๓๗๔๖ 
 

 

ภทัทาอบุาสิกา : ชือ่อุบาสกิา ผูเ้ป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ  ดงัคาํ
ว่า วิชิตเสนาอุบาสิกาและภัททาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา ของพระ
พระพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๔๐/๗๑๖) 

ภทัทิตถิกา, ชื่อ : ชื่ออุบาสกิาคนหนึ่งชาวกมิลินคร เกดิในตระกูลทีม่โีภคทรพัยม์าก  มสีามชีื่อ
ว่าโรหกะ  ทราบว่า ในกมิลินคร มคีหบดบีุตรผูห้น่ึงชื่อโรหกะ มศีรทัธาปสาทะ
ถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระ  ในนครนัน้แล มีทาริกาเด็กหญิงคนหนึ่ง   ใน
ตระกูลทีม่โีภคทรพัยม์าก ทดัเทยีมกบันายโรหกะ เป็นผูม้ศีรทัธาเลื่อมใส มนีาม
ว่าภทัทา  เพราะเจรญิแมต้ามปกต ิ ครัน้ต่อมามารดาบดิาของโรหกะ  ได้เลอืก
กุมาร ีนํานางมาในเวลานัน้  ได้ทําอาวาหววิามงคลกนั สองสามภีรยิานัน้ก็อยู่
ร่วมกนัดว้ยสามคัค ี เพราะอาจารสมบตัขิองตน  นางจงึไดเ้ป็นคนเด่น  รูจ้กักนั
ไปทัว่พระนครนัน้ว่าภทัทติถกิา แม่หญงิภทัรา  กส็มยันัน้  พระอคัรสาวกทัง้  ๒ 
มภีกิษุเป็นบรวิารรปูละ   ๕๐๐ จารกิเทีย่วไปในชนบท  ถงึกมิลินคร  นายโรหกะ  
รูว้่าพระอคัรสาวกนัน้ ไปที่กมิลินครนัน้   เกดิโสมนัสเขา้ไปหาพระเถระทัง้สอง
รูป  ไหว้แล้วนิมนต์ ฉันในวนัพรุ่งนี้อังคาสท่านพร้อมด้วยบริวารให้อิ่มหนํา
สําราญด้วยของเคี้ยวของฉันอนัประณีตในวนัรุ่งขึน้ พรอ้มด้วยบุตรและภรรยา 
ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ท่าแสดงแล้ว  ตัง้อยู่ในโอวาทของท่าน   รบัสรณะ
สมาทานเบญจศลี ส่วนภรรยาของเขา กเ็ขา้รกัษาอุโบสถศลีเป็นวนั ๘  คํ่า๑๔  
คํ่า ๑๕  คํ่า    และวนัปาฏหิารยิปักษ์ เฉพาะอย่างยิง่นางได้เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ย
ศลีและอาจาระ   และเทวดาทัง้หลายอนุเคราะหแ์ลว้  กด็ว้ยความอนุเคราะหข์อง
เทวดาแล นางก็ปลดเปลื้องคําว่าร้ายผิดๆ   ที่ตกมาเหนือตนหายไปได ้ 
กลายเป็นผูม้เีกยีรตยิศแพรไ่ปทัว่โลกอย่างยิง่เพราะนางมศีลีและอาจาระหมดจด
ดว้ยดแีล   กภ็รรยานัน้อยู่ในกมิลินครนัน้เอง  ส่วนสามขีองนางอยู่คา้ขายในตกั
กศลิานคร ในวนัมหรสพรื่นเรงิกนั  เมื่อถูกพวกเพื่อนรบเรา้กเ็กดิคดิ อยากเล่น
งานมหรสพตามเทศกาล   เทวดาผูป้ระจําเรอืนกช็่วยนํานางไปในตกักศลิานคร
ด้วยอานุภาพทิพย์ของตนแล้ว  ส่งไปร่วมกบัสาม ี เพราะอยู่ร่วมกนันัน่แล ก็
ตัง้ครรภ์ เทวดาช่วยนํากลบักมิลินคร เมื่อครรภ์ปรากฏชดัขึน้โดยลําดบั  ถูกแม่
ผวัเป็นตน้  รงัเกยีจว่านางประพฤตนิอกใจสาม ี  เมือ่กระแสน้ําในแมน้ํ่าคงคาถูก
เทวดานัน้แล บนัดาลใหเ้ป็นเหมอืนหลงมาท่วมกมิลินคร ดว้ยอานุภาพของตน 
ประสบความยุ่งยาก ซึ่งตกลงมาเหนือตนดงักระแสน้ําในแม่น้ําคงคาที่มเีกลยีว
คลื่นเกดิเพราะแรงลม ดว้ยการสมถะมสีจัจาธษิฐานเป็นเบือ้งตน้ ซึง่พสิจูน์ว่าตน
เป็นหญงิจงรกัสาม ีถงึจะกลบัมาอยู่ร่วมกบัสาม ี สามนีัน้กร็งัเกยีจเหมอืนแม่ผวั
เป็นต้นรงัเกยีจมาก่อน   และต้องอา้งสญัญาณเครื่องหมาย  ซึ่งสามนีัน้ประทบั



 

๓๗๔๗ 
 

 

ชื่อให้ไว้ในตกักศลิานคร    จงึแก้ความรงัเกียจนัน้ได้  กลายเป็นผู้ที่ญาติฝ่าย
สามแีละมหาชนยก นาง ไดเ้ป็นผูม้เีกยีรตยิศแพร่ไปในโลกอย่างยิง่   เพราะเป็น
ผู้มีศีลและอาจาระหมดจดดี   สมยัต่อมา นางทํากาละตาย  ไปบังเกิดในภพ
ดาวดงึส ์   ครัง้เมือ่พระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็มาจากกรุงสาวตัถไีปยงัภพดาวดงึส ์     
ประทบันัง่บนบณัฑุกมัพลศลิา  ณ  โคนต้นปารฉิัตร  และเมื่อเทพบรษิทัเขา้ไป
เฝ้า พระผู้มพีระภาคเจ้า ถวายบงัคมแล้ว    นัง่  ณ  ที่ควรส่วนขา้งหน่ึง   แม ้ 
ภทัทติถเีทพธดิากไ็ดเ้ขา้ไปเฝ้าถวายบงัคมแลว้ ไดย้นือยู ่ ณ ทีค่วรสว่นขา้งหนึ่ง 
พระผู้มีพระภาคเจ้า    เมื่อจะทรงถามบุญกรรมที่ เทพธิดานั ้นทําไว้  ณ  
ท่ามกลางเทวดาบรษิทัและพระพรหมบรษิทัทีป่ระชุมพรอ้มกนัในหมื่นโลกธาตุ 
ดงัคําในวมิานวตัถุทีน่างเทพธดิาถูกพระผูม้พีระภาคตรสัถามอย่างนี้แลว้ จงึทูล
ตอบวา่  คนทัง้หลายรูจ้กัหมอ่มฉนัในนามวา่   ภทัทติถกิาหมอ่มฉนัเป็นอุบาสกิา
อยูใ่นกมิพลินครเป็นผูม้ศีรทัธาและสมบรูณ์ดว้ยศลียนิดแีจกจา่ยทานทุกเมือ่  (ข.ุ
ว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๐๙/๓๖) 

ภทัทิตถิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่นางภทัทติถกิาอุบาสกิา เป็นการกล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้
แก่นางภทัทติถกิาอุบาสกิา เพราะไดป้ฏบิตัธิรรม รกัษาอุโบสถศลีเป็นประจาํ 
และไดถ้วายภตัตาหารแดท่า่นพระสารบีตุรเถระและทา่นพระมหาโมคคลัลาน
เถระ นางจงึไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ เทีย่วชมสวนนนัทวนัอนัรืน่รมย(์ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๒๐๖-๒๐๗/๓๖) 

ภทัทิยกาฬิโคธาปตุตเถรคาถา : ภาษติของพระภทัทยิกาฬโิคธาปุตรเถระ,คาถาของ
พระภทัทยิกาฬโิคธาปุตรเถระ ทา่นพระภทัทยิกาฬโิคธาบุตรเถระ    (ไดบ้นัลอืสี
หนาทต่อพระพกัตรพ์ระศาสดา เชน่คาํวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ    (เมือ่ก่อน) 
ขา้พระองค ์ เมือ่จะไปไหน    นัง่คอชา้งไป  เมือ่จะนุ่งหม่ผา้    กนุ่็งหม่ผา้เนื้อ
ละเอยีด เมือ่จะบรโิภคกบ็รโิภคแต่ขา้วสาลทีีร่าดดว้ยเนื้ออนัสะอาด บดัน้ี    ขา้
พระองคม์นีามวา่ภทัทยิะ เป็นโอรสของพระนางกาฬโิคธา เป็นผูเ้จรญิมคีวาม
เพยีรต่อเน่ือง ยนิดใีนอาหารทีบ่ณิฑบาตไดม้า  ไมย่ดึมัน่ เพง่พนิิจอยู ่ ขา้
พระองคม์นีามวา่ภทัทยิะ    เป็นโอรสของพระนางกาฬโิคธา   ถอืการนุ่งหม่ผา้
บงัสกุุลเป็นวตัร    มคีวามเพยีรต่อเนื่อง ยนิดใีนอาหารทีบ่ณิฑบาตไดม้า    ไม่
ยดึมัน่ เพง่พนิิจอยู ่ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๔๒/๔๘๐) 

ภทัทิยกาฬิโคธายบุตร, ภิกษุ : ชื่อพระมหาสาวกองคห์น่ึง ในอสตีมิหาสาวก ท่านเป็นภกิษุรูป 
๑ ในภกิษุชาวศากยะที่ออกบวช พรอ้มกบัพระอนุรุทธะ ท่านเป็นกษตัรยิ์ ชาว
ศากยะ ในกรุงกบลิพสัดุ์   และในวนัตัง้ชื่อ พวกญาตขินาดนามว่า ภทัทยิกุมาร   
ภทัทยิกุมารนัน้ อาศยับุญเป็นกษตัรยิอ์งคห์น่ึงในระหว่างกษตัรยิ ์๖ องค ์ในหน



 

๓๗๔๘ 
 

 

หลงั เมื่อพระพุทธเจา้ประทบัอยู่ ณ อนุปิยอมัพวนั  ทรงผนวชในสาํนักของพระ
ศาสดา แลว้ไดบ้รรลุอรหตัผล  ต่อมาภายหลงั พระศาสดา เมื่อประทบัอยู่ ณ เช
ตวนัมหาวหิาร จงึได้ทรงสถาปนาไวใ้นตําแหน่งเอตทคัคะว่า ภทัทยิโอรสของ
พระนางกาฬีโคธา เป็นยอดภกิษุผู้มตีระกูลสูงในศาสนาของเรา ดงัคําในเอกก
นิบาต เอตทคัคะว่า ภทัทยิกาฬิโคธายบุตรเลศิกว่าภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา  
ผูเ้กดิในตระกูลสูง มอีธบิายต่ออกีว่า ทีเ่กดิในตระกูลสูง   หมายถงึเจา้ศากยะผู้
เป็นพระราชาออกผนวช พรอ้มกบัพระอนุรุทธเถระ เล่ากนัว่า พระมารดานัน้ มี
ผวิดํา มชีื่อว่าโคธา ดงันัน้ จงึเรยีกกนัว่า นางกาฬโีคธา  ท่านเป็นบุตรของนาง
กาฬโีคธา หากจะมคีําถามว่า  ท่านเป็นยอดของภกิษุสาวกผูม้ตีระกูลสงู เพราะ
เหตุไร   เพราะพระมารดาของท่าน เป็นใหญ่ที่สุดของเจ้าทัง้หมดโดยวยั ใน
ระหว่างเจ้าสากิยานีทัง้หลาย ท่านสละราชสมบตัิที่มาถึงแล้วออกผนวช  อีก
ประการหนึ่ง เพราะท่านภทัทยิะรูปน้ี  ดา้ยอานุภาพแห่งความปรารถนาในป่าง
ก่อน จงึบงัเกดิในราชตระกูลแลว้ครอบราชสมบตัถิงึ ๕๐๐ ชาตติดิต่อกนัมาโดย
ลําดบั หรอืดงัคําในอปทานทีพ่ระภทัทยิกาฬโิคธายบุตรเถระ    กล่าวอดตีชาติ
ของตนไวต้อนหนึ่งว่า เขาจกัเป็นผูม้ตีระกูลสงู    ในภพกําเนิดทัง้ปวง ภายหลงั
เขาถูกกุศลมูลตกัเตอืนจงึบวช มนีามว่าภทัทยิะ เป็นสาวกของพระศาสดา(องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๙๓/๒๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๖/๑๗๕)  

ภทัทิยกาฬิโคธายปตุตเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภทัทยิกาฬโิคธายบตุรเถระ  มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายภตัตาหารมคีา่
มากแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไดเ้กดิ
เป็นทา้วสกักะ ๗๔ ชาต ิ เป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๕๑ ชาต ิ เป็นพระเจา้ประเทศ
ราช ๑,๐๐๐ ชาต ิในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.
(ไทย)๓๒/๕๔/๑๗๔) 

ภทัทิยคหบดี : ชื่อคหบดคีนหน่ึง ชาวเมอืงบุปผวด ี มปีรากฏในจนัทกุมารชาดก เป็นคหบดทีี่
ถูกจบัตวัไปเพือ่บูชายญัของพระเจา้เอกราช  ดงัคําว่า  พวกท่านจงไปบอกพวก
คหบดคีอื    ปุณณมุขคหบด ีภทัทยิคหบด ี สงิคาลคหบด ี  และวฑัฒคหบดเีถดิ
ว่า ไดย้นิว่า    พวกท่านจงรวมกนัเป็นหมู่อยู่ในทีเ่ดยีวกนั เพื่อประโยชน์แก่การ
บชูายญั (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๑/๓๓๖) 

ภทัทิยภิกขวุตัถ ุ: เรื่องภกิษุชาวเมอืงภทัทยิะ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุ
ชาวเมอืงภทัทยิะผูข้วนขวายในการประดบัเขยีงเทา้วา่  ภกิษุเหลา่ใดละทิง้กจิที่
ควรทาํ  แต่กลบัทาํกจิทีไ่มค่วรทาํ  อาสวะทัง้หลายยอ่มเจรญิแก่ภกิษุเหล่านัน้ ผู้
ถอืตวัจดั    มวัแต่ประมาท  สว่นภกิษุเหล่าใดมสีตติัง้มัน่ในกาย เป็นนิตย ์ ภกิษุ
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เหล่านัน้หมัน่ทาํความเพยีรในกจิทีค่วรทาํ  ไม่ทาํกจิทีไ่ม่ควรทาํ อาสวะทัง้หลาย
ของเธอผูม้สีตสิมัปชญัญะ  ยอ่มถงึการสญูสิน้ไป  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๙๒/๑๒๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  กจิทีค่วรทาํ  หมายถงึการรกัษาศลี  การอยูป่่า  
การถอืธุดงควตัร  และการเจรญิภาวนา คาํวา่ กจิทีไ่มค่วรทาํ  หมายถงึการ
ประดบัรม่  รองเทา้  เขยีงเทา้  บาตร  ถลกบาตร  ประคตเอว  และองัสะ คาํวา่ 
มสีตติัง้มัน่ในกาย  หมายถงึเจรญิกายคตาสตกิมัมฏัฐาน  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๗/๙๐) 

ภทัทิยลิจฉวี : เจา้ลจิฉวพีระนามว่าภทัทยิะ ชาวกรุงเวสาล ีแควน้วชัช ีเจา้ลจิฉวอีงค์น้ีเดมินับ
ถอืลทัธอิื่น ได้เคยสนทนาธรรมกบัพระผูม้พีระภาคเรื่องหลกัแห่งความเชื่อ ๑๐ 
ประการ มวี่า ท่านอย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกนัมา เป็นต้น นอกจากน้ียงั
สนทนาเรื่องกุศลมลู ๓ และอกุศลมลู ๓ อกีดว้ย ดงัคําในภทัทยิสตูร ซึง่เป็นการ
สนทนาระหว่างพระผู้มพีระภาคกบัเจ้าลจิฉวตีอนหนึ่งว่า  ภทัทยิะ ท่านเขา้ใจ
เรื่องนัน้ว่าอย่างไร คอื โลภะ (ความอยากได้) เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคล ย่อม
เกดิขึน้เพื่อเกื้อกูลหรอืไม่เกื้อกูล  ภทัทยิลจิฉวทีูลว่า ไม่เกื้อกูล พระพุทธเจา้ขา้ 
ภายหลงัการสนทนาจบหลงั เขาไดบ้รรลุธรรม เป็นโสดาบนับุคคลไดป้ระกาศตน
เป็นอุบาสกนับถอืพระพุทธศาสนา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๘๘),ในตกินิ
บาต กล่าวไวว้่า กษัตรยิ์องค์หน่ึงนามว่าภทัทยิะ ชาวเมอืงวชัช ี วนัหนึ่ง หลงั
บรโิภคอาหารเชา้เสรจ็แลว้ ถอืดอกไมข้องหอมและเครื่องลูบไล ้เขา้ไปเฝ้าพระผู้
มพีระภาค ฟังธรรม เมื่อฟังธรรมแลว้ กไ็ดบ้รรลุธรรมเป็นอรยิบุคคลชัน้โสดาบนั  
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๓) ;  (องฺ.ตกิ.  (ไทย)  ๒๐/๖๖/๒๕๗-๒๖๑)   

ภทัทิยสตูร : มชีือ่สตูรเหมอืนกนั ๓ สตูร มแีปลความหมายต่างกนั และต่างทีม่ากนั  กล่าวคอื 
 1.ภทัทิยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ลจิฉวพีระนามวา่ภทัทยิะ เจา้ลจิฉวพีระนามวา่

ภทัทยิะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค แลว้กราบทลูวา่ ขา้พระองคไ์ดท้ราบวา่ พระ
สมณโคดม ทรงมมีารยา ยอ่มรูม้ารยาทีเ่ป็นเหตใุหส้าวกของพวกอญัเดยีรถยี์
กลบัใจ สาวกอญัเดยีรถยีเ์หล่านัน้รูเ้ชน่นัน้ พวกเขากล่าวตามทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัไว ้ ไมไ่ดก้ล่าวตู่พระผูม้พีระภาคดว้ยคาํไมเ่ป็นจรงิหรอื ยอ่มพยากรณ์ธรรม
สมควรแก่ธรรม และการคลอ้ยตามวาทะอนัชอบแก่เหตุไร ๆ ยอ่มไม่มาถงึฐานะ
อนัควรตเิตยีนหรอื แทจ้รงิ ขา้พระองคไ์มป่ระสงคจ์ะกล่าวตู่พระผูม้พีระภาคเลย 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ หลกัแห่งความเชือ่ ๑๐ คอื (๑) อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการ
ฟังตามกนัมา (๒) อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กนัมา (๓) อย่าปลงใจเชือ่
ดว้ยการเล่าลอื (๔) อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งตาํราหรอืคมัภรี ์ (๕) อยา่ปลงใจ
เชือ่เพราะตรรกะ (๖) อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน (๗) อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ย
การคดิตรองตามแนวเหตุผล (๘) อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้กบัทฤษฎทีีพ่นิิจไว้
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แลว้ (๙) อย่าปลงใจเชือ่เพราะมองเหน็รปูลกัษณะน่าจะเป็นไปได ้(๑๐) อยา่ปลง
ใจเชือ่เพราะนบัถอืวา่ ทา่นผูน้ี้เป็นครขูองเรา ทรงซกัถามเรือ่งโทษของธรรม ๔ 
คอื โลภะ โทสะ โมหะ และสารมัภะ และทรงซกัถามเรือ่งคุณของธรรม ๔ คอื 
อโลภะ อโทสะ อโมหะ และอสารมัภะแตล่ะหวัขอ้ใหเ้จา้ลจิฉวนีัน้ตอบตามทีเ่หน็
ประจกัษ์ดว้ยตนเอง เจา้ลจิฉวพีระนามวา่ภทัทยิะสรรเสรญิพระพทุธองคว์า่ทรง
มมีายาและรูม้ายาสาํหรบักลบัใจสาวกของเดยีรถยี ์ และกราบทลูวา่ ถา้ญาติ
สาโลหติของตน กษตัรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์ และศทูรทัง้ปวงกลบัใจไดด้ว้ยมายา
สาํหรบักลบัใจนี้ กจ็ะไดร้บัประโยชน์สขุตลอดกาลนาน พระองคต์รสัตอบวา่ เป็น
เชน่นัน้ และทรงแสดงต่อไปอกีวา่ ถา้ชนเหล่านัน้ และชาวโลกพรอ้มทัง้เทวโลก 
กลบัใจไดด้ว้ยมายาสาํหรบักลบัใจ เพือ่ละอกุศลธรรมและเจรญิกุศลธรรมกจ็ะ
ไดร้บัประโยชน์สขุตลอดกาลนาน  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๓) 

 2.ภทัทิยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่ภทัทยิะ พระผูม้พีระภาค
ทรงแสดงธรรมแก่เจา้ศากยะพระนามวา่ภทัทยิะเป็นตน้วา่  ผูป้ระกอบดว้ยธรรม  
๔  มคีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๔๔/๕๖๗) 

 3.ภทัทิยสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยพระภทัทยิเถระ พระผูม้พีระภาคทรงปรารภ
พระภทัทยิเถระผูช้อบเปล่งอุทานวา่ “สขุหนอ สขุหนอ” ทรงเปล่งอุทานแสดง
อานุภาพแหง่วเิวกสขุทีล่่วงวสิยัของปุถุชน เป็นสขุทีป่ราศจากภยัและความเศรา้
โศก เป็นสขุของผูป้ราศจาก ราคะ โทสะ และโมหะ (ข.ุอุ.อ. ๒๐/๑๗๑) (ข.ุอุ.
(ไทย) ๒๕/๒๐/๒๐๖) 

ภทัทิยะ กาฬิโคธาบตุร, พระ : เป็นชื่อของพระภัททิยเถระ ผู้เป็นพระโอรสของพระนางกาฬิ
โคธา ซึง่เป็นเจา้หญงิสากยิาราชเทว ี ท่านบวชไดไ้ม่นาน ท่านบําเพญ็วปัิสสนา
จนไดบ้รรลุอภญิญา  ๖  สมาทานธุดงค ์ ๑๓  ประการ เมื่ออยู่ในป่ากด็ ี   อยู่ที่
ควงไมก้ด็ ี   หรอือยู่ในเรอืนว่างกด็ ีเปล่งอุทานเนือง  ๆ    ว่า   สุขหนอ    สุข
หนอ และได้กราบทูลคําอุทานแก่พระผู้มพีระภาคว่า สมยัเมื่อขา้พระองค์เป็น
ฆราวาส    เสวยความสุขในราชสมบตั ิ   ไดร้บัการอารกัขาคุ้มครองอย่างดทีัง้
ภายในวงัไดร้บัการอารกัขาคุม้ครองอย่างดทีัง้ภายนอกวงั    ไดร้บัการอารกัขา
คุม้ครองอย่างดทีัง้ภายในเมอืง    ไดร้บัการอารกัขาคุม้ครองอย่างดทีัง้ภายนอก
เมือง    ได้รบัการอารกัขาคุ้มครองอย่างดีทัง้ในชนบท    ได้รบัการอารกัขา
คุ้มครองอย่างดทีัง้นอกชนบทข้าพระองค์นัน้ถึงจะได้รบัการอารกัขาคุ้มครอง
อย่างดีเช่นนี้    ก็ยังกลัว ยังหวาดหวัน่ระแวง สะดุ้งอยู่    แต่เวลานี้    ข้า
พระองค์เมื่ออยู่ในป่าก็ด ี   อยู่ที่ควงไม้กด็ ี   หรอือยู่ในเรอืนว่างก็ด ี   เพยีงผู้
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เดยีวกไ็ม่กลวั   ไม่หวาดหวัน่    ไม่ระแวง ไม่สะดุง้ มคีวามปรารถนาน้อย    ไม่
ขนลุกขนพอง    ดํารงชีวิตด้วยปัจจยัที่ผู้อื่นให้    มีจิตอิสระดุจมฤค ข้าแต่
พระองค์ผูเ้จรญิ    ขา้พระองค์เหน็ประโยชน์อย่างน้ี    เมื่ออยู่ในป่ากด็ ี   อยู่ที่
ควงไมก้ด็ ี หรอือยู่ในเรอืนว่างกด็ ีจงึเปล่งอุทานเนือง  ๆ ว่า ‘สุขหนอ สุขหนอ  
ภายหลงั ท่านได้รบัยกย่องเป็นเอตทคัคะด้านเกิด ในตระกูลสูง  (ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๒๐/๒๐๖) ; ด ูภทัทยิกาฬโิคธายบุตร  

ภทัทิยะ, เจ้าศากยะ : พระนามกษัตริย์พระองค์หน่ึง กรุงกบิลพัสดุ์ พระเจ้าภัททิยศากยะ
ครองราชสมบตัขิองชาวศากยวงศ์   ทรงเป็นพระสหายของเจ้าอนุรุทธศากยะ 
พระผู้มีพระภาคตรสัแก่พระเจ้าภัททิยะว่า อรยิสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ 
ประการนี้ เป็นโสดาบนั  ไม่มทีางตกตํ่ามคีวามแน่นอนที่จะสําเรจ็สมัโพธใินวนั
ขา้งหน้า ๗/๓๓๐/๑๖๘,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๔๔/๕๖๗)  

  อรรถกถาอธบิายว่า ช่วงที่เจา้อนุรุทธะมาชวนเจ้าศากยะภทัทยิะไวว้่า ด้วย
ความรกัเพื่อน  พระเจ้าภทัทยิศากยะต้องการจะรบัสัง่ว่า  “เราจะบวชกบัท่าน”  
แต่ยงัทรงห่วงราชสมบตัิ จงึรบัสัง่ได้เพยีงว่า  “อยํ  ตยา  :  เรากบัท่าน” แล้ว
รบัสัง่ไมอ่อก  (ว.ิอ. (บาล)ี๓/๓๓๐/๓๘๕) 

ภทัทิยะ, ภิกษุ , ฤาษี: 1.ชื่อภิกษุรูปหนึ่งในคณะปัญจวคัคยี์ เป็นพระอรหนัต์รุ่นแรก เป็นหนึ่ง
ในปัญจวคัคยี์ กล่าวคอื โกณฑญัญะ  วปัปะ ภทัทยิะ มหานามะ    และอสัสช ิ
ชว่งทีบ่วชเป็นฤษคีอยปรนนิบตัสิทิธตัถโพธสิตัว ์ณ ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคม  (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๒/๕๕๔) 

 2. กษตัรยิศ์ากยวงศ์  โอรสของนางกาฬโิคธา  สละราชสมบตัทิีม่าถงึตามวาระ
แล้ว ออกบวชพร้อมกับพระอนุรุทธะ สําเร็จอรหัตตผล ได้รบัยกย่องว่าเป็น
เอตทคัคะ ในบรรดาภิกษุผู้มาจากตระกูลสูงและจดัเป็นมหาสาวกองค์หน่ึงใน
จํานวน ๘๐ องค์ (ว .ิม.(ไทย) ๔/๑๙/๒๖,ว.ิจู.(ไทย) ๗/๓๓๑/๑๗๒,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๖๖/๑๘๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๖/๑๗๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗/๒๙๐) 

ภทัทิยะ, เม ือง  : ชื่อเมอืงเมอืงหน่ึงทีเ่มณฑกคหบดอียู่ซึ่งไม่ไกลจากกรุงสาวตัถ ี เมื่อพระผูม้ี
พระภาค พรอ้มกบัภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ๑,๒๕๐ รูป ประทบัอยู่ ณ ป่าชาตยิาวนั  
ในเมอืงภัททิยะ  และ เมณฑกคหบดีก็เข้าเฝ้า  พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต
ปัญจโครสเป็นตน้แก่เมณฑกคหบด,ีในอุคคหสตูร อุคคหเศรษฐผีูเ้ป็นหลานของ
เมณฑกเศรษฐ ีไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ณเมอืงนี้เชน่กนั  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/
๗๔/๖๔,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๑/๒๒,๕/๒๕๑/๒๓,๕/๒๕๒/๒๔,๕/๒๙๖/๑๒๐,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๓๓/๕๑) 



 

๓๗๕๒ 
 

 

ภทัเทกรตัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ภกิษุทัง้หลาย ณ วดัพระเช
ตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี  เขตกรุงสาวตัถ ี  เพราะมพีระประสงคใ์ห้
เรง่ปฏบิตัธิรรมเพือ่ผลในปัจจุบนั  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอุทเทสของผูม้ี
ราตรเีดยีวเจรญิใหภ้กิษุทัง้หลายฟังเป็นคาถาวา่ 

  บุคคลไมค่วรคาํนึงถงึสิง่ทีล่่วงไปแลว้ ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่งัไมม่าถงึ สิง่ใดล่วง
ไปแลว้  สิง่นัน้กเ็ป็นอนัละไปแลว้ และสิง่ใดทีย่งัไมม่าถงึ สิง่นัน้กเ็ป็นอนัยงัไม่
มาถงึ สว่นบุคคลใดเหน็แจง้ธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนั ไมง่อ่นแงน่ไม่คลอนแคลนใน
ธรรมนัน้ ๆ บุคคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จม่แจง้  บุคคลควรทาํความเพยีร
ตัง้แตว่นันี้ทเีดยีว ใครเล่าจะรูว้า่  ความตายจกัมใีนวนัพรุง่นี้  เพราะวา่ความผดั
เพีย้นกบัมจัจุราชผูม้เีสนามากนัน้  ยอ่มไมม่แีก่เราทัง้หลาย  พระมนีุผูส้งบเรยีก
บุคคลผูม้คีวามเพยีร  ไมเ่กยีจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคนื  ซึง่มปีกตอิยูอ่ยา่ง
น้ีนัน่แลวา่  ผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ 

  จากนัน้  พระองคท์รงยกเอาคาํในอุทเทส  ๖  คาํมาขยายความดงันี้ คอื  
บุคคลคาํนึงถงึสิง่ทีล่่วงไปแลว้  ไดแ้ก่ผูด้าํเนินไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจ
ขนัธท์ีม่อียูใ่นชาตก่ิอนวา่  ในอดตี  เราไดม้รีปู  เวทนา  สญัญา สงัขาร  
วญิญาณ  อยา่งนี้  สว่นบุคคลไมค่าํนึงถงึสิง่ทีล่่วงไปแลว้กม็นียัตรงกนัขา้ม 
บุคคลหวงัสิง่ทีย่งัมาไม่ถงึ ไดแ้ก่  ผูด้าํเนินไปตามความเพลดิเพลนิในเบญจขนัธ์
ทีพ่งึมใีนชาตหิน้าวา่ในอนาคต เราพงึมรีปูเป็นตน้อยา่งนี้  สว่นบุคคลไม่พงึหวงั
สิง่ทีย่งัมาไมถ่งึมนียัตรงกนัขา้ม  บุคคลงอ่นแงน่ในธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนั  ไดแ้ก่  
ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบัไมไ่ดเ้หน็พระอรยิเป็นตน้พจิารณาเหน็รปูโดยความเป็นอตัตา  
พจิารณาเหน็อตัตาวา่มรีปู  พจิารณาเหน็รปูในอตัตา  พจิารณาเหน็อตัตาในรปู  
พจิารณาเหน็เวทนาเป็นตน้ในแนวเดยีวกนักบัรปู  สว่นบุคคลผูไ้มง่อ่นแงน่ใน
ธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนัมนียัตรงกนัขา้ม เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้
ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์   (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๗๒/๓๑๙)  

ภทัเทกรตัตสตูร : ชือ่สตูรหน่ึงในมชัฌมินิกาย อุปรปัิณณาสก ์ แห่งพระสตุตนัตปิฎก แสดงเรือ่ง
บุคคลผู้มีราตรเีดียวเจรญิ  ดงัคําในโลมสติยเถราปทาน ที่พระโลมสติยเถระ
กล่าวไวต้อนหน่ึงว่า  ขา้พเจา้ อาศยัอยู่ในกรุงกบลิพสัดุ์นัน้เอง ครัง้นัน้    จนัท
เทพบุตรไดเ้ขา้มาหาขา้พเจา้แลว้   ถามถงึนัยทัง้โดยย่อและพสิดารแห่งภทัเทก
รตัตสตูร ครัง้นัน้ขา้พเจา้ถูกจนัทเทพบุตรตกัเตอืนแลว้   จงึเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้
ซึ่งเป็นผูนํ้าของนรชนได้ฟังภทัเทกรตัตสูตรเป็นผูส้ลดใจต้องการอยู่ป่า (ขุ.อป.



 

๓๗๕๓ 
 

 

(ไทย) ๓๓/๒๓๙/๓๒๓,๓๓/๒๔๐/๓๒๓) ; ม.อุ.  (ไทย)  ๑๔/๒๗๒-๒๗๕/๓๑๙-
๓๒๓  

ภทัเทกรตัโตวาท : คําสอนเกี่ยวกบัผู้มรีาตรเีจรญิ หมายถึงโอวาทของผู้มีราตรเีดียวเจรญิ  
ดงัคําในโลมสตยิเถราปทาน ที่พระโลมสตยิเถระกล่าวไวต้อนหนึ่งว่า ขา้พเจ้า
เขา้ป่าจงึไดบ้รรลุอรหตัตผล นึกถงึคาํสอนของพระชนิเจา้ เพราะระลกึถงึคําสอน
ของพระชนิเจ้าคอื    ภทัเทกรตัโตวาทว่า บุคคลไม่ควรนึงถึงสิง่ที่ล่วงไปแล้ว  
ไมค่วรหวงัสิง่ทีย่งัไม่มาถงึ สิง่ใดทีล่่วงไปแลว้  สิง่นัน้กเ็ป็นอนัละไปแลว้  สิง่ใดที่
ยงัไม่มาถงึ สิง่นัน้ก็ยงัไม่เกิดขึ้น  ส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบนัไม่
งอ่นแงน่ ไม่คลอนแคลนในธรรมนัน้  ๆ บุคคลนัน้ควรเจรญิธรรมนัน้ใหแ้จ่มแจง้ 
บุคคลควรทําความเพยีรตัง้แต่วนันี้ทเีดยีว  ใครเล่าจะรูว้่า    ความตายจกัมใีน
วันพรุ่งนี้   เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชมีเสนานั ้น ย่อมไม่มีแก่เรา
ทัง้หลาย (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๔๓/๓๒๓) 

ภทัรกปั : กัปที่เจริญหรือดีงาม เน่ืองจากเป็นกัปเดียวที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติถึง ๕ 
พระองค์ ในที่น้ีหมายถึงกปัปัจจุบนันี้  ดงัคําว่า ในภทัรกปันี้เอง  พระผู้มพีระ
ภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสนัธะพระผู้มีพระภาคอรหันต
สมัมาสมัพุทธเจา้พระนามว่าโกนาคมนะ พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพุทธ
เจ้าพระนามว่ากัสสปะ   ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก    บัดน้ี  เราผู้เป็นอรหันต
สมัมาสมัพุทธเจา้กไ็ดอุ้บตัขิึน้มาในโลกในภทัรกปัน้ีเช่นกนั,หรอืดงัคําในจฬูวจัฉ
โคตตสูตรที่พระผู้มพีระภาคตรสัแก่วจัฉะไวว้่า  จากภทัรกปัน้ีไป ๙๑ กปัที่เรา
ระลกึได ้เราไม่รูจ้กัอาชวีกคนอื่นผูไ้ปเกดิในสวรรคน์อกจากอาชวีกเพยีงคนเดยีว
ผู้เป็นกรรมวาท ี เป็นกิรยิวาท ี(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔/๒,๑๐/๔/๓,๑๐/๙๑/๕๒,๑๐/
๙๒/๕๔,๑๐/๙๓/๕๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๖/๒๑๘)   

  ในอรรถกถาอธบิายไวว้่า กปัม ี ๔  คอื  (๑)  กปัทีม่พีระพุทธเจา้อุบตัขิึน้องค์
เดยีว  ชื่อว่าสารกปั  (๒)  กปัที่มพีระพุทธเจา้อุบตัขิึน้  ๒   หรอื  ๓  องค์  ชื่อ
ว่าวรกปั  (๓)  กปัทีม่พีระพุทธเจา้อุบตัขิึน้  ๔  องค ์ ชื่อว่ามณัฑกปั  (๔)  กปัที่
มพีระพุทธเจา้อุบตัขิึน้  ๕  องค ์ ชื่อว่าภทัรกปั  ในภทัรกปัน้ีมพีระพุทธเจา้อุบตัิ
ขึ้น  ๕  องค์  คอื  พระกกุสนัธพุทธเจ้า  พระโกนาคมนพุทธเจ้า  พระกสัสป
พทุธเจา้  พระโคดมพุทธเจา้  พระเมตเตยยพุทธเจา้  (ข.ุอป.อ.(บาล)ี   ๒/๒๒๕/
๓๓๐) 

ภทัรฆฏเภทกชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยคนเขลายอ่มเดอืดรอ้นเพราะทาํลายหมอ้สมบตั ิ  มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ทา้วสกักโพธสิตัวไ์ดต้าํหนิบุตรชายผูส้บืทอดมรดก แต่ไม่
ใสใ่จดแูลทรพัยส์มบตั ิ ไมร่กัษาตระกลู ทัง้ไมส่รา้งกุศลอะไร เอาแต่ดืม่สรุา



 

๓๗๕๔ 
 

 

ประพฤตปิระมาทมวัเมาจนกลายเป็นคนเขญ็ใจ แมท้า้วสกักะผูจ้ะสงสารลงมา
ประทานหมอ้สมบตัสิารพดันึกใหแ้ก่เขาแต่เพราะความประมาทมวัเมาเขาจงึ
โยนหมอ้เล่นจนพลดัหล่นแตกกลายเป็นคนเขญ็ใจเทีย่วขอทานเขากนิและทีส่ดุก็
ตายขา้งถนนอยา่งอนาถา คนโงเ่ขลา ประมาท ไดท้รพัยแ์ลว้ใชจ้า่ยสรุุย่สรุา่ย 
ไมรู่จ้กัประหยดั ยอ่มเดอืดรอ้นในภายหลงั เหมอืนนกัเลงสรุาทาํลายหมอ้
ขมุทรพัยน์ัน้แหละ (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๒๑/๑๔๘) 

ภทัรบิฐทองคาํ : ตัง่ทองคํา ดงัคําในจมัเปยยชาดกตอนหนึ่งว่า พระเจ้ากาสเีสด็จขึ้นสู่นาค
นิเวศน์ ซึ่งมหีมู่นางนาคกญัญาตามเสดจ็ทรงพอพระทยั  ประทบันัง่บนภทัรบฐิ
ทองคํามพีนักองิฉาบไลด้ว้ยจุรณแก่นจนัทน์หอมซึง่เป็นทพิย ์(ขุ.ชา.วสีต.ิ(ไทย) 
๒๗/๒๖๘/๕๑๗) 

ภทัรา, ชื่อ  : ชื่อเทพธดิาองคห์น่ึง ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส์เทวโลก  มน้ีองสาวชื่อว่าสุภทัรา ใน
สวรรคช์ัน้นิมมานรด ีสมยัทีเ่กดิเป็นมนุษย ์เป็นหญงิร่วมสามเีดยีวกนั ชาวเมอืง
กมิลินคร มสีามชีื่อโรหกะ คา้ขายเมอืงตกักสลิา  โดยปกตนิางเลื่อมใสไดถ้วาย
ข้าวน้ํา   เลี้ยงดูภิกษุผู้สํารวมอินทรีย์ ประพฤติพรหมจรรย์สมํ่าเสมอ ซึ่งมี
จาํนวนมากกว่าใหอ้ิม่หนํา เป็นการถวายเฉพาะบุคคล ไม่ไดถ้วายเป็นสงัฆทาน
ที่ดงัน้องสาวถวายจงึทําให้ผลทานแตกต่างกนั ดงัคําในวมิานวตัถุตอนหน่ึงว่า  
ภทัราเทพธดิาผู้พี่สาวถามสุภทัราเทพธดิาซึ่งเป็นน้องสาวว่า  เธอรุ่งเรอืงด้วย
รศัม ี   มเีกยีรติยศบรวิารยศ  มรีศัมรีุ่งโรจน์เหนือเทพชัน้ชาวดาวดงึส์ทัง้ปวง 
ฉันไม่เคยเห็นเธอ น้ีเป็นการเห็นครัง้แรก  เธอมาจากเทวโลกชัน้ไหนจึงมา
เรยีกชื่อของฉนัไดถู้ก  (สุภทัราเทพธดิาตอบว่า) พีภ่ทัรา    ดฉิันชื่อสุภทัรา เมื่อ
ชาติก่อนครัง้เป็นมนุษย์ได้เป็นน้องสาวของพี่ และยังเป็นภรรยาร่วมสามี
เดยีวกนักบัพี ่(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๒๑/๖๘) 

ภทัราเถรีคาถา : ภาษติของพระภทัราเถร,ีคาถาของพระภทัราเถร ีพระภทัราเถร(ีรบัพระพทุธ
โอวาทแลว้ไดก้ล่าววา่ ภทัรา    เธอบวชแลว้ดว้ยศรทัธาจงยนิดใีนธรรมทีด่งีาม  
เจรญิกุศลธรรมเพือ่บรรลุธรรมทีย่อดเยีย่มซึง่ปลอดโปรง่จากโยคะกเิลสเถดิ (ข.ุ
เถร.ี(ไทย) ๒๖/๙/๕๕๔) 

ภทัราวธุ , มาณพ : ศษิย์คนหน่ึงในจํานวน ๑๖ คนของพราหมณ์พาวร ี ที่ไปทูลถามปัญหากบั
พระศาสดา ที่ปาสาณเจดยี์  ดงัคําถามในภทัราวุธมาณวกปัญหาที่มาณพผู้น้ี
ถามว่า  ชนทัง้หลายครัน้ได้ฟังพระดํารสัของพระองค์ผู้นาคะแล้ว  จงึกลบัไป
จากทีน้ี่ ชนต่างๆ จากชนบททัง้หลาย มาชุมนุมกนั(ในทีน้ี่)หวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ
ได้ฟังพระดํารสัของพระองค์ ขอพระองคโ์ปรดตรสัตอบปัญหา  แก่ชนเหล่านัน้
ใหแ้จ่มแจง้ดว้ยเถดิ เพราะว่าธรรมนี้พระองคท์รงรูช้ดัแลว้  พระผูม้พีระภาคตรสั
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ตอบว่า ภทัราวุธ นรชนควรทําลายเครื่องยดึมัน่ทัง้ปวง ทัง้ชัน้สงู  ชัน้ตํ่าและชัน้
กลาง เพราะว่าสตัวท์ัง้หลายเขา้ไปยดึถอืขนัธใ์ดๆในโลก  มารย่อมตดิตามสตัว ์   
เพราะสิง่ทีย่ดึถอืนัน้นัน่แล เพราะเหตุนัน้ ภกิษุเมื่อรูช้ดั เพ่งพจิารณาหมู่สตัวน้ี์ผู้
ตดิอยู่ในบ่วงแห่งมจัจุราช ว่าเป็นผูข้อ้งอยู่ในเครื่องยดึมัน่ ควรเป็นผูม้สีต ิไม่เขา้
ไปยดึถอืเครือ่งกงัวลในโลกทัง้ปวง  (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๑๕/๗๔๐) 

ภทัราวธุมาณวกปัญหา : วา่ดว้ยปัญหาของภทัราวุธมาณพ  ภทัราวุธมาณพทลูถามดงัน้ี
วา่ ขา้พระองคข์อทลูอาราธนาพระองค ์ผูล้ะหว้งน้ําคอือาลยัได ้ ตดัตณัหาได ้ไม่
มตีณัหาเหตุใหห้วัน่ไหว  ทรงละความเพลดิเพลนิได ้ขา้มหว้งกเิลสได ้หลุดพน้
แลว้ ละการกาํหนดได ้ มพีระปัญญาด ี ชนทัง้หลายครัน้ไดฟั้งพระดาํรสัของ
พระองคผ์ูน้าคะแลว้   จงึกลบัไปจากทีน้ี่  ขา้แต่พระวรีะ ชนต่าง ๆ จากชนบท
ทัง้หลาย  มาชุมนุมกนั(ในทีน้ี่) หวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดฟั้งพระดาํรสัของ
พระองค ์ ขอพระองคโ์ปรดตรสัตอบปัญหาแก่ชนเหล่านัน้ใหแ้จม่แจง้ดว้ยเถดิ 
เพราะวา่ธรรมนี้พระองคท์รงรูช้ดัแลว้  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ภทัราวุธ นร
ชนควรทาํลายเครือ่งยดึมัน่ทัง้ปวง                                    ทัง้ชัน้สงู ชัน้ตํ่า 
และชัน้กลาง  เพราะวา่สตัวท์ัง้หลายเขา้ไปยดึถอืขนัธใ์ดๆ ในโลก  มารยอ่ม
ตดิตามสตัว ์  เพราะสิง่ทีย่ดึถอืนัน้นัน่แล  เพราะเหตุนัน้ ภกิษุเมือ่รูช้ดั เพง่
พจิารณาหมูส่ตัวน้ี์ผูต้ดิอยูใ่นบ่วงแหง่มจัจุราชวา่เป็นผูข้อ้งอยูใ่นเครือ่งยดึมัน่  
ควรเป็นผูม้สีต ิ  ไมเ่ขา้ไปยดึถอืเครือ่งกงัวลในโลกทัง้ปวง (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/
๑๑๐๘/๗๖๗) 

ภทัราวธุมาณวปัญหา : วา่ดว้ยปัญหาของภทัราวุธมาณพ ดภูทัราวุธมาณวกปัญหา (ข.ุ
จ.ู(ไทย) ๓๐/๑๒๖/๒๙) 

ภทัราวธุมาณวปัญหานิทเทส : วา่ดว้ยปัญหาของภทัราวุธมาณพอธบิายปัญหาของภทัราวุธ
มาณพผูเ้ขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนที ่ ๑๒ เกีย่วกบัการละตณัหา 
กเิลส มทีัง้หมด ๔ คาถา โดยภทัราวุธมาณพทลูถาม ๒ คาถา พระผูม้พีระภาค
ตรสัตอบ ๒ คาถา ภทัราวุธมาณพทลูถามวา่ 

  ขา้พระองคข์อทลูอาราธนาพระองค ์ 
  ผูท้รงละหว้งน้ําคอือาลยั ตดัตณัหาได ้ 
  ไมม่ตีณัหาเหตุใหห้วัน่ไหว  
  ทรงละความเพลดิเพลนิได ้ขา้มหว้งกเิลสได ้
  หลุดพน้แลว้ ละการกาํหนด มพีระปัญญาด ี
  ชนทัง้หลายครัน้ไดฟั้งพระดาํรสัของพระองคผ์ูน้าคะแลว้ 
  จงึจกักลบัจากทีน้ี่ 
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  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ ผูท้รงละหว้งน้ําคอือาลยั ตดั
ตณัหาได ้ ไม่มตีณัหาเหตุใหห้วัน่ไหว อธบิายวา่ พระผูม้พีระภาคทรงละความ
พอใจ ความกาํหนดั ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อุบายและความยดึ
มัน่อนัเป็นเหตุทีใ่จเขา้ไปตัง้มัน่นอนเน่ืองในรปูธาต ุ เวทนาธาตุ สญัญาธาต ุ
สงัขารธาตุ วญิญาณธาตุ ไดเ้ดด็ขาดแลว้ ตดัรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถู่ก
ตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต่พืน้ที ่ทาํใหไ้มม่ ี เกดิขึน้ต่อไปไมไ่ด ้ ตดัตณัหา
ไดเ้ดด็ขาด ไมม่ตีณัหาเหตุใหห้วัน่ไหว คอืพระองคไ์มท่รงหวัน่ไหว เพราะโลก
ธรรม ๘ ทรงละความเพลดิเพลนิได ้ ขา้มหว้งกเิลสได ้ มจีติหลุดพน้จากราคะ 
โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภสิงัขารทุกอยา่ง ทรงละการกาํหนด ๒ อยา่งคอื การ
กาํหนดดว้ยอาํนาจตณัหา และการกาํหนดดว้ยอาํนาจทฏิฐไิดแ้ลว้ พระองคม์ี
พระปัญญาด ีคอืมปัีญญาเครือ่งทาํลายกเิลส พระองคท์รงไดน้ามวา่นาคะ เพราะ
ไมท่รงทาํความชัว่ ไมท่รงถงึอคต ิ ไมท่รงกลบัมาหากเิลสทีล่ะไดแ้ลว้ ทรงได้
นามวา่ วรีะ เพราะพระองคม์พีระวริยิะ ทรงองอาจ ทรงใหผู้อ้ื่นพากเพยีร ทรง
สามารถ ทรงหมดความขนพองสยองเกลา้ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  
  นรชนควรทาํลายตณัหาเครือ่งยดึมัน่ทัง้ปวง 
  ทัง้ชัน้สงู ชัน้ตํ่าและชัน้กลาง  
  เพราะสตัวท์ัง้หลายเขา้ไปยดึถอืขนัธใ์ด ๆ ในโลก  
  มารย่อมตดิตามสตัวเ์พราะสิง่ทีย่ดึถอืนัน้ 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ คาํวา่ ตณัหาเครือ่งยดึมัน่ทัง้ปวง ทัง้

ชัน้สงู ชัน้ตํ่าและชัน้กลาง อธบิายวา่  อนาคต เรยีกวา่ชัน้สงู อดตี เรยีกวา่ชัน้ตํ่า 
ปัจจุบนั เรยีกวา่ชัน้กลาง กุศลธรรม เรยีกวา่ชัน้สงู อกุศลธรรม เรยีกวา่ชัน้ตํ่า 
อพัยากตธรรม เรยีกวา่ชัน้กลาง เทวโลก เรยีกวา่ชัน้สงู อบายโลก เรยีกวา่ชัน้ตํ่า 
มนุษยโลก เรยีกวา่ชัน้กลาง สขุเวทนา เรยีกวา่ชัน้สงู ทุกขเวทนา เรยีกวา่ชัน้ตํ่า 
อทุกขมสขุเวทนา เรยีกวา่ ชัน้กลาง อรปูธาตุ เรยีกวา่ชัน้สงู กามธาตุ เรยีกวา่
ชัน้ตํ่า รปูธาต ุเรยีกวา่ชัน้กลาง เบือ้งสงูจากฝ่าเทา้ขึน้ไป เรยีกวา่ชัน้สงู เบือ้งตํ่า
จากปลายผมลงมา เรยีกวา่ ชัน้ตํ่า ตรงกลางเรยีกวา่ ชัน้กลาง สตัวท์ัง้หลาย
ยดึถอืขนัธ ์๕ ในโลก มารจงึตดิตามสตัวเ์พราะสิง่ทีย่ดึถอืนัน้ คาํวา่ มาร ในทีน้ี่
หมายถงึ ขนัธมาร ธาตุมาร อายตนมาร คตมิาร อุปบตัมิาร ปฏสินธมิาร ภวมาร 
สงัสารมาร วฏัฏมาร ยอ่มตดิตามสตัวไ์ปดว้ยอาํนาจอภสิงัขารคอืกรรม คาํวา่ 
สตัว ์หมายถงึ ชน นรชน มานพ บุรุษ บุคคล ผูม้ชีวีติ ผูเ้กดิ สตัวเ์กดิ ผูเ้ป็นไป
ตามกรรม มนุษย ์ ภกิษุผูรู้แ้จง้ แทงตลอดวา่ สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง สงัขารทัง้
ปวงเป็นทุกข ์  ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา สิง่ใดสิง่หนึ่งมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา 
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สิง่นัน้ทัง้หมด ลว้นมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา พจิารณาเหน็หมูส่ตัวผ์ูข้อ้งอยูใ่น
รปู เวทนา สญัญา  สงัขาร วญิญาณ ฯลฯ วฏัฏะ ตดิอยูใ่นบว่งมจัจุราชคอืกเิลส 
ขนัธแ์ละอภสิงัขาร ฉะนัน้ภกิษุผูเ้ป็นเสขะควรมสีต ิ ไมเ่ขา้ไปยดึถอืเครือ่งกงัวล
คอืขนัธ ์๕ ในโลกทัง้ปวง (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๗๐/๒๕๗) 

ภนัเต : ขา้แต่ท่านผู้เจรญิ  เป็นคําที่ภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าเรยีกภิกษุผู้แก่พรรษากว่า 
(ผูน้้อยเรยีกผูใ้หญ่)  หรอืคฤหสัถก์ล่าวเรยีกพระภกิษุ, คูก่บัคําวา่ อาวุโส ;  บดัน้ี
ใชเ้ลอืนกนัไปกลายเป็นคาํแทนตวับุคคล กม็ ีดงัคําในมหาปรนิิพพานสตูร พระผู้
มพีระภาคตรสัว่า อานนท ์ เมื่อเราล่วงลบัไป ภกิษุไม่ควรเรยีกกนัและกนัดว้ยวา
ทะว่า ‘อาวุโส‘เหมอืนดงัทีเ่รยีกกนัตอนนี้ ภกิษุผูแ้ก่กว่าพงึเรยีกภกิษุผูอ่้อนกว่า 
โดยชื่อหรอืตระกูลโดยวาทะว่า  อาวุโส  กไ็ด ้ภกิษุผูอ่้อนกว่าพงึเรยีกภกิษุผูแ้ก่
กวา่ว่า ภนัเต หรอื อายสัมา กไ็ด ้ (ท.ี  ม.  (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔) 

  อรรถกถาอธบิายว่า  อาวุโส  แปลว่า  ผู้มอีายุ  เดมิใช้เป็นคําเรยีกกนัเป็น
สามญั  คอื  ภกิษุผูแ้ก่กว่าใชเ้รยีกภกิษุผูอ่้อนกว่าหรอื ภกิษุผูอ่้อนกว่า ใชเ้รยีก
ภกิษุผูแ้ก่กว่ากไ็ด้  (ท.ีม.อ.(บาล)ี ๓๑๖/๑๙๙)  มอีธบิายไวว้่า ในครัง้พุทธกาล  
คาํว่า  อาวุโส  เป็นคาํทีค่นทัว่ไปใชก้ล่าวนําทกัทายรอ้งเรยีกกนั  ไม่แสดงความ
เคารพเป็นพิเศษ  ก่อนจะเสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน  พระผู้มพีระภาคพุทธเจ้า
รบัสัง่ห้ามพระผู้น้อยเรยีกพระผู้ใหญ่  โดยใช้คําว่า  อาวุโส  และห้ามพูดกับ
ผู้ใหญ่โดยออกชื่อท่านนัน้ท่านนี้  แต่ควรเรยีกพระผู้ใหญ่โดยใช้คําว่า  ภันเต  
หรอื  อายสัมา  สว่นพระผูใ้หญ่ควรเรยีกพระผูน้้อยว่า  อาวุโส  หรอืโดยการระบุ
ชือ่นัน้ชือ่น้ี   

ภพัพสตัว  ์: สตัวผ์ูค้วรบรรลุธรรมวเิศษได ้หมายถงึ ผูส้มควรบรรลุธรรม คอืสตัวท์ีค่วรบรรลุ
ธรรมในภพนี้ ดงัคําในปสูรสุตตนิทเทส กล่าวไวว้่า พระผู้มพีระภาคทรงทราบ
อธัยาศยั   อนุสยั จรติอธมิุตต ิของเหล่าสตัวท์ุกจาํพวก  ทรงรูจ้กัเหล่าสตัว ์ ...ผู้
ที่แนะนําให้รูไ้ด้ง่าย ผูท้ี่แนะนําใหรู้ไ้ด้ยาก เป็นภพัพสตัว์ เป็นอภพัพสตัว์ โลก
พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลกหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและ
มนุษย์ ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณ,ในปฏิสมัภิทามรรค ญาณกถา ยมก
ปาฏหิรีญาณนิทเทส อธบิายภพัพสตัวไ์วว้า่ สตัวท์ัง้หลายผูไ้มป่ระกอบดว้ยธรรม
เป็นเครื่องกัน้    คือ    กรรม    กิเลส    วิบาก เป็นผู้มีศรทัธา  มีฉันทะ มี
ปัญญาด ีอาจเขา้สู่สมัมตัตนิยามในกุศลธรรมทัง้หลาย  เหล่าน้ีชื่อว่าภพัพสตัว ์
(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๖,๒๙/๑๕๖/๔๒๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๑๓/๑๗๔๓๑/๕/
๕๕๑) 



 

๓๗๕๘ 
 

 

ภยั,ภยัในกาม,ภยัในกาย : สิ่งที่ น่ากลัว , อันตราย , เช่น อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดจากไฟ 
อุทกภยั คอื ภยัที่เกดิจากน้ํา วาตภยั คอืภยัที่เกดิจากลม,ในจูฬธมัมสมาทาน
สตูร กล่าวไวว้า่ สมณพราหมณ์พวกนัน้ยอ่มถงึความเป็นผูด้ื่มดํ่าในกามทัง้หลาย 
บําเรอกบัพวกนางปรพิาชกิาทีเ่กลา้มวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่า  ทาํไมท่านสมณ
พราหมณ์พวกนัน้เมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทัง้หลาย จึงกล่าวถึงการละกาม
ทัง้หลาย โดยกล่าวไวว้่า ผู้ดื่มดํ่าในกามทัง้หลาย หลงัจากตายแล้ว ไปเกดิใน
อบาย ทุคตวินิิบาต นรก เสวยทุกขเวทนาอนัแรงกลา้เผด็รอ้น,ในสุภากมัมารธตีุ
เถรคีาถา พระสุภากมัมารธตีุเถรกีล่าวไวว้่า เราจงึไม่ยนิดอีย่างยิง่ในกามทัง้ปวง 
เห็นภยัในกายของตนกระหยิม่เฉพาะเนกขมัมะ และกล่าวไวอ้กีว่า การฆ่ากนั 
การถูกจองจํา การต้องโทษมตีดัมอืเป็นต้น ความเสื่อม    ความเศรา้โศก รํ่าไร  
ความพนิาศเป็นอนัมากของคนทัง้หลายผูเ้น่ืองอยู่ในกามทัง้หลายกม็องเหน็กนั
อยู่ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๙/๒๒๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔/
๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๔/๑๖๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓/๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒/
๒๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๓/๔๕๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕/๔๔๑,ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/
๓๗/๕๐๘,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๘/๔๔๓,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒๓/๔๑๑,ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๓๔๘/๖๑๒,๒๖/๓๔๐/๖๑๐) 

  อรรถกถาอธิบายถึงภัยในกามไว้ว่า คําว่า กาม ชื่อว่าเป็นอนัตรายเพราะ
นํามาซึ่งความฉิบหาย  ชื่อว่าเป็นดุจฝี  เพราะหลัง่กิเลสออกมา  ชื่อว่าเป็น
อุปัททวะ เพราะรบกวน  ชื่อว่าเป็นโรค  เพราะปลน้เอาความไม่มโีรคไป  ชื่อว่า
เป็นดุจลูกศร เพราะเสยีดแทงจติใจและถอนยาก  ชื่อว่าเป็นภยั  เพราะนํามาซึง่
ภยัในภพนี้และภพหน้า (ข.ุอป.อ.(บาล)ี ๑/๑๐๗/๒๑๔) 

ภยัในอนาคต : ภยัที่จะเกดิขึน้ในกาลขา้งหน้า,ภยัที่ทําใหพุ้ทธศาสนาเสื่อมลง  ในปฐมอนาคต
ภยสตูร กล่าวถงึภยั ๕ ประการ คอื (๑) อยู่ในป่าผูเ้ดยีว    งพูงึกดัเรากไ็ด ้ แมง
ป่องพงึต่อยเราก็ได้   หรอืตะขาบพงึกดัเราก็ได้    (๒) อยู่ในป่าผู้เดยีว    เรา
เมื่ออยู่ในป่าผูเ้ดยีว    พงึพลาดหกลม้กไ็ด ้ ภตัตาหารทีเ่ราฉันแลว้ไม่พงึย่อยก็
ได้ ดขีองเราพงึกําเรบิก็ได้    เสมหะของเราพงึกําเรบิก็ได้    หรอืลมมพีษิดงั
ศสัตราของเราพงึกาํเรบิกไ็ด (๓) อยู่ในป่าผูเ้ดยีว เมือ่เราอยูใ่นป่าผูเ้ดยีว  พงึพบ
สตัวร์า้ยคอืราชสหี ์   เสอืโคร่งเสอืเหลอืง หม ีหรอืเสอืดาวกไ็ด ้สตัวเ์หล่านัน้พงึ
ทําร้ายเราถึงตายก็ได้ (๔) อยู่ในป่าผู้เดยีว  เมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดยีว เราพงึพบ
คนรา้ยผูก่้อคดแีลว้หรอืยงัไม่ไดก่้อคดกีไ็ด ้พวกคนรา้ยนัน้พงึปลดิชวีติเราเสยีก็
ได ้ (๕) อยู่ในป่าผูเ้ดยีวกใ็นป่ามพีวกอมนุษยดุ์รา้ย พวกอมนุษยน์ัน้พงึปลดิชวีติ
เรากไ็ด ้



 

๓๗๕๙ 
 

 

  ในทุตยิอนาคตภยสูตร กล่าวถงึ ภยั ๕ ประการไวว้่า (๑) บดัน้ี    เรายงัเป็น
คนหนุ่มแน่น มีผมดําสนิท    แต่ก็ยงัมีสมยัที่ชราจะถูกต้องกายน้ีได้  การที่
บุคคลผูแ้ก่ถูกชราครอบงาํแลว้จะมนสกิารถงึคําสัง่สอนของพระพุทธเจา้ มใิช่ทํา
ได้ง่าย  (๒) บดัน้ี    เรามอีาพาธน้อย มโีรคเบาบาง  แต่ก็ยงัมสีมยัที่พยาธจิะ
ถูกตอ้งกายน้ีได ้ การทีบุ่คคลผูเ้จบ็ไขถู้กพยาธคิรอบงาํแลว้จะมนสกิารถงึคําสัง่
สอนของพระพุทธเจ้ามใิช่ทําได้ง่าย (๓) บดัน้ี    มภีิกษาหาได้ง่าย ขา้วกล้าด ี    
แต่กย็งัมสีมยัทีภ่กิษาหาไดย้าก    เมื่อภกิษาหาไดย้าก คนทัง้หลายจงึอพยพไป
ในทีม่อีาหารด ี   ทีน่ัน้ยอ่มมกีารอยูค่ลุกคลดีว้ยหมูค่ณะ  อยู่กนัอย่างพลุกพลา่น    
เมื่อมกีารอยู่คลุกคลดีว้ยหมู่คณะ    อยู่กนัอย่างพลุกพล่าน    การทีจ่ะมนสกิาร
ถึงคําสัง่สอนของพระพุทธเจ้า  มใิช่ทําได้ง่าย (๔) บดัน้ี    คนทัง้หลายพร้อม
เพรยีงกนั    แต่ก็ยงัมีสมยัที่มีภัย    มคีวามปัน่ป่วนในดง ประชาชนวุ่นวาย    
เมื่อมภียั    คนทัง้หลายจงึอพยพไปในที่ปลอดภยั    การที่จะมนสกิารถงึคําสัง่
สอนของพระพุทธเจา้มใิช่ทําไดง้า่ย  ทัง้จะอาศยัเสนาสนะอนัเงยีบสงดั    คอืป่า
โปร่งและป่าทึบ    ก็มิใช่ทําได้ง่าย  (๕) บัดน้ีสงฆ์พร้อมเพรยีงกนัชื่นชมกัน    
แต่กย็งัมสีมยัทีส่งฆแ์ตกแยกกนั  เมื่อสงฆแ์ตกแยกกนัแลว้ การทีจ่ะมนสกิารถงึ
คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ มใิชท่าํไดง้า่ย 

  ในตติยอนาคตภยสูตร กล่าวถึงภยั ๕ ประการไว้ว่า (๑) ในอนาคต    หมู่
ภกิษุจกัไม่เจรญิกาย    ไม่เจรญิศลี    ไม่เจรญิจติ    ไม่เจรญิปัญญา  (๒)....ใน
อนาคต    หมู่ภกิษุ....ใหนิ้สสยัแก่กุลบุตรเหล่าอื่นกจ็กัไม่สามารถแนะนํากุลบุตร
เหล่านัน้ในอธศิลี    อธจิติ    และอธปัิญญาได้ (๓)  ....ในอนาคต    หมู่ภิกษุ 
แสดงอภิธมัมกถา  เวทลัลกถา   ถลําลงสู่ธรรมดําก็จกัไม่รูต้วั  (๔) ในอนาคต    
หมู่ภกิษุ...เมื่อผูอ้ื่นกล่าวสตูรทีต่ถาคตตรสัไว ้ลํ้าลกึ ...    ภกิษุเหล่านัน้ไม่ตัง้ใจ
ฟังดว้ยด ีและไม่ใหค้วามสําคญัธรรมว่าควรเรยีนควรท่องจําใหข้ึน้ใจ    แต่เมื่อ
ผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตร    มี
พยญัชนะวจิิตรอยู่ภายนอก    เป็นสาวกภาษิต  ภิกษุเหล่านัน้กลบัตัง้ใจฟัง
ดว้ยด ีและใหค้วามสาํคญัธรรมว่าควรเรยีนควรท่องจาํใหข้ึน้ใจ   (๕)  ในอนาคต 
หมู่ภกิษุ....ภกิษุผูเ้ถระก็จกัเป็นผู้มกัมาก เป็นผู้ย่อหย่อน เป็นผู้นําในโอกกมน
ธรรม ทอดธุระในปวเิวก  จกัไมป่รารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่งัไมถ่งึ 

  ในจตุตถอนาคตภยสูตร กล่าวถงึภยั ๕ ประการไวว้่า  (๑) ในอนาคต   หมู่
ภกิษุจกัเป็นผูช้อบทีจ่วีรสวยงามเมื่อชอบจวีรทีส่วยงาม กจ็กัละความเป็นผูท้รง
ผ้าบงัสุกุลเป็นวตัร   จกัละเสนาสนะอนัเงยีบสงดั (๒) ในอนาคต  หมู่ภิกษุจกั
เป็นผู้ชอบบณิฑบาตที่มรีสอร่อยเมื่อชอบบณิฑบาตที่มรีสอร่อย ก็จกัละความ
เป็นผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรจกัละเสนาสนะอนัเงยีบสงดั (๓) ในอนาคต หมู่



 

๓๗๖๐ 
 

 

ภกิษุจกัเป็นผูช้อบเสนาสนะทีส่วยงาม เมื่อชอบเสนาสนะทีส่วยงาม กจ็กัละการ
อยู่ป่าเป็นวตัร จกัละเสนาสนะอนัเงยีบสงดั(๔) ในอนาคตหมู่ภกิษุจกัอยู่คลุกคลี
กบัภิกษุณี นางสกิขมานา  และเหล่าสามเณร  เมื่ออยู่คลุกคลกีบัภิกษุณี นาง
สิกขมานา และเหล่าสามเณร  ก็พึงหวังข้อน้ีได้ว่า เธอเหล่านัน้จักไม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย์ จกัต้องอาบตัเิศรา้หมองบางอย่าง หรอืจกับอกคนืสกิขา
กลบัมาเป็นคฤหสัถ์ (๕) ในอนาคต หมู่ภิกษุจกัอยู่คลุกคลีกบัพวกคนวดัและ
เหล่าสามเณร เมือ่อยูค่ลุกคลกีบัพวกคนวดัและเหล่าสามเณร    กพ็งึหวงัขอ้น้ีได้
ว่า เธอเหล่านัน้จกับรโิภคของที่สะสมไวห้ลายอย่าง จกัทํานิมติอย่างหยาบไวท้ี่
แผ่นดนิบ้าง ที่ปลายของเขยีวบ้าง  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๗/๑๓๘,๒๒/๗๘/
๑๔๐,๒๒/๗๙/๑๔๔) 

ภยัเวร : สิง่อนัตรายจากการทําเวร(กรรม) ๕ ประการ กล่าวคอื (๑) เพราะการฆ่าสตัว์
เป็นปัจจยั  ทําให้ประสบทุกข์ ในชาตน้ีิบ้าง ชาตหิน้าบ้าง  ทุกขโ์ทมนัสทางใจ
บ้าง (๒) เพราะการลกัทรพัย์เป็นปัจจยั ทําให้ประสบทุกข์ ในชาติน้ีบ้าง ชาติ
หน้าบ้าง   ทุกขโ์ทมนัสทางใจบ้าง       (๓) เพราะการประพฤตผิดิในกามเป็น
ปัจจยั ทําให้ประสบทุกข์ ในชาตน้ีิบ้าง ชาตหิน้าบ้าง   ทุกข์โทมนัสทางใจบ้าง  
(๔) เพราะการพูดเทจ็เป็นปัจจยั ทําใหป้ระสบทุกข ์ในชาตน้ีิบ้าง ชาตหิน้าบ้าง   
ทุกข์โทมนัสทางใจบ้าง (๕) เพราะการเสพของมนึเมาคอืสุราและเมรยัอนัเป็น
เหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจยั  ทําใหป้ระสบทุกข ์ในชาตน้ีิบา้ง ชาตหิน้าบา้ง   
ทุกขโ์ทมนัสทางใจบา้ง  ในสิง่เหล่าน้ี การฆ่าสตัวเ์ป็นต้นถอืว่าเป็นเวร สรา้งเวร
ที่มีในตน หลังจากตายแล้วก็จะทําให้ได้รบัภัย คือไปเกิดนรก กําเนิดสัตว์
ดริจัฉาน  เปรตวสิยั อนัเป็นทุคคตภิยัในชาตติ่อๆไป ดงัคําในเวรสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีไว้ว่า คหบดี    อุบาสกละภัยเวร   ๕ 
ประการไม่ได้ เราเรยีกว่า ผู้ทุศลี  และเขาย่อมไปเกิดในนรก    ภยัเวร  ๕ คอื 
(๑) การฆ่าสตัว์   (๒) การลกัทรพัย์  (๓) การประพฤตผิดิในกาม (๔) การพูด
เทจ็ (๕) การเสพของมนึเมาคอืสุราและเมรยัอนัเป็นเหตุแห่งความประมาท (สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๔๑/๘๓,๑๖/๔๒/๘๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๔/๕๔๓,องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๒๗/๔๘๖,๒๓/๒๘/๔๘๙) 

  อรรถกถาอธบิายทัง้ ๒ คาํไวว้่า คาํวา่ ภยั  หมายถงึสิง่ทีท่าํใหจ้ติสะดุง้ คาํว่า 
เวร  หมายถงึอกุศลกรรมและบุคคลผูก่้อเวร  (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓/๑๗๔/๖๗)  

ภลัลาตกทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภลัลาตกทายกเถระ  มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นไดถ้วายผลรกฟ้าแดพ่ระพทุธเจา้พระ



 

๓๗๖๑ 
 

 

นามวา่อตัถทสัส ีเพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๒/๗๙) 

ภลัลาติยชาดก : ชาดกว่าดว้ยพระราชาพระนามวา่ภลัลาตยิะ มเีน้ือความกล่าวไวว้า่  พระเจา้
ภลัลาตยิะโพธสิตัวเ์สดจ็ไปล่าเน้ือ พรอ้มกบัฝงูสนุขั ไดไ้ปพบกนินร ๒ สามี
ภรรยากอดกนัรอ้งไหเ้ศรา้โศกอยู ่ จงึเขา้เสดจ็ไปสอบถามถงึเหตุมากอดกนั
รอ้งไห ้ ไดส้ดบัวา่ เพราะพลดัพรากจากกนัเพยีงคนืเดยีวยงัไมห่ายเศรา้โศก  
นางกนินรกีราบทลูใหท้ราบวา่ ตนเองมวัแต่เกบ็ดอกไมม้ารอ้ยเป็นมาลยัไว้
ประดบัสามแีละเอาไวป้ทูีน่อนพรอ้มทัง้จดัหาเครือ่งหอมมไีมก้ฤษณาและไม้
จนัทรเ์ป็นตน้เพือ่ใหส้ามใีชช้โลมกายขณะนัน้สามเีดนิขา้มแมน้ํ่าไปก่อนแลว้ 
และทนัใดนัน้ น้ําป่าไดห้ลากมาอยา่งรวดเรว็ แมน้ํ้าเตม็ดว้ยน้ําทาํใหต้นเองขา้ม
แมน้ํ่า ไปหาสามไีมไ่ด ้ จงึต่างฝ่ายต่างนัง่รอ้งใหอ้ยูค่นละฝัง่น้ําเพราะคดิถงึกนั 
รุง่เชา้เมือ่น้ําลดแมม้าพบกนัแลว้กย็งัไมห่ายคดิถงึกนัทีต่อ้งจากกนัทัง้คนื จงึพา
กนันัง่รอ้งไหเ้สยีดายเวลาทีต่อ้งจากกนั พระราชาไดส้อบถามอายวุา่มเีทา่ไร ่ ได้
สดบัวา่มอีาย ุ ๑,๐๐๐ ปีเป็นเกณฑ ์ แตต่อนน้ีมอีาย ุ ๖๙๗ ปี ถงึกระนัน้เรากไ็ม่
อยากจะจากกนัแมเ้พยีงคนืเดยีว สว่นมนุษยน์ัน้อายสุัน้เพยีง๑๐๐ ปี จงึยิง่ไม่
ควรทีจ่ะจากกนัเลย พระราชาไดส้ดบัเช่นนัน้ทรงคดิถงึพระโอรสธดิาพรอ้มทัง้
พระชายาผูน่้ารกั  พระองคจ์งึเสดจ็กลบัพระนครทนัท ี ไมเ่สดจ็ไปล่าเน้ืออกี แต่
ทรงหนัมาบาํเพญ็ทาน รกัษาศลี และเสวยราชสมบตัโิดยธรรม เพราะทรงทราบ
แลว้วา่อายขุองมนุษยน้ี์น้อยนกัเพยีง ๑๐๐ ปี เทา่นัน้ ควรทีจ่ะตอ้งรบีเรง่สรา้ง
ทางกุศลไวใ้หม้าก (ข.ุชา.วสีต(ิไทย) ๒๗/๑๘๖/๕๐๒) 

ภลัลาติยะ, พระราชา : ชื่อพระราชาองค์หน่ึง โดยปกตมิพีระทยัชอบเขา้ป่าล่าสตัว์ ภายหลงั
จากการสนทนาธรรมกับกินนร ี๒ ผวัเมีย ซึ่งรกักันมาก ไม่พรากจากกันแม้
วนิาทเีดยีว แมจ้ากกนัเพยีงราตรเีดยีว กร็อ้งไหเ้สยีใจยิง่นกั  ภายหลงักห็นัมาให้
ทาน ไมป่ระมาทในชวีติ เพราะรูว้า่อายมุนุษย ์๑๐๐ ปี สัน้นกั ควรทีจ่ะปลกูความ
รกัใหเ้กดิมขีึน้  มปีรากฏในภลัลาตยิชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราวทีพ่ระราชาองคน้ึ์ไป
ป่าภูเขาคนัธมาทน์วรครี ีซึ่งมบีุปผชาตนิานาพนัธุ์บานสะพรัง่  เป็นแดนที่พวก
กนินรสญัจรไปมา และล่าสตัวท์ีร่มิแม่น้ําเหมวด ี ไปพบกนิร ี๒ ผวัพากนัรอ้งไห้
กอดกนั สอบถามทราบเหตุผลเพราะกินรภีรรยาเก็บดอกไม้อยู่ทําให้ข้ามไม่
แม่น้ําไม่ได้ เมื่อน้ํามา กท็ําใหต้้องแยกจากสามซีึ่งอยู่ฝัง่นี้ตลอดราตร ีแม่สว่าง
แลว้ น้ําแหง้ จงึขา้มมาเจอกนั  เมื่อพบกนัจงึกอดและรอ้งไหเ้พราะการแยกกนั
เมื่อคนื ซึ่งกนินรทัง้ ๒ ตนมแีต่ไม่สุข ไม่มคีวามสุข มอีายุ ๑,๐๐๐ ปี อยู่กนัดว้ย
ความรกักนั,ซึง่ในชาดกเรื่องนี้ เป็นการนํามาสอนระหว่างทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศล



 

๓๗๖๒ 
 

 

กบัพระนางมลัลกิาเกดิความเหนิห่างกนั ไม่พอใจกนั หลงัจากฟังเรื่องราวน้ีแลว้ 
ทําใหพ้ระ ๒ พระองคเ์กดิความรกักนัดงักล่าว ดงัคําทีพ่ระนางมลัลกิาเทวกีล่าว
ไว้ว่า  หม่อมฉันสดบัพระธรรมเทศนามปีระการต่าง ๆ    มใีจชื่นชมยนิดพีระ
ดํารสัต่าง  ๆ    ของพระองค์ประกอบไปด้วยประโยชน์ พระองค์เมื่อทรงเปล่ง
พระวาจาออกมา ย่อมบรรเทาความกระวนกระวายใจของหม่อมฉันเสยีได ้พระ
มหาสมณะผูนํ้าความสุขมาใหห้ม่อมฉนั ขอพระองคท์รงเจรญิพระชนมช์พียัง่ยนื
นานเถดิ (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๑๘๖/๕๐๒) 

ภลัลิกอ ุบาสก,ภลัลิกะ, พ่อค้า : 1. พ่อคา้ทีม่าจากอุกกลชนบท คู่กบัตปุสสะ  พบพระพุทธเจา้
ขณะประทบัอยู่ ณ ภายใตต้น้ไมร้าชายตนะ  ไดถ้วายเสบยีงเดนิทาง คอืขา้วสตั
ตุผง ขา้วสตัตุก้อน แลว้แสดงตนเป็นอุบาสก  ถงึพระพุทธเจ้ากบัพระธรรมเป็น
สรณะ  นบัเป็นปฐมอุบาสกประเภทเทววาจกิะ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖/๙,๔/๖/๑๐,องฺ.เอ
กก.(ไทย) ๒๐/๒๔๘/๓๑) 

 2.เป็นอุบาสก ผูเ้ป็นอคัรอุปัฏฐาก ของพระพุทธเจา้พระนามว่าทปัีงกร ดงัคําว่า 
ตปุสสอุบาสกและภลัลกิอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากองพระศาสดาพระนามว่าทปัีง
กร  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๕๙๕) 

ภลัลิกาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภลัลกิคหบดเีป็นตน้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรม ๖ เหมอืน
ในตปุสสสตูร ของบุคคล ๒๐ คน แต่ละคนจดัเป็น ๑ สตูร รวมเป็น ๒๐ สตูร
กล่าวคอื (๑) ภลัลกิคหบด ี (๒) สทุตัตอนาถปิณฑกิคหบด ี (๓) จติตคหบด ีชาว
เมอืงมจัฉิกาสณัฑ ์ (๔) หตัถกคหบด ีชาวเมอืงอาฬว ี (๕) เจา้ศากยะพระนามวา่
มหานามะ(๖) อุคคคหบด ี ชาวเมอืงเวสาล ี (๗) อุคคตคหบด ี (๘) สรูอมัพฏัฐ
คหบด ี (๙) หมอชวีกโกมารภจัจ ์ (๑๐) นกุลปิตาคหบด ี (๑๑) ตวกณัณิกคหบด ี
(๑๒) ปรูณคหบด ี (๑๓) อสทิตัตคหบด ี (๑๔) สนัธานคหบด ี (๑๕) วชิยัคหบด ี
(๑๖) วชัชยิมหติคหบด ี (๑๗) เมณฑกคหบด ี (๑๘) วาเสฏฐอุบาสก (๑๙) อรฏิฐ
อุบาสก (๒๐) สาทตัตอุบาสก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๐-๑๓๙/๖๔๑) 

ภลัลิยเถรคาถา : ภาษติของพระภลัลยิเถระ ,คาถาของพระภลัลยิเถระ  ทา่นพระภลัลยิ
เถระกล่าวไวว้า่  ผูท้ีข่จดัเสนาพญามจัจุราชได ้ เหมอืนกระแสน้ําหลากพดั
พงัทลายสะพานไมอ้อ้ซึง่ไม่มกีาํลงัตา้นทาน นบัว่าเป็นผูช้นะกเิลส    ปราศจาก
ความขลาดกลวั  ฝึกตนดแีลว้    มจีติคงที ่   ดบัสนิทแลว้  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗/
๓๐๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มจัจุราช หมายถงึ ความแก่  ความเจบ็  และ
ความตาย  (ข.ุเถร.อ.  (บาล)ี ๑/๗/๗๒) 



 

๓๗๖๓ 
 

 

 ภสัดา : ผวั,สาม,ีภรรดา ดงัคําในรถสตูร พระผูม้พีระภาตรสัว่า ภสัดาเป็นเครื่องปรากฏ
ของหญิง,หรอืดงัคําในเวสสนัตรชาดกกล่าวไว้ว่า ภัสดาเป็นศรสีง่าของสตร ี  
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗๒/๘๐,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๔๑/๔๗๓) ; ด ู ข.ุจ.ู  (ไทย)  ๓๐/
๑๐๗/๓๖๗  

ภาคี :  ผูม้สี่วน, ผูม้สี่วนร่วม, ผูม้สี่วนแบ่ง,ผูร้่วมได,้ ผูเ้ขา้ร่วม หมายถงึมสี่วน ดงัคําใน
อภธิรรมปิฏก สุตตนัตกิทุกมาตกิา ทีก่ล่าวถงึคาํว่า ภาค ีอยู่ในคาํอื่นไวว้่า วชิชา
ภาคทุีกะ  หมวด ๒ ทีเ่ป็นสว่นแหง่วชิชา (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๐๑/๒๐) 

ภาคีรถี, แม่นํ้า : แม่น้ําคงคา  ดงัคําในสมัพุลาชาดก  ที่พระนางสมัพุลา กล่าวไวว้่า ผูส้ถติที่
แม่น้ําคงคาซึง่มนีามว่าภาครีถเีป็นทีร่องรบัการไหลมาแห่งแม่น้ําสายอื่นจํานวน
มากว่า ข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึก  (ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) ๒๗/๓๑๘/
๕๘๖),ในอปทาน พระขทิรวนิยเรวตเถระ ก็ดี พระโธตกเถระ ก็ดี กล่าวไว้ว่า  
แม่น้ําภาครีถี   ไหลมาจากภูเขาหิมพานต์  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๒๘/๙๖,๗๒/
๖๖๔,  ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๙/๔๓) ; ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสตัตคิุมพชาดก สงัข
ปาลชาดก และโสณนนัทชาดก 

  อรรถกถาอธิบายว่า สาเหตุที่เรยีกแม่น้ําคงคาว่า ภาคีรถี  เน่ืองจากเป็น
แมน้ํ่าทีไ่หลแยกเป็นแมน้ํ่าใหญ่  ๕  สาย  เป็นเหตุให ้แผน่ดนิชมพทูวปีแยกเป็น  
๕  สว่น  (ข.ุอป.อ.  (บาล)ี ๑/๓๖๗) 

ภาชกะ :  ผูแ้จก,ผูจ้ดัแบ่ง ดงัคําในเสนาสนปัญญาปกสุตตาท ิกล่าวไวว้่า  สงฆพ์งึแต่งตัง้
ให้เป็นจวีรภาชกะ(ผู้แจกจีวร) ฯลฯรู้จกัจีวรที่แจกแล้วและจีวรที่ยงัไม่ได้แจก 
ฯลฯ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๕/๕๐๑) 

ภาชนทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภาชนทายกเถระ  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเป็นผูด้แูลรกัษาของสงฆ ์ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ 
ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๕๓ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุ
ภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๕/๔๐๐) 

ภาชนะ,ภาชนะขอทาน : เครื่องใชจ้ําพวกถ้วยโถโอชามหมอ้ไหเป็นต้น สาํหรบัใส่สิง่ของ ดงัคํา
ใน มหาสกุลุทายิสูตร สุนักขตัตสูตร,อาทิตตสูตร  กล่าวไว้ว่า  ช่างหม้อหรอื
ลูกมอืช่างหมอ้ผูช้ํานาญ    เมื่อนวดดนิเหนียวดแีล้วพงึทําภาชนะที่ต้องการให้
สําเรจ็ได้,ภาชนะมน้ํีาดื่มเตม็เป่ียม สมบูรณ์ด้วยส ี   สมบูรณ์ด้วยกลิน่สมบูรณ์
ดว้ยรส แต่เจอืดว้ยยาพษิ,เมื่อเรอืนถูกไฟไหมแ้ลว้เจา้ของเรอืนขนเอาภาชนะใด
ออกไปได้ ภาชนะนั ้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา  (ม .ม .(ไทย) ๑๓ /๒๕๔ /
๓๐๑,๑๔/๖๕/๗๑),๑๕/๔๑/๕๗),ในจูฬรถวมิาน  กล่าวถงึพระมหากจัจายนเถระ



 

๓๗๖๔ 
 

 

กล่าวแก่พระสุชาตกุมารตอนหนึ่งว่า  พระองคผ์ูม้บุีญมาก    พระองคเ์สดจ็มาดี
แล้ว ทัง้มไิด้เสดจ็มารา้ย ขอเชญิพระองค์ทรงตกัน้ําจากภาชนะนี้ล้างพระบาท
ของพระองค์เถิด น้ี น้ําเย็นน่าดื่มนํามาจากซอกเขา พระราชโอรส ขอเชิญ
พระองคเ์สวยน้ําจากภาชนะนัน้แลว้ โปรดเสดจ็เขา้ไปประทบันัง่บนพื้นทีปู่ลาด
ไว้แล้ว  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๘๕/๑๒๑),ในอิสิทาสีเถรีคาถา  กล่าวถึงภาชนะ
ขอทานว่าหมายถงึกระเบือ้งขอทาน  ดงัคําทีบุ่รุษคนหน่ึงทีบ่ดิาของนางอสิทิาส ี
ขอเชญิใหม้าเป็นลกูเขย แต่งงานกนันางอสิทิาส ีอยูไ่ดค้รึง่เดอืนกก็ล่าวกบัพอ่ตา
ว่า  โปรดคนืผ้าเก่า กระเบื้องขอทานและภาชนะขอทานแก่ฉันเถดิ  ฉันจกัไป
ขอทานตามเดมิ  (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๒๕/๖๒๕) 

ภาชนะทองคาํ : เครื่องใชจ้ําพวกถ้วยโถโอชามหมอ้ไหทีท่ําดว้ยทองคํา, เป็นการบรรยายเชงิ
อุปมาโวหารถงึคนทีท่ําบุญไวย้่อมไดร้บัผล ดงัคาํในปิลนิทวจัฉเถราปทาน ทีปิ่ลิ
นทวจัฉเถระกล่าวอดตีชาตขิองตนไวว้่า  ขา้พเจา้บรโิภคโภชนาหารในภาชนะ
ทองคําภาชนะแก้วมณี ภาชนะเงนิและภาชนะที่ทําดว้ยทบัทมิทุกครัง้   เพราะ
ผลบุญคอื ถวายบาตรในพระสุคต,หรอืดงัคําว่า ขา้พเจ้าย่อมได้ภาชนะทองคํา 
ภาชนะแกว้มณีภาชนะแกว้ผลกึ    และภาชนะแกว้ทบัทมิ เพราะผลบุญคอืถวาย
ภาชนะสําหรับใส่ของบริโภคในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์,หรือดังคําใน
เอกปัตตทายกเถราปทาน ที่เอกปัตตทายกเถระกล่าวไว้ว่า เมื่อบงัเกิดในภพ
ขา้พเจา้ย่อมไดภ้าชนะทองคํา และจานที่ทําด้วยเงนิทําดว้ยทองคําและทําด้วย
แก้วมณี เพราะผลบุญคือถวายบาตรดินที่ทําแล้วอย่างดี แด่พระพุทธเจ้าผู้
ประเสรฐิทีส่ดุ   (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙๙/๕๙๒, ๑๓๓/๕๙๗,๓๓/๔๑/๑๘๙) 

ภาชนะนํ้ามนั : หม้อไหที่มน้ํีามนัเต็ม  ดงัคําในชนปทกลัยาณีสูตร ที่มหาชนกล่าวกบับุรุษคน
หน่ึงว่า บุรุษผู้เจรญิ ท่านพึงนําภาชนะน้ํามนัซึ่งเต็มเป่ียมนี้ผ่านไประหว่างที่
ประชุมใหญ่กบันางงามชนบท และจกัมบุีรุษเงือ้ดาบติดตามไปขา้งหลงัๆ โดย
บอกว่า ถ้าท่านจกัทําน้ํามนัหกแมเ้พยีงหน่อยหน่ึงในที่ใด    ศรีษะของท่านจกั
ขาดตกลงในทีน่ัน้ ในตอนทา้ยพระสตูรนี้ พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  คาํว่า ภาชนะ
น้ํามนัซึง่เตม็เป่ียม  น้ีเป็นคําเรยีกกายคตาสต ิซึ่งเป็นการสอนใหม้กีารรกัษาจติ
เหมอืนการรกัษาภาชนะน้ํามนั โดยใหพ้ระโยคาวจรเมื่อปรารถนา  (จะไป)สู่ทศิ
ทีย่งัไม่เคยไปพงึรกัษาจติของตนไวเ้สมอ ดุจคนประคองภาชนะน้ํามนั เตม็เสมอ
ขอบปาก ไมม่สีว่นเหลอื, ในปิลนิทวจัฉเถราปทาน  ปิลนิทวจัฉเถระกล่าวถงึการ
ถงึพรอ้มแห่งทานวตัถุวา่ใหถ้วายภาชนะน้ํามนั  ใหส้มควร(แก่สมณบรโิภค)  (ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๓๘๖/๒๔๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๒/๕๘๐) 



 

๓๗๖๕ 
 

 

ภาตสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้คยเป็นพีช่ายน้องชาย พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  สงัสารวฏันบัวา่มเีบือ้งตน้และเบือ้ง
ปลายรูไ้มไ่ด ้  เพราะสตัวผ์ูท้อ่งเทีย่วไปในสงัสารวฏั ไมม่เีลยทีจ่ะไมเ่คยเป็น
พีช่ายน้องชายกนั (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๓๙/๒๒๘) 

ภาพจิตรกรรม : ภาพศิลปะต่าง ๆ,ภาพจติรกรรมฝาผนัง,เป็นภาพสตร ีภาพบุรุษตามผนัง 
หรอืภาพลวดลายดอกไม้    ภาพลวดลายเถาวลัย์    ภาพลวดลายฟันมงักร  
ภาพลวดลายดอกจอก 

  ในภกิขุนีขนัธกะกล่าวไวว้่า ทีพ่ระราชอุทยานของพระเจา้ปเสนทโิกศลมกีาร
แสดงภาพจติรกรรม  ณ  หอจติรกรรม และมภีกิษุนีไปดู จนถูกตเิตยีน ดงัคําว่า 
พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ก็ไปดูหอจิตรกรรม  คนทัง้หลายตําหนิประณาม    
โพนทะนา 

  ในทุตยิคทัทูลพทัธสตูร กล่าวถงึภาพจติรกรรมว่าเกดิขึน้จากจติ ดงัคําทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัว่า  ภกิษุทัง้หลาย แมภ้าพจติรกรรมทีเ่ขาเขยีนไวน้ัน้  จติรกรก็
คดิดว้ยจตินัน่เอง  จตินัน่เองวจิติรกวา่ภาพจติรกรรมทีเ่ขาเขยีนไว ้

  ในสุภาชวีกมัพวนิกาเถรคีาถา สุภาชวีกมัพวนิกาเถรกีล่าวถงึภาพจติรกรรม
ใชห้รดาลเขยีน ดงัคาํว่า บุคคลไดเ้หน็ภาพจติรกรรมทีจ่ติรกรระบายดว้ยหรดาล
ทําไวท้ี่ฝาผนัง  (ว.ิภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๙๗๗/๒๓๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๐/๑๙๑, ขุ.
เถร.ี(ไทย) ๒๖/๓๙๕/๖๒๐) 

ภารตเถรคาถา : ภาษติของพระภารตเถระ,คาถาของพระภารตเถระ ทา่นพระภารตเถระ เมือ่
จะบอกมจิฉาวติกทีเ่กดิแก่พระนนัทกเถระวา่ เชญิมาเถดินนัทกะ เราไปยงัสาํนกั
พระอุปัชฌาย ์ จกับนัลอืสหีนาทเฉพาะพระพกัตรพ์ระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิ  พระผู้
มพีระภาคผูเ้ป็นมนีุทรงเอน็ดใูหพ้วกเราบวชเพือ่ประโยชน์ใด ประโยชน์นัน้คอื
ความสิน้สงัโยชน์ทัง้ปวง พวกเรากไ็ดบ้รรลุแลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๗๕/๓๖๐) 

ภารตวงศ  ์: เชือ้สายชาวภารตะ  หมายถงึคนในชมพทูวปีคอืชาวอนิเดยี  ดงัคําในสตัตคุิมพ
ชาดก ทีน่กชื่อว่าปุปผกะกล่าวแก่พระราชาตอนหนึ่งว่า พระองคผ์ูท้รงเป็นหน่อ
เนื้อแห่งภารตวงศ์ ขา้พระองคเ์จรญิเตบิโตอยู่บนตกัของฤๅษผีูม้ปีกตใิหอ้าสนะ
และน้ํา  (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๑๗๙/๕๐๐) 

ภารทวาชโคตร, พราหมณ์ :ตระกูลภาระทวาชะ เป็นตระกูลพราหมณ์เก่าแก่  มมีาแต่สมยัรอ้ย
กรองพระเวท ถอืลทัธบิูชาไฟ  แต่ในพุทธกาล ตามพระวนิยัปิฎก ปรากฏวา่เป็น
ตระกูลตํ่า ดงัคําในมาคณัฑยิสูตรกล่าวถึงพระผู้มพีระภาคประทบับนเครื่องปู
ลาดซึง่ทาํดว้ยหญ้า ในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตร  นิคมของชาวกุ
รุชือ่กมัมาสธมัมะแควน้กุรุ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๗/๒๔๕) 



 

๓๗๖๖ 
 

 

ภารทวาชเถรคาถา : ภาษติของพระภารทวาชเถระ,คาถาของพระภารทวาชเถระ ทา่นพระ
ภารทวาชเถระ  ชวีติของเรานี้  หาเป็นไปโดยไมส่มควรไม ่อาหารทาํใจใหส้งบ
ไมไ่ด ้  แต่เราเหน็วา่รา่งกายดาํรงอยูไ่ดเ้พราะอาหารจงึไดเ้ทีย่วแสวงหาอาหาร
โดยทางทีช่อบ  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๗๗/๓๖๑) 

ภารทวาชพราหมณ์ : ชูชกพราหมณ์   ดังคํ าในมหาเวสสันตรชาดก  ที่พ ระเจ้าสญชัย
ทอดพระเนตรเหน็  ๒  กุมาร จงึตรสัว่า  ภารทวาชพราหมณ์    ทา่นไดนํ้าทารก
เหล่าน้ีมาจากที่ไหนหนอ วนันี้  ท่านได้มาถึงแคว้นของเราแล้ว จะไปที่ไหน
ต่อไป (ชชูกกราบทลูวา่) ขา้แต่สมมตเิทพ  ทารกเหล่าน้ีมผีูใ้หแ้ก่ขา้พระองคด์ว้ย
ความพอใจ  ตัง้แต่วนัที่ได้ทารกเหล่าน้ีมา  วนันี้เป็นคนืที่ ๑๕ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๒๓๐๖/๕๔๐) 

ภารทวาชฤาษี : ชื่อฤๅษีองค์ ๑ ผู้เป็นบูรพาจารย์ของพวกพราหมณ์  ในบรรดาฤๅษี ๑๐ คอื 
อฏัฐกฤาษี วามกฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามติตฤาษี  ยมคคัคฤิาษ ีองัครีสฤาษ ี 
ภารทวาชฤาษ ีวาเสฏฐฤาษ ี   กสัสปฤาษ ีและภคุฤาษ ี

  ฤๅษีองคน้ี์ฤาษใีนปางก่อน ได้บูชามหายญัแลว้ คอืเป็นผูใ้หท้านและจําแนก
ทาน  เมื่อให้ทานนี้  จติย่อมผ่องใส จะเกิดความชื่นชม  โสมนัส  (องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑), ท่านฤๅษผีูน้ี้เป็นผูแ้ต่งมนต์  สอนมนต์ ทีพ่วกพราหมณ์ใน
เวลานี้สวด สอนซึง่บทมนตเ์ก่าทีท่่านสวด สอนรวบรวมไว ้สอนไดถู้กตอ้งตามที่
ท่านสอนไว ้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว ้ เป็นผู้ไม่ฉันอาหารในราตร ี งด
ฉันในเวลาวิกาล  ยินดีน้ําดื่ม ดังที่เกณิยชฎิลกล่าวชื่นชม,ในอัมพัฏฐสูตร  
อมัพฏัฐมาณพกก็ล่าวชมเช่นกนั (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๓๐,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๘๕/
๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓,๙/๕๓๒/๒๓๕,๙/๕๔๐/๒๓๘) ; 
ภารทวาชะ กเ็ขยีน 

  อรรถกถาอธบิายว่า คําว่า  มหายญัในที่น้ีหมายถงึการตระเตรยีมมหาทาน 
ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารและเภสชัต่าง ๆ  มีเนยใส เนยข้น นมส้ม  น้ําผึ้ง  
น้ําออ้ย  เป็นตน้  (องฺ.สตฺตก.อ.  (บาล)ี ๓/๕๒/๑๘๖)  

ภารทวาชะ,ภารทวาชสามเณร :ชื่อสามเณรผูเ้ป็นพระอรหนัต์องคห์น่ึง  เป็นชาวโกศล  อยู่ใน
หมู่บ้านพราหมณ์ของชาวโกศลชื่อมนสากฏะ ในบรรดาสามเณร ๒ องค์ คือ
สามเณรชื่อวาเสฏฐะและสามเณรชื่อภารทวาชะ ทีไ่ดฟั้งเรื่องอคัคญัญสตูร เป็น
พราหมณ์ ชาวกรุงสาวตัถ ี หวงัความเป็นภิกษุ จงึอยู่อบรมในสํานักของภกิษุ
ทัง้หลาย  เมื่อเขา้มาบวชแลว้ ไดร้บัการต่อว่า ถูกด่า ถูกบรภิาษดว้ยคําเหยยีด
หยามอยา่งสมใจ เตม็รปูแบบจากพวกพราหมณ์ดว้ยกนั  มอีธบิายวา่  คราวหนึ่ง 
ณ  ปราสาทของนางวสิาขามคิารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวตัถ ีพระผู้มี



 

๓๗๖๗ 
 

 

พระภาคทรงออกจากการหลกีเรน้แลว้ ไดเ้สดจ็ลงจากปราสาททรงจงกรมอยู่ใน
ที่กลางแจ้งที่ร่มเงาปราสาท จึงได้สนทนากับสามเณรทัง้ ๒ องค์ในเรื่องต้น
กําเนิดของโลกด้วยกล่าวต้นกําเนิดของพรหมว่าไม่ใช่เกิดจากมาจากพรหม
ตามทีเ่ขา้ใจกนั แต่เกดิมาจากนางพราหมณีของพราหมณ์ทัง้หลาย ทีม่รีะดูบา้ง 
มคีรรภ์บา้ง  คลอดอยู่บา้ง  ใหลู้กดื่มนมบา้ง  กพ็ราหมณ์เหล่านัน้เป็นผูเ้กดิทาง
ช่องคลอดของนางพราหมณีทัง้นัน้ แล้วตรสัเรื่องวรรณ ๔ คอื (๑) กษตัรยิ์ (๒) 
พราหมณ์ (๓) แพศย ์(๔) ศูทร แลว้ตรสัเรื่อง ความปรากฏแห่งงว้นดนิ เป็นต้น 
เมื่อพระพุทธเจา้แสดงธรรมจบลง  สามเณรทัง้สองนัน้  กําลงัน้อมระลกึถงึรูต้าม
พระสูตรนี้นัน่เอง  ได้บรรลุพระอรหตัพรอ้มปฏิสมัภิทาทัง้หลาย (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๑๑๓/๘๓,๑๔๐/๑๐๒,๑๑/๑๑๑/๘๓,๑๑/๑๑๒/๘๓,๑๑/๑๒๔/๙๑,๑๑/๑๒๕/
๙๒,๑๑/๑๒๖/๙๒,๑๑/๑๓๐/๙๖,๑๑/๑๓๒/๙๗,๑๑/๑๓๓/๙๘,๑๑/๑๓๔/๙๙,๑๑/
๑๓๕/๙๙) 

ภารทวาชสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระปิณโฑลภารทวาชะ พระเจา้อุเทนเสดจ็เขา้ไปหาทา่น
พระปิณโฑลภารทวาชะผูอ้ยู ่ ณ โฆสติาราม  เขตกรุงโกสมัพแีลว้ตรสัถามวา่  
อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจยัใหภ้กิษุหนุ่มผูย้งัไมห่มดความรา่เรงิในกาม  ประพฤติ
พรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์จนตลอดชวีติและปฏบิตัอิยูไ่ดน้าน ทา่นพระปิณ
โฑลภารทวาชะถวายพระพรวา่  เพราะพระผูม้พีระภาคตรสัวา่  เธอทัง้หลายจง
ตัง้จติไวใ้นสตรคีราวมารดาวา่เป็นมารดา  ในสตรคีราวพีส่าวน้องสาวว่าเป็น
พีส่าวน้องสาว  ในสตรคีราวธดิาวา่เป็นธดิา  จงพจิารณากายนี้ขึน้เบือ้งบนแต่
พืน้เทา้ขึน้ไป  พจิารณาลงเบือ้งล่างแต่ปลายผมลงมา  ซึง่มหีนงัหุม้อยู่โดยรอบ  
เตม็ดว้ยของไมส่ะอาดต่าง  ๆ  คอื  ผม  ขน  เลบ็  ฟัน  หนงั  เน้ือ  เอน็  
กระดกู  เยือ่ในกระดกู  ไต  หวัใจ  ตบั  พงัผดื  มา้ม  ปอด  ไสใ้หญ่  ไสน้้อย  
อาหารใหม ่ อาหารเก่า  ด ี เสลด  หนอง  เลอืด  เหงือ่  มนัขน้  น้ําตา  เปลว
มนั  น้ําลาย  น้ํามกู  ไขขอ้  มตูร  จงเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยี ์ คอื  เหน็
รปูทางตา  ฟังเสยีงทางหเูป็นตน้แลว้  อยา่รวบถอื  อยา่แยกถอื  จงปฏบิตัเิพือ่
สาํรวมอนิทรยี ์ ๖  ซึง่เมือ่ไมส่าํรวมแลว้  จะเป็นเหตใุหถู้กธรรมทีเ่ป็นบาปอกุศล
คอื  อภชิฌาและโทมนสัครอบงาํได ้  เพราะพระดาํรสัเหล่าน้ีแลเป็นเหตุเป็น
ปัจจยัใหภ้กิษุหนุ่มผูย้งัไมห่มดความรา่เรงิในกาม  ประพฤตพิรหมจรรยใ์ห้
บรสิทุธิบ์รบิรูณ์จนตลอดชวีติและปฏบิตัอิยูไ่ดน้าน  พระเจา้อุเทนทรงปลืม้ปีต ิ 
ชืน่ชมภาษติของทา่นภารทวาชะวา่  ชดัเจนไพเราะยิง่นกั  ทา่นสามารถ
ประกาศธรรมใหแ้จม่แจง้ได ้ เหมอืนบุคคลหงายของทีค่วํ่า  เปิดของทีปิ่ด  บอก
ทางแก่ผูห้ลงทาง  หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่  คนมตีาดจีกัเหน็รปูได ้ 
ขา้พเจา้น้ีขอถงึพระผูม้พีระภาคพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ  ขอ



 

๓๗๖๘ 
 

 

ทา่นภารทวาชะจงจาํขา้พเจา้วา่เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจน
ตลอดชวีติ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๒) 

ภารทวาชะ, ตระกลู : ชื่อตระกูล ๑ ในบรรดา ๒ ตระกูลของชมพูทวีป  ในสมยัพุทธกาล ๒ 
ตระกูลนี้ จดัอยู่ในตระกูลชัน้ตํ่า  ดงัคําว่า  ทีช่ื่อว่าตระกูลไดแ้ก่ตระกูล ๒ อย่าง 
คอื (๑) ตระกลูชัน้ตํ่า  (๒) ตระกลูชัน้สงู 

  ตระกูลชัน้ตํ่าได้แก่ตระกูลโกสยิะ ตระกูลภารทวาชะ อกีอย่างหนึ่งตระกูลที่
เขาเยย้หยนั เหยยีดหยาม เกลยีดชงั  ดูหมิน่  ไม่นับถอืกนัในท้องถิน่นัน้  ๆนี้
จดัเป็นตระกลูชัน้ตํ่า 

  ตระกูลชัน้สูง ได้แก่ ตระกูลโคตมะ ตระกูลโมคคลัลานะ ตระกูลกจัจายนะ 
ตระกูลวาเสฏฐะ อีกอย่างหนึ่ง ตระกูลที่เขาไม่เย้ยหยนั ไม่เหยียดหยาม ไม่
เกลยีดชงั  ไม่ดูหมิน่ นับถอืกนัในทอ้งถิน่นัน้ๆ  น้ี จดัเป็นตระกูลชัน้สงู (ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๑๘/๒๐๗,๒/๓๙/๒๒๘) 

ภารทวาชะ, พระ : 1.ชื่อพระอรหนัต์องคห์น่ึง ชาวกรุงราชคฤห ์ ในบรรดาพระอรหนัต์ทัง้หลาย  
ในธนญัชานีสตูร กล่าวไวว้่า ก่อนทีจ่ะมาบวช  ท่านเป็นชาวกรุงราชคฤห ์แควน้
มคธ   มีภรรยาเป็นพราหมณีชื่อธนัญชานีที่เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้า  
พระธรรมและพระสงฆ ์เป็นอรยิบุคคล วนัหนึ่งพราหมณ์ภารทวาชะทําบุญเลีย้ง
พราหมณ์ แต่เมือ่นางธนญัชานีนําภตัรมาใหพ้ราหมณ์ภารทวาชะแลว้ลม้จงึเปล่ง
อุทานว่า นโม ตสัสะ เป็นตน้ ทําใหพ้ราหมณ์ภารทวาชะ โกรธ ไม่พอใจอย่างยิง่ 
ไปหาพระผู้มพีระภาคถึงที่ประทบั กล่าวว่า บุคคลกําจดัอะไรได้จงึอยู่เป็นสุข 
เป็นต้น  พอได้ฟังพระพุทธเจ้าตรสัว่า บุคคลกําจดัความโกรธได้จงึอยู่เป็นสุข  
เป็นตน้ ไดด้วงตาเหน็ธรรม แลว้ขอบวช ไมน่านนกั กไ็มบ่รรลุอรหตัผล 

 2.ชือ่พระอรหนัตอ์กีองคห์น่ึง ผูเ้ป็นชาวโกศล ในบรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย  ใน
พหุธติิสูตร กล่าวไวว้่า ท่านเป็นชาวโกศล เป็นพราหมณ์ชื่อภารทวาชะ  แต่มี
อาชพีเลีย้งโค  ไปพบพระผูม้พีระภาค ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง แควน้โกศล  หลงัจาก
สนทนาธรรมกบัพระผูม้พีระภาคเป็นจาํนวนมาก  จบการสนทนาธรรมแลว้ กไ็ด้
ดวงตาเหน็ธรรม ทูลขอบวช แล้วไม่นานนัก ก็ได้บรรลุอรหตัผลเช่นกนั  (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๘๗/๒๖๕,๑๕/๑๙๖/๒๘๒) 

ภารทวาชะ, ยกัษ์ : ชื่อยกัษ์ตนหนึ่ง ผู้เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณ มีตําแหน่งเป็นมหา
เสนาบดยีกัษ์  ประจําการอยู่ทางทศิเหนือ ที่คอยช่วยดูแลรกัษาชาวโลก ดงัคํา
ในอาฏานาฏยิสตูร ตอนหน่ึงว่า  มหาเสนาบดยีกัษ์ คอืใคร คอื อนิทะ ๑ โสมะ ๑ 
วรุณะ  ๑ ภารทวาชะ ๑ ปชาบด ี๑ จนัทนะ ๑  กามเสฏฐะ ๑ กนินุฆณัฑุ ๑ นิ
ฆณัฑ ุ๑ปนาทะ ๑ เป็นตน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 



 

๓๗๖๙ 
 

 

ภาณวาร: วาระแห่งการสวด, ข้อความในคมัภีร์ต่างๆ เช่น ในพระสูตรขนาดยาวที่ท่าน
จดัแบ่งไวเ้ป็นหมวดหนึ่งๆ  สาํหรบัสาธยายเป็นคราวๆ  หรอืเป็นตอนๆ  แมว้่า
การนับจํานวนภาณวารจะไม่เป็นมาตราทีล่งตวัเดด็ขาด  แต่กม็หีลกัตามทีท่่าน
คํานวณไวแ้ละถอืกนัมา ดงัที่บนัทกึไวใ้นคมัภรีต์่างๆ ว่า  (เช่น  สทัทนีต,ิ ธาตุ
มาลา) กล่าวไวว้า  ๘ อกัขระ เป็น ๑ บท  (บาทคาถา),  ๔ บท  เป็น ๑ คาถา  
ซึ่งถอืเป็น ๑ คนัถะ คอืเท่ากบั ๓๒ อกัขระ  ๒๕๐ คนัถะ (๒๕๐ คาถา)  เป็น ๑ 
ภาณวาร   คอืเท่ากบั ๘,๐๐๐ อกัขระ (อกัขระ ในที่น้ี คอืหน่วยออกเสยีงครัง้
หน่ึง ตรงกบัพยางค ์ในภาษาไทย  จงึเป็น ๘,๐๐๐ พยางค ์; จะมองเหน็ว่า เมื่อ
ถือ ๒๕๐ คาถา เป็น ๑ ภาณวาร  จํานวนอักขระ จะไม่แน่ลงไปอย่างเดียว 
เพราะบาทคาถา มิใช่มีแต่ ๘ อกัขระ ที่มี ๙  หรอื ๑๒ อกัขระ  เป็นต้น ก็มี) 
พระไตรปิฎกบาล ี ทีไ่ดป้ระมวลไว ้ และสบืกนัมา  โดยผ่านการสงัคายนา และ
ความทรงจํานัน้ อาศยัการสาธยายเป็นวธิดีํารงรกัษาที่สําคญั  ดงัที่ท่านบนัทกึ
การจดัแบ่งพระไตรปิฎกไว้เป็นภาณวาร (เช่น ท.ีอ.๑/-/๑๒) เช่น ในวนิัยปิฎก 
อุภโตวภิงัค์  (มหาวภิงัค์ และภกิขุนีวภิงัค)์ ม ี๖๔ ภาณวาร  ขนัธกะ ๘๐ ภาณ
วาร ปริวาร ๒๕ ภาณวาร, ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มี ๖๔ ภาณวาร 
มชัฌิมนิกาย  ๘๐ ภาณวาร  สงัยุตตนิกาย  ๑๐๐ ภาณวาร  องัคุตตรนิกาย  
๑๒๐ ภาณวาร (ขุททกนิกาย ประกอบด้วยคมัภีร์ปลีกย่อยเป็นอนัมาก ท่าน
ไม่ได้จาระในตัวเลขไว้ ส่วน พระอภิธรรมปิฎก แต่ละคัมภีร์ มีการสาธยาย
ทํานองบอกหนังสอื กบัการแจกแจ่งอย่างพสิดาร  ซึ่งต่างกนัมากมาย  ท่านจงึ
บอกไวเ้พยีงคร่าวๆ) ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ทีก่ล่าวถงึเวรญัชภาณวาร จบ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๒๓/๑๕,(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 

ภารสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภาระ  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสั
ถงึภาระ  ผูแ้บกภาระ  การถอืภาระและการวางภาระแก่ภกิษุทัง้หลายวา่  ภาระ  
ไดแ้ก่อุปาทานขนัธ๕์ ประการ  คอื  (๑)  รปูปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืรปู)  
(๒)   เวทนูปาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืเวทนา)  (๓)  สญัญปูาทาน
ขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืสญัญา)  (๔)  สงัขารปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืสงัขาร)  
(๕)  วญิญาณูปาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  ผูแ้บกภาระ  ไดแ้ก่บุคคล 
  การถอืภาระ  ไดแ้ก่ตณัหาอนัทาํใหเ้กดิอกี  ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิ

และความกาํหนดั  มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์  ไดแ้ก่  (๑)  กามตณัหา
(ความทะยานอยากในกาม)  (๒)  ภวตณัหา(ความทะยานอยากในภพ)  (๓)  
วภิวตณัหา(ความทะยานอยากในวภิพ) 



 

๓๗๗๐ 
 

 

  การวางภาระ  ไดแ้ก่ความดบัตณัหาไมเ่หลอื  ดว้ยความสาํรอก  ความสละ
ความสละคนื  ความพน้  ความไมอ่าลยัในตณัหาเหล่านัน้ พรอ้มกบัตรสัสรุปวา่  
ขนัธ ์ ๕  คอืภาระ  บุคคลคอืผูแ้บกภาระ  การถอืภาระเป็นทุกขใ์นโลก  การวาง
ภาระเป็นสขุในโลก  บุคคลวางภาระหนกัไดแ้ลว้  ไมถ่อืภาระอื่นไว ้ ถอนตณัหา
พรอ้มทัง้ราก  สิน้ความอยาก  จงึจะดบัสนิทแล (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๒/๓๔) 

ภาระ : สิ่งที่ต้องนําพา, ธุระหนัก , การงานที่หนัก, หน้าที่ที่ต้องรับเอา,เรื่องที่พึง
รบัผดิชอบ, เรือ่งหนกัทีจ่ะตอ้งเอาใจใสห่รอืจดัทํา ดงัคาํในอคัคญัญสตูร กล่าวไว้
วา่ ผูใ้ดเป็นภกิษุอรหนัตขณีาสพอยู่จบพรหมจรรยแ์ลว้  ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ 
ปลงภาระไดแ้ลว้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๖/๘๗) 

  คําว่า ภาระ มปีรากฏหลายแห่งเช่น  ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๘/๔๔๔,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๒/๓,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๒/๓๔,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๔/๑๖๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๔/๔๓๘,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๒๑/๗๒๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๔๐๕/๖๒) 

ภารทัวาชมาณพ : มาณพคนหนึ่งชื่อภารทัวาชะ เป็นพราหมณ์  ชาวแควน้โกศล เป็นสหายกบั
วาเสฏฐมาณพ  ภายหลงัมาณพคนน้ีบวชเป็นสามเณร ได้เป็นพระอรหนัต์องค์
หน่ึง มปีรากฏในอคัคญัญสตูร  ก่อนทีจ่ะบวชนัน้ ในเตวชิชสตูร กล่าวไวว้่า พระ
ผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้โกศล  พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์หมู่ใหญ่ประมาณ  
๕๐๐  รูป  เสดจ็ถงึหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวโกศลชื่อมนสากฏะประทบัอยู่ ณ 
อมัพวนั   ใกล้ฝัง่แม่น้ําอจริวด ี ด้านเหนือหมู่บ้านมนสากฏะ  ในคราวนัน้ วา
เสฏฐมาณพกบัภารทัวาชมาณพไปเดนิเล่น  สนทนากนัในเรื่องทางและไม่ใช่
ทาง และแต่ละคนไมม่ใีครยอมกนั จงึเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ อมัพวนั ถามว่า 
โปกขรสาตพิราหมณ์กบั ตารุกขพราหมณ์ ใครเป็นคนกล่าวผดิ ใครเป็นคนกล่าว
ถูก  จากนัน้พระผูม้พีระภาคกอ็ธบิายเรื่องทางและไม่ใช่ทาง เป็นต้นแก่มาณพ
ทัง้สอง  เมื่อจบการสนทนา  มาณพทัง้สองประกาศตนเป็นอุบาสก  (ท.ีส.ี(ไทย) 
๙/๕๒๐/๒๓๐,๙/๕๒๑/๒๓๐,๙/๕๒๑/๒๓๑,๙/๕๒๒/๒๓๑,๙/๕๒๓/๒๓๑,๙/๕๕๙/
๒๔๗),ในวาเสฏฐสตูร เขยีนเป็นภารทวาชมาณพ (ม.ม.๑๓/๔๕๔/๕๗๒) 

ภารทัวาชะ, ฤๅษี : ด ูภารทวาชฤาษี  
ภาวนา : มคีวามหมาย ๓ นัย คอื การฝึกอบรม หรอืการเจรญิพฒันา, การเจรญิ,การท่อง

บ่นหรอืวา่ซ้ําๆ ใหข้ลงั  
 1.การฝึกอบรม หรอืการเจรญิพฒันา ม ี๒ อย่าง คอื ๑.สมถภาวนา ฝึกอบรม

จิตใจให้อยู่กับความดีงามเกิดความสงบ ๒.วิปัสสนาภาวนา ฝึกอบรมเจริญ
ปัญญาใหเ้กดิความรูแ้จง้ชดัตามเป็นจรงิ, อกีนัยหนึ่ง จดัเป็น ๒ เหมอืนกนั คอื 
๑.จติตภาวนา การฝึกอบรมจติใจใหเ้จรญิงอกงามดว้ยคุณธรรม มคีวามเขม้แขง็
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มัน่คง เบกิบาน สงบสุขผ่องใส พรอ้มดว้ยความเพยีร สต ิและสมาธ ิ๒. ปัญญา
ภาวนา การฝึกอบรมเจรญิปัญญา ใหรู้เ้ท่าทนัเขา้ถงึสิง่ทัง้หลาย ตามความเป็น
จรงิ จนมจีติใจเป็นอสิระ  ไมถู่กครอบงาํดว้ยกเิลสและความทุกข ์;  ด ูกมัมฏัฐาน 

 2.การเจรญิสมถกมัมฏัฐาน เพื่อใหเ้กดิสมาธ ิม ี๓ ขัน้ คอื (๑) บรกิรรมภาวนา  
ภาวนาขัน้ตระเตรยีม คอืกําหนดอารมณ์กมัมฏัฐาน  (๒) อุปจารภาวนา  ภาวนา
ขึน้จวนเจยีน คอืเกดิอุปจารสมาธ ิ(๓) อปัปนาภาวนา ภาวนาขัน้แน่วแน่ คอืเกดิ
อปัปนาสมาธ ิเขา้ถงึฌาน  

 3.ในภาษาไทย ความหมายเลอืนมาเป็นการท่องบ่นหรอืว่าซ้ําๆ ใหข้ลงั กม็ ี ; ด ู
ภาวนา (ขอ้ ๓ ในบุญกริยิาวตัถุ ๑ และ ๑๐) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๑๙/๑๒๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๖/๒๐๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๖/๒๒๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๘/๔๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๘/๖๐๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๓๖/๒๙๔,ขุ.อติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๐/๔๑๕,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒/๔๑๔,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๓๓๘/๓๑๔) 

ภาวนาปธาน : ความเพียรคอืการเจรญิ,เพยีรเจรญิ หมายถึงพียรทํากุศลธรรมที่ยงัไม่เกิดให้
เกดิขึน้,  เป็นขอ้ ๓ ในปธาน ๔ หรอื สมัมปัปธาน ๔ คอื (๑) สงัวรปธาน (เพยีร
ระวงั) (๒) ปหานปธาน (เพียรละ)  (๓) ภาวนาปธาน (เพียรเจรญิ)  (๔) อนุ
รกัขนาปธาน (เพยีรรกัษา) 

  มอีธบิายไวว้่า ภาวนาปธาน เพยีรเจรญิ,  เพยีรทํากุศลธรรมที่ยงัไม่มยีงัไม่
เกดิใหเ้กดิใหม้ขีึน้ (ขอ้ ๓ ในปธาน ๔) 

  ในสงัคตีสิตูร สงัวรสตูร อธบิายลกัษณะภาวนาปธานไวว้่า ภกิษุในพระธรรม
วนิัยนี้เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์   (ธรรมเป็นองคแ์ห่งการตรสัรูค้อืความระลกึได)้  ที่
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ    อาศัยนิ โรธ น้อมไปในโวสสัคคะเจริญธัมม
วจิยสมัโพชฌงค์  (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรสัรูค้อืความเฟ้นธรรม)  ...  เจรญิวิ
รยิสมัโพชฌงค ์   (ธรรมเป็นองคแ์ห่งการตรสัรูค้อืความเพยีร)  ...  เจรญิปีตสิมั
โพชฌงค์(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ)  ... เจริญปัสสัทธิ
สมัโพชฌงค ์   (ธรรมเป็นองคแ์ห่งการตรสัรูค้อืความสงบกายสงบใจ)  ...  เจรญิ
สมาธสิมัโพชฌงค ์   (ธรรมเป็นองคแ์ห่งการตรสัรูค้อืความตัง้จติมัน่)  ...  เจรญิ
อุเบกขาสมัโพชฌงค์    (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรสัรูค้อืความวางใจเป็นกลาง)    
ที่อาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ น้ีเรียกว่า 
ภาวนาปธาน  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/๒๔,๒๑/
๖๙/๑๑๓)   
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ภาวนาพละ : กําลงัแห่งการเจรญิ,กําลงัแห่งภาวนา, ภาวนาของเสขบุคคลที่เจรญิเกี่ยวกบั
โพชฌงค ์๗ มสีตสิมัโพชฌงคเ์ป็นต้น หมายถงึการทีภ่กิษุอาศยักําลงัการอบรม
จติบําเพญ็เพยีรเพื่อบรรลุฌาน ๔ มปีฐมฌานเป็นต้นตามลําดบั, ขอ้ ๒ ในพละ 
๒,ธรรม ๒  คอื (๑) ปฏิสงัขานพละ (กําลงัคอืการพจิารณา)  (๒) ภาวนาพละ 
(กําลงัคือการเจริญ),ข้อ ๒ ในพละ ๔ คือ (๑) ปฏิสงัขานพละ (กําลังคือการ
พจิารณา)  (๒) ภาวนาพละ (กําลงัคอืการเจรญิ)  (๓) อนวชัชพละ (กําลงัคอื
กรรมทีไ่ม่มโีทษ)  (๔)  สงัคหพละ (กําลงัคอืการสงเคราะห)์,(ขอ้ ๙ ในพละ ๖๘ 
ในปฏสิมัภทิามรรค)  

   ในทุกนิบาต อธกิรณวรรค อธบิายลกัษณะของภาวนาพละไวว้่า  ในพละ ๒ 
ประการนัน้    ภาวนาพละเป็นของพระเสขะ  บุคคลนัน้อาศยัพละของพระเสขะ 
ย่อมละราคะ โทสะ และโมหะได ้  ครัน้ละราคะ โทสะ และโมหะได้แลว้เขาย่อม
ไมท่าํกรรมทีเ่ป็นอกุศล ไม่ประพฤตกิรรมทีเ่ป็นบาป น้ีเรยีกวา่ ภาวนาพละ,ภกิษุ
ในธรรมวนิัยนี้บําเพญ็สตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศยัวเิวก    อาศยัวริาคะอาศยันิโรธ
น้อมไปในการสละ   บําเพญ็ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์ ...  บําเพญ็วรียิสมัโพชฌงค์
... บําเพญ็ปีตสิมัโพชฌงค ์ ... บําเพญ็ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ ...  บําเพญ็สมาธสิมั
โพชฌงค์... บําเพญ็อุเบกขาสมัโพชฌงค์อนัอาศยัวเิวก    อาศยัวริาคะ  อาศยั
นิโรธ  น้อมไปในการสละ น้ีเรยีกว่าภาวนาพละ,ภกิษุในธรรมวนิยันี้สงดัจากกาม
และอกุศลธรรมทัง้หลาย  บรรลุปฐมฌานที่มวีติกมวีจิาร    มปีีตแิละสุขอนัเกดิ
จากวเิวกอยู่    เพราะวติกวจิารสงบระงบัไปแล้วภกิษุบรรลุทุตยิฌานที่มคีวาม
ผ่องใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึ่งผุดขึน้    ไม่มวีติก  ไม่มวีจิาร  มแีต่ปีตแิละ
สุขอนัเกิดจากสมาธอิยู่    อน่ึง    เพราะปีติจางคลายไป  ภิกษุมีอุเบกขา  มี
สติสมัปชญัญะ  เสวยสุขด้วยนามกาย    บรรลุตติยฌานที่พระอรยิะทัง้หลาย
สรรเสรญิว่าผู้มอุีเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข  เพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะ
โสมนัสและโทมนัสดบัไปก่อนแลว้ ภกิษุบรรลุจตุตถฌานทีไ่ม่มทีุกขไ์ม่มสีุขมสีติ
บริสุทธิเ์พราะอุเบกขาอยู่    น้ีเรียกว่าภาวนาพละ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/
๒๕๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๑/๖๔,๒๐/๑๗๑/๑๒๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๕/
๒๑๖) 

  ในพลกถา ปฏสิมัภทิามรรค อธบิายลกัษณะภาวนาพละเกีย่วกบัธรรมทีเ่ป็น
ปฏปัิกขะกนัไว้ตอนหนึ่งว่า ชื่อว่าภาวนาพละ  เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกาม
ฉันทะย่อมเจริญเนกขัมมะ ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละ
พยาบาทย่อมเจรญิอพยาบาท ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละถนี
มทิธะย่อมเจรญิอาโลกสญัญา ชื่อว่าภาวนาพละ    เพราะพระโยคาวจรเมื่อละ
อุทธัจจะย่อมเจริญอวิกเขปะ  ชื่อว่าภาวนาพละ เพราะพระโยคาวจรเมื่อละ
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วจิกิจิฉาย่อมเจรญิธมัมววตัถาน    ชื่อว่าภาวนาพละ   เพราะพระโยคาวจรเมื่อ
ละอวชิชาย่อมเจรญิญาณ ชื่อว่าภาวนาพละ   เพราะพระโยคาวจรเมื่อละอรติ
ย่อมเจรญิปามุชชะ  ชื่อว่าภาวนาพละ   เพราะพระโยคาวจรเมื่อละนิวรณ์ย่อม
เจรญิปฐมฌาน    ฯลฯ ชื่อว่าภาวนาพละ    เพราะพระโยคาวจรเมื่อละกเิลสทัง้
ปวงย่อมเจรญิอรหตัตมรรค น้ีเป็นภาวนาพละ ( ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๕)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คําว่า พละ  ในที่น้ีหมายถึงกําลงั  เพราะอรรถว่าอนั
ธรรมอื่นใหห้วัน่ไหวไม่ได้  กล่าวคอือนัธรรมอื่นจะครอบงําและยํ่ายไีด้โดยยาก  
(องฺ.ทุก.อ.  (บาล)ี ๒/๑๑/๑๐)  

ภาวนามยปัญญา : ปัญญาที่เกิดจากการอบรม,ขอ้ ๓ ในปัญญา ๓ คอื (๑)จนิตามยปัญญา
(ปัญญาที่เกิดจากการคดิ)  (๒) สุตมยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจากการฟัง)  (๓)  
ภาวนามยปัญญา (ปัญญาทีเ่กดิจากการอบรม),ในอภธิรรมปิฎก วภิงัค ์กล่าวไว้
ว่า เป็นข้อ ๓ ในญาณวตัถุหมวดละ ๓  ในครัง้ที่ ๑ กล่าวคือ (๑) จินตามย
ปัญญา  (๒) สุตมยปัญญา (๓) ภาวนามยปัญญา ในครัง้ที่ ๒ กล่าวคอื (๑) ทา
นมยปัญญา (๒) สลีมยปัญญา ภาวนามยปัญญา,มอีธบิายไวว้่า ปัญญาของผูเ้ขา้
สมาบตัิแม้ทัง้หมดชื่อว่าภาวนามยปัญญา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑,อภิ.
(ไทย) ๓๕/๗๖๘/๕๐๔,๓๕/๗๖๙/๕๐๔) 

ภาวนามยั : สาํเรจ็ด้วยภาวนา,หมายถงึบุญทีส่ําเรจ็ดว้ยการภาวนา ซึ่งเป็นการเริม่ตัง้ความ
พจิารณาโดยความสิน้ไปเสือ่มไปแห่งสงัขาร,  เป็นขอ้ ๓ ในบุญกริยิาวตัถุ ๓ ดงั
คําในทสสหสัสเถรยิาปทาน  ที่พระเถร๑ี๐,๐๐๐    รูป    กล่าวถงึอดตีชาตขิอง
ตนไวว้่า  สุเมธบณัฑติจะเป็นสามขีองหม่อมฉันทัง้ปวง ในการพบกนัในอนาคต
แห่งหม่อมฉันทัง้หลาย  หม่อมฉันผูเ้ป็นภรรยาทัง้หมดของท่าน  เป็นคนน่ารกั    
พูดจาไพเราะ ขา้แต่พระมหามุนี(หมายถงึพระทปัีงกรพุทธเจา้) ทานมยั ศลีมยั 
ภาวนามยัทัง้ปวงหม่อมฉันทัง้หลายบําเพ็ญดแีล้ว หม่อมฉันทัง้หลายเสยีสละ
วตัถุทานทุกอยา่งนี้ตลอดกาลนาน  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๑๕/๕๐๘)  

ภาวนามยับญุกิริยาวตัถ ุ: บุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยภาวนา หมายถงึการตัง้ใจบําเพญ็บุญ
เกี่ยวกบัการเจรญิจติภาวนา, ขอ้ ๓ ในบุญกิรยิาวตัถุ  ๓ คอื (๑) ทานมยับุญ
กริยิาวตัถุ (บุญกริยิาวตัถุทีส่าํเรจ็ดว้ยทาน)  (๒) สลีมยับุญกริยิาวตัถุ (บุญกริยิา
วตัถุที่สําเรจ็ดว้ยศลี)  (๓) ภาวนามยับุญกริยิาวตัถุ (บุญกริยิาวตัถุทีส่ําเรจ็ดว้ย
ภาวนา) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙) ; ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๑๙๓-๑๙๖,  
ข.ุอติ.ิ  (ไทย) ๒๕/๖๐-๖๑/๑๗๘) 
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  อรรถกถาอธบิายว่า คําว่า บุญกริยิาวตัถุ  หมายถึงการบําเพญ็บุญอนัเป็น
เหตุใหไ้ดอ้านิสงส ์ ม ี ๓ อย่าง  คอื  (๑)  ทานมยั  (๒)  สลีมยั (๓)  ภาวนามยั  
(ข.ุอติ.ิอ.  (บาล)ี ๒๗/๑๐๒,องฺ.อฏฺฐก.อ.  (บาล)ี ๓/๓๖/๒๕๖-๒๕๗,  )  

  ในฎกีาอธบิายไวว้่า บุญกริยิาวตัถุ  มาจาก  บุญกริยิา  +  วตัถุ  แยกอธบิาย
ความหมายได้ดงันี้  (๑) บุญกิรยิา  หมายถึงการตัง้ใจบําเพ็ญบุญ  (๒) วตัถุ  
หมายถงึทีต่ ัง้หรอืเหตุใหเ้กดิอานิสงสต์่าง ๆ  ดงันัน้  บุญกริยิาวตัถุ  จงึหมายถงึ
การบําเพญ็บุญอนัเป็นเหตุใหเ้กดิอานิสงส ์(องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา  (บาล)ี ๓/๓๖/๒๙๒- 
๒๙๓)   

ภาวเศรษฐี : ชือ่หน่ึงของนายชวีกะ ผูเ้ล่าถงึอดตีชาตขิองตนถวายแก่พระเจา้วเิทหะ  เศรษฐผีู้
น้ีมปีรากฏในมหานารทกสัสปชาดก ทีร่ะลกึถงึความสขุในชาตกิ่อนของตนเองได ้
เล่าไวต้อนหน่ึงไวว้่า ภาวเศรษฐผีูน้ี้ เป็น ชาวเมอืงสาเกต  ยนิดใีนคุณธรรมอยู่
ในเมอืงสาเกต  ได้รบัการยกย่องจากพราหมณ์และคหบด ียนิดใีนการบรจิาค
ทาน    มกีารงานสะอาดระลกึถงึบาปกรรมชัว่ทีต่นเคยทาํไวไ้ม่ไดเ้ลย  ตัง้มัน่อยู่
ในความประพฤตชิอบไดใ้หอ้าหารกึง่หนึ่งแก่ผูท้ีป่รารถนา  (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๒๐๖/๓๗๐) 

ภาวนาสตูร : มชีือ่เหมอืนกนั ๒ สตูร มคีวามหมายต่างกนั กล่าวคอื   
 1.ภาวนาสูตร พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิสตปัิฏฐาน พระผูม้พีระภาคตรสักบั

ภกิษุทัง้หลายวา่  การเจรญิสตปัิฏฐาน  ๔  ไดแ้ก่การพจิารณาเหน็กายในกาย  
เหน็เวทนาในเวทนา  เหน็จติในจติ  และเหน็ธรรมในธรรม  มคีวามเพยีรมี
สตสิมัปชญัญะ กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัได ้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๐๕/๒๖๒) 

 2.ภาวนาสูตร   พระสตูรวา่ดว้ยภาวนา  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่ภกิษุไม่
หมัน่ประกอบภาวนาอยู ่ ถงึจะปรารถนาวา่ ทาํอยา่งไร จติของเราจงึจะหลุดพน้
จากอาสวะเพราะไมถ่อืมัน่ จติกไ็มอ่าจหลุดพน้จากอาสวะได ้ เพราะไม่ไดเ้จรญิ
สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค ์ ๗ 
อรยิมรรคมอีงค ์๘ เปรยีบเหมอืนไข ่๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง ทีแ่มไ่ก่กก
ไมด่ ีใหค้วามอบอุ่นไมด่ ีฟักไมด่ ีถงึแมไ่ก่จะปรารถนาวา่ ทาํอยา่งไร ลกูของเรา
จะใชป้ลายเลบ็เทา้ หรอืจะงอยปากทาํลายกระเปาะไขอ่อกมาไดโ้ดยสวสัด ี แต่
เมือ่ภกิษุหมัน่ประกอบภาวนาอยู ่ ถงึจะปรารถนาว่า จติของเราพงึหลุดพน้จาก
อาสวะเพราะไมถ่อืมัน่ จติกห็ลุดพน้จากอาสวะได ้ เพราะไดเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ 
เป็นตน้ เปรยีบเหมอืนไข ่๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟองทีแ่ม่ไก่กกด ีถงึแมไ่ก่
จะไมป่รารถนาใหล้กูไก่ออกมาโดยสวสัด ี แต่ลกูไก่กใ็ชป้ลายเลบ็เทา้หรอืจะงอย
ปากทาํลายกระเปาะไขอ่อกมาโดยสวสัดไีด ้ แลว้ตรสัอกีวา่ เปรยีบเหมอืนรอย
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น้ิวมอืทีด่า้มมดีปรากฏแก่ชา่งไม ้ แต่เขาไมรู่ว้า่ วนันี้ ดา้มมดีของเรากรอ่นไป
เทา่น้ี เมื่อวานนี้เทา่น้ี เมือ่วานซนืเท่าน้ี แต่เมือ่ดา้มมดีกรอ่นไป เขากร็ูว้า่ กรอ่น
ไปนัน่เอง ฉนัใด เมือ่ภกิษุหมัน่ประกอบภาวนาอยู ่ แมจ้ะไมรู่ว้า่ วนันี้ อาสวะ
ของเราสิน้ไปแลว้เทา่น้ี เมือ่วานนี้เท่าน้ี เมือ่วานซนืเทา่น้ี แต่เมือ่อาสวะสิน้ไป
แลว้ เธอกร็ูว้า่สิน้ไปแลว้นัน่เอง ฉนันัน้ เปรบีเหมอืนเรอืเดนิสมทุรทีเ่ขาผกูดว้ย
หวายและขนัชะเนาะแลว้ แล่นไปในน้ําตลอด ๖ เดอืน พอถงึฤดหูนาวกถ็ูกเขน็
ขึน้บก เครือ่งผกูเรอืตากลมและแดดไว ้ เครือ่งผกูเหล่านัน้ถูกฝนตกชะ ยอ่ม
ชาํรุดเสยีหายไปโดยไมย่าก ฉนัใด เมือ่ภกิษุหมัน่ประกอบภาวนาอยู ่ สงัโยชน์
ทัง้หลายยอ่มระงบั ดบัไปโดยไมย่าก ฉนันัน้ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๑/๑๕๖) 

ภาวรปู : รูปที่เป็นภาวะแห่งเพศ  ม ี๒ เพศ ได้แก่ ๑.อิตถีภาวะ, อติถตัตะ  อติถินทรยี ์ 
ความเป็นหญงิ ๒.ปุรสิภาวะ, ปุรสิตัตะ  ปุรสินิทรยี ์ความเป็นชาย ดูประกอบใน 
(ข.ุจ.ู (ไทย)  ๓๐/๕/๕๘, อภ.ิสงฺ.  (ไทย) ๓๔/๕๘๔-๙๘๔/๑๖๙-๒๕๕) 

ภาวะ : ความมคีวามเป็น หมายถงึความเป็นของแต่ละอย่าง  ดงัคําในจูฬเวทลัลสูตร ที่
พระธมัมทนินาเถร ีกล่าวแก่วสิาขะอุบาสก ตอนหนึ่งว่า  “ท่านวสิาขะ  ภิกษุผู้
เขา้สญัญาเวทยตินิโรธ    มไิด้มคีวามคดิอย่างนี้ว่า   ‘เราจกัเขา้สญัญาเวทยติ
นิโรธ  เรากําลงัเขา้สญัญาเวทยตินิโรธ หรอืเราเขา้สญัญาเวทยตินิโรธแล้ว’  ที่
แทจ้ติทีท่า่นอบรมไวใ้นเบือ้งตน้อย่างนัน้ ยอ่มนําเขา้ไปในภาวะนัน้ไดเ้อง 

  ในปัญจกงัคสูตร กล่าวไว้ว่า เพราะวติกวจิารระงบัไป  ภิกษุในธรรมวนิัยนี้
บรรลุทุตยิฌานมคีวามผ่องใสในภายใน  มภีาวะที่จติเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มวีติก 
ไมม่วีจิาร มแีต่ปีตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธอิยู ่

  ในวมิานวตัถุ กล่าวไวว้่า การไดส้มัผสัสมถสมาธนิัน้แหละ เป็นภาวะแน่นอน
อย่างยิ่งสําหรบัดิฉัน  (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๔/๕๐๔,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๗/
๒๙๖,๑๘/๒๖๗-๒๗๙/๓๑๐,๑๘/๒๖๗๓๓๓/๓๕๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๔๕/๒๕) 

ภาวะต ัง้ม ัน่ (ฐติตัตะ)  : ความดํารงอยู่ในภพนัน้ ไม่เคลื่อนไปสู่ภพอื่น มุ่งหมายถึงอนาคามี
บุคคลทีไ่ปเกดิในพรหมโลก แลว้บําเพญ็เพยีรบรรลุอรหตัผลในภพนัน้ ดงัคําใน
อนุโสตสูตร กล่าวอธบิายบุคคลผู้มภีาวะตัง้มัน่ไว้ว่าบางคนในโลกนี้เพราะโอ
รัมภาคิยสังโยชน์   (สังโยชน์เบื้องตํ่ า) ๕ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ
ปรนิิพพานในภพนัน้ ไม่หวนกลบัจากโลกนัน้อกี น้ีเรยีกว่าบุคคลผูม้ภีาวะตัง้มัน่ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕/๗) 

ภาวะที่จิตปลอดจากกิเลส :ความที่จติไม่มกีเิลสคอืราคะ โทสะและโมหะ หมายถงึอรหตัผล  
เป็นคาํ ๑ ในคาํอวดอุตตรมินุสสธรรมทีท่ําใหภ้กิษุผูก้ล่าวตอ้งอาบตัปิาราชกิ ดงั
คําในพระอนุบญัญตักิล่าวไวว้่า  ภกิษุใดไม่รูย้ ิง่    กล่าวอวดอุตตรมินุสสธรรม
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อนัเป็นญาณทสัสนะที่ประเสรฐิอนัสามารถ ใหน้้อมเขา้มาในตน ...ภกิษุน้ีกเ็ป็น
ปาราชกิ    หาสงัวาสมไิด ้

  ในสิกขาบทวิภังค์ อธิบายไว้ว่า ที่ชื่อว่า อุตตริมนุสสธรรมได้แก่ฌาน    
วโิมกข ์สมาธ ิสมาบตั ิญาณทสัสนะ มรรคภาวนา    การทาํผลใหแ้จง้    การละ
กเิลส ภาวะทีจ่ติปลอดจากกเิลส    ความยนิด ี  ในเรอืนวา่ง 

  ในบทภาชนีย์ กล่าวว่า  คําว่า คําว่า    ภาวะที่จติปลอดจากกเิลส    ได้แก่
ภาวะทีจ่ติปลอดจากราคะ    ภาวะทีจ่ติปลอดจากโทสะ    ภาวะทีจ่ติปลอดจาก
โมหะ  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๘/๑๘๓, ๑๙๙/๑๘๕,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๗๐/๒๕๖) 

ภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผดุขึน้ : จติทีเ่ป็นเอโกทภิาวะ มุ่งหมายถงึจติทีม่สีมาธริะดบัทุตยิฌาน  มี
ปรากฏในหลายสูตร เช่นวติถตสตูร อธบิายภาวะที่จติเป็นหนึ่งผุดขึน้ไวว้่า อรยิ
สาวกในธรรมวนิยัน้ีสงดัจากกาม และอกุศลธรรมทัง้หลายแลว้บรรลุปฐมฌานทีม่ี
วติกวจิาร    มปีีติและสุขอนัเกิดจากวเิวกอยู่    เพราะวติกวจิารสงบระงบัไป 
บรรลุทุตยิฌานมคีวามผ่องใสในภายใน    มภีาวะที่จติเป็นหน่ึงผุดขึน้ไม่มวีติก
ไม่มีวิจาร    มีแต่ปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔/
๑๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒ /๒๙/๔๖๘,๒๒/๖๐/๕๕๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/
๒๒๒,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๔๒๘) 

  อรรถกถาอธบิายว่า คําว่า ภาวะที่จติเป็นหนึ่งผุดขึน้  แปลจากบาลวี่า“ เจต
โส  เอโกทิภาว ”ํ   คําว่า  เอโกท ิ เป็นชื่อของสมาธ ิ ทุติยฌาน  ชื่อว่า  เอโกทิ
ภาวะ  เพราะทําสมาธทิี่ชื่อว่า  เอโกท ิ น้ีให้เจรญิขึ้น  พระผู้มพีระภาคตรสัว่า  
“มภีาวะทีจ่ติเป็น  หน่ึงผุดขึน้”  เพราะสมาธน้ีิมแีก่จติเท่านัน้  ไม่มแีก่สตัว ์ ไม่มี
แก่ชวีะ  (ว.ิอ.  (บาล)ี ๑/๑๑/๑๔๓-๑๔๔)   

ภาวะที่ไม ่สม ํา่เสมอ : โลกสนันิวาส คอืหมู่สตัวห์รอืกเิลสทีไ่ม่สมํ่าเสมอ  ในอปัปฏวิทิติสตูร และ
สุสมัมุฏฐสูตรกล่าวไวว้่า บุคคลรูแ้จง้ธรรมแล้ว หรอืผู้ไม่ลมืเลอืนธรรม ย่อมไม่
ถูกชกันําไปในวาทะของคนเหล่าอื่น บุคคลเหล่านัน้ผู้รู้ดีรู้ชอบย่อมดําเนินไป
อยา่งสมํ่าเสมอในภาวะทีไ่มส่มํ่าเสมอ(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗/๘,๘/๘) 

ภาวะที่สงบประณีต : สมาธใินผลสมาบตั ิ หมายถงึนิพพาน, ความระงบัสงัขารทัง้ปวงเป็นต้น 
ดังคําในสมาธิสูตร พระผู้มีพระภาคตรสัว่า อานนท์    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    
เป็นผู้มสีญัญาอย่างนี้ว่า    ภาวะที่สงบประณีต  คอืความระงบัสงัขารทัง้ปวง    
ความสละคนือุปธกิเิลสทัง้ปวง    ความสิน้ไปแห่งตณัหา    ความคลายกําหนัด  
ความดบั นิพพาน   อานนท์    มไีดอ้ย่างนี้แล  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖/๑๐,๒๔/
๗/๓๙๙,๒๔/๘/๔๐๒,๒๔/๑๘/๔๓๙,๒๔/๑๙/๔๔๐,๒๔/๒๐/๔๔๑,๒๔/๒๑/๔๔๓)  
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  อรรถกถาอธบิายว่า คําว่า  “ภาวะที่สงบประณีต  คอื  ความระงบัสงัขารทัง้
ปวง  ความสละคืนอุปธิกิเลสทัง้ปวง  ความสิ้นไปแห่งตัณหา  ความคลาย
กําหนัด  ความดบั  และนิพพาน”  ทัง้หมดนี้  พระผูม้พีระภาคตรสัมุ่งแสดงถงึ
สมาธใินผลสมาบตั ิ (องฺ.ทสก.อ.  (บาล)ี ๓/๖/๓๑๙) 

ภาวะที่สิ้นสดุการเกิด : อรหตัตผล หมายถงึหมดอุปาทาน จงึไมเ่ขา้ถงึภพใหม่อกี,ไมม่ภีพใหม่
,ไม่เกดิขึน้อกี,หมดสิน้ภพชาตแิลว้ ดงัคําในเทวหติพราหมณวตัถุ ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัแก่เทวหติพราหมณ์ว่า ผู้ใดระลกึอดีตชาติได้  เห็นสวรรค์และอบาย 
บรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดหมดภารกิจ๓เพราะรู้ยิ่ง    เป็นมุนี เป็นผู้อยู่จบ
พรหมจรรยแ์ลว้ เราเรยีกผูน้ัน้วา่ พราหมณ์ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๔๘๑/๖๐๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คําว่า ภาวะที่สิ้นสุดการเกิด  หมายถึงอรหัตตผล  
(ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๘/๑๙๑) 

ภาวิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  สติ
ปัฏฐาน  ๔  เป็นธรรมทีท่าํใหถ้งึฝัง่คอืนิพพาน (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๐๐/๒๕๘) 

ภาเวตพัพธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรเจรญิ และทีไ่มค่วรเจรญิ  พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ เราจกัแสดงธรรมทีค่วรเจรญิและธรรมทีไ่มค่วรเจรญิแก่เธอทัง้หลาย เมือ่
ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ จงึตรสัวา่ ธรรมทีไ่มค่วรเจรญิ คอื 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมทีค่วรเจรญิ คอื กุศลกรรมบถ ๑๐  (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๙๕/๓๔๐) 

ภาเวตพัพสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรเจรญิ และทีไ่มค่วรเจรญิ    พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ธรรมทีไ่มค่วรเจรญิ  คอื มจิฉตัตธรรม ๑๐ มมีจิฉาทฏิฐ ิเป็นตน้ ธรรมที่
ควรเจรญิ คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ มสีมัมาทฏิฐ ิเป็นตน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๑/
๒๙๔) 

ภาษาคถู : ภาษาพูดที่โกหก,คํากล่าวเท็จ  ดงัคําในคูถภาณีสูตร ที่อธบิายถึงบุคคลผู้พูด
ภาษาคูถไว้จําพวกหน่ึงไวว้่า  บางคนอยู่ในสภาอยู่ในบรษิัท อยู่ท่ามกลางหมู่
ญาต ิอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรอือยู่ท่ามกลางราชสาํนกั    ถูกเขาอา้งเป็นพยาน
ซกัถามว่า ท่านรูส้ ิง่ใด จงกล่าวสิง่นัน้   ผูน้ัน้ไม่รูก้ก็ล่าวว่า  รู ้ หรอืรูก้ก็ล่าวว่า  
ไม่รูไ้ม่เหน็กก็ล่าวว่า  เหน็ หรอืเหน็กก็ล่าววา่ ไม่เหน็  กล่าวเทจ็ทัง้ทีรู่เ้พราะตน
เป็นเหตุบา้ง    เพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบา้ง  เพราะเหตุคอืเหน็แก่อามสิเลก็น้อย
บ้างด้วยประการฉะน้ี  น้ีเรยีกว่า บุคคลผู้พูดภาษาคูถ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๒๘/
๑๗๗) 

ภาษาดอกไม้ (ปุปผภาษา): ภาษาพดูทีเ่ป็นคาํจรงิ ดงัคาํในคถูภาณีสตูร ทีอ่ธบิายถงึบุคคลผู้
พดูภาษาดอกไมไ้วจ้าํพวกหน่ึงว่า บางคนอยู่ในสภา   อยูใ่นบรษิทั อยูท่่ามกลาง
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หมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหาร หรอือยู่ท่ามกลางราชสํานัก    ถูกเขาอ้างเป็น
พยานซกัถามว่า ท่านรูส้ ิง่ใดจงกล่าวสิง่นัน้   บุคคลนัน้ไมรู่ก้ก็ล่าววา่ ไมรู่ ้ หรอืรู้
กก็ล่าววา่   รู ้ไมเ่หน็กก็ล่าววา่ ไมเ่หน็  หรอืเหน็กก็ล่าววา่  เหน็ ไม่กล่าวเทจ็ทัง้
ที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้าง เพราะเหตุคือเห็นแก่
อามสิเล็กน้อยบ้างด้วยประการฉะน้ี  น้ีเรยีกว่า บุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้ (องฺ.
ตกิ.(ไทย) ๒๐/๒๘/๑๗๗) 

ภาษาท้องถ่ิน(ชนปทนิรตุตฺิ) : คําพูดประจําท้องที่ใดท้องที่หน่ึงโดยเฉพาะ เช่น สําเนียง
ท้องถิน่ คําพูดท้องถิน่ที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งกําหนดพูดกนั สื่อให้รูค้วามหมาย
ร่วมกนั ดงัคําในอรณวภิังคสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรสัไว้ว่า ภิกษุ...พึงแสดง
ธรรมเท่านัน้    ... ไม่พงึกล่าวคําล่วงเกนิต่อหน้า    เมื่อไม่รบีรอ้น จงึพดู    เมื่อ
รบีรอ้นไม่ควรพูด   ไม่พงึยดึภาษาทอ้งถิน่  ไม่พงึละเลยคําพูดสามญั มอีธบิาย
เกี่ยวกบัภาษาท้องถิ่นไว้ เช่น ภาชนะชนิดเดียวกนั แต่เรียกชื่อต่างกนั บาง
ท้องถิ่นรู้จกักนัว่า  ปาติ บางท้องถิ่นรู้จกักนัว่า ปัตตะ บางท้องถิ่นรู้จกักนัว่า   
ปิฏฐะ  บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่าสราวะ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่า  หโรสะ บางทอ้งถิน่
รูจ้กักนัว่า    โปณะ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่า  หนะ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่า   ปิปิละ
(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๓/๓๙๑,๓๓๑/๓๙๗) 

ภาษานํ้าผึง้ (มธุรภาษา) : สํานวนภาษาที่ไม่มีโทษ  ไพเราะ  น่ารกั จบัใจ เป็นคําของ
ชาวเมอืง ดงัคําในคูถภาณีสูตร ที่อธบิายถงึบุคคลผูพู้ดภาษาดอกไมไ้วจ้ําพวก
หน่ึงว่า   บางคนในโลกนี้ละเวน้ขาดจากการพูดคําหยาบ    คอืพูดแต่คําทีไ่ม่มี
โทษ  ไพเราะ  น่ารกั จบัใจ เป็นคําของชาวเมอืง คนส่วนมากรกัใคร่พอใจ  น้ี
เรยีกวา่บุคคลผูพ้ดูภาษาน้ําผึง้ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๒๘/๑๗๗) 

ภาษาสนัสกฤต : ชื่อภาษาในตระกูลอินเดีย-ยุโรป ซึ่งมีใช้ในวรรณคดีอินเดียโบราณ เช่น 
คมัภีร์ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท ต่อมาใช้ในวรรณคดีของพราหมณ์โดยทัว่ไป 
และในคมัภรีพ์ระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  ในจูฬวรรค ขุททกวตัถุ กล่าวไวว้่า  
ภิกษุ    ๒    รูป    ชื่อเมฏฐะและโกกุฏฐะ    เป็นพี่น้องกนั    เกิดในตระกูล
พราหมณ์ พูดจาอ่อนหวานมเีสยีงไพเราะ ได้ ยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษา
สนัสกฤต ต่อมา พระผูม้พีระภาคตรสัว่า   ภกิษุทัง้หลาย    ภกิษุไม่พงึยกพุทธ
วจนะขึน้เป็นภาษาสนัสกฤต    รปูใดยกขึน้    ตอ้งอาบตัทิุกกฏ    ภกิษุทัง้หลาย    
เราอนุญาตใหเ้ล่าเรยีนพุทธวจนะดว้ยภาษาของตน (ว.ิจู.(ไทย) ๗/๒๘๕/๗๑,๗/
๒๙๓/๘๗) 

  อรรถกถาอธบิายว่า คําว่า ภาษาสนัสกฤต หมายถงึภาษาที่ใช้เขยีนคมัภีร์
ของพราหมณ์  หมายถงึคมัภรีข์องชาวฮนิดู เขยีนด้วยภาษาสนัสกฤต (ท.ีส.ีอ.  
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(บาล)ี ๑/๒๕๖/๒๒๓) คําว่า ภาษาของตน  คอื  ภาษามาคธ ีซึง่มสีาํนวนโวหาร
ตามแบบทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสั  (ว.ิอ.  (บาล)ี ๓/๒๘๕/๓๑๗)  

ภาษิต : คาํกล่าว,คาํหรอืขอ้ความทีพ่ดูไว ้หมายถงึถอ้ยคําหรอืขอ้ความทีก่ล่าวสบืต่อกนั
มาชา้นานแล้ว มคีวามหมายเป็นคต ิดงัคําที่พระเจ้าปายาสติรสัว่า ภาษิตของ
ท่านกสัสปะชดัเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของท่านกสัสปะชดัเจนไพเราะยิ่งนัก    
ท่านกสัสปะประกาศธรรมแจ่มแจง้โดยประการต่างๆ เปรยีบเหมอืนบุคคลหงาย
ของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทางหรอืตามประทปีในที่มดื (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๔๓๗/๓๖๘) 

  คาํวา่ ภาษติ มปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๘,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๐/๓๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๔/๑๒๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๕,องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๒๖/๓๗๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓/๓๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑/
๒,ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๔๖/๓๘๑) 

ภาษีอากร : ค่าสิง่ของที่เก็บจํานวนสนิค้าเขา้ออก ดงัคําในกูฏทนัตสูตรที่พระเจ้ามหาวชิติ
ราชตรสัแก่เจา้ผูค้รองเมอืงทีอ่ยู่ในนิคมและอยู่ในชนบท ไวต้อนหนึ่งว่า อย่าเลย 
ท่านผูเ้จรญิทัง้หลาย   เราเองไดร้วบรวมทรพัยส์นิจํานวนมากมาจากภาษอีากร
อนัชอบธรรม ทรพัยท์ีพ่วกท่านนํามากจ็งเป็นของพวกท่านเถดิ และพวกท่านจง
นําทรพัยจ์ากทีน่ี่ไปเพิม่อกี  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๖/๑๔๔),ในภรูทิตัตชาดกกล่าวถงึ
พวกกษตัรยิย์อ่มเกบ็ภาษอีากรจากพวกแพศย ์(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๓๕/๓๒๘) 

  อรรถกถาอธบิายว่า คําว่า ภาษีอากร เป็น ๑ ในบรรดาพล ี๕ ที่ประชาชน
ตอ้งดําเนินการ ทีเ่รยีกว่า ราชพล ีถวายเป็นของหลวง (องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาล)ี ๒/
๖๑/๓๕๓) 

ภิกขกพราหมณ์ : ชื่อพราหมณ์ผู้หน่ึง ชาวกรุงสาวัตถี มีอาชีพเป็นผู้ขอ จึงเรียกว่าภิกขก
พราหมณ์ ท่านผูน้ี้ไดส้นทนากบัพระผูม้พีระภาค ทูลถามว่า ขา้พระองคเ์ป็นคน
ขอ  พระองคก์เ็ป็นผูข้อ ในเรื่องนี้เราจะมอีะไรแตกต่างกนั พระผูม้พีระภาคตรสั
ว่า บุคคลขอคนเหล่าอื่นอยู่ ย่อมไม่เป็นภิกษุด้วยเหตุมีประมาณเพียงใด  ผู้
สมาทานธรรมผดิ กไ็ม่เป็นภกิษุ ดว้ยเหตุมปีระมาณเพยีงนัน้ ผูใ้ดในโลกนี้ละบุญ
และบาปไดแ้ลว้   ประพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยการพจิารณาผูน้ัน้แลจดัว่าเป็นภกิษุ  
ต่อมาเขาแสดงตนเป็นอุบาสกถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๒๐๖/๒๙๘) 

ภิกขกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิขกพราหมณ์  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ ราวป่า
แหง่หนึ่ง  แควน้โกศล  ภกิขกพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าแลว้ทลูถามวา่  ขา้พระองค์
เป็นคนขอ  พระองคก์เ็ป็นผูข้อ  แลว้เรามอีะไรต่างกนั 
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  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  บคุคลยอ่มไม่เป็นภกิษุดว้ยเหตุเพยีงขอ  หรอืดว้ย
เหตุสมาทานธรรมผดิ ผูท้ีล่ะบุญและบาปไดแ้ลว้ ประพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยการ
พจิารณา  จงึจดัวา่เป็นภกิษุ  เมือ่พระองคต์รสัเชน่นัน้  ภกิขกพราหมณ์กเ็กดิ
ความเลื่อมใสแลว้ประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชวีติ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๐๖/๒๙๘) 

ภิกขทายกเถราปทาน๑ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภกิขทายกเถระ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดถ้วายภกิษาทพัพหีน่ึงแดพ่ระพทุธเจา้พระ
นามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิุดทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๔๙) 

ภิกขา : การขออาหาร ; อาหารอนัพงึขอ, อาหารที่ขอได้มา, อาหารบณิฑบาตดงัคําใน
วตัถุคาถา กล่าวไว้ว่า พราหมณ์พาวรี อาศัยอยู่ที่ฝัง่แม่น้ําโคธาวรี อันเป็น
พรมแดนแควน้อสัสกะกบัแควน้มุฬกะต่อกนั (เลีย้งชพี)  อยู่ดว้ยการเทีย่วภกิขา
และผลไม ้(ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๒/๑) 

ภิกขาจาร : เที่ยวไปเพื่อภกิษา, เที่ยวไปขอบิณฑบาตอนัพงึขอ, เวลาบณิฑบาตของภิกษุ
หรือภิกษุณี  ดังคําในอรติสูตร กล่าวไว้ว่า ท่านพระนิโครธกัปปะกลับจาก
บิณฑบาตภายหลงัจากฉันภัตตาหารเสรจ็แล้วเข้าไปยงัวหิาร แล้วออกมาใน
เวลาเยน็บา้ง ในเวลาภกิขาจารในวนัรุง่ขึน้บา้ง  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๐/๓๐๔) 

  คําน้ีมปีรากฏหลายแห่ง เช่น ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๗/๑๗๙,๒๖/๗๕๕/๒๙๑,ขุ.
ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๓๓/๗๒,ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๓๔/๗๒,๒๗/๙๐/๒๗๑,๒๗/
๙๑/๒๗๒,๒๗/๙๒/๒๗๒,ขุ.ชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๕๑/๕๓๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๐๒๗/๓๔๓,๒๘/๑๑๐๐/๓๕๔ 

ภิกขาทายกวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่บุรุษผูถ้วายอาหารแด่ภกิษุ  เป็นการกล่าวถงึวมิานที่
เกดิขึน้แก่บุรษุผูถ้วายอาหารแดภ่กิษุ ผูเ้ดนิทางไกลทีม่ายนืบณิฑบาตอยูห่น้า
บา้น เป็นวมิานทองคาํกวา้ง ๒ โยชน์ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๑๐๘๑/๑๓๕) 

ภิกขาทายิกาวิมาน๑ (ปฐม) : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายภกิษา (เรือ่งที ่ ๑) เป็นการ
กล่าวถงึเป็นวมิานอนัรุง่เรอืงยิง่ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ เพราะไดถ้วาย อาหาร
บณิฑบาตแดพ่ระผูม้พีระภาค (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๗๐/๔๔) 

ภิกขาทายิกาวิมาน๒ (ทุติย) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายภิกษา (เรื่องที่ ๒) เป็นการ
กล่าวถงึวมิานอนัรุ่งเรอืงในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์เพราะไดเ้หน็พระขณีาสพรปูหน่ึง
กาํลงัเทีย่วบณิฑบาตอยู ่เกดิความเลื่อมใสนิมนตไ์ปบณิฑบาตทีเ่รอืนของตน (ข.ุ
ว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๗๘/๔๔) 
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ภิกขาปรมัปรชาดก๑  :  ชาดกว่าดว้ยเขตทีถ่วายทานแลว้มผีลมาก  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิป็นฤาษ ี เดนิทางไกลไปนัง่พกัรว่มศาลากบัพระเจา้
กรุงพาราณส ีปุโรหติ และพระปัจเจกพทุธเจา้ มเีศรษฐใีจบุญนําอาหารมาถวาย
พระราชา พระราชาถวายปโุรหติ ปุโรหติถวายฤาษ ี ฤาษกีลบัถวายพระปัจเจก
พทุธเจา้ เศรษฐจีงึสอบถามถงึผูค้วรแก่ทกัษณิา  จงึไดท้ราบวา่ทกัษณิาทีม่ผีล
มากนัน้ ไม่ไดข้ึน้อยูท่ีย่ศหรอืตาํแหน่งทีม่อียู ่ แต่ขึน้อยูว่า่ทา่นเหล่านัน้เป็นผู้
บรสิทุธิม์ากน้อยเพยีงใด  พระปัจเจกพทุธเจา้เป็นผูห้มดจดแลว้จากกเิลสทัง้ปวง 
จงึเป็นเนื้อนาบุญทีม่ผีลมาก (ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๒๗๐/๔๖๕) 

ภิกขทุาสี, พระธิดา : ชื่อพระธดิาองค์ที่ ๔ในบรรดาพี่น้อง ๗ องค์(คอื (๑) พระนางสมณี (๒) 
พระนางสมณคุตตา (๓) พระนางภกิษุณี (๔) พระนางภกิขุทาสกิา (๕) พระนาง
ธรรมา (๖) พระนางสธุรรมา (๗) พระนางสงัฆทาสกิา)  

  พระธดิาผูน้ี้ซึง่เป็นพระธดิาของพระเจา้กกิ ี เป็นอดตีชาตขิองพระกุณฑลเกสี
เถรีในสมัยพระเจ้ากิกี สมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ พระธิดาองค์น้ีเป็น
ชาวกรุงพาราณส ี ฟังธรรมของพระชนิเจา้ผูเ้ลศิแลว้พอใจการบรรพชา แต่พระ
ชนกนาถมไิด้ทรงอนุญาตให้บวช  เป็นผู้ไม่เกยีจครา้น มอีายุ ๒๐,๐๐๐ ปี ทรง
เป็นผู้อุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า ดงัคําว่า หม่อมฉันเป็นธดิาคนที่    ๔    ของ
พระองค์ มนีามปรากฏว่าภิกขุทาส ีได้ฟังธรรมของพระชนิเจ้าผู้เลศิแล้วพอใจ
การบรรพชา (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๖/๔๕๘) 

ภิกขนีุสตุตาทิ : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุณีเป็นตน้  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุให้
ภกิษุณี สกิขมานา สามเณร สามเณร ี ตกนรกและขึน้สวรรค ์ อยา่งละ ๕ มี
เนื้อความเหมอืนในภกิขสุตูร แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหอุ้บาสก อุบาสกิาตก
นรก อยา่งละ ๕ คอื (๑) ฆา่สตัว ์(๒) ลกัทรพัย ์(๓) ประพฤตผิดิในกาม (๔) พดู
เทจ็ (๕) ดื่มน้ําเมาคอืสรุาและเมรยั แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหอุ้บาสก 
อุบาสกิา ขึน้สวรรค ์อยา่งละ ๕ คอื (๑) เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ (๒) เวน้ขาด
จากการลกัทรพัย ์(๓) เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม (๔) เวน้ขาดจากการ
พดูเทจ็ (๕) เวน้ขาดจากการดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยั (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๘๗-๒๙๒/๔๐๔) 

ภิกขนีุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุณี  พระอานนทพ์กัอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี ไป
แสดงธรรมแก่ภกิษุณีผูอ้าพาธ เป็นไขห้นกัถงึทีอ่ยู ่ ตามคาํอาราธนาของบุรุษ 
แลว้กล่าววา่ (๑) รา่งกายน้ีเกดิขึน้เพราะอาหาร บุคคลอาศยัอาหารแลว้พงึละ
อาหารเสยี คอื ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้จงึฉนัอาหาร ไมใ่ชเ่พือ่เล่น ไมใ่ช่
เพือ่มวัเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดบั ไมใ่ชเ่พือ่ตกแต่ง แต่ฉนัเพยีงเพือ่ความดาํรงอยูไ่ด้
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แหง่กายนี้ เพือ่ใหก้ายเป็นไปได ้ เพือ่กาํจดัความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะห์
พรหมจรรยโ์ดยคดิเหน็วา่ เราจกักาํจดัเวทนาเก่าและจกัไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ 
ความดาํเนินไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และความอยูผ่าสกุจกัมแีก่เรา (๒) กาย
น้ีเกดิขึน้เพราะตณัหา บุคคลอาศยัตณัหาแลว้พงึละตณัหา คอื ภกิษุฟังขา่ววา่ 
ภกิษุชือ่น้ีทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอนัไมม่อีาสวะ เธอมคีวามคดิอยา่ง
น้ีวา่ เมือ่ไรหนอ แมเ้รากจ็ะทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิ อนัไมม่อีาสวะ 
(๓) กายนี้เกดิขึน้เพราะมานะ บุคคลอาศยัมานะแลว้พงึละมานะเสยี คอื ภกิษุฟัง
ขา่ววา่ ภกิษุชือ่น้ีทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิ อนัไมม่อีาสวะ เธอมี
ความคดิอย่างนี้วา่ กท็า่นผูม้อีายนุัน้ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิอนัไมม่ี
อาสวะ ไฉน เราจกัทาํใหแ้จง้บา้งไม่ได ้(๔) กายน้ีเกดิขึน้เพราะเมถุนและการฆา่
ปัจจยัแหง่เมถุนดว้ยอรยิมรรค พระผูม้พีระภาคตรสัไวแ้ลว้ หลงัจากฟัง
ธรรมกถาแลว้ ภกิษุณีรปูนัน้ กราบขอโทษพระอานนท ์พระอานนทก์ย็กโทษให้
เธอ แลว้กล่าวว่า การทีบุ่คคลเหน็โทษแลว้ทาํคนืตามธรรม สาํรวมระวงัต่อไป น้ี
เป็นความเจรญิในอรยิวนิยั (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๙/๒๑๙)  

  อรรถกถาอธบิายวา่  อาศยัอาหารแลว้พงึละอาหาร คอือาศยัอาหารคอืคาํ
ขา้วทีเ่ป็นปัจจุบนั เมือ่พจิารณาโดยแยบคายแลว้ยอ่มจะทาํใหล้ะอาหาร 
กล่าวคอืกรรมในกาลก่อนได ้ (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๑๕๙/๓๘๕) คาํวา่ อาศยั
ตณัหาแลว้พงึละตณัหา คอือาศยัตณัหาทีเ่ป็นปัจจุบนั ทีเ่กดิขึน้แก่ผูใ้หค้วาม
อยากเกดิขึน้ในวโิมกขอ์นัยอดเยีย่ม (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๑๕๙/๓๘๕, องฺ.
จตุกฺก.ฏกีา  (บาล)ี  ๒/๑๕๙/๔๒๒)  

ภิกขนุูปัสสยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการสนทนาธรรมในสาํนกัภกิษุณี พวกภกิษุณีเขา้ไปสนทนา
กบัทา่นพระอานนทซ์ึง่เขา้ไปยงัสาํนกัของพวกตนวา่  ภกิษุณีหลายรปูตัง้ใจ
เจรญิสตปัิฏฐาน ๔  จงึรูคุ้ณวเิศษอนัยิง่อยา่งอื่นเพิม่ขึน้จากคุณวเิศษทีเ่คยมอียู ่ 
ทา่นพระอานนทย์อมรบัแลว้นําเรือ่งนัน้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาค พระองคจ์งึ
ตรสัวา่  เป็นอยา่งนัน้จรงิ แลว้ทรงแสดงสตปัิฏฐาน  ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๖/
๒๒๔) 

ภิกขสุตูร๑   : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  ม ี ๑๐ สตูร ต่างกนัทีเ่น้ือหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 
 1.ภิกขสุตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั

พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เรากล่าวเวทนา ๒ ประการไวโ้ดย
บรรยายกม็ ี    กล่าวเวทนา ๓ ประการไวโ้ดยบรรยายกม็ ี กล่าวเวทนา  ๕  
ประการไวโ้ดยบรรยายกม็ ี กล่าวเวทนา ๖ ประการไวโ้ดยบรรยายกม็ ี   กล่าว
เวทนา  ๑๘ ประการไวโ้ดยบรรยายกม็ ีกล่าวเวทนา ๓๖ ประการไวโ้ดยบรรยาย
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กม็ ีกล่าวเวทนา ๑๐๘  ประการไวโ้ดยบรรยายกม็ ีแลว้ตรสัทา้ยสตูรวา่  บุคคล
ยอ่มประสบสขุในฐานะใด  ๆ มสีขุในฐานะใดๆ พระตถาคตจงึทรงบญัญตัฐิานะ
นัน้ๆ  ไวใ้นสขุ(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๘/๒๙๙) 

 2.ภิกขสุตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
ภกิษุตกนรก ๕ คอื (๑) ฆา่สตัว ์ (๒) ลกัทรพัย ์ (๓) ประพฤตผิดิในพรหมจรรย ์
(๔) พดูเทจ็ (๕) ดืม่น้ําเมาคอืสุราและเมรยั แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุ
ขึน้สวรรค ์๕ คอื (๑) เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์(๒) เวน้ขาดจากการลกัทรพัย ์(๓) 
เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิพรหมจรรย ์ (๔) เวน้ขาดจากการพดูเทจ็ (๕) เวน้
ขาดจากการดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยั  (องฺ.ปญฺจก(ไทย) ๒๒/๒๘๖/๔๐๓) 

 3.ภิกขสุตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูรู้ป้ฏจิจสมปุบาททัง้สายเกดิทุกข์
และสายดบัทกุข ์  รูอ้รยิมรรคมอีงค ์  ๘  แจม่แจง้ดว้ยปัญญาแลว้  ชือ่วา่ผูถ้งึ
พรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ  ถงึพรอ้มดว้ยทศันะ  ถงึสทัธรรม  เหน็สทัธรรม  ประกอบดว้ย
ญาณ  วชิชา  บรรลุกระแสแหง่ธรรม  เป็นพระอรยิะและดาํรงอยูใ่กลป้ระตอูมต
นิพพาน (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๘/๕๔) 

 4.ภิกขสุตูร๔ พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายว่า  ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารุณ  
เผด็รอ้น  หยาบคายและเป็นอนัตรายต่อธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนัของ
พระขณีาสพ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๙/๒๘๑) 

 5.ภิกขสุตูร๕  พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุทลูถามเรือ่งโพชฌงค ์ ภกิษุรปูหน่ึงทลูถาม
พระผูม้พีระภาควา่  ทีเ่รยีกวา่โพชฌงคเ์พราะอะไร  พระองคต์รสัตอบวา่  ที่
เรยีกวา่โพชฌงค ์ เพราะเป็นไปเพือ่ตรสัรู ้(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๖/๑๑๙) 

 6.ภิกขสุตูร๖ :พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุรปูหน่ึงวา่  
เบือ้งตน้  เธอควรรกัษาศลีใหบ้รสิทุธิ ์  ทาํความเหน็ใหต้รงแลว้เจรญิสตปัิฏฐาน  
๔  อนัจะเป็นเหตุใหเ้จรญิในกุศลธรรม  ไมม่คีวามเสือ่ม (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๖๙/
๒๑๒) 

 7.ภิกขสุตูร๗ :พระสตูรวา่ดว้ยเหตทุีท่าํใหภ้กิษุไดว้มิตุต ิ  พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุทัง้ในอดตี  อนาคต  ปัจจุบนัสามารถทาํใหแ้จง้เจโต
วมิตุต ิ  ปัญญาวมิตุต ิ  กเ็พราะไดเ้จรญิอทิธบิาท  ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๑๙/
๓๘๒) 
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 8.ภิกขสุตูร๘ :พระสตูรวา่ดว้ยเหตทุีท่าํใหภ้กิษุไดว้มิตุต ิพระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิอทิธบิาท  ๔  ยอ่มทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ  ปัญญา
วมิตุต ิ(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๐/๔๐๔) 

 9.ภิกขสุตูร๙ :พระสตูรวา่ดว้ยเหตทุีท่าํใหภ้กิษุไดว้มิตุต ิ พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุสามารถทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิกเ็พราะได้
เจรญิอทิธบิาท  ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๕/๔๑๕) 

 10.ภิกขสุตูร๑๐ :พระสตูรวา่ดว้ยเหตใุหไ้ดช้ือ่วา่ภกิษุ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บุคคลไดช้ือ่วา่ภกิษุ เพราะทาํลายธรรม ๗ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ (๒) วจิกิจิฉา (๓) 
สลีพัพตปรามาส (๔) ราคะ (๕) โทสะ (๖) โมหะ (๗) มานะ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๘๕/๑๘๑) 

ภิกขสุตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ (สตูรที ่  ๑)  ม ี  ๒ สตูร ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม 
กล่าวคอื 

 1.ภิกขสุตูร๑ (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ (สตูรที ่ ๑) ภกิษุทัง้หลายทลูถามพระ
ผูม้พีระภาควา่  อทิธ ิ  อทิธบิาท  อทิธบิาทภาวนา  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาท
ภาวนาเป็นอยา่งไร  พระองคต์รสัตอบวา่  อทิธ ิ  ไดแ้ก่การสามารถแปลงกาย
เป็นหลายคนได ้ หายตวัได ้ เป็นตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๔๑/๔๑๙) 

 2.ภิกขสุตูร ๒ (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  (สตูรที ่  ๑)  ภกิษุทัง้หลายทลูถาม
ปัญหา  ๓  ขอ้กบัพระผูม้พีระภาค  คอื  (๑)  ธรรม  ๑  ทาํใหธ้รรม  ๔  บรบิรูณ์  
(๒)  ธรรม  ๔  ทาํใหธ้รรม  ๗  บรบิรูณ์  (๓)  ธรรม  ๗  ทาํใหธ้รรม  ๒  
บรบิรูณ์  มอียูห่รอืไม่  พระองคต์รสัตอบวา่  ม ี คอื  (๑)  อานาปานสตสิมาธทิาํ
ใหส้ตปัิฏฐาน  ๔  บรบิรูณ์  เป็นตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๙๑/๔๗๙) 

ภิกขสุตูร๓ (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  (สตูรที ่  ๒)   ม ี  ๒ สตูร ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองค์
ธรรม กล่าวคอื  

 1.ภิกขสุตูร๑ (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  (สตูรที ่  ๒)  พระผูม้พีระภาคตรสั
ถามภกิษุทัง้หลายวา่  อทิธ ิ  อทิธบิาท  อทิธบิาทภาวนา  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธิ
บาทภาวนาเป็นอยา่งไร  แลว้ตรสัตอบดว้ยพระองคเ์องว่า  อทิธ ิ  ไดแ้ก่การ
สามารถแปลงกายเป็นหลายคนได ้  หายตวัได ้  เป็นตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๔๒/
๔๒๐) 

 2.ภิกขสุตูร๒ (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุ  (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสั
ถามทา่นภกิษุทัง้หลายวา่  (๑)  ธรรม  ๑  ทาํใหธ้รรม  ๔ บรบิรูณ์  (๒)  ธรรม  
๔  ทาํใหธ้รรม  ๗  บรบิรูณ์  (๓)  ธรรม  ๗  ทาํใหธ้รรม  ๒  บรบิรูณ์  มอียู่
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หรอืไม ่ แลว้ตรสัตอบดว้ยพระองคเ์องว่า  ม ี คอื  (๑)  อานาปานสตสิมาธทิาํให้
สตปัิฏฐาน  ๔  บรบิรูณ์  เป็นตน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๙๒/๔๘๐) 

ภิกขอุปริหานิยธรรม : ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มของภกิษุ ม ี ๗ ขอ้ คอื (๑) ภกิษุยงั
หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์ประชุมกนัมากครัง้(๒) ภกิษุยงัพรอ้มเพรยีงกนัประชุม 
พรอ้มเพรยีงกนัเลกิประชุมและพรอ้มเพรยีงกนัทาํกจิทีส่งฆจ์ะพงึทาํ (๓) ภกิษุ
ยงัไมบ่ญัญตัสิิง่ทีเ่รามไิดบ้ญัญตัไิว ้ไมล่ม้ลา้งสิง่ทีเ่ราไดบ้ญัญตัไิวแ้ลว้ ถอืปฏบิตัิ
มัน่ตามสกิขาบททีเ่ราบญัญตัไิวแ้ลว้ (๔) ภกิษุยงัสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูา
ภกิษุผูเ้ป็นเถระ เป็นรตัตญัญบูวชมานาน    เป็นสงัฆบดิร เป็นสงัฆปรณิายก 
และสาํคญัถอ้ยคาํของทา่นเหล่านัน้วา่เป็นสิง่ควรรบัฟัง  (๕) ภกิษุยงัไมต่กอยูใ่น
อาํนาจแหง่ตณัหาก่อใหเ้กดิภพใหมท่ีเ่กดิขึน้แลว้ (๖) ภกิษุยงัเป็นผูมุ้ง่หวงั
เสนาสนะป่า (๗) ภกิษุยงัตัง้สตไิวใ้นภายในวา่  ทาํอยา่งไร เพือ่น พรหมจารี
ทัง้หลายผูม้ศีลีงามทีย่งัไมม่าพงึมาทา่นทีม่าแลว้พงึอยูอ่ยา่งผาสกุ ในบรรดา
ธรรมทัง้ ๗ ขอ้น้ี แต่ละขอ้ภกิษุผูป้ระพฤตยิอ่มมแีต่ความเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่ี
ความเสือ่มเลย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๑)  

ภิกขหิูปฏุฐปัญหวตัถ ุ๑ : เรือ่งปัญหาทีภ่กิษุทลูถาม พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่ มนีุผูไ้มเ่บยีดเบยีน    สาํรวมกายอยูเ่ป็นนิตย ์  ยอ่มไปสูท่ีท่ ีไ่มจุ่ตทิี่
ไปแลว้ไมเ่ศรา้โศก  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๕/๑๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มนีุ  ในทีน้ี่หมายถงึพระอเสขะมนีุผูบ้รรลุมรรค
และผลดว้ยโมเนยยปฏปิทา  คาํวา่ สาํรวมกาย  หมายถงึสาํรวมกาย  วาจา  ใจ 
(ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๖/๑๖๘)  

ภิกษา,ภิกษาหาร : การขออาหาร,อาหารทีข่อไดม้า, อาหารทีไ่ดม้าดว้ยการขอ ดงัคาํในหา
วรรค กล่าวไวว้า่ กรุงเวสาลมีภีกิษาหารมาก มขีา้วกลา้งอกงาม บณิฑบาตหาได้
งา่ย    พระอรยิะบณิฑบาตยงัชพีไดง้า่ย (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๙๕/๑๑๖) 

  คาํน้ี มกีล่าวไวห้ลายแหง่ เชน่ ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๐๖๗/๓๒๙,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๒๕/๑๐,๙/๒๐๙/๗๑,๙/๒๘๓/๑๐๔, องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๔๐๑,๒๐/๑๕๘/
๔๐๑,๒๐/๑๕๙/๔๐๑,๒๐/๑๖๒/๔๐๑,๒๐/๑๖๓/๔๐๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/
๓๐๔,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๘๓/๔๕); ดภูกิขา, ภกิขาจาร 

ภิกษุ : ชายผูไ้ดอุ้ปสมบทแลว้, ชายทีบ่วชเป็นพระ, พระผูช้าย; แปลตามรปูศพัทว์า่ ผู้
ขอ  หรอืผูม้องเหน็ภยัในสงสาร  หรอืผูท้าํลายกเิลส, ภกิษุสาวกรปูแรก ไดแ้ก่
พระอญัญาโกณฑญัญะ  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๓,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๐๕/๒๗,ท.ี
ส.ี(ไทย) ๙/๑/๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๔๗/๓๔,ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๔๕๙/๔๙๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๐/๔๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๐๕/๔๕๙,ส.ํส.(ไทย) 
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๑๕/๒๕/๒๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๕/๑๒๙,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๓,(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑/๑,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕/๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑/๑,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๖/๒๒๑,ข.ุ
เปต.(ไทย) ๒๖/๒๕/๑๗๒,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๘/๘๔,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๘/๗๑,ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๑๐/๕๖๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๕/๕๙๐,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๕๑๐/๓๘๖,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๗๑/๑๕๑; ด ูบรษิทั ๔, สหธรรมกิ, บรรพชติ, อุปสมับนั 

ภิกษุขีณาสพ : พระผูเ้ป็นสิน้อาสวะแลว้ หมายถงึพระอรหนัต ์มลีกัษณะทีส่งัเกตได ้๙ ประการ 
คอื (๑) ไมอ่าจจงใจปลงชวีติสตัว ์ (๒) ไมอ่าจถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ื่นไมไ่ดใ้หโ้ดย
อาการขโมย (๓) ไมอ่าจเสพเมถุนธรรม (๔) ไมอ่าจพดูเทจ็ทัง้ทีรู่ ้ (๕) ไมอ่าจ
สะสมบรโิภคกามเหมอืนเมื่อเป็นคฤหสัถ ์ (๖) ไมอ่าจลาํเอยีงเพราะชอบ (๗) ไม่
อาจลําเอยีงเพราะชงั (๘) ไมอ่าจลาํเอยีงเพราะหลง (๙) ไม่อาจลาํเอยีงเพราะ
กลวั,หรอืดงัคาํในปฐมปุพพารามสตูร ทีก่ล่าวไวว้่า ภกิษุขณีาสพพยากรณ์
อรหตัตผลวา่ เรารูช้ดัว่า  ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํ
เสรจ็แลว้  ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งน้ีอกีต่อไป (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๘๖/
๑๔๔,๑๑/๓๑๖/๓๐๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๕/๓๒๘,๑๙/๕๑๖/๓๒๘,๑๙/๕๒๘/
๓๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๐/๒๐๔) 

ภิกษุไข้ : พระอาพาธ หมายถงึคลิานภกิข,ุ ในมหาวภิงัค ์ พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่  
อานนท ์ภกิษุทัง้หลายไดฉ้นัภตัตาหารทีเ่ป็นเดนภกิษุไขห้รอื  และพระองคท์รง
อนุญาตใหฉ้นัภตัตาหารทีเ่ป็นเดนภกิษุเป็นไข,้ในปัญจกนิบาตบอกถงึภกิษุไข ้
ควรมลีกัษณะเป็นภกิษุไขท้ีด่ทีีพ่ยาบาลไดง้า่ย ๕ ประการ คอื (๑) ทาํสิง่ที่
เป็นสปัปายะ (๒) รูจ้กัประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ (๓) ฉนัยา (๔) บอกอาพาธ
ทีม่อียูต่ามความเป็นจรงิแก่ผูพ้ยาบาลทีป่รารถนาประโยชน์ เชน่ บอกอาพาธที่
กาํเรบิวา่ ‘กาํเรบิ’ บอกอาพาธที ่                                 ทุเลาว่า ‘ทุเลา’ บอก
อาพาธทีย่งัทรงอยูว่า่  ‘ทรงอยู’่  (๕) เป็นผูอ้ดกลัน้ต่อเวทนาทัง้หลายอนัมใีน
รา่งกายทีเ่กดิขึน้แลว้เป็นทกุขก์ลา้แขง็  เจบ็ปวด เผด็รอ้น  ไมน่่ายนิด ี ไมน่่า
พอใจ พรากชวีติ(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๓๗/๓๙๔, ๒๒/๑๒๓/๒๐๓) 

ภิกษุเจ้าถ่ิน : พระทีบ่วชอยูป่ระจาํวดั,พระทีอ่ยูป่ระจาํวดั  หมายถงึพระทอ้งที ่  ดงัคาํในจาตุม
สตูร ยโสชสตูร กล่าวถงึภกิษุอาคนัตุกะสนทนาปราศรยักบัภกิษุเจา้ถิน่จดั
เสนาสนะ เกบ็บาตรและจวีรอยู ่  สง่เสยีงดงัอือ้องึ หรอืดงัคาํว่า ภกิษุอาคนัตุกะ
เหล่านัน้แลกาํลงัทกัทายกบัภกิษุเจา้ถิน่ ปลูาดเสนาสนะ เกบ็บาตรและจวีรอยู ่   
จงึไดส้ง่เสยีงอือ้องึ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕๗/๑๗๘,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๓/๒๑๔) 

ภิกษุณี : หญงิทีไ่ดอุ้ปสมบทแลว้, พระผูห้ญงิในพระพทุธศาสนา มปีรากฏหลายแหง่ เชน่ 
ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๐๕/๒๘,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๖๕๘/๕,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๘/๑๑๔,
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ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๔/๑๖๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๐/๕๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๐/๖๖,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๓๙๘/๔๕๒,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๓/๓๔๙,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๕/
๑๒๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๓/๕๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๖/๒๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๗/๑๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๕๙,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๘๑/๖๐,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๘๕/๕๙๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๗๑/๑๕๑; เทยีบ ภกิษุ 

ภิกษุณีบริษทั : ชุมชนภกิษุณ,ีชุมนุมภกิษุณี,ชุมนุมชาวพทุธฝ่ายภกิษุณี หมายถงึกลุ่มพระ
ผูห้ญงิทางพระพุทธศาสนา เป็นบรษิทัที ่๒ ในบรษิทั ๔ คอื (๑) ภกิษุบรษิทั (๒) 
ภกิษุณีบรษิทั (๓) อุบาสกบรษิทั (๔) อุบาสกิาบรษิทั  ดงัคาํในมหาปรนิิพพาน
สตูร  อานนัทอจัฉรยิสตูร กล่าวถงึความเป็นอจัฉรยิะของพระอานนทท์ีเ่กีย่วกบั
ภกิษุณีบรษิทัไวว้า่ ถา้ภกิษุณีบรษิทัเขา้พบอานนทแ์มเ้พยีงไดพ้บกม็ใีจยนิด ี ถา้
อานนทแ์สดงธรรมในภกิษุณีบรษิทันัน้  แมเ้พยีงแสดงธรรมกม็ใีจยนิด ี ภกิษุณี
บรษิทัยงัไมเ่ตม็อิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๐๙/๑๕๖,๑๐/๒๐๙/
๑๕๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๙/๑๙๗) 

ภิกษุณีสงฆ ์: หมู่แห่งภิกษุณี, ประดาภิกษุณีทัง้หมด กล่าวโดยส่วนรวม หรอืโดยฐานเป็น
ชุมนุมหน่ึง,  ภกิษุณีตัง้แต่ ๔ รปูขึน้ไป ประชุมกนัเนื่องในกจิพธิ ี;  ภกิษุณีสงฆ์
เกดิขึน้ในพรรษาที ่๕ แห่งการบําเพญ็พุทธกจิโดยม ีพระมหาปชาบดโีคตม ีพระ
มาตุจฉาซึง่เป็นพระมารดาเลีย้งของเจา้ชายสทิธตัถะ เป็นพระภกิษุณีรปูแรก ดงั
เรือ่งปรากฏในภกิขนีุขนัธกะ และในอรรถกถา สรุปไดค้วามวา่  หลงัจากพระเจา้
สุทโธทนะปรนิิพพานแลว้ วนัหนึ่ง ขณะทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัอยู่ทีนิ่โครธาราม
ในเมอืงกบลิพสัดุ ์ พระนางมหาปชาบดโีคตม ีเสดจ็เขา้เฝ้า และทลูขออนุญาตให้
สตรสีละเรอืนออกบวชในพระธรรมวนิัย แต่การณ์นัน้มใิช่ง่าย พระพุทธเจา้ตรสั
หา้มเสยีซึ่ง ๓ ครัง้  ต่อมา พระพุทธเจา้เสดจ็ไปยงัเมอืงเวสาล ีประทบัอยู่ กูฏา
คาร ศาลา ในป่ามหาวนั  พระนางมหาปชาบดโีคตม ีไม่ละความพยายาม ถงึกบ
ปลงผมนุ่งห่มผา้กาสาวะเอง ออกเดนิทางพรอ้มดว้ยเจา้หญงิศากยะ จาํนวนมาก 
(อรรถกถาว่า ๕๐๐ นาง)  ไปยงัเมอืงเวสาล ีและได้มายนืกนัแสงอยู่ที่ซุ้มประตู
นอกกูฏาคารศาลา พระบาทบวม  พระวรกายเปรอะเป้ือนธุล ีพระอานนทม์าพบ
เข้า สอบถามทราบความแล้วรีบช่วยไปกราบทูลขออนุญาตให้ แต่เมื่อพระ
อานนท์กราบทูลต่อพระพุทธเจ้า ก็ถูกพระองค์ตรสัห้ามเสยีถงึ ๓ ครัง้ ในที่สุด 
พระอานนทเ์ปลีย่นวธิใีหม่  โดยกราบทูลถามว่า  สตรอีอกบวชในพระธรรมวนิัย
แลว้ จะสามารถบรรลุโสดาปัตตผิลจนถงึอรหตัตผลไดห้รอืไม่  พระพุทธเจา้ตรสั
ตอบว่าได้  พระอานนท์จงึอ้างเหตุผลนัน้ พรอ้มทัง้การที่พระนางมหาปชาบดี
โคตม ีเป็นพระมาตุจฉา และเป็นพระมารดาเลี้ยง มอุีปการะมากต่อพระองค ์ 
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แลว้ขอใหท้รงอนุญาตใหส้ตรอีอกบวช พระพุทธเจา้ทรงอนุญาตโดยมเีงือ่นไขว่า 
พระนางจะต้องรบัปฏิบตัิตามครุธรรม ๘ ประการ พระนางยอมรบัตามพุทธา
นุญาตที่ใหถ้อืว่า   การรบัครุธรรมนัน้ เป็นการอุปสมบทของพระนาง  ส่วนเจ้า
หญงิศากยะทีต่ามมาทัง้หมด พระพุทธเจา้ตรสัอนุญาตใหภ้กิษุสงฆอุ์ปสมบทให ้ 
ในคราวนัน้  พระพุทธเจา้  ไดต้รสัแก่พระอานนทว์่า การใหส้ตรบีวชจะเป็นเหตุ
ใหพ้รหมจรรย์ คอืพระศาสนาหรอืสทัธธรรมตัง้อยู่ได้ไม่ยัง่ยนื  จะมอีายุสัน้เขา้ 
เปรียบเหมือนตระกูลที่มีบุรุษน้อย มีสตรีมาก  ถูกผู้ร้ายทําลายได้ง่ย  หรือ
เหมอืนนาขา้วทีม่หีนอขยอกลง หรอืเหมอืนไร่ออ้ยทีม่เีพลีย้ลง ย่อมอยู่ไดไ้ม่ยนื
นาน พระองคท์รงบญัญตัคิรุธรรม ๘ ประการกํากบัไว ้กเ็พื่อเป็นหลกัคุม้กนัพระ
ศาสนา เหมอืนสรา้งคนักัน้สระใหญ่ไวก่้อนเพื่อกนัไม่ใหน้ํ้าไหลทน้ออกไป (พระ
ศาสนาจกัอยู่ไดย้ัง่ยนืเช่นเดมิ) และไดท้รงแสดงเหตุผลทีไ่ม่ใหภ้กิษุไหวภ้กิษุณี   
ใหภ้กิษุณีไหวภ้กิษุได้ฝ่ายเดยีว  เพราะนักบวชในลทัธศิาสนาอื่นทัง้หลายไม่มี
ใครไหว้สตรีกันเลย กล่าวโดยสรุปว่า หากถือเหตุผลทางด้านสภาพสงัคม-
ศาสนาแล้วจะไม่ทรงอนุญ าตให้สตรีบวชเลย  แต่ด้วยเหตุผลในด้าน
ความสามารถโดยธรรมชาต ิ จงึทรงยอมใหส้ตรบีวชได ้ เมื่อภกิษุณีสงฆเ์กดิขึน้
แลว้  สตรทีีจ่ะบวชต่อมาตอ้งเป็นสกิขมานา รกัษาสกิขาบท ๖  (คอื ๖ ขอ้แรกใน
ศีล ๑๐) ไม่ให้ขาดเลยตลอด ๒ ปีก่อน จึงขออุปสมบทได้ และต้องรบัการ
อุปสมบทโดยสงฆท์ัง้สองฝ่าย  คอืบวชโดยภกิษุณีสงฆ์แลว้  ต้องบวชโดยภกิษุ
สงฆอ์กีชัน้หนึ่ง   เมื่อเป็นภกิษุณีแลว้ ต้องรกัษาสกิขาบท ๓๑๑ ขอ้ (ศลี ๓๑๑)  
ภกิษุสงฆ์เจรญิแพร่หลายในชมพูทวปีอยู่ชา้นาน  เป็นแหล่งใหก้ารศกึษาแหล่ง
ใหญ่แก่สตรทีัง้หลาย  ในดา้นสุวรรณภมู ิไมว่า่จะอยา่งไรกต็าม หลงัจากเรือ่งเล่า
ทีไ่มช่ดัขา้งตน้นัน้แลว้กไ็มม่หีลกัฐานวา่เคยมภีกิษุณีหรอืสามเณรแีต่อยา่งใด (ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๐/๔๒๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๗/๕๑๐,๑๙/๑๐๑๙/๕๒๘) 

ภิกษุณีสาวิกาผ ูเ้ป็นเถรี : พระผูห้ญงิทีบ่วชนาน หมายถงึสาวกิาหญงิทางพระพทุธศาสนาผู้
เป็นเถระ  มอีาย ุ ๑๐ พรรษา เป็น ๑ ใน ระดบั ของภกิษุณี คอื (๑) ภกิษุณี
สาวกิาผูเ้ป็นนวกา (๒) ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นมชัฌมิา (๓) ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นเถร ี
ดงัคาํปาสาทกิสตูร กล่าวไวว้า่  ภกิษุณีสาวกิาผูเ้ป็นเถรขีองศาสดานัน้เป็นผู้
เฉียบแหลม  ...  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๗๔/๑๓๔,๑๑/๑๗๕/๑๓๕) 

ภิกษุธรรมกถึก,ภิกษุเป็นธรรมกถึก : พระผูก้ล่าวธรรม,ภกิษุทีแ่สดงธรรม หมายถงึพระที่
เป็นนกัเทศน์ผูแ้สดงธรรม,พระผูแ้สดงธรรมเพือ่ความเบื่อหน่าย เพือ่คลาย
กาํหนดั เพือ่ดบัจกัข ุ โสตะ ฆานะ ชวิหา กาย และมโน ในธมัมกถกิสตูร ธมั
มกถกิปุจฉาสตูร พระผูม้พีระภาคทรงแสดงลกัษณะของภกิษุธรรมกถกึ ม ี ๓ 
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ประการ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลาย  หากภกิษุแสดงธรรม
เพือ่ความเบื่อหน่าย เพือ่คลายกาํหนดั  เพือ่ดบัชราและมรณะ ควรเรยีกไดว้า่
ภกิษุเป็นธรรมกถกึหรอืดงัคาํวา่ หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่
คลายกาํหนดั  เพือ่ดบัชาต ิฯลฯ ภพ... อุปาทาน  ...  ตณัหา  ...  เวทนา  ...  
ผสัสะ  ...  สฬายตนะ  ...  นามรปู  ...  วญิญาณ ...  สงัขารทัง้หลาย... อวชิชา 
ควรเรยีกไดว้า่  ภกิษุเป็นธรรมกถกึ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๖/๒๕,๑๖/๖๗/๑๓๗,ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๑๕/๒๐๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๕/๑๙๑)  

ภิกษุบริษทั : ชุมนุมภกิษุ, ชุมชนชาวพทุธฝ่ายภกิษุ หมายถงึพระทางพระพทุธศาสนา  (ขอ้ ๑ 
ในบรษิทั ๔ คอื ภกิษุบรษิทั ภกิษุณีบรษิทั อุบาสกบรษิทั และอุบาสกิาบรษิทั) 
ดงัเชน่คาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลายเราอนุญาตใหย้กปาตโิมกขข์ึน้
แสดงแก่ภกิษุบรษิทัทัง้หลายผูพ้รอ้มเพรยีงกนั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๔๓๖/๒๑๓, ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๒๐๙/๑๕๕,๑๐/๒๐๙/๑๕๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๙/๑๙๗) 

ภิกษุปัญจวคัคีย  ์:พระภกิษุกลุ่ม ๕ รปู คอื พระอญัญาโกณฑญัญะ พระวปัปะ พระภทัทยิะ พระ
มหานามะ และพระอสัสช ิ  มปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๐/๑๕,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๒๘๔/๓๐๙,๑๒/๒๘๖/๓๑๑,๑๒/๓๘๒/๔๑๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๕/
๔๐๕,๑๓/๓๔๑/๔๑๒,๑๓/๔๘๓/๖๑๑,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒,ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๓๐/๔๘๒) 

ภิกษุผ ู้เข้าไปสู่ตระกลู (กุลปูกภกิษุ) : , พระผูเ้ขา้ไปยงัตระกลูเป็นประจาํ  หมายถงึพระประจาํ
ในตระกลู ทีไ่ปมาหาสูใ่นบา้นของอุปัฏฐากอยูป็่นนติย,์พระทีอ่ยูค่ลุกคลกีบัโยม
อุปัฏฐากอยูเ่ป็นนิตย ์  ในพระวนิยัปิฎก พระผูม้พีระภาคตรสัถงึโทษของภกิษุผู้
เขา้ไปสูต่ระกลู ๕ ประการ คอื (๑) ตอ้งอาบตัเิพราะเทีย่วไปไมบ่อกลา (๒) ตอ้ง
อาบตัเิพราะนัง่ในทีล่บั (๓) ตอ้งอาบตัเิพราะอาสนะกาํบงั (๔) แสดงธรรมแก่
มาตุคามเกนิ ๕-๖ คาํตอ้งอาบตั ิ(๕) เป็นผูม้ากดว้ยความดาํรใินกามอยู ่และเมือ่
อยูก่บัโยมอุปัฏฐากนาน กม็คีลุกคลอียูใ่นตระกลูเกนิเวลา มโีทษ ๕ อยา่ง คอื 
(๑) พบมาตคุามเป็นประจาํ (๒) เมือ่มกีารพบกม็กีารเกีย่วขอ้ง (๓) เมือ่มกีาร
เกีย่วขอ้งกม็คีวามสนิทสนม (๔) เมือ่มคีวามสนิทสนมกม็จีติกาํหนดั (๕) เมือ่มี
จติกาํหนดักเ็ป็นอนัหวงัขอ้น้ีได ้ คอืเธอจกัไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรยจ์กัตอ้ง
อาบตัทิีเ่ศรา้หมองอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรอืจกับอกลาสกิขาเพือ่เป็นคฤหสัถ,์ในกุ
ลปูกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึลกัษณะภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลูวา่ม ี ๕ ประการ 
คอื (๑) ไมท่าํความคุน้เคยกบัผูไ้มคุ่น้เคย   (๒) ไมส่ัง่การทัง้ทีต่นไมไ่ดเ้ป็นใหญ่ 
(๓) ไมค่บตระกลูทีแ่ตกแยกกนั  (๔) ไมพ่ดูกระซบิทีห่ ู (๕)  ไมข่อมากเกนิไป  
(ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๕/๔๗๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๕/๓๖๗,๒๒/๒๒๖/๓๖๘) 



 

๓๗๙๐ 
 

 

ภิกษุผ ู้ควรสนทนาด้วย (สากจัฉา) : พระทีค่วรพดูคุย,พระทีค่วรสากจัฉา,พระทีน่่าคุยดว้ย, 
พระภกิษุทีป่รกึษาหารอืได ้  

  ในคมัภรีป์รวิาร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึองคข์องภกิษุผูค้วรสนทนาดว้ยว่าม ี
๕ ประการ คอื (๑) ประกอบดว้ยสลีขนัธอ์นัเป็นอเสขะ (๒) ประกอบดว้ยสมาธิ
ขนัธอ์นัเป็นอเสขะ (๓) ประกอบดว้ยปัญญาขนัธอ์นัเป็นอเสขะ (๔) ประกอบดว้ย
วมิตุตขินัธอ์นัเป็นอเสขะ (๕)  ประกอบดว้ยวมิตุตญิาณทสัสนขนัธอ์นัเป็นอเสขะ
และตรสัอกีวา่   องคข์องภกิษุผูค้วรสนทนาดว้ย อกี ๕ ประการ คอื (๑) เป็นผู้
บรรลุอตัถปฏสิมัภทิา (๒) เป็นผูบ้รรลธุมัมปฏสิมัภทิา (๓) เป็นผูบ้รรลุนิรตุติ
ปฏสิมัภทิา (๔) เป็นผูบ้รรลุปฏภิาณปฏสิมัภทิา (๕)พจิารณาจติตามทีห่ลุดพน้
แลว้ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๔๕๔/๖๓๘) 

  ในสากจัฉสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึธรรมของภกิษุผูค้วรสนทนาดว้ยไวว้่า
ม ี๕ ประการ คอื (๑) ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี และตอบปัญหาทีม่าในเรื่อง
สลีสมัปทาได ้(๒) ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มด้วยสมาธ ิและตอบปัญหาทีม่าในเรื่อง
สมาธสิมัปทาได้ (๓) ตนเองเป็นผู้ถึงพรอ้มด้วยปัญญาและตอบปัญหาที่มาใน
เรือ่งปัญญาสมัปทาได ้(๔) ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิุตต ิและตอบปัญหาทีม่า
ในเรื่องวมิุตตสิมัปทาได ้(๕)  ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิุตตญิาณทสัสนะและ
ตอบปัญหาที่มาในเรื่องวิมุตติญาณทัสสนสัมปทาได้(วิ.ป .(ไทย)๘ /๔๕๔ /
๖๓๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖๕/๑๑๓,๑๖๓/๒๗๐) 

ภิกษุผ ู้เถระ : พระมอีายมุาก,พระผูม้อีายพุรรษามาก,พระผูใ้หญ่ ตามพระวนิยักาํหนดวา่ พระ
มพีรรษาตัง้แต่ ๑๐ ขึน้ไป เรยีกวา่พระเถระ  ดงัคาํในควมัปตสิตูร กล่าวไวว้า่  
ภกิษุผูเ้ถระหลายรปูอยู ่ ณ  เมอืงสหชนิยะ  แควน้เจต ี สมยันัน้ เมือ่ภกิษุผูเ้ถระ
หลายรปูกลบัจากบณิฑบาต  ภายหลงัฉนัภตัตาหารเสรจ็แลว้  นัง่ประชุมกนัที่
โรงกลม  ไดส้นทนากนั  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๐/๖๑๑) 

  คาํน้ี มปีรากฏหลายแหง่เชน่ ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๔๒/๒๒๐,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๘/
๑๗, ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๕๕/๔๑๐, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๘/๔๕๒ 

ภิกษุผ ู้ทุศ ีล : พระผูไ้ม่มศีลี,เพศเป็นภกิษุแต่ไมม่ศีลี,พระศลีขาดแต่ยงับรโิภคขา้วทีช่าวบา้น
ถวายดว้ยศรทัธา สง่ผลทาํใหต้กนรกหลายรอ้ยชาต ิหมายถงึไม่ไดป้ระพฤตติาม
สกิขาบททีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิว ้ไดช้ือ่วา่เป็นผูป้ระทุษรา้ยบรษิทั  เป็นผูไ้ม่
มคีวามเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมวนิยั ดงัคาํในทกัขณิาวภิงัคสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัแก่พระอานนทว์า่ ในอนาคตกาล จกัมแีต่เหล่าโคตรภภูกิษุ มผีา้
กาสาวะพนัคอเป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม ชนทัง้หลายจกัถวายทานเจาะจง
พระสงฆไ์ดใ้นภกิษุผูทุ้ศลีเหล่านัน้ แมใ้นเวลานัน้ เรากย็งักล่าวทกัษณิาทีถ่วาย



 

๓๗๙๑ 
 

 

ในสงฆว์า่ มอีานิสงสน์บัไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ด ้แต่วา่เราไม่กล่าวปาฏปิุคคลกิทาน
วา่ มผีลมากกวา่ทกัษณิาทีถ่วายในสงฆโ์ดยปรยิายไรๆ  เลย  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๓๘๐/๔๓๐)  

ภิกษุผ ู้บรรลนิุพพานในปัจจบุนั : พระผูห้ลุดพน้เพราะความเบื่อหน่าย  เพราะคลาย
กาํหนดั    เพราะดบัเพราะไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ชราและมรณะ หมายถงึพระผูห้ลุดพน้
เพราะความเบื่อหน่าย    เพราะคลายกาํหนดั   เพราะดบั ไมถ่อืมัน่จกัข ุ โสตะ 
ฆานะ ชวิหา กาย และมโน ดงัคาํในธมัมกถกิสตูร นฬกลาปิสตูร และธมัมกถกิ
ปุจฉาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบื่อหน่าย 
เพราะคลายกาํหนดั เพราะดบั เพราะไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ชราและมรณะควรเรยีกได้
วา่ ภกิษุผูบ้รรลุนิพพานในปัจจุบนั (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๖/๒๖,๑๖/๖๗/
๑๓๗,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๕/๑๙๑) 

ภิกษุผ ู้เป็นสมยวิมตุ  : พระผูม้คีวามหลุดพน้ชัว่คราว, ภกิษุผูม้จีติหลุดพน้ดว้ยสมยวมิตุต ิ ซึง่
หมายถงึสมาบตั ิ  ๘  เป็นโลกยิวมิตุต ิ  เพราะหลุดพน้จากกเิลสทัง้หลายทีข่ม่ได้
ในขณะทีจ่ติแน่วแน่เป็นครัง้คราวตรงขา้มกบัภกิษุผูเ้ป็นอสมยวมิตุคอืภกิษุ
ขณีาสพผูห้ลดุพน้ดว้ยอสมยวมิตุต(ิความหลุดพน้ทีไ่มข่ึน้ต่อสมยัคอืยัง่ยนื
เรือ่ยไป)  ดงัคาํในกถาวตัถุ ทีก่ล่าวถงึพระสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ภกิษุ
ทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแก่ภกิษุผูเ้ป็นสมยวมิตุ 
ธรรม  ๕ ประการ คอื (๑)ความเป็นผูช้อบการงาน (๒) ความเป็นผูช้อบการ
พดูคุย (๓) ความเป็นผูช้อบการนอนหลบั (๔)  ความเป็นผูช้อบการคลุกคลดีว้ย
หมู ่ (๕)  ไม่พจิารณาจติตามทีห่ลุดพน้แลว้  (องฺ.ปญฺจก.  (ไทย)  ๒๒/๑๔๙/
๒๔๖,๑๕๐/๒๔๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๖๗/๑๔๐) 

ภิกษุผ ู้เป็นเสขะ : พระผูย้งัไมบ่รรลุอรหตัผล,พระตัง้อยูใ่นเสขภมู ิ หมายถงึพระอรยิบคุคล ๗ 
จาํพวก คอื (๑) พระผูด้าํรงอยูใ่นโสดาปัตตมิรรค (๒) พระโสดาบนั (๓) พระผู้
ดาํรงอยูใ่นสกทาคามมิรรค (๔)พระสกทาคาม ี (๕) พระผูด้าํรงอยูใ่น
อนาคามมิรรค  (๖) พระอนาคาม ี (๗)  พระผูด้าํรงอยูใ่นอรหตัตมรรค ดงัคาํเสข
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการนี้ (คอื(๑) ความ
เป็นผูช้อบการงาน (๒) ความเป็นผูช้อบการพดูคุย (๓) ความเป็นผูช้อบการนอน
หลบั (๔) ความเป็นผูช้อบการคลุกคลดีว้ยหมู ่ (๕) ความเป็นผูไ้มคุ่ม้ครองทวาร
ในอนิทรยีท์ัง้หลาย (๖)ความเป็นผูไ้มรู่จ้กัประมาณในการบรโิภค)ยอ่มเป็นไป
เพือ่ความเสือ่มแก่ภกิษุผูเ้ป็นเสขะ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๑/๔๗๗) : ดปูระกอบ
ใน อภ.ิปุ.  (ไทย) ๓๖/๒๐๗/๑๙๐)  



 

๓๗๙๒ 
 

 

ภิกษุผ ู้พยาบาลภิกษุไข้ : คลิานุปัฏฐากภกิษุ, พระทีด่แูลพระทีอ่าพาธ  ในมหาวรรค พระผูม้พีระ
ภาคตรสัอนุญาตวา่ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูพ้ยาบาลภกิษุไข ้ เมือ่
ไมไ่ดผู้ใ้หนิ้สสยั    ทัง้ถูกภกิษุผูเ้ป็นไขข้อรอ้ง    พงึอยูโ่ดยไมต่อ้งถอืนิสสยั,ใน
วสิาขาวตัถุ ขอพรถวายภตั ๘ อย่าง ซึง๋ภกิษุผูพ้ยาบาลภกิษุไขไดร้บัอานิสงส์
ดว้ย ดงัคาํวา่ ภกิษุผูพ้ยาบาลภกิษุไขม้วัแสวงหาภตัตาหารเพือ่ตนเอง จะนํา
ภตัตาหารไปถวายภกิษุไขใ้นเมือ่เวลาสาย ตนเองจะอดอาหาร  ภกิษุผูพ้ยาบาล
ภกิษุไขน้ัน้ไดฉ้นัคลิานุปัฏฐากภตัของหมอ่มฉนัแลว้ จะนําภตัตาหารไปถวาย
ภกิษุไขไ้ดท้นัเวลา ตนเองกไ็มอ่ดอาหาร หมอ่มฉนัเหน็อาํนาจประโยชน์น้ีจงึ
ปรารถนาถวาย คลิานุปัฏฐากภตัแก่พระสงฆจ์นตลอดชวีติ(ว.ิม.(ไทย)๔/๔/๑๒๑/
๑๘๙,ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๕๐/๒๒๓),ในทุตยิอุปัฏฐากสตูร พระผูม้พีระภาคตรสั
คุณลกัษณะของภกิษุผูพ้ยาบาลภกิษุไข ้๕ ประการ (คอื (๑) สามารถจดัยา(๒) 
ทราบสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ และสิง่ทีไ่ม่เป็นสปัปายะ นําสิง่ทีไ่มเ่ป็นสปัปายะออกไป 
นําสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะเขา้มา(๓)มจีติเมตตาพยาบาลไมเ่หน็แก่อามสิพยาบาล(๔)
ไมร่งัเกยีจทีจ่ะนําอุจจาระ ปัสสาวะ อาเจยีน หรอืน้ําลายออกไปทิง้ (๕)สามารถ
ชีแ้จงใหภ้กิษุไขเ้หน็ชดัชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตัเิรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้
กลา้ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ร่าเรงิดว้ยธรรมกีถาตามกาลอนัควร)(องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๒๔/๒๐๔) 

ภิกษุผ ู้เพ่งฌาน : ฌายกภกิษุ พระผูพ้นิิจ ยดึ หน่วงฌาน หมายถงึพระทีอ่บรมจติเพง่ดสูิง่ใดสิง่
หน่ึงโดยเฉพาะจนยกจติขึน้สูว่ปัิสสนาบรรลุอมตธรรม  ดงัคาํในมหาจุนทสตูร 
กล่าววา่ ในพระธรรมวนิยันี้ พวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมรุกรานพวกภกิษุผูเ้พง่
ฌานวา่ภกิษุเหล่าน้ี เพง่ พนิิจ ยดึ หน่วงฌานอยูว่า่ พวกเราเป็นผูเ้พง่ฌาน พวก
เราเป็นผูเ้พง่ฌาน,ภายหลงัพระมหาจุนทเถระกล่าวไวว้่า ทา่นทัง้หลายพงึ
สาํเหนียกอยา่งนี้วา่ พวกเราทัง้หลายเมือ่เป็นผูป้ระกอบธรรม จกัสรรเสรญิพวก
ภกิษุผูเ้พง่ฌาน ทา่นทัง้หลายพงึสาํเหนียกอยา่งนี้แลขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะ
บุคคลผูถู้กตอ้งอมตธาตุดว้ยกาย เหน็อตัถบทอนัลกึซึง้ เป็นอจัฉรยิบุคคล หาได้
ยากในโลก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๖/๕๑๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อตัถบทอนัลกึซึง้ หมายถงึขอ้ความทีม่ขีนัธ ์  ธาต ุ 
และอายตนะ  เป็นตน้  (องฺ.ฉกฺก.อ.  (บาล)ี ๓/๔๖/๑๒๘)  

ภิกษุผ ู้เสมอกนั : ภกิษุผูต้อ้งอาบตัโิจทภกิษุผูต้อ้งอาบตัขิอ้เดยีวกนั หมายถงึตอ้งอาบตัขิอ้
เดยีวกนั ชือ่วา่ผูเ้สมอกนั ดงัคาํในอนงัคณสตูรทีพ่ระสารบีุตรกล่าวแก่พระมหา
โมคคลัลานะวา่ เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปู พงึมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ เราเป็นผู้
ตอ้งอาบตัหินอ    ภกิษุผูเ้สมอกนั พงึโจทเรา ภกิษุผูไ้มเ่สมอกนัไมพ่งึโจทเรา 
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แต่เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูไ้มเ่สมอกนัพงึโจทภกิษุนัน้ ภกิษุผูเ้สมอกนัไมโ่จทภกิษุนัน้
ดงันัน้ ภกิษุนัน้กจ็ะโกรธ ไมแ่ชม่ชืน่ เพราะคดิวา่  ภกิษุผูไ้มเ่สมอกนัโจทเรา แต่
ภกิษุผูเ้สมอกนัไมโ่จทเรา  ความโกรธและความไมแ่ชม่ชืน่ทัง้ ๒ น้ี ชือ่วา่กเิลส
เพยีงดงัเนิน  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๐/๔๙) 

ภิกษุภาวะ : ความเป็นพระ,เพศภกิษุ  ดงัคาํในองัคุลมิาลสตูรทีพ่ระพทุธเจา้ตรสักบัโจรองคุ
ลมิาล (ทีห่ลงัจากคาํสอนวา่  องคุลมิาล    เราวางอาชญา  ในสรรพสตัวไ์ดแ้ลว้  
จงึชื่อว่าหยดุแลว้ตลอดกาล  สว่นทา่นไมส่าํรวมในสตัวท์ัง้หลายเพราะฉะนัน้เรา
จงึชื่อว่าหยดุแลว้สว่นท่านสชิือ่วา่ยงัไมห่ยดุ จากนัน้จงึทิง้ดาบและอาวธุลงใน
เหวลกึมหีน้าผาชนัถวายอภวิาทพระบาททัง้สองของพระสคุตแลว้ทลูขอบรรพชา
กบัพระสคุต  ณ ทีน่ัน้เอง) ในเวลานัน้วา่เธอจงเป็นภกิษุมาเถดิ  น้ีแลเป็นภกิษุ
ภาวะของโจรองคุลมิาลนัน้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๙/๔๒๔) 

ภิกษุสงฆ ์: หม�ูภกิษุ, หม�ูพระ,หมูพ่ระสงฆ ์ดงัคาํในกฏูทนัตสตูร กล่าวไวว้า่ พระสมณ
โคดมเป็นศากยบุตรเสดจ็ออกผนวชจากศากยตระกลู เสดจ็จารกิอยูใ่นแควน้
มคธพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์รอืดงัคาํในนาคติเถรคาถา ทีพ่ระนาคติเถระกล่าวไว้
วา่ ทางแหง่ลทัธอิื่นๆ นอกจากพระพทุธศาสนานี้ ไมใ่ชท่างดาํเนินไปสูนิ่พพาน 
เหมอืนอรยิมรรคนี้เลยพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระบรมครทูรงสัง่สอนภกิษุสงฆไ์ว้
เอง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑/๑,๙/๒/๑) 

  คาํน้ี มปีรากฏหลายแหง่ เชน่  ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๘๖/๔๖,๑๐/๘๗/๔๗,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๑๐๗/๗๙,๑๑/๑๗๖/๑๓๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๖๓/๔๐๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/
๑/๑,๑๓/๒๑/๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๗๖/๒๑๖,๑๔/๒๑๒/๒๔๕,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓๗/
๔๘,๑๕/๒๑๕/๓๑๒,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๕,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๑/๑๒๙,ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๒๔๓/๒๔๖,๑๘/๓๖๑/๔๑๒,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๕/๒๒๒,๑๙/๓๘๐/
๒๓๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๐/๙๙,๒๑/๗๖/๑๒๑,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๖/๓๓๔ ; ด ู
สงฆ ์ 

ภิกษุสงฆบ์ริษทั : ชุมชนหมูภ่กิษุ, ชุมนุมชาวพทุธฝ่ายภกิษุ  หมายถงึพระสงฆ(์ในทีป่ระชุมกนั) 
ทีไ่มส่นทนากนั เงยีบเสยีงสนทนากนั ดาํรงอยูใ่นสารธรรมอนับรสิทุธิ ์  ควรแก่
ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิาทาน ควรแก่การทาํ
อญัชลเีป็นเนื้อนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก ทีเ่ขาถวายของน้อยแต่มผีลมาก และ
ถวายของมากกย็ิง่มผีลมากขึน้ ทีช่าวโลกยากจะไดพ้บเหน็  ทีแ่มค้นผูเ้อาเสบยีง
คลอ้งบ่าควรเดนิทางไปเป็นโยชน์ๆ เพือ่พบเหน็ ดงัคาํในอานาปานสัสตสิตูร ที่
พระผูม้พีระภาคทรงตรวจดภูกิษุสงฆ ์  ซึง่นิ่งเงยีบอยูจ่งึไดต้รสัวา่ภกิษุทัง้หลาย 
บรษิทัน้ีไมส่นทนากนั บรษิทัน้ีเงยีบเสยีงสนทนากนั   ดาํรงอยูใ่นสารธรรมอนั
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บรสิทุธิ ์ ภกิษุสงฆบ์รษิทัน้ีเป็นเชน่เดยีวกนักบับรษิทัทีค่วรแก่ของทีเ่ขานํามา
ถวาย...เป็นเนื้อนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๖/๑๘๕) 

ภิกษุสาวก : สาวกทีเ่ป็นภกิษุ,ภกิษุทีเ่ป็นสาวก หมายพระผูช้ายทีเ่ขา้มาบวชเป็นบรวิารของ
พระพทุธเจา้ ผูเ้ฉียบแหลมไดร้บัการแนะนํา  แกลว้กลา้  บรรลุธรรมอนัเกษม
จากโยคะสามารถกล่าวพระสทัธรรมไดโ้ดยชอบสามารถแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ์
ปราบปรปัวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้ ดงัคาํในเอตทคัควรรค 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อญัญาโกณฑญัญะเลศิกวา่ภกิษุสาวก
ทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นรตัตญัญ ู หรอืดงัคาํในชนัตสุตูร และปากตนิทรยิสตูร ที่
ชนัตุเทพบุตรเขา้ไปหาภกิษุเหล่านัน้ถงึทีอ่ยู ่ ไดก้ล่าววา่ ในกาลกอ่น พวกภกิษุ
สาวกของพระโคดม เป็นอยูเ่รยีบงา่ย  ไม่มกัมากการแสวงหาบณิฑบาต ไมม่กั
มากทีน่อนทีน่ัง่ ทา่นรูว้า่สิง่ทัง้ปวงในโลกเป็นของไมเ่ทีย่ง (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๐๖/
๑๑๗,๑๕/๒๓๓/๓๓๔) 

ภิกษุหนุ่ม : 1.พระทีบ่วชไมน่าน ยงัไมไ่ดบ้รรลุธรรม ดงัคาํในมาลุงกยบุตรสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ มาลุงกยบุตร บดัน้ีเราจะกลา่วกบัพวกภกิษุหนุ่มอยา่งไร    ในเมือ่
เธอเป็นคนแก่เฒา่เป็นผูใ้หญ่ ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยยอ่ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๕๗/๓๗๔) 

 2.พระวยัหนุ่ม อยูใ่นปฐมวยั มผีมดาํสนิท,ทหรภกิษุ ดงัคาํในภารทวาชสตูร ที่
พระดาํรสัทีพ่ระเจา้อุเทนถามวา่ ทา่นภารทวาชะ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยัให้
ภกิษุหนุ่มเหลา่น้ีผูแ้รกรุน่มผีมดาํสนิท หนุ่มแน่น อยูใ่นปฐมวยั ยงัไมห่มดความ
รา่เรงิในกามทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยบ์รสิทุธิบ์รบิรูณ์จนตลอดชวีติและ
ปฏบิตัอิยูไ่ดน้าน(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๒) 

ภิกษุใหม่ : พระใหม,่พระนวกะ ดงัคาํในอานาปานสัสตสิตูร กล่าววา่ พระเถระทัง้หลายสัง่
สอน พรํ่าสอน๔ภกิษุใหมท่ัง้หลาย คอืภกิษุผูเ้ป็นเถระบางพวกสัง่สอน พรํ่าสอน
ภกิษุ ๑๐ รปูบา้ง บางพวกสัง่สอน พรํ่าสอนภกิษุ    ๒๐ รปูบา้ง บางพวกสัง่สอน    
พรํ่าสอนภกิษุ ๓๐ รปูบา้งบางพวกสัง่สอน พรํ่าสอนภกิษุ ๔๐ รปูบา้ง ฝ่ายภกิษุ
ใหมเ่หล่านัน้ ผูอ้นัภกิษุผูเ้ป็นเถระสัง่สอน พรํ่าสอนอยู ่ยอ่มรูช้ดัธรรมวเิศษอยา่ง
กวา้งขวางกวา่ทีต่นรูม้าก่อน  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๔/๑๘๓) 

ภิกษุอรหนัตขีณาสพ : พระผูห้า่งไกลจากกเิลสสิน้อาสวะ,พระทีเ่ป็นอเสขะ มปีรญิญากจิใน
อรยิสจัปลงกเิลสภาระขนัธภาระและอภสิงัขารภาระลงแลว้ ดงัคาํในอคัคญัญสตูร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บรรดาวรรณะ ๔ เหล่าน้ีผูใ้ดเป็นภกิษุอรหนัตขณีาสพ
อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลุประโยชน์
ตนโดยลาํดบัแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ หลุดพน้เพราะรูโ้ดยชอบผูน้ัน้เรยีกไดว้า่
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เป็นผูเ้ลศิกวา่คนทัง้หลายในวรรณะ ๔ เหล่านัน้ โดยธรรมเท่านัน้   (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๑๑๖/๘๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้  หมายถงึไดเ้ป็นพระอเสขะ 
สว่นพระเสขะ ๗  จาํพวก  และกลัยาณปุถุชนชือ่วา่กาํลงัประพฤตพิรหมจรรย ์
คาํวา่ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ หมายถงึทาํกจิมคีวามกาํหนดรู ้  เป็นตน้ใน
อรยิสจั  ๔  ดว้ยมรรค  ๔  คาํวา่ ปลงภาระไดแ้ลว้หมายถงึปลงกเิลสภาระ(ภาระ
คอืกเิลส) ขนัธภาระ(ภาระคอืรา่งกาย) และอภสิงัขารภาระ(ภาระคอือภสิงัขาร) 
ลงแลว้  (ท.ีปา.อ.  ๑๑๖/๔๘)  (ท.ีปา.อ.(บาล)ี  ๑๑๖/๔๘)  

ภิกษุอาคนัตกุะ : พระผูม้าหา,พระทีม่าเยอืนทีอ่ยู ่ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พวกภกิษุอาคนัตุกะให้
แบ่งผลมะมว่งของสงฆแ์ลว้ขบฉนั หรอืดงัคาํในจาตุมสตูร กล่าวไวว้า่ ภกิษุ
อาคนัตุกะเหล่านัน้สนทนาปราศรยักบัภกิษุเจา้ถิน่จดัเสนาสนะ  เกบ็บาตรและ
จวีรอยู ่ สง่เสยีงดงัอือ้องึ  (ว.ิมหา.(ไทย)  ๑/๑๕๖/๑๒๕, ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๑๕๗/
๑๗๗) 

ภิงสจริยา๑ : วา่ดว้ยจรยิาของภงิสพราหมณ์ พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยัทีเ่ป็นภงิส
พราหมณ์เกดิในสกุลโสตถยิพราหมณ์ มพีีน้่องรว่มกนั ๗ คน เป็นผูม้หีริแิละ
ธรรมฝ่ายขาว ไม่ปรารถนากาม แต่ปรารถนาออกผนวช ต่อมาไดส้ละทรพัยอ์อก
ผนวช และชกันํามารดาบดิาและน้อง ๆ ทัง้หมด ออกผนวชดว้ย (ข.ุจรยิา.(ไทย) 
๓๓/๓๔/๗๖๒)  

ภิญโญภาพ : ความเป็นยิง่,ความเจรญิเตม็ หมายถงึความเจรญิยิง่ขึน้ ดงัคาํในสงัคตีสิตูร 
กล่าวไวว้า่ เหตุ ๘ ประการ  ปัจจยั ๘ ประการเป็นไปเพือ่ไดอ้าทพิรหมจรยิก
ปัญญาทีย่งัไมไ่ด ้ เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์ เจรญิเตม็ทีแ่หง่ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ หรอื
ดงัคาํในอสงัขตสตูร กล่าวไวว้า่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้สรา้งฉนัทะ พยายาม ปรารภ
ความเพยีร ประคองจติมุง่มัน่เพือ่ความดาํรงอยู ่ ไมเ่ลอืนหาย  ภญิโญภาพ  
ไพบลูย ์ เจรญิเตม็ทีแ่หง่กุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้  (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/
๔๐๔,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๘๐/๒๙๐,องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๓๙๔/๔๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓/๒๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒/๑๙๖) 

ภิทุรสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีต่อ้งแตกสลายไปเป็นธรรมดา,พระสตูรวา่ดว้ยการทาํลาย ม ี
๒ สตูร ต่างกนัทีเ่น้ือหาและองคธ์รรม กล่าวคอื   

 1.ภิทุรสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีต่อ้งแตกสลายไปเป็นธรรมดา  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ รา่งกายตอ้งแตกสลายไป วญิญาณตอ้งเสือ่มไป อุปธลิว้นไมเ่ทีย่ง
เป็นทุกข ์ ตอ้งแปรผนัไปเป็นธรรมดา ทรงแสดงวา่ ผูรู้แ้จง้ตามความเป็นจรงิ
อยา่งนัน้ ยอ่มพน้ความเกดิและความตายได ้(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๗๗/๔๓๘) 



 

๓๗๙๖ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปธ ิหมายถงึขนัธ ์๕ กเิลส อภสิงัขาร(กรรม) และ
กามคุณ  (ข.ุอติ.ิอ. ๗๗/๒๗๗)  

 2.ภินทิสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยการทาํลาย พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่
ทารุณ  ทาํลายกุศลมลูของพระเทวทตัใหข้าดสญูไป (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๐/๒๘๓) 

ภินนาคตนคร : ชือ่นครหนึ่ง ทีพ่ระนางรุจาราชธดิา กราบทลูประวตัขิองตนแก่พระเจา้วเิทหะ 
นางเล่าวา่  ตนเองหลงัไปเกดิเป็นลกูเศรษฐ ี ในกรุงโกสมัพแีลว้ เมือ่ตายแลว้ไป
ในเกดินรกหลายปี จากนัน้ เพราะกรรมของตน  หม่อมฉนัระลกึถงึทกุขท์ีต่นเคย
ไดเ้สวยมาในนรกนัน้ไมไ่ดร้บัความสขุเลยทาํทุกขม์ากมายใหห้มดสิน้ไปในนรก
นัน้มากมายหลายปีแลว้จงึเกดิเป็นลาถูกตอนอยู่ในภนินาคตนครหมอ่นฉนัตอ้ง
พาลกูอาํมาตยไ์ปดว้ยหลงับา้ง ดว้ยรถบา้ง นัน่เป็นผลของกรรมทีล่่วงละเมดิ
ภรรยาของคนอื่น (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๖๙/๓๗๘) 

ภิสชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยทา้วสกักะลกัเหงา้บวัเพือ่ลองใจฤๅษ ีมเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระ
โพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิป็นพราหมณ์ชือ่มหากาญจนกุมาร เหน็โทษในกามจงึพา
น้อง ๆ และคนใชช้ายหญงิออกบวชเป็นดาบสอยูใ่นป่า ทา้วสกักะแกลง้มาลกัเงา้
บวัของทา่นไป ทา่นไดส้อบถามกบัน้อง ๆ และคนใชทุ้กคนไม่มใีครยอมรบั คนที ่
๑ สาบานวา่ ถา้ลกัเงา้บวัไปขอใหม้ัง่คัง่รํ่ารวยมบีตุรภรรยามากบริโิภคกามอยา่รู้
อิม่ คนที ่ ๒ สาบานวา่ ถา้ลกัไปขอใหไ้ดเ้ป็นเศรษฐชีาวนามทีรพัยส์มบตัมิาก 
คนที ่๓ สาบานวา่ ถา้ลกัไปขอใหไ้ดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดมิสีมบตัมิาก คนที ่๔ 
สาบานวา่ ถา้ลกัไปขอใหไ้ดเ้ป็นหมอดฤูกษ์ยามทีแ่มน่ยาํมคีนนบัถอืมาก คนที ่
๕ สาบานวา่  ถา้ลกัไปขอใหไ้ดเ้ป็นครสูอนเวทมนตม์คีนนบัถอืบชูามาก คนที ่๖ 
สาบานวา่ ถา้ลกัไปขอใหไ้ดเ้ป็นนายเกบ็สว่ยมัง่คัง่ราํรวยดว้ยทรพัยแ์ละกาม
จนกระทัง่ตาย คนที ่๗ สาบานวา่ ถา้ลกัไปขอใหไ้ดเ้ป็นผูใ้หญ่บา้นมแีต่ความสขุ
สาํราญอยู่ทา่มกลางญาตมิติรสหาย  คนที ่ ๘ เป็นน้องสาวสาบานวา่ ถา้ลกัไป
ขอใหไ้ดเ้ป็นอคัรมเหสขีองพระเจา้จกัรพรรด ิ  คนที ่๙ เป็นสาวใชส้าบานวา่ ถา้
ลกัไปขอใหไ้ดเ้ป็นหวัหน้าทาสเีป็นหญงิรํ่ารวย พดูถงึแต่เรือ่งลาภอยูท่า่มกลาง
นางทาส ี คนที ่ ๑๐ ซึง่เป็นทาสชายสาบานวา่ ถา้ลกัไปขอใหไ้ดเ้ป็นนายชา่ง
ก่อสรา้งทีม่ชีือ่เสยีงทาํงานหนกัทัง้วนั ชา้งสาบานวา่ ถา้ลกัไปขอใหถู้กจบัไปใช้
งานในหนกัเมอืง  ลงิสาบานวา่  ถา้ลกัไปขอใหถู้กจบัไปทรมานเล่นละครลงิ พระ
โพธสิตัวเ์มือ่สอบถามน้อง ๆ และบรวิารแลว้ไมม่ใีครยอมรบัทา่นจงสาบานเองวา่ 
ผูท้ีก่ล่าววา่ถงึสิง่ทีไ่มห่ายวา่หายหรอืสงสยัใคร ๆ กต็าม ขอใหผู้น้ัน้จงประสบ
และไดส้อ้งเสพกามจนกระทัง่ตาย  เพราะท่านเหล่านัน้ไมม่ใีครลกัไปจงึไมม่ใีคร



 

๓๗๙๗ 
 

 

ยอมรบั ทา้วสกักะจงึแสดงตนใหท้ราบและถามวา่ทาํไมจงึตาํหนิกาม ทา่นได้
แสดงใหท้า้สสกักะทราบกามวา่เป็นตวักอ่ทุกขก่์อโทษไมม่ทีีส่ ิน้สดุ  ทาํใหส้ตัว์
ประมาทมวัเมาแลว้ทาํกรรมไมม่ทีีส่ ิน้สดุ จากนัน้ทา่นไดต้าํหนิทา้วสกักะทีม่า
ทดลองลกัเหงา้บวัเพือ่ลองใจฤาษวีา่เป็นสิง่ไมค่วรทาํ ทา้วสกักะขอขมาโทษแลว้
กลบัไปยงัวมิานของตน (ข.ุชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๗๘/๔๓๕) 

ภิสทายกเถราปทาน๑ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภสิทายกเถระ ม ี๒ องค ์ แต่คนละองคก์นั 
กล่วคอื 

 1.รปูที่ ๑ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่น
เคยถวายเหงา้บวัและรากบวัแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่เวสสภ ู เพราะผลแหง่
ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิุดทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๙/๒๐๖) 

 2.รปูที่ ๒ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายเหงา้บวัแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ ปทุมตุตระ เพราะผล
แหง่ทานนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายแสนชาต ิ ไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๒๗/๑๓๘) 

ภิสมฬุาลทายกเถราปทาน๑ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภสิมฬุาลทายกเถระ ม ี ๒ องค ์ แต่
คนละคนองคก์นั กล่าวคอื 

 1.รปูที ่ ๑ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระภสิมฬุาลทายกเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ท่านไดถ้วายเหงา้บวัและรากบวัแดพ่ระพทุธเจา้พระ
นามวา่ผสุสะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘/๕๔๓) 

 2.รปูที ่๒ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่นเคย
ถวายเหงา้บวัและหวัมนัแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ 
ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๒๑๗) 

ภีตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูก้ลวั  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนั  
เทวดาทลูถามวา่ บุคคลตัง้อยูใ่นธรรมอะไรแลว้จงึจะไมก่ลวัปรโลกพระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบวา่  ผูต้ ัง้วาจาและใจไวช้อบ  มทิาํบาปทางกายและประกอบดว้ย
ธรรมเหล่าน้ีคอื  มศีรทัธา  อ่อนโยน  เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่ รูจ้กัเจรจาปราศรยั  ยอ่ม
ไมก่ลวัปรโลก  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗๕/๘๒) 



 

๓๗๙๘ 
 

 

ภีมรถ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : 1.ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ไดฟั้งธรรมจากสรภงัคดาบส  ไดล้ะกามได ้
มปีรากฏในสรภงัคชาดก, เป็น ๑ ในบรรดาพระราชา ๓ องค ์ทีส่นทนาธรรมกบั
อนุสสิสดาบสถอืหมอ้จะไปตกัน้ํา คอื (๑) พระเจา้อฏัฐกะ (๒) พระเจา้ภมีรถ(๓) 
พระเจา้กาลงิคะ (ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๙๑/๖๐๒) 

  2.ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ดงัคาํในกงิกณิกปุปผยิเถราปทาน ทีพ่ระกิ
งกณิกปุปผยิเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ตนเองพบพระพุทธเจา้นามวา่
วปัิสสแีลว้ ใชด้อกกระดิง่ทองบชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะกรรมนัน้
ทาํใหไ้มรู่จ้กัทคุตเิลย   น้ีเป็นผลแหง่การบชูาพระพทุธเจา้  ในกปัที ่๒๗  (นบั
จากกปันี้ไป)   ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ภมีรถ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ 
ประการ  มพีลานุภาพมาก(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๓๗๑) 

ภีมรฏัฐนคร : ชือ่พระนครทีพ่ระพทุธเจา้นามวา่สทิธตัถะ ประกาศธรรม ครัง้ที ่๒ ทาํใหเ้ทวดา
และมนุษยป์ระมาณ  ๙๐  โกฏ ิ  ดงัคาํในสทิธตัถพทุธวงศท์ีก่ล่าวไวว้า่ พระองค์
ทรงลัน่อมตเภรทีีภ่มีรฏัฐนครเทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๙๐  โกฏ ิ  ไดบ้รรลุ
ธรรมครัง้ที ่   ๒ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๔/๖๗๐) 

ภีมเสน : 1.บุรุษคนหนึ่ง มนิีสยัชอบคุยโว เมือ่เหตุการณ์ถูกเปิดเผยถงึกบัฉี่รด  ดงัคาํใน
ภมีเสนชาดกทีจ่ฬูธนุคคหบณัฑติโพธสิตัวก์ล่าวตําหนิภมีเสนวา่ ภมีเสน คาํที่
ทา่นขม่ขูคุ่ยโวไวใ้นตอนแรก แต่ภายหลงัทา่นถงึกบัปัสสาวะราด คาํคุยโวถงึการ
รบและความกระสบักระสา่ยของทา่น ทัง้ ๒ อยา่งนี้ชา่งไมส่มกนัเลย (ข.ุชา.เอ
กก.(ไทย) ๒๗/๘๐/๓๓) 

 2.ชือ่ทา้วคนหน่ึง ทีเ่ป็นชูก้บันางกณัหา ผูเ้ป็นธดิาของพระเจา้กาสแีละพระเจา้
โกศล ดงัคาํในกุณาลชาดกทีน่กกุณาละเล่าใหฟั้งวา่ นางล่วงละเมดิ (นอกใจ) 
สามทีัง้    ๕    คน  เหล่าน้ี คอื  (๑) ทา้วอชัชุนะ (๒) ทา้วนกุละ (๓) ทา้วภมี
เสน (๔) ทา้วยธุฏิฐลิะ (๕) ทา้วสหเทพแลว้ไดก้ระทาํลามกกบัชายเตีย้คอ่ม (ข.ุ
ชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๗/๒๙๐/๑๓๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  มบีดิา  ๒  คน  คอืพระเจา้กาสแีละพระเจา้โกศล  
พระเจา้กาสรีบชนะพระเจา้โกศลไดร้าชสมบตัแิละมเหส ี ผูท้รงครรภม์าดว้ย 
พระองคไ์ดต้ัง้พระมเหสนีัน้ใหเ้ป็นอคัรมเหสขีองพระองค ์ ต่อมา พระนางประสตูิ
พระราชธดิาใหช้ือ่วา่กณัหา  (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๘/๓๒๙-๓๒๘)  

 3.พระราชาองคห์น่ึงมกีาํลงัมาก  มแีขนตัง้พนั    ไมม่ใีครเสมอเหมอืนในแผน่ดนิ 
ยกธนูขึน้ไดถ้งึ ๕๐๐ คนั ดงัคาํในภรูทิตัตชาดก กล่าวไวว้า่  ทา้วอชัชุนะและภมี
เสนผูม้กีาํลงัมากมแีขนตัง้พนั ไม่มใีครเสมอเหมอืนในแผน่ดนิยกธนูขึน้ไดถ้งึ  
๕๐๐ คนักไ็ดท้รงบูชาไฟในครัง้นัน้ (ข.ุชา.ม.(ไทย)  ๒๘/๙๐๘/๓๒๓) 



 

๓๗๙๙ 
 

 

ภีมเสนชาดก  :  ชาดกวา่ดว้ยทา่นภมีเสนชอบคุยโวโออ้วด จฬูธนุคคหบณัฑติโพธสิตัว ์ ได้
ตาํหนินายภมีเสนเพือ่นของตนผูช้อบคุยโวโออ้วด แต่ไมเ่ก่งจรงิดงัทีคุ่ย เมือ่ไป
ถงึสนามรบกลบัขลาดกลวัปัสสาวะราดรดหลงัชา้ง คนทีไ่มม่ศีลิปะ  หรอืไมม่วีชิา
ความรู ้  มกัไมม่คีวามกลา้หาญในหน้าทีก่ารงานเสมอ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๘๐/๓๓) 

ภีมะ, ชื่อ : ชือ่เทพองคห์น่ึงจาํพวกดุรยิเทพ  เป็นหนึ่งในบรรดาเทพดุรยิเทพหกหมืน่องค ์มี
กล่าวไวใ้นทาสวีมิานหรอืดงัคาํในรชัชุมาลาวมิาน ทีเ่ทพธดิากล่าวไวว้า่ เหล่าดุ
รยิเทพ ๖๐,๐๐๐  องค ์ชว่ยกนัปลุกเรา้ดฉินัใหเ้กดิปีตโิสมนสั ไดแ้ก่ เทพบุตรมี
นามวา่อาฬมัพะ คคัคระ ภมีะ สาธุวาท ีปสงัสยะ   (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๖/๓๐,๒๖/
๘๔๙/๙๘) 

ภชุคี : ชือ่หญงิรบัใชข้องทา้วเวสสวุรรณเคยยนืนมสัการพระผูม้พีระภาคประทบั
เขา้สมาธอิยู ่  สลฬาคาร  เขตกรุงสาวตัถ ี  ดงัคาํในสกักปัญหสตูร ทีท่า้วสกักะ
กล่าวไวว้า่ ครัง้หนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีส่ลฬาคาร    เขตกรุงสาวตัถ ี
ขา้พระองค ์ ไดไ้ปยงักรุงสาวตัถเีพือ่จะเฝ้าพระองค ์ แต่ขณะนัน้พระองคป์ระทบั
เขา้สมาธอิยู ่ มนีางปรจิารกิาของทา้วเวสวณัมหาราชชือ่วา่ภุชคคีอยอุปัฏฐาก 
นางยนืประนมมอืถวายนมสัการอยู ่   (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๕๒/๒๗๙) 

ภมุมชกะ, ภิกษุ : ชื่อภกิษุผูโ้จทพระทพัพมลัลบตุรคูก่บัพระเมตตยิะ ในมหาวภิงัค ์ กล่าวไวว้า่ 
พระเมตตยิะและพระภุมมชกะ เป็นพระบวชใหมแ่ละมบุีญน้อย    เสนาสนะของ
สงฆช์ัน้เลว อาหารกช็ัน้เลว ตกถงึทา่นทัง้สอง ชาวกรุงราชคฤหต์อ้งการจะถวาย
บณิฑบาตแก่พระเถระทัง้หลาย กถ็วายเนยใสบา้ง น้ํามนับา้งแกงอ่อมบา้งจดั
ปรุงพเิศษ แต่พวกเขาถวายอาหารธรรมดาแก่พระเมตตยิะและพระภุมมชกะ 
ตามแต่จะหาได ้ คอืปลายขา้วกบัน้ําผกัดอง(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๓/๔๑๗,ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๑๐๓/๒๘๗,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๑๙๒/๓๐๓,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๖๕/๔๔,ว.ิป.(ไทย) 
๘/๑๕/๑๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ พระภกิษุภุมมชกะนี้ อยูใ่นกลุม่พระ ๖ รปู ซึง่เรยีกวา่ 
“ภกิษุฉพัพคัคยี”์ ไดแ้ก่ (๑) พระปัณฑกุะ (๒) พระโลหติกะ (๓) พระเมตตยิะ  
(๔)  พระภุมมชกะ  (๕)  พระอสัสช ิ (๖) พระปุนพัพสกุะ  (ม.ม.อ  (บาล)ี ๑๗๕/
๑๓๘) 

ภมุมเทวดา, ภมุมะ,เทวดา : เทวดาผ�ูอาศยัอย�ูบนแผ�นดนิ เช�น พระภมู ิ  รุกข
เทวดาเป�นต�น เป็นเทพชัน้ที ่๑ ในบรรดาสวรรค ์๖ ชัน้ ทีก่ระจายขา่ว  ดงั
คาํในมหาสมยสตูร กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัดงันี้วา่ เราจะกล่าวเป็น
คาถา เหล่าภุมมเทวดาอาศยัอยูใ่นทีใ่ดเหล่าภกิษุกอ็าศยัอยูใ่นทีน่ัน้ หรอืดงัคาํ



 

๓๘๐๐ 
 

 

ในมหาวรรคกล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงประกาศพระธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแลว้ 
ทวยเทพชัน้ภมุมะกระจายขา่ว(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๖/๒๕,ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๗/๒๔, 
ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๔/๒๖๑,๑๐/๓๓๕/๒๖๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓๑/๓๖๓,ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๕ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๓/๑๕๔,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๙/๕๖๐)  

ภสุเปตวตัถ ุ: เรือ่งเปรตกอบแกลบ เป็นเรือ่งแสดงผลแหง่กรรมชัว่ของคน ๔ คน คนหนึ่งเป็น
พอ่คา้โกง คอื เอาดนิแดงคลุกขา้วสาลแีดงเพือ่ใหม้น้ํีาหนกัแลว้นําไปขาย ตาย
แลว้ไปเกดิเป็นเปรตกอบแกลบรอ้น ๆ โปรยใสศ่รษีะตวัเอง คนหนึ่งเป็นบุตร
โกรธมารดาทีห่า้มมใิหพ้าเพือ่นมาทีบ่า้น จงึเอาเชอืกผกูแอก ตศีรษีะมารดา 
ตายแลว้ไปเกดิเป็นเปรตเอาคอ้นเหลก็ทบุศรีษะตวัเอง คนหนึ่งเป็นสะใภข้โมย
กนิเนื้อซึง่เป็นของสว่นรวม เมือ่ถูกถามกพ็ดูเทจ็วา่ไมไ่ดก้นิและสาบานวา่ถา้กนิ
จรงิขอใหก้นิหนงัสว่นหลงัของตนเอง ตายแลว้ไปเกดิเป็นเปรตกนิหนงัสว่น หลงั
ของตน และอกีคนหนึ่งเป็นภรรยาของพอ่คา้โกง คอื เปรตกนิคถู ผูต้อบคาํถาม
ของทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระ (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๔๔๗/๒๓๘) 

ภเูขา : พืน้ทีท่ีม่รีะดบัสงูขึน้จากบรเิวณรอบ ๆ ตัง้แต่ ๖๐๐ เมตรขึน้ไป,เป็นสถานทีแ่หง่
หน่ึงอยูใ่นเสนาสนะสงดั ดงัคาํวา่ เสนาสนะเงยีบสงดั    คอื    ป่า    โคนไม ้   
ภเูขา ซอกเขา ถํ้า ป่าชา้ ป่าชฏั  ทีแ่จง้ ลอมฟาง   (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๐/
๔๘,๑๑/๑๕๙/๑๒๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๗/๑๕๔,๑๓/๑๙๘/๒๓๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๖/๒๓,๑๔/๗๕/๘๐,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๖,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๒๘/๒๑๙,องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๑/๙๐,๒๒/๗๕/๑๒๙,๒๒/
๗๖/๑๓๗,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๒/๓๖๕,๒๖/๑๒๓๘/๑๕๖,ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) 
๒๗/๓๐/๔๒๗,๒๗/๗๘/๔๘๓,ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๘๐/๔๘๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๕๑/๑๙๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๐/๔๑๑,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๐๕/๕๘๑, อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๔๖๖/๔๙๖) 

ภเูขากรวีกะ : ชือ่ภเูขาใหญ่  สงูขึน้ไปตามลาํดบัอยูใ่นมหาสมทุรสทีนัดร เป็นทีอ่ยูข่องทา้ว
มหาราช เป็นภเูขาลกูที ่ ๒ ในบรรดาภเูขา ๗ ลกู คอื (๑) ภเูขาสทุศันะ (๒) 
ภเูขากรวกีะ (๓) ภเูขาอสินิธร (๔) ภเูขายคุนัธร (๕) ภเูขาเนมนิธร (๖) ภเูขา
วนิตกะ (๗) ภเูขาอสัสกณัณะ เป็นคาํทีม่าตลเีทพสารถกีล่าวอธบิายภเูขาทัง้ ๗ 
แก่พระเจา้เนมริาช มปีรากฏในเนมริาชชาดก (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๖๘/๒๗๐) 

ภเูขากสิกะ : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง อยูไ่มไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์  เป็นทีอ่ยูข่องดาบสมนีามวา่นาร
ทะ แต่คนทัง้หลายเรยีกวา่กสัสปะ ซึง่แสวงหาทางบรสิทุธิอ์าศยัอยูท่ีภ่เูขากสกิะ 
และดาบสผูน้ี้ไดท้าํบุญกรรมแก่พระพทุธเจา้นามวา่ปทมุตุตระทีภู่เขาลกูน้ี เป็น
เรือ่งกล่าวถงึอดตีชาตขิองพระเอกาสนทายกเถระ(ข.ุ อป.(ไทย) ๓๓/๓๗/๓๖) 



 

๓๘๐๑ 
 

 

ภเูขากากเวร  ุ: ชือ่ภเูขาขนาดใหญ่ เป็นทีบ่ชูายญัของพราหมณ์ เป็นภเูขาที ่๖ ในบรรดาภเูขา ๖ 
ลกู คอื (๑) ภูเขามาลาครีกีด็ ี (๒) ภเูขาหมิพานตก์ด็ ี  (๓) ภเูขาคชิฌกฏูกด็ ี (๔) 
ภเูขาสทุศันะกด็ ี  (๕) ภเูขานิสภะกด็ ี  (๖) ภูเขากากเวรุกด็ ี ในชมพทูวปี มี
ปรากฏในภรูทิตัตชาดก (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๑๖/๓๒๔,๒๘/๙๕๒/๓๓๐) 

ภเูขากาฬาคีร ี : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึงทีปุ่ณณกยกัษ์ลกัพาตวัวธิุรบณัฑติแลว้ขีพ่ญามา้ผา่นและ
หยดุพกั ขณะทีปุ่ณณกยกัษ์ยนืคดิอยูบ่นยอดภูเขากาฬาครี ี เคยคดิฆา่วธิุร
บณัฑติอกีดว้ย ดงัคาํในวธิรุชาดก กล่าวไวว้า่  พญามา้นัน้นําวธิุรบณัฑติเหาะไป  
ในอากาศกลางหาวไมก่ระทบกิง่ไมแ้ละภเูขาเลยเหาะไปถงึภเูขากาฬาครีอียา่ง
รวดเรว็หรอื ดงัคาํวา่ ปุณณกยกัษ์นัน้ไปยนืคดิอยูบ่นยอดภเูขากาฬาครีนีัน้วา่
เจตนายอ่มเป็นของสงูๆตํ่าๆประโยชน์อะไรดว้ยความเป็นอยูข่องวธิรุบณัฑตินี้
ไมม่แีก่เราเราจกัฆา่วธิุรบณัฑตินี้แลว้จกันําแต่หวัใจของเขาไป (ข.ุชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๕๔๒/๔๒๕,๒๘/๑๕๔๙/๔๒๖) 

ภเูขาไกรลาส : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึงมสีเีหลอืงทอง  ดงัคาํในเวสสนัตรชาดก กล่าวถงึชา้งปัจจยนาค
ทีค่ลุมดว้ยผา้กมัพลเหลอืง  ซบัมนั อาจยํ่ายศีตัรไูดม้งีาน่าชอบใจ เผอืกผอ่งดงั
ภเูขาไกรลาส หรอืดงัคาํทีก่ล่าวลกัษณะของพระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระทีสุ่
ภตูเิถระกล่าวถงึอดตีชาตสิมยัทีเ่กดิเป็นชฎลิตอนหนึ่งไวว้า่ พระพทุธเจา้ผูม้พีระ
รศัมเีหมอืนภเูขาไกรลาสทีบ่รสิทุธิเ์หมอืนดวงจนัทรใ์นวนัเพญ็เหมอืนดวง
อาทติยใ์นเวลาเทีย่งวนั   เสดจ็จงกรมอยูใ่นอากาศ(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๗๙/
๔๕๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๘/๑๒๖) 

ภเูขาคนัธมาทน์ : ชือ่ภูเขาลูกหน่ึงมกีลิน่หอม เป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัแหง่หมูเ่ทพเจา้ ปกคลุมไปดว้ย
โอสถนานาชนิด เป็นถิ่นที่อยู่อาศยัแห่งหมู่กินนรกินนร,ีเป็นที่อยู่ของอิสสิิงค
ดาบสผู้มฤีทธิม์าก,เป็นที่อยู่ของสามดาบสเป็นผู้เป็นเด็กกตญัญูเลี้ยงดูมารดา
บดิาผูต้าบอด,บางช่วงเป็นศลิาลว้น,เป็นที่อยู่ของพญาครุฑชาตปัิกษี มปีีกงาม
,ในอปทาน พระอชติเถระกล่าวถงึอดตีชาตสิมยัทีเ่กดิเป็นดาบสว่าไดจุ้ดประทปี
ถวายพระพุทธเจา้นามว่าปทุมุตตระไวว้่า มจีติเลื่อมใส มใีจยนิด ีไดต้ามประทปี
ถวายพระพุทธเจ้า  ด้วยมอืของตน ตลอด ๗  วนั  ๗ คนื กลิน่หอมทุกอย่างที่
เกดิในป่า ณภูเขาคนัธมาทน์ โชยมาในสาํนักของพระพุทธเจา้ดว้ยพุทธานุภาพ
(ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย)๒๗/๘๖/๒๙๘,ขุ.ชา.ปกณิณก.(ไทย)๒๗/๔๐/๔๒๘,๒๗/๔๑/
๔๒๘,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย)๒๘/๑๑/๒,๒๘/๒๑๓/๑๑๘,๒๘/๒๒๒/๑๒๐,ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๓๐๙/๒๓๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๕/๒๐๙,๓๒/๔๙๓/๖๔๙) 

ภเูขาคิชฌกฏู : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง เป็นทีอ่ยูข่องแรง้  อยูเ่ขตกรุงราชคฤห ์ แควน้มคธ เป็นทีพ่กั
อาศยัของปรพิาชก,เป็นภเูขาทีพ่ระวกักลขิึน้ไปแอบมองดพูระพทุธเจา้, เป็น



 

๓๘๐๒ 
 

 

ภเูขาที ่๖ ในบรรดาภเูขา ๖ ลูก ในชมพทูวปี มปีรากฏในภรูทิตัตชาดก (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๙๕๒/๓๓๐, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๗/๒๔๕) ; ด ูภเูขากากเวร ุ

ภเูขาจกัรวาล : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึงใหญ่มาก ในชมพทูวปี เป็นคาํกล่าวของพระยโสธราเถร ีทีแ่สดง
ฤทธิต์่อพระพทุธเจา้ จงึถวายอภวิาทพระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ แสดงฤทธิถ์วาย
พระศาสดา แลว้แสดงฤทธิม์ากมายหลายอยา่งคอื    แสดงกายเทา่ภเูขาจกัรวาล  
ศรีษะเทา่อุตตรกุรุทวปี ทวปีทัง้ ๒  ใหเ้ป็นปีกทัง้  ๒  ขา้งชมพทูวปีใหเ้ป็นลาํตวั
แสดงมหาสมุทรดา้นทศิใตใ้หเ้ป็นกาํหาง  กิง่ไมต้่าง ๆ  ใหเ้ป็นขนปีก  ดวง
จนัทรแ์ละดวงอาทติยใ์หเ้ป็นนยัน์ตา ภเูขาพระสเุมรุใหเ้ป็นหงอน หรอืดงัคาํใน
อฏัฐารสเถรสีหสัสานมปทาน กล่าวไวว้า่ พระเถรเีหล่านัน้ถวายอภวิาทพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ แสดงฤทธิถ์วายพระศาสดาแสดงฤทธิม์ากมายหลายอยา่ง
ต่าง  ๆ กนัคอืแสดงกายเท่าภเูขาจกัรวาล ศรีษะเทา่อุตตรกุรทุวปีทวปีทัง้  ๒ ให้
เป็นปีกทัง้ ๒ ขา้ง ชมพทูวปีใหเ้ป็นลาํตวั (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๓๖/๔๙๘,๓๓/
๓๓๘/๔๙๙,๓๓/๔๓๗/๕๑๑,๓๓/๔๓๙/๕๑๑) 

ภเูขาจณัโฑรณะ : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง แควน้กาส ีเป็นทีอ่ยูข่องพญาชา้งเลีย้งมารดา ผูต้าบอด ซึง่มี
ขอ้ความปรากฏในมาตุโปสกชาดก ทีพ่ญาชา้งกล่าวแก่พระราชาแควน้กาสตีอน
หน่ึงไวว้า่ นางชา้งตาบอดไมม่ผีูนํ้าทางเทา้สะดุดตอดิน้รนไปจนถงึภเูขา
จณัโฑรณะนางชา้งเผอืกนัน้เป็นมารดาของขา้พระพทุธเจา้เอง(ข.ุชา.เอกาทสก.
(ไทย)๒๗/๔/๓๕๔,๒๗/๕/๓๕๔,๒๗/๖/๓๕๕) 

ภเูขาจิตรกฏู : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึงอยูเ่บือ้งหน้าภเูขาหมิพานต ์ พระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระได้
ประทบัอยู ่ณ  ภเูขาจติรกฏู    เบือ้งหน้าภเูขาหมิพานต,์แมพ้ระสมัมาสมัพทุธ
เจา้พระนามวา่ปทุมะ กป็ระทบัอยู่ทีภ่เูขาจติรกฏูเชน่กนั,พระสมัมาสมัพทุธเจา้
พระนามวา่โสภติะ กป็ระทบัอยู่ทีภ่เูขาจติรกฏูเชน่กนั, พระปัจเจกพทุธเจา้นาม
วา่โกสกิะ ยนิดใีนวเิวก    เป็นพระมนีุประทบัอยูท่ีภ่เูขาจติรกฏู เชน่กนั  (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๖๑๓/๙๓,๓๒/๑๖/๕๔๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๐/๑๒๑,๓๓/๖๑/๑๒๗) 

ภเูขาทองคาํ : ภเูขาทีเ่ป็นทองทัง้ลกู เป็นคาํอุปมาวา่คนโลภถงึจะไดภ้เูขาทองคาํทัง้ลกูกไ็ม่
เพยีงพอ ดงัคาํในรชัชสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่มารวา่ภเูขาทองคาํลว้นทัง้
ลกูถงึสองเทา่กย็งัไมจุ่ใจสาํหรบับุคคลคนหนึ่ง บุคคลทราบดงันี้แลว้ พงึประพฤติ
สงบ,ในสวุณัณวมิาน กล่าวถงึพระมหาโมคคลัลานะเหน็วมิานทอง จงึถาม
เทพบตุรองคห์น่ึงวา่ วมิานทีภ่เูขาทองคาํของทา่น    มรีศัมสีวา่งไสวไปทัว่ทกุ
สว่นปกคลุมดว้ยขา่ยทองคาํ ผกูขงึขา่ยกระดงึไว ้ ทา่นทาํบุญกรรมอะไรหรอื 
เทพบตุรจงึตอบวา่ เพราะสรา้งกุฏถิวายพระพทุธเจา้ จงึทาํใหไ้ดร้บัอานิสงส์



 

๓๘๐๓ 
 

 

เชน่นี้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๖/๒๐๐,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๓๔/๑๔๒, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๙๕/๒๕๐) 

ภเูขาททัทระ : ชือ่ภเูขาลกู ๑ ในบรรดาภเูขา ๔ ลกู(คอื ภเูขามจุลนิท ์  ภเูขาสเินรุ    ภเูขามนั
ทาระและภเูขาททัทระ ซึง่อยูไ่มไ่กลจากภเูขาภเูขายคุนัธร ทีพ่ระมหาปชาปตี
โคตมเีถระกลา่วไวใ้นมหาปชาปตโีคตมเีถรยิาปทาน  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๕/
๔๑๒) 

ภเูขานารทะ : 1.ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง มกีล่าวไวใ้นเวสสนัตรชาดก  ทีอ่ยูไ่มไ่กลจากภเูขาวงกต ที่
เทพเจา้ทัง้    ๒ หมูผู่ส้งิสถติอยู ่ณ ภูเขานารทะ ไดท้าํการอนุโมทนาในคราวที่
พระเวสสนัดรดาบส ประทานกณัหากุมารแีละชาลกุีมารแก่พราหมณ์ชชูก (ข.ุชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๒๒๖๕/๕๓๓,๒๘/๒๒๘๕/๕๓๗) 

 2.สถานทีท่ีพ่ระขณีาสพผูป้ราศจากมลทนิประมาณ ๑๐๐ โกฏมิาประชุมกนั เมือ่
คราวทีพ่ระพทุธเจา้นามวา่ทปัีงกรประทบัอยูใ่นสถานทีอ่นัสงดัทีย่อดภเูขานาร
ทะ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/๕๙๓) 

ภเูขานาลิกะ : ชือ่ภเูขาศลิาลว้นลูกหน่ึง อยูไ่มไ่กลจากภเูขาวงกต ซึง่จะเป็นทีอ่ยูข่องเวสสนัดร 
มปีรากฏในเวสสนัตรชาดก  ทีพ่ระยาเจตราชกล่าวบอกทางแก่พระเวสสนัดรผู้
เดนิทางไปยงัเขาวงกตวา่ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงพระเจรญิถดัจากนัน้ไปพระองคจ์กั
ทอดพระเนตรเหน็ภเูขานาลกิะซึง่เป็นศลิาลว้น(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๐๗/
๔๘๓,๒๘/๑๙๐๘/๔๘๓) 

ภเูขานิสภะ : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง  ในบรรดาภเูขา ๖ ลกูทีน่าคกาณารฏิฐะกล่าว มปีรากฏใน
ภรูทิตัตชาดก,เป็นภเูขาทีอ่ยูไ่มไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์ เป็นทีอ่ยูข่องชฎลิมนีาม
วา่โกสยิะมตีบะแก่กลา้ ผูเ้ดยีว ไมม่เีพือ่น ซึง่เป็นอดตีชาตขิองอดตีชาตขิองพระ
สภุตูเิถระ  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๑๖/๓๒๔,๒๘/๙๕๒/๓๓๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒/
๑๒๓) ; ดภูเูขาการเวรุ 

ภเูขาเนมินธร : ชือ่ภเูขาใหญ่  สงูขึน้ไปตามลาํดบั อยูใ่นมหาสมทุรสทีนัดร เป็นทีอ่ยูข่องทา้ว
มหาราช เป็นภเูขาลกูที ่๕ ในบรรดาภเูขา ๗ ลกู เป็นคาํทีม่าตลเีทพสารถกีล่าว
อธบิายภเูขาทัง้ ๗ แก่พระเจา้เนมริาช มปีรากฏในเนมริาชชาดก (ข.ุชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๕๖๘/๒๗๐)  ; ภเูขากรวกีะ  

ภเูขาเนร  ุ: ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง เป็นภเูขาใหญ่ ทีอ่ะไรๆ ใหห้วัน่ไหวไมไ่ด ้  เป็นทีอ่ยูข่องพญา
หงสโ์พธสิตัว ์ แต่ต่อมาพญาหงสโ์พธสิตัวก์ส็ละภเูขาเนรุไป เพราะภเูขาเนรุน้ีไม่
แยกคนเลว คนดคีนปานกลางคอืไมก่ระทาํใหแ้ปลกกนัหรอืดงัคาํทีพ่ระเสลเถระ
กล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ พระพทุธเจา้พระองคน์ัน้หาผูก้ระทบกระทัง่ได้



 

๓๘๐๔ 
 

 

ยากใคร  ๆ    ไมอ่าจจะขม่ได ้ไมท่รงหวัน่ไหว  ทรงเลศิกวา่พรหม เปรยีบดงั
ภเูขาเนรุราช (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๕/๒๓๒,ข.ุอป.๓๒/๒๔๙/๖๑๕) 

ภเูขาพระสเุมร  ุ: ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง เป็นภเูขาทีด่เีลศิกวา่ขนุเขาทัง้หลาย ในชมพทูวปีดงัคาํใน
ปารายนานุคตีคิาถานิทเทส กล่าวไวว้า่ เขาพระสเุมรุเลศิกวา่ขนุเขา (ข.ุจ.ู(ไทย 
๓๐/๑๐๕/๓๖๐)  ในชาดก พระเจา้สตุโสมโพธสิตัวก์ล่าวแก่เจา้โปรสิาทตอนหนึ่ง
วา่ ฟ้าพงึทลายรัว่ได ้ทะเลกพ็งึแหง้ได ้  แผน่ดนิทีท่รงรองรบัสตัวไ์วก้จ็ะพงึพลกิ
กลบัได ้  ภูเขาพระสเุมรุกจ็ะพงึเพกิถอนขึน้ไดพ้รอ้มทัง้เหงา้  ถา้เป็นไปไดอ้ยา่ง
นัน้ หมอ่มฉนักจ็ะไม่พงึพดูเทจ็เลย,ภเูขาพระสุเมธุ มคีวามสาํคญัยิง่ เมือ่พระ
สาวกจะแสดงปาฏหิารยิม์กัจะยกภูเขาพระสเุมรุเป็นหงอนนกยงู หรอืแสดงตน
เป็นภเูขาพระสเุมรุ ดงัทีพ่ระยโสธาราเถรกีล่าวไว,้แมใ้นอฏัฐารสเถรสีหสัสานมป
ทานกก็ล่าวไวเ้ชน่เดยีวกนั (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๔๐๖/๑๖๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๔๔๐/๕๑,๓๓/๑๔๘/๔๐๗,๓๓/๓๓๗/๔๙๘,๓๓/๓๓๙/๔๙๙,๓๓/๔๓๘/๕๑๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สเุมรุ หมายถงึขนุเขาพระสเุมรุ  (ชือ่ภเูขากลาง
จกัรวาล  มยีอดเป็นทีต่ัง้แผน่ดนิของสวรรคด์าวดงึส ์ ซึง่มพีระอนิทรอ์ยู)่   (ข.ุ
อป.อ.  (บาล)ี ๑/๒๒๗/๒๗๑) 

ภเูขาภตูคณะ : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึงอยูไ่มไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์ของเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ พระสยมัภู
ชนิเจา้องคห์น่ึง ผูส้ละโลกแลว้ อาศยัอยูท่ีภ่เูขานัน้ พระตณิสลูกเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนกล่าวไวว้า่ ตนเองาถอืดอกมะลซิอ้นไปบชูาพระพทุธเจา้
พระองคน์ัน้,ในตณีิกงิกณิปชูกเถราปทาน พระตณีิกงิกณิปชูกเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนไวว้า่ ตนเองไดเ้หน็ผา้บงัสกุุลคลอ้งอยูบ่นยอดไมท้ีภ่เูขานัน้
ขณะนัน้ขา้พเจา้รา่เรงิมจีติเบกิบาน   ไดเ้ลอืกเกบ็ดอกหงอนไก่ ๓ ดอกมาบชูา
ผา้บงัสกุุล ณ ภเูขาลกูหน่ึงชือ่ภตูคณะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๕/๓๒๓,๓๒/๒๗/
๕๒๕) 

ภเูขามนัทาระ :  ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง ในบรรดาภเูขา ๔ ลกู ทีม่หาปชาปตโีคตมเีถรแีสดง
ปาฏหิารยิ ์ ใชพ้ระหตัถข์า้งหน่ึงกาํภเูขามจุลนิท ์ ภเูขาสเินรุ ภเูขามนัทาระและ
ภเูขาททัทระไวไ้ดท้ัง้หมดเหมอืนกาํเมลด็พนัธุผ์กักาด (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๕/
๔๑๒) 

ภเูขามาลาคีร ี : ชือ่ภเูขาขนาดใหญ่ เป็นทีบ่ชูายญัของพราหมณ์ เป็นภเูขาที ่๑ ในบรรดาภเูขา ๖ 
ลกู ในชมพทูวปี มปีรากฏในภรูทิตัตชาดก (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๑๖/๓๒๔,๒๘/
๙๕๒/๓๓๐) ๒๘/๙๑๖/๓๒๔,๒๘/๙๕๒/๓๓๐ ; ดภูเูขากากเวรุ  

ภเูขามุจลินท ์: ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง ในบรรดาภเูขา ๔ ลกู ทีม่หาปชาปตโีคตมเีถรแีสดงปาฏหิารยิ ์
ใชพ้ระหตัถข์า้งหนึ่งกาํภเูขามจุลนิท ์ ภเูขาสเินรุ ภูเขามนัทาระและภเูขาททัทระ



 

๓๘๐๕ 
 

 

ไวไ้ดท้ัง้หมดเหมอืนกาํเมลด็พนัธุผ์กักาด (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๕/๔๑๒) ; ดู 
ภเูขามนัทาระ  

ภเูขาเมรรุาช : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง ในชมพทูวปี เกดิกมัปนาทหวัน่ไหว เมือ่คราวทีม่หาปชาปตโีคต
มเีถร ี ปรนิิพพาน ดงัคาํวา่ ฝนดอกไมก้โ็ปรยปรายจากอากาศลงสูพ่ืน้ดนิ แม้
ภเูขาเมรุราชกก็มัปนาทหวัน่ไหว เหมอืนคนเตน้ราํทา่มกลางโรงเตน้ราํ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๒๔๙/๔๒๐) 

ภเูขายคุนัธร : ชือ่ภเูขาใหญ่  สงูขึน้ไปตามลาํดบัอยูใ่นมหาสมทุรสทีนัดร เป็นทีอ่ยูข่องทา้ว
มหาราช เป็นภเูขาลกูที ่ ๒ ในบรรดาภเูขา ๗ ลกู คอื (๑) ภเูขาสทุศันะ (๒) 
ภเูขากรวกีะ (๓) ภเูขาอสินิธร (๔) ภเูขายคุนัธร (๕) ภเูขาเนมนิธร (๖) ภเูขา
วนิตกะ (๗) ภเูขาอสัสกณัณะ เป็นคาํทีม่าตลเีทพสารถกีล่าวอธบิายภเูขาทัง้ ๗ 
แก่พระเจา้เนมริาช มปีรากฏในเนมริาชชาดก,ในมหาปชาปตโีคตมเีถรยิาปทาน 
มหาปชาปตโีคตมเีถร ี แสดงปาฏหิารยิ ์ ใชฝ่้าพระหตัถข์า้งหน่ึงธารน้ําใน
มหาสมทุรทัง้ ๔ ไวไ้ดท้าํฝนหา่ใหญ่ใหต้กมอีาการดงัสายน้ําทีต่กจากภเูขา
ยคุนัธร (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๖๘/๒๗๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๔/๔๑๒,๓๓/๑๘๗/
๔๑๒) ; ด ูภเูขากรวกีะ  

ภเูขาวงกต : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง หมายถงึภเูขาเวปลุละนัน่เอง, เป็นถิน่อาศยัของหมูม่นุษยเ์ผา่
โรหติสัสะ ในเวปุลลปัพพตสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัเล่าวา่ ภเูขาเวปุลละนี้ไดช้ือ่
วา่วงกต สมยันัน้หมูม่นุษยไ์ดช้ือ่วา่เผา่โรหติสัสะ    มอีายปุระมาณ ๓ หมืน่ปี   
ขึน้ภเูขาวงกตใชเ้วลา ๓  วนั  ลงกใ็ชเ้วลา ๓  วนั สมยันัน้ พระผูม้พีระภาค
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะเสดจ็อุบตัขิึน้ในโลก กล่าวไวว้า่ 
ภเูขาวงกตของหมูม่นุษยเ์ผา่โรหติสัสะ, เป็นทีอ่ยูข่องพระเวสสนัตร เมือ่ตอนที่
ชาวสพีขีบัไลจ่ากแวน่แควน้ เพราะบรจิาคพญาชา้งปัจจยันาค, (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๑๔๓/๒๓๒, ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๙๗/๗๔๐,๓๓/๙๙/๗๔๐,๓๓/๑๐๖/๗๔๑) 

ภเูขาวิชฌะ : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง ในชมพทูวปี มปีรากฏในภรูทิตัตชาดก ทีน่าคกาณารฏิฐะกล่าว
คาํผดิไวว้า่ เทพผูป้ระเสรฐิมฤีทธิม์ยีศองคใ์ดไดท้รงสรา้งโลกน้ี โลกหน้า แมน้ํ่า
ภาครีถ ี  ภเูขาหมิพานต ์  และภเูขาวชิฌะ แมเ้ทพองคน์ัน้กท็รงไดบ้ําเรอไฟใน
กาลนัน้ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๑๕/๓๒๔,๒๘/๙๑๖/๓๒๔) 

ภเูขาวินตกะ : ชือ่ภเูขาใหญ่  สงูขึน้ไปตามลาํดบัอยูใ่นมหาสมุทรสทีนัดร เป็นทีอ่ยูข่องทา้ว
มหาราช เป็นภเูขาลกูที ่๖ ในบรรดาภเูขา ๗ ลกู เป็นคาํทีม่าตลเีทพสารถกีล่าว
อธบิายภเูขาทัง้ ๗ แก่พระเจา้เนมริาช มปีรากฏในเนมริาชชาดก  (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๕๖๘/๒๗๐); ด ูภเูขากรวกีะ  



 

๓๘๐๖ 
 

 

ภเูขาเวปลุละ : ชือ่ภเูขาทีอ่ยูเ่ขตกรุงราชคฤห ์ แควน้มคธ,มชีือ่เปลีย่นไปตามยคุสมยั บางคราว
ชือ่วา่ชือ่วา่ปาจนีวงัสะ  บางคราวชือ่วา่วงกต บางคราวชือ่วา่สปัุสสะ  เป็นทีอ่ยู่
อาศยัของกุมภรียกัษ์ผูร้กัษากรุงราชคฤห ์ ยกัษ์ตนนี้ มฤีทธิ ์ มคีวามรุง่เรอืง  มี
ผวิพรรณงดงาม มยีศ, ในอฏัฐปิุญชสตูร กล่าวไวว้า่ กองกระดกูของคนคนหนึ่ง    
ตลอดกปัหนึ่ง จะเป็นกองกระดกูเสมอเทา่ภเูขา  ภเูขาเวปุลละน้ีนัน้ เป็นภเูขา
กวา้งใหญ่ ตัง้อยูท่างเหนือภเูขาคชิฌกฏู เขตกรุงราชคฤหข์องชาวมคธ,ใน
เวสสนัตรชาดก ใชค้าํวา่ ภเูขาเวปุลละ ไมใ่ชค้าํวา่ ภเูขาวงกต (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๓๓๕/๒๖๓, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๓/๑๗๐,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๓/๒๓๑, ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๒๔/๓๖๙, ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๐๓/๔๘๒,๒๘/๑๙๐๔/๔๘๒)  

  อรรถกถาอธบิายไวว้า่ ภูเขาเวปลุละ เป็น ๑ ในภเูขา  ๕  ลกู  คอื  (๑)  ภู
เขาปัณฑวะ  (๒)  ภเูขาคชิฌกูฏ  (๓)  ภเูขาเวภาระ  (๔)  ภเูขาอสิคิลิ ิ  (๕)  
ภเูขาเวปลุละ ภเูขาทัง้ ๕ ลกูน้ีเป็นเสมอืนรัว้หรอืกาํแพงลอ้มรอบกรุงราชคฤห ์
(คริ ิ =  ภเูขา  +  วช  =  รัว้  +  นคร)  (ข.ุส.ุอ.  (บาล)ี ๒/๔๑๑/๒๐๒) 

ภเูขาสตัตบริภณัฑ ์: ชื่อภเูขาลกูหน่ึง เป็นภเูขา ๗ ทวิทีล่อ้มรอบเขาพระสเุมรุ คอื ภเูขาสุ
ทศันะ  ภเูขากรวกีะ ภเูขาอสินิธร ภเูขายคุนัธร   ภเูขาเนมนิธร    ภเูขาวนิตกะ 
ภเูขาอสัสกณัณะ มปีรากฏในจตุราสตีสิหสัสพราหมณกญัญาเถรนีมปทาน ทีจ่ตุ
ราสตีสิหสัสพราหมณกญัญาเถร ีแสดงปาฏหิารยิต์่างๆ  ดงัคาํวา่ บางพวกแสดง
แสงสวา่ง   บางพวกแสดงความมดื บางพวกแสดงอยา่งอื่นบางพวกแสดงดวง
จนัทร ์ดวงอาทติย ์และทะเลพรอ้มดว้ยปลา    บางพวกแสดงภูเขาสเินรุ ภเูขา
สตัตบรภิณัฑแ์ละตน้ปารฉิตัตกะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๓/๕๒๒) 

ภเูขาสิเนร  ุ: ชือ่หนึ่งของเขาพระสุเมรุ ภเูขานี้เรยีกชือ่วา่สเินรุ ตามคตฝ่ิายพระพทุธศาสนา 
ในชัน้อรรถกถากล่าวไวว้า่ ยอดเขาสเินรุเป็นทีต่ัง้ของสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ ซึง่เป็น
ทีส่ถติของพระอนิทร ์ เชงิเขาสเินรุ ซึง่หยัง่ลกึลงไปในมหาสมทุรเป็นอสรูพภิพ  
สงูขึน้ไปกึง่ทางระหว่างแดนทัง้สองนัน้  เป็นสวรรคข์องทา้วจาตุมหาราช   
สวรรคช์ัน้อื่นๆ  และโลกมนุษยเ์ป็นตน้ กเ็รยีงรายกนัอยูส่งูบา้ง ตํ่าบา้ง รอบเขา
สเินรุน้ี (ในวรรณคดบีาลยีคุหลงั เชน่ จฬูวงศ ์ พงศาวดารลงัการ เรยีกเมรุและ
สเุมรุ อยา่งสนัสกฤต กม็ ี

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๗๙/๒๒๓,ข.ุ
ชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๒๒/๑๒๔,ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๕๖/๕๑๕,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) 
๒๘/๒๙๕/๑๔๒,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๒๐/๔๐๔,๒๘/๑๔๒๑/๔๐๔,๒๘/๑๖๖๗/
๔๕๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓/๒๙๓,๓๒/๕/๔๔๓,๓๒/๔๗/๘,๓๒/๒๒๘/๓๘,๓๒/
๒๒๙/๓๘,๓๒/๓๕๓/๕๔,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๙/๕๕๗,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๘๐/



 

๓๘๐๗ 
 

 

๗๓๘,๓๓/๘๗/๗๓๙,๓๓/๙๓/๗๓๙,๓๓/๑๑๔/๗๔๒,๓๓/๑๑๗/๗๔๒,๓๓/๑๒๑/
๗๔๒,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๑๓๐/๗๑,๓๗/๑๔๑/๗๔,๓๗/๑๔๘/๗๕,๓๗/๑๕๕/
๗๗,๓๗/๑๖๒/๗๘) 

ภเูขาสทุศันะ : ชือ่ภเูขาลกู ๑ ในบรรดาภเูขาทีเ่รยีกวา่สตัตบรภิณัฑ ์คอื ภเูขาสทุศันะ  ภเูขากร
วกีะ ภเูขาอสินิธร ภเูขายคุนัธร  ภูเขาเนมนิธร    ภเูขาวนิตกะ    ภเูขาอสัส
กณัณะ,ทา้ยสดุเขาน้ี  มปีระตทูีเ่รยีกวา่จติรกฏู เป็นประตทูีท่า้วสกักะเสดจ็เขา้
ออก (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๖๘/๒๗๐,๒๘/๕๗๓/๒๗๑,๒๘/๙๑๖/๓๒๔,๒๘/๙๕๒/
๓๓๐) 

ภเูขาหลวง : ภเูขาใหญ่ เชน่ ภเูขาสเินรุ ภเูขาหมิพานต ์ภเูขาหลวงชือ่เวปุลละ ดงัคาํในอาฎา
นาฎยิสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ อุตตรกุรุทวปีเป็นรมณียสถาน มภีเูขาหลวงชือ่สเินร ุ 
แลดงูดงาม    ตัง้อยูท่างทศิใด พวกมนุษยซ์ึง่เกดิในอุตตรกุรทุวปีนัน้ ไมย่ดึถอื
สิง่ใดวา่เป็นของตน,ในเนมริาชชาดก กล่าวภเูขาหลวงว่าหมายถงึภเูขาหลวงทัง้    
๗ เทอืก คอื  ภเูขาสทุศันะ ภเูขากรวกีะ ภเูขาอสินิธร ภเูขายคุนัธร ภเูขาเนมนิ
ธร ภเูขาวนิตกะ ภูเขาอสัสกณัณะ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๕, ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๕๖/๑๙๙,๒๖/๓๒๕/๕๒,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๖๘/๒๗๐) 

ภเูขาหิมพานต  ์: ภูเขาลูกหน่ึง เป็นภูเขาหลวง ขนาดใหญ่ มหีมิะ ปกคลุมดว้ยหมิะ  ตัง้อยู่ทาง
ทศิเหนือของประเทศอนิเดยี  บดัน้ีเรยีกว่าภเูขาหมิาลยั, และป่าทีอ่ยูร่อบบรเิวณ
ภเูขานี้เรยีกกนัวา่ ป่าหมิพานต ์ 

  คําน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่งเช่นขุ.ชา.ทุก.(ไทย)๒๗/๘๙/๘๘,ขุ.
ชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๓๗/๔๒๘, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๐๓/๓๒๒,๒๘/๙๑๕/
๓๒๔,๒๘/๙๑๖/๓๒๔,๒๘/๙๕๒/๓๓๐,๒๘/๑๓๘๒/๓๙๗,๒๘/๑๔๒๑/๔๐๔,ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๑/๑๒๓,๓๒/๑/๓๓๘,๓๒/๕/๓๓๘,๓๒/๖/๑๖๗,๓๒/๑๐/๒๗๗,๓๒/
๑๒ /๕๔๔ ,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑/๒๑๖,๓๓ /๑/๑,๓๓/๒ /๑,๓๓/๖/๒๓๘ ,๓๓ /๘ /
๑๖๗,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๗/๕๗๐; หมิวนัต� กเ็รยีก 

ภเูขาอสัสกณัณะ : ชื่อภเูขาขนาดใหญ่ เป็นภเูขาทีส่งูขึน้ไปตามลาํดบั อยูใ่นมหาสมทุร
สทีนัดร เป็นทีอ่ยูข่องทา้วมหาราช, เป็นภเูขาลกูที ่ ๗ ในบรรดาภเูขาสตัตบริ
ภณัฑ ์ ดงัคาํทีม่าตลเีทพสารถถีูกพระเจา้เนมติรสัถามอยา่งนัน้แลว้ จงึกราบทลู
วา่  ภูเขาหลวงทัง้ ๗ เทอืก คอืภเูขาสทุศันะ ภเูขากรวกีะ ภเูขาอสินิธร    ภเูขา
ยคุนัธร ภเูขาเนมนิธร ภเูขาวนิตกะ  ภเูขาอสัสกณัณะ  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๕๖๘/๒๗๐) 

ภเูขาอิสิคิลิ : ภเูขาลกูหน่ึงทีก่ลนืกนิฤษ,ีในอสิคิลิสิตูร กล่าวประวตัภิเูขาลกูน้ีไวว้า่ ◌่ภเูขาอสิคิิ
ลน้ีินัน่    มชีือ่เชน่นี้    มบีญัญตัเิชน่นี้  เรือ่งเคยมมีาแลว้    พระปัจเจกพทุธเจา้ 



 

๓๘๐๘ 
 

 

๕๐๐ องค ์ไดอ้าศยัอยูท่ีภ่เูขาอสิคิลิ ิน้ีมานาน  พระปัจเจกพทุธเจา้เหล่านัน้กาํลงั
เขา้ไปสูภ่เูขานี้    ประชาชนเหน็  แต่พอทา่นเขา้ไปแลว้  ประชาชนไมเ่หน็  
ประชาชนทัง้หลายเหน็เหตดุงักล่าวนัน้    จงึพดูกนัอยา่งนี้วา่  ภเูขานี้กลนืกนิ
ฤาษเีหล่าน้ี ภเูขานี้จงึปรากฏชือ่วา่    อสิคิลิ ิอสิคิลิ ิ(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๓/๑๗๑, 
ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๔๔/๔๔๖) 

ภเูขาอิสินธร : ชือ่ภเูขาใหญ่  สงูขึน้ไปตามลาํดบัอยูใ่นมหาสมทุรสทีนัดร เป็นทีอ่ยูข่องทา้ว
มหาราช เป็นภเูขาลกูที ่  ๓ ในบรรดาภเูขา ๗ ลูก  เป็นคาํทีม่าตลเีทพสารถี
กล่าวอธบิายภเูขาทัง้ ๗ แก่พระเจา้เนมริาช มปีรากฏในเนมริาชชาดก (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๕๖๘/๒๗๐) ; ดภูเูขากรวกีะ  

ภตู : 1.  สตัว�ผ�ูเกดิแล�ว  หรอืเกดิเสรจ็ไปแล�ว,  นยัหนึ่ง  หมายถงึพระ
อรหนัต�  เพราะไม�แสวงหาภพเป�นทีเ่กดิอกี  อกีนยัหนึ่งหมายถงึสตัว�
ทีเ่กดิเตม็ตวัแล�ว  เช�น  คนคลอดจากครรภ�แล�วไก�ออกจากไข�
แล�ว  เป�นต�น  ต�างกบัสมัภเวส ีคอืสตัว�ผ�ูยงัแสวงหาทีเ่กดิ ซึง่ได
�แก�ปุถุชนและพระเสขะผ�ูยงัแสวงหาภพทีเ่กดิอกี หรอืสตัว�ในครรภ�
และในไข�ทีย่งัอย�ูระหว�างจะเกดิ  

 2. ผ,ี อมนุษย� 
 3. ภตูรปู คอื ธาตุ ๔ มกัเรยีก มหาภตู   
  คาํน้ี มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๘/๕๙,๑๐/

๓๔๓/๒๗๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓/๔,ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๑/๙,๒๕/๕/๒๑,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/
๑๔๗/๕๓๔,ข.ุชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๘๖/๔๑๐,ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๕๗/
๖๐๓, ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๕๖/๑๐,๒๘/๗๑/๑๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๓/๒๑๑) 

ภตูคาม : ตน้ไม,้ พชื, ของเขยีวหรอืพชืพรรณอนัเป�นอย�ูกบัที ่ม ี๕ ชนิด  (๑) พชืเกดิ
จากเหง�าคอืใช�เหง�าเพาะ เช�น ขมิน้ (๒) พชืเกดิจากต�น  คอืตอน
ออกได�จากไม�ต�นทัง้หลาย เช�น ต�นโพธิ ์ (๓) พชืเกดิจากข�อคอื
ใช�ข�อปลกู ได�แก�ไม�ลาํ เช�น อ�อย ไม�ไผ� (๔) พชืเกดิจาก
ยอด คอืใช�ยอดป�กกเ็ป�น ได�แก�ผกัต�างๆ มผีกัชลี�อม ผกับุ�
งเป�นต�น  (๕)   พชืเกดิจากเมลด็  คอืใช�เมลด็เพาะ ได�แก� ถัว่ งา 
ข�าว, แปลตามรปูศพัท�ว�า บ�านของภตู  

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๙๑/๒๗๘,ว.ิป.
(ไทย) ๘/๖๔/๕๒,๘/๗๓/๕๗,๘/๑๖๖/๑๓๗,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๐/๔,๙/๑๑/๕,๙/๑๙๔/
๖๖,๙/๑๙๕/๖๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙๓/๓๒๔,๑๒/๔๑๑/๔๔๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/
๑๓,๑๓/๔๑๘/๕๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๑,๑๔/๑๐๒/๑๒๒,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/



 

๓๘๐๙ 
 

 

๑๕๐/๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๖,ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๒๓/๕๗๘,๓๑/๒๖/๕๘๓) ; ค�ูกบั พชีคาม 

ภตูเถรคาถา : ภาษติของพระภตูเถระ,คาถาของพระภตูเถระ ทา่นพระภตูเถระกล่าวคาํเป็นตน้
วา่ เมือ่ใดบณัฑติกาํหนดรูท้กุขว์า่ ชราและมรณะเป็นทกุขท์ีปุ่ถุชนทัง้หลาย ผูต้ดิ
อยูใ่นเบญจขนัธไ์มรู่แ้จง้ เป็นผูม้สีต ิ เขา้ฌานอยู ่ เมื่อนัน้ ย่อมไม่ไดค้วามยนิดทีี่
ประเสรฐิยิง่กวา่ ความยนิดใีนวปัิสสนา  มรรคและผลนัน้  เมือ่ใด บณัฑติละ
ตณัหาทีซ่่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ อนันําทุกขม์าให ้ นําทุกขอ์นัเกดิเพราะความ
ต่อเน่ืองแหง่ปปัญจธรรม มสีต ิ เขา้ฌานอยู ่ เมือ่นัน้ ยอ่มไมไ่ดค้วามยนิดทีี่
ประเสรฐิ ยิง่กวา่ความยนิดวีปัิสสนา มรรค  และผลนัน้  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๑๘/
๔๒๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ปปัญจธรรม หมายถงึธรรมเครื่องเนิ่นชา้  หมายถงึธรรม
ทีท่าํการเวยีนวา่ยตายเกดิของสตัวท์ัง้หลายใหย้ดึยาวออกไป  ซึง่ไดแ้ก่ราคะ  
ความกาํหนดั  มานะ  ความถอืตวัเป็นตน้  (ข.ุเถร.อ.  (บาล)ี ๒/๕๑๙/๑๘๐) 

ภตูธารา, แผน่ดิน : ชื่อแผน่ดนิ มกัมาคูก่บัวสนุธรา  ดงัคาํในจมัเปยยชาดก ที ่พระโพธสิตัว์
เมือ่จะปฏญิญาใหพ้ระราชาทรงเชือ่ จงึกราบทลูวา่ แผน่ดนิซึง่มนีามว่าภตูธารา
และวสุนธราจะพงึมว้นเขา้และภเูขาสเินรุศลิาลว้นจะพงึถอนขึน้ทัง้รากกด็ถีงึ
อยา่งนัน้ขา้พระพทุธเจา้กจ็ะไมพ่งึพดูเทจ็ (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๕๖/๕๑๕) 

ภตูผีปีศาจ : อมนุษย ์ผูท้ีม่ใิชม่นุษย ์  หมายรวมทัง้ เทวดา พรหม สตัวน์รก เปรต อสรุกาย 
ภตูผปิีศาจ เป็นตน้, ในกุมารเปตวตัถุ กล่าวถงึผูท้ีท่าํบญุไว ้ไมม่ใีครทาํรา้ยไดด้งั
คาํวา่ยกัษ์และภตูผปีีศาจหรอืสตัวเ์ลือ้ยคลาน กไ็มเ่บยีดเบยีนเดก็ผูท้ีไ่ดท้าํบุญ
ไวแ้ลว้,ในตณิกุฏทิายกเถราปทาน ตณิกุฏทิายกเถระกล่าวไวว้่า เพราะการ
ทาํบุญถวายหญา้ ทาํให ้ สตัวเ์ลือ้ยคลาน  ภตูผปีีศาจ ง ู กุมภณัฑแ์ละผเีสือ้น้ํา    
แมเ้หล่านัน้    กล็ะเวน้ไมท่าํรา้ย (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๔๕๔/๒๓๙,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๘๕/๕๑๒,๔๕๔/๒๓๙) 

ภตูคามวรรค : หมวดวา่ดว้ยภตูคาม หมวดทีว่�าด�วยภตูคามเป�นวรรคที ่ ๒  แห�งปา
จติตยิกณัฑ�ในมหาวภิงัค�แห�งพระวนิยัป�ฎก  (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๘๙/
๒๗๗) 

ภตูรปู  :        รปูทีภ่ตูะ  หมายถงึมหาภูตรปู ๔  ด ูมหาภตูรปู ๔ ไดแ้ก่ ธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตไุฟ
และธาตุลม ดงัคาํในพรหมชาลสตูร กล่าวไวว้่า อตัตาน้ีมรีปูมาจากมหาภตูรปู  
๔  เกดิจากบดิามารดา (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๘๕/๓๔) 

ภตูวาที : กล่าวสภาวะทีเ่ป็นจรงิ,กลา่วเรือ่งทีเ่ป็นจรงิดงัคาํในปาสาทกิสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ 
ตถาคตเป็นกาลวาท ีภตูวาท ีอตัถวาท ีธมัมวาท ีวนิยวาท ี   (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/



 

๓๘๑๐ 
 

 

๑๘๘/๑๔๖,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๗๐/๒๗๘,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๒๙/๑๐๑,๓๗/๒๓๑/
๑๐๒,๓๗/๒๓๕/๑๐๕,๓๗/๒๓๗/๑๐๗,๓๗/๒๓๘/๑๐๘) 

ภตูสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภูตะ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั  ไดท้รง
ยกเอาอชติปัญหาในปารายนวรรคมาตรสัถามทา่นพระสารบีุตรถงึ  ๓  ครัง้วา่  
พระอรหนัตขณีาสพผูม้สีงัขาตธรรมและพระเสขะเหล่าใดมอียูม่ากในทีน้ี่  เมือ่
ทรงเหน็วา่ทา่นพระสารบีุตรยงันิ่งจงึตรสัวา่  พระอรหนัตขณีาสพผูม้สีงัขาตธรรม  
คอืผูเ้หน็ภตูะทีม่คีวามดบั  ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบ  ยอ่มหลุดพน้  
เพราะไมถ่อืมัน่ภตูะนัน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๓๑/๕๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ภตูะ  หมายถงึขนัธ ์ ๕  (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๓๑/๖๙) 
ภตูะ : สตัวท์ุกจาํพวกทัง้ทีเ่กดิจากฟองไขแ่ละเกดิในครรภม์ารดา,หมายถงึขนัธ ์  ๕ 

ของสตัว,์ในภววภิวทฏิฐนิิทเทส กล่าวไวว้า่  ภกิษุในธรรมวนิยันี้    ยอ่มเหน็ภู
ตะโดยความเป็นภตูะครัน้แลว้ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ความเบื่อหน่าย    เพือ่คลาย
กาํหนดั เพื่อดบัภตูะ(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐๐/๑๐๖,๑๓/
๒๒๗/๒๖๕,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๓๑/๖๐,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๑๒/๒๙๐,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๑๔๙/๒๒๘) ; ด ูภตู  

ภมูิ : 1. พืน้เพ, พืน้, ชัน้, ทีด่นิ, แผ�นดนิ 
 2. ชัน้แห�งจติ, ระดบัจติใจ, ระดบัชวีติม ี ๔ คอื (๑) กามาวจรภมู ิ ชัน้ทีย่งั

ทอ่งเทีย่วอย�ูในกาม (๒) รปูาวจรภมู ิ  ชัน้ทีท่�องเทีย่วอย�ูในรปู หรอืชัน้
ของพวกทีไ่ด�รปูฌาน (๓) อรปูาวจรภูม ิ ชัน้ทีท่�องเทีย่วอย�ูในอรปู  หรอื
ชัน้ของพวกทีไ่ด�อรปูฌาน (๔) โลกุตตรภมู ิ ชัน้ทีพ่�น โลกหรอืระดบัพระ
อรยิบุคคล,  เรยีกให�สัน้วา่ กามภมู ิรปูภมู ิอรปูภมู ิและโลกุตตรภมู,ิ  ภมู ิ๔ 
น้ี จดัประเภทได�เป�น ๒ ระดบั  คอืสามภมูแิรกเป�นโลกยีภมู ิ สว่นภมูทิีส่ ี ่  
เป�นโลกุตตรภมู,ิ บางทเีรยีกโลกยีภมู ิ๓ นัน้รวมกนัว�า“ไตรภมู”ิใน  ภูม ิ ๔  
น้ี สามภมูแิรก  คอืโลกยีภูม ิ๓ แยกย� อยออกไปได� เป� น ภูม ิ ๓๑ คอื  
(๑) กามาวจรภมู ิ๑๑ แบ�งเป�นอบายภ ูม ิ ๔ (นิรยะ– นรก, ตริจัฉาน-โยนิ– 
กาํเนิดดริจัฉาน, ป�ตตวิสิยั– แดนเปรต, อสรุกาย- พวกอสรู) และกามส ุคต ิภ ู
ม ิ ๗  (กามาวจรภมูทิีเ่ป�นสคุต ิ คอื มนุษย� และเทพชัน้จาตุมหา-ราชกิา 
ดาวดงึส� ยามา ดุสติ นิมมานรดปีรนิมมติวสวตัด)ี ๒. รปูาวจรภมู ิ ๑๖ระดบั
ของร ูปพรหม  แบ่งเป็น ก. ปฐมฌานภมู๓ิ(พรหมระด ับปฐมฌาน ๓ค ือ พรหม
ปารสิชัชา พรหมปุโรหติา มหาพรหมา)  ข.ทุตยิฌานภมู ิ๓  (พรหมระดบัทุตยิ
ฌาน ๓ คอื ปรติตาภา อปัปมาณาภา อาภสัสรา) ค. ตตยิฌานภมู๓ิ (พรหม
ระดบัตตยิฌาน ๓ คอื ปรติตสภุา  อปัปมาณสภุา  สภุกณิหา)  ง. จตุตถฌานภมู ิ
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๗(พรหมระดบัจตุตถ-ฌาน  ๗  คอื  เวหปัผลา  อสญัญสีตัว� สทุธาวาส ๕[ที่
เกดิของพระอนาคาม ี๕ คอื อวหิา  อตปัปาสทุสัสา สุทสัส ีอกนิฏฐา])๓.อรปูาว
จรภมู ิ๔ ระดบัของอร ูปพรหม (พรหมระดบัอรปูฌาน๔ คอือากาสานญัจายตน
ภมู ิว ิญญาณญัจายตนภมู ิอากญิจญัญายตนภูม ิเนวสญัญานาส ัญญายตนภมู)ิ 
ค ําว� า“ภู ม ิ ” น้ี  ม ีความหมายใกลเ้คยีงก ับคาํว� า“ภพ”  ซึง่บางท ีกพ็ ู
ดควบค�ูไปด�วยกนั แต�ทีแ่ท�นัน้ ภมูหิมายถงึระดบัของจติใจ  ส�วน
ภพหมายถงึภาวะชวีติของสตัว� หรอืโลกทีอ่ย�ูของสตัว� ดงันัน้ภูม ิ จงึม ี  
๔  เพราะน ับโลกุตตรภมูดิ� วยส�วนภพมเีพยีง ๓ เพราะโลกตุตรภพไม�
มแีตในทีท่ ั ่วไป เมือ่ยกโลกุตตรภมู ิออกไปแลว้ ภมู ิ  ๓ ทีเ่ป็นโลกยี�  บางท ี
กใ็ช�อย�างคลุ มๆ รวมไปถงึโลกที ่ อย�ู ของส ั ตว�   มคีวามหมาย
คลา้ยก ับค ําว� า ภพ ๓ ดว้ย(เชน่คาํว่า“ไตรภมู ิ”  ทีนํ่ามาพดูกนั (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๖๐/๓๐๙,องฺ.จตกฺุก.(ไทย) ๒๑/๑๒/๒๓) ; เทยีบ ภพ, คต ิ; ด ูอรยิบุคคล  

ภมูิกสิณ:  กสณิ คอืภตูรปู, กสณิคอืธาตุ ๔ ได�แก� ปฐว ี ดนิ, อาโป น้ํา, เตโช ไฟ, 
วาโย ลม (พจนานุกรม พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

ภมูิของคนพาล : เกดิในตระกลูตํ่า คอืตระกลูคนจณัฑาล ตระกลูนายพราน  ตระกลูชา่งสาน    
ตระกลูชา่งรถ หรอืตระกลูคนขนขยะเพราะทาํทุจรติเป็นเหตุ เมือ่ตายแลว้ไปเกดิ
ในอบายภมู ิ หมายถงึความพา่ยแพข้องคนพาลผูป้ระพฤตกิายทุจรติประพฤตวิจี
ทุจรติ    ประพฤตมิโนทุจรติหลงัจากตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต 
นรก ดงัคาํในพาลปัณฑติสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่การทีค่นพาลผูไ้ปสู่
วนิิบาตคราวเดยีวจะพงึไดเ้ป็นมนุษยอ์กียากกวา่นัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตุไร   
เพราะในวนิิบาตนัน้ ไมม่กีารประพฤตธิรรม ไมม่กีารประพฤตชิอบ ไมม่กีารทาํ
กุศล ไมม่กีารทาํบุญ ในวนิิบาตนัน้ มแีต่สตัวผ์ูเ้คีย้วกนิกนัเอง เคีย้วกนิสตัวผ์ูม้ ี
กาํลงัน้อยกวา่ คนพาลนัน้ เพราะเวลาลว่งเลยมานาน ในบางครัง้บางคราวถา้มา
เกดิเป็นมนุษย ์กจ็ะเกดิในตระกลูตํ่า คอืตระกลูคนจณัฑาล เป็นตน้ ทีเ่ป็นตระกลู
ยากจน มขีา้ว น้ําและสิง่ของเครือ่งใชน้้อยเป็นไปอยา่งฝืดเคอืง    เป็นแหล่งทีห่า
ของกนิและเครือ่งนุ่งหม่ไดย้าก และคนพาลนัน้มผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูตํ่า
เตีย้  มคีวามเจบ็ป่วยมาก ตาบอด เป็นงอ่ย เป็นคนกระจอก หรอืเป็นโรค
อมัพาต  มกัไมไ่ดข้า้ว  น้ํา  ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม    เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ที่
พกั และเครือ่งประทปี    เขายงัประพฤต ิกายทุจรติ ประพฤตวิจทีจุรติ ประพฤติ
มโนทุจรติ หลงัจากตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิ    วนิิบาต    นรก  (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๒๕๒/๒๙๙) 
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ภมูิของปถุชุน : กรรมทีแ่ต่ละคนทาํแลว้ไปเกดิในนรก กาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน หรอืภมูแิหง่เปรต 
เพราะยงัไมรู่ต้ามความเป็นจรงิวา่ จกัข ุ (ตา)  เป็นตน้  ไมเ่ทีย่ง    มคีวามแปร
ผนัมภีาวะโดยอาการอื่น,ในจกัขสุตูร และรปูสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ จกัข ุ
(ตา)  เป็นตน้ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผนัมภีาวะโดยอาการอื่น,รปูเป็นตน้ไมเ่ทีย่ง มี
ความแปรผนั มภีาวะโดยอาการอื่น ,ผูใ้ดศรทัธาเชือ่มัน่ธรรมเหล่าน้ีอยา่งนี้ ผูน้ี้
เราเรยีกวา่สทัธานุสาร ี กา้วลงสูอ่รยิมรรค  หยัง่ลงสูภ่มูขิองสตับุรษุ ผา่นภมูขิอง
ปุถุชนไดแ้ลว้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๐๒/๓๒๐,๑๗/๓๐๓/๓๒๑,๑๗/๓๑๑/๓๒๗) 

ภมูิของสตัว  ์: ภพของสตัวท์ีเ่กดิ เชน่ แมลง ตัก้แตน ยงุ แมลงวนั ง ู แมลงป่อง ตะขาบ 
ไสเ้ดอืน ชา้ง มา้ โค เป็นตน้,ในกณัณกตัถลสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัแก่พระ
เจา้ปเสนทโิกศลวา่ สตัวค์ูห่น่ึงจะเป็นชา้งทีค่วรฝึกกต็าม  เป็นมา้ทีค่วรฝึกกต็าม 
เป็นโคทีค่วรฝึกกต็าม เขาไมไ่ดฝึ้ก ไมไ่ดแ้นะนํา สตัวท์ีเ่ขาไมไ่ดฝึ้กเลย จะพงึถงึ
เหตุของสตัวท์ีฝึ่กแลว้ จะบรรลุถงึภมูขิองสตัวท์ีฝึ่กแลว้ เหมอืนสตัวค์ูน่ัน้จะเป็น
ชา้งทีค่วรฝึกกต็าม   เป็นมา้ทีค่วรฝึกกต็าม เป็นโคทีค่วรฝึกกต็ามทีเ่ขาฝึกแลว้ 
แนะนําดแีลว้ ไดบ้า้งไหม ขอถวายพระพร พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ 
ไมไ่ด ้ พระพทุธเจา้ขา้, ในยมก ปัจจุปปันนวาร กล่าวไวว้า่ บุคคลผูก้าํลงัอุบตัิ
ในอสญัญสตัตภมู ิ บุคคลผูก้าํลงัอุบตัใินปัญจโวการภูม ิ บุคคลผูก้าํลงัอุบตัใินอรปู
ภมู ิ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๙/๔๖๕,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๖๙/๙๐๑,อภ.ิย.(ไทย) ๓๘/
๕๐/๕๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสญัญสตัตภมู ิคอืภมูขิองสตัวผ์ูไ้มม่สีญัญา  คอื
เกดิโดยทีไ่มม่จีติ  มแีต่รปูอยา่งเดยีว  เรยีกอกีอยา่งวา่  เอกโวการภูม ิ  คอืภมูิ
ของสตัวผ์ูม้ขีนัธ ์ ๑  คอืรปูขนัธ ์คาํวา่ ปัญจโวการภมู ิ  คอื ภมูขิองสตัวผ์ูม้ขีนัธ ์ 
๕  คอืเกดิโดยมทีัง้รปูและนาม คาํวา่  อรปูภมู ิคอื ภมูขิองสตัวผ์ูไ้มม่รีปู  คอืไมม่ี
รปูขนัธ ์ มเีพยีงนามขนัธ ์ ๔เวน้รปูขนัธ ์หรอืเรยีกวา่จตุโวการภมู ิภูมขิองสตัวผ์ู้
มขีนัธ ์๔ (อภ.ิปญฺจ.อ.  (บาล)ี ๕๐-๒๐๕/๓๔๔)  

ภมูิจาลสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีท่าํใหแ้ผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ 
กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ี เชา้วนัหนึ่งเสดจ็ไปบณิฑบาตในกรุงเว
สาล ี หลงัจากเสวยพระกระยาหารแลว้ เสดจ็ไปยงัปาวาลเจดยี ์ เขตกรุงเวสาล ี
โดยมพีระอานนทต์ามเสดจ็ ทรงแสดงนิมติโอภาสแก่พระอานนทถ์งึ ๓ ครัง้ 
เพือ่ใหพ้ระอานนทท์ลูอาราธนาใหท้รงดาํรงพระชนมชพีต่อไปเพือ่ประโยชน์แก่
คนหมูม่ากเพือ่อนุเคราะหช์าวโลก แต่พระอานนทไ์มเ่ขา้ใจความหมายแหง่นิมติ
โอภาสนัน้ จงึรบัสัง่ใหเ้ถระออกไปจากทีป่ระทบั เมือ่พระเถระจากไปไมน่าน มาร
ผูม้บีาปกไ็ดโ้อกาสเขา้เฝ้าทลูอาราธนาใหป้รนิิพพานโดยอา้งวา่ ถงึเวลาอนั
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สมควรแลว้ เพราะพทุธบรษิทั ๔ คอื ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา เป็นผูเ้ฉียบ
แหลม ไดร้บัการแนะนํา แกลว้กลา้ บรรลุธรรมอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะ เป็น
พหสูตู ทรงธรรม ปฏบิตัชิอบยิง่ ประพฤตติามธรรม เรยีนกบัอาจารยข์องตนแลว้ 
บอก แสดง บญัญตั ิ กาํหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ยไดแ้สดงธรรมมี
ปาฏหิารยิ ์ปราบปรปัวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้พระองคจ์งึทรง
รบัคาํอาราธนาของมาร และทรงปลงพระชนมายสุงัขารวา่ จากวนันี้ไปอกี๓ 
เดอืน เราจะปรนิิพพาน ทนัททีีท่รงปลงพระชนมายสุงัขารไดเ้กดิแผน่ดนิไหวครัง้
ใหญ่ ทาํใหพ้ระอานนทแ์ปลกใจ จงึเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค แลว้ทลูถามถงึ
สาเหตุ พระองคต์รสัตอบว่าเกดิจากสาเหตุ ๘ คอื (๑) เกดิจากน้ํากระเพือ่ม 
เพราะดนิตัง้อยูบ่นน้ํา (๒) เกดิจากอาํนาจฤทธิข์องผูม้ฤีทธิ ์มอีาํนาจทางใจ (๓) 
เกดิในคราวทีพ่ระโพธสิตัวเ์สดจ็ลงสูพ่ระครรภพ์ระมารดา (๔) เกดิในคราวทีพ่ระ
โพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภพ์ระมารดา(๕) เกดิในคราวทีต่ถาคตตรสัรูอ้นุตตร
สมัมาสมัโพธญิาณ (๖) เกดิในคราวทีต่ถาคตประกาศธรรมจกัร (๗) เกดิในคราว
ทีต่ถาคตทรงปลงพระชนมายสุงัขาร (๘) เกดิในคราวทีต่ถาคตปรนิิพพานดว้ย
อนุปาทเิสสนิพพานธาตุ(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๐/๓๗๒) 

ภมูิชสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยพระภมูชิะ ม ี ๒ สตูร ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 
   

 1.ภมูิชสตูร๑พระสตูรวา่ดว้ยพระภมูชิะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบมอุีปมาอุปไมยแก่ทา่นพระภมูชิะ  ณ  พระ
เวฬุวนั  เขตกรุงราชคฤห ์  แควน้มคธ  เพราะทรงปรารภคาํทลูของทา่นพระภมูิ
ชะเกีย่วกบัเรือ่งวาทะของสมณพราหมณ์พวกหน่ึงทีช่ยเสนราชกุมารนํามาตรสั
ถามทา่น ทา่นพระภมูชิะทลูพระผูม้พีระภาควา่  เมือ่ชยเสนราชกุมารมาตรสัถาม
ทา่นวา่  พระผูม้พีระภาคทรงเหน็อย่างไรเกีย่วกบัวาทะของสมณพราหมณ์พวก
หน่ึงทีว่า่บุคคลจะตัง้ความหวงั  ไม่ตัง้ความหวงั ทัง้ตัง้ความหวงัและไมต่ัง้
ความหวงั  ตัง้ความหวงักม็ใิช ่ ไมต่ัง้ความหวงักม็ใิช ่ แลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์ 
พวกเขากจ็ะไมส่ามารถบรรลุผลอะไรไดเ้ลย  ท่านจงึตอบชยเสนราชกุมารไปวา่  
ทา่นยงัมไิดส้ดบัรบัฟังมาจากพระองคโ์ดยตรง  แต่คดิวา่พระองคค์งจะตรสัตอบ
โดยใชค้วามแยบคายและความไมแ่ยบคาย เป็นเครือ่งตดัสนิ  ชยเสนราชกุมาร
จงึตรสัวา่  ถา้พระผูม้พีระภาคตรสัตอบอยา่งนัน้  กท็รงมคีวามรูเ้หมอืนสมณ
พราหมณ์พวกอื่น พระผูม้พีระภาคตรสัรบัรองวา่ทา่นพระภูมชิะตอบถูกแลว้ 
จากนัน้ทรงอธบิายวา่ความแยบคาย หมายถงึอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  ความไมแ่ยบ
คายหมายถงึมจิฉามรรคมอีงค ์  ๘  และทรงยกอุปมาขึน้มาแสดงวา่  ถา้สมณ
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พราหมณ์มมีจิฉามรรคมอีงค ์ ๘ จะตัง้ความหวงัหรอืไมต่ัง้ความหวงัแลว้
ประพฤตพิรหมจรรย ์  กไ็มส่ามารถบรรลุผลไดเ้พราะไมแ่ยบคาย  เหมอืนคน
อยากไดน้ํ้ามนัแต่คัน้เอาจากทราย เหมอืนคนตอ้งการนมสดแต่รดีเอาจากเขาแม่
โค เหมอืนคนตอ้งการเนยขน้แต่กวนเอาจากน้ํา เหมอืนคนตอ้งการไฟแต่เอาไม้
สดมยีางมาสไีฟ  นอกจากน้ียงัตรสัอุปมาฝ่ายตรงขา้มทีม่ผีลดว้ย  แลว้ตรสัไวใ้น
ตอนทา้ยวา่  ถา้พระภมูชิะแสดงธรรมแก่ชยเสนราชกุมารดว้ยอุปมา  ๔  ขอ้น้ี  
ชยเสนกุมารจะตอ้งเลื่อมใสแน่นอน เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษติน้ีแลว้ 
ทา่นพระภมูชิะมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๓/
๒๕๖) 

 2.ภมูิชสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยพระภมูชิะ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั  ทา่นพระภมูชิะไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรเกีย่วกบัการบญัญตัเิหตุ
แหง่สขุและทกุขข์องสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นกรรมวาท ี ซึง่เนื้อหาสาระของสตูรพงึ
ทราบเหมอืนในอญัญตติถยิสตูร(สตูรที ่๔)  และพระผูม้พีระภาคไดต้รสักบัทา่น
พระภมูชิะวา่  เมื่อกาย  วาจาและใจมอียู ่ สขุและทกุขภ์ายในจงึเกดิขึน้ เพราะ
ความจงใจเป็นเหตุ  และเพราะอวชิชาเป็นปัจจยั  เพราะอวชิชาดบัไปดว้ยวริาคะ 
กาย  วาจาและใจซึง่เป็นปัจจยัใหส้ขุและทุกขภ์ายในเกดิขึน้นัน้จงึไมม่ ี เขตไมม่ ี 
วตัถุไมม่ ี  อายตนะไมม่ ี  หรอือธกิรณ์ซึง่เป็นปัจจยัใหส้ขุและทุกขภ์ายในเกดิขึน้
นัน้ไมม่ ี (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๕/๔๘) 

ภมูิชะ, พระ : ภกิษุรปูหนึ่ง ชาวกรุงราชคฤห ์เป็นเชือ้สายกษตัรยิ,์ เป็นพระอรหนัตส์าวก, เป็น
ลุงของชยเสนราชกุมาร ภายหลงัเมือ่บวชแลว้ ไดส้นทนาธรรมกบัชยเสนราช
กุมาร  ดงัคาํภมูชิสตูร กลา่ววา่ ชยเสนราชกุมาร ทรงองัคาสทา่นพระภมูชิะดว้ย
ภตัตาหารในภาชนะอนัเป็นสว่นของพระองคเ์องเลย,ในภมูชิสตูร กล่าวไวว้า่ 
พระภูมชิะไดส้นทนาเรือ่งคนทีต่ัง้ความหวงัแลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์ กไ็ม่
สามารถบรรลผุลไดเ้ป็นตน้ กบัพระผูม้พีระภาคและไดส้นทนาเรือ่งสขุและทุกข์
เป็นสิง่ทีต่นกระทาํเองเป็นตน้ กบัพระสารบีุตรและพระอานนท ์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๒๓/๒๕๖,๑๖/๒๕/๔๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า ทา่นพระภมูชิะ น้ี  เป็นพระเจา้ลุงของชยเสนราช
กุมาร  (ม.อุ.อ.  (บาล)ี ๓/๒๒๓/๑๔๔)  

ภมูิฌาน : บรกิรรมกสณิ  เป็นเหตุใหส้มาบตัหิรอืฌาน ดงัคาํในโกมารยิปุตตชาดกทีเ่หลา่
ดาบสกล่าวแก่ลงิตวัหนึ่งทีแ่กลง้นัง่สงบทาํฌานวา่  เจา้ลงิเอ๋ย จรงิอยู ่ ฌานอนั
บรสิทุธิอ์ยา่งยิง่  ถงึเจา้จะไดส้ดบัมาแลว้ เจา้กย็งัอยูห่่างไกลภมูฌิานนัน่อยูด่ ี(ข.ุ
ชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๔๗/๑๕๔)   
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ภมูิธรรม :  พืน้จติใจทีม่คีณุธรรม ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไวว้่า ขณะทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง
แสดงธรรมโปรดบดิาของยสกุลบตุรอยู ่ จติของยสกุลบตุรผูพ้จิารณาภมูธิรรม
ตามทีไ่ดเ้หน็ตามทีไ่ดรู้ ้ กห็ลุดพน้จากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถ่อืมัน่ หรอืดงัคาํ
ทีพ่ระวงัคสีะเถระกล่าวสรรเสรญิพระพทุธเจา้ไวว้า่ทรงเป็นทีพ่ึง่ของชนทัง้หลาย
ผูไ้มม่ทีีพ่ึง่ทรงประทานความไมม่ภียัแก่คนทัง้หลายทีต่ืน่กลวัทรงเป็นทีไ่วว้างใจ
ของคนทัง้หลายทีม่ภีมูธิรรม๑สงบระงบัทรงเป็นทีพ่ึง่ของคนทัง้หลายผูแ้สวงหาที่
พึง่ทีร่ะลกึ(ว.ิม.(ไทย) ๔/๒๘/๓๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๑๑/๓๐๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า ภมูธิรรม  หมายถงึโสดาปัตตมิรรคเป็นตน้  (ข.ุ
อป.อ.  (บาล)ี ๒/๑๑๑/๓๑๕)  

ภมูินานัตตญาณนิทเทส : แสดงภูมนิานตัตญาณ  อธบิายอุทเทสที ่๑๘ ของญาณกถาทีย่กมา
ตัง้เป็นคาํปุจฉา ดงันี้ 

  ทา่นพระสารบีุตรจาํแนกภมูไิว ้๔ ประการ ดงันี้ 
  ภมู ิ๔ ประการ คอื  
   ๑. กามาวจรภมู ิ(ชัน้ทีท่อ่งเทีย่วอยูใ่นกาม) 
   ๒. รปูาวจรภมู ิ(ชัน้ทีท่อ่งเทีย่วอยู่ในรปู) 
   ๓. อรปูาวจรภมู ิ(ชัน้ทีท่อ่งเทีย่วอยูใ่นอรปู) 
   ๔. อปรยิาปันนภมู ิ(ชัน้ทีไ่มน่บัเนื่องในภมู ิ๓ ไดแ้ก่ ชัน้โลกุตตระ) 
  จากนัน้ท่านนําภูมิแต่ละภูมิมาอธิบายโดยวธิีปุจฉาและวสิชันาตามลําดบั 

นอกจากนี้ท่านยงัแสดงภมู ิ๔ อกีนัยหนึ่ง ไดแ้ก่ ภมูธิรรมหมวดต่าง ๆ ทีม่หีวัขอ้
ธรรม ๔ ประการ เช่น สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ ฌาน ๔ อปัป
มญัญา ๔  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๒/๑๒๑) 

ภมูิประเทศ : ลกัษณะทางกายภาพและทางธรรมชาตขิองแผน่ดนิ รวมถงึความสงูตํ่าของผวิ
โลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมอืงต่าง ๆ ดงัคาํในมหาปทานสตูร กล่าวไวว้า่ 
พระวปัิสสรีาชกุมารรบัสัง่เรยีกนายสารถมีาตรสัวา่  สหายสารถ ี   เธอจงเทยีม
ยานพาหนะคนังามๆเราจะไปอุทยานชมภมูปิระเทศทีส่วยงาม ดงัคาํในปาสราสิ
สตูร ทีก่ล่าวถงึตาํบลอุรุเวลาเสนานิคม แควน้มคธไวว้า่ ภมูปิระเทศทีน่่ารืน่รมย ์
มรีาวป่า น่าเพลดิเพลนิใจ มแีมน้ํ่าไหลรนิไมข่าดสาย มทีา่น้ําสะอาดด ีน่ารืน่รมย ์
มโีคจรคาม อยูโ่ดยรอบ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๓/๒๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๗๙/๓๐๓) 

  คาํน้ีมปีรากฏในหลายแหง่ เชน่ ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๗๓/๔๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๒๙/๓๙๘,๑๓/๔๗๗/๖๐๔,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๖๓/๗๔, ๒๖/๑๒๓๒/๑๕๕) 

ภมูิปัญญา : พืน้ความรูค้วามสามารถ ดงัคาํมหาสหีนาทสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่อเจลก
กสัสปะไวว้า่ กสัสปะมสีมณพราหมณ์บางพวกเป็นบณัฑติ ทรงภมูปัิญญา มกั



 

๓๘๑๖ 
 

 

โตแ้ยง้ มทีา่ทางดงัขมงัธนู พวกเขาดเูหมอืนจะกาํจดัทฏิฐไิดด้ว้ยปัญญา(ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๓๘๔/๑๖๒) 

ภมูิเป็นที่ต ัง้แห่งวิญญาณ : วญิญาณฐติ ิม ี๗ ประการ คอื (๑) มสีตัวท์ัง้หลายผูม้กีายต่างกนั มี
สญัญาต่างกนั คอืมนุษย ์ เทพบางพวก และวนิิปาตกิะบางพวก (๒) มสีตัว์
ทัง้หลายผูม้กีายต่างกนัแตม่สีญัญาอยา่งเดยีวกนัคอืพวกเทพชัน้พรหมกายกิา
เกดิในปฐมฌานและเหล่าสตัวผ์ูเ้กดิในอบาย ๔(๓) มสีตัวท์ัง้หลายผูม้กีายอยา่ง
เดยีวกนัแต่มสีญัญาต่างกนัคอืพวกเทพชัน้อาภสัสระ(๔)มสีตัวท์ัง้หลายผูม้กีาย
อยา่งเดยีวกนัมสีญัญาอยา่งเดยีวกนั    คอืพวกเทพชัน้สภุกณิหะ(เทพทีเ่ตม็ไป
ดว้ยความงดงาม)(๕)มสีตัวท์ัง้หลายผูบ้รรลุอากาสานญัจายตนฌานโดยกาํหนด
วา่อากาศหาทีส่ดุมไิด ้ เพราะล่วงรปูสญัญาดบัปฏฆิสญัญา ไมก่าํหนดนานตัต
สญัญาโดยประการทัง้ปวง(๖)มสีตัวท์ัง้หลายผูล้ว่งอากาสานญัจายตนฌานโดย
ประการทัง้ปวง บรรลุวญิญาณญัจายตนฌานโดยกาํหนดวา่   วญิญาณหาทีส่ดุ
มไิด(้๗)มสีตัวท์ัง้หลายผูล้ว่งวญิญาณญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวงบรรลุอา
กญิจญัญายตนฌานโดยกาํหนดวา่ไมม่อีะไร  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒๗/๗๒,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๔/๖๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ภมูเิป็นทีต่ ัง้แหง่วญิญาณ คอืขนัธท์ีม่วีญิญาณ
(ความรูแ้จง้อารมณ์) (ข.ุจ.ูอ.  (บาล)ี ๘๓/๕๗) 

ภมูิภาค : หวัเมอืง, อาณาบรเิวณทีม่ลีกัษณะบางอย่างเชน่ลกัษณะทางธรรมชาต ิ ทาง
เศรษฐกจิ ทางวฒันธรรม ทางการเมอืง คลา้ยคลงึกนัจนสามารถจดัเขา้พวกกนั
ได ้ และแตกต่างกบับรเิวณใกลเ้คยีงโดยรอบ ดงัคาํในมหาหตัถปีโทปมสตูร 
กล่าวไวว้า่ เตโชธาตุภายนอกนัน้(ลาม)มาถงึหญา้สดหนทาง ภเูขา น้ํา หรอื
ภมูภิาคทีน่่ารืน่รมยแ์ลว้  เมือ่ไมม่เีชือ้ ยอ่มดบัไปเอง  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๐๔/
๓๓๔,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๕๐/๙,๒๖/๗๑/๑๓,ข.ุชา.เตรสก.(ไทย)๒๗/๗๐/๔๐๗,๒๗/
๗๑/๔๐๗,ข.ุชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๒๑๕/๔๕๗) 

ภมูิสถาน : ภาคพืน้ หมายถงึพืน้ดนิ ทีภ่าคพืน้ดนิ ดงัคาํวา่ การพบภมูสิถานอนัรม่เยน็เป็น
เหตุเขาจงึไดร้บัความเบกิบานใจและความสุขใจ,ในรามเณยยกสตูรพระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ อารามอนัวจิติร ป่าอนัวจิติรสระโบกขรณทีีส่รา้งอยา่งดยีงัไมถ่งึเศษ 
๑ สว่น ๑๖  แห่งภมูสิถานอนัรืน่รมยข์องมนุษยพ์ระอรหนัตท์ัง้หลายอยูใ่นทีใ่ด
เป็นบา้นหรอืเป็นป่า เป็นทีลุ่่มหรอืเป็นทีด่อนกต็าม ทีน่ัน้เป็นภมูสิถานทีน่่า
รืน่รมย ์  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๒๒/๗๕,๙/๒๒๔/๗๕,๙/๔๖๓/๒๐๒,๙/๔๖๕/๒๐๓,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๔๒๖/๔๕๙, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓๖๑/๓๘๒)  
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ภมูิสตับรุษุ,ภมูิของสตับรุษุ : 1.ความเป็นคนกตญัญ ู และความเป็นคนกตเวท ี ดงัคาํในทุก
นิบาตอธบิายถงึภมูสิตับุรษุไวว้่า สตับุรษุเป็นคนกตญัญ ู เป็นคนกตเวท ี  ความ
เป็นคนกตญัญ ู    ความเป็นคนกตเวท ีสตับุรุษทัง้หลายสรรเสรญิ ความเป็นคน
กตญัญ ู และความเป็นคนกตเวททีัง้หมดนี้เป็นภมูสิตับุรุษ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/
๓๓/๗๗) 

 2.บุคคลทีรู่ร้ปูเป็นตน้ จกัขเุป็นตน้  จกัขวุญิญาณเป็นตน้ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผนั  
มภีาวะโดยอาการอื่น  ไดช้ื่อวา่กา้วถงึภมูสิตับุรษุ  เป็นสทัธานุสาร ีและธมัมานุ
สาร ี ดงัคาํวา่ผูใ้ดศรทัธาเชือ่มัน่ธรรมเหล่าน้ีอยา่งนี้ ผูน้ี้เราเรยีกวา่สทัธานุสาร ี
กา้วลงสูอ่รยิมรรค หยัง่ลงสูภ่มูขิองสตับรุุษ  ผา่นภมูขิองปุถุชนไดแ้ลว้, ธรรม
เหล่าน้ีของผูใ้ดประจกัษ์ชดัโดยยิง่ดว้ยปัญญาอยา่งนี้ ผูน้ี้เราเรยีกวา่ธมัมานุสาร ี
กา้วลงสูอ่รยิมรรค หยัง่ลงสูภ่มูขิองสตับรุุษผา่นภมูขิองปุถุชนไดแ้ลว้(ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๓๐๒/๓๒๐,๑๗/๓๐๓/๓๒๑,๑๗/๓๑๑/๓๒๗) 

ภมูิแห่งการไม่วิวาท : อมตนิพพาน หมายถงึความดบัสนิทแหง่กเิลสและกองทุกขไ์ดส้ิน้เชงิ  
ดงัคาํในมหาวยิหูสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ผลแหง่วาทะนี้(ยดึถอืทฏิฐ)ิ น้อย
นกั ไมพ่อเพือ่ความสงบเรากล่าวผลแหง่การววิาทเป็น ๒ อยา่ง  (นินทาหรอื
สรรเสรญิอยา่ง ๑ แพห้รอืชนะ อยา่ง ๑)  บุคคลเหน็โทษแมน้ี้แลว้ มองเหน็ภมูิ
(เหตุ)แห่งการไมว่วิาทวา่ เกษมไมพ่งึววิาทกนั (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๐๓/๗๑๗) 

ภมูิแห่งเปรต : เปตคต,ิ สถานทีไ่ปเกดิเป็นเปรต, เป็นคต ิ๑ ในบรรดาคต ิ ๖, ภพทีส่ตัวไ์ปเกดิ 
หลงัจากทาํกรรม เพราะความโลภเป็นตน้ แลว้ไปเกดิในภมูแิหง่เปรตเพราะวา่
สตัวท์ัง้หลายยงัไมเ่ป็นพระอรยิบุคคลทีจ่ะพยากรณ์ตนเองไดว้า่มภีมูแิหง่เปรต
สิน้แลว้ เนื่องจากยงัไมรู่ต้ามความเป็นจรงิวา่ จกัข ุ(ตา)เป็นตน้ ไมเ่ทีย่ง มคีวาม
แปรผนัมภีาวะโดยอาการอื่น,ในจกัขสุตูรและรปูสตูรกก็ล่าวไวโ้ดยนยัเดยีวกนันี้
,ในจกักวตัตริาชสตูรกล่าวไวว้า่คนทีย่งัไมป่ระกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไม่
หวัน่ไหวในพระพทุธเจา้ ในธรรม และในพระสงฆ ์และมศีลีทีพ่ระอรยิเจา้พอใจ ก็
ไมท่รงพน้จากนรก ไมท่รงพน้จากกําเนิดสตัวด์ริจัฉาน ไมท่รงพน้จากภมูแิหง่
เปรตและไมท่รงพน้จากอบายทุคตแิละวนิิบาตไปได,้ในจุนทสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ เพราะเหตุทีป่ระกอบดว้ยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการมกีารฆา่สตัว์
เป็นตน้นี้  จงึปรากฏมทีัง้นรก กาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน  ภูมแิหง่เปรต หรอืทุคตอิยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงแมอ้ื่น,ในชาณุสโสณิสตูร กล่าวถงึสตัวท์ีไ่ปเกดิในภมูแิหง่เปรตไวว้า่ 
บางคนเป็นผูฆ้า่สตัวฯ์ลฯเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ    หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในภมูแิหง่
เปรต เลีย้งอตัภาพอยูใ่นภมูแิหง่เปรต    ดาํรงอยูใ่นภมูแิหง่เปรตดว้ยอาหารของ
เหล่าสตัวผ์ูเ้กดิในภมูแิหง่เปรต หรอืเลีย้งอตัภาพอยูใ่นภมูแิหง่เปรตนัน้ดาํรงอยู่



 

๓๘๑๘ 
 

 

ในภมูแิหง่เปรตนัน้ดว้ยปัตตทิานมยักุศลจากมนุษยโลกน้ีทีม่ติร  อาํมาตย ์ หรอื
ญาตสิาโลหติของตนอุทศิให ้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๐๒/๓๒๐,๑๗/๓๐๓/๓๒๑,๑๗/
๓๑๑/๓๒๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๙๗/๔๘๘,๑๙/๑๐๐๓/๕๐๕,๑๙/๑๐๐๖/๕๐๙,๑๙/
๑๐๑๓/๕๑๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๒/๒๑๕,๒๔/๑๗๖-๑๗๗/๓๒๒,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๕๐๓/๕๓๕,๓๗/๖๕๒/๗๐๗)  

ภมูิอสตับรุษุ : ความเป็นคนอกตญัญ ูและความเป็นคนอกตเวท ีดงัคาํในทุกนิบาตอธบิายถงึภมูิ
อสตับุรุษไวว้า่  อสตับุรุษเป็นคนอกตญัญ ู  เป็นคนอกตเวทคีวามเป็นคน
อกตญัญ ู ความเป็นคนอกตเวท ี อสตับรุุษทัง้หลายสรรเสรญิ  ความเป็นคน
อกตญัญ ู และความเป็นคนอกตเวท ี ทัง้หมดนี้เป็นภูมอิสตับุรุษ (องฺ.ทุก.(ไทย) 
๒๐/๓๓/๗๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่  คาํวา่ อกตญัญ ู  หมายถงึผูไ้มรู่อุ้ปการะทีบุ่คคลอื่น
กระทาํแก่ตน คาํวา่ อกตเวท ีหมายถงึผูไ้ม่รูจ้กัทาํอุปการะทีบุ่คคลอื่นกระทาํแก่
ตนใหป้รากฏ  (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี ๒/๓๓/๓๑) 

ภรูิ : แผน่ดนิ,ความฉลาด, ปัญญา,มาก ในโสฬสปัญญานิทเทส อธบิายวา่ แผน่ดนิ
ทา่นกล่าววา่ภรูบิุคคลประกอบดว้ยปัญญาทีก่วา้งขวางไพบลูยเ์สมอดว้ยแผน่ดนิ
นัน้ เพราะเหตุนัน้ ปัญญานัน้จงึชือ่วา่ปัญญาดุจแผ่นดนิ   อกีประการหนึ่ง คาํวา่  
ภรู ิ   น้ีเป็นชื่อของปัญญา  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖/๕๕๓), ดงัคาํแปลของภรูปัิญญา
สตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาดุจแผน่ดนิ,ในโปฐลิเถร
วตัถุ มพีระดาํรสัวา่ ปัญญาเกดิเพราะการประกอบ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๖๓/
๕๘๐,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๘๒/๑๒๐) ในอรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปัญญา  แปล
จากคาํวา่ “ภรู”ิ  ซึง่เป็นชือ่อกีชือ่หน่ึงของปัญญา คาํวา่ การประกอบ  หมายถงึ
มนสกิารโดยแยบคายในอารมณ์ธรรม  ๓๘  ประการ   (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๗/๖๖,  
อภธิา.ฏกีา  (บาล)ี ๑๕๒- ๑๕๔/๑๒๑)  

ภรูิทตัตจริยา : วา่ดว้ยจรยิาของภรูทิตัตนาคราช  พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยัทีเ่ป็น
ภรูทิตัตนาคราช ไปรกัษาอุโบสถศลี อยู่ทีฝั่ง่แมน้ํ่ายมนุา ถูกหมองจูบัตวัไปเทีย่ว
เล่นกลหากนิ กม็ไิดท้าํความโกรธมุง่รกัษาศลีอยา่งเดยีว (ข.ุจรยิา.(ไทย)  ๓๓/
๑๑/๗๔๗) 

ภรูิทตัตชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้ภรูทิตั  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นพญานาคชือ่ภรูทิตั ไดต้ัง้ความปรารถนาอยากไปเกดิในเท
วโลก  จงึไปรกัษาอุโบสถศลีอยูท่ีจ่อมปลวงแหง่หนึ่งในถิน่มนุษย ์  แต่ถูก
พราหมณ์หมองผููรู้ม้นตอ์าลมัพายนะจบัตวัไปเทีย่วแสดงละครหาเงนิตาม
สถานทีต่่างๆ ต่อมานาคพีน้่องชาย ๆ ๓ ตนไดม้าชว่ยเหลอืพญานาคภรูทิตัให้



 

๓๘๑๙ 
 

 

รอดพน้จากพราหมณ์หมองไูปได ้ นาคพีช่ายมคีวามแคน้เคอืงจงึคดิจะทาํลาย
ชวีติพราหมณ์หมองนูัน้ แต่ถูกนาคน้องชายซึง่กลวัตกนรกหา้มปรามไว ้ เพราะ
พราหมณ์หมองผููน้ี้เป็นผูรู้พ้ระเวทและเป็นผูส้าธยายมนค ์ ใคร ๆ ไมค่วรทาํลาย 
พญานาคภรูทิตัไดช้ีแ้จงใหน้าคน้องชายทราบวา่  ความเขา้ใจเชน่นัน้เป็นความ
เขา้ใจผดิ การปฏบิตัติามลทัธขิองพราหมณ์เชน่นี้เป็นการกระทาํทีไ่มถ่กูตอ้ง 
พญานาคภรูทิตัไดมุ้ง่มัน่รกัษาอุโบสถศลีจนตลอดชวีติแลว้จงึไปเกดิในเทวโลก
ตามความปรารถนาพรอ้มดว้ยบรวิารอกีเป็นจาํนวนมาก (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๗๘๔/๓๐๕) 

ภรูิทตัตะ, พญานาค : ชื่อพญานาค ซึง่เป็นอดตีชาตขิองโพธสิตัว,์ ในภรูทิตัตจรยิา กล่าวไวว้า่ ภู
รทิตันาคราช คราวหนึ่ง สมาทานศลีวตัร  เพือ่ตอ้งการจะไปยงัสวรรคน์ัน้ชาํระ
รา่งกายบรโิภคอาหารพอเป็นเครือ่งเลีย้งชพีแลว้ นอนบนยอดจอมปลวก
อธษิฐานองค ์ ๔ ประการวา่ ผูใ้ดพงึทาํกจิดว้ยผวิกด็ ี หนงักด็ ี เนื้อกด็ ี เอน็กด็ ี
กระดกูกด็ ี ผูน้ัน้จงนําอวยัวะทีเ่ราใหน้ี้ไปเถดิ พราหมณ์อาลมัพานะผูท้ีค่น
อกตญัญบูอกแลว้ ไดจ้บัเราใสไ่วใ้นตะกรา้  ใหเ้ลน่ในทีน่ัน้ๆแมเ้มือ่พราหมณ์
อาลมัพานะใสเ่ราไวใ้นตะกรา้บา้ง บบีเราดว้ยฝ่ามอืบา้ง เรากไ็มโ่กรธพราหมณ์
อาลมัพานะนัน้ เพราะเรากลวัศลีขาด (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๓๗/๓๑๓,ข.ุจรยิา.
(ไทย) ๓๓/๑๑/๗๔๗,๓๓/๑๒๒/๗๗๖) 

ภรูิปัญญชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยผูม้ปัีญญากวา้งขวาง  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ มโหสธ
บณัฑติ แสดงเหตุทีต่นหนีไปหลบซ่อนอยูใ่นหมู่บา้นในชนบทเมื่อถูกผูอ้ื่นใส่
ความใหพ้ระราชาสัง่จบัตนลงโทษ ในฐานกบฏใหพ้ระเจา้วเิทหะแหง่กรุงมถิลิา 
พรอ้มดว้ยอาํมาตยท์ัง้ ๔ ไดฟั้ง เป็นการแสดงใหเ้หน็วา่ถงึจะไปอยูท่ีก่นัดารกไ็ด้
ประโยชน์ เพราะไดเ้รยีนรูว้ชิาอนัเป็นอาชพีของชาวเมอืง ทัง้ตนเองไมไ่ดเ้สยี
ประโยชน์อะไร และไมไ่ดท้าํกรรมชัว่แต่อยา่งไรจงึแสดงวา่ ปัญญาประเสรฐิกวา่
ทรพัย ์  เพราะเมือ่มปัีญญาแลว้อยูท่ีไ่หนกห็าทรพัยไ์ด ้  แต่ถา้มทีรพัยแ์ต่อปั
ปัญญาไมแ่น่วา่เมือ่มทีรพยม์ากจกัอาจรกัษาไวไ้ด ้ (ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๔๕/
๓๔๖) 

ภรูิปัญญา, พระเจ้าจกัรพรรดิ : 1.ชือ่พระเจา้พรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองปัจจุปัฏ
ฐานสญัญกเถระ ทีก่ล่าวไวว้า่ ตนเอง สรา้งพทุธสถูป   พระนามวา่อตัถทสัส ี
บาํรุงพระสถปูชัน้เลศิของพระมนีุอยู ่ ๕ ปี ตามคาํแนะนําของพระสาครผูเ้ป็น
สาวกของพระพทุธเจา้ เพราะทาํบุญในครัง้นัน้ ตายแลว้ไปเกดิในสวรรค ์ในกปัที ่
๑๐๗  นบัจากกปัน้ีไป  ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๔  ชาต ิพระนามวา่ภรูปัิญญา
สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๐/๒๗๓) 



 

๓๘๒๐ 
 

 

 2.ปัญญาดุจแผน่ดนิ เป็นนามธรรม ดงัคาํวา่ ภรูปัิญญาสตูร พระสตูรวา่ดว้ย
ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาดุจแผน่ดนิ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๖๓/๕๖๐) 

ภรูิปัญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาดุจแผ่นดนิ พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรม  ๔  มสีปัปุรสิสงัเสวะเป็นตน้  ทีบุ่คคลเจรญิ  
กระทาํใหม้ากแลว้เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาดุจแผน่ดนิ (ส.ํม.(ไทย)
๑๙/๑๐๖๓/๕๘๐) 

ภษูา  :   เครือ่งนุ�งห�ม,ผ�าทรงดงัคาํในมหาวภิงัคก์ล่าวไวว้า่พระนางมลัลกิาเทวไีด้
ทอดพระเนตรเหน็ทา่นพระอานนทม์าแต่ไกลครัน้ทอดพระเนตรเหน็แลว้จงึรบี
ลุกขึน้ พระภษูาทรงเกลีย้งสเีหลอืงจงึเลื่อนหลุด,ในมหาวรรคกล่าวไวว้า่ พระ
เจา้พมิพสิารจอมทพัมคธรฐั    ทรงประชวรเป็นรดิสดีวงทวาร พระภูษาเป้ือน
พระโลหติ  (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๙๖/๕๘๗,ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๓๑/๑๘๕) 

ภษูามาลา, นาง :ช�างแต�งผมดงัคาํในมหาวรรคกล่าวไวว้า่ นางภษูามาลาหรอืเดก็สาวคอย
ดแูลพระองคอ์ยูห่รอื (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๒๒/๓๕๕) สมยัพทุธกาลคาํวา่ภษูามา
ลาย ใช�เมือ่กล�าวถงึพระอุบาล ี

ภสูาคาร : เรอืนเกบ็ผา้ หมายถงึโกดงัผา้ เมอืงอาตุมา ดงัคาํในเภสชัชขนัธกะ กล่าวไวว้า่ 
พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปโดยลาํดบั จนถงึเมอืงอาตุมา  ประทบัอยู่ ณ ภสูา
คาร    คนืนัน้ พระหลวงตารปูนัน้สัง่คนใหจ้ดัเตรยีมขา้วตม้เป็นอนัมากแลว้น้อม
เขา้ไปถวายพระผูม้พีระภาค (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๐๓/๑๓๗) 

เภทนกะ : อาบตัทิีต่อ้งทาํลายสิง่ทีใ่หต้อ้งอาบตัก่ิอน หมายถงึอาบตัปิาจติตยีท์ีช่ ือ่วา่เภทน
กะ ดงัสจูฆิรสกิขาบทวา่ ก ็ภกิษุใดทาํกลอ่งเขม็ดว้ยกระดกู ดว้ยงา หรอืดว้ยเขา 
ตอ้งอาบตัปิาจติตยีท์ีช่ ือ่วา่เภทนกะ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๑๖/๖๐๖)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เภทนกะ เป็นชือ่เฉพาะอาบตัปิาจติตยีส์กิขาบทน้ี 
แปลวา่ มกีารทาํลาย คอืตอ้งทาํลายวตัถุก่อนจงึแสดงอาบตัติก  (ว.ิอ.  ๒/๕๑๘/
๔๓๘)  

เภริวาทกชาดก : ชาดกวา่ดว้ยการตกีลองเกนิประมาณทาํใหเ้สยีทรพัย ์  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ คนตกีลองโพธสิตัวส์อนบุตรไมใ่หต้กีลองมากเกนิไป ในขณะทีก่าํลงัเดนิทาง
อยูใ่นกลางดง แต่บุตรไมเ่ชือ่ตกีลองมากเกนิไป จงึถูกโจรปลน้ทรพัยท์ีไ่ดม้า
เพราะการรบัจา้งตกีลองจนหมดสิน้  การทาํอะไรเกนิประมาณมกัพบพานความ
วบิตั ิ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๙/๒๕) 

เภสกฬามฤคทายวนั,ป่า : ชือ่ป่าแหง่หนึ่ง เขตเมอืงสงุสมุารคริะ แควน้ภคัคะ อยูไ่มไ่กลจากใกล้
โกกนทปราสาท,คาํวา่ เภสกฬาวนั เป็นชือ่แหง่ป่าทีอ่าศยัเมอืงสงุสมุารคริะ,แต่
เดมิ ป่าแหง่นี้ มชีือ่วา่เภสกฬา แต่ป่านัน้ไดเ้กดิในทีเ่ป็นทีใ่หอ้ภยัแก่เนื้อและนก
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ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่มคิทายวนั,  ณ ป่าแหง่นี้ โพธริาชกุมารเขา้เฝ้า
พระพทุธเจา้และสนทนาธรรมและต่อมาไดนิ้มนตพ์ระพทุธเจา้เสดจ็ไปยงัโกกนท
ปราสาท ,ป่าแห่งนี้ พระพุทธเจา้จาํพรรษาที ่๘  (ว.ิมหา.(ไทย)๒/๓๕๐/๔๗๙,๒/
๖๓๑/๗๐๘,๒/๖๓๒/๗๐๘,๒/๖๓๒/๗๐๙,๒/๖๓๒/๗๑๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๖/
๔๒๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๕/๙๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๖/๔๓๖,องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๖๑/๑๑๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๐/๒๗๘,๒๓/๔๘/๓๒๓) 

เภสกฬาวนั,ป่า : ป่าทีใ่หอ้ภยัแก่หมูเ่นื้อ หมายถงึเขตอภยัทาน เขตกรุงสงุสมุารคริะ ในแควน้
ภคัคะ,ในมารตชัชนียสตูร กล่าวไวว้า่ภกิษุไดคุ้กคามมารในเภสกฬาวนั,มนีกลุ
ปิตาคหบดเีขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ณเภสกฬาวนั,ในเถรคาถา พระมหาโมคคลัลาน
เถระไดคุ้กคามมารทีป่่าเภสกฬาวนั (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๖๘/๔๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๑๘๑/๑๘๖,๑๒/๕๐๖/๕๔๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๔/๓๙๒,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑/
๑,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๑/๑๕๙,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๘/๓๐๙) ;  ด ู เภสกฬา
มฤคทายวนั  

เภริ,เภรี : กลองดงัคาํวา่พระเวสสนัดรบรมกษตัรยิแ์ละพระนางมทัรกีลบัมาดาํรงในสริริาชสมบตัิ
ตามเดมิแลว้  ทรงระลกึถงึความลาํบากของตนในกาลก่อน  จงึรบัสัง่ใหนํ้ากลอง
นนัทเิภรไีปตปีระกาศทีคุ่ม้ครองเขาวงกตอนัน่ารืน่รมย ์ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๒๔๐๗/๕๕๕) 

เภสชั : ยา, ยารกัษาโรค, ยาแก�โรค เป�นอย�างหน่ึงในป�จจยั ๔, เภสชั ๕ ทีเ่ป
�นสตัตาหกาลกิ รบัไว�ฉนัได�ตลอด ๗ วนัคอื (๑) สปัป� เนยใส  (๒) 
นวนีตะ เนยข�น (๓) เตละ น้ํามนั  (๔)  มธุ น้ําผึง้  (๕) ผาณิต น้ํา อ�อย;  ส
�วนยาแก�โรคทีท่าํจากรากไม�เปลอืกไม� ใบไม เป�นต�นจดัเป�
นยาวชวีกิ คอืรบัประเคนไว�แล�วเกบ็ไว�ฉนัได�ตลอดชวีติ ดงัคาํใน
เภสชัชสกิขาบท กล่าวไวว้า่ พวกชาวบา้นพากนัพอใจเลื่อมใสนําเภสชั ๕ คอื 
เนยใส    เนยขน้    น้ํามนั    น้ําผึง้ น้ําออ้ยมาถวาย ตามปกต ิทา่นพระปิลิ
นทวจัฉะกไ็ดเ้ภสชั ๕ อยูเ่สมอ ทา่นจงึแบ่งเภสชัใหบ้รษิทัของทา่น (ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๖๒๑/๑๔๒) 

  คาํน้ีมกีล่าวไวห้ลายแหง่ เชน่ ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๗๗/๑๔๗,ว.ิม.(ไทย) ๕/
๒๖๐/๔๔,๕/๒๖๑/๔๔,๕/๒๗๑/๖๗,๕/๒๗๑/๖๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๐/
๔๔๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/๘๑) ; ด ู เวชกรรม  

เภสชัชขนัธกะ: หมวดวา่ดว้ยเภสชั  เป็นชือ่ขนัธกะที ่ ๖  แห�งคมัภรี�มหาวรรค วนิยัป�ฎก 
ว�าด�วยเรือ่งเภสชัคอื  ยาบาํบดัโรค ตลอดจนเรือ่งยาค ูอุทสิสมงัสะ กปัป�
ยอกปัป�ยะ และกาลกิ ๔ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๖๐/๔๓) 
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โภคทรพัย  ์: ทรพัยส์ิง่ของทีใ่ชอุ้ปโภคบรโิภคดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีบ่ดิาของสุทนิน์กล่าวแกล่กูสุ
ทนิน์วา่ ลุกขึน้เถดิ ลกูสทุนิ จงกนิ จงดื่ม จงรืน่เรงิ จงพอใจกนิดืม่ รืน่เรงิ ใชส้อย
โภคทรพัยท์าํบุญเถดิ ถงึอยา่งไร พอ่แมก่จ็ะไมอ่นุญาตใหล้กูบวชแน่ หรอืใน
มหาวรรค กล่าวไวว้า่ บคุคลผูม้ศีลี มศีลีสมบตัใินโลกนี้ ยอ่มไดโ้ภคทรพัยใ์หญ่
หลวงซึง่มคีวามไม่ประมาทเป็นเหตุ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๘/๑๙,ว.ิม.(ไทย) ๕/
๒๘๕/๙๙),ในมหานิทเทสอธบิายไวว้า่ โภคทรพัยพ์นิาศเพราะเหตุ ๘  ประการ 
คอื ถูกพระราชารบิ ถูกโจรปลน้ ถูกไฟไหม ้ ถูกน้ําทว่มพดัพาไป ถูกทายาทผูไ้ม่
เป็นทีร่กัลกัขโมยไป โภคทรพัยท์ีฝั่งไวแ้ลว้หาไมพ่บ  กจิการลม้เหลวเพราะ
จดัการไมด่ ี  มคีนลา้งผลาญตระกลู  ลา้งผลาญ  รุกราน ทาํลายโภคทรพัย์
เหล่านัน้ใหพ้นิาศเกดิขึน้ในตระกลู (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒/๕),ในอภธิรรมปิฎก อาเส
วนปัจจยตากถา กล่าวไวว้า่ วบิากแหง่อทนินาทานอยา่งเบาทีส่ดุ    ยอ่มอาํนวย
ผลใหเ้ป็นผูเ้สือ่มโภคทรพัยแ์ก่ผูเ้กดิเป็นมนุษย ์ (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๙๐๓/๙๓๒) 

  คาํน้ี มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๙/๙๓,๑๐/
๑๕๐/๙๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๑/๒๑๐,๑๑/๒๖๕/๒๑๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๔/
๑๘๕,๑๓/๓๐๗/๓๗๐,ส.ํม.(ไทย) ๑๕/๗๙/๘๔,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๔/๒๕๔,๑๘/
๓๖๔/๔๒๑,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๖๐/๘๙,๑๙/๙๐๖/๔๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/
๑๐๓,๒๑/๑๐๔,๒๑/๑๒๒/๑๘๖,๒๑/๑๙๒/๒๘๐,๒๑/๒๕๘/๓๗๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๒๒๗/๓๖๘,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๑๒๓๘/๑๕๖,๒๖/๑๒๖๙/๑๖๑,๒๖/๖๑๔/
๒๖๗,๒๖/๘๐๑/๒๙๙, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๔๑/๑๕๐,๒๙/๔๖/๑๖๓,๒๙/๕๕/๑๘๘,๒๙/
๑๘๕/๕๒๔,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๐๔/๑๗๒,๓๖/๑๐๕/๑๗๒,๓๖/๑๐๖/๑๗๒) 

โภคธรรม : ธรรมทีเ่ป็นโภคะ หมายถงึสลีขนัธ ์ สมาธขินัธ ์ ปัญญาขนัธ ์  วมิตุตขินัธ ์  หรอื
วมิตุตญิาณทสัสนขนัธ ์ดงัคาํในจุนทสตูร เมือ่คราวทีส่ารบุีตรนิพพานไว ้พระผูม้ี
พระภาคไดต้รสัถามวา่ อานนท ์ สารบุีตรพาเอาสลีขนัธ ์ สมาธขินัธ ์ ปัญญาขนัธ ์
วมิตุตขินัธ ์ หรอืวมิตุตญิาณทสัสนขนัธป์รนิิพพานไปดว้ยหรอื ทา่นพระอานนท์
ทลูตอบวา่ มใิชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้  ทา่นสารบีตุรไมไ่ดพ้าเอาสลีขนัธ ์ฯลฯ 
วมิตุตญิาณทสัสนขนัธป์รนิิพพานไปดว้ย แต่ทา่นสารบีุตรไดเ้ป็นผูใ้หโ้อวาท ... 
เอาใจใสใ่นการแสดงธรรมอนุเคราะหเ์พือ่นพรหมจาร ี ขา้พระองคท์ัง้หลายระลกึ
ถงึโอชะแห่งธรรม โภคธรรมและการอนุเคราะหด์ว้ยธรรมนัน้ของทา่น (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๓๗๙/๒๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สลีขนัธ ์  สมาธขินัธ ์  ปัญญาขนัธ ์  หมายถงึ  ศลี  
สมาธ ิ  ปัญญาทีเ่ป็นขนัธร์ะดบัโลกยิะและโลกุตตระ   สว่นวมิตุตขินัธ ์  หมายถงึ
วมิตุตทิีเ่ป็นขนัธร์ะดบัโลกุตตระอยา่งเดยีวและวมิตุตญิาณทสัสนขนัธ ์ หมาย
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ถงึปัจจเวกขณญาณทีเ่ป็นขนัธร์ะดบัโลกยิะอยา่งเดยีว  (ส.ํม.อ.  (บาล)ี ๓/๓๗๙/
๒๙๘) 

โภคนคร : ชือ่นครแหง่หนึ่ง อยูไ่มห่่างจากกรุงปาวา  มปีรากฏในเสน้ทางก่อนเสดจ็
ปรนิิพพานของพระพทุธเจา้  ดงัคาํในมหาปรนิพพานสตูร กล่าววา่ พระผูม้พีระ
ภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่เสดจ็ถงึโภคนคร ประทบัอยูท่ีอ่านนัทเจดยีใ์น
โภคนคร,ในมหาปเทสสตูร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ อานนัทเจดยี ์  โภค
นครตรสัมหาปเทส ๔    (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๗/๑๓๔,๑๐/๑๘๘/๑๓๗,๑๐/๑๘๙/
๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๐/๒๕๓,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๒๐/๗๔๑) 

โภคพยสนะ : ความวบิตัแิห่งโภคะ,ความพนิาศแหง่โภคทรพัย,์ เป็นขอ้ที ่๒ พยสนะ ๕  (คอื 
(๑) ญาตพิยสนะ (ความวบิตัแิห่งญาต)ิ (๒) โภคพยสนะ (ความวบิตัแิหง่โภคะ)  
(๓) โรคพยสนะ (ความวบิตัเิพราะโรค)  (๔) สลีพยสนะ(ความวบิตัแิห่งศลี)  (๕) 
ทฏิฐพิยสนะ(ความวบิตัแิห่งทฏิฐ)ิ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๖/๓๐๓,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๓๐/๒๐๙, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๔๒/๙๕๖) 

โภคมทะ :   ความเมาในโภคสมบตั ิหมายถงึความมวัเมาทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัโภคะ ในวภิงัค์
อธบิายโภคมทะไวว้า่ ความเมา กริยิาทีเ่มา ภาวะทีเ่มา ความถอืตวั กริยิาทีถ่อื
ตวั  ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน ความทะนงตน ความเชดิชตูนเป็นดุจธง 
ความเหอ่เหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูนเป็นดุจธงเพราะอาศยัโภคะ น้ีเรยีกวา่
โภคมทะ  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๘) 

โภควดีนคร : ชือ่เมอืงของเหล่านาค  ซึง่โภควดนีคร เป็นชือ่ ๑ ในบรรดา ๓ คอื โภควดนีคร
บา้ง วาสนานครบา้ง  หริญัวดนีครบา้ง ดงัคาํในวธิุรชาดกทีปุ่ณณกยกัษ์กล่าวแก่
ทา้วสกักะวา่ ภพนาคนัน้เขาเรยีกวา่ โภควดนีคร และไดบ้รรยายถงึสภาพเมอืง
โภควดนีครไวว้า่  เป็นเมอืงนิรมติลว้นแต่ทองคาํ สาํเรจ็แก่พญานาคผูส้มบรูณ์
ดว้ยโภคทรพัยท์ุกอย่างป้อมและเชงิเทนิสรา้งมรีปูทรงเหมอืนคออฐู  ทาํดว้ยแกว้
แดงและแกว้ลาย ในนาคพภิพนัน้ มปีราสาททาํดว้ยศลิา มงุดว้ยกระเบือ้งทองคาํ 
มไีมม้ะมว่ง ไมห้มากเม่า  ไมห้วา้ ไมต้นีเป็ด ไมจ้กิ ไมเ้กด ไมป้ระยงค ์ ไมร้าช
พฤกษ์  ไมม้ะมว่งหอม ไมช้ะบา และไมย้า่นทราย  ไมจ้าํปา ไมก้ากะทงิ  มะลิ
ซอ้น มะลลิา และไมก้ระเบา ตน้ไมใ้นนาคพภิพเหล่าน้ี  มกีิง่โน้มเขา้หากนั    ยงั
มณเฑยีรของนาคราชใหง้ามยิง่นกั ในนาคพภิพนัน้    มตีน้อนิทผลมัสาํเรจ็แลว้
ดว้ยแกว้อนิทนิล ผลดิอกลว้นแต่ทองเป็นนิตยจ์าํนวนมากซึง่เป็นทีอ่ยูข่องทา้ว
วรุณนาคราชผูม้ฤีทธิม์ากผูผ้ดุเกดิ(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๐/๓๙๖) 

โภคสมบตัิ : ความถงึพรอ้มดว้ยโภคะ หมายถงึสมบตัมิาก รํ่ารวย ดงัคาํในโกสมัพกิขนัธกะ
กล่าวไวว้า่ ในกรุงพาราณส ี  ไดม้พีระเจา้กาสพีระนามวา่พรหมทตั   ทรงเป็น



 

๓๘๒๔ 
 

 

กษตัรยิผ์ูม้ ัง่คัง่ มทีรพัยม์าก  มโีภคสมบตัมิาก มกีาํลงัพลมาก  มพีาหนะมาก มี
อาณาจกัรกวา้งใหญ่    มภีณัฑาคารหอ้งเกบ็ของมคีา่และคลงัพชืพนัธุ์
ธญัญาหารอุดมสมบรูณ์(ว.ิม.(ไทย)  ๕/๔๕๘/๓๔๓) 

  คาํน้ีมปีรากฏในหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๙๒/๖๔,๙/๓๐๖/๑๑๖,๙/๓๐๘/
๑๑๗,๙/๓๒๑/๑๒๔,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๘,๑๒/
๑๗๘/๑๗๙,๑๒/๒๙๑/๓๒๓,๑๒/๔๑๐/๔๔๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/๑๑,๑๓/๔๑๘/
๕๒๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓/๑๙,๑๔/๑๐๒/๑๒๑,๑๔/๒๑๘/๒๕๒,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๘๐/๓๑๓,๑๘/๒๘๑/๓๑๓,๑๘/๒๘๐/๓๑๔,๑๘/๒๘๑/๓๑๔,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๑๗๒/๓๑,๒๖/๘๕๕/๙๙,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๘๕/๒๕๔,๒๙/๘๗/๒๖๘,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๒๑/๑๙๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๕๒/๔๔๗,๓๓/๔๗๒/๕๑๖,๓๓/๗/๕๒๐,๓๓/
๔๘/๕๒๕) 

โภคสงัหรเปตวตัถ ุ: เรือ่งเปรตรวบรวมโภคะ เป็นเรือ่งแสดงผลแหง่กรรมชัว่ของหญงิชาวกรุง
ราชคฤห ์๔ คน ผูท้าํการคา้ขายเนย น้ําผึง้ งา ธญัญาหาร เป็นตน้ ดว้ยการโกง
ตาชัง่ ตายแลว้ไปเกดิเป็นเปรตไมไ่ดใ้ชโ้ภคทรพัยเ์หลา่นัน้ จงึรอ้งไหร้าํพงึราํพนั
อยา่งน่ากลวั (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๘๐๑/๒๙๙) 

โภคสมัปทา : ความถงึพรอ้มแห่งโภคะ,ความถงึพรอ้มแหง่โภคสมบตั,ิ ขอ้ที ่ ๒ ในสมัปทา ๕ 
คอื (๑)ญาตสิมัปทา(ความถงึพรอ้มแห่งญาต)ิ (๒) โภคสมัปทา(ความถงึพรอ้ม
แหง่โภคสมบตั)ิ (๓) อาโรคยสมัปทา(ความถงึพรอ้มแหง่ความไมม่โีรค) (๔) สลี
สมัปทา(ความถงึพรอ้มแห่งศลี) (๕) ทฏิฐสิมัปทา(ความถงึพรอ้มแหง่ทฏิฐ)ิ  
(ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๕/๔๖๔, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๖/๓๐๔) 

โภคสขุ : สุขเกดิจากการใชจ้่ายทรพัย,์เป็นขอ้ที ่๒ ในสุข ๔ คอื (๑) อตัถสิุข (สุขเกดิจาก
ความมทีรพัย)์  (๒) โภคสุข (สุขเกดิจากการใชจ้่ายทรพัย)์  (๓) อานณัยสุข (สุข
เกดิจากความไมเ่ป็นหนี้)(๔)อนวชัชสขุ(สขุเกดิจากความประพฤตทิีไ่มม่โีทษ),ใน
อานัณยสตูร กล่าวถงึโภคสุขไวว้่ากุลบุตรใชส้อยโภคทรพัยแ์ละทําบุญดว้ยโภค
ทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความหมัน่เพยีร  เกบ็รวบรวมดว้ยน้ําพกัน้ําแรง  อาบเหงือ่
ต่างน้ํา ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมได้รบัสุขโสมนัสว่า เราใช้สอยโภค
ทรพัยแ์ละทาํบุญดว้ยโภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีรเกบ็รวบรวม
ดว้ยน้ําพกัน้ําแรงอาบเหงือ่ต่างน้ํา ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม น้ีเรยีกว่า
โภคสุข (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕) 

โภคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยโภคทรพัย ์  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษแหง่โภคทรพัย ์๕ 
คอื (๑) เป็นสิง่ทัว่ไปแก่ไฟ (๒) เป็นสิง่ทัว่ไปแก่น้ํา (๓) เป็นสิง่ทัว่ไปแก่
พระราชา (๔) เป็นสิง่ทัว่ไปแก่โจร (๕) เป็นสิง่ทัว่ไปแก่ทายาทผูไ้มเ่ป็นทีร่กั แลว้



 

๓๘๒๕ 
 

 

ตรสัวา่ อานสิงสแ์หง่โภคทรพัย ์ ๕ คอื (๑) บุคคลอาศยัโภคทรพัยบ์าํรุงตน 
บรหิารใหเ้ป็นสขุโดยชอบ (๒) บุคคลอาศยัโภคทรพัยบ์าํรุงบดิามารดา บรหิาร
ใหเ้ป็นสขุโดยชอบ (๓) บุคคลอาศยัโภคทรพัยบ์าํรุงบุตร ภรรยา ทาส กรรมกรและ
คนใช ้ บรหิารใหเ้ป็นสขุโดยชอบ (๔) บุคคลอาศยัโภคทรพัยบ์าํรุงมติร อาํมาตย ์
บรหิารใหเ้ป็นสขุโดยชอบ (๕) บุคคลอาศยัโภคทรพัยบ์าํเพญ็ทกัษณิาในสมณ
พราหมณ์ซึง่มผีลมาก เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ี มสีุขเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/๒๒๗/๓๖๘) 

โภคะ สมบตั ิเชน่ ถงึพรอ้มดว้ยโภคะ ดงัคาํในมหาวภิงัค ์กล่าวโภคะไวว้า่ มารดาบอก
พระสทุนิผูฉ้นัเสรจ็วา่  ลกูสทุนิ ตระกลูเรานี้มัง่คัง่มทีรพัยม์าก มโีภคะมาก มเีงนิ
มทีองมาก มเีครือ่งประดบัมาก มทีรพัยแ์ละขา้วเปลอืกมาก ทา่นควรกลบัมาเป็น
คฤหสัถจ์ะไดใ้ชส้อยทรพัยส์มบตัแิละทาํบญุ,ในโสณทณัฑสตูร กล่าวไวว้า่ ทา่น
โสณทณัฑะเป็นคนมัง่คัง่มทีรพัยม์าก มโีภคะมาก ฯลฯเป็นผูค้งแก่เรยีนทรงจาํ
มนตร,์ในจกักวตัตสิตูร กล่าววา่  ในเรือ่งโภคะของภกิษุ   มคีาํอธบิายอยา่งไร   
คอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้  มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑  ...  ทศิที ่ ๒  ... ทศิที ่ 
๓  ...  ทศิที ่๔ ...  ทศิเบือ้งบนทศิเบือ้งล่างทศิเฉียงแผไ่ปตลอดโลกทัว่ทุกหมู่
เหล่าในทีทุ่กสถานดว้ยเมตตาจติ มกีรุณาจติ... มทุติาจติ...  มอุีเบกขาจติแผไ่ป
... ภกิษุทัง้หลาย น้ีแลเป็นคาํอธบิายในเรือ่งโภคะของภกิษุ,ในสงิคาสกสตูร 
กล่าวถงึโภคะ,โภคทรพัยว์า่ควรจดัสรร,สรรแบ่งทรพัยซ์ึง่หามาไดด้ว้ยความ
ขยนัหมัน่เพยีรออกเป็น ๔ สว่น คอื ๑ สว่น เลีย้งตวั เลีย้งครอบ ครวั ดแูลคนที่
เกีย่วขอ้ง และทาํความด ี ๒ สว่น ใชท้าํหน้าทีก่ารงานประกอบกจิการอาชพี ๑ 
สว่น เกบ็ไวเ้ป็นหลกัประกนัชวีติและกจิการคราวจาํเป็น ดงัคาํวา่ คฤหสัถใ์น
ตระกลู ผูส้ามารถครัน้รวบรวมโภคทรพัยไ์ดอ้ยา่งนี้แลว้ พงึแบ่งโภคทรพัย์
ออกเป็น ๔สว่น คอืสว่นหนึ่งใชส้อย ๒ สว่นใชป้ระกอบการงาน สว่นที ่๔เกบ็ไว้
ดว้ยหมายใจวา่จะใชใ้นยามมอีนัตราย จงึผกูมติรไวไ้ด ้(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๕/๒๓, 
ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๐๓/๑๑๓,๙/๓๐๔/๑๑๔,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๐,๑๑/๑๑๐/
๘๒,๑๑/๒๔๔/๒๐๐,๑๑/๒๔๗/๒๐๒,๑๑/๒๕๓/๒๐๕,๑๑/๒๖๕/๒๑๒) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๒/๒๔๙,๑๓/
๓๙๐/๔๘๓,๑๓/๔๓๗/๕๔๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๔๙,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๑๐๑/
๓๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๑/๕๐,๒๑/๖๑/๑๐๐,๒๑/๘๕/๑๓๐,๒๑/๑๙๗/
๓๐๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๙๑/๔๖๔,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๒/๑,๒๖/๔๔/๘,๒๖/๖๑/๑๑,๒๖/
๖๕/๑๒,ข.ุชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑/๑๙๙) 



 

๓๘๒๖ 
 

 

โภชนทานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการใหโ้ภชนะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทายกผูใ้หโ้ภชนะ ชือ่
วา่ใหฐ้านะ ๕ แก่ปฏคิาหก กล่าวคอื ชือ่วา่ใหอ้าย ุวรรณะ สขุ พละ และปฏภิาณ 
ครัน้ใหอ้าย ุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏภิาณ (หมายถงึตอบปัญหาถูกตอ้ง และ
ตอบปัญหารวดเรว็) แลว้ ยอ่มมสีว่นไดอ้ายเุป็นตน้ อนัเป็นทพิย ์ หรอืเป็นของ
มนุษย ์(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๗/๕๘) 

โภชนทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโภชนทายกเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่
 ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดถ้วายโภชนะแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่เวสสภ ู
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๒๕ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔/๔๗๒) 

โภชนมหาวิกฏั :อาหารทีส่กปรก, ไมส่ะอาด  คอืผดิปกตอิยา่งมาก  ดงัคาํในมหาสหีนาทสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัถงึการบาํเพญ็ตบะแก่พระสารบีุตรวา่ เรานัน้คลานเขา้ไปใน
คอกทีฝ่งูโคออกไปแลว้ ไมม่คีนเลีย้งโคอยู ่กนิมลูโคของลกูโคตวัอ่อนทีย่งัดืม่นม
และกนิปัสสาวะอุจจาระของตนเองนัน่แลตลอดเวลาทีปั่สสาวะ และอุจจาระยงัไม่
สิน้ไป น้ีเป็นพรหมจรรยใ์นโภชนมหาวกิฏัของเรา (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๕๖/๑๖๐) 

โภชนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทายกผูใ้หโ้ภชนะ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
ทายกผูใ้หโ้ภชนะ ชือ่วา่ใหฐ้านะ ๔ คอื อาย ุวรรณะ สขุะ พละ แก่ปฏคิาหก มี
เนื้อหาสาระเหมอืนในสปุปวาสาสตูร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๙/๙๗) 

โภชนะ : อาหาร, ของฉนั, ของกนิ, ในพระวนิยั เฉพาะอยา่งยิง่ในโภชนวรรค ทีก่ล่าวถงึ
บ่อย กค็อืโภชนะทัง้ ๕  ไดแ้ก่ ขา้วสกุ ขนมสด ขนมแหง้ ปลา เน้ือ ดงัคาํใน
ปรวิาร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  อุบาล ีโภชนะนี้ ม ี๕ อยา่ง คอื (๑) ขา้วสกุ (๒) 
ขนมสด (๓) ขนมแหง้ (๔) ปลา (๕) เน้ือ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๔๓๕/๖๑๖) 

  คําว่า โภชนะ มปีรากฏพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๖๙/
๒๐๒,๑๐/๔๓๙/๓๖๙,๑๐/๔๓๙/๓๗๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๖๐/๔๒,๑๑/๖๖/๔๕,๑๑/
๒๘๑/๒๒๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗๔/๒๐๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๐/๔๔๓,ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๘๗/๘๑,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๕๓/๓๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๗/๔๒,๒๑/๕๗/
๙๕,๒๑/๕๙/๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๗/๕๘,ขุ.อติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๗๘,อภ.ิ
ปุ.(ไทย) ๓๖/๙๔/๑๖๘) 

โภชนะมีรสเลิศ : อาหารอยา่งด,ีอาหารประณีต เชน่ อาหารในวงั,เป็นอาหารที่
สมบรูณ์  ดงัคาํในตริฏีวจัฉชาดก ทีอุ่ปราชทลูถามวา่พระราชาวา่ ตริฏีวจัฉดาบส
ผูม้ปีกตถิอืไม ้ ๓ ทอ่นเทีย่วไป จงึบรโิภคโภชนะมรีสเลศิเล่า พระราชาทรง
สรรเสรญิคุณของตริฏีวจัฉดาบสโพธสิตัวว์า่ เมือ่พอ่แพใ้นการรบ   ตกอยูใ่น



 

๓๘๒๗ 
 

 

อนัตรายแต่ผูเ้ดยีว ดาบสนัน้ไดท้าํการอนุเคราะห ์ยืน่มอืชว่ยเหลอื  พอ่ผูต้กยาก
อยูใ่นป่าใหญ่อนัทารุณเพราะการชว่ยเหลอืนัน้  พอ่ผูก้าํลงัเผชญิทุกขอ์ยูก่ข็ ึน้
จากบ่อน้ําได,้ในอุตตรเถราปทาน พระอุตตรเถระกล่าวอดตีชาตขิองตนวา่ 
เพราะบชูาพระพทุธเจา้ทาํใหไ้ดร้บัโภชนะมรีสเลศิ ดงัคาํวา่ ผา้ใหม ่   ผลไมใ้หม่ 
โภชนะมรีสเลศิใหม่ๆ ขา้พเจา้กไ็ดร้บัมาครบถว้น น้ีเป็นผลแห่งการบชูา
พระพทุธเจา้ (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๖/๒๖/๑๒๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๙/๓๔๗) 

โภชนวรรค: หมวดวา่ดว้ยโภชนะ, หมวดทีว่า่ดว้ยเรือ่งอาหาร เป็นวรรคที ่ ๔ แหง่ปาจติตยิ
กณัฑ ์ในมหาวภิงัค ์แหง่พระวนิยัปิฎก ม ี๑๐ สกิขาบท (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๐๓/
๓๖๕) 

โภชนะอนัประณีต : โภชนะอนัประณีต ตามพทุธบญัญตัใินสกิขาบทที ่๙ แห่งโภชนวรรค มคีาํ
วา่  ภกิษุใด ไมอ่าพาธ ขอโภชนะอนัประณีตเหน็ปานนี้ คอื เนยใส เนยขน้ 
น้ํามนั น้ําผึง้ น้ําออ้ย ปลา เน้ือ นมสด นมสม้ เพือ่ประโยชน์แก่ตน แลว้ฉนั เป็น
ปาจติตยี ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๕๗/๔๑๑) หรอืดงัคาํในปณีตโภชนสกิขาบทกล่าว
วา่ พวกภกิษุฉพัพคัคยีอ์อกปากขอโภชนะอนัประณตีมาเพือ่ตนแลว้ฉนั พวก
ชาวบา้นพากนัตําหนิ ประณาม  โพนทะนาวา่ ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบุตร
จงึออกปากขอโภชนะอนัประณีตมาเพือ่ตน (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๕๗/๔๑๐) 

โภชนาหาร : อาหารคอืของกนิ ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ กล่าวไวว้า่ พวกชาวบา้นไดถ้วาย
โภชนาหารแดพ่ระผูม้พีระภาคและทา่นพระอานนท,์ในพรหมชาลสตูรและสภุ
สตูร กล่าวถงึสมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธา
แลว้ยงัพรากพชืคามและภตูคาม,ในอนิทกสตูร กล่าวว่า ทารกในทอ้งกนิอาหาร
เชน่เดยีวกบัมารดา ดงัคาํวา่ มารดาของสตัวผ์ูอ้ยูใ่นครรภน์ัน้บรโิภคขา้วน้ํา
โภชนาหารอยา่งใด สตัวผ์ูอ้ยูใ่นครรภม์ารดานัน้กย็งัอตัภาพใหเ้ป็นไปในครรภ ์
ดว้ยขา้วน้ําโภชนาหารอยา่งนัน้,ในมหาปทุมชาดก กลา่วไวว้า่ผูใ้ดเป็นกษตัรยิย์งั
มไิดท้รงพจิารณาแลว้ทรงลงอาชญาผูน้ัน้ชือ่วา่กลนืโภชนาหารพรอ้มทัง้หนาม 
เหมอืนคนตาบอดแต่กาํเนิด    กลนืกนิอาหารทีม่แีมลงวนั,ในจฬูนารทกสัสป
ชาดกกล่าวไวว้า่บุคคลเขา้ไปยงัสกุลอื่นเพือ่ประโยชน์แก่น้ําหรอืโภชนาหาร ควร
ขบเคีย้วบรโิภคแต่พอประมาณ ไมค่วรใฝ่ใจในรปู (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๒๖/๓๘๓,
ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๑/๕,๙/๑๒/๖,๙/๑๓/๖,๙/๑๔/๖,๙/๑๕/๖,๙/๑๖/๗,๙/๑๗/๗,๙/๔๕๑/
๑๙๙,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๓๕/๓๓๘,๑๕/๒๔๔/๓๕๐,ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/
๑๐๗/๓๙๑,ข.ุชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๕๒/๔๐๕) 

โภชนียาหาร: อาหารคอืของควรบรโิภค, ของสาํหรบัฉนั ไดแ้ก่ ขา้วสกุ ขนมสด ขนมแหง้ ปลา 
เนื้อ ดงัคาํในอปทาน กล่าวไวว้า่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้(พระนามวา่ปทุมตุตระ) 



 

๓๘๒๘ 
 

 

ผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลกทรงแผข่ยายบรษิทั ๔ ประทบันัง่บนอาสนะ อนัประเสรฐิ
ในภพของพญานาคชือ่มโหรคะพญานาคไดถ้วายขา้วน้ํา  ขาทนียะและโภชนียา
หารอยา่งดีๆ มรีาคามากแดพ่ระผูม้พีระภาคผูม้พีระยศใหญ่ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๔๑๓/๔๔๒) 

โภชเน อมตัตญัญตุา :ความไมรู่จ้กัประมาณในการบรโิภค,ความไม่รูจ้กัประมาณในการกนิ,
หมายถงึกนิมาก, เป็นขอ้ที ่ ๒ ในธรรม ๒ คอื (๑) อนิทรเิยส ุ อคุตตทวารตา 
(ความไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยี)์  (๒) โภชเน อมตัตญัญุตา (ความไมรู่จ้กั
ประมาณในการบรโิภค)  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๙/
๑๒๗),ในอุตตรมินุสสธมัมสตูร กล่าวไวว้า่เป็นขอ้ที ่๔ (ความไมรู่จ้กัประมาณใน
การบรโิภค) ในธรรม ๖ ทีภ่กิษุยงัละธรรม ๖ ประการไม่ไดก้ไ็มอ่าจทาํใหแ้จง้
ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ อนัวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ด,้ในอิ
ตวิุตตกะ กล่าวไวว้า่ การกนิมาก ทาํใหเ้ป็นทุกข ์ดงัคาํในทุกขวหิารสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๒ ประการ คอื(๑)  
ความไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย (๒) ความไมรู่จ้กัประมาณในการ
บรโิภคยอ่มอยูเ่ป็นทุกขอ์ดึอดัคบัแคน้กระวนกระวายในปัจจุบนัน้ี หลงัจาก
มรณภาพแลว้พงึหวงัไดทุ้คต ิ (ดรูายละเอยีดใน องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๗/
๖๐๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๘/๓๗๕)  

โภชเนมตัตญัญตุา:ความรูป้ระมาณในการบรโิภค,ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณในการบรโิภคอาหาร
,รูจ้กัประมาณในการกนิ คอื กนิเพือ่หล่อเลีย้งรา่งกายใหช้วีติเป็นอยูไ่ดผ้าสกุ 
มใิช่เพือ่สนุกสนานมวัเมา,ในขอ้ ๒ ในธรรม ๒ คอื(๑) อนิทรเิยส ุ  คุตตทวารตา
(ความคุม้ครองทวารในอนิทรยี)์(๒)โภชเน มตัตญัญุตา (ความรูจ้กัประมาณใน
การบรโิภค) (ขอ้ ๒ ในอปัณณกปฏปิทา ๓),ในอปัณณกสตูร กล่าวถงึโภช
เนมตัตญัญตตุาไวว้า่รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหารโดยอธบิายไวว้า่ภกิษุใน
ธรรมวนิยันี้พจิารณาโดยแยบคายแลว้ฉนัอาหาร ไมใ่ชเ่พือ่เล่นไมใ่ชเ่พือ่มวัเมา 
ไมใ่ชเ่พือ่ประดบั ไมใ่ช่เพือ่ตกแต่ง  แต่เพยีงเพือ่ความดาํรงอยูไ่ด ้ แหง่กายนี้ 
เพือ่ใหก้ายน้ีเป็นไปได ้ เพือ่กาํจดัความเบยีดเบยีน  เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย์
ดว้ยคดิเหน็วา่  เราจกักําจดัเวทนาเกา่ และจกัไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ความ
ดาํเนินไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และความอยูผ่าสกุจกัมแีก่เรา  (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๕/๓๐๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๖/๑๖๐,ข.ุม.(ไทย)  ๒๙/๑๙๙/๕๘๔,ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๖/๕๕๔) 

โภชาชานียชาดก : ชาดกวา่ดว้ยมา้สนิธพชาตอิาชาไนย  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เกดิเป็นมา้สนิธพอาชาไนยชือ่โภชาชานียะ เป็นมา้มงคลของพระเจา้พรหมทตั 



 

๓๘๒๙ 
 

 

ออกรบกบัขา้ศกึจนตนเองตอ้งอาวุธสาหสั  แต่กย็งัแขง็ใจออกรบต่อ  เพราะหยิง่
ในความเป็นสตัวช์าตอิาชาไนย จนทาํใหน้ายทหารมา้สามารถจบัขา้ศกึได้
ทัง้หมดบุคคลอาชาไนยจะไมเ่บื่อหน่ายไมค่ลายความเพยีรถา้ตราบใดยงัไม่
ประสพผลสาํเรจ็ตามทีห่วงั เหมอืนมา้อาชาไนยไมย่อมเลกิรบ (ข.ุชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๒๓/๑๐)  

โภวาที : ผูม้วีาทะวา่ผูเ้จรญิ,ผูเ้ทีย่วรอ้งเรยีกตนเองวา่ เป็นผูเ้จรญิ, เป็นชือ่ของพราหมณ์
ทีย่งัไมส่ิน้กเิลส ดงัคาํในวาเสฏฐสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่วาเสฏฐมาณพ
ตอนหนึ่งวา่ เราไมเ่รยีกบุคคลผูถ้อืกําเนิด เกดิในครรภม์ารดาวา่ เป็นพราหมณ์ 
ถา้เขายงัเป็นผูม้กีเิลสเครือ่งกงัวลอยู ่ เขาเป็นเพยีงผูช้ือ่วา่โภวาทเีทา่นัน้ เรา
เรยีกผูห้มดกเิลสเครือ่งกงัวล หมดความยดึมัน่ถอืมัน่นัน้วา่ เป็นพราหมณ์
,ในอญัญตรพราหมณวตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัแก่พราหมณ์คนหนึ่งวา่ เราไม่
เรยีกบุคคลผูถ้อืกาํเนิด เกดิในครรภม์ารดาวา่    พราหมณ์ ถา้เขายงัมกีเิลส
เครือ่งกงัวลอยู ่ เขาเป็นเพยีงผูช้ือ่วา่ โภวาทเีทา่นัน้ เราเรยีกผูห้มดกเิลสเครือ่ง
กงัวล หมดความยดึมัน่ถอืมัน่เทา่นัน้วา่    พราหมณ์๒ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๗/
๕๗๗,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๙๖/๑๕๘,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๖๒๖/๖๔๙ 

    อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โภวาท ี  หมายถงึบุคคลผูม้ปีกตเิทีย่วรอ้งเรยีก
ตนเองวา่  เป็นผูเ้จรญิ  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๘/๑๐๘)  

 
อกัษร ม จาํนวน  ๑,๐๙๐ ศพัท ์
มกสชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยลกูชายโงฆ่า่ยงุ  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พอ่คา้โพธสิตัวต์เิตยีนลกู

ชายชา่งไมผู้โ้งเ่ขลาซึง่คดิจะไล่ยงุทีม่าจบัอยูท่ีศ่รีษะบดิาให ้ แต่ใชข้วานจาม
ศรีษะบดิาจนถงึตาย แลว้มานัง่รอ้งไหเ้สยีใจอยู ่ คนผูโ้งเ่ขลาคดิจะทาํประโยชน์
แต่กลบันําความพนิาศให ้(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๔/๑๙) 

มกิลา, อบุาสิกา,มเหสี : 1.มเหสขีองพระโสภติราชกุมาร แหง่กรุงสธุรรม ซึง่มพีระเจา้สธุรรม
ปกครอง  ดงัคาํในโสภติพทุธวงส ์กล่าวไวว้า่ พระโสภติราชกุมาร ทรงครอง
ฆราวาสอยู ่๙,๐๐๐  ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั คอืกุมทุปราสาท นฬนีิ
ปราสาท  และปทุมปราสาท มนีางสนมกาํนลั ๔๓,๐๐๐ นาง ลว้นประดบัประดา
สวยงาม พระมเหสพีระนามวา่มกลิา พระราชโอรสพระนามวา่สหีะ (ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๒๑) 

 2.หญงิผูเ้ป็นอคัรอุปัฏฐกิาของพระพทุธเจา้พระนามวา่อตัถทสัส ีดงัคาํในอตัถทสั
สพีทุธวงสว์า่ นกุลอุบาสกและนิสภอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก มกลิาอุบาสกิาและ



 

๓๘๓๐ 
 

 

สนุนัทาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา(ของพระพทุธเจา้                                      
พระนามวา่อตัถทสัส)ี (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๖๔) 

มกฏุพนัธนเจดีย  ์:ทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรรีะ อยู่ทศิตะวนัออกของ เมอืงกุสนิารา,ชื่อเรยีก
ศาลามงคลซึ่งเป็นสถานที่ประดบัเครื่องทรงพระวรกายของพวกเจ้ามลัละ ใน
พระราชพธิรีาชาภเิษกทีเ่รยีกว่าเจดยี์ เพราะเป็นสถานทีค่วรเคารพยําเกรง ดงั
คาํในมหาปรนิิพพานสูตร กล่าวว่า พวกเทวดาและพวกเจา้มลัละพากนัสกัการะ   
เคารพ    นบนอบ บูชาพระสรรีะของพระผู้มพีระภาค ด้วยการฟ้อนรําขบัรอ้ง 
ประโคมดนตร ีระเบียบดอกไม้และของหอมทัง้ที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของ
มนุษย์  อญัเชญิ(พระสรรีะ)ไปทางทศิเหนือของเมอืงแล้วเขา้สู่เมอืงทางประตู
ดา้นทศิเหนือ อญัเชญิผา่นใจกลางเมอืงไปออกทางประตดูา้นทศิตะวนัออก เสรจ็
แลว้จงึประดษิฐาน พระสรรีะของพระผูม้พีระภาค  ณ  มกุฏพนัธนเจดยีข์องพวก
เจา้มลัละทางทศิตะวนัออกของเมอืง,ในเรื่องการถวายพระเพลงิพระพุทธสรรีะ 
กล่าววา่ ท่านพระมหากสัสปะเขา้ไปยงัมกุฏพนัธนเจดยีข์องพวกเจา้มลัละในกรุง
กุสนิารา ถงึจติกาธานของพระผู้มพีระภาค ห่มจวีรเฉวยีงบ่าประนมมอืกระทํา
ประทกัษิณจติกาธาน ๓ รอบเปิดผ้าคลุมทางพระบาท ถวายอภิวาทพระยุคล
บาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้จากนัน้ จติกาธานของพระผูม้พีระภาค
ไดต้ดิไฟลุกโพลงขึน้เอง(ท.ีปา.(ไทย)๑๐/๒๒๘/๑๗๒,๑๐/๒๒๙/๑๗๒,๑๐/๒๓๔/
๑๗๕) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ มกุฏพนัธนเจดยี ์ เป็นชือ่เรยีกศาลามงคล
ซึง่เป็นสถานทีป่ระดบัเครือ่งทรงพระวรกายของพวกเจา้มลัละ ในพระราชพธิี
ราชาภเิษก  ทีเ่รยีกวา่  เจดยี ์  เพราะเป็นสถานทีค่วรเคารพยาํเกรง  (ท.ีม.อ. 
(บาล)ี ๒๒๘/๒๐๔, ท.ีม.ฏกีา  (บาล)ี ๒๒๘/๒๓๒) 

มฆเทวชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้มฆเทวะ  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระเจา้มฆเทพ
ทอดพระเนตรเหน็พระเกษาหงอกเพยีงเสน้เดยีว ทรงสลดพระทยัตรสัวา่ เมือ่วยั
ล่วงเลยไป ผมบนศรีษะกห็งอก เทวทตูกป็รากฏชดั เป็นเวลาทีเ่ราจะบวช จงึ
สละราชสมบตัอิอกผนวช (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙/๔) 

มฆเทวสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระเจา้มฆเทวะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่ทา่นพระอานนท ์ 
ณ  อมัพวนัของพระเจา้มฆเทวะ  เขตกรงุมถิลิา  แควน้วเิทหะ  โดยทรงปรารภ
สถานทีแ่หง่หนึ่งซึง่พระองคเ์คยอยูอ่าศยัในอดตีชาต ิ  เพือ่ใหภ้กิษุสงฆท์ราบ
ปฏปิทาในอดตีชาตขิองพระองค ์  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  อมัพวนัของ
พระเจา้มฆเทวะ  เขตกรุงมถิลิา  ทรงแยม้พระโอษฐ ์ ณ  สถานทีแ่หง่หนึ่ง  ทา่น
พระอานนทไ์ดท้ลูถามถงึสาเหตุ  จงึทรงยกเรือ่งในอดตีขึน้มาตรสัเล่าวา่  ในกรุง
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มถิลิานี้  ไดม้พีระราชาพระนามวา่มฆเทวะเป็นผูท้รงธรรม  ไดร้บัสัง่กบัชา่ง
กลับกวา่  ถา้เหน็พระเกศาหงอกบนพระเศยีรของพระองคก์ใ็หบ้อก  ต่อมา  ชา่ง
กลับกไดก้ราบทลูตามทีร่บัสัง่  พระองคท์รงทราบวา่พระเกศาของพระองคห์งอก  
จงึพระราชทานราชสมบตัใิหพ้ระราชโอรสองคใ์หญ่  และรบัสัง่ใหป้ระพฤตวิตัร
อนังาม  เมือ่รบัสัง่เสรจ็  ไดเ้สดจ็ออกผนวช  แลว้เจรญิพรหมวหิาร  ๔  หลงัจาก
สวรรคตไดไ้ปเกดิในพรหมโลก  พระราชโอรสองคใ์หญ่  พระราชนดัดาของพระ
เจา้  มฆเทวะไดป้ฏบิตัสิบืตอ่มา  จนถงึพระเจา้นิม ิ  ซึง่เป็นพระธมัมกิราชาองค์
สดุทา้ย  แตพ่ระราชโอรสของพระเจา้นิมพิระนามวา่กฬารชนกไมท่รงปฏบิตัิ
ตามวตัรนัน้  จงึเป็นองคส์ดุทา้ย ทรงสรุปวา่  พระองคเ์ป็นพระเจา้มฆเทวะใน
ครัง้นัน้  และไดต้ัง้วตัรอนังามนัน้ไว ้ วตัรนัน้ทาํใหเ้ขา้ถงึพรหมโลก  แต่ไมท่าํให้
เกดิความเบื่อหน่าย  คลายกาํหนดั  จนถงึนิพพานได ้  สว่นวตัรทีพ่ระองคไ์ดต้ัง้
ไวใ้นบดัน้ี  คอื  อรยิมรรคมอีงค ์  ๘  ทาํใหเ้กดิความเบื่อหน่าย  คลายกาํหนดั
จนถงึนิพพานได ้  แลว้ทรงตกัเตอืนใหป้ระพฤตติาม  วตัรอนังามทีพ่ระองคท์รง
ตัง้ไว ้ อยา่ใหเ้ป็นคนสดุทา้ยของพระองค ์(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๘/๓๗๒) 

มฆวปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมฆวปปุผยิเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่
 ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นมจีติเลื่อมใสไดนํ้าดอกดหีมไีปบชูาพระพทุธเจา้ 
(พระนามวา่วปัิสส)ี เพราะผลแห่งการบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาติ
สดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐/๔๔๖) 

มฆวตัถ ุ: เรือ่งทา้วมฆัวาน  พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่เจา้ลจิฉวนีามวา่ มหาลดิงันี้
วา่ทา้วมฆัวานประเสรฐิสดุในหมูเ่ทวดาเพราะความไมป่ระมาทบณัฑติทัง้หลาย  
สรรเสรญิความไมป่ระมาท และตเิตยีนความประมาททุกเมือ่ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๓๐/๓๔) 

มงคลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมงคล สิง่ทีช่ีป้ระโยชน์ ผลติประโยชน์ หลัง่ ประโยชน์ ตา้นทาน
รกัษาประโยชน์ และรอ้ยรดัประโยชน์ไวม้ไิดก้ระจดักระจาย ซึง่จะทาํใหไ้ดร้บั
ความสาํเรจ็ ความเจรญิ และสมบตัทิ ัง้ปวง (ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๑/๖) ในสตุตนบิาต 
ทา่นพระอานนทเถระกล่าวไวใ้นคราวสงัคายนาครัง้ที ่๑ ทีม่ทีา่น พระมหากสัสป
เถระเป็นประธาน ทา่นพระอานนทเถระเล่าวา่ ทา่นไดส้ดบัรบัฟังมา เฉพาะพระ
พกัตรพ์ระผูม้พีระภาคทีพ่ระเชตวนัวหิาร เขตกรุงสาวตัถ ี มงคลสตูรนี้ เกดิขึน้
ดว้ยอาํนาจคาํถามกล่าวคอื พระผูม้พีระภาคทรงเลา่ใหท้า่นพระอานนทฟั์งวา่ 
เมือ่ปฐมยามแหง่ราตร ี ไดม้เีทวดาองคห์น่ึงเขา้มาทลูถามพระองคถ์งึเรื่องมงคล 
ก่อนทลูถาม เทวดานัน้ไดก้ราบทลูถงึเหตุทีม่าทลูถามว่า ไดเ้กดิความโกลาหล
ขึน้ ทัง้ในหมูเ่ทวดา และมนุษยท์ีม่ลีทัธเิรือ่งมงคลแตกต่างกนั เกดิความขดัแยง้
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โตเ้ถยีงกนัเป็นฝักฝ่ายตกลงกนัไมไ่ด ้ ความสบัสนวุน่วายเรือ่งลทัธมิงคลนี้
ยดืเยือ้อยูเ่ป็นเวลา นานถงึ ๑๒ ปี ในทีส่ดุทา้วสกักเทวราชจงึแต่งตัง้ตนใหม้าทลู
ถาม พระองคจ์งึตรสั ตอบเรือ่งมงคล ๓๘ ประการ มกีารไมค่บคนพาล การคบ
แต่บณัฑติ และการบชูาคนทีค่วรบชูา เป็นตน้แก่เทวดานัน้ เมือ่คนืนัน้ผา่นไป 
พระองคไ์ดท้รงแสดงเรือ่งมงคลนี้แก่ทา่นพระอานนทเถระซํ้าอกีครัง้หนึ่ง (ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๒๖๐/๕๖๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มงคล หมายถงึเหตุใหไ้ดร้บั ความสาํเรจ็ ความ
เจรญิ และสมบตัทิัง้ปวง (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๕/๑๐๗) คาํวา่ สตูร หมายถงึสิง่ทีช่ี้
ประโยชน์ เชน่ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น หมายถงึเนื้อความทีก่ล่าวไวด้ ี
เพราะอนุโลมตามอธัยาศยัของเวไนยสตัว ์ หมายถงึสิง่ทีผ่ลติประโยชน์ดุจขา้ว
กลา้ ผลติผล หมายถงึสิง่ทีห่ลัง่ประโยชน์ดุจแมโ่คนมหลัง่น้ํานม หมายถงึสิง่ที่
ตา้นทานรกัษาประโยชน์ไวอ้ยา่งด ี และหมายถงึสิง่ทีเ่ป็นดุจเสน้ดา้ยรอ้ย
ประโยชน์ของวญิญชูน ไวม้ใิหก้ระจดักระจายดุจเสน้ดา้ยของนายมาลาการ (ว.ิอ. 
(บาล)ี ๑/๑๘) 

มณิกณัฐชาดก : ชาดกวา่ดว้ยการขอแกว้มณีมเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ดาบสโพธสิตัวเ์หน็ดาบส
น้องชายซูบผอมไป สอบถามดไูดค้วามวา่ เกดิความกลวัพญานาคทีข่ ึน้จากน้ํา
มาเล่นดว้ยเมือ่มาถงึกก็อดรดั เวลาจะกลบักก็อดลาทุกครัง้ไป จงึหาอุบายให้
น้องชายขอแกว้มณีจากพญานาค เพือ่ไมใ่หพ้ญานาคมารบกวน เพราะการขอ
สิง่ของอนัเป็นทีร่กัของผูอ้ื่น เจา้ของยอ่มไมพ่อใจ เพราะเหตุนัน้เมือ่พญานาคขึน้
จากน้ํา ดาบสผูน้้องจงึไดร้อ้งขอแกว้มณีทนัท ี  พญานาคไมใ่ห ้  เพราะเป็นแกว้
สารพดันึกทีส่ามารถนิรมติสิง่ทีต่อ้งการใหทุ้กอยา่ง ตอ้งการขา้วน้ําตนกไ็ดด้ว้ย
แกว้ดวงนี้   จงึหนีกลบัไปสูพ่ภิพของตนไมก่ลบัมา รบกวนอกี (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) 
๒๗/๗/๑๒๑)  

มณิการกลุปุกติสสเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระตสิสเถระผูเ้ขา้ถงึตระกลูชา่งแกว้พระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความนี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่  สตัวพ์วกหน่ึง ยอ่มเกดิในครรภ ์ พวกทีท่าํ
บาปกรรมยอ่มไปนรก พวกทีท่าํความดยีอ่มไปสวรรค ์ สว่นผูท้ีไ่มม่อีาสวะย่อม
นิพพาน (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๒๖/๗๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ครรภ ์  ในทีน้ี่หมายถงึครรภม์นุษย ์  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๕/
๓๔)  

มณิกณุฑลชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยต่างหแูกว้มณี มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระเจา้พรหมทตั
โพธสิตัวถ์ูกพระเจา้โกศลจบัขงัไว ้แต่มไิดท้รงแสดงความเศรา้โศกเสยีพระทยัแต่
อยา่งใดกลบัเขา้ฌานใหพ้ระราชาโจรเหน็จนเกดิความเลื่อมใสจงึถวายราชสมบตัิ
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คนื พระโพธสิตัวไ์ดแ้สดงธรรมแก่พระเจา้โกศลวา่ โภคทรพัยล์ะทิง้เจา้ของไป
ก่อนกม็หีรอืเจา้ของละทิง้โภคทรพัยไ์ปก่อนกม็ ี เป็นของไมแ่น่นอน เพราะเหตุ
นัน้ใคร ๆ จงึไมค่วรเศรา้โศก ดวงจนัทรเ์ตม็ดวงแลว้กแ็หวง่ไป ดวงอาทติยส์อ่ง
โลกใหแ้สงสวา่งใหค้วามอบอุ่นแลว้กล็บัขอบฟ้าไป ขา้พระองคเ์ขา้ใจสภาพ
เหล่าน้ีดจีงึไมเ่ศรา้โศก    และทรงตเิตยีนพระเจา้โกศลต่อไปวา่คฤหสัถผ์ูบ้รโิภค
กามเกยีจครา้นไมด่บีรรพชติไมส่าํรวมกไ็มด่ ี พระราชาไมใ่ครค่รวญเสยีก่อนแลว้
ทาํกไ็มด่ ี การทีบ่ณัฑติโกรธกไ็มด่ ี ขอใหพ้ระองคท์รงใครค่รวญก่อนแลว้จงึทาํ 
ถา้ยงัไมใ่ครค่รวญก่อนอยา่เพิง่ดว่นตดัสนิยศและเกยีรตยิอ่มเจรญิแก่พระราชาผู้
ใครค่รวญก่อนแลว้จงึทาํพระเจา้โกศลทลูขอใหพ้ระเจา้พรหมทตัโพธสิตัวย์กโทษ
ใหแ้ลว้ถวายราชสมบตัคินืเสดจ็กลบัเมอืงของพระองคแ์ลว้ทรงครองราชสมบตัิ
โดยธรรมตามคาํสัง่สอนของพระโพธสิตัว ์ บณัฑติอยูผู่ด้ว้ยความไมป่ระมาท มี
สตอิยูทุ่กเมือ่ เมือ่ประสพภยั อุปสคั หรอืปัญหายอ่มไมแ่สดงอาการสงูๆตํ่าๆ มี
จติใจใหม้ัน่คงไมห่วัน่ไหวกส็ามารถเอาชนะอุปสคัปัญหานัน้ได ้ (ข.ุชา.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๗/๑/๑๙๙) 

มณิจฬูกสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยผูใ้หญ่บา้นชือ่มณิจฬูกะ เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  
พระเวฬุวนันัน้  พวกขา้ราชบรพิารสนทนากนัวา่  ทองและเงนิสมควรแก่สมณ
ศากยบตุรหรอื  สมณศากยบุตรยนิดทีองและเงนิไดห้รอื  รบัทองและเงนิไดห้รอื  
ผูใ้หญ่บา้นชือ่มณิจฬูกะนัง่อยูใ่นทีน่ัน้ไดก้ล่าววา่  ทองและเงนิไมส่มควรแก่สมณ
ศากยบตุร  สมณศากยบุตรไม่ยนิดทีองและเงนิ  ไม่รบัทองและเงนิ  สมณศากย
บุตรหา้มแกว้มณีและทอง  เป็นผูป้ราศจากทองและเงนิ  เมื่อเขาไมส่ามารถให้
บรษิทันัน้เหน็ตามได ้  จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคกราบทลูเรือ่งนัน้ใหท้รง
ทราบแลว้ทลูถามวา่  การทีข่า้พระองคต์อบอยา่งนี้  ชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระองค์
ตรสัไว ้  ไมช่ือ่วา่กล่าวตู่พระผูม้พีระภาคดว้ยคาํเทจ็  ชือ่วา่กล่าวแกอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลหรอื  
 พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  การทีท่า่นตอบอยา่งน้ี  ชื่อว่าพดูตรงตามคาํทีเ่ราพดู
ไว ้  เพราะทองและเงนิควรแก่ผูย้งัพอใจกามคุณ  ๕ เทา่นัน้  เงนิและทองนัน้
ไมใ่ชธ่รรมของสมณะ  ไม่ใชธ่รรมของศากยบุตร  เรามแีต่กล่าววา่ ผูต้อ้งการ
หญา้พงึแสวงหาหญา้  ผูต้อ้งการไมพ้งึแสวงหาไม ้  ผูต้อ้งการเกวยีนพงึแสวงหา
เกวยีน  ผูต้อ้งการบุรุษพงึแสวงหาบุรษุ ไมเ่คยกล่าววา่ พงึยนิด ี  พงึแสวงหา
ทองและเงนิ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๒/๔๑๕) 

มณิโจรชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้อธรรมกิราชลงโทษโจรลกัแกว้มณี มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ คหบดโีพธสิตัวพ์าภรรยาสาวสวยเดนิทางเขา้ไปในเมอืงพาราณสถีูกพระเจา้
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พรหมทตัออกอุบายหาวา่ลกัแกว้มณีโดยใหค้นแอบเอาแกว้มณีไปใสไ่วใ้นทา้ย
เกวยีน ดว้ยหวงัจะประหารชวีติแลว้ยดึเอาภรรยา   แต่ทาํไมส่าํเรจ็  เพราะ
ในขณะทีพ่ระโพธสิตัวถ์ูกเฆีย่นเพือ่ใหย้อมรบัวา่ลกัแกว้มณีอยู่นัน้ นางสชุาดาได้
ราํลกึถงึคุณแหง่สามขีองตนแแลว้กล่าวขอรอ้งใหเ้หล่าเทวดาผูด้แูลรกัษา
คุม้ครองโลกใหช้ว่ยเหลอืสามขีองนาง  ไมค่วรปล่อยใหค้นชัว่ไดท้าํการอยา่งที่
ปรารถนา  ทา้วสกักะทราบความเดอืดรอ้นของนางจงึมาชว่ยโดยการเปลีย่นให้
คหบดโีพธสิตัวเ์ป็นพระราชา  แต่เปลีย่นพระราชาผูช้ ัว่ชา้ใหไ้ปนอนอยู่
ตะแลงแกง ใหพ้วกเพชฌฆาตตดัศรษีะแทน ต่อเมือ่ตดัแลว้จงึรูว้า่เป็นพระราชา
ของตน แต่พวกเขากลบัดใีจทีไ่ดพ้ระราชาซึง่ทา้วสกักะประทานให ้ทา้วสกักะให้
โอวาทพระเจา้พรหมทตัองคใ์หมว่า่ ในรชัสมยัทีพ่ระราชาไมท่รงธรรม ฝนฟ้าจะ
ไมต่กตอ้งตามฤดกูาล พระราชาองคน์ัน้คลาดเคลื่อนจากโลกสวรรค ์  และถูก
ทาํลายเพราะความชัว่ของตน ทรงขอใหพ้ระราชาองคใ์หมค่รองราชยโ์ดยธรรม  
คนผูม้คุีณความดทีีไ่ดป้ฏบิตัมิาดแีลว้เมือ่มอุีปสคัปัญญาเกดิขึน้มกัไดผู้ช้ว่ยเหลอื
ใหร้อดพน้ภยัไดเ้สมอ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๘๗/๘๗) 

มณิชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยกาถูกกระเบือ้งแขวนคอแทนแกว้มณี มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
นกพริาบโพธสิตัว ์ เหน็กาสหายถูกพอ่ครวัจบัถอนขนแลว้เอาครัง่ทาํเป็น
เครือ่งประดบัแขวนคอ เสรจ็แลว้จงึโยนไวใ้นรงันกพริาบ  เพราะไปลกัของกนิใน
ครวั จงึตเิตยีนเยาะเยย้แลว้บนิหนีไปอยูท่ีอ่ื่น เพราะกลวัภยัจากพอ่ครวั  การคบ
หาสมาคมกบัคนพาลเป็นเหตุนําความเดอืดรอ้นมาให ้ บณัฑติจงึควรหลกีให้
หา่งไกล (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๓๔/๒๕๓) 

มณิถณูวิมาน : วมิานแกว้มณีทีเ่กดิขึน้แก่บรุุษผูป้ลกูตน้ไมใ้หร้่มรืน่ เป็นการกล่าวถงึวมิานแกว้
มณีทีเ่กดิขึน้แก่บุรุษผูป้ลูกตน้ไม ้ใหร้ม่เงา เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่อุบาสกคนหนึ่ง
เพราะรกัษาศลีใหท้านตามกาํลงัทรพัย ์ และไดป้รบัปรุงทางเดนิเขา้บา้นเพือ่
บณิฑบาตของพระภกิษุทัง้หลายใหร้าบเรยีบเดนิสะดวก ปลกูตน้ไม ้๒ ขา้งทาง
ใหร้่มรืน่ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๒๖/๑๔๑) 

มณิปชูกเถราปทาน๑ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมณิปชูกเถระ ม ี ๒ องคแ์ต่คนละองคก์นั 
กล่าวคอื  

 1. รปูที่ ๑ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นมี
จติเลื่อมใสไดนํ้าแกว้มณีไปบชูาพระพทุธเจา้ (พระนามวา่สทิธตัถะ) เพราะผล
แหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๑๒ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดถิงึ ๘ ชาต ิในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๓๔/๓๔๔) 
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 2.รปูที่ ๒ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ 
ทา่นไดใ้ชแ้กว้มณีบชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่การบชูา
นัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายแสนชาต ิ ไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘/
๑๑๘) 

มณิภทัทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมณิภทัทยกัษ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ เจดยีช์ือ่มณิ
มาฬกะ อนัเป็นภพของมณิภทัทยกัษ์  ในแควน้มคธ  มณิภทัทยกัษ์เขา้ไปเฝ้า
แลว้กราบทลูวา่  ความเจรญิยอ่มมแีก่คนมสีตทุิกเมือ่ คนมสีตยิ่อมไดร้บัความสขุ 
ความดยีอ่มมแีก่คนมสีตเิป็นนิตย ์ และคนมสีตยิอ่มหลุดพน้จากเวร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่  ความเจรญิยอ่มมแีก่คนมสีตทุิกเมือ่ คนมสีตยิอ่มไดร้บัความสขุ 
ความดยีอ่มมแีก่คนมสีตเิป็นนิตย ์ แต่คนมสีตยิงัไมห่ลุดพน้จากเวร สว่นผูใ้ดมใีจ
ยนิดใีนความไมเ่บยีดเบยีนตลอดทัง้วนัและคนื และเป็นผูม้เีมตตาในสรรพสตัว ์
ผูน้ัน้ยอ่มไมม่เีวรกบัใคร ๆ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๘/๓๔๑) 

มณิสูกรชาดก  : ชาดกว่าด้วยสุกรพยายามทําลายแก้วมณี  มเีน้ือความอธบิายไว้ว่า ดาบส
โพธสิตัวต์อบปัญหาของฝงูสุกรป่าทีไ่ปถามถงึวธิกีําจดัรศัมขีองแกว้มณีในถํ้า ที่
พวกมนัยิง่กดัยิง่เสยีดสกีลบัยิง่ผ่องใส เวลาราชสหีเ์ดนิผ่านหน้าถ้ําเงายิง่ปรากฏ
ชดัเจนยิง่ขึ้น พวกมนัยิง่กลวัมากขึน้จนนอนไม่หลบัว่า  ให้สุกรเหล่านัน้ที่กลวั
เงาราชสหี์ให้หนีไปอยู่ที่อื่น เพราะไม่มใีครสามารถกําจดัรศัมแีก้วมณีได ้ พวก
สุกรเชื่อฤาษีจงึพาหนีไปอยู่ทีอ่ื่นการทีบุ่คคลประกอบคุณงามความดดีว้ยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติเกยีรตคิุณย่อมขจรกระจายไป ไม่มใีครสามารถแข่งหรอืทําลายได้
เช่นเดยีวกบัพระเกยีรตคุิณของพระพุทธเจา้แมพ้วกเดยีรถยีจ์ะพยายามทําลาย
อย่างใด กห็าอบัแสงลงไม่ กลบัยิง่จะเพิม่รศัมมีากยิง่ขึน้ (ขุ.ชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/
๑๐๓/๑๔๓) 

มณี,แก้ว : 1.แกว้หนิมคีา่สแีดงในจาํพวกนพรตัน์ มกัหมายถงึทบัทมิ ดงัคาํในมหาวภิงัค์
กล่าวไวว้า่ บุรุษคนหน่ึงนําแกว้มณีราคาแพง เดนิทางไกลไปกบัภกิษุรปูหน่ึง
ครัน้เหน็ดา่นภาษจีงึใสแ่กว้มณีลงในยา่มของภกิษุ  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๕๑/๑๑๙) 

 2.แกว้ไพฑรูยง์ามบรสิทุธิต์ามธรรมชาต ิมแีปดเหลีย่ม สกุแวววาวไดส้ดัสว่น   มี
รศัมแีผ่ซ่านออกรอบ  ๆ ประมาณ  ๑  โยชน์, เป็น ๑ ในรตัน์ ๗ ประการของ
พระเจา้จกัรพรรด ิดงัคาํวา่ พระเจา้จกัรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชย ์  โดยธรรม 
ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดนิมมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขตทรงไดร้บัชยัชนะมพีระ
ราชอาณาจกัรมัน่คง สมบรูณ์ดว้ยแกว้  ๗  ประการ คอื  (๑)  จกัรแกว้ (๒)  ชา้ง
แกว้  (๓)  มา้แกว้  (๔) มณีแกว้ (๕) นางแกว้  (๖) คหบดแีกว้ (๗) ปรณิายก



 

๓๘๓๖ 
 

 

แกว้,ในมหาสทุสัสนสตูร กล่าวถงึคุณวเิศษเหน็ของมณีแกว้ไวว้า่มณีแกว้ซึง่เป็น
แกว้ไพฑรูยง์ามบรสิทุธิต์ามธรรมชาต ิ มแีปดเหลีย่ม  ทีเ่จยีระไนดแีลว้ สกุแวว
วาวไดส้ดัสว่น แสงสวา่งของมณีแกว้ดวงนัน้ มรีศัมแีผซ่่านออกรอบ  ๆ 
ประมาณ  ๑  โยชน์ พระเจา้มหาสทุสัสนะเคยทรงทดสอบมณีแกว้ดวงนัน้ ทรง
ใหห้มูจ่ตุรงคนีิเสนาผกูสอดเกราะแลว้ทรงยกมณีแกว้นัน้ขึน้เป็นยอดธง เสดจ็ไป
ประทบัยนืในทีม่ดืยามราตร ี  ชาวบา้นทีอ่าศยัอยูโ่ดยรอบสาํคญัวา่เป็นเวลา
กลางวนั จงึทาํการงานดว้ยแสงสวา่งแหง่มณีแกว้นี้ มณีแกว้ทีท่รงคณุวเิศษเหน็
ปานนัน้ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๓/๑๕,๑๐/๓๔/๑๖,๑๐/๓๖/๒๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๘๑/
๖๐,๑๑/๑๐๖/๗๘,๑๑/๑๙๙/๑๕๙,๑๑/๒๐๒/๑๖๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๔/๔๗๓,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๒๕๘/๓๐๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๐๓/
๒๔๑,๓๗/๔๐๒/๔๒๘)  

มณีจฬูกะ, ผูใ้หญ่บา้น :ชือ่ผูใ้หญ่บา้น เขตกรุงราชคฤห ์แควน้มคธ  เขาเป็นขา้ราชบรพิารของ
พระเจา้สมยัพระเจา้พมิพสิาร ไดเ้คยตอบปัญหาเรือ่งพระสมณะเชือ้สายศากย
บุตรยนิดทีองและเงนิไดห้รอืไม่ ดงัคาํในจฬูวรรคทีผู่ใ้หญ่บา้นมณีจฬูกะกล่าวไว้
วา่ นายทา่นทัง้หลาย  พวกทา่นอยา่ไดก้ล่าวอยา่งนี้  ทองและเงนิไมส่มควรแก่
พวกพระสมณะเชือ้สายศากยบุตร พวกพระสมณะเชือ้สายศากยบุตรไมย่นิดทีอง
และเงนิ ไมร่บัทองและเงนิ พวกพระสมณะเชือ้สายศากยบุตรปล่อยวางแกว้มณี
และทอง ปราศจากทองและเงนิ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๔๘/๓๙๗,๗/๔๔๘/๓๙๘)  

มณีปภา, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระเวทกิารก
เถระมปีรากฏในเวทกิารกเถราปทานซึง่พระเวทกิารกเถระกล่าวประวตัใิน
อดตีชาตขิองตนตอนหน่ึงวา่ เมือ่พระผูม้พีระภาค    ผูท้รงเป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลก 
พระนามวา่ปิยทสัส ี ทรงเป็นผูส้งูสดุแหง่นรชน เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ 
ขา้พเจา้มจีติเลื่อมใส มใีจยนิดไีดก้ระทาํแทน่สาํหรบับชูาพระพทุธเจา้  เพราะบุญ
กรรมนัน้ ทาํใหไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ในกปัที ่๑๑๖ นบัจากกปันี้ไป  ไดเ้ป็น
พระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๒ ชาต ิ  มพีระนามวา่มณีปภา มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๑๓/๓๐๘)   

มตกทาน : ทานเพือ่ผูต้าย,หมายถงึการใหท้านอุทศิใหค้นทีต่ายแลว้  ดงัคาํในอุทายสิตูร 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทา่นผูรู้ผู้ฉ้ลาดในบุญ  มกีเิลสเปรยีบเหมอืนหลงัคาอนั
เปิดแลว้  ลว่งเลยตระกูลและคต ิในโลกยอ่มสรรเสรญิยญัชนิดน้ี ถา้บุคคลทาํการ
บชูาในปกตทิานหรอืในมตกทานตามสมควร มจีติเลื่อมใส บชูาในนาทีด่คีอืทา่น
พรหมจารทีัง้หลาย  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๐/๖๗) 



 

๓๘๓๗ 
 

 

มตกภตั  : ภตัเพือ่ผูต้าย,อาหารทีถ่วายแก่สงฆเ์พือ่อุทศิกุศลแก่ผูต้ายมปีรากฏในมตกภตัต
ชาดกทีม่กีารฆา่สตัวท์าํบุญอุทศิใหผู้ต้ายดงัคาํทีรุ่กขเทวดาโพธสิตัวแ์สดงธรรม
แก่มหาชนวา่ ถา้เหล่าสตัวพ์งึรูอ้ยา่งนี้วา่ การเกดิและสมภพนี้เป็นทุกข ์ สตัวไ์ม่
ควรฆา่สตัว ์ เพราะผูฆ้า่สตัวย์อ่มเศรา้โศก (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๘/๘) ; ดู 
สงัฆทาน 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สมภพ  ในทีน้ี่หมายถงึความเจรญิโดยลาํดบัแหง่
สตัวผ์ูบ้งัเกดิแลว้  (ข.ุชา.อ.  ๑/๑๘/๒๓๕)  

มตกภตัตชาดก :ชาดกวา่ดว้ยการฆา่สตัวท์าํบุญอุทศิผูต้าย มเีนื้อความอธบิายไวว้่า รุกขเทวดา
โพธสิตัวเ์หน็เหตุทีอ่าจารยท์ศิาปาโมกขส์ัง่ใหพ้วกศษิยนํ์าแพะตวัหนึ่งไปอาบน้ํา
ใหป้ระดบัเครือ่งประดบัอยา่งสวยงามก่อนทีจ่ะนํามาฆา่เพือ่ทาํบุญอุทศิใหผู้ต้าย  
แต่แพะกลบัหวัเราะแลว้รอ้งไห ้ สอบถามดจูงึทราบวา่ทีแ่พะหวัเราะเพราะดใีจ ที่
จะพน้จากทุกขใ์นวนันี้ทีต่อ้งถูกฆา่มา ๕๐๐ ชาต ิเพราะการฆา่สตัวท์าํบุญนัน่เอง 
ต่อมา เมื่ออาจารยท์ศิาปาโมกขท์ราบเรือ่งดงักล่าว จงึไมฆ่า่แพะบชูายญั และสัง่
ใหลู้กศษิยด์แูลแพะอย่างด ี วนัหนึ่งเมือ่แพะนัน้ไปกนิหญา้ลานหนิดาด ฟ้าฝ่าลง
มาถูกแผน่หนิดาดหล่นลงมาตดัคอแพะขาดจงึไดแ้สดงตนใหป้รากฏแลว้แสดง
ธรรมแก่มหาชนว่า ถา้สตัวร์ูว้า่  การเวยีนวา่ยตายเกดิเป็นทุกข ์สตัว ์  จงึไมค่วร
ฆา่สตัว ์ เพราะผูฆ้า่สตัวย์อ่มเศรา้โศก (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๘/๘) 

มตชะ, อาวธุ อาวุธทีม่คีม  ๒ ขา้ง ทัง้ชุบและลบัด ี เป็นอาวุธทีท่าํจากผงตะไบเหลก็กลา้ซึง่
ชา่งเหลก็คลุกเน้ือใหน้กกระเรยีนกนิแลว้ถ่ายไมไ่ดต้ายเองหรอืฆา่ใหต้ายแลว้นํา
ผงนัน้มาลา้งน้ํา คลุกเน้ือใหน้กกระเรยีนอื่น ๆ  กนิอกีทาํอยา่งนี้จนครบ ๗ ครัง้  
ชือ่วา่มตชะ  เพราะเกดิจากนกทีต่ายแลว้ อาวุธนัน้เป็นอาวุธคมกลา้ยิง่นกั  ดงั
คาํในจฬูอสัสปุรสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ อาวธุทีช่ือ่มตชะมคีม  ๒ ขา้ง 
ทัง้ชุบและลบัดแีลว้ สอดไวใ้นฝัก  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๓๖/๔๖๕,ม.ม.ูอ.  (บาล)ี ๒/
๔๓๖/๒๓๓) 

มตโรทนชาดก : ชาดกวา่ดว้ยการรอ้งไหถ้งึคนทีต่ายแลว้ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ เศรษฐี
โพธสิตัวอ์ยู่กบัพีช่าย เมือ่พีช่ายตายไปชนทัง้หลายพากนัรอ้งไหเ้ศรา้โศกเป็นอนั
มาก แต่พระโพธสิตัวไ์มร่อ้งไหด้ว้ย พวกญาตจิงึพากนัตาํหนิตเิตยีนทา่นวา่เป็น
คนใจแขง็กระดา้ง คงจะอยากใหพ้ีช่ายตาย  ทา่นกลบัสอนพวกญาตแิละบรวิาร
วา่ควรรอ้งไหถ้งึคนเป็นทีจ่ะตอ้งตายซึง่น่าสงสารกวา่ เพราะวา่ผูท้ีม่รีา่งกายไม่
วา่เลก็หรอืใหญ่ลว้นแต่ไมเ่ป็นใหญ่ในรา่งกายของตนทัง้หมดเมือ่ถงึเวลากต็อ้ง
สละรา่งกายตายไปทัง้ในขณะทีม่ชีวีติอยูเ่ขากย็งัประสพกบัความสขุและความ
ทุกขร์อ้งไหเ้ศรา้โศกอยูต่ลอดเวลา ถูกโลกธรรมครอบงาํอยูต่ลอดเวลาเป็นทีน่่า



 

๓๘๓๘ 
 

 

สงสารกว่า พวกคนทีไ่มรู่ค้วามจรงิเชน่นกัเลงกด็ ีนกัดืม่กด็ ี คนมกีารศกึษาหรอื
คนโงก่ต็าม ลว้นแต่เขา้ใจนกัปราชญว์า่เป็นคนโง ่ ทา่นไดเ้ตอืนญาต ิ ๆ ใหห้ยดุ
เศรา้โศกอยา่งนี้ ผูท้ีไ่มรู่ค้วามจรงิยอ่มรอ้งไหเ้สยีใจเมือ่ความตายมาถงึ สว่น
บณัฑติรูค้วามจรงิยอ่มไมเ่ศรา้โศก เพราะความตายหรอืความพลดัพรากเป็น
ของประจาํโลกโดยธรรมดาของมนั (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๗/๖๕/๑๖๙) 

มทะ : ความมวัเมา (ขอ้ ๑๕ ในอุปกเิลส ๑๖ คอื ราคะ (ความโลภ)  โทสะ (ความคดิ
ประทุษรา้ย)  โมหะ (ความหลง)  โกธะ (ความโกรธ) อุปนาหะ (ความผกูโกรธ) 
มกัขะ  (ความลบหลู่คุณทา่น)  ปลาสะ (ความตเีสมอ)  อสิสา(ความรษิยา)  
มจัฉรยิะ (ความตระหนี่)  มายา (มารยา)  สาเถยยะ (ความโออ้วด)  ถมัภะ 
(ความหวัดือ้)  สารมัภะ (ความแขง่ด)ี  มานะ (ความถอืตวั) อตมิานะ  (ความดู
หมิน่)  มทะ (ความมวัเมา)  ปมาทะ (ความประมาท) ,ในสงัคตีสิตูร กล่าววา่ 
มทะม ี ๓ อยา่ง คอื(๑) อาโรคยมทะ (ความมวัเมาในความไมม่โีรค) (๒) โย
พพนมทะ(ความมวัเมาในความเป็นหนุ่มสาว)   (๓) ชวีติมทะ (ความมวัเมาใน
ชวีติ),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายของมทะไวว้า่ ความเมา  กริยิาทีเ่มา ภาวะที่
เมา ความถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน  ความทะนงตน 
ความเชดิชตูนเป็นดุจธง ความเหอ่เหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูนเป็นดุจธง น้ี
เรยีกวา่มทะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔,ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๓๓/๓๒,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๒๓๒/๑๓๗,๒๐/๒๓๓/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๓๐๔/๓๙๒,๒๑/๓๐๕/๓๙๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๖๗/๓๘๘,๒๔/๒๖๘/๓๘๘,ข.ุ
ชา.วสีต.ิ(ไทย)๒๗/๖/๔๗๐,๒๗/๗/๔๗๐,๒๗/๔๓/๓๐๘,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๕/
๑๗,๒๙/๓๘/๑๓๙,๒๙/๔๘/๑๖๕,๒๙/๕๘/๑๙๓,อภ.ิ(ไทย)๓๕/๘๔๕/๕๕๐)  

มธทุายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมธุทายกเถระ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ใน
อดตีชาตกิปัที ่๓๐,๐๐๐ ท่านเป็นอาจารยส์อนประวตัศิาสตรแ์ก่ศษิยจ์าํนวน มาก 
ไดถ้วายน้ําผึง้แดพ่ระพุทธเจา้พระนามวา่สเุมธะ เพราะผลแหง่ทานนัน้  ท่านไม่
รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๓๓๓/๖๒๗) 

มธปิุณฑิกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมธุปิณฑกิเถระ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ใน
อดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ท่านไดถ้วายน้ําผึง้แดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ 
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตั
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๗/๒๔๔) 

มธปิุณฑิกบรรยาย : การบรรยายทีไ่พเราะจบัใจ เป็นชือ่เรยีกของมธุปิณฑกิสตูร ดงัคาํทีพ่ระ
อานนทไ์ดก้ราบทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ    บุรุษผูถู้กความหวิและความ



 

๓๘๓๙ 
 

 

อ่อนเพลยีครอบงาํ ไดข้นมหวาน เขากนิในเวลาใด  ๆ กจ็ะพงึไดร้บัรสหวาน
อรอ่ย ในเวลานัน้ ๆแมฉ้นัใด ภกิษุผูเ้ป็นนกัคดิ เป็นบณัฑติกฉ็นันัน้เหมอืนกนั
ใครค่รวญเน้ือความแหง่ธรรมบรรยายนี้ดว้ยปัญญาในเวลาใด  กจ็ะพงึไดค้วาม
พอใจและความเลื่อมใสแหง่ใจในเวลานัน้ๆ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมบรรยาย
น้ีชือ่อะไร  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ อานนท ์    เพราะเหตุนัน้ เธอจงทรงจาํ
ไวว้า่ ธรรมบรรยายนี้ชือ่มธปิุณฑกิบรรยาย  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๐๕/๒๑๗) 

มธปิุณฑิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเทศนาอนัไพเราะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบแก่ภกิษุทัง้หลาย  ณ  นิโคร
ธาราม  เขตกรุงกบลิพสัดุ ์  เพราะทรงปรารภคาํถามของเจา้ศากยะพระนาม
วา่ทณัฑปาณ ิ พระผูม้พีระภาคทรงเล่าใหภ้กิษุทัง้หลายฟังวา่  เมือ่พระองคถ์ูก
เจา้ทณัฑปาณิ(พระเจา้ลุง)ถามวา่  พระสมณะมปีกตกิล่าวอยา่งไร  บอกอยา่งไร  
จงึตอบวา่  เรามปีกตกิล่าวชนิดทีไ่มต่อ้งโตเ้ถยีงกบัใคร  และมปีกตบิอกโดย
ประการทีส่ญัญาจะไมค่รอบงาํผูป้ราศจากกาม  หมดความสงสยั  ไรค้วาม
คะนอง  ไม่มคีวามทะยานอยากในภพตา่ง ๆ เจา้ทณัฑปาณิเมือ่ไดฟั้งดงันัน้จงึ
สัน่ศรีษะ  แลบลิน้  ทาํหน้าผากยน่เป็น  ๓  รอย  ถอืไมเ้ทา้ยนักายเดนิจากไป  
เมือ่ภกิษุรปูหนึ่งทลูถามวา่  หลงัจากพระเจา้ทณัฑปาณิทาํเชน่นัน้  พระองคต์รสั
อยา่งไร  จงึตรสัตอบวา่  ถา้บุคคลไมย่นิด ี ไมย่อมรบั  ไมย่ดึถอืสิง่ทีเ่ป็นเหตใุห้
มแีงต่่างแห่งปปัญจสญัญามาครอบงาํได ้  นัน่แหละเป็นทีส่ดุแหง่อนุสยั  และเป็น
ทีส่ดุแห่งการถอืทอ่นไมเ้ป็นตน้  เพราะบาปอกุศลธรรมเหล่าน้ีดบัไปโดยไมเ่หลอื  
ครัน้ตรสัจบ  กเ็สดจ็เขา้สูท่ีป่ระทบั  ภกิษุทัง้หลายไมเ่ขา้ใจพระพทุธพจน์ยอ่น้ี  
จงึขอใหท้า่นพระมหากจัจานะชว่ยอธบิายใหฟั้ง  พระเถระจงึไดอ้ธบิายพระสตูร
น้ีออกไป  ดงันี้ 

  ก.สายเกิด 
  ๑.จกัขวุญิญาณ(ความรูแ้จง้อารมณ์ทางตา)  เกดิขึน้เพราะอาศยัจกัขแุละรปูา

รมณ์เพราะจกัข ุ  รปูารมณ์และจกัขวุญิญาณมาประจวบกนั  ผสัสะจงึเกดิขึน้  
เพราะผสัสะเป็นปัจจยั  เวทนาจงึเกดิ  บุคคลยอ่มหมายรูอ้ารมณ์ทีเ่สวย  ยอ่ม
ตรกึอารมณ์ทีห่มายรู ้  ยอ่มคดิปรุงแต่งอารมณ์ทีต่รกึและเพราะคดิปรุงแต่ง
อารมณ์เป็นเหตุ  แงต่่างแหง่ปปัญจสญัญาในรปูทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและ
ปัจจุบนักจ็ะเขา้ครอบงาํบุคคลนัน้   

  ในสว่นทีเ่กีย่วกบัโสตวญิญาณ  ฆานวญิญาณ  ชวิหาวญิญาณ  กายวญิญาณ  
และมโนวญิญาณ  ทา่นกอ็ธบิายโดยนยัเดยีวกนันี้ 



 

๓๘๔๐ 
 

 

  ๒.เมือ่มจีกัข ุ  มรีปูารมณ์และจกัขวุญิญาณ  กเ็ป็นไปไดท้ีเ่ขาจะบญัญตัผิสัสะ  
เมือ่มกีารบญัญตัผิสัสะ  กเ็ป็นไปไดท้ีเ่ขาจะบญัญตัเิวทนา  สญัญา  วติก  
บญัญตักิารครอบงาํแงต่่างแหง่ปปัญจสญัญา   

  ในสว่นทีเ่กีย่วกบัวญิญาณอกี  ๕  ประการ  ทา่นกอ็ธบิายโดยนยันี้   
  ข.สายดบั 
  เมือ่ไมม่จีกัข ุ  รปูารมณ์และจกัขวุญิญาณ  เป็นไปไม่ไดท้ีเ่ขาจะบญัญตัผิสัสะ  

เมือ่ไมม่กีารบญัญตั ิ  เวทนา  สญัญา  วติก  บญัญตักิารครอบงาํแงต่่างแหง่
ปปัญจสญัญาจงึไมค่รอบงาํบุคคลนัน้ 

  ในสว่นทีเ่กีย่วกบัวญิญาณอกี  ๕  ประการ  ทา่นกอ็ธบิายโดยนยันี้  แลว้สรุป
ตามนยัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวโ้ดยยอ่ เมือ่ทา่นพระมหากจัจานะอธบิายจบลง  
ภกิษุทัง้หลายต่างชืน่ชมยนิดภีาษติของทา่น  แลว้พากนัเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคทลูรายงาน  พระองคต์รสัวา่ถงึพระองคก์จ็ะอธบิายเหมอืนพระมหากจัจานะ  
และรบัสัง่ใหภ้กิษุจาํธรรมบรรยายนี้ไว ้ สว่นทา่นพระอานนทก์ล่าวสรรเสรญิดว้ย
อุปมาโวหารวา่  คนทีถ่กูความหวิและความอ่อนเพลยีครอบงาํเมือ่ไดก้นิขนม
หวาน  ยอ่มไดร้บัรสหวานอรอ่ยฉนัใด  ภกิษุผูเ้ป็นนกัคดิ  เป็นบณัฑติ  เมือ่ใคร่
ควาญเน้ือความนี้ดว้ยปัญญากจ็ะไดค้วามพอใจและความเลื่อมใสฉนันัน้  (ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๑๙๙/๒๐๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่แงต่่างแหง่ปปัญจสญัญาแปลมาจากคาํวา่  
ปปญฺจญฺญาสงฺขา  แยกศพัทไ์ดด้งันี้  คาํวา่  ปปญฺจสญฺญา  หมายถงึสญัญาอนั
ประกอบดว้ยกเิลสเป็นเหตเุน่ินชา้  คอืตณัหา  มานะและทฏิฐ ิ  คาํวา่  สงฺขา  
หมายถงึแงต่่าง  ดงันัน้  คาํวา่  ปปญฺจสญฺญาสงฺขา  จงึแปลวา่  แงต่่างแหง่
สญัญาอนัประกอบดว้ยกเิลสเป็นเหตุเนิ่นชา้ (ม.ม.ูอ. ๑/๒๐๑/๔๐๓)  

มธมุงัสทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมธุมงัสทายกเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายเครือ่งในสกุรตม้ปรุงผสมเนื้อชัน้ดถีวาย
พระสงฆ ์ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัิ
หลายรอ้ยชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๑๐๖/๑๖) 

มธรุส : รสหวานปานน้ําผึง้  ดงัคาํในโสมนสัสชาดกทีโ่สมนสัสราชกุมาร ผูเ้ป็นพระ
โพธสิตัวถ์วายโอวาทพระราชบดิา กราบทลูวา่ ขอเดชะพระมหาราช หมอ่มฉนั
ประสบภยัคอืความตายอนัเผด็รอ้นคบัแคบและลาํบาก  วนันี้ชวีติอนัเป็นทีร่กั
ปานดงัมธุรสหมอ่มฉนัไดแ้ลว้ พน้แลว้จากการถูกประหารไดโ้ดยยาก จงึมใีจมุง่
ต่อการบวชอยา่งเดยีว (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๓๔/๕๑๐) 



 

๓๘๔๑ 
 

 

มธรุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระเจา้มธุระ ทา่นพระมหากจัจานะแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็น
การสนทนาแบบถาม-ตอบแก่พระเจา้มธรุะ  อวนัตบีุตร  ณ  ป่าคุนธาวนั  เขต
กรุงมธุรา  เพือ่ตอบปัญหา พระเจา้มธุระไดต้รสัถามทา่นพระมหากจัจานเถระวา่ 
มคีวามคดิเหน็อยา่งไร  เกีย่วกบัคาํพดูของพวกพราหมณ์ทีว่า่  วรรณะที่
ประเสรฐิ  ขาวและบรสิทุธิท์ีส่ดุ  คอืวรรณะพราหมณ์เทา่นัน้  วรรณะนอกนัน้เลว  
ดาํและไมบ่รสิทุธิ ์ พราหมณ์เท่านัน้เป็นบุตร เป็นโอรส  เกดิจากโอษฐข์องพรหม 
เป็นผูท้ีพ่รหมสรา้งขึน้  เป็นทายาทของพรหม พระเถระถวายพระพรวา่ คาํนัน้ 
เป็นเพยีงคาํโฆษณาเทา่นัน้  วรรณะทัง้  ๔  อนัไดแ้ก่กษตัรยิ ์ พราหมณ์  แพทย ์ 
ศทูร ์  นัน้เสมอกนัหมด  แลว้ไดอ้ธบิายถวาย  ดงันี้ 

  ๑. ถา้วรรณะ  ๔  สามารถทาํใหค้นในวรรณะอื่น ๆ หรอืวรรณะเดยีวกนักบั
ตนไดร้บัทรพัยส์มบตัไิด ้ กจ็ะมคีนพวกนัน้คอยปรนนิบตัเิหมอืนกนั   

  ๒.  ถา้วรรณะ  ๔  ฆา่สตัว ์  ลกัทรพัย ์  ประพฤตผิดิในกาม  พดูเทจ็  พดู
สอ่เสยีด  พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เพง่เลง็อยากไดส้ิง่ของของผูอ้ื่น มจีติ
พยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิตายแลว้กจ็ะไปเกดิในนรกเหมอืนกนั  ถา้เวน้จากการ
ฆา่สตัวเ์ป็นตน้  ตายแลว้กจ็ะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์หมอืนกนั 

  ๓.  ถา้วรรณะ ๔ ตดัชอ่งยอ่งเบา ขโมย ปลน้เป็นตน้  กเ็ปลีย่นสมญานาม
จากวรรณะเดมิของตนมาเป็นโจรเหมอืนกนั ถา้ออกบวชกเ็ปลีย่นสมญานามเป็น
สมณะเหมอืนกนั   

  เมือ่ทา่นพระมหากจัจายตนะไดก้ล่าวภาษตินี้แลว้ พระเจา้มธุระมใีจยนิดชีืน่
ชมภาษติของทา่น  พรอ้มกบัประกาศตนเป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะจนตลอดชวีติ (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๓๑๗/๓๘๒)         

มธรุา, กรงุ : ชือ่เมอืงหลวง ของแควน้อวนัต ี  เป็นแควน้หนึ่ง ในบรรดา ๑๖ แควน้ใหญ่แหง่
ชมพทูวปี ตัง้อยูท่างใตข้องแควน้กุรุ ระหวา่งแมน้ํ่าสนิธุกบัแมน้ํ่ายมนุาตอนล่าง
,เป็นทีส่นทนาธรรมระหวา่งพระมหากจัจายนเถระกบัพระเจา้มธุระ อวนัตบุีตร 
ดงัคาํในมธุรสตูร ทีก่ล่าววา่  ทา่นพระมหากจัจานะอยู ่  ณ ป่าคุนธาวนั เขตกรุง
มธุรา พระเจา้มธุระ อวนัตบีตุรไดท้รงสดบัขา่วจงึสัง่ใหจ้ดัยานพาหนะคนังามๆ 
หลายคนัทรงขึน้ยานพาหนะคนังาม เสดจ็ออกจากกรุงมธุรา พรอ้มกบั
ยานพาหนะคนังามๆ ตามเสดจ็ดว้ยราชานุภาพอยา่งยิง่ใหญ่ เพือ่ทรงเยีย่มทา่น
พระมหากจัจานะและสนทนาธรรม (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑๗/๓๘๒,๒๐/๓๙/๘๕,๒๑/
๕๓/๘๘๒๒/๒๒๐/๓๖๒) 



 

๓๘๔๒ 
 

 

มธรุาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยนครมธุรา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษของนครมธรุา ๕ 
คอื (๑) มพีืน้ดนิไมร่าบเรยีบ (๒) มฝีุ่ นละอองมาก (๓) มสีุนขัดุ (๔) มยีกัษ์รา้ย 
(๕) หาอาหารไดย้าก  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๐/๓๖๒) 

มนตเ์ครื่องรกัษา : ชื่อพระสตูรหนึ่งทีเ่รยีกวา่อาฏานาฏยิสตูร,เป็นมนตท์ีท่า้วเวสสวณัทลูให้
พระผูม้พีระภาคเรยีน ดงัคาํในอาฏานาฏยิสตูรทีท่า้วเวสสวณักราบทลูวา่   พวก
ยกัษ์ชัน้สงูผูอ้าศยัอยูใ่นป่านัน้ทีไ่มเ่ลื่อมใสในพระธรรมวนิยัของพระผูม้พีระภาค
น้ีกม็ ี ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคทรงเรยีนมนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่
อาฏานาฏยิะ เพือ่ใหย้กัษ์เหล่านัน้เลื่อมใส เพือ่คุม้ครองเพือ่รกัษา เพือ่ไมถู่ก
เบยีดเบยีน เพือ่อยูส่าํราญของภกิษุ ภกิษุณี  อุบาสก อุบาสกิาทัง้หลายเถดิ 
พระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคทรงรบันิมนตด์ว้ยพระอาการดุษณี  ทา้วเวสวณั
มหาราช    ทรงทราบพระอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรบัแลว้จงึไดก้ราบทลู
มนตเ์ครือ่งรกัษาชื่ออาฏานาฏยิะนี้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๖/๒๒๐,๑๑/๒๘๓/
๒๓๒)  

มนตพ์รหมจินดา : ชื่อมนตอ์ยา่งหนึ่ง มอีงค ์ ๖ คอื คอื (๑)  กปัปศาสตร ์  (๒)  พยากรณ์
ศาสตร ์  (๓)  นิรุตตศิาสตร ์  (๔)  สกิขาศาสตร ์  (๕)  ฉนัโทวจิติศิาสตร ์  (๖)  
โชตสิตัถศาสตร ์ เชน่ เสลพราหมณ์ถงึความสาํเรจ็ในองค ์ ๖ , เรยีนจบคมัภรี์
ลกัษณะอนัมอีงค ์ ๖,  มปีรากฏในจฬูรถวมิานทีพ่ระมหากจัจายนเถระกล่าวแก่
ราชกุมารวา่ แมเ้หล่าชนทีเ่ป็นกษตัรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์ศทูร จณัฑาล    ปุกกุ
สะ และชนประเภทอื่น  โดยชาตกิาํเนิดซึง่จะไมแ่ก่ไมต่ายไมม่ ีแมเ้หล่าชนผูร้า่ย
มนตรพ์รหมจนิดามอีงค ์๖  และเหล่าชนทีใ่ชว้ชิาอื่นๆจะไมแ่ก่ไมต่ายกไ็มม่ ี (ข.ุ
ว.ิ(ไทย) ๒๖/๙๙๖/๑๒๒),ใน กณัหเปตวตัถุ  ฆฏบณัฑติกราบทลูแก่พระเจา้
วาสเุทพตอนหน่ึงวา่ แมเ้หล่าชนผูร้า่ยมนตพ์รหมจนิดามอีงค๖์และเหล่าชนทีใ่ช้
วชิาอื่นๆจะไมแ่ก่ไมต่ายกไ็มม่ ี(ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๑๙/๒๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มนตพรหมจนิดามอีงค ์  ๖  คอื  (๑) กปัปะ  วา่
ดว้ยวธิเีกีย่วกบัการบชูายญั)   (๒) พยากรณ์  (แสดงการแยกปกต)ิ    (๓) 
นิรุตต ิ (แสดงรปูศพัท ์ เตมิปัจจยั) (๔) สกิขา  (แสดงฐานกรณ์  และปตยนะของ
อกัษร)   (๕) ฉนัโทวจิติ ิ(แสดงลกัษณะของฉนัท)์ (๖)  โชตสิตัถะ (แสดงลกัษณะ
ของดวงดาวทีบ่่งถงึความเจรญิหรอืความเสือ่มของมนุษย)์ (ข.ุว.ิอ. (บาล)ี ๙๙๖/
๓๐๙),ในเปตวตัถุอรรถกถาอธบิายวา่  คาํวา่ องค ์ ๖ หมายถงึ (๑) สกิขา  
(การศกึษาในการออกสาํเนียง  และการอ่าน  มกีารอ่านใหถู้กจงัหวะ  ใหค้ล่อง 
และใหไ้พเราะ) (๒) กปัปะ  (รูจ้กัแบบแผน  การกระทาํกจิพธิตี่าง ๆ  พธิสีวด
คมัภรีพ์ระเวท) (๓) นิรุตฺต ิ  (รูจ้กัมลูและคาํแปลศพัท)์ (๔) พยากรณะ  (รูจ้กั
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ตาํราภาษามขีองปาณินิ  เป็นตน้)   (๕) โธตสิตัถะ  (รูจ้กัดวงดาวและหาฤกษ์  
ผกูดวงชตา) (๖) ฉนัทะ  (รูจ้กัคณะฉนัท ์ แต่งฉนัทไ์ด)้  (ข.ุเปต.อ.  (บาล)ี ๒๑๙/
๑๐๖)    

มนตร  ์: คาํทีเ่ชือ่ถอืวา่ศกัดิส์ทิธิ,์ คาํสาํหรบัสวด, คาํสาํหรบัเสกเป่า (มกัใชส้าํหรบัศาสนา
พราหมณ์) ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูร กล่าวไวว้า่ พราหมณ์โปกขรสาตติอบวา่    พอ่
อมัพฏัฐะ  พระมหาบุรุษผูป้ระกอบดว้ยลกัษณะมหาบุรษุ ๓๒  ประการทีป่รากฏ
ในมนตรข์องเรา    ยอ่มมคีต ิ๒ อยา่ง    ไมเ่ป็นอย่างอื่น    คอื (๑)    ถา้ทรงอยู่
ครองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูท้รงธรรม ครองราชยโ์ดยธรรม (๒) ถา้
เสดจ็ออกจากพระราชวงัไปผนวชเป็นบรรพชติจะไดเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมั
พทุธเจา้ผูไ้มม่กีเิลสในโลก,ในโลลุทายวีตัถุ  และมลสตูร พระผูม้พีระภาคทรง
ปรารภพระโลลุทายผีูเ้ล่าเรยีนธรรมเพยีงเลก็น้อยและไมท่อ่งบ่น จงึตรสัวา่ 
มนตร ์มกีารไมท่อ่งบ่นเป็นมลทนิ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๘/๘๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๔/
๔๗๓,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๗๓,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๑๓๒/๑๖๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๒๓๖/๑๘๐,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๕๙/๒๒๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๕/๒๔๑,ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๒๔๑/๑๐๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มนตร ์  หมายถงึปรยิตัแิละศลิปะ  เมือ่ไมท่อ่งบ่น  
และไมเ่อาใจใส ่ กเ็สือ่มสญู  หรอืหายไปได ้ (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๗/๑๓)  

มนสากฏะ, หมู่บา้น : ชื่อหมูบ่า้นแหง่หนึ่ง แควน้โกศล  ใกล ้ ฝัง่แมน้ํ่าอจริวด ี  เป็นทีอ่ยูข่อง
พราหมณ์ทีม่ชีือ่เสยีงหลายคน ดงัคาํในเตวชิชสตูร กล่าววา่ พระผูม้พีระภาค
เสดจ็จารกิไปในแควน้โกศล  พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ  ๕๐๐  รปู 
เสดจ็ถงึหมูบ่า้นพราหมณ์ของชาวโกศลชือ่มนสากฏะ ประทบัอยู ่ ณ อมัพวนั 
ใกลฝั้ง่แมน้ํ่าอจริวด,ี  ในหมู่บา้นมนสากฏะ  มพีราหมณ์มหาศาลผูม้ชีือ่เสยีงมา
พกัอาศยัอยูห่ลายคน  คอืจงักพีราหมณ์ ตารุกขพราหมณ์  โปกขรสาตพิราหมณ์ 
ชาณุสโสณิพราหมณ์  โตเทยยพราหมณ์และยงัมพีราหมณ์มหาศาลผูม้ชีือ่เสยีง
คนอื่นๆอกี(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๑๘/๒๓๐,๙/๕๑๙/๒๓๐,๙/๕๒๑/๒๓๐,๙/๕๕๓/
๒๔๓,๙/๕๕๔/๒๔๓) 

มนสิการ : ความกระทาํไวใ้นใจ,การใสใ่จ, การกาํหนดไวใ้นใจ,ใสใ่จ, การพจิารณา, การนึก  
การน้อมนึก  การผกูใจ  การใฝ่ใจ  การทาํไวใ้นใจ ดงัคาํในทสตุตรสตูร กล่าววา่ 
ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้    มนสกิารกามทัง้หลาย จติของเธอยอ่มไมแ่ล่นไป ไม่
เลื่อมใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน้่อมไปในกามทัง้หลาย  แต่เมือ่เธอมนสกิารเนกขมัมะ  จติ
ของเธอจงึแล่นไป เลื่อมใส  ตัง้อยู ่น้อมไปในเนกขมัมะ จตินัน้ของเธอชื่อว่าเป็น
จติดาํเนินไปดแีลว้,ในสพัพาสวสตูร กล่าวไวว้า่ ธรรมทีค่วรมนสกิารซึง่ปุถุชนไม่
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มนสกิาร เป็นอยา่งไร  เมือ่ปุถุชนมนสกิารถงึธรรมเหลา่ใด    กามาสวะทีย่งัไม่
เกดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไป  ภวาสวะทีย่งัไม่เกดิยอ่มไม่
เกดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไป และอวชิชาสวะทีย่งัไมเ่กดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ที่
เกดิขึน้แลว้ยอ่มเสือ่มไปเหล่าน้ีคอืธรรมทีค่วรมนสกิารซึง่ปุถุชนไมม่นสกิาร,ในวิ
ภงัคสตูร กลา่วไวว้า่ นามรปูเป็นอยา่งไร คอื    เวทนา(ความเสวยอารมณ์) 
สญัญา(ความจาํไดห้มายรู)้ เจตนา(ความจงใจ)ผสัสะ(ความกระทบ หรอืสมัผสั) 
มนสกิาร(ความกระทาํไวใ้นใจ)  น้ีเรยีกวา่ นาม   มหาภตู  ๔ และรปูทีอ่าศยั
มหาภตู ๔   น้ีเรยีกวา่  รปู (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๘๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๗/
๑๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๑,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒/๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๘๔/๔๖๑,องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๑/๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๘/๒๕๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘/
๔๐๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๒/๒๙,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐/๒๘,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๗๕/๑๙,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๘๙/๑๙๒) 

มนสิการกสุลตา :ความเป็นผูฉ้ลาดในมนสกิาร, หมายถงึฉลาดในการนึก  การน้อมนึก  การผกู
ใจ   การใฝ่ใจ, เป็นขอ้ที ่๒ ในธรรม ๒ (๑) ธาตุกุสลตา(ความเป็นผูฉ้ลาดในธาตุ) 
(๒) มนสกิารกุสลตา(ความเป็นผูฉ้ลาดในมนสกิาร),ในธมัมสงัคณีไดค้วามหมาย
ของมนสกิารกุสลตาไวว้า่ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความ
เลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ ทีเ่ป็นเหตุฉลาดในการพจิารณาธาตุเหล่านัน้ น้ี
เรยีกวา่ ความเป็นผูฉ้ลาดในมนสกิาร (ท.ึปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔,องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๙๗/๑๐๙,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๓๔๑/๓๓๕) 

มนสิการคาถา : คาถาคอืการน้อมนึก หมายถงึคาถาทีก่าํหนดไวใ้นใจ เพือ่สอนตน ดงัคาํใน
จติตสมัภตูชาดกทีพ่ระโพธสิตัวม์าตงัคบณัฑติถวายพระพรวา่ มหาบพติร หาก
วา่ความเมาพงึครอบงาํพระองคซ์ึง่มหีมู่นารบีาํเรออยู ่ ขอพระองคท์รงมนสกิาร
คาถานี้และขอจงตรสัคาถานี้ในทา่มกลางบรษิทั สตัวผ์ูน้อนอยูก่ลางแจง้มหีญงิ
จณัฑาลผูเ้มือ่จะไปป่าใหด้ืม่น้ํานมแลว้คลุกคลอียูก่บัฝงูสนุขัสตัวน์ัน้วนันี้เขา
เรยีกกนัวา่ พระราชา (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๕๐/๔๗๘) 

มนสิการโดยแยบคาย : การกําหนดไวใ้นใจโดยหยาบคาย,การทาํไวใ้นใจโดย
ถูกอุบาย  โดยถูกทาง  กลา่วคอืการนึก การน้อมนึก  การผกูใจ  การใฝ่ใจ  การ
ทาํไวใ้นใจในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่ไมเ่ทีย่ง ในสิง่ทีเ่ป็นทุกขว์า่เป็นทุกข ์ ในสิง่ทีเ่ป็น
อนตัตาวา่เป็นอนตัตา  หรอืโดยสจัจานุโลมกิญาณ ดงัคาํในมารกถา พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ วา่  ภกิษุทัง้หลาย เพราะมนสกิารโดยแยบคาย  เพราะตัง้ความ
เพยีรชอบโดยแยบคายเราจงึไดบ้รรลุอนุตตรวมิตุต ิ ไดท้าํอนุตตรวมิุตตใิหแ้จง้
,ใน ปฐมภยเวรปูสนัตสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้
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มนสกิารโดยแยบคายดว้ยด ีซึง่ปฏจิจสมปุบาทคอืเมือ่เหตุ (มอีวชิชาเป็นตน้) น้ี
มผีล(มสีงัขารเป็นตน้)น้ีจงึม ี เพราะสหชาตปัจจยันี้เกดิ ผลนี้จงึเกดิ    เมือ่เหตุน้ี
ไมม่ ีผลนี้จงึไมม่ ี เพราะเหตุน้ีดบั ผลนี้จงึดบั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๕/๔๔,ท.ีม.(ไทย)
๑๐/๒๘๘/๒๒๐,๑๐/๒๘๘/๒๒๑,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๔๐/๑๗๘,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๓/
๑๑๒,๑๙/๒๓๒/๑๖๓,๑๙/๑๐๒๔/๕๔๕) 

มนสิการธาต  ุ: ธาตุคอืการกระทาํไวใ้นใจ มปีรากฏในมหาสตปัิฏฐานสตูร กายานุปัสสนา หมวด
มนสกิารธาตุ  เชน่ ภกิษุพจิารณาเหน็กายนี้ตามทีต่ ัง้อยูต่ามทีด่าํรงอยู่โดยความ
เป็นธาตวุา่ ในกายนี้ มธีาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลมอยู ่(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๗๘/
๓๐๗,๑๐/๓๗๘/๓๐๘)  

มนสิการสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมนสกิาร พระอานนทเ์ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัแลว้ทลู
ถามวา่ เป็นไปไดห้รอื การทีภ่กิษุไดส้มาธโิดยไมต่อ้งมนสกิาร ตา รปู ห ู เสยีง 
จมกู กลิน่ ลิน้ รส กาย โผฏฐพัพะ ธาตดุนิ ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม อากาสานญั
จายตนฌาน วญิญาณญัจายตนฌาน อากญิจญัญายตนฌาน เนวสญัญานา
สญัญายตนฌาน โลกนี้ โลกหน้า ไมต่อ้งมนสกิารแมร้ปูทีไ่ดเ้หน็ เสยีงทีไ่ดฟั้ง 
อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้ ทีถ่งึ ทีแ่สวงหา ทีต่รองตามดว้ยใจ แต่
ตอ้งมนสกิาร  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เป็นไปได ้ เมือ่พระอานนทท์ลูถามวา่ 
เป็นไปไดอ้ย่างไร จงึตรสัตอบวา่ เป็นไปไดอ้ยา่งนี้ คอื ภกิษุยอ่มมนสกิารวา่ ภาวะที่
สงบ ประณีต คอื ความระงบัสงัขารทัง้ปวง ความสละคนือุปธกิเิลสทัง้ปวง ความสิน้
ไปแหง่ตณัหา ความคลายกําหนดั ความดบั นิพพาน  (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๘/
๔๐๑) 

มนะ, ใจ : ใจ ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัสอนแก่ชฎลิ ๓ พีน้่อง มวีา่ มนะ(ใจ)
เป็นของรอ้น ธรรม(อารมณ์)ทัง้หลายเป็นของรอ้น    มโนวญิญาณ(ความรูท้าง
ใจ)เป็นของรอ้น มโนสมัผสั(การกระทบทางใจ)เป็นของรอ้น แมค้วามเสวย
อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกข ์ หรอืทีม่ใิชส่ขุมใิชทุ่กข ์ ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผสัเป็น
ปัจจยั กเ็ป็นของรอ้น,ในจฬูนิทเทส ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ มนะไวว้า่  คาํวา่ 
มนะ  ไดแ้ก่ จติ มโน   มานสั หทยั ปัณฑระ  มนะ  มนายตนะ  มนินทรยี ์
วญิญาณ วญิญาณขนัธ ์  มโนวญิญาณธาตุ อนัเกดิจากวญิญาณขนัธ(์ว.ิม.(ไทย) 
๔/๕๔/๖๔,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๑๔/๓๗๗,๓๐/๑๑๕/๓๗๙) 

มนาปกายิกา,เทวดา : ชือ่เทพหมูห่น่ึงในสวรรคช์ัน้นิมมานนด,ี เทวดาชัน้
นิมมานรด,ี มอีธบิายวา่ เทวดาเหล่าน้ีเรยีกวา่เทพนิมมานรด ี และเทพมนาปา 
เพราะเนรมติรปูตามทีต่นปรารถนาไดแ้ละชืน่ชมรปูทีเ่นรมตินัน้  ดงัคาํในอุคคห
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มาตุคามทีย่กยอ่งทุกคนทีส่ามเีคารพเป็นคนขยนั 
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ไมเ่กยีจครา้น สงเคราะหค์นขา้งเคยีงของสามปีฏบิตัถิกูใจสาม ี  รกัษาทรพัยท์ี่
สามหีามาไดส้ตรผีูป้ระพฤตติามใจสามอียา่งนี้ จะเขา้ถงึความเป็นเทวดาเหล่าม
นาปกายกิา,ในอนุรุทธสตูร กล่าวไวว้า่ เทวดาเหล่ามนาปกายกิา๑จาํนวนมาก 
ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระอนุรุทธะถงึทีอ่ยู ่    ไหวแ้ลว้ยนือยู ่แลว้กล่าววา่  ทา่นพระ
อนุรุทธะผูเ้จรญิ พวกขา้พเจา้เป็นเทวดาเหล่ามนาปกายกิา ครองความเป็นใหญ่
และแผอํ่านาจไปในฐานะ ๓ ประการ คอื (๑)  พวกขา้พเจา้หวงัวรรณะเชน่ใดก็
ไดว้รรณะเชน่นัน้โดยพลนั(๒) พวกขา้พเจา้หวงัเสยีงเชน่ใด  กไ็ดเ้สยีงเชน่นัน้
โดยพลนั  (๓) พวกขา้พเจา้หวงัสขุเชน่ใด กไ็ดส้ขุเชน่นัน้โดยพลนั ต่อมา พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ อนุรุทธะ    มาตุคามประกอบดว้ยธรรม ๘ ประการนี้แล  
หลงัจากตายแลว้ยอ่มไปเกดิรว่มกบัเทวดาเหล่ามนาปกายกิา โดยตรสัไวว้า่ สตรี
ผูเ้ป็นบณัฑติยอ่มไม่ดหูมิน่สาม ี ผูม้คีวามเพยีร ขวนขวายเป็นนิตย ์ เลีย้งตนเอง
ทุกเมือ่ ผูใ้หส้ิง่ทีต่อ้งการไดทุ้กอย่าง  ไมท่าํใหส้ามขีุน่เคอืงดว้ยการแสดงความ
หงึหวง  ยกยอ่งทุกคนทีส่ามเีคารพ เป็นคนขยนั ไมเ่กยีจครา้นสงเคราะหค์น
ขา้งเคยีงของสาม ี ปฏบิตัถิูกใจสาม ี รกัษาทรพัยท์ีส่ามหีามาได ้  สตรผีูย้งั
ประพฤตติามใจสามอียูอ่ยา่งนี้ จะเขา้ถงึความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายกิา
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๕๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๓๑๗,๒๓/๔๗/
๓๒๒,๒๓/๔๘/๓๒๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เทวดาเหล่ามนาปกายกิา หมายถงึเทวดาชัน้
นิมมานรด ี  เทวดาเหล่าน้ีเรยีกวา่  เทพนิมมานรด ี  และเทพมนาปา  เพราะ
เนรมติรปูตามทีต่นปรารถนาได ้  และชืน่ชมรปูทีเ่นรมตินัน้  (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี 
๓/๓๓/๒๑) 

มนาปทายีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูใ้หส้ิง่ทีน่่าพอใจ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ กฏูาคาร
ศาลา ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ีเสดจ็ไปยงัทีอ่ยูข่องอุคคคหบดใีนตอนเชา้ อุคค
คหบดเีขา้เฝ้าแลว้กราบทลูวา่ ตนไดฟั้งมาเฉพาะพระพกัตรว์า่ ผูใ้หข้องทีน่่า
พอใจ ย่อมไดข้องทีน่่าพอใจ แลว้กราบทลูขอใหพ้ระผูม้พีระภาครบัถวายสิง่ทีน่่า
พอใจ ๖ อยา่ง คอื (๑) ของเคีย้วชือ่สาลปปุผกะ (ของเคีย้วแป้งขา้วสาล ีปรุงดว้ย 
เนยใส น้ํามนั น้ําผึง้ น้ําออ้ย) (๒) เน้ือสกุรอยา่งด(ีเน้ือสกุรอาย ุ๑ ปี ปรุงใหส้กุ
ดว้ยเมลด็ยีห่รา่เป็นตน้ผสมกบัพทุรารสอรอ่ย) (๓) ของเคีย้วชือ่นาลยิสากะ(ของ
เคีย้วทีใ่ชผ้กั ๑ ทะนาน ขยาํกบัแป้งขา้วสาลแีลว้เคีย่วในเนยใสทีผ่สมเมลด็ยีห่รา่
เป็นตน้ ผสมกบัของอรอ่ย ๔ ชนิด อบใหส้กุ) (๔) ขา้วสกุแห่งขา้วสาลทีีข่าว
สะอาดมแีกงและกบัมาก (๕) ผา้ทีท่อในแควน้กาส ี (๖) บลัลงัก ์พระผูม้พีระภาค
ทรงอาศยัความอนุเคราะหร์บัแลว้ ทรงอนุโมทนาแก่อุคคคหบดแีลว้เสดจ็กลบั 
หลงัจากนัน้ไมน่าน อุคคคหบดถีงึแกก่รรมแลว้เขา้ถงึชัน้กายมโนมยั(หมายถงึ
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พรหมกายของผูบ้าํเพญ็ฌานสมาบตัแิลว้บงัเกดิในพรหมโลกชัน้สทุธาวาสดว้ย
อาํนาจฌาน) ชัน้ใดชัน้หนึ่ง เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคกราบทลูใหท้ราบวา่ ตนเอง
ไดส้าํเรจ็ตามทีป่ระสงคแ์ลว้ พระผูม้พีระภาคตรสัคาถาสรุปใจความว่า ผูใ้หข้องที่
น่าพอใจ ยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ ผูใ้หข้องทีเ่ลศิ ยอ่มไดข้องทีเ่ลศิ ผูใ้หข้องทีด่ ี
ยอ่มไดข้องทีด่ ีผูใ้หข้องทีป่ระเสรฐิ ยอ่มไดข้องทีป่ระเสรฐิ ผูใ้หข้องทีเ่ลศิ ของที่
ด ีและของทีป่ระเสรฐิ ยอ่มเป็นผูม้อีายยุนื มยีศ ในทีท่ีต่นเกดิ  (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๒/๔๔/๖๙) 

มนายตนะ: อายตนะคอืใจ 
                          ในสงัคตีสิตูร กล่าวถงึธรรม ๖ประการทีค่วรกาํหนดรู ้   คอื อายตนะภายใน   

๖ ไดแ้ก่  (๑)  จกัขวายตนะ อายตนะคอืตา (๒)  โสตายตนะ อายตนะคอืห ู (๓) 
ฆานายตนะ อายตนะคอืจมกู (๔) ชวิหายตนะ อายตนะคอืลิน้ (๕) กายายตนะ 
อายตนะคอืกาย  (๖)  มนายตนะ อายตนะคอืใจ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๖,(ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๘๙,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๐๕/๓๖๙,.(ไทย)๑๔/๔๒๑/๔๗๖,ข.ุป.
(ไทย)๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภ.ิธ.(ไทย)๓๔/๖๕/๓๙,๓๔/๑๔๑/๕๑,อภ.ิว.ิ
(ไทย)๓๕/๑๖๑/๑๑๔,อภ.ิธา.(ไทย)๓๖/๒๔/๙,๓๖/๑๙๕/๔๗,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๑๙/
๑๗,๓๗/๓๔/๒๖,๓๗/๔๓/๒๙) 

มนินทรีย :์ อนิทรยีค์อืใจ 
                        ในสามญัญผลสตูร กล่าวถงึ การปฏบิตัเิพือ่สาํรวมในมนินทรยี ์  ซึง่เมื่อไม่

สาํรวมแลว้กจ็ะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกุศลธรรมคอือภชิฌาและโทมนสัครอบงาํได ้ 
จงึรกัษามนินทรยีถ์งึความสาํรวมในมนนิทรยี ์  ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยความสาํรวม
อนิทรยีอ์นัเป็นอรยิะนี้  ยอ่มเสวยสขุอนัไมร่ะคนกบักเิลสในภายใน  มหาบพติร    
ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลายเป็นอยา่งนี้แล (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๑๓/
๗๓,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๒/๒๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒/๑๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๕/๒๓,ส.ํส.
(ไทย)๑๘/๙๗/๑๐๘,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๕๐๐/๓๐๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔/
๒๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๖/๑๓๗,องฺ.เอกทส.(ไทย)๒๔/๑๗/๔๓๖,ข.ุป.(ไทย)
๓๑/๔/๑๒,อภ.ิธ.(ไทย)๓๔/๑๗/๓๐,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๒๒๐/๑๙๗,อภ.ิธา.(ไทย)๓๖/
๕๒/๑๕,                                                 อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๑/๑๘)  

มนุชะ: ฤาษมีนุชะ, ผูเ้กดิจากพระมนู  
                       ในสนุทรกิภารทวาชสตูร ปุณณกมาณพทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ฤๅษ ี มนุ

ชะ กษตัรยิ ์ และพราหมณ์จาํนวนมากในโลกนี้ พากนับชูายญัแก่เทวดาทัง้หลาย    
ขา้แต่พระผูม้พีระภาคผูนิ้รทุกขช์นเหล่านัน้เป็นผูไ้มป่ระมาทแลว้ในการบชูายญั 
ไดข้า้มพน้ชาตแิละชราบา้งไหม  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่   ปุณณกะ ชน
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เหล่านัน้หวงั ชืน่ชม มุง่หวงั จงึพากนับชูายญั เพราะอาศยัลาภจงึมุง่หวงักาม  
เรากล่าววา่ ชนเหล่านัน้ประกอบการบชูายญั  เป็นผูก้าํหนดัยนิดใีนภพ  ขา้มพน้
ชาตแิละชราไปไมไ่ด ้ (ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๔๖๒/๖๐๕, ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๑๐๕๒/๗๔๙,ข.ุ
ม.อ.(บาล)ี ๑/๒๖) 

มนุษย  ์: กายมนุษย,์ มนุษยท์ีม่กีายแตกดบั 
                        ในพรหมชาลสตูร อุปมารา่งกายเหมอืนผลมะม่วงวา่ ภกิษุทัง้หลาย  กายของ

ตถาคตขาดตณัหาทีพ่าไปสูภ่พเสยีแลว้เทวดาและมนุษยจ์กัเหน็กายของตถาคต
ไดช้ัว่เวลายงัดาํรงอยู่  หลงัจากกายแตกสลายไปเพราะสิน้ชวีติแลว้  เทวดาและ
มนุษย์จกัไม่เห็นกายนัน้อีก  เปรยีบเหมือนเมื่อกลุ่มผลมะม่วงถูกตัดขัว้  ผล
มะม่วงทัง้หมดที่หอ้ยอยู่กบัขัว้กย็่อมตดิตามขัว้นัน้ไป  ฉันใด  กายของตถาคต
ขาดตณัหาทีพ่าไปสูภ่พเสยีแลว้  เทวดาและมนุษยจ์กัเหน็กายของตถาคตไดช้ัว่
เวลาที่ยงัดํารงอยู่  หลงัจากกายแตกสลายไปเพราะสิ้นชวีติแล้ว    เทวดาและ
มนุษยจ์กัไม่เหน็กายนัน้อกี  ฉนันัน้”(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๔๗/๔๖,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒/๒,
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔/๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๓/๑๕๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐/๑๐,ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๙๒/๑๐๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๒/๒๑๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๑/๑๒๖,สํ.ข.
(ไทย)๑๗/๒๑๓/๒๙๓,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๓/๑๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๓๑/๖๔๐,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖/๑๑,ขุ.ว.ิ(ไทย)๒๖/๕/๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓๙/๑๔๕,ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๘/๕๕๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๑๑๗/๖๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๑/๑๓๐,ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๓/๒๓๙,๓๓/๓/๗๑๘,๓๓/๔/๕๘,๓๓/๑๐/๖๘๒) 

มนุษยก์ระพี้: คาํอุปมาผูพ้ดูวกวน, ผูไ้ม่กตญัญ,ู ผูด้แีตไ่หว ้
                         ในกุกกุฏชาดก ชาดกวา่ดว้ยพญาไก่ กล่าววา่   ผูใ้ดดแีต่ประณมมอืไหว ้ 

พดูวกวน เป็นมนุษยก์ระพี ้   ไมม่คีวามกตญัญ ู    ผูน้ัน้กไ็มค่วรนัง่ใกล ้  (ข.ุชา.
(ไทย)๒๗/๑๐๖/๓๔๐) 

มนุษยค์นสดุท้าย   :  พระราชกุมารทีม่ไิดท้รงผนวช 
                        ในมฆเทวสตูร กล่าวถงึ พระเจา้นิมมิพีระราชโอรสพระนามวา่กฬารกชนก    

พระราชกุมารนัน้มไิดอ้อกจากวงัผนวชเป็นบรรพชติ ทรงตดัวตัรอนังามนัน้แลว้ 
ไดช้ือ่วา่เป็นมนุษยค์นสดุทา้ยแหง่ราชบรรพชตินัน้  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๕/๓๘๑) 

มนุษยช์าวชมพทูวีป: ทีอ่ยูใ่นชมพทูวปี, โลกมนุษยท์ัง้หมด 
                        ในตฐิานสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย มนุษยช์าวอุตตรกุรทุวปี

เหนือกว่าเทวดาชัน้ดาวดงึสแ์ละมนุษยช์าวชมพทูวปี  ดว้ยฐานะ ๓ ประการ  
ฐานะ    ๓ ประการ คอื (๑) ไมม่คีวามเหน็แก่ตวั (๒) ไมม่คีวามหวงแหน   (๓) 
มอีายแุน่นอน (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒๑/๔๗๕,๓๗/๒๗๑/๑๕๓) 



 

๓๘๔๙ 
 

 

มนุษยช์าวอตุตรกรุทุวีป : คนทีอ่ยูใ่นอุตตรกุรุทวปี ตัง้อยูท่างทศิเหนือของเขาพระสเุมรุ 
                        พรหมจรยิกถา ปรวาทถีามวา่ พระสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ ภกิษุ

ทัง้หลาย  มนุษยช์าวชมพทูวปี  เหนือกวา่มนุษยช์าวอุตตรกุรทุวปีและเทวดาชัน้
ดาวดงึส ์  ดว้ยฐานะ ๓ ประการคอื (๑)  เป็นผูแ้กลว้กลา้ (๒) เป็นผูม้สีต ิ  (๓)  
เป็นผูอ้ยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นชมพทูวปีน้ี  มอียูจ่รงิมใิชห่รอื   สกตอบวา่  ใช ่ 
(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๗๑/๑๕๓) 

มนุษยภมูิ: ภมูิของมนุษย ,์ ภพของมนุษย  ์
                         ในทปัีงกรพทุธวงศ ์กล่าวถงึภกิษุประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ รปู    ลว้นไดอ้ภญิญา  

๖    มฤีทธิม์าก แวดลอ้มพระผูม้พีระภาคพระนามวา่ทปัีงกร ผูท้รงรูแ้จง้โลกใน
กาลทัง้ปวง   สมยันัน้ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงไมไ่ดบ้รรลอุรหตัตผลเป็นพระเสขะละ
มนุษยภมู ิชนเหล่านัน้   ย่อมถูกตเิตยีน  (ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๖/๕๙๔) 

มนุษยแ์ละเทวดา: มนุษยแ์ละเทวดาทีพ่ระพทุธเจา้เลศิกว่า 
                         ในนานาตติถยิสาวกสตูรกล่าวถงึ มาณวคามยิเทพบุตรไดก้ลา่วคาถาเหล่าน้ี

ในสาํนกัของพระผูม้พีระภาค ปรารภพระผูม้พีระภาควา่  คนพดูกนัวา่ บรรดา
ภเูขาในกรุงราชคฤห ์ภเูขาวปิุละเยีย่มทีส่ดุ  บรรดาภเูขาทีต่ัง้อยูใ่นป่าหมิพานต ์
ภเูขาเสตบรรพตเยีย่มทีส่ดุ  ฯลฯ บณัฑติกล่าววา่ พระพทุธเจา้เลศิกวา่มนุษย์
และเทวดา  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๖) 

มนุษยโลก: โลกมนุษย,์ มนุษยภ์มู ิ
                        ในลกัขณสตูร  ลกัษณะพระหนุดุจคางราชสหีว์่า  พระโบราณกเถระทัง้หลาย

จงึกล่าวคาถาประพนัธน้ี์ในเรื่องลกัษณะมหาบุรุษนัน้ว่า มหาบุรุษนัน้ ไม่ตรสัคํา
เพ้อเจ้อ ไม่ตรสัคําปราศจากหลกัฐานมีครรลองแห่งพระดํารสัไม่สบัสน  ทรง
กาํจดัคาํทีไ่มเ่ป็นประโยชน์  ตรสัแต่คาํทีเ่ป็นประโยชน์ และคาํทีเ่ป็นสขุแก่คนหมู่
มาก ครัน้ทรงทํากรรมนัน้แล้วจุติจากมนุษยโลก เข้าสู่เทวโลก เสวยผลวบิาก
แห่งกรรมทีท่รงทําดแีลว้  จุตแิลว้เสดจ็มาในโลกนี้อกีไดค้วามเป็นผูม้พีระหนุดุจ
คางราชสหี์ ซึ่งเป็นสตัว์ประเสรฐิกว่าสตัว์สีเ่ท้า (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๘๐/๒๑๑,(ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๙/๑๙๕,ม.มู.(ไทย)๑๒ /๑๕๓ /๑๕๓ ,ม.ม.(ไทย)๑๓ /๓๑๓ /
๓๗๘,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๙/๑๗๑,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๐/๕๓๙,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๓๐๗/
๓๘๕,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘ /๕๖/๑๐,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๔๕/๑๖๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕/
๔๑๖,ข.ุอป.(ไทยจ)๓๓/๒/๓๖๕,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/๒๑/๑๕๔,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๙๐/
๕๑๙) 

มนุษยส์ขุมุาลชาติ: มตีระกลูผูด้,ี มตีระกลูสงู, มลีกัษณะอยา่งผูด้,ี ผูม้กีริยิามารยาทเรยีบรอ้ย 



 

๓๘๕๐ 
 

 

                       ในจตุราสตีิสหสัสพราหมณกญัญาเถรนีมปทานกล่าวถึงพระเถรวี่าในกปัที่
๑๐๐,๐๐๐ (นับจากกปัน้ีไป) กรรมสมบตัหิม่อมฉันทัง้หลายกท็ําไวด้แีลว้ ในหมู่
มนุษย์สุขุมาลชาติ และในเทวโลกที่ประเสรฐิ  หม่อมฉันทัง้หลายย่อมได้รูป
สมบตั ิ โภคสมบตั ิยศความสรรเสรญิและความสุขอนัเป็นทีร่กัทัง้หมดเป็นกรรม
สมบตัิที่หม่อมฉันทัง้หลายกระทําไว้ดแีล้ว    อย่างต่อเน่ือง (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๔๗/๕๒๕) 

มนุสสจตุิติรจัฉานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยไ์ปเกดิในกําเนิดสตัวด์ริจัฉาน พระ
ผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔ สตัวท์ีจุ่ตจิาก
มนุษยแ์ลว้กลบัมาเกดิเป็นมนุษยจ์งึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยแ์ลว้ไป
เกดิในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็
ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๗๓/๖๕๓) 

มนุสสจตุิเทวนิรยาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยไ์ปเกดิเป็นเทวดาและเกดิใน
นรกเป็นตน้ พระผูม้พีระภาคตรสั  ๓  พระสตูรในลกัษณะเดยีวกนั  คอื  
พระองคต์รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีจุ่ตจิาก
มนุษยแ์ลว้ไปเกดิในหมูเ่ทวดาจงึมจีาํนวนน้อยกวา่ (๑)  สตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยแ์ลว้
ไปเกดิในนรก  (๒)  ในกําเนิดสตัวด์ริจัฉาน  (๓)  ในภูมแิห่งเปรต  เหมอืน
แผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๗๕-
๑๑๗๗/๖๕๔) 

มนุสสจตุินิรยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยไ์ปเกดิในนรก พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไม่ไดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยแ์ลว้กลบัมา
เกดิเป็นมนุษยจ์งึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยแ์ลว้ไปเกดิในนรกเหมอืน
แผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๗๒/
๖๕๓) 

มนุสสจตุิเปตติวิสยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยไ์ปเกดิในภมูแิหง่เปรต พระผูม้ี
พระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั ๔  สตัวท์ีจุ่ตจิาก
มนุษยแ์ลว้กลบัมาเกดิเป็นมนุษยจ์งึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีจุ่ตจิากมนุษยแ์ลว้ไป
เกดิในภมูแิห่งเปรต  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้น
ขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๗๔/๖๕๔) 

มโน  :              ใจ, จติ, ทีเ่กดิปิยสาตรปูในโลก 
                           ในสมุทยสจัจนิทเทส  กล่าวถงึปิยรปูสาตรปู ใดมอียูใ่นโลก ตณัหาน้ีเมือ่

เกดิกเ็กดิทีปิ่ยรปูสาตรปูน้ีเมือ่ตัง้อยูก่ต็ ัง้อยูท่ีปิ่ยรปูสาตรปูน้ี  ปิยรปูสาตรปูใน
โลก   คอื มโน เป็นปิยรปูสาตรปูในโลก  ตณัหานี้เมือ่เกดิกเ็กดิทีม่โนนี้เมื่อตัง้อยู ่



 

๓๘๕๑ 
 

 

กต็ัง้อยูท่ีม่โนน้ี (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๒๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๗,ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๑๓๓/๑๒๑,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๘๒/๓๓๗,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕๕/
๑๙๗,ส.ํน.(ไทย)๑๖/๖๑/๑๑๕,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๔๗/๖๖,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑/๒,ส.ํม.
(ไทย)๑๙/๒๑๐/๑๔๒,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๓/๙,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๑๐/๕๔๖,อภ.ิย.
(ไทย)๓๙/๑๐๑/๒๐๒) 

มโนกรรม :        การกระทาํทางใจ มทีัง้ดแีละทางชัว่ การกระทาํทางชัว่ เชน่ คดิเพง่เลง็อยากได้
ของผูอ้ื่น  คดิปองรา้ย และเหน็ผดิ 

                         ในภยเภรวสตูร  กล่าวถงึพราหมณ์ ว่าเรานัน้ไดม้คีวามดํารวิ่า  ‘สมณะหรอื
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงเป็นผู้มวีจกีรรมไม่บรสิุทธิ ์ มมีโนกรรมไม่บรสิุทธิ ์  
มกีารเลีย้งชพีไมบ่รสิทุธิ ์   เขา้อาศยัเสนาสนะอนัเงยีบสงดัคอืป่าโปรง่และป่าทบึ    
สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้จรญิเหล่านัน้ ย่อมประสบความกลวัและความขลาดอนั
เป็นอกุศล (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๖/๓๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๗/๕๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๓๙/
๒๘๑,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๔๖/๑๗๙,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๐๖/๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๖๒/๑๐๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๑/๔๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๔/๒๔๖,ขุ.เถร.ี
(ไทย)๒๖/๒๗๗/๖๐๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๑/๒๙๐,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๑/๕๗,ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๕/๕๕๐,ขุ.จรยิา.(ไทย)๓๓/๔๓/๗๓๓,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๔๔/๑๘๖,
อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๐๘/๗๕๘)  

มโนชชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยราชสหีม์โนชะ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พญาราชสหีโ์พธสิตัว ์ สอน
ราชสหีม์โนชะผูเ้ป็นบุตรไมใ่หค้บกบัสนุขัจิง้จอก ซึง่เป็นสตัวเ์ลวทราม แต่
ราชสหีม์โนชะไมเ่ชือ่ฟัง ถูกสนุขัจิง้จอกยยุงใหไ้ปขโมยมา้ของพระราชากนิจงึถูก
นายขมงัธนูยงิตาย  เมือ่ราชสหีม์โนชะถูกยงิตาย สนุขัจิง้จอกเหน็วา่การจะเป็น
เพือ่นกบัคนตายจะมปีระโยชน์อะไร จงึหนีเขา้ป่าไป ราชสหีโ์พธสิตัวค์รํ่าครวญ
วา่   ผูท้ีค่บคนชัว่ยอ่มไม่ไดร้บัความสขุอยา่งแทจ้รงิ ดอูยา่งเจา้มโนชะถูกยงิตาย
เพราะคบหากบัสนุขัจิง้จอกคริยิะ  ผูเ้ป็นแมค่รํ่าครวญวา่ แมไ้มช่อบใจเลยทีค่บ
คนชัว่ ดเูอาเถดิ เจา้มโนชะตอ้งมานอนตายจมกองเลอืดของตน  น้องสาวครํ่า
ครวญวา่ คนทีไ่มเ่ชือ่ฟังคาํสัง่สอนของผูเ้กือ้กูลผูแ้นะประโยชน์ ตอ้งเป็นเช่นน้ี
และประสพแต่ความเลวทราม  เมยีของราชสหีม์โนชะครํ่าครวญวา่ ผูท้ีเ่ป็นคน
ชัน้สงูแต่มาคบคนชัน้ตํ่า ยอ่มเป็นคนเลวกว่าคนชัน้ตํ่านัน้เสยีอกี จงดเูอาเถดิ 
พญาเน้ือเป็นสตัวช์ัน้สงูมาคบกบัสนุขัจิง้จอกซึง่เป็นสตัวช์ัน้ตํ่า ตอ้งมาตายดว้ย
ลกูศรเสยี ดว้ยอาการทีน่่าสงสาร  คนคบคนเลวกเ็ลวตาม คนคบคนเสมอกนั
ยอ่มไมเ่สือ่มทรามในกาลไหน ๆ การคบคนทีด่กีวา่ยอ่มเจรญิเรว็พลนั เพราะ
เหตุนัน้  จงคบคนทีด่กีวา่ตนเถดิ (ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๘/๒๕๖) 



 

๓๘๕๒ 
 

 

มโนชวฤาษี   :   ฤาษชีือ่วา่มโนชวะ, ฤาษคีนหนึ่งในฤาษเีจด็คน 
                          ในเนมริาชชาดก กล่าวถงึทา้วสกักเทวราชเมือ่จะทรงแสดงเหล่าดาบสผู้

ล่วงภพแหง่เปรตไดแ้ลว้ บงัเกดิในพรหมโลกดว้ยการประพฤตพิรหมจรรย ์   จงึ
ตรสัวา่  ฤๅษทีัง้  ๗ เหล่าน้ี    คอื (๑) ยานหนฤๅษ ี   (๒) โสมยาคฤๅษ ี  (๓)  
มโนชวฤๅษ ี (๔)   สมทุทฤๅษ ี  (๕) มาฆฤๅษ ี ( ๖) ภรตฤๅษ ี (๗) กาลปุรกัขติ
ฤๅษกีบัฤๅษอีกี ๔ ตน คอื (๑) องัครีสฤๅษ ี(๒) กสัสปฤๅษ ี(๓) กสีวจัฉฤๅษ ี(๔)  
อกตัตฤิๅษ ี ออกบวชบําเพญ็ตบะ    ล่วงพน้กามาวจรภพไดแ้น่นอน (ข.ุชา.
(ไทย)๒๘/๔๓๓/๒๔๘) 

มโนชะ, พระราชา: พระราชาพระนามวา่มโนชะ 
                        ในโสณนนัทชาดกกล่าวถงึชาวชนบทและพราหมณ์มหาศาลกวา่รอ้ยขึน้ไป 

กษตัรยิผ์ูอ้ภชิาตผิูท้รงมพีระอสิรยิยศเหลา่น้ีทัง้หมดและพระราชาผูเ้จรญิทรง
พระนามวา่มโนชะ จงเขา้ใจคาํของขา้พเจา้ ยกัษ์ทัง้หลาย ภตูและเทวดา
ทัง้หลายในป่า  เหล่าใด ซึง่มาประชุมกนัอยูใ่นอาศรมน้ี ขอจงฟังคาํของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ขอกระทาํความนอบน้อมแก่ เทวดาทัง้หลายแลว้จกักล่าวกะฤาษผีูม้วีตัร
อนังาม (ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๓๙/๗๗) 

มโนทวาร :      ชอ่งทางใจ, ประตใูจ 
                        ในชราสตุตนทิเทส กล่าวถงึ   พระเสขะเหล่านัน้ใหจ้ติหลกีเรน้ถอยกลบั หมนุ

กลบั ปิดกัน้ ขม่  หา้ม รกัษา คุม้ครองจติในมโนทวารเทีย่วไป  ประพฤตอิยู ่
เคลื่อนไหวเป็นไป เลีย้งชวีติ  ดาํเนินไป    ยงัชวีติใหด้าํเนินไป เปรยีบเหมอืน
ขนไก่  หรอืเสน้เอน็ทีใ่สเ่ขา้ไปในไฟแลว้ ยอ่มหกังอมว้น ไมค่ลีอ่อก ฉะนัน้เพราะ
เหตุนัน้ พระเสขะ ๗  จาํพวกจงึตรสัเรยีกวา่ผูป้ระพฤตหิลกีเรน้ (ข.ุม.(ไทย)๒๙/
๔๕/๑๕๘, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๘๙/๑๙๓) 

มโนทวารที่เป็นปัจจบุนั:   ชอ่งทางใจในปัจจุบนั, ประตูทางใจในปัจจุบนั 
                      ในสพัพมตัถตีกิถา กลา่วถงึ สกวาทวีา่  โสตประสาท  ฆานประสาท  ชวิหา

ประสาท  กายประสาท  มโนทวาร ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ หทยัวตัถุ 
มนสกิารทีเ่ป็นปัจจุบนัมอียู ่ บุคคลรูธ้รรมารมณ์ทีเ่ป็นปัจจุบนัได ้    ดว้ยมโน
ทวารทีเ่ป็นปัจจุบนัใชไ่หม  ปรวาทตีอบวา่  ใช ่(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๘๙/๑๙๕) 

มโนทณัฑะ:     เครือ่งควบคุมทางใจ, เครือ่งวดัการกระทาํทางใจ 
                        ในอุปาลวิาทสตูร  เปรยีบเทยีบทณัฑะ ๓ กบักรรม ๓  พระผูม้พีระภาคได้

ตรสัถามนิครนถช์ือ่ทฆีตปัสสวีา่ “ตปัสส ี   นิครนถ ์นาฏบุตรบญัญตักิรรมในการ
ทาํกรรมชัว่ ในการประพฤตกิรรมชัว่ไวเ้ทา่ไร” นิครนถช์ือ่ทฆีตปัสสทีลูตอบวา่ 
“ทา่นพระโคดม นิครนถ ์ นาฏบุตรมไิดบ้ญัญตั ิ เป็นอาจณิว่า ‘กรรม กรรม’ แต่



 

๓๘๕๓ 
 

 

บญัญตัเิป็นอาจณิวา่  ‘ทณัฑะ    ทณัฑะ’(ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๖/๕๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๖๑/๕๙) 

มโนทุจจริตสตูร (ปฐม) :พระสตูรวา่ดว้ยมโนทุจรติ (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษแหง่
มโนทุจรติ และอานิสงสแ์หง่มโนสจุรติอยา่งละ ๕ มเีน้ือความเหมอืนในปฐมทุ
จจรติสตูร  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔๔/๓๘๕) 

มโนทุจจริตสตูร (ทุติย) :พระสตูรวา่ดว้ยมโนทุจรติ( สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษแหง่
ทุจรติ ๕ คอื(๑) แมต้นกต็เิตยีนตนเองได ้ (๒) ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มตเิตยีน (๓) 
กติตศิพัทอ์นัชัว่ยอ่มกระฉ่อนไป(๔)เสือ่มจากสทัธรรม(กุศลกรรมบถ๑๐)(๕)
ตัง้อยู่ในอสทัธรรม(อกุศลกรรมบถ ๑๐) แลว้ตรสัวา่ อานิสงสแ์ห่งสจุรติ ๕ คอื 
(๑) แมต้นกต็เิตยีนตนเองไมไ่ด ้ (๒) ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มสรรเสรญิ (๓) 
กติตศิพัทอ์นังามยอ่มขจรไป (๔) เสือ่มจากอสทัธรรม (๕) ตัง้อยูใ่นสทัธรรม  
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔๘/๓๘๘) 

มโนทุจริต  :   ความประพฤตชิัว่ทางใจ, ทุจรติทางใจ, ความคดิชัว่ 
                        ในเวรญัชกณัฑ์  กล่าวถงึพราหมณ์ตําหนิพระผูม้พีระภาคว่า   “ท่านพระโค

ดม    สอนไม่ให้ทํา” พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า “พราหมณ์ ขอ้ที่เขากล่าวหา
เรานัน้มมีูลอยู่เพราะเราสอนไม่ให้ทํากายทุจรติ วจทีุจรติ มโนทุจรติ ตลอดถึง
การไม่ให้ทําบาปอกุศลธรรมต่างๆ ขอ้ที่เขากล่าวหาเรานัน้มมีูลอยู่  แต่ไม่ใช่ที่
ท่านกล่าวถงึ” (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๕/๓,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๔๖/๘๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๗๓/
๕๒,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๓/๔๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕/๑๗,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๘/๒๕,ส.ํส.
(ไทย)๑๕/๑๑๕/๑๓๒,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๘๕/๓๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๕/
๑๒๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒/๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๑/๒๒๑,ขุ.อติ.ิ(ไทย)๒๕/
๓๐/๓๗๗,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๕/๑๗,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๙๑๓/๕๗๑)  

มโนธาต  ุ:   ธาตุคอืใจ,ธาตุคอืมโน, เป็นขอ้ที ่๑๖ ในธาตุ ๑๘  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๒,ใน
ธาตุนานตัตสตูร กล่าวไวว้า่ เป็นขอ้ที ่ ๑๖ ในธาต ุ ๑๘ เชน่กนั,ในผสัสนานตัต
สตูร กล่าวไวว้า่ เป็นขอ้ที ่๖ ในธาตุ ๖  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๘๕/๑๗๐),ในวภิงัคไ์ดใ้ห้
ความหมายของมโนธาตุไวว้า่ มโนธาตุ  เป็นไฉน  จติ    มโน มานสั หทยั 
ปัณฑระ  มโน   มนายตนะ  มนินทรยี ์ วญิญาณวญิญาณขนัธ ์ มโนธาตทุี่
เหมาะสมกนั เกดิขึน้ในลาํดบัแหง่การเกดิดบัแหง่จกัขวุญิญาณธาต ุ  ฯลฯ โสต
วญิญาณธาต ุ ฯลฯ ฆานวญิญาณธาตุฯลฯชวิหาวญิญาณธาตุ  ฯลฯ จติ มโน 
มานสั  หทยั ปัณฑระ มโน  มนายตนะ    มนินทรยี ์  วญิญาณวญิญาณขนัธ ์
มโนธาตุทีเ่หมาะสมกนั  เกดิขึน้ในลาํดบัแหง่การเกดิดบัแหง่กายวญิญาณธาต ุ
หรอืการพจิารณาอารมณ์ครัง้แรกในสภาวธรรมทัง้ปวง จติ มโน มานสั ปัณฑระ 



 

๓๘๕๔ 
 

 

มโน  มนายตนะ  มนินทรยี ์ วญิญาณ วญิญาณขนัธ ์  มโนธาตุทีเ่หมาะสมกนั
เกดิขึน้นี้เรยีกวา่ มโนธาตุ   อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๔) 

   คาํน้ีมปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๙/๑๕๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๔/๑๒,อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๓๒/๑๑, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๐/๑๘,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๒/
๓) 

มโนธาตทุี่เป็นวิบาก : ธาตุคอืใจทีเ่ป็นผล,ธาตคุอืมโนทีส่ง่ผล หมายถงึการพจิารณาอารมณ์ที่
จะใหผ้ลแก่ชวีติสนัตตหิรอืแก่เบญจขนัธ ์  คาํวา่ วบิาก คอืผลของกรรมทีเ่กดิขึน้
แก่กระแสสบืต่อแหง่ชวีติของผูท้าํกรรมนัน้ (คอื แก่ชวีติสนัตตหิรอืแก่เบญจ
ขนัธ)์ ดงัคาํในุปาทนินทุกะ กล่าวไวว้่า ปัญจวญิญาณเป็นปัจจยัแก่มโนธาตุที่
เป็นวบิากโดยอนนัตรปัจจยั มโนธาตุทีเ่ป็นวบิากเป็นปัจจยัแก่มโนวญิญาณธาตุ
ทีเ่ป็นวบิากโดยอนนัตรปัจจยั  หรอืดงัคาํในปัฏฐาน สปัปีตกิทุกะ กล่าวไวว้า่ สปั
ปีตกิทุกะ มโนธาตุทีเ่ป็นวบิากเป็นปัจจยัแก่มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นวบิากซึง่มปีีต ิ
ภวงัคจติทีไ่มม่ปีีตเิป็นปัจจยั แก่ภวงัคจติทีม่ปีีต ิ หรอืดงัคาํในสุขสหคตทุกะ 
กล่าวไวว้า่ กายวญิญาณทีส่หรคตดว้ยสขุ เป็นปัจจยัแก่มโนธาตุทีเ่ป็นวบิาก 
มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นวบิากซึง่สหรคตดว้ยสขุเป็นปัจจยัแก่มโนวญิญาณธาตุที่
เป็นกริยิา  หรอืดงัคาํในอุเปกขาสหคตทกุะ กล่าวไวว้า่ มโนธาตุทีเ่ป็นวบิากเป็น
ปัจจยัแก่มโนวญิญาณธาตทุีเ่ป็นวบิากซึง่ไมส่หรคตดว้ยอุเบกขา(อภ.ิป.(ไทย) 
๔๓/๔๔๙/๒๖๘,๔๓/๑๕๖/๕๐๕,๔๓/๑๗๑/๕๑๖,๔๓/๑๘๗/๕๒๙) 

มโนนิวารณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการหา้มใจ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเช
ตวนั  เทวดาองคห์น่ึงกราบทลูวา่  บุคคลหา้มใจจากอารมณ์ทัง้ปวงได ้ ยอ่มพน้
จากทุกข ์พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  บุคคลไมพ่งึหา้มใจจากอารมณ์ทัง้ปวง  ไม่พงึ
หา้มใจทีส่าํรวม  แต่พงึหา้มใจจากอารมณ์ทีจ่ะทาํใหเ้กดิบาป  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๒๔/๒๗) 

มโนปณิธาน : การตัง้ความปรารถนา, แรงปรารถนาทางใจ ดงัคาํในทานูปปัตตสิตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลาย มโนปณิธานของทา่นผูม้ศีลียอ่มสาํเรจ็ไดเ้พราะ
เป็นผูบ้รสิทุธิเ์ชน่บางคนในโลกนี้ใหท้านแก่สมณะ หรอืพราหมณ์ เขาใหส้ิง่ใดก็
หวงัสิง่นัน้ตอบแทน เขาเหน็พวก ขตัตยิมหาศาล เป็นตน้ ผูเ้อบิอิม่พรัง่พรอ้ม
บาํเรอตนอยูด่ว้ยกามคุณ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่โอหนอ หลงัจากตาย
แลว้  เราพงึเกดิรว่มกบัพวกขตัตยิมหาศาล พราหมณ์มหาศาล  หรอืคหบดี
มหาศาล เขาตัง้จตินัน้ อธษิฐาน จตินัน้ เจรญิจตินัน้อยู ่  จติของเขาโน้มไป
ในทางตํ่า เจรญิใหย้ิง่ขึน้ไปไมไ่ด ้ ยอ่มเป็นไปเพือ่เกดิในทีน่ัน้ หลงัจากตายแลว้ 
เขาจงึเกดิรว่มกบัพวกขตัตยิมหาศาล พราหมณ์มหาศาลหรอืคหบดมีหาศาล ขอ้
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น้ีแล เรากลา่วไวส้าํหรบัผูม้ศีลีไมใ่ชส่าํหรบัผูทุ้ศลี, ฯลฯ  บางคนมคีวาม
ปรารถนาอยา่งนี้วา่   โอหนอ  หลงัจากตายแลว้    เราพงึเกดิรว่มกบัพวก
เทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัด ีเขาตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้อยู ่ จติของ
เขาโน้มไปในทางตํ่า เจรญิใหย้ิง่ขึน้ไปไมไ่ด ้    ยอ่มเป็นไปเพือ่เกดิในทีน่ัน้ 
หลงัจากตายแลว้ เขาจงึเกดิรว่มกบัพวกเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี ขอ้น้ีแล เรา
กล่าวไวส้าํหรบัผูม้ศีลี ไมใ่ชส่าํหรบัผูท้ศุลี ภกิษุทัง้หลาย มโนปณิธาน ของท่าน
ผูม้ศีลียอ่มสาํเรจ็ได ้ เพราะเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๗/
๓๔๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๕/๒๙๓) 

มโนปทูสิกะ : ชือ่เทพจาํพวกหน่ึง, เป็นเทพทีม่าเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ พรอ้มภกิษุสงฆ ์ ๕๐๐ 
องค ์ ณ ป่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์ แควน้สกักะ ดงัคาํในมหาสมยสตูร ใน
ประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาตอนหนึ่งวา่ เทพอกี (๑๐ หมู)่ คอืสมานะ มหาสมา
นะ มานุสะ มานุสตุตมะ ขฑิฑาปทสูกิะ มโนปทสูกิะ หร ิโลหติวาส ีปารคะ และ
มหาปารคะผูม้ยีศกม็า  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

มโนปโทสิกะ, เทพ : ชื่อเทพทีม่วัจอ้งจบัผดิกนัและกนัเกนิควร   เพราะคดิมุง่รา้ยต่อกนัจงึ
เหนื่อยกายเหนื่อยใจพากนัจุตจิากชัน้นัน้ ดงัคาํในพรหมชาลสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลาย  มเีทวดาพวกหนึ่งชือ่วา่มโนปโทสกิะ เทวดาพวกนัน้
มวัจอ้งจบัผดิกนัและกนัเกนิควร  เมือ่มวัจอ้งจบัผดิกนัและกนัเกนิควรจงึคดิมุง่
รา้ยต่อกนั  เมื่อคดิมุง่รา้ยต่อกนัจงึเหน่ือยกายเหน่ือยใจพากนัจุตจิากชัน้นัน้ (ท.ี
ส.ี(ไทย) ๙/๔๗/๑๙,๙/๔๘/๒๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๔๓/๓๑,๑๑/๔๔/๓๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มโนปโทสกิะ  หมายถงึเทพทีต่อ้งจุตเิพราะคดิรา้ย
กนัและกนั  (ท.ีส.ี  ๔๗-๔๘/๑๐๕)  

มโนปวิจาร : ความนึกหน่วงทางใจ ม ี ๑๘ ประการ กล่าวคอืความนึกหน่วงฝ่ายโสมนสั  ๖ 
ฝ่ายโทมนสั ๖ ฝ่ายอุเบกขา ๖ หมายถงึการพจิารณาแหง่ใจในฐานะ  ๑๘  
ประการ  คอืทีต่ ัง้แหง่โสมนสั  ๖  ประการ  ทีต่ัง้แหง่โทมนสั  ๖  ประการ  และ
ทีต่ ัง้แห่งอุเบกขา  ๖  ประการ  ดงัคาํในสฬายตนวภิงัคสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่  เธอทัง้หลายพงึทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก    ๖  หมวด 
วญิญาณ ๖ หมวดผสัสะ ๖    มโนปวจิาร๑๘ สตัตบท ๓๖    ในธรรมเหล่านัน้
เธอทัง้หลายอาศยัธรรมนี้แลว้    จงละธรรมนี้เสยี    และพงึทราบสตปัิฏฐาน    
๓ ทีพ่ระอรยิะเสพซึง่เมือ่เสพอยูช่ือ่วา่เป็นศาสดาควรเพือ่สัง่สอนคณะ โดยตรสั
สอนไวต้อนหนึ่งวา่ เรากล่าวคาํน้ีไวว้า่  พงึทราบมโนปวจิาร ๑๘   เพราะอาศยั
เหตุอะไร  เราจงึกล่าวไวเ้ชน่นัน้คอืบุคคลเหน็รปูทางตาแลว้ ย่อมนึกหน่วงรปูอนั
เป็นทีต่ ัง้แหง่โสมนสั    ยอ่มนึกหน่วงรปูอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่โทมนสั  ยอ่มนึกหน่วง
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รปูอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุเบกขาไว ้ ฟังเสยีงทางหแูลว้...ดมกลิน่ทางจมกูแลว้...ลิม้รส
ทางลิน้แลว้ ... ถูกตอ้งโผฏฐพัพะทางกายแลว้...รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ยอ่ม
นึกหน่วงธรรมารมณ์อนัเป็นทีต่ ัง้แหง่โสมนสัยอ่มนึกหน่วงธรรมารมณ์อนัเป็น
ทีต่ ัง้แห่งโทมนสัยอ่มนึกหน่วงธรรมารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้แหง่อุเบกขาไว ้  ความนึก
หน่วงฝ่ายโสมนสั  ๖ ฝ่ายโทมนสั ๖ ฝ่ายอุเบกขา ๖  ยอ่มมดีว้ยประการฉะนี้ คาํ
ทีเ่รากล่าวไวว้า่ พงึทราบมโนปวจิาร ๑๘ นัน่  เพราะอาศยัเหตุน้ี เราจงึกล่าวไว ้
(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๔/๓๖๘,๑๔/๓๐๕/๓๗๐,๑๔/๓๔๓/๔๐๓,๑๔/๓๔๖/๔๐๔),ใน
ตติถายตนสตูร กล่าวไวว้่า มโนปวจิาร เป็นธรรมทีใ่ครๆ ขม่ไมไ่ด ้ ไมม่วัหมอง
ไมถู่กตาํหนิ ไมถู่กสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คดัคา้น (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๒/๒๔๐)  

  อรรถถาอธบิายวา่ คาํวา่ มโนปวจิาร แปลวา่ความนึกหน่วงทางใจ  หมายถงึ
วติกและวจิาร  (ม.อุ.อ.  (บาล)ี ๓/๓๐๔/๑๘๙)  

มโนมยกายฤทธิ์  : ฤทธิท์างกายทีเ่กดิจากใจ,ฤทธิท์ีท่าํใหก้ายเกดิขึน้ไดด้ว้ยอํานาจใจ  กล่าวคอื
กายทีใ่ชอํ้านาจจติเนรมติใหเ้กดิขึน้ไดแ้ละไปได ้  ดงัคาํในอนุรุทธมหาวติกักสตูร 
ทีพ่ระอนุรุทธเถระ ◌้เป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึง ในบรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย 
กล่าวไวว้า่ พระศาสดาผูย้อดเยีย่มในโลกทรงทราบความดาํรขิองเราแลว้จงึเสดจ็
มาหาเราดว้ยมโนมยกายฤทธิ ์(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๐/๒๘๕) 

มโนมยิทธิ : ฤทธิท์างใจ,ฤทธิท์ีนิ่รมติดว้ยใจ คอืนิรมติกายอื่นออกจากกายน้ีได ้ เหมอืนชกั
ดาบออกจากฝัก หรอืงอูอกจากคราบ (ขอ้ ๒ ในวชิชา ๘ คอื (๑) วปัิสสนาญาณ 
ญาณทีเ่ป็นวปัิสสนา (๒) มโนมยทิธ ิมฤีทธิท์างใจ (๓) อทิธวิธิ ิแสดงฤทธิไ์ดต้า่ง 
ๆ (๔) ทพิพโสต หทูพิย ์(๕) เจโตปรยิญาณ  รูจ้กักาํหนดจติผูอ้ื่นได ้(๖) ปุพเพนิ
วาสานุสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้ (๗) ทพิพจกัข ุ ตาทพิย)์ (= 
จุตปูปาตญาณ) (๘) อาสวกัขยญาณ ความรูท้ีท่าํใหส้ิน้อาสวะ  ดงัคาํในตลิมฏุฐยิ
เถราปทาน ทีพ่ระตลิมฏุฐยิเถระกล่าวไวว้า่พระศาสดาผูท้รงเป็นผูนํ้าชัน้เลศิของ
โลก ทรงทราบความคดิของขา้พเจา้ บนัดาลกายเขา้ไปดว้ยมโนมยทิธ ิ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๕/๔๓๔) 

   อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นธรรมขอ้ ๑ ในธรรมทีส่มัปยตุดว้ยวชิชา  ๘  คอื  
วปัิสสนาญาณ  ๑ มโนมยทิธ ิ ๑  อภญิญา  ๖  หรอืหมายถงึวชิชา  ๘  (ม.อุ.อ. 
(บาล)ี๓/๑๕๖/๑๐๓-๑๐๔,ข.ุเถร.อ.  (บาล)ี ๒/๙๐๑/๓๗๙) 

มโนมยิทธิญาณ : ญาณคอืฤทธิท์างใจ,ความรูท้ีส่ามารถเนรมติกายทีเ่กดิจากใจ, หมายถงึน้อม
จติไปเพือ่เนรมติกายทีเ่กดิแต่ใจคอืเนรมติกายอื่นจากกายน้ีมรีปูทีเ่กดิแต่ใจมี
อวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง ดงัคาํในสามญัญผลสตูร มหาสกุลุทายิ
สตูร ทีก่ล่าวถงึมโนมยทิธญิาณตอนหนึ่งวา่ เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง  ไม่
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มกีเิลสเพยีงดงัเนิน  ปราศจากความเศรา้หมอง อ่อน  เหมาะแก่การใชง้าน  ตัง้
มัน่ไม่หวัน่ไหวอยา่งนี้  ภกิษุนัน้น้อมจติไปเพือ่เนรมติกายทีเ่กดิแต่ใจ  คอื
เนรมติกายอื่นจากกายนี้  มรีปูทีเ่กดิแต่ใจมอีวยัวะครบถว้น มอีนิทรยีไ์ม่
บกพรอ่ง เปรยีบเหมอืนคนชกัไสอ้อกจากหญา้ปลอ้ง  เขาเหน็วา่ น้ีคอืหญา้
ปลอ้งนี้คอืไส ้  หญา้ปลอ้งเป็นอย่างหน่ึง  ไสก้เ็ป็นอกีอยา่งหนึ่ง แต่ไสถู้กชกั
ออกมาจากหญา้ปลอ้งนัน่เอง เปรยีบเหมอืนคนชกัดาบออกจากฝัก เขาเหน็วา่ 
น้ีคอืดาบน้ีคอืฝัก  ดาบเป็นอยา่งหนึ่ง  ฝักกเ็ป็นอกีอยา่งหนึ่ง  แต่ดาบถูกชกั
ออกมาจากฝักนัน่เอง หรอืเปรยีบเหมอืนคนดงึงอูอกจากคราบ  เขาเหน็วา่  น้ี
คอืง ู น้ีคอืคราบ  งเูป็นอยา่งหนึ่ง คราบกเ็ป็นอกีอยา่งหนึ่ง  แต่งถููกดงึออกจาก
คราบนัน่เอง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๓๖/๗๘,๙/๔๗๓/๒๐๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๓/๓๐๑) 

มโนมยั : สาํเรจ็ดว้ยใจ,สาํเรจ็แต่ใจ ดงัคาํในอโยคุฬสตูร กล่าวไวว้า่ ทา่นพระอานนทเ์ขา้
ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคทลูถามพระผูม้พีระภาควา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิพระผูม้ี
พระภาคทรงทราบอยูห่รอืวา่ พระองคม์พีระวรกายเป็นมโนมยั    ทรงเขา้ถงึ
พรหมโลกดว้ยฤทธิ ์ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ อานนท ์ เราทราบอยูว่า่ เรามี
กายเป็นมโนมยัเขา้ถงึพรหมโลกดว้ยฤทธิ ์(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๔/๔๑๓) 

มโนโมเนยยะ : ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุทางใจ,ในสงัคตีสิตูร กล่าวถงึธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุ มโนโม
เนยยะวา่ เป็นขอ้ที ่๓ ในโมเนยยะ ๓ คอื (๑) กายโมเนยยะ (ธรรมทีท่าํใหเ้ป็น
มนีุทางกาย)  (๒) วจโีมเนยยะ (ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุทางวาจา) (๓) มโนโมเนย
ยะ (ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุทางใจ)  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔),ในโมเนยยสตูร 
กล่าวถงึความเป็นมนีุทางใจไวว้า่ความเป็นมนีุทางใจเป็นอยา่งไร คอื ภกิษุใน
ธรรมวนิยันี้ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุตอินัไม่มอีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป
ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั น้ีเรยีกวา่ ความเป็นมนีุทางใจ (องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๑๒๓//๓๖๙),ในมหานิทเทสอธบิายถงึมโนโมเนยยะไวว้า่ โมเนยย
ธรรมทางใจ เป็นอยา่งไร คอืการละมโนทุจรติ ๓ อยา่ง ชือ่วา่โมเนยยธรรมทาง
ใจ มโนสจุรติ ๓อย่างชือ่วา่โมเนยยธรรมทางใจ ญาณมใีจเป็นอารมณ์ ชือ่วา่โม
เนยยธรรมทางใจ จติตปรญิญา(การกาํหนดรูจ้ติ) ชือ่วา่โมเนยยธรรมทางใจ 
มรรคทีส่หรคตดว้ยปรญิญา ชือ่วา่โมเนยยธรรมทางใจ การละความกาํหนดัดว้ย
อาํนาจความพอใจในจติ  ชือ่วา่โมเนยยธรรมทางใจ ความดบัแหง่จติตสงัขาร 
การบรรลุสญัญาเวทยตินิโรธ ชือ่วา่โมเนยยธรรมทางใจ น้ีชือ่วา่โมเนยยธรรม
ทางใจ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๔/๖๙) 

มโนรถ : ความประสงค,์ ความหวงั ดงัคาํในิตตสมัภตูชาดกที ่ พระราชาทรงขบัเพลงขบั
วา่  กรรมทุกอยา่งทีน่รชนประพฤตดิแีลว้มผีล ผลกรรมถงึจะเลก็น้อย    ชื่อวา่



 

๓๘๕๘ 
 

 

เป็นโมฆะหามไีม ่ เราเหน็สตัวผ์ูเ้กดิมามอีานุภาพมาก ซึง่เกดิแต่ผลบญุ    
เพราะกรรมของตนกรรมทุกอยา่งทีน่รชนประพฤตดิแีลว้มผีล ผลกรรมถงึจะ
เลก็น้อยชือ่วา่เป็นโมฆะหามไีม ่ แมท้า่นจติตบณัฑติมมีโนรถสาํเรจ็สมปรารถนา 
เหมอืนอย่างเราแลหรอื (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๖/๔๗๔),ในมหากจัจายน
เถราปทาน พระมหากจัจายนเถระกลาวถงึมโนรถของตนสาํเรจ็แลว้ ดงัคาํวา่ 
ขา้พเจา้เป็นผูรู้อ้ธบิายในอมตบททีย่ิง่ใหญ่ของพระสคุตและมมีโนรถอนัสาํเรจ็
ดว้ยด ี ไดร้บัแต่งตัง้ในตาํแหน่งเอตทคัคะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๔/๒๔๐) 

มโนและธรรมารมณ์ : ใจและสิง่ทีถ่กูรบัรูท้างใจ, จติและอารมณ์คอืธรรม, หาก ๒ คาํน้ี
รวมกนั หมายถงึสิง่ทีรู่ด้ว้ยใจ,สิง่ทีใ่จรูส้กึนึดคดิ ดงัคําในมธุปิณฑกิสตูร กล่าวไว้
วา่  มโนวญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศยัมโนและธรรมารมณ์ ความประจวบกนัแห่ง
ธรรมทัง้ ๓ เป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยั  เวทนาจงึเกดิ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๒๐๔/๒๑๔) หรอืดงัคาํในโลกสตูร กล่าวไวว้า่ เพราะอาศยัมโนและธรรมารมณ์ 
มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ  (ส.ํนิ.(ไทย) 
๑๖/๔๔/๙๑,๑๖/๔๕/๙๑) ; ดธัูมมายตนะ, อารมณ์ 

มโนวิญญาณ : ความรูท้างใจ,ความรูอ้ารมณ์ทางใจ,ความรูแ้จง้อารมณ์ทางใจ,ความรูท้ีเ่กดิขึน้
เพราะธรรมารมณ์เกดิกบัใจ, ธรรมเกดิกบัใจเกดิความรูข้ ึน้, ความรูอ้ารมณ์ทาง
ใจ(ขอ้ ๖ ในวญิญาณ ๖ คอื (๑) จกัขวุญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางตา) (๒) โสต
วญิญาณความรูอ้ารมณ์ทางห)ู   (๓) ฆานวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางจมกู) 
(๔) ชวิหาวญิญาณ  (ความรูอ้ารมณ์ทางลิน้)  (๕) กายวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์
ทางกาย) (๖) มโนวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางใจ) ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไว้
วา่ มนะ(ใจ)เป็นของรอ้น ธรรม(อารมณ์)ทัง้หลายเป็นของรอ้น มโนวญิญาณ 
(ความรูท้างใจ)เป็นของรอ้น มโนสมัผสั(การกระทบทางใจ)เป็นของรอ้น    แม้
ความเสวยอารมณ์    ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกข ์    หรอืทีม่ใิชส่ขุมใิชท่กุข ์ ทีเ่กดิขึน้
เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจยั กเ็ป็นของรอ้น  (ว.ิม.(ไทย) ๔/๕๔/๖๔,๑๐/๔๐๐/
๓๓๐,๑๐/๑๐/๔๐๑/๓๓๓,๑๑/๓๒๓/๓๑๖) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๐๔/๒๑๔,๑๒/
๔๐๐/๔๓๑,ม.อุ.(ไทย.) ๑๔/๑๐๑/๑๒๐,๑๔/๓๐๕/๓๖๙,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๔๓/
๘๙,๑๖/๔๔/๙๑,๑๖/๔๕/๙๒,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๖,๑๗/๕๗/๙๐,ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๔/๒๓,๑๘/๒๕/๒๓,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๐๗/๓๒๖,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,๓๑/
๒๑/๒๙,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๓๔/๑๐๔,๓๗/๒๘๙/๑๙๓) 

มโนวิญญาณธาต  ุ: ธาตุคอืมโนวญิญาณ,ธาตุคอืความรูแ้จง้ทางใจ มอีธบิายว่า ชือ่วา่มโน
วญิญาณธาตุ เพราะเป็นสภาวะทีร่บัรูแ้ละรบัทราบอนัสมควรแก่ธรรมทัง้หลาย มี



 

๓๘๕๙ 
 

 

ผสัสะเป็นตน้ (ข.ุม.อ.  (บาล)ี ๑/๒๒-๒๓) , เป็นขอ้ที ่๑๘ ในธาตุ ๑๘ คอื (๑) 
จกัขธุาตุ (ธาตุคอืจกัขปุระสาท) (๒) รปูธาตุ (ธาตุคอืรปูารมณ์) (๓) จกัขุ
วญิญาณธาต ุ (ธาตุคอืจกัขวุญิญาณ) (๔) โสตธาตุ (ธาตุคอืโสตประสาท) (๕) 
สทัทธาตุ (ธาตุคอืสทัทารมณ์) (๖) โสตวญิญาณธาตุ (ธาตุคอืโสตวญิญาณ) (๗) 
ฆานธาตุ (ธาตุคอืฆานประสาท) (๘) คนัธธาตุ (ธาตคุอืคนัธารมณ์) (๙) ฆาน
วญิญาณธาต ุ (ธาตุคอืฆานวญิญาณ) (๑๐) ชวิหาธาตุ (ธาตุคอืชวิหาประสาท) 
(๑๑) รสธาตุ (ธาตุคอืรสารมณ์) (๑๒) ชวิหาวญิญาณธาต ุ (ธาตุคอืชวิหา
วญิญาณ) (๑๓) กายธาตุ (ธาตุคอืกายประสาท) (๑๔) โผฏฐพัพธาตุ (ธาตคุอื
โผฏฐพัพารมณ์) (๑๕) กายวญิญาณธาตุ (ธาตคุอืกายวญิญาณ) (๑๖) มโนธาต ุ
(ธาตุคอืมโน) (๑๗) ธมัมธาตุ (ธาตุคอืธรรมารมณ์) (๑๘)  มโนวญิญาณธาต ุ
(ธาตุคอืมโนวญิญาณ) (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๒,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๘๕/๑๗๐,ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๘/๓๔๔/๓๗๓,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/
๖๘/๓๙,๓๔/๑๔๓/๕๑, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๐/๑๘,๓๗/๒๕/๒๑,๓๗/๓๕/๒๖,๓๗/
๔๔/๒๙,อภ.ิธา.(ไทย)๓๖/๓๒/๑๑,๓๖/๑๗๒/๓๙,๓๖/๑๙๕/๔๗,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/
๒/๓,๔๐/๔/๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๒๗/๑๔๒),ในวภิงัค ์ อธบิายไวว้า่ เป็นสว่นหนึ่ง
ของวญิญาณธาตุ ดงัคาํวา่ จกัขวุญิญาณธาตุ โสตวญิญาณธาตุ ฆานวญิญาณ
ธาตุ ชวิหาวญิญาณธาตุ กายวญิญาณธาตุ และมโนวญิญาณธาตุ น้ีเรยีกว่า 
วญิญาณธาต ุ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๗๘/๑๓๘),ในวภิงัค ์ อธบิายความหมายของ
มโนวญิญาณธาตุไวว้า่ มโนวญิญาณธาตุ  เป็นไฉน  มโนธาตุเกดิขึน้ในลาํดบั
แหง่การเกดิดบัแห่งจกัขวุญิญาณธาตุ จติ มโน มานสั ฯลฯ มโนวญิญาณธาตุที่
เหมาะสมกนั เกดิขึน้ในลาํดบัแหง่การเกดิดบัแหง่มโนธาตุ มโนธาตุเกดิขึน้ใน
ลาํดบัแหง่การเกดิดบัแหง่จกัขวุญิญาณธาตุ ฯลฯ โสตวญิญาณธาตุ ฯลฯ ฆาน
วญิญาณธาต ุ ฯลฯ ชวิหาวญิญาณธาต ุ ฯลฯกายวญิญาณธาตุ จติ มโน มานสั 
ฯลฯ มโนวญิญาณธาตุทีเ่หมาะสมกนั เกดิขึน้ในลาํดบัแหง่การเกดิดบัแมแ้ห่ง
มโนธาตุ จติ มโน มานสั หทยั ปัณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรยี ์ วญิญาณ
วญิญาณขนัธ ์ มโนวญิญาณธาตุทีเ่หมาะสมกนั อาศยัภวงัคจติและธรรมารมณ์
เกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่ มโนวญิญาณธาตุ  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๖) 

มโนวิญญาณธาตทุี่เป็นกิริยา : ธาตุคอืมโนวญิญาณทีเ่ป็นกริยิา,ธาตุคอืความรูแ้จง้ทางใจที่
เพยีงกระทาํแต่ไมเ่ป็นวบิาก หมายถงึความรูแ้จง้อารมณ์ทางใจทีเ่ป็นกริยิา ให้
เป็นวบิาก ไมใ่หผ้ลอะไรเลย ดงัคาํในธมัมสงัคณี มโนวญิญาณธาตทุีเ่ป็นกริยิาส
หรคตดว้ยโสมนสั  กล่าวไวว้า่  มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นกริยิา ไมเ่ป็นกุศล ไม่
เป็นอกุศล และไมเ่ป็นวบิากของกรรม สหรคตดว้ยโสมนสั มรีปูเป็นอารมณ์ ฯลฯ



 

๓๘๖๐ 
 

 

มธีรรมเป็นอารมณ์ หรอืดงัคาํในธมัมสงัคณี อพัยากฤตทีเ่ป็นอเหตุกกริยิา กล่าว
วา่ มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นกริยิา ไมเ่ป็นกุศล ไมเ่ป็นอกุศล    และไมเ่ป็นวบิาก
ของกรรม    ทีส่หรคตดว้ยอุเบกขา  มรีปูเป็นอารมณ์ ฯลฯมธีรรมเป็นอารมณ์ 
หรอืดงัคาํในปัฏฐาน สขุสหคตทุกะ ปัญหาวาร กล่าวไวว้า่ มโนวญิญาณธาตุที่
เป็นวบิากซึง่สหรคตดว้ยสขุ เป็นปัจจยัแก่มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นกริยิา  (อภ.ิส.ํ
(ไทย) ๓๔/๕๖๘/๑๖๔,๓๔/๕๖๔/๑๖๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๔๕/๖๖๙,๔๐/๕๖/
๘๒๒,๔๐/๙๗/๗๕๓,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๒๗/๑๔๑,อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๑๗๑/๕๑๖) 

มโนวิญญาณธาตทุี่เป็นวิบาก : ธาตุคอืมโนวญิญาณทีใ่หผ้ล,ธาตคุอืความรูแ้จง้ทางใจทีเ่ป็น
วบิาก หมายถงึความรูแ้จง้อารมณ์ทางใจใหเ้ป็นวบิาก ดงัคาํในธมัมสงัคณี มหาวิ
ปากจติ ๘ กล่าวไวว้า่   เพราะไดท้าํไดส้ ัง่สมกามาวจรกุศลกรรมไว ้    มโน
วญิญาณธาตทุีเ่ป็นวบิาก สหรคตดว้ยโสมนสั สมัปยตุดว้ยญาณ ฯลฯ สหรคต
ดว้ยโสมนสั สมัปยตุดว้ยญาณ เกดิขึน้โดยมเีหตุชกัจงู ฯลฯ สหรคตดว้ยโสมนสั    
วปิปยตุจากญาณ ฯลฯ สหรคตดว้ยโสมนสั วปิปยตุจากญาณ เกดิขึน้โดยมเีหตุ
ชกัจงู สหรคตดว้ยอุเบกขา  สมัปยตุดว้ยญาณ ฯลฯ  สหรคตดว้ยอุเบกขา 
สมัปยตุดว้ยญาณ เกดิขึน้โดยมเีหตุชกัจงูสหรคตดว้ยอุเบกขา  วปิปยตุตจาก
ญาณ  ฯลฯ  สหรคตดว้ยอุเบกขา    วปิปยตุจากญาณ มรีปูเป็นอารมณ์ ฯลฯ  มี
ธรรมเป็นอารมณ์ หรอืดงัคาํในธมัมสงัคณี มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นอกุศลวบิาก 
กล่าวไวว้า่ มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นวบิาก สหรคตดว้ยอุเบกขา มรีปูเป็นอารมณ์ 
ฯลฯ มธีรรมเป็นอารมณ์ หรอืปรารภอารมณ์ใดๆ เกดิขึน้ เพราะไดท้าํไดส้ ัง่สม
อกุศลกรรม,ในวภิงัค ์อุเบกขาสนัตรีณจติ กล่าวถงึ มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นวบิาก 
สหรคตดว้ยอุเบกขา มรีปูเป็นอารมณ์ฯลฯ มธีรรมเป็นอารมณ์  หรอืปรารภ
อารมณ์ใด ๆ เกดิขึน้ เพราะไดท้าํไดส้ ัง่สมกามาวจรกุศลกรรมไว ้ หรอืดงัคาํใน
ปัฏฐาน สปัปีตกิทุกะ  ปัญหาวาร กล่าวไวว้า่ มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นวบิากซึง่ส
หรคตดว้ยปีตเิป็นปัจจยัแก่มโนวญิญาณธาตุทีเ่ป็นกริยิา,หรอืดงัคาํในปัฏฐานอุ
เปกขาสหคตทุกะปัญหาวารกล่าวไวว้า่ มโนธาตทุีเ่ป็นวบิากและอุเบกขาเป็น
ปัจจยัแก่มโนวญิญาณธาตทุีเ่ป็นวบิากซึง่ไมส่หรคตดว้ยอุเบกขา(อภ.ิส.ํ(ไทย)
๓๔/๔๙๘/๑๓๖,๓๔/๕๖๔/๑๖๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๓๑๗/๒๘๕, อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/
๑๕๖/๕๐๕,๔๓/๑๘๙/๕๓๑) 

มโนวิญญาณธาต  ุ: ธาตุคอืมโนวญิญาณ,ธาตุคอืความรูแ้จง้ทางใจ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่มโน
วญิญาณธาตุ เพราะเป็นสภาวะทีร่บัรูแ้ละรบัทราบอนัสมควรแก่ธรรมทัง้หลาย มี
ผสัสะเป็นตน้ 



 

๓๘๖๑ 
 

 

มโนศิลา : หนิอ่อนทีย่อ่ยใหล้ะเอยีดประสมเป็นสทีาสิง่อื่นได ้ ดงัคาํในจฬูวรรค กล่าวไวว้่า  
พวกภกิษุฉพัพคัคยีท์าหน้า...  ยอ้มหน้า...  ต่อมา พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  
ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุไมพ่งึทาหน้า  ...  ไมพ่งึยอ้มหน้า... รปูใดยอ้ม ตอ้งอาบตัิ
ทุกกฎ,ในกุณาลชาดก กล่าวถงึป่าหมิพานตเ์ป็นมมีโนศลิา ดงัคาํวา่ ประเทศหมิ
พานตอ์นัทรงไวซ้ึง่แผน่ดนิมโีอสถทุกชนิด เป็นภมูปิระเทศประดบัแน่นไปดว้ย
แรธ่าตุหลายรอ้ยชนิดเป็นตน้วา่อญัชนัมโนศลิา หรดาล มหาหงิคุ ์ ทอง เงนิ และ
ทองคาํ,ในภทัทกาปิลานีเถรยิาปทาน กลา่วถงึมโนศลิาถูกบรรจุไวใ้นสถูป (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๗/๒๔๗/๑๐,๗/๔๑๗/๓๓๘,๗/๔๓๖/๓๖๙,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๕๓๖/
๑๓๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๖๓/๔๙๐)  

มโนสมาจาร : ความประพฤตทิางใจ, เป็นขอ้ที ่๓ ในสมาจาร ๓ คอื (๑) กายสมาจาร    (ความ
ประพฤตทิางกาย) (๒)วจสีมาจาร (ความประพฤตทิางวาจา) (๓) มโนสมาจาร 
(ความประพฤตทิางใจ) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๙/
๔๔๔,๑๓/๓๖๑/๔๔๗),ในเสวติพัพาเสวติพัพสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย เรากล่าวมโนสมาจารไว ้๒ ประการคอื (๑) มโนสมาจารทีค่วรเสพ (๒) 
มโนสมาจารทีไ่มค่วรเสพ มโนสมาจารทัง้ ๒ ประการนัน้เป็นมโนสมาจารทีต่รง
ขา้มกนัและกนั และมอีธบิายวา่    เมือ่บคุคลเสพมโนสมาจารเชน่ใด อกุศลธรรม
เจรญิขึน้ กุศลธรรมเสือ่มลง มโนสมาจารเชน่นี้ไมค่วรเสพ    และเมือ่เสพมโน
สมาจารเชน่ใด อกุศลธรรมเสือ่มลง กุศลธรรมเจรญิขึน้ มโนสมาจารเชน่นี้ควร
เสพ เชน่บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูเ้พง่เลง็อยากไดส้ิง่ของของเขา คอืเพง่เลง็
อยากไดท้รพัยเ์ครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ื่นวา่ ทาํอยา่งไร ทรพัยเ์ครือ่งปลืม้ใจของ
ผูอ้ื่นจะพงึเป็นของเรา  เป็นผูม้จีติพยาบาท    คอืมจีติคดิรา้ยว่า ขอสตัวเ์หล่าน้ี
จงถูกฆา่จงถูกทาํลาย จงขาดสญูจงพนิาศไป  หรอือยา่ไดม้ ี  เมือ่บุคคลเสพมโน
สมาจารเชน่นี้   อกุศลธรรมเจรญิขึน้ กุศลธรรมเสือ่มลง (น้ีเป็นมโนสมาจารทีไ่ม่
ควรเสพ) หรอื เมือ่บุคคลเสพมโนสมาจารเชน่ใด อกศุลธรรมเสือ่มลง กุศลธรรม
เจรญิขึน้   เชน่ บุคคลบางคนในโลกนี้    เป็นผูไ้มเ่พง่เลง็อยากไดส้ิง่ของของเขา 
คอืไม่เพง่เลง็อยากไดท้รพัยเ์ครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ื่นวา่ ทาํอยา่งไร ทรพัยเ์ครื่อง
ปลืม้ใจของผูอ้ื่นจะพงึเป็นของเรา  เป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาทคอื ไมม่จีติคดิรา้ยวา่  
ขอสตัวเ์หล่าน้ีจงเป็นผูไ้มม่เีวร ไมม่จีติพยาบาท ไมม่คีวามทุกข ์ มคีวามสขุ 
รกัษาตนเถดิ เมือ่บุคคลเสพมโนสมาจารเชน่นี้ อกุศลธรรมเสือ่มลง กุศลธรรม
เจรญิขึน้ (น้ีเป็นมโนสมาจารทีค่วรเสพ) (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๙/๑๓๖,๑๔/๑๑๓/
๑๔๑)  



 

๓๘๖๒ 
 

 

มโนสมาจารบริสทุธิ์  : ความประพฤตทิางใจหมดจด,มโนสมาจารเป็นขอ้ที ่ ๓ ทีพ่ระตถาคต
ไมต่อ้งรกัษา, เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้แก่พระตถาคต ดงัคาํในสงัคตีสิตูร  กล่าวถงึอรกั
เขยยะ(ขอ้ทีพ่ระตถาคตไมต่อ้งรกัษา) ๓ ตอนหนึ่งวา่ พระตถาคตทรงมมีโน
สมาจาร(ความประพฤตทิางใจ) บรสิทุธิ ์ ไมท่รงมมีโนทุจรติทีพ่ระองคจ์ะตอ้ง
รกัษาไวโ้ดยตัง้พระทยัวา่  คนอื่นๆอยา่ไดรู้ม้โนทุจรติของเรานี้ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๕/๒๖๗),ในมหาอสัสปุรสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัสอนภกิษุทัง้หลายไวว้่า  
เธอทัง้หลายควรสาํเหนียกอยา่งน้ีวา่  เราทัง้หลายจกัมมีโนสมาจารบรสิทุธิ ์
ปรากฏ เปิดเผย ไมบ่กพรอ่งและสาํรวมระวงัจกัไมย่กตนไมข่ม่ผูอ้ื่นดว้ยความ
เป็นผูม้มีโนสมาจารบรสิทุธิน์ัน้บางทเีธอทัง้หลายจะมคีวามคดิอยา่งนี้วา่‘เรา
ทัง้หลายเป็นผูม้หีริโิอตตปัปะแลว้ มกีายสมาจาร วจสีมาจารและมโนสมาจาร
บรสิทุธิแ์ลว้ พอละดว้ยกจิเพยีงเทา่น้ีเราทัง้หลายทาํกจิเสรจ็แลว้ ดว้ยกจิเพยีง
เทา่น้ี ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทัง้หลายกไ็ดบ้รรลุแลว้โดยลาํดบั กจิ
อะไรๆ ทีค่วรทาํใหย้ิง่ขึน้ไปมไิดม้ ีเธอทัง้หลายถงึความยนิดดีว้ยกจิเพยีงเท่านัน้ 
เราขอบอกเธอทัง้หลายขอเตอืนเธอทัง้หลาย เมือ่กจิทีค่วรทาํใหย้ิง่ขึน้ไปยงัมอียู่
ประโยชน์จากความเป็นสมณะทีเ่ธอทัง้หลายปรารถนา อยา่ไดเ้สือ่มไปเลยม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๔๑๙/๔๕๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มมีโนสมาจารบรสิทุธิ ์หมายถงึไมม่อีภชิฌา ไมม่ี
จติพยาบาท ไมม่คีวามเหน็ผดิ ไมย่นิดทีองและเงนิ หรอืไมต่รกึถงึกามวติก 
พยาบาทวติก หรอืวหิงิสาวติก  (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๑๙/๒๒๓)  

มโนสงัขาร : สงัขารคอืใจ,สิง่ทีป่รุงแต่งทางใจ หมายถงึสภาพปรุงแต่งการกระทาํทางใจ  
ไดแ้ก่  สญัญาและเวทนา  หรอืมโนสญัเจตนา  คอืความจงใจทางใจ, เป็นขอ้ที ่
๓ ในสงัขาร ๓ คอื(๑) กายสงัขาร สภาพทีป่รุงแต่งกาย ไดแ้ก่อสัสาสะ ปัสสาสะ 
คอืลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก(๒) วจสีงัขาร สภาพทีป่รุงแต่งวาจา ไดแ้ก่วติก
และวจิาร  (๓)  สภาพทีป่รุงแต่งใจ ไดแ้ก่สญัญาและเวทนา,ในกุกกุรวตกิสตูร  
สงัคารวสตูร และวติถารสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัมโนสงัขารวา่เป็นกรรมดาํมี
วบิากดาํไวว้า่ บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนปรุง
แต่งวจสีงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนและปรงุแต่งมโนสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีน
,ในภมูชิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลปรุงแต่งมโนสงัขาร ซึง่เป็นปัจจยัให้
สขุและทุกขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้ดว้ยตนเองบา้ง ปรุงแต่งมโนสงัขาร ซึง่
เป็นปัจจยัใหส้ขุและทุกขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้เพราะคนอื่นบา้ง (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๘๑/๗๙,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๕/๕๑,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๒๓/๑๗๑,๒๐/๖๑/



 

๓๘๖๓ 
 

 

๒๓๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๔๐,๒๑/๒๓๓/๓๔๖,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๐/
๕๘๘,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๗๔๑/๗๘๕) ; จติตสงัขาร กเ็รยีก 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มโนสงัขาร หมายถงึสภาพปรุงแต่งการกระทาํทาง
ใจ  ไดแ้ก่  สญัญาและเวทนา  หรอืมโนสญัเจตนา  คอื   ความจงใจทางใจ  (องฺ.
ตกิ.อ.  (บาล)ี ๒/๒๓/๑๐๑) 

มโนสญัเจตนา : ความจงใจทางใจ, ความจงใจ กริยิาทีจ่งใจ  ภาวะทีจ่งใจ  หมายถงึสญัญา
และเวทนา, เป็นขอ้ ๓ ในอาหาร ๔),ในเจตนาสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่เป็น
ขอ้ ๓ ในสญัเจตนา ๓ คอื(๑) กายสญัเจตนา (๒) วจสีญัเจตนา (๓) มโน
สญัเจตนา  ดงัคาํวา่  ภกิษุทัง้หลาย เมื่อกายมอียู่ สขุทุกขภ์ายในย่อมเกดิขึน้ 
เพราะกายสญัเจตนา๒เป็นเหตุ เมือ่วาจามอียู ่ สขุทุกขภ์ายในยอ่มเกดิขึน้เพราะ
วจสีญัเจตนาเป็นเหตุ หรอืเมือ่ใจมอียู ่ สขุทุกขภ์ายในยอ่มเกดิขึน้ เพราะมโน
สญัเจตนาเป็นเหตุ คอืเพราะอวชิชาเป็นปัจจยั,ในธมัมสงัคณีอธบิายวา่ มโน
สญัเจตนาเป็นจติตสงัขาร,มโนสญัเจตนาทีเ่ป็นอกุศลชือ่วา่มโนกรรมทีเ่ป็นอกุศล 
(อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๒๒๖/๒๒๐), ในกถาวตัถุ กล่าวไวม้โนสญัเจตนาเกีย่วกบั
มโนกรรมฝ่ายอกุศล  มทีุกขเ์ป็นกาํไร    มทีุกขเ์ป็นวบิากวา่ม ี ๓ อยา่ง และ
เกีย่วกบั เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล มสีขุเป็นกาํไร มสีขุเป็นวบิากวา่ม ี ๓ อยา่ง  
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๓๙,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๗๒/๔๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๕๓๙/๕๘๔,๓๕/๙๑๓/๕๗๑) 

มโนสญัเจตนาหาร :อาหารคอืความจงใจ กริยิาทีจ่งใจ  ภาวะทีจ่งใจ,  ความจงใจเป็นอาหาร 
เพราะเป็นปัจจยัใหเ้กดิกรรมคอื ทาํใหพ้ดูใหค้ดิ ใหท้าํการต่างๆ (ขอ้ ๓ ใน
อาหาร ๔ คอื (๑) กวฬงิการาหาร(อาหารคอืคาํขา้ว) หยาบบา้ง ละเอยีดบา้ง (๒) 
ผสัสาหาร(อาหารคอืการสมัผสั)  (๓) มโนสญัเจตนาหาร(อาหารคอืความจงใจ)
(๔) วญิญาณาหาร(อาหารคอืวญิญาณ)  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗,๑๑/๓๕๔/
๓๗๖,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑/๑๗,๑๖/๑๒/๑๙,๑๖/๖๓/๑๒๑,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๗๒/
๔๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๙๖/๒๑๗)  

มโนสตัว  ์: ชือ่เทพจาํพวกหน่ึงในลทัธนิิครนถน์าฏบตุร,เป็นเทพทีนิ่ครนถน์าฏบตุรบญัญตัิ
ไว ้  ดงัคาํในอุปาลวิาทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถามอุบาลสีาวกนิครนถต์อน
หน่ึงวา่  คหบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้ว่าอยา่งไร นิครนถใ์นโลกน้ีป่วย  มทุีกข ์
เป็นไขห้นกั ถูกหา้มใชน้ํ้าเยน็ ใชแ้ต่น้ํารอ้นเมือ่เขาไม่ไดน้ํ้าเยน็จะตอ้งตาย 
นิครนถ ์นาฏบุตรบญัญตัวิา่นิครนถผ์ูน้ี้จะไปเกดิ ณ ทีไ่หน อุบาลคีหบดทีลูตอบ
วา่ ท่านผูเ้จรญิ เหล่าเทพทีช่ือ่วา่มโนสตัวม์อียู ่เขายอ่มเกดิในหมูเ่ทพนัน้ ขอ้นัน้
เพราะเหตุไร  เพราะเขาเป็นผูม้ใีจผกูพนัตายไป (ม.ม.(ไทย)  ๑๓/๖๒/๖๐)  



 

๓๘๖๔ 
 

 

มโนสมัผสั : การกระทบทางใจ,สมัผสัทางใจ, อาการทีใ่จ ธรรมารมณ์ และมโนวญิญาณ
ประจวบกนั,เป็นขอ้ ๖ ในสมัผสั ๖ คอื (๑) จกัขสุมัผสั (สมัผสัทางตา) (๒) โสต
สมัผสั(สมัผสัทางห)ู (๓) ฆานสมัผสั (สมัผสัทางจมกู)  (๔) ชวิหาสมัผสั (สมัผสั
ทางลิน้)   (๕) กายสมัผสั (สมัผสัทางกาย)  (๖) มโนสมัผสั (สมัผสัทางใจ),ใน
มหาวรรค กล่าวมโนสมัผสัไวว้า่กายเป็นของรอ้น โผฏฐพัพะ(สิง่ทีก่ายสมัผสั
ถูกตอ้ง)ทัง้หลายเป็นของรอ้น ฯลฯ   มนะ(ใจ)เป็นของรอ้น ธรรม(อารมณ์)
ทัง้หลายเป็นของรอ้น มโนวญิญาณ(ความรูท้างใจ)เป็นของรอ้น มโนสมัผสั(การ
กระทบทางใจ)เป็นของรอ้น    แมค้วามเสวยอารมณ์    ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกข ์หรอื
ทีม่ใิชส่ขุมใิชทุ่กข ์   ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจยักเ็ป็นของรอ้น (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๕๔/๖๔,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๐๒/๖๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๓๓/๑๒๒,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๐๕/๓๗๐,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๕/๑๙๗,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๘๖/๑๗๐,ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๓๐๕/๓๒๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕/๒๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๐๖/๓๑๓,ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๑๓/๖๓, ๒๙/๑๘๖/๕๒๘,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๓๔/๑๐๔) 
; ด ูสัมผสั 

มโนสมัผสัสชาเวทนา : เวทนาเกิดจากมโนสัมผัส,เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจ,เวทนาที่
เกดิขึน้เพราะมโนสมัผสั,ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เพราะการทีใ่จ ธรรมารมณ์ และมโน
วญิญาณประจวบกนั,ในสงัคตีสตูร กล่าวว่าเป็นขอ้ ๖ ในหมวดเวทนา ๖ คอื (๑) 
จกัขุสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากจกัขุสมัผสั)(๒)โสตสมัผัสสชาเวทนา
(เวทนาเกดิจากโสตสมัผสั)(๓)ฆานสมัผสัสชาเวทนา(เวทนาเกดิจากฆานสมัผสั)
(๔)ชิวหาสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากชิวหาสมัผสั)  (๕)กายสมัผสัสชา
เวทนา(เวทนาเกดิจากกายสมัผสั)(๖)มโนสมัผสัสชาเวทนา(เวทนาเกดิจากมโน
สมัผสั),ในเวทนานานัตตสูตรกล่าวไวว้่า มโนสมัผสัเกดิขึน้เพราะอาศยัมโนธาตุ 
มโนสมัผสัสชาเวทนาเกดิขึน้เพราะอาศยั มโนสมัผสั (ท.ีปา.๑๑/๓๒๓/๓๑๗,ส.ํนิ.
(ไทย)๑๖/๘๘/๑๗๒,๑๖/๘๙/๑๗๓,ส.ํนิ.(ไทย)๑๗/๕๖/๘๓,๑๗/๕๗/๘๘,๑๗/๓๐๖/
๓๒๓,๑๗/๓๑๖/๓๓๑,๑๗/๓๒๖/๓๓๘,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙); ด ู
เวทนา 

มโนสจุริต : ความประพฤตชิอบดว้ยใจ,ความสุจรติทางใจ ม ี๓ อย่าง คอื  (๑) อนภชิฌา ไม่
โลภอยากไดข้องเขา(๒)อพยาบาทไมพ่ยาบาทปองรา้ยเขา (๓) สมัมาทฏิฐ ิ
เหน็ชอบตามคลองธรรม(ขอ้ ๓ ในสจุรติ ๓ คอื (๑) กายสจุรติ (ความประพฤติ
ชอบดว้ยกาย) (๒) วจสีจุรติ (ความประพฤตชิอบดว้ยวาจา)  (๓) มโนสจุรติ 
(ความประพฤตชิอบดว้ยใจ)  มปีรากฏในมหาวภิงัค ์ ทีก่ล่าวไวว้า่ หมูส่ตัวท์ี่
ประกอบกายสจุรติ  วจสีจุรติมโนสจุรติ  ไมก่ล่าวรา้ยพระอรยิะ มคีวามเหน็ชอบ 



 

๓๘๖๕ 
 

 

ชกัชวนผูอ้ื่นใหท้าํกรรมตามความเหน็ชอบ พวกเขาหลงัจากตายแลว้ จะไป
บงัเกดิในสุคตโิลกสวรรค ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๓/๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๑/๓๙๐-
๓๙๑, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๘-๙/๕๑-๕๒,  องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๖/๒๑๖-๒๒๑) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔๖/๘๓,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๗๓/๕๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๓/๔๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕/๑๘,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๘/๒๕,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๕/๑๓๒,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๘๗/๑๒๑,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑/๕๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๖/๑๓๑,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๒/๔๑๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๑/๒๒๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๗/
๒๓๐,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๖๔/๔๒๑,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๓/๖๕,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๘/
๒๐๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๗๗/๓๘๐) 

มโนโสเจยยะ : ความสะอาดทางใจ,ใจสะอาด, เป็นขอ้ที ่๓ ในโสเจยยะ ๓ คอื (๑) กายโสเจยยะ
(ความสะอาดทางกาย)  (๒) วจโีสเจยยะ (ความสะอาดทางวาจา) (๓) มโนโส
เจยยะ (ความสะอาดทางใจ) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓),ในจุนทสตูร กล่าวถงึ
ความสะอาดทางใจไว ้ ๓ ประการ คอื (๑) ไมเ่พง่เลง็อยากไดข้องเขาคอืไม่
เพง่เลง็อยากไดท้รพัยอ์นัเป็นอุปกรณ์เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ื่นวา่ ทาํอยา่งไร    
ทรพัยอ์นัเป็นอุปกรณ์ เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ื่นจะพงึเป็นของเรา (๒)มจีติไม่
พยาบาท คอื ไมม่จีติคดิรา้ยวา่ ขอสตัวเ์หล่าน้ีจงเป็นผูไ้มม่เีวร  ไมม่จีติพยาบาท  
ไมม่ทุีกข ์มสีขุ รกัษาตนเถดิ (๓) เป็นสมัมาทฏิฐ ิ มคีวามเหน็ไมว่ปิรติวา่   ทาน
ทีใ่หแ้ลว้มผีล ยญัทีบ่ชูา  แลว้มผีล  การเซ่นสรวงมผีล ผลวบิากแห่งกรรมทีท่าํดี
และชัว่ม ี โลกนี้มโีลกหน้าม ี มารดามคุีณบดิามคุีณโอปปาตกิสตัวม์ ี สมณ
พราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบทาํใหแ้จง้โลกนี้และโลกหน้าดว้ยปัญญาอนัยิง่
เอง  แลว้สอนผูอ้ื่นใหรู้แ้จง้มอียูใ่นโลก (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๒๓) 

มโนหรจินดา : ชือ่แกว้ไพฑรูย,์ มอียู ่ณ เวปุลลบรรพต แกว้ชนิดน้ี ประเสรฐิสดุ นําทรพัยม์าให้
ไดด้งัใจหมาย รุง่โรจน์โชตชิว่ง มคีา่มาก มอีานุภาพมาก,เป็นสิง่ทีปุ่ณณกยกัษ์
หาไดท้ีท่่ามกลางเขาเวปุลละและครอบครอง ดงัคาํในวธิุรชาดก กล่าวไวว้า่ แกว้
มณีอนัมรีศัมผีดุผอ่งเป็นแกว้มณีทีป่ระเสรฐิสดุสามารถนําทรพัยม์าใหไ้ดด้งัใจมุง่
หมายรุง่โรจน์โชตชิว่งอยูก่บัหมูแ่กว้บรวิารเป็นอนัมาก สวา่งไสวอยูด่งัสายฟ้าใน
อากาศ  จงึไดถ้อืแกว้ไพฑรูยช์ือ่วา่ มโนหรจนิดาอนัมคีา่มาก มอีานุภาพมาก 
เป็นผูม้วีรรณะไม่ทราม (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๘๕/๓๙๘) 

มมงัการ: การยดึถอืว่าเป็นของเรา, ความทะยานอยากว่าเป็นของเรา, วสิยัของตถาคตที่
ละมมงัการหมดสิน้, สละคนืมมงัการไปหมดแลว้ 



 

๓๘๖๖ 
 

 

 กล่าวถงึตถาคต หลุดพน้แลว้ดว้ยความไม่ถอืมัน่ เพราะความสิน้ไป เพราะความ
คลายไป เพราะความดบั เพราะความสละ เพราะความสละคนื เพราะความไม่
ถอืมัน่ (ใน) มมงัการ และมานานุสยัทัง้ปวง ทีเ่ขา้ใจแลว้ ยํ่ายไีดแ้ลว้ทัง้หมด รูป
อย่างใดอย่างหน่ึง ทัง้ที่เป็นอดีตอนาคต และปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือ
ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุนัน้
พจิารณาเหน็รปูทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอนัชอบ ตามความเป็นจรงิอย่างนี้วา่ ‘นัน่
ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนัน่ นัน่ไม่ใช่อตัตาของเรา’ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๙/๒๒๓,
ม.อุป.(ไทย)๑๔/๘๙/๑๐๑,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๐๒/๑๒๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๐๐/
๓๐๐,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๐๑/๓๐๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๗๑/๑๑๑,สํ.ขง(ไทย)๑๗/๗๒/
๑๑๒,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๖๙/๕๙,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๒/๑๘๔,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๓/
๑๘๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๔/๖๒๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔๙/๘๑, สํ.นิ.อ.(ไทย) 
๒/๒๐๐/๒๓๗, องฺ.ตกิ.อ. (ไทย) ๒/๓๒/๑๑๓) 

มยรูปราสาท :    ปราสาทนกยงู, ปราสาทสวยงามดงันกยงู เป็นหนึ่งในปราสาท ๓ หลงัทีพ่ระ
โพธสิตัวไ์ดพ้าปุณณกยกัษ์เขา้ไปกล่าวถงึปราสาทของพระโพธสิตัวม์อียู ่๓ หลงั 
คอื (๑) โกญจนปราสาท (๒) มยรูปราสาท (๓) ปิยเกตปราสาท ในปราสาท ๓ 
หลงันัน้ พระโพธสิตัวไ์ดพ้าปุณณกยกัษ์ เขา้ไปยงัปราสาทซึง่เป็นทีน่่ารืน่รมย์
อยา่งยิง่ มภีกัษาเพยีงพอ มขีา้วน้ํามากมาย ดงัวมิานของทา้ววาสวะ ซึง่ชือ่วา่ม
สกักสาระ(ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๔๖๒/๔๑๒)  

มรณธรรม: มคีวามตายเป็นธรรมดา, ธรรมคอืความตาย, ถงึทีส่ดุแหง่มรณะ, ถงึทีส่ดุแหง่
ธรรมเครือ่งเศรา้หมอง, ไม่มขีา้ศกึคอืกเิลส, พน้ทุกขแ์ลว้, ตดัวงจรแหง่สงัสารวฏั
แลว้, วสิยัของพระกสัสปะพทุธเจา้กล่าวถงึอดตีชาตขิองพระสกุกาเถรยิา วา่ ใน
กปัที ่พระมุนีพระนามว่ากสัสปะ เป็นศาสดาผูป้ระเสรฐิ เป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลก ไม่
มขีา้ศกึคอืกเิลส ถงึทีส่ดุแหง่มรณธรรม เสดจ็อุบตัขิึน้แลว้ หมอ่มฉนับวชใน
ศาสนาของพระพทุธเจา้ ทรงเป็นนระ ผูเ้ป็นปราชญพ์ระองคน์ัน้ ศกึษาพระ
สทัธรรมอยา่งคล่องแคล่วมคีวามแกลว้กลา้ในปรปิุจฉา (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๑๒๓/
๕๓๖,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๕๕/๔๓๖) 

มรณภยั: ภยัคอืความตาย, ความกลวัต่อความตาย, ภยัเกดิเพราะอาศยัความตาย, ภยัคุม
คามจนทาํใหถ้งึแก่ความตายกล่าวถงึอมาตาปุตตกิภยั คอืปุถุชนไมไ่ดส้ดบัคาํ
เรยีกวา่บตุร กล่าวถงึภยั ๓ ประการ คอื (๑) ชราภยั ภยัทีเ่กดิขึน้เพราะความแก่ 
(๒)พยาธภิยั ภยัทีเ่กดิขึน้เพราะความเจบ็ (๓) มรณภยั ภยัทีเ่กดิขึน้เพราะความ
ตาย มาในภยัภยั ๔ ประการ คอื (๑) ชาตภิยั ภยัเกดิเพราะความเกดิ (๒) ชรา
ภยั ภยัเกดิเพราะความแก่ (๓) พยาธภิยั ภยัเกดิเพราะความเจบ็ไข ้ (๔) 
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มรณภยั ภยัเกดิเพราะความตาย มาในภยั ๕ ประการ คอื (๑) อาชวีกิภยั (ภยั
เนื่องดว้ยการเลีย้งชพี) (๒) อสโิลกภยั ภยัคอืความเสือ่มเสยีชือ่เสยีง (๓) ปรสิสา
รชัชภยั ภยัคอืความครัน่ครา้มในบรษิทั (๔) มรณภยั ภยัคอืความตาย (๕) 
ทุคคตภิยั ภยัคอืทุคต ิ ความลาํบาก (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๓/๒๔๕,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๑๙/๑๘๐,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๕/๔๔๑,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๔๓/๑๒๙,ข.ุ
ชา.(ไทย)๒๗/๔๔/๑๓๐, ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๙๙/๑๔๒,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๙๒๑/๕๗๖) 

มรณภาพ: ตาย, การตายของภิกษุ หรอืภิกษุณี, ภิกษุชื่อสาฬหะ และภิกษุณีชื่อนันทา
มรณภาพ 

 พระผู้มีพระภาคตรสัคติและและภพหน้าของภิกษุสาฬหะและภิกษุณีนันทาที่
มรณภาพในนาทกิคามว่า ภกิษุสาฬหะ ทาํใหแ้จง้เจโตวมิุตตปัิญญาวมิุตตอินัไม่
มอีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั ภกิษุณีนนั
ทาเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชน์เบื้องตํ่า ๕ ประการ สิ้นไปปรนิิพพานในภพ
นัน้ ไม่หวนกลบัมาจากโลกนัน้อีก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๖/๑๐๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๕๐๗/๕๔๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๙/๑๙๐,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๒๒/๒๕๕,ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๒๓๔/๒๗๕, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๙๗/๔๕๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๗/๑๑๐) 

มรณสญัญา: ความหมายรู้ความตาย, กําหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา
กล่าวถงึหนึ่งในธรรมเก้าประการที่ควรใหเ้กดิขึน้ ได้แก่ (๑) อสุภสญัญา ความ
กําหนดหมายความไม่งามแห่งกาย (๒) มรณสญัญา ความกําหนดหมายความ
ตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา (๓) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ความกําหนด
หมายความปฏิกูลในอาหาร (๔) สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ความกําหนด
หมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทัง้ปวง (๕) อนิจจสญัญา ความกําหนด
หมายความไม่ เที่ยงแห่งสังขาร (๖ ) อนิจเจ ทุกขสัญญา ความกําหนด
หมายความเป็นทุกขใ์นความไม่เทีย่งแห่งสงัขาร (๗) ทุกเข อนตัตสญัญา ความ
กําหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ (๘) ปหานสัญญา ความ
กําหนดหมายเพื่อละอกุศลวติกและบาปธรรมทัง้หลาย (๙) วริาคสญัญา ความ
กําหนดหมายวริาคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต เป็นหนึ่งสญัญา ๑๐ ได้แก่ 
มรณสญัญา ความกําหนดหมายความตายทีจ่ะมาถงึเป็น มาในมรณสตูร ว่าดว้ย
มรณสญัญา ว่า ภิกษุทัง้หลาย มรณสญัญา ความหมายรู้ความตาย ที่บุคคล
เจรญิแลว้ ทําใหม้ากแลว้ มผีลมาก มอีานิสงสม์าก (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๔,
ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๔๙/๑๙๕,องฺ.เอก.(ไทย) ๒๐/๔๕๓/
๕๐,องฺ.เอก.(ไทย) ๒๐/๔๕๔/๕๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๓/๒๒๘,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๖๙/๒๓๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖๑/๑๑๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖๒/
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๑๑๑,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑๖/๔๖๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔๘/๗๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย)
๒๓/๔๙/๗๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๓๗/๓๘๕) 

มรณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมรณสญัญา สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเช
ตวนั  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามวา่  คนทีพ่น้จากความตายมบีา้งหรอืไม ่ 
พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ทุกคนไม่วา่จะเป็นขตัตยิมหาศาล พราหมณ
มหาศาล คหบดมีหาศาลหรอืภกิษุขณีาสพ  ยอ่มไม่พน้จากชราและมรณะไปได ้ 
ราชรถอนัวจิติรยอ่มชาํรุด  แมส้รรีะกย็อ่มเขา้ถงึชรา แต่วา่ธรรมของสตับุรษุหา
เขา้ถงึชราไม ่ สตับุรษุกบัสตับุรุษเทา่นัน้จงึรูก้นัได ้(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๔๙/๑๙๕) 

มรณะ: ความตาย, เหตุให้อายุสัน้, ความจุต,ิ การทํากาละ, ความแตกแห่งขนัธ์, ความ
ขาดสูญแห่งอินทรยี์ของสตัว์นัน้ ๆกล่าวในปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะชาติเป็น
ปัจจยั ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกขะ โทมนสั อุปายาสจงึม ีกองทุกขท์ัง้มวลนี้
มกีารเกดิขึน้ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อพระวปัิสสโีพธสิตัวป์ระทบัหลกีเรน้อยู่ในที่
สงดั ทรงมพีระรําพงึวา่ ‘สตัวโ์ลกนี้ถงึความคบัแคน้ จงึเกดิ แก่ ตาย จุตแิละอุบตั ิ
กบ็ุคคลผูไ้ม่รูอุ้บายสลดัออกจากทุกข ์คอื มรณะ ความตาย เมื่อไร จงึจะพน้จาก
ทุกข์คอืชรามรณะนี้ได้’ ภิกษุทัง้หลาย เรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ประกอบด้วยทฏิฐิ
สงัโยชน์ ผู้ยงัไม่ได้สดบั ย่อมไม่พ้นจาก มรณะ ความตาย อภิธรรมกล่าวว่า 
มรณะ คอื ความจุต ิความเคลื่อนไป ความทําลายไป ความหายไป ความตาย
กล่าวคอืมฤตยู การทํากาละ ความแตกแห่งขนัธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความ
ขาดสูญแห่งชวีตินิทรยีข์องเหล่าสตัวน์ัน้ ๆ จากหมู่สตัวน์ัน้ ๆ น้ีเรยีกว่า มรณะ 
(ว.ิม.(ไทย)๔/๑/๒,ว.ิม.(ไทย)๔/๑/๓,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๔๔/๔๕,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๕๗/
๓๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๕๘/๓๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๙/๒๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๙๒/๘๘,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๒๗/๑๓๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๘/๑๘๙,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๙๓/๒๓๐,ม.
อุป.(ไทย)๑๔/๓๑๓/๓๘๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๓/๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๐๐/๑๐๖,ส.ํนิ.(ไทย)
๑๖/๑/๒,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒/๔,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๔/๑๐,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๕/๑๘,ส.ํข.(ไทย)
๑๗/๓๙/๕๖,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๒๘/๒๘,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๒๙/๒๘,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒/๔,ส.ํ
ม.(ไทย)๑๙/๓/๕,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๕๑๙/๓๓๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖/๖๒,องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐ /๓๘ /๑๙๘ ,องฺ .จตุ กฺก .(ไทย )๒๑ /๑๐ /๑๗ ,องฺ .จตุ กฺก .(ไทย )๒๑ /๑๒๒ /
๑๘๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖/๒๐๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๐/๘๓,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๗๖/๑๖๙,อง.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๗/๒๕๐,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๕๘/๔๑๓,ขุ.สุ.
(ไทย)๒๕/๗๓๕/๖๗๕,ขุ.เถร.ี(ไทย)๒๖/๑๖๒/๕๘๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๐/๔๗๖,ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๔๒/๔๗๖,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๐/๒๓๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๗๑/๔๘๕,
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อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๑๙๓/๑๖๔,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๒๓๖/๒๒๒,อภ.ิธา.(ไทย)๓๖/๑๘๓/
๔๒) 

มรณัสสติ,มรณานุสสติ: การระลกึถงึความตาย, การระลกึวา่ชวีตินี้น้อยนกัอกีไมน่านตอ้งตาย
ไป, เรามคีวามตายเป็นของธรรมดา, เรามชีวีติอยูไ่ดข้ณะหนึ่ง ตอ้งขวนขวายใน
กจิทีต่อ้งทาํเรง่ดว่นธรรมอนัเป็นเอกคอื มรณสัสต ิ น้ีแลทีบ่คุคลเจรญิทาํใหม้าก
แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายกาํหนดั เพือ่ดบั เพือ่
สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้ เพือ่นิพพาน วธิเีจรญิมรณสัสตขิองภกิษุ คอื 
‘โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ขณะฉนับณิฑบาตมือ้หน่ึง เราพงึมนสกิารถงึ
คาํสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึทาํกจิใหม้ากหนอ’ มรณสัสตทิีบ่คุคลเจรญิทาํ
ใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีสุ่ด เธอ
ทัง้หลายเจรญิมรณสัสตอิยูห่รอืไม ่ (องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๙๗/๓๗,องฺ.เอก.(ไทย)
๒๐/๔๗๓/๕๐,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๗๔/๕๐,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๗๕/๕๐,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๑๙/๔๔๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๐/๔๔๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๓/
๓๘๒,องฺ.อฏฐก.(ไทย)๒๓/๗๔/๓๘๖) ๓๗/๓๐๑/๒๓๗ 

มรณัสสติสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิมรณสัสต ิ (สตูรที ่ ๑) ม ี ๒ สตูร ต่างกนัที่
เนื้อหา กล่าวคอื 

 1.มรณัสสติสตูร (ปฐม)๑ พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิมรณสัสต ิ(สตูรที ่๑) พระผูม้ี
พระภาคประทบัอยู ่ณ คญิชกาวสถาราม ในนาทกิคาม ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
มรณสัสตทิีบ่คุคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ มผีลมาก มอีานิสงสม์าก สามารถให้
บรรลุอมตธรรมได ้ แลว้ตรสัถามภกิษุ ๖ รปูวา่เจรญิมรณสัสตอิยา่งไร ภกิษุ ๖ 
รปู ทลูตอบตามลาํดบัดงันี้  

  รปูที ่๑ ทลูตอบวา่ ขา้พระองคเ์จรญิมรณสัสตวิา่ เราพงึมชีวีติอยู่ไดเ้พยีงคนื
หน่ึงและวนัหนึ่ง จงึควรใสใ่จคาํสอนของพระผูม้พีระภาค ควรทาํกจิใหม้าก 

  รปูที ่๒ ทลูตอบวา่ ขา้พระองคเ์จรญิมรณสัสตวิา่ เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงวนั
หน่ึง จงึควรใสใ่จคาํสอนของพระผูม้พีระภาค ควรทาํกจิใหม้าก 

  รปูที ่๓ ทลูตอบว่า ขา้พระองคเ์จรญิมรณสัสตวิา่ เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงชัว่
ฉนัอาหารมือ้หน่ึง จงึควรใสใ่จคาํสอนของพระผูม้พีระภาค ควรทาํกจิใหม้าก 

  รปูที ่๔ ทลูตอบวา่ ขา้พระองคเ์จรญิมรณสัสตวิา่ เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงชัว่
ฉนัคาํขา้ว ๔-๕ คาํ จงึควรใสใ่จคาํสอนของพระผูม้พีระภาค ควรทาํกจิใหม้าก 

  รปูที ่๕ ทลูตอบวา่ ขา้พระองคเ์จรญิมรณสัสตวิา่ เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงชัว่
ฉนัขา้ว ๑ คาํ จงึควรใสใ่จคาํสอนของพระผูม้พีระภาค ควรทาํกจิใหม้าก 
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  รปูที ่ ๖ ทลูตอบวา่ ขา้พระองคเ์จรญิมรณสัสตวิ่า เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงชัว่
ลมหายใจเขา้ออก จงึควรใสใ่จคาํสอนของพระผูม้พีระภาค ควรทาํกจิใหม้าก 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ รปูที ่ ๑-๔ ยงัประมาทอยู ่ ยงัเจรญิมรณสัสตอิยา่ง
เพลา เพือ่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย สว่นรปูที ่๕-๖ เป็นผูไ้มป่ระมาท เจรญิมรณสั
สตอิยา่งแรงกลา้เพือ่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย แลว้ตรสัสอนใหภ้กิษุทัง้หลายเป็น
ผูไ้มป่ระมาทเจรญิมรณสัสตอิยา่งแรงกลา้ เพือ่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย   
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙/๔๔๔) 

 2.มรณัสสติสตูร (ปฐม) ๒ พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิมรณสัสต ิ (สตูรที ่๑) พระผู้
มพีระภาคประทบัอยู ่ ณ คญิชกาวสถาราม(ปราสาททีส่รา้งดว้ยอฐิ) ในนาทกิ
คาม ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ มรณสัสตทิีบุ่คคลเจรญิ ยอ่มมผีลานิสงสม์าก หยัง่
ลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีส่ดุ แลว้ไดต้รสัถามภกิษุ ๘ รปูวา่ เจรญิมรณสัสตอิยู่
หรอืไม ่และเจรญิมรณสัสตอิยา่งไร พวกภกิษุ ๘ รปูนัน้ แต่ละรปูทลูตอบดงันี้ รปู
ที ่ ๑ ทลูตอบวา่ ขา้พระองคเ์จรญิมรณสัสตวิา่ เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงคนืหนึ่ง
และวนัหน่ึง จงึควรใสใ่จถงึคาํสอนของพระผูม้พีระภาค ควรทาํกจิใหม้าก รปูที ่
๒ ทลูตอบวา่ ... เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงวนัหนึ่ง ... รปูที ่๓ ทลูตอบวา่ ... เราพงึ
มชีวีติอยูไ่ดก้ึง่วนั ...รปูที ่ ๔ ทลูตอบวา่ ...เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ฉนัอาหาร
มือ้หนึ่ง ...รปูที ่๕ ทลูตอบวา่ ...เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ฉนัอาหารครึง่มือ้ ...
รปูที ่๖ ทลูตอบวา่ ... เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ฉนัคาํขา้ว ๔-๕ คาํ ... รปูที ่๗ 
ทลูตอบวา่ เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ฉนัขา้ว ๑ คาํ ... รปูที ่๘ ทลูตอบวา่ ขา้
พระองคเ์จรญิมรณสัสตวิา่ เราพงึมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ลมหายใจเขา้ออก จงึควร
ใสใ่จถงึคาํสอนของพระผูม้พีระภาค ควรทาํกจิใหม้าก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
รปูที ่๑-๖ ยงัประมาทอยู ่ยงัเจรญิมรณสัสตอิยา่งเพลา เพือ่ความสิน้อาสวะ สว่น
รปูที ่ ๗-๘ เป็นผูไ้มป่ระมาท เจรญิมรณสัสตอิยา่งแรงกลา้เพือ่ความสิน้อาสวะ
ทัง้หลาย แลว้ตรสัสอนใหภ้กิษุทัง้หลาย เป็นผูไ้มป่ระมาท เจรญิมรณสัสตอิยา่ง
แรงกลา้เพือ่ความสิน้อาสวะ  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๓/๓๘๒) 

มรณัสสติสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิมรณสัสต ิ  (สตูรที ่ ๒) ม ี ๒ สตูร ต่างกนัที่
เนื้อหา กล่าวคอื 

 1.มรณัสสติสตูร (ทุติย)๑ พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิมรณสัสต ิ (สตูรที ่๒) พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ มรณสัสตทิีบ่คุคลเจรญิทาํใหม้ากแลว้ มผีลมาก มอีานิสงสม์าก 
สามารถใหบ้รรลุอมตธรรมได ้ และทรงสอนใหภ้กิษุพจิารณาถงึเหตุแหง่ความ
ตายในเวลากลางคนืวา่มมีากแท ้คอื งพูงึกดัเรากไ็ด ้แมงป่องพงึต่อยได ้ตะขาบ
พงึกดักไ็ด ้พงึพลาดหกลม้กไ็ด ้อาหารทีฉ่นัไมย่อ่ยกไ็ด ้ดพีงึกาํเรบิกไ็ด ้ เสมหะ
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พงึกําเรบิกไ็ด ้ หรอืลมมพีษิดงัศสัตราพงึกาํเรบิกไ็ด ้ เพราะเหตุนัน้ เราพงึตาย 
พงึมอีนัตราย(หมายถงึอนัตราย ๓ อยา่ง คอื อนัตรายต่อชวีติ อนัตรายต่อสมณ
ธรรม และอนัตรายต่อสวรรคแ์ละต่อมรรค สาํหรบัผูท้ีต่ายอยา่งปุถุชน) นัน้  
เพราะฉะนัน้ ควรพจิารณาถงึเหตุแหง่ความตายในเวลากลางคนืวา่ บาปอกุศล
ธรรมทีเ่รายงัละไมไ่ด ้ ซึง่จะพงึเป็นอนัตรายแก่เราผูจ้ะตายในเวลากลางคนืมอียู่
หรอืไม ่ ถา้บาปอกุศลธรรมทีเ่รายงัละไมไ่ด ้ ซึง่จะพงึเป็นอนัตรายแก่เราผูจ้ะตาย
ในเวลากลางคนืมอียู ่กค็วรละบาปอกศุลธรรมนัน้ เปรยีบเหมอืนบคุคลมผีา้ทีถู่ก
ไฟไหม ้หรอืมศีรีษะถูกไฟไหม ้ควรทาํความพอใจ ควรพยายามใหม้ปีระมาณยิง่ 
เพือ่ดบัไฟทีไ่หมผ้า้ หรอืไฟทีไ่หมศ้รีษะนัน้ ถา้บาปอกุศลธรรมทีเ่รายงัละไมไ่ด ้
ซึง่จะพงึเป็นอนัตรายแก่เราผูจ้ะตายในเวลากลางคนืไมม่ ี กค็วรมปีีตแิละ
ปราโมทยใ์นกศุลธรรม ภกิษุควรพจิารณาเหตุแห่งความตายในเวลากลางวนั 
เชน่เดยีวกบัเวลากลางคนื  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๐/๔๔๗) 

 2.มรณัสสติสตูร (ทุติย)๒ พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิมรณสัสต ิ (สตูรที ่๒) 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มรณสัสตทิีบ่คุคลเจรญิ มผีลานิสงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ 
มอีมตะเป็นทีส่ดุ แลว้ตรสัสอนใหภ้กิษุพจิารณาถงึเหตุแห่งความตายในกลางคนื
วา่ มมีากแท ้คอื งพูงึกดัเรากไ็ด ้แมงป่องพงึต่อยกไ็ด ้ตะขาบพงึกดักไ็ด ้เราพงึ
พลาดหกลม้กไ็ด ้ พวกมนุษยพ์งึทาํรา้ยเรากไ็ด ้ หรอืพวกอมนุษยพ์งึทาํรา้ยเราก็
ได ้เพราะเหตนุัน้ เราพงึตาย เราพงึมอีนัตรายนัน้ เพราะฉะนัน้ จงึควรพจิารณา
ถงึเหตุแห่งความตายในเวลากลางคนืวา่  บาปอกุศลธรรมทีเ่รายงัละไมไ่ด ้ซึง่จะ
พงึเป็นอนัตรายแก่เราผูจ้ะตายในเวลากลางคนืมอียูห่รอืไม ่ ถา้บาปอกุศลธรรมที่
เรายงัละไม่ได ้ ซึง่จะพงึเป็นอนัตรายแก่เราผูจ้ะตายในเวลากลางคนืมอียู ่ กค็วร
ละบาปอกุศลธรรม เปรยีบเหมอืนบุคคลผูม้ผีา้ทีถู่กไฟไหมห้รอืมศีรีษะถูกไฟไหม ้
ควรทาํความพอใจ ความพยายามใหม้ปีระมาณยิง่ เพือ่ดบัไฟทีไ่หมผ้า้ หรอืไฟที่
ไหมศ้รีษะนัน้ ถา้บาปอกุศลธรรมทีเ่รายงัละไมไ่ด ้ ซึง่จะพงึเป็นอนัตรายแก่เราผู้
จะตายในเวลากลางคนืไมม่ ี กค็วรมปีีตแิละปราโมทยใ์นกุศลธรรมทัง้หลายอยู่
เถดิ ภกิษุควรพจิารณาถงึเหตุแหง่ความตายในเวลากลางวนัเชน่เดยีวกบัเวลา
กลางคนื  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๔/๓๘๖)  

มรดก,มรดกในตระกลู : ทรพัยส์นิ เงนิทอง ชา้ง มา้ โค แกว้มณี, ทรพัยส์มบตัขิองผูต้าย, 
ทรพัยส์นิทีพ่อ่แมย่กใหล้กูก่อนตายหรอืก่อนออกบวชกล่าววา่ พราหมณ์บดิา
ของนางนางสนุทรธีดิา ไดร้บัการกระทบกระเทอืนใจ เพราะความเศรา้โศกถงึลกู
ชาย จงึละชา้ง มา้ โค แกว้มณี แกว้กุณฑลและอุปกรณ์เรอืนทีน่่ารืน่รมยน้ี์ออก
บวชเสยีแลว้ และสัง่ลกูสาววา่ ลกูสนุทร ีลกูจงบรโิภคโภคสมบตัทิัง้หลาย จงเป็น
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ทายาทรบัมรดกในตระกลู นะลกู (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๒๐/๓๕๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑/
๓๖,ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๓๒๘/๖๐๙) 

มรรค: ทาง, หนทาง, ทางหรอืหนทางปฏบิตัธิรรม,ศลี สมาธ ิ ปัญญา, มรรค องคธ์รรม
แหง่อรยิสจัขอ้ที ่๔, ขอ้ปฏบิตัทิีใ่หถ้งึการดบัทุกข,์ มรรคมอีงค ์๘, มชัฌมิาปฏทิา 
คอืขอ้ปฏบิตัเิป็นกลาง ๆ ไมต่งึนกั ไมห่ยอ่นนกั มรรค คอื ศลี สมาธ ิและปัญญา 
เพือ่ตรสัรู ้ เป็นผูบ้รรลุความบรสิทุธิอ์ย่างยอดเยีย่มแลว้ มารผูก้ระทาํซึง่ทีส่ดุ เรา
ไดก้าํจดัทา่นเสยีแลว้ พระสารบีุตรตอบปัญหาแก่ชมัพขุาทกปรพิาชกวา่ “ผูม้ี
อาย ุ คอื อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ น้ีแล เพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพานนัน้ ไดแ้ก่ (๑) 
สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมาสงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา (๔) สมัมากมัมนัตะ (๕) 
สมัมาอาชวีะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสต ิ(๘) สมัมาสมาธ ิ น้ีแลคอืมรรค น้ี
คอืปฏปิทาเพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพานนัน้ ปรพิาชกกล่าวา่ ทา่นสารบีุตร มรรคดจีรงิ
หนอ ปฏปิทาเพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพานนัน้ดจีรงิหนอและควรทีจ่ะไมป่ระมาท(ว.ิม.
(ไทย)๕/๒๘๔/๙๕,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๙๘/๑๐๙,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๗๕/๔๓,๑๐/๗๙/๔๔,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๗๖/๖๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๙/๖๕,๑๓/๑๓๒/๑๔๖,ม.อุป.(ไทย) ๑๔/
๔๓/๕๒,๑๔/๗๙/๘๕,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๓๗/๑๗๖,๑๕/๒๑๑/๓๐๖, ส.ํส.(ไทย)๑๘/
๓๑๔/๓๓๕,๑๘/๓๒๙/๓๔๑,๑๘/๓๓๐/๓๔๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๕/๙,๑๙/๔๑/๓๙,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๖/๑๒๑,๒๑/๑๗๐/๒๓๗) 

มรรคเบือ้งบน : คอื ทุตยิมรรค ไดแ้ก่สกทิาคาม,ี ตตยิมรรค ไดแ้ก่ อนาคาม ี ไดแ้ก่ 
สภาวธรรมทีไ่มต่อ้งประหาณดว้ยโสดาปัตตมิรรคและมรรคเบือ้งบน๓อาศยั
สภาวธรรมทีต่อ้งประหาณดว้ยโสดาปัตตมิรรคเกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั ไดแ้ก ่
จติต-สมฏุฐานรปูอาศยัขนัธท์ีต่อ้งประหาณดว้ยโสดาปัตตมิรรคเกดิขึน้ (๒) สว่น
สภาวธรรมทีต่อ้งประหาณดว้ยมรรคเบือ้งบน ๓ เป็นไฉน โลภะ โทสะ โมหะที่
เหลอื และกเิลสทีต่ ัง้อยูใ่นฐานเดยีวกนักบัโลภะ โทสะ โมหะนัน้ ไดแ้ก่ เวทนา
ขนัธ ์ ฯลฯ วญิญาณขนัธ ์ ทีส่มัปยตุดว้ยโลภะ โทสะ โมหะ นัน้ กายกรรม 
วจกีรรม และมโนกรรม ทีม่โีลภะ โทสะ โมหะนัน้เป็นสมุฏฐานสภาวธรรมเหล่าน้ี
ชือ่วา่ตอ้งประหาณดว้ยมรรคเบือ้งบน                                                 
(อภ.ิสงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๑๑/๒๖๑,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๒/๑๖๐,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๒/
๒๒๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๑๖/๑๖๖,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๓๖/๒๔๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๓๗/
๑๗๖,อภ.ิป.(ไทย)๔๕/๔๒/๑๒๐,๔๕/๖๓/๓๑๕,๔๕/๗๕/๙๘,อภ.ิป.(ไทย) ๔/๖/
๖๘๗,๔๔/๘/๔๐๐,๔๔/๑๙/๔๐๔,๔๔/๒๙/๔๔๔) 

มรรคเบือ้งสงู: อรหนัตมรรค, ปัญญาในอรหตัตมรรคอนัเป็นมรรคเบือ้งสงู, อุปมาธรรมเหล่าน้ี
ชือ่วา่ ฟ้าผา่ กล่าวในเรือ่งโสณาเถรคีาถา วา่ เรานัน้ละบตุรธดิา ทรพัย ์ และ
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ขา้วเปลอืก โกนผมแลว้บวชเป็นบรรพชติ เป็นสกิขมานาอยู ่ เจรญิมรรคเบือ้งสงู 
จงึละราคะ โทสะ และอาสวะทัง้หลายทีป่ระกอบดว้ยราคะและโทสะนัน้ได ้
อุปสมบทเป็นภกิษุณีแลว้ ระลกึชาตก่ิอนได ้ ชาํระทพิยจกัษุทีอ่บรมแลว้อยา่งดี
ใหห้มดมลทนิได ้ เหน็สงัขารทัง้หลายเป็นอนตัตาอนัเกดิแต่เหตุ มสีภาวะทรุด
โทรมโดยความเป็นอนตัตาแลว้ละอาสวะทัง้ปวงได ้(ข.ุเถร.ี๒๖/๙๙/๕๗๒) 

มรรคปฏิปทา: ขอ้ปฏบิตัติามมรรค ๘, ขอ้ปฏบิตัมิชัฌมิาปฏทิา, อฏัฐงัคกิมรรค ฉนันปรพิาชก
เรยีนถามพระอานนทว์า่ “ผูม้อีาย ุมรรคปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะนัน้
มอียูห่รอื” ถา้มอียูแ่ลว้เป็นอยา่งไร พระอานนทต์อบวา่มแีละเป็นอยา่งนี้ ไดแ้ก่ 
อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก่ (๑) สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมาสงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา 
(๔) สมัมากมัมนัตะ (๕) สมัมาอาชวีะ (๖) สมัมาวายามะ(๗) สมัมาสต ิ (๘) 
สมัมาสมาธ ิ ฉนันปรพิาชกกล่าวว่า “ผูม้อีาย ุ มรรคปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ 
และโมหะนัน่ ดจีรงิหนอ และควรทีจ่ะไมป่ระมาท”  (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๒/๒๙๒) 

มรรคปัญญา: ทางแหง่ปัญญา, ปัญญาเกดิจากมรรค, ความรอบรูอ้นัเกดิจากการปฏบิตัติาม
มรรคองคท์ี ่๑ สมัมาทฏิฐ ิองคท์ี ่๒ สมัมาสงักปัปะ, องคม์รรค ๒ ขอ้แรกจดัลง
ในปัญญาสกิขา, ภกิษุทีเ่หน็แจง้ดว้ยอรรถแหง่อรยิสจัดว้ยมรรคปัญญา เพราะ
ตัง้อยู่ในธรรมทีท่าํใหเ้ป็นเถระ ๔ ประการ ศลี มสีตุะ มปีฏภิาณ และในธรรมที่
ม ัน่คง ภกิษุนัน้ยอ่มถงึฝัง่แหง่ธรรมทัง้ปวง ไมม่กีเิลสเกาะยดึไว ้ มปีฏภิาณ ละ
ความเกดิและความตายไดแ้ลว้ เพยีบพรอ้มดว้ยพรหมจรรย ์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๒๒/๓๖) 

มรรคผล : ธรรมทีบ่รรลุดว้ยความขยนัและปฏบิตัติามมรรคมอีงคแ์ปด, ธรรมทีบ่รรลุดว้ย
การกาํจดักเิลส, ธรรมทีท่าํใหแ้จง้, ธรรมใหใ้หบ้รรล ุ

 พระผูม้พีระภาคตรสัสอนภกิษุทัง้หลายวา่ ทา้วสกักะยงัพรรณนาคุณแหง่ความ
เพยีรคอืความขยนัขอ้ทีพ่วกเธอบวชในธรรมวนิยัทีเ่รากล่าวไวด้แีลว้อยา่งนี้ 
ขยนัหมัน่เพยีร พยายามเพือ่บรรลุมรรคผลทีย่งัไมบ่รรลุ เพือ่ไดม้รรคผลทีย่งั
ไมไ่ด ้ เพือ่ทาํใหแ้จง้มรรคผลทีย่งัไมไ่ดท้าํใหแ้จง้นี้จะพงึงดงามในธรรมวนิยันี้
โดยแทแ้ละการทีจ่ะบรรลสุวรรคแ์ละมรรคผล ไมม่กีารพลาดจากสวรรคแ์ละ
มรรคผล ตอ้งอาศยัสมัมตัตธรรม คอื ผูม้สีมัมาทฏิฐ(ิเหน็ชอบ) ยอ่มมสีมัมา
สงักปัปะ(ดาํรชิอบ) ผูม้สีมัมาสงักปัปะ ยอ่มมสีมัมาวาจา(เจรจาชอบ) ผูม้ี
สมัมาวาจา ยอ่มมสีมัมากมัมนัตะ(กระทาํชอบ) ผูม้สีมัมากมัมนัตะยอ่มมี
สมัมาอาชวีะ(เลีย้งชพีชอบ)ผูม้สีมัมาอาชวีะยอ่มมสีมัมาวายามะ(พยายามชอบ) 
ผูม้สีมัมาวายามะ ยอ่มมสีมัมาสต(ิระลกึชอบ) ผูม้สีมัมาสต ิยอ่มมสีมัมาสมาธ(ิตัง้
จติมัน่ชอบ)ผูม้สีมัมาสมาธ ิ ยอ่มมสีมัมาญาณะ(รูช้อบ) ผูม้สีมัมาญาณะ ย่อมมี
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สมัมาวมิตุต(ิหลุดพน้ชอบ) (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๙๗/๑๘๒,ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๙๗/
๑๘๓,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๔๗/๓๕๗,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๔๘/๓๕๙,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๑๐๓/๒๔๕) 

มรรคฝ่ายอกศุล : มรรคฝ่ายกเิลส, มรรคทีไ่มเ่ป็นสภาวธรรมนําสตัวอ์อกจากทุกข,์ มรรคทีเ่ป็น
อารมณ์ของกเิลส เป็นบทสนทนาระหวา่งสกวาท ี (สก.) กบั ปรวาท ี (ปร.) วา่ 
สก.ถามวา่ วจิกิจิฉาไมพ่งึเกดิขึน้แก่บุคคลผูแ้น่นอนโดยสว่นเดยีวใชไ่หม ปร. ใช่  
สก. เขาละวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ใช่ไหม ปร.ตอบวา่ ใช ่สก. ละไดด้ว้ยโสดาปัตตมิรรค
ใชไ่หม ปร. ละไดด้ว้ยมรรคฝ่ายอกุศล สก. มรรคฝ่ายอกุศลเป็นสภาวธรรมนํา
สตัวอ์อกจากวฏัฏทุกข ์ ใหถ้งึความสิน้ไปใหถ้งึความตรสัรู ้ ใหถ้งึนพิพาน ไมเ่ป็น
อารมณ์ของอาสวะ ไมเ่ป็นอารมณ์ของสงักเิลสใชไ่หม สก. มรรคฝ่ายอกุศลไม่
เป็นสภาวธรรมนําสตัวอ์อกจากวฏัฏทุกข ์ ฯลฯ (แต่ยงั) เป็นอารมณ์ของสงักเิลส
มใิช่หรอื  ปร. ใช ่ สก. หากมรรคฝ่ายอกุศลไมเ่ป็นสภาวธรรมนําสตัวอ์อกจาก
ทุกข ์ (แต่ยงั) เป็นอารมณ์ของสงักเิลส ทา่นกไ็มค่วรยอมรบัวา่ “บคุคลผูแ้น่นอน
โดยสว่นเดยีวละวจิกิจิฉาไดด้ว้ยมรรคฝ่ายอกุศล”(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๘๔๘/๘๘๓) 

มรรคภาวนา: การเจรญิมรรค, การเจรญิทางปฏบิตัใินธรรมมสีตปัิฏฐาน ๔ เป็นตน้ 
 มรรคภาวนา ไดแ้ก่ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ 

๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๙๙/๑๘๕,ว.ิมหา.(ไทย)๒/
๗๐/๒๕๖,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙/๑๔,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๕๔/๘๓) 

มรรคมีองค  ์๕: ทาง, หนทาน, ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความหลุดพน้ ๕ ประการ มรรคมอีงค ์๕ ทีเ่กดิขึน้
ในสมยันัน้ คอื(๑) สมัมาทฏิฐ ิ เหน็ชอบ (๒) สมัมาสงักปัปะ ดาํรชิอบ (๓) 
สมัมาวายามะ เพยีรชอบ (๔) สมัมาสตริะลกึชอบ (๕) สมัมาสมาธ ิตัง้จติมัน่ชอบ 
(อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๘๙/๔๓) 

มรรคสจั,มรรคสจัจะ: อรยิสจัขอ้วา่ดว้ยมรรค, สจัจะทีเ่ป็นเหตุนําสตัวอ์อกจากทุกข,์ ทุกขนิ
โรธคามนีิปฏปิทาซึง่ปราศจากปัจจยัปรุงแต่ง เป็นสภาวะคงที ่

 มรรคสจัจะ เป็นสจัจะทีเ่ป็นเหตุนําสตัวอ์อกจากทุกข ์ ไดแ้ก่ทุกขนิโรธคามนีิ
ปฏปิทา คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ คอื ความเหน็ชอบ ความดาํรชิอบ เจรจาชอบ
การงานชอบ เลีย้งชวีติชอบ เพยีรชอบ ความระลกึชอบ ความตัง้ใจมัน่ชอบ 
เรยีกวา่สจัจะอยา่งเดยีว เพราะฉะนัน้ จงึชือ่วา่ สจัจะนัน้มอียา่งเดยีวเทา่นัน้(ข.ุว.ิ
(ไทย)๒๖/๑๔๓/๒๕,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๒/๕๕๔,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๑๙/๓๔๖,ข.ุม.(ไทย)
๒๙/๑๒๑/๓๕๐) 

มรรคอนัประกอบด้วยองค  ์ ๘: มรรคอนัประกอบดว้ยองค ์ ๘ คอื สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัปะ 
สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธ ิ
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 กล่าวในพทุธาปทาน วา่ ทา่นทัง้หลาย จงเหน็ความประมาทเป็นสิง่น่ากลวั แต่
จงเหน็ความไมป่ระมาทเป็นสิง่ปลอดภยั จงเจรญิมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์ ๘ 
เถดิ น้ีเป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๘๐/๑๒, ข.ุอป.อ. (บาล)ี ๑/
๘๐/๑๓๕) 

มรีจิกมัมฏัฐานิกภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุผูเ้จรญิมรจีกิมัมฏัฐาน พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้
แก่ภกิษุผูเ้จรญิกมัมฏัฐานมพียบัแดดเป็นอารมณ์วา่ ภกิษุผูรู้แ้จง้วา่    รา่งกายน้ี
เปรยีบเหมอืนฟองน้ํารูช้ดัวา่ รา่งกายน้ีมลีกัษณะดุจพยบัแดดตดัพวงดอกไมข้อง
มารไดแ้ลว้ กจ็ะไปถงึสถานทีท่ีม่จัจุราชหาไมพ่บ  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๖/๔๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ชือ่ว่า  เหมอืนฟองน้ํา  เพราะจะดาํรงอยูไ่ดไ้ม่นาน ชือ่
วา่  ดุจพยบัแดด  เพราะปรากฏในทีไ่กลเหมอืนเป็นรปูทีจ่ะยดึถอืจบัตอ้งได ้ แต่
พอเขา้ใกลก้ลบัวา่งเปล่า ยดึถอืจบัตอ้งไมไ่ดเ้ลย  ดาํรงอยูไ่ดช้ัว่กาลนิดหน่อย   
คาํวา่  ตดัพวงดอกไมข้องมาร  หมายถงึตดัวฏัฏะในภูม ิ  ๓  (กามภมู ิ  รปูภมู ิ 
อรปูภมู)ิ  ไดด้ว้ยอรยิมรรค คาํวา่ สถานทีม่จัจุราชหาไม่พบ  หมายถงึอมต
นิพพาน   (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๓/๔)   

มฤคชาติ: สตัวน์านาพนัธุใ์นป่าหมิพานต,์ สตัวป่์าหมิพานตท์ีห่อ้มลอ้มนางจนัทกนิร ี นาง
จนัทกนินรกีราบทลูพระราชาโดยไมย่อมเป็นมเหสขีองพระองค ์ นางถูกไล่ไปสู่
ป่าหมิพานตท์ีห่อ้มลอ้มดว้ยมฤคชาตนิานาพนัธุว์า่ ทา่นราชบุตร หมอ่มฉนัขอ
ยอมตาย ไมข่อเป็นพระมเหสขีองพระองคผ์ูท้รงสงัหารกนินรผูไ้มป่ระทุษรา้ย 
เพราะตอ้งการหมอ่มฉนัแน่นอน พระราชาหมดความรกัใคร ่จงึตรสัวา่ แมก่นินรี
ขีข้ลาด ผูป้รารถนาจะมชีวีติอยู ่ เจา้จงไปยงัป่าหมิพานต ์ หากฤษณาและกะลาํ
พกับรโิภคเถดิมฤคชาตเิหล่าอื่นจะอภริมยก์บัเจา้ (ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๑๑๔๗/
๕๒๗,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๙/๔๒๗,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๔๓/๗๕,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๔๔/
๗๕,ข.ุชา.(ไทยป๒๗/๑๓๕/๑๕๑) 

มฤคทายวนั: ป่าเป็นทีใ่หอ้ภยัแก่เนื้อ, เขตอภยัทานแกห้มูเ่นื้อ, เขตหา้มจบัสตัว,์ เขตหา้มฆา่
สตัว ์  ป่าน้ีอยู ่ณ กณัณกถล มฤคทายวนั เขตเมอืง อุชุญญา ครัง้นัน้ อเจลกสัส
ปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ทลูถามวา่พระผูพ้ระภาคทรงตาํหนิเรือ่งตบะ, ป่าน้ี
อยูเ่มอืงพาราณส ี จะชือ่วา่ป่าอสิปิตนมคฤทายวนั (ป้องกนัหมูเ่น้ือทีจ่ะตกแก่
ฤาษ)ี กรุงพาราณส ี

 กล่าววา่ สถานทีท่ีพ่ระมหาวรีะพระนามวา่ธมัมทสัส ีพระมหาวรีะพระนามวา่ปุส
สะ พระมหาวรีะพระนามวา่กกุสนัธะ พระมหาวรีะพระนามวา่สขิ ี ผูอ้งอาจกวา่น
รชน เป็นผูนํ้าชัน้เลศิของโลก เป็นผูส้งูสดุแหง่นรชน ผูอ้นัพรหมทลูอาราธนาแลว้ 
ทรงประกาศพระธรรมจกัรทีม่ฤคทายวนัแหง่นี้ ถา้เป็นพระโคตมพทุธเจา้จะมคีาํ
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วา่ อสิปิตมฤคทายวนั กรงุพาราณส ี (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๘๑/๑๖๑,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/
๑๗/๖๖๙,  ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๗/๖๗๓,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๘/๖๘๔,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๙/
๖๙๔,ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๑๙/๗๐๕ 

มฤตย :ู ความตาย, มจัจุราช, มรณะ มฤตย ูคอื ความจุต ิความเคลื่อนไป ความทาํลาย
ไป ความหายไป ความตาย   การทาํกาละ ความแตกแหง่ขนัธ ์ ความทอดทิง้
รา่งกาย ความ ขาดสญูแหง่ชวีตินิทรยี ์ ในหมูส่ตัวน์ัน้ ๆ ของเหล่าสตัวน์ัน้ ๆ 
มฤตยยูอ่มทาํคนทีม่ใีจตดิขอ้งอยูใ่นอารมณ์ต่าง ๆผูม้วัแต่เลอืกเกบ็ดอกไมอ้ยู ่ ผู้
ไมอ่ิม่ในกามทัง้หลาย ใหต้กอยูใ่นอาํนาจ(ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒/๔,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๔๗/
๔๑,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๔๘/๔๒,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๗/๔๗๕,ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๓/๒๕) 

มลทิน: ความมวัหมอง, ความไม่บรสิุทธิ,์ กเิลส, ราคะ โทสะ โมหะ, ความตระหนี่, คนที่
มมีลทนิ ที่หมายถงึครูทัง้ ๖ พราหมณ์โบกขรสาตไิด้รบัฟังอนุปุพพกิถาและสา
มุกกังสิกาเทศนาแล้วก็ปราศจากมิลทิน ดังความว่า พระผู้มีพระภาคทรง
ประกาศสามุกกงัสกิเทศนา คอื ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ธรรมจกัษุ อนัไรธุ้ลคีอื
กเิลส ปราศจากมลทนิ เกดิขึน้แก่พราหมณ์โปกขรสาตบินทีน่ัง่นัน่เองว่า‘สิง่ใดสิง่
หน่ึงมคีวามเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดล้วนดบัไปเป็นธรรมดา’เปรยีบ
เหมอืนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรบัน้ําย้อมได้เป็นอย่างด ี มลทิน ๘ 
ประการ คือ (๑) มนตร์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน (๒ ) เรือน๑มีความไม่
ขยันหมัน่เพียรเป็นมลทิน (๓) ผิวพรรณมีความเกียจคร้านเป็นมลทิน (๔) 
ผูร้กัษามคีวามประมาทเป็นมลทนิ (๕) สตรมีคีวามประพฤตชิัว่๒ เป็นมลทนิ (๖) 
ผู้ให้มคีวามตระหนี่เป็นมลทิน (๗) บาปอกุศลธรรมเป็นมลทนิทัง้ในโลกนี้และ
โลกหน้า (๘) มลทนิทีย่ิง่กวา่มลทนินัน้คอือวชิชา (ว.ิม.(ไทย)๔/๘/๑๒, (ว.ิอ.๓/๘/
๑๔,ส.ํส.อ.(บาล)ี ๑/๔๔/๘๒, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๙๘/๑๐๙,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๕๕/๑๔๙,ท.ี
ม.(ไทย)๑๐/๗๕/๔๓,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๗๙/๔๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๙/๖๕,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๗๖/๗๒,ส.ส.(ไทย)๑๕/๔๔/๕๙,ส.ส.(ไทย)๑๕/๕๘/๗๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๖๗/
๙๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๘๐/๓๐๔,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๓๐/๓๗๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๕๔/๙๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๕/๒๔๑,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๒๖/๓๗๐,ขุ.อิติ.
(ไทย)๒๕/๘๘/๔๕๖, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๒๒๑/๓๗๓,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๖๔๕/๗๑,ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๙๐/๒๔๔,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๙๑/๒๔๕,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๕/๑๙,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๑๕๖/๔๓๔,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๐๓/๓๕๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒/๒๓๗,ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๖/๖๑๓) 

มลทินภายใน: กเิลสภายใน, ความเศรา้หมองภายใน, ขา้ศกึภายใน, กเิลส คอืโลภะ โทสะ 
โมหะ 
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 กล่าวในอนัตรามลสตูร วา่ดว้ยธรรมเป็นมลทนิภายใน พระผูม้พีระภาคตรสั
มลทนิภายในแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการน้ี เป็นมลทนิ
ภายใน เป็นอมติรภายใน เป็นศตัรภูายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็นขา้ศกึ
ภายใน (๑) โลภะเป็นมลทนิภายใน เป็นอมติรภายใน เป็นศตัรภูายใน เป็น
เพชฌฆาตภายใน เป็นขา้ศกึภายใน (๒) โทสะเป็นมลทนิภายใน เป็นอมติร
ภายใน เป็นศตัรภูายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็นขา้ศกึภายใน(๓) โมหะเป็น
มลทนิภายใน เป็นอมติรภายใน เป็นศตัรภูายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็น
ขา้ศกึภายใน (ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๘๘/๔๕๖, ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๑๒๘/๔๒๗) 

มลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมลทนิ ม ี๓ สตูร ต่างกนัทีเ่น้ือหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 
 1.มลสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยมลทนิ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  

มลทนิม ี ๓  ประการ  คอื  (๑)  ราคะ  (๒)  โทสะ  (๓)  โมหะ  พรอ้มกบัทรงยํ้า
วา่  เธอทัง้หลายพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  เพือ่รูย้ ิง่  เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่ความ
สิน้ไป  เพือ่ละมลทนิเหล่านัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๖๗/๙๗) 

 2.มลสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยการละมลทนิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็น
เหตุใหบ้คุคลผูไ้มล่ะมลทนิ ๓ ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูกนําไปฝังไว ้คอื (๑) 
เป็นคนทุศลี และไมล่ะมลทนิคอืความเป็นคนทุศลี (๒) เป็นคนรษิยาและไมล่ะ
มลทนิคอืความรษิยา (๓) เป็นคนตระหนี่และไมล่ะมลทนิคอืความตระหนี่) แลว้
ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลผูล้ะมลทนิ ๓ ยอ่มดาํรงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืน
ไดร้บัอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ คอื (๑) มศีลีและละมลทนิคอืความเป็นคนทุศลี 
(๒) ไมร่ษิยาและละมลทนิคอืความรษิยา (๓) ไมต่ระหนี่และละมลทนิคอืความ
ตระหนี่  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๐/๑๔๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มลทิน  หมายถงึการตามแผดเผา คอืแผดเผาใน
อบายมนีรกเป็นตน้  หรอืหมายถงึมกีลิน่เหมน็ คอื ความชัว่ฟุ้งไปวา่ “เขาทาํ
ความชัว่”  และหมายถงึสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความเศรา้หมอง เพราะกายกรรมเป็นตน้
ของเขาไมส่ะอาด  ไมผ่อ่งใส อกีนยัหนึ่งหมายถงึมลทนิ เพราะทาํสวรรคส์มบตั ิ
มนุษยส์มบตั ิและนิพพานสมบตัใิหเ้สือ่มไป (องฺ.ตกิ.อ.(บาล)ี ๒/๑๐/๘๑)  

 3.มลสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยมลทนิพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มลทนิ (ความเศรา้
หมอง) ม ี๘ คอื (๑) มนตรม์กีารไมท่อ่งบ่นเป็นมลทนิ (๒) เรอืน(หมายถงึคนที่
อยูค่รองเรอืน) มคีวามไมข่ยนัหมัน่เพยีรเป็นมลทนิ (๓) ผวิพรรณมคีวามเกยีจ
ครา้นเป็นมลทนิ (๔) ผูร้กัษามคีวามประมาทเป็นมลทนิ (๕) สตรมีคีวาม
ประพฤตชิัว่(คอืประพฤตนิอกใจ) เป็นมลทนิ (๖) ผูใ้หม้คีวามตระหนี่เป็นมลทนิ 
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(๗) บาปอกุศลธรรมเป็นมลทนิทัง้โลกนี้และโลกหน้า (๘) มลทนิทีย่ิง่กวา่มลทนิ
นัน้คอือวชิชา (อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๕/๒๔๑) 

มละ: มลทนิ, ความเศรา้หมอง, กเิลสทาํใจใหเ้ศรา้หมอง, กเิลส ๓ ชนิด คอื ราคะ 
โทสะ โมหะมละ ๓ คอื (๑) มละคอืราคะ มลทนิคอืราคะ (๒) มละคอืโทสะ มลทนิ
คอืโทสะ (๓) มละคอืโมหะ มลทนิคอืโมหะ(อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๙๒๔/๕๗๗,อภ.ิว.ิอ.
(บาล)ี๙๒๔/๕๓๙) 

มลิตวมัภเถรคาถา : ภาษติของพระมลติวมัภเถระ,คาถาของพระมลติวมัภเถระ ทา่น
พระมลติวมัภเถระวา่ เราเกดิกระสนัขึน้ในทีใ่ด    จะไมอ่ยู่ในทีน่ัน้ ถงึจะยนิดี
อยา่งนัน้ กพ็งึหลกีไปเสยี  สว่นผูม้ปัีญญาไมพ่งึอยูป่ระจาํสถานทีท่ีไ่ม่
ประกอบดว้ยประโยชน์เลย  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๕/๓๔๑) 

มหกปาฏิหาริยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมหกะแสดงปาฏหิารยิ ์ จติตคหบดเีขา้ไปหาภกิษุผู้
เป็นเถระหลายรปูผูอ้ยู ่  ณ  อมัพาฏกวนัแลว้อาราธนาวา่  ขอพระเถระทัง้หลาย
โปรดรบัภตัตาหารทีโ่รงววัของกระผมในวนัพรุง่นี้ภกิษุผูเ้ป็นเถระไดร้บัอาราธนา
โดยดุษณีภาพ  ตอนเชา้จงึเขา้ไปยงัทีอ่ยูข่องจติตคหบดแีลว้นัง่บนอาสนะทีปู่
ลาดไว ้  จติตคหบดไีดถ้วายภตัตาหารใหพ้ระเถระอิม่หนําดว้ยตนเอง  แต่ใน
เวลาทีพ่ระเถระจะไปนัน้เป็นเวลารอ้นจดั  จงึทาํใหท้า่นมกีายคลา้ยกบักะปลกกะ
เปลีย้เดนิไป  ทัง้ทีฉ่นัอาหารแลว้   
 ทา่นพระมหกะผูเ้ป็นพระใหมไ่ดเ้รยีนกบัพระเถระประธานสงฆว์า่  ทา่จะด ี 
หากลมเยน็จะพงึพดัโชยมา  มเีสยีงฟ้ารอ้งและฝนโปรยลงมาทลีะหยาด  เมือ่
พระเถระอนุญาตใหท้าํ  ทา่นกไ็ดบ้นัดาลฤทธิใ์หเ้ป็นเชน่นัน้ 
 จติตคหบดไีดเ้หน็เชน่นัน้จงึเขา้ไปหาแลว้ขอรอ้งใหแ้สดงอทิธปิาฏหิารยิใ์หด้ ู 
ทา่นพระมหกะจงึใหป้ผูา้หม่ทีร่ะเบยีงแลว้เกลีย่ฟ่อนหญา้ไว ้  เขา้ไปสูว่หิารลัน่
ดาลแลว้  ไดบ้นัดาลฤทธิใ์หเ้ปลวไฟออกทางชอ่งลกูดาลและระหวา่งกลอนประตู
ใหไ้หมห้ญา้  แต่ไมใ่หไ้หมผ้า้หม่  จติตคหบดตีกใจสลดัผา้หม่  ยนืขนลุกอยูท่ี่
สว่นขา้งหนึ่ง  เกดิความเลื่อมใสแลว้กล่าววา่ ขอพระคุณเจา้มหกะจงยนิดี
อมัพาฏกวนัอนัน่ารืน่รมยเ์ถดิ  กระผมจกับาํรุงพระคุณเจา้ดว้ยปัจจยั  ๔  แต่
ทา่นพระมหกะเกบ็งาํเสนาสนะ  ถอืบาตรและจวีร ออกไปจากเมอืงมจัฉิกาสณัฑ ์ 
โดยไมก่ลบัมาอกี (ส.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๖/๓๗๘) 

มหกะ,  สามเณร: ชือ่ของสามเณรรปูหน่ึงรว่มกบัสามเณรชือ่กณัฏกะ ผูเ้ป็นอุปัฏฐากของทา่น
พระอุปนนัทศากยบุตร, พระผูม้พีระภาคบญัญตัหิา้มภกิษุมสีามเณรรบัใชค้ราว
เดยีวกนั ๒ รปูกล่าวในกณัฏกวตัถุ วา่ดว้ยสามเณรกณัฏกะ กล่าวถงึสามเณร ๒ 
รปู ชือ่ สามเณรกณัฏกะและสามเณรมหกะเป็นผูอุ้ปัฏฐากทา่นพระอุปนนั
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ทศากยบตุร เธอทัง้ ๒ ชอบรงัแกกนัและกนัเป็นประจาํ เดอืดรอ้นรบกวนภกิษุ
ทัง้หลาย ดงันัน้ ภกิษุทัง้หลายจงึพากนัตาํหนิ ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน
สามเณรทัง้สองจงึไดป้ระพฤตไิมส่มควรเชน่นี้เล่า” แลว้จงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลู
พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุรปู
เดยีวไมค่วรมสีามเณรรบัใช ้๒ รปู รปูใดใหร้บัใช ้ตอ้งอาบตัทิุกกฎ” (ว.ิม.(ไทย)
๔/๑๐๑/๑๕๖) 

มหกะ, พระ: ภกิษุชือ่พระมหกะ, ทา่นบนัดานฤทธิไ์ด,้พระภกิษุผูเ้ป็นใหญ่กวา่พระเถระ
ทัง้หลายในอมัพาฏกวนั, ทา่นประจาํอยูอ่มัพาฏกวนัอนัน่ารืน่รม เขตเมอืงมจัฉิ
กาสณัฑ ์ อุบาสกจติตคฤบดนิีมนตใ์หป้ระจาํอยู่สถานแหง่นี้และบาํรงุเลีย้งดว้ย
ปัจจยัสี ่

 กล่าวมนมหกปาฏหิารยิสตูร วา่ดว้ยพระมหกะแสดงปาฏหิารยิ ์ ทา่นภกิษุผูเ้ป็น
เถระกวา่พระเถระหลายรปู อยูท่ีอ่มัพาฏกวนั เขตเมอืงมจัฉิกาสณัฑ ์ ทา่นรบั
นิมนตจ์ากจติตคหบดฉีนัภตัตาหารทีโ่รงววัของจติตคฤบด ีสมยันัน้ ทา่นพระมห
กะเป็นผูใ้หมก่วา่ภกิษุทุกรปูในหมูภ่กิษุนัน้ ไดเ้รยีนกบัทา่นพระเถระทัง้หลายวา่ 
“ทา่นผูเ้จรญิ ดทีเีดยีว ถา้ลมเยน็จะพงึพดัโชยมา มเีสยีงฟ้ารอ้ง และฝนโปรยลง
มาทลีะหยาด” พระเถระทัง้หลายกล่าววา่ “ทา่นพระมหกะ ดทีเีดยีว ถา้ลมเยน็จะ
พงึพดัโชยมา มเีสยีงฟ้ารอ้ง และฝนโปรยลงมาทลีะหยาด” ลาํดบันัน้ ทา่น
พระมหกะไดบ้นัดาลฤทธิใ์หล้มเยน็พดัโชยมา มเีสยีงฟ้ารอ้งและฝนโปรยลงมาที
ละหยาด จติตคหบดไีดค้ดิวา่ “ภกิษุผูใ้หมก่วา่ภกิษุทุกรปูในหมูภ่กิษุน้ีเป็นผูม้ี
ฤทธานุภาพเหน็ปานนี้ทเีดยีว” จติตคหบดเีขา้ไปหาทา่นพระมหกะไดข้อรอ้งให้
ทา่นพระคุณเจา้มหกะไดโ้ปรดแสดงอทิธปิาฏหิารยิท์ีเ่ป็นธรรมอนัยิง่กวา่ธรรม
ของมนุษยแ์ก่กระผมเถดิ ทา่นไดบ้อกคหบดปีผูา้หม่ทีร่ะเบยีงแลว้เกลีย่ฟ่อน
หญา้ไว ้ จติตคหบดทีาํตามคาํของทา่นแลว้ ทา่นไดบ้นัดาลฤทธิใ์หเ้ปลวไฟออก
ทางชอ่งลกูดาลและระหวา่งกลอนประต ู ใหไ้หมห้ญา้ แต่ไมใ่หไ้หมผ้า้ห่ม จติต
คหบดตีกใจสลดัผา้หม่ ไดย้นืขนลุกอยูท่ีส่ว่นขา้งหนึ่ง ทา่นพระมหกะออกจากที่
อยูแ่ลว้ไดถ้ามจติตคหบดดีงันี้ว่า “จติตคหบด ี การบนัดาลฤทธิเ์พยีงเทา่น้ีพอ
หรอืยงั” จติตคหบดกีล่าววา่ พอแลว้ ทา่นทาํไดแ้ลว้ บชูาแลว้ ขอพระคุณเจา้มห
กะจงยนิดอีมัพาฏกวนัอนัน่ารืน่รมย ์ เขตเมอืงมจัฉิกาสณัฑข์องโยมเถดิ ทา่นพดู
วา่ “โยมพดูด”ี ต่อมา ทา่นพระมหกะเกบ็งาํเสนาสนะแลว้ ถอืบาตรและจวีรจาก
ไปจากเมอืงมจัฉิกาสณัฑ ์ ไดจ้ากไปแลว้อยา่งทีท่่านจะไป ไมก่ลบัมาอกี(ส.ํส.
(ไทย)๑๘/๓๔๖/๓๗๘) 

มหรสพ: การแสดงบนัเทงิ, การละเล่น, การเล่นรืน่เรงิ, เป็นหนึ่งในอบายมขุ ๖ ประการ 



 

๓๘๘๐ 
 

 

 กล่าวในเรือ่งพระฉพัพคัคยีด์มูหรสพ พระผูม้พีระภาคตรสัหา้มภกิษุดมูหรสพ
ปรบัอาบตัทิุกกฏแก่ภกิษุ ดงัความวา่ สมยันัน้ มมีหรสพบนยอดเขาในกรุงรา
ชคฤห ์ พวกภกิษุฉพัพคัคยีไ์ปเทีย่วดมูหรสพ คนทัง้หลายตาํหนิ ประณาม 
โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึไปดกูารฟ้อนราํบา้ง การ
ขบัรอ้งบา้ง การบรรเลงดนตรบีา้ง เหมอืนคฤหสัถผ์ูบ้รโิภคกามเล่า” ภกิษุ
ทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระ
ภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึไปดกูารฟ้อนราํ การขบัรอ้ง หรอืการ
บรรเลงดนตร ีรปูใดไปด ูตอ้งอาบตัทุิกกฎ” (ว.ิจูุ.(ไทย)๗/๒๔๘/๑๐,ว.ิจุ.(ไทย)๗/
๒๙๓/๘๑,ว.ิจุ.(ไทย)๗/๒๙๗/๙๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๔๗/๒๐๒,ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๒๒๙/๓๓๐,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๔๐๙/๔๐๒) 

มหคัคตจิตตภาวนา: การอบรมจติใหเ้กดิความเป็นเลศิ, ความเป็นเลศิของการอบรมจต,ิ การ
ฝึกจติใหไ้ดผ้ลเป็นเลศิดว้ยการไปสูโ่คนตน้ไมเ้ป็นคาํสนทนากนัระหวา่งพระอนุ
รุทธะกบัพระกจัจายนะถงึเรือ่งมหคัคตจติตภาวนาวา่ “ทา่นอนุรุทธะถามพระกจั
จายนะวา่ ภกิษุรปูทีน้่อมจติแผไ่ปตลอดโคนตน้ไม ้๑ แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหคัคตะ’ 
อยู ่ กบัภกิษุรปูทีน้่อมจติแผไ่ปตลอดโคนตน้ไม ้ ๒ หรอื ๓ แห่งว่า ‘เป็น
แดนมหคัคตะ’ อยู ่ บรรดาจติตภาวนาของภกิษุ ๒ รปูน้ี จติตภาวนาอยา่งไหน 
เป็นมหคัคตจติตภาวนายิง่กวา่กนั” พระกจัจายนะตอบวา่ “บรรดาจติตภาวนา
ของภกิษุ ๒ รปูน้ี จติตภาวนาของภกิษุรปูทีน้่อมจติแผไ่ปสูโ่คนตน้ไม ้๒ หรอื ๓ 
แหง่วา่ ‘เป็นแดนมหคัคตะ’ อยู่น้ี เป็นมหคัคตจติตภาวนายิง่กวา่น้ี ขอรบั” (ม.
อุป.(ไทย)๑๔/๒๓๓/๒๗๓) 

มหคัคตปัญญา: ปัญญาหน่ึงในปัญญาสามระดบัในตกิมาตกิา คอื ปรติตปัญญา อปัปมาณ
ปัญญา, ปัญญาขัน้มาก, ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกศุลและอพัยากฤตซึง่เป็นรู
ปาวจรและอรปูาวจรในตกินิทเทส อธบิายมหคัคตปัญญาในปัญญา ๓ ระดบัวา่ 
ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพัยากฤตซึง่เป็นกามาวจรชือ่วา่ ปรติต
ปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพัยากฤตซึง่เป็นรปูาวจรและอรปูาว
จรชือ่วา่ มหคัคตปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชือ่วา่ อปัปมาณปัญญา (อภ.ิ
ว.ิ(ไทย)๓๕/๗๗๘/๕๐๖) 

มหคัคตะ: ความเป็นใหญ่ ถงึรปูาวจรกุศลจติ และอรปูาวจรกุศลจติ หมายถงึอารมณ์ทีถ่งึ
ความเป็นใหญ่ชัน้รปูาวจรและอรปูาวจร เพราะมผีลทีส่ามารถขม่กเิลสได ้ มผีล
ไพบลูยแ์ละมกีารสบืต่อยาวนาน หรอืจติทีด่าํเนินไปดว้ยฉนัทะ วริยิะ จติตะ และ
ปัญญาทีก่วา้งขวางกล่าวถงึเรือ่งเจโตปรยิญาณตรงกบัจติตานุปัสสนาสตปัิฏฐาน
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายใหพ้จิารณาดจูติของตนในลกัษณะวา่ 



 

๓๘๘๑ 
 

 

เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน ปราศจากความเศรา้
หมอง อ่อน เหมาะแก่การใชง้าน ตัง้มัน่ ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี้ ภกิษุน้อมจติไปเพือ่
เจโตปรยิญาณ กําหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอื่นดว้ยจติของตน คอื จติมรีาคะหรอื
จติปราศจากโทสะกร็ูว้า่ปราศจากโทสะ จติมโีมหะกร็ูว้า่มโีมหะ หรอืปราศจาก
โมหะกร็ูว้า่ปราศจากโมหะ จติหดหูก่ร็ูว้า่หดหู ่หรอืฟุ้งซ่านกร็ูว้า่ฟุ้งซ่าน จติเป็น
มหคัคตะ กร็ูว้า่เป็นมหคัคตะ คอืถงึความเป็นใหญ่ หรอืไมเ่ป็นมหคัคตะ กร็ูว้า่ไม่
เป็นมหคัคตะ ดงันี้ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๔๒/๘๑,๙/๒๔๓/๘๑,อภ.ิสงฺ.อ.(บาล)ี ๑๒/
๙๒,ข.ุป.อ.(บาล)ี๑/๑๐๔/๓๖๖, อภ.ิสงฺ.อ. (บาล)ี ๑๒/๙๒) และด ูอภ.ิสงฺ. (แปล) 
๓๔/๑๖๐-๒๖๘/๕๗-๘๕, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๖๒/๑๙๔,๑๐/๓๒๐/๒๔๘,ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๖๘/๖๐,๑๒/๗๗/๖๗,ม.มง(ไทย)๑๓/๑๙๘/๒๓๖,๑๓/๓๐๙/๓๗๔, ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๖๖/๗๓,๑๔/๘๒/๙๑,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๓๔๙/๓๘๕,๑๘/๓๖๐/๔๑๑,ส.ํม.
(ไทย)๑๙/๒๐๗/๑๓๘,๑๙/๒๓๕/๑๗๔,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๔/๒๕๑,๒๐/๖๖/
๒๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๖/๑๙๔,๒๑/๑๙๐/๒๗๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๓/
๒๘,๒๒/๒๖/๔๕๙,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑๑/๔๕๒,องฺ.เอก.(ไทย) ๒๔/๑๖/
๔๒๙,องฺ.ทสก.๒๔/๙๗/๒๓๐,อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๔๓/๔๔๙,๔๔/๑๐๙/๗๒๗,อภ.ิป.
(ไทย)๔๕/๑๙/๘๐, ๔๕/๖๐/๑๒๘) 

มหคัคตารมณ์: อารมณ์ทีถ่งึความเป็นใหญ่ชัน้รปูาวจรและอรปูาวจร เพราะมผีลทีส่ามารถขม่
กเิลสไดแ้ละเพราะเป็นอารมณ์ทีส่บืต่อกนัมานาน และหมายถงึฉนัทะ วริยิะ จติ
ตะ และปัญญาอนัยิง่ใหญ่ เป็นหนึ่งในสญัญา ๔ ประการ เกีย่วกบัการรู้
ชดัในอารมณ์ทีถ่งึความเป็นใหญ่ชัน้รปูาวจรและอรปูาวจร และฉนัทะ วริยิะ จติ
ตะ ปัญญา สญัญา ๔ ประการ คอื (๑) บุคคลหนึ่งยอ่มรูช้ดัปรติตารมณ์ (๒) 
บุคคลหนึ่งยอ่มรูช้ดัมหคัคตารมณ์(๓)บุคคลหนึ่งยอ่มรูช้ดัอปัปมาณารมณ์(๔)
บุคคลหนึ่งยอ่มรูช้ดัอากญิจญัญายตนฌานวา่ ‘ไมม่อีะไร’ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๒๙/๗๔,อภ.ิสงฺ.อ. (บาล)ี ๑๒/๙๒) 

มหคัคตารมัมณปัญญา: ความรูแ้จง้อารมณ์ถงึความเป็นใหญ่, หมายถงึฉนัทะ วริยิะ จติตะ 
ปัญญา 

 คอืปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรมสมัมาทฏิฐ ิ
ปรารภสภาวธรรมทีเ่ป็นมหคัตะเกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่ มหคัคตารมัมณปัญญา (อภ.ิว.ิ
(ไทย)๓๕/๗๘๐/๕๐๗) 

มหตัตสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยการบรรลุความเป็นใหญ่  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็น
เหตุใหภ้กิษุบรรลุความเป็นใหญ่ ความไพบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย ในเวลาไมน่าน
นกั ๖ คอื (๑) ความเป็นผูม้ากดว้ยแสงสวา่ง คอื ความรู ้ (๒) ความเป็นผูม้าก



 

๓๘๘๒ 
 

 

ดว้ยความเพยีร (๓) ความเป็นผูม้ากดว้ยปีตแิละปราโมทย ์ (๔) ความเป็นผูม้าก
ดว้ยความไมส่นัโดษ (๕) ความเป็นผูไ้มท่อดธุระ (๖) การทาํความเพยีรใหย้ิง่ขึน้
ในกุศลธรรมทัง้หลาย  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๐/๖๐๓) 

มหตัถสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่ประโยชน์มาก ภกิษุทัง้หลาย อฏัฐกิ
สญัญาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์มาก อฏัฐกิสญัญา
ทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์มากอยา่งไร คอื ภกิษุใน
ธรรมวนิยันี้  (๑)  เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอฏัฐกิสญัญา ฯลฯ (๒) 
เจรญิอุเบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอฏัฐกิสญัญา  อนัอาศยั วเิวกอาศยั
วริาคะ  อาศยันิโรธ น้อมไปในโวสสคัคะ ภกิษุทัง้หลาย อฏัฐกิสญัญาทีบุ่คคล
เจรญิทาํใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์มากอยา่งน้ีแล (ส.ํส.(ไทย) ๑๙/
๒๓๘/๑๙๐) 

มหทัธนสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้ทีรพัยม์าก สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเช
ตวนั เทวดาองคห์น่ึงทลูถามวา่ คนเหล่าไหนชือ่วา่ไมม่คีวามขวนขวาย  ละ
ความโกรธและตณัหาได ้  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  ผูท้ีไ่มม่คีวามขวนขวาย  
ละความโกรธและตณัหาได ้  ไดแ้ก่ผูส้ละเรอืน  สละลกู  และสละสตัวเ์ลีย้งออก
บวช  กาํจดัราคะ  โทสะ  และอวชิชาได ้  สิน้อาสวะแลว้เป็นพระอรหนัต ์ (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๒๘/๓๑)  

มหทัธนสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้ธีรรมเป็นผูม้ทีรพัยม์าก  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ มคีวามเลื่อมใสอนัไม่หวัน่ไหว
ในพระพทุธเจา้ ยอ่มเป็นผูม้ ัง่คัง่  มทีรพัยม์าก  มโีภคะมาก  มยีศใหญ่ (ส.ํม.
(ไทย)  ๑๙/๑๐๔๐/๕๖๔) 

มหทัธนสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้ธีรรมเป็นผูม้ทีรพัยม์าก (สตูรที ่  ๒)  พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ มคีวามเลื่อมใสอนัไม่หวัน่ไหว
ในพระพทุธเจา้ยอ่มเป็นผูม้ ัง่คัง่  มทีรพัยม์าก มโีภคะมาก มยีศใหญ่  (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๔๑/๕๖๕) 

มหทัธนะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหทัธนะ, อดตีชาตเิป็นฤาษแีละ
เป็นภกิษุชือ่พระตณิสนัถารทายกเถระไดถ้วายหญา้พระศาสดา ในกปัที ่ ๖๕ ได้
เป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๔ ชาตกิล่าวในตณิสนัถารทายกเถราปทาน ประวตัใิน
อดตีชาตขิองพระตณิสนัถารทายกเถระ พระตณิสนัถารทายกเถระ กล่าววา่ ใน
กาลทีท่า่นเป็นฤๅษอียูใ่นป่าเกีย่วหญา้ถวายพระศาสดา หญา้ทัง้หมดนัน้เวยีนไป
ทางขวาแลว้ตกลงทีแ่ผน่ดนิ ครัง้นัน้ ทา่นถอืหญา้นัน้มาลาดทีเ่นินดนิ และนํา
ใบตาลมา ๓ ใบ มาทาํเป็นหลงัคาบนไม ้ ๓ อนั ไดถ้วายพระผูม้พีระภาคพระ
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นามวา่สทิธตัถะ เทวดาและมนุษยท์ัง้หลายในทีน่ัน้ ถอืทรงไวเ้พือ่พระศาสดา
ตลอด ๗ วนั ในกปัที ่๖๕ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๔ ชาต ิพระ
นามวา่มหทัธนะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก(ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๑๐/๓๕๙) 

มหนัตทุกข :์ ทุกขห์นกั, ทกุขอ์ยา่งหนกั, ทุกขห์นกัของอมัพปาลเีถระและโมฆราชเถระ กล่าว
ในเอกวหิารยิเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกวหิารยิเถระ กล่าวคอื 
ในภทัรกปันี้ ทา่นไดพ้บกสัสปะพทุธเจา้ ผูท้รงเป็นทีพ่ึง่ มพีระสรุเสยีงไพเราะ 
เหมอืนเสยีงนกการเวก มพีระสรุเสยีงกอ้งดงัเสยีงพรหม ทรงถอนเวไนยสตัวผ์ู้
จะฉิบหาย เพราะขาดผูแ้นะนําขึน้จากมหนัตทุกข ์ กล่าวถงึความรา้ยกาจแหง่
นรกทีอ่มัพปาลเีถรปีระสบ คอื ทา่นตอ้งตกนรกทีร่า้ยกาจ เพยีบดว้ยมหนัตทุกข ์
เคลื่อนจากนรกนัน้แลว้ มาเกดิในหมูม่นุษย ์กม็คีวามเดอืดรอ้นเป็นประจาํ กล่าว
ในโมฆราชเถราปทานทีท่า่นประสบกรรม, วา่ เพราะอานุภาพแหง่กรรมนัน้ ทา่น
จงึเตม็ไปดว้ยโรคเรือ้น เสวยมหนัตทุกขต์ลอด ๕๐๐ ชาตเิหมอืนกนั(ข.ุอป.(ไทย)
๓๓/๖/๕๙, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๐๙/๕๔๘,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๓๔๔/๒๘๔) 

มหนัตภยั: ภยัใหญ่, ภยัหนกั, ภยัคอืชาตภิยั ชราภยั พยาธภิยั มรณภยั 
 กล่าวถงึ อาฬารดาบส ถามเรือ่งอานุภาพกบัพญานาคสงัขปาละถงึภยัใหญ่มาถงึ

ทา่นผูม้เีขีย้วเป็นอาวุธ วา่ บุตรนายพรานทัง้หลาย ผูม้อีานุภาพน้อย ไมม่เีดช 
ยอ่มเบยีดเบยีนทา่นผูม้อีานุภาพมาก ผูม้เีขีย้วเป็นอาวุธ เพราะอาศยัเหตุอะไร 
มหนัตภยัตามมาถงึทา่นหรอืหนอ พญานาคสงัขปาละตอบวา่ มหนัตภยัตาม
มาถงึชาตภิยั ชราภยั พยาธภิยั มรณภยัขา้พเจา้กห็าไม ่ พษิของขา้พเจา้พวก
บุตรนายพรานเหล่านัน้กไ็ม่อาจจะทาํลายได ้แต่ธรรมของสตับุรุษทัง้หลายทีท่า่น
ประกาศไวด้แีลว้ ยากทีจ่ะลว่งไดดุ้จเขตแดนแหง่สมทุร นัน่คอื ธรรมยอ่มอธรรม 
และคาํวา่มหนัตภยั ไดแ้ก่ ชาตภิยั ชราภยั พยาธภิยั มรณภยั (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/
๑๗๘/๖๒๔,๒๗/๑๗๙/๖๒๔,ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๖๑/๒๓๘,๓๐/๖๒/๒๔๐) 

มหปัผลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิอทิธบิาทมผีลานสิงสม์าก พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  อทิธบิาท  ๔  น้ีอนับุคคลเจรญิ  กระทาํใหม้ากแลว้ยอ่มมอีานิสงส์
มากเป็นตน้วา่สามารถแสดงฤทธิไ์ดต้่าง ๆ มหีทูพิย ์  กาํหนดรูจ้ติผูอ้ื่นได ้ เป็น
ตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๔/๓๙๔) 

มหศัจรรย :์ ความน่าประหลาดใจ, ความน่าทึง่, ความพศิวง, ความตรงึใจในฤทธิเ์ดชหรอื
อานุภาพของสมณโคดมทีไ่มเ่คยเหน็ถงึเพยีงนี้มาก่อน 

 กล่าวถงึเรือ่งมหศัจรรยท์ีภ่กิษุทัง้หลายมตี่อพระผูม้พีระภาค วา่ พรหมกด็ ี
พรหมบรษิทักด็ ี พรหมปารสิชัชะกด็ ี ไดเ้กดิความแปลกประหลาดมหศัจรรยจ์ติ
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วา่ น่าอศัจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระสมณโคดมมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก 
ก่อนแต่น้ี เราทัง้หลายไมไ่ดเ้หน็ไมไ่ดย้นิสมณะหรอืพราหมณ์อื่นทีม่ฤีทธิม์ากมี
อานุภาพมาก เหมอืนพระสมณโคดมนี้ ผูอ้อกผนวชจากศากยตระกลู ถอนภพ
พรอ้มทัง้รากของหมูส่ตัวผ์ูร้ ืน่รมยใ์นภพยนิดใีนภพ เพลดิเพลนิในภพ’(ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๕๐๔/๕๔๓) 

มหากปิชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพญาวานรโพธสิตัว ์ม ี๒ ชาดก แต่คนละเรือ่งกนั กล่าวคอื 
 1.มหากปิชาดก๑ ชาดกวา่ดว้ยพญาวานรโพธสิตัว ์ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ 

พญาวานรโพธสิตัว ์ พาวานรบรวิารไปหากนิผลมะมว่งทีม่รีสอรอ่ยตน้หนึ่งในป่า
หมิพานต ์ ถูกพระเจา้พรหมทตัสัง่ใหท้หารลอ้มไว ้  พระโพธสิตัวเ์หน็ว่าจะมี
อนัตรายแก่บรวิาของตนจงึลงจากตน้ไมข้า้มแมน้ํ่าไปอกีฟากหน่ึงหาเถาวลัยม์า
ผกูเขา้ทีก่ิง่ไมแ้ละทีเ่อวของตนเองกระโดดกลบัไปทีต่น้มะมว่งนัน้ แต่เถาวลัยส์ ัน้
ไป พญาวานรจงึจบักิง่มะมว่งไวท้อดตวัเป็นสะพานใหบ้รวิารขา้มเหยยีบหลงั
ขา้มฟากไป บรวิารเกเรตวัหนึ่งแกลง้กระโดดลงจากยอดมะมว่งลงมาทีต่วัพระ
โพธสิตัวแ์ลว้ไต่เถาวลัยข์า้มฟากไป ทาํใหพ้ระโพธสิตัวไ์ดร้บับาดเจบ็ พระเจา้
พรหมทตัทอดพระเนตรเหน็เหตุการณ์เกดิความเลื่อมใสจงึใหท้หารไปนําพระ
โพธสิตัวล์งมา ใหพ้ยาบาลแลว้สอบถามวา่เป็นอะไรกบัลงิเหล่านัน้ ไดส้ดบัวา่
เป็นหวัหน้า และทีท่าํอยา่งนัน้กเ็ป็นความพอใจทีไ่ดช้ว่ยใหบ้รวิารของตนรอด
พน้จากอนัตราย และนําความสขุมาใหแ้ก่บรวิาร เพราะผูท้ีเ่ป็นหวัหน้ายอ่ม
แสวงหาความสุขใหแ้ก่มหาชน ยอมสละความสขุสว่นตน สรา้งความสขุใหแ้ก่ชน
ทัง้ปวง  พระราชาเกดิความเลื่อมใสไดย้ดึแนวทางของพระโพธสิตัวป์กครอง
แผน่ดนิเป็นสขุสบืมาผูป้กครองหมูค่ณะไดร้บัความไวว้างใจจากมหาชนยกให้
เป็นหวัหน้าแลว้ ควรแสวงหาหรอืสรา้งแต่ความสขุใหแ้ก่มหาชนจงึจกัสมกบัการ
ทีไ่ดร้บัยกยอ่งและไวว้างใจ  (ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๘๓/๒๗๐) 

 2.มหากปิชาดก๒ ชาดกวา่ดว้ยพญาวานร  พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาติ
เป็นพญาวานร ไดช้ว่ยพราหมณ์ผูต้กเหวคนหนึ่งใหข้ึน้จากเหว แตพ่ราหมณ์คดิ
ประทุษรา้ยใชก้อ้นหนิทุบศรีษะหวงัใหต้ายแต่ไมต่าย ทา่นจงึสอนไมใ่หพ้ราหมณ์
ทาํความชัว่อกี แลว้นําไปสง่ยงัแดนมนุษย ์ (ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๑๗๘/๕๖๖) 

มหากรณุาญาณนิทเทส : แสดงญาณในมหากรุณาสมาบตั ิ อธบิายอุทเทสที ่ ๗๑ ของญาณ
กถาทีย่กมาตัง้เป็นคาํปุจฉา ดงันี้ 

  ในอุทเทสทีว่า่ “ญาณในมหากรุณาสมาบตัขิองพระตถาคต” ทา่นพระสารบีุตร 
อธบิาย มใีจความวา่ 
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  พระผูม้พีระภาคทัง้หลาย เมือ่ตรสัรูแ้ลว้ ทรงพจิารณาเหน็โลกสนันิวาส(สตัว์
โลก) ถงึ ๘๙ ประการ และทรงแผพ่ระมหากรุณาไปในหมูส่ตัว ์ในแต่ละประการ
ทีท่รงพจิารณาเหน็ เช่น ประการที ่ ๑ พระผูม้พีระภาคทัง้หลายตรสัรูแ้ลว้ ทรง
พจิารณาเหน็วา่ “โลก-สนันิวาสอนัไฟลกุโชนแลว้” จงึทรงแผพ่ระมหากรุณาไป
ในหมูส่ตัว ์ 

       ฯลฯ 
  ประการที ่๘๙ พระผูม้พีระภาคทัง้หลายตรสัรูแ้ลว้ ทรงพจิารณาเหน็ว่า “สว่น

เราเป็นผูข้า้มไดแ้ลว้ แต่สตัวโ์ลกยงัขา้มไมไ่ด ้ เราเป็นผูพ้น้แลว้ แต่... เราเป็น ผู้
ฝึกแลว้ แต่... เราเป็นผูส้งบแลว้ แต่... เราเป็นผูเ้บาใจแลว้ แต่... เราเป็นผู ้ดบั
รอบแลว้ แต่สตัวโ์ลกยงัไมด่บัรอบ เราเป็นผูข้า้มไดแ้ลว้จะใหส้ตัวโ์ลกขา้มไดด้ว้ย 
เราเป็นผูพ้น้แลว้จะใหส้ตัวโ์ลกพน้ไดด้ว้ย เราฝึกแลว้จะฝึกสตัวโ์ลกไดด้ว้ย เรา
เป็น ผูส้งบแลว้จะใหส้ตัวโ์ลกสงบไดด้ว้ย เราเป็นผูเ้บาใจแลว้จะใหส้ตัวโ์ลกเบาใจ
ไดด้ว้ย เราเป็นผูด้บัสนิทแลว้จะใหส้ตัวโ์ลกดบัสนิทไดด้ว้ย” จงึทรงแผพ่ระมหา
กรุณาไปในหมูส่ตัว ์(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๑๗/๑๗๙) 

มหากษตัริย :์ พระเจา้แผน่ดนิ, นกัรบผูย้ิง่ใหญ่, เจา้ผูม้รูธาภเิษก ถงึพธิหีลัง่น้ํารดพระเศยีรใน
การพระราชพธิรีาชาภเิษก กล่าวถงึเรือ่ง พญาลงิโพธสิตัวต์อบปัญหาพระราชาที่
ตรสัถามพญาลงิเรือ่งทอดตวัเป็นสะพานวา่ พญาลงิ เจา้ทอดตวัเป็นสะพาน ให้
ลงิเหล่าน้ีขา้มไปโดยสวสัด ี เจา้เป็นอะไรกบัลงิเหล่านัน้ ลงิเหล่านัน้เป็นอะไรกบั
เจา้ พญาลงิกราบทลูวา่ กพ็ระราชามหากษตัรยิผ์ูท้รงทราบชดั แสวงหาความสขุ
มาใหแ้ก่ชนทัง้ปวง คอื ทัง้ชาวแควน้ พาหนะ พลนิกาย และชาวบา้น มาใน
ประวตัใินอดตีชาตขิองพระสวีลเีถระ พระสวีลเีถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาติ
ของตน วา่พระชนิเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ พระมหากษตัรยิไ์ดถ้วายทานเกนิ 
๗ วนั ประสงคจ์ะฟังผลของมหาทานนัน้ ทลูถามพระผูม้พีระภาค พระองคไ์ด้
ตรสัวา่ ทกัษณิาทีต่ ัง้ไวแ้ลว้ในพระพทุธเจา้ ผูท้รงคุณหาประมาณมไิดพ้รอ้มทัง้
พระสงฆใ์ครจะเป็นผูก้ล่าวถงึทกัษณิาทานได ้ เพราะทกัษณิานัน้มผีลหา
ประมาณมไิด ้ (ข.ุชา.(ไทย)๒๑/๘๘/๑๓๒, ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๖๓/๒๙๘ 
(พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ หน้า ๖๕๔) 

มหากจัจานภทัเทกรตัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมหากจัจานะแสดงเรือ่งผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ 
พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-
ตอบเองแก่ทา่นพระสมทิธแิละภกิษุทัง้หลาย  ณ  ตโปทาราม  เขตกรุงราชคฤห ์ 
ตามทีท่า่นทลูขอ  แต่ทรงแสดงเพยีงอุทเทสแลว้เสดจ็เขา้ทีป่ระทบั  ภกิษุ
ทัง้หลายขอใหท้า่นพระมหากจัจานะแสดงวภิงัคต์่อจนจบ หลงัจากทีพ่ระผูม้พีระ
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ภาคทรงแสดงอุทเทสแหง่ภทัเทกรตัตสตูรแลว้เสดจ็เขา้ทีป่ระทบั ภกิษุทัง้หลาย
ไมเ่ขา้ใจจงึอาราธนาทา่นพระมหากจัจานะใหแ้สดงต่อ  พระเถระจงึแสดงวภิงัค์
และนิคมน์แหง่ภทัเทกรตัตสตูร ภกิษุทัง้หลายชืน่ชมธรรมเทศนานัน้และไดเ้ขา้
เฝ้าพระผูม้พีระภาคทลูรายงานใหท้รงทราบ พระองคไ์ดต้รสัชมเชยทา่นพระ
มหากจัจานะวา่เป็นบณัฑติ มปัีญญามาก  หากเธอทัง้หลายถามเนื้อความน้ีกบั
เรา เรากจ็ะพงึตอบเน้ือความนัน้เหมอืนอยา่งทีพ่ระมหากจัจายตนะตอบ  
(เนื้อหาของพระสตูรนี้เหมอืนภทัเทกรตัตสตูรทุกประการ) เมือ่พระผูม้พีระภาค
ไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของ
พระองค(์ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๙/๓๓๐) 

มหากจัจานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมหากจัจานะ พระมหากจัจานะกล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
พระผูม้พีระภาคตรสัรูว้ธิบีรรลุชอ่งวา่งในทีค่บัแคบ (หมายถงึทางหลุดพน้จาก
กามคุณ ๕) คอือนุสสตฏิฐาน ๖ เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวท์ัง้หลาย เพือ่กา้ว
ล่วงโสกะ และปรเิทวะ เพือ่ดบัทุกขแ์ละโทมนสั เพือ่บรรลุญายธรรม (คอื
อรยิมคัคธรรม) และเพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพาน อนุสสตฏิฐาน ๖ น้ี เหมอืนในอนุสส
ตฏิฐานสตูรทกุประการ  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๖/๔๕๙) 

มหากจัจานะ, มหากจัจายนะ, ภิกษุ: พระภกิษุชือ่วา่มหากจัจายนะ ทา่นเป็นชาวกุรฆุระ ใน
กรุงอุชเชนี แควน้อวนัตด ี เป็นบุตรของพราหมณ์ตระกลูกจัจายนะ ผูเ้ป็นปุโรหติ 
(ทีป่รกึษา) ของพระเจา้จณัฑปัชโชต เดมิทา่นชือ่วา่ “กญัจนะ” เพราะมรีปูรา่ง
ลกัษณะงามสงา่ มเีสน่หแ์ก่ผูพ้บเหน็ เป็นบณัฑติ ฉลาด มปัีญญา เป็นพหสูตู มี
ถอ้ยคาํสละสลวย มปีฏภิาณด ีเป็นผูใ้หญ่ และเป็นพระอรหนัต ์มเีอตทคัคะแสดง
ธรรมยอ่ใหพ้ศิดารกล่าววา่ ทา่นพระมหากจัจานะพกัอยูท่ีภ่เูขาปปาตะ เมอืง
กุรุรฆระ ในแควน้อวนัต ี อุบาสกชือ่โสณกุฏกิณัณะ เป็นอุปัฏฐากของทา่น ได้
กล่าวกบัทา่นพระมหากจัจานะวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ธรรมตามทีพ่ระคุณเจา้มหากจัจา
นะแสดงนัน้ กระผมเขา้ใจวา่ ‘การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์ห้
บรสิทุธิบ์รบิรูณ์อยา่งยิง่เหมอืนสงัขท์ีข่ดัดแีลว้ มใิชก่ระทาํไดง้า่ย’ กระผม
ปรารถนาจะปลงผม โกนหนวด นุ่งหม่ผา้กาสายะ ออกจากเรอืนมาบวชเป็น
บรรพชติ ขอพระคุณเจา้กจัจานะโปรดใหก้ระผมบวชดว้ยเถดิ ขอรบั”ทา่นพระ
มหากจัจานะไดก้ล่าวกบัอุบาสกโสณกุฏกิณัณะ วา่ “การประพฤตพิรหมจรรยซ์ึง่
ตอ้งนอนผูเ้ดยีว บรโิภคอาหารมือ้เดยีวจนตลอดชพีทาํไดย้าก แต่เอาเถอะ 
โสณะ ทา่นเป็นคฤหสัถอ์ยูท่ีบ่า้นนัน้แหละ จงหมัน่ประพฤตติามคาํสัง่สอนของ
พระพทุธเจา้ทัง้หลาย ซึง่เป็นพรหมจรรยท์ีต่อ้งนอนผูเ้ดยีว บรโิภคอาหารมือ้
เดยีวตามเวลาทีเ่หมาะสมเถดิ”(ว.ิม.(ไทย)๕/๒๕๗/๓๒,๕/๒๕๗/๓๓,๕/๒๕๗/
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๓๔,๕/๒๕๗/๓๕,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๐๒/๒๑๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๑๗/๓๘๒,ส.ํข.
(ไทย)๑๗/๓/๑๑,๑๗/๔/๑๖,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๓๐/๑๕๗,๑๘/๑๓๒/๑๖๐,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๒๖/๕๗,๒๔/๑๗๒/๓๐๙,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๕/๑๗๗,๒๕/๔๖/๒๖๘,๒๕/
๖๘/๓๑๖,อง.เอก.(ไทย)๒๐/๑๙๗/๒๖,๒๐/๓๘/๘๒,๒๐/๓๙/๘๕,๒/๑๙๒/๓๕๖,๖/
๓๓/๖๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๖/๔๕๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๗/๔๓๙),๒๙/๗๙/
๒๓๓,๒๙/๗๙/๒๓๔ 

มหากจัจายนเถรคาถา : ภาษติของพระมหากจัจายนเถระ,คาถาของพระมหากจัจายนเถระ 
ทา่นพระมหากจัจายนเถระกล่าวคาํเป็นตน้วา่ ภกิษุไมพ่งึทาํงานก่อสรา้งใหม้าก 
พงึเวน้ห่างหมูช่น  ไมพ่งึขวนขวายเพือ่ประจบสกุล   ภกิษุผูข้วนขวายนัน้ชือ่วา่
ตดิในรส  ยอ่มละทิง้ประโยชน์ทีจ่ะนําความสขุมาให ้ ดว้ยวา่นกัปราชญม์ี
พระพทุธเจา้เป็นตน้  ไดก้ล่าวการไหวแ้ละการบชูาในตระกลูทัง้หลายวา่ เป็น
เปือกตม เป็นลกูศรอนัแหลมคมซึง่ถอนขึน้ไดย้าก เป็นสกัการะทีค่นชัว่ละไดย้าก 
ภกิษุไมพ่งึแนะนําใหค้นอื่นกระทาํกรรมชัว่และไมพ่งึสอ้งเสพกรรมชัว่นัน้เสยีเอง  
เพราะสตัวท์ัง้หลายมกีรรมเป็นเผา่พนัธุ ์คนเราจะเป็นโจรเพราะคาํพดูของผูอ้ื่นก็
หาไม ่ จะเป็นมนีุเพราะคาํพดูของผูอ้ื่นกห็าไมแ่ละบุคคลรูจ้กัตนเองวา่เป็น
อยา่งไรแมเ้ทพทัง้หลายกร็ูจ้กัเขาวา่เป็นอยา่งนัน้  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๙๔/
๔๒๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ไมพ่งึทาํงานก่อสรา้งใหม้าก หมายถงึ ไมพ่งึเริม่
งานก่อสรา้งใหม ่  ทีใ่หญ่  เชน่การสรา้งวดัใหมเ่ป็นตน้  ซึง่ขดัต่อการบาํเพญ็
สมณธรรม  แต่งานปฏสิงัขรณ์เสนาสนะทีท่รุดโทรม  ซึง่ใชค้วามพยายาม
เลก็น้อย  ควรทาํแท ้  เพือ่ปฏบิตับิชูาพระดาํรสัของพระศาสดา  (ข.ุเถร.อ.  
(บาล)ี ๒/๔๙๔/๑๖๔) 

มหากจัจายนเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระมหากจัจายนเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ผูใ้ดฝึกอนิทรยี๒์ใหส้งบได ้เหมอืนมา้ทีน่ายสารถฝึีกดแีลว้ ผูน้ัน้ยอ่ม
ละมานะได ้ ไมม่อีาสวะ คงที ่แมท้วยเทพทัง้หลายกร็กัใคร ่(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๙๔/
๕๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิทรยี ์ หมายถงึตา  ห ู จมกู  ลิน้  กาย  และใจ  
(ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๔/๕๘)  

มหากจัจายนเถราปทาน๑ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหากจัจายนเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเคยใชแ้ผน่ศลิาทาดว้ยทองคาํรว่มสรา้ง
วหิาร ถวายแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ และไดก้ัน้ฉตัรถวายงานพดั
แดพ่ระพทุธองค ์ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๓๐ กปั เกดิ
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เป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูส้มบรูณ์ดว้ยเดช ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตั
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๑๕๔) 

มหากจัจายนเถราปทาน๒ : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหากจัจายนเถระ  มเีน้ือความอธบิาย
ไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดฟั้งพระธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้
พระนามวา่ปทุมตุตระ แลว้ไดใ้ชพ้วงดอกไมบ้ชูาพระธรรมและไดต้ัง้ความ
ปรารถนาวา่ ขอใหไ้ดเ้ป็นสาวกผูเ้ลศิกวา่ภกิษุทัง้หลายในการแสดงธรรมยอ่ได้
โดยพสิดารเชน่กบัพระสาวกรปูหน่ึงของพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ 
เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ 
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑/๒๓๗) 

มหากณัหฤาษี: ฤาษนีามวา่มหากณัหะ, พระโพธสิตัวผ์ูบ้าํเพญ็บารมเีสวยชาตเิป็นมหากณัหะ 
 กล่าวถงึพระโพธสิตัวส์รุปการบาํเพญ็บารม ี๓๐ ทศั วา่ การบาํเพญ็บารมอีนัเป็น

เครือ่งบ่มพระโพธญิาณเหลา่น้ี มรีะดบับารม๑ี๐ อุปบารม ี๑๐ ปรมตัถบารม ี๑๐ 
ในภพทีเ่ป็นมหากณัหฤาษ ี และพระเจา้โสธนะ และบารมสีองอยา่ง คอืในภพที่
เราเป็นพระเจา้พรหมทตัต ์ และคณัฑติณิฑกะ ทีก่ล่าวแลว้เป็นเมตตาบารม ี
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๓๓/๓๖/๔๐๘,๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

มหากณัหชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยคราวทีส่นุขัดาํกนิคน  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ทา้วสกักะ
โพธสิตัวห์วงัจะสอนชาวกรงุพาราณสทีีพ่ากนัประพฤตชิัว่ใหก้ลบัมาประพฤตดิี
จงึทรงเนรมติสนุขัดาํตวัใหญ่ไวค้อยกดัชาวเมอืงทีท่าํชัว่  ทา่นไดนํ้าสนุขัดาํมา
แสดงแก่พระราชาและชาวเมอืง โดยบอกวา่ สนุขัตวันี้ไมช่อบกนิเนื้อสตัวแ์ต่ชอบ
กนิเนื้อมนุษยผ์ูท้ีท่าํกรรมเหล่าน้ีคอื (๑) สมณะชายศรีษะโลน้นุ่งหม่ผา้สงัฆาฏอุิม้
บาตรอยูแ่ตย่งัทาํไรไถนาเลีย้งชพี (๒) สมณะหญงิศรีษะโลน้นุ่งหม่ผา้สงัฆาฏิ
ปฏญิาณตนวา่ บาํเพญ็ตบะ แตย่งัแอบเสพกาม (๓) พวกชฎลิหนวดเครายาว
รุงรงัขีฟั้นเขรอะ เสน้ผมสกปรก แต่ยงัเทีย่วทวงหนี้ (๔)   พวกพราหมณ์ทีเ่รยีน
พระเวท เรยีนสาวติตฉินัทแ์ละเรยีนยญัวธิแีลว้เทีย่วรบัจา้งทาํพธิบีชูายญั (๕) 
พวกบตุรธดิาทีม่คีวามสามารถแต่ไมเ่ลีย้งดพูอ่แมท่ีแ่ก่เฒา่ (๖) บุตรธดิาผูด้า่วา่
มารดาบดิาผูแ้ก่เฒา่วา่ เป็นคนพาลคนหลง (๗)  บุรุษทีช่อบเสพอสทัธรรมกบั
ภรรยาของอาจารย ์ ภรรยาของเพือ่น แมแ้ต่ป้า น้าสาว และอาสาวกไ็มล่ะเวน้ 
(๘) สมณพราหมณ์ทีถ่อือาวุธเขา้ปลน้ชาว ปลน้คนเดนิทาง  (๙) ชายหนุ่มรปู
งามเทีย่วหลอกล่อหญงิหมา้ยใหบ้าํเรอตนดว้ยกามและทรพัย ์ (๑๐) คนทีม่มีายา 
ทาํผดิกฏกตกิาของสงัคม  ทาํใหช้าวเมอืงเกดิความหวาดกลวัไมก่ลา้ทาํความผดิ 
ประพฤตแิต่กศุลธรรมไดท้าํสวรรคใ์หแ้น่นดว้ยเทพ (ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/
๖๑/๓๘๓)  



 

๓๘๘๙ 
 

 

มหากปั: ระยะเวลาเสวยกรรมแต่ละกปั, ระยะกําเนิดทีไ่ปอยูแ่ตล่ะกบั, มหากปัของลทัธคิรู
มกัขลโิคศาลผูม้วีาทะ 'นตัถกิวาทกล่าวถงึ ลทัธขิองครมูกัขลโิคศาล ผูถ้อืนตัถิ
กวาทะ ลทัธทิีถ่อืวา่ไมม่เีหตุไมม่ปัีจจยั เป็นปัญหาของพระเจา้อาชาตศตัร ู เว
เทหบิุตร แหง่กรุงราชคฤห ์ผูส้งสยัเรือ่ง อาชพีทีอ่าศยัศลิปะมากมายเหล่าน้ี คอื 
พลชา้ง พลมา้ พลรถ พลธนู พนกังานเชญิธง พนกังาน จดักระบวนทพั เป็นตน้
ของทา่นโคศาล พระองคจ์งึตรสัถามวา่ จะบญัญตัผิลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่หน็
ประจกัษ์ในปัจจุบนัไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม’่ ครมูกัขล ิ โคศาลตอบวา่ ‘มหาบพติร 
ความเศรา้หมองของสตัวท์ัง้หลายไมม่เีหตุไมม่ปัีจจยั สตัวท์ัง้หลายบรสิุทธิเ์อง 
เศรา้หมองเอง ไมใ่ชเ่พราะการกระทาํของตนและไมใ่ชเ่พราะการกระทาํของผูอ้ื่น 
ไมใ่ชเ่พราะการกระทาํของมนุษย ์บรรดาสตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะ ทัง้ปวงลว้นไมม่ี
อาํนาจ ไมม่กีําลงั ไมม่คีวามเพยีร ผนัแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทาง
สงัคมและตามลกัษณะเฉพาะตน ยอ่มเสวยสขุและทุกขใ์นชาตนิัน้ แม ้ มหากปั 
๘,๔๐๐,๐๐๐ เหล่าน้ีทีค่นพาลและบณัฑติพากนัเทีย่วเวยีนวา่ยไปแลว้ จกัทาํ
ทีส่ดุทุกขไ์ดเ้อง พรตตบะหรอืพรหมจรรยน้ี์ ไมม่สีขุทุกขท์ีท่าํใหส้ิน้สดุลงได ้อน่ึง 
กาํหนดระยะเวลา ๑ มหากปั ยาวนานมาก อรรถกถาเปรยีบวา่ มสีระน้ําใหญ่
แหง่หนึ่งเตม็ดว้ยน้ํา บุคคลเอาปลายใบหญา้คาจุม่ลงไปนําหยดน้ําออกมา ๑๐๐ 
ปีต่อ ๑ ครัง้ จนน้ําในสระนัน้แหง้ กระทาํเชน่นี้ไปจน ครบ ๗ ครัง้ นัน่คอื
ระยะเวลา ๑ มหากปั(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๘/๕๕, ท.ีส.ีอ.(บาล)ี ๑๖๘/๑๔๘,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๗,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๒๑๓/๒๙๓,ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๖๘๙/๒๘๐) 

มหากปัปินเถรคาถา : ภาษติของพระมหากปัปินเถระ,คาถาของพระมหากปัปินเถระ ทา่นพระ
มหากปัปินเถระกล่าวคาํเป็นตน้วา่ ผูใ้ดยอ่มเหน็ประโยชน์ทีเ่กือ้กลูและไมเ่กือ้กลู
ทัง้สองทีย่งัมาไม่ถงึนัน้ไดก้่อนผูท้ีเ่ป็นศตัรหูรอืมติรของผูน้ัน้ คอยหาชอ่งทางอยู่
กย็อ่มไมเ่หน็ผูใ้ดเจรญิอานาปานสตใิหบ้รบิรูณ์ดว้ยด ี อบรมมาโดยลาํดบั ตามที่
พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวผู้น้ัน้ยงัโลกน้ีใหส้วา่งไสว เหมอืนดวงจนัทรพ์น้จากเมฆ
จติของเราผอ่งแผว้หนอ ไดร้บัอบรมดว้ยดอียา่งไมม่ปีระมาณ  เป็นจติรูแ้จง้แทง
ตลอดและประคองไวด้แีลว้ ยอ่มสวา่งไสวไปทัว่ทุกทศิ  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๔๗/
๔๓๕) 

มหากปัปินเถรวตัถ ุ:เรือ่งพระมหากปัปินเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลาย
วา่ บุคคลผูอ้ิม่เอบิในธรรม  มใีจผอ่งใส  ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ บณัฑติยอ่มยนิดใีน
ธรรมทีพ่ระอรยิะประกาศแลว้ทุกเมื่อ  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๗๙/๕๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ผูอ้ิม่เอบิในธรรม  หมายถงึบุคคลผูบ้รรลุโลกุตตร
ธรรม  ๙  ประการ  (มรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน  ๑)  (ข.ุธ.อ.(บาล)ี  ๔/๑๙) 



 

๓๘๙๐ 
 

 

มหากปัปินเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหากปัปินเถระ  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านไดฟั้งพระธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้พระ
นามวา่ปทุมตุตระ และไดต้ัง้ความปรารถนาวา่ ขอใหไ้ดเ้ป็นสาวกผูเ้ลศิกวา่ภกิษุ
ทัง้หลายในทางใหโ้อวาทแก่ภกิษุทัง้หลาย ของพระพทุธเจา้พระองคใ์ดพระองค์
หน่ึงในกาลภายหน้า เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๖/๒๔๖) 

มหากปัปินะ, ภิกษุ: พระภกิษุชื่อว่ามหากปัปินะ, เป็นพระโอรสของพระมหากษตัรยิผ์ูป้กครอง
นครกุกฏวดี ในปัจจนัตชนบท มพีระนามเดิมว่า “ กปัปินะ” เมื่อพระราชบิดา
ทวิงคตแล้วได้ครอบครองราชสาบตัสิบืต่อมา ได้พระนามใหม่ว่า “พระเจ้ามหา
กปัปินะ” มพีระอคีรเหสพีระนามวา่ “ อโนชาเทว ี” ซึง่เป็นพระราชธดิาของพระผู้
ครองนครสาคละ แห่งแคว้นมทัทรฐั เมื่อท่านดํารงอายุสงัขารมาถึงกาลอัน
สมควรแล้ว ท่านก็ได้ดบัขนัธ์เขา้สู่พระนิพพานอนัเป็นสถานบรมศานติสุขนัน้ 
ท่านเป็นพระผูรู้ปหน่ึงร่วมกบัพระผูใ้หญ่ เช่น พระสารบีุตร พระมหาโมคคลัลา
นะ พระอนุรุทธะ พระมหากจัจายนะ ทีร่บันิมนตฉ์ันภตัตาหารบา้นคฤบด ีแต่ถูก
นางภิกษุณีชื่อถุลลนันทากล่าวตู่ว่าเป็นพะรผู้น้อยทําไมจงึนิมนต์ พอพบพระ
เหล่าน้ีกําลังเข้ามาก็กลับคําว่าเป็นผู้ใหญ่ จึงขับนางออกจากเรือนและงด
ภตัตาหารทีถ่วายประจํา สมยัหน่ึง ท่านพระมหากปัปินะอยู่ ณ มทัทกุจฉิมฤค
ทายวนัเขตกรุงราชคฤห ์ครัง้นัน้ ท่านหลกีเรน้อยู่ในทีส่งดั ไดเ้กดิความคดิคาํนึง
ขึน้ในใจอย่างนี้ว่า “เราควรไปทําอุโบสถหรอืไม่ ควรไปทําสงัฆกรรมหรอืไม่ ที่
จริงเราเป็นผู้บริสุทธิด์้วยความบริสุทธิอ์ย่างยิ่ง” พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
ความคดิคาํนึงในใจของท่านพระมหากปัปินะดว้ยพระทยัของพระองค ์จงึปรากฏ
ตรงหน้าท่าน พระผู้มีพระภาคได้ตรสักับท่านพระมหากัปปินะ “พราหมณ์
ทัง้หลาย พวกเธอไม่สกัการะ ไม่เคารพไม่นับถือ ไม่บูชาซึ่งอุโบสถ เมื่อเป็น
เช่นนี้ ใครเล่าจกัสกัการะ เคารพ นับถอื บูชาซึ่งอุโบสถ พราหมณ์ เธอจงไปทํา
อุโบสถ จะไม่ไปไม่ได ้เธอจงไปทําสงัฆกรรม จะไม่ไปไม่ได”้ ท่านพระมหากปัปิ
นะทูลรบัพระดํารสัพระผู้มีพระภาคว่า “ไป พระพุทธเจ้าข้า”(ว .ิมหา.(ไทย)๒/
๑๙๒/๓๕๖,ว.ิม.(ไทย)๔/๑๓๗/๒๑๔,๔/๑๓๗/๒๑๕,ว.ิม.(ไทย)๕/๔๖๙/๓๖๔,ว.ิจู.
(ไทย)๖/๓๓/๖๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๔๔/๑๘๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๖/๒๔๑,สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๙๘๓/๔๕๙,อง.เอก.(ไทย)๒๐/๒๓๑/๓๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๗/
๔๓๙,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๕/๑๗๗) 

มหากมัมวิภงัค :์ การจาํแนกกรรมใหญ่ ๆ, การจาํแนกกฎแหง่กรรม 



 

๓๘๙๑ 
 

 

 กล่าวถงึเรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัตาํหนิพระอุทายทีีต่อบปัญหาแก่โปตลบิตุรที่
ไมถู่กตอ้ง พดูแบบโพล่ง ๆ โดยไม่แยบคาย โดยตรสักบัพระอานนทว์า่ดกูร
อานนท ์ เธอจงเหน็ความนอกลู่นอกทางของโมฆบุรุษอุทายน้ีีเถดิ เรารูแ้ลว้ละ 
เดีย๋วนี้แหละ โมฆบุรษุอุทายน้ีีโพล่งขึน้โดยไมแ่ยบคาย ดกูรอานนท ์ เบือ้งตน้
ทเีดยีว ปรพิาชกโปตลบิุตรถามถงึเวทนา ๓ ถา้โมฆบุรษุสมทิธผิูถู้กถามนี้ จะพงึ
พยากรณ์อยา่งนี้ว่า ดกูรโปตลบิุตรผูม้อีายุ บุคคลทาํกรรมชนิดทีป่ระกอบดว้ย
ความจงใจแลว้ ดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจ อนัใหผ้ลเป็นสขุ เขายอ่มเสวยสขุ 
บุคคลทาํกรรมชนิดทีป่ระกอบดว้ยความจงใจแลว้ ดว้ยกายดว้ยวาจา ดว้ยใจ อนั
ใหผ้ลเป็นทุกข ์ เขายอ่มเสวยทุกข ์ บุคคลทาํกรรมชนดิทีป่ระกอบดว้ยความจงใจ
แลว้ ดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจ อนัใหผ้ลไมทุ่กขไ์มส่ขุ เขายอ่มเสวยอทุกขมสขุ 
ดกูรอานนท ์ โมฆบุรุษสมทิธเิมือ่พยากรณ์อยา่งนี้แล ชื่อว่าพยากรณ์โดยชอบแก่
ปรพิาชกโปตลบิตุร ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ ขา้แต่พระผูม้พีระภาคผูพ้ระ
สคุต เป็นกาลสมควรแลว้ ทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงจาํแนกมหากมัมวภิงัค ์ภกิษุ
ทัง้หลายสดบัต่อพระผูม้พีระภาคแลว้จกัไดท้รงจาํไว ้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสั
ดงันี้วา่ บุคคล ๔ จาํพวกนี้ มปีรากฏอยูใ่นโลก ๔ จาํพวกเหล่าไหน คอื (๑) 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูม้กัทาํชวีติสตัวใ์หต้กล่วง มกัถอืเอา สิง่ของที่
เจา้ของมไิดใ้ห ้ มกัประพฤตผิดิในกาม มกัพดูเทจ็ มกัพดูสอ่เสยีด  มกัพดูคาํ
หยาบ มกัเจรจาเพอ้เจอ้ มากดว้ยอภชิฌา มจีติพยาบาท มคีวามเหน็ผดิ อยูใ่น
โลกน้ี เขาตายไปแลว้ ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก กม็ ีฯ(๒) บุคคลบาง
คนในโลกนี้ เป็นผูม้กัทาํชวีติสตัวใ์หต้กลว่ง มกัถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้
มกัประพฤตผิดิในกาม มกัพดูเทจ็ มกัพดูสอ่เสยีด มกัพดูคาํหยาบ มกัเจรจาเพอ้
เจอ้ มากดว้ยอภชิฌา มจีติพยาบาท มคีวามเหน็ผดิอยูใ่นโลกนี้ เขาตายไปแลว้
ยอ่มเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์ กม็ ี ฯ(๓) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูเ้วน้ขาดจาก
ปาณาตบิาต เวน้ขาดจากอทนินาทาน เวน้ขาดจากกาเมสมุจิฉาจาร เวน้ขาด
จากมสุาวาท เวน้ขาดจากพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากพดูคาํหยาบ เวน้ขาดจากการ
เจรจาเพอ้เจอ้ ไมม่ากดว้ยอภชิฌา มจีติไมพ่ยาบาท มคีวามเหน็ชอบอยูใ่นโลกน้ี 
เขาตายไปแลว้ ยอ่มเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์กม็ ี(๔) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้
เวน้ขาดจากปาณาตบิาต เวน้ขาดจากอทนินาทาน เวน้ขาดจากกาเมสมุจิฉาจาร 
เวน้ขาดจากมสุาวาท เวน้ขาดจากพดูสอ่เสยีด เวน้ขาดจากพดูคาํหยาบ เวน้ขาด
จากการเจรจาเพอ้เจอ้ ไมม่ากดว้ยอภชิฌา มจีติไมพ่ยาบาท มคีวามเหน็ชอบอยู่
ในโลกนี้ เขาตายไปแลว้ ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก กม็ ี (ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๓๐๐/๓๕๙) 



 

๓๘๙๒ 
 

 

มหากมัมวิภงัคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการจาํแนกกรรม  สตูรใหญ่   พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
พระสตูรมลีกัษณะเป็นบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ทา่นพระอานนท ์ 
ทา่นพระสมทิธ ิ  และทา่นพระอุทาย ี  ณ  พระเวฬุวนั  เขตกรุงราชคฤห ์  โดย
ทรงปรารภเรือ่งทีท่า่นพระสมทิธติอบปัญหาโปตลบิตุรปรพิาชกแงเ่ดยีว  ไมต่อบ
โดยจาํแนกตามหลกัเหตุและผล โปตลบุิตรปรพิาชกเขา้ไปสนทนากบัทา่นพระ
สมทิธผิูบ้วชเพยีง ๓ พรรษา ณ กระทอ่มกลางป่าทีท่า่นพกัวา่  เขาเองไดส้ดบั
พระดาํรสัของพระผูม้พีระภาคเฉพาะพระพกัตรว์า่ กายกรรมไมเ่ป็นจรงิ วจกีรรม
ไมเ่ป็นจรงิ มโนกรรมเทา่นัน้เป็นจรงิ เพราะสมาบตัทิีบุ่คคลเขา้แลว้ไมเ่สวย
เวทนาอยา่งใดเลยนัน้ มอียู ่ ทา่นพระสมทิธกิล่าววา่  โปตลบิตุรปรพิาชกโปรด
อยา่กล่าวตู่พระผูม้พีระภาคเลย พระองคม์ไิดต้รสัอยา่งนัน้ โปตลบิตุรปรพิาชก
กล่าววา่ แมภ้กิษุใหมย่งัเขา้ใจการระแวดระวงัพระศาสดาของตนถงึขนาดน้ี  คง
ไมต่อ้งกล่าวถงึพระภกิษุผูเ้ถระ แลว้จงึถามต่อไปอกีวา่ บุคคลจงใจทาํกรรมทาง 
กาย วาจา และใจ จะเสวยเวทนาอะไร ทา่นพระสมทิธติอบวา่ จะเสวย
ทุกขเวทนา  โปตลบิุตรปรพิาชกไมย่นิดแีละไม่คดัคา้น ลุกไปเสยีจากทีน่ัน้ 
ลาํดบันัน้ ทา่นพระสมทิธจิงึนําเรือ่งราวเทา่ทีไ่ดส้นทนาไปเรยีนทา่นพระอานนท
ใหท้ราบ พระเถระเหน็เป็นเรือ่งสาํคญัควรนําขึน้กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง
ทราบ จงึชวนทา่นพระสมทิธเิขา้เฝ้าแลว้กราบทลูเรือ่งนัน้  

  พระผูม้พีระภาคทรงตาํหนิทา่นพระสมทิธทิีต่อบปัญหานัน้เพยีงประเดน็เดยีว 
แทนทีจ่ะใชว้ธิแียกตอบตามประเดน็ของปัญหา  ทา่นพระอุทายซีึง่นัง่อยูใ่นทีน่ัน้
ไดก้ราบทลูวา่ ทา่นพระสมทิธคิงกล่าวหมายถงึอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งทีส่ตัว์
เสวยตอ้งจดัเขา้ในทุกขท์ัง้นัน้ พระองคท์รงตาํหนิทา่นพระอุทายผีูพ้ดูนอกลู่นอก
ทาง พดูโพล่งออกมาโดยไมแ่ยบคาย แลว้ทรงชีแ้นะวธิตีอบปัญหาแบบแยก
ประเดน็วา่ เมือ่โปตลบิุตรปรพิาชกถามถงึเวทนา ๓ กค็วรแยกตอบปัญหาเป็น 
๓ ประเดน็เชน่กนัวา่  

  ๑.  บุคคลจงใจทาํกรรมทางกาย วาจา และใจ ทีใ่หผ้ลเป็นสขุเวทนา เขายอ่ม
เสวยสขุเวทนา 

  ๒. บุคคลจงใจทาํกรรมทางกาย วาจา และใจ ทีใ่หผ้ลเป็นทุกขเ์วทนา เขา
ยอ่มเสวยทุกขเ์วทนา 

  ๓ บุคคลจงใจทาํกรรมทางกาย วาจา และใจ ทีใ่หผ้ลเป็นอทุกขมสขุเวทนา 
เขายอ่มเสวยอทุกขมสขุเวทนา 

  พระผูม้พีระภาคทรงจาํแนกมหากมัมวภิงัค ์ โดยทรงแสดงถงึบุคคลผูท้าํกรรม 
๔ จาํพวก ดงันี้ 



 

๓๘๙๓ 
 

 

  ๑. บุคคลผูป้ระพฤตอิกุศลธรรมบถ  ตายแลว้เกดิใน อบาย ทุคต ิ วนิิบาต 
นรก 

  ๒. บุคคลผูป้ระพฤตอิกุศลกรรมบถ  แต่เพราะกรรมดทีีท่าํไวใ้นอดตีใหผ้ล 
หรอืเกดิสมัมาทฏิฐใินเวลาจะตาย ตายแลว้จงึเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ๓. บุคคลผูป้ระพฤตกิศุลกรรมบถ  ตายแลว้เกดิในสุคตโิลสวรรค ์
  ๔. บุคคลผูป้ระพฤตกุิศลกรรมบถ  แต่เพราะกรรมชัว่ทีท่าํไวใ้นอดตีใหผ้ล  

หรอืเกดิมจิฉาทฏิฐใินเวลาจะตาย  ตายแลว้จงึเกดิใน อบาย  ทุคต ิ  วนิิบาต  
นรก 

  แลว้ทรงแสดงสมณพราหมณ์ผูม้วีาทะต่างกนั๔ จาํพวก ดงันี้ คอื  
  ๑. สมณพราหมณ์ผูไ้ดท้พิยจกัษุ เหน็บคุคลผูป้ระพฤตอิกุศลกรรมบถในโลก

น้ี ตายแลว้เกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก จงึกล่าววาทะตามทีเ่หน็วา่  ขา้พเจา้
เหน็บุคคลผูป้ระพฤตอิกุศลกรรมบถในโลกนี้ ตายแลว้เกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต 
นรก  แลว้กลา่ววาทะยนืยนัวา่  กรรมชัว่ม ี ผลแหง่กรรมชัว่ม ี

  ๒. สมณพราหมณ์ผูไ้ดท้พิยจกัษุเหน็บุคคลผูป้ระพฤตอิกุศลกรรมบถในโลกนี้ 
ตายแลว้เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ จงึกล่าววาทะตามทีเ่หน็วา่ ขา้พเจา้เหน็บุคคลผู้
ประพฤตอิกุศลกรรมบถในโลกน้ี ตายแลว้เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์แลว้กล่าววาทะ
ยนืยนัวา่  กรรมชัว่ไมม่ ี ผลแหง่กรรมชัว่ไมม่ ี

  ๓. สมณพราหมณ์ผูไ้ดท้พิยจกัษุ เหน็บุคคลผูป้ระพฤตกุิศลกรรมบถในโลกน้ี 
ตายแลว้เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ จงึกล่าววาทะตามทีเ่หน็วา่ ขา้พเจา้เหน็บุคคลผู้
ประพฤตกิุศลกรรมบถในโลกนี้ ตายแลว้เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ แลว้กล่าววาทะ
ยนืยนัวา่  กรรมดมี ี ผลแห่งกรรมดมี ี

  ๔. สมณพราหมณ์ผูไ้ดท้พิยจกัษุ  เหน็บุคคลผูป้ระพฤตกุิศลกรรมบถในโลกน้ี 
ตายแลว้เกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก จงึกล่าววาทะตามทีเ่หน็วา่ ขา้พเจา้
เหน็บุคคลผูป้ระพฤตกิศุลกรรมบถในโลกนี้ ตายแลว้เกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต 
นรก แลว้กล่าววาทะยนืยนัอกีวา่ กรรมดไีมม่ ีผลแหง่กรรมดไีมม่ ีในวาทะเหล่าน้ี  
บางวาทะพระองคก์ท็รงเหน็ดว้ย เชน่ วาทะทีว่า่ กรรมชัว่ม ี ผลแหง่กรรมชัว่ม ี
กรรมดมี ี ผลแหง่กรรมดมี ี บางวาทะพระองคก์ไ็มท่รงเหน็ดว้ย เชน่ กรรมชัว่ไม่
ม ีผลแหง่กรรมชัว่ไมม่ ี กรรมดไีม่ม ี ผลแหง่กรรมดไีม่ม ีเมือ่พระผูม้พีระภาคได้
ตรสัพระภาษตินี้แลว้  ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์ 
(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๙๘/๓๕๗) 

มหากสัสปเถรคาถา : ภาษติของพระมหากสัสปเถระ,คาถาของพระมหากสัสปเถระ ทา่นพระ
มหากสัสปเถระกล่าวคาํเป็นตน้วา่ บุคคลไมพ่งึมหีมูค่ณะแวดลอ้มเทีย่วไป 
เพราะเป็นเหตุทาํใจใหฟุ้้งซา่น ยากแก่การไดส้มาธ ิ  การสงเคราะหช์นต่างๆ  



 

๓๘๙๔ 
 

 

เป็นความลาํบากบุคคลเหน็โทษดว้ยประการฉะนี้แลว้ ไม่พงึชอบใจการคลุกคลี
ดว้ยหมูค่ณะ มนีุไมพ่งึเกีย่วขอ้งตระกลูทัง้หลาย เพราะเป็นเหตทุาํใจใหฟุ้้งซ่าน 
ยากแก่การไดส้มาธ ิ ผูข้วนขวายเกีย่วขอ้งกบัตระกลูนัน้ ยอ่มตดิในรส ละทิง้
ประโยชน์อนัจะนําความสขุมาให ้ ดว้ยวา่นกัปราชญม์พีระพทุธเจา้เป็นตน้ กล่าว
การไหวแ้ละการบูชาในตระกลูทัง้หลายวา่ เป็นเปือกตม เป็นลกูศรอนัละเอยีดซึง่
ถอนขึน้ไดย้าก เป็นสกัการะทีค่นชัว่ละไดย้าก  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๔๕/๕๑๒) 

มหากสัสปเถรวตัถ ุ๑ : เรือ่งพระมหากสัสปเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความวา่  เมือ่ใด   
บณัฑติบรรเทาความประมาทดว้ยความไมป่ระมาทขึน้สูปั่ญญาดุจปราสาทไม่
เศรา้โศก  พจิารณาเหน็หมูส่ตัวผ์ูม้คีวามเศรา้โศกเมือ่นัน้ บณัฑติผูเ้ป็น
นกัปราชญ ์ ยอ่มเหน็คนพาลได ้ เหมอืนคนทีย่นือยูบ่นภเูขาเหน็คนทีภ่าคพืน้ได้
ฉะนัน้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๘/๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายไวว้า่ คาํวา่ ปัญญาดุจปราสาท  ในทีน้ี่หมายถงึทพิพจกัขุ
ญาณอนับรสิทุธิ ์ (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๒/๘๗)  

มหากสัสปเถรวตัถ ุ๒ : เรือ่งพระมหากสัสปเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่กลิน่กฤษณาหรอืกลิน่จนัทน์น้ีหอมเพยีงเลก็น้อยแต่กลิน่ของทา่นผูม้ี
ศลี  หอมมากทีสุ่ด หอมฟุ้งไปทัว่ทัง้เทวโลกและมนุษยโลก  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๕๖/
๔๔) 

มหากสัสปเถรวตัถ ุ๓ : เรื่องพระมหากสัสปเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ีแก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ผูม้สีตหิมัน่ประกอบความเพยีรไมต่ดิในทีอ่ยูล่ะความหว่งอาลยัไป
เหมอืนหงสล์ะเปือกตมไป ฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๙๑/๕๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ผูม้สีต ิ  หมัน่ประกอบความเพยีร  ในทีน้ี่หมายถงึ
พระขณีาสพผูม้สีตไิพบลูย ์  หมัน่ประกอบในคุณธรรมม ี   ฌานและวปัิสสนา  
เป็นตน้  ทีต่นไดบ้รรลุแลว้โดยการนึก การเขา้ การออก การอธษิฐาน และการ
พจิารณา (ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๔/๕๒) 

มหากสัสปเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหากสัสปเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ใน
อดตีชาต ิ เมือ่พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระปรนิิพพานแลว้ ทา่นไดช้กัชวน
ญาต ิๆ ของทา่นทาํการบชูาและไดส้รา้งอคัฆยิเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุไว ้
ไดท้าํการบชูาดว้ยจติเลื่อมใสทุกวนั เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นเวยีนเกดิ
เวยีนตายอยูแ่ต่ในมนุษยแ์ละเทวดาเป็นอนัมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ เกดิในตระกลู
พราหมณ์ ผูม้ทีรพัยม์ากไดส้ละทรพัยอ์อกบวชและไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ย
คุณวเิศษเหลา่น้ีคอืปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์๘ อภญิญา ๖ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๙๘/
๖๒) 



 

๓๘๙๕ 
 

 

มหากสัสปสทัธิวิหาริกวตัถ ุ: เรือ่งสทัธวิหิารกิของพระมหากสัสปเถระ พระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความนี้แก่ภกิษุผูอ้ยูใ่นกรุงราชคฤหว์า่ หากบุคคลเทีย่วหาคนดกีวา่ตน   
หรอืเสมอกบัตนไมไ่ด ้กค็วรถอืการเทีย่วไปคนเดยีวใหม้ัน่คง  เพราะจะหาความ
เป็นเพือ่นในคนพาลไมไ่ดเ้ลย (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๖๑/๔๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความเป็นเพือ่น  ในทีน้ี่หมายถงึคุณธรรมทีไ่ดจ้าก
ความเป็นเพือ่นคอืจุลศลี  มชัฌมิศลี  มหาศลี  กถาวตัถุ  ๑๐   ธุดงคคุณ  ๑๓  
วปัิสสนา  มรรค  ๔  ผล  ๔  วชิชา  ๓  อภญิญา ๖  (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๓/๑๑๕)  

มหากสัสปสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมหากสัสปะ พระผูม้พีระภาคทรงเปล่งอุทาน มุ่งประกาศ
เกยีรตคุิณของทา่นพระมหากสัสปเถระใหเ้ป็นทีป่รากฏ เกยีรตคิุณนัน้คอื ความ
เป็นผูห้นกัแน่นมัน่คงในการดาํรงชพี มคีวามมกัน้อยอยา่งยิง่ ไม่ทะเยอทะยาน
ในเอกลาภ เป็นคุณธรรมอยา่งหนึ่งของพระขณีาสพ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๖/๑๗๘,ข.ุ
อุ.อ. (บาล)ี ๖/๖๔)  

มหากสัสปะ, พระพทุธเจ้า: พระพุทธเจา้พระนามวา่มหากสัสปะ, พระพทุธเจา้องคห์น่ึงใน
ภทัรกปัทีม่พีระพทุธเจ้่า ๕ พระองค ์ อุบตัขิึน้ คอื (๑) พระกกุสนัธะ (๒) พระโก
นาคมนะ(๓) พระกสัสปะ (๔) พระโคดม (คอืพระพทุธเจา้พระองคปั์จจุบนั) (๕) 
พระศรอีรยิเมตไตรยกล่าวในกสัสปพทุธวงศ ์ วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระกสัสป
พทุธเจา้ สมยัต่อจากพระพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะ ไดม้พีระสมัมาสมัพทุธ
เจา้พระนามวา่กสัสปะ ตามพระโคตร ผูส้งูสดุแหง่เทวดาและมนุษย ์ ทรงเป็น
ธรรมราชา พระชนิศาสดาพระนามวา่มหากสัสปะ เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานที่
เสตพัยาราม พระสถูปของพระชนิเจา้นัน้ ทีเ่สตพัยารามนัน้ สงูถงึ ๑ โยชน์ (ข.ุ
พ.ุ(ไทย)๓๓/๕๑/๗๑๘) 

มหากสัสปะ, ภิกษุ: เป็นบุตรกบลิพราหมณ์ กสัสปโคตร ในบ้านมหาตฏิฐะ จงัหวดัมคธรฐั มี
ชื่อว่า ปิปผล ิเรยีกตามโคตรว่ากสัสปะ พออายุครบ ๒๐ ปี ไดท้ําการอาวาหมง
คลกบันางภทัทกาปิลานี อายุ ๑๖ ปี เป็นบุตรพีราหมณ์โกสยิโคตร เมอืงสาคละ 
จงัหวดั มคธรฐั ท่านออกบวชแลว้ มเีอตทคัคะผูท้รงธุดงคแ์ละสรรเสรญิธุดงค ์มี
บทบาทหลงัพุทธปรนิิพพานคอื เป็นพระสงัฆเถระในการถวายพระเพลงิพุทธ
สรรีะ เป็นประธานการทําสงัคายนาครัง้ที่ ๑ ที่ถํ้าสตัตบรรณคูหา แห่งเวภาร
บรรพต กรุงราชคฤห ์ตามลําดบั ไดพ้ระเจา้อชาตศตัร ◌เูป็นศาสนูปถมัภก เมื่อ
ท่านทําสงัคายนาเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ได้อยู่ที่พระเวฬุวนาราม ในกรุวราชคฤห ์
ไม่ประมาท ปฏบิตัธิรรมเป็นนิตย ์ดาํรงชนมายุสงัขาร ประมาณได ้๑๒๐ ปี ท่าน
กป็รนิิพพาน ณ ระหว่างกลาง กุกกุฏสมัปาตบรรพตทัง้ ๓ ลูก ในกรุงราชคฤห์
กล่าวในปัญจกสตกิขนัธกะ สงัคตีนิิทาน ว่าดว้ยมลูเหตุการทาํสงัคายนาครัง้ที ่๑ 
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ครัง้หนึ่ง ท่านพระมหากสัสปะพรอ้มด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป
เดนิทางไกลจากกรุงปาวาไปกรุงกุสนิารา นัง่พกัที่ ณ ควงไม้แห่งหนึ่ง อาชวีก
คนหนึ่งถอืดอกมณฑารพจากกรุงกุสนิารา เดนิสวนทางจะไปกรุงปาวา จงึถาม
อาชวีกนัน้ว่า “ท่านทราบข่าวพระศาสดาของเราบ้างไหม” อาชวีกตอบว่า “เรา
ทราบ พระสมณะโคดมปรนิิพพานได ้๗ วนัเขา้วนันี้ เราถอืดอกมณฑารพดอกนี้
มาจากที่ปรนิิพพานนัน้” ครัง้นัน้แล ภิกษุผู้บวชตอนแก่ชื่อสุภัททะนัง่อยู่ในที่
ประชุมนัน้ได้กล่าวกบัภกิษุทัง้หลายว่า “พอทเีถดิ พวกท่านอย่าโศกเศรา้ อย่า
ครํ่าครวญเลย พวกเรารอดพ้นดแีล้วจากพระมหาสมณะรูปนัน้ที่คอยจํ้าจี้จํ้าไช
พวกเราอยู่ว่า ‘สิ่งนี้ควรแก่พวกเธอ สิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอ’ บัดน้ี พวกเรา
ปรารถนาสิง่ใด กจ็กัทาํสิง่นัน้ ไม่ปรารถนาสิง่ใด กจ็กัไม่ทาํสิง่นัน้” ท่านทัง้หลาย 
เอาเถดิ พวกเราจะสงัคายนาพระธรรมและพระวนิัยกนั ก่อนทีอ่ธรรมจะรุ่งเรอืง 
ธรรมจะถูกคดัคา้น พวกอวนิยวาทจีะมกีําลงัพวกวนิยวาทจีะอ่อนกําลงั ท่านจงึ
คดัเลอืกพระอรหนัต์ไดค้รบ ๕๐๐ องค ์โดยพระอุบาลตีอบวสิชันาเรื่องพระวนิัย 
พระอานนทว์สิชันาเรื่องพระสตูร สว่นพระมหากสัสปะเป็นผูปุ้จฉา ทาํสงัคายนา
ทีถ่ํ้าสตัตบรรณคูหา แห่งเวภารบรรพต กรุงราชคฤห์ ไดพ้ระเจา้อชาตศตัรูเป็น
ศาสนูปถมัภก เป็นเวลา ๗ เดอืนจงึแล้วเสรจ็(ว.ิมหา.(ไทย)๑/๓๔๒/๓๗๘,ว.ิม.
(ไทย)๔/๑๒๒/๑๙๐,๔/๑๔๓/๒๒๐,ว.ิม.(ไทย)๕/๓๕๙/๒๓๐,๕/๔๖๙/๓๖๔,ว.ิจู.
(ไทย)๗/๔๔๒/๓๘๒,๗/๔๔๕/๓๙๐,๗/๔๔๕/๓๙๑,ว.ิป.(ไทย)๘/๔๑๕/๕๘๔,๘/
๔๑๕/๕๘๕,๘/๔๑๕/๕๘๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๒/๓๖๖,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๔๔/
๑๘๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๖/๒๔๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๙๕/๑๒๘,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/
๑๙๑/๒๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๗/๔๓๙,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๖/๑๙๑,ขุ.อุ.(ไทย)
๒๕/๕/๑๗๗,๒๕/๖/๑๗๘,๒๕/๒๗/๒๒๒,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๘๕/๓๓) 

มหากาลเถรคาถา : ภาษติของพระมหากาลเถระ,คาถาของพระมหากาลเถระ ทา่นเมือ่จะ
กล่าวสอนตน    จงึไดก้ล่าววา่ นางกาฬมีรีา่งกายใหญ่ ดาํเหมอืนกา  หกัขาซา้ย  
ขาขวา  แขนซา้ยแขนขวา  และทุบศรีษะซากศพ ดงัทุบหมอ้นมเปรีย้ว นัง่จดัให้
เรยีบรอ้ยอยู ่ ผูใ้ด ไมรู่แ้จง้ ยอ่มก่ออุปธกิเิลส ผูน้ัน้เป็นคนเขลา  ยอ่มประสบ
ทุกขอ์ยูร่ํ่าไป เพราะฉะนัน้    ผูรู้แ้จง้ ไมค่วรก่ออุปธกิเิลส เราอยา่ถูกทุบศรีษะ
นอนอยูอ่ยา่งน้ีอกีต่อไป (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๕๑/๓๕๔) 

มหากาลเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระมหากาลเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลาย
วา่ มารยอ่มครอบงาํบุคคลผูพ้จิารณาเหน็ความงาม  ไมส่าํรวมอนิทรยี ์ ไมรู่จ้กั
ประมาณในการบรโิภค เกยีจครา้น มคีวามเพยีรยอ่หยอ่นเหมอืนพายพุดัตน้ไม้
ทีไ่มม่ ัน่คงใหห้กัโคน่ลงได ้ ฉะนัน้มารยอ่มไมค่รอบงาํบุคคลผูไ้มพ่จิารณาเหน็
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ความงาม สาํรวมอนิทรยีด์แีลว้รูจ้กัประมาณในการบรโิภค มศีรทัธา  และปรารภ
ความเพยีร เหมอืนพายพุดัโคน่ภเูขาศลิาไมไ่ด ้ฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๗/๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มาร  ในทีน้ี่หมายถงึกเิลสมาร  คาํวา่ พจิารณา
เหน็ความงาม  ในทีน้ี่หมายถงึอยูอ่ยา่งปล่อยใจไปในอฏิฐารมณ์  เชน่  ยดึถอืวา่
เลบ็งาม  น้ิวงาม เทา้งาม  เป็นตน้  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๑/๖๕-๖๖)  

มหากาลอปุาสกวตัถ ุ: เรือ่งมหากาลอุบาสก พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแกภ่กิษุทัง้หลาย
วา่ บาปทีต่นเองทาํ เกดิในตน มตีนเป็นแดนเกดิ  ยอ่มทาํลายคนมปัีญญาทราม  
เหมอืนเพชรทีเ่กดิจากหนิทาํลายแกว้มณี ฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๑/๘๒) 

มหาโกฏฐิกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหาโกฏฐกิเถระ  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายผา้จวีรใหมแ่ด่พระพทุธเจา้พระนาม 
วา่ปทุมตุตระ และไดต้ัง้ความปรารถนาวา่ ขอใหไ้ดเ้ป็นสาวกผูเ้ลศิกวา่ภกิษุ
ทัง้หลาย ผูแ้ตกฉานในปฏสิมัภทิา เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นทอ่งเทีย่วไปใน
สคุต ิในชาต ิสดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๒๒๑/๒๖๘) 

มหาโกฏฐิกะ, มหาโกฏฐิตะ, ภิกษุ: ภิกษุชื่อว่ามหาโกฏฐิตะ เป็นบุตรของอัสสลายนมหา
พราหมณ์กบันางจนัทวดพีราหมณี ในนครสาวตัถ ีซึ่งสมบูรณ์ดว้ยทรพัยส์มบตั ิ
เมื่อเจรญิเตบิโตแลว้ ได้ศกึษาศลิปวทิยาตามลทัธขิองพราหมณ์จนจบไตรเพท 
เมื่อเวลาปลงผมท่านไดพ้จิารณาในวปัิสสนากรรมฐาน พอผลดัผา้สาฎกสาํหรบั
นุ่งห่มของคฤหสัถ์ออกกไ็ด้บรรลุพระอรหตัตผลพรอ้มด้วยปฏิสมัภทิาญาณ ๔ 
วชิชา ๘ และวโิมกข ์๓ เป็นผูเ้ลศิกว่าภกิษุทัง้หลายผูแ้ตกฉานในปฏสิมัภทิา ทัง้ 
๔ เมื่อท่านดํารงชนมายุสงัขารอยู่โดยสมควรแก่กาลแล้วก็ดบัขนัธปรนิิพพาน 
กล่าวว่า พระมหาโกฏฐกิะหรอืมหาโกฏฐติะ ท่านเป็นโกฏฐติมาณพผูเ้ป็นบุตร
เกดิศรทัธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระผูม้พีระภาคทรงทรมานอสัสลายนม
หาพราหมณ์ผูเ้ป็นบดิาของทา่นใหล้ะทฏิฐมิานะ ยอมตนเป็นอุบาสกแลว้ วนัหนึ่ง 
ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา เกิดศรทัธาเลื่อมใสใคร่จะ
บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวนิัย จงึได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา มที่าน
พระสารบุีตรเป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาโมคคลัลานะเป็นพระอาจารย ์เมื่อเวลา
ปลงผมทา่นไดพ้จิารณาในวปัิสสนากรรมฐาน พอผลดัผา้สาฎกสาํหรบันุ่งหม่ของ
คฤหสัถ์ออกก็ได้บรรลุพระอรหตัตผลพร้อมด้วยปฏิสมัภิทาญาณ ๔ วชิชา ๘ 
และวโิมกข์ ๓ พระมหาโกฏฐติะนัน้ เป็นผู้ใคร่ต่อการศกึษา ไม่ว่าจะเขา้ไปหา
พระเถระผูใ้หญ่กด็ ีเขา้ไปเฝ้าพระบรมศาสดากด็ ีมกัถามปัญหาในปฏสิมัภทิาทัง้ 
๔ เป็นประจํา ต่อมาพระบรมศาสดาทรงทํามหาเวทลัลสูตรให้เป็นต้นเหตุแล้ว 
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ท่านได้ถามปัญหากับพระสารบีุตรไปว่า “ท่านผู้มีอายุ บุคคลที่เรยีกว่า ‘ผู้มี
ปัญญา ผู้มีปัญญา’ เพราะเหตุไรหนอแลจึงเรยีกว่า ‘ผู้มีปัญญา’ “บุคคลรู้ช ัด 
บุคคลรูช้ดั เหตุนัน้ จงึเรยีกว่า ‘ผูม้ปัีญญา’ บุคคลรูช้ดัอะไร คอื รูช้ดัวา่ ‘น้ีทุกข ์น้ี
ทุกขสมุทยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา’ เหตุนัน้ บุคคลรูช้ดั บุคคลรู้
ชดั จงึเรยีกวา่ ‘ผูม้ปัีญญา”(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๔๙/๔๘๘,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๖๒/๑๙๗,
ว.ิมหา.(ไทย)๒/๑๙๒/๓๕๖,ว.ิม.(ไทย)๕/๔๗๘/๓๙,ขุ.จู.(ไทย)๖/๓๓/๖๕,ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๑๔๔/๑๘๓,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๒๒/๒๑๕,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๔๑๒/๔๗๘,องฺ.
เอก.(ไทย)๒๐/๒๑๘/๒๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๓/๒๔๔,อง.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/
๑๗/๔๓๙,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑๓/๔๕๙,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๕/๑๗๗)  

มหาโกฏฐิตเถรคาถา : ภาษติของพระมหาโกฏฐติเถระ,คาถาของพระมหาโกฏฐติเถระ ทา่น
พระมหาโกฏฐติเถระ  ภกิษุสงบ งดเวน้จากการทาํชัว่ พดูดว้ยปัญญา ไมฟุ้่งซ่าน 
ยอ่มกาํจดับาปธรรมทัง้หลายไดเ้หมอืนลมพดัใบไมใ้หร้ว่งหล่นไป (ข.ุเถร.(ไทย) 
๒๖/๒/๓๐๔) 

มหาโกฏฐิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมหาโกฏฐติะ พระมหาโกฏฐติะถามพระสารบุีตรเรือ่งผสั
สายตนะ ๖ (คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ) ตามแนววาทะ ๔ คอื เพราะผสั
สายตนะ ๖ ดบัไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ (๑) อะไรอื่น(กเิลสมปีระมาณน้อยอยา่งอื่น
จากผสัสายตนะ ๖ นัน้) ยงัมอียูห่รอื  (๒) อะไรอื่นไม่มอียูห่รอื (๓) อะไรอื่นทัง้มี
อยูแ่ละไมม่อียูห่รอื (๔) อะไรอื่นมอียู่กม็ใิช ่ ไมม่อียูก่ม็ใิชห่รอืเมื่อพระสารบุีตร
ตอบวา่ อยา่กล่าวอยา่งนัน้ จงึถามวา่ คาํทีท่า่นกล่าวแลว้นี้จะทราบความหมาย
ไดอ้ยา่งไร พระสารบีุตรจงึตอบวา่ เพราะเมือ่บุคคลกล่าวอยา่งนัน้ชือ่วา่คดิปรงุ
แต่งสิง่ทีไ่มค่วรคดิปรุงแต่ง ปปัญจธรรม (หมายถงึกเิลสทีท่าํใหค้ดิปรุงแต่ง
ยดืเยือ้ ไดแ้ก่ ตณัหา มานะและทฏิฐ)ิ ยอ่มดาํเนินไปตราบเทา่ทีผ่สัสายตนะ ๖ 
ดาํเนินไป และผสัสายตนะ ๖ ดาํเนินไปตราบเทา่ทีป่ปัญจธรรมดาํเนินไป 
เพราะผสัสายตนะ ๖ ดบัไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ปปัญจธรรมจงึดบัสนิทระงบัไป 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๓/๒๔๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ขอ้ ๑ น้ีเป็นการถามแบบสสัสตวาทะ ลทัธทิีถ่อืวา่อตัตา
และโลกเทีย่ง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๐-๓๙/๑๑-๑๖) ขอ้ ๒ น้ีเป็นถามอยา่งอุจเฉทวาทะ 
ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้อตัตาขาดสญู (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๘๔-๙๒/๓๔-๓๖)   
ขอ้ ๓ น้ีเป็นถามอยา่งเอกจัจสสัสตวาทะ ลทัธทิีถ่อืวา่บางอยา่งเทีย่ง (ท.ีส.ี(ไทย) 
๙/๓๘-๕๗/๑๖-๒๔)  ขอ้ ๔ น้ีเป็นถามอยา่งอมราวกิเขปวาทะ ลทัธทิีพ่ดูหลบ
เลีย่งไมแ่น่นอนตายตวั (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๖๑-๖๖/๒๔-๒๘)  



 

๓๘๙๙ 
 

 

มหาโคปาลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคนเลีย้งโค  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบอุปมาอุปไมยและมคีาํถาม-ตอบแก่ภกิษุ
ทัง้หลาย  ณ  วดัพระเชตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เพราะทรงปรารภ
ความเจรญิงอกงามในพระศาสนาของภกิษุทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคไดท้รง
แสดงลกัษณะของคนเลีย้งโคกบัลกัษณะของภกิษุฝ่ายละ  ๑๑  ประการ  
เปรยีบเทยีบกนั  ดงันี้ 

  ๑. คนเลีย้งโครูจ้กัรปูโค  คอืรูว้า่โคของตนมจีาํนวนเทา่ไร  มสีอีะไร  เปรยีบ
เหมอืนภกิษุรูจ้กัมหาภตูรปู  ๔  ประการ  อุปาทายรปู  ๒๔  ประการ 

  ๒.  คนเลีย้งโคฉลาด  รอบรูใ้นลกัษณะดแีละชัว่ของโค  ชนิดหรอืประเภท
ของโค  เปรยีบเหมอืนภกิษุรูจ้กัลกัษณะคนพาลและบณัฑติ 

  ๓.  คนเลีย้งโครูจ้กักาํจดัไขข่าง  คอืรูจ้กัวธิรีกัษาแผลของโคมใิหม้ไีขข่างของ
แมลงวนัอยูใ่นแผล  เปรยีบเหมอืนภกิษุละ  บรรเทา  ทาํใหอ้กศุลวติกสิน้ไป 

  ๔.  คนเลีย้งโครูจ้กัปกปิดแผล  คอืรูจ้กัวธิรีกัษาและป้องกนัแผล  เปรยีบ
เหมอืนภกิษุสาํรวมอนิทรยี ์ ๖  ประการ  มใิหบ้าปอกุศลธรรมเกดิขึน้ 

  ๕. คนเลีย้งโครูจ้กัสมุไฟ  คอืคอยสมุไฟใหม้คีวนัไล่ยงุขณะโคอยูใ่นคอก  
เปรยีบเหมอืนภกิษุแสดงธรรมทีเ่ล่าเรยีนมาดแีลว้ใหผู้อ้ื่นฟังโดยพสิดาร 

  ๖.  คนเลีย้งโครูจ้กัลกัษณะของทา่น้ําทีโ่คจะลงไปดืม่วา่ทา่ไหนเรยีบเสมอหรอื
ขรุขระ  เปรยีบเหมอืนภกิษุรูจ้กัเขา้ไปหาภกิษุผูเ้ชีย่วชาญในธรรมและวนิยั  เพือ่
ศกึษาหาความรูต้่อไป 

  ๗. คนเลีย้งโครูว้า่โคดืม่น้ําแลว้หรอืไม ่  เพือ่กําหนดเวลานําโคไปทา่น้ําไดถู้ก
ทีถู่กเวลา  เปรยีบเหมอืนภกิษุรูอ้รรถรูธ้รรม(รูเ้หตุและผล)  เมื่อฟังธรรมจาก
ผูอ้ื่น 

  ๘. คนเลีย้งโครูจ้กัทาง  วา่ทางไหนเรยีบเสมอหรอืขรุขระ  มอีนัตรายหรอืไม่
มอีนัตราย  เปรยีบเหมอืนภกิษุรูจ้กัอรยิมรรคมอีงค ์ ๘   

  ๙.  คนเลีย้งโคฉลาด  รอบรูใ้นสถานทีเ่ลีย้งโคทีม่หีญา้  โดยกาํหนดไว้
ล่วงหน้าวา่  วนัไหนไปทีไ่หน  โดยมใิหซ้ํ้ากนั  เพือ่เวน้ระยะใหห้ญา้แตกใบ  
เปรยีบเหมอืนภกิษุรูช้ดัสตปัิฏฐาน  ๔  ประการ 

  ๑๐.  คนเลีย้งโครูจ้กัรดีนมใหเ้หลอื  ไมร่ดีจนหมด  ในแต่ละครัง้จะตอ้งเหลอื
ไวใ้หล้กูโคดืม่บา้ง  โดยกาํหนดวา่  โคตวัไหนมลีกูขนาดไหนและกะประมาณให้
ถูกวา่  ลกูโคขนาดนัน้จะดืม่นมวนัละเทา่ไร  เพือ่จะรดีนมใหเ้หลอืไวพ้อด ี 
เปรยีบเหมอืนภกิษุรูจ้กัประมาณในการบรโิภคอาหาร 

  ๑๑.  คนเลีย้งโครูจ้กับชูาโคตวัทีเ่ป็นพอ่โค  เป็นจา่ฝงูดว้ยการบชูาอย่างด ี 
เลีย้งดอูย่างดเีป็นพเิศษเพือ่ใหเ้ป็นผูนํ้าฝงูทีด่ตี่อไป  เปรยีบเหมอืนภกิษุรูจ้กั



 

๓๙๐๐ 
 

 

บชูาภกิษุผูเ้ป็นเถระ  เป็นรตัตญัญ ู บวชมานาน  เป็นสงัฆบดิร  เป็นสงัฆปรณิา
ยก  ดว้ยการบชูา  ตัง้เมตตากายกรรม  เมตตาวจกีรรมและเมตตามโนกรรมทัง้
ต่อหน้าและลบัหลงั 

  แลว้ตรสัสรุปวา่  คนเลีย้งโคผูไ้มฉ่ลาด  ปราศจากลกัษณะ  ๑๑  ประการน้ี  
จะไมส่ามารถเลีย้งโคใหเ้จรญิ  ใหม้จีาํนวนเพิม่ขึน้ไดฉ้นัใด  ภกิษุผูไ้มฉ่ลาด  
ปราศจากลกัษณะ  ๑๑  ประการ  จะไมเ่จรญิงอกงามไพบลูยใ์นพระศาสนานี้ฉนั
นัน้  สว่นคนเลีย้งโคทีฉ่ลาดและภกิษุผูฉ้ลาดมนียัตรงกนัขา้ม เมื่อพระผูม้พีระ
ภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของ
พระองค ์(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๔๖/๓๗๖) 

มหาโควินทจริยา : วา่ดว้ยจรยิาของมหาโควนิทพราหมณ์ พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยั
ทีเ่ป็นมหาโควนิทพราหมณ์เป็นปุโรหติของพระราชาถงึ ๗ พระองค ์ ไดถ้วาย
มหาทานเป็นอนัมาก ไมใ่ช่เกลยีดทรพัย ์ ไมใ่ชส่ะสมทรพัยไ์มเ่ป็น แต่ปรารถนา
พระสพัพญัญตุญาณ (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๓๗/๗๓๒) 

มหาโควินทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมหาโควนิทพราหมณ์ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่ปัญจสขิะ 
คนัธรรพบตุร ขณะประทบัอยู ่ ณ ภเูขาคชิฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห ์ โดยทรง
ปรารภคาํกราบทลูของปัญจสขิะ  เน้ือหาของพระสตูรนี้แบ่งเป็น ๒ ตอน 
ตอนตน้ เป็นคาํกราบทลูของปัญจสขิะ คนัธรรพบุตร เรือ่งมหาโควนิทพราหมณ์
ตามทีไ่ดฟั้งมาจากสนงักุมารพรหม และตอนทา้ยเป็นพระพทุธพจน์ทีต่รสัตอบ
คาํถามของปัญจสขิะ คนัธรรพบุตร มใีจความสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  ตอนตน้ 
  ปัญจสขิะคนัธรรพบุตรซึง่เป็นเทพบตุรองคห์น่ึงในพวกคนธรรพแ์ละเป็น 

เทพบตุร ไดล้งมากราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ เมือ่วนัอุโบสถ ขึน้ ๑ อนัเป็นวนั
ปวารณาไดม้กีารประชุมของพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์ณ เทวสภา ชือ่สธุมัมา มทีา้ว
สกักะจอมเทพเป็นประธาน ทรงอนุโมทนาต่อพวกเทพผูเ้คยประพฤติ
พรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคซึง่เป็นพวกทีเ่จรญิรุง่เรอืงเหนือเทพพวกอื่น 
(ความตรงนี้เหมอืนในชนวสภสตูรทุกประการ) จากนัน้ไดต้รสัสรรเสรญิพระคุณ
ของพระพทุธเจา้ตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ ทาํใหเ้ทพบางองคแ์สดงความ
ปรารถนา วา่ ขอใหม้พีระสมัมาสมัพทุธเจา้คราวเดยีวกนั ๔ พระองคบ์า้ง ๓ 
พระองคบ์า้ง ๒ พระองคบ์า้ง ทา้วสกักะจอมเทพตรสัตอบวา่ เป็นไปไมไ่ดท้ี่
พระพทุธเจา้จะเสดจ็อุบตัขิึน้ในคราวเดยีวกนั ๒ พระองค ์ขอใหพ้ระผูม้พีระภาค
พระองคน์ัน้ มพีระโรคาน้อย มพีระชนมย์นืยาวเถดิ  



 

๓๙๐๑ 
 

 

  ปัญจสขิะ คนัธรรพบตุรกราบทลูต่อไปวา่ ในขณะทีก่ารประชุมของพวกเทพ 
ชัน้ดาวดงึสเ์สรจ็สิน้ลง แต่พวกเทพและทา้วจาตุมหาราชพรอ้มดว้ยบรวิารยงัไม่
ทนั กลบัไป พวกเทพและทา้วจาตุมหาราชพรอ้มดว้ยบรวิารจงึรอคอยเฝ้าทา้ว
มหาพรหมต่อไป (ความตรงนี้เหมอืนในชนวสภสตูรทกุประการ) จากนัน้ไมน่าน 
สนงักุมารพรหมกป็รากฏ องคข์ึน้ ทรงอนุโมทนาต่อพวกเทพผูเ้คยประพฤติ
พรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคทาํใหพ้วกเทพมคีวามเบกิบานใจ กราบทลูวา่ น้ี
เป็นความเบกิบานใจครัง้ที ่๒  

  ครัง้แรกเกดิขึน้เมือ่ไดฟั้งทา้วสกักะจอมเทพ ตรสัสรรเสรญิพระคุณของ
พระพทุธเจา้ตามความเป็นจรงิ ๘ ประการ สนงักุมารพรหมจงึทรงขอใหท้า้ว
สกักะจอมเทพตรสัสรรเสรญิพระคุณนัน้ใหท้่านสดบัดว้ย 

  หลงัจากทา้วสกักะจอมเทพ ตรสัสรรเสรญิพระคุณนัน้จบลง สนงักุมารพรหม
ทรงแสดงความยนิดแีลว้ทรงเล่าเรือ่งมหาโควนิทพราหมณ์ใหพ้วกเทพฟังเพือ่
สนบัสนุน วา่ พระผูม้พีระภาคทรงเป็นผูม้ปัีญญามากมานานแลว้ คอื ไดเ้ป็น
ปุโรหติของ กษตัรยิ ์  ๗ พระองค ์ เป็นอาจารยข์องพราหมณ- มหาศาล ๗ คน 
และพราหมณ์นหาดก ๗๐๐ คนในคราวเดยีวกนั เป็นผูแ้บ่ง ชมพทูวปี ตอน
เหนือผายออก เหมอืนสว่นหน้าของเกวยีน ใหเ้ป็นอาณาจกัรทีม่เีน้ือทีเ่ทา่ ๆ กนั 
๗ อาณาจกัร พรอ้มกบัสรา้งเมอืงและสิง่สาํคญั ๆ  ของอาณาจกัรเหล่านัน้ ต่อมา
ไดล้าพกัราชการเป็นเวลา ๔ เดอืนหลกีออกไปเจรญิกรุณาฌานเพือ่ใหพ้บพระ
พรหม ในทีส่ดุ สนงักุมารพรหมมาปรากฏ ไดส้นทนากนัและไดอ้อกบวช
ประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ไปเกดิในพรหมโลกตามคาํแนะนํา ของสนงักุมารพรหม 
ไดส้ัง่สอนธรรมแก่คนทัง้หลาย หลงัจากถงึแก่มรณภาพแลว้ไดไ้ปเกดิเป็นพรหม
ในพรหมโลก สาวกผูรู้ท้ ัว่ถงึธรรมทัง้หมดกไ็ดไ้ปเกดิในพรหมโลก สว่นผูไ้มรู่้
ทัว่ถงึ แต่มคีวามเลื่อมใสไดไ้ปเกดิในภพภมูติ่าง ๆ ของสวรรค ์ ๖ ชัน้ ลดหลัน่
กนัลงมา อยา่งตํ่าทีส่ดุไดไ้ปเกดิในพวกคนธรรพ ์ นบัวา่การบวชประพฤติ
พรหมจรรยข์องคนเหล่านัน้ไมส่ญูเปล่า 

  ตอนทา้ย 
  ปัญจสขิะ คนัธรรพบตุรจบคาํกราบทลูลงดว้ยคาํถามวา่ พระผูม้พีระภาคทรง

ระลกึถงึเรือ่งนัน้ไดห้รอืไม่ ตรสัตอบวา่ ทรงระลกึได ้ มหาโควนิทพราหมณ์ใน
สมยันัน้ พระองคเ์อง แต่พรหมจรรยน์ัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่าย เพือ่คลาย
กาํหนดั เพือ่ดบั เพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้เพือ่นิพพาน เป็นไปเพยีงเพือ่
ไปเกดิในพรหมโลกเทา่นัน้ สว่นพรหมจรรยข์องพระองคใ์นชาตน้ีิเป็นไปเพือ่
ความเบื่อหน่ายโดยสว่นเดยีว เพือ่คลายกาํหนดั เพือ่ดบั เพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ 
เพือ่ตรสัรู ้ เพือ่ นิพพาน คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ ทรงแสดงผลแหง่พรหมจรรยน้ี์
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ต่อไปวา่ สาวกของพระองคผ์ูรู้ท้ ัว่ถงึธรรมทัง้หมดเป็นผูท้าํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ
ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง เหล่าสาวก
ผูไ้มรู่ท้ ัว่ถงึธรรมทัง้หมดบางพวกเป็นพระอนาคาม ี บางพวกเป็นพระสกทาคาม ี
บางพวกเป็นพระโสดาบนั การบวชประพฤตพิรหมจรรย ์ ของสาวกเหล่านัน้จงึ
ไมส่ญูเปล่า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๙๓/๒๒๗) 

มหาโควินทะ, พราหมณ์: มหาโควนิทะมคุีณสมบตัคิอืเป็นผูม้อีานุภาพมาก ไดร้บัแต่งตัง้โดย
อภเิษกใหเ้ป็นโควนิทะ ทา่นไดช้ือ่น้ีตัง้แต่วนัอภเิษก นามเดมิวา่ โชตปิาละ ได้
ยนิวา่ในวนัทีโ่ชตปิาละเกดิ สรรพาวุธทัง้หลายสวา่งไสว, ผูส้รา้งพาราณสนีคร 
เป็นมหานครแหง่แควน้กาส,ี ทา่นเป็นปุโรหติทีป่รกึษาของพระราชา ๗ 
พระองค,์ เป็นผูม้นุษยแ์ละเทวดาบชูายิง่ มาในมหาโควนิทจรยิา วา่ดว้ยจรยิา
ของมหาโควนิทพราหมณ์ คอืพราหมณ์ผูส้ละทรพัยส์นิสมบตัสิว่นตวัหมด เพือ่
มุง่หาสพัพญัญุตญาณอนัเป็นทีร่กัของตน ตามประวตักิล่าววา่ ในกาลทีท่่านเป็น
พราหมณ์มนีามวา่มหาโควนิทะ เป็นปุโรหติของพระราชา ๗ พระองค ์อนัมนุษย์
และเทวดาบชูาแลว้ ครัง้นัน้ เครือ่งบรรณาการอนัใด ในราชอาณาจกัรทัง้ ๗ ไดม้ี
แลว้แก่เรา เราไดใ้หม้หาทานดว้ยเครือ่งบรรณาการนัน้ ซึง่เหมอืนทะเลทีไ่ม่
กระเพือ่ม ทรพัยแ์ละขา้วเปลอืกจะเป็นทีน่่ารงัเกยีจสาํหรบัเรากห็าไม่ แมต้วัเรา
เองจะไม่มกีารสัง่สมกห็าไม ่ แต่พระสพัพญัญุตญาณเป็นทีร่กัของเรา 
เพราะฉะนัน้ เราจงึใหท้รพัยอ์ย่างประเสรฐิ    อน่ึง ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์รบั
สนองพระราชดาํรสัของพระเจา้เรณูแลว้แบ่งมหาปฐพน้ีีทีย่าวไปทางทศิอุดรและ
ทศิทกัษณิออกเป็น ๗ สว่นเทา่ ๆ กนั ใหเ้ป็นดุจทางเกวยีน ตัง้เนื้อทีท่ ัง้หมดให้
เป็นดุจทางเกวยีน ในเน้ือทีเ่หล่านัน้ ชนบทของพระเจา้เรณูอยูท่า่มกลาง คอื(๑). 
ทนัตปุรนคร เป็นมหานครของแควน้กาลงิคะ(๒) โปตนนครเป็นมหานครของ
แควน้อสัสกะ(๓) มาหสิสตนิคร เป็นมหานครของแควน้อวนัต ี (๔) โรรุกนคร 
เป็นมหานครของแควน้โสจริะ(๕) มถิลิานคร เป็นมหานครแหง่แควน้วเิทหะ (๖) 
จมัปานครสรา้งในแควน้องัคะ (๗) พาราณสนีคร เป็นมหานครแหง่แควน้กาส ี
(พระนครเหลา่น้ี โควนิทพราหมณ์เป็นผูส้รา้ง) (ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๓๗/๗๓๒) 

มหาโคสิงคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุการณ์ในโคสงิคสาลวนั  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบและมอุีปมาอุปไมย
แก่ทา่นพระสารบีุตร  ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ  ทา่นพระมหากสัสปะ  ทา่น
พระอนุรุทธะ  ทา่นพระเรวตะ  ทา่นพระอานนทแ์ละพระเถระผูม้ชีือ่เสยีงอกี
หลายรปู  ณ  ป่าโคสงิคสาลวนั  แควน้วชัช ี เพราะทรงปรารภคาํพรรณนาความ
งามของป่าโคสงิคสาลวนัของพระเถระเหล่านัน้ ทา่นพระสารบีุตรกล่าวทกัทาย
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ดว้ยอธัยาศยัไมตรกีบัทา่นพระมหาโมคคลัลานะเป็นตน้ทีช่กัชวนกนัมาฟังธรรม
พรอ้มกบัตัง้ปัญหาขึน้ถามวา่  ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่ไร  ทา่น
เหล่านัน้ต่างแสดงทศันะของตน ๆ ตามลาํดบัดงันี้   

  ท่านพระอานนทไ์ดแ้สดงทศันะวา่ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงาม  เพราะมี
ภกิษุผูเ้ป็นพหสูตู  ทรงสตุะ  สัง่สมสตุะ  ไดฟั้งธรรมทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้  มี
ความงามในทา่มกลางและมคีวามงามในทีส่ดุ  พรอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะแลว้
แสดงธรรมแก่บรษิทั  ๔  เพือ่ถอนอนุสยั 

  ท่านพระเรวตะไดแ้สดงทศันะวา่ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงาม  เพราะมภีกิษุผู้
ชอบการหลกีเรน้ ผูย้นิดแีลว้ในความหลกีเรน้ หมัน่ประกอบธรรมเครือ่งระงบัใจ
ภายในตน  ไมเ่หนิหา่งจากธรรมมวีปัิสสนาญาณเป็นตน้ 

  ท่านพระอนุรทุธะไดแ้สดงทศันะวา่ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงาม  เพราะมี
ภกิษุผูต้รวจด๑ู,๐๐๐โลกธาตุดว้ยตาทพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนือมนุษย ์

  ท่านพระมหากสัสปะไดแ้สดงทศันะวา่  ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงาม  เพราะ
มภีกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร  เทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร  ถอืผา้บงัสกุุลเป็นวตัร  ถอืไตร
จวีรเป็นวตัร  มกัน้อย  สนัโดษ  สงดั  ไมค่ลุกคล ี  ปรารภความเพยีรเป็นวตัร  
สมบรูณ์ดว้ยศลี  สมาธ ิ  ปัญญา  วมิตุตแิละวมิตุตญิาณทสัสนะและกล่าว
สรรเสรญิคุณเหล่านัน้ 

  ท่านพระมหาโมคคลัลานะไดแ้สดงทศันะวา่  ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงาม  
เพราะมภีกิษุ  ๒  รปู  คอืผูก้ล่าวอภธิรรมกถา  ถามปัญหากนัและกนัแลว้กล่าว
แกก้นัเองไมห่ยดุพกั 

  ท่านพระสารีบตุรไดแ้สดงทศันะวา่ ป่าโคสงิคสาลวนัจะพงึงาม  เพราะมี
ภกิษุผูท้าํจติใหอ้ยู่ในอาํนาจของตน และสามารถจะอยูด่ว้ยวหิารธรรมสมาบตั ิ 
ตามเวลาทีป่รารถนา 

  หลงัจากนัน้  ไดพ้ากนัเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคทลูเรือ่งทศันะต่าง ๆ 
พระองคไ์ดต้รสัสรรเสรญิทศันะของพระเถระทุกรปูและไดท้รงแสดงทศันะวา่  ป่า
โคสงิคสาลวนัจะพงึงาม  เพราะมภีกิษุผูก้ลบัจากบณิฑบาตหลงัฉนัภตัตาหาร
เสรจ็แลว้  นัง่คูบ้ลัลงัก ์ ตัง้กายตรง  ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะหน้าดว้ยหวงัวา่  ตราบใด
ทีจ่ติของเรายงัไมห่มดความถอืมัน่  ไม่หลุดพน้จากอาสวะ  ตราบนัน้  เราจกัไม่
เลกิการนัง่คูบ้ลัลงัก ์ ตัง้กายตรง  ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะหน้า 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ ทา่นเหล่านัน้ต่างมใีจยนิดชีืน่ชม
พระภาษติของพระองค ์ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓๒/๓๖๖) 
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มหาจตัตารีสกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมบรรยายชือ่มหาจตัตารสีกะ พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ภกิษุทัง้หลาย  
ณ  วดัพระเชตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี  เขตกรุงสาวตัถ ี โดยมพีระ
ประสงคจ์ะใหภ้กิษุศกึษาธรรมหมวดใหญ่น้ีใหรู้ช้ดัไว ้  เพราะสมณพราหมณ์อื่น 
ๆ ยงัไมรู่จ้กัธรรมหมวดน้ี   พระผูม้พีระภาคทรงแสดงสมัมาสมาธทิีเ่ป็นอรยิะ  มี
เหตุปัจจยั  และมอีงคป์ระกอบแก่ภกิษุทัง้หลายวา่  สมัมาสมาธชิื่อว่าเป็นอรยิะ  
เพราะมอีงคป์ระกอบ  ๗  ประการคอืสมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา  
สมัมากมัมนัตะ  สมัมาอาชวีะ  สมัมาวายามะและสมัมาสต ิบรรดาองคธ์รรม  ๗  
ประการน้ี  สมัมาทฏิฐเิป็นประธานแหง่ธรรมเหล่าน้ีกลา่วคอืสมัมาทฏิฐ ิ  มสีมัมา
สงักปัปะ  และสมัมาสตเิป็นบรวิารหรอืเป็นองคป์ระกอบ  สมัมาทฏิฐทิีช่ ือ่ว่าเป็น
ประธานแหง่ธรรมเหล่าน้ี  เพราะรูช้ดัธรรม  ๒  อยา่ง  คอื   

  ๑. รูม้จิฉาทฏิฐวิา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ รูม้จิฉาสงักปัปะ  มจิฉาวาจา  มจิฉากมัมนั
ตะ  และมจิฉาอาชวีะวา่เป็นสิง่ผดิ   

  ๒. รูส้มัมาทฏิฐวิา่เป็นสมัมาทฏิฐ ิ และสมัมาทฏิฐน้ีิม ี ๒  ระดบั  คอื 
     ๒.๑  สมัมาทิฏฐิระดบัโลกิยะ  คอืสมัมาทฏิฐทิีย่งัเป็นอารมณ์ของอาสวะ

และใหผ้ลคอือุปธ ิ  ยงัมคีวามเชือ่เรือ่งกรรมและการเวยีนวา่ยตายเกดิ  เชน่เชือ่
วา่  ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล  ยญัทีบ่ชูาแลว้มผีล  การเซ่นสรวงทีเ่ซ่นสรวงแลว้มผีล  
ผลแหง่วบิากกรรมทีท่าํดทีาํชัว่ม ี  โลกนี้ม ี  โลกหน้าม ี  มารดามคุีณ  บดิามคุีณ  
สตัวท์ีเ่ป็นโอปปาตกิะม ี  สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิตัชิอบทาํใหแ้จง้โลกนี้
และโลกหน้า  ดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง  แลว้สอนผูอ้ื่นใหรู้แ้จง้  มอียูใ่นโลก   

  ๒.๒  สมัมาทิฏฐิระดบัโลกตุตระ  คอืสมัมาทฏิฐทิีไ่มม่อีาสวะ  และเป็นองค์
แหง่มรรค  สมัมาทฏิฐริะดบัน้ีเป็นองคธ์รรมของภกิษุผูม้จีติไกลจากกเิลส  จติ
ปราศจากอาสวะ  เพยีบพรอ้มดว้ยอรยิมรรค  เจรญิอรยิมรรคอยูแ่ละมี
สมัมาวายามะ  คอืความเพยีรเพือ่ละมจิฉาทฏิฐ ิ  มสีมัมาสต ิ  เพือ่ละมจิฉาทฏิฐ ิ 
เป็นองคธ์รรมชว่ยสนบัสนุน 

  แมส้มัมาสงักปัปะ  สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัตะ  และสมัมาอาชวีะ  กม็ธีรรม  
๓  ประการ  คอื  สมัมาทฏิฐ ิ  สมัมาวายามะและสมัมาสตเิป็นองคธ์รรมชว่ย
สนบัสนุนในองคธ์รรมแต่ละองค ์

  เมือ่มสีมัมาทฏิฐ ิ  กจ็ะมสีมัมาสงักปัปะพอเหมาะ  ผูม้สีมัมาสงักปัปะ  กจ็ะมี
สมัมาวาจาพอเหมาะ ผูม้สีมัมาวาจา กจ็ะมสีมัมากมัมนัตะพอเหมาะ ผูม้ี
สมัมากมัมนัตะ  กจ็ะมสีมัมาอาชวีะพอเหมาะ  ผูม้สีมัมาอาชวีะ  กจ็ะมี
สมัมาวายามะพอเหมาะ ผูม้สีมัมาวายามะ กจ็ะมสีมัมาสตพิอเหมาะ ผูม้สีมัมาสต ิ



 

๓๙๐๕ 
 

 

กจ็ะมสีมัมาสมาธพิอเหมาะ  ผูม้สีมัมาสมาธ ิ  กจ็ะมสีมัมาญาณพอเหมาะ  ผูม้ี
สมัมาญาณะ  กจ็ะมสีมัมาวมิตุตพิอเหมาะ 

  พระเสขะผูป้ระกอบดว้ยองคธ์รรม ๘ ประการนี้จงึเป็นพระอรหนัตผ์ู้
ประกอบดว้ยองค ์ ๑๐  กล่าวคอื  อรยิมรรคม์อีงค ์ ๘  รวมกบัสมัมาญาณะและ
สมัมาวมิตุต ิ  

  จากนัน้พระองคท์รงแสดงกุศลธรรม(สมัมตัตธรรม)  ๑๐  ประการนี้ทาํหน้าที ่ 
๒  อยา่ง  คอื   

  ๑. ทาํลายอกุศลธรรม(มจิฉตัตธรรม)  ๑๐  ประการทีต่รงกนัขา้ม  และทาํลาย
อกุศลธรรมทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัอกุศลธรรมนัน้ ๆ เป็นปัจจยัอกี  ๑๐  ประการ  
เชน่  สมัมาทฏิฐทิาํลายมจิฉาทฏิฐแิละอกุศลธรรมทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยั
มจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจยั  รวมความวา่  กุศลธรรม  ๑๐  ประการทาํลายอกุศลธรรม  
๒๐  ประการ   

  ๒. ทาํใหกุ้ศลธรรมทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยักุศลธรรม  ๑๐  ประการนี้เป็นปัจจยั  
ซึง่นบัเป็น๑๐ ประการเกดิมขีึน้บรบิรูณ์ดว้ย จงึรวมกุศลธรรมทัง้หมดเป็น ๒๐  
ประการ  

  พระผูม้พีระภาคตรสัสรุปว่า  ธรรมบรรยายชือ่มหาจตัตารีสกะนี้  ยงัไมเ่คย
มสีมณพราหมณ์  เทวดา  มาร  พรหม  หรอืใคร ๆ ประกาศไวเ้ลย  เพราะถา้
สมณพราหมณ์คนใดกต็ามเขา้ใจวา่ธรรม  ๑๐  ประการนี้เป็นสิง่ทีค่วรตเิตยีน  
ควรคดัคา้น  เขากจ็ะไดร้บัการตาํหนิในปัจจุบนั  แน่แท ้  แมพ้วกอเหตุกวาท  
อกริยิวาท  และนตัถกิวาท  กย็งัเขา้ใจว่า  ธรรมนี้ไม่ควรตาํหนิ  ไมค่วรคดัคา้น
เลย  เพราะพวกเขากลวัถกูนินทาวา่รา้ย  และแขง่ดหีรอืทดลองภมู ิ เมือ่พระผูม้ี
พระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติ
ของพระองค ์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ธรรมฝ่ายกศุล  ๒๐  ประการ  และฝ่ายอกศุล  
๒๐  ประการ  ที่เป็นฝ่ายกศุลธรรม  ๒๐  ประการ  ไดแ้ก่อรยิมรรค  ๘  
ประการ  มสีมัมาทฏิฐเิป็นตน้  กบักุศลธรรมอกี  ๒  ประการ  คอื (๑)  
สมัมาญาณะ (๒)  สมัมาวมิตุต ิ  รวมเป็น  ๑๐  ประการเรยีกวา่สมัมตัตธรรม  
และกุศลธรรมอเนกประการทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัสมัมตัตธรรมนัน้เป็นปัจจยัอกี  
๑๐  ประการ  จงึรวมเป็นกุศลธรรม  ๒๐  ประการ  ฝ่ายอกุศลธรรม  ๒๐  
ประการ  ไดแ้ก่มจิฉามรรค  ๘  ประการ มมีจิฉาทฏิฐเิป็นตน้  กบัอกุศลธรรมอกี  
๒  ประการ  คอื (๑)  มจิฉาญาณะ (๒)  มจิฉาวมิตุต ิ  รวมเป็น  ๑๐  ประการ  
เรยีกวา่มจิฉตัตธรรม  และอกุศลธรรมอเนกประการทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัมจิฉตัต



 

๓๙๐๖ 
 

 

ธรรมนัน้เป็นปัจจยัอกี  ๑๐  ประการ  จงึรวมเป็นอกุศลธรรม  ๒๐ ประการ และ
ทรงอธบิายตอ่ไปวา่ กุศลธรรม  ๒๐  ประการนี้  ทาํหน้าที ่  ๒ อยา่ง  คอื (๑)  
ทาํลายอกุศลธรรม  ๒๐  ประการ  เชน่  สมัมาทฏิฐทิาํลายมจิฉาทฏิฐแิละอกุศล
ธรรมทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัมจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจยัเป็นตน้ (๒)  ทาํใหกุ้ศลธรรมที่
เกดิขึน้เพราะอาศยักุศลธรรม  ๑๐  ประการเป็นปัจจยั  เกดิมขีึน้บรบิรูณ์ (ม.อุ.อ. 
๓/๑๔๒/๙๖)  

มหาจตัตารีสกะ,ธรรมบรรยาย:  เทศนาชือ่ มหาจตัตารสีกะ, เรื่องธรรมบรรยาย ๔๐ ประการ 
ทีเ่ป็นฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล, สตูรนี้แสดงพระเชตวนั อารามของอนาถปิณฑกิ
เศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ,ี เป็นเทศนาทีม่ผีลมากทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงประกาศไว้
แลว้  

 มาในมหาจตัตารสีกสตูร วา่ดว้ยธรรมบรรยายชือ่มหาจตัตารสีกะ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัเรือ่งนี้ ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี
ภกิษุทัง้หลาย บรรดาองค ์๗ นัน้ สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหน้า สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหน้า 
คอื สมัมาทฏิฐ ิ ยอ่มทาํลายมจิฉาทฏิฐไิด ้ และบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกอนัมี
มจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจยั กเ็ป็นอนัถูกสมัมาทฏิฐนิัน้ทาํลายแลว้ กุศลธรรมเป็นอเนก
อนัมสีมัมาทฏิฐเิป็นปัจจยั ยอ่มถงึความเจรญิเตม็ที ่ สมัมาสงักปัปะ ยอ่มทาํลาย
มจิฉาสงักปัปะได ้ ... สมัมาวาจา ยอ่มทาํลายมจิฉาวาจาได ้ ... สมัมากมัมนัตะ 
ยอ่มทาํลายมจิฉากมัมนัตะได ้ ... สมัมาอาชวีะ ยอ่มทาํลายมจิฉาอาชวีะได ้ ... 
สมัมาวายามะ ยอ่มทาํลายมจิฉาวายามะได ้... สมัมาสต ิยอ่มทาํลายมจิฉาสตไิด ้
... สมัมาสมาธ ิ ยอ่มทาํลายมจิฉาสมาธไิด ้ ... สมัมาญาณะ ยอ่มทาํลาย
มจิฉาญาณะได ้ ... สมัมาวมิตุต ิยอ่มทาํลายมจิฉาวมิตุตไิด ้และบาปอกุศลธรรม
เป็นอเนก อนัมมีจิฉาวมิตุตเิป็นปัจจยั กเ็ป็นอนัถูกสมัมาวมิตุตนิัน้ทาํลายแลว้ 
กุศลธรรมเป็นเป็นอเนก ยอ่มถงึความเจรญิบรบิรูณ์ เพราะสมัมาทฏิฐเิป็นปัจจยั 
ภกิษุทัง้หลาย เราจงึประกาศธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจตัตารสีกะฝ่ายกุศล ๒๐ 
ประการ ฝ่ายอกุศล ๒๐ ประการ ทีส่มณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหมหรอืใคร ๆ 
ในโลกยงัประกาศไมไ่ดไ้ว ้ดว้ยประการฉะนี้ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๔๒/๑๘๒,ม.อุ.อ.
(บาล)ี ๓/๑๔๒/๙๖) 

มหาจนุทเถรคาถา : ภาษติของพระมหาจุนทเถระ,คาถาของพระมหาจุนทเถระ ทา่นพระมหาจุ
นทเถระเมือ่จะสรรเสรญิอุปนิสยัทีห่นกัแน่นและการอยูอ่ยา่งสงดัจงึไดก้ล่าวว่า 
การฟังดว้ยดเีป็นเหตุใหก้ารศกึษาเจรญิ การศกึษาเป็นเหตุใหปั้ญญาเจรญิ 
บุคคลรูป้ระโยชน์ไดก้เ็พราะปัญญาประโยชน์ทีบุ่คคลรูแ้ลว้นําความสขุมาให ้
ภกิษุพงึใชเ้สนาสนะทีส่งดั  พงึประพฤตธิรรมทีเ่ป็นเหตุใหห้ลุดพน้จากสงัโยชน์ 



 

๓๙๐๗ 
 

 

ถา้ยงัไมป่ระสบความยนิดใีนเสนาสนะทีส่งดัและโมกขธรรมนัน้ กค็วรเป็นผูม้สีติ
รกัษาตนอยูใ่นหมู ่ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๔๑/๓๕๒) 

มหาจนุทสตูร : มชีือ่เหมอืนกนั ๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนัคอื 
 1.มหาจนุทสูตร :พระสตูรวา่ดว้ยพระมหาจุนทะพระมหาจุนทะอยู ่ ณ นิคมชือ่

วา่สญัชาต ิ ในแควน้เจต ี ไดเ้ล่าวา่ เหตทุีท่าํใหภ้กิษุมคีวามคดิเหน็ไมล่งรอยกนั 
๖ คอื (๑) ภกิษุผูป้ระกอบธรรม(หมายถงึพระธรรมกถกึ) รุกรานภกิษุผูบ้าํเพญ็
ฌาน (๒) ภกิษุผูป้ระกอบธรรมไมเ่ลื่อมใสภกิษุผูบ้าํเพญ็ฌานและพวกภกิษุผู้
บาํเพญ็ฌานกไ็มเ่ลื่อมใสภกิษุผูป้ระกอบธรรม (๓) ภกิษุผูบ้าํเพญ็ฌานรุกราน
ภกิษุผูป้ระกอบธรรม (๔) ภกิษุผูบ้าํเพญ็ฌานไม่เลื่อมใสภกิษุผูป้ระกอบธรรม 
และภกิษุผูป้ระกอบธรรมไมเ่ลื่อมใสภกิษุผูบ้าํเพญ็ฌาน (๕) ภกิษุผูป้ระกอบ
ธรรมสรรเสรญิเลื่อมใสพวกเดยีวกนั ไมส่รรเสรญิไม่เลื่อมใสภกิษุผูบ้าํเพญ็ฌาน 
และภกิษุผูบ้าํเพญ็ฌานกไ็มเ่ลื่อมใสภกิษุผูป้ระกอบธรรม ทัง้ไมป่ฏบิตัเิพือ่
ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย (๖) ภกิษุผูบ้าํเพญ็
ฌานสรรเสรญิเลื่อมใสพวกเดยีวกนัไมส่รรเสรญิไมเ่ลื่อมใสภกิษุผูป้ระกอบธรรม 
และภกิษุผูป้ระกอบธรรมกไ็มเ่ลื่อมใสภกิษุผูบ้าํเพญ็ฌาน ทัง้ไมป่ฏบิตัเิพือ่
ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย แลว้กล่าวอกีวา่ 
พวกเรา เมื่อเป็นผูป้ระกอบธรรมจกัสรรเสรญิพวกภกิษุผูเ้พง่ฌาน เพราะบุคคลผู้
ถูกตอ้งอมตธาตุ(คอืนิพพานธาตุ) ดว้ยกาย เป็นอรยิบุคคลหาไดย้ากในโลก อกี
ทัง้ผูเ้พง่ฌานจกัสรรเสรญิพวกภกิษุผูป้ระกอบธรรม เพราะบุคคลผูรู้แ้จง้ เหน็อตั
ถบทอนัลกึซึง้ (คอืขอ้ความทีม่ขีนัธ ์ธาตุ และอายตนะ เป็นตน้) ดว้ยปัญญานัน้ 
เป็นอรยิบุคคลหาไดย้ากในโลก  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๖/๕๑๒) 

 2.มหาจนุทสูตร : พระสตูรว่าดว้ยพระมหาจุนทะ สมยัหนึ่ง พระมหาจุนทะอยูท่ี่
สหชาตวินั แควน้เจต ีกล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุเมือ่กล่าวอวดความรู ้ยอ่ม
กล่าววา่ เรารูธ้รรมนี้ เหน็ธรรมนี้ หากโลภะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มกัขะ 
ปฬาสะ มจัฉรยิะ ความรษิยาอนัชัว่ ความปรารถนาอนัชัว่เขา้ครอบงาํภกิษุนัน้
ได ้ คนกจ็ะพงึรูภ้กิษุนัน้อย่างนี้วา่ ทา่นผูน้ี้ยอ่มไมรู่ช้ดัอยา่งทีโ่ลภะเป็นตน้จะไม่
เกดิแก่ผูรู้ช้ดั เพราะฉะนัน้ โลภะเป็นตน้จงึเขา้ครอบงาํทา่นผูน้ี้ได ้

  ภกิษุเมือ่กล่าวอวดการเจรญิ ยอ่มกล่าววา่ เราเป็นผูม้กีาย มศีลี มจีติ และมี
ปัญญาอนัเจรญิแลว้ หากโลภะเป็นตน้เขา้ครอบงาํภกิษุนัน้ได ้ คนกจ็ะพงึรูภ้กิษุ
นัน้วา่ ทา่นผูน้ี้ยอ่มไม่รูช้ดัอยา่งทีโ่ลภะเป็นตน้จะไมเ่กดิแก่ผูรู้ช้ดั เพราะฉะนัน้ 
โลภะเป็นตน้จงึเขา้ครอบงาํท่านผูน้ี้ได ้ ภกิษุเมือ่กล่าวอวดความรูแ้ละการเจรญิ 
ยอ่มกล่าววา่ เรารูธ้รรมนี้ เหน็ธรรมนี้ เราเป็นผูม้กีาย มศีลี มจีติ และมปัีญญา



 

๓๙๐๘ 
 

 

อนัเจรญิแลว้ หากโลภะเป็นตน้เขา้ครอบงาํภกิษุนัน้ได ้ คนกจ็ะพงึรูภ้กิษุนัน้วา่ 
ทา่นผูน้ี้ยอ่มไม่รูช้ดัอย่างทีโ่ลภะเป็นตน้จะไมเ่กดิแก่ผูรู้ช้ดั เพราะฉะนัน้ โลภะ
เป็นตน้จงึเขา้ครอบงาํทา่นผูน้ี้ได ้ เปรยีบเหมอืนบุรุษเป็นคนยากจนแต่กล่าวอวด
วา่มัง่ม ีเป็นคนไมม่ทีรพัยแ์ต่กล่าวอวดวา่มทีรพัย ์เป็นคนไมม่โีภคะแต่กล่าวอวด
วา่มโีภคะ เขาเมือ่มกีจิจาํเป็นตอ้งใชท้รพัยส์กัอยา่งเกดิขึน้กไ็มอ่าจนําทรพัย ์
ขา้วเปลอืก เงนิ หรอืทองออกใชจ้า่ยได ้ คนทัง้หลายกจ็ะพงึรูจ้กัเขาอยา่งนี้วา่
ทา่นผูน้ี้เป็นคนยากจนแต่กล่าวอวดวา่มัง่ม ี เป็นคนไมม่ทีรพัยแ์ต่กล่าวอวดวา่มี
ทรพัย ์ เป็นคนไม่มโีภคะแต่กล่าวอวดวา่มโีภคะ เพราะทา่นผูน้ี้เมือ่มกีจิ
จาํเป็นตอ้งใชท้รพัยส์กัอยา่งเกดิขึน้กไ็มอ่าจนําทรพัย ์ ขา้วเปลอืก เงนิ หรอืทอง
ออกใชจ้า่ยได ้

  ภกิษุเมือ่กล่าวอวดความรู ้ ยอ่มกล่าววา่ เรารูธ้รรมนี้ เหน็ธรรมนี้ หากโลภะ
เป็นตน้เขา้ครอบงาํภกิษุนัน้ไมไ่ด ้คนกจ็ะพงึรูภ้กิษุนัน้วา่ ทา่นผูน้ี้ยอ่มรูช้ดัอยา่ง
ทีโ่ลภะเป็นตน้จะไมเ่กดิแก่ผูรู้ช้ดั เพราะฉะนัน้ โลภะเป็นตน้จงึเขา้ครอบงาํทา่นผู้
น้ีไมไ่ด ้ ภกิษุเมือ่กล่าวอวดการเจรญิ ย่อมกล่าววา่ เราเป็นผูม้กีาย มศีลี มจีติ 
และมปัีญญาอนัเจรญิแลว้ หากโลภะเป็นตน้เขา้ครอบงาํภกิษุนัน้ไมไ่ด ้ คนกจ็ะ
พงึรูภ้กิษุนัน้วา่ ทา่นผูน้ี้ยอ่มรูช้ดัอยา่งทีโ่ลภะเป็นตน้จะไมเ่กดิแก่ผูรู้ช้ดั 
เพราะฉะนัน้ โลภะเป็นตน้จงึเขา้ครอบงาํทา่นผูน้ี้ไมไ่ด ้ 

  ภกิษุเมือ่กล่าวอวดความรูแ้ละการเจรญิ ยอ่มกล่าววา่ เรารูธ้รรมนี้ เหน็ธรรม
น้ี เราเป็นผูม้กีาย มศีลี มจีติ และมปัีญญาอนัเจรญิแลว้ หากโลภะเป็นตน้เขา้
ครอบงาํภกิษุนัน้ไมไ่ด ้คนกจ็ะพงึรูภ้กิษุนัน้วา่ ท่านผูน้ี้ยอ่มรูช้ดัอยา่งทีโ่ลภะเป็น
ตน้จะไมเ่กดิแก่ผูรู้ช้ดั เพราะฉะนัน้ โลภะเป็นตน้จงึเขา้ครอบงาํทา่นผูน้ี้ไมไ่ด ้
เปรยีบเหมอืนบุรุษเป็นคนมัง่มจีรงิ กล่าวอวดวา่มัง่ม ี เป็นคนมทีรพัยจ์รงิ กล่าว
อวดวา่มทีรพัย ์ เป็นคนมโีภคะจรงิ กล่าวอวดวา่มโีภคะ เขาเมือ่มกีจิจาํเป็นตอ้ง
ใชท้รพัยส์กัอยา่งเกดิขึน้กอ็าจนําทรพัย ์ ขา้วเปลอืก เงนิ หรอืทองออกใชจ้า่ยได ้
คนทัง้หลายพงึรูจ้กัเขาอยา่งนี้วา่ทา่นผูน้ี้เป็นคนมัง่มจีรงิ จงึกล่าวอวดว่ามัง่ม ี
เป็นคนมทีรพัยจ์รงิ จงึกล่าวอวดวา่มทีรพัย ์ เป็นคนมโีภคะจรงิ จงึกล่าวอวดวา่มี
โภคะ เพราะทา่นผูน้ี้เมือ่มกีจิจาํเป็นตอ้งใชท้รพัยส์กัอยา่งเกดิขึน้กส็ามารถนํา
ทรพัย ์ขา้วเปลอืก เงนิ หรอืทองออกใชจ้า่ยได ้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๔/๕๒) 

มหาจนุทะ, ภิกษุ: ภกิษุชื่อมหาจุนทะ, ท่านเป็นบุตรของวงัคนัตพราหมณ์ มารดาชื่อว่านางสารี
พราหมณี ในตําบลบา้นชื่อว่านาลนัทา แควน้มคธ เดมิชื่อวา่ จุนทะ เมื่อบวชเขา้
มาในพระพุทธศาสนาแลว้ ภกิษุทัง้หลายมกัเรยีกท่านว่า “มหาจุนทะ” ท่านเป็น
น้องชายของท่านพระสารบีุตร และไดเ้ป็นพุทธอุปัฏฐากองคห์น่ึง มหาจุนทะได้
ถวายสกูรมทัวะอาหารเมือ้สุดทา้ยแด่พระพุทธเจา้ เมื่อท่านดํารงชนมายุอยู่โดย



 

๓๙๐๙ 
 

 

กาลสมควรแล้ว ก็ดบัขนัธปรนิิพพาน ท่านเป็นพระผูรู้ปหนึ่งร่วมกบัพระผูใ้หญ่ 
เช่น พระสารบีุตร พระมหาโมคคลัลานะ พระอนุรุทธะ พระมหากจัจายนะ ทีร่บั
นิมนต์ฉันภตัตาหารบ้านคฤบด ีแต่ถูกนางภกิษุณีชื่อถุลลนันทากล่าวตู่ว่าเป็น
พะรผูน้้อยทําไมจงึนิมนต์ พอพบพระเหล่าน้ีกําลงัเขา้มากก็ลบัคําว่าเป็นผูใ้หญ่ 
จงึขบันางออกจากเรอืนและงดภัตตาหารที่ถวายประจํา ท่านเป็นหนึ่งในพระ
สาวกทีม่ชีื่อเสยีง เมื่อพระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ ปราสาทของมคิารมาตา ใน
บุพพาราม เขตกรุงสาวตัถ ีพรอ้มด้วยพระสาวกผูเ้ป็นเถระ มชีื่อเสยีงหลายรูป 
กล่าวในมหาจุนทสูตร ว่าด้วยพระมหาจุนทะ ครัง้นัน้ ท่านพระมหาจุนทะอยู่ที่
สหชาติวนั แคว้นเจตี ณ ที่นัน้แลท่านพระมหาจุนทะได้เรยีกภิกษุทัง้หลายมา
กล่าวว่า ผูม้อีายุทัง้หลาย ภกิษุเมื่อกล่าวอวดความรู ้ย่อมกล่าวว่า “เรารูธ้รรมนี้ 
เราเห็นธรรมนี้” หากโลภะ โทส ะโมหะ เข้าครอบงําภิกษุนัน้ได้ ความชัว่เข้า
ครอบงาํภกิษุนัน้ได ้คนกจ็ะพงึรูภ้กิษุนัน้อย่างน้ีว่า “ท่านผูน้ี้ย่อมไม่รูช้ดัอย่างที่
โลภะจะไม่เกดิแก่ผูรู้ช้ดั เพราะฉะนัน้ โลภะ โทสะ โมหะจงึเขา้ครอบงําท่านผูน้ี้
ได ้ฯลฯ ปฬาสะ มจัฉรยิะ ความรษิยาอนัชัว่ ความปรารถนาอนัชัว่จะไม่เกดิแก่
ผู้รู้ชดั เพราะฉะนัน้ ความปรารถนาอนัชัว่จึงเข้าครอบงําท่านผู้น้ีได้”(ว .ิมหา.
(ไทย)๒/๑๙๒/๓๕๖,ว.ิม.(ไทย)๕/๔๖๙/๓๖๔,๕/๔๖๙/๓๖๕,๖/๓๓/๖๕,ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๘๑/๗๐,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๔๔/๑๘๓,๑๔/๓๘๙/๔๔๒,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๘๗/
๘๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๙๗/๑๓๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๗/๔๓๙,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๒๔/๕๒,๒๔/๘๕/๑๘๗) 

มหาโจร: ผูต้ดิในลาภสกัการะ,ผูม้กักล่าวตู่เพือ่นพรหมจรรยผ์ู,้ ผูป้ระสบคฤหสัถ,์ ผูอ้า้งวา่
ตนเองเป็นผูบ้รรลุมรรคผล นิพพาน กล่าวถงึหาโจร ๕ จาํพวก มปีรากฏอยูใ่น
โลก คอื (๑) ผูป้รารถนาวา่ เมือ่ไรหนอ เราจงึจกัมบีรวิารเป็นรอ้ยหรอืเป็นพนั
หอ้มลอ้มแลว้ทอ่งเทีย่วไปในคาม นิคม และราชธานี (๒) ภกิษุผูอ้วดอา้งธรรม
วนิยัทีต่ถาคตประกาศวา่เป็นของตน (๓) ภกิษุชัว่บางรปู โจทเพือ่นภกิษุผู้
บรสิทุธิผ์ูป้ระพฤตพิรหมจรรยอ์นับรสิทุธิด์ว้ยเรือ่งทีท่าํลายพรหมจรรยอ์นัไมม่มีลู 
ภกิษุทัง้หลาย น้ีคอืมหาโจรจาํพวกที ่ ๓ (๔) ภกิษุชัว่บางรปู สงเคราะหป์ระจบ
คฤหสัถด์ว้ยครุภณัฑข์องสงฆค์อือาราม วหิาร เตยีง ตัง่ ฟูก หมอน หมอ้ ภกิษุ
ทัง้หลาย มหาโจร ๕ จาํพวกนี้ มปีรากฏอยูใ่นโลก คอื (๕) ภกิษุผูก้ล่าวอวดอุตต
รมินุสสธรรมอนัไมม่อียู ่ ไมเ่ป็นจรงิจดัเป็นยอดมหาโจร กล่าวในมหาโจรสตูร วา่
ดว้ยองคป์ระกอบของมหาโจร เขายอ่มงดัแงะบา้ง ทาํการปลน้บา้ง ลอ้มปลน้
เรอืนหลงัเดยีวบา้ง ดกัปลน้ในทางเปลีย่วบา้ง มอีงคม์หาโจร ๕ คอื (๑) อาศยัที่
ขรุขระ (๒) อาศยัป่ารก (๓) อาศยัผูม้อีทิธพิล (๔) แจกจ่ายโภคทรพัย ์(๕) เทีย่ว



 

๓๙๑๐ 
 

 

ไปคนเดยีว(ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๙๕/๑๘๑,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๓๐,๑๑/๒๙๒/
๒๔๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๓/๑๗๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘๔/๔๐๙) 

มหาโจรสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมหาโจร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ องคป์ระกอบ
ทีท่าํใหพ้วกโจรงดัแงะทาํการปลน้ ๓ คอื (๑) อาศยัทีข่รุขระ (๒) อาศยัป่ารก(๓) 
อาศยัผูม้อีทิธพิล แลว้ตรสัเปรยีบเทยีบกบัธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุชัว่บรหิารตน
ใหถู้กกาํจดั และประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบุ่ญเป็นอนัมากม ี ๓ คอื (๑) อาศยักรรมทีไ่ม่
ตรงไปตรงมา คอืประกอบดว้ยกายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมทีไ่ม่
ตรงไปตรงมา (๒) อาศยักรรมทีเ่รน้ลบั คอืเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ประกอบดว้ยอนัต
คาหกิทฏิฐ(ิคอืหมายถงึความเหน็ผดิแล่นไปสดุโต่งขา้งใดขา้งหนึ่ง ๑๐ มเีหน็วา่ 
โลกเทีย่ง เป็นตน้) (๓) อาศยัผูม้อีทิธพิล คอือาศยัพระราชาหรอืมหาอาํมาตย์
ของพระราชา  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๑/๒๑๑) 

มหาโจรสตูร ๒: พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมหาโจร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า มหาโจรยอ่ม
งดัแงะบา้ง ทาํการปลน้บา้ง ลอ้มปลน้เรอืนหลงัเดยีวบา้ง ดกัปลน้ในทางเปลีย่ว
บา้ง เพราะมอีงค ์๕ คอื (๑) อาศยัทีข่รขุระ หมายถงึเกาะแก่งแมน้ํ่าหรอืทีข่รขุระ
แหง่ภเูขา (๒) อาศยัป่ารก  หมายถงึป่ารกดว้ยหญา้ ตน้ไม ้มแีนวป้องกนั แนว
ป่าใหญ่ (๓) อาศยัผูม้อีทิธพิล หมายถงึพระราชาหรอืมหาอาํมาตยข์องพระราชา 
เพือ่ชว่ยวา่คดคีวามใหเ้มือ่มคีนกล่าวหา (๔) แจกจา่ยโภคทรพัย ์ หมายถงึเพือ่
กลบเกลื่อนเรือ่งทีถู่กกล่าวหา (๕) เทีย่วไปคนเดยีว หมายถงึเพือ่ไมใ่หค้วามลบั
แพรก่ระจายออกไปภายนอก และตรสัวา่ ภกิษุชัว่ประกอบดว้ยธรรม ๕ ยอ่ม
บรหิารตนทาํใหถู้กกําจดั ประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบุ่ญมากมาย คอื (๑) อาศยักรรมทีไ่ม่
ตรงไปตรงมา หมายถงึอาศยักายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมทีไ่ม่
ตรงไปตรงมา (๒) อาศยัทีเ่รน้ลบั หมายถงึเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ประกอบดว้ยอนัตคั
คาหกิทฏิฐ(ิเหน็ผดิแลน่ไปสดุโต่งขา้งใดขา้งหน่ึง ม ี๑๐ เชน่ เหน็วา่ โลกเทีย่ง) (๓) 
อาศยัผูม้อีทิธพิล หมายถงึใหช้ว่ยวา่คดคีวามใหเ้มือ่มคีนกล่าวหา (๔) แจกจา่ย
โภคทรพัย ์  หมายถงึใหเ้พือ่กลบเกลื่อนเรือ่งทีถู่กกล่าวหา (๕) เทีย่วไปรปูเดยีว 
หมายถงึทาํใหไ้ดล้าภ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๓/๑๗๗) 

มหาชนกชาดก : ชาดกวา่ดว้ยพระมหาชนกทรงบาํเพญ็วริยิบารม ี  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิป็นพระเจา้มหาชนก ขณะพระมารดาทรงพระครรภ์
ไดห้นีขา้ศกึไปอาศยัอยูก่บัอาจารยท์ศิาปาโมกขท์ีเ่มอืงกาลจมัปากะ เมือ่เจรญิ
วยัไดศ้กึษาจบไตรเพทและศลิปศาสตร ์ แลว้ขออนุญาตพระมารดาเดนิทางไป
คา้ขายทีส่วุรรณภมู ิ แต่เรอืแตกจมลงในมหาสมทุรในขณะทีท่า่นกาํลงัวา่ยน้ํา
ชว่ยเหลอืตนเองอยูใ่นมหาสมทุรเป็นวนัที ่๗ นัน้ นางมณีเมขลา ซึง่เป็นเทพธดิา
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ผูร้กัษามหาสมทุรไดช้ว่ยเหลอืนําทา่นไปสง่ขึน้ฝัง่ทีก่รงุมถิลิา  ตอ่มาอาํมาตย์
และปุโรหติเป็นตน้ไดอ้ภเิษกพระมหาชนกขึน้เป็นกษตัรยิค์รองราชสมบตั ิ ณ 
กรุงมถิลิา สบืต่อจากพระเจา้โปลชนกผูเ้ป็นพระเจา้อาซึง่ไมม่พีระราชโอรสมแีต่
พระธดิา เพราะพระองคท์รงรบัสัง่ไวก่้อนสวรรคตว่า ถา้ผูใ้ดรูป้รศินาธรรม ๑๖ 
ขอ้ และทาํใหพ้ระราชธดิาสวีลขีองเราพอพระทยัได ้กใ็หพ้รอ้มใจกนัอภเิษกผูน้ัน้
ขึน้เป็นกษตัรยิค์รองราชสมบตัสิบืไป  พระเจา้มหาชนกทรงครองราชสมบตัดิว้ย
ทศพธิราชธรรม ทรงสรา้งความเจรญิมัน่คงและประชาชนกอ็ยูเ่ยน็เป็นสขุ 
จากนัน้จงึเสดจ็ออกบรรพชา แมพ้ระมเหส ีจะทลูออ้นวอนอยา่งไรกไ็มย่อมเสดจ็
กลบั ทรงบาํเพญ็ฌานใหเ้กดิขึน้และเมื่อดบัขนัธ ์แลว้กไ็ดไ้ปสูพ่รหมโลก  (ข.ุชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๓/๒๐๒) 

มหาดเลก็: ขา้ราชการในพระราชสาํนกัมหีน้าทีร่บัใชพ้ระเจา้แผน่ดนิ,ผูท้ีร่บัใชป้ระจาํเจา้นาย 
หรอืผูท้ีถ่วายตวัเป็นผูร้บัใชเ้จา้นาย, เรยีกทหารทีม่หีน้าทีร่กัษาพระองค์ในพระ
บาท สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและพระบรมราชวงศว์่า ทหารมหาดเลก็, เรยีกเตม็ว่า 
ทหารมหาดเลก็ รกัษาพระองค ์กล่าวในโกสลสูตร ว่าด้วยพระเจา้ปเสนทโิกศล 
ครัง้นัน้ พระผู้มพีระภาคประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั อารามของ อนาถบิณฑิก
เศรษฐ ีเขตกรุงสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสดจ็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาค สมยันัน้ พระนางมลัลกิาเทวไีด้สวรรคตแล้ว ลําดบันัน้ มหาดเลก็คนหน่ึง
เขา้ไปเฝ้าพระเจา้ปเสนทโิกศลแลว้กราบทูลกระซบิทีใ่กลพ้ระกรรณว่า ‘ขอเดชะ
พระนางมลัลกิาเทววีรรคตแล้ว’ พระเจ้าปเสนทโิกศลก็ทรงมทุีกข์ เสยีพระทยั 
ประทบันัง่พระศอตกก้มพระพกัตร์ ทรงครุ่นคดิ ทรงอํ้าอึ้งอยู่ ครัง้นัน้ พระผู้มี
พระภาคทรงทราบแล้ว จงึตรสักบัพระเจ้าปเสนทโิกศลว่า มหาบพติร ฐานะ ๕ 
ประการน้ี อนัสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหมหรอืใคร ๆ ในโลกไม่พงึได ้
ตอ้งประสบกนัทุกคน คอื (๑) ขอสิง่ทีม่คีวามแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่ (๒) ขอสิง่
ที่มคีวามเจบ็ไข้เป็นธรรมดา อย่าเจ็บไข้ (๓) ขอสิง่ที่มคีวามตายเป็นธรรมดา 
อย่าตาย (๔) ขอสิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา อย่าสิน้ไป(๕) ขอสิง่ทีม่คีวามฉิบ
หายเป็นธรรมดา อย่าฉิบหาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๙/๘๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/
๑๖๓/๑๙๐,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๓๒๕/๕๔๓)พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ http://rirs3.royin.go.th/ 

มหาตณัหาสงัขยสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยความสิน้ตณัหา  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบและมอุีปมาอุปไมย
แก่ภกิษุทัง้หลาย  ณ  วดัพระเชตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี  เขตกรุง
สาวตัถ ี  เพราะทรงปรารภความเหน็ผดิของภกิษุชือ่สาตบิตุรชาวประมง พระสา
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ตมิคีวามเหน็ผดิวา่  พระผูม้พีระภาคสอนวา่  วญิญาณนี้แลมใิชอ่ื่นทอ่งเทีย่วไป   
เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่  วญิญาณนัน้เป็นอยา่งไร  เขาจงึทลูตอบวา่  
เป็นสภาวะทีพ่ดูได ้ รบัรูไ้ด ้ เสวยวบิากแห่งกรรมดกีรรมชัว่ในทีน่ัน้ ๆ แลว้ตรสั
ถามวา่ เธอไดฟั้งเรือ่งเชน่นี้ทีไ่หน  เรากล่าวกบัใคร  เมือ่พระสาตน่ิิง  จงึตรสั
ต่อไปวา่  วญิญาณอาศยัปัจจยัเกดิขึน้  ไมม่ปัีจจยั  กเ็กดิไมไ่ด ้  พรอ้มกบัตรสั
ตาํหนิวา่  พระสาตน้ีิกล่าวตู่พระองค ์  ผูก้ล่าวตู่เชน่นี้เทา่กบัขดุตนเอง  ยอ่มจะ
ประสบสิง่ไมใ่ชบุ่ญเป็นอนัมากและจะไดร้บัความทุกขต์ลอดกาลนาน เพือ่จะสอน
พระสาต ิ  พระองคจ์งึทรงสอบสวนความเขา้ใจของภกิษุทัง้หลายในเรือ่งนี้  โดย
การตรสัถามวา่  พระสาตจิะเจรญิงอกงามในธรรมวนิยันี้หรอืไม่  และภกิษุ
ทัง้หลายรูธ้รรมทีพ่ระองคท์รงแสดงไวเ้หมอืนทีพ่ระสาตกิล่าวตู่หรอืไม ่  ภกิษุ
ทัง้หลายกท็ลูตอบวา่  ไม ่  แลว้ตรสัถามความเหน็ของภกิษุทัง้หลายในเรือ่ง
ปัจจยัทีเ่ป็นเหตุเกดิและเป็นเหตุดบัแหง่ขนัธ ์ ๕  ภกิษุเหล่านัน้ทลูตอบตรงกบัที่
ตรสั  จงึตรสัถามต่อไปวา่  มคีวามสงสยัในการเกดิและการดบัของขนัธ ์  ๕  
หรอืไม ่  ภกิษุเหล่านัน้ทลูตอบวา่  มคีวามสงสยั  พระองคต์รสัถามวา่  เมือ่
บุคคลเหน็การเกดิและการดบัแหง่ขนัธต์ามความเป็นจรงิ  ดว้ยปัญญาอนัชอบ
แลว้  เขาละความสงสยันัน้ไดห้รอื  ภกิษุเหล่านัน้ทลูตอบวา่  ละได ้  เมือ่ตรสั
ถามวา่  พวกเธอเหน็การเกดิและการดบัแหง่ขนัธต์ามความเป็นจรงิดว้ยปัญญา
อนัชอบหรอืไม ่  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่  เหน็  และเมือ่ตรสัถามวา่  ละความ
สงสยัไดห้รอืไม ่  ทลูตอบวา่  ละได ้  ตรสัถามต่อไปจนภกิษุทลูยนืยนัวา่  พวก
เธอมไิดต้ดิอยูก่บัทฏิฐอินับรสิทุธิว์่าเป็นของตน  แตถ่อืวา่เป็นเพยีงพาหะใหไ้ป
ถงึความหลุดพน้แลว้ทิง้ไป  เหมอืนคนอาศยัแพขา้มฝัง่  เมือ่ถงึฝัง่แลว้กท็ิง้แพ
ไป 

  จากนัน้  พระองคไ์ดต้รสัวา่  อาหารมอียู่  ๔  ชนิด  คอื (๑) กวฬงิการาหาร
 อาหารคอืคาํขา้ว (๒) ผสัสาหาร อาหารคอืผสัสะ(๓) มโนสญัเจตนาหาร 
อาหารคอืมโนสญัเจตนา (๔)   วญิญาณาหาร อาหารคอืวญิญาณ  และ
อาหารทัง้  ๔  ชนิดน้ีมเีพือ่ชว่ยใหส้ตัวด์าํรงอยูไ่ด ้ และชว่ยใหแ้สวงหาภพต่อไป  
แลว้ทรงอธบิายเหตุเกดิและเหตุดบัแหง่อาหารเหล่านัน้ตามหลกัปฏจิจสมปุบาท
ทัง้สายเกดิและสายดบัวา่  อาหารเกดิมเีพราะตณัหา  ตณัหาเกดิมเีพราะเวทนา  
เวทนาเกดิมเีพราะผสัสะ  ผสัสะเกดิมเีพราะสฬายตนะ  สฬายตนะเกดิมเีพราะ
นามรปู  นามรปูเกดิมเีพราะวญิญาณ  วญิญาณเกดิมเีพราะสงัขาร  สงัขารเกดิมี
เพราะอวชิชา  เพราะอวชิชาเป็นปัจจยัสงัขารจงึม ี  เพราะสงัขารเป็นปัจจยั
วญิญาณจงึม ี  เพราะวญิญาณเป็นปัจจยันามรปูจงึม ี  เพราะนามรปูเป็น
ปัจจยัสฬายตนะจงึม ี  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยัผสัสะจงึม ี  เพราะผสัสะเป็น
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ปัจจยัเวทนาจงึม ี  เพราะเวทนาเป็นปัจจยัตณัหาจงึม ี  เพราะตณัหาเป็นปัจจยั
อุปาทานจงึม ี  เพราะอุปาทานเป็นปัจจยัภพจงึม ี  เพราะภพเป็นปัจจยัชาตจิงึม ี 
เพราะชาตเิป็นปัจจยัชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  และอุปายาสะ
จงึม ี และเพราะอวชิชาดบัไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดบั  เพราะสงัขารดบั
วญิญาณจงึดบั  เพราะวญิญาณดบันามรปูจงึดบั  เพราะนามรปูดบัสฬายตนะจงึ
ดบั  เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจงึดบั  เพราะผสัสะดบัเวทนาจงึดบั  เพราะ
เวทนาดบัตณัหาจงึดบั  เพราะตณัหาดบัอุปาทานจงึดบั  เพราะอุปาทานดบัภพ
จงึดบั  เพราะภพดบัชาตจิงึดบั  เพราะชาตดิบัชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  
ทุกข ์ โทมนสั  และอุปายาสะจงึดบั   

  แลว้ตรสัถามภกิษุทัง้หลายวา่  เมือ่รูอ้ยา่งนี้แลว้  จะนึกยอ้นถงึอดตีชาตขิอง
ตน  จะนึกถงึอนาคตชาตขิองตนหรอืไม ่  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่  ไมนึ่กถงึ  
แลว้ไดต้รสัถามต่อไปจนภกิษุทัง้หลายทลูยนืยนัวา่  ทา่นไมม่คีวามสงสยัใน
สภาวะของตนและสภาวะของสตัว ์  เพราะรูเ้องเหน็เอง  มใิชก่ล่าวตามพระ
ศาสดา  ผูรู้เ้หน็อยา่งนี้ไม่ยกยอ่งศาสดาอื่น  ขอ้วตัรของลทัธอิื่น  ไมต่ื่นลทัธแิละ
มงคลของสมณพราหมณ์  เพราะไรแ้ก่นสาร  จงึตรสัยกยอ่งว่า  คาํทีภ่กิษุ
ทัง้หลายกล่าวนัน้ถูกตอ้ง  แลว้ทรงแสดงธรรมใหฟั้งสดุทา้ย  พระองคไ์ดท้รง
แสดงวา่  องคป์ระกอบทีท่าํใหส้ตัวเ์กดิในครรภม์ ี  ๓  ประการ  คอื  (๑) บดิา
มารดาอยูร่ว่มกนั (๒) มารดามรีะด ู (๓) ปฏสินธวิญิญาณปรากฏขึน้  เมือ่ทารก
ในครรภค์ลอดแลว้และไดร้บัการเลีย้งดอูยา่งดกีจ็ะเจรญิ  เตบิโตจากเดก็จนเป็น
ผูใ้หญ่ไดเ้สวยอารมณ์ทัง้สขุทัง้ทุกขแ์ละมใิชส่ขุมใิชทุ่กข ์  และเพราะมพีระ
ศาสดาเสดจ็อุบตัขิึน้ในโลก  ทรงแสดงธรรมนําสตัวใ์หพ้น้ทุกขไ์ด ้  มผีูอ้อกบวช
ตาม  ปฏบิตัติามสกิขาและสาชพีของภกิษุจนบรรลุธรรมตามลาํดบั  ไมต่ดิใจใน
เวทนา  ความเพลดิเพลนิในเวทนาจงึดบัไป  อุปาทานจงึดบั  ภพจงึดบั  ชาตจิงึ
ดบั  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  และอุปายาสของภกิษุนัน้จงึ
ดบั  ความดบัแหง่กองทุกขท์ัง้สิน้มไีดด้ว้ยประการฉะน้ี  พรอ้มกบัทรงสรุปวา่  
จงจาํตณัหาสงัขยวมิุตตโิดยยอ่น้ีไว ้ และจงจาํพระสาตวิ่า  เป็นผูต้ดิอยูใ่นขา่ยคอื
ตณัหาและกองแหง่ตณัหาใหญ่  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  
ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๙๖/
๔๒๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ วริาคะ  หมายถงึมรรค (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๐๔/
๒๑๖, ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๑/๔)  

มหาทวีป: มหาทวปีในคมัภรีไ์ตรภมู,ิ ทวปีใหญ่มทีวปีบรวิาร ๔ ทวปี คอื ชมพทูวปี อมรโค
ยานทวปี อุตรกุรุทวปี และบุพวเิทหทวปี กล่าวในอาจามทายกิาวมิาน วมิานที่
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เกดิขึน้แก่หญงิกาํพรา้ ผูถ้วายขา้วตงัแดพ่ระมหากสัสปเถระ มหีญงิกาํพรา้ขดั
สนคนหนึ่งอาศยัชายคาบา้นคนอื่นอยู ่ เหน็พระมหากสัสปะเดนิบณิฑบาตเกดิ
ความเลื่อมใสไดไ้ดถ้วายขา้วตงัแดพ่ระคุณเจา้ดว้ยมอืทัง้สองของตน นางละรา่ง
มนุษยแ์ลว้ นางละรา่งมนุษย ์ จุตพิน้จากมนุษยโลกนี้แลว้นางเป็นเทพธดิาชือ่อา
จามทายกิา มคีวามสขุบนัเทงิอยูใ่นสวรรค ์ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของทวยเทพผูม้ฤีทธิม์าก
ชือ่นิมมานรด ี ทา้วสกักเทวราชตรสัสรรเสรญิทานนัน้วา่ น่าอศัจรรยจ์รงิหนอ 
ทานทีห่ญงิกาํพรา้ตัง้ไวด้แีลว้ในพระคุณเจา้มหากสัสปะ ทกัษณิาสาํเรจ็ผลแลว้
ดว้ยไทยธรรมทีไ่ดม้าจากผูอ้ื่น ทานของเธอนี้เลศิประเสรฐิยากทีจ่ะหาอะปานได ้
แมค้วามเป็นเอกอคัรมเหสขีองพระเจา้จกัรพรรด ิ ซึง่นารผีูง้ามทัว่สรรพางคก์าย 
สามมีองมริูเ้บื่อ ไดค้รอบครองแลว้นัน้ ทองคาํรอ้ยแทง่ มา้รอ้ยตวั ราชรถเทยีม
มา้อสัดรรอ้ยคนั หญงิสาวประดบัต่างหแูกว้มณีแสนนาง กย็งัมคี่าไมถ่งึเสีย้วที ่
๑๖ ของการถวายขา้วตงันัน้ แมก้ารทีพ่ระเจา้จกัรพรรดไิดค้รอบครองมหาทวปี
ทัง้สีใ่นโลกนี้นัน้ กย็งัมคีา่ไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ ของการถวายขา้วตงันัน้ (ข.ุว.ิ(ไทย)
๒๖/๑๙๔/๓๔) 

มหาทาน: ทานใหญ่, ทานทีท่าํครัง้ใหญ่, ทานครัง้สาํคญั, ทานทีใ่คร ๆ ทาํไดย้าก, ทานที่
อุรุเวลกสัสปะในอดตีชาตถิวายพระผูพ้ระผูม้พีระภาค พรอ้มดว้ยพระสาวก
จาํนวนมาก และพราหมณ์อกีหน่ึงพนัคน, ทานทีเ่กดิขึน้จากความพลอยยนิด ี
(มทุติา) ทีไ่ดเ้หน็พระผูม้พีระภาคตัง้พระสาวกเป็นเอตทคัคะในทีป่ระชุมใหญ่ 
กล่าวถงึอุรุเวลกสัสปเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุรุเวลกสัสปเถระ 
กล่าววา่ พระชนิเจา้พระนามว่าปทุมตุตระ ทรงรูแ้จง้โลกทัง้ปวง เสดจ็อุบตัขิึน้
แลว้ในกปัที ่๑๐๐,๐๐๐ พระมหามนีุพระองคน์ัน้ ทรงมพีระวรกายสงู ๕๘ ศอก มี
พระฉววีรรณคลา้ยทองคาํทีล่ํ้าคา่ มพีระลกัษณะอนัประเสรฐิ ๓๒ ประการ ครัง้
นัน้ อุรุเวลกสัสปเถระ เป็นพราหมณ์ชาวกรุงหงสวด ี ประชาชนสมมตวิา่เป็นผู้
ประเสรฐิ ไดเ้ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ผูส้อ่งโลกใหส้วา่งไสว แลว้ไดฟั้งพระธรรม
เทศนา ครัง้นัน้ ขา้พเจา้ไดฟั้งพระผูม้พีระภาค ทรงแต่งตัง้สาวกของพระองคใ์น
ตาํแหน่งเอตทคัคะในทีป่ระชุมใหญ่ ขา้พเจา้จงึพลอยยนิด ี ไดท้ลูนิมนตพ์ระมหา
ชนิเจา้พรอ้มกบัสาวกจาํนวนมาก แลว้ไดถ้วายทานพรอ้มดว้ยพราหมณ์อกี 
๑,๐๐๐ คน ครัน้ถวายมหาทานแลว้ ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค ไดก้ราบ
ทลูดงันี้วา่ ‘ขา้แต่พระองคผ์ูแ้กลว้กลา้ ดว้ยความเชือ่ในพระองคแ์ละดว้ยอธกิาร
คุณขอใหข้า้พระองคผ์ูเ้กดิในภพนัน้ ๆ จงมบีรวิารมากเถดิ’ (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/
๔๒/๗๓๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๖/๗๓๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๕๙/๒๙๗,ข.อป.(ไทย)๓๓/
๗๓/๒๙๙,ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๘๙/๗๓๙,ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๙๒/๗๓๙) 



 

๓๙๑๕ 
 

 

มหาทิฏฐิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐหิลายประการ   พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่  เมือ่มขีนัธ ์  ๕  เพราะถอืมัน่และยดึ
มัน่ขนัธ ์ ๕  จงึเกดิมทีฏิฐวิา่  สภาวะ  ๗  กองนี้  คอื  (๑)  กองแหง่ธาตุดนิ  (๒)  
กองแหง่ธาตุน้ํา  (๓)  กองแหง่ธาตุไฟ  (๔)  กองแหง่ธาตลุม  (๕)  กองสขุ  (๖)  
กองทุกข ์  (๗)  กองชวีะไมม่ผีูส้รา้ง  ไม่มผีูบ้นัดาล  ไม่มผีูเ้นรมติ  ไมม่ผีูใ้ห้
เนรมติ  ยัง่ยนื  มัน่คงดุจยอดภเูขา  ดุจเสาระเนียด  ไมห่วัน่ไหว  ไมแ่ปรผนั  
ไมก่ระทบกระทัง่กนั  ไมก่่อใหเ้กดิสขุหรอืทุกข ์  หรอืทัง้สขุและทุกขแ์ก่กนัและ
กนั  ใครกต็ามแมจ้ะเอาศสัตราคมตดัศรีษะใคร  กไ็มช่ือ่วา่ใครปลงชวีติใครได ้ 
เพราะเป็นเพยีงศสัตราแทรกผา่นไประหวา่งสภาวะ  ๗  กองเทา่นัน้เอง  อน่ึง  
กาํเนิดทีเ่ป็นประธาน  ๑,๔๐๖,๖๐๐  กรรม  ๕๐๐  กรรม  ๕  กรรม  ๓  กรรมกึง่ 
ปฏปิทา  ๖๒  อนัตรกปั  ๖๒  อภชิาต ิ  ๖  ปุรสิภมู ิ  ๘  อาชวีก  ๔,๙๐๐  
ปรพิาชก  ๔,๙๐๐  นาควาส  ๔,๙๐๐  อนิทรยี ์ ๒,๐๐๐  นรก  ๓,๐๐๐  รโชธาตุ
๓  ๓๖  สญัญคีรรภ ์  ๗  อสญัญคีรรภ ์  ๗  นิคณัฐคีรรภ๔์  ๗  เทวดา  ๗  
มนุษย ์ ๗  ปีศาจ  ๗  สระ  ๗  ตาไมไ้ผ ่ ๗  ตาไมไ้ผ ่ ๗๐๐  เหวใหญ่  ๗  เหว
น้อย  ๗๐๐  มหาสบุนิ  ๗  สบุนิ  ๗๐๐  มหากปั๕  ๘,๔๐๐,๐๐๐  เหล่าน้ี  ทีค่น
พาลและบณัฑติพากนัเทีย่วเวยีนวา่ยไปแลว้  จกัทาํทีสุ่ดทุกขไ์ดเ้อง  ไมม่คีวาม
สมหวงัในความปรารถนาวา่  เราจกัอบรมกรรมทีย่งัไมใ่หผ้ลใหอ้าํนวยผล  หรอื
สมัผสักรรมทีใ่หผ้ลแลว้  จกัทาํใหห้มดสิน้ไปดว้ยศลี  พรต  ตบะ  หรอื
พรหมจรรยน้ี์  ไมม่สีขุทุกขท์ีท่าํใหส้ิน้สดุลงไดเ้หมอืนตวงดว้ยทะนาน  สงสารที่
จะทาํใหส้ิน้สดุไมม่เีลย  ไม่มคีวามเสือ่มและความเจรญิ ไมม่กีารเลื่อนขึน้สงูหรอื
เลื่อนลงตํ่า  พวกคนพาลและบณัฑติพากนัเทีย่วเวยีนวา่ยไปแลว้  เสวยสขุและ
ทุกขเ์อง  เหมอืนกลุ่มดา้ยทีถู่กขวา้งไปยอ่มคลีห่มดไปเอง ฉะนัน้   (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๒๑๓/๒๙๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ กรรม  ๕  กรรม  ๓   กรรมกึง่  ตามทศันะของครู
มกัขล ิ โคศาล กรรม ๕ หมายถงึ ตา ห ูจมกู ลิน้ และกาย กรรม ๓ หมายถงึ 
กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม กรรม ๑ หมายถงึกายกรรมและวจกีรรม
รวมกนั กรรมกึง่ หมายถงึ มโนกรรม (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๗) คาํวา่ ปุรสิภมู ิ
หมายถงึขัน้ตอนแหง่การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของบุคคลนบัตัง้แต่คลอดไป
จนถงึวาระสดุทา้ยของชวีติ แบ่งเป็น ๘ ขัน้ คอื มนัทภมู ิ (ระยะไรเ้ดยีงสา) ขฑิ
ฑาภมู ิ(ระยะรูเ้ดยีงสา) ปทวมีงัสภมู ิ(ระยะตัง้ไข)่ อุชุคตภมู ิ(ระยะเดนิตรง) เสข
ภมู ิ (ระยะศกึษา) สมณภมู ิ (ระยะสงบ) ชนิภมู ิ (ระยะมคีวามรอบรู)้ ปันนภมู ิ
(ระยะแก่หงอ่ม) (ส.ํข.อ. (บาล)ี ๒/๒๑๓-๒๑๕/๓๗๕, ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๑๖๘/๑๔๗)  



 

๓๙๑๖ 
 

 

มหาทุกขกัขนัธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกองทุกข ์  สตูรใหญ่พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูร
มลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบและมอุีปมาอุปไมยแก่ภกิษุ
ทัง้หลาย  ณ  วดัพระเชตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี  เขตกรุงสาวตัถ ี 
เพราะทรงปรารภคาํถามของพวกอญัเดยีรถยีท์ีภ่กิษุทัง้หลายนํามาทลู ภกิษุ
ทัง้หลายไดท้ลูพระผูม้พีระภาคตามคาํของพวกอญัญเดยีรถยีว์า่  พระสมณโคดม
บญัญตักิารละกาม  รปู  เวทนา  พวกเรากบ็ญัญตักิารละธรรมเหลา่นัน้  แลว้
ระหวา่งคาํสอนของพระสมณโคดมกบัของพวกเรา  จะมอีะไรแตกต่างกนั  พระผู้
มพีระภาคตรสัสอนใหภ้กิษุตอบโตว้าทะนกับวชพวกนัน้โดยใหย้อ้นถามวา่   

  ๑.  อะไรเป็นคุณแหง่กาม   ๒.  อะไรเป็นโทษแหง่กาม   
  ๓.  อะไรเป็นการสลดัออกจากกาม๔.  อะไรเป็นคุณแหง่รปู 
  ๕.  อะไรเป็นโทษแหง่รปู   ๖.  อะไรเป็นการสลดัออกจากรปู  
  ๗.  อะไรเป็นคุณแหง่เวทนา ๘.  อะไรเป็นโทษแหง่เวทนา  
  ๙.  อะไรเป็นการสลดัออกจากเวทนา  
  พระองคท์รงยํ้าวา่ ไมม่ผีูใ้ดทีจ่ะสามารถตอบคาํถามเหล่าน้ีใหถู้กตอ้งได ้ 

นอกจากพระองคแ์ละสาวกของพระองค ์  เพราะมใิชว่สิยัของคนเหล่าอื่น  
จากนัน้ทรงตอบคาํถามเหล่าน้ีโดยลาํดบัวา่ 

  ๑.  คณุแห่งกามมี  ๕  ประการ  คอื  รปู  เสยีง  กลิน่  รสและโผฏฐพัพะ  
ทีน่่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  ชวนใหร้กั  ชกัใหใ้คร ่ พาใจใหก้าํหนดั 

  ๒. โทษแห่งกาม  ไดแ้ก่กามเป็นเหตุใหท้าํงาน  ผูท้าํงานตอ้งไดร้บัทุกข์
นานาชนิด  เชน่  ทุกขจ์ากการตรากตราํทาํงาน   

  ๓.  การสลดัออกจากกาม  ไดแ้ก่การกาํจดัฉนัทราคะ การละฉนัทราคะใน
กาม   

  ๔.  คณุแห่งรปู  ไดแ้ก่สขุโสมนสัทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัความงดงาม  ความ
เปล่งปลัง่แหง่รปู   

  ๕. โทษแห่งรปู ไดแ้ก่ความงดงามและความเปล่งปลัง่แหง่รปูเสือ่มคลายไป
เพราะอาพาธเป็นตน้   

  ๖.  การสลดัออกจากรปู ไดแ้ก่การกาํจดัฉนัทะราคะในกาม  การละความ
กาํหนดั 

  ๗. คณุแห่งเวทนา  ไดแ้ก่ความไมมุ่ง่เบยีดเบยีนกนัขณะอยูใ่นฌาน  ๔  
อนัมปีฐมฌานเป็นตน้ 

  ๘.  โทษแห่งเวทนา  ไดแ้ก่การทีเ่วทนาไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์ มคีวามแปรผนั
ไป   



 

๓๙๑๗ 
 

 

  ๙. การสลดัออกจากเวทนา  ไดแ้ก่การกําจดัฉนัทราคะ  การละฉนัทรา
คะในเวทนา   

  สมณะหรอืพราหมณ์ผูไ้มรู่ช้ดัคุณ โทษและการสลดัออกจากกามเป็นตน้ตาม
ความเป็นจรงิ  ยอ่มไมม่ทีางรอบรูก้ามเป็นตน้ไดเ้อง  หรอืชกัชวนผูอ้ื่นใหรู้แ้ละ
ปฏบิตัติามจนรอบรูไ้ด ้  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุ
ทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๖๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  การกาํจดัฉันทราคะ  หมายถงึนิพพาน (ม.ม.ูอ. 
(บาล)ี ๑/๑๗๐/๓๘๒)  

มหาทุนทุภิ, พระเจ้าจกัรพรรดิ:  พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาทุนทุภ,ิ ในอดตีชาตทิา่นได้
ถงึพระผูม้พีระภาควา่เป็นสรณะ ในกปัทีส่ามพนัไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระ
นามวา่มหาทุนทุภ ิ กล่าววา่ สรณคมนิยเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระ
สรณคมนิยเถระ ทา่นเมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ พระ
ศาสดาพระนามวา่ปทุมุตตระ ทรงเปล่งอาสภวิาจา ทาํมหาชนใหเ้ยน็ใจวา่ บุคคล
ผูเ้กดิเป็นมนุษย ์ มจีติประทุษรา้ยเบยีดเบยีนสตัวเ์พยีงตวัเดยีว จะตอ้งเกดิยงั
อบายภูม ิ เปรยีบเหมอืนชา้งในสนามรบ เบยีดเบยีนสตัวจ์าํนวนมาก ทา่น
ทัง้หลายจงทาํจติของตนใหเ้ยน็เถดิ อยา่เบยีดเบยีนกนันกัเลย แมพ้วกเสนาของ
พญายกัษ์ทัง้ ๒ ไดส้งบสงคราม และพากนัถงึพระผูม้พีระภาคผูเ้จรญิทีส่ดุในโลก 
สว่นพระศาสดา ผูม้พีระจกัษุ ทรงใหห้มูช่นยนิยอมแลว้ อนัหมูเ่ทวดาเพง่ดอูยู ่
ทรงกา้วยา่งพระบาททรงบ่ายพระพกัตรเ์สดจ็หลกีไปทางทศิเหนือ พระสรณคม
นิยเถระ ไดถ้งึพระองคผ์ูเ้ป็นจอมแหง่เทวดาและมนุษย ์ผูค้งที ่วา่เป็นสรณะเป็น
คนแรก ทา่นไม่ไปเกดิยงัทุคตเิลยตลอด ๑๐๐,๐๐๐ กปั ในกปัที ่๓๐,๐๐๐ (นบั
จากกปันี้ไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๑๖ ชาต ิมพีระนามว่ามหาทุนทุภ ิ (และ
พระนามวา่รเถสภะ)(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๙/๒๖๕) 

มหาธนวาณิชวตัถ ุ๑ : เรือ่งพอ่คา้ผูม้ทีรพัยม์าก  พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่  บุคคลควรละเวน้บาปทัง้หลาย  ดุจพอ่คา้ทีม่ทีรพัยม์าก    แต่มี
พวกน้อย หลกีเลีย่งทางทีม่ภียั  และดุจคนรกัชวีติหลกีเลีย่งยาพษิ    ฉะนัน้  
(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๒๓/๖๙) 

มหาธนวาณิชวตัถ ุ๒ : เรือ่งพอ่คา้มทีรพัยม์าก พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่พอ่คา้ผา้ทีพ่กั
อยูร่มิฝัง่แมน้ํ่าวา่  คนพาลมกัคดิเชน่นี้วา่  เราจกัอยูท่ีน่ี่ตลอดฤดฝูน เราจกัอยู่
ทีน่ี่ตลอดฤดหูนาวและฤดรูอ้น ชือ่วา่ยอ่มไมรู่อ้นัตรายทีจ่ะมาถงึตน  (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๒๘๖/๑๒๑) 



 

๓๙๑๘ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนัตราย  หมายถงึความตาย  (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๗/
๗๔)  

มหาธนเสฏฐิปตุตวตัถ ุ: เรือ่งบุตรเศรษฐผีูม้ทีรพัยม์าก พระผูม้พีระภาคทรงปรารภบุตรเศรษฐี
ผูใ้ชส้อยทรพัยส์มบตัจินหมด  จงึตรสัเนื้อความน้ีแก่พระอานนทว์า่ พวกคนโง่
เขลาไมป่ระพฤตตินใหเ้ป็นคนด ี ในวยัหนุ่มสาวกไ็มไ่ดห้าทรพัยไ์ว ้ ยอ่มซบเซา 
เหมอืนนกกระเรยีนแก่ซบเซาอยูท่ีเ่ปือกตมไรป้ลา ฉะนัน้พวกคนโงเ่ขลาไม่
ประพฤตตินใหเ้ป็นคนด ี ในวยัหนุ่มสาวกไ็มไ่ดห้าทรพัยไ์ว ้ ยอ่มนอนราํพงึถงึ
ความหลงัดุจลกูธนูทีพ่น้จากแล่ง ฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๕๕/๘๐) 

มหาธมัมปาลชาดก : ชาดกวา่ดว้ยมหาธรรมปาลกุมารมหาธรรมปาลกุมารโพธสิตัวเ์ป็นบตุร
พราหมณ์ผูป้ระพฤตธิรรมทีท่าํใหอ้ายยุนืไดเ้ดนิทางไปศกึษาศลิปวทิยากบั
อาจารยท์ศิาปาโมกขใ์นเมอืงตกักสลิา เรือ่งการประพฤตธิรรมทีท่าํใหทุ้กคนใน
ตระกลูของทา่นมอีายยุนืไดป้รากฏไปถงึเมอืงตกักศลิา อาจารยท์ศิาปาโมกข์
ตอ้งการทดลองบดิาของธรรมปาลกุมารจงึหอ่กระดกูแพะไปแสดงวา่ ธรรมปาล
กุมารตายแลว้ แต่บดิาของธรรมปาลกุมารไม่เชือ่ทัง้ยงัแสดงธรรม คอื ศลี ๕ และ
การบรจิาคทานเป็นตน้ทีท่าํใหทุ้กคนในตระกูลมอีายยุนืใหอ้าจารยท์ศิาปาโมกข์
ฟัง  อาจารยต์อ้งขอจารกึธรรมเหล่านัน้นําไปประพฤตทิีเ่มอืงของตน (ข.ุ
ชา.ทสก.(ไทย)  ๒๗/๙๒/๓๓๘) 

มหาธมัมสมาทานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการสมาทานธรรม  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองและมี
อุปมาอุปไมยแก่ภกิษุทัง้หลาย  ณ  วดัพระเชตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิ
เศรษฐ ี  เขตกรุงสาวตัถ ี  เพือ่ใหท้ราบเรื่องการสมาทานธรรมตามรสแหง่ธรรม 
พระผูม้พีระภาคไดต้รสัถงึเหตุทีส่ ิง่ทัง้หลายไมเ่ป็นไปตามปรารถนาวา่  ปุถุชนผู้
ยงัไมไ่ดส้ดบั  ไมไ่ดพ้บพระอรยิะหรอืสตับุรุษ  ไมฉ่ลาดในธรรมและยงัไมไ่ดร้บั
การแนะนําจากทา่นเหล่านัน้ยอ่มไมรู่จ้กัสิง่ทีค่วรเสพและไมค่วรเสพ  แลว้เสพสิง่
ทีไ่มค่วรเสพ  ไมเ่สพสิง่ทีค่วรเสพ  อนัเป็นเหตุใหไ้มไ่ดต้ามทีเ่ขาปรารถนา  
เพราะรูไ้มถู่กตอ้ง  สว่นพระอรยิสาวกมนียัตรงกนัขา้มและไดต้รสัถงึการ
สมาทานธรรม  ๔  ประการ  ดงันี้ 

  ๑. การสมาทานธรรมทีม่ทีุกขใ์นปัจจุบนัและมทีุกขเ์ป็นผลในอนาคต  ไดแ้ก่  
การปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการของผูท้ีม่ทีุกขบ์า้ง  โทมนสั
บา้งในปัจจุบนั  หลงัจากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย  ทุคต ิ วบิาต  นรก  เปรยีบ
เหมอืนน้ําเตา้ขมผสมดว้ยยาพษิ 



 

๓๙๑๙ 
 

 

  ๒. การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจุบนั  แต่มทุีกขเ์ป็นผลในอนาคต  ไดแ้ก่  
การปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการของผูม้สีขุบา้ง  โสมนสับา้ง
ในปัจจุบนั  หลงัจากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย  ทุคต ิ  วนิิบาต  นรก  เปรยีบ
เหมอืนน้ําหวาน  ๑  ขนัสาํรดิ  ทีม่สี ี กลิน่  และรสน่าดืม่  แต่ผสมดว้ยยาพษิ 

  ๓. การสมาทานธรรมทีม่ทีุกขใ์นปัจจุบนั  แต่มสีขุเป็นผลในอนาคต  ไดแ้ก่  
การปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการของผูม้ทีุกขบ์า้ง  โทมนสับา้ง
ในปัจจุบนั  หลงัจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์  เปรยีบเหมอืนนมสม้  
น้ําผึง้  เนยใส  และน้ําออ้ย  ทีผ่สมเขา้ดว้ยกนั  รกัษาโรคลงแดงได ้  

  ๔. การสมาทานธรรมทีม่สีขุในปัจจุบนั  และมสีขุเป็นผลในอนาคต  ไดแ้ก ่ 
การปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการของผูม้สีขุบา้ง  โสมนสับา้งใน
ปัจจุบนั  หลงัจากตายแลว้  จงึไดเ้กดิในสคุตโิลกสวรรค ์ เปรยีบเหมอืนในสารท
กาลทา้ยฤดฝูน  อากาศปลอดโปรง่ปราศจากเมฆฝน  ดวงอาทติย ์  ลอยอยูใ่น
ทอ้งฟ้า  กาํจดัความมดืในอากาศใหห้มดไป  สอ่งแสงเจดิจา้ฉนัใด  การสมาทาน
ธรรมขอ้น้ียอ่มสามารถกาํจดัคาํตเิตยีนของสมณพราหมณ์อื่น ๆ เป็นอนัมาก  
สอ่งแสงสวา่งเจดิจา้ฉนันัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุ
ทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๗๓/
๕๑๔) 

มหานที: แมน้ํ่าใหญ่, แมน้ํ่าใหญ่ ๔ สาย คอื คงคา ยมนุา อจริวด ี สรภ ู มห,ี คาํอุปมา
วรรณะสีท่ีอ่อกบวชแลว้ยอ่มหมดไป ดงัมหานททีีท่ิง้ชือ่คาํวา่แม่น้ําใหญ่ ๆ ไป
หมดสิน้ 

 กล่าวในปัพพตปัูตถรชาดก วา่ดว้ยสระโบกขรณีทีเ่ชงิเขา วา่ พระราชาตรสัถาม
ปัญหากบัอํามาตยโ์พธสิตัวว์า่ สระโบกขรณีมน้ํีาเยน็ รสอรอ่ย เกดิอยูท่ีเ่นินหนิ
เชงิภเูขาหมิพานต ์ น่ารืน่รมย ์ สนุขัจิง้จอกรูอ้ยูว่า่ ราชสหีร์กัษาสระโบกขรณีนัน้
ไว ้ กย็งัลงไปดืม่กนิอาํมาตยโ์พธสิตัวท์ราบวา่ ขา้แต่มหาราช ถา้สตัวม์เีทา้
ทัง้หลายพากนัดืม่น้ําในมหานท ีแมน้ํ่าจะไมช่ือ่วา่เป็นแมน้ํ่าเพราะเหตุนัน้กห็าไม ่
หากวา่ชน ๒ คนนัน้เป็นทีร่กั ขอพระองคท์รงงดโทษเสยีเถดิ แมน้ํ่านัน้กย็งัคง
อยูอ่ยา่งนัน้ อน่ึง มหานทอุีปมาดว้ยกบัวรรณะ ๔ เหล่าน้ี คอื กษตัรยิ ์พราหมณ์ 
แพศย ์ ศทูร ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติในธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศแลว้ 
ยอ่มละชือ่และโคตรเดมิของตน รวมเรยีกวา่ ‘สมณศากยบุตร’ ทัง้สิน้เหมอืนมหา
นททุีกสาย คอื คงคา ยมนุา อจริวด ีสรภ ูมห ีไหลลงสูม่หาสมทุรแลว้ ย่อมละชือ่
และโคตรเดมิของตน รวม เรยีกวา่ ‘มหาสมทุร’ ทัง้สิน้ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๙๐/
๘๘,ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๕๓/๗๕๒) 



 

๓๙๒๐ 
 

 

มหานรก : สภาพทรมานสตัวอ์ยา่งสาหสั, การลงโทษผูท้าํบาป, สภาพทีห่าความเจรญิ
ไมไ่ด,้ ทุคต,ิ อบาย กล่าวในนิรยปาลกถา การทรมานสตัวท์ีต่กนรกว่า นายนิรย
บาลฉุดลากเขาไป เอาขวานถาก นายนิรยบาลจบัเขาเอาเทา้ขึน้ เอาศรีษะลง 
เอามดีเฉือน จบัเขาเทยีมรถแล่นกลบัไปกลบัมาบนพืน้อนัรอ้นลุกเป็นเปลวโชติ
ชว่ง บงัคบัเขาขึน้ลงภเูขาถ่านเพลงิลูกใหญ่ทีไ่ฟลุกโชน จบัเขาเอาเทา้ขึน้ เอา
ศรีษะลง ทุม่ลงไปในโลหกมุภอีนัรอ้นแดง ลุกเป็นแสงไฟ เขาถูกตม้เดอืดจนตวั
พองในโลหกุมภนีัน้ บางครัง้ลอยขึน้ บางครัง้จมลง บางครัง้ลอยขวางเขาเสวย
ทุกขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้นอยู่ในในโลหกุมภอีนัรอ้นแดงนัน้ แต่ยงัไม่
ตายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมยงัไม่สิน้ไป นายนิรยบาลจบัเขาทุม่ลงไปในมหานรกก็
มหานรกนัน้ เรือ่งนี้ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่กกุสนัธะผูเ้ป็นพระอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงชาํเลอืงดเูหมอืนชา้งชาํเลอืงด ูแลว้ตรสัวา่ ‘ทสูมีารน้ีไมรู่จ้กั
ประมาณเลย’ กแ็ลทสูมีารเคลื่อนแลว้จากทีน่ัน้ ไดไ้ปเกดิในมหานรก พรอ้มกบั
พระกริยิาทีท่รงชาํเลอืงด ู น่ีมาร มหานรกนัน้ม ี๓ ชือ่ คอื (๑) ฉผสัสายตนิกนรก 
(๒) สงักุสมาหตนรก (๓) ปัจจตัตเวทนียนรก ครัง้นัน้ พวกนายนริยบาลเขา้มา
หาเรา(ผูเ้ป็นทสูมีาร) แลว้บอกวา่ ‘เมือ่ใดหลาวเหลก็กบัหลาวเหลก็มารวมกนัที่
กลางหทยัของทา่น เมือ่นัน้ ทา่นจะพงึรูว้า่ ‘เราไหมอ้ยูใ่นนรกพนัปีแลว้ เรานัน้ 
หมกไหมอ้ยูใ่นมหานรกหลายปี หลายรอ้ยปี หลายพนัปี และหมกไหมอ้ยูใ่นอุสส
ทนรกซึง่เป็นบรวิารแหง่มหานรกนัน้ เสวยทุกขเวทนาหนกักวา่ก่อนอกีหน่ึงหมืน่
ปี เรานัน้มรีา่งกายเหมอืนมนุษย ์ มศีรีษะเป็นปลา’ กม็หานรกนัน้ ม ี ๔ มมุ ๔ 
ประต ู แบ่งออกเป็นสว่น มกีาํแพงเหลก็ลอ้มรอบ ครอบดว้ยฝาเหลก็ มหานรก
นัน้ มพีืน้เป็นเหลก็ ลุกโชนโชตชิว่ง แผไ่ปไกลดา้นละ ๑๐๐ โยชน์ ตัง้อยูทุ่กเมือ่ 
ทุกขน้ี์กบัทุกขใ์นนรกเปรยีบเทยีบกนัดว้ยการบอกไมไ่ด ้ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๘๖๘/
๘๙๙,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๑๒/๕๕๐,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๕๐/๒๙๕,๑๔/๒๖๗/๓๑๔,๑๔/
๒๖๘/๓๑๔,ข.ุมหา.(ไทย)๒๙/๑๗๐/๔๘๒) 

มหานาคเถรคาถา: ภาษติของพระมหานาคเถระ, คาถาของพระมหานาคเถระ, ทา่นพระมหา
นาคเถระไดก้ล่าวว่าผูใ้ดไมม่คีวามเคารพในเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย  ผูน้ัน้  
ยอ่มเสือ่มจากพระสทัธรรม เหมอืนปลาในน้ําน้อย  ผูใ้ดไมม่คีวามเคารพในเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลาย ผูน้ัน้ไมง่อกงามในพระสทัธรรม เหมอืนพชืเน่าในไร่นา  ผูใ้ด
ไมม่คีวามเคารพในเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย ผูน้ัน้ยอ่มอยูห่า่งไกลจากนิพพาน 
ในพระศาสนาของพระศาสดาผูเ้ป็นพระธรรมราชา  ผูใ้ดมคีวามเคารพในเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลาย ผูน้ัน้ยอ่มไมเ่สือ่มจากพระสทัธรรม เหมอืนปลาในน้ํามาก 
(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๘๗/๔๐๖) 



 

๓๙๒๑ 
 

 

มหานาคะ, ภิกษุ:ภกิษุชือ่มหานาคะ, มหานาคะภกิษุผูม้คีุณสมบตัมิปัีญญามาก ซึง่ฉลาดในวงศ์
พระสทัธรรม, ภกิษุผูท้รงจาํพระวนิยัสบืกนัมากบัภกิษุอื่น ๆ หลายรปู 

 รายนามพระเถระผูท้รงจาํพระวนิยัสบืกนัมา พระเถระเหล่าน้ี คอื พระอุบาล ีพระ
ทาสกะ พระโสณกะพระสคิควะ และพระโมคคลัลบีุตร รวมเป็น ๕ รปู เป็นผูนํ้า
พระวนิยัสบื ๆ กนัมาในชมพทูวปีอนัมสีริ ิ  จากนัน้ พระเถระผูป้ระเสรฐิมปัีญญา
มากเหล่าน้ี......ต่อจากจากพระอุบาลผีูม้ปัีญญา เชีย่วชาญในพระวนิยั คอื พระ
มหานาคะผูม้ปัีญญามาก ฉลาดในวงศพ์ระสทัธรรม (ว.ิป.(ไทย)๘/๓/๖,ว.ิป.
(ไทย)๘/๘/๑๔,ว.ิป.(ไทย)๘/๒๒/๒๖) 

มหานามเถรคาถา: ภาษติของพระมหานามเถระ,คาถาของพระมหานามเถระ ทา่นพระมหา
นามเถระ  (มหานาม)ท่านนี้กาํลงัจะเสือ่มประโยชน์เพราะภเูขาเนสาทกะอนั
มากไปดว้ยหมูต่น้โมกมนัและตน้ออ้ยชา้งเป็นขนุเขาทีส่มบรูณ์ดว้ยรม่เงาและน้ํา
ปกคลุมไปดว้ยพุม่ไมแ้ละเถาวลัยน์านาพนัธุ ์ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๕/๓๔๕) 

มหานามสกักสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเจา้มหานามศากยะ เจา้มหานามะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค
ผูห้ายจากอาพาธไดไ้มน่าน ณ นิโครธาราม กรุงกบลิพสัดุ ์ ถวายอภวิาทแลว้
กราบทลูวา่ เป็นเวลานานแลว้ทีข่า้พระองคร์ูท้ ัว่ถงึธรรมทีพ่ระองคแ์สดงวา่ ญาณ
เกดิแก่ผูม้ใีจเป็นสมาธ ิ ไมเ่กดิแก่ผูม้ใีจไมเ่ป็นสมาธ ิ สมาธเิกดิก่อน ญาณเกดิที
หลงั หรอืวา่ญาณเกดิก่อน สมาธเิกดิทหีลงั พระอานนทค์ดิวา่ พระผูม้พีระภาค
ทรงหายจากอาพาธไดไ้มน่าน เจา้มหานามศากยะน้ีทลูถามปัญหาทีล่กึซึง้ เรา
ควรนําเจา้มหานามศากยะไปอกีทีห่น่ึงแลว้แสดงธรรมใหฟั้ง แลว้จงึนําทา่นมหา
นามศากยะไปยงัทีแ่หง่หนึ่ง กล่าววา่ พระพทุธองคต์รสัศลี สมาธ ิปัญญา ทีเ่ป็น
ของพระเสขะ(พระอรยิบุคคล ๗ จาํพวกเบือ้งตน้) กม็ ีทีเ่ป็นของพระอเสขะ(พระ
อรหนัต)์ กม็ ีศลีทีเ่ป็นของพระเสขะ หมายถงึศลีของภกิษุผูม้ศีลี สาํรวมดว้ยการ
สงัวรในปาตโิมกข ์ สมาธทิีเ่ป็นของพระเสขะ หมายถงึสมาธขิองภกิษุผูบ้รรลุ
ฌาน ๔ ปัญญาทีเ่ป็นของพระเสขะ หมายถงึปัญญาของภกิษุผูรู้อ้รยิสจั ๔ แต่
เมือ่อรยิสาวก สมบรูณ์ดว้ยศลี สมาธ ิ ปัญญาอยา่งนี้ จะทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ
ปัญญาวมิตุต ิอนัไมม่อีาสวะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงศลี สมาธแิละปัญญาทัง้ที่
เป็นของพระเสขะและของพระอเสขะอยา่งนี้  (องฺ.ตกิ.(ไทย)  ๒๐/๗๔/๒๙๕) 

มหานามสตูร: พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะมชีือ่เหมอืนกนั ๔ แต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื  

 1.มหานามสูตร๑: พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ  เจา้ศากยะ
พระนามวา่มหานามะทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ผูเ้ชน่ไรชือ่วา่อุบาสก อุบาสก
ชือ่วา่มศีลี ศรทัธา จาคะและปัญญาเป็นอยา่งไร  พระองคจ์งึตรสัตอบวา่  ผูท้ีถ่งึ



 

๓๙๒๒ 
 

 

พระรตันตรยัเป็นสรณะ  ชือ่วา่อุบาสก  ผูท้ีเ่วน้ขาดจากการฆา่สตัวเ์ป็นตน้  ชือ่
วา่อุบาสกมศีลี  ผูเ้ชือ่มัน่ในการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้  ชือ่วา่อุบาสกมศีรทัธา  ผู้
ปราศจากความตระหนี่  รูใ้หปั้น  ชือ่วา่อุบาสกมจีาคะ  ผูส้ามารถพจิารณาเหน็
ความเกดิ-ดบั  ชือ่วา่ผูม้ปัีญญา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๓/๕๕๓) 

 2.มหานามสูตร๒ : พระสตูรว่าดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ  พระผูม้ี
พระภาคทรงแสดงธรรมแก่เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเป็นตน้วา่ ผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๔ มคีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้(ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๔๕/๕๖๘) 

 3.มหานามสูตร๓ : พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะมหานามะ  พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบลิพสัดุ ์ แควน้สกักะ ทรงแสดงธรรมตอบ
ปัญหาของเจา้ศากยะมหานามะวา่ อรยิสาวกผูไ้ดบ้รรลุผลแลว้ รูช้ดัศาสนาแลว้ 
สว่นมากยอ่มเป็นอยูด่ว้ยวหิารธรรม ๖ คอื (๑) ระลกึถงึพระพทุธเจา้วา่ แม้
เพราะเหตุน้ี พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์อง
โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสดจ็ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ี่
ควรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย เป็น
พระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค (๒) ระลกึถงึพระธรรมวา่ พระธรรมเป็นธรรม
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิตัพิงึเหน็ชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ย
กาล ควรเรยีกใหม้าด ู ควรน้อมเขา้มาในตน อนัวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน (๓) 
ระลกึถงึพระสงฆว์า่ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิตัดิ ี ปฏบิตัิ
ตรง ปฏบิตัถิกูทาง ปฏบิตัสิมควร ไดแ้ก่ อรยิบุคคล ๔ คู ่คอื ๘ บุคคล พระสงฆ์
สาวกของพระผูม้พีระภาคนี้ เป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของ
ตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก( 
๔) ระลกึถงึศลีของตน ทีไ่มข่าด ไมท่ะลุ ไมด่า่ง ไมพ้รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้้
สรรเสรญิ ไมถู่กตณัหาและทฏิฐคิรอบงาํ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ(๕) ระลกึถงึจาคะของ
ตนวา่ เป็นลาภของเราหนอ เราไดด้แีลว้หนอ เมือ่หมูส่ตัวถ์ูกความตระหนี่อนั
เป็นมลทนิกลุม้รุม เรามใีจปราศจากความตระหนี่อนัเป็นมลทนิ มจีาคะอนัสละ
แลว้ มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแก่การขอ ยนิดใีนการแจกทานอยูค่รอง
เรอืน (๖) ระลกึถงึคุณธรรมคอืศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ ปัญญา ทีท่าํใหไ้ปเกดิเป็น
เทวดา วา่คุณธรรมเชน่นัน้มอียูใ่นตนเองทุกประการ  เมือ่อรยิสาวกระลกึถงึ
วหิารธรรมทัง้ ๖ แต่ละอยา่ง กจ็ะทาํใหจ้ติไมถู่กราคะ โทสะ และโมหะ กลุม้รุม 
ทาํใหจ้ติดาํเนนิไปตรงทเีดยีว ทาํใหไ้ดร้บัความปลาบปลืม้ ไดป้ราโมทย ์
ประกอบดว้ยธรรม แลว้ทาํใหเ้กดิปีต ิ มกีายสงบไดร้บัสขุ มจีติตัง้มัน่ อรยิสาวก



 

๓๙๒๓ 
 

 

เชน่นี้ พระองคต์รสัวา่ เป็นผูถ้งึความสงบอยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูถ้งึความไมส่งบ ไมม่ี
พยาบาทในหมูส่ตัวผ์ูม้พียาบาท ถงึพรอ้มดว้ยกระแสธรรม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/
๑๐/๔๒๑) 

 มหานามสตูร๔ : พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ณ วดันิโครธาราม เขตกรงุกบลิพสัดุ ์แควน้สกักะ เจา้ศากยะพระ
นามวา่มหานามะเสดจ็เขา้ไปเฝ้าแลว้ทลูถามวา่ (๑) บุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสกได้
ดว้ยเหตุเทา่ไร (๒) อุบาสกชือ่วา่ผูม้ศีลีดว้ยเหตเุทา่ไร (๓) อุบาสกชือ่วา่ผูป้ฏบิตัิ
เพือ่เกือ้กลูตนเอง แต่ไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น ดว้ยเหตุเทา่ไร (๔) อุบาสกชือ่วา่
ผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่นดว้ยเหตุเทา่ไร  

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ (๑) บุคคลชือ่วา่เป็นอุบาสกได ้ดว้ยเหตุอยา่งนี้ คอื 
ถงึพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ (๒) อุบาสกชือ่วา่ผูม้ศีลีได ้ดว้ย
เหตุอยา่งนี้ คอื เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ จากลกัทรพัย ์ จากประพฤตผิดิในกาม 
จากพดูเทจ็ จากการดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยั (๓) อุบาสกชือ่วา่ผูป้ฏบิตัเิพือ่
เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ืน่ ดว้ยเหตุ ๘ คอื ตนเอง (๑) มศีรทัธา 
แต่ไมช่กัชวนผูอ้ื่นใหม้ศีรทัธา (๒) มศีลี แต่ไมช่กัชวนผูอ้ื่นใหม้ศีลี (๓) มจีาคะ 
แต่ไมช่กัชวนผูอ้ื่นใหม้จีาคะ (๔) หวงัจะเหน็ภกิษุ แตไ่มช่กัชวนผูอ้ืน่ใหเ้หน็ภกิษุ
(๕) หวงัจะฟังสทัธรรม แต่ไมช่กัชวนผูอ้ื่นใหฟั้งสทัธรรม (๖) ทรงจาํธรรมทีฟั่ง
แลว้ไวไ้ด ้ แตไ่มช่กัชวนผูอ้ืน่ใหท้รงจาํธรรมทีฟั่งแลว้ไวไ้ด(้๗)พจิารณาเนื้อความ
แหง่ธรรมทีฟั่งแลว้ แต่ไมช่กัชวนผูอ้ื่นใหพ้จิารณาเน้ือความแหง่ธรรมทีฟั่งแลว้
(๘)ตนเองรูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม แต่ไมช่กัชวนผูอ้ื่นให้
ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม (๔) อุบาสกชือ่วา่ผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองและ
ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่นดว้ยเหตุ๘ คอื ตนเอง (๑) มศีรทัธาและชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ี
ศรทัธา (๒) มศีลีและชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ศีลี(๓) มจีาคะและชกัชวนผูอ้ื่นใหม้จีาคะ 
(๔) หวงัจะเหน็ภกิษุและชกัชวนผูอ้ื่นใหเ้หน็ภกิษุ (๕) หวงัจะฟังสทัธรรมและ
ชกัชวนผูอ้ื่นใหฟั้งสทัธรรม (๖) ทรงจาํธรรมทีฟั่งแลว้ไวไ้ดแ้ละชกัชวนผูอ้ื่นให้
ทรงจาํธรรมทีฟั่งแลว้ไวไ้ด(้๗)ตนเองพจิารณาเน้ือความแหง่ธรรมทีฟั่งแลว้และ
ชกัชวนผูอ้ื่นใหพ้จิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีฟั่งแลว้(๘)ตนเองรูอ้รรถรูธ้รรมแลว้
ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม และชกัชวนผูอ้ื่นใหป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๕/๒๖๘) 

มหานามสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ  (สตูรที ่ ๑) พระ
สตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเขา้
ไปทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ หากขา้พระองคส์วรรคตขณะลมืสตจิะมคีตเิป็น



 

๓๙๒๔ 
 

 

อยา่งไร พระองคต์รสัตอบวา่  การสวรรคตนัน้จกัไมเ่ลวทราม  เพราะจติของใคร
กต็ามไดเ้จรญิดว้ยพละ  ๕  คอืศรทัธา  วริยิะ  สต ิ สมาธแิละปัญญา  ยอ่มสงูขึน้
ไปจนไดบ้รรลคุุณวเิศษ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๗/๕๒๒) 

มหานามสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ  (สตูรที ่ ๒) พระ
สตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเขา้
ไปทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ หากขา้พระองคส์วรรคตขณะลมืสตจิะมคีตเิป็น
อยา่งไร  พระองคต์รสัตอบวา่ อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  ๔ มคีวามเลื่อมใส
อนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้   ยอ่มน้อมไปสูนิ่พพาน (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๑๘/๕๒๓) 

มหานามสตูร  (ปฐม) :  พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ (สตูรที ่ ๑) พระผูม้ี
พระภาคประทบัอยู ่ ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบลิพสัดุ ์ แควน้สกักะ ภกิษุจาํนวน
มากทาํจวีรเพือ่ถวายพระผูม้พีระภาคดว้ยหวงัวา่ พระองคม์จีวีรสาํเรจ็แลว้ ลว่งไป 
๓ เดอืนจกัเสดจ็จารกิไป  เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะครัน้ทรงทราบขา่วนัน้ 
จงึเสดจ็เขา้ไปเฝ้าแลว้ทลูถามวา่ หมอ่มฉนัเมือ่จะอยู่ดว้ยธรรม เป็นเครือ่งอยูต่่าง 
ๆ จะตอ้งอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไร  

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ดลีะ มหานามะ การทีพ่ระองคเ์สดจ็มาหาตถาคตแลว้
ตรสัถามวา่  หมอ่มฉนัเมื่อจะอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งอยูต่่าง ๆ จะตอ้งอยูด่ว้ย
ธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ะไรนี้เป็นการสมควรแก่พระองคผ์ูเ้ป็นกุลบตุร พระองคพ์งึ
ตัง้อยู่ในธรรม ๕ แลว้เจรญิธรรม ๖ ใหย้ิง่ขึน้ไปเถดิ  ธรรม ๕ นัน้คอื (๑) ผูม้ี
ศรทัธาเป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ ผูไ้มม่ศีรทัธาไมป่ระสบความสาํเรจ็(หมายถงึ
ไมใ่หถ้งึพรอ้มไม่ใหบ้รบิรูณ์) (๒) ผูป้รารภความเพยีรเป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ 
ผูเ้กยีจครา้นไมป่ระสบความสาํเรจ็ (๓)ผูม้สีตติัง้มัน่เป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ ผู้
หลงลมืสตไิมป่ระสบความสาํเรจ็(๔)ผูม้จีติตัง้มัน่เป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ผูม้จีติ
ไมต่ัง้มัน่ไมป่ระสบความสาํเรจ็ (๕) ผูม้ปัีญญาเป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ ผูม้ี
ปัญญาทราม ไมป่ระสบความสาํเรจ็   ธรรม ๖ คอื (๑)  ระลกึถงึพระพทุธเจา้ (๒)  
ระลกึถงึพระธรรม (๓)  ระลกึถงึพระสงฆ ์ (๔)  ระลกึถงึศลี (๕)  ระลกึถงึจาคะ 
(๖)  ระลกึถงึเทวดาทัง้หลาย  สมยัทีอ่รยิสาวกระลกึถงึอนุสสตทิัง้ ๖ อยา่งใด
อยา่งหนึ่งแลว้ กจ็ะทาํใหจ้ติของอรยิสาวกนัน้ไมถู่กราคะ โทสะ และโมหะกลุม้รมุ 
เป็นจติปรารภอนุสสตทิัง้ ๖ อยา่งใดอยา่งหนึ่งดาํเนินไปตรงทเีดยีวแลว้ทาํใหไ้ด้
ความปลาบปลืม้องิอรรถ(คอือาศยัอรรถกถา) องิธรรม(คอือาศยัพระบาล)ี ได้
ปราโมทยท์ีป่ระกอบดว้ยธรรม เมือ่มปีราโมทยย์อ่มเกดิปีต ิเมื่อใจมปีีต ิกายยอ่ม
สงบ เมื่อมกีายสงบยอ่มไดร้บัสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มัน่ อรยิสาวกนี้ ตถาคต



 

๓๙๒๕ 
 

 

กล่าววา่เป็นผูถ้งึความสงบอยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูถ้งึความไมส่งบ เป็นผูไ้มม่พียาบาทอยู่
ในหมูส่ตัวผ์ูม้พียาบาท เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยกระแสธรรม เจรญิอนุสสตทิัง้ ๖ อยู ่ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๐) 

มหานามสตูร๒ (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ (สตูรที ่ ๒) พระผูม้ี
พระภาคประทบัอยู ่ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบลิพสัดุ ์แควน้สกักะ เจา้ศากยะพระ
นามวา่มหานามะทรงหายจากพระประชวรไดไ้มน่าน ทรงทราบขา่ววา่ ภกิษุ
จาํนวนมากทาํจวีรเพือ่ถวายพระผูม้พีระภาคดว้ยหวงัวา่ พระองคม์จีวีรสาํเรจ็แลว้ 
ล่วงไป ๓ เดอืนจกัเสดจ็จารกิไป เสดจ็เขา้ไปเฝ้าแลว้ทลูถามวา่ หมอ่มฉนัเมือ่จะอยู่
ดว้ยธรรมเป็นเครือ่งอยูต่่าง ๆ จะตอ้งอยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ะไร  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบแก่เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเหมอืนในปฐมมหานามสตูร 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒/๔๑๕) 

มหานามะ, เจ้าลิจฉวี: เจา้ลจิฉวมีหานามศากยะ เป็นราชโอรสของพระเจา้อมโิตทนะ ซึง่เป็น
พระกนิษฐาของพระเจา้สทุโธทนะพทุธบดิา มพีระอนุชาหนึ่งพระองค ์ คอื 
เจา้ชายอนุรุทธะและมพีระกนิษฐภคนีิหน่ึงพระองค ์ คอื พระนางโรหณิี, มหานา
มะเป็นพระปนดัดาของพระเจา้สทุโธทนะ, มหานามะมเีอตทคัคะในฝ่ายผูถ้วาย
ทานมรีสอนัประณีต, ทา่นไดค้รองกรุงกบลิพสัดุ,์ พระองคด์าํรงขนัธอ์ยู่
พอสมควรจงึเสดจ็สวรรคต เพราะพระองคเ์ป็นโสดาบนัประเภทสตัตกัขตัตุปรมะ 

 พระผูม้พีระภาคตรสัในลจิฉวกุิมารกสตูร วา่ มหานามะ กุลบุตรคนใด เป็น
กษตัราธริาชผูไ้ดร้บัมรูธาภเิษกแลว้กต็าม เป็นผูป้กครองรฐัซึง่รบัมรดกจากบดิา
กต็าม เป็นอคัรเสนาบดกีต็าม เป็นผูใ้หญ่บา้นกต็ามเป็นหวัหน้าคณะกต็าม เป็น
ใหญ่เฉพาะตระกลูกต็าม มธีรรม ๕ ประการนี้ พงึหวงัไดค้วามเจรญิอยา่งเดยีว 
ไมม่คีวามเสือ่มเลย คอื (๑) กุลบุตรในโลกนี้สกัการะ เคารพ นบัถอื บูชามารดา
บดิาดว้ยโภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร เกบ็รวบรวมดว้ย 
น้ําพกัน้ําแรง อาบเหงือ่ต่างน้ํา ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม สมณ
พราหมณ์ผูไ้ดร้บัสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูาแลว้ ยอ่ม อนุเคราะหก์ุลบุตรนัน้
ดว้ยน้ําใจอนังามวา่ ‘ขอทา่นจงมชีวีติยนืนานมอีายยุนืนาน ‘กุลบตุรผูอ้นัสมณ
พราหมณ์อนุเคราะหแ์ลว้ พงึหวงั ไดค้วามเจรญิอย่างเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย
(๒) กุลบตุรในโลกน้ีสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูาบุตร ภรรยา ทาส กรรมกร และ
คนใชด้ว้ยโภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร ฯ(๓) กุลบุตรในโลกน้ี
สกัการะ เคารพ นบัถอื บชูาเพือ่นชาวนา และเพือ่นรว่มงานดว้ยโภคทรพัยท์ีห่า
มาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีรฯ (๔) กุลบตุรในโลกน้ีสกัการะ เคารพ นบัถอื 
บชูาเทวดาผูร้บัพลกีรรมดว้ยโภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร (๕) 



 

๓๙๒๖ 
 

 

กุลบตุรในโลกนี้สกัการะ เคารพ นบัถอื บชูาสมณพราหมณ์ดว้ยโภคทรพัยท์ีห่า
มาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร เกบ็รวบรวมดว้ย น้ําพกัน้ําแรง อาบเหงือ่ต่างน้ํา 
ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม สมณพราหมณ์ผูไ้ดร้บัสกัการะ เคารพ นบัถอื 
บชูาแลว้ ยอ่ม อนุเคราะหกุ์ลบุตรนัน้ดว้ยน้ําใจอนังามวา่ ‘ขอทา่นจงมชีวีติยนื
นานมอีายยุนืนาน ‘กุลบตุรผูอ้นัสมณพราหมณ์อนุเคราะหแ์ลว้ พงึหวงัไดค้วาม
เจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย ครัน้เขาตายไป ยอ่มบนัเทงิในสวรรค ์
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๘/๑๐๕) 

มหานามะ, เจ้าศากยะ, ราชา: มหานามะเป็นราชโอรสของพระเจา้อมโิตทนะ ซึง่เป็นพระ
กนิษฐาของพระเจา้สทุโธทนะพทุธบดิา มพีระอนุชาหนึ่งพระองค ์คอื เจา้ชายอนุ
รุทธะและมพีระกนิษฐภคนีิหน่ึงพระองค ์ คอื พระนางโรหณิี ไดค้รองกรุง
กบลิพสัดุ,์ เจา้มหานามะผูส้อนวธิไีถนา หวา่นขา้ว ไขน้ําเขา้ ระบายน้ําออก 
ถอนหญา้ แก่เจา้อนุรุทธศากยะผูส้ขุมุาลชาต ิ ไมป่รารถนาจะทรงผนวช ทา่น
ไดร้บัเอตทคัคะผูถ้วายทานมรีสอนัประณีต 

                            พระผูม้พีระมพีระภาคตรสัไวใ้นทุตยิมหานามสตูร วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระ
นามวา่มหานามะ สตูรที ่ ๒ เมือ่พระองคป์ระทบัอยู ่ ณ นิโครธาราม เขตกรุง
กบลิพสัดุ ์แควน้สกักะ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะทลูถามพระองคว์ ่จะตอ้ง
อยูด่ว้ยธรรมเป็นเครือ่งอยู่อะไร พระภาคตรสัวา่ มหานามะ พระองคพ์งึตัง้อยูใ่น
ธรรม ๖ ประการนี้ คอื (๑) พระองคพ์งึระลกึถงึตถาคตวา่ พระผูม้พีระภาค เป็น
ศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย ฯ (๒) พระองคพ์งึระลกึถงึพระธรรม (๓) 
พระองคพ์งึระลกึถงึพระสงฆ ์ ฯ(๔) พระองคพ์งึระลกึถงึศลีของพระองค ์ ฯ ๕. 
พระองคพ์งึระลกึถงึจาคะของพระองค ์ฯ (๖) พระองคพ์งึระลกึถงึเทวดาทัง้หลาย
วา่ มเีทวดาชัน้จาตุมหาราช เทวดาชัน้สงูขึน้ไปกวา่นัน้ เทวดาเหล่านัน้
ประกอบดว้ยศรทัธาเชน่ใด จุตจิากโลกนี้แลว้ไปเกดิในเทวโลกนัน้ แมเ้ราเองกม็ี
ศรทัธาเชน่นัน้ ดงันี้(ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๓๕๕/๒๒๑,ม.ม.ูไทย)๑๒/๑๗๕/๑๗๗,ส.ํม.
ไทย)๑๙/๙๘๘/๔๗๐,๑๙/๑๐๑๗/๕๒๒,๑๙/๑๐๑๙/๕๒๔, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๔/
๒๙๕, องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๕๒/๓๑,องฺ.ฉกฺก(ไทย)๒๒/๑๐/๔๒๑,องฺ.เอก.(ไทย)
๒๔/๑๑/๔๑๐,๒๔/๑๒/๔๑๕,ว.ิมหา.(ไทย)๒/๓๐๓/๔๔๔) ๗/๓๓๐/๑๖๗,๗/๓๓๐/
๑๖๘) 

มหานามะ, ฤาษี:ฤาษชีือ่วา่มหานามะ, ผูเ้ป็นหนึ่งในคณะปัญจวคัคยีม์โีกญฑญัญะเป็นหวัหน้า, 
ผูไ้ดธ้รรมจกัษุวนัแรม ๓ คํ่า เดอืน ๘ จากการฟังธมัมจกักปัปวตันสตูร, ผูบ้รรลุ
โสดาบนัแลว้ไดร้นบัประทานเอหภิกิขอุุปสมัปทาจากพระผูม้พีระภาค และได้



 

๓๙๒๗ 
 

 

บรรลุเป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกบัปัญจวคัคยีจ์ากการฟังอนตัตลกัขณสตูรวนัแรม ๕ 
คํ่า เดอืน ๘ 

 พระผูม้พีระภาคภายหลงัตรสัรูแ้ลว้ จะทรงอนุเคราะหเ์หล่าเวไนยสตัว ์ จงึเสดจ็
ออกจากโคนตน้อชปาลนิโครธ เสดจ็ถงึกรุงพาราณส ี โดยการเสดจ็ดาํเนินไป
ตามลาํดบั พระผูม้พีระภาคทรงประกาศพระธรรมจกัร คอืทุกขสจั สมทุยสจั 
นิโรธสจั และมรรคสจั อนัสงูสดุ แก่ปัญจวคัคยี ์พระผูพ้ระภาคทรงประกาศพระ
ธรรมจกัรนัน้แลว้ ฤาษปัีญจวคัคยีเ์หลา่นัน้ พรอ้มดว้ยหมูพ่รหม และเทวดา
ประมาณ ๑๘ โกฏ ิ ไดบ้รรลุธรรมในการประชมุครัง้แรก ต่อมาฤาษปัีญจวคัคยี์
ทัง้หมด คอืโกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทยิะ มหานามะ และอสัสช ิ พรอ้มดว้ยหมู่
พรหมและเทวดาประมาณ ๑๘ โกฏ ิอนัพระผูม้พีระภาคทรงแนะนําใหว้เิศษโดย
ลาํดบั ในกาลนัน้ โสดาปัตตผิลไดม้(ีแก่เหล่าเทวดา)ในการประชุมครัง้แรก ใน
กาลนัน้(ข.ุพ.ุ(ไทย)๓๓/๒/๕๕๔) 

มหานารทกสัสปชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพระมหานารทกสัสปะทรงบาํเพญ็อุเบกขาบารม ี  มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิป็นทา้วมหาพรหมชือ่นารทะ 
เหน็พระราชธดิาพระนามวา่รุจาของพระเจา้องัคตทิีท่รงพยายามเปลือ้งพระราช
บดิาใหพ้น้จากความเหน็ผดิ  เพราะพระเจา้องัคตทิรงเชือ่ถอืคาํสอนของคุณาชี
วกทีว่า่นรกไมม่ ี  สวรรคไ์มม่ ี  โลกหน้าไมม่ ี  บดิามารดาไมม่ ี  บุญบาปไมม่ ี 
สตัวจ์ะดจีะชัว่กด็เีอง ชัว่เอง  จากนัน้พระองคท์รงละเวน้การปฏบิตัพิระราช
กรณียกจิแลว้หนัมาเสวยสรุาเมรยัและบรโิภคกามคุณอยา่งเดยีว  พระราชธดิา
รุจาทรงพยายามสอนใหเ้หน็วา่  ความเชือ่เชน่นัน้เป็นความเชือ่ทีผ่ดิ  เพราะนรก
ม ี  สวรรคม์ ี  โลกนี้ม ี  โลกหน้าม ี  บดิามารดาม ี  บุญบาปม ี  ฯลฯ  เพราะ
พระองคเ์คยประสบมาแลว้  เมือ่พระเจา้องัคตทิรงสดบัแลว้พอพระทยัในคาํสอน
ของพระธดิา  แต่ยงัหาคลายทฏิฐไิม ่  พระราชธดิารุจาจงึทรงตัง้สตัยาธษิฐานให้
สมณพราหมณ์หรอืเทวดา  พระอนิทร ์  พระพรหมลงมาชว่ย  เมื่อทา้ว
มหาพรหมทราบสตัยาธษิฐานแลว้  จงึลงมาแสดงโทษแหง่ความเหน็ผดิใหพ้ระ
เจา้องัคตสิดบั ทาํใหพ้ระองคท์รงคลายจากมจิฉาทฏิฐแิลว้ทรงบาํเพญ็กุศลมกีาร
ใหท้านเป็นตน้และเมือ่สวรรคตแลว้จงึไปเกดิในสวรรค ์ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๑๕๓/๓๖๓)  

มหานิโฆษ, พระเจ้าจกัรพรรดิ:   พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหานิโฆษ, ผูข้วนขวนบาํรุง
พระผูพ้ระมพีระภาค, ผูป่้าสงัขบ์ชูาพระผูม้ภีาค ไดร้บอานิสงสใ์นกปัที ่ ๙๔ ได้
เป็นพระเจา้จกัรพรรดิพ์ระนามวา่มหานิโฆษ ๑๖ชาต ิ



 

๓๙๒๘ 
 

 

 พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งนี้ในพทุธุปัฏฐากเถราปทานประวตัใินอดตีชาตขิองพระ
พทุธุปัฏฐากเถระ คอือดตีชาต ิ ทา่นไดเ้ป่าสงัขบ์ชูาพระผูม้พีระภาคพระนามวา่
วปัิสส ี เป็นผูข้วนขวายบาํรุงพระสคุต จงดผูลการบาํรงุนี้ เครือ่งดนตร ี ๖๐,๐๐๐ 
ชิน้แวดลอ้มขา้พเจา้ทุกเมือ่ ผลจากการบาํรุงนี้ ในกปัที ่๙๑ นบัจากกปัน้ีไป ทา่น
ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๙๔ นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๑๖ ชาต ิ
มพีระนามวา่มหานิโฆษ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๙/๒๔๗),๓๒/๔๘/
๓๗๘) 

มหานิทานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุเกดิขึน้ ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ น่าอศัจรรยจ์รงิ
ทีป่ฏจิจสมปุบาทเป็นธรรมลกึซึง้ สดุจะคาดคะเนได ้ แต่ถงึกระนัน้ กย็งัปรากฏ
แก่พระเถระเหมอืนกบัวา่เป็นธรรมงา่ยๆพระผูม้พีระภาคจงึตรสับอกวา่อยา่พดู
เชน่นัน้ ปฏจิจสมปุบาทเป็นธรรมลกึซึง้ เพราะหมู่สตัวไ์มรู่ไ้มเ่ขา้ใจปฏจิจสมปุ
บาทจงึยุง่เหยงิเหมอืนขอดดา้ยของชา่งหกู เป็นปมนุงนงัเหมอืนกระจุกดา้ย เป็น
เหมอืนหญา้มุงกระต่ายและหญา้ปลอ้ง ไมอ่าจขา้มอบายทุคต ิ วนิิบาต และ
สงสารไปได ้ พระพทุธองคท์รงอธบิายปฏจิจสมปุบาทโดยละเอยีด ในลกัษณะ
ต่าง ๆ ดงันี้ 

  ๑. พระองคท์รงแสดงปฏจิจสมปุบาทสายเกดิทุกข ์ (สมทุยวาร) ในลกัษณะ
ถามเอง - ตอบเอง ถา้มผีูถ้ามวา่ เพราะสิง่นี้เป็นปัจจยั ชรามรณะจงึมหีรอื ควร
ตอบวา่ ม ี เมือ่ถูกถามวา่ เพราะอะไรเป็นปัจจยั ชรามรณะจงึม ี ควรตอบวา่ 
เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรามรณะจงึม ี

  ต่อไปพระองคท์รงถาม-ตอบในทาํนองนี้เรือ่ยไป ดงันี้ 
  ถามว่า         ตอบว่า 
  เพราะอะไรเป็นปัจจยั ชาตจิงึม ีเพราะภพเป็นปัจจยั  
  เพราะอะไรเป็นปัจจยั ภพจงึม ีเพราะอุปาทานเป็นปัจจยั 
  เพราะอะไรเป็นปัจจยั อุปาทานจงึม ี เพราะตณัหาเป็นปัจจยั 
  เพราะอะไรเป็นปัจจยั ตณัหาจงึม ี เพราะเวทนาเป็นปัจจยั 
  เพราะอะไรเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี เพราะผสัสะเป็นปัจจยั 
  เพราะอะไรเป็นปัจจยั ผสัสะจงึม ี เพราะนามรปูเป็นปัจจยั  
  เพราะอะไรเป็นปัจจยั นามรปูจงึม ี เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั 
  เพราะอะไรเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม ี เพราะนามรปูเป็นปัจจยั 
  แลว้ทรงสรปุยอ้นกลบัเพือ่แสดงลาํดบัการเกดิแหง่กองทุกขว์า่ 
   เพราะนามรปูเป็นปัจจยั  วญิญาณจงึม ี
   เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั  นามรปูจงึม ี



 

๓๙๒๙ 
 

 

   เพราะนามรปูเป็นปัจจยั  ผสัสะจงึม ี
   เพราะผสัสะเป็นปัจจยั  เวทนาจงึม ี
   เพราะเวทนาเป็นปัจจยั  ตณัหาจงึม ี
   เพราะตณัหาเป็นปัจจยั  อุปาทานจงึม ี
   เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั  ภพจงึม ี
   เพราะภพเป็นปัจจยั  ชาตจิงึม ี
   เพราะชาตเิป็นปัจจยั   ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสั อุ

ปายาสจงึม ี
  ๒. พระองคท์รงอธบิายดว้ยวธิตีัง้คาํถามใหต้อบ โดยทรงยกปฏจิจสมุปบาท

แต่ละขอ้มาตัง้ แลว้ทรงอธบิายความหมายของปฏจิจสมปุบาทขอ้นัน้ ๆ เสรจ็
แลว้ทรงตัง้คาํถามใหท้า่นพระอานนทต์อบเป็นขอ้ ๆ ไป เชน่  

  ขอ้วา่ เพราะชาติเป็นปัจจยั ชรามรณะจึงมี พงึทราบเหตผุลดงันี้วา่ ถา้
ชาต ิ(การเกดิ) ไมไ่ดม้แีก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทัว่ทุกแห่ง และไมไ่ดม้เีพือ่ความ
เป็นอยา่งนัน้ของสรรพสตัวพ์วกนัน้ ๆ เมือ่ชาตไิมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะ
ชาตดิบัไป ชรามรณะจะปรากฏไดห้รอื  

  เมือ่ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ ปรากฏไมไ่ด ้ 
  จงึตรสัวา่ เหตุปัจจยัแหง่ชราและมรณะ กค็อืชาตนิัน่เอง 
  แมข้อ้วา่ เพราะภพเป็นปัจจยั ชาติจึงมี เพราะอปุาทานเป็นปัจจยั ภพจึง

มี เพราะตณัหาเป็นปัจจยั อปุาทานจึงมี และขอ้วา่ เพราะเวทนาเป็นปัจจยั 
ตณัหาจึงมี พระองคก์ท็รงอธบิายดว้ยวธิตีัง้คาํถามใหต้อบเหมอืนกบัขอ้วา่ 
เพราะชาติเป็นปัจจยั ชรามรณะจึงมี ทุกประการ 

  จากนัน้ ทรงขยายผลของเวทนาออกไปเป็นลาํดบัดงันี้ 
  เพราะเวทนาเป็นปัจจยั  ตณัหาจงึม ี
  เพราะตณัหาเป็นปัจจยั  ปรเิยสนา (การแสวงหา) จงึม ี
  เพราะปรเิยสนาเป็นปัจจยั  ลาภะ (การได)้ จงึม ี
  เพราะลาภะเป็นปัจจยั  วนิิจฉยะ (การกาํหนด) จงึม ี
  เพราะวนิิจฉยะเป็นปัจจยั ฉนัทราคะ (ความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความพอใจ)

จงึม ี
  เพราะฉนัทราคะเป็นปัจจยั  อชัโฌสานะ (ความหมกมุน่ฝังใจ) จงึม ี
  เพราะอชัโฌสานะเป็นปัจจยั  ปรคิคหะ (การยดึถอืครอบครอง) จงึม ี
  เพราะปรคิคหะเป็นปัจจยั   มจัฉรยิะ (ความตระหนี่) จงึม ี
  เพราะมจัฉรยิะเป็นปัจจยั  อารกัขะ (ความหวงกัน้) จงึม ี



 

๓๙๓๐ 
 

 

  เพราะอารกัขะเป็นปัจจยั บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกยอ่มเกดิขึน้จากการถอื
ทอ่นไม ้การถอืศสัตรา การทะเลาะ การแก่งแยง่การววิาท การพดูขึน้เสยีงวา่ มงึ 
มงึ การพดูสอ่เสยีด และการพดูเทจ็ 

  ครัน้แลว้ ทรงอธบิายดว้ยวธิตีัง้คาํถามใหต้อบยอ้นขึน้จากขอ้วา่ เพราะอา
รกัขะเป็นปัจจยั บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมเกดิขึน้ จนถงึขอ้วา่ เพราะตณัหา
เป็นปัจจยั ปรเิยสนาจงึม ี เหมอืนกบัขอ้วา่ เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรามรณะจงึม ี
ทุกประการ 

  จากนัน้ทรงอธบิายปฏจิจสมปุบาทขอ้ต่อไปวา่ เพราะผสัสะเป็นปัจจยั เวทนา
จงึม ีดว้ยวธิตีัง้คาํถามใหต้อบ จนถงึขอ้วา่ เพราะนามรปูเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม ี
เหมอืนกบัขอ้วา่ เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรามรณะจงึม ี ทุกประการ แลว้ทรง
สรุปวา่ ดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ี จงึทาํใหม้กีารเกดิ แก่ ตาย จุต ิ หรอือุบตัขิอง
วญิญาณและนามรปู คาํทีเ่ป็นเพยีงชือ่ คาํทีใ่ชต้ามความหมาย คาํบญัญตั ิ สือ่
ความเขา้ใจ วฏัฏะ ปรากฏโดยการบญัญตั ิเพราะต่างกเ็ป็นปัจจยัของกนัและกนั 

  จากนัน้ ทรงแสดงอตัตา ๔ อยา่งทีบุ่คคลบญัญตัไิวว้่า 
  ๑. อตัตาทีม่ขีนาดจาํกดั  มรีปู ๒. อตัตามขีนาดไม่จาํกดั มรีปู 
  ๓. อตัตาทีม่ขีนาดจาํกดั ไม่มรีปู๔. อตัตามขีนาดไมจ่าํกดั ไมม่รีปู 
  เมือ่บุคคลบญัญตัอิตัตาทัง้ ๔ แบบอยา่งนี้ กจ็ะมบีญัญตัอิยา่งใดอยา่งหนึ่งวา่  
  ๑. อตัตามอียูเ่ฉพาะในชาตน้ีิ  ๒. อตัตามอียูต่ลอดกาล 
  ๓. มคีวามเหน็วา่จะทาํอตัตาทีม่สีภาพไมเ่ทีย่งใหม้สีภาพเทีย่งได ้
  ในทางตรงกนัขา้ม เมือ่บุคคลไมบ่ญัญตัอิตัตาทัง้ ๔ อยา่งนี้ กจ็ะไมม่บีญัญตั ิ

๓ ประการ 
  ต่อไปทรงอธบิายความเหน็วา่เป็นอตัตาม ี๓ อยา่ง คอื 
   ๑. ความเหน็วา่เวทนาเป็นอตัตาของเรา 
   ๒. ความเหน็วา่เวทนาไมใ่ชอ่ตัตาของเรา  เพราะอตัตาของเราไมเ่สวย

อารมณ์ 
   ๓. ความเหน็วา่เวทนาไมใ่ชอ่ตัตาของเรา  อตัตาของเราจะไมเ่สวย

อารมณ์กม็ใิช ่ อตัตาของเรายงัเสวยอารมณ์อยู ่ เพราะอตัตาของเรามเีวทนาเป็น
คุณสมบตั ิ

  แลว้ตรสัอธบิายวา่ ในความเหน็ ๓ อย่างนี้ เมือ่ถูกถามวา่ บรรดาสขุเวทนา 
ทุกขเวทนา และอทุกขมสขุเวทนา ซึง่ต่างกม็ลีกัษณะไมเ่ทีย่ง ถูกปัจจยัปรุงแต่ง 
อาศยัเหตุปัจจยัเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามคลายไปเป็นธรรมดา 
มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา เวทนาใดเป็นอตัตา หรอืเป็นคุณสมบตัขิองอตัตา ผูท้ี่
ถูกถามกจ็ะตอบไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ จงึไมค่วรมคีวามเหน็ทัง้ ๓ อยา่งนัน้ 
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  ภกิษุใดไมเ่หน็เวทนาวา่เป็นอตัตา ไมเ่หน็การเสวยอารมณ์วา่เป็นอตัตาและ
ไมเ่หน็วา่อตัตาของเรายงัตอ้งเสวยอารมณ์ เพราะอตัตาของเรามเีวทนาเป็น
คุณสมบตั ิภกิษุนัน้เมือ่เหน็อยา่งนี้ยอ่มไม่ถอืมัน่อะไรในโลก  

  ผูท้ีก่ล่าววา่ ผูท้ีม่จีติหลุดพน้แลว้อยา่งนี้ ยงัมทีฏิฐวิา่ (๑) หลงัจากตายแลว้ 
ตถาคตเกดิอกี (๒) หลงัจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี (๓)  หลงัจากตายแลว้ 
ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี (๔) หลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่จะ
วา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช่ การกล่าวของผูน้ัน้ นบัเป็นการกล่าวทีไ่มส่มควร  

  ชือ่ คาํทีเ่ป็นเพยีงชือ่ ความหมาย คาํทีใ่ชต้ามความหมาย บญัญตั ิคาํบญัญตั ิ
ความเขา้ใจ สือ่ความเขา้ใจ และวฏัฏะ แต่ละอยา่งมอียูเ่ทา่ใด หมนุไปเท่าใด 
ภกิษุหลุดพน้แลว้เพราะรูย้ ิง่ซึง่ชือ่ คาํทีเ่ป็นเพยีงชือ่ ฯลฯ และวฏัฏะเทา่นัน้ ผูใ้ด
กล่าววา่ ภกิษุผูห้ลุดพน้แลว้ยงัมทีฏิฐวิา่ พระอรหนัต ์ยอ่มไมรู่ไ้มเ่หน็ การกล่าว
ของผูน้ัน้ นบัเป็นการกล่าวทีไ่มส่มควร  

  จากนัน้ พระองคไ์ดท้รงแสดงวญิญาณฐติ ิ๗ ประการ คอื 
  ๑. ภมูขิองสตัว ์ผูม้กีายต่างกนั มสีญัญาต่างกนัคอื มนุษย ์เทวดาในสวรรค ์๖ 

ชัน้ พวกยกัษณิีและพวกเวมานิกเปรตทีพ่น้จากอบายภมู ิ๔ 
  ๒. ภมูขิองสตัวผ์ูม้กีายต่างกนั แต่มสีญัญาอยา่งเดยีวกนั คอื พวกพรหมชัน้

ปฐมฌาน ไดแ้ก่ พรหมปารสิชัชา พรหมปโรหติา และมหาพรหมา  
  ๓. ภูมขิองสตัวผ์ูม้กีายอยา่งเดยีวกนั แต่มสีญัญาต่างกนัคอื พวกพรหมชัน้

อาภสัสระ  
  ๔. ภมูขิองสตัวผ์ูม้กีายอยา่งเดยีวกนัมสีญัญาอยา่งเดยีวกนั คอื พรหมชัน้สุ

ภกณิหะ  
  ๕. ภมูขิองสตัวผ์ูไ้ดอ้ากาสานญัจายตนสมาบตั ิ 
  ๖. ภมูขิองสตัวผ์ูไ้ดว้ญิญาณญัจายตนสมาบตั ิ  
  ๗. ภมูขิองสตัวผ์ูไ้ดอ้ากญิจญัญายตนสมาบตั ิ
  และแสดงอายตนะ ๒ ประการ คอื 
  ๑. ภมูขิองพวกพรหมชัน้อสญัญสีตัว ์คอื ผูไ้ดอ้สญัญายตนสมาบตั ิ 
  ๒. ภมูขิองพวกพรหมผูไ้ดเ้นวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิ
  เมือ่ภกิษุรูถ้งึความเกดิ ความดบั คุณ โทษ ของวญิญาณฐติแิละอายตนะนัน้ 

และอุบายสลดัออกจากวญิญาณฐติแิละอายตนะนัน้ตามความเป็นจรงิยอ่มหลุด
พน้เพราะไมถ่อืมัน่ 

  จากนัน้ พระองคท์รงแสดงวโิมกข ์๘ ประการคอื 
  ๑. บุคคลมรีปู เหน็รปูทัง้หลาย 
  ๒. บุคคลมอีรปูสญัญาภายใน เหน็รปูทัง้หลายภายนอก 
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  ๓. บุคคลผูน้้อมใจไปวา่งาม 
  ๔. บุคคลบรรลุอากาสานญัจายตนฌานโดยกาํหนดวา่อากาศหาทีส่ดุมไิดอ้ยู ่

เพราะลว่งรปูสญัญา ดบัปฏฆิสญัญา ไมก่าํหนดนานตัตสญัญาโดยประการทัง้
ปวง 

  ๕. บุคคลล่วงอากาสานญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุวญิญาณญั
จายตนฌาน โดยกาํหนดวา่วญิญาณหาทีส่ดุมไิดอ้ยู ่ 

  ๖. บุคคลล่วงวญิญาณญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวงบรรลุอา
กญิจญัญายตนฌาน โดยกําหนดวา่ไมม่อีะไรอยู ่

  ๗. บุคคลล่วงอากญิจญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุเนวสญัญานา
สญัญายตนฌานอยู ่

  ๘. บุคคลล่วงเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุสญัญา
เวทยตินิโรธอยู ่

  ทรงเน้นวา่ ภกิษุผูเ้ขา้วโิมกข ์ ๘ ประการนี้ ย่อมทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุตแิละ
ปัญญาวมิตุต ิ  เมื่อพระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูรนี้จบลง ทา่นพระอานนทม์ใีจ
ยนิดชีืน่ชมพระภาษติยิง่นกั(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๕/๕๗) 

มหาเนละ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามว่ามหาเนละ, ในอดตีชาตพิระองคไ์ด้
ประคองดอกไมแ้ละผา้ขนสตัวบ์ชูาพระสขิพีทุธเจา้ ไดร้บัอานิสงสน์ัน้ในกปัที ่๒๐ 
ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิพ์ระนามวา่มหาเนละ 

 พระผูม้พีระภาคตรสัเรื่องนี้ในโกฏุมพรยิเถราปทานประวตัใินอดตีชาตขิองพระ
โกฏุมพรยิเถระ พระโกฏุมพรยิเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนว่า ท่าน
ได้ประคองดอกไม ้และผา้ขนสตัวเ์น้ือด ีบูชาพระพุทธเจา้พระนามว่าสขิ ีผูเ้ป็น
เผ่าพนัธุ์ของโลก ในกปัที่ ๓๑ นับจากกปัน้ีไป ท่านได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จงึไม่
รูจ้กัทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ในกปัที่ ๒๐ นับจากกปัน้ีไป 
ทา่นไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงมพีระนามว่ามหาเนละ มเีดชมาก มพีลานุ
ภาพมาก(ข.ุ(ไทย)๓๒/๑๖/๓๔๙) 

มหาบพิตร: คาํทีพ่ระสงฆเ์รยีกแทนพระนามพระเจา้แผน่ดนิและพระมเหส,ี คาํทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคเรยีกแทนพระนามพระราชา, คาํทีเ่จา้ลทัธปิรูณกสัสปะเรยีกแทนพระนาม
เจา้อชาตศรตัร ู เวเทหบิตุร ราชาแหง่แควน้มคธคอืวา่ อกริยิวาท ลทัทีถ่อืวา่ทาํ
แลว้ไมเ่ป็นอนัทาํของปรูณกสัสปะ เมือ่พระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบิตุร กราบทลู
พระผูม้พีระภาควา่ คราวหน่ึงในกรุงราชคฤหน้ี์ หมอ่มฉนัเขา้ไปหาครปูรูณะ 
กสัสปะ ถงึทีอ่ยู ่เจรจาปราศรยักนัพอคุน้เคยด ีไดน้ัง่ลงถามครปูรูณะ กสัสปะ วา่ 
‘ทา่นกสัสปะ อาชพีทีอ่าศยัศลิปะมากมายเหล่าน้ี คอื พลชา้ง พลมา้ ฯ ทา่นกสัส
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ปะจะบญัญตัผิลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่หน็ประจกัษ์ในปัจจุบนัไดเ้ชน่นัน้บา้ง
หรอืไม’่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่หมอ่มฉนัถามอยา่งนี้ ครปูรูณะ กสัสปะ ตอบ
วา่ ‘มหาบพติร เมือ่บุคคลทาํเอง ใชใ้หผู้อ้ื่นทาํ ฯ ผูท้าํ(เชน่นัน้) กไ็มจ่ดัวา่ทาํ
บาป เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา หมอ่มฉนัจงึไมช่ืน่
ชม ไมต่าํหนิคาํกล่าวของครปูรูณะ กไ็ดลุ้กจากทีน่ัง่จากไป(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๑/
๕๒,๙/๑๖๒/๕๒,๙/๑๖๔/๕๒,๙/๑๖๖/๕๓,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๒๘/๑๗๑,๑๐/๒๒๘/
๑๗๒,๑๐/๒๓๐/๑๗๓,ข.ุเปต.(ไทย)๒๖/๕๖๔/๒๕๘, ๒๖/๕๙๒/๒๖๓) 

มหาบรุษุ: ลกัษณะของบุคคลสาํคญัมพีระพทุธเจา้เป็นตน้, ศาสตรว์า่ลกัษณะของบุคคล
อนัมอียูใ่นคมัภรีพ์ราหมณ์ ซึง่เรยีกวา่มนตร ์ เฉพาะสว่นทีว่า่ดว้ยผูเ้ป็น
พระพทุธเจา้ เรยีกวา่พทุธมนตร ์ มอียู่ ๑๖,๐๐๐ คาถา, ผูม้ปัีญญามาก, ผูม้จีติ
หลุดพน้จากอกุศลทัง้หลาย, มหาบุรุษสมบรูณ์ดว้ยลกัษณะ ๓๒ ประการ มคีติ
เพยีง ๒ อยา่งเทา่นัน้ คอื ถา้อยูค่รองเรอืนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัพรรดผิูท้รงธรรม 
ถา้ออกบวชจะไดเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้  พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งนี้ใน
มหาปุรสิสตูร วา่ดว้ยมหาบุรุษ เมือ่ทา่นพระสารบีุตรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 
ทีก่รุงสาวตัถ ี ถวายอภวิาทแลว้ นัง่ ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 
“ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รสัวา่ ‘มหาบุรุษ มหาบุรุษ’ ดว้ยเหตุเพยีงเทา่ไร
หนอ บุคคลจงึชือ่วา่เป็นมหาบุรุษ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
“สารบีุตร เรากล่าววา่ ‘มหาบุรุษ’ เพราะมจีติหลุดพน้ เรากล่าววา่ ‘ไมใ่ชม่หา
บุรุษ’ เพราะมจีติยงัไมห่ลุดพน้ เราเรยีกผูช้ือ่วา่รูช้ดัสว่นสดุทัง้ ๒ ดา้น ไดแ้ก่ 
ผสัสะเป็นสว่นสดุดา้นหนึ่ง ผสัสสมทุยัเป็นสว่นสดุอกีดา้นหน่ึง ผสัสนิโรธอยู่
ทา่มกลาง ไมย่ดึตดิในทา่มกลางดว้ยมนัตา เราเรยีกภกิษุนัน้วา่เป็นมหาบุรุษ (ท.ี
ม.(ไทย)๑๐/๓๓/๑๕,๑๐/๓๔/๑๖,๑๐/๓๕/๑๖,๑๐/๓๕/๑๗,ท.ีปา.ไทย)๑๑/๑๙๙/
๑๕๙,๑๑/๒๐๐/๑๕๙,๑๑/๒๐๒/๑๖๔,๑๑/๒๐๓/๑๖๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔๓๘/
๔๙๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๗๗/๒๒๙,๒๑/๓๕/๕๕,ท.ีส.ีอ.(บาล)ี๒๕๖/๒๒๓)ข.ุจ.ู(ไทย)
๓๐/๙/๗๔,๓๐/๑๑/๗๙,๓๐/๑๑/๘๑, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๐๒/๔๒๘) 

มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหาปชาบดโีคตมเีถร ี  มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นธดิาอาํมาตย์
ในกรุงหงสวด ี ไดฟั้งพระธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระและ
ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ทรงตัง้ภกิษุณีผูเ้ป็นพระมาตุจฉาไวใ้นตาํแหน่งผูเ้ลศิกวา่
ภกิษุณีทัง้หลายผูร้ตัตญัญ ูทา่นจงึถวายทานและไดป้รารถนาตาํแหน่งนัน้ เพราะ
ผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นเวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่นภพน้อยภพใหญ่เป็นอนัมาก ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดไ้ปเกดิในศากยตระกลู กรุงเทวทหะ และไดเ้ป็นพระมาตุจฉา



 

๓๙๓๔ 
 

 

ของพระพทุธเจา้ไดอ้อกผนวชบรรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ เป็นผูช้าํนาญ
ในทพิพโสตธาตุ และไดร้บัแต่งตัง้จากพระพทุธเจา้ใหเ้ป็นผูเ้ลศิกวา่ภกิษุณี
ทัง้หลายผูร้ตัตญัญ ู ตอ่จากนัน้จงึไดท้ลูลาปรนิิพานพรอ้มดว้ยภกิษุณบีรวิาร 
๕๐๐  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙๗/๓๙๙) 

มหาปชาปดีโคตมี, ภิกษุณี: เป็นพระราชธดิาในพระเจา้อญัชนาธปิราชแหง่กรุงเทวทหะ แควน้
โกลยิะ และเป็นพระขนิษฐภคนีิ(น้องสาว)ของพระนางสริมิหามายา ผูเ้ป็นพระ
พทุธมารดา พระนางมหาปชาบดโีคตมเีป็นพระมาตุจฉาของพระสมณโคดมพทุธ
เจา้ ทรงเป็นภกิษุณีรปูแรกในพระพทุธศาสนา และทรงไดเ้รยีนกรรมฐานและ
ทรงปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั จนไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์ พระพทุธจา้ทรงยกยอ่งทา่น
วา่เป็นเอตทคัคะ คอืเลศิกวา่ผูอ้ื่นในทางรตัตญัญ ู คอืผูม้รีูร้าตรนีานพระผูพ้ระ
ภาคตรสัลกัษณะตดัสนิพระธรรมวนิยั ๘ ประการแก่พระนางมหาปชาบดโีคตม ี
เมือ่พระนางเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ณทีป่ระทบั ไดก้ราบทลูวา่ ขอประทาน
วโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอ่ ทีเ่มือ่หมอ่มฉนัฟังแลว้ จะ
พงึหลกีเรน้อยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีรอุทศิกายใจอยูเ่ถดิ” พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ “โคตม ี ทา่นรูธ้รรมเหล่าใดวา่ (๑) ธรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพือ่ความ
กาํหนดั ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายความกาํหนดั(๒) ธรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพือ่ความ
ประกอบไว ้ ไมเ่ป็นไปเพือ่ความพราก(๓) ธรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพือ่การสะสม ไม่
เป็นไปเพือ่การไมส่ะสม(๔) ธรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพือ่ความมกัมาก ไมเ่ป็นไปเพือ่
ความมกัน้อย(๕) ธรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพือ่ความไม่สนัโดษ ไมเ่ป็นไปเพือ่ความ
สนัโดษ(๖) ธรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพือ่ความคลุกคลหีมูค่ณะ ไมเ่ป็นไปเพือ่ความ
สงดั (๗) ธรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพือ่ความเกยีจครา้น ไมเ่ป็นไปเพือ่ปรารภความ
เพยีร(๘) ธรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพือ่ความเป็นคนเลีย้งยาก ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเป็น
คนเลีย้งงา่ยและตรสัเรือ่งพระฉพัพคัคยี ์ เมือ่พระนางมหาปชาบดกีราบทลูวา่ 
พวกภกิษุฉพัพคัคยีใ์ชพ้วกภกิษุณีใหซ้กับา้งใหย้อ้มบา้ง ฯ พระผูม้พีระภาคจงึ
บญัญตัวิา่ ก ็ ภกิษุใดใชภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตใิหซ้กั ใหย้อ้ม หรอืใหส้างขนเจยีม 
ตอ้งอาบตันิิสสคัคยิปาจติตยี(์ว.ิมหา.(ไทย)๒/๕๗๖/๑๐๑,๒/๑๕๙/๓๓๑, ว.ิ
ภกฺิขนีุ.(ไทย)๓/๘๑๐/๑๓๗,ว.ิม.(ไทย)๕/๔๗๐/๓๖๕,ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๔๐๖/๓๒๐,๗/
๔๐๖/๓๒๑,๗/๔๐๖/๓๒๒,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๙๘/๔๕๒,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๓๕/
๓๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๑/๓๓๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๓/๓๓๘) 

มหาปชาปติโคตมีเถรีคาถา : ภาษติของพระมหาปชาบดโีคตมเีถร,ีคาถาของพระมหาปชาบดี
โคตมเีถร ี ทา่นพระมหาปชาบดโีคตมเีถรปีระสงคจ์ะสดุดพีระคุณพระศาสดา จงึ
ไดก้ล่าวคาํเป็นตน้วา่  พระพทุธเจา้ผูท้รงแกลว้กลา้สงูสดุกวา่สตัวท์ัง้ปวงหมอ่ม



 

๓๙๓๕ 
 

 

ฉนัขอนอบน้อมพระพทุธองคผ์ูท้รงชว่ยปลดเปลือ้งหมอ่มฉนั และชนอื่นเป็น
จาํนวนมากใหพ้น้จากทุกข ์หมอ่มฉนักําหนดรูทุ้กขท์ัง้ปวงแลว้ ทาํตณัหาซึง่เป็น
เหตุแหง่ทุกขใ์หเ้หอืดแหง้แลว้   ไดเ้จรญิมรรคซึง่ประกอบดว้ยองค ์๘  และได้
บรรลุนิโรธแลว้ ชนทัง้หลายเป็นมารดาบดิา    เป็นบุตรธดิา เป็นพีน้่อง เป็นปู่ ยา่
ตายายกนัมาในชาตกิ่อนๆ หมอ่มฉนัไมรู่ต้ามความเป็นจรงิ ไมพ่บทีพ่ึง่จงึ
ทอ่งเทีย่วไป  (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๕๗/๕๘๐) 

มหาปชาปตีโคตมีวตัถ ุ: เรือ่งพระนางมหาปชาบดโีคตม ี พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่
ภกิษุณีทัง้หลายวา่ผูไ้มม่กีรรมชัว่ทางกาย  วาจา และใจ  สาํรวมระวงัไดค้รบทัง้ 
๓  ทวารเราเรยีกวา่พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๙๑/๑๕๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  กรรมชัว่  หมายถงึกรรมทีม่โีทษ  มทุีกขเ์ป็น
กาํไร  นําสตัวใ์หต้กไปในอบาย  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๘/๑๐๐)  

มหาปฐพี: แผน่ดนิใหญ่, อุปมาปั้นดนิทีห่มดไป แต่สงัสารทีถู่กตณัหาผกูไมส่ิน้สดุ, 
อุปมาฝ่◌นุทีป่ลายเลบ็นัน้น้อยกวา่ทีอ่ยูม่หาปฐพ,ี แผน่ดนิทีพ่ระราชามหาราช
ปกครองพระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งนี้ในปฐวสีตูร วา่ดว้ยแผน่ดนิ เมื่อพระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ ณ เขตกรุงสาวตัถ ี ณ ทีน่ัน้ พระผูม้พีระภาค ตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลาย วา่ สงสารนี้มเีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ ทีส่ดุเบือ้งตน้ทีส่ดุเบือ้ง
ปลายไมป่รากฏแก่เหล่าสตัวผ์ูถู้กอวชิชากดีขวาง ถูกตณัหาผกูไว ้ วนเวยีน
ทอ่งเทีย่วไป เปรยีบเหมอืนบุรุษพงึปัน้มหาปฐพน้ีีใหเ้ป็นกอ้น กอ้นละเทา่เมลด็
กระเบาแลว้วางไว ้ สมมตวิา่น้ีเป็นบดิาของเรา น้ีเป็นบดิาของบดิาของเรา บดิา
ของบดิาแหง่บุรุษนัน้ไมพ่งึสิน้สดุ สว่นมหาปฐพน้ีีพงึหมดสิน้ไป (แต่สงสารไม่
หมดไป) เพราะวา่สงสารนี้ถูกตณัหาผกูไว ้ วนเวยีนทอ่งเทีย่วไปอุปมานี้ฉนัใด 
อุปไมยกฉ็นันัน้ เธอทัง้หลายเสวยความทุกข ์ เสวยความลาํบากไดร้บัความ
พนิาศเตม็ป่าชา้เป็นเวลายาวนาน เพราะเหตุน้ีแหละจงึควรเบื่อหน่าย ควรคลาย
กาํหนดั ควรเพือ่หลุดพน้จากสงัขารทัง้ปวง อุปมาฝุ่ นตดิปลายเลบ็ ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ ณเขตกรุงสาวตัถ ี นัน้ พระองคใ์ชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นขึน้มา
เลก็น้อยแลว้ถามวา่ ฝุ่ นเลก็น้อยทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มานี้ กบัมหาปฐพน้ีี 
อยา่งไหนมากกวา่กนั ภกิษุทัง้หลายตอบวา่ มหาปฐพน้ีีนัน้แหละมมีากกวา่ ฝุ่ น
ทีป่ลายพระนขาของพระองคม์เีพยีงเลก็น้อย (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๗/๑๐,ท.ีม.(ไทย)
๑๐/๑๗๑/๑๑๗,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๓๓/๒๗๔,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๒๕/๒๑๖,ส.ํม.
(ไทย)๑๙/๑๑๑๘/๖๓๑,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๓๘/๑๓๗,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๑๒๘/๗๑) 

มหาปฐวีสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยแผน่ดนิใหญ่  (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ทุกขท์ีห่มดสิน้ไปของพระอรยิสาวกผูรู้ช้ดัอรยิสจั  



 

๓๙๓๖ 
 

 

๔  มมีากกวา่  เมื่อเทยีบกบักองทุกขซ์ึง่มอียูก่่อน  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่ทีห่มด
สิน้ไปมากกวา่กอ้นดนิ  ๗  กอ้นทีบุ่รุษเกบ็ขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๕/๖๓๖) 

มหาปฐวีสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยแผน่ดนิใหญ่  (สตูรที ่  ๒) พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ทุกขท์ีห่มดสิน้ไปของพระอรยิสาวกผูรู้ช้ดัอรยิสจั  ๔  
มมีากกวา่  เมือ่เทยีบกบักองทุกขซ์ึง่มอียูก่่อน  เหมอืนแผน่ดนิใหญ่ทีห่มดสิน้ไป
มากกวา่กอ้นดนิ  ๗  กอ้นทีเ่หลอือยู ่(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๖/๖๓๗) 

มหาปตาปะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาปตาปะ,ในอดตีชาตไิด้
ประคองดอกยา่นทรายบชูาพระวปัิสสพีทุธเจา้ ในกปัท ี ๓๕ ไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่มหาปตาปะพระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งน้ีนิคคุณฑปิุปผยิ
เถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระนิคคุณฑปิุปผยิเถระ ทา่นเมือ่จะประกาศ
ประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ ทา่นเป็นคนวดัไดป้ระคองดอกยา่นทราย
บชูา พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี ในกปัที ่ ๙๑ นบัจากกปัน้ีไป 
ทา่นไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไว ้ จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย น้ีเป็นผลแหง่การบชูาพระพทุธเจา้ 
ในกปัที ่๓๕ นบัจากกปัน้ีไป ทา่นไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง มพีระนามวา่
มหาปตาปะ เป็นใหญ่ในหมูช่น มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๓/๓๗๓,ข.ุ
อป.(ไทย)๓๒/๓๗/๓๙๕) 

มหาปทานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระประวตัขิองพระพทุธเจา้  ๗  พระองค ์ พระผูม้พีระภาค
ทรงแสดงแก่ภกิษุทัง้หลายขณะประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิ
ฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี โดยทรงปรารภเรื่องปุพเพนิวาสญาณ (ความรูเ้รือ่ง
ชวีติของคนสมยัก่อน)ของพระองค ์ ทีภ่กิษุเหล่านัน้ นํามาสนทนากนัทีห่อนัง่ 
ใกลก้เรรมิณฑป ในพระเชตวนั  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑/๑) 

มหาปทุมชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยมหาปทุมกุมาร  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระมหาปทุมกุมาร
โพธสิตัว ์ถูกพระมารดาเลีย้งใสร่า้ยใหป้ระหารชวีติ เพราะทา่นไม่ยอมเสพ อสทั
ธรรมดว้ย พระราชบดิาหลงเชือ่รบัสัง่ใหป้ระหารชวีติโดยการโยนลงเหว ก่อถูก
นําไปโยนเหวทา่นไดถ้วายพระโอวาทพระราชบดิาวา่ โทษทีบ่คุคลอื่นทาํ ถา้ยงั
ไมท่นัไดพ้จิารณาใหถ้ีถ่ว้นอยา่เพิง่ลงโทษ ควรลงโทษคนทีม่คีวามผดิเทา่นัน้  
ไมค่วรลงโทษคนด ี พระราชาตอ้งประพฤตธิรรมทัง้ ๒ อยา่งคอืทัง้อ่อนโยนและ
แขง็แกร่ง เพราะถา้อ่อนเกนิไปคนกข็า้ม แขง็เกนิไปกม็ศีตัรมูาก คนกาํหนดัก็
พดูมาก คนโกรธกพ็ดูมาก พระองคไ์มค่วรลงโทษพระโอรสพระเหตุแหง่หญงิ 
พระราชายอมรบัฟังรบัใหนํ้าไปโยนลงเหวทนัท ี แตท่า่นตกลงไปคา้งบนบงัพาน
ของพญานาค เกดิความสลดใจจงึบวชเป็นฤาษ ี ต่อมาพระราชบดิาทราบขา่วได้
ไปเสดจ็ไปอารธนามาใหล้าพรตมาครองราชสมบตั ิ แต่ทา่นไมย่อมรบั ทา่นได้



 

๓๙๓๗ 
 

 

แสดงธรรมสอนว่า ท่านมองเหน็ตนเองเหมอืนคนกลนืกนิเบด็ แลว้ดงึเบด็ทีเ่ป้ือน
โลหติออกมา จงึจะพบความสขุ พระราชไมเ่ขา้พระทยัจงึตรสัถามความหมาย 
ทา่นไดอ้ธบิายวา่ กาม เป็นเหมอืนเบด็ ทรพัยส์มบตัชิา้ง มา้ โค ลา เป็นเหมอืน
เบด็ทีเ่ป้ือนโลหติ การสละเสยีไดค้อืดารดงึออกมา ทาํใหไ้ดพ้บความสขุ ทาํให้
พระราชาทรงพอพระทยัและสัง่ลงโทษพระชายาผูค้วามนัน้ (ข.ุชา.ทวาทสก.
(ไทย) ๒๗/๑๐๖/๓๙๑) 

มหาปทุมะ, ภิกษุ: พระภกิษุชือ่วา่มหาปทุมะ, ทา่นเป็นพหสูตู, ผูท้รงจาํพระวนิยัพรอ้มภกิษุอื่น 
ๆ อกีมากมพีระสมุนะ เป็นตน้ เรือ่งรายนามพระเถระผูท้รงจาํพระวนิยัสบืกนัมา 
พระเถระเหล่าน้ี คอื พระอุบาล ี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสคิควะ และพระ
โมคคลัลบีุตร รวมเป็น ๕ รปู เป็นผูนํ้าพระวนิยัสบื ๆ กนัมาในชมพทูวปีอนัมสีริ ิ
ต่อมา มพีระสมุนะผูม้ปัีญญา พระมหาสวีะผูเ้ป็นมหาธรรมกถกึ พระมหาปทุมะ
เป็นพหสูตู ฉลาดในพระปิฎกทัง้หมด (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓/๖,ว.ิป.(ไทย)๘/๘/๑๓,
ว.ิป.(ไทย)๘/๒๒/๒๖) 

มหาปเทส: ขอ้สาํหรบัอา้งใหญ่,การเทยีบเคยีงอา้งองิ ๔ ขอ้, การพจิารณาอนุโลมปฏโิลม
การปฏบิตัติามพระวนิยัสงฆ ์ พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งมหาปเทส ๔ ประการ 
ขอ้อา้งทีส่าํคญั เมือ่พระองคป์ระทบัอยูท่ีอ่านนัทเจดยีใ์นโภคนคร ไดแ้สดงมหาป
เทส ๔ ประการ วา่ (๑) สิง่ใดไมไ่ดท้รงหา้มไวว้่า ไมค่วร แต่เขา้กบัสิง่เป็น
อกปัปิยะ ขดัต่อสิง่เป็นกปัปิยะ สิง่นัน้ไมค่วร(๒) สิง่ใดไมไ่ดท้รงหา้มไวว้า่ไมค่วร 
แต่เขา้กบักบัสิง่เป็นกปัปิยะ ขดัต่อส่งิเป็นอกปัปิยะ สิง่นัน้ควร (๓) สิง่ใดไมไ่ด้
ทรงอนุญาตไวว้า่ควร แต่เขา้กนักบัสิง่ทีเ่ป็นอกปัปิยะ ขดัต่อสิง่เป็นกปัปิยะ สิง่
นัน้ไมค่วร(๔) สิง่ใดไมไ่ดท้รงอนุญาตไวว้า่ควร แต่เขา้กนักบัสิง่เป็นกปัปิยะ ขดั
ต่อสิง่เป็นอกปัปิยะ สิง่นัน้ควร(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๘๘/๑๓๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๘๐/๒๕๓) 

มหาปเทสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมหาปเทสพระผูม้พีระภาค ตรสัวา่ มหาปเทส ๔ คอื  
  ๑. เมือ่มภีกิษุกล่าวอา้งวา่ ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาเฉพาะพระพกัตรพ์ระผูม้พีระ

ภาควา่ น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวนิยั น้ีเป็นสตัถุศาสน์ กย็งัไมพ่งึชมเชย ไมพ่งึคดัคา้น 
พงึเรยีนบทและพยญัชนะเหล่านัน้ไวใ้หด้ ี แลว้พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนิยั 
ถา้สอบลงในสตูรกไ็มไ่ด ้ เทยีบดใูนวนิยักไ็มไ่ด ้ กพ็งึลงสนันิษฐานวา่ น้ีมใิชพ่ระ
ดาํรสัของพระผูม้พีระภาคแน่นอน ภกิษุน้ีรบัมาผดิ พงึทิง้เสยี ถา้สอบลงในสตูรก็
ได ้ เทยีบดใูนวนิยักไ็ด ้พงึลงสนันิษฐานวา่ น้ีเป็นพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาค
แน่นอน ภกิษุนัน้รบัมาดว้ยด ีพงึจาํไว ้



 

๓๙๓๘ 
 

 

  ๒. เมือ่มภีกิษุกล่าวอา้งวา่ ในอาวาสชือ่โน้น มสีงฆอ์ยู ่ พรอ้มดว้ยพระเถระ 
พรอ้มดว้ยปาโมกข ์ ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาเฉพาะหน้าสงฆน์ัน้วา่ น้ีเป็นธรรม น้ีเป็น
วนิยั น้ีเป็นสตัถุศาสน์ กย็งัไม่พงึชมเชย ไมพ่งึคดัคา้น พงึเรยีนบทและพยญัชนะ
เหล่านัน้ไวใ้หด้ ี แลว้พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนิยั ถา้สอบลงในสตูรกไ็มไ่ด ้
เทยีบดใูนวนิยักไ็มไ่ด ้กพ็งึลงสนันิษฐานวา่ น้ีมใิชพ่ระดาํรสัของพระผูม้พีระภาค
แน่นอน สงฆน้ี์รบัมาผดิ พงึทิง้เสยี ถา้สอบลงในสตูรกไ็ด ้เทยีบดใูนวนิยักไ็ด ้พงึ
ลงสนันิษฐานวา่ น้ีเป็นพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาคแน่นอน สงฆน์ัน้รบัมา
ดว้ยด ีพงึจาํไว ้

  ๓. เมือ่มภีกิษุกล่าวอา้งวา่ ในอาวาสชือ่โน้น มภีกิษุผูเ้ป็นเถระอยูจ่าํนวนมาก 
เป็นพหสูตู ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหลา่นัน้วา่ น้ีเป็นธรรม น้ีเป็น
วนิยั น้ีเป็นสตัถุศาสน์ กย็งัไมพ่งึชมเชย ไมพ่งึคดัคา้น พงึเรยีนบทและพยญัชนะ
เหล่านัน้ไวใ้หด้ ี แลว้พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนิยั ถา้สอบลงในสตูรกไ็มไ่ด ้
เทยีบดใูนวนิยักไ็มไ่ด ้กพ็งึลงสนันิษฐานวา่ น้ีมใิชพ่ระดาํรสัของพระผูม้พีระภาค
แน่นอน พระเถระเหล่านัน้รบัมาผดิ พงึทิง้เสยี ถา้สอบลงในสตูรกไ็ด ้ เทยีบดใูน
วนิยักไ็ด ้ พงึลงสนันิษฐานวา่ น้ีเป็นพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาคแน่นอน พระ
เถระเหล่านัน้รบัมาดว้ยด ีพงึจาํไว ้

  ๔. เมือ่มภีกิษุกล่าวอา้งวา่ ในอาวาสชือ่โน้น มภีกิษุผูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหน่ึง เป็น
พหสูตู ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้วา่ น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวนิยั 
น้ีเป็นสตัถุศาสน์ กย็งัไม่พงึชมเชย ไมพ่งึคดัคา้น พงึเรยีนบทและพยญัชนะ
เหล่านัน้ไวใ้หด้ ี แลว้พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนิยั ถา้สอบลงในสตูรกไ็มไ่ด ้
เทยีบดใูนวนิยักไ็มไ่ด ้กพ็งึลงสนันิษฐานวา่ น้ีมใิชพ่ระดาํรสัของพระผูม้พีระภาค
แน่นอน พระเถระรปูนัน้รบัมาผดิ พงึทิง้เสยี ถา้สอบลงในสตูรกไ็ด ้ เทยีบดใูน
วนิยักไ็ด ้ พงึลงสนันิษฐานวา่ น้ีเป็นพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาคแน่นอน พระ
เถระรปูนัน้รบัมาดว้ยด ีพงึจาํไว ้(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๐/๒๕๓) 

มหาปนาทชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยปราสาทของพระเจา้มหาปนาทะ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่  
พระโพธสิตัวเ์คยเกดิเป็นทา้วสกักะแต่เป็นผูร้บัใชช้ว่ยขวนขวายในกจิของพระ
เจา้มหาปนาทะผูม้ปีราสาททองคาํกวา้งประมาณ ๑๖ ชัว่ลกูธนูตก คอืประมาณ
ครึง่โยชน์ สงูประมาณ ๑,๐๐๐ ชัว่ลกูธนูตก คอืประมาณ ๒๕ โยชน์  ม ี๑,๐๐๐ 
ชัน้ แต่มชีัน้พเิศษ ๗ ชัน้ทีป่ระดบัดว้ยธงแกว้มณีสเีขยีว  มนีกัฟ้อน ๖,๐๐๐ นาง 
แบ่งเป็น ๗ พวกฟ้อนราํอยูใ่นปราสาทนัน้  พระภทัทชซิึง่อดตีพระเจา้มหาปนา
ทะเจา้ของปราสาทไดแ้สดงปราสาทนัน้แก่พระศาสดาและมหาชนเพือ่ตดัความ
สงสยัของเพือ่นพรหมจรรยด์ว้ยกนัทีก่ล่าวหาวา่ทา่นพดูอวดคุณพเิศษทีไ่มม่จีรงิ   
เมือ่ทา่นแสดงแลว้จงึทราบวา่ทา่นเป็นพระอรหนัต ์ การแสดงปาฏหิารยิท์ีแ่สดง
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ถงึบุรพรรมในอดตีทีต่นเคยสัง่สมไวด้แีลว้ บางครัง้กเ็ป็นความจาํเป็นทีต่อ้งทาํ 
เพราะคนโงท่ัง้หลายทีไ่มย่อมรบัฟังเหตุผลของผูอ้ื่นอาจยอมสงบลงไดด้ว้ย
ปาฏหิารยิ ์(ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๔๐/๑๒๙) 

มหาปนาทะ, พระเจ้า: พระราชาทรงพระนามวา่ปนาทะ ทรงมปีราสาททองคาํกวา้ง ๑๖ ชัว่
ลกูธนูตก สงู ๑,๐๐๐ ชัว่ลกูธนู ปราสาทสงู ๑,๐๐๐ ชัว่ลกูธนู มพีืน้ ๑๐๐ ชัน้ 
ประดบัประดาดว้ยธงแกว้มณีสเีขยีว มนีกัฟ้อนอยู่ ๖,๐๐๐ คน โดยแบ่งออกเป็น 
๗ พวก ฟ้อนราํอยูใ่นปราสาทนัน้ กล่าววา่ พระเจา้สงัขะ จกัรบัสัง่ใหย้กปราสาท
ทีพ่ระเจา้มหาปนาทะโปรดใหส้รา้งไว ้ แลว้ประทบัอยู ่ ทรงสละบาํเพญ็ทานแก่
สมณ-พราหมณ์ คนกาํพรา้ คนเดนิทาง วณิพกและยาจกทัง้หลาย จกัทรงปลง
พระเกศาและพระมสัส ุทรงครองผา้กาสาวพสัตร ์เสดจ็ออกจากพระราชวงัผนวช
เป็นบรรพชติในสาํนกัของพระผูม้พีระภาค พระนามวา่เมตไตรย ทา้วเธอผนวช
แลว้ไมน่านอยา่งนี้ ทรงหลกีไปอยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาทมคีวามเพยีร อุทศิกายและ
ใจอยู ่ ไมน่านนกั กท็าํใหแ้จง้ประโยชน์อนัยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย์
ทีเ่หล่ากุลบุตรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยพระปัญญา
อนัยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งแน่แท ้(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๐๘/๗๙) 

มหาปรินิพพาน: การดบัรอบ, การดบัสนิท, ดบักเิลสและทุกขส์ิน้เชงิ, บรรลุหรหตัตผล, เรือ่ง
การปรนิิพานของพระผูม้พีระภาค, เป็นชือ่ของสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่ง
ราชอปรหิานิยธรรมทีเ่ขาคชิฌกฏู เขตกรุงราชคฤห ์แควน้มคธ, เป็นชือ่ของสตูร
ตอนพระเจา้อชาตศิรตัรจูะยกทพัไปตพีวกวชัช ี แตพ่วกวชัชปีฏบิตัใินราชอปริ
หานิยธรรมจงึรอดพน้ไปได ้

 พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งนี้ในมหาปรนิิพพานสตูร เมือ่พระองคป์ระทบัอยูท่ี่
ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรุงราชคฤห ์ พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่อชาตศตัร ู
เวเทหบิุตร มพีระประสงคจ์ะเสดจ็ไปปราบแควน้วชัช ี รบัสัง่วา่ “เราจะโคน่ลม้
พวกวชัชผีูม้ฤีทธิม์ากอยา่งนี้ มอีานุภาพมากอยา่งนี้ ใหพ้นิาศยอ่ยยบั พระเจา้
อชาตศตัร ู เรยีกวสัสการพราหมณ์มหาอาํมาตยแ์ควน้มคธมาตรสัวา่ “มาเถดิ 
พราหมณ์ ท่านจงไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั กราบพระยคุลบาทดว้ย
เศยีรเกลา้ แลว้ทลูถามถงึพระสขุภาพ ความมพีระโรคาพาธน้อย ฯ อยา่ง มหา
อาํมาตยไ์ดร้บัสนองแลว้ นําพระดํารสัของพระผูม้พีระภาคมากราบทลูพระแด่
พระเจา้อชาตศตัรวูา่ พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่อชาตศตัร ู เวเทหบุิตร 
มพีระประสงคจ์ะเสดจ็ไปปราบแควน้วชัช ี พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกพระอานนท์
วา่ตรสัวา่ไมค่วรทาํสงครามกบัพวกเจา้วชัช ี นอกจากจะใชว้ธิปีรองดองทางการ
ทตู หรอืไมก่ท็าํใหแ้ตกสามคัคกีนั ดว้ยอปรหิารยิธรรมวา่ (๑) เจา้วชัชหีมัน่
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ประชุมกนัประจาํ (๒) เจา้วชัชพีรอ้มเพรยีงกนัประชุมและเลกิประชุม (๓) เจา้ถอื
ปฏบิตัมิ ัน่ตามวชัชธีรรมทีว่างไวเ้ดมิ (๔) พวกเจา้วชัช ี สกัการะ เคารพ นบัถอื 
บชูาเจา้วชัชผีูม้พีระชนมายมุากของชาววชัช ี (๕)พวกเจา้วชัชไีมฉุ่ดครา่ขนืใจกุล
สตร ี (๖) ‘พวกเจา้วชัช ีสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูาเจดยีใ์นแควน้วชัชขีองชาว
วชัชทีัง้ในเมอืงและนอกเมอืง (๗)พวกเจา้วชัชจีดัการรกัษา คุม้ครอง ป้องกนั
พระอรหนัตท์ัง้หลายโดยชอบธรรม(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๓๑/๗๗) 

มหาปรินิพพานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมหาปรนิิพพาน เป็นพระสตูรทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์ใน
การเสดจ็จารกิแสดงธรรมครัง้สดุทา้ย ตลอดจนเหตุการณ์ในวนัเสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพาน การถวายพระเพลงิ การแบ่งพระบรมสารรีกิธาตุ และการสรา้งพระสถูป
ของพระผูม้พีระภาค หมายถงึการดบัขนัธข์องพระผูม้พีระภาคซึง่เป็นเหตุการณ์
ทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบัพทุธศาสนิกชนทัง้หลาย  เน้ือหาของพระสตูรนี้แบ่งเป็น 
๖ ภาณวาร และแบ่งยอ่ยออกเป็น ๔๔ ตอน บางตอนบนัทกึไวโ้ดยยอ่และมี
รายละเอยีดแยกไปตัง้เป็นสตูรหนึ่งต่างหากกม็ ี เชน่ มหาสทุสัสนสตูร ชนวสภ
สตูรในเล่มนี้ บางตอนปรากฏอยูใ่นคมัภรีต์่าง ๆ ทัง้ของพระสตุตนัตปิฎก  ของ
พระวนิยัปิฎก  และของพระอภธิรรมปิฎก  สาระสาํคญัของ แต่ละตอนมดีงันี้
 ตอนที ่๑-๓ 

  วสัสการพราหมณ์มหาอาํมาตยแ์ควน้มคธ  เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบั    อยู ่ ณ ภเูขาคชิฌกฏู  เขตกรงุราชคฤห ์ กราบทลูตามรบัสัง่ของพระ
เจา้อชาตศตัร ู   เรือ่งจะเสดจ็ไปปราบแควน้วชัช ี  พระผูม้พีระภาคมไิดต้รสัอะไร
ในเรือ่งนี้  แต่ไดต้รสั        ถามทา่นพระอานนทท์ีก่าํลงัถวายงานพดัอยูใ่น
ขณะนัน้วา่ พวกเจา้วชัชยีงัปฏบิตัมิ ัน่      ตามราชอปรหิานิยธรรม ๗ ประการ
อยูห่รอืไม ่เมื่อพระเถระทลูตอบวา่ ยงัปฏบิตัมิ ัน่อยู ่จงึทรงพยากรณ์วา่  ตราบใด
ทีพ่วกเจา้วชัชยีงัปฏบิตัมิ ัน่ตามราชอปรหิานิยธรรม              ทัง้ ๗ ประการ  
ตราบนัน้พวกเจา้วชัชพีงึหวงัไดแ้ต่ความเจรญิอยา่งเดยีว  ไมม่คีวาม เสือ่มเลย  
แลว้ทรงเล่าใหว้สัสการพราหมณ์ฟังวา่  เคยตรสัเรือ่งราชอปรหิานิยธรรม ๗ 
ประการน้ีแก่พวกเจา้วชัช ี

  วสัสการพราหมณ์กราบทลูวา่   พวกเจา้วชัชปีฏบิตัเิพยีงประการเดยีวกจ็ะมี
แต่ ความเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่ม ไมต่อ้งปฏบิตัใิหค้รบทัง้ ๗ ประการ
เลยพระเจา้อชาตศตัรไูมค่วรทาํสงครามกบัพวกเจา้วชัชเีลย นอกจากใชว้ธิี
ทางการทตู หรอืไมก่ท็าํใหแ้ตกสามคัคกีนั  แลว้ทลูลากลบั 

  หลงัจากวสัสการพราหมณ์กลบัไปไมน่าน  พระผูม้พีระภาครบัสัง่ใหท้า่น  
พระอานนทเ์รยีกประชุมสงฆท์ัง้หมดทีพ่าํนกัอยูใ่นกรุงราชคฤหใ์นขณะนัน้ และ
ไดต้รสัพระธรรมเทศนาเรือ่งอปรหิานิยธรรมสาํหรบัภกิษุ หรอืภกิขอุปรหิานิย
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ธรรม  รวม ๖ หมวด เป็นอปรหิานิยธรรม ๗ ประการ ๕ หมวด ๖ ประการ ๑ 
หมวด หมวดที ่๔ ไดแ้ก่ โพชฌงค ์๗  หมวดที ่๕ ไดแ้ก่สญัญา ๗ (คอืสญัญา ๗ 
ประการแรก ในสญัญา ๑๐) และหมวดที ่๖ ไดแ้ก่สารณียธรรม ๖ 

  จากนัน้ ไดเ้สดจ็พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ ๕๐๐ รปู ลงจาก
ภเูขาคชิฌกฏูไปยงัอมัพลฏัฐกิาวนั(สวนมะมว่งหนุ่ม)เสดจ็เขา้ประทบั ณ ตาํหนกั
หลวง ทรงแสดงพระธรรมเทศนาวา่ดว้ยศลี สมาธ ิ ปัญญา แก่ภกิษุทัง้หลายแลว้
เสดจ็ต่อไป จนถงึเมอืงนาลนัทา(นาฬนัทา) ประทบัทีป่าวารกิมัพวนั (สวน
มะมว่งของปาวารกิเศรษฐ)ี แควน้มคธ 

  ตอนที ่๔ 
  ทา่นพระสารบีุตรเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ทีป่าวารกิมัพวนั

กราบทลู ถงึความเลื่อมใสทีท่า่นมตี่อพระผูม้พีระภาคดว้ยอาสภวิาจา คอื วาจา
อนัองอาจดุจเสยีงราชสหีค์าํราม(สหีนาท) วา่ �ไมเ่คยม ี จกัไม่ม ี และยอ่มไมม่ ี
สมณะ หรอืพราหมณ์ผูอ้ื่นซึง่จะมปัีญญาในทางพระสมัโพธญิาณ  ยิง่กวา่พระผูม้ี
พระภาค 

  เมือ่ทรงทว้งตงิวา่ พระเถระไมม่เีจโตปรยิญาณ (ปัญญาหยัง่รูว้าระจติของ
ผูอ้ื่น) ในพระพทุธเจา้ทัง้หลายทัง้ในอดตี อนาคต และปัจจุบนั จะรูเ้รือ่งใน
พระทยัของพระพทุธเจา้เหล่านัน้ไดอ้ยา่งไร ทา่นกราบทลูวา่  ทา่นมวีธิกีาร
อนุมาน  โดยอาศยัองคธ์รรม ๓ หมวด คอื นิวรณ์ ๕ สตปัิฏฐาน ๔ และโพชฌงค ์
๗ เป็นเครือ่งมอือนุมานว่า  เพราะพระพทุธเจา้ทุกพระองคท์รงละนิวรณ์ ๕ 
ประการไดเ้ดด็ขาด มพีระทยัมัน่คงดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ทรงเจรญิ
โพชฌงค ์๗ ประการ ตามความ เป็นจรงิ จงึตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ 
ทา่นเปรยีบเทยีบทา่นเองกบันายประตผููฉ้ลาดของเมอืงชายแดนทีม่กีาํแพง
มัน่คง มปีระตูเขา้-ออกเพยีงประตเูดยีววา่เขายอ่มรูจ้กัสตัวใ์หญ่ ๆ  ทุกชนิดที่
เขา้และออกจากเมอืงนัน้โดยพจิารณา  สาํรวจทีท่างเขา้-ออกน้ี  ฉนัใด  ท่านก็
พจิารณาสาํรวจจากธรรม ๓ หมวดนี้ฉนันัน้  

  พระผูม้พีระภาคทรงน่ิงมไิดต้รสัรบัรองความถูกตอ้งของการอนุมานนี้  แต่
อรรถกถาบอกใหด้รูายละเอยีดเรื่องนี้ในสมัปสาทนียสตูร ในทฆีนิกาย 
ปาฏกิวรรค (พระไตรปิฎกเล่มที ่๑๑)  ตรงนี้มขีอ้ทีค่วรศกึษา  คอื  ทา่นพระสารี
บุตรมไิดต้าม เสดจ็มาจากกรุงราชคฤหเ์พราะทา่นมาพกัอยูท่ีน่าลนัทาซึง่เป็น
บา้นเดมิของท่านเพือ่โปรดมารดา  และทา่นกไ็ดนิ้พพานในหอ้งทีท่า่นเกดิ
นัน่เอง  หลงัจากขบวนเสดจ็เคลื่อนไปแลว้ 

  ตอนที ่๕-๗  
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  พระผูม้พีระภาคเสดจ็จากเมอืงนาลนัทาไปถงึปาฏลคิาม แควน้มคธ ประทบั 
ณ บา้นรบัรองของอุบาสกอุบาสกิาชาวปาฏลคิาม ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
โปรดอุบาสกและอุบาสกิาเหล่านัน้  เรือ่งโทษของผูทุ้ศลี ๕ ประการ  และ
อานิสงสข์องผู ้   มศีลี ๕ ประการ 

  วนัรุง่ขึน้ตรสักบัทา่นพระอานนทเ์รือ่งการสรา้งเมอืงปาฏลบีตุรทีม่หาอาํมาตย ์
แควน้มคธ ๒ คน คอื สุนีธะและวสัสการพราหมณ์กาํลงัดาํเนินการอยูว่า่ ต่อไป
เมอืงนี้จะเป็นเมอืงชัน้เยีย่ม เป็นศนูยก์ลางการคา้ขาย แต่จะมอีนัตราย ๓ อยา่ง
คอื อนัตรายทีเ่กดิจากไฟ จากน้ํา และจากการแตกสามคัค ีต่อมา มหาอาํมาตย์
ทัง้สองเขา้เฝ้ากราบทลูอาราธนาพระองคพ์รอ้มดว้ยภกิษุสงฆไ์ปเสวยพระกระยา
หาร ทีบ่า้นพกัของตน ครัน้เสวยพระกระยาหารเสรจ็ ทรงอนุโมทนาดว้ยพระ
คาถาทีข่ ึน้ตน้วา่ ยสฺม ึ ปเทเส กปเฺปต ิ ซึง่คณะสงฆย์งัใชเ้ป็นบทเจรญิพระพทุธ
มนตใ์นงาน  ขึน้บา้นใหม ่  งานฉลองอาคารใหม ่  มาจนทุกวนันี้ ครัน้ทรง
อนุโมทนาเสรจ็แลว้ไดเ้สดจ็ออกจากปาฏลคิามพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆโ์ดยมมีหา
อาํมาตยท์ัง้สองตามสง่เสดจ็จนถงึทา่ขา้มแมน้ํ่าคงคาจากฝัง่ของแควน้มคธ ไป
ยงัฝัง่ของแควน้วชัช ี มหาอาํมาตยจ์งึตัง้ชือ่ทา่ทีท่รงขา้มฝัง่นัน้วา่  ทา่พระโคดม 

  ตอนที ่๘-๑๐  
  พระผูม้พีระภาคทรงนําภกิษุสงฆไ์ปยงัโกฏกิคามตรสักบัภกิษุทัง้หลายเรือ่ง

อรยิสจั ๔ แลว้เสดจ็ต่อไปจนถงึนาทกิคามหรอืญาตกิคาม แควน้วชัช ีประทบั ณ 
ตาํหนกัอฐิ (ทีช่าวบา้นญาตกิคามสรา้งถวาย) ทรงตอบคาํถามของทา่นพระ
อานนทเ์รือ่งคตแิละอภสิมัปรายภพของพทุธบรษิทัของหมูบ่า้นนัน้ทีล่่วงลบัไป
แลว้ ซึง่มทีัง้ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก และอุบาสกิา และมคีุณธรรมตัง้แต่โสดาปัตติ
ผล จนถงึอรหตัตผล สรปุวา่ มทีัง้ผูท้ีไ่มห่วนกลบัมาเกดิในโลกนี้อกีและผูท้ีจ่ะ
บรรลุสมัโพธใินวนัขา้งหน้า  (ในเรือ่งน้ีมรีายละเอยีดแยกไปตัง้เป็นอกีสตูรหนึ่ง  
คอื  ชนวสภสตูร  ในเล่มนี้) 

  หลงัจากตรสัตอบคาํถามของทา่นพระอานนทจ์บแลว้ทรงแสดงธรรมเรือ่งแวน่
ธรรมเพือ่ใหพ้ทุธบรษิทัใชเ้ป็นหลกัสาํหรบัสาํรวจตวัเอง พยากรณ์ตวัเองโดยไม่
ตอ้งมาทลูถามพระองคอ์กี ทรงสรุปวา่ พระอรยิสาวกผูม้แีวน่ธรรมน้ีแลว้ 
พยากรณ์ตนเองไดว้่าจะไมไ่ปเกดิในนรก กาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน เปรต อบาย ทุคต ิ
และวนิิบาตแน่นอนอนึ่ง ขณะประทบั ณ ตาํหนกัอฐิน้ี พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
ธรรมเกีย่วกบั ศลี  สมาธ ิ และปัญญาไวห้ลายเรือ่ง  รวมทัง้เรือ่งสตปัิฏฐาน ๔ 

  ตอนที ่๑๑ 
  จากนัน้  เสดจ็ต่อไปยงัสวนมะมว่งของนางอมัพปาลพีรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ์

วนัรุง่ขึน้  เสดจ็ไปเสวยพระกระยาหารทีบ่า้นนางอมัพปาลตีามคาํอาราธนา  
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หลงัจาก เสวยพระกระยาหารแลว้ นางไดถ้วายสวนมะมว่งใหเ้ป็นทีพ่กัของสงฆ์
ตลอดไป ขณะประทบัทีส่วนมะมว่งแหง่นี้ไดท้รงแสดงธรรมเกีย่วกบัศลี  สมาธ ิ 
และปัญญาหลายเรือ่ง 

  ตอนที ่๑๒-๑๕ 
  จากสวนมะมว่งของอมัพปาล ี  เสดจ็ต่อไปถงึเวฬุวคาม  เขตกรุงเวสาล ี 

รบัสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายแยกยา้ยกนัจาํพรรษา ณ ทีท่ีม่เีพือ่นหรอืคนทีคุ่น้เคยกนั
โดยรอบกรุงเวสาล ี  สว่นพระองคท์รงจาํพรรษา  ณ  เวฬุวคาม ขณะประทบัอยู่
ทีเ่วฬุวคามนัน้ไดเ้กดิอาการพระประชวรอย่างรุนแรง  ทรงมทีุกขเวทนาอยา่ง
แสนสาหสัจวนเจยีนจะปรนิิพพาน  แต่ทรงอดกลัน้ไวไ้ดด้ว้ยอทิธบิาท ทาํใหท้า่น
พระอานนทท์ีเ่ฝ้าพยาบาลอยูต่ลอดเวลา  รูส้กึดใีจ  หายกงัวล หว่งใย และกราบ
ทลูความรูส้กึใหท้รงทราบ พระองคจ์งึตรสัสอนเรือ่งความไมเ่ทีย่งของสงัขารซึง่
ตอ้งมกีารพลดัพรากเป็นธรรมดา  ทรงสอนใหม้ตีนเป็นทีพ่ึง่  มธีรรมเป็นทีพ่ึง่  
อยา่ยดึตดิพระองค ์

  เชา้วนัหนึ่งเสดจ็ไปบณิฑบาตในกรุงเวสาลโีดยมทีา่นพระอานนทต์ามเสดจ็
หลงัจากเสวยพระกระยาหารแลว้ เสดจ็ตอ่ไปยงัปาวาลเจดยี ์เขตกรุงเวสาล ีทรง
แสดงนิมติโอภาสใหพ้ระเถระฟังถงึ ๓ ครัง้ เพือ่ใหท้ลูอาราธนาใหท้รงดาํรงพระ
ชนมชพีต่อไปเพือ่ประโยชน์แก่คนหมูม่าก  เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก  แต่ท่านไม่
เขา้ใจความหมายแหง่นิมติโอภาสนัน้  จงึรบัสัง่ใหท้า่นออกไปจากทีป่ระทบั  
และมารผูม้บีาปกไ็ดโ้อกาสเขา้เฝ้าทลูอาราธนาใหป้รนิิพพานโดยอา้งวา่ถงึเวลา
อนัสมควรแลว้  พระองคจ์งึทรงรบัคาํอาราธนาของมาร  และทรงปลง
พระชนมายสุงัขารวา่  จากวนัน้ี ไปอกี ๓ เดอืน  พระองคจ์ะเสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพาน 

  ตอนที ่๑๖-๒๐ 
  ทนัททีีท่รงปลงพระชนมายสุงัขาร ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง ทาํใหท้า่น

พระอานนทแ์ปลกใจจงึเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคทลูถามถงึสาเหตุ พระองคท์รง
ตอบวา่ เกดิจากสาเหตุ ๘ ประการคอื (๑) เกดิจากธรรมชาตขิองโลก (๒) เกดิ
จากอาํนาจฤทธิข์องผูม้ฤีทธิม์อีาํนาจทางใจ (๓-๘) เกดิจากอาํนาจบุญบารมขีอง
พระพทุธเจา้ ๖ คราว ไดแ้ก่คราวเสดจ็ลงสูพ่ระครรภพ์ระมารดา คราวประสตู ิ
คราวตรสัรู ้คราวประกาศพระธรรมจกัร  คราวปลงพระชนมายสุงัขาร  และคราว
เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ตรสัเล่าใหพ้ระอานนทฟั์งตอ่ไปวา่ พระองคเ์คยเสดจ็
เขา้ไปในบรษิทั ๘ จาํพวก  คอื ขตัตยิบรษิทั พราหมณบรษิทั คหบดบีรษิทั 
สมณบรษิทั จาตุมหาราชบรษิทั ดาวดงึสบรษิทั มารบรษิทั และพรหมบรษิทั 
โดยทรงปรบัพระองคใ์หก้ลมกลนืกบับรษิทันัน้ ๆ  จนเขาจาํพระองคไ์มไ่ด ้



 

๓๙๔๔ 
 

 

  ตรสัเล่าใหท้า่นพระอานนทฟั์งต่อไปอกี ๓ เรือ่ง  คอื  เรือ่งอภภิายตนะ ๘
ประการ  เรื่องวโิมกข ์ ๘ ประการ  และทรงเล่าเรือ่งมารทลูอาราธนาให้
ปรนิิพพาน ซึง่ทรงรบัคาํอาราธนาของมารแลว้ 

  ตอนที ่๒๑-๒๓ 
  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูอาราธนาใหท้รงดาํรงพระชนมชพีต่อไปอกี ๑ กปั 

เพือ่ประโยชน์แก่คนหมูม่าก  เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก  ตรสัตอบวา่  พระองคไ์ด้
ทรงแสดงนิมติใหท้า่นพระอานนทฟั์งถงึ ๖ ครัง้แลว้  เพือ่ใหอ้าราธนา  ถา้พระ
เถระกราบทลูอาราธนา  พระองคจ์ะทรงดาํรงพระชนมชพีอยูไ่ดเ้ป็นกปั ๆ  ดว้ย
อาํนาจแหง่อทิธบิาท ๔ ประการ แลว้ทรงแสดงอานุภาพของอทิธบิาท ๔ 
ประการใหฟั้ง และทรงยํ้าวา่ บดัน้ีทรงรบัคาํอาราธนาของมารแลว้ พระองคจ์ะ
ปรนิิพพานในอกี ๓ เดอืนขา้งหน้า จะคนืคาํไมไ่ด ้ จากนัน้ ตรสัชวนทา่นพระ
อานนทไ์ปพกัทีก่ฏูาคารศาลา  ป่ามหาวนั  เขตกรุงเวสาล ี ต่อไป 

  ขณะประทบัอยูท่ีก่ฏูาคารศาลา  ป่ามหาวนั  รบัสัง่ใหท้า่นพระอานนทเ์รยีก
ประชุมสงฆท์ีห่อฉนั และไดต้รสัยํ้าใหภ้กิษุทัง้หลายศกึษาเล่าเรยีนปฏบิตัเิจรญิ
ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ต่อไปน้ี  เพือ่ใหพ้ระศาสนานี้ดาํรงอยู่ไดย้นืนาน  ซึง่จะเป็นไป
เพือ่ประโยชน์เกือ้กลู  เพือ่สขุแก่คนหมูม่ากตลอดจนเทวดาทัง้หลาย  คอื 

  ๑. สตปัิฏฐาน ๔  ๒.สมัมปัปธาน ๔ 
  ๓. อทิธบิาท ๔ ๔.อนิทรยี ์๕ 
  ๕. พละ ๕  ๖.โพชฌงค ์๗ 
  ๗. มรรคมอีงค ์๘ 
  จากนัน้  ทรงแสดงสงัเวชนยีธรรมวา่  
  ภกิษุทัง้หลาย  บดัน้ี  เราขอเตอืนเธอทัง้หลายวา่  สงัขารทัง้หลายมคีวาม

เสือ่มไปเป็นธรรมดา  เธอทัง้หลายจงทาํหน้าทีใ่หส้าํเรจ็ดว้ยความไมป่ระมาท
เถดิ อกีไมน่าน การปรนิิพพานของตถาคตจะม ีจากน้ีไปอกี ๓ เดอืน ตถาคตจะ
ปรนิิพพาน 

  ตอนที ่๒๔ 
  ในตอนเชา้ของวนัรุง่ขึน้หลงัจากทรงแสดงสงัเวชนียธรรมแลว้ไดเ้สดจ็เขา้ไป

บณิฑบาตในกรุงเวสาล ี  ครัน้เสวยพระกระยาหารเสรจ็  ขณะเสดจ็กลบัออกจาก
กรุงเวสาล ี ทรงหยดุทอดพระเนตรกรุงเวสาลดีว้ยอาการมองของชา้ง คอื หมนุ
ตวักลบัหลงั มอง เพราะชา้งเอีย้วคอมองไมไ่ด ้  พระอาการทีท่อดพระเนตร
กรุงเวสาลคีรัง้นี้  เรยีกวา่ ทอดพระเนตรกรุงเวสาลอียา่งชา้งมอง (ดคูาํอธบิายใน
เชงิอรรถของตอนนี้) รบัสัง่ กบัทา่นพระอานนทว์า่  น้ีเป็นการทอดพระเนตร
กรุงเวสาลคีรัง้สดุทา้ย  แลว้ตรสัชวน ทา่นพระอานนทไ์ปยงัภณัฑคุาม 



 

๓๙๔๕ 
 

 

  ขณะประทบัทีภ่ณัฑคุาม  ทรงแสดงหลกัธรรม ๔ ประการ  แก่ภกิษุทัง้หลาย
วา่  เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดธรรมเหล่านัน้  พระองคแ์ละภกิษุทัง้หลายจงึเทีย่ว
เรร่อ่น ไปตลอดกาลนาน ธรรม ๔ ประการนัน้ คอื (๑) อรยิศลี (๒) อรยิสมาธ ิ
(๓) อรยิ-ปัญญา  (๔) อรยิวมิตุต ิ

  ตอนที ่๒๕  
  ทรงนําภกิษุสงฆอ์อกจากภณัฑคุามไปยงัหตัถคีามและชมัพคุาม  แต่ละแหง่ 

ทรงแสดงธรรมแก่ภกิษุทัง้หลายเกีย่วกบัศลี สมาธ ิ ปัญญา ในบรบิทต่าง ๆ อกี
มาก แลว้เสดจ็ไปจนถงึโภคนคร  ประทบั  ณ  อานนทเจดยี ์ 

  ขณะประทบัอยู ่ณ อานนทเจดยี ์ในโภคนคร ทรงแสดงมหาปเทส ๔ ประการ 
เพือ่ใหภ้กิษุทัง้หลายใชเ้ป็นขอ้อา้งในการตดัสนิพระธรรมวนิยัวา่ อะไรเป็นพระ
พทุธพจน์อะไรไมเ่ป็นพระพทุธพจน์ นบัเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการศกึษาพระ
ธรรมวนิยั มาจนถงึบดัน้ี 

  ตอนที ่๒๖-๒๘ 
  จากนัน้ ทรงนําภกิษุสงฆอ์อกจากโภคนคร เสดจ็ไปยงักรุงปาวา เมอืงหลวง

ของแควน้มลัละ  (แควน้นี้ ขณะนัน้  แบ่งเป็น ๒ สว่น  สว่นหน่ึงมกีรุงปาวาเป็น
เมอืงหลวง อกีสว่นหนึ่งมกีรุงกุสนิาราเป็นเมอืงหลวง) ประทบั ณ อมัพวนั ของ    
นายจุนทกมัมารบุตร  ในวนัรุง่ขึน้เสดจ็ไปเสวยพระกระยาหารทีบ่า้นของนายจุ
นทกมัมารบุตรพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆต์ามคาํอาราธนา 

  หลงัจากเสวยพระกระยาหารทีช่ือ่สกูรมทัทวะของนายจุนทกมัมารบุตรแลว้
ไดเ้กดิอาการพระประชวรอยา่งรุนแรงลงพระบงัคนหนกัเป็นโลหติ ทรงมี
ทุกขเวทนาอยา่งแสนสาหสั แต่ทรงใชส้ตสิมัปชญัญะขม่ทุกขเวทนาไว ้ ตรสัชวน
ทา่นพระอานนทอ์อกเดนิทางต่อไปยงักรุงกุสนิารา  ระหวา่งทางทรงหยดุพกัและ
รบัสัง่ใหพ้ระเถระนําน้ําดืม่มาถวายซึง่มเีรือ่งอศัจรรยท์ีพ่ระเถระประสบ  คอืน้ําใน
แมน้ํ่าตรงนัน้มน้ํีาน้อยและถูกกองเกวยีน ๕๐๐ เล่มเหยยีบยํ่าไปก่อนหน้านัน้ไม่
นาน กลบัเป็นน้ําใสสะอาด  ทา่นจงึตกัมาถวายใหท้รงดืม่ได ้

  ขณะประทบัพกัผอ่นอยูท่ีค่วงไมต้น้หนึ่งนัน้  เจา้มลัละองคห์น่ึงพระนามวา่
ปุกกุสะ  เดนิทางจากรุงกุสนิารามาเหน็เขา้  จงึแวะเขา้ไปเฝ้า  ไดส้นทนากนั
เรือ่ง  อาฬารดาบส กาลามโคตร ในทีส่ดุ เจา้ปุกกุสะไดถ้วายผา้เน้ือดสีทีอง ที่
เรยีกวา่ผา้สงิควีรรณ  ๒  ผนื  แลว้ทลูลาจากไป  พระเถระนําผา้  ๒  ผนืมาคลุม
พระวรกายของพระผูม้พีระภาค  ปรากฏเป็นสเีปล่งปลัง่ดงัถ่านไฟทีป่ราศจาก
เปลวไฟ  ซึง่ตรสัเล่าวา่เหตุการณ์อยา่งนี้เกดิแก่พระองค ์๒ ครัง้  คอื  ครัง้ทีต่รสั
รูแ้ละครัง้ปรนิิพพานนี้ 



 

๓๙๔๖ 
 

 

  ตรสัต่อไปวา่  คนทัง้หลายอาจเขา้ใจวา่  อาหารของนายจุนทะ  ทาํให้
พระองค ์ ปรนิิพพานแลว้พากนัพดูใหน้ายจุนทะเดอืดรอ้นจงึรบัสัง่ใหท้า่นพระ
อานนทท์าํ ความเขา้ใจกบัคนทัง้หลายวา่  อาหารบณิฑบาตทีส่าํคญั ๒ คราว
ใหผ้ลและวบิากเสมอกนั  คอื อาหารบณิฑบาตทีเ่สวยแลว้ตรสัรูพ้ระอนุตตร
สมัมาสมัโพธญิาณและอาหารบณิฑบาตทีเ่สวยแลว้ปรนิิพพาน 

  ตอนที ่๒๙ – ๓๓ 
  จากนัน้ ทรงนําภกิษุสงฆข์า้มแม่น้ําหริญัญวดจีากกรุงปาวาไปยงัฝัง่กรุงกุสิ

นารา แลว้เสดจ็ตรงไปยงัสาลวนั ของพวกเจา้มลัละ กรุงกุสนิารา รบัสัง่ใหท้า่น
พระอานนทจ์ดัตัง้เตยีงระหวา่งควงไมส้าละคู ่ หนัพระเศยีรไปทางทศิเหนือ แลว้
ประทบัสหีไสยา  ทา่นพระอุปวาณะเขา้เวรยนืถวายงานพดัอยู ่  ณ เบือ้งพระ
พกัตร ์  รบัสัง่ใหท้า่นพระ อุปวาณะหลบไป ทา่นพระอานนทเ์หน็เหตุการณ์นัน้ 
ต่อมาจงึเขา้เฝ้าทลูถามเหตุผล ตรสับอกวา่ ตอนนัน้ มเีทพจาํนวนมากจาก ๑๐ 
โลกธาตุ (หมืน่จกัรวาล) ลงมาเฝ้าพระองค ์ จงึรบัสัง่ใหท้า่นพระอุปวาณะหลบไป
เพือ่มใิหบ้งั  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูต่อไปวา่ เมือ่พระองคย์งัมพีระชนมอ์ยู่ 
ทา่นเองไดม้โีอกาสพบปะสนทนาธรรมกบัพระมหาเถระทัง้หลายทีม่าเฝ้าตาม
กาลอนัควร แต่หลงัจากพทุธปรนิิพพานจะไมม่โีอกาสเชน่นัน้อกี พระผูม้พีระ
ภาคจงึตรสัเรือ่งสงัเวช-นียสถาน ๔ แห่ง  ทีพ่ทุธบรษิทัจะมาบชูาสกัการะซึง่ทาํ
ใหม้โีอกาสพบปะกนัได ้

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามเรือ่งการปฏบิตัติ่อสตร ีตรสัตอบวา่ อยา่ด ูถา้จาํเป็น 
ตอ้งด ู กอ็ยา่พดู  ถา้จาํเป็นตอ้งพดู  ตอ้งมสีต ิ

  ทลูถามต่อไปวา่จะปฏบิตัติอ่พระสรรีะของพระองคอ์ยา่งไร  ตรสัตอบวา่ให้
ปฏบิตัอิยา่งเดยีวกบัทีเ่ขาปฏบิตัติ่อพระบรมศพของพระเจา้จกัรพรรด ิ

  จากนัน้ตรสัถงึถูปารหบุคคล ๔ จาํพวก  วา่ควรปฏบิตัอิยา่งไร  เพราะเหตุไร 
  ตอนที ่๓๔-๓๖ 
  เมือ่ทรงทราบวา่ทา่นอานนทห์ลบไปยนืรอ้งไหอ้ยู ่ จงึรบัสัง่ใหท้า่นเขา้เฝ้า 

แลว้ ทรงแสดงลกัษณะทีเ่ป็นอจัฉรยิภาพของทา่นเปรยีบเทยีบของพระเจา้
จกัรพรรดใิหภ้กิษุทัง้หลายฟัง  ทาํใหท้า่นพระอานนทค์ลายความเศรา้โศกลงได ้ 
ทา่นพระอานนทก์ราบทลูใหเ้สดจ็ไปปรนิิพพานทีเ่มอืงใหญ่ ๆ เช่นกรุงจมัปา 
กรุงราชคฤห ์  กรุงสาวตัถ ี  เมอืงสาเกต  กรุงโกสมัพ ี  กรุงพาราณสเีพราะใน
เมอืงเหล่าน้ี  มขีตัตยิมหาศาล  พราหมณมหาศาล  และคหบดมีหาศาล  จาํนวน
มาก จะไดจ้ดัการบชูาพระสรรีะของพระองคไ์ด ้อยา่ปรนิิพพานในเมอืงเลก็ เมอืง
ดอน เมอืงกิง่เชน่นี้เลย  พระองคจ์งึตรสัเล่าเรือ่งทีเ่ป็นโบราณคดขีองกรุงกุสิ



 

๓๙๔๗ 
 

 

นาราใหภ้กิษุทัง้หลายฟัง คอื เรือ่งพระเจา้มหาสทุสัสนะ (มรีายละเอยีดแยกไป
ตัง้เป็นอกีสตูรหนึ่ง ชือ่มหาสทุสัสนสตูร  ในเล่มนี้) 

  จากนัน้  รบัสัง่ใหท้า่นพระอานนทไ์ปแจง้ขา่วแก่พวกเจา้มลัละผูค้รองกรุงกุสิ
นารา ไดท้รงทราบวา่  พระองคเ์สดจ็มาประทบัทีส่าลวนั  และจะเสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพาน   ในคนืนัน้ ทา่นพระอานนทท์ลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้เขา้ไปยงั
หอประชุมของพวกเจา้มลัละถวายพระพรใหท้รงทราบ พวกเจา้มลัละพรอ้มพระ
ประยรูญาตจิงึเขา้เฝ้าถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคตามลาํดบัราชตระกลูจน
ครบถว้นในเวลาปฐมยามแห่งคนืนัน้ 

  ตอนที ่๓๗-๓๘ 
  ต่อมา สุภทัทปรพิาชก ชาวเมอืงกุสนิารา ทราบข่าวน้ีจงึมาขอเฝ้า เมื่อไดฟั้ง 

พระธรรมเทศนาโดยย่อจากพระผูม้พีระภาคแลว้กเ็กดิความเสื่อมใสขอบรรพชา  
อุปสมบททรงอนุญาตและทรงมอบหมายให้ท่านพระอานนท์จดัการบรรพชา
อุปสมบทให ้ ซึง่ถอืเป็นภกิษุสาวกองคส์ดุทา้ยทีท่นัเหน็พระผูม้พีระภาค 

  จากนัน้รบัสัง่กบัภิกษุทัง้หลายว่า �ธรรมและวนิัยที่เราแสดงแล้ว บญัญัติ
แล้วแก่เธอทัง้หลาย หลงัจากเราล่วงลบัไปก็จะเป็นศาสดาของเธอทัง้หลาย? 
แลว้รบัสัง่เรื่องอื่น ๆ อกี ๒ เรือ่ง คอื เรือ่งการใชค้าํวา่ อาวุโสและภนัเต เรือ่งการ
ลงพรหม-ทณัฑ์แก่ท่านพระฉันนะ ในที่สุดทรงเปิดโอกาสให้ภิกษุทัง้หลายทูล
ถามพระองคถ์งึเรือ่งทีย่งัสงสยั แต่ไมม่ผีูใ้ดทลูถามเลย จงึตรสัพระปัจฉิมวาจาว่า 
�ภกิษุทัง้หลาย บดัน้ีเราขอเตอืนเธอทัง้หลายว่า สงัขารทัง้หลายมคีวามเสื่อม
ไปเป็นธรรมดา เธอ   ทัง้หลายจงทาํหน้าทีใ่หส้าํเรจ็ดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ? 

  ตอนที ่๓๙ 
  ครัน้ตรสัพระปัจฉิมวาจานัน้แลว้กเ็สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานโดยกระบวนการ

ดงันี้ ทรงเขา้ปฐมฌาน  ออกจากปฐมฌาน  ทรงเขา้ทุตยิฌาน ออกจากทุตยิฌาน 
ทรงเขา้ ตตยิฌาน  เป็นอยา่งนี้เรือ่ยไปจนถงึเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิ 
ออกจากสมาบตัน้ีิ แลว้ทรงเขา้สญัญาเวทยตินิโรธ ตอ่ไปทรงยอ้นกลบั คอืออก
จากสญัญาเวทยตินิโรธ แลว้เขา้เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตัอิกี ทรงปฏบิตัิ
อยา่งนี้จนถงึปฐมฌาน นบัเป็นรอบที ่๒ โดยอนุโลม ๑ รอบ และปฏโิลม ๑ รอบ 
ต่อจากนัน้    ทรงออกจากปฐมฌานเขา้ทุตยิฌาน ทรงออกจากทุตยิฌานเขา้
ตตยิฌาน ทรงออกจากตตยิฌานเขา้จตตุถฌาน  ทรงออกจากจตุตถฌานแลว้
เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน และไดเ้กดิแผน่ดนิไหว  พรอ้มกบัมกีลองทพิยด์งั
กกึกอ้งขึน้เป็นสญัญาณบอกเหตุวา่ ไดเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ 

  ตอนที ่๔๐-๔๔ 



 

๓๙๔๘ 
 

 

  ต่อไปเป็นตอนบชูาพระพุทธสรรีะของพวกเจา้มลัละ ตอนทา่นพระมหากสัส
ปะนําคณะเดนิทางมาถงึ  ตอนถวายพระเพลงิ  ตอนแจกพระบรมสารรีกิธาตุ
ใหแ้ก่ ผูแ้ทนของแควน้ตา่ง ๆ และตอนแควน้ต่าง ๆ ทาํการบูชาพระบรม
สารรีกิธาตุและสรา้งพระสถปูบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ   (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๓๑/
๗๘) 

มหาปริวารเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหาปรวิารเถระ  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที๙่๑ ทา่นเคยเกดิเป็นราชายกัษ์ไดถ้วายผา้ทพิยแ์ดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๖๑) 

มหาปริฬาหสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยนรกชือ่มหาปรฬิาหะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงความเรา่รอ้น
ของมหาปรฬิาหะนรกใหภ้กิษุทัง้หลายฟัง  ภกิษุรปูหน่ึงทลูถามวา่  มคีวามเรา่
รอ้นอื่นทีม่ากกวา่และน่ากลวักวา่ความเรา่รอ้นนัน้หรอืไม ่  พระองคต์รสัวา่  ม ี 
ไดแ้ก่ความเร่ารอ้นเพราะชาต ิ ชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข ์ โทมนสัและ
อุปายาส  ทีส่มณพราหมณ์ผูไ้มรู่ช้ดัอรยิสจั  ๔  พากนัเรา่รอ้น  สว่นสมณ
พราหมณ์ผูรู้ช้ดัยอ่มไมเ่ร่ารอ้น (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๓/๖๒๕) 

มหาปริฬาหะ, นรก: ขุมนรกชื่อมหาปรฬิาหะ, ขุมนรกที่มคีวามเร่าร้อนมาก, ขุมนรกบรวิาร
ของนรกใหญ่ ๘ ขุม, นรกนัน้บุคคลยงัเหน็รูปอย่างใดอย่างหน่ึงด้วยนัยน์ตาได ้
(แต่)เหน็รูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดยีว ไม่เหน็รูปที่น่าปรารถนา พระผู้มพีระ
ภาคตรสัเรื่องนี้มหาปรฬิาหสตูร ว่าดว้ยนรกชื่อมหาปรฬิาหะ นรกชื่อมหาปรฬิา
หะ (มคีวามเร่ารอ้นมาก) มอียูใ่นนรกนัน้ ภกิษุรปูหน่ึงไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค
ว่า ความเร่ารอ้นนัน้มากหนอ ความเร่ารอ้นนัน้มากจรงิหนอ ความเร่ารอ้นอื่นที่
มากกว่าและน่ากลวักว่าความเร่ารอ้นนี้มอียู่หรอืพระพุทธเจา้ขา้ พระองคต์รสัว่า 
มอียู่ ภกิษุทูลถามว่า ความเร่ารอ้นอื่นทีม่ากกว่าและน่ากลวักว่าความเร่ารอ้นนี้ 
เป็นอย่างไร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงไม่รู้
ชดัตามความเป็นจรงิว่า ‘น้ีทุกข์ ฯลฯ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา’ สมณะหรอื
พราหมณ์เหล่านัน้ผูย้นิดยีิง่แลว้ในสงัขารทัง้หลาย ทีเ่ป็นไปเพือ่ชาต ิฯลฯ ผูย้นิดี
ยิง่แล้ว ฯลฯ ย่อมปรุงแต่ง ฯลฯ ครัน้ปรุงแต่งแลว้ ย่อมเร่ารอ้น เพราะความเร่า
รอ้นคอืชาตบิา้ง ย่อมเร่ารอ้นเพราะความเร่ารอ้นคอืชราบา้ง ย่อมเร่ารอ้นเพราะ
ความเร่ารอ้นคอืมรณะบ้าง ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนคอืโสกะ ปรเิทวะ 
ทุกข ์โทมนัส และอุปายาสบ้าง เรากล่าวว่า ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้ย่อม
ไม่พน้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนัส และอุปายาสและชื่อว่า
ไมพ่น้จากทุกข’์คอืความเรา่รอ้นมากยิง่กวา่ (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๑๓/๖๒๕) 



 

๓๙๔๙ 
 

 

มหาปโลภนชาดก : ชาดกวา่ดว้ยการประเลา้ประโลมใหห้ลง  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระ
กุมารโพธสิตัวช์ือ่อนิตถคินัธกุมารมาจากพรหมโลกมาเกดิเป็นพระราชโอรสของ
พระเจา้กาส ี เมือ่คลอดจากครรภพ์ระมารดา กไ็มป่รารถนากามแมเ้พยีงแต่
ถูกตอ้งตวัสตร ี แน่นมจงึตอ้งแปลงตวัเป็นบุรุษใหน้ม เมือ่เจรญิวยัแลว้กไ็ม่
ปรารถนาสตรใีด พระราชบดิาเกดิความวติกกงัวลเกรงว่าจะไมม่ผีูส้บืสนัตตวิงศ์
จงึประกาศหาสตรทีีม่คีวามสามารถทาํใหพ้ระราชโอรสยนิดใีนกามไดจ้ะไดร้บั
ตาํแหน่งอคัรมเหส ี สตรสีาวน้อยนางหน่ึงผูช้าํนาญในการฟ้อนราํรบัอาสา
พระราชา นางเขา้ไปฟ้อนราํขบัรอ้งใกล ้ ๆ หอ้งบาํเพญ็ฌานของพระราชกุมาร
ทุก ๆ วนั พระราชกุมารถามวา่เสยีงอะไร พีเ่ลีย้งกบ็อกวา่เสยีงสตรเีมือ่วนัใดที่
นางไมข่บัรอ้งพระราชกุมารกถ็ามหาวา่เสยีงสตรนีัน้ไปไหน เพราะเสยีงรอ้งของ
นางนัน้ชกันํายัว่ยวนใจไปในความกาํนดัยนิดรีกัใคร ่ จงึรบัสัง่ใหไ้ปนํามารอ้งให้
ฟังเป็นประจาํ นางจงึไดเ้ขา้ไปรอ้งราํในพระราชฐานของพระราชกุมาร พระราช
กุมารเมือ่ก่อนนัน้ไมม่คีวามยนิดใีนกาม แต่ไดส้ตรนีางนัน้เป็นชายาแลว้กเ็กดิ
ความคดิวา่เราจะไมใ่หบุ้รุษใดบรโิภคกาม เราจะบรโิภคผูเ้ดยีวเทา่นัน้ แลว้กถ็อื
อาวุธออกไล่ทาํรา้ยพวกบุรษุทีเ่ดนิผา่นไปมา  พระราชบดิาจงึขบัไล่ออกจากพระ
นครใหไ้ปอยูป่่าพรอ้มกบัพระชายา แตพ่ระนางกม็ไิดซ้ื่อสตัยก์ลบัไปพอใจเป็นชู้
กบัดาบสองคอ์ื่น  เมือ่พระราชกุมารกลบัมาจากหาผลไมใ้นป่ามาพบเขา้จงึเกดิ
ความสลดใจ จงึไดต้าํหนิดาบสนัน้ทีข่ามาเหาะมาทางอากาศเหนือผวิน้ํา แต่ขา
กลบัไมส่ามารถเหาะกลบัไดจ้งึแนะนําใหท้า่นบาํเพญ็ฌานใหมแ่ลว้เหาะไปไอ ้
และไดต้าํหนิการกระทาํของสตรวีา่มมีารยามาก ทาํพรหมจรรยใ์หก้าํเรบิ พวก
เธอยอ่มพดูจาไพเราะอ่อนหวาน แต่ไมรู่จ้กัพอ ใหเ้ตม็ไดย้ากเหมอืนแมน้ํ่า ยอ่ม
ทาํใหจ้มลงในนรก บุคคลรูช้ดัอยา่งนี้แลว้ควรเวน้ใหห่้างไกล  พวกสตรเีหล่านัน้
คบหาชายใดจะดว้ยความพอใจหรอืดว้ยทรพัยก์ต็าม พวกเธอยอ่มตามเผา
ผลาญชายนัน้ทนัท ี เหมอืนไฟป่าเผาผลาญพืน้ทีข่องตนเอง ฤาษทีีม่าเป็นชูน้ัน้
ไดฟั้งคาํของพระราชกุมารไดฟั้งเชน่นัน้ไดส้ตกิลบัทาํฌานทีเ่คยไดม้าก่อนให้
เกดิขึน้แลว้เหาะหลกีไป พระราชกุมารทจงึนําพระชายามาสง่คนืถิน่มนุษยแ์ลว้
กลบัเขา้ป่าบาํเพญ็ฌานเป็นเหตุไปสูพ่รหมโลก  รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสัของ
สตรยีอ่มครอบงาํจติของบุรษุไวใ้นอาํนาจไดเ้พราะกาม แมบุ้รุษกค็รอบงาํสตรไีว้
ไดด้ว้ยกามเชน่เดยีวกนั สมณะผูไ้มส่าํรวมกต็กอยูใ่นอาํนาจของสตรไีด ้ สตรจีงึ
เป็นมลทนิของพรหมจรรย ์ (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๘๔/๕๒๐) 
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มหาปัญญากถา : วา่ดว้ยมหาปัญญา  กถาวา่ดว้ยมหาปัญญา แบ่งเป็น ๒ นิทเทส คอื (๑) 
โสฬสปัญญานิทเทส (๒) ปุคคลวเิสสนิทเทส เพือ่อธบิายปัญญา ๑๖ และบุคคล
วเิศษในสว่นทีเ่ป็นอุทเทส ดงันี้ 

  อุทเทส 
  สาระสาํคญัของอุทเทสน้ี แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนแรกเป็นความนํา ตอนที ่๒ 

เป็นบทมาตกิาทีเ่ป็นพระพทุธพจน์ ดงัตอ่ไปนี้ 
  ตอนที ่๑ แบ่งเป็น ๓ สว่น คอื 
  สว่นที ่๑ ท่านตัง้คาํปุจฉาและวสิชันา รวม ๗ ประเดน็ ดงันี้ 
  คาํปุจฉาวา่ “(๑) อนิจจานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญา 

อะไรใหเ้ตม็รอบ (๒) ทุกขานุปัสสนา... (๓) อนตัตานุปัสสนา... (๔) นิพพทิา
นุปัสสนา ... (๕) วริาคานุปัสสนา... (๖) นิโรธานุปัสสนา... (๗) ปฏนิิสสคัคา
นุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาอะไรใหเ้ตม็รอบ” 

  ทา่นวสิชันามใีจความวา่ (๑) ทาํปัญญาทีแ่ล่นไปใหเ้ตม็รอบ (๒) ทาํปัญญา 
ชาํแรกกเิลสใหเ้ตม็รอบ (๓) ทาํปัญญามากใหเ้ตม็รอบ (๔) ทาํปัญญาเฉียบ
แหลมใหเ้ตม็รอบ (๕) ทาํปัญญาไพบลูยใ์หเ้ตม็รอบ (๖) ทาํปัญญาลกึซึง้ใหเ้ตม็
รอบ (๗) ทาํ ปัญญาไมใ่กลใ้หเ้ตม็รอบ 

  สรุป ปัญญา ๗ ประการ (ปัญญา ๗ + ความเป็นบณัฑติ)น้ีทีบุ่คคลเจรญิ ทาํ
ใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํความเป็นบณัฑติใหเ้ตม็รอบ 

  ปัญญา ๘ ประการ (ปัญญา ๘ + ปัญญากวา้งขวาง)น้ี ... ย่อมทาํปัญญา 
กวา้งขวางใหเ้ตม็รอบ 

  ปัญญา ๙ ประการนี้ ... ยอ่มทาํปัญญารา่เรงิใหเ้ตม็รอบ 
  ปัญญารา่เรงิเป็นปฏภิาณปฏสิมัภทิา  
  อตัถปฏสิมัภทิาเป็นอนับุคคลบรรลุแลว้ ทาํใหแ้จง้แลว้ ถูกตอ้งแลว้ดว้ย

ปัญญา โดยการกาํหนดอรรถแหง่ปัญญารา่เรงินัน้  
  ธมัมปฏสิมัภทิาเป็น ... โดยการกาํหนดธรรมแหง่ปัญญารา่เรงินัน้  
  นิรุตตปิฏสิมัภทิาเป็น ... โดยการกาํหนดนิรุตตแิห่งปัญญารา่เรงินัน้ 
  ปฏภิาณปฏสิมัภทิาเป็น ... โดยการกาํหนดปฏภิาณแหง่ปัญญารา่เรงินัน้ 
  ปฏสิมัภทิา ๔ ประการนี้เป็นอนับุคคลบรรลุแลว้ ทาํใหแ้จง้แลว้ ถกูตอ้งแลว้

ดว้ยปัญญาแหง่ปัญญารา่เรงินัน้  
  วธิกีารจาํแนกนี้จดัเป็นรปูแบบหลกั 
  สว่นที ่๒ ทา่นนําธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ในสตุมยญาณ 

ที ่ ๑ ตอนที ่ ๒ ชุดที ่ ๑ หมวดที ่ ๒-๑๒) มาหมนุดว้ยอนุปัสสนา ๗ ประการ
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ขา้งตน้ รวม ๑,๔๐๗ รอบ (๒๐๑ x ๗ = ๑,๔๐๗) แต่ละรอบมรีปูแบบ
เชน่เดยีวกบัสว่นที ่๑ ต่างกนัแต่องคธ์รรมเทา่นัน้ 

  สว่นที ่ ๓ ทา่นนําธรรม ๒๐๑ ประการมาหมุนดว้ยอนุปัสสนา ๗ ประการ
เหมอืนในสว่นที ่ ๒ แต่ขยายองคธ์รรมแต่ละประการเพิม่ขึน้อกี ๑ ประการ คอื 
เพิม่คาํขยายความขององคธ์รรมแต่ละประการวา่ “ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ
ปัจจุบนั” รวมเป็น ๒,๘๑๔ รอบ เชน่ 

  คาํปุจฉาวา่ “อนิจจานุปัสสนาในรปูทีบ่คุคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํ
ปัญญา อะไรใหเ้ตม็รอบ อนิจจานุปัสสนาในรปูทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจุบนั 
ทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาอะไรใหเ้ตม็รอบ” ฯลฯ 

  ตอนที ่๒ 
  ทา่นนําพระพทุธพจน์มาตัง้เป็นบทมาตกิา ดงัน้ี 
  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการ ทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไป 

เพือ่ทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล  
  ธรรม ๔ ประการ คอื   
  ๑. สปัปุรสิสงัเสวะ(คบสตับุรษุ)  
  ๒.  สทัธมัมสัสวนะ(ฟังพระสทัธรรม)  
  ๓.  โยนิโสมนสกิาร(การมนสกิารโดยแยบคาย)   
  ๔.  ธมัมานุธมัมปฏปัิตต(ิปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม)  
  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่

ทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล ฯลฯ องคธ์รรมทีเ่ป็นเป้าหมายมทีัง้หมด ๒๐ ประการ 
(๒๐ เพือ่) แบง่เป็น ๒ หมวด คอื 

  หมวดที ่๑ ม ี๔ ประการ ไดแ้ก่ ผล ๔ ประการ คอื 
  ๑. โสดาปัตตผิล ๒.สกทาคามผิล  
  ๓. อนาคามผิล  ๔. อรหตัตผล 
  หมวดที ่๒ ม ี๑๖ ประการ ไดแ้ก่ ปัญญา ๑๖ ประการ คอื 
  อุทเทส 
  ๑. ความไดปั้ญญา  ๒.ความเจรญิแหง่ปัญญา 
  ๓. ความไพบลูยแ์หง่ปัญญา ๔.ความเป็นผูม้ปัีญญามาก 
  ๕. ความเป็นผูม้ปัีญญากวา้งขวาง๖.ความเป็นผูม้ปัีญญาไพบลูย ์
  ๗. ความเป็นผูม้ปัีญญาลกึซึง้ ๘.ความเป็นผูม้ปัีญญาไมใ่กล ้
  ๙. ความเป็นผูม้ปัีญญาดุจแผน่ดนิ๑๐. ความเป็นผูม้ากดว้ยปัญญา 
  ๑๑.ความเป็นผูม้ปัีญญาเรว็ ๑๒.ความเป็นผูม้ปัีญญาพลนั 
  ๑๓.ความเป็นผูม้ปัีญญาร่าเรงิ ๑๔.ความเป็นผูม้ปัีญญาแลน่ไป 
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  ๑๕.ความเป็นผูม้ปัีญญาเฉียบแหลม ๑๖.ความเป็นผูม้ปัีญญาชาํแรกกเิลส 
(ข.ุป.(ไทย)  ๓๑/๑/๕๓๗) 

มหาปัญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญามาก พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่  ธรรม  ๔  มสีปัปุรสิสงัเสวะเป็นตน้  ทีบุ่คคลเจรญิ  กระทาํให้
มากแลว้  เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญามาก (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๘/
๕๗๙) 

มหาปัญหาสตูร (ปฐม) :  พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาใหญ่ (สตูรที ่๑)  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่
ณ พระเชตวนั เขตกรงุสาวตัถ ี เวลาเชา้ ภกิษุหลายรปูครองอนัตรวาสก ถอืบาตร
จวีรเขา้ไปบณิฑบาตในกรุงสาวตัถ ี ไดม้คีวามคดิวา่ ยงัเชา้นกั ทางทีด่ ี เรา
ทัง้หลายควรจะเขา้ไปยงัอารามของพวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชก แลว้จงึเขา้ไปยงั
อารามของพวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชก ครัน้แลว้ พวกอญัเดยีรถยีไ์ดก้ล่าวกบัภกิษุ
เหล่านัน้วา่ พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทัง้หลายวา่ ภกิษุทัง้หลาย มาเถดิ 
เธอทัง้หลายจงรูแ้จง้ธรรมทัง้ปวงเถดิ ครัน้แลว้จงอยูเ่ถดิ แมแ้ต่เราทัง้หลายกแ็สดง
ธรรมแก่สาวกทัง้หลายอยา่งนัน้เหมอืนกนั ธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกบัของ
พวกเรา  จะผดิแผกแตกต่างกนัอยา่งไร 

  ภกิษุเหล่านัน้ไมย่นิด ี ไมค่ดัคา้นภาษติของอญัเดยีรถยีป์รพิาชกเหล่านัน้ ลุก
จากอาสนะหลกีไปดว้ยคดิวา่ เราทัง้หลายจกัรูช้ดัเนื้อความแหง่ภาษตินี้ในสาํนกั
ของพระผูม้พีระภาค ครัน้เทีย่วไปบณิฑบาต ภายหลงัฉนัอาหารเสรจ็แลว้ จงึเขา้
เฝ้าพระผูม้พีระภาคกราบทลูเรือ่งทีพ่วกตนสนทนากบัพวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชก
ใหท้รงทราบ  พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกมวีาทะอยา่งนี้ 
เธอทัง้หลายควรถามวา่ ปัญหา ๑ อุทเทส ๑ ไวยากรณ์ ๑ ปัญหา ๒ ...ปัญหา ๓ 
...ปัญหา ๔ ... ปัญหา ๕ ... ปัญหา ๖ ... ปัญหา ๗ ...ปัญหา ๘ ... ปัญหา ๙ ... 
ปัญหา ๑๐ อุทเทส ๑๐ ไวยากรณ์ ๑๐ เป็นอยา่งไร เมือ่พวกอญัเดยีรถยี์
ปรพิาชกถูกถามอยา่งนี้แลว้ จกัไมส่ามารถตอบใหบ้รบิรูณ์ได ้จกัถงึความลาํบาก
อยา่งยิง่ เพราะพวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกถูกถามปัญหาอนัมใิชว่สิยั  

  แลว้ตรสัอธบิายอกีวา่ ในโลกนี้พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่
สตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย ์ เรายงัไม่เหน็บุคคลทีจ่ะยงัจติให้
ยนิดไีดด้ว้ยการตอบปัญหาเหล่าน้ี เวน้จากตถาคต สาวกของตถาคต หรอืผูท้ีฟั่ง
จากสาวกของตถาคต 

  ๑. ปัญหา ๑ อุทเทส ๑ ไวยากรณ์ ๑ คอื สตัวท์ัง้ปวงดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยอาหาร  
  ๒. ปัญหา ๒ ... คอื นามและรปู 
  ๓. ปัญหา ๓ ... คอื เวทนา ๓ 
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  ๔. ปัญหา ๔ ... คอื อาหาร ๔ 
  ๕. ปัญหา ๕ ... คอื อุปาทานขนัธ ์๕ 
  ๖. ปัญหา ๖ ... คอื อายตนะภายใน ๖ 
  ๗. ปัญหา ๗ ...คอื วญิญาณฏัฐติ ิ๗ 
  ๘. ปัญหา ๘ ... คอื โลกธรรม ๘ 
  ๙. ปัญหา ๙ ... คอื สตัตาวาส ๙ 
  ๑๐. ปัญหา ๑๐ อุทเทส ๑๐ ไวยากรณ์ ๑๐ คอื อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
  เพราะภกิษุเมือ่เบื่อหน่าย คลายกาํหนดั หลุดพน้ มปีกตเิหน็ทีส่ดุ และบรรลุ

ประโยชน์โดยชอบในธรรมแต่ละประการดงักล่าวมาแลว้   จงึเป็นผูท้าํทีส่ดุแหง่
ทุกขไ์ดใ้นปัจจุบนั (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๗/๕๙) 

  ในพระไตรปิฎกอธบิายวา่ อาหาร ๔ หมายถงึ  (๑) กวฬงิการาหาร อาหาร
คอืคาํขา้ว (๒) ผสัสาหาร อาหารคอืผสัสะ  (๓) มโนสญัเจตนาหาร อาหารคอื
มโนสญัเจตนา  (๔) วญิญาณาหาร อาหารคอืวญิญาณ  (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/
๒๐๓, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๙๐/๖๕)  

มหาปัญหาสตูร (ทุติย) :   พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาใหญ่ (สตูรที ่๒)  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่
ณ วดัพระเวฬุวนั ใกลก้ชงัคลนิคม อุบาสกชาวกชงัคละเป็นอนัมากเขา้ไปหา
ภกิษุณชีาวกชงัคละแลว้เรยีนถามวา่ พระดาํรสัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้นมหา
ปัญหาสตูรว่า ปัญหา ๑ อุทเทส ๑ ไวยากรณ์ ๑ ปัญหา ๒ ... ปัญหา ๓ ... 
ปัญหา ๔ ... ปัญหา ๕ ... ปัญหา ๖ ...ปัญหา ๗ ... ปัญหา ๘ ... ๘ ปัญหา ๙ ... 
ปัญหา ๑๐ อุทเทส ๑๐ ไวยากรณ์ ๑๐ จะพงึทราบเนื้อความแหง่พระดาํรสัที่
พระองคต์รสัไวโ้ดยยอ่น้ี  โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร ภกิษุณีตอบวา่ พระดาํรสัน้ี เรา
มไิดส้ดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตรข์องพระผูม้พีระภาค ทัง้มไิดส้ดบัรบัมาเฉพาะ
หน้าของภกิษุทัง้หลายผูไ้ดอ้บรมใจ แต่วา่เน้ือความแหง่พระดาํรสัน้ีปรากฏแก่
เราอยา่งไร ทา่นทัง้หลายจงตัง้ใจฟังใหด้ ีเราจกักล่าว จงึไดก้ล่าววา่  

  ๑. ปัญหา ๑ อุทเทส ๑ ไวยากรณ์ ๑ คอื สตัวท์ัง้ปวงดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยอาหาร 
  ๒. ปัญหา ๒ ... คอื นามและรปู 
  ๓. ปัญหา ๓ ... คอื เวทนา ๓ 
  ๔. ปัญหา ๔ ... คอื สตปัิฏฐาน ๔ 
  ๕. ปัญหา ๕ ... คอื อนิทรยี ์๕ 
  ๖. ปัญหา ๖ ... คอื อายตนะภายใน ๖ 
  ๗. ปัญหา ๗ ... คอื โพชฌงค ์๗ 
  ๘. ปัญหา ๘ ... คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ 
  ๙. ปัญหา ๙ ... คอื สตัตาวาส ๙ 



 

๓๙๕๔ 
 

 

  ๑๐. ปัญหา ๑๐ อุทเทส ๑๐ ไวยากรณ์ ๑๐ คอื กุศลกรรมบถ ๑๐  
  เพราะภกิษุเมือ่เบื่อหน่าย คลายกาํหนดั หลุดพน้ มปีกตเิหน็ทีสุ่ด และบรรลุ

ประโยชน์โดยชอบในธรรมแต่ละประการดงักล่าวมาแลว้จงึเป็นผูท้าํทีส่ดุแหง่
ทุกขไ์ดใ้นปัจจุบนั 

  ภกิษุณีกล่าววา่ เรายอ่มรูท้ ัว่ถงึเนื้อความแหง่พระดาํรสัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
โดยยอ่น้ีไดโ้ดยพสิดารอยา่งนี้ ถา้ทา่นทัง้หลายยงัจาํนงอยู ่พงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคแลว้กราบทลูสอบถามเน้ือความน้ีดเูถดิ พระผูม้พีระภาคจะทรงตอบแก่
ทา่นทัง้หลายอยา่งใด ทา่นทัง้หลายพงึทรงจาํเนื้อความน้ีไวอ้ยา่งนัน้เถดิ  

  พวกอุบาสกชืน่ชมอนุโมทนาภาษติแลว้ลกุจากอาสนะ ไหวแ้ลว้ ทาํประทกัษณิ 
เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคกราบทลูถอ้ยคาํสนทนากบัภกิษุณีชาวเมอืงกชงัคละ
ทัง้หมดนัน้ใหท้รงทราบ  พระผูม้พีระภาคทรงประทานสาธุการแกค่หบดทีัง้หลาย
วา่ ภกิษุณีชาวเมอืงกชงัคละเป็นบณัฑติ มปัีญญามาก ถา้ทา่นทัง้หลายมาถาม
เนื้อความนัน้กบัเรา แมเ้รากจ็ะพงึตอบเน้ือความนี้เหมอืนภกิษุณีชาวเมอืงกชงั
คละไดต้อบแลว้ และเนื้อความของคาํนัน้กม็คีวามหมายเชน่นี้แล ขอทา่น
ทัง้หลายพงึทรงจาํเน้ือความนัน้ไวอ้ยา่งนี้เถดิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๘/๖๔) 

มหาปันถก, ภิกษุ: ภกิษุชือ่มหาปันถก, เป็นลกูชายของธดิาของเศรษฐ ี ในเมอืงราชคฤห ์ มี
น้องชายอกีคนหนึ่งชือ่จฬูปันถก ทัง้สองพีน้่องถอืวา่อยูใ่นวรรณจณัฑาล เพราะ
พอ่แมต่่างวรรณะกนัโดยพอ่เป็นวรรณะศทูร, มหาปันถกเลศิกวา่ภกิษุสาวก
ทัง้หลายผูฉ้ลาดในสญัญาววิฏั หมายถงึฉลาดในการปรบัเปลีย่นสญัญา คอืไดอ้รู
ปาวจรฌาน ๔ อากาสานญัจา-ยตนฌาน วญิญาณญัจายตนฌาน อา
กญิจญัญายตนฌาน และเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน (บางตาํราวา่ทา่นมี
เอตทคัคะในทางผูเ้จรญิวปัิสสนา) 

 ทา่นพระมหาปันถก มารดาคลอดระหวา่ง จงึไดต้ัง้ชือ่�ปันถกะ�เพราะเกดิ
น้องจงึมคีาํวา่มหา นําหน้าชือ่ สองพีน้่องอาศยัอยู ่ณ สาํนกัของตา จนเจรญิวยั
ใหญ่โตขึน้ สว่นมหาปันถกะ ไดไ้ปฟังเทศน์กบัเศรษฐผีูเ้ป็นตา ในสาํนกัของพระ
บรมศาสดา ทีพ่ระเวฬุวนัมหาวหิารเสมอ ๆ ครัน้ไดฟั้งพระธรรมเทศนาแลว้ เกดิ
ความศรทัธาเลื่อมใสใครจ่ะบวชในพระพทุธศาสนา จงึลาตา ตากอ็นุญาตใหบ้วช 
แลว้นําไปเฝ้าสมเดจ็พระบรมศาสดา กราบทลูวา่เดก็น้ีมศีรทัธาใครจ่ะบวชใน
พระพทุธศาสนา พระบรมศาสดารบัสัง่ใหภ้กิษุรปูหน่ึงใหจ้ดัการบรรพชาเป็น
สามเณร ครัน้เมือ่ถงึอายคุรบ ๒๐ ปีแลว้กไ็ดอุ้ปสมบทเป็นภกิษุ เมือ่อุปสมบท
แลว้เล่าเรยีนพระพทุธวจนะไดม้าก เป็นผูไ้มป่ระมาท อุตสา่หบ์าํเพญ็เพยีรใน
วปัิสสนากรรมฐานไมน่านกไ็ดส้าํเรจ็พระอรหตัผลฯ(องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๐๐/๒๗, 
องฺ.เอกก.๑/๒๐๐/๑๘๙) 



 

๓๙๕๕ 
 

 

มหาปันถกเถรคาถา : ภาษติของพระมหาปันถกเถระ,คาถาของพระมหาปันถกเถระ ทา่น
พระมหาปันถกเถระไดก้ล่าวคาํเป็นตน้วา่ เมื่อใด เราไดเ้ฝ้าพระศาสดาผูไ้มม่ภียั
แต่ทีไ่หนเป็นครัง้แรก เมือ่นัน้  เราไดม้คีวามสงัเวชเพราะไดเ้ฝ้าพระองคผ์ูเ้ป็น
บุคคลสงูสดุ  ผูใ้ดพงึใชม้อืและเทา้นวดพระศาสดาผูท้รงสริซิึง่เสดจ็มา ผูน้ัน้พงึ
ยงัพระศาสดาใหย้นิดเีชน่นัน้หาไดไ้ม ่  คราวนัน้ เราไดล้ะทิง้บตุรภรรยา  ทรพัย ์
และขา้วเปลอืก  ปลงผม   โกนหนวด ออกบวชเป็นบรรพชติ  เป็นผูถ้งึพรอ้ม
ดว้ยสกิขาและสาชพี สาํรวมดว้ยดใีนอนิทรยีท์ัง้หลาย นอบน้อมพระสมัมาสมั
พทุธเจา้ ไดอ้ยู่อยา่งเป็นผูไ้มพ่า่ยแพม้าร ต่อมา    ความมุง่มัน่ทีจ่ติเราปรารถนา
ไวว้า่   เมือ่เรายงัถอนลกูศรคอืตณัหาขึน้ไมไ่ด ้   เราไมพ่งึนัง่เปล่าแมเ้พยีงครู่
เดยีว  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๑๐/๔๒๗) 

มหาปันถกเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระมหาปันถกเถระพระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุทัง้หลาย
วา่ผูใ้ดทาํราคะโทสะโมหะมานะและมกัขะใหต้กไปเหมอืนเมลด็พนัธุผ์กักาดตก
ไปจากปลายเหลก็แหลม เราเรยีกผูน้ัน้วา่พราหมณ์  (ข.ุธ.((ไทย) ๒๕/๔๐๗/
๑๖๒) 

มหาปารคะ: ชือ่เทพตนหนึ่งอยูใ่นเทพ ๑๐ หมู ่ ม ี เทพชื่อ หร ิ เทพชือ่โลหตวาส ี เป็นตน้ ผู้
ยนิดมีาป่าทีป่ระชุมของภกิษุทัง้หลายมาในมหาสมยสตูร การประชุมของเทวดา 
พระผูม้พีระภาครบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ พวกเทวดาจาํนวนมากใน 
๑๐ โลกธาตุประชุมกนัเพือ่เยีย่มตถาคตและภกิษุสงฆ ์ภกิษุทัง้หลาย พวกเทวดา
ของพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีกาล ทีม่าประชุม
กนั ครัง้ทีม่จีาํนวนสงูสดุกเ็ทา่กบัพวกเทวดาของเรานี้เองทีม่าประชุมกนัในบดัน้ี 
เราจกับอกชือ่ของหมูเ่ทพ จกัระบุชือ่ของหมูเ่ทพ จกัแสดงชือ่ของหมูเ่ทพ เธอจง
ฟัง จงใสใ่จใหด้ ี เราจกักล่าว ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ พระผูม้ี
พระภาคจงึไดต้รสัดงันี้วา่ เทพทัง้ ๑๐ หมู่น้ีแบ่งเป็น ๑๐ พวก ทัง้หมดลว้นมี
ผวิพรรณหลายหลาก มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง มผีวิพรรณงดงาม มยีศ ต่างยนิดมีุง่
มายงัป่าทีป่ระชุมของภกิษุทัง้หลาย เทพอกี ๑๐ หมูก่ม็าดว้ย คอื สมานะ มหา
สมานะ มานุสะ มานุสตุตมะ ขฑิฑาปทสูกิะ มโนปทสูกิะ หร ิ โลหติวาส ีปารคะ 
และมหาปารคะผูม้ยีศกม็า (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

มหาปิงคลชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้ปิงคละ  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัวเ์ป็น
โอรสของพระเจา้มหาปิงคละ  เมือ่พระบดิาผูห้ยาบชา้ ผูไ้มต่ัง้อยูใ่นธรรม ไมท่รง
มคีวามเอน็ดผููใ้ด ทรงเบยีดเบยีนประชาชนใหไ้ดร้บัความรอ้นเสมอสวรรคตแลว้ 
มหาชนต่างดใีจ แต่นายประตกูลบัรอ้งไหบ้่อยๆ พระโพธสิตัวต์รสัถามทราบ
ความวา่ เขากลวัวา่พระราชาผูโ้หดรา้ยจะไปทาํรา้ยพญายมแลว้จะถูกสง่ตวั



 

๓๙๕๖ 
 

 

กลบัมาเกดิอกีจงึตรสัปลอบใจเขาวา่ พระเจา้มหาปิงคละถูกถวายพระเพลงิดว้ย
ฟืนตัง้ ๑,๐๐๐ เล่มเกวยีน กระดกูกถ็ูกสรงดว้ยน้ําตัง้หลายรอ้ยหมอ้ สถานที่
ถวายพระเพลงิเขาลอ้มรัว้ไวอ้ย่างมัน่คง ไมต่อ้งกลวั  เสดจ็มาไมไ่ดห้รอก  เขา
จงึสบายใจหยดุรอ้งไห ้ คนโหดรา้ยยอ่มไม่เป็นทีป่รารถนาของใครแมแ่ต่บตุร
ภรรยาของตน (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๗๙/๑๑๓) 

มหาปณุณมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาในคนืดวงจนัทรเ์ตม็ดวง  สตูรใหญ่ พระ
ผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบแก่
ภกิษุทัง้หลาย  ณ  ปราสาทของนางวสิาขามคิารมารดา  ในบพุพาราม  เขตกรุง
สาวตัถ ี ในวนัอุโบสถขึน้  ๑๕  คํ่า  คนืพระจนัทรเ์ตม็ดวง  โดยประทานโอกาส
ใหภ้กิษุทัง้หลายทลูถามปัญหาแลว้ตรสัตอบ พระผูม้พีระภาคไดท้รงแสดงธรรม
เหล่าน้ีแก่ภกิษุทัง้หลาย  ณ  ปราสาทของนางวสิาขามคิารมารดา  ในวนัอุโบสถ
ขึน้  ๑๕  คํ่า  คอื 

  ๑.  อปุาทานขนัธ  ์ ๕  ประการ  คอื 
   ๑.  รปูปูาทานขนัธ ์  อุปาทานขนัธค์อืรปู 
   ๒.  เวทนูปาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืเวทนา 
   ๓.  สญัญปูาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืสญัญา 
   ๔.  สงัขารปูาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืสงัขาร 
   ๕.  วญิญาณูปาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืวญิญาณ 
  ๒.  มลูเหตแุห่งอปุาทานขนัธ  ์ ๕  คอื  ฉนัทราคะในอุปาทานเป็นมลูเหต ุ
  ๓.  เหตทุี่เร ียกว่าขนัธ  ์ ๕  คอื  รปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  วญิญาณทัง้ที่

เป็นอดตี  อนาคต  ปัจจุบนั  เป็นไปทัง้ภายในภายนอก  หยาบหรอืละเอยีด  
ทัง้หมดนี้เรยีกวา่ขนัธ ์

  ๔.  เหตทุี่ทาํให้ขนัธป์รากฏ  คอื  มหาภตูรปูทัง้  ๔  เป็นเหตุใหเ้กดิรปู  
ผสัสะเป็นเหตใุหเ้กดิเวทนา  สญัญา  สงัขาร  สว่นนามรปูเป็นเหตุใหเ้กดิ
วญิญาณ 

  ๕.  เหตเุกิดสกักายทิฏฐิ  คอื  ปุถุชนผูท้ีย่งัไมไ่ดส้ดบัธรรมจากพระอรยิะ  ผู้
ทีย่งัไมรู่ต้ามความเป็นจรงิ  มกัพจิารณาเหน็รปูขนัธ ์  เวทนาขนัธ ์  สญัญาขนัธ ์ 
สงัขารขนัธ ์ วญิญาณขนัธ ์ โดยความเป็นอตัตา  พจิารณาเหน็อตัตาวา่มรีปูเป็น
ตน้  เหน็รปูเป็นตน้ในอตัตา  หรอืเหน็อตัตาในรปูเป็นตน้  น้ีเป็นเหตุใหเ้กดิ
สกักายทฏิฐ ิ

  ๖ .  เหตทุี่ทาํให้สกักายทิฏฐิไม่ม ี  คอื  พระอรยิผูท้ีไ่ดส้ดบัธรรมของพระ
อรยิะ  รูต้ามความเป็นจรงิ  ไมพ่จิารณาเหน็รปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  



 

๓๙๕๗ 
 

 

วญิญาณ  โดยความเป็นอตัตา  ไมพ่จิารณาเหน็อตัตาวา่มรีปูเป็นตน้  ไมเ่หน็รปู
เป็นตน้ในอตัตา  หรอืไมเ่หน็อตัตาในรปูเป็นตน้  น้ีเป็นเหตุไมใ่หเ้กดิ
สกักายทฏิฐ ิ

  ๗. คณุ  โทษและเครื่องสลดัออกจากอปุาทานขนัธ  ์ ๕  คอื  สภาพทีส่ขุ
โสมนสัอาศยัรปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  วญิญาณเกดิขึน้  น้ีเป็นคุณของ
อุปาทานขนัธ ์ สภาพทีร่ปูเป็นตน้ไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์ มคีวามผนัแปรเป็นธรรมน้ี
เป็นโทษของอุปาทานขนัธ ์  ธรรมทีเ่ป็นเครือ่งกําจดัและละรปูเป็นตน้  น้ีเป็น
ธรรมเครือ่งสลดัออกจากอุปาทานขนัธ ์

  ๘.  ความไม่มีอหงัการมมงัการและมานานุสยั  คอื  การพจิารณาใหเ้หน็
ตามความเป็นจรงิวา่รปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  วญิญาณนัน่ไมใ่ชเ่รา  เราไม่
เป็นนัน่  นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา  น้ีเป็นความไมม่อีหงัการ  มมงัการและมานา
นุสยั 

  หลงัจากทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัสอนดงันี้  ภกิษุรปูหนึ่งกเ็กดิความคดิขึน้วา่  
เมือ่รปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  และวญิญาณเป็นอนตัตา  แลว้กรรมทีอ่นตัตา
ทาํจะมผีลกบัอตัตาไดอ้ยา่งไร  พระองคท์รงทราบวาระจติของภกิษุรปูนัน้แลว้จงึ
ยอ้นถามภกิษุทัง้หลายดงันี้ 

  พระผูม้ ีพระภาคตรสัถาม ภิกษุทูลตอบ 
  รปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง ไมเ่ทีย่ง 
  สิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง   เป็นทุกขห์รอืเป็นสขุ 
  เป็นทุกข ์
  สิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์  แปรผนัเป็นธรรมดา  จะเรยีกวา่อตัตาไดห้รอื

 ไมไ่ด ้
  และตรสัวา่  ภกิษุควรพจิารณารปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ 

ทัง้หมดวา่ไมใ่ชอ่ตัตา และคาํวา่อนตัตาทีท่รงประสงคใ์นสตูรนี้คอื  ไมใ่ชต่วั  
ไมใ่ชต่น  แต่ไมใ่ชข่าดสญู  พรอ้มกบัตรสัยํ้าวา่  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั  ไดเ้หน็
อยา่งนี้  ยอ่มเบื่อหน่ายในรปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  และวญิญาณ  แลว้กจ็ะ
เกดิความคลายกาํหนดั  จติหลุดพน้จนสามารถรูไ้ดว้า่  ตวัเองหลุดพน้ เมือ่พระ
ผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระ
ภาษติของพระองค ์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๕/๙๖) 

มหาปรุิสวิตก: ขอ้กงัวลทีห่นกัของพระอนุรุทธะ, ทา่นวติกวา่น่ีธรรมของบุคคลผูม้กัน้อย ไมใ่ช่
ธรรมของบุคคลผูม้กัมาก น้ีเป็นธรรมของบุคคลผูส้นัโดษไมใ่ช่ธรรมของบุคคลผู้
ไมส่นัโดษฯ 



 

๓๙๕๘ 
 

 

 พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งในอนุรุทธมหาวติกักสตูร วา่ดว้ยมหาปุรสิวติกของพระ
อนุรุทธะ เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยูใ่นป่าเภสกฬามคิทายวนั เขตกรุง
สงุสมุารคริะ แควน้ภคัคะ ทา่นพระอนุรุทธะอยู่ทีป่าจนีวงัสทายวนั ทา่นพระอนุ
รุทธหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั เกดิความคดิอยา่งนี้วา่ “น้ีเป็นธรรม (โลกุตตรธรรม ๙) 
ของบุคคลผูม้กัน้อย ไมใ่ชธ่รรมของบุคคลผูม้กัมาก ฯ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสั
กบัทา่นพระอนุรุทธะดงันี้วา่ “ดลีะ ดลีะ อนุรุทธะ ดจีรงิ อนุรุทธะ เธอตรกึมหาปุ
รสิวติกวา่ ‘น้ีเป็นธรรมของบุคคลผูม้กัน้อย ไมใ่ช่ธรรมของบุคคลผูม้กัมาก ฯ 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๐/๒๗๙,องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาล)ี ๓/๓๐/๒๕๐, และด ู ท.ีปา. 
๑๑/๓๕๘/๒๖๙) 

มหาปรุิสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมหาบุรุษ ทา่นพระสารบีตุรทลูถามพระผูม้พีระภาควา่  มหาบุรุษ
เป็นอยา่งไร  พระองคต์รสัตอบวา่  ผูม้จีติหลุดพน้  คอืผูพ้จิารณาสตปัิฏฐาน  ๔  
เรยีกวา่มหาบรุุษ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๗/๒๒๙) 

มหาปลุินะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาปุลนิะ, ในอดตีชาตไิดเ้กลีย่
ทรายอนัสะอาดลงในโพธมิณฑลของพระวปัิสสพีทุธเจา้ ไดอ้านิสงสใ์นกปัที ่ ๕๓ 
ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาปุลนิะ พระผูม้พีระตรสัเรือ่งนี้ในปุลนิปู
ชกเถราปทานที ่๗ วา่ดว้ยผลแหง่การเกลีย่ทราย ในอดตีชาต ิทา่นขนเอาทราย
เก่าทีโ่พธมิณฑลอนัอุดม แหง่พระผูม้พีระภาคเจา้ พระนามวา่วปัิสสอีอกทิง้ แลว้
เกลีย่ทรายอนัสะอาดไว ้ในกปัที ่๙๑ แต่กปัน้ี ทา่นไดถ้วายทรายใด ดว้ยผลการ
ถวายทรายนัน้ ทาํใหท้า่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย น้ีเป็นผลแหง่การถวายทราย ในกปัที ่
๕๓ แต่กปันี้ เราไดเ้ป็นพระราชาครอบครองคนไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดมิกีาํลงั
มาก มพีระนามวา่มหาปุลนิะ(ข.ุอป.(มหามกุฏ.) ๗๑/๒๙/๑๐๖),๓๒/๑๖๗/๑๔๕) 

มหาเปสการเปติวตัถ ุ: เรือ่งนางเปรตอดตีภรรยาหวัหน้าชา่งหกู  เป็นเรือ่งแสดงผลแหง่กรรม
ดแีละกรรมชัว่ของสามภีรรยาคูห่น่ึง สามเีป็นหวัหน้าชา่งหกูผูม้ศีรทัธาทาํบุญให้
ทานเป็นประจาํ สว่นภรรยาไมม่ศีรทัธาและดา่วา่สามทีีช่อบทาํบุญใหท้าน ผูเ้ป็น
สามตีายแลว้ไปเกดิเป็นรุกขเทวดา ภรรยาตายแลว้ไปเกดิเป็นเปรตกนิมตูรและ
คกู เพราะบาปกรรมทีด่า่สาม ี(ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๕๔/๑๗๖) 

มหาพยหูะ, เร ือนยอด: กระบวนใหญ่, หมูใ่หญ่, กองทพัใหญ่, เรอืนยอดหลงัหนึ่งในจาํนวน
เรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลงั ,เรอืนยอดทีพ่ระราชาเคยครองในอดตีชาต ิ

 กล่าววา่ พระผูม้พีระภาคทรงหยบิกอ้นโคมยั (มลูโค) เลก็ ๆ ขึน้มาแลว้ตรสัวา่ 
ภกิษุ การไดอ้ตัภาพแมป้ระมาณเทา่น้ีทีจ่กัเทีย่งแท ้ ยัง่ยนื คงทน ไมผ่นัแปร 
เทีย่งเสมออยูอ่ย่างนัน้ ไม่ม ี ถา้แมก้ารไดอ้ตัภาพประมาณเทา่น้ี จกัเทีย่งแท้
ยัง่ยนื คงทน ไมผ่นัแปรแลว้ไซร ้การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ เพือ่ความสิน้ทุกข์



 

๓๙๕๙ 
 

 

โดยชอบนี้ กจ็ะไมพ่งึปรากฏ แต่เพราะการไดอ้ตัภาพแมป้ระมาณเทา่น้ีทีจ่กั
เทีย่งแท ้ยัง่ยนื คงทน ไมผ่นัแปร ไมม่ ีดงันัน้ การอยู่ประพฤตพิรหมจรรย ์เพือ่
ความสิน้ทุกขโ์ดยชอบจงึปรากฏ ภกิษุ เรือ่งเคยมมีาแลว้ เราไดเ้ป็นพระราชา
มหากษตัรยิผ์ูไ้ดร้บัมรูธาภเิษก มเีมอืง ๘๔,๐๐๐ เมอืง ซึง่มกุีสาวดรีาชธานีเป็น
เมอืงหลวง มปีราสาท ๘๔,๐๐๐ องค ์ ซึง่มธีรรมปราสาทเป็นปราสาทหลวง 
บรรดาเรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลงันัน้ เรอืนยอดทีเ่ราครองในสมยันัน้มหีลงัเดยีว
เทา่นัน้ คอืเรอืนยอดมหาพยหูะถา้แมก้ารไดอ้ตัภาพประมาณเทา่น้ี จกัเทีย่งแท ้
ยัง่ยนื คงทน ไมผ่นัแปรแลว้ไซร ้การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ เพือ่ความสิน้ทุกข์
โดยชอบนี้ กจ็ะไมพ่งึปรากฏ (ส.ํข.(ไทย)๑๗/๙๖/๑๘๔) 

มหาพรหม: ทา้วมหาพรหม, เทพทีย่ิง่ใหญ่กวา่เทพทัง้หลาย, คาํอุปมาดว้ยสริ ิ รศัมกีาย มี
บรวิารยศและมเีดช เปล่งรศัมสีอ่งทัว่แผน่ดนิพรอ้มทัง้เทวโลกใหส้วา่งไสว 
รุง่เรอืงดงัพระจนัทรแ์ละพระอาทติย ์ และดงัทา้วมหาพรหมทีเ่ปล่งรศัมงีามลํ้า
กวา่ทวยเทพชาวไตรทศ พรอ้มทัง้พระอนิทร ์ เป็นเรือ่งทีภ่กิษุถามปัญหาเรือ่ง
ธาตุ ๔ วา่ดบัทีไ่หนกบัทา้วมหาพรหม ความวา่ ภกิษุนัน้กล่าวกะทา้วมหาพรหม
วา่ มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ยอ่มดบัสนิทที่
ไหน ทนัใดนัน้ ทา้วมหาพรหมนัน้จบัแขนภกิษุนัน้พาไป ณ ทีส่มควรแลว้กล่าว
วา่ ‘ภกิษุ พวกเทพผูน้บัเนื่องในหมูพ่รหมเขา้ใจวา่ ไมม่อีะไรทีพ่ระพรหมไมไ่ดรู้ ้
ไมไ่ดเ้หน็ ไม่ไดท้ราบ ไม่ไดป้ระจกัษ์แจง้ ดงันัน้ เราจงึไมต่อบต่อหน้าพวกเทพ
เหล่านัน้วา่ แมเ้รากไ็มท่ราบทีท่ีม่หาภตูรปู ๔ ดบัสนิทเหมอืนกนั ฉะนัน้ การที่
ทา่นละเลยพระผูม้พีระภาคแลว้มาหาคาํตอบเรือ่งนี้ภายนอก นบัวา่ทาํผดิ นบัวา่
ทาํพลาด ไปเถดิ ภกิษุ ทา่นจงไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามปัญหาน้ี และ
พงึจาํไวต้ามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัตอบ(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๙๔/๒๑๘,๙/๔๙๔/๒๑๙, 
ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๔๑/๒๗๑,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๙/๒๘,๑๑/๔๐/๒๙,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๕๐๒/๕๓๘,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๓๒/๑๖๐,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๙๓๒/๓๒๗,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/
๘๐๘/๙๓) 

มหาพรหมา, เทพชัน้: พระเจา้ผูส้รา้ง, ผูล้ขิติความเป็นไปของทุกสรรพสิง่, ผูก้าํหนดชะตา
ชวีติของมนุษยท์ุกคน จงึเป็นผูรู้ค้วามเคลื่อนไหวของสรรพชวีติ เหตุการณ์
สาํคญัของโลกลว้นอยูใ่นสายตาของพระพรหม พระพรหมคอืมหาเทพผูย้ิง่ใหญ่
หน่ึงในสามตรมีรูต ิ คอืพระพรหม พระวษิณุ พระศวิะ, ชือ่พรหมชัน้ที ่๓ ในรปู
พรหม ๑๖ ชัน้ 

 กล่าวถงึอายขุองเทพวา่ เหล่าเทพชัน้จาตุมหาราชมปีระมาณอาย ุ๕๐๐ ปี กม็จีติ
ดวงเดยีวตัง้อยูไ่ดต้ลอด ๕๐๐ ปี เหล่าเทพชัน้ดาวดงึส ์ตัง้อยูไ่ดต้ลอด ๑,๐๐๐ ปี 



 

๓๙๖๐ 
 

 

เหล่าเทพชัน้ยามา ตัง้อยู่ไดต้ลอด ๒,๐๐๐ ปี เหล่าเทพชัน้ดุสติ ตัง้อยูไ่ดต้ลอด 
๔,๐๐๐ ปี เหล่าเทพชัน้นิมมานรด ีตัง้อยูไ่ดต้ลอด ๘,๐๐๐ ปี เหล่าเทพชัน้ปรนิม
มติวสวตัด ี ตัง้อยูไ่ดต้ลอด ๑๖,๐๐๐ ปี เหล่าเทพชัน้พรหมปารสิชัชา ตัง้อยูไ่ด้
ตลอด ๑ ใน ๓ ของกปั เหล่าเทพชัน้พรหมปุโรหติา ตัง้อยูไ่ดต้ลอดกึง่กปั และ
สว่นเหล่าเทพชัน้มหาพรหมา ตัง้อยู ่ ตัง้อยูต่ลอด ๒ กปั ฯ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๓๓๗/๓๐๘) 

มหาพราหมณ์: คาํเรยีกทีเ่คารพและใหเ้กยีรต,ิ ในเรือ่งเวสสนัดรชาดกนายพรานเจตบุตร และ
อจัจุตฤๅษกีลา่ววา่เรยีกชชูกวา่มหาพราหมณ์, ทา้วสกักะผูเ้ป็นใหญ่แหง่ภตู 
ทอดพระเนตรเหน็อกติตดิาบสเขา้ฌานอยู ่ ตรสัถามวา่ ทา่นมหาพราหมณ์ 
เชน่เดยีวกนั 

 กล่าวในมหาวรรณนา พระเวสสนัดรชาดก เมือ่อจัจุตฤๅษกีล่าวกบัพราหมชชูก
วา่ เราไมม่โีรคเบยีดเบยีน เราสขุสบายด ี หลายปีมาแลว้ เรามาอยูอ่าศรมของ
เรา ยงัไมรู่จ้กัอาพาธทีไ่มน่่ารืน่รมยซ์ึง่จะเกดิขึน้ มหาพราหมณ์ (ชชูก) ทา่นมาดี
แลว้ มไิดม้ารา้ย ทา่นผูเ้จรญิ ขอเชญิเขา้ไปขา้งใน เชญิลา้งเทา้ทัง้ ๒ ของทา่น
เถดิ ผลมะพลบั ผลมะหาด ผลมะซาง ผลหมากเม่า มรีสหวานปานน้ําผึง้ เชญิ
ทา่นเลอืกบรโิภคแต่ผลด ี ๆ เถดิ น้ําดื่มเยน็สนิททีเ่รานํามาจากซอกเขา มหา
พราหมณ์ ถา้ทา่นตอ้งการ กเ็ชญิดืม่เถดิ ชชูกกล่าววา่ สิง่ใดทีพ่ระคุณเจา้ใหแ้ลว้ 
สิง่นัน้ทัง้หมดเป็นอนัขา้พเจา้รบัไวแ้ลว้ บรรณาการพระคุณเจา้ไดท้าํไวทุ้กอยา่ง
แลว้ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๑/๑๒๒,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๔๙/๔๒๑,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/
๑๙๗๖/๔๙๒,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๒๒๗๕/๕๓๕) 

มหาพราหมณ์ภารทวาชะ: มหาพราหมณ์ชือ่ภารทวาชะ,ผูท้ีพ่ระเจา้โกรพัยะสง่ไปเป็นทตูให้
บอกอรรถและธรรม และทา่นสง่ต่อไปสาํนกัสญัชยัผูเ้ป็นหลานลุง เป็นการ
สอบถามปัญหาเรือ่งการบอกอรรถและธรรมระหวา่งพระเจา้โกรพัยะกบัสจุรีต
พราหมณ์ทีส่ง่ต่อใหไ้ปถามคนต่อไปเรือ่ง โดยสุจรีตพราหมณ์ กล่าวภทัรการวา่ 
เราถูกพระเจา้โกรพัยะผูท้รงยศสง่มาเป็นทตู พระเจา้โกรพัยยธุฏิฐลิะไดต้รสั
อยา่งนี้วา่ ทา่นพงึถามอรรถและธรรม ภทัรการหลานรกั เจา้จงบอกอรรถและ
ธรรมนัน้แก่ลงุเถดิ ภทัรการพราหมณ์ไมส่ามารถจะแกปั้ญหาได ้ จงึสง่เขาไปยงั
สาํนกัน้องชายชือ่สญัชยักมุารวา่ ขา้พเจา้เหมอืนคนละทิง้หาบเน้ือตดิตามเหีย้อยู่ 
ถงึถูกท่านถามถงึอรรถและธรรม กไ็มอ่าจจะบอกแก่ทา่นได ้ ทา่นพราหมณ์สจุี
รตะ ผมมน้ีองชายชือ่วา่สญัชยั เขาเป็นน้องชายของผม ทา่นจงไปถามอรรถและ
ธรรมกบัเขาเถดิ พระศาสดาทรงประกาศความนัน้ตรสัวา่ มหาพราหมณ์ภารทวา
ชะนัน้ ไปถงึสาํนกัสญัชยัแลว้ ไดเ้หน็เขานัง่อยูใ่นเรอืนของตนจงึกล่าววา่ เราถูก



 

๓๙๖๑ 
 

 

พระเจา้โกรพัยะผูท้รงยศสง่มาเป็นทตู พระองคต์รสัวา่ ทา่นพงึถามอรรถและ
ธรรม สญัชยัหลานรกั ลุงถามแลว้ ขอเจา้จงบอกอรรถและธรรมนัน้ดว้ยเถดิ สญั
ชยักุมารกล่าววา่ ทา่นพราหมณ์สจุรีตะ พญามจัจุราชยอ่มกลนืกนิขา้พเจา้ทุก
เมือ่ ทัง้เวลาเยน็และเวลาเชา้ ขา้พเจา้ถกูทา่นถามอรรถและธรรม กไ็มส่ามารถ
จะบอกได ้ ทา่นพราหมณ์สจุรีตะ ขา้พเจา้มน้ีองชายชือ่วา่สมัภวะ เขาเป็น
น้องชายของขา้พเจา้ ขอทา่นจงไปถามอรรถและธรรมกบัเขาเถดิ สจุรีต
พราหมณ์กล่าววา่ น่าอศัจรรยห์นอ ปัญหาธรรมนี้พวกเรายงัไมพ่อใจบดิาและ
บตุรทัง้ ๓ คนนัน้ กย็งัไมม่ปัีญญาจะหยัง่รูถ้งึปัญหาธรรมนี้เลย(ข.ุชา.(ไทย)๒๗/
๑๔๘/๕๖๓,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๕๒/๕๖๓,ข.ุชา.(ทไย)๒๗/๑๗๐/๕๖๕) 

มหาโพธิชาดก : ชาดกว่าดว้ยโพธกิุมารโพธสิตัว ์ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นพราหมณ์มหาศาลอุทจิจโคตรชือ่โพธกุิมาร เมือ่สาํเรจ็
การศกึษาศลิปศาสตรจ์ากเมอืงตกักสลิาแลว้กลบัมาอยูค่รองเรอืนไดร้ะยะหน่ึงจงึ
สละทรพัยส์มบตัจิาํนวนมากออกบวชเป็นปรพิาชกไปบาํเพญ็ฌานอยูใ่นป่าหมิ
พานต ์  ต่อมาทา่นไดเ้ดนิทางไปอยูจ่าํพรรษา  ณ  พระราชอุทยานของพระเจา้
พรหมทตัแหง่กรุงพาราณสเีป็นเวลา ๑๒  ปี  และไดร้บัความไวว้างพระราช
หฤทยัจากพระเจา้พรหมทตัใหเัป็นผูพ้พิากษาอรรถคด ี  ซึง่ปรพิาชกโพธสิตัวก์็
ไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเทีย่งธรรม  แต่กลบัถูกอาํมาตยผ์ูพ้พิากษา ๕ คนที่
ชอบรบัสนิบนในการพพิากษาอรรถคดใีสค่วามนานปัการ  ปรพิาชกโพธสิตัวไ์ด้
แสดงธรรมเรือ่งการคบมติรโปรดพระเจา้พรหมทตั  แลว้ทลูลา กลบัไปอยูท่ีป่่า
หมิพานตต์ามเดมิและไดมุ้ง่มัน่บําเพญ็ฌานและอภญิญาใหเ้กดิขึน้พรอ้มทัง้เจรญิ
พรหมวหิารตลอดชวีติ หลงัจากตายแลว้จงึไปเกดิในพรหมโลก  (ข.ุชา.ปญฺญาส.
(ไทย) ๒๘/๑๒๔/๒๔) 

มหาภยั: ภยัใหญ่, ภยัรา้ยแรง, คอืนรกทีเ่ผาผลาญผูต้ระหนี่ใหเ้รา่รอ้น  กล่าวในสงั
กจิจชาดกวา่ นรก ๘ คอื (๑) สญัชวีนรก (๒) กาฬสตุตนรก (๓) สงัฆาฏนรก โรรุ
วนรก ๒ คอื (๔) ชาลโรรุวนรก (๕) ธมูโรรุวนรก (๖) ตาปนนรก (๗) ปตาปน
นรก (๘) อเวจมีหานรก ขมุเหล่าน้ีบณัฑติกล่าววา่ กา้วพน้ไดโ้ดยยาก เกลื่อน
กล่นไปดว้ยเหล่าสตัวผ์ูม้กีรรมหยาบชา้ แต่ละขมุ ๆ มอุีสสทนรก ๑๖ ขมุเป็น
บรวิาร เป็นนรกทีโ่หดรา้ย เผาผลาญเหล่าสตัว ์ ผูต้ระหนี่เหนียวแน่นใหเ้รา่รอ้น 
เป็นมหาภยั มเีปลวไฟลุกโพลง น่าขนพองสยองเกลา้ น่าสะพรงึกลวั มภียั
เฉพาะหน้า มแีต่ทุกข(์ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๗๒,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๘๕/๔๘) 

มหาภิเนษกรมณ์: การเสดจ็ออกเพือ่คุณอนัยิง่ใหญ่, การเสดจ็ออกบวชของพระพทุธเจา้ 



 

๓๙๖๒ 
 

 

 เรือ่งของมหาปชาปตโีคตมเีถรยิาปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหาปชาบดี
โคตมเีถร ีพระมหาปชาบดโีคตมเีถร ีเมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนจงึ
กล่าววา่ พระชนกของขา้พเจา้ทรงพระนามวา่อญัชนศากยะ พระชนนขีอง
ขา้พเจา้ทรงพระนามวา่สลุกัขณาต่อมา ขา้พเจา้ไดไ้ปสูพ่ระราชวงัของพระเจา้สุ
ทโธทนะ ในกรุงกบลิพสัดุ ์สตรทีุกคนเกดิในตระกลูศากยะแลว้ ขา้พเจา้ประเสรฐิ
กวา่สตรทีุกคน ไดเ้ป็นผูบ้าํรุงเลีย้งพระชนิเจา้ พระโอรสของขา้พเจา้พระองคน์ัน้ 
เสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ์แลว้ ไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ ทรงเป็นผูนํ้าวเิศษ ภายหลงั
ขา้พเจา้พรอ้มดว้ยนางศากยิานี ๕๐๐ นางจงึไดบ้วช (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๙๑/๕๒,๑๐/
๙๑/๕๓,๑๐/๙๒/๕๔,๑๐/๙๓/๕๕,ข.ุอุป.(ไทย)๓๓/๒๑๖/๔๑๖,๓๓/๒๑๗/
๔๑๖,๓๓/๒๖๕/๓๒๗) 

มหาภตูรปู: ธาตุ ๔ คอื (๑) ปฐวธีาตุ ธาตุดนิ (๒) อาโปธาตุ ธาตุน้ํา (๓) วาโย ธาตุลม (๔) 
เตโช ธาตุไฟ , รปูขนัธก์ล่าวถงึมหาภตูรปูทีป่ระกอบกบันามรปู เหตุเกดิและ
ความดบัแหง่นามรปูเป็นอยา่งไร ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่นามรปู เป็น
อยา่งไร  เวทนา สญัญา เจตนา ผสัสะ มนสกิาร น้ีเรยีกวา่นาม สว่นมหาภตูรปู 
๔ (ไดแ้ก่ดนิ น้ํา ลม ไฟ) และรปูทีอ่าศยัมหาภตูรปู ๔ (อุปาทายรปู ๒๔) น้ี
เรยีกวา่ รปู นามและรปูดงักล่าวนี้ เรยีกวา่ นามรปู พระผูม้พีระภาคตรสักบัอคัคิ
เวสสนะวา่ รปูกายน้ีเกดิจากมหาภูตรปู ๔ มมีารดาบดิาเป็นแดนเกดิ เตบิโตดว้ย
ขา้วสกุและขนมกุมมาส มคีวามไมเ่ทีย่ง มกีารไลท้าบบีนวด แตกสลาย และ
กระจดักระจายไปเป็นธรรมดา ทา่นควรพจิารณาเหน็โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง 
เป็นทุกข ์ เป็นดุจโรค เป็นดุจหวัฝี ท.ีส.ี(ไทย)๙/๘๕/๓๔,๙/๑๗๑/๕๗,๙/๒๓๔/
๗๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๐๐/๙๕,๑๒/๒๕๑/๒๗๐,๑๒/๓๐๑/๓๒๙,๑๒/๓๔๗/๓๗๗, 
ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๕/๒๔๒,๑๓/๒๒๕/๒๖๒,๑๓/๒๕๒/๓๐๐,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๖๗/
๗๔,๑๔/๘๖/๙๘) 

มหามงัคลชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยมหามงคล มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นบุตรพราหมณ์มทีรพัยเ์ป็นอนัมาก เมือ่สิน้มารดาบดิาแลว้ จงึ
สละทรพัยอ์อกบวชเป็นฤาษ ี มศีษิยเ์ป็นอนัมากไดแ้สดงมงคล คอืเหตุแหง่ความ
เจรญิของบุคคล ๘ ประการ แก่บรรดาศษิยแ์ละพระราชาวา่ผูห้วงัความเจรญิควร
ประพฤตมิงคลเหล่าน้ีคอื(๑)เมตตาความรกัใครป่รารถนาดตี่อเทวดาและมนุษย์
ทัง้หลาย (๒) ความอดทน ต่อถอ้ยคาํหยาบคายของชนเหล่าอื่น  (๓)ความไมดู่
หมิน่ใคร ๆ ดว้ยวชิา สกุล ทรพัยแ์ละมติร(๔)ไมป่ระทุษรา้ยสหายทัง้หลายทัง้
ทางกายและทางวจา (๕) มคีวามรกัและซื่อสตัยต์่อคูค้รองของตน (๖)ไมท่าํตน
ใหเ้ป็นทีไ่มไ่วว้างใจของพระราชาหรอืผูเ้ป็นใหญ่ (๗) มจีติเลื่อมใส มใีจศรทัธา 



 

๓๙๖๓ 
 

 

อนุโมทนาในการทาํบุญใหท้าน (๘) เป็นพหสูตูรศกึษาเล่าเรยีนมามากเป็นคนมี
ศลีเป็นขอ้วตัรประจาํตน  แดพ่ระราชาและมหาชน สิน้ชวีติแลว้ไปเกดิในพรหม
โลก (ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๕๕/๓๔๘) 

มหามตัตกถา: เรือ่งมหาอมาตย,์ เป็นกรณีดริจัฉานกถาอยา่งหนึ่ง  
 พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งพระฉพัพคัคยีส์วมเขยีงเทา้ไม ้คอื ในเวลาเชา้มดื พวก

ภกิษุฉพัพคัคยีล์ุกขึน้สวมเขยีงเทา้ไมเ้ดนิจงกรมในทีก่ลางแจง้ มเีสยีงกกึกกั ดงั
อกึทกึ สนทนาดริจัฉานกถาต่าง ๆ ม ีราชกถา เรือ่งพระราชา เรือ่งโจรกถา เรือ่ง
โจร หามตัตกถา เรื่องมหาอมาตย ์เป็นตน้(ว.ิม.(ไทย)๕/๒๕๐/๑๙) 

มหามลัลชนะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: มหามลัลชนะ, พระเจา้จกัรพรรด ิ
 พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหามลัลชนะ,อดตีชาตขิองพระองคไ์ดถ้อืดอก

มณฑารพบชูาพระพทุธเจา้ ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหามลัลชนะ 
๑๖ ชาต ิ

 ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกจารยิเถระ ทา่นกลา่ววา่ ไดม้เีสยีงประกาศ
กกึกอ้งในหมูเ่ทวดาชัน้ดาวดงึสว์า่ พระพทุธเจา้จะเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานใน
โลก แต่พวกเรายงัมรีาคะอยู ่บรรดาเทวดาผูเ้กดิความสงัเวช ผูม้ากไปดว้ยความ
เศรา้โศกเหลา่นัน้ ขา้พเจา้ถูกกําลงัของตนอุปถมัภแ์ลว้ไดไ้ปในสาํนกัของ
พระพทุธเจา้ ขา้พเจา้ถอืดอกมณฑารพทีเ่นรมติ รวบรวมไวไ้ปบชูาพระพทุธเจา้ 
ในเวลาใกลจ้ะปรนิิพพาน เทวดาและนางเทพอปัสรทัง้ปวง อนุโมทนาต่อขา้พเจา้ 
ในกปัที ่๖๐,๐๐๐ นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๑๖ ชาตพิระนามวา่
มหามลัลชนะ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๕/๓๕๖) 

มหามาลงุกยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมาลุงกยบุตร สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่
ทา่นพระมาลงุกยบุตรพรอ้มกบัภกิษุหลายรปู  ณ  พระเชตวนั  เขตกรุงสาวตัถ ี
พระผูม้พีระภาคตรสัถามภกิษุว่า  ยงัจาํโอรมัภาคยิสงัโยชน์  ๕  ประการ ที่
แสดงไวไ้ดห้รอืไม่ 

  ทา่นพระมาลงุกยบุตรกราบทลูวา่  ยงัจาํได ้  
  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ตอบเพยีงเทา่น้ียงัไมถู่กตอ้ง  พวกอญัเดยีรถยี์

ปรพิาชกอาจหกัลา้งดว้ยการนําเรือ่งเดก็อ่อนมาเปรยีบเทยีบได ้  เชน่  เดก็อ่อน
ไมม่คีวามคดิวา่กายของตน  จกัมสีกักายทฏิฐ(ิความเหน็วา่กายของตนม)ีได้
อยา่งไร  ไม่มคีวามคดิวา่ธรรม  จกัมวีจิกิจิฉา(ความสงสยั)ในธรรมไดอ้ยา่งไร  
ทรงยํ้าวา่สกักายทฏิฐแิละวจิกิจิฉาของเดก็นัน้มแีละยงันอนเน่ืองอยู(่ในฐานะ
อนุสยั)   



 

๓๙๖๔ 
 

 

  จากนัน้ ทรงแสดงโอรมัภาคยิสงัโยชน์โดยทรงยกเอาบุคคลผูป้ฏบิตัขิ ึน้มา
เป็นหลกัตดัสนิวา่จะเป็นโอรมัภาคยิสงัโยชน์หรอืไม่  เชน่สกักายทฏิฐทิีเ่กดิขึน้
แก่ปุถุชน  ชือ่วา่เป็นโอรมัภาคยิสงัโยชน์  เพราะเขาไมม่อุีบายเครือ่งสลดัออก
บรรเทาไม่ได ้  สว่นอรยิสาวกไมเ่กดิสกักายทฏิฐ ิ หรอืถงึจะเกดิขึน้ทา่นกร็ูอุ้บาย
เครือ่ง  สลดัออกและสามารถละได ้รปูฌาน  ๔  อรปูฌาน  ๔  เป็นมรรคและ
ปฏปิทาทีท่าํใหล้ะโอรมัภาคยิสงัโยชน์ทัง้  ๕  ประการได ้(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๙/
๑๔๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โอรมัภาคยิสงัโยชน์  ๕  คอื สกักายทฏิฐ ิ 
วจิกิจิฉา  สลีพัพตปรามาส  กามฉนัทะ  และพยาบาท   

มหามนีุ : คาํยกยอ่งพระสาวก พระราชา, พระนางปชาบดโีคตมใีชแ้ทนพระพทุธองคว์า่
มหามนีุ, สชุาตกุมารตรสัแทนพระมหากจัจายนะว่า พระมหามนีุ, พระอคัรสาวก 
คอื พระสารบีตุร และพระมหาโมคคลัลานะ 

 พระมหากจัจายนเถระทลูพระราชาสชุาตกุมารวา่ พระองคผ์ูม้บีุญมาก พระองค์
เสดจ็มาดแีลว้ ทัง้มไิดเ้สดจ็มารา้ย ขอเชญิพระองคท์รงตกัน้ําจากภาชนะน้ีลา้ง
พระบาทของพระองคเ์ถดิ น้ีน้ําเยน็น่าดืม่นํามาจากซอกเขาพระราชโอรส ขอ
เชญิพระองคเ์สวยน้ําจากภาชนะนัน้แลว้ โปรดเสดจ็เขา้ไปประทบันัง่บนพืน้ทีปู่
ลาดไวแ้ลว้ สชุาตกุมารตรสัวา่ พระมหามนีุ วาจาของทา่นงามจรงิหนอ น่าฟัง 
ไมม่โีทษ มแีต่ประโยชน์ ไพเราะ ทา่นมปัีญญากล่าวแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ พระ
นางปชาบดโีคตมเีถระกล่าววา่ ขา้แต่พระมหาวรีะ อตัถปฏสิมัภทิาญาณ ธมัม
ปฏสิมัภทิาญาณ นิรุตตปิฏสิมัภทิาญาณและปฏภิาณปฏสิมัภทิาญาณของหมอ่ม
ฉนัทัง้หลายทีม่อียู ่ ลว้นเกดิขึน้แลว้ในสาํนกัของพระองค ์ ขา้แต่พระองคผ์ูท้รง
เป็นผูนํ้า ทรงเป็นมหามนีุ พระองคท์รงเป็นผูท้ีห่มอ่มฉนัทัง้หลายมจีติเมตตา 
ปฏบิตัขิอพระองคโ์ปรดทรงอนุญาตใหห้มอ่มฉนัทัง้หมดนิพพานเถดิข.ุว.ิ(ไทย)
๒๖/๒๑๕/๓๗,ข.ุว.ิอ.(บาล)ี ๒๑๕/๑๒๕,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๙๘๖/๑๒๑,ข.ุชา.(ไทย)
๒๘/๒๒๓/๑๒๐,ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๓๐/๔๑๘) 

มหาเมฆ: เมฆครืม้หนกั,เมฆกอ้นใหญ่, เมฆหนาแน่น, เมฆทีฝ่นใกลต้ก 
 เป็นหนึ่งในภยัสามภยั คอื สมยัทีม่หาเมฆตัง้เคา้มอียู ่เมือ่มหาเมฆตัง้เคา้ขึน้แลว้ 

ฝนตกลงมา ยอ่มเกดิหว้งน้ําใหญ่ เมือ่เกดิหว้งน้ําใหญ่แลว้ แมห้มูบ่า้นกถ็ูกน้ํา
พดัไป ตาํบลกถ็ูกน้ําพดัไป เมอืงกถ็ูกน้ําพดัไป เมือ่หมูบ่า้นถูกน้ําพดัไปอยู ่ เมือ่
ตาํบลถูกน้ําพดัไปอยู ่ เมือ่เมอืงถูกน้ําพดัไปอยู ่ ในทีน่ัน้ แมม้ารดา กไ็มไ่ดพ้บ
บุตร แมบ้ตุรกไ็มไ่ดพ้บมารดา ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบัเรยีกภยัทีน้ี่วา่ “อมาตาปุตตกิ



 

๓๙๖๕ 
 

 

ภยั (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๖๒/๔๔๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๓/๒๔๔,ข.ุอุป.ไทย)๓๓/
๑๒๓/๓๘๔,๓๓/๑๒๔/๓๘๔,๓๓/๑๒๕/๑๕๑,๓๓/๔๕๓/๔๕๓) 

มหาโมคคลัลานเถรคาถา : ภาษติของพระมหาโมคคลัลานเถระ,คาถาของพระมหาโมคคลัลาน
เถระทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระไดก้ลา่วสอนภกิษุทัง้หลายเป็นตน้วา่ เรา
ทัง้หลายถอืการอยูป่่าเป็นวตัรถอืการเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร  พอใจอาหารใน
บาตรทีไ่ดม้าดว้ยการเทีย่วแสวงหาเป็นผูม้จีติมัน่คงดว้ยดภีายในจงึทาํลายเสนา
มจัจุราชไดเ้ราทัง้หลายถอืการอยูป่่าเป็นวตัร ถอืการเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร 
พอใจอาหารในบาตรทีไ่ดม้าดว้ยการเทีย่วแสวงหา จะกาํจดัเสนามจัจุราชได ้
เหมอืนชา้งทาํลายเรอืนไมอ้อ้ เราทัง้หลายถอืการอยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร   มคีวาม
เพยีรต่อเน่ือง  พอใจในอาหารทีอ่ยูใ่นบาตรดว้ยการเทีย่วแสวงหาไดม้าเป็นผูม้ี
จติตัง้มัน่ดว้ยดภีายในพงึทาํลายเสนามจัจุราชได ้

  พระเถระเมือ่จะกล่าวสอนภกิษุทัง้หลาย จงึไดก้ล่าวคาํเป็นตน้วา่ เชญิทา่นดู
อตัภาพทีผ่า้และอาภรณ์เป็นตน้ทาํใหว้จิติร มกีายเป็นแผล มกีระดกู ๓๐๐ ทอ่น
เป็นโครงรา่ง กระสบักระสา่ย    ทีพ่วกคนเขลาดาํรหิวงักนัสว่นมาก ซึง่ไมม่ี
ความยัง่ยนืตัง้มัน่ เชญิทา่นดรูปูทีส่ตรใีชแ้กว้มณีและต่างหทูาํใหว้จิติร   ซึง่มี
หนงัหุม้กระดกูไวภ้ายในงามพรอ้มกบัผา้ เทา้ทัง้สองยอ้มดว้ยครัง่สด หน้าทา
ดว้ยจุรณ  กส็ามารถทาํคนเขลาใหลุ่้มหลง แต่ไมส่ามารถทาํคนแสวงหาฝัง่คอื
นิพพานใหลุ้่มหลงได ้(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๔๙/๕๒๘) 

มหาโมคคลัลานเถรปัญหวตัถ ุ: เรือ่งปัญหาของพระมหาโมคคลัลานเถระ พระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความนี้แก่พระมหาโมคคลัลานเถระวา่ บุคคลควรพดูคาํจรงิ  ไมค่วรโกรธ 
แมเ้ขาขอเพยีงเลก็น้อยกค็วรให ้  ดว้ยเหตุ  ๓  อยา่งนี้  (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
บุคคลพงึไปเทวโลกได ้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๔/๑๐๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ให ้ ในทีน้ี่หมายถงึใหไ้ทยธรรมแก่ทา่นผูท้รงศลี  
(ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๖/๑๖๕)  

มหาโมคคลัลานเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระมหาโมคคลัลานเถระ  (พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่
ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูใ้ดประทุษรา้ยคนทีไ่มม่คีวามผดิ (และ) คนทีไ่มป่ระทุษรา้ย  
(ตอบ)ดว้ยโทษทณัฑ ์  ผูน้ัน้ยอ่มไดร้บัผลอยา่ง ๑ ใน ๑๐ อยา่ง คอื (๑) 
ทุกขเวทนาอยา่งแรงกลา้ (๒) เสือ่มทรพัย ์(๓)  ถูกทาํรา้ยรา่งกาย (๔) เจบ็ป่วย
อยา่งหนกั(๕)กลายเป็นคนวกิลจรติ (๖) ตอ้งราชภยั (๗)    ถูกกล่าวหาอยา่ง
รา้ยแรง(๘) เสือ่มญาต ิ  (๙) ทรพัยส์มบตัพินิาศยอ่ยยบั (๑๐) บา้นเรอืนถูกไฟ
ไหม ้ เขาผูม้ปัีญญาทราม  เมือ่ตายไปยอ่มตกนรก  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๓๗/๗๔) 



 

๓๙๖๖ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คนทีไ่มม่คีวามผดิ  หมายถงึพระขณีาสพผู้
ปราศจากความผดิทางกาย  เป็นตน้ คาํวา่ คนทีไ่มป่ระทุษรา้ย  หมายถงึคนที่
ไมม่คีวามผดิต่อผูอ้ื่น  หรอืต่อตนเอง  คาํวา่ ตอ้งราชภยั  หมายถงึการถูกถอด
ยศ  ปลดจากตําแหน่ง  เป็นตน้  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๕/๕๘) 

มหาโมคคลัลานเถระ, พระ: เป็นบุตรพราหมณ์ผูเ้ป็นนายบา้นชื่อว่า โกลติะ มารดาชือ่นางโมค
คลัล ี แตเ่ดมิชือ่วา่ โกลติะ ตามโคตรแหง่บดิา, ทา่นเกดิใน โกลติคาม เขตกรุง
ราชราชคฤห ์ แควน้มคธ, ทา่นไดร้บัเอตทคัคะทางมฤีทธิ,์ ทา่นเป็นอคัรสาวก
ฝ่ายซา้ย, ทา่นปรนิิพพานในวนัเดอืนดบั เดอืน ๑๒ หลงัพระสารบีตุร ๑๕ วนั 
สมเดจ็พระบรมศาสดาไดเ้สดจ็ไปทาํฌาปนกจิแลว้รบัสัง่ใหนํ้าอฐัธิาต ุมาก่อเจดยี์
บรรจุไว ้ ณ ทีใ่กลป้ระตวูดัเวฬุวนั พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั 
อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ีสมยันัน้ ทา่นพระมหาโมคคลัลา
นะนัง่คูบ้ลัลงัก ์ ตัง้กายตรงมกีายคตาสต ิ ทีต่ัง้มัน่ภายในตนอยูใ่นทีไ่มไ่กลจาก
พระผูม้พีระภาค พระผูม้พีระภาคไดท้อดพระเนตรเหน็ทา่นพระมหาโมคคลัลา
นะผูก้าํลงันัง่คูบ้ลัลงักต์ัง้กายตรง มกีายคตาสตทิีต่ ัง้ม ัน่ภายในตนอยู ่ ลาํดบันัน้ 
พระผูม้พีระภาคทรงทราบเน้ือความนัน้แลว้ จงึทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานัน้วา่ 
ภกิษุทีเ่จรญิกายคตาสตแิน่วแน่ สาํรวมในผสัสายตนะทัง้ ๖ มจีติตัง้มัน่เสมอ ก็
จะพงึรูก้ารดบักเิลสของตนได ้ ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๔/๒,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๓๑/๕,ข.ุว.ิ
(ไทย)๒๖/๔๓/๘,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๕/๒๓๙) 

มหาโมคคลัลานเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมหาโมคคลัลานเถระ  มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาต ิ ทา่นเกดิเป็นพญานาคชือ่วรุณะ ไดบ้าํรุงพระพทุธเจา้
พระนามวา่ อโนมทสัส ี ดว้ยจติเลื่อมใส เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ท่านไดร้บัคาํ
พยากรณ์วา่ ในชาตสิดุทา้ย จกัไดบ้รรลพุระอรหตัและจกัเป็นพระอคัรสาวกของ
พระพทุธเจา้พระนามวา่โคดม หลงัจากทา่นไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษเหล่าน้ีคอื ปฏสิมัภทิา ๔ วโิมกข ์๘ อภญิญา ๖ ทา่นไดเ้ล่าประวตัขิองทา่น
วา่ มบีางชาตทิีเ่กดิเป็นมนุษย ์ คบมติรชัว่จงึเผลอตวัทาํปิตุฆาต มาตุฆาต ทา่น
ไดร้บักรรมในนรกเป็นเวลานาน แมพ้น้จากนรกนัน้แลว้ กลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็
ยงัถูกทุบศรีษะจนตายทุกชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้กเ็ชน่กนั แมม้ฤีทธิม์าก กไ็มอ่าจ
พน้จากกรรมชัว่ได ้ใคร ๆ จงึไมค่วร ประมาท (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๗๕/๕๙) 

มหาโมคคลัลานวตัถ ุ: เรือ่งพระมหาโมคคลัลานะ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ผูใ้ดไมม่คีวามอาลยั  หมดความสงสยัเพราะรูช้ดัหยัง่ลงสูอ่มตะ  
บรรลุแลว้  เราเรยีกผูน้ัน้วา่  พราหมณ์  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๑๑/๑๖๓) 



 

๓๙๖๗ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความหวงั  (อาสา)  หมายถงึตณัหา คาํวา่ อาลยั  
ในทีน้ี่หมายถงึตณัหา  (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๑๓๐)  

มหาโมคคลัลานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทาทีเ่ป็นเหตุใหจ้ติของพระมหาโมคคลัลานะหลดุ
พน้พระมหาโมคคลัลานะตอบคาํถามของพระสารบีุตรว่า ในบรรดาปฏปิทาทัง้ ๔ 
มทีุกขาปฏปิทา ทนัธาภญิญา เป็นตน้ เพราะอาศยัทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 
จติของทา่นจงึหลุดพน้จากอาสวะ ไมถ่อืมัน่ดว้ยอุปาทาน  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๖๗/๒๓๓) 

มหาโมคคลัลานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมหาโมคคลัลานะ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี พระมหาโมคคลัลานะหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั เกดิ
ความคดิคาํนึงว่า เทพเหลา่ไหนมญีาณวา่ เราเป็นโสดาบนั ไมม่ทีางตกตํ่า มี
ความแน่นอนทีจ่ะสาํเรจ็สมัโพธใินวนัขา้งหน้า จงึเหาะขึน้ไปสูพ่รหมโลกถาม
ตสิสพรหมผูเ้คยเป็นภกิษุ ตสิสพรหมตอบวา่ เทพบางพวกในสวรรคท์ัง้ ๖ ชัน้ ที่
มคีวามเลื่อมใสในพระรตันตรยัและมศีลีของพระอรยิะ ยอ่มมญีาณวา่ เราเป็น
โสดาบนั ไมม่ทีางตกตํ่า มคีวามแน่นอนทีจ่ะสาํเรจ็สมัโพธใินวนัขา้งหน้า เทพ
บางพวกในสวรรคท์ัง้ ๖ ชัน้นัน้ คอื (๑) เทพชัน้จาตุมหาราช (๒) เทพชัน้
ดาวดงึส ์ (๓) เทพชัน้ยามา (๔) เทพชัน้ดุสติ (๕) เทพชัน้นิมมานรด ี (๖) เทพ
ชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี เมือ่ตสิสพรหมกล่าวอยา่งนี้ พระมหาโมคคลัลานะชืน่ชม
ภาษติของตสิสพรหมแลว้ หายจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ พระเชตวนั เหมอืน
บุรุษผูม้กีาํลงัเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๔/
๔๘๑) 

มหาโมคคลัลานสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยพระมหาโมคคลัลานเถระ เป็นการกล่าวถงึ
ปฏปิทาทีเ่ป็นเหตุใหจ้ติของพระมหาโมคคลัลานะหลุดพน้ คอื ปฏปิทาขอ้ที ่ ๒ 
ในบรรดาปฏปิทา ๔ ประการ คอื (๑) ทุกขาปฏปิทา ทนัธาภญิญา (ปฏบิตัิ
ลาํบากและรูไ้ดช้า้) (๒) ทุกขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา (ปฏบิตัลิาํบาก แต่รูไ้ดเ้รว็) 
(๓) สขุาปฏปิทา ทนัธาภญิญา (ปฏบิตัสิะดวก แต่รูไ้ดช้า้) (๔) สุขาปฏปิทา ขปิ
ปาภญิญา (ปฏบิตัสิะดวกและรูไ้ดเ้รว็) (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๕/๒๑๙) 

มหาโมรชาดก :    ชาดกวา่ดว้ยพญานกยงูมเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาติ
เป็นพญานกยงู เจรญิพระปรติรเป็นประจาํ จงึรอดพน้บ่วงของนายพรานมาได้
ถงึ ๗๐๐ ปี นายพรานตายไปแลว้ถงึ ๖ คนยงัไมม่ใีครจบัได ้  ต่อมา เมือ่นาย
พรายคนที ่ ๗ ไดศ้กึษาดรููแ้ลว้วา่ทีพ่ญานกยงูรอดพน้จากบ่วงไดท้กุคราวเพราะ
มนัจะสวดพระปรติรแสดงความเคารพค่อพระพทุธเจา้ทัง้ก่อนออกไปหากนิและ
เวลาเยน็ดอ่นเขา้นอน นายพรานคดิวา่จกัทาํลายมนตนืัน้จงึไปหานางนกยงูมา



 

๓๙๖๘ 
 

 

ฝึกขนัเป้นอยา่งดแีลว้นําผกูลอ้ไวพ้รอ้มทัง้ดกับ่วงเอาไว ้ ตื่นเชา้พระโพธสิตัว์
กาํลงัสวดพระปรติรไดย้นิเสยีงนางนกยงูเกดิความกาํหนดัลมืระวงัตนจงึเดนิไป
ตดิบ่วงเมือ่นายพรายจบัไดจ้งึถามนายพรานวา่ทีจ่บัตอ้งทรพัยห์รอือยา่งไร ถา้
ตอ้งการทรพัยใ์หนํ้าตนไปเฝ้าพระราชา นายพรานบอกวา่ตอ้งจะปล่อยและถาม
ถงึของการงอเวน้จากการฆา่สตัว ์ พญานกยงูบอกวา่จะไดร้บัการสรรเสรญิใน
ปัจจุบนัและจะไปเกดิในสวรรค ์ และชีใ้หเ้หน็ถงึการทาํทานกบัสมณะวา่มผีลมาก
มอีานิสงสม์าก ทาํใหน้ายพรานคดิปล่อยนกทีข่งัไวท้ีบ่า้นของตนจพนวนมาก
และเลกิการฆา่สตัวแ์ต่นัน้มา (ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๑๔๓/๔๔๕) 

มหายกัษ์: ยกัษ์ใหญ่, ยกัษ์ในกลุ่มยกัษ์ทีถู่กรอ้งเรยีนว่าอมนุษยท์ัง้หลายระราน เบยีดเบยีน 
 มอีมนุษยท์ัง้หลาย ทีดุ่รา้ย โหดเหีย้ม ทาํเกนิเหตุอมนุษยเ์หล่านัน้ ไมเ่ชือ่ฟังทา้ว

มหาราช ชื่อว่าเป็นศตัรทูา้วมหาราช พทุธบรษิทั พงึกล่าวโทษ รอ้งทุกข ์
รอ้งเรยีนต่อยกัษ์ มหายกัษ ์เสนาบดยีกัษ์ มหาเสนาบดยีกัษ์เหล่าน้ีวา่ ‘ยกัษ์น้ีสงิ 
ยกัษ์น้ีเขา้สงิ ยกัษ์น้ีระราน ยกัษ์น้ีรุกรานยกัษ์น้ีเบยีดเบยีน ยกัษ์น้ีบบีคัน้ ยกัษ์น้ี
ไมย่อมปล่อย’ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๓๑, (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๙๒/๒๔๔) 

มหายญั: การบชูาใหญ่, การสงัเวยเทพเจา้ครัง้สาํคญั, การฆา่สตัวบ์ชูายญัอยา่งละมาก ๆ
กล่าวยญัญสตูร วา่ดว้ยการบชูายญัของพระเจา้ปเสนิโกศ ทีก่รุงสาวตัถ ี คอืพระ
เจา้ปเสนทโิกศลไดต้ระเตรยีมการบชูามหายญั คอื โคตวัผู ้๕๐๐ ตวั ลกูโคตวัผู ้
๕๐๐ ตวั ลกูโคตวัเมยี ๕๐๐ ตวั แพะ ๕๐๐ ตวั และแกะ ๕๐๐ ตวั ถกูนําไปผกูไว้
ทีห่ลกัเพือ่บชูายญั แมข้า้ราชบรพิารของพระเจา้ปเสนทโิกศลนัน้ผูเ้ป็นทาส คน
ใชห้รอืกรรมกรทีม่อียู่ แมช้นเหล่านัน้กถ็กูอาชญาคุกคาม รอ้งไหน้ํ้าตานองหน้า 
กระทาํบรกิรรมอยู ่ เวลาเชา้ ภกิษุจาํนวนมากออกบณิฑบาตรยงักรุงสาวตัถ ี
ภายหลงัจากฉนัภตัตาหารเสรจ็แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค กราบทลูพระผูม้ี
พระภาควา่ วนันี้ พระเจา้ปเสนทโิกศลได ้ตระเตรยีมการบชูามหายญั คอื โคตวั
ผู ้๕๐๐ ตวั เป็นตน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบเนื้อความนัน้แลว้ จงึไดต้รสัคาถา
เหล่าน้ี ในเวลานัน้วา่ มหายญัทีม่กีริยิามากเหล่านัน้ คอื อสัวเมธ บุรุษเมธ 
สมัมาปาสะ วาชเปยยะ นิรคัคฬะ ไมม่ผีลมาก (เพราะ)พระอรยิะผูป้ฏบิตัชิอบ
แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ ยอ่มไมเ่กีย่วขอ้งกบัยญัทีม่กีารฆา่แพะ แกะ โค และสตัว์
ชนิดต่าง ๆ (ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๓๐๔/๑๑๒,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๓๐/๑๒๗,๑๓/๔๖๙/
๕๙๒,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๒๐/๑๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๙/๖๕, องฺ.สตฺตก.(ไทย)
๒๓/๕๒/๙๑)  

มหารถวิมาน : วมิานรถใหญ่, วมิานทีร่ถทพิยค์นัใหญ่เป็นพาหนะเกดิขึน้แก่คนเลีย้งโค  เป็น
การกล่าวถงึวมิานในสวรรคช์ัน้ดาวดงึสท์ีเ่กดิขึน้แดโ่คปาลพราหมณ์ เพราะได้



 

๓๙๖๙ 
 

 

ถวายมหาทานแก่พระสงฆม์พีระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะเป็น
ประธาน (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๑๕/๑๒๕)  

มหารถ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหารถ, อดตีชาตเิป็นไดโ้ปรยดอก
กากะทงิลงทางเสดจ็ของพระผูม้พีระภาค ไดร้บัอานิสงส ์ ในกปัที ่ ๓๑ ทา่นได้
เป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหารถประวตัใินอดตีชาตขิองพระนาคปุปผยิ
เถระ สมยันัน้ พระชนิเจา้พระนามวา่ปทมุตุตระ ผูส้มควรรบัเครือ่งบชูา พระองค์
ทรงประสงคจ์ะชว่ยทา่นจากสงัสารวฏั จงึเสดจ็มายงัสาํนกัของขา้พเจา้ ทา่นได้
เหน็ความอศัจรรยซ์ึง่ไม่เคยม ี น่าขนพองสยองเกลา้นัน้แลว้ จงึเกบ็เอาดอก
กากะทงิไปโปรยลงทีท่างเสดจ็ไป ในกปัที ่ ๓๑ นบัจากกปันี้ไป ขา้พเจา้ไดเ้ป็น
พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหารถ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุ
ภาพมา (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๔/๓๒๔) 

มหารหะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหารหะ, อดตีชาตขิองทา่นได้
ประคองอญัชลไีหวจ้ติกาธานและยกฉตัรขึน้บูชาพระพทุธเจา้ ไดอ้านิสงส ์ ในกปั
ที ่๒๕ ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหารหะ ๗ ชาต ิประวตัใินอดตีชาติ
ของพระฉตัตทายกเถระ ครัง้นัน้ บุตรของทา่นออกบวชแลว้ นุ่งหม่ผา้กาสายะ 
เขาบรรลุความเป็นพระพทุธเจา้ อนัชาวโลกบชูา เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ 
ทา่นคน้หาบุตรของตนไปทางเบือ้งหลงั ไปถงึจติกาธานแหง่บุตรผูย้ ิง่ใหญ่
ปรนิิพพานแลว้ทา่นประคองอญัชลไีหวจ้ติกาธานทีป่่าชา้นัน้ และยกฉตัรขาวขึน้
บชูาในครัง้นัน้ ในกปัที ่๒๕ นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๗ ชาต ิมี
พระนามวา่มหารหะ เป็นใหญ่ในหมูช่น ม ี    พลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๑๕/๔๕๔) 

มหาราช,มหาราชเจ้า: พระราชาผูเ้ป็นใหญ่แวน่แควน้, พระราชามมีอํีานาจครอบครองเหนือ
ดนิแดนกวา้งใหญ่, พระราชผูท้ีม่หาชนถวายเพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระเจา้
แผน่ดนิ, พระราชาผูท้รงพระปรชีาสามารถกอบกูเ้อกราชและบาํรงุแผน่ดนิให้
ไพรฟ้่าหน้าใส, พระราชาผูม้เีดชทีเ่จา้เมอืงปฏปัิกษ์ยอมเขา้มาสวามภิกัดิ,์ 
พระราชาทีป่กครองไพรฟ้่าใหม้ศีลีธรรม มกีารศกึษา เชน่ พระเจา้มหาสุทสัสนะ 
พระปิยมหาราช รชักาลที ่๕ แห่งกรุงรตันโกสนิทรข์องไทย เป็นตน้ พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัอานนทเ์รือ่ง พระเจา้มหาสทุสัสนะ วา่ พระเจา้มหาสทุสัสนะทรง
สมบรูณ์ดว้ยจกัรแกว้ เมือ่พระเจา้มหาสทุสัสนะทรงสนานพระเศยีร ในวนัอุโบสถ 
๑๕ คํ่า รกัษาอุโบสถ เสดจ็ขึน้สูป่ราสาทหลงังาม ปรากฏจกัรแกว้อนัเป็นทพิย ์
ซึง่มกีาํ ๑,๐๐๐ ซีม่กีง มดุีม และมสีว่นประกอบครบทุกอยา่ง เมือ่พระเจา้มหา
สทุสัสนะทอดพระเนตรแลว้ทรงดาํรวิา่ ‘เราไดฟั้งเรือ่งน้ีวา่ ‘กษตัราธริาชพระองค์
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ใด ผูไ้ดร้บัมรูธาภเิษกแลว้ทรงสนานพระเศยีรในวนัอุโบสถ ๑๕ คํ่า รกัษาอุโบสถ 
เสดจ็ขึน้สูป่ราสาทหลงังาม จะปรากฏจกัรแกว้อนัเป็นทพิยน้ี์ กษตัราธริาช
พระองคน์ัน้ยอ่มเป็นพระเจา้จกัรพรรด’ิ เราเป็นพระเจา้จกัรพรรดกิระมงัลําดบั
นัน้ ทา้วมหาราชลุกจากทีป่ระทบั พระหตัถข์วาทรงชจูกัรแกว้ขึน้ ตรสัวา่ ‘จกัร
แกว้อนัประเสรฐิจงหมนุไป จงไดช้ยัชนะอนัยิง่ใหญ่’ ทนัใดนัน้ จกัรแกว้หมนุไป
ทางทศิตะวนัออก ทา้วเธอพรอ้มดว้ยจตุรงคนีิเสนาไดเ้สดจ็ตามไป เสดจ็เขา้พกั
แรมพรอ้มดว้ยจตุรงคนีิเสนาในประเทศทีจ่กัรแกว้หยดุอยู ่ พระราชาทัง้หลายที่
เป็นปฏปัิกษ์ในทศิตะวนัออก พากนัเสดจ็มาเฝ้าแลว้กราบทลูอยา่งนี้วา่ ‘ขอเดชะ 
มหาราชเจา้ พระองคโ์ปรดเสดจ็มาเถดิ ขอรบัเสดจ็ ราชสมบตัขิองหมอ่มฉนัเป็น
ของพระองค ์ ขอพระองคโ์ปรดประทานพระบรมราโชวาทเถดิ พระเจา้ขา้’ ทา้ว
มหาราชมพีระราชดาํรสัอยา่งนี้ว ่ ‘พวกทา่นไมพ่งึฆา่สตัว ์ ไมพ่งึถอืเอาสิง่ของที่
เจา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ไม่พงึประพฤตผิดิในกาม ไมพ่งึพดูเทจ็ ไมพ่งึดื่มน้ําเมา และ
จงครอบครองราชสมบตัไิปตามเดมิเถดิ’ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๘/๑๙๕,๒๐/๘๑/
๓๐๘,ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๑๒/๒๒,๒๘/๑๑๓/๒๒,๒๘/๑๑๔/๒๒, ๒๘/๑๑๕/๒๒,ท.ี
ม.(ไทย)๑๐/๒๔๔/๑๘๓,๑๐/๒๔๔/๑๘๔,๑๐/๒๕๐/๑๘๖,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๕/๓,ข.ุ
ชา.(ไทย)๒๗/๗/๓,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๘๐/๓๓๕) 

มหาราช, เทวดา: ทา้วมหาราชทัง้ ๔ คอื ทา้วธตรฐั ทา้ววริุฬหก ทา้ววริปัูกษ์ ทา้วเวสสวณั, 
เทวดาผูร้กัษาโลกทัง้สีท่ศิ, เทพสวรรคช์ัน้จาตุมมหาราช กล่าวถงึเรือ่งทา้ว
มหาราชทัง้ ๔ เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ ไพรสณฑแ์หง่หนึ่ง ไมไ่กลจาก
อาศรมของชฎลิอุรุเวลกสัสป เมือ่ราตรแีหง่ปฐมยามผา่นไปแลว้ ทา้วมหาราชทัง้ 
๔ เปล่งรศัมงีามยงัไพรสณฑท์ัง้สิน้ใหส้วา่งไสว เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่
ประทบั ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทแลว้ไดย้นืเฝ้าทัง้ ๔ ทศิ ดุจกองไฟใหญ่
ฉะนัน้ ครัน้ราตรนีัน้ผา่นไป ชฎลิอุรุเวลกสัสปะไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่
ประทบั ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “ขา้แต่มหาสมณะ ไดเ้วลาแลว้
ภตัตาหารเสรจ็แลว้ ทา่นพระมหาสมณะ เมือ่ราตรผีา่นไปแลว้ พวกนัน้คอืใครกนั
หนอ เปล่งรศัมงีามยงัไพรสณฑท์ัง้สิน้ใหส้วา่งไสว เขา้มาเฝ้าพระองค ์ ถวาย
อภวิาทแลว้ไดย้นืเฝ้าทัง้ ๔ ทศิ ดุจกองไฟใหญ่ฉะนัน้” พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
“กสัสปะ พวกนัน้ คอื ทา้วมหาราชทัง้ ๔ เขา้มาหาเราเพือ่ฟังธรรม”(ว.ิม.(ไทย)
๔/๔๐/๕๑) 

มหาราม, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาราม, อดตีชาตทิา่นไดถ้วายพดั
ใบตาลแดพ่ระตสิสพทุธเจา้ ไดอ้านิสงสท์าํใหส้ิน้ทุคต ิ ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ
พระนามวา่มหาราม ต่อมาเป็นเรือ่งประวตัใินอดตีชาตขิองพระตาลวณัฏทายก
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เถระ ทา่นเมื่อจะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน วา่ ทา่นไดถ้วายพดัใบตาล
แดพ่ระพทุธเจา้พระนามว่าตสิสะ ผูท้รงมทีพิยจกัษุ เพือ่ตอ้งการใหด้บัความรอ้น
ในฤดรูอ้น เพือ่ใหค้วามเรา่รอ้นสงบไป ทา่นไดด้บัไฟคอืราคะ ไฟคอืโทสะ และ
ไฟคอืโมหะ ทีย่ิง่กวา่ความรอ้นนัน้อย่างสนิท กเิลสทัง้หลาย ทา่นกเ็ผาไดแ้ลว้ 
ภพทัง้ปวงทา่นกถ็อนไดแ้ลว้ทา่นทรงรา่งกายซึง่มใีนภพสดุทา้ย อยูใ่นศาสนา
ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในกปัที ่๙๒ นบัจากกปัน้ีไป ทา่นไดท้าํกรรมไวใ้นครัง้
นัน้ จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย น้ีเป็นผลแหง่การถวายพดัใบตาล ในกปัที ่๖๓ นบัจากกปั
น้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ มพีระนามวา่มหาราม ผูส้มบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ 
ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๕/๓๘๕) 

มหาราหโุลวาทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สตูรใหญ่ พระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบแก่ทา่นพระ
ราหุล  ขณะมอีาย ุ  ๗  ขวบ  ณ  วดัพระเชตวนั  เขตกรุงสาวตัถ ี  เพือ่ใหท้า่น
บรรเทาความพอใจ  และความกาํหนดัเกีย่วกบัเรอืนรา่งคอืขนัธ ์  ๕ พระผูม้พีระ
ภาคทรงสอนใหท้า่นพระราหุลพจิารณาขนัธ ์  ๕  คอื  รปู  เวทนา  สญัญา  
สงัขารและวญิญาณว่า  ไมใ่ช่ของเรา  เราไมเ่ป็นนัน่  นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเราแลว้
ตรสัสอนถงึวธิเีจรญิอานาปานสตทิีจ่ะทาํใหม้อีานิสงสม์าก  คอื 

  ๑.  ใหพ้จิารณาธาตุ  ๕  คอื  ปฐวธีาตุ  อนัไดแ้ก่ผม  ขน  เลบ็  เป็นตน้  
อาโปธาตุ  อนัไดแ้ก่ด ี  เสลด  หนอง  เป็นตน้  เตโชธาตุ  อนัไดแ้ก่ธรรมชาตทิี่
เป็นเครือ่งทาํรา่งกายใหอ้บอุ่น  ธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งทาํรา่งกายใหท้รุดโทรม  
เป็นตน้  วาโยธาตุ  อนัไดแ้ก่ลมพดัขึน้เบือ้งบน  ลมพดัลงเบือ้งล่าง  เป็นตน้  
และอากาสธาตุ  อนัไดแ้ก่ชอ่งห ู ช่องจมกู  เป็นตน้  ใหเ้หน็วา่เป็นเพยีงธาตตุาม
ธรรมชาต ิ ไมใ่ชข่องเรา  เราไมเ่ป็นนัน่  นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา 

  ๒.  ใหเ้จรญิภาวนาเสมอดว้ยธาตุทัง้  ๕  นัน้  เพือ่ไมใ่หอ้ารมณ์ทีช่อบใจและ
ไมช่อบใจมาครอบงาํจติได ้ เหมอืนธาตุทัง้  ๕  ไมร่งัเกยีจของสกปรกทีค่นทิง้ลง 

  ๓.  ใหเ้จรญิภาวนา  ๖  อยา่ง  คอื   
   ๑.  เจรญิเมตตาภาวนา  เพือ่ละพยาบาท   
   ๒.  เจรญิกรุณาภาวนา  เพือ่ละการเบยีดเบยีน 
   ๓.  เจรญิมทุติาภาวนา  เพือ่ละความรษิยา 
   ๔.  เจรญิอุเบกขาภาวนา  เพือ่ละความไมย่นิด ี
   ๕.  เจรญิอสุภภาวนา  เพือ่ละราคะ 
   ๖.  เจรญิอนิจจสญัญา  เพือ่ละความถอืตวั 
  ๔.  ใหเ้จรญิอานาปานสต ิ ๑๖  ขัน้  คอื 
   ๑.  เมือ่หายใจเขา้-ออกยาว  กร็ูช้ดัวา่หายใจเขา้-ออกยาว 
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   ๒.  เมือ่หายใจเขา้-ออกสัน้  กร็ูช้ดัวา่หายใจเขา้-ออกสัน้ 
   ๓.  สาํเหนียกวา่  เราจะกําหนดรูก้องลมทัง้ปวงหายใจเขา้-ออก 
   ๔.  สาํเหนียกวา่  เราจะระงบักายสงัขารหายใจเขา้-ออก 
   ๕.  สาํเหนียกว่า  เราจะกาํหนดรูปี้ตหิายใจเขา้-ออก 
   ๖.  สาํเหนียกวา่  เราจะกําหนดรูส้ขุหายใจเขา้-ออก 
   ๗.  สาํเหนียกวา่  เราจะกาํหนดรูจ้ติตสงัขารหายใจเขา้-ออก 
   ๘.  สาํเหนียกว่า  เราจะระงบัจติตสงัขารหายใจเขา้-ออก 
   ๙.  สาํเหนียกวา่  เราจะกาํหนดรูจ้ติหายใจเขา้-ออก 
   ๑๐.  สาํเหนียกวา่  เราจะทาํจติใหบ้นัเทงิหายใจเขา้-ออก 
   ๑๑.  สาํเหนียกวา่  เราจะตัง้จติมัน่หายใจเขา้-ออก 
   ๑๒.  สาํเหนียกวา่  เราจะเปลือ้งจติหายใจเขา้-ออก 
   ๑๓.  สาํเหนียกวา่  เราจะพจิารณาเหน็วา่ไมเ่ทีย่งหายใจเขา้-ออก 
   ๑๔.  สาํเหนียกวา่  เราจะพจิารณาเหน็ความคลายออกไดห้ายใจเขา้-ออก 
   ๑๕.  สาํเหนียกวา่  เราจะพจิารณาเหน็ความดบัไปหายใจเขา้-ออก 
   ๑๖.  สาํเหนียกวา่  เราจะพจิารณาเหน็ความสละคนืหายใจเขา้-ออก 
  พระองคไ์ดต้รสัสรุปวา่  หลงัจากทีบุ่คคลเจรญิอานาปานสตติามทีก่ล่าวมา

ขา้งตน้นัน้  ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกครัง้สดุทา้ยทีป่รากฏชดัยอ่มดบัไป  
ทีไ่มป่รากฏชดัยงัไมด่บัไป เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  พระ
ราหุลมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๓/๑๒๕) 

มหารกุขสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั  
ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ตณัหาเป็นปัจจยัแหง่อุปาทาน  เหมอืนตน้ไมม้รีาก
หยัง่ลงลกึและแผไ่ปรอบ ๆ รากยอ่มดดูอาหารไปเลีย้งลาํตน้ ตน้ไมจ้งึ
เจรญิเตบิโต  อุปาทานมตีณัหาเป็นปัจจยัจงึเจรญิและทาํใหก้เิลสอื่นเจรญิตาม 
เมือ่ภกิษุพจิารณาเหน็โทษในธรรมทีเ่ป็นปัจจยัแหง่อุปาทาน  ตณัหาจงึดบั  
เหมอืนคนตดัตน้ไมแ้ลว้ขดุรากขึน้  ผึง่แดดใหแ้หง้  แลว้เผาไฟ  ทาํใหเ้ป็นเขมา่  
นําไปโปรยลงในแมน้ํ่า  ตน้ไมย้อ่มเกดิไมไ่ดอ้กีเป็นตน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๕/
๑๐๘) 

มหารกุขสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ 
ณ วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ตณัหาเป็นปัจจยัแหง่อุปาทาน  
เหมอืนตน้ไมม้รีากหยัง่ลงลกึและแผไ่ปรอบ ๆ เป็นตน้  เน้ือหาของสตูรทีเ่หลอื
พงึทราบเหมอืนมหารุกขสตูร (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๖/๑๐๙) 



 

๓๙๗๓ 
 

 

มหารจุิ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหารุจ,ิ อดตีชาตทิา่นถวายตัง่แดพ่ระ
ตสิสพทุธเจา้ ไดอ้านิสงสห์มดทุคต ิไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหารุจ ิ

 เรือ่งประวตัใินอดตีชาตขิองพระสปีุฐยิเถระ ทา่นไดป้ระกาศประวตัใินอดตีชาติ
ของตน วา่ ทา่นมจีติรา่เรงิ เบกิบานไดถ้วายตัง่ทีส่ะอาดหมดจดแด่พระพทุธเจา้
พระนามวา่ตสิสะ ผูโ้ลกนาถ ผูเ้ป็นเผา่พนัธุแ์ห่งดวงอาทติย ์ทา่นมใีจผอ่งใส ได้
ถวายตัง่แดพ่ระพทุธเจา้แลว้ เสวยผลกรรมของตน ทีต่นไดท้าํไวด้แีลว้ในครัง้
ก่อน ต่อมาในกปัที ่๙๒ นบัจากกปัน้ีไป ทา่นไดถ้วายตัง่ไวใ้นครัง้นัน้ จงึไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย ในกปัที ่๓๘ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๓ ชาต ิชาตทิี ่๑ 
พระนามวา่รุจ ิ ชาตทิี ่๒ พระนามวา่อุปรุจแิละชาตทิี ่๓ พระนามว่ามหารุจ ิ (ข.ุ
อป.(ไทย)๓๒/๑๒/๒๔๐) 

มหารจุิ, พระราชา: พระราชาพระนามวา่มหารุจ,ิ อดตีชาตขิองทา่นไดถ้วายตัง่อนัสะอาดแด่
พระตสิสพทุธเจา้ มอีานิสงสม์าก ไดเ้ป็นพระราชาพระนามวา่มหารุจ ิ

 เรือ่งประวตัใินอดตีชาตขิองพระสปีุฐยิเถระ ท่านพระสปีุฐยิเถระ ไดป้ระกาศ
ประวตัใินอดตีชาตขิองตน วา่ ทา่นมจีติร่าเรงิ เบกิบานไดถ้วายตัง่ทีส่ะอาดหมด
จด แดพ่ระพุทธเจา้พระนามวา่      ตสิสะ ผูโ้ลกนาถ ผูเ้ป็นเผา่พนัธุแ์หง่ดวง
อาทติย ์ ในกปัที ่๓๘ นบัจากกปัน้ีไป ทา่นไดเ้ป็นพระราชาพระนามวา่มหารุจ ิมี
โภคะไพบลูย ์และทีน่อนมคีา่มใิชน้่อย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๙/๒๓๙) 

มหาโรรวุนรก: นรกใหญ่ ๘ ขมุ เป็นขมุที ่ ๕, ย่อมถูกลงโทษโดยวธิใีหย้นืแขง็ทือ่อยูใ่นดอกบวั
เหลก็ตัง้บานสะพรัง้ ดอกบวัมแีหลนหลาวปักเอาปลายขึน้ มไีฟลุกโชน
เหมอืนกนั นายนิรยิบาลกเ็อาหอกเทีย่วไล่แทง บงัคบัใหข้ึน้ไปอยูบ่นดอกบวัอกี 
มหานรกทีส่ตัวน์รกสง่เสยีงรอ้งโอดโอยครวญครางเสยีงดงัมากกวา่มากเพราะ
สตัวเ์หล่าน้ีตอ้งโทษอะไรกค็อืลเมดิกรรมบถ ๑๐ ประการ (กายกรรม ๓ วจกีรรม 
๔ มโนกรรม ๓) เชน่ คหบดปีลดิชวีติบตุรพีช่ายเพราะขดัแยง้สมบตั ิ ในกรุงสา
วตัถ ี เมือ่พระเจา้ปเสนทโิกศเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคทลูถามพระองคเ์รือ่งบุพ
พกรรมของคหบดทีีถ่งึแก่กรรมไปซึง่พระเจา้ประเสนทโิกศลนํามาเกบ็ไวใ้นวงั
ของพระองค ์ วา่ทาํไมคหบดจีงึตกนรกถงึเพยีงนี้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เขา
ปลดิชวีติบตุรน้อยคนเดยีวของพีช่าย เพราะทรพัยส์มบตัเิป็นเหต ุ มหาบพติร 
อน่ึง ดว้ยผลของกรรมทีค่หบดผีูเ้ศรษฐนีัน้ปลดิชวีติบตุรน้อยคนเดยีวของพีช่าย 
เพราะทรพัยส์มบตัเิป็นเหตุ เขาจงึถูกไฟเผาอยูใ่นนรกหลายปีหลายรอ้ยปี หลาย
พนัปี หลายแสนปี ดว้ยเศษผลของกรรมนัน้เหมอืนกนั ทรพัยส์มบตัทิีไ่มม่บีตุร
รบัเอา จงึถูกขนเขา้คลงัหลวงนี้เป็นครัง้ที ่๗ มหาบพติร กบ็ุญเก่าของคหบด ีผู้



 

๓๙๗๔ 
 

 

เป็นเศรษฐนีัน้หมดสิน้แลว้ และบุญใหมก่ไ็มไ่ดส้ะสมไว ้ ในวนันี้ คหบดผีูเ้ป็น
เศรษฐนีัน้ถูกไฟเผาอยูใ่นมหาโรรุวนรกนี้ (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๓๑/๑๕๙) 

มหาโรหิตะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิอง
พระทเวรตนิยเถระ พระเถระรปูน้ีกล่าวอธบิายวา่ ตนเองเป็นพรานไดถ้วายชิน้
เนื้อแก่พระพทุธเจา้นามวปัิสส ี เพราะบุญผลนัน้ ทาํใหไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์
เสวยรตันะทัง้หมดนัน้คอืตวัของขา้พเจา้อ่อนนุ่มและปัญญาของขา้พเจา้ก็
ละเอยีดลกึซึง้ ในกปัที ่ ๔ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง มี
พระนามวา่มหาโรหติ   เป็นใหญ่ในหมูช่น    มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๑๗/๓๙๑) 

มหาลิ, เจ้าลิจฉวี: เจา้ลจิฉวอีงคห์น่ึง ชาวกรุงเวสาล,ีเจา้ลจิฉวชีาวกรุงเวสาลอีกีองคห์น่ึงได้
สนทนาธรรมเรือ่งทรงเหน็ทา้วสกักะจอมเทพกบัพระผูม้พีระภาคดงัคาํในตตยิ
เทวสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มหาล ี ตถาคตเหน็ทา้วสกักะจอมเทพ (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๒๕๙/๓๗๘),เป็นสหายของพระเจา้ปเสนทโิกศลและพนัธุลเสนาบดี
เป็นศษิยส์าํนกัอาจารยท์สิาปาโมกขด์ว้ยกนั,เคยสนทนากบักบัพระพุทธเจา้เรือ่ง
คาํสอนของเจา้ลทัธบิรูณกสัสปะ และเรือ่งอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหท้าํกรรมชัว่
และใหก้รรมชัว่เป็นไป (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๕๙/๑๕๑,๙/๓๖๑/๑๕๒,๙/๓๗๓/๑๕๖,๙/
๓๗๔/๑๕๗,๙/๓๗๖/๑๕๗,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๖๐/๙๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๗/๑๐๓),
ในอปทานกลา่ววา่ เป็นพระชนกของพระสวีล ี เป็นสามขีองพระนางสปุปวาสา 
ชาวโกสยิะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘๑/๓๐๐) ; มหาล ีกเ็ขยีน 

มหาลิสตูร๑ :   พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ลจิฉวชีือ่มหาล ิ  พระผูม้พีระภาคตรสัแก่เจา้มหาลหิรอื
เจา้โอฏฐทัธลจิฉว ีขณะประทบัอยูท่ีก่ฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ีใน
วนันัน้ นอกจากคณะของเจา้มหาลแิลว้ ยงัมคีณะพราหมณทตูจากแควน้โกศล 
และคณะพราหมทตูจากแควน้มคธมาเฝ้าดว้ย เมือ่คณะพราหมณทตูทัง้ ๒ คณะ
สนทนากบัพระผูม้พีระภาคเสรจ็แลว้กน็ัง่อยูใ่นทีป่ระชุมนัน้ ต่อจากนัน้ เจา้มหาลิ
ไดท้ลูถามปัญหาเรือ่งตาทพิย ์ หทู ิ เจา้มหาลกิราบทลูวา่ ทา่นไดท้ราบวา่เจา้ลจิ
ฉวชีือ่สนุกัขตัตะ ผูม้าปฏบิตัธิรรมอยูก่บัพระผูม้พีระภาคถงึ ๓ ปี ไดคุ้ณวเิศษขัน้
ตาทพิยเ์ทา่นัน้ ยงัไมไ่ดห้ทูพิย ์ จงึอยากจะทราบวา่ ตาทพิยแ์ละหทูพิยม์จีรงิ
หรอืไม ่ตรสัตอบวา่ มจีรงิ 

  ทลูถามวา่ เพราะเหตุไรเจา้สนุกัขตัตลจิฉวจีงึไมไ่ดห้ทูพิย ์ตรสัตอบวา่ การได้
ตาทพิยแ์ละหทูพิยข์ึน้อยูก่บักาํลงัของสมาธ ิ บางคนทาํสมาธมิุง่ใหไ้ดต้าทพิย์
หรอื หทูพิยอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว เพือ่ใหเ้หน็รปูหรอืไดย้นิเสยีง
เฉพาะในทศิใดทศิหน่ึงเท่านัน้ บางคนอาจทาํสมาธมิุง่ใหไ้ดท้ัง้ตาทพิยแ์ละหู



 

๓๙๗๕ 
 

 

ทพิย ์เพือ่ใหเ้หน็รปูและไดย้นิเสยีงในทศิใดทศิหน่ึง แต่บางคนอาจทาํสมาธมิุง่ให้
ไดท้ัง้ตาทพิยแ์ละหทูพิยเ์พือ่ใหเ้หน็รปูและไดย้นิเสยีงในทุก ๆ ทศิ 

  ทลูถามวา่ ภกิษุในพระศาสนาน้ีคงมาประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ใหไ้ดต้าทพิย์
และหทูพิยเ์ทา่นัน้กระมงั ตรสัตอบวา่ ไมใ่ชเ่ทา่นัน้ ยงัมคุีณวเิศษทีส่งูกวา่น้ีอกีที่
ภกิษุในพระศาสนานี้ควรทาํใหเ้กดิมขีึน้ในตน คอื 

  ๑. การขจดัสญัโญชน์หรอืสงัโยชน์ (กเิลสทีผ่กูมดั) ๓ อยา่ง ไดแ้ก่ 
สกักายทฏิฐ ิ  (ความเหน็วา่มตีวัตน) วจิกิจิฉา (ความลงัเลสงสยั) และสลีพัพตป
รามาส (การยดึตดิศลีพรตอยา่งงมงาย) ใหห้มดไป จะทาํใหบ้รรลโุสดาปัตตผิล
เป็นพระโสดาบนั 

  ๒. การขจดัสญัโญชน์ ๓ อย่างดงักล่าวใหห้มดไป และบรรเทาราคะ โทสะ 
โมหะใหล้ดน้อยลง จะทาํใหบ้รรลุสกทาคามผิล เป็นพระสกทาคาม ี

  ๓. การขจดัสญัโญชน์ ๕ อยา่ง ไดแ้ก่ (๑) สกักายทฏิฐ ิ (๒) วจิกิจิฉา (๓) 
สลีพัพตปรามาส (๔) กามราคะ (ความกาํหนดัในกาม) (๕) ปฏฆิะ (ความ
หงดุหงดิขดัเคอืง) ใหห้มดไป จะทาํใหบ้รรลุอนาคามผิล เป็นพระอนาคาม ี

  ๔. การขจดัใหอ้าสวะทัง้ปวงหมดสิน้ไป จะทาํใหบ้รรลเุจโตวมิุตต ิ (ความหลุด
พน้ดว้ยอาํนาจการฝึกจติ) และปัญญาวมิตุต ิ(ความหลดุพน้ดว้ยอํานาจการเจรญิ
ปัญญา) เป็นพระอรหนัต ์

  ทลูถามวา่ มขีอ้ปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลุคุณวเิศษเหล่านัน้หรอืไม ่ตรสัตอบวา่ ม ี 
  ในตอนทา้ยของพระสตูรนี้ พระผูม้พีระภาคทรงเล่าใหเ้จา้มหาลฟัิงว่ามี

นกับวช ๒ รปู คอืมณัฑยิปรพิาชก และชาลยิปรพิาชกมาทลูถามวา่ ชวีะ กบั 
สรรีะ เป็นคนละอยา่งกนัหรอืเป็นอยา่งเดยีวกนั ตรสัตอบวา่ ผูไ้ดส้ามญัญผลขัน้
สงูสดุดงักล่าวแลว้จะไมส่งสยัในเรื่องนี้เลย (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๕๙/๑๕๑) 

มหาลิสตูร๒ :  พระสตูรวา่ดว้ยเจา้ลจิฉวพีระนามวา่มหาล ิ  เจา้ลจิฉวพีระนามวา่มหาลิ
เสดจ็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวนั เขต
กรุงเวสาล ีถวายอภวิาทแลว้ประทบันัง่ ณ ทีส่มควรไดท้ลูถามวา่  อะไรเป็นเหตุ
เป็นปัจจยัใหท้าํกรรมชัว่ และใหก้รรมชัว่เป็นไป พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ (๑) 
โลภะ (๒ โทสะ (๓) โมหะ (๔) อโยนิโสมนสกิาร (การมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย) 
(๕) มจิฉาปณิหติจติ (จติทีต่ ัง้ไวผ้ดิ) แต่ละอยา่งลว้นเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหท้าํ
กรรมชัว่ และใหก้รรมชัว่เป็นไป เจา้ลจิฉวนีัน้ทลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยั
ใหท้าํกรรมด ีและใหก้รรมดเีป็นไป พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ (๑) อโลภะ (๒) 
อโทสะ (๓) อโมหะ (๔) โยนิโสมนสกิาร (การมนสกิารโดยแยบคาย) (๕) สมัมา
ปณิหติจติ (จติทีต่ ัง้ไวถู้ก) แต่ละอยา่งลว้นเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหท้าํกรรมด ี และ
ใหก้รรมดเีป็นไป พระองคต์รสัวา่ หากธรรม ๑๐ ประการน้ี ไมพ่งึมปีรากฏอยูใ่น



 

๓๙๗๖ 
 

 

โลก ความประพฤตทิีไ่มเ่ป็นธรรม หรอืความประพฤตทิีเ่ป็นธรรม กจ็ะไมพ่งึมี
ปรากฏอยูใ่นโลก เพราะธรรม ๑๐ ประการนี้มปีรากฏอยูใ่นโลก ความประพฤตทิี่
ไมเ่ป็นธรรม หรอืความประพฤตทิีเ่ป็นธรรม จงึมปีรากฏอยูใ่นโลก (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๔๗/๑๐๓) 

มหาลิสตูร๓ : พระสตูรวา่ดว้ยเจา้มหาล ิ เจา้ลจิฉวพีระนามวา่มหาลทิลูถามพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ณ กฏูาคารศาลาวา่  การทีท่า่นปรูณะ  กสัสปะกล่าววา่  ความเศรา้
หมอง  ความบรสิทุธิข์องสตัว ์  ไมม่เีหต ุ  ไมม่ปัีจจยั  สตัวไ์มม่เีหต ุ  ไมม่ปัีจจยั  
เศรา้หมองเอง  บรสิทุธิเ์อง  พระองคเ์หน็อยา่งไร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  หาก
ขนัธ ์ ๕  น้ีจกัเป็นทุกขส์ว่นเดยีว  สตัวท์ัง้หลายกไ็มพ่งึตดิใจ  แต่เพราะขนัธ ์ ๕  
เป็นสขุ  ไมท่กุขเ์สมอไป  สตัวท์ัง้หลายจงึตดิใจ  เพราะกาํหนดัจงึถูกขนัธ ์  ๕  
ผกูไว ้  เพราะถูกขนัธ ์ ๕  ผกูไวจ้งึเศรา้หมอง  น้ีเป็นเหตุ  เป็นปัจจยัเพือ่ความ
เศรา้หมองของสตัว ์ อน่ึง  หากขนัธ ์ ๕  น้ีจกัเป็นสุขสว่นเดยีว   สตัวท์ัง้หลายก็
ไมพ่งึเบื่อหน่าย  แต่เพราะขนัธ ์  ๕  เป็นทุกข ์  ไมส่ขุเสมอไป  สตัวท์ัง้หลายจงึ
เบื่อหน่าย  เมือ่เบื่อหน่ายยอ่มคลายกาํหนดั  เพราะคลายกาํหนดัจงึบรสิุทธิ ์  น้ี
เป็นเหตุ  เป็นปัจจยัเพือ่ความบรสิทุธิแ์หง่สตัว ์ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๐/๙๗) 

มหาโลมหงัสจริยา : วา่ดว้ยจรยิาของมหาโลมหงัสบณัฑติ  พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยั
ทีเ่ป็นมหาหงัสบณัฑติออกผนวชเป็นดาบส บาํเพญ็เพยีรอยูใ่นป่าชา้เอาโครง
กระดกูต่างหมอน พวกเดก็ ๆ ชาวบา้น มาเหน็เขา้ บางพวกใชก้อ้นดนิ ทอ่นไม้
ทาํรา้ย บางพวกใชด้อกไมบ้ชูา แต่ทา่นไม่ไดท้าํความยนิดหีรอืยนิรา้ยต่อเดก็ 
และชนนําดอกไมม้าบชูาเหล่านัน้  ในตอนทา้ยของจรยิาปิฎก คาถาสรุปที่
เรยีกวา่สโมธานกถา กล่าวสรุป บารมทีีพ่ระผูม้พีระภาคขณะเป็นพระโพธสิตัวไ์ด้
บาํเพญ็มาถงึ ๓๐ ประการ โดยแยก เป็นระดบัธรรมดาเรยีกวา่บารม ี ม ี ๑๐ 
ประการ เชน่การใหท้านทัว่ไปเป็นตน้ ระดบักลางเรยีกวา่อุปบารม ี ม ี ๑๐ 
ประการ เชน่บรจิาคอวยัวะ และระดบัสงู เรยีกวา่ปรมตัถบารม ี เชน่การบรจิาค
ชวีติ และทา่นไดใ้หต้วัอยา่งไวอ้ยา่งชดัเจนครบทุกบารม ี (ข.ุจรยิา.(ไทย)  ๓๓/
๑๑๙/๗๗๔) 

มหาวรรค : ชือ่คมัภรีอ์นัเป็นหมวดที ่ ๓ ใน ๕ หมวด  แหง่พระวนิยัปิฎก คอือาทกิมัม ์
ปาจติตยี ์  มหาวรรค จฬูวรรค ปรวิาร, มหาวรรค ม ี๑๐ ขนัธกะ  (หมวดตอน
หรอืบท) คอืคอื (๑) มหาขนัธกะ (ว�าด�วยการบรรพชาอุปสมบท  เริม่ตัง้แต
�เหตุการณ�หลงัตรสัร�ูใหม�ๆ  และการประดษิฐานพระศาสนา)  (๒) อุ
โปสถขนัธกะ  (วา่ดว้ยอุโบสถและสมีา)  (๓) วสัสปูนายกิขนัธกะ  (วด่ว้ยการเข
�าพรรษา)  (๔) ปวารณาขนัธกะ  (วา่ดว้ยปวารณา)  (๕) จ ัมมขนัธกะ (ว�
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าด�วยเครือ่งหนงั  เช�น  รองเท�าและเครือ่งลาด)  (๖) เภสชัชขนัธกะ (ว
�าด�วยเรือ่งยาตลอดจนเรือ่งกปัป�ยะ อกปัป�ยะ และกาลกิทัง้ ๔) (๗) 
กฐนิขนัธกะ (วา่ดว้ยกฐนิ)(๘) จวีรขนัธกะ (ว�าด�วยเรือ่งจวีร) (๙) จมัเปยย
ขนัธกะ  (ว�าด�วยข�อควรทราบบางอย�างเกีย่วกบันิคหกรรมต่างๆ )
(๑๐)โกสมัพกิขนัธกะ(ว�าด�วยเรือ่งภกิษุชาวเมอืงโกสมัพวีวิาทกนัและสงัฆ
สามคัค)ี(ว.ิม.(ไทย) ๔/๑/๑) ;  ดไูตรป�ฎก 

มหาวจัฉโคตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชกชือ่วจัฉโคตร สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบแก่วจัฉโคตร
ปรพิาชก  ณ  พระเวฬุวนั  เขตกรุงราชคฤห ์ ตามทีท่ลูขอใหท้รงแสดง   พระผูม้ี
พระภาคทรงแสดงธรรมใหว้จัฉโคตรปรพิาชกฟังดงัต่อไปน้ี  คอื  อกุศลมลู  ๓ 
กุศลมลู  ๓  อกุศลกรรมบถ  ๑๐  กุศลกรรมบถ  ๑๐แลว้ตรสัวา่  ภกิษุละตณัหา
ไดเ้ดด็ขาด  จงึเป็นพระอรหนัตขณีาสพ   

  เมือ่วจัฉโคตรปรพิาชกทลูถามวา่  นอกจากพระผูม้พีระภาคแลว้  สาวกของ
พระองคผ์ูไ้ดเ้ป็นพระอรหนัตเ์ป็นตน้  มอียูห่รอืไม ่  จงึตรสัตอบวา่  มอียูม่าก
ทเีดยีว  หลงัจากสนทนากนัจบลง  วจัฉโคตรปรพิาชกเหน็วา่พรหมจรรยน้ี์
บรบิรูณ์  จงึขอบรรพชาอุปสมบท  หลงัจากอุปสมบทแลว้ครึง่เดอืนกไ็ดบ้รรลุ
เป็นพระอนาคาม ี เมื่อเจรญิสมถวปัิสสนากไ็ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตผ์ูไ้ดอ้ภญิญา  
๖  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีื่น
ชมพระภาษติของพระองค ์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๓/๒๒๘) 

มหาวจัฉเถรคาถา : ภาษติของพระมหาวจัฉเถระ,คาถาของพระมหาวจัฉเถระ ทา่นพระ
มหาวจัฉเถระกล่าวไวว้า่ ภกิษุมพีลงัปัญญา สมบรูณ์ดว้ยศลีและขอ้ปฏบิตั ิ มจีติ
ตัง้มัน่ ยนิดใีนฌาน มสีต ิ  ฉนัอาหารพออยูไ่ดป้ราศจากราคะ  พงึรอเวลาเป็นที่
ดบัขนัธปรนิิพพานในพระศาสนานี้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๒/๓๐๗) 

มหาวนั, ป่า : 1.ป�าใหญ�ใกล�นครกบลิพสัดุ�ทีพ่ระพทุธเจ�าเคยไปทรงพกัผ�อน
ระหว�างประทบัอย�ูทีนิ่โครธาราม ในมหาสมยสตูร กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยูท่ีป่่ามหาวนั  เขตกรุงกบลิพสัดุ ์    แควน้สกักะ พรอ้มดว้ยภกิษุ
สงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ  ๕๐๐  รปู (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๑/๒๕๙)     

 2. ป�าใหญ�ใกล�เมอืงเวสาล ีณ  ทีน้ี่พระศาสดาทรงอนุญาตให�มภีกิษุณี
ขึน้เป�นครัง้แรกโดยประทานอนุญาตให�พระมหาปชาบดบีวชเป�นภกิษุณี  
ด�วยวธิรีบัครุธรรม  ๘ ประการ ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่   ณ    กฏูาคารศาลาป่ามหาวนั    ในกรุงเวสาล ี(ว.ิม.(ไทย) ๕/
๒๘๙/๑๐๘)  
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  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๓/๑๕,ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๕๔๗/๗๕,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๘๙/๑๐๘,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๕๙/๓๒,ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๓๕๙/๑๕๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๓/๑๓๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑/๑๐,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๑๙๙/๒๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๕/๒๑๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๕/๖๑,ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๓๗/๔๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๐/๙๗,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๔/๑๕๐,ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๘๕,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๕/๒๙๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/
๒๘๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๔/๕๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๒๒๖,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๔๗/๑๐๓,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๓/๒๑๖) 

มหาวาณิชชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพอ่คา้ใหญ่ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นหวัหน้าพอ่คา้เกวยีน เดนิผา่นทางกนัดาร รอดพน้ความตาย
มาไดค้นเดยีว เพราะคุณธรรมและความไมโ่ลภมาก ดว้ยสหายทัง้หมดทีเ่ดนิทาง
ดว้ยกนัพากนัโลภไมม่ทีีส่ ิน้สดุเมื่อไปไดต้น้ไมท้ีก่ลางทะเลทรายทีใ่หทุ้กสิง่ที่
ปรารถนาคอืเมอืพวกเขาตดักิง่ดา้นตะวนัออกกไ็ดน้ํ้าอาบน้ําดืม่ตามตอ้งการ 
เมือ่ตดักิง่ดา้นทศิใตอ้าการพรอ้มทัง้กบัขา้ว เมือ่ตดักิง่ดา้นทศิตะวนัตกไดน้ารมีา
บาํเรอตามตอ้งการ เมือ่ตดักิง่ดา้นทศิเหนอืกไ็ดแ้กว้แหวน เงนิทองตามตอ้งการ 
ทัง้หมดจงึปรารภทีจ่ะโคน่ตน้ไทรนัน้ พระโพธสิตัวไ์มเ่หน็ดว้ย ไดข้อรอ้งไมใ่ห้
พอ่คา้เหล่านัน้ทาํ แต่ทา่นเหล่านัน้เกดิโมหะความหลงเขา้ครอบงาํจงึพากนัโคน่
ตน้ไทร ทหารของพวกนาคออกมาจากโคนตน้ไทรนัน้ไดเ้ขา้ทาํลายพอ่คา้
เหล่านัน้จนสิน้เวน้ไวแ้ต่พระโพธสิตัวผืูเ้ดยีว พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  คนฉลาด
พจิารณาเหน็ประโยชน์ของตนไม่พงึตกไปสูอ่าํนาจของความโลภ พงึกาํจดัศตัรู
ภายในเสยี ผูเ้หน็ภยัรูโ้ทษอยา่งนี้วา่ ตณัหาเป็นเหตใุหเ้กดิทุกข ์เป็นผูป้ราศจาก
ตณัหา ไมย่ดึมัน่ มสีต ิดาํเนินชวีติอยู ่ (ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๑๘๐/๔๕๒) 

มหาวิกฏั  :  ยา ๔ อย่าง คอื มตูร คถู เถา้ ดนิ ภกิษุอาพาธ ฉนัไดโ้ดยไม่ตอ้งรบัประเคน คอื
ไมต่อ้งอาบตัเิพราะขาดประเคน ดงัคาํในมหาวรรค พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  
ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหใ้ชย้ามหาวกิฏั  ๔  อยา่ง  คอื คถู มตูร เถา้ ดนิ (ว.ิ
ม.(ไทย) ๕/๒๖๘/๖๐)  

มหาวิตถาริกะ, วิมาน : ชือ่วมิานสงูหลงัหนึ่งสงู ๓๐๐ โยชน์ กวา้ง ๑๕๐ โยชน์  มป้ีอม    
๔๐๐,๐๐๐ ป้อม มเีรอืนยอดชัน้ด ีประดบัดว้ยทีน่อนใหญ่    ทีบุ่ญกรรมสรา้งไวด้ี
แลว้  นางเทพอปัสร ๑๐๐,๐๐๐  โกฏ ิฉลาดในการฟ้อนราํ การขบัรอ้ง  วมิาน
หลงันี้ เกดิขึน้แก่คนชา่งดอกไมอ้ยูใ่นกรุงหงสวด ี ซึง่ไดบ้ชูาดอกปทุม ๓ ดอก  
แดพ่ระพทุธเจา้นามวา่ปทมุตุตระ  หลงัจากตายแลว้ เพราะทาํบุญกรรมนัน้ ทาํ
ใหไ้ปเกดิในเทวโลกตลอด ๓๐,๐๐๐กปั  และจกัเป็นจอมเทพครองเทวสมบตั ิ๓๐ 
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ชาต ิ เรือ่งราวทัง้หมดเป็นอดตีชาตทิีพ่ระตปิทมุยิเถระกล่าวไวใ้นตปิทุมยิ
เถราปทาน (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๐/๒๒๕) 

มหาวิยหูสตุตนิทเทส : อธบิายมหาวยิหูสตูร อธบิายมหาวยิหูสตูร ซึง่วา่ดว้ยการ ววิาทกนั
เพราะทฏิฐสิตูรใหญ่ เนื้อความในพระสตูรน้ี เป็นคาํถาม-ตอบระหว่าง พระพทุธ
เนรมติกบัพระผูม้พีระภาค เชน่เดยีวกบัจฬูวยิหูสตุตนทิเทส   

  พระพทุธเนรมติทลูถามวา่   
   สมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเหล่าน้ี  
   ยดึถอืทฏิฐอิยู ่พากนักล่าวอา้งวา่ น้ีเทา่นัน้จรงิ 
   สมณพราหมณ์เหล่านัน้ทุกพวกนัน่แหละจะถูกนินทา 
   หรอืวา่ จะไดค้วามสรรเสรญิในเพราะทฏิฐนิัน้ 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  
   ผลแหง่วาทะนี้น้อยนกั ไม่พอเพือ่ความสงบ 
   เรากล่าวผลแหง่การววิาทเป็น ๒ อยา่ง 
   บุคคลเหน็โทษแมน้ี้แลว้ 
   มองเหน็ภมู ิ(เหตุ) แหง่การไมว่วิาทวา่ เกษม 
   ไมพ่งึววิาทกนั 
 ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ ผลแหง่วาทะมน้ีอยไมเ่พยีงพอเพือ่ทาํให้

ราคะ โทสะ โมหะ เป็นตน้ สงบระงบั ดบัเยน็ได ้ 
  ผลแหง่การววิาท ม ี๒ อยา่ง คอื ชนะกบัแพ ้ มลีาภกบัเสือ่มลาภ มยีศกบั

เสือ่มยศ  นินทากบัสรรเสรญิ สขุกบัทกุข ์ โสมนสักบัโทมนสั อารมณ์ทีน่่า
ปรารถนากบัอารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา ความชอบกบัความชงั ความเฟ่ืองฟูกบั
ความแฟบฟุบ ความยนิดกีบัความยนิรา้ย ฉะนัน้ ผูม้องเหน็โทษแหง่การววิาทน้ี
แลว้ พงึพจิารณาผลแหง่การไมว่วิาทกนั วา่เป็น เกษม คอื อมตนิพพาน 

    ในตอนทา้ยของพระสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
   มนีุนัน้เป็นผูก้าํจดัเสนาในธรรมทัง้ปวง คอืรปูทีเ่หน็ 
   เสยีงทีไ่ดย้นิ หรอือารมณ์ทีร่บัรูอ้ยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
   มนีุนัน้เป็นผูป้ลงภาระลงแลว้ พน้ขาดแลว้ 
   ไมม่คีวามกําหนด ไมเ่ขา้ไปยนิด ีไมม่คีวามปรารถนา 
  พระพทุธภาษตินี้แสดงใหเ้หน็วา่ มนีุนัน้คอืพระขณีาสพ เชน่ พระองคเ์อง ได้

ถอนทฏิฐทิัง้หลายไดห้มดแลว้ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๓๐/๓๖๒) 
มหาวิยหูสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการววิาทกนัเพราะทฏิฐสิตูรใหญ่  พระผูม้พีระภาคทรงตอบ

ปัญหาของพระพทุธเนรมติถงึเรือ่งสจัจะหลายอยา่ง กล่าวคอืลทัธ ิ ต่าง ๆ ที่



 

๓๙๘๐ 
 

 

เรยีกวา่ทฏิฐ ิ ๖๒ ประการ เป็นเหตุใหเ้จา้ลทัธทิัง้หลายตอ้งววิาทกนั ต่างฝ่าย 
ต่างกก็ล่าวอา้งวา่ตนเป็นคนฉลาด ดา่วา่ผูม้ลีทัธขิดัแยง้กบัตนวา่เป็นคนโง ่ ทรง
ตรสั วา่ พวกทีโ่ตแ้ยง้กนัทัง้ ๒ ฝ่ายนัน้ต่างกเ็ป็นคนโงด่ว้ยกนั แตพ่ระอรยิสาวก
ผูรู้ช้ดัสจัจะ (หมายถงึนิโรธสจัจะหรอืมคัคสจัจะ ด ูข.ุสุ.อ. ๒/๘๙๑/๓๙๗) เทา่นัน้
เป็นผูฉ้ลาด ละศลีและวตัร ละกรรมทีม่โีทษ(อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ) และ
กรรมทีไ่มม่โีทษ (กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ) ปลงภาระได ้ ไม่ยดึมัน่ทฏิฐิ
ทัง้หลาย  

  คาํวา่ ภาระ หมายถงึ (๑) ขนัธภาระ ไดแ้ก่ ขนัธ ์๕ (๒) กเิลสภาระ ไดแ้ก ่
ราคะ โทสะ และโมหะ (๓) อภสิงัขารภาระ ไดแ้ก่ ปุญญาภสิงัขาร อปุญญาภิ
สงัขาร และอาเนญชาภสิงัขาร (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๐๒/๗๑๗) ด ูข.ุม. (ไทย) ๒๙/
๑๔๙/๓๙๘ 

มหาวิโลกนะ:  มหาวโิลกนะ การตรวจดอูนัยิง่ใหญ่,  ข�อตรวจสอบพจิารณาทีส่าํคญั หมาย
ถงึสิ ่ งที ่ พระโพธ ิ สตัว�ทรงพจิารณาตรวจด ู ก่อนจะตดัสนิพระทยัประทาน
ปฏญิาณรบัอาราธนาของเทพยดาทัง้หลายว�าจะจุตจิากดุสติเทวโลกไปบงัเกดิ
ในพระชาตสิดุท�ายทีจ่ะตรสัร�ูเป�นพระพทุธเจ�า ม ี ๕อย�าง(นิยม
เรยีกว�า ป�ญจมหาวโิลกนะ) คอื  ๑.  กาล  คอือายกุาลของมนุษย�จะต�
องอย�ูระหว�าง ๑๐๐ ถงึ ๑ แสนป�(ไม�สั ้นกว� าร� อยป�  ไม� 
ยาวเก ินแสนป� ) ๒. ท ีปะค ือทว ีปจะอุ บ ัต ิแต� ในชมพ ูทว ีป ๓. เทสะ
คอืประเทศ  หมายถงึถิน่แดน  จะอุบตัใินมธัยมประเทศ และทรงกาํหนดเมอืง
กบลิพสัดุ�เป�นทีพ่งึบงัเกดิ ๔.  กุละ  คอืตระกลู  จะอุบตัเิฉพาะในขตัตยิ
สกุลหรอืในพราหมณสกุล  และทรงกาํหนดว�าเวลานัน้โลกสมมตวิ�าตระกลู
กษตัรยิ�ประเสรฐิกว�าตระกูลพราหมณ�  จงึจะอุบตัใินตระกลูกษตัรยิ�  
โดยทรงเลอืกพระเจ�าสทุโธทนะเป�นพทุธบดิา  ๕. ชเนตตอิายปุรจิเฉท  คอื
มารดา  และกาํหนดอายขุองมารดา  มารดาจะต�องมศีลีห�าบรสิทุธิ ์ ไม�
โลเลในบุรุษ ไม�เป�นนกัดืม่สรุา  ได�บาํเพญ็บารมมีาตลอดแสนกลัป�  
ทรงกาํหนดได�พระนางมหามายาและทรงทราบว�าพระนางจะมพีระชนม�
อย�ูเกนิ ๑๐ เดอืนไปได� ๗ วนั (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 
(สรุปตามแนวอรรถกถาชาดก) 

  อรรถกถากล่าวไวว้า่ คาํวา่ มหาวโิลกนะ  หมายถงึวนัมหาวโิลกนะ  ๕  ถอื
ปฏสินธใินตระกลูมโีภคะมาก  แมใ้นวนัถอืปฏสินธแิละในวนัประสตูกิใ็หโ้ลกธาตุ
หวัน่ไหว  เสดจ็ดาํเนินได ้  ๗  กา้ว  ทรงเศวตฉตัรทพิย ์ บนัลอืสหีนาทวา่ “เรา
เป็นผูเ้ลศิแหง่โลก” เมือ่ญาณแก่เตม็ทีก่ท็รงสละราชสมบตัอิอกผนวช ตรสัรูพ้ระ
สพัพญัญุตญาณ(องฺ.เอกก.อ. (บาล)ี ๑/๑๗๒/๑๐๒) 



 

๓๙๘๑ 
 

 

มหาวิหาร : ชือ่วดัสาํคญัวดัหน่ึง  เป�นศนูย�กลางการศกึษาพระพทุธศาสนาในประเทศ
ลงักาสมยัอดตีเคยเป็นทีพ่าํนกัของพระพทุธโฆสาจารย�ชาวชมพทูวปีเมือ่ครัง้
ทา่นมาแปลคมัภรีส์งิหฬเป็นมคธ ดงัคาํในสมทุยขนัธกะกล่าวไวว้า่ ความหมด
จดและไมห่มดจดในการชกัเขา้หาอาบตัเิดมิ    ๑๘    อยา่ง น้ีเป็นนิพนธข์อง
พวกอาจารยผ์ูอ้ยูใ่นมหาวหิาร    ผูจ้าํแนกบทผูย้งัชาวเกาะตามพปัณณิใหเ้สือ่ม
ใสแต่งไวเ้พือ่ความมัน่คงแหง่พระสทัธรรม(ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๑๘๔/๒๙๔,ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๗๓๖/๘๕,ข.ุชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๘๘/๔๓๗) 

มหาวีระ : พระผูม้พีระภาคความเพยีรมาก หมายถงึพระพทุธเจา้ ดงัคาํในวตัตขนัธกะกล่าว
ไวว้า่ วตัรในเสนาสนะพระผูม้พีระภาคผูท้รงเป็นพระมหาวรีะทรงบญัญตัไิวแ้ลว้,
หรอืดงัคาํในเสลสตูรทีเ่สลพราหมณ์กล่าวสรรเสรญิพระพทุธเจา้ไวว้า่ พระผูม้ี
พระภาค ผูม้พีระจกัษุ เป็นหมอผา่ตดัลูกศรคอืกเิลส เป็นมหาวรีะตรสัไว,้ในสหี
สตูร กล่าวไวว้า่ พระตถาคตทัง้หลาย  ผูเ้ป็นมหาวรีะ บรรลุทสพลญาณ  ขา้ม
ตณัหาอนัเป็นเหตุซ่านไปในโลกไดแ้ลว้ จงึกลา้บนัลอืในทา่มกลางบรษิทั,ใน
ธรรมบท พระเมฆยิเถระ กล่าวไวว้า่ พระมหาวรีะผูถ้งึฝัง่ธรรมทัง้ปวงแลว้ไดท้รง
พรํ่าสอนเรา  (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๘๒/๒๗๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๘,ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๔๘/๑๘๘,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๖/๓๒๗) 

มหาเวทลัลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการสนทนาธรรมทีท่าํใหเ้กดิปัญญา  สตูรใหญ่ ทา่นพระสารี
บุตรแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบและมี
อุปมาอุปไมยแก่ทา่นพระมหาโกฏฐกิะ(มหาโกฏฐติะ)  ณ  วดัพระเชตวนั  
อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี เพือ่ตอบปัญหา  ทา่นพระมหา
โกฏฐกิะกบัทา่นพระสารบีตุรไดถ้าม-ตอบปัญหากนั  ดงันี้ 

  ทา่นพระมหาโกฏฐกิะถาม ทา่นพระสารบีุตรตอบ 
  ผูม้ปัีญญาทรามไดแ้ก่บุคคลเชน่ไร บคุคลผูไ้มรู่ช้ดัอรยิสจั  ๔   
  ผูม้ปัีญญาไดแ้ก่บุคคลเชน่ไร   บุคคลผูรู้ช้ดัอรยิสจั  ๔   
  อะไรเรยีกวา่วญิญาณ   สภาวะทีรู่แ้จง้สขุทุกขแ์ละอทุกขมสขุ 
  ปัญญากบัวญิญาณรวมกนัหรอืแยกกนั  ปัญญากบัวญิญาณรวมกนัไม่

แยกกนั   
  และสามารถแยกแลว้ปฏบิตัหิน้าทีต่่างกนัและไมส่ามารถแยกแลว้ปฏบิตัิ

หน้าทีใ่หต้่างกนัไดไ้ดห้รอืไมเ่พราะปัญญารูช้ดัในสิง่ทีว่ญิญาณรูแ้จง้ 
  ปัญญากบัวญิญาณมกีจิทีจ่ะพงึทาํต่างกนั ปัญญากบัวญิญาณมกีจิทีจ่ะ

พงึทาํต่างกนั  หรอืไม ่ เพราะปัญญาควรเจรญิ  แต่วญิญาณควรกาํหนดรู ้
  ในพระสตูรนี้ทา่นไดก้ล่าวถงึธรรมเหล่าน้ี  คอื 



 

๓๙๘๒ 
 

 

  ๑.  ปัญญา  ไดแ้ก่ความรูช้ดั  
  ๒.  วิญญาณ  ไดแ้ก่สภาวะทีรู่แ้จง้สขุบา้ง  ทุกขบ์า้ง  อทุกขมสขุบา้ง   
  ๓.  เวทนา  ไดแ้ก่สภาวะทีเ่สวยอารมณ์สขุบา้ง  ทุกขบ์า้ง  อทุกขมสุขบา้ง   
  ๔.  สญัญา  ไดแ้ก่สภาวะทีก่าํหนดหมายสเีขยีวบา้ง  สเีหลอืงบา้ง  สแีดงบา้ง   
  ๕.  ปัจจยัที่ทาํให้เกิดสมัมาทิฏฐิ  ๒  ประการ  คอื (๑) ปรโตโฆสะ  การได้

สดบัจากบุคคลอื่น  (๒)  โยนิโสมนสกิาร  การมนสกิารโดยแยบคาย 
  ๖ .  ภพ  
  ๗.  ฌาน  หมายถงึปฐมฌาน  ละองค ์  ๕  คอื  กามฉนัทะ  พยาบาท  ถนี

มทิธะ  อุทธจัจกุกกุจจะ  และวจิกิจิฉา  ประกอบดว้ยองค ์  ๕  คอื  วติก  วจิาร  
ปีต ิ สขุ  และเอกคัคตา 

  ๘.  อินทรีย  ์ ๕   
  ๙ .  ปัจจยัแห่งการเข้าถึงเจโตวิมตุติซึ่งไม่ม ีทุกข  ์  ไมม่ ีสขุ  ๔  ประการ  

คอื 
   ๑.  เพราะละสขุได ้ ๒.  เพราะละทุกขไ์ด ้
   ๓.  เพราะโสมนสัดบัไปก่อน ๔.  เพราะโทมนสัดบัไปก่อน 
  ๑๑.  ปัจจยัแห่งการเข้าถึงเจโตวิมตุติซึ่งไม่ม ีนิมิต  ๒  ประการ  คอื 
   ๑.  การไมม่นสกิารถงึนิมติทัง้ปวง ๒.  การมนสกิารถงึนิพพานธาตุ  ซึง่

ไมม่นิีมติ 
  ๑๒.  ปัจจยัแห่งการต ัง้อยูใ่นเจโตวิมตุติซึ่งไม ่ม ีนิมิต  ๓  ประการ  คอื 
   ๑.  การไมม่นสกิารถงึนิมติทัง้ปวง  
   ๒.  การมนสกิารถงึนิพพานธาตุ  ซึง่ไม่มนิีมติ  
   ๓.  อภสิงัขารในเบือ้งตน้ 
  ๑๓.  ปัจจยัแห่งการออกจากเจโตวิม ุตติซึ่งไม่ม ีนิมิต  ๒  ประการ  คอื 
   ๑.  การไมม่นสกิารถงึนิมติทัง้ปวง  
   ๒.  การมนสกิารถงึนิพพานธาตุ  ซึง่ไม่มนิีมติ 
  ๑๔.  ธรรมที่ชื่อว่าเจโตวิมตุติม ี  ๔  ประการ  คอื 
   ๑.  อปัปมาณาเจโตวมิตุต ิ  
   ๒.  อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิ
   ๓.  สญุญตาเจโตวมิตุต ิ   
   ๔.  อนิมติตาเจโตวมิุตต ิ
  เมือ่ทา่นพระสารบีุตรไดก้ล่าวภาษตินี้แลว้  ทา่นพระมหาโกฏฐกิะมใีจยนิดชีื่น

ชมภาษติของทา่น  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๙/๔๘๘) 



 

๓๙๘๓ 
 

 

มหาเวสสนัดรชาดก : ชาดกวา่ดว้ยเรือ่งพระเวสสนัตรโพธสิตัวท์ีบ่าํเพญ็ทานบารม,ีใน
เวสสนัตรชาดกกล่าวไวว้า่ พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิป็นพระเวสสนัดร 
พระองคท์รงประสตูใินวนัทีพ่ระราชบดิาทรงทาํประทกัษณิพระนคร  และพระ
ราชมารดากาํลงั เสดจ็ชมรา้นตลาด  จงึทรงไดน้ามวา่  เวสสนัดร  พระองคท์รง
พอพระทยัในการบรจิาคทานโดยทีส่ดุแมร้า่งกายและชวีติกท็รงพอพระทยัทีจ่ะ
บรจิาคใหเ้ป็นทานได ้ เมือ่พระเวสสนัดรเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิลว้ไดบ้รจิาค
พญาชา้งปัจจยันาคใหแ้ก่พราหมณ์ ๘ คนทีม่าทลูขอ  ทาํใหช้าวเมอืงโกรธแคน้
จงึรวมตวักนัขบัไลใ่หไ้ปอยูท่ีเ่ขาวงกต  แต่ก่อนทีจ่ะเสดจ็ไปกท็รงบรจิาคสตัตสด
กมหาทาน แมใ้นขณะทีก่าํลงัเสดจ็ออกจากพระนครกม็ผีูม้าขอราชรถพรอ้มทัง้
มา้ทรง พระองคก์ท็รงบรจิาคใหเ้ป็นทานอกี  พระเวสสนัดรทรงพาพระนางมทัร ี 
พระโอรส  และพระธดิา ดาํเนินดว้ยพระบาท ผา่นเมอืงเจตราชไปถอืเพศเป็น
ฤาษอียู ่  ณ  บรรณศาลาทีเ่ขาวงกต  เสวยผลหมากรากไมเ้ป็นอาหาร  เวลา
ผา่นไป ๗ เดอืน  พราหมณ์ขอทานชือ่ชชูกไดเ้ดนิทางไปขอพระโอรสและ
พระธดิา คอืชาลแีละกณัหาเพือ่นําไปเป็นทาสรบัใช ้ พระองคพ์ระราชทานให ้ 
วนัรุง่ขึน้ทา้วสกักเทวราชแปลงเพศเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมทัร ี พระองคก์็
พระราชทานใหอ้กี   พราหมณ์ชชูกพา  ๒  กุมาร  เดนิทางไปถงึเมอืงเชตุดร  
พระเจา้สญชยัทรงเหน็เขา้ จงึโปรดใหนํ้าพระราชทรพัยม์าไถ่พระราชนดัดาทัง้  
๒  ไว ้  ต่อมาไดใ้หพ้ระราชนดัดานําทางไปรบัพระเวสสนัดรกลบัพระนคร  เมือ่
พระเวสสนัดรเสดจ็กลบัมาถงึพระนคร  ฝนแกว้  ๗  ประการไดต้กลงมาทัว่พระ
นคร  พระองคท์รงปกครองแผน่ดนิโดยธรรม ทรงบรจิาคมหาทานและรกัษา
อุโบสถศลีตลอดพระชนมาย ุ  หลงัจากสวรรคตแลว้จงึไปสูส่วรรคช์ัน้ดุสติ(ข.ุชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๒๔๔๐/๕๖๐), หรอืดงัคาํในจรยิาปิฎกกล่าวไวว้า่พระผูม้พีระภาคผู้
ศากยมนีุผูป้ระเสรฐิ ประทบันัง่ทา่มกลางบลัลงักน์ัน้แสดงมหาเวสสนัดรชาดกแก่
พระราชบดิาทา่มกลางบลัลงักน์ัน้ สตัว ์๘๔,๐๐๐ ไดบ้รรลุธรรม  (ข.ุจรยิา.(ไทย) 
๓๓/๒/๕๕๖) 

มหาศาล , พราหมณ์ : พราหมณ์ผู�มัง่คัง่, ผู�มัง่มี, ยิง่ใหญ่ ในกูฏทนัตสูตร กล่าวไว้ว่า 
พวกพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบท พวกคหบดผีูม้ ัง่คัง่ทีอ่ยู่ใน
นิคมและอยู่ในชนบท    พากนันําทรพัยจ์ํานวนมากเขา้ไปเฝ้าพระเจา้มหาวชิติ
ราช (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๖/๑๔๔), หรอืดงัคําในเตวชิชสตูร กล่าวไวว้่า ในหมู่บา้น
มนสากฏะ มีพราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงมาพกัอาศัยอยู่หลายคน คือจงักี
พราหมณ์ ตารุกขพราหมณ์  โปกขรสาตพิราหมณ์ชาณุสโสณิพราหมณ์โตเทยย



 

๓๙๘๔ 
 

 

พราหมณ์และยงัมพีราหมณ์มหาศาลผูม้ชีือ่เสยีงคนอื่นๆอกี (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๓๙/
๑๓๒,๙/๓๓๙/๑๓๓,๙/๓๔๔/๑๓๘,๙/๓๔๗/๑๔๔,๙/๕๑๙/๒๓๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มหาศาล ในทีน้ี่หมายถงึผูม้ทีรพัยม์าก ขตัตยิมหา
ศาล มพีระราชทระพย ์๑๐๐ - ๑,๐๐๐ โกฏ ิพราหมณมหาซาลมทีรพัย ์๘๐ โกฏ ิ
คหบดมีหาศาลมทีรพัย ์๔๐ โกฏ ิ(ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒๑๐/๑๙๓)  

มหาศีล : ศลีสาํคญั,ศลีใหญ่, ในทฆีนิกายอธบิายมหาศลีไวว้า่ (๑) เว�นจากมจิฉาชพีด
�วยตริจัฉานวชิา(จาํพวกทาํนายทายทกั ทาํพธิเีกีย่วกบัโชคลาง  เสกเป�า  
เป�นหมอดู  หมองหูมอผ,ี  แจงรายละเอยีด  มตีวัอย�างมาก)  (๒) เว�
นจากมจิฉาชพีด�วยตริจัฉานวชิา(จาํพวกทายลกัษณะคน  ลกัษณะของ
ลกัษณะสตัว�)  (๓) เว�นจากมจิฉาชพีด�วยตริจัฉานวชิา (จาํพวกดฤูกษ�
ดชูยั) (๔) เว�นจากมจิฉาชพีด�วยตริจัฉานวชิา(จาํพวกท ํานายจ ันทรคราส  
ส ุร ิยคราส  อุ กกาบาตและนกัษตัรทีเ่ป�นไปและทีผ่ดิแปลกต� างๆ)  (๕) 
เว� นจากม ิจฉาช ีพด� วยต ิร ัจฉานวชิา (จาํพวกทาํนายชะตาบ�านเมอืง 
เรือ่งฝนฟ�า ภยัโรค  ภยัแล�ง ภยัทุพภกิขาเป�นต�น)  (๖) เว�นจาก
มจิฉาชพีด�วยต ิ ร ั จฉานว ิชา  (จาํพวกให� ฤกษ�   แกเ้คราะห�เป�
นหมอเวทมนตร� ทรงเจ�า บวงสรวง ส�ูขว ัญ)  (๗) เว� นจากม ิจฉาช ี
พด� วยต ิ ร ั จฉาน-วชิา (จาํพวกทาํพธิบีนบาน แก�บน ทาํพธิตีัง้ศาล ปลกู
เรอืน บาํบวงเจ�าที ่ บชูาไฟเป�นหมอยา หมอผ�าตดั) จะเหน็ว�า  
จฬูมชัฌมิมหาศลีทัง้หมดนี้เน�นศลีด�านทีท่�านจดัเป�นอาชวีปารสิทุธศิลี
และทีต่รสัรายละเอยีดไว�มากในพระสตูรกลุ�มนี้น�าจะเป�นเพราะทรงมุ
�งให�เหน็วถิชีวีติและลกัษณะความประพฤตขิองพระสงฆ�ใน
พระพทุธศาสนาทีแ่ตกต�างจากสภาพของนกับวชมากมายทีเ่ป�นมาและเป
�นไปในสมยันัน้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑/๘,๙/๒๗/๑๐,๙/๒๐๕/๖๙,๙/๒๑๒/๗๒) 

มหาสกลุทุายิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชกชือ่สกุลุทาย ีสตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
พระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบแก่สกุลุทายปีรพิาชก  ณ  
อารามของปรพิาชก  เขตกรุงราชคฤห ์  สกุลุทายปีรพิาชกกาํลงันัง่สนทนา
ดริจัฉานกถาอยูก่บัปรพิาชกบรษิทั  เมือ่เหน็พระผูม้พีระภาคกาํลงัเสดจ็มาจงึสัง่
ใหบ้รษิทัเงยีบเสยีง  แลว้ทลูอาราธนาใหพ้ระผูม้พีระภาคประทบันัง่  จากนัน้ได้
กราบทลูเรือ่งทีส่นทนากนัเมือ่วนัวานแก่พระองคว์า่  มสีมณพราหมณ์มาประชุม
สนทนากนัวา่  บรรดาสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นเจา้ลทัธ ิ ๗  ทา่น  คอื  (๑)  ปรูณะ  
กสัสปะ  (๒)  มกัขล ิ โคสาล  (๓)  อชติะ  เกสกมัพล  (๔)  ปกุธะ  กจัจายนะ  
(๕)  สญัชยั  เวลฏัฐบุตร  (๖)  นิครนถนาฏบุตร  (๗)  พระสมณโคดม  ทีเ่ขา



 

๓๙๘๕ 
 

 

กล่าวกนัวา่ด ี  ใครเล่าทีส่าวกสกัการะ  เคารพ  นบัถอื  บชูา  แลว้สนทนากนั
ต่อไปวา่  เจา้ลทัธ ิ  ๖  ทา่นแรกเคยมเีรือ่งทีส่าวกแสดงความไมเ่คารพมาแลว้  
สว่นพระสมณโคดม  เมือ่ทรงแสดงธรรม  จะไมม่เีสยีงจาม  เสยีงไอของพระ
สาวกเลย  ทาํใหผู้ฟั้งธรรมฟังไดเ้ตม็ที ่  แมส้าวกผูล้าสกิขาไปกย็งักล่าว
สรรเสรญิ  สาวกเหล่าอื่นกพ็ากนัสมาทานประพฤตสิกิขาบท  ๕  พากนัสกัการะ  
บชูาพระสมณโคดมอยา่งนี้  นอกจากนัน้ยงัไดอ้าศยัพระสมณโคดมดว้ย 

  พระผูม้พีระภาคตรสัถามสกุลุทายวีา่  เหน็ธรรมกีป่ระการซึง่เป็นเหตุใหส้าวก
ของพระองคแ์สดงความเคารพพระองคเ์ชน่นัน้  เขาทลูวา่  เหน็ธรรม  ๕  
ประการ  คอื 

  ๑.เสวยพระกระยาหารน้อย  และทรงกล่าวสรรเสรญิความเป็นผูร้บัประทาน
อาหารน้อย 

  ๒. ทรงสนัโดษดว้ยจวีร  และทรงกล่าวสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจวีร 
  ๓.ทรงสนัโดษดว้ยบณิฑบาต  และทรงกล่าวสรรเสรญิความสนัโดษดว้ย

บณิฑบาต 
  ๔. ทรงสนัโดษดว้ยเสนาสนะ  และทรงกล่าวสรรเสรญิความสนัโดษดว้ย

เสนาสนะ 
  ๕. ทรงเป็นผูส้งดั  และทรงกล่าวสรรเสรญิความสงดั 
  พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่  สาวกผูป้ฏบิตัเิครง่ครดัในธรรม  ๕  ประการนี้มี

อยู ่ ถา้เธอถอืเพยีงธรรม  ๕  ประการนัน้เป็นเหตุ  สาวกเหล่านัน้กค็งไมเ่คารพ
เรา  แลว้ทรงแสดงธรรมอื่นอกีทีพ่ระองคท์รงม ี ๕  ประการ  คอื 

  ๑.  ทรงมอีธศิลี ๒.  ทรงมญีาณทสัสนะ 
  ๓.  ทรงมอีธปัิญญา ๔.  ทรงสามารถตรสัตอบปัญหาเรือ่งอรยิสจั  ๔  ได ้
  ๕.  ทรงสามารถตรสับอกขอ้ปฏบิตัทิีท่าํใหบ้รรลุอรหตัตผลเหล่าน้ี  คอื   
 ๑.  สติปัฏฐาน  ๔  ๒.  สมัมปัปธาน  ๔     
 ๓.  อิทธิบาท  ๔  ๔.  อินทรีย  ์ ๕   
 ๕.  พละ  ๕    ๖ .  โพชฌงค  ์ ๗   
 ๗.  อริยมรรคมีองค  ์ ๘ ๘.  วิโมกข  ์ ๘  ประการ  
 ๙ .  อภิภายตนะ  ๘   ๑๐.  กสิณายตนะ  ๑๐   
 ๑๑.  ฌาน  ๔    
 ๑๒.  วิชชา  ๘  ประการ   
  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  สกุลุทายปีรพิาชกมใีจยนิดชีืน่

ชมพระภาษติของพระองค ์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๗/๒๗๘) 



 

๓๙๘๖ 
 

 

มหาสติปัฏฐานสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิสตปัิฏฐาน  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงแก่ภกิษุทัง้หลาย ขณะประทบัอยู ่ ณ นิคมของชาวกุรุ ชือ่กมัมาสธมัมะ 
แควน้กุรุ โดยทรงปรารภพทุธบรษิทัชาวกมัมาส-ธมัมนิคมว่ามคีวามสนใจในการ
เจรญิสตปัิฏฐานกนัอยา่งมาก แมพ้วกทาส กรรมกร และบรวิารชนกพ็ดูกนัแต่
เรือ่งสตปัิฏฐาน   

  ภาคอทุเทส 
  พระผูม้พีระภาคทรงยกหวัขอ้การบรรยายขึน้เป็นอุทเทสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ทางนี้เป็นทางเดยีวเพือ่ความบรสิทุธิข์องเหล่าสตัว ์ เพือ่ล่วงโสกะและปรเิทวะ 
เพือ่ดบั ทุกขแ์ละโทมนสั เพือ่บรรลุญายธรรม (อรยิมรรค) เพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพาน 
ทางนี้ คอืสตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

  สตปัิฏฐาน คอื การตัง้สตสิมัปชญัญะ เพยีรพจิารณากาย เวทนา จติ และ
ธรรม เพือ่กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกใหไ้ด ้ โดยแยกพจิารณาเป็น ๔ 
ประการ คอื 

  ๑. การพจิารณาเหน็กายในกาย 
  ๒. การพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลาย 
  ๓. การพจิารณาเหน็จติในจติ 
  ๔. การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย 
  ภาคนิทเทส 
  การพจิารณากายในกายแบ่งออกเป็น ๖ หมวด คอื 
  ๑. พจิารณาลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก ใหเ้หน็การไหลเขา้ ไหลออก

ตดิต่อกนัเป็นลาํ ยาว สัน้ สลบักนัไป 
  ๒. พจิารณาอริยิาบถ คอื พจิารณาการเดนิ ยนื นัง่ นอน ใหรู้ค้วามเป็นไป 

ขอ้ ๆ 
  ๓. พจิารณาสมัปชญัญะ คอื พจิารณาความรูส้กึตวัในการเคลื่อนไหวทางกาย 

เชน่ การกา้วไป การถอยกลบั การคูแ้ขนเขา้ การเหยยีดแขนออก โดย
กาํหนดใหรู้ท้นัทุกอากปักริยิานัน้ ๆ 

  ๔. พจิารณาสิง่ปฏกิลู คอื พจิารณาอาการ ๓๒ ในกายของตนม ีผม ขน เลบ็ 
ฟัน หนงั เป็นตน้ ใหเ้หน็วา่เป็นของน่าเกลยีด 

  ๕. พจิารณาธาตุ คอื พจิารณาดนิ น้ํา ไฟ ลม ในกายของตน ใหเ้หน็โดย
ความเป็นธาต ุ เหมอืนคนฆา่โค หรอืลกูมอืของคนฆา่โคนัง่แบ่งอวยัวะของโคที่
ฆา่แลว้ ออกเป็นสว่น ๆ อยา่งชาํนาญ 



 

๓๙๘๗ 
 

 

  ๖. พจิารณาซากศพ ซึง่มลีกัษณะต่าง ๆ กนั ถงึ ๙ ลกัษณะ เชน่ ซากศพที่
ตายแลว้ ๑ วนั ถงึ ๓ วนั แลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบักายของตนวา่ มสีภาพอยา่ง
เดยีวกนั  

   การพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลาย คอื พจิารณาความรูส้กึสขุ ทุกข ์
ไมใ่ชส่ขุไมใ่ชทุ่กข ์(อุเบกขา) ในตวัเอง แบ่งเป็น ๘ ประการ คอื 

  ๑. เมือ่เสวยสขุเวทนา กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๒. เมือ่เสวยทุกขเวทนา กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๓. เมือ่เสวยอทุกขมสขุเวทนา กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๔. เมือ่เสวยสขุเวทนามอีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๕. เมือ่เสวยสขุเวทนาไมม่อีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๖. เมือ่เสวยทุกขเวทนามอีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๗. เมือ่เสวยทุกขเวทนาไมม่อีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๘. เมือ่เสวยอทุกขมสขุเวทนามอีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๙. เมือ่เสวยอทุกขมสขุเวทนาไมม่อีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
   การพจิารณาเหน็จติในจติ คอื พจิารณาจติของตนใหเ้หน็สภาวะตามที่

ปรากฏ ในขณะนัน้ ๆ และรูช้ดัตามความเป็นจรงิ แบ่งเป็น ๑๐ ประการตาม
สภาวะของจติ เชน่  จติมรีาคะกร็ูช้ดัวา่ จติมรีาคะ จติปราศจากราคะ กร็ูช้ดัวา่ 
จติปราศจากราคะ 

   การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื พจิารณาวา่ในขณะนัน้ ๆ มี
ธรรม อะไรเกดิอยูใ่นจติของตน กร็ูช้ดัธรรมนัน้ ๆ แบ่งเป็น ๕ หมวด คอื 

  ๑. หมวดนิวรณ์ ๕  ๒. หมวดขนัธ ์๕ 
  ๓. หมวดอายตนะ ๑๒ ๔. หมวดโพชฌงค ์๗ 
  ๕. หมวดสจัจะ ๔ 
  ตวัอยา่งการพจิารณาเหน็นิวรณ์ ๕ เชน่ เมือ่กามฉนัทะภายในมอียู ่กร็ูช้ดัวา่ 

“กามฉนัทะภายในของเรามอียู”่ หรอืเมือ่กามฉนัทะภายในไมม่อียู ่ กร็ูช้ดัวา่ 
“กาม-ฉนัทะภายในของเราไมม่อียู”่ นอกจากน้ียงัพจิารณาใหรู้ช้ดัความเกดิแหง่
กามฉนัทะ ความดบัแหง่กามฉนัทะ และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่กามฉนัทะ
นัน้ดว้ย 

  ภาคอานิสงส  ์
  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอานิสงสข์องการเจรญิสตปัิฏฐานไวใ้นตอนทา้ย

ของพระสตูรนี้วา่ บุคคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ แมเ้พยีง ๗ วนั เป็น
อยา่งน้อย กห็วงัไดว้า่ จะมผีลในปัจจุบนัอยา่งใดอย่างหน่ึง ในจาํนวนผล ๒ 
อยา่ง คอื (๑) จะได ้ บรรลุอรหตัตผล (๒) ถา้ยงัมอุีปาทเิหลอือยู ่ จะบรรลุ



 

๓๙๘๘ 
 

 

อนาคามผิล จงึทรงสรุปวา่ สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ เป็นทางเดยีว เพือ่ความ
บรสิทุธิข์องเหล่าสตัว ์ เพือ่ล่วงโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดบัทุกขแ์ละโทมนสั เพือ่
บรรลุญายธรรม เพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพาน  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑) 

มหาสติปัฏฐานสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยการเจริญสตปัิฏฐาน สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงแก่ภกิษุทัง้หลาย ขณะประทบัอยู ่ ณ นิคมของชาวกุรุ ชือ่กมัมาสธมัมะ 
แควน้กุรุ โดยทรงปรารภพทุธบรษิทัชาวกมัมาสธมัมนิคมวา่ มคีวามสนใจในการ
เจรญิสตปัิฏฐานกนัอยา่งมาก แมพ้วกทาส กรรมกร และบรวิารชนกพ็ดูกนัแต่
เรือ่งสตปัิฏฐาน  

  ภาคอทุเทส 
  พระผูม้พีระภาคทรงยกหวัขอ้การบรรยายขึน้เป็นอุทเทสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ทางนี้เป็นทางสายเดยีวเพือ่ความบรสิทุธิข์องเหล่าสตัว ์ เพือ่ล่วงโสกะและ
ปรเิทวะ เพือ่ดบัทุกขแ์ละโทมนสั เพือ่บรรลุญายธรรม (อรยิมรรค) เพือ่ทาํใหแ้จง้
นิพพาน ทางนี้คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

  สตปัิฏฐาน คอืการตัง้สตสิมัปชญัญะ เพยีรพจิารณากาย เวทนา จติและธรรม 
เพือ่กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกใหไ้ด ้โดยแยกพจิารณาเป็น ๔ ประการ คอื 
(๑) การพจิารณาเหน็กายในกาย (๒) การพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลาย 
(๓) การพจิารณาเหน็จติในจติ (๔) การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย 

  ภาคนิทเทส 
   การพจิารณาเหน็กายในกาย แบ่งออกเป็น ๖ หมวดคอื 
  ๑. พจิารณาลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก ใหเ้หน็การไหลเขา้ ไหลออก

ตดิต่อกนัเป็นลาํ ยาว สัน้สลบักนัไป 
  ๒. พจิารณาอริยิาบถ คอืพจิารณาการเดนิ ยนื นัง่ นอน ใหรู้ค้วาม เป็นไป

ของอริยิาบถนัน้ ๆ 
  ๓. พจิารณาสมัปชญัญะ คอื พจิารณาความรูส้กึตวัในการเคลื่อนไหวทางกาย 

เชน่ การกา้วไป การถอยกลบั การคูแ้ขนเขา้ การเหยยีดแขนออก โดย
กาํหนดใหรู้ท้นัทุกอากปักริยิานัน้ ๆ 

  ๔. พจิารณาสิง่ปฏกิลู คอื พจิารณาอาการ ๓๒ ในกายของตนม ีผม ขน เลบ็ 
ฟัน หนงั เป็นตน้ ใหเ้หน็วา่เป็นของน่าเกลยีด 

  ๕. พจิารณาธาตุ คอื พจิารณา ดนิ น้ํา ไฟ ลม ในกายของตน ใหเ้หน็โดย
ความเป็นธาตเุหมอืนคนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคนัง่แบ่งอวยัวะของโคทีฆ่า่
แลว้ออกเป็นสว่น ๆ อยา่งชาํนาญ 



 

๓๙๘๙ 
 

 

  ๖. พจิารณาซากศพ ซึง่มลีกัษณะต่าง ๆ กนั ถงึ ๙ ลกัษณะ เชน่ ซากศพที่
ตายมาแลว้ ๑ วนัถงึ ๓ วนั แลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบักายของตนวา่ มสีภาพ
อยา่งเดยีวกนั 

  การพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลาย คอื พจิารณาความรูส้กึสุข ทุกข ์
ไมใ่ชส่ขุไมใ่ชทุ่กข ์(อุเบกขา) ในตวัเอง แบ่งเป็น ๙ ประการคอื 

  ๑. เมือ่เสวยสขุเวทนา กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๒. เมือ่เสวยทุกขเวทนา กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๓. เมือ่เสวยอทุกขมสขุเวทนา กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๔. เมือ่เสวยสขุเวทนามอีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๕. เมือ่เสวยสขุเวทนาไมม่อีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๖. เมือ่เสวยทุกขเวทนามอีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๗. เมือ่เสวยทุกขเวทนาไมม่อีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๘. เมือ่เสวยอทุกขมสขุเวทนามอีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
  ๙. เมือ่เสวยอทุกขมสขุเวทนาไมม่อีามสิ กร็ูช้ดัเวทนานัน้ 
   การพจิารณาเหน็จติในจติ คอื พจิารณาจติของตนใหเ้หน็สภาวะตามที่

ปรากฏในขณะนัน้ ๆ และรูช้ดัตามความเป็นจรงิ แบ่งเป็น ๑๐ ประการตาม
สภาวะ ของจติ เช่น จติมรีาคะกร็ูช้ดัวา่ จติมรีาคะ จติปราศจากราคะ กร็ูช้ดัวา่ 
จติปราศจาก ราคะ 

  การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย คอื พจิารณาวา่ในขณะนัน้ ๆ มธีรรม
อะไรเกดิอยูใ่นจติของตน กร็ูช้ดัธรรมนัน้ ๆ แบ่งเป็น ๕ หมวด คอื 

  ๑. หมวดนิวรณ์  ๒. หมวดขนัธ ์
  ๓. หมวดอายตนะ  ๔. หมวดโพชฌงค ์ 
  ๕. หมวดสจัจะ  
  ตวัอยา่งการพจิารณาเหน็นิวรณ์ ๕ เชน่ เมือ่กามฉนัทะภายในมอียู ่กร็ูช้ดัวา่ 

“กามฉนัทะภายในของเรามอียู”่ หรอืเมือ่กามฉนัทะภายในไมม่อียู ่ กร็ูช้ดัวา่ 
“กามฉนัทะภายในของเราไมม่อียู่” นอกจากน้ียงัพจิารณาใหรู้ช้ดัความเกดิแหง่
กาม-ฉนัทะ ความดบัแหง่กามฉนัทะ และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่กามฉนัทะ
นัน้ดว้ย 

  ภาคอานิสงสข์องสติปัฏฐาน 
  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอานิสงสว์า่ บุคคลผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

แมเ้พยีง ๗ วนัเป็นอยา่งน้อย กห็วงัไดว้า่ จะมผีลในปัจจุบนัอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
ในจาํนวนผล ๒ อยา่งคอื (๑) จะได ้บรรลุอรหตัตผล (๒) ถา้ยงัมอุีปาทเิหลอือยู่ 
จะบรรลุอนาคามผิล จงึทรงสรุปวา่ สตปัิฏฐาน ๔ ประการน้ี เป็นทางสายเดยีว 



 

๓๙๙๐ 
 

 

เพือ่ความ บรสิุทธิข์องเหลา่สตัว ์ เพือ่ลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดบัทุกขแ์ละ
โทมนสั เพือ่บรรลุ ญายธรรม เพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพาน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๐๕/๑๐๑) 

มหาสมณะ : พระนามหนึ่งสาํหรบัเรยีกสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ดงัคาํในมหาวรรคกล่าวไว้
วา่ ชฎลิอุรุเวลกสัสปะกราบทลูวา่ ทา่นมหาสมณะ    ขา้พเจา้ไม่หนกัใจเลย  
หากแต่วา่ในโรงไฟนัน้ มพีญานาคทีดุ่รา้ย มฤีทธิ ์ เป็นอสรพษิ มนัอยา่ไดท้าํรา้ย
ทา่น (ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๗/๔๗,หรอืดงัคาํทีภ่กิษุผูบ้วชตอนแก่ชือ่สภุทัทะนัง่อยูใ่นที่
ประชุมนัน้(เมือ่รูข้า่ววา่พระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้) ไดก้ล่าวกบัภกิษุเหล่านัน้
วา่อยา่เลย ทา่นผูม้อีาย ุ อยา่เศรา้โศก อยา่ครํ่าครวญเลย พวกเรารอดพน้แลว้
จากมหาสมณะรปูนัน้,หรอืดคัาํทีพ่ระฉนันเถระกล่าวไวว้า่เราไดส้ดบัธรรม มรีส
ลกึโอฬารของพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นมหาสมณะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๓๒/๑๗๔,ข.ุ
เถร.(ไทย) ๒๖/๖๙/๓๒๘) 

มหาสมบตัิ : สมบตัมิากมาย หมายถงึหมายถงึ ทรพัยส์นิ เงนิทอง ของใช ้ เป็นตน้ทีม่อียู่
มากมาย ดงัคาํในอชัชุนปุปผยิเถราปทาน ทีอ่ชัชุนปุปผยิเถระกล่าวอดตีชาตขิอง
ตนไวว้า่ ตนเองเกดิเป็นกนินร อยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่าจนัทภาคา ถอืดอกรกฟ้ามาบชูา
พระสยมัภดูว้ยกรรมทีข่า้พเจา้ไดท้าํไวด้แีลว้นัน้และดว้ยเจตนาทีต่ัง้ไวม้ ัน่ 
ขา้พเจา้ไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดคิรองมหาสมบตั ิ๑๐    ชาต ิ  (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๓๔๗/๒๘๕) 

มหาสมมต : ผูท้ีม่หาชนแตง่ตัง้ หมายถงึผูไ้ดม้หาชนรว่มกนัแต่งตัง้ ดงัคาํในอคัคญัญสตูร
กล่าวไวว้า่ สตัวท์ัง้หลายจงึปรบัทุกขว์า่ บาปธรรมปรากฏในหมูส่ตัวแ์ลว้ คอืการ
ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขาไมไ่ดใ้ห ้ ปรากฏ การครหา ปรากฏ    การพดูเทจ็ 
ปรากฏ การถอืทณัฑาวุธ ปรากฏ พวกเราควรสมมต(แต่งตัง้)สตัวผ์ูห้น่ึง  ซึง่จะ
วา่กล่าวผูท้ีค่วรวา่กล่าว ตเิตยีนผูท้ีค่วรตเิตยีน    ขบัไลผู่ท้ีค่วรขบัไล่โดยชอบ 
พวกเราจกัแบง่ปันขา้วสาลใีหแ้ก่สตัวผ์ูน้ัน้   ครัน้แลว้ สตัวเ์หล่านัน้จงึเขา้ไปหา
ทา่นทีม่รีปูงดงาม แลว้จงึกล่าววา่ ทา่นผูเ้จรญิ ขอทา่นจงวา่กลา่วผูท้ีค่วรวา่
กล่าว จงตเิตยีนผูท้ีค่วรตเิตยีน จงขบัไล่ผูท้ีค่วรขบัไล่โดยชอบเถดิและพวกเรา
จกัแบ่งปันขา้วสาลใีหแ้ก่ทา่น สตัวผ์ูน้ัน้รบัคาํแลว้  ไดว้า่กล่าวผูท้ีค่วรวา่กล่าว ติ
เตยีนผูท้ีค่วรตเิตยีน ขบัไล่ผูท้ีค่วรขบัไล่โดยชอบ  และสตัวเ์หล่านัน้กไ็ดแ้บ่งปัน
ขา้วสาลใีหแ้กส่ตัวผ์ูน้ัน้ เพราะเหตุทีส่ตัวน์ัน้อนัมหาชนสมมต(แต่งตัง้)ฉะนัน้ คาํ
แรกวา่มหาสมมต มหาสมมต จงึเกดิขึน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖) 

มหาสมยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการประชุมครัง้ใหญ่ของเทวดา พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่
ภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปู ขณะประทบัอยู ่ณ ป่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์แควน้
สกักะ โดยทรงปรารภการประชุมกนัของเทวดา มาร เทพ และพรหมจาก ๑๐ 
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โลกธาตุ หรอืหมืน่จกัรวาล เพือ่มาเฝ้าพระองคแ์ละชมปฏปิทาของภกิษุสงฆ ์
เนื้อหาของมหาสมยสตูรแบ่งเป็น ๓ ตอน  คอื 

  ตอนตน้ เป็นความนําของทา่นพระอานนท ์กล่าวถงึความ    เป็นมาของพระ
สตูรนี้  

  ตอนกลาง พระผูม้พีระภาคทรงแนะนําใหภ้กิษุทัง้หลายรูจ้กัชือ่เทวดา มาร 
เทพ และพรหม ตามลาํดบัหมูค่ณะทีม่าเฝ้าจากหมืน่จกัรวาลหรอื  ๑๐ โลกธาตุ 
พวกเทวดา มาร เทพ นําโดยพระอนิทร ์ สว่นพวกพรหมนําโดยทา้วสพุรหมา  
สนงักุมารพรหม  และตสิสมหาพรหม 

  ตอนสดุทา้ย พระผูม้พีระภาคทรงเล่าเหตุการณ์ ทีเ่กดิขึน้  ในทีป่ระชุมของ
เทวดา มาร เทพ และพรหมเหล่านัน้วา่ เมือ่พวกเทวดา มารเทพและพรหมมา
พรอ้มกนัแลว้ ไดม้เีสนามารบุกเขา้มาในทีป่ระชุมนัน้ดว้ยประสงคร์า้ย พระองค์
จงึรบัสัง่ใหท้ีป่ระชุมทราบและระวงัตวั ทรงเล่าวา่ มหาเสนามารสัง่เสนามารนัน้
ใหม้าจบัพวกทีม่าประชุมมดัไวด้ว้ยราคะ อยา่ใหผู้ใ้ดหลุดรอดไปได ้ แลว้เอาฝ่า
มอื ทุบดนิเรง่เรา้ใหเ้สนามารปฏบิตัติามใหส้าํเรจ็  แต่ทรงแสดงพทุธานุภาพมใิห้
เสนามาร และพญามารทาํอะไรแก่ผูม้าประชุมไดเ้ลย ในทีส่ดุ พญามารไดก้ล่าว
สรรเสรญิพระสาวก ของพระองคว์า่ เป็นผูช้นะสงครามแลว้ ล่วงพน้ความ
หวาดกลวั มยีศ ปรากฏอยูใ่นหมูช่น  บนัเทงิอยูใ่นหมูเ่ทพทัง้หลาย (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๓๑/๒๕๙) 

มหาสมานะ : ชือ่เทพองคห์น่ึง ในบรรดาเทพ ๑๐ ตนคณะหนึ่งทีม่าเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้
พระพทุธเจา้พรอ้มภกิษุสงฆท์ีป่่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์มปีรากฏในมหาสมย
สตูรตอนหนึ่งวา่ เทพอกี (๑๐ หมู่) คอืสมานะ มหาสมานะ  มานุสะ มานุสตุตมะ 
ขฑิฑาปทสูกิะ มโนปทสูกิะ หร ิโลหติวาส ีปารคะ และมหาปารคะผูม้ยีศกม็า (ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

มหาสมทุทสตูร (ปฐม) :  พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยน้ําในมหาสมทุร  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ทุกขท์ีห่มดสิน้ไปของพระอรยิสาวกผูรู้ช้ดัอรยิสจั  
๔  มมีากกวา่  เมือ่เทยีบกบักองทุกขซ์ึง่มอียูก่่อน  เหมอืนน้ําในมหาสมทุรหมด
สิน้ไปมากกวา่น้ํา  ๒-๓  หยดทีบุ่รุษชอ้นขึน้มา  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๗/๖๓๗) 

มหาสมทุทสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยน้ําในมหาสมทุร  (สตูรที ่  ๒) พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุทัง้หลาย    เปรยีบเหมอืนน้ําในมหาสมทุร
พงึหมดสิน้ไป    เหลอืน้ําอยู ่ ๒-๓    หยด    เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้
วา่อยา่งไร น้ําในมหาสมทุรทีห่มดสิน้ไป    กบัน้ํา ๒-๓ หยดทีย่งัเหลอือยู ่   
อยา่งไหนจะมากกวา่กนั เมือ่ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ    
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น้ําในมหาสมทุรทีห่มดสิน้ไปนี้แลมากกวา่ น้ํา ๒-๓ หยดทีเ่หลอือยูม่เีพยีง
เลก็น้อย    น้ํา    ๒-๓  หยดทีเ่หลอือยู ่    เมือ่เทยีบกบัน้ําในมหาสมทุรทีห่มด
สิน้ไปแลว้    คาํนวณไม่ได ้   เทยีบเคยีงกนัไมไ่ด ้   หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว แลว้จงึ
ตรสัวา่ภกิษุทัง้หลาย    อุปมาน้ีฉนัใด    อุปไมยกฉ็นันัน้เหมอืนกนั    ฯลฯ    
เธอทัง้หลาย พงึทาํความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่  น้ีทุกข ์ น้ีทุกข
สมทุยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๘/๖๓๘) 

มหาสมทุร,มหาสมทุรทัง้สี่ : ทะเลใหญ่ หมายถงึทะเลลกึ; เรยีกทะเลขนาดใหญ่ ซึง่มแีผน่ดนิ
โอบลอ้มเป็นตอน ๆ วา่ มหาสมทุร เชน่ มหาสมทุรอนิเดยี มหาสมทุรแปซฟิิก  
ดงัคาํในอปทานกล่าวไวว้า่ พระราชามนีามวา่สทุสัสนะ มชียัชนะเป็นใหญ่ใน
ชมพทูวปีมมีหาสมุทรทัง้  ๔  เป็นขอบเขต มุง่หมายถงึทะเลใหญ่ในทศิทัง้ ๔ 
หมายถงึมหาสมทุรแปซฟิิก มหาสมุทรแอตแลนตกิ มหาสมทุรอารก์ตกิ และ
มหาสมทุรอนิเดยี (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๑,ข.ุชา.อ.(บาล)ี ๔) 

  คาํน้ีมปีรากฏหลายแหง่ เชน่ ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๐/๑๕๘,๒๗๒/๒๐๔,๑๐/
๓๓๙/๒๖๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๘๑/๖๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๐๓/๓๓๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๙๒/๒๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๖/๒๐๓,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๓/๔๓,ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๕๒/๒๗๒,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๔/๕๕๕,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๘๑/๓๐๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๑/๘๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕/
๒๙,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๕/๒๖๒,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๑๔๗/๓๕๔,ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) 
๒๗/๓๐๖/๕๒๓,๒๘/๓๘๐/๑๖๐,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๔๒/๑๕๓,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕/
๕๕๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๐/๔๓๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑/๓๓๕,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๑๔๑/๗๔, 

มหาสมทุรสาคร : ทะเล ดงัคาํในปวารณาสตูร กล่าวไวว้า่  พระเจา้จกัรพรรดมิหีมู่อาํมาตย์
แวดลอ้ม เสดจ็ประพาสแผน่ดนิอนัไพศาลมมีหาสมทุรสาครเป็นขอบเขต หรอืดงั
คาํวา่ พวกนาคอาศยัขนุเขาหมิพานตย์อ่มเตบิโตมกีาํลงัเตบิโตมกีําลงัแลว้ลงสู่
หนอง ลงสูห่นองแลว้ลงสูบ่งึ ลงสูบ่งึแลว้ลงสูแ่มน้ํ่าน้อยลงสูแ่มน้ํ่าน้อยแลว้ลงสู่
แมน้ํ่าใหญ่ลงสูแ่มน้ํ่าใหญ่แลว้ลงสูม่หาสมทุรสาคร,ในโกณฑญัญพุทธวงสก์ล่าว
ไวว้า่ พระมหากษตัรยิม์นีามวา่วชิติาว ี แผค่วามเป็นใหญ่ไปโดยมมีหาสมทุร
สาครเป็นขอบเขต(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๑๕/๓๑๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๕๑/๘๑,๑๙/๑๘๒/
๑๐๙,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๙/๕๙๗) 

มหาสมทุรสีทนัดร : ชื่อทะเล ๗ แหง่ อยูร่ะหวา่งภเูขาพระสเุมรุกบัภเูขายคุนธร ๑ ระหวา่ง
ภเูขายคุนธรกบัภเูขาอสินิธร ๑ ระหวา่งภเูขาอสินิธรกบัภเูขากรวกิ๑ ระหวา่ง
ภเูขากรวกิกบัภเูขาสทุสันะ ๑ ระหวา่งภเูขาสุทสันะกบัภเูขาเนมนิธร ๑ ระหวา่ง
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ภเูขาเนมนิธรกบัภเูขาวนิตกะ ๑ ระหวา่งภเูขาวนิตกะกบัภเูขาอสักณั ๑ ดงัคาํใน
เนมริาชชาดก กล่าวไวว้า่ พระมหาราช(พระเจา้เนิม) เสดจ็ประทบับนทพิยยาน
เทยีมดว้ยมา้สนิธพ ๑,๐๐๐ตวัเสดจ็ไปอยูไ่ดท้อดพระเนตรเหน็ภเูขาทัง้หลายใน
ระหวา่งมหาสมทุรสทีนัดร  ครัน้แลว้จงึไดต้รสัถามมาตลเีทพสารถวีา่ ภเูขา
เหล่าน้ีชือ่อะไร (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๖๖/๒๗๐,๒๘/๕๖๙/๒๗๐) 

มหาสจัจกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสจัจกะ  นิครนถบตุร  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
พระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบและมสีาธกโวหารแก่สจั
จกนิครนถ ์ ณ  กฏูาคารศาลา  ป่ามหาวนั  เขตกรุงเวสาล ี เพือ่ตอบปัญหาของ
เขา สจัจกนิครนถไ์ดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคอกีครัง้หนึ่ง ณ  ทีเ่ดมิไดท้ลูถาม
ปัญหาวา่  สาวกของพระองคค์งจะอบรมจติอยา่งเดยีว  ไมไ่ดอ้บรมกาย  อนั
หมายถงึการบาํเพญ็ตบะอยา่งนนัทะ  วจัฉโคตร กสีะสงักจิจโคตรและมกัขล ิ โค
สาล  เพราะทรงปรารภวา่  สมณพราหมณ์บางพวกอบรมแต่กาย  จงึไดเ้กดิ
ทุกขเวทนาทางกาย  เชน่  โรคขาแขง็(อมัพาต)  หวัใจแตก(หวัใจวาย)  และบาง
พวกอบรมแตจ่ติ  จงึไดเ้กดิทุกขเวทนาดงักล่าว   

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่  การอบรมจติหมายถงึอะไร  เขาตอบไมไ่ด ้ 
จงึตรสัสรุปว่า  เขาเขา้ใจการอบรมกายไมถู่กตอ้ง  แลว้จะเขา้ใจการอบรมจติได้
อยา่งไร  พรอ้มกบัตรสัอธบิายการอบรมทัง้  ๒  อยา่งนัน้วา่  บุคคลผูม้ไิดอ้บรม
กายและจติ  หมายถงึปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั  เมือ่เกดิสขุเวทนากย็นิด ี  ครัน้เกดิ
ทุกขเวทนากเ็ศรา้โศก  สขุเวทนาและทกุขเวทนาจงึครอบงาํจติของเขา  สว่น
บุคคลผูไ้ดอ้บรมกายและจติ  จะมนียัตรงกนัขา้ม  และทรงเล่าเรือ่งทีพ่ระองค์
แสวงหาโมกขธรรมเริม่ตัง้แต่ทรงศกึษาในสาํนกัของอาฬารดาบส  กาลามโคตร  
และอุทกดาบส  รามบุตรแลว้ทรงบาํเพญ็ทุกรกริยิาตา่ง ๆ เพือ่ชีใ้หส้จัจกนิครนถ์
เหน็วา่  ทรงไดร้บัทุกขเวทนาแสนสาหสักท็รงทาํได ้  แต่เมือ่ไม่ไดร้บัผลอะไร  
จงึเปลีย่นวธิปีฏบิตัใิหม ่ จนไดต้รสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ  พรอ้มกบัตรสัยํ้า
วา่  แมส้ขุเวทนาทีเ่กดิจากการตรสัรูก้ค็รอบงาํพระองคไ์มไ่ด ้  และเมือ่สจัจก
นิครนถถ์ามวา่  พระสมณโคดมกลบัจากบณิฑบาตเสวยพระกระยาหารแลว้  
ทรงปสูงัฆาฏ ิ ๔  ชัน้  ประทบันอนตะแคงทางเบือ้งขวามสีตสิมัปชญัญะนัน้เป็น
การอยูด่ว้ยความหลง  จงึไดต้รสัตอบวา่  ผูท้ีย่งัละอาสวะไมไ่ดช้ือ่วา่ผูห้ลง  สว่น
ผูล้ะอาสวะไดข้าดชือ่วา่ผูไ้มห่ลง 

  สดุทา้ยสจัจกนิครนถก์ล่าวสรรเสรญิวา่  น่าอศัจรรยจ์รงิ  ไมเ่คยปรากฏ  ทา่น
พระโคดมผูท้ีข่า้พเจา้มาสนทนากระทบกระทัง่  และไต่ถามดว้ยคาํทีป่รุงแต่งมา
อยา่งด ี  กย็งัมพีระฉววีรรณผอ่งใสทัง้มพีระพกัตรเ์ปล่งปลัง่  เพราะเป็นพระ
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  แลว้ทลูวา่  แมค้รทูัง้  ๖  คน  เมือ่เขาเริม่ตน้โตว้าทะ



 

๓๙๙๔ 
 

 

เทา่นัน้  ต่างกนํ็าเรือ่งอื่นมาพดูกลบเกลื่อนชกันําใหพ้ดูนอกเรือ่งทัง้แสดงความ
โกรธเคอืง  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  สจัจกนิครนถม์ใีจยนิดี
ชืน่ชมพระภาษติของพระองค ์(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๖๔/๔๐๑) 

มหาสารชาดก  : ชาดกว่าดว้ยตอ้งการคนทีเ่หมาะสมกบัเหตุการณ์  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
อาํมาตยโ์พธสิตัวข์องพระเจา้พรหมทตัหาอุบายใหไ้ดเ้ครือ่งประดบัของพระเทว ี
ทีถู่กวานรลกัไปกลบัคนืมา โดยการทาํเครือ่งประดบัอนัอื่นไปใหว้านรอกีตวัหนึ่ง
สวมใส ่ เมือ่วานรตวัทีล่กัเครือ่งประดบัเหน็เชน่นัน้จงึนํามาใสบ่า้ง ทาํใหจ้บัตวัได ้
จงึไดร้บัคาํชมจากพระราชาวา่  เมือ่ถงึยามคบัขนั  ประชาชนตอ้งการคนกลา้
หาญ  เมือ่ถงึคราวปรกึษาราชการไมต่อ้งการคนพดูพล่าม  เมือ่ยามมขีา้วมน้ํีา
ทาํใหค้ดิถงึคนรกั  ยามเกดิปัญหายอ่มตอ้งการบณัฑติเสมอ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๙๒/๓๘) 

มหาสาโรปมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยแก่นไม ้  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
พระสตูร ณ  ภเูขาคชิฌกฏู  เขตกรุงราชคฤห ์  ปรารภพระเทวทตั ทาํใหพ้ระ
บาทขององคห์อ้พระโลหติและทาํลายสงฆ ์ ทรงเปรยีบเทยีบการประพฤติ
พรหมจรรยก์บัการแสวงหาแก่นไมไ้วว้า่   

  ๑.  ทรงเรยีกพรหมจรรยข์องกุลบุตรผูอ้อกบวชดว้ยศรทัธา  ทาํใหม้ลีาภ
สกัการะและความสรรเสรญิเกดิขึน้แลว้ปลืม้ใจและรูส้กึสมหวงั  เทีย่วยกตนขม่
ผูอ้ื่น  ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้  จงึมวัเมา  และอยูเ่ป็นทุกข ์  วา่
เป็นกิง่และใบของพรหมจรรย ์  เหมอืนคนทีต่อ้งการแก่นไม ้  เทีย่วหาไม ้ พบ
ตน้ไมใ้หญ่มแีก่น  กระพี ้  เปลอืก  และสะเกด็  แต่กลบัตดัเอาแตก่ิง่และใบมา  
เพราะเขา้ใจวา่เป็นแก่นไม ้ จงึไมอ่าจใชท้าํประโยชน์อะไรตามทีต่อ้งการได ้

  ๒. ทรงเรยีกพรหมจรรยข์องผูอ้อกบวชดว้ยศรทัธา  ทาํใหล้าภสกัการะและ
ความสรรเสรญิเกดิขึน้  แตไ่มป่ลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั  จงึไมม่วัเมา  ไมย่กตนขม่
ผูอ้ื่นดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญินัน้  มุ่งมัน่รกัษาศลีจนสมบรูณ์แลว้
ปลืม้ใจและรูส้กึสมหวงั  เทีย่วยกตนขม่ผูอ้ื่น  ดว้ยความสมบรูณ์แหง่ศลีนัน้  จงึ
มวัเมา  และอยูเ่ป็นทุกข ์ วา่เป็นสะเกด็แหง่พรหมจรรย◌์  เหมอืนคนทีต่อ้งการ
แก่นไม ้เทีย่วหาไม ้พบไมต้น้ใหญ่  มแีก่น  กระพี ้ และเปลอืก  แต่กลบัถากเอา
สะเกด็ไมน้ัน้มา  เพราะเขา้ใจวา่เป็นแก่นไม ้  จงึไมอ่าจใชท้าํประโยชน์อะไรที่
ตอ้งการได ้

  ๓. ทรงเรยีกพรหมจรรยข์องผูอ้อกบวชดว้ยศรทัธา  ทาํใหล้าภสกัการะและ
ความสรรเสรญิเกดิขึน้  แต่ไมป่ลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั  และทัง้รกัษาศลีจน
สมบรูณ์กไ็มป่ลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั...  มุง่มัน่เจรญิสมาธจินสมบรูณ์แลว้ปลืม้ใจ



 

๓๙๙๕ 
 

 

และรูส้กึสมหวงั  เทีย่วยกตนขม่ผูอ้ื่นดว้ยความสมบรูณ์แห่งสมาธนิัน้  จงึมวัเมา  
และอยูเ่ป็นทกุข ์  ว่าเป็นเปลอืกแห่งพรหมจรรย◌์  เหมอืนคนทีต่อ้งการแก่นไม้
...  ถากเปลอืกไมน้ัน้มา  เพราะเขา้ใจวา่เป็นแก่นไม ้ ... 

  ๔. ทรงเรยีกพรหมจรรยข์องผูอ้อกบวชดว้ยศรทัธา  ทาํใหล้าภสกัการะและ
ความสรรเสรญิเกดิขึน้  แต่ไมป่ลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั  รกัษาศลีจนสมบูรณ์  กไ็ม่
ปลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั  และเจรญิสมาธจินสมบรูณ์กไ็มป่ลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั  
...  มุน่มัน่เจรญิวปัิสสนาจนทาํใหเ้กดิญาณทสัสนะขึน้ไดส้าํเรจ็  แลว้ปลืม้ใจและ
รูส้กึสมหวงั  เทีย่วยกตนขม่ผูอ้ื่นดว้ยญาณทสัสนะนัน้  จงึมวัเมา  และอยูเ่ป็น
ทุกข ์ วา่เป็นกระพีแ้หง่พรหมจรรย ์ เหมอืนคนทีต่อ้งการแก่นไม ้ ...  ถากกระพี้
ของไมน้ัน้มา  เพราะเขา้ใจว่าเป็นแก่นไม ้ ... 

  ๕. ทรงเรยีกพรหมจรรยข์องผูอ้อกบวชดว้ยศรทัธา  ทาํใหล้าภสกัการะและ
ความสรรเสรญิเกดิขึน้  แต่ไมป่ลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั  รกัษาศลีจนสมบรูณ์กไ็ม่
ปลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั  เจรญิสมาธจินสมบรูณ์กไ็มป่ลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั  และ
เจรญิวปัิสสนาจนทาํใหญ้าณทสัสนะเกดิขึน้  กไ็มป่ลืม้ใจ  ไมรู่ส้กึสมหวงั  ..  
มุง่มัน่เจรญิวปัิสสนาจนทาํใหอ้สมยวโิมกข(์คอืโลกุตตรธรรม  ๙  ไดแ้ก่มรรค  ๔  
ผล  ๔  และนิพพาน  ๑)เกดิขึน้  วา่เป็นแก่นแหง่พรหมจรรย ์  เหมอืนคนที่
ตอ้งการแก่นไม ้ รูจ้กัแก่นไม ้ ตดัแก่นไมม้าใชป้ระโยชน์ไดส้าํเรจ็ 

  พระองคท์รงสรุปวา่  พรหมจรรยน้ี์ไมใ่ชม่ลีาภสกัการะและความสรรเสรญิ
เป็นผลทีมุ่ง่หมาย  ไมใ่ชม่คีวามสมบูรณ์แหง่ศลีเป็นผลทีมุ่ง่หมาย  ไมใ่ชม่คีวาม
สมบรูณ์แหง่สมาธเิป็นผลทีมุ่ง่หมาย  และไมใ่ชม่ญีาณทสัสนะเป็นผลทีมุ่ง่หมาย  
แต่มเีจโตวมิตุตเิป็นผลทีมุ่ง่หมาย  เป็นแก่น  เป็นทีส่ดุ เมือ่พระผูม้พีระภาคได้
ตรสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุทัง้หลายตา่งมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์ 
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๐๗/๓๔๐)  

มหาสาลนคร : ชือ่ถิน่ทีก่ ัน้อาณาเขตด�านตะวนัออกของมชัฌมิชนบท ดงัคาํในมหาวรรค 
กล่าวไวว้า่  ทางทศิตะวนัออกมนิีคมกชงัคละ  เป็นขอบเขต ถดัเขา้มาถงึมหาสา
ลนครพน้เขตนัน้ไปเป็นปัจจนัตชนบท ดา้นในเป็นมชัฌมิชนบท (ว.ิม.(ไทย) ๕/
๒๕๙/๓๘) 

มหาสาลปตุตสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยตน้สาละใหญ่กบักุลบตุร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภรรยา 
บุตร ธดิา อาศยักุลบุตรผูม้ศีรทัธา ย่อมเจรญิงอกงาม ดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) 
ศรทัธา (๒) ศลี (๓) สตุะ (๔) จาคะ (๕) ปัญญา เปรยีบเหมอืนตน้สาละใหญ่
อาศยัขนุเขาหมิพานต ์ยอ่มเจรญิงอกงามดว้ยความเจรญิ ๕ ประการ คอื (๑) กิง่ 



 

๓๙๙๖ 
 

 

ใบแก่ และใบอ่อน (๒) เปลอืก (๓) สะเกด็ (๔) กระพี ้ (๕) แก่น  (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๔๐/๖๒) 

มหาสาลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพราหมณมหาศาล  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ 
วดัพระเชตวนั  พราหมณมหาศาลคนหนึ่งเป็นผูเ้ศรา้หมอง นุ่งผา้เศรา้หมอง เขา้
ไปเฝ้าแลว้กราบทลูวา่ บุตรของขา้พระองค ์  ๔ คนคบคดิกบัภรรยาแลว้ขบัขา้
พระองคอ์อกจากเรอืน 

  พระผูม้พีระภาคตรสัใหเ้ขาเรยีนเอาคาถาทีว่า่  เราหลงชืน่ชมและปรารถนา
ความเจรญิแก่บุตรผูค้บคดิกบัภรรยารุมวา่เราดุจสนุขัรุมเหา่สกุร  บุตรเหล่านัน้
เป็นอสตับุรษุผูล้ามก รอ้งเรยีกเราวา่พอ่ ๆ เป็นเหมอืนยกัษ์แปลงรา่งมาเกดิเป็น
บุตร ละทิง้เราผูล้่วงเขา้ปัจฉิมวยั บุตรเหล่านัน้กาํจดัคนแก่ผูไ้มม่สีมบตัอิอกจาก
ทีอ่าศยั  เทีย่วหากนิดุจมา้แก่ทีเ่จา้ของปล่อยทิง้ บดิาผูแ้ก่เฒา่ของบุตรเหล่านัน้
ตอ้งขอเขากนิ  เมือ่เป็นเชน่นี้  ไมเ้ทา้จงึดกีวา่  พวกบตุรทีไ่มเ่ชือ่ฟังจะดี
ตรงไหน เพราะไมเ้ทา้ยงัใชป้้องกนัโคหรอืสนุขัดุได ้ ในทีม่ดืใชย้นัไปขา้งหน้าได ้ 
ในทีล่กึใชห้ยัง่ควานเอาได ้ พลาดแลว้ชว่ยพยงุไวไ้ด ้  พราหมณ์ไดก้ล่าว
เนื้อความนี้ในเมือ่มหาชนและบุตรของเขาประชุมกนัทีส่ภา  อนัเป็นเหตุใหพ้วก
บุตรเมือ่ไดย้นิเชน่นัน้แลว้เกดิสาํนึกผดินําพราหมณ์นัน้กลบัไปปรนนบิตัอิยา่งด ี 
เมือ่เขาไดร้บัการบาํรุงเลีย้งอยา่งดจีงึถอืผา้คูห่น่ึงไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคกราบทลู
วา่  ขา้พเจา้แสวงหาทรพัยส์าํหรบัอาจารยม์าใหอ้าจารย ์ ขอพระโคดมผูเ้ป็น
อาจารยจ์งรบัสว่นของอาจารยเ์ถดิ พระผูม้พีระภาคทรงรบัดว้ยความอนุเคราะห ์ 
จากนัน้  เขากไ็ดป้ระกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชวีติ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๐๐/๒๘๘) 

มหาสาวก :  สาวกผ�ู ใหญ�, สาวกชั ้นห ั วหน� เรยีนกนัมาว�าม ี  ๘๐  องค ์ดงัคาํ
ในกฏัณกสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุทัง้หลายดลีะดลีะ มหาสาวกเหล่านัน้  
เมือ่ตอบใหช้ดัเจนพงึตอบดงันัน้ เพราะเรากล่าววา่ฌานมเีสยีงเป็นปฏปัิกษ ์
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๒/๑๕๙)  ;  ด ู อสตี-ิมหาสาวก  

มหาสิขะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นพระอดตีชาตขิองนิปันนญั
ชลกิเถระ มปีรากฏในนิปันนญัชลกิเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวไวว้า่ ตนเป็น
ชายคนหนึ่งเป็นไขห้นกั นัง่พกัอยูท่ีโ่คนตน้ไม ้ถงึอาการน่าสงสารอยา่งยิง่    อยู่
ในป่าใหญ่ดงทบึพระศาสดาพระนามวา่ตสิสะทรงอาศยัความอนุเคราะหจ์งึเสดจ็
มาหาขา้พเจา้ขา้พเจา้นัน้นอนอยูไ่ดป้ระนมมอืไวเ้หนือเศยีรเกลา้ เพราะผลบญุ
นัน้ หลงัจากตายแลว้ไปไดเ้กดิในสคุตโิลกสวรรค ์ในกปัที ่๕ นบัจากกปัน้ีไป ได้
เป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๕ ชาต ิ    พระนามวา่มหาสขิะสมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ 
ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐/๒๓๑) 



 

๓๙๙๗ 
 

 

มหาสีมา :  สมีาใหญ่ผกูทัว่วดัมขีณัฑสมีาซอ้นภายในอกีชัน้หนึ่ง โดยมสีมีนัตรกิคัน่; ใน
มหาวรรค กล่าวไวว้า่  สมมตสิมีาใหญ่เกนิขนาด ซึง่หมายถงึมหาสมีานัน่เอง (ว.ิ
ม.(ไทย) ๔/๑๔๐/๒๑๖) 

มหาสีลวชาดก : วา่ดว้ยพระเจา้มหาสลีวะ  มเีนื้อความอธบิายไวว้่า พระเจา้สลีวมหาราช
โพธสิตัวท์รงดาํรถิงึผลแหง่ความเพยีรและความอดทน ทีท่าํใหพ้ระองคป์ระสพ
ผลสาํเรจ็ไดร้าชสมบตัทิีถู่กพระราชาโจรแยง่ไปกลบัคนืมา  และตรสัวา่เกดิเป็น
คนตอ้งหวงัรํ่าไป ถา้ยงัไมป่ระสพผลสาํเรจ็ คนฉลาดไม่ควรทอ้แท ้ ดแูต่พระองค์
เป็นตวัอยา่ง ปรารถนาอยา่งไรกไ็ดอ้ยา่งนัน้ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๑/๒๒) 

มหาสีวะ, ภิกษุ : ชือ่พระมหาเถระองคห์น่ึงผูเ้ป็นธรรมกถกึ แตกฉานพระไตรปิฎก ดงัคาํใน
คมัภรีป์รวิารวา่พระมหาสวีะผูเ้ป็นมหาธรรมกถกึ  ฉลาดในพระปิฎกทัง้หมด
,เป็นเถระรปูหนึ่งในบรรดาพระเถระผูท้รงจาํพระวนิยัสบืกนัมา (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓/
๖,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/๒๖) 

มหาสีหนาทสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยการบนัลอือยา่งองอาจดงัพญาราชสหี,์พระสตูรวา่ดว้ยการ
บนัลอืสหีนาท  สตูรใหญ่ ม ี๒ สตูร แตเ่นื้อหาต่างกนั กล่าวคอื   

 1.มหาสีหนาทสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยการบนัลอือยา่งองอาจดงัพญาราชสหี ์พระ
ผูม้พีระภาคทรงแสดงแก่ทา่นพระสารบีุตร ขณะประทบัอยู ่ ณ ราวป่านอกเมอืง
ดา้นทศิตะวนัตกของกรุงเวสาล ีแควน้วชัช ีโดยทรงปรารภ คาํกราบทลูของทา่น
พระสารบีุตรเรือ่งโอรสของเจา้ลจิฉวอีงคห์น่ึง ชือ่สนุกัขตัตะ กล่าวตูพ่ระองคใ์นที่
ชุมชนซึง่เป็นเหตุใหม้กีารโจษขานกนั พระเถระไดย้นิคาํกล่าวนี้ขณะเทีย่ว
บณิฑบาตในกรุงเวสาล ี 

  ภาคอทุเทส 
  ทา่นพระสารบีุตรกราบทลูวา่ เจา้สนุกัขตัตะผูเ้ป็นโอรสของเจา้ลจิฉวอีงคห์น่ึง 

ไดก้ล่าวในทีช่มุชนในกรุงเวสาลวีา่ “สมณโคดมไมม่ญีาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิ อนั
สามารถวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ สมณโคดมแสดงธรรมทีป่ระมวลมา ดว้ย
ความตรกึทีไ่ตรต่รองดว้ยการคน้คดิ แจม่แจง้ไดเ้อง ธรรมทีส่มณโคดมแสดงเพือ่
ประโยชน์แก่บุคคล ยอ่มนําไปเพือ่ความสิน้ทุกขโ์ดยชอบสาํหรบับคุคลผูป้ฏบิตัิ
ตามธรรมนัน้” 

  ภาคนิทเทส 
  ตอนที ่๑ พระผูม้พีระภาคตรสัว่าเจา้สนุกัขตัตะเป็นโมฆบุรษุ (คนโง ่คนพาล) 

ทรงยํ้าวา่เจา้สนุกัขตัตะไมรู่ซ้ึง้ถงึพระพุทธคุณ ๙ และพระญาณหรอืวชิชา ๓ คอื
อทิธวิธิญาณ ทพิพโสตญาณ และเจโตปรยิญาณของพระองค ์



 

๓๙๙๘ 
 

 

  ตอนที ่ ๒ ตรสัวา่ พระองคท์รงมตีถาคตพละ คอืกาํลงัของพระตถาคต ๑๐ 
ประการทีเ่ป็นเหตุใหพ้ระองคท์รงปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจบนัลอืสหีนาทประกาศ
พรหมจกัรในบรษิทัทัง้หลายได ้ แลว้ทรงอธบิายตถาคตพละ ๑๐ ประการ โดย
ละเอยีด และทรงสรุปตอนนี้ว่า “ใครกต็ามทีก่ล่าวอยา่งทีเ่จา้สนุกัขตัตะกล่าว ถา้
ไมล่ะวาจานัน้ ไมล่ะความคดินัน้ ไมส่ลดัทิง้ทฏิฐนิัน้ จะดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืน 
ถูกนําไปฝังไว”้ 

  ตอนที ่ ๓ ตรสัวา่ พระองคท์รงมเีวสารชัชญาณ ๔ ประการ และทรงสรุป
ยนืยนัไวเ้ชน่เดยีวกบัตอนที ่๒ 

  ตอนที ่๔ ตรสัถงึบรษิทั ๘ จาํพวก 
  ตอนที ่๕-๖ ตรสัถงึกาํเนิด ๔ ชนิด และคต ิ๕ ประการ เพือ่ทรงยนืยนัวา่ ทรง

มพีระญาณหยัง่รูเ้รือ่งเหล่าน้ีโดยแจม่แจง้ไมใ่ชป่ระมวลมาดว้ยความตรกึ แลว้
ทรง สรุปอยา่ง ๓ ตอนขา้งตน้ 

  ตอนที ่๗ ตรสัวา่ พระองคท์รงบาํเพญ็พรหมจรรยม์อีงค ์๔ มาแลว้ คอื (๑) 
ทรงบาํเพญ็ตบะ และทรงบาํเพญ็อย่างยอดเยีย่ม (๒) ทรงประพฤตวิตัรถอืสิง่
เศรา้หมองและทรงประพฤตอิยา่งยอดเยีย่ม (๓) ทรงประพฤตวิตัรกดีกนับาป 
และประพฤตอิยา่งยอดเยีย่ม (๔) ทรงประพฤตสิงดั และประพฤตอิยา่งยอด
เยีย่ม ทรงอธบิายวธิบีาํเพญ็พรหมจรรยเ์หล่าน้ีโดยละเอยีดพสิดาร ทาํใหท้ราบ
พทุธประวตัติอนน้ีไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

  ตอนที ่๘ ทรงเล่าถงึการทดลองบําเพญ็ธรรมตามลทัธทิีม่อียูข่ณะนัน้ คอื  
  ๑. ลทัธทิีถ่อืวา่ ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะอาหาร (อาหารสทุธ)ิ พระองคจ์งึทรง

อดพระกระยาหาร กไ็มท่รงไดญ้าณอะไร 
  ๒. ลทัธทิีถ่อืวา่ ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะสงัสารวฏั (สงัสารสทุธ)ิ คอืเวยีนวา่ย

ตายเกดิไปเรือ่ย ๆ กบ็รสิทุธิเ์อง ทรงเลา่ว่าพระองคท์รง ทราบ (หลงัจากตรสัรู)้ 
วา่ ลทัธน้ีิใชไ้มไ่ด ้ เพราะในภพภมูติ่าง ๆ พระองคท์รงทอ่งเทีย่วมาแลว้ ลว้นไม่
อาจใหบ้รสิทุธิไ์ด ้ นอกจากพรหมโลกชัน้สทุธาวาสซึง่พระองคย์งัไมเ่คยไปอุบตั ิ
เพราะผูไ้ปอุบตัใินชัน้น้ีกบ็รสิทุธิไ์ดเ้ลยไมต่อ้งกลบัมาเกดิในมนุษยโลกอกี 

  ๓. ลทัธทิีถ่อืวา่ความบรสิุทธิม์ไีดเ้พราะการเกดิ (อุปปัตตสิทุธ)ิ ทรงอธบิาย
เหมอืนลทัธสิงัสารสทุธ ิ

  ๔. ลทัธทิีถ่อืวา่ ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะอาวาส (อาวาสสทุธ)ิ ทรงอธบิายไว้
เหมอืนลทัธสิงัสารสทุธ ิ

  ๕. ลทัธทิีถ่อืวา่ ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะการบชูายญั (ยญัญสทุธ)ิ ทรงอธบิาย
วา่ ทรงเคยบชูายญัต่าง ๆ มาแลว้เหมอืนกนั 
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  ๖. ลทัธทิีถ่อืวา่ ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะการบาํเรอไฟ (อคัคปิารจิรยิสทุธ)ิ 
ทรงอธบิายวา่ ทรงเคยบาํเรอไฟมาแลว้เหมอืนกนั 

  ๗. ลทัธทิีถ่อืวา่ คนทีอ่ยูใ่นปฐมวยัเทา่นัน้ มปัีญญาเฉลยีวฉลาด พอลว่ง กาล
ผา่นวยัมอีาย ุ๘๐ ปี ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี ปัญญาของเขากเ็สือ่มไป ทรงอธบิายวา่ ไม่
จรงิ ทรงยกพระองคเ์องซึง่ขณะนัน้มพีระชนมาย ุ๘๐ พรรษา เป็นตวัอยา่ง 

  ภาคนิคมน์ 
  ทา่นพระนาคสมาละซึง่กาํลงัยนืถวายงานพดัพระผูม้พีระภาคอยูต่ลอดเวลา 

ทีท่รงแสดงพระสตูรนี้ เมือ่พระองคต์รสัจบลง ไดก้ราบทลูวา่ ทา่นเกดิขนลุกชชูนั
ขึน้ ทลูถามวา่ ธรรมบรรยายนี้ชือ่อะไร ตรสัตอบวา่ชือ่โลมหงัสนบรรยาย (ท.ีส.ี
(ไทย)  ๙/๓๘๑/๑๖๑) 

 2.มหาสีหนาทสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยการบนัลอืสหีนาท  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่
ทา่นพระสารบีุตร  ณ  ราวป่านอกเมอืงดา้นทศิตะวนัตกของกรุงเวสาล ี  แควน้
วชัช ี  เพราะทรงปรารภเรือ่งทีเ่จา้ลจิฉวสีนุกัขตัตะกล่าวตู่พระองคใ์นทีชุ่มชน  
ตามคาํทลูของทา่นพระสารบีุตร พระผูม้พีระภาคทรงปรารภเรือ่งทีเ่จา้ลจิฉวสีุ
นกัขตัตะผูล้าสกิขาไปไมน่านกล่าวตู่พระองคใ์นทีชุ่มชนวา่  สมณโคดมไมม่ี
ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิ  อนัสามารถวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ ธรรมทีแ่สดง
ประมวลมาดว้ยความตรกึทีไ่ตรต่รองดว้ยการคน้คดิแจม่แจง้ไดเ้อง  ธรรมที่
แสดงเพือ่ประโยชน์แก่บุคคล  ยอ่มนําไปเพือ่ความสิน้ทุกขโ์ดยชอบเฉพาะบุคคล
ผูป้ฏบิตัติามธรรมนัน้  จงึตรสักบัทา่นพระสารบีุตรวา่  เจ้าสนุ ักขตัตะเป็นโมฆ
บุรุษ  เป็นคนมกัโกรธกล่าวคาํนัน้ดว้ยความโกรธ  โดยคดิจะตเิตยีนเรา  แต่กลบั
สรรเสรญิเราวา่  ธรรมทีเ่ราแสดงเพือ่ประโยชน์แก่บุคคล  ยอ่มนําไปเพือ่ความ
สิน้ทุกขโ์ดยชอบเฉพาะผูป้ฏบิตัติามธรรมนัน้  แลว้ได้ตรสัถึงธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
พระองคป์ฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ กลา้ทีจ่ะบนัลอืสหีนาทประกาศพรหมจกัรใน
บรษิทัและเขา้สูบ่รษิทั  ๘  จาํพวก  คอื  (๑)  ขตัตยิบรษิทั  (๒)  พราหมณ
บรษิทั  (๓)  คหบดบีรษิทั  (๔)  สมณบรษิทั  (๕)  จาตุมหาราชบรษิทั  (๖)  
ดาวดงึสบรษิทั  (๗)  มารบรษิทั  และ  (๘)  พรหมบรษิทัได ้โดยไมรู่ส้กึสะทก
สะทา้น  อนัไดแ้กข่อ้ธรรม  ๒  ประการนี้  คอื 

  ๑.  กาํลงัของตถาคต  ๑๐   
  ๒.  เวสารชัชญาณ(ญาณอนัเป็นเหต ุให้แกล้วกล้า)  ๔  ประการ  คอื 
  ๑.  ไมม่ใีครกลา้ทกัทว้งวา่  ตถาคตยงัไมรู่ธ้รรมเหล่าน้ี 
  ๒.  ไม่มใีครกลา้ทกัทว้งวา่  ตถาคตยงัละอาสวะเหล่าน้ีไมไ่ด ้



 

๔๐๐๐ 
 

 

  ๓.  ไมม่ใีครกลา้ทกัทว้งวา่  อนัตรายกิธรรมทีต่ถาคตตรสัไวไ้มก่อ่อนัตราย
จรงิ 

  ๔. ไมม่ใีครกลา้ทกัทว้งวา่  ธรรมทีต่ถาคตตรสัวา่เป็นประโยชน์  แต่ไมก่่อ
ประโยชน์ 

  และเพื่อเป็นการยืนยนัว่า  พระองคท์รงมพีระญาณหยัง่รูเ้รือ่งเหล่าน้ีโดย
แจม่แจง้ไมใ่ชป่ระมวลมาดว้ยความตรกึจงึไดต้รสัขอ้ธรรม  ๒  ประการ  คอื 

  ๑.  กาํเนิด  ๔  
  ๒.  คติ  ๕   
  ในตอนท้าย  พระองคไ์ด้ตรสัว่า  พระองคเ์องทรงประพฤตพิรหมจรรย ์ ๔  

ประการ  คอื  (๑)  ทรงบาํเพญ็ตบะ  (๒)  ทรงประพฤตวิตัรถอืสิง่เศรา้หมอง  
(๓)  ทรงประพฤตวิตัรรงัเกยีจบาป  (๔)  ทรงประพฤตสิงดัอยา่งยอดเยีย่มและ
ทรงเล่าถงึการทดลองบาํเพญ็ธรรมตามลทัธทิีม่อียูข่ณะนัน้  คอื  อาหารสทุธิ
(ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะอาหาร)  สงัสารสทุธ(ิความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะสงัสารวฏั)  
อุปปัตตสิทุธ(ิความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะการเกดิ)  อาวาสสทุธ(ิความบรสิทุธิม์ไีด้
เพราะอาวาส)  ยญัญสุทธ(ิความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะการบูชายญั)  อคัคปิารจิรยิ
สทุธ(ิความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะการบาํเรอไฟ)และลทัธทิีว่า่คนทีอ่ยูใ่นปฐมวยั
เทา่นัน้มปัีญญาเฉลยีวฉลาด พอล่วงกาลผา่นวยัมอีาย ุ ๘๐  ปี  ๙๐  ปี  ๑๐๐  ปี  
ปัญญาของเขากเ็สือ่มไป  แต่พระองคท์รงยนืยนัวา่  ปัญญาของพระองคไ์มม่ี
เสือ่มแมใ้นขณะใกลป้รนิิพพาน   

  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ทา่นพระนาคสมาละซึง่กําลงัยนื
ถวายงานพดัพระองคอ์ยูม่ใีจชืน่ชมยนิดพีระภาษติของพระองคย์ิง่นกัจงึทลูวา่  
ทา่นเกดิขนลกุชชูนัขึน้  แลว้ทลูถามต่อไปวา่  ธรรมบรรยายนี้ชือ่อะไร  พระองค์
กต็รสัตอบวา่  ชือ่โลมหงัสนบรรยาย(ธรรมบรรยายทีท่าํใหข้นชชูนั)  (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๑๔๖/๑๔๑) 

มหาสญุญตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสญุญตา  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาค ณ  ประทบัอยู ่ณ นิโคร
ธาราม  เขตกรุงกบลิพสัดุ ์ แควน้สกักะไดเ้สดจ็เขา้ไปในวหิารของเจา้กาฬเขมก
ศากยะ  เพือ่ทรงพกัผอ่นกลางวนั  ไดท้อดพระเนตรเสนาสนะจาํนวนมากทีเ่ขา
จดัไวภ้ายในวหิารนัน้ในตอนเยน็ไดเ้สดจ็ไปยงัวหิารของเจา้ฆฏายศากยะทีท่า่น
พระอานนทแ์ละภกิษุจาํนวนมากกาํลงัตดัเยบ็จวีรกนัอยู ่  ตรสัถามทา่นพระ
อานนทว์า่  ในวหิารของเจา้กาฬเขมกศากยะ  มเีสนาสนะจาํนวนมาก  ภกิษุ
จาํนวนมากไปพกัทีน่ัน้หรอื  ทา่นพระอานนทท์ลูวา่  ภกิษุจาํนวนมากไปพกัที่
นัน้  เพราะเป็นจวีรกาล  ภกิษุทัง้หลายมารว่มกนัทาํจวีร  จงึตรสัว่า  การทีภ่กิษุ



 

๔๐๐๑ 
 

 

พอใจในการคลุกคลดีว้ยหมูค่ณะ  ยนิดปีระกอบเนือง ๆ ในการคลกุคลดีว้ยหมู่
คณะ  ไมด่เีลย  เพราะภกิษุผูอ้ยูค่ลุกคลดีว้ยหมูค่ณะจะไดร้บัความสขุจากการ
ออกบวช  ความสงดั  ความสงบ  การตรสัรูแ้ละการไดบ้รรลุเจโตวมิตุตไิมไ่ด ้ 
ภกิษุผูห้ลกีออกจากหมูค่ณะไปอยูแ่ต่ผูเ้ดยีวเทา่นัน้  จงึจะไดร้บัความสขุเหล่าน้ี
และจะบรรลุเจโตวมิตุตไิด ้

  พระผูม้พีระภาคทรงตรสัต่อไปวา่พระองคไ์มเ่หน็วา่รปูทีไ่มก่่อใหเ้กดิโสกะ  
ปรเิทวะ  ทุกข ์  โทมนสัและอุปายาสนัน้  เพราะพระองคต์รสัรูส้ญุญตาวหิาร
ธรรมและทรงอยูด่ว้ยสญุญตาวหิารธรรมนัน้  ถงึจะมภีกิษุ  ภกิษุณี  อุบาสก  
อุบาสกิา  พระราชามหากษตัรยิ ์  อาํมาตยข์องพระราชาหรอืเดยีรถยี ์  สาวก
เดยีรถยีม์าเฝ้าขณะนัน้  พระองคก์ท็รงอยูด่ว้ยความสขุเทา่นัน้  แลว้ทรงอธบิาย
วธิฝึีกและวธิอียูด่ว้ยสญุญตาวหิารธรรม  ดงันี้ 

  ก.  ลาํดบัการฝึกให้มีสญุญตาวิหารธรรม 
  ๑.  ใหต้ัง้จติไวภ้ายใน  ทาํจติใหส้งบ  ใหม้ธีรรมเอกผดุขึน้  ตัง้จติใหม้ัน่  ฝึก

สมาธจินไดฌ้าน  ๔ 
  ๒.  ใหใ้สใ่จสญุญตาภายในและฝึกจนมสีมัปชญัญะในสญุญตาภายใน 
  ๓.  ใหใ้สใ่จสญุญตาภายนอกและฝึกจนมสีมัปชญัญะในสญุญตาภายนอก 
  ๔. ใหใ้สใ่จสญุญตาทัง้ภายในและภายนอกและฝึกจนมสีมัปชญัญะในสญุญตา

ทัง้ภายในและภายนอก 
  ๕.  ใหใ้สใ่จอาเนญชสมาบตั(ิอรปูฌาน)และฝึกจนมสีมัปชญัญะในอาเนญช

สมาบตั ิ
  ข.  วิธ ีอยูด่ ้วยสุญญตาวิหารธรรม 
  ๑.  ขณะทีภ่กิษุอยูด่ว้ยสญุญตาวหิารธรรมนี้  ถา้จติน้อมไปเพือ่จะเดนิจงกรม  

ยนื  เดนิ  นัง่  นอน  พดูหรอืตรกึ  กใ็หท้าํตามนัน้โดยมสีตสิมัปชญัญะกาํกบัทกุ
อริยิาบถ  เพือ่มใิหบ้าปอกุศลคอือภชิฌาและโทมนสัเขา้ครอบงาํจติได ้

  ๒.  ใหพ้จิารณาจติของตนอยูเ่นือง ๆ เพือ่ละความพอใจในกามคุณ  ๕  
  ๓.  ใหพ้จิารณาการเกดิ-ดบัของอุปาทานขนัธ ์  ๕  เพือ่ละอสัมมิานะใน

อุปาทานขนัธ ์ ๕ 
  แลว้ทรงตกัเตอืนภกิษุทัง้หลายวา่  
  ๑.  อยา่ตดิตามพระองคเ์พือ่ฟังสุตตะ  เคยยะและเวยยากรณะเทา่นัน้  แต่ให้

ตดิตามเพือ่ฟังเรือ่งความมกัน้อย  สนัโดษ  ความสงดั  การไมค่ลุกคลกีนั  การ
ปรารภความเพยีร  เรือ่งศลี  สมาธ ิ ปัญญา  วมิตุตแิละวมิตุตญิาณทสัสนะ  ซึง่
เป็นเรือ่งขดัเกลากเิลส  ทาํใหจ้ติน้อมไปเพือ่ความเบื่อหน่าย  คลายกาํหนดั  



 

๔๐๐๒ 
 

 

เพือ่ดบั  เพือ่สงบระงบั  เพือ่รูย้ ิง่  เพือ่ตรสัรูแ้ละเพือ่นิพพาน  เพราะการตดิตาม
พระองคเ์พือ่ฟังสตุตะเป็นตน้  จะเป็นเหตุใหเ้กดิอุปัททวะ  ๓  ประการ  คอื  (๑)  
อุปัททวะของอาจารย ์  (๒)  อุปัททวะของศษิย ์  และ  (๓)  อุปัททวะของผู้
ประพฤตพิรหมจรรยซ์ึง่รา้ยแรงกวา่อุปัททวะ  ๒  ประการแรก 

  ๒.  ใหป้ฏบิตัติ่อพระองคเ์หมอืนมติร  อย่าปฏบิตัเิหมอืนศตัร ู เพราะจะทาํให้
มปีระโยชน์สขุตลอดกาลนาน  สว่นพระองคเ์องกจ็ะไมป่ระคบัประคองสาวก
เหมอืนชา่งหมอ้ประคบัประคองภาชนะดนิ  แต่จะทรงสอนโดยการขม่และการ
ยกย่อง  ผูป้รารถนามรรคผลจงึจะทนอยูไ่ดเ้มือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระ
ภาษตินี้แลว้  ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์   (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๘๕/๒๒๒) 

มหาสตุโสมชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้มหาสตุโสมทรงทรมานโจรโปรสิาท มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่  พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิป็นพระเจา้สตุโสม  ถูกโจรโปรสิาทผู้
เป็นพระสหายจบัตวัไปเพือ่บชูายญั  แต่พระองคก์ไ็ดท้รงสัง่สอนใหพ้ระสหาย 
รูจ้กัผดิชอบชัว่ดจีนสามารถกลบัตวั  และยงัไดท้รงชว่ยปลดปล่อยพระราชาผู้
เป็นพระสหายอกี  ๑๐๑  พระองคใ์หพ้น้จากอนัตรายอกีดว้ย (ข.ุชา. อสตี.ิ(ไทย) 
๒๘/๓๗๑/๑๕๘) 

มหาสทุธนัตปริวาส : สทุธนัตปรวิาสทีภ่กิษุผ�ูต�องอาบตัสิงัฆาทเิสสหลายคราวด�วยกนั
จนจาํจาํนวนอาบตัแิละจาํนวนวนัทีป่�ดไม�ได�เลย อย�ูปรวิาสจนกว�
าจะเหน็ว�าบรสิทุธิ ์  โดยกะเอาตัง้แต�บวชมาถงึเวลาใดยงัไม�เคยต�อง
สงัฆาทเิสสเลยเป�นช�วงแรก  แล�วถอยหลงัจากป�จจุบนัไปจน
ตลอดเวลาทีไ่ม�ได�ต�องอกีช�วงหนึ่ง กาํหนดเอาระหว�างช�วงทัง้
สองนี้  ดงัคาํในสมจุยขนัธกะตอนหนึ่งวา่ อาบตัปิิดไว ้๕วนั อาบตัปิิดไว ้๑๐ วนั
เป็นตน้    อาบตัปิิดไวห้ลายเดอืน  มหาสทุธนัตปรวิาสเพือ่อาบตัทิัง้หลาย  (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๖/๑๘๔/๒๙๔) 

มหาสทุสัสนจริยา : วา่ดว้ยพระจรยิาของพระเจา้จกัรพรรดทิรงพระนามวา่มหาสทุสัสนะ พระ
ผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยัทีเ่ป็นพระเจา้สทุสัสนะ ครองราชสมบตัใินกรุงกุ
สาวด ีทรงประกาศใหท้านทุกวนั ๆ ละ ๓ เวลา มไิดท้รงปรารถนาสิง่ใดนอกจาก
พระสพัพญัญตุญาณ (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๒๘/๗๓๑) 

มหาสทุสัสนชาดก : ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้มหาสทุศัน์  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระเจา้มหา
สทุศัน์โพธสิตัว ์ไดส้อนพระนางสภุทัทาเทวแีละบรษิทัทัง้หลายใหเ้หน็วา่  สงัขาร
ทัง้หลายไมเ่ทีย่งเกดิขึน้แลว้เสือ่มไปเป็นธรรมดา  ครัน้เกดิขึน้แลว้กด็บัไป  การ
เขา้ไปสงบระงบัสงัขารเหลา่นัน้เป็นความสขุ  (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙๕/๓๙) 



 

๔๐๐๓ 
 

 

มหาสทุสัสนสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหาสทุสัสนะ พระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงแก่ทา่นพระอานนท ์  ขณะประทบัสหีไสยาบนเตยีงภายใตค้วงไม้
สาละทัง้คูใ่นวนัปรนิิพพาน เพือ่ทรงอธบิายวา่ ทาํไมพระองคเ์สดจ็มาปรนิิพพาน
ทีก่รุงกุสนิาราทีพ่ระเถระเรยีกวา่ เมอืงเลก็ เมอืงดอนและเมอืงกิง่ พระสตูรนี้เป็น
สว่นขยายของตอนทีว่่าดว้ยพระเจา้มหาสทุสัสนะในมหาปรนิิพพานสตูร  

  ภาคอทุเทส 
  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่  อยา่ไดป้รนิิพพานในเมอืงเลก็ 

เมอืงดอน  เมอืงกิง่นี้  เมอืงใหญ่เหล่าอื่นยงัมอียู ่ เชน่  กรุงจมัปา  กรุงราชคฤห ์  
กรุงสาวตัถ ี  เมอืงสาเกต  กรุงโกสมัพ ี  กรุงพาราณส ี  ขอไดโ้ปรดเสดจ็ไปใน
เมอืงเหล่าน้ีเถดิ  ขตัตยิมหาศาล  พราหมณมหาศาล  คหบดมีหาศาล  ผู้
เลื่อมใสอยา่งยิง่   ในพระองคม์อียูม่ากในเมอืงเหล่าน้ี  ทา่นเหล่าน้ีจะจดัการบชูา
พระสรรีะของพระองค ์

  ภาคนิทเทส 
  พระผูม้พีระภาคตรสัหา้มวา่  อยา่พดูอย่างนัน้  แลว้ทรงเล่าเรือ่งในอดตีของ    

กรุงกุสนิารามใีจความวา่  เคยเป็นราชธานีของพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่มหา
สทุสัสนะ ผูค้รอบครองมหาอาณาจกัรอนักวา้งใหญ่ไพศาล มมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็น
ขอบเขต  มเีมอืงขึน้ ๘๔,๐๐๐ เมอืง  และมกีรุงกุสาวด ี  คอืกรุงกุสนิาราในบดัน้ี 
เป็นเมอืงหลวง  

  กรุงกุสาวดมีอีาณาเขตทางทศิตะวนัออกและตะวนัตกยาว ๑๒ โยชน์ ทางทศิ
เหนือและใตย้าว ๗ โยชน์ มปีระชากรหนาแน่น มเีศรษฐกจิด ี มคีวาม
เจรญิรุง่เรอืงมาก ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสขุสนุกรืน่เรงิทัง้กลางวนัและกลางคนื 

  พระเจา้มหาสทุสัสนะ  ทรงมรีตันะหรอืแกว้ ๗ ประการ  มจีกัรแกว้ เป็นตน้ 
และทรงสมบรูณ์ดว้ยพระฤทธิ ์(ความสาํเรจ็) ๔ ประการ คอื (๑) มพีระรปูงดงาม 
(๒) มพีระชนมายยุนืนาน (๓) มพีระโรคาพาธน้อย (๔) ทรงเป็นทีร่กัทีพ่อใจของ
ประชาชน นอกจากน้ียงัมปีราสาท เชน่ ธรรมปราสาท ราชมนเทยีร เชน่ เรอืน
ยอดมหาวยิหูะ สระโบกขรณี เชน่ สระธรรมโบกขรณี และราชทรพัยอ์ื่น ๆ อกี
มาก ทรงพจิารณาเหน็วา่ ทีท่รงเพยีบพรอ้มบรบิรูณ์ดว้ยคุณสมบตัแิละทรพัย์
สมบตัเิหล่าน้ีเพราะกรรมดขีองพระองค ์คอื (๑) ทาน (การให)้ (๒) ทมะ (การขม่
ใจ) (๓) สญัญมะ (การสาํรวม) แลว้เสดจ็เขา้ในเรอืนยอดมหาวยิหูะ ประทบับน
บลัลงัก ์   ทอง ทรงเจรญิฌานสมาบตัขิจดักามวติก พยาบาทวติก และวหิงิสา
วติก ทรงสลดัออกจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลาย บรรลุฌาน ๔ตามลาํดบั 
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แลว้ทรงแผ่พรหมวหิาร ๔ ไปยงัสรรพสตัวท์ัว่ทุกทศิ อน่ึง เพือ่ใหม้เีวลาเจรญิ
ฌานสมาบตัมิากขึน้ จงึมรีบัสัง่ใหล้ดการเขา้เฝ้าใหน้้อยลง ๆ 

  เมือ่เวลาลว่งไปหลายพนัปี พระนางสภุทัทา พระราชเทวผีูเ้ป็นนางแกว้ของ
พระเจา้มหาสทุสัสนะ ไดเ้สดจ็ดว้ยขบวนพยหุยาตราเตม็ยศเพือ่มาเฝ้าถงึที่
ประทบับาํเพญ็พรหมจรรย ์ ณ เรอืนยอดมหาวยิหูะ แต่พระเจา้มหาสุทสัสนะ
รบัสัง่ใหจ้ดัสถานทีส่าํหรบัเขา้เฝ้า ณ สวนตาลทอง โดยโปรดใหนํ้าบลัลงักท์อง
จากเรอืนยอดมหาวยิหูะลงไปประดษิฐานทีก่ลางสวน  พระองคเ์สดจ็ลงไป
ประทบัในทา่สหีไสยา พระนางสภุทัทาเทว ี  ทอดพระเนตรเหน็พระอนิทรยีแ์ละ
พระฉววีรรณของพระเจา้มหาสทุสัสนะผอ่งใสยิง่นกั  ทรงทราบวา่  พระราช
สวามจีะสวรรคต  จงึกราบทลูบรรยายพระราชสมบตัขิองพระองคแ์ต่ละประเภท
แลว้ทรงขอใหพ้อพระทยัพระราชสมบตันิัน้ ๆ และใหท้รงเยือ่ใยในการดาํรงพระ
ชนมต์่อไป 

  พระเจา้มหาสทุสัสนะตรสัวา่ พระนางเคยทรงทกัทายพระองคด์ว้ยสิง่ทีน่่าพอ
พระทยัโดยตลอดมา วนัสดุทา้ยนี้ ทรงทกัทายดว้ยสิง่ไมน่่าพอพระทยั เมือ่พระ
นางทลูถามวา่ ใหก้ราบทลูอยา่งไรจงึจะพอพระทยั จงึตรสัสอนใหพ้ระนางทรง
ทกัทายพระองคว์า่ความพลดัพราก ความทอดทิง้ ความแปรเปลีย่นเป็นอยา่งอื่น
จากของรกัของชอบใจทุกอย่างจะตอ้งม ี พระองคอ์ย่าสวรรคตทัง้ทีม่คีวามอาลยั
อยูเ่ลย เพราะการสวรรคตของผูย้งัมคีวามอาลยั บณัฑติตเิตยีน พระองคท์รงมี
เมอืงขึน้ ๘๔,๐๐๐ เมอืง มกีรุงกุสาวดรีาชธานีเป็นเมอืงหลวง โปรดทรงละความ
พอพระทยัเมอืงเหล่าน้ี เถดิ อยา่ทรงเยือ่ใยในการดาํรงพระชนมเ์ลย ...  เมือ่พระ
เจา้มหาสทุสัสนะตรสัอยา่งนี้ พระนางสภุทัทาเทวทีรงพระกนัแสงแต่กท็รงฝืน
พระทยัไดก้ราบทลูตามรบัสัง่ทกุประการ จากนัน้ไมน่าน พระเจา้มหาสทุสัสนะก็
ไดส้วรรคต และไดไ้ปเกดิในพรหมโลก   

  ทา้ยสตูรทรงสรุปไวว้า่ พระเจา้มหาสทุสัสนะ ในสมยันัน้ คอื พระองคเ์อง 
และทรงชีใ้หเ้หน็สจัธรรมว่า แมพ้ระเจา้มหาสทุสัสนะจะทรงสมบรูณ์ดว้ยพระราช
สมบตัมิหาศาล  แต่กท็รงใชส้อยเพยีงบางสว่นเทา่นัน้  เชน่  ทรงมเีมอืงขึน้ถงึ 
๘๔,๐๐๐ เมอืง แต่ทรงอยูค่รองเพยีงเมอืงเดยีว คอื กรุงกุสาวด ี ทรงมปีราสาท 
ถงึ ๘๔,๐๐๐ องค ์แต่ทรงอยูค่รองเพยีงองคเ์ดยีว คอื ธรรมปราสาท ทรงมเีรอืน
ยอดถงึ ๘๔,๐๐๐ หลงั แต่ทรงอยูค่รองเพยีงหลงัเดยีว คอื มหาวยิหูะ ... ทรงยํ้า
วา่ �ดเูถดิ อานนท ์สงัขารเหล่านัน้ทัง้ปวงลว่งลาํดบัไป ผนัแปรไปแลว้ สงัขาร 
ทัง้หลายไมเ่ทีย่งอยา่งนี้แล สงัขารทัง้หลายไมย่ัง่ยนือยา่งนี้แล สงัขารทัง้หลาย
ไมน่่ายนิดอียา่งนี้แล อานนท ์ขอ้น้ีจงึควรเบื่อหน่าย ควรคลายกาํหนดั ควรหลุด
พน้ไปจากสงัขารทัง้ปวงโดยแท ้
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  ตรสัต่อไปวา่ พระองคเ์ป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูท้รงธรรมครอบครอง
แผน่ดนิใหญ่มมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต ณ สถานทีท่ีเ่ป็นกรุงกุสนิาราน้ีมาถงึ 
๖ ครัง้แลว้ ทรงทอดทิง้พระศพไว ้ณ ทีน้ี่ ถงึ ๖ ครัง้แลว้ และครัง้นี้เป็นครัง้ที ่๗ 
เป็นครัง้สดุทา้ยของพระองค ์(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๔๑/๑๘๑) 

มหาสทุสัสนะ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคแ์หง่กรุงกุสาวดเีป็นอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้นามวา่
โคตมะ ดงัคาํในจรยิาปิฎกวา่ ในกาลทีเ่ราเป็นพระเจา้จกัรพรรดนิามวา่มหาสทุสั
สนะ มพีลานุภาพมาก ไดเ้ป็นพระเจา้แผน่ดนิในกรุงกุสาวด ี สัง่ใหป้ระกาศทุกๆ 
วนั  วนัละ ๓ ครัง้วา่ “ใครอยากไดอ้ะไรปรารถนาอะไรใครจะใหท้รพัยอ์ะไร ใคร
หวิ ใครกระหาย ใครตอ้งการดอกไม ้ใครตอ้งการเครือ่งลบูไล ้ใครเปลอืย จกันุ่ง
หม่ผา้สตี่าง  ๆ ใครตอ้งการรม่สาํหรบัไปในหนทาง กจ็งมารบัเอาไป ใคร
ตอ้งการรองเทา้ทีอ่่อนนุ่มสวยงามกจ็งมารบัเอาไป ทัง้เวลาเชา้และเวลาเยน็ทุก 
ๆ  วนั (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๒๘/๗๓๑),พระองคเ์ป็นเจ�าจกัรพรรดผิ�ู
ครองราชสมบตัอิย�ูทีกุ่สาวดรีาชธานีในอดตีกาล ก�อนพทุธกาลช�านาน 
เมอืงกุสาวดน้ีีในสมยัพทุธกาลมชีือ่ว�าเมอืงกุสนิารา, เรื่องมาในมหาสุทสัสน
สตูรแห�งคมัภรี�ทฆีนิกาย มหาวรรค พระสตุตนัตป�ฎกดงัคาํว่าพระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่มหาสทุสัสนะผูท้รงธรรมครองราชยโ์ดยธรรมทรงเป็นใหญ่
ในแผน่ดนิมมีหาสมทุรทัง้สีเ่ป็นขอบเขต  ทรงไดร้บัชยัชนะ มพีระราชอาณาจกัร
มัน่คง สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗    ประการ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๐/๑๕๘,๑๐/๒๔๑/
๑๘๑,๑๐/๒๔๒/๑๘๑) 

มหาสบุิน : ความฝันอนัยิง่ใหญ่, ความฝันครัง้สาํคญั หมายถงึความฝัน ๕ เรือ่ง (ปัญจามหา
สบุนิ) ของพระโพธสิตัวก่์อนจะไดต้รสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ (พระ
อรรถกถาจารย�ระบวุ�าทรงพระสบุนิในคนืก�อนตรสัร�ู  คอืขึน้  ๑๔ คํ่า
เดอืน ๖)  ดงัตรสัไวใ้นคมัภรีอ์งัคุตตรนกิาย ป�ญจกนิบาต  พระสตุตนัตป�
ฎก  ในความว� า  (๑) เสดจ็บรรทมโดยม ีมหาปฐพ น้ีเป�นพระแท�นไสยา
สน�  ขนุเขาหมิวนัต�เป� นเขนย พระห ัตถ� ซ� ายเหย ียดหยั ่งลงใน
มหาสมทุรด�านบรูพทศิ  พระหตัถ�ขวาเหยยีดหยัง่ลงในมหาสมทุรด�านป
�จฉิม-ทศิ  พระบาททัง้สองเหยยีดหยัง่ลงในมหาสมทุรด�านทกัษณิ(ข�อน้ี
เป�นบุพนิมติหมายถงึ  การได�ตรสัร�ูสมัมาสมัโพธญิาณอนัไม�มสีิง่ใดยิง่
ใหญ�กว�า) (๒) มหีญา้คางอกขึน้จากนาภขีองพระองค�สงูขึน้จดทอ้งฟ้า
(หมายถงึการทีไ่ดต้รสัรู�้อารยอษัฎางคกิมรรคแล�วทรงประกาศออกไปถงึ
มวลมนุษย�และหม�ูเทพ)  (๓) หม�ูหนอนตวัขาวศรีษะดาํพากนัไต�
ขึน้มาจากพระบาทคลุมเตม็ถงึชานุมณฑล(หมายถงึการทีค่นนุ�งขาวชาว
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คฤหสัถ�มากมายพากนัถงึตถาคตเป�นสรณะตลอดชวีติ)  (๔) นกทัง้หลายสี่
จาํพวกมสีตี� างๆ ก ันบ ินมาแต� ท ิศทั ้ งสี ่  แล� วมาหมอบจบัทีเ่บือ้ง
พระบาท กลบักลายเป�นสขีาวไปหมดสิ ้น(หมายถ ึ งการที ่ชนทั ้ งสี ่ วรรณะ
มาออกบวชรวมกนัในพระธรรมวนิยัและได�ประจกัษ�แจ�งวมิตุตธิรรม) 
(๕) เสดจ็ดาํเนินไปมาบนภเูขาคถูลกูใหญ�แต�ไม�ทรงแปดเป��อนด�
วยคถู(หมายถงึการทรงเจรญิลาภในป�จจยัสีพ่ร ัง่พร�อมแต�ไม�ทรงลุ�
มหลงตดิพนั  ทรงบรโิภคด�วยพระป�ญญาทีด่าํรงจติปลอดโปร�งเป�นอิ
สระ) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๗,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๒๑๓/
๒๙๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๖/๓๓๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า มหาสบุนิ  หมายถงึความฝันทีส่าํคญั  ซึง่มเีหตุ ๔  
อยา่ง คอื (๑)  ธาตุกาํเรบิเป็นตน้  (๒)  อารมณ์ทีเ่คยรบัรูม้าก่อน (๓) เทวดาดล
ใจ (๔)  ปุพพนิมติ  (ลางบอกเหตุดเีหตุรา้ย)  ในความฝัน๔  อยา่งนี้  ความฝัน  
๒ อยา่งแรก  ไมเ่ป็นจรงิ  ความฝันอยา่งที ่๓ เป็นจรงิกม็ ี ไมเ่ป็นจรงิกม็ ี ทีเ่ป็น
อยา่งนี้  เพราะเทวดาบางเหล่า โกรธประสงคร์า้ย  บางเหล่าประสงคด์คีวามฝัน
อยา่งที ่๔เป็นจรงิแน่นอน (ตามนยั  องฺ.ปญฺจก.อ.  ๓/๑๙๖/๗๘-๗๙,  อภ.ิว.ิอ.  
(บาล)ี ๓๖๖/๔๓๖)  

มหาสปิุนชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยมหาสบุนิ  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ฤาษโีพธสิตัวไ์ดท้าํนาย
พระสบุนิของพระเจา้พรหมทตั ๑๖ ขอ้ ทีท่รงสบุนิเหน็ พญาโคอุสภะ หมูไ่ม ้แม่
โค โคผู ้มา้ ถาดทองคาํ สนุขัจิง้จอก หมอ้น้ํา สระโบกขรณี ขา้วไมส่กุ แก่นจนั 
น้ําเตา้จมน้ํา  หนิลอยน้ํา  กบกนิงเูหงา่  หงสท์องแวดลอ้มกา  และเสอืเหลอืง
กลวัแพะ วา่ความฝันเหล่านัน้เป็นไปโดยวปิรติ  ผลจะยงัไมเ่กดิในยคุน้ี  จกัเกดิ
ในยคุหน้า  แต่การทีพ่ระองคจ์ะทาํพธิบีูชายญัดว้ยสตัวจ์าํนวนมากนัน้เป็นผล
เผด็รอ้นไมว่ปิรติแน่นอน  พระราชาทรงกลวัต่อวบิากกรรมจงึรับ่สัง่ใหป้ล่อย
มนุษยแ์ละสตัวท์ีจ่บัไวเ้พือ่บชูายญัแกบ้นเสยีทัง้หมด    (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๗๗/๓๒) 

มหาสปิุนสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยมหาสบุนิ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มหาสบุนิ(ความฝันที่
สาํคญั) ทีป่รากฏแก่พระองคใ์นสมยัทีย่งัมไิดต้รสัรู ้ ซึง่เป็นเหตุใหท้รงรูผ้ลทีจ่ะ
เกดิต่อมา ๕ ขอ้ คอื (๑) แผน่ดนิใหญ่เป็นพระแทน่บรรทม ขนุเขาหมิพานตเ์ป็น
พระเขนย พระหตัถซ์า้ยหยอ่นลงในสมทุรดา้นทศิตะวนัออก พระหตัถข์วาหยอ่น
ลงในสมุทรดา้นทศิตะวนัตก พระบาททัง้สองหยอ่นลงในสมุทรดา้นทศิใต ้ แสดง
วา่พระองคจ์ะตรสัรู ้ (๒) หญา้แพรกงอกขึน้จากพระนาภขีองพระองคจ์รดทอ้งฟ้า 
แสดงวา่ พระองคจ์ะตรสัรูม้รรคมอีงค ์ ๘ (๓) หมูห่นอนสขีาวมหีวัดาํ ไต่ขึน้มา
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จากพระบาทของพระองค ์ ปกปิดตัง้แต่ปลายเลบ็จนถงึบรเิวณพระชานุ แสดงวา่ 
คฤหสัถผ์ูนุ่้งหม่ผา้ขาวจาํนวนมากไดถ้งึพระองคเ์ป็นสรณะตลอดชวีติ (๔) นก ๔ 
เหล่ามสีตี่าง ๆ บนิมาจากทศิทัง้ ๔ ตกลงแทบพระบาทของพระองค ์ แลว้กลบั
กลายเป็นนกสขีาว แสดงวา่คน ๔ วรรณะ คอื กษตัรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์ และ
ศทูร จะเขา้มาบวชในพระธรรมวนิยั และจะไดบ้รรลุวมิตุตอินัยอดเยีย่ม (๕) 
พระองคท์รงเดนิไปมาบนภเูขาคถูลกูใหญ่ แต่ไมแ่ปดเป้ือนคถู แสดงวา่พระองค์
จะไดล้าภคอื ปัจจยั ๔ แต่บรโิภคอยา่งไมลุ่่มหลง มปัีญญาเป็นเครือ่งสลดัออก 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๖/๓๓๕) 

  อรรถกถาอธบิายไวว้า่  มหาสุบิน หมายถงึความฝันสาํคญั เพราะเหตุ ๔ คอื 
(๑) ธาตุกาํเรบิเป็นตน้ (๒) อารมณ์ทีเ่คยรบัรูม้าก่อน (๓) เทวดาดลใจ (๔) ปพุ
พนิมติ (ลางบอกเหตุด-ีรา้ย) ในความฝัน ๔ อยา่งน้ี ความฝัน ๒ อยา่งแรกไมเ่ป็น
จรงิ ความฝันอยา่งที ่๓ เป็นจรงิกม็ไีมเ่ป็นจรงิกม็ ีทีเ่ป็นอย่างน้ี เพราะเทวดาบาง
เหล่าโกรธประสงคร์า้ย บางเหล่าประสงคด์ ี  ความฝันอยา่งที ่๔ เป็นจรงิแน่นอน 
(องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๑๙๖/๗๘-๗๙)  

มหาสวุราชชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพญานกแขกเตา้ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นพญานกแขกเตา้ ถอืความมกัน้อย สนัโดษ อาศยัอยูก่นิทีต่น้
มะเดือ่ตน้เดยีว แมห้มดผล ใบ และสะเกด็แลว้ เหลอืแต่ตอไมก้ม็ไิดไ้ปทีอ่ื่น กลบั
แสดงมติตธรรมใหแ้ก่ทา้วสกักะทีม่าทดลองใจโดยบอกใหท้า่นละทิง้ทีอ่ยูไ่ปเทีย่ว
หาทีอ่ยูใ่หมฟั่งวา่ สตับุรษุไม่ควรทิง้เพือ่นเมือ่คราวตกทุกขไ์ดย้าก  ผูป้ฏบิตัิ
ธรรมกไ็มค่วรกงัวลเรือ่งอาหาร ทา้วสกักะพอพระทยัจงึพระราชทานพรใหแ้ก่
พญานกแขกเตา้ โดยบนัดาลใหต้น้มะเดือ่เจรญิงอกงามเชน่เดมิ  แลว้กลบัไปยงั
ทีว่มิานของตน ผูส้นัโดษพอใจในสิง่ทีต่นม ียนิดใีนสิง่ทีต่นได ้ยอ่มไดร้บัความสขุ 
(ข.ุชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๒๐/๓๐๓) 

มหาเสนาบดียกัษ์ : ยกัษ์ผูเ้ป็นขา้ราชการผูใ้หญ่ มหีน้าทีบ่งัคบับญัชาผูเ้ป็นบรวิาร ใหอ้ยูใ่น
ระเบยีบแบบแผนมหีน้าทีร่อ้งเรยีนแลว้รายงานต่อทา้วเวสสวุรรณปกครองดแูล
มนุษยโลกทศิเหนือดงัคาํในอาฏานาฏยิสตูรว่าภกิษุภกิษุณี อุบาสก หรอื
อุบาสกิา ผูน้อนอยูพ่งึกล่าวโทษ รอ้งทุกข ์ รอ้งเรยีนต่อยกัษ์ มหายกัษ์ เสนาบดี
ยกัษ์ มหาเสนาบดยีกัษ์เหล่าน้ีว่า ยกัษน้ี์สงิ ยกัษ์น้ีเขา้สงิ ยกัษ์น้ีระราน ยกัษน้ี์
รุกราน ยกัษ์น้ีเบยีดเบยีน  ยกัษ์น้ีบบีคัน้   ยกัษ์น้ีไมย่อมปล่อย (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๒๘๒/๒๓๑,๑๑/๒๙๒/๒๔๔) 

มหาเสนามาร : กณัหมาร ดงัคาํในมหาสมยสตูร กล่าวไวว้่า มหาเสนามารไดส้ง่เสนามารไป 
ในทีป่ระชุมใหญ่ของเหล่าเทพดว้ยคาํวา่ พวกทา่นจงไปจบัหมู่เทพผกูไว ้ พวก



 

๔๐๐๘ 
 

 

ทา่นจงผกูไวด้ว้ยราคะเถดิ จงลอ้มไวทุ้กดา้น ใครๆ  อยา่ไดป้ล่อยใหผู้ใ้ดหลุดพน้
ไป แลว้กเ็อาฝ่ามอืตบแผน่ดนิทาํเสยีงน่ากลวั (แต่)    ในเวลานัน้ ไมอ่าจ ทาํให้
ใครตกอยูใ่นอาํนาจได ้ จงึกลบัไปทัง้ทีเ่กรีย้วโกรธ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๒/๒๗๑) 

มหาหงัสชาดก : ชาดกวา่ดว้ยพญาหงสต์ดิบ่วง มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นพญาหงสท์อง  ไปตดิบว่งของนายพราน  แต่ไดอ้าศยัหงสส์มุขุ
เสนาบดชี่วยชวีติไวแ้ละหงสส์ุมขุเสนาบดไีดแ้สดงมติรธรรมแก่พญาหงสแ์ละ
นายพราน  จากนัน้ไดข้อรอ้งใหน้ายพรานพาไปเฝ้าพระเจา้สงัยมะ  เมือ่ได้
สนทนาธรรมกนัแลว้  ปรากฏวา่พระเจา้สงัยมะและพระเทวทีรงพอพระทยั  จงึ
ทรงผกูมติรกบัหงสท์ัง้ ๒ แลว้ทรงรบัสัง่ใหป้ล่อยหงสท์ัง้ ๒ ไป (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) 
๒๘/๘๙/๙๘) 

มหาหตัถิปโทปมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยรอยเทา้ชา้ง  สตูรใหญ่ ทา่นพระสารบุีตร
แสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบมอุีปมาอุปไมยและมคีาํถาม
แบบถาม-ตอบแก่ภกิษุทัง้หลาย  ณ  วดัพระเชตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิ
เศรษฐ ี  เขตกรุงสาวตัถ ี   ทา่นพระสารบีุตรกล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่  รอยเทา้
สตัวท์ัง้หลายในโลกยอ่มรวมลงในรอยเทา้ชา้ง  ชาวโลกถอืวา่รอยเทา้ชา้งเป็น
ยอดของรอยเทา้เหล่านัน้  เพราะรอยเทา้ชา้งใหญ่กวา่ฉนัใด  กุศลธรรมทัง้หมด
กน็บัเขา้ในอรยิสจั  ๔  ฉนันัน้  แลว้กล่าวต่อไปอกีวา่  อรยิสจั  ๔  ไดแ้ก่ทุกขอ
รยิสจั  ทุกขสมุทยอรยิสจั  ทุกขนิโรธอรยิสจั  และทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา
อรยิสจั  แต่อธบิายรายละเอยีดเฉพาะทกุขอรยิสจัเทา่นัน้  และอธบิายมหาภตูรปู
แต่ละอยา่งโดยละเอยีด  โดยชีป้ระเดน็ไปทีทุ่กขเวทนาจากผสัสะอนัเนื่องมาจาก
มหาภตูรปูแตล่ะอยา่ง  เชน่  ปฐวธีาตุม ี ๒  อยา่ง  คอืปฐวธีาตุภายในและปฐวี
ธาตุภายนอก  เชน่ปฐวธีาตภุายใน  ไดแ้ก่ผม  ขน  เลบ็เป็นตน้  บณัฑติควรเหน็
ปฐวธีาตตุามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบอยา่งนี้วา่  นัน่ไมใ่ชข่องเรา  เรา
ไมเ่ป็นนัน่  นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา   

  เมือ่เหน็อยา่งนี้  ยอ่มเบื่อหน่าย  คลายกาํหนดัในปฐวธีาตุ  และเวลาที่
อาโปธาตุภายนอกกําเรบิ  ปฐวธีาตุภายนอกจะอนัตรธานไป  ปฐวธีาตภุายนอก
ซึง่ใหญ่ถงึเพยีงนัน้ยงัปรากฏเป็นของไมเ่ทีย่ง  ไฉนกายซึง่ตัง้อยู่ชัว่เวลา
เลก็น้อยนี้ทีถ่กูตณัหาเขา้ยดึถอืวา่  เรา  วา่  ของเรา  วา่  มเีรา  จกัไมป่รากฏ
เป็นของไม่เทีย่งเล่า  เมือ่ถูกดา่  บรภิาษ  เกรีย้วกราด  เบยีดเบยีน  ถา้ภกิษุนัน้
รูช้ดัอยา่งนี้วา่  ทุกขเวทนาอนัเกดิจากโสตสมัผสัน้ี  เกดิขึน้แก่เราแลว้  แต่
ทุกขเวทนานัน้อาศยัผสัสะจงึเกดิขึน้ได ้  เมื่อภกิษุพจิารณาเหน็วา่  ผสัสะไม่
เทีย่ง  เวทนาไมเ่ทีย่ง  สญัญาไม่เทีย่ง  สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่ง  วญิญาณไม่



 

๔๐๐๙ 
 

 

เทีย่ง  จติของเราจะผอ่งใส  ดาํรงมัน่และน้อมไปในอารมณ์  คอืธาตุนัน้  หรอื
หากชนเหล่าอื่นพยายามจะทาํรา้ยภกิษุดว้ยประการตา่ง ๆ กใ็หนึ้กถงึพระสตูร
ทีว่า่ดว้ยอุปมาดว้ยเลื่อยเป็นตน้(ในกกจปูมสตูรทีแ่นะนํามาแลว้)  กจ็ะระงบั
ความโกรธได ้ สว่นคาํอธบิายธาตุอื่น ๆ กม็นียัเดยีวกนันี้ 

  และทา่นกล่าวสรุปไวใ้นตอนทา้ยวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ ผูท้ี่
เหน็ปฏจิจสมปุบาท  ชือ่วา่เหน็ธรรม  ผูท้ีเ่หน็ธรรม  ชื่อว่าเหน็ปฏจิจสมปุบาท  
อุปาทานขนัธ ์  ๕  ประการน้ี  ชือ่วา่ปฏจิจสมปุปันนธรรม  ความพอใจ  ความ
อาลยั  ความยนิด ี  ความชืน่ชอบในอุปาทานขนัธ ์  ๕  ประการนี้  ชือ่วา่ทุกข
สมทุยั  การกําจดัความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความพอใจ  การละความกาํหนดัดว้ย
อาํนาจความพอใจในอุปาทานขนัธ ์ ๕ ประการนี้  ชือ่วา่ทุกขนิโรธ เมือ่ทา่นพระ
สารบีุตรกล่าวภาษตินี้แลว้  ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมภาษติของทา่น 
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๐๐/๓๒๙) 

มหาหิงค ุ ์: ยางของไมล้ม้ลุกหลายชนิด มกีลิน่รอ้นฉุนและเหมน็ นิยมใชเ้ป็นยาทาภายนอก 
มปีรากฏในกุณาลชาดก ดงัคาํทีก่ล่าวถงึหมิพานตอ์นัทรงไวซ้ึง่แผน่ดนิมโีอสถ
ทุกชนิด ดารดาษไปดว้ยดอกไมแ้ละพวงดอกไมม้ากมายหลายชนิดวา่ เป็นภมูิ
ประเทศประดบัแน่นไปดว้ยแรธ่าตุหลายรอ้ยชนิดเป็นตน้วา่อญัชนัมโนศลิา 
หรดาล มหาหงิคุ ์    ทอง    เงนิ    และทองคาํ (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๕๓๖/
๑๓๔) 

มหาอสัสปรุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุการณ์ในอสัสปุรนิคม  สตูรใหญ่ พระผูม้พีระภาคทรง
แสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองและมี
อุปมาอุปไมยแก่ภกิษุทัง้หลาย ณ  อสัสปุรนิคมของเจา้ชายชาวองัคะ  แควน้องั
คะ  เพราะทรงปรารภความเลื่อมใสของชาวนิคมนัน้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เธอ
ทัง้หลายเมือ่ปฏญิญาตวัเองวา่เป็นสมณะ  กค็วรสาํเหนียกวา่  เราทัง้หลายจกั
สมาทานประพฤตธิรรมทีท่าํใหเ้ป็นสมณะและเป็นพราหมณ์  เมือ่เราทัง้ปวง
ปฏบิตัอิยูอ่ยา่งนี้  ชือ่และปฏญิญาน้ีของเราจกัเป็นความจรงิแท ้  อนัจะเป็นเหตุ
ใหจ้วีร  บณิฑบาต  เสนาสนะและคลิานปัจจยัเภสชับรขิารของทายกทีเ่ราใชส้อย
มผีลมาก มอีานิสงสม์าก อกีอยา่งหน่ึง  บรรพชานี้ของเราทัง้หลายกจ็กัไมเ่ป็น
หมนั จกัมผีล  มคีวามเจรญิแลว้ไดต้รสัถงึลาํดบัแหง่การปฏบิตัทิีท่าํใหเ้ป็น
สมณะและพราหมณ์ไว ้ ๑๒  ลาํดบั  คอื   

  ๑.  การมหีริโิอตตปัปะ  
  ๒.  การมกีายสมาจารบรสิทุธิ ์
  ๓.  การมวีจสีมาจารบรสิทุธิ ์  



 

๔๐๑๐ 
 

 

  ๔.  การมมีโนสมาจารบรสิทุธิ ์
  ๕.  การมอีาชวีะบรสิทุธิ ์
  ๖.  การมคีวามสาํรวมอนิทรยี ์  
  ๗.  การรูจ้กัประมาณในโภชนะ 
  ๘.  การบาํเพญ็ความเพยีรเครือ่งตื่นอย่างต่อเน่ือง 
  ๙.  การเจรญิสตสิมัปชญัญะ  
  ๑๐.  การละนวิรณ์  ๕    
  ๑๑.  การบรรลุฌาน  ๔   
  ๑๒.  การบรรลุวชิชา  ๓ 
  ทรงแสดงผลแหง่การละนิวรณ์  ๕  ประการดว้ยอุปมาโวหารวา่  คนทีม่ี

หน้ีสนิ  เมื่อหมดหนี้สนิแลว้รูส้กึอยา่งไร  คนทีม่โีรค  เมือ่หายจากโรค  ...  คนที่
ถูกจองจาํ  เมือ่หลุดจากการจองจาํ  ...  คนทีเ่ป็นทาส  เมือ่ถงึความเป็นไท  ...  
คนเดนิทางไกลอนักนัดาร  เมือ่เดนิพน้ทางกนัดารไดแ้ลว้รูส้กึอยา่งไร  ผูล้ะ
นิวรณ์ทัง้  ๕  ประการไดส้าํเรจ็กร็ูส้กึอยา่งนัน้  และทรงสรุปวา่  ภกิษุผูป้ฏบิตัิ
ตามลาํดบัทัง้  ๑๒  ลาํดบัขา้งตน้นัน้  จงึสมควรเรยีกวา่สมณะ  เพราะระงบับาป
อกุศลธรรมได ้  จงึสมควรเรยีกวา่พราหมณ์  เพราะลอยบาปอกุศลธรรมได ้  จงึ
สมควรเรยีกวา่นหาตกะ  เพราะลา้งบาปอกุศลธรรมได ้  จงึสมควรเรยีกวา่เวทค ู 
เพราะรูแ้จง้อกุศลธรรม  จงึสมควรเรยีกวา่โสตตยิะ  เพราะสามารถทาํใหบ้าป
อกุศลธรรมหลบัหมด  จงึสมควรเรยีกวา่อรยิะ  เพราะทาํลายบาปอกุศลธรรมได ้ 
และจงึสมควรเรยีกวา่อรหนัต ์  เพราะหา่งไกลจากบาปอกุศลธรรม เมือ่พระผูม้ี
พระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติ
ของพระองค ์ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๑๕/๔๕๑) 

มหาอสัสาโรหชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้มหาอสัสาโรหะ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระเจา้
พรหมทตัโพธสิตัวเ์สดจ็ไปปราบโจรทีช่ายแดนแต่ไดร้บัความปราชยั จงึเสดจ็หนี
ไปและไดไ้ปอาศยัสหายคหบดชีาวชนบทอยู่ ต่อมาเมือ่เสดจ็กลบัพระนครแลว้ 
สหายไดเ้ดนิทางไปเยีย่มพระราชาแบ่งราชสมบตักิึง่หนึ่งแก่สหายผูม้น้ํีาใจทีไ่ด้
ใหก้ารชว่ยเหลอืในคราวลาํบากนัน้  พระมเหสแีละพระราชโอรสพรอ้มทัง้พวก
อาํมาตยไ์มช่อบการกระทาํของพระองค ์  จงึใหพ้ระราชโอรสไปกราบทลูเตอืน
ไมใ่หพ้ระราชาใหค้วามชว่ยเหลอืสหายบา้นนอกพระองคจ์งึทรงเล่าความหลงัให้
ฟังวา่ในคราวทีแ่ตกทพัหนีโจรชายแดนครัง้นัน้สหายผูน้ี้ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืจงึ
รอดชวีติมาครองราชสมบตัไิด ้  และเตอืนสตพิระโอรสวา่ คนทีใ่หแ้ก่คนทีไ่มค่วร
ให ้ ไมใ่หแ้ก่คนทีค่วรให ้  ผูน้ัน้เมื่อมอีนัตรายยอ่มไม่ไดร้บัการชว่ยเหลอืจากผูใ้ด
เลย  และทรงแสดงถงึการเกีย่วขอ้งต่อไปวา่  การเกีย่วขอ้งกบัอสตับุรษุไมเ่ป็น



 

๔๐๑๑ 
 

 

ผลด ี เหมอืนหวา่นพชืลงในกองไฟ สว่นการเกีย่วขอ้งกบัสตับุรุษนัน้มแีต่ผลด ี
เหมอืนการหวา่นพชืลงในนาทีด่ ี ทรงสอนใหพ้ระโอรสและหมูอ่าํมาตยต์ัง้อยูใ่น
ความกตญัญกูตเวทตี่อไปวา่ ผูท้ีท่าํความดใีหเ้ราก่อนชือ่วา่ทาํสิง่ทีท่าํไดย้ากยิง่
ในโลก ต่อมาเขาจะทาํอกีหรอืไมท่าํกต็าม เขากย็งัเป็นคนทีเ่ราควรบชูาอยา่งยิง่  
พระราชโอรสและอาํมาตยก์เ็ขา้ใจความจรงิและยนิดแีสดงความเคารพนบัถอื
พระราชาองคท์ีส่องดว้ยความสนิทใจ  (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๕/๑๕๗) 

มหาอาณาจกัร : เขตแดนทีอ่ยูใ่นอาํนาจปกครองของประเทศหนึ่ง ๆ;อาํนาจปกครองทาง
บา้นเมอืง,คูก่บั ศาสนจกัร ซึง่หมายความวา่ อํานาจปกครองทางศาสนา ดงัคาํ
ในมหาโควนิทสตูร กล่าวถงึการแบ่งราชสมบตัไิวว้า่ มหาโควนิทพราหมณ์ทลูรบั
สนองพระราชดาํรสัแลว้ แบ่งมหาปฐพน้ีีซึง่ทางทศิเหนือผายออกและทางทศิใต้
สอบเขา้เหมอืนสว่นหน้าของเกวยีน    ใหเ้ป็นสว่นแบง่อยา่งด ี๗ ส่วนเทา่ๆกนั 
สถาปนารฐั(อาณาจกัร)ทัง้หมดใหม้ลีกัษณะเหมอืนสว่นหน้าของเกวยีนทราบวา่
ในเนื้อทีเ่หล่านัน้ ชนบท(มหาอาณาจกัร)ของพระเจา้เรณุอยูต่รงกลางรฐัทัง้หมด
หรอืดงัคาํในอนุรุทธสตูรกลา่วถงึมหาอาณาจกัรไวต้อนหน่ึงว่า ภกิษุรปูทีน้่อมจติ
แผไ่ปตลอดเขตบา้น๒  หรอื ๓แหง่วา่  เป็นแดนมหคัคตะ  อยู ่ กบัภกิษุรปูที่
น้อมจติแผไ่ปตลอดมหาอาณาจกัร   ๑ แห่งวา่ เป็นแดนมหคัคตะอยู ่  (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๓๐๘/๒๔๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๓/๒๗๔) 

มหาอกุกสุชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพญานกออกชว่ยเพือ่น มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พญาเหยีย่ว
ไปขอรอ้งพญานกออกใหช้ว่ยเหลอืเนื่องจากชาวบา้นกาํลงัจุดคบเพลงิเดนิตรง
มาทีต่น้ไมซ้ึง่มรีงัและลกูของตนอยู ่ เพือ่ตอ้งการขึน้จบัเอาลกูเหยีย่วไปกนิ พญา
นกออกรบัปากชว่ยเหลอืทนัทเีพราะเพือ่นตอ้งชว่ยเพือ่น คนดตีอ้งชว่ยเหลอืคน
ด ีวา่แลว้กบ็นิไปขอรอ้งเต่าซึง่อยูท่ีส่ระน้ํา และพญาราชสหีโ์พธสิตัวซ์ึง่อยูไ่มไ่กล
นกั สตัวท์ัง้หมดไดม้าชว่ยไดช้ว่ยพญาเหยีย่วและครอบครวัใหพ้น้ภยัจาก
ชาวบา้น โดยเต่ามาหลอกใหช้าวบา้นเหน็แลว้ตามจบัลงไปในน้ําลกึ พญา
ราชสหีม์าแสดงตนทีโ่คนตน้ไมข้องรงันกเยีย่ว พวกมนุษยก์ลวัภยัจงึพากนัหนี
ไป เมือ่ปลอดลยัแลว้ สตัวท์ัง้ ๓ ไดม้าประชุมกนัสรรเสรญิมติรธรรม นางนก
เหยีย่วไดป้ระกาศคุณคอืการมมีติรดเีอาไวว้า่ บุคคลควรคบมติรสหายผูม้ใีจดี
และบุคคลผูเ้ป็นเจา้นายผูม้ใีจด ี(ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๔๔/๔๒๙) 

มหาอทุายี : พระเถระผ�ูใหญ�องค�หน่ึงเป�นบุตรพราหมณ�ในเมอืงกบลิพสัดุ�
เกดิความเลื่อมใสในพระพทุธเจ�าเมื่อคราวทีพ่ระองค�เสดจ็ไปโปรดพระญาติ
จงึออกบวชและได�สาํเรจ็อรหตัตผลท�านเป�นพระธรรมกถกึองค�หน่ึง 
มเีรื่องเกี ่ยวกบัการที ่ท� านแสดงธรรมบ�างสนทนาธรรมบ� าง ปรากฏใน



 

๔๐๑๒ 
 

 

พระไตรป� ฎกหลายแห�ง  คราวหนึ่งพระอานนท�เหน็ท�านนัง่แสดง
ธรรมอย�ู มคีฤหสัถ�ล�อมฟ�งอย�ูเป�นชุมนุมใหญ�จงึได�กราบ
ทลูเล�าถวายพระพทุธเจ�าเป�นข�อปรารภให�พระองค�ทรงแสดง
ธรรมเทศกธรรม  หรอืองค�คุณของธรรมกถกึ  ๕  ประการคอื (๑) แสดงธรรม
ไปโดยลาํดบั  ไม�ตดัลดัให�ขาดความ (๒) อ�างเหตุผลให�ผ�ูฟ�งเข
�าใจ  (๓) มจีติเมตตาปรารถนาให�เป�นประโยชน�แก�ผ�ูฟ�ง  (๔) 
ไม�แสดงธรรมเพราะเหน็แก�ลาภ  (๕) ไม�แสดงธรรมกระทบตนและผ�ู
อื่น (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ในมหาวรรค กลา่วถงึเรือ่งน่า
อศัจรรยไ์มเ่คยปรากฏ  ดงัคาํในสมัปสาทนียสตูรวา่ ทา่นพระอุทายไีดก้ราบทลู
พระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอศัจรรยจ์รงิ  ไมเ่คยปรากฏ 
ความมกัน้อย ความสนัโดษ ความขดัเกลา มอียูแ่ก่พระตถาคตผูท้รงมฤีทธิม์าก
อยา่งนี้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๖๒/๑๒๔)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุทาย ีหมายถงึ พระเถระชื่ออุทายมี ี ๓  องค ์ คอื  
(๑)  พระโลฬุทาย ี (๒)  พระกาฬุทาย ี (๓)  พระมหาอุทาย ี ในทีน้ี่หมายถงึพระ
มหาอุทาย ี (ท.ีปา.อ.  (บาล)ี ๑๖๒/๙๒) 

มหาอาํมาตย  ์: ขา้ราชการผูใ้หญ่, ขา้เฝ้า; ทีป่รกึษาผูใ้หญ่; แผลงมาจาก อมาตย ์ดงัคาํในมชัฌมิ
ศลีกล่าวถงึเดรจัฉานกถา มเีรือ่งมหาอํามาตยท์ีพ่ระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจาก
เดรจัฉานกถา(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๗/๗,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๕๓/๙๗,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๔/๑๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๕/๒๕๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๙/๘๖,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๕/
๑๗๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๓/๕๔,ส.ํม.ไทย)๑๙/๑๖๐/๘๙,๑๙/๑๘๕/๑๑๘,๑๙/
๓๗๔/๒๒๐,๑๙/๙๐๖/๔๓๘องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๑/๓๔๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๓๕/๕๕,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๓๙/๔๒๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐/๔๕๖,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๗๕/๒๔๘) 

มหิจฉตา : ความมกัมาก, ความปรารถนามาก,ในวภิงัคใ์หค้วามหมายไวว้า่ ความอยากได้
ยิง่ๆ ขึน้ไปของภกิษุผูไ้มส่นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจยั
เภสชับรขิาร  หรอืดว้ยกามคุณ ๕ ตามมตีามได ้    ความอยากได ้ ความ
ปรารถนา ความอยากไดเ้กนิประมาณ ความกาํหนดั ความกาํหนดันกั ความ
กาํหนดันกัแห่งจติ มลีกัษณะเชน่วา่น้ีน้ีเรยีกวา่มหจิฉตา,  เป็นขอ้ที ่๓ ในบรรดา
ธรรม ๖ คอื (๑) อสนัตุฏฐติา    (ความไมส่นัโดษ)  (๒) อสมัปัชชญัญะ (ความไม่
มสีมัปชญัญะ)  (๓)  มหจิฉตา (ความปรารถนามาก)ในสนัตุฏฐติาสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุควรเจรญิอปัปิจฉตา(ความปรารถนาน้อย)เพือ่ละมหจิฉตา 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๔/๖๓๕,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๕๐/๕๕๑,๓๕/๙๒๙/๕๘๒) 



 

๔๐๑๓ 
 

 

มหิทธิกะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระกณเวร
ปุปผยิเถระ ทีป่รากฏในกณเวรปุปผยิเถราปทาน พระเถระรปูน้ีไดก้ล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนไวว้า่ ตนเองเป็นผูคุ้ม้ครองราชวงั วนัหนึ่งไดพ้บพระพทุธเจา้
นามวา่ตสิสะ แลว้ถอืดอกยีโ่ถไปโปรยลงในทา่มกลางหมูภ่กิษุ แบ่งโปรยลง
สาํหรบัพระพทุธเจา้ยิง่กวา่นัน้ เพราะผลบุญนัน้ หลงัจากตายแลว้ ไดไ้ปเกดิใน
สคุตโิลกสวรรค ์  ในกปัที ่ ๙๔ นบัจากกปัน้ีไปขา้พเจา้ไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไวจ้งึไม่
รูจ้กัทคุตเิลย ในกปัที ่ ๘๗ นบัจากกปัน้ีไปไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ  ๔ ชาต ิ 
พระนามวา่มหทิธกิะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ    มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๑๑/๓๒๙) 

มหินทะ, ภิกษุ : พระเถระองค� หน่ึ ง เป� นราช-โอรสของพระเจ�าอโศกมหาราช และเป
�นผ�ูนําพระพทุธศาสนาไปประดษิฐานทีเ่กาะลงักา,เป็นเถระรปูหนึ่ง ใน
บรรดาพระเถระผูท้รงจาํพระวนิยัสบืกนัมา ดงัคาํวา่ พระเถระผูป้ระเสรฐิมปัีญญา
มากเหล่าน้ี คอื พระมหนิทะ พระอฏิฏยิะ พระอุตตยิะ    พระสมัพละฯลฯพระ
เถระผูป้ระเสรฐิมปัีญญามากเหล่าน้ี รูพ้ระวนิยัฉลาดในมรรค ไดป้ระกาศพระ
วนิยัปิฎกไวใ้นเกาะตามพปัณณิ  (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓/๕,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/๒๕,๘/
๑๙๒/๑๘๐,๘/๒๐๒/๒๐๖) 

มหิสชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยลงิกบักระบอื   มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ กระบอืป่าโพธสิตัว์
อดทนต่อลงิป่าตวัหนึ่งทีช่อบมาทาํอนาจารในเวลาพกักลางวนัใตร้ม่ไม ้ มนัชอบ
มาถ่ายอุจาระปัสสาวะรดหลงับา้ง จบัเขาโยกเล่นบา้ง หอ้ยโหนทีเ่ขาเล่นบา้ง ดงึ
หางเล่นบา้ง จนรุกขเทดาทีส่ถติอยูบ่นตน้ไมน้ัน้ทนดไูมไ่หว  จงึไดถ้ามวา่ ทา่น
ตอ้งการประโยชน์อะไรจงึอดทนต่อลงิจอมซนตวันี้ ทีช่อบประทษุรา้ยมติร ทา่น
อดกลัน้ไวไ้ดอ้ยา่งไร เหมอืนคนทีอ่ดทนต่อเจา้นายทีใ่หส้ิง่ของทีต่อ้งการได ้ จง
ขวดิมนัใหต้ายไปเสยีซ ิ  ถา้ไมก่าํราบไวบ้า้งพวกสตัวโ์ง ่ๆ กจ็ะเบยีดเบยีนหนกั
ขอ้ขึน้ พระโพธสิตัวต์อบวา่ เวลาทีข่า้พเจา้ยา้ยไปอยูท่ีอ่ื่น  มนัจกัทาํอานาจาร
กระบอืตวัอื่นโดยคดิวา่เป็นขา้พเจา้ มนัจกัถูกกระบอืตวันัน้ทาํรา้ยเอง และ
ขา้พเจา้กจ็ะพน้จากทาํปาณาตบิาต  ต่อมาพระโพธสิตัวย์า้ยไปอยูท่ีอ่ื่น มกีระบอื
ดุตวัอื่นมาอยูแ่ทนและไดข้วดิลงินัน้ตา ยเมื่อมนัมาทาํอนาจารอยา่งทีเ่คยทาํมา 
บณัฑติยอ่มอดทนอดกลัน้ตอ่การกระทาํของคนพาลคนเขลาไวไ้ด ้ ไมย่อมทาํ
ความผดิเพราะคนพาลเป็นเหตุ ทัง้ตนเองกจ็ะพน้จากการทาํปาณาตบิาตดว้ย 
(ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๘๒/๑๓๘) 

มหิสมนัตะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองอสิิ
มคุคทายกเถระ มปีรากฏในอสิมิคุคทายกเถราปทาน  พระเถระรปูน้ีกล่าวถงึ



 

๔๐๑๔ 
 

 

อดตีชาตขิองตนไวว้า่ ตนเองเป็นลกูเศรษฐ ี  อยูบ่นประสาท พบพระพทุธเจา้
นามวา่ปทุมตุตระ แลว้ ถวายรวงผึง้เลก็ทีไ่มม่ตีวัอ่อนแด่พระองคแ์ละถวายน้ําผึง้
จนเตม็บาตรสาวกของพระพทุธเจา้ประมาณ๘๐๐,๐๐๐ รปู หรอืมากกวา่นัน้ดว้ย
จติทีเ่ลื่อมใสนัน้  ขา้พเจา้ถูกกุศลมลูตกัเตอืนแลว้จงึไมไ่ปเกดิในทคุตเิลยตลอด
๑๐๐,๐๐๐กปัในกปัที ่ ๔๐,๐๐๐ (นบัจากกปัน้ีไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๓๘ 
ชาต ิมพีระนามวา่มหสิมนัตะ มพีลานุภาพมาก  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๓๕๑) 

มหิสราชจริยา : วา่ดว้ยจรยิาของพญากระบอื พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยัทีเ่ป็นกระบอื
ป่า อาศยัอยูใ่ตต้น้ไม ้ถูกลงิรบกวนต่าง ๆ แต่ ไมท่าํความโกรธลงิ เพราะกลวัศลี
ขาด (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๓๗/๗๕๐) 

มหิสวตัถ,ุชนบท : ชือ่ชนบทแหง่หนึ่ง มอีากาศหนาวเยน็ มคีาํกล่าวไวว้า่ ความหนาวปรากฏใน
ประเทศทีห่นาวจนหมิะตก มมีหสิวตัถุชนทบทเป็นตน้ อยูไ่มไ่กลจากเมอืงตกักสิ
ลา ในสมยัหนึ่ง มเีกกราชธานี และม ีพระเจา้อชัชุนะปกครอง,ในบางสมยั มสีา
คละเป็นราชธานี และมพีระเจา้สาคละปกครอง ณ ชนบทแหง่นี้มพีระอุตตระอยู่
ทีว่ฏชาลกิาวหิาร ใกลภ้เูขาสงัเขยยกะ มหสิวตัถุชนบท,ในทา้วสกักะกเ็ขา้มา
สนทนาธรรมกบัพระอุตตระ ณ ชนบทแหง่นี้  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘/๒๐๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ วฏชาลกิาวหิาร  หมายถงึวหิารทีต่ ัง้อยูใ่นป่าไทร
ยอ้ย  (องฺ.อฏฺฐก.อ.  (บาล)ี ๓/๘/๒๑๖)  

มหิฬามขุ, พญาช้าง : ชื่อพญาชา้งพระราชา ในคราวหนึ่ง เพราะทาํฟังคาํพดูของโจร จงึทาํรา้ย
คนจนตาย และต่อมา เพราะไดฟั้งคาํของบณัฑติ จงึเกดิความสงบ ดงัคาํใน
มหฬิามขุชาดก ทีอ่าํมาตยโ์พธสิตัวก์ราบทลูพระราชาวา่ พญาชา้งตน้ชือ่มหฬิา
มขุไดเ้ทีย่วทาํรา้ยคน เพราะสาํเหนียกคาํของพวกโจรมาก่อน  พญามงคลหตัถี
ไดต้ัง้อยูใ่นคุณธรรมทัง้ปวงเพราะสาํเหนียกคาํของนกับวชผูส้าํรวมด ี (ข.ุชา.เอ
กก.(ไทย) ๒๗/๒๖/๑๑) 

มหิฬามขุชาดก : ชาดกวา่ดว้ยพญาชา้งมหฬิามขุ  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ อาํมาตยโ์พธสิตัว์
กราบทลูพระเจา้พรหมทตัใหท้รงทราบอุบายแกไ้ขชา้งตน้ชือ่มหฬิามขุซึง่
กลายเป็นสตัวดุ์รา้ยเพราะฟังเสยีงโจรทีม่าปรกึษากนัใกลโ้รงชา้งทุกคนืวา่ควร
ฆา่อยา่งนี้ ควรทาํลายอยา่งนี้ ไดท้าํตามทีน่ายโจรมาปรกึษากนันัน้โดยไดฆ้า่
นายควาญชา้งและคนอื่นเป็นจาํนวนมาก ใหก้ลบัมาเป็นสตัวม์คีุณธรรมดว้ยการ
ใหฟั้งคาํสอนของนกับวช  โดยใหน้กับวชมานัง่สนทนาศลีธรรมกนัใกลโ้รงทุกคนื  
พญาชา้งกไ็ดก้ลบัมามศีลีตามเดมิ การคบหาสมาคมกบัคนเชน่ใด ใจกพ็ลอย
เป็นเชน่คนนัน้ คบคนดกีพ็ลอยเป็นคนด ี  คบคนชัว่กพ็ลอยเป็นคนชัว่ไปดว้ย 
บุคคลจงึควรเลอืกคบคนด ี(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๖/๑๑) 



 

๔๐๑๕ 
 

 

มหี, แม่นํ้า : แม�น้าใหญ�ลาํดบัที ่๕ ในมหานท ี๕ของชมพทูว ีป(คงคา ยม ุนา อจ ิรวด ี 
สรภ มห ี)  ไหลผา่นไปใกล� แควน้อ ังคุ ตตราปะ, บางทเีรยีก มหามห ีบ�าง 
มหามหคีงคาบ�าง,ป�จจุบนัน�าจะอย�ูในหรอืใกล�เขตบ ั งคลาเทศ, ไม
�พงึสบัสนกบัแมน้ํ่าทีเ่รยีกในปัจจุบนัวา่  Mahi ซึง่อยูท่างตะวนัตกของอนิเดยี  
และไหลลงทะเล ดงัคาํในจฬูวรรค กล่าวไวว้า่ มหานททีุกสาย คอืคงคา    ยมนุา 
อจริวด ี สรภู มห ี ไหลลงสูม่หาสมทุรแลว้ ยอ่มละชื่อและโคตรเดมิ รวมเรยีกวา่
มหาสมทุร (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๓/๒๕,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๘๔/๒๘๐,๗/๓๘๕/๓๘๓,๗/
๔๒๙/๓๕๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๒/๕๙,๑๙/๙๓/๕๙,๑๙/๙๔/๕๙,๑๙/๙๕/
๕๙,องฺ.อฏฐก.(ไทย)๒๓/๑๙/๒๔๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕/๒๙) ; ด ู มหานท ี ๕  

มโหรคะ ชือ่พญานาคตนหนึ่งสมยัพระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ  พญานาคตนนี้ชือ่มโหร
คะมฤีทธิม์ากเลื่อมใสในศาสนาของพระชนิเจา้ทลูนิมนตพ์ระพทุธเจา้พระนาม
วา่ปทุมตุตระพรอ้มทัง้พระสาวกตกแต่งมณฑปแกว้          บลัลงักแ์กว้โปรย
ทรายแกว้ เครือ่งอุปโภคแกว้ และตกแต่งหนทางประดบัดว้ยธงแกว้  บรรเลง
ดนตร ี ตอ้นรบัพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ถวายขา้วน้ํา ขาทนียะและโภชนียาหาร
อยา่งดีๆ  มรีาคามาก แด่พระผูม้พีระภาค (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๐๙/๔๔๒,๓๓/
๔๑๒/๔๔๒) 

มโหระทึก : กลองโลหะชนิดหน่ึง ใชต้เีป็นสญัญาณและประโคม,ใน ๑ ในบรรดาเครือ่งดนตร ี
๖๐,๐๐๐ ชิน้ เชน่กลอง ตะโพน สงัข ์บณัเฑาะว ์ มโหระทกึ กลองใหญ่ ดงัคาํใน
ทนัตภมูสิตูรแลนาคสตูร กล่าวไวว้า่ ชา้งของพระราชาในโลกน้ีเขา้สูส่มรภมูแิลว้  
อดทนต่อการประหารดว้ยหอก  ดาบ ลกูศร งา้ว เสยีงกลอง บณัเฑาะว ์สงัขแ์ละ
มโหระทกึทีก่ระหึม่ ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนได ้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๗/
๒๕๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๔/๑๗๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๙/๒๒๔,๒๒/
๑๔๐/๒๓๐,ข.ุชา.สตฺตต.ิ(ไทย)๒๘/๑๑๗/๗๕,ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๗๗๙/๓๐๔,๒๘/
๙๖๗/๓๓๓,๒๘/๑๔๐๖/๔๐๒,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๒/๕๖๐) 

มโหสถ,มโหสธ ,บณัฑิต : บณัฑติดา้นยา, หมอยาทีฉ่ลาดมาก, ชือ่บณัฑติทีม่ยีาตดิมอืมา
ตัง้แต่เกดิ,เป็นบณัฑติในราชสาํนกัของพระเจา้วเิทหะ,เป็นอดตีชาตขิอง
พระพทุธเจา้สมยัทีเ่สวยพระชาตมิโหสถบาํเพญ็ปัญญาอุปบารมหีรอืดงั
คาํกกณัฏกชาดกพระราชาทรงทอดพระเนตรกริยิาของกิง้ก่านัน้ซึง่ไมน่อบน้อม
เหมอืนก่อนจงึตรสัถามว่ากล่าวไวว้า่ทา่นมโหสธบณัฑติ ทา่นรูไ้หมวา่ กิง้ก่า
กลายเป็นสตัวก์ระดา้งกระเดือ่งไปเพราะเหตุไร (ข.ุจรยิา (ไทย) ๓๓/๑๒๒/
๗๗๗,ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๘๓/๘๖,ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๘๕/๔๘๔,๒๗/๑๐๓/



 

๔๐๑๖ 
 

 

๔๘๙,๒๗/๓๒๔/๕๒๖,ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๒๕/๕๗๒, ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๖๐๑/๒๗๕,๒๘/๖๐๒/๒๗๖,๒๘/๖๐๓/๒๗๖,๒๘/๗๘๓/๓๐๔)  

มโหสธชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพระมโหสธบณัฑติทรงบาํเพญ็ปัญญาบารม ี มเีน้ือความอธบิาย
ไวว้า่  พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิป็นมโหสธบณัฑติ เป็นผูม้ปัีญญามากและ
เฉลยีวฉลาดมาตัง้แต่เยาววยั  ไดใ้ชปั้ญญาแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ใหส้าํเรจ็ลุลว่งจน
เกยีรตคุิณแพรข่จรไป  พระเจา้วเิทหะทราบขา่ว จงึโปรดใหนํ้าตวัไปเขา้รบั
ราชการเป็นบณัฑติประจาํราชสาํนกั ในเบือ้งตน้ของการรบัราชการประจาํราช
สาํนกั  มโหสธบณัฑติไมไ่ดร้บัความเจรญิกา้วหน้าเทา่ทีค่วร  เพราะเหล่า
บณัฑติผูอ้าวุโสมกัจะหาเรือ่งใสค่วามอยูเ่สมอ ๆ แต่มโหสธบณัฑติใชปั้ญญา
แกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ใหร้อดพน้จากขอ้กล่าวหาไดทุ้กเรือ่ง  และต่อมาทา่นได้
คูค่รองทีม่ปัีญญาเฉลยีวฉลาดคอยชว่ยแกไ้ขปัญหาใหอ้กีดว้ย   

  ภายหลงัจากทีม่โหสธบณัฑติไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเสนาบดแีลว้  ทา่นไดร้บั
อาสา พระเจา้วเิทหะยกกองทพัไปปราบพระเจา้จฬูนี  พระเจา้จฬูนีทรงยนิยอม
สงบศกึและขอรอ้งใหม้โหสธบณัฑติไปรบัราชการอยูก่บัพระองค ์  เมือ่พระเจา้วิ
เทหะสวรรคต 

  มโหสธบณัฑติจงึตดัสนิใจเดนิทางไปรบัราชการอยูป่ระจาํในราชสาํนกัของ
พระเจา้จฬูนีแหง่เมอืงปัญจาละ  แต่กต็อ้งประสบกบัปัญหาในหลาย ๆ ดา้น  
โดยเฉพาะการ ถูกเหล่าอาํมาตยอ์าวุโสคอยใสค่วามอยูเ่สมอ 

  มโหสธบณัฑติไดใ้ชปั้ญญาแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ   และไดน้างปรพิาชกิาคน
หน่ึงคอยชว่ยเหลอืจนทาํใหปั้ญหาเหล่านัน้คลีค่ลายไป  ต่อมานางปรพิาชกิาคน
นัน้ไดท้ลูขอใหพ้ระเจา้จฬูนีประกาศเกยีรตคุิณของมโหสธบณัฑติใหป้รากฏใน
ทา่มกลางมหาชน  โดยทาํใหม้หาชนเหน็ความสาํคญัของมโหสธบณัฑติวา่  พระ
เจา้จฬูนีทรงยอมสละชวีติของพระมารดา พระเทว ี พระราชโอรส พระสหาย 
ปุโรหติ และชวีติของพระองคไ์ด ้ แต่จะไมย่อมสละมโหสธบณัฑติใหแ้ก่ผเีสือ้น้ํา 
ทาํใหเ้กยีรตคุิณของมโหสธบณัฑติแพรข่จรไกลไปทัว่ทุกทศิ 

  มโหสธบณัฑติรบัราชการอยูป่ระจาํในราชสาํนกัของพระเจา้จทูนีทา่มกลาง
ปัญหาและอุปสรรคนานปัการ แต่ทา่นกใ็ชปั้ญญาอนัเฉลยีวฉลาดแกไ้ขปัญหา
ทุกอยา่งใหส้าํเรจ็ลุล่วงดว้ยดมีาโดยลาํดบั  เมือ่ทา่นสิน้อายแุลว้ จงึไปเกดิในเท
วโลก  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๙๐/๒๗๔) 

มะขามป้อม : ชือ่ไมต้น้ขนาดกลาง ผลกลม รสเปรีย้วฝาด เมลด็แขง็ ผลใชท้าํยาได ้ ดงัคาํใน
เภสชัชขนัธกะ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตผลไมท้ีเ่ป็น
ยา คอื  ลกูพลิงัคะดปีล ีพรกิ สมอไทย สมอพเิภก มะขามป้อม,เป็นของคา้ขาย 



 

๔๐๑๗ 
 

 

ดงัคาํในทสพราหมณชาดก ทีก่ล่าวถงึพราหมณ์คา้ขายมะขามป้อม,มปีรากฏใกล้
อาศรมดาบส  (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๖๓/๔๗, ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย)๒๗/๒๔๒/
๔๖๑,๒๗/๒๘๑/๔๖๗,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๘๓/๔๙๓) 

มกักฏชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยลงิปลอมเป็นดาบส  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ดาบสโพธสิตัวส์อน
ดาบสน้อยใหรู้จ้กัลงิทีป่ลอมตวัเป็นฤาษมีาขอผงิไฟดว้ยในคราวฝนตกหนกัวา่ 
ลงิเป็นสตัวท์ีไ่วใ้จไมไ่ด ้   หน้าตาเหมอืนผูม้ศีลีแต่ไมใ่ชเ่ป็นผูม้ศีลี หน้าตา
เหมอืนคนแต่ไมม่ปัีญญาอยา่งคน ถา้เรยีกเขา้มาแลว้มนัจะทาํลายอาศรม วา่
แลว้กใ็หไ้ล่มนัออกไป การเหน็แต่เพยีงรปูร่างภายนอกทีด่แูลว้น่าเสือ่มใสศรทัธา 
ยงัไมถ่อืเป็นประมาณ ต่อเมือ่ไดส้มาคมแลว้จงึรูว้า่มศีลีหรอืไม ่ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) 
๒๗/๔๕/๗๕) 

มกักฏสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยลงิตดิตงั พระผูม้พีระภาคทรงยกเรือ่งลงิตดิตัง้ขึน้แสดง คอื พวก
ลงิทีฉ่ลาดเหน็ตงัทีเ่ขาดกัไวก้จ็ะหลกีหา่งไกล สว่นลงิทีโ่งเ่ขา้ใกลต้งัแลว้เอามอื
จบัด ูมอืจงึตดิทีต่งันัน้ มนัคดิจะดงึมอืออก จงึเอามอือกีขา้งจบั กต็ดิทีต่งัอกี เอา
เทา้ขา้งหนึ่งยนักต็ดิอกี เอาเทา้อกีขา้งยนักต็ดิอกี มนัจงึเอาปากกดัปากกต็ดิที่
ตงัอกี ในทีส่ดุกน็อนถอนใจ ถงึความพนิาศ และถูกนายพรานจบัได ้ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๓๗๓/๒๑๘) 

มกักรกฏะ, เม ือง : ชื่อเมอืงแห่งหนึ่ง ในแควน้อวนัต ีดงัคาํในโลหจิจสตูรกลา่วไวว้า่ ทา่นพระ
มหากจัจานะอยู ่ณ  กุฎป่ีา เขตเมอืงมกักรกฏะ แควน้อวนัต ีมาณพผูห้าฟืนซึง่
เป็นศษิยข์องโลหจิจพราหมณ์จาํนวนมากเขา้ไปยงักุฎป่ีาของทา่นพระมหากจัจา
นะ เทีย่วเดนิไปมารอบๆกุฎเีล่นกระโดดปลํ้ากนั สง่เสยีงอือ้องึเซง็แซ่ ภายหลงั
ต่อมา โลหจิจพราหมณ์เขา้ไปสนทนาธรรมดว้ย  พอจบการสนทนาแลว้กช็ืน่
ภาษติ แลว้แสดงตนเป็นอุบาสก ดงัคาํวา่ ขอท่านกจัจานะจงเขา้ไปสูโ่ลหจิจตระ
กลูเหมอืนดงัทีเ่ขา้ไปสูต่ระกลูอุบาสกทัง้หลายในเมอืงมกักรกฏะเถดิเหล่ามาณพ
หรอืมาณวกิาในโลหจิจตระกลูจกัไหวลุ้กรบัถวายอาสนะหรอืน้ําแก่ทา่น ขอ้นัน้
จกัเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูเพือ่ความสขุแก่พวกเขาตลอดกาลนาน(ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๓๒/๑๖๐) 

มกัโกรธ : นิสยัดุรา้ย, มปีกตขิุน่เคอืงใจอยา่งแรง,มนิีสยัไมพ่อใจอยา่งรุนแรง,โกรธเป็น
ประจาํ, มโีทสะเป็นปกต ิดงัคาํในภกิขนีุวภิงัค ์วา่ คาํวา่ ทีช่ือ่วา่    ดุรา้ย  พระผู้
มพีระภาคตรสัหมายถงึผูม้กัโกรธ(ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๑๖๐/๓๘๔),ในอนุมาน
สตูร กล่าววา่เป็นขอ้ที ่๓ ในบรรดาธรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้า่ยาก ๑๖ ขอ้ (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๑๘๑/๑๘๖),เป็นอกุศลธรรมทีท่าํใหไ้มเ่คารพสทัธรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๔๓/๗๑),เป็นนิสยัขอ้ที ่๑ ทีม่ใีนมาตุคาม ซึง่ม ี๕ ขอ้ (คอื (๑) มกัโกรธ (๒) มกั



 

๔๐๑๘ 
 

 

ผกูโกรธ (๓) มพีษิรา้ย (๔) มลีิน้สองแฉก (๕) มกัทาํรา้ยมติร,ในโกธนสตูร กล่าว
วา่ บุคคลผูถ้กูความโกรธครอบงาํเป็นคนมผีวิพรรณทราม  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๓๖/๔๘๔) 

  คาํน้ีมปีรากฏในหลายแหง่เชน่องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๔/๑๒๕,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๘๔/๑๘๕,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๐๑/๑๗๑) 

มกัขปริญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการกาํหนดรูม้กัขะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย    
ผูไ้มรู่ซ้ึง้ถงึมกัขะยงักาํหนดรูม้กัขะไมไ่ด ้ ยงัไมค่ลายความพอใจในมกัขะนัน้ยงั
ละมกัขะไมไ่ดก้ย็งัไมอ่าจสิน้ทุกขไ์ด ้ภกิษุทัง้หลาย สว่นผูรู้ซ้ึง้ถงึมกัขะ กาํหนดรู้
มกัขะได ้ คลายความพอใจในมกัขะนัน้ได ้    ละมกัขะไดแ้ลว้จงึอาจสิน้ทุกขไ์ด ้
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๓/๓๕๗) 

มกัขลิ โคศาล, เจ้าลทัธิ : ชื่อเจา้ลทัธหิน่ึง, เป็นนกับวชเปลอืย,  คาํวา่  มกัขล ิ  เป็นชือ่ที ่  ๑  
ของเขา  เหตุทีม่ชีือ่อยา่งนัน้เพราะเขาเป็นคนถอืหมอ้น้ํามนัเดนิตามทางทีม่ี
เปือกตม  มกัจะไดร้บัคาํเตอืนจากนายวา่  มา  ขล ิ (อยา่ลื่นนะ)  คาํวา่  โคสาล  
เป็นชือ่ที ่  ๒  เพราะเขาเกดิในโรงโค,  เป็น ๓ในบรรดาเจา้ลทัธทิัง้ ๖ ดงัคาํใน
จฬูวรรค กล่าวไวว้า่  เศรษฐชีาวกรุงราชคฤหใ์หก้ลงึปุ่ มไมจ้นัทน์นัน้เป็นบาตร 
ใสส่าแหรกแขวนไวท้ีป่ลายไมไ้ผ่โดยผกูต่อ ๆ กนัขึน้ไปแลว้ประกาศวา่   สมณะ
หรอืพราหมณ์รปูใดทีเ่ป็นพระอรหนัตแ์ละมฤีทธิ ์ จงเหาะขึน้ไปปลดบาตรทีเ่ราให้
แลว้นําไปเถดิ เจา้ลทัธมิกัขลโิคสาล  เขา้ไปหาเศรษฐถีงึทีอ่ยู ่ กลา่วกบัเศรษฐี
ชาวกรุงราชคฤหว์า่   คหบด ี  อาตมานี่แหละเป็นพระอรหนัตแ์ละมฤีทธิ ์ ทา่น
โปรดใหบ้าตรแก่อาตมาเถดิ,ในฉฬภชิาตสิตูร กล่าวไวว้า่ เจา้ลทัธชิือ่มกัขลิ
โคสาลว่าเป็นปรมสุกกาภชิาต ิ (ชาตขิาวยิง่) (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๕๒/๑๗,ท.ีส.ี(ไทย) 
๙/๑๕๒/๔๘,๙/๑๖๗/๕๔,๙/๑๖๘/๕๔,๙/๑๖๙/๕๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๐/๒๑๓/๑๖๑,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๑๒/๓๔๙,๑๒/๓๖๖/๔๐๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๖/๒๗๗,ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๔,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๘/๔๘๑,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๑๑/
๔๑,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓๘/๓๘๖,ท.ีส.ีอ.(บาล)ี๑/๑๕๒/๑๓๑,  ม.ม.ูอ.  (บาล)ี ๒/
๓๑๒/๑๔๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ มกัขลโิคศาล เป็นลทัธจิดัอยูใ่นประเภทนตัถกิวาทะ คอื
เหน็วา่ไม่มเีหตุไม่มปัีจจยั  คอืจะบรสิทุธิก์บ็รสิทุธิเ์อง  จะเศรา้หมองกเ็ศรา้หมอง
เอง  (องฺ.ตกิ.อ.  (บาล)ี ๒/๖๖/๒๐๒) 

มกัขสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมกัขะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มกัขะใดเป็นเหตใุหส้ตัวผ์ูล้บหลู่
คุณทา่นไปสูทุ่คต ิ  ผูม้ปัีญญาเหน็แจง้    ยอ่มละมกัขะนัน้ไดเ้พราะรูโ้ดยชอบ 



 

๔๐๑๙ 
 

 

ครัน้ละไดแ้ลว้    จงึไมต่อ้งหวนกลบัมาเกดิในโลกนี้อกี  ไมว่า่ในกาลไหน  ๆ  
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๕/๓๔๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่  คาํวา่ มกัขะ ความลบหลูคุ่ณทา่น  หมายถงึความลบหลู่
คุณของผูอ้ื่น   คอืเชด็คุณของคนเหล่าอื่นใหพ้นิาศไป ดุจผา้เชด็น้ําเชด็น้ําทีต่วั
ของคนทีอ่าบน้ําแลว้  คอืทาํลาย กาํจดัการทาํแมท้ีย่ ิง่ใหญ่ทีค่นเหล่าอื่นไดท้าํ
แลว้  มกีารปกปิดคุณของเขาเป็นเครื่องปรากฏ (ข.ุอติ.ิอ.(ไทย) ๑/๕/๗๓) 

มกัขะ : ความลบหลู่, ลบหล�ูคุณท�าน,  ความลบหลู่คุณทา่น, หล�ูความดขีองผ�ู
อื่น(ข�อ  ๒  ในมละ  ๙,  ข�อ  ๕  ในอุปกเิลส ๑๖),ในวภิงัคไ์ดใ้หค้วามหมาย
ของคาํวา่มกัขะไวว้า่ ความลบหลู่คุณทา่น กริยิาทีล่บหลู่คุณทา่น ภาวะทีล่บหลู่
คุณทา่น ความดหูมิน่ การทาํความดหูมิน่  น้ีเรยีกวา่มกัขะ   (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๓๓/๓๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๘/๕๗๙,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๑/๑๓๐,๒๐/๒๓๒/
๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๐๔/๓๙๒,๒๑/๓๐๕/๓๙๒,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๖๒/
๕๔๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๓/๕๐,๒๔/๒๔/๕๒,๒๔/๒๖๗/๓๘๘,ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๕/๓๔๙,๒๕/๑๓/๓๕๗,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕/๑๗,๒๙/๒๗/๑๑๖,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๖๑/๑๕๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๙๒/๕๖๑) 

มกัน้อย : ปรารถนาน้อย,พอใจด�วยของเพยีงน�อยทีส่ดุเท�าทีจ่าํเป�น(อปัป�
จฉะ),เป็นขอ้ที ่๑ ในกถาวตัถุ ๑๐,ในมหาวภิงัค ์กล่าวถงึลกัษณะของภกิษุวา่เป็น
เลีย้งงา่ย บาํรงุงา่ย มกัน้อย สนัโดษ    ความขดัเกลา  ความกาํจดักเิลส อาการ
น่าเลื่อมใส  การไมส่ะสม การปรารภความเพยีรโดยประการต่างๆ,ในมหาโคสงิค
สตูร พระมหากสัสปเถระกล่าวไวว้า่ ทา่นสารบีุตร ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ 
ตนเองเป็นผูม้กัน้อย และกล่าวสรรเสรญิคุณแหง่ความเป็นผูม้กัน้อย, ใน
รุกขมลูกิสตูร กล่าวไวว้า่ ภกิษุผูอ้ยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร   เพราะอาศยัความมกัน้อย 
ความสนัโดษ ความขดัเกลา  ความสงดั ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิตัอินังาม (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๓๙/๒๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓๖/๓๖๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๔/
๓๑๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑/๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓/๒๐๑,๒๓/๒๔/๒๖๘,๒๓/
๓๐/๒๗๙,๒๓/๕๓/๓๓๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๗/๑๔๖,๘๒/๑๘๕) 

มกัโลภ :  โลภ, ปรารถนามาก, อยากได�มากๆ มปีรากฏในทุตยินิรยสตูร,เป็นธรรมขอ้ที ่
๕ ในบรรดาอกุศลธรรมทีนํ่าผูป้ระพฤตไิปสูน่รก คอื (๑)พดูเทจ็ (๒) พดูสอ่เสยีด 
(๓) พดูคาํหยาบ (๔) พดูเพอ้เจอ้ (๕) มกัโลภ (๖) มคีวามคะนอง (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๖๒/๖๐๕)   

มกัลบหล ู่ : มากดว้ยการลบหล�ูคุณท�าน,หล�ูความดขีองผ�ูอื่นเป็นประจาํ,มนิีสยั
แสดงอาการเหยยีดหยามต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืต่อผูม้อุีปการคุณโดยถอืวา่ไม่



 

๔๐๒๐ 
 

 

สาํคญัควรแกก่ารเคารพนบัถอื,ในปฐมโกธครุสตูร โกธครุสตูร กล่าวไวว้า่ มกัลบ
หลู่ ไมเ่คารพสทัธรรม,ในพยากรณสตูร กล่าวไวว้า่ มกัลบหลู่ มใีจถูกความลบ
หลู่กลุม้รุมอยูโ่ดยมาก การถูกความลบหลู่กลุม้รุมเป็นความเสือ่มในพระธรรม
วนิยั,ในนปัปิยสตูร กล่าวไวว้า่ มกัลบหลู่ ไมส่รรเสรญิการกาํจดัความลบหลู่ น้ี
เป็นธรรมทีไ่มเ่ป็นไปเพือ่ความเป็นทีร่กั เพือ่ความเป็นทีเ่คารพ เพือ่ความยก
ยอ่ง  เพือ่ความเป็นสมณะ เพือ่ความเป็นอนัเดยีวกนั,ในปุคคลบญัญตั ิ ให้
ความหมายของผูม้กัลบหลูไ่วว้า่ ความลบหลู่ กริยิาทีล่บหลู่ ภาวะทีล่บหลู่ ความ
ดหูมิน่  การกระทาํความดหูมิน่  น้ีเรยีกวา่ ความลบหลู่ บุคคลใดยงัละความลบ
หลู่น้ีไมไ่ด ้ บุคคลน้ีเรยีกวา่ผูม้กัลบหลู(่องฺ.จตุกฺกง(ไทย) ๒๑/๔๓/๗๑,๒๑/๘๔/
๑๒๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๔/๑๘๕,๒๔/๘๗/๑๙๕,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๔๗/๑๕๗) 

มกัใหญ่ : อยากเป�นใหญ�เป�นโต เกนิคณุธรรมและความสามารถของตน,ในกฏุ
วยิสตูร พระผูม้พีระภาคกาํลงัเทีย่วบณิฑบาตในสาํนกัของพวกมลิกัขะทีชุ่มนุม
กนัอยูใ่นทีซ่ือ้ขายโค อดพระเนตรเหน็ภกิษุรปูหนึ่งผูไ้มม่คีวามแชม่ชืน่ มแีต่
ความแชม่ชืน่ภายนอกหลงลมืสต ิ  จงึตรสัวา่ ภกิษุ เธออยา่ไดท้าํตนใหเ้ป็นผูม้กั
ใหญ่ เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีแ่มลงวนัจกัไม่ตอม ไมก่ดัตนทีม่กัใหญ่ ชุม่เพราะกลิน่ดบิ
,ในปราภวสตูร กล่าวไวว้า่ คนผูเ้กดิในขตัตยิตระกลู มโีภคะน้อย แต่มคีวามมกั
ใหญ่ใฝ่สงู ปรารถนาจะครองราชย ์  นัน้เป็นทางแหง่ความเสือ่ม (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๒๙/๓๗๘,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๑๔/๕๒๘) 

มกัโอ้อวด : ชอบอวด,อวด,พดูยกตวั,พดูอวดความรูค้วามสามารถหรอืความมัง่มเีป็นตน้, 
ชอบพดูยกตวั, ชอบพดูอวดความรูค้วามสามารถหรอืความมัง่มเีป็นตน้, มากไป
ดว้ยการคุยโม,้ ในพยากรณสตูร กล่าวไวว้่า ผูม้กัโออ้วด มใีจถูกความโออ้วด
กลุม้รุมอยูโ่ดยมาก การถูกความโออ้วดกลุม้รุมนี้แล  เป็นความเสือ่มในพระ
ธรรมวนิยั,ในนปัปิยสตูรกลา่วไวว้า่ มกัโออ้วด ไมส่รรเสรญิการกาํจดัความโอ้
อวดนี้เป็นธรรมทีไ่มเ่ป็น ไปเพือ่ความเป็นทีร่กั เพือ่ความเป็นทีเ่คารพ เพือ่ความ
ยกย่อง เพือ่ความเป็นสมณะ เพือ่ความเป็นอนัเดยีวกนั (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๘๔/๑๘๖,๒๔/๘๗/๑๙๕) 

มคัคกถา : ว่าด้วยมรรค คือ ท่านพระสารบีุตรเถระจําแนกกิจขององค์แห่ง มรรคทัง้ ๘ 
ประการ โดยแบ่งเป็น  ๔  ขณะ คือ ขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ขณะแห่ง
สกทาคามมิรรค ขณะแหง่อนาคามมิรรค และขณะแหง่อรหตัตมรรค ดงันี้ 

  ในขณะแห่งโสดาปัตตมิรรค มรรคชื่อว่าสมัมาทฏิฐเิพราะมสีภาวะเหน็ เป็น
มรรคและเป็นเหตุ เพื่อละมิจฉาทิฏฐิ เพื่ออุปถัมภ์สหชาตธรรม เพื่อครอบงํา
กเิลสทัง้หลาย เพื่อความหมดจดในเบือ้งตน้แห่งปฏเิวธ เพื่อความตัง้มัน่แห่งจติ 



 

๔๐๒๑ 
 

 

เพื่อความผ่องแผว้แห่งจติ เพื่อบรรลุธรรมวเิศษ เพื่อรูแ้จง้ธรรมอนัยิง่ เพื่อตรสัรู้
สจัจะ เพือ่ใหจ้ติตัง้มัน่อยู่ในนิโรธ 

  มรรคชื่อว่าสมัมาสงักปัปะเพราะมสีภาวะตรกึตรอง ... เพื่อละมจิฉาสงักปัปะ 
... 

  มรรคชือ่วา่สมัมาวาจาเพราะมสีภาวะกาํหนด ... เพือ่ละมจิฉาวาจา ... 
  มรรคชื่อว่าสมัมากมัมนัตะเพราะมสีภาวะเป็นสมุฏฐาน...เพื่อละมจิฉากมัมนั

ตะ ... 
  มรรคชือ่วา่สมัมาอาชวีะเพราะมสีภาวะผอ่งแผว้ ... เพือ่ละมจิฉาอาชวีะ ... 
  มรรคชือ่วา่สมัมาสมาธเิพราะมสีภาวะไมฟุ้่งซ่าน ... เพือ่ละมจิฉาสมาธ ิ... 
  ในขณะแห่งมรรคอื่น ๆ กม็นีัยเดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่กเิลสทีอ่งคแ์ห่งมรรคแต่

ละองคล์ะไดเ้ทา่นัน้ 
  ลําดบัต่อไป ท่านนําสภาวธรรม ๕๔ ประการ (หมวดธรรมที่ควรรู้ยิ่งในสุ

ตมย-ญาณที ่๑ ตอนที ่๒ ชุดที ่๖) มาจาํแนกมรรคเป็น ๕๔ ประการ เช่น มรรค
คอื ความเหน็ ชื่อว่าสมัมาทฏิฐ ิมรรคคอืความตรกึตรอง ชื่อว่าสมัมาสงักปัปะ  
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๓๗/๔๐๑) 

มคัคญาณ : ญาณทีรู่เ้หน็วา่เป็นทาง, ญาณในอรยิมรรค, ปัญญาสงูสดุทีก่าํจดักเิลสเป�นเห
ตุให�บรรลุความเป็นอรยิบุคคลชัน้หนึ่งๆ, ปัญญาในสภาวะทีค่วรเจรญิ,ใน
ปฏสิมัภทิามรรค   มคัคญาณนิทเทส อธบิายไวว้า่ปัญญาในการออกและหลกีไป
ทัง้จากกเิลสขนัธแ์ละจากนมิติภายนอก ชือ่วา่มคัคญาณ,และใหนิ้ยามไวเ้ป็น
จาํนวนมาก เชน่อธบิายวา่ ในขณะแหง่โสดาปัตตมิรรค ญาณทีช่ือ่วา่สมัมาทฏิฐ ิ
เพราะมสีภาวะเหน็ ยอ่มออกจากมจิฉาทฏิฐอิอกจากเหล่ากเิลสทีเ่ป็นไปตาม
มจิฉาทฏิฐนิัน้จากขนัธท์ัง้หลาย และออกจากสรรพนิมติภายนอก เพราะเหตุนัน้ 
ทา่นจงึกล่าววา่ปัญญาในการออกและหลกีไปทัง้จากกเิลสขนัธแ์ละจากนิมติ
ภายนอก ชือ่วา่มคัคญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖๑/๙๙,๓๑/๑๐๘/๑๖๘,๓๑/๒๒๗/
๓๘๕); ด ู ญาณ ๑๖ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มคัคญาณ  หมายถงึยถาภตูญาณ และอธบิายวา่ 
มคัคญาณ ม ี๔ อยา่งคอื โสดาปัตตมิคัคญาณ  สกทาคามมิคัคญาณ  อนาคา
มมิคัคญาณ  อรหตัตมคัคญาณ)  (ข.ุอุ.อ.  (บาล)ี๑๑/๑๐๕,อภ.ิว.ิอ.  (บาล)ี ๘๑๕/
๔๙๔)  

มคัคญาณนิทเทส : แสดงมคัคญาณ,อธบิายอุทเทสที ่ ๑๑ ของญาณกถาทีย่กมาตัง้เป็นคาํ
ปุจฉา  



 

๔๐๒๒ 
 

 

  ทา่นพระสารบีุตรนําองคแ์หง่มรรค ๘ ประการมาจาํแนกดว้ยมคัคญาณ 
แบ่งเป็น ๔ ขณะ คอื ขณะแหง่โสดาปัตตมิรรค ขณะแหง่สกทาคามมิรรค ขณะ
แหง่ อนาคามมิรรค และขณะแหง่อรหตัตมรรค แต่ละขณะมมีคัคญาณ ๘ 
ประการ (ตามจาํนวนองคแ์ห่งมรรค) เชน่ 

  ๑. ในขณะแหง่โสดาปัตตมิรรค ญาณทีช่ือ่วา่สมัมาทฏิฐเิพราะมสีภาวะเหน็ 
ยอ่มออกจากมจิฉาทฏิฐ ิออกจากเหล่ากเิลสทีเ่ป็นไปตามมจิฉาทฏิฐนิัน้ ออกจาก 
ขนัธท์ัง้หลาย และออกจากสรรพนิมติภายนอก เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ 
ปัญญาในการออกและหลกีไปทัง้จากกเิลสขนัธแ์ละจากนิมติภายนอก ชือ่วา่มคัค
ญาณ 

  องคแ์หง่มรรคที ่ ๒-๘ กด็าํเนินความไปตามแบบนี้ ต่างกนัแต่องคธ์รรม 
เทา่นัน้ ในขณะแหง่มรรคอื่นกม็วีธิกีารจาํแนกเชน่เดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่กเิลสที่
องคแ์หง่มรรคนัน้ ๆ ออกไปไดเ้ทา่นัน้  

  ๒. ในขณะแหง่สกทาคามมิรรค ญาณทีช่ือ่วา่สมัมาทฏิฐเิพราะมสีภาวะเหน็ 
ยอ่มออกจากกามราคสงัโยชน์ จากปฏฆิสงัโยชน์ จากกามราคานุสยั จากปฏฆิา
นุสยัทีเ่ป็นสว่นหยาบ ๆ ออกจากเหล่ากเิลสทีเ่ป็นไปตามมจิฉาทฏิฐนิัน้ ฯลฯ 
(เหมอืนใน ขณะแหง่โสดาปัตตมิรรค) 

  ๓. ในขณะแหง่อนาคามมิรรค ญาณทีช่ือ่วา่สมัมาทฏิฐเิพราะมสีภาวะเหน็ 
ยอ่มออกจากกามราคสงัโยชน์ จากปฏฆิสงัโยชน์ จากกามราคานุสยั จากปฏฆิา
นุสยัทีเ่ป็นสว่นละเอยีด ๆ ออกจากเหล่ากเิลสทีเ่ป็นไปตามมจิฉาทฏิฐนิัน้ ฯลฯ 
(เหมอืนในขณะแหง่โสดาปัตตมิรรค) 

  ๔. ในขณะแหง่อรหตัตมรรค ญาณทีช่ือ่วา่สมัมาทฏิฐเิพราะมสีภาวะเหน็ ย่อม 
ออกจากรปูราคะ จากอรปูราคะ จากมานะ จากอุทธจัจะ จากอวชิชา จากมานา
นุสยั จากภวราคานุสยั จากอวชิชานุสยั ออกจากเหล่ากเิลสทีเ่ป็นไปตาม
มจิฉาทฏิฐนิัน้ ฯลฯ (เหมอืนในขณะแหง่โสดาปัตตมิรรค) (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖๑/
๙๙) 

มคัคทตัติกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมคัคทตัตกิเถระ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้า่ ในอดตีชาต ิ ๑ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กปั ทา่นไดถ้วายบงัคมและโปรย
ดอกไมบ้ชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่อโนมทสัส ี เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ในกปั
ที ่ ๒๐,๐๐๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดถิงึ ๕ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๓๔๒) 

มคัคทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมคัคทายกเถระ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดป้รบัหนทางใหร้าบเรยีบถวายพระพทุธเจา้



 

๔๐๒๓ 
 

 

พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๓๑๒) 

มคัคนิมิต : 1.นิมติคอืหนทาง, เป็นชือ่ ๑ ในวธิสีวดสมมตสิมีา ดงัคาํในอุโปสถขนัธกะวา่  ใน
เบือ้งตน้พงึทกันิมติ คอื ปัพพตนิมติ (นิมติคอืภเูขา)ปาสาณนิมติ (นิมติคอืแผ่น
หนิ)วนนิมติ(นิมติคอืป่า)รกุขนิมติ(นิมติคอืตน้ไม)้ มคัคนิมติ(นิมติคอืหนทาง)
วมัมกินิมติ(นิมติคอืจอมปลวก)นทนิีมติ(นิมติคอืแมน้ํ่า)อุทกนิมติ(นิมติคอืน้ํา) (ว.ิ
ม.(ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕) 

 2.นิมติคอืมรรค หมายนิมติคอือรยิมรรค  
  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มคัคนิมติ เป็น ๑ ในนิมติ ๔ คอื สมถนิมติ  

วปัิสสนานิมติ  มคัคนิมติ  และผลนิมติเกดิขึน้  (องฺ.ฉกฺก.อ.  (บาล)ี ๓/๕๕/๑๓๖,
สารตฺถ.ฏกีา (บาล)ี ๓/๒๔๓/๓๕๓) 

มคัคปัจจเวกขณะ : การพจิารณาคอืมรรค หมายถงึพจิารณาอรยิมรรค อนัไดแ้ก่โสดาปัตติ
มรรค สกทิาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหตัตมรรค  ดงัคาํในปัฏฐาน กล่าว
ไวว้า่ พระอรยิะพจิารณาโคตรภ ู    พจิารณาโวทานพจิารณามคัคปัจจเวกขณะ 
พจิารณาผลปัจจเวกขณะ พจิารณานิพพานปัจจเวกขณะ (อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๒๒/
๔๗๓) 

มคัคปัจจยั : องคม์รรคเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยมรรคและรปูซึง่มสีภาวธรรมนัน้
เป็นสมฏุฐานโดยมคัคปัจจยั ในบทนําปัฏฐา◌่นอธบิายวา่  คาํวา่ มรรค หมายถงึ
สภาวธรรมทีแ่สวงหาพระนิพพาน  หรอื  สภาวธรรม ทีก่าํจดักเิลสแลว้เป็นเหตุ
ใหถ้งึพระนิพพาน  หรอื  สภาวธรรมทีบุ่คคลผ◌้ปูรารถนาพระนิพพานควร
แสวงหา คาํวา่  มคัคปัจจยั  แปลวา่  สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความเป็น
มรรค  หมายถงึ  สภาวธรรมทีเ่ป็นปัจจยัใหถ้งึพระนิพพาน  สคุตภิพ  และ
ทุคคตภิพ  ไดแ้ก่  องคม์รรค  ๑๒  คอื (๑)   ปัญญา (๒)   วติก(๓) สมัมาวาจา 
(๔) สมัมากมัมนัตะ  (๕) สมัมาอาชวีะ (๖) วรียิะ  (๗) สต ิ(๘)   เอกคัคตา  (๙) 
มจิฉาทฏิฐ ิ(๑๐)   มจิฉาวาจา (๑๑)  มจิฉากมัมนัตะ (๑๒)   มจิฉาอาชวีะ องค์
มรรคเหล่าน้ีเป็นเจตสกิทีอุ่บตัใินจติทัง้หมดนอกจากอเหตุกจติ แต่มลูฎกีาแห่ง
ปัฏฐานกล่าววา่  องคม์รรคฝ่ายอกุศล  (คอื  มจิฉาทฏิฐ ิ มจิฉาวาจา  มจิฉากมั
มนัตะ  และมจิฉาอาชวีะ)นัน้  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวใ้นพระสตูรในฐานะ 
ทีเ่ป็น  มจิฉามคัคงัคะ  มไิดท้รงแสดงวา่เป็นมคัคปัจจยั สว่นคมัภรีอ์ภธิมัมตัถ
สงัคหะไดก้ล่าวถงึมคัคงัคะแตกต่างไปจากทีอ่รรถกถาของ คมัภรีปั์ฏฐานกล่าว
ไว ้ ไดแ้ก่  มจิฉาทฏิฐ ิ มจิฉาสงักปัปะ  มจิฉาวายามะ  และมจิฉาสมาธ ิอยา่งไร
กต็าม  แมว้า่องคม์รรคจะม ี  ๑๒  ประการ  แต่ตวัองคธ์รรมจรงิ ๆ  แลว้นบัได ้ 



 

๔๐๒๔ 
 

 

๙  ประการ  โดยนบัองคธ์รรมของสมัมาสงักปัปะกบัมจิฉาสงักปัปะเป็นองค์
ธรรมเดยีวกนัคอืวติกและองคธ์รรมของสมัมาวายามะกบัมจิฉาวายามะเป็นองค์
ธรรมเดยีวกนัคอืวรียิะ  

  มคัคปัจจยัมอีงคป์ระกอบ  ดงันี้ (๑) ปัจจยั  ไดแ้ก่  องคธ์รรมขององคม์รรค  
อนัมปัีญญา  วติก  สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ  วรียิะ สต ิ 
เอกคัคตาและทฏิฐ ิ  ซึง่เป็นสภาวธรรมทีป่ระกอบในสเหตุกจติ  ๗๑  (๒) ปัจจ
ยปุบนั  ไดแ้ก่ สเหตุกจติ  ๗๑  เจตสกิ  ๕๒  สเหตุกจติตชรปู  สเหตุกปฏสินธิ
กมัมชรปู  (๓) ปัจจนีกะ  ไดแ้ก่  อเหตุกจติ  ๑๘  อญัญสมานเจตสกิ  ๑๒  
(ยกเวน้ฉนัทะ)  อเหตุกจติตชรปู  อเหตุกปฏสินธกิมัมชรปู  พาหริรปู  อาหารช
รปู  อุตุชรปู  อสญัญสตัตกมัมชรปู  ปวตัตกิมัมชรปู 

  มัคคปัจจัยนี้ เป็นไปในกาลทัง้สอง  คือปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล  และ
เป็นไปในปัจจุบันกาลอย่างเดียวเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ปัจจุบันจะสามารถทํา
หน้าทีไ่ดก้เ็ฉพาะในขณะทีต่นกําลงัเป็นไปอยูเ่ท่านัน้ มคัคปัจจยันี้ย่อมเป็นไปใน
ภูมทิัง้หมด  ยกเวน้เอกโวการภูม(ิอภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๘/๑๑,๔๐/๗๓/๓๘,๔๐/๘๓/
๔๓,๔๐/๑๙๐/๙๘,๔๐/๒๑๒/๑๑๒,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๑๒๓/๑๐๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๔/
๒๑/๗,๒๐๕/๕๘๖) 

มคัคพรหมจรรย  ์: พรหมจรรยค์อืมรรค หมายถงึอรยิมรรค มโีสดาปัตตมิรรคเป็นตน้ ในทีน้ี่มุง่
หมายถงึอรหตัมรรค ดงัคาํในอญัญาสโิกณฑญัญเถรคาถา กล่าวไวว้า่ อญัญา
โกณฑญัญเถระผูต้รสัรูต้ามพระพทุธเจา้ ไดม้คีวามบากบัน่อยา่งแรงกลา้ละความ
เกดิและความตายไดบ้าํเพญ็มคัคพรหมจรรยอ์ยา่งบรบิรูณ์สิน้เชงิ,เป็นชือ่ ๑ ของ
พรหมจรรย ์ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๗๙/๔๕๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พรหมจรรย ์ ในทีน้ี่หมายถงึมคัคพรหมจรรย ์  (ข.ุ
อุ.อ.  (บาล)ี ๓๐/๒๒๒,๔๒/๒๙๘)  

มคัคภาวนา : การเจรญิมรรค,การเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ดงัคาํในอภสิมยกถา กล่าวไวว้า่ 
ธรรมฝ่ายดาํและธรรมฝ่ายขาวเป็นธรรมคูก่นัเป็นไปดว้ยกนัมคัคภาวนาทีม่คีวาม
หมน่หมองดว้ยกเิลสนัน้จงึมอียู,่ มคัคภาวนามอียู ่ การทาํผลใหแ้จง้กม็อียู ่  การ
ละกเิลสกม็อียู ่ ธรรมาภสิมยักม็อียู ่ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖) 

มคัคสมงัคิญาณ  :  ปัญญาในมรรค ๔ อธบิายวา่ มคัคสมงัคญิาณ    ไดแ้ก่ความรูใ้นทุกข ์   
ความรูใ้นทุกขสมทุยั ความรูใ้นทุกขนิโรธ ความรูใ้นทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา 
ญาณทีพ่รัง่พรอ้มดว้ยมรรคในวภิงัคก์ลา่วจตุกกมาตกิาไวว้า่ กมัมสัสกตาญาณ  
สจัจานุโลมกิญาณ มคัคสมงัคญิาณ ผลสมงัคญิาณ,ในจตุกกนิทเทส อธบิายวา่ 
มคัคสมงัคญิาณไดแ้ก่ น้ีความรูใ้นชรามรณะ น้ีความรูใ้นชรามรณสมทุยั น้ี



 

๔๐๒๕ 
 

 

ความรูใ้นชรามรณนิโรธ น้ีความรูใ้นชรามรณนิโรธคามนีิปฏปิทา(อภ.ิว.ิ(ไทย)
๓๕/๗๙๓/๕๐๙,๓๕/๗๙๔/๕๐๙,๓๕/๘๐๒/๕๑๔,๓๕/๘๐๓/๕๑๔,๓๕/๘๐๓/๕๑๕) 

มคัคสจั ความจรงิคอืมรรค หมายถงึอธบิายอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ มสีมัมาทฏิฐเิป็นตน้,ใน
ทุตยิสตุตนัตนิทเทส อธบิายวา่การรูแ้จง้ดว้ยการเจรญิทฏิฐ ิ สงักปัปะ วาจา กมั
มนัตะ อาชวีะ  วายามะ สต ิ  สมาธ ิ  ในฐานะทัง้ ๓ น้ีเป็นมคัคสจั,มอีธบิายวา่ 
การรูช้ดัความดบัแหง่ชรามรณะและชาตเิป็นมคัคสจั, การรูช้ดัความดบัแหง่ชาติ
และภพเป็นมคัคสจั, การรูช้ดัความดบัภพและอุปาทานเป็นมคัคสจั,การรูช้ดั
ความดบัแหง่อุปาทานและตณัหาเป็นมคัคสจั,การรูช้ดัความดบัแหง่ตณัหาและ
เวทนาเป็นมคัคสจั,การรูช้ดัความดบัแหง่เวทนาและผสัสะเป็นมคัคสจั,การรูช้ดั
ความดบัแหง่ผสัสะและสฬายตนะเป็นมคัคสจั, การรูช้ดัความดบัแหง่สฬายตนะ
และนามรปูเป็นมคัคสจั,การรูช้ดัความดบัแหง่นามรปูและวญิญาณเป็นมคัคสจั,
การรูช้ดัความดบัแหง่วญิญาณและสงัขารเป็นมคัคสจั,การรูช้ดัความดบัแหง่
สงัขารและอวชิชาเป็นมคัคสจั, การรูช้ดัความดบัแหง่ชรามรณะและชาตเิป็นมคัค
สจั, การรูช้ดัความดบัแหง่ชาตแิละภพเป็นมคัคสจั, การรูช้ดัความดบัแหง่สงัขาร
และอวชิชาเป็นมคัคสจั(ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๗๐๙/๘๒,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔/๔๓๘,๓๑/
๑๖/๔๔๑,อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๔๑/๑๓,๓๖/๑๙๑/๔๕,๓๖/๑๙๘/๔๘,๓๖/๒๓๕/๖๐,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๕๒/๔๘๒) 

มคัคสจัจนิทเทส : นิทเทศคอืมรรคสจั หมายถงึแสดงมรรคสจั คอือธบิายอรยิมรรคมอีงค ์๘ คอื 
(๑)สมัมาทฏิฐ(ิเหน็ชอบ)(๒)สมัมาสงักปัปะ(ดาํรชิอบ)(๓)สมัมาวาจา(เจรจาชอบ)
(๔)สมัมากมัมนัตะ(กระทาํชอบ)(๕) สมัมาอาชวีะ (เลีย้งชพีชอบ) (๖) 
สมัมาวายามะ (พยายามชอบ)  (๗) สมัมาสต ิ (ระลกึชอบ) (๘) สมัมาสมาธ ิ (ตัง้
จติมัน่ชอบ) (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕) 

มคัคสญัญกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมคัคสญัญกเถระ มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่  ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นบอกทางและถวายอาหารแดพ่ระสงฆส์าวก
ของพระพทุธเจา้พระนามว่าปทุมตุตระ เพราะผลแห่งทานนัน้ ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษตัง้แต่อาย ุ๗ ขวบ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๖/
๒๗๑) 

มคัคสมัปทา : ความถงึพรอ้มดว้ยมรรค หมายถงึโสดาปัตตมิรรค ดงัคาํในเขตตสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ทา่นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะไดค้วามสมบรูณ์แห่งจติแลว้
ทาํกรรมใหบ้รบิรูณ์ไดป้ระโยชน์ทีส่มบรูณ์รูโ้ลกตามความเป็นจรงิแลว้บรรลุทฏิฐิ
สมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐ)ิอาศยัมคัคสมัปทาแลว้มใีจบรบิรูณ์ยอ่มบรรลุ
อรหตัตผลได ้(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๔/๒๙๒) 



 

๔๐๒๖ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มคัคสมัปทา หมายถงึโสดาปัตตมิรรค  
(องฺ.อฏฺฐก.อ.  (บาล)ี ๓/๓๔/๒๕๕)  

มคัคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทางเดยีว,พระสตูรวา่ดว้ยทางแหง่การเจรญิอทิธบิาท, พระสตูร
วา่ดว้ยมรรค  ม ี๓ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั กล่าวคอื 

 1.มคัคสตูร ๑ พระสตูรวา่ดว้ยทางเดยีว พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  
เราเกดิความราํพงึขึน้วา่  สตปัิฏฐาน  ๔  เป็นสิง่เดยีวทีจ่ะทาํใหส้ตัวพ์น้จากทุกข ์ 
ทา้วสหมับดพีรหมทราบความราํพงึของเราจงึหายตวัจากพรหมโลกมาทลูวา่  
เรือ่งนี้เป็นอยา่งนัน้จรงิแลว้กล่าวชมเชยเรา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๐๙/๒๖๖) 

 2.มคัคสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยทางแหง่การเจรญิอทิธบิาท พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่  เมื่อครัง้ก่อนตรสัรู ้  เราดาํรถิงึมรรคและปฏปิทาแหง่การ
เจรญิอทิธบิาท  และไดท้ราบวา่การเจรญิอทิธบิาทก่อใหเ้กดิอทิธ ิ (ส.ํม.(ไทย) ๙/
๘๓๓/๔๑๒) 

 3.มคัคสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยมรรค  พระผูม้พีระภาคตรสัปฏปิทา ๓ เหมอืนใน
สตปัิฏฐานสตูร ต่างกนัเฉพาะมชัฌมิาปฏปิทา คอืภกิษุเจรญิสมัมาทฏิฐ.ิ..สมัมา
สงักปัปะ...สมัมาวาจา…สมัมากมัมนัตะ…สมัมาอาชวีะ…สมัมาวายามะ…
สมัมาสต…ิสมัมาสมาธ ิ(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๔๐๔) 

มคัคสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยมรรค  (สตูรที ่ ๑) ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม 
กล่าวคอื 

 1.มคัคสตูร (ปฐม)๑  พระสตูรวา่ดว้ยมรรค  (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลหลงัจากตายแลว้ไปเกดิในนรก ๔ คอื (๑) มจิฉาทฏิฐ ิ
(๒) มจิฉาสงักปัปะ (๓) มจิฉาวาจา (๔) มจิฉากมัมนัตะ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็น
เหตุใหบ้คุคล หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในสวรรค ์ ๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๕/๓๓๔) 

 2.มคัคสตูร (ปฐม)๒  พระสตูรวา่ดว้ยมรรค  (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาค ตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหค้นพาลบรหิารตนใหถ้กูกาํจดั ถูกทาํลาย และประสพสิง่ที่
ไมใ่ชบุ่ญเป็นอนัมาก ๔ คอื (๑) มจิฉาทฏิฐ ิ (๒) มจิฉาสงักปัปะ (๓) มจิฉาวาจา 
(๔) มจิฉากมัมนัตะ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้ณัฑติยอ่มบรหิารตนไมใ่ห้
ถูกกาํจดั ไมใ่หถู้กทาํลาย และประสพบุญเป็นอนัมาก ๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒๕/๓๔๐) 

มคัคสตูร (ทตุิย) : พระสตูรวา่ดว้ยมรรค(สตูรที ่ ๒) ม ี ๒ สตูรต่างกนัทีเ่นื้อหาและองคธ์รรม
กล่าวคอื  



 

๔๐๒๗ 
 

 

 1.มคัคสตูร (ทุติย)๑  พระสตูรวา่ดว้ยมรรค  (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลหลงัจากตายแลว้ไปเกดิในนรก ๔ คอื (๑) มจิฉาอาชวีะ 
(๒) มจิฉาวายามะ (๓) มจิฉาสต ิ(๔) มจิฉาสมาธ ิแลว้ตรสัว่า ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
บุคคล หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในสวรรค ์๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๑๖/๓๓๕) 

 2.มคัคสตูร (ทุติย) ๒: พระสตูรวา่ดว้ยมรรค  (สตูรที ่  ๒)  พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหค้นพาลบรหิารตนใหถู้กกาํจดั ถูกทาํลาย และประสพ
สิง่ทีไ่มใ่ชบุ่ญเป็นอนัมาก ๔ คอื (๑) มจิฉาอาชวีะ (๒) มจิฉาวายามะ (๓) มจิฉา
สต ิ (๔) มจิฉาสมาธ ิ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้ณัฑติยอ่มบรหิารตนไมใ่ห้
ถูกกาํจดั ไมใ่หถู้กทาํลาย และประสพบญุเป็นอนัมาก ๔ ประการ โดยนยัตรงกนั
ขา้ม (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๒๖/๓๔๑) 

มคัคงัคนิทเทส : แสดงองคแ์ห่งมรรค คอือธบิายองคแ์หง่มรรคทัง้ ๘ ประการในอุทเทสที ่ ๑ 
โดยวธิปีุจฉาและวสิชันา เชน่  

  ทา่นพระสารบีุตรเถระนําองคแ์หง่มรรคทัง้ ๘ ประการพรอ้มดว้ยคาํขยาย
ความมาตัง้เป็นบท มาตกิา ดงันี้ 

  สมัมาทฏิฐมิวีเิวก ๕ มวีริาคะ ๕ มนิีโรธ ๕ มโีวสสคัคะ ๕ มนิีสสยั ๑๒  
  สมัมาสงักปัปะ ... สมัมาวาจา ... สมัมากมัมนัตะ ... สมัมาอาชวีะ ... 

สมัมาสต ิ...สมัมาสมาธ ิ มวีเิวก ๕ มวีริาคะ ๕ มนิีโรธ ๕ มโีวสสคัคะ ๕ มนิีสสยั 
๑๒ 

  จากนัน้ ทา่นนําองคแ์หง่มรรคพรอ้มดว้ยคาํขยายความมาอธบิายทลีะ
ประการ โดยวธิปีุจฉาและวสิชันาตามลําดบั เชน่  

  คาํปุจฉาวา่ “สมัมาทฏิฐมิวีเิวก ๕ อะไรบา้ง” ทา่นวสิชันาวา่ (๑) วกิขมัภน
วเิวก (๒) ตทงัควเิวก (๓) สมจุเฉทวเิวก (๔) ปฏปัิสสทัธวิเิวก (๕) นิสสรณวเิวก 
วเิวกในการขม่นิวรณ์ของภกิษุผูเ้จรญิปฐมฌาน วเิวกในการละทฏิฐดิว้ยองค ์นัน้ 
ๆ ของภกิษุผูเ้จรญิสมาธทิีเ่ป็นสว่นแห่งการชาํแรกกเิลส สมจุเฉทวเิวกของภกิษุ 
ผูเ้จรญิโลกุตตรมรรคทีใ่หถ้งึความสิน้ไป ปฏปัิสสทัธวิเิวกในขณะแห่งผล และ
นิสสรณ-วเิวกทีเ่ป็นความดบัคอืนิพพาน สมัมาทฏิฐมิวีเิวก ๕ ประการนี้ ภกิษุ
เกดิฉนัทะ น้อมใจเชือ่ดว้ยศรทัธา และมจีติตัง้มัน่ดว้ยดใีนวเิวก ๕ ประการนี้ (คาํ
วา่ ฉนัทะ ศรทัธา และจติ ในทีน้ี่หมายถงึนิสสยั) 

  คาํอธบิายสมัมาทฏิฐมิวีริาคะ ๕ สมัมาทฏิฐมินิีโรธ ๕ และสมัมาทฏิฐมิ ี โวส
สคัคะ ๕ กม็นียัเดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่เปลีย่นคาํวา่ วเิวก เป็นคาํวา่ วริาคะ นิโรธ 
และโวสสคัคะ ตามลาํดบั  



 

๔๐๒๘ 
 

 

  เมือ่อธบิายครบทุกประเดน็แลว้ ทา่นสรุปวา่ สมัมาทฏิฐ ิมวีเิวก ๕ มวีริาคะ ๕ 
มนิีโรธ ๕ มโีวสสคัคะ ๕ มนิีสสยั ๑๒ คาํวา่ มนิีสสยั ๑๒ หมายถงึธรรม ๓ 
ประการ คอื ฉนัทะ ศรทัธา และจติ ทีม่อียูใ่นคาํอธบิายสมัมาทฏิฐซิึง่
ประกอบดว้ยวเิวก วริาคะ นิโรธ และโวสสคัคะ รวม ๔ ประการ จงึไดนิ้สสยั ๑๒ 
ประการ 

  อุทเทสที ่๒ 
  ทา่นนําพระพทุธพจน์ทีม่เีนื้อหาประกอบดว้ยสว่นทีเ่ป็นอุทเทสและสว่นทีเ่ป็น

นิทเทส มาแสดงไวเ้ป็นอุทเทส รวม ๒ วาระ ดงันี้ 
  วาระที ่๑  
  ภกิษุทัง้หลาย การงานทีต่อ้งทาํดว้ยกาํลงัอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ... (เหมอืนใน 

อุทเทสที ่๑) ภกิษุอาศยัศลี ดาํรงอยูใ่นศลีแลว้ ยอ่มเจรญิ ทาํใหม้ากซึง่โพชฌงค ์
๗ ฉนันัน้เหมอืนกนั  

  คาํปุจฉาวา่ “ภกิษุอาศยัศลี ดาํรงอยูใ่นศลีแลว้ ยอ่มเจรญิ ทาํใหม้ากซึง่ 
โพชฌงค ์ ๗ อยา่งไร” คาํวสิชันาวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ี่
อาศยั วเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ น้อมไปในโวสสคัคะ เจรญิธมัม
วจิยสมัโพชฌงค ์ ... วริยิสมัโพชฌงค ์ ... ปีตสิมัโพชฌงค ์ ... ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์
... สมาธสิมัโพชฌงค ์ ... เจรญิอุเบกขาสมัโพชฌงคท์ีอ่าศยัวเิวก อาศยัวริาคะ 
อาศยันิโรธ น้อมไปในโวสสคัคะ  

  วาระที ่๒ 
  ภกิษุทัง้หลาย พชืคามและภตูคามเหล่าใดเหล่าหน่ึง ... (เหมอืนในรอบที ่๑) 

ภกิษุอาศยัศลี ดาํรงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิ ทาํใหม้ากซึง่โพชฌงค ์๗ ยอ่มถงึความ
เจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมทัง้หลายอยา่งนี้ ฉนันัน้เหมอืนกนั 

  คาํปุจฉาวา่ “ภกิษุอาศยัศลี ดาํรงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิ ทาํใหม้ากซึง่โพชฌงค ์
๗ ยอ่มถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย อยา่งไร” คาํวสิชันา
เหมอืนใน วาระที ่๑  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๔/๕๗๙) 

มคัคงัคสูตร :   พระสตูรวา่ดว้ยองคแ์หง่มรรค พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อสงัขตธรรม  ไดแ้ก่ความสิน้ราคะ  โทสะและโมหะ  
ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม  ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์  ๘   (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๖/
๔๕๑) 

มคัคาธิปตินีปัญญา :   ปัญญาทีเ่ป็นใหญ่ในมรรคหมายถงึปัญญาทีท่าํอรยิมรรคใหเ้ป็นอธบิด ี
หมายถงึปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย  ความเลอืกเฟ้นธรรม 
สมัมาทฏิฐ ิ  ทาํอรยิมรรคใหเ้ป็นอธบิดเีกดิขึน้นี้เรยีกวา่ มคัคาธปิตนีิปัญญา,ในติ



 

๔๐๒๙ 
 

 

กมาตกิา ญาณวตัถุหมวดละ ๓ กล่าววา่ เป็น ๑ ในญาณ ๓ คอื มคัคารมัมณ
ปัญญา มคัคเหตุกปัญญา มคัคาธปิตนีิปัญญา  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๘๓/๕๐๗) 

มคัคามคัคญาณทสัสนวิสทุธิ : ความหมดจดแหง่ญาณทีรู่เ้หน็วา่เป็นทางหรอืมใิชท่าง (ข�อ 
๕ ในวสิทุธ ิ๗),เป็นขอ้ที ่๕ ในวสิทุธ ิ๙ คอื (๑)  สลีวสิทุธ ิ (๒)  จติตวสิทุธ ิ (๓)  
ทฏิฐวิสิทุธ(ิ๔) กงัขาวติรณวสิทุธ(ิ๕)มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ(ิ๖)  ปฏปิทา
ญาณทสัสนวสิทุธ ิ (๗)ญาณทสัสนวสิทุธ ิ  (๘) ปัญญาวสิทุธ ิ   (๙)  วมิตุตวิสิทุธิ
,ในสงัคตีสิตูร กล่าวไวว้า่ เป็นขอ้ ๕ ในองคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์๙ (ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๑๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๕๗/๒๗๘) 

มคัคามคัคญาณทสัสนะ : ญาณทีรู่เ้หน็วา่เป็นทางหรอืมใิชท่าง หมายถงึมคัคสจั ไดแ้ก่
อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ดงัคาํในกาลสีตูร ทีท่า่นพระมหากจัจานะตอบวา่ น้องหญงิ    
สมณพราหมณ์พวกหน่ึงทาํประโยชน์ชัน้ยอด คอืสมาบตัทิีม่ปีฐวกีสณิเป็น
อารมณ์ใหเ้กดิแลว้ แต่พระผูม้พีระภาคไดท้รงรูป้ระโยชน์ชัน้ยอด คอืสมาบตัทิีม่ ี
ปฐวกีสณิเป็นอารมณ์นัน้แลว้ไดท้รงเหน็เบือ้งตน้...โทษ...    ธรรมเป็นเครือ่ง
สลดัออก... มคัคามคัคญาณทสัสนะ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๖/๕๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  มคัคามคัคญาณทสัสนะ  หมายถงึมคัคสจั  ไดแ้ก่
อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  (องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๒๖/๓๓๔)  

มคัคารมัมณปัญญา :   ปัญญาทีม่มีรรคคอือรยิมรรคเป็นอารมณ์,ปัญญาทีป่รารภอรยิมรรค
เกดิขึน้, เป็นขอ้ ๑ ในตกิมาตกิา ญาณวตัถุหมวดละ ๓ คอื มคัคารมัมณปัญญา 
มคัคเหตุกปัญญา มคัคาธปิตนีิปัญญา,  ในวภิงัคอ์ธบิายวา่ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั
ฯลฯความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรมสมัมาทฏิฐ ิ ปรารภอรยิมรรค
เกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่มคัคารมัมณปัญญา  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๘๒/๕๐๗) 

มฆัวาน, ท้าว : ทา้วสกักะ เป็นอกีชือ่หนึ่งในมนุษยโ์ลก ในเทวโลกชือ่ว่าสชุมับด ี มคีาํอธบิายไว้
วา่ ทา้วสกักะ ทีเ่รยีกวา่ทา้วมฆัวาน เพราะเมือ่ครัง้ทา้วเธอเกดิเป็นมนุษย ์ เกดิ
เป็นมาณพชือ่วา่มฆะ บาํเพญ็วตัตบท ๗  เขาจงึเรยีกกนัวา่ทา้วมฆัวาน,ในมฆ
วตัถุทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทา้วมฆัวานประเสรฐิสดุในหมูเ่ทวดาเพราะความ
ไมป่ระมาท บณัฑติทัง้หลาย สรรเสรญิความไมป่ระมาท,หรอืดงัคาํในสวีริาช
ชาดก และสรภงัคชาดก  ทา้วสกักเทวราชสดบัดงันัน้แลว้จงึตรสัวา่ ทา่นผูใ้ดใน
เทวโลกเขาเรยีกกนัวา่ สชุมับด ี ทา่นผูน้ัน้ในมนุษยโลกเขาเรยีกกนัวา่ มฆัวาน,
หรอืดงัคาํในอลมัพสุาชาดก กล่าวไวว้า่ นาง(อลมัพสุาเทพธดิา) ไดม้ใีจราํลกึถงึ
พระอนิทรซ์ึง่ประทบัอยูใ่นนนัทวนั ทา้วมฆัวานเทพกุญชรทรงทราบความดาํริ
ของนางแลว้   (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๐/๓๔, ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๕๔/๔๗๙,ข.ุ
ชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๕๓/๖๐๓,๑๒ถ/๖๑๕) 



 

๔๐๓๐ 
 

 

มงักร,มงักรที่ร ้ายกาจ : 1.สตัวร์ปูรา่งคลา้ยง ูแต่มตีนี มเีขา,อยูใ่นทะเล (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๙๑/
๒๖๓)  

 2.ปลาไหลทะเล ลาํตวัยาวทรงกระบอก สว่นหางแบนขา้ง ไมม่เีกลด็ ปากกวา้ง 
จะงอยปากบนยาวลํ้ากรามล่าง ฟันคม แขง็แรง ครบีอกใหญ่ พืน้ลาํตวัและครบี
สน้ํีาตาลอ่อนปนเหลอืงหรอืคลํ้า ดา้นทอ้งสขีาวขอบครบีหลงั ครบีกน้ และครบี
หางสดีาํ ขนาดยาวไดถ้งึ ๑.๕ เมตร มปีรากฏในสมทุทชาดก, ในกุณาลชาดก 
กล่าววา่ปลาตมิงิคละกลนืกนิมงักรในสาคร ดงัคาํในอปทาน พระพาหยิเถระ
กล่าวถงึประวตักิ่อนบวชไวต้อนหนึ่งวา่ ขา้พเจา้ชื่อพาหยิะเกดิในภารุกจัฉนคร
ภายหลงัไดแ้ล่นเรอืไปในสาครซึง่ใหส้าํเรจ็ประโยชน์เพยีงเลก็น้อย แต่นัน้ เรอื
แล่นไปได ้๒-๓ วนั  กอ็บัปางลง ขา้พเจา้ตกลงไปในสาคร ซึง่เป็นทีอ่ยูแ่ห่งมงักร
ทีร่า้ยกาจน่าสะพรงึกลวั(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๐/๒๖๓,ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๓๖/
๑๕๑,ข.ุชา.สฏฺฐ.ี(ไทย) ๒๘/๓๑/๓๙,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๓๕๓/๑๕๕,ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๑๔๑๕/๔๐๓)  

มงัคลชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยการถอนมงคล  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ฤาษโีพธสิตัวไ์ดแ้สดง
ธรรมแก่พราหมณ์สองพอ่ลกูไม่ใหถ้อืมงคลในทางทีผ่ดิ ใหถ้อนทฏิฐเิรือ่งมงคล อุ
บาต ความฝันและลกัษณะเสยี  ผูท้ีไ่มต่ดิอยูใ่นมงคลเหล่าน้ี  ยอ่มหลุดพน้กเิลส
ได ้(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๗/๓๖) 

มงัคลพทุธวงศ  ์: วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระมงัคลพทุธเจา้ พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ นบัถอย
หลงัจากกปันัน้ไป ๒ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กปั ในกปัน้ีมพีระพทุธเจา้อุบตัขิึน้ ๔ 
พระองค ์คอื พระมงัคละ พระสมุนะ พระเรวตะ และ พระโสภติะ พระมงคลพทุธ
เจา้ ประสตูใินกรุงอุตตระ พระชนกพระนามวา่อุตตระ พระชนนีพระนามวา่อุตต
รา พระมเหสพีระนามวา่ยสวด ีพระโอรสพระนามวา่สวีละ ทรงครอง ฆราวาสอยู่ 
๙,๐๐๐ ปี ทรงเหน็นิมติ ๔ จงึเสดจ็ออกผนวชดว้ยราชพาหนะคอืมา้ ทรงบาํเพญ็
เพยีรอยู ่๘ เดอืน จงึตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ภายใตต้น้กากะทงิ  ทรงแสดงธรรม
ครัง้แรก   เหล่าสตัวป์ระมาณ   ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ  ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่    ๑ ทรง
แสดงธรรมทีภ่พของเทวดาผูเ้ป็นจอมเทพ ครัง้นัน้เทพประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ
ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่    ๒  ในกาลเมือ่พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่สนุนัทะเสดจ็
เขา้เฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจา้    ทรงลัน่ธรรมเภร(ีกลองคอืธรรม) อนัประเสรฐิ
ยอดเยีย่ม และครัง้นัน้ บรวิารของพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่สนุนัทะ มี
ประมาณ    ๙๐ โกฏ ิทัง้หมดนัน้  ไมเ่หลอืเลย ไดบ้วชดว้ยเอหภิกิขอุุปสมัปทา 
มกีารประชุมสาวก ๓ ครัง้  สาวกประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ มาประชุมกนั  เป็น
ครัง้ที ่   ๑ สาวกจาํนวน๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ   มาประชุมกนั    เป็นครัง้ที ่ ๒สาวก



 

๔๐๓๑ 
 

 

จาํนวน   ๙๐ โกฏ ิมาประชุมกนั    เป็นครัง้ที ่  ๓ การประชุมครัง้นัน้  ลว้นแต่
พระสาวกผูพ้ระขณีาสพ  พระสเุทวเถระและพระธรรมเสนเถระเป็นคูอ่คัรสาวก 
พระปาลติเถระเป็นพทุธอุปัฏฐาก พระสลีวาเถรแีละพระอโสกาเถรเีป็นคู่อคัร
สาวกิา นนัทอุบาสกและวสิาขอุบาสกเป็นคูอ่คัรอุปัฏฐาก อนุฬาอุบาสกิาและ
สมุนาอุบาสกิาเป็นคูอ่คัรอุปัฏฐายกิา ในกปัน้ีมนุษยม์อีายขุยั ๙๐,๐๐๐ ปี และ
พระองคก์ม็พีระชนมายปุระมาณเทา่นัน้ พระพทุธเจา้พระนามวา่มงัคละ  เสดจ็
ดบัขนัธปรนิิพพาน    ณ พระราชอุทยานชือ่เวสสระ พระสถูปของพระชนิเจา้นัน้
สงู ๓๐  โยชน์ ณ พระราชอุทยานชือ่เวสสระนัน้  ทรงเล่าต่อไปวา่ ในครัง้นัน้
พระองคเ์ป็นพราหมณ์ชือ่สุรุจ ิไดฟั้งพระธรรมเทศนา ใหท้านรกัษาศลี และไดร้บั
พยากรณ์วา่ จะมาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ในกาลภายหน้า (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/
๖๐๑) 

มงัคละ, พระพทุธเจ้า : ชือ่พระพทุธเจา้พระองคห์น่ึง เกดิต่อจากพระพทุธเจา้นามวา่โกณ
ฑญัญะ พระมงัคลพทุธเจา้ อุบตัทิี ่ กรุงชือ่วา่อุตตระ กษตัรยิพ์ระนามวา่อุตตระ
เป็นพระชนก พระเทวนีามวา่อุตตราเป็นพระชนนี ของพระพทุธเจา้พระนามวา่
มงัคละ พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่๙,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่ ๓    หลงั 
คอืยสวาปราสาท สจุมิาปราสาท และสริมิาปราสาท มนีางสนมกาํนลั    ๓๐,๐๐๐    
นาง ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามวา่ยสวด ี พระราชโอรสพระ
นามวา่สวีละ พระชนิเจา้ทรงเหน็นิมติ ๔ ประการ  จงึทรงราชพาหนะคอืมา้ออก
ผนวชแลว้  ตน้ไมเ้ป็นทีต่รสัรูข้องพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ ชาวโลกเรยีกวา่    
ตน้กากะทงิ   หลงัจากตรสัรูโ้พธญิาณแลว้ พระองคท์รงมพีระวรกายสงู  ๘๘   
ศอก มพีระรศัมแีผซ่่านออกจากพระวรกาย ไปไกลหลายแสนจกัรวาล กป็ระกาศ
อรยิสจั ๔  ทรงแสดงธรรมครัง้แรก เหล่าสตัวป์ระมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ
พระพทุธเจา้ ทรงแสดงธรรม ทีภ่พของเทวดาผูเ้ป็นจอมเทพ ครัง้นัน้ เทพ
ประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ  ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่    ๒ ในกาลเมื่อพระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่สนุนัทะ เสดจ็เขา้เฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจา้ บรวิารของพระ
เจา้จกัรพรรดพิระนามวา่สนุนัทะ มปีระมาณ    ๙๐ โกฏ ิ    ทัง้หมดนัน้    ไม่
เหลอืเลย ไดบ้วชดว้ยเอหภิกิขอุุปสมัปทา พระพทุธเจา้พระนามวา่มงัคละ มกีาร
ประชุมสาวก  ๓    ครัง้ สาวกประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐    โกฏ ิ    มาประชุมกนั    
เป็นครัง้ที ่   ๑  สาวกจาํนวน    ๑๐๐,๐๐๐    โกฏ ิ   มาประชุมกนั    เป็นครัง้ที ่   
๒ สาวกจาํนวน    ๙๐    โกฏ ิ   มาประชุมกนั    เป็นครัง้ที ่   ๓ การประชุม
ครัง้นัน้    ลว้นแต่พระสาวก ผูพ้ระขณีาสพปราศจากมลทนิเทา่นัน้  พระสเุทว
เถระและพระธรรมเสนเถระเป็นพระอคัรสาวก พระเถระนามวา่ปาลติะเป็นพระ
อุปัฏฐาก พระสลีวาเถรแีละพระอโสกาเถรเีป็นพระอคัรสาวกิา ของพระพทุธเจา้



 

๔๐๓๒ 
 

 

พระนามวา่มงัคละ นนัทอุบาสกและวสิาขอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก อนุฬา
อุบาสกิาและสมุนาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาพระองคม์อีายปุระมาณ    
๙๐,๐๐๐ ปี เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ณ  พระราชอุทยานชือ่เวสสระ พระสถปู
ของพระชนิเจา้นัน้สงู ๓๐ โยชน์  ณ    พระราชอุทยานชือ่เวสสระ (ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๑/๖๐๑,๓๓/๑/๖๐๗,๓๓/๔/๗๒๑,๓๓/๕/๗๒๑,๓๓/๘/๖๐๒,๓๓/๑๒/
๖๐๓,๓๓/๑๘/๖๐๕,๓๓/๒๒/๖๐๕,๓๓/๒๓/๖๐๖,๓๓/๒๙/๖๐๖,๓๒/๖๐๗) 

มงัคลุิตถีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตรปูรา่งน่าเกลยีดเพศหญงิ  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเวฬุวนั  ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรต รปูรา่งน่าเกลยีดเพศหญงิวา่  
เปรตตนนี้เคยเป็นแมม่ด (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๕/๓๐๙) 

มงัคลุิเปรต : เปรตรปูรา่งน่าเกลยีดเพศหญงิ ดงัคาํในนิทานวรรค กล่าวไวว้า่ เมือ่กระผมลง
จากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้หน็มงัคุลเิปรตกลิน่เหมน็ เพศหญงิลอยขึน้สูก่ลางอากาศ 
ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากนัโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบดัไปมา
จนมนัรอ้งครวญครางฯลฯ,หรอืดงัคาํวา่ พระมหาโมคคลัลานะตอบวา่ ทา่นเมือ่
กระผมลงจากภเูขาคชิฌกูฏไดเ้หน็มงัคุลเิปรต กลิน่เหมน็  เพศหญงิ ลอยใน
อากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่ว พากนัโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้
สะบดัไปมาจนมนัรอ้งครวญคราง (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๕/๓๐๙) ; ดเูทยีบว.ิมหา. 
(ไทย) ๑/๒๓๐/๒๓๕-๒๓๗  

มงัสะ :  เนื้อ, ชิน้เนื้อ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ เนยใสทาํจากน้ํานมสตัวท์ีม่มีงัสะเป็นกปัปิยะ 
(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๒๓/๑๔๓)  

มงัสจกัษุ : จกัษุคอืดวงตา เป�นคุณพเิศษของพระพุทธเจ�า คอื มพีระเนตรทีง่ามแจ�
มใส ไว และเห็นได�ชดัเจนแม�ในระยะไกล(ข�อ ๑ ในจกัขุ ๕)  (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒,ขุ.อติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๑/๔๑๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๑/๕๕,๒๙/
๓๐/๑๒๑,๒๙/๑๔๓/๓๘๔,๒๙/๑๔๔/๓๘๗,๒๙/๑๕๖/๔๒๔,๒๙/๑๙๑/๕๔๑,ขุ.ม.
(ไทย)๓๐/๘๕/๒๙๙,๓๐/๙๙/๓๔๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๗๒/๓๗๓,๓๗/๓๗๔/
๓๗๕) 

มงัสชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยบุตรเศรษฐขีอเนื้อนายพราน มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ บุตรเศรษฐี
โพธสิตัวพ์รอ้มดว้ยสหายสีค่น นัง่สนทนากนัอยูใ่กลถ้นนใหญ่เหน็นายพราน
บรรทุกเน้ือเตม็เกวยีนจะเขา้มาขายในเมอืงจงึตกลงกนัวา่จะทดลองขอเนื้อกบั
นายพราน ใครจะประสพผลสาํเรจ็ บุตรเศรษฐคีนแรกเขา้ไปรอ้งขอดว้ยคาํหยาบ
วา่ เฮย้ นายพราน ใหเ้น้ือแก่ขา้บา้งซวิะ นายพรานเหน็วา่คาํพดูของเขาหยาบ
คายจงึใหเ้นื้อพงัผดืแก่เขา คนทีส่องเขา้ไปพดูวา่  พีช่าย โปรดใหช้ิน้เน้ือแก่
ขา้พเจา้บา้งเถดิ นายพรานเหน็วา่คาํวา่พีช่าย น้องชาย พีส่าว น้องสาวเป็น



 

๔๐๓๓ 
 

 

เหมอืนอวยัวะแขนขาของมนุษย ์ คาํพดูของทา่นเหมอืนเนื้อลว้น ๆ จงึไดใ้หเ้นื้อ
ลว้น ๆ แก่บตุรเศรษฐคีนทีส่อง บุตรเศรษฐคีนทีส่ามเขา้ไปพดูวา่ แน่พอ่ โปรด
ใหช้ิน้เน้ือแก่ลกูบา้งเถดินายพรานเหน็วา่คาํวา่พอ่ทีล่กูเรยีกนัน้ ย่อมทาํใหห้วัใจ
ของพอ่หวัน่ไหวได ้ เขาจงึใหเ้นื้อหวัใจแก่บุตรเศรษฐคีนทีส่าม  พระโพธสิตัวจ์งึ
เขา้ไปขอบา้งวา่ สหายเอ๋ย ทา่นจงใหช้ิน้เนื้อแก่เราบา้งเถดิ นายพรานเหน็วา่ ใน
บา้นของใครไมม่เีพือ่น บา้นนัน้กเ็หมอืนป่า คาํพดูของทา่นเหมอืนสมบตัทิัง้ปวง 
เพือ่น เราใหเ้นื้อทัง้หมดแก่ทา่น จากนัน้ นายพรานถามถงึบา้นของลกูเศรษฐี
แลว้จงึขบัเกวยีนไปสง่ถงึบา้นขนเนื้อลงจนหมดสิน้ พระโพธสิตัวไ์ดผ้กูเขาเป็น
เพือ่นใหไ้ปรบัภรรยาและบตุรมาจากป่าใหเ้ลกิอาชพีพราน ครองเรอืนใชส้อย
สมบตัทิาํบุญรว่มกนัจนตลอดชวีติ วาจาทีเ่ปล่งออกมาดว้ยความไพเราะและ
จรงิใจยอ่มไดผ้ลมากกวา่วาจาทีเ่สแสรง้อนึ่งในบา้นใดไมม่มีติรสหายทีจ่ะคอยให้
ความชว่ยเหลอืทัง้ในคราวมสีขุและมทุีกข ์ บา้นนัน้กไ็มต่่างไปจากป่าชา้  คนจงึ
ควรมมีติรสหาย แต่กค็วรมมีติรสหายทีด่จีงึจกัสาํเรจ็ประโยชน์  (ข.ุชา.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๗/๕๗/๑๖๘) 

มงัสปิณฑเปรต : เปรตรา่งกอ้นเนื้อ ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ ทีพ่ระมหาโมคคลัลานเถระกล่าววา่ 
เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้หน็ มงัสปิณฑเปรต ลอยในอากาศ    ฝงูแรง้
นกกา นกเหยีย่วพากนัโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบดัไปมาจนมนั
รอ้งครวญคราง,หรอืดงัคาํในปิณฑสตูร พระมหาโมคคลัลานเถระกล่าววา่ ทา่น 
เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้หน็มงัสปิณฑเปรต(เปรตรา่งกอ้นเนื้อ) ลอย
ขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากนัโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่
เปรตนัน้สะบดัไปมาจนมนัรอ้งครวญครางฯลฯ  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๒๙/๒๒๔, ส.ํ
นิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๔/๓๐๕) 

มงัสเปสิเปรต : เปรตมแีต่รา่งชิน้เนื้อ ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ พระมหาโมคคลัลานเถระกล่าวไวว้า่ 
ทา่น  เมื่อกระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้หน็มงัสเปสเิปรต  ลอยขึน้สูก่ลาง
อากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากนัโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้
สะบดัไปมาจนมนัรอ้งครวญคราง หรอืดงัคาํในเปสสิตูร พระมหาโมคคลัลาน
เถระกล่าวไวว้า่ เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้หน็มงัสเปสเิปรต(เปรตมแีต่
รา่งชิน้เนื้อ)ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา    นกเหยีย่วพากนัโฉบอยู่
ขวกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบดัไปมาจนมนัรอ้งครวญครางฯลฯ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๒๒๙/๒๒๒,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๐๓/๓๐๕) 

มงัสโสตะ : โสตะคอืมงัสะ หมายถงึหทูางเนื้อ,ห ูดงัคาํในทพิพโสตกถา พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ม ี๒ อยา่ง  คอื มงัสโสตะและทพิยโสตะ  (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๗๖/๓๗๙) 



 

๔๐๓๔ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายมงัสโสตะไวว้า่ คาํวา่ มงัสโสตะ เป็นชือ่แหง่สทัทายตนะเป็น 
๑ ในโสตะ ๒ คอื มงัสโสตะ หรอืทพิพโสตะ  (ม.ม.ูอ.  (บาล)ี ๑/๕/๔๑) 

มงัสาหาร : อาหารคอืเน้ือ,หมายถงึอาหารเนื้อสตัว ์ ดงัคาํในสปุปารกชาดก พระเจา้สงัวร
มหาราชตรสัคุณของพระองคว์า่หมอ่มฉนัมมีหาอาํมาตยแ์ละมนตรผีูค้อยรบัใช้
ชว่ยจดัการ กรุงพาราณสใีหม้มีงัสาหาร สรุาและขา้วน้ําจาํนวนมาก (ข.ุชา.เอกา
ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๐๔/๓๗๑,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๓๕๖/๕๔๗) 

มจัจ  ุ: ความตาย ดงัคาํในอพัภาหตสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ โลกถูกมจัจุกาํจดั 
ถูกชราลอ้มไว ้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๖๖/๗๕,๑๕/๖๗/๗๖,๑๕/๖๘/๗๖,๑๕/๙๓/
๑๐๐,๑๕/๒๑๘/๓๑๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๙/๒๑๙) 

มจัจรุาช : ความตาย ดงัคาํในนาคทตัตสตูร เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่า กล่าวไวว้า่  ทา่น
อยา่ตกไปสูอ่าํนาจของมจัจุราชผูม้กีาํลงัผูก้ระทาํชวีติใหส้ิน้สดุเลย,หรอืดงัคาํวา่ 
บุคคลจะมวีชิชา ๓ ละมจัจุราชได ้  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๒/๓๒๐,๑๔/๒๘๘/
๓๔๖,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๖๑/๒๑๕,๑๕/๒๒๗/๓๒๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๙/๒๑๙,ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๙/๕๖๔,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๔,๒๐/๕๙/๒๒๘,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๓๕/๕๗,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๗/๑๙๘,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๕๑/๔๐๔,ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๑๒๙/๓๔๙,๒๖/๒๕๓/๓๘๐, ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๖๕/๕๖๖,ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๑๑/๕๗,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๕๐,๓๓/๑/๖๙๕,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๒๖/๙๙) 

มจัจมุาร:  ความตายเป�นมาร  เพราะตดัโอกาสทีจ่ะทาํความดเีสยีทัง้หมด(ข�อ ๕ใน
มาร ๕)  

มจัฉชาดก๑ :   ชาดกวา่ดว้ยพญาปลา,ชาดกวา่ดว้ยปลาออ้นวอนขอฝน,ชาดกวา่ดว้ยปลาเรา่
รอ้นเพราะไฟราคะ   ม ี๓ ชาดก แต่เนื้อหาต่างกนั กล่าวคอื 

 1.มจัฉชาดก๑ :  ชาดกวา่ดว้ยพญาปลา มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ปุโรหติ
โพธสิตัวผ์ูรู้เ้สยีงสตัว ์ ไดช้ว่ยชวีติปลาตวัหนึ่งใหร้อดพน้จากความตาย วนัหนึ่ง  
ทา่นไปอาบน้ํากบับรวิารทีท่า่อาบน้ํา ไดย้นิเสยีงปลาตวัหนึ่งทีถู่กชาวประมงจบั
ไดแ้ลว้โยนไวบ้นบกหมกไวใ้นกองทรายไวย้า่งกนิ รอ้งไหค้รํ่าครวญถงึแต่นาง
ปลา มนักลวันางปลาจะเขา้ใจผดิคดิวา่มนัไปตดินางปลาตวัอื่น ทา่นจงึขอปลา
ตวันัน้จากชาวประมงแลว้นําไปปล่อยลงน้ํา ก่อนปล่อยไดส้อนวา่ไมใ่หต้กอยูใ่น
อาํนาจกเิลสอนัเป็นเหตุใหป้ระมาทมวัเมาอกีซึง่อาจถงึแก่ความตายไดถ้า้ไมม่ี
คนอยา่งทา่นมาพบ ผูท้ีต่กอยูใ่นอาํนาจกเิลสกาม มกัตัง้อยูใ่นความประมาท อนั
เป็นเหตุแห่งความพนิาศ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๔/๑๔) 

 2.มจัฉชาดก๒ ชาดกวา่ดว้ยปลาออ้นวอนขอฝน  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พญา
ปลาโพธสิตัวไ์ดข้อรอ้งพญาปัชชุนเทพทาํฝนใหต้กลงมาชว่ยหมูญ่าตใิหร้อดพน้



 

๔๐๓๕ 
 

 

จากอนัตราย ชว่ยทาํลายขมุทรพัยข์องกาใหด้ว้ย ซึง่พญาปัชชุนะกไ็ดท้าํตามให้
ตามนัน้ เมือ่ถงึคราวจาํเป็นผูเ้ป็นใหญ่ผูเ้ป็นหวัหน้ายอ่มกลา้สามารถทีจ่ะ
รบัผดิชอบและหาทางชว่ยเหลอืหมูญ่าตไิดเ้สมอ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย)  ๒๗/๗๕/
๓๑) 

 3.มจัฉชาดก๓ ชาดกวา่ดว้ยปลาเรา่รอ้นเพราะไฟราคะมเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
ปุโรหติโพธสิตัวอ์อกไปเทีย่วชายหาด ไดย้นิปลาตวัหน่ึงซึง่ถูกชาวประมงจบัได้
แลว้โยนไวบ้นชายหาดกาํลงัจะถูกยา่งไฟราํพงึราํพนัถงึภรรยา กลวัวา่นางปลา
จะเขา้ใจผดิวา่ไปตดิพนันางปลาตวัอื่น  มนัไดข้อรอ้งใหช้าวประมงปล่อยมนัไป 
เพราะสตัวท์ีก่าํลงัตกอยูใ่นอาํนาจของกามคุณ ใคร ๆ ไมค่วรฆา่ทัง้นัน้ไมว่า่ใน
กาลไหน   ปุโรหติยนิเกดิความสงสารจงึขอใหช้าวประมงปล่อยไป อานุภาพของ
ความรกั ความสเินหา ทีม่ตี่อคูร่กัทาํใหป้ลารอดชวีติ  (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/
๑๓๑/๙๙) 

มจัฉทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมจัฉทายกเถระ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นเกดิเป็นนกออกไดค้าบปลาตวัใหญ่ไปถวาย
พระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๓/
๔๒๘) 

มจัฉพนัธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยชาวประมงจบัปลา  พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้
โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ทอดพระเนตรเหน็ชาวประมงจบัปลา ฆา่แลว้
ขายอยูใ่นทอ้งถิน่แหง่หนึ่ง เสดจ็แวะรมิทาง ประทบันัง่ทีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึ่ง ตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ผูป้ระกอบปาณาตบิาตดว้ยใจทีเ่ป็นบาป จะไมเ่จรญิรุง่เรอืงใน
ชวีตินี้ คอื จะเป็นผูไ้มไ่ดข้ีช่า้ง ขีม่า้ ขีร่ถ ขีย่านหรอืเป็นเจา้ของโภคทรพัย ์เพราะ
มวัเพง่สตัวท์ีถู่กฆา่นัน้ดว้ยใจทีเ่ป็นบาป ครัน้ตายแลว้กจ็ะไปเกดิในอบายภมู ิ
บุคคลผูป้ระกอบปาณาตบิาตดว้ยใจทีเ่ป็นบาปทีท่รงแสดงนัน้ม ี๖ จาํพวก คอื (๑) 
ชาวประมง (๒) คนฆา่โค (๓) คนฆา่แกะ ( ๔) คนฆา่สกุร (๕) พรานนก (๖) 
พรานเนื้อ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๘/๔๔๒) 

มจัฉราชจริยา : วา่ดว้ยจรยิาของพญาปลา พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยัทีเ่ป็นพญาปลา
อาศยัอยูใ่นสระใหญ่ เมือ่ถงึฤดแูลง้ น้ําแหง้ขอด ทาํใหฝ้งูปลาตกเป็นอาหารของ
กา นกแรง้ นกกระสา นกตะกรุมและเมือ่พญาปลาเหน็ดงันัน้ จงึตัง้สจัจวาจา
ขอใหฝ้นตก เพือ่มาชว่ยฝงูปลาและฝนกต็กลงมาตามนัน้(ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/
๘๓/๗๖๘) 



 

๔๐๓๖ 
 

 

มจัฉริโกสิยเสฏฐิวตัถ ุ: เรือ่งโกสยิเศรษฐผีูต้ระหนี่ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ีแก่
ภกิษุทัง้หลายวา่ ภมรไมท่าํลายดอก ส ี และกลิน่ ดดูแต่น้ําหวานไป ฉนัใด มุนี
พงึเทีย่วไปในหมูบ่า้น ฉนันัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๙/๔๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ความหมายในคาถานี้คอืมนีุผูเ้ป็นทัง้พระเสขะและพระ
อเสขะเทีย่วบณิฑบาตในหมูบ่า้นตามลาํดบัเรอืน รบัเอาภกิษาหารโดยไมท่าํลาย
ศรทัธาและทรพัยข์องชาวบา้น  ดุจหมูผ่ึง้ทีบ่นิเขา้ไปในหมูไ่มด้ดูเอาแต่น้ําหวาน  
ไมท่าํลายดอก  ส ี  และกลิน่ของตน้ไม ้  ในคาถานี้  ตรสัถงึคุณสมบตัขิองพระ
ขณีาสพ  (ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๓/๓๔-๓๕)  

มจัฉรินีสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุณีผูต้ระหนี่พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุณีผูป้ระกอบดว้ย
ธรรม ๕ คอื ตระหนี่ (๑) ทีอ่ยู ่(๒) ตระกลู (๓) ลาภ (๔) วรรณะ (๕) ธรรม ยอ่ม
ดาํรงอยูใ่นนรก สว่นภกิษุณีผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ มนียัตรงกนัขา้ม ยอ่มดาํรง
อยูใ่นสวรรค ์(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๕/๑๙๔) 

มจัฉริยปหานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการละความตระหนี่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุอยู่
ประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ละ เพือ่ตดัขาดความตระหนี่ ๕ คอื (๑) ความตระหน่ี
อาวาส (๒) ความตระหนี่ตระกลู (๓) ความตระหนี่ลาภ (๔) ความตระหนี่วรรณะ 
(๕) ความตระหน่ีธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๕/๓๙๔) 

มจัฉริยสงัโยชน์ : สงัโยชน์คอืความตระหนี่,หมายถงึกเิลสเครือ่งประกอบสตัวไ์วใ้นภพคอื
มจัฉรยิะ,  เป็นขอ้ที ่๗ ในสงัโยชน์ ๗ คอื (๑) อนุนยสงัโยชน์ (๒) ปฏฆิสงัโยชน์ 
(๓) ทฏิฐสิงัโยชน์ (๔) วจิกิจิฉาสงัโยชน์ (๕)มานสงัโยชน์  (๖) อสิสาสงัโยชน์ 
(๗) มจัฉรยิสงัโยชน์,เป็นขอ้ ๙ ในสงัโยชน์ ๑๐,ในธมัมสงัคณีกล่าวไวว้า่ ความ
ตระหนี่ กริยิาทีต่ระหนี่ ภาวะทีต่ระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแน่น ความ
ไมเ่อือ้เฟ้ือ ความไมเ่ผือ่แผแ่หง่จติ มลีกัษณะเชน่วา่น้ี  น้ีเรยีกวา่มจัฉรยิสงัโยชน์   
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๑๗,๒๓/๑๒/๑๘,อภ.ิส.ํ(ไทย)๓๔/๑๑๒๗/๒๘๗,อภ.ิป.
(ไทย)๔๒/๑/๒๗๔) 

มจัฉริยสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยความตระหน่ี (สตูรที ่๑)  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมที่
เป็นเหตุใหภ้กิษุเจา้อาวาสตกนรก ๕ คอื (๑) ตระหนี่อาวาส (๒) ตระหนี่ตระกลู 
(๓) ตระหนี่ลาภ (๔) ตระหนี่วรรณะ (๕) ทาํศรทัธาไทยใหต้กไป แลว้ตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุเจา้อาวาสขึน้สวรรค ์ ๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๒๓๙/๓๘๑) 

มจัฉริยสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยความตระหน่ี (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมที่
เป็นเหตุใหภ้กิษุเจา้อาวาสตกนรก ๕ คอื (๑) ตระหนี่อาวาส (๒) ตระหนี่ตระกลู 
(๓) ตระหนี่ลาภ (๔) ตระหนี่วรรณะ (๕) ตระหน่ีธรรม แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็น



 

๔๐๓๗ 
 

 

เหตุใหภ้กิษุเจา้อาวาสขึน้สวรรค ์๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๔๐/๓๘๒) 

มจัฉริยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมจัฉรยิะ ม ี๒ สตูร มเีน้ือหาต่างกนั กล่าวคอื 
 1.มจัฉริยสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยมจัฉรยิะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

สงัโยชน์ ๗ คอื (๑) อนุนยสงัโยชน์ สงัโยชน์คอืความยนิด ี (หมายถงึกามราค
สงัโยชน์) (๒) ปฏฆิสงัโยชน์ สงัโยชน์คอืความยนิรา้ย (๓) ทฏิฐสิงัโยชน์ 
สงัโยชน์คอืความเหน็ผดิ (๔) วจิกิจิฉาสงัโยชน์ สงัโยชน์คอืความลงัเลสงสยั (๕) 
มานสงัโยชน์ สงัโยชน์คอืความถอืตวั  (๖) มานสงัโยชน์ สงัโยชน์คอืมานะ (๗) 
มจัฉรยิสงัโยชน์  สงัโยชน์คอืความตระหนี่ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๐/๑๖) 

 2.มจัฉริยสตูร๒  : พระสตูรวา่ดว้ยมจัฉรยิะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
มจัฉรยิะ ๕ คอื (๑) อาวาสมจัฉรยิะ ความตระหนี่ทีอ่ยู ่ (๒) กุลมจัฉรยิะ ความ
ตระหนี่ตระกลู (๓) ลาภมจัฉรยิะ ความตระหนี่ลาภ (๔) วณัณมจัฉรยิะ ความ
ตระหนี่วรรณะ (๕) ธมัมมจัฉรยิะ ความตระหนี่ธรรม แลว้ตรสัวา่ เพือ่ละมจัฉรยิะ 
๕ นัน้ ภกิษุพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๙/๕๕๓) 

มจัฉริยะ : ความตระหนี่, ความหวง(ข�อ ๔ ในมละ  ๙),  มจัฉรยิะ  ๕  คอื   (๑) อาวาส
มจัฉรยิะ  ตระหนี่ทีอ่ย ู(๒) กุลมจัฉรยิะ ตระหนี่สกุ ล  (๓) ลาภมจัฉรยิะ ตระหนี่
ลาภ (๔) วณัณมจัฉรยิะ ตระหนี่วรรณะ  (๕) ธมัมมจัฉรยิะ ตระหน่ีธรรม (ขอ้  ๙  
ในสงัโยชน� ๑๐  ตามนัยพระอภธิรรม)(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑,๑๐/๑๐๕/๖๒,
ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๑,๑๑/๓๕๙/๔๒๑,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๓/๓๒,องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๑๘๑/๑๓๐,๒๐/๒๓๒/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐๔/๓๙๒,องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๖๙/๕๕๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๓/๕๐,๒๔/๕๒,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๕/๑๗,๒๙/๓๘/
๑๓๙,๒๙/๑๗๖/๕๐๓,๒๙/๑๙๕/๕๖๔,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๙๓/๕๖๑) 

มจัฉริสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคนตระหนี่  ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีเ่น้ือหา กล่าวคอื 
 1.มจัฉริสตูร๑   พระสตูรวา่ดว้ยคนตระหนี่  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาค

ประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนั  เทวดากราบทลูวา่  เพราะตระหนี่และประมาท  
บุคคลจงึไมส่ามารถใหท้านได ้  ผูห้วงับุญจงึจะใหท้านได ้  คนตระหนี่กลวัความ
หวิกระหายจงึไม่ใหท้าน  ซึง่ต่อไปเขากจ็ะเป็นผูห้วิกระหายเสยีเอง  คนทีใ่หข้อง
แมท้ีม่อียูน้่อยชือ่วา่ยอ่มไมต่าย  คนพาลจะใหท้านกย็าก  จะทาํงานกย็าก  ไม่
เหมอืนสตับุรษุ  เหตุนัน้คนพาลกบัสตับรุุษจงึต่างกนั  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  
ผูท้ีย่งัเลีย้งดภูรรยา  มคีรอบครวั  และเมือ่ของมน้ีอยกย็งัสามารถใหท้านได ้ ชือ่
วา่ผูป้ระพฤตธิรรม  การบชูาภกิษุ  ๑,๐๐๐  รปูของบุคคล  ๑๐๐,๐๐๐  คนไมถ่งึ
เสีย้วของผูท้าํไดเ้ชน่นี้  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓๒/๓๗) 



 

๔๐๓๘ 
 

 

 2.มจัฉริสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยคนตระหนี่  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  
วดัพระเชตวนั  เทวดาทลูถามว่า  วบิากของคนตระหนี่  บรภิาษและทาํอนัตราย
ผูอ้ื่น  และวบิากของคนทีไ่มต่ระหนี่  รูจ้กัพดูจา  ไมท่าํอนัตรายผูอ้ื่น  ต่างกนั
อยา่งไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  คนตระหนี่  บรภิาษและทาํอนัตรายผูอ้ื่น
ยอ่มไปเกดิในนรก  กาํเนิดสตัวด์ริจัฉานหรอืยมโลก  หากมาเกดิในมนุษยโลกก็
จะเกดิในตระกลูยากจน  แต่คนทีไ่มต่ระหนี่  รูจ้กัพดูจา  ไมท่าํอนัตรายผูอ้ื่น  
เลื่อมใสและเคารพพระรตันตรยัยอ่มเกดิในสวรรค ์ แมน้หากจะมาเกดิในมนุษยก์็
จะเกดิในตระกลูทีม่ ัง่คัง่  สมบรูณ์ดว้ยสมบตัทิุกอยา่ง  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๙/๖๒ ) 

มจัฉรีสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยความตระหนี่,  พระสตูรวา่ดว้ยมาตคุามผูม้กัตระหนี่ ม ี ๒ สตูร 
เนื้อหาต่างกนั กล่าวคอื  

 1.มจัฉรีสตูร๑  พระสตูรว่าดว้ยมาตคุามผูม้กัตระหนี่ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนั  เมือ่ท่านพระอนุรุทธะ ทลูถามปัญหาเรือ่ง
มาตุคามผูม้กัตระหนี้  จงึตรสัตอบวา่  เพราะมาตุคาม ประกอบดว้ยธรรม  ๕  
ประการ  คอื (๑) ไมม่ศีรทัธา  (๒) ไมม่หีริ ิ (๓) ไมม่โีอตตปัปะ  (๔) มกัตระหนี่  
(๕) มปัีญญาทราม จะไปเกดิในอบายทคุต ิ    วนิิบาต    นรก (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๘๗/๓๑๗)  

 2.มจัฉรีสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยความตระหน่ี  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษของ
การอยูป่ระจาํทีน่าน ซึง่ทาํใหเ้กดิความตระหนี่ ๕ ประการ คอื เป็นผู ้(๑) ตระหนี่
อาวาส  (๒) ตระหนี่ตระกลู (๓) ตระหนี่ลาภ (๔) ตระหนี่วรรณะ(คอืคุณความ
ด ี ) (๕) ตระหนี่ธรรม(คอืปรยิตั)ิ แลว้ตรสัวา่ อานิสงสข์องการอยูม่กีาํหนดพอด ี
๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๔/๓๖๖) 

มจัฉะ, แคว้น : ชื่อแคว�นหนึ่งใน ๑๖ แคว�นใหญ�แห�งชมพูทวปีครัง้พุทธกาล  อยู�
ทศิใต�ของแคว�นสุรเสนะ นครหลวงชื่อวริาฏ (บางแห� งว่า สาคละ แต�
ความจรงิ สาคละเป�นเมอืงหลวงของแคว�นมทัทะ) ดงัคําในชนวสภสูตร 
พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีต่าํหนกัอฐิ    ในนาทกิคาม    ไดท้รงพยากรณ์เหล่า
ชนผู้เคยบํารุงพระรตันตรยั(อุบาสกอุบาสกิา)ที่ล่วงลบัดบัชีพไปแล้วในแคว้น
รอบๆ  คอื แควน้กาส ี แควน้โกศล    แควน้วชัช ีแควน้มลัละ  แควน้เจต ีแควน้
วงัสะ แควน้กุรุ แควน้ปัญจาละ แควน้มจัฉะ และแควน้สุรเสนะ ในเรื่องการอุบตั ิ
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๐๕,๑๐/๒๗๔/๒๐๕,๑๐/๒๗๕/๒๐๖,๑๐/๒๗๗/๒๐๘,องฺ.
ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๓๐๗,๒๓/๔๓/๓๑๐,๒๓/๔๕/
๓๑๕) 



 

๔๐๓๙ 
 

 

มจัฉิกาสณฑ,์ เม ือง : ชื่อเมอืงแห่งหนึ่ง ทีจ่ติตคหบดอียูอ่าศยั มวีดัทีพ่ระสธุรรมเป็นเจา้อาวาส  
อยูณ่เมอืงมจัฉิกาสณฑ,์ในเอกกนิบาต องัคุตตรนิกาย กล่าวไวว้า่ จติตคหบด ี
เป็นเศรษฐชีาวเมอืงมจัฉิกาสณฑ ์ ซึง่ไดร้บัยกยอ่งจากพระพทุธเจา้วา่เป็นเลศิ
(เอตทคัคะ) กวา่อุบาสกทัง้หลายทางดา้นเป็นธรรมกถกึ  (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๓๓/
๖๕,๖/๓๔/๖๗,๖/๔๑/๗๙,๖/๔๒/๘๐,๖/๔๒/๘๑,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๓/๓๗๐,๑๘/
๓๔๔/๓๗๒,๑๘/๓๔๕/๓๗๔,๑๘/๓๔๖/๓๗๘,๑๘/๓๔๗/๓๘๐,๑๘/๓๔๘/
๓๘๑,๑๘/๓๔๙/๓๘๕,๑๘/๓๕๐/๓๘๗,๑๘/๓๕๑/๓๘๙,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๐/
๓๑) 

มจัฉุททานชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยบุญทีใ่หท้านแก่ปลา มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ กุฎุมพโีพธสิตัว์
กบัน้องชายกลบัจากเกบ็หน้ีแลวันัง่พกัทีร่มิฝัง่แมน้ํ่า ก่อนจะรบัประทานอาหารที่
หอ่มา ทา่นใหท้านขา้วแก่ปลาแลว้อุทศิกุศลใหแ้ก่เทวดาทีร่กัษาแมน้ํ่าก่อนแลว้
จงึรบัประทาน เมือ่ขา้มแม่น้ําไป ถูกน้องชายโกงเอากหาปณะพนัหนึ่งไป  โดย
ทาํทเีป็นวา่ทรพัยต์กน้ําโดยเขาทาํทรพัยห์อ่จรงิตกน้ําไป แต่เอาห่อกอ้นกรวดไว้
แทน  พีช่ายไมโ่กรธถอืวา่หายแลว้กแ็ลว้ไป เทวดานึกถงึบุญคุณทีพ่ระโพธสิตัว์
แผใ่หก่้อนขา้มแมน้ํ่าจงึนําทรพัยม์าคนื  โดยบนัดาลใหช้าวประมงจบัปลาตวัที่
ฮุบเอาหอ่ทรพัยไ์ดแ้ลว้นําไปขายใหท้ีบ่า้น  ของพระโพธสิตัว ์พระโพธสิตัวจ์าํหอ่
ทรพัยน์ัน้ไดเ้กดิความสงัสยัทีพ่วกพอ่คา้เวลาขายปลาใหค้นอื่นตัง้ราคาเสยีแพง 
แต่เวลาขายใหท้า่นกลบัขายในราคาถูก  เทวดาจงึปรากฏตนบอกใหท้ราบวา่
ตนเองเป็นผูช้ว่ยเหลอืเพราะก่อนขา้มฝัง่ทา่นไดร้บัสว่นบุญ ทาํใหข้า้พเจา้ได้
สมบตัทิพิยเ์พิม่ขึน้ และไดบ้อกการโกงของน้องชายใหพ้ระโพธสิตัวท์ราบวา่  
ผูใ้ดทาํกรรมชัว่  ล่อลวงเอาทรพัยข์องพีน้่องชายหรอืของพอ่แม่  ผูน้ัน้จดัวา่เป็น
ผูม้จีติชัว่รา้ย ยอ่มไม่มคีวามเจรญิแมเ้ทวดากไ็มน่บัถอืเขา คนทาํความชัว่มกัคดิ
วา่ไมม่ใีครรูเ้หน็การกระทาํของเขา แทจ้รงิตนเองนัน้เป็นผูท้ราบก่อน เทวดาใน
ทีน่ัน้กท็ราบ ถา้มมีนุษยอ์ยูก่ท็ราบเชน่กนั เหตุนัน้ทีล่บัในการทาํความชัว่จงึไมม่ ี
ความชัว่ไมท่าํเสยีเลยดกีวา่ (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๑๒/๑๔๕) 

มชัชะ : ของเมา, น้ําทีท่าํผ�ูดืม่ให�เมาหมายถงึสรุาและเมรยั (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มชัชะ เป็น ๑ ในการคา้ทีไ่มช่อบธรรม  ๕  อยา่ง  
คอื  (๑)  สตัถวณิชชา   (คา้ขายอาวุธ)  (๒)  สตัตวณิชชา  (คา้ขายมนุษย)์  (๓)  
มงัสวณิชชา  (คา้ขายเนื้อสตัว)์  (๔)  มชัชวณิชชา   (คา้ขายน้ําเมา)  (๕)  
วสิวณิชชา  (คา้ขายยาพษิ)  (ข.ุส.ุอ.  (บาล)ี ๒/๔๐๗/๒๐๐) 
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มชัฌณัหิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเวลาเทีย่งวนั สมยัทีภ่กิษุรปูหนึ่งอยู ่ ณ ราวป่าแหง่หนึ่ง 
แควน้โกศล เทวดาผูส้งิสถติอยู่ในราวป่านัน้เขา้ไปหาแลว้กล่าววา่  เมือ่ฝงูนกพา
กนัพกัรอ้นอยูใ่นเวลาเทีย่งวนั  ป่าใหญ่สง่เสยีงประหนึ่งวา่ครวญครางอยู ่ เป็นที่
น่ากลวัแก่ขา้พเจา้ ภกิษุนัน้กล่าววา่  เมือ่ฝงูนกพากนัพกัรอ้นอยู่ในเวลา
เทีย่งวนั  ป่าใหญ่สง่เสยีงประหนึ่งวา่ครวญครางอยู ่  เป็นสิง่ทีน่่ายนิดแีก่เรา  
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๒/๓๓๓) 

มชัฌิมชนบท : ประเทศทีต่ ัง้อย�ูในท�ามกลาง,  ถิน่กลางเป�นอาณาเขตทีก่าํหนดว�า มี
ความเจรญิร�ุ งเร ือง ม ีประชาชนหนาแน� น ม ีเศรษฐก ิจด ีเป�นศนูย�
กลางแห�งการค�าขาย เป�นทีอ่ย�ูแห�งนกัปราชญ�ผ�ูมวีชิาความรู
�  เป�นทีร่วมของการศกึษาเป�นต�น  กาํหนดเขตทศิบรูพา ภายใน
นบัแต�มหาศาลนครเข�ามา อาคเนย� นบัแต�แม�น้ําสลัลวตเีข�ามา
ทกัษณิ  นบัแต�เสตกณัณิกนิคมเข�ามาป�ศจมิ นบัแต�ถูนคามเข�ามา 
อุดร นบัแต�ภเูขาอุสรีธชะเข�ามา  นอกจากนัน้ไปเป�นป�จจนัตชนบท
หรอืป�จจนัตประเทศ,ในปัจจนัตสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า สตัวท์ีก่ลบัมา
เกดิในมชัฌมิชนบทมเีพยีงเลก็น้อย สว่นสตัวท์ีก่ลบัมาเกดิในปัจจนัตชนบทใน
หมูช่าวมลิกัขะผูโ้งเ่ขลามจีาํนวนมากกวา่ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๙/๓๘,๕/๒๕๙/๓๙,
ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๒/๓๕๖,๑๑/๓๕๘/๔๑๔,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๓๒/๖๔๑,องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๒๓/๔๒) 

มชัฌิมธาต  ุ: ธาตุอยา่งกลาง เป็นขอ้ที ่๒ ในธาตุ ๒ อกีอยา่งหนึ่ง คอื (๑) หนีธาตุ(ธาตุอยา่ง
หยาบ)  (๒) มชัฌมิธาตุ (ธาตุอยา่งกลาง)  (๓) ปณีตธาตุ (ธาตุอยา่งประณีต) มี
อธบิายวา่ กรรมอาํนวยผลใหใ้นรปูธาตุ รปูภพจงึปรากฏมขีึน้ กรรมจงึเป็นไรน่า
วญิญาณเป็นพชื ตณัหาเป็นยางเหนียว  วญิญาณดาํรงมัน่อยูไ่ดเ้พราะธาตุอยา่ง
กลาง ธาตุอยา่งกลาง(รปูธาตุ)ของสตัวม์อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้  มตีณัหาเป็น
เครือ่งผกูใจ  การเกดิในภพใหม่จงึมตี่อไป  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๓,องฺ.ตกิ.
(ไทย)  ๒๐/๗๗/๒๑๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ธาตุอยา่งกลาง  หมายถงึรปูธาตุ  (องฺ.ตกิ.อ.  
(บาล)ี ๒/๗๗/๒๒๘)  

มชัฌิมนิกาย: นิกายทีส่องแห�งพระสตุตนัตป�ฎก  มพีระสตูรยาวปานกลาง ๑๕๒ สตูร 
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑/๑)  

มชัฌิมโพธิกาล: ระยะเวลาบาํเพญ็พทุธกจิของพระพทุธเจา้ตอนกลางระหวา่งปฐมโพธกิาล
และปัจฉิมโพธกิาลนบัครา่วๆ ตัง้แต่ประดษิฐานพระพทุธศาสนาในแควน้มคธไป
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แลว้ถงึปลงพระชนมายสุงัขาร (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ดู
พทุธประวตั ิ 

มชัฌิมภาณกาจารย  ์:  อาจารย�ผ�ูสาธยายคมัภรี�มชัฌมินิกายคอืผ�ูได�ศกึษาทรง
จาํและชาํนาญในมชัฌมินิกาย (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

มชัฌิมภมูิ :  ขัน้ชัน้หรอืระดบัพระมชัฌมิะคอืพระปนูกลาง,ระดบัอาย ุ คุณธรรมความรูท้ี่
นบัวา่เป็ฯพระปนูกลาง(ระหว�างพระนวกะ กบัพระเถระ) คอื มพีรรษาเกนิ ๕ 
แต�ยงัไม�ครบ ๑๐ และมคีวามร�ู พอร ักษาต ัวเป� นต� น; เท ียบ เถร
ภ ูม ิ,นวกภมู ิ  (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

มชัฌิมยาม : ยามกลาง,  ส�วนที ่๒ ของราตร ี เมือ่แบ�งคนืหนึ่งเป�น  ๓  ส�วน, ระยะ
เทีย่งคนื ในมหาวรรค กล่าวไวว้่า พระผูม้พีระภาคทรงมนสกิารปฏจิจสมปุบาท
โดยอนุโลมและปฏโิลม ตลอดมชัฌมิยามแหง่ราตรวีา่ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๔๕/
๓๘๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๘๕/๔๑๗,๑๒/๔๒๓/๔๕๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔/๒๘,๑๓/
๔๘๔/๖๑๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/๘๐,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๖/๑๖๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๓๗/๖๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๐/๒๕๒,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒/๑๗๓,ข.ุเถร.(ไทย) 
๒๖/๖๒๗/๔๔๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๕๙/๑๐๐); เทยีบ ปฐมยาม, ปัจฉิ มยาม  

มชัฌิมวยั :   ตอนท�ามกลางอาย,ุ  วยัเมือ่เป�นผ�ูใหญ�หรอืกลางคน,  วยักลางคน
ระหวา่งปฐมวยักบัป�จฉิมวยั,คนทีม่อีายตุัง้แต่ ๒๖-๕๐ ปี อยูใ่นชว่งมชัฌมิวยั 
เป็นวยัทีต่อ้งดาํเนินชวีติไปตามลาํพงั (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖/๒๓) ; ด ูวยั 

มชัฌิมศีล : ศลีกลาง) หมายถงึศลีทีเ่ป�นหลกัความประพฤตขิองพระภกิษุ  ซึง่พระพทุธเจ
�าตรสัแจกแจงไว�ในพระสตูรบางสตูร(ปรากฏในทฆีนิกาย  สลีขนัธวรรค  
คอืพระไตรป� ฎกบาลอีกัษรไทย เล�ม ๙ ทัง้ ๑๓ สตูร มสีาระเหมอืนกนั
หมด) และเนื่องจากมรีายละเอยีดมากมาย  พระธรรมสงัคาหกาจารย�จงึจดัเป
�น  ๓หมวด และตัง้ชือ่หมวดอย�างทีก่ล�าวนัน้ตามลาํดบั, ในพระสตูรแรก
ทีต่รสัแสดงศลีชุดน้ี(คอื พรหมชาลสตูร) พระองค�ตรสัเพือ่ให�ร�ูกนัว�า  
เรือ่งทีปุ่ถุชนจะเอามากล�าวสรรเสรญิพระองค� กค็อืความมศีลีอย�างนี้ ซึง่
แท�จรงิแล�ว เป�นเรือ่งตํ่าเลก็น�อย แต�เรือ่งทีจ่ะใช�เป�นข�อสาํ
หรบัสรรเสรญิพระองค�ได�ถูกต�องนัน้  เป�นเรือ่งลกึซึง้  ซึง่บณัฑติจะ
พงึร�ู  คอืการทีท่รงมพีระป�ญญาทีท่าํให�ข�ามพ�นทฏิฐทิีผ่ดิทัง้  ๖๒  
ประการ  ส�วนในพระสตูรนอกนัน้  ตรสัศลีชุดน้ีเพือ่ให�เหน็ลาํดบัการปฏบิตัิ
ของบุคคลทีม่ศีรทัธาออกบวชแลว้วา่จะดาํเนินกา้วไปอยา่งไร โดยเริม่ด�วยเป
�นผ�ูถงึพร�อมด�วยศลี  สาํรวมอนิทรยี�  ประกอบด�วย
สตสิมัปชญัญะเป�นผ�ูสนัโดษ เมือ่พร�อมอย�างนี้แล�ว กเ็จรญิสมาธ ิ 
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จนเข�าถงึจตุตถฌาน  แล�วโน�มจติทีเ่ป�นสมาธดิแีล�วนัน้  ให�ม�ุ
งไปเพือ่ญาณทศันะ  แล�วก�าวไปในวชิชา  ๘ประการ  จนบรรลุ อาสว ักขย
ญาณในที ่ส ุดโดยเฉพาะในขั ้นต� นที ่ตร ัสถ ึงศ ีลนั ้น พระองค�ได�ทรง
ตัง้เป�นคาํถามว�า“ภ ิกษุ เป� นผู ้ถ ึงพร� อมด� วยศ ีลอย� างไร?”  
จากนั ้นจงึได�ทรงแจกแจงรายละเอ ียดในเรื ่องศลีอยา่งมากมาย ดงัทีเ่รยีกวา่
มชัฌมิศลี 

  มชัฌมิศลี 
  ๑.เว�นจากการพรากพชีคามและภูตคาม (แจกแจงรายละเอยีดด�วย  

มใิช�เพยีงกล�าวกว�างๆ อย�างในจฬูศลี,  ในข�อต�อๆ ไป กเ็ช�
นกนั) ๒.  เว�นจากการบรโิภคของทีท่าํการสะสมไว�  ๓.เว�นจากการดู
การเล�นอนัเป�นข�าศกึแก�กุศล  ๔.เว�นจากการพนนัอนัเป�นทีต่ัง้
แห�งความประมาท  ๕.เว�นจากการนัง่นอนบนทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงูใหญ�  
๖.เว�นจากการมวัวุ�นประดบัตกแต�งร�างกาย ๗.เว�นจากตริจัฉาน
กถา(ดตูริจัฉานกถา)  ๘.เว�นจากถ�อยคาํทุ�มเถยีงแก�งแย�ง  ๙.เว�
นจากการประกอบทตูกรรมรบัใช�เดนิข�าว  ๑๐.เว�นจากการพดูหลอกลวง
เลยีบเคยีงทาํเลศหาลาภ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๑/๕,๙/๒๐/๘,๙/๑๙๕/๖๗,๙/๒๐๔/๖๙) 
; ด ูปารสิทุธศิลี, ดริจัฉานวชิา 

มชัฌิมะ : ภกิษุผ�ูมพีรรษาครบ  ๕  แล�วแต�ยงัไม�ถงึ ๑๐ พรรษา(ตํ่ากว�า ๕ เป
�นนวกะ, ๑๐ พรรษาขึน้ไปเป�นเถระ) ดงัคาํในมหาวภิงัค ์กลา่วไวว้า่ ภกิษุ
เหล่านัน้จาํนวนมาก  เป็นเถระกม็ ีเป็นนวกะกม็ ีเป็นมชัฌมิะกม็ ี ต่างพากนัเล่า
เรยีนพระวนิยัในสาํนกัทา่นพระอุบาล ี (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๓๘/๕๔๘,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๒๒/๒๕๕,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๒/๓๒๓,๒๐/๑๐๐/๓๓๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๒๙/๔๕,๒๓/๓๑/๔๗) 

มชัฌิมา : ท�ามกลาง, กลาง,ปานกลาง ดงัคาํในปาสาทกิาสตูร กล่าวไวว้า่ ภกิษุณีสาวกิา
ผูเ้ป็นมชัฌมิาของศาสดานัน้เป็นผูเ้ฉียบแหลม (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๗๔/๑๓๓) 

มชัฌิมาปฏิปทา : ทางสายกลาง,ข�อปฏบิตัเิป�นกลางๆไม�หย�อนจนเกนิไปและไม�
ตงึจนเกนิไป ไม�ข�องแวะทีส่ดุ ๒อย� างค ือ กามสุ ข ัลล ิกานุ โยค และ อ ั
ตต-กลิมถานุโยค,ทางแห�งป�ญญา(เริม่ด�วยป�ญญา, ดาํเนินด�วยป
�ญญา นําไปส�ูป�ญญา) อนัพอดทีีจ่ะให�ถงึจดุหมาย คอืความดบักเิลส
และความทุกข�  หรอืความหลุดพ�นเป�นอสิระสิน้เชงิ ได�แก�มรรคมี
องค�  ๘  มสีมัมาทฏิฐเิป�นต�น สมัมาสมาธเิป็นทีส่ดุ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๓/
๒๐,๔/๑๓/๒๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๓/๓๙๑,๑๔/๓๓๕/



 

๔๐๔๓ 
 

 

๓๙๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๔/๔๒๐,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๓๐/๔๘๒)  

มชัเฌสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสว่นท่ามกลาง ภกิษุเถระสนทนากนัวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัไว้
ในตสิสเมตเตยยปัญหานิทเทส ปรายนวรรคว่า ผูใ้ดรูช้ดัสว่นสดุทัง้ ๒ ดา้นแลว้
ดว้ยปัญญา ไมย่ดึตดิทา่มกลาง เราเรยีกผูน้ัน้วา่ เป็นมหาบุรุษ ผูน้ัน้ชือ่วา่ล่วง
พน้เครือ่งรอ้ยรดัในโลกนี้ได ้ เมือ่ถามกนัวา่ อะไรเป็นสว่นสดุดา้นหน่ึง อะไรเป็น
สว่นสดุอกีดา้นหน่ึง อะไรเป็นทา่มกลาง อะไรเป็นเครือ่งรอ้ยรดั(หมายถงึตณัหา) 
ภกิษุ ๖ รปู ลกุขึน้ตอบตามลาํดบั ดงันี้ 

  รปูที ่ ๑ กล่าววา่ ผสัสะ(หมายถงึอตัภาพนี้ เพราะเกดิขึน้ดว้ยอาํนาจผสัสะ) 
เป็นสว่นสดุดา้นหน่ึง เหตุเกดิผสัสะ(หมายถงึอตัภาพในอนาคตทีเ่กดิขึน้เพราะ
ปัจจยัคอืกรรมทีเ่คยทาํไวใ้นอตัภาพปัจจุบนั) เป็นสว่นสดุอกีดา้นหนึ่ง ความดบั
ผสัสะ(หมายถงึนิพพาน) อยูท่า่มกลาง ตณัหาเป็นเครือ่งรอ้ยรดั 

  รปูที ่ ๒ กล่าววา่ อดตีเป็นสว่นสดุดา้นหนึ่ง อนาคตเป็นสว่นสดุอกีดา้นหนึ่ง 
ปัจจุบนัอยูท่า่มกลาง ตณัหาเป็นเครือ่งรอ้ยรดั  

  รปูที ่ ๓ กล่าววา่ สขุเวทนาเป็นสว่นสดุดา้นหนึ่ง ทุกขเวทนาเป็นสว่นสดุอกี
ดา้นหนึ่ง อทุกขมสุขเวทนาอยูท่า่มกลาง ตณัหาเป็นเครือ่งรอ้ยรดั 

  รปูที ่ ๔ กล่าววา่ นามเป็นสว่นสดุดา้นหนึ่ง รปูเป็นสว่นสดุอกีดา้นหนึ่ง 
วญิญาณ(หมายถงึปฏสินธวิญิญาณ) อยูท่า่มกลาง ตณัหาเป็นเครือ่งรอ้ยรดั 

  รปูที ่๕ กล่าววา่ อายตนะภายใน ๖ เป็นสว่นสดุดา้นหนึ่ง อายตนะภายนอก 
๖ เป็นสว่นสดุอกีดา้นหน่ึง วญิญาณอยูท่า่มกลาง ตณัหาเป็นเครือ่งรอ้ยรดั  

  รปูที ่ ๖ กล่าววา่ สกักายะเป็นสว่นสดุดา้นหนึ่ง เหตุเกดิสกักายะ(หมายถงึส
มทุยสจัคอืตณัหา)เป็นสว่นสุดอกีดา้นหน่ึง ความดบัสกักายะ(หมายถงึนิโรธสจั
คอืนิพพาน) อยูท่า่มกลาง ตณัหาเป็นเครือ่งรอ้ยรดั (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๑/
๕๖๐) 

มญัจทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมญัจทายกเถระ ม ี๒ องค ์แต่คนละองคก์นั 
กล่าวคอื 

 1.รปูที ่๑ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองของตนไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่น
ไดถ้วายเตยีงแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี  ขา้พเจา้ไดย้านพาหนะคอืชา้ง 
ยานเทยีมดว้ยมา้    และยานทพิยบ์รบิรูณ์ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๓๐/๕๓๙) 



 

๔๐๔๔ 
 

 

 2.รปูที ่๒ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นได้
นําเตยีงไปถวายพระสงฆ ์ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละ
สวรรคส์มบตัหิลายรอ้ยชาต ิ ในชาตสิุดทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘๔/๒๘) 

มญัชริปชูกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมญัชรปิชูกเถระ  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่  
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ทา่นไดถ้วายพุม่ดอกไมแ้ดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะ 
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๗๓ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๔๑๙) 

มญัชิฏฐกวิมาน :วมิานแกว้ผลกึสแีดงทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายดอกสาละ  เป็นการกล่าวถงึ
วมิานแกว้ผลกึสแีดงทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายดอกสาละ นางเกดิในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์ เพราะไดนํ้าดอกสาละอนัสมบรูณ์ดว้ยสแีละกลิน่จากป่าอนัธวนัเขา้ไป
โปรยลงบนพทุธอาสน์ขณะทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู(่ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๘๙/
๗๙) 

มญัญมานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูก้าํหนดหมายขนัธ ์  ภกิษุหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดท้ลูถามปัญหาและพระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
ภกิษุ    บุคคลเมือ่กาํหนดหมาย  กถ็ูกมารผกูมดัไวเ้มือ่ไมก่าํหนดหมายกพ็น้
จากมารผูม้บีาป  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๔/๑๐๔) 

มฏัฐกณุฑลีชาดก:ชาดกวา่ดว้ยมฏัฐกุณฑลเีทพบุตร มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นเทพบตุรชื่อมฏัฐกุณฑล ี เหน็บดิาเศรา้โศกถงึบุตรทีต่ายไป
เพราะความหวงแหนเสยีดายทรพัยข์องตน ไมย่อมรกัษาบุตรทีเ่จบ็ไขเ้พยีง
เลก็น้อย ปลอ่ยใหล้กูตายไป แลว้มานัง่รอ้งไหท้ีเ่ผาศพลกูทุกวนั ไมย่อมทาํการ
งานอะไร จงึมาแสดงธรรมดว้ยการอุปมาเดก็ทีร่อ้งไหอ้ยากไดด้วงจนัทรแ์ละดวง
อาทติยม์าเป็นของเล่น เทยีบกบัคนทีร่อ้งไหถ้งึคนตายซึง่เผาไปแลว้ มองไมเ่หน็ 
ตกลงใครโงก่วา่ใคร ทาํใหบ้ดิาไดค้ดิ หายเศรา้โศก (ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๑๕/
๓๔๑) 

มฏัฐกณุฑลีเทพบตุร : เทพบุตรทีม่ตีุม้หเูกลีย้ง ในภพดาวดงึสเ์ทวโลก ก่อนทีจ่ะไปเกดิเป็น
เทพบตุรนัน้ เขาเป็นลกูชายคนเดยีว แตบ่ดิาเป็นผูต้ระหนี่ เมื่อยา่งวยัหนุ่ม ป่วย 
เจบ็ไขห้นกั  ไมต่ามหมอมารกัษาเมือ่ตอนทีน่อนอยู่บนระเบยีงพบพระพทุธเจา้
จงึทาํจติใหเ้ลือ่มใสในพระพทุธเจา้ ตายแลว้ไปเกดิเป็นเทพบตุรชือ่มฏัฐกุณฑล ี
มปีรากฏในมฏัฐกุณฑลวีมิาน มฏัฐกุณฑลเีปตวตัถุและมฏัฐกุณฑลชีาดก   (ข.ุว.ิ



 

๔๐๔๕ 
 

 

(ไทย) ๒๖/๑๒๐๗/๑๕๒, ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๑๘๖/๑๙๗,ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/
๑๑๕/๓๔๑)  

มฏัฐกณุฑลีเปตวตัถ ุ: เรือ่งมฏัฐกุณฑลเีปรตผูท้าํใจใหเ้ลื่อมใสในพระพทุธเจา้ก่อนสิน้ใจ เป็น
การกล่าวถงึมฏัฐกุณฑลเีปรตผูท้าํใจใหเ้ลือ่มใสในพระพทุธเจา้ก่อนสิน้ใจเป็น
เรือ่งเดยีวกบัมฏัฐกุณฑลวีมิาน ในสนิุกขติตวรรคแหง่วมิานวตัถุ คอื มฏัฐกุณฑล ี
บุตรของพราหมณ์ตระหนี่ ไมม่ศีรทัธา ไดต้ายไปพรอ้มกบัจติทีเ่กดิศรทัธา
เลื่อมใสในพระผูม้พีระภาคทีไ่ดเ้หน็ครัง้แรกและครัง้สดุทา้ยก่อนตาย ไดไ้ปเกดิ
เป็นเทพบุตร กลบัลงมาเตอืนสตผิูเ้ป็นบดิาทีก่ําลงัเศรา้โศกพไิรราํพนัถงึตนอยู่
เหมอืนคนบา้ (ข.ุเปต.(ไทย)  ๒๖/๑๘๖/๑๙๗) 

มฏัฐกณุฑลีวตัถ ุ: เรือ่งนายมฏัฐกุณฑล ี พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่อทนินปุพพก
พราหมณ์บดิาของนายมฏัฐกุณฑลวีา่ ธรรมทัง้หลาย    มใีจเป็นหวัหน้า มใีจเป็น
ใหญ่  สาํเรจ็ดว้ยใจ ถา้คนมใีจด ีกจ็ะพดูดหีรอืทาํดตีามไปดว้ยเพราะความดนีัน้ 
สขุยอ่มตดิตามเขาไปเหมอืนเงาตดิตามตวัเขาไป ฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒/
๒๔)  

มฏัฐกณุฑลีวิมาน :  วมิานทีเ่กดิขึน้แก่มฏัฐกุณฑลมีาณพผูท้าํใจใหเ้ลื่อมใสในพระพทุธเจา้ 
ก่อนสิน้ใจเป็นการกล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้แก่มฏัฐกุณฑลมีาณพผูท้าํใจใหเ้ลื่อมใส
ในพระพทุธเจา้ เป็นวมิานอนัรุง่เรอืงยิง่ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ เพราะไดเ้หน็พระผู้
มพีระภาคเสดจ็มาปรากฏขณะทีน่อนป่วยหนกัใกลจ้ะตาย เกดิความเลื่อมใส 
ประคองอญัชลแีลว้ตายไปในขณะมปีีตโิสมนสัทีม่โีอกาสไดถ้วายอญัชลกีรรมแด่
พระผูม้พีระภาคเป็นครัง้แรกในชวีติ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๒๐๗/๑๕๑) 

มณัฑกปั : กปัเยีย่มยอด,ในพทุธวงศ ์  กล่าวไว ้๖ ครัง้ หมายถงึมพีระพทุธเจา้เสดจ็อุบตั ิ๖ 
พระองคว์า่ พระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ ดงัคาํวา่ กปัทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็อุบตัิ
ขึน้นัน้เป็นมณัฑกปั,ในมณัฑกปันัน้แลไดม้พีระพทุธเจา้พระนามวา่สชุาตะ
,ในมณัฑกปันัน้แล ไดม้พีระพทุธเจา้พระนามวา่อตัถทสัส,ี ในมณัฑกปันัน้แล    
ไดม้พีระพทุธเจา้พระนามวา่ธมัมทสัส,ี ในมณัฑกปันัน้แล ไดม้พีระศาสดาผูย้อด
เยีย่มพระนามวา่ปุสสะ, ในมณัฑกปันัน้แล ไดม้พีระชนิเจา้พระนามวา่เวสสภ ู(ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๕๐,๒/๖๓๙,๑/๖๕๐,๑/๖๖๐,๑/๖๖๕,๑/๖๘๐, ๑/๖๙๕) ; ดู 
กปั   

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ กปัทีม่พีระพทุธเจา้อุบตัขิ ึน้  ๔  องค ์ ชือ่วา่มณัฑ
กปั (ข.ุอป.อ. (บาล)ี ๒/๒๒๕/๓๓๐) 

มณัฑปทายิกาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมณัฑปทายกิาเถร ี มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตใินภทัรกปัน้ี ท่านเคยสรา้งมณฑปและสถูปถวายแด่



 

๔๐๔๖ 
 

 

พระพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นจงึไดร้บัการบชูา
ในทุกทีท่ีท่า่นเกดิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย)๓๓/๒๖/๓๖๙) 

มณัฑเปยยกถา : วา่ดว้ยพรหมจรรยท์ีใ่สและน่าดืม่, กถาวา่ดว้ยพรหมจรรยท์ีใ่สและน่าดืม่ 
แบ่งเป็น อุทเทสและนทิเทส ดงันี้ 

  อุทเทส 
  ทา่นพระสารบีุตรนําพระพทุธพจน์มาตัง้เป็นอุทเทส ดงันี้ 
  ภกิษุทัง้หลาย พรหมจรรยน้ี์ใสและน่าดืม่ เมือ่พระศาสดายงัปรากฏอยู ่ความ

ใสม ี๓ ประการ คอื (๑) ความใสคอืเทศนา (๒) ความใสคอืผูร้บั (๓) ความใสคอื
พรหมจรรย ์

  นิทเทส 
  ทา่นนําคาํในอุทเทสมาอธบิายโดยวธิปีจุฉาและวสิชันาตามลาํดบั ดงันี้ 
  ๑. คาํปุจฉาวา่ “ความใสคอืเทศนา เป็นอยา่งไร” ทา่นวสิชันาวา่ การบอก 

การแสดง การบญัญตั ิ การแต่งตัง้ การเปิดเผย การ จาํแนก การทาํใหง้า่ยซึง่
อรยิสจั ๔ การบอก ... การทาํใหง้า่ยซึง่ สตปัิฏฐาน ๔ ... สมัมปัปธาน ๔ ... อทิธิ
บาท ๔ ... อนิทรยี ์๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ์๗ ... อรยิมรรคมอีงค ์๘ น้ีชือ่วา่
ความใสคอื เทศนา 

  ๒. คาํปุจฉาวา่ “ความใสคอืผูร้บั เป็นอยา่งไร” ทา่นวสิชันาวา่ ภกิษุ ภกิษุณี 
อุบาสก อุบาสกิา เทวดา มนุษย ์หรอืทา่นผูรู้แ้จง้พวกใดพวกหนึ่ง น้ีชือ่วา่ความ
ใสคอืผูร้บั 

  ๓. คาํปุจฉาวา่ “ความใสคอืพรหมจรรย ์ เป็นอยา่งไร” ทา่นวสิชันาวา่
อรยิมรรคมอีงค ์๘ น้ี คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ(๒) สมัมาสงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา (๔) 
สมัมากมัมนัตะ (๕) สมัมาอาชวีะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสต ิ (๘) 
สมัมาสมาธ ิน้ีชือ่วา่ ความใสคอืพรหมจรรย ์

  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําองคธ์รรมในธรรม ๔ หมวด คอื อนิทรยี ์ ๕ พละ ๕ 
โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ มาจาํแนกเป็นธรรมทีม่คีวามใส ทีเ่ป็นกาก และ 
ทีน่่าดืม่ ม ี๒ นยั ดงันี้  

  นยัที ่ ๑ เชน่ ความใสคอืการน้อมใจเชือ่ ชือ่วา่สทัธนิทรยี ์ ความไมม่ศีรทัธา 
เป็นกาก บุคคลทิง้ความไมม่ศีรทัธาอนัเป็นกากแลว้ดืม่ความใสคอืความน้อมใจ
เชือ่แหง่สทัธนิทรยี ์เพราะเหตุนัน้ สทัธนิทรยีจ์งึชือ่วา่มคีวามใสและน่าดืม่ 

  นยัที ่๒ เชน่ ความใสคอืการน้อมใจเชือ่ ชือ่วา่สทัธนิทรยี ์ ความไมม่ศีรทัธา 
เป็นกาก อรรถรส ธรรมรส วมิตุตริสในสทัธนิทรยีน์ัน้ เป็นความน่าดืม่ 



 

๔๐๔๗ 
 

 

  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําสภาวธรรม ๕๔ ประการ (เหมอืนในมคัคกถา) มาจาํแนก
ความใสเป็น ๕๔ ประการ เชน่ ความใสคอืการเหน็ ชือ่วา่สมัมาทฏิฐ ิความใสคอื
ความตรกึตรอง ชือ่วา่สมัมาสงักปัปะ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๓๘/๔๐๕) 

มณัฑพัยชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยมณัฑพัยคหบด ี  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นพราหมณ์มทีรพัยส์มบตัมิาก ไดส้ละทรพัยอ์อกบวชเป็นดาบส
ชือ่กณัหทปีายนดาบส อาศยัป่าใกลบ้า้นสหายคนหน่ึงอยู ่ หลงัจากทีท่า่นกลบั
จากเยีย่มสหายต่างเมอืงแลว้ สหายคฤหสัถช์ือ่มณัฑพัยะ พาภรรยาและ
บุตรชายทีอ่ยูใ่นวยัน่ารกัไปเยีย่ม ในขณะทีก่าํลงัสนทนากนัอยูบ่นบรรณศาลา 
บุตรชายเล่นอยูข่า้งล่างไดท้าํลกูขา่งตกลงไปในรงู ู เมือ่เดก็ลว้งมอืลงไปเกบ็จงึ
ถูกงกูดัลม้ลงคนทัง้สามเมือ่ไมรู่จ้ะแกไ้ขอยา่งไร จงึทาํสจัอธษิฐานเพือ่ช่วยเดก็ 
กณัหทปีายนดาบส อธษิฐานวา่ เราบวชตอ้งการบุญ บวชดว้ยจติเลื่อมใส ยนิดี
ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยูเ่พยีง ๗ วนัแรก แต่ทีอ่ยูม่า ๕๐ ปีน้ี กเ็ป็นเพยีงทนอยู่
เทา่นัน้ เพราะไดส้ละทรพัยอ์อกมาแลว้จะสกึกลบัไปอกีกก็ลวัคนเขานินทา จงึ
ยอมทนบวช ดว้ยความสจัความจรงิอนันี้ขอใหพ้ษิงจูงหายไปจากหลาน ขอให้
หลานรอดชวีติเถดิ นายมณัฑพัยะผูบ้ดิาอธษิฐานว่า ทีพ่อ่ใหท้านมานานนี้ไมไ่ด้
ใหด้ว้ยศรทัธาแต่ใหต้ามตระกลูใหเ้พือ่ป้องกนัเขาวา่ ดว้ยสจัวาจาน้ีขอใหพ้ษิงจูง
หายไป ขอใหล้กูของพอ่จงรอดชวีติเถดิ มารดาอธษิฐานวา่ แมเ่กลยีดงอูยา่งไรก็
เกลยีดพอ่ของลกูอยา่งนัน้ แต่ทีแ่มท่นอยูร่ว่มกบัพอ่ของลกูนัน้ เพราะคนใน
ตระกลูของแมไ่มเ่คยมใีครมผีวัสอง แมก่ลวัคาํครหาจงึอยูก่บัพอ่ของลกูมาจนทุก
วนันี้ ดว้ยสจัวาจาน้ี ขอใหพ้ษิงจูงหายไป ขอใหลู้กจงรอดชวีติเถดิ เมือ่คนทัง้
สามไดต้ัง้สจัอธษิฐานอยา่งนี้แลว้เดก็กฟ้ื็นขึน้มา เมือ่เกดิความทุกขข์ึน้แลว้ เมือ่
ไมม่ทีางแกไ้ข บางคนจงึยอมบนบาลศาลกล่าว ยอมเสยีทรพัย ์ ยอมเปิดเผย
ความลบั ต่อสิง่ทีต่นคดิวา่จะชว่ยได ้แมใ้ครจะวา่โงเ่ขลากย็อม  แรงอธษิฐานจะ
ผดิหรอืถูกกต็ามขอใหพ้ดูความจรงิอนันัน้ยงัใหค้วามอุ่นใจดกีวา่ไมไ่ดท้าํอะไร
เลย (ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๖๒/๓๓๒) 

มณัฑพัยดาบส : ชือ่นกับวชผูห้น่ึง  ชาวนิคม แควน้วงัสะ  ชือ่วา่มณัฑพัยะ เป็นพราหมณ์ผูม้ี
สมบตัมิาก มสีหายทีร่กัคนหนึ่ง ภายหลงัทัง้สอง ไดส้ละทรพัยส์นิใหเ้ป็นทาน 
แลว้ไปทีบ่ําเพญ็พรต ทีป่่าหมิพานต ์ เป็นฤาษมีอีานุภาพมาก ประกอบดว้ยบุรพ
กรรมของตนถูกเสยีบดว้ยหลาวทัง้เป็น แต่มชีวีติอยูไ่ด ้ ดาบสผูน้ี้ ไปแควน้กาส ี
ภายหลงัลาพรตไปมภีรรยา และบตุร มสีหาย ๑ คน ชือ่กณัหทปีายนะ ผูไ้มย่นิดี
ประพฤตพิรหมจรรยเ์กนิกวา่    ๕๐    ปีคอืเป็นมติรแทท้ัง้ในเวลาเป็นคฤหสัถ์
และเวลาเป็นบรรพชติ เวลาสหายถูกใสร่า้ยวา่ เป็นโจร กม็าเยีย่มและกราบทลู



 

๔๐๔๘ 
 

 

พระราชาใหท้ราบความจรงิ และชว่ยดแูลรกัษาเพือ่นผูถู้กหลาวเสยีบ พอเพือ่น
คอืมณัฑพัยะหายดแีลว้ จงึลากลบัไป (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๙๕/๗๗๐) 

มณัฑพัยะ, นาย : ชือ่คหบดคีนหน่ึง ชาวเมอืงกาส ี  มปีรากฏในมณัฑพัยชาดก มสีหายชือ่ที
ปายนดาบส  ดงัคาํทีน่ายมณัฑพัยะถามทปีายนดาบสวา่ ชนบางพวกผูส้งบ
ระงบั ฝึกตนแลว้ บวชเป็นดาบส  มรีปูรา่งไมน่่าใครไ่มม่เีลย    นอกเสยี
จากกณัหดาบส ทา่นทปีายนดาบส ทา่นรงัเกยีจอะไร จงึไมพ่อใจประพฤติ
พรหมจรรย ์ ทปีายนดาบสตอบวา่ กณัหดาบสนัน้เป็นคนโงจ่รงิหนอ เหมอืนกบั
เดก็ใบน้ํ้าลาย ออกบวชดว้ยศรทัธาแลว้ยงักลบัไปหาสิง่นัน้อกี  อาตมารงัเกยีจ
วาทะเชน่นี้ ถงึไมพ่อใจกย็งัประพฤตพิรหมจรรยซ์ึง่เป็นฐานะทีว่ญิญชูนสรรเสรญิ
และเป็นฐานะของสตับุรษุ                              อาตมาจงึบาํเพญ็บุญแมอ้ยา่ง
น้ี,เป็นบุตรชายของทฏิฐมงัคลกิาพระโพธสิตัวม์าตงัคบณัฑติ ดงัคาํในมาตงัค
ชาดกทีม่ารดากล่าวกบับุตรวา่ พอ่มณัฑพัยะ เจา้เป็นคนโงเ่ขลาเบาปัญญาไม่
ฉลาดต่อบุคคลผูเ้ป็นเนื้อนาบุญ(ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๗๑/๓๓๔,ข.ุชา.วสีต.ิ
(ไทย) ๒๗/๒๐/๔๗๒,๒๗/๒๑/๔๗๓) 

มณัฑิยปริพาชก : ชือ่นกับวช ชาวกรุงโกสมัพ ี เป็นศษิยข์องพวกทารุปัตตกิะ (นกับวชผูนิ้ยมใช้
บาตรไม)้ เคยสนทนาธรรมกบัพระพทุธเจา้ ขณะประทบัอยู ่ณ โฆสติาราม กรุง
โกสมัพ ี เกีย่วกบัเรือ่งชวีะ กบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั  หรอืวา่ชวีะกบัสรรีะเป็น
คนละอยา่งกนั, เป็นผูท้ีพ่ระพทุธเจา้กล่าวถงึเมือ่คราวไดส้นทนาธรรมกบัเจา้
โอฏฐทัธลจิฉว ี มกัเรยีกกนัวา่มหาล ิ มปีรากฏในมหาลสิตูร   (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๓๗๖/๑๕๗,๙/๓๗๘/๑๕๙) 

มณัฑูกเทวปตุตวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่มณัฑกูเทพบุตร เป็นการกล่าวถงึวมิานในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์ เพราะในชาตก่ิอนเทวบตุรองคน้ี์เคยเป็นกบมคีวามเลือ่มใสในพระสุ
รเสยีง ของพระผูม้พีระภาคขณะทรงแสดงธรรมแก่พทุธบรษิทัทีร่มิสระคคัครา 
เขตกรุง จาํปา แควน้องัคะ  (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๘๕๗/๑๐๐)  

มตัตญัญตุา : ความเป�นผ�ูร�ูจกัประมาณ คอืความพอเหมาะพอด ี  เช�น  ร�ูจกั
ประมาณในการแสวงหาร�ูจกัประมาณในการใช�จ�ายพอเหมาะพอควรเป
�นต�น,ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณในการ บรโิภค (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/
๒๕๖) ;ด ูสปัปุรสิธรรม  

มตัตญัญ  ู: ผูรู้ป้ระมาณ คอืความพอเหมาะพอด,ีผูรู้จ้กัประมาณ, ขอ้ ๔ ในสปัปุรสิธรรม ๗ 
ดงัในธมัมญัญสูตูร กล่าวไวว้า่ ภกิษุรูจ้กัประมาณในการรบัจวีร บณิฑบาต  
เสนาสนะ และคลิานปัจจยัเภสชัชบรขิาร ฉะนัน้ เราจงึเรยีกเธอวา่เป็นมตัตญัญ ู
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓,๑๑/๓๕๗/๔๐๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓) 



 

๔๐๔๙ 
 

 

มตัตาเทพธิดา : ชือ่เทพธดิาคนหน่ึง ในเทวโลกดาวดงึส ์  ก่อนหน้าน้ี สมยัทีเ่กดิเป็นมนุษย์
เป็นภรรยาของกุฏุมพ ี ชาวกรุงสาวตัถ ี มศีรทัธามคีวามเลื่อมใส นางมชีือ่วา่
มตัตา ไมม่ศีรทัธา   ไมม่คีวามเลื่อมใสมกัโกรธและเป็นหมนั เป็นหญงิดุรา้ย 
หยาบคาย รษิยา  ตระหนี่    และมกัโออ้วด แต่ต่อมา สามมีภีรรยาอกีคนชือ่วา่
ตสิสา มศีรทัธามคีวามเลื่อมใส และทาํกรรมชัว่ต่อนางตสิสา เชน่ โปรยหมามุย้
ใสบา้ง เมือ่ตายแลว้ ไปเกดิเปรต และกลบัมาหานางตสิสาเพือ่ใหช้ว่ยทาํบุญ
ถวายสงัฆทานไปให ้ เมือ่ไดร้บัผลบุญแลว้ จงึไปเกดิเป็นเทพธดิา และไดก้ลบัมา
หานางตสิสาเพือ่ขอบคุณ และไดก้ล่าวแกน่างตสิสาวา่ เมือ่ก่อนฉนัชือ่มตัตา เธอ
ชือ่ตสิสาฉนัเป็นหญงิรว่มสามขีองเธอ เพราะทาํกรรมชัว่ไวจ้งึตอ้งจากโลกนี้ไป
ยงัเปตโลก ฉนับนัเทงิอยูเ่พราะทานทีเ่ธออุทศิใหแ้ลว้ จงึไมม่ภียัแต่ทีไ่หน  คุณ
น้อง    ขอเธอพรอ้มดว้ยหมูญ่าตทิุกคนจงมอีายยุนืนานเถดิ จงเขา้ถงึสถานทีท่ี่
ไมม่คีวามเศรา้โศก ปราศจากธุล ี  มคีวามสาํราญซึง่เป็นทีอ่ยูข่องทา้ววสวตัด ี 
เธอผูม้รีปูงาม เธอประพฤตธิรรม ใหท้านในโลกนี้ กาํจดัมลทนิคอืความตระหนี่
พรอ้มทัง้เหตุไดแ้ลว้ ไมม่ใีครตาํหนิตเิตยีนได ้  จงเขา้ถงึโลกสวรรค ์ (ข.ุเปต.
(ไทย) ๒๖/๑๖๔/๑๙๔) 

มตัตาเปติวตัถ ุ: เรือ่งนางมตัตาเปรต เป็นเรือ่งแสดงผลแหง่ความประพฤตชิัว่ของนางมตัตา
ภรรยาคนหนึ่งของกุฎุมพใีนกรุงสาวตัถ ี และแสดงผลแหง่ความประพฤตดิขีอง
นางตสิสาภรรยาอกีคนหน่ึงของกุฎุมพนีัน้ (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๑๓๔/๑๘๙) 

มตัเตยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่กือ้กลูแก่มารดา  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔  สตัวท์ีเ่กือ้กลูแก่
มารดาจงึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่กือ้กลูแก่มารดา  เหมอืนแผ่นดนิใหญ่
มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย)  ๑๙/๑๑๓๖/๖๔๒) 

มตัถลงุคะ : มนัสมอง (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; เรยีกสว่นทีอ่ยูภ่ายใน
กะโหลกศรีษะ มลีกัษณะนุ่ม ๆ หยุน่ ๆ เป็นลกูคลื่น เป็นทีร่วมประสาทใหเ้กดิ
ความรูส้กึ(พจนานนุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน),  เป็นคาํกล่าวในทวตัตงิสา
การ (อาการ ๓๒) สดุทา้ย ดงัคาํวา่ มตัถลุงคนัต ิ(ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๓/๔)  

มทัทกจุฉิ : สวนเป�นทีใ่ห�อภยัแก�เนื้อ  ชือ่มทัทกุจฉิ อยูเ่ขตกรุงราชคฤห ์แควน้มคธ, 
สวนเป็นทีท่าํลายครรภ ์ จรงิอยู ่  สวนนัน้เมือ่พระเจา้อชาตศตัรบูงัเกดิในครรภ์
แลว้  พระมารดาของพระเจา้อชาตศตัร ูมคีวามประสงคจ์ะใหค้รรภต์กไป  ดว้ย
ทรงดาํรวิา่ ครรภอ์นัอยูใ่นทอ้งของเรานี้จกัเป็นศตัรขูองพระราชา จะมปีระโยชน์
อะไรดว้ยครรภน้ี์  จงึใหท้าํลายครรภใ์นสวนนัน้  เหตุนัน้  สวนนัน้ จงึชือ่วา่มทัท
กุจฉิ มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์ พระพทุธเจา้เคยประทบัรกัษาพระองค ์ณ 



 

๔๐๕๐ 
 

 

สวนแห่งนี้  ดงัคาํในสกลกิสตูร กล่าวไวว้า่  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ มทัท
กุจฉิ สถานทีพ่ระราชทานอภยัแก่หมู่เน้ือ เขตกรุงราชคฤห ์ สะเกด็หนิกระทบ
พระบาทของผูม้พีระภาค ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคทรงมทีุกขเวทนาทางพระ
วรกายทีก่ลา้แขง็อยา่งหนกั รบัสัง่ใหป้ผูา้สงัฆาฏ ิ    ๔ ชัน้ ทรงสาํเรจ็สหีไสยา
โดยพระปรศัวเ์บือ้งขวาทรงซอ้นพระบาทเหลื่อมพระบาทมพีระสตสิมัปชญัญะ 
ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทวดาสตุลลปกายกิาประมาณ ๗๐๐ องคม์วีรรณะ
งดงามยิง่นกั  เปล่งรศัมใีหส้วา่งทัว่มทัทกุจฉิ    เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค(ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๓๘/๕๐,๑๕/๑๔๙/๑๘๙) 

มทัทกจุฉิมฤคทายวนั : ป�าเป�นทีใ่ห�อภยัแก�เนื้อชือ่มทัทกุจฉิ  อย�ูทีพ่ระนครราช
คฤห�  เป�นแห�งหนึ่งทีพ่ระพทุธเจ�าเคยทาํนิมติต�โอภาสแก�พระ
อานนท ์ดงัคาํวา่ มทัทกุจฉิมฤคทายวนัน่ารืน่รมย ์อานนท ์  อทิธบิาท ๔  ผูใ้ดผู้
หน่ึงเจรญิ  ทาํใหม้ากแลว้ฯลฯ สัง่สมแลว้    ปรารภด ี    ผูน้ัน้เมือ่มุ่งหวงั  พงึ
ดาํรงอยูไ่ด ้   ๑ กปั หรอืเกนิกวา่ ๑ กปั ,หรอืดงัคาํในอุโปสถขนัธกะ กล่าวไวว้า่ 
ทา่นพระมหากปัปินะอยู ่  ณ  มทัทกุจฉิมฤคทายวนัเขตกรุงราชคฤห,์ในสมถ
ขนัธกะพระทพัพมลัลบตุรจดัเสนาสนะใหภ้กิษุพกัทีม่ทัทกุจฉิมฤคทายวนั  (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๑๓๗/๒๑๔,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๑๙๑/๓๐๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๐/๑๘๐/๑๒๘) 

มทัทชนบท : ชือ่ชนบทแหง่หนึ่ง นครสากละ เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องนางภทัทกาปิลาน ีผูเ้ป็นภรรยา
ของปุปผลพิราหมณ์ (คอืพระมหากสัสปะ) นางภทัทกาปิลานีเกดิทีช่นบทน้ี มี
มารดาชือ่วา่ สจุมิต ี มบีดิาชือ่วา่ กบลิพราหมณ์ ภายหลงันางไดแ้ต่งงานกบัปุป
ผลพิราหมณ์ เมือ่เหน็เมลด็งาทีม่อียูใ่นเรอืน ซึง่นําออกผึง่แดด เหน็กาจกิกนิ
หนอนอยู ่   ไดค้วามสลดใจ พราหมณ์ปิปผลายนะผูเ้ป็นปราชญอ์อกบวช นางก็
ออกบวชตาม อยูบ่าํเพญ็ศลีพรตของปรพิาชก ๕ ปี เมือ่พระนางโคตมผีูบ้าํรุง
เลีย้งพระชนิเจา้ทรงผนวชแลว้  กไ็ดเ้ขา้ไปหาพระนาง และเป็นผูอ้นัพระพทุธเจา้
สัง่สอนแลว้ โดยกาลไมน่านนกั  กไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล,ชนบทแหง่นี้ไดช้ือ่วา่เป็น
ถิน่คนงาม ดงัคาํทีภ่ทัทกาปิลานีเถรกีล่าวไวว้า่ หมอ่มฉนัเป็นธดิาของกบลิ
พราหมณ์  มารดาชือ่สจุมิต ี ในมทัทชนบท นครสากละทีป่ระเสรฐิสดุ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๓๐๐/๔๙๔)  

มทัทรปีู : ชือ่พระธดิาองคห์น่ึงของพระเจา้โอกกากราช และเป็นภรรยาของกณัหมาณพ  
ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูร กล่าวไวว้า่ นายกณัหะนัน้ (ต่อมา)  ไดเ้ป็นฤๅษคีนสาํคญั
เดนิทางไปยงัทกัขณิาชนบท  เรยีนพรหมมนัตระ  แลว้เขา้เฝ้าพระเจา้โอกกาก
ราช  กราบทลูขอพระราชธดิาพระนามวา่มทัทรปีู พระเจา้โอกกากราชทรงกริว้
ไมพ่อพระทยั (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๗๔/๙๕) 



 

๔๐๕๑ 
 

 

มทัทวะ : ความอ�อนโยน,  ความนุ�มนวล, ความละมนุละไม,เป็นขอ้ที ่๒ ในธรรม ๒ 
คอื (๑) อาชชวะ (ความซือ่ตรง)  (๒) มทัทวะ (ความอ่อนโยน)  (ข�อ ๕ ใน
ราชธรรม๑๐)  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๕/๑๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ มทัทวะ เป็นขอ้ ๑ ในทศพธิราชธรรม  ธรรมสาํหรบัพระ
เจา้แผน่ดนิ  ๑๐  ประการ  คอื  ทาน  (การใหส้ิง่ของ)  ศลี  (ประพฤตดิงีาม)  
ปรจิจาคะ  (ความเสยีสละ)  อาชชวะ  (ความซื่อตรง)  มทัทวะ  (ความอ่อนโยน)
ตบะ  (ไมห่มกมุน่ในความสขุสาํราญ) อกัโกธะ  (ความไม่โกรธ)  อวหิงิสา  
(ความไมข่ม่เหงเบยีดเบยีน) ขนัต ิ  (ความอดทน)  อวโิรธนะ  (ความไมค่ลาด
ธรรม)  (ข.ุอป.อ.  (บาล)ี ๑/๔๑๒-๓/๓๒๒) 

มนัข้น : อวยัวะในรา่งกาย ลําดบัที ่๒๕ ในอาการ ๓๒ ดงัคาํวา่  ในกายนี้    มผีม    ขน 
เลบ็ ฟัน หนงั เนื้อ  เอน็ กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต  หวัใจ ตบั    พงัผดื มา้ม 
ปอด ลาํไสใ้หญ่  ลาํไสเ้ลก็ อาหารใหม ่อาหารเก่า  ด ีเสลด  หนอง  เลอืด เหงือ่ 
มนัขน้ น้ําตา เปลวมนั น้ําลาย  น้ํามกู  ไขขอ้ มตูร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๗๗/๓๐๖,
ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๕/๑๒๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/
๑๙๘,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๘,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/
๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑) 

มนัตภาสา : พดูดว้ยปัญญา หมายถงึคาํพดูทีก่าํหนดดว้ยปัญญาคอืมนัตา, เป็นขอ้ที ่๔ ในวจี
สจุรติ ๔ คอื (๑) สจัจวาจา (พดูจรงิ)  (๒) อปิสณุาวาจา  (พดูไม่สอ่เสยีด)  (๓) 
สณัหวาจา (พดูอ่อนหวาน)  (๔) มนัตภาสา (พดูดว้ยปัญญา)  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๔๙/๒๑๒,๒๑/๒๒๑/๓๓๘) 

มนัตา, ปัญญา : ปัญญา หมายถงึกําหนดกล่าววาจาดว้ยปัญญา แมพ้ดูมาก แมก้ล่าวมากแม้
แสดงมาก  แมช้ีแ้จงมาก กไ็มก่ล่าวถอ้ยคาํทีเ่ป็นเรือ่งพดูชัว่ ในมหานิทเทส 
อธบิายไวว้า่ ปัญญาตรสัเรยีกวา่ มนัตาคอืความรูท้ ัว่    กริยิาทีรู่ช้ดั  ... ความไม่
หลงงมงาย    ความเลอืกเฟ้นธรรม    สมัมาทฏิฐ ิ  มวีเิคราะหว์า่ ผูใ้ดกาํหนด
กล่าววาจาดว้ยปัญญา แมพ้ดูมาก แมก้ล่าวมากแมแ้สดงมากแมช้ีแ้จงมากกไ็ม่
กล่าวถอ้ยคาํทีเ่ป็นเรือ่งพดูชัว่    กล่าวชัว่ เจรจาชัว่ปราศรยัชัว่  เล่าเรือ่งชัว่ 
ฉะนัน้    ผูน้ัน้ จงึชือ่วา่ผูพ้ดูดว้ยปัญญา (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๘๕/๒๕๖) 

  คาํน้ีมกีล่าวไวห้ลายแหง่ เช่น ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๓/๑๑๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๒๑๔/๓๕๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๑/๕๖๐,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๓/๑๔๗,ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๙๒๓/๗๒๒,๒๕/๑๐๔๗/๗๔๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๔) 



 

๔๐๕๒ 
 

 

มนัตานี,มารดา :  1.หญงิชือ่วา่มนัตานี เป็นมารดาขององคลมิาล ดงัคาํในองัคุลมิาลสตูรที ่ทา่น
พระองคุลมิาลถวายพระพรวา่ มหาบพติร บดิาชือ่คคัคะ มารดาชือ่มนัตานี (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๕๐/๔๒๗) 

 2.นางพราหมณีผูเ้ป็นมารดาของปุณณมาณพในคาํในอุปาลเิถราปทานที่
พระพทุธเจา้พยากรณ์ไวว้า่  ทา่นผูน้ี้จกัเป็นบุตรของนางมนัตานี  มนีามวา่
ปุณณะ เป็นธรรมทายาท เป็นโอรสทีธ่รรมเนรมติ (ข.ุอป.(ไทย) ๔๕๔/๗๐) 

มนัทากินี, สระโบกขรณี :  สระแหง่หนึ่ง มบีวัมาก  อยู่เขตกรุงสาวตัถ ี  พระสารบีุตรเกดิความ
รอ้นพระวรกาย พระมหาโมคคลัลานะไปพดูกบัชา้งใหนํ้าเหงา้บวัและรากบวั
เพราะจะไปถวายพระสารบีตุร ชา้งกนํ็ามาใหพ้ระมหาโมคคลัานะนําเหงา้บวัและ
รากบวัจากสระมนัทากนีิไปถวายพระสารบีุตร พระสารบีุตรฉนัเหงา้บวัและราก
บวั ความรอ้นในวรกายกส็งบ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๗๘/๗๗) 

มนัทารวปปุผปชูกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมนัทารวปุปผปชูกเถระ มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดนํ้าดอกมณฑารพไปบชูา
พระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
กปัที ่ ๑๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดสิมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๕/
๓๒๑) 

มนัทารวปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมนัทารวปุปผยิเถระ  มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเป็นเทวดาแปลงกายเป็นมาณพถอืดอก
มณฑารพไปยนืกัน้พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี ผูเ้ขา้สมาธอิยู ่ ๗ วนั เพราะ
ผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๕๔๒) 

มนัทิยะ, ยกัษ์ : ชือ่ยกัษ์ตนหน่ึง ผูม้ตีาํแหน่งเป็นยกัษ์บรวิารของทา้วเวสสวุณั(เขยีนเวสสวณั ก็
ม)ี มหีน้าทีด่แูลรกัษาดา้นทศิเหนือคอยรบัขอ้รอ้งจากภกิษุสงฆเ์ป็นตน้ แลว้
รายงานต่อทา้วเวสสวุณัใหท้ราบ, ใน ๑ ในบรรดายกัษ์ ๔๑ ตน (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

มลัลคีร ีนที : ชือ่แมน้ํ่าสาย ๑ ในบรรดาแมน้ํ่า ๓ สายทีก่นินรอยูอ่าศยั อยูไ่มห่า่งจากภเูขา
คนัธมาทน์วรครี ี เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของพวกกนินร ดงัคาํในภลัลาตยิชาดกทีฝ่่ายกนิ
นรไีดส้นทนากบัพระราชาวา่พวกเราเป็นมฤคมรีา่งกายคลา้ยมนุษยท์อ่งเทีย่วไป
ตามแมน้ํ่าทัง้หลาย คอื มลัลครีนีท ีปัณฑรกนท ีตรกีฏูนท ีซึง่มน้ํีาเยน็ พอ่พราน 
ชาวโลกเขารูจ้กัพวกเราวา่กนินร (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๑๘๙/๕๐๒) 



 

๔๐๕๓ 
 

 

มนัธาตรุาชชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้มนัธาตุ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พระเจา้มนัธาตุ
โพธสิตัวไ์ดเ้สวยราชสมบตัใินมนุษยท์ัง้หมดและไดค้รองเทวโลกแต่ตอ้งพลดัตก
ลงมาเพราะกามวติก ขึน้ชือ่วา่ความอิม่ในกามทัง้หลายไมม่แีมด้ว้ยฝนกหาปณะ  
กามทัง้กลายมคีวามยนิดน้ีอยแต่มทุีกขม์าก  บณัฑติรูช้ดัอยา่งนี้แลว้  ยอ่มไม่
ยนิดใีนกามทัง้หลายทัง้ทีเ่ป็นของมนุษยแ์ละเป็นของทพิย ์  แต่ยนิดใีนความสิน้
ตณัหา (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๒๒/๑๒๔) 

มนัสมอง : สว่นทีอ่ยูภ่ายในกะโหลกศรีษะ มลีกัษณะนุ่ม ๆ หยุน่ ๆ เป็นลกูคลืน่ เป็นทีร่วม
ประสาทใหเ้กดิความรูส้กึ ฯลฯ ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไวว้า่ หมอชวีกโกมารภจั 
เปิดกะโหลกของเศรษฐแีลว้ เหน็สตัวต์วัใหญ่มนัจะเจาะกนิมนัสมองของเศรษฐี
คหบด,ีในปฏสิมัภทิามรรค กล่าวไวว้า่ ผมควรรูย้ ิง่    ขน  ...  เลบ็  ...  ฟัน  ...  
หนงั  ...  เนื้อ  ... มนัสมองควรรูย้ ิง่  (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๓๒/๑๘๘, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑) 

มนัเหลวที่เป็นยา : มนัเหลวหม ีมนัเหลวปลา มนัเหลวฉลาม มนัเหลวหม ู ดงัคาํในมหาวรรค 
ทีพ่ระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตมนัเหลวทีเ่ป็นยา    คอืมนั
เหลวหม ี มนัเหลวปลา มนัเหลวปลาฉลาม  มนัเหลวหม ู  มนัเหลวลาทีร่บั
ประเคนในกาล เจยีวในกาล กรองในกาลแลว้ฉนัอยา่งน้ํามนั  (ว.ิม.(ไทย) ๕/
๒๖๒/๔๕) 

มนัตานี,มารดา:  1.หญงิชือ่วา่มนัตานี เป็นมารดาขององคลมิาล ดงัคาํในองัคุลมิาลสตูรที ่ทา่น
พระองคุลมิาลถวายพระพรวา่   มหาบพติร บดิาชือ่คคัคะ มารดาชือ่มนัตานี (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๐/๔๒๗) 

 2.นางพราหมณีผ�ูเป�นมารดาของปุณณมาณพในคาํในอุปาลเิถราปทานที่
พระพทุธเจา้พยากรณ์ไวว้า่  ทา่นผูน้ี้จกัเป็นบุตรของนางมนัตานี  มนีามวา่
ปุณณะ เป็นธรรมทายาท เป็นโอรสทีธ่รรมเนรมติ (ข.ุอป.(ไทย) ๔๕๔/๗๐) 

มนัตานีบตุร : บุตรของนางมนัตานี หมายถงึพระปุณณมนัตานีบุตรดงัคาํในเอตทคัคะวา่ ปุณณ
มนัตานีบุตรเลศิกว่าภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นธรรมกถกึ (องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๑๙๖/๒๖) 

มยัหกสกณุชาดก : ชาดกวา่ดว้ยนกมยัหกะมเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พราหมณ์โพธสิตัวไ์ดส้ละ
ทรพัยอ์อกบวชเป็นฤาษอียูใ่นป่าหมิพานต ์ ต่อมาไดส้อนน้องชายทีฆ่า่บตุรของ
ทา่นเพราะอยากไดท้รพัยว์า่ ไมต่่างอะไรกบันกมยัหกะเทีย่วบนิรอ้งหวงผลไม้
แต่ไมก่นิ นกอื่นมากนิเสยีหมด เพราะมนัดแีต่บนิรอ้งหวงแหนผลไมส้กุทีต่น้นัน้
ตน้นี้วา่ของก ู ของก ู ตวัเองไมไ่ดก้นิ บ่นเพอ้ไปวนั ๆ คนทีเ่กบ็ทรพัยส์มบตัไิว้
มาก กเ็ชน่กนั ตนเองกไ็มใ่ชส้อย ญาตกิไ็มไ่ดป้ระโยชน์ มแีต่หวงบ่นเพอ้ไปวนั 



 

๔๐๕๔ 
 

 

ๆ  พระราชาบา้ง พวกโจรบา้ง ญาตทิีไ่มร่กักนับา้งมาคอยฉกฉวยไป เขากย็งับน่
เพอ้หวงแหนอยูน่ัน้แหละ  สว่นบณัฑติไดโ้ภคะแลว้ยอ่มสงเคราะหญ์าต ิ เพราะ
การสงเคราะหน์ัน้เขายอ่มไดร้บัเกยีรตยิศชือ่เสยีง  ตายแลว้ยอ่มไปสูส่วรรค ์คน
ฉลาดยอ่มใชท้รพัยใ์หเ้กดิประโยชน์ไดท้ัง้โลกนี้และโลกหน้า  (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๗/๑๐๒/๒๔๗) 

มลัลกษตัริย  ์: คณะกษตัรยิ�ผ�ูปกครองแคว�นมลัละ แบ�งเป�น  ๒  พวก  คณะหนึ่ง
ปกครองทีน่ครกุสนิารา  อกีคณะหนึ่งปกครองทีน่ครปาวา (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๐/
๑๖๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๖/๒๕๙,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๒๒/๑๘๔) 

มลัลกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีนิ่คมของชาวมลัละ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่  ณ  นิคมของชาวมลัละไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  อนิทรยี ์  ๕  
มสีทัธทิรยีเ์ป็นตน้  จะตัง้มัน่ไดจ้ะตอ้งเกดิปัญญนิทรยีก่์อน  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๕๒๒/๓๓๖) 

มลัละ, แควน้ : ชือ่แควน้หนึ่ง ในบรรดา ๑๖ แควน้ใหญ่ แหง่ชมพทูวปี ครัง้พทุธกาล  ปกครอง
แบบสามคัคธีรรม โดยมพีวกมลัลกษตัรยิเ์ป็นผูป้กครอง  นครหลวงเดมิชือ่วา่กุ
สาวด ี แต่ภายหลงัแยกเป็นกุสนิารากบัปาวา (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๙๕/๑๔๕,๑๐/
๒๑๑/๑๕๙,๑๐/๒๗๓/๒๐๕,๑๐/๒๗๔/๒๐๕,๑๐/๒๗๕/๒๐๖,๑๐/๒๗๗/๒๐๘,ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๑/๑,๑๑/๒๙๖/๒๔๗,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๓/๔๑๖,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๕๒๒/๓๓๖,๑๙/๑๐๐๒/๔๙๗,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/
๔๒/๓๐๗,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๙/๓๑๗,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๗๕/๓๒๕) 

มลัละ, เจ้า : คณะกษตัรยิผ์ูป้กครองแควน้มลัละ แบ่งเป็น ๒ พวก คอื คณะหนึ่งปกครองที่
กรุงกุสนิารา อกีคณะหนึ่งปกครองทีก่รุงปาวา ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรกล่าว
ไวว้า่พวกเจา้มลัละผูค้รองกรุงกุสนิารา กาํลงัประชุมกนัอยูท่ีส่ณัฐาคารดว้ยราช
กจิบางอยา่ง(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๙๖/๒๔๗,๑๑/๒๙๗/๒๔๗,๑๑/๒๙๙/๒๔๘,ข.ุอุ.
(ไทย) ๒๕/๓๒/๒๓๗) 

มลัลิกาเทวี : 1.ชือ่พระเทวขีองพระเจา้ปเสนทโิกศล,มธีดิา ๑ พระองค ์ ดงัคาํในมหาวภิงัค ์
กล่าวไวว้า่ พระเจา้ปเสนทโิกศลประทบัอยูท่ีป่ราสาทชัน้บนกบัพระนางมลัลกิา
เทว(ีว.ิมหา.(ไทย) ๒/๓๓๕/๔๗๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๗/๓๐๐,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๔๙/๘๑,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๑/๒๕๓) 

 2.เป็นภรรยาของพนัธุลเสนาบด ี มเีครือ่งประดบัชือ่วา่มหาลดา คลา้ยกบันาง
วสิาขามหาอุบาสกิา  

มลัลปาโมกข:  มลัลกษตัรยิ�ชัน้หวัหน้า (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 



 

๔๐๕๕ 
 

 

มลัลิกาเทวีวตัถ ุ: เรือ่งพระนางมลัลกิาเทว ี พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่พระเจา้ปเสนทิ
โกศลผูเ้สยีพระทยัเพราะการจากไปของพระนางมลัลกิาเทววีา่  ราชรถอนัวจิติร
งดงาม   ยงัชาํรุดได ้แมแ้ต่รา่งกายนี้ กย็งัเขา้ถงึชราได ้แต่ธรรมของสตับุรษุหา
เขา้ถงึชราไม ่ สตับุรษุกบัสตับุรุษรูก้นัไดอ้ยา่งนี้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๕๑/๗๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ธรรมของสตับุรษุ  หมายถงึโลกุตตรธรรม  ๙  
(มรรค ๔  ผล  ๔  นิพพาน  ๑)  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๕/๑๐๑) 

มลัลิกาเทวีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระนางมลัลกิาเทว ี พระผูม้พีระภาคตรสัถงึเหตุปัจจยั๔ 
ประการ แก่พระนางมลัลกิาเทว ีคอื (๑) เหตุทีท่าํใหม้รีปูไมง่าม ยากจน และตํ่า
ศกัดิ ์ เพราะเป็นผูโ้กรธ ไม่ใหท้าน และรษิยาคนอื่น (๒) เหตทุีท่าํใหม้รีปูไมง่าม 
แต่มัง่คัง่ และสงูศกัดิ ์ เพราะเป็นผูโ้กรธ แต่ใหท้าน และไมร่ษิยาคนอื่น (๓) เหตุ
ทีท่าํใหม้รีปูงาม แต่ยากจน และตํ่าศกัดิ ์ เพราะเป็นผูไ้มโ่กรธ แตไ่มใ่หท้าน และ
คอยรษิยาคนอื่น (๔) เหตุทีท่าํใหม้รีปูงาม มัง่คัง่ และสงูศกัดิ ์ เพราะเป็นผูไ้ม่
โกรธ ใหท้าน และไมร่ษิยาคนอื่น พระนางมลัลกิาเทวไีดช้ืน่ชมพระภาษติแลว้
แสดงตนเป็นอุบาสกิาขอถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๙๗/๓๐๐) 

มลัลิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิชือ่มลัลกิา เป็นการกล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิชือ่
มลัลกิา (พระธดิาของเจา้มลัละ กรุงกุสนิารา เป็นชายาของเจา้พนัธุลมลัลบุตร 
เสนาบดแีหง่กรุงสาวตัถ)ี เป็นวมิานอนัสวยงามวจิติรยิง่ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์
เพราะไดป้ฏบิตัธิรรม รกัษาศลี ใหท้าน และไดนํ้าขา่ยทองทีถ่กัดว้ยทองคาํ แกว้
มณี และแกว้มกุดาไปคลุมพระพทุธสรรีะเมือ่เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ณ สาลว
โนทยาน เขตกรุงกุสนิารา (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๕๘/๗๔) 

มลัลิกาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเรือ่งพระนางมลัลกิาเทว ี สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  
วดัพระเชตวนั  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามพระนางมลัลกิาวา่  ใครเป็นทีร่กั
ของเธอ  พระนางกราบทลูตอบวา่  ตวัของหมอ่มฉนันัน่แหละเป็นทีร่กัของ
หมอ่มฉนั  พระผูม้พีระภาคเมือ่ไดท้ราบความนัน้แลว้กไ็ดต้รสัเสรมิวา่  บุคคล
เมือ่คน้หาดทุูกทศิกไ็มเ่หน็มใีครเป็นทีร่กัมากกวา่ตน  สตัวเ์หล่าอื่นกร็กัตน
เหมอืนกนั  ฉะนัน้  ผูร้กัตนจงึไมค่วรเบยีดเบยีนคนอื่น (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๙/
๑๓๗)  

มวัเมา : หลงละเลงิ, เมามวั  ดงัคาํในเสขปฏปิทาสตูร กล่าวไวว้่า พระอรยิสาวกในพระ
ธรรมวนิยันี้    พจิารณาโดยแยบคายแลว้จงึกลนืกนิอาหารไม่ใชเ่พือ่เล่น ไมใ่ช่
เพือ่มวัเมา  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔/๒๗,องฺ.ปญจก.(ไทย) ๒๒/๘๑/๑๔๙องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๕๘/๕๔๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๙/๒๑๔) 



 

๔๐๕๖ 
 

 

มวัเมาคิดกาพยก์ลอน : หลงเมามวัในการคดิกาพยก์ลอน,หลงละเลงิกบัการแตง่กาพยก์ลอน,
หมกมุน่การแต่งกลอน หมายถงึชอบคดิแต่งกาพยก์ลอน ดงัคาํในสกลกิสตูรที่
มารทลูถามวา่ ทา่นนอนดว้ยความซมึเซาหรอืมวัเมาคดิกาพยก์ลอนอะไรอยู ่
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๔๙/๑๘๙)  

มวัเมาในความเป็นหนุ่มสาว :โยพพนมทะ, เพลนิเพลนิในวยัหนุ่มวยัสาว,หมายถงึหลงระเรงิ
ในวยัหนุ่มสาว (เป็นขอ้ ๑ ในความมวัเมา ๓),ในฐานสตูร กล่าวไวว้า่ สตัว์
ทัง้หลายมคีวามมวัเมาในความเป็นหนุ่มสาว เป็นเหตุใหป้ระพฤตชิัว่ดว้ยกาย
ประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา    ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ เมือ่เขาพจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นืองๆ  
ยอ่มละความมวัเมาในความเป็นหนุ่มสาวนัน้ไดโ้ดยสิน้เชงิ    หรอืทาํใหเ้บาบาง
ลงได ้(ท.ีปา.(ไทย)  ๑๑/๓๐๕/๒๗๔, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๑๐๐) 

มสัส  ุ: หนวด ดงัในโสณทณัฑสตูร กล่าวไวว้า่ พระสมณโคดมทรงปลงพระเกศาและ
พระมสัสแุลว้ครองผา้กาสาวพสัตรเ์สดจ็ออกจากพระราชวงัไปผนวชเป็น
บรรพชติ 

ม้าแก้ว : พญามา้วลาหก, เป็นมา้สขีาว ศรีษะดาํ มขีนปุ่ ย เหาะได ้มฤีทธิม์าก ชือ่วา่พญา
มา้วลาหก,   เป็นรตันะที ่๓ ในบรรดารตันะ ๗ ประการของพระเจา้จกัรพรรด,ิใน
มหาสทุสัสนสตูรกล่าวถงึลกัษณะของมา้แกว้ไวว้า่ มา้แกว้ซึง่เป็นมา้ขาว ศรีษะ
ดาํ มขีนปกดุจหญา้ปลอ้ง มฤีทธิ ์ เหาะไปในอากาศได,้  พระเจา้มหาสทุสัสนะ 
ทอดพระเนตรแลว้ทรงพอพระทยั    ว่า ทา่นผูเ้จรญิ พาหนะคอืมา้ ถา้ไดนํ้าไป
ฝึก จะเป็นสตัวท์ีเ่ป็นมงคลแน่แท ้ ทนัใดนัน้ มา้แกว้ตวันัน้ไดร้บัการฝึกหดั  
เหมอืนมา้อาชาไนยพนัธุด์ ี ซึง่ไดร้บัการฝึกหดัดแีลว้ตลอดกาลนาน เรือ่งมมีาวา่ 
ทา้วเธอเคยทรงทดสอบมา้ โดยเสดจ็ขึน้ทรงเวลาเชา้แลว้เสดจ็เลยีบไปตลอด
แผน่ดนิอนัมมีหาสมทุรเป็นขอบเขต เสดจ็กลบักรุงกุสาวดรีาชธานีทนัเสวยพระ
กระยาหารเชา้  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๐/๓๓/๑๕,๒๔๖/๑๘๕, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๘๑/๖๐,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๒/๔๔๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๔,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๓/
๑๖๕,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๗๙/๓๕๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖๕/๖๒๐,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๓๐๓/๒๔๑) 

มาคธเทพบตุร : ชือ่เทพบุตรองคห์น่ึงนามวา่มาคธะ เทพบุตรองคอ์งคน้ี์ เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ 
ณ กรุงสาวตัถ ีทลูปัญหาเรือ่งแสงสวา่ง พระพทุธเจา้ตรสัใหเ้ทพบตุรฟังวา่ แสง
สวา่งอยู ่๔ อย่าง คอื (๑) ดวงอาทติยส์อ่งสวา่งในกลางวนั (๒) ดวงจนัทรส์อ่ง
สวา่งในกลางคนื (๓) ไฟสอ่งสวา่งทัง้กลางวนัและกลางคนืทุกหนทุกแห่ง (๔) 
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสรฐิกวา่แสงสวา่งทัง้หลาย  แสงสวา่งอยา่งที ่๕  ไมม่ี
ในโลกนี้    (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๘๕/๘๙) 



 

๔๐๕๗ 
 

 

มาคธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมาคธเทพบตุร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเช
ตวนั  มาคธเทพบุตรทลูถามวา่  แสงสวา่งในโลกนี้มเีทา่ไร พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบวา่  แสงสวา่งในโลกน้ีม ี  ๔  อยา่ง  คอื  (๑)  ดวงอาทติยส์อ่งสวา่งใน
กลางวนั  (๒)  ดวงจนัทรส์อ่งสวา่งในกลางคนื  (๓)  ไฟสอ่งสวา่งทัง้กลางวนัและ
กลางคนื  (๔)  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประเสรฐิกวา่แสงสวา่งทัง้หลาย  (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๘๕/๘๙) 

มาคสิรมาส : เดอืน ๑, เดอืนอ�าย (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
มาฆบชูา: การบชูาใหญ�ในวนัเพญ็ เดอืน ๓ ในโอกาสคลา้ยวนัประชมุใหญ่แหง่พระ

สาวก ซึง่เรยีกวา่ จาตุรงคสนันิบาต  ณ พระเวฬุวนัหลงัจากพระพทุธเจา้ตรสัรู้
แลว้ ๙ เดอืน ทีพ่ระองค�ทรงแสดงโอวาทปาฏโิมกข� (การปลงพระชนมายุ
สงัขาร กต็รงในวนันี้  (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

มาคณัฑิกะ, เดียรถีย  ์:  ชือ่นกับวชคนหนึ่ง, เป็นนกับวชผูถ้อืลทัธนิอกพระพทุธศาสนา,เป็น ๑ 
ในนกับวช ๙ คนทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัถงึวา่เป็นประกอบดว้ยธรรม  ๕ ประการนี้
แล ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูกนําไปฝังไว ้ดงัคาํในนิคณัฐสุตตาท ิกล่าวไวว้า่
เป็นผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) ฆา่สตัว ์ (๒) ลกัทรพัย ์ (๓) ประพฤตผิดิ
พรหมจรรย ์ (๔) พดูเทจ็(๕) เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่
ความประมาท ๒๒/๒๙๔-๓๐๒/๔๐๖) 

มาคณัฑิยปัญหา : ปัญหาของมาคณัฑยิปรพิาชก ซึง่ไดท้ลูถามพระพทุธเจา้ หมายถงึปัญหาที่
มชีือ่วา่มาคณัฑยิปัญหาในวรรคที ่  ๘ และตอ่มามหีลทิทกิานิคหบดนํีา
คาํถามนี้มาถามพระมหากจัจายนเถระเพือ่ทราบเนื้อหาวา่เป็นอยา่งไร ดงัคาํใน
หลทิทกิานิสตูรทีพ่ระมหากจัจายนเถระขณะอยู ่ เขตเมอืงกุรรฆระแควน้อวนัต ี
กล่าวอธบิายแก่ คหบดชีือ่หลทิทกิานิ ไวว้า่  คหบด ี    พระภาษติทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัไวใ้นมาคณัฑยิปัญหา อนัมาในอฏัฐกวรรควา่ บุคคลละทีอ่ยูแ่ลว้ ไม่
เทีย่วซ่านไปหาทีอ่าศยั มนีุไม่ทาํความเยื่อใยในบา้น วา่งจากกามทัง้หลาย ไม่
มุง่หวงัอตัภาพต่อไป ไมพ่งึกล่าวถอ้ยคาํขดัแยง้กนั,ในสตูรนี้พระมหากจัจายตนะ
เถระอธบิายแต่ละเนื้อหาไดอ้ยา่งชดัเจน (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๕) 

มาคณัฑิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชกชือ่มาคณัฑยิะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบและมอุีปมาอุปไมยแก่มาคณัฑยิปรพิาชก  
ณ  โรงบชูาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตร  ในนิคมของชาวกุรุชือ่กมัมาส
ธมัมะ  แควน้กุรุ  เพราะทรงทราบวา่เขามอุีปนิสยัทีจ่ะบรรลุธรรมได ้พระผูม้พีระ
ภาคไดส้ดบัคาํพดูทีม่าคณัฑยิปรพิาชกกล่าวกบัพราหมณ์ภารทวาชโคตรวา่  
การไดเ้หน็ทีน่อนของพระผูม้พีระภาคเป็นอปัมงคล  เพราะพระองคเ์ป็นผูท้าํลาย  



 

๔๐๕๘ 
 

 

ดว้ยสอนใหส้าํรวมอนิทรยี ์ ๖  จงึตรสัถามวา่  ผูเ้คยไดร้บัการบาํเรอทางอนิทรยี ์ 
๖  ต่อมารูค้วามเกดิ  ความดบั  อุบายเครือ่งสลดัออกไปได ้  ละตณัหาได ้ 
บรรเทาความเร่ารอ้นทีเ่กดิเพราะกามได ้  มจีติสงบ  จะกล่าววา่เป็นผูท้าํลายได้
หรอืไม ่  เมือ่เขาทลูตอบวา่ไมไ่ด ้  จงึทรงเล่าวา่  พระองคเ์คยไดร้บัการบาํเรอ
ทางอนิทรยี ์  ๖  อยูใ่นปราสาท  ๓  ฤด ู  มสีตรลีว้นคอยบาํเรอ  ต่อมาทรง
บรรเทาความเร่ารอ้นทีเ่กดิเพราะกามได ้  มจีติสงบ  เมือ่เหน็หมูส่ตัวผ์ูย้งัไม่
ปราศจากความกําหนดั  ถูกกามตณัหาเกาะกนิอยู ่  ถูกความเรา่รอ้นจากการ
เสพกามแผดเผาอยู ่ ยอ่มไมย่นิดตี่อสตัวเ์หล่านัน้และในกามนัน้อกี  เพราะไดร้บั
สขุอนัเป็นทพิย ์ พรอ้มทัง้ทรงยกอุปมา  ๓  ขอ้  ดงันี้ 

  ๑. เปรยีบเหมอืนคหบดหีรอืบุตรของเขา  ไดร้บัการบาํเรอดว้ยกามคุณ  ๕  
ของมนุษย ์  หลงัจากตายแลว้เกดิเป็นเทพบุตรเสวยกามทพิย ์  ยอ่มไมย่นิดกีาม
คุณ  ๕  ของมนุษย ์

  ๒.  เปรยีบเหมอืนคนผูเ้ป็นโรคเรือ้น  ใชเ้ลบ็เกาบาดแผล  ใชถ้่านไฟรมกาย
ใหร้อ้น  ไดแ้พทยผ์ูช้าํนาญมารกัษา  เขาจงึหายได ้  เมือ่หายจากโรคนัน้แลว้  
เหน็คนอื่นเป็นโรคเรือ้น  กไ็มย่นิดกีบัการเกา  หรอืการใชถ้่านไฟรมกายใหร้อ้น 

  ๓.  เปรยีบเหมอืนคนผูเ้ป็นโรคเรือ้น  ใชถ้่านไฟรมกายจนหายจากโรคเรือ้น
แลว้  มคีนฉุดใหเ้ขา้ไปทีห่ลุมถ่านเพลงิกไ็มอ่ยากเขา้ไปอกี  เพราะหลุมถ่าน
เพลงิมคีวามเรา่รอ้น   

  ทรงอธบิายตอ่ไปวา่  สตัวท์ัง้หลายผูเ้สพกามไดร้บัความยนิดคีวามพอใจใน
กามนัน้  เปรยีบเหมอืนคนผูเ้ป็นโรคเรือ้น  มคีวามยนิด ี  มคีวามพอใจอยูบ่า้งที่
ไดเ้กาแผล  แต่สตัวท์ัง้หลายกต็อ้งเรา่รอ้นเพราะถูกกามแผดเผา  จติใจไมส่งบ  
สว่นผูท้ีไ่มเ่ร่ารอ้น  มจีติใจสงบกเ็พราะละกามทัง้หลายไดแ้ลว้ทรงเปล่งอุทานวา่  
ความไมม่โีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ  นิพพานเป็นสขุอยา่งยิง่ บรรดาทางทีใ่หถ้งึ
อมตธรรม  ทางมอีงค ์ ๘  เป็นทางอนัเกษม 

  เมือ่มาคณัฑยิปรพิาชกทลูวา่  เขาเคยไดฟั้งคาถาน้ี  พระองคจ์งึตรสัถาม
ความหมายของความไมม่โีรค  เขาเอามอืลบูกายแลว้บอกวา่  นัน่คอืความไมม่ี
โรคและนัน่คอืนิพพาน  จงึทรงตรสัวา่  พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกกเ็หมอืนกนั  
ไมรู่จ้กัความไมม่โีรค  ไมเ่คยเหน็นิพพาน  กย็งักล่าวคาถานัน้ไดเ้พราะจาํกนัมา  
เหมอืนคนตาบอดมาแต่กาํเนิดไดฟั้งเรือ่งผา้ขาวกเ็ทีย่วหาผา้ขาว  พอมคีนเอา
ผา้เนื้อหยาบเป้ือนน้ํามนัมาหลอกวา่เป็นผา้ขาว  กเ็อามาห่มพลางพดูดว้ยความ
ดใีจวา่  ผา้ขาวสะอาดไมส่กปรกจรงิ ๆ เพราะเชือ่คนตาด ี  ไมใ่ชเ่พราะเหน็เอง  
แลว้ตรสัวา่  การทีม่าคณัฑยิปรพิาชกกล่าววา่  รา่งกายทีไ่มม่โีรค  เป็นความไม่
มโีรค  เป็นนิพพาน  นัน้เป็นการกล่าวโดยไมม่จีกัษุอยา่งทีพ่ระอรยิบุคคลม ี 



 

๔๐๕๙ 
 

 

มาคณัฑยิปรพิาชกจงึทลูใหท้รงแสดงธรรมทีจ่ะไมท่าํใหต้นเป็นคนตาด ี  พระผูม้ี
พระภาคทรงแนะนําใหค้บสตับุรษุ  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  
มาคณัฑยิปรพิาชกมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองคแ์ลว้เขา้มาอุปสมบทใน
พระธรรมวนิยั  บาํเพญ็เพยีรจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหนัต ์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๐๗/๒๔๕) 

มาคณัฑิยะ, ปริพาชก,ชื่อพราหมณ์ : ชือ่ปรพิาชกคนหน่ึง ชาวแควน้กุรุ เมือ่พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ ณนิคมของชาวกุรุชือ่กมัมาสธมัมะ    แควน้กุรุ ไดถ้ามปัญหาเรือ่ง 
การสาํรวมอนิทรยีก์บัมาคณัฑยิปรพิาชก พอไดฟั้งคาํตอบแลว้ พระพทุธองคไ์ด้
อธบิายเปรยีบเทยีบกามของมนุษยก์บักามทพิย ์   เปรยีบผูบ้รโิภคกามเหมอืน
คนเป็นโรคเรือ้น เปรยีบผูบ้รโิภคกามเหมอืนคนตาบอด    เปรยีบการแสดง
ธรรมกบัการรกัษาคนตาบอดใหฟั้ง หลงัจบการสนทนา มาคณัฑยิปรพิาชก ทลู
ขอบวช พระพทุธเจา้ตรสัวา่ มาคณัฑยิะ ผูเ้คยเป็นอญัเดยีรถยีป์ระสงคจ์ะ
บรรพชาอุปสมบทในธรรมวนิยันี้    จะตอ้งอยูป่รวิาส ๔ เดอืน หลงัจาก ๔ เดอืน
ล่วงไปแลว้ เมือ่ภกิษุทัง้หลายเตม็ใจจงึจะใหบ้รรพชาอุปสมบทเป็นภกิษุได ้ แต่
เราทราบความแตกต่างของบุคคลในเรือ่งนี้ มาคณัฑยิปรพิาชกไดบ้รรพชา
อุปสมบทในสาํนกัของพระผูม้พีระภาคแลว้ ทา่นพระมาคณัฑยิะอุปสมบทแลว้ไม่
นานกไ็ดบ้รรลุอรหตัผล  ทา่นพระมาคณัฑยิะไดเ้ป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึงบรรดา
พระอรหนัตท์ัง้หลาย(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๗/๒๔๕) 

มาคนัทิยสตุตนิทเทส : อธบิายมาคนัทยิสตูร  เป็นการอธบิายถงึพราหมณ์ชือ่มาคนัทยิะ ผูย้ก
ธดิาชือ่มาคนัทยิา ถวายพระผูม้พีระภาค  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เพราะเหน็
นางตณัหา นางอรด ีและนางราคา  

  กไ็มไ่ดม้คีวามพอใจในเมถุนธรรม  
  จกัมคีวามพอใจ เพราะเหน็เรอืนรา่ง  
  ทีเ่ตม็ไปดว้ยปัสสาวะและอุจจาระน้ีอยา่งไรไดเ้ล่า  
  เราไมป่รารถนาจะถูกตอ้งเรอืนรา่งนางแมด้ว้ยเทา้ 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบพราหมณ์มา

คนัทยิะ โดยทรงเล่าเรื่องธดิามาร ๓ ตน คอืนางตณัหา นางอรด ี และนางราคา 
(ผูม้าประเลา้ประโลมพระองคข์ณะประทบัอยูใ่ตต้น้อชปาลนิโครธหลงัตรสัรูใ้หม ่
ๆ) วา่ พระองคไ์มท่รงปรารถนา ไฉนจะทรงปรารถนานางมาคนัทยิา ผูม้เีรอืน
รา่งเตม็ไปดว้ยอุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ และเลอืด มกีระดกูเป็นโครง มเีอน็เป็น
เครือ่งผกูพนั มเีลอืดและเนื้อเป็นเครือ่งฉาบทา หุม้ห่อดว้ยหนงั ปิดบงัดว้ย
ผวิหนงั มชี่องเลก็ชอ่งใหญ่ใหส้ิง่ปฏกิลูเหล่านัน้ไหลเขา้ออก อยูเ่สมอ มหีมู่
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หนอนแฝงตวัอยู ่ เตม็ไปดว้ยมลทนิโทษตา่ง ๆ น้ีเล่า พระองคไ์มท่รงปรารถนา
จะถูกตอ้งเรอืนร่างนัน้แมด้ว้ยพระบาท เรือ่งทีจ่ะทรงปรารถนาทางสงัวาสกนั
หรอืสมาคมกนัไมต่อ้งพดูถงึ พราหมณ์มาคนัทยิะทลูถามวา่ หากพระองคไ์ม่
ทรงปรารถนานาร ี (นางมาคนั-ทยิา) ผูเ้ป็นอติถรีตันะ (นางแกว้) เชน่นี้ ที่
พระราชาเมอืงต่าง ๆ พากนัปรารถนา พระองคจ์ะทรงกล่าวถงึทฏิฐ ิ ศลี วตัร 
ชวีติ และการอุบตัขิึน้ในภพวา่อยา่งไร  

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
   การตกลงใจในธรรมทัง้หลายแลว้ถอืมัน่วา่  
   เรากล่าวสิง่นี้ดงันี้ ยอ่มไมม่แีก่เรานัน้  
   เราเหน็โทษในทฏิฐทิัง้หลาย จงึไมย่ดึมัน่  
   เมือ่เลอืกเฟ้น จงึเหน็ความสงบภายใน 
   ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่  พระองคไ์มท่รงยดึมัน่ถอืมัน่วา่ทฏิฐิ

น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิ เพราะทรงเหน็วา่ทฏิฐทิัง้หลายเป็นโมฆะ (ไรส้าระ) 
ไมค่วรเชือ่ถอื ทาํใหห้ลง ทาํใหผู้ย้ดึถอืมทีุกข ์ เดอืดรอ้น ไมนํ่าผูย้ดึถอืใหพ้น้
ทุกขไ์ด ้ จงึควรพจิารณาใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิวา่ สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง เป็น
ทุกข ์ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา เมือ่พจิารณาดงันี้ จงึจะเหน็ความสงบภายใน 

  พราหมณ์มาคนัทยิะทลูถามวา่ มนีุผูไ้มย่ดึมัน่ในทฏิฐทิัง้หลาย กล่าว
เนื้อความ ใดวา่ ความสงบภายใน เน้ือความนัน้ นกัปราชญท์ัง้หลายประกาศไว้
อยา่งไร  

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
   นกัปราชญไ์มก่ล่าวความหมดจดเพราะทฏิฐ ิ 
   ไมก่ล่าวความหมดจดเพราะสตุะ 
   ไมก่ล่าวความหมดจดเพราะญาณ  
   ไมก่ล่าวความหมดจดเพราะศลีและวตัร  
    บุคคลยอ่มถงึความสงบภายใน  
   เพราะความไมม่ทีฏิฐ ิเพราะความไมม่สีตุะ  
   เพราะความไมม่ญีาณ เพราะความไม่มศีลี  
   เพราะความไมม่วีตัรนัน้ กห็ามไิด ้ 
    นกัปราชญส์ลดัทิง้ธรรมเหลา่น้ีไดแ้ลว้  
   ไมย่ดึมัน่ เป็นผูส้งบไมอ่าศยัแลว้ ไมพ่งึหวงัภพ 
    ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ นกัปราชญไ์ม่ประกาศวา่ มคีวาม

หมดจด เพราะทฏิฐ ิสตุะ ญาณ ศลีและวตัร (ทีย่ดึถอืแยก ๆ กนั) แต่บุคคลย่อม
ถงึความสงบภายในไมไ่ด ้ ถา้ไมม่ทีฏิฐ ิ สตุะ ญาณ ศลี และวตัร (ทีถ่อืเป็น
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องคป์ระกอบร่วมกนั) นกัปราชญส์ลดัทิง้ธรรมเหล่าน้ี (คอืธรรมฝ่ายดาํ)ไดแ้ลว้ 
ไมย่ดึมัน่ เป็นผูส้งบ ไมป่รารถนาจะไปเกดิในภพใหมต่อ่ไปแลว้ 

  คาํวา่ ทฏิฐ ิในทีน้ี่หมายถงึ สมัมาทฏิฐ ิ๑๐ คอื  
  ๑. ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล  ๒. ยญัทีบ่ชูาแลว้มผีล 
  ๓.  การเซ่นสรวงมผีล  ๔. ผลวบิากของกรรมทีท่าํดทีาํชัว่มอียู ่
  ๕. โลกนี้ม ี   ๖. โลกหน้าม ี
  ๗. มารดามคีุณ  ๘. บดิามคีุณ 
  ๙.  สตัวท์ีเ่ป็นโอปปาตกิะมอียู ่
   ๑๐. สมณพราหมณ์ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบรูแ้จง้โลกนี้และโลกหน้าดว้ยตนเอง

แลว้สอนใหผู้อ้ื่นรูแ้จง้มอียูใ่นโลก 
  คาํวา่ สตุะ หมายถงึ การศกึษานวงัคสตัถุศาสน์ คอื สตุตะ เคยยะ เวยยา

กรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาตกะ อพัภตูธรรม และเวทลัละ 
  คาํวา่ ญาณ หมายถงึ ญาณ ๔ คอื  
  ๑.  กมัมสัสกตาญาณ (ญาณทีเ่ชือ่วา่สตัวม์กีรรมเป็นของตน) 
  ๒. สจัจานุโลมกิญาณ (ญาณเกดิตามอรยิสจั ๔) 
  ๓.  อภญิญาญาณ (ญาณคอื อภญิญา ๖) 
  ๔.  สมาปัตตญิาณ (ญาณในสมาบตั ิ๘)  
  คาํวา่ ศลี หมายถงึ ปาตโิมกขสงัวร คอืการสาํรวมในพระปาตโิมกขค์าํวา่ 

วตัร หมายถงึ ธุดงค ์๘ คอื ถอืการอยูป่่า การบณิฑบาต ใชผ้า้ บงัสกุุล ใชจ้วีร ๓ 
ผนื เทีย่วบณิฑบาตไปตามลาํดบัตรอก งดฉนัอาหารมือ้หลงั ถอืการนัง่ และการ
อยูใ่นเสนาสนะทีเ่ขาจดัใหเ้ท่านัน้ พราหมณ์มาคนัทยิะทลูถามวา่ ถา้ถอืตามที่
ตรสัขา้งตน้ เหน็วา่ คาํสอนของพระผูม้พีระภาคเป็นเรือ่งงมงายแน่นอน เพราะ
ตนเชือ่วา่ สมณพราหมณ์บางพวกถงึความหมดจดได ้เพราะทฏิฐ ิ

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  
  เพราะอาศยัทฏิฐทิัง้หลาย ทา่นจงึถามเนือง ๆ 
  ไดม้าถงึความลุ่มหลงในทฏิฐทิัง้หลายทีท่า่นถอืมัน่ไวแ้ลว้  
  และทา่นกม็ไิดเ้หน็สญัญาแมน้้อยหน่ึงจากธรรมนี้  
  เพราะฉะนัน้ ทา่นจงึประสบแต่ความงมงาย 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่  พราหมณ์มาคนัทยิะอาศยัทฏิฐจิงึถาม

ถงึทฏิฐ ิอาศยัความเกีย่วขอ้งจงึถามถงึความเกีย่วขอ้ง อาศยัความผกูพนัจงึถาม
ถงึความผกูพนัอาศยัความกงัวลจงึถามถงึความกงัวลบอ่ยๆ เพราะเป็นผูห้ลงงม
งายในทฏิฐทิีต่นยดึถอื คาํวา่ ทา่นกม็ไิดเ้หน็สญัญาแมน้้อยหน่ึงจากธรรมนี้ 
หมายถงึ พราหมณ์ มาคนัทยิะไมพ่บสญัลกัษณ์ใดๆแหง่ความสงบภายในนัน้เลย  
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  พระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้นตอนทา้ยของพระสตูรนี้ ความวา่ มนีุผูจ้บเวทผูไ้ด้
ญาณในมรรค ๔ (มโีสดาปัตตมิรรค เป็นตน้) จะไมต่กอยูใ่นอํานาจแหง่ทฏิฐ ิ
(๖๒) ไมม่คีวามถอืตวัดว้ยอารมณ์ทีร่บัรู ้ ไมม่ตีณัหาและทฏิฐ ิ ไมถู่กตณัหา
และทฏิฐนํิาไป ไมถู่กกรรมและสตุะนําไปสูภ่พต่าง ๆ มนีุผูเ้วน้จากสญัญา ไมม่ี
กเิลสเครือ่งรอ้ยรดั หลุดพน้จากกเิลสดว้ยปัญญาแลว้ จะไมลุ่่มหลง ไม่เทีย่วไป
กระทบกระทัง่กนัอยูใ่นโลก  (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๗๐/๒๑๗)  

มาคนัทิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมาคนัทยิพราหมณ์พระผูม้พีระภาคตรสัถงึความน่าเกลยีด
ของรา่งกายวา่เตม็ไปดว้ยปัสสาวะและอุจจาระ ผูม้ปัีญญาไมค่วรยนิดใีนรา่งกาย 
ควรละมานะและกามสญัญา ตดัความยดึมัน่ทฏิฐขิองตนเสยี ถา้บุคคลใดยงัยดึ
มัน่ใน กามสญัญาและทฏิฐขิองตนอยู ่ บคุคลนัน้กย็งักระทบกระทัง่กนัอยูใ่นโลก 
ไมพ่น้จากทุกขไ์ด ้(ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๘๔๒/๗๐๑)  

มาฆเทพบตุร : ชือ่เทพบุตรองคห์น่ึง ในทีน้ี่คอืทา้วสกักเทวราช มปีรากฏในมาฆสตูร  เทพบุตร
องคน้ี์เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ ขณะประทบัอยู ่ ณ กรุงวตัถ ี ทลูถามว่า  บุคคลฆา่
อะไรไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ  ฆา่อะไรไดจ้งึไมเ่ศรา้โศก    ขา้แต่พระโคดม พระองคท์รง
พอพระทยัการฆา่ธรรมอยา่งหน่ึง คอือะไร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลฆา่
ความโกรธไดจ้งึอยูเ่ป็นสขุ ฆา่ความโกรธไดจ้งึไม่เศรา้โศก ทา้ววตัรภ ูพระอรยิะ
ทัง้หลายสรรเสรญิการฆา่ความโกรธ ซึง่มรีากเป็นพษิ    มยีอดหวานเพราะ
บุคคลฆา่ความโกรธนัน้ไดแ้ลว้    จงึไมเ่ศรา้โศก (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๘๔/๘๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ทา้ววตัรภ ู ในทีน้ี่หมายถงึทา้วสกักะ (ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/
๘๔/๑๐๐)  

มาฆฤาษี : ชือ่ฤๅษอีงคห์น่ึงผูเ้ป็นดาบสผูล่้วงภพแหง่เปรตไดแ้ลว้บงัเกดิในพรหมโลกดว้ย
การประพฤตพิรหมจรรย,์ เป็น ๑ ในบรรดาฤๅษ ี๗ ตนคอื  (๑)  ยานหนฤๅษ ี
(๒) โสมยาคฤๅษ ี(๓)  มโนชวฤๅษ ี (๔)  สมทุทฤๅษ ี (๕)  มาฆฤๅษ ี(๗) ภรต
ฤๅษ ี (๗) กาลปุรกัขติฤๅษ ี(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๓๔/๒๔๘) 

มาฆสตูร๑ :  พระสตูรวา่ดว้ยมาฆเทพบตุร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเช
ตวนั  มาฆเทพบุตรทลูถามวา่  บุคคลฆา่อะไรไดจ้งึจะอยูเ่ป็นสขุ  ไมเ่ศรา้โศก 
พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  บุคคลฆา่ความโกรธทีม่รีากเป็นพษิ  มยีอดหวาน
ไดจ้งึจะอยูเ่ป็นสขุ  และไมเ่ศรา้โศก (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๘๔/๘๘)  

มาฆสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยมาฆมาณพทลูถามปัญหา  คอืมาฆมาณพทลูถามพระผูม้พีระ
ภาควา่ ผูต้อ้งการบุญจะบชูายญัอยา่งไร ทรงตอบวา่ ควรบชูาพระ
ทกัขไิณยบคุคล ผูล้ะกเิลสทัง้หลายได ้(ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๔๙๑/๖๑๑)  



 

๔๐๖๓ 
 

 

มาณพ : ชายหนุ�ม, ชายรุ�น, คนรุ�นหนุ�ม (มกัใช�แก�ชายหนุ�มในวรรณะ
พราหมณ�)  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๙/๙๐,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๐๔/๒๓๘,ม.มู.(ไทย) 
๑๓/๓๙๐/๔๘๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๗๑/๓๑๗,สํ.ม.(ไทย)๑๕/๑๓๗/๑๗๕,สํ.สฬา.
(ไทย)๑๘/๑๓๒/๑๖๐,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๗/๑๙๕,ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๕๒/๑๗๖,ขุ.
ชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๑๖/๒๕๗,ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๓๑/๖) 

มาณวคามิยเทพบตุร : ชือ่เทพบตุรองคห์น่ึง ทีเ่คยเป็นสาวกของเดยีรถยีต์่าง  ๆ ไดเ้ขา้เฝ้า
พระผูม้พีระภาค ณ พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต  เขตกรุงราชคฤห,์เป็น 
๑ ในบรรดาเทพบุตร ๖ องค ์คอือสมเทพบุตร  สหลเีทพบตุร  นิกเทพบตุรอา
โกฏกเทพบุตร เวฏมัพรเีทพบุตร  มาณวคามยิเทพบตุร  ทีม่ากลา่วถอ้ยคาํใน
สาํนกัพระพทุธเจา้,มาณวคามยิเทพบุตรไดก้ล่าวถอ้ยคาํปรารภพระผูม้พีระภาค
วา่ คนพดูกนัวา่ บรรดาภเูขาในกรุงราชคฤห ์ภเูขาวปิุละเยีย่มทีส่ดุ บรรดาภเูขา
ทีต่ ัง้อยูใ่นป่าหมิพานต ์ภเูขาเสตบรรพตเยีย่มทีส่ดุ บรรดาสิง่ทีล่อยอยูใ่นอากาศ 
ดวงอาทติยเ์ยีย่มทีส่ดุ บรรดาหว้งน้ําทัง้หลาย สมทุรเยีย่มทีส่ดุ บรรดาดวงดาว
ทัง้หลาย ดวงจนัทรเ์ยีย่มทีสุ่ด บณัฑติกล่าววา่ พระพทุธเจา้เลศิกวา่มนุษยแ์ละ
เทวดา (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๔) 

มาณวเถรคาถา : ภาษติของพระมาณวเถระ ,คาถาของพระมาณวเถระ ทา่นพระมาณวเถระ เรา
ไดพ้บเหน็คนแก่    คนเจบ็หนกั  และคนตายเมื่อถงึอายขุยั  หลงัจากนัน้กล็ะ
กามารมณ์อนัเป็นทีน่่าพงึใจเสยีได ้จงึออกบวช  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗๓/๓๓๐) 

มาณวปัญหา :   วา่ดว้ยปัญหาของมาณพ  ๑๖  คน   คอืปัญหาของมาณพ ๑๖ คน ผูเ้ป็นศษิย์
ของพราหมณ์พาวร ี(ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๕๗/๑๑)  

มาณวปัญหานิทเทส : วา่ดว้ยปัญหาของมาณพ  ๑๖  คน คอืทา่นพระสารบีุตรนําปัญหา
เหล่าน้ีมาอธบิายเรยีกวา่ มาณวปัญหานิทเทส มทีัง้หมด ๑๖ นิทเทส แตล่ะนิท
เทสมชีือ่เรยีกตามชือ่ของมาณพ  ดงันี้ 

  ๑. อชติมาณวปัญหานิทเทส ๒. ตสิสเมตเตยยมาณวปัญหานิทเทส 
  ๓.  ปุณณกมาณวปัญหานิทเทส๔. เมตตคมูาณวปัญหานิทเทส 
  ๕. โธตกมาณวปัญหานิทเทส ๖. อุปสวีมาณวปัญหานิทเทส 
  ๗. นนัทมาณวปัญหานิทเทส ๘. เหมกมาณวปัญหานิทเทส 
  ๙.  โตเทยยมาณวปัญหานิทเทส๑๐.กปัปมาณวปัญหานิทเทส 
  ๑๑.ชตุกณัณิมาณวปัญหานิทเทส๑๒.ภทัราวุธมาณวปัญหานิทเทส 
  ๑๓.อุทยมาณวปัญหานิทเทส ๑๔.โปสาลมาณวปัญหานิทเทส 
  ๑๕.โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส๑๖.ปิงคยิมาณวปัญหานิทเทส (ข.ุจ.ู(ไทย)  

๓๐/๑/๔๓) 



 

๔๐๖๔ 
 

 

มาตงัคจริยา : วา่ดว้ยจรยิาของชฎลิชือ่มาตงัคะ พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยัทีเ่ป็นชฎลิ
มาตงัคะเป็นผูม้ศีลี มจีติ ตัง้มัน่ มไิดม้จีติคดิประทุษรา้ยต่อพราหมณ์ผูม้า
สาปแชง่ตน แต่กลบัชว่ยพราหมณ์นัน้ใหพ้น้จากคาํสาป เพราะเหตุแหง่พระ
โพธญิาณ (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๖๐/๗๕๓)  

มาตงัคชาดก  :  ชาดกวา่ดว้ยอานุภาพของฤๅษมีาตงัคะ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ฤาษมีาตงั
คะโพธสิตัว ์ ไดส้ัง่สอนมณัฑพัยกุมารผูเ้ป็นบตุรของธดิาเศรษฐ ี ซึง่เป็นคนถอื
ชาตติระกลูจดั ไดด้หูมิน่ฤาษผีูนุ่้งหม่เสือ้ผา้สกปรกวา่ไมค่วรรบัทาน ทา่นจงึสอน
ใหเ้ขารูว้า่ คนทีห่วงัผลยอ่มหวา่นพชืลงในดอนบา้ง นาลุ่มบา้ง ในทีไ่มไ่กลแมน้ํ่า
บา้งดว้ยความเชือ่มัน่วา่จะไดผ้ล คนกค็วรใหท้านในทกัขไิณยบุคคลดว้ยหวงัผล
เชน่นัน้เหมอืกนั แต่เขาไมย่อมรบัมุง่แต่จะทาํทานในพวกพราหมณ์เทา่นัน้ คน
จนคนจณัฑาลไมค่วรไดร้บัทาน ทา่นจงึสอนต่อไปวา่ คนทีห่ลงมวัเมาเพราะชาติ
กาํเนิด ถอืตวัจดั ยงัมคีวามโลก   ความโกรธ ความมวัเมา และความหลงอยู ่ไม่
จดัวา่เป็นเนื้อนาบุญทีด่ ี มณัฑพัยกุมารไมเ่ชือ่ถอืสัง่ใหค้นไล่ตทีาํรา้ยทา่น 
มาตงัคฤาษเีหาะหนีไป ยกัษ์ไดเ้ขา้สงิรา่งของมณัฑพัยกุมารทนัททีาํใหค้อบดิ 
ตาเหลอืก มอืและเทา้กาง นางทฏิฐมงัคลกิารูข้า่วรบีมาสอบถามความเป็นไป 
ทราบแลว้จงึรบีตามไปขอรอ้งใหฤ้าษอีภยัใหบุ้ตรของนาง  มาตงัคฤาษไีดใ้หข้า้ว
ทีเ่หลอืเดนจากท่านฉนัมาเป็นยาใหบุ้ตรของนาง  นางทฏิฐมงัคลกิาไดนํ้าขา้ว
เหลอืเดนนัน้มาใหบุ้ตรของนางกนิ พวกยกัษ์ทีส่งิอยูไ่ดห้นีไปจนหมดสิน้ นางจงึ
สัง่สอนบุตรวา่ เจา้เป็นคนโงเ่ขลาเบาปัญญาไมรู่จ้กัเน้ือนาบุญ ใหท้านในบุคคลที่
ยงัมกีเิลสดุจน้ําฝาดมกีารงานเศรา้หมอง ไมม่คีวามสาํรวม บางพวกเกลา้ผมเป็น
ชฎา บางพวกนุ่งห่มหนงัสตัว ์บางพวกปากมหีนวดรุงรงัเหมอืนบ่อน้ําเก่า เจา้จง
ดคูนพวกน้ีมรีปูรา่งทราม มวยผมและหนงัสตัวค์ุม้ครองคนทรามปัญญาไมไ่ด ้ 
เจา้จงใหท้านกบัพระอรหนัตซ์ึง่ละราคะ โทสะ และอวชิชาไดแ้ลว้ หมดสิน้อาสวะ
แลว้ (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๑/๔๖๙)  

มาตงัคปตุตเถรคาถา : ภาษติของพระมาตงัคบตุรเถระ,คาถาของพระมาตงัคบุตรเถระ ทา่น
พระมาตงัคบตุรเถระ เมือ่จะตเิตยีนความเกยีจครา้นและยกยอ่งการปรารภความ
เพยีร  จงึไดก้ล่าววา่ ขณะทัง้หลายยอ่มล่วงเลยมาณพทัง้หลายผูล้ะทิง้การงาน
ดว้ยอา้งวา่ เวลานี้ หนาวนกั รอ้นนกั  เป็นเวลาเยน็นกั  สว่นผูไ้มค่าํนึงถงึความ
หนาวและความรอ้นยิง่ไปกวา่หญา้  ทาํหน้าทีข่องตนอยู ่ ยอ่มไมเ่สือ่มจาก
ความสขุ  เราจะใชอ้กฝ่าหญา้แพรก หญา้คา หญา้ดอกเลา  หญา้แฝก  หญา้มงุ
กระต่าย และหญา้ปลอ้ง พอกพนูวเิวก(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๓๑/๓๗๕)  



 

๔๐๖๕ 
 

 

มาณวิกา : หญงิสาว,หญงิรุ�น,คนรุ�นสาว(มกัใช�แก�หญงิสาวในวรรณะพราหมณ
�)   ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูรทีพ่ราหมณ์โปกขรสาตกิราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ใน
เมอืงอุกกฏัฐะเหล่ามาณพหรอืมาณวกิาในโปกขรสาตติระกลูจกัไหว ้    ลุกรบั 
ถวายอาสนะและน้ําจกัทาํจติใหเ้ลื่อมใส ขอ้นัน้จกัเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุแก่
พวกเขาตลอดกาลนาน,ในโลหจิจสตูรกม็เีนื้อความเชน่เดยีวกนันี้ ต่างแต่คน
กล่าวและสถานทีเ่ทา่นัน้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๙๙/๑๑๐,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๒/
๑๖๔) 

มาตรฐาน : สิง่ทีถ่อืเอาเป็นเกณฑท์ีร่บัรองกนัทัว่ไป,สิง่ทีถ่อืเอาเป็นเกณฑส์าํหรบัเทยีบ
กาํหนด ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ, เชน่พระสารบีุตรและพระมหาโมคคลั
ลานเป็นตวัอยา่งในการประพฤตปิฏบิตัสิาํหรบัพระสาวก ดงัคาํในอายาจนวรรค
และอายาจนสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  สารบีุตรและโมคคลัลานะนี้เป็น
บรรทดัฐาน เป็นมาตรฐานของภกิษุสาวกของเรา,เขมาและอุบลวรรณานี้เป็น
บรรทดัฐานเป็นมาตรฐานของภกิษุณีสาวกิาของเรา,จติตคหบดแีละหตัถก
อุบาสกชาวเมอืงอาฬวน้ีีเป็นบรรทดัฐานเป็นมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเรา
,ขชุชุตราและเวฬุกณัฏกนีนัทมาตานี้เป็นบรรทดัฐาน เป็นมาตรฐานของอุบาสกิา
สาวกิาของเรา (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๑/๑๑๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๖/๒๔๘) 

มาตรา :  ประมาณ, การกาํหนดประมาณ, เกณฑว์ดัและนบัต่างๆ เชน่ นบัเวลา วดัขนาด 
วดัระยะทาง ในทีน้ี่ หมายถงึวดัระยะ มปีรากฏในกุกกุวรรค   หมวดวา่ดว้ย
มาตราวดัศอก กุกกุชาดก ชาดกวา่ดว้ยมาตราวดัศอก,หรอืดงัคาํในสารปีุตต
เถราปทาน ทีส่ารปีตุตเถระกราบทลูวา่ น้ําในมหาสมทุรสามารถทีจ่ะประมาณได้
ดว้ยมาตราตวงแต่พระญาณของพระองคไ์ม่มใีครสามารถจะประมาณไดเ้ลย(ข.ุ
ชา.สตฺตก.(ไทย)๒๗/๑/๒๕๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๒๐/๓๗) 

มาตลิ : เทพสารถ ี  เป็นเทพบตุรทีม่าเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค และภกิษุสงฆ ์ ๕๐๐ องค ์
ณ ป่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์ แควน้สกักะ, มปีรากฏในมหาสมยสตูร ในการ
ประชุมครัง้ใหญ่ของเทวดา,ทาํหน้าทีข่บัเวชยนัตร์าชรถ นําพามนุษยเ์ชน่ พระ
เจา้เนม ิ คุตตลิาจารย ์เทีย่วชมยมโลก เปตโลก และเทวโลก ตามบญัชาของทา้ว
สกักะ,ในโกสยิชาดก  เป็นเทพองคห์น่ึงทีท่รมานโกสยิเศรษฐใีหค้ลายความ
ตระหนี่ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๗/๒๖๕) 

มาตลิ, ยกัษ์, มาตลีสงัคาหกเทพบตุร: ชื่อยกัษ์ตนหนึ่ง เป็นเทพบรวิารของท้าวเวสสุวณั มี
ตําแหน่งเป็นเสนาบดยีกัษ์ ทําหน้าที่คอยดูแลรกัษาพวกมนุษย์ ด้านทิศเหนือ
,เป็น ๑ ในบรรดาบรวิารของท้าวเวสสุวณั ๔๑ ตน  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/
๒๓๑),เทพบุตรองค์หน่ึง เป็นเทพสารถ ีขบัเวชยนต์ราชรถ  คอยรบับญัชาจาก



 

๔๐๖๖ 
 

 

ทา้วสกักเทวราช เช่นเคยจดัรถเทยีมด้วยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐  ตวั  พาพระเจา้
เนม ิพระเจา้วเิทหะ โกสยิดาบส เที่ยวชมเปตโลกและเทวโลก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๑๓ /๓๗๘ ,สํ.ส.(ไทย) ๑๕ /๒๕๐ /๓๖๔ ,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)๒๗ /๓๑ /๑๓ ,ขุ.
ชา.ปกณิณก.(ไทย)๒๗/๒๐๓/๔๕๕,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๐๕/๑๑๗,๒๘/๒๒๕/
๑๒๑,๒๘/๒๓๔/๑๒๓), เทพบุตรผู้เป็นเทพสารถี มลีูกชายนามว่าสขิณัฑบีุตร 
คอยขบัรถเวชยนัต์ราชรถเทยีมด้วยมา้อาชาไนย ๑,๐๐๐ ตวั ใหท้้าวสกักะ  ดงั
คําในกุลาวกสตูร ทีท่า้วสกักะกล่าวไวว้่า  มาตล ี เธอจงหลกีเลีย่งรงันกในป่างิว้  
โดยบ่ายหน้ารถกลบั  ถึงเราจะต้องสละชวีติให้พวกอสูรก็ตามท ีขออย่าให้นก
เหล่าน้ีพลดัพรากจากรงัเลย(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๙/๒๗๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๒/
๓๖๙,๑๕/๒๖๔/๓๘๔,๑๕/๒๖๖/๓๘๘) 

มาตงัคพราหมณ์ : ชื่อพราหมณ์คนหน่ึง ทีพ่ระโพธสิตัวไ์ปเสวยพระชาตไิปเกดิเป็นพราหมณ์ 
มฤีทธิแ์ละมปัีญญามาก  ดงัคาํในจรยิาปิฎก กล่าวไวว้า่ ในภพทีเ่ราเป็นวธิรู
บณัฑติและสรุยิพราหมณ์ มาตงัคพราหมณ์ ผูเ้ป็นศษิยเ์ก่าของอาจารย ์  บารมี
ทัง้ ๒ น้ี  เป็นปัญญาบารม ี (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

มาตงัคฤาษี,ชฎิล : ชื่อฤๅษตีนหนึ่ง อยูป่่าหมิพานต ์ เดมิเป็นวรรณะจณัฑาล ภายหลงัได้
แต่งงานกบันางทฏิฐมิงคลกิา ผูม้ทีรพัยม์าก แต่เพราะเป็นจณัฑาล จงึไปอยูใ่น
ชุมชนจณัฑาล และภายหลงัไปบวชบาํเพญ็ตบะมฤีทธิม์าก เหาะมาชว่ยนาง
ทฏิฐมงัคลกิา ภายหลงัในน้ิวจิม่ทีท่อ้ง นางทฏิฐมงคลกิาจงึตัง้ครรภ ์ มชีือ่
วา่มณัฑพัยกุมาร เพราะมฤีทธิม์าก จงึไดบ้าํเพญ็สิง่ทีป่ระโยชน์มาก เชน่ ทาํลาย
มานะของพราหมณ์  ดงัคาํวา่ มาตงัคฤๅษคีรัน้กล่าวอยา่งนี้แลว้ มคีวามบากบัน่
แน่วแน่ในสจัจะ เมือ่พราหมณ์ทัง้หลายเหน็อยู ่ไดเ้หาะหนีไปในอากาศ  (ข.ุชา.วี
สต.ิ(ไทย) ๒๗/๑๐/๔๗๐),ในจรยิาปิฎก กล่าววา่ ฤๅษอีงคน้ี์ภายหลงัไดไ้ป
บาํเพญ็พรต ไดฌ้านและอภญิญา กลบัมาชว่ยใหน้างทฏิฐมงัคลกิาเป็นผูเ้ลศิดว้ย
ลาภและยศ  ดงัคาํวา่  ในกาลทีเ่ราเป็นชฎลิมนีามวา่มาตงัคะ    ตามโคตร มี
ความเพยีรทาํลายกเิลสทีแ่รงกลา้  มศีลี มจีติมัน่คงด ี เราทัง้ ๒ คอืเราและ
พราหมณ์คนหนึ่งอยูใ่กลฝั้ง่แมน้ํ่าคงคา (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๖๐/๗๕๓) 

มาตงัคะ, ชฎิล : ด ูมาตงัคฤๅษ ี 
มาตงัคะ, ช้าง : 1.ชา้งตวัหนึ่งทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโขลงชา้งอยูต่วัเดยีว ดงัคาํวา่ ชา้งมาตงัคะ มคีวาม

ขวนขวายน้อย ละทิง้โขลงอยู่ตวัเดยีวในป่า(ว.ิม.(ไทย)๕/๔๖๔/๓๕๕,ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๓๓๐/๑๓๖,ข.ุชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๑๘/๓๐๓) 

 2.ชือ่ตระกลูของชา้ง ตระกลู ๑ เกดิในป่าหมิพานต ์ มงีางอนงาม ทรงพลงัมาก  
ดงัคาํในอุปาลเิถราปทาน ทีอุ่ปาลเิถระกลา่วถงึอดตีชาตไิวว้า่  ชา้งตระกูลมาตงั



 

๔๐๖๗ 
 

 

คะ๑๐๐,๐๐๐ เชอืกตกมนั ๓ แหง่  (แต่ไมท่าํอนัตราย) ประดบัดว้ยเครือ่งประดบั
ทุกอยา่ง (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๕๓/๘๔,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๙๓/๓๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ตกมนั  ๓  แหง่  คอื  นยัน์ตา  ใบห ู  และลกู
อณัฑะ  (ข.ุอป.อ.  (บาล)ี ๑/๑๖๐/๒๖๐,๖๕๗/๓๗๗)  

มาตงัคะ, ป่า : ชือ่ป่าแห่งหนึ่ง เป็นทีอ่ยู่ของพวกฤๅษ ี เหมาะการบาํเพญ็เพยีร ภายหลงั เพราะ
การประพฤตชิัว่ จงึกลายเป็นป่าทบึ เพราะจติคดิประทุษรา้ยของพวกฤาษ,เป็น 
๑ ในบรรดา ๔ ป่า คอื ทีก่ลายเป็นป่าทบึ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่อุบาลี
คหบดวีา่ ป่าทณัฑก ี ป่ากาลงิคะ ป่าเมชฌะ  ป่ามาตงัคะไดก้ลายเป็นป่าทบึ
เพราะจติคดิประทุษรา้ยของพวกฤาษ(ีม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๕/๖๒) 

มาตาปิตอุปุัฏฐาน : การบาํรุงมารดาบดิา หมายถงึการบาํรงุมารดาบดิาให�มคีวามสขุ,เป็น
ขอ้ ๓ ในกรรมทีบ่ณัฑติบญัญตัไิว ้๓ ขอ้ คอื (๑)ทาน(การให)้   (๒) ปัพพชัชา
(การถอืบวช)  (๓) มาตาปิตุอุปัฏฐาน(การบาํรุงมารดาบดิา),เป็นมงคลขอ้ที ่๑๑ 
ในบรรดามงคล ๓๘ ประการ ดงัคาํในปัณฑติสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มาตา
ปิตุอุปัฏฐาน(การบาํรุงมารดาบดิา) เป็นสิง่ทีส่ตับุรษุบญัญตัไิว ้   (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๔๕/๒๐๗) 

มาตาปตุตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมารดากบับุตร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั 
เขตกรุงสาวตัถ ี ทรงปรารภภกิษุณีผูเ้ป็นมารดากบัภกิษุผูเ้ป็นบตุรคลุกคลกีนั
คุน้เคยกนัมาก จนถงึขัน้เสพเมถุนธรรมกนั จงึตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เราไม่
พจิารณาเหน็กามคุณ ๕ กล่าวคอื รปู เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐพัพะ อื่นแมอ้ยา่ง
หน่ึง ซึง่เป็นทีเ่กดิความกาํหนดั เกดิความใคร่ เกดิความมวัเมา เกดิความผกูพนั 
เกดิความหมกมุน่ ทาํอนัตรายแก่การบรรลุธรรมทีเ่ป็นแดนเกษมจากโยคะอนั
ยอดเยีย่มเหมอืนกามคุณมรีปูเป็นตน้ของสตร ี สตัวท์ัง้หลายกาํหนดัยนิด ี ตดิใจ 
หมกมุน่ พวัพนัและตกอยูใ่นอํานาจกามคณุมรีปูสตรเีป็นตน้ จงึเศรา้โศกตลอดกาล
นาน สตรแีมเ้ดนิอยู ่ยนือยู ่นัง่อยู ่นอนอยู ่หลบัอยู ่หวัเราะอยู ่พดูอยู ่ขบัรอ้งอยู ่
รอ้งไหอ้ยู ่พองขึน้ หรอืตายแลว้กค็รอบงาํจติของบุรษุได ้แลว้ตรสัว่า บุคคลเมือ่จะ
กล่าวถงึสิง่ใดสิง่หนึ่งวา่ เป็นบ่วงรวบรดัแหง่มารใหถู้กตอ้ง พงึกล่าวถงึมาตุคาม
นัน้แลวา่ เป็นบ่วงรวบรดัแหง่มาร  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๕/๙๔) 

มาติกา : 1. หวัข�อ เช�น หวัข�อแห�งการเดาะกฐนิ ดงัคาํในมหาวภิงัค ์กล่าวไวว้า่ 
คาํวา่ เมือ่กฐนิเดาะแลว้ หมายความวา่ กฐนิเดาะดว้ยมาตกิาอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
ในมาตกิา ๘ หรอืสงฆเ์ดาะกฐนิในระหวา่ง(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๖๓/๔) 

  ในมหาวรรคอธบิายวา่ มาตกิา คอืหวัขอ้แหง่การเดาะกฐนิ ๘ ประการ คอื 
(๑) ปักกมนนัตกิา กฐนิเดาะกาํหนดดว้ยการทีภ่กิษุ   หลกีไป ไมค่ดิจะกลบั (๒) 



 

๔๐๖๘ 
 

 

นิฏฐานนัตกิา กฐนิเดาะกาํหนดดว้ยการทีภ่กิษุนําผา้ไปนอกสมีาแลว้ตดัเยบ็ จวีร 
ไมค่ดิจะกลบั (๓) สนันิฏฐานนัตกิา กฐนิเดาะกาํหนดดว้ยการทีภ่กิษุนําผา้ไป
นอกสมีาแลว้ตกลงใจ จะไมต่ดัเยบ็จวีร และไมค่ดิจะกลบั (๔) นาสนนัตกิา กฐนิ
เดาะกาํหนดดว้ยการทีภ่กิษุนําผา้ไปนอกสมีา ตดัเยบ็เป็นจวีร ไมค่ดิจะกลบั ผา้
ทีต่ดัเยบ็เป็นจวีรเสยีหายไป (๕) สวนนัตกิา กฐนิเดาะกาํหนดดว้ยการ ทีภ่กิษุนํา
ผา้ไปนอกสมีา คดิวา่จะกลบั ตดัเยบ็จวีรเสรจ็แลว้ไดฟั้งขา่ววา่ กฐนิในวดัของตน
เดาะเสยีแลว้   (๖) อาสาวจัเฉทกิา กฐนิเดาะกาํหนดดว้ยการทีภ่กิษุหลกีไปนอก
สมีาดว้ยหวงัวา่จะไดผ้า้ รอคอยผา้จนหมด หวงั (๗) สมีาตกิกนัตกิา กฐนิเดาะ
กาํหนดดว้ยการทีภ่กิษุนําผา้ไปตดัเยบ็จวีรอยูน่อกสมีา คดิจะกลบัแต่อยูน่อก
สมีาจนกระทัง่กฐนิเดาะ(๘)สหุพภารากฐนิเดาะกาํหนดดว้ยการทีภ่กิษุนําผา้ไป
ตดัเยบ็จวีรอยูน่อกสมีาคดิวา่ จะกลบั จะกลบั แต่สงฆใ์นวดัของตนพรอ้มใจกนั
เดาะกฐนิเสยีก่อน (ว.ิม. (บาล)ี ๕/๓๑๐/๙๕) 

  2.แม�บท เช�น บาลทีีเ่ป็นแมบ่ท ทีเ่รยีกวา่สวดมาตกิา, ตวัสกิขาบท เรยีกว
�าเป�นมาตกิา เพราะจะต�องขยายความต�อไป ดงัคาํในมหาปรนิิพพาน
สตูร  มหาปเทส กล่าวถงึภกิษุเรยีนคมัภรี ์ทรงธรรม ทรงวนิยัทรงมาตกิา ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑๘๘/๑๓๕)   

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  มาตกิา หมายถงึมาตกิา ๒ คอื ภกิขวุภิงัค ์และ
ภกิขนีุวภิงัค ์(องฺ.ตกิ.อ.(บาล)ี ๒/๒๐/๙๘)  

 3.เหมอืง, ทางน้ําไหล (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน)  
  คาํน้ีมปีรากฏหลายแหง่เชน่ ว.ิมหา.(ไทย)๒/๔๗๖/๑๒,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๘/

๑๓๖,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๔๗/๓๗๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๐/๒๒๓,๒๑/๑๑๘๐/
๒๕๕) 

มาติกากถา : วา่ดว้ยหวัขอ้ธรรม คอื หวัขอ้ธรรม ซึง่มทีัง้หมด ๑๒ ชุด ดงันี้ 
  มาตกิา 
  ๑. ผูไ้มม่คีวามหวิ ๒.โมกข ์วโิมกข ์
  ๓. วชิชาวมิตุต ิ ๔.อธสิลี อธจิติ อธปัิญญา 
  ๕. ปัสสทัธ ิ ๖.ญาณ 
  ๗. วสิทุธ ิ๘.เนกขมัมะ 
  ๙. เครือ่งสลดั ๑๐.ความสงดั 
  ๑๑. ความสละ  ๑๒.ความประพฤต ิ
  ๑๓. ฌานวโิมกข ์  ๑๔.ภาวนา อธษิฐาน ชวีติ 
  นิทเทส 



 

๔๐๖๙ 
 

 

  ทา่นนําบทมาตกิาแตล่ะบทมาจาํแนกดว้ยธรรมทีเ่ป็นคูต่รงกนัขา้ม ๓๗ คู่ 
(ภาวนาหมวดที ่๕ ในสตุมยญาณที ่๔ แหง่ญาณกถา มหาวรรค) ในลกัษณะต่าง 
ๆ โดยไมม่คีาํปุจฉาและวสิชันาดงันี้ 

  ๑. คาํวา่ “ผูไ้มม่คีวามหวิ” ทา่นอธบิายวา่ ผูไ้มม่คีวามหวิยอ่มหลุดพน้จาก
กามฉนัทะดว้ยเนกขมัมะ ผูไ้มม่คีวามหวิยอ่มหลุดพน้จากพยาบาทดว้ยอ
พยาบาท ฯลฯ  

  ๒. คาํวา่ “โมกข ์ วโิมกข”์ ทา่นอธบิายวา่ เนกขมัมะ ชือ่วา่โมกข ์ วโิมกข ์
เพราะเป็นเครือ่งพน้จากกามฉนัทะ ฯลฯ  

  ๓. คาํวา่ “วชิชาวมิุตต”ิ ทา่นอธบิายวา่ เนกขมัมะ ชือ่วา่วชิชา เพราะรู ้ชือ่วา่
วมิตุต ิ เพราะหลุดพน้จากกามฉนัทะ ชือ่วา่วชิชาวมิตุต ิ เพราะเมือ่รูจ้งึหลุดพน้ 
เมือ่หลุดพน้จงึรู ้ฯลฯ 

  ๔. คาํวา่ “อธสิลี อธจิติ อธปัิญญา” ทา่นอธบิายวา่ เนกขมัมะ ชือ่วา่ สลีวสิทุธ ิ
เพราะมคีวามหมายวา่กัน้กามฉนัทะ ชือ่วา่จติตวสิทุธ ิ เพราะมคีวามหมายวา่ไม่
ฟุ้งซ่าน ชือ่วา่ทฏิฐวิสิทุธ ิ เพราะมคีวามหมายวา่เหน็ บรรดาความสาํรวม ความ
ไมฟุ้่งซ่าน และความเหน็นัน้ ความสาํรวม ชือ่วา่อธสิลีสกิขา ความไมฟุ้่งซ่าน 
ชือ่วา่อธจิติตสกิขา ความเหน็ ชือ่วา่อธปัิญญาสกิขา ฯลฯ 

  ๕. คาํวา่ “ปัสสทัธ”ิ ทา่นอธบิายวา่ พระโยคาวจรระงบักามฉนัทะดว้ย เนกขมั
มะ ระงบัพยาบาทดว้ยอพยาบาท ฯลฯ 

  ๖. คาํวา่ “ญาณ” ทา่นอธบิายวา่ ชือ่วา่เนกขมัมะ เพราะละกามฉนัทะ ชือ่วา่ 
ญาณ เพราะมสีภาวะรู ้ฯลฯ 

  ๗. คาํวา่ “ทสัสนะ” ทา่นอธบิายวา่ ชือ่วา่เนกขมัมะ เพราะละกามฉนัทะ ชือ่
วา่ทสัสนะ เพราะมสีภาวะเหน็ ฯลฯ 

  ๘. คาํวา่ “วสิทุธ”ิ ทา่นอธบิายวา่ บุคคลเมื่อละกามฉนัทะย่อมหมดจดดว้ย 
เนกขมัมะ เมือ่ละพยาบาทยอ่มหมดจดดว้ยอพยาบาท ฯลฯ 

  ๙. คาํวา่ “เนกขมัมะ” ทา่นอธบิายวา่ เนกขมัมะเป็นเครือ่งสลดักาม อรปู เป็น
เครือ่งสลดัรปู นิโรธเป็นเนกขมัมะของสิง่ทีม่ทีีเ่ป็น ทีถู่กปัจจยัปรุงแต่ง ทีอ่าศยั
กนัและกนัเกดิขึน้ อพยาบาทเป็นเนกขมัมะของพยาบาท ฯลฯ 

  ๑๐. คาํวา่ “เครือ่งสลดั” ทา่นอธบิายวา่ เนกขมัมะเป็นเครือ่งสลดักาม อรปู
เป็นเครือ่งสลดัรปู นิโรธเป็นเนกขมัมะของสิง่ทีม่ทีีเ่ป็น ทีถู่กปัจจยัปรุงแต่ง ที่
อาศยักนัและกนัเกดิขึน้ เนกขมัมะเป็นเครื่องสลดักามฉนัทะ อพยาบาทเป็น
เครือ่งสลดัพยาบาท ฯลฯ 

  ๑๑. คาํวา่ “ความสงดั” ทา่นอธบิายวา่ เนกขมัมะเป็นความสงดัของกาม
ฉนัทะ อพยาบาทเป็นความสงดัของพยาบาท ฯลฯ 



 

๔๐๗๐ 
 

 

  ๑๒. คาํวา่ “ความสละ” ทา่นอธบิายวา่ พระโยคาวจรสละกามฉนัทะดว้ย 
เนกขมัมะ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ความสละ ฯลฯ 

  ๑๓. คาํวา่ “ความประพฤต”ิ ทา่นอธบิายวา่ พระโยคาวจรประพฤตลิะ กาม
ฉนัทะดว้ยเนกขมัมะ ประพฤตลิะพยาบาทดว้ยอพยาบาท ฯลฯ 

  ๑๔. คาํวา่ “ฌานวโิมกข”์ ทา่นอธบิายว่า เนกขมัมะยอ่มเผา เพราะเหตุนัน้ จงึ
ชือ่วา่ฌาน เนกขมัมะยอ่มเผากามฉนัทะใหไ้หม ้ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ฌาน 
บุคคลเมือ่เผากามฉนัทะยอ่มหลุดพน้ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ฌานวโิมกข ์ เมือ่
เผากามฉนัทะใหไ้หมย้อ่มหลุดพน้ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ฌานวโิมกข ์ฯลฯ 

  ๑๕. คาํวา่ “ภาวนา อธษิฐาน ชวีติ” ท่านอธบิายวา่ บุคคลผูล้ะกามฉนัทะ 
ยอ่มเจรญิเนกขมัมะ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ถงึพรอ้มดว้ยภาวนา ยอ่มอธษิฐาน
จติดว้ยอํานาจแห่งเนกขมัมะ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ถงึพรอ้มดว้ยอธษิฐาน ผูถ้งึ
พรอ้มดว้ยภาวนา ถงึพรอ้มดว้ยอธษิฐานอยา่งน้ีนัน้ ยอ่มเป็นอยูส่งบ ไมใ่ช่
เป็นอยูไ่มส่งบ เป็นอยูช่อบ เป็นอยูไ่มผ่ดิ เป็นอยูห่มดจด เป็นอยูไ่มเ่ศรา้หมอง 
เพราะเหตุนัน้ จงึ ชือ่วา่ถงึพรอ้มดว้ยอาชวีะ (ชวีติ) ผูถ้งึพรอ้มดว้ยภาวนา ผูถ้งึ
พรอ้มดว้ยอธษิฐาน ถงึพรอ้มดว้ยอาชวีะอย่างนี้นัน้ จะไปสูบ่รษิทัใด ๆ คอื 
ขตัตยิบรษิทักต็าม พราหมณ-บรษิทักต็าม คหบดบีรษิทักต็าม สมณบรษิทักต็าม 
ยอ่มองอาจ ไมเ่กอ้เขนิ เขา้ไปหา เพราะบุคคลนัน้เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยภาวนา ผู้
ถงึพรอ้มดว้ยอธษิฐาน ถงึพรอ้มดว้ยอาชวีะอยา่งนัน้ ฯลฯ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๐/
๖๐๖) 

มาตคุาม, สตรี : ผูห้ญงิ ดงัคาํในมหาวภิงัคอ์ธบิายวา่  ทีช่ือ่วา่มาตุคาม  ไดแ้ก่หญงิมนุษย ์
ไมใ่ชน่างยกัษ ์  ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ชส่ตัวด์ริจัฉานตวัเมยี หญงิมนุษยน์ัน้โดย
ทีส่ดุกระทัง่เดก็หญงิซึง่เกดิในวนันัน้ หญงิโตกวา่น้ีไมต่อ้งกล่าวถงึ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๒๗๑/๒๙๓,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๗/๒๔๔,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๙๓๔/๒๑๓,
ว.ิป.(ไทย) ๘/๙/๑๔,๑๓/๑๔๙/๑๖๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๑/๒๔๔,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๑๕๓/๒๕๔,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘๐/๓๑๓,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๒/๙๙,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๘๐/๑๒๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๓/๕๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๗/
๒๗๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๒/๑๕๙,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๙/๔๘๙,ข.ุชา.นวก.
(ไทย) ๒๗/๙๕/๓๑๖) 

มาตคุามสตูร๑: พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามพระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั  
ไดต้รสัว่า  ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารุณเป็นตน้  แมม้าตุคามก็
ไมส่ามารถยํ่ายจีติของภกิษุรปูหนึ่งไดเ้ทา่กบัลาภสกัการะและความสรรเสรญิ (ส.ํ
นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๐/๒๗๖)  



 

๔๐๗๑ 
 

 

มาตคุามสตูร๒ :   พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามทีไ่ม่น่าพอใจและน่าพอใจของบุรุษ พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  มาตุคามผู้
ประกอบดว้ยองค ์ ๕  ยอ่มไมน่่าพอใจสาํหรบับุรุษ  คอื (๑) รปูไมส่วย (๒)  ไมม่ี
โภคทรพัย ์(๓) ไมม่ศีลี (๔)  เกยีจครา้น (๕) ไมอ่าจใหก้าํเนิดลกูแก่เขาได ้  สว่น
มาตุคามผูป้ระกอบดว้ยองค ์ ๕  แลว้เป็นทีน่่าพอใจสาํหรบับุรุษมนียัตรงกนัขา้ม 
(ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๘๐/๓๑๓)  

มาตคุามสตูร๓ : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นเหตุใหม้าตุคามเกดิในนรกและสวรรค ์ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ มาตุคามประกอบดว้ยธรรม ๑๐  ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรก เหมอืนถูก
นําไปฝังไว ้  คอื มาตุคามเป็นผูป้ระกอบดว้ยอกุศลกรรมบถ ๑๐ มกีารฆา่สตัว์
เป็นตน้ สว่นมาตุคามประกอบดว้ยธรรม ๑๐  ย่อมดาํรงอยูใ่นสวรรค ์ เหมอืนไดร้บั
อญัเชญิไปประดษิฐานไว ้คอื มาตุคามเป็นผูป้ระกอบดว้ยกุศลกรรมบถ ๑๐ มกีารละ
เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เป็นตน้  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๓/๓๕๑)  

มาตฆุาตกรรม : การกระทาํทีฆ่า่มารดา,เป็นบาปหนกั เป็น ๑ในอนนัตยิกรรม ๕ คอื   มาตุ
ฆาตกรรม ปิตุฆาตกรรม อรหนัตฆาตกรรม โลหติุปปาทกรรม สงัฆเภทกรรม 
ดงัคาํในปัฏฐานวา่ มาตุฆาตกรรมเป็นปัจจยัแก่มาตุฆาตกรรมโดยอุปนิสสย
ปัจจยั(อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๐๓/๗๕๘,๔๐/๔๒๓/๒๗๕,(อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๗๒/๔๔, 
(อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๓๓๑/๖๒๓, (อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๓๓๕/๖๒๖, ๔๓/๓๓๗/๖๒๗) 

มาตโุปสกคิชฌชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพญาแรง้โพธสิตัวเ์ลีย้งมารดา  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้า่ พญาแรง้โพธสิตัวผ์ูเ้ลีย้งดมูารดาบดิาตาบอดวนัหนึ่งไปหาอาหารไดไ้ปตดิ
บ่วงของนายพราน ขณะทีต่นเองกาํลงัตดิบ่วงนายพรานอยู ่ ไดค้รํ่าครวญถงึ
มารดาบดิาวา่คงจะอดตายเพราะไมม่ใีครเลีย้งด ู นายพรานมาไดย้นิเขา้เกดิ
สงสยัจงึถามวา่แรง้พดูเสยีงมนุษยไ์ดด้ว้ยหรอื พญาแรง้บอกวา่เรากาํลงัครํ่า
ครวญถงึมารดาบดิาผูแ้ก่เฒา่ตาบอดไมม่ใีครเลีย้งด ู เพราะตนเองกม็าตดิบวง
เสยีแลว้คงจะตอ้งอดตายเป็นแน่  นายพรานเกดิความสงสยัจงึถามวา่  ธรรมดา
นกแรง้ย่อมมองเหน็ซากศพไดไ้กลถงึรอ้ยโยชน์มใิชห่รอื เหตุไรเมือ่มาใกลต้า
ขา่ยและบ่วงแลว้กไ็มรู่ ้พญาแรง้จงึวา่ เมื่อใดสตัวม์คีวามเสือ่มถงึคราวจะสิน้ชวีติ 
เมือ่นัน้ แมม้าใกลข้า่ยและบ่วงกไ็มรู่น้ายพรานเกดิความสงสารแลว้ปล่อยตวัไป
ใหไ้ปเลีย้งดมูารดาบดิา ขอใหไ้ดไ้ปพบหมูญ่าตดิว้ยความสวสัด ี  พญาแรง้ไดใ้ห้
พรแก่นายพรานเชน่กนัวา่แลว้กค็าบเนื้อบนิกลบัไปหามารดาบดิา  สตัวเ์มื่อมี
ความเสือ่มเมือ่ความตายจะมาถงึตวัยอ่มไมม่นิีมติเครือ่งหมายบอกใหท้ราบ เหตุ
นัน้คนจงึไมค่วรประมาท  (ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๒๒/๒๕๘)  



 

๔๐๗๒ 
 

 

มาตโุปสกจริยา :วา่ดว้ยจรยิาของพญาชา้งตวัเลีย้งมารดา พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยัที่
เป็นพญาชา้งเลีย้งมารดาอยูใ่นป่า พรานป่าเหน็แลว้ไปกราบทลูพระราชา 
พระราชาใหค้วาญชา้งไปนําตวัมา พญาชา้งเป็นสตัวม์ศีลี เลีย้งด ูมารดา จงึมไิด้
ประทุษรา้ยควาญชา้งและยอมเดนิตามเขา้มาในเมอืง ดว้ยจติมไิดค้ดิ โกรธแต่
ประการใด (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑/๗๔๖) 

มาตโุปสกชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพญาชา้งเลีย้งมารดา มเีนื้อความอธบิายไวว้่า พญาชา้งเผอืก
โพธสิตัวเ์ลีย้งมารดาผูแ้ก่เฒา่ตาบอดอยูใ่นป่า ถูกพระเจา้พรหมทตัจบัมาเป็น
ชา้งทรง คดิถงึมารดาตาบอดจงึไมย่อมกนิอาหาร แมค้วาญชา้งจะเลีย้งดอูย่างด ี
ถงึพระราชาจะทรงออ้นวอนใหบ้รโิภคอาหารกต็ามกไ็มย่นิด ี ไดก้ราบทลู
พระราชาถงึเหตุทีต่นไมย่อมบรโิภคอาหารเพราะคดิถงึมารดาผูแ้ก่เฒา่อยูผู่เ้ดยีว
ในป่าไมม่ใีครดแูล เมือ่พระราชาไดส้ดบัเกดิความสงสารจงึรบัสัง่ใหป้ล่อย พระ
โพธสิตัวจ์งึรบีกลบัเขา้ป่าไปบาํรุงมารดาดว้ยความกตญัญกูตเวท ี และไดเ้ล่าถงึ
พระราชาวา่เป็นคนดทีีป่ลอ่ยใหต้นไดม้าหามารดาทาํใหม้ารดาสรรเสรญิ
พระราชาไปดว้ย(ข.ุชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๑/๓๕๔)  

มาตโุปสกพราหมณ์ : พราหมณ์ผูเ้ลีย้งมารดา ชาวกรุงสาวตัถ ี แสวงหาภกิษาโดยธรรม 
ไดม้าแลว้กเ็ลีย้งมารดาและบดิา ดงัคาํในมาตุโปสกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ผูใ้ดแสวงหาภกิษาโดยธรรมไดม้าแลว้กเ็ลีย้งมารดาและบดิา ผูน้ัน้ยอ่มประสบ
บุญเป็นอนัมาก (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๐๕/๒๙๗) 

มาตโุปสกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมาตุโปสกพราหมณ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ 
ราวป่าแหง่หนึ่ง  แควน้โกศล  มาตุโปสกพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทลูวา่ ขา้
พระองคแ์สวงหาภกิษาไดม้าโดยชอบธรรมแลว้เลีย้งมารดาและบดิา  เชน่นี้ชือ่
วา่ทาํกจิทีค่วรทาํหรอืไม ่  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทา่นชือ่วา่ไดท้าํกจิทีค่วรทาํ
แท ้ เพราะผูแ้สวงหาภกิษาไดม้าโดยชอบธรรมแลว้เลีย้งมารดาและบดิา ยอ่ม
ประสบบญุเป็นอนัมาก บณัฑติยอ่มสรรเสรญิผูเ้ลีย้งมารดาและบดิาโดยธรรม  
ขณะทีย่งัอยูใ่นโลก ครัน้จากโลกนี้ไปแลว้ เขายอ่มบนัเทงิในโลกสวรรค ์  เมือ่
พระองคต์รสัเชน่นัน้  มาตุโปสกพราหมณ์กเ็กดิความเลื่อมใสแลว้ประกาศตน
เป็นอุบาสกตลอดชวีติ (ส.ํส.(ไทย)  ๑๕/๒๐๕/๒๙๗)  

มาตลุา, เม ือง : ชือ่เมอืงหนึ่ง แควน้มคธ ดงัคาํในจกักวตัตสิตูร  ทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ เมอืงมาตุลา แควน้มคธ ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลาย จงมี
ตนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ึง่ ไมม่สีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่ จงมธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นที่
พึง่ ไมม่สีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่อยูเ่ถดิ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๘๐/๕๙) 



 

๔๐๗๓ 
 

 

มาตลุงุคผลทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมาตุลุงคผลทายกเถระ 
มเีนื้อความอธบิายไวว้่า ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดถ้วายผลมะงัว่แด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี เพราะผลแห่งทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาติ
สดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๘/๑๙๔)  

มาตสุตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้คยเป็นมารดา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สงัสารวฏันบัวา่มเีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ 
เพราะสตัวผ์ูท้อ่งเทีย่วไปในสงัสารวฏั ไมม่เีลยทีจ่ะไมเ่คยเป็นมารดากนั (ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๑๓๗/๒๒๗) 

มาตสุตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยมารดา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั  ได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารุณเป็นตน้  
ผูท้ีไ่มก่ลา้พดูเทจ็ทัง้ทีรู่ต้่อมารดา  แต่เมือ่ถูกลาภสกัการะและความสรรเสรญิ
ครอบงาํ  ยอ่มสามารถพดูเทจ็ได ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๖/๒๘๗) 

มาธรุสวุบณัฑิต : ชือ่นกแขกเตา้ผูเ้ป็นโพธสิตัว ์มปีรากฏในมโหสธชาดก ทีน่างนกสาลกิากล่าว
แก่นกแขกเตา้บณัฑติวา่ มาธุรสวุบณัฑติ สริยิอ่มไม่มแีก่ผูด้ว่นไดใ้จเรว็ เชญิ
ทา่นอยู ่  ณ ทีน้ี่แหละจนกวา่จะไดเ้ฝ้าพระราชาจนกวา่จะไดฟั้งเสยีงตะโพนและ
เหน็อานุภาพของพระราชา(ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๖๒๗/๒๗๙) 

มานกามสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้มีานะ  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนั  
เทวดาองคห์น่ึงกราบทลูวา่ บุคคลผูม้มีานะ(ความถอืตวั)ยอ่มไมม่กีารฝึกตนเอง 
บุคคลผูม้จีติไมม่ัน่คงยอ่มไม่มคีวามรู ้ บุคคลผูไ้มป่ระมาทอยูใ่นป่าคนเดยีว กไ็ม่
ถงึจุดจบแห่งความตาย พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  บคุคลละมานะไดแ้ลว้  มใีจ
มัน่คงด ีมใีจด ีหลุดพน้ในธรรมทัง้ปวง ไมป่ระมาท  อยูใ่นป่าคนเดยีว  ยอ่มถงึ
จุดจบแหง่ความตายได ้(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๙/๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  จุดจบแหง่ความตาย  หมายถงึพระนิพพาน  
(ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/๕/๒๖) 

มานทินนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมานทนินคหบด ี มานทนินคหบดป่ีวยหนกัจงึใหค้นไป
อาราธนาทา่นพระอานนทม์าเพือ่แสดงธรรม  พระเถระจงึไปแสดงสตปัิฏฐาน  ๔  
ใหฟั้ง (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๙๖/๒๕๔) 

มานทินนะ, คหบดี :ชือ่คหบดคีนหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห ์เป็นอรยิบคุคล ชัน้อนาคาม ี คราวหนึ่ง
ป่วย ไดร้บัทุกข ์ เป็นไขห้นกั สง่คนไปหาพระอานนทแ์ละใหบ้อกอการเป็นไข้
ของตน และขอใหพ้ระอานนทอ์นุเคราะหม์าเยีย่ม  พอพระอานนทท์ราบขา่วก็
ไดม้าเยีย่ม ถามอาการเป็นไข ้และไดส้นทนาธรรม ดงัคาํทีม่านทนินคหบดกีล่าว
แก่พระอานนทว์่า ผมไมส่บายจะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทุกขเวทนามแีต่กาํเรบิหนกัขึน้ไม่



 

๔๐๗๔ 
 

 

ทุเลาลงเลยอาการกาํเรบิปรากฏ  อาการทุเลาไมป่รากฏ ทา่นผูเ้จรญิ แมผ้มจะ
ไดร้บัทุกขเวทนาเหน็ปานนี้กย็งัพจิารณากาย เวทนา จติ ธรรมในสตปัิฏฐานอยู ่
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๙๖/๒๕๔) 

มานปริญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการกาํหนดรูม้านะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ หมูส่ตัวน้ี์
ประกอบดว้ยมานะ  ถูกมานะรอ้ยรดัไว ้ ยนิดแีลว้ในภพ ไมก่าํหนดรูม้านะ  จงึ
กลบัมาเกดิซ้ําอกี  สว่นหมูส่ตัว(์ผูรู้ซ้ึง้ถงึมานะ  กาํหนดรูม้านะได ้  คลายความ
พอใจในมานะนัน้ได)้ ทีล่ะมานะไดแ้ลว้ น้อมใจไปในธรรมเป็นทีส่ิน้มานะ 
ครอบงาํมานะทีร่อ้ยรดัไดแ้ลว้ล่วงพน้กเิลสเครือ่งรอ้ยรดัไดท้ัง้หมด (ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๘/๓๕๒)  

มานปริยฏุฐาน : กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอืมานะ, เป็นขอ้ที ่ ๓ ในปรยิฏุฐาน ๗ คอื (๑) 
กามปรยิฏุฐานะ (กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอืกาม) (๒) ปฏฆิปรยิฏุฐานะ 
(กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอืปฏฆิะ) (๓) มานปรยิฏุฐานะ (กเิลสเป็นเครือ่ง
ครอบงาํจติคอืมานะ) (๔)ทฏิฐปิรยิฏุฐานะ (กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอืทฏิฐ)ิ 
(๕) วจิกิจิฉาปรยิฏุฐานะ (กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอืวจิกิจิฉา)  (๖) ภวราค
ปรยิฏุฐานะ (กเิลสเป็นเครื่องครอบงาํจติคอืภวราคะ)(๗) อวชิชาปรยิฏุฐานะ
(กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอือวชิชา)  (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๗๐๐/๗๔๗) 

มานวินิพนัธาทิฏฐิว่า ของเรา� :ทฏิฐคิวามยดึมัน่ถอืมัน่มานะวา่ของเรา ม ี ๑๘ ประการ 
หมายถงึความยดึมัน่ถอืมัน่วา่จกัข ุโสตะ ฆานะ ชวิหา กาย และมโน วา่เป็นของ
เรา, ความความยดึมัน่ถอืมัน่วา่ รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั และธรรมารมณ์ วา่
เป็นของเรา, ความยดึมัน่ถอืมัน่วา่จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ 
ชวิหาวญิญาณ กายวญิญาณ และมโนวญิญาณ วา่เป็นของเรา (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๑๔๕/๒๒๒) 

มานวินิพนัธาทิฏฐิว่า เป็นเรา :�ทฏิฐคิวามยดึมัน่ถอืมัน่มานะวา่เป็นเรา ม ี ๑๘ ประการ 
หมายถงึความยดึมัน่ถอืมัน่วา่จกัข ุโสตะ ฆานะ ชวิหา กาย และมโน วา่เป็นเรา, 
ความยดึมัน่ถอืมัน่วา่ รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั และธรรมารมณ์ วา่เป็นเรา, 
ความยดึมัน่ถอืมัน่วา่จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชวิหาวญิญาณ 
กายวญิญาณ และมโนวญิญาณ วา่เป็นเรา (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๕/๒๒๒)  

มานสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบ่วงใจ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั  มาร
เขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทลูวา่  บ่วงนี้เทีย่วไปในอากาศ มใีนใจ สญัจรไปอยู ่  เราจกั
คลอ้งทา่นดว้ยบ่วงนัน้  ทา่นไมพ่น้จากเราไปได ้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  เรา
ปราศจากความพอใจในอารมณ์ คอืรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ซึง่เป็นที่



 

๔๐๗๕ 
 

 

รืน่รมยใ์จ  มารผูก้ระทาํซึง่ทีส่ดุ เราไดก้าํจดัท่านเสยีแลว้(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕๑/
๑๙๒)  

มานสงัโยชน์ : สงัโยชน์คอืความถอืตวั หมายถงึกเิลสเครือ่งประกอบสตัวไ์วใ้นภพคอืมานะ,ใน
ธรรมสงัคณีอธบิายความหมายของมานสงัโยชน์ไวว้า่  ความถอืตวัวา่ เราดกีวา่
เขา    เราเสมอกบัเขา  เราเลวกวา่เขา    ความถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั  ภาวะทีถ่อื
ตวั    ความยกตน ความอวดตน  ความเชดิชตูนดุจธง  ความยกตนขึน้ ความที่
จติตอ้งการเป็นดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีชือ่วา่มานสงัโยชน์, เป็นขอ้ ๕ ใน
บรรดาสงัโยชน์ ๗ คอื (๑) อนุนยสงัโยชน์ (๒) ปฏฆิสงัโยชน์ (๓) ทฏิฐสิงัโยชน์ 
(๔) วจิกิจิฉาสงัโยชน์ (๕) มานสงัโยชน์ (๖) ภวราคสงัโยชน์ (๗) อวชิชาสงัโยชน์ 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘/๑๔,๒๓/๙/๑๕,๒๓/๑๐/๑๖,
อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๑๒๑/๒๘๖,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๐๕/๖๖๒,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑/
๒๗๔) 

มานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมานะ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มานะใดเป็นเหตใุหส้ตัวผ์ูถ้อืตวั
ไปสูทุ่คต ิผูม้ปัีญญาเหน็แจง้ ยอ่มละมานะนัน้ไดเ้พราะรูโ้ดยชอบ ครัน้ละไดแ้ลว้ 
จงึไมต่อ้งหวนกลบัมาเกดิในโลกน้ีอกี ไมว่า่ในกาลไหน  ๆ  (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖/
๓๕๐)  

มานะ : 1.ความถอืตวั, ความสาํคญัตนวา่เป็นนัน่เป็นนี่, เป็นอุทธมัภาคยิสงัโยชน์ คอื
สงัโยชน์เบือ้งสงู พระอรหนัตจ์งึละได,้ เป็นขอ้  ๘ ในสงัโยชน์ ๑๐,  ขอ้ ๓ ใน
สงัโยชน์ ๑๐ ตามนยัพระอภธิรรม, ขอ้๕ ในอนุสยั ๗, ขอ้ ๑๓ ในอุปกเิลสส ๑๖, 
ขอ้ ๒ ในปปัญจะ ๓) มานะนี้ ในพระไตรปิฎกแสดงไวม้ากหลายชุด มตีัง้แต่
หมวด ๑ ถงึ หมวด ๑๐, อย�างน�อยพงึทราบมานะ ๓ ทีต่รสัไวด้�วยกนั
กบั ตณัหา ๓ (องฺ.ฉกฺก.๒๒/ ๓๗๗/๔๙๔) คอื  (๑) มานะ ความถอืตวัอย�ู
ภายใน  โดยม ีต ัวตนที ่ต�องคอยให� ความส ําคญั  ที ่จะพะนอจะบาํเรอจะ
ยกจะช ู ให�ปรากฏหรอืให� เด� นขึน้ไว�อนัให�คาํนึงทีจ่ะแบ่งแยกเรา
เขาจะเทยีบจะแขง่จะร�ูสกึกระทบกระทัง่  (๒) อตมิานะ ความถอืตวัเกนิล�
วง  โดยสาํคญัตนหยาบรุ นแรงขึน้เป�นความยกตวัเหนือเขา  ดถููกดหูมิน่
เหยยีดหยามผูอ้ื่ น (๓) โอมานะ  ความถอืตวัตํ่าด�อย  โดยเหยยีดตวัลงเป�
นความดถููกดหูมิน่ตนเอง, มานะ ๓ น้ี  พงึทราบความหมายอย�างสั ้ นๆ 
ตามทีแ่สดงในมหานิทเทส  (ข.ุม.๒๙/๓๕๗/๒๓๖)  ว�า“มานะ ว� า‘เราเท� 
าก ับเขา’  อต ิมานะ ว� า‘เราด ีกว� าเขา’  โอมานะ ว� า‘เราเลวกว� 
าเขา’  ย� อมไม� ม ี  ไม� ปรากฏ หาไม� ได�  ในพระอรห ั นตข ี
ณาสพ…”มานะ  ๙  ซึ ่งม ีการอ� างอ ิงบ� อยๆ  (เช� นข ุ .ม.๒๙/๑๐๒/
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๙๔)  ได� แก�   (๑) ด ีกว� าเขาสาํคญัตวัว�าดกีว�าเขา  (๒) ดกีว�
าเขาสาํคญัตวัว�าเสมอเขา   (๓) ดกีว�าเขาส ําค ัญต ัวว� าเลวกว� าเขา   
(๔) เสมอเขาส ําค ัญต ัวว� าด ีกว� าเขา  (๕) เสมอเขา ส ําค ัญต ัวว� า
เสมอเขา  (๖) เสมอเขา ส ําค ัญต ัวว� าเลวกว� าเขา  (๗)  เลวกว� าเขา 
ส ําค ัญต ัวว� าด ีกว� าเขา  (๘) เลวกว� าเขา ส ําค ัญต ัวว� าเสมอเขา  
(๙) เลวกว� าเขา ส ําค ัญต ัวว� าเลวกว� าเขา; ข� อ ๑, ๕ และ ๙ เป� 
นการมองตรงก ับที ่เป� นจร ิง  แต� ก ็ย ังเป� นการถ ือต ัวเป� นก ิเล
สอย� างประณี ต ซึ ่งพระอรห ันต� จ ึงละได�  ส� วนอ ีก ๖ ข� อ เป
� นการถ ือต ัวโดยมองไม�ตรงกบัทีเ่ป�นจรงิ  เป�นกเิลสทีห่ยาบกว� า 
ขั ้นพระโสดาบ ันก ็ละหมดแล� วมานะชื ่ออื่ นที ่ควรทราบ ค ือ อธ ิมานะ
ความส ํ าค ัญตนเก ินเป� นจรงิ ความสาํคญัตนผดิ เช�น ผ�ูประพฤต ิด ี
ปฏ ิบ ั ต ิชอบในระดบัหน่ึง  ซึง่ทีแ่ท�ยงัเป�นปถุุชน  แต�สาํคญัตนเป�
นพระอรหนัต�หรอืเป�นพระอร ิ ยะ,  อ ั สม ิ มานะ  ความถ ื อต ั ว  โดยมี
ความย ึดมั ่นส ําค ัญหมายในข ันธ�   ๕  แม�อย� างใดอย� างหนึ่ งว� 
าเป� นตน, ม ิจฉามานะความถ ือต ัวผ ิด โดยหยิ ่งผยองล ําพองตนในความ
ยดึถอืหรอืความสามารถในทางชั ่วร� าย เช� น ภ ูม ิใจว� าพ ูดเท ็จเก� 
งใครๆ จ ับไม� ได�  ล ําพองว� าสามารถใช� ว ิชาของตนในทางทีค่น
อื่นร�ูไม�ทนัเพือ่หากนิหรอืกลบัแกล� งร ั งแกคนอื่ นได� ,  อวมานะ 
การถ ือต ัวกดเขาลง ซึ ่งแสดงออกภายนอก โดยอาการลบหล�ู  ไม� ให� 
เก ียรต ิ ท ําให� อ ับอายขายหน�า  ไม�แยแส  ไร�อาทร  เช�น  ผ�ู
มกีาํลงัอาํนาจทีท่าํการข�ูตะคอก ลูกทีเ่มนิเฉยต�อพ�อแม�  เป�นค�ู
ตรงข�ามกบัคาํในฝ� ายด ีค ือ สมัมานะ อนัได�แก�การนบัถอืยกย�อง 
ให�เกยีรตแิก�ผ�ูมคีุณความดโีดยเหมาะสมอย�างจรงิใจมานะเป�นกิ
เลสเด�นนําเนื่องกนัและค�ูกนักบัตณัหา เป�นแรงขบัดนัให�ปุถุชนทาํ
การต�างๆ ก�อความขดัแย�ง ป�ญหาและทุกข�นานา แม�หากร�ู
จกัใช� จะปลุกเร�าให�เบนมาเพยีรพยายามทาํความดไีด�กแ็ฝงป�ญหา
และไม�ปลอดทุกข�  จงึต�องมกีารศกึษา  เริม่แต�ฝ�กวนิยัให�มศีลีที่
จะควบคุมพฤตกิรรมไว�ในขอบเขตแห�งความสงบเรยีบร�อยไม�
เบยีดเบยีนกนัแล�วพฒันาจติป�ญญาให�เจรญิฉนัทะขึน้มาเป�นแรง
ขบัเคลื่อนแทนทีต่ณัหาและมานะ เมือ่ปฏบิตัเิชน่นี้ ถงึจะยงัมมีานะอย�ูอย�าง
ละเอยีดจนเป�นพระอนาคาม ี กจ็ะแทบไม�มโีทษภยัจนกวา่จะพ�นจาก
มานะเป�นอสิระสิน้เชงิเมือ่บรรลุอรหตัผลซึง่จะเป�นอย�ูด�วยป�ญญา
บรสิทุธิส์บืไป 
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  2. ในภาษาไทย มานะมคีวามหมายเพีย้นไปเป�นว�า เพยีรพยายาม 
ขยนัม�ุงมัน่ เช�นในคาํว�า มานะพากเพยีร มมุานะ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๑๕/๓๐๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๗๖/๗๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๓๙๓/๔๔๕,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๙/๙,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๗๒/๑๑๒,ส.ํฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/
๘๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๖๒/๙๔,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๓๒/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๓๘/๖๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๖/๖๒๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๙/
๘๑,องฺ.องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๔/๕๐๐,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๘๙/๓๓๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕/๑๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๑/๑๕๗,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/
๑๒๓๙/๓๑๔,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๗๘/๕๕๗,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๔/๑๕๖,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๒๕๑/๑๒๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๕๓/๖๗๒,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๓๓/๑๔๕,อภ.ิป.
(ไทย)๔๒/๒๓/๒๘๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๑/๓๕๑) 

มานัต : ชือ่วุฏฐานวธิคีอืระเบยีบปฏบิตัใินการออกจากครุกาบตัแิปลว�า“นบั” หมายถงึ
การนบัราตร ี ๖ ราตรคีอืภกิษุผ�ูต�องอาบตัสิงัฆาทเิสสแล�ว  เมือ่จะปลด
เปลือ้งตนจากอาบตั ิตามธรรมเนียมแห�งอาบตัสิงัฆาทเิสสจะต�องไปหาสงฆ
�จตุรวรรคทาํผ�าห�มเฉวยีงบ�าข�างหนึ่งกราบภกิษุแก�กวา่นัง่
กระหย�งประนมมอื  กล�าวคาํขอมานตัตามอาบตัทิีต่�อง ภกิษุรปูหนึ่งสวด
ประกาศให�มานตัแล�วภกิษุรปูนัน้ประพฤตมิานตั ๖ ราตร ี เป�นวุฏฐานวธิี
เบือ้งต�น แห�งการออกจากครุกาบตัแิล�วสงฆ�จงึสวดระงบัอาบตันิัน้(แต
�ถ�าปกป�ดอาบตัไิว�ต�องอย�ูปรวิาสก�อนจงึประพฤตมิานตัได
�)(ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๘/๑๑๑,๔/๗๙/๑๑๕,๔/๑๙๓/๓๐๔,ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๐๐/
๒๙๐,๕/๔๐๑/๒๙๐,๕/๔๐๓/๒๙๔,๕/๔๐๖/๒๙๖,ว.ิม.(ไทย)๖/๑๑/๒๑,๖/๑๑/
๒๒,๖/๑๒/๒๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๐๒/๑๓๖,๒๐/๒๐๓/๑๓๖,๒๐/๒๑๘/๑๓๖,๒๐/
๒๑๙/๑๓๖) 

มานัตถทัธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมานตัถทัธพราหมณ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ 
วดัพระเชตวนั  พราหมณ์ชือ่มานตัถทัธะ(กระดา้งเพราะถอืตวั)ไมย่อมไหว้
มารดา บดิา อาจารย ์ และพีช่าย เมือ่เหน็พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกลาง
บรษิทักค็ดิวา่ เราจะเขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดมถงึทีป่ระทบั  ถา้พระสมณโคดม
ทกัทาย  เรากจ็กัทกัทาย  ถา้ไมท่กัทาย  เรากจ็กัไมท่กัทาย  พระผูม้พีระภาค
ทรงทราบความคดิของเขาจงึตรสัวา่  การมมีานะไมด่ ี  มาเพราะตอ้งการ
ประโยชน์อะไร  กค็วรทาํประโยชน์นัน้ใหเ้สรจ็   มานตัถทัธพราหมณ์ไดฟั้ง
เชน่นัน้กร็ูว้า่พระสมณโคดมทราบจติของตนเอง จงึหมอบลงใกลพ้ระยคุลบาท
แลว้จุมพติและนวดเฟ้นพระยคุลบาทพรอ้มประกาศชือ่ตวัเอง   ทาํใหบ้รษิทัเกดิ
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ประหลาดใจวา่   มานตัถทัธพราหมณ์น้ีไมไ่หวม้ารดา บดิา อาจารย ์และพีช่าย 
แต่พระสมณโคดมทรงทาํใหเ้ป็นคนนอบน้อมได ้  พระผูม้พีระภาคไดต้รสักบัเขา
วา่ เชญิทา่นลุกขึน้นัง่บนทีน่ัง่ของตน  เพราะทา่นเลื่อมใสเราแลว้  เมือ่เขานัง่
แลว้ไดท้ลูวา่  บุคคลไมค่วรทาํมานะในใคร ควรมคีวามเคารพ พงึยาํเกรง บชูา
ใครจงึจะเป็นการด ี จงึตรสัตอบวา่  บุคคลไมค่วรทาํมานะในมารดา บดิา พีช่าย 
และอาจารย ์พงึมคีวามเคารพ พงึยาํเกรง บชูาบุคคลเหล่านัน้จงึจะเป็นการด ีพงึ
ทาํลายมานะ ไมค่วรกระดา้ง พงึนอบน้อมพระอรหนัต ์ ผูเ้ยอืกเยน็ ทาํกจิเสรจ็
แลว้ ไมม่อีาสวะ  เมือ่พระองคต์รสัเชน่นัน้  มานถทัธพราหมณ์กเ็กดิความ
เลื่อมใสแลว้ประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชวีติ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๐๑/๒๙๑)  

มานัตถทัธะ, พราหมณ์ : ชื่อพราหมณ์คนหน่ึงที ่กระดา้งเพราะถอืตวักรุงสาวตัถ ีไม่มสีมัมา
คารวะ ดงัคําว่า พราหมณ์ชื่อมานัตถทัธะพํานักอยู่ในกรุงสาวตัถไีม่ไหวม้ารดา
บดิา    อาจารย ์   และพีช่ายเลย  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๐๑/๒๙๑) 

มานาติมานะ :  ความเย่อหยิง่ถอืตวั  ในวภิงัคไ์ดก้ล่าวความหมายไวว้า่ บางคนในโลก
เบือ้งตน้ถอืตวัวา่เสมอกบัคนอื่นๆ ต่อมาถอืตวัวา่เลศิกวา่คนอื่นๆ โดยเหตุอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง    คอื โดยชาต ิ โดยโคตร  โดยความเป็นบุตรของผูม้ตีระกลู ฯลฯ 
ความถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน ความทะนงตน ความ
เชดิชตูนเป็นดุจธง  ความเหอ่เหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเป็นดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่
น้ี น้ีเรยีกวา่ มานาตมิานะ  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๘๐/๕๕๘) 

มานานุสยั : อนุสยัคอืมานะ,อนุสยัคอืความถอืตวั,กเิลสทีน่อนเนื่องคอืมานะ, หมายถงึกเิลสที่
นอนเนื่องในสนัดานคอืมานะ,เป็นข้อที่ ๕ ในอนุสยั ๗ คอื(๑) กามราคานุสยั 
(กเิลสทีน่อนเนื่องในสนัดานคอืกามราคะ)  (๒) ปฏฆิานุสยั(กเิลสทีน่อนเนื่องใน
สนัดานคือปฏิฆะ)(๓)มานานุสยั(กิเลสที่นอนเน่ืองในสนัดานคือมานะ)  (๔) 
ทฏิฐานุสยั (กเิลสทีน่อนเนื่องในสนัดานคอืทฏิฐ)ิ  (๕) วจิกิจิฉานุสยั(กเิลสทีน่อน
เนื่องในสนัดานคอืวจิกิจิฉา)  (๖)ภวราคานุสยั (กเิลสทีน่อนเนื่องในสนัดานคอืภว
ราคะ)  (๗) อวชิชานุสยั (กิเลสที่นอนเนื่องในสนัดานคอือวชิชา)(ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๕/๓๓๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๙/๑๐๑,๑๔/๑๔/๑๐๒/๑๒๑,๑๔/๑๔/๑๐๔/
๑๒๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๒/๓๐๘,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๐๐/๓๐๐,๑๖/๒๐๑/๓๐๑,๑๖/
๒๓๖/๓๒๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๗๑/๑๑๑,๑๗ /๗๒/๑๑๒,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๙/
๕๙,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๒/๑๘๔,๒๐/๓๓/๑๘๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๑๑/๑๗,๒๓/
๑๒/๑๘,๒๓/๕๕/๑๐๐,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๐/๓๒๕,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗/๓๓,๒๙/๓๐/
๑๒๑,๒๙/๔๙/๑๗๑,๒๙/๑๕๐/๔๐๙,๒๙/๒๑๐/๖๑๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๖,ขุ.



 

๔๐๗๙ 
 

 

อป.(ไทย) ๓๓/๓๕๗/๔๓๔,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๖๘/๑๔๒,๓๗/๕๕๕/๖๐๔,๓๗/
๖๑๑/๖๖๘,๓๗/๗๐๐/๗๔๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๘/๕/๕๓๓,๓๘/๑๖/๕๔๐) 

มานิจระ, ยกัษ์ : ชือ่ยกัษ์ตนหน่ึงทีเ่ป็นบรวิารของทา้วเวสสวณั ปกครองดแูลโลกมนุษย ์ ดา้น
ทศิเหนือ มหีน้าทีค่อยรบัขอ้รอ้งเรยีนจากพทุธบรษิทั ทีถู่กยกัษท์ีไ่มเ่ชือ่ฟังมา
รุกรานพทุธบรษิทั,เป็น ๑ ในบรรดา ๔๑ ตนทีม่ตีาํแหน่งเป็นผูป้กครอง ดงัคาํใน
อาฏานาฏยิสตูรวา่ คอื อนิทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ฯลฯ สมุุขะ ๑ ทธมิขุะ ๑มณิ 
๑  มานิจระ ๑ ทฆีะ ๑ รวมทัง้เสรสีกะดว้ย  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๒,๑๑/
๒๙๓/๒๔๕) 

มานุสะ : ชือ่เทพองคห์น่ึง ในบรรดาเทพ ๑๐ หมูอ่กีหมูห่น่ึง ทีเ่ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้พรอ้ม
ภกิษุสงฆท์ีป่่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์ มปีรากฏในมหาสมยสตูร  ดงัคาํวา่ 
เทพอกี ๑๐ หมู ่ คอื สมานะ มหาสมานะ มานุสะ มานุสตุตมะ ขฑิฑาปทสูกิะ 
มโนปทสูกิะ หร ิ  โลหติวาส ี    ปารคะ และมหาปารคะผูม้ยีศกม็า (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

มานุสตุตมะ : ชือ่เทพองคห์น่ึง ในบรรดาเทพ ๑๐ หมูอ่กีหมูห่น่ึง ทีเ่ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้พรอ้ม
ภกิษุสงฆท์ีป่่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์มปีรากฏในมหาสมยสตูร  (ท.ีม.(ไทย)  
๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

ม้าปณุณกะ : ชือ่มา้ตวัหนึ่ง เป็นมา้อสัดรของพระเจา้เอกราช มกีรรมหยาบชา้ แหง่กรุงปุปผวดี
,เป็นมา้ทีถู่กนํามาเพือ่บชูายญั ดงัคาํในจนัทกุมารชาดกวา่ พวกทา่นจงรบีไปนํา
มา้อสัดรของเรามา คอืมา้เกศ ี    มา้สรุามุขะ    มา้ปุณณกะ มา้วนิตกะ มา้
เหล่านัน้จกัเป็นประโยชน์แก่การบชูายญั  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๔/๓๓๗) 

ม้าม, อวยัวะ : ปิหกะ เป็นอวยัวะ ๑ ในอาการ ๓๒ ของมนุษย ์ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๔/๑๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/
๑๕๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๖๙,ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/
๓/๔,๓๑/๔/๑๒,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๒๓/๑๙๐),ในวสิทุธมิรรคใหค้วามหมายของ
มา้มไวว้า่ ไดแ้ก่เน้ือสณัฐานเป็นลิน้อยูใ่นทอ้ง  มา้มนัน้  โดยส ี มสีคีราวอ่อนดุจ
สดีอกคนทสิอ โดยสณัฐาน  สณัฐานดงัลิน้ลกูโคดาํ  มขีัว้ยาวประมาณ  ๗  น้ิว  
โดยทศิ  เกดิในทศิเบือ้งบนโดยโอกาส  มนัตัง้อยู่ตดิขา้งบนของพืน้ทอ้งทางซา้ย
หวัใจ  ซึง่เมือ่มนัออกมาขา้งนอก  เพราะถูกทาํรา้ยดว้ยเครือ่งประหาร  สตัว์
ทัง้หลายกจ็ะสิน้ชวีติ๓  โดยตดัตอน มา้มกาํหนดตวัดว้ยสว่นของมา้มเอง  น่ีเป็น
(สภาคบรเิฉท)   ตดัตอนดว้ยสว่นของตนแหง่มา้มนัน้ ในพจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน อธบิายวา่ หมายถงึอวยัวะภายในรา่งกาย รมิกระเพาะ



 

๔๐๘๐ 
 

 

อาหารขา้งซา้ย มหีน้าทีท่าํลายเมด็ เลอืดแดง  สรา้งเมด็เลอืดเหลอืงและสรา้ง
ภมูคุิม้กนัแก่รา่งกาย(พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒)  

มายา : ความเจา้เล่ห,์มารยาคอืเจ�าเล�ห�(ข�อ ๕ ในมละ๙, ข�อ ๙ ในอุปกเิลส 
๑๖),ในวภิงัค ์ อภธิรรมปิฎก อธบิายความหมายของมายาไวว้า่ บางคนในโลกนี้
ประพฤตทิุจรติดว้ยกาย    วาจา    และใจแลว้ตัง้ความปรารถนาลามกไวเ้พราะ
มคีวามตอ้งการจะปกปิดทจุรตินัน้เป็นเหตุ คอืปรารถนาวา่    ขอใครอยา่ไดรู้ท้นั
เรา ดาํรวิา่  ขอใครอยา่ไดรู้ท้นัเรา พดูวา่ ขอใครอยา่ไดรู้ท้นัเราขวนขวายดว้ย
กายวา่ ขอใครอยา่ไดรู้ท้นัเรา ความเจา้เล่ห ์ความเป็นคนเจา้เล่ห ์กริยิาทีห่ลอก
ใหห้ลง ความลวง ความโกง ความกลบเกลื่อน ความหลกีเลีย่งความซ่อน ความ
ซ่อนบงั ความปกปิด    ความปิดบงั การกระทาํไมช่ดัเจน  การไมท่าํใหแ้จง้ การ
ปกปิดมดิชดิ การกระทาํทีช่ ัว่ มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่มายา(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๓๓๖/๒๖๕,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๒,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๖๙/๓๙๓,องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๘๑/๑๓๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๓,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๖/๒๒๑,ข.ุม.
(ไทย) ๒๙/๕/๑๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๙๔/๕๖๒) 

มายา, พระมารดา,มายาเทวี :เจ�าหญงิแห�งเทวทหนคร เป�นพระราชบุตรขีองพระเจ�
าอญัชนะ  เป�นพระมเหสขีองพระเจ�าสทุโธทนะ  แห�งกรุงกบลิพสัดุ�, 
เป�นพระราชชนนี ของเจ�าชายสทิธตัถะ, เป�นพระพทุธมารดา เจ�าชาย
สทิธตัถะประสตูไิด�  ๗  วนั  พระนางกส็วรรคต, คาํว�า มายา ในทีน้ี่มไิด�
หมายความว�ามารยาทีแ่ปลวา่ เล�ห�เหลีย่มหรอืล�อลวง แต�หมายถงึ
ความงามทีท่าํให�ผ�ูประสบงวยงงหลงใหล, นิยมเรยีกว�าพระนางสริมิหา
มายา (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๘๒,๓๓/๑๑/๖๖๗,๓๓/๑๑/๖๗๑,๓๓/๑๑/
๗๐๓,๓๓/๑๒/๖๖๒,๓๓/๒๑/๗๑๔,๓๓/๖๖/๕๗๕,๓๓/๑๓/๗๑๙) 

มายากล : การเล่นกล, การแสดงกล, มปีราฏกในสภุาชวีกมัพวนิกาเถรคีาถา ทีส่ภุา
ชวีกมัพวนิกาเถรกีล่าวแก่นกัเลงเจา้ชูผู้ห้น่ึงวา่ คนบอดทา่นยงัจะเขา้ไปยดึ
อตัภาพทีว่า่งเปล่า เหมอืนภาพลวงตาทีป่รากฏต่อหน้า เหมอืนตน้ไมท้องใน
ความฝัน เหมอืนรปูของมายากลทีน่กัเล่นกลแสดงทา่มกลางฝงูชนวา่เป็นของ
จรงิ (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๙๙๙/๒๕๐,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๓๙๖/๖๒๐) 

มายาเป็นเครื่องกลบัใจ : เล�ห�เหลีย่มหรอืล�อลวงทีใ่หเ้ปลีย่นใจ,ความเจา้เล่หท์ีใ่หท้าํ
ใหค้นเปลีย่นใจมานบัถอืลทัธขิองตน,เป็นกล่าวทีพ่วกนคิรนถก์ล่าวถงึ
พระพทุธเจา้ ดงัคาํอุปาลวิาทสตูร นิครนถช์ือ่ทฆีตปัสสกีไ็ดเ้ตอืนนคิรนถ ์  นาฏ
บุตรวา่  ทา่นผูเ้จรญิ การทีอุ่บาลคีหบดจีะพงึโตว้าทะกบัพระสมณโคดมนัน้  
ขา้พเจา้ไมช่อบใจเลย เพราะพระสมณโคดมเป็นคนมมีารยา รูม้ายาเป็นเครือ่ง



 

๔๐๘๑ 
 

 

กลบัใจพวกสาวกของอญัเดยีรถยีไ์ด(้ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๐/๕๗,๑๓/๗๒/๖๘,๑๓/
๗๔/๗๐) 

มาร,มารใจบาป : 1.สิง่ทีฆ่�าบคุคลให�ตายจากความดหีรอืจากผลทีห่มายอนัประเสรฐิ ดงั
คาํในปฐมมารปาสสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทาง
ตาทีน่่าปรารถนา...มอียู ่ ถา้ภกิษุยงัเพลดิเพลนิรปูนัน้อยู ่    ภกิษุน้ีเรากล่าววา่ 
ไปสูท่ีอ่ยูข่องมาร...ถูกมารใจบาปทาํไดต้ามใจปรารถนาฯลฯ(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๑๔/๑๒๘),ตวัการทีก่าํจดัหรอืขดัขวางไม�ให�บรรลุความดมี ี ๕ คอื (๑) 
กเิลสมาร มารคอืกเิลส  (๒) ขนัธมาร  มารคอืเบญจขนัธ� (๓) อภสิงัขารมาร  
มารคอือภสิงัขารทีป่รุ งแตง่กรรม  (๔) เทวปตุตมาร มารคอืเทพบตุร  (๕) มจัจุ 
มาร มารคอืความตาย  

 2.พญามารทีม่เีรื่องราวปรากฏบ�อยๆ ดงัคาํใน เทฺวธาวติกักสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัไวว้า่ คาํวา่ชายผูป้รารถนาความพนิาศ ไมต่อ้งการจะเกือ้กลู ไม่
ประสงคค์วามปลอดภยั น้ี เป็นชือ่ของมารใจบาป (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๑๕/๒๒๔) 

  ในคมัภรีอ์ธบิายวา่ เป็นผูท้ีค่อยมาแทรกแซงเหตุการณ�ต�างๆ ในพระ
พทุธประวตั ิ  เช�น  ยกพลเสนามาผจญพระมหาบุรุษในวนัทีจ่ะตรสัร�ูพระ
องค�ชนะพระยามารได�ด�วยทรงนึกถงึบารม ี  ๑๐  คอืท�าน  ศลี  
เนกขมัมะป�ญญา  วริยิะ  ขนัต ิ สจัจะ  อธฏิฐานเมตตา อุเบกขา มารในกรณี
เช�นนี้ บางทที�านอธบิายออกชือ่ว�าเป�นวสวตัดมีารซึง่ครองแดนหน่ึง
ในสวรรค�ชัน้สงูสดุแห�งระดบักามาวจรคอืปรนิมมติวสวตัดเีป�นผ�ูคอย
ขดัขวางเหนี่ยวรัง้บุคคลไว� มใิห�ล�วงพ�นจากแดนกามซึง่อย�ูใน
อาํนาจครอบงาํของตน อย�างไรกด็ ี ผ�ูศกึษาพงึพจิารณาเทยีบจากมาร  ๕  
ในความหมายที ่1 ด�วย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๗/๑๑๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๙/๕๘,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๔๖/๒๖๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๖/๗๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๐/
๑๖๗,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๖๓/๑๐๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๕/๕๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๒๔/
๑๕๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘/๑๓,ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๗/๒๖,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๖๔/
๒๔๓,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๒๔/๖๘๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๙/๕๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๒๘๗/๓๑๔,๑๒/๕๐๒/๕๓๘,๑๒/๕๐๖/๕๔๕,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๘/๒๖๖) 

มาร, ชุมนุม : มารบรษิทั, ชมุชนมาร, หมู่มาร, เป็นขอ้ ๗ ในบรษิทั ๘ มปีรากฏในปรสิาสตูรคอื 
(๑) ขตัตยิบรษิทั(ชุมนุมกษตัรยิ)์ (๒) พราหมณบรษิทั(ชุมนุมพราหมณ์) (๓) 
คหบดบีรษิทั(ชุมนุมคหบด)ี (๔) สมณบรษิทั(ชุมนุมสมณะ) (๕) จาตุมหาราช
บรษิทั (ชุมนุมเทพชัน้จาตมุหาราช) (๖) ดาวดงึสบรษิทั(ชุมนุมเทพชัน้ดาวดงึส)์



 

๔๐๘๒ 
 

 

(๗) มารบรษิทั (ชุมนุมเทพชัน้นิมมานรด)ี (๘) พรหมบรษิทั(ชุมนุมพรหม) (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑๗๒/๑๑๙) 

มารดา,มารดาบงัเกิดเกล้า :แม,่ชนนี,ชเนนต ีดงัคาํในอสัสลายนสตูร กล่าวไวว้า่ การถอืกาํเนิด
ในครรภย์อ่มมไีด ้คอื (๑) มารดาบดิาอยูร่ว่มกนั (๒) มารดามรีะด ู(๓) คนัธพัพะ
ปรากฏ,หรอืดงัคาํทีพ่ระเถระกล่าววา่ ลกูฟังคาํพรํ่าสอนของโยมมารดาบงัเกดิ
เกลา้นัน้แลว้ถงึความสลดใจในธรรมเพือ่บรรลุธรรมทีป่ลอดโปรง่จากโยคะกเิลส,
หรอืดงัคาํในพทุธวงส ์ พระพทุธเจา้ตรสัวา่ พระเจา้สทุโธทนะเป็นพระบดิาของ
เรา พระมารดาบงัเกดิเกลา้ของเรา ชาวโลกเรยีกพระนามวา่มายาเทว ี (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๙๑/๖๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๓๐/๑๒๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๔/๙๗,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๙๑/๑๐๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๕/๑๙/๑๗,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๒๑๐/๒๘๕,ส.ํสฬา.(ไทย)
๑๘/๓๖๕/๔๓๘,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๘/๓๖๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔/๕,ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๒๙๔/๑๒๔,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๙๗/๑๗,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๔๖/๔๖๗,ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๓/๗๑๙, อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๒/๑๖๖,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๔๑/
๖๙๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๑/๕๑๔) 

มารดาชื่อสจุิมตี : ชือ่มารดาของภทัทกาปิลานีเถร ีเป็นภรรยากบลิพราหมณ์แหง่นครสากละ(สา
คละ) ในมทัทชนบท ดงัคาํในภทัทกาปิลานีเถรยิาปทาน ทีภ่ทัทกาปิลานีเถรี
กล่าวถงึประวตัขิองตนไว ้(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๐๐/๔๙๔)  

มารตชัชนียสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการคุกคามมาร ทา่นพระมหาโมคคลัลานะแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบเล่าเรือ่งและมอุีปมาอุปไมยแก่มาร  ณ  เภ
สกฬาวนั  เขตเมอืงสงุสมุารคริะ  แควน้ภคัคะ  เพือ่สงเคราะหม์ารผูเ้ป็นญาต ิ
ทา่นพระมหาโมคคลัลานะหลงัจากทีถู่กมารเขา้ไปสงิในทอ้ง  ท่านจงึไดล้าํดบั
ญาตใิหม้ารตนนัน้ฟังวา่  ทา่นเคยเกดิเป็นมารชือ่ทสูเีป็นญาตกิบัมารทีส่งิในทอ้ง
นัน้  และครัง้ทีเ่กดิเป็นมารนัน้ไดท้าํรา้ยพระวธิุระอคัรสาวกของพระกกุสนัธะและ
ทาํความเดอืดรอ้นแก่พระสงฆผ์ูท้รงศลี  จงึเป็นเหตุใหต้กมหานรกหลาวเหลก็ชือ่
ปัจจตัตเวทนยีนรกเป็นเวลาหลายพนัปี  พน้จากมหานรกนัน้แลว้ไปหมกไหมอ้ยู่
ในอุสสทนรกอกี  ๑๐,๐๐๐  ปี  และทา่นไดเ้ล่าอกีวา่  ในขณะทีท่สูมีารเขา้สงิ
ภกิษุทัง้หลายอยู ่  พระกกุสนัธะพทุธเจา้ทรงใหภ้กิษุทัง้หลายแผเ่มตตาจนทสูี
มารใจอ่อนแลว้กลบัมาคุม้ครองภกิษุ  ชกัชวนใหพ้รามณ์และคหบดมีาสกัการะ  
เคารพภกิษุทัง้หลาย  หลงัจากตายแลว้จงึไดไ้ปเกดิในสวรรคแ์ละทา่นไดข้อให้
มารนัน้อยา่ทาํรา้ยพระอรยิสาวกเชน่ทา่น  เพราะจะสง่ผลใหไ้ปตกนรกหลงัจาก
ทีพ่ระเถระกลา่วจบลง  มารนัน้เสยีใจจงึไดอ้นัตรธานไปจากทีน่ัน้ (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๕๐๖/๕๔๕)  



 

๔๐๘๓ 
 

 

มารธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมของมาร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั
ไดต้รสักบัทา่นพระราธะวา่  ขนัธ ์ ๕  เป็นธรรมของมาร   เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึ
ทราบโดยนยัแหง่มารสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๗๑/๒๖๒)  

มารธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมของมาร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั
ไดต้รสักบัทา่นพระราธะผูข้อใหพ้ระองคแ์สดงธรรมใหฟั้งโดยยอ่  เพือ่จะไดฟั้ง
แลว้หลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีววา่  ขนัธ ์  ๕  เป็นธรรมของมาร  เธอพงึละฉนัทะ  
ราคะ  ฉนัทราคะในขนัธ ์ ๕  นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๘๓/๒๗๐)  

มารธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมของมาร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั
ไดต้รสักบัทา่นพระราธะผูเ้ขา้มาเฝ้าวา่  ขนัธ ์  ๕  เป็นธรรมของมาร  เธอพงึละ
ฉนัทะ  ราคะ  ฉนัทราคะในขนัธ ์ ๕  นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๙๕/๒๗๔)  

มารธีตาวตัถ ุ: เรือ่งธดิามาร  พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ธดิามาร  ๓   นางคอืนาง
ตณัหา นางอรดแีละนางราคาวา่   กเิลสทีพ่ระพทุธเจา้พระองคใ์ดทรงชนะแลว้ 
พระองคจ์ะไมท่รงกลบัแพอ้กี  กเิลสสกัน้อยหนึ่งในโลกไมต่ดิตามพระองคผ์ูช้นะ
ไดแ้ลว้ พวกทา่นจกันําพระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ผูม้พีระญาณหาทีส่ดุมไิด ้ผูไ้มม่ี
รอ่งรอยไปดว้ยรอ่งรอยอะไรเล่าตณัหาดุจตาขา่ยชื่อว่าวสิตัตกิา ไมม่แีก่
พระพทุธเจา้พระองคใ์ด   เพือ่นําไปในภพไหน ๆ พวกทา่นจกันําพระพทุธเจา้
พระองคน์ัน้ ผูม้พีระญาณหาทีสุ่ดมไิด ้  ผูไ้มม่รีอ่งรอย  ไปดว้ยรอ่งรอยอะไรเล่า  
(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๗๙/๘๙)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ รอ่งรอย ในทีน้ี่หมายถงึกเิลสมรีาคะเป็นตน้ คาํวา่  
วสิตัตกิา  หมายถงึตณัหาทีซ่่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ   (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๖/๖๐) 

มารธีตสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธดิามาร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีต่น้อชปาลนิโครธ 
ใกลฝั้ง่แมน้ํ่าเนรญัชรา ตาํบลอุรุเวลา  นางตณัหา นางอรดแีละนางราคาเขา้ไป
หามารผูน่ิ้ง เกอ้เขนิ คอตก กม้หน้า ซบเซา หมดปฏภิาณ ใชไ้มเ้ขีย่พืน้ดนิอยูใ่น
ทีใ่กลพ้ระผูม้พีระภาคแลว้กล่าววา่ ทา่นเสยีใจดว้ยเหตุไร หรอืเศรา้โศกถงึบุรษุ
คนไหน พวกดฉินัจกัใชบ้ว่งคอืราคะนํามาถวายเหมอืนบุคคลคลอ้งชา้งป่านํามา 
ฉะนัน้ บุรุษนัน้จกัตกอยูใ่นอาํนาจของท่าน เมือ่มารกล่าววา่  เราเศรา้โศก  
เพราะบุรุษนัน้เป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระสคุต กา้วลว่งบ่วงแหง่มารไดแ้ลว้ ไมม่ี
ใครสามารถนํามาไดง้า่ย ๆ  ดว้ยราคะ  นางตณัหา นางอรด ี และนางราคาจงึ
เนรมติเพศเป็นสาววยัรุน่คนละหน่ึงรอ้ยเป็นตน้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่
ประทบัแลว้กราบทลูวา่ พวกหมอ่มฉนัจะปรนนิบตัพิระยคุลบาทของพระองค ์  

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสักบัธดิามารเหล่านัน้วา่  เราชนะเสนามารคอืรปูที่
น่ารกั ทีน่่าพอใจแลว้ เพง่พนิิจอยูผู่เ้ดยีว ไดรู้ค้วามสขุ  เหตุนัน้  จงึไมเ่ป็นมติร



 

๔๐๘๔ 
 

 

กบัชนทัง้ปวง เพราะความเป็นมติรกบัใครหาสาํเรจ็ประโยชน์แก่เราไม่ บุคคลมี
กายอนัสงบ มจีติหลุดพน้ดแีลว้ เป็นผูไ้มม่อีะไรเป็นเครือ่งปรุงแต่ง  มสีต ิ ไมม่ี
ความอาลยั รูท้ ัว่ธรรม มปีกตเิพง่พนิิจอยูด่ว้ยฌานที ่๔ อนัหาวติกมไิด ้ยอ่มไม่
กาํเรบิ ไมซ่่านไป ไมเ่ป็นผูย้อ่ทอ้  ผูม้ากไปดว้ยวหิารธรรมอยา่งนี้จงึขา้มโอฆะ
ทัง้ ๕ ได ้  และขา้มโอฆะที ่ ๖ ไดแ้ลว้  ผูเ้พง่ฌานมากอยา่งนี้ กามสญัญา
ทัง้หลายจบัยดึเธอไมไ่ด ้  พระตถาคตผูเ้ป็นมหาวรีะย่อมนําสตัวไ์ปดว้ยพระ
สทัธรรมและโดยธรรมความรษิยาจะมแีก่ทา่นผูรู้ไ้ดอ้ยา่งไร (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๖๑/๒๑๐)  

มารเธยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหล้ว่งพน้บ่วงมาร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม    ๓ ประการ คอื (๑) สลีขนัธอ์นัเป็นอเสขะ (๒)สมาธิ
ขนัธอ์นัเป็นอเสขะ  (๓) ปัญญาขนัธอ์นัเป็นอเสขะ  ยอ่มล่วงพน้บ่วงมาร    
รุง่เรอืงดุจดวงอาทติย ์  และตรสัสรุปไวว้า่  ภกิษุผูเ้จรญิศลี    สมาธ ิ    และ
ปัญญาเหล่าน้ีไวด้แีลว้   จงึล่วงพน้บว่งมาร รุง่เรอืงดุจดวงอาทติยฉ์ะนัน้ (ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๕๙/๔๑๓) 

มารบริษทั : ชุมนุมมาร,คณะมาร, ทีป่ระชุมของมาร, เป็น ๑ ในบรษิทั ๘ กลุ่ม มปีรากฏในปริ
สาสตูร คอื (๑)  ขตัตยิบรษิทั  (๒)  พราหมณบรษิทั (๓)  คหบดบีรษิทั  (๔)  
สมณบรษิทั  (๕)  จาตุมหาราชบรษิทั  (๖)  ดาวดงึสบรษิทั  (สวรรคช์ัน้ที ่  ๒  
แหง่สวรรค ์๖  ชัน้)  (๗)  มารบรษิทั  (๘)  พรหมบรษิทั หมายถงึชุมนุมเทพชัน้
นิมมานรด ี  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗๒/๑๑๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๘,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๖๙/๓๗๑) 

มารปาสสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยบ่วงแหง่มาร (สตูรที ่๑)  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู่
ทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั  เขตกรุงพาราณส ี  ไดท้รงเล่าใหภ้กิษุทัง้หลายฟังวา่ 
วมิตุต(ิความหลุดพน้)อนัยอดเยีย่มเราบรรลุแลว้ เรากระทาํใหแ้จง้แลว้  เพราะ
มนสกิารโดยแยบคาย  เพราะตัง้ความเพยีรไวช้อบโดยแยบคาย  แมเ้ธอ
ทัง้หลายกจ็งบรรลุ  จงกระทาํวมิตุตอินัยอดเยีย่มใหแ้จง้เหมอืนเราและมารไดเ้ขา้
ไปเฝ้าแลว้กราบทลูวา่  ทา่นไดถู้กบ่วงแหง่มาร ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์ ทัง้ทีเ่ป็นของ
มนุษยค์ลอ้งไวแ้ลว้  ผกูไวแ้ลว้  ทา่นไมพ่น้จากเราไปได ้  พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่  เราไดพ้น้แลว้จากบว่งและจากเครือ่งผกูแห่งมาร ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์ ทัง้ที่
เป็นของมนุษย ์ มารผูก้ระทาํซึง่ทีส่ดุ เราไดก้าํจดัทา่นเสยีแลว้  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๔๐/๑๗๘)  

มารปาสสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยบ่วงแหง่มาร (สตูรที ่๒) สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบั
อยูท่ีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั  เขตกรุง  พาราณส ี ไดท้รงเล่าใหภ้กิษุทัง้หลายฟัง



 

๔๐๘๕ 
 

 

วา่ เราพน้แลว้จากบ่วงทัง้ปวง ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์  แมพ้วก
เธอกจ็งพน้เหมอืนเรา พวกเธอจงจารกิไปเพือ่ประโยชน์สขุแก่ชนจาํนวนมาก  
เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก  เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุแก่เทวดาและมนุษย ์ 
พวกเธออยา่ไปทางเดยีวกนัสองรปู  จงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้  
ทา่มกลางและทีส่ดุ  จงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะ  
บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น  สตัวผ์ูม้กีเิลสดุจธุลใีนตาน้อยยอ่มเสือ่มเพราะไมไ่ดฟั้ง
ธรรม เมือ่ไดฟั้งธรรมจกัมผีูรู้ธ้รรม แมเ้รากจ็กัไปยงัตาํบลอุรุเวลาเสนานิคมเพือ่
แสดงธรรม  มารเขา้ไปกราบทลูวา่  ทา่นไดถู้กบ่วงทัง้ปวง ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย ์ 
ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์คลอ้งไวแ้ลว้  ผกูไวแ้ลว้  ทา่นไมพ่น้จากเราไปได ้  พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เราไดพ้น้จากบ่วงและจากเครือ่งพนัธนาการทัง้ปวง ทัง้ทีเ่ป็น
ของทพิย ์ ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์  มารผูก้ระทาํซึง่ทีส่ดุ  เราไดก้าํจดัทา่นเสยีแลว้ 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๔๑/๑๗๙)  

มารปาสสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยบ่วงมาร  (สตูรที ่๑)  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูย้งัเพลดิเพลนิ  เชยชม  ยดึตดิ
รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา  เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหเูป็นตน้ทีน่่าปรารถนา  น่าใคร ่  น่า
พอใจ  ชือ่วา่ไปสูท่ีอ่ยูแ่ละอาํนาจของมาร  ถูกบ่วงมารคลอ้งไว ้  ถูกเครือ่งผกู
ของมารมดัไว ้  ถูกมารใจบาปทาํไดต้ามใจปรารถนาสว่นภกิษุผูไ้มเ่พลดิเพลนิ
เป็นตน้มนียัตรงกนัขา้ม (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๔/๑๒๘)  

มารปาสสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยบ่วงมาร  (สตูรที ่๒)  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ 
ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายโดยนยัแหง่ปฐมมารปาสสตูรในวรรคน้ี  
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๕/๑๒๙)  

มารยา : การแสร�งทาํ, เล�ห�เหลีย่ม, การล�อลวง,  กริยิาทีแ่สดงอาการให�เขา
เหน็ผดิจากทีเ่ป�นจรงิ,การลวง, การแสรง้ทาํ, เล่หก์ล, ดงัคาํในอนงัคณสตูร 
กล่าวไวว้า่ บางคนไมม่ศีรทัธาตอ้งการทีจ่ะมชีวีติอยู(่ในโลกนี้)ออกจากเรอืนบวช
เป็นบรรพชติมใิชด่ว้ยศรทัธา เป็นคนโออ้วด มมีารยา หลอกลวง (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๖๓/๕๕,ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๖๐/๕๗,๑๓/๗๒/๖๗,๑๓/๒๘๑/๓๓๕,๑๓/๓๔๓/
๔๑๖,๑๓/๓๗๙/๔๖๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๕/๕๔,๑๔/๗๘/๘๓,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/
๓๕๐/๓๘๘,๑๘/๓๖๕/๔๓๐) 

มารยาท : กริยิา, กริยิาวาจาทีถ่อืว่าเรยีบรอ้ย ดงัคําในมหาวรรค อุปัชฌายวตัตกถา กล่าว
ไว้ว่า สมยันัน้ ภิกษุทัง้หลายยงัไม่มีพระอุปัชฌาย์    ไม่มผีู้คอยตกัเตือนพรํ่า
สอน  จงึนุ่งหม่ไมเ่รยีบรอ้ย  มมีารยาทไมส่มควร (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๔/๗๙) 



 

๔๐๘๖ 
 

 

  คาํน้ีมปีรากฏในหลายแห่งเช่น ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๕๗/๓๙,๑๑/๒๕๓/๒๐๖,ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๓๖๖/๔๐๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗/๗,๑๓/๗๖/๗๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๐/๑๕๗/
๔๐๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๙/๑๐๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๗/๒๔๔,๒๓/๑๘/
๒๔๕,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๓๘/๑๒๔)  

มารยาทการพดู : วธิพีดู,จงัหวะทีเ่จรจา หมายถงึคาํพดูจรงิทีส่มานสามคัค ี ตามกาลอนัควร  
ดงัคาํในสมัปสาทนียสตูร ทีพ่ระสารบีตุรเถระกล่าวไวว้า่ บางคนในโลกนี้ ไมพ่ดู
วาจาเกีย่วดว้ยมสุาวาท ไมพ่ดูวาจาอนัทาํความแตกรา้วกนั ไม่พดูวาจาอนั
สอ่เสยีด ไม่มุง่เอาชนะกนักล่าววาจาอนัเกดิจากความแขง่ดกีนั กล่าวแต่วาจา
อนัมหีลกัฐานดว้ยปัญญาชือ่วา่มนัตา ตามกาลอนัควร  น้ีคอืเทศนาอนัยอดเยีย่ม
ในเรือ่งมารยาทการพดู  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๓/๑๑๓) 

มารยาหญิง : มายาผูห้ญงิ หมายถงึกริยิาอาการทีผู่ห้ญงิทาํใหผู้ช้ายงวงงงหรอืลุ่มหลง ดงัคาํ
ในจาปาเถรคีาถา  ทีอุ่ปกาชวีกกล่าวแก่นางจาปาพราหมณีวา่ เราจะออกจาก
บา้นนาลา ใครจะอยูใ่นบา้นนาลานี้ได ้ เจา้จะผกูเหล่าสมณะผูเ้ลีย้งชพีโดยธรรม
ดว้ยมารยาหญงิอยูห่รอื,ในกุลาณชาดก กล่าวถงึมารยาหญงิไวว้า่ หญงิยอ่ม
ยัว่ยวนชายดว้ยเหต ุ๔๐  อยา่ง คอื  (๑) บดิกาย  (๒) กม้ลง (๓) เยือ้งกราย (๔) 
ทาํละอาย (๕) เอาเลบ็ถูกนั (๖) เอาเทา้เหยยีบกนั (๗)  เอาไมข้ดีแผน่ดนิ (๘) 
ใหเ้ดก็กระโดด (๙) เล่นเอง ใหเ้ดก็เล่น (๑๐) จบูเดก็ ใหเ้ดก็จบู (๑๑) บรโิภคเอง
ใหเ้ดก็บรโิภค (๑๒) ใหข้องเดก็  (๑๓) ขอของเดก็  (๑๔) ทาํตามทีเ่ดก็กระทาํ 
(๑๕) ทาํเสยีงสงู (๑๖) ทาํเสยีงตํ่า (๑๗)  พดูเปิดเผย (๑๘) พดูปกปิด (๑๙) ทาํ
ซกิซีด้ว้ยการฟ้อนราํ (๒๐)  ดว้ยการขบัรอ้ง (๒๑)  ดว้ยการประโคมดนตร ี 
(๒๒) ดว้ยการรอ้งไห ้ (๒๓)  ดว้ยการกรดีกราย (๒๔)  ดว้ยการแตง่กาย (๒๕) 
จอ้งมอง (๒๖) สา่ยสะเอว (๒๗) สา่ยของลบั (๒๘)  เปิดขาอ่อน (๒๙)   ปิดขา
อ่อน (๓๐)  เปิดถนัใหด้ ู(๓๑) เปิดรกัแรใ้หด้ ู(๓๒) เปิดสะดอืใหด้ ู(๓๓) หลิว่ตา  
(๓๔)  ยกัคิว้ (๓๕) เมม้ปาก (๓๖) แลบลิน้ (๓๗) ทาํผา้นุ่งหลุด (๓๘) กลบันุ่งผา้ 
(๓๙)  สยายผม (๔๐) เกลา้ผม (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๒๙๕/๖๐๔) 

มารร้าย : เทวดาจาํพวกหน่ึงมใีจบาปหยาบชา้คอยกดีกนัไมใ่หท้าํบุญ; ยกัษ์; ผูฆ้า่, ผู้
ทาํลาย,ในพระพทุธศาสนาหมายถงึผูก้ดีกนับุญกุศล อยูจ่าํพวกเทวบุตรมาร,ผู้
บนัดาลรปูแปลกประหลาดต่างๆตามใจได ้ ดงัคาํทีท่า่นพระสมทิธเิถระ และได้
กล่าววา่ เจา้มารรา้ยเอ๋ย เจา้จงบนัดาลรปูแปลกประหลาดต่างๆ ตามใจชอบเถดิ 
หรอืดงัคาํทพีระรามเณยยกเถระกล่าวไวว้า่ เจา้มารรา้ยเอ๋ย  จติของเรานัน้ไม่
หวัน่ไหวในเพราะเสยีงจอ้กแจก้ของฝงูนกกระจาบ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๖/
๓๒๐,๒๖/๔๙/๓๒๑) 



 

๔๐๘๗ 
 

 

มารโลก : โลกมาร หมายถงึสวรรคช์ัน้ปรนิมมติวสวตัด ี  ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ กล่าวไวว้า่ 
พระผูม้พีระภาคทรงรูแ้จง้โลกนี้พรอ้มทัง้เทวโลก  มารโลก พรหมโลกและหมู่
สตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้จงึทรง
ประกาศใหผู้อ้ืน่รูต้ามทรงแสดงธรรม,หรอืดงัคาํในเพลกัฐกจัจานวตัถุกล่าวไวว้า่ 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ดกู่อนกจัจานะ ทัว่โลกนี้พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 
พรหมโลกทัว่ทุกหมูส่ตัว ์ พรอ้มทัง้สมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย ์  เราไม่
เลง็เหน็ผูท้ีบ่รโิภคน้ําออ้ยงบนัน้แลว้จะยอ่ยไดด้ยีกเวน้ตถาคตหรอืสาวกของ
ตถาคต,หรอืดงัคาํในจฬูวรรค กล่าวไวว้า่ ควรไหวพ้ระตถาคตผูเ้ป็นพระอรหนัต ์   
ตรสัรูเ้องโดยชอบในโลกพรอ้ม ทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก  ในหมูส่ตัวพ์รอ้ม
ทัง้สมณพราหมณ์  เทวดา  และมนุษย ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑/๑, ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๖/
๒๓,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๑๒/๑๒๗,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๙๐/๖๔,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘/๑๑,ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๗/๗๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๙๙/๒๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/๑๐,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๓/๑๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๓/๒๓๓,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๕/๒๐๗,ส.ํข.
(ไทย)๑๗/๒๖/๓๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓/๑๒,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๓/๑๖๙,องฺ.ตกิ.
(ไทย)๒๐/๖๔/๒๔๗,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/
๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๗/๖๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๖๙/๑๔๖,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๙/
๒๑๖,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๓/๔๓๘) 

มารวตัถ ุ: เรือ่งมาร มจีาํนวน ๔ เรือ่ง มคีวามหมายเดยีวกนั แตต่า่งทีม่ากนั 
 1.มารวตัถุ เรือ่งมาร พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่มารผูม้บีาปวา่ เราไมม่ี

กเิลสเครือ่งกงัวล  อยูเ่ป็นสขุจรงิหนอ  เรามปีีตเิป็นภกัษา ดุจทวยเทพชัน้
อาภสัระฉะนัน้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๐/๙๔)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ กเิลสเครือ่งกงัวล(กญิจนะ)  หมายถงึราคะเป็นตน้  
(ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๖/๑๑๕) 

 2.มารวตัถ ุ: เรือ่งมารพระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่มารผูม้บีาปว่า เมือ่มกีจิ
เกดิขึน้    สหายทัง้หลายนําสขุมาให ้ความยนิดดีว้ยปัจจยัตามมตีามได ้    นํา
สขุมาให ้ในเวลาสิน้ชวีติ บุญนําสขุมาให ้ การละทุกขไ์ดท้ัง้หมดนําสขุมาให ้ ใน
โลก  การเกือ้กลูมารดา  นําสขุมาให ้ การเกือ้กลูบดิา  นําสขุมาให ้ การเกือ้กลู
สมณะ  นําสขุมาให ้ การเกือ้กลูทา่นผูป้ระเสรฐิกนํ็าสุขมาให ้  ศลีนําสขุมาให้
ตราบเทา่ชรา ศรทัธาทีต่ ัง้มัน่แลว้    นําสขุมาให ้  การไดปั้ญญา  นําสขุมาให ้ 
การไมท่าํบาปทัง้หลาย กนํ็าสขุมาให ้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๓๑/๑๓๖)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ทา่นผูป้ระเสรฐิ  หมายถงึพระพุทธเจา้  พระ
ปัจเจกพทุธเจา้  และพระอรหนัตสาวกผูล้อยบาปไดแ้ลว้ (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๗/



 

๔๐๘๘ 
 

 

๑๔๗) คาํวา่ ศลีนําสขุมาใหต้ราบเทา่ชรา  หมายถงึศลี ศลี ๑๐  เป็นตน้  ยอ่ม
เป็นเครือ่งประดบัทาํใหเ้กดิความงาม  และความสขุแก่คนทุกเพศทุกวยั  ไมม่ี
ลา้สมยัไรต้าํหนิ  ต่างจากเครือ่งประดบัภายนอกทีท่าํใหง้ามเฉพาะ เพศหรอืวยั 
ใครทีใ่ชเ้ครือ่งประดบัหรอืเครื่องแต่งกายไมเ่หมาะกบัเพศหรอืวยั  กจ็ะถูกตาํหนิ  
และถูกสงสยัวา่   เป็นบา้เสยีสต ิ (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๗/๑๔๗) 

 3.มารวตัถ ุ: เรือ่งมาร พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่มารผูม้บีาปวา่ ผูบ้รรลุ
ความสาํเรจ็แลว้  ไม่มคีวามสะดุง้กลวั    ปราศจากตณัหา ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน 
ตดัลูกศรทีนํ่าไปสูภ่พไดข้าดแลว้ รา่งกายนี้จงึเป็นรา่งกายสดุทา้ย   ผูป้ราศจาก
ตณัหา    หมดความยดึมัน่  ฉลาดในนิรุตตบิท  รูห้มวดหมูแ่ละเบือ้งตน้เบือ้ง
ปลายของอกัษรทัง้หลาย  ผูน้ัน้แลเรยีกวา่  ผูม้รีา่งกายเป็นรา่งกายสดุทา้ย ผูม้ี
ปัญญามาก เป็นมหาบุรุษ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๕๑/๑๔๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความสาํเรจ็ หมายถงึอรหตัตผล คาํวา่ นิรุตตบิท  
หมายถงึนิรุตตปิฏสิมัภทิารวมทัง้ปฏสิมัภทิาทีเ่หลอือกี  ๓  อยา่ง  (อตัถ
ปฏสิมัภทิา  ธมัมปฏสิมัภทิาและปฏภิาณปฏสิมัภทิา)  (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๓๒)  

 4.มารวตัถ ุ: เรือ่งมาร พระผูม้พีระภาคเมือ่ตรสัเน้ือความนี้แก่มารผูถ้ามเรือ่งฝัง่
วา่ ผูใ้ดไมม่ฝัีง่นี้  ไมม่ฝัีง่โน้น หรอืไมม่ทีัง้ฝัง่นี้และฝัง่โน้น เราเรยีกผูน้ัน้ซึง่
ปราศจากความกระวนกระวาย ปลอดจากกเิลสแลว้วา่ พราหมณ์  (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๓๘๕/๑๕๓) 

 อรรถกถาอธบิายวา่  คาํวา่ ไมม่ฝัีง่นี้  หมายถงึไมม่คีวามยดึถอือายตนะภายใน  
๖ (ตา  ห ู  จมกู  ลิน้  กาย  และใจ)  วา่  “เรา”  หรอื   “ของเรา”    (ข.ุธ.อ.  
(บาล)ี ๘/๑๐๖) คาํวา่ ไมม่ฝัีง่โน้น  หมายถงึไมม่คีวามยดึถอือายตนะภายนอก  
๖  (รปู  เสยีง  กลิน่  รส  โผฏฐพัพะ  และ   ธรรมารมณ์)  วา่  “เรา” หรอื  “ของ
เรา”  (ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๘/๙๓)  

มารสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมาร จาํนวน ๕ สตูร มคีวามหมายวา่ดว้ยมารทัง้ ๕ สตูร  แต่
ต่างกนัทีท่ีม่า และปรารภเหตุแตกต่างกนั 

 1.มารสตูร ทา่นพระราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนัแลว้ทลูถามวา่  ทีพ่ระองคต์รสัวา่มารนัน้ดว้ยเหตุเทา่ไร  พระผูม้พีระภาค
ตรสัตอบวา่  เมือ่มขีนัธ ์  ๕  จงึมมีาร  มผีูท้าํใหต้ายหรอืมผีูต้าย  ซึง่ขนัธ ์  ๕  
นัน้เป็นดุจโรค  เป็นดุจหวัฝี  เป็นดุจลกูศร  เป็นความลาํบาก  เป็นเหตุเกดิแหง่
ความลาํบาก  บุคคลผูเ้หน็ขนัธ ์ ๕  อย่างนี้  ชือ่วา่ผูเ้หน็ชอบ  อนัจะเป็นไปเพือ่
ทาํใหเ้บื่อหน่าย  ทาํใหค้ลายกาํหนดั  ทาํใหห้ลุดพน้  ทาํใหนิ้พพาน  (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๑๖๐/๒๕๓) 



 

๔๐๘๙ 
 

 

 2.มารสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัทา่น
พระราธะวา่  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้  ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์  ๕  
เมือ่เบื่อหน่ายยอ่มคลายกาํหนดั  เพราะคลายกาํหนดั  จติยอ่มหลุดพน้  เมือ่จติ
หลุดพน้แลว้  กร็ูว้่าหลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้  อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้  ทาํกจิที่
ควรทาํเสรจ็แลว้  ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกีต่อไป (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๑๗๐/๒๖๒) 

 3.มารสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัทา่น
พระราธะผูข้อใหพ้ระองคแ์สดงธรรมใหฟั้งโดยยอ่  เพือ่จะไดฟั้งแลว้หลกีออกไป
อยูผู่เ้ดยีววา่  ขนัธ ์ ๕  เป็นมาร  เธอพงึละฉนัทะ  ราคะ  ฉนัทราคะในขนัธ ์ ๕  
นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๘๒/๒๖๙) 

 4. มารสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัออยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัทา่น
พระราธะผูเ้ขา้มาเฝ้าวา่  ขนัธ ์  ๕  เป็นมาร  เธอพงึละฉนัทะ  ราคะ  ฉนัทรา
คะในขนัธ ์ ๕  นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๙๔/๒๗๔) 

 5.มารสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  โพชฌงค ์  ๗  เป็นทาง
สาํหรบัยํ่ายมีารและกองทพัมาร  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๒๔/๑๕๖) 

มาลยั : ดอกไม�ทีร่�อยเป�นพวง,ดอกไมป้ระดษิฐแ์บบไทยลกัษณะหน่ึง โดยการ
นําดอกไม ้ กลบีดอกไม ้ และใบไมม้ารอ้ยดว้ยเขม็แลว้รดูออกมาใสด่า้ยผกูเป็น
พวง มลีกัษณะต่าง ๆ กนั (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๖๐/๔๑๐,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๒/
๓๔๒,๒๐/๑๐๓/๓๔๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๑/๑๒๑/๑๘๓,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑/๑,๒๖/๘/
๒,๒๖/๒๙๗/๔๗,๒๖/๖๗๗/๗๗,๒๖/๓๑๘/๕๑,๒๖/๖๖๐/๗๔,๒๖/๑๐๒๙/
๑๒๗,๒๖/๖๘๐/๗๗,๒๖/๘๔๘/๙๘, ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๓๕๔/๕๔๗),พวงมาลยั 
กเ็รยีก  

มาลากถา : เรือ่งพวงดอกไม,้เรือ่งดอกไม ้ เป็นเรือ่ง ๑ ในเดรจัฉานกถา ๒๘ เรือ่ง ดงัคาํวา่ 
(๑)    ราชกถา เรือ่งพระราชา (๒) โจรกถา เรือ่งโจร ฯลฯ (๑๐)  สยนกถา  เรือ่ง
ทีน่อน (๑๑) มาลากถาเรือ่งพวงดอกไม ้ฯลฯ (๒๘) อติภิวาภวกถา    เรือ่งความ
เจรญิและความเสือ่ม(ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐) 

มาลาทองคาํ : พวงดอกไมท้อง มดีอกแยม้บาน มกีลบีถงึ    ๑๐๐    กลบี เกษรทีป่ระดบัประดา
ดว้ยรตันะถงึ  ๑,๐๐๐,เป็นดอกไมท้ีพ่ระราชาทัง้หลายมอบแก่วธิุรบณัฑติ  ดงัคาํ
ในจตุโปสถยิชาดก ทีพ่ระราชา ๔ องคต์รสัวา่  ทา่นผูเ้ป็นนกัปราชญ ์   ขา้พเจา้
พอใจการแกปั้ญหาของทา่น น้ีเป็นพวงมาลาทองคาํ แยม้บาน    มกีลบีถงึ    
๑๐๐    กลบี มเีกษรทีป่ระดบัประดาดว้ยรตันะถงึ    ๑,๐๐๐  ขา้พเจา้ขอมอบให้
ทา่นเพือ่บชูาธรรม  (ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๓๕/๓๒๗) 



 

๔๐๙๐ 
 

 

มาลิยะ, ชื่อสนุ ัข : ชือ่สนุขัตวั ๑  ในบรรดาสนุขั ๔ ตวัทีเ่ป็นบรวิารของแมแ่พะและสนุขัแต่ละตวั 
มบีรวิารตวัละหา้รอ้ย   มปีรากฏในปตูมิงัสชาดก ทีแ่มแ่พะกล่าวแก่สนุขัจิง้จอก
ตวัเมยีวา่ บรวิารของฉนัเป็นเชน่นี้ คอืสนุขัชื่อมาลยิะ จตุรกัขะ ปิงคยิะ และชมัพุ
กะ เธอจงทาํอาหารเพือ่พวกเขา  (ข.ุนวก.(ไทย) ๒๗/๑๐๓/๓๑๘)  

มาลี: ดอกไมท้ัว่ไป, ผูแ้ต่งดว้ยพวงดอกไม ้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์ 

มาล ุกยบตุร, พระ : ชื่อพระองคห์น่ึง บวชเมือ่ชรา สงูอาย ุ เป็นผูเ้ฒา่ ล่วงกาลมามาก ผา่นวยั
มามาก แต่เป็นพระทีว่า่นอนสอนงา่ย,เป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึงในบรรดาพระ
อรหนัตท์ัง้หลาย ดงัคาํวา่ ทา่นพระมาลุกยบตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่
ประทบั นัง่    ณ    ทีส่มควร ขอฟังโอวาทโดยยอ่,ในมาลุกยปุตตสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ มาลุกยบตุร เธอพงึเหน็เนื้อความแหง่ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้อยา่ง
ยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้เถดิ(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๒/๑๓๓,๑๓/๑๒๙/๑๔๒,ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๙๕/๙๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๗/๓๗๓)  

มาล ุกยปตุตสตูร   : พระสตูรวา่ดว้ยพระมาลุกยบุตร ทา่นพระมาลุกยบตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูขอใหพ้ระองคแ์สดงธรรมใหฟั้ง
โดยยอ่เพือ่จะไดห้ลกีออกไปอยูค่นเดยีว   พระผูม้พีระภาคจงึตรสัถามวา่  
เมือ่ใดทีร่ปูเป็นตน้ทีเ่ธอเหน็จกัเป็นเพยีงสกัวา่เหน็  เมือ่นัน้เธอจกัไมถู่กสิง่นัน้
ครอบงาํ  เมือ่ไมถู่กสิง่นัน้ครอบงาํ  กจ็กัไมพ่วัพนัในสิง่นัน้  เมือ่ไม่พวัพนัในสิง่
นัน้  เธอจกัไมม่ใีนโลกนี้  ไมม่ใีนโลกอื่น  ไม่มใีนระหวา่งโลกทัง้สอง  น้ีเป็นทีส่ดุ
แหง่ทุกข ์  ทา่นพระมาลุกยบุตรกราบทลูวา่  ขา้พระองคร์ูเ้นื้อความแหง่ธรรมนัน้
วา่  เพราะเหน็รปู  ฟังเสยีง  ดมกลิน่  ลิม้รส  ถูกตอ้งโผฏฐพัพะและรู้
ธรรมารมณ์  จงึหลงลมืสต ิ  เมือ่ใสใ่จนิมติทีน่่ารกั  จติกจ็ะกําหนดัเสวยอารมณ์
นัน้  ทัง้ตดิใจอารมณ์นัน้อยู่  เวทนาทีเ่กดิจากรปู  เสยีง  กลิน่  รส  โผฏฐพัพะ
และธรรมารมณ์จาํนวนมากกจ็ะเจรญิและจติของเขากถ็กูอภชิฌาและวหิงิสาเขา้
ไปกระทบ  เมือ่เขาสัง่สมทุกขอ์ยูอ่ยา่งนี้  ชือ่วา่ยงัหา่งไกลนิพพาน  สว่นบุคคลผู้
ตรงกนัขา้ม  ชือ่วา่อยูใ่กลนิ้พพาน  แลว้แสดงความชืน่ชมยนิดพีระภาษติของ
พระผูม้พีระภาค  หลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีว  ไมป่ระมาท  มคีวามเพยีร  ไม่นานนกั
กไ็ดท้าํใหแ้จง้ซึง่อรหตัตผล  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๙๕/๙๙) 

มาล ุงกยปตุตเถรคาถา : ภาษติของพระมาลุงกยบุตรเถระ,คาถาของพระมาลุงกยบุตรเถระ ทา่น
พระมาลุงกยบุตรเถระแสดงธรรมเป็นตน้วา่ ตณัหา ยอ่มเจรญิแก่มนุษย ์    ผู้
ประพฤตปิระมาท เหมอืนเถายา่นทรายเจรญิอยูใ่นป่า เขายอ่มเรร่อ่นไปมา
เหมอืนวานรทีต่อ้งการผลไม ้ เทีย่วเรร่อ่นไปในป่า  ตณัหาทีเ่ลวทรามซ่านไปใน



 

๔๐๙๑ 
 

 

โลกน้ี ยอ่มครอบงาํบุคคลใดไวไ้ด ้ ความโศกยอ่มเจรญิแก่บุคคลนัน้เหมอืนหญา้
คมบางทีถู่กฝนตกรดแลว้เจรญิงอกงามขึน้  สว่นบุคคลใด    ครอบงาํตณัหาที่
เลวทรามนัน้   ซึง่ล่วงไดย้าก ในโลกไวไ้ด ้   ความโศกยอ่มตกไปจากบุคคลนัน้ 
เหมอืนหยาดน้ํากลิง้ตกไปจากใบบวั  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๙๙/๔๐๘) 

มาล ุงกยปตุตเถรคาถา :  ภาษติของพระมาลุงกยบุตรเถระ,คาถาของพระมาลุงกยบุตรเถระ 
ทา่นพระมาลงุกยบุตรเถระ กล่าวคาํเป็นตน้วา่ เมือ่เหน็รปูมวัใสใ่จถงึอารมณ์อนั
เป็นทีร่กัอยู ่  ยอ่มหลงลมืสตไิด ้  ผูท้ีม่จีติกาํหนดันกัยงัเสวยรปูารมณ์อยู ่ เวทนา
ต่าง ๆ  ซึง่มรีปูเป็นอารมณ์  ยอ่มเจรญิแก่เขา  อภชิฌา และวหิงิสา ยอ่ม
เบยีดเบยีนจติของเขา เพราะสัง่สม อยา่งนี้ ทุกขย์อ่มเป็นไป ทา่นกล่าววา่ยงั
หา่งไกลนิพพาน  เมือ่ฟังเสยีงแลว้มวัใสใ่จถงึอารมณ์อนัเป็นทีร่กัอยู ่ยอ่มหลงลมื
สตไิด ้ ผูท้ีม่จีติกาํหนดันกั  ยงัเสวยสทัทารมณ์อยู ่สทัทารมณ์นัน้ยอ่มผกูพนัเขา
ไว ้ เวทนาต่าง ๆ ซึง่มเีสยีงเป็นอารมณ์ ยอ่มเจรญิแก่เขาอภชิฌา  และวหิงิสา
ยอ่มเบยีดเบยีนจติของเขา เพราะสัง่สมอยา่งนี้  ทุกขย์อ่มเป็นไป ทา่นกล่าววา่
ยงัหา่งไกลนิพพาน (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗๙๔/๔๗๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภชิฌา  หมายถงึความเพง่เลง็อยากไดจ้ดั  คาํวา่ 
พยาบาท หมายถงึ ความพยาบาท  (ข.ุเถร.อ.  (บาล)ี ๒/๗๙๕/๓๓๕)  

มาล ุงกยปตุตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมาลุงกยบุตร พระมาลุงกยบุตรผูเ้ป็นคนแก่ เขา้ไปเฝ้า
พระผูม้พีระภาคทลูขอใหต้รสัธรรมโดยยอ่ เพือ่หลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีว บาํเพญ็
เพยีรอุทศิกายและใจอยู ่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุเกดิตณัหา ๔ 
คอื (๑) จวีร (๒) บณิฑบาต (๓) เสนาสนะ (๔) ปัจจยัทีด่แีละดกีวา่ แลว้ตรสัวา่ 
เมือ่ภกิษุละตณัหาไดเ้ดด็ขาดแลว้จะทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ด ้ เพราะละมานะไดโ้ดย
ชอบ พระมาลุงกยบุตรรบัโอวาทนัน้แลว้ถวายอภวิาททาํประทกัษณิจากไป แลว้
ไปทาํความเพยีรอยูผู่เ้ดยีว ไมน่านนกั กท็าํใหแ้จง้อรหตัตผล  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๕๗/๓๗๓) 

มาล ุตชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยความหนาวเกดิแต่ลม  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ ฤาษโีพธสิตัวไ์ด้
ตอบปัญหาเรือ่งเหตุเกดิความหนาวใหแ้ก่เสอืโครง่และราชสหีท์ีท่ะเลาะกนัไม่
สามารถตกลงกนัไดเ้พราะความเขา้ใจต่างกนั  ในเมือ่เสอืโครง่กล่าววา่ความ
หนาวเกดิในเวลาขา้งแรม    ราชสหีว์า่ความหนาวเกดิในเวลาขา้งขึน้ ต่างทุม่
เถยีงไม่สามารถตกลงกนัไดจ้งึไปใหพ้ระโพธสิตัวต์ดัสนิให ้  พระโพธสิตัวต์ดัสนิ
ตามความเป็นจรงิวา่ ไมว่า่จะเป็นขา้งขึน้หรอืขา้งแรม ถา้มลีม (หนาว) พดัมานัน้
แหละความหนาวจงึจะเกดิขึน้  เป็นอนัวา่สตัวไ์มม่ใีครถูกไมม่ใีครผดิ เพราะถูก
ทัง้คูแ่ต่กไ็มถ่กูเสยีทัง้หมด การเรยีนรู ้ สงัเกตุ จดจาํสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ราพบเหน็นัน้ 
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อยา่เพิง่ยนืยนัวา่ตนเองรูถ้กูตอ้งหมดแลว้ควรรบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่นบา้ง 
จกัไมเ่ป็นเหตทุะเลาะววิาท แต่กลบัจะเป็นเพิม่พนูความรูใ้หม้ากยิง่ขึน้(ข.ุชา.เอ
กก.(ไทย)  ๒๗/๑๗/๗) 

มาล ุตะ :     ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง เป็นอดตีชาตขิองพระนฬมาลยิเถระ มปีรากฏใน
นฬมาลยิเถราปทาน พระเถระรปูน้ีกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ตนเองเป็นบุรุษ 
ไดนํ้าดอกออ้มาพดัถวายพระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลการถวายงาน
พดัน้ีและดว้ยการตัง้จติไวม้ ัน่เชน่นี้ หลงัจากตายแลว้ ทาํใหไ้ปเกดิในสคุตโิลก
สวรรค ์ ในกปัที ่    ๑,๐๒๙ (นบัจากกปัน้ีไป) จกัเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๘  
พระองค ์พระนามวา่มาลุตะ(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๕/๒๕๖)  

มาสก : ชือ่มาตราเงนิในครัง้โบราณ  ห�ามาสกเป�นหนึ่งบาท ดงัคาํในมหาวภิงัค ์
กล่าวไวว้า่ สมยันัน้ในกรุงราชคฤห ์ ทรพัย ์๑ บาท เทา่กบั ๕    มาสก (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๙๔/๘๓,ข.ุทุก.(ไทย) ๒๗/๔๐/๗๔) 

ม้าวลาหก, พญา :     ชื่อมา้แกว้ของพระเจา้จกัรพรรด ิ ซึง่เป็นมา้ขาว ศรีษะดาํ มขีนปกดุจหญา้
ปลอ้ง มฤีทธิเ์หาะไปในอากาศได,้เป็นมา้ของพระเจา้สทุสัสนะ ดงัคาํวา่ มา้แกว้
ซึง่เป็นมา้ขาว ศรีษะดาํ มขีนปกดุจหญา้ปลอ้ง มฤีทธิเ์หาะไปในอากาศได ้ ชือ่
พญามา้วลาหกไดป้รากฏแก่พระเจา้มหาสทุสัสนะ(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๔๗/
๑๘๕,๑๐/๒๖๓/๑๙๕,๑๐/๒๖๖/๑๙๘,๑๐/๒๖๗/๑๙๙) 

ม้าวินตกะ : ชือ่มา้อสัดร ของพระเจา้เอกราช แหง่กรุงปุปผวด ี  เป็นมา้ทีเ่ป็นสตัวร์าชพาหนะ
ของพระราชา  ดงัคาํในจนัทกุมารชาดก ทีพ่ระเจา้เอกราช ตรสัวา่ พวกทา่นจง
รบีไปนํามา้อสัดรของเรามา คอืมา้เกศ ี มา้สรุามขุะ มา้ปุณณกะ มา้วนิตกะ มา้
เหล่านัน้จกัเป็นประโยชน์แก่การบชูายญั(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๔/๓๓๗) 

ม้าสินธพ : ม้าพนัธุ์ดี,เดิมหมายถึงม้าพนัธุ์ดีที่เกิดในลุ่มแม่น้ําสนิธุ,เป็นม้าชาติอาชาไนย
ประกอบด้วยลกัษณะ ๕ ประการ คอื(๑)ความตรง (๒) ความมเีชาว ์(๓) ความ
อ่อน (๔)ความอดทน (๕) ความเสงีย่ม,เป็นม้าราชพาหนะของพระราชา,เป็น
สตัวท์ี่กนิเหลา้แลว้ไม่เมา ดงัคําว่า ความเมากไ็ม่เกดิขึน้แก่มา้สนิธพ เพราะดื่ม
น้ํามรีสอนัประณีตนี้,เป็นมา้พาหนะทีม่ฝีีเทา้เรว็,เป็น ๑ ในบรรดาสตัว ์๔ จาํพวก 
ไดร้บัการฝึกเป็นสตัวป์ระเสรฐิดงัคําว่า  มา้อสัดร    มา้อาชาไนย มา้สนิธพ ชา้ง
ใหญ่ที่ได้รบัการฝึกหัดแล้วประเสริฐ(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)๒๗/๖๕/๘๑,๒๗/๖๖/
๘๑,๒๘/๔๖/๔๑,๒๘/๗๑/๑๙๔,ข.ุชา.สฏฺฐ.ี(ไทย) ๒๘/๕๖๖/๒๗๐,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๙๐/๒๘๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๑๙๒,๓๒/๓๖/๑๙๓,๓๒/๙๑/๖๖๖,ขุ.จรยิา.(ไทย) 
๓๓/๙๔/๗๓๙) 
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ม้าสรุามขุะ : ชือ่มา้อสัดร ของพระเจา้เอกราช แหง่กรุงปุปผวด ี  เป็นมา้ทีเ่ป็นสตัวร์าชพาหนะ
ของพระราชา  ดงัคาํในจนัทกุมารชาดก ทีพ่ระเจา้เอกราช ตรสัวา่ พวกทา่นจง
รบีไปนํามา้อสัดรของเรามา คอืมา้เกศ ี มา้สรุามขุะ มา้ปุณณกะ มา้วนิตกะ มา้
เหล่านัน้จกัเป็นประโยชน์แก่การบชูายญั (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๔/๓๓๗) 

ม้าสหุนุ : ชือ่มา้ตวัหนึ่ง เป็นมา้พยศ มอีารมณ์ฉุนเฉียว มปีกตวิิง่พล่านไปดว้ยอารมณ์  คกึ
คะนองชอบกดัเชอืกล่ามตวัเองเป็นนิตย,์เป็นมา้ของพอ่คา้มา้ และมสีหายชือ่วา่
โสณะ ซึง่เป็นมา้ของพระราชา  มนิีสยัเชน่เดยีวกนั เป็นการเปรยีบเทยีบใหเ้หน็
วา่ ความชัว่เขา้กนัไดก้บัความชัว่ มปีกตเิสมอกนั มธีาตุเสมอกนั  เพราะคา่ทีต่น
มมีารยาทเลวทราม  มปีกตชิัว่รา้ย ดงัคาํในสหีนุชาดกทีอ่าํมาตยส์าํเรจ็ราชกจิ
โพธสิตัวไ์ดก้ราบทลูพระราชาถงึพฤตกิรรมของมา้วา่การทีม่า้พยศสหุนุกบัมา้
พยศโสณะกระทาํความสนทิสนมกนัไมใ่ชเ่รือ่งผดิปกต ิ มา้โสณะเป็นเชน่ใด แม้
มา้สหุนุกเ็ป็นเชน่นัน้มา้โสณะมอีารมณ์ฉุนเฉียวเชน่ใดมา้สหุนุกม็อีารมณ์
ฉุนเฉียวเชน่นัน้  (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕/๖๖) 

มาหิสสติ, กรงุ : ชือ่เมอืงหลวง แควน้อวนัต ีเป็นเมอืงบรวิาร ๑ ใน ๗ เมอืงของมหาอาณาจกัร
ของพระเจา้เรณุ(อยูต่รงกลางรฐัทัง้หมด)  ดงัคาํวา่ ทา่น(มหา)โควนิทะใหส้รา้ง
เมอืงหลวงเหล่าน้ีไว ้ (คอื) ใหส้รา้งกรุงทนัตปุระเป็นเมอืงหลวงของรฐักาลงิคะ  
ใหส้รา้งกรุงโปตนะ เป็นเมอืงหลวงของรฐัอสัสกะ ใหส้รา้งกรุงมาหสิสต ิเป็นเมอืง
หลวงของรฐัอวนัต,ีหรอืดงัคาํในสตุตนิบาต และจฬูนิทเทสกล่าวไวว้า่ ศษิยข์อง
พราหมณ์พาวร ีทุกคนเกลา้ชฎาและครองหนงัเสอือภวิาทพราหมณ์พาวรแีละทาํ
ประทกัษณิแลว้ ต่างออกเดนิทาง มุง่หน้าไปทางทศิอุดรสูส่ถานเป็นทีต่ ัง้แควน้
อุฬกะ(โบราณ เรยีกวา่อสัสกะ) เมอืงมาหสิสตใินกาลนัน้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๐๙/
๒๔๒,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๑๘/๗๔๑,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๓๖/๗) 

ม้าอสัดร : มา้ด,ีเป็นมา้ทีเ่กดิจากแมล่า ดงัคาํวา่ ลกูมา้อสัดรฆา่แมม่า้ฉนัใดสกัการะยอ่มฆา่
คนชัว่ฉนันัน้,มา้อสัดรเป็นลกูผสมระหวา่งแมล่ากบัพอ่มา้ ดงัคาํวา่ ลกูผสมนัน้
ยอ่มเป็นมา้อสัดร,ใชเ้ป็นสตัวเ์ทยีมใหร้าชรถ ดงัคาํวา่ ราชรถเทยีมมา้อสัดรรอ้ย
คนั,ในสตัวท์ีเ่กดิในแควน้กมัโพชะ ดงัคาํทีพ่ระราชาทรงมพีระประสงคจ์ะเสดจ็ไป
ยงัภพนาค จงึรบัสัง่วา่  จงเทยีมมา้อสัดรทีฝึ่กดแีลว้ ซึง่เกดิในแควน้กมัโพชะ  
(ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๕/๑๘๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๙/๕๑๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๙๒/๓๔,ข.ุ
เปต.(ไทย) ๒๖/๗๓/๑๗๙, ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๑/๔๖,ข.ุชา.ปกณฺิณก.
(ไทย)๒๗/๒๐๕/๔๕๕,๒๗/๒๖๒/๕๑๖ 

ม้าอาชาไนย : มา้กาํเนิดด,ี มา้พนัธุห์รอืตระกลูด;ี มา้เรยีนรูร้วดเรว็, ฝึกหดัมาดแีลว้, มา้ที่
ฝึกหดัมาดแีลว้ เรยีกมา้อาชาไนย,เป็นสตัวใ์ชเ้ทยีมรถ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๔๗/
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๑๘๕,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๒๕/๒๓๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๖/๑๖๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/
๗๘,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๖๕/๓๘๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๙/๙๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๑๓/๒๓๕,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๙/๔๐๓,ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๙/๖๘,ข.ุชา.
สตฺตต.ิ(ไทย) ๒๘/๒๒/๗๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗/๔๘๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘๓/๑๓๐) 

มิคเกต ,ุ พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดพิระองคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองฐติญัชลยิ
เถระ มปีรากฏในฐติญัชลยิเถราปทานทีพ่ระเถระกล่าวอดตีชาตขิองตนไวว้า่  
ตนเองเป็นพรานเนื้ออยูใ่นป่าดงทบึ ไดเ้หน็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูม้พีระ
ลกัษณะอนัประเสรฐิ ๓๒ประการ ในป่านัน้ แลว้กระทาํอญัชลแีดพ่ระสมัมาสมั
พทุธเจา้ อสนีบาตไดต้กลงบนกระหมอ่มของขา้พเจา้ ในครัง้นัน้ เวลาใกลต้าย 
ตนเองไดก้ระทาํอญัชลอีกีครัง้หนึ่งเพราะผลบุญนัน้ ทาํใหไ้ปเกดิในสคุตโิลก
สวรรค ์ ในกปัที ่๕๔ (นบัจากกปัน้ีไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่มคิ
เกตุ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๖/
๒๒๓) 

มิคจีระ, พระราชอทุยาน : ชื่อพระราชอุทยานของพระเจา้โกรพัยะ แควน้กุรุ  เป็นสถานทีน่าย
มคิวะคอยดแูลและคราวหนึ่งพระรฐับาลเถระไดส้นทนาธรรมกบัพระเจา้โกรพัยะ
เกีย่วกบัธมัมทุเทส ๔ ประการ  ทีพ่ระราชอุทยานแหง่นี้ ดงัคาํทีน่ายมคิวะ เขา้
ไปเฝ้าพระเจา้โกรพัยะถงึทีป่ระทบัแลว้ไดก้ราบทลูวา่ ขอเดชะ    พระราช
อุทยานมคิจรีะของพระองคส์ะอาดแลว้  และในพระราชอุทยานนัน้มกุีลบุตรชือ่
รฏัฐปาละผูเ้ป็นบุตรแหง่ตระกลูชัน้สงูในถุลลโกฏฐตินคิมน้ีทีพ่ระองคท์รง
สรรเสรญิอยูเ่สมอๆเธอนัง่พกักลางวนัอยูท่ีโ่คนไมแ้หง่หนึ่ง (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๙๙/๓๕๖) 

มิคชาลเถรคาถา : ภาษติของพระมคิชาลเถระ,คาถาของพระมคิชาลเถระ ทา่นพระมคิชาลเถระ
กล่าวคาํเป็นตน้วา่ พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นเผา่พนัธแ์หง่พระอาทติย ์  ทรงมพีระจกัษุ 
ไดท้รงแสดงไวด้แีลว้ซึง่พระธรรม ทีล่่วงสงัโยชน์ไดท้ัง้หมด ทาํวฏัฏะใหพ้นิาศไป
สิน้  เป็นธรรมทีนํ่าเหล่าสตัวอ์อกจากสงสารเป็นเครือ่งขา้มพน้สงสารไดท้าํ
รากเหงา้แห่งตณัหาใหเ้หอืดแหง้ไปทาํลายกรรมกเิลสซึง่เป็นทีต่ ัง้แหง่ความ
อาฆาตทีม่รีากเป็นพษิใหถ้งึความดบัฯลฯ เป็นธรรมหยัง่รูไ้ดย้าก ลกึซึง้ หา้ม
ความแก่และความตายได ้ เป็นทางประเสรฐิประกอบดว้ยองค ์  ๘ สงบทุกข ์
เกษม เป็นธรรมเครือ่งเหน็แสงสวา่งตามความเป็นจรงิ  ถงึความปลอดโปรง่
อยา่งมาก    สงบ    มคีวามเจรญิเป็นทีส่ดุ  เพราะทรงทราบกรรมวา่เป็นกรรม 
และวบิากโดยความเป็นวบิาก แหง่ธรรมทีอ่งิอาศยักนัและกนัเกดิขึน้  (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๔๑๗/๔๑๑) 



 

๔๐๙๕ 
 

 

มิคชาลสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยพระมคิชาละ  (สตูรที ่๑) ทา่นพระมคิชาละไดท้ลูถามพระ
ผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัวา่  ดว้ยเหตุเพยีงเทา่ไร  ภกิษุจงึชือ่
วา่มปีกตอิยูผู่เ้ดยีว  ชือ่วา่มปีกตอิยูก่บัเพือ่น  พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่  ถา้
ภกิษุเพลดิเพลนิ  เชยชม  ยดึตดิรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา  เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู 
กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้  โผฏฐพัพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายและ
ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ  ทีน่่าปรารถนา  น่าใคร ่ น่าพอใจ  ชวนใหร้กั  ชกั
ใหใ้คร ่  พาใจใหก้าํหนดันัน้อยู ่  ความเพลดิเพลนิกจ็ะเกดิขึน้  เมื่อมคีวาม
เพลดิเพลนิ  กม็คีวามกําหนดั เมือ่มคีวามกาํหนดั  กม็คีวามเกีย่วขอ้ง  ภกิษุผู้
ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความเกีย่วขอ้ง  ชือ่วา่ผูม้ปีกตอิยูก่บัเพือ่น  
ภกิษุเชน่นี้ถงึจะใชส้อยเสนาสนะทีเ่ป็นป่าโปรง่และป่าทบึอนัสงดั  มเีสยีงน้อย  มี
เสยีงอกึทกึน้อย  ไมม่ผีูค้นผา่นไปมา  ควรเป็นทีท่าํการลบัของมนุษย ์  สมควร
เป็นทีห่ลกีเรน้กจ็รงิ  ถงึอยา่งนัน้  กย็งัชือ่วา่ผูม้ปีกตอิยูก่บัเพือ่น  เพราะเธอยงั
ละตณัหาทีเ่ป็นเพือ่นนัน้ไมไ่ด ้  สว่นภกิษุผูไ้มเ่พลดิเพลนิทีม่นียัตรงกนัขา้ม  ชือ่
วา่ภกิษุผูม้ปีกตอิยูผู่เ้ดยีวนี้และภกิษุเชน่นี้แมจ้ะอยู่รายลอ้มไปดว้ยภกิษุ  ภกิษุณี  
อุบาสก  อุบาสกิา  พระราชา  มหาอํามาตยข์องพระราชา  พวกเดยีรถยี ์ สาวก
ของเดยีรถยี ์  ในละแวกบา้นกจ็รงิ  ถงึอยา่งนัน้  กย็งัชือ่วา่ผูม้ปีกตอิยูผู่เ้ดยีว  
เพราะเธอละตณัหาทีเ่ป็นเพือ่นนัน้ไดแ้ลว้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๓/๕๓) 

มิคชาลสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยพระมคิชาละ  (สตูรที ่๒ ) ทา่นพระมคิชาละไดเ้ขา้เฝ้าพระ
ผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูขอใหพ้ระองคแ์สดงธรรมใหฟั้ง
โดยยอ่เพือ่จะไดห้ลกีออกไปอยูค่นเดยีว  พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่  ถา้ภกิษุ
เพลดิเพลนิ  เชยชม  ยดึตดิรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเป็นตน้  ความเพลดิเพลนิย่อม
เกดิขึน้ได ้  เพราะความเพลดิเพลนิเกดิ  ทุกขจ์งึเกดิและเพราะความเพลดิเพลนิ
ดบั  ทุกขจ์งึดบั (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๔/๕๕) 

มิคชาละ, พระ : ชือ่พระภกิษุชาวกรุงสาวตัถ ี ทีไ่ดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามปัญหา
เรือ่งมปีกตอิยูผู่เ้ดยีว  มปีกตอิยูก่บัเพือ่น,ในปฐมมคิชาลสตูร พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ถา้ยงัมคีวามกาํหนดัยนิดใีนรปูเป็นตน้ ชือ่วา่มปีกตอิยูก่บัเพือ่น ถา้ละ
ความกาํหนดยนิดรีปูเป็นตน้ได ้ ชือ่วา่มปีกตอิยูผู่เ้ดยีว (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๓/
๕๓) 

มิคปถกะ, บา้น : ชือ่บา้นสว่ย แหง่หนึ่ง เมอืงมจัฉิกาสณัฑ ์ ทีเ่ป็นบา้นสว่ยทีจ่ติตคหบดไีปทาํ
ธุระ ดงัคาํวา่ จติตคหบดไีดไ้ปยงับา้นสว่ยชือ่มคิปถกะดว้ยกจิทีค่วรทาํบางอยา่ง 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๘/๓๔๔/๓๗๐) 



 

๔๐๙๖ 
 

 

มิคโปตกชาดก : ชาดกว่าด้วยลูกเน้ือทราย มเีน้ือความอธบิายไวว้่า ท้าวสกักะโพธสิตัวก์ล่าว
สอนดาบสไม่ใหเ้ศรา้โศกบ่นเพอ้ถงึลูกเน้ือทีต่ายไป เพราะผูท้ีต่ายกต็ายไปแลว้ 
ย่อมไม่ฟ้ืนขึน้มาเพราะการรอ้งไห้  ท่านสละบ้านเรอืนออกบวชแล้วจะมาเศรา้
โศกเสยีใจ เพราะเรื่องความตายอนัเป็นธรรมดาของโลกทําไม การรอ้งไห้ไม่มี
ประโยชน์อะไร  ดาบสไดข้อบคุณทา้วสกักะทีม่าช่วยเตอืนสตใิหค้ลายความเศรา้
โศกลงได ้ความเศรา้โศกเพราะความพลดัพรากเมื่อเกดิขึน้ทบัถมจติใจบุคคลใด
แลว้ยากที่จะระงบัไดห้ากบุคคลนัน้ไม่ได้รบัการอบรมหรอืฝึกฝนมาก่อนใหรู้จ้กั
ความเศรา้โศกมาก่อน(ข.ุชา.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๗/๑๑๖/๒๒๑)  

มิคลณัฑิกะ,อารามิกชน : ชื่อตาเถน ทีอ่าศยัอยูว่ดั  ณ    กฏูาคารศาลา    ในป่ามหาวนั    
เขตกรุงเวสาล,ีเป็นคนวดัทีถู่กภกิษุผูเ้จรญิอสภุกมัมฏัฐานแลว้เบื่อหน่ายวานให้
ทาํการประหารชวีติ มปีรากฏในมหาวภิงัค ์ ดงัคาํว่า ภกิษุบางกลุ่มพากนัเขา้ไป
หาตาเถนมคิลณัฑกิะ บอกวา่  ขอโอกาสหน่อยเถดิ    ทา่นชว่ยฆา่พวกอาตมาที
เถดิ บาตรและจวีรนี้จกัเป็นของทา่น (ว.ิม.(ไทย) ๑/๑๖๒/๑๓๔,๑/๑๖๒/๑๓๕,๑/
๑๖๒/๑๓๖,๑/๑๖๓/๑๓๔,๑/๑๖๓/๑๓๕,๑/๑๖๓/๑๓๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มคิลณัฑกิะ หมายถงึผูท้รงเพศคลา้ยสมณะ  
เพยีงแต่ศกึษาธรรม  โกนผม นุ่งผา้กาสายะ  ผนืหนึ่ง  เอาผนืหนึ่งพาดบ่า อาศยั
อยูใ่นวดักนิขา้วกน้บาตร  ประชาชนทัว่ไปนิยมเรยีกวา่  “ตาเถน”  (ว.ิอ.  (บาล)ี 
๑/๑๖๒/๔๓๖) 

มิคลทุทกเปตวตัถ ุ: เรือ่งเปรตพรานเน้ือ เป็นเรือ่งแสดงผลแห่งกรรมดแีละกรรมชัว่ของพราน
เนื้อคนหนึ่งชาวกรุงราชคฤห ์คอืเขาเป็นคนใจดาํอํามหติ ฆา่สตัวท์ัง้กลางคนืและ
กลางวนั เพือ่นคนหนึ่งของเขาเป็นอุบาสกพยายามตกัเตอืนหา้มปรามจนเขา
ยอมไมฆ่า่สตัวใ์นเวลากลางคนื แต่ยงัฆา่สตัวใ์นเวลากลางวนัตลอด มาจนวนั
ตาย และไดเ้กดิเป็นเวมานกิเปรตอาศยัอยูใ่กลก้รุงราชคฤหน์ัน้เอง กลางวนั ได้
เสวยทกุขท์รมานแสนสาหสั พอกลางคนืไดเ้สวยสขุดว้ยทพิยสมบตั ิ เมือ่ทา่น
พระนารทเถระไปพบจงึไดเ้ล่าเรือ่งบุพกรรมของตนใหฟั้ง (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/
๔๗๘/๒๔๓) 

มิคลทุทกเปตวตัถ ุ(ทุติย) : เรือ่งเปรตพรานเนื้อ (เรื่องที ่๒)  เป็นเรือ่ง แสดงผลแหง่กรรมดแีละ
กรรมชัว่ เชน่เดยีวกบัเรื่องแรก และเป็นคนในกรุงราชคฤห ์ เหมอืนกนั ต่างกนั
แต่ในเรือ่งนี้ เพือ่นของพรานเนื้อคนน้ีพยายามตกัเตอืนแลว้ แต่เพือ่นไมเ่ชือ่ฟัง 
จงึไปขอใหพ้ระอรหนัตร์ปูหน่ึงมาแสดงธรรมใหเ้พือ่นฟัง หลงัฟัง ธรรมเทศนา
แลว้ เขายอมงดเวน้ฆา่สตัวเ์ฉพาะในเวลากลางคนื แต่กลางวนัเขายงัฆา่สตัว์
ต่อไป ทัง้ ๆ ทีพ่รานเนื้อคนน้ีมฐีานะดอียูแ่ลว้ ถงึไมฆ่า่สตัวก์เ็ป็นอยูอ่ยา่งสบาย 



 

๔๐๙๗ 
 

 

ครัน้ตายแลว้จงึไปเกดิเป็นเวมานิกเปรตเหมอืนพรานเนื้อคนแรก (ข.ุเปต.(ไทย) 
๒๖/๔๘๘/๒๔๕) 

มิคสาลา, อบุาสิกา :ชือ่อุบาสกิาคนหน่ึง ชาวกรุงสาวตัถ ี  เป็นธดิาของนายปุราณะ ผูป้ระพฤติ
พรหมจรรย ์ ประพฤตหิา่งไกล งดเวน้จากเมถุน ผูไ้ดร้บัการพยากรณ์วา่เป็น
สกทาคามบีุคคล  เกดิในหมูเ่ทพชัน้ดุสติ,อุบาสกิาผูน้ี้ถามปัญหากบัพระอานนท ์
มขีอ้ความวา่ คน  ๒ คน คอื คนหน่ึงประพฤตพิรหมจรรย ์    อกีคนหนึ่งไม่
ประพฤตพิรหมจรรยเ์ป็นผูม้คีตเิสมอเหมอืนกนัในสมัปรายภพในเมือ่คราวทีท่า่น
พระอานนทร์บับณิฑบาต  ณ ทีอ่ยูข่องมคิสาลาอุบาสกิา,นางเป็นผูศ้รทัธา
เลื่อมใสต่อพระรตันตรยั  (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๔/๕๐๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๕/
๑๖๓) 

มิคสาลาสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยอุบาสกิาชือ่มคิสาลา  พระอานนทนํ์าเรือ่งทีม่คิสาลาอุบาสกิา
เรยีนถามทา่นถงึเรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์คน ๒ คน คอื ปุราณะที่
เป็นบดิาของอุบาสกิานัน้ และเพือ่นรกัของบดิาชือ่อสิทิตัตะ ผูม้ขีอ้ปฏบิตัติ่างกนั 
แต่มคีตทิีไ่ปอยา่งเดยีวกนั คอืไปเกดิในชัน้ดุสติเหมอืนกนั ผูม้ขีอ้ปฏบิตัติ่างกนั 
แต่มคีตทิีไ่ปอยา่งเดยีวกนั ไปกราบทลูใหพ้ระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค์
ทรงชีแ้จงวา่ ปโรปรยิญาณ (ญาณกาํหนดรูอ้นิทรยีข์องบุคคลอื่น) เป็นวสิยัของ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทา่นัน้ จงึเปรยีบเทยีบกนัไมไ่ดก้บัหลกัปมาณิกา(หมายถงึ
เปรยีบเทยีบตดัสนิหรอืจดัคุณธรรมดา้นเดยีวกบัระหวา่งบุคคลหนึ่งกบัอกีบุคคล
หน่ึงวา่ ใครมคุีณน้อย ใครมคุีณมากทีส่ดุ) ทีน่างยดึถอื แลว้ทรงแสดงบุคคล ๖ 
จาํพวก จดัเป็น ๓ คู ่ดงันี้  

  คูท่ี ่ ๑ คนหนึ่งเป็นผูไ้มท่าํบาป และไมท่าํกจิดว้ยการฟัง ไมท่าํกจิดว้ยความ
เป็นพหสูตู ไมรู่แ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิ ไมไ่ดปี้ตแิละปราโมทย ์ หลงัจากตายแลว้ มแีต่
ความเสือ่ม สว่นอกีคนหน่ึงไมท่าํบาป และทาํกจิดว้ยการฟัง ทาํกจิดว้ยความ
เป็นพหสูตู รูแ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิ ไดปี้ตแิละปราโมทย ์ หลงัจากตายแลว้มแีตค่วาม
เจรญิ  

  คูท่ี ่๒ คนหนึ่งเป็นผูม้กัโกรธ ถอืตวั บางครัง้เกดิความโลภ ไมท่าํกจิดว้ยการ
ฟัง ไมท่าํกจิดว้ยความเป็นพหสูตู ไมรู่แ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิ ไมไ่ดปี้ตแิละปราโมทย ์
หลงัจากตายแลว้ มแีต่ความเสือ่ม สว่นอกีคนหน่ึงเป็นผูม้กัโกรธ ถอืตวั บางครัง้
เกดิความโลภ แต่ทาํกจิดว้ยการฟัง ทาํกจิดว้ยความเป็นพหสูตู รูแ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิ
ไดปี้ตแิละปราโมทย ์หลงัจากตายแลว้ มแีต่ความเจรญิ  

  คูท่ี ่๓ คนหนึ่งเป็นคนมกัโกรธ ถอืตวั บางครัง้พดูมาก ไมท่าํกจิดว้ยการฟัง 
ไมท่าํกจิดว้ยความเป็นพหสูตู ไมรู่แ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิไมไ่ดปี้ตแิละปราโมทย ์หลงัจาก
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ตายแลว้ มแีต่ความเสือ่ม สว่นอกีคนหน่ึงเป็นผูม้กัโกรธถอืตวั บางครัง้พดูมาก 
แต่ทาํกจิดว้ยการฟัง ทาํกจิดว้ยความเป็นพหสูตู รูแ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิ ไดปี้ตแิละ
ปราโมทย ์ หลงัจากตายแลว้ มแีต่ความเจรญิ แลว้ตรสัวา่ บุรุษชือ่ปุราณะเป็นผู้
ประกอบดว้ยศลีเชน่ใด บุรษุชือ่อสิทิตัตะกเ็ป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีเชน่นัน้ บุรุษชือ่
ปุราณะจะไดรู้แ้มค้ตขิองบุรษุชือ่วา่อสิทิตัตะในโลกนี้กห็ามไิด ้ บุรุษชือ่อสิทิตัตะ
เป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเชน่ใด บุรุษชือ่วา่ปุราณะกเ็ป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญา
เชน่นัน้ บุรุษชือ่อสิทิตัตะจะไดรู้แ้มค้ตขิองบุรุษชือ่วา่ปุราณะในโลกนี้กห็ามไิด ้
บุคคลทัง้ ๒ น้ีแล เป็นผูต้ํ่ากว่ากนัดว้ยองคคุ์ณคนละอยา่ง อย่างนี้ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๔๔/๕๐๒)  

มิคสาลาสตูร๒  : พระสตูรวา่ดว้ยอุบาสกิาชือ่วา่มคิสาลา พระอานนทนํ์าเรือ่งทีม่คิสาลา
อุบาสกิาเรยีนถามทา่นถงึเรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์คน ๒ คน คอื 
ปุราณะทีเ่ป็นบดิาของอุบาสกิานัน้ และเพือ่นรกัของบดิาชือ่อสิทิตัตะ ผูม้ขีอ้
ปฏบิตัติ่างกนั แต่มคีตทิีไ่ปอยา่งเดยีวกนั คอืไปเกดิในชัน้ดุสติเหมอืนกนั ไป
กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคท์รงชีแ้จงวา่ ปโรปรยิญาณ 
(ญาณกาํหนดรูอ้นิทรยีข์องบุคคลอื่น) เป็นวสิยัของพระสมัมาสมัพุทธเจา้เทา่นัน้ 
จงึเปรยีบเทยีบกนัไมไ่ดก้บัหลกัปมาณิกาทีน่างยดึถอื แลว้ทรงแสดงบุคคล ๒ 
จาํพวก จดัเป็นคูไ่ด ้๕ คู ่ดงัน้ี  

  คูท่ี ่๑ คนหน่ึงเป็นผูทุ้ศลี และไมรู่แ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิซึง่เป็นทีด่บั
ความเป็นผูท้ศุลีไดส้ิน้เชงิตามความเป็นจรงิ ไมท่าํกจิดว้ยการฟัง ไมท่าํกจิดว้ย
ความเป็นพหสูตู ไมรู่แ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิ และไมไ่ดว้มิตุตติามกาลอนัควร เมือ่ตายไป 
มแีต่ความเสือ่ม สว่นอกีคนหนึ่งเป็นผูทุ้ศลี แต่รูแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิซึง่
เป็นทีด่บัความเป็นผูทุ้ศลีไดส้ิน้เชงิตามความเป็นจรงิ ทาํกจิดว้ยการฟัง ทาํกจิ
ดว้ยความเป็นพหสูตู รูแ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิและไดว้มิตุตติามกาลอนัควร เมือ่ตายไปมี
แต่ความเจรญิ  

  คูท่ี ่๒ คนหนึ่งเป็นผูม้ศีลี แต่ไมรู่แ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิ ซึง่เป็นทีด่บั
ศลีไดส้ิน้เชงิตามความเป็นจรงิ ไมท่าํกจิดว้ยการฟัง ไมท่าํกจิดว้ยความเป็น
พหสูตู ไมรู่แ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิและไมไ่ดว้มิตุตติามกาลอนัควร เมือ่ตายไป มแีต่ความ
เสือ่ม สว่นอกีคนหนึ่งเป็นผูม้ศีลี และรูแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิซึง่เป็นทีด่บั
ศลีไดส้ิน้เชงิตามความเป็นจรงิ ทาํกจิดว้ยการฟัง ทาํกจิดว้ยความเป็นพหสูตู รู้
แจง้ดว้ยทฏิฐ ิและไดว้มิตุตติามกาลอนัควร เมือ่ตายไปมแีต่ความเจรญิ   

  คู่ที ่๓ คนหนึ่งเป็นผูม้รีาคะจดั และไม่รูแ้จง้เจโตวมิุตต ิปัญญาวมิุตต ิซึง่เป็น
ทีด่บัราคะได้สิน้เชงิตามความเป็นจรงิ ไม่ทํากจิดว้ยการฟัง ไม่ทํากจิด้วยความ
เป็นพหูสูต ไม่รูแ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิและไม่ไดว้มิุตตติามกาลอนัควร เมื่อตายไป มแีต่
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ความเสือ่ม สว่นอกีคนหนึ่งเป็นผูม้รีาคะจดั แต่รูแ้จง้เจโตวมิุตต ิปัญญาวมิตุต ิซึง่
เป็นที่ดบัราคะได้สิ้นเชงิตามความเป็นจรงิ ทํากจิด้วยการฟัง ทํากิจด้วยความ
เป็นพหูสูต รูแ้จ้งด้วยทฏิฐ ิและได้วมิุตตติามกาลอนัควร เมื่อตายไปมแีต่ความ
เจรญิ 

  คู่ที ่๔ คนหน่ึงเป็นผูม้กัโกรธ และไม่รูแ้จง้เจโตวมิุตต ิปัญญาวมิุตต ิซึง่เป็นที่
ดบัความโกรธได้สิ้นเชงิตามความเป็นจรงิ ไม่ทํากิจด้วยการฟัง ไม่ทํากิจด้วย
ความเป็นพหูสตู ไม่รูแ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิและไม่ไดว้มิุตตติามกาลอนัควร เมื่อตายไป 
มแีต่ความเสือ่ม สว่นอกีคนหนึ่งเป็นผูม้กัโกรธ แต่รูแ้จง้เจโตวมิุตต ิปัญญาวมิุตต ิ
ซึง่เป็นทีด่บัความโกรธไดส้ิน้เชงิตามความเป็นจรงิ ทํากจิดว้ยการฟัง ทํากจิดว้ย
ความเป็นพหูสูต รูแ้จง้ด้วยทฏิฐ ิและได้วมิุตตติามกาลอนัควร เมื่อตายไปมแีต่
ความเจรญิ 

  คู่ที ่๕ คนหน่ึงเป็นผูฟุ้้งซ่าน และไม่รูแ้จง้เจโตวมิุตต ิปัญญาวมิุตต ิซึ่งเป็นที่
ดบัความฟุ้งซ่านไดส้ิน้เชงิตามความเป็นจรงิ ไม่ทํากจิดว้ยการฟัง ไม่ทํากจิดว้ย
ความเป็นพหูสตู ไม่รูแ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิและไม่ไดว้มิุตตติามกาลอนัควร เมื่อตายไป 
มแีต่ความเสื่อม ส่วนอกีคนหน่ึงเป็นผูฟุ้้งซ่าน แต่รูแ้จง้เจโตวมิุตต ิปัญญาวมิุตต ิ
ซึ่งเป็นที่ดบัความฟุ้งซ่านได้สิน้เชงิตามความเป็นจรงิ ทํากจิด้วยการฟัง ทํากจิ
ดว้ยความเป็นพหูสตู รูแ้จง้ดว้ยทฏิฐ ิและไดว้มิุตตติามกาลอนัควร เมื่อตายไปมี
แต่ความเจรญิ 

  แล้วพระองค์ตรสัว่า บุรุษชื่อปุราณะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใด บุรุษชื่อ
อสิทิตัตะกเ็ป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีเชน่นัน้ บุรษุชือ่ปุราณะจะไดรู้แ้มค้ตขิองบุรุษชือ่
ว่าอสิทิตัตะในโลกนี้กห็ามไิด ้บุรุษชื่ออสิทิตัตะเป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเช่นใด 
บุรุษชื่อวา่ปุราณะกเ็ป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเช่นนัน้ บุรุษชื่ออสิทิตัตะจะไดรู้แ้ม้
คตขิองบุรุษชื่อว่าปุราณะในโลกนี้ก็หามไิด้ บุคคลทัง้ ๒ น้ีแล เป็นผู้ตํ่ากว่ากนั
ดว้ยองคค์ุณคนละอยา่ง อยา่งนี้  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๕/๑๖๓) 

มิคสิงคดาบส : ชือ่ดาบสองคห์น่ึง อยู่ในหมิวนัตประเทศ เป็นดาบสผูเ้ป็นลกูชาย ของพระ
โพธสิตัว ์ มปีรากฏในนฬนิิกาชาดก  ดาบสผูน้ี้เป็นตบะมาก เพราะใหฝ้นฟ้าไม่
ตก  ภายหลงัถูกพระราชธดิานฬนิิกา แห่งพระเจา้พรหมทตั นําดาบสผูน้ี้มาสู่
อาํนาจไดเ้พราะผวิพรรณและรปู จงึทาํใหฝ้นฟ้าตก เมื่อพระดาบสโพธสิตัวผ์ูเ้ป็น
บดิาทราบเรือ่งราว จงึมาแลว้กล่าวสอน สตัวท์ัง้หลายเป็นมติรกม็ ี ไมเ่ป็นมติรก็
ม ีพวกเขาทาํความรกัใครใ่นญาตแิละมติรทัง้หลาย สว่นเจา้มคิสงิคดาบสน้ีจดัวา่
เป็นคนเลว  เพราะตนเองยงัไมรู่เ้ลยวา่ เรามาจากไหน กลบัไวใ้จ(มาตุคามดว้ย
สาํคญัวา่เป็นมติร)เพราะเหตุไร  (ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๕๒/๑๐) 
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มิคสิรเถรคาถา : ภาษติของพระมคิสริเถระ,คาถาของพระมคิสริเถระ ทา่นพระมคิสริเถระเมือ่
จะพยากรณ์พระอรหตั จงึไดก้ล่าววา่ จาํเดมิแต่กาลทีเ่ราไดบ้วชในพระศาสนา
ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เมือ่จะหลุดพน้ ไดบ้รรลุ ลว่งเสยีซึง่กามธาตุ  ต่อแต่
นัน้ เมือ่เราเพง่ธรรมของพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นดงัพรหม จติจงึหลุดพน้และมารูช้ดั
วา่ ความหลุดพน้ของเราไมก่าํเรบิ เพราะความสิน้ไปแหง่สงัโยชน์ทัง้ปวง  (ข.ุ
เถร.(ไทย) ๒๖/๑๘๑/๓๖๒) 

มิคาชินอทุยาน : ชือ่อุทยานแหง่หนึ่งของชาวกาส ีกรุงพาราณส ี เป็นทีอ่ยูข่องพญาลงิโพธสิตัว ์
มปีรากฏในมหากปิชาดก ดงัคาํวา่ มพีระราชาแหง่ชนชาวกาส ี    ทรงผดุงรฐัให้
เจรญิ ในกรุงพาราณส ี  แวดลอ้มดว้ยมติรและอํามาตย ์    ไดเ้สดจ็ไปยงัมคิาชนิ
อุทยาน (ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๑๗๘/๕๖๖) 

มิคารมาตา, นางวิสาขา : ชื่อมหาอุบาสกิานามวา่วสิาขา ทีไ่ดช้ือ่วา่มคิารมารดา เพราะทาํให้
มคิารเศรษฐทีีม่เีหน็ผดิในลทัธขิองพวกนคิรนถห์นัมาเลื่อมใสพระพทุธศาสนา
เกดิสมัมาทฏิฐ ิ เพราะการกระทาํของนางวสิาขามหาอุบาสกิา ทีท่าํใหม้คิาร
เศรษฐไีดฟั้งธรรมจากพระพทุธเจา้ภายนอกม่าน หลงัจากฟังธรรมไดบ้รรลุธรรม 
แลว้จบูถนัของนางวสิาขา ยกยอ่งนางวสิาขาเป็นดุจมารดาของตน ดงัคาํใน
เอตทคัควรรควา่ วสิาขามคิารมาตาเลศิกวา่อุบาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผู้
ยนิดยีิง่ในการถวายทาน,หรอืดงัคาํในวสิาขาสตูร กล่าวไวว้า่ ในเวลาเทีย่งวนั    
นางวสิาขา มคิารมาตาจงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายอภวิาท
แลว้นัง่ ณ  ทีส่มควร,หรอืดงัคาํวา่ สมยันัน้    หลานสาวผูเ้ป็นทีร่กั  ทีช่อบใจ 
ของนางวสิาขามคิารมาตาเสยีชวีติลง ครัง้นัน้นางวสิาขามคิารมาตามผีา้เปียก 
ผมเปียก    เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแต่เทีย่งวนั ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ ที่
สมควร  (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๗๒/๒๙๕,๑๒/๓๙๐/๔๒๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๔/
๑๘๓,๑๔/๑๗๖/๒๑๕,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๕๙/๓๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๓/
๔๙๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๐/๒๕๒,๒๓/๔๓/๓๐๙,๒๓/๔๗/๓๒๒,๒๓/๔๙/
๓๒๔,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๙/๒๐๕, ๗๘/๓๓๙) 

มิคารเศรษฐี : ชือ่เศรษฐนีามวา่มคิาระ,เป็นพอ่ผวัของนางวสิาขา เดมิท ี นบัถอืลทัธนิิครนถ ์
นกับวชเปลอืย  ภายหลงันบัถอืพระพทุธศาสนา เมื่อไดบ้รรลุธรรมแลว้ ไดย้ก
ยอ่งนางวสิาขาเป็นดุจมารดา  ดงันัน้ นางวสิาขา จงึชือ่วา่วสิาขามคิารมาตา อกี
ชือ่หนึ่ง,ในอุคคสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่    อุคคะ มคิารเศรษฐผีูเ้ป็น
หลานของโรหณเศรษฐ ี เป็นผูม้ ัง่คัง่เพยีงไร มทีรพัยม์ากเทา่ไร มโีภคทรพัยม์าก
เทา่ไร อุคคมหาอาํมาตยก์ราบทลูวา่    ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  เขามทีองแสน
หน่ึง ไมจ่าํตอ้งกล่าวถงึเงนิ,มหีลานชายคนหนึ่ง ชื่อว่าสาฬหะ  ทีพ่ระผูม้พีระ



 

๔๑๐๑ 
 

 

ภาคตรสัเรือ่งหลกัแหง่ความเชือ่ ๑๐ ประการใหฟั้ง และชว่ยดาํเนินการสรา้ง
วหิารถวายภกิษุณีสงฆ ์ ดงัคาํในสาฬหสตูร กล่าวไวว้า่ นายสาฬหะผูเ้ป็น
หลานชายของมคิารเศรษฐ ี (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๖๕๖/๑, องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๗/
๒๖๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗/๑๓) 

มิคาโลปชาดก : ชาดกวา่ดว้ยนกแรง้มคิาโลปะ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พญานกแรง้โพธสิตัว์
ชือ่อปรณัณะพยายามสอนบุตรชือ่มคิาโลปะ ไมใ่หบ้นิสงูเกนิไปจะเป็นอนัตราย 
เพราะเบือ้งบนมลีมเวลมัภา  สามารถพดัใหร้า่งกายแหลกละเอยีดได ้แต่บตุรไม่
เชือ่บนิสงูเกนิไปจงึถูกลมเวลมัภาพดัรา่งกายแหลกเหลวปีกไปทาง ตวัไปทางถงึ
แต่ความตาย ทาํใหน้กแรง้ตวัอื่นมบีดิามารดาเป็นตน้ทีอ่าศยัมนัอยูพ่ลอยอดตาย
ดว้ย  คนทีไ่มเ่ชือ่ฟังคาํสอนของผูใ้หญ่มกัพบความวบิตัเิชน่กบันกแรง้มคิาโลปะ
น้ี  (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย)  ๒๗/๓๔/๒๓๔) 

มิคาโลปะ, แร้ง : ชือ่แรง้ตวัหนึ่ง เป็นลกูแรง้ของอปรณัณะพอ่ผูเ้ฒา่ ผูเ้ป็นพระโพธสิตัว ์แตเ่ป็น
ลกูทีไ่มเ่ชือ่ฟังคาํสอนของพอ่ ทาํใหต้อ้งเสยีชวีติ เพราะบนิสงูเกนิไป ดงัคาํใน มิ
คาโลปชาดก กล่าวไวว้า่ นกแรง้มคิาโลปะไมเ่ชือ่ฟังคาํสอนของแรง้อปรณัณะพอ่
ผูเ้ฒา่ บนิผา่นลมกาละไป  ตกอยูใ่นอาํนาจลมเวรมัภา  (ลมกรด)  (ข.ุชา.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๗/๓๔/๒๓๔) 

มิ่งขวญั : สิง่หรอืผูเ้ป็นทีร่กัหรอืเคารพนบัถอื ดงัคาํในปัพพชติวเิหฐกชาดก ทีพ่ระราชา
ทาํลายความยดึถอืผดิของตนไดแ้ลว้ทรงดพีระทยั   จงึตรสัวา่ วนันี้มิง่ขวญัได้
เกดิขึน้แก่ขา้พระองคแ์ลว้หนอทีข่า้พระองคไ์ดเ้หน็ทา้ววาสวะผูเ้ป็นจอมเทพขา้
แต่ทา้วสกักะขา้พระองคเ์หน็ภกิษุและพระองคแ์ลว้จะทาํบุญใหม้ากๆ(ข.ุชา.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๗/๑๑๒/๒๔๙) 

มิจฉัตตธรรม : ธรรมทีผ่ดิ ม ี๑๐ ประการ คอื (๑) มจิฉาทฏิฐ ิ(เหน็ผดิ) (๒) มจิฉาสงักปัปะ (ดาํริ
ผดิ)  (๓) มจิฉาสงักปัปะ  (ดาํรผิดิ)  (๔) มจิฉากมัมนัตะ(กระทาํผดิ) (๕) มจิฉา
อาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ) (๖) มจิฉาวายามะ (พยายามผดิ) (๗)มจิฉาสต ิ (ระลกึผดิ) 
(๘) มจิฉาสมาธ ิ(ตัง้จติมัน่ผดิ)(๙) มจิฉาญาณะ(รูผ้ดิ) (๑๐) มจิฉาวมิตุต(ิหลุดพน้
ผดิ),ในมจิฉตัตสตูรและทสมสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย   เพราะ
อาศยัมจิฉตัตธรรม(ธรรมทีผ่ดิ)    จงึมกีารพลาดจากสวรรคแ์ละมรรคผล ไมม่ี
การบรรลุสวรรคแ์ละมรรคผล  (,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๑/๒๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๐๓/๒๔๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓๒/๒๘๒),ในทสตุตรสตูร กล่าวมจิฉตัตธรรม
วา่ม ี๘ ประการเวน้ขอ้ที ่๙ และขอ้ที ่๑๐ ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๗) 



 

๔๑๐๒ 
 

 

มิจฉัตตนิยตราสี : กองแหง่ธรรมทีม่สีภาวะผดิและใหผ้ลแน่นอน,เป็นขอ้ ๑ ในราส(ีกอง) ๓ 
คอื (๑) มจิฉตัตนิยตราส ี  (๒) สมัมตัตนยิตราส ี  (๓) อนิยตราส ี  (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๕/๒๖๖ 

มิจฉัตตนิยาม : กาํหนดความเป็นธรรมผดิ หมายถงึอนนัตรยิกรรม ๕ ประการ คอื  (๑)  มาตุ
ฆาต  (ฆา่มารดา)  (๒)  ปิตุฆาต  (ฆา่บดิา)  (๓)  อรหนัตฆาต(ฆา่พระอรหนัต)์  
(๔)  โลหติุปบาท(ทาํรา้ยพระพทุธเจา้จนถงึใหพ้ระโลหติหอ้ขึน้ไป)(๕)  สงัฆเภท  
(ทาํลายสงฆใ์หแ้ตกกนั) ดงัคาํทีพ่ระปรวาทถีามพระสกวาทวี่า พงึกา้วลงสูม่จิ
ฉตัตนยิามและสมัมตัตนิยามทัง้ ๒ ใชไ่หม,พระสกวาทตีอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่ง
นัน้ ฯลฯ (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๔๖/๔๗๕,๓๗/๖๖๐/๗๑๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มจิฉตัตนยิาม ในทีน้ี่หมายถงึอนนัตรยิกรรม  
(อภ.ิปญฺจ.อ.  (บาล)ี ๖๖๓-๖๖๔/๒๖๙) 

มิจฉัตตสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยมจิฉตัตธรรม พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  มจิฉตัต
ธรรม(ธรรมทีผ่ดิ)  ไดแ้ก่มจิฉามรรคมอีงค ์  ๘  สว่นสมัมตัตธรรม(ธรรมทีช่อบ)  
ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์ ๘  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๑/๒๔) 

มิจฉัตตสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยมจิฉตัตธรรม  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เพราะอาศยัมจิฉตัตธรรม
(ธรรมทีผ่ดิ) จงึมกีารพลาด(หมายถงึพลาดจากสวรรคแ์ละมรรค) ไมม่คีวามถงึ
พรอ้ม(หมายถงึไมท่าํสวรรคแ์ละมรรคใหถ้งึพรอ้มคอืไมท่าํใหบ้รบิรูณ์) คอื ผูม้ี
มจิฉาทฏิฐ ิยอ่มมมีจิฉาสงักปัปะ ผูม้มีจิฉาสงักปัปะ ยอ่มมมีจิฉาวาจา ผูม้มีจิฉา
วาจา ยอ่มมมีจิฉากมัมนัตะ ผูม้มีจิฉากมัมนัตะ ยอ่มมมีจิฉาอาชวีะ ผูม้มีจิฉา
อาชวีะ ยอ่มมมีจิฉาวายามะ ผูม้มีจิฉาวายามะ ยอ่มมมีจิฉาสต ิผูม้มีจิฉาสต ิย่อม
มมีจิฉาสมาธ ิ ผูม้มีจิฉาสมาธ ิ ยอ่มมมีจิฉาญาณะ ผูม้มีจิฉาญาณะ ยอ่มมมีจิฉา
วมิตุต ิ   เพราะอาศยัสมัมตัตธรรม(ธรรมทีถู่ก) จงึมคีวามถงึพรอ้ม ไมม่กีาร
พลาด คอื ผูม้สีมัมาทฏิฐ ิ ยอ่มมสีมัมาสงักปัปะ ผูม้สีมัมาสงักปัปะ ยอ่มมี
สมัมาวาจา ผูม้สีมัมาวาจา ยอ่มมสีมัมากมัมนัตะ ผูม้สีมัมากมัมนัตะ ยอ่มมี
สมัมาอาชวีะ ผูม้สีมัมาอาชวีะ ยอ่มมสีมัมาวายามะ ผูม้สีมัมาวายามะ ยอ่มมี
สมัมาสต ิผูม้สีมัมาสต ิยอ่มมสีมัมาสมาธ ิผูม้สีมัมาสมาธ ิยอ่มมสีมัมาญาณะ ผูม้ี
สมัมาญาณะ ยอ่มมสีมัมาวมิตุต ิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๓/๒๔๔)  

มิจฉัตตะ : ความเป็นผดิ, ความเป็นธรรมทีผ่ดิ, ภาวะทีผ่ดิ ม ี๑๐ อยา่ง คอื (๑) มจิฉาทฏิฐ ิ
(๒) มจิฉาสงักปัปะ  (๓) มจิฉาวาจา  (๔)  มจิฉากมัมนัตะ (๕) มจิฉาอาชวีะ (๖) 
มจิฉาวายามะ (๗) มจิฉาสต(ิ๘)  มจิฉาสมาธ ิ(๙) มจิฉาญาณ (๑๐) มจิฉาวมิตุต ิ
; ตรงขา้มกบัสมัมตัตะ,ในสงัคตีสิตูร กล่าวไว ้๘ ขอ้ คอืถงึขอ้ มจิฉาสมาธ ิ(ท.ีปา.



 

๔๑๐๓ 
 

 

(ไทย) ๑๑/๓๓๓/๓๔๐),ในทสตุตรสตูร กล่าวไวว้า่ ๑๐ ขอ้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๖๐/๔๓๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่  มจิฉตัตะ  ๑๐  ไดแ้ก่  มจิฉตัตะ  ๘  เพิม่มจิฉาญาณ
และมจิฉาวมิตุต ิอกี  ๒  จงึเป็น  ๑๐  (ข.ุป.อ.  (บาล)ี ๑/๒๓/๑๓๑) 

มิจฉา:  ผดิ  (พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลศพัท)์ 
มิจฉากมัมนัตะ : การงานผดิ, ทาํการผดิ ไดแ้ก่ กายทุจรติ ๓ คอื (๑) ปาณาติบาต ฆา่สตัว ์ 

(๒) อทินนาทาน ลกัทรพัย ์ (๓)กาเมสุมิจฉาจารประพฤตผิดิในกาม (ขอ้ ๔ในมจิ
ฉตัตะ๑๐) ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรค กล่าวไวว้า่ ชือ่วา่สมัมากมัมนัตะ เพราะมี
สภาวะเป็นสมฏุฐาน เป็นมรรคและเป็นเหตุเพือ่ละมจิฉากมัมนัตะ (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๔๓๘/๓๖๘,๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๓/๓๔๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๓๙/๑๗๙,๑๙/๑/๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๕/๓๒๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๓/
๒๔๔,๒๔/๑๐๔/๒๔๖,๒๔/๑๓๔/๒๘๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๕,๒๓๗/๔๐๒, 
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๑๐๕/๕๙) 

มิจฉาจาร:  ประพฤตผิดิ ดงัคาํในอคัคญัญสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่อทนินาทาน
แพรห่ลายฯลฯกาเมสมุจิฉาจาร(การประพฤตผิดิในกาม)กแ็พรห่ลายเมือ่กาเมสุ
มจิฉา จารแพร่หลาย คนเหล่านัน้กม็อีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง    
(พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลศพัท)์ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๙๗/๗๑) 

มิจฉาจารีส ูตร : พระสตูรวา่ดว้ยผูป้ระพฤตผิดิในกามและผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิใน
กาม พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลดาํรงอยูใ่นนรก ๔ คอื (๑) 
ประพฤตผิดิในกาม (๒) ชกัชวนผูอ้ืน่ใหป้ระพฤตผิดิในกาม (๓) พอใจการ
ประพฤตผิดิในกาม (๔) สรรเสรญิการประพฤตผิดิในกาม แลว้ตรสัวา่ ธรรมที่
เป็นเหตุใหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นสวรรค ์๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๖๖/๓๘๓) 

มิจฉาชีพ : การหาเลีย้งชพีในทางผดิ,อาชพีในทางผดิ ดงัคาํในสจุมิขุสีตูร ทีพ่ระสารบุีตร
เถระกล่าวไวว้า่ น้องหญงิ กส็มณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงเลีย้งชวีติดว้ย
มจิฉาชพีเพราะดริจัฉานวชิา คอืวชิาดพูืน้ที ่ สมณพราหมณ์เหล่าน้ี  เรยีกไดว้า่ 
กม้หน้าฉนั,หรอืดงัคาํในอุปักกเิลสสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สมณพราหมณ์
พวกหน่ึงดาํเนินชวีติดว้ยมจิฉาชพีไมเ่วน้ขาดจากมจิฉาชพี น้ีเป็นอุปกเิลสทีเ่ป็น
เหตุใหส้มณพราหมณ์มวัหมองไม่สงา่ ไม่ผอ่งใส ไมรุ่ง่เรอืง  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๓๔๑/๓๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๐/๘๒);ดมิูจฉาอาชวีะ 

มิจฉาญาณ : รูผ้ดิ เชน่ ความรูใ้นการคดิอุบายทาํความชัว่ใหส้าํเรจ็ (ขอ้ ๙ ในมจิฉตัตะ ๑๐) 
ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  สตัวท์ัง้หลายผูม้มีจิฉาญาณ    คบคา้สมาคมกบั



 

๔๑๐๔ 
 

 

สตัวท์ัง้หลายผูม้มีจิฉาญาณ(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๓/๒๐๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓๔/
๑๒๙,๒๙/๓๕/๑๓๐,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๗๐/๖๒๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มจิฉาญาณ  ในทีน้ี่หมายถงึมจิฉาปัจจเวกขณ
ญาณ(คอืญาณหยัง่รูด้ว้ยการพจิารณาทบทวนธรรมทีไ่มใ่ช ่   มรรคผลและ
นิพพาน)  (ส.ํนิ.อ.  (บาล)ี ๒/๑๑๓/๑๗๐)  

มิจฉาญาณะ : รูผ้ดิ,ขอ้ ๙ ในมจิฉตัตะ ๑๐ คอื (๑)มจิฉาทฏิฐ ิ(เหน็ผดิ) (๒) มจิฉาทฏิฐ(ิเหน็ผดิ) 
(๓) มจิฉาวาจา (เจรจาผดิ)  (๔)มจิฉากมัมนัตะ  (กระทาํผดิ)  (๕)มจิฉาอาชวีะ 
(เลีย้งชพีผดิ)  (๖)มจิฉาวายามะ (พยายามผดิ)  (๗) มจิฉาสต ิ (ระลกึผดิ)  (๘)
มจิฉาสมาธ ิ(ตัง้จติมัน่ผดิ)  (๙) มจิฉาญาณะ (รูผ้ดิ)  (๑๐) มจิฉาวมิตุต ิ(หลุดพน้
ผดิ)  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๑,๑๑/๓๖๐/๔๓๗,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๘๓/๗๓,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๔๒/๑๘๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๖/๒๗,๑๙/๑๐๒๒/๕๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๒๐๖/๓๒๖,๒๑/๒๐๘/๓๒๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๓/๒๔๕,๒๔/๑๐๔/
๒๔๖,๒๔/๑๐๕/๒๔๗,๒๔/๑๓๔/๒๘๔) 

มิจฉาทิฏฐิ : เหน็ผดิ, ความเหน็ทีผ่ดิจากคลองธรรม เช่นเหน็ว่าทําดไีดช้ัว่ ทําชัว่ไดด้ ีมารดา
บดิาไม่มเีป็นต้นและความเหน็ที่ไม่นําไปสู่ความเหน็ทุกข(์พจนานุกรมบางแห่ง
เขียน มิจฉาทิฐิ); (ข้อ ๑ในมิจฉัตตะ ๑๐),ในธัมมสงัคณี อธิบายความหมาย
มจิฉาทฏิฐไิวว้่า ทฏิฐ ิความเหน็ผดิ รกชฏัคอืทฏิฐ ิกนัดารคอืทฏิฐ ิความเหน็อนั
เป็นขา้ศกึต่อสมัมาทฏิฐ ิความผนัแปรแห่งทิฏฐ ิสงัโยชน์คอืทิฏฐ ิความยดึถือ  
ความยดึมัน่ความถอืผดิ ทางชัว่ ทางผดิ  ภาวะทีผ่ดิ ลทัธทิีเ่ป็นบ่อเกดิแหง่ความ
พนิาศ ความยดึถอืโดยคลาดเคลื่อน น้ีเรยีกว่ามจิฉาทฏิฐ ิ(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๓/
๑๓๗,๙/๕๐๙/๒๒๔,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๑๒/๓๔๔,๑๐/๔๑๓/๓๔๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๑๐๐/๗๒,๑๑/๑๐๒/๗๓,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๙/๗๗,๑๓/
๘๐/๗๘,๑๔/๔๕/๕๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๕,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๒/๑๖๓,ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๑๑๒/๒๐๔,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๔/๑๔๖,๑๗/๑๕๔/๒๔๕,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๑๖๕/๑๙๙,๑๘/๓๕๔/๓๙๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑/๒,๑๑/๑๖,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/
๑๖๗ /๔๐๘ ,๒๐ /๑๖๘ /๔๐๘ ,อ งฺ .จตุ กฺก .(ไทย ) ๒๑ /๔๙ /๘๐ ,๒๑ /๒๐๔ /
๓๒๔ ,องฺ.ฉกฺก .(ไทย) ๒๒ /๑๑๒ /๖๓๓ ,องฺ.สตฺตก .(ไทย) ๒๓ /๑ /๒ ,๒๓ /๓ /
๒๐๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๘/๑๗๗,๒๔/๑๗๐/๓๐๖, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๑๖/
๑๓๒,ขุ.อติ.ิ(ไทย) ๒๕/๓๒/๓๗๙, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๙๐/๓๘๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๒๔ /๑๐๓ ,๒๙ /๕๑ /๑๗๘ ,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐ /๑๔๓ /๔๕๙ ,ขุ.ป .(ไทย) ๓๑ /๒๙ /
๔๗๙,๓๑/๑๓๖/๒๑๑,ขุ.พุทฺธ.(ไทย),๓๓/๙๗/๕๓๒,๓๓/๔/๖๕๖,อภิ.สํ..(ไทย) 
๓๔/๓๘๑/๑๑๒,๓๔/๓๙๒/๑๑๔,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๒๕/๕๘๐,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/



 

๔๑๐๕ 
 

 

๖๒/๑๖๑,๓๖/๑๓๖/๑๘๔,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๑๐๕/๕๙,๓๗/๗๐๗/๗๕๗,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๐/๑๐๓/๕๗๘,๔๐/๔๒๓/๒๗๕,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๔๕/๕๐๗) 

มิจฉาทิฏฐิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้คีวามเหน็ผดิ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เรา
ไดเ้หน็เหล่าสตัวท์ีป่ระกอบกายทุจรติ วจทีุจรติ    และมโนทุจรติ  กล่าวรา้ยพระ
อรยิะ มคีวามเหน็ผดิ และชกัชวนผูอ้ื่นใหท้าํกรรมตามความเหน็ผดิ  หลงัจาก
ตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย  ทุคต ิ วนิิบาต นรก แลว้ตรสัสรุปวา่ บุคคลในโลกน้ี
ตัง้จติไวผ้ดิ  กล่าววาจาผดิ  ทาํการงานทางกายทีผ่ดิ มคีวามขวนขวายน้อย ทาํ
กรรมอนัไมเ่ป็นบุญไวใ้นชวีติอนัน้อยในโลกนี้  เขามปัีญญาทรามหลงัจากตาย
แลว้ จะไปเกดิในนรก  (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๗๐/๔๒๗)  

  อรรถกถาอธบิายวา่  คาํวา่  มคีวามขวนขวายน้อย  หมายถงึไมท่าํประโยชน์
สขุแก่ตนและผูอ้ื่น  (ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๗๐/๒๕๑) 

มิจฉาทิฏฐิกสตูร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความเห็นผดิ พระผู้มีพระภาคตรสัว่า ภิกษุณีผู้
ประกอบด้วยธรรม ๕ เหมือนในอิสสุกินีสูตร ต่างกันเฉพาะข้อที่ ๓-๔ คือ มี
ความเห็นผิด  และมีความดําริผิด  ย่อมดํารงอยู่ ในนรก  ส่วนภิก ษุ ณี ผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๕ มนียัตรงกนัขา้ม ย่อมดาํรงอยู่ในสวรรค ์(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  
๒๒/๑๑๘/๑๙๗)  

มิจฉาทิฏฐินิทเทส : แสดงมจิฉาทฏิฐ ิ คอือธบิายอุทเทสที ่ ๓ คอืมจิฉาทฏิฐโิดยวธิปีจุฉาและ
วสิชันา ดงันี้ 

  คาํปุจฉาวา่ “มจิฉาทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๑๐ ประการ เป็นอยา่งไร” 
ทา่นพระสารบีุตรวสิชันาไวด้งัน้ี 

  ทา่นจาํแนกมจิฉาทฏิฐทิีม่คีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๑๐ ประการ คอื (๑) ทาน 
ทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล (๒) ยญัทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล (๓) การเซ่นสรวงไมม่ผีล (๔) ผล
วบิากแหง่กรรมทีบุ่คคลทาํดทีาํชัว่ไมม่ ี (๕) โลกนี้ไมม่ ี (๖) โลกหน้าไมม่ ี (๗) 
มารดาไมม่ ี (๘) บดิาไมม่ ี (๙) โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ี (๑๐) สมณพราหมณ์ผูพ้รอ้ม
เพรยีงกนัปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ รูแ้จง้โลกนี้และโลกหน้าดว้ยตนเองแลว้ประกาศ
ใหผู้อ้ื่นรูต้าม ไมม่ใีนโลก” 

  มจิฉาทฏิฐแิตล่ะประการ(อาการ) ประกอบดว้ยใจความ ๗ สว่น เหมอืน อสั
สาททฏิฐ ิในทีน้ี่ขอแสดงประการที ่๑ สว่นที ่๑ เป็นตวัอยา่ง ดงันี้ 

  สว่นที ่๑ อธบิายคาํวา่ “ทฏิฐแิละวตัถุ” 
  ทฏิฐคิอืความยดึมัน่ถอืมัน่แหง่มจิฉาทฏิฐทิีก่ล่าวถงึวตัถุอยา่งนี้วา่ “ทานทีใ่ห้

แลว้ไมม่ผีล” ทฏิฐไิมใ่ชว่ตัถุ วตัถุกไ็มใ่ชท่ฏิฐ ิ ทฏิฐเิป็นอยา่งหนึ่ง วตัถุกเ็ป็น 



 

๔๑๐๖ 
 

 

อยา่งหนึ่ง ทฏิฐแิละวตัถุน้ีเป็นมจิฉาทฏิฐมิวีตัถุผดิ เป็นอาการที ่ ๑ (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๑๓๖/๒๑๑)  

มิจฉาทิฏฐิปหานสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยการละมจิฉาทฏิฐ ิ ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคผูป้ระทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามว่า  บุคคลเมือ่รู ้  เหน็อยา่งไรจงึ
ละมจิฉาทฏิฐ(ิความเหน็ผดิ)ได ้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  บุคคลเมือ่รูเ้หน็
อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  วญิญาณ  ๖  สมัผสั  ๖  และแม้
ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสั  
๖  เป็นปัจจยัโดยความไมเ่ทีย่ง  จงึละมจิฉาทฏิฐไิด ้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๖๕/
๑๙๙) 

มิจฉาทิฏฐิ-สมัมาทิฏฐิสตูร :พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลตกนรก เหมอืน
ถูกนําไปฝังไว ้ ๓ คอื (๑) ตนเองเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหเ้ป็น
มจิฉาทฏิฐ ิ(๓) พอใจการเป็นมจิฉาทฏิฐ ิแลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลขึน้
สวรรค ์ เหมอืนไดร้บัอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ มนียัตรงกนัขา้ม (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๖๔-๑๘๓/๔๐๘)  

มิจฉาทิฏฐิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐแิละผูเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลดาํรงอยูใ่นนรก ๔ คอื (๑) เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ (๒) ชกัชวน
ผูอ้ื่นใหเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ (๓) พอใจความเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ (๔) สรรเสรญิความเป็น
มจิฉาทฏิฐ ิ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นสวรรค ์ ๔ โดยนยั
ตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  ๒๑/๒๗๓/๓๘๘)  

มิจฉาทิฏฐิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมจิฉาทฏิฐ ิพระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั
ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เมือ่มขีนัธ ์๕  เพราะอาศยัและเพราะยดึมัน่ขนัธ ์ ๕  
มจิฉาทฏิฐจิงึเกดิขึน้  แลว้ตรสัถามโดยนยัเป็นตน้วา่  ขนัธ ์  ๕  เทีย่งหรอืไม่
เทีย่ง  เมือ่ภกิษุทัง้หลายกราบทลูตามลาํดบัแลว้จงึตรสัสรุปว่า อรยิสาวกผูไ้ด้
สดบัเหน็อยู่อยา่งนี้  ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์  ๕  เมือ่เบื่อหน่าย  ยอ่มคลาย
กาํหนดั  เพราะคลายกาํหนดั  จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้  กร็ูว้า่หลุด
พน้แลว้  ชาตสิิน้แลว้  อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้  ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้  ไมม่กีจิ
เพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๕๔/๒๔๕)  

มิจฉาธรรม : ธรรมผดิ หมายถงึธรรมทีผ่ดิธรรมชาต ิ กล่าวคอืความกาํหนดัผดิธรรมชาต ิ 
หมายถงึความกาํหนดัทีช่ายมตี่อชาย  และทีผู่ห้ญงิมตีอ่   ผูห้ญงิ  ดงัคาํในจกัก
วตัตสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่  ภกิษุทัง้หลาย    ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั    
๕๐๐ ปี  ธรรม    ๓    ประการ คอื (๑) อธมัมราคะ (๒) วสิมโลภะ และ (๓) 



 

๔๑๐๗ 
 

 

มจิฉาธรรม  กแ็พรห่ลาย  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๑/๗๒,๑๑/๑๐๒/๗๓,๑๑/๑๐๕/
๗๖) 

มิจฉาปฏิบตัิ : การปฏบิตัผิดิ มปีรากฏในปฐมปฏปัิตตสิตูร กล่าวไวว้า่ม ี ๘ ประการ มี
มจิฉาทฏิฐ ิเป็นตน้และมมีจิฉาสมาธ ิเป็นทีส่ดุ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๑/๓๑) 

มิจฉาปฏิปทา : ขอ้ปฏบิตัผิดิ มปีรากฏในปฏปิทาสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสัอธบิายมจิฉา
ปฏปิทาตอนหนึ่งวา่ ภกิษุทัง้หลาย มจิฉาปฏปิทาเป็นอยา่งไร คอื    เพราะ
อวชิชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึม ี  เพราะสงัขารเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม ี     ฯลฯ  
ความเกดิขึน้แหง่กองทุกขท์ัง้มวลนี้ มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ น้ีเรยีกวา่มจิฉา
ปฏปิทา,ในปฐมปฏปิทาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า มจิฉาปฏปิทา ม ี ๘ 
ประการมมีจิฉาทฏิฐเิป็นตน้ มมีจิฉาสมาธเิป็นทีส่ดุ และทา้ยสตูรตรสัไวว้า่ เราไม่
สรรเสรญิมจิฉาปฏปิทาของคฤหสัถห์รอืบรรพชติ คฤหสัถห์รอืบรรพชติผูป้ฏบิตัิ
ผดิยอ่มทาํญายธรรมทีเ่ป็นกุศลใหส้าํเรจ็ไมไ่ดเ้พราะเหตุแห่งการปฏบิตัผิดิ  (ส.ํ
นิ.(ไทย) ๑๖/๓/๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓/๒๕,๑๙/๒๔/๒๕) 

  อรรถกถอธบิายวา่ คาํวา่ มจิฉาปฏปิทา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ปฏจิจสมปุ
บาทสายเกดิทุกขน้ี์เป็นมจิฉาปฏปิทา  เพราะเป็นปฏปิทา   ไมแ่น่นอน  นําไป
เกดิในภพ  ๓  และเป็นตน้ตอแหง่วฏัฏะ(วฏฺฏสสี)  (ส.ํนิ.อ.  (บาล)ี ๒/๓/๒๒) 

มิจฉาปณิหิตจิต : จติทีต่ ัง้ไวผ้ดิ ดงัคาํในมหาลสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัแก่เจา้ลจิฉวพีระนามวา่
มหาลวิา่ มจิฉาปณิหติจติ(จติทีต่ ัง้ไวผ้ดิ)แล  เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหท้าํกรรมชัว่    
และใหก้รรมชัว่เป็นไป  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๗/๑๐๓) 

มิจฉามรรค : ทางผดิ หมายถงึทางไมส่ะดวก,เป็นอพรหมจรรย,์ทางผดิจากการบรรลุญาณ
ทัง้หลายไดแ้ก่มจิฉาทฏิฐเิป็นตน้, ในทฺวธาวติกักสตูร มุง่อธบิายถงึหลกัธรรมวา่
หมายถงึทางทีก่่อใหเ้กดิทุกข ์ดงัคาํวา่  ทางทีไ่มส่ะดวก  น้ี  เป็นชือ่ของมจิฉา
มรรค(ทางผดิ)มอีงค ์  ๘ คอื(๑) มจิฉาทฏิฐ ิ (เหน็ผดิ) มจิฉาสงักปัปะ (ดาํรผิดิ) 
มจิฉาวาจา (เจรจาผดิ) มจิฉากมัมนัตะ(กระทาํผดิ) มจิฉาอาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ) 
มจิฉาวายามะ (พยายามผดิ) มจิฉาสต ิ (ระลกึผดิ) มจิฉาสมาธ ิ (ตัง้จติมัน่ผดิ) 
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๔/๑๔๖,ส.ํม.(ทไย) ๑๙/๑๘/๒๑) 

มิจฉามานะ  : ความถอืตวัผดิ ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายของมจิฉามานะไวว้า่  บางคนในโลก
น้ีถอืตวัโดยเหตุอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คอืโดยหน้าทีก่ารงานโดยศลิปะ โดยวทิย
ฐานะ โดยการศกึษา โดยปฏภิาณ โดยศลี โดยพรต โดยศลีและพรต หรอื
โดยทฏิฐ ิ อนัลามก  ความถอืตวั  กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวัความลาํพองตน  
ความทะนงตน ความเชดิชตูนเป็นดุจธง ความเห่อเหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเป็น
ดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่มจิฉามานะ   (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๘๔/๕๕๙) 



 

๔๑๐๘ 
 

 

มิจฉาวาจา : วาจาผดิ, เจรจาผดิ ไดแ้ก่ (๑) มุสาวาท พดูปด  (๒) ปิสุณาวาจา พดูสอ่เสยีด  
(๓) ผรุสวาจา พดูคาํหยาบ  (๔) สัมผปัปลาปะ พดูเพอ้เจอ้ (ขอ้ ๓ ในมจิฉตัตะ 
๑๐) (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๓๘/๓๖๘,๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๓๓/๓๔๐,๑๑/
๓๖๐/๔๓๐,๑๑/๓๖๐/๔๓๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๕/๙๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๘/๑๗๗,ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๑/๒,๒๕/๒๖,๑๙/๑๐๒๒/๕๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๕/
๓๒๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๐๓/๒๔๔,๒๔/๑๐๔/๒๔๖,๒๔/๑๐๕/๒๔๗,๒๔/๑๓๔/
๒๘๔,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๘/๔) 

มิจฉาวาจาสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุณีผูม้กีารเจรจาผดิ พระผูม้พีระภาคตรสัว่าภกิษุณีผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๕ เหมอืนในอสิสกุนีิสตูร ต่างกนัเฉพาะขอ้ที ่๓-๔ คอื มกีาร
เจรจาผดิ และมกีารกระทาํผดิ ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรก สว่นภกิษุณีผูป้ระกอบดว้ย
ธรรม ๕ มนียัตรงกนัขา้ม ยอ่มดาํรงอยู่ในสวรรค ์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/๑๑๙/
๑๙๘)  

มิจฉาวาณิชชา : การคา้ขายไม่ชอบธรรม,การคา้ขายทีผ่ดิศลีธรรม หมายถงึอกรณียวณิชชา 
(การคา้ขายทีอุ่บาสกไมค่วรทาํ)๕ อยา่ง คอื(๑) สัตถวณิชชา คา้อาวุธ  (๒) 
สัตตวณิชชา คา้มนุษย ์ (๓) มังสวณิชชา คา้สตัวส์าํหรบัฆา่เป็นอาหาร  (๔) มัชช
วณิชชา คา้ของเมา  (๕) วิสวณิชชา คา้ยาพษิ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  

มิจฉาวายามสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุณีผูม้คีวามพยายามผดิ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุณีผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ เหมอืนในอสิสกุนีิสตูร ต่างกนัเฉพาะขอ้ที ่ ๓-๔ 
คอื มคีวามพยายามผดิ และมคีวามระลกึผดิ ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรก สว่นภกิษุณีผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๕ มนียัตรงกนัขา้ม ยอ่มดาํรงอยูใ่นสวรรค ์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๒๐/๑๙๙)  

มิจฉาวายามะ : พยายามผดิ ไดแ้ก่พยายามทาํบาป พยายามทาํอกุศลทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้
เป็นตน้,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายของมจิฉาวายามะไวว้า่   การปรารภ
ความเพยีรทางใจ ความขะมกัเขมน้ ความบากบัน่    ความขวนขวาย ความ
พยายาม  ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขม้แขง็  ความหมัน่  ความมุ่งมัน่
อยา่งไมท่อ้ถอย ความไมท่อดทิง้ฉนัทะ ความไมท่อดทิง้ธุระ ความเอาใจใสธุ่ระ 
วริยิะ วริยินิทรยี ์วริยิพละ    มจิฉาวายามะ ….น้ีชือ่วา่มจิฉาวายามะ  (ขอ้ ๖ ใน
มจิฉตัตะ ๑๐) (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๓/๓๔๐,๑๑/
๓๕๘/๔๐๘,๑๑/๓๖๐/๔๓๑,๑๑/๓๖๐/๔๓๖,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑/๒,๒๕/๒๖,๑๙/
๑๐๒๒/๕๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๕/๓๒๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๓/



 

๔๑๐๙ 
 

 

๒๔๔,๒๔/๑๐๔/๒๔๖,๒๔/๑๓๔/๒๘๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๖,อภ.ิส.ํ(ไทย) 
๓๔/๓๘๓/๑๑๓,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๑๐๕/๕๙) 

มิจฉาวิตก : ความตรกึผดิ ม ี  ๓ ประการ คอื ๓  ประการ  คอื  กามวติก  พยาบาทวติก  
และวหิงิสาวติก ดงัคาํวา่ ภกิษุผูบ้าํเพญ็เพยีร    ควรตรกึถงึกุศลวติก ๓ และควร
ขจดัอกุศลวติก    ๓    ประการออก ภกิษุนัน้ยอ่มทาํมจิฉาวติกและมจิฉาวจิาร
ใหส้งบลงไดพ้ลนั,ในอรตสิตูร และ วงัคสีเถรคาถา กล่าววา่ ถา้มจิฉาวติกทีอ่งิ
อาศยัทฏิฐ ิ    ๖๐ ประการ ซึง่เป็นธรรมทีไ่มต่ัง้มัน่ในกาลไหนๆ(ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๒๑๐/๓๐๕,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๘๕/๔๕๒,๘๗/๔๕๕,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๗/๓๑๖,ข.ุ
เถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๒๒๖/๕๓๙) 

มิจฉาวิมตุติ  : หลุดพ้นผดิ,พ้นผดิ เช่นการระงบักเิลสบาปธรรมได้ชัว่คราว เพราะกลวัอํานาจ
พระเจ้าผู้สรา้งโลก การระงบักเิลสนัน้ด ีแต่การระงบัเพราะกลวัอํานาจพระเจ้า
สรา้งโลกนัน้ ผดิทาง ไม่ทําให้พ้นทุกข์ได้จรงิ (ขอ้ ๑๐ ในมจิฉัตตะ๑๐) (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๑,๑๑/๓๖๐/๔๓๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๓/๗๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๔๒/๑๘๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๖/๒๗,๑๙/๑๐๒๒/๕๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๐๖/
๓๒๖,๒๔/๑๐๓/๒๔๔,๒๔/๑๐๔/๒๔๖,๒๔/๑๐๕/๒๔๗,๒๔/๑๐๖/๒๔๘,๒๔/
๑๐๗/๒๕๑,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๔๘/๑๖๖,๒๙/๖๙/๒๑๓) 

มิจฉาสติ : ระลกึผดิ ไดแ้ก่ระลกึถงึการอนัจะยัว่ใหเ้กดิราคะ โทสะ โมหะ (ขอ้๗ ในมจิฉตัตะ 
๑๐) (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๓๘/๓๖๘,๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๓/
๓๔๐,๑๑/๓๓๓/๓๔๐,๑๑/๓๕๘/๔๐๘,๑๑/๓๖๐/๔๓๑,๑๑/๓๖๐/๔๓๖,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๒๒๔/๒๕๙,๑๙/๑/๒,๒๕/๒๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๒/๕๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๐๕/๓๒๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๓/๒๔๔,๒๔/๑๐๔/๒๔๖,๒๔/๑๓๔/
๒๘๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๖,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๑๐๕/๕๙) 

มิจฉาสมาธิ : ตัง้จติมัน่ผดิ, ตัง้ใจผดิ ไดแ้ก่ จดจอ่ ปักใจแน่วในกามราคะ ในพยาบาท เป็นตน้
,ในธมัมสงัคณี อธบิายความหมายของมจิฉาสมาธไิวว้า่ ความตัง้อยูแ่หง่จติ 
ความดาํรงอยู ่  ความตัง้มัน่ ความไมซ่ดัสา่ย ความไมฟุ้่งซ่าน ความทีจ่ติไมซ่ดั
สา่ย สมถะ    สมาธนิทรยี ์สมาธพิละ น้ีชือ่ว่ามจิฉาสมาธ(ิขอ้ ๘ ในมจิฉตัตะ ๑๐) 
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๓๘/๓๖๘,๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๓/๓๔๐,๑๑/
๓๕๘/๔๐๘,๑๑/๓๖๐/๔๓๑,๑๑/๓๖๐/๔๓๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๔/๒๕๙,ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๘๔/๑๔๖,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑/๒,๑๙/๑๑/๑๖,๑๙/๑๒/๑๗,๑๙/๒๕/
๒๖,๑๙/๒๖/๒๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๕/๓๒๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๓/
๒๔๕,๒๔/๑๐๔/๒๔๖,๒๔/๑๑๔/๒๕๙,๒๔/๑๓๔/๒๘๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/
๔๗๖,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๓๘๔/๑๑๓,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๑๐๕/๕๙,๓๗/๙๐๔/๙๓๓ 



 

๔๑๑๐ 
 

 

มิจฉาสงักปัปะ : ดาํรผิดิ ไดแ้ก่ดาํรแิสไ่ปในกาม ดาํรพิยาบาท ดาํรเิบยีดเบยีนเขา,ในธมัม
สงัคณีอธบิายความหมายของมจิฉาสงักปัปะไวว้า่ ความตรกึ ความตรกึโดย
อาการต่างๆ ความดาํร ิ ความทีจ่ติแนบแน่นในอารมณ์ ความทีจ่ติแนบสนิทใน
อารมณ์  ความยกจติขึน้สูอ่ารมณ์ มจิฉาสงักปัปะ น้ีชือ่วา่มจิฉาสงักปัปะ, (ขอ้ ๒ 
ในมจิฉตัตะ ๑๐) ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๓๘/๓๖๘,๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๓๓๓/๓๔๐,๑๑/๓๕๘/๔๐๗,๑๑/๓๖๐/๔๓๐,๑๑/๓๖๐/๔๓๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๕/
๙๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๗/๑๗๖,๑๔/๒๒๔/๒๕๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑/๒,๒๕/๒๖,๑๙/
๑๐๒๒/๕๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๕/๓๒๕,๒๑/๒๒๕/๓๔๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๓๔/๒๘๙,๒๔/๑๐๓/๒๔๔,๒๔/๑๐๔/๒๔๖,๒๔/๑๐๕/๒๔๗,๒๔/๑๓๔/
๒๘๔,๒๙/๔๘/๑๖๖,๒๙/๑๙๗/๕๗๘,๓๑/๒๘/๔๗๖,๓๔/๓๘๒/๑๑๓,๓๗/๑๐๕/
๕๙,๓๗/๙๐๔/๙๓๓ 

มิจฉา-สมัมาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูป้ระพฤตผิดิในกาม-วา่ดว้ยผูป้ระพฤตชิอบในกาม พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย บุคคลประกอบดว้ยธรรม    ๓    ประการ คอื 
(๑) ตนเองเป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหป้ระพฤตผิดิในกาม (๓) 
เป็นผูพ้อใจการประพฤตผิดิในกามยอ่มดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูกนําไปฝังไวส้ว่น
บุคคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ  คอื (๑) ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการ
ประพฤตผิดิในกาม (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหง้ดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม (๓) 
เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการประพฤตผิดิในกามยอ่มดาํรงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืน
ไดร้บัอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๖๔-๑๘๓/๔๐๖)  

มิจฉาอาชีวะ : เลีย้งชพีผดิ ไดแ้ก่หาเลีย้งชพีในทางทุจรติผดิวนิยัหรอืผดิศลีธรรมเชน่ 
หลอกลวงเขา เป็นตน้ (ขอ้ ๕ ในมจิฉตัตะ ๑๐) ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๖,๑๐/
๔๓๘/๓๖๘,๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๐/๑๙๖,๑๑/๒๔๑/๑๙๗,๑๑/
๓๓๓/๓๔๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๖๔/๓๑๒,๑๔/๑๔๐/๑๗๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑/๒,๒๕/
๒๖,๑๙/๑๐๒๒/๕๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๕/๓๒๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๓/
๒๔๔,๒๔/๑๐๔/๒๔๖,๒๔/๑๓๔/๒๘๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๖,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๑๐๕/๕๙) 

มิญชวฏงัสกิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมญิชวฏงัสกยิเถระ  มเีนื้อความอธบิาย
ไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดนํ้าพวงมาลยัประดบัศรีษะไปบชูาตน้โพธิ ์
สถานทีต่รสัรูข้องพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไม่
รูจ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๒๖ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๙/
๓๙๖)  



 

๔๑๑๑ 
 

 

มิตจินติชาดก  :  ชาดกพระสตูรวา่ดว้ยปลามติจนิตชีว่ยปลาใหพ้น้ขา่ย มเีน้ือความอธบิายวา่ 
ปลาโพธสิตัวช์ือ่มติจนิต ี หาวธิชีว่ยเพือ่นปลา ๒ ตวัทีต่กอยูใ่นกระพุง้แหของ
ชาวประมง ใหห้ลุดพน้ออกมาได ้ โดยการว่ายกระโดดขา้มกลบัไปกลบัมาทัง้
ขา้งหน้าและขา้งหลงั ทาํทวีา่ขาดปลาวา่ยออกไปได ้  เมือ่ชาวประมงมาเหน็เขา้
กเ็ขา้ใจวา่แหของตนขาด จงึจบัรมิแหยกขึน้กลบัไป การใหช้วีติเป็นทานถอืวา่
เป็นกุศลอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย)  ๒๗/๑๑๔/๔๗)  

มิตจินตี, ปลา : ชือ่ปลาตวัหนึ่ง ทีช่ว่ยเหลอืเพือ่นปลาดว้ยกนั มปีรากฏในมติจนิตชิาดกทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ปลาชือ่พหุจนิตแีละปลาชือ่อปัปจนิต ีทัง้  ๒  ตดิอยูใ่นขา่ย  ปลา
ชือ่มติจนิตไีดช้ว่ยใหห้ลุดพน้จากขา่ย  (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๔/๔๗) 

มิตตฆาตกะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชื่อพระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระอคัค
ปุปผยิเถระ มปีรากฏในอคัคปุปผยิเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิอง
ตนไวว้า่ ตนเอง ถอืดอกบวัเขา้ไปเฝ้าพระองคผ์ูเ้ป็นนรชนผูส้งูสุด มจีติเลื่อมใส 
มใีจยนิด ี ไดบ้ชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทาํใหไ้ป
เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ ในกปัที ่  ๒๕    (นบัจากกปัน้ีไป)  ไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่มติตฆาตกะสมบรูณ์ดว้ยรตันะ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก  
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๐/๔๒๒) 

มิตตธรรม : ธรรมคอืมติร,มติรธรรม,หมายถงึความเป็นเพือ่นกนั,ธรรมคอืความมติรไมตรตี่อ
กนั เชน่ มอีะไรเกดิขึน้กช็ว่ยเหลอืเพือ่นอยา่งเตม็ที ่ ดงัคาํในอจัจยสตูร ทีท่า้ว
สกักะจอมเทพเมือ่จะทรงยงัเทพชัน้ดาวดงึสใ์หพ้ลอยยนิด ี ณ เทวสภาชือ่สธุรร
มา จงึไดต้รสัวา่ขอความโกรธจงตกอยูใ่นอาํนาจของทา่นทัง้หลาย ขอความเสือ่ม
คลายในมติตธรรมอย่าไดม้แีก่ทา่นทัง้หลาย (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๗๐/๓๙๕) 

มิตตปฏิรปู, มิตตปฏิรปูก ์: คนเทยีมมติร, มติรเทยีมไมใ่ช่มติรแท ้ม ี๔ พวกไดแ้ก่ (๑) คนปอก
ลอก มลีกัษณะ ๔ คอื ๑. คดิเอาแต่ไดฝ่้ายเดยีว ๒. ยอมเสยีน้อยโดยหวงัจะเอา
ใหม้าก ๓. ตวัมภียัจงึมาชว่ยทาํกจิของเพือ่น ๔. คบเพือ่นเพราะเหน็แก่
ประโยชน์ของตวั  (๒) คนดีแต่พดู มลีกัษณะ ๔ คอื ๑. ดแีต่ยกของหมดแลว้มา
ปราศรยั ๒. ดแีต่อา้งของยงัไมม่มีาปราศรยั ๓. สงเคราะหด์ว้ยสิง่หาประโยชน์
มไิด ้๔. เมือ่เพือ่นมกีจิ อา้งแต่เหตุขดัขอ้ง (๓)  คนหวัประจบ มลีกัษณะ ๔ คอื 
๑. จะทาํชัว่กเ็ออออ ๒. จะทาํดกีเ็ออออ ๓. ต่อหน้าสรรเสรญิ ๔. ลบัหลงันินทา 
(๔) คนชวนฉิบหาย มลีกัษณะ ๔ คอื ๑. คอยเป็นเพือ่นดืม่น้ําเมา ๒. คอยเป็น
เพือ่นเทีย่วกลางคนื ๓. คอยเป็นเพือ่นเทีย่วดกูารเล่น ๔. คอยเป็นเพือ่นไปเล่น
การพนนั(เขยีนวา่ มิตรปฏรูิป, มิตรปฏรูิปก์ กม็ ี (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ );ด ูคิหวิินัย   



 

๔๑๑๒ 
 

 

มิตตวินทชาดก๑  :  ชาดกวา่ดว้ยนายมติตวนิทะถูกจกัรหนิบดขยี ้ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
เทพบตุรโพธสิตัวไ์ปเทีย่วเมอืงนรก เหน็นายมติตวนิทกะทนูจกัรกรดไวบ้นศรีษะ 
จงึกล่าวตเิตยีนเพราะโทษทีเ่คยประทุษรา้ยมารดา  คนอกตญัญยูอ่มประสพ
วบิากกรรมทีเ่ป็นทุกขเ์ดอืดรอ้นเสมอ  (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๒/๓๔) 

มิตตวินทชาดก๒  :  ชาดกพระสตูรวา่ดว้ยนายมติตวนิทะตกนรกเพราะความโลภ  มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ เทวดาโพธสิตัวเหน็นายมติตวนิทะตกนรก จงึไดก้ล่าวถงึเหตุทีน่าย
มติตวนิทะถูกจกัรกรดบดศรีษะเพราะเหตุแหง่ความโลภ เขามคีวามปรารถนาไม่
มทีีส่ ิน้สดุ เมือ่ไดน้างงาม ๔ คนแลว้ยงัไมพ่อใจ ยงัตอ้งการเรือ่ยไปถงึ ๓๒ นาง  
ในทีส่ดุไปเหน็จกัรกรดทีศ่รีษะของเปรตตนหนึ่งสาํคญัวา่ดอกบวัจงึไปขอเขา
นํามาสวมศรีษะของตนไดร้บัทุกขเวทนาแสนสาหสัเป็นเวลานานเพราะกรรมชัว่
ทีต่นเคยทาํรา้ยมารดา  จงึทาํใหเ้หน็กรงจกัรเป็นดอกบวั  (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๑๐๔/๔๓)  

มิตตวินทุกชาดก๓ : ชาดกวา่ดว้ยนายมติตวนิทุกะ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ เทพบุตรโพธสิตัว์
เทีย่วไปในอุสสทนรก  เหน็นายมติตวนิทกุะถูกจกัรพดัผนัอยูบ่นศรีษะ จงึเขา้ไป
ใกลถู้กถามวา่ ขา้พเจา้ทาํกรรมอะไรไวจ้งึตอ้งมารบัทุกขเ์ชน่นี้  จงึแสดงโทษ
ของกามใหน้ายมติตวนิทุกะฟังวา่ การทีเ่ขาไดร้บัทุกขอ์ยา่งนี้ เพราะเขาไมรู่จ้กั
อิม่ในกาม ไดน้างเวมานิกเปรตจาํนวนเทา่น้ีแลว้กไ็มรู่จ้กัพอใจ ยงัปรารถนา
เรือ่ยไป จงึไดม้าพบจกัรทีต่นมองเหน็เป็นดอกบวัเอามาทนูศรีษะไวน้ี้  ขึน้ชือ่วา่
ความอยากมสีภาพแผ่ไปยิง่ใหญ่ไพศาล ทาํใหเ้ตม็ไดย้าก ชนเหล่าใดกาํหนดั
ตามความอยาก ชนเหล่านัน้จงึตอ้งทนูจกัรไว ้ คนทีไ่ดร้บักรรมเชน่นี้เพราะเหน็
กรงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ชัว่เป็นด ี(ข.ุชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑๐๐/๒๑๗)  

มิตตวินทกะ, นาย : บุตรของคหบดคีนหน่ึง หลงัจากพอ่ตายแลว้ เขาอยูใ่นวยัรุน่ ดว้ยความ
คะนอง จงึอยากออกไปคา้ขายทางเรอื เมือ่แมห่า้มไมใ่หไ้ป เพราะทะเลมี
อนัตราย และแมข่วางหา้มไมใ่หไ้ป กผ็ลกัแมใ่หล้ม้ลงแลว้ออกเดนิทางไปคา้ขาย
ทางเรอื เรอือบัปาง อาศยัเกาะแผน่กระดาษ ขึน้มาบนเกาะแหง่หนึ่ง เหน็กงจกัร
เป็นดอกบวั จงึขอดอกบวั และเสวยผลกรรม และเมือ่พบรุกขเทวดาจงึถามขอ้
สงสยัของตน ดงัคาํในมติตวนิทุกชาดก ทีน่ายมติตวนิทกะถามรุกขเทวดา
โพธสิตัวว์า่ เมอืงนี้ม ี๔ ประต ูมกีาํแพงเหลก็มัน่คง  ขา้พเจา้ไดท้าํกรรมชัว่อะไร 
จงึถูกกกัขงัไว ้ หรอืดงัคาํวา่ เทพบตุรโพธสิตัวเ์หน็นายมติตวนิทะตกนรกจงึ
กล่าววา่ ทา่นล่วงเลยปราสาทแกว้ผลกึ ปราสาทเงนิและปราสาทแกว้มณีไปแลว้
มาถูกจกัรหนิบดขยีอ้ยู ่   ทา่นจกัไมพ่น้จากจกัรหนิตราบเทา่ทีย่งัมชีวีติอยู ่ (ข.ุ
ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๒/๓๔,ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๐/๓๒๒),ในชาดกกล่าวไว้



 

๔๑๑๓ 
 

 

วา่ บุตรคนเดยีวของแมผู่ร้กัลกูสดุหวัใจ มปีรากฏในโลสกชาดกทีพ่ระโพธสิตัว์
เล่าเรือ่งนายมติตวนิทุกะทีไ่มท่าํตามคาํสอนของผูห้วงัความเจรญิ(แม)่ จงึไดร้บั
ทุกข ์(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๑/๑๘)  

มิตตสมัปทา : ความถงึพรอ้มดว้ยมติร หมายถงึความเพรยีบพรอ้มดว้ยมติรทีม่คุีณความด ี 
เชน่  พระศาสดา  หรอืเพือ่นพรหมจารผีูด้าํรงตนน่าเคารพ   ดงัคาํในนิธกิณัฑ
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลอาศยัมติตสมัปทา ประกอบความเพยีรโดย
แยบคายกจ็ะเป็นผูช้าํนาญในวชิชาและวมิตุตทิัง้หมดจะไดด้ว้ยขมุทรพัยน้ี์ (ข.ุข.ุ
(ไทย) ๒๕/๑๔/๑๙) 

มิตตสมัมตะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระตณิ
สนัถารทายกเถระ มปีรากฏในตณิสนัถารทายกเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนไวว้า่ตนเองอยูท่ีป่่าหมิพานตไ์ดเ้หน็พระพทุธเจา้ผูเ้ลศิกวา่
สมณะ เสดจ็เหาะไปในอากาศ  ประทบัยนือยูบ่นแผน่ดนิในขณะนัน้ไดใ้ชเ้คยีว
เกีย่วหญา้มาถวายทาํเป็นทีป่ระทบันัง่กราบไหวพ้ระองคย์อ่ลงนัง่กระโหย่งเพง่ดู
พระมหามนีุเพราะผลบุญคอืการถวายเครือ่งลาดหญา้ นัน้ทาํใหไ้ปเกดิในสวรรค์
ชัน้นิมมานรดจีงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๒ นบัจากกปัน้ีไปไดเ้ป็นกษตัรยิผ์ู้
จกัรพรรดพิระนามวา่มติตสมัมตะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗    ประการมพีลานุภาพ
มาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๒๒๐) 

มิตตสตูร : มชีือ่สตูรทีเ่กีย่วกบัมติตสตูรเหมอืนกนั ๖ สตูร แต่แปลความหมายทีต่่างกนั ๔ 
สตูร และทีม่คีวามหมายเดยีวกนั ๒ สตูร กล่าวคอื 

 1.มติตสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยการชกัชวนมติรใหเ้จรญิสตปัิฏฐานพระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายควรชกัชวนคนทีค่วรอนุเคราะหเ์ป็นตน้วา่  
มติร  อาํมาตย ์  ญาต ิ  และสาโลหติใหเ้จรญิสตปัิฏฐาน  ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๔๑๔/๒๗๑)  

 2.มิตตสตูร พระสตูรวา่ดว้ยการชกัชวนมติรใหรู้อ้รยิสจั พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นทีค่วรอนุเคราะห ์  คอื  มติร  
อาํมาตย ์ ญาต ิ สาโลหติ  ดว้ยอรยิสจั  ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๖/๖๐๙)  

 3.มิตตสูตร พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมติรแท ้ พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ องคป์ระกอบของมติรทีค่วรคบ ๓ คอื (๑) ใหส้ิง่ทีใ่หไ้ดย้าก (๒) ชว่ยทาํสิง่ที่
ทาํไดย้าก (๓) อดทนต่อสิง่ทีท่นไดย้าก (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓๖/๓๘๕) 

 4.มิตตสตูร พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูค้วรคบเป็นมติร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
คุณสมบตัขิองภกิษุทีไ่มค่วรคบเป็นมติร ๕ คอื (๑)ใชใ้หท้าํการงาน (คอืทาํงาน
อยา่งชาวบา้น มกีารทาํนาเป็นตน้) (๒) ก่ออธกิรณ์ (๓) โกรธต่อภกิษุผูเ้ป็น
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ประธาน (๔) เทีย่วจารกิไปในสถานทีไ่มส่มควร(๕) ไมส่ามารถชีแ้จงใหภ้กิษุ
เหน็ชดัดว้ยธรรมกีถา แลว้ตรสัว่า คุณสมบตัขิองภกิษุทีค่วรคบเป็นมติร ๕ 
โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๖/๒๔๒)  

 5.มิตตสตูร พระสตูรวา่ดว้ยมติร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ฐานะทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้๖ 
คอื(๑) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูม้มีติรชัว่ ประพฤตติามมติรชัว่ จกับาํเพญ็อภสิมา
จารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้ (๒) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้มบ่าํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมให้
บรบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็เสขธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้(๓) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้มบ่าํเพญ็
เสขธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับําเพญ็ศลีใหบ้รบิูรณ์ได ้ (๔) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผู้
ไมบ่าํเพญ็ศลีใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกัละกามราคะได ้ (๕) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้ม่
บาํเพญ็ศลีใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกัละรปูราคะได ้ (๖) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้มบ่าํเพญ็
ศลีใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกัละอรปูราคะได ้แลว้ตรสัว่า ฐานะทีเ่ป็นไปได ้๖ คอื เป็นไป
ไดท้ีภ่กิษุผูม้มีติรด ี ประพฤตกิบัมติรด ี จกับาํเพญ็ธรรมทัง้ ๖ นัน้ใหบ้รบิูรณ์ได้
ตามลาํดบักนัไป (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๗/๕๘๖)  

 6.มติตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมติร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู่  ณ  วดั
พระเชตวนั  เทวดาทลูถามวา่  อะไรเป็นมติรของคนเดนิทาง  อะไรเป็นมติรใน
เรอืน  อะไรเป็นมติรของผูม้ปีระโยชน์เกดิขึน้เรือ่ย ๆ  อะไรเป็นมติรตดิตามไป
ในภพหน้า  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  หมูเ่กวยีนเป็นมติรของคนเดนิทาง  
มารดาเป็นมติรในเรอืน  สหายเป็นมติรของผูม้ปีระโยชน์เกดิขึน้เรือ่ย ๆ  บุญที่
ทาํไวแ้ลว้ยอ่มเป็นมติรตดิตามผูท้าํไปยงัภพหน้า (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๓/๖๘) 

มิตตสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยองคแ์หง่มติร (สตูรที ่ ๑)  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มติรทีค่วร
เสพ(คบ) เพราะประกอบดว้ยองค ์๗ คอื (๑) ใหส้ิง่ทีใ่หไ้ดย้าก (๒) ทาํสิง่ทีท่าํได้
ยาก(๓) อดทนถอ้ยคาํทีอ่ดทนไดย้าก (๔) เปิดเผยความลบัแก่เพือ่น (๕) ปิด
ความลบัของเพือ่น (๖) ไมท่อดทิง้ในยามวบิตั ิ(๗) เมือ่เพือ่นสิน้โภคสมบตักิไ็มดู่
หมิน่ แลว้ตรสัวา่ บุคคลผูป้ระกอบดว้ยองค ์ ๗ จดัว่าเป็นมติร ผูต้อ้งการจะคบ
มติร ควรคบมติรเชน่นัน้  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๖/๕๖)  

มิตตสตูร (ทตุิย) : พระสตูรวา่ดว้ยองคแ์หง่มติร (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มติรทีค่วร
เสพ ควรคบ ควรเขา้ไปนัง่ใกล ้แมจ้ะถูกขบัไล่กต็าม เพราะประกอบดว้ยองค ์๗ 
คอื (๑) เป็นทีร่กั เป็นทีพ่อใจ (๒) เป็นทีเ่คารพ (๓) เป็นทีย่กยอ่ง (๔) เป็นนกั
พดู (๕) เป็นผูอ้ดทนต่อถอ้ยคาํ (๖) เป็นผูพ้ดูถอ้ยคาํลกึซึง้ได ้ (หมายถงึเรือ่ง
เกีย่วกบั ฌาน วปัิสสนา มรรค ผล และพระนิพพาน) (๗) ไมช่กันําในอฐานะ 
(หมายถงึป้องกนัไมใ่หท้าํในสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลูมคีตเิป็นทุกข ์ แต่
ชกัชวนใหท้าํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลูมคีตเิป็นสขุ) แลว้ตรสัวา่ บุคคลผู้
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ประกอบดว้ยองค ์๗ น้ี จดัวา่เป็นมติรผูมุ้ง่ประโยชน์และอนุเคราะห ์ผูต้อ้งการจะ
คบมติรควรคบมติรเชน่นัน้ แมจ้ะถูกขบัไล่กต็าม (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗)  

  อรรถกถาอธบิายวา่คาํว่า เป็นทีร่กัเป็นทีพ่อใจ หมายถงึลกัษณะแหง่
กลัยาณมติรม ี๘ คอื (๑) มศีรทัธา คอื เชือ่การตรสัรูข้องพระตถาคต เชื่อกรรม
และผลของกรรม (๒) มศีลี (๓) มสีตุะ คอืกล่าวถอ้ยคาํทีล่กึซึง้ทีส่มัปยตุดว้ย
สจัจะและปฏจิจสมปุบาท (๔) มจีาคะ คอื ปรารถนาน้อย สนัโดษ ชอบสงดัไม่
คลุกคลดีว้ยหมู ่(๕) มคีวามเพยีร (๖) มสีตติัง้มัน่  (๗) มสีมาธติัง้มัน่ ไมฟุ้่งซ่าน 
(๘) มปัีญญา คอื รูอ้ยา่งไมว่ปิรติ ใชส้ตพิจิารณาคตแิหง่กุศลธรรมและอกุศล
ธรรม (องฺ.สตฺตก.ฏกีา ๓/๓๗-๔๓/๒๐๓)   

มิตตากาฬีเถรีคาถา : ภาษติของพระมติตากาฬเีถร,ี คาถาของพระมติตากาฬเีถร ี ท่านพระ
มติตากาฬีเถรกีล่าวว่า เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรทัธาแต่เป็นผู้
ขวนขวายในลาภสกัการะเที่ยวไปด้วยเหตุนัน้  ๆละทิ้งประโยชน์ที่ยอดเยี่ยม
ถอืเอาประโยชน์ที่เลว ตกอยู่ในอํานาจของกเิลส  ไม่ยนิดปีระโยชน์ของความ
เป็นสมณะ เมือ่เรานัน้นัง่ในทีอ่ยู ่   ไดเ้กดิความสงัเวชวา่ เราเดนิทางผดิเสยีแลว้   
ตกอยู่ในอํานาจของตณัหา ชวีติของเราน้อยชราและพยาธยิํ่าย ี ร่างกายนี้จะ
แตกสลายไปเสียก่อน  ไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาทเมื่อเราพิจารณาถึงความ
เกดิขึน้และความเสือ่มไปของขนัธท์ัง้หลายตามความเป็นจรงิ จงึไดด้าํรงอยูอ่ยา่ง
ผูม้จีติหลุดพ้นเราได้ทําตามคําสัง่สอนของพระพุทธเจ้าแล้ว (ขุ.เถร.ี(ไทย) ๒๖/
๙๒/๕๗๑)   

มิตตาเถรีคาถา : ภาษติของพระมติตาเถร,ีคาถาของพระมติตาเถร ีทา่นพระมติตาเถร ี (รบัพระ
พทุธโอวาทแลว้) ไดก้ล่าววา่ มติตา  เธอบวชแลว้ดว้ยศรทัธา  จงยนิดใีน
กลัยาณมติรเจรญิกุศลธรรมเพือ่บรรลุธรรมทีป่ลอดโปรง่จากโยคะกเิลสเถดิ (ข.ุ
เถร.ี(ไทย) ๒๖/๘/๕๕๓)  

มิตตาเถรีคาถา : ภาษติของพระมติตาเถร,ีคาถาของพระมติตาเถร ี ทา่นพระมติตาเถรกีล่าวคาํ
เป็นตน้วา่ เรายนิดเีพลดิเพลนิเทพนิกาย จงึเขา้จาํอุโบสถซึง่ประกอบดว้ยองค ์๘  
ตลอดวนั    ๑๔ คํ่า  ๑๕ คํ่า ๘  คํ่าแหง่ปักษ์และตลอดปาฏหิารยิปักษ์  เราเมือ่
ปรารถนาหมูเ่ทพจงึไดเ้ขา้จาํอุโบสถวนันี้ เรานัน้ฉนัอาหารมือ้เดยีว   ปลงผม 
หม่ผา้สงัฆาฏ ิ บวชแลว้ไมพ่งึปรารถนาเทพนิกาย กาํจดัความกระวนกระวายใน
ใจเสยีได ้ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๓๑/๕๕๙)  

มิตตามจัจสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยการชกัชวนมติรอาํมาตย ์ (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายพงึชกัชวนคนทีค่วรอนุเคราะห ์  มติร  
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อาํมาตย ์  ญาตแิละสาโลหติใหด้าํรงอยูใ่นองคเ์ครือ่งบรรลุโสดา ๔ มคีวาม
เลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้   (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๒/๕๑๕)  

มิตตามจัจสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยการชกัชวนมติรอาํมาตย ์  (สตูรที ่  ๒)  พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  เธอทัง้หลายพงึชกัชวนคนทีค่วรอนุเคราะห ์  มติร  
อาํมาตย ์  ญาตแิละสาโลหติใหด้าํรงอยูใ่นองคเ์ครือ่งบรรลุโสดา  ๔  มคีวาม
เลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้ เพราะธรรม  ๔  นัน้สามารถทาํให้
พน้จากนรกเป็นตน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๓/๕๑๖) 

มิตตามิตตชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยอาการของผูเ้ป็นมติรและมใิชม่ติร ม ี ๒ ชาดก แต่เน้ือหา
ต่างกนั กล่าวคอื 

 1.มิตตามิตตชาดก๑ ชาดกวา่ดว้ยอาการของผูเ้ป็นมติรและมใิชม่ติร มี
เนื้อความอธบิายไวว้า่ ฤาษโีพธสิตัวส์อนศษิยใ์หรู้จ้กัลกัษณะของมติรและศตัรวูา่  
คนทีเ่หน็หน้ากนัแลว้ไมย่ิม้แยม้  ไมช่ืน่ชม เมือ่สพตาแลว้เบอืนหน้าหนีและ
ประพฤตสิิง่ตรงกนัขา้ม  อาการทีป่รากฏเหล่าน้ี บณัฑติไดเ้หน็หรอืไดฟั้งแลว้ 
พงึรูว้า่ ผูน้ี้เป็นศตัรขูองเรา   สว่นคนทีอ่าการตรงกนัขา้มนัน้พงึทราบวา่เป็นมติร
ของเรา (ข.ุทุก.(ไทย) ๒๗/๙๓/๘๙)  

  2.มิตตามิตตชาดก๒ ชาดกวา่ดว้ยลกัษณะมติรและผูม้ใิชม่ติร มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ พระโพธสิตัวเ์ป็นอาํมาตยข์องพระเจา้พรหมทตั  ไดก้ราบทลู
พระราชาใหท้รงทราบถงึลกัษณะคนทีไ่มใ่ชม่ติร  ทีบ่คุคลไม่ควรคบหา วา่ มี
ลกัษณะดงันี้ คอื  

  (๑) เหน็เพือ่นแลว้ไมย่ิม้แยม้ (๒) ไมย่นิดตี่อการสนทนากบัเพือ่น 
  (๓) ขณะสนทนาไม่สบตาเพือ่น(๔) มกัพดูต่อตา้นเพือ่น 
  (๕) คบหาศตัรขูองเพือ่น (๖) ไมค่บเพือ่นของเพือ่น 
  (๗) หา้มปรามคนทีส่รรเสรญิเพือ่น(๘) สรรเสรญิคนทีด่า่เพือ่น 
  (๙) ไมบ่อกความลบัของตนแก่เพือ่น(๑๐)ไมช่ว่ยปกปิดความลบัของเพือ่น 
  (๑๑)ไมย่กยอ่งการกระทาํของเพือ่น(๑๒) ไมส่รรเสรญิปัญญาของเพือ่น 
  (๑๓)เมือ่เพือ่นฉิบหายกลบัพอใจ(๑๔) เมือ่เพือ่นเจรญิกลบัไมพ่อใจ 
  (๑๕)ไดอ้าหารทีม่รีสแปลกมาไมนึ่กถงึเพือ่น(๑๖)ไมอ่นุเคราะหเ์พือ่นใหไ้ด้

ลาภจากทีต่นได ้     
  ต่อจากนัน้พระโพธสิตัวไ์ดแ้สดงลกัษณะของมติรผูเ้ป็นบณัฑติวา่ 
  (๑)  เพือ่นจากไปกค็ดิถงึ (๒) เพือ่นกลบัมากย็นิด ี
  (๓)  หยอกลอ้ยิม้ยอ่งต่อเพือ่น (๔) ยนิดตีอบสนองดว้ยวาจาทีไ่พเราะ 
  (๕) คบเพือ่นของเพือ่นฝ่ายเดยีว(๖) ไมค่บศตัรขูองเพือ่น 
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  (๗) หา้มปรามคนทีด่า่เพือ่น (๘) สรรเสรญิคนทีย่กยอ่งเพือ่น 
  (๙) บอกความลบัของตนแก่เพือ่น( ๑๐) ชว่ยปกปิดความลบัของเพือ่น 
  (๑๑) ยกยอ่งการกระทาํของเพือ่น(๑๒) สรรเสรญิปัญญาของเพือ่น 
  (๑๓)เมือ่เพือ่นเจรญิกย็นิด ี (๑๔) เมื่อเพือ่นฉิบหายกไ็มย่นิด ี
  (๑๕)ไดอ้าหารทีม่รีสแปลกมากนึ็กถงึเพือ่น  
  (๑๖) อนุเคราะหเ์พือ่นใหไ้ดล้าภจากทีต่นได ้
  พระราชาทรงพอพระทยัไดพ้ระราชทานยศเป็นอนัมาก  (ข.ุชา.ทวาทสก.

(ไทย) ๒๗/๑๒๑/๓๙๓)  
มิตร,มิตรแท้ : เพือ่น, ผูม้คีวามเยือ่ใยด,ี ผูม้น้ํีาใจเอือ้เฟ้ือ แยกเป็นมติรแท ้๔ พวก มติรเทยีม 

(มติตปฏริปู) ๔ พวก มติรดว้ยใจจรงิ ม ี๔ พวก ได ้ แก่ (๑) มิตรอุปการะ มี
ลกัษณะ ๔ คอื๑. เพือ่นประมาท ชว่ยรกัษาเพือ่น ๒.เพือ่นประมาท ชว่ยรกัษา
ทรพัยข์องเพือ่น ๓. เมื่อมภียั เป็นทีพ่ึง่พาํนกัได๔้. มกีจิจาํเป็น ช่วยออกทรพัย์
ใหเ้กนิกวา่ทีอ่อกปาก  (๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มลีกัษณะ ๔ คอื ๑. บอก
ความลบัแก่เพือ่น ๒. ปิดความลบัของเพือ่น ๓. มภียัอนัตรายไมล่ะทิง้ ๔. แม้
ชวีติกส็ละใหไ้ด ้  (๓) มิตรแนะประโยชน์ มลีกัษณะ๔ คอื ๑. จะทาํชัว่เสยีหาย
คอยหา้มปรามไว ้๒. คอยแนะนําใหต้ัง้อยูใ่นความด ี๓. ใหไ้ดฟั้งไดรู้ส้ ิง่ทีไ่มเ่คย
ไดรู้ไ้ดฟั้ง ๔. บอกทางสขุทางสวรรคใ์ห ้ (๔) มิตรมีน้ําใจ มลีกัษณะ ๔ คอื ๑. 
เพือ่นมทุีกข ์พลอยทุกขด์ว้ย ๒. เพือ่นมสีขุพลอยดใีจ ๓. เขาตเิตยีนเพือ่น ชว่ย
ยบัยัง้แกใ้ห ้ ๔. เขาสรรเสรญิเพือ่นชว่ยพดูเสรมิสนบัสนุน (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๒๐/๑๗๙,๑๑/๒๕๔/๒๐๗ , ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๓๐/๑๒๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๖/
๑๓๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓/๔,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๓/๖๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๔/
๒๕๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๖๐/๘๙,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓๖/๓๘๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๖๑/๑๐๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๖/๕๖,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๑๙/๑๐๑,ข.ุเปต.
(ไทย) ๒๖/๒๒/๑๗๑,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๒๓/๔๐๙) ; ด ูคิหวิินัย  

มิตรธรรม : ธรรมคอืมติร,มติตธรรม,หมายถงึความเป็นเพือ่นกนั,ธรรมคอืความเป็นมติร
ไมตรตี่อกนั เชน่ มอีะไรเกดิขึน้กช็ว่ยเหลอืเพือ่นอยา่งเตม็ที ่ มปีรากฏในคุณ
ชาดก ที ่ ราชสหีโ์พธสิตัวก์ล่าวเตอืนนางราชสหีว์่าถงึแมว้า่มติรจะมกีาํลงัดอ้ย
กวา่แต่ดาํรงอยูใ่นมติรธรรม เขาชือ่วา่เป็นญาต ิ   เป็นเผา่พนัธุ ์   เป็นมติร  และ
เป็นเพือ่นของเรา,อาการทีไ่มม่มีติรธรรมยอ่มสงัเกตไดง้า่ย ดงัคาํใน ชวสกุณ
ชาดก ตอนหนึ่งวา่  แมด้ว้ยอุปการคุณทีก่ระทาํต่อหน้า  มติรธรรมยงัหาไมไ่ดใ้น
บุคคลใด บณัฑติไมร่ษิยาไมด่า่วา่บุคคลนัน้,ในมหาสตุโสมชาดก  พระเจา้สตุ
โสมโพธสิตัว ์  ตรสัว่า มติรธรรมของพระอรยิะกบัพระอรยิะยอ่มเสมอกนัของผูม้ี
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ปัญญากบัผูม้ปัีญญากเ็สมอกนั(ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๔/๖๕,ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย)
๒๗/๓๒/๑๖๒,๒๘/๔๕๓/๑๗๔,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย)๒๘/๔๕๔/๑๗๔) ; ดมูติตธรรม  

มิตรแนะนําประโยชน์ : มติรใจด ี เป็นมติรแท ้ มคุีณลกัษณะ ๔ ประการ คอื (๑) หา้มมใิหท้าํ
ความชัว่ (๒) แนะนําใหต้ัง้อยู่ในความด ี (๓) ใหฟั้งสิง่ทีย่งัไมเ่คยฟัง (๔) บอก
ทางสวรรคใ์ห ้ ดงัพระดาํรสัในสงิคาลกสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่สคิาล
มาณพวา่  คหบดบีุตร มติรแนะนําประโยชน์ เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจดโีดย
เหตุ ๔ ประการ มหีา้มมใิหท้าํความชัว่เป็นตน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๐/๒๐๙,๑๑/
๒๖๓/๒๑๐) 

มิตรภาพ : ความเป็นมติร,ความเป็นสหายกนั เชน่ทาํอะไรกช็ว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัพรอ้มใจกนั
ทาํงานรว่มกนั มคีวามเป็นเพือ่นคอยชว่ยเหลอืกนั ดงัคาํใน วฑัฒกสีกูรชาดก 
เทวดาทีส่งิสถติอยูใ่นไพรสณฑน์ัน้กล่าววา่ ขา้พเจา้ขอนอบน้อมฝงูสกุรทีม่า
ประชุมพรอ้มกนั ขา้พเจา้เหน็ดว้ยตวัเองซึง่มติรภาพอนัไมเ่คยปรากฏมาก่อน 
จงึกล่าวสรรเสรญิฝงูสกูรทีม่เีขีย้วเป็นกาํลงัจงึชนะเสอืโครง่ได ้ (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) 
๒๗/๗๑/๓๘๕,ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๗๑/๑๙๑,๒๗/๑๗๒/๑๙๒,๒๗/๑๙๔/
๑๙๖) 

มิตรมีความรกัใคร่ : มติรใจด ี เป็นมติรแท ้  มคีณุลกัษณะ ๔ ประการ คอื (๑) ไมพ่อใจความ
เสือ่มของเพือ่น  (๒) พอใจความเจรญิของเพือ่น  (๓) หา้มปรามคนทีนิ่นทา
เพือ่น  (๔) สนบัสนุนคนทีส่รรเสรญิเพือ่น ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่สคิาลมาณพ
วา่  คหบดบีตุร    มติรมคีวามรกัใคร ่ เธอพงึทราบวา่    เป็นมติรมใีจด ี   โดย
เหตุ    ๔    ประการ มไีมพ่อใจความเสือ่มของเพือ่นเป็นตน้  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๖๐/๒๐๙) 

มิตรไมตรี : ความเป็นมติรไมตรทีีเ่อือ้เฟ้ือกนั เชน่ใหค้วามชว่ยเหลอืกนั ผกูมติรกบัคน
ใกลเ้คยีง ดงัคาํในกุสนาฬชิาดก ทีรุ่กขเทวดาสรรเสรญิมติตธรรมของพระ
โพธสิตัวว์า่ บุคคลเสมอกนั  ประเสรฐิกวา่กนั หรอืเลวกว่ากนักต็าม กค็วรทาํ
มติรไมตรกีนัไวเ้พราะวา่ มติรเหล่านัน้เมือ่ความเสือ่มเกดิขึน้กพ็งึทาํประโยชน์
อนัอุดมใหไ้ด ้(ข.ุชา.เอกก.(ไทย๒๗/๑๒๑/๕๐, ๒๗/๑๓๑/๕๔, ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๗/๓/๒๕๕, ๒๗/๑๙๕/๑๙๗, ๒๗/๑๙๖/๑๙๗, ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๗/๓๔๓/
๕๒๙) 

มิตรร่วมสขุร่วมทุกข  ์: มติรใจด ีเป็นมติรแท ้ มคีณุลกัษณะ ๔ ประการ คอื (๑) บอกความลบั
แก่เพือ่น (๒) ปิดความลบัของเพือ่น (๓) ไมล่ะทิง้ในยามอนัตราย (๔) แมช้วีติก็
อาจจะสละเพือ่ประโยชน์ของเพือ่นไดท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่สคิาลมาณพวา่ 
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คหบดบีุตร มติรรว่มสขุรว่มทุกข ์ เธอพงึทราบวา่ เป็นมติรมใีจดโีดยเหตุ ๔ 
ประการ มบีอกความลบัแกเ่พือ่น เป็นตน้  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๐/๒๐๙)  

มิตรสหาย : เพือ่นกนั,มติรกนั,ผูม้ไีมตรตีอ่กนั,เมือ่มเีหตุเกดิขึน้ เพือ่นกย็นิดชีว่ยเหลอืเพือ่น
อยา่งเตม็ที ่ ดงัคาํในสามญัญผลสตูรทีพ่ระเจา้อชาตศตัร ู ตรสัไวว้า่ ....นกับญัช ี 
หรอือาชพีทีอ่าศยัศลิปะอยา่งอื่นทาํนองน้ี คนเหล่านัน้ไดร้บัผลจากอาชพีทีอ่าศยั
ศลิปะทีเ่หน็ประจกัษ์มาเลีย้งชพีในปัจจุบนัจงึบาํรุงตนเอง  บดิามารดา   บุตร
ภรรยา  มติรสหายใหเ้ป็นสขุ บาํเพญ็ทกัษณิาในสมณพราหมณ์,ดงัคาํในมหาอุก
กุสชาดก ทีพ่ญานกออกตอบเหยีย่ววา่ บณัฑติทัง้หลายผูแ้สวงหาความสขุอยู่
ยอ่มคบมติรสหายทัง้ในกาลและมใิชก่าล (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๒/๒๐๔,๑๑/๒๖๖/
๒๑๒,๑๑/๒๖๘/๒๑๓,๑๑/๒๗๐/๒๑๕,๑๑/๒๗๓/๒๑๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๖/
๔๙๒,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๒๐/๒๕๐,ข.ุชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๔๔/๔๒๙,๒๗/
๔๖/๔๒๙,๒๗/๕๗/๔๓๑) 

มิถิลา, กรงุ : ชือ่นครหลวงของแควน้วเิทหะ ดงัคาํในมหาโควนิทสตูร  ทีท่่าน(มหา)โควนิทะให้
สรา้งเมอืงหลวงเหล่าน้ีไว ้(คอื) ใหส้รา้งกรุงทนัตปุระ เป็นเมอืงหลวงของรฐักาลงิ
คะ ฯลฯ ใหส้รา้งกรุงมถิลิา เป็นเมอืงหลวงของรฐัวเิทหะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๐๙/
๒๔๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๘/๓๗๒,๑๓/๓๘๓/๔๗๑,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๓๕/
๕๗๗,๒๖/๓๑๘/๖๐๗,ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๑๐๓/๔๔๐,๒๗/๒๐๓/
๔๕๕,๒๗/๒๐๕/๔๕๕,๒๗/๒๐๗/๔๕๖) 

มิทธะ : ความทอ้แท,้ ความเชือ่มซมึ, เซื่องซมึ, มาคูก่บัถนีะในนิวรณ์ ๕,เป็นธรรมขอ้ที ่
๒ ในธรรม ๖ ขอ้ คอื (๑)ถนีะ (ความหดหู)่  (๒) มทิธะ (ความเซื่องซมึ)  (๓)
อุทธจัจะ(ความฟุ้งซ่าน)  (๔) กุกกุจจะ (ความรอ้นใจ)  (๕) อสัสทัธยิะ    (ความ
ไมม่ศีรทัธา)  (๖) ปมาทะ (ความประมาท) ทีผู่ย้งัละไมไ่ดบ้รรลุอรหตัผลไมไ่ด ้มี
ปรากฏในอรหตัตสตูร ดงัคาํวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยงัละธรรม ๖    ประการ
ไมไ่ด ้    กไ็มอ่าจทาํใหแ้จง้อรหตัตผลได,้ในธมัมสงัคณี และวภิงัคก์ล่าวถงึ
ความหมายของมทิธะไวว้า่ ความไมส่ะดวกกาย ความไมค่วรแก่การงาน ความ
หงอยเหงา ความซบเซาแหง่กาย  ความหาวนอน ความงว่งซมึ ความหลบั 
ความโงกงว่ง ความอยากหลบักริยิาทีอ่ยากหลบั ภาวะทีอ่ยากหลบั เรยีกวา่
มทิธะ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๖/๕๘๕,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๑๖๓/๒๙๗,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๕๔๖/๓๙๘,๓๕/๕๕๑/๓๙๙); ด ูถนีมิทธะ  

มิเนลปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมเินลปุปผยิเถระ  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นใชด้อกเทยีนขาวบชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี
เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๒๙ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระ



 

๔๑๒๐ 
 

 

เจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ย
คุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕/๓๗๐)  

มิลกัขะ,ชาว : คนป่าเถื่อน, คนดอย, คนทีย่งัไมเ่จรญิ,มอีาชพีขายโค พวกเจา้ถิน่เดมิของชมพู
ทวปีมใิชช่าวอรยิกะ ดงัคาํในมหาวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ ภกิษุบอกคนืสกิขาต่อหน้า
ชาวมลิกัขะ  ดว้ยภาษาชาวมลิกัขะ ถา้เขาไมเ่ขา้ใจยอ่มไม่เป็นอนับอกคนืสกิขา 
ดงัคาํในสงัคตีสิตูร กล่าวถงึผูก้ลบัไปเกดิในปัจจนัตชนบท อยูใ่นพวกมลิกัขะผูไ้ม่
รูเ้ดยีงสา ทีไ่มม่ภีกิษุ ภกิษุณี อุบาสกและอุบาสกิา ผ่านไปมา น้ีกเ็ป็นกาลทีไ่มใ่ช่
ขณะ ไมใ่ชส่มยั เพือ่จะอยู่ประพฤตพิรหมจรรย,์ในปัจจนัตสตูร และเอกธมัมบาล ี
กล่าวไวว้า่ สตัวท์ีก่ลบัมาเกดิในปัจจนัตชนบทในหมูช่าวมลิกัขะผูโ้งเ่ขลา มี
จาํนวนมากกวา่,ในกฏุวยิสตูร พระผูม้พีระภาคกาํลงัเทีย่วบณิฑบาตในสาํนกัของ
พวกมลิกัขะทีชุ่มนุมกนัอยูใ่นทีซ่ือ้ขายโค ไดท้อดพระเนตรเหน็ภกิษุรปูหนึ่ง  (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๕๔/๔๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๒/๓๕๖,๑๑/๓๕๘/๔๑๓,ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๑๓๒/๖๔๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๙/๒๗๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๒๓/
๔๒,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๒๙/๓๗๗) 

มิลกัขผุลทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมลิกัขผุลทายกเถระ  มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นไดถ้วายผลไทรน้อยแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่ อตัถทสัส ีเพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๐/๑๑๐)  

มิลินท :์ มหากษตัรยิเ์ชือ้ชาตกิรกี ในชมพทูวปี ครองแควน้โยนก ทีส่าคลนคร(ปัจจุบนั
เรยีกวา่ Sialkot อยูใ่นแควน้ปัญจาบ ทีเ่ป็นสว่นของปากสีถาน) ทรงมชีาตภิูมทิี่
เกาะอลสนัทะซึง่สนันิษฐานกนัวา่ตรงกบัคาํวา่ Alexandria คอืเป็นเมอืงหน่ึงที่
พระเจา้อเลกซานเดอรม์หาราชสรา้งขึน้บนทางเดนิทพัทีท่รงมชียั หา่งจากสาคล
นครประมาณ ๒๐๐ โยชน์ ทรงเป็นปราชญย์ิง่ใหญ่ โตว้าทะชนะนกัปราชญ์
ทัง้หลายในสมยันัน้ จนในทีส่ดุไดโ้ตก้บัพระนาคเสนทรงเลื่อมใสหนัมานบัถอื
พระพทุธศาสนาและเป็นองคอุ์ปถมัภกสาํคญั ชาวตะวนัตกเรยีกพระนามตาม
ภาษากรกีวา่Menander ครองราชย ์พ.ศ. ๔๒๓ สวรรคต พ.ศ. ๔๕๓; ด ูนาค
เสน, โยนก 

มิลินทปัญหา:  คมัภรีส์าํคญั บนัทกึคาํสนทนาโตต้อบปัญหาธรรม ระหวา่งพระนาคเสนกบัพระ
ยามลินิท ์(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

มิสกวนั : ชือ่สวนแหง่หนึ่ง ในสรวงสวรรค,์เป็น ๑ ในสวน ๔ แห่งบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ดงั
คาํในวธิุรชาดก ทีปุ่ณณกยกัษ์กราบทลูวา่ ขอทลูเชญิพระองคท์อดพระเนตรสวน



 

๔๑๒๑ 
 

 

สวรรค ์คอืปารุสกวนั    จติรลดาวนั    มสิกวนั นนัทวนั และเวชยนัตปราสาทที่
ธรรมชาตไิดเ้นรมติไวใ้นแกว้มณีดวงนี้ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๒๓/๔๐๔) 

มิสสกสโมธาน: การประมวลครุกาบตัริะคนกนั, เป็นชือ่ปรวิาสสาํหรบัภกิษุผูป้รารถนาจะออก
จากอาบตัสิงัฆาทเิสสต่างวตัถุกนัหมายความวา่ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสหลายตวั
ต่างสกิขาบทกนั ซึง่มวีนัปิดเท่ากนับา้ง ไมเ่ทา่กนับา้ง ภกิษุผูต้อ้งอาบตัิ
สงัฆาทเิสสเหล่านัน้ ขอปรวิาสจากสงฆเ์พือ่อยูก่รรมชดใชท้ัง้หมด (พจนานุกรม
พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์   

มิสสกะ : ชือ่เทพองคห์น่ึง ในเทพ ๑๐ องคอ์กีหมูห่น่ึง มปีรากฏในมหาสมยสตูร กล่าวไว้
วา่ เทพอกี(๑๐หมู)่ คอืสกุกะ กรุมหะ อรุณะ เวฆนสะ โอทาตคยัหะผูเ้ป็นหวัหน้า  
วจิกัขณะ สทามตัตะ    หารคชะ    มสิสกะผูม้ยีศ  และปชุนนเทวราชผูบ้นัดาล
ฝนใหต้กทัว่ทกุทศิกม็า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

มิสสเกสี, ชื่อ : เทพอปัสรทีเ่ป็นบรวิารทาสเีทพธดิา,เป็นนางอปัสรจาํพวกดุรยิเทพมปีรากฏใน
ทาสวีมิาน ทีท่าสเีทพธดิา กล่าวไวว้า่ เหล่าดุรยิเทพหกหมื่นองค ์ ชว่ยกนัปลุก
เรา้ดฉินัใหเ้กดิปีตโิสมนสั ไดแ้ก่เทพบุตรมนีามวา่อาลมัพะ คคัคระ ภมีะ สาธุ
วาท ีปสงัสยิะ โปกขระและสผุสัสะ  เหล่าเทพธดิาน้อย  ๆ มนีามวา่ วณีา โมกขา 
นนัทา สนุนัทา โสณทนินา สจุมิหติา อลมัพสุา มสิสเกสแีละบณุฑรกิา (ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๑๖๗/๓๐) 

มิสสาเทพอปัสร : ชือ่สรอ้ยของเทพธดิานามวา่อลมัพสุา ผูเ้ป็นเทพกญัญา ชัน้ดาวดงึสเ์ทวโลก  
เทพธดิาผูน้ี้มาอสิสิงิคดาบส เพือ่ทาํลายตบะของทา้วสกักะ ดงัคาํในอลมัพสุา
ชาดก พระศาสดาตรสัวา่อลมัพสุา มสิสาเทพอปัสร ผูม้วีรรณะน่าใคร ่ปรารถนา
เพือ่จะใหอ้สิสิงิคดาบสคลุกเคลา้ระคนดว้ยกเิลส (ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/
๑๐๕/๖๑๓,๒๗/๑๒๑/๖๑๕) 

มีความงามในเบือ้งต้น : ศลี  ดงัคาํในมหาวภิงัค ์กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงประกาศให้
ผูอ้ื่นรูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในท่ามกลางและมี
ความงามในที่สุด,หรอืดงัคําในทุตยิมารปาสสูตร พระผู้มพีระภาคตรสัว่า พวก
เธออย่าได้ไปโดยทางเดียวกนัสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มี
ความงามในท่ามกลาง และมคีวามงามในที่สุด(ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑/๒,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๔๓๙/๔๗๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔๑/๑๗๙,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗/๓๑,๒๔/๙๙/
๒๓๔,องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๔/๔๒๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มคีวามงามในเบือ้งตน้  หมายถงึศลี  มคีวามงาม
ในทา่มกลาง หมายถงึอรยิมรรค มคีวามงามในทีส่ดุ   หมายถงึพระนิพพาน  (ท.ี
ส.ีอ. (บาล)ี ๑๙๐/๑๕๙) 



 

๔๑๒๒ 
 

 

มีความสาํเรจ็สงูสดุ : อจัจนัตนิฏฐะ,บรรลุอรหตัผล หมายถงึพน้จากความพนิาศคอืกเิลส
,นิพพาน ดงัคาํในสกักปัญหสตูร ทา้วสกักะทลูถามพระผูม้พีระภาควา่  สมณ
พราหมณ์ทัง้หมด มคีวามสาํเรจ็สงูสดุ มคีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ ประพฤติ
พรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีส่ดุอนัสงูสดุหรอืหนอ  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๑/
๑๑๘,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มคีวามสาํเรจ็สงูสดุ หมายถงึนิพพาน  (องฺ.เอกา
ทสก.อ.  (บาล)ี ๓/๑๐/๓๘๓)  

มีใจเป็นหวัหน้า : มใีจเป็นประธาน หมายถงึใจเป็นใหญ่ กายเป็นบ่าว ดงัพระดาํรสในธรรมบท 
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่อทนินปุพพกพราหมณ์บดิาของนายมฏัฐกุณฑลตีอน
หน่ึง  ธรรมทัง้หลาย มใีจเป็นหวัหน้า มใีจเป็นใหญ่ สาํเรจ็ดว้ยใจ ถา้คนมใีจด ีก็
จะพดูดหีรอืทาํดตีามไปดว้ย เพราะความดนีัน้    สุขย่อมตดิตามเขาไป เหมอืน
เงาตดิตามตวัเขาไป ฉะนัน้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑/๒๓,๒๕/๒/๒๔) 

มีตนเป็นเกาะ : ทาํตนใหพ้น้จากหว้งน้ํา คอื โอฆะ ๔ เหมอืนกบัเกาะกลางมหาสมทุรทีน้ํ่า   
ทว่มไมถ่งึ,หมายถงึทาํตนใหเ้ป็นทีพ่ึง่ ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร กล่าวไวว้า่ 
ภกิษุมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ึง่ ไมม่สีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรม
เป็นทีพ่ึง่ ไมม่สีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่อยู,่ในอตัตทปีสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ภกิษุ
ทัง้หลาย    เธอทัง้หลายจงมตีนเป็นเกาะ   มตีนเป็นทีพ่ึง่ อยา่มสีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่  
จงมธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ึง่ อยา่มสีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่เลย(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๘๐/๕๙,๑๐๙/๗๙,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๓/๕๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๕/๒๒๔,๑๙/๑๙/
๓๗๙/๒๓๔) 

มีฬหกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุตดิลาภสกัการะและความสรรเสรญิเปรยีบเหมอืนแมลงวนั
กนิคถู พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั  ไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารุณเป็นตน้ ภกิษุผูเ้หน็แก่
ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ  ยอ่มเป็นเหมอืนแมลงวนักนิคถู  แมท้อ้งเตม็
แลว้  มนักย็งัโลภอยากกนิคถูกองอื่นอยูร่ํ่าไป (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๑/๒๖๘)  

มือ้เดียว:  ฉนัมือ้เดยีว (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 
มขุ: หวัหน้า, หวัขอ้, ปาก, ทาง  (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
มขุปาฐะ: บอกดว้ยปาก, การวา่ปากเปล่า หมายถงึ การสวด สาธยาย บอกกล่าว เล่าเรยีน 

สบืทอดกนัมาดว้ยปากต่อปากโดยตรง ไมใ่ชต้วัหนงัสอื, เป็นวธิคีรัง้โบราณ ใน
การรกัษาคมัภรีใ์หเ้ทีย่งตรงแมน่ยาํ (เชน่ มกีารกาํกบักาํชบั ทบทวน และสอบ
ทานกนัต่อหน้าไดเ้ตม็ที)่ เมือ่ยงัไมม่แีม่แบบทีจ่ะพมิพข์อ้ความออกมาใหต้รงกนั
แน่นอนทัง้หมด และถอืวา่การคดัลอกเป็นวธิสีบืทอดขอ้ความทีไ่มอ่าจไวว้างใจ 



 

๔๑๒๓ 
 

 

เชน่ ในมหาวงส ์ (๑/๒๕๐๑/๒๓๕) วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ผูม้คีวามรูค้วามคดิ
กวา้งขวาง ในกาลก่อน นําพระบาลแีหง่พระไตรปิฎกและแมอ้รรถกถาแหง่
พระไตรปิฎกนัน้มา โดยมุขปาฐะ”, ในภาษาไทย มุขปาฐะมคีวามหมายเลอืนลง
มาในแงท่ีก่ลายเป็นเรือ่งทีไ่มค่อ่ยหนกัแน่นหรอืไม่คอ่ยเป็นหลกัฐานหมายถงึ 
ขอ้ความทีท่อ่งจาํกนัมาดว้ยปากเปล่า ไมไ่ดเ้ขยีนไว,้เรือ่งทีเ่ล่าต่อปากกนัมา; 
มุขบาฐ กเ็ขยีน (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

มขุปญุฉนะ  : ผา้เชด็ปาก  (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์   
มุ่งชื่อเสียง : หวงัชือ่เสยีง หมายถงึทาํอะไร หวงัมชีือ่เสยีง ทาํอะไรมกัมผีลประโยชน์สรา้ง

ชือ่เสยีงใหต้น,เป็นขอ้ที ่๓ ในธรรม ๘ ขอ้ทีท่าํใหไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไม่
เป็นทีเ่คารพ  และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๔/๒๐๑) 

มจุลินท,์ ต้นไม้ : ตน้จกิ,ไมจ้กิตัง้อยูท่ศิตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้พระศรมีหาโพธิพ์ระพทุธเจา้
ประทบันัง่เสวยวมิตุตสิขุอยูใ่ตต้น้ไมน้ี้ ๗ วนั ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไวว้า่ ครัน้
ล่วงไป  ๗  วนั พระผูม้พีระภาคทรงออกจากสมาธนิัน้แลว้เสดจ็จากควงตน้
มจุลนิทไ์ปยงัควงตน้ราชายตนะ(สปัดาหท์ี ่ ๓ ตามพระวนิยั, สปัดาหท์ี ่ ๖ ตาม
คมัภรีช์าดก) (ว.ิม.(ไทย) ๔/๕/๘,๔/๖/๙,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๑/๑๘๙) 

มจุลินท,์ พญานาค : ชื่อพระยานาคทีเ่ขา้มาเฝ้าพระพุทธเจา้ขณะทีป่ระทบัเสวยวมิตุตสิขุอยูใ่ต้
ตน้จกิ (มจุจลนิท)์ ฝนตกพราํเจอืดว้ยลมหนาวตลอด ๗ วนั พระยามจุจลนิท
นาคราชจงึแผพ่งัพานปกพระพุทธเจา้เพือ่ป้องกนัฝนและลมมใิหถู้กตอ้งพระกาย
ดงัคาํในมหาวรรคกล่าวไวว้า่ พญานาคมจุลนิทไ์ดอ้อกจากทีอ่ยูข่องตนไปโอบ
รอบพระกายของพระผูม้พีระภาคดว้ยขนด ๗  รอบ แผพ่งัพานใหญ่ปกคลมุ
เหนือพระเศยีรดว้ยหวงัวา่ ความหนาว อยา่ไดเ้บยีดเบยีนพระผูม้พีระภาค 
ความรอ้น อยา่ไดเ้บยีดเบยีนพระผูม้พีระภาค สมัผสัจากเหลอืบ ยงุ ลม  แดด 
สตัวเ์ลือ้ยคลานอยา่ไดเ้บยีดเบยีนพระผูม้พีระภาค น่ีเป็นมลูเหตขุองการสรา้ง
พระพทุธรปูนาคปรก (ว.ิม.(ไทย) ๔/๕/๘) 

มจุลินทะ, ยกัษ์ : ชือ่ยกัษต์นหนึ่ง ทีเ่ป็นบรวิารของทา้วเวสสวุณั ๔๑ ตน ทาํหน้าทีป่กป้องดแูล
มนุษยโลกดา้นทศิเหนือ มตีาํแหน่งเป็นเสนาบดยีกัษ ์ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/
๒๓๑,๑๑/๒๙๓/๒๔๕) 

มจุลินทะ,สระ :ชือ่สระแหง่หนึ่ง ใกลภ้เูขา  มปีรากฏในเวสสนัตรชาดก ดงัคาํวา่  ทางดา้นทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือแหง่ภเูขานาลกิะนัน้มสีระมจุลนิทท์ีด่ารดาษไปดว้ยดอก
บุณฑรกิ (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๑๙๐๘/๔๘๓) 



 

๔๑๒๔ 
 

 

มญุจิตกุมัยตาญาณ : ญาณอนัคาํนึงดว้ยใคร่จะพน้ไปเสยี, ญาณอนัคาํนึงดว้ยใครจ่ะพน้ไปเสยี, 
ความหยัง่รูท้ีท่าํใหต้อ้งการจะพน้ไปเสยี คอื ตอ้งการจะพน้ไปเสยีจากสงัขารที่
เบื่อหน่ายแลว้ดว้ยนิพพทิานุปัสสนาญาณ,มอีธบิายวา่ (ญาณอนัคาํนึงดว้ยใคร่
จะพน้ไปเสยี เมือ่หน่ายสงัขารทัง้หลายแลว้ ยอ่มปรารถนาทีจ่ะพน้ไปเสยีจาก
สงัขารเหล่านัน้),มคีวามหมายคลา้ยกนักบัปฏสิงัขานุปัสสนาญาณและสงัขารุเปก
ขาญาณ  ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรค กล่าวไวว้า่ มญุจติุกมัยตาญาณ ปฏสิงัขา
นุปัสสนาญาณ    และสงัขารุเปกขาญาณมอีรรถต่างกนัและมพียญัชนะต่างกนั
หรอืมอีรรถอยา่งเดยีวกนั ต่างกนัแต่พยญัชนะเทา่นัน้  (ขอ้ ๖ ในวปัิสสนาญาณ 
๙) (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๒๗/๓๘๔) 

มจุจลินทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพญานาคมจุลนิท ์ กล่าวถงึเหตกุารณ์แรกตรสัรูข้องพระผูม้พีระ
ภาค เมือ่คราวทีป่ระทบันัง่ขดัสมาธเิสวยวมิตุตสิขุทีต่น้มจุลนิท ์ ทา่มกลางสาย
ฝนพราํตลอด ๗ วนั โดยมพีญานาคมจุลนิทท์าํขนดโอบรอบพระวรกาย แผ่
พงัพานปกคลุมเหนือพระเศยีรป้องกนัความหนาวถวาย เมือ่เวลา ๗ วนัผา่นไป 
พระผูม้พีระภาคทรงเปล่งอุทานทีแ่สดงอานุภาพแหง่วเิวกสขุ คอืสขุทีเ่กดิจาก
นิพพานทีส่งดัจากอุปธกิเิลส (ดรูายละเอยีด หน้า ๑๙๐) (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๑/
๑๘๙)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ ชือ่วา่มจุลนิท ์ เพราะมทีีอ่ยูใ่กลต้น้ไมม้จุลนิท ์ไมม้จุลนิท์
น้ีเรยีกอกีชือ่หนึ่งวา่ นิจุละ คอืตน้จกินา(นีปะ) (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๑๑/๑๐๔)  

มจุฉา  : ลมจบั, สลบ, สวงิสวาย (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 
มฏุฐสจัจะ : ความหลงลมืสต,ิเป็นธรรมคูก่บัอสมัปชญัญะ ในสงัคตีสิตูรและในวภิงัค ์ กล่าวไว้

วา่ ธรรม ๒ ประการ คอื (๑) มฏุฐสจัจะ (ความหลงลมืสต)ิ (๒) อสมัปชญัญะ
(ความเป็นผูไ้มม่สีมัปชญัญะ),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายของมฏุฐสจัจะไวว้า่ 
ความระลกึไมไ่ด ้  ความหวนระลกึไมไ่ด ้ ความระลกึยอ้นหลงัไมไ่ด ้ ความระลกึ
ไมไ่ด ้ภาวะทีร่ะลกึไมไ่ด ้ภาวะทีท่รงจาํไมไ่ด ้   ความเลื่อนลอย ความหลงลมืสต ิ
น้ีเรยีกวา่มฏุฐสัสจัจะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๕,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๐๖/
๕๖๕,๓๕/๙๓๕/๕๘๕,๙๐๖/๕๖๕) 

มฏุฐสัสติสตูร  :  พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูม้สีตหิลงลมื ม ี ๒ สตูร แปลความหมายต่างกนั 
และมอีงคธ์รรมต่างกนั กล่าวคอื 

 1. มฏุฐสัสติสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูม้สีตหิลงลมื พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่  ณ  วดัพระเชตวนั  เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในโก
ธนสตูร  จงึตรสัตอบวา่  เพราะประกอบดว้ยธรรม  ๕  ประการ  คอื (๑)  ไมม่ี



 

๔๑๒๕ 
 

 

ศรทัธา (๒) ไมม่หีริ ิ (๓)  ไมม่โีอตตปัปะ (๔)  มกัเป็นผูม้สีตหิลงลมื (๕) มี
ปัญญาทราม(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙๒/๓๒๐)  

 2.มฏุฐสัสติสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูห้ลงลมืสต ิ พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ โทษของภกิษุผูน้อนหลบัอยา่งหลงลมืสต ิ ไมม่สีมัปชญัญะ ๕ คอื (๑) หลบั
เป็นทุกข ์(๒) ตื่นเป็นทุกข ์(๓) ฝันลามก (๔) เทวดาไมร่กัษา (๕) น้ําอสจุเิคลื่อน 
แลว้ตรสัวา่ อานิสงสข์องภกิษุผูน้อนหลบัอยา่งมสีตติัง้มัน่ มสีมัปชญัญะ ๕ 
โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑๐/๓๕๒)  

มฏุฐิ :   กาํมอื ; ด ูมาตรา   (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์   
  อรรถกถาอธบิายถงึกาํมอืไว ้ แต่เป็นคาํต่อจากศพัทอ์ืน่ ดงัคาํวา่ อาจรยิมฏุฐ ิ

แปลวา่ กาํมอืของอาจารย ์ อธบิายวา่ มอืทีก่าํไว ้ ใชเ้รยีกอาการของอาจารย์
ภายนอก   พระพทุธศาสนาทีห่วงวชิา ไมย่อมบอกแก่ศษิยข์ณะทีต่นเองยงัหนุ่ม 
แต่จะบอกแก่ศษิยท์ีต่นรกั ขณะทีต่น ใกลจ้ะตายเทา่นัน้แต่พระผูม้พีระภาคไม่
ทรงถอืตามคตเิชน่นี้ (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๑๖๕/๑๕๐) 

มตุตะ:  ปัสสาวะ, น้ําเบา, เยีย่ว ; ด ูมตูร,อาการ ๓๒   (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์   

มฏุฐิปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระมฏุฐปิุปผยิเถระ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเป็นชา่งดอกไมไ้ดถ้วายดอกมะลแิด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย)  ๓๒/๒๔/
๒๕๓)  

มณุฑสาวก: สาวกโลน้หมายถงึสาวกของพวกนิครนถท์ีไ่มนุ่่มหม่ผา้,ในนิคณัฐสตุตาท ิ กล่าว
ไวว้า่ มณุฑสาวกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื (๑)ฆา่สตัว ์ (๒)ลกัทรพัย ์
(๓) ประพฤตผิดิในกาม(๔)พดูเทจ็(๕)เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุ
แหง่ความประมาท  จงึดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูกนําไปฝังไว ้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๒๙๔-๓๐๒/๔๐๖) 

มณุฑะ, พระราชา : ราชาองคห์น่ึง กรุงปาฏลบีุตร คราวหนึ่งเคยเสยีพระทยัยิง่นกั เพราะมเหสี
คอืพระนางภทัทาราชเทวผีูเ้ป็นทีร่กั    เป็นทีพ่อพระทยั สวรรคต จงึงดพระราช
กรณียกจิทุกอยา่ง รบัสัง่ใหจ้ดัการยกพระศพพระนางใสไ่วใ้นรางเหลก็ทีเ่ตม็ไป
ดว้ยน้ํามนัแลว้เอารางเหลก็อื่นปิดไวท้าํให ้  ต่อมาโสการกัขะมหาอาํมาตย ์
นิมนตพ์ระนารถเถระไปสนทนาธรรมกบัพระเจา้มณุฑะ หลงัจากสนทนาธรรม
เรือ่งฐานะ๕ ประการทีใ่ครๆในโลกนี้ไมพ่งึได ้ คอื (๑) ขอสิง่ทีม่คีวามแก่เป็น
ธรรมดา อยา่แก่ (๒) ขอสิง่ทีม่คีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา อยา่เจบ็ไข ้ (๓) ขอสิง่ที่



 

๔๑๒๖ 
 

 

มคีวามตายเป็นธรรมดา    อยา่ตาย (๔) ขอสิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา    
อยา่สิน้ไป (๕)  ขอสิง่ทีม่คีวามฉิบหายเป็นธรรมดา    อยา่ฉิบหาย พระองคก์็
คลายความเสยีพระทยัลงและปฏบิตัพิระราชกรณียกจิเชน่เดมิ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๕๐/๘๒) 

มทุธชะ:   อกัษรเกดิในศรีษะหรอืทีปุ่่ มเหงอืก คอื ฏ ฐ ฑ ฒ ณ กบัทัง้ ร และ ฬ 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์    

มตุตาเถรีคาถา๑ : ภาษติของพระมตุตาเถร,ีคาถาของพระมตุตาเถร ี ทา่นพระมตุตาเถรรีบัพระ
พทุธโอวาทแลว้ไดก้ล่าววา่ มตุตา    เธอจงพน้ไปจากโยคกเิลสทัง้หลาย เหมอืน
ดวงจนัทรพ์น้จากถูกราหจูบั เธอจงมจีติหลุดพน้แลว้บรโิภคกอ้นขา้วอยา่งไมม่ี
หน้ีเถดิ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๒/๕๕๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โยคกเิลส หมายถงึกเิลสทีผ่กูสตัวไ์วใ้นภพม ี  ๔  
คอื  (๑)  กามโยคะ  โยคะคอืกาม  (๒)  ภวโยคะ  โยคะคอืภพ   (๓)  ทฏิฐโิยคะ  
โยคะคอืทฏิฐ ิ (๔)  อวชิชาโยคะ  โยคะคอือวชิชา  (ข.ุเถร.ีอ.(บาล)ี ๒/๙) 

มตุตาเถรีคาถา๒ : ภาษติของพระมตุตาเถร,ีคาถาของพระมตุตาเถร ี ทา่นพระมตุตาเถร(ีรบัพระ
พทุธโอวาทแลว้ไดก้ล่าววา่  เราเป็นผูพ้น้ดว้ยด ี  พน้โดยชอบดว้ยความพน้จาก 
ความคอ่ม ๓ อยา่ง คอื(๑) คอ่มเพราะครก  (๒) คอ่มเพราะสาก (๓) คอ่มเพราะ
สาม ีเป็นผูพ้น้จากความเกดิและความตายถอนตณัหาทีนํ่าไปสูภ่พไดแ้ลว้  (ข.ุ
เถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๑/๕๕๔)  

มทุทา : การคาํนวณดว้ยวธินีบัน้ิว,ในศลิปะอยา่ง ๑ เป็นอาชพี ๒ อยา่ง ของคนชาวชมพู
ทวปี คอื (๑) ศลิปะสามญัมชีา่งสาน ชา่งหมอ้ ชา่งหกู เป็นตน้ (๒) ศลิปะอยา่ง
สงูมชีา่งลวดลาย  นกัคาํนวณดว้ยวธิกีารนบัน้ิว  (มทุทา)  และนกัคาํนวณดว้ย
วธิคีดิในใจ  (คณนา),มทุทา น้ี เป็นการดหูมอดนูัน่เอง ซึง่เป็นมหาศลีทีพ่ระสมณ
โคดมทรงเวน้ขาดจากการเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิา (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕/
๑๐,๙/๒๐๙/๗๑) 

มทิุตเถรคาถา : ภาษติของพระมทุติเถระ,คาถาของพระมทุติเถระ ทา่นพระมทุติเถระกล่าวไว้
วา่ เราตอ้งการจะเลีย้งชพี    จงึไดบ้รรพชาอุปสมบทแลว้จากนัน้จงึไดม้ศีรทัธา 
มคีวามเพยีรบากบัน่มัน่คง  โดยตัง้ใจวา่ รา่งกายของเรานี้จงแตกทาํลายไปเถดิ  
เนื้อหนงัของเราจงเหอืดแหง้ไป  แขง้ขาทัง้  ๒  จะหลุดจากทีต่่อเขา่ทัง้  ๒  
พลดัตกไปกต็ามท ี  เมือ่เรายงัถอนลกูศรคอืตณัหาขึน้ไมไ่ด ้ เราจกัไมก่นิ ไมด่ื่ม 
ไมอ่อกไปจากวหิาร ทัง้จกัไมเ่อนกายนอน  เชญิทา่นด ู ความเพยีรและความ
บากบัน่ของเรานัน้ ผูอ้ยูอ่ยา่งนี้    เราบรรลุวชิชา ๓ ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของ
พระพทุธเจา้แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๑๑/๓๙๐)  



 

๔๑๒๗ 
 

 

มทิุตา : ความพลอยยนิดเีมือ่ผูอ้ื่นไดด้,ีเหน็ผูอ้ื่นอยูด่มีสีขุ กแ็ชม่ชืน่เบกิบานใจดว้ย ดงัคาํ
ในวภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ ความพลอยยนิด ี    กริยิาทีพ่ลอยยนิด ี    ภาวะทีพ่ลอย
ยนิดใีนสตัวท์ัง้หลาย น้ีเรยีกวา่ มุทติา ; ธรรมตรงขา้มคอื อิสสา (ขอ้๓ ในพรหม
วหิาร ๔) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๕๖/๒๔๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๗/๑๘๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๒๔๕/๑๙๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๓/๖๓๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๗/๕๖๖,อภ.ิว.ิ
(ไทย)๓๕/๖๖๓/๔๓๐,๓๕/๖๖๙/๔๓๐,๓๕/๖๘๘/๔๓๖,๓๕/๖๙๔/๔๓๙,๓๕/๖๙๘/
๔๔๙,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๖๘๗/๗๓๔,๓๗/๘๐๗/๘๔๓) 

มทิุตากมุารี : ชือ่พระราชธดิาองคห์น่ึงของพระเจา้เอกราช แหง่กรุงปุปผวด ี ผูเ้คยถูกพระเจา้
เอกราชนําตวัมาไวเ้ดยีวกนั เพือ่เตรยีมการบชูายญั ดงัคาํในจนัทกมุารชาดก ที่
พระราชาตรสัไวต้อนหนึ่งวา่ ขอพวกเจา้จงไปทลูพระกุมารทีัง้หลาย คอื อุปเสนา
กุมาร ี  โกกลิากุมาร ี มุทติากุมารแีละนนัทากุมารเีถดิวา่ ไดย้นิวา่ พวกทา่นจง
รวมกนัเป็นหมูอ่ยูใ่นทีเ่ดยีวกนัเพือ่ประโยชน์แก่การบชูายญั  (ข.ุชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๙๘๙/๓๓๖) 

มทิุตาจิต : จติพลอยยนิด,ี หมายถงึความพลอยยนิดเีมื่อผูอ้ื่นไดด้,ีเหน็ผูอ้ื่นอยู่ดมีสีุข กแ็ช่ม
ชื่นเบกิบานใจ ด้วยเหน็เขาประสบความสําเรจ็เจรญิก้าวหน้ายิง่ขึ้นไปกพ็ลอย
ยนิดีบนัเทิงใจ พร้อมที่จะส่งเสรมิสนับสนุน ไม่กีดกนัรษิยา,จติที่แผ่มุทิตาไป
ตลอดทัง้ ๑๐ ทศิมทีศิปุรตัถมิทศิเป็นต้น,จติที่เป็นธรรมชาตสิหรคตเกดิพรอ้ม 
ระคนสมัปยตุดว้ยมุทติา ชื่อว่า มจีติทีส่หรคตดว้ยมุทติา ดงัคาํในเตวชิชสตูรพระ
ผู้มพีระภาคตรสัว่า ภิกษุมกีรุณาจติฯลฯ มมีุทิตาจติ ฯลฯ มอุีเบกขาจติแผ่ไป 
ตลอดทศิที่  ๑ ทศิที่  ๒  ทศิที่ ๓ ทศิที่  ๔   ทศิเบื้องบน เบื้องล่าง ทศิเฉียง(๔ 
ทศิ)   แผ่ไปตลอดโลกทัว่ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยอุเบกขาจติอนัไพบูลย ์
เป็นมหคัคตะ ไม่มขีอบเขต ไม่มเีวรไม่มคีวามเบยีดเบยีนอยู่ ; ธรรมตรงขา้มคอื 
อิสสา (ขอ้ ๓ ในพรหมวหิาร ๔,ขอ้ ๓ ในอปัปมญัญา ๔) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๕๖/
๒๔๕,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๒/๑๙๔,๑๐/๓๒๗/๒๕๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๑/๔๙,๑๑/
๗๒ /๕๐,๑๑/๑๑๐/๘๒ ,๑๑/๓๐๘ /๒๘๐ ,ม.มู.(ไทย) ๑๒ /๗๗ /๖๗ ,๑๒ /๔๕๙ /
๔๙๘,๑๒/๕๐๙/๕๔๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐/๒๒,๑๓/๓๐๙/๓๗๔,๑๓/๔๕๒/๕๗๑,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๐/๒๗๐,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๙/๓๘๕,๑๘/๓๖๐/๔๑๑,๑๘/๓๖๕/
๔๔๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๓๕/๑๗๕,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๖๔/๒๕๑,๒๐/๖๖/๒๖๒,๒๐/
๖๗ /๒๖๙ ,องฺ .จตุ กฺก .(ไทย )๒๑ /๑๒๕ /๑๙๒ ,๒๑ /๑๒๖ /๑๙๔ ,๒๑ /๑๙๐ /
๒๗๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๙/๓๖๕,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๔๒๙,ขุ.ป.
(ไทย)  ๓๑/๒๑๒/๓๕๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๖๖๓/๔๓๐) 



 

๔๑๒๘ 
 

 

มทิุตาเจโตวิมตุติ : ความหลุดพน้แหง่จติดว้ยอาํนาจพลอยยนิด,ี ความหลุดพน้ทางใจทีม่ี
ความพลอยยนิด,ีหมายถงึจติทีบ่นัเทงิใจ เมือ่เหน็ผูอ้ื่นไดด้มีสีขุ,ในเมตตาสหคต
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มทุติาเจโตวมิตุตทิีบุ่คคลเจรญิแลว้อยา่งไร มอีะไร
เป็นคต ิ  มอีะไรเป็นอยา่งยิง่    มอีะไรเป็นผล  มอีะไรเป็นทีส่ดุ  คอื ภกิษุใน
ธรรมวนิยันี้ (๑) เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยมุทติาฯลฯ(๗) เจรญิ
อุเบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยมทุติา อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะอาศยันิโรธ 
น้อมไปในโวสสคัคะและตรสัอกีวา่ ภกิษุทัง้หลาย    เรากล่าวมทุติาเจโตวมิตุตวิา่
มวีญิญาณญัจายตนฌานเป็นอยา่งยิง่สาํหรบัภกิษุผูม้ปัีญญาอนัเป็นโลกยิะยงัไม่
รูแ้จง้วมิตุตทิีย่อดเยีย่มในธรรมวนิยัน้ี,ในปรสิาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พวก
ภกิษุอยูก่นัเหมอืนพรหม    คอือยูก่นัดว้ยมทุติาเจโตวมิตุต ิ ผูม้คีวามบนัเทงิใจ
ยอ่มเกดิความอิม่ใจ กายของผูม้คีวามอิม่ใจยอ่มสงบ   ผูม้กีายสงบยอ่มเสวยสขุ  
จติของผูม้สีขุยอ่มตัง้มัน่ : ธรรมทีต่รงกนัขา้ม กค็อื อรต ิ ความไมย่นิด ี (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๒๖/๓๒๖,๑๑/๓๕๖/๓๙๒,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๕/๑๗๗,องฺ.เอกก.
(ไทย)๒๐/๓๘๓/๔๖,๒๐/๓๘๔/๔๖,๒๐/๓๘๘/๔๖,๒๐/๓๘๙/๔๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๙๖/๓๒๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๓/๔๓๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖๓/
๓๖๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๕๐๒/๔๔๕,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖/๑๓,๓๑/๑๒๓/๑๙๒)  

มทิุตาฌาน : ฌานทีม่มีทุติา หมายถงึฌานทีส่หรคตดว้ยความพลอยยนิด ี เมือ่เหน็ผูอ้ื่นไดด้,ี
เจรญิฌานทีป่ระกอบดว้ยมทุติา, ผูเ้จรญิไดม้ทุติาฌานหลงัจากตายแลว้เขา้ถงึ
ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกเทวดาชัน้สภุกณิหะ มอีายุประมาณ ๔กปั แต่มคีวาม
แตกต่างระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบักบัปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั เมือ่คตแิละอุบตัยิงัมี
อยู ่ ดงัคาํในปฐมเมตตาสตูร กล่าวไวว้า่ บางคนในโลกนี้มมีทุติาจติแผไ่ปตลอด
ทศิที ่   ๑  ทศิที ่   ๒    ... ทศิที ่   ๓  ...  ทศิที ่   ๔  ...  ทศิเบือ้งบน    ทศิ
เบือ้งล่าง    ทศิเฉียง   แผไ่ปตลอดโลกทัว่ทุกหมูเ่หล่าในทีทุ่กสถานดว้ยมทุติา
จติอนัไพบลูย ์  เป็นมหคัคตะ ไมม่ขีอบเขต    ไมม่เีวร    ไมม่คีวามเบยีดเบยีน
อยู ่   อยา่งนี้    เขาชอบใจมทุติาฌานนัน้ ตดิใจมทุติาฌานนัน้และถงึความปลืม้
ใจกบัมทุติาฌานนัน้ เขาดาํรงอยูใ่นมทุติาฌานนัน้ น้อมใจไปในมทุติาฌานนัน้    
ชอบอยูก่บัมทุติาฌานนัน้โดยมาก  ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึความเป็นผู้
อยูร่ว่มกบัพวกเทวดาชัน้สภุกณิหะ  พวกเทวดาชัน้สภุกณิหะมอีายปุระมาณ    
๔    กปัคนทีเ่ป็นปุถุชนดาํรงอยูใ่นชัน้สภุกณิหะนัน้จนสิน้อาย ุ   ใหร้ะยะ  เวลา
ทีเ่ป็นกาํหนดอายขุองเทวดาเหล่านัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง   ไปสูก่าํเนิดสตัว์
ดริจัฉานบา้งไปสูแ่ดนเปรตบา้งสว่นสาวกของ   พระผูม้พีระภาคดาํรงอยูใ่นชัน้สุ



 

๔๑๒๙ 
 

 

ภกณิหะนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลากาํหนดทีเ่ป็นอายขุองเทวดาเหล่านัน้หมดไป
แลว้ปรนิิพพานในภพนัน้แล  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๕/๑๙๒) 

มทิุตาภาวนา : การเจรญิมทุติา, การอบรมจติทีป่ระกอบดว้ยมทุติา คอืเหน็ผูอ้ื่นไดด้ ี กพ็ลอย
ยนิด ีเพือ่ละความรษิยา ดงัคาํในมหาราหุโลวาทสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัสอน
วา่  เธอจงเจรญิมทุติาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิมทุติาภาวนาอยู ่ จกัละ
ความรษิยาได ้(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๐/๑๓๑) 

มทิุตาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมทุติา พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิ
โพชฌงค ์  ๗  ทีม่มีุทติายอ่มมผีลมาก  แลว้ทรงอธบิายคาํวา่  มผีลมาก  ดว้ย
การตรสัพระสตูรยอ่ย  ๕  สตูร  ในลกัษณะเดยีวกนั  ดงัแสดงไวใ้นอฏัฐกิมหปั
ผลสตูรที ่ ๑ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๔๕/๑๙๔)  

มทุุปาณิชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยพระราชาถูกหลอกดว้ยคนฝ่ามอือนัอ่อนนุ่ม  มเีน้ือความอธบิาย
ไวว้า่ พระเจา้พรหมทตัโพธสิตัว ์ ไมอ่าจจะรกัษาพระราชธดิาไวไ้ดท้ัง้ทีพ่ระองค์
ไดพ้ยายามรกัษาไวอ้ยา่งดแีต่กไ็มอ่าจรกัษาไวไ้ด ้ แมพ้ยายามกดีกนัแต่กไ็ม่
สามารถกดีกนัไวไ้ด ้ คนทัง้สองยงัหาอุบายพบกนัจนได ้  จาํเป็นตอ้งยกใหเ้ป็น
คูค่รองของพระราชภาคไินย และให ้ครองราชสมบตัติ่อไป  การทีจ่ะพยายามกดี
กนับุคคลออกจากกามนัน้เป็นเรือ่งยาก เมือ่ไมส่ามารถกดีกนัไดค้วรหาทาง
ควบคุมไว ้ใหรู้จ้กัความพอเหมาะพอดจีงึด ี(ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๓๔/๑๒๘)  

มทุุลกัขณชาดก  :  ชาดกวา่ดว้ยพระโพธสิตัวป์รารถนานางมทุุลกัขณา มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ดาบสโพธสิตัวก์ราบทลูพระราชาผูส้หายใหท้ราบถงึสาเหตทุีต่นเสือ่มจาก
ฌาน    เพราะปรารถนาอยากจะไดพ้ระนางมทุุลกัขณาซึง่เป็นพระมเหสขีองพระ
สหาย  จนทาํใหต้อ้งมานอนป่วยไมย่อมทานขา้วปลาอาหาร  พระราชาประสงค์
จะเตอืนสตแิกพ่ระดาบสจงึทรงพระราชทานพระมเหสใีห ้ แต่ไมพ่ระราชทานที่
อยูอ่าศยัและเครือ่งอาํนวยความสะดวกอืน่ๆให ้ พระนางใชใ้หท้า่นไปเทีย่ว
แสวงหาทีอ่ยูพ่รอ้มทัง้อุปกรณ์การเป็นอยูท่ ัง้หมดใหค้รบก่อนคอ่ยอยูร่ว่มกนั  
ทา่นเทีย่วแสวงหาจนเหน็ดเหน่ือยยงัไดไ้มค่รบจงึมองเหน็โทษของการครอง
เรอืนวา่ มคีวามปรารถนาไมม่ทีีส่ ิน้สดุ  เมือ่ไดส้ิง่นี้แลว้กอ็ยากไดส้ิง่โน้นอยู่
เรือ่ยไป เมือ่แรกไดพ้ระนางมทุุลกัขณา แลว้ยงัตอ้งไดบ้า้น  ไดเ้ครือ่งประดบัได้
อาหาร  ไดอุ้ปกรณ์การทาํกนิ มโีคและแอกไถเป็นตน้  ทา่นเหน็ว่าเป็นเรือ่ง
ยุง่ยากจงึนําพระนางไปคนืพระราชา  แลว้กลบัเขา้ป่าหมิพานตไ์ป  (ข.ุชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๖๖/๒๗)  

มทุุวาทินี, ชื่อ : ชือ่เทพอปัสรองคห์น่ึงทีเ่ป็นบรวิารของทาสเีทพธดิา,อยูใ่นจาํพวกดุรยิเทพ มี
ปรากฏในทาสวีมิาน ดงัคาํทีท่าสเีทพธดิากล่าวไวว้า่ เทพกญัญาอกีพวกหนึ่ง คอื



 

๔๑๓๐ 
 

 

เอณีปัสสา สผุสัสา   สภุทัทาและมทุวุาทนีิ    ผูป้ระเสรฐิกวา่นางอปัสรทัง้หลาย  
ผูม้หีน้าทีป่ลุกเรา้ใหเ้กดิปีตโิสมนสั (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๘/๓๐)  

มทุุสีตละ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ทีเ่ป็นอดตีชาตขิองพระอาราม
ทายกเถระ  มปีรากฏในอารามทายกเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวถงึอดตีชาติ
ของตนกล่าวไวว้า่ ตนเองไดส้รา้งอารามถวายแดพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่
สทิธตัถะใกลห้มูไ่มม้เีงารม่เยน็ และถวายทาน ถวายผลไมแ้ละดอกไม ้ เพราะผล
บุญทีส่รา้งถวายอารามนัน้ ทาํใหไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
กปัที ่ ๓๗   นบัจากกปัน้ีไปไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๗ ชาต ิ   มพีระนามวา่มทุุ
สตีละสมบูรณ์ดว้ยรตันะ ๗    ประการ    มพีลานุภาพมาก  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๓๗/๔๖๘) 

มนิุกชาดก  :  ชาดกวา่ดว้ยหมชูือ่มนิุกะ มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ โคแดงใหญ่โพธสิตัวเ์หน็โค
แดงน้อยน้องชายแสดงความน้อยใจ ทีเ่จา้ของเลีย้งดว้ยหญา้และฟาง แต่เลีย้ง
สกุรซึง่ไมท่าํงานอะไรเลย เอาแต่กนิแลว้กน็อนดว้ยขา้วตม้และขา้วสวยอยา่งด ี
จงึสอนไมใ่หอ้จิฉาสกุรชือ่มนิุกะทีไ่ดก้นิอาหารอยา่งด ี เพราะสกุรนัน้เขาเลีย้งไว้
เพือ่ฆา่เป็นอาหารอยา่งเดยีว   และต่อมาไมน่าน เมือ่ถงึคราวแต่งงานนายสาวก็
เหน็คนจาํนวนมากมาจบัสุกรนัน้ไปฆา่ปรุงเป็นอาหารเลีย้งดกูนัอยา่งสนุกสนาน 
โคแดงน้อยจงึสาํนึกไดแ้ละยนิดกีนิตามทีเ่จา้ของหาให ้  กลายเป็นสตัวก์นิงา่ย
เลีย้งงา่ย เป็นสตัวม์คีวามขวนขวายน้อยและมอีายยุนื  เพราะบรโิภคอาหาร
เพยีงเพือ่ใหม้กีาํลงัเป็นอยูไ่ดเ้ทา่นัน้ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๐/๑๒)  

มนิุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยลกัษณะของมนีุ  พระผูม้พีระภาคทรงแสดงคุณลกัษณะทีท่าํให้
บุคคล ไดช้ือ่วา่ “มนีุ” ไดแ้ก่ ความปราศจากตณัหาและทฏิฐ ิ ความปราศจาก
ราคะ โทสะ โมหะ ความเป็นผูไ้ดเ้หน็พระนิพพาน ความเป็นผูไ้ดเ้หน็ขนัธ ์
อายตนะ ธาต ุ ความมปัีญญา ความถงึพรอ้มดว้ยปารสิทุธศิลี ๔ และธุดงควตัร 
๑๓ เป็นตน้ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๒๐๙/๕๔๘)  (ด ูข.ุส.ุอ. ๑/๒๐๙-๒๒๑/๒๘๗-๓๐๗) 

มนีุ : นกัปราชญ,์ ผูส้ละเรอืนและทรพัยส์มบตัแิลว้ มจีติใจตัง้มัน่เป็นอสิระไมเ่กาะเกีย่ว
ตดิพนัในสิง่ทัง้หลาย สงบเยน็ไมท่ะเยอทะยานฝันใฝ่ ไมแ่สพ่ร่านหวัน่ไหวมี
ปัญญาเป็นกาํลงัและมสีตริกัษาตน,พระสงฆห์รอืนกับวชทีเ่ขา้ถงึธรรมและ
ดาํเนินชวีติอนับรสิทุธิ ์(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๘/๒๗๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๕๗/๑๖๑,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๓/๔๘๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๔๒/๑๘๑,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๓/
๒๕๔,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๑,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๙๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/
๑๙,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๗/๒๔๕,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๓๗/๓๕๑,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๔/
๖๘,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๔๓/๑๙๐) 



 

๔๑๓๑ 
 

 

มรุธาภิเษก : พธิหีลัง่น้ํารดพระเศยีรในงานราชาภเิษกหรอืพระราชพธิอีื่น ดงัคาํในจฬูกุลาณ
ชาดก มกีล่าวถงึมรุธาภเิษกทีเ่กีย่วกบัพระราชาไวต้อนหน่ึงวา่ ไฟกนิเปรยีง    ๑    
ชา้งสาร    ๑  งเูห่า ๑ กษตัรยิผ์ูไ้ดร้บัมรุธาภเิษกแลว้    ๑  หญงิทัง้ปวง  ๑  ทัง้    
๕    อยา่งนี้ นรชนพงึคบหาโดยความระมดัระวงั,จฬูนิทเทสกล่าวไวม้รุธาภเิษก
ไวเ้กีย่วกบัพระราชาตอนหนึ่งวา่กษตัรยิ ์ ผูไ้ดร้บัมรุธาภเิษกเป็นพระราชาชนะ
สงคราม    กาํราบปัจจามติร  ไดร้บัอธปิไตยมพีระคลงับรบิรูณ์แลว้ ทรงสละ
แควน้  ชนบท    กองพลรบ คลงัหลวงและพระนครทีม่เีงนิทองมากมาย  ทรง
ปลงพระเกสาและพระมสัสแุลว้    ทรงครองผา้กาสาวะ    เสดจ็ออกผนวชจาก
พระราชวงัเป็นบรรพชติ (ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๑๑/๓๗๕,ข.ุจ.ู๓๐/๓๒/
๔๓๕) 

มสุา : เทจ็, ปด, ไม่จรงิ ดงัคาํในมหาสจัจกสตูร โพธริาชกุมารสตูร และสงัคารวสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัเล่าการบาํเพญ็ทุกกรกริยิาไวต้อนหนึ่งวา่ เรามคีวามดาํรวิา่ 
‘เราปฏญิญาวา่จะตอ้งอดอาหารทุกอยา่ง แต่เทวดาเหล่าน้ีจะแทรกโอชาอนัเป็น
ทพิยเ์ขา้ทางขมุขนของเรา เราจะยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปดว้ยโอชานัน้ การปฏญิญา
นัน้กจ็ะพงึเป็นมสุาแก่เรา’ เราจงึกล่าวหา้มเทวดาเหล่านัน้วา่   ‘อยา่เลย’ (ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๓๗๙/๔๑๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๔/๔๐๔,๑๓/๔๘๑/๖๐๙) 

มสุาวาท : พดูเทจ็, พดูโกหก, พดูไม่จรงิ(ขอ้ ๔ ในกรรมกเิลส ๔, ขอ้ ๗ ในมละ๙, ขอ้ ๔ ใน
อกุศลกรรมบถ ๑๐) ดงัคาํในอคัคญัญสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่
ปาณาตบิาต แพรห่ลาย มสุาวาท(การพดูเทจ็)กแ็พรห่ลาย เมือ่มสุาวาท
แพรห่ลาย คนเหล่านัน้กม็อีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๙๕/๗๐,๑๑/๙๖/๗๑) 

  คาํน้ี มปีรากฏหลายแหง่เชน่  ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๔/๒๒๙,๑๓/๒๗๔/๓๒๕,ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๒๐๓/๒๓๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๔/๒๕๕,๑๕/๑๙๕/๒๗๖,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๔๘/๒๑๒,๒๑/๒๒๑/๓๓๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๑,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๖๗/๓๐๒,๒๔/๑๖๘/๓๐๓,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๑/๑๗๘,๒๙/๕๔/
๑๘๕,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๐๒/๓๔๙,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๕) 

มสุาวาทวรรค: หมวดวา่ดว้ยการกล่าวเทจ็ ตอนทีว่า่ดว้ยเรื่องพดูปดเป็นตน้ เป็นวรรคที ่๑ แหง่
ปาจติตยิกณัฑ ์ในมหาวภิงัค ์แหง่วนิยัปิฎก (ว.ิมหา.(ไทย)  ๑/๑/๑๘๕) 

มสุาวาทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการกล่าวเทจ็ ม ี ๔ สตูร แปลความหมายต่างกนั และเนื้อหา
ต่างกนั กล่าวคอื 

 1.มสุาวาทสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยการกลา่วเทจ็  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย    เมือ่บุคคลลว่งละเมดิธรรมอยา่งหนึ่งแลว้    เราขอบอกวา่  



 

๔๑๓๒ 
 

 

บาปกรรมอะไรๆ   อยา่งอื่นทีเ่ขาจะไมท่าํนัน้ยอ่มไมม่ ี   ธรรมอย่างหน่ึงคอือะไร
คอื สมัปชานมสุาวาท (การกล่าวเทจ็ทัง้ทีรู่อ้ยู)่ แลว้ตรสัสรุปไวว้า่คนทีล่่วง
ละเมดิธรรมอยา่งหนึ่ง มกักล่าวเทจ็เสมอ ปฏเิสธปรโลก จะไมท่าํบาปนัน้ไมม่ ี 
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๕/๓๖๙)  

 2.มสุาวาทสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยผูพ้ดูเทจ็และผูเ้วน้ขาดจากการพดูเทจ็ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลไปเกดิในนรก ๔ คอื (๑) พดูเทจ็ (๒) 
พดูสอ่เสยีด (๓) พดูคาํหยาบ (๔) พดูเพอ้เจอ้ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
บุคคลไปเกดิในสวรรค ์๔ คอื เวน้ขาดจาก (๑) การพดูเทจ็ (๒) การพดูสอ่เสยีด 
(๓) การพดูคาํหยาบ (๔) การพดูเพอ้เจอ้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๒/๑๒๖) 

 3.มสุาวาทสตูร๓ พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการพดูเทจ็  พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั  ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการ
พดูเทจ็จงึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการพดูเทจ็ เหมอืน
แผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๔๔/
๖๔๔)  

 4.มสุาวาทีสตูร๔ พระสตูรวา่ดว้ยผูพ้ดูเทจ็และผูเ้วน้ขาดจากการพดูเทจ็  พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลดาํรงอยู่ในนรก ๔ คอื (๑) พดูเทจ็ 
(๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหพ้ดูเทจ็ (๓) พอใจการพดูเทจ็ (๔) สรรเสรญิการพดูเทจ็ แลว้
ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นสวรรค ์ ๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖๗/๓๘๔) 

มสุาวาทา เวรมณี : เจตนางดเวน้จากการพดูเทจ็, เวน้จากการพดูเทจ็,เวน้จากการพดูโกหก, 
เวน้จากพดูไมจ่รงิ,เป็นขอ้ที ่๑ ในอรยิโวหาร ๔ คอื (๑)มสุาวาทา    เวรมณี (๒)
ปิสณุาย  วาจาย เวรมณี   (๓) ผรุสาย วาจาย เวรมณี (๔) สมัผปัปลาปา 
เวรมณี,เป็นธรรมฝ่ายกุศล ทีเ่ป็นไปในฝ่ายคุณวเิศษ  (ขอ้ ๔ ในศลี ๕ ศลี ๘ ศลี 
๑๐ และกุศลกรรมบถ ๑๐) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๖,๑๑/๓๑๕/๓๐๓,๑๑/
๓๔๗/๓๖๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๐๖/๔๕๖,๓๕/๗๑๐/๔๖๐) 

มสุิละ, พระ,ศิษย  ์: 1.ชือ่พระเถระรปูหน่ึงชาวกรุงโกสมัพ ี ขณะอยูโ่ฆสติาราม ทา่นไดส้นทนา
ธรรมกบัทา่นพระปวฏิฐะ ทา่นพระนารทะ และทา่นพระอานนท ์ เกีย่วกบัเรือ่ง
ความเชือ่ และปัจจยาการ เชน่ เพราะมชีาตเิป็นปัจจยั จงึมชีราและมรณะ เป็น
ตน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๘/๑๓๘) 

 2.ชือ่ศษิยข์องพระโพธสิตัวน์ามวา่คุตตลิะทีเ่ก่งดา้นพณิ ๗ สาย ภายหลงัเพราะ
ความอหงัการ จงึทา้อาจารยแ์ขง่ขนัการดดีพณิ แต่พา่ยแพ ้ดงัคาํในคุตตลิวมิาน 
ทีพ่ระโพธสิตัวน์ามวา่คุตตลิะไดก้ราบทลูทา้วสกักเทวราชวา่ ขา้แต่ทา้วโกสยี ์   



 

๔๑๓๓ 
 

 

ขา้พระองคไ์ดส้อนวชิาดดีพณิ ๗    สาย ซึง่มเีสยีงไพเราะมาก    น่ารืน่รมยใ์จ 
ใหแ้ก่มสุลิะผูเ้ป็นศษิย ์ เขาตัง้ใจจะดดีพณิประชนักบัขา้พระองคก์ลางเวท ี ขอ
พระองคจ์งทรงเป็นทีพ่ึง่ของขา้พระองคด์ว้ยเถดิ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๒๗/๕๓) 

มหุตุตะ  : วาบเดยีว, ชัว่เวลาแวบเดยีว  มปีรากฏในขณลยมหุุตตกถา    เรือ่งว่าดว้ยขณะ 
ลยะ และมุหุตตะ ดงัคาํทีพ่ระสกวาทถีามวา่ ขณะหน่ึง  เป็นสภาวะสาํเรจ็แลว้ 
ลยะหนึ่งเป็นสภาวะสาํเรจ็แลว้ มหุุตตะหนึ่งกเ็ป็นสภาวะสาํเรจ็แลว้ใชไ่หม 
พระปรวาทตีอบ ใช ่(อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๗๒๒/๗๗๐) 

  ในฎกีาอธบิายวา่ คาํว่า ขณะหนึ่ง  หมายถงึชัว่ระยะเวลาดดีน้ิวมอื  ๑๐  ครัง้, 
๑๐  ขณะเป็น  ๑  ลยะ,  ๑๐  ลยะเป็น  ๑  ขณลยะ,   ๑๐  ขณลยะเป็น ๑ มหุุต
ตะ, ๑๐ มหุุตตะ เป็น ๑  ขณมหุุตตะ  (อภธิานปัปทปิีกา  คาถาที ่ ๖๖-๖๗) 

มคูปักขกมุาร : ชือ่พระเตมใีบ ้ผูเ้ป็นพระราชกุมารของพระเจา้กาส,ี เป็นอกีเรยีกพระเตมยีอ์กีชือ่
หน่ึง ชว่งทีบ่าํเพญ็อธษิฐานปรมตัถบารม,ี กุมารองคน้ี์ มสีนมกาํนลั ๑๖,๐๐๐ 
นาง เจรญิเตบิโตภายใตเ้ศวตฉตัร เป็นอภชิาตบตุร ทรงไวซ้ึง่ความรุง่เรอืง  บน
ทีน่อน นอนหลบัอยูบ่นทีน่อนอนัอ่อนนุ่ม ตื่นขึน้แลว้ไดเ้หน็เศวตฉตัร ซึง่เป็น
เหตุใหเ้ราตกนรก ภายหลงั อธษิฐานองค ์ ๓ ประการคอืเป็นคนใบ ้ เป็นคนหู
หนวก เป็นคนงอ่ยเปลีย้ เวน้จากคต ิอธษิฐานองค ์๓ ประการน้ีอยู ่๑๖ ปี  ต่อมา
ถูกตเิตยีนวา่ เป็นคนกาลกณิี  แต่นัน้ ชาวชนบท เสนาบด ี และปุโรหติทัง้ปวง  
รว่มใจกนัทัง้หมด ดใีจการทีร่บัสัง่ใหนํ้าไปทิง้ ถูกสารถอุีม้ขึน้รถ เขา้ไปยงัป่าขดุ
หลุมเพือ่จะฝังเสยีในแผน่ดนิ ภายหลงัไดส้นทนาธรรมกบัสารถแีละออกบวชเป็น
ดาบสดงัคาํในจรยิาปิฎก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในกาลทีเ่ราเป็นพระโอรสของ
พระเจา้กาสชีนทัง้หลายเรยีกเราโดยชือ่วา่มคูปักขกุมารบา้ง เตมยิกุมารบา้ง  (ข.ุ
จรยิา.(ไทย) ๓๓/๔๘/๗๖๔,๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

มคูปักขจริยา : วา่ดว้ยพระจรยิาของมคูปักขกุมาร  พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยัที่
เป็นมคูปักขกุมาร(เตมยีกุมาร)เป็นโอรสของพระเจา้กาส ี หลงัประสตูไิดไ้มน่าน
ทรงระลกึชาตหินหลงัไดว้า่ เศวตฉตัรนี้เองทีท่าํใหพ้ระองคไ์ปสูน่รก เพราะเหตุ
นัน้ จงึไมป่รารถนาราชสมบตั ิแกลง้ทาํเป็นใบจ้นอาย ุ๑๖ ปี เมือ่ พระบดิารบัสัง่
ใหนํ้าไปฝังยงัป่าชา้ จงึไดแ้สดงใหน้ายสารถทีราบวา่ พระองคม์ไิดเ้ป็นใบ ้แต่ไม่
ปรารถนาราชสมบตัจิงึแกลง้ทาํเป็นใบ ้ เพราะปรารถนาสพัพญัญุตญาณ จงึ
อธษิฐานบารมอียู ่ ๑๖ ปี จากนัน้ไดอ้อกผนวชบาํเพญ็เพยีรอยูใ่นป่า ต่อมาพระ
ราชบดิา พระราชมารดากอ็อกผนวชตามและมบีรวิารออกผนวชตามเป็นจาํนวน
มาก (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๔๘/๗๖๔) 



 

๔๑๓๔ 
 

 

มคูปักขะ, เจ้าลทัธิ : ชื่อเจา้ลทัธคินหน่ึง ผูป้ราศจากความกาํหนดัในกามทัง้หลาย มสีาวก
หลายรอ้ยคน แสดงธรรมเพือ่ความเป็นผูเ้กดิในพรหมโลก,เป็น ๑ ในคร ู๖ (คอื 
ครสูเุนตตะ ครมูคูปักขะ ครอูรเนม ิครกุูททาลกะ ครหูตัถปิาลมาณพ  และครโูชติ
ปาละ)คนทีไ่ดร้บัยกยอ่งว่าเป็นเจา้ลทัธใินอดตี เป็นผูห้มดกลิน่สาบ(ไมม่คีวาม
โกรธ) มุง่มัน่ในกรุณา ล่วงพน้กามสงัโยชน์  คลายกามราคะเสยีไดเ้ป็นผูเ้ขา้ถงึ
พรหมโลก มปีรากฏในธมัมกิสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  พราหมณ์ธมัมกิะ 
เรือ่งเคยมมีาแลว้ มคีรชูือ่สุเนตตะ เป็นเจา้ลทัธผิูป้ราศจากความกาํหนดัในกาม
ทัง้หลาย  มสีาวกหลายรอ้ยคน ไดแ้สดงธรรมแก่สาวกทัง้หลายเพือ่ความเป็นผู้
เกดิในพรหมโลก ฯลฯ เรือ่งเคยมมีาแลว้ มคีรชูื่อมคูปักขะฯลฯ มคีรชูื่ออรเนม ิ
ฯลฯ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๕๒๙),ในสตัตกนบิาต  สุเนตตสตูร กล่าวไวว้่ามี
คร ู๗ คน เพิม่ครอูรกะ อกี (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๓/๑๖๖) 

มคูวตัร : ถอืไมพ่ดู,ขอ้ปฏบิตัขิองผูใ้บ,้ ขอ้ปฏบิตัขิองผูเ้ป็นดงัคนใบ,้ การถอืไมพ่ดูจากนั
เป็นวตัรของเดยีรถยีอ์ยา่งหนึ่ง มพีทุธบญัญตัหิา้มไวม้ใิหภ้กิษุถอื เพราะเป็นการ
เป็นอยูอ่ยา่งปศุสตัว ์ดงัคาํในมหาวรรค ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย    
ภกิษุไมพ่งึสมาทานมคูวตัรทีพ่วกเดยีรถยีถ์อืปฏบิตักินั รปูใดสมาทานปฏบิตั ิ
ตอ้งอาบตัทุิกกฎ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๒๐๙/๓๓๔) 

มตูร : ปัสสาวะ, น้ําเบา, เยีย่ว,เป็นขอ้ที ่๓๒  ในอาการ ๓๒ ภายในกายนี้   ดงัคาํวา่ 
ในกายน้ีม ี  ผม ขน เลบ็ฟันหนงั    ฯลฯ  ไขขอ้ มตูร,มปีรากฏในสตปัิฏฐาน 
หมวดสิง่ปฏกิลู  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๑๐/๑๐๖,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๑๕/๑๒๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๗๘/
๑๑๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๘,องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๓๒๑/๔๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๓/๕๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๙/
๔๖๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๑/๔๕๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๙,ข.ุข.ุ(ไทย)๒๕/
๓/๔,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๕๔/๑๗๖,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๔๑/
๔๗๐) 

  ในมหาวรรค และอรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มตูร เป็น ๑ ใน ยามหาวกิตั ิ๔ 
คอื คถู มตูร เถา้ ดนิ (ว.ิม. (ไทย) ๕/๒๖๘/๓๖) ภกิษุอาพาธหรอืถูกสตัวม์พีษิกดั
ต่อย หยบิฉนัได ้โดยไมต่อ้งรบัประเคน ถา้ไมอ่าพาธกค็วรจะรบัประเคน  คาํวา่ 
มตูร คอื น้ําปัสสาวะทีอ่ยู่ในกระเพาะปัสสาวะ (ว.ิอ.(บาล)ี ๓/๒๖๘/๑๗๕,ข.ุข.ุอ.
(บาล)ี ๓/๕๑) 

มรูธาภิเษก : พธิหีลัง่น้ํารดพระเศยีรในงานราชาภเิษกหรอืพระราชพธิอีื่น,ในมหาวภิงัคอ์ธบิาย
วา่ ทีช่ือ่วา่ไดร้บัมรูธาภเิษกแลว้    คอืผูไ้ดร้บัอภเิษกโดยการอภเิษกเป็นกษตัรยิ์



 

๔๑๓๕ 
 

 

,หรอืดงัคาํวา่กษตัรยิผ์ูไ้ดร้บัมรูธาภเิษกเป็นพระราชา กาํจดัขา้ศกึไดแ้ลว้ยอ่มไม่
ประสบภยัอนัตรายจากขา้ศกึเลย(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๙๙/๕๙๑,๙/๒๑๒/๗๒) 

มลู : เคา้,เหตุเกดิ (ในคาํวา่ “อธกิรณ์อนัภกิษุจะพงึยกขึน้ว่าไดน้ัน้ ตอ้งเป็นเรือ่งมมีลู”) 
เคา้,รอ่งรอย, ลกัษณะอาการทีส่อ่วา่น่าจะเป็นอยา่งนัน้, เรือ่งทีจ่ดัวา่มมีลูม ี ๓ 
อยา่ง คอื (๑) เรือ่งทีไ่ดเ้หน็เอง (๒) เรื่องทีไ่ดย้นิเอง หรอืผูอ้ื่นบอกและเชือ่วา่
เป็นจรงิ (๓) เรือ่งทีร่งัเกยีจโดยอาการ, ในปฏสิมัภทิามรรค กล่าวอธบิายมลูไว้
วา่ ชือ่วา่โพชฌงค ์เพราะมสีภาวะเป็นมลู,ในกถาวตัถุ อนาคตญาณกถา พระสก
วาทกีล่าวไวว้า่ อนาคตญาณนัน้รูอ้นาคตไดโ้ดยมลู โดยเหตุ โดยแหล่งกาํเนิด 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๔๔๔,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๓๙/๔๖๗) 

  ในมหาวภิงัค ์อมลูกสกิขาบท อธบิายคาํวา่ ไมม่มีลู ตรงกนัขา้มกบัคาํว่า มลู 
วา่มลีกัษณะ ๓ ประการ คอื ไมไ่ดเ้หน็ ไม่ไดย้นิ ไมไ่ดนึ้กสงสยั (ว.ิมหา.(ไทย) 
๒/๔๖๑/๕๖๓)  

มลูกทายิกาวิมาน :  วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายหวัมนั   เป็นการกล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้แก่
หญงิผูถ้วายหวัมนั แดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๕๐๑-๕๐๘/
๖๕) 

มลูกสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยมลูเหตุแหง่ธรรมทัง้ปวง ม ี ๒ สตูร แปลความหมายเหมอืนกนั 
ต่างกนัทีอ่งคธ์รรม กล่าวคอื 

 1.มลูกสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยมลูเหตุแหง่ธรรมทัง้ปวง พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ ถา้อญัเดยีรถยีป์รพิาชกถามวา่ (๑) ธรรมทัง้ปวง(หมายถงึขนัธ ์
๕) มอีะไรเป็นมลูเหตุ (๒) ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นแดนเกดิ (๓) ธรรมทัง้ปวงมี
อะไรเป็นเหตุเกดิ  (๔) ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นทีป่ระชุม (๕) ธรรมทัง้ปวง
มอีะไรเป็นประมขุ (๖) ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นใหญ่(๗) ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็น
ยิง่ และ(๘) ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นแก่น เธอทัง้หลายถูกถามอยา่งนี้แลว้ จะตอบ
วา่อยา่งไร เมือ่ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ ธรรมของขา้พระองคท์ัง้หลายมพีระผูม้ี
พระภาคเป็นหลกั มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ึง่ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดทรง
อธบิายเน้ือความแห่งพระภาษตินัน้ใหแ้จม่แจง้เถดิ ภกิษุทัง้หลายฟังต่อจากพระ
ผูม้พีระภาคแลว้จกัทรงจาํไว ้จงึตรสัวา่ (๑) ธรรมทัง้ปวงมฉีนัทะเป็นมลูเหตุ (๒) 
ธรรมทัง้ปวงมมีนสกิารเป็นแดนเกดิ (๓) ธรรมทัง้ปวงมผีสัสะเป็นเหตุเกดิ (๔) 
ธรรมทัง้ปวงมเีวทนาเป็นทีป่ระชุม (๕) ธรรมทัง้ปวงมสีมาธเิป็นประมขุ (๖) 
ธรรมทัง้ปวงมสีตเิป็นใหญ่ (๗) ธรรมทัง้ปวงมปัีญญาเป็นยิง่ (๘) ธรรมทัง้ปวงมี
วมิตุตเิป็นแก่น  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๓/๔๐๗) 



 

๔๑๓๖ 
 

 

 2.มลูกสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยมลูเหตุแหง่ธรรมทัง้หลาย  พระผูม้พีระภาคตรสั
ถามภกิษุทัง้หลายวา่  ถา้พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกถามวา่ (๑)  ธรรมทัง้ปวงมี
อะไรเป็นมลู (๒)  ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นตน้กาํเนิด (๓)  ธรรมทัง้ปวงมอีะไร
เป็นเหตุเกดิ (๔)  ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นทีชุ่มนุม (๕)  ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็น
ประมขุ (๖)  ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นใหญ่ (๗)  ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นยอดยิง่ 
(๘)  ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นแก่น (๙)  ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นทีห่ยัง่ลง (๑๐) 
ธรรมทัง้ปวงมอีะไรเป็นทีส่ดุ  เมื่อเธอทัง้หลายถูกถามอยา่งนี้แลว้ จะตอบ
พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกเหล่านัน้อยา่งไร  เมือ่ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ ธรรม
ของขา้พระองคท์ัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลกั เป็นผูนํ้า เป็นทีพ่ึง่ ขอพระผูม้ี
พระภาคโปรดทรงอธบิายเนื้อความแหง่พระภาษตินัน้ใหแ้จม่แจง้ ภกิษุทัง้หลายฟัง
แลว้จกัทรงจาํไว ้ จงึตรสัวา่ ถา้พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกถามอยา่งนี้ เธอทัง้หลาย
ควรตอบวา่ (๑)  ธรรมทัง้ปวงมฉีนัทะเป็นมลู (๒)  ธรรมทัง้ปวงมมีนสกิารเป็น
ตน้กาํเนิด (๓)  ธรรมทัง้ปวงมผีสัสะเป็นเหตุเกดิ (๔)  ธรรมทัง้ปวงมเีวทนาเป็น
ทีชุ่มนุม (๕)  ธรรมทัง้ปวงมสีมาธเิป็นประมขุ  (๖)  ธรรมทัง้ปวงมสีตเิป็นใหญ่ 
(๗)  ธรรมทัง้ปวงมปัีญญาเป็นยอดยิง่ (๘)  ธรรมทัง้ปวงมวีมิตุตเิป็นแก่น (๙)  
ธรรมทัง้ปวงมอีมตะเป็นทีห่ยัง่ลง (๑๐) ธรรมทัง้ปวงมนิีพพานเป็นทีส่ดุ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๘/๑๒๕) 

มลูกศุลกรรม : กุศลกรรมในภพก่อน หมายถงึกรรมฝ่ายกุศลทีเ่คยทาํไวเ้ดมิ คอื ชายผูห้น่ึงได้
ตม้เครือ่งในแลว้ใสผ่สมลงในเน้ือชัน้ดไีปยงัทีป่ระชุมสงฆ ์ รบับาตรมาใบหนึ่ง
บรรจุบาตรนัน้จนเตม็แลว้ ไดถ้วายภกิษุสงฆ ์ ถวายสงัฆเถระแลว้คดิวา่ ผลแหง่
การถวายบาตรทีบ่รรจุเน้ือจนเตม็นี้ จกัไดส้ขุอนัไพบลูย ์ มปีรากฏในตณิสลูก
ฉาทนิยเถราปทาน ทีก่ล่าวไวว้า่ เขาเสวยสมบตั ิ    ๒    อยา่งแลว้ ถูกมลูกุศล
กรรมเก่าชกัใหม้าถงึภพสดุทา้ยแลว้จกัเผากเิลสได ้ ทาํจติใหเ้ลื่อมใสในทานนัน้
จงึไดไ้ปเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๐๙/๑๗) 

มลูคนัธกฎีุ :  พระคนัธกุฎเีดมิ เป็นคาํทีไ่มม่ใีนคมัภรีม์าแต่เดมิ ทา่นผูใ้ชเ้ริม่แรกหมายถงึพระ
คนัธกุฎทีีป่ระทบัของพระพทุธเจา้ทีส่ารนาถ คอืทีอ่สิปิตนมฤคทายวนั อนัเป็น
ทีม่าของชือ่วดัมูลคันธกุฏวิีหาร ซึง่อนาคารกิธรรมปาละแหง่ประเทศศรลีงักา
สรา้งขึน้ทีส่ารนาถ(มพีธิเีปิดใน พ.ศ. ๒๔๗๔) และถอืไดว้า่เป็นวดัแรกทีเ่กดิขึน้
ในถิน่พทุธสถานเดมิแห่งประเทศอนิเดยีหลงัจากพระพทุธศาสนาไดส้ญูสิน้ไป
จากชมพทูวปีเมือ่ประมาณ พ.ศ.๑๗๔๐(พจนานุกรม พทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์; ด ูคันธกุฎ ี



 

๔๑๓๗ 
 

 

มลูคนัธทาตาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูใ้หต้น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคผูป้ระทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัให้
บุคคลบางคนหลงัจากตายแลว้ไดเ้ขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพทัง้หลายผู้
สถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  เพราะบุคคลบางคน
ประพฤตสิจุรติทางกาย  วาจาและใจ  เมือ่ไดฟั้งมาว่า  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ี่
ตน้ไมม้กีลิน่ทีร่าก  มอีายุยนื  มผีวิพรรณงาม  มคีวามสขุมากจงึตัง้ความ
ปรารถนาวา่  ไฉนหนอ  หลงัจากตายแลว้  ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู่
รว่มกบัเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก  บุคคลนัน้จงึใหต้น้ไมม้กีลิน่ที่
ราก  หลงัจากตายแลว้ยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ี่
ตน้ไมม้กีลิน่ทีร่าก  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๔๐/๓๖๔)  

มลูคนัธทานูปการสตุตทสกะ : พระสตูรวา่ดว้ยพระสตูร  ๑๐  สตูร  มมีลูคนัธทานูปการสตูร
เป็นตน้ พระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูรทัง้  ๑๐  
สตูรนี้  โดยชือ่เดยีวกนั  แต่แบ่งเป็น  ๑๐  สตูรตามวตัถุทานทีใ่ห ้ เช่น  มลูคนัธ
ทานูปการสตูรที ่ ๑  มเีนื้อหาสาระวา่  ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหบุ้คคล
บางคนหลงัจากตายแลว้  จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพทัง้หลายผูส้ถติอยู่
ทีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก    

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  เพราะบุคคลบางคนประพฤตสิจุรติทางกาย  
วาจาและใจ  เมือ่ไดฟั้งมาวา่  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก  มอีายุ
ยนื  มผีวิพรรณงาม  มคีวามสขุมาก  จงึตัง้ความปรารถนาวา่  ไฉนหนอ  
หลงัจากตายแลว้  ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ี่
ตน้ไมม้กีลิน่ทีร่าก  บุคคลนัน้จงึใหข้า้ว  หลงัจากตายแลว้  ยอ่มเขา้ถงึความเป็น
ผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก  เป็นตน้  สตูรที ่  ๒  
บุคคลนัน้ใหน้ํ้า  สตูรที ่ ๓  บุคคลนัน้ใหผ้า้  สตูรที ่ ๔  บุคคลนัน้ใหย้าน  สตูรที ่ 
๕  บุคคลนัน้ใหด้อกไม ้ สตูรที ่ ๖  บุคคลนัน้ใหข้องหอม  สตูรที ่ ๗  บุคคลนัน้
ใหเ้ครือ่งลบูไล ้  สตูรที ่  ๘  บุคคลนัน้ใหท้ีน่อน  สตูรที ่  ๙  บุคคลนัน้ใหท้ีพ่กั  
สตูรที ่ ๑๐  บุคคลนัน้ใหเ้ครือ่งประทปี  หลงัจากตายแลว้  ยอ่มเขา้ถงึความเป็น
ผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๕๐-
๔๕๙/๓๖๖)  

มลูค่า:   ราคา ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัคว์า่    เอาบรขิารทีเ่ขาถวายเพือ่ประโยชน์แก่ปัจจยั
อยา่งหนึ่ง    ทีเ่ขาถวายอทุศิของอยา่งหนึ่ง    คอืของทีท่ายกถวายเป็นมลูคา่
ปัจจยัอยา่งหนึ่ง (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๗๖๐/๙๙)  



 

๔๑๓๘ 
 

 

มลูเฉท:    ตดัรากเหงา้หมายถงึอาบตัปิาราชกิซึง่ผูต้อ้งขาดจากความเป็นภกิษุและภกิษุณี 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

มลูโค : โคมยั, ขีว้วั มทีัง้ขีว้วัสดและขีว้วัแหง้,มลูโคสดเป็นอาหารได ้ ดงัพระดาํรสัทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตยาผงสาํหรบัภกิษุผูเ้ป็นหดิ ตุ่ม
พพุอง ฝีดาษหรอืมกีลิน่ตวัแรง  มลูโค  ดนิเหนียว กากน้ํายอ้มสาํหรบัภกิษุผูไ้ม่
เป็นไข,้ในอคัคญัญสตูร กล่าวใชม้ลูโคขวา้งใสผู่อ้ื่นไวว้า่ สตัวเ์หล่าใดเหน็สตัว์
เหล่าอื่นกาํลงัเสพเมถุนกนัจงึขวา้งฝุ่ นใสบ่า้งขวา้งขีเ้ถา้ใสบ่า้ง ขวา้งมลูโคใสบ่า้ง
,ในมหาสหีนาทสตูร กนัทรกสตูร และอตัตนัตปสตูร กล่าวไวว้า่ บางคนกนิมลูโค
เป็นอาหาร (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๖๔/๔๙, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๖/๙๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๑๕๕/๑๕๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗/๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๔) 

มลูบญัญตัิ:     ขอ้บญัญตัทิีพ่ระพทุธเจา้ทรงตัง้ไวเ้ดมิ, บญัญตัเิดมิ; คูก่บั อนุบญัญัติ(ตามปกติ
ใชเ้พยีงวา่ บญัญตักิบัอนุบญัญตั)ิ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์   

มลูปริยายชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยทรงปราบภกิษุผูท้ะนงดว้ยมลูปรยิายสตูร  มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ อาจารยท์ศิาปาโมกขโ์พธสิตัวไ์ดถ้ามปัญหาแก่ศษิย๕์๐๐ คนทีพ่า
กนัเรยีนปรยิตัจิบแลว้สอบเสรจ็แลว้ แต่กลบัพากนักระดา้งกระเดือ่งไม่แสดง
ความเคารพอาจารย ์ เพราะเขา้ใจวา่ตนรูเ้ทา่อาจารยแ์ลว้  ทา่นอาจารยจ์งึถาม
ปัญหาวา่ กาลเวลายอ่มกลนืกนิเหล่าสตัวท์ัง้ปวงพรอ้มกบัตวัเอง สว่นผูใ้ดกนิ
กาลเวลาได ้ ผูน้ัน้ชือ่วา่เผาตณัหาทีเ่หล่าสตัวเ์ผาไดแ้ลว้ หมายความวา่อยา่งไร  
ไมม่ศีษิยผ์ูใ้ดตอบได ้  อาจารยใ์หเ้วลาไปคดิอกี ๗ วนักไ็ม่มใีครตอบได ้  พระ
โพธสิตัวจ์งึตเิตยีนศษิยเ์หลา่นัน้วา่  ศรีษะคนของนรชนปรากฏมเีป็นจาํนวนมาก
และมผีมหนาปกคลุมจนถงึคอ  บรรดาคนเหล่าน้ีใครบา้งเล่าทีม่ปัีญญา  พวก
ศษิยต์่างนัง่กม้หน้า  ไมม่ปัีญญากล่าวแก ้  อาจารยจ์งึเฉลยปัญหาใหศ้ษิยไ์ดฟั้ง 
ทีว่า่กลนืกนิสตัวท์ัง้ปวงคอืกาลเวลามนัพาเอา อายุ วรรณะ และกําลงัของสตัวไ์ป 
ทาํลายวยัหนุ่มวยัสาวจนหมดสิน้ ไมเ่วน้ใคร ๆไวเ้ลย ทีว่า่กนิตนเองคอืเวลาเชา้
กห็มดไปแลว้ เวลาหลงัอาหารกเ็ป็นเวลาอื่น  คนทีก่นิกาลเวลาไดค้อืพระ
อรหนัตขณีาสพ เพราะทา่นไมต่อ้งกลบัมาเกดิอกี เพราะทาํกาลปฏสินธใิหไ้หม้
ไปหมดแลว้ดว้ยไฟคอืญาณ ความเมาดว้ยมานะวา่เรามกีารศกึษาเล่าเรยีนแลว้
ไมย่อมรบัฟังความคดิเหน็ของบุคคลอื่น  เป็นทางปิดกัน้ความเจรญิแหง่ปัญญา
ของตน  เพราะนอกจากพระสพัพญัญพูทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้แลว้ นอกนัน้
ยงัตอ้งอาศยัความรูจ้ากคนอื่น  ชาดกเรือ่งนี้พระพทุธเจา้แสดงแก่พระ ๕๐๐ ที่
เคยเป็นพราหมณ์เรยีนจบไตรเพทมาก่อน เมือ่เขา้มาบวชในพระพทุธสาสนา
เรยีนจบพระไตรปิฎกแลว้เลยถอืวา่ตนมคีวามรูเ้ทา่พระพทุธเจา้จงึไมแ่สดงความ
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เคารพ ต่อเมือ่พระองคแ์สดงมลูปรยิายสตูรจบลงแลว้จงึรูว้า่ตนไมม่คีวามรูอ้ะไร  
ต่อเมือ่ไดฟั้งโคตมสตูรจงึไดบ้รรลุพระอรหตัทีป่รากฏอยูใ่น มชัฌมินิกาย มลู
ปัณณาสก ์พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๒ ขอ้ ๑ หน้า ๑ และต่อมาทรงแสดง โคตมสตูร
ทีโ่คมเจดยี ์ อกีครัง้หนึ่ง  ภกิษุเหล่านัน้กไ็ดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ (ข.ุชา.ทุก.
(ไทย) ๒๗/๑๙๐/๑๑๖) 

มลูปริยายสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมลูเหตุแหง่ธรรม พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ภกิษุทัง้หลายผูม้ี
ความสาํคญัตนวา่แตกฉานในปรยิตั ิ  ณ  สภุควนั  เขตเมอืงอุกกฏัฐา  พระผูม้ี
พระภาคทรงแสดงมลูเหตแุหง่ธรรมตามภมูปัิญญาของบุคคล  ๔  ประเภท  คอื  
(๑)  ปุถุชน  (๒)  เสขบคุคล  (๓)  อเสขบุคคลหรอืพระขณีาสพ  (๔)  พระ
ตถาคต  โดยทรงจาํแนกเป็น  ๘  นยั  นยัละ  ๒๔  วาระ  ดงันี้ 

  ๑.กาํหนดภมูิตามนัยที่  ๑  ว่าด้วยปถุชุน  ทรงแสดงปฐววีาระที ่  ๑  วา่  
ปุถุชนผูย้งัไมไ่ดส้ดบั  ไมไ่ดพ้บพระอรยิะหรอืสตับุรุษ  ไมฉ่ลาดในธรรมและยงั
ไมไ่ดร้บัการแนะนําจากทา่นเหล่านัน้ยอ่มจะหมายรูป้ฐว(ีดนิ)  โดยความเป็นปฐวี
แลว้กย็ดึวา่เป็นของเรา  และยนิดใีนปฐว ี  ทีท่รงแสดงเชน่นัน้  เพราะปุถุชน
ไมไ่ดก้าํหนดรู ้ จากนัน้ทรงแสดงอกี  ๒๓  วาระ  คอื  อาโป  เตโช  วาโย  ภตู
(อมนุษย)์  เทวดา  ปชาบด(ีมหาเทพ)  พรหม  อาภสัสรพรหม  สภุกณิหพรหม  
เวหปัผลพรหม  อภภิสูตัว(์อสญัญสีตัว)์  อากาสานญัจายตนพรหม  วญิญาณญั
จายตนพรหม  อากญิจญัญายตนพรหม  เนวสญัญานาสญัญายตนพรหม 
อารมณ์ทีเ่ป็นทฏิฐะ(เหน็)  สตุะ(ไดย้นิ)  มตุะ(ทราบทางจมกู ลิน้  กาย)  วญิญา
ตะ(รูท้างใจ)  เอกตัตะ(ความทีจ่ติมสีภาวะเดยีว)  นานตัตะ(ความทีจ่ติมสีภาวะ
ต่าง ๆ)  สกักายะ (การยดึถอืวา่ขนัธเ์ป็นของตน)ทัง้หมด  และนิพพาน  ซึง่แต่
ละวาระ  กท็รงแสดงอยา่งเดยีวกบัปฐววีาระ 

  ๒.  กาํหนดภมูิตามนัยที่  ๒  ว่าด้วยเสขบคุคล  ทรงแสดงปฐววีาระที ่  ๑  
วา่  เสขบุคคลผูย้งัไมไ่ดบ้รรลุอรหตัตผล  แต่ยงัปรารถนาคุณธรรมทีส่งูขึน้ไป  
ครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวแีลว้  กอ็ยา่กําหนดหมายซึง่ปฐววีา่เป็นของเรา  
อยา่ยนิดปีฐว ี  ทีท่รงแสดงเชน่นัน้  เพราะเสขบคุคลควรกาํหนดรู ้  จากนัน้ทรง
แสดงอกี  ๒๓  วาระ  อยา่งเดยีวกบัปฐววีาระ 

  ๓.  กาํหนดภมูิตามนัยที่  ๓  ว่าด้วยพระขีณาสพ  ทรงแสดงปฐววีาระที ่ ๑  
วา่  พระขณีาสพหลุดพน้เพราะรูโ้ดยชอบแลว้  ครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวี
แลว้  ยอ่มไม่กาํหนดหมายซึง่ปฐว ี ไมย่นิดปีฐว ี ทีท่รงแสดงเชน่นัน้  เพราะพระ
ขณีาสพกาํหนดรูแ้ลว้  จากนัน้ทรงแสดงอกี  ๒๓  วาระ  อยา่งเดยีวกบัปฐววีาระ 
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  ๔.  กาํหนดภมูิตามนัยที่  ๔  ว่าด้วยพระขีณาสพ  ทรงแสดงปฐววีาระที ่ ๑  
วา่  พระขณีาสพกร็ูย้ ิง่ปฐวอียา่งเดยีวกบันยัที ่ ๓  ต่างกนัตรงทีว่า่  ทีท่รงแสดง
เชน่นัน้  เพราะพระขณีาสพปราศจากราคะแลว้  จากนัน้ทรงแสดงอกี  ๒๓  
วาระ  อยา่งเดยีวกบัปฐววีาระ  

  ๕.  กาํหนดภมูิตามนัยที่  ๕  ว่าด้วยพระขีณาสพ  ทรงแสดงปฐววีาระที ่ ๑  
วา่  พระขณีาสพกร็ูย้ ิง่ปฐวอียา่งเดยีวกบันยัที ่ ๓  ต่างกนัตรงทีว่า่  ทีท่รงแสดง
เชน่นัน้  เพราะพระขณีาสพปราศจากโทสะแลว้  จากนัน้ทรงแสดงอกี  ๒๓  
วาระ  อยา่งเดยีวกบัปฐววีาระ   

  ๖ .  กาํหนดภมูิตามนัยที่  ๖  ว่าด้วยพระขีณาสพ  ทรงแสดงปฐววีาระที ่ ๑  
วา่  พระขณีาสพกร็ูย้ ิง่ปฐวอียา่งเดยีวกบันยัที ่ ๓  ต่างกนัตรงทีว่า่  ทีท่รงแสดง
เชน่นัน้  เพราะพระขณีาสพปราศจากโมหะแลว้  จากนัน้ทรงแสดงอกี  ๒๓  
วาระ  อยา่งเดยีวกบัปฐววีาระ   

  ๗.  กาํหนดภมูิตามนัยที่  ๗  ว่าด้วยพระตถาคต  ทรงแสดงปฐววีาระที ่ ๑  
วา่  พระตถาคตกท็รงรูย้ ิง่ปฐวอียา่งเดยีวกบันยัที ่  ๓  ต่างกนัตรงทีว่า่  ทีท่รง
แสดงเชน่นัน้  เพราะพระตถาคตกาํหนดรูป้ฐวนีัน้แลว้  จากนัน้ทรงแสดงอกี  
๒๓  วาระ  อยา่งเดยีวกบัปฐววีาระ 

  ๘.  กาํหนดภมูิตามนัยที่  ๘  ว่าด้วยพระตถาคต  ทรงแสดงปฐววีาระที ่ ๑  
วา่  พระตถาคตกท็รงรูย้ ิง่ปฐวอียา่งเดยีวกบันยัที ่  ๓  ต่างกนัตรงทีว่า่  ทีท่รง
แสดงเชน่นัน้  เพราะพระตถาคตรูว้า่  ความเพลดิเพลนิเป็นมลูเหตุแหง่ทุกข ์ 
เพราะมภีพชาตจิงึม ี  สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ตอ้งแก่  ตอ้งตาย  เพราะเหตุนัน้  เราจงึ
กล่าววา่พระตถาคตตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ  เพราะสิน้ตณัหา  จากนัน้
ทรงแสดงอกี  ๒๓  วาระ  อยา่งเดยีวกบัปฐววีาระ   

  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้  ภกิษุทัง้หลายมไิดม้ใีจยนิดชีืน่
ชม พระภาษติของพระองค ์ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑/๑)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่  คาํวา่  สภุควนั  หมายถงึป่าเกดิเองตามธรรม
ชาตทีง่ดงาม  ประชาชนชอบพากนัไปเทีย่วพกัผอ่นและตัง้ความปรารถนา  
เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีน่่าชอบใจในป่าน้ี  (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๑/๑๒) คาํวา่  ปถุชุน  
หมายถงึบุคคลผูท้าํกเิลสทีห่นาใหเ้กดิ  หรอืผูจ้มลงในกเิลสทีห่นา  ม ี  ๒  
จาํพวก  คอื (๑)  อนัธปุถุชน (๒)  กลัยาณปุถุชน  ในทีน้ี่หมายถงึอนัธปุถุชน 
(ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๑/๒๒)  คาํวา่ สกักายะ  แปลวา่กายของตน  มคีวามหมาย
หลายนยั  คอืหมายถงึขนัธ ์  ๕  อนัมรีปูขนัธเ์ป็นตน้  ซึง่มอียูโ่ดยภาวะ (ข.ุม.อ. 
(บาล)ี ๑๓/๑๖๓)  หมายถงึอุปาทานขนัธ ์ ๕ (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๓/๓๐๕/๑๘๖, องฺ.



 

๔๑๔๑ 
 

 

จตุกฺกอ. (บาล)ี ๒/๓๓/๓๓๓, ม.ม.ูฏกีา.  (บาล)ี ๑/๖/๑๑๒, ม.อุ.ฏกีา  (บาล)ี ๓/
๒๕/๒๗๐)  หมายถงึเตภมูกิธรรม (ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๒๕/๑๔, องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี 
๓/๑๔/๑๐๕, ๖๑/๑๔๗, สารตฺถ.ฏกีา.  (บาล)ี ๕๔/๒๕๔, อภ.ิสงฺ. (ไทย)  ๓๔/
๑๒๒๔/๓๑๐,๑๕๕๕/๓๗๗), คาํวา่ นิพพาน  หมายถงึอตัตาทีเ่อบิอิม่  
เพยีบพรอ้มไดร้บัการบาํเรออยูด่ว้ยกามคุณ  ๕ (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๖/๔๒), คาํวา่ 
เหตทุี่ภิกษุมิได้ม ีใจยินดีชื่นชม  เพราะไมเ่ขา้ใจเนื้อหาสาระของพระสตูร  เหตุ
ดว้ยพระสตูรนัน้ยากเกนิภมูปัิญญาของพวกเธอ  อุปมาเหมอืนพระสตูรนี้มคีวาม
งามดว้ยนยัวจิติร  ทรงแสดงดว้ยพระสรุเสยีงอนัไพเราะเสนาะห ู  ดุจเสยีงรอ้ง
ของนกการเวก  ทาํใหใ้จของบณัฑติชุม่ฉ่ําดุจรดดว้ยน้ําอมฤต  แต่เมือ่พวกเธอ
ไมเ่ขา้ใจกเ็ป็นเหมอืนถูกปิดปากดว้ยทอ่นผา้หนาทบึ  ไมอ่าจฉนัโภชนะอนัโอชะ
ทีว่างอยูข่า้งหน้าไดฉ้ะนัน้  แต่ภกิษุเหล่านัน้กไ็ดส้าํนึกวา่ภมูธิรรมของตนมแีค่
ไหน  และความสาํนึกน้ีเองเป็นพระพทุธประสงค ์  เพราะต่อมากท็รงแสดงโคต
มกสตูรแก่ภกิษุเหล่าน้ีทีโ่คตมกเจดยี ์  ทาํใหท้า่นเหลา่น้ีบรรลุอรหตัตผลในทีส่ดุ 
(ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๑๓/๖๑-๖๒)  

มลูผลาผล : ผลไมใ้หญ่น้อยจากป่า หมายถงึผลไมใ้หญ่น้อยเดมิจากตน้ เชน่ เกบ็จากตน้ 
หรอืขดุขึน้มา เชน่ เผอืก  มนั  ดงัคาํในมหาปโลภนชาดก ทีก่ล่าววา่ พระราช
บุตรแสวงหามลูผลาผลในป่าไดเ้ป็นจาํนวนมากทรงหาบมาในเวลาใกลเ้ทีย่งวนั 
เสดจ็เขา้ไปยงัพระอาศรม,หรอืดงัคาํในสวุณัณสามชาดก กล่าวถงึพอ่สวุรรณ
สามแสวงหามลูผลาผลในป่าเลีย้งดมูารดาบดิาในป่าใหญ่ (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/
๓๐๕/๕๒๓,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๓๕๗/๒๓๘,๒๘/๓๘๐/๒๔๑) 

มลูเภสชั:  ยารากไม,้ ไมม้รีากเป็นยา ยาทาํจากรากไม ้ เชน่ ขมิน้ ขงิ วา่นน้ํา ขา่ แหว้หมู
เป็นตน้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์    

มลูราก : เคา้เดมิ, ตน้ตอ,ตน้เหตุ หมายถงึโลภะ โทสะและโมหะ หรอืกเิลสตณัหาอนัเป็น
มลูรากแหง่วฏัฏทุกข,์ ดงัคาํในโรหณิคีาถา ทีพ่ระโรหณิีเถรกีล่าวไวว้า่ สมณะ
ทัง้หลาย กาํจดัมลูรากทัง้ ๓ ของบาปทาํแต่งานสะอาด  จงึละบาปไดท้ัง้หมด,ใน
มหานิทเทสกล่าวอวชิชาวา่เป็นมลูราก ดงัคาํวา่ ธรรมเหล่านัน้ทัง้หมด    ลว้นมี
อวชิชาเป็นมลูราก มอีวชิชาเป็นแหล่งรวม  (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๒๗๖/๖๐๑) 

  อรรถกถาอธบิายมลูรากวา่หมายถงึเหตุเดมิ เชน่ ทานเป็นเหตุแหง่ความสขุ 
เป็นมลูรากแหง่สมบตัทิัง้หลาย เป็นทีก่่อใหเ้กดิโภคสมบตัทิัง้ปวง (ม.ม.อ. (บาล)ี 
๒/๖๙/๖๘)  

มลูสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอกุศลมลู ๓ ประการ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
อกุศลมลู ๓ ประการนี้   คอื (๑) อกุศลมลูคอืโลภะ    (ความอยากได)้  (๒) 



 

๔๑๔๒ 
 

 

อกุศลมลูคอืโทสะ (ความคดิประทุษรา้ย) (๓)  อกุศลมลูคอืโมหะ (ความหลง) 
แลว้ตรสัสรุปวา่ โลภะ โทสะ และโมหะทีเ่กดิภายในตน ยอ่มทาํรา้ยบุรุษผูม้จีติ
เลวทราม เหมอืนขยุไผก่าํจดัตน้ไผ่ฉะนัน้   (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๕๐/๔๐๓)  

มลูเหต  ุ: เหตุเดมิ หมายถงึเรื่องทีเ่คา้ เชน่เคยตกับาตรทาํบุญ ในมหาวรรค กล่าวถงึราธ
พราหมณ์ไดบ้วชเพราะเคยทาํความดคีอืตกับาตรแก่พระสารบีุตรไว ้ เมือ่
พระพทุธเจา้ตรสัถามวา่ ใครเคยระลกึถงึคุณความดขีองพราหมณ์ผูน้ี้ได ้ พระสา
รบีุตรจงึตอบวา่ระลกึได ้ เพราะทา่นผูน้ี้ไดใ้สบ่าตรคราวหนึ่ง  ดงันัน้ พระองคจ์งึ
ยกเรือ่งนี้เป็นมลูเหตุใหเ้กดิการอุปสมบทดว้ยญตัตจิตตุถกรรม,ในสงัคตีนิิทาน 
มลูเหตุการทาํสงัคายนาครัง้ที ่๑ เพราะสภุทัทะวฑุฒบิรรพชติกล่าวจาบจว้งพระ
ธรรมวนิยั,ในปรวิารกล่าวถงึมลูเหตุแหง่ววิาท  ๖ ประการ คอื (๑) มกัโกรธ ผกู
โกรธไว ้ (๒) ลบหลู่ ตเีสมอ (๓) รษิยา มคีวามตระหนี่  (๔) โออ้วด มมีายา (๕) 
มคีวามปรารถนาชัว่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ (๖) ยดึมัน่ทฏิฐขิองตน มคีวามถอืรัน้  สละ
สิง่ทีต่นถอืมัน่ไดย้าก  (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๙/๙๗,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๓๗/๓๗๕,ว.ิป.
(ไทย) ๘/๗๒/๖๔-๖๕) 

  คาํน้ี มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๙/๑๑,๙/๓๐/
๑๑,๙/๓๕/๑๖,๙/๓๖/๑๖,๙/๓๘/๑๖,๙/๑๔๔/๔๔,๙/๑๔๔/๔๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๔๑/๓๐,๑๑/๔๓/๓๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๖/๙๗,๑๔/๒๙๙/๓๕๘,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/
๘๓/๔๐๗,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๔๕/๗๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๖/๓๖๗ 

มลูแห่งบญัญตัิ : ตน้เหตุใหพ้ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัพิระวนิยั (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์   

มลูายปฏิกสัสนา :การชกัเขา้หาอาบตัเิดมิเป็นชือ่วุฏฐานวธิอียา่งหน่ึงมปีรากฏใน
มลูายปฏกิสัสนารหวตัตะ ปารวิาสกิขนัธกะ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๘๖/๑๖๖); ด ู
ปฏกัิสสนา 

มลูายปฏิกสัสนารห : ผูค้วรแก่การชกัเขา้หาอาบตัเิดมิ หมายถงึภกิษุผูค้วรแก่การชกัเขา้หา
อาบตัเิดมิ,ภกิษุผูก้าํลงัอยูป่รวิาสหรอืประพฤตมิานตัอยูต่อ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสขอ้
เดยีวกนัหรอือาบตัสิงัฆาทเิสสขอ้อื่นเขา้อกีก่อนทีส่งฆจ์ะอพัภานตอ้งตัง้ตน้อยู่
ปรวิาสหรอืประพฤตมิานตัใหม ่ มปีรากฏในมลูายปฏกิสัสนารหวตัตะ ปารวิาสกิ
ขนัธกะ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๘๖/๑๖๖); ด ูปฏกัิสสนา  

มลูเหตแุห่งทิฏฐิ : เหตุเกดิทฏิฐ ิมุง่หมายถงึมลูเหตทุฏิฐ ิ๘ ประการ คอื ขนัธ ์  อวชิชา  ผสัสะ  
สญัญา วติก อโยนิโสมนสกิาร ปาปมติร และปรโตโฆสะ(การฟังอสทัธรรมจาก
ผูอ้ื่น), ในทฏิฐ ิ๖๒ มอีธบิายสสัสตวาท ๔ ประการไวว้า่ (๑) สมณพราหมณ์พวก
หน่ึงอาศยัแลว้ปรารภแลว้จงึมวีาทะวา่เทีย่ง  บญัญตัอิตัตาและโลกวา่เทีย่ง  



 

๔๑๔๓ 
 

 

เพราะระลกึชาตก่ิอนไดห้ลายชาต ิ   คอื ๑    ชาตบิา้งจนถงึหลายแสนชาต ิ (๒) 
สมณพราหมณ์พวกหน่ึงอาศยัแลว้ปรารภแลว้  จงึมวีาทะวา่เทีย่ง  บญัญตัอิตัตา
และโลกวา่เทีย่ง เพราะระลกึชาตก่ิอนไดห้ลายชาต ิ  คอื ๑ สงัวฏัฏกปัและววิฏัฏ
กปั จนถงึ๑๐  สงัวฏัฏกปัและววิฏัฏกปั (๓) สมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศยัแลว้
ปรารภแลว้  จงึมวีาทะวา่เทีย่ง บญัญตัอิตัตาและโลกวา่เทีย่ง เพราะระลกึชาติ
ก่อนไดห้ลายชาต ิ  คอื๑๐  สงัวฏัฏกปัและววิฏัฏกปั จนถงึ ๔๐  สงัวฏัฏกปัและ
ววิฏัฏกปั (๔)  สมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศยัแลว้ปรารภแลว้ จงึมวีาทะวา่เทีย่ง  
บญัญตัอิตัตาและโลกวา่เทีย่ง เพราะนกัตรรกะ เป็นนกัอภปิรชัญาแสดงทรรศนะ
ของตนตามหลกัเหตุผลและการคาดคะเนความจรงิ ซึง่มปีรากฏในพรหมชาล
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตถาคตรูช้ดัวา่  มลูเหตุแหง่ทฏิฐเิหล่าน้ีทีบุ่คคล
ยดึถอือยา่งนี้แลว้  ยอ่มมคีตแิละภพหน้าอยา่งนัน้ๆ  ตถาคตรูม้ลูเหตุนัน้ชดั  
และยงัรูช้ดัยิง่ขึน้ไปกวา่นัน้อกีจงึไมย่ดึมัน่,ในโกกนุทสตูร พระอานนทก์ล่าวแก่
โกกนุทปรพิาชกไวว้า่  ผูม้อีาย ุ    ทฏิฐ ิมลูเหตุแหง่ทฏิฐ ิทฏิฐทิีย่ดึมัน่ ทฏิฐทิี่
กลุม้รุม ความเพกิถอนทฏิฐ ิ  มปีระมาณเทา่ใด  เรารู ้ เราเหน็ทฏิฐเิป็นตน้ นัน้
ประมาณเทา่นัน้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๖/๑๖,๙/๕๑/๒๑,๙/๕๙/๒๔,๙/๗๒/๓๐,๙/๑๐๓/
๓๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มลูเหตุแหง่ทฏิฐ ิ ในทีน้ี่หมายถงึมลูเหตุทฏิฐ ิ  ๘  
ประการ  คอื  ขนัธ ์ อวชิชา  ผสัสะ  สญัญา  วติก  อโยนิโสมนสกิาร  ปาปมติร  
และปรโตโฆสะ(การฟังอสทัธรรมจากผูอ้ื่น)  (องฺ.ทสก.อ.(บาล)ี   ๓/๙๖/๓๖๙)  

มลูเหตแุห่งทุกข  ์: อฆมลูะ,ตณัหาทีม่คีวามเพลดิเพลนิ มปีรากฏในมลูปรยิายสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่  ความเพลดิเพลนิเป็นมลูเหตุแหง่ทุกข ์เพราะมภีพ ชาตจิงึม ี สตัวผ์ู้
เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้งตาย,ในอฆมลูสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัอธบิายมลูเหตุแหง่
ทุกขว์า่หมายถงึตณัหา ๓ ดงัคาํวา่ ตณัหาอนัทาํใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความ
เพลดิเพลนิและความกาํหนดัมปีกตใิหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ๆ ไดแ้ก่ (๑) 
กามตณัหา (๒) ภวตณัหา (๓) วภิวตณัหา น้ีเรยีกวา่มลูเหตุแห่งทุกข,์ในธมัม
สงัคณีกล่าวมลูเหตุแหง่ทุกขว์า่หมายถงึโลภะ(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๓/๑๖,๑๗/๓๑/
๔๔,๒๕/๑๗/๑๙๙,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๒๓๖/๓๑๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มลูเหตุแหง่ทุกข ์ หมายถงึตณัหาพรอ้มทัง้อวชิชา  
(ข.ุอุ.อ.  (บาล)ี ๗/๑๒๖) 

มลูเหตแุห่งภยั : กามทัง้หลาย มปีรากฏในทรมีขุชาดก พระปัจเจกพทุธเจา้แสดงธรรมโปรด
พระเจา้พรหมทตัว่า กามทัง้หลายเสมอืนเปือกตม เสมอืนหล่ม กภ็ยันี้บณัฑติ



 

๔๑๔๔ 
 

 

ทัง้หลายกล่าววา่ เป็นมลูเหตุแหง่ภยั ๓ ประการ กามทัง้หลายคอืธลุแีละควนั อา
ตมภาพกไ็ดป้ระกาศไวแ้ลว้ (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๔/๒๓๐) 

มลูเหตแุห่งวิวาท : ววิาทมลู ม ี๖ ประการ  คอื (๑) มกัโกรธ ผกูโกรธไว ้ (๒) ลบหลู่ ตเีสมอ 
(๓) รษิยา มคีวามตระหนี่  (๔) โออ้วด มมีายา (๕) มคีวามปรารถนาชัว่เป็น
มจิฉาทฏิฐ ิ (๖) ยดึมัน่ทฏิฐขิองตน มคีวามถอืรัน้  สละสิง่ทีต่นถอืมัน่ไดย้าก มี
ปรากฏในววิาทมลูสตูร,ในปฐมววิาทมลูสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสัมลูเหตุแหง่
ววิาทไว ้ม ี๑๐ ประการ คอื (๑)  แสดงอธรรมวา่   ‘เป็นธรรม (๒) แสดงธรรมว่า 
เป็นอธรรม (๓) แสดงสิง่ทีม่ใิชว่นิยัวา่   เป็นวนิยั (๔) แสดงวนิยัวา่ มใิชว่นิยั (๕) 
แสดงสิง่ทีต่ถาคตไม่ไดภ้าษติไว ้   ไมไ่ดก้ล่าวไวว้า่ ตถาคตไดภ้าษติไว ้ไดก้ล่าว
ไว ้(๖) แสดงสิง่ทีต่ถาคตไดภ้าษติไว ้ไดก้ล่าวไวว้่า  ตถาคตไมไ่ดภ้าษติไว ้ไมไ่ด้
กล่าวไว(้๗) แสดงกรรมทีต่ถาคตไมไ่ดป้ระพฤตมิาวา่ตถาคตไดป้ระพฤตมิา(๘)
แสดงกรรมทีต่ถาคตไดป้ระพฤตมิาวา่ ตถาคตไมไ่ดป้ระพฤตมิา(๙) แสดงสิง่ที่
ตถาคตไมไ่ดบ้ญัญตัไิวว้า่ ตถาคตไดบ้ญัญตัไิว ้ (๑๐)แสดงสิง่ทีต่ถาคตไดบ้ญัญตัิ
ไวว้า่ ตถาคตไมไ่ดบ้ญัญตัไิว,้ในทุตยิววิาทมลูสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัมลูเหตุ
แหง่ววิาทไว ้ม ี๑๐ ประการ คอื(๑) แสดงอนาบตัวิา่    เป็นอาบตั ิ (๒) แสดง
อาบตัวิา่ เป็นอนาบตั ิ (๓) แสดงอาบตัเิบาวา่ เป็นอาบตัหินกั (๔) แสดงอาบตัิ
หนกัวา่ เป็นอาบตัเิบา (๕)แสดงอาบตัชิ ัว่หยาบวา่ ไมเ่ป็นอาบตัชิ ัว่หยาบ (๖) 
แสดงอาบตัไิมช่ัว่หยาบวา่ เป็นอาบตัชิ ัว่หยาบ(๗)แสดงอาบตัมิสีว่นเหลอืว่าเป็น
อาบตัไิมม่สีว่นเหลอื (๘)แสดงอาบตัไิมม่สีว่นเหลอืวา่  เป็นอาบตัมิสีว่นเหลอื (๙) 
แสดงอาบตัทิีท่าํคนืไดว้า่ เป็นอาบตัทิีท่าํคนืไมไ่ด ้(๑๐) แสดงอาบตัทิีท่าํคนืไมไ่ด้
วา่ เป็นอาบตัทิีท่าํคนืได ้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๕/๓๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๔/๕๓, 
องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๖/๔๘๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๒๙๔,๒๔/๔๓/๙๕)  

มลูแห่งฤทธิ์  : เหตุทีท่าํใหม้ฤีทธิ ์ ในปฏสิมัภทิามรรค กล่าวไวว้า่ม ี๑๖ ประการ คอื (๑) จติไม่
ฟุบลงยอ่มไม่หวัน่ไหวเพราะความเกยีจครา้น    เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่อาเนญ
ชา(ไมห่วัน่ไหว)  (๒) จติไมฟู่ขึน้ยอ่มไมห่วัน่ไหวเพราะอุทธจัจะ...    (๓) จติไม่
ยนิดยีอ่มไม่หวัน่ไหวเพราะราคะ ...   (๔) จติไมมุ่่งรา้ยยอ่มไมห่วัน่ไหวเพราะ
พยาบาท...    (๕) จติอนัทฏิฐไิมอ่าศยัยอ่มไม่หวัน่ไหวเพราะทฏิฐ.ิ..    (๖) จติไม่
พวัพนัยอ่มไมห่วัน่ไหวเพราะฉนัทราคะ  ...  (๗) จติหลุดพน้ยอ่มไมห่วัน่ไหว
เพราะกามราคะ ...   (๘) จติไมเ่กาะเกีย่วยอ่มไม่หวัน่ไหวเพราะกเิลส ...   (๙) 
จติปราศจากเครือ่งครอบงาํยอ่มไมห่วัน่ไหวเพราะความครอบงาํกเิลส... (๑๐) 
จติทีเ่ป็นเอกคัคตารมณ์ยอ่มไมห่วัน่เพราะกเิลสต่าง  ๆ...(๑๑) จติทีก่าํหนดดว้ย
ศรทัธายอ่มไม่หวัน่ไหวเพราะความไมม่ศีรทัธา...(๑๒) จติทีก่าํหนดดว้ยวริยิะ



 

๔๑๔๕ 
 

 

ยอ่มไมห่วัน่ไหวเพราะความเกยีจครา้น...(๑๓)จติทีก่าํหนดดว้ยสตยิอ่มไม่
หวัน่ไหวเพราะความประมาท... (๑๔) จติทีก่าํหนดดว้ยสมาธยิอ่มไมห่วัน่ไหว
เพราะอุทธจัจะ  ....  (๑๕) จติทีก่าํหนดดว้ยปัญญายอ่มไมห่วัน่ไหวเพราะอวชิชา 
...(๑๖) จติทีถ่งึความสวา่งไสวยอ่มไม่หวัน่ไหวเพราะความมดืคอือวชิชา  เพราะ
เหตุนัน้จงึชือ่วา่อาเนญชา มลูแห่งฤทธิ ์    ๑๖ อยา่งนี้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความได้
ฤทธิ ์เพือ่ความไดเ้ฉพาะฤทธิ ์เพือ่แสดงฤทธิไ์ดต้่างๆ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๙/๕๖๔)                       

มสูิกชาดก : ชาดกวา่ดว้ยหนูถูกฆา่ตาย  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ อาจารยท์ศิาปาโมกข์
โพธสิตัวผ์ูเ้หน็เหตุรา้ยทีจ่ะเกดิในวนัขา้งหน้าตามหลกัวชิาของทา่น จงึคดิผกู
มนตรโ์ดยยกเรือ่งหนูทีถู่กมา้ของทา่นดตีตายตกอยูใ่นสระน้ํามาเป็นขอ้อุปมา 
เพือ่ใหพ้ระราชกุมารผูเ้ป็นศษิสาธยายเป็นประจาํเพือ่ป้องกนัพระราชโอรสของ
เธอคดิปลงพระชนมใ์นคราวทีพ่ระโอรสมพีระชนมายไุด ้๑๖ พรรษา เมือ่พระราช
กุมารสาํเรจ็การศกึษาไดค้รองราชสมบตัแิลว้จงึไดส้าธยายมนตรน้ี์เป็นประจาํ ใน
วนัทีพ่ระโอรสคดิปลงชนม ์ พระราชาสาธยายมนตรท์ีส่ระน้ําถามหานางสนมชือ่
หนูทีไ่ปทาํความสะอาดสระน้ําแต่ไปเป็นพระราชกุมารทีซ่่อนตวัอยูน่างจงึถูกฆา่
ตายวา่พระองคร์ูว้า่ใครฆา่นาง เมือ่เสดจ็ถงึปราสาทจงึสาธยายอกีวา่ อาการที่
เจา้มองขา้งโน้นขา้งนี้ไมน่่าไวว้างใจเรารูว้า่เจา้ฆา่นางหนูและตอนนี้เจา้กาํลงัจะ
กนิเรา   และสาธยายทีห่วับนัไดวา่ เจา้ยงัเดก็ ยงัเป็นวยัรุน่ มายนืถอืทอ่นไมอ้ยู่
ทาํไม เราจกัไมไ่วช้วีติเจา้  ทาํใหพ้ระราชโอรสตกพระทยั เขา้ใจวา่พระราชบดิารู้
ถงึพฤตกิรรมของตนจงึยอมสารภาพผดิ พระราชานึกถงึคุณอาจารยจ์งึทรงเปลง่
อุทานวา่  เราถูกบตุรปองฆา่รอดพน้ความตายมาได ้ เพราะอยูบ่นวมิานใน
อากาศกห็ามไิด ้ เพราะบตุรสดุทีร่กัเสมอดว้ยอวยัวะกห็ามไิด ้ แต่เราพน้จาก
ความตายเพราะคาถาทีอ่าจารยผ์กูให ้ บุคคลควรเรยีนวชิาทุกอยา่งไมว่่าจะเป็น
ชัน้ตํ่า ชัน้สงู หรอืปานกลาง และควรรูจุ้ดมุง่หมายของวชิาทุกอยา่ง แต่วา่ไมค่วร
ใชว้ชิาทุกอยา่ง เวลาทีว่ชิาซึง่ไดศ้กึษามาดแีลว้นําประโยชน์มาใหก้ย็งัมอียู ่ (ข.ุ
ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑๒๓/๒๒๒) 

มสูิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเปรยีบเหมอืนหนู   พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ หนู ๔ ชนิด 
คอื (๑) หนูขดุรแูต่ไมอ่ยู ่(๒) หนูอยูแ่ต่ไมข่ดุร ู(๓) หนูไมข่ดุรแูละไมอ่ยู ่(๔) หนู
ขดุรแูละอยู ่ แลว้ตรสัวา่ บุคคลเปรยีบเหมอืนหนูม ี ๔ จาํพวก คอื (๑) บุคคล
เปรยีบเหมอืนหนูขดุรแูต่ไมอ่ยู ่ หมายถงึผูเ้รยีนธรรมคอืนวงัคสตัถุศาสน์แต่ไมรู่้
ชดัอรยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ (๒) บุคคลเปรยีบเหมอืนหนูอยูแ่ต่ไมข่ดุร ู
หมายถงึผูไ้มเ่รยีนธรรมแต่รูช้ดัอรยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ  (๓) บคุคลเปรยีบ
เหมอืนหนูไม่ขดุรแูละไมอ่ยู ่ หมายถงึผูไ้มเ่รยีนธรรมและไมรู่ช้ดัอรยิสจั ๔ ตาม



 

๔๑๔๖ 
 

 

ความเป็นจรงิ  (๔) บุคคลเปรยีบเหมอืนหนูขดุรแูละอยู ่ หมายถงึผูเ้รยีนธรรม 
และรูช้ดัอรยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๗/๑๖๒)  

เมขลทายิกาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเมขลทายกิาเถร ี  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดร้ว่มสรา้งพระสถูปของพระพทุธเจา้พระนามวา่
สทิธตัถะ และไดถ้วายสายรดัเอว เพือ่ใชใ้นการก่อสรา้งนัน้ดว้ย เพราะผลแหง่
ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๐/๓๖๘)  

เมขละ, กรงุ : ชือ่เมอืงหลวง สมยัทีพ่ระเจา้สทุตัตะปกครอง และเป็นพระพทุธบดิาของ
พระพทุธเจา้นามวา่สมุนะ เป็นเมอืงทีพ่ระราชกุมารนามวา่สมุนะ ประทบัอยู่ 
ก่อนจะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ มปีรากฏในสมุนพทุธวงศ ์ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๑/
๖๑๑,๓๓/๒๕/๖๑๑) 

เมฆสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยเมฆฝน  (สตูรที ่ ๑)  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์  ๘  ยอ่มทาํบาปอกุศลธรรมใหส้งบ
ราบคาบได ้  เหมอืนเมฆฝนตกรดฝุ่ นละอองทีฟุ้่งขึน้ใหห้ายไป (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๕๖/๘๕) 

เมฆสตูร (ทตุิย) : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยเมฆฝน  (สตูรที ่ ๒)  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่  ภกิษุผูเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์  ๘  ยอ่มทาํบาปอกุศลธรรมใหส้งบ
ราบคาบได ้ เหมอืนลมมรสุมพดัเมฆฝนใหห้ายไป (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๕๗/๘๖)  

เมฆะ, มาณพ : ชือ่มาณพคนหนึ่ง ยคุสมยัสุเมธดาบสบาํเพญ็บารม ีสมยัพระพทุธเจา้นามวา่ทปัีง
กร เป็นอดตีชาตขิองธมัมรุจเิถระ มาณพผูน้ี้ คุน้เคยกบัสุเมธดาบส ศกึษามาดี
แลว้ไดส้ดบัคาํพยากรณ์อนัประเสรฐิของสเุมธดาบส จงึออกบวชตามสเุมธดาบส 
แต่ภายหลงัถกูบาปมติรชกัชวนไปในทางเสยีหาย ทาํกรรมคอืฆา่มารดา แลว้ไป
เกดิในอวจีมิหานรก มปีรากฏในธมัมรุจเิถราปทาน  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๗๑/
๑๕๘) 

เมฆพัภะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอตตีชาตขิองพระ
มญิชวฏงัสกยิเถระ ซึง่พระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ตนเอง หลงัจาก
พระพทุธเจา้นามวา่สขิปีรนิิพพานแลว้ กท็าํกุศลคอื ทาํการบชูาตน้โพธิท์ีห่อ้ย
ระยา้ดว้ยมาลยัประดบัศรีษะ เพราะผลบุญคอืการบชูาตน้โพธิ ์ ในครัง้นัน้
หลงัจากกตายแลว้ ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่    ๒๖    
นบัจากกปันี้ไป  ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ    มพีระนามวา่เมฆพัภะสมบรูณ์ดว้ย
รตันะ ๗    ประการ    มพีลานุภาพมาก  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๑/๓๙๖) 



 

๔๑๔๗ 
 

 

เมฆิยเถรคาถา : ภาษติของพระเมฆยิเถระ,คาถาของพระเมฆยิเถระ ทา่นพระเมฆยิเถระกล่าว
ไวว้า่ พระมหาวรีะผูถ้งึฝัง่ธรรมทัง้ปวงแลว้ ไดท้รงพรํ่าสอนเรา                    
เราฟังธรรมของพระพุทธองคแ์ลว้ มสีต ิ อยูใ่นสาํนกั ไดบ้รรลุวชิชา  ๓                    
เราไดท้าํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๖/๓๒๗)  

เมฆิยเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระเมฆยิเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่พระเมฆยิเถระวา่จติ
ทีด่ิน้รน กวดัแกวง่ รกัษายาก  หา้มยาก  ผูม้ปัีญญาสามารถควบคุมใหต้รงได้
เหมอืนชา่งศรดดัลกูศรใหต้รง ฉะนัน้ จตินี้ยอ่มดิน้รนไปมา เหมอืนปลาทีถู่ก
ยกขึน้จากน้ําโยนไปบนบก  ฉะนัน้ ดงันัน้ผูม้ปัีญญาจงึควรละบว่งแหง่มาร (ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๓๓/๓๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ดิน้รน  หมายถงึดิน้รนไปในอารมณ์ทัง้  ๖  ม ี  รู
ปารมณ์  เป็นตน้   กวดัแกวง่ หมายถงึหวัน่ไหว  ไมอ่าจจะตัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์
เดยีวไดน้าน ดุจทารกไมอ่าจทรงตวัอยู่ในอริยิาบถเดยีวไดน้าน ฉะนัน้   รกัษา
ยาก  หมายถงึใหด้าํรงอยู่ในอารมณ์ธรรมทีเ่ป็นสปัปายะไดย้าก   หา้มยาก  
หมายถงึหา้มหรอืกนัมใิหซ่้านไปในวสิภาคารมณ์ไดย้าก  ดิน้รนไปมา  หมายถงึ
ยนิดใีนกามคุณ  ๕ เมือ่ถูกพรากจากกามคุณ  ๕  ใหห้ยดุน่ิงอยูใ่นวปัิสสนา
กมัมฏัฐาน กจ็ะดิน้รนไปมา  ไมอ่าจจะตัง้มัน่อยูไ่ด ้  บ่วงแหง่มาร  ในทีน้ี่
หมายถงึกเิลสวฏั(วงจรกเิลส)  ประกอบดว้ยอวชิชา  ตณัหา  และอุปาทาน 
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๒/๑๑๒)  

เมฆิยสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยพระเมฆยิะ ม ี ๒ สตูร  เน้ือหาเหมอืนกนั ต่างกนัตรงอา้งองิ 
กล่าวคอื 

 1.เมฆิยสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยพระเมฆยิะ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ จาลกิา
บรรพต เขตเมอืงจาลกิา พระเมฆยิะผูเ้ป็นอุปัฏฐากของพระผูม้พีระภาคทลูลา
พระองคถ์งึ ๓ ครัง้วา่ พระผูม้พีระภาคไมท่รงมกีจิทีจ่ะตอ้งทาํใหย้ิง่ขึน้ไปอกี ทัง้
ไมม่กีารสัง่สมกจิทีท่าํแลว้ สว่นขา้พระองคย์งัมกีจิทีจ่ะตอ้งทาํใหย้ิง่ขึน้ไปอกี ทัง้
ยงัตอ้งสัง่สมกจิทีท่าํแลว้ ถา้พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาต ขา้พระองคจ์ะกลบัไป
บาํเพญ็เพยีรในป่ามะมว่งนัน้ พระผูม้พีระภาคตรสัหา้มถงึ ๒ ครัง้วา่ เราอยูค่น
เดยีว เธอจงรอจนกวา่ภกิษุรปูอื่นจะมา แต่ครัง้ที ่ ๓ จงึทรงอนุญาตใหไ้ปได ้
ขณะทีพ่ระเมฆยิะไปบาํเพญ็เพยีรอยูท่ีป่่ามะมว่งเกดิบาปอกุศลวติก ๓ คอื (๑) 
กามวติก (๒) พยาบาทวติก (๓) วหิงิสาวติก จงึกลบัไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค
กราบทลูเรือ่งทีเ่กดิขึน้นัน้ใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาคตรสัถงึธรรมทีเ่ป็นไป
เพือ่ความแก่กลา้แหง่เจโตวมิุตตทิีย่งัไมแ่ก่กลา้ ๕ แลว้ตรสัวา่ ภกิษุดาํรงอยูใ่น



 

๔๑๔๘ 
 

 

ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความแก่กลา้แหง่เจโตวมิุตตทิีย่งัไมแ่ก่กลา้ ๕ แลว้พงึเจรญิ
ธรรม ๔ ใหย้ิง่ขึน้ไป (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓/๔๓๐) 

 2.เมฆิยสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยพระเมฆยิเถระ  คอื ทา่นพระเมฆยิะผูเ้ป็น
อุปัฏฐากของพระ ผูม้พีระภาคกราบทลูลาพระองคไ์ปบาํเพญ็สมณธรรมทีป่่า
มะมว่ง แต่พระผูม้พีระภาค ทรงทดัทานไวจ้นถงึวาระที ่ ๓ จงึอนุญาตใหไ้ปได ้
ขณะทีท่่านบาํเพญ็สมณธรรมอยูเ่กดิอกุศลวติก ๓ ประการ คอื (๑) กามวติก (๒) 
พยาบาทวติก (๓) วหิงิสาวติก จงึไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคกราบทลูเรือ่งทีเ่กดิขึน้
นัน้ พระองคท์รงแสดงธรรม ๕ ประการทีเ่ป็นไปเพือ่ความแก่กลา้แหง่เจโตวมิตุต ิ
ทรงสอนใหด้าํรงอยูใ่นธรรม ๕ ประการนี้แลว้เจรญิธรรม ๔ ประการ รวมเป็น ๙ 
ประการ ธรรมทัง้ ๒ หมวดนี้เหมอืนในพระสตูรที ่๑ คอื สมัโพธสิตูร (ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๓๑/๒๓๑)  

เมฆิยะ,พระ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง เคยเป็นอุปัฏฐากของพระพทุธองค ์ คราวหน่ึงไดเ้หน็
สวนมะมว่งรมิฝัง่แมน้ํ่ากมิกิาฬาน่ารืน่รมย ์ จงึขอลาพระพทุธเจา้ไปบาํเพญ็เพยีร
ทีน่ัน่ พระพทุธเจา้หา้มไมฟั่ง ทา่นไปบาํเพญ็เพยีร ถูกอกุศลวติกต่างๆ รบกวน 
ในทีส่ดุตอ้งกลบัมาเฝ้าพระพทุธเจา้ ไดฟั้งพระธรรมเทศนาเรือ่งธรรม ๕ ประการ
สาํหรบับ่มเจโตวมิตุต ิ เป็นตน้ ทีพ่ระศาสดาทรงแสดงจงึไดส้าํเรจ็พระอรหตั,ใน
เมฆยิสตูร กลา่วไวว้่า พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่    ณ    จาลกิาบรรพต  เขต
เมอืงจาลกิา    สมยันัน้ทา่นพระเมฆยิะเป็นอุปัฏฐากของพระผูม้พีระภาค 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓/๔๓๐,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๑)    

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พระเมฆยิเถระ  เป็นพระอุปัฏฐากอกีรปูหนึ่งของ
พระผูม้พีระภาค  เน่ืองจากในตน้พทุธกาล  (๒๐  พรรษาแรก)  พระผูม้ภีาคไมม่ี
พระอุปัฏฐากประจาํ บางคราวไดพ้ระนาคสมาละ  บางคราวไดพ้ระนาคติะ บาง
คราวไดพ้ระอุปวาหนะ  บางคราวไดพ้ระสนุกัขตัตะ  บางคราวไดพ้ระสาคตะ 
บางคราวไดส้ามเณรจุนทะ (ข.ุอุ.อ.(บาล)ี ๓๑/๒๓๐) 

เมชฌะ, ป่า : ชือ่ป่าแห่งหนึ่ง เป็นทีอ่ยูข่องฤๅษ ี แต่ภายหลงัเป็นป่าทบึ รกรา้ง เพราะจติคดิ
ประทุษรา้ยของพวกฤาษ ี  ในบรรดาป่า ๔ แหง่คอื ป่าทณัฑก ี    ป่ากาลงิคะ    
ป่าเมชฌะ ป่ามาตงัคะ ดงัคาํในอุปาลวิาทสตูร ทีอุ่ปาลคีหบดกีราบทลูพระผูม้ี
พระภาควา่ ทา่นผูเ้จรญิขา้พเจา้ไดย้นิมาวา่ ป่าทณัฑก ี  ป่ากาลงิคะ ป่าเมชฌะ 
ป่ามาตงัคะ ไดก้ลายเป็นป่าทบึเพราะจติคดิประทุษรา้ยของพวกฤาษ ี  (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๖๕/๖๒) 

เมฏฐะ, ภิกษุ : ชือ่ภกิษุรปูหนึ่ง ชาวกรุงสาวตัถ ีเกดิในตระกลูพราหมณ์ มพีีน้่องกนัพระโกกุฏฐะ  
ภายหลงัออกบวชทัง้สองคน เมือ่บวชแลว้ พดูจาอ่อนหวานมเีสยีงไพเราะและทลู



 

๔๑๔๙ 
 

 

ขออนุญาตวา่ ขอยกพระพทุธพจน์ขึน้เป็นภาษาสนัสกฤต ภายหลงัพระพทุธเจา้
ตรสัวา่   ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึยกพทุธวจนะขึน้เป็นภาษาสนัสกฤต    รปูใด
ยกขึน้ ตอ้งอาบตัทิุกกฏ  เราอนุญาตใหเ้ล่าเรยีนพทุธวจนะดว้ยภาษาของตน ดงั
คาํในจฬูวรรค กล่าวไวว้า่ สมยันัน้ภกิษุ ๒ รปู ชือ่เมฏฐะและโกกุฏฐะ เป็นพีน้่อง
กนั เกดิในตระกลูพราหมณ์ พดูจาอ่อนหวานมเีสยีงไพเราะ(ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๘๕/
๗๑,๗/๒๙๓/๘๗) 

เมณฑกปัญหาชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งแพะเป็นเพือ่นกบัสนุขั มเีน้ือความอธบิายไว้
วา่ มโหสธเฉลยปัญหาเรือ่งแพะกบัสนุขัเป็นเพือ่นกนัเพราะตอ้งการแลกเปลีย่น
อาหารกนัแด่พระเจา้วเิทหะพรอ้มทัง้อาํมาตยท์ัง้ ๔ ไดฟั้ง เนื่องจากพระเจา้วเิท
หะทรงทอดพระเนตรเหน็แพะเขา้ไปคาบเน้ือในโรงครวัมาใหส้นุขั สว่นสนุขักไ็ป
คาบหญา้ในโรงโคมาใหแ้พะเป็นการแลกเปลีย่นเพราะการทาํอยา่งนี้จะไมเ่ป็นที่
สงสยัของพอ่ครวัและคนเลีย้งโค  เมือ่พระราชาทอดพระเนตรเหน็แลว้จงึคดิผกู
ปัญหาถามบณัฑติทัง้ ๕ คอืทา่นเสนกะ ทา่นปุกกุสะ ท่านกามนิทะ เวทนิทะ 
และมโหสธบณัฑติว่า แตไ่หนแต่ไรมา ความเป็นเพือ่นกนัแมเ้พยีงการกา้วยา่ง
เดนิไป  ๗ กา้วของสตัวเ์หล่าใดไมเ่คยมมีาแลว้ในโลกนี้ สตัวเ์หล่านัน้ ๒ ตวัซึง่
เป็นศตัรกูนั แต่กลบัเป็นสหายกนัได ้ เพราะเหตุไร อํามาตยท์ัง้ ๔ คนตอบไมไ่ด ้
แต่มโหสธไดใ้ชเ้วลา ๗ วนัสอบสวนหาเหตุจนทราบความจรงิจงึกราบทลูให้
พระราชาและอาํมาตยเ์หล่านัน้ทราบ บณัฑติผูม้ปัีญญาเมือ่เจอปัญหาใด ๆ 
เกดิขึน้ยอ่มคดิใครค่รวญเสยีก่อนจงึตอบ อน่ึงความเป็นเพือ่นของคนในโลกน้ี 
บางรายไมไ่ดเ้ป็นดว้ยความจรงิใจแต่เป็นเพราะมผีลประโยชน์รว่มกนั สมัพนัธ์
เชน่นี้มกัอยูไ่มน่าน  (ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๙๔/๓๘๘)  

เมณฑกคหบดี :  ชือ่คหบดคีนหน่ึงชาวเมอืงภทัทยิะ แต่อยูใ่นปกครองของพระเจา้พมิพสิาร
,เป็น ๑ ในบรรดาคนผูม้บีุญ ๕ คน คอื (๑)  โชตยิคหบด ี (๒)  ชฏลิคหบด ี(๓)  
เมณฑกคหบด ี (๔)  โฆสติคหบด ี (๕)  ทา่นผูม้บีุญมาก ๕ คน,  ทา่นมฤีทธานุ
ภาพอยา่งนี้คอืสระเกลา้แลว้ใหก้วาดฉางขา้ว นัง่อยูน่อกประต ู สายธาร
ขา้วเปลอืกไหลตกจากอากาศเตม็ฉาง ภายหลงัเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ฟังอนุปุพพกิ
ถาไดบ้รรลธุรรมเป็นโสดาบนั ภายหลงัภรรยา  บุตร สะใภ ้  และทาสของคหบดี
กเ็ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคฟังธรรมแลว้ไดบ้รรลุธรรมเชน่กนั,  ในมหาวรรคกล่าว
ไวว้า่ คหบดผีูน้ี้เป็นผูถ้วายปัญจโครสกบัเสบยีงเดนิทางแดพ่ระพทุธเจา้ ดงัพระ
ดาํรสัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตโครส  ๕  ชนิด คอื นม
สด นมเปรีย้ว เปรยีง    เนยขน้ และเนยใส,ในฉกักนิบาต กล่าวไวว้่า เมณฑก
คหบดปีระกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ (๑)ความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพทุธเจา้  



 

๔๑๕๐ 
 

 

(๒) ความเลือ่มใสอนัไมห่วัน่ไหวในธรรม (๓) ความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวใน
สงฆ ์ (๔) อรยิศลี (๕) อรยิญาณ (๖) อรยิวมิตุต ิ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๙๖/๑๒๐,๕/
๒๙๖/๑๒๒,๕/๒๙๗/๑๒๒,๕/๒๙๗/๑๒๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๓๔/๖๔๒, ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๑๘/๕๗๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ผูม้บีุญมาก  ๕  คน  ไดแ้ก่  (๑)  เมณฑกเศรษฐ ี
(๒) จนัทปทมุาภรยิาของเมณฑกเศรษฐ ี (๓)  ธนญัชยัเศรษฐบีุตร  (๔)  สมุนา
เทวลีกูสะใภ ้ (๕)  นายปุณณทาส  (ข.ุป.อ.  (บาล)ี ๒/๑๘/๓๕๐) 

เมณฑกเศรษฐี : ชือ่เศรษฐชีาวเมอืงภทัทยิะ ดงัคาํในอุคคหสตูร กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ ชาตยิาวนั เขตเมอืงภทัทยิะครัง้นัน้ อุคคหเศรษฐผีูเ้ป็นหลานของ
เมณฑกเศรษฐไีดเ้ขา้ไปเฝ้าและสนทนธรรม,ในธรรมบท พระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความนี้ใหเ้มณฑกเศรษฐฟัีงวา่ โทษของคนอื่นเหน็ไดง้า่ย สว่นโทษของตน
เหน็ไดย้าก  เพราะคนนัน้ชอบโปรยโทษของผูอ้ื่น เหมอืนคนโปรยแกลบ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๓/๕๑,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๕๒/๑๑๐); ดเูมณฑกคหบด ี

เมณฑกเสฏฐิวตัถ ุ: เรือ่งเมณฑกเศรษฐ ี พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่เมณฑกเศรษฐวีา่  
โทษของคนอืน่เหน็ไดง้า่ย  สว่นโทษของตนเหน็ไดย้าก เพราะคนนัน้ชอบโปรย
โทษของผูอ้ื่น เหมอืนคนโปรยแกลบ แต่กลบัปกปิดโทษของตนไว ้ เหมอืนพราน
นกปกปิดรา่งพรางกายตนไว ้   ฉะนัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๒/๑๑๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โทษ  หมายถงึความพลัง้พลาด  (ข.ุธ.อ. (บาล)ี  
๗/๓๔)  

เมณฑสิรเถรคาถา : ภาษติของพระเมณฑสริเถระ,คาถาของพระเมณฑสริเถระ  ทา่นพระ
เมณฑสริเถระกล่าวไวว้า่ เราเมื่อยงัไมไ่ดญ้าณทีเ่ป็นเครือ่งหยดุสงัสารวฏั ตอ้ง
ทอ่งเทีย่วไปสูส่งัสารวฏันบัชาตไิมถ่ว้นกองทุกขข์องเราผูม้คีวามเกดิเป็นทุกขไ์ด้
พลดัตกไปแลว้(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗๘/๓๓๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สงัสารวฏั หมายถงึการเวยีนวา่ยตายเกดิ  (ข.ุ
เถร.อ.  (บาล)ี ๑/๗๘/๒๖๗) 

เมณฑิสสรดาบส :  ชื่อดาบสองคห์น่ึง ผูเ้ป็นบณัฑติ,เป็นอดตีชาตขิองพระมหากสัสปะ ซึง่เป็น
ชว่งบาํพญ็บารมขีองสรภงัคโพธสิตัว ์ และเมณฑสิสรดาบสองคน้ี์ อยูใ่นอาศรม
ของสรภงัคโพธสิตัว ์ มปีรากฏในสรภงัคชาดก (ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๙๓/
๖๑๑) 

เมตตค ,ู มาณพ : ศษิยค์นหนึ่งในจาํนวน๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรทีีไ่ปทลูถามปัญหากะพระ
ศาสดา ณ ปาสาณเจดยี,์ในจฬูนิทเทส กล่าวไวว้า่ พรอ้มกบัการจบคาถา ฯลฯ    
เมตตคมูาณพ ... โดยประกาศวา่   ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคเป็น



 

๔๑๕๑ 
 

 

ศาสดาของขา้พระองค ์  ขา้พระองคเ์ป็นสาวก” (ข.ุส.ุ(ไทย)  ๒๕/๑๐๕๖/๗๕๑,ข.ุ
จ.ู(ไทย) ๓๐/๒๔/๑๕๔) 

เมตตคเูถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเมตตคเูถระ  มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ ใน
อดตีชาตกิปัที ่ ๓๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายเนยใสแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ สเุมธะ 
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ทา่นไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๓ ชาต ิ
เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๕๑ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้ประเทศราชอกีนบัชาตไิม่
ถว้น ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๔๕/๖๖๐)  

เมตตคมูาณวกปัญหา : วา่ดว้ยปัญหาของเมตตคมูาณพ, ปัญหาของเมตตคมูาณพผูเ้ขา้ไปทลู
ถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนที ่ ๔ วา่ความทุกขเ์กดิมาจากไหน นกัปราชญข์า้ม
โอฆะ ชาต ิ ชรา โสกะและปรเิทวะไดอ้ยา่งไร มทีัง้หมด ๑๒ คาถา โดยเมตตคู
มาณพทลูถาม ๕ คาถา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ ๗ คาถา (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/
๑๐๕๖/๗๕๑) ; เมตตคมูาณวปัญหา กม็ ี ด ู เมตตคมูาณวกปัญหา (ข.ุจ.ู(ไทย) 
๓๐/๗๔/๑๕) 

เมตตคมูาณวปัญหานิทเทส : วา่ดว้ยปัญหาของเมตตคมูาณพ อธบิายปัญหาของเมตตคู
มาณพผูเ้ขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนที ่๔  เมตตคมูาณพทลูถามวา่ 

  ...ทุกขห์ลายรปูแบบอะไรกต็าม  
  ทุกขเ์หล่าน้ีเกดิมาจากทีไ่หน 
  นกัปราชญท์ัง้หลายจะขา้มโอฆะ ชาต ิ 
  ชรา โสกะและปรเิทวะ ไดอ้ยา่งไร 
  ขา้แต่พระองคผ์ูท้รงแสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ 
  ขา้พระองคช์อบใจธรรมอนัสงูสุดนัน้ ทีบุ่คคลรูช้ดัแลว้ 
  มสีตเิทีย่วไปอยู ่พงึขา้มตณัหาทีช่ือ่วา่วสิตัตกิาได ้
  ธรรมทีป่ราศจากอุปธพิระองคต์รสัไวด้แีลว้ 
  พระมนีุตรสัสอนชนเหล่าใด ไมห่ยดุหยอ่น  
  ชนเหล่านัน้พงึละทุกขไ์ดแ้น่นอน  
  ขอพระองคโ์ปรดตรสัสอนขา้พระองคเ์ช่นนัน้บา้ง 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
   ทุกขห์ลายรปูแบบอะไรกต็ามในโลกลว้นเกดิมาจากอุปธ ิ 
  บุคคลผูไ้มม่ปัีญญา ยอ่มก่ออุปธ ิ
  จดัวา่เป็นคนเขลา ยอ่มเขา้ถงึทุกขบ์่อย ๆ  
  เพราะฉะนัน้ บุคคลรูอ้ยู ่พจิารณาเหน็ทุกขว์า่ 



 

๔๑๕๒ 
 

 

  มชีาตเิป็นแดนเกดิ จงึไมค่วรก่ออุปธ ิ
   บุคคลรูธ้รรมแจม่แจง้แลว้ มสีตเิทีย่วไปอยู่ 
  พงึขา้มตณัหาทีช่ือ่วา่วสิตัตกิาได ้
  เราจกักล่าวธรรมทีเ่รารูป้ระจกัษ์ดว้ยตนเองแก่เธอ 
  เธอจงบรรเทาความเพลดิเพลนิ ความยดึมัน่ 
  และวญิญาณในธรรมเหล่าน้ี ไมพ่งึตัง้อยูใ่นภพ 
  ภกิษุมปีกตอิยูด่ว้ยความไมป่ระมาท  
  รูแ้จง้ ละความยดึถอืวา่เป็นของเรา  
  พงึละชาต ิชรา โสกะและปรเิทวะอนัเป็นทุกขไ์ดแ้น่นอน 
   นรชนผูม้ปัีญญา จบเวท สลดัเครือ่งขอ้ง 
  ในภพน้อยภพใหญ่ คลายตณัหาแลว้ ไมม่ทีุกข ์
  ไมม่คีวามหวงั ชือ่วา่ขา้มชาต ิและชราไดแ้ลว้ 
   ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่  คาํวา่ ทุกขห์ลายรปูแบบ หมายถงึ 

ชาตทิุกข ์ชราทุกข ์พยาธทุิกข ์มรณทุกข ์ ทุกขเ์พราะเกดิในกาํเนิดต่าง ๆ ทุกข์
ในสงสาร ทกุขเ์พราะเป็นโรคตา โรคห ู โรคจมกู ทุกขท์ีเ่กดิจากการเปลีย่น
ฤดกูาล มหีนาว รอ้นเป็นตน้ ทุกขเ์พราะพลดัพรากจากสิง่เป็นทีร่กั มบีดิา 
มารดาตายเป็นตน้ ทุกขเ์พราะความจน ทุกขท์ัง้หลายเกดิมาจากอุปธ ิ๑๐ อยา่ง 
คอื อุปธคิอืตณัหา ทฏิฐ ิ กเิลส กรรม ทุจรติ อาหาร ปฏฆิะ อุปาทนินธาตุ ๔ 
อายตนะภายใน ๖ และอุปธคิอืหมวดวญิญาณ ๖นกัปราชญผ์ูเ้ป็นบณัฑติ มี
ปัญญาเครื่องทาํลายกเิลส ขา้มกาโมฆะ ภโวฆะ ทฏิโฐฆะ อวชิโชฆะ ขา้มชาต ิ
ชรา โสกะและปรเิทวะไดแ้ลว้ ดว้ยความไมป่ระมาท ละความยดึถอืวา่เป็นตวั
ของเรา  คาํวา่ บุคคลรูธ้รรมแจม่แจง้ หมายถงึ รูว้า่ สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 
สิง่ใดสิง่หนึ่งมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดลว้นมคีวามดบัไปเป็น
ธรรมดา  มสีตเิทีย่วไปอยู ่พงึขา้มตณัหาทีช่ือ่ว่าวสิตัตกิาได ้คาํวา่ เราจกักล่าว
ธรรมทีไ่ดป้ระจกัษ์ดว้ยตนเอง หมายถงึ ธรรมทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัรูด้ว้ยพระองค์
เอง มใิชโ่ดยการเล่าลอื มใิชโ่ดยการถอืสบื ๆ กนัมา มใิชโ่ดยการอา้งตาํรา มใิช่
โดยตรรก มใิชโ่ดยการอนุมาน มใิชโ่ดยการคดิตรองตามแนวเหตุผล มใิชเ่พราะ
เขา้ไดก้บัทฤษฎทีีพ่นิิจไวแ้ลว้ คาํวา่ เธอจงบรรเทาความเพลดิเพลนิ ความถอื
มัน่ และวญิญาณในธรรมเหล่าน้ี ไมพ่งึตัง้อยูใ่นภพ หมายถงึ เธอจงบรรเทาทาํ
ใหห้มดสิน้ไปซึง่ตณัหา บรรเทาความถอืมัน่ดว้ยอาํนาจตณัหา ดว้ยอาํนาจทฏิฐ ิ
และวญิญาณทีส่หรคตดว้ยปุญญาภสิงัขาร อปุญญาภสิงัขาร และอาเนญชาภิ
สงัขาร ไมพ่งึตัง้อยูใ่นกรรมภพและภพใหมอ่นัมใีนปฏสินธ ิ  ภกิษุผูเ้ป็นเสขะมี
ปกตอิยูด่ว้ยความไมป่ระมาท ทาํดว้ยความเอือ้เฟ้ือ ทาํตดิต่อ ทาํไมห่ยดุ ไม่
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ทอดธุระ รกัษาศลีใหบ้รบิรูณ์ บาํเพญ็สมาธ ิปัญญา วมิตุต ิ  และวมิตุตญิาณทสั
สนะใหบ้รบิรูณ์ ละความยดึถอืวา่เป็นของเราเทีย่วไปอยู ่ พงึละชาต ิ ชรา โสกะ
และปรเิทวะอนัเป็นทุกขไ์ดแ้น่นอน  คาํวา่ นรชนผูม้ปัีญญา หมายถงึ นรชนผูม้ี
วชิชา มญีาณ มปัีญญาแจม่แจง้ มปัีญญาเครือ่งทาํลายกเิลส  คาํวา่ จบเวท 
หมายถงึ กา้วลว่งญาณในมรรค ๔ สลดัเครือ่งขอ้ง ๗ อยา่งคอื เครื่องขอ้งคอื
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทฏิฐ ิ กเิลส ทุจรติ คลายตณัหาไดแ้ลว้ ไม่มทุีกขค์อื
ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ ฯลฯ ไมม่คีวามหวงัคอืตณัหา ชือ่วา่ขา้มชาตแิละชราได้
แลว้  (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๘/๑๑๐)  

เมตตชิเถรคาถา :ภาษติของพระเมตตชเิถระ,คาถาของพระเมตตชเิถระ ทา่นพระเมตตชเิถระ
กล่าวไวว้า่ ขา้พเจา้ขอนอบน้อมพระผูม้พีระภาคศากยบุตรผูท้รงพระสริ ิ
พระองคน์ัน้ พระองคผ์ูท้รงบรรลสุพัพญัญุตญาณอนัเลศิ ทรงแสดงนว
โลกุตตรธรรมอนัเลศิน้ีไวเ้ป็นอยา่งด ี (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๔/๓๓๗)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โลกุตตรธรรม หมายถงึธรรมเหนือโลก ๙ อยา่ง 
(มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑)(ข.ุเถร.อ.(บาล)ี ๑/๙๔/๓๐๔)  

เมตตสตูร๑ : พระสตูรวา่ดว้ยการแผเ่มตตา เป็นสตูรทีต่รสัมุง่แสดงทางดาํเนิน คุณสมบตั ิ วธิี
ปฏบิตั ิ และอานิสงสแ์ห่งการปฏบิตัสิาํหรบัพระโยคผีูมุ้ง่หวงัสนัตบิทคอืพระ
นิพพาน กล่าวคอื (๑)พระโยคจีะตอ้งดาํเนินทางอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ทีร่ยีกวา่ 
กรณียกจิ ไดแ้ก่ ศลี สมาธ ิ และปัญญา (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๙/๒๑๒)  (๒)พระโยคี
จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี คอื มคีวามอาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครดั วา่งา่ย อ่อนโยน 
ไมเ่ยอ่หยิง่ สนัโดษ มคีวามประพฤตเิบาคอืมเีพยีงบรขิาร ๘ ไมส่ะสม ไมค่ะนอง 
ไมย่ดึตดิในตระกลู (๓) พระโยคจีะตอ้งเจรญิเมตตากมัมฏัฐาน ปรารถนาใหต้น
และสรรพสตัว ์ มแีต่ความสขุ ไมม่เีวรต่อกนั ไมเ่บยีดเบยีนกนัเพราะความโกรธ 
ความแคน้ เมือ่ปฏบิตัไิดด้งักลา่วมานี้ ยอ่มไดร้บัอานิสงส ์ คอื สามารถบรรลุ
อรหตัตผลได ้ไม่ตอ้งเกดิอกีต่อไป (ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๑/๒๐)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ พระผูม้พีระภาคเมือ่ประทบัอยูท่ีพ่ระเชตวนัวหิาร กรุงสา
วตัถ ี ไดท้รงแสดงเมตต-สตูรนี้แก่ภกิษุทัง้หลายผูไ้ปอยูจ่าํพรรษาทีร่าวป่าหมิ
วนัต ์ แต่ถูกอมนุษยร์บกวนอยูต่ลอดเวลา จงึกลบัมาเขา้เฝ้ากราบทลูพระผูม้พีระ
ภาควา่ ไมส่ามารถจะอยูบ่าํเพญ็สมณธรรมในราวป่านัน้ไดพ้ระองคต์รสัสัง่ให้
ภกิษุเหล่านัน้กลบัไปยงัราวป่านัน้ เพือ่บาํเพญ็ สมณธรรมอกี โดยทรงแนะวธิี
ปฏบิตัเิพิม่เตมิอกีวา่ใหต้ัง้กตกิากนัเคาะระฆงัประชุมกนั สวดพระสตูรนี้เดอืนละ 
๘ วนั ใหแ้สดงธรรม สนทนาธรรม และเจรญิเมตตากมัมฏัฐานนี้ เหตทุีท่รงแสดง
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เมตตสตูรนี้ เพราะเมตตาเป็นธรรมสาํหรบัขจดัความขุน่เคอืงใจและความ
พยาบาทโดยเฉพาะ (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๙/๒๐๘) 

เมตตสตูร๒ : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิเมตตา ม ี ๓ สตูร แปลความหมายเหมอืนกนั แต่
ต่างกนัดว้ยเน้ือหาและองคธ์รรม กล่าวคอื 

 1.เมตตสตูร๑  พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิเมตตา พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
อานิสงสแ์ห่งบุญ คอืการเจรญิเมตตาจติ ไดแ้ก่ การไปเกดิในพรหมโลกชัน้
อาภสัสระ การไปเกดิเป็นทา้วสกักะจอมเทพถงึ ๓๖ ครัง้ และกลบัมาเกดิเป็น
พระเจา้จกัรพรรด ิมมีหาสมทุร ทัง้ ๔ เป็นขอบเขต ไดร้บัชยัชนะในสงคราม มี
รตันะ ๗ ประการ คอื (๑) จกัรแกว้ (๒) ชา้งแกว้ (๓) มา้แกว้ (๔) มณีแกว้ (๕) 
นางแกว้ (๖) คหบดแีกว้ (๗) ขนุพลแกว้ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๒/๓๖๖)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คาํวา่ การแผเ่มตตา ในสตูรนี้หมายถงึเมตตา
ภาวนาหรอืเมตตากมัมฏัฐาน กล่าวคอืการแผจ่ติทีเ่กือ้กลู ปรารถนาดไีปยงั
ตนเองและสรรพสตัว ์ ปรารถนาใหต้นเองและสรรพสตัวไ์มม่เีวรตอ่กนั ไม่
เบยีดเบยีนกนั ไรทุ้กข ์ มแีต่สขุ ปราศจากความขุน่เคอืงใจ(โทสะ) ไรพ้ยาบาท 
(องฺ. เอกก.อ. (บาล)ี ๑/๑๗/๔๒, ข.ุข.ุอ. (บาล)ี ๙/๒๐๘, วสิทฺุธ.ิ (บาล)ี ๑/๒๔๒/
๓๒๕) 

 2.เมตตสตูร๒  พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิเมตตาจติ ตรสัวา่ เธอทัง้หลายอยา่กลวั
บุญเลย คาํวา่ บุญน้ี เป็นชือ่ของความสขุ เรารูช้ดัวา่บุญทีเ่ราทาํแลว้ตลอดกาล
นาน มผีลทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่ น่าพอใจซึง่เราเสวยมาแลว้ตลอดกาลนาน เรา
เจรญิเมตตาจติตลอด ๗ ปีไมไ่ดก้ลบัมาสูโ่ลกนี้อกีตลอด ๗ สงัวฏัฏกปัและววิฏัฏ
กปั เมื่อโลกเสือ่ม เราเขา้ถงึพรหมโลกชัน้อาภสัสรา เมือ่โลกเจรญิ เราเขา้ถงึ
พรหมวมิานอนัวา่งเปล่า ในพรหมวมิานนัน้ เราเป็นพรหม เป็นมหาพรหม ๗ 
ครัง้ เป็นผูค้รอบงาํ ไมใ่ชถู่กใครๆ ครอบงาํ เป็นผูเ้หน็แน่นอน มอีาํนาจ เป็นทา้ว
สกักะจอมเทพถงึ ๓๖ ครัง้ เป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูท้รงธรรมหลายรอ้ยครัง้ 
เพรยีบพรอ้มดว้ยรตันะ ๗ คอื (๑) จกัรแกว้ (๒) ชา้งแกว้ (๓) มา้แกว้ (๔) มณี
แกว้ (๕) นางแกว้ (๖) คหบดแีกว้ (๗) ขนุพลแกว้ เราเคยมบีุตรมากกวา่พนัคน 
ลว้นเป็นคนกลา้หาญชาญชยั ยํ่ายขีา้ศกึได ้ เรานัน้ปกครองแผน่ดนินี้ อนัมี
มหาสมทุรเป็นขอบเขต โดยธรรม โดยไมต่อ้งใชอ้าชญา ไมต่อ้งใชศ้สัตราเลย 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๒/๑๒๐) 

 3.เมตตสตูร๓  พระสตูรวา่ดว้ยการแผเ่มตตา  (ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๑๔๓/๕๓๓) (ดู
รายละเอยีดในขทุทกปาฐะ)(ดรูายละเอยีดในขทุทกปาฐะ) 



 

๔๑๕๕ 
 

 

เมตตา, พรหมวิหารธรรม :  ความรกั, ความปรารถนาใหเ้ขามคีวามสขุ, แผไ่มตรจีติคดิจะให้
สตัวท์ัง้ปวงเป็นสขุทัว่หน้า (ขอ้ ๙ ในบารม ี๑๐,ขอ้ ๑ ในพรหมวหิาร ๔, ขอ้ ๒ 
ในอารกัขกมัมฏัฐาน๔) ดงัคาํในมหาวรรค กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงแผ่
พระเมตตาจติไปยงัมลัลกษตัรยิช์ือ่โรชะแลว้เสดจ็ลุกจากอาสนะเขา้พระวหิาร    
มลัลกษตัรยิโ์รชะพอไดร้บักระแสพระเมตตาจติของพระผูม้พีระภาคถูกตอ้งจงึ
เทีย่วคน้หาตามพระวหิาร ตามบรเิวณทัว่ทุกแหง่ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๐๑/๑๓๔) 

  คาํน้ี มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗,ท.ี
ปา.(ไทย)  ๑๑/๒๗๒/๒๑๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๓๘/๔๖๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๗/
๑๘๖,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๓๘/๓๔๑,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๔๓/๑๙๓,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/
๒๖๑/๓๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๕/๑๘๒,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑/๔๒๘,ข.ุอุ.
(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๕,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๓/๓๑๕,ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๖/
๓๑,ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๔๒/๓๒๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๐๒/๕๙๐,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/
๑๕๙/๔๙๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๖/๕๖๖,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๖๔๓/๔๒๗,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๘๐๗/๘๔๓ ; ด ูแผ่เมตตา   

เมตตากถา : วา่ดว้ยเมตตา กถาวา่ดว้ยเมตตา แบ่งเป็น ๔ วาร คอื (๑) อนิทรยิวาร(๒) พล
วาร (๓) โพชฌงัควาร (๔) มคัคงัควาร เพือ่อธบิายพระสตูรทีว่า่ดว้ยเมตตาซึง่
ทา่นนํามาแสดงดงัต่อไปน้ี 

  อุทเทส 
  ทา่นพระสารบีุตรนําพระสตูรทีว่า่ดว้ยเมตตามาแสดงเป็นอุทเทสดงันี้ภกิษุ

ทัง้หลาย เมือ่เมตตาเจโตวมิตุตอินับุคคลปฏบิตัแิลว้ เจรญิแลว้ ทาํให ้ มากแลว้ 
ทาํใหเ้ป็นดุจยาน ทาํใหเ้ป็นทีต่ ัง้ ตัง้ไวเ้นือง ๆ สัง่สมแลว้ ปรารภเสมอ ดแีลว้ 
อานิสงส ์๑๑ ประการเป็นอนัหวงัได ้ฯลฯ (องฺ.เอกาทสก. (ทสก(ไทย) ๒๔/๑๕/
๒๘๔) 

  นิทเทส 
  ทา่นนําคาํวา่ “เมตตาเจโตวมิตุต”ิ มาอธบิายโดยวธิปีุจฉาและวสิชันา

ตามลาํดบั ดงันี้  
  เมตตาเจโตวมิตุตแิผ่ไปโดยไมเ่จาะจงกม็ ี เมตตาเจโตวมิตุตแิผไ่ปโดยเจาะจง

กม็ ี เมตตาเจโตวมิตุตแิผไ่ปสูท่ศิทัง้หลายกม็ ี คาํปุจฉาวา่ “เมตตาเจโตวมิตุตแิผ่
ไปโดยไมเ่จาะจงดว้ยอาการเทา่ไร เมตตา-เจโตวมิตุตแิผไ่ปโดยเจาะจงดว้ย
อาการเทา่ไร เมตตาเจโตวมิตุตแิผไ่ปสูท่ศิทัง้หลายดว้ยอาการเทา่ไร” ทา่น
วสิชันาวา่ เมตตาเจโตวมิตุตแิผไ่ปโดยไมเ่จาะจงดว้ยอาการ ๕ ประการ เมตตา
เจโตวมิตุตแิผไ่ปโดยเจาะจงดว้ยอาการ ๗ ประการ เมตตาเจโต-วมิตุตแิผไ่ปสู่



 

๔๑๕๖ 
 

 

ทศิทัง้หลายดว้ยอาการ ๑๐ ประการ ลาํดบัต่อไป ทา่นนําคาํวสิชันาเมตตา
เจโตวมิตุต ิ๓ ประการ มาอธบิายโดย วธิปีุจฉาและวสิชันาตามลาํดบั ดงันี้ 

  ๑. วธิกีารแผเ่มตตาเจโตวมิตุตโิดยไมเ่จาะจง  คาํปุจฉาวา่ “เมตตาเจโต
วมิตุตแิผไ่ปโดยไมเ่จาะจงดว้ยอาการ ๕ ประการ อะไรบา้ง” ท่านวสิชันาวา่ (๑) 
ขอสตัวท์ัง้หลายจงเป็นผูไ้มม่เีวร ไมเ่บยีดเบยีนกนั ไมม่ทีุกข ์ มสีขุรกัษาตนเถดิ 
(๒) ขอปาณชาตทัง้ปวง ... (๓) ขอภตูทัง้ปวง ... (๔) ขอบุคคลทัง้ปวง ... (๕) ขอ
ผูท้ีน่บัเนื่องดว้ยอตัภาพทัง้ปวง ...  

  ๒. วธิกีารแผเ่มตตาเจโตวมิตุตโิดยเจาะจง  คาํปุจฉาวา่ “เมตตาเจโตวมิตุติ
แผไ่ปโดยเจาะจงดว้ยอาการ ๗ ประการ อะไรบา้ง” ท่านวสิชันาวา่ (๑) ขอสตรี
ทัง้ปวงจงเป็นผูไ้มม่เีวร ไมเ่บยีดเบยีนกนั ไมม่ทีุกข ์มสีุข รกัษาตนเถดิ (๒) ขอ
บุรุษทัง้ปวง ... (๓) ขออารยชนทัง้ปวง ... (๔) ขออนารยชนทัง้ปวง ... (๕) ขอ
เทวดาทัง้ปวง ... (๖) ขอมนุษยท์ัง้ปวง ... (๗) ขอวนิิปาตกิสตัวท์ัง้ปวง ... 

  ๓. วธิกีารแผเ่มตตาเจโตวมิตุตไิปสูท่ศิทัง้หลาย  คาํปุจฉาวา่ “เมตตาเจโต
วมิตุตแิผไ่ปสูท่ศิทัง้หลายดว้ยอาการ ๑๐ ประการ อะไรบา้ง” ทา่นวสิชันาวา่ (๑) 
ขอสตัวท์ัง้ปวงในทศิบรูพาจงเป็นผูไ้มม่เีวร ไมเ่บยีด เบยีนกนั ไมม่ทีุกข ์ มสีขุ 
รกัษาตนเถดิ (๒) ขอสตัวท์ัง้ปวงในทศิปัจฉิม ... (๓) ขอสตัวท์ัง้ปวงในทศิอุดร ... 
(๔) ขอสตัวท์ัง้ปวงในทศิทกัษณิ ... (๕) ขอสตัว ์ทัง้ปวงในทศิอาคเนย ์... (๖) ขอ
สตัวท์ัง้ปวงในทศิพายพั ... (๗) ขอสตัวท์ัง้ปวงในทศิอสีาน ... (๘) ขอสตัวท์ัง้
ปวงในทศิหรด ี ... (๙) ขอสตัวท์ัง้ปวงในทศิเบือ้งล่าง ... (๑๐) ขอสตัวท์ัง้ปวงใน
ทศิเบือ้งบน ... 

  เมตตาเจโตวมิตุตทิีแ่ผไ่ปสูท่ศิทัง้หลายดว้ยอาการ ๑๐ ประการนี้ ม ี๑๒ รอบ 
โดยมอีงคธ์รรม ๑๒ องคธ์รรม (สตัวแ์ละบุคคลในวธิกีารแผเ่มตตาเจโตวมิตุตทิี ่
๑-๒) เป็นตวักาํหนดรอบ  

  ๔.๑ - ๔.๔ อนิทรยิวาร พลวาร โพชฌงัควาร และมคัคงัควาร 
  อนิทรยิวาร พลวาร โพชฌงัควาร และมคัคงัควาร อธบิายการแผเ่มตตาเจโต

วมิตุตโิดยนําองคธ์รรมแต่ละองคธ์รรมในจาํนวน ๑๒ องคธ์รรม (คอื สตัวแ์ละ
บุคคล ๑๒ จาํพวกในวธิกีารแผเ่มตตาเจโตวมิุตตทิี ่ ๑-๒) มาหมนุดว้ยธรรม ๔ 
หมวดนี้ คอื อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ และอรยิมรรคมอีงค ์๘ รวม ๑๒ 
รอบ แต่ละรอบมรีปูแบบเหมอืนกนั ต่างกนัแต่องคธ์รรมเท่านัน้  

เมตตากรณุา : เมตตา และ กรุณา ความรกัความปรารถนาดแีละความสงสารความอยาก
ชว่ยเหลอืปลดเปลือ้งทุกข(์ขอ้แรกในเบญจธรรม) ดงัคาํในเถรคาถาทีพ่ระปุสส
เถระกล่าวแก่ภกิษุทัง้หลายวา่  ขอทา่นทัง้หลายจงเป็นผูว้า่งา่ย    พดูจา
อ่อนหวานมคีวามเคารพกนัและกนั มจีติเมตตากรุณา    สาํรวมในศลี ปรารภ



 

๔๑๕๗ 
 

 

ความเพยีร    มใีจเดด็เดีย่ว  บากบัน่มัน่คงเป็นประจาํเถดิ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๙๗๙/๔๙๙) 

  อรรถกถาอธบิายเมตตากรุณาวา่มใีนเบญจธรรม   ๕   ประการ  คอื  (๑)  
เมตตากรุณา  (๒)  สมัมาอาชวีะ  (๓)  กามสงัวร  (สาํรวมในกาม)  (๔)  สจัจะ  
(๕)  สต ิ สมัปชญัญะ  บางแหง่วา่แปลกไปบางขอ้  คอื  (๒)  ทาน  (๓)  สทาร
สนัโดษ(พอใจเฉพาะภรรยาของตน)   (๕)  อปัปมาทะ  (ความไมป่ระมาท)  และ
ธรรม  ๕  ประการน้ีควรประพฤตคิูก่นัไปกบัการรกัษาเบญจศลี (องฺ.ทุก.อ. 
(บาล)ี ๒/๔๙/๕๕,  องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาล)ี ๒/๗๘/๓๖๑,องฺ.จตุกฺก.ฏกีา  (บาล)ี ๒/
๗๘/๓๙๓) 

เมตตากายกรรม : กระทาํทางกายทีป่ระกอบดว้ยเมตตา,ทาํกรรมทางกายดว้ยเมตตาดงัคาํ
ในโกสมัพกิขนัธกะ ทีพ่ระอนุรุทธเถระเป็นตน้กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้
พระองคน์ัน้เขา้ไปตัง้เมตตากายกรรมทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เขา้ไปตัง้เมตตา
วจกีรรมทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั,เป็นขอ้ ๑ ในสาราณียธรรม ๖    ประการ ซึง่ ีท่าํ
ใหเ้ป็นทีร่กั ทาํใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์นั เพือ่ความไม่
ววิาทกนั เพือ่ความสามคัคกีนั เพือ่ความเป็นอนัเดยีวกนั,ในเถรคาถา พระ
อานนทก์ล่าวไวว้า่ เราไดอุ้ปัฏฐากพระผูม้พีระภาคดว้ยเมตตากายกรรมดุจพระ
ฉายาทีต่ดิตามพระองคเ์ป็นเวลา ๒๕ ปี (ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๖๖/๓๕๗, ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๑๔๑/๘๗,๑๐/๒๐๗/๑๕๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑,๑๑/๓๕๖/๓๘๗,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๓๒๖/๓๕๘,๑๒/๓๔๗/๓๘๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๔/๕๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๑๑/๔๒๖,๒๒/๑๒/๔๒๗,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๔๔/๕๑๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เมตตากายกรรม  หมายถงึกายกรรมทีพ่งึทาํดว้ย
จติประกอบดว้ยเมตตาและเมตตาวจกีรรม เมตตามโนกรรมกม็อีรรถาธบิาย
เชน่เดยีวกนันี้  (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๑๑/๙๗)  

เมตตาจิต : จติประกอบดว้ยเมตตา, ใจมเีมตตา,ในวภิงัคอ์ธบิายเมตตาและจติไวส้รุปความ
ไดว้า่ จติทีม่คีวามรกัใคร ่    จติทีม่กีริยิาทีร่กัใคร ่    จติทีม่ภีาวะทีร่กัใคร่ในสตัว์
ทัง้หลาย, จติเป็นธรรมชาตสิหรคต เกดิพรอ้ม ระคน สมัปยตุดว้ยเมตตา  จงึชือ่
วา่จติสหรคตดว้ยเมตตา ในจฬูวรรค กล่วไวว้า่ ถา้ภกิษุนัน้แผ่เมตตาจติให้
ตระกลูพญาง ู ๔  ตระกลูนี้ภกิษุนัน้กจ็ะไมถู่กงกูดัถงึแก่มรณภาพหรอืดงัคาํวา่
พระผูม้พีระภาคทรงแผเ่มตตาจติไปทีช่า้งนาฬาคริ ี (ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๒๕๑/๑๔,๗/
๒๕๑/๑๕,๗/๓๔๒/๑๙๖,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๖๔๓/๔๒๗) 

  คาํน้ีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่เชน่  ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๙๗/๑๖๖,๙/๓๙๘/
๑๖๗,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๒/๑๙๔,๑๐/๓๒๗/๒๕๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๑/๔๙,๑๑/
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๗๒/๕๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๗/๖๗,๑๒/๒๒๔/๒๓๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐/๒๑,๑๓/
๕๓/๔๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๐/๒๗๐,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๒๖/๓๑๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๓๔๙/๓๘๕,๑๘/๓๖๐/๔๑๑,๑๘/๓๖๕/๔๔๐,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๕/๑๗๔,องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๕๓/๑๐,๒๐/๖๔/๒๕๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๗/๑๑๑,๒๑/๑๒๕/
๑๙๐,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๐/๔๗๓,๒๓/๖๒/๑๒๐,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/
๔๒๙,๒๔/๔๔/๙๖,๒๔/๒๑๙/๓๖๔,ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๓๗/๗๓,ข.ุชา.จตฺตาฬสี.
(ไทย) ๒๗/๒๔๕/๖๓๕,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑๒/๓๕๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๕/๔๕๑) 

เมตตาเจโตวิมตุติ : ความหลุดพน้ทางใจทีป่ระกอบดว้ยเมตตา หมายถงึเมตตาทีเ่กดิจากตตยิ
ฌานและจตุตถฌาน  เพราะพน้จากธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึ ไดแ้ก่นิวรณ์ ๕มกีามฉนัทะ
เป็นตน้,ในปรวิารกล่าวไวว้่า อานิสงสส์าํหรบัคนทีเ่จรญิเมตตาเจโตวมิุตต ิม ี๑๑ 
ประการ มีหลบัเป็นสุข จนถึงมื่อยงัไม่บรรลุคุณวิเศษ    อนัยิ่งขึ้นไป    ย่อม
เขา้ถงึพรหมโลก,ในกุลสูตร กล่าวไว้ว่า เมตตาเจโตวมิุตตทิี่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง
เจรญิแล้ว ทําให้มากแล้ว ภิกษุรูปนัน้ย่อมถูกพวกอมนุษย์กําจดัได้ยาก (ว.ิป.
(ไทย) ๘/๓๓๑/๔๙๔,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๕๖/๒๔๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๖/๓๒๕,๑๑/
๓๕๖/๓๙๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓ /๒๐/๒๑,๑๓ /๔๗๑/๕๙๖,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๕/
๓๑๔ ,๑๖ /๒๒๖ /๓๑๕ ,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘ /๓๖๐ /๔๑๑ ,สํ.ม .(ไทย)๑๙ /๒๓๒ /
๑๖๕ ,๑๙/๒๓๕ /๑๗๖,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๑๗ /๔ ,๒๐/๓๘๓ /๔๖ ,๒๐/๓๘๔ /
๔๖ ,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒ /๑๓ /๔๒๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓ /๑ /๑๙๓ ,๒๓ /๖๓ /
๓๖๒,องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๕/๔๒๕,๒๔/๒๑๙/๓๖๕,๒๔/๕๐๒/๔๔๘,ขุ.อติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๒๗/๓๗๒,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖/๑๓,๓๑/๒๒/๔๖๐,๓๑/๑๒๓/๑๙๒)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เมตตาเจโตวมิตุต ิในทีน้ี่หมายถงึเมตตาทีเ่กดิจาก
ตตยิฌานและจตุตถฌาน  เพราะพน้จากปัจจนีกธรรม  (ธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึ)  
กล่าวคอืนิวรณ์  ๕  ประการ  ไดแ้ก่  กามฉนัทะ  พยาบาท  ถนีมทิธะ  อุทธจัจ
กุกกุจจะ   วจิกิจิฉา  (ท.ีปา.อ.  (บาล)ี ๓๒๖/๒๓๔,  องฺ.เอกก.อ.  (บาล)ี ๑/๗/
๔๒,  องฺ.ฉกฺก.อ.(บาล)ี ๓/๑๓/๑๐๔)   

เมตตาฌาน : ฌานทีม่เีมตตา,ซึง่เป็นฌานในอญัญมญัญา,หมายถงึฌานทีส่หรคตดว้ยเมตตา
พรหมวหิาร  ดงัคาํในปฐมเมตตาสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ บางคนในโลกนี้มเีมตตาจติ
แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ฯลฯ  เขาชอบใจเมตตาฌานนัน้ ฯลฯ เขาดาํรงอยูใ่นเมตตา
ฌานนัน้โดยมากไมเ่สือ่มเมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกเทวดา
ชัน้หมูพ่รหม(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๕/๑๘๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปัปมญัญาหมายถงึเมตตาฌาน (ข.ุส.ุอ.  (บาล)ี 
๒/๕๑๓/๒๔๑)  
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เมตตาบารมี : บารมทีีป่ระกอบดว้ยเมตตา มปีรากฏในสวุณัณสามชาดก ชว่งทีพ่ระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นสวุณัณสามดาบสไดบ้าํเพญ็เมตตาบารม,ีในจรยิาปิฏก กล่าว
ไวว้า่ ในกาลทีเ่ราเป็นพระราชาปรากฏนามวา่เอกราช    ครัง้นัน้ เราอธษิฐานศลี
ทีบ่รสิทุธิย์ ิง่ ฯลฯ สงเคราะหม์หาชนดว้ยสงัคหวตัถุ ๔ พระเจา้โกศลพระนามวา่
ทพัพเสน    มาชงิเอานครของเราไป และฝัง่พระองคใ์นพืน้ดนิ เราเหน็หมู่
อาํมาตยท์ีแ่ยง่ชงิราชสมบตั ิ ทีม่ ัง่คัง่ภายในนครเราไปเหมอืนบุตรทีร่กับคุคลมี
เมตตาเสมอเราไม่มน้ีีเป็นเมตตา(ปรมตัถ) บารมขีองเรา,ในสโมธานกถา กล่าว
ไวว้า่   ในภพทีเ่ราเป็นพระเจา้พรหมทตัตแ์ละคณัฑติณิฑกะทีก่ล่าวมาแลว้เป็น
เมตตาบารม ี  (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๙๖/๒๒๙, ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๕๖/
๕๘๗,๓๓/๑๕๗/๕๘๗,๓๓/๑๕๙/๕๘๘, ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๑๘/๗๗๔,๓๓/
๑๒๒/๗๗๕,๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

เมตตาปรมตัถบารมี : บารมทีีป่ระกอบดว้ยเมตตาชัน้สงูสดุ,หมายถงึเจรญิเมตตาชัน้สงูสดุ 
ดงัคาํในสโมธานกถา พระผูม้พีระภาคตรสัเล่าไวว้า่ ในภพทีเ่ราเป็นพระเจา้เอก
ราช  เป็นบารมไีมม่ขีองผูอ้ื่นเหมอืน  น้ีเป็นเมตตาปรมตัถบารม ี   (ข.ุจรยิา.
(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

เมตตาพรหมวิหาร : พรหมวหิารคอืเมตตา,ธรรมเครือ่งอยูอ่ยา่งผูป้ระเสรฐิทีม่เีมตตา ในเมตต
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คาํวา่  บุญ น้ี เป็นชือ่ของความสขุทีน่่าปรารถนา 
เรารูช้ดัผลทีน่่าปรารถนา  ของบุญทีเ่ราทาํไวต้ลอดกาลนาน  เราเจรญิเมตตา
พรหมวหิารมาถงึ ๗ ปีจงึไมม่าเกดิในโลกนี้อกีถงึ  ๗    สงัวฏัฏววิฏัฏกปั (ข.ุอติ.ิ
(ไทย)  ๒๕/๒๒/๓๖๖);  ดปูระกอบใน องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๒๒/๓๖๖ 

เมตตาภาวนา : การเจรญิเมตตา, หมายถงึเจรญิเมตตาแผไ่ปไมม่ปีระมาณ, เป็นขอ้ ๑ ใน
ธรรม ๖ ขอ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัสอนราหุล ดงัมใีนมหาราหุโลวาทสตูร ทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ เธอจงเจรญิเมตตาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิเมตตา
ภาวนาอยู ่ จกัละพยาบาทได,้ในเมตตาภาวนาสตูร กล่าวไวว้่า  ผูม้สีตติัง้มัน่  
เจรญิเมตตาแผไ่ปไมม่ปีระมาณ,เป็นเหตุใหเ้กดิสขุ ดงัคาํในปุญญกริยิาวตัถุสตูร 
ทีก่ล่าวไวว้า่ ผูห้วงัประโยชน์สขุ คอืควรบาํเพญ็ทานควรประพฤตธิรรมสมํ่าเสมอ
และควรเจรญิเมตตาภาวนา บณัฑติ ครัน้เจรญิธรรม ๓ประการทีเ่ป็นเหตุใหเ้กดิ
สขุดงักล่าวมานี้แลว้ ยอ่มเขา้ถงึโลกทีม่สีขุ(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๐/๑๓๐,ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๒๗/๓๗๓) 

เมตตาภาวนาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิเมตตา)  พระผูม้พีระภาคตรสัว่า การเจรญิ
เมตตาเจโตวมิตุต ิ เป็นเหตุใหม้อีานิสงสม์ากกวา่การบาํเพญ็บุญทัง้หลาย
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กล่าวคอื ผูม้สีตติัง้มัน่ เจรญิเมตตาแผไ่ปไม่มปีระมาณพจิารณาเหน็ธรรมเป็นที่
สิน้อุปธ ิ  ยอ่มมสีงัโยชน์เบาบาง  หากบุคคลมจีติไมค่ดิประทุษรา้ยสตัวแ์มช้วีติ
เดยีว เจรญิเมตตาเป็นประจาํอยู ่ กเ็ป็นผูช้ือ่วา่ฉลาดเพราะการเจรญิเมตตานัน้ 
แต่พระอรยิบคุคลผูม้ใีจอนุเคราะหส์ตัวท์กุหมูเ่หล่า ชื่อว่าสัง่สมบุญไวเ้ป็นอนัมาก 
พระราชาผูท้รงธรรมเชน่กบัฤๅษ ี ทรงชนะใจหมูส่ตัวท์ัว่แผน่ดนิดว้ยราชธรรม  
ทรงบชูายญั    คอื(สสัสเมธะปุรสิเมธะ    สมัมาปาสะวาชเปยยะ และนิรคัคฬะ) 
เสดจ็เทีย่วไป ยญัเหล่านัน้    ยงัไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ แหง่เมตตาเจโตวมิตุตทิีบุ่คคล
เจรญิดแีลว้ (เหมอืนแสงหมูด่วงดาวทุกดวงไมถ่งึเสีย้วที ่ ๑๖  แห่งแสงจนัทร ์
ฉะนัน้) ผูม้เีมตตาในสตัวทุ์กหมูเ่หล่าจะไมฆ่า่เองไมใ่ชใ้หผู้อ้ื่นฆา่ ไมช่นะเอง ไม่
ใชใ้หผู้อ้ื่นชนะไมม่เีวรกบัใครๆ(ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๒๗/๓๗๒)  

เมตตามโนกรรม : กระทาํทางใจทีม่เีมตตา, ทาํกรรมทางใจดว้ยเมตตา หมายถงึมโนกรรมที่
พงึกระทาํดว้ยจติทีป่ระกอบดว้ยเมตตา,เป็นขอ้ ๓ ในสาราณียธรรม ๖ (ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๑๔๑/๘๘,๑๐/๒๐๗/๑๕๕,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๒๖/๓๕๘,๑๒/๓๔๗/
๓๘๐,๑๒/๔๙๑/๕๓๐,๑๒/๔๙๒/๕๓๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๔/๖๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๑๑/๔๒๖,๒๒/๑๒/๔๒๗,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๔๖/๕๑๐) 

เมตตาและกรณุา : เมตตาและกรณุา ความรกัความปรารถนาดแีละความสงสารความอยาก
ชว่ยเหลอืปลดเปลือ้งทุกข(์ขอ้ ๑ ในเบญจธรรม)  ดงัคาํในอสงักยิชาดก ที ่ฤๅษี
โพธสิตัวแ์สดงธรรมแก่พวกพอ่คา้เกวยีนวา่เราไมม่คีวามหวาดระแวงในหมูบ่า้น
ทัง้ไมม่คีวามกลวัในป่าเรามุง่ขึน้สูท่างตรงดว้ยเมตตาและกรุณา (ข.ุชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๗๖/๓๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เมตตาและกรุณา  ตอ้งเจรญิดว้ยฌานที ่  ๓  และ
ฌานที ่ ๔  (องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาล)ี ๓/๑๖๑/๖๑) 

 2.ชือ่เทพบุตรทีม่าเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆ ์ ณ ป่ามหาวนั กรุง
กบลิพสัดุ ์มปีรากฏในมหาสมยสตูร ดงัคาํวา่ เทพ  (๑๐หมู)่คอือาโป ปฐว ี เตโช 
วาโยวรุณะ วารุณะ โสมะ ยสสะ เมตตาและกรุณา เป็นผูม้ยีศกม็าดว้ย (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เมตตาและกรุณา  หมายถงึเหล่าเทพทีเ่กดิดว้ย
อาํนาจเมตตาฌานและกรุณาฌานทีเ่คยบาํเพญ็มา(ท.ีม.อ.(บาล)ี ๓๔๐/๓๐๕)  

เมตตาวจีกรรม : กระทาํทางวาจาทีม่เีมตตา กระทาํทางวาจาทีม่เีมตตา, ทาํกรรมทางวาจา
ดว้ยเมตตา หมายถงึวจกีรรมทีพ่งึกระทาํดว้ยจติทีป่ระกอบดว้ยเมตตา,เป็นขอ้ 
๒ ในสาราณียธรรม ๖  (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๔๑/๘๘,๑๐/๒๐๗/๑๕๕,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
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๓๒๖/๓๕๘,๑๒/๓๔๗/๓๘๐,๑๒/๔๙๑/๕๓๐,๑๒/๔๙๒/๕๓๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๔/
๖๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖,๒๒/๑๒/๔๒๗,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๔๖/๕๑๐) 

เมตตาสหคตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยจติมเีมตตา  ภกิษุกลุม่หนึ่งกราบทลูพระผูม้พีระภาควา่  
พวกอญัเดยีรถยีเ์หน็วา่  คาํสอนเกีย่วกบัการละนวิรณ์และการเจรญิพรหมวหิาร
ของพวกเขากบัของพระพทุธศาสนาไมแ่ตกต่างกนัเลย  พระองคจ์งึทรงแนะนํา
ใหภ้กิษุทัง้หลายยอ้นถามวา่  เมตตาเจโตวมิตุต ิ  กรุณาเจโตวมิตุต ิ  มทุติาเจโต
วมิตุต ิ  และอุเบกขาเจโตวมิตุตมิอีะไรเป็นคต ิ  มอีะไรเป็นอยา่งยิง่  มอีะไรเป็น
ผล  มอีะไรเป็นทีส่ดุ  ซึง่ปัญหาน้ีคนนอกพทุธศาสนาไมส่ามารถตอบได ้  แลว้
ทรงอธบิายวา่โพชฌงค ์  ๗  ประการเป็นคตเิป็นตน้ของธรรมเหล่านัน้ (ส.ํม.
(ไทย ) ๑๙/๒๓๕/๑๗๔) 

เมตตาสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้เีมตตาจติ  (สตูรที ่  ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล 
๔ จาํพวก คอื บุคคล (๑) มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่
๔ ทศิเบือ้งบน ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกทุกหมูเ่หลา่ดว้ยเมตตาจติอนัไพบลูย ์
เป็นมหคัคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยูอ่ยา่งนี้ ชอบใจ ตดิ
ใจ ปลืม้ใจ ชอบอยูก่บัเมตตาฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปกไ็ปเกดิใน
พรหมโลก ดาํรงอยูใ่นพรหมโลกนัน้จนสิน้อาย ุ แลว้ปรนิิพพานในภพนัน้ สว่น
ปุถุชนดาํรงอยูใ่นพรหมโลกนัน้จนสิน้อายแุลว้ไปสูน่รกบา้ง กาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน
บา้ง แดนเปรตบา้ง (๒) มกีรุณาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... แผไ่ปตลอดโลกทุกหมู่
เหล่าดว้ยกรณุาจติอนัไพบลูย ์ เป็นมหคัคตะ ... ชอบอยูก่บักรุณาฌานนัน้
โดยมาก ไม่เสือ่ม เมือ่ตายไปกไ็ปเกดิในพรหมโลกชัน้อาภสัสระ ดาํรงอยูใ่น
พรหมโลกชัน้อาภสัสระนัน้จนสิน้อาย ุแลว้ปรนิิพพานในภพนัน้ สว่นปุถุชนดาํรง
อยูใ่นพรหมโลกชัน้อาภสัสระนัน้จนสิน้อายุแลว้ไปสูน่รกบา้ง กาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน
บา้ง แดนเปรตบา้ง (๓) มมีุทติาจติแผ่ไปตลอดทศิที ่๑ ... แผไ่ปตลอดโลกทุกหมู่
เหล่าดว้ยมทุติาจติอนัไพบลูย ์ เป็นมหคัคตะ ... ชอบอยูก่บัมทุติาฌานนัน้
โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมื่อตายไปกไ็ปเกดิในพรหมโลกชัน้สภุกณิหะดาํรงอยูใ่น
พรหมโลกชัน้สภุกณิหะนัน้จนสิน้อายแุลว้ ปรนิิพพานในภพนัน้ สว่นปุถุชนดาํรง
อยูใ่นพรหมโลกชัน้สภุกณิหะนัน้จนสิน้อายแุลว้ไปสูน่รกบา้ง กาํเนิดสตัว์
ดริจัฉานบา้ง แดนเปรตบา้ง (๔) มอุีเบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... แผไ่ปตลอด
โลกทุกหมูเ่หล่าดว้ยอุเบกขาจติอนัไพบลูย ์ เป็นมหคัคตะ ... ชอบอยู่กบัอุเบกขา
ฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปกไ็ปเกดิในพรหมโลกชัน้เวหปัผละ ดาํรง
อยูใ่นพรหมโลกชัน้เวหปัผละนัน้จนสิน้อาย ุแลว้ปรนิิพพานในภพนัน้ สว่นปุถุชน
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ดาํรงอยูใ่นพรหมโลกชัน้เวหปัผละนัน้จนสิน้อายแุลว้ไปสูน่รกบา้ง กาํเนิดสตัว์
ดริจัฉานบา้ง แดนเปรตบา้ง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๕/๑๙๐)  

เมตตาสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้เีมตตาจติ  สตูรที ่ ๒ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๔ 
จาํพวก คอื บคุคล (๑) มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ 
ทศิเบือ้งบน ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกทกุหมูเ่หล่าดว้ยเมตตาจติอนัไพบลูย ์ เป็น
มหคัคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่อยา่งน้ี พจิารณาเหน็
ธรรมทัง้หลาย คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณทีม่อียูใ่นเมตตาจตินัน้โดย
ความไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ เสยีดแทง เป็นดงัหวัฝี เป็นดงัลกูศร เป็นสิง่คบัแคน้ 
เบยีดเบยีน ไมเ่ชือ่ฟัง ตอ้งแตกสลายไปวา่งเปล่า ไมอ่ยูใ่นอาํนาจ หลงัจากตาย
แลว้ เขากไ็ปเกดิในพรหมโลกชัน้สทุธาวาสทีปุ่ถุชนไปเกดิไมไ่ด ้ (๒) มกีรุณาจติ
แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... แผไ่ปตลอดโลกทกุหมูเ่หล่าดว้ยกรุณาจติอนัไพบลูย ์เป็น
มหคัคตะ ... พจิารณาเหน็ธรรมทัง้หลาย คอื รปู ... ทีม่อียูใ่นกรุณาจตินัน้โดย
ความไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ เป็นตน้ หลงัจากตายแลว้ เขากไ็ปเกดิในพรหมโลกชัน้
สทุธาวาสทีป่ถุุชนไปเกดิไมไ่ด ้ (๓) มมีทุติาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่ ๑ ... แผไ่ป
ตลอดโลกทุกหมูเ่หล่าดว้ยมทุติาจติอนัไพบูลย ์ เป็นมหคัคตะ ...พจิารณาเหน็
ธรรมทัง้หลาย คอื รปู ...ทีม่อียูใ่นมทุติาจตินัน้โดยความไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ เป็น
ตน้ หลงัจากตายแลว้ เขากไ็ปเกดิในพรหมโลกชัน้สทุธาวาสทีปุ่ถุชนไปเกดิไมไ่ด ้
(๔) มอุีเบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่ ๑ … แผไ่ปตลอดโลกทุกหมูเ่หล่าดว้ย
อุเบกขาจติอนัไพบลูย ์เป็นมหคัคตะ ... พจิารณาเหน็ธรรมทัง้หลาย คอื รปู ... ที่
มอียูใ่นอุเบกขาจตินัน้โดยความไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ เป็นตน้ หลงัจากตายแลว้เขา
กไ็ปเกดิในพรหมโลกชัน้สทุธาวาสทีปุ่ถุชนไปเกดิไมไ่ด ้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๒๖/๑๙๓)  

เมตตาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเมตตา ม ี๓ สตูร แปลความหมายต่างกนั และมอีงคธ์รรมต่างกนั 
กล่าวคอื 

 1.เมตตาสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยเมตตา พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่  
ภกิษุผูเ้จรญิโพชฌงค ์๗  ทีม่เีมตตายอ่มมผีลมาก  แลว้ทรงอธบิายคาํวา่  มผีล
มาก  ดว้ยการตรสัพระสตูรยอ่ย  ๕  สตูร  ในลกัษณะเดยีวกนัดงัแสดงไวใ้นอฏัฐิ
กมหปัผลสตูรที๑่(ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๔๓/๑๙๓) 

 2.เมตตาสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยอานิสงสแ์หง่เมตตาเจโตวมิตุต ิพระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ีตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมตตาเจโต
วมิตุต(ิหมายถงึเมตตาทีเ่กดิจากตตยิฌานและจตตุถฌานพน้ธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึ
คอืนิวรณ์ ๕) ทีบุ่คคลเสพ เจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ทาํใหเ้ป็นดุจยานแลว้ ทาํใหเ้ป็น
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ทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มัน่แลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ พงึหวงัไดอ้านิสงส ์๘ คอื (๑) 
หลบัเป็นสขุ (๒) ตื่นเป็นสขุ (๓) ไมฝั่นรา้ย (๔) เป็นทีร่กัของมนุษยท์ัง้หลาย (๕) 
เป็นทีร่กัของอมนุษยท์ัง้หลาย (๖) เทวดาทัง้หลายรกัษา (๗) ไฟ ยาพษิ หรอื
ศสัตรากลํ้ากรายไมไ่ด ้ (๘) เมือ่ยงัไมแ่ทงตลอดคุณวเิศษ (คอือรหตัตผล ) ยอ่ม
ไปเกดิในพรหมโลก (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑/๑๙๓)  

 3.เมตตาสตูร๓  พระสตูรวา่ดว้ยอานิสงสข์องเมตตา พระผูม้พีระภาคพระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมตตาเจโตวมิตุตทิีบุ่คคลเสพ เจรญิ ทาํใหม้าก
แลว้ ทาํใหเ้ป็นดุจยาน ทาํใหเ้ป็นทีต่ัง้ ใหต้ัง้มัน่แลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ พงึ
หวงัไดอ้านิสงส ์๑๑  คอื (๑)  หลบัเป็นสขุ  (๒)  ตื่นเป็นสขุ (๓) ไมฝั่นรา้ย (๔) 
เป็นทีร่กัของมนุษยท์ัง้หลาย (๕) เป็นทีร่กัของอมนุษยท์ัง้หลาย (๖) เทวดา
ทัง้หลายรกัษา (๗) ไฟ ยาพษิ หรอืศสัตรา กลํ้ากรายไมไ่ด ้(๘)  จติตัง้มัน่ไดเ้รว็ 
(๙)  สหีน้าสดใส  (๑๐) ไมห่ลงลมืสตติาย (๑๑) เมือ่ยงัไมแ่ทงตลอดคุณวเิศษ
(หมายถงึอรหตัตผล) ยอ่มไปเกดิในพรหมโลก  (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕/
๔๒๕) 

เมตตาอปุบารมี : เมตตาชัน้อุปบารม,ีเป็นบารมขี ัน้กลาง  ในจรยิาปิฎก พระผูม้พีระภาคตรสั
เล่าไวว้า่ ในภพทีเ่ราเป็นโสณ(นนัท)บณัฑติผูท้าํความรกั บารมเีหล่านัน้เป็น
เมตตาอุปบารม ี (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๒/๗๗๘) 

เมตติกาเถรีคาถา : ภาษติของพระเมตตกิาเถร,ีคาถาของพระเมตตกิาเถร ี ทา่นพระเมตตกิา
เถรกีล่าวไวว้า่  เราประสบทุกข ์ เสือ่มกาํลงั  ผา่นวยัสาวไปแลว้  ตอ้งเดนิถอืไม้
เทา้ไปไหนๆ  กจ็รงิ ถงึอยา่งนัน้ กย็งัขึน้ภเูขาได ้  เราเกบ็ผา้สงัฆาฏแิละควํ่า
บาตรแลว้ นัง่บนภเูขา ครัง้นัน้ จติของเราหลุดพน้แลว้ เราไดบ้รรลวุชิชา ๓ ได้
ทาํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้  (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๒๙/๕๕๙)  

เมตติยะ, ภิกษุ : ชือ่ภกิษุผูโ้จทพระทพัพมลัลบุตรคูก่บัพระภุมมชกะ ดงัคาํวา่ พระเมตตยิะและ
พระภุมมชกะ  เป็นพระบวชใหม่และมีบุญน้อย  เสนาสนะของสงฆ์ชัน้เลว 
อาหารกช็ัน้เลว ตกถงึท่านทัง้สอง (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๓/๓๑๕,๑/๓๘๓/๔๑๖,๑/
๓๘๔/๔๑๘,๑/๓๘๔/๓๑๙,๒ /๑๐๓ /๒๘๗ ,วิ.จู.(ไทย)๖/๑๙๒ /๓๐๓ ,๖/๑๙๓ /
๓๐๓,๖/๑๙๓/๓๐๘,๖/๑๙๔/๓๐๘,ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๒๖๕/๔๔,๗/๒๖๕/๔๕,ว.ิป.(ไทย)
๘/๑๕/๑๗,๘/๑๖/๑๗,๘/๑๖/๑๘,๘/๖๖/๕๓,๘/๑๙๒/๑๘๔) 

เมตติยา, ภิกษุณี : ภกิษุณีผูเ้ป็นตวัการรบัมอบหมายจากพระเมตตยิะและพระภุมมชกะมา
เป็นผูโ้จทพระทพัพมลัลบตุรดว้ยขอ้หาปฐมปาราชกิมปีรากฏในจฬูวรรคกล่าวไว้
วา่ภกิษุณีเมตตยิาใสค่วามพระทพัพมลัลบุตร(ว.ิมหา.(ไทย)๑/๓๘๓/๔๑๗,ว.ิจ.ู
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(ไทย)๖/๑๙๒/๓๐๕,๖/๑๙๓/๓๐๕,๖/๑๙๒/๓๐๖,๖/๑๙๓/๓๐๖,๖/๑๙๒/๓๐๗,๖/
๑๙๓/๓๐๗)  

เมตเตยยะ, พระ : ศษิยค์นหนึ่งในจาํนวน๑๖ คน ของพราหมณ์พาวรทีีไ่ปทลูถามปัญหากะพระ
ศาสดา ณ ปาสาณเจดยี ์มปีรากฏในสตุตนิบาต ดงัคาํทีท่า่นพระตสิสเมตเตยยะ
ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ูนิ้รทุกข ์ ขอพระองคโ์ปรดตรสับอก
ความคบัแคน้ของบุคคลผูป้ระกอบเมถุนธรรมเนืองๆขา้พระองคฟั์งคาํสอนของ
พระองคแ์ลว้จกัศกึษาวเิวก(ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๘๒๑/๖๙๗, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๐/
๑๗๒,๒๙/๕๐/๑๗๕)   

เมตไตรย, พระพทุธเจ้า : พระนามพระพทุธเจา้ทีจ่ะบงัเกดิในอนาคต หลงัจากสิน้ศาสนาพระ
โคดมแลว้  ในกาลทีม่นุษยม์อีายขุยั    ๘๐,๐๐๐ ปี พระผูม้พีระภาคพระนามวา่
เมตไตรย จกัเสดจ็อุบตัขิึน้ในโลก นบัเป็นพระพทุธเจา้พระองคท์ี ่๕ แหง่ภทัรกปั
น้ี  เรยีกวา่พระศรอีรยิเมตไตรย หรอืเรยีกสัน้ๆวา่ พระศรอีารยบ์า้ง พระนามเดมิ
ในภาษาบาลวีา่ “เมตเตยยะ”  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๗/๗๘,๑๑/๑๐๘/๗๙,๓๓/๑๙/
๗๒๓) ; ด ูศรีอารยเมตไตรย, พระพทุธเจา้ ๕ พระองค ์ 

เมถนุ : การกระทาํของคนทีเ่ป็นคู่ๆ, การรว่มสงัวาส, การรว่มประเวณี ดงัคาํในปาฏกิ
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราพงึประพฤตพิรหมจรรย ์    ไมเ่สพเมถุนตลอด
ชวีติ,หรอืดงัคาํในอคัคญัญสตูรกล่าวไวว้า่โดยสมยันัน้ สตัวเ์หล่าใดเหน็สตัวเ์หล่า
อื่นกาํลงัเสพเมถุนกนัจงึขวา้งฝุ่ นใสบ่า้งขวา้งขีเ้ถา้ใสบ่า้ง,ในภกิขนีุสตูร พระ
อานนทก์ล่าวแก่ภกิษุณีวา่ กายน้ีเกดิขึน้เพราะเมถุนและการฆา่ปัจจยัแหง่เมถุน
ดว้ยอรยิมรรค พระผูม้พีระภาคตรสัไวแ้ลว้,ในมคิสาลาสตูรกล่าวถงึอุบาสกชือ่วา่
ปุราณะชือ่วา่ปุราณะ เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์ ประพฤตหิา่งไกล งดเวน้จาก
เมถุน  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑/๑๐,๑๑/๑๒๖/๙๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๙/
๒๒๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๔/๕๐๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๕/๑๖๔,ข.ุชา.ตกิ.
(ไทย) ๒๗/๖๙/๑๓๕) 

  ในมหาวภิงัค ์ อธบิายไวว้า่ เมถุน  หมายถงึอสทัธรรมซึง่เป็นประเวณีของ
ชาวบา้น  มารยาทของคนชัน้ตํ่า  กริยิาชัว่หยาบ  มน้ํีาเป็นทีส่ดุเป็นกจิทีต่อ้งทาํ
ในทีล่บั  ตอ้งทาํกนัสองต่อสอง  (ว.ิมหา.  (ไทย)  ๑/๕๕/๔๒)  

เมถนุธรรม : ธรรมคอืการเสพกาม หมายถงึธรรมแหง่การดาํเนินชวีติของคนคู ่ เป็นกจิทีต่อ้ง
ทาํในทีล่บั,ตอ้งกนักนัสองต่อสอง ดงัคาํในสกิขาบทวภิงัคอ์ธบิายวา่ คาํวา่ เมถุน
ธรรม  แปลวา่  ธรรมแหง่การดาํเนินชวีติของคนคู ่  หมายถงึอสทัธรรมซึง่เป็น
ประเวณขีองชาวบา้น   มารยาทของคนชัน้ตํ่า  กริยิาชัว่หยาบ  มน้ํีาเป็นทีส่ดุ  
เป็นกจิทีต่อ้งทาํในทีล่บั  ตอ้งทาํกนัสองต่อสอง (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๕๕/๔๒)  



 

๔๑๖๕ 
 

 

  คาํน้ี มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๔/๔๑๘,ว.ิ
ม.(ไทย) ๔/๑๑๖/๑๘๐,ว.ิป.(ไทย) ๘/๒/๒,๘/๖/๙,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๘/๓,๑๙๔/๖๕,ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๖/๙๒,๑๑/๑๒๗/๙๓,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙๒/๓๒๓,๑๒/๔๑๑/
๔๔๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๒,๑๓/๒๓๔/๒๗๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๐,๑๔/๑๐๒/
๑๒๑,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๐/๖๕,๑๕/๑๐๕/๑๑๕) 

  มอีรรถาอธบิายวา่ (ด ู ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๕๕/๔๒, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๕/
๑๖๔) 

เมถนุวิรตัิ  : การงดเวน้จากเมถุนธรรม, การเวน้จากการรว่มประเวณี,การงดเวน้จากการเสพ
เมถุน,การงดเวน้จากการรว่มประเวณี   (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์ 

เมถนุสงัโยค:  อาการพวัพนัเมถุน, ความประพฤตทิีย่งัเกีย่วเน่ืองกบัเมถุน ม ี๗ขอ้ โดยใจความ
คอื สมณะบางเหล่าไมเ่สพเมถุน แต่ยงัยนิดใีนเมถุนสงัโยคคอืชอบการลบูไลแ้ละ
การนวดของหญงิ,ชอบซกิซี ้ เล่นหวัสพัยอกกบัหญงิ, ชอบจอ้งดตูากบัหญงิ, 
ชอบฟังเสยีงหวัเราะขบัรอ้งของหญงิ,ชอบนึกถงึการเก่าทีเ่คยหวัเราะพดูเล่นกบั
หญงิ,เหน็ชาวบา้นเขาบาํรุงบาํเรอกนัดว้ยกามคุณแลว้ปลืม้ใจ, หรอืแมแ้ต่
ประพฤตพิรหมจรรยโ์ดยตัง้ความปรารถนาทีจ่ะเป็นเทพเจา้ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๕๐/๘๒) 

เมถนุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเมถุนสงัโยค ชาณุสโสณิพราหมณ์เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคทลู
ถามขอ้สงสยัของตนวา่ พระโคดมยงัปฏญิญาวา่ตนเป็นพรหมจารอียูห่รอื  พระผู้
มพีระภาคตรสัตอบวา่ บุคคลเมือ่จะพดูใหถู้กตอ้งควรพดูถงึผูใ้ดผูห้น่ึงวา่ เขา
ประพฤตพิรหมจรรย ์ ไมข่าด ไมท่ะลุ ไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ บุคคล
นัน้เมือ่จะพดูใหถู้กตอ้ง พงึพดูถงึเรา เพราะเราประพฤตพิรหมจรรย ์ไม่ขาด ไม่
ทะลุ ไมด่่าง ไมพ่รอ้ย บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์  ชาณุสโสณิพราหมณ์ทลูถามอกีวา่ อะไร
เล่า ชือ่วา่เป็นความขาด ความทะลุ ความดา่ง ความพรอ้ยแหง่พรหมจรรย ์พระ
ผูม้พีระภาคจงึทรงแสดงเมถุนสงัโยค ๗ คอื สมณะหรอืพราหมณ์บางคน
ปฏญิญาวา่ตนเป็นพรหมจาร ี ไมป่ระพฤตกิจิสองตอ่สอง(หมายถงึกจิทีค่นสอง
คนเสพสมกนั) (๑) แต่ยงัยนิดกีารลบูไล ้ การขดัถู การใหอ้าบน้ํา และการนวด
ฟัน้ของมาตุคาม (๒) ...ไม่ยนิดกีารลบูไล ้การขดั การใหอ้าบน้ํา และการนวดฟัน้ 
แต่ยงัสพัยอก เล่นหวั หวัเราะร่ากบัมาตุคาม (๓) ... ไมส่พัยอก เล่นหวั ไม่
หวัเราะรา่กบัมาตุคาม แต่ยงัเพง่จอ้งตากบัมาตุคาม (๔) ...ไมเ่พง่จอ้งตากบั
มาตุคาม แตย่งัฟังเสยีงของมาตุคามผูห้วัเราะ ผูพ้ดู ผูข้บัรอ้ง หรอืผูร้อ้งไหอ้ยู่
นอกฝาหรอืนอกกาํแพง (๕) ...ไมฟั่งเสยีงของมาตุคามผูห้วัเราะ ผูพ้ดู ผูข้บัรอ้ง 



 

๔๑๖๖ 
 

 

หรอืผูร้อ้งไหอ้ยูน่อกฝาหรอืนอกกาํแพง แต่ยงัคอยนึกถงึการทีเ่คยหวัเราะพดูจา
เล่นหวักบัมาตุคาม (๖) ... ไมค่อยนึกถงึการทีเ่คยหวัเราะพดูจาเล่นหวักบั
มาตุคาม แตย่งัดคูหบดหีรอืบุตรคหบดผีูเ้อิบ่อิม่พรัง่พรอ้มดว้ยกามคุณ ๕ บาํเรอ
ตนอยู ่ (๗) ...ไมด่คูหบดหีรอืบุตรคหบดผีูเ้อบิอิม่พรัง่พรอ้มดว้ยกามคุณ ๕ 
บาํเรอตนอยู ่ แต่ยงัประพฤตพิรหมจรรย ์ ปรารถนาเป็นเทพเจา้หมูใ่ดหมูห่น่ึงวา่ 
ดว้ยศลี วตัร ตบะ หรอืพรหมจรรยน้ี์ เราจกัเป็นเทพหรอืเทพเจา้องคใ์ดองคห์น่ึง  
แลว้ตรสัวา่ สมณพราหมณ์ผูช้อบใจ ตดิใจ และถงึความปลืม้ใจกบัการกระทาํ
ดงักล่าวขา้งตน้นัน้ ชือ่วา่เป็นความขาด ความทะลุ ความดา่ง และความพรอ้ย
แหง่พรหมจรรย ์ เราเรยีกวา่ ประพฤตพิรหมจรรยไ์มบ่รสิทุธิ ์ประกอบดว้ยเมถุน
สงัโยค ไมห่ลุดพน้จากชาต ิ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสั และอุ
ปายาส เรากล่าววา่ ไมห่ลดุพน้จากทุกข ์   แลว้ตรสัอกีวา่ ตราบเทา่ทีเ่รายงัเหน็
เมถุนสงัโยค ๗ น้ี อยา่งใดอยา่งหนึ่งในตนทีย่งัละไมไ่ด ้เรายงัไมย่นืยนัวา่ เป็นผู้
ตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก แต่เมื่อไมเ่หน็เมถุนสงัโยค ๗ น้ีอยา่งใด
อยา่งหนึ่งในตนทีย่งัละไมไ่ด ้ เราจงึยนืยนัไดว้า่ เป็นผูต้รสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธิ
ญาณในโลกแลว้เกดิญาณทสัสนะขึน้วา่ วมิตุตขิองเราไมก่าํเรบิ ชาตน้ีิ เป็นชาติ
สดุทา้ย บดัน้ี ภพใหมย่อ่มไมม่ ี ชาณุสโสณิพราหมณ์เกดิความเลื่อมใสประกาศ
ตนเป็นอุบาสกถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะจนตลอดชวีติ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๕๐/๘๒)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ ตลอด ๖ ปีทีท่รงบาํเพญ็เพยีรในขณะยงัมกีเิลสอยูน่ัน้แม้
เพยีงแตค่วามคดิคาํนึงถงึความสขุในราชสมบตั ิหรอืความพรัง่พรอ้มดว้ยนางฟ้อน
ในปราสาทนัน้ มไิดเ้กดิขึน้แก่พระองคเ์ลยแมแ้ต่น้อย (องฺ.สตฺตก.อ. (บาล)ี๓/๕๐/
๑๘๕) 

เมทนีดล : พืน้แผน่ดนิ ดงัคาํในสมุงัคลชาดก กล่าวไวว้า่ มหาเมฆยงัเมทนีดลใหชุ้ม่ฉ่ําดว้ย
น้ํา,หรอืดงัคาํในกุสชาดกทีพ่ระเจา้กุสโพธสิตัวก์ล่าวไวว้่า น้องประภาวด ี   พีลุ่่ม
หลงในผวิพรรณของเธอ  จงึซมซานทอ่งเทีย่วไปสูเ่มทนีดลไมรู่จ้กัทศิวา่ เรามา
จากไหน (ข.ุชา.อฏฐก.(ไทย) ๒๗/๓๕/๒๙๐,ข.ุชา.สตฺตต.ิ(ไทย) ๒๘/๔/๕๖,ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๕/๖๐๑) 

เมทฬปุะ, นิคม : นิคมหนึ่งในสกักชนบท,เป็นสถานทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้
เป็นครัง้สดุทา้ย ณ  นิคมของพวกเจา้ศากยะชือ่เมทฬุปะแควน้สกักะ ก่อนที่
เสนาบดชีื่อทฆีการายนะจะยดึอาํนาจและมอบราชสมบตัใิหว้ฑิฑูภะครองราช
สมบตั ิ(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๔/๔๔๙) 

เมโท,เมทะ: มนัขน้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์   



 

๔๑๖๗ 
 

 

เมธาราม : ชือ่สถานทีเ่ป็นทีป่รนิิพพานของพระพทุธเจา้นามวา่สเุมธะมปีรากฏในพทุธวงศ์
ดงัคาํวา่พระชนิพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิพระนามวา่สเุมธะเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานที่
เมธาราม พระบรมสารรีกิธาตุของพระองค ์  แผไ่ปอยา่งกวา้งขวางในนานา
อารยประเทศ  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๑/๖๔๙) 

เมธี:  นกัปราชญ,์ คนมคีวามรู ้  ดงัคาํในอปทานกล่าวไวว้า่ พระพทุธเจา้ผูม้ปัีญญา
เสมอดว้ยพืน้ปฐพ ี  เป็นเมธชีัน้เลศิ ซึง่ชนทัง้หลายถวายพระนามวา่สเุมธะ  
ประทบันัง่ในทา่มกลางหมูภ่กิษุ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๑/๑๔๓) 

เมรยั : น้ําเมาทีย่งัไมไ่ดก้ลัน่, น้ําเมาทีเ่กดิจากการหมกัหรอืแช,่ในมหาวภิงัคอ์ธบิายวา่   
ทีช่ือ่วา่ เมรยั    ไดแ้ก่น้ําหมกัดองดอกไม ้   น้ําหมกัดองผลไม ้    น้ําหมกัดอง 
น้ําผึง้ น้ําหมกัดองน้ําออ้ยงบ น้ําหมกัดองทีผ่สมเครือ่งปรุงหลายชนิด (ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๓๒๘/๔๖๕) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่เชน่ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๕๒/๑๔๗,๙/
๓๙๔/๑๖๕,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๐/๑๒,๑๐/๔๑๖/๓๔๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๑๕๕/๑๕๘,๑๒/๓๖๖/๔๐๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗/๘,๑๓/๔๑๕/๕๒๐,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๓๗๗/๔๒๖,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๓/๓๒๕,๑๘/๓๑๒/๓๓๓,องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๘๐/๓๐๔,๒๐/๑๐๙/๓๕๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๔๙,๒๒/๔๗/
๗๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๕/๒๖๙,๒๓/๒๖/๒๗๐,ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๒/๒,ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๒๔๗/๑๐๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เมรยั ม ี๕ อยา่งคอื (๑)  เครือ่งดองดอกไม ้  (๒)
เครือ่งดองผลไม ้ (๓) เครือ่งดองน้ําออ้ย (๔) เครือ่งดองผสมเครือ่งปรุง  (๕)  
เครือ่งดองน้ําผึง้  (ข.ุข.ุอ.  (บาล)ี ๒/๑๗-๑๘) 

  สว่นใน องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๑๗๙/๖๙,  องฺ.ปญฺจก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๑๗๙/๖๖  
อธบิายวา่เมรยัม ี  ๔  อยา่ง  กล่าวคอืไมม่เีครือ่งดองผสมเครือ่งปรุง     คาํวา่ 
เมรยั  เป็นของมนึเมา  เพราะเป็นเหตใุหเ้มา  และยงัมสีิง่อื่นอกีทีเ่ป็นของมนึ
เมา  (ข.ุข.ุอ.  (บาล)ี ๒/๑๘) 

เมร ,ุภเูขา  : 1. ชือ่ภเูขาทีเ่ป็นศนูยก์ลางของจกัรวาล บางทเีรยีกพระสเุมรุ ตามคตขิองศาสนา
ฮนิด ู ถอืว่าเป็นบรเิวณทีม่สีวรรคอ์ยูโ่ดยรอบ เชน่ สวรรคข์องพระอนิทรอ์ยูท่าง
ทศิเหนือ ไวกณูฐแ์ดนสถติของพระวษิณุหรอืพระนารายณ์อยูท่างทศิใตไ้กลาสที่
สถติของพระศวิะหรอืพระอศิวรกอ็ยูท่างทศิใต ้ เหนือยอดเขาพระสเุมรุนัน้ คอื 
พรหมโลก เป็นทีส่ถติของพระพรหม; ภเูขานี้เรยีกชือ่เป็นภาษาบาลวีา่ สิเนรุ 
และตามคตฝ่ิายพระพทุธศาสนา ในชัน้อรรถกถา ยอดเขาสเินรุเป็นทีต่ ัง้ของ
สวรรคช์ัน้ดาวดงึสซ์ึง่เป็นทีส่ถติของพระอนิทร ์ เชงิเขาสเินรุ ซึง่หยัง่ลกึลงไปใน



 

๔๑๖๘ 
 

 

มหาสมทุรเป็นอสรูพภิพ สงูขึน้ไปกึง่ทางระหวา่งแดนทัง้สองนัน้ เป็นสวรรคข์อง
ทา้วจาตุมหาราช สวรรคช์ัน้อื่นๆและโลกมนุษยเ์ป็นตน้กเ็รยีงรายกนัอยูส่งูบา้ง
ตํ่าบา้งรอบเขาสเินรุน้ี (ในวรรณคดบีาลยีคุหลงัเชน่ จฬูวงส ์ พงศาวดารลงักา 
เรยีก เมรุและ สุเมรุ อยา่งสนัสกฤตกม็)ีดงัคาํในมหาปชาปตโีคตรมเีถรยิาปทาน
กล่าวไว ้ เมือ่คราวทีม่หาปชาปตโีคตมเีถรปีรนิิพพานแมย้อดเขากห็วัน่ไหวตอน
หน่ึงวา่แมภ้เูขาเมรุราชกก็มัปนาทหวัน่ไหว (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๔๙/๔๒๐) 

  2.ทีเ่ผาศพ หลงัคาเป็นยอด มรีัว้ลอ้มรอบ ซึง่คงไดค้ตจิากภเูขาเมรุนัน้ 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์    

เมรมุาศ , พระ : ทีเ่ผาพระบรมศพพระราชวงศ ์ เชน่ พระราชา หลงัคาเป็นยอด มรีัว้ลอ้มรอบ ซึง่
คงไดค้ตจิากภเูขาพระสเุมรุ ดงัคาํในอุพพรเีปตวตัถุ ทีก่ล่าววา่ พระเจา้พรหมทตั
ผูเ้ป็นใหญ่ในแควน้ปัญจาละ เมือ่วนัคนืล่วงไป  ๆ    พระองคเ์สดจ็สวรรคตแลว้    
พระนางอุพพรมีเหสขีองพระองค ์เสดจ็ไปยงัพระเมรุมาศแลว้ทรงกรรแสงอยู ่ (ข.ุ
ว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๖๙/๒๒๕) 

เมลด็งา : เมด็เลก็ๆ ลกัษณะเรยีวยาว มสีดีาํและสขีาว ปรากฏในมหาวภิงัค ์ อธบิายการ
เสพเมถุนเพยีงเมลด็งา ดงัคาํวา่ ทีช่ือ่วา่ เสพ ไดแ้ก่ ภกิษุใด สอดเครือ่งหมาย
เพศเขา้ไปทางเครือ่งหมายเพศสอดองคชาตเขา้ไปทางองคก์าํเนิด โดยทีส่ดุ เขา้
ไปแมเ้พยีงเมลด็งา    ภกิษุน้ีชือ่วา่เสพ,เป็นชนิดหน่ึงทีเ่ป็นเภสชั ๕(คอืเนยใส 
เนยขน้ น้ํามนั น้ําผึง้ น้ําออ้ย ดงัคาํในเภสชัชสกิขาบทวา่ ทีช่ือ่วา่ น้ํามนั ไดแ้ก่
น้ํามนัทีส่กดัจากเมลด็งา น้ํามนัทีส่กดัจากเมลด็ผกักาด น้ํามนัทีส่กดัจากเมลด็
มะซาง น้ํามนัทีส่กดัจากเมลด็ละหุง่ หรอืน้ํามนัไขสตัว,์ในมหาสหีนาทสตูรกล่าว
วา่ เป็นอาหารกนิได ้ ดงัทีส่มณพราหมณ์บางพวกดาํรงชวีติอยูด่ว้ยเมลด็งา,ใน
ตลิทกัขณิวมิานกล่าวไวว้า่หญงิคนหนึ่งถวายเมลด็งาแดพ่ระพทุธเจา้แลว้ไปเกดิ
ในสวรรค,์ในอปทาน กล่าวว่า นางภทัทกาปิลานีเหน็เมลด็งาทีม่อียูใ่นเรอืน ซึง่
นําออกผึง่แดด  เหน็กาจกิกนิหนอนอยู่ไดค้วามสลดใจ จงึออกบวช (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๕๕/๔๒,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๒๓/๑๔๓, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๑๐/๑๐๖,๑๒/
๑๕๙/๑๖๒,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๙๐/๑๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๐๓/๔๙๔) 

เมลด็ผกักาด,เมลด็พนัธ ุผ์กักาด : เป็นชนิดหน่ึงทีเ่ป็นเภสชั ๕ ดงัคาํในเภสชัชสกิขาบท
วา่ ทีช่ือ่วา่ น้ํามนั ไดแ้ก่น้ํามนัทีส่กดัจากเมลด็งา น้ํามนัทีส่กดัจากเมลด็ผกักาด 
ฯลฯหรอืเป็นแผล ใหช้ะแผลดว้ยน้ําแป้งเมลด็ผกักาด,ในสาสปสตูร ใชเ้มด็
ผกักาดอธบิายเปรยีบเทยีบเรอืงกปั,ในวาเสฏฐสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีก
พราหมณ์ไวว้า่ เราเรยีกผูไ้มต่ดิใจในกามทัง้หลาย เหมอืนหยาดน้ําไมต่ดิบนใบ
บวั เหมอืนเมลด็พนัธุผ์กักาด ไมต่ดิอยู่บนปลายเหลก็แหลมนัน้วา่    เป็น



 

๔๑๖๙ 
 

 

พราหมณ์,ในโกกาลกิสตูร กล่าวไวว้า่ พระโกกาลกิดา่พระสารบีุตรและพระมหา
โมคคลัลานะแลว้มตีุ่มทัว่รา่งกาย มตีุ่มขนาดเทา่เมลด็พนัธุผ์กักาดเกดิขึน้ทัว่รา่ง 
ตุ่มเหล่านัน้โตเทา่เมลด็พนัธผ์กักาด,ในอุปปลวณัณาเถรวีตัถุ พระผูม้พีระภาค
ทรงยกเมลด็พนัธุผ์กักาดมาอธบิายผูไ้มต่ดิใจในกามไวว้า่ ผูใ้ดไมต่ดิในกาม
ทัง้หลาย  เหมอืนเมลด็พนัธุผ์กักาดไมต่ดิอยูบ่นปลายเหลก็แหลม เราเรยีกผูน้ัน้
วา่พราหมณ์,ในกสีาโคตมเีถรยิาปทาน กล่าวไวว้า่  พระชนิเจา้ผูท้รงฉลาดใน
อุบายแนะนํารบัสัง่วา่ในเรอืนหลงัใดไมม่คีนตาย เธอจงไปนําเมลด็พนัธุผ์กักาด
จากเรอืนหลงันัน้มา,ในธาตภุาชนียกถา ใชเ้มลด็บอกขนาดพระธาตุไวว้า่ พระ
บรมสารรีกิธาตุขนาดใหญ่เทา่กบัเมลด็ถัว่เขยีว ขนาดกลางเทา่เมลด็ขา้วสารหกั 
ขนาดเลก็เทา่กบัเมลด็พนัธุผ์กักาด มสีตี่าง ๆ กนั   (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๒๓/
๑๔๓,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๖๗/๕๙,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๒๙/๒๒๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๒๙/
๖๓๘,๑๙/๑๑๓๐/๖๓๙,ม.ม.ู(ไทย)๑๓/๔๕๘/๕๗๘,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๑/
๒๔๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๐,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๐๑/๑๖๐,๒๕/๔๐๗/๑๖๒,ข.ุ
เปต.(ไทย) ๒๖/๔๕๖/๒๓๙,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗๖/๒๗๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๘/
๔๖๕,๓๓/๗๙/๔๖๖,๓๓/๑๘๕/๔๑๒,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๗/๗๒๕) 

เมฬชินเถรคาถา : ภาษติของพระเมฬชนิเถระ,คาถาของพระเมฬชนิเถระ ทา่นพระเมฬชนิเถระ
เมือ่จะบนัลอืสหีนาท จงึไดก้ล่าววา่ เมื่อใด  เราไดฟั้งธรรมของพระศาสดาผูท้รง
แสดงอยู ่  เมื่อนัน้  เรารูธ้รรมทัง้ปวงจงึไมรู่ส้กึสงสยัในพระศาสดาทีใ่คร ๆ ชนะ
ไมไ่ด ้ ซึง่เป็นผูนํ้าหมู ่ แกลว้กลา้เป็นอนัมากประเสรฐิเลศิกวา่สารถทีัง้หลาย เรา
ไมม่คีวามสงสยัในมรรคหรอืขอ้ปฏบิตั ิ(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๓๑/๓๕๐) 

เม ืองกาลิงคะ : ชือ่เมอืงหน่ึง เป็นเมอืงทีเ่ป็นมหาอํานาจ,ชาตนิกัรบ, เป็นเมอืงทีไ่ดพ้ระเขีย้วแกว้
ไปบูชา,ในมหาโควนิทสตูร กล่าวไวว้่า เมอืงกาลงิคะ มทีนัตปุระเป็นเมอืงหลวง
,ในททัทรชาดก พญาเสอืโคร่งตอบว่า การคา้ขายตามแบบแผนของชาวเมอืงกา
ลิงคะ ชายคนนี้ก็ได้ดําเนินมาแล้ว,ในกาลงิคโพธชิาดก  กล่าวไว้ว่า  พระเจ้า
จกัรพรรดิพระนามว่ากาลิงคะ  ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงบูชาโพธิ
มณฑล,ในเวสสนัตรชาดก กณัฑ์ชูชก กล่าวไวว้่า มพีราหมณ์ชื่อชูชก    ซึ่งอยู่
ประจาํในแควน้กาลงิคะ เขามภีรรยาสาวชือ่อมติตตาปนา (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๔๐/
๑๘๐, ๓๐๙/๒๔๒,ข.ุชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๑๑๑/๓๑๙,ข.ุชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๖๗/
๔๐๗,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๑๔/๔๘๔,ในจรยิาปิฎกกล่าววา่ พราหมณ์ชาวแควน้
กาลงิคะขอพญาคชสารกบัพระเวสสนัดร (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๘๒/๗๓๘) 

เม ืองขึน้ : เมอืงทีอ่ยูภ่ายใตป้กครองของเมอืงขึน้,เมอืงทีเ่สยีเอกราช,เมอืงทีต่อ้งสง่
บรรณาการใหเ้มอืงอื่น,ในมหาสทุสัสนสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระเจา้มหา



 

๔๑๗๐ 
 

 

สทุสัสนะทรงมเีมอืงขึน้    ๘๔,๐๐๐    เมอืง    มกีรุงกุสาวดรีาชธานีเป็นเมอืง
หลวง  ทรงมปีราสาท ๘๔,๐๐๐ องค ์ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๓/๑๙๕,๑๐/๒๖๖/
๑๙๗,๑๐/๒๖๗/๑๙๙,๑๐/๒๖๘/๒๐๐,๑๐/๒๗๐/๒๐๒) 

เม ืองคนัธารวิสยั : เมอืงหน่ึงทีไ่ดร้บัพระเขีย้วแกว้ไปบชูา ดงัคาํในธาตุภาชนียกถา กลา่ววา่ 
พระทาฐธาตุองคห์น่ึงอยูท่ีภ่พดาวดงึส ์ องคห์น่ึงอยูท่ีน่าคปุระ    องคห์น่ึงอยูท่ี่
เมอืงคนัธารวสิยั  องคห์น่ึงอยูท่ีเ่มอืงกาลงิคราช (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/๗๒๕) 

เม ืองโมฬีนี : ชือ่เมอืงทีส่งัขพราหมณ์อยูอ่าศยั,เมอืงน่ารืน่รมย ์ มปีรากฏในสงัขชาดก คราว
หน่ึงสงัขพราหมณ์ พรอ้มอุปัฏฐาก มเีรอือบัปางกลางทะเล และมเีทพธดิามา
ชว่ยเหลอืพาไปสูเ่มอืงโมฬนีิ ดงัคาํทีส่งัขพราหมณ์กล่าววา่ จงเนรมติเรอืทีท่าํ
ดว้ยไมก้ระดาน ไมร่ัว่ ใชใ้บตะไครน้ํ่าเป็นใบเรอืเพราะในกลางทะเลนี้ไมใ่ช่
ภาคพืน้แห่งยานอื่น ชว่ยสง่ขา้พเจา้ใหถ้งึเมอืงโมฬนีิในวนันี้เถดิ (ข.ุชา.ทสก.
(ไทย) ๒๗/๔๗/๓๒๙) 

เม ืองเวรญัชา : เมอืงทีพ่ระพทุธเจา้ประทบัอยู ่ พรรษาที ่ ๑๒ มเีวรญัชพราหมณ์นิมนตใ์หจ้าํ
พรรษา แต่เมอืงเวรญัชาเกดิความอดอยาก ภกิษุสงฆจ์งึอาศยัคา้มา้ชาวเมอืง
อุตตราบถ  มมีา้อยูป่ระมาณ ๕๐๐ ตวั ทีเ่ขา้พกัแรมช่วงฤดฝูนในเมอืงเวรญัชา 
พวกเขาตระเตรยีมขา้วนึ่งเพือ่ถวายพระภกิษุรปูละประมาณ๑ทะนานไวท้ีค่อก
มา้,ในอปทานกล่าวถงึปุพกรรมของพระพทุธเจา้วา่เคยไดด้า่บรภิาษเหล่าสาวก
ในศาสนา ของพระพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะดว้ยคาํวา่ ทา่นทัง้หลายจงขบเคีย้ว
จงฉนัแต่ขา้วเหนียว    อยา่ไดฉ้นัขา้วสาลเีลย ดว้ยผลกรรมนัน้ เรารบันิมนต์
พราหมณ์อยูจ่าํพรรษาในเมอืงเวรญัชาไดฉ้นัแต่ขา้วเหนียว ตลอด ๓  เดอืน  (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๘๙/๕๗๗) 

เม ืองสาเกต ,เม ืองสาเกต  ุ: เมอืงทีอ่ยูไ่มไ่กจากเมอืงสาวตัถ ี ประมาณ ๖ โยชน์ ดงัคาํใน
มหาวรรค กล่าวไวว้า่ ภกิษุชาวเมอืงปาเฐยยะ จาํพรรษาทีเ่มอืงสาเกตระหวา่ง
ทางพวกขา้พระองคร์ญัจวนใจ อยูจ่าํพรรษาดว้ยคดิวา่ พระผูม้พีระภาคประทบั
อยูใ่กล ้  ๆ พวกเราหา่งเพยีง ๖  โยชน์, เป็นเมอืงทีพ่ระเถระเชน่พระสารบุีตร
เคยจาํพรรษาและพระเถร ี เชน่พระภทัทกาปิลานี กจ็าํพรรษาทีเ่มอืงสาเกต,จดั
ไดว้า่เป็นเมอืงใหญ่เมอืงหน่ึง,สมยัพทุธกาล เป็นเมอืงขึน้ตรงต่อกรุงสาวตัถ ี ที่
พระเจา้ปเสนทโิกศลปกครอง,ในกกุธสตูร กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่
ณ พระอญัชนวนั สถานทีพ่ระราชทานอภยัแก่หมูเ่น้ือ   เขตเมอืงสาเกต,ในเขมา
สตูร กล่าววา่ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสดจ็จากเมอืงสาเกตไปยงักรุงสาวตัถ ี    ได้
เขา้ประทบัแรมราตรหีน่ึงทีโ่ตรณวตัถุระหวา่งกรุงสาวตัถกีบัเมอืงสาเกต (ว.ิม.
(ไทย) ๕/๓๐๖/๑๔๖, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๕๙/๒๘๑,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๙๙/๑๐๔, 
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ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๐/๔๖๖, ข.ุชา. ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๗๐/๒๔๐, ข.ุชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๒๐๖/๓๗๐) 

เม ืองสรุนุธนะ : ชือ่เมอืงแหง่หนึ่ง อยูแ่ควน้กาส ี  ดงัคาํในอุทยชาดกทีพ่ระราชธดิาเลื่อมใส
แลว้เมือ่จะทรงชมเชยจงึตรสัวา่ เทพบุตรนี้ตรสัดแีลว้ ชวีติของสตัวท์ัง้หลายน้อย 
และชวีตินัน้ลาํบากอยูไ่ดนิ้ดหน่อย ประกอบไปดว้ยทกุข ์ หมอ่มฉนันัน้จะละทิง้
เมอืงสรุุนธนะแควน้กาสไีปบวชคนเดยีว (ข.ุชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๕๘/๓๖๔) 

แม่กณุฑลินี : ชือ่นกตวัหนึ่ง ในบรรดานก ๓ ตวั(คอื นกเวสสนัดร นกกุณฑลนีิ และนกชมัพกุ
บณัฑติ) ทีต่อบคาํถามแก่พระราชา มปีรากฏในเตสกุณชาดก ทีด่งัทีพ่ระราชา
ตรสัถามราชธรรมกบันางนกกุณฑลนีิวา่แมกุ่ณฑลนีิ    สกุณีผูเ้ป็นเผา่พนัธุข์องผู้
มบีรรดาศกัดิ ์ เจา้คงจะเขา้ใจปัญหา  กจิอะไรบุคคลผูป้ระสงคจ์ะครอบครองราช
สมบตักิระทาํแลว้เป็นกจิอนัประเสรฐิ (ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๑๔/๕๙๗,๒๗/
๒๖/๕๙๘) 

แม่จนัทา : ชือ่กนินรตีนหนึ่ง อยู ่ณ ภเูขาหมิพานต ์มปีรากฏในจนัทกนินรชีาดกทีพ่ระราชา
ทรงปลอบโยนนางจนัทกนินรนีัน้  แมจ่นัทา ผูม้นียัน์ตาเหมอืนดอกราตรใีนป่า 
เจา้อยา่รอ้งไหเ้ศรา้โศกไปเลย เจา้จกัไดเ้ป็นพระมเหสขีองเราทีเ่หล่านารบีชูาใน
ราชสกุล (ข.ุชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๒๗/๔๒๗) 

แม่ทพันายกอง : นายทหารทีคุ่มกาํลงั, ทหารสญัญาบตัร, หวัหน้าทหาร,นายทหารนกัรบ ดงั
คาํในมหาวรรคกล่าวไวว้า่ แม่ทพันายกอง ทลูรบัสนองพระกระแสรบัสัง่ของพระ
เจา้พมิพสิารจอมทพัมคธรฐั,ในจกักวตัตสิตูร กล่าวไวว้า่ พระเจา้จกัรพรรดิม์ี
ขา้ราชการขา้ราชบรพิาร โหราจารยแ์ละมหาอาํมาตย ์ แมท่พันายกอง ราช
องครกัษ์  องคมนตร ีอยูพ่รอ้มทเีดยีว (ว.ิม.(ไทย) ๕/๙๐/๑๔๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๙๐/๖๖,๑๑/๙๑/๖๗,๑๑/๒๐๔/๑๖๖,๑๑/๒๑๐/๑๗๑,๑๑/๒๒๘/๑๘๖,๑๑/๒๓๔/
๑๙๑) 

แม่นม : หญงิทีท่าํหน้าทีเ่ลีย่งทารกของเจา้นาย,หญงิผูใ้หน้มแก่ทารก ดงัคาํในชวีกวตัถุ 
เจา้ชายอภยัตรสัถามวา่ ถา้เชน่นัน้ จงนําทารกไปในพระราชวงัของเรามอบให้
แมน่มดแูล,ในโพธริาชกุมารสตูร พระเจา้โพธริาชกุมารตรสัวา่ แมน่มอุม้เราใส่
สะเอวพาเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ณ    เภสกฬาวนั    สถานทีใ่ห้
อภยัหมูเ่นื้อ เขตกรุงสงุสมุารคริะ แควน้ภคัคะ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๒๘/๑๘๑, ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๔๖/๔๒๐) 

แม่นํ้าเกตมุดี : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่งอยูท่ีไ่หลผา่นภเูขาเวปลุละหรอืเรยีกกนัวา่เขาวงกต,เป็นแมน้ํ่า
ทีม่ทีา่เรยีบ, เป็นแมน้ํ่าลกึ  ไหลมาจากซอกเขา มน้ํีามาก เกลื่อนกลน่ไปดว้ยฝงู
ปลามากมาย มปีรากฏในเวสสนัตรชาดก (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๐๔/๔๘๒) 
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แม่นํ้าเกปกุะ : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่งทีพ่ญาครุฑพานฏกุเวรคนธรรพบ์นิขา้มแมน้ํ่าเกปุกะ จนถงึ
วมิานทีอ่ยูข่องพญาครุฑ มปีรากฏในกากวตชีาดก (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย)๒๗/๑๐๖/
๑๗๘,๑๐๗/๑๗๘) 

แม่นํ้าโกนติมารา : ชื่อแมน้ํ่าสายหนึ่ง อยูร่ะหวา่งทางแหง่เมอืงสพีแีละเขาวงกต ทีพ่ระ
เวสสนัดรเดนิทางผา่นไปเขาวงกต(ภเูขาเวปุลละ) มปีรากฏในเวสสนัตรชาดก 
กณัฑห์มิพานต ์ ดงัคาํวา่ ชาวกรุงสพีแีละชาวนิคมประชุมพรอ้มกนักล่าวอยา่งนี้
วา่ พระเวสสนัดรผูม้วีตัรอนังามจงเสดจ็ไป สูอ่ารญัชรครีทีางฝัง่แมน้ํ่าโกนตมิารา 
ตามทางทีพ่ระราชาผูถู้กขบัไล่เสดจ็ออกไปนัน้เถดิ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๗๐๖/
๔๕๕) 

แม่นํ้าโกสิกี : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่ง อยูต่ดิทะเล มสีายน้ํามเีขยีว  มปีลาโลมาอาศยัอยู ่และเป็นที่
พกัอาศยัของดาบสทีบ่ําเพญ็ตบะอยู ่ มเีทพธดิามาสนทนาธรรมดว้ย ดงัคาํในกงิ
ฉนัทชาดก ทีเ่ทพธดิากล่าววา่ทา่นพราหมณ์ ทา่นนัง่เฝ้าอยูเ่ฉพาะ แมน้ํ่าโกสกิี
อนัน่ารืน่รมยส์ายใด ขา้พเจา้อยูท่ีว่มิานมกีระแสน้ําเชีย่ว ซึง่เป็นหว้งน้ําใหญ่สาย
นัน้ ลาํธารจากภูเขาจาํนวนมากดื่นดาษไปดว้ยหมูไ่มน้านาพนัธุ ์ ไหลรวมกนั 
ตรงมาหาขา้พเจา้ (ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๑๑/๕๓๙) 

แม่นํ้าคงคา : แมน้ํ่าใหญ่สายสาํคญัลาํดบัที ่ ๑ ในมหานท ี ๕ ของชมพทูวปี และเป็นแมน้ํ่า
ศกัดิส์ทิธิอ์นัดบัที ่ ๑ ในศาสนาพราหมณ์ ซึง่ศาสนิกปรารถนาอยา่งยิง่ทีจ่ะไดไ้ป
อาบน้ําลา้งบาป อกีทัง้ในพธิรีาชาภเิษกกษตัรยิใ์นชมพทูวปี และกษตัรยิแ์หง่
ลงักาทวปีกใ็ชน้ํ้าศกัดิส์ทิธิใ์นแมน้ํ่าคงคานี้ดว้ย,แมน้ํ่าคงคามคีวามยาวประมาณ 
๒,๕๑๐ กม. ตามทีบ่นัทกึไวใ้นอรรถกถาวา่ มตีน้กาํเนิดจากสระอโนดาต ในแดน
หมิพานต ์ไหลไปสูม่หาสมทุร จากทศิตะวนัตกไปทศิตะวนัออก ผ่านเมอืงสาํคญั
มากแหง่ เชน่ สังกสัสะ ปยาคะ (เขยีนอยา่งสนัสกฤตเป็น ประยาค ปัจจุบนัคอื 
เมอืง Allahabad เป็นทีบ่รรจบของแมน้ํ่าคงคา กบัยมนุา) พาราณสี อุกกาเวลา
(อุกกเจลา กว็า่) ปาตลีบุตร (เมอืงหลวงของมคธ ยคุหลงัราชคฤห)์ จัมปา(เมอืง
หลวง ของแควน้องัคะ) และในทีส่ดุออกทะเลทีอ่่าวเบงกอล ดงัคาํในมหาวภิงัค์
กล่าวไวว้า่ พระพทุธองคป์ระทบัอยู ่  ณ  เมอืงเวรญัชาตามพระอธัยาศยัแลว้ได้
เสดจ็พระพทุธดาํเนินไปยงัเมอืงทา่ปยาคะ ไมท่รงแวะเมอืงโสเรยยะ เมอืงสงักสั
สะ เมอืงกณัณกุชชะ ทรงขา้มแมน้ํ่าคงคาทีเ่มอืงทา่ปยาคะ เสดจ็พระพทุธดาํเนิน
ถงึกรุงพาราณส ี(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๓/๑๕) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๓๓๑/๒๑๙,ข.ุ
ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๓/๒๒๗,ขุ.ชา.สฏฺฐ.ี(ไทย) ๒๘/๒๕/๓๘,๒๘/๒๗/๓๙,๒๘/
๒๘/๓๙,ขุ.ชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๒๔/๑๒๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๒๘/๒๙๖,๒๘/
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๙๑๓/๓๒๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๕/๓๗๒,๓๒/๑๖/๓๗๒,๓๒/๒๔/๕๔๖,๓๒/๒๕๙/
๔๒,๓๒/๓๑๗/๕๐,๓๒/๖๒๙/๙๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๘๐/๑๓,๓๓/๘๑/๑๓,๓๓/๑๑๖/
๔๐๑ ๓๓/๓๓/๕๒๔,๓๓/๓๖/๕๒๔,ขุ.จรยิา.(ไทย) ๓๓/๕๑/๗๕๒,๓๓/๖๑/๗๕๓,; 
ด ูมหานที ๕ 

แม่นํ้าจนัทภาคา : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่งเป็นแมน้ํ่าสายเลก็ทีม่ฝัีง่ลาด และมทีา่ราบเรยีบ น่ารืน่รมย์
ใจ  มปีลาและเต่าชุกชุม ทัง้ยงัเป็นทีอ่าศยัของจระเข ้ อยูไ่มไ่กลจากภเูขาคชิฌ
กฏู กรุงราชคฤห ์ แควน้มคธ,เป็นทีอ่ยู่ของกนินร ดงัคาํในอปทานทีพ่ระทนัตกิา
เถรกีล่าวไวว้า่ เราออกจากทีพ่กักลางวนับนภเูขาคชิฌกฏูไดเ้หน็ชา้งลงสูแ่มน้ํ่า
แลว้ขึน้ทีฝั่ง่แมน้ํ่าจนัทภาคา,ในอุตตยิเถราปทาน พระอุตตยิเถระกล่าวไวว้า่ 
ตนเองเกดิเป็นจรเขแ้ลว้เคยใหพ้ระพทุธเจา้นามวา่สทิธตัถะเสดจ็ขา้มแมน้ํ่าจนัท
ภาคา,ในจนัทนปชูกเถราปทาน กล่าวไวว้า่ เป็นทีอ่าศยัของพวกกนินร (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๑/๒๒๘,๓๒/๑๑/๕๒๒,๓๒/๑๖๙/๑๔๕,๓๒/๓๑๗/๕๐,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๓๓/๖,๓๓/๑๕/๗๗,๓๓/๒๘/๒๐๖, ๓๓/๒๒/๓๘๘, ๓๓/๓๗/๓๗๑,๓๓/๘๖/
๓๙๗)  

แม่นํ้าชื่อสีทา : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่งอยูท่างทศิเหนือ เป็นแมน้ํ่าลกึ ขา้มไดย้าก ไหลขนานไปกบั
ภเูขาสทีอง  ทีฝั่ง่แมน้ี่มตีน้กฤษณาขึน้งอกงาม มฤีๅษอียูอ่าศยั ดงัคาํในเนมริาช
ชาดก ทีท่า้วสกักะเทวราชกล่าวไวว้า่  แมน้ํ่าทีช่ือ่สทีามอียูท่างทศิเหนือ เป็น
แมน้ํ่าลกึ    ขา้มไดย้าก ภเูขาทองมสีดีงัไฟไหมต้น้ออ้    โชตชิว่งอยูทุ่กเมือ่ทีฝั่ง่
แมน้ํ่านัน้    มตีน้กฤษณาขึน้งอกงาม มภีเูขาซึง่มป่ีาไมข้ึน้งอกงาม ทีภ่มูภิาคอนั
น่ารืน่รมยอ์ยา่งนี้นัน้ มฤีๅษรีุน่เก่าประมาณหมืน่ตนอาศยัอยู ่ (ข.ุชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๔๓๕/๒๔๘) 

แม่นํ้าชื่ออมริกา :แมน้ํ่าสายหน่ึงอยูไ่มไ่กลจากป่าหมิพานต ์ เป็นทีม่ฝัีง่ลาดมทีา่น้ําราบเรยีบน่า
รืน่รมยใ์จ   และเกลื่อนกล่นไปดว้ยทรายทีบ่รสิทุธิส์ะอาด ณ ฝัง่แม่น้ําแหง่นี้ เป็น
ทีอ่ยูอ่าศยัของฤๅษชีือ่วา่นารทะมศีษิยม์ากเป็นหมืน่คน ตัง้อาศรมอยู ่ ณ ภเูขา
ชือ่ยมกะ ไมห่า่งจากภเูขาหมิพานต ์ คราวหน่ึงนารทะฤๅษตีอ้งการสรา้งทีพ่ึง่แก่
ตนเอง จงึไปทีแ่มน้ํ่าชือ่อมรกิา ก่อพระสถูปพระเจดยีท์ราย แลว้ไปกราบไวพ้ระ
สถูปเป็นประจาํ มปีรากฏในปุฬนิถูปิยเถราปทาน   ทีพ่ระปุฬนิถูปิยเถระกล่าวไว้
วา่ ตนเอง ไดไ้ปยงัแมน้ํ่าชือ่อมรกิา แลว้โกยทรายมาก่อเป็นพระเจดยีท์รายทาํ
พระเจดยีท์รายนัน้ใหเ้ป็นนมิติวา่ พระสถปูของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทีไ่ดม้แีลว้ก็
เป็นเชน่นี้  ครัน้แลว้ ไดส้รา้งพระสถูปทองคาํไวท้ีห่าดทราย แลว้ใชด้อก
กระดิง่ทองจาํนวน ๓,๐๐๐ ดอกบูชา ตนเองมคีวามอิม่ใจ  ประนมมอืนมสัการ



 

๔๑๗๔ 
 

 

ทุกเชา้เยน็ ไหวพ้ระเจดยีท์ราย เหมอืนไหวพ้ระสมัมาสมัพทุธเจา้ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๖๔/๑๗๖) 

แม่นํ้าน้อย : แมน้ํ่าสายเลก็ ก่อนทีจ่ะไหลไปรวมเป็นแมน้ํ่าขนาดใหญ่ ดงัคาํวา่ เมือ่ฝนตกลง
หนกั  ๆ น้ํานัน้ไหลไปตามทีลุ่่มทาํใหซ้อกเขา ลาํธาร และหว้ยเตม็เป่ียม ฯลฯ 
บงึเตม็แลว้ ทาํแมน้ํ่าน้อยใหเ้ตม็ แมน้ํ่าน้อยเตม็แลว้ ทาํแมน้ํ่าใหญ่ใหเ้ตม็,เป็น
ขอ้เปรยีบเทยีบธรรมเกีย่วกบักายคตสิตดิงัคาํในกายคตาสตสิตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ กายคตาสตอินัภกิษุรปูใดรปูหนึ่งเจรญิทาํใหม้ากแลว้กุศลธรรมอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงทีเ่ป็นสว่นแหง่วชิชายอ่มเป็นภาวนาทีห่ยัง่ลงในจติของภกิษุนัน้ 
มหาสมทุรอนัผูใ้ดผูห้น่ึงสมัผสัดว้ยใจแลว้แมน้ํ่าน้อยสายใดสายหนึ่งทีไ่หลไปสู่
สมทุรยอ่มปรากฏภายในจติของผูน้ัน้ แมฉ้นัใด กายคตาสตอินัภกิษุรปูใดรปูหน่ึง
เจรญิ ทาํใหม้ากแลว้  กุศลธรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง    ทีเ่ป็นสว่นแหง่วชิชาย่อม
เป็นภาวนาทีห่ยัง่ลงในจติของภกิษุนัน้ฉนันัน้,ในนาลกสตูร กล่าวไวว้า่ แมน้ํ่า
น้อยไหลดงัสนัน่ แมน้ํ่าสายใหญ่ๆ ไหลเงยีบสงบ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๖/๒๐๓,ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๑/๘๑,๑๙/๑๘๒/๑๐๙,๑๙/๑๐๓๔/๕๕๕,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๖/
๓๒๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๗/๒๑๑,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๗๒๖/๖๗๑) 

แม่นํ้านัมมทา : ชือ่แมน้ํ่าสายสาํคญัในภาคกลางของอนิเดยี ไหลไปคลา้ยจะเคยีงคูก่บั
เทอืกเขาวนิธยะ ถอืวา่เป็นเสน้แบ่งระหวา่งอุตราบถ (ดนิแดนแถบเหนือ)กบั
ทกัขณิาบถ (ดนิแดนแถบใต)้ ของชมพทูวปี, ชาวฮนิดถูอืวา่เป็นแมน้ํ่าศกัดิส์ทิธิ ์
ทีส่ดุรองจากแมน้ํ่าคงคา, แมน้ํ่านมัมทายาวประมาณ ๑,๓๐๐ กม. ไหลจากทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือไปทางตะวนัตกเฉยีงใตอ้อกทะเลทีใ่ตเ้มอืงทา่ภารุ, อรรถ
กถาเล่าวา่ เมือ่ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ไปสนุาปรนัตรฐัตามคาํอาราธนาของพระ
ปุณณะผูเ้ป็นชาวแควน้นัน้แลว้ ระหวา่งทางเสดจ็กลบั ถงึแมน้ํ่านมัมทา ไดแ้สดง
ธรรมโปรดนมัมทานาคราช ซึง่ไดท้ลูขอของทีร่ะลกึไวบ้ชูา จงึทรงประทบัรอย
พระบาทไวท้ีร่มิฝัง่แมน้ํ่านมัมทานัน้ อนัถอืกนัมาวา่เป็นพระพทุธบาทแห่งแรก 
ดงัคาํในจติตสมัภสชาดกที ่ จติตบณัฑติดาบสกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ได้
เกดิเป็นเนื้ออยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่าเนรญัชรา  ไดเ้กดิเป็นนกเขาอยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่านมัมทา,ใน
มฆวปุปผยิเถราปทานกล่าววา่ พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระสยมัภ ู ผูไ้ม่ทรงพา่ย
แพ ้ มอีนิทรยีผ์อ่งใส ไม่ขุน่มวัเขา้สมาธอิยูใ่กลฝั้ง่แมน้ํ่านมัมทา (ข.ุชา.วสีต.ิ
(ไทย) ๒๗/๓๙/๔๗๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐/๔๔๖); ดทูกัขณิาบถ, อุตราบถ, 
ปุณณสนุาปรนัตะ  



 

๔๑๗๕ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ พระพทุธเจา้ทรงประทบัรอยพระพทุธบาทไวท้ีฝั่ง่แมน้ํ่า
นมัมทา เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิการกระทง เพือ่บชูารอยพระพทุธบาท ณ ฝัง่
แมน้ํ่านมัมทา (ม.อุ.อ.(บาล)ี ๓/๓๙๗/๒๔๓-๒๔๔)  

แม่นํ้านินนคา : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่ง ทีพ่ระพทุธเจา้ในอดตีประทบั และอุบาสกคนหน่ึงถ้อืผล
มะเดือ่ไปถวายพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ มปีรากฏในอุทุมพรผลทายกเถราป
ทานทีพ่ระอุทมุพรผลทายกเถระกล่าวอดตีชาตขิองตนไวว้า่ พระพทุธเจา้ผูเ้ป็น
บุรุษผูส้งูสดุ  ประทบัอยู่ใกลฝั้ง่แมน้ํ่านินนคา ขา้พเจา้ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ มใีจ
เลื่อมใสในพระองคผ์ูช้าํระมลทนิคอืกเิลสจงึไดถ้อืผลมะเดือ่ไปถวายพระพุทธเจา้
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๕/๕๖๕) 

แม่นํ้าเนรญัชรา : ชือ่แมน้ํ่าสาํคญั พระพทุธเจา้ไดต้รสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณทีภ่ายใต้
ตน้โพธิ ์ ซึง่อยู่รมิแมน้ํ่าสายนี้และก่อนหน้านัน้ในวนัตรสัรูท้รงลอยถาดขา้ว
มธุปายาสทีน่างสชุาดาถวายในแมน้ํ่าสายนี้ ดงัคาํในมหาวรรค โพธกิถา กล่าวไว้
วา่ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้    เมือ่แรกตรสัรู ้   ประทบัอยู ่   ณ    ควงตน้โพธิ
พฤกษ์ ใกลฝั้ง่แมน้ํ่าเนรญัชรา  เขตตาํบลอุรุเวลา,ดงัคาํในอปทานกล่าวไวว้า่ 
พระตถาคตทรงเริม่ตัง้ความเพยีรบําเพญ็ทุกรกริยิา    จกัประทบันัง่ทีโ่คนตน้อช
ปาลนิโครธ ทรงรบัขา้วปายาสในทีน่ัน้    แลว้เสดจ็ไปยงัแมน้ํ่าเนรญัชรา   (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๑/๑, ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย)  ๒๗/๓๙/๔๗๖, ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๖๔/
๕๗๕,๓๓/๑๐/๖๘๑,๓๓/๑๑/๖๖๖,๓๓/๑๙/๖๐๙) 

แม่นํ้าภาคีรถี : แควหนึ่งของแมน้ํ่าคงคาตอนบน ไหลผา่นนครหลวงชือ่ กัมปิลละ,เป็นชือ่หนึ่ง
ของแมน้ํ่าคงคา,เป็นสายน้ําทีไ่หลมาจากป่าหมิพานต ์ ดงัคาํในอปทาน กล่าวไว้
วา่ แมน้ํ่าภาครีถน้ีีไหลมาจากภเูขาหมิพานต ์ไหลลงสูม่หาสมทุรทาํมหาสมทุรให้
เตม็ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐/๔๖๕,๓๒/๗๒/๖๖๔,๓๒/๗๗/๖๖๔,๓๒/๒๔๘/
๖๘๖,๓๒/๖๒๘/๙๖) 

แม่นํ้ามหาจนัทา : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่ง ในบรรดาแมน้ํ่า ๓ สาย ทีพ่ระเจา้มหากปัปินะ กุกกุฏบุร ี
ขา้งภเูขาหมิพานตพ์รอ้มดว้ยหมูอ่าํมาตย ์ เดนิทางไปเพือ่เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ 
แต่พบแมน้ํ่ามหาจนัทา เมือ่ไมม่เีรอืหรอืแพ จงึระลกึถงึพระพทุธคุณ พระ
ธรรมคุณ และพระสงฆคุณ แลว้ขา้มแมน้ํ่าทัง้ ๓ สายไปได ้โดยทีก่บีแมไ้มเ่ปียก
เลย ดงัคาํทีพ่ระมหากปัปินเถระกล่าวไวว้า่ ตนเอง สละราชสมบตั ิ พรอ้มดว้ย
อาํมาตยไ์ดเ้ป็นพทุธมามกะพากนัออกเดนิทาง  ไดเ้หน็แมน้ํ่ามหาจนัทามน้ํีาเตม็
เสมอขอบฝัง่ ทัง้ไมม่ทีา่น้ํา ไมม่แีพขา้มไดย้าก และยงัมกีระแสน้ําไหลเชีย่ว 
ขา้พเจา้ขา้มแมน้ํ่าไปไดโ้ดยความสวสัดเีพราะระลกึถงึพระพทุธคุณ  (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๘๙/๒๔๙) 



 

๔๑๗๖ 
 

 

แม่นํ้ายมนุา : แมน้ํ่าใหญ่สายสาํคญัลาํดบัที ่๒ ในมหานท ี๕ ของชมพทูวปี มตีน้กาํเนิดรว่มกบั
แมน้ํ่าคงคา ทีส่ระอโนดาตในแดนหมิพานต ์ และลงมาบรรจบกบัแมน้ํ่าคงคาที่
เมอืงปยาคะไหลผา่นเมอืงสาํคญั คอื Delhi เมอืงหลวงปัจจุบนัของอนิเดยี ซึง่
เชือ่กนัวา่อยูต่รงทีต่ ัง้ของนครอนิทปัตถ ์ (เมอืงหลวงของแควน้กุรุ)ในอดตี เมอืง
มธุรา และเมอืงโกสมัพก่ีอนจะถงึเมอืงปยาคะ กล่าวกนัวา่ นครมธุราเป็นเมอืง
หลวงของแควน้สรุเสนะ มกีษตัรยิป์กครองพระนามวา่อวนัตบีตุร ตัง้อยูร่มิฝัง่
แมน้ํ่ายมุนาและแมน้ํ่ายมนุานี้ไหลไปสูท่ศิปราจนี ดงัคาํในมหาวรรคกล่าวไวว้า่ 
แมน้ํ่ายมุนาไหลไปสูท่ศิปราจนี  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๒/๕๘, ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/
๑๐๙/๙๓, ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๕๑/๑๓๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๑๗/๕๐);  ด ูมหา
นที ๕  

แม่นํ้าโรหิณี : แมน้ํ่าทีเ่ป็นเสน้แบ่งเขตแดนระหวา่งแควน้ศากยะ กบัแควน้โกลยิะ การแยง่กนั
ใชน้ํ้าในการเกษตรเคยเป็นมลูเหตุใหเ้กดิกรณีพพิาทระหวา่งแควน้ทัง้สองจน
จวนเจยีนจะเกดิสงครามระหวา่งพระญาต ิ ๒ ฝ่ายพระพทุธเจา้เสดจ็มาระงบัศกึ 
จงึสงบลงได ้ สนันิษฐานกนัวา่ เป็นเหตุการณ์ในพรรษาที ่ ๕ (บางทา่นว่า ๑๔ 
หรอื ๑๕)แหง่การบาํเพญ็พทุธกจิ และเป็นทีม่าของพระพทุธรปูปางหา้มญาต,ิใน
เถรคาถา กล่าวไวว้า่ พระพทุธองคเ์สดจ็กรุงกบลิพสัดุ ์  พระประยรูญาตทิัง้ฝ่าย
ศากยวงศแ์ละโกลยิวงศจ์ะไดเ้ฝ้าพระองคผ์ูผ้นิพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัออกซึง่
กาํลงัเสดจ็ขา้มแมน้ํ่าโรหณิิ,ในพทุธวงส ์กล่าวถงึพระพทุธองค ์  เสดจ็พรอ้มดว้ย
ภกิษุ    ๒๐,๐๐๐    รปูเสดจ็ถงึกรุงกบลิพสัดุ ์โดยการเสดจ็ดาํเนินไปตามลําดบั 
ไดท้รงทาํปาฏหิารยิท์ีใ่กลฝั้ง่แมน้ํ่าโรหณีิ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๒๙/๔๓๒, ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๒/๕๕๕) 

แม่นํ้าวินดา : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่ง ทีพ่ระพทุธเจา้นามวา่อตัถทสัส ีจะเสดจ็ขา้มฝาก และมเีต่า ให้
พระพทุธเจา้นามวา่อตัถทสัสขีึน้หลงั แลว้เสดจ็ขา้มฝากมปีรากฏในตรณิย
เถราปทาน ทีพ่ระตรณิยเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนวา่เคยใหพ้ระพทุธเจา้ขี่
หลงัขา้มฝาก ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่อตัถทสัส ี ไดเ้สดจ็ไปทีฝั่ง่
แมน้ํ่าวนิดา (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๗/๒๐๔) 

แม่นํ้าเวตตรณี, นรก : ชือ่แมน้ํ่าในนรก มคีวามลกึชัว่ ๑๐๐ คน,มซีากศพเน่ากเ็หมน็ฟุ้งตลบ
ไปโดยรอบตลอด ๑๐๐ โยชน์  ในสงักจิจชาดกกล่าวไวว้า่ หญงิทีร่ดีลกูทัง้หลาย
จะตอ้งย่างเหยยีบนรก  บนคมมดีโกนอนัคมกรบิทีไ่มน่่ารื่นรมย ์ แลว้ตกไปยงั
แมน้ํ่าเวตตรณีซึง่ขา้มไปไดย้าก, ตน้งิว้ทัง้หลายลว้นแต่เป็นเหลก็    มหีนามยาว 
๑๖ องคุลหีอ้ยยอ้ยปกคลุมแมน้ํ่าเวตตรณี,ในเนมริาชชาดก กลา่วถงึพระเจา้เนมิ
ราชทอดพระเนตรสตัวผ์ูต้กอยูใ่นแมน้ํ่าเวตตรณี ทีข่า้มไดย้าก   (ข.ุชา.สฏฐ.ี
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(ไทย) ๒๘/๑๑๙/๕๒,๒๘/๑๒๐/๕๒,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๕๓/๒๕๑,๒๘/๔๕๔/
๒๕๑,๒๘/๔๕๕/๒๕๑) 

แม่นํ้าสรภ ู: แมน้ํ่าใหญ่สายสาํคญัลาํดบัที ่๔ ในมหานท ี๕ ของชมพทูวปี ดงัคาํในมหาวรรค 
กล่าวไวว้า่   แมน้ํ่าใหญ่เหล่าน้ี    คอื    แมน้ํ่าคงคา แมน้ํ่ายมนุาแม่น้ําอจริวด ี   
แมน้ํ่าสรภ ู  แมน้ํ่ามห ี  ทัง้หมดไหลไปสูท่ศิปราจนี,ในควมัปตเิถรคาถา พระควมั
ปตเิถระผูห้า้มแมน้ํ่าสรภใูหห้ยดุไหลไดด้ว้ยฤทธิ ์ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๖/๕๙,ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๓๘/๓๑๖) ไหลผ่านเมอืงสาํคญั คอื สาเกต, ปัจจุบนั สรภ ู ไมเ่ป็นที่
รูจ้กัทัว่ไป มชีือ่ในภาษาสนัสกฤตวา่สรย ูและไหลเขา้ไปรวมกบัแมน้ํ่าGhaghara 
ซึง่เป็นแควหนึ่งของแมน้ํ่าคงคา จงึเรยีกชือ่รวมเป็น Ghagharaไปดว้ย,เป็น
แมน้ํ่าสายสาํคญัสายหน่ึงในชมพทูวปี ดงัคาํวา่ แมน้ํ่าสนิธุ แมน้ํ่าสรสัวด ี   
แมน้ํ่าจนัทภาคา แมน้ํ่าคงคา แมน้ํ่ายมนุา แมน้ํ่าสรภู และแมน้ํ่ามห ี  เมื่อแมน้ํ่า
หลายสายนัน้ไหลไป(ถงึทะเล)ทะเลยอ่มรองรบัไว ้ แมน้ํ่าเหล่านัน้ยอ่มละชือ่เดมิ 
ปรากฏชือ่วา่ทะเล (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๑๗/๕๐); ด ูมหานท ี๕  

แม่นํ้าสินธ  ุ: แมน้ํ่าสายหนึ่งทีไ่หลผา่นเมอืงสรุเสนะ แควน้กุรุ เป็นทีแ่หล่งเกดิของมา้สนิธพ
,เป็นแหล่งเกษตรกรรม,แหล่งสอนประวตัศิาสตรพ์รอ้มทัง้ตาํราทายลกัษณะ,ใน
อปทานกล่าวไวว้า่ พระพทุธเจา้นามวา่สเุมธะเสดจ็มาโปรดพวกชฏลิ ณ อยูใ่กล้
ฝัง่แมน้ํ่าสนิธุ   (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๑๗/๕๐,๓๒/๑๓/๒๐๔,๓๒/๔๗/๔๘๐,๓๒/
๔๘/๔๘๐, ๓๒/๓๓๓/๖๒๗,๓๒/๓๓๔/๖๒๘) 

แม่นํ้าโสตมุพะ : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่งอยูใ่กลเ้ขาวงกต ซึง่เป็นสถานทีพ่ระเวสสนัดรและพระนาง
มทัรไีปบาํเพญ็พรต ตอนทีถู่กชาวเมอืงสพีไีล่ออกจากเมอืง ไปอยู่ยงัเขาวงกต  
และบรเิวณแถวนัน้ เป็นแมน้ํ่าทีม่คีวายป่าอาศยั ดงัคาํในเวสสนัตรชาดกวา่ 
ควายเปลีย่วขวดิลบัปลายเขาทัง้คูใ่หแ้หลม เทีย่วไปอยูใ่นถิน่ทีใ่กลฝั้ง่แมน้ํ่าโส
ตุมพะ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๒๗/๔๗๑) 

แม่นํ้าเหมวดี : ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่งทีม่พีวกกนินรอยูอ่าศยั มปีรากฏในภลัลาตยิชาดก  ดงัคาํที่
พระเจา้ภลัลาตยิะเสดจ็ล่าสตัว ์ เขา้ไปใกลส้ถานทีท่ีก่นินร    ๒ ผวัเมยีอยู่ ถาม
วา่ ล่วงฤดเูหมนัตไ์ปแลว้ ทีร่มิฝัง่แมน้ํ่าเหมวดแีหง่นี้  ไยเจา้ทัง้ ๒  ยงัปรกึษา
กนัเนือง ๆ  อยูเ่ล่า (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๑๘๘/๕๐๒) 

แม่นํ้าเอณิ : ชือ่แมน้ํ่าคงคา เป็นชื่อเรยีกฝัง่แมน้ํ่าคงคง ดงัคาํใน พกสตูรและพกพรหมชาดก
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่พกพรหมวา่  การทีท่า่นไดป้ล่อยหมูช่นซึง่ถูกจบัทีฝั่ง่
แมน้ํ่าเอณินําไปเป็นเชลยนัน่เป็นพรตและศลีครัง้ก่อนของท่านเราตถาคตระลกึ
ไดเ้หมอืนหลบัแลว้ตื่นขึน้มา  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๕๒๓๙, ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) 
๒๗/๗๒/๒๖๘) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เอณิ  ในทีน้ี่หมายถงึฝัง่แมน้ํ่าคงคา  (ส.ํส.อ.  
(บาล)ี ๑/๑๗๕๑/๒๐๐,  ส.ํฏกีา  (บาล)ี ๑/๑๗๕/๒๕๘) 

แม่ม ้าอสัดร : ลาเพศเมยีทีผ่สมพนัธุก์บัพอ่มา้ ลกูทีเ่กดิมาในครรภ ์ แมล่าคลอดไม่ไดจ้งึตาย 
ดงัคาํในเทวทตัตสตูรวา่ แมม่า้อสัดรตัง้ครรภเ์พือ่ฆา่ตนเอง  เพือ่ความเสือ่ม  (ส.ํ
นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๔/๒๘๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๘/๑๑๓, ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๒๓๑๓/๕๔๑,๒๘/๒๓๑๔/๕๔๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ แมม่า้อสัดร  หมายถงึแมล่าซึง่เป็นสตัวว์งศ์
เดยีวกบัมา้(รปูรา่งคลา้ยมา้แต่ตวัเลก็กวา่)  ผสมพนัธุก์บัพอ่มา้   ตัง้ครรภข์ึน้  
พอถงึเวลาคลอด  ไมส่ามารถคลอดได ้  ยนืเอาเทา้กระทบืพืน้อยูจ่นตอ้งผา่ทอ้ง
นําลกูออกเพราะถูกผา่ทอ้งแมล่าจงึตาย (ลกูทีเ่กดิจากแมล่ากบัพอ่มา้)  เรยีกวา่  
มา้อสัดร  (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๖๘/๓๕๗)  

โมกข  ์: 1.ความหลุดพน้จากกเิลส คอืนิพพาน ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรควา่ อรหตัตมรรค 
ชือ่วา่โมกข ์ วโิมกข ์ เพราะเป็นเครือ่งพน้จากกเิลสทัง้ปวง (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๐/
๖๐๖,๓๑/๔๑/๖๐๖) 

 2. ประธาน, หวัหน้า, ประมขุ ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร กล่าวไวว้า่ ในอาวาส
ชือ่โน้นมสีงฆอ์ยูพ่รอ้มดว้ยพระเถระ พรอ้มดว้ยปาโมกข ์ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๘/
๑๓๕)    (พจนานุกรมพทุธศาสน์  ฉบบัประมวลศพัท)์  

โมกขธรรม : ธรรมคอืความหลุดพน้,ธรรมนําสตัวใ์หห้ลุดพน้จากกเิลส,ความหลุดพน้,นิพพาน 
ดงัคาํทีพ่ระมหาจุนทเถระเมือ่จะสรรเสรญิอุปนิสยัทีห่นกัแน่นและการอยูอ่ยา่ง
สงดัจงึไดก้ลา่ววา่ ภกิษุพงึใชเ้สนาสนะทีส่งดั พงึประพฤตธิรรมทีเ่ป็นเหตุใหห้ลุด
พน้จากสงัโยชน์ ถา้ยงัไมป่ระสบความยนิดใีนเสนาสนะทีส่งดัและโมกขธรรมนัน้ 
กค็วรเป็นผูม้สีตริกัษาตนอยูใ่นหมู,่หรอืดงัคาํในอปทานทีพ่ระมหากปัปินเถระ
กล่าวไวว้า่ถา้มรรคเป็นเครือ่งใหส้ตัวถ์งึความสงบได ้  เป็นเครือ่งใหโ้มกขธรรม
อนัเป็นสนัตสิขุได ้ ดว้ยสจัวาจาน้ี    ขอการไปของขา้พเจา้จงสาํเรจ็ (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๕๐๘/๖๓๘,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙๒/๒๕๐) 

โมกขบรุ ี : เมอืงแหง่ความหลุดพน้  หมายถงึบุรคีอืพระนิพพาน ดงัคาํทีพ่ระมหากจัจายน
เถระกล่าวไวว้า่ ขา้พเจา้ถูกพระเจา้แผน่ดนิทรงสง่ไปเพือ่พจิารณา(สบืขา่ว)
พระพทุธเจา้ไดเ้หน็พระผูนํ้าซึง่เป็นประตขูองโมกขบุรเีป็นทีส่ ัง่สมพระคุณและได้
ฟังพทุธภาษติทีป่ราศจากมลทนิเป็นเครือ่งชาํระลา้งเปือกตมคอืคต ิไดบ้รรลุอมต
ธรรมทีส่งบระงบั พรอ้มกบับุรุษทีเ่หลอือกี    ๗    คน (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๒/
๒๔๐) 
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โมกขา, ชื่อ : ชือ่เทพธดิาองคห์น่ึง เป็นเทพกญัญาองคน้์อย เป็น ๑ ในเหล่าดุรยิเทพหกหมื่น
องคท์ีช่ว่ยปลดุเรา้ทาสเีทพธดิาใหเ้กดิปีตโิสมนสั ดงัคาํในทาสวีมิานตอนหนึ่งวา่ 
เหล่าดุรยิเทพหกหมืน่องค ์  ชว่ยกนัปลุกเรา้ดฉินั ใหเ้กดิปีตโิสมนสั ไดแ้ก ่ 
เทพบตุรมนีามวา่อาลมัพะ  คคัคระ ภมีะ สาธุวาท ีปสงัสยิะโปกขระและสผุสัสะ 
เหล่าเทพธดิาน้อยๆ มนีามวา่วณีา โมกขา (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๖/๓๐) 

โมคคลัละ: ชือ่ขา้ราชบรพิารคนหนึ่ง เป็นขา้ราชการผูใ้หญ่ของพระเจา้เอเฬยยะ,เป็น ๑ ใน
ราชบรพิาร ๖ ทา่น ทีเ่ป็นบณัฑติสามารถพจิารณาเหน็ประโยชน์ยิง่กวา่ผู้
สามารถพจิารณาเหน็ประโยชน์อยา่งยิง่ในกจิทีค่วรทาํและทีค่วรทาํอนัยิง่    ใน
คาํทีค่วรกล่าวและทีค่วรกล่าวอนัยิง่  มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่ในสมณรามบุตร 
ตามทีพ่ระเจา้เอเฬยยะสกัการะเลื่อมใสยิง่นกัในสมณรามบุตรและทรงทาํความ
เคารพอยา่งยิง่ คอืทรงไหว ้ ทรงลุกรบั ทรงทาํอญัชลกีรรมและสามจีกิรรมใน
สมณรามบุตรดงัคาํในวสัสการสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ขา้ราชบรพิารของพระเจา้เอเฬย
ยะนี้  คอื ยมกะ โมคคลัละ    อุคคะ    นาวนิาก ีคนัธพัพะ และอคัคเิวสสะผู้
เลื่อมใสยิง่นกัในสมณรามบุตรเป็นผูโ้งเ่ขลา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๗/๒๗๐) 

โมคคลัลานโคตร: ตระกลูพราหมณ์โมคคลัลานะ ดงัคาํในมหาโมคคลัลานเถรคาถาวา่ ภกิษุโมค
คลัลานโคตรผูถ้งึความสาํเรจ็โดยความเป็นผูช้าํนาญ ในสมาธแิละวชิชา เป็น
ปราชญ ์(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๙๓/๕๓๔)  

โมคคลัลานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระโมคคลัลานะ ม ี๔ สตูร มคีวามหมายเหมอืนกนั ต่างกนัที่
เนื้อหาสาระ กล่าวคอื 

 1.โมคคลัลานสตูร ๑ พระสตูรวา่ดว้ยพระโมคคลัลานะ  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่  ณ วหิารกาฬศลิา  ขา้งภเูขาอสิคิลิ ิ  เขตกรุงราชคฤห ์  พรอ้มดว้ย
ภกิษุผูเ้ป็นพระอรหนัตป์ระมาณ ๕๐๐ รปู  ทา่นพระมหาโมคคลัลานะใชจ้ติของ
ทา่นตามพจิารณาจติของภกิษุเหล่านัน้ทีห่ลุดพน้  ไมม่อุีปธ ิ  ทา่นพระวงัคสีะ
เหน็เชน่นัน้จงึไดส้รรเสรญิทา่นวา่  พระสาวกผูบ้รรลุวชิชา ๓ ละมจัจุได ้  พากนั
แวดลอ้มพระมหามนีุ  ทา่นพระมหาโมคคลัลานะผูม้ฤีทธิม์าก  ใชจ้ติพจิารณา
กาํหนดรูจ้ติของพระขณีาสพเหล่านัน้  ทีห่ลุดพน้  ไมม่อุีปธไิด ้  ผูแ้วดลอ้มพระ
มหามนีุซึง่สมบรูณ์ดว้ยสมบตั ิ ทรงถงึฝัง่แหง่ทุกข ์ เพยีบพรอ้มดว้ยพระคุณมาก
อยา่ง (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๘/๓๑๘) 

 2.โมคคลัลานสตูร ๒ พระสตูรวา่ดว้ยพระมหาโมคคลัลานะ  วจัฉโคตรปรพิาชก
เขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคลัลานะถงึทีอ่ยู่แลว้ถามวา่  โลกเทีย่งหรอื  โลกไม่
เทีย่งหรอื  โลกมทีีส่ดุหรอื  โลกไมม่ทีีส่ดุหรอื  ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั
หรอื  ชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกนัหรอื  หลงัจากตายแลว้  ตถาคตเกดิอกี
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หรอื  หลงัจากตายแลว้  ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื  หลงัจากตายแลว้  ตถาคตเกดิ
อกีและไมเ่กดิอกีหรอื  หลงัจากตายแลว้  ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่ จะวา่ไมเ่กดิ
อกีกม็ใิชห่รอื  เมือ่ทา่นพระมหาโมคคลัลานะตอบวา่ ปัญหาเหล่าน้ีพระผูม้พีระ
ภาคไมท่รงพยากรณ์  จงึถามวา่  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหพ้วกอญัเดยีรถยี์
ปรพิาชกเมือ่ถูกถามแลว้ตอบปัญหาเหลา่น้ี  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหพ้ระสมณ
โคดมเมือ่ถูกถามแลว้ไมท่รงพยากรณ์ปัญหาเหล่าน้ี 
 ทา่นพระมหาโมคคลัลานะตอบวา่  เพราะพวกอญัเดยีรถยีพ์จิารณาเหน็
อายตนะภายใน  ๖  วา่  นัน่ของเรา  เราเป็นนัน่  นัน่เป็นอตัตาของเรา  ฉะนัน้  
พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่ถูกถามจงึตอบปัญหาเหล่าน้ี  สว่นพระตถาคต
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงพจิารณาเหน็อายตนะภายใน  ๖  วา่  นัน่ไมใ่ชข่อง
เรา  เราไมเ่ป็นนัน่  นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา  ฉะนัน้  พระตถาคตเมื่อถกูถามจงึไม่
ทรงพยากรณ์ปัญหาเหล่าน้ี  วจัฉโคตรปรพิาชกลุกขึน้จากทีน่ัง่  เขา้ไปเฝ้าพระผู้
มพีระภาคผูป้ระทบัอยู่  ณ  วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามปัญหาอยา่งนัน้  ซึง่
พระองคก์ไ็ดต้รสัตอบโดยนยัแหง่พระมหาโมคคลัลานะ  วจัฉโคตรปรพิาชกชืน่
ชมยนิดพีระภาษติวา่  น่าอศัจรรยจ์รงิ  ทีอ่รรถกบัอรรถ  พยญัชนะกบัพยญัชนะ
ของพระศาสดากบัของพระสาวกเทยีบเคยีงกนัได ้  เหมอืนกนั  ไมผ่ดิเพีย้นใน
บททีส่าํคญั  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๖/๔๘๔)  

 3.โมคคลัลานสตูร๓  พระสตูรวา่ดว้ยพระโมคคลัลานะแสดงฤทธิ ์  พระผูม้พีระ
ภาครบัสัง่ใหท้า่นพระโมคคคัลานะไปปราบภกิษุผูฟุ้้งซ่าน  ถอืตวั  โลเล  
ปากกลา้  ขาดสตสิมัปชญัญะซึง่อยูใ่นปราสาทของนางวสิาขามคิารมาตา  พระ
เถระจงึไปแสดงอทิธฤิทธิโ์ดยการเอาน้ิวหวัแมเ่ทา้สะกดิปราสาทจนสะเทอืน  
สะทา้น  หวัน่ไหว  ภกิษุเหล่านัน้ตกใจกลวัจงึรบีออกไปยนือยูภ่ายนอกพลางคุย
กนัถงึเหตุอศัจรรยน์ัน้  พระผูม้พีระภาคจงึเสดจ็ไปตรสับอกวา่  นัน่เป็นเพราะ
อทิธฤิทธิข์องทา่นพระโมคคลัลานะ  การทีพ่ระเถระสามารถทาํไดอ้ย่างนี้กเ็พราะ
ทา่นเจรญิอทิธบิาท  ๔   (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๖/๓๙๗) 

 4.โมคคลัลานสตูร ๔ พระสตูรวา่ดว้ยพระโมคคลัลานะ พระผูม้พีระภาคตรสัถาม
ภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรมอะไรทีท่าํใหพ้ระโมคคลัลานะมฤีทธิม์าก แลว้ตรสัตอบ
ดว้ยพระองคเ์องว่า  เพราะทา่นพระโมคคลัลานะเจรญิอทิธบิาท  ๔  ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๘๔๓/๔๒๒) 

โมคคลัลานะ, ตระกลู : ชือ่ตระกลูชัน้สงู, เป็นตระกลูทีเ่ขาไมเ่ยย้หยนั    ไมเ่หยยีดหยามไม่
เกลยีดชงั ไมด่หูมิน่ นบัถอืกนัในทอ้งถิน่นัน้  ๆ,ในมหาวภิงัคก์ล่าวไวว้า่  เป็น ๑ 
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ในตระกลูชัน้สงู ๔ คอื ตระกลูโคตมะ ตระกลูโมคคลัลานะ ตระกลูกจัจายนะ 
ตระกลูวาเสฏฐะ  (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๑๘/๒๐๗,๒/๒๗/๒๑๖) 

โมคคลัลานะ, ปริพาชก : ชื่อปรพิาชกคนหน่ึง เป็นสหายกบัสารบุีตร เป็นศษิยข์องสญัชยั
ปรพิาชก อาศยัอยู่ในกรุงราชคฤห ์ภายหลงัเมือ่สารบุีตรปรพิพาชกฟังธรรมจาก
พระอสัสชแิลว้บรรลุธรรม จงึบอกธรรมทีไ่ดฟั้งมาแก่เพือ่นโมคคลัลานปรพิาชก 
ทาํใหเ้ขาไดบ้รรลุธรรมเชน่กนั ต่อมาจงึเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ ณ เวฬุวนัวหิาร ดงั
คาํในมหาวรรควา่  โมคคลัลานปรพิาชกไดก้ล่าวกบัสารบีุตรปรพิาชกวา่  ทา่น 
เราไปสาํนกัพระผูม้พีระภาคกนัเถดิ เพราะพระองคเ์ป็นศาสดาของเรา(ว.ิม.
(ไทย)๔/๖๐/๗๒,๔/๖๑/๗๔,๔/๖๒/๗๖,๔/๖๒/๗๗) ; โมคคลัลานะ, ภิกษุ  

โมคคลัลานะ, ภิกษุ : ชื่อพระอคัรสาวกเบือ้งซา้ยของพระพทุธเจา้ เกดิทีห่มูบ่า้นโกลติคาม ไม่
ไกลจากเมอืงราชคฤห ์เป็นบุตรของพราหมณ์นายบา้นแหง่นัน้มารดาชือ่นางโมค
คลัลพีราหมณ ี เดมิเรยีกชือ่วา่โกลติะ ตามชือ่หมูบ่า้นซึง่บดิาของตนเป็นใหญ่ 
ต่อมาเรยีก โมคคลัลานะเพราะเป็นบุตรของนางพราหมณีโมคคลัลหีรอืโมคคลั
ลานีนัน้ ไดเ้ป็นสหายกบัอุปตสิสะ (คอืพระสารบุีตร) มาแต่เดก็ตอ่มาทัง้สองได้
ออกบวชเป็นปรพิาชกอยู่ในสาํนกัของสญชยัปรพิาชกจนกระทัง่อุปตสิสะไดพ้บ
พระอสัสช ิสหายทัง้สองจงึไดม้าเฝ้าพระพทุธเจา้ บวชในพระธรรมวนิยั เมือ่บวช
แลว้ถงึวนัที ่ ๗โกลติะ ซึง่บดัน้ีเรยีกวา่ มหาโมคคลัลานะกไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล 
ทา่นไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะในทางมฤีทธิม์าก ในตอนปลายพทุธกาล ทา่น
ถูกพวกโจรซึง่ไดร้บัจา้งจากพวกเดยีรถยี ์ ลอบสงัหารดว้ยการทุบตจีนรา่งแหลก 
พระพทุธเจา้โปรดใหก่้อสถูปบรรจุอฐัธิาตขุองทา่นไวใ้กลซุ้ม้ประตวูดัเวฬุวนั ใน
เขตเมอืงราชคฤห ์ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๒๓/๔๖,๖/๒๙/๖๐,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๖/
๑๘๑,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๐/๒๔๗,๑๕/๑๘๑/๒๔๘,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๑/
๑๑๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๖/๒๔๘,๒๑/๒๔๓/๓๕๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๐/
๑๗๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๗/๔๓๙, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๓/๙๒,๒๓/๖๑/
๑๑๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๔/๑๘๔,๒๔/๘๙/๒๐๐,ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๙๙/
๔๓๙,ด ูมหาโมคคัลลานะ 

โมคคลัลี  : ชือ่นางพราหมณีผูเ้ป็นมารดาของพระมหาโมคคลัลานะ(พจนานุกรมพุทธศาสน์  
ฉบบัประมวลศพัท)์;  

โมคคลัลีบตุร, ภิกษุ : พระมหาเถระผูเ้ป็นประธานในการสงัคายนาครัง้ที ่ ๓ซึง่พระเจา้อโศก
มหาราชทรงเป็นองคอุ์ปถมัภก เมือ่ พ.ศ.๒๓๕, หลงัจากการสงัคายนาเสรจ็สิน้
แลว้ ทา่นไดส้ง่พระเถระ ๙ รปู รบัมอบภาระไปประดษิฐานพระพทุธศาสนาใน
ดนิแดนต่างๆ (บดัน้ีนิยมเรยีกกนัวา่สง่ศาสนทตู ๙ สาย แต่ในเรือ่งเดมิไมไ่ดใ้ช้
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คาํน้ี) ดงัความในอรรถกถา (ว.ิมหา.อ.(บาล)ี๑/๖๓) วา่ “ทราบมาวา่ พระโมคคลั
ลบีตุรตสิสเถระ ครัน้ทาํตตยิสงัคตีน้ีิแลว้ ไดด้าํรอิยา่งนี้วา่ ‘ในอนาคต พระ
ศาสนาจะพงึตัง้มัน่อยูด่ว้ยด ีณ ทีไ่หนหนอแล?’ ลาํดบันัน้ เมือ่ทา่นใครค่รวญอยู่ 
กไ็ดม้คีวามคดิดงันี้วา่ ‘พระศาสนาจกัตัง้มัน่อยูด่ว้ยด ี ในปัจจนัตมิชนบท
ทัง้หลาย’ ทา่นจงึมอบภาระแก่ภกิษุเหล่านัน้ แลว้สง่ภกิษุเหล่านัน้ๆ ไปในถิน่
นัน้ๆ คอื (๑) พระมชัฌนัตกิเถระ ไปยงัรฐักสัมรี-คนัธาระ โดยสัง่วา่ “ทา่นไปยงั
รฐันัน่แลว้จงประดษิฐานพระศาสนาทีน่ัน่” (๒) พระมหาเทวเถระ ไปยงัมหสิก
มณฑลโดยสัง่อยา่งนัน้เหมอืนกนั (๓) พระรกัขติเถระ ไปยงัวนวาสชีนบท (๔) 
พระโยนกธรรมรกัขติเถระ ไปยงัอปรนัตกชนบท (๕) พระมหาธรรมรกัขติเถระ 
ไปยงัมหารฐัชนบท (๖) พระมหารกัขติเถระ ไปยงัแดนโยนก (๗) พระมชัฌมิ
เถระ ไปยงัถิน่แดนอนัเป็นสว่นแหง่หมิวนัตประเทศ (๘) พระโสณเถระ และพระ
อุตตรเถระไปยงัสวุรรณภมู ิ(๙) พระมหนิทเถระ ผูเ้ป็นสทัธวิหิารกิของตน พรอ้ม
ดว้ยพระอฏิฏยิเถระ พระสาลเถระ ไปยงัตมัพปัณณิทวปีโดยสัง่วา่พวกทา่นไป
ยงัตมัพปัณณิทวปีแลว้จงประดษิฐานพระศาสนาในเกาะนัน่ พระเถระแมท้ัง้หมด 
เมือ่จะไปยงัทสิาภาคนัน้ๆ ตระหนกัอยูว่า่ ในปัจจนัตมิชนบททัง้หลาย คณะ
พระภกิษุปัญจวรรค จงึพอทีจ่ะทาํอุปสมบทกรรมได ้ดงันี้ จงึไดไ้ปกนัรวมทัง้ตน
เป็นคณะละ ๕ ดงัคาํในปรวิารทีก่ล่าวไวว้่า พระเถระเหล่าน้ี    คอื    พระอุบาล ี
พระทาสกะ พระโสณกะ  พระสคิควะ และพระโมคคลัลบีตุร    รวมเป็น ๕ รปู  
เป็นผูนํ้าพระวนิยัสบื ๆ กนัมาในชมพทูวปีอนัมสีริ ิ   (ว.ิป.(ไทย) ๘/๒๐๒/
๒๐๖,๘/๒๔๘/๓๒๓) ; ด ูสังคายนา 

โมฆบรุษุ : บุรุษเปล่า, คนเปล่า, คนทีใ่ชก้ารไมไ่ด,้ คนโงเ่ขลา, คนทีพ่ลาดจากประโยชน์องั
พงึไดพ้งึถงึ ดงัเชน่ พระดาํรสัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่พระสทุนิว่า สทุนิ    
ทราบวา่ เธอเสพเมถุนธรรมกบัอดตีภรรยาจรงิหรอื  พระสทุนิทลูรบัวา่จรงิ 
พระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคทรงตําหนิวา่  “โมฆบรุุษ การกระทาํของเธอไม่
สมควร  ไมค่ลอ้ยตาม    ไมเ่หมาะสม    ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรทาํ
เลย  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๙/๒๗, ว.ิม.(ไทย) ๔/๕๑/๖๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๑/๓/๒,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๑๔๗/๑๔๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๖/๑๖๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๖/๖๒,ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๘๒/๑๓๙,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๑๑/๔๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๙/
๔๖๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๓/๓๖๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๓/๒๑๙,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๕๓๙/๕๘๕) 

โมฆราช, ภิกษุ, มาณพ : ศษิยค์นหนึ่งในจาํนวน ๑๖ คน ของพราหมณ์พาวร ีทีไ่ปทลูถามปัญหา
กะพระศาสดา ทีป่าสาณเจดยี ์ ไดบ้รรลุอรหตัตผลแลว้อุปสมบท เป็นพระ



 

๔๑๘๓ 
 

 

มหาสาวกองคห์น่ึงและไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะในทางทรงจวีรเศรา้หมอง  ดงั
คาํวา่ โมฆราชเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูท้รงจวีรเศรา้หมอง,หรอืดงั
คาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัชมวา่ โมฆราชผูม้ผีวิพรรณเศรา้หมอง แต่มจีติดงีาม 
เธอเป็นภกิษุมจีติตัง้มัน่เนอืงนิตยจ์ะทาํอยา่งไรตลอดราตรกีาลทีห่นาวเหน็บใน
ฤดเูหมนัต ์(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๓๔/๔๔,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๓๔/๓๐,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/
๑๐๑๕/๗๔๐,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๐๗/๓๖๙,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๘๐/๑๖๐)   

โมฆราชเถรคาถา : ภาษติของพระศาสดาตรสัถามพระโมฆราชเถระ,คาถาทีพ่ระศาสดาตรสั
ถามพระโมฆราชเถระ, พระศาสดาตรสัถามพระโมฆราชเถระว่า  โมฆราชผูม้ี
ผวิพรรณเศรา้หมอง    แต่มจีติดงีามเธอเป็นภกิษุมจีติตัง้มัน่เนืองนิตย ์ จะทาํ
อยา่งไรตลอดราตรกีาล ทีห่นาวเหน็บในฤดเูหมนัต ์พระโมฆราชเถระ  เมือ่จะทลู
ตอบพระศาสดาจงึไดก้ล่าววา่ ขา้พระองคไ์ดฟั้งมาวา่  ชาวมคธเกีย่วขา้วเสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ ขา้พระองคพ์งึคลุมกายดว้ยฟางแลว้นอน  เหมอืนกบัภกิษุเหล่า
อื่น ผูม้คีวามเป็นอยูส่บาย (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๐๗/๓๖๙)  

โมฆราชเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโมฆราชเถระ  มกีล่าวไว ้๒ แหง่ และเป็นพระ
เถระองคเ์ดยีวกนั แตต่่างกนัทีเ่นื้อหาในการบาํเพญ็บารมใีนอดตีชาต ิกล่าวคอื 

 1.โมฆราชเถราปทาน ๑ ระวตัใินอดตีชาตขิองพระโมฆราชเถระ  มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นไดถ้วายอภวิาทพระพทุธเจา้พระนาม
วา่อตัถทสัส ี ไดก้ล่าวชมเชยดว้ยจติเลือ่มใสเป็นอนัมาก และไดถ้วายน้ําผึง้แด่
พระพทุธองค ์ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๖๔ ชาต ิ เกดิ
เป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ๕๐๐ ชาต ิเกดิเป็นพระเจา้ประเทศราช 
๘๐๐ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๖๔/๑๕๘) 

 2.โมฆราชเถราปทาน ๒ ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโมฆราชเถระ มเีน้ือความ
อธบิายไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นคนยากจน ไดก่้อไฟผงิ
ในศาลาทีพ่กัรมิทาง ทาํใหศ้าลาดาํ และขณะนัน้ทา่นไดป้ฏบิตัพิระพุทธเจา้พระ
นามวา่ปทุมตุตระ ซึง่มาพกัทีศ่าลานัน้ และไดย้นิพระองคท์รงสรรเสรญิภกิษุผู้
หม่จวีรเศรา้หมอง ทา่นจงึตัง้ความปรารถนาวา่ ขอใหไ้ดเ้ป็นสาวกผูเ้ลศิกวา่
ภกิษุทัง้หลายผูใ้ชจ้วีรเศรา้หมอง เพราะผลแหง่การทาํใหศ้าลาดาํนัน้ ทา่นตอ้ง
ไปตกนรกนบัพนัปี มรีอยตาํหนิทีต่วัถงึ ๕๐๐ ชาต ิ แต่เพราะกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัิ
พระพทุธเจา้จงึไดไ้ปเกดิในสวรรค ์ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ย
คุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๒๗/๒๘๓)  



 

๔๑๘๔ 
 

 

โมฆราชมาณวกปัญหา : วา่ดว้ยปัญหาของโมฆราชมาณพ มปีรากฏในพระไตรปิฎก ๒ แหง่ 
มคีวามหมายอยา่งเดยีวกนั ต่างกนัเพยีง “มาณวก” กบั มาณว” เทา่นัน้ 
กล่าวคอื 

 1. โมฆราชมาณวกปัญหา๑ วา่ดว้ยปัญหาของโมฆราชมาณพ ปัญหาของโม
ฆราชมาณพผูเ้ขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนที ่ ๑๕ เกีย่วกบัโลกและ
บุคคลผูพ้จิารณาโลกโดยความวา่งเปล่า มทีัง้หมด ๔ คาถา โดยโมฆราชมาณ
พทลูถาม ๒ คาถา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ ๒ คาถา (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๑๒๓/
๗๗๒) 

 2.โมฆราชมาณวปัญหา๒ วา่ดว้ยปัญหาของโมฆราชมาณพ  ทา่นโมฆราชทลู
ถามวา่  ขา้พระองคไ์ดท้ลูถามพระองคผ์ูส้กักะ ๒  ครัง้แลว้ พระผูม้พีระภาคผูม้ี
พระจกัษุมไิดท้รงพยากรณ์แก่ขา้พระองค ์  ขา้พระองคร์บัทราบมาวา่ พระผูม้ี
พระภาคผูท้รงเป็นเทพฤๅษ ี  (ถา้ผูใ้ดถามปัญหา) ถงึ ๓ ครัง้ จะทรงพยากรณ์ 
(๑)  โลกน้ี  โลกอื่น พรหมโลกพรอ้มทัง้เทวโลก ยอ่มไมท่ราบชดัความเหน็ของ
พระองค ์ผูโ้คตมโคตร ผูม้พีระยศ (๒) ขา้พระองคม์ปัีญหาทีจ่ะทลูถามจงึมาเฝ้า
พระองค ์  ผูท้รงมปีกตเิหน็ธรรมอนังามอยา่งนี้ บุคคลพจิารณาเหน็โลกอยา่งไร  
มจัจุราชจงึไม่เหน็    (๓)  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  โมฆราช เธอจงพจิารณา
เหน็โลกโดยความวา่งเปล่า  มสีตทิุกเมือ่    พงึถอนอตัตานุทฏิฐเิสยีเป็นผูข้า้ม
มจัจุราชเสยีได ้    ดว้ยอาการอยา่งนี้   บุคคลพจิารณาเหน็โลกอยูอ่ยา่งนี้  
มจัจุราชจงึไม่เหน็  (๔)  (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๔๑/๓๓) 

โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส : วา่ดว้ยปัญหาของโมฆราชมาณพ,  อธบิายปัญหาของโมฆรา
ชมาณพผูเ้ขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนที ่ ๑๕ เกีย่วกบัโลกและบุคคลผู้
พจิารณาโลกโดยความวา่งเปล่า  

  โมฆราชมาณพทลูถามวา่ 
  ... บุคคลผูพ้จิารณาเหน็โลกอยา่งไร มจัจุราชจงึไมเ่หน็ 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
  โมฆราช เธอจงพจิารณาเหน็โลกโดยความวา่งเปล่า 
  มสีตทิุกเมือ่ พงึถอนอตัตานุทฏิฐเิสยี 
  เป็นผูข้า้มมจัจุราชเสยีได ้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 
  บุคคลพจิารณาเหน็โลกอยูอ่ย่างนี้ มจัจุราชจงึไมเ่หน็ 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่  คาํวา่ โลก หมายถงึ โลกนรก โลกใน

กาํเนิดเดรจัฉาน โลกในเปตวสิยั มนุษยโลก เทวโลก ขนัธโลก ธาตโุลก อายตน
โลก โลกนี้ โลกหน้า พรหมโลก  โลกเหล่าน้ี ไดช้ือ่วา่โลก เพราะตอ้งแตกสลาย 



 

๔๑๘๕ 
 

 

กล่าวคอืจกัข ุรปู จกัขวุญิญาณ จกัขสุมัผสัตอ้งแตกสลาย สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
และอทุกขมสขุเวทนาทีเ่กดิขึน้ เพราะมจีกัขสุมัผสัเป็นปัจจยัตอ้งแตกสลาย โส
ตะ เสยีง ฆานะ กลิน่ ชวิหา รส กาย โผฏฐพัพะ มโน ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ 
มโนสมัผสั ตอ้งแตกสลายบุคคลพจิารณาเหน็โลกโดยความวา่งเปลา่ดว้ยเหตุ ๒ 
ประการ คอื  (๑) ดว้ยการกาํหนดเหน็สงัขารไมเ่ป็นไปตามอาํนาจ  (๒) ดว้ยการ
พจิารณาเหน็สงัขารเป็นของวา่งเปล่า  บุคคลพจิารณาเหน็โลกโดยความวา่ง
เปล่า ดว้ยการกาํหนดเหน็สงัขารไมเ่ป็นไปตามอาํนาจของตน คอื รปู เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ ไมอ่ยูใ่นอํานาจของเรา ยอ่มเป็นไปตามเหตุปัจจยั ตาม
กฎอทิปัปัจจยตา สมจรงิดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย กายน้ี
มใิช่ของเธอทัง้หลาย ทัง้มใิชข่องคนอื่น กายน้ีกรรมเก่าควบคุมไว ้จติประมวลไว ้
พงึเหน็ว่าเป็นทีต่ ัง้แหง่เวทนา อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ ยอ่มมนสกิารปฏจิจสมปุ
บาทว่า เมือ่สิง่นี้ม ีสิง่นี้จงึม ีเพราะสิง่นี้เกดิขึน้ สิง่นี้จงึเกดิขึน้ เพราะสิง่น้ีไมม่ ีสิง่
น้ีจงึไมม่ ี ฯลฯ ความเกดิแหง่กองทุกขท์ัง้มวล มไีดด้ว้ยประการฉะน้ี  เพราะ
อวชิชาดบัไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดบั ฯลฯ ความดบัแหง่กองทุกขท์ัง้
มวลน้ี มไีดด้ว้ยประการฉะน้ี” 

  บุคคลพจิารณาเหน็โลกโดยความวา่งเปลา่ ดว้ยการพจิารณาเหน็สงัขารเป็น
ของวา่งเปล่า คอื พจิารณาเหน็รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ไมม่แีก่นสาร 
ไรแ้ก่นสาร ปราศจากแก่นสาร 

  อกีอย่างหน่ึง บุคคลพจิารณาเหน็โลกโดยความวา่งเปลา่ ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง
คอืพจิารณาเหน็รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ โดยความทีต่นมไิดเ้ป็น
ใหญ่ จดัการตามชอบใจไมไ่ด ้ ไมเ่ป็นทีต่ ัง้แหง่ความสบาย ไมเ่ป็นไปในอาํนาจ 
เป็นไปตามเหตุ วา่งเปล่า 

  บุคคลพจิารณาเหน็โลกโดยความวา่งเปลา่ ดว้ยอาการ ๑๐ อย่าง คอื 
พจิารณา เหน็รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณโดยความเป็นของวา่ง เป็น
ของเปล่า เป็นของสญู เป็นอนตัตา ไมม่แีก่นสาร เป็นดุจเพชฌฆาต ปราศจาก
ความเจรญิ เป็นเหตุแหง่ความลาํบาก มอีาสวะ ถูกเหตุปัจจยัปรุงแต่ง 

  บุคคลพจิารณาเหน็โลกโดยความวา่งเปลา่ ดว้ยอาการ ๑๒ อยา่ง คอื 
พจิารณาเหน็รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณวา่มใิช่สตัว ์ชวีะ นระ มาณพ 
หญงิ ชาย มใิชอ่ตัตา มใิชข่องเนื่องดว้ยอตัตา มใิชเ่รา มใิชข่องเรา มใิชใ่คร ๆ 
มใิช่ของใคร ๆ นอกจากน้ี พระผูม้พีระภาคไดต้รสัใหภ้กิษุละความยดึมัน่ในขนัธ ์
๕ น้ี เมือ่ภกิษุละไดก้จ็กัมคีวามสขุตลอดไป ตรสัใหถ้อนสกักายทฏิฐมิวีตัถุ ๒๐ 
เมือ่บุคคลพจิารณาเหน็โลกอยูอ่ยา่งนี้ มจัจุราชคอืความตาย จงึไมเ่หน็ เปรยีบ
เหมอืนเน้ือป่าไมม่นีายพรานมาคอยตามล่า ยอ่มวางใจเดนิ ยนื หมอบ นอน 



 

๔๑๘๖ 
 

 

อยา่งมคีวามสขุฉนัใด ภกิษุกฉ็นันัน้ สงดัจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลายแลว้ 
บรรลุฌานสมาบตั ิ๘ พระพทุธเจา้ตรสัเรยีกวา่ ผูท้าํใหม้ารตาบอด เป็นผูท้ีม่ารใจ
บาปมองไมเ่หน็ เพราะไดท้าํลายจกัษุของมารอยา่งไม่มรีอ่งรอย (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/
๘๕/๒๙๘) 

โมฆะ : เปล่า,เป็นหมนั, ไมม่ปีระโยชน์ ดงัคาํในโปฏฐปาทปรพิาชกทลูถามพระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ โลกไมเ่ทีย่ง น้ีเทา่นัน้จรงิ    อยา่งอื่นเป็น
โมฆะกระนัน้หรอื พระผูม้พีระภาคไมท่รงตอบ,หรอืดงัคาํในมหานิทเทสกล่าววา่ 
ชีแ้จงวา่  โลกเทีย่ง น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นเป็นโมฆะ  ...  โลกไม่เทีย่ง  (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๔๒๐/๑๘๓,๙/๔๓๗/๑๙๓,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๙/๑๙๕) 

โมทกทายิกาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโมทกทายกิาเถร ี  มเีนื้อความอธบิายไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๒ ทา่นไดเ้กดิเป็นสาวใช ้ ไดถ้วายขนมตม้ ๓ มดั เพราะ 
ผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๐/๓๙๐)  

โมทกทายิกาวิมาน :  วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายขนมตม้  เป็นการกล่าวถงึวมิานทีเ่กดิขึน้แก่
หญงิผูถ้วายขนมตม้แดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๐๕-๖๑๒/
๖๗) 

โมทนา  :  บนัเทงิใจ,ยนิด;ีมกัใชพ้ดูเป็นคาํตดัสัน้สาํหรบัคาํว่าอนุโมทนาหมายความวา่
พลอยยนิดหีรอืชืน่ชมเหน็ชอบในการกระทาํนัน้ๆดว้ยเป็นตน้(พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์  ฉบบัประมวลศพัท)์;ด ูอนุโมทนา 

โมนญาณ : ญาณแหง่มน้ีุ, หมายถงึญาณทีท่าํใหเ้ป็นมนีุ,ความรูแ้หง่ความเป็นมุนี ดงัคาํใน
มหานิทเทสวา่ คาํวา่   มนีุ อธบิายวา่ ญาณทา่นเรยีกวา่    โมนะ    คอืความรู้
ทัว่ กริยิาทีรู่ช้ดั ...ความไม่หลงงมงาย    ความเลอืกเฟ้นธรรม    สมัมาทฏิฐ ิ ผู้
ทีป่ระกอบดว้ยญาณนัน้ชือ่วา่มนีุคอืผูบ้รรลุโมนญาณแลว้  โมเนยยธรรม  (ธรรม
ทีท่าํใหเ้ป็นมนีุ)  ๓ ประการคอื(๑) โมเนยยธรรมทางกาย (๒) โมเนยยธรรมทาง
วาจา (๓) โมเนยยธรรมทางใจ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๔๔/๑๕๗) 

โมนธรรม : ธรรมแหง่มนีุ หมายถงึอรยิสจั ๔ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่ใด    
พราหมณ์ชือ่วา่เป็นมนีุเพราะมโีมนธรรมรูแ้จง้ดว้ยตนเอง เมือ่นัน้เขายอ่มหลุด
พน้จากรปูภพ อรปูภพและจากสขุและทุกข ์(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๘) 

โมไนย :    ความเป็นมนีุ,ความเป็นปราชญ,์คุณธรรมของนกัปราชญ,์ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุ 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท)์;  

โมเนยยธรรม : ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุ,ญาณของพระมนีุ,ในมหานิทเทสกล่าวไวว้า่ โมเนยยธรรม 
ม ี๓ ประการ คอื  (๑) โมเนยยธรรมทางกาย (๒) โมเนยยธรรมทางวาจา(๓)โม
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เนยยธรรมทางใจ(ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๔/๖๘,๒๙/๔๔/๑๕๗,๒๙/๑๔๙/๓๙๙,๒๙/
๑๔๙/๔๐๐,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๒๑/๑๒๗) 

โมเนยยสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นมนีุ  ม ี๒ สตูร ต่างกนัทีเ่นื้อหาสาระ กล่าวคอื  
 1.โมเนยยสตูร๑ พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นมนีุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความ

เป็นมนีุ ๓ มคีวามหมายเหมอืนความสะอาด ๓ ในปฐมโสเจยยสตูร ต่างกนั
เฉพาะประการที ่ ๓ คอื ความมนีุทางใจ หมายถงึภกิษุทีท่าํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ
ปัญญาวมิตุต ิแลว้ตรสัวา่ ผูท้ีเ่ป็นมนีุทางกาย ทางวาจาและใจ ไมม่อีาสวะ เป็น
มนีุ ถงึพรอ้มดว้ยความเป็นมนีุ ชือ่วา่ เป็นผูล้ะไดทุ้กอยา่ง (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๑๒๓/๓๖๙) 

 2.โมเนยยสตูร๒ พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นมนีุ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย ความเป็นมนีุ ๓ ประการนี้ คอื (๑)ความเป็นมนีุทางกาย (๒) ความ
เป็นมนีุทางวาจา (๓) ความเป็นมนีุทางใจ  แลว้ตรสัสรุปวา่ ผูท้ีเ่ป็นมนีุทางกาย  
เป็นมนีุทางวาจาเป็นมนีุทางใจ ไมม่อีาสวะ  เป็นมนีุ    ถงึพรอ้มดว้ยความเป็น
มนีุ บณัฑติทัง้หลายเรยีกวา่  เป็นผูล้ะไดทุ้กอยา่ง  (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๗/๔๒๓) 

โมเนยยะ : ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุ ในสงัคตีสิตูรกล่าวไวว้า่ ม ี๓ ประการ คอื (๑)กายโมเนยยะ 
(ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุทางกาย)  (๒) วจโีมเนยยะ (ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุทางวาจา)
(๓)มโนโมเนยยะ(ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นมนีุทางใจ) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔) 

โมรชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยนกยงู  มเีน้ือความอธบิายไวว้่า พญานกยงูทองโพธสิตัวต์ัง้มัน่อยู่
ในพระปรติร นอบน้อมพระพทุธเจา้และพระธรรมทัง้หลายทัง้เวลาเชา้และเวลา
เยน็ จนทาํใหน้ายพรานไมส่ามารถจบัตวัไดต้ลอด ๗ ชัว่กษตัรยิ ์ ต่อเมือ่ลมื
สาธยายพระปรติรเพราะตกอยูใ่นอาํนาจกาม  เหตุทีน่ายพรานผูฉ้ลาดไดนํ้านาง
นกยงูทีฝึ่กหดัดแีลว้ไปเป็นนางนกต่อ ไปแสดงอาการรา่ยราํแสดงมารยาหญงิให้
เหน็ ทา่นจงึเผลอสตลิมืทาํการสาธยายมนตรท์าํใหถ้กูจบัตวัได ้  ผูท้ีม่จีติพลุง่
พล่านดว้ยอาํนาจความกาํหนดั แมเ้ป็นผูบ้รสิุทธิก์ย็งัเศรา้หมองได ้  ผูท้ีม่ยีศก็
เสือ่มยศได ้ ไมต่อ้งพดูถงึผูย้งัไมบ่รสิทุธ ์ เขายอ่มนําตนไปประสพทุกขภ์ยั
เดอืดรอ้นเสมอ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๗/๖๖) 

โมรนิวาปสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอารามปรพิาชกชือ่โมรนิวาปะ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
ปรพิพาชการาม เขตกรุงราชคฤห ์ตรสัวา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๔ หมวด รวม 
๑๑ ประการ เป็นผูม้คีวามสาํเรจ็สงูสดุ(หมายถงึนิพพาน) มคีวามเกษมสงูสดุ 
ประพฤตพิรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีสุ่ดอนัสงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษย์
ทัง้หลาย หมวดที ่๑ ธรรม ๓ คอื (๑)  สลีขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ (๒) สมาธขินัธท์ีเ่ป็น
อเสขะ (๓) ปัญญาขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะหมวดที ่๒ ธรรม ๓ คอื (๑)  อทิธปิาฏหิารยิ ์
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(๒) อาเทสนาปาฏหิารยิ ์(๓) อนุสาสนีปาฏหิารยิ ์ หมวดที ่๓ ธรรม ๓   คอื (๑)  
สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมาญาณะ (๓)  สมัมาวมิตุต ิ  หมวดที ่๔ ธรรม ๒  คอื (๑) 
วชิชา (ความรูแ้จง้) (๒) จรณะ (ความประพฤต)ิ  แลว้ทรงนําคาถาทีส่นงักุมาร
พรหมไดก้ล่าวไวม้าแสดงแก่ภกิษุทัง้หลายสรุปใจความไดว้า่ ในหมูช่นทีถ่อื
ตระกลูเป็นใหญ่ กษตัรยิจ์ดัวา่ประเสรฐิทีส่ดุ สว่นทา่นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชา
และจรณะจดัวา่เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย แลว้ตรสัวา่ คาถา
น้ีสนงักุมารพรหมกล่าวรอ้ยกรองไวถู้กตอ้งดแีลว้ไมใ่ชร่อ้ยกรองไวผ้ดิ
ประกอบดว้ยประโยชน์ไมใ่ช่ประกอบดว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชป่ระโยชน์เรายอมรบั ถงึเรา
เองกก็ล่าวไวอ้ย่างนัน้เหมอืนกนั (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๖) 

โมรนิวาปสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยอารามปรพิาชกชือ่โมรนิวาปะ (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ ณ ปรพิาชการามชือ่วา่โมรนิวาปะ เขตกรุงราชคฤห ์ ตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุมคีวามสาํเรจ็สงูสดุ ประเสรฐิกวา่เทวดา
และมนุษยท์ัง้หลาย ๓ คอื (๑) สลีขนัธท์ีเ่ป็นของพระอเสขะ (๒) สมาธขินัธท์ีเ่ป็น
ของพระอเสขะ (๓) ปัญญาขนัธท์ีเ่ป็นของพระอเสขะ  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๔๔/
๓๙๓) 

โมรนิวาปสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยอารามปรพิาชกชือ่โมรนิวาปะ  (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหภ้กิษุมคีวามสาํเรจ็สงูสดุ ประเสรฐิกวา่เทวดาและ
มนุษยท์ัง้หลาย ๓ คอื (๑) อทิธปิาฏหิารยิ ์ ปาฏหิารยิค์อืฤทธิ ์ (๒) เทสนา
ปาฏหิารยิ ์ ปาฏหิารยิค์อืการทายใจ(๓) อนุสาสนีปาฏหิารยิ ์ ปาฏหิารยิค์อื
อนุสาสนี  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๔๕/๓๙๓) 

โมรนิวาปสตูร(ตติย) : พระสตูรวา่ดว้ยอารามปรพิาชกชือ่โมรนิวาปะ  (สตูรที ่ ๓) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหภ้กิษุมคีวามสาํเรจ็สงูสดุ ประเสรฐิกวา่เทวดาและ
มนุษยท์ัง้หลาย ๓ คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมาญาณะ (๓) สมัมาวมิตุต ิ (องฺ.
ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๔๖/๓๙๔) 

โมรนิวาปะ, อาราม : ชื่ออารามของปรพิาชกอยูเ่ขตกรุงราชคฤหแ์ควน้มคธดงัคาํในโมรนิ
วาปสตูร กล่าวไวว้า่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ ปรพิาชการามชือ่โมรนิวาปะ
เขตกรุงราชคฤหต์รสัเรือ่งศลีสมาธปัิญญา(องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๑๔๔/๓๙๓) 

โมรหตัถทายิกาวิมาน  : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายพดัปัดยงุ  เป็นการกล่าวถงึวมิานที่
เกดิขึน้แก่หญงิผูถ้วาย พดัปัดยงุ แดภ่กิษุผูก้ําลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๕๗๓-๕๘๐/๖๖) 

โมรหตัถิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโมรหตัถยิเถระ มเีน้ือความกล่าวไว้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดถ้วายพดัหางนกยงูแดพ่ระพทุธเจา้ เพราะผล
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แหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ย 
คุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙/๙๑)  

โมลิยกษตัริย :์  กษตัรยิผ์ูค้รองเมอืงปิปผลวินัสง่ทตูมาไมท่นัเวลาแจกพระบรมสารรีกิธาตุจงึได้
แต่พระองัคารไปสรา้งองัคารสตปูทีเ่มอืงของตน(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์   

โมลิยผคัคนุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระโมลยิผคัคุนะ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั  ไดต้รสัเรือ่งอาหาร  ๔  อยา่ง  เมือ่ทา่นพระโมลยิผคัคุนะทลูถามวา่
ใครกลนืกนิวญิญาณาหาร  จงึตรสัวา่  เธอไมค่วรถามอยา่งนี้  แต่ควรถามวา่  
วญิญาณาหารมเีพือ่อะไร  แลว้ตรสัตอบวา่  วญิญาณาหารเป็นปัจจยัเพือ่เกดิใน
ภพใหม ่ เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั  สฬายตนะจงึม ี  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั  
ผสัสะจงึม ี  และเมือ่ทา่นพระโมลยิผคัคุนะทลูถามผสัสะจนถงึชาต ิ  ชราและ
มรณะ  พระองคก์ต็รสัตอบในลกัษณะเดยีวกนั  คอื  ผสัสะเป็นตน้นัน้ต่างก็
เกดิขึน้เพราะอาศยักนัและกนั(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๒/๑๙) 

โมลิยผคัคนุะ, พระ :ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึงชาวกรุงสาวตัถ ีอยูค่ลุกคลกีบัภกิษุณีจนถูกตเิตยีน เมือ่
ใครวา่กล่าวกโ็กรธไมพ่อใจ ถงึกบัก่ออธกิรณ์ขึน้ ดงัคาํวา่ ถา้ภกิษุบางรปูตเิตยีน
ภกิษุณีเหล่านัน้ต่อหน้าทา่นพระโมลยิผคัคุนะ  ทา่นพระโมลยิผคัคุนะกโ็กรธไม่
พอใจภกิษุรปูนัน้,ในกกจปูมสตูร พระผูม้พีระภาค ทรงเตอืนพระโมลยิผคัคุนะที่
โกรธ,ในกฬารสตูรกล่าวไวว้า่ พระโมลยิผคัคุนะไดบ้อกคนืสกิขา กลบัมาเป็น
คฤหสัถ ์   (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๒๒/๒๓๓,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๒/๒๐,๑๖/๓๒/๖๒,๑๖/
๒๐๒/๓๐๓) 

โมลี, เมาลี:   จอม, ยอด, ผมทีมุ่น่เป็นจอม ดงัคาํในจนัทกุมารชาดก ทีพ่ระมารดาตรสักบัจนัท
กุมารวา่ เชญิเถดิ    ลกูโคตม ี    เจา้จงรดัเมาลดีว้ยใบบวั(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๑๐๙/ ๓๕๖)   

โมสวชัชะ : การพดูเทจ็ เป็นอกุศลธรรมทีม่กีลิน่รา้ย ดงัคาํในมหาโควนิทสตูร ทีส่นงักุมาร
พรหมตอบเรือ่งกลิน่ชัว่รา้ยแก่โควนิทพรหมไวว้า่ โกธะ (ความโกรธ) โมสวชัชะ
(การพดูเทจ็)  นิกต ิ (การโกง) โทพภะ (การประทษุรา้ยมติร) กทรยิตา(ความ
ตระหนี่) อตมิานะ (ความดหูมิน่) เป็นตน้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘) 

โมหจริต :   พืน้นิสยัทีห่นกัในโมหะ โงเ่ขลางมงาย พงึแกด้ว้ยใหม้กีารเรยีน การถาม การฟัง
ธรรม สนทนาธรรมตามกาลหรอือยูก่บัคร ู (ขอ้ ๓ ในจรติ ๖) ดงัคาํในมหานิทเท
สกล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคยอ่มทรงแนะนําบุคคลโมหจรติใหด้าํรงอยูใ่นการ
เล่าเรยีน การไต่ถาม การฟังธรรมตามกาล การสนทนาธรรมตามกาล  การอยู่
รว่มกบัคร ู(ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐) 



 

๔๑๙๐ 
 

 

โมหธรรม : ธรรมคอืโมหะ,ธรรมคอืความหลง,เป็นธรรมทีไ่ม่เป็นประโยชน์ เป็นทุกข ์ อยูไ่ม่
ผาสกุ ดงัคาํในจฬูทุกขกัขนัธสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  มหานามะ ธรรมใน
ภายในนัน้แล  เธอยงัละไมไ่ดซ้ึง่เป็นเหตุใหโ้ลภธรรมครอบงาํจติของเธอไวไ้ด้
บา้ง  โทสธรรมครอบงาํจติของเธอไวไ้ดบ้า้ง โมหธรรมครอบงาํจติของเธอไวไ้ด้
บา้งเป็นครัง้คราว,ในปุรสิสตูรกล่าวไวว้า่ เป็นขอ้ ๓ ในธรรม ๓ คอื โมหธรรม 
(ธรรมคอืโมหะ) เมือ่เกดิขึน้ภายใน(จติ)ของบุรุษยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่ป็น
ประโยชน์เพือ่ความทุกขเ์พือ่ความอยูไ่มผ่าสกุ,ในโลกสตูรกล่าวไวว้า่เป็นธรรมที่
ไมเ่กดิประโยชน์แก่ชาวโลก(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๗๕/๑๗๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๓/
๑๓๐,๑๕/๑๓๔/๑๖๗,๒๙/๕/๒๑,๒๙/๑๕๖/๔๓๕,๒๙/๑๙๕/๕๖๘ 

โมหปริญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการกาํหนดรูโ้มหะ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
ผูไ้มรู่ซ้ึง้ถงึโมหะ ยงักําหนดรูโ้มหะไมไ่ด ้ ยงัไมค่ลายความพอใจในโมหะนัน้ ยงั
ละโมหะไม่ไดก้ย็งัไมอ่าจสิน้ทุกขไ์ด ้ ภกิษุทัง้หลาย  สว่นผูรู้ซ้ึง้ถงึโมหะ กาํหนด
รูโ้มหะได ้    คลายความพอใจในโมหะนัน้ได ้    ละโมหะไดแ้ลว้ จงึอาจสิน้ทุกข์
ได ้แลว้ตรสัสรุปวา่  โมหะใดเป็นเหตุใหส้ตัวผ์ูห้ลงไปสูทุ่คต ิ  ผูม้ปัีญญาเหน็แจง้ 
ยอ่มละโมหะนัน้ไดเ้พราะรูโ้ดยชอบ ครัน้ละไดแ้ลว้ จงึไม่ตอ้งหวนกลบัมาเกดิใน
โลกน้ีอกี  ไม่วา่ในกาลไหน  ๆ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๑/๓๕๕)  

โมหสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยโมหะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายละ
ธรรมอยา่งหนึ่งได ้ เราขอรบัรองความเป็นอนาคามขีองเธอทัง้หลาย ธรรมอยา่ง
หน่ึง คอือะไร ภกิษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลายละธรรมอยา่งหน่ึงคอืโมหะ(ความ
หลง)ได ้ เราขอรบัรองความเป็นอนาคามขีองเธอทัง้หลาย แลว้ตรสัสรุปวา่ โมหะ
ใดเป็นเหตใุหส้ตัวผ์ูห้ลงไปสูทุ่คต ิ ผูม้ปัีญญาเหน็แจง้ ยอ่มละโมหะนัน้ไดเ้พราะรู้
โดยชอบ ครัน้ละไดแ้ลว้ จงึไมต่อ้งหวนกลบัมาเกดิในโลกนี้อกีไมว่า่ในกาลไหน  
ๆ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๓/๓๔๗) 

โมหะ : ความหลง, ความไมรู่ต้ามเป็นจรงิ,อวชิชา (ขอ้ ๓ ในอกุศลมลู ๓) ในธมัมสงัคณี
อธบิายลกัษณะของโมหะไวว้า่  ความไมรู่ใ้นทุกข ์    ความไมรู่ใ้นทุกขสมทุยั 
ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธ ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา ความไมรู่ใ้นสว่น
อดตี ความไมรู่ใ้นสว่นอนาคต ความไมรู่ใ้นสว่นอดตีและอนาคต ความไม่รู้
ในปฏจิจสมปุบาทวา่ เพราะธรรมนี้เป็นปัจจยัธรรมนี้จงึม ี ความไมรู่ ้  ความไม่
เหน็  ความไมต่รสัรู ้    ความไมรู่โ้ดยสมควร ความไมรู่ต้ามเป็นจรงิ  ความไม่
แทงตลอด  ความไมถ่อืเอาโดยถูกตอ้ง ความไมห่ยัง่ลงโดยรอบคอบ ความไม่
พนิิจ ความไมพ่จิารณา ความไมท่าํใหป้ระจกัษ์ ความทรามปัญญา ความโงเ่ขลา 
ความไมรู่ช้ดั ความหลง ความลุ่มหลง ความหลงใหลอวชิชา โอฆะคอือวชิชา 



 

๔๑๙๑ 
 

 

โยคะคอือวชิชา อนุสยัคอือวชิชา ปรยิฏุฐานคอือวชิชา ลิม่คอือวชิชา อกุศลมลู
คอืโมหะ    มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกว่าโมหะ(อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๐๖๗/๒๗๓) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๖/๔,๔/๗/๑๑,
ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๔/๙,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔๒/๘๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๕๗/๑๐๑,ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๑๕๕/๑๑๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๑/๑๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๓/๕๐,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๘๒/๙๑,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๓/๑๓๐,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๕,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๑๐๐/๑๙๑,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘/๒๘,๑๘/๓๔๙/๓๘๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๔/
๕๐๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖/๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๖/๑๑๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/
๓๙/๔๙๐,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๕/๔๘๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๓/๕๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๓/๓๔๗,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗๙/๓๓๒ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕/๑๗,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/
๑๐๓/๓๕๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๔๕๐,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๙๙/๕๘๐,อภ.ิส.ํ(ไทย) 
๓๔/๓๙๐/๑๑๔,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๐๙/๕๖๘,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๓๔/๑๕๕,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๒๕๑/๑๒๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๘/๖๔๕,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๓๓/๑๔๕,
อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑/๑,๔๓/๑/๓๕๑) 

โมหคัคิ : ไฟคอืโมหะ,เป็นขอ้ ๓ ในอคัค ิ๓,เป็นขอ้ ๓ ในอคัค ิ๗ คอื (๑) ราคคัค(ิไฟคอื
ราคะ)  (๒) โทสคัค ิ (ไฟคอืโทสะ)  (๓) โมหคัค ิ(ไฟคอืโมหะ)  (๔)อาหุเนยยคัคิ
(ไฟคอือาหุไนยบุคคล) (๕) คหปตคัค ิ (ไฟคอืคหบด)ี (๖) ทกัขเิณยยคัค ิ (ไฟคอื
ทกัขไิณยบคุคล)  (๗) กฏัฐคัค(ิไฟทีเ่กดิจากไม)้,ในทุตยิอคัคสิตูร กล่าวไวว้า่ โม
หคัคน้ีิ เป็นสิง่ทีค่วรละ ควรเวน้ไมค่วรเสพ   เพราะบุคคลผูม้โีมหะ ถูกโมหะ
ครอบงาํ มจีติถูกโมหะกลุม้รุม ยอ่มประพฤตทิุจรติทางกาย ประพฤตทิุจรติทาง
วาจา ประพฤตทิุจรติทางใจ หลงัจากตายแลว้เขาจงึไปเกดิในอบาย ทุคต ิ 
วนิิบาต นรก (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๖๙) 

โมหนัธ  ์:  มดืมนดว้ยความหลง,มดืมนเพราะความหลง(พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบบั
ประมวลศพัท)์   

โมหาคติ : ลาํเอยีงเพราะหลง, ลาํเอยีงเพราะเขลา,การถงึความลาํเอยีงเพราะความหลง 
เป็นขอ้ ๓ ในอคต ิ๔คอื (๑) ฉนัทาคต ิ (๒)โทสาคต ิ (๓)โมหาคต ิ (๔)  ภยาคต ิ
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๖/๒๐๑,๑๑/๓๑๑/๒๘๘,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๗/๙๐,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗/๒๘,๒๑/๑๙/๓๐) 

โมหาโรปนกรรม : กริยิาทีส่วดประกาศยกโทษภกิษุวา่ แสรง้ทาํหลงคอืรูแ้ลว้ทาํเป็นไมรู่;้ เมือ่
สงฆส์วดประกาศแลว้ ยงัแกลง้ทาํไมรู่อ้กี ตอ้งปาจติตยี ์ (สกิขาบทที ่ ๓ แหง่
สหธรรมกิวรรค ปาจติตยิกณัฑ)์ ดงัคาํวา่ ภกิษุนัน้จะตอ้งอาบตัใิดเพราะ



 

๔๑๙๒ 
 

 

ประพฤตไิมเ่หมาะสมนัน้ พงึปรบัอาบตันิัน้ตามธรรม  และพงึยกโมหาโรปน
กรรมขึน้มาปรบัเพิม่ใหย้ิง่ขึน้ไปอกี (ว.ิป.(ไทย) ๘/๑๗๒/๑๕๐) 

โมโห:  โกรธ, ขุน่เคอืง; ตามรปูศพัทเ์ป็นคาํภาษาบาล ีควรแปลวา่“ความหลง”แต่ทีใ่ชก้นั
มาในภาษาไทยความหมายเพีย้นไปเป็นอยา่งขา้งตน้(พจนานุกรมพทุธศาสน์ 
ฉบบัประมวลศพัท)์    

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โมโห กค็อืโมหะนัน่เอง ดงัคาํวา่ ตมนฺธกาโร  สมฺ
โมโห  อวชฺิโชโฆ  มหพฺภโยต ิ  วจนโต  อวชิชา  ตโม  นาม  (อภ.ิว.ิอ. (บาล)ี 
๙๒๒/๕๓๗)  

โมฬิยสีวกะ, ปริพาชก : ปรพิาชกชือ่สวีกะผูม้จีุก ชาวกรุงราชคฤห ์แควน้มคธ,เคยสนทนาธรรม
กบัพระผูม้พีระภาค ณ พระเวฬุวนั เรือ่งธรรมเกีย่วกบัสขุ ทุกข ์ ไมใ่ช่สขุไมใ่ช่
ทุกข ์ ดงัคาํวา่ บุรุษบุคคลน้ีเสวยสขุ ทุกข ์ หรอือทุกขมสขุอยา่งใดอยา่งหนึ่ง    
สขุ    ทุกข ์หรอือทุกขมสขุทัง้หมดนัน้มเีหตุทีไ่ดท้าํไวใ้นปางก่อน ยอ่มแล่นไป
หาสิง่ทีต่นเองรู ้ และแล่นไปหาสิง่ทีช่าวโลกสมมตวิา่เป็นความจรงิ เพราะฉะนัน้
เราจงึกล่าววา่เป็นความผดิของสมณพราหมณ์เหล่านัน้ ภายหลงัจบการสนทนา
แลว้ เขาแสดงตนเป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙๖/๓๐๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สวีกะ  เป็นชือ่ตวั  สว่น  โมฬยิะ  เป็นชือ่เล่น  
เพราะชอบไวผ้มจุก  (ส.ํสฬา.อ.  (บาล)ี ๓/๒๖๙/๑๔๒) 

ไม่เคยปรากฏ : มเีคยมเีชน่นี้,ไมเ่คยเป็นอยา่งนัน้,ไมเ่คยม ี หมายถงึสิง่ทีน่่าอศัจรรย ์ ดงัคาํ
เรือ่งเปรตในมหาวภิงัคท์ีม่หาโมคคลัลานะลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้หน็อฏัฐิ
สงัขลกิเปรต  ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ    ฝงูแรง้  นกกา    นกเหยีย่วพากนัโฉบอยู่
ขวกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เนื้อทีต่ดิอยูต่ามระหวา่งซีโ่ครงสะบดัไปมาจนมนัรอ้งครวญ
คราง,หรอืดงัคาํในสตัตชฏลิสตูรทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอศัจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ    พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งนี้ดยีิง่
นกัวา่  มหาบพติร พระองคเ์ป็นคฤหสัถ ์เป็นกามโภค ีครอบครองเรอืน  (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๒๒๘/๒๒๑,  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๑/๔๗,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/
๗/๔๐๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๓,๒๕/๓๔/๒๔๑,๒๕/๓๘/๒๔๙,๒๕/๔๒/
๒๕๔,๒๕/๕๒/๒๘๖,๒๕/๖๙/๓๑๘,๒๕/๗๕/๓๒๘) 

ไม่เคารพธรรม : ไมย่กยอ่งธรรม,สิง่ทีค่วรยกยอ่งแต่ไมม่คีวามยกยอ่ง หมายถงึไมป่ระพฤติ
ธรรม,ไม่ประกอบดว้ยธรรม  เชน่ ศษิยเ์มือ่จะเรยีนธรรม แมจ้ะมพีระยศสงูกวา่
แต่เวลาเรยีนธรรม จะใหค้รนูัง่ตํ่ากวา่ไมไ่ด ้ ดงัคาํในมหาวภิงัคก์ล่าวถงึบุรษุ
จณัฑาลเหน็คน๒คนเรยีนหนงัสอื จงึไดม้คีวามคดิดงันี้วา่ พระราชาองคน้ี์



 

๔๑๙๓ 
 

 

ประทบันัง่บนอาสนะสงูเรยีนมนต ์ชือ่วา่มใิชพ่ระราชาผูท้รงธรรม   พราหมณ์คน
น้ีทีน่ัง่บนอาสนะตํ่าสอนมนตแ์ก่ผูน้ัง่บนอาสนะสงู กช็ือ่วา่มใิชผู่ป้ระพฤตธิรรม 
จงึกล่าวขึน้วา่ คนทัง้ ๒ คอืพราหมณ์ผูส้อนมนตแ์ละพระราชาผูท้รงเรยีนมนต์
โดยไมเ่คารพธรรม ยอ่มไมรู่อ้รรถและไมเ่หน็ธรรม,ในภตัตุทเทสกสตูรกล่าวถงึง
ผูไ้มส่าํรวมในกามทัง้หลายไมป่ระกอบดว้ยธรรม ไมเ่คารพธรรม ถงึอคต ิ (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๖๔๙/๗๒๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐/๓๒) 

ไม้ชาํระฟัน : ทนัตโปณะ, ไมข้อ่ย มคีวามยาวไมเ่กนิ ๘ น้ิว, เป็นสิง่ทีช่าํระภายในปากให้
สะอาด,สิง่ทีท่าํความสะอาดฟันและระหวา่งฟัน, สิง่ทีร่กัษาฟัน,ในมหาวภิงัค์
กล่าวไวว้า่ ทีช่ือ่ว่า ไมช้าํระฟัน ไดแ้ก่ไมช้าํระฟันทีต่ดัแลว้หรอืยงัมไิดต้ดั,ใช้
เคีย้วชาํระฟันในปาก,พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตวา่ ภกิษุทัง้หลาย   เรา
อนุญาตใหถ้อืเอาน้ําและไมช้าํระฟันมาใชเ้องได,้ ไมช้าํระฟันไมต่อ้งรบัประเคน, 
ปัจจุบนัเรยีกวา่แปรงสพีนั,ในจฬูวรรค พระผูม้พีระภาคตรสัว่าภกิษุทัง้หลาย การ
เคีย้วไมช้าํระฟันมปีระโยชน์ ๕ ประการ    คอื (๑) ตาสวา่ง (๒) ปากไมม่กีลิน่
เหมน็ (๓) ประสาทลิน้รบัรสไดด้ ี (๔) น้ําดแีละเสมหะไมหุ่ม้ห่ออาหาร (๕) เจรญิ
อาหาร (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๐๙/๘๙,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๖๔/๔๑๕, ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/
๒๘๒/๖๙,๗/๒๘๒/๗๐,๗/๒๙๓/๘๖,๗/๓๘๐/๒๕๖,๗/๓๘๒/๒๖๒,ข.ุชา.ปกณฺิณก.
(ไทย) ๒๗/๒๔๒/๔๖๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๕๘๑) 

ไม่ใช่พรหมจารี : ผูถ้อืเพศอยา่งสมณะ แต่ไมม่วีตัรปฏบิตัอิยา่งสมณะ,ผูข้าดจากความเป็น
ภกิษุ,ผูไ้มใ่ชเ่ป็นสมณะ,ผูไ้มม่สีงัวาสเสมอภกิษุ,ผูห้มดสภาพความเป็นภกิษุ ดงั
คาํในจฬูวรรค และอุโปสถสตูรทีพ่ระมหาโมคคลัลานะกล่าวแก่บคุคลผูห้น่ึงซึง่
เป็นผูทุ้ศลี มบีาปธรรม ประพฤตไิม่เรยีบรอ้ย น่ารงัเกยีจ ปกปิดพฤตกิรรม ไมใ่ช่
สมณะแต่ปฏญิญาวา่เป็นสมณะ ไมใ่ชพ่รหมจารแีต่ปฏญิญาวา่เป็นพรหมจาร ี
เน่าใน เปียกชุม่เป็นดุจหยากเยื่อ นัง่อยูท่า่มกลางภกิษุสงฆ ์ วา่ ทา่นจงลุกขึน้ 
พระผูม้พีระภาคทรงเหน็ทา่นแลว้ ทา่นไมม่สีงัวาสกบัภกิษุทัง้หลาย,ในอาปายกิ
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่    ภกิษุทัง้หลาย บุคคล ๓ จาํพวกนี้ เชน่บุคคลที่
ไมใ่ชพ่รหมจาร ี แต่ปฏญิญาตนวา่เป็นพรหมจาร ี ไมล่ะบาปกรรม ๓ ประการนี้ 
ตอ้งไปอบายภูม ิ  ตอ้งไปนรก (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๘๓/๒๗๙,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๑๑๔/๓๕๗, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๒/๑๕๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๐/๒๕๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มใ่ชพ่รหมจาร ี แต่ปฏญิาณวา่เป็นพรหมจาร ี 
หมายถงึตนเองไมม่ศีลี  หมดสภาพความเป็นภกิษุ   แต่ยงัเรยีกตนวา่ “เป็น
ภกิษุ”  แลว้รว่มอยูร่่วมฉนักบัภกิษุอื่นผูม้ศีลี  ใชส้ทิธิถ์อืเอาลาภทีเ่กดิขึน้ในสงฆ ์
(องฺ.ตกิ.อ.  (บาล)ี ๒/๑๓/๘๖) 



 

๔๑๙๔ 
 

 

ไม่ใช่มนุษย  ์: อมนุษย์ หมายถึงเทวดา ดงัคําในมหาโควนิทสูตร ที่มหาโควนิทพราหมณ์จะ
ออกบวชทูลลาต่อพระเจ้าเรณุตอนหนึ่งว่า ข้าพระองค์ไม่พร่องด้วยสิ่งที่น่า
ปรารถนา  ไม่มใีครเบยีดเบยีนขา้พระองค ์ แต่เพราะไดฟั้งคําของผูไ้ม่ใช่มนุษย ์
ขา้พระองคจ์งึไม่ยนิดกีารอยู่ครองเรอืน,ในนันทาเปตวิตัถุ กล่าวถงึผูไ้ม่ใช่มนุษย์
หมายเปรต ก็มี ดังคําที่นันทิเสนอุบาสกถามนันทาเปรตว่า  เธอมีผิวดํา    
รูปร่างน่าเกลียด  ผิวพรรณหยาบกร้าน  มองดูน่ากลัว  ตาเหลือง มีเขี้ยวสี
น้ําตาลแก่ เรารู้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒๑/๒๕๐,ขุ.เปต.(ไทย) 
๒๖/๑๖๘/๑๙๔) 

  อรรถกถาเวสสนัดรชาดกอธิบายถึงพราหมณ์ชูชกว่ามีร่างกายดุจผู้ไม่ใช่
มนุษยว์่าเป็นอมนุษยค์อืผูน้ัน้เป็นดุจยกัษ์จําแลงตวัเป็นมนุษยเ์ที่ยวไป(ขุ.ชา.อ.
(บาล)ี๑๐/๒๑๒๗-๒๑๒๙/๓๙๑-๓๙๒) 

ไม้ซึก : เสรสิสก,  ไมม้ดีอกหอมตลบอบอวล,ล่วง ๑๐๐ ปี ฝักจะแตกออก, เป็นตน้ไมท้ี่
เป็นวมิานทีอ่ยูเ่สรสิสกเทพบุตร ซึง่อดตีชาตกิค็อืพระเจา้ปายาสนิัน่เอง,เป็น
ตน้ไมท้ีพ่ระควมัปตไิปบาํเพญ็ยงัตน้ไมซ้กึแลว้ไดฟั้งคาํสนทนาระหว่างพ่อ่คา้กบั
เสรสิสกเทพบตุร จงึนํามากล่าวสอนแก่มนุษยท์ัง้หลาย มปีรากฏในเสรสิสก
วมิาน ดงัคาํทีเ่ทพบุตรกล่าวไวว้า่ พอ่ทัง้หลาย  กลิน่ทพิยเ์หล่าน้ี  โชยกลิน่หอม
ระรืน่จากป่าไมซ้กึ  หอมตลบอบอวลทัว่วมิานนี้กาํจดัความมดืไดท้ัง้กลางวนัและ
กลางคนื,ในเวสสนัตรชาดกกล่าวไวว้า่ ไมซ้กึ มดีอกบานสะพรัง่ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๑๒๕๙/๑๖๐,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๙๐/๔๙๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒/๒๗๖) 

ไม่ด่าง : ไม่มสีิง่ทีเ่ป็นจุดหรอืรอยปรากฏ,บรสิุทธผิุดผ่อง มุ่งอธบิายเกี่ยวกบัศลี ดงัคําว่า 
ภิกษุมศีีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย,หรอืดงัคําในมหานามสูตรที่อรยิ
สาวกระลึกถึงศลีของตน ที่ไม่ขาด  ไม่ทะลุ ไม่ด่าง  ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้
สรรเสรญิ ไม่ถูกตณัหาและทฏิฐคิรอบงํา เป็นไปเพื่อสมาธ ิ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๒๔/
๓๖๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐/๔๒๓,๒๒/๑๑/๔๒๖,๒๒/๑๒/๔๒๘,๒๒/๑๐๕/
๑๘๓,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๐/๘๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๒/๒๑๔) 

ไม่ได้ปวารณา : คําที่ทายกไม่ได้พูดไว้,สิ่งที่ทายกไม่ได้เอยปากไว้ก่อน,หมายถึงคําพูดที่
ทายกทายกิาไม่ไดพู้ดต่อหน้าภกิษุไวก่้อน ดงัคําในสกิขาบทวภิงัคอ์ธบิายไวว้่า 
คาํว่า เขาไม่ไดป้วารณาไวก่้อน คอื ทายกไม่ไดก้ล่าวไวก่้อนวา่ ท่านผูเ้จรญิท่าน
ต้องการจวีรชนิดไหน กระผมจะซื้อจวีรชนิดไหนถวายท่าน  (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/
๕๒๙/๕๓,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๓๔/๕๙) 

ไม่ได้ยิน : สิง่ไม่ไดฟั้งมา, เสยีงทีเ่บา,ในมุสาวาทสกิขาบท กล่าวไวว้่า ไม่ไดย้นิ ภกิษุกล่าว
เท็จทัง้ที่รู้ว่า ข้าพเจ้าได้ยินแล้ว ทราบแล้ว และได้เห็นแล้ว  ด้วยอาการ ๓  



 

๔๑๙๕ 
 

 

อย่าง... ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ฯลฯ  หรอืดงัคําในจูฬวรรค พระผูม้พีระภาคตรสัว่า 
เราอนุญาตถอืเสนาสนะตามโคนไม ้ ๘ เดอืนเท่านัน้ เราอนุญาตปลาและเน้ือที่
บรสิุทธิด์ว้ยอาการ ๓ อย่าง คอื (๑) ไม่ไดเ้หน็ (๒) ไม่ไดย้นิ (๓) ไม่ไดนึ้กสงสยั
,ในวภิังค์กล่าวถึงอนรยิโวหาร ๔ เช่น เรื่องที่ไม่ได้ยินพูดว่าได้ยิน  (วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๓/๑๘๗,๖/๑๙๑,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๙๔/๑๑๖,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๔๓/๒๐๐,อภ.ิ
ว.ิ(ไทย) ๓๕/๓๔๓/๕๙๐) 

ไม่ได้เหน็ : เรือ่งทีไ่มไ่ดด้ดูว้ยตา, เป็นถอ้ยคาํของอนารยชน ๘ อยา่ง คอื เชน่ไมไ่ดเ้หน็ แต่
กล่าววา่ขา้พเจา้ไดเ้หน็ ไดเ้หน็แต่กล่าววา่ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้หน็ ซึง่เป็นการกล่าว
เทจ็ทัง้ทีรู่,้เนื้อทีไ่ดเ้หน็ พระพทุธเจา้อนุญาตใหฉ้นัได,้ในมสุาวาทสกิขาบท 
กล่าวอธบิายลกัษณะไมไ่ดเ้หน็ไวว้า่ ไมไ่ดเ้หน็  ภกิษุกล่าวเทจ็ทัง้ทีรู่ว้า่  
ขา้พเจา้ไดเ้หน็แลว้   ดว้ยอาการ๓  อย่าง  คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จกักล่าวเทจ็ 
(๒) กาํลงักลา่วกร็ูว้า่กาํลงักล่าวเทจ็(๓) ครัน้กล่าวแลว้กร็ูว้า่กล่าวเทจ็แลว้ ตอ้ง
อาบตัปิาจติตยี ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๓/๑๘๗,๔/๑๘๘,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๙๔/๑๑๖,ว.ิจ.ู
(ไทย) ๗/๓๔๓/๒๐๐) 

ไม่ม ีสงัวาส: ไมม่ธีรรมเป็นเหตุอยูร่ว่มกบัภกิษุทัง้หลาย, ขาดสทิธอินัชอบธรรม ทีจ่ะถอืเอา
ประโยชน์แหง่ความเป็นภกิษุ, ขาดจากความเป็นภกิษุ, อยูร่ว่มกบัสงฆไ์มไ่ด ้ดงั
คาํที ่พระมหาโมคคลัลานะกล่าวกะบุคคลนัน้ดงันี้วา่ ทา่นจงลุกขึน้ พระผูม้พีระ
ภาคทรงเหน็ทา่นแลว้ ทา่นไมม่สีงัวาสกบัภกิษุทัง้หลาย(ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๘๓/
๒๗๙,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๕/๒๖๑)   

  ในมหาวภิงัค ์กล่าวไวว้า่ สงัวาส  หมายถงึกรรมทีท่าํรว่มกนั  อุทเทสทีส่วด
รวมกนั  ความมสีกิขาเสมอกนั  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๕๕/๔๓) 

ไมตรี: ความคดิจะใหเ้ป็นสขุ,ความรกัเอน็ด ูดงัพระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้นสงิคาลกสตูรวา่ 
คนชอบสงเคราะห ์ชอบสรา้งไมตร ีรูเ้รือ่งทีเ่ขาบอก ปราศจากความตระหนี่ เป็น
ผูช้อบแนะนําชี้แจงแสดงเหตุผล เช่นนัน้ ย่อมได้ยศ และในจกักสูตรว่า จกัร ๔ 
ประการนี้แลเป็นเหตุใหเ้ทวดาและมนุษยผ์ูป้ระกอบแลว้เป็นไปได ้และถงึความ
เป็นใหญ่ ความไพบูลย์ในโภคะทัง้หลายต่อกาลไม่นานนัก ขา้วเปลอืก ทรพัย ์
ยศ ชื่อเสยีงและความสุขย่อมหลัง่ไหลมาสู่นรชน ผู้อยู่ในถิ่นที่ดี ผูกไมตรกีบั
อรยิชน สมบูรณ์ด้วยการตัง้ตนไว้ชอบ ได้ทําความดไีว้ก่อนแล้ว (ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๒๗๓/๒๑๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๑/๕๐) 

ไม่ต้องเชื่อใคร : การรูแ้จ้งธรรมอย่างประจกัษ์ชดัด้วยตนเอง คอืไม่ต้องรอสดบัธรรมจากผูอ้ื่น  
ดงัพระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้นคมัภรีข์ทุทกนิกาย ธรรมบท อรหนัตวรรค เรื่องพระ
สารบีุตรเถระว่า นรชนใด ผู้ไม่ต้องเชื่อใคร รูจ้กันิพพานที่ปัจจยัอะไรปรุงแต่ง



 

๔๑๙๖ 
 

 

ไม่ได ้ ตดัรอยต่อแห่งการเกดิใหม่ ทําลายโอกาสแห่งการท่องเทีย่วไปในสงสาร 
คายความหวงัแลว้ นรชนนัน้แล เป็นบุรุษสงูสดุ (ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๙๗/๕๙) 

ไม่ตายเปล่า:  การบรรลุธรรมทีไ่ม่ไรผ้ล คอืการบรรลุสามญัญผล(ผลแห่งความเป็นสมณะ) ดงั
พระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้นคมัภรีข์ุททกนิกาย อุทาน  จูฬวรรคว่า ภกิษุทัง้หลาย 
อุบาสกิาเหล่านัน้ที่เป็นโสดาบนัก็ม ีที่เป็นสกทาคามนีิก็ม ีที่เป็นอนาคามนีิก็ม ี
ภกิษุทัง้หลาย อุบาสกิาเหล่านัน้ทัง้หมด ชื่อว่าไม่ตายเปล่า (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๗๐/
๓๒๐) 

ไม่ติดยศ :  การไม่ปรารถนา,การไม่หวงั,การไม่อยากไดก้ารยกย่องนับถอื ลาภสกัการะและ
การสรรเสรญิ  ดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้นนาคติสตูรวา่ “นาคติะ เราไม่ตดิยศ 
และยศกไ็ม่ตดิเรา ผูใ้ดแลไม่ไดต้ามความปรารถนา ไม่ไดโ้ดยไม่ยาก ไม่ไดโ้ดย
ไม่ลําบากซึ่งเนกขมัมสุข ปวิเวกสุข อุปสมสุข สมัโพธสุขที่เราได้ตามความ
ปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลําบากน้ี ผูน้ัน้ชื่อว่ายนิดสีุขที่ไม่สะอาด สุข
ในการนอนหลบั และสุขที่องิอาศยัลาภสกัการะและการสรรเสรญิ” องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๔๒/๔๙๕ 

ไม่โต้ตอบ: ไม่เป็นผูข้ดัแยง้ด้วยอํานาจความทะเลาะแตกรา้ว ดงัพระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้น 
เปมสูตรว่า  สมยัใด ภกิษุทําให้แจ้งซึ่งเจโตวมิุตต ิปัญญาวมิุตตอินัไม่มอีาสวะ 
เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยู่ในปัจจุบนั  สมยันัน้ แมค้วาม
รกัทีเ่กดิเพราะความรกัเป็นอนัภกิษุนัน้ละไดเ้ดด็ขาด ตดัรากถอนโคนเหมอืนตน้
ตาลที่ถูกตดัรากถอนโคนไปแล้ว เหลอืแต่พื้นที่ ทําใหไ้ม่มเีกดิขึน้ต่อไปไม่ได.้.. 
ภกิษุน้ีเราเรยีกว่า ไมย่ดึถอื ไมโ่ตต้อบ ไม่บงัหวนควนั ไมลุ่กโพลง ไม่ถูกไฟไหม ้
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๐๐/๓๑๖) 

 ไม่ไตร่ตรอง:  ไม่ใคร่ครวญ,ไม่ตรติรอง,ไม่พจิารณา เป็นธรรมทีย่งับุคคลไหถ้งึนรกเหมอืนถูก
ฝังไว ้ดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวใ้น วณัณนาสตูร อสิสุกนีิสตูรและมจิฉาทฏิฐกิ
สตูรวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรก 
เหมือนถูกนําไปฝังไว้  ธรรม ๕ ประการ คือ (๑) ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง 
สรรเสริญคนที่ควรติเตียน  (๒) ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง ติเตียนคนที่ควร
สรรเสรญิ  (๓) ไม่พจิารณา ไม่ไตร่ตรอง แสดงความเลื่อมใสในฐานะไม่เป็นทีต่ัง้
แห่งความเลื่อมใส มีความริษยาและมีความเห็นผิด  (๔) ไม่พิจารณา ไม่
ไตร่ตรอง แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะเป็นที่ตัง้แห่งความเลื่อมใส  มคีวาม
ตระหนี่และมคีวามดํารผิดิ (๕) ทําศรทัธาไทยใหต้กไป  และในปฐมอวณัณารห
สตูรว่า  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ย่อมดํารง
อยู่ในนรก เหมอืนถูกนําไปฝังไว ้ ธรรม ๕ ประการ คอื ภกิษุเจา้อาวาส  (๑) ไม่



 

๔๑๙๗ 
 

 

พจิารณา ไม่ไตร่ตรอง สรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน  (๒) ไม่พจิารณา ไม่ไตร่ตรอง 
ตเิตยีนคนที่ควรสรรเสรญิ  (๓) ไม่พจิารณา ไม่ไตร่ตรอง ปลูกความเลื่อมใสใน
ฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส  (๔) ไม่พจิารณา ไม่ไตร่ตรอง ปลูกความไม่เลื่อมใสใน
ฐานะที่ควรเลื่อมใส (๕) ทําศรทัธาไทยให้ตกไป (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๑๖/
๑๙๕,๒๒/๑๑๗/๑๙๖, ๒๒/๑๑๙/๑๙๘, ๒๒/๒๓๖/๓๗๘) 

 ไม่ถือม ัน่:  ไม่ยดึถอือย่างมัน่คง,ยอมรบัการเปลีย่นแปลง,การปล่อยวาง,การหลุดพน้, การ
ไม่สะทกสะทา้นและการไม่ถอืมัน่ในอุปาทาน ๔ คอื (๑) กามุปาทาน (ความถอื
มัน่ในกาม) (๒) ทฏิฐุปาทาน (ความถอืมัน่ในทฏิฐ)ิ (๓) สลีพัพตุปาทาน (ความ
ถอืมัน่ในศลีพรต) (๔) อตัตวาทุปาทาน (ความถอืมัน่ในวาทะว่ามอีตัตา)  ดงัที่
พระผูม้พีระภาคเจา้ไดต้รสัไวใ้นมหาปทานสูตรว่า ไม่นานนัก จติกห็ลุดพน้จาก
อาสวะทัง้หลาย เพราะไม่ถอืมัน่ และในมหานิทานสตูรว่า ภกิษุนัน้เมื่อเหน็อย่าง
น้ีย่อมไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก และเมื่อไม่ถือมัน่ย่อมไม่สะทกสะท้าน เมื่อไม่
สะทกสะท้านย่อมดบัได้เฉพาะตน (ท.ีมหา.(ไทย)๑๐/๖๓/๓๖,๑๐/๗๗/๔๓,๑๐/
๘๑/๔๕,๑๐/๘๕/๔๖,๑๐/๑๒๖/๗๑,๑๐/๑๒๘/๗๕) 

ไม่ถกูตณัหาและทิฏฐิครอบงาํ: ไมม่คีวามอยาก ไม่มคีวามเหน็ผดิ ไม่หวัน่ไหว เป็นผูน่ิ้ง ดงัใน
ปฐมมหานามสูตรว่า พระองค์พงึระลกึถงึศลีของพระองค์ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่
ด่าง ไม่พรอ้ย เป็นไท ท่านผูรู้ส้รรเสรญิ ไม่ถูกตณัหาและทฏิฐคิรอบงํา เป็นไป
เพื่อสมาธ ิ มหานามะ สมยัใด อรยิสาวกระลกึถงึศลี สมยันัน้ จติของอรยิสาวก
นัน้  ย่อมไม่ถูกราคะกลุม้รุม ไม่ถูกโทสะกลุม้รุม ไม่ถูกโมหะกลุม้รุม, และในภย
สตูรว่า ผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะใคร่ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พรอ้ย เป็น
ไท  ท่านผู้รู้สรรเสรญิ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงํา เป็นไปเพื่อสมาธ ิ อรยิ
สาวกประกอบดว้ยองคเ์ครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ  (องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/
๑๑/๔๑๓, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๒/๒๑๔) 

ไม่ถกูลบล้าง:  ไม่ถูกทําใหห้มดไปสิน้ไป ไม่ถูกคดัคา้น ไม่ถูกปฏเิสธ ไม่ถูกแกไ้ข ดงัในอภสินัท
สูตรว่าภกิษุทัง้หลาย ทาน ๕ ประการนี้ เป็นมหาทาน ที่รูก้นัว่าลํ้าเลศิ รูก้นัมา
นาน รูก้นัวา่เป็นอรยิวงศ ์เป็นของเก่า ในอดตีไมถู่กลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถูกลบลา้ง 
ในปัจจุบนั ไม่ถูกลบล้าง ในอนาคตก็จกัไม่ถูกลบล้าง ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้
คดัคา้น (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๙/๓๐๐)  

ไม่ทอดธรุะ:  ไม่ทิ้งธุระ คอืหน้าที่และความดอีนัเป็นกุศลธรรม ดงัในอรญัญสูตรได้กล่าวถึง
คุณสมบตัขิองภกิษุผูค้วรอยู่ในป่าขอ้หน่ึงว่า   ภกิษุผูป้รารภความเพยีร มคีวาม
เขม้แขง็ มคีวามบากบัน่มัน่คง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทัง้หลาย เป็นผูค้วรอาศยั
เสนาสนะอนัเงยีบสงดั คอื ป่าโปร่ง และป่าทบึ และในยสัสงัทสิงัสตูรไดก้ล่าวถงึ



 

๔๑๙๘ 
 

 

การเปรยีบเทยีบภกิษุผูป้รารภความเพยีร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อใหกุ้ศลธรรม
เกดิ ความเขม้แขง็ มคีวามบากบัน่มัน่คง ไมท่อดธุระในกุศลธรรมทัง้หลายอยู ่วา่
เหมอืนกษตัราธริาชผูไ้ดร้บัมูรธาภเิษกแลว้ ทรงสมบูรณ์ดว้ยกําลงั และในเสนา
สนสตูร กล่าวถงึองคป์ระกอบของภกิษุผูอ้าศยัใชส้อยเสนาสนะว่า เป็นผูป้รารภ
ความเพยีร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิด มคีวามเขม้แขง็ มคีวาม
บากบัน่มัน่คง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทัง้หลายอยู่ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๐/
๑๘๗,๒๒/๑๓๔/๒๑๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑/๑๘)  

ไม่ทะล :ุ  ไม่รัว่ ไม่ขาด  ดงัที่ปรากฏในปฐมเวรสูตร อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยองค์เครื่อง
บรรลุโสดาต้องเป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะใคร่ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่
พรอ้ย เป็นไท ท่านผูรู้ส้รรเสรญิ ไม่ถูกตณัหาและทฏิฐคิรอบงาํ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ
(องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒๗/๔๘๘)  

ไม้เท้า ,ไม้เท้าคนแก่: ไม้หรอืสิง่อื่นๆ สําหรบัถือยนัตัวหรอืเดิน เครื่องใช้สอยสําหรบัคนแก่ 
สมณะ พราหมณ์ชนิดหน่ึง ดงัในมหาสาลสูตรว่า ไม้เท้าของเรายงัดีกว่าพวก
บุตรทีไ่ม่เชื่อฟังจะดอีะไร เพราะไมเ้ทา้ใชป้้องกนัโคหรอืสุนัขดุ ๆ ได ้ในทีม่ดืใช้
ยนัไปข้างหน้าได้ ในที่ลึกใช้หยัง่ควานเอาได้ พลาดแล้วช่วยพยุงไว้ได้ด้วย
อานุภาพไมเ้ทา้, ในมหาโพธชิาดกว่า ท่านพราหมณ์ เพราะเหตุไรหนอ ท่านจงึ
รบีร้อนฉวยเอาไม้เท้า หนังเสอืร่ม รองเท้า ไม้ตะขอ บาตร และผ้าพาด ท่าน
ปรารถนาจะไปยงัทศิไหนหนอ,และในปิลนิทวจัฉเถราปทานว่า จ้างช่างให้ทํา
รองเท้า เขยีงเท้า ผ้าสําหรบัเชด็น้ํา และไม้เท้าคนแก่อย่างสวยงาม ให้สมควร
(แก่สมณบรโิภค) (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๐/๒๘๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๒๔/๒๔,ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๒๓/๕๘๑,๓๒/๑๖/๕๘๑)  

ไม่เที่ยง:  ไม่แน่นอน ไม่ยัง่ยนื คอืมคีวามแปรปรวนแตกสลายไปในที่สุด ดงัที่ปรากฏใน
พรหมชาลสูตรว่า สมณพราหมณ์ผู้เจรญิอาศยัอะไร ปรารภอะไรจงึมวีาทะว่า 
บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอตัตาและโลก ว่า บางอย่างเที่ยง 
บางอย่างไม่เที่ยง,ในมหานิทานสูตรว่า บุคคลเมื่อไม่บญัญัติอตัตามขีนาดไม่
จาํกดั ไมม่รีปู ยอ่มไม่บญัญตัวิา่มอียู่เฉพาะในชาตน้ีิ หรอืไมบ่ญัญตัวิา่เป็นสภาพ
มอียู่ตลอดกาล หรอืไม่มคีวามเหน็ว่า ‘เราจกัทําอตัตาที่มสีภาพไม่เที่ยง ที่มอียู่ 
ใหส้าํเรจ็เป็นสภาพเทีย่ง’ การลงความเหน็ว่าอตัตาทีม่อียู่ มขีนาดไม่จาํกดั ไม่มี
รปู ย่อมไม่ตดิตามมาดว้ยอาการอยา่งนี้ ฉะนัน้จงึควรกล่าวไว,้และในสเหตุอนิจจ
สูตรว่า  ภิกษุทัง้หลาย รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สญัญาไม่เที่ยง สงัขารไม่
เที่ยง วญิญาณไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจยัที่ให้วญิญาณเกดิขึ้นก็ไม่เที่ยง วญิญาณ
เกดิจากสิง่ที่ไม่เที่ยง ที่ไหนจกัเที่ยงเล่า ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ด้สดบัเหน็



 

๔๑๙๙ 
 

 

อยู่อย่างนี้ ฯลฯ รูช้ดัว่า ... ไม่มกีจิอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อกีต่อไป”(ท.ีส.ี(ไทย)
๙/๓๘/๑๖,๙/๔๔/๑๘,๙/๔๕/๑๘,๙/๔๖/๑๙,๙/๔๗/๑๙,๙/๔๘/๒๐,๙/๔๙/๒๐,๕๐/
๒๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๑๘/๖๗,๑๐/๑๑๘/๖๘,๑๐/๑๒๐/๖๘,๑๐/๑๒๐/๖๙,๑๐/๑๒๓/
๗๐,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๑๕/๒๙,๑๗/๑๘/๓๑,๑๗/๒๑/๓๓,๑๗/๒๖/๓๘)  

ไม่บอกคืนสิกขา: ไมบ่อกคนืสกิขาบท ไมบ่อกลาสกิขาบท ไมบ่อกลาความเป็นภกิษุ ดังที่
ปรากฏในปาราชกิกณัฑ์ว่า ไม่บอกคนืสกิขา ไม่เปิดเผยความท้อแท้ มพีุทธาธิ
บายว่า ภกิษุทัง้หลาย การเปิดเผยความท้อแท ้แต่ไม่เป็นการบอกคนืสกิขากม็ ี
การเปิดเผยความท้อแท้ และเป็นการบอกคนืสกิขากม็,ี ในปฐมโยธาชวีสูตรว่า  
ภกิษุในธรรมวนิยันี้แมเ้หน็ฝุ่ นฟุ้งขึน้กอ็ดทนได ้แมเ้หน็ยอดธงของขา้ศกึกอ็ดทน
ได ้แมไ้ดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึกอ็ดทนได ้แต่หวาดสะดุง้ต่อการประหารของ
ขา้ศกึ อะไรชื่อว่าการประหารสําหรบัขา้ศกึของเธอ คอื มาตุคามเขา้ไปหาภกิษุ
ในธรรมวินัยนี้ผู้ไปสู่ป่า ไปสู่โคนไม้ หรือไปสู่เรือนว่าง แล้วนัง่ทับ นอนทับ 
ข่มขนื เธอถูกมาตุคามนัง่ทบั นอนทบั ข่มขนือยู่ ไม่บอกคนืสกิขา ไม่เปิดเผย
ความทอ้แท ้เสพเมถุนธรรม น้ีชื่อว่าการประหารของขา้ศกึสําหรบัเธอ (ว.ิมหา.
(ไทย)๑/๔๕/๓๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๕/๑๒๘,๒๒/๗๖/๑๓๒)  

ไม่แบง่แยก:  ความเป็นเอกภาพ ไม่ก่อความแตกแยก โดยไม่แบ่งแยกอามสิโดยคดิว่า “จะให้
เท่าน้ี ๆ” และไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคดิว่า “จะให้แก่คนนัน้ ไม่ให้แก่คนนี้” ใน
โกสมัพยิสูตรได้กล่าวถงึองค์ประกอบที่ทําให้ภิกษุเป็นที่รกั ทําให้เป็นที่เคารพ 
เป็นไปเพื่อความสงเคราะหก์นั เพื่อความไม่ววิาทกนั เพื่อความสามคัคกีนั เพื่อ
ความเป็นอันเดียวกันว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้บริโภคโดยไม่แบ่งแยก ลาภ
ทัง้หลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาต 
บรโิภคร่วมกบัเพื่อนพรหมจารทีัง้หลายผูม้ศีลีทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั สาราณีย
ธรรมแมน้ี้ ทาํใหเ้ป็นทีร่กั ทาํใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์นั เพือ่
ความไม่ววิาทกนั เพื่อความสามคัคกีนั เพื่อความเป็นอนัเดยีวกนั  (ม.มู.(ไทย)
๑๒/๔๙๒/๕๓๒)  

ไม่ประกอบด้วยกาล : มคีวามคงทน มัน่คง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มอียู่ทุกยุค ทุก
สมยั ให้ผลไม่จํากดักาล คอืไม่ขึ้นกบักาลเวลา ให้ผลแก่ผู้ปฏิบตัิทุกเวลา ทุก
โอกาส บรรลุเมื่อใดกไ็ดร้บัผลเมื่อนัน้ ดงัที่ปรากฏในสมัพหุลสูตร คหิสิูตร ปฐม
สนัทฏิฐกิสตูรและมหานามสตูรว่า  ธรรมนี้เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิตัจิะพงึเหน็ชดัดว้ย
ตนเอง ไม่ประกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าดู ควรน้อมเขา้มาในตน อนัวญิญูชน
พงึรูเ้ฉพาะตน (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๗/๒๐๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐/๔๒๒,๒๒/
๔๗/๕๑๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๙/๓๐๑) 



 

๔๒๐๐ 
 

 

ไม่ประพฤตินอกใจ : ไม่มชีู้ มคีวามซื่อสตัย์ เป็นหลกัสําคญัที่สามตี้องปฏิบตัิต่อภรรยา และ
ภรรยาต้องปฏิบตัิต่อสาม ีดงัที่ปรากฏในสงิคาลกสูตรว่า คหบดบีุตร สามพีึง
บํารุงภรรยาผูเ้ป็นทศิเบื้องหลงัโดยหน้าที่ ๕ ประการ คอื (๑) ใหเ้กยีรตยิกย่อง 
(๒) ไม่ดูหมิน่ (๓) ไม่ประพฤตนิอกใจ (๔) มอบความเป็นใหญ่ให ้(๕) ใหเ้ครื่อง
แต่งตวั. ภรรยาผู้เป็นทศิเบื้องหลงั สามบีํารุงด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้แล ย่อม
อนุเคราะห์สามดี้วยหน้าที่ ๕ ประการ คอื (๑) จดัการงานด ี(๒) สงเคราะห์คน
ขา้งเคยีงด ี(๓) ไม่ประพฤตนิอกใจ (๔) รกัษาทรพัยท์ีส่ามหีามาได ้(๕) ขยนัไม่
เกียจคร้านในกิจทัง้ปวงคหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลงั สามบีํารุงด้วย
หน้าที ่๕ ประการนี้แลย่อมอนุเคราะหส์ามดีว้ยหน้าที ่๕ ประการนี้ ทศิเบือ้งหลงั
นัน้เป็นอนัชือ่วา่สามไีดปิ้ดป้อง ทาํใหเ้กษมปลอดภยัแลว้ ดว้ยประการฉะนี้ ( ที .
ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๙/๒๑๔)  

ไม่ประพฤติพรหมจรรยถ์ึงที่ส ุด : ไม่ดําเนินไปตามอรยิมรรค คอืยงัไม่หมดสิน้ตณัหา เป็นผูย้งั
ไมห่ลุดพน้ ดงัความในสกักปัญหสตูรวา่ จอมเทพ ภกิษุทัง้หลายผูห้ลุดพน้เพราะ
สิน้ตณัหาเทา่นัน้จงึจะมคีวามสาํเรจ็สงูสุด มคีวามเกษมจากโยคะสงูสดุ ประพฤติ
พรหมจรรยถ์งึทีส่ดุ มทีีสุ่ดอนัสงูสดุ เพราะเหตุนัน้ สมณพราหมณ์ทัง้หมดจงึไม่มี
ความสําเรจ็สูงสุด ไม่มคีวามเกษมจากโยคะสูงสุด ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึง
ทีส่ดุ ไมม่ทีีส่ดุอนัสงูสดุ(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖๖/๒๙๓,๑๐/๓๖๖/๒๙๔)  

ไม่ประมาท:  ไม่พลัง้เผลอ  มคีวามระมดัระวงั มสีต ิดงัความในมหาสหีนาทสูตร โปฏฐปาท
สตูรว่า ...เมื่อบวชแลว้ไมน่าน จากไปอยู่ผูเ้ดยีว ไม่ประมาท มคีวามเพยีร มุง่มัน่
พระนิพพานอยู ่ไมน่านนกักท็าํใหแ้จง้ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์อนัยอดเยีย่ม ทีเ่หล่า
กุลบุตรผูอ้อกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติโดยชอบต้องการ ดว้ยปัญญาอนัยิง่
เอง, ในมหาปรนิิพพานสูตรว่า พวกเธอจงอย่าประมาท มีสติ มีศีลบรสิุทธิ ์มี
ความดํารมิัน่คงด ีรกัษาจติของตนไว ้ผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวนิัยนี้ ละการ
เวยีนว่ายตายเกดิแลว้ จกัทําทีสุ่ดแห่งทุกขไ์ด,้ ในจูฬโคสงิคสตูรว่า พระผูม้พีระ
ภาคตรัสว่า “ดีละ ดีละ อนุรุทธะ นันทิยะ และกิมิละ เธอทัง้หลายเป็นผู้ไม่
ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่หรอื”, ในสมัพหุลสูตรว่า สมยัหนึ่ง 
พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ นครศลิาวด ีแควน้สกักะ สมยันัน้ ภกิษุหลายรูป
เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาค และ
ในนนัทสตูรว่า ทา่นพระนนัทะอดึอดั ระอา รงัเกยีจวาทะวา่ลกูจา้ง และวาทะวา่ผู้
ถูกไถ่มาของภกิษุผูเ้ป็นสหายเหล่านัน้ จงึจากไปอยู่ผูเ้ดยีว ไม่ประมาท มคีวาม
เพยีรอุทศิกายและใจ ไม่นานนักกท็ําใหแ้จง้ซึ่งประโยชน์ยอดเยีย่ม อนัเป็นทีสุ่ด
แห่งพรหมจรรย ์ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๔๐๕/๑๗๔,๙/๔๔๓/๑๙๖, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๘๕/



 

๔๒๐๑ 
 

 

๑๓๒,๑๐/๒๑๕/๑๖๔,๑๐/๒๑๘/๑๖๖,๑๐/๔๑๘/๓๕๒, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๒๗/๓๕๙, 
ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๕๗/๒๐๑, ส.ํข.(ไทย)๑๗/๓๕/๔๘,๑๗/๓๖/๕๐,๑๗/๖๓/๑๐๓,๑๗/
๑๕๙/๒๕๐,๑๗/๑๘๒/๒๖๙, องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๕๙/๒๒๗, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๒๗/๔๓,๒๑/๒๕๗/๓๗๔, ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๒๑/๓๑,๒๕/๓๐/๓๔,๒๕/๓๒/๓๔, ขุ.อุ.
(ไทย)๒๕/๒๒/๒๑๒,๒๕/๒๓/๒๑๖, ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๒๕/๑๓๙,๓๐/๑๕๖/๔๙๖) 

ไม้ป้ายยาตา:  ไมส้าํหรบัชุบยาป้ายตา ใชร้กัษาอาการป่วยทางดวงตา  ดงัความในปิลนิทวจัฉ
เถราปทาน จา้งช่างให้ทํายารกัษาไข ้ยาหยอดตา ไมป้้ายยาตา กระบอกกรอง
น้ํา ลูกกุญแจ และกล่องลูกกุญแจ ซึ่งเยบ็ด้วยด้าย ๕ ส ี (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗/
๕๘๑) 

ไม่เป็นหมนั:  มปีระโยชน์ มผีลผลติ มคีวามเจรญิ งอกงาม ไพบูลย์  ดงัความในมหาอสัสปุร
สูตรว่า เราทัง้หลายใช้สอยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจยัเภสชั
บรขิารของทายกเหล่าใด ปัจจยัทัง้หลายของทายกเหล่านัน้ ก็จกัมีผลมากมี
อานิสงส์มากเพราะเราทัง้หลาย อกีอย่างหน่ึง บรรพชานี้ของเราทัง้หลาย กจ็กั
ไมเ่ป็นหมนั จกัมผีล มคีวามเจรญิ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๑๕/๔๕๒)  

ไม่เปิดเผยความท้อแท้: การไม่บอกลาสกิขาบท ไม่บอกคนืสกิขาบท  ในปาราชิกกณัฑ์ได้
อธบิายไวว้่าว่า การไม่บอกคนืสกิขา ไม่เปิดเผยความท้อแท้ หมายถงึไม่บอก
ความทอดถอนใจในการบวช  มพีุทธาธบิายวา่ ภกิษุทัง้หลาย การเปิดเผยความ
ท้อแท้ แต่ไม่เป็นการบอกคนืสกิขาก็ม ีการเปิดเผยความท้อแท้ และเป็นการ
บอกคนืสกิขากม็,ี ในปฐมโยธาชวีสตูรว่า  ภกิษุในธรรมวนิยันี้แมเ้หน็ฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็
อดทนได ้แมเ้หน็ยอดธงของขา้ศกึกอ็ดทนได ้แมไ้ดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึก็
อดทนได้ แต่หวาดสะดุ้งต่อการประหารของข้าศึก อะไรชื่อว่าการประหาร
สําหรบัขา้ศกึของเธอ คอื มาตุคามเขา้ไปหาภิกษุในธรรมวนิัยนี้ผู้ไปสู่ป่า ไปสู่
โคนไม้ หรอืไปสู่เรอืนว่าง แล้วนัง่ทบั นอนทบั ข่มขนื เธอถูกมาตุคามนัง่ทบั 
นอนทบั ข่มขนือยู่ ไม่บอกคนืสกิขา ไม่เปิดเผยความท้อแท้ เสพเมถุนธรรม น้ี
ชื่อว่าการประหารของข้าศึกสําหรบัเธอ (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๔๕/๓๓, องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๕๕/๙๕,๒๒/๗๕/๑๒๙,๒๒/๗๖/๑๓๒)  

ไม่ฝันร ้าย:  การนึกเห็นสิง่ที่ไม่ดขีณะนอนหลบั ในเมตตาสูตร ได้กล่าวถึงอานิสงส์การแผ่
เมตตาไว้ ๘ ประการ คอื (๑) หลบัเป็นสุข (๒) ตื่นเป็นสุข (๓) ไม่ฝันรา้ย (๔) 
เป็นที่รกัของมนุษย์ทัง้หลาย (๕) เป็นที่รกัของอมนุษย์ทัง้หลาย (๖) เทวดา
ทัง้หลายรกัษา (๗) ไฟ ยาพษิ หรอืศสัตรากลํ้ากรายไม่ได้ (๘) เมื่อยงัไม่แทง
ตลอดคุณวเิศษยอ่มเขา้ถงึพรหมโลก  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑/๑๙๔)  
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ไม่พร่อง:  ไม่ขาด ไม่บกพร่อง ครบถว้น ครบบรบิูรณ์ ในกุสนิารสตูรกล่าวถงึการทีภ่กิษุผู้
เป็นโจทก์ประสงค์จะโจทผูอ้ื่น พงึพจิารณาธรรมในตนก่อน เป็นต้นว่า  ภกิษุผู้
เป็นโจทก์ประสงค์จะโจทผู้อื่น พงึพจิารณาอย่างนี้ว่า “เราเป็นผู้มกีายสมาจาร
บรสิุทธิ ์เราเป็นผูป้ระกอบกายสมาจารบรสิุทธิ ์ไม่ขาด ไม่บกพร่องหรอืไม่หนอ 
ธรรมนี้มพีรอ้มอยู่แก่เราหรอืไม่หนอ” หากภิกษุไม่เป็นผู้มกีายสมาจารบรสิุทธิ ์
มไิดเ้ป็นผูป้ระกอบกายสมาจารบรสิุทธิไ์ม่ขาด ไม่บกพร่อง กจ็ะมผีูว้่ากล่าวภกิษุ
นัน้ได้ว่า “เชญิท่านสําเหนียกความประพฤติทางกายก่อนเถิด” จะมผีู้ว่ากล่าว
ภกิษุนัน้ไดด้งันี้ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๔๔/๙๖)  

ไม่พร้อย:  สะอาด ไม่มมีลทนิ ไม่มวัหมอง บรสิุทธิ ์ ดงัความในอุโปสถสตูรว่า อรยิสาวกใน
ธรรมวนิัยนี้ระลกึถงึศลีของตนที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พรอ้ย เป็นไทแก่ตวั 
ท่านผูรู้ส้รรเสรญิ ไม่ถูกตณัหาและทฏิฐคิรอบงาํ เป็นไปเพื่อสมาธ ิเมื่อเธอระลกึ
ถงึศลีอยู่ จติย่อมผ่องใส เกดิความปราโมทย ์ละเครื่องเศรา้หมองแห่งจติเสยีได,้ 
ในปฐมมหานามสตูรว่า พระองคพ์งึระลกึถงึศลีของพระองคท์ีไ่ม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่
ด่าง ไม่พรอ้ย เป็นไท ท่านผูรู้ส้รรเสรญิ ไม่ถูกตณัหาและทฏิฐคิรอบงํา เป็นไป
เพือ่สมาธ,ิ ในภยสตูรวา่ อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะใคร ่
ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไมด่่าง ไมพ่รอ้ย เป็นไท ท่านผูรู้ส้รรเสรญิ ไม่ถูกตณัหาและทฏิฐิ
ครอบงาํ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ(องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๔, องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/
๑๑/๔๑๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๒/๒๑๔)  

ไม่พ่ายแพ้:  ชนะ มชียัชนะ ชนะต่อกเิลสทัง้ปวงได้ ในปฏิลนีสูตรได้กล่าวถงึลกัษณะของผู้
หลีกเร้นไว้ว่า  ภิกษุนัน้แลเป็นผู้สงบ มีสติ สงบระงบั ไม่พ่ายแพ้ ชื่อว่าเป็น
พทุธะ เพราะละมานะได ้เราเรยีกวา่ ผูห้ลกีเรน้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๘/๖๔)  

ไม่ม ีทางตกต ํา่:  ไม่ตกไปในอบาย ๔ คอื นรก กําเนิดสตัว์ดริจัฉาน แดนเปรต และพวกอสูร  
ดงัความที่ปรากฏในจูฬโคปาลสูตร อรหนัตสูตร โสตาปันนสูตรและโนจเมสยิา
สูตรว่า ภิกษุทัง้หลายที่เป็นโสดาบันก็ฉันนัน้เหมือนกัน เพราะสังโยชน์ ๓ 
ประการสิ้นไป จึงไม่มีทางตกตํ่ า มีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิ ในวัน
ขา้งหน้าก็ชื่อว่า ว่ายตดักระแสมารขา้มไปถึงฝัง่ได้โดยสวสัด ี(ม.มู.(ไทย)๑๒/
๖๗/๕๗,๑๒/๓๕๒/๓๘๗, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๙/๒๐๕,๑๗/๑๖๖/๒๕๙,๑๗/๒๐๙/
๒๘๕)  

ไม่ม ีทุกข :์  หมดความทุกข ์มคีวามสุข มคีวามสบาย  ในมหาเวทลัลสูตรได้กล่าวถงึ ปัจจยั
แห่งการเขา้เจโตวมิุตต ิซึ่งไม่มทีุกข ์ไม่มสีุขไว ้๔ ประการ คอื (๑) เพราะละสุข
ได ้(๒) เพราะละทุกขไ์ด ้(๓) เพราะโสมนัสดบัไปก่อน (๔) เพราะโทมนัสดบัไป
ก่อนแลว้ ภกิษุในพระธรรมวนิัยน้ีจงึบรรลุจตุตถฌาน ซึ่งไม่มทีุกข ์ไม่มสีุข มสีติ
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บรสิุทธิเ์พราะอุเบกขาอยู่ ปัจจยัแห่งการเขา้เจโตวมิุตต ิซึง่ไม่มทีุกข ์ไม่มสีขุม ี๔ 
ประการน้ีแล  (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๕๘/๔๙๖)  

ไม่ม ีนิมิต : ไม่มกีริยิาอาการบ่งบอก ไม่มเีครื่องหมาย รูไ้ดย้าก  ในสลัลสตูรไดก้ล่าวถงึชวีติ
ของสตัวท์ัง้หลายไวว้่า ชวีติของสตัวท์ัง้หลายในโลกนี้   ไม่มนิีมติ ใคร ๆ รูไ้ม่ได ้
ทัง้ลําบาก สัน้นิดเดยีว และประกอบดว้ยทุกข ์ (ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๕๘๐/๖๔๑)  

ไม่ยกตน:  ไม่ถือตัว ไม่มีมานะ ไม่ข่มผู้อื่น ดงัความในจูฬสาโรปมสูตรว่า  เพราะความ
สมบูรณ์แห่งศลีนัน้ เขาจงึไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น อน่ึง เขาสรา้งฉันทะ พยายาม
เพือ่ทาํใหแ้จง้ธรรมเหล่าอื่น อนัยิง่และประณีตกวา่ ความสมบรูณ์แห่งศลี ทัง้เป็น
ผูม้คีวามประพฤตไิม่ย่อหย่อน ไม่ทอ้ถอย เขาย่อมทาํความสมบูรณ์แห่งสมาธใิห้
สาํเรจ็ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๒๑/๓๕๓)  

ไม่แยกถือ :  มองภาพด้านเดยีว คอื มองภาพรวม โดยเหน็เป็นหญงิหรอืเป็นชาย เหน็ว่ารูป
สวยเสยีงไพเราะ กลิน่หอม รสอรอ่ย สมัผสัทีอ่่อนนุ่ม เป็นอารมณ์ทีน่่าปรารถนา
ดว้ยอํานาจฉันทราคะ ดงัความในปฐมขมสตูรว่า ภกิษุบางรปูในธรรมวนิยันี้เหน็
รูปทางตาแล้วไม่รวบถอื ไม่แยกถอื ย่อมปฏบิตัเิพื่อความสํารวมจกัขุนทรยี์ซึ่ง
เมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัส
ครอบงาํได ้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔/๒๕,๒๑/๑๖๔/๒๓๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๗๖/๑๓๗)  

ไม่รวบถือ :  มองภาพ ๒ ดา้น คอื มองแยกแยะเป็นส่วน ๆ ไป ดว้ยอํานาจกเิลสเช่น เหน็มอื 
เท้า ว่าสวยหรอืไม่สวย เหน็อาการยิม้แยม้ หวัเราะ การพูด การเหลยีวซ้ายแล
ขวา ว่า น่ารกัหรอืไม่น่ารกั ถ้าเห็นว่าสวยน่ารกัก็เกิดอิฏฐารมณ์ ถ้าเห็นว่าไม่
สวยไม่น่ารักก็เกิดอนิฏฐารมณ์  (องฺ.จตุกฺก .(ไทย)๒๑ /๑๔ /๒๕ ,๒๑ /๑๖๔ /
๒๓๑,๒๑/๑๙๘/๓๐๙, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๖/๑๓๗,๒๒/๑๔๐/๒๓๑)  

ไม้สลกัเพชร:  ไม้สําหรบัสอดขดักลอนประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่  ปรากฏในมหา
ปรนิิพพานสตูรวา่ เวลานัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปสูพ่ระวหิาร ยนืเหนี่ยวไมส้ลกั
เพชรรอ้งไห้อยู่ว่า “เรายงัเป็นเสขบุคคล มกีจิที่จะต้องทํา แต่พระศาสดาผู้ทรง
อนุเคราะหเ์ราจะปรนิิพพานเสยีแลว้” (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๐๗/๑๕๔) 

ไม่สอดส่ายจกัษุ: ไม่วอกแวกสอดสายตาไปทัว่ สาํรวมระวงัอนิทรยีค์อืตา ปรากฏในขคัควสิาณ
สตูรว่า ภกิษุเป็นผูไ้ม่สอดส่ายจกัษุและไม่เป็นผูม้เีท้าอยู่ไม่สุข คุม้ครองอนิทรยี ์
รกัษาใจได้แลว้ ไม่ชุ่มด้วยกเิลส ไฟกเิลสมไิดเ้ผา จงึประพฤตอิยู่ผูเ้ดยีวเหมอืน
นอแรด (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๖๓/๕๑๔)  

ไม้สะดึง:  กรอบไม้หรอืไม้แบบสําหรบัขงึผ้าในการเย็บปักถกัร้อย ในพระวนิัยปิฎก จูฬ
วรรค มพีระบญัญตัเิกีย่วกบัไมส้ะดงึ ซึง่เป็นทัง้ขอ้หา้ม และขอ้อนุญาตไวเ้ป็นตน้
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วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตไมส้ะดงึ เชอืกผกูไมส้ะดงึ ใหผ้กูลงในทีน่ัน้ ๆ เยบ็
จวีร”,  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไม่พงึขงึไมส้ะดงึในทีไ่มเ่รยีบ รปูใดขงึ ตอ้งอาบตัทุิก
กฏ”, “ภิกษุทัง้หลาย เราอนุญาตไม้สะดึงเล็ก ไม้ประกบซี่ไม้สําหรบัสอดเข้า
ระหวา่งจวีร ๒ ชัน้ เชอืกรดัสะดงึในกบัสะดงึนอก ดา้ยผกูจวีรกบัสะดงึใน ครัน้ขงึ
แล้วจงึเยบ็จวีร”,  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไม่พงึใชเ้ท้าเป้ือนเหยยีบไมส้ะดงึ รูปใด
เหยยีบ ตอ้งอาบตัทิุกกฏ” (ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๒๕๖/๒๖,๗/ ๒๕๖/๒๗,๗/๒๕๖/๒๘,๗/
๒๕๗/๒๙,๗/๒๕๗/๓๐,๗/๒๗๗/๖๕,๗/๒๙๓/๘๓)  

ไม่สนัโดษ:  ไม่พอใจ ไม่ยนิด ีไม่รูจ้กัพอ คอื  ไม่สนัโดษพอใจหยุดอยู่เพยีงแค่ในกุศลธรรม
ทัง้หลายทีม่อียู่แลว้ แต่ยงัทาํความเพยีรยิง่ขึน้ในกุศลธรรมทัง้หลาย ดงัทีป่รากฏ
ในปฐมนิรยสูตรว่า  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ไม่นาน
นัก ย่อมบรรลุความเป็นใหญ่ ความไพบูลย์ในธรรมทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการ 
อะไรบ้าง คอื ภกิษุในธรรมวนิัยนี้ (๑) เป็นผู้มากด้วยแสงสว่าง (๒) เป็นผู้มาก
ดว้ยความเพยีร (๓) เป็นผูม้ากดว้ยความปลาบปลืม้ (๔) เป็นผูม้ากดว้ยความไม่
สนัโดษ (๕) เป็นผูไ้ม่ทอดธุระ (๖) ทําความเพยีรใหย้ิง่ขึน้ในกุศลธรรมทัง้หลาย  
ภิกษุทัง้หลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล ไม่นานนัก ย่อมบรรลุ
ความเป็นใหญ่ ความไพบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๘๐/๖๐๔)  

ไม้สาละ:  ชือ่ตน้ไมใ้หญ่ชนิดหน่ึงจาํพวกตน้รงั ปรากฏในมหาโคสงิคสตูรวา่ ป่าโคสงิคสาล
วนั เป็นสถานทีน่่ารื่นรมย ์ราตรแีจ่มกระจ่าง ไมส้าละบานสะพรัง่ทัว่ทุกตน้ กลิน่
ดุจกลิน่ทพิยย์่อมฟุ้งไป,  ในกณัณกตัถลสูตรว่า เปรยีบเหมอืนบุรุษผูเ้กบ็ไมส้กั
แหง้มาก่อไฟ ใหลุ้กโพลงขึน้ ต่อมาบุรุษอกีคนหน่ึงเกบ็ไมส้าละแหง้มาก่อไฟให้
ลุกโพลงขึ้น ต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุกโพลงขึ้น 
ต่อมาบุรุษอกีคนหน่ึงเกบ็ไมม้ะเดื่อแหง้มาก่อไฟ ใหลุ้กโพลงขึน้, ในนาวาวมิาน
ว่า วิมานนัน้มีแม่น้ําหลายสายไหลล้อมรอบอยู่ประจํา สายน้ํามีทรายมูล มี
กระแสน้ําใสเยน็ มหีมู่ไม้มะม่วง ไม้สาละ ไม้หมากหอม ไม้หวา้ ไม้ราชพฤกษ์
และหมู่ไม้แคฝอย ผลิดอกออกผลสะพรัง่, ในเนมิราชชาดกว่า มีไม้เกด ไม้
มะขวดิ ไมม้ะม่วง ไมส้าละ ไมห้วา้ ไมม้ะพลบั และไมม้ะหาดเป็นจาํนวนมาก มี
ผลตลอดฤดูกาล, และในสารปีุตตเถราปทานว่า ต้นพญาไมส้าละออกดอกบาน
สะพรัง่ ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปคล้ายกลิ่นทิพย์ แวดล้อมด้วยไม้สาละชนิดอื่น 
ย่อมงดงาม ฉันใด (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๓/๓๖๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๐/๔๖๖,๑๓/
๔๐๘/๕๐๘,๑๓/๔๔๔/๕๕๕,ขุ.ว.ิ(ไทย)๒๖/๔๙/๙,๒๖/๗๐/๑๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/
๕๓๘/๒๖๖,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๓๑/๕๑)  



 

๔๒๐๕ 
 

 

ไม่สาํรวมอินทรีย ์:การไม่สํารวม ระวงัในอนิทรยี์ทัง้ ๖ คอื ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ปรากฏใน
ชนัตุสูตรว่า ขา้พเจ้าได้สดบัมาอย่างนี้ สมยัหน่ึง ภิกษุจํานวนมากอยู่ในกุฎีป่า 
ขา้งภูเขาหิมพานต์ แคว้นโกศล เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถือตวั โลเล ปากกล้า พูดพรํ่า
เพรื่อ หลงลมืสต ิไม่มสีมัปชญัญะ มจีติกวดัแกว่ง ไม่สาํรวมอนิทรยี ์(สํ.ส.(ไทย)
๑๕/๑๐๖/๑๑๗)  

ไม้สีฟัน:  ไมส้าํหรบัทําความสะอาดฟัน สาํหรบัชําระฟัน ปรากฏในปิลนิทวจัฉเถราปทาน
ว่า  จา้งช่างใหท้ําจุรณสาํหรบัอาบขีผ้ึง้ น้ํามนัทีหุ่งดว้ยมอืและเตยีงทีปู่ดว้ยแผ่น
กระดานเลก็ ๆ อนัสะอาดพรอ้มดว้ยเครือ่งลาดเสนาสนะ ผา้เชด็เทา้ ทีน่อน ทีน่ัง่ 
ไมเ้ทา้ ไมช้าํระฟัน กระเบือ้ง ของหอมสาํหรบัไลท้าศรีษะ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๔/
๕๘๑)  

ไม้สีไฟ:  ไมส้าํหรบัจุดไฟ, สาํหรบัก่อไฟ, ทําใหเ้กดิประกายไฟ  ดงัความทีป่รากฏในโพธิ
ราชกุมารสูตร เปรยีบเหมอืนไมส้ดมยีางที่แช่อยู่ในน้ํา บุรุษนําไมน้ัน้มาทําไม้สี
ไฟดว้ยหวงัว่า ‘เราจกัก่อไฟใหเ้กดิความรอ้นขึน้’ ราชกุมาร พระองคเ์ขา้พระทยั
ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บุรุษนัน้นําไมส้ดทีม่ยีางซึง่แช่อยูใ่นน้ํามาทาํไมส้ไีฟแลว้สี
ให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหม กายคตาสติสูตร ภิกษุทัง้หลาย อย่างนัน้
เหมอืนกนั, ในกายคตาสตอินัภกิษุรูปใดรูปหน่ึงไม่เจรญิไม่ทําให้มากแล้ว มาร
ยอ่มไดช้อ่ง ไดอ้ารมณ์ของภกิษุนัน้ เปรยีบเหมอืนไมแ้หง้สนิท ต่อมา บุรุษนําไป
ทําเป็นไม้สไีฟ ด้วยหวงัว่า ‘เราจกัก่อไฟให้เกดิความร้อนขึ้น’ เธอทัง้หลายเขา้
ใจความขอ้นัน้ว่าอย่างไร คอื บุรุษนัน้ใชไ้มท้ีแ่หง้สนิทโน้นมาทําเป็นไมส้ไีฟแลว้
สใีหเ้ป็นไฟเกดิความรอ้นขึน้ไดไ้หม, และในธาตุภาชนียกถา คมัภรีพ์ุทธวงศ ์ไม้
สไีฟอยู่ทีก่รุงมถิลิา ผา้กรองน้ําอยู่ทีว่เิทหรฐั มดีและกล่องเขม็อยู่ทีก่รุงอนิทปัตถ ์
ในกาลนัน้ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๗๔/๔๑๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๙/๓๙๙,๑๓/๔๐๘/
๕๐๙,๑๓/๔๔๔/๕๕๖,๑๓/๔๗๗/๖๐๕, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๕๖/๒๐๓, ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๑๖/๗๒๖)  

ไม้สีเสียด, ป่า:  ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง ยางและเปลอืกมรีสฝาดขม ปรากฏในปายาสสิตูรว่า สมยั
หน่ึง ท่านพระกุมารกสัสปะกําลงัจารกิอยู่ในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู่
ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ถงึเมอืงเสตพัยะของชาวโกศล พกัอยู่ ณ ป่าไมส้เีสยีด 
ทางทศิเหนือเมอืงเสตพัยะ, และในกุกกุรชาดกว่า ช่อฟ้าสูงศอกครึ่ง โดยรอบ
กวา้งประมาณ ๘ คบื ช่อฟ้านัน้ทําดว้ยแก่นไมส้เีสยีด ไม่มกีระพี ้ตัง้อยู่บนอะไร 
จงึไม่ตกลงมาจากขา้งบน (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๐๖/๓๔๑,๑๐/๔๐๗/๓๔๑,๑๐/๔๐๘/
๓๔๒,๑๐/๔๐๙/๓๔๓,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑/๒๕๕)  



 

๔๒๐๖ 
 

 

ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผ ู้อ ื่น : การไม่แสดงธรรมยกตนข่มท่าน ในอุทายสีูตรกล่าวถึง
องคป์ระกอบสาํหรบัภกิษุผูแ้สดงธรรมว่า  พระผูม้พีระภาคตรสัว่า อานนท์ การ
แสดงธรรมแก่ผูอ้ื่นมใิช่ทําไดง้่าย ภกิษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผูอ้ื่น พงึตัง้ธรรม ๕ 
ประการไวใ้นตนแลว้จงึแสดงธรรมแก่ผูอ้ื่นธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื ภกิษุ
พงึตัง้ใจว่า (๑) เราจกัแสดงธรรมไปตามลําดบั (๒) เราจกัแสดงอา้งเหตุ (๓) เรา
จกัแสดงธรรมอาศยัความเอน็ด ู(๔) เราจกัแสดงธรรมเป็นผูไ้ม่เพง่อามสิ (๕) เรา
จกัไม่แสดงธรรมกระทบตนและผูอ้ื่น  อานนท ์การแสดงธรรมแก่ผูอ้ื่นไม่ใช่ทาํได้
ง่าย ภกิษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่คนอื่น พงึตัง้ธรรม ๕ ประการน้ีไวใ้นตนแล้วจงึ
แสดงธรรมแก่ผูอ้ื่น  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๕๙/๒๖๓)  

ไม่หลงลืมสติ:  มสีตสิมัปชญัญะครบถว้น ไมป่ระมาท ไมห่ลง ไมล่มื ในมหาปรินิพพาน
สูตรได้พรรณนาถึงอานิสงส์แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลว่า มีอานิสงส์ ๕ 
ประการ  คอื (๑) ย่อมมโีภคทรพัย์เป็นอนัมาก ซึ่งมคีวามไม่ประมาทเป็นเหตุ  
(๒) กติตศิพัทอ์นังามยอ่มขจรไป  (๓) ย่อมแกลว้กลา้ ไมเ่กอ้เขนิเขา้ไปยงับรษิทั
ใดๆ จะเป็นขตัตยิบรษิทักต็าม พราหมณบรษิทักต็าม คหบดบีรษิทักต็าม สมณ
บรษิทักต็าม (๔) ย่อมไม่หลงลมืสตติาย (๕) ย่อมไปเกดิในสุคตโิลกสวรรค,์ และ
ในทุติยทุจจริตสูตรได้พรรณนาถึงอานิสงส์แห่งมโนสุจริตว่ามีอานิสงส์ ๕ 
ประการ คอื (๑) แมต้นกต็เิตยีนตนเองไมไ่ด ้(๒) ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มสรรเสรญิ 
(๓) กติตศิพัท์อนังามย่อมขจรไป (๔) ไม่หลงลมืสตติาย (๕) หลงัจากตายแล้ว
ย่อมไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก ภกิษุทัง้หลาย มโนสุจรติมอีานิสงส์ ๕ 
ประการน้ีแล(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๕๐/๙๔, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๔๔/๓๘๖)   

ไม่หลีกเร ้น:  ไม่ยนิดใีนการอยู่ผูเ้ดยีวดว้ยผลสมาบตั ิหรอืการทํานิพพานทีส่งบเป็นสุขใหเ้ป็น
อารมณ์ ในนัปปิยสูตรไดก้ล่าวถงึองคแ์ห่งธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความรกัขอ้ที่ ๙ 
ว่า ภกิษุเป็นผูไ้ม่หลกีเรน้ ไม่สรรเสรญิการหลกีเรน้ แมก้ารทีภ่กิษุเป็นผูไ้ม่หลกี
เร้น ไม่สรรเสรญิการหลกีเร้น น้ีเป็นธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นที่รกั เพื่อ
ความเป็นที่เคารพ เพื่อความยกย่อง เพื่อความเป็นสมณะ เพื่อความเป็นอนั
เดยีวกนั (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๗/๑๙๖) 

ไม่หวงั:  ไม่ตอ้งการ, การดบั, พระนิพพาน ในทุตยิลกุณฏกภทัทยิสตูรไดม้พีุทธอุทานว่า 
บุคคลตดัวฏัฏะได้ จงึบรรลุถึงความไม่หวงั แม่น้ําคอืตณัหาที่ถูกอรหตัตมรรค
ญาณทําใหเ้หอืดแหง้แล้วจงึไหลไปอกีไม่ได้ วฏัฏะที่ตดัไดแ้ล้ว ย่อมไม่หมุนวน
ไดอ้กีสภาพนี้แหละคอืความสิน้สดุแห่งทุกข ์(ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๖๒/๓๑๑)  

ไม่หว ัน่ไหว:  ไม่หวาดผวา, ไม่กลวั, ไม่สะทกสะทา้น, ไม่สะดุง้ ในอารกัขสตูรไดก้ล่าวถงึการ
รกัษาจติว่า จติที่ไม่มวัเมาในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความมวัเมา เพราะปราศจาก



 

๔๒๐๗ 
 

 

ความมวัเมา ในกาลนัน้ ภกิษุนัน้ย่อมไม่หวาดผวา ไม่หวัน่ไหว ไม่สะทกสะทา้น 
ไมถ่งึความสะดุง้ และไมห่ลงเชือ่แมเ้พราะถอ้ยคาํของสมณะเป็นเหตุ, แ ล ะ
ในมุนิสูตรไดก้ล่าวถงึลกัษณะแห่งมุนีว่า ผูเ้ทีย่วไปผูเ้ดยีว มปัีญญา ไม่ประมาท 
ไม่หวัน่ไหวเพราะนินทาและสรรเสรญิ ไม่สะดุ้งเพราะเสยีง เหมอืนราชสหี์  ไม่
ตดิขา่ย เหมอืนลม   ไม่เปียกน้ําเหมอืนบวั เป็นผูแ้นะนําผูอ้ื่น ไม่ใช่ผูอ้ื่นแนะนํา  
นักปราชญ์ทัง้หลายประกาศว่า เป็นมุนี  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๗/๑๘๐, ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๒๔/๒๑๙,๒๕/๒๑๕/๕๕๐)  

ไม่เหมาะแก่การใช้งาน: ใชง้านไมไ่ด ้ไมม่ปีระโยชน์ เปล่าประโยชน์ ดังความในอุปกิเลส
สูตรที่กล่าวถึงความเศร้าหมองแห่งจติ ๕ ประการ คอื (๑) กามฉันทะ (ความ
พอใจในกาม) (๒) พยาบาท (ความคดิรา้ย) (๓) ถนีมทิธะ (ความหดหู่และเซื่อง
ซมึ) (๔) อุทธจัจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและรอ้นใจ) (๕) วจิกิจิฉา (ความลงัเล
สงสยั) ว่าเป็นเหตุให้จติเศร้าหมอง ไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งาน ไม่ผุดผ่อง 
ฟุ้งซ่าน ไมต่ัง้มัน่ดเีพือ่ความสิน้อาสวะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๓/๒๗) 

ไม้อโศก:  ชื่อต้นไมช้นิดหน่ึง ลําตน้โตมากเป็นพุ่ม ใหค้วามร่มเยน็ไดด้ ีดอกออกเป็นช่อๆ 
สีเหลือง สีส้ม มีกลิ่นหอมตลบไปทัว่บริเวณ  ใช้รับประทานได้ ปรากฏใน
เวสสนัดรชาดกว่า มีเถาโคกกระออม นมตําเลีย เถาหญ้านางเถาชะเอม ไม้
อโศก ตน้เทยีน บอระเพด็ไฟ ชงิชา้ชาล ี(ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๒๐๕๓/๕๐๔) 

ไม่อิงอาศยัความหวงั: ไม่พึง่พาความหวงั, ไม่มคีวามหวงั, ไม่มคีวามปรารถนา ดงัความในสุ
นทรกิภารทวาชสูตรว่า ตถาคตไม่องิอาศยัความหวงั มปีกตเิหน็ความสงดั ล่วง
พน้ทฏิฐทิีผู่อ้ื่นรูก้นั ไมม่กีเิลสเครือ่งยดึเหน่ียวใด ๆ ยอ่มควรแก่เครือ่งบชูา (ข.ุสุ.
(ไทย) ๒๕/๔๗๙/๖๐๘) 

ไม่อ ึกทึก:  สงบ,เงยีบ,สงดั,ไมม่เีสยีงรบกวน ในเสนาสนสตูรไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบสาํหรบั
เสนาสนะทีเ่หมาะสาํหรบัภกิษุคอื อยูไ่มไ่กลนกั ไมใ่กลน้กั มทีางไปมาสะดวก 
กลางวนัไมพ่ลุกพล่านกลางคนืมเีสยีงน้อย ไมอ่กึทกึ มเีหลอืบ ยงุ ลม แดด และ
สตัวเ์ลือ้ย คลานกระทบน้อย (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑/๑๘) 

 
 
 
 
 
 
 



 

๔๒๐๘ 
 

 

อกัษร ย จาํนวน  ๑๗๗ ศพัท ์
ยกตนข่มผู้อืน่ : ยกตัวเองว่าเด่นดีกว่าผู้อ่ืน แปลจากคำว่า ปลาสะ เป็นอกุศลธรรม ทำให้ผู้ประพฤติ มี

ความเสื่อมหาความเจริญไม่ได้ ดังคำในภยเภรวสูตร กล่าวไว้ว่า สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ยกตนข่มผู้อ่ืน    เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่ง
และป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจรญิเหลา่น้ันย่อมประสบความกลัวและความขลาด
อันเป็นอกุศล    เพราะเหตุแห่งโทษของตนคือการยกตนข่มผู้อ่ืน,เป็นข้อ ๒ ใน ธรรม
ท่ีทำให้เป็นผู้ว่ายาก ๑๖ มีปรากฏในอนุมานสูตร (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๒/๓๗,๑๒/๑๘๑/
๑๘๖),ในอามคันธสูตร กล่าวไว้ว่า เป็นอกุศลธรรมข้อ  ๑ ท่ีเป็นกลิ่น ดังคำพระกัสสป
สัมมาสมัพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า ความโกรธ ความมัวเมา  ความด้ือรั้น    การต้ังตนไว้ผิด 
ความมีมายา  ความริษยา การยกตนข่มผูอ่ื้น การถือตัวเหยียดหยามผู้อ่ืน และการ
สมาคมกับอสตับุรุษนี้ต่างหากช่ือว่ากลิ่นดิบ  หาใช่อาหารท่ีปรุงด้วยเนือ้ไม่(ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๒๔๘/๕๕๘)  

ยกโทษ : ให้อภัย,หมายถึงไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ดังท่ีภิกษุณีเห็นท่านพระอานนท์มาแต่ไกล 
นอนคลุมศีรษะอยู่บนเตียง เพระต้องการสนทนากับพระอานนท์จึงวานให้ชายคน
หนึ่งไปนิมนต์ให้พระอานนท์มาท่ีสำนักภิกษุณี มีปรากฏในภิกขุนีสูตร ที่ท่านพระ
อานนท์กล่าวว่า  ช่างเถอะ  น้องหญิง เธอเป็นคนเขลา คนหลงไม่ฉลาด จึงได้ล่วงเกิน
ไปแล้ว เม่ือเธอผู้ทำอย่างน้ี เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรม เรายก
โทษให้เธอ น้องหญิง การท่ีบุคคลเห็นโทษแล้วทำคืนตามธรรม สำรวมระวังต่อไปนี้
เป็นความเจริญในอริยวินัย(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๙/๒๒๒) 

ยกวัตร : ให้การลงโทษผู้ทำความผิดทีเ่ป็นเหตุให้สงฆ์แตกกัน    ดังท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ถูกสงฆย์กวัตร (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๔๖๗/๖๖๖), ในบริวาร 
กล่าวไว้ว่า ภิกษุถูกยกวัตรตรัสไว้    ๓    พวก (วิ.ป.(ไทย)๘/๔๗๖/๖๘๕), ในปุคคลัป
ปสาทสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่ต้องอาบัติเป็นเหตุให้
สงฆ์ยกวัตร    มีความคิดอย่างน้ีว่า   บุคคลผู้เป็นท่ีรัก    เป็นท่ีพอใจของเรานี้ถูกสงฆ์
ยกวัตรเสียแลว้ จึงไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๐/๓๙๐) 

ยชมานสูตร : พระสูตรว่าด้วยการบูชา สมัยท่ีพระผูมี้พระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต
กรุงราชคฤห์ ท้าวสักกะเสด็จเข้าไปเฝ้าแลว้ทูลถามว่า  มนุษยท์ำบุญในที่ไหนจึงจะ
เกิดผลมาก  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ท่านผูป้ฏิบัติดี ๔ จำพวก ท่านผู้ต้ังอยู่ในผล ๔ 
จำพวก นั่นคือพระสงฆ์  เป็นผู้ปฏิบัติตรง ต้ังมั่นอยู่ในศีล  สมาธิและปัญญา  มนุษย์
ทำบุญในพระสงฆ์น้ีย่อมมีผลมาก (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๒/๓๘๒)  



 

๔๒๐๙ 
 

 

ยถากรรม : ตามบุญตามกรรม, ตามแต่จะเป็นไป, คำว่า “ตามกรรม” ตามปกติใช้ในข้อความที่
กล่าวถึงคติหลังสิ้นชีวิต เม่ือเล่าเรื่องอย่างรวบรัด ทำนองเป็นสำนวนแบบในการสอน
ให้คำนึงถึงการทำกรรมส่วนมากใช้ในคัมภีรช้ั์นอรรถกถาลงมาเช่นว่า “กุลบุตรน้ัน 
เมื่อเศรษฐีล่วงลับไปแล้ว ก็ได้ตำแหน่งเศรษฐีในเมืองน้ันดำรงอยู่ตลอดอายุแล้ว ก็ไป
ตามยถากรรม”(คือ ไปเกิดตามกรรมดีและช่ัวท่ีตัวได้ทำไว้),“พระราชาต้ังอยู่ในโอวาท
ของพระโพธิสัตว์ ทำบุญท้ังหลายแล้วไปตามยถากรรม”(คือไปเกิดตามกรรมดีท่ีได้
ทำ), ข้อความว่า “ไปตามยถากรรม” น้ี เฉพาะในอรรถกถาชาดกอย่างเดียวก็มีเกือบ
ร้อยแห่ง, ในพระไตรปิฎก คำน้ีแทบไม่ปรากฏที่ใช้ แต่ก็พบบ้างสัก ๒ แห่ง คือในรัฐ
ปาลสูตร (ม.ม.๑๓/๔๔๙/๔๐๙) และเฉพาะอย่างย่ิงในอัยยิกาสูตร (สํ.ส.๑๕/๔๐๑/
๑๔๒)ท่ีว่า ครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลว่า 
พระอัยยิกาซึ่งเป็นท่ีรักมากของพระองค์ มีพระชนม์ได้ ๑๒๐ พรรษา ได้ทิวงคตเสีย
แล้ว ถ้าสามารถเอาส่ิงมีค่าสูงใดๆแลกเอาพระชนม์คืนมาได้ก็จะทรงทำพระพุทธเจ้า
ได้ตรัสสอนเกี่ยวกับความจริงของชีวิต และทรงสรุปว่า “สรรพสตัว์จักม้วยมรณ์ 
เพราะชีวิตมีความตายเป็นท่ีสุด ทุกคนจักไปตามกรรม (ยถากรรม)เข้าถึงผลแห่งบุญ
และบาป คนมกีรรมช่ัวไปนรก คนมีกรรมดีไปสุคติ เพราะฉะน้ัน พึงทำกรรมดี …”; มี
บ้างน้อยแห่งท่ีใช้ยถากรรมในความหมายอ่ืนเช่นในข้อความว่า “ได้เงินค่าจ้างทุกวัน
ตามยถากรรม” (คือตามงานที่ตนทำ);ในภาษาไทย ยถากรรม ได้มคีวามหมายเพ้ียน
ไปมาก กลายเป็นว่า “แล้วแต่จะเป็นไป, เรื่อยเป่ือย, เลื่อนลอยไร้จุดหมาย, ตามลม
ตามแล้ง” ซึ่งตรงข้ามกับความหมายที่แท้จริง ดังพระดำรัสท่ีพระเจ้าโกรัพยะ ตรัสแก่
พระรัฏฐบาลเถระไว้ว่า    พระคุณเจ้ารัฏฐปาละบัดน้ี    โยมเอิบอ่ิมพรั่งพร้อมด้วย
กามคุณ  ๕ ประการ บำเรอตนอยู่ ฉันใด    โยมก็จักไม่ได้ตามประสงค์ว่า    ‘แม้ใน
โลกหน้า    เราจะเป็นผู้เอิบอ่ิม    พร่ังพรอ้มด้วยกามคุณ ๕  ประการ บำเรอตนอยู่   
ฉันนั้นเหมือนกันท่ีแท้ชนเหล่าอ่ืนจักปกครองทรัพย์สมบัติน้ี ส่วนโยมก็จักไปตาม
ยถากรรม(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๖/๓๖๗) 

ยถากัมมูปคญาณ : ปรีชาหย่ังรู้ถึงสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม, หมายถึงความรู้ท่ีเห็นสัตว์เป็นไปตามกรรม
,เป็นญาณทัสสนะของผู้บรรลุธรรม, เป็นข้อ  ๔ ในญาณ ๘ (คือ (๑)  ทิพพจักขุญาณ  
(๒)  อิทธวิธญาณ  (๓)  เจโตปริยญาณ  (๔)  ยถากัมมูปคญาณ  (๕)  อนาคตังสญาณ  
(๖)  ปัจจุปปันนังสญาณ  (๗)  อตีตังสญาณ  (๘)  ปุพเพนิวาสญาณ  (องฺ.อฏฺฐก.อ.  
(บาลี) ๓/๖๔/๒๗๐) ) ดังคำในปัฏฐานกล่าวไว้ว่า  บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่ง
พร้อมด้วยจิตท่ีเป็นกุศลด้วยเจโตปริยญาณ อากาสานัญจายตนกุศลเป็นปัจจัยแก่
วิญญาณัญจายตนกุศลโดยอารัมมณปัจจัย    อากิญจัญญายตนกุศลเป็นปัจจัยแก่เนว



 

๔๒๑๐ 
 

 

สัญญานาสัญญายตนกุศลโดยอารัมมณปัจจัย    ขันธ์ท่ีเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิธ
ญาณ เจโตปริยญาณ    ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    ยถากมัมูปคญาณและอนาคตังส
ญาณโดยอารัมมณปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๐๔/๕๐๘),ในกถาวัตถุอธิบายย
ถากัมมูปคญาณใน ยถากมัมูปคตญาณกถา ดังคำท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีตอน
หนึ่งว่า บุคคลมนสิการถึงสัตว์ท่ีเป็นไปตามกรรมและเห็นรูปได้ด้วยทิพยจักษุใช่ไหม 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๗๗/๓๗๙) 

ยถาทิฏฐิปธานะ : ความเพียรที่สมควรแก่สมัมาทิฏฐิ,หมายถึงปธานที่พอเหมาะแก่ทิฏฐิอันชอบ,เป็น
ข้อ ๒ ในธรรมหมวด ๒ อันได้แก่ (๑)ทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งทิฏฐิ)  (๒)  
ยถาทิฏฐิปธานะ (ความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิ)  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๗) 

  คำว่า สัมมาทฏิฐิ หมายถึงสมัมาทิฏฐิ  ๕  ประการ  คือ  (๑)  กัมมัสสกตา
สัมมาทิฏฐิ  (๒)  ฌานสมัมาทิฏฐิ  (๓)  วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ  (๔)  มัคคสัมมาทิฏฐิ  
(๕)  ผลสัมมาทิฏฐิ  (องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๑๗๕/๗๑) 

ยถาภตสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุใหภิ้กษุไปเกิดใน
นรก ๕ ประการ  คือ (๑) ความเป็นผู้ไม่มศีรัทธา (๒) ความเป็นผู้ไม่มีหิริ (๓) ความ
เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ (๔) ความเป็นผู้เกียจคร้าน(๕) ความเป็นผู้มีปัญญาทราม  และ
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ภิกษุไปเกิดในสวรรค์  ๕ ประการ คือ (๑) ความเป็นผู้มีศรัทธา (๒) 
ความเป็นผู้มีหริิ (๓) ความเป็นผู้มีโอตตัปปะ (๔) ความเป็นผู้ปรารภความเพียร (๕) 
ความเป็นผู้มีปัญญา  (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๔/๖) 

ยถาภูตญาณ : ญาณตามความเป็นจริง, หมายถึงปรีชาหย่ังรู้ตามความเป็นจริง เช่น รู้รูปและนาม  
คือรู้สิ่งท้ังหลายว่า  อะไรเป็นรูปธรรม  อะไรเป็นนามธรรม)  เป็นต้น เป็นความรู้
ขั้วต่อที่ตัดแยกระหว่างความเป็นปุถุชนกับความเป็นอริยบุคคล ดังคำในวิโมกขกถา 
นิทเทส อธิบายไว้ว่า ธรรมเหล่าน้ี คือ    ยถาภูตญาณ สัมมาทสัสนะ และกังขา
วิตรณะมีอรรถต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่
พยัญชนะเท่าน้ัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๗/๓๘๓) 

ยถาภูตญาณทัสสนะ : ญาณที่พิจารณาเห็นสังขารตามความเป็นจริง, หมายถึงตรุณวิปัสสนา คือ
วิปัสสนาอ่อนกำลัง ดังคำในอุปนิสสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า    เรากล่าวว่าแม้
นิพพิทาก็มท่ีีอาศัย    มิได้กล่าวว่าไม่มีท่ีอาศัย อะไรเล่าเป็นท่ีอาศัยแห่งนิพพิทา สิ่ง
น้ันควรเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะ  เรากล่าวว่าแม้ยถาภูตญาณทัสสนะก็มีท่ีอาศัย 
มิได้กล่าวว่าไม่มีท่ีอาศัย  อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งยถาภูตญาณทัสสนะ สิ่งนั้นควร
เรียกว่า สมาธิ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓/๔๑),ในทุสสลีสูตร กล่าวไว้ว่า  ภิกษุท้ังหลาย    



 

๔๒๑๑ 
 

 

สัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์ เม่ือสัมมาสมาธิมี    
ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิ ช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่อ
ยถาภูตญาณทัสสนะมี นิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตญาณทัส
สนะ    ช่ือว่ามีเหตุสมบูรณ์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔/๓๑)  

  คำน้ีมีปรากฏในหลาแห่ง เช่น องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๖๘/๒๘๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๕๐/๕๑๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๓๑,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๘๕/๔๐๕,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑/๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑/๓๙๐,๒๔/๓/๓๙๒,๒๔/๔/๓๙๔,๒๔/๕/๘,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๕) 

  คำว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ  หมายถึงตรุณวิปัสสนา  คือ  วิปัสสนาท่ีอ่อนกำลัง  ท่ี
มีนามรูปปริเฉทญาณ  (ญาณกำหนดจำแนกรู้รูปและนาม  คือรู้สิ่งท้ังหลายว่า  อะไร
เป็นรูปธรรม  อะไรเป็นนามธรรม)  เป็นต้น  เป็นความรู้ขั้วต่อท่ีตัดแยกระหว่างความ
เป็นปุถุชนกับความเป็นอริยบุคคล  ยังไม่ใช่ความรู้ขั้นสุดท้าย  (องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๒๔/
๗,  องฺ.ฉกฺก.อ.  (บาล)ี ๓/๕๐/๑๒๙) 

ยถาสันถติกสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามท่ีจัดไว้เป็นวัตร  ประทับอยู่ ณ กรุงสา
วัตถี ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามทีจั่ดไว้เป็นวัตร ๕ จำพวก คือ 
(๑) ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้เป็นวัตร  เพราะโง่เขลา เพราะหลงงมงาย (๒) 
ภิกษุผู้มีความปรารถนาช่ัว ถูกความปรารถนาครอบงำ  จึงอยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้  
(๓) ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามท่ีจัดไว้ เพราะเป็นบ้า เพราะมีจิตฟุ้งซ่าน (๔) ) ภิกษุผู้
อยู่ในเสนาสนะตามท่ีจัดไว้เป็นวัตร เพราะรู้ว่า เป็นวัตรท่ีพระพุทธเจ้าและสาวกของ
พระพุทธเจ้าท้ังหลายสรรเสริญ  (๕)  ) ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามท่ีจัดไว้เป็นวัตร      
เพราะอาศัยความมักน้อย ความสันโดษความขัดเกลา ความสงัด    ความต้องการ
ด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นน้ี และตรัสยกย่องภิกษุจำพวกท่ี ๕ ผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่
จัดไว้เป็นวัตร เพราะอาศัยความมักน้อย เป็นต้น เป็นผู้เลิศประเสรฐิที่สุด เปรียบ
เหมือนบรรดาโครส ๕ อย่าง หัวเนยใส เป็นเลิศกว่านมสด นมส้ม เนยข้นและเนยใส 
ฉะนั้น (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๑๘๗/๓๑๒) 

ยทนัตตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นอนัตตา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่ว่า  ขันธ์  ๕  เป็นธรรมเป็น
อนัตตา  สิ่งใดเป็นอนัตตา  สิง่นั่นไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นนั่น  นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา  
จึงเบื่อหน่ายแม้ในขันธ์  ๕ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๗/๓๐) 

ยทนิจจสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีไม่เที่ยง พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า  อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่ว่า  ขันธ์  ๕  ไม่เที่ยง  สิ่งใดไม่เที่ยง  



 

๔๒๑๒ 
 

 

สิ่งนั้นเป็นทุกข์  สิ่งใดเป็นทุกข์  สิ่งน้ันเป็นอนัตตา  สิ่งใดเป็นอนัตตา  สิ่งนั่นไม่ใช่ของ
เรา  เราไม่เป็นน่ัน  น่ันไมใ่ช่อัตตาของเรา  จึงเบ่ือหน่ายแม้ในขนัธ์  ๕ (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๕/๒๙)  

ยทัตถิยะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :พระนามพระเจ้าจักรพรรดิ ในกัปท่ี ๒๗ นับแต่กัปน้ีไป  ซึ่งเป็นอดีตชาติ
ของปัณณทายกเถระ ซึ่งท่านกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้านุ่งใบไม้ ถือศีล ๘ 
กินใบไม้เป็นอาหาร และได้ถวายใบไม้นั้นแด่พระพุทธเจ้านามว่าสิตธัตถะด้วยมือทั้ง 
๒ ของตน เพราะกรรมนั้นแล ในกัปท่ี ๙๔  นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ถวายใบไม้ไว้
ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย  นี้เป็นผลแห่งการถวายใบไม้ ในกัปที ่๒๗ (นับจากกัปนี้
ไป)  ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ายทัตถิยะ สมบูรณด้์วยรัตนะ  ๗ ประการ  
มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๔๒๑) 

ยมกปาฏิหารยิ์ : ปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆ อันเป็นปาฏิหาริย์พิเศษที่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่าน้ันทรงกระทำได้ 
ไม่สาธารณะกับพระสาวกทั้งหลาย เช่น ให้เปลวไฟกับสายน้ำพวยพุ่งออกไป จากพระ
วรกายต่างส่วนต่างด้าน พร้อมกันเป็นคู่ๆ ให้ลำเพลิงพวยพุ่งจากพระวรกายข้างขวา 
พร้อมกับอุทกธาราพวยพุ่งจากพระวรกายข้างซ้ายและสลับกัน บ้าง ให้ลำเพลิงพวย
พุ่งจากพระเนตรข้างขวา พร้อมกับอุทกธาราพวยพุ่งจากพระเนตรข้างซ้าย และ
สลับกัน บ้าง จากพระโสต พระนาสิก พระอังสา พระหัตถ์ พระบาท ขวา ซ้าย
ตลอดจนช่องพระองคุลี และขุมพระโลมา ก็เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น ในท่ามกลาง
พระฉัพพัณณรังสี พระผู้มีพระภาค กับพระพุทธนิมิต (พระพุทธรูปท่ีทรงเนรมิตขึ้น) 
ก็สำเร็จพระอิริยาบถที่ต่างกัน เช่น ขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงจงกรม พระพุทธนิมิต
ประทับยืนบ้างประทับน่ังบ้าง ทรงไสยาสน์บ้าง ขณะที่พระพุทธนิมิตทรงไสยาสน ์
พระผู้มีพระภาคทรงจงกรมบ้าง ประทับยืนบ้างประทับนั่งบ้าง ดังน้ีเป็นต้น  ยมก
ปาฏิหาริย์น้ัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ใกล้ประตูเมืองสาวัตถี เพ่ือกำราบหรือระงับ
ความปรารถนาร้ายของเหล่าเดียรถีย์  หรือดังคำในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวไว้ว่า ใน
ญาณนี้    พระตถาคตทรงทำยมกปาฏิหาริย์ท่ีไม่ท่ัวไปแก่สาวก ได้แก่ ท่อไฟพุ่งออก
จากพระวรกายเบ้ืองบนสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องล่าง เป็นต้น (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑๑๖/๑๗๗),ในพุทธวงศ์ ก็กลา่วพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ทรงทำยมก
ปาฏิหาริย์เช่นกัน (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)   ๓๓/๗/๖๓๔,๓๓/๕/๖๙๑,๓๓/๔/๗๐๑, ๓๓/๕/
๗๑๒); ดู ปาฏิหาริย์, ปิณโฑลภารทวาชะ, เทโวโรหณะ 

ยมกปาฏิหารยิวัตถุ : เรื่องยมกปาฏิหาริย์ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่เทวดาและมนุษย์ที่
ประตูสังกัสสนครว่า  ท่านผู้เป็นปราชญ์เหล่าใดใฝ่ใจในฌาน    ยินดีในเนกขัมมะ  แม้



 

๔๒๑๓ 
 

 

ทวยเทพก็ช่ืนชมท่านผู้เป็นปราชญ์เหล่าน้ัน  ผู้มีสติตรัสรู้เองโดยชอบ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๑๘๑/๘๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เนกขัมมะ  ในท่ีน้ีหมายถึงนิพพานเป็นท่ีสงบระงับ
กิเลส  (ขุ.ธ.อ.  (บาลี) ๖/๘๕)  

ยมกปาฏิหีรญาณนทิเทส : แสดงญาณในยมกปาฏิหาริย์ อธิบายอุทเทสท่ี ๗๐ ของญาณกถาที่ยกมา
ต้ังเป็น คำปุจฉา ดังนี้  

  สาระสำคัญของยมกปาฏิหีรญาณแบ่งเปน็ ๒ ตอน คือ  
  ตอนที่ ๑  
  ท่อไฟกับสายน้ำต่างพุ่งออกจากฐานที่เป็นคู่ตรงกันข้ามพร้อมกัน แล้วสลับฐาน 

พุ่งออกมาอีกครั้งหน่ึง ฐานแต่ละฐานจึงมีท่อไฟและสายน้ำพุ่งออกมาอย่างละคร้ัง 
รวม ๒ ครั้ง เช่น 

  จากฐานคือพระวรกายเบ้ืองบน จากฐานคือพระวรกายเบื้องล่าง 
  ครั้งท่ี ๑ ท่อไฟพุ่งออก สายน้ำพุ่งออก 
  ครั้งท่ี ๒ สายนำ้พุ่งออก ท่อไฟพุ่งออก 
  ฐานท่ีเป็นคู่มี ๑๐ คู ่ได้แก่ 
   ๑. พระวรกายเบ้ืองบน-เบื้องล่าง 
   ๒. พระวรกายเบ้ืองหน้า-เบื้องหลัง 
   ๓. พระเนตรเบ้ืองขวา-เบ้ืองซ้าย 
   ๔. ช่องพระกรรณเบ้ืองขวา-เบื้องซ้าย 
   ๕. ช่องพระนาสิกเบ้ืองขวา-เบื้องซ้าย 
   ๖. จะงอยพระอังสาเบื้องขวา-เบ้ืองซ้าย 
   ๗. พระหัตถ์เบื้องขวา-เบ้ืองซ้าย 
   ๘. พระปรัศว์เบ้ืองขวา-เบ้ืองซ้าย 
   ๙. พระบาทเบ้ืองขวา-เบื้องซ้าย 
   ๑๐.พระองคุลี-ระหว่างพระองคุลี 
  ฐานท่ีไม่มีคู่มี ๒ ฐาน ได้แก่ (๑) พระโลมาแต่ละเส้น (๒) พระโลมาแต่ละขุม ฐาน

ท่ีไม่มีคู่น้ีมีท่อไฟและสายน้ำพุ่งออกมาอย่างละครั้งเหมือนกัน แต่ไม่เป็นคู่ 
  ตอนที่ ๒ 
  ท่านแสดงว่า ฉัพพัณณรังสี คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีแสด สีประภัสสร 

แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาค 



 

๔๒๑๔ 
 

 

  พระผู้มีพระภาคทรงเนรมิตพุทธนิมิตคู่กับพระองค์ในอิริยาบถต่าง ๆ คือ เสด็จ 
จงกรม ประทับยืน ประทับนั่ง และทรงสำเร็จไสยา เช่น เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จ 
จงกรม พระพุทธนิมิตก็ประทับยืน ประทบัน่ัง หรือทรงสำเร็จไสยา (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๑๑๖/๑๗๗)  

ยมกสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระยมกะ  ในขณะทีท่่านพระสารีบุตรอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ภิกษุ
ท้ังหลายได้ทราบว่า  ภิกษุยมกะเกิดทิฏฐิช่ัวว่า  เรารู้ทั่วถึงธรรมท่ีพระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงไว้ว่า  ภิกษุขณีาสพหลังจากตายแล้วย่อมขาดสูญ  ไม่เกิดอีก  จึงกล่าวห้าม
ว่า  ท่านอย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาค  เพราะพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างน้ี  พระยมกะแม้
ถูกภิกษุเหล่านั้นว่ากล่าวอย่างน้ีแล้วก็ยังยึดทิฏฐิช่ัวน้ัน  ภิกษุเหล่าน้ันไม่สามารถทำ
ให้เธอคลายทฏิฐิน้ันได้  จึงพากันไปบอกให้ท่านพระสารีบุตรทราบ 

  ท่านพระสารีบุตรจึงเข้าไปหาพระยมกะแล้วกล่าวสนทนาเป็นต้นว่า  ขันธ์  ๕  ไม่
เที่ยง  พระอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขันธ์  ๕  เมื่อเบื่อ
หน่ายย่อมคลายกำหนัด  เพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น  เม่ือจิตหลุดพ้นแลว้  
ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว  ชาติสิ้นแลว้  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว  ไม่
มีกิจเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีก  แล้วถามว่า  ท่านพิจารณาเห็นขันธ์  ๕  ว่าเป็นตถาคต  
ตถาคตมีในขันธ์  ๕  มีนอกจากขันธ์  ๕  หรือ  เมื่อท่านยมกะตอบว่า  ไม่ใช่  จึงถาม
ว่า พิจารณาเห็นขันธ์  ๕  ว่าเป็นตถาคต  ตถาคตน้ีไม่มีขันธ์  ๕  หรือ   

  เมื่อท่านยมกะ ตอบว่า ไม่ใช่  จึงกล่าวว่า  แท้จริงแล้ว  ท่านจะค้นหาตถาคตใน
ขันธ์  ๕  น้ีในปัจจุบันไม่ได้เลย  ควรหรือท่ีท่านจะกล่าวว่า  เรารู้ท่ัวถึงธรรมที่พระผู้มี
พระภาคทรงแสดงไว้ว่า  ภิกษุขีณาสพหลังจากตายแล้วย่อมขาดสูญ  พินาศ  ไม่เกิด
อีก  ทำให้พระยมกะยอมรับว่า  เมื่อก่อนผมไม่รู้จึงได้เกดิทิฏฐิช่ัวเช่นน้ัน  แต่บัดนี ้ 
เพราะฟังธรรมเทศนาน้ีของท่าน  ผมจึงละทิฏฐิช่ัวนั้นได้แล้วและได้บรรลุธรรม  หาก
ถ้าชนทั้งหลายถามว่า  ภิกษุอรหันตขีณาสพหลังจากตายแล้วเป็นอะไร  กระผมก็จะ
ตอบว่า  ขันธ์  ๕  ไม่เที่ยง  สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งน้ันเป็นทุกข์  สิ่งใดเป็นทุกข์  สิ่งน้ันดับ
ไปแล้ว  ต้ังอยู่ไม่ได้   

  ท่านสารีบุตรได้ให้สาธุการว่า  ดีละ  ดีละ  แล้วยกอุปมาให้ท่านฟัง  เปรียบ
เหมือนคหบดีหรือบุตรคหบดีผู้มั่งคั่ง  มีการอารักขาอย่างกวดขัน  เกิดมีบุรุษคนหน่ึง
อยากจะฆ่าเขาจึงคิดวางแผนฆ่าเขาโดยเข้าไปหาคหบดีหรือบุตรคหบดีนั้นแล้วขอเป็น
คนรับใช้  เม่ือเขารับไว้แล้ว  ก็ต้ังใจรับใช้อย่างดีจนเขาวางใจ  แล้วก็ได้ใช้ศัสตราอัน
คมปลิดชีวิตเขาเสีย  เขาย่อมช่ือว่าเป็นผู้ฆ่า  แต่คหบดีหรือบุตรคหบดีน้ันไม่รู้จักบุรุษ
ผู้ฆ่าตน  อุปมาน้ีฉันใด  อุปไมยก็ฉันน้ัน  คอื  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ไม่ได้เห็นพระอริยะ  
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ไม่ฉลาดและไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ  ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ  ไม่ฉลาด
และไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ  พิจารณาเห็นขันธ์  ๕  โดยความเป็น
อัตตา  พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีขันธ์  ๕  พิจารณาเห็นขันธ์  ๕  ในอัตตา  หรือ
พิจารณาเห็นอัตตาในขันธ์  ๕  แต่เขาไม่รูชั้ดขันธ์  ๕  ท่ีไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็น
อนัตตา  ถูกปจัจัยปรุงแต่ง  และเป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริง  ยึดมั่นขันธ์  ๕  ว่าเป็น
อัตตาของเรา  อุปาทานขันธ์  ๕  น้ีท่ีปถุชุนนั้นเข้าไปยึดมั่นย่อมเป็นไปเพ่ือไม่เป็น
ประโยชน์เกื้อกูล  เพ่ือความทุกข์ตลอดกาลนาน  ส่วนพระอริยสาวกผู้ได้สดับมีนัย
ตรงกันข้าม (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๕/๑๔๗) 

ยมกะ,  พระ : ช่ือพระรูปหน่ึงมีความเห็นช่ัว ชาวกรุงสาวัตถี มีความเห็นว่าพระอรหันต์ ปรินิพพาน
แล้วสญู ดังคำในยมกสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุยมกะเกิดทฏิฐิช่ัวเช่นน้ีว่า  เรารู้ท่ัวถึง
ธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่า  ภิกษุขีณาสพหลังจากตายแล้วย่อมขาดสูญ 
พินาศไม่เกิดอีก ภายหลังได้ฟังคำอธิบายจากพระสารีบุตรเถระแล้ว เกิดสัมมาทิฏฐิ 
ได้บรรลุอรหันต์ ดังคำท้ายสูตรที่กล่าวไว้ว่า ข้าแต่ท่านสารีบุตร ข้อที่เพ่ือนพรหมจารี
ท้ังหลายผู้เช่นกับท่านเป็นผู้อนุเคราะห์มุ่งประโยชน์  ว่ากล่าว พร่ำสอน ย่อมเป็น
อย่างนั้น    และเพราะได้ฟังธรรมเทศนานี้ของท่านสารีบุตร  จิตของผมจึงหลุดพ้น
จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไม่ถือมั่น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๕/๑๔๗) 

ยมกะ, ข้าราชบริพาร : ช่ือข้าราชการคนหนึ่ง ในบรรดาข้าราชบริพาร ๖ คน ของพระเจ้าเอเฬยยะ มี
ความเลื่อมใสในสมณรามบุตร ดังคำในวัสสการสูตรกล่าวไว้ว่า พวกข้าราชบริพาร
ของพระเจ้าเอเฬยยะนี้    คือยมกะ  โมคคัลละ อุคคะ นาวินากี    คันธัพพะ  และ
อัคคิเวสสะผู้เลือ่มใสย่ิงนักในสมณรามบุตรเป็นผู้โง่เขลา ทำความเคารพอย่างย่ิงเห็น
ปานน้ี คือไหว้ ลุกรับ ทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณรามบตุร (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๘๗/๒๗๐) 

ยมกะ, ภูเขา : ช่ือภูเขาลูกหนึ่ง ท่ีอยู่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ เป็นท่ีอยู่อาศัยของชฎิลผู้มีตบะแก่กล้า 
มีช่ือว่านารทะศิษย์ประมาณ ๑๔,๐๐๐    คน มีปรากฏในปุฬินถูปิยเถราปทาน  ท่ี
พระปุฬินถูปิยเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสมัยท่ีเกิดเป็นชฎิลว่า ตนเองสร้างพระ
สถูปทองคำไว้ที่หาดทราย แม่น้ำอมริกา    แล้วใช้ดอกกระดิ่งทองจำนวน  ๓,๐๐๐ 
ดอกบูชาถวายเป็นพุทธบูชา (ขุ.อป.(ไทย)  ๓๓/๕๗/๑๗๕) 

ยมตัคคิ, ฤษี : ช่ือฤษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์,ท่านผู้น้ี เป็นฤษีคนที ่  ๕ ซ่ึงเป็นผูแ้ต่ง
มนต์  สอนมนต์ท่ีพวกพราหมณ์ในเวลาน้ีสวด   เป็นผู้ไมกิ่นอาหารในราตรี งดกินใน
เวลาวิกาล  ยินดีน้ำด่ืมอย่างนี้ ดังคำในอัมพัฏฐสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่อัมพัฏฐ
มาณพว่า พวกฤษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพราหมณ์  คือ  ฤษีอัฏฐกะ  ฤษีวามกะ  
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ฤษีวามเทวะ  ฤษีเวสสามิตร  ฤษียมตัคคิ  ฤษีอังคีรส  ฤษีภารัทวาชะ  ฤษีวา
เสฏฐะ ฤษีกสัสปะ ฤษีภคุ  ซึ่งเป็นผู้ผูกมนตร์บอกมนตร์ท่ีพวกพราหมณ์ในเวลาน้ีขับ
ตามกล่อมตามซ่ึงบทมนตร์เกา่ท่ีท่านขับไว้กล่อมไว้ (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๒๘๕/๑๐๔,๙/
๒๘๖/๑๐๕,๙/๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓),ในจังกีสูตร ก็กล่าวไว้ทำนองเดียวกัน (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗) 

ยมทัคคฤิษ ี : ช่ือฤษีคนหนึ่ง ผู้เป็นต้นแบบในการบูชายัญ คือตระเตรียมมหาทานซึง่ประกอบไป
ด้วยอาหารและเภสัชต่าง ๆ  มีเนยใส  เนยขน้   นมส้ม  นำ้ผึ้ง  น้ำอ้อย  เป็นต้น แล้ว
ให้ทาน เพราะเม่ือให้ทานแลว้ จิตผ่องใส จะเกิดความช่ืนชม โสมนัส ดังคำในทานม
หัปผลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหล่าฤษใีนปางก่อน    คือ อัฏฐกฤษี    วามก
ฤษีวามเทวฤษี เวสสามิตตฤษียมทัคคฤิษี อังคีรสฤษ ี ภารทวาชฤษีวาเสฏฐฤษี 
กัสสปฤษี และภคุฤษี  ได้บชูามหายัญแล้ว แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานน้ี จิต
ย่อมผ่องใส  จะเกิดความชื่นชม โสมนัส  ฯลฯ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑) 

ยมทูต :  ทูตของพญายม, สื่อแจ้งข่าวของความตาย หรือสภาวะที่เตือนให้นึกถึงความตายเพ่ือ
จะได้ไม่ประมาททำความดีเตรียมไว้ เช่น ความแก่หง่อม,ในที่น้ีหมายถึงความตาย ดัง
คำในโคฆาตกปุตตวัตถุ ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่บุตรของคนฆ่าโคผู้แก่เฒ่าดังน้ี บัดนี้    
ท่านเปรียบเหมือนใบไม้เหลอืง ท้ังยมทูตมาปรากฏแก่ท่านแล้ว (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๒๓๕/๑๐๕)  

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ยมทูต  ในท่ีน้ีหมายถึงความตาย  (ขุ.ธ.อ.  ๗/๕)  
ยมบาล : ผู้คุมนรก, ผู้ทำหน้าท่ีลงโทษสัตว์นรก, ในคมัภีร์ภาษาบาลี ใช้คำว่า นิรยบาล(พจนานุกรม

พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
ยมยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ที่ร่วมอนุโมทนาในการบรจิาคปุตตทานของพระเวสสันดร ดังคำใน

เวสสันตรชาดก ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระอินทร์    พระพรหม    ท้าวประชาบดี   
พระโสม    ยมยักษ์    ท้าวเวสสุวรรณมหาราชและเทพเจ้าเหล่าสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
พร้อมทั้งพระอินทร์ทุกถ้วนหน้า    ต่างกถ็วายอนุโมทนา  (ขุ.ชา.มหา.(ไทย) ๒๘/
๒๒๖๕/๕๓๓,๒๘/๒๒๘๕/๕๓๗) 

ยมราช : พญายม, เจ้าแห่งนรก ดังคำในสาธุสูตร ท่ี เทวดาอีกองค์หน่ึงได้เปล่งอุทานนี้ในสำนัก
ของพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์    ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริง แม้
เมื่อของมีน้อย ทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์
สำเร็จได้  อน่ึง ทานท่ีให้แมแ้ก่บุคคลผู้ได้ธรรมแล้วก็ย่ิงเป็นการดี บุคคลใดให้ทานแก่
บุคคลผู้ได้ธรรมแล้ว ผูม้ีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้ว บุคคลนัน้ข้ามพ้นนรก
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แห่งยมราชได้แล้วเข้าถึงฐานะอันเป็นทิพย์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๓/๔๑),มีปรากฏช่ือยม
ราช อยู่ในยมราชสูตร (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๗/๑๙๔) 

ยมราชสูตร : พระสูตรว่าด้วยพญายม  พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า พญายมคิดว่า คน
ผู้ทำบาปกรรม จะถูกนายนิรยบาลทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ จึงต้ังความปรารถนาที่
จะเกิดเป็นมนุษย์เพ่ือจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค และรูท่ั้วถึงธรรมท่ีพระองค์ทรงแสดง 
แล้วตรัสว่า ผู้ท่ีถูกเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่ย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนาน 
ส่วนผู้ท่ีถูกเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาท เห็นภัยในความยึดม่ันถือม่ัน ย่อมหลุดพ้น 
ถึงความเกษม มีความสุข ล่วงพ้นเวรภัยทุกอย่างได้  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๗/๑๙๔) 

ยมโลก : โลกของพญายม, โลกของคนตาย;ในบางแห่ง ซึ่งกล่าวถงึคู่กับเทวโลก   อรรถกถา
อธิบายว่า ยมโลกหมายถึงอบายภมิู ๔ (ธ.อ.๓/๒), โดยเฉพาะในคัมภีร์เปตวัตถุ มัก
หมายถึงแดนเปรต (เช่น ขุ.เปต.๒๖/๙๒/๑๑๑) ดังคำในมจัฉริสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสแก่เทวดาว่า คนเหล่าใดในโลกน้ี เป็นคนตระหน่ีเหนียวแน่นบริภาษผู้อ่ืน ทำ
อันตรายแก่คนเหล่าอ่ืนผู้ให้อยู่ คนเหล่าน้ันย่อมบังเกิดในนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 
หรือยมโลก ถา้พวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เกิดในตระกูลคนยากจน  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๔๙/๖๓),หรือดังคำในอุรคเปตวัตถุท่ีเปรตสองตนบอกสามเณรว่า พวกเราท้ังสองตี
กันเองแล้วด่ืมกินเลือดและหนองของกันและกัน ได้ด่ืมเลือดและหนองเป็นอันมากก็
ยังไม่อ่ิม มีความหิวอยู่เป็นนิตย์คนทั้งหลายผู้ไม่ให้ทานตายไปเกิดในยมโลกย่อมร่ำไห้
คร่ำครวญเหมอืนอย่างนี้ ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๘๑/๑๘๑) 

  คำว่า ยมโลก มีปรากฏหลายแห่ง เช่น  ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๔/๔๐,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๒๗/๑๗๒, ๒๖/๗๖๗/๒๙๓, ๒๖/๘๐๗/๓๐๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ยมโลก หมายถึงท่ีอยู่ประจำของพญายมในแดนเปรต  
(ขุ.เป.อ. (บาลี) ๘๑/๖๔)  

ยมะ : ท้าวยมะ, ช่ือเทพหมู่หน่ึง ท่ีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ ณ ป่ามหาวัน เขตกรุง
กบิลพัสด์ุ  ดังคำในมหาสมยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เทพ ๒  หมู ่    คืออสมะ 
และยมะก็มา เทพผู้อาศัยพระจันทร์ มีพระจันทร์นำหน้ามา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/
๒๖๗),ในกถาวัตถุ นิรยปาลกถา กล่าวไว้เป็นเทพองค์หน่ึงท่ีอยู่ในนรก ดังคำท่ีปรวาที
กล่าวว่า พระสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสไว้ว่า ท้าวเวสสภู   ท้าวเปตติราช ท้าวโสมะ
ไม่ได้ฆ่า ท้าวยมะ และท้าวเวสวัณก็ไม่ได้ฆ่า กรรมของตนเองฆ่าบุคคลผู้สิ้นบญุจาก
โลกนี้ เกิดในปรโลกในนรกนัน้ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๖๗/๘๙๘) 

ยมุนา, แม่น้ำ : แม่น้ำใหญ่สายสำคัญลำดับท่ี ๒ ในมหานที ๕ ของชมพูทวีป มีต้นกำเนิดร่วมกับ
แม่น้ำคงคา ท่ีสระอโนดาตในแดนหิมพานต์ และลงมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาที่เมืองป
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ยาคะ(ปัจจุบันคือ Allahabad) ไหลผ่านเมืองสำคัญ คือ Delhi เมืองหลวงปัจจุบัน
ของอินเดีย ซึ่งเช่ือกันว่าอยู่ตรงที่ต้ังของนครอินทปัตถ์ (เมืองหลวงของแคว้นกุรุ)ใน
อดีต เมืองมธุรา และเมืองโกสัมพีก่อนจะถึงเมืองปยาคะ,ปัจจุบันคนท่ัวไปรู้จักในช่ือ
ภาษาอังกฤษว่า Yamunaหรอื Jumna ดังคำทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  มหานทีทุก
สาย    คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี    ไหลลงสู่ มหาสมุทรแล้ว    ย่อมละช่ือ
และโคตรเดิมของตน    รวมเรียกว่ามหาสมุทรท้ังสิ้น (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๘๔/๒๘๐,๗/
๓๘๕/๓๘๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๖/๒๓๐,๑๐/๓๐๒/๒๓๖,๑๐/๓๓๘/๒๖๖,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๙๒/๕๘,๑๙/๙๓/๕๘,๑๙/๙๔/๕๘,๑๙/๙๕/๕๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๗) 
; ดู มหานที ๕  

ยวกลาปิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระยวกลาปิยเถระ  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านเป็นชาวนาปลูกข้าวเหนียว เห็นพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าสิขี เสด็จผา่นมา จึงถวายฟ่อนข้าวเหนียวให้เป็นท่ีประทับ เพราะผลแห่งทานน้ัน 
ท่านไม่เกิดในทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคณุวิเศษ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๖/๕๓๔) 

ยวกลาปสิูตร :  พระสูตรว่าด้วยฟ่อนข้าวเหนียว พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เมื่อมีคนกองฟ่อนข้าวเหนียวไว้ท่ีสี่แยกถนนใหญ่  บุรษุ  ๖  
คนถือไม้คานคนละอันมานวด  ฟ่อนข้าวเหนียวนั้นถูกนวดอย่างหนักจากไม้คาน  ๖  
อันอย่างน้ี  ต่อมา  บุรุษคนที่  ๗  ถือไม้คานมานวด  เมื่อฟ่อนข้าวเหนียวถูกนวดด้วย
ไม้คานอันที่  ๗  เมล็ดข้าวจึงหลุดจากก้านท้ังหมด  แม้ฉนัใด  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉัน
น้ัน  ถูกอายตนะภายนอก  ๖  ท่ีน่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบทางอายตนะภายใน  
๖  ย่อมคิดเพ่ือจะเกิดอีก  เขาย่อมเป็นโมฆบุรุษผู้ถูกอายตนะภายนอก  ๖  กระทบ
อย่างหนัก  แล้วยังถูกความปรารถนาเพ่ือจะเกิดอีกซึ่งเปรียบเหมือนไม้คานอันท่ี  ๗  
นวดจนสำเร็จฉะน้ัน  แล้วตรัสอธิบายเรื่องเครื่องจองจำว่า  เมื่อครั้งสงครามระหว่าง
เทวดากับอสูรประชิดกัน  พวกเทวดาชนะได้จองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรแล้วนำมา
ยังเทวสภาช่ือสุธรรมาของท้าวสักกะ  และท้าวเวปจิตติแม้ถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำ
ท้ัง  ๕  ดำริครัง้ใดว่า  พวกเทวดาต้ังอยู่ในธรรม  พวกอสูรไม่ต้ังอยู่ในธรรม  เราจักไป
เทพนคร  เมื่อน้ันท้าวเธอย่อมเป็นเหมือนพ้นจากเครื่องจองจำทั้ง  ๕  และเป็นผู้เอิบ
อ่ิม  พรั่งพร้อม  บำเรออยู่ด้วยกามคุณ  ๕  อันเป็นทิพย์  แต่ท้าวเธอดำริเมื่อใดว่า  
พวกเทวดาไม่ต้ังอยู่ในธรรม  พวกอสูรต้ังอยู่ในธรรม  เราจักไปเทพนคร  เมื่อน้ันท้าว
เธอย่อมเป็นเหมือนถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้ง  ๕  และไม่เอิบอ่ิม  ไม่พรั่งพร้อม  
ไม่ถูกบำเรออยู่ด้วยกามคุณ  ๕  อันเป็นทิพย์   
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  เครื่องจองจำคือความกำหนดหมายของท้าวเวปจิตติจึงจัดว่าละเอียดกว่าเครื่อง
จองจำทั้ง  ๕  เพราะถึงจะถูกจองจำแต่พระองค์ก็ยังสามารถดำริเช่นน้ันได้  และ
เครื่องจองจำของมารละเอียดย่ิงกว่าเคร่ืองจองจำคือความกำหนดหมายของท้าวเวป
จิตติน้ันอีก  คือ  บุคคลเมื่อกำหนดหมายย่อมถูกมารผูกมัดไว้  เม่ือไม่กำหนดหมาย
ย่อมจะพ้นได้  เหตุน้ัน  เธอท้ังหลายพึงพิจารณาให้เห็นว่า  ความกำหนดหมาย  
ความหว่ันไหว  ความด้ินรน  ความปรุงแต่งและความถือตัวว่าเรามี  เราเป็น เราจักมี  
เราจักไม่มี  เราจักเป็นผู้มีรูป  เราจักเป็นผู้ไม่มีรูป  เราจักเป็นผู้มีสญัญา  เราจักเป็นผู้
ไม่มีสัญญาและเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่  ไม่มีสญัญากม็ิใช่ เป็นโรค  เป็นหัวฝีและ
เป็นลูกศร  เหตุน้ัน  เธอท้ังหลายพึงสำเหนียกว่า  เราจักมีจิตไม่กำหนดหมาย  ไม่
หว่ันไหว  ไม่ด้ินรน  ไม่ปรุงแต่งและไม่ถือตัว (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๘/๒๖๕) 

ยวปาลกวิมาน : ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้านาข้าวเหนียวผู้ถวายขนมสดแด่ภิกษุ  เป็นการ
กล่าวถึงวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เฝ้านาข้าวเหนียว ผู้ถวายขนมสดแด่ภิกษุ เป็นวิมานแก้ว
มณีกว้าง ๑๒ โยชน์ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เพราะอานิสงส์มีการถวายขนมท่ีตนกำลัง
จะบริโภคแด่พระขีณาสพรูปหน่ึงท่ีเที่ยวบิณฑบาตจนจวนจะหมดเวลาฉันภัตตาหาร
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอาหารอะไรเลย (ขุ.วิ.(ไทย)  ๒๖/๑๐๘๗-๑๐๘๘/๑๓๕) 

ยศ : ความเป็นใหญแ่ละความยกย่องนับถือ ดังคำในคัคคราสูตร กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระ
ภาคประทับอยู่ท่ีฝั่งสระโบกขรณี ช่ือคัคคราเขตกรุงจัมปา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่
ใหญ่ประมาณ  ๕๐๐ รูป  อุบาสกประมาณ ๗๐๐    คน    อุบาสิกาประมาณ    
๗๐๐ คน    และเทวดาหลายพันองค์    ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวรรณะและมี
พระยศรุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสก  อุบาสิกา และ เทวดาเหล่านั้นท้ังหมด (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒๑๙/๓๒๐) ;ในภาษาไทย มักได้ยินคำว่า เกียรติยศซ่ึงบางคร้ังมาคู่กับ อิสริยยศ 
และอาจจะมี ปริวารยศ หรือ บริวารยศ มาเข้าชุดด้วย รวมเป็น ยศ ๓ ประเภท 

ยสกากัณฑกบตุร, ภิกษุ : พระเถระองค์สำคัญผู้ชักชวนให้ทำสังคายนาคร้ังท่ี ๒ หลังพุทธปรินิพพาน 
๑๐๐ ปี เดิมชื่อยศ เป็นบุตรกากัณฑกพราหมณ์; ดู สังคายนาคร้ังที่ ๒ (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๔๔๖/๓๙๓,๗/๔๔๖/๓๔๔,๗/๔๔๖/๓๙๕,๗/๔๔๗/๓๙๕) 

ยสะ,ยส : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีมีความเป็นอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ 
วันหนึ่งเห็นสภาพในห้องนอนของตนเป็นเหมือนป่าช้า เกิดความสลดใจคิดเบ่ือหน่าย 
จึงออกจากบ้านไปพบพระพุทธเจ้าที่ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวันในเวลาใกล้รุ่ ง
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาอนุบุพพิกถา และอริยสัจจ์โปรด ยสกุลบุตรได้ดวงตาเห็น
ธรรมต่อมาได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เศรษฐีบิดาของตน ก็ได้บรรลุอรหัตตผล
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แล้วขออุปสมบท เป็นภิกษุสาวกองค์ท่ี ๖ ของพระพุทธเจ้า (วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๐/๓๘,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๘๗/๔๐๑)  

ยสกุลบุตร, ลกูเศรษฐี : พระยสะเม่ือก่อนอุปสมบทเรียกว่ายสกุลบุตร (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๕/๓๑, ๔/๒๕/
๓๒, ๔/๒๖/๓๑, ๔/๒๖/๓๒) 

ยสเถรคาถา : คาถาของพระยสเถระ ท่านพระยสเถระกล่าวไว้ว่า เราลูบไล้ดีแล้ว    นุ่งห่มดีแล้ว  
ประดับด้วยเคร่ืองอาภรณ์ทุกชนิด บรรลุวิชชา๓ได้ทำตามคำส่ังสอนของพระพุทธเจ้า
แล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๗/๓๔๕)  

ยสเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระยสเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัป
ท่ี ๓๐,๐๐๐ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ และได้
ถวายทานเป็นอันมาก จุติจากชาติน้ันแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บวช
ในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑/
๓๓๕) 

ยสทัตตเถรคาถา : คาถาของพระยสทัตตเถระ ท่านพระยสทัตตเถระกล่าวคำเป็นต้นว่า คนปัญญา
ทรามคิดแต่จะแข่งดี ถึงฟังคำสอนของพระชินเจ้าก็ยังไกลจากพระสัทธรรม   เหมือน
ฟ้ากับดิน คนปัญญาทรามคิดแต่จะแข่งดี  ถึงฟังคำสอนของพระชินเจ้าก็ยังเสื่อมจาก
พระสัทธรรม เหมือนดวงจันทร์ข้างแรม  ฯลฯ  ส่วนผู้ใดมีจิตอันคุ้มครองไว้แล้ว ย่อม
ฟังคำสอนของพระชินเจ้า  ผูน้ั้นทำอาสวะท้ังปวงให้สิ้นไป    ทำพระอรหัตให้แจ้งแล้ว 
บรรลุนิพพานอันสงบอย่างย่ิง เป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพาน  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๖๐/
๔๐๐)  

ยสปราสาท  : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ของกัสสปพราหมณ์ อยู่ในเมืองพาราณสี มีกษัตรย์ิพระนามกิกี 
ปกครอง ซึง่ต่อมากัสสปพราหมณ์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ 
ซึ่งพรหมทัตตพราหมณ์ผู้เป็นพุทธบิดาให้สร้างเพ่ือเป็นท่ีประทับ ดังคำว่า พระองค์
ทรงครองฆราวาสอยู่    ๒,๐๐๐    ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓  หลัง คือหังสปราสาท  
ยสปราสาท  และสิรจัินทปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๘,๐๐๐ นาง ล้วนประดับ
ประดาสวยงาม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๔/๗๑๕) 

ยสมทะ :   ความเมาในยศ  ในกถาวัตถุอธิบายไว้ว่า ความเมา กิริยาที่เมา  ภาวะที่เมา    ความ
ถือตัว  กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน  ความเชิดชูตน
เป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยยศ นี้เรียก
ว่ายสมทะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๓๒/๕๓๕,๓๕/๘๔๔/๕๔๙) 

ยสวดี,พระเทวี  : 1.ช่ือพระเทวี ผู้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้านามว่าเวสสภู แห่งกรุงอโนมะ
เป็นราชธานี ซึ่งมีพระเจ้าสุปปติตะผู้เป็นพุทธบิดาปกครอง หรือดังคำในเวสสภูพุทธ
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วงศ์ กล่าวไว้ว่า กรุงช่ือว่าอโนมะ    กษัตริย์พระนามว่าสุปปติตะเป็นพระชนก พระ
เทวีพระนามว่ายสวดีเป็นพระมารดา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู    ผู้
แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๒/๕, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๙๙) 

 2.ช่ือพระมเหสี ของมังคลราชกุมาร แห่งกรุงอุตตระ ซึ่งมีพระเจ้าอุตตระปกครอง 
ภายหลังมังคลราชกุมารตรัสออกบวชและตรัสรู้เป็นพระสมัมาสัมพุทธเจ้านามว่า
มังคละ ดังคำว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่    ๙,๐๐๐ ปีมีปราสาทท่ีอุดมอยู่  ๓  
หลัง คือ ยสวาปราสาท สุจิมาปราสาท และสริิมาปราสาท มีนางสนมกำนัล  
๓๐,๐๐๐  นางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามว่ายสวดี (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๐๕) 

ยสวดีทายวัน  : ช่ือวัดสำคัญ สมัยพระพุทธเจ้านามว่าติสสะ, เป็นวัดที่พระพุทธเจ้านามว่าติสสะ
ประกาศธัมมจักร ณ วัดน้ี  ดังคำว่า พระมหาวีระพระนามว่าติสสะ    ทรงเป็นผู้นำ
ช้ันเลิศของโลก ผู้อันพรหมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรที่ยสวดีทาย
วันอันประเสริฐ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๗๙) 

ยสวดีปราสาท  : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ของปทุมุตตรราชกุมาร อยู่ในเมืองหงสวดี มีกษัตริย์พระ
นามว่าอานนท์ปกครอง ซ่ึงต่อมาของปทุมุตตรราชกุมาร ได้ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระซึ่งกษัตริย์พระนามว่าอานนท์เป็นพระชนกให้สร้าง
เพ่ือเป็นท่ีประทับ ดังคำว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๙,๐๐๐ปี  มีปราสาทท่ี
อุดมอยู่ ๓ หลังคือนารีปราสาท พาหนปราสาท และยสวดีปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๒๐/๖๔๓) 

ยสวา, กษัตริย์  : ช่ือกษัตริย์องค์หนึ่ง ปกครองเมืองจันทวดี มีมเหสีนามว่ายโสธารา มีพระราชโอรส
นามว่าอโนมทัสสี ภายหลังพระโอรสออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ต่อมาเป็น
พุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าอโนมทัสสี ดังคำว่า กษัตริย์พระนามว่ายสวาเป็น
พระชนก พระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนี ของพระศาสดาพระนามว่าอ
โนมทัสสี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๒๗) 

ยสวาปราสาท  : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ของมังคลราชกุมาร อยู่ในเมืองอุตตระ มีกษัตริย์พระนามว่า
อุตตระปกครองซึ่งต่อมาของมังคลราชกุมาร ได้ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้านามว่ามังคละ  ซึ่งกษัตริย์พระนามว่าอุตตระเป็นพระชนกและพระมเหสีนาม
ว่าอุตตระให้สร้างเพ่ือเป็นที่ประทับแห่งมังคลราชกุมารดังคำว่าพระองค์ทรงครอง
ฆราวาสอยู่  ๙,๐๐๐ ปี มปีราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คอืยสวาปราสาท    สุจิมา
ปราสาท และสิริมาปราสาทมีนางสนมกำนัล ๓๐,๐๐๐นาง ล้วนประดับประดา
สวยงาม  (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๐๕) 
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ยสวาอุบาสก  : ช่ืออัครอุบาสกคนหน่ึง,เป็นอุปัฏฐากเบื้องขวาสมัยพระพุทธเจ้านามว่าสุเมธะ ดังคำใน
สุเมธพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่า อุรุเวลาอุบาสกและยสวาอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก(ของพระ
ชินเจ้าพระนามว่าสุเมธะ) (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๔๙) 

ยสสะ : ช่ือเทพหมู่หน่ึง ท่ีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และภิกษุสงฆ์ที่ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ 
ดังคำในมหาสมยสูตร กล่าวไว้ว่า เทพ  (๑๐ หมู่) คือ  อาโป  ปฐวี เตโช วาโย  วรุณะ 
วารุณะ    โสมะ  ยสสะ เมตตาและกรุณา เป็นผู้มียศก็มาด้วย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/
๒๖๗) 

ยสสูตร  : พระสูตรว่าด้วยยศ  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีราวป่าช่ืออิจฉานังคละ แคว้นโกศล 
ตรัสกับพระนาคิตะผู้ทำหน้าที่อุปัฏฐากว่า พระองค์ไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดพระองค์ ผู้
ที่ไม่ได้เนกขัมมสุข (สุขท่ีเกดิจากบรรพชา) ปวิเวกสุข (สุขท่ีเกิดจากความสงัดจาก
อุปธิกิเลส) อุปสมสุข (สุขในผลสมาบัติท่ีให้กิเลสระงับ) และสัมโพธสุข(สุขใน
อริยมรรค) ช่ือว่ายินดีในสุขท่ีไม่สะอาด สุขในการนอนหลับ สุขท่ีอิงอาศัยลาภ
สักการะและการสรรเสริญ แล้วตรัสว่า แม้แต่เทวดาบางพวกก็ไม่ได้ตามปรารถนาซึ่ง
เนกขัมมสุขเปน็ต้นท่ีเราได้ตามความปรารถนา แม้แต่พวกเธอมาประชุมพร้อมหน้า
กัน ก็มีความคดิว่า ท่านเหล่าน้ีไม่ได้ตามความปรารถนาซึง่เนกขัมมสุขเป็นต้นท่ีเราได้
ตามความปรารถนา เพราะท่านเหล่าน้ันมาประชุมพร้อมหน้ากัน ได้เห็นภิกษุ ๘ 
จำพวก แต่ละจำพวกมีพฤติกรรมแตกต่างกัน พระองค์ทรงช่ืนชมบางพวก ไม่ทรงชื่น
ชมบางพวก คือ (๑) เราเห็นภิกษุทั้งหลายใช้นิ้วจ้ีสัพยอกเล่นหัวกันอยู่ จึงมีความคิด
ว่า ท่านเหลา่น้ีไม่พึงได้ตามความปรารถนาซึ่งเนกขัมมสุขเป็นต้น(๒) เราเห็นภิกษุ
ท้ังหลายฉันอาหารตามต้องการจนอ่ิมท้องแล้วหม่ันประกอบความสุขในการนอน 
ความสุขในการเอกเขนก และความสุขในการหลับอยู่ จึงมีความคิดว่า ท่านเหล่านี้
ไม่ได้ตามความปรารถนาซึ่งเนกขัมมสขุเป็นต้น (๓) เราเห็นภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้
หมู่บ้าน มีสมาธิน่ังอยู่ จึงมีความคิดว่า บัดน้ี คนวัดหรือสมณุทเทสจักบำรุงท่านผู้น้ี 
จักทำให้ท่านเคลื่อนจากสมาธิ เราจึงไม่ยินดีการอยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านของภิกษุ
น้ัน (๔) เราเห็นภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร น่ังโงกง่วงอยู่ จึงมีความคิดว่า บัดน้ี ท่านผู้น้ี จัก
บรรเทาความลำบากคือการหลับน้ีแล้วมนสิการความกำหนดหมายว่าป่าเป็น
เอกัคคตารมณ์ เราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น(๕) เราเห็นภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร 
ไม่มีสมาธิน่ังอยู่ในป่า จึงมีความคิดว่า บัดน้ี ท่านผู้นี้จักต้ังจิตที่ไม่ได้เป็นสมาธิ หรือจัก
ตามรักษาจิตที่เป็นสมาธิไว้ เราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น (๖) เราเห็นภิกษุผู้อยู่
ป่าเป็นวัตร มีสมาธินั่งอยู่ในป่า จึงมีความคิดว่า บัดนี้ ท่านผู้นี้จักเปลือ้งจิตที่ยังไม่
หลุดพ้นให้หลดุพ้น หรือจักตามรักษาจิตที่หลุดพ้นแล้ว เราจึงยินดีการอยู่ในป่าของ
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ภิกษุนั้น (๗) เราเห็นภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้าน ได้ปัจจัย ๔ พอใจลาภ
สักการะและการสรรเสริญน้ัน ละทิ้งการหลีกเร้น ละท้ิงเสนาสนะอันสงัด คือ ป่าโปร่ง
และป่าทึบ เข้ามารวมกันอยู่ตามหมู่บ้าน ตำบลและเมือง เราจึงไม่ยินดีการอยู่ใน
เสนาสนะใกลห้มู่บ้านของภิกษุนั้น(๘)  เราเห็นภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นวัตร ได้ปัจจัย ๔ 
เธอสลัดลาภสักการะและการสรรเสริญนั้น ไม่ละท้ิงการหลีกเร้น ไมล่ะท้ิงเสนาสนะ
อันสงัด คือ ป่าโปร่งและป่าทึบ เราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุน้ัน แล้วตรัสว่า สมัย
ใด เราเดินทางไกลไม่เห็นใคร ๆ ข้างหน้าหรือข้างหลัง สมัยนั้น เราย่อมมีความผาสุก 
โดยท่ีสุด แม้แต่การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๖/๔๑๑)  

ยสะ, ภิกษุ : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีมีความเป็นอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ 
วันหนึ่งเห็นสภาพในห้องนอนของตนเป็นเหมือนป่าช้า เกิดความสลดใจคิดเบ่ือหน่าย 
จึงออกจากบ้านไปพบพระพุทธเจ้าท่ี ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในเวลาใกล้รุ่ง 
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาอนุบุพพิกถา และอริยสัจจ์โปรด ยสกุลบุตรได้ดวงตาเห็น
ธรรมต่อมาได้ฟังธรรมท่ีพระพุทธเจ้าแสดงแก่เศรษฐีบิดาของตนก็ได้บรรลุอรหัตตผล 
แล้วขออุปสมบท เป็นภิกษุสาวกองค์ท่ี ๖ ของพระพุทธเจ้า ดังคำที่ยสกุลบุตรได้กราบ
ทูลว่า    พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์พึงได้การบรรพชา พึงได้การอุปสมบทในสำนัก
ของพระผู้มีพระภาค   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด  แล้วตรัส
ต่อไปว่า ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด” (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๓๐/๓๗, ๔/๓๑/๓๙) 

ยสะ, ลูกเศรษฐี :  พระยสะเม่ือก่อนอุปสมบทเรียกว่ายสกุลบุตร ดังคำในมหาวรรคกล่าวไว้ว่า ในกรงุ
พาราณสี    มีกุลบุตรช่ือยสะเป็นลูกเศรษฐีเป็นผู้สุขมุาลชาติ   ยสกุลบุตรมีปราสาท  
๓  หลัง คือ หลังหน่ึงสำหรับฤดูหนาวหลังหน่ึงสำหรับฤดูร้อน หลังหนึ่งสำหรับฤดูฝน 
ยสกุลบุตรได้รับการบำเรอด้วยดนตรี ไม่มีบุรุษเจือปน  ตลอด ๔ เดือน อยู่บน
ปราสาทฤดูฝนไม่ลงมายังปราสาทช้ันล่าง คืนวันหนึ่ง เมื่อยสกุลบุตรได้รับการบำเรอ
อ่ิมเอมเพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕  ได้หลับไปก่อน ฝา่ยบริวารชนได้หลับภายหลัง    
ตะเกียงน้ำมันถูกจุดสว่างทั้งคืน คืนนั้นยสกุลบุตรต่ืนขึ้นก่อน เห็นบริวารชนของตน
กำลังหลับ เช่น บางนางมีพิณอยู่ใกล้รักแร ้ บางนางมีตะโพนอยู่ข้างคอ บางนาง
ละเมอเพ้อไปต่าง ๆ ปรากฏดุจป่าช้าผีดิบ    เพราะได้เห็นโทษจึงปรากฏแก่ยสกุล
บุตร จิตต้ังอยู่ในความเบ่ือหน่าย ยสกุลบุตรจึงเปล่งอุทานข้ึนในขณะน้ันว่า ท่านผู้
เจริญ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ ท่านผู้เจริญ ท่ีนี่ขัดข้องหนอ และออกจากบ้านเดินไปยังนอก
เมือง พระพุทธเจ้าเสด็จเดินจงกรมฟังเสียงของเขา จึงตรัสว่า ยสะ ท่ีนี ่   ไม่วุ่นวาย 
ท่ีนี่ไม่ขัดข้อง มาเถิด  ยสะ  จงนั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ ยสกุลบุตรร่าเริงเบิก



 

๔๒๒๔ 
 

 

บานใจว่า ได้ยินว่า ท่ีนี่ไม่วุ่นวาย    ท่ีน่ีไมข่ัดข้อง จึงถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคถึงที่ประทับ ฟังธรรม ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบัน (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๕/๓๑, 
๔/๒๖/๓๒, ๔/๒๗/๓๓) 

ยสุตตรปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ของปทุมราชกุมาร อยู่ในเมืองจัมปกะ มีกษัตริย์พระนาม
ว่าอสมะปกครอง ซึ่งต่อมาของปทุมราชกุมาร ได้ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้านามว่าปทุมะ ซ่ึงกษัตริย์พระนามว่าอสมะเป็นพระชนก และพระชนนีนาม
ว่าอสมะ ให้สร้างเพ่ือเป็นท่ีประทับของปทุมราชกุมาร ดังคำว่า พระองค์ทรงครอง
ฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี  มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง  คือ นันทปราสาท วสุปราสาท 
และยสุตตรปราสาท  มีนางสนมกำนัล ๓๓,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๓๒) 

ยโสชเถรคาถา : คาถาของพระยโสชเถระ  พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงสรรเสริญพระยโสชเถระว่า
เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างย่ิง จึงได้ตรัสว่า นรชนผู้รู้ประมาณในข้าวและน้ำ  
ย่อมซูบผอม มีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นคล้ายเถาหญ้านาง  แต่มีใจไม่ย่อท้อ  ท่านพระ
ยโสชเถระเมื่อกล่าวสอนธรรมแก่ภิกษุท้ังหลาย จึงได้กล่าวว่า ภิกษุถูกเหลือบและยุง
กัดในป่าใหญ่ พึงเป็นผู้มีสติอดกลั้นในอันตรายน้ัน เหมือนช้างในสงคราม ภิกษอุยู่ผู้
เดียว  เป็นเหมือนพรหม  อยู่ ๒ รูปเหมือนเทพ  อยู่  ๓ รูปเหมือนชาวบ้าน  อยู่
มากกว่านั้น ย่อมมีความโกลาหลมากข้ึน (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๔๓/๓๗๘)  

ยโสชสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระยโสชเถระ  พระผูมี้พระภาคทรงเข้าอาเนญชสมาธิ คือสมาธิที่
สัมปยุตด้วยอรหัตตผลท่ีมฌีาน ๔ เป็นพ้ืนฐาน ด้วยพระประสงค์จะทรงประกาศให้
ทราบว่าภิกษุ ๕๐๐ รูปมีพระยโสชเถระเป็นหัวหน้า ได้บรรลุอรหัตตผลมีอาเนญช
สมาธิเสมอเหมอืนพระองค์ ทรงเปล่งอุทานว่า ภิกษุใดละหนามคือกามได้  ชนะการ
ด่าได้ ชนะการทำร้ายได้ และชนะการจองจำได้ ภิกษุน้ันดำรงม่ัน  ไม่หว่ันไหวดุจ
ภูเขาย่อมไม่หว่ันไหวเพราะสุขและทุกข์ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๓/๒๑๔,ข.ุอุ.อ. (บาลี) 
๒๓/๑๙๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ชนะการด่า  หมายถึงไม่มีวจีทุจริต  คำว่า ชนะการทำ
ร้าย  หมายถึงไม่มีกายทุจริต  (ขุ.อุ.อ. (บาล)ี ๒๓/๑๙๗) 

ยโสชะ, พระ : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นบุตรหัวหน้าชาวประมง ใกลป้ระตูเมืองสาวัตถีได้ฟังพระ
ธรรมเทศนากปิลสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง (ในสตุตนิบาต เรียกต่างไปว่า 
ธัมมจริยสูตร) มีความเลื่อมใสขอบวช ต่อมา ไปเจริญสมณธรรมที่ฝั่งวัคคุมุทา ได้
สำเร็จพระอรหัต ดังคำในมหาวรรคและยโสชสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ท่านพระยโสชะผู้เข้า
จำพรรษาอยู่ด้วย ได้เรียกภิกษุท้ังหลายมากล่าวว่า ท่านผูม้ีอายุท้ังหลาย พระผู้มีพระ



 

๔๒๒๕ 
 

 

ภาคทรงมุ่งหวังประโยชน์ แสวงหาประโยชน์  ทรงอนุเคราะห์ อาศัยความอนุเคราะห์    
จึงทรงขับไล่พวกเราเอาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ขอพวกเราจงอยู่อย่างท่ีพระผู้มีพระ
ภาคทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่พวกเราเถิด ภิกษุเหล่าน้ันรับคำของท่านพระยโสชะ แล้ว
ก็ปลีกตัวไป  ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่  ภายในพรรษาน้ันน่ันแล 
ทุกรูปก็ได้ทำให้แจ้งวิชชา ๓ ประการ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๕/๑๑๙,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๓/
๒๑๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  วิชชา  ๓  ประการ  คือ  (๑)  ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ  (๒)  ทพิพจักขุญาณ  (๓)  อาสวักขยญาณ  (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๒๓/๑๙๓) 

ยโสธระ, พระเจ้าจักรพรรดิ :1.ช่ือพระราชาองค์หน่ึง ซ่ึงเป็นอดีตชาติของพระเอกถัมภิกเถระ ดังคำใน 
เอกถัมภิกเถราปทานที่พระเถระกล่าวไว้ว่า ในกัปท่ี ๕๕ ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชามี
นามว่ายโสธระ  แม้ในสถานที่น้ัน    วิมานของข้าพเจ้าก็สูงตระหง่านถึง ๗ ช้ัน
ประกอบด้วยเรือนยอดอย่างดี มีเสาต้นเดียวน่ารื่นรมย์ใจ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑/
๑๐๕) 

 2.ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของโสณโกฬิวิสเถระ ดังคำในโสณ
โกฬิวิสเถราปทาน ท่ีพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า เคยถวายดอกไม้และ
สร้างศาลายาวถวายพระพุทธเจ้านามว่าอโนมทัสส ี  ทำให้ได้รับการพยากรณ์ไว้ว่าผู้นี้
จักเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๗    ชาติ   พระเจ้าจักรพรรดิเหล่านั้นแม้ท้ังหมด มี
พระนามว่ายโสธระ ผู้นี้ได้เสวยสมบัติท้ัง ๒ แล้ว สรา้งสั่งสมบุญ  จักเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิในกปัที่ ๒๘ แม้ในภพน้ันจักมีวิมานอย่างประเสริฐท่ีวิสสกุรรมเทพบุตร
เนรมิตให้ ผู้น้ีจักครองบุรีน้ัน ซึ่งไม่ว่างเว้นจากเสียง ๑๐ ประการ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๓๕/๑๗๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ยโสธระ  หมายถึงทรงไว้ซึ่งยศคือบริวารสมบัติและ
ทรัพย์สมบัติ  (ขุ.อป.อ.  ๒/๓๕/๘๑) 

ยโสธรา, พระเถรี : 1.อีกช่ือหน่ึงว่า พิมพา เป็นเจ้าหญิงแห่งเทวทหนคร เป็นพระราชบุตรีของพระเจ้า
สุปปพุทธะ เป็นพระชายาของพระสิทธัตถะ เป็นมารดาของพระราหุล ต่อมาออกบวช 
เรียกช่ือว่าพระยโสธรา ในยโสธราเถริยาปทาน กล่าวไว้ว่า พระเถรีขณะมีอายุ ๗๘ ป ี
พิจารณาวัยของตน จึงไปทูลลาปรินิพพานกับพระผู้มีพระภาค และกล่าวอธิบายถึง
ประวัติของตนไว้ตอนหน่ึงว่า  ข้าแต่พระมหาวีระ  หม่อมฉนัช่ือยโสธรา  เม่ือสมัยท่ียัง
ทรงครองฆราวาสวิสัย เป็นปชาบดีของพระองค์ เกิดในตระกูลศากยะต้ังอยู่ในองค์
สมบัติของผู้หญิง ข้าแต่พระมหาวีระ บรรดาหญิงจำนวน๑๙๖,๐๐๐ นาง หม่อมฉัน
เป็นประธาน    เป็นใหญ่กว่าหญิงท้ังปวง ในพระราชนิเวศน์ของพระองค์ สตรทีั้งหมด



 

๔๒๒๖ 
 

 

ประกอบด้วยรูปสมบัติและอาจารสมบัติ แม้ดำรงอยู่ในวัยสาวก็ยำเกรงหม่อมฉันทุก
เมื่อเหมือนมนุษย์ท้ังหลายยำเกรงเทวดาหญิงเหล่าน้ันมีนางกษัตริย์  ๑,๐๐๐  นาง 
เป็นประธาน  ร่วมสุขร่วมทุกข์กันอยู่ในพระราชนิเวศน์ของศากยบุตรปานประหน่ึง
เทวดาทั้งหลายในสวนนันทวัน เว้นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้ว เหล่าสตรีผู้
ฉลาดล่วงเลยกามภูมิต้ังอยู่ในรูปภูมิ มีรปูเช่นกับหม่อมฉันไม่มี พระยโสธราเถรี  
ถวายอภิวาทพระสัมมาสมัพุทธเจ้าแล้วแสดงฤทธ์ิถวายพระศาสดาและพรรณนาถึง
อดีตชาติหลายชาติ จากนั้น กล่าวตอนท้ายอีกว่า บุคคลผู้ถวายตนของตนแด่
พระพุทธเจ้า  ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ เพ่ือต้องการบุญก็ย่อมพรั่งพร้อมด้วยสหาย  
บรรลุพระนิพพานซึ่งเป็นอสังขตะ กรรมท้ังท่ีเป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคตสิ้นไปแล้ว 
กรรมทั้งปวงของหม่อมฉันสิน้ไปแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุ หม่อมฉันขอกราบ
ไหว้พระยุคลบาท(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๑๕/๔๙๖,๓๓/๓๑๘/๔๙๖,๓๓/๓๒๗/๔๙๗,๓๓/
๓๒๙/๔๙๗,๓๓/๓๔๐/๔๙๙,๓๓/๓๔๑/๔๙๙)  

 2.พระนามพระเทวีของยสวา แห่งกรุงจันทวดี, เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้านาม
ว่าอโนมทัสสี ดังคำในอโนมทัสสีพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า กรุงช่ือว่าจันทวดี กษัตริย์พระ
นามว่ายสวาเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนีของพระศาสดา
พระนามว่าอโนมทัสส ี(ขุ.พุทธฺ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๒๗) 

ยโสธรา, พระมเหสี : ช่ือพระมเหสีสิทธัตถราชกุมาร ผู้เป็นมารดาของราหุลกุมาร ดังคำในโคตมพุทธ
วงศ์ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสถึงฆราวาสวิสัยตอนหน่ึงว่า เราครองฆราวาสอยู่ ๒๙ ปี มี
ปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คอืสุจันทปราสาท    โกกนุทปราสาท และโกญจปราสาท 
มีนางสนมกำนัล    ๔๐,๐๐๐    นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม  พระมเหสีของเรา
ช่ือว่ายโสธรา พระโอรสของเราช่ือว่าราหุล (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/๗๑๙) 

ยโสธราเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระยโสธราเถรี  มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า  
พระยโสธราเถรี ขณะมีอายุ ๗๘ ปี ไปทูลลาพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระพุทธองค์
ทรงอนุญาตและขอให้แสดงฤทธ์ิให้ทอดพระเนตร ท่านได้แสดงฤทธ์ิต่าง ๆ และได้เล่า
อดีตชาติต่าง ๆ ที่ได้ร่วมบำเพ็ญบารมีมากบัพระพุทธเจ้าว่า ในพระชาติ ท่ีพระพุทธ
องค์เป็นสุเมธดาบส ท่านก็เกดิเป็นธิดาพราหมณ์ช่ือสุมิตตา ได้ถวายดอกบัว ๘ กำ แด่
พระสุเมธดาบส และได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ว่าจักเป็น
คู่สร้างบุญบารมีร่วมกัน จนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จากนั้นได้บำเพ็ญบารมี
ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาทุกชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ท่านเกิดในศากยตระกูลกรุงเทวทหะ 
ได้เป็นชายาของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระมารดาของพระราหุลกุมารเมื่อพระพุทธเจ้า
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ได้ตรัสรู้แล้ว ท่านได้ออกผนวชตาม ไม่นานก็ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๑๔/๔๙๖) 

ยโสธราอุบาสกิา : ช่ืออัครอุบาสิกา ผู้เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้านามว่าสุเมธะ แห่งกรุงช่ือ
ว่าสุทัสสนะซึ่งมีกษัตริย์ชื่อว่าสุทัตตะปกครอง,เป็นอัครอุปัฏฐายิกาเบ้ืองซ้ายของ
พระพุทธเจ้านามว่าสุเมธะ  ดังคำในสุเมธพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า ยโสธราอุบาสิกาและ
สิริมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา(ของของพระชินเจ้าพระนามว่าสุเมธะ แสวงหา
คุณอันย่ิงใหญ่) (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๔๙) 

ยอดธง : สิ่งปลายสุดด้านบนของไม้ธง ดังคำในมหาสุทัสสนสูตร กล่าวไว้ว่า พระเจ้ามหาสุทัส
สนะเคยทรงทดสอบมณีแก้วดวงน้ัน ทรงให้หมู่จตุรงคินีเสนาผูกสอดเกราะแล้วทรง
ยกมณีแก้วน้ันขึ้นเป็นยอดธง เสด็จไปประทับยืนในท่ีมืดยามราตรี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่
โดยรอบสำคัญว่าเป็นเวลากลางวันจึงทำการงานด้วยแสงสว่างแห่งมณีแก้วน้ี,ในธชัคค
สูตร ท้าวสักกะจอมเทพรับสัง่กับเทพช้ันดาวดึงส์ว่า ท่านผู้นิรทุกขท้ั์งหลาย ถ้าความ
กลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพอง สยองเกล้า  จะพึงเกิดขึ้นแก่พวกเทพผู้ไป
ในสงครามสมยัน้ัน พวกท่านพึงแลดูยอดธงของเรา เพราะว่า เมื่อพวกท่านแลดูยอด
ธงของเราอยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นก็
จักหายไป,ในปฐมโยธาชีวสูตรกล่าวถึงนักรบบางคนเกิดความเกิดความกลัวเมื่อเห็น
ยอดธงข้าศึกไว้ว่า นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้    แต่พอ
เห็นยอดธงของข้าศึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งหว่ันไหวไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๔๘/๑๘๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๙/๓๖๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/๑๒๖) 

ยอดเนยใส : สิ่งที่เกิดมานมสด คือพัฒนามาจากนมสด จนกลายนมส้ม กลายเป็นเนยข้น 
กลายเป็นเนยใส จนถึงยอดเนยใส เป็นของที่เลิศบรรดานมสดโค ดังคำในขันธวาร
วรรค พระผู้มพีระภาคตรัสว่า นมสดจากแม่โค นมส้มจากนมสด    เนยข้นจากนมสม้    
เนยใส จากเนยข้น ยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดา
นมสดเป็นต้นน้ัน,ในฉวาลาตสูตร พระผู้มีพระภาคก็ตรัสทำนองเดียวกันว่า นมสดจาก
แม่โค นมสม้จากนมสด  เนยข้นจากนมส้ม เนยใสจากเนยข้น  ยอดเนยใสจากเนยใส 
ยอดเนยใส ชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๖๒/
๓๘๕,๑๗/๖๖๓/๓๘๖,๑๗/๖๖๔/๓๘๘,๑๗/๖๖๕/๓๘๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๕/
๑๔๕) 

  ในทีฆนิกายอธิบายพัฒนาของยอดเนยใสไว้ว่า พัฒนาการของยอดเนยใสคือ  (๑)  
นมสด  (๒)  นมส้ม  (๓)  เนยข้น  (๔)  เนยใส  (๕)  ยอดเนยใส  (ที.สี.  (ไทย)   ๙/
๔๔๐/๑๙๕) 
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ยักขปหารสูตร : พระสูตรว่าด้วยยักษ์ตีศีรษะพระสารีบุตรเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า   
ยักษ์ตนหน่ึงตีพระสารีบุตรเถระผู้กำลังเข้าผลสมาบัติ เป็นเหตุให้ยักษ์น้ันได้รับผลคือ
ตกนรกทันทีแต่ท่านพระสารีบุตรเถระกลับมีอาการนิ่งมั่นคงไม่รู้สึกว่าได้รับ
ทุกขเวทนาอะไร และไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตน พระผู้มีพระภาคทรงทราบ 
เหตุน้ันจึงทรงเปล่งอุทานแสดงอิทธานุภาพแห่งผลสมาบัติ มีสาระโดยสรุปว่า จิตที่ต้ัง
มั่นดุจภูเขา ย่อมไม่หว่ันไหวเพราะโลกธรรมทั้งหลายทั้งปวง (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๔/
๒๓๙,ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๓๔/๒๖๓-๒๖๔)  

ยักษ์ : มีความหมายหลายอย่างแต่ท่ีใช้บ่อยหมายถึงอมนุษย์พวกหน่ึงเป็นบริวารของท้าว
กุเวร หรือเวสสวัณ, ตามท่ีถอืกันมาว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมีเขี้ยวงอกโง้ง ชอบกิน
มนุษย์กินสัตว์ โดยมากมีฤทธ์ิเหาะได้ จำแลงตัวได้ ดังคำในมหาสุทัสสนสูตรท่ีกล่าวไว้
ว่ากรุงกุสาวดีเป็นราชธานีท่ีเจริญรุ่งเรืองมีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่น    
เศรษฐกิจดี เหมือนกับกรุงอาฬกมันทาซึ่งเป็นราชธานีของทวยเทพที่เจริญรุ่งเรือง    
มีประชากรมาก มียักษ์หนาแน่น,ในชนวสภสูตร กล่าวถงึพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็น
ยักษ์ เป็นบริวารของท้าวเวสสวัณ ดังคำว่า ข้าพระองค์คือพิมพิสารครั้งนี้เป็นครั้งที่    
๗ ท่ีข้าพระองค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับท้าวเวสวัณมหาราชจุติจากสวรรค์ช้ันจาตุ
มหาราชน้ีแล้ว    สามารถไปเกิดเป็นพระราชาในโลกมนุษย์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๒/
๑๘๑,๑๐/๒๘๐/๒๑๑) 

  ยักษ์ มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๘/๕๙,๑๐/๒๑๐/
๑๕๘,๑๐/๒๘๐/๒๑๐,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๕/๑๖๗,๑๑/๒๗๕/๒๑๙,๑๑/๒๘๑/
๒๒๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐/๒๒,๑๕/๔๓/๕๙,๑๕/๒๔๔/๓๕๐) 

ยักษ์, พวก : อมนุษย์พวกหน่ึงเป็นบริวารของท้าวกุเวร หรือเวสสวัณ ดังคำในมหานิทานสูตรพระผู้
มีพระภาคตรัสว่า อานนท์  ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นน้ีว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ
จึงมี เธอพึงทราบเหตุผลท่ีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี  ดังต่อไปน้ีก็ถ้าชาติ คือ ชาติ
เพ่ือความเป็นเทพของพวกเทพเพ่ือความเป็นคนธรรพ์ของพวกคนธรรพ์เพ่ือความเป็น
ยักษ์ของพวกยักษ์ เป็นต้น,ในมหาสมยสูตรกล่าวถึงหัวหน้ายักษ์ไว้ว่า ท้าวกุเวร
ปกครองทิศเหนือ เป็นหัวหน้าของพวกยักษ์เป็นมหาราชผู้มียศ แมบุ้ตรของเธอมี
จำนวนมาก ต่างมีพลังมาก  (และ)มีช่ือว่าอินทะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๘/๕๙,๑๐/๓๓๖/
๒๖๕) 

ยักษ์คุมพิยะ : ยักษ์ตนหน่ึงที่ชอบวางยาพิษเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่า ลอบฆ่าคนที่กินยาพิษเหมือนน้ำผึ้ง  
ดังคำในคุมพิยชาดก ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ยักษ์คมุพิยะ เม่ือแสวงหาเหย่ือได้
วางยาพิษ อันมีสี รส    และกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่า เหล่าชนผู้เข้าใจว่า    เป็น
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น้ำผึ้งได้ลิ้มยาพิษเข้าไป ยาพิษน้ันออกฤทธ์ิแรงกล้าแก่พวกเขา พวกเขาจึงถึงความ
ตายเพราะยาพิษ (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๘๕/๒๑๕) 

ยักษ์ชั้นกลาง : ยักษ์ระดับที่ ๒ ได้แก่ระดับเสนาบดียักษ์     ในบรรดายักษ์ ๓ ระดับผู้บริวารของท้าว
เวสสวัณ มีท้ังเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ก็มี ไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนา ก็มี ดังคำใน
อาฏานาฏิยสูตรท่ีท้าวเวสวัณมหาราชกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ยักษ์ช้ันสูงท่ีไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี  ท่ีเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี ยักษ์
ช้ันกลางท่ีไม่เลื่อมใสพระผูม้ีพระภาคก็มีท่ีเลือ่มใสพระผูม้ีพระภาคก็มี ยักษ์ช้ันต่ำที่ไม่
เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี    ท่ีเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มี   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    
โดยมากยักษ์ไม่เล่ือมใสพระผู้มีพระภาคเลย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๓๓) 

ยักษ์ชั้นสงู : ยักษ์ระดับที่ ๑ ได้แก่ระดับมหาเสนาบดียักษ์  ในบรรดายักษ์  ๓ ระดับผู้บริวารของ
ท้าวเวสสวัณ มีท้ังเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ก็มี ไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนา ก็มี ดัง
คำในอาฏานาฏิยสูตร ท่ีท้าวเวสวัณมหาราชกราบทูลพระผู้มีพระภาค โดยสรุปไว้
ตอนท้ายว่า โดยมาก ยักษ์ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพ่ืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้นแต่โดยมาก    พวก
ยักษ์ไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๖/๒๑๙,๑๑/๒๘๖/๒๓๓) 

ยักษ์ชื่อปุณณกะ : ช่ือยักษ์ผู้เป็นอำมาตย์ของชีพของท้าวเวสสวัณ เป็นผู้นำวิธุรบัณฑิตมาใหพ้ญานาค
วรุณและนางนาควิมลขณะเดินทางมายังเมืองนาคราชได้สนทนาธรรมกับวิธุรบัณฑิต
หลายเรื่องลักษณะของบัณฑิต เรื่องราชวสตีธรรม เป็นต้น และภายหลังได้แต่งงาน
กับนางอิรันทดีผู้เป็นลูกสาวของพญานาควรุณ ดังคำในวิธุรชาดกตอนหน่ึงว่า ปุณณก
ยักษ์น้ันเป็นอำมาตย์คู่ชีพของท้าวกุเวร (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๔๒/๔๔๔) 

ยักษ์นรเทพ : ยักษ์ตนหน่ึงผู้มีอายุยืน อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้านามว่ากกุสันธะและพระพุทธเจ้า
นามว่ากัสสปะ  เพราะได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทั้ง ๒ องค์ ดังคำในกกุสันธพุทธ
วงศ์ กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้า(นามว่ากกุสันธะ) แสดงฤทธ์ิกระทำยมกปาฏิหาริย์ใน
อากาศกลางหาว ทรงทำเทวดาและมนุษย์ประมาณ  ๓๐,๐๐๐ โกฏิ ให้บรรลุธรรม  
ในคราวประกาศอริยสัจ ๔ แก่ยักษ์นรเทพ การบรรลุธรรมของยักษ์น้ันไม่ได้คำนวณ
นับ หรือดังคำในกัสสปพุทธวงศ์อีกครั้งหนึ่งว่า พระชินเจ้าทรงแสดงธรรมท่ีสุธรรม
เทพนคร ทีร่ื่นรมย์น้ัน ทรงทำให้เทวดาประมาณ ๓,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรม ในคราว
ท่ีทรงแสดงธรรมแก่ยักษ์นรเทพ อีกคร้ังหน่ึงเทวดาเหล่านั้นได้บรรลุธรรมคำนวณนับ
ไม่ได้(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๕/๗๐๑,๓๓/๗/๗๑๒) 

ยักษ์โปริสาท : ยักษ์ตนหน่ึง ผู้เคยเป็นราชาและติดใจในรสเนื้อมนุษย์ ภายหลังถูกเนรเทศไปอยู่กับ
ป่า จับคนไปกินมากมาย ภายหลังจับพระเจ้าชัยทิศ เพ่ือจะกิน แต่พระเจ้าชัยทิศได้
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นัดพราหมณ์ไว้ว่าจะบริจาคทรัพย์แก่พราหมณ์ ไม่อยากผิดนัดเสียสัตย์ จึงขอให้ยักษ์
โปริสารทปล่อยตัว เมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้ว กลับไปยังราชมณเฑียร ให้ทรัพย์แก่
พราหมณ์แล้ว ก็จะกลับไปหายักษ์โปริสาท แต่อลีนสัตตุราชบุตร ขออาสาไปแทน 
และเมื่อได้หายักษ์โปริสาทแล้ว ยักษ์โปริสาทเลื่อมใสในข้อสนทนาจึงปล่อยตัวดังคำ
ในชยัททิสชาดก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระเจ้าชัยทิศน้ันรอดพ้นจากเง้ือมมือของ
ยักษ์โปริสาทแล้ว ทรงรีบเสด็จไปยังพระราชมณเฑียรของพระองค์ ทรงหวังจะปลด
เปลื้องกติกาในการที่จะให้ทรพัย์แก่พราหมณ์ รับสั่งเรียกหาอลีนสัตตุราชบุตรเข้ามา
เฝ้า ตรัสว่า  ลูกจงอภิเษกราชสมบัติในวันน้ี จงประพฤติธรรมในบริวารของตนและ
แม้ในบุคคลเหล่าอ่ืน  อน่ึงการประพฤติอธรรมขออย่าได้มีในแคว้นของลกู ส่วนพ่อจะ
ไปสำนักของยักษ์โปริสาท และดังคำที่ยักษ์กล่าวก่อนที่จะปล่อยตัวพระราชกุมารไว้
ตอนหนึ่งว่ายักษ์กราบทูลว่าใครเล่าควรท่ีจะกินคนผู้ดำรงอยู่ในธรรมมีปกติกล่าวคำ
สัตย์ รู้ถ้อยคำของผู้ขอเช่นท่าน บุคคลใดพึงกินคนผู้มีปกติกล่าวคำสัตย์เช่นนั้น  แม้
ศีรษะของบุคคลนั้นก็พึงแตกออก ๗    เสีย่ง(ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) ๒๗/๗๑/๕๔๙,๒๗/
๗๒/๕๔๙,๒๗/๗๕/๕๕๐,๒๗/๗๖/๕๕๐,๒๗/๗๗/๕๕๐,๒๗/๗๙/๕๕๐) 

ยักษ์ผู้กล้าหาญ : ท้าวเวสสวัณ ดังคำในลกัขณสูตร ที่กลา่วถึงผู้ไม่พูดคำเพ้อเจ้อ พูดคำที่เป็นประโยชน์ 
และคำท่ีเป็นสขุแก่คนหมูม่าก ตายแล้วเกดิมา จะเป็นผูมี้คางดุจราชสีห์ ซึ่งอธิบายไว้
ตอนหนึ่งว่า  ถ้าเป็นพระราชาจะทรงเป็นจอมมนุษย์  เป็นใหญ่เหนือมนุษย์    เป็นผู้มี
อานุภาพมาก เป็นผู้ที่ใครกำจัดได้ยากยิ่ง เป็นผู้เสมอกับเทพผู้ประเสริฐในเมืองไตร
ทิพย์  ดุจพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทพ  ฉะน้ัน ผู้มีสภาวะเช่นน้ันเป็นผู้ท่ีคนธรรพ์ 
อสูร ท้าวสักกะ และยักษผ์ู้กล้าหาญ กำจัดไม่ได้ง่าย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๙/๑๙๕) 

ยักษ์เสนาบดี : ยักษ์ตำแหน่งบัญชาการ  เช่น โอปมัญญะ    ๑    เทวสูตะ    ๑    มาตลิ    ๑  จิตต
เสนะ ๑ คันธัพพะ  ๑    นโฬราชา    ๑ ชโนสภะ    ๑    สาตาคิระ  ๑ เหมวตะ  ๑    
ปุณณกะ ๑ มีหน้าที่รับคำร้องเรียนจากมนุษย์ และช่วยกำราบยักษ์ อมนุษยผ์ู้
อันธพาลท่ีดุร้าย โหดเห้ียมทำเกินเหตุ ไม่เช่ือฟังท้าวมหาราช ไม่เช่ือฟังเสนาบดีของ
ท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของท้าวมหาราช ดังคำในอาฏานาฏิยสูตร กล่าว
ไว้ว่า ภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก หรืออุบาสิกา ผู้นอนอยู่ พึงกล่าวโทษ ร้องทุกข์ร้องเรียน
ต่อยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์เหล่าน้ีว่า ยักษ์นี้สิงยักษ์น้ีเข้าสิง 
ยักษ์น้ีระราน ยักษ์น้ีรุกราน ยักษ์น้ีเบียดเบียน  ยักษ์นี้บีบคั้นยักษ์นี้ไมย่อมปล่อย (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๒/๒๔๔) 

ยักษ์อภิสัมมตะ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง อยู่เมืองหงสาวดี เป็นผู้ที่พวกเทวดาแต่งต้ังไว้ให้ทำหน้าท่ี คอยรับ
ธงหรือพวงดอกไม้ไปบูชาให้ย่ิงขึ้น เป็นผูท้ี่คอยนำสักการะไปถวายพระสถูปแห่งพระ
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บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ ซึ่งสูงขึ้นไปในอากาศ ๗ โยชน์ ดัง
คำในอุปวาณเถราปทานที่พระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนตอนหนึ่งไว้ว่าพวกมนุษย์
ท่ีไม่เช่ือในคำสอน และพวกที่เลื่อมใสในศาสนามีความต้องการจะเห็นปาฏิหาริย์ จึง
พากันบูชาพระสถูป คร้ังน้ันขา้พเจ้าเป็นลูกจ้างอยู่ในกรุงหงสวดี เห็นชนพากันรื่นเริง
บันเทิงใจ    จึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่า   ชุมชนเหล่าน้ี  พากันดีใจ ไม่อ่ิมถึงสักการะที่
ควรทำ    ซึ่งปรากฏที่เรือนแห่งพระธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้ยิ่งใหญ่ แม้เราก็จักทำ
สักการะแด่พระโลกนาถ ผู้คงที่ จักเป็นธรรมทายาทของพระองค์ในอนาคต  ข้าพเจ้า
จึงเอาผ้าห่มของข้าพเจ้าท่ีช่างย้อมซักไว้อย่างดี คล้องไว้ท่ีปลายไม้ไผ่ แล้วยกเป็นธงไว้
ในท้องฟ้า ยักษ์อภิสัมมตะจับธงของข้าพเจ้านำไปในท้องฟ้า ข้าพเจ้าเห็นแต่ธงถูกลม
สะบัดได้ทำให้เกิดความร่าเริงอย่างย่ิง (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๐/๓๕๘) 

ยักษิณี : นางยักษ์, จัดอยู่ในพวกวินิปาติกะบางพวก,จัดเป็นอมนุษย์ มีปรากฏในอาฏานาฏิย
สูตรดังคำที่ท้าวเวสสวัณกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ อมนุษย์
ผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นยักษ์ ยักษิณีบุตรยักษ์ธิดายักษ์ มหาอำมาตย์ของยักษ ์   
บริวารของยักษ์ ผู้รับใช้ของยักษ์ก็ตาม ...มีจิตประทุษร้าย ....พึงกล่าวโทษ  ร้องทุกข ์   
ร้องเรียนต่อยักษ์ มหายักษ์เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้ว่า ยักษ์น้ีสิง    ยักษ์
น้ีเข้าสิง ยักษ์น้ีระราน ยักษ์นี้รุกราน ยักษ์น้ีเบียดเบียน ยักษ์นี้บีบคั้น ยักษ์น้ีไม่ยอม
ปล่อย,ในปิยังกรสูตร กล่าวถึงนางยักษิณีผู้เป็นมารดาของปิยังกระ ปลอบบุตรน้อย
อย่างนี้ว่าปิยังกระ อย่าส่งเสียงไปเลยภิกษุ(พระอนุรุทธะ) กำลังสวดบทแห่งธรรม
ท้ังหลายอยู่,ยักษีณีบางครั้งเรียกว่าภูต เพราะแปลงร่างเป็นมนุษย์จับคนไปกิน,ในนฬ
นิกาชาดก ดาบสโพธิสัตว์สอนลูกไว้ว่า ลกูเอ๋ยก็ภูตเหล่าน้ีท่องเท่ียวอยู่ในมนุษยโลก 
ด้วยการแปลงรูปต่างๆ  คนมีปัญญาไม่ควรคบหาภูตเหล่าน้ัน พรหมจารีบุคคลย่อม
พินาศไปเพราะเกี่ยวข้องกับภูตน้ัน(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๒๙,๑๑/๒๙๒/๒๔๓,สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๔๐/๓๔๔,ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๒๖/๑๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ภูต ในท่ีน้ีหมายถึงพวกนางยักษิณี  ท่ีเที่ยวแปลงกาย
เป็นมนุษย์เพ่ือหลอกจับมนุษย์กิน  (ขุ.ชา.อ.(บาลี)   ๘/๕๖/๒๓) 

ยังทุกขสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่ว่า  ขันธ์  ๕  เป็นทุกข์  สิ่งใดเป็น
ทุกข์  สิ่งนั้นเป็นอนัตตา  ส่ิงใดเป็นอนัตตา  สิ่งนั่นไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นนั่น  น่ัน
ไม่ใช่อัตตาของเรา  จึงเบื่อหน่ายแม้ในขันธ์  ๕  เมื่อเบื่อหน่าย  ย่อมคลายกำหนัด  
เพราะคลายกำหนัด  จิตย่อมหลุดพ้น  เมื่อจิตหลุดพ้นแลว้  ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว  ชาติ
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สิ้นแล้ว  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว  ไม่มีกิจเพ่ือความเป็นอย่าง
น้ีอีก (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖/๒๙) 

ยัญ : การเซ่น, การบูชา, การบวงสรวงชนิดหน่ึงของพราหมณ์ เช่น ฆ่าสัตว์บูชาเทพเจ้า
เพ่ือให้ตนพ้นเคราะห์ร้ายเป็นต้น ดังคำในสามัญญผลสูตร ท่ีครูอชิตะ เกสกัมพล ตอบ
พระเจ้าอชาตศัตรูว่า มหาบพิตร  ทานท่ีให้แล้วไม่มผีล  ยัญท่ีบูชาแล้วไม่มีผล  การ
เซ่นสรวงก็ไม่มผีล  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีทำช่ัวก็ไม่มี  (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๑/๕๖,๙/
๓๓๔/๑๓๐) 

  คำว่า ยัญ มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๓๓๙/๑๓๓,๙/
๓๔๐/๑๓๔,๑๐/๔๓๘/๓๖๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/
๔๑๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๔/๙๗,๑๓/๒๒๕/๒๖๒) 

ยัญคือบญุ : การมีศรัทธา  มีความเคารพแรงกล้าในพระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ์ การถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์   ผู้คงที่ว่าเป็นท่ีพ่ึงที่ระลึก การสมาทานศีล  
ดังคำในจาปาเถรีคาถา ที่พระเถรีกล่าวแก่บิดาว่า ลูกรู้จักพระรัตนตรัยน้ันว่า เป็นบุญ
เขตอันยอดเย่ียม  สมณะเหล่านั้นคงจะรับทักษิณาทานของพ่อบ้างนะ  เพราะว่า ยัญ
คือบุญท่ีเราต้ังไว้แล้วในสมณะเหล่าน้ัน คงจะมีผลไพบูลย์แก่พวกเราแน่  (เรากล่าว
กับบิดาว่า) ถ้าคุณพ่อกลัวทุกข์ ถ้าคุณพ่อเกลียดทุกข์ ขอคณุพ่อ โปรดถึงพระพุทธเจ้า    
พระธรรม    และพระสงฆ์  ผูค้งท่ีว่าเป็นท่ีพ่ึงที่ระลึกเถิด  จงสมาทานศีล    ข้อนั้นจะ
เป็นประโยชน์แก่คุณพ่อ (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๘๘/๖๐๒) 

ยัญญทัต : พราหมณ์ผู้เป็นพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าโกนาคมนะ ชาวกรุงโสภวดี มีภรรยา
ช่ือว่าอุตตรา ซึ่งมีพระเจ้าโสภะปกครอง ดังคำในมหาปทานสูตร พระผู้มพีระภา8ตรัส
ว่า พระโกนาคมนพุทธเจ้ามีพราหมณ์ยัญญทัตเป็นพระบิดา นางพราหมณีอุตตราเป็น
พระมารดาผู้ให้กำเนิด สมัยน้ัน    ได้มีพระราชาทรงพระนามว่าโสภะ   กรุงโสภวดี
เป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๒/๕) 

ยัญญทัตตกุมาร : ลูกชายของสามีภรรยาคู่หนึ่ง เมื่อพ่อแม่เดินทางมาเยี่ยมดาบส เด็กผู้น้ีถูกงูกัดสลบ 
ทำให้พราหมณ์ผู้เป็นพ่ออธิษฐานจิตเพ่ือให้ลูกชายฟ้ืน ดังคำในมัณฑพยชาดก ท่ี
พราหมณ์กล่าวไว้ว่า เพราะแต่ไหนแต่ไรมา    ข้าพเจ้าเห็นแขกในเวลามาพักก็ไม่ยินดี
ให้พัก อนึ่ง สมณะและพราหมณ์ท้ังหลายแม้ผู้เป็นพหูสตู ก็ไม่ทราบความที่ข้าพเจ้าไม่
พอใจข้าพเจ้าแม้จะไม่พอใจก็ตามก็ยังให้ทาน ด้วยสัจจวาจาน้ี    ขอจงมีความสวัสดี 
ขอพิษจงคลาย ขอยัญญทัตต์ลูกพ่อจงรอดชีวิต,ในกัณหทีปายนจริยา อธิบายไว้ว่า ใน
กาลท่ีเราเป็นฤษีนามว่ากัณหทีปายนะ  เราไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เกินกว่า ๕๐  
ปี ใคร ๆจะรูใ้จเราที่ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์น้ันหามไิด้ แม้เราก็ไมบ่อกแก่ใคร  ๆ 
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ว่า    ความไม่ยินดี และความยินดีมีในใจของเรา สหายเพ่ือนพรหมจารีของเราช่ือ
ว่ามัณฑัพยะเป็นฤษีมีอานุภาพมาก ประกอบด้วยบุพกรรม(กรรมเก่าใหผ้ล) ถูกหลาว
เสียบ  เราช่วยเหลือพยาบาลมัณฑัพยดาบสนั้นให้หายโรคแล้ว  ได้อำลากลับมายัง
อาศรมของเราเอง พราหมณ์ผู้เป็นสหายของเราได้พาภริยาและบุตร ท้ัง ๓คนพร้อม
ใจกันเป็นแขกของเรา  เราน่ังเจรจาปราศรัยกับสหายและภรรยาของเขาอยู่ในอาศรม
ของตน เด็กโยนลูกข่างเล่นอยู่ ทำให้อสรพิษโกรธแล้ว ทีนั้น    เด็กน้ันใช้มือควานหา
ตามทางท่ีลูกขา่งหมุนไป  มือไปถูกหัวอสรพิษเข้า  พอไปถูกหัวของมันงูก็โกรธ มัน
เคืองจนเหลือจะอดกลั้นอาศัยกำลังพิษ    ได้กัดเด็กทันที เด็กถูกงูมีพิษกล้ากัด ล้มลง
ท่ีพ้ืนดิน เหตุนั้นเราเป็นผู้ได้รับทุกข์ หรือว่าทุกข์นั้นเน่ืองจากเรา เราได้ปลอบมารดา
และบิดาของเด็กนั้น ผู้มทุีกข์เศร้าโศกให้เบาใจแล้วได้ทำสัจจกิริยาอันประเสริฐสุด
ครั้งแรกว่า เราผู้ต้องการบุญ    ได้ประพฤติพรหมจรรย์ มีจิตเลื่อมใสอยู่เพียง ๗ วัน
เท่าน้ัน ต่อจากนั้น การประพฤติของเรามีมาเกิน ๕๐ ปีน้ี เราไม่ปรารถนาเลย    แต่ก็
ยังประพฤติอยู่  ด้วยสัจจะนี้  ขอความสวัสดีจงมีแก่เด็กน้ี พิษจงระงับ  ยัญญทัตต
กุมารจงเป็นอยู่เถิด พร้อมกับเม่ือเราทำสัจจกิริยา  มาณพซึ่งสั่นเทาด้วยกำลังพิษก็
รู้สึกตัว ลุกขึ้นได้ และหายโรคบุคคลมีสัจจะเสมอเราไม่ม ีนี้เป็นสัจจบารมีของเรา (ขุ.
ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๖๒/๓๓๒,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๐๓/๗๗๑) 

ยัญญทัตตพราหมณ์ : พราหมณ์ผู้เป็นพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าโกนาคมนะ ชาวกรุงโสภวดี มี
ภรรยาช่ือว่าอุตตรา ซึ่งมีพระเจ้าโสภะปกครอง ดังคำในโกนาคมนพุทธวงศ์ พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า กรุงช่ือว่าโสภวดี  กษัตริย์พระนามว่าโสภะ ตระกูลใหญ่ของพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าก็อยู่ในนครนั้น ยัญญทัตตพราหมณ์นั้นเป็นพุทธบิดา นางพราหมณี
ช่ือว่าอุตตราเป็นพระมารดา  ของพระศาสดาพระนามว่าโกนาคมนะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๑๗/๗๐๙) ; บางแห่งเขียนว่า ยัญญทัต ก็มี  

ยัญญสัมปทา : ความสมบูรณ์แห่งยัญ,ความถึงพร้อมด้วยยัญ   ดังคำในมาฆสูตรท่ีมาฆมาณพทูลถาม
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์โปรดตรัสบอกยัญญสัมปทาแก่
ข้าพระองค์ผู้เป็นคฤหัสถ ์ เปน็ทานบดี ควรแก่การขอ ผู้ต้องการบุญ  มุง่หวังบุญ ให้
ข้าวและน้ำ บูชาชนเหล่าอ่ืนในโลกน้ีด้วยเถิด ,ในท้ายสูตร พระผู้มีพระภาคตรัส
อธิบายไว้ว่า มาฆะ    บุคคลผู้บูชายัญญสมัปทาครบท้ัง ๓ กาลเช่นน้ัน พึงยังการบูชา
ให้บริสุทธ์ิด้วยพระทักขิไณยบุคคลท้ังหลาย(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๕๑๑/๖๑๖,๒๕/๕๑๕/
๖๑๗) มีอธิบายว่าความสมบูรณ์แห่งยัญ มี ๓ ประการทางในพระพุทธศาสนา  
หมายถึงความสมบูรณ์ของการบูชาครบ ๓  กาล  คือ (๑)  ก่อนให้  ก็มีใจดี  (๒)  
ขณะให้ กท็ำจิตให้ผ่องใส  (๓)  ครัน้ใหแ้ล้ว  ก็ช่ืนใจ  (ขุ.สุ.อ.(บาลี)  ๒/๕๑๒/๒๔๑) 
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ยัญญสามิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระยัญญสามิกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านเมื่อคราวมีอายุ ๗ ขวบ เรียนจบไตรเพท ปรารภจะ
บูชายัญด้วยสัตว์จำนวนมาก แก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ได้เสด็จมาแสดง
ธรรมโปรด ท่านเกิดความเลื่อมใส เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่เกิดในทุคติเลย ใน
ชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๗/๔๘๕) 

ยัญญสูตร : พระสูตรว่าด้วยการบูชายัญ  สมัยท่ีพระผูมี้พระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ตระเตรียมการบูชามหายัญ โดยให้นำโคผู้ ลูกโคตัวผู้ ลูกโคตัว
เมีย แพะ และแกะอย่างละ  ๕๐๐ ตัวไปผูกไว้ท่ีหลักเพ่ือบูชายัญ  แมข้้าราชบริพาร  
ทาส  คนใช้หรือกรรมกรบรรดาที่มีอยู่  ต่างก็ถูกอาชญาคุกคาม  ถูกภัยคุกคาม 
รอ้งไห้น้ำตานองหน้า   พระผู้มีพระภาคทรงทราบแล้วจึงได้ตรัสว่า  มหายัญท่ีมีกิริยา
มากคืออัสวเมธ บุรุษเมธ สมัมาปาสะ วาชเปยยะ นิรัคคฬะ มีผลน้อย  เพราะพระ
อริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยัญท่ีมีการฆ่าแพะ แกะ  
โคและสัตว์  แต่เกี่ยวข้องกับยัญท่ีไมมี่กิริยา  เอ้ืออำนวยประโยชน์ ประชาชนบูชาทุก
เมื่อ คือ ไม่มกีารฆ่าแพะ  แกะ  โค  และสตัว์  ที่นักปราชญ์พึงบูชายัญนั้นท่ีมีผลมาก  
เพราะเมื่อบูชายัญน้ัน ย่อมมีแต่ความดี  ไม่มีความช่ัว  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๐/๑๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำท้ัง ๕ คำ หมายถึงมหายัญ ๕ ประการของพราหมณ์ ได้แก ่
อัสวเมธ คือการฆ่าม้าบูชายัญ ปุริสเมธ คือการฆ่าคนบูชายัญ สัมมาปาสะ คือการทำ
บ่วงแล้วขว้างไม้ลอดบ่วง ไม้ตกท่ีไหนทำการบูชายัญท่ีน้ัน วาชเปยยะ คือการด่ืมเพ่ือ
พลังหรือเพ่ือชัยชนะ นิรัคคฬะ คือยัญไม่มีลิ่มหรือกลอน คือ ท่ัวไปไม่มีขีดคั่นจำกดั 
การฆ่าครบทุกอย่างบูชายัญ อน่ึง มหายัญ ๕ ประการน้ี เดิมทีเดียวเป็นหลัก
สงเคราะห์ท่ีดีงาม แต่พราหมณ์สมัยหนึ่งดัดแปลงเป็นการบูชายัญเพ่ือผลประโยชน์
ในทางลาภสักการะแก่ตน (ส.ํส.อ. (บาลี) ๑/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) 
๒/๓๙/๓๗๑-๓๗๒) 

ยัญญาธิกรณ์ : มียัญเป็นเหตุ, เป็น ๑ ใน ๒ อธิกรณ์ คือ (๑) ยัญญาธิกรณ์ (๒) ปัพพัชชาธิกรณ์  ดัง
คำในสังคารวสตูรท่ีสังคารวพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่า ข้าแต่ท่าน
พระโคดม ข้าพเจ้าท้ังหลายชื่อว่าเป็นพราหมณ์    บูชายัญเองบ้าง ให้ผู้อ่ืนบูชาบ้าง 
ในหมู่พราหมณ์น้ัน ผูใ้ดบูชายัญเอง    และผู้ใดให้ผู้อ่ืนบูชายัญ คนเหล่าน้ันท้ังหมดช่ือ
ว่าปฏิบัติปุญญปฏิปทาที่เกิดแก่หลายสรีระคือยัญญาธิกรณ ์ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๑/
๒๓๒) 

  ในอรรถกถาอธิบายว่า ปุญญปฏิปทาที่เกิดแก่หลายสรีระคือยัญญาธิกรณ์หมายถึง
วิธีทำบุญท่ีคนคนเดียวให้ทานเองหรือใช้ให้ผู้อ่ืนให้ทานแกค่นจำนวนมาก  หรือคน
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จำนวนมากให้ทานเอง  หรือใช้ให้ผู้อ่ืนให้ทานแก่คนจำนวนมาก  นี้เป็นลัทธิภายนอก
พุทธศาสนา (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๖๑/๑๖๘)  

ยัญพิธี : พิธีบูชายัญ การจุดไฟบูชาโดยมีการฆ่าสัตว์เพ่ือบูชายัญ ดังคำในมหาวรรค เกณิยชฏิล
วัตถุ พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณิยชฎิลว่า ยัญพิธีมีการบูชาไฟเป็นประธาน
,ในปายาสิสูตร พระกุมารกัสสปะกล่าวยัญพิธีแก่พระเจ้าปายาสิไว้ว่า   บพิตร    ยัญ
ท่ีมีการฆ่าโค    ๑ ยัญที่มีการฆ่าแพะ แกะ    ๑ ยัญท่ีมีการฆ่าไก่    สุกร ๑    ยัญที่
ทำให้สัตว์ต่าง  ๆ ได้รับความเดือดร้อน    ๑    และผู้รับ(ยัญ) ก็เป็นผู้มมีิจฉาทิฏฐ ิ มี
มิจฉาสังกัปปะ  มีมิจฉาวาจา มีมิจฉากัมมันตะ มีมิจฉาอาชีวะ มีมิจฉาสติ มมิีจฉา
สมาธิ เช่นน้ี ไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ไม่มีความเจรญิรุ่งเรืองมาก    ไม่มีความ
แพร่หลายมาก ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๘/๓๖๘), ในจูฬวรรค คำว่า ยัญพิธี หากมีคำว่า
มหา อยู่ข้างหน้า เรียกว่ามหายัญพิธี หมายถึงการทำบุญทางพุทธศาสนา ดังคำในจูฬ
วรรคที่กล่าวถงึ  เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ประกอบมหายัญพิธี  คือนิมนต์พระสงฆ์ มี
พระพุทธเจ้าเป็นประธาน เพ่ือเจริญกุศล (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๓๒,วิ.จู.(ไทย) ๗/
๓๐๔/๑๑๒)  

  คำว่า ยัญพิธี มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๕/๙๗,๙/
๒๗๖/๙๘,๙/๒๗๖/๙๙,๙/๓๔๒/๑๓๔) 

ยัญสมบัติ : ความสมบูรณ์แห่งยัญ,ความถึงพร้อมแห่งยัญ หมายถึงยัญสมบัติ ๓ ประการ คือพระ
ผู้มีพระภาคตรัสถึงพระเจ้าวิชิตราชให้กูฏทันตพราหมณ์ฟังตอนหน่ึงว่า พระเจ้ามหา
วิ ชิ ต ราชท รง มี พ ระ ราชท รั พ ย์ ม ห าศ าล  ท รง มี พื ช พั น ธ์ุ ธัญ ญ าห าร เต็ ม
ท้องพระคลัง  ทรงทำสงครามได้ชัยชนะจนได้ครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล วัน
หนึ่ง ทรงประสงค์จะทำพิธีบูชามหายัญเพ่ือความสุขสวัสดีแก่พระองค์เองและอาณา
ประชาราษฎร์ จึงทรงปรึกษากับพราหมณ์ปุโรหิตว่าจะทำอย่างไร พราหมณ์ปุโรหิต
จึงกราบทูลแนะนำให้ทรงทำเป็นขั้น ๆ   เช่น ทรงปราบโจรผู้ร้ายแบบถอนรากถอน
โคน  เพ่ือมิให้กลับมาเป็นเสี้ยนหนามเบียดเบียนประชาราษฎร์ต่อไปอีก โดย
วิธีการ  ๓  อย่าง  คือ (๑) ให้พระราชทานพันธ์ุพืชและอาหารแก่เกษตรกรผู้ขยันใน
การทำเกษตร(๒)ให้พระราชทานต้นทุนแก่ราษฎรผู้ขยันในการค้าขาย (๑) ให้
พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ขยันในหน้าท่ีราชการ พระเจ้ามหา
วิชิตราชทรงปฏิบัติตามคำแนะนำน้ีโดยเคร่งครัด ก็ปรากฏว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง  คือ
พระราชทรัพย์เพ่ิมพูนมากขึ้นๆ บ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้าย บ้านเรือนไม่ต้องปิด
ประตู อาณา ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขกันท่ัวหน้า  (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒๘/๑๒๖,๙/
๓๓๕/๑๓๐,๙/๓๔๗/๑๔๕,๙/๓๔๘/๑๔๕) ในอปทานอธิบายยัญสมบัติไว้ว่าหมายถึง



 

๔๒๓๖ 
 

 

การทำบุญมีการถวายภิกขาทัพพีหน่ึง ดังคำในกฏัจฉุภิกขทายิกาเถริยาปทาน ที่พระ
เถรีกล่าวไว้ว่า ทานหม่อมฉันถวายไว้ดีแล้ว ยัญสมบัติหม่อมฉันก็ได้บูชาดีแล้ว หม่อม
ฉันได้บรรลุบทท่ีไม่หว่ันไหวก็เพราะการถวายภิกษาหารทัพพีหนึ่ง (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๖๖/๓๗๖) 

ยัสสังทิสงัสูตร :   พระสูตรว่าด้วยทิศที่กษัตริย์ใช้ประทับ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงคุณสมบัติของ
กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว ๕ คือ (๑) ทรงมีชาติกำเนิดดีท้ังฝ่ายพระมารดา
และพระบิดา (๒) ทรงเป็นผู้ม่ังคั่ง (๓) ทรงมีกำลังพล (๔) ทรงเป็นปริณายก (๕) ทรง
มียศท่ีธรรม ๔ ทำให้เจริญ แม้จะประทับอยู่ในทิศใดๆ กท็รงเป็นใหญ่ เหมือนประทับ
อยู่ในแคว้นของพระองค์ แลว้ทรงแสดงคุณสมบัติท้ัง ๕ เปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ภิกษุแม้จะอยู่ในทิศใด ๆ ก็มจิีตเป็นอิสระเหมือนกัน คือ (๑) มีศีล (๒) เป็นพหูสูต (๓) 
มีความเพียร (๔) มีปัญญา (๕) มีวิมุตติท่ีธรรม ๔ ทำให้เจริญ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๓๔/๒๑๖) 

ยาคือพระธรรม : ธรรมโอสถ ซึง่เป็นยากำจัดกิเลสเป็นต้นให้หมดสิ้นไป  ดังคำในอุปาลิเถราปทาน 
ท่ีพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตน ท่ีกราบทูลพระพุทธเจ้าไว้ตอนหน่ึงว่าข้าพระองค์
ก็เป็นเหมือนคนถูกยาพิษทำร้าย ถูกอวิชชาบีบคั้นจึงแสวงหายาคือพระสัทธรรม เมื่อ
แสวงหายาคือพระธรรมก็ได้พบศาสนาของพระศากยะศาสนาน้ันเป็นยาช้ันเลิศกว่า
ยาทุกขนาน   สำหรับบรรเทาลูกศรทุกชนิด (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙๔/๗๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ลกูศรทุกชนิด  ในท่ีนี้หมายถึงกิเลสมีราคะเป็นต้น  (ขุ.
อป.อ.  (บาลี) ๑/๔๙๔/๓๓๗)  

ยาคือพระสัทธรรม:พระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าดังคำในอุปาลิเถราปทานที่พระเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตน ท่ีกราบทูลพระพุทธเจ้าไว้ตอนหน่ึงว่า  ข้าพระองค์ก็เป็นเหมือนคน
ถูกยาพิษทำร้ายถูกอวิชชาบีบคั้นจึงแสวงหายาคือพระสัทธรรม(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๔๙๓/๗๔) 

ยาคุทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระยาคุทายกเถระ  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านได้ถวายมะม่วงและข้าวยาคูแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระ
นามว่าสตรังสี เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่เกิดในทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๔๙/๒๓) 

ยาคุภาชกะ :  ภิกษุผู้ได้รับสมมติ คือแต่งต้ังจากสงฆ์ ให้เป็นผู้มีหน้าที่แจกยาคู,เป็นตำแหน่งหนึ่งใน
บรรดา เจ้าอธิการแห่งอาหารผู้แจกข้าวต้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ดังคำในสมัมุติเปยยาล  
เสนาสนปัญญาปกสุตตาทิ มีอธิบายไว้สั้นว่า สงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นยาคุภาชกะ(ผู้
แจกข้าวต้ม) ฯลฯสงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นยาคุภาชกะฯลฯ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๓/



 

๔๒๓๗ 
 

 

๔๐๒),ในภัตตุทเทสกสูตรอธบิายคุณสมบัติผู้แจกภัตร ต้องประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประการ คือ (๑) ไม่ลำเอียงเพราะชอบ (๒) ไม่ลำเอียงเพราะชัง (๓)ไม่ลำเอียงเพราะ
หลง  (๔)  ไมล่ำเอียงเพราะกลัว (๕) รู้จักภัตตาหารที่แจกแล้วและภัตตาหารท่ียังมิได้
แจก,ในผูแ้จกข้าวต้ม ก็มีคุณสมบัติ ๔ ขอ้เหมือนกัน แต่ข้อ ๕ คือรู้จักข้าวต้มท่ีแจก
แล้วและข้าวต้มที่ยังไม่แจก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๒/๔๐๐) 

ยาคุสูตร : พระสูตรว่าด้วยอานิสงส์ของยาคู  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานิสงส์ของยาคู ๕ คือ 
(๑) บรรเทาความหิว (๒) ระงับความกระหาย (๓) ใหล้มเดินคล่อง (๔) ชำระลำไส้ 
(๕) เผาอาหารที่ยังไม่ย่อยให้ย่อย  (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๒๐๗/๓๕๐)  

ยาคู  : ข้าวต้ม,เป็นอาหารเบาสำหรับฉันรองท้องก่อนถึงเวลาฉันอาหารหนักเป็นของเหลว 
ด่ืมได้ ซดได้ ไม่ใช่ของฉันให้อ่ิม เช่น ภิกษุด่ืมยาคูก่อนแลว้ไปบิณฑบาต ยาคูสามญั
อย่างนี้ดังคำในอัมพยาคุทายกเถราปทาน ท่ีพระอัมพยาคุทายกเถระกล่าวถึงอดีตชาติ
ของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว  มีใจผ่องใส ได้ถวายมะม่วงและ
ข้าวยาคูแด่ท่านผู้มีใจผ่องใส ไม่มีท่ีสุด (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๒/๕๓๗) ท่ีจริงจะแปลว่า
ข้าวต้มหาถูกแท้ไม่ แต่แปลกันมาอย่างนั้นพอให้เข้าใจง่ายๆ ข้าวต้มทีฉ่ันเป็นอาหาร
มื้อหน่ึงได้อย่างท่ีฉันกันอยู่โดยมาก มีช่ือเรยีกต่างออกไปอีกอย่างหน่ึงว่า โภชชยาคู 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 

ยางไม้ท่ีเปน็ยา : พืชท่ีเป็นยา เช่น หิงคุ  ยางจากยอดตันตกะ กำยาน ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยางไม้ที่เป็นยา คือ หิงคุ ยางเคี่ยวจากหิงคุ ยางเคี่ยวจาก
เปลือกหิงคุยางจากยอดตันตกะ ยางจากใบตันตกะ ยางเคี่ยวจากก้านตันตกะ กำยาน 
หรือยางที่เป็นยาชนิดอ่ืนท่ีมีอยู่  ซึ่งไม่ใช่ของเค้ียวของฉัน  รับประเคนแล้วเก็บไว้ได้
จนตลอดชีพ เม่ือมีเหตุจำเป็น ภิกษุจึงฉันได้   (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๓/๔๘) 

ยางเหนียว : 1.ตัณหา ดังคำในปฐมภวสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  อานนท์    เพราะเหตุนี้แล    
กรรม จึงช่ือว่าเป็นไร่นา วิญญาณจึงช่ือว่าเป็นพืช ตัณหาจึงช่ือว่าเป็นยางเหนียว 
วิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๗/๓๐๑,๒๐/๗๘/๓๐๒ 

 2.ยางที่เกิดจากต้นไม้ ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ต้นไม้งอกงามเพราะยางเหนียว
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๘/๒๕๐) 

 3.ยางเหนียวจากข้าวสุก อรรถกถาอธิบายถึงยางเหนียวชนิดนี้ไว้ในวิธีหล่อสันถัต  มัก
ใช้ยางเหนียวเช่นน้ำข้าวเทลงบนพื้นท่ีเรียบแล้วเอาขนโปรยลาดลงบนยางเหนียว  
(วิ.อ.(บาลี) ๒/๕๔๒/๑๙๒) 

ยาจก : ผู้ขอ, คนขอทาน, คนขอทานโดยไม่มีอะไรแลกเปลี่ยน,หมายถึงรับเอาอย่างเดียว ดัง
คำในกูฏทันตสตูรท่ีกล่าวถึงพระเจ้ามหาวิชิตราชไว้ว่าทรงทำทาน คือทรงมีพระราช



 

๔๒๓๘ 
 

 

ศรัทธา  ทรงเป็นทายก  ทรงเป็นทานบดี มิได้ทรงปิดประตู  ทรงเป็นดุจโรงทานของ
สมณพราหมณ์  คนกำพร้า  คนเดินทาง  วณิพก  และยาจก  ทรงบำเพ็ญพระราช
กุศลอยู่เนืองๆ,ในปายาสิสูตร กล่าวถึงเจ้าปายาสิทรงเร่ิมให้ทานแก่สมณพราหมณ์  
คนกำพร้าคนเดินทาง  วณิพก  และพวกยาจก (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓,๙/๓๔๔/
๑๔๐,๙/๓๔๔/๑๔๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๙/๓๖๙) 

  คำว่า ยาจก มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๘/
๗๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๔/๑๑๒,๑๕/๑๙๘/๒๘๖,ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๙๖/๓๓๘,ขุ.
จริยา.(ไทย) ๓๓/๗๕/๗๓๗) 

ยาดองนำ้มูตร : ปูติมุตตเภสัช,เป็นนิสสัย ๔ ข้อท่ี ๔ ท่ีจัดเป็นปัจจัยที่หาได้ง่าย ดังคำว่า บรรดายา
รักษาโรคปูติมุตตเภสัช(ยาดองน้ำมูตรเน่า)มีค่าน้อย หาได้ง่าย  และไม่มีโทษ และ
นิยมเรียกสั้นๆว่า น้ำมูตรเน่า  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๙/๖๒),ในมหาธัมมสมาทานสูตร
กล่าวถึงน้ำมูตรเน่าไว้ว่า น้ำมูตรเน่าท่ีผสมด้วยยาต่าง  ๆ    บุรุษท่ีเป็นโรคผอมเหลือง    
มาถึง    พวกชาวบ้านบอกเขาว่า บุรุษผู้เจริญ    น้ำมตูรเน่าผสมด้วยยาต่าง  ๆ    นี ้   
ถ้าท่านหวังจะด่ืม ก็ด่ืมเถิด  น้ำมูตรเน่าน้ัน จักไม่ทำให้ท่านผู้ด่ืมพอใจทั้งสี กลิ่น    
และรส ครั้นท่านด่ืมเข้าไปแล้ว   กจั็กมีสขุ  บุรุษน้ัน พิจารณาแล้วด่ืมมไิด้วาง    น้ำ
มูตรเน่าน้ันก็ไม่ทำให้เขาผู้ด่ืมพอใจ ท้ังสี กลิ่น และรส ครั้นด่ืมแล้วก็มีสุข (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๘๔/๕๒๔) 

ยาตราทัพ : เดินทัพ, เดินเป็นกระบวนกองทัพ  ดังคำในพรหมชาลสตูรกล่าวไว้ว่า สมณพราหมณ์
ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉาน
วิชาอย่างนี้ คือดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักเสด็จหรือไม่เสด็จ,ในมโหสธชาดก 
พระเจ้าวิเทหะตรัสแก่มโหสถว่า พระเจ้าพรหมทัตผู้ครองแคว้นปัญจาละ เสด็จยาตรา
ทัพมาพร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่า กองทัพของพระเจ้าปัญจาละนั้นประมาณไม่ได้ 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๒๓/๙,๙/๒๐๗/๗๐,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๙๐/๒๗๔) 

ยาถอนพิษ : ยาทำให้แผลหายสนิทจากการท่ีคนถูกยิงด้วยลูกธนู  ดังคำในเทวทหสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ว่า บุรุษ(ท่ีถูกยิงด้วยธนู)นั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน หมอผ่าตัด
น้ันใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษท่ีปากแผล บุรุษนั้นพึง
เสวยทกุขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ต่อมา  เพราะบาดแผลหาย มีผิวหนังเรียบสนิท  บุรุษ
น้ันจึงหายโรค มีความสุขมีความเสรี อยู่ตามลำพังได้ เดินได้ตามปรารถนา (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๓/๒๕๔๗) 

ยาน : เครื่องนำไป, พาหนะต่างๆ เช่น รถ,เรือ, เกวียน เป็นต้น ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ทรัพย์
ท่ีอยู่ในน้ำ ทรพัย์ท่ีอยู่ในเรือ ทรัพย์ท่ีอยู่ในยาน,  ที่ช่ือว่า ยาน ได้แก ่วอ รถ เกวียน 



 

๔๒๓๙ 
 

 

คานหาม,ในภิกขุนีวิภังค์อธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่า ท่ีช่ือว่า ยาน ได้แก่วอ รถ เกวียน คาน
หาม แคร ่เปลหาม  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๙๓/๘๒,๑/๑๐๐/๘๕,๓/๑๑๘๗/๓๖๒ 

  คำว่า ยาน มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/
๒๒๖,๑๑/๒๙๑/๒๔๐,๑๑/๓๓๗/๓๔๕,ม.ม.๑๓/๒๒๓/๒๖๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๙/
๒๐๕,๑๔/๒๕๒/๒๙๘,๑๔/๒๙๔/๓๕๓) 

ยานกถา : เรื่องยาน ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวไว้ว่า พวกภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาล    
น่ังในที่ชุมนุม    สนทนาดิรัจฉานกถาต่าง  ๆ   เช่น  ราชกถา    เรื่องพระราชา  โจร
กถา  เรื่องโจร ยานกถา เรื่องยาน,ในมหาวรรค กล่าวถึงยานกถาอยู่ลำดับที่ ๑๔ ใน
บรรดาเดรัจฉานกถา ๒๘ ข้อ(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/๕๙๙,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐) 

ยานคือช้าง : ช้างที่ให้คนขี่หลัง ดังคำในมหานิทเทสอธิบายว่า  คำว่า    ยาน    ในคำว่า   ผู้น้ัน  ...  
ในโลก เหมือนยานท่ีแล่นไป ฉะน้ัน อธิบายว่า ยานคือช้าง  ยานคือมา้  ยานคือโค    
ยานคือแพะ ยานคือแกะ ยานคืออูฐ ยานคือลาที่แล่นไป,ในอปทาน พระสีหาสน
ทายกเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าได้แท่นถวายพระพุทธเจ้านามว่า
สิทธัตถะทำให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดุสิต มบุีญกรรมได้เนรมิตบัลลังก์ทองไว้อย่างดีใน
วิมานยานคือช้าง ยานคือม้าซึ่งเป็นยานทิพย์ได้รับการจัดเตรียมไว้แล้ว  ปราสาทและ
วอก็บังเกิดขึ้นตามต้องการ(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๑/๑๗๙,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖/๑๐๒) 

  คำน้ีมีปรากฏในหลายแห่ง เช่น ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๕๓๙,๓๒/๓๘/๓๑๓,๓๒/
๗๒/๕๘๙,๓๒/๙๐/๖๖๖,๓๒/๑๔๓/๕๙๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐/๓๘๗,๓๓/๑๓๔/
๒๑๘,๓๓/๒๒/๑๘๗,๓๓/๗๖/๓๔๖) 

ยานคือม้า : ม้าท่ีใช้ให้ว่ิงไป ดังคำในอปทาน พระผลกทายกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า 
เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายช่างทำยานพาหนะ  เป็นผู้ศึกษาดีในการงานของช่างไม้ ได้
ใช้ไม้จันทน์ทำเป็นแผ่นกระดาน แล้วถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุของ
โลก วิมานทองคำที่บุญกรรมเนรมิตดีแล้วน้ี ส่องแสงสว่างไสว ยานคือช้าง ยานคือม้า
ซึ่งเป็นยานทิพย์ ได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘/๓๑๓) 

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น  ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๑/๑๗๙,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๖/๑๐๒,๓๒/๗/๕๘๙,๓๒/๑๔๓/๕๙๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐/๓๘๗,๓๓/
๑๔/๒๑๘,๓๓/๒๒/๑๘๗,๓๓/๗๖/๓๔๖,๓๓/๕๑/๓๘,๓๓/๑๒๔/๕๐) 

ยานคือรถ : รถท่ีแล่นไป  ดังคำในอปทาน พระเอกูโปสถิกาเถรีกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า 
ข้าพเจ้าเคยเป็นทาสี อยู่รับใช้ในราชวังของพระเจ้าพันธุมา แห่งกรุงพันธุวดี  ได้เข้า
จำอุโบสถเป็นประจำตามพระราชาและข้าราชบริพาร เพราะบุญน้ันทำให้ไปเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์ หม่อมฉันมีผิวพรรณงามดังทองคำ  เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ
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ท้ังหลาย ได้เป็นผู้ประเสริฐในทุกภพ  นี้เป็นผลแห่งการรักษาอุโบสถ  ยานคือช้าง    
ยานคือม้า    และยานคือรถ หม่อมฉันก็ได้รับมาครบถ้วน นี้เป็นผลแห่งการรักษา
อุโบสถ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐/๓๘๗) 

ย่านทราย : ช่ือเถาวัลย์ป่าชนิดหนึ่งมีใบใหญ่,มีผลสุกท้ายฤดูร้อน ดังคำว่า ผลสุกของเถา
ย่านทราย จะพึงแตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน(ม.มู.(ไทย ๑๒/๔๖๙/๕๐๙) ในสุธา
โภชนชาดก กล่าวไว้ว่าเป็นไม้มีกลิ่นหอม ดังคำว่าในป่าน้ีมีต้นไม้จำนวนมากคือ สาละ 
กุ่ม หว้า โพธิ ไทร มะซาง โศก ราชพฤกษ์  แคฝอย ย่านทราย จิก  และลำเจียก กลิ่น
หอมหวนน่ายวนใจ,ในลักษณะอ่อนไหวไปตามลม ดังคำในเวสสันตรชาดกว่า น่ันหมู่
ไม้ตะแบก หูกวาง ไม้ตะเคียน ไม้รัง ไม้สะคร้อ และย่านทราย อ่อนไหวไปตามลม(ขุ.
ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๒๖๑/๑๒๘,๒๘/๑๙๗๙/๔๙๓,๒๘/๒๐๒๔/๕๐๐);ย่างทรายก็เรียก 

ยานทพิย์ : พาหนะของเทวดา เช่น ใช้บรรทุกเทพธิดาของท้าวมหาราช ดังคำว่า พระสนม
ท้ังหลายของท้าวมหาราชนั้น ก็ขึ้นสู่ยานเหล่าน้ัน    ตามห้อมล้อมไปทกุทิศ  ยานช้าง    
ยานม้า ยานทิพย์    ปราสาท    และวอ บังเกิดแก่ท้าวมหาราชผู้มียศ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๘๑/๒๒๖,๑๑/๒๙๑/๒๔๐,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๗๖/๑๑๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗/
๓๘๐,๓๒/๖๗/๖๗๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๔/๒๑๘) 

ย่านไทร : สิ่งที่เป็นเส้นกลมขนาดเล็กย้อยจากไทรลงต่ำ ดังคำในสูจิโลมสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ย่านไทรเกิดจากลำต้นไทรแล้วแผซ่่านไปในป่า,ในฉัททันตชาดก กล่าวถึงย่าน
ไทรท่ีมีมากบนเสลบรรพต ดังคำว่า พญาไทรมีสสีันงาม เสมอเหมือนเมฆ    มีย่าน
ไทรห้อยย้อยอยู่    ๘,๐๐๐    ย่าน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๗/๓๔๐,ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) 
๒๗/๑๑๕/๕๕๗) 

ยานนานาชนดิ : พาหนะทุกอย่างที่แล่น เช่น ยานช้าง ยานม้า ยานรถ ยานทิพย์ ปราสาท วอ และ
คานหาม  ดังคำในสังขชาดก ท่ีเทพธิดากล่าวไว้ว่า  ท่านสังขพราหมณ์    ใน
มหาสมุทรน้ี    มีข้าว น้ำ  ที่นอน ท่ีน่ัง และยานนานาชนิด ข้าพเจ้าจะมอบให้ท่าน
ทุกอย่างตามท่ีใจของท่านปรารถนา (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๔๔/๓๒๙) 

ยานหนฤษี : ช่ือดาบสตนหน่ึงในบรรดา ๗ ฤษีท่ีเคยเกิดในเปตโลกแล้ว เม่ือเกิดเป็นมนุษย์ 
ประพฤติพรหมจรรย์จึงไปเกิดในพรหมโลก ดังคำท่ีท้าวสักกเทวราชเม่ือจะทรงแสดง
เหล่าดาบสผู้ลว่งภพแห่งเปรตได้แล้วบังเกิดในพรหมโลกดว้ยการประพฤติพรหมจรรย์    
จึงตรัสว่า ฤษท้ัีง ๗    เหล่าน้ี    คือ  (๑) ยานหนฤษี  (๒) โสมยาคฤษี  (๓) มโนชว
ฤษี  (๔) สมทุทฤษี   (๕) มาฆฤษี  (๖) ภรตฤษี   (๗) กาลปุรักขิตฤษี  (ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๔๓๓/๒๔๘) 



 

๔๒๔๑ 
 

 

ยานัตถ์ุ : ผงละเอียดที่ปรุงขึ้นจากใบยาสูบหรือวัตถุใด ๆ สําหรบันัดโดยเป่าหรือสูดเข้าจมูก, 
เรียกกิริยาเช่นน้ันว่า นัดยานัตถุ์ ในเภสัชชขันธกะ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า    ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตการนัตถุ์   น้ำมันท่ีนัตถุ์ไหลออก   ภิกษุท้ังหลายจึงนำเรื่องน้ีไป
กราบทูลพระผูมี้พระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า  ภิกษุท้ังหลาย    
เราอนุญาตกล้องยานัตถุ์,ในพรหมชาลสูตร กล่าวไว้ว่า สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวก
ฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้  
คือ  ทำพิธีบนบาน  พิธีแก้บน  ...น้ำมันหยอดตา  ยานัตถุ์  ยาหยอดตา,ในอปทาน 
เป็นสิ่งท่ีทายกถวายแก่พระผู้มีพระภาค ดังคำตอนหน่ึงว่า ผ้าอุตราสงค์(ผ้าห่ม) ผ้า
สังฆาฏิ(ผ้าพาดบ่า)  ยานัตถุ ์น้ำบ้วนปาก    น้ำส้ม  น้ำปลา  น้ำผึ้ง  นมส้ม  น้ำปานะ 
ขี้ผึ้งผ้าเก่า  ผ้าเช็ดปากด้าย   สิ่งใดช่ือว่าเป็นของควรให้ทานมีอยู่ และสมควรแก่พระ
ศาสดา (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๖/๕๓,ที.สี.(ไทย)๙/๒๗/๑๐,๙/๒๑๑/๗๒,๙/๔๕๑/๑๙๙,
ม.มู.(ไทย) ๑๓/๒๒๐/๒๕๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๕๘๒) 

ยาป้าย : ยาป้าย หมายถึงยาป้ายตา ใช้สำหรับคนเป็นโรคตา ดังคำในมาคัณฑิยสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า คนตาบอดมาแต่กำเนิดน้ันเที่ยวแสวงหาผ้าขาว ชายคนหน่ึงเอาผ้า
เน้ือหยาบ เป้ือนน้ำมันมาลวงเขาว่า  พ่อคุณ    ผ้าผนืน้ีขาวผ่องงดงามย่ิงนัก ไม่
สกปรก สะอาดสะอ้าน เป็นของท่าน เขารับผ้าน้ันมาห่ม    มิตร  อำมาตย์    ญาติ
สาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชำนาญ การผ่าตัดมารักษา แพทย์ผู้ชำนาญน้ันทำยาถอน
ให้ ทำยาถ่าย ยาหยอด ยาป้าย และยานัตถุ์ให้ เขาอาศัยยาน้ันจึงเห็นได้ ทำตาให้ใส
ได้ พร้อมกับมีตาดีขึ้น (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๐/๒๕๗),ในมหาวรรค พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยาหยอดตาอันได้แก่ยาทาตาที่ปรุงด้วยเครื่องปรุง
หลายอย่าง ยาป้ายตาที่ทำด้วยเครื่องปรุง  และในสีลขันธวรรค กล่าวถึงยาป้ายตาว่า
มีองค์ประกอบอ่ืนร่วมด้วยในการรักษาโรคตา คือ น้ำมันหยอดตา  ยานตัถุ์  ยาหยอด
ตา  ยาป้ายตา  เป็นหมอตา หมอผ่าตัด (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๕/๕๐,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗/
๑๐) 

ยาผดุงครรภ์ : ยารักษาครรภ์ หมายถึงยาช่วยทำให้คลอดง่าย,ยารักษาครรภ์สำหรับสตรี ดังคำใน
พรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหาร
ท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี  คือ ให้ฤกษ์อา
วาหมงคล ...  ให้ยาผดุงครรภ์ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖/๑๐,๙/๒๑๐/๗๑) 

ยาแฝด : ยาหรือสิ่งท่ีผู้หญิงให้ผัวกินเพ่ือให้หลงรักตัวคนเดียว ดังคำในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า  
สมัยน้ัน  ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธโดนยาแฝด    ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ



 

๔๒๔๒ 
 

 

ผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ    พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า  ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้
ด่ืมน้ำท่ีเขาละลายดินรอยไถติดผาล (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๙/๖๑) 

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า อาพาธโดนยาแฝด แปลมาจากบาลีว่า  “ฆรทินฺนาพาโธ”  
หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นเพราะน้ำหรือยาที่หญิงแม่เรือนให้  ซึง่ด่ืมกินเข้าไปแล้วจะตกอยู่
ในอำนาจของหญิงน้ัน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๖๙/๑๗๕,  สารตฺถ.  ฏีกา (บาลี) ๓/๒๖๙   /
๓๖๗,  วิมติ.ฏีกา  (บาลี) ๒/๒๖๙/๒๔๔) 

ยามกาลิก : ของที่ให้ฉันได้ ช่ัวระยะวันหน่ึง กับคืนหน่ึง ดังคำว่า ภิกษุรับประเคนยามกาลิก    
สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก    เพ่ือเป็นอาหาร  ต้องอาบัติทุกกฏ    ฉัน  ต้องอาบัติทุกกฏ
ทุก  ๆ คำกลนื (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๔๐/๓๙๗) ในมหาวรรคอธิบายไว้ว่า ยามกาลิก 
ของที่ภิกษุรับประเคนไว้แล้วฉันได้ช่ัววันหน่ึงกับคืนหน่ึงก่อนอรุณของวันใหม่ คือ น้ํา
ปานะ ได้แก่นํ้าคั้นผลไม้ท่ีทรงอนุญาต ๘ อย่าง คือ (๑) อัมพปานะ น้ํามะม่วง (๒) ชัม
พุปานะ นํ้าหว้า (๓) โจจปานะ น้ํากล้วยมีเมล็ด (๔) โมจปานะ นํ้ากล้วยไม่มีเมล็ด (๕) 
มธุกปานะ นํ้ามะทราง (๖) มุททิกปานะ นํ้าผล   จันทน์หรือน้ําองุ่น (๗) สาลูกปานะ 
น้ําเหง้าบัว (๘) ผารุสกปาน น้ําผลมะปรางหรือน้ําลิ้นจี่ และนํ้าผลไม้   ทุกชนิด เว้น
น้ําต้มเมล็ดข้าวเปลือก, น้ําใบไม้ทุกชนิด เว้นน้ําผักดอง, นํ้าดอกไม้ทุกชนิด เว้นนํ้า
ดอกมะทราง,   นํ้าอ้อยสด ฉนัได้ (วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๐/๘๔) ; ดู กาลิก  

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น วิ.ภิกขุนี.(ไทย) ๓/๑๐๓๙/๒๗๕,๓/
๑๐๔๐/๒๗๖,๓/๑๐๔๑/๒๗๖,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๕/๑๔๐, ๕/๓๐๕/๑๔๑,๕/๓๐๕/
๑๔๐, ๕/๓๐๕/๑๔๑,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๔/๔๕๕  

ยามดี : เวลาดี,คราวดี หมายถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ดังคำในสามญัญผลสูตร กล่าวไว้ว่า พระ
เจ้าอชาตศัตรู ทรงเปล่งอุทานว่า ราตรีสว่างไสวน่ารื่นรมย์  งดงาม  น่าช่ืนชมย่ิงนัก  
เป็นฤกษ์งามยามดี    วันนี้เราควรเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดหนอ  ท่ีจะทำให้
จิตใจของเราเบิกบานเลื่อมใสได้,ในปุพพัณหสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัตว์
ท้ังหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นช่ือว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดี สว่างดี รุ่งดี   ขณะ
ดี    ยามดี  และบูชาดีในพรหมจารีบุคคล,ในวิมานวัตถุ กล่าวว่า คุตติลาจารย์ก็ร่าเริง
บันเทิงใจ เม่ือจะแสดงความช่ืนชมยินดีของตนจึงกล่าวว่า ดีจริงหนอท่ีข้าพเจ้าได้มา
ในที่น้ี วันน้ีฤกษ์งามยามดี เพราะข้าพเจ้าได้มาเห็นเทพอัปสร ซึง่มีรูปร่างและ
ผิวพรรณที่น่ารักใคร่ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๐/๔๘,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๕๖/๔๐๐,ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๖๑๗/๖๗) 

ยามหาวิกัฏ : ยา ๔ อย่าง คือ มูตร คูถ เถา้ ดิน ภิกษุอาพาธฉันได้โดยไม่ต้องรับประเคน คือไม่ต้อง
อาบัติเพราะขาดประเคน  ดังคำว่า สมัยน้ัน  ภิกษุรูปหนึง่ถูกงูกัด    ภิกษุท้ังหลายจึง



 

๔๒๔๓ 
 

 

นำเร่ืองนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย  เราอนุญาตให้ใช้ยามหาวิกัฏ  ๔ อย่าง คือ คูถ  มูตร เถ้า    ดิน  (วิ.ม.(ไทย) 
๕/๒๖๘/๖๐,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๔/๔๕๕) 

ยามา, เทพ : เทวดาชาวสวรรค์ช้ันท่ี ๓ แห่งสวรรค์ ๖ ช้ัน ได้แก่ จาตุมหาราชหรือจาตุมหาราชิก
หรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี, มีท้าวสุ
ยามเป็นผู้ครอง ดังคำว่า ทวยเทพช้ันดาวดึงส์ สดับเสียงของทวยเทพช้ันจาตุมหาราช
แล้ว    ได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ ทวยเทพช้ันยามา...  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๗/๒๔) 

  คำน้ี มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๗/๓๔๖,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๓๓๑/๓๖๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๘๑/๕๙๖,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๑/
๒๘๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๔, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๘,๓๗/๘๘๖/๙๑๘)  

ยามา, เทวโลก, สวรรค์ : สวรรค์ช้ันท่ี ๓ มีท้าวสุยามเทพบุตรปกครอง,แดนท่ีอยู่แห่งเทพผู้ปราศจาก
ทุกข์  มีท้าวสยุามเป็นจอมเทพ ดังคำในปุญญกิริยาวัตถสุูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสุยามเทพบุตรในช้ันยามานั้นทำบุญกริิยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยทานให้
ย่ิงขึ้น ทำบุญกริิยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยศีลให้ย่ิงขึ้น    ย่อมครอบงำเทวดาช้ันยามาได้โดย
ฐานะ ๑๐ ประการคือ  อายุที่เป็นทิพย์ฯลฯโผฏฐัพพะที่เป็นทิพย์  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๓๖/๒๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๘/๒๒๔องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๑/๓๐๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/
๖๙/๑๔๙องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๕/๒๙๓,๒๓/๔๒/๓๐๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๖๙, 
ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๙๗/๕๘๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๖/๕๕๖,๓๓/๑๙/๕๕๘) 

  ในสังยุตตนิกาย มหาวรรคอธิบายไว้ว่า คำว่า  เทวโลก  คือโลกของหมู่เทพใน
สวรรค์ช้ันกามาวจรทั้ง ๖ เป็นภพที่มีอารมณ์เลิศโลกท่ีมีแต่ความสุข  แต่ยังเก่ียวข้อง
กับกามอยู่  ได้แก่(๑) จาตุมหาราชิกา  สวรรค์ท่ีท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปกครองอยู่ (ท้าว
ธตรฐจอมคนธรรพ์ครองทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหกจอมกุมภัณฑ์ครองทิศใต้ ท้าว
วิรูปักษ์จอมนาคครองทิศตะวันตก ท้าวกุเวรหรือเวสวัณจอมยักษ์ครองทิศเหนือ)  (๒)  
ดาวดึงส์  แดนท่ีอยู่แห่งเทพ  ๓๓  มท้ีาวสกักะ เป็นจอมเทพ  (๓)  ยามา  แดนที่อยู่
แห่งเทพผู้ปราศจากทุกข์  มท้ีาวสุยามเป็นจอมเทพ  (๔)  ดุสิตแดนท่ีอยู่แห่งเทพผู้
เอิบอ่ิมด้วยสิริสมบัติของตน  มีท้าวสันดุสิตเป็นจอมเทพ  (๕) นิมมานรดี  แดนแห่ง
เทพผู้มีความยินดีในการเนรมิต  มีท้าวสุนมิมิตเป็นจอมเทพ  (๖)  ปรนิมมิตวสวัตดี 
แดนที่อยู่แห่งเทพผู้ยังอำนาจให้เป็นไปในสมบัติท่ีผู้อ่ืนนิรมติคือเสวยสมบัติท่ีพวกเทพ
อ่ืนนิรมิตให้  มีท้าววสวัตดีเป็นจอมเทพ(สํ.ม.  (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๙) 

ยาวกาลิก : ของที่อนุญาตให้ฉันได้ต้ังแต่เช้าถึงเที่ยงวัน ดังคำในสันนิธิการกสิกขาบทว่า ภิกษุเก็บ
ของที่เป็นยาวกาลิกไว้ฉันช่ัวกาล,ในปริวารมีอธิบายไว้ว่า กาลิกท่ีรับประเคนไว้ฉันมี ๔



 

๔๒๔๔ 
 

 

อย่าง คือ (๑) ยาวกาลิก(เช้าถึงเท่ียง) (๒) ยามกาลกิ (วันหน่ึงกับคืนหนึ่ง) (๓) 
สัตตาหกาลิก(๗  วัน) (๔) ยาวชีวิก(ไม่จำกัดเวลาวันตลอดชีวิต) (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๖/
๔๐๙, ๘/๓๒๔/๔๕๕) ; ดู กาลิก  

ยาวชีวิก : ของที่ให้ฉันได้ไม่จำกัดเวลาตลอดชีวิต ดังคำในมหาวรรค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
ภิกษุทั้งหลาย ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิกท่ีรับประเคนในวันนั้น ควรตลอด ๗ วัน 
ล่วง  ๗ วันแล้วไม่ควร(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๕/๑๔๑), ของทีภิ่กษุรับประเคนไว้แล้ว ฉัน
ได้ตลอดไป ไม่จำกัดเวลา คือ ของท่ีใช้ปรุงเป็นยา ได้แก่ หลิททะ ขม้ิน, สิงคิเวระ ขิง, 
วจะ ว่านน้ํา, วจัตถะ ว่านเปราะ, อติวิสะ อุตพิด, กฏุกโรหิณี ข่า, อุสรีะแฝก, ภัทท
มุตตกะ แห้วหมู เป็นต้น,ในมหาวรรค มลูาทิเภสัชชกถา อธิบายถึงพระผู้มีพระภาค
ทรงอนุญาตเครื่องยามีรากไม้เป็นต้น (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๓/๔๖)  

  คำว่า ยาวชีวิก มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๓๙/
๓๙๖,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๐๓๙/๒๗๕,๓/๑๐๔๐/๒๗๖,๓/๑๐๔๑/๒๗๖,วิ.ม.(ไทย) 
๕/๓๐๕/๑๔๐, ๕/๓๐๕/๑๔๑,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๔/๔๕๕) ; ดู กาลิก  

ยาวตติยกะ : แปลว่า “ต้องอาบัติเม่ือสวดสมนุภาสน์จบคร้ังท่ี ๓” หมายความว่าเม่ือภิกษุล่วง
ละเมิดสิกขาบทเข้าแล้วยังไมต้่องอาบัติ ต่อเม่ือสงฆ์สวดประกาศสมนุภาสน์หนท่ี ๓ 
จบแล้ว จึงจะต้องอาบัติน้ัน ได้แก่ สังฆาทิเสสข้อท่ี ๑๐,๑๑, ๑๒, ๑๓ และสิกขาบทที่ 
๘ แห่งสัปปาณกวรรค ในปาจิตติยกัณฑ์ ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า ก็ภิกษุณีใดโกรธ ไม่
พอใจ กล่าวอย่างน้ีว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธ ขอบอกลาพระธรรม ขอบอกลา
พระสงฆ์  ขอบอกลาสิกขา    สมณะหญิงจะมีแต่สมณศากยธิดาเหล่าน้ันกระน้ันหรือ 
ฯลฯ ภิกษุณีน้ันอันภิกษุณท้ัีงหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างน้ี  ก็ยังยืนยันอยู่อย่างน้ัน 
ภิกษุณีน้ันอันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์จนครบ๓ คร้ังเพ่ือให้สละเรื่องนั้น ถ้า
เธอกำลังถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ  ๓ ครั้งสละเรื่องน้ันได้ น่ันเป็นการดี ถ้าไม่
สละ แม้ภิกษุณีนี้ต้องธรรมคือสังฆาทิเสสท่ีช่ือว่ายาวตติยกะ นิสสารณียะ,ในสิกขาบท
วิภังค์ อธิบายว่า  คำว่า    ยาวตติยกะคือ ต้องอาบัติเพราะสวดสมนุภาสน์จบ ๓ครั้ง 
ไม่ใช่ต้องอาบัติพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุ (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๑๒/๕๖, ๓/๗๑๘/
๖๑, ๓/๗๒๔/๖๖, ๓/๗๓๐/๗๓); คู่กับปฐมาปัตติกะ  

ย่ำยีเตียงต่ัง : อยู่เตียงต่ังมาก หมายถึงภิกษุน่ังมาก นอนมาก ดังคำในภัตตาทกสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ (คือ (๑) เป็นผู้ไม่
อดทนต่อรูป (๒) เป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียง (๓) เป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่น (๔) เป็นผู้ไม่
อดทนต่อรส (๕) เป็นผู้ไม่อดทนต่อโผฏฐัพพะ)ก็ฉันน้ันเหมือนกัน เป็นผู้ฉันจุ ขวางที่ 



 

๔๒๔๕ 
 

 

ย่ำยีเตียงต่ัง พอถือเป็นเครื่องหมายได้ว่าภิกษุ  นับว่าเป็นภิกษุ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๓๘/๒๒๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ย่ำยีเตียงต่ัง  ในท่ีนี้หมายถึงนั่งมาก  นอนมาก  
(องฺ.ปญฺจก.อ.  (บาลี) ๓/๑๓๘/๕๓)  

ยินดีด้วยปัจจยัตามมีตามได้ :พอใจสิ่งท่ีมียินดีสิ่งที่ได้ ยินดีปัจจัยตามที่ได้(ยถาลาภสันโดษ)  ยินดีตาม
กำลัง(ยถาพลสันโดษ) ยินดีตามสมควร(ยถาสารุปปสันโดษ)  เช่นได้จีวรไม่ว่าจะ
หยาบ  ละเอียด  เศร้าหมอง  ประณีต  คงทน  หรือเก่าก็ตาม  ก็ยินดีด้วยสันโดษทั้ง  
๓  นั้น ดังคำในขัคควิสาณสตูร พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หน่ึงเปล่งอุทานว่า   พระ
ปัจเจกสัมพุทธเจ้าแผ่เมตตาไปท้ัง ๔ ทิศ    ไม่ขัดเคืองยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้
ครอบงำอันตรายทั้งหลายและไม่หวาดเสียวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด,ใน
ขัคควิสาณสุตตนิทเทส ขยายความไว้ว่า คำว่า ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ อธิบายว่า 
พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้น เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้  และกล่าวสรรเสริญ
ความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้  ท้ังไม่ประกอบการแสวงหาผิด ที่ไม่สมควรเพราะ
เหตุแห่งจีวร ไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวาย    และได้จีวรแล้วก็ไม่ติดใจ ไม่หลง ไม่
พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออก ใช้สอยอยู่    อน่ึง เพราะความสันโดษ
ด้วยจีวรตามมีตามได้นั้น    ท่านจึงไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อ่ืน    พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าใด    
ขยัน ไม่เกียจคร้านมีความรูตั้ว มีสติกำกับในความสันโดษด้วยจีวรนั้น พระปัจเจกสัม
พุทธเจ้าน้ีเรียกได้ว่า ดำรงอยู่ในอริยวงศ์ท่ีรู้กันว่าดีเลิศ    เป็นของเก่า  อีกนัยหน่ึง  
พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และกลา่วสรรเสริญ
ความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ท้ังไม่ประกอบการแสวงหาผิด ที่ไม่สมควร
เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต ไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่กระวนกระวายและได้บิณฑบาตแล้วก็
ไม่ติดใจ ไมห่ลง ไม่พัวพัน มองเห็นโทษ    มีปัญญาเครื่องสลัดออก บรโิภคอยู่  อน่ึง 
เพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้น้ัน ท่านจึงไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อ่ืน พระ
ปัจเจกสัมพุทธเจ้าใด ขยัน ไม่เกียจคร้าน มีความรู้ตัวมีสติกำกับในความสันโดษด้วย
บิณฑบาตน้ัน    พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านี้ เรียกได้ว่าดำรงอยู่ในอริยวงศ์ท่ีรู้กันว่าดีเลิศ    
เป็นของเก่า อีกนัยหนึ่งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมี
ตามได้และกลา่วสรรเสริญความสันโดษด้วยสนาสนะตามมตีามได้ท้ังไม่ประกอบการ
แสวงหาผิด ท่ีไม่สมควรเพราะเหตุแห่งเสนาสนะไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กระวนกระวาย
และได้เสนาสนะแล้วก็ไม่ติดใจ    ไมห่ลง    ไม่พัวพัน    มองเห็นโทษ    มีปัญญา
เครื่องสลัดออก  ใช้สอยอยู่    อน่ึง  เพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้
น้ัน    ท่านจึงไม่ยกตน  ไม่ขม่ผู้อ่ืนพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าใด ขยัน ไม่เกยีจคร้าน    มี



 

๔๒๔๖ 
 

 

ความรู้ตัว  มีสติกำกับในความสันโดษด้วยเสนาสนะนั้น พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าน้ี  
เรียกได้ว่าดำรงอยู่ในอริยวงศ์ท่ีรู้กันว่าดีเลิศเป็นของเก่า   อีกนัยหน่ึง พระปัจเจกสัม
พุทธเจ้าน้ันเป็นผู้สันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้และกล่าว
สรรเสริญความสันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้  ท้ังไมป่ระกอบการ
แสวงหาผิด ท่ีไม่สมควรเพราะเหตุแห่งคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ไม่ได้คิลานปัจจัย
เภสัชบริขารก็ไม่กระวนกระวาย และได้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารแล้วก็ไม่ติดใจ ไม่
หลง  ไม่พัวพัน  มองเห็นโทษ มีปัญญาเคร่ืองสลัดออก บริโภคอยู่ อน่ึง เพราะความ
สันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้น้ัน ท่านจึงไม่ยกตน ไมข่่มผู้อ่ืน พระ
ปัจเจกสัมพุทธเจ้าใดขยัน ไมเ่กียจคร้านมีความรู้ตัว มีสติกำกับในความสันโดษด้วยคิ
ลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้น้ัน พระปัจเจกสมัพุทธเจ้าน้ี เรียกได้ว่า ดำรงอยู่
ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าดีเลิศ เป็นของเก่ารวมความว่ายินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ (ขุ.ส.ุ
(ไทย) ๒๕/๔๒/๕๐๘,ขุ.จุ.(ไทย) ๓๐/๑๒๘/๔๒๓)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้  หมายถึงยินดีปัจจัยตามที่
ได้(ยถาลาภสันโดษ) ยินดีตามกำลัง(ยถาพลสันโดษ) ยินดีตามสมควร(ยถาสารุปป
สันโดษ) เช่นได้จีวรไม่ว่าจะหยาบ  ละเอียด  เศร้าหมอง  ประณีต  คงทน หรือ เก่าก็
ตาม  ก็ยินดีด้วยสันโดษทั้ง  ๓  น้ัน  (ขุ.สุ.อ.  ๑/๔๒/๘๒,  ขุ.จู.อ. (บาลี) ๑๒๘/
๑๑๗) 

ยินดีธรรมภายใน : เจริญกรรมฐานในจิตของตน ดังคำในหังสฆาตกภิกขุวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
บุคคลผูส้ำรวมมือ   สำรวมเท้า  สำรวมวาจา สำรวมตน ยินดีธรรมภายในมีจิตต้ังมั่น
อยู่ผู้เดียวสันโดษ บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่า ภิกษุ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๒/๑๔๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ยินดีธรรมภายใน  หมายถึงยินดีในการเจริญกัมมัฏฐาน  
คือสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน(ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๕๐,  ขุ.เถร.อ.  (บาลี) 
๑๐๓๕/๔๖๘) 

ยินดีในฌาน : เจริญฌานทั้งรปูฌานและอรปูฌาน ดังคำในเอตทัคคะ ท่ีกล่าวถึงพระสาวกเป็นผู้ยินดี
ในฌาน ดังคำว่า  กังขาเรวตะเลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเรา ผู้ยินดีในฌาน หรือ
ดังคำว่า นันทาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผู้ยินดีในฌาน  (องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๒๐๔/๒๗,๒๐/๒๔๐/๓๐,๒๐/๒๖๒/๓๒) 

ยินดีในธรรม : พอใจในธรรม,คือเจริญในธรรมอันได้แก่กุศลธรรมบถ ๑๐ ประการ ดังคำในสักก
เทวราชวัตถุพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ท้าวสักกะจอมเทพและเหล่าเทวดาว่า การให้
ธรรม ชนะการให้ท้ังปวง รสแห่งธรรม ชนะรสท้ังปวง ความยินดีในธรรม ชนะความ
ยินดีทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๕๔/๑๔๔) 



 

๔๒๔๗ 
 

 

ยุค : คราว, สมัย, ระยะกาลท่ีจัดแบ่งขึ้นตามเหตุการณ์หรือสภาพความเป็นไปของโลก ดัง
คำท่ีพระเจ้ามฆเทวะพระราชทานบ้านส่วยแก่ช่างกัลบกแล้วรับสั่งให้เรียกพระราช
กุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญม่าเฝ้าแล้วตรัสไว้ตอนหน่ึงว่า ลูกพึงประพฤติวัตรอันงาม
ตามวิธีท่ีพ่อต้ังไว้น้ี ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลย  เม่ือยุคของคนใดเป็นไปอยู่    
แต่ปล่อยให้วัตรอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไป คนนั้นช่ือว่าเป็นคนสุดท้ายของราช
บรรพชิตน้ัน    (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๙/๓๗๓,๑๓/๓๑๖/๓๘๒); ดู กัป 

ยุคนัทธกถา : ว่าด้วยการเจริญธรรมท่ีเป็นคู,่  เรื่องว่าด้วยการเจริญธรรมท่ีเป็นคู่ แบ่งเป็น นิทเทส
ได้ ๒ นิทเทส คือ (๑) สุตตันตนิทเทส (๒) ธัมมุทธัจจวารนิทเทส เพ่ืออธิบายพระสูตร
ท่ีท่านนำมาแสดงเป็นอุทเทส ๔ อุทเทส ดังน้ี 

  อุทเทส 
  ท่านพระสารีบุตรนำพระสูตรมาแสดงเป็นอุทเทส มีใจความแบ่งเป็น ๔ อุทเทส 

ดังนี้ 
  ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้า เมื่อเธอเจริญวิปัสสนามี

สมถะนำหน้า มรรคย่อมเกิด เธอปฏิบัติ เจริญ ทำให้มากซึ่งมรรคน้ัน เมื่อเธอปฏิบัติ 
เจริญ ทำให้มากซึ่งมรรคนั้น ย่อม ละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป 

  ๒. ภิกษุเจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้าเมื่อเธอเจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้า มรรค
ย่อมเกิด เธอปฏิบัติ เจริญ ทำให้มากซึ่งมรรคน้ัน เม่ือเธอปฏิบัติ เจริญ ทำให้มากซึ่ง
มรรคนั้น ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป 

  ๓. ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไป เมื่อเธอเจริญสมถะและวิปัสสนา ควบคู่
กันไป มรรคย่อมเกิด เธอปฏิบัติ เจริญ ทำให้มากซึ่งมรรคน้ัน เมื่อเธอปฏิบัติ เจริญ 
ทำให้มากซึ่งมรรคน้ัน ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป  

  ๔. ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะในธรรมก้ันไว้ ในเวลาท่ีจิตต้ังม่ันสงบอยู่ภายใน มีภาวะที่
จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น ต้ังมั่นอยู่ มรรคก็เกิดแก่เธอ เธอปฏิบัติ เจริญ ทำให้มากซึ่งมรรค
น้ัน เมื่อเธอปฏิบัติ เจริญ ทำให้มากซึ่งมรรค นั้น ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป 
(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๐/๑๗๙) 

  นิทเทส  
  ๑.๑ สุตตันตนิทเทส 
  สุตตันตนิทเทสอธิบายอุทเทสท่ี ๑-๓ ของยุคนัทธกถา โดยวิธีปุจฉาและวิสชันา ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้  
  อุทเทสท่ี ๑  



 

๔๒๔๘ 
 

 

  คำปุจฉาว่า “ภิกษุเจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้า เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนา ไว้ถึง 
๗๗ ประการ โดยนำองค์ธรรม ๗๗ ประการ (เหมือนในอานันตริกสมาธิ-ญาณนิทเทส
แห่งญาณกถา) มาจำแนกความหมายของคำปุจฉาน้ี เช่น  

  ประการที่ ๑ มีองค์ธรรมคือเนกขัมมะ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนท่ี ๑ 
  ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจเนกขัมมะ เป็นสมาธิ ช่ือว่า

วิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธิน้ัน โดยความ ไม่เที่ยง โดย
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ด้วยประการดังนี้ สมถะจึงมี ก่อน วิปัสสนามี
ภายหลัง เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า “เจริญวิปัสสนามีสมถะ นำหน้า” 

  ส่วนท่ี ๒ 
  ท่านนำคำต่าง ๆ ในอุทเทสที่ ๑ มาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา มีใจความดังนี้ 
  คำว่า “เจริญ” ท่านอธิบายว่า หมายถึงภาวนา ๔ ประการ (มีความหมายเหมือน

ในภาวนาหมวดที่ ๕ แห่งสุตมยญาณที่ ๔) 
  คำว่า “มรรคย่อมเกิด” ท่านอธิบายว่า มรรคท่ีช่ือว่าสัมมาทิฏฐิเพราะมี สภาวะ

เห็น ย่อมเกิด ... มรรคท่ีช่ือว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมเกิด 
  คำว่า “เธอปฏิบัติ เจริญ ทำให้มากซ่ึงมรรคนั้น” ท่านอธิบายโดยใช้คำกริยา ๑๕ 

คำ แสดงเป็นอาการของการปฏิบัติ การเจริญ และการทำให้มากตามลำดับ (คำกริยา 
๑๕ คำนี้เป็นชุดเดียวกันกับท่ีใช้แสดงเป็นอาการของการศึกษาตามลำดับในสีลมย
ญาณนิทเทสแห่งญาณกถา) เช่น  

  ภิกษุนั้นเมื่อนึกถึง ช่ือว่าปฏิบัติ เมื่อรู้ ช่ือว่าปฏิบัติ 
  ภิกษุนั้นเมื่อนึกถึง ช่ือว่าเจริญ เมื่อรู ้ช่ือว่าเจริญ 
  ภิกษุนั้นเมื่อนึกถึง ช่ือว่าทำให้มาก เมื่อรู้ ช่ือว่าทำให้มาก 
  คำว่า “เมื่อเธอปฏิบัติมรรคน้ัน ฯลฯ อนุสยัย่อมสิ้นไป” ท่านอธิบายว่า 
  ๑. ภิกษุละสังโยชน์ ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพต-ปรามาส

ได้ อนุสัย ๒ ประการ คือ ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย สิน้ไปด้วยโสดาปัตติมรรค 
  ๒. ภิกษุละสังโยชน์ ๒ ประการ คือ กามราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์ส่วนหยาบ 

ๆ ได้ อนุสัย ๒ ประการ คือ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยส่วนหยาบ ๆ สิ้นไปด้วย
สกทาคามิมรรค 

  ๓. ภิกษุละสังโยชน์ ๒ ประการ คือ กามราคสังโยชน์ และปฏิฆสังโยชน์ส่วน
ละเอียดๆ ได้ อนุสัย ๒ ประการ คือ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยส่วนละเอียด ๆ 
สิ้นไปด้วยอนาคามิมรรค 



 

๔๒๔๙ 
 

 

  ๔. ภิกษุละสังโยชน์ ๕ ประการ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และ
อวิชชาได้ อนุสัย ๓ ประการ คือ มานานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัยสิ้นไปด้วย
อรหัตตมรรค 

  ประการที่ ๒-๗๗ ก็มรีูปแบบเช่นเดียวกันนี้ ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่าน้ัน 
  อุทเทสท่ี ๒ 
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุเจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้า เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดย

แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนท่ี ๑ 
  ช่ือว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ช่ือว่าวิปัสสนา 

เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ช่ือว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะ
พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา สภาวะที่จิตปล่อยธรรมท้ังหลายที่เกดิในวิปัสสนา 
น้ันเป็นอารมณ์ และสภาวะที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ วิปัสสนาจึง
มีก่อน สมถะมีภายหลัง ด้วยประการดังนี้ เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า “เจริญ
สมถะมีวิปัสสนานำหน้า” 

  ส่วนท่ี ๒ (เหมอืนในอุทเทสท่ี ๑)  
  ส่วนท่ี ๓ 
  ท่านนำธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมท่ีควรรู้ยิ่งในสุตมยญาณที่ ๑ ตอนที่ ๒ 

ชุดที่ ๑ หมวด ๒-๑๒) มาจำแนกการเจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้าตามวิธีการ 
ข้างต้น เป็น ๒๐๑ ประการ เช่น ประการท่ี ๑ มีองค์ธรรมคือ รูป ดังนี้ 

  ช่ือว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นรูปโดยความไม่เที่ยง ช่ือว่าวิปัสสนา 
เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์ ช่ือว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะ
พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตา สภาวะท่ีจิตปล่อยธรรมท้ังหลายที่เกดิใน 
วิปัสสนานั้นเป็นอารมณ์ และสภาวะที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ 
วิปัสสนาจึงมีก่อน สมถะมีภายหลัง ด้วยประการดังนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า 
“เจริญสมถะมวิีปัสสนานำหน้า” 

  อุทเทสท่ี ๓ 
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไป เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดย

แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนท่ี ๑  
  ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยอาการ ๑๖ ประการ คือ (๑) ด้วยมี

สภาวะเป็นอารมณ์ (๒) ด้วยมีสภาวะเป็นโคจร (๓) ด้วยมีสภาวะละ (๔) ด้วยมีสภาวะ



 

๔๒๕๐ 
 

 

สละ (๕) ด้วยมีสภาวะออกไป (๖) ด้วยมสีภาวะหลีกออกไป (๗) ด้วยมีสภาวะเป็น
ธรรมละเอียด (๘) ด้วยมีสภาวะเป็นธรรมประณีต (๙) ด้วยมีสภาวะหลุดพ้น (๑๐) 
ด้วยมีสภาวะไม่มีอาสวะ (๑๑) ด้วยมีสภาวะเป็นเคร่ืองข้าม (๑๒) ด้วยมี สภาวะไม่มี
นิมิต (๑๓) ด้วยมีสภาวะไม่มีปณิหิตะ (๑๔) ด้วยมีสภาวะเป็นสุญญตะ (๑๕) ด้วยมี
สภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน (๑๖) ด้วยมีสภาวะเป็นธรรมคู่กันเพราะมีสภาวะไม่
ล่วงเลยกัน 

  ส่วนท่ี ๒  
  ท่านอธิบายการเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กนัไปด้วยอาการ ๑๖ ประการโดยวิธี

ปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ เช่น เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ จึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็น
เอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน มนิีโรธเป็นอารมณ์ เม่ือภิกษุน้ันละอวิชชา จึงมี วิปัสสนา 
เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น มีนิโรธเป็นอารมณ์ ด้วยประการดังนี้ สมถะและ
วิปัสสนาจึงมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เป็นคู่กัน ไม่ล่วงเลยกัน ด้วยมีสภาวะเป็นอารมณ์ 
ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไป” 

  ส่วนท่ี ๓ (เหมอืนส่วนท่ี ๒ ในอุทเทสที ่๑) 
  ๑.๒ธัมมุทธัจจวารนิทเทส 
  ธัมมุทธัจจวารนิทเทสอธิบายอุทเทสท่ี ๔ ของยุคนัทธกถา โดยวิธีปุจฉาและ

วิสัชนา ดังน้ี  
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะในธรรมก้ันไว้ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยนำ

องค์ธรรมแต่ละประการในจำนวน ๑๐ ประการ คือ (๑) โอภาส (๒) ญาณ (๓) ปีติ 
(๔) ปัสสัทธิ (๕) สุข (๖) อธิโมกข์ (๗) ปัคคหะ (๘) อุปัฏฐาน (๙) อุเบกขา (๑๐) นิกัน
ติ มาหมนุด้วยไตรลักษณ์ คือ (๑) ความไม่เที่ยง (๒) ความเป็นทุกข ์ (๓) ความเป็น
อนัตตา ประการละ ๓ รอบ รวม ๓๐ รอบ แต่ละรอบมีรปูแบบเหมือนในอุทเทสที ่๑ 
ต่างกันแต่ส่วนที่ ๑ เช่น  

  รอบที่ ๑ 
  ส่วนท่ี ๑  
  เมื่อภิกษุมนสิการโดยความไม่เที่ยง โอภาสย่อมเกิดขึ้น ภิกษุนึกถึงโอภาสว่า 

“โอภาสเป็นธรรม” เพราะนึกถึงโอภาสน้ัน ความฟุ้งซ่านเป็นอุทธัจจะ ภิกษุมีใจถูก 
อุทธัจจะน้ันกั้นไว้ ย่อมไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความไม่เท่ียงตามความเป็นจริง ไม่รู้
ชัดความปรากฏโดยความเป็นทุกข์ตามความเป็นจริง ไม่รู้ชัดความปรากฏโดยความ
เป็นอนัตตาตามความเป็นจริง เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า “ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะ



 

๔๒๕๑ 
 

 

ในธรรมกั้นไว้ ในเวลาที่จิตต้ังมั่นสงบอยู่ภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น ต้ังม่ันอยู่ 
มรรคก็เกิดแก่เธอ” 

  ส่วนท่ี ๒ (เหมอืนในอุทเทสท่ี ๑) 
  ส่วนท่ี ๓  
  ท่านนำธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมทีค่วรรู้ย่ิงในสุตมยญาณที ่๑ ตอน ท่ี ๒ 

ชุดที่ ๑ หมวด ๒-๑๒) มาจำแนกตามรูปแบบข้างต้น รวมเป็น ๖,๐๓๐ ประการ 
(๒๐๑ x ๓๐ = ๖,๐๓๐)  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑/๔๑๓) 

ยุคนัทธสูตร : พระสูตรว่าด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป พระอานนท์พักอยู่ ณ โฆสิ
ตาราม เขตกรุงโกสัมพี กล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือ
ภิกษุณี เปิดเผยการบรรลุอรหัตตผลด้วยมรรค ๔ หรือด้วยมรรคใดมรรคหนึ่ง คือ (๑) 
เจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้าจนได้มรรคแลว้ เสพ เจริญมรรคน้ัน ทำให้มากจนละ
สังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายหมดสิ้นไป (๒) เจริญสมถะมวิีปัสสนานำหน้าจนได้บรรลุ
มรรคแล้ว ... (๓) เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปจนได้มรรคแล้ว ... (๔) มีใจถูก
อุทธัจจะในธรรมก้ันไว้ในเวลาท่ีจิตต้ังมั่น สงบภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ต้ัง
มั่นอยู่ จนได้บรรลุมรรคแล้ว  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๐/๒๓๗) 

ยุคลบาท : เท้าท้ังคู่ ดังคำในพาหิยสูตรท่ีพาหิยะหมอบลงแทบพระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคได้
กราบทูลพระผูมี้พระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ขอพระผู้มีพระภาคโปรด
แสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมทีจ่ะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือ
ความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิด พระพุทธเจ้าข้า (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/
๑๘๕,๒๕/๔๖/๒๗๒,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๓๖/๒๓) 

ยุคันธระ, ยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง อยู่ในตำแหน่งมหายักษ์ เป็นหนึ่งในบริวารของท้าวเวสสวัณ ดังคำใน
อาฏานาฏิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดี
ยักษ์ คือใคร คือ อินทะ ๑ โสมะ ๑  วรุณะ  ๑ ฯลฯยุคันธระ ๑ โคปาละ  ๑ สุปป
เคธะ  ๑ หิร ิ ๑ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

ยุทธกถา : เรื่องรบ หมายถึงทหารออกรบ, เป็นเร่ืองท่ี ๖ ในบรรดาเรื่องเดรัจฉานกถาที่พวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย์สนทนากัน ดังคำว่า  พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ลุกขึ้นสวมเขียงเท้าไม้ เดินจงกรม
ในที่กลางแจ้ง มีเสียงกึกกัก ดังอึกทึก สนทนาดิรัจฉานกถาต่างๆ  คอื๑. ราชกถา 
เรื่องพระราชา ๒. โจรกถา เรือ่งโจร  ๓. มหามัตตกถา เร่ืองมหาอมาตย์ ๔. เสนากถา 
เรื่องกองทัพ  ๕.  ภยกถา    เรื่องภัย๖. ยุทธกถา    เรื่องการรบ (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๒๕๐/๑๙) 



 

๔๒๕๒ 
 

 

ยุทธภูมิ : สนามรบ ดังคำในปัพพโตปมสูตร พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ชราและมรณะ ย่อม
ครอบงำสัตว์ท้ังหลาย คือ พวกกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศทูร คนจัณฑาล  และคนเท
ขยะ  ไม่เว้นใคร  ๆ  ไว้เลย ย่อมย่ำยีเหล่าสัตว์ท้ังสิ้น ณ    ท่ีน้ัน ไม่มียุทธภูมิสำหรับ
พลช้าง (พลม้า) พลรถ พลเดินเท้าและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยมนตร์หรือด้วยทรัพย ์
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๗๓) 

ยุธัญชยจริยา : ว่าด้วยพระจริยาของยุธัญชัยกุมาร  พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยท่ีเป็นพระยุ
ธัญชยกุมาร เห็นหยาดน้ำค้างเหือดแห้งไปเพราะแสงอาทิตย์ได้อนิจจสัญญา จึงกราบ
ลามารดาบิดาออกผนวช แม้ไม่ได้รับอนุญาต ก็ได้สละราชสมบัติออกผนวช เพราะ
ต้องการพระโพธิญาณ (ขุ.จรยิา.(ไทย) ๓๓/๑/๗๕๘) 

ยุธัญชยชาดก :   ว่าด้วยพระราชกุมารยุธัญชัย มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  พระราชกุมารยุ
ธัญชัยโพธิสัตว์ ทรงทอดพระเนตรเห็นน้ำค้างบนยอดหญ้าเหือดแห้งไป เกิดความสลด
พระทัยว่าชีวิตของสัตว์ท้ังหลาย มีความตายเป็นท่ีสุด จึงกราบทูลขออนุญาตพระราช
บิดาพระราชมารดาออกผนวช แต่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านจึงกราบทูลให้ทราบความจริง
ของชีวิตว่าเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้า เมือ่ต้องแสงอาทิตย์ในตอนสายก็เหือดแห้งไป 
แม้พระมารดาพระบิดาไม่อนุญาตก็พาพระอนุชาออกผนวช (ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย)  
๒๗/๗๓/๓๖๖) 

ยุธัญชัย, พระโอรส : พระราชกุมารองค์หนึ่ง เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้านามว่าโคตม สมัยที่
เสวยพระชาติเป็นยุธัญชัยราชกุมาร ออกบวชบำเพ็ญเนกขัมมอุปบารมี  ดังคำว่าใน
กาลท่ีเราเป็นพระราชโอรสนามว่ายุธัญชัย มีบริวารยศหาประมาณมิได้ สลดใจเพราะ
ได้เห็นหยาดน้ำค้างที่เหือดแห้งไปเพราะแสงดวงอาทิตย์ เราทำความเป็นอนิจจัง
(ความไม่เที่ยง)น้ันแลให้เป็นสิง่ท่ีสำคัญพอกพูนความสังเวชไหว้พระมารดาและพระ
บิดาแล้วทูลขอบรรพชา (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑/๗๕๘) 

ยุธัญชัยกุมาร : พระกุมารองค์หนึ่ง แห่งกรุงรัมมะ(ซ่ึงก็คือกรุงพาณารณีนั่นเอง) ซึ่งมีพระเจ้าสัพพทัต
ปกครอง พระยุธัญชัยกุมารน้ี เป็นพระราชโอรสองค์ใหญใ่นบรรดาพระราชโอรส 
๑๐๐๐ องค์ ต่อมาเป็นอุปราช ทรงบำเพ็ญทานเป็นประจำ วันหน่ึงเสด็จประภาสพระ
ราชอุทาน เห็นน้ำค้างบนยอดหญ้า แล้วพิจารณาความชราของตน จึงกลับมาทูลขอ
บรรพชากับพระราชบิดาและพระราชมารดา ดังคำในยุธัญชัยชาดกตอนหนึ่ง   พระ
ศาสดาประกาศข้อความน้ันว่า พระราชบุตรทูลวิงวอนพระราชบิดา และพระราชบิดา
ก็ทรงวิงวอนพระราชบุตร  ชาวนิคมก็ทูลวิงวอนว่า พ่อยุธัญชัยกุมาร  อย่าผนวชเลย    
พ่อเอ๋ย หรือดังคำอีกตอนหน่ึงท่ีพระมารดาของยุธัญชัยราชบุตร ทรงคร่ำครวญอยู่ 
รีบไปกราบทูลว่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  รัมมนครจะเป็นเมืองร้าง    ถ้าพระเจ้า



 

๔๒๕๓ 
 

 

สัพพทัตทรงอนุญาตให้ยุธัญชัยราชบุตรทรงผนวชแล้ว (ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/
๗๖/๓๖๗,๒๗/๘๓/๓๖๘,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

ยุธิฏฐิลกุมาร : พระกุมารองค์หนึ่ง แห่งกรุงรัมมะ(ซ่ึงก็คือกรุงพาณารณีนั่นเอง) ซึ่งมีพระเจ้าสัพพทัต
ปกครอง พระยุธิฏฐิลกุมารนี ้ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัพพทัต ในบรรดาพระ
ราชโอรส ๑๐๐๐ องค ์แต่เป็นกนิษฐาของพระยุธัญชัยกุมาร  เมื่อคราวท่ีพ่ีชายทูลขอ
บรรพชา และได้รับอนุญาต จึงได้ทูลขอบรรพชาด้วย และออกบวช ดังคำในยุธัญชย
ชาดกตอนหนึ่งว่า พระโพธิสัตว์กุมารกราบทูลว่า พระราชกุมารพระองค์ใดประเสริฐ
กว่าพระราชบุตรพันพระองค์ ยังทรงพระเยาว์ มีพระฉวีวรรณประดุจทองคำ พระราช
กุมารพระองค์น้ีนั้นยังทรงมีพระกำลังแข็งแรง ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ผนวชแล้ว 
พระราชกุมารท้ัง  ๒ พระองค์ คือยุธัญชัยกุมารและยุธิฏฐิลกุมารทรงละพระราช
มารดาและพระราชบิดา ตัดเคร่ืองข้องของมฤตยูผนวชแล้ว (ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย) 
๒๗/๘๓/๓๖๘) 

ยุวนาร ี: หญิงวัยสาว,สาวแรกรุ่น,สาววัยรุ่นดังคำในนันทาเถริยาปทาน ที่พระนันทาเถรี
กล่าวถึงอดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่า   หม่อมฉันจึงมีนามวา่นันทา  เป็นผู้มีรูปลักษณ์
ท่ีงดงามประเสริฐ ในกรุงกบิลพัสด์ุ ซึ่งเป็นราชธานีท่ีรื่นรมย์นั้น นอกจากพระนางยโส
ธราแล้ว ปรากฏว่าหม่อมฉันมีความงามกว่ายุวนารีทุกคน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘๗/
๔๘๐) 

ยูถิกปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระยูถิกปุปผิยเถระ  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า   ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้นำดอกเข็มมาบูชาพระพุทธเจ้า(พระนามว่าสิทธัต
ถะ) เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่เกิดในทุคติเลย ในกัปที่ ๖๗ ท่านได้เกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรตันะ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓/๓๓๓) 

ยูถิกปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระยูถิกปุปผิยเถระ  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้นำดอกคัดเค้าไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในกัปท่ี ๕๐ ท่านได้เกิด
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๓/๓๖๗)  

เยภุยยสิกา : วิธีตัดสินโดยอาศัยเสียงข้างมาก,กิริยาเป็นไปตามข้างมากได้แก่ วิธีตัดสินอธิกรณ์ โดย
ถือเอาตามคำของคนข้างมาก เช่น วิธีจับสลากเพ่ือช้ีข้อผิดถูก ข้างไหนมีภิกษุผู้ร่วม
พิจารณาลงความเห็นมากกว่า ก็ถือเอาพวกข้างนั้นเป็นวิธีอย่างเดียวกับการโหวต
คะแนนเสียง, ใช้สำหรับระงับวิวาทาธิกรณ์,เป็นข้อท่ี ๕ ใน ธรรมเป็นเคร่ืองระงับ



 

๔๒๕๔ 
 

 

อธิกรณ์ ๗ อย่าง ดังคำว่า เพ่ือระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแลว้  ๆ (๑) พึงให้สัมมุขาวินัย 
(๒) พึงให้สติวินัย   (๓) พึงให้อมูฬหวินัย   (๔) พึงให้ปฏิญญาตกรณะ   (๕) พึงให้
เยภุยยสิกา(๖) พึงให้ตัสสปาปิยสิกา (๗) พึงให้ติณวัตถารกะ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๕๕/
๗๓๖),ในจูฬวรรคอธิบายวิธีเยภุยยสิกาไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย เป็นผู้บาดหมาง    
ทะเลาะวิวาทกันในท่ามกลางสงฆ์    กล่าวทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่  ไม่
อาจระงับอธิกรณ์น้ันได้ ภิกษุท้ังหลายจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้
ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย    เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็น
ปานน้ี ด้วยเยภุยยสิกา    สงฆ์พึงแต่งต้ังภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕  ให้เป็นผู้ให้จับ
สลาก คือไมล่ำเอียงเพราะชอบ ไม่ลำเอียงเพราะชัง ไม่ลำเอียงเพราะหลง  ไม่ลำเอียง
เพราะกลัว รู้จักสลากที่จับแล้วและยังมิได้จับ จากนั้น ให้ดำเนิน วิธีแต่งต้ังและ
กรรมวาจา โดยตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย    สงฆ์พึงแต่งต้ังภิกษุผู้ให้จับสลากอย่างนี้ คือ 
เบ้ืองต้นพึงขอให้ภิกษุรับ ครัน้แล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญ    ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า  ถ้าสงฆ์พรอ้มกันแล้วพึง
แต่งต้ังภิกษุช่ือน้ีให้เป็นผู้ให้จบัสลาก น่ีเป็นญัตติ ท่านผู้เจริญ    ขอสงฆจ์งฟังข้าพเจ้า    
สงฆ์แต่งต้ังภิกษุช่ือน้ีให้เป็นผู้ให้จับสลากแลว้ ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งต้ังภิกษุ
ช่ือน้ีให้เป็นผู้ให้จับสลาก  ท่านรูปนั้นพึงน่ิง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึง
ทักท้วงภิกษุช่ือน้ี  สงฆ์แต่งต้ังให้เป็นผู้ให้จับสลากแล้ว สงฆ์เห็นด้วย เพราะฉะนั้นจึง
น่ิง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งน้ันเป็นมติอย่างนี้ จากน้ันพระผูม้ีพระภาคตรัสถึง  การจับ
สลากที่ชอบธรรม ๑๐ อย่างอันได้แก่ ๑. อธิกรณ์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ๒. ลุกลามไปไกล  
๓. ภิกษุพวกน้ันระลึกได้เอง ๔. รู้ว่า  ธรรมวาทีมากกว่า และพวกอ่ืนก็ให้ระลึกได้ ๕. 
รู้ว่า ไฉนธรรมวาทีพึงมีมากกว่า ๖. รู้ว่า สงฆ์จักไม่แตกกนั ๗. รู้ว่า  ไฉนสงฆ์ไม่พึง
แตกกัน ๘. ธรรมวาทีภิกษุจับโดยชอบธรรม ๙. ธรรมวาทีภิกษุพร้อมเพรียงกันจับ  
๑๐. จับตามความเห็น (วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๐๒/๓๑๘) 

  คำว่าเยภุยยสิกา มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น  (วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๗๕/
๓๗๐,๘/๒๙๓/๓๙๓,๘/๒๙๖/๓๙๕,๘/๒๙๗/๓๙๖,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๙,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๔๘/๕๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐๒/๑๓๖,๒๐/๒๐๓/๑๓๖,๒๐/๒๐๔/
๑๓๖,๒๐/๒๐๕/๑๓๖) ; ดูอธิกรณสมถะ 

เยื่อในกระดูก : อัฏฐิมิญชะ เย่ือในกระดูก,เป็นข้อ ๑ ในอาการ ๓๒ ภายในกายน้ี ดังคำว่า ในกายน้ี มี
ผม ขน เล็บ ฟัน  หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก ไตฯลฯ  น้ำมูก    ไขข้อ  มูตร
,ในการพิจารณาจัดเป็นหมวดวักกปัญจกะ ม ี ๕ คือเนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก 
ไต (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๔/๑๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/



 

๔๒๕๕ 
 

 

๑๙๘,๑๔/๒๖๙/๓๑๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/
๔๐๘,๑๙/๘๓๒/๔๐๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 

  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายว่า เย่ือในกระดูก คือเย่ืออันอยู่เฉพาะภายในแห่ง
กระดูกทั้งหลายน้ัน  ๆ เย่ือในกระดูกน้ัน   โดยสี  ขาว  โดยสัณฐาน  เย่ือที่อยู่ภายใน
กระดูกท่อนใหญ่  ๆ  สัณฐานดังยอดหวายใหญท่ี่เขาลนไฟแล้วสอดเข้าไว้ในกระบอก
ไม้ไผ่   เย่ือทีอ่ยู่ภายในกระดูกท่อนเล็ก  ๆสัณฐานดังยอดหวายเล็กที่เขาลนไฟแล้ว  
สอดเข้าไว้ในปล้องอ้อ โดยทิศ  เกิดในทิศทั้ง  ๒  โดยโอกาส  ต้ังอยู่ภายในกระดูก  
โดยตัดตอนกำหนดตัดด้วยพ้ืนข้างในกระดูกท้ังหลาย  น้ีเป็น   (สภาคบริเฉท)ตัดตอน
ด้วยส่วนของตนแห่งเย่ือในกระดูกนั้น  ส่วน (วิสภาคบริเฉท)ตัดตอนด้วยส่วนที่ผิดกับ
ตน  ก็เช่นเดียวกับผมน่ันแล  เย่ือในกระดูก ต้ังอยู่ในส่วนในของกระดูกนั้น ๆ   ใน
กระดูกกับเย่ือน้ัน  กระดูกท้ังหลายหารู้ไม่ว่า  เย่ือต้ังอยู่ในภายในของเราเย่ือเล่าก็หา
รู้ไม่ว่า  เราต้ังอยู่ในภายในของกระดูกทั้งหลาย  เปรียบเหมือนในหน่อไม้ท้ังหลาย  มี
หน่อหวายท่ีน่ึงแล้วเป็นต้น อันบุคคลสอดเข้าไว้ในภายในของปล้องไม้มีปล้องไผ่เป็น
อาทิ  ปล้องไผ่เป็นอาทิหารู้ไม่ว่า หน่อหวายเป็นต้นเขาสอดไว้ในเราหน่อหวายเป็นต้น
เล่าก็หารู้ไม่ว่า เราอยู่ในปล้องไผ่เป็นอาทิ  ฉะน้ัน  ธรรม  (คือสิง่)ท้ังหลายน่ัน  
ปราศจากความคิดคำนึงและไตร่ตรองถึงกันและกัน  อันเย่ือในกระดูกเป็นโกฏฐาส
แผนกหน่ึงในรา่งกายนี้  ไม่มีความคิดเป็นอัพยากฤต  ว่างเปล่า  (จากอัตตา)  หาสัตว์  
(คือวิญญาณ) มิได้  เป็นของแข้นแข็ง  เป็นปฐวีธาตุ (วิสุทฺธิ.(บาลี) ๑/๑๙๑/๒๗๙) 

แยกถือ : มองแต่ละส่วน คือมองแยกพิจารณาเป็นส่วน ๆ ไป เช่น ตาสวย แต่จมูกไม่สวย ดังคำ
ในจูฬโคปาลสตูร ท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเห็นรูปทางตาแล้วรวบถือ    แยก
ถือ ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมในจักขุนทรีย์ซึง่เมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาป
อกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ไม่รักษาจักขุนทรีย์ ไม่ถึงความสำรวม
ในจักขุนทรีย์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๔๗/๓๗๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒/๑๕,๑๓/๒๔/๒๗,๑๓/
๔๑๙/๕๒๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๐/๑๔๒,๑๘/๑๒๗/๑๕๔,๑๘/๒๓๙/๒๔๐,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๗องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๔๓๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า แยกถือ หมายถงึมองภาพ  ๒  ด้าน  คือมองแยกแยะ
เป็นส่วน ๆ  ไปด้วยอำนาจกิเลส  เช่น  เห็นมือเท้าว่าสวยหรือไม่สวย  เห็นอาการย้ิม
แย้ม  หัวเราะ  การพูด  การเหลียวซ้ายแลขวาว่าน่ารักหรือไม่น่ารัก  ถ้าเห็นว่าสวย
น่ารักก็เกิดอิฏฐารมณ์  (อารมณ์ท่ีน่าปรารถนา)  ถ้าเห็นว่าไม่สวย  ไมน่่ารัก  ก็เกิด
อนิฏฐารมณ์   (อารมณ์ท่ีไม่น่าปรารถนา)  (อภิ.สงฺ.อ.  (บาลี) ๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗) 



 

๔๒๕๖ 
 

 

แย้มพระโอษฐ์ : เผยอ, คลี่, บานแต่น้อย ๆ, เช่น กุหลาบแย้มกลีบ, เผยอรมิฝีปากน้อย ๆ ไม่ถึงกับย้ิม 
เช่น พระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์, แย้มพราย  ดังคำในฆฏิการศุตร ท่ีกล่าวไว้ว่า 
พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จแวะออก
จากทางแล้วได้ทรงแย้มพระโอษฐ์ ณ สถานท่ีแห่งหน่ึง    พระอานนท์ได้คิดว่า   อะไร
หนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์  เพราะพระตถาคต
ท้ังหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๘/๓๗๒) 

โยคกิเลส : กิเลสท่ีผูกมัดเหล่าสัตว์ในภาพ ดังคำในมุตตาเถรีคาถา พระมุตตาเถรีรับพระพุทธ
โอวาทแล้วได้กล่าวว่า มุตตา เธอจงพ้นไปจากโยคกิเลสท้ังหลาย เหมือนดวงจันทร์พ้น
จากถูกราหูจับ เธอจงมีจิตหลุดพ้นแล้วบริโภคก้อนข้าวอย่างไม่มีหนี้เถิด (ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๒/๕๕๑,๒๖/๔/๕๕๒, ๒๖/๙/๕๕๔, ๒๖/๒๑๑/๕๘๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โยคกิเลส หมายถึง กิเลสทีผ่กูสัตว์ไว้ในภพมี    คือ  
(๑)  กามโยคะ  โยคะคือกาม  (๒)  ภวโยคะ  โยคะคือภพ   (๓)  ทิฏฐโิยคะ  โยคะ
คือทิฏฐิ  (๔)  อวิชชาโยคะ  โยคะคืออวิชชา  (ขุ.เถรี.อ.(บาลี) ๒/๙) 

โยคโคจฉกะ : ธรรมท่ีช่ือว่าโยคะเพราะประกอบสัตว์ผู้มีกิเลสไว้ในวัฏฏะ, สภาวธรรมที่ประกอบด้วย
โยคะ มี ๖  หมวด หมวดละ ๒ ประการ คอื  

  ๑. โยคทุกะ โยคาธมฺมา  สภาวธรรมท่ีเป็นโยคะ  โน  โยคา  ธมฺมา. สภาวธรรมที่
ไม่เป็นโยคะ  ๒. โยคนิยทุกะ โยคนิยา  ธมฺมา. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะ 
อโยคนิยา  ธมฺมา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ ๓. โยคสัมปยุตตทุกะ 
โยคสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยโยคะ  โยควิปฺปยุตฺตา  ธมฺมา 
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากโยคะ ๔. โยคโยคนิยทุกะ  โยคา  เจว  ธมฺมา  โยคนิยา  จ 
สภาวธรรมที่เป็นโยคะและเป็นอารมณ์ของโยคะ โยคนิยา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  โยคา 
สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ ๕. โยคโยคสัมปยุตตทุกะ  โยคา  
เจว  ธมฺมา โยคสมฺปยุตฺตา จ สภาวธรรมที่เป็นโยคะและสมัปยุตด้วยโยคะ  โยคสมฺป
ยุตฺตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  โยคาสภาวธรรมที่สมัปยุตด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ ๖. 
โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะ   โยควิปปฺยุตฺตา  โข  ปน  ธมมฺา  โยคนิยาปิสภาวธรรมที่
วิปปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ ของโยคะ (โยควิปฺปยุตฺตา  โข  ปน  ธมฺมา)  อโยคนิ
ยาปิ สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๓๘/๑๑, อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๔๖/๓๑๙) 

โยคสุข : สุขเพราะความเพียร หมายถึงความสุขที่เกิดจากความขยันหมั่นเพียร, เพียรทำอย่าง
ต่อเน่ืองในยามลำบาก จนสำเร็จพบความสุข ดังคำในอินทรียชาดก ท่ีสรภังคดาบส
กล่าวแก่นารทดาบสตอนหน่ึง  ต่อจากสุขก็เป็นทุกข์  ต่อจากทุกข์ก็เป็นสุข  เธอจะ



 

๔๒๕๗ 
 

 

เป็นผู้ได้รับทุกข์มากกว่าสุข ดังน้ันเธอพึงหวังสุขอันประเสริฐเถิด ผู้ใดในยามลำบาก  
ทนต่อความลำบากได้  ไม่คำนึงถึงความลำบาก ผู้นั้นเป็นนักปราชญ์ ย่อมเสวยโยคสุข
อันเป็นท่ีสุดแห่งความลำบากน้ัน (ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๖๒/๒๙๕) 

โยคสูตร : พระสูตรว่าด้วยโยคะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  โยคะ(สภาวะอัน
ประกอบสัตว์ไว้ในภพ)มี  ๔  ประการ  คือ (๑) กามโยคะ  โยคะคือกาม  (๒)  ภว
โยคะ  โยคะคือภพ  (๓)  ทิฏฐิโยคะ โยคะคือทิฏฐิ  (๔)  อวิชชาโยคะ  โยคะคือ
อวิชชา  พร้อมกับทรงย้ำว่า  เธอท้ังหลายพึงเจริญอริยมรรคมีองค์  ๘  เพ่ือรู้ย่ิง  เพ่ือ
กำหนดรู้  เพ่ือความสิ้นไป  เพ่ือละโยคะเหล่าน้ัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๗๓/๑๐๑) 

โยคสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยโยคะ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโยคะ (กเิลสที่ผกูมัดสัตว์ไว้) ๔ คือ 
(๑) กามโยคะ (๒) ภวโยคะ (๓) ทิฏฐิโยคะ (๔) อวิชชาโยคะ แล้วทรงอธิบายว่า  กาม
โยคะ คือการที่บุคคลไม่รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และเคร่ืองสลัดกาม
ท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง จึงทำให้เกิดความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความ
เย่ือใย ความหมกมุ่น ความกระหาย ความเร่าร้อน ความติด และความอยากในกาม
ท้ังหลาย  ภวโยคะ คือ การที่บุคคลไม่รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และเครื่อง
สลัดภพท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง จึงทำให้เกิดความกำหนัด ความ
เพลิดเพลิน ความเย่ือใย ความหมกมุ่น ความกระหาย ความเร่าร้อน ความติด และ
ความอยากในภพท้ังหลาย ทิฏฐิโยคะ คือ การท่ีบุคคลไม่รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ 
โทษ และเครื่องสลัดทิฏฐิท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง จึงทำให้เกิดความกำหนัด 
ความเพลิดเพลิน ความเย่ือใย ความหมกมุน่ ความกระหาย ความเร่าร้อน ความติด 
และความอยากในทิฏฐิท้ังหลาย  อวิชชาโยคะ คือ การท่ีบุคคลไม่รูชั้ดความเกิด 
ความดับ คุณ โทษ และเคร่ืองสลัดผัสสายตนะ ๖ ออกไปตามความเป็นจริง จึงทำให้
เกิดความไม่รู้ ความไม่หย่ังรู้ในผัสสายตนะ แล้วตรัสอีก ความพรากจากโยคะ ๔ 
ประการ คือ (๑) ความพรากจากกามโยคะ (๒) ความพรากจากภวโยคะ (๓) ความ
พรากจากทิฏฐิโยคะ (๔) ความพรากจากอวิชชาโยคะ แล้วทรงอธิบายความพรากท้ัง 
๔ ประการน้ี โดยนัยตรงกันข้าม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๖) 

โยคะ : 1. กิเลสเครือ่งประกอบ,เครื่องเกาะเกี่ยว, สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ คือ
ประกอบสัตว์ไว้ในภพ หรือผกูสัตว์ดุจเทียมไว้กับแอก มี ๔ คือ (๑) กาม (๒) ภพ (๓)  
ทิฏฐิ (๔) อวิชชา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒,๑๑/๓๕๔/๓๗๗) 

 2. ความเพียร (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔/๑๕๙) 
  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โยคะ หมายถึงสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพมี  ๔  

อย่าง  (คือกามโยคะ  สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ   คือกาม, ภวโยคะ  สภาวะ



 

๔๒๕๘ 
 

 

อันประกอบสัตว์ไว้ในภพคือภพ,  ทิฏฐิโยคะ  สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ
คือทิฏฐิ,อวิชชาโยคะ  สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออวิชชา)  (สํ.สฬา.อ.  (บาลี) 
๓/๑๐๔/๓๘,ส.ํฏีกา  (บาลี) ๒/๑๐๔/๓๖๑) 

โยคะซ่ึงเป็นเหตุ : กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ มี ๔ ประการ อันได้แก่ กามโยคะ ภวโยคะ 
ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ,หมายถึงโยคะท่ีเป็นมูลให้เกิดกิเลสทั้งหลาย  (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๔/๘๕/๘๓๕) 

โยคะอันเปน็ทิพย์ : กิเลสเครื่องประกอบเบ้ืองสูง หมายถึงสังโยชน์เบ้ืองสูง  ๕  ประการ อันได้แก่ รูป
ราคะ  ความติดใจในรูปธรรม  อรูปราคะ  ความติดใจในอรูปธรรม  มานะ  ความถือ
ว่าตัวเป็นน่ันเป็นน่ี  อุทธัจจะ  ความฟุ้งซ่าน  อวิชชา  ความไม่รู้จริง ดังคำในฆฏิการ
สูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสถามฆฏิการเทพบุตรว่า ภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้าง ได้ข้าม
พ้นเปือกตม คือบ่วงความตายที่ใครๆ ข้ามได้แสนยากละทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วง
โยคะอันเป็นทิพย์ได้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๕๐/๖๔,๑๕/๑๐๕/๑๑๔) 

โยคักเขมสูตร : พระสูตรว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพ่ือธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ    ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือ
ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมาก คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  (๑) เจริญสติสัมโพชฌงค์
ท่ีสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา๒. เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๓. เจริญวิ
ริยสัมโพชฌงค์ ...  ๔. เจรญิปีติสัมโพชฌงค์ ... ๕. เจรญิปัสสทัธิสัมโพชฌงค์.... ๖. 
เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ .... (๗) เจรญิอุเบกขาสัมโพชฌงค์ท่ีสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา 
อันอาศัย วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในโวสสัคคะ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๘/
๑๙๑)  

โยคักเขมิสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลมคีวามเกษมจากโยคะ พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ธรรมบรรยายที่เป็นเหตุให้
บุคคลมีความเกษมจากโยคะ  ได้แก่รูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตา  เสียงท่ีพึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้น
ท่ีน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  ตถาคตละได้แล้ว  ตัดรากถอนโคน  เหมือนต้น
ตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว  เพราะตถาคตได้บอกความเพียรที่ควรประกอบเพ่ือ
ละอายตนะภายนอก  ๖  เหล่านั้น  เพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่า  ตถาคตเป็นผู้มี
ความเกษมจากโยคะ  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๔/๑๑๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า บรรยาย  ในที่น้ีหมายถึงเหตุ (สํ.สฬา.อ. (บาลี)  ๓/๒๖  
๗-๒๖  ๘/๑๔๑)คำว่า ความเพียรที่ควรประกอบ  หมายถึงสมถะและวิปัสสนาหรือ
อริยสัจ  ๔ (สํ.ฏีกา  (บาลี) ๒/๑๐๔/๓๖  ๑) 



 

๔๒๕๙ 
 

 

โยคาวจร :  ผู้หย่ังลงสู่ความเพียร, ผู้ประกอบความเพียร, ผู้เจริญภาวนา คือกำลังปฏิบัติสมถกร
รมฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ดังคำในมหาเวทัลลสูตร ท่ีพระมหาโกฏฐิกเถระถาม
พระสารีบุตรเถระว่า      พระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมที่ตนจะพึงรู้ด้วยอะไร  พระสารี
บุตรเถระตอบว่า พระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมท่ีตนจะพึงรู้ด้วยปัญญาจักษุ (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๕๑/๔๙๑) ; เขียน โยคาพจร ก็มี  

โยคี  : ฤษี, ผู้ปฏิบัติตามลัทธิโยคะ;ผู้ประกอบความเพียร,ผู้บำเพ็ญเพียร ในทีน้ี่หมายถึงผู้
ประกอบความเพียรในกัมมัฏฐาน  เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมในการประคองจิต  ข่มจิต  
ทำจิต  ให้ร่าเรงิ  จิตต้ังมั่น  และวางเฉย  ดังคำในมหานิทเทส กล่าวไว้ว่า โยคีใด  ยก
จิตไว้ในกาล(หน่ึง) ข่มจิตในอีกกาลหน่ึง ทำจิตให้รื่นเริงตามกาล ต้ังจิตให้มั่นในกาล
เพ่งดูจิตตามกาล  โยคีนั้น ช่ือว่าเป็นผู้ฉลาดในกาล,ในกถาวัตถุ ฌานสังกันติกถา 
กล่าวไว้ว่า โยคีบุคคลเลื่อนจากฌานหนึ่งไปสู่ฌานหน่ึง กล่าวคือเลื่อนจากปฐมฌาน
ไปสู่ทุติยฌานได้ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๑๐/๖๑๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๑๓/๘๕๐); ดู 
โยคาวจร  

โยชน์ : ช่ือมาตราวัดระยะทาง เท่ากับ ๔ คาวุต หรือ ๔๐๐ เส้น ดังคำในมธุรสตูรที่ พระเจ้า
มธุระ อวันตีบุตร    ตรสัแกพ่ระมหากัจจานะว่า   พระคุณเจ้ากัจจานะ    ถ้าพวกโยม
ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันประทับอยู่ไกลถึง    ๑๐ โยชน์ พวกโยมก็ต้องไป
เฝ้า ฯลฯ  พระคุณเจ้ากัจจานะ ถ้าพวกโยมได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน
ประทับ อยู่ไกลถึง  ๑๐๐ โยชน์    พวกโยมก็ต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ถึงแม้ว่าจะไกลสัก ๑๐๐  โยชน์    แต่เพราะ
เหตุท่ีพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน เสด็จปรนิิพพานเสียแลว้  พวกโยมขอถึงพระผู้มี
พระภาคแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอ
พระคุณเจ้ากัจจานะจงจำโยมว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนตลอด
ชีวิต (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๓/๓๙๑,๑๓/๓๖๕/๔๕๑,๑๓/๔๒๑/๕๒๙) 

  คำว่า โยชน์ มีปรากฏหลายแห่ง เช่น ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๖/๑๘๕,๑๔/๒๖๗/
๓๑๔,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๒๘/๒๑๙,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๑๐/๑๑๐ 

โยธาชีวสูตร :   พระสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านช่ือโยธาชีวะ ผู้ใหญ่บ้านช่ือโยธาชีวะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคผู้ประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวันแล้วทูลถามถึง  ๒  ครั้งว่า  พวกนักรบอาชีพผู้
เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวว่า  นักรบอาชีพผู้อุตส่าห์พยายามในการสงคราม  
นักรบพวกอ่ืนสังหารนักรบอาชีพผู้อุตส่าห์พยายามน้ันให้ถึงความตาย  หลังจากตาย
แล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช่ือสรชิต  ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัส
อย่างไร   



 

๔๒๖๐ 
 

 

 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเหมือนกันทั้ง  ๒  ครั้งว่า  จงพักปัญหาข้อน้ีไว้  อย่าถาม
เราเลย  เม่ือเขาถามเป็นครั้งที่  ๓  จึงตอบว่า  นักรบอาชีพผู้อุตส่าห์พยายามในการ
สงคราม  มีจิตถูกเขายึด  ทำไว้ผิด  ต้ังไว้ไม่ดีในเบื้องต้นว่า  สัตว์เหล่าน้ีจงถูกฆ่า  จง
ถูกแทง  จงขาดสูญ  จงพินาศ  หรืออย่าได้มี  นักรบพวกอ่ืนสังหารนักรบอาชีพผู้
อุตส่าห์พยายามน้ันให้ถึงความตาย  หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกช่ือสรชิต  ถ้า
เขามีความเห็นอย่างพวกนักรบอาชีพผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ย่อมถือว่าเป็น
มิจฉาทิฏฐแิละผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีคติอย่างใดอย่างหน่ึง  ในคติ  ๒  อย่าง  คือ  
นรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว  นายโยธาชีวะได้
ร้องไห้พร้อมกับกราบทูลว่าข้าพระองค์ร้องไห้เพราะถูกพวกนักรบอาชีพผู้เป็นอาจารย์
และปาจารย์หลอกลวงให้หลงมานาน แล้วกล่าวชมว่า พระภาษิตของพระองค์ชัดเจน
ไพเราะย่ิงนักเป็นต้น  เน้ือหาสาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งจัณฑสูตรในวรรคน้ี 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๕/๓๙๘) 

โยธาชีวสูตร : พระสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าองค์ประกอบของ
นักรบที่คู่ควรแก่พระราชา เหมาะแก่พระราชา ถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์ ๓ คือ 
(๑) ยิงลูกศรได้ไกล (๒) ยิงไม่พลาด (๓) ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ แล้วตรัส
เปรียบเทียบกับองค์ประกอบของภิกษุผู้ควรแก่ของท่ีเขานำมาถวาย...เป็นนาบุญอัน
ยอดเย่ียมของชาวโลก ๓ เหมือนกัน แต่องค์ประกอบของภิกษุมีความหมายว่า (๑) 
ยิงลูกศรได้ไกล หมายถึงเห็นขันธ์ ๕ ท้ังอดีต อนาคตและปัจจุบัน ภายใน ภายนอก 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นน่ัน 
น่ันไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง (๒) ยิงไม่พลาด หมายถึง
รู้ชัดอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง(๓) ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ หมายถึงทำลายกอง
อวิชชาใหญ่ได้ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๓๔/๓๘๓) 

โยธาชีวสูตร : พระสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบอาชีพ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า องค์ประกอบ
ของนักรบอาชีพ ม ี๔ คือ นักรบอาชีพ (๑) ฉลาดในฐานะ (๒) ยิงลูกศรได้ไกล (๓) ยิง
ไม่พลาด (๔) ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ เปรียบเทียบกับองคป์ระกอบของภิกษุ มี ๔ 
คือ ภิกษุ (๑) ฉลาดในฐานะ คือมีศีล สำรวมในปาติโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดใน
สิกขาบท (๒) ยิงลูกศรได้ไกล คือพิจารณาเห็นขันธ์ ๕ ทั้งท่ีเป็นอดีต อนาคต และ
ปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ด้วย
ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่อัตตาของ
เรา (๓) ยิงไมพ่ลาด คือรู้ชัดอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ตามความเป็น
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จริง (๔) ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ คือทำลายอวิชชากองใหญ่ได้  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๘๑/๒๕๗) 

โยธาชีวสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยนักรบอาชีพ (สูตรที ่ ๑) พระผูมี้พระภาคทรงแสดงธรรม
เปรียบเทียบภิกษุกับนักรบอาชีพ ๕ จำพวก คือ นักรบอาชีพ(๑) ผู้ท่ีพอเห็นฝุ่นฟุ้ง ก็
หยุดนิ่ง ไม่อาจเข้าสู่สมรภูมิได้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ัน พอเห็นฝุ่นฟุ้งคือ ได้ฟังว่า หญิง
สาวรูปงามมีอยู่บ้านโน้น ก็หยุดนิ่ง ไม่อาจสืบต่อพรหมจรรย์ได้บอกลาสิกขา (๒) ผูท้ี่
เห็นฝุ่นฟุ้งก็อดทนได้ แต่เห็นยอดธงของข้าศึกเท่าน้ัน ก็หยุดนิ่ง ... ฉันใด ภิกษุก็ฉัน
น้ัน พอเห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ แต่พอเห็นยอดธงของข้าศึกคือ ได้เห็นหญิงสาวรูป
งามคนนั้นด้วยตนเอง ก็หยุดน่ิง ไม่อาจสืบต่อพรหมจรรย์ได้ บอกลาสิกขา (๓) ผูท่ี้
เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้ แต่ได้ยินเสียงกึกก้องของ
ข้าศึก ก็หยุดน่ิง ...ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ัน เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ เห็นยอดธงของข้าศึก
ก็อดทนได้ แต่พอได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกคือ ถูกหญงิสาวรูปงามคนน้ัน ย้ิมแย้ม 
ปราศรัย กระซิกกระซี ๊ ย่ัวยวน กห็ยุดนิ่ง ... (๔) ผู้ท่ีเห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ ...ได้ยิน
เสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้ แต่หวาดสะดุ้งต่อการประหารของข้าศึก ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันน้ัน ...ได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้ แต่หวาดสะดุ้งต่อการประหาร
ของข้าศึกคือถูกหญิงสาวรูปงามคนนั้น น่ังทับ นอนทับ ข่มขืน ก็เสพเมถุนธรรมท้ังท่ี
ยังไม่บอกลาสิกขา (๕) ผู้ท่ีเห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้ 
ได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้ อดทนต่อการประหารของข้าศึกได้ เป็นผู้ชนะ
สงครามแล้วยึดค่ายของข้าศึกนั้นไว้ได้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ัน เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ 
เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้ แม้ได้ยินเสยีงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้ อดทนต่อ
การประหารของข้าศึกได้ ชนะสงครามแล้ว ยึดค่ายของข้าศึกน้ันไว้ได้ คือแม้ถูกขม่ขืน
อยู่ แต่ไม่พัวพัน ปลดเปลือ้ง หลีกออกได้ แล้วหลกีไปตามประสงค์ บำเพ็ญเพียร 
บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสดุในท่ีสุด  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/
๑๒๖) 

โยธาชีวสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยนักรบอาชีพ (สูตรที ่ ๒) พระผูมี้พระภาคทรงแสดงธรรม
เปรียบเทียบภิกษุกับนักรบอาชีพ ๕ จำพวก คือ นักรบอาชีพ(๑) ผู้ท่ีถือดาบและโล่ผูก
สอดธนูและแลง่แล้วเข้าสู่สมรภูมิ ทำการรบและถูกข้าศึกฆา่ตาย ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ัน 
อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่ เข้าไปบิณฑบาตไม่รักษากาย วาจา จิต มีสติไม่ต้ัง
มั่น ไมส่ำรวมอินทรีย์ เห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อย ถกูราคะรบกวนจิต เสพเมถุน
ธรรมท้ังท่ียังไม่บอกลาสิกขา (๒) ผูท่ี้ถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล่งแล้วเข้าสู่
สมรภูม ิ ทำการรบถูกข้าศึกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งหมู่ญาติยังไม่ทันถึงก็
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เสียชีวิตในระหว่างทาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ัน อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่ เข้าไป
บิณฑบาตไม่รักษากาย วาจา จิต มีสติไม่ต้ังม่ัน ไม่สำรวมอินทรีย์ เห็นมาตุคามนุ่งห่ม
ไม่เรียบร้อย ถกูราคะรบกวนจิตแล้ว มีกายใจเร่าร้อน จึงคิดจะไปอารามแล้วบอกลา
สิกขา แต่ยังไมถ่ึงอารามก็บอกลาสิกขาเสียก่อน (๓) ผู้ท่ีถอืดาบและโล่ผูกสอดธนูและ
แล่งแล้วเข้าสูส่มรภูมิ ทำการรบถูกข้าศึกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งหมู่ญาติ 
ได้รับการรักษาพยาบาล และเสียชีวิตด้วยอาการบาดเจ็บน้ันนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉัน
น้ัน อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่ เข้าไปบิณฑบาตไม่รักษากาย วาจา จิต มีสติ
ไม่ต้ังมั่น ไม่สำรวมอินทรีย์ เห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อย ถูกราคะรบกวนจิตแล้ว มี
กายใจเร่าร้อน จึงคิดจะไปอารามบอกลาสิกขา ถูกเพ่ือนพรหมจารีอบรมพร่ำสอนให้
เห็นโทษของกามท้ังหลาย แต่ก็ยังบอกลาสิกขา (๔) ผู้ท่ีถอืดาบและโล่ผูกสอดธนูและ
แล่งแล้วเข้าสูส่มรภูมิ ทำการรบถูกข้าศึกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งหมู่ญาติ 
ได้รับการรักษาพยาบาลจนหายจากอาการบาดเจ็บนั้นฉันใด ภิกษุก็ฉนัน้ัน อาศัย
หมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่ เข้าไปบิณฑบาตไม่รักษากาย วาจา จิต มีสติไม่ต้ังมั่น ไม่
สำรวมอินทรีย์ เห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อย ถูกราคะรบกวนจิตแล้ว มีกายใจเร่า
ร้อน จึงคิดจะไปอารามบอกลาสิกขา ถกูเพ่ือนพรหมจารีอบรมพร่ำสอนให้เห็นโทษ
ของกามทั้งหลาย จึงไม่บอกลาสิกขา (๕) ผู้ทีถ่ือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล่งแล้ว
เข้าสู่สมรภูมิ เป็นผู้ชนะสงครามและยึดค่ายของข้าศึกน้ันไว้ได้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ัน 
อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่ เข้าไปบิณฑบาต รักษากาย วาจา จิต มีสติต้ังมั่น 
สำรวมอินทรีย์ บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสดุ ในท่ีสุด (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๗๖/๑๓๑) 

โยธาชีวะ, ผู้ใหญ่บ้าน : ช่ือผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง มีปรากฏคามณิสังยุต ปกครองหมู่บ้านแห่งหน่ึง ท่านผู้นี้ 
วันหนึ่ง เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์ได้
ยินคำของพวกนกัรบอาชีพผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อน  ๆ กลา่วว่า  นักรบ
อาชีพคนใดอุตส่าห์พยายามในการสงครามนักรบพวกอ่ืนสังหารนักรบอาชีพผู้อุตส่าห์
พยายามน้ันให้ถึงความตาย เขาหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่า
เทวดาช่ือสรชิต แม้คำถามเช่นน้ี พระผู้มีพระภาคจะตรัสย้ำว่าอย่าทรงถาม ๓ ครั้ง 
แต่เม่ือผู้ถามอยากทราบ พระองค์จึงตรัสให้ฟังว่า  นักรบอาชีพคนใดอุตส่าห์พยายาม
ในการสงคราม จิตถูกเขายึด ทำไว้ผิด    ต้ังไว้ไม่ดีในเบื้องต้นว่า สัตว์เหล่าน้ีจงถูกฆ่า 
จงถูกแทง จงขาดสูญ จงพินาศ  หรืออย่าได้มี  นักรบพวกอ่ืนสังหารนักรบอาชีพผู้
อุตส่าห์พยายามน้ันให้ถึงความตาย เขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกช่ือสรชิต ก็
ถ้าเขามีความเห็นอย่างน้ีว่า นักรบอาชีพคนใดอุตส่าห์พยายามในการสงคราม นักรบ
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พวกอ่ืนสังหารนักรบอาชีพผู้อุตส่าห์พยายามน้ันให้ถึงความตาย  เขาหลงัจากตายแล้ว
จะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช่ือสรชิต ความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
และผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่าง ๑  ใน ๒อย่าง    คือนรกหรอืกำเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน” (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๕๕/๓๙๘) 

โยนก, แคว้น : อาณาจักรโบราณทางทิศพายัพของชมพูทวีป ซึ่งคนในแคว้นนี้ มี ๒ จำพวก คือ เจ้า
และทาส ดังคำในอัสสลายนสูตร ท่ี พระผู้มีพระภาคตรัสถามอัสสลายนะว่า     ท่าน
เข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร    ท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่า    ในแคว้นโยนก แคว้นกมั
โพชะ    และปัจจันตชนบทอ่ืน  ๆ มีวรรณะอยู่    ๒ จำพวกเท่าน้ัน    คือ    (๑) เจ้า  
(๒)  ทาส เป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาส เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้า(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๓/
๕๐๔) (ปัจจุบันอยู่ในเขตอาฟกานิสถาน และอุซเบกิสถานกับตาจิกิสถานแห่งเอเชีย
กลาง) ช่ือว่าบากเตรีย(Bactria; เรียก Bactriana orZariaspa กม็ี) มีเมืองหลวงช่ือ 
บากตรา(Bactra ปัจจุบันเรยีกว่า Balkh อยู่ในภาคเหนือของอาฟกานิสถาน), เป็น
ดินแดนที่ชนชาติอารยันเข้ามาครอง แล้วตกอยู่ใต้อำนาจของจักรวรรดิเปอร์เซีย
โบราณ และคงเนื่องจากมีชนชาติกรีกเผ่าIonians มาอยู่อาศัยมาก ทางชมพูทวีปจึง
เรียกว่า “โยนก” (ในคมัภีรบ์าลีเรียกว่าโยนก บ้าง โยนะ บ้าง ยวนะ บ้าง ซึ่งมาจาก
คำว่า “Ionian” น่ันเอง)เฉพาะอย่างย่ิง เมื่อพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช 
(Alexander the Great)กษัตริย์กรีก ยกทัพแผ่อำนาจมาทางตะวันออก ล้ม
จักรวรรดิเปอร์เซียลงได้ในปีท่ี ๓๓๑ ก่อน ค.ศ. (ประมาณพ.ศ.๑๕๘) แล้วจะมาตี
ชมพูทวีป ผ่านบากเตรียซึ่งเคยขึ้นกับเปอร์เซียมาประมาณ ๒๐๐ ปี ก็ได้บากเตรียคือ
แคว้นโยนกน้ันในปีท่ี ๓๒๙ ก่อน ค.ศ.(พ.ศ. ๑๖๐) จากน้ันจึงไปต้ังทัพท่ีเมืองตักศิลา
ในปีท่ี ๓๒๖ ก่อน ค.ศ. เพ่ือเตรียมเข้าตีอินเดีย แต่ในท่ีสุดทรงล้มเลกิพระดำริน้ัน 
และยกทัพกลบัในปีท่ี๓๒๕ ก่อน ค.ศ. ระหว่างทางเมื่อพักท่ีกรุงบาบิโลน ได้ประชวร
หนักและสวรรคตเมื่อปีท่ี ๓๒๓ ก่อน ค.ศ. แม่ทัพกรีกท่ีพระเจ้าอเลกซานเดอร์ต้ังไว้ดู 
แลดินแดนที่ตีได้ ก็ปกครองโยนกต่อมาโยนกตลอดจนคันธาระที่อยู่ใต้ลงมา(ปัจจุบัน
อยู่ในอาฟกานิสถานและปากีสถาน) จึงเป็นดินแดนกรีกและมีวัฒนธรรมกรีกเต็มที่
ต่อมาไม่นาน เมื่อพระอัยกาของพระเจ้าอโศกมหาราช คือพระเจ้าจันทรคุปต์(เอกสาร
กรีกเรียก Sandrocottos หรือSandrokottos) ขึ้นครองแคว้นมคธต้ังราชวงศ์โมริยะ 
(รูปสันสกฤตเป็นเมารยะ) ขึน้ในปีท่ี ๓๒๑ ก่อน ค.ศ.(พ.ศ. ๑๖๘) แล้วยกทัพมาเผชิญ
กับแม่ทัพใหญ่ของอเลกซานเดอร์ ช่ือซีลูคสั(Seleucus) ท่ีมีอำนาจปกครองดินแดน
แถบตะวันออกรวมท้ังโยนกและคันธาระนั้น (ต่อมาได้เป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลเนียถือ
กันว่าเป็นกษัตริย์แห่งซีเรียโบราณ)ซีลคูัสได้ยอมยกคันธาระให้แก่จันทรคุปต์แม้ว่า
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โยนกก็คงจะได้มาขึ้นต่อมคธด้วย ดังที่ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก (ครองราชย์พ.ศ.
๒๑๘–๒๖๐)กล่าวถึงแว่นแคว้นของชาวโยนกในเขตพระราชอำนาจ แต่ผู้คนและวิถี
ชีวิตที่น่ันก็ยังเป็นแบบกรีกสบืมาเมื่อพระเจ้าอโศกทรงอุปถัมภ์การสังคายนาคร้ังที ่ ๓ 
ใน พ.ศ.๒๓๕ แล้วพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระได้มอบภาระให้พระสงฆ์ไปเผยแพร่พระ
ศาสนาในดินแดนต่างๆ ๙ สาย (เราเรียกกันว่าพระศาสนทูต) อรรถกถากล่าวว่า พระ
มหารักขิตเถระได้มายังโยนกรัฐหลงัรัชกาลพระเจ้าอโศกมหาราชไม่เต็มคร่ึงศตวรรษ 
ราชวงศ์โมริยะก็สลายลง ในช่วงเวลานั้น บากเตรียหรือโยนกก็ได้ต้ังอาณาจักรของ
ตนเองเป็นอิสระ(ตำราฝ่ายตะวันตกบอกในทำนองว่าบากเตรียไม่ได้มาขึ้นต่อมคธ ยัง
ขึ้นกับราชวงศ์ของซีลูคัส จนถึงปีท่ี ๒๕๐ ก่อนค.ศ. ซึ่งยังอยู่ในรัชกาลพระเจ้าอโศก
บากเตรียจึงแยกตัว จากราชวงศ์ของซีลูคัส ออกมาต้ังเป็นอิสระ แต่ศลิาจารึกของ
พระเจ้าอโศกก็บอกชัดว่า มีแว่นแคว้นโยนกในพระราชอำนาจ อาจเป็นได้ว่า โยนกใน
สมัยน้ัน มท้ัีงส่วนท่ีขึ้นต่อมคธ และส่วนท่ีขึ้นต่อราชวงศ์กรีก ของซีลูคสั แล้วแข็งข้อ
แยกออกมา) จากน้ันบากเตรียได้มีอำนาจมากข้ึน ถึงกับขยายดินแดนเข้ามาในอินเดีย
ภาคเหนือดังท่ีโยนกได้มีช่ือเด่นอยู่ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในสมยัของพระ
เจ้า Menander ท่ีพุทธศาสนิกชนเรียกว่า พญามิลินท์ ซึ่งครองราชย์(พ.ศ.๔๒๓-
๔๕๓) ท่ีเมืองสาคละ(ปัจจุบนัเรียกว่า Sialkot อยู่ในแคว้นปัญจาบ ท่ีเป็นส่วนของ
ปากีสถาน)หลงัรัชกาลพญามิลินท์ไม่นาน บากเตรียหรือโยนกตกเป็นของชนเผ่าศกะ
ท่ีเร่ร่อนรุกรานเข้ามา แล้วต่อมาก็เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรกุษาณ(ท่ีมีราชาย่ิงใหญ่
พระนามว่ากนิษกะ, ครองราชย์พ.ศ.๖๒๑–๖๔๔) หลังจากนัน้ก็มีการรุกรานจาก
ภายนอกมาเป็นระลอก จนกระท่ังประมาณ ค.ศ.๗๐๐ (ใกล้พ.ศ.๑๓๐๐) กองทัพ
มุสลิมอาหรับยกมาถึงและเข้าครอบครองโยนกก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งดินแดน
ของชนชาวมุสลิมสืบมาช่ือโยนกก็เหลืออยู่แต่ในประวัติศาสตร์(พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 

โยนิ : กำเนิด หมายถึงกำเนิดของสัตว์ มี ๔ จำพวก คือ (๑) ชลาพุชโยนิ เกิดในครรภ์ 
กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในครรภ์ เช่น คน แมว (๒) อัณฑชโยนิ เกิดในไข่  กำเนิดของ
สัตว์ท่ีเกิดในไข่ เช่น นก ไก่ (๓) สังเสทชโยนิ เกิดในไคล  กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเถ้า
ไคล คือ ท่ีช้ืนแฉะสกปรกเช่น หนอนบางอย่าง (๔)  โอปปาติกโยนิ เกิดผุดขึ้น กำเนิด
ของสัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้นเช่น เทวดา สัตว์นรก (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓) 

โยนิโสมนสิการ : การทำในใจโดยแยบคาย,กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย,การพิจารณาโดยแยบ
คาย,การใช้ความคิดถูกวิธี, คือพิจารณาเพ่ือเข้าถึงความจรงิโดยสืบค้นหาเหตุผลไป
ตามลำดับจนถึงต้นเหตุแยกแยะองค์ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธ์
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แห่งเหตุปัจจัย หรือตริตรองให้รู้จักสิ่งท่ีดีท่ีช่ัว ยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นโดยอุบายท่ีชอบ 
ซึ่งจะมิให้เกิดอวิชชาและตัณหา, ความรู้จักคิด, คิดถูกวิธี,การมนสิการโดยแยบคาย 
ดังคำในสัพพาสวสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้
เห็นอะไร (คือ)ผู้รู้ ผู้เห็นโยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการ   เม่ือภิกษุมนสิการโดย
ไม่แยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และอาสวะท้ังหลายที่เกิดขึ้นแล้ว
ย่อมเจริญเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น 
และอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕/๑๘) 

  คำว่า โยนิโสมนสิการ  มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น   (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๑๑/๒๘๖,๑๑/๓๕๑/๓๖๘,๑๑/๓๕๙/๔๑๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕/๑๘,๑๒/
๔๕๒/๔๙๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๖๒/๔๗,๑๙/๘๓/๕๔,๑๙/๑๙๔/๑๒๗,๑๙/๒๑๓/
๑๔๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๐/๔,๒๐/๖๖/๑๒) ; เทียบ อโยนิโสมนสิการ   

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  โยนิโสมนสิการ  หมายถึงการทำไว้ในใจโดยถูกอุบาย  
โดยถูกทาง  กล่าวคือการนึก การน้อมนึก  การผูกใจ การใฝ่ใจ  การทำไว้ในใจในสิ่งท่ี
ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง  ในสิ่งท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์  ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็น อนัตตา  
หรือโดยสัจจานุโลมิกญาณ  (ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๕/๗๑) 

โยนิโสมนสิการสัมปทา : ความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย ดังคำในโยนิโสมนสกิาร
สัมปทาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัย ย่อม
มีแสงอรณุขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วย
การมนสิการโดยแยบคาย) ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมี
องค์ ๘ ฉันน้ัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๕/๔๔,๑๙/๖๙/๔๙) 

โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร : พระสูตรว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา  ม ี๖ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร : พระสูตรว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา  พระผู้มีพระ

ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  โยนิโสมนสิการสัมปทาเป็นบุพนิมิต  เพ่ือให้เกดิ
อริยมรรคมีองค์  ๘  อันอาศยัวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในโวสสัคคะ  
เหมือนแสงอรณุท่ีมาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๕/๔๔) 

 2.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยโยนิโสมนสิการสมัปทา พระผูมี้
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  โยนิโสมนสิการสัมปทาเป็นบุพนิมิต  เพ่ือให้เกดิ
อริยมรรคมีองค์  ๘ อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะ  โทสะ  และโมหะเป็นจุดหมาย  
เหมือนแสงอรณุท่ีมาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๖๒/๔๖) 

 3.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร๓  : พระสูตรว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา พระผูมี้
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  โยนิโสมนสิการสัมปทาเป็นธรรมอันเอก  เพ่ือให้
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เกิดอริยมรรคมีองค์  ๘  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในโวส
สัคคะ  เหมือนแสงอรุณท่ีมากอ่นดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๖๙/๔๙) 

 4.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยโยนิโสมนสิการสมัปทา พระผูมี้
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  โยนิโสมนสิการสัมปทาเป็นธรรมอันเอก  เพ่ือให้
เกิดอริยมรรคมีองค์  ๘ อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะ  โทสะ  และโมหะเป็น
จุดหมาย  เหมือนแสงอรุณที่มาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๗๖/
๕๑) 

 5.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร๕  : พระสูตรว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา พระผูมี้
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เราไม่เห็นธรรมอันเอกอ่ืน  นอกจากโยนิโส
มนสิการสัมปทาซึ่งเป็นธรรมอันเอก  เพ่ือให้เกิดอริยมรรคมีองค์  ๘  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในโวสสัคคะ  เหมือนแสงอรุณท่ีมากอ่นดวงอาทิตย์
ขึ้นในยามเช้า  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓/๕๔) 

 6.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร๖  : พระสูตรว่าด้วยโยนิโสมนสิการสัมปทา  พระผู้มี
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เราไม่เห็นธรรมอันเอกอ่ืน  นอกจากโยนิโส
มนสิการสัมปทาซึ่งเป็นธรรมอันเอก  เพ่ือให้เกิดอริยมรรคมีองค์  ๘ อันเป็นธรรมมี
การกำจัดราคะ  โทสะ  และโมหะเป็นจุดหมาย  เหมือนแสงอรณุท่ีมาก่อนดวง
อาทิตย์ขึ้นในยามเช้า  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๐/๕๖)  

โยนิโสมนสิการสูตร : พระสูตรว่าด้วยการมนสิการโดยแยบคายพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  การมนสิการโดยแยบคายทำให้โพชฌงค์  ๗  ท่ียังไม่เกิดก็เกิดขึ้น  และท่ี
เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบูลย์ย่ิงขึน้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๗/๑๔๙) 

โยนี : อวัยวะสืบพันธ์ุของหญิง คือมดลูก;ท่ีเกิด, ต้นกําเนิด; ปัญญา,ในท่ีน้ีหมายถึงมดลูก ดัง
คำในอัสสลายนสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  อัสสลายนะ นางพราหมณีของ
พราหมณ์ท้ังหลายมีระดูบ้าง มีครรภ์บ้าง คลอดบุตรบ้าง  ให้บุตรด่ืมนมบ้าง ปรากฏ
อยู่ พราหมณ์เหล่าน้ันซึ่งเป็นผู้เกิดจากโยนีเหมือนกัน  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๒/๕๐๓)  

โยพพนมทะ : ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว,เป็นข้อ ๒ ในความมัวเมา ๓ อันได้แก่ (๑) อาโรค
ยมทะ (ความมัวเมาในความไม่มีโรค)  (๒) โยพพนมทะ (ความมัวเมาในความเป็น
หนุ่มสาว)  (๓) ชีวิตมทะ (ความมัวเมาในชีวิต),ในวิภังค์ อธิบายลักษณะความมัวเมา
ในความเป็นหนุ่มสาวไว้ว่า ความเมา กิริยาที่เมา    ภาวะที่เมา ความถอืตัว กิริยาที่
ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน    ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง 
ความเห่อเหิม  ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นหนุ่มเป็น
สาว นี้เรียกว่า โยพพนมทะ   (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔,๓๕/๘๔๔/๕๔๗) 
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อกัษร ร จาํนวน  ๗๐๔ ศพัท ์
รกชัฏ : รกยุ่ง, รกอย่างป่าทึบ เต็มไปด้วยหนาม,มุ่งหมายอธิบายหลักธรรมฝา่ยอกุศลธรรม 

เช่นมิจฉาทิฏฐิท่ีว่าความเห็นว่าโลกเท่ียงเป็นต้น ดังคำในอัคควัจฉโคตตสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า วัจฉะ ทิฏฐิว่า   โลกเท่ียง  นั้น    เป็นรกชัฏคือทิฏฐิ เป็นกันดาร
คือทิฏฐิ    เป็นเสี้ยนหนามคือทิฏฐิ เป็นความด้ินรนคือทิฏฐิ เป็นสังโยชนค์ือทิฏฐิ 
ก่อให้เกิดความทุกข์  ความลำบาก ความคับแค้น และความเร่าร้อน,ในวีโณปมสูตร 
อธิบายไว้ว่า ทางน้ันมีภัย    มีภัยจำเพาะหน้า มีหนามรกชัฏ  เป็นทางอ้อม เป็นทาง
ผิด และไปลำบาก    (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๙/๒๒๒,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๖/๒๕๙) 

รกชัฏคือทิฏฐิ : รกยุ่งด้วยความเห็นผิด, ความเห็นท่ีรกยุ่ง หมายถึงคนที่มคีวามรกยุ่งด้วยความเห็นผิด 
เช่นความเห็นโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยงเป็นต้น อันก่อให้เกดิความทุกข์ ความลำบาก 
ความคับแค้น และความเร่าร้อน,จัดเป็นความเห็นอันเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ดังคำ
ในปุคคลบญัญติั ท่ีอธิบายทิฏฐิวิบัติไว้ว่า ทิฏฐิวิบัติ เป็นไฉน  ความเห็นว่า    ทานที่
ให้แล้วไมม่ีผล    ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดี
ทำช่ัวไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหนา้ไม่มี มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ สัตว์ท่ีเกดิผุดขึ้นไม่มี 
สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้ง โลกน้ีและโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิง
เองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งไมม่ีในโลก ดังนี ้ ทิฏฐิความเหน็ผิด รกชัฏคือทิฏฐิ  กันดาร
คือทิฏฐิ   (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๖๒/๑๖๑) 

รกรุงรัง : เต็มด้วยสิ่งสกปรก  ในท่ีน้ีมุ่งหมายถึงใจเต็มด้วยกิเลสตัณหา คือรกรุงรังด้วยกิเลสมี
ราคะเป็นต้น ดังคำในกุหกพราหมณวัตถุ ท่ีพระผู้มพีระภาคทรงปรารภพราหมณ์
โกหกมีวัตรดังค้างคาวแล้วตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า  เจ้าคนมีปัญญาทราม การเกลา้
ชฎา การครองหนังเสือ จะมีประโยชน์อะไรสำหรับเจ้า ภายนอกของเจ้าเปล่งปลั่ง
เกลี้ยงเกลา แต่ภายในของเจ้ารกรุงรัง,ในโคธชาดก พญาเห้ียโพธิสัตว์ติเตียนดาบสว่า 
น่ีเจ้าผู้โง่เขลา จะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้า ด้วยชฎาและการนุ่งห่มหนังเสือเหลือง 
ภายในของเจ้าแสนจะรกรุงรงั (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๙๔/๑๕๗,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๑๓๘/๕๖) 

รชนียสัณฐิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีจูงใจให้กำหนัด ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตะวันได้ทูลถามปัญหา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุ สิ่งใด
จูงใจให้กำหนัด เธอพึงละความพอใจในสิ่งน้ัน” (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๐/๑๑๐) 

รชนียสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้กำหนัด พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
ภิกษุผู้เถระ ย่อมไม่เป็นท่ีรกั ไม่เป็นท่ีเคารพของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย เพราะ
ประกอบด้วยธรรม ๕ คือ (๑) กำหนัดในสิ่งท่ีเป็นเหตุให้กำหนัด (๒) ขัดเคืองในสิ่งที่
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เป็นเหตุให้ขัดเคือง (๓) หลงในสิ่งท่ีเป็นเหตุให้หลง (๔) โกรธในสิ่งท่ีเป็นเหตุให้โกรธ 
(๕) มัวเมาในสิ่งท่ีเป็นเหตุให้มัวเมา ส่วนภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม ๕ มีนัย
ตรงกันข้าม ย่อมเป็นท่ีรัก เป็นที่เคารพของเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย  (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๘๑/๑๔๙) 

รโชธาตุ : ธาตุคือปุ่มคือที่งอกตรงข้อหรือตา เช่น อ้อย ไม้ไผ ่ และไม้อ้อ  ดังคำในสามัญญผล
สูตร สันทกสูตร มหาทิฏฐิสูตร ในเรื่องนัตถิกวาทะ ลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ท่ี
กล่าวถึงรโชธาตุไว้ว่า อินทรีย์  ๒,๐๐๐  นรก  ๓๐๐  รโชธาตุ๕  ๓๖ สญัญีครรภ์  ๗  
อสัญญีครรภ์  ๗  ฯลฯ เหล่าน้ีที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่าย ไปแล้ว จัก
ทำที่สุดทุกข์ได้เอง   (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๗,สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๒๑๓/๒๙๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า รโชธาตุ  ท่ีงอกซึ่งอยู่ท่ีข้อหรือตา เช่นอ้อย ไม้ไผ่ และ
ไม้อ้อ เป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี) ๑๖๘/๑๔๘)  

รณัญชหะ : ผู้ละข้าศึกคือกเิลส ดังคำในสลีสัมปันนสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีล สมบูรณ์ด้วยสมาธิ  สมบูรณ์ด้วยปัญญา สมบูรณ์ด้วย
วิมุตติ สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ เป็นผู้กล่าวสอนให้รู้แจ้ง  ช้ีแจงให้เห็นชัด 
ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดช่ืน
ร่าเริง เป็นผู้สามารถกล่าวบรรยายสัทธรรมให้เข้าใจง่าย ฯลฯ ภิกษท้ัุงหลาย เพราะ
เมื่อภิกษุเสพ คบ เข้าไปน่ังใกล้ภิกษุผู้ทรงคุณดังกล่าวน้ัน สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญา
ขันธ์ วิมุตติขันธ์ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ แม้ท่ียังไม่บริบูรณ์ก็จะถึงความ บริบูรณ์ด้วย
ภาวนา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทรงคุณเห็นปานน้ีน้ัน เราเรียกว่าศาสดา บ้างสัตถวาหะ
(ผู้นำหมู่คณะ) บ้าง รณัญชหะ(ผู้ละข้าศึกคือกิเลส) บ้าง (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๔/
๔๘๓) 

รตนสูตร : พระสูตรว่าด้วยรัตนะอันประณีต พระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัสรตนสูตรนี้แก่ท่านพระ
อานนทเถระที่ประตูพระนครเวสาลี เพ่ือให้ท่านเรียนแล้วทำพระปริตรโดยวิธีใช้บาตร
บรรจุน้ำ แล้วสวดรตนสูตร พร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์ท่ัว ท้ังพระนครเวสาลี 
เป็นเหตุให้อุปัทวะทั้งหลายหายไปหมดสิ้น เม่ือท่านพระอานนทเถระเดินประพรมน้ำ
พระพุทธมนต์จนท่ัวพระนครแล้วกลับมาเฝา้พระผู้มีพระภาคที่สัณฐาคารศาลาของ
เจ้าลิจฉวี พระองค์ได้ตรัสรตนสูตรเพ่ือโปรดชาวเมืองอีกครั้งหนึ่ง รตนสูตร เป็นสูตรที่
พระผู้มีพระภาคตรัสมุ่งแสดงแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เพ่ือทรงเปรียบเทียบให้
เห็นว่า พระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ และสังฆรัตนะ เป็นรัตนะที่สูงสุด 
ประเสริฐสุดย่ิงกว่ารัตนะทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกน้ี ท่ีตรัสว่าพุทธรัตนะ เป็นรัตนะ
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ประเสริฐทีสุ่ด เพราะไม่มีใครจะเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าได้ในเรื่องคุณธรรม คือ ศีล 
สมาธิ และปัญญา เพราะยากนักที่จะบังเกิดในโลก ความเป็นพุทธะน้ันต้องใช้เวลา
บำเพ็ญบารมีนานตลอดอสงไขยกัป เพราะเป็นผู้ทำให้สำเร็จอนุตตริยะ ๖ มีทัสสนา
นุตตริยะ เป็นต้น เป็นผู้ก่อให้เกิดความยินดีในรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ อริยมรรค ๔ 
และอริยผล ๔ ท่ีตรัสว่าธัมมรัตนะ เป็นรัตนะประเสริฐทีสุ่ด เพราะพระธรรมเป็นท่ีสิ้น
กิเลส ปราศจากราคะ ท่ีตรัสว่าสังฆรัตนะเป็นรัตนะประเสริฐทีสุ่ด เพราะพระสงฆ์เป็น
ผู้รู้แจ้งธรรมตามพระพุทธเจ้า และเป็นบุญเขตท่ีให้ ทักษิณาทานมีผลมากแก่บุคคลผู้
ถวาย (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑/๙,ขุ.ขุ.อ. ๖/๑๔๔-๑๗๖)  

  อน่ึง รตนสูตรนี้ เป็นสูตรแสดงถึงอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยโดยตรง เมื่อเทวดา 
และมนุษย์ท้ังหลายรู้คุณค่าของพระรัตนตรัย ยอมรับ นับถือ บูชาพระรัตนตรัย เป็นท่ี
พ่ึงที่ระลึกแล้ว ย่อมก่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้อดทน และฟันฝา่เพ่ือเอาชนะ 
อุปสรรค ปัญหา ตลอดถึงภัยทั้งหลายทั้งมวลได้ ไม่ท้อแท้ มุ่งสร้างแต่ประโยชน์สุขท้ัง
แก่ตนและส่วนรวมอย่างเด็ดเด่ียว ในท่ีสุด อุปสรรค ปัญหา และภัยท้ังหลายก็จะพ่าย
แพ้ไป จะประสบแต่สุขสวัสด์ิตลอดกาลนาน  (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๒๔/๕๕๓) 

รตนัคฆิปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่งของพระพุทธเจ้านามว่าเรวตะ สมัยท่ีเป็นพระเรวตราชกุมาร 
แห่งกรุงสุธัญญกะ ซึ่งมีพระเจ้าวิปุละปกครอง ดังคำในเรวตพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่า เรว
ตราชกุมาร ทรงครองฆราวาสอยู่    ๖,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือสุทัส
สนปราสาท รตันัคฆิปราสาท และอาเวฬปราสาท   ตกแต่งสวยงาม    บังเกิดเพราะ
บุญกรรม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๑๖) 

รติวัฑฒปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่งของพระพุทธเจ้านามว่ากกุสันธะ สมยัท่ีเป็นกกุสันธกุมารแห่ง
กรุงเขมวดี ซึ่งมีอัคคทัตตพราหมณ์เป็นพุทธบิดา และมีนางวิสาขาพราหมณีเป็นพุทธ
มารดา ดังคำในกกุสันธพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่า กกุสันธกุมาร ์ได้ครองฆราวาสอยู่  
๔,๐๐๐ ปี  มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลังคือกามวัฑฒปราสาท กามสุทธิปราสาท และ
รติวัฑฒปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๗๐๔) 

รถการเปติวัตถุ : เรื่องนางเวมานิกเปรตผู้อาศัยอยู่ท่ีสระรถการ  เป็นเรื่องของหญิงคนหน่ึงครั้งศาสนา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่ากัสสปะ นางได้รักษาศีล ให้ทานแด่พระสงฆ์ผู้
มีศีลาจารวัตรเป็นประจำ ครั้นตายแล้วได้ไปเกิดเป็นนางเวมานิกเปรตท่ีสระรถการ
บนภูเขาหิมพานต์ เพราะยังมีกรรมเก่าอยู่ มาณพชาวกรุงพาราณสีไปพบนาง จึงได้
ถาม-ตอบกัน (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๔๓๙/๒๓๖) 

รถเทียมด้วยแกะ : ราชพาหนะของพระเจ้ามหาชนกมหาราช แห่งกรุงมิถิลา,ราชพาหนะท่ีติดเครื่อง
รบ ชักธงชัยเฉลิมพลประจำ หุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่ง ประดับด้วยเครื่อง
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อลังการพร้อมสรรพ,ในขณะท่ีนั่งราชพาหนะไปกับสารถีก็ทรงดำริคิดอยากจะออก
บวชเป็นประจำ ดังคำในมหาชนกชาดก ท่ีพระเจ้ามหาชนกดำริว่า เม่ือไร เราจักละ
รถเทียมด้วยแกะท่ีติดเคร่ืองรบ  ชักธงชัยเฉลิมพลประจำ หุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและ
เสือโคร่ง ประดับด้วยเคร่ืองอลังการพร้อมสรรพ มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่
ประจำ ออกบวชได้  การละรถเทียมด้วยแกะเห็นปานนี้ออกบวชนั้น จักสำเร็จได้
เมื่อไรหนอ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๖/๒๑๒,๒๘/๑๘๗/๒๑๒,๒๘/๒๑๙/๒๑๗) 

รถพระที่นั่ง : รถของพระราชาและราชวงศ์  ดังคำในโกสัมพิกขันธกะ ที่ ทีฆาวุกุมารทูลรับสนอง
พระราชดำรัสแล้วจัดเทียมรถไว้ได้กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตว่า   ขอเดชะ รถพระที่
น่ังเทียมเสร็จแล้ว  เวลานี้ขอได้ทรงโปรดทราบเวลาอันควรเถิด,ในวิธุรชาดก กล่าวถึง
คนสามัญชนทีเ่ป็นเสวก ไมค่วรนั่งรถพระราชพาหนะกับเจ้านายดังคำในวิธุรชาดกที่
วิธุรบัณฑิต กล่าวราชวสตีธรรมตอนหนึ่งว่า ราชเสวกไม่พึงน่ังร่วมพระภัทรบิฐ พระ
บัลลังก์ เก้าอ้ีพระท่ีน่ัง เรือพระที่น่ังและรถพระที่นั่งด้วยการทนงตัวว่าเป็นคนโปรด
ปราน ราชเสวกน้ันพึงอยู่ในราชสำนักได้  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๖๓/๑๙๕,๑๐/๒๖๖/
๑๙๘,๑๐/๒๖๗/๑๙๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๘๖/๔๑๖) 

รถลัฏฐิชาดก :   ว่าด้วยปุโรหิตโกรธประหารผู้อ่ืนด้วยปะฏัก  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า   
อำมาตย์โพธิสัตว์เป็นผู้พิพากษาของพระเจ้าพรหมทัต ได้ชำระความเร่ืองปุโรหิตใส่
ความว่าพวกเกวียนทำร้าย ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามธรรม เน่ืองจากปุโรหิตขับรถไป
สวนกับพวกเกวียนในทางคับแคบ เขาบอกให้พวกเกวียนหลีกทางให้  ในขณะท่ีพวก
เกวียนกำลังหลีก เขาโกรธว่าทำไม่ได้อย่างใจจึงลงจากรถม้าเอาปะฏักตีเข้าท่ีแอกของ
เกวียนเล่มแรกอย่างแรก  ปะฏักสะท้อนกลับมากระทบท่ีหน้าผากของเขาอย่างแรง
เกิดรอยบวมข้ึนชัดเจน เขานำเรื่องน้ันไปกราบทูลพระราชาว่าพวกเกวียนทำร้าย ให้
ปรับสินไหม ๑.๐๐๐ กหาปณะ พระราชาไม่ทันพิจารณาก็สั่งปรับทันที  พระโพธิสัตว์
เห็นว่าตัดสินไม่ถูกต้องเพราะพระราชาไม่ทันพิจารณาใหถ้ี่ถ้วนก่อนติดสินไม่ดี จึง
ชำระความเสียใหม่ให้เป็นไปโดยถูกต้องแล้วกราบทูลพระราชาว่า คนบางคนทำร้าย
ตนเองกลับพูดว่า ถูกทำร้าย ตนเองชนะกลับพูดว่าแพ้ ดังน้ันจึงไม่ควรเช่ือถือโจทก์
ฝ่ายเดียว  บุคคลผู้เป็นบัณฑิตควรฟังฝ่ายจำเลยบ้าง เม่ือฟังความท้ังสองฝ่ายแลว้
ตัดสินไปตามน้ันเป็นการดี  จากนั้นได้ถวายโอวาทต่อไปว่า คฤหัสถผ์ู้บริโภคกาม 
เกียจคร้านไม่ดี  บรรพชิตไม่สำรวมไม่ดี พระราชาไม่ใคร่ครวญก่อนแล้วทำไม่ดี การที่
บัณฑิตโกรธไม่ดี  ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งทิศ กษัตรย์ิทรงใคร่ครวญก่อนแล้วจึง
ควรทำ  ไม่ทรงใคร่ครวญก่อนแล้วไม่ควรตัดสินใจ เกียรติยศย่อมเจริญแก่พระราชาผู้
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ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ  พระราชได้สดับดังน้ันจึงตัดสินคดีใหมใ่หถู้กต้องและให้
ปรับสินไหมแก่ปุโรหิต (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๒๕/๑๘๒)  

รถวินีตสูตร : พระสูตรว่าด้วยราชรถ  ๗  ผลัด ท่านพระปุณณมันตานีบุตรแสดงพระสูตรมีลักษณะ
เป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบและมีอุปมาอุปไมยแก่ท่านพระสารีบุตร  ณ  ป่า
อันธวัน  เขตกรุงสาวัตถี  เพ่ือตอบคำถามเรื่องจุดหมายของการประพฤติพรหมจรรย ์
ท่านพระสารีบุตรรู้สึกยินดีท่ีท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้รับคำยกย่องเฉพาะพระ
พักตร์พระผู้มีพระภาคว่า  มักน้อย  สันโดษ  ชอบสงัด  ไม่ชอบคลุกคลี  ประกอบ
ความเพียร  สมบูรณ์ด้วยศลี  สมาธิ  ปัญญา  วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะแล้ว
ชักชวนเพ่ือนพรหมจารีให้ประพฤติเหมือนตน จึงได้ถามว่า ท่านประพฤติพรหมจรรย์
เพ่ือวิสุทธิ  ๗  ประการคือ  (๑)  สีลวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งศีล)  (๒)  จิตตวิสุทธิ
(ความหมดจดแห่งจิต)  (๓)  ทิฏฐิวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งความเห็น)  (๔)  กังขา
วิตรณวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งญาณเครื่องข้ามพ้นความสงสัย)  (๕)  มัคคามคัค
ญาณทัสสนวิสทุธิ(ความหมดจดแห่งญาณทีรู่้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทาง)(๖)  
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางดำเนิน)  (๗)  ญาณทสั
สนวิสุทธิ(ความหมดจดแห่งญาณทสัสนะ)หรือ  ท่านตอบว่า  ไม่ใช่  แล้วอุปมาให้ฟัง
ว่า  พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จจากพระราชวังในกรุงสาวัตถีไปถึงเมืองสาเกตด้วยราช
รถ  ๗  ผลัด  แต่ละผลัดต่างก็มีเป้าหมาย  คือพระองค์ทรงรถพระที่น่ังผลัดที่  ๑  ท่ี
ประตูพระราชวังเสด็จไปจนถึงรถพระท่ีนั่งผลัดที่  ๒  กจ็ะทรงสละผลัดที่  ๑  ไป
ประทับรถผลัดที่  ๒  เม่ือไปถึงผลัดที่  ๓  ก็จะทรงสละผลัดที่  ๒  ไปประทับรถผลัด
ท่ี  ๓  อย่างน้ีเรื่อยไปจนกระท่ังเสด็จไปถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถพระท่ีน่ังผลัดที ่ 
๗  ข้อน้ีฉันใด  การจะบรรลุอนุปาทาปรินิพพานก็ใช้วิสุทธิทั้ง  ๗  ประการ  เป็น
เป้าหมาย  คอื  สลีวิสุทธิมีจิตตวิสุทธิเป็นเป้าหมาย  จิตตวิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิเป็น
เป้าหมาย  ทิฏฐิวิสุทธิมีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเป้าหมาย  กังขาวิตรณวิสุทธิมีมัค
คามัคคญาณทสัสนวิสุทธิเป็นเป้าหมาย  มัคคามคัคญาณทัสสนวิสทุธิมีปฏิปทา
ญาณทัสสนวิสทุธิเป็นเป้าหมาย  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิมีญาณทัสสนวิสุทธิเป็น
เป้าหมาย  และญาณทัสสนวิสุทธิมีอนุปาทาปรินิพพานเป็นเป้าหมายฉันนั้น  เมือ่
สอบถามกันและกันจบลง  พระเถระท้ัง  ๒  รูปต่างมีใจช่ืนชมภาษิตของกันและกัน 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๒/๒๗๓)  

รถสูตร : พระสูตรว่าด้วยรถ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  เทวดาทูล
ถามว่า  อะไรเป็นเครื่องปรากฏของรถ  อะไรเป็นเคร่ืองปรากฏของไฟ  อะไรเป็น
เครื่องปรากฏของรัฐ  และอะไรเป็นเครื่องปรากฏของหญิง พระผูมี้พระภาคตรัสตอบ
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ว่า  ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ  ควันเป็นเคร่ืองปรากฏของไฟ  พระราชาเป็นเครื่อง
ปรากฏของรัฐ  ภัสดาเป็นเคร่ืองปรากฏของหญิง  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๗๒/๗๙) 

รเถสภะ, พระเจ้าจักรพรรด ิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของสรณคมนิยเถระ 
ท่านเถระกล่าวถึงประวัติของตนสมัยพระพุทธเจ้าว่าปทุมุตตระตอนหน่ึงว่า ข้าพเจ้า
ได้ถึงพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ว่าเป็นสรณะเป็นคนแรกข้าพเจ้า
ไม่ไปเกิดยังทุคติเลยตลอด ๑๐๐,๐๐๐  กัป ในกัปที่    ๓๐,๐๐๐    (นับจากกัปน้ีไป)  
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ ชาติ มีพระนามว่ามหาทุนทุภิและพระนามว่ารเถสภะ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๙/๒๖๕) 

รโถปมสูตร :   พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรถ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย  รู้ประมาณในการ
บริโภคอาหารและประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยู่เนืองๆย่อมมีสุขโสมนัสอยู่ใน
ปัจจุบันและย่อมปรารภเหตุเพ่ือความส้ินไปแห่งอาสวะ  ซึ่งภิกษุเหล่านั้นมีลักษณะ
อย่างนี้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๙/๒๓๙) 

ร่มขาว : ชนิดร่มอย่าง ๑ ในบรรดาร่ม ๓ อย่าง ท่ีอนุญาต ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า ที่ช่ือว่า ร่ม 
ได้แก่ร่ม  ๓  ชนิด  คือ (๑) รม่ขาว (๒)  ร่มลำแพน (๓) ร่มใบไม ้ ท่ีเย็บเป็นวงกลม 
เย็บเข้ากับซี่,ร่มขาว คนวรรณะพราหมณ์มกัใช้สอย ดังคำในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า 
ชาณุสโสณิพราหมณ์ออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วน  นัยว่า    ม้าที่
เทียมเป็นม้าขาว    เคร่ืองประดับขาวตัวรถขาว    ประทุนขาว    เชือกขาว    ด้าม
ประตักขาว    ร่มขาว    ผา้โพกขาว,ใน เอกฉัตติยเถราปทาน กล่าวถงึรม่ขาวใช้กัน
แดด ดังคำที่พระเอกฉัตติยเถระกล่าวถึงประวัติของตนว่า  แมใ้นวันนี้ ชนท้ังหลายก็
พากันกั้นร่มขาว ให้ข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเม่ือ(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๑๘๑/๓๕๙,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๔/๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๔/๙๘)  

ร่มขาวคือพระสัทธรรม : วิมุตติ ดังคำในกัสสปพุทธวงศ์ กล่าวว่า พระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ 
ประทานภูษาคือวิชชา ๓ พวงมาลัยสำหรับสวมศีรษะคอืผล ๔ เครือ่งอาภรณ์คือ
อภิญญา ๖ และดอกไม้เครื่องประดับคือพระธรรม ร่มขาวคือพระสัทธรรมอันเป็น
เครื่องป้องกันบาป ทรงเนรมิตดอกไม้ คือความไม่มีเวรภัยไว้ให้เสร็จแล้ว พระองค์ก็
เสด็จดับขันธปรินิพพาน (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๔๘/๗๑๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ร่มขาว หมายถึงวิมุตติ (ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๒๖/๓๘๘)  
ร่มเงาปราสาท : ท่ีบังแดดช่วงบ่ายถึงเย็น ณ บริเวณท่ีมีประสาทสูง ทิศตะวันออก ดังคำในอัคคัญญ

สูตร พระผูม้พีระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา ในบุพพาราม    
เขตกรุงสาวัตถี  ครั้นในเวลาเย็น    พระผู้มีพระภาคทรงออกจากการหลีกเร้นแล้ว    



 

๔๒๗๓ 
 

 

ได้เสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู่ในท่ีกลางแจ้งท่ีร่มเงาปราสาท (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๑๑/๘๓,๑๑/๑๑๒/๘๓)  

รมณียกุฏิกเถรคาถา : คาถาของพระรมณียกุฏิกเถระ ท่านพระรมณียกุฏิกเถระกล่าวไว้ว่า กุฎีของเรา
น่ารื่นรมย์ เป็นท่ีพอใจ ทายกผู้มีศรทัธาถวายไว้  อาตมาไม่ต้องการพวกผู้หญิง  พวก
เธอจงไปในที่ท่ีพวกเขาต้องการพวกผู้หญิงเถิด (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๘/๓๒๔) 

รมณียวิหารเีถรคาถา : คาถาของพระรมณียวิหารีเถระ ท่านพระรมณียวิหารีเถระกล่าวไว้ว่า ขอท่าน
ท้ังหลายจงจำข้าพเจ้าว่า  เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ช่ือว่าสมบูรณ์ด้วย
ทัศนะ เพราะพลั้งพลาดแล้วสามารถต้ังตนได้  เหมือนโคอาชาไนยเจริญเต็มท่ี พลาด
ล้มแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ได้ ฉะนั้น  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๕/๓๑๙)   

รมณียสถาน : สถานที่ให้ความรื่นรมย์, สถานท่ีให้ความบันเทิงใจ หมายถึงสถานที่สงัดเงียบ
ปราศจากมนุษย์   เป็นท่ียินดีแห่งใจ  ใกล้ฝัง่แม่น้ำ ดังคำในอาฏานาฏิยสูตรท่ีกล่าวไว้
ว่า อุตตรกุรุทวีปเป็นรมณียสถาน  มีภูเขาหลวงชื่อสิเนรุ    แลดูงดงาม ต้ังอยู่ทางทศิ
ใด พวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตตรกุรุทวีปนั้น ไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตน ไม่ถือครอง,ใน
ธรรมบท ขทิรวนิยเรวตเถรวัตถุ กล่าวไว้ว่า พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่สถานท่ีใด  คือ 
จะเป็นบ้านก็ตาม    ป่าก็ตาม    ท่ีลุ่มก็ตาม    ท่ีดอนก็ตามสถานท่ีน้ัน    เป็นรมณีย
สถาน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๕,๑๑/๒๙๑/๒๓๙,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๙๘/๖๐,ขุ.
จริยา.(ไทย) ๓๓/๔๙/๗๕๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า รมณียสถาน ในคาถาน้ีมีนัยว่า  แม้ในหมูบ้่านจะหา
ความสงบกายไม่ได้ก็จริง แต่พระอรหันต์ท้ังหลายก็ได้ความสงบใจ  เพราะอารมณ์
ท้ังหลายหาทำจิตของท่านให้หว่ันไหวได้ไม่  ดังน้ันท่ีไหนก็ตามย่อมเป็นท่ีพระอรหันต์
อยู่ได้ และท่ีนัน้ย่อมเป็นสถานที่รื่นรมย์  (ข.ุธ.อ.  (บาลี) ๔/๗๒)    

รวบถือ : รวบถือ  (อนิมิตฺตคฺคาหี  มองภาพด้านเดียว)  คือ  มองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญิง
หรือชาย  เห็นว่ารูปสวย เสียงไพเราะ  กลิ่นหอม  รสอร่อย  สัมผัสท่ีอ่อนนุ่ม  เป็น
อารมณ์ท่ีน่าปรารถนาด้วยอำนาจฉันทราคะ ซึ่งเป็นการมองภาพรวมโดยไม่พิจารณา
ลงไปในรายละเอียด เช่นมองว่า รูปน้ันสวย รูปน้ีไม่สวย ดังคำในสามัญญผลสูตร ท่ี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือ๒    แยกถือ๓    
ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมในจักขุนทรีย์ซึ่งเม่ือไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศล
ธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้    ไม่รักษาจักขุนทรีย์    ไม่ถึงความสำรวมใน
จักขุนทรีย์   ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๔๗/๓๗๘,๑๒/๔๒๑/๔๕๕)  



 

๔๒๗๔ 
 

 

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒/๑๕,๑๓/๒๔/
๒๗,๑๓/๔๑๙/๕๒๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๐/๑๔๒,๑๘/๑๒๗/๑๕๔,๑๘/๒๓๙/
๒๔๐องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๔๓๓,๒๔/๙๙/๒๓๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า รวบถือ  ในท่ีนีห้มายถึงการมองภาพด้านเดียว  คือมอง
ภาพรวมโดยเห็นเป็นหญิงหรือเป็นชาย  เช่น เห็นว่ารูปสวย  เสียงไพเราะ  กลิ่นหอม  
รสอร่อย  สัมผัสท่ีอ่อนนุ่ม  เป็นอารมณ์ท่ีน่าปรารถนาด้วยอำนาจฉันทราคะ  
(อภิ.สงฺ.อ.  (บาลี) ๑๓๕๒/๔๕๖-๗) 

รส,รสเค็ม : สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น เช่น เปรี้ยว หวาน เคม็ ฝาด ดังคำในขัชชนียสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า เพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณ เพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่า    วิญญาณ รู้แจ้งอะไร
รู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้าง รสขมบ้าง รสเผ็ดบ้าง  รสหวานบ้าง  รสขื่นบ้าง รสไมข่ื่นบ้าง รส
เค็มบ้าง รสไม่เค็มบ้าง เพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่า วิญญาณ(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๙/๒๑๒) 
หรือดังคำที่กล่าวถึงรสเค็ม ในจูฬวรรค ท่ีกล่าวไว้ว่า มหาสมุทรมีรสเดียว คือรสเค็ม 
(วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๘๔/๒๘๑) 

  คำว่า รส,รสเค็ม มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๙๖/
๓๒๗,๑๐/๓๙๗/๓๒๗,๑๐/๔๐๐/๓๒๙,๑๐/๔๐๑/๓๓๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/
๗๓,๑๑/๑๒๐/๘๙,๑๑/๑๒๒/๙๐,๑๑/๑๒๓/๙๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๘๒/๕๒๓,๑๓/
๑๒/๑๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๗,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๕/๒๖๓) 

รสดิน รสของดิน, คณุลักษณะของดิน, อาหารของดิน, อาหารของพืช, คำอุปมาพืชอาศัย
เหตุเกิด เช่นเดียวกับ ขันธ์ ธาตุ อายตนะที่เกิดได้เพราะเหตุ ดับไปเพราะเหตุ 

 ในเสลาสูตร กล่าวว่า พืชชนิดใดชนิดหน่ึงที่บุคคลหว่านลงในนาอาศัยเหตุ ๒ ประการ 
คือรสดินและยางพืช จึงงอกขึ้น ฉันใด ขันธ์ ธาตุ และอายตนะ ๖ เหล่าน้ี ก็ฉันน้ัน
เหมือนกัน อาศัยเหตุจึงเกิด เหตุดับจึงดับ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๐/๒๒๗) 

รสตัณหา อยากได้รส, ติดในรส, ยึดถือในรส 
 ตัวอย่างในมหานิทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ ว่า อานนท์ ข้อท่ีเรา

กล่าวไว้เช่นน้ีว่า ‘เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี’ เธอพึงทราบเหตุผลท่ีตัณหา
เป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ก็ถา้ตัณหา คือ รปูตัณหา อยากได้รูป สัททตัณหา อยากได้
เสียง คันธตัณหา อยากได้กลิ่น รสตัณหา อยากได้รส โผฏฐัพพตัณหา อยากได้
โผฏฐัพพะ และธัมมตัณหา อยากได้ธรรมารมณ์ ไม่ได้มีแกใ่คร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วทุก
แห่ง อุปาทานจะปรากฏได้หรือ ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่า “ปรากฏไม่ได้เลย 
พระพุทธเจ้าข้า (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๑/๖๐, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑, ที.ม.(ไทย)



 

๔๒๗๕ 
 

 

๑๐/๔๐๑/๓๓๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๘๙, สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๓๐๙/๓๒๕,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๒๙/๓๓๙) 

รสทิพย์ รสประเสริฐ, รสอันเลิศ, รสที่ได้ตามใจทีป่รารถนา, ลักษณะของมหาบุรุษในฐานะ
หนึ่งในสิบฐานะเพราะประพฤติในกุศลกรรมบถ แจกทาน สมาทานศีล เกื้อกูลมารดา
บิดา สมณะพราหมณ์ 

 ในลักขณสูตร กล่าวถึงลักษณะมหาบุรษุซึ่งมีลักษณะพระบาทราบเสมอกัน ว่า 
กำเนิดก่อน ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์สมาทานในกุศลธรรม สมาทานม่ันคงในกายสุจรติ 
(ประพฤติชอบด้วยกาย) ในวจีสุจริต(ประพฤติชอบด้วยวาจา) ในมโนสุจริต(ประพฤติ
ชอบด้วยใจ) ในการจำแนกทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในความ
เกื้อกูลมารดาในความเก้ือกูลบิดา ในความเกื้อกูลสมณะ ในความเก้ือกูลพราหมณ์ ใน
ความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และในกุศลธรรมอันย่ิงอ่ืน ๆ อีก เพราะ
ตถาคตได้ทำ สั่งสม พอกพูนกรรมนั้น ทำกรรมนั้นให้ไพบูลย์แล้ว หลังจากตายแล้ว 
ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ครอบงำเทพเหล่าอ่ืนในเทวโลกนั้นด้วยฐานะ ๑๐ 
คือ อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สขุทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นใหญ่ทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ 
กลิ่นทิพย์ รสทพิย์ โผฏฐัพพะทิพย์ จุติจากเทวโลกน้ันแล้ว จึงได้ลักษณะมหาบุรุษน้ี มี
ฝ่าพระบาทราบเสมอกันขณะเหยียบลงพ้ืนฝ่าพระบาทราบเสมอกนั ยกฝ่าพระบาท
ขึ้นก็ยังเสมอกัน ขณะจดฝ่าพระบาทลงทุกส่วนก็แตะพื้นพร้อมกัน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๐๑/๑๖๔, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๐/๑๙๖) 

รสทีค่วรเสพ สิ่งที่ควรล้ิมรส, การสำรวมอินทรีย์ในรส, การระวังอายตนะในรส 
 สักกปัญหสูตร เรื่องอินทริยสังวร สำรวมอินทรีย์ ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชม

อนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามปัญหาให้ย่ิงขึ้นไปว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้นิรทุกข์ ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะช่ือว่าปฏิบัติเพ่ือสำรวมอินทรีย์”พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ เรากล่าวรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไว้ ๒ อย่างคือ รสท่ีควร
เสพและรสท่ีไม่ควรเสพ ฯ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๕/๒๙๒) 

รสทีพึ่งรู้แจ้ง การทำให้แจ้งในการลิ้มรส, รสท่ีพึงทำให้แจ้ง, รู้แจ้งรส, สิ่งท่ีควรระวังในรส, การ
สำรวมในรส 

 สกักปัญหสูตร กล่าวถึงอินทริยสังวร สำรวมอินทรีย์ เมือ่ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่น
ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามปัญหาให้ย่ิงขึ้นไปว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้นิรทุกข์ ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะช่ือว่าปฏิบัติเพ่ือสำรวมอินทรีย์”พระผู้มี



 

๔๒๗๖ 
 

 

พระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ เรากล่าวรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไว้ ๒ อย่างคือ รสท่ีควร
เสพและรสท่ีไม่ควรเสพ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๕/๒๙๒,ที.ม.อ.(บาลี) ๓๖๕/๓๕๑-๓๕๓) 

รสที่ไม่ควรเสพ รสท่ีไม่ควรลิ้มรส, สิ่งที่ควรระวังในรส, การสำรวมในรส 
 สักกปัญหสูตร กล่าวถึงอินทริยสังวร สำรวมอินทรีย์ เมือ่ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่น

ชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามปัญหาให้ย่ิงขึ้นไปว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้นิรทุกข์ ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะช่ือว่าปฏิบัติเพ่ือสำรวมอินทรีย์”พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ เรากล่าวรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไว้ ๒ อย่างคือ รสท่ีควร
เสพและรสท่ีไม่ควรเสพ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๕/๒๙๒,ที.ม.อ.(บาลี) ๓๖๕/๓๕๑-๓๕๓) 

รสธาตุ ธาตุคือรสารมณ์, อารมณ์พ้ืนฐานของมนุษย์,อารมณ์หน่ึงในอารมณ์ ๑๘ ประการ 
 ตัวอย่างในธาตุนานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุ กล่าวถึง ความต่างแห่งธาตุ ๑๘ 

ประการ คือ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย ว่า เราจักแสดงความต่างแห่งธาตุ
แก่เธอทั้งหลาย ว่า คือ จักขุธาตุ ธาตุคือจักขุปสาท รูปธาตุ ธาตุคือรูปารมณ์ จักขุ
วิญญาณธาตุ ธาตุคือจักขุวิญญาณ โสตธาตุ ธาตุคือโสตปสาท สัททธาตุ ธาตุคือสัททา
รมณ์ โสตวิญญาณธาตุ ธาตุคือโสตวิญญาณ ฆานธาตุ ธาตุคือฆานปสาท คันธธาตุ 
ธาตุคือคันธารมณ์ ฆานวิญญาณธาตุ ธาตุคือฆานวิญญาณ ชิวหาธาตุ ธาตุคือชิวหา
ปสาท รสธาตุ ธาตุคือรสารมณ์ ชิวหาวิญญาณธาตุ ธาตุคือชิวหาวิญญาณ กายธาตุ 
ธาตุคือกายปสาท โผฏฐัพพธาตุ ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์ กายวิญญาณธาตุ ธาตุคือกาย
วิญญาณ มโนธาตุ ธาตุคือมโน ธัมมธาตุ ธาตุคือธรรมารมณ์ มโนวิญญาณธาตุ ธาตุคือ
มโนวิญญาณ น้ีเราเรียกว่า ‘ความต่างแห่งธาตุ”(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๘๕/๑๖๙, ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๔/๑๒, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๓/๑๙๑, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๔/๑๔๓,อภิ.ธา.(ไทย)
๓๖/๓๒/๑๑, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๐/๑๗) 

รสนิมิต สิ่งที่ซ่านไปหาท่ีอาศัย, เครื่องหมายในรส, เป็นหน่ึงในอารมณ์ ๖ คือ รปู เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์

 ตัวอย่างในหลิททิกานิสูตร ว่าด้วยหลิททิกานิคหบดี กล่าวถึง หลิททิกานิคบดี เรียน
ถามท่านพระมหากัจจานะ ผูอ้ยู่ ณ ภูเขาทีมี่หน้าผาสูงชัน เขตเมืองกุรรฆระแคว้นอ
วันตี ว่า บุคคลผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัย เป็นอย่างไร ท่านตอบว่า ความเท่ียวซ่านไป
หาและความผกูพันกับท่ีอาศัย คืออารมณ์ ๖ คือรูปนิมิต ตรัสเรียกว่า ความเท่ียวซ่าน
ไปหาและความผูกพันกับที่อาศัย คือสัททนิมิต ฯลฯ คันธนิมิต... รสนิมิต ... โผฏฐัพ
พนิมิต ... ธัมมนิมิต ตรัสเรียกว่า ‘ผู้เที่ยวซ่านไปหาท่ีอาศัย’ คหบดี บุคคลผู้เที่ยวซ่าน



 

๔๒๗๗ 
 

 

ไปหาที่อาศัย เป็นอย่างน้ีแล (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓/๒๕๕๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๙๖/
๗๔๓,สํ.ข.อ. (บาลี) ๒/๓/๒๘๕-๒๘๖)  

รสบณัฑิต คนที่พูดดี คิดดี ทำดี, คนที่เป็นพหูสูต, คนที่คงแก่เรียน 
 ในทสุตตรสูตร กล่าวถึงสัปปุริสธรรม คณุลักษณของบณัฑิต รสบัณฑิต ว่า (๑) 

เป็นธัมมัญญ ู ผู้รู้จักเหตุ(๒) เป็นอัตถัญญู ผู้รู้จักผล (๓) เป็นอัตตัญญู ผู้รู้จักตน (๔) 
เป็นมัตตัญญู ผู้รู้จักประมาณ (๕) เป็นกาลญัญูผูรู้้จักเวลา (๖) เป็นปริสญัญ ู ผู้รู้จกั
ชุมชน (๗) เปน็ปุคคลัญญ ู ผู้รู้จักบุคคล (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐) ๓๓/๑๔๓/
๗๔๕ 

รสราคะ รสของราคะ, รสในสิ่งใคร่, รสในสิ่งท่ีกำหนดั, รสแห่งการยึดติด 
 ตัวอย่างในปริยาปันนกถา เป็นบทสนทนาของสกวาทีกับปรวาที ท่านสกวาทีถามว่า 

รสราคะ นอนเน่ืองอยู่ในรูปธาตุ นับเน่ืองในรูปธาตุใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ไม่ควร
กล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๐๔/๗๕๓,(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๗๒/๘๑๒, (อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๗๗๔/๘๑๓) 

รสวิจาร ความตรองเก่ียวกับรส, การพิจารณาในรส . 
 ตัวอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา กล่าวถึง รูปวิจาร ความตรองถึงรูป 

เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิจารน้ี เม่ือต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ที่รูปวิจาร
น้ี สัททวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ คันธวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ 
รสวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ 
ธัมมวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี ้ เม่ือเกิด ก็เกดิที่ธัมมวิจารนี้ เม่ือต้ังอยู่ ก็
ต้ังอยู่ท่ีธัมมวิจารนี้ และทิฏฐคืิอความยึดม่ันถือม่ันรสวิจารว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 
น่ันเป็นอัตตา(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๑/๓๓๔,(ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๓/๑๑, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 

รสวิตก ความตรึกถึงรส, การคิดนึกถงึรส, ความตรึกเกี่ยวกับรส 
 ตัวอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา กล่าวถึงวิตก ๕ คือ รูปวิตก ความตรึก

ถึงรูป เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ รูปวิตกน้ี เม่ือต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ที่
รูปวิตกน้ี สัททวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ คันธวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก 
ฯลฯ รสวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก 
ฯลฯ ธัมมวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเมื่อเกิด ก็เกิดที่ธัมมวิตกนี้ เม่ือต้ังอยู่ 
ก็ต้ังอยู่ท่ีธัมมวิตกน้ี (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๑/๓๓๔, (ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๓/๑๐,(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 



 

๔๒๗๘ 
 

 

รสสมบัติ ความถึงพร้อมแห่งรส, ความสมบูรณ์แห่งรส, คุณสมบัติแห่งรส 
 ตัวอย่างในติกปัฏฐาน กล่าวถึงปกตูปนิสสยะปัจจัย ได้แก่ บุคคลเมื่อปรารถนาวรรณ

สมบัติท่ียังไม่เกิดขึ้น จึงให้ทาน สมาทานศลี รักษาอุโบสถ เมื่อปรารถนาสัททสมบัติที่
ยังไม่เกิดขึ้น ฯลฯ ...คันธสมบัติ ... รสสมบัติ ... โผฏฐัพพสมบัติ ... ขันธ์ท่ียังไม่เกิดขึ้น
จึงให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ และ ได้แก่ บุคคลอาศัยจักขุสมบติั ฯลฯ กาย
สมบัติ วรรณสมบัติ สัททสมบัติ คันธสมบัติ รสสมบัติ และโภชนะแล้วให้ทาน (อภิ.ป.
(ไทย)๔๑/๘/๕๖๓, (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๙/๕๕๓, อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๓๙๘/๒๓๔) 

รสสญัเจตนา ความจำนงในรส, เป็นหน่ึงในเจตนา ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น (รส) โผฏฐัพพะ ธัมม
สัญเจตนา 

 ตัวอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา กล่าวถึงสัญเจตนา ๖ คือ รูป
สัญเจตนา ความจำนงในรูป เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเมื่อเกิด ก็เกิดที่รปู
สัญเจตนาน้ี เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีรูปสัญเจตนานี้ สัททสัญเจตนา เป็นปิยรูปสาตรูปใน
โลก ฯลฯ คันธสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ รสสัญเจตนา เป็นปิยรูปสาต
รูปในโลก ฯลฯ โผฏฐัพพสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ ธัมมสัญเจตนาเป็น
ปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เม่ือเกิด ก็เกิดที่ธัมมสญัเจตนานี้ เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่
ท่ีธัมมสญัเจตนานี้(ที.ม.(ไทย ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๓, (สํ.ข.(ไทย)๑๗/
๕๖/๘๔, ๑๗/๓๐๘/๓๒๕,๑๗/๓๒๘/๓๓๙, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙) 

รสสญัญา ความหมายรู้รส,ความกำหนดหมายรู้รส เป็นหนึ่งในสัญญา ๖ คือ รปูสัญญา เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพ ธัมมสัญญา 

 ตัวอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา กล่าวถึงการเกิดของสัญญา ๖ คือ รูป
สัญญา ความกำหนดหมายรู้รูป เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเม่ือเกิด ก็เกิดที่รูป
สัญญาน้ี เมื่อต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ท่ีรูปสัญญาน้ี สัททสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ 
คันธสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ รสสญัญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ 
โผฏฐัพพสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ ธัมมสญัญาเป็นปิยรูป-สาตรูปในโลก 
ตัณหาน้ีเม่ือเกิด ก็เกิดที่ธัมมสัญญาน้ี เม่ือต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีธัมมสญัญาน้ี(ที.ม.(ไทย)
๑๐/๔๐๐/๓๓๐,๑๐/๔๐๑/๓๓๓,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๘, (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๒๓/๓๑๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕๖/๘๔,๑๗/๕๗/๘๙,๑๗/๓๐๗/๓๒๔,๑๗/๓๒๗/
๓๓๘,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๑๗/๑๓๕, อํ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๓/๕๗๕) 

รสแห่งธรรม รสแห่งความสุขท่ีประเสริฐสดุ, รสแห่งความถูกต้อง, รสแห่งความเป็นธรรม, ธรรมคือ
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ และโลกุตตรธรรม ๙ ประการ เป็นรสอันประเสริฐ 



 

๔๒๗๙ 
 

 

 ในสักกเทวราชวัตถุ เรื่องท้าวสักกะจอมเทพ เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่
ท้าวสักกะจอมเทพและเหล่าเทวดาถึงชัยชนะว่าชนะอะไรจึงจะประเสริฐ ว่า การให้
ธรรม ชนะการให้ท้ังปวง, รสแห่งธรรม ชนะรสท้ังปวง ความยินดีในธรรม ชนะความ
ยินดีทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง (ข.ธ.(ไทย)๒๕/๓๕๔/๑๔๔) 

รสายตนะ อายตนะคือรส, การรับรู้ทางรส, เป็นหนึ่งในอายตนะภายนอก ๖ คือ รูปายตนะ เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพ และธัมมายตนะ 

 ตัวอย่างในทสุตตรสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม ๑๐ ประการที่ควรกำหนดรู้ คือ 
อายตนะ ๑๐ ได้แก่ ๑. จักขวายตนะอายตนะคือตา (๒) รูปายตนะ อายตนะคือรูป 
(๓) โสตายตนะ อายตนะคือหู (๔) สัททายตนะ อายตนะคือเสียง (๕) ฆานายตนะ
อายตนะคือจมูก (๖) คันธายตนะ อายตนะคือกลิ่น (๗) ชิวหายตนะ อายตนะคือลิ้น 
(๘) รสายตนะ อายตนะคือรส (๙) กายายตนะ อายตนะคือกาย (๑๐) โผฏฐัพพายต
นะ อายตนะคือโผฏฐัพพะ นี้ คือธรรม ๑๐ ประการที่ควรกำหนดรู้(ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๖๐/๔๓๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,๓๕/๑๖๕/๑๑๗,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/
๒๓/๙,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๑๙/๑๗,๓๗/๔๗๑/๕๐๒,๓๗/๕๑๙/๕๕๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒/
๓,๔๐/๑๐/๙) 

รสารมณ์ อารมณ์ท่ีเกิดแต่รส, อารมณอั์นน่าใคร่คือรส เป็นหน่ึงในอารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพ และธัมมารมณ ์

 ตัวอย่างในโสณโกฬิวิสวัตถุ กล่าวถึงความมั่นคงแห่งจิตของภิกษุท่ีอารมณ์ ๖ ไม่
สามารถมาครอบงำได้ ว่า ถ้ารูปารมณ์ท่ีรุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางตา มาปรากฏทางตา
ของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลย จิตของภิกษุน้ันไม่
ถูกอารมณ์ครอบงำ เป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่น และภิกษุน้ันก็พิจารณาเห็นความ
เกิดดับของจิตน้ัน ถ้าสัททารมณ์ท่ีรุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางหู ... ถ้าคันธารมณ์ท่ีรุนแรง
อันจะพึงรับรู้ทางจมูก ...ถ้ารสารมณ์ท่ีรุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางลิ้น ... ถ้าโผฏฐัพพา
รมณ์ท่ีรุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางกาย ... ถ้าธรรมารมณ์ท่ีรุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางใจ มา
ปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุน้ันได้เลย จิต
ของภิกษุน้ันไม่ถูกอารมณ์ครอบงำ เป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่น และภิกษุน้ันก็
พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้น(วิ.ม.(ไทย)๕/๒๔๔/๑๑, ๕/๒๔๔/๑๒, ขุ.ชา.
(ไทย)๒๗/๓๔๐/๕๒๙, (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๙/๑๙๒) 

รสุตตมทายิกาวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายอาหารที่มีรสเลิศ เป็นการกล่าวถึงวิมานที่เกิดขึ้น
แก่หญิงผู้ต้ังใจถวายอาหารที่มีรสเลิศ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๖๑/๕๘)  



 

๔๒๘๐ 
 

 

รโหคตสูตร :   พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในท่ีสงัด  ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วกราบทูลว่า  ท่ีพระองค์ตรัสว่า  ความเสวยอารมณ์อย่างใด
อย่างหน่ึงเป็นทุกข์น้ัน  หมายถึงอะไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ความเสวยอารมณ์
อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นทุกข์นั้น  หมายถึงความท่ีสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง  มีความสิ้น
ไป  เสื่อมไป  แตกไป  ดับไปและแปรผันไปเป็นธรรมดาเพราะสังขารมีความดับ
ตามลำดับอยู่  ๑๐  ประการ  คือ   

  ๑.  เมื่อภิกษุเข้าปฐมฌาน  วาจาก็ดับไป   
  ๒.  เมื่อเข้าทุติยฌาน  วิตกวิจารก็ดับไป   
  ๓.  เมื่อเข้าตติยฌาน  ปีติก็ดับไป   
  ๔.  เมื่อเข้าจตุตถฌาน  ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกกดั็บไป   
  ๕.  เมื่อเข้าอากาสานัญจายตนฌาน  รูปสัญญาก็ดับไป   
  ๖.  เมื่อเข้าวิญญาณัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญาก็ดับไป   
  ๗.  เมื่อเข้าอากิญจัญญายตนฌาน  วิญญาณัญจายตนสัญญาก็ดับไป   
  ๘.  เมื่อเข้าเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน  อากิญจัญญายตนสัญญาก็ดับไป  
  ๙.  เมื่อเข้าสญัญาเวทยิตนิโรธ  สัญญาและเวทนาก็ดับไป   
  ๑๐.  ภิกษุผู้สิน้อาสวะแล้ว  ราคะย่อมดับไป  โทสะย่อมดับไป  โมหะย่อมดับไป   
  หรือเพราะสังขารมีความดับ(ปัสสัทธิ)  ๖  ประการ  คือ   
  ๑.  เมื่อภิกษุเข้าปฐมฌาน  วาจาก็สงบ 
  ๒.  เมื่อเข้าทุติยฌาน  วิตกวิจารก็สงบ 
  ๓.  เมื่อเข้าตติยฌาน  ปีติก็สงบ 
  ๔.  เมื่อเข้าจตุตถฌาน  ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกกส็งบ 
  ๕.  เมื่อเข้าสญัญาเวทยิตนิโรธ  สัญญาและเวทนาก็สงบ 
  ๖.  ภิกษุผู้สิน้อาสวะแล้ว  ราคะย่อมสงบ  โทสะย่อมสงบ  โมหะย่อมสงบ  

(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๙/๒๘๔)  
  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อากาสานัญจายตนฌาน  หมายถึงฌานที่กำหนด

อากาศ  คือช่องว่างอันหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์  เป็นขั้นที่  ๑  แห่งอรูปฌาน   คำว่า 
วิญญาณญัจายตนฌาน  หมายถึงฌานที่กำหนดวิญญาณอันหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์  
เป็นขั้นท่ี  ๒  แห่งอรูปฌาน   คำว่า อากิญจัญญายตนฌาน  หมายถึงฌานที่กำหนด
ภาวะอันไม่มีอะไร(ความว่าง)เป็นอารมณ์  เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  สัญญัคคะ  (ที่สุด
แห่งสัญญา)  เพราะเป็นภาวะสุดท้ายแห่งการมีสัญญา  กล่าวคือ  ผู้บรรลุอา



 

๔๒๘๑ 
 

 

กิญจัญญายตนฌานแล้ว  ขั้นต่อไป  จะเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานบ้าง  
เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง  (ที.สี.อ.  ๑/๔๑๔/๓๐๘)  

รโหคตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยูใ่นท่ีสงัด  (สูตรท่ี  ๑) ท่านพระอนุรุทธะขณะอยู่ในที่
สงัดได้เกิดความคิดขึ้นว่า  ผูพ้ลาดสติปัฏฐาน  ๔  ช่ือว่าพลาดอริยมรรค  ผู้ปรารภสติ
ปัฏฐาน  ๔  ก็ช่ือว่าปรารภอริยมรรค  ท่านพระมหาโมคคลัลานะทราบความรำพึงน้ัน
จึงหายตัวเข้าไปถามว่า  ภิกษุช่ือว่าปรารภสติปัฏฐาน  ๔  เป็นอย่างไร  ท่านจึงตอบ
ว่า  ผู้พิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิด  ธรรมอันเป็นเหตุดับในกาย  เวทนา  จิต  
ธรรม  มีความเพียร  มีสติสมัปชัญญะ  กำจัดอภิชฌาและโทมนัสได้  มีปฏิกูลสัญญา  
ช่ือว่าปรารภสติปัฏฐาน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๙๙/๔๒๙)  

รโหคตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยูใ่นท่ีสงัด  (สูตรท่ี  ๒) ท่านพระอนุรุทธะขณะอยู่ในที่
สงัดได้เกิดความคิดขึ้นว่า  ผูพ้ลาดสติปัฏฐาน  ๔  ช่ือว่าพลาดอริยมรรค  ผู้ปรารภสติ
ปัฏฐาน  ๔  ก็ช่ือว่าปรารภอริยมรรค  ท่านพระมหาโมคคลัลานะทราบความรำพึงน้ัน
จึงหายตัวเข้าไปถามว่า  ภิกษุช่ือว่าปรารภสติปัฏฐาน  ๔  เป็นอย่างไร  ท่านจึงตอบ
ว่า  ผู้พิจารณาเห็นกาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ช่ือว่าปรารภสติปัฏฐาน (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๙๐๐/๔๓๒)  

รโหสัญญิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระรโหสัญญิกเถระ มเีน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  
ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านเกิดเป็นพราหมณ์สอนศิษย์เปน็อันมากให้เกดิความเลื่อมใส 
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่เกิดในทุคติเลย 
ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๔/๒๙๘)  

รองเท้าแก้วมณี,รองเท้าเงินรองเท้าทำด้วยแก้วมณี, รองเท้าท่ีเกิดจากผลบุญได้รับเป็นอานิสงส์ที่
ถวายรองเท้าแด่พระชินเจ้าและภิกษุสงฆ์ของพระปิลินทวัจฉเถระในอดีตชาติ 

 ในปิลินทวัจฉเถราปทาน กล่าวถึงอานิสงส์ท่ีท่านได้รับจากการถวายรองเท้าของ
พระปิลินทวัจฉเถระในอดีตชาติว่า ท่านได้ถวายรองเท้าในพระชินเจ้าและในหมู่สงฆ์
ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสดุแล้วได้รับอานิสงส์ ซึ่งสมควรแก่กรรม ๓ ประการ คือ
ยานคือช้าง ยานคือม้าวอ และคานหาม รถ ๖๐,๐๐๐ คันแวดล้อมข้าพเจ้าทุกเมื่อ 
เมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ รองเท้าแก้วมณี ผุดขึ้นรองรับทุกย่างเท้า บุญ
กรรมทั้งหลายย่อมช่วยชำระอาจารคุณให้สะอาดแน่นอน ท่านได้คุณเหล่านี้เพราะผล
แห่งกรรมน้ัน(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๔๔/๕๙๙) 

รอยกงจักร รอยเท้ากงจักร, รอยเท้าท่ีมีรูปกงจักร, รอยเท้าของมหาบุรุษ, รองเท้าของพระผู้มี
พระภาคที่โทณพรหามณ์ได้เห็น 



 

๔๒๘๒ 
 

 

 ในโทณสูตร ว่าด้วยโทณพราหมณ์ กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทท่ีมีรูปกงจักร มีพันซี่ ซึ่ง
โทณพรามหณ์เห็นแล้วเกิดปีติว่า สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่าง
เมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตัพยะ โทณพราหมณ์ก็ได้เดินทางไกลระหว่างเมืองอุกกัฏฐะ
กับเมืองเสตัพยะ ได้เห็นรอยกงจักรมีซี่กำต้ังพันซี่ มีกง มดุีมครบ มีส่วนประกอบครบ
ทุกอย่างที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาค ได้มีความคิดว่า “ท่านผูเ้จริญ น่า
อัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ รอยเท้าเหล่านี้คงไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๓๖/๕๘) 

รอยเท้าช้าง รอยเท้าท่ีใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ท้ังปวง, คำอุปมาอริยสัจ ๔ ว่ารอยเท้าช้าง, คำอุปมา
ความไม่ประมาทว่ารอยเท้าช้าง 

 ตัวอย่างในมหาหัตถิปโทปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้าง สูตรใหญ่ เปรียบเทียบ
อริยสัจกับรอยเท้าช้าง เมื่อพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุท้ังหลายมากล่าวว่า “ท่านผู้มี
อายุท้ังหลาย รอยเท้าของสัตว์ท้ังหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน รอยเท้าเหล่าน้ันท้ังหมด
รวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่า ‘เป็นยอดของรอยเท้าเหล่าน้ัน 
เพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่’ ฉันใด กุศลธรรมท้ังหมด ก็ฉนัน้ัน นับเข้า
ในอริยสัจ ๔ คือ (๑) ทุกขอริยสัจ (๒) ทุกขสมุทยอริยสัจ (๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ (๔) 
ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาอริยสัจ ในอัปปมาทสูตรกล่าวว่า รอยเท้าของสัตว์ท่ีเที่ยวไป
บนแผ่นดินท้ังหมด รวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่า เลิศกว่า
รอยเท้าเหล่าน้ัน เพราะเป็นรอยเท้าใหญ่ ฉนัใด กุศลธรรมท้ังหมดก็ฉันน้ัน รวมลงใน
ความไม่ประมาทความไม่ประมาท บัณฑติกล่าวว่า เลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น(ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๒๘๘/๓๑๘, ๑๒/๓๐๐/๓๒๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๘/๑๕๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๑๔๐/๗๕, ๑๙/๕๒๔/๓๓๙,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๕/๒๘ 

รอยพระบาท รอยพระบาทของพระตถาคต, รอยพระบาทท่ีประทับให้โทณพรหาหมณ์เห็น (เป็น
ท่ีมาของรอยพุทธบาท) 

 ในโทณสูตร ว่าด้วยโทณพราหมณ์ เมื่อได้พบพระผู้มีพระภาคผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
เหนือกว่ามนุษย์และเทวดาใด ๆ โทณพราหมณ์จึงเดินตามรอยพระบาทของพระผู้มี
พระภาค ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับน่ังท่ีโคนต้นไม้ต้นหน่ึง มีพระอาการกิริยาน่า
พอใจ น่าเลื่อมใสมีพระอินทรย์ีสงบ มีพระทยัสงบ สำรวมอินทรีย์ ผู้ช่ือว่านาคะ ครั้น
แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ท่านผู้
เจริญเป็นเทวดาใช่หรือไม่” พระองค์ตอบว่า อาสวะทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดเป็น
เทวดา หรือเป็นคนธรรพ์ผู้เที่ยวไปในอากาศเปน็เหตุให้ถึงความเป็นยักษ์ และความ



 

๔๒๘๓ 
 

 

เป็นมนุษย์ ได้สิ้นไปแล้ว ถูกเรากำจัดแล้ว ทำให้หมดเคร่ืองผูกพันแล้ว ดอกปุณฑริกที่
งดงาม ย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใด เราก็ย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยโลก ฉันน้ัน 
พราหมณ์ เพราะฉะนั้น เราจึงเป็นพระพุทธเจ้า(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๘) 

ระคน  ประกอบกัน, ผสมผสานกัน, ร่วมกัน เป็นการระคนกันของอารมณ์กับจิตดวงอื่น ๆ 
 ในรูปงัรูปาวจรารูปาวจรันติกถา ว่าด้วยรูปเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร โดยสกวาที

ถามปรวาทีว่า รูปที่เป็นรูปาวจรมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า รูปไม่
เป็นเคร่ืองแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นเคร่ืองแสวงหาอุบัติ ไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบัน สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต เกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน มีวัตถุอย่าง
เดียวกัน มีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติ ดวงท่ี
แสวงหาอุบัติ ดวงที่ไม่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมิใช่หรือ ปรวาทีตอบว่า 
ใช่(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๖๘/๘๐๙, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๗๑/๘๑๑, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๗๓/
๘๑๒) 

ระดู ระดูของสตรี, ปัจจัยกำเนิดของคน, หนึ่งในปัจจัยกำเนิด ๓ คือ มารดาอยู่ร่วมกัน 
มารดามีระดูและคันธัพพะปรากฏ 

 ตัวอย่างในมหาตัณหาสัขยสตูร องค์ประกอบแห่งการเกิดในครรภ์ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เพราะปัจจัย ๓ ประการประชุมพร้อมกัน การถือกำเนิดใน
ครรภ์จึงมีได้ ในสัตว์โลกนี้ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน แต่มารดายังไม่มีระดู และคันธัพพะ
ยังไม่ปรากฏ การถือกำเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้ ในสัตว์โลกน้ี มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน 
มารดามีระดู แต่คันธัพพะยังไม่ปรากฏการถือกำเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้ แต่เมื่อใด 
มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู และคนัธัพพะก็ปรากฏ เมื่อน้ันเพราะปัจจัย ๓ 
ประการประชุมพร้อมกันอย่างน้ี การถือกำเนิดในครรภ์จึงมีได้(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๔/
๘๕, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๐๘/๔๔๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๐๒/๕๐๓, สํ.ส.(ไทย)๑๘/๒๘๒/
๓๑๔) 

ระมาด สัตว์ชนิดในหลาย ๆ ชนิดที่ปรากฎในแก้วมณี, สัตว์ท่ีปุณณกยักษ์ทูลเชิญพระราชาให้
ทอดพระเนตร, สัตว์ในมธุรชาดก ในมณิกัณฑ์) ในมธุรชาดก มณิกัณฑ์ กล่าวถึงยักษ์
ตนหน่ึงนามว่า ปุณณกยักษ์กราบทูลว่า เข้ากราบทูลพระราชาให้ทอดพระเนตร
ภายในแก้วมณน้ัีนว่ามีสิ่งเป็นทิพย์มากมาย แม้แต่ระมาด ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุด
กว่าประชาชน ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูแก้วมณีของข้าพระองค์ดวงนี้เถิด มีรูป
หญิงและรูปชายปรากฏเป็นหมู่ ๆ อยู่ในแก้วมณีดวงนี้ มีรูปเน้ือและรูปนกปรากฏเป็น
หมู่ ๆ อยู่ในแก้วมณีดวงน้ี มีพญานาคและพญาครุฑปรากฏอยู่ในแก้วมณีดวงน้ี ขอ
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ทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรดูสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณี
ดวงน้ีเถิด ในแก้วมณีน้ีจะมี ราชสีห์ เสือโคร่ง ช้าง หมี หมาใน เสือดาว แรด โคลาน 
กระบือ ละม่ัง กวาง เนื้อทราย ระมาด เป็นต้น (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๖๗/๑๒๙, ขุ.ชา.
(ไทย)๒๘/๕๓๖/๑๓๔, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๔๑๒/๔๐๓) 

ระลึกชอบ สัมมาสติ,การพิจารณาเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม, เป็นหนึ่งมรรคมีองค ์๘ 
และเป็นหน่ึงในบริขารแห่งสมาธิ ๗ 

 ตัวอย่างในชนวนสภสูตร บรขิารแห่งสมาธิ ๗ ประการ กล่าวถึง พระผู้มีพระภาคผู้
ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติบริขารแห่ง
สมาธิ๒ ๗ ประการน้ี เพียงเพ่ือความเจริญ เพ่ือความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ คือ (๑) 
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (๒) สมัมาสังกัปปะ ดำริชอบ (๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ (๔) 
สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ (๕) สมัมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (๖) สัมมาวายามะ 
พยายามชอบ (๗) สมัมาสติ ระลึกชอบในมัคคสัจจนิทเทส กล่าวถึง อริยมรรคมีองค์ 
๘ นี้น่ันแล ได้แก่ (๑) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ฯลฯ (๘) สัมมนาสมาธิ ซึ่งสัมมาสติ คือ 
การพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ฯลฯ การพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มสีติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๙๐/๒๒๔, ที.
ม.(ไทย)๑๐/๓๒๙/๒๕๘, ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๒/๓๓๕) 

ระลึกชาติ การระลึกย้อนชีวิตในกาลก่อนหลาย ๆ ปี, การย้อนเห็นชีวิตในอดีต, การย้อนรู้ชีวิตใน
ก่อนของตนว่าเป็นอย่างไร 

 ตัวอย่างในพรหมชาลสูตร มลูเหตุท่ี ๑ กลา่วถึง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี ้
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรท่ีต้ังมั่น ความหมั่นประกอบ ความไม่
ประมาท และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิ ที่เป็นเหตุทำจิต
ให้ต้ังม่ัน (บรสิุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง) ระลึก
ชาติก่อนได้หลายชาติ ว่า ‘ในภพโน้นเรามีช่ืออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร 
เสวยสุขทุกข ์ และมีอายุอย่างน้ัน ๆ จุติ(เคลื่อน)จากภพน้ันก็ไปเกิดในภพโน้น แม้ใน
ภพนั้นเราก็ได้มีช่ืออย่างน้ัน มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข ์ และมีอายุ
อย่างนั้น ๆ จุติจากภพน้ันจึงมาเกิดในภพนี้’ เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้ง
ลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างน้ี(ที.สี.(ไทย)๙/๓๑/๑๒,๙/๓๒/๑๓,๙/๓๓/๑๔,๙/
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๒๔๔/๘๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔/๑๗,๑๓/๒๘/๓๑,๑๓/๔๙/๔๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๐/
๑๔๖,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๒๗/๒๙,๒๐/๒๔๔/๓๑, องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๒/๔๑๓) 

ระอา หน่ายแหนง, เบ่ือหน่าย, ไม่ยินดี, ไม่พึงพอใจ 
 ในวิตักกสัณฐานสูตร กล่าวเปรียบเทียบถึงความวิตกของตนว่า ชายหนุ่มท่ีชอบ

แต่งตัว มีผู้นำซากงู ซากสุนัข หรือซากศพ มนุษย์มาผูกไว้ท่ีคอ ย่อมรูส้กึอึดอัด ระอา 
และรังเกียจ แม้ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉนัน้ันเหมือนกัน หากเม่ือมนสิการนิมิตอ่ืนซึ่ง
ประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตน้ัน วิตกอันเป็นบาปอกุศลซ่ึงประกอบ ด้วยฉันทะ
บ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง ประกอบด้วยโมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นอีก ภิกษุนั้นควร
พิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่า ‘วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างน้ี ๆ (ม.มู.
(ไทย)๑๒/๒๑๗/๒๒๘) 

รักขิตเถรคาถา : คาถาพระรักขิตเถระ ท่านพระรักขิตเถระกล่าวไว้ว่า ราคะทั้งมวลเราก็ละได้แลว้  
โทสะท้ังมวลเราก็ถอนได้แล้ว    โมหะท้ังมวลของเราก็ไปปราศแล้ว เราจึงเป็นผู้เย็น
ดับสนิทแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๙/๓๓๒) 

รักขิตวัน ช่ือป่าท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จหลีกไปสู่สำราญพระอิริยาบทเมื่อสงฆ์โกสัมพีแตกกัน, ป่าที่
อยู่แดนบ้านปาเลไลย์ เมืองโกสัมพี 

 ในปาริเลยยกคมนกถากล่าวถึงการเสด็จไปป่าปาริไลยกะของพระผู้มีพระภาค 
พระองค์เสด็จเสด็จจาริกไปทางป่าปาริไลยกะ จนถึงป่าปาริไลยกะประทบัอยู่ท่ีควงไม้
รัง ในราวป่ารักขิตวัน เขตป่าปาริไลยกะนั้น ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงทราบความ
สงัดของพระองค์ และทรงทราบความคิดคำนึงในใจของพญาช้างปาริไลยกะนั้นด้วย
พระทัย จึงทรงเปล่งพระอุทานในขณะนัน้ว่า “จิตของพญาช้างผู้มีงางามดุจงอนรถ
น้ัน เสมอกับจิตของพระพุทธเจ้า เพราะอยู่ผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกัน”(วิ.ม.(ไทย)๕/
๔๖๗/๓๕๙) 

รักดำ ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่ง, ไม้ท่ีพระพิฬาลิทายกเถระในอดีตชาติจัดแจงไว้ร่วมกับสิ่งอ่ืน ๆ 
เช่น มันมือเสือเพ่ือใส่บาตรพระผู้มีพระภาค 

 ในพิฬาลิทายกเถราปทาน เรื่องผลแห่งการถวายมันมือเสือของพิฬาลิทายกเถระใน
กัปท่ี ๕๔ แต่กัปนี้ ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนาม ว่าสุเมขลิมะ สมบูรณ์ด้วย
แก้ว ๗ ประการ มีพละมาก กล่าวว่า ท่านอยู่ในเครื่องลาดใบไม้ ในที่ไม่ไกลภูเขาหิม
วันต์ ใน กาลน้ัน (ถ้า) ท่านอยากอาหารก็มักนอนเสีย ขดุจาวมะพร้าว มันอ้อน มัน
มือเสือ และมนันกมาไว้ เรานำเอาผลพุทรา ไม้รักดำ ผลมะตูม มาจัดแจงไว้ พระผู้มี
พระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เสด็จมาแล้ว จึงหยบิเอามันมือเสือ มาใสล่งใน
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บาตร ในกาลนั้น พระองค์ จะทรงยังท่านให้ ยินดีจึงเสวย ครั้นเสวยเสร็จแล้ว ได้ตรัส
พระคาถานี้ว่า ท่านยังจิตให้เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายมันมือเสือแก่เรา ท่านจะไม่เข้าถึง
ทุคติตลอดแสนกัป(๒๘/๑๙๙๑/๔๙๕, ขุ.อป.(มหามกุฏ) ๗๑/๑๑๑/๗๗๓) 

รักษาอุโบสถ อุโบสถศีล, การอยู่จำศีลตลอดวันและราตรีหน่ึง, การรักษาศีล ๘, การถือศีล ๘ 
ตัวอย่างในติกปัฏฐาน เรื่องอุปนิสสยปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีมีปริตตะเป็นอารมณ์
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอุปนิสสยปัจจัยชนิดปกตูปนิสสยะ 
ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์แล้วให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถ 
ทําฌานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น ทำวิปัสสนาฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติให้
เกิดขึ้น หรือ บุคคลปลงชีวิตมารดา ประสงค์จะลบล้างกรรมน้ันจึงให้ทาน สมาทาน
ศีล รักษาอุโบสถ ปลงชีวิตบิดา ฯลฯ ปลงชีวิตพระอรหันต์ ฯลฯมีจิตประทุษร้ายทํา
โลหิตของพระตถาคตให้ห้อ ฯลฯ ทําลายสงฆ์ ประสงค์จะลบล้างกรรมนั้นจึงให้ทาน 
สมาทานศีล รักษาอุโบสถ (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๕/๔๗๔, ๔๑/๔๕/๕๐๗,อภิ.ป.(ไทย)
๔๑/๔๖/๓๓๙,๔๑/๗๔/๔๔๖,๔๒/๙/๑๑๑,๔๒/๑๙/๑๐,๔๒/๑๘/๒๘๑,๔๒/๓๕/
๑๒๔,๔๒/๖๕/๔๖๗,๔๒/๙๘/๕๒) 

รังเกียจบาป กำจัดบาป, ละบาป, ทำให้บริสุทธ์ิจากบาป 
 ในมหาสีหนาทสูตรกล่าวถึงพรหมจรรย์มีองค์ ๔ คือ (๑) เราเป็นผู้บำเพ็ญตบะ และ

เป็นผู้บำเพ็ญตบะอย่างยอดเย่ียม (๒) เราเป็นผู้ประพฤติถือสิ่งเศร้าหมอง และเป็นผู้
ประพฤติถือสิ่ง เศร้าหมองอย่างยอดเย่ียม (๓) เราเป็นผู้ประพฤติรังเกียจ(บาป) และ
เป็นผู้ประพฤติรังเกียจบาปอย่างยอดเย่ียม (๔) เราเป็นผู้ประพฤติสงัด และเป็นผู้
ประพฤติสงัดอย่างยอดเย่ียม (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๕/๑๕๘) 

รังของโรค ท่ีอาศัยของโรค, โรครุมเร้าเพราะชรา, 
 ในอุตตราเถรีวัตถุ เรื่องพระอุตตราเถรี พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอุตต

ราเถรีผู้มีอายุ ๑๒๐ ปี ร่างกายน้ีแก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค มีแต่จะทรุดโทรมลงไป 
ร่างกายที่เน่าเป่ือยน้ีก็จะแตกดับไป เพราะชีวิตมีความตายเป็นท่ีสุด(ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/
๑๔๘/๗๘) 

รังผึ้ง รวงผึ้ง, ท่ีหมู่ตัวผึ้งอาศัยเป็นกลุ่ม, การรวมตัวของผึ้งทำรัง,ผึ้งทำรังผลิตน้ำหวาน, คำ
อุปมาการบีบรวงผึ้งเอาน้ำหวานด้วยความเงียบฟังธรรมให้ได้ความรู้ 

 ในมหาสกลุุทายิสูตร กล่าวถึงความเคารพในพระผู้มีพระภาคต้องไม่มีเสียงจามเสียง
ไอขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมว่า พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลาย
ร้อย ในบริษัทน้ันสาวกรูปหน่ึงไอขึ้น เพ่ือนพรหมจารีรูปหน่ึงใช้เข่าสะกิดเตือนให้รู้ว่า 



 

๔๒๘๗ 
 

 

‘ท่านจงเงียบเสียง อย่าส่งเสียงดังไป พระผู้มีพระภาคกำลังแสดงธรรม’ ในเวลาที่พระ
สมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อย จะไม่มีเสียงจาม หรือเสียงไอของสาวก
ของพระสมณโคดมเลย หมู่มหาชนมุ่งหวังท่ีจะฟังธรรมนั้นว่า ‘เราทั้งหลายจักฟัง
ธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พวกเรา’ บุรุษบีบรังผึ้งซึ่งปราศจากตัวอ่อน ท่ีสี่แยก
ทางหลวง หมู่มหาชนก็มุ่งหวังท่ีจะได้น้ำผึ้งน้ัน แม้ฉันใด ในเวลาที่พระสมณโคดมทรง
แสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อย ก็ฉันน้ัน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๐/๒๘๓) 

รังสิสัญญกเถราปทาน๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๓๐,๐๐๐ ท่านทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัศมีของพระพุทธเจ้า 
พระนามว่าสุชาตะ เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่เกิดในทุคติเลย ในกปัท่ี ๕๗ ท่าน
ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๓๘๒)  

รังสิสัญญกเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเคยกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ด้วยจิต
เลื่อมใสในพระรัศมี เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่เกิดในทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ 
ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๒๓๒) 

รัชชสูตร : พระสูตรว่าด้วยมารอัญเชิญพระผู้มีพระภาคให้เสวยราชสมบัติ สมัยที่พระผู้มีพระ
ภาคประทับอยู่  ณ กระท่อมกลางป่า  ในหิมวันตประเทศ แคว้นโกศล ได้ทรงรำพึง
ว่า  เราจะสามารถเสวยราชสมบัติโดยธรรม  โดยท่ีไม่เบียดเบียนเอง ไม่ใช้ให้ผู้อ่ืน
เบียดเบียน ไม่ทำให้เขาเสื่อมเอง ไม่ใช้ผู้อ่ืนทำเขาให้เสื่อม  ไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเอง  
ไม่ใช้ผู้อ่ืนทำเขาให้เศร้าโศกหรือไม่หนอ  มารทราบความนั้นจึงเข้าไปเฝ้าแล้วกราบ
ทูลว่า  ขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติโดยธรรม โดยท่ีไม่เบียดเบียนเอง ไม่ใช้
ผู้อ่ืนให้เบียดเบียน ไม่ทำเขาให้เสื่อมเอง  ไม่ใช้ผู้อ่ืนทำเขาให้เสื่อม  ไม่ทำเขาให้เศร้า
โศกเอง  ไม่ใช้ผู้อ่ืนทำเขาให้เศร้าโศก  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภูเขาทองคำล้วนท้ัง
ลูกถึงสองเท่า ก็ยังไม่จุใจสำหรับบุคคลคนหนึ่ง บุคคลทราบดังน้ีแล้ว พึงประพฤติสงบ 
ผู้ใดเห็นทุกข์ว่ามีกามเป็นต้นเหตุแล้ว ผู้นัน้จะพึงน้อมไปในกามได้อย่างไร  บุคคล
ทราบอุปธิว่าเป็นเคร่ืองข้องในโลกแล้ว พึงศึกษาเพ่ือกำจัดอุปธิน้ัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๕๖/๑๙๙) 

รัชชุมาลา, ช่ือ เทพธิดาช่ือว่ารัชชุมาลา, ชาติก่อนนางเกิดเป็นทาสีของพราหมณ์ในหมู่บ้านคยาชาติ
ปัจจุบันได้ธิดาแท้จริงของพระผู้มีพระภาค 

 ในรัชชุมาลาวิมาน วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้สักการะเคารพพระพุทธเจ้า เธอเป็น
เทพธิดา มีผิวพรรณงดงาม บรรเลงดนตรีไพเราะ เสียงทิพย์น่าฟัง น่ารื่นรมย์ใจ 
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เทพธิดาน้ันชาติก่อนเป็นนางทาสีของพราหมณ์ท่ีบ้านคยาถูกคุกคามจึงถอืหม้อน้ำ
ออกไป ทำเป็นเสมือนจะไปตักน้ำ วางหม้อน้ำไว้ข้างทาง เข้าไปยังป่าชัฏโดยตัดสินใจ
ว่า จักตายในป่าน้ีแหละ เราอยู่ไปจะมีประโยชน์อะไรเล่า จึงทำบ่วงให้แน่น แขวนเข้า
กับต้นไม้ ณ ท่ีนั้น นางได้เหลือบเห็นพระสัมมาสมัพุทธเจ้า ทรงเก้ือกูลสัตว์โลกท้ัง
มวล ประทับน่ังเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ นางเกิดความสังเวช ขนลุกชูชันอย่างไม่เคย
เป็นมาก่อน พระตถาคตเจ้าพระองค์นั้น ได้ตรัสเรียกดิฉันด้วยพระวาจาที่นุ่มนวลว่า 
รัชชุมาลาและรับสั่งว่า เธอจงถึงตถาคตเป็นท่ีพ่ึงเถิด ดิฉันดำรงอยู่ในพระโอวาทของ
พระตถาคต ผูท้รงอนุเคราะห์แล้วจึงได้เป็นธิดาที่แท้จริงของพระพุทธองค์ (ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๘๓๓/๙๖, ๒๖/๘๔๒/๙๗) 

รัชชุมาลาวิมาน : พระสูตรว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูส้ักการะเคารพพระพุทธเจ้า เป็นการ
กล่าวถึงวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผู้สักการะเคารพพระพุทธเจ้า เป็นวิมานอันรุ่งเรืองย่ิง
ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เพราะได้พบพระผู้มีพระภาคขณะท่ีนางกำลังผูกคอตายเพ่ือหนี
สภาพคนใช้ท่ีถกูนายผู้หญิงด่าว่าทุบตีอยู่เป็นประจำ เมื่อได้ฟังอนุปุพพิกถาและ
อริยสัจ ๔ ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล ยอมกลบัไปรับใช้ตามเดิม และทำให้นายหญิงและ
ชายได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคด้วย (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๒๖/๙๕)  

รัชชสูุตร : พระสูตรว่าด้วยเชือก พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ตรัสกบั
ภิกษุทั้งหลายว่า  ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ  เหมือนบุรุษผู้ทรง
พลังเอาเชือกขนหางสัตว์อย่างเหนียวพันแข้งแล้วสีไปมา  เชือกพึงตัดผิว  ตัดหนัง  
เน้ือ  เอ็น  กระดูกและเย่ือในกระดูก  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๘/๒๘๑)  

รัชสมัย สมัยการครองราชของพระราชา, ช่วงการครองราชของพระราชา 
 ในปาสาทิกสูตร เรื่องพรหมจรรย์ท่ีไม่บริบูรณ์ พระผู้มีพระภาคตรัสกับนายจุนทะ แม้

หากว่าพรหมจรรย์ ประกอบด้วย ศาสดาเป็นผู้ไม่ม่ันคง ไม่เป็นผู้มีประสบการณ์มาก 
ไม่เป็นผู้บวชมานาน ไม่เป็นผู้มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย ไม่เป็นผู้ล่วงกาลผ่านวัยมามาก 
พรหมจรรย์น้ันย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์น้ัน อย่างน้ี แต่เมื่อใด พรหมจรรย์
ประกอบด้วยองค์เหล่านี้ คอื ศาสดาเป็นผู้ม่ันคง มีประสบการณ์มาก บวชมานาน มี
ชีวิตอยู่หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก เม่ือน้ัน พรหมจรรย์น้ันย่อมบริบูรณ์ด้วย
องค์น้ัน(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๒/๑๓๑, ๑๑/๑๗๓/๑๓๒,๑๑/๑๗๔/๑๓๒,๑๑/๑๗๕/
๑๓๕) 

รัฏฐปาลเถรคาถา : คาถาของพระรัฏฐปาลเถระ ท่านพระรัฏฐปาลเถระกล่าวคำเป็นต้นว่า ขอเชิญโยม
มารดาบิดาทรงดูอัตภาพ   ท่ีผ้าและอาภรณ์เป็นต้น    ทำให้วิจิตร มกีายเป็นแผล มี
กระดูก ๓๐๐ ท่อนเป็นโครงร่าง กระสับกระส่ายที่พวกคนเขลาดำริหวังกันส่วนมาก 
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ซึ่งไม่มีความย่ังยืนต้ังมั่น  ขอเชิญโยมมารดาบิดาทรงดูรูปที่สตรีใช้แก้วมณีและต่างห ู 
แต่งให้วิจิตร    ซึ่งมีหนังหุ้มกระดูกไว้ภายใน    งามพร้อมเสื้อผ้า เท้าทัง้สองย้อมด้วย
ครั่งสด    หน้าทาด้วยจุรณ  ก็สามารถทำคนเขลาให้ลุม่หลง แต่ไม่สามารถทำคนที่
แสวงหาฝั่งคือนิพพานให้ลุ่มหลงได้ ผมที่ตบแต่งให้เป็นลอนดังกระดานหมากรุก   ตา
ท้ังสองท่ีหยอดด้วยยาหยอดตาก็สามารถทำคนเขลาให้ลุม่หลง  แต่ไม่สามารถทำคน
ท่ีแสวงหาฝั่งคอืนิพพานให้ลุ่มหลงได้  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๖๙/๔๖๘) 

รัฏฐปาลเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระรัฏฐบาลเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  
ในอดีตชาติ ท่านได้ถวายช้างทรงเป็นพาหนะแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ 
ได้ตีราคาช้างพร้อมทั้งเคร่ืองประดับแล้วใหส้ร้างสังฆารามถวาย เพราะผลแห่งกรรม
น้ัน ท่านได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ๕๐ ชาติ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๘ ชาติ ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙๗/๑๑๖) 

รัฏฐปาลเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระรัฏฐบาลเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  
ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายช้างเป็นพาหนะแด่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระ และได้สร้างปราสาทถวาย เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านได้เสวยมนุษย
สมบัติและสวรรค์สมบัติหลายร้อยชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วย
คุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๗๙/๓๖๑) 

รัฏฐปาลสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระรัฏฐปาละ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นการ
บรรยายโวหารแบบเล่าเรื่องกล่าวถึงประวัติของรัฏฐบาลในตอนต้น และเป็นการ
สนทนาแบบถาม-ตอบระหว่างพระรัฏฐบาลกับพระเจ้าโกรัพยะในตอนปลายแก่
ชาวถุลลโกฏฐิตนิคม  ณ  ถลุลโกฏฐิตนิคม รัฏฐปาลกุลบุตรได้ฟังธรรมท่ีพระผู้มีพระ
ภาคทรงแสดงแล้วเกิดศรัทธาจึงขออนุญาตมารดาบิดาเพ่ือออกบวช  แต่ไม่ได้รับ
อนุญาต  จึงอดอาหารจนมารดาบิดาอนุญาตให้บวช  หลังจากบวชแล้วไม่นานก็บรรลุ
อรหัตตผล  ต่อมา  ท่านได้เข้าไปบิณฑบาตท่ีหน้าบ้านของตัวท่านเอง  บิดาของท่าน
จำไม่ได้จึงด่าว่าพวกสมณะโล้นพวกนี้ทำให้ลูกชายท่ีรักของเราออกบวช  แต่นางทาสี
จำท่านได้  จึงบอกแก่บิดาของท่าน  บิดาจึงนิมนต์ให้ไปฉันภัตตาหารที่บ้าน  แล้วสั่ง
ให้พวกภรรยาเก่าของท่านแต่งตัวย่ัวยวนและให้นำทรัพย์มรดกออกมาหลอกล่อม
เพ่ือให้สึก  เมือ่ไม่สำเร็จ  พวกภรรยาเก่าจึงถามท่านว่า  นางอัปสรพวกไหนท่ีทำให้
ท่านออกบวช  ท่านตอบว่า  ท่านไม่ได้บวชเพราะนางอัปสร  จากน้ันได้แสดงธรรมให้
บิดาฟังว่า  โยมจงดูอัตภาพอันวิจิตร  มีกายเป็นแผล  ทีคุ่มกันอยู่  กระสับกระส่าย  
เป็นที่ดำริของชนเป็นอันมาก  ไม่มีความย่ังยืนม่ันคง  โยมจงดูรูปอันวิจิตรด้วยแก้ว
มณีและกณุฑลมีกระดูกอันหนังหุ้มห่อไว้  งามด้วยผ้า  เท้าท่ีย้อมด้วยครั่งสีสด  



 

๔๒๙๐ 
 

 

หน้าท่ีไล้ทาด้วยจุรณ  ผมทีต่บแต่งเป็นลอนดังตาหมากรุก  ตาที่เย้ิมด้วยยาหยอด  
พอจะหลอกคนโง่ได้  แต่จะหลอกคนท่ีแสวงหาฝั่ง(คือพระนิพพาน)ไม่ได้  กายทีมี่
สภาพเน่าเปื่อยเป็นธรรมดา  ซึ่งตกแต่งแล้วเหมือนกลอ่งยาหยอดตาใหม่  อันงาม
พอจะหลอกคนโง่ได้  แต่จะหลอกคนท่ีแสวงหาฝั่งไม่ได้  ท่านเป็นดังพรานเนื้อวาง
บ่วงไว้  แต่เนื้อไม่ติดบ่วง  เมื่อพรานเน้ือกำลังคร่ำครวญอยู่  เรากินเหย่ือแล้วก็หลีก
ไป  แล้วกลับไปพักที่พระราชอุทยาน พระเจ้าโกรัพยะได้เสด็จเข้าไปสนทนาธรรมว่า  
คนทั้งหลายจะออกบวชเพราะความเสื่อม  ๔  ประการ  คอื 

   ๑.  ความเสื่อมเพราะชรา   ๒.  ความเสื่อมเพราะเจ็บไข้   
  ๓.  ความเสื่อมจากทรัพย์   ๔.  ความเสื่อมจากญาติ   
  ท่านพระรัฏฐบาลไม่ได้เสื่อมจากอะไร  แต่ทำไมจึงออกบวช  พระเถระถวายพระ

พรว่า  อาตมภาพออกบวชเพราะได้ฟังธัมมุทเทสท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสสอน  ๔  
ประการ  คือ   

  ๑.  โลกอันชรานำไป  ไม่ย่ังยืน    
  ๒.  โลกไม่มีผูต้้านทาน  ไม่เป็นอิสระ   
  ๓.  โลกไม่มีอะไรเป็นของตน  จำต้องละสิ่งท้ังปวงไป   
  ๔.  โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์  ไม่รู้จักอ่ิม  เป็นทาสแห่งตัณหา 
  ในตอนท้ายของพระสูตร  ท่านได้ถวายพระพรต่อไปว่า  คนในโลกนี้ถึงจะเป็น

พระราชาก็ตามยังไม่ได้อะไรตามท่ีตัวเองต้องการ  เพราะได้อะไรมากแค่ไหนก็ไม่รู้จัก
พอ  ก็ต้องตายทุกคน  พวกญาติ ๆ ของคนตายก็มักจะพูดว่า  ทำอย่างไรญาติของเรา
จึงจะไม่ตายทรัพย์ไม่สามารถช่วยให้คนมีอายุยืนได้คนทุกคนย่อมเจอกับสภาวะการณ์
ท่ีคล้าย ๆ กัน  คนโง่มักจะเป็นทุกข์มากในเร่ืองที่ก่อให้เกิดทุกข์  แต่บัณฑิตกลับเฉยๆ  
คนผู้ทำกรรมย่อมเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารและในโลกน้ี  ไมมี่อะไรเที่ยงแท้(ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๒๙๓/๓๔๙) 

รัฏฐปาละ, กุลบุตร กุลบุตรนามว่ารัฏฐปาละ, บุตรของตระกูลเศรษฐีช้ันสูงในถลุลโกฏฐิตนิคม แคว้นกุ
รุ, ท่านเป็นพระอรหันต์มีเอตทัคคะผู้บวชด้วยศรัทธา 

 ในรัฐปาละสูตร มารดาบิดาไม่อนุญาตให้รฏัฐปาละบวช รัฏฐปาลจึงอดอาหาร จนถึง 
๗ มื้อ มารดาบิดาของท่านได้กล่าวว่า “พ่อรัฏฐปาละ เจ้าเป็นลูกชายคนเดียว เป็นที่
รักเป็นท่ีชอบใจของพ่อแม่ จงลุกขึ้นเถิด พ่อรัฏฐปาละลูกจงบริโภค จงด่ืม จงยินดี
บริโภคกามไปพลาง ทำบุญไปพลางเถิด พ่อแม่จะไม่อนญุาตให้ลูกออกจากเรือนบวช 
ถึงลูกจะตาย ในที่สุดรัฏฐปาละกุลบุตรได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มี



 

๔๒๙๑ 
 

 

พระภาค บรรลุเป็นพระอรหัตองค์หนึ่งในพระอรหันต์ท้ังหลาย ได้รับเอตทัคคะผู้บวช
ด้วยศรัทธา (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๙๔/๓๕๐,๑/๓๔๖/๓๘๒) 

รัฏฐิกะ, ชฎิล ชฎิลช่ือว่ารัฏฐิกะ, ท่านได้ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๘๐,๐๐๐ โกฎิ มีพระพุทธเจ้า
เป็นประธาน ๓ ครั้ง 

 ในปทุมุตตรพุทธวงศ์ กล่าวถึงชฏิลรัฏฐิกะในอดีตชาติว่า เมื่อพระองค์เสด็จจากคาม
นิคมและแว่นแคว้นหลีกจาริกไปสาวกประมาณ ๘๐,๐๐๐ โกฏิ มาประชุมกัน เป็น
ครั้งท่ี ๓ สมัยน้ัน ชฎิลมีช่ือว่ารัฏฐิกะ ได้ถวายผ้าพร้อมภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มีพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้พระพทุธเจ้าพระองค์น้ัน ก็ประทับน่ังท่ามกลาง
พระสงฆ์ จากน้ีไปอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป ชฎิลน้ีจักเป็นพระพุทธเจ้า (ขุ.พุ.(ไทย)๓๓/๑๑/
๖๔๐) 

รัฐ อาณาจักร, แคว้น, แว่นแคว้น,จังหวัด, มณฑล 
 ตัวอย่างในมหาโควินทสูตร การแบ่งราชสมบัติเป็นรัฐ ๗ รัฐ ว่า พระเจ้าเรณุตรัสกับ

ท่านมหาโควินทพราหมณ์ จงแบ่งมหาปฐพี ๗ รัฐ ส่วนเท่า ๆ กัน สถาปนารัฐ 
(อาณาจักร) ท้ังหมดให้มีลักษณะเหมือนส่วนหน้าของเกวียน ชนบท (มหาอาณาจักร) 
ของพระเจ้าเรณุอยู่ตรงกลาง ท่าน (มหา) โควินทะให้สร้างเมืองหลวงเหล่านี้ไว้ คือให้
สร้างกรุงทันตปุระ เป็นเมืองหลวงของรัฐกาลิงคะให้สร้างกรุงโปตนะ เป็นเมืองหลวง
ของรัฐอัสสกะ ให้สร้างกรุงมาหิสสติ เป็นเมืองหลวงของรัฐอวันตี ใหส้ร้างกรุงโรรุกะ 
เป็นเมืองหลวงของรัฐโสวีรานะ ให้สร้างกรุงมิถิลา เป็นเมอืงหลวงของรัฐวิเทหะ ให้
สร้างกรุงจัมปา เป็นเมืองหลวงของรัฐอังคะ ให้สร้างกรุงพาราณสี เป็นเมอืงหลวงของ
รัฐกาสี (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๐๘/๒๔๒, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๗๒/๗๙) 

รัฐบาล, พระ, ภิกษุ ภิกษุช่ือว่าพระรัฐบาล, บุตรของเศรษฐีผู้ช่ือว่ารัฐบาลเหมือนกัน และรัฐบาล
เศรษฐีผู้เป็นบิดาของท่านเป็นหัวหน้าหมู่บ้านถุลลโกฏฐิตนิคม ในแคว้นกุรุ, ท่านได้รับ
เอตทัคคะผู้บวชด้วยศรัทธา 

 ในรัฐปาลสูตร กล่าวถึงพระรัฐบาล บิดามารดาของท่านกล่าวว่า ทา่นขอยอมตายถ้า
ไม่ได้บวช จนกระทั่งบิดามารดาต้องยินยอม เพราะเหตุน้ี พระบรมศาสดา จึงทรงยก
ย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลาย ในทางผู้บวชศรัทธา ท่าน
ดำรงอายุสังขาร ช่วยเหลือกิจการพระศาสนาได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะผู้บวช
ด้วยศรัทธา ควรแกก่าลเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน(วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๔๖/๓๘๓,
 (องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๑๐/๒๘,๓๒/๑๐๗/๑๑๗,๓๓/๑๘๙/๓๖๒C 

รัฐสีมา อาณาเขตแห่งรัฐ, อาณาจักรในแว่นแคว้น, เขตปกครองแห่งรัฐ 



 

๔๒๙๒ 
 

 

 ตัวอย่างในจูฬหังสชาดก พญาหงส์ทูลถามพระราชาถึงรัฐสีมาว่า พระองค์ทรงพระ
เกษมสำราญแลหรือมีพระอนามัยสมบูรณแ์ลหรือ รฐัสมีารุ่งเรืองแลหรือ พระองค์
ทรงอนุศาสน์พร่ำสอนพสกนิกรโดยธรรมแลหรือพระราชาตรัสว่า พญาหงส์ เราสุข
เกษมสำราญดี อนามัยก็สมบูรณ์ดี อน่ึง รัฐสมีาก็รุ่งเรือง สมบูรณ์ดี เราปกครอง 
ราษฎร์โดยธรรม(ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔๖/๔๙๕,๒๗/๑๔๗/๔๙๕,๒๗/๑๕๐/๔๒๒,๒๗/
๑๘๖/๕๐๒,๒๗/๓๐๑/๕๒๒,๒๗/๒๐/๕๙๗) 

รัดประคน สายรัดเครื่องทรงช้าง, ช้างทรงเคร่ืองผูกด้วยสายรัดประคน 
 ในปฐมนาควิมาน กล่าวถึงสมบัติเทวฤทธ์ิท่ีนางเทพบุตรได้ ว่า พระมหาโมคคัลลาน

เถระถามเทพบุตรองค์ว่า ท่านขี่ช้างเผือกผ่อง มีงางอนงาม ทรงพลัง เป็นคชสาร
ประเสริฐ ผูกสายรัดประคนทองคำไว้เรียบร้อย เหาะมาที่นี้ ท่านได้บรรลุเทวฤทธ์ิ มี
อานุภาพมาก เมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ เพราะบุญอะไรท่านจึงมี
อานุภาพรุ่งเรือง เทพบุตรตอบว่า ข้าพเจ้าเลื่อมใสแล้ว ได้นำดอกไม้แปดกำมือเท่าน้ัน 
ไปบูชาที่พระสถูปของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะ ผู้แสวงหาคุณอัน
ย่ิงใหญ่(คือนิพพาน)ด้วยมือทั้งสองของตน เพราะบุญน้ันข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงาม
เช่นนี้ เพราะบุญท่ีได้ทำไว้สมยัเม่ือเกิดเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงมีอานุภาพรุ่งเรือง และมี
รัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๙๖๑/๑๑๗) 

รัดประคนทอง สายทองรัดเครื่องทรงช้าง, ช้างทรงเครื่องรัดด้วยประคนทอง 
 ในนาควิมาน วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายผ้าคู่หน่ึงแด่พระพุทธเจ้าในอดึตชาติ เธอ

ประดับองค์ทรงเคร่ืองแล้ว ขึ้นคชสารตัวประเสริฐ มีร่างกายใหญ่ ประดับแก้วและ
ทอง มีข่ายทองคลุมตระพอง ผูกสายรัดประคนทองไว้เรียบร้อย น่ังหลังคชสารเหาะ
มาท่ีน้ี เธอได้บรรลุเทวฤทธ์ิเช่นนี้เพราะ ได้ถวายผา้คู่หนึ่งแด่พระองค์ ถวายอภิวาท
พระยุคลบาทแล้วนั่งอยู่บนพ้ืนดินมีจิตยินดีได้ทำอัญชลีแด่พระองค์แล้ว ดิฉันได้รู้แจ้ง
ชัดอริยสัจ ๔ ดิฉันถึงแก่กรรมต้ังแต่อายุยังน้อย เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแล้ว บังเกิดใน
หมู่เทพช้ันดาวดึงส์ มีบริวารยศ เป็นปชาบดีองค์หนึ่งของท้าวสักกะ มีนามว่ายสุตตรา 
ปรากฏไปทั่วทุกทิศ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๗๐๕/๘๑) 

รัตตัญญู ผู้รอบรู้มาก,ผูอ้ยู่มานาน, ผู้มีความมั่นคง (ถิรภาวะ) ในพระศาสนา, เป็นตำแหน่ง
เอตทัคคะท่ีพระอัญญาโกณฑญัญะ ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้ามีความหมายว่ารู้
ราตรีนาน คือบวชรู้แจ้งธรรม และเป็นพระขีณาสพก่อนพระสาวกทั้งหลาย ตัวอย่าง
ในมหาปรินิพพานสูตร เรื่องภิกขุอปริหานิยธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลาย ว่า เราจะแสดงอปริหานิยธรรมขอ้ ๑ ใน ๗ ขอ้ คือ ข้อที่ ๔ ว่า “ภิกษุ
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ท้ังหลาย ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่
ภิกษุยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู้เป็นเถระ เปน็รัตตัญญ ู บวชมานาน เป็น
สังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก และ สำคัญถอ้ยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๖/๘๒,๑๐/๒๗๖/๒๐๗,๑๐/๒๗๗/๒๐๘, ที.ม.อ.(บาลี) ๑๓๖/
๑๒๖,ที.ม.ฏีกา(บาลี)๑๓๖/๑๕๕,(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๔๗/๓๘๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๕/
๑๖๒,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๑๘๘/๒๕, องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๒๓๕/๓๐, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๘๘/๑๕๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๒๓/๓๗,๒๓/๒๘/๔๓) 

รัตตัญญูมทะ   ความเมาในความเป็นผู้รัตตัญญู 
 ในเอกกนิทเทส กล่าวถึงบรรดาเอกกมาติกาเกี่ยวกับความเมาว่า ความเมา กิริยาที่

เมา ภาวะที่เมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนง
ตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธง 
เพราะอาศัยความเป็นผู้รัตตัญญู น้ีเรียกว่า รตัตัญญูมทะ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๔๔/
๕๔๘) 

รัตติกาล เวลากลางคืน 
 ในกุมภชาดก หม้อพิเศษ กล่าวถึงโทษของสุรา เมื่อสรรพมิตตราชาทรงสนทนากับ

ท้าวสักกะว่า ท่านเป็นใคร มาจากสวรรค์ช้ันไตรทศหรือ ปรากฏอยู่ในนภากาศ
เหมือนดวงจันทร์ส่องสว่างในยามรัตติกาล รัศมีท้ังหลายแผ่ซ่านออกจากกายท่านดุจ
สายฟ้าท่ีแลบอยู่ในอากาศ ท่านนั้นบันดาลเมฆท่ีขาดลมให้ไปในอากาศได้ ทั้งเดินท้ัง
ยืนในอากาศได้ ท่านได้บำเพ็ญฤทธิ์ของเทพ ผู้ไม่ต้องเดินทางไกลด้วยเท้า ทำให้เป็นที่
พ่ึงท่านได้หรือ ท้าวสักสกะขอร้องให้พระราชาซื้อหม้อสุรานี้ พระราชาทรงสดับดังน้ัน
แล้วเห็นโทษของสุรา จึงทรงชมเชยท้าวสักกะว่า ถึงบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่เหมือน
ท่าน วันนี้ข้าพเจ้าจะเช่ือฟังคำของท่าน ท่านเป็นอาจารย์ผู้หวังประโยชน์แก่ข้าพเจ้า 
ท้าวสักกะเมื่อจะให้พระราชารู้ว่าตนเป็นเทวดา จึงตรัสว่า พระมหาราช ทาสหญิง 
๑๐๐ คน บ้านส่วย โคท้ังหลาย และรถเทียมม้าอาชาไนยทั้งหลายของพระองค์ จง
เป็นของพระองค์เถิด (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๓/๕๔๓) 

รัตติเฉท  ความขาดราตรี หมายถึงเหตุให้ขาดราตรี นับราตรีท่ีอยู่ปริวาสไม่ได้ พระผู้มีพระภาค 
ทรงบัญญัติไว้สำหรับภิกษุผูอ้ยู่ปริวาสและภิกษุผู้ประพฤติมานัต 

 ในปาริวาสิกขันธกะ เรื่อง รัตติเฉทเหตุให้ขาดราตรี ๓ อย่าง เมื่อท่านพระอุบาลีเข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ กราบทูลพระผู้มีพระภาค ว่า “รัตติเฉทของภิกษุ
ผู้อยู่ปริวาสมีเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อุบาลี รัตติเฉทของ
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ภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ อย่าง คือ (๑) สหวาสะ การอยู่ร่วมกัน (๒) วิปปวาสะ การอยู่
ปราศ (๓) อนาโรจนา การไม่บอก อุบาลี รัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ อย่างน้ี
แล(วิ.จุู.(ไทย) ๖/๘๓/๑๖๔, ๖/๙๒/๑๘๕,วิ.อ.(บาลี) ๓/๔๗๕/๕๒๘) 

รัตติทิวสสูตร : พระสูตรว่าด้วยวันและคืน   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ภิกษุมแีต่
ความเสื่อมอย่างเดียว ในกุศลธรรมท้ังหลาย ไม่มีความเจริญ เมื่อวันและคืนผ่านไป ๖ 
คือ (๑) ความมักมาก (๒) ความไม่มีศรัทธา (๓) ความทศีุล (๔) ความเกียจคร้าน (๕) 
ความหลงลืมสติ (๖) ความมีปัญญาทราม แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ภิกษุมีแต่
ความเจริญอย่างเดียวในกศุลธรรมทั้งหลาย ไม่มีความเสื่อม เมื่อวันและคืนผ่านไป มี 
๖ มีนัยตรงกันข้าม  (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๘๔/๖๐๗) 

รัตติปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระรัตติปุปผิยเถระ  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านเป็นพรานเน้ืออยู่ในป่า ได้ถวายดอกมวกเหล็กบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งการบูชานั้น ทา่นไม่เกิดในทุคติเลย ใน
กัปท่ี ๘ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรตันะ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๓๔๐) 

รัตนจงกรม ท่ีจงกรมแก้ว, ท่ีเดินจงกรมทำด้วยแก้ว,ที่จงกรมสำเร็จด้วยรัตนะ 
 ในรตนจังกมนกัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว เมื่อท้าวสหัมบดีพรหม ผู้

เป็นใหญ่แห่งชาวโลก ได้ประนมมือทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคให้ทรงเนรมิตที่
จงกรมแก้ว พระผู้มีพระภาคทรงเนรมิตที่จงกรมเลยขอบปากหมื่นจักรวาล ชานท้ัง ๒ 
ด้าน ท่ีจงกรมท่ีสำเร็จด้วยรัตนะ อันเหมาะสมแก่ขื่อและเต้าไว้ท้ัง ๒ ข้าง รัตนจงกรม
ท่ีทรงเนรมิต เกลื่อนไปด้วยทรายแก้วมณี ทรายแก้วมุกดา สว่างไปทั่วทิศ เหมือนดวง
อาทิตย์อุทัย พระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ มีพระลักษณะอัน
ประเสริฐ ๓๒ ประการทรงเปล่งปลั่งด้วยพระรัศมีที่รุ่งเรอืง เสด็จจงกรมอยู่ ณ ที่
จงกรมน้ัน (ขุ.พุ.(ไทย)๓๓/๑๕/๕๕๘) 

รัตนเจดีย์ เจดีย์แก้ว, เจดีย์ทำด้วยแก้ว, เจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่
เทพบุตรกราบไหว้ได้สมบัติทิพย์ 

 ในปุริสวิมาน อเนกวัณณวิมาน วิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพบุตรผู้มีรัศมีหลากสีในอดีตชาติ 
เมื่อพระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรตนหน่ึงว่าเพราะบุญทานอะไร ทา่นมีหมู่
เทพอัปสรแวดล้อม ขึ้นวิมานมีรัศมีต่าง ๆ เทพบุตรตอบว่า เม่ือพระชินเจ้าทรงพระ
นามว่าสุเมธผู้เป็นพระศาสดา ข้าพเจ้าน้ันไหว้รัตนเจดีย์ซ่ึงคลุมด้วยข่ายทองคำ แล้ว
ได้ทำใจให้เลื่อมใสในพระสถูป ข้าพเจ้ามิได้ให้ทาน ก็เพราะข้าพเจ้าไม่มีวัตถุสิ่งของที่
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จะให้ แต่ได้ชักชวนคนอ่ืน ๆ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ด้วยการบูชา
พระบรมสารีรกิธาตุอย่างน้ี ท่านท้ังหลายละจากอัตภาพน้ีแล้วจักไปสูส่วรรค์ (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๒๐๔/๑๕๑) 

รัตนชาติ สิ่งที่ถือกำเนิดมาเป็นแก้ว, แร่ธาตุสี, นพรัตน์ของไทย ๙ สี คือ สขีาว (Diamond) สี
แดง (Ruby) สีเขียว (Emerald)สีเหลือง (แซฟไฟร์สีเหลอืง) สีเลือดหมู (Garnet) สี
น้ำเงิน(ไพลิน) (แซฟไฟร์สีน้ำเงิน) สีขาวขุ่นคล้ายสีหมอก (Moonstone) สีแดงเข้ม 
(Hyacinth) สอัีญมณีหรือหินสีชนิดหนึ่งหรือแร่รัตนชาติ มีหลายสีเช่น สีเหลืองนวล 
สีเหลืองทอง สนี้ำผึ้ง สีเขียวแอปเปิล สีน้ำตาล (Chrysoberyl-cat eye) 

 ในมัลลิกาวิมาน วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงช่ือมัลลิกา มีรัตนชาติประดับรถมากมาย เธอ
ตอบปัญหาคำถามพระนารทเถระท่ีตนผู้มีพัสตราภรณ์และธงล้วนแต่สีเหลือง ประดับ
ประดาด้วยเครื่องประดับสีเหลืองเจิดจ้า รถเธอก็งดงามมาก มีส่วนประกอบวิจิตร
บรรจงไป ด้วยรัตนชาติต่าง ๆ ซึ่งบุญกรรมจัดสรรมาให้เบ็ดเสร็จงดงามด้วย เครื่อง
ประกอบหลากหลายก็เพราะเมื่อพระสัมมาสมัพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมดับขันธป
รินิพพานแล้ว ดิฉันมีจิตเลือ่มใส ได้ใช้ข่ายทองวิจิตรบรรจงไปด้วยแก้วมณีทองคำ 
และแก้วมุกดา ซึ่งดาดด้วยข่ายทองคำ ห่มคลุมพุทธสรีระ ครั้นดิฉันทำกุศลกรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแลว้น้ัน จึงสร่างโศก หมดโรคภัย มีความสุข รื่นเริงบันเทิง
ใจอยู่เป็นนิตย์ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๖๒/๗๔) 

รัตนปัชชละ, พระเจ้าจกัรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ารัตนปัชชละ, พระเจ้าจักรพรรดิผู้
รุ่งเรืองดังดวงแก้ว, ผู้ได้อานิสงส์เป็นรัตนปัชชละเพราะการกล่าวคำชมเชยพระผู้มี
พระภาค 

 ในสัมมุขาถวิกเถราปทาน กล่าวถึงประวติัในอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิกเถระ เมื่อ
พระวิปัสสีโพธิสัตว์ประสูติ ข้าพเจ้าพยากรณ์นิมิตและทำหมู่ชนให้เย็นใจว่าพระ
โพธิสัตว์น้ีจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลก อนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูติ 
หมื่นจักรวาลย่อมหวั่นไหว บัดน้ี ฯลฯ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาผู้มี
พระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่ ข้าพเจ้าทำหมู่ชนให้เกิดสังเวชแล้ว ชมเชยพระผู้มีพระ
ภาค ถวายอภิวาทแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศตะวันออก ในกัปท่ี ๘๓ นับจากกัปน้ีไป 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ารัตนปัชชละ ไม่รู้จกัทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการ
ชมเชย (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๐/๒๘๔) 

รัตนมณฑป มณฑปแก้ว, มณฑปซึ่งประดับด้วยทองมีรัศมีเปล่งปลั่งซึง่สูงประมาณ ๑๐๐ ศอก, 
มณฑปที่พระเจ้ากรุงพาราณสีสร้างถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยความเล่ือมใส 



 

๔๒๙๖ 
 

 

 ในภัททกาปิลานีเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภัททกาปิลานีเถรี นางได้
เป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในกรุงพาราณสีที่น่ารื่นรมย์ เป็นท่ีโปรดปรานอย่างย่ิง
ของท้าวเธอ เพราะความรักท่ีมีในกาลก่อน พระเจ้าแผ่นดินพระองค์น้ัน 
ทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ๘ พระองค์ ผู้เที่ยวบิณฑบาต ทรงเบิกบาน
พระทัย ได้ถวายอาหารบิณฑบาตที่มีราคามาก นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าท้ังหลายไว้ 
ทรงสร้างรัตนมณฑปซึ่งประดับด้วยทองมีรัศมีเปล่งปลั่งซึง่สงูประมาณ ๑๐๐ ศอก 
ท้าวเธอทรงเลื่อมใส รับสั่งให้นิมนต์ พระปัจเจกพุทธเจ้าท้ังหมด แล้วได้ทรงถวายทาน
แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่าน้ัน ซึ่งเข้ามาในพระราชนิเวศน์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์
เอง แม้ครั้งนัน้ นางก็ได้ร่วมถวายทานน้ันกับพระเจ้ากาสี ได้เกิดในกาสิกคามในกรุง
พาราณสีอีก พระกัสสปเถระเป็นพุทธบุตร ท่านถึงความสิ้นชาติ เป็นมุนีอยู่จบ
อภิญญา ด้วยวิชชา ๓ เหล่าน้ี จึงได้ช่ือว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีวิชชา ๓ นางภัททกาปิลานี
ก็เหมือนกัน ได้วิชชา ๓ ละมัจจุราชเสียได้ ทรงร่างกายน้ีเป็นท่ีสุด ชนะมารพร้อมทั้ง
เสนามารแล้ว (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๗๖/๔๙๑) 

รัตนะ แก้วมุกดา แกว้มณี ไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แก้วตาแมว, แก้ว
อันประเสริฐ,เครื่องลาดปักด้วยไหมประดับรัตนะ,เป็นช่ือปัญญาว่ารัตนะของคน
ท้ังหลาย 

 ในพรหมชาลสตูร มัชฌิมศีล กล่าวถึงเคร่ืองลาดปักด้วยไหมประดับรัตนะ เครื่องลาด
ผ้าไหมประดับรัตนะ ในมหาสุทัสสนสูตร กล่าวถึงกรุงกุสาวดีราชธานี มีกำแพงทำ
ด้วยรัตนะทุกอย่าง มีประตู ๔ สี ได้แก่ (๑) ประตูทอง (๒) ประตูเงิน (๓) ประตูแก้ว
ไพฑูรย์ (๔) ประตูแก้วผลึก แต่ละประตมูีเสาระเนียดปักไว้ประตูละ ๗ ต้น ได้แก่ (๑) 
เสาทอง (๒) เสาเงิน (๓) เสาแก้วไพฑูรย์ (๔) เสาแก้วผลึก (๕) เสาแก้วโกเมน (๖) เสา
แก้วบุษราคัม (๗) เสาทำด้วยรัตนะทุกอย่าง แต่ละเสาวัดโดยรอบ ๓ ช่ัวบุรุษ ฝังลึก ๓ 
ช่ัวบุรุษ สูง ๑๒ ช่ัวบุรุษ(วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๐๖/๕๙๗,ที.สี.(ไทย)๙/๑๕/๖,๙/๑๕/๗, ที.
สี.(ไทย)๙/๑๙๙/๖๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒,๑๐/๒๕๙/๑๙๒,๑๐/๒๕๙/
๑๙๓,๑๐/๒๗๒/๒๐๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๑/๖๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๗๖/๑๑๖,องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๑๖๑/๑๒๔) 

รัตนะคือแก้วมณี แก้วมณีอันประเสริฐ, แก้วมณีอันเป็นรัตนะ, รางวัลท่ีปุณณกยักษ์แก่วิธุรบัณฑิตที่
ทำให้พร้อมเพรียงกับภรรยานางอิรันดีนาคกัญญา 

 ในวิธุรชาดก กล่าวว่า เมื่อปุณณกยักษ์น้ันได้นางอิรันทดีนาคกัญญาแล้ว ก็มีใจช่ืนชม
โสมนัส ได้กล่าวกับวิธุรบัณฑิต ผู้ประเสริฐท่ีสุดแห่งชาวแคว้นกุรุว่า “ทา่นวิธุรบัณฑิต 



 

๔๒๙๗ 
 

 

ท่านได้ทำให้ขา้พเจ้าพร้อมเพรียงกับภรรยา ข้าพเจ้าจะทำกิจให้แกท่่าน จะให้รัตนะ
คือแก้วมณีนี้แก่ท่าน และจะนำท่านไปส่งให้ถึงแคว้นกุรุในวันน้ีเลยทีเดียว” วิธุร
บัณฑิตกล่าวว่า “กัจจานะ ขอท่านจงมีไมตรี อย่าได้แตกแยกกับภรรยาผู้น่ารักของ
ท่านตลอดไปเถิดขอท่านจงเป็นผู้มีจิตเบิกบานมีปีติโสมนัสท่านได้ให้แก้วมณีแก่
ข้าพเจ้าแล้วขอจงนำข้าพเจ้าไปยังกรุงอินทปัตถ์ด้วยเถิด(ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๖๓๔/
๔๔๓) 

รัตนะคือโพชฌงค์ โพชฌงค์ ๗ คอืรัตนะ, คำอุปมาความเป็นใหญ่ของพระชินเจ้า, พระจุฬสุคันธเถระ
อุปมาพระกัสสปะพุทธเจ้าว่าย่ิงใหญ่ดังรัตนะคือโพชฌงค์ 

                          ในจูฬสคุันธเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬสุคันธเถระ ท่านประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน ว่า ในภัทรกัปน้ี พระชินเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ุของพราหมณ์ มี
พระยศย่ิงใหญ ่ พระนามว่ากัสสปะ ตามพระโคตร ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิท้ังหลาย 
เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระชินเจ้าน้ัน ได้ฟังอมตธรรมท่ีนำมาซึ่งความ
ยินดีแห่งจิต พระพุทธองค์ทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ เหมือนดวง
จันทร์ซึ่งเป็นนกัษัตรท่ีงาม เหมือนต้นพญาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่ง พระองค์ทรง
เป็นเหมือนยาบำบัดโรคในที่ท้ังปวง ทรงทำลายยาพิษคือกิเลสให้พินาศ ทรงประดับ
ด้วยสุคนธชาติคือคุณ ดังทะเลเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะ ทรงกำจัดมลทินคือกิเลสทรงย่ำ
ยีมารและเสนามารได้ เหมอืนขุนพลผู้มีชัยโดยพิเศษ ทรงเป็นใหญ่เพราะรัตนะคือ
โพชฌงค์ ๗ เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นใหญ่ เพราะรัตนะ ๗ ประการ (ไทย)
๓๓/๒๘๖/๓๓๐) 

รัตนะนานัปประการ แก้วหลากหลาย, รัตนสีสันต่าง ๆ มากมาย, รัตนะอันรุ่งเรืองของนางนันทเถรี 
 ในนันทาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนันทาเถรี สมัยปทุมตุตระพุทธเจ้า 

นางเกิดในตระกูลเศรษฐ ี ท่ีมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่าง ๆ ในกรุงหงสวดี เป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยความสุขมาก นางได้เข้าเฝ้าพระมหาวีระพระองค์น้ันแล้ว ได้ฟังพระ
ธรรมเทศนาอันประกาศถึงปรมัตถธรรม นางมีความเลื่อมใส ได้ทูลนิมนต์พระองค์
พร้อมทั้งพระสงฆ์ ได้ถวายมหาทานแด่พระองค์ด้วยมือของตน นาง ได้ซบศีรษะลง
ใกล้พระวีรเจ้า พระองค์ตรัสว่า ‘เธอจักได้ตำแหน่งท่ีเธอปรารถนาไว้ดีแล้วน้ัน ด้วย
กรรมที่นางได้ทำไว้ดีแล้วน้ัน และด้วยเจตนาที่ต้ังไว้ม่ัน ละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิด
ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖๖/๔๗๗) ๒๘/๑๘๔๔/๔๗๔ 

รัตนะและมาลยั สมบัติแก้วและพวงมาลัยทอง, สมบัติท่ีพ่อของนายนันทะเกิดจากนางทาสีฝังดินไว้
ให้ เม่ือตายให้ลูกไปขุดใช้ 



 

๔๒๙๘ 
 

 

 ในนันทชาดก กล่าวว่า พระโพธิสัตว์กล่าวกับกุมารลูกของเพ่ือนว่า นายนันทะทาสยืน
ด่าเธอในที่ใด ทรัพย์อันเป็นของบิดาเธออยู่ในท่ีน่ันแหละ เพราะฉะน้ัน ในกาลใด 
นายนันทะด่าเธอ ในกาลน้ัน เธอจงฉุดนายนันทะน้ันมาด้วยคำว่า เฮ้ยเจ้าทาสเจ้าจง
มาด่า แล้วถือเอาจอบขุดทำลายท่ีน้ัน นำเอาทรัพย์อันเป็นของตระกูลออกมาให้ทาส
ยกนำเอาทรัพย์มา ครั้น กลา่วแล้วจึงกล่าวคาถาน้ีว่า ทาสช่ือนายนันทะเป็นบุตรของ
นางทาสยืน ดังน้ัน นายนันทะทาสกล่าวคำหยาบในท่ีใด เรารู้ว่ากองแห่งรัตนะ
ท้ังหลายและมาลัยทองมีอยู่ในน้ัน กุมารไหว้พระโพธิสัตว์แล้วไปเรือนพานายนันทะ
ทาสไปยังท่ีฝังทรัพย์ปฏิบัติตามท่ีพระโพธิสัตว์สั่งสอนแล้ว นำเอาทรัพย์น้ันมารวบรวม
ทรัพย์สมบัติไว้ ต้ังอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ กระทำบุญท้ังหลายมทีาน เป็นต้น 
ในเวลาสิ้นชีวิต ได้ไปตามยถากรรม (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๙/๑๖) 

รัตนาวดี, กินนรี กินรีช่ือรัตนาวดี, นางแต่งงานกับดาบสช่ือวัจฉะ 
 ในชาดก กล่าวถึงว่า ในอดีตกาล มีพราหมณ์คนหน่ึงเห็นโทษในกาม จึงละยศใหญ่

ออกบวชเป็นฤษี สร้างบรรณศาลาอยู่ ณ หินวันตประเทศ มีกินนรเป็นจำนวนมาก 
อยู่ ณ ถ้าแห่งหน่ึงใกล้บรรณศาลาของฤษีนั้น แมลงมมุตัวหน่ึงอยู่ ณ ประตูถ้ำน้ัน ได้
กัดศีรษะของกินนรเหล่าน้ันด่ืมกินโลหิต กินนรหากำลังมิได้ เป็นชาติขลาด ไมอ่าจจะ
ทำอะไรมันได้จึงเข้าไปหาดาบสน้ัน บอกว่า มีแมลงมุมตัวหน่ึงประหารชีวิตของพวก
ข้าพเจ้า ขอท่านจงฆ่ามันเสียทำความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ดาบสบอกว่า บรรพชิต
ท้ังหลายเช่นเราไม่ทำปาณาติบาตบรรดากินนรเหล่าน้ัน มกีินรีช่ือรัตนาวดี ยังไม่มีผัว 
กินนรเหล่าน้ันจึงตกแต่งกินรีรัตนวดีน้ัน แล้วพาไปหาดาบส กล่าวว่า กินรีนี้จงเป็นผู้
บำเรอเท้าท่าน ท่านจงฆ่าปัจจามิตรของพวกเราเสีย ดาบสเห็นกินรีรัตนวดีก็มีจิต
ปฏิพัทธ์ จึงสำเร็จร่วมอภิรมย์กับกินรีน้ันแล้วไปยืนที่ประตูถ้ำ ตีแมลงมุมออกมาหา
กินด้วยค้อนให้สิ้นชีวิต ดาบสน้ันอยู่สมคัรสังวาสกับกินรีนั้น มีบุตรธิดาแล้วทำ
กาลกิริยา ณ ท่ีนั้นแล กินรีรัตนวดีนั้นรักใคร่ดาบสช่ือวัจฉะ ด้วยประการฉะน้ี (ขุ.ชา.
(มหามกุฏ) ๖๓/๖๘๖/๔๗๔) ๒๘/๖๒๕/๒๗๙ 

รัมมกพราหมณ์ อาศรมของรัมมกพราหมณ์, สถานทีส่นทนาธรรมของภิกษุสงฆ์, สถานท่ีพระผู้พระ
ภาคพร้อมด้วยพระอานนท์เข้าไปพัก, อาศรมหนึ่งในเมืองสาวัตถีท่ีพระผู้มีพระภาค
เสด็จ 

 ในปาสราสิสูตร กล่าวถึงมารยาทในการประชุมของภิกษุในอาศรมรัมมกพราหมณ ์
เขตเมืองสาวัตถีคือไม่เข้าไปขณะท่ีกำลังสนทนากันเมื่อจะเข้าไปก็มีการกระแอม
กระไอ ดังความว่า พระผู้มีพระภาคพร้อมกับท่านพระอานนท์ได้ไปสรงน้ำท่ีท่าบุพพ



 

๔๒๙๙ 
 

 

โกฏฐกะแล้ว ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
อาศรมของ รมัมกพราหมณ ์ อยู่ไม่ไกล ทัง้เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ และน่าเลื่อมใสขอ
พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังอาศรมของรัมมกพราหมณ์ เพ่ือทรงอนุเคราะห์เถิด
พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพแล้ว สมัยน้ัน ภิกษุจำนวน
มากน่ังสนทนาธรรมีกถาอยู่ในอาศรมของรัมมกพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคประทับยืน
นอกซุ้มประตู ทรงรอคอยให้ภิกษุสนทนากันจบเสียก่อน ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค
ทรงทราบว่าการสนทนาจบลงแล้ว จึงทรงกระแอม ภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูรับพระผู้
มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอาศรมของรัมมกพราหมณ์แล้วประทับ
น่ังบนพุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้ จึงตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า “ภิกษุท้ังหลาย เวลาน้ีเธอ
ท้ังหลายน่ังสนทนากันด้วยเรื่องอะไร พูดเรื่องอะไรค้างไว้ อะไรที่เธอทั้งหลายสนทนา
กันค้างอยู”่ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า ข้าพระองค์ท้ังหลาย ปรารภพระผู้มีพระภาค
แล้วสนทนาธรรมีกถาค้างอยู่ พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึง พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า “ดีแล้ว ภิกษุท้ังหลาย ข้อที่เธอท้ังหลายผู้เป็นกุลบุตร ออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิตด้วยศรัทธาประชุมสนทนาธรรมีกถากันน้ันเป็นเรื่องสมควร เธอท้ังหลายผู้มา
ประชุมกันมีกิจที่ควรทำ ๒ ประการ คือ (๑) การสนทนาธรรม (๒) การเป็นผู้นิ่งอย่าง
พระอริยะ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๗๒/๒๙๕) 

รัมมกะ, กรุง กรุงช่ือรัมมกะ, กรุงท่ีล้อมรอบด้วยปราสาทของท่านสูงตระหง่านดังสายรุ้ง ปราสาท
น้ันยาว ๒๔ โยชน์ กว้าง ๑๒ โยชน์ มีกำแพงและค่ายมัน่คง, ท่านมหากัสสปเถระก็
อาศัยอยู่ในกรุงน้ีจนส้ินอายุ 

 ในมหากัสสปเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัสสปเถระ กล่าวว่า 
ประชาชนพากันทำการบูชาพระผู้มีพระภาค ผู้ศาสดาพระนามว่าปทุมุตตระ ได้เสด็จ
ดับขันธปรินิพพานแล้ว ท่านได้เชิญญาติมิตรมาประชุมกันแล้วได้กล่าวคำน้ีว่า ขอ
เชิญพวกเรามาทำการบูชาเถิด ท่านได้ช่วยกันสร้างอัคฆิยเจดีย์ เป็นเจดีย์ท่ีสร้างอย่าง
ดี สูง ๑๐๐ ศอก กว้าง ๑๕๐ ศอก เป็นดังวิมานสูงเสียดฟ้า สั่งสมบญุไว้แล้ว ท่านเป็น
ใหญใ่นทวีปท้ัง ๔ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ ในคราวเป็นพระเจ้าจักรพรรดิน้ัน 
ปราสาทของท่านสูงตระหง่านดังสายรุ้ง ปราสาทนั้นยาว ๒๔ โยชน์ กว้าง ๑๒ โยชน์ 
มีกรุงช่ือว่ารัมมกะ มีกำแพงและค่ายม่ันคง ท่านด่ืม กิน อยู่ในกรุงน้ัน แล้วกลับไปเกิด
เป็นเทวดาอีก ในภพสุดท้าย กุศลสมบัติได้มีแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเกิดในตระกูล
พราหมณ์ สะสมรัตนะไว้เป็นอันมาก สละทรัพย์ ๘๐ โกฏ ิแล้วออกบวช (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๔๑๔/๖๔) 



 

๔๓๐๐ 
 

 

รัมมวดี, กรุง กรุงช่ือรัมมวดี, เมืองหลวงสมัยพระเจ้าทีปังกร, เมืองหลวงสมัยกษัตริย์พระนามว่าสุ
เทพเป็นพระชนก พระสุเมธาเป็นพระชนนี พระอุสภขันธกุมารเป็นพระโอรสของพระ
เจ้าทีปังกร 

 ในพุทธวงศ์ ทีปังกรพุทธวงศ์ พระประวัติของพระทีปังกรพุทธเจ้า ภิกษุประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ รูป ล้วนได้อภิญญา ๖ มีฤทธ์ิมาก แวดล้อมพระองค์ซึ่งงดงามด้วยพระ
อรหันตขีณาสพ สมัยน้ัน เมอืงช่ือว่ารัมมวดี กษัตริย์พระนามว่าสุเทพ เป็นพระชนก 
พระเทวีพระนามว่าสุเมธาเป็นพระชนนี พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๒๐,๐๐๐ ปี มี
นางสนมกำนัล ๓๐๐,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าป
ทุมา พระราชโอรสพระนามว่าอุสภขันธกุมาร พระองค์ทรงเห็นนิมิต ๔๑ ประการ จึง
ทรงราชพาหนะคือช้างออกผนวชแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๑๐ เดือนเต็ม จึงได้บรรลุ
พระโพธิญาณ (ขุ.พุ.(ไทย)๓๓/๑๘/๕๙๔, ขุ.พุ.(ไทย)๓๓/๒๕/๕๙๙) 

รัมมอุบาสก พระอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภูและพระโสภิตะ 
 ในเวสสภูพุทธวงศ์ พระประวัติของพระเวสสภูพุทธเจ้า ในมัณฑกัปน้ัน ได้มีพระชิน

เจ้าพระนามว่าเวสสภู ตามพระโคตร เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระเวสสภูพุทธเจ้า
ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ทรงประกาศพระธรรมจักรแล้ว เทวดาและมนุษย์ประมาณ 
๘๐,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรม มีโสตถิกอุบาสกและรมัมอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก โคต
มีอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุ.(ไทย)๓๓/๒๓/๖๒๒, ๓๓/
๒๕/๗๐๐) 

รัมมะ, พระโอรส พระโอรสพระนามว่ารัมมะ, พระโอรสของกษัตริย์อสมะผู้ครองกรุงจัมปกะ 
พระชนนีพระนามว่าอสมา 

 ในปทุมพุทธวงศ์ พระประวัติพระปทุมพุทธเจ้าในอดีตชาติว่า สมัยต่อจากพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี ได้มีพระสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะ
ตามพระโคตร พระองค์เป็นพระโอรสของกษัตริย์พระนามว่าอสมะ เป็นพระชนก 
พระเทวีพระนามว่าอสมา เป็นพระชนนี กรุงช่ือว่าจัมปกะ พระองค์ทรงครองฆราวาส
อยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง คือนันทปราสาท วสุปราสาท และย
สุตตรปราสาท มีนางสนมกำนัล ๓๓,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระ
มเหสีพระนามว่าอุตตรา พระราชโอรสพระนามว่ารัมมะ พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิต ๔ 
ประการ จึงทรงราชพาหนะคือรถออกผนวชแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม 
จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ (ขุ.พุ.(ไทย)๓๓/๑๘/๖๓๒) 



 

๔๓๐๑ 
 

 

รัมมาอุบาสิกา อุบาสิกาช่ือรัมมา,อุปัฏฐายิกาของสิทธัตถพุทธเจ้าสมัยกษตัริย์พระนามว่าอุเทน 
กรุงเวภาระ 

 ในสิทธัตถพุทธวงศ์ พระประวัติอดีตชาติของพระสิทธัตถพุทธเจ้า ครั้งน้ัน กรุงช่ือว่าเว
ภาระ กษัตริย์พระนามว่าอุเทนเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุผัสสาเป็น
พระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เมื่อครั้งพระองค์ทรงครองฆราวาส
อยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มีปราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลัง มีนางสนมกำนัล ๔๘,๐๐๐ นาง ล้วน
ประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสุมนา พระราชโอรสพระนามว่าอนุปมะ 
พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงทรงวอทองออกผนวชแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียร
อยู่ ๑๐ เดือนเต็ม จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ สุปปิยอุบาสกและสมทุทอุบาสกเป็นอัคร
อุปัฏฐาก รัมมาอุบาสิกาและสุรัมมาอุบาสกิาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุ.(ไทย)๓๓/
๒๐/๖๗๔) 

รั้วหนาม รั้วหนามก้ันศัตรู, รั้งเป็นหนาม, หนึ่งในรั้ว ๓ ชนิด คือ รั้วไม้ไผ่ รั้วหนาม และค ู
 ในลักขณสูตร กล่าวถึง มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือนจะ

ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผูท้รงธรรม ครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญใ่นแผ่นดินมี
มหาสมุทรท้ังสีเ่ป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะ มีอาณาจักรม่ันคง มีพระราชโอรส
มากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่งลว้นแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยี
ราชศัตรูได้ ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา ครอบครองแผ่นดิน
น้ีมีสาครเป็นขอบเขต ไม่มีเสาเขื่อน ไม่มีเขตหมาย ไม่มีร้ัวหนาม (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๐๒/๑๖๔) 

รัศมี สว่างไสว, แสงแผ่ซ่านออก.โชติช่วง,ประภัสสร 
 ตัวอย่างในปาฏิกสูตรกล่าวถึง โลกพินาศ โลกเจริญว่า สมัยหน่ึงเมื่อล่วงไปนาน ๆ 

โลกนี้พินาศ เมื่อโลกกำลังพินาศ เหล่าสัตว์ส่วนมากไปเกิดในพรหมโลกช้ันอาภัสสระ 
นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนา มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมซี่านออกจากร่างกาย 
เที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยู่ในวิมานอันงดงาม สถิตอยู่นานแสนนาน เม่ือล่วงไปนาน 
ๆ โลกน้ีกลับเจริญขึ้น เม่ือโลกกำลังเจริญขึน้วิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่า เวลา
น้ัน สัตว์ผู้ใดผูห้น่ึงผู้จุติจากพรหมโลกช้ันอาภัสสระ เพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญ มาเกิด
ท่ีวิมานพรหมอันว่างเปล่า นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนา มีปีติเป็นอาหาร มี
รัศมีซ่านออกจากร่างกาย เที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยู่ในวิมานอันงดงาม สถิตอยู่นาน
แสนนาน(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๘/๒๘,๑๑/๑๒๑/๙๐,๑๑/๑๒๘/๙๔,๑๑/๒๗๕/๒๑๙,



 

๔๓๐๒ 
 

 

ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๑๓/๕๕๑,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๓๒/๒๗๒,๑๔/๒๘๖/๓๔๓,องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๘๑/๓๐๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔๒/๒๐๙,(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑/๑) 

รัศมีกาย รัศมีสว่างไสวออกจากกาย, ผิวพรรณางดงาม, อานุภาพผิวกายรุ่งเรือง 
 ตัวอย่างในตติยปีฐวิมาน วิมานตั่งที่นางเทพธิดาได้รับเพราะผลบุญ เมื่อเทพธิดาผู้

ประดับองค์ ทรงมาลัย ทรงภูษาสวยงาม วิมานตั่งทองคำของเธอช่างโอ่อ่า ล่องลอย
ไปในท่ีต่าง ๆ ได้รวดเร็วสมใจปรารถนา เธอเปล่งรัศมีสว่างไสว ดังสายฟ้าแลบออก
จากกลีบเมฆเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงาม มีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกาย
สว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างน้ีเทพธิดาตอบว่า ชาติก่อน นางเกิดเป็นมนุษย์ อยู่ในหมู่
มนุษย์ในมนษุยโลก ได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสประดุจธุลี มีใจผ่องใสไม่มัวหมอง 
เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายต่ังแด่ท่าน ด้วยมือทั้งสองของตน(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๗/๔,๒๖/๔๕/
๙,๒๖/๖๒/๑๑,๒๖/๖๖/๑๒, ๒๖/๗๘/๑๔,๒๖/๘๔/๑๕,๒๖/๘๗/๑๕,๒๖/๙๒/๑๖, 
๒๖/๙๕/๑๖,๒๖/๑๐๗/๑๘,๒๖/๒๓๙/๔๐,๒๖/๒๔๐/๔๐) 

รากเงา่ของพรหมจรรย์ รากเง่าของพรหมจรรย์คือพระหูสูต, ผู้ทรงธรรม, ผู้ทรงจำธรรมได้มาก, 
พระอานนท์เป็นต้นแบบพหูสูต 

 ในภาษิตของอานนทเถรคาถา กล่าวถึงพระอานนทเถระผู้โคตมโคตร เป็นพหูสูต 
กล่าวธรรมได้อย่างวิจิตร เป็นพุทธอุปัฏฐาก ปลงภาระได้แล้ว พรากจากกิเลสท่ี
ประกอบสัตว์ไว้ พอเอนกายลงนอน สิ้นอาสวะ ดับกิเลสได้สนิท ถึงฝั่งแห่งความเกิด
และความตาย ยังทรงร่างกาย ซึ่งมีในภพสดุท้ายอยู่ ธรรมท้ังหลายของพระพุทธเจ้า 
ผู้ทรงเป็นเผ่าพันธ์ุแห่งดวงอาทิตย์ ต้ังอยู่เฉพาะในบุรุษพิเศษใด บุรุษพิเศษนั้น คือ
พระอานนทโคตมโคตร บุคคลพึงเข้าไปน่ังใกล้ท่านผู้เป็นพหูสูตทั้งไม่ควรทำสุตะให้
เสื่อมสูญไป เพราะความเป็นพหูสูตน้ันเป็นรากเง่าของพรหมจรรย์ ฉะน้ัน จึงควรเป็น
ผู้ทรงธรรม (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๐๓๐/๕๐๙) 

รากษส ยักษ์, ผีเสื้อน้ำ, เป็นช่ือพวกอสูรเลว มีนสิยัดุร้าย ชอบเที่ยวตามป่า ทำลายพิธีและกิน
คน 

 ตัวอย่างในวลาหกัสสชาดก ความปลอดภัยเกิดจากม้าวลาหก พระศาสดาทรงนำอดีต
นิทานมาแสดงแล้ว จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า คนเหล่าใดไม่ทำตามโอวาทที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คนเหล่านั้นจักถงึความพินาศ เหมือนพวกพ่อค้าท่ีถูกพวก
นางรากษสประเล้าประโลม ส่วนคนเหล่าใดทำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 
คนเหล่านั้นจักปลอดภัย เหมือนพวกพ่อค้าที่เช่ือฟังคำของพญาม้าวลาหก (ขุ.ชา.
(ไทย)๒๗/๙๑/๘๘,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๓๒/๕๔,๒๗/๑๘๖/๑๙๕,๒๗/๑๘๗/๑๙๕,๒๗/



 

๔๓๐๓ 
 

 

๒๒๙/๕๗๒,๒๗/๓๐๙/๕๘๕,๒๗/๓๑๑/๕๘๕,๒๗/๓๒๑/๕๘๖,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๕๒/
๑๕๕, ๒๘/๕๓๖/๑๓๔) 

รากเหงา้แห่งกิเลสเครื่องเนิน่ช้าอวิชชา ความไม่รู้, อโยนิโสมนสิการ การไม่มนสิการ โดยแยบคาย, 
อัสมิมานะ ความถือตัว,อหิริกะ ความไมล่ะอาย, อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัว, 
อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน  

 ในตุวฏกสูตร ภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลัน พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า ข้า
พระองค์ขอทูลถามพระองค์ ว่า ภิกษุเห็นอย่างไร จึงไม่ถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดับไป 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุพึงขจัดบาปธรรมทั้งปวง ท่ีเป็นรากเหง้าแห่งกิเลส
เครื่องเน่ินช้าและอัสมิมานะ ด้วยมันตาตัณหาอย่างใดอย่างหน่ึงที่เกิดในภายใน ภิกษุ
มีสติทุกเมื่อ พึงศึกษาเพ่ือกำจัดตัณหาเหล่าน้ัน(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๙๒๓/๗๒๒,ขุ.ม. (แปล) 
๒๙/๑๕๑/๔๑๒) 

รากเหงา้แห่งกุศล อโลภะ ความไม่โลภ, อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้าย, อโมหะ ความไม่หลง เป็น
รากเหง้าแห่งกุศล 

 ในสัมมาทิฏฐิสตูร กล่าวถึงว่าอะไรเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล ความว่า “ท่านผู้
มีอายุท้ังหลาย เม่ือใด พระอริยสาวกรู้ชัดกุศลและรากเหงา้แห่งกุศล เมือ่น้ัน แม้ด้วย
เหตุเพียงเท่านี้ พระอริยสาวกก็ช่ือว่า มีสัมมาทิฏฐิ มคีวามเห็นตรง มีความเลื่อมใสอัน
แน่วแน่ในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๙/๘๒) 

รากเหงา้แห่งตัณหา สุขเวทนา, ทุกขเวทนา, อทุกขมสุขเวทนา คือรากเหง้าแห่งตัณหา 
 ในตัณหาวรรค หมวดว่าด้วยตัณหา กปิลมจัฉวัตถุ เรื่องปลากปิละ พระผู้มีพระภาค

ตรัสพระคาถาน้ีแกบ่ริษัท ๔ ว่า ตัณหาย่อมเจริญแก่มนุษย์ผู้ประพฤติประมาท 
เหมือนเถาย่านทรายเจริญอยู่ในป่า เขาย่อมเร่ร่อนไปมา เหมือนวานรท่ีต้องการผลไม้ 
เที่ยวเร่ร่อนไปมาในป่า ฉะน้ัน ส่วนบุคคลใดครอบงำตัณหาที่เลวทรามน้ัน ซึ่งล่วงได้
ยากในโลกไว้ได้ ความโศกย่อมตกไปจากบุคคลน้ัน เหมอืนหยาดน้ำกลิ้งตกไปจากใบ
บัว ฉะนั้น เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า ขอท่านท้ังหลายจงขุดรากเหง้าแห่งตัณหา 
เหมือนคนต้องการหญ้าแฝกขดุหญ้าแฝก มารอย่าได้ระรานท่านทั้งหลายอยู่ร่ำไป 
เหมือนกระแสน้ำระรานไม้อ้อ ฉะน้ัน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๓๗/๑๓๘) 

รากเหงา้แห่งทุกข์ รากเหง้าแห่งทุกข์คือฉันทะ, รากเหง้าแห่งทุกข์คือตัณหา 
 ตัวอย่างในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ว่า “เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ 

ตามความเป็นจริง เราและเธอทั้งหลาย จึงท่องเท่ียวไป ในชาตินั้น ๆ ตลอดกาล
ยาวนาน แต่เพราะได้เห็นอริยสัจ ๔ เราและเธอทั้งหลายจึงถอนภวเนตติได้ ตัด



 

๔๓๐๔ 
 

 

รากเหง้าแห่งทุกข์ได้เด็ดขาด บัดน้ีภพใหมไ่ม่มีอีก” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๕/๑๐๐,๑๔/
๖๕/๗๑,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๐๓/๑๑๔,๑๘/๓๖๓/๔๑๘) 

รากเหงา้แห่งอกุศล อกุศลกรรมบท ๑๐ การฆ่าสตัว์เป็นอกุศล, ลักทรัพย์เป็นอกุศล, ประพฤติผิด
ในกามเป็นอกุศลการพูดเท็จ เป็นอกุศล,การพูดส่อเสียด เป็นอกุศล, การพูดคำหยาบ 
เป็นอกุศล, การพูดเพ้อเจ้อ เป็นอกุศล, การเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน เป็น
อกุศล, การคิดปองร้ายผู้อ่ืน เป็นอกุศล,มิจฉาทิฏฐิ เป็นอกุศล 

 ในสัมมาทิฏฐิสตูร กล่าวถึง เรื่องอกุศลและกุศล ว่า “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย เมื่อใด 
พระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลรากเหง้าแห่งอกุศล เม่ือนั้น แมด้้วยเหตุเพียงเท่าน้ี พระอริย
สาวกก็ช่ือว่า มีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นตรง มีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสู่
พระสัทธรรมน้ี (ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๙/๘๒) 

รากแห่งความโกรธ อวิชชา ความไม่รู้, อโยนิโสมนสิการ ความไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคาย
,อัสมิมานะ ความถือตัว, อหิริกะ ความไม่ละอาย, อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัว, 
อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน 

 ในสารีปุตตสุตตนิทเทส พระผู้มีพระภาคตรัสรากแห่งความโกรธกับภิกษุท้ังหลายว่า 
ภิกษุไม่พึงลุอำนาจความโกรธและความดูหม่ิน ท้ังพึงขุดรากความโกรธและความดู
หมิ่นเหล่านั้น ดำรงอยู่ แต่เมื่อจะกำราบ ก็พึงครอบงำสัตว์หรือสังขาร ท่ีเป็นที่รกั
หรือไม่เป็นที่รัก โดยแท้(ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๓/๕๙๓) 

รากแห่งความดูหม่ิน อวิชชา, อโยนิโสมนสิการ, อัสมิมานะ, อหิรกิะ, อโนตตัปปะ, อุทธัจจะ น้ีช่ือว่า
รากแห่งความดูหมิ่น 

 ในสารีปุตตสุตตนิทเทส พระผู้มีพระภาคตรัสรากแห่งความดูหมิ่นกับภิกษุท้ังหลายว่า 
ภิกษุไม่พึงลุอำนาจความโกรธและความดูหม่ิน ท้ังพึงขุดรากความโกรธและความดู
หมิ่นเหล่านั้น ดำรงอยู่ แต่เมื่อจะกำราบ ก็พึงครอบงำสัตว์หรือสังขาร ท่ีเป็นที่รกั
หรือไม่เป็นที่รัก โดยแท้ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๓/๕๙๓) 

 
รากอกุศลธรรม โลภะ, โทสะ, และโมหะ  
 ในอุรคสูตร กล่าวถึงภิกษุผู้ไม่มีอนุสัยกิเลสใด ๆ ท่ีนอนเนือ่งอยู่ในสันดาน ๗ ประการ 

คือ (๑) กามราคะ ความกำหนัดในกาม (๒) ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังในใจ (๓) 
ทิฏฐิ ความเหน็ผิด (๔) วิจิกิจฉา ความลงัเลสงสัย (๕) มานะ ความถือตัว (๖) ภว
ราคะ ความกำหนัดในภพ (๗) อวิชชา ความไม่รู้ และถอนรากอกุศลธรรม คือ ราคะ 
โทสะ โมหะ ได้หมดสิ้น ช่ือว่าละฝั่งในได้ ดุจงูลอกคราบทิ้งไป ฉะน้ัน (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/
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๑๔/๕๐๑, ขุ.สุ.ไทย)๒๕/๓๗๒/๕๘๖(ขุ.สุ.อ.(บาลี)๑/๑๔/๒๒,ขุ.สุ.อ.(บาลี)๑/๑๔/
๒๑) 

ราคจริต นิสัยที่รักสวย รักงาม, พ้ืนนิสัยท่ีรักความสะอาด เรียบร้อย, พ้ืนนิสัยท่ีติดในวัตถุกาม 
 ในตุวฏกสุตตนิทเทส พระผู้มีพระภาคมีพระจักษุแจ่มแจ้งด้วยพุทธจักขุ เม่ือทรง

ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุ ได้ทรงเห็นสตัว์ท้ังหลาย ผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญา
จักขุ พระองค์ทรงทราบว่า “บุคคลน้ีมรีาคจริต บุคคลน้ีมโีทสจริต บุคคลนี้มีโมหจริต 
บุคคลน้ีมีวิตกจริตบุคคลน้ีมสีัทธาจริต บุคคลนี้มีญาณจรติ” พระผู้มีพระภาคย่อมตรัส
อสุภกถาแก่บุคคลราคจริต ตรัสการเจรญิเมตตาแก่บุคคลโทสจริต ย่อมทรงแนะนำ
บุคคล โมหจริตให้ดำรงอยู่ในการเล่าเรียน ย่อมตรัสอานาปานสติแก่บุคคลวิตกจริต 
ตรัสบอกนิมิตที่น่าเลื่อมใส และศีลของตนแก่บุคคลสัทธาจริต ย่อมตรัสนิมิตแห่ง
วิปัสสนา มีอาการไม่เที่ยง มีอาการเป็นทุกข์ มีอาการเป็นอนัตตาแก่บุคคลญาณจริต 
(ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๖/๔๓๐) 

ราคเปยยาล การเจริญสติปฏัฐานเพ่ือรู้ย่ิงราคะ, การเจริญธรรมเพ่ือรูย่ิ้งราคะ คือ สมถะ และ
วิปัสสนา 

 ในราคเปยยาล สติปัฏฐานสตูร การเจริญสติปัฏฐานเพื่อรู้ย่ิงราคะ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๔ ประการ คอื (๑) พิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสมัปชัญญะ มสีติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (๒) 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ (๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ (๔) พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มสีติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๔ ประการนี้เพ่ือรู้ย่ิงราคะ (องฺ.จตุกฺก(ไทย) ๒๑/
๒๗๔/๓๘๙, ๒๐/๑๘๖/๔๑๑) 

ราควินยสูตร : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะ  พระผู้มพีระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ 
จำพวก คือ บุคคล (๑) ผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน 
หมายถึงคนทีป่ฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะโทสะโมหะ แต่ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติเพ่ือกำจัด
ราคะ โทสะโมหะ (๒) ผู้ปฏิบติัเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืนแต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง หมายถึง
คนที่ไม่ปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะ โทสะ โมหะ แต่ชักชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะ
โทสะโมหะ (๓) ผู้ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน หมายถึง
คนที่ไม่ปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะโทสะโมหะ ท้ังไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะ
โทสะโมหะ (๔) ผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง และปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน หมายถึงคนที่
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ปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะโทสะโมหะ ท้ังชักชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติเพ่ือกำจัดราคะโทสะ โมหะ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๖/๑๔๕) 

ราควิราคสูตร : พระสูตรว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพ่ือสำรอกราคะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ถา้ถูกอัญเดียรถีย์ถามถึงประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์  ให้ตอบ
ว่า  เพ่ือสำรอกราคะ  ถ้าถูกถามต่อไปอีกว่า  มีมรรคและปฏิปทาเพ่ือสำรอกราคะอยู่
หรือ  ให้ตอบว่า  มี  คืออริยมรรคมีองค์  ๘  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๑/๓๙) 

ราคสัญญา กำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 
 ในวิโมกขกถา นิทเทส กล่าวว่า วิราคานุปัสสนาญาณ ญาณคือการพิจารณาเห็นความ

คลายกำหนัด พ้นจากราคสญัญา เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๒๑๔/๓๕๖) 

ราคสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยการละราคะ (สูตรท่ี ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย    
บุคคลใดยังละราคะ    โทสะ โมหะไม่ได้ บุคคลนี้เราเรยีกว่าถูกมารผูกไว้ สวมบ่วง
มารไว้  และถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความปรารถนา  บุคคลใดละราคะ  โทสะโมหะ
ได้แล้ว บุคคลน้ีเราเรียกว่าไม่ถูกมารผูกไว้  ไม่สวมบ่วงมารไว้  และไม่ถกูมารผู้มีบาป
ทำได้ตามความปรารถนาแล้วตรัสสรุปว่า พระอริยะท้ังหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น    
เรียกบุคคลผู้ละราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้วว่าเป็นคนหน่ึงในบรรดาท่านผู้อบรม
ตนแล้ว เป็นผูป้ระเสริฐ    เป็นผู้ไปแล้วอย่างนั้น    เป็นผู้ตรัสรู้ เป็นผูล้่วงเวรและภัย  
เป็นผู้ละกิเลสทั้งปวงได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๘/๔๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  มารในที่น้ีหมายถึงกิเลสมาร  (ขุ.อิติ.อ.  (บาลี) ๖๘/๒๔๖) 
ราคสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการละราคะ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย    

บุคคลใดเป็นภิกษุหรือภิกษุณี ยังละราคะ    โทสะ โมหะไม่ได้บุคคลน้ีเราเรียกว่า   
ยังข้ามทะเลทีมี่คลื่น มีระลอก มีน้ำวน  มีสัตว์ร้าย มีผีเสือ้น้ำไม่ได้ บุคคลใดเป็นภิกษุ
หรือภิกษุณี ละราคะ โทสะ  โมหะได้แล้วบุคคลนี้เราเรียกว่า    ข้ามทะเลท่ีมีคลื่น มี
ระลอก  มีน้ำวน มีสัตว์ร้าย  มีผเีสื้อน้ำได้แล้ว ข้ามไปถงึฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบก  
แล้วตรัสสรุปว่า  บุคคลใดคลายราคะโทสะ  และอวิชชาได้แล้ว บุคคลนั้นช่ือว่าข้าม
สมุทรน้ีซึ่งมีท้ังคลื่น สัตว์ร้าย (และ)ผีเสื้อน้ำ    ท่ีน่ากลัว    ข้ามได้ยาก เรากล่าวว่า  
‘บุคคลน้ันล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้อง ละมัจจุได้  ไม่มีอุปธิ ละทุกข์เพ่ือไม่เกิดอีกต่อไป 
ถึงความดับ ไม่ถึงการนับลวงมัจจุราชให้หลงได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๙/๔๒๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทะเล  หมายถึงสังสารวัฏ  หรืออายตนะ  ๖  คำว่า 
ระลอก  หมายถึงความโกรธ  และความคบัแค้นใจ  คำว่า น้ำวน  หมายถึงกามคุณ  
๕  คำว่า สัตว์ร้าย  ผีเสื้อน้ำ  หมายถึงมาตุคาม  คำว่า ขา้มไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่
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บนบก หมายถึงข้ามโอฆะใหญ่คือสังสารวัฏและกามท้ังหลายเป็นต้น  แล้วดำรงอยู่
บนบกคือนิพพาน  (ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๖๙/๒๔๗) 

ราคสูตร : พระสูตรว่าด้วยราคะ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมฝ่ายอกุศล คือ (๑) ราคะ (๒) 
โทสะ (๓) โมหะ ธรรมฝ่ายกุศล คือ (๑) อสุภะ (๒) เมตตา (๓) ปัญญา (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๑๐๗/๖๒๙) 

ราคะ ความกำหนัด, การติดใจใครใ่นอารมณ์, ราคะ ๓ คือ กามราคะ รูปราคะ และอรูป
ราคะ 

 ในเวรัญชกัณฑ ์ เวรัญชพราหมณ์กล่าวตำหนิพระผู้มีพระภาคว่าสอนให้ทำลาย เป็น
คนช่างกำจัด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “พราหมณ์ ขอ้ท่ีเขากล่าวหาเราน้ันมีมูล
อยู่ เพราะเราสอนให้ทำลายราคะ โทสะ โมหะ ตลอดถึงให้ทำลายบาปอกุศลธรรม
ต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเราน้ันมีมูลอยู่ แต่ไม่ใช่ท่ีท่านกลา่วถึง” และที่ว่าท่านพระโค
ดม เป็นคนช่างกำจัด คือ ข้อท่ีเขากล่าวหาเราน้ันมีมูลอยู่ เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือ
กำจัดราคะ โทสะ โมหะ และบาปอกุศลธรรมต่างๆ ข้อท่ีเขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู ่
แต่ไม่ใช่ท่ีท่านกล่าวถึง” (วิ.มหา.(ไทย)๑/๖/๔, ๑/๘/๔, (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๙/๑๒, ๑/
๓๘/๒๖,วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๓๔/๒๕๐, ๔/๕/๙, ๔/๗/๑๑, ๔/๕๔/๖๓,๕/๒๔๔/๙, ๕/
๒๔๔/๑๐, ๕/๒๔๔/๑๑, ที.สี.(ไทย)๙/๖๓/๒๕, ๙/๒๔๒/๘๐) 

ราคะท่ีต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน  ๓ ราคะท่ีกำจัดด้วยมรรคสกิทาคามิมรรค อนามิมรรค 
และอรหันตมรรค 

                            ในทกุปัฏฐาน เร่ืองอารัมมณปัจจัย กล่าวถงึสภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วย
มรรคเบ้ืองบน ๓ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน ๓ โดย
อารัมมณปัจจัย ได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 
๓ เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้น ราคะที่ต้องประหาณด้วยมรรคเบ้ือง
บน ๓ ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนสัท่ีมรรคเบ้ืองบน ๓ พึงประหาณ ฯลฯ เพราะ
ปรารภอุทธัจจะอุทธัจจะจึงเกิดขึ้น โทมนัสท่ีต้องประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน ๓ จึง
เกิดขึ้นเพราะปรารภโทมนัสท่ีต้องประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน ๓ (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/
๓๗/๔๒๗) 

ราคะท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค ราคะที่กำจดัด้วยโสดาปัตติมรรค, ราคะท่ีต้องกำจัดด้วย
การละสังโยชน์ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสลีัพพตปรามาส 

 ในติกปัฏฐาน อารัมมณปัจจัย กล่าวถึง สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติ
มรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารัมมณปัจจัย 
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ได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค เพราะปรารภ
ความยินดีราคะน้ัน ราคะที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึง
เกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น โทมนัสท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้น 
บุคคลยินดีทิฏฐิ เพราะปรารภความยินดีทิฏฐิน้ัน ราคะที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติ
มรรคจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น วิจิกิจฉาจงึเกิดขึ้น โทมนัส ท่ีต้องประหาณด้วยโสดา
ปัตติมรรคจึงเกิดขึ้น เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น โทมนสั
ท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภโทมนัสท่ีต้องประหาณ
ด้วยโสดาปัตติมรรค โทมนสัท่ีต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึง
เกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๗๑/๑๙๗, อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๔/๔๑๓, 
๔๓/๑๗/๔๑๕) 

ราคะท่ีเป็นเหตุไปสู่อบาย สิ่งท่ีใครใ่จติดเป็นเหตุไปสู่ทุคติ, สิ่งท่ีเป็นเหตุให้เข้าถึงทิฏฐสิัมปทาได้ 
 ในอัปปหายสูตร กล่าวถึง ธรรม ๖ ประการที่บุคคลละแล้ว จึงอาจทำให้แจ้งทิฏฐิ

สัมปทาได้ ธรรม ๖ ประการ นั้น คือ (๑) สักกายทิฏฐิ (๒) วิจิกิจฉา (๓) สีลัพพตป
รามาส (๔) ราคะท่ีเป็นเหตุไปสู่อบาย (๕) โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย (๖) โมหะท่ีเป็น
เหตุไปสู่อบาย (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๘๙/๖๑๔,๒๒/๙๐/๖๑๕,๒๒/๙๑/๖๑๖) 

ราคะท่ีเป็นอดตี ราคะก่อนเป็นพระอรหันต์, การมีอยู่ของราคะบุคคล 
 ในอรหันตาทิกถา เรื่องพระอรหันต์ เป็นต้น เป็นบทสนทนาของ สกวาทีกับปรวาที 

ซึ่งสกวาทีถามว่า ราคะท่ีเป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สก
วาทีถามว่า ราคะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ พระอรหันต์ช่ือว่ามีราคะด้วยราคะ
น้ันใช่ไหม ปรวาที ไม่พึงกล่าวอย่างน้ัน สกวาทีถามว่า ราคะที่เป็นอดีตของพระ
อรหันต์มีอยู่ แต่พระอรหันต์ไม่ช่ือว่ามีราคะด้วยราคะน้ันใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ 
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๙๑/๑๙๙) 

ราคะท่ีมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ ธรรมภายในได้แก่ ทิพพโจักขุ, โสตะ, อิทธิวิธญาณ,เจ
โตปริยญาณ, ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,ยถากัมูปคญาณ, อนาคตังสญาณ เม่ือยินดี
ธรรมภายนอกเป็นอารมณ์ ราคะที่มีธรรมภายเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐานกล่าวถึง บุคคลพิจารณาทิพพจักขุท่ีเป็นภายในตนซ่ึงมีธรรมภายนอกตน
เป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ อย่างหนักแน่น ฯลฯ พิจารณาทิพพโสตธาตุ ... อิทธิวิธ
ญาณ ... เจโตปริยญาณ... ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ .... ยถากัมมูปคญาณ .... อนาค
ตังสญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ยินดีเพลิดเพลินขันธ์ท่ีเป็นภายในตนซึ่งมี



 

๔๓๐๙ 
 

 

ธรรมภายนอกตน เป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะเหตุน้ัน ราคะที่มี
ธรรมภายในตนเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๕/๖๒๑) 

ราคะท่ีมีปริตตะเปน็อารมณ์การยินดีเพลิดเพลินขันธ์ท่ีเป็นอารมณ์ปริตตะ, การยินดีเพลิดเพลินขันธ์
ท่ีเป็นอารมณ์เล็กน้อย 

 ในติกปัฏฐาน อธิปติปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ 
ได้แก่ บุคคลพิจารณาปฐมฌานปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ฯลฯ 
พิจารณาอนาคตังสญาณปัจจเวกขณะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ยินดีเพลิดเพลิน
ขันธ์ท่ีเป็นปริตตะซึ่งมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทํา
ความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณอ์ย่างหนักแน่น ราคะที่มปีริตตะเป็น
อารมณ์จึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๘/๔๗๑) 

ราคะท่ีมีปีติ ความยินดีเพลิดเพลินท่ีมีปีติ, ราคะที่มีปีติด้วยการให้ทาน รักษาศีล รักษาอุโบสถ 
 ในทุกปัฏฐาน กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่มีปีติ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดย

อารัมมณปัจจัย ได้แก่ บคุคลใหท้าน สมาทานศีล รักษาอโุบสถด้วยจิตที่ไม่มีปีติ 
พิจารณาด้วยจิตที่มีปีติ ยินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลน้ัน 
ราคะที่มีปีติจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๕๑/๕๐๒) 

ราคะท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ความยินดีเพลิดเพลินขันธ์เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
 ในติกปัฏฐาน อธิปติปัจจัย กล่าวถึง สภาวธรรมท่ีมีปริตตะเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่

สภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็น อารมณ์โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ 
ได้แก่ บุคคลพิจารณาทิพพจักขุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พิจารณาทิพพโสตธาตุ 
ฯลฯ อิทธิวิธญาณท่ีมีปริตตะเป็นอารมณ์ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุส
สติญาณฯลฯ ยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ อนาคตังสญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น 
ยินดีเพลิดเพลินขันธ์ท่ีเป็นมหัคคตะซึ่งมีปรติตะเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก
แน่น ราคะทีม่ีมหัคคตะเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๘/
๔๗๑) 

ราคะท่ีมีอดีตธรรมเปน็อารมณ์ความยินดีเพลิดเพลินในขันธ์ท่ีเป็นอดีตเป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ อนัตตา 

 ในติกปัฏฐาน อารัมมณปัจจัย กล่าวถงึ สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีมีอดีตธรรม เป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่ บุคคล
พิจารณาวิญญาณัญจายตนะท่ีเป็นอดีตพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พิจารณา



 

๔๓๑๐ 
 

 

อิทธิวิธญาณที่เป็นอดีตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ พิจารณาเจโตปริยญาณ ... ปุพเพนิ
วาสานุสสติญาณ ... ยถากัมมูปคญาณ พระอริยะพิจารณากิเลสทีมี่อดีตธรรมเป็น
อารมณ์ซึ่งละได้แล้ว พิจารณากิเลสท่ีขม่ได้แล้ว รู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น บุคคลเห็นแจ้ง
ขันธ์ท่ีเป็นอดีตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา ยินดีเพลิดเพลินในขันธ์น้ัน ราคะที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้น ทิฏฐิก็
เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๐/๕๗๔,๔๑/๒๒/๕๗๖) 

ราคะท่ีไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ความยินดีเพลิดเพลินขันธ์ท่ีต้องประหาณด้วยสกิทา
คามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหันตมรรค 

 ในติกปัฏฐาน อารัมมณปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 
๓ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน ๓ โดยอารัมมณ
ปัจจัย ได้แก่ พระอริยะพิจารณากิเลสท่ีต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งละได้
แล้ว ฯลฯ พิจารณากิเลสท่ีขม่ได้แล้ว ฯลฯ รู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น ฯลฯ เห็นแจ้งขันธ์ที่
ต้องประหาณด้วยมรรคเบ้ืองบน ๓ โดยเป็นสภาวะไม่เท่ียง ฯลฯ ยนิดีเพลิดเพลิน 
เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์น้ัน ราคะที่ไมต้่องประหาณด้วยมรรคเบ้ือง
บน ๓ จึงเกิดขึน้ (๒)(อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๓๗/๔๒๘) 

ราคะท่ีไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นโดยอาการสองอย่าง คือ ตัวตน
กับสิ่งท่ีเน่ืองด้วยตัวตน หรือ การเกิดขึ้นในบางคร้ังบางคราวและมีปริยุฏฐานกิเลส
น้อย 

 ในติกปัฏฐาน ปุเรชาตปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยปุเรชาตปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ 
อารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ อารัมมณปุเรชาตะ ได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจักษ ุ
ฯลฯ หทัยวัตถโุดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง ฯลฯ ยินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารภความยินดี
เพลิดเพลินจักษุเป็นต้นน้ัน ราคะที่ไมแ่น่นอนโดยอาการท้ังสองจึงเกิดขึ้น ฯลฯ 
โทมนัสจึงเกิดขึ้น บุคคลเหน็รูปด้วยทิพพจักขุ ฟังเสียงด้วยทิพพโสตธาตุ รูปายตนะ
เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเร
ชาตปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๔๘/๕๐๙) 

ราคะท่ีไม่มีปีติ ความยินดีเพลิดเพลินในกุศล 
 ใตทุกปัฏฐาน อารัมมณปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่มปีีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่

ไม่มีปีติโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่
มีปีติพิจารณาด้วยจิตที่ไม่มีปีติ ยินดีเพลดิเพลิน เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลิน



 

๔๓๑๑ 
 

 

กุศลน้ัน ราคะที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น อุทธัจจะจึง
เกิดขึ้น โทมนัสจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๕๑/๕๐๑) 

ราคะท่ีไม่สหรคตด้วยสุข ความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นท่ีประกอบด้วยสุข 
 ในทุกปัฏฐาน ปุเรชาตปัจจัย กล่าวถึง สภาวธรรมท่ีไม่สหรคตด้วยสขุเป็นปัจจัยแก่

สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสขุโดยปุเรชาตปัจจัย ม ี๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาตะ
และวัตถุปุเรชาตะ อารัมมณปุเรชาตะ ได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจักษุ ฯลฯ หทัยวัตถุด้วย
จิตที่ไม่สหรคตด้วยสุข โดยเป็นสภาวะไม่เท่ียง ฯลฯ ยินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารภ
ความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นน้ัน ราคะที่ไม่สหรคตด้วยสุข ฯลฯ โทมนัสจึง
เกิดขึ้น สุขจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๗๔/๕๑๘) 

ราคะท่ีวิปปยตุจากคันถะ ความยินดีเพลิดเพลินในจักษุเป็นต้น ที่วิปปยุตจากการศึกษา 
 ตัวอย่างในทุกปัฏฐาน อารัมมณปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากคันถะเป็น

ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากคันถะโดยอารัมมณปัจจยั ได้แก่ บุคคลให้ทาน 
สมาทานศีล รักษาอุโบสถ แล้วพิจารณากุศลน้ัน พิจารณากุศลท่ีเคยสัง่สมไว้ดีแล้ว 
ออกจากฌานแล้วพิจารณาฌาน พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรค 
พิจารณาผล พิจารณานิพพาน นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภู โวทาน มรรค ผล และอา
วัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย พระอริยะพิจารณากิเลสที่วิปปยุตจากคันถะซึ่งละได้
แล้ว พิจารณากิเลสท่ีขม่ได้แล้ว รู้กิเลสท่ีเคยเกิดขึ้น บุคคลเห็นแจ้งจักษุ ฯลฯ หทัย
วัตถุ ขันธ์ท่ีวิปปยุตจากคันถะ โลภะและปฏิฆะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง ฯลฯ ยินดี
เพลิดเพลิน เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้น ราคะที่วิปปยุตจาก
คันถะจึงเกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนสัจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/
๗๓/๓๖๕, ๔๒/๘๕/๓๗๒) 

ราคะท่ีวิปปยตุจากทิฏฐิ ความยินดีเพลิดเพลินในฌาน ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น, ความยินดี
เพลิดเพลินท่ีปราศจากทิฏฐิ 

 ในทุกปัฏฐาน อารัมมณปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัย
แก่สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอุปาทานโดยอธิปติปัจจัย มีอารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคล
ให้ทาน สมาทานศีล ฯลฯ ออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนัก
แน่น ยินดีเพลิดเพลิน เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินฌานน้ันให้เป็นอารมณ์อย่าง
หนักแน่น ราคะท่ีวิปปยุตจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๖๗/๓๒๔, ๔๓/๗๐/
๓๒๖) 



 

๔๓๑๒ 
 

 

ราคะท่ีวิปปยตุจากปรามาสความยินดีเพลิดเพลินในกุศลและจักษุ, ความยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์ที่
ปราศจากปรามาส 

 ในทุกปัฏฐาน อารัมมณปัจจัยและอารัมมณปุเรชาติปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีวิปป
ยุตจากปรามาสเป็นปัจจัยแกส่ภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสโดยอารัมมณปัจจัย 
ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้น ยินดีเพลิดเพลิน 
เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนัน้ ราคะทีวิ่ปปยุตจากปรามาส ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสจึงเกิดขึ้น และอารัมมณปุเรชาตะ ได้แก่ บุคคล
เห็นแจ้งจักษุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะ ไม่เที่ยง ฯลฯ ยินดีเพลิดเพลิน เพราะ
ปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้น ราคะที่วิปปยุตจากปรามาส ฯลฯ 
วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส จึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๖๕/๔๖๗, ๔๒/
๗๓/๔๗๒) 

ราคะท่ีสหรคตด้วยอุเบกขาความยินดีเพลิดเพลินที่ประกอบด้วยอุเบกขา, ความยินดีเพลิดเพลินด้วย
ความวางเฉย 

 ในติกปัฏฐาน อารัมมณปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่ บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติ
ให้ทาน สมาทานศีล รักษาอโุบสถแล้วพิจารณากุศลน้ันด้วยจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา 
ออกจากฌานท่ีสหรคตด้วยปีติ ออกจากมรรค ออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้น
น้ันด้วยจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา พระอริยะมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาพิจารณากิเลส
ท่ีสหรคตด้วยปีติซึ่งละได้แลว้ พิจารณากิเลสท่ีขม่ได้แล้ว รู้กิเลสท่ีเคยเกิดขึ้น บุคคลมี
จิตสหรคตด้วยอุเบกขายินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์น้ัน 
ราคะที่สหรคตด้วยอุเบกขาจึงเกิดขึ้น ทิฏฐจึิงเกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น อุทธัจจะจึง
เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๙/๑๓๖) 

ราคะท่ีส่ังสม  ความยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์ท่ีสั่งสม 
 ในกัมมูปจยกถา ว่าด้วยกรรมที่สั่งสม ท่านสกวาทีถามปรวาทีว่า กรรมกับกรรมท่ีสั่ง

สมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ และสกวาทีถามปรวาทีว่า ราคะกับ
ราคะที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน ใช่ไหม ปรวามีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๗๓๗/๗๘๑,อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๗๓๗/๒๘๓) 

ราคะท่ีสัมปยตุด้วยปรามาสความยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์ท่ีสมัปยุตด้วยปรามาส, ความยินดี
เพลิดเพลินในอารมณ์ท่ีสัมปยุตด้วยความถือมั่น 



 

๔๓๑๓ 
 

 

 ในทุกปัฏฐาน อารัมมณปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลิน
ราคะ เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะน้ัน ราคะที่สัมปยุตด้วยปรามาสจึง
เกิดขึ้น บุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยปรามาส ราคะทีส่ัมปยุตด้วย
ปรามาสจึงเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๖๔/๔๖๗,๔๒/๗๒/๔๗๒) 

ราคะท่ีสัมปยตุตด้วยคันถะ : ราคะที่ประกอบกับคันถะ 
 อธิบาย ราคะคือความพอใจ ความเพลิดเพลิน ท่ีประกอบกับคันธะคือกิเลสท่ีร้อยรดั

มัดใจสัตว์ให้ติดอยู่ เพราะปรารภความยินดี เพลิดเพลิน ในกศุลบ้าง จักษุบ้าง เช่น 
ให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ เป็นต้น 

 อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๗๓/๓๖๕, ๔๒/๗๖/๓๖๘, ๔๒/๙๔/๓๗๖ 
ราคะท่ีให้ผลไม่แน่นอน : ราคะที่ให้คาดหวังผลได้ไม่แน่นอน อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๓๓/๖๒๔ 
ราคคัคิ : ไฟคือราคะ 
 หมายถึง ราคะ คือความติดใจ ความกระสนั ความอยาก เป็นกิเลสท่ีเปรยีบเหมือนไฟ 

เพราะเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนและพร่านไป ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘,องฺ.สตฺตก. 
(ไทย) ๒๓/๔๖/๖๙ 

ราคา, มาร : ช่ือลูกสาวพระยามาร  
 นางได้อาสาพระยามารเข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วยอาการต่างๆ พร้อมด้วยนาง

ตัณหา และ นางอรดี ในขณะท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีต้นอชปาลนิโครธ หลังจาก
ตรัสรู้ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๘๔๒/๗๐๑ 

ราคานสุัย : กิเลสท่ีนอนเนือ่งคือราคะ หรือบางที่เรียกว่า กามราคานุสยั 
 อนุสัยคือความกำหนัดในกาม 
 เป็นกิเลสอย่างหน่ึง ในอนุสยั ๗ ท่ีนอนเนื่องอยู่ในสันดานที่ยังไม่ถูกกระตุ้นให้พลุ่ง

ขึ้นมา จนบางครั้งทำให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่มี ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๙/๘๓, ๑๒/๑๐๔/
๑๐๐, ๑๒/๒๐๑/๒๑๑, ๑๒/๒๐๕/๒๑๖,มุ.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๒๕/๔๘๔, ส.ํสฬา. (ไทย) 
๑๘/๒๕๑/๒๗๑, ๑๘/๒๕๕/๒๗๘, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๖๗๔/๗๒๕ 

ร่างกายชาติสุดท้าย : ร่างกายของผู้บรรลุธรรมช้ันสูงสุด คือ อรหัตตผล เม่ือปรินิพพานแล้วย่อมดับ
อัตภาพร่างกายไปด้วย โดยไม่เกิดอีกองฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๖/๒๘ 

ราชกถา : การสนทนาเร่ืองพระราชา  
 การต้ังวงสนทนาเก่ียวกับพระราชา ว่าราชาพระองค์น้ันโปรดของอย่างนั้น พระองค์นี้

โปรดของอย่างน้ี จัดอยู่ในติรัจฉานกถา ถ้อยคำอันขวางต่อทางนิพพาน เป็นเรื่องราว
ท่ีภิกษุไม่ควรนำมาเป็นข้อถกเถียงกัน เพราะไม่เก่ียวกับการพิจารณาสั่งสอนแนะนำ
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ทางธรรม อันทำให้คิดฟุ้งเฟ้อและพากันหลงเพลินเสียเวลา เสียกิจหน้าท่ีที่พึงปฏิบัติ
ตามธรรม วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๕๐/๑๙, ๕/๒๕๐/๒๐ 

ราชกรณียกิจ : งานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำ 
 สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๗๑ 
ราชกัญญา : นางกษัตริย์, หญิงสาวท่ีประสติูในตระกูลกษัตริย์ 
 พระราชธิดาท่ีสืบเช้ือสายมาจากพระมหากษัตริย์ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๓๑/๕๘๘,ขุ.ชา. 

(ไทย) ๒๘/๑๑๔๕/๓๖๒, ๒๘/๑๑๔๙/๓๖๒, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๔๐/๔๗๔ 
ราชการาม : วิหารท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงให้ก่อสร้างไว้เหมือนกับถูปาราม ในด้านทิศใต้แห่ง

พระนคร  ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๙๘/๔๕๒, ๑๔/๔๐๗/๔๖๑,สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๐๗/
๕๑๐ม.อุ.อ. ๓/๓๙๘/๓๓๐ 

ราชกิจ : ธุระของพระราชา, งานของพระราชา ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๗/๖๕,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/
๕๙/๑๑,ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๐/๗๖๐ 

ราชกุมาร : พระโอรสพระเจ้าแผ่นดิน, เจ้าชาย ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๕/๒๓, ๑๐/๔๘/๒๕, ๑๐/๕๑/
๒๗,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๐/๑๘๘, ๑๑/๒๓๒/๑๘๙, ๑๑/๒๓๔/๑๙๑,ขุ.วิ. (ไทย) 
๒๖/๙๘๑/๑๒๐,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๖๔๙/๙๙, ๓๒/๖๕๐/๙๙, ๓๒/๖๕๔/๙๙ 

ราชคฤห์, กรุง :  ช่ือเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธในคร้ังพุทธกาล วิ.มหา. (ไทย) ๑/๗๒/๕๙, ๑/๗๘/๖๖, 
๑/๒๒๘/๒๒๒, ๑/๒๒๙/๒๒๒, ๑/๒๒๙/๒๒๓,วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๐๘/๓๒, ๒/๕๘๒/
๑๐๗, ๒/๖๓๖/๑๕๖, ๒/๒๔๗/๔๐๔,วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๘๓๓/๑๕๒ 

ราชดัด : ช่ือไม้พุ่มชนิดหน่ึง เมล็ดใช้ทํายาได้ มีหลายช่ือ เช่น กาจับหลัก พญาดาบหัก สอย
ดาว เป็นต้น ชุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๖๒/๑๒๘ 

ราชตระกูล : ตระกูลของพระราชา 
 ความหมายในภาษาไทย หมายถึง สกุลทีม่ไิด้สืบเช้ือสายโดยตรงจากพระมหากษัตริย์ 

แต่เป็นการสืบสายจากสมเด็จพระเชษฐภคินี พระอนุชา และพระขนิษฐา ผู้เป็น
พระโอรสและพระธิดา ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๔๔/๕๕๖,  สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๗๓,ขุ.
ชา. (ไทย) ๒๗/๒๒/๑๐,  ๒๗/๒๓/๑๖๐,  ๒๗/๑๑๕/๑๘๐ 

ราชทัตตเถรคาถา : คาถาของพระราชทัตตเถระ ท่านพระราชทัตตเถระกล่าวไว้ว่า ภิกษุไปป่าช้าผีดิบ
แลว้ ได้เห็นซากศพหญิงที่ถูกทอดทิ้งไว้ในป่าช้า ท้ังถูกหมู่หนอนบ่อนกัดกินอยู่ 
ธรรมดาคนผู้รกัสวยรักงามบางพวกพบเห็นซากศพอันเลวแล้วพากันเกลยีดชัง  (แต่)
กามราคะปรากฏแก่เรา  เรานั้นเป็นเหมือนคนตาบอด เพราะไม่เห็นของไม่สะอาด  ที่
ไหลออกจากทวารท้ัง  ๙  ในซากศพนั้น  ช่ัวระยะเวลาที่ข้าวสุก  เราหลีกออกจาก
สถานที่น้ัน  มีสติสัมปชัญญะ ได้เข้าไปยังสถานที่สมควรแห่งหนึ่งจากนั้น โยนิโส
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มนสิการจึงเกิดขึ้นแก่เรา  โทษก็ปรากฏ ความเบ่ือหน่ายก็เกิดขึ้นพร้อมกัน  ต่อแต่น้ัน  
จิตของเราก็หลุดพ้น  ท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงาม เราบรรลุวิชชา  ๓ ได้
ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว  (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๑๕/๓๙๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  ภิกษุไปป่าช้าผีดิบเพ่ือเจริญอสุภกรรมฐาน  (ขุ.เถร.อ.  
(บาลี) ๒/๓๑๕/๔๑)  

ราชทูต : ผู้ท่ีพระราชาส่งไป, ผู้รับใช้ไปเจรจาแทน, ผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้แทน
ไปติดต่อกับต่างประเทศ, ผู้นำข่าวสารไปประเทศอ่ืน, ผูแ้ทนชาติในประเทศอ่ืน, 
ผู้แทนรัฐบาลประจำอยู่ในสำนักแห่งรัฐบาลอ่ืน, การแบ่งช้ันของผู้แทนทาง การทูตที่
ใช้อยู่ท่ัวไปในปัจจุบัน สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๕/๒๕๘, ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๒๑๔/๕๐๗,  
๒๗/๒๑๖/๕๐๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๕๙๙/๒๗๕ 

ราชธานี, ราชธานีโบราณ :พระราชวัง, เมืองหลวง / พระราชวังเก่า, เมืองหลวงเก่า ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๑๒/๕,  ๑๐/๑๒/๖, ๑๐/๑๖/๑๐, ๑๐/๕๕/๓๑,  ๑๐/๙๑/๕๓,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๘๗/๖๕, ๑๑/๑๐๖/๗๗,  ๑๑/๒๘๑/๒๒๘,  ๑๑/๒๘๒/๒๓๐,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๗/
๓๐๓,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๕/๑๒๘ 

ราชนิกุล : สกุลท่ีเป็นพระญาติของพระเจ้าแผ่นดิน นับทางฝ่ายพระบิดา  ที.สี. (ไทย) ๙/๑๖๓/
๕๒, ๙/๑๖๕/๕๓, ๙/๑๘๒/๖๐ 

ราชนิยม : สิ่งที่พระราชาทรงโปรดปราน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๓ 
ราชนิเวศน์ : พระราชวัง, พระตำหนักเป็นสถานท่ีประทับอยู่ของพระราชา  ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/

๕๖๒/๒๕๘ 
ราชบรรพชิต : พระราชาผู้สละราชสมบัติออกบวชเป็นบรรพชิต  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๙/๓๗๓, ๑๓/

๓๑๕/๓๘๑ 
ราชบริษัท : หมู่กษัตริย์, ข้าราชบริพาษของพระเจ้าแผ่นดิน สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๒/๔๑๕, 
 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๘๙/๔๑๗ 
ราชบัณฑิต : นักปราชญ์หลวงผู้มีความรู้ ชุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๑๕๕/๓๖๓ 
ราชบุตร : บุตรของพระราชา, โอรสของพระเจ้าแผ่นดิน ตําแหน่งเจ้านายฝ่ายเหนือ เรียกว่า เจ้า

ราชบุตร  ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔/๔๒๖,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๖๙๑/๔๕๓, ๒๘/๑๖๙๙/
๔๕๔, ๒๘/๑๗๐๒/๔๕๕,ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๑๒/๖๐๙ 

ราชบุรุษ : เจ้าหน้าท่ีของพระราชา, เจ้าพนักงานที่ทำหน้าท่ีรับใช้พระราชาที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๘๒/๖๐, ๑๑/๘๓/๖๑, ๑๑/๘๘/๖๕, ๑๑/๙๐/๖๖,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๗/๓๔๓, 
๑๓/๒๙๒/๓๔๘, ๑๓/๓๐๖/๓๖๘,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๙/๒๙๓,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/
๒๔๖/๒๖๑, ๑๘/๔๑๐/๔๖๖ 



 

๔๓๑๖ 
 

 

ราชปักษี : พญานก, นกทีเ่ป็นหัวหน้าในฝูง ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๕/๔๒๙ 
ราชปุตตเปตวัตถุ : เรื่องเปรตราชบุตร  เป็นเรื่องอดีตชาติของพระสานุวาสีเถระ พระผู้มีพระภาคตรัส

เล่าเรื่องน้ีเพ่ือแสดงผลแห่งกรรมช่ัวของพระเถระคร้ังเป็นราชบุตร ของพระเจ้ากิตวะ
แห่งนครพาราณสี ครั้งอดีตราชบุตรได้ประพฤติผิดในพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า
สุเนตร เพราะเมาในอำนาจ เมื่อสิ้นชีพิตักษัยแล้วไปเสวยผลกรรมอยู่ในอเวจีมหานรก
นานถึง ๘๔๐,๐๐๐ ปี (๖ ครั้ง) แล้วไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกว่าเปรตราชบุตรนี้นาน 
หมดกรรมแล้วมาเกิดในหมู่บ้านชาวประมง ระลึกชาติได้ จึงไม่ยอมทำประมงและได้
ออกบวชในพระศาสนาน้ีคือพระสานุวาสีเถระ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๕๓/๒๙๐) 

ราชพฤกษ์ : ต้นราชพฤกษ์, ต้นคูน ก็เรียก เป็นช่ือไม้ต้นชนิดหนึ่งดอกสีเหลือง ฝักสีดํา เกลี้ยง ใช้
ทํายาได้ ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๔๙/๙, ๒๖/๗๐/๑๒,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๖๑/๑๒๘ 

ราชพลี : การเสียสละเพ่ือช่วยหลวง  
 เป็นการสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ หรือแมแ้ต่ชีวิต เพ่ือถวายแด่พระราชา เช่น การ

เสียภาษีอากร การเป็นทหารรับใช้ชาติ เป็นต้น องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๑/
๑๐๓,องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๖๕ 

ราชพาหนะ : เครื่องขับขี่ของพระราชา 
 สัตว์สําหรับขี่ บรรทุก หรือลากเข็น มีช้าง ม้า โค กระบือ เป็นต้น เรียกว่า สัตว์

พาหนะ, ยานต่าง ๆ มีรถและเรือเป็นต้น เรียกว่า ยานพาหนะ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/
๑๑๒/๑๗๑, ๒๑/๑๑๔/๑๗๕, ๒๑/๒๕๙/๓๗๖,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๗๙/๑๙๕, ๒๘/
๘๐/๑๙๕, ๒๘/๑๘๘๔/๔๗๙, ๒๘/๒๓๘๙/๕๕๒, ๒๘/๒๓๙๐/๕๕๒,ขุ.อป. (ไทย) 
๓๒/๑/๓๗๙,ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๗๒/๗๑ 

ราชภัฏ : ข้าราชการ วิ.ม. (ไทย) ๔/๙๐/๑๔๕ 
ราชภัย : ภัยจากทางราชการ  
 เช่น ถูกจับกุมไปดำเนินคดีในโรงศาล ถกูตัดสินจำคุกบ้าง ปรับให้เสียเงินบ้าง สั่ง

ประหารชีวิตบ้าง ลดตำแหน่งบ้าง ให้ออกจากงานราชการบ้าง เป็นต้น เป็น ๑ ในภัย 
๑๐ ประการ ที่ภิกษุหรือบุคคลท่ัวไปจะต้องพึงระวัง องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๒๐/
๑๘๑,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๓๙/๗๕,ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๕๐๗/๖๓๗ 

ราชมงกุฎราชาภิเษก : มงกุฎสำหรับสวมให้แก่พระราชาผู้ได้รับการราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๓/๖๑/๗๖๕ 

ราชมรรควิถี : ทางเสด็จของพระราชา ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๓๐/๕๕๘ 



 

๔๓๑๗ 
 

 

ราชมหาอำมาตย์ : ข้าราชการ- ข้าเฝ้า- ท่ีปรึกษา- ช้ันผู้ใหญ่ของพระราชา ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙/๘, ๙/
๒๐๓/๖๙, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๒/๙๕, ๑๐/๑๕๒/๙๖, ๑๐/๒๐๘/๑๕๕,ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๓๓๘/๓๗๐, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๕๖/๑๒๘ 

ราชยาน  : ยานต่าง ๆ มีรถและเรือเป็นต้น สำหรับเป็นท่ีประทับของพระเจ้าแผ่นดิน  ขุ.ชา. 
(ไทย) ๒๘/๑๑๕๗/๓๖๓ 

ราชรถ : รถท่ีประทับของพระเจ้าแผ่นดินที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๖๓/๑๙๕, ๑๐/๒๖๖/๑๙๘, ๑๐/
๒๖๗/๑๙๙, ๑๐/๒๖๘/๒๐๑,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๔/๑๓๑, ๑๕/๑๑๕/๑๓๓, ๑๕/
๒๖๕/๓๘๗, ๑๕/๒๖๖/๓๙๐,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๘๕/๒๘๖ 

ราชฤษี   : พระราชาผู้สละราชสมบัติแลว้ออกบวชเป็นฤษีขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๙๐๐/๔๘๒ 
ราชวงศ์  : ตระกูลของพระราชา ตําแหน่งเจ้านายในเมืองประเทศราชฝ่ายเหนือ เรียกว่า เจ้า

ราชวงศ์ ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๐๐๒/๑๒๓ 
ราชวสตีธรรม  : ธรรมของผู้รับราชการ, ผู้ปฏิบัติราชการ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๗๒/๔๑๔, ๒๘/

๑๕๑๗/๔๒๑ ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๑๐/๑๔๗๒/๓๐๙ 
ราชศัตรู  : ศัตรูของพระราชา, ศัตรูของประเทศ, ศัตรขูองแผ่นดิน ท.ีสี. (ไทย) ๙/๒๕๘/๘๙,ที.ม. 

(ไทย) ๑๐/๓๓/๑๖, ๑๐/๓๔/๑๖, ๑๐/๓๖/๒๐, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๑/๖๐, ๑๑/
๑๐๖/๗๘, ๑๑/๑๙๙/๑๕๙, ๑๑/๒๐๒/๑๖๔,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๔/๔๗๓ 

ราชสกุล : ตระกูลของพระราชา ความหมายในภาษาไทย หมายถึงสกุลของผูท้ี่สืบเช้ือสาย
โดยตรงจากพระมหากษัตริย์  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๗/๓๐๒,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/
๒๗/๔๒๗ 

ราชสมบัติ : สมบัติของพระมหากษัตริย์ หมายถึง ความเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น ขึ้นครองราช
สมบัติ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๕/๖๓, ๑๑/๘๖/๖๔, ๑๑/๘๗/๖๔,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๙/
๓๗๓, ๑๓/๓๑๔/๓๘๐,ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๙/๓๐๗,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๗/๑๕๐, 
๑๕/๑๕๖/๑๙๙, ๑๕/๒๔๖/๓๕๗, ๑๕/๒๔๘/๓๕๙ 

ราชสาละ, ต้น : ต้นสาละท่ีมีขนาดใหญ่, ต้นสาละที่เป็นต้นไม้ท่ีเป็นเจ้าแห่งป่ามีขนาดใหญ่ ร่มรื่น มี
ลักษณะที่โดดเด่นกว่าต้นสาละต้นอ่ืน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๑/๕๑  

ราชสำนัก : วัง, พระราชวัง ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๑๒/๑๓๙, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๘/๑๗๘, ๒๐/๖๑/
๒๓๓, อภิ.ธา. (ไทย) ๓๖/๙๘/๑๗๐, ๓๖/๙๙/๑๗๑ 

ราชสีห์, พญา : พญาสิงโต, สิงหราช หรือ สหีราช ก็เรียก ที.สี. (ไทย) ๙/๓๘๑/๑๖๑, ๙/๔๐๒/๑๗๑
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๕/๑๘, ๑๐/๓๕/๑๙, ๑๐/๓๓๔/๒๖๑,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗/๒๒, 
๑๑/๒๙/๒๓, ๑๑/๓๐/๒๔, ๑๑/๒๐๐/๑๖๑,ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๓/๔๕๖,ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๒๔/๒๘, ๑๓/๓๘๖/๔๗๖ 



 

๔๓๑๘ 
 

 

ราชสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระราชา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอทั้งหลายเคยได้เห็นเคยได้ฟัง
เรื่องน้ีมาบ้างหรือไม่ว่า คนที่รกัษาศีล ๕ แลว้ถูกพระราชาสั่งให้จับไปประหาร จองจำ 
เนรเทศ หรือทำตามพระราชประสงค์ เม่ือภิกษุกราบทูลว่า ไม่เคยได้เห็น ไม่เคยได้ฟัง
เรื่องน้ันเลย จึงตรัสว่า แม้เราก็ไม่เคยได้เห็นและไม่เคยได้ฟังมาอย่างน้ันเหมือนกัน
และทรงถามต่อไปว่า ถ้าบาปกรรมของเขาปรากฏให้รู้ว่า เป็นคนล่วงละเมิดศีล ๕ 
และเขาถูกพระราชาสั่งให้จับไปประหาร จองจำ เนรเทศ หรือทำตามพระราช
ประสงค์ เธอทั้งหลายเคยเห็นและเคยได้ยินหรือไม่ เมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่า พวกข้า
พระองค์เคยได้เห็น เคยได้ฟังมาแล้ว และจักได้ฟังต่อไป  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๗๘/๒๙๖) 

ราชสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยอานุภาพของพระราชา คือภิกษุเหล่าหน่ึงสนทนา เปรียบเทียบ
ระหว่างอานุภาพของพระเจ้าพิมพิสารกับอานุภาพของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระผู้มี
พระภาคทรงตำหนิว่าการสนทนาเช่นน้ันไม่เหมาะสม และทรงแสดงกิจที่ ภิกษุพึงทำ 
๒ อย่างคือ (๑) การสนทนาเรื่องธรรม ได้แก่ การสนทนาที่ไม่นอกเร่ืองอริยสัจ ๔ (๒) 
ความเป็นผู้น่ิงอย่างพระอริยะ ได้แก่การเจริญสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
จากนั้นทรงเปล่งอุทานแสดงอานุภาพแห่งอริยวิหารสุข กล่าวคือ ความสุขท่ีเกิดจาก
ผลสมาบัติ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๐,ขุ.อุ.อ. ๑๒/๑๑๑) 

ราชเสวก :    ข้าราชการในราชสํานัก ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๗๓/๔๑๔, ๒๘/๑๔๗๕/๔๑๕, ๒๘/
๑๔๗๖/๔๑๕, ๒๘/๑๔๗๗/๔๑๕, ๒๘/๑๔๗๘/๔๑๕, ๒๘/๑๔๗๙/๔๑๕, ๒๘/
๑๔๘๐/๔๑๕ 

ราชองค์รักษ์  : ผู้ทําหน้าท่ีให้ความคุ้มครองป้องกันพระราชา ทหารท่ีทําหน้าท่ีให้ความคุ้มครอง
ป้องกันพระมหากษัตริย์ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๙๐/๖๖, ๑๑/๙๑/๖๗, ๑๑/๒๐๔/๑๖๖, 
๑๑/๒๑๐/๑๗๑, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๔/๓๘๓,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๘๑/๒๕๗, 
๒๑/๑๙๖/๒๙๙,ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๐๓/๓๗๑ 

ราชอปริหานยิธรรม : อปริหานิยธรรม (ธรรมท่ีไม่เสื่อม) ท่ีพระพุทธเจ้าแสดงไว้สำหรับกษัตริย์
ผู้รับผิดชอบต่อบ้านเมือง มี ๗ ข้อ เหมือนกับภิกขุอปริหานิยธรรม ต่างกันใน
รายละเอียด ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘ 

ราชอมาตย์ : ข้าราชการ- ข้าเฝ้า- ท่ีปรึกษา- ของพระราชา วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๓๙/๖๖ 
ราชอาญา : โทษท่ีพระราชาสั่งให้ลงทัณฑ์แก่ผู้กระทำความผิด, อำนาจของพระราชา, คดีที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายท่ีตราขึ้นด้วยพระราชอำนาจ องฺ.จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑/๒๔๔/๓๖๑ 



 

๔๓๑๙ 
 

 

ราชอาณาเขต : เขตแดนในอํานาจการปกครองของพระเจ้าแผ่นดิน  ที.สี. (ไทย) ๙/๑๖๖/๕๔, ๙/
๑๖๙/๕๖, ๙/๑๗๒/๕๗, ๙/๑๗๕/๕๘ 

ราชอาณาจักร : เขตแดนที่อยู่ในอํานาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ; อํานาจปกครองทางบ้านเมืองที.
สี. (ไทย) ๙/๒๕๘/๘๙,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๒/๒๐๔, ๑๐/๓๒๒/๒๕๑, ๑๐/๓๒๒/
๒๕๒,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๑/๖๐, ๑๑/๑๐๖/๗๘, ๑๑/๒๔๐/๑๙๖,ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/
๓๘/๗๓๒ 

ราชอำมาตย์ : (ดู ราชอมาตย์)ที.สี. (ไทย) ๙/๑๕๐/๔๘, ๙/๑๕๑/๔๘, ๙/๑๕๒/๔๘, ๙/๑๕๒/๔๙ 
ราชโอรส : บุตร- โอรส- ของพระเจ้าแผ่นดินที.ม. (ไทย) ๑๐/๗๓/๔๒,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๐/

๑๙๖,ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๙๘๒/๑๒๐, ๒๖/๑๐๑๑/๑๒๕ 
ราชนัเตปรุัปปเวสนสูตร : พระสูตรว่าด้วยโทษในการเข้าไปในพระราชวังช้ันใน  พระผู้มีพระภาคตรัส

กับภิกษุทั้งหลายว่า โทษในการเข้าไปในพระราชฐานช้ันใน มี ๑๐ คือ  
  ๑. พระราชาประทับอยู่กับพระมเหสีในพระราชฐานช้ันใน เมื่อภิกษุเข้าไป พระ

มเหสีทรงเหน็ภิกษุน้ันแล้วทรงย้ิมให ้ หรอืภิกษุเห็นพระมเหสแีล้วย้ิมให ้ ในขอ้นี ้
พระราชาจะทรงสงสัยได้ว่า  คนท้ัง ๒ น้ีคงได้ทำหรือจักทำกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเป็น
แน ่

  ๒. พระราชาทรงมีพระราชกรณียกิจมาก เสด็จไปหาพระสนมคนหนึ่งแล้วทรงลืม  
พระสนมนัน้ต้ังครรภ์กับพระองค์ ในข้อน้ี พระราชากจ็ะทรงสงสัยได้ว่า นอกจาก
บรรพชิต ไมมี่ใครอ่ืนเข้ามาในพระราชฐานช้ันในน้ีได้ คงจะเป็นการทำของบรรพชิต 

  ๓. เมื่อของมีค่าอย่างใดอย่างหนึ่งในพระราชฐานช้ันในหายไป ในข้อนี้ พระราชา
ก็จะทรงสงสัยได้ว่า นอกจากบรรพชิต ไม่มีใครอ่ืนเข้ามาในพระราชฐานช้ันในน้ีได้ คง
จะเป็นการทำของบรรพชิต 

  ๔. เมื่อความลับทางราชการที่ปรึกษากันในพระราชฐานช้ันในร่ัวไหลออกมา
ภายนอก พระราชาก็จะทรงสงสัยได้ว่า  นอกจากบรรพชิต ไม่มีใครอ่ืนเข้ามาใน
พระราชฐานช้ันในน้ีได้ คงจะเป็นการทำของบรรพชิต 

  ๕. ในพระราชฐานช้ันใน พระราชบิดาปรารถนาที่จะปลงพระชนม์พระราชโอรส  
หรือพระราชโอรสปรารถนาที่จะปลงพระชนม์พระราชบิดา ท้ังสองพระองค์ต่างก็จะ
สงสัยว่า นอกจากบรรพชิต ไม่มีใครอ่ืนเข้ามาในพระราชฐานช้ันในนี้ได้ คงจะเป็นการ
ทำของบรรพชิต 

  ๖. พระราชาทรงตั้งบุคคลผู้ควรแก่ตำแหน่งต่ำไว้ในตำแหน่งสูง พวกท่ีไมพ่อใจใน
ข้อน้ี จะมีความสงสัยว่า พระราชาทรงคลุกคลีกับบรรพชิต คงเป็นการกระทำของ
บรรพชิต  



 

๔๓๒๐ 
 

 

  ๗. พระราชาทรงต้ังบุคคลผู้ควรแก่ตำแหน่งสูงไว้ในตำแหน่งต่ำ พวกท่ีไม่พอใจในข้อ
น้ี จะมีความสงสัยว่า พระราชาทรงคลุกคลกีบับรรพชิต คงเป็นการกระทำของบรรพชิต  

  ๘. พระราชารับส่ังให้ยกกองทัพไปในเวลาไม่ควร พวกท่ีไมพ่อใจในข้อน้ี จะมี
ความสงสัยว่า พระราชาทรงคลุกคลีกับบรรพชิต คงเป็นการกระทำของบรรพชิต  

  ๙. พระราชารับส่ังให้ยกกองทัพไปในเวลาอันควรแล้ว รับสั่งให้ยกกองทพักลับ
เสียในระหว่างทาง พวกท่ีไม่พอใจในข้อน้ี จะมีความสงสยัว่า พระราชาทรงคลุกคลี
กับบรรพชิต  คงเป็นการกระทำของบรรพชิต 

  ๑๐.พระราชฐานช้ันในเป็นสถานที่คับคั่งไปด้วยช้าง ม้า รถ มีรูป เสียง กลิ่น รส 
และโผฏฐัพพะเป็นท่ีต้ังแห่งความกำหนัด ซ่ึงไม่เหมาะแกบ่รรพชิต  (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๔๕/๙๘) 

ราชา : พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๙๒/๘๑, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๓๙/
๖๖,วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๖๘๔/๓๒, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖, ๑๑/๒๐๔/๑๖๖, 
๑๑/๒๑๐/๑๗๑, ๑๑/๒๒๘/๑๘๖ 

ราชา, ยักษ์ : พญายักษ์, ยักษ์ผู้เป็นราชา, หัวหน้ายักษ์ ในท่ีนี้หมายถึง ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าว
กุเวร ผู้ปกครองเมืองวิสาณา ประชากรในเมืองน้ีล้วนแล้วแต่เป็นยักษ์ทั้งสิ้น ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๗, ๑๑/๒๙๑/๒๔๑ 

ราชานุภาพ : อำนาจ-, ฤทธ์ิเดช-, ความกล้าหาญ-, ความย่ิงใหญ่-, ของพระราชา ม.ม. (ไทย) ๑๓/
๒๘๗/๓๔๒, ๑๓/๓๑๗/๓๘๒, ๑๓/๓๖๔/๔๕๐ 

ราชาภิเษก : พระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ งานสมโภชราชาภิเษกเป็นงาน
ร่าเริงและปล้ืมใจปีติสำหรับประชาราษฎร ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๘๙๖/๔๘๑ 

ราชายตนะ, ต้นไม้ : ต้นราชายตนะ หรือ ไม้เกด ต้นไม้ในพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจ้าประทับน่ังอยู่ใต้
ร่มเงา เสวยวิมุตติสุข ซึ่งอยู่ทางทิศใต้แห่งต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาห์ท่ี ๗  วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๖/๙,  ๔/๗/๑๑ 

ราชาแห่งคนธรรพ์ : หัวหน้าของพวกเทวดานักฟ้อน คือ ท้าวธตรฐ ผู้เป็นหัวหน้าของพวกเทวดานัก
ฟ้อนหรือคนธรรพ์ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๘/๓๒๗, ๒๗/๑๘๔/๖๒๕ 

ราโชวาทชาดก :   พระสูตรว่าด้วยพระราโชวาท มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า   นายสารถีของ
พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์ กล่าวสรรเสรญิพระเกียรติคุณแห่งพระราชาของตนให้แก่
พระเจ้าพัลลิกะพร้อมกับนายสารถีของพระองค์ได้สดับ ในขณะที่ราชรถมาเผชิญหน้า
กันในทางแคบ ๆ ตรงชายแดนซึ่งต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่ามีคุณธรรม ไมย่อมหลีกทาง
ให้แก่กันและกนัว่า  พระเจ้าพาราณสีทรงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ ทรงชนะคน
ไม่ดีด้วยความดี  ทรงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ ทรงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยคำ



 

๔๓๒๑ 
 

 

สัตย์  พระเจ้าพัลลิกะทรงยอมรับว่าเป็นคำสอนท่ีถูกต้องจึงยอมหลีกทางให้และได้นำ
ธรรมนั้นไปปฏิบัติตามจนตลอดชีวิต (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑/๖๒) 

ราโชวาทชาดก๒ :   พระสูตรว่าด้วยดาบสถวายโอวาทแด่พระราชา  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า   
ดาบสโพธิสัตว์ถวายโอวาทแก่พระเจ้าพรหมทัตที่ปลอมพระองค์ไปเท่ียวดูแลความสุข
และความทุกขข์องประชาชนในชนบท และแวะไปพักกับดาบส  ครั้งแรกได้เสวย
ผลไม้ไทรมีรสอร่อยมากมาย ทรงสอบถามได้ความว่าคราใดที่พระราชาปกครอง
แผ่นดินโดยธรรมแมผ้ลไมใ้นป่าก็พลอยหวานด้วย แต่ถ้าในคราใดที่พระราชาไม่ทรง
ธรรม ผลไม้ในป่าก็หารสหวานมิได้ เม่ือกลับมาแล้วทรงเสวยราชโดยไม่เป็นธรรม 
เบียดเบียนประชาชนโดยไม่เป็นธรรมแล้วปลอมพระองค์ไปสนทนากับดาบสอีก 
ดาบสนำผลไม้ไทรมาต้อนรับเช่นเดิม แต่คราวน้ีผลไม้ไมมี่รสอร่อยกลับกลายเป็นรส
ขมไป  ดาบสจึงประทานโอวาทแก่พระราชาโดยยกอุปมาหมู่มนุษย์คล้ายกับฝูงโคข้าม
น้ำว่า เมื่อโคจ่าฝูงข้ามน้ำไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว โคท้ังฝงูก็ไปคดเคี้ยวตามกัน ถ้าใน
เมื่อโคจ่าฝูงไปคด ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รบัแต่งต้ังให้เป็นใหญ ่ ถ้าไม่
ประพฤติธรรม ชาวเมืองก็ไม่ประพฤติธรรมตามไปด้วย หากพระราชาไม่ต้ังอยู่ใน
ธรรม ชาวเมืองกอ็ยู่เป็นทุกข์ เม่ือโคจ่าฝงูข้ามน้ำไปตรง ฝูงโคก็ข้ามตรงตามไปด้วย 
ในหมู่มนษุย์ก็เหมือนกัน ถ้าผูท่ี้ได้รับแต่งต้ังให้เป็นใหญ่ประพฤติชอบธรรม ประชาชน
ชาวเมืองก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาต้ังอยู่ในธรรม ชาวเมืองก็
อยู่เป็นสุข พระราชาทรงเปิดเผยพระองค์และรับปากว่าจะทำให้ต้นไม้มีรสหวาน
ต่อไป (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๓๓/๑๘๔)  

ราธชาดก :   พระสูตรว่าด้วยลูกนกแขกเต้าราธะ  มีเนื้อความที่ท่านเลา่ไว้สรุปได้ว่า  พญานกแขก
เต้าโพธิสัตว์สอนน้องชายไม่ให้พูดถึงความไม่ดีของผู้อ่ืนเมื่อเห็นว่าตนไม่ปลอดภัย 
ต่อเม่ือได้โอกาสแล้วค่อยพูด โดยท่ีนกทั้งสองถูกเลี้ยงอยู่ในเรือนของสามีภรรยาคู่หน่ึง 
ในเวลาที่สามีจะไปค้าขายต่างถิ่น มักจะสั่งนกท้ังสองให้คอยช่วยดูแลตักเตือนภรรยา
ของตนไม่ให้ทำผิด  เม่ือสามีไม่อยู่  ภรรยาของเขาได้ประพฤตินอกใจกับชายหลาย
คนต้ังแต่วันแรกที่สามีออกจากบ้านไป นกราธะน้องชายคิดจะว่ากล่าวว่าตักเตือน  
แต่พระโพธิสัตว์ให้สติว่า พ่อราธะ เจ้ายังไม่รู้ว่า คนที่ยังไม่มาในยามต้นมีประมาณ
เท่าไรเจ้าพูดเพ้อเจ้ออย่างโง่ ๆ ไปเอง ในเมื่อแม่โกสิยายนีหมดความรักความเย่ือใย
ในบิดาของเราแล้ว นกทั้งสองต้องทนดูการทุศีลของหญิงนั้นจนสามีนางกลับมาจึง
บอกความจริงให้เขาทราบแล้วขอลาไปอยู่ป่า เพราะเห็นว่าไม่ปลอดภัยในชีวิต  การ
รักษามาตุคามไม่ให้ทุศลีนั้นเป็นเรื่องทำได้ยาก แม้ระวังไว้อย่างดีแล้วก็ตาม ใคร ๆไม่
ควรคิด (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)  ๒๗/๑๔๕/๕๙) 



 

๔๓๒๒ 
 

 

ราธชาดก๒ :   พระสูตรว่าด้วยนกราธโพธิสัตว์ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า นกแขกเต้าโพธิสัตว์
ช่ือราธะได้บอกความจริงแก่พราหมณ์ถึงพฤติกรรมของนางพราหมณีผู้ประพฤติ
นอกใจในขณะที่พราหมณ์ไม่อยู่ว่า ธรรมดาบัณฑิตเมื่อจะพูดก็ควรพูดแต่ความจริง 
แต่คำพูดน้ันเป็นการพูดถึงความไม่ดีของคนอื่น ก็พึงหมกไหม้ในเตาไฟเหมือนนก
โปฏฐปาฐะน้องชายของผม เพราะพูดความจริงเตือนแม่พราหมณีไม่ให้นอกใจพ่อจึง
ถูกบิดคอโยนเข้ากองไฟน้ัน  ความจริงเป็นสิ่งท่ีควรพูด แต่ต้องพูดให้ถูกกาล ด้วย
เช่นกัน(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)   ๒๗/๙๕/๘๙) 

ราธเถรคาถา : คาถาของพระราธเถระ  ท่านพระราธเถระกล่าวไว้ว่า เรือนที่มุงไม่ดี ฝนย่อมรั่วรดได้    
ฉันใด จิตที่ไม่ได้อบรม    ราคะย่อมรั่วรดได้   ฉันนั้น เรอืนท่ีมุงดีแล้ว ฝนย่อมรั่วรด
ไม่ได้  ฉันใด จิตที่อบรมดีแล้ว ราคะก็รั่วรดไม่ได้  ฉันน้ัน  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๓๓/
๓๕๐) 

ราธเถรวัตถุ : เรื่องพระราธเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลพึงเห็น
ผู้มีปัญญามักช้ีโทษ  มักพูดปรามไว้    เหมอืนผู้ช้ีบอกทรัพย์ (และ)    พึงคบผู้ท่ีเป็น
บัณฑิตเช่นนั้น  เพราะเมื่อคบคนเช่นนั้น    ย่อมมีแต่ความเจริญ  ไม่มคีวามเสื่อมเลย  
(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๕๑) 

ราธเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระราธเถระ  มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติ
กัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาและทำสักการะแด่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระ และได้ต้ังความปรารถนาว่า ขอให้ได้เป็นสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้
มีปฏิภาณ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในมนุษย์และสวรรค์
หลายร้อยชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ  (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๒๙๖/๒๗๘) 

ราธทุกขสูตร :   พระสูตรว่าด้วยทรงแสดงทุกขธรรมแก่พระราธะ ท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังโดยย่อเพ่ือ
จะได้หลีกออกไปอยู่คนเดียว  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จักขุเป็นทุกข์    เธอพึงละ
ความพอใจในจักขุนั้น    รปูเป็นทุกข์    เธอพึงละความพอใจในรูปนัน้    จักขุ
วิญญาณ  ...  จักขุสัมผัส  ... ราธะ    สิ่งใดเป็นทุกข์    เธอพึงละความพอใจในสิ่งน้ัน 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๗/๗๑) 

ราธสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระราธะ  ท่านพระราธะทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  เม่ือบุคคลรู้เห็น
อย่างไร  จึงจะไม่มีอหังการ  มมังการและมานานุสัย  พระองค์ตรัสตอบว่า  เมือ่
บุคคลพิจารณาเห็นขันธ์  ๕  ทั้งท่ีเป็นอดีต  อนาคตและปัจจุบัน  ภายในหรอื
ภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต  จึงจะไม่มีอหังการ  มมงัการและมา
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นานุสัย พระราธะถามว่า เมื่อบุคคลรู้  เหน็อย่างไรจึงจะไม่มีอหังการ  มมังการและ
มานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน้ีและในนิมิตทัง้ปวงในภายนอก  หญิงตอบว่า อริย
สาวกพิจารณาเห็นขันธ์  ๕  ท้ังหมดด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า  น่ัน
ไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นน่ัน  น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา  จึงจะไม่มีอหังการ  มมังการและ
มานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน้ีและในนิมิตทัง้ปวงในภายนอก  เม่ือพระผู้มีพระภาค
ตรสัจบลง  ท่านพระราธะช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระองค์  เนื้อหาสาระที่เหลือพึง
ทราบโดยนัยแห่งอนิจจสูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๑/๑๑๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า  คำว่า   ความพอใจ ในท่ีน้ีหมายถึงความพอใจ ด้วยอำนาจ
ตัณหา  คำว่า อหังการ หมายถึงทิฎฐิ () (ส.ํข.อ.(บาลี) ๒/๖๕/๓๐๘,อง.ติก.อ. (บาลี) 
๒/๓๒/๑๓๓) 

ราธอนัตตสูตร :   พระสูตรว่าด้วยทรงแสดงอนัตตธรรมแก่พระราธะ ท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังโดย
ย่อเพ่ือจะได้หลีกออกไปอยู่คนเดียว  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ราธะ สิ่งใดเป็นอนัตตา    
เธอพึงละความพอใจในสิ่งนัน้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๘/๗๑)  

ราธอนิจจสูตร :   พระสูตรว่าด้วยทรงแสดงอนิจจธรรมแก่พระราธะ ท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังโดยย่อ
เพ่ือจะได้หลีกออกไปอยู่คนเดียว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  อายตนะภายใน  ๖  
อายตนะภายนอก  ๖  วิญญาณ  ๖  สัมผสั  ๖  และแมค้วามเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุข
หรือทุกข์หรือมิใช่สุขมใิช่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผสัเป็นปัจจัย  ล้วนไม่เที่ยง  เธอ
พึงละความพอใจในอายตนะภายในเป็นต้นเหล่าน้ัน  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๖/๗๐)  

ราธะ,  พระ, ภิกษุ : ภิกษุช่ือว่าราธะ พระมหาสาวกองค์หนึ่ง ขอบวชเมื่อยามแก่เฒ่า เป็นผู้มีอุปการะ
ต่อพระสารีบุตร พระพุทธเจ้าจึงให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ราธะ และท่าน
ได้เป็นบุคคลแรกที่อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๖๐/๒๕๓, 
๑๗/๑๖๑/๒๕๔, ๑๗/๑๖๒/๒๕๕, ๑๗/๑๖๓/๒๕๖,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๗๖/๗๐,องฺ.
เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๓๓/๓๐ 

ราธะ, พราหมณ์ : พราหมณ์ช่ือว่าราธะ 
 เป็นพราหมณ์ในเมืองราชคฤห์ เมื่อชราลงถูกบุตรทอดทิ้ง อยากจะบวชก็ไม่มีภิกษุรับ

บวชให้ เพราะเห็นว่าเป็นคนแก่เฒ่า ราธะเสียใจ ร่างกายซูบซีด พระศาสดาทรงทราบ
จึงตรัสถามว่า มีใครระลึกถึงอุปการะของราธะได้บ้าง พระสารีบุตรระลึกถึงภิกษา
ทัพพีหนึ่งท่ีราธะถวาย จึงรับเป็นอุปัชฌาย์ และราธะได้เป็นบุคคลแรกท่ีอุปสมบท
ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๓๐๘/๒๘๐ 
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ราม : ช่ือของ อุทกดาบส รามบุตร  พระพุทธเจ้าเรียกท่านสั้นๆ ว่า “ราม” ท่านผู้น้ีเคยเป็น
อาจารย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่ีพระองค์ออกแสวงหาโมกขธรรม ได้ทรงศึกษาที่
สำนักอาฬารดาบส กาลามโคตร ซึ่งสร้างอาศรมอยู่ในพนาสณฑ์ตำบลหน่ึง ขอพำนัก
ศึกษาวิชาและข้อปฏิบัติอยู่ จนสำเร็จสมาบัติ ๗ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๓ จึงได้
อำลาอาฬารดาบส ไปสู่สำนักอุทกดาบส รามบุตร ขอพำนักศึกษาอยู่ ได้อรูปฌานอีก 
๑ จึงครบเป็นสมาบัติ ๘ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๒๘/๓๙๘ 

ราม, พระเจ้าจักรพรรดิ  : พระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าราม เป็นประวัติในอดีตชาติของพระสต
รังสิยเถระ ผู้เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าราม ถึง ๔ ชาติ ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๑๘/๑๙๐ 

รามคาม : กรุงรามคาม  ช่ือเมืองของพวกเจ้าโกลิยะ ในครั้งพุทธกาล  อยู่ในรายช่ือของเมือง
ท่ีได้รับพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในสถูป ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๔๐/๑๘๐,ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๓/๓/๗๒๔ 

รามคาม, กรุง : (ดู รามคาม) ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๖/๑๗๗, ๑๐/๒๓๙/๑๗๙ 
รามเณยยกเถรคาถา : คาถาของพระรามเณยยกเถระ, ท่านพระรามเณยยกเถระ กล่าวว่า เจ้ามาร

ร้ายเอ๋ย จิตของเราน้ันไม่หว่ันไหว  ในเพราะเสียงจ้อกแจ้กของฝูงนกกระจาบและ
เสียงกู่ก้องของฝูงลิง  เพราะจิตของเรายินดีในเอกัคคตารมณ์  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๙/
๓๒๑) 

รามเณยยกสูตร : พระสูตรว่าด้วยสถานท่ีน่ารื่นรมย์  สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ วัด
พระเชตวัน  ทา้วสักกะเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วทูลถามว่า  สถานท่ีเช่นไรหนอเป็นสถานที่
น่ารื่นรมย์   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  อารามอันวิจิตร ป่าอันวิจิตร สระโบกขรณีท่ี
สร้างอย่างดี ยังไม่ถึงเศษ ๑ ส่วน ๑๖ แห่งภูมิสถานอันรื่นรมย์ของมนุษย์ พระอรหันต์
ท้ังหลายอยู่ในที่ใด จะเป็นบ้านหรือเป็นป่า เป็นท่ีลุ่มหรือเป็นท่ีดอนก็ตาม ท่ีนั้นเป็น
ภูมิสถานที่น่ารืน่รมย์(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๑/๓๘๑) 

ร่ายมนตร์ : การบริกรรมเวทมนตร์คาถาเพ่ือทำให้ศักด์ิสทิธ์ิ ถ้าภิกษุบริกรรมเพ่ือหาเลี้ยงชีพ โดย
มุ่งถึงลาภสักการะ จัดเป็นเดรัจฉานวิชาอย่างหน่ึง ที.สี. (ไทย) ๙/๒๖/๑๐, ๙/๒๗/
๑๐, ๙/๒๑๐/๗๑, ๙/๒๑๑/๗๒, ๙/๔๕๑/๑๙๙ 

ราสิยสูตร :   พระสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านช่ือราสิยะ  ผูใ้หญ่บ้านช่ือราสิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ผู้ประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า  สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวว่า  พระสมณ
โคดมทรงตำหนิตบะทุกชนิด  ทรงชี้โทษและคัดค้านผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่า  เป็นอยู่
เศร้าหมองโดยส่วนเดียว  ช่ือว่าพูดตรงตามที่พระองค์ตรัสไว้  ไม่ช่ือว่ากล่าวตู่
พระองค์ด้วยคำเท็จหรือ  ช่ือว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือ  พระผู้มีพระภาค
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ตรัสตอบว่า  สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างน้ีช่ือว่าพูดไม่ตรงตามคำที่เราพูดไว้และช่ือ
ว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเปล่า  คำเท็จ  แล้วตรสัว่า  บรรพชิตไม่พึงเสพท่ีสุด  ๒  อย่าง  
คือ  (๑) กามสุขัลลิกานุโยค(การหมกมุ่นอยู่ด้วยสุขในกาม)  เป็นธรรมอันทราม  เป็น
ของชาวบ้าน  เป็นของปุถุชน  ไมใ่ช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์   (๒) 
อัตตกิลมถานุโยค(การประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตน)  เป็นทุกข์  ไม่ใช่ของ
พระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  แต่ควรเสพมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้
ท่ีสุด  ๒  อย่างนั้นท่ีตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว  เป็น  ปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้เกิด
ญาณ  เป็นไปเพ่ือความสงบ  เพ่ือความรู้ย่ิง  เพ่ือความตรัสรู้  เพ่ือนิพพาน  คือ  
อริยมรรคมีองค์  ๘  แล้วทรงแสดงว่า  กามโภคีบุคคลมี ๓  จำพวก  คอื   

  กามโภคจีำพวกที่  ๑  แบ่งเป็น  ๓  คือ 
   ๑. กามโภคีผูแ้สวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบธรรม  แล้วไม่เลี้ยงตนให้อ่ิม

หนำและไม่แจกจ่าย  ไม่ทำบุญ  กามโภคีน้ีควรติเตียน  ๓  สถาน   
   ๒. กามโภคีผู้แสวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบธรรม  แลว้เลี้ยงตนให้อ่ิมหนำ

สำราญ  แต่ไม่แจกจ่าย  ไม่ทำบุญ  กามโภคีน้ีควรติเตียน  ๒  สถาน  ควรสรรเสริญ
สถานเดียว   

   ๓. กามโภคีผู้แสวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบธรรม  แลว้เลี้ยงตนให้อ่ิมหนำ
สำราญและแจกจ่าย  ทำบุญ  กามโภคีน้ีควรติเตียนสถานเดียว  ควรสรรเสริญ  ๒  
สถาน 

  กามโภคีจำพวกที่  ๒  แบ่งเป็น  ๓  คือ 
   ๑.กามโภคีบุคคลผู้แสวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม  

แล้วไม่เลี้ยงตนให้อ่ิมหนำสำราญและไมแ่จกจ่าย  ไม่ทำบุญ  กามโภคีนีค้วรสรรเสริญ
สถานเดียว  ควรติเตียน  ๓  สถาน  

   ๒. กามโภคีผูแ้สวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม  แล้ว
เลี้ยงตนให้อ่ิมหนำสำราญ  แต่ไม่แจกจ่าย  ไม่ทำบุญ  กามโภคีนี้ควรสรรเสริญ  ๒  
สถาน  ควรติเตียน  ๒  สถาน   

   ๓. กามโภคีผูแ้สวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม  แล้ว
เลี้ยงตนให้อ่ิมหนำสำราญและแจกจ่าย  ทำบุญ  กามโภคน้ีีควรสรรเสริญ  ๒  สถาน  
ควรติเตียนสถานเดียว   

  กามโภคีจำพวกที่ ๓  แบ่งเป็น  ๔  คือ 
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   ๑. กามโภคีบุคคลผู้แสวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยชอบธรรมแล้วไม่เลี้ยงตนให้อ่ิม
หนำสำราญและไม่แจกจ่าย  ไม่ทำบุญ  กามโภคีนี้ควรสรรเสริญสถานเดียว  ควรติ
เตียน  ๒  สถาน   

   ๒. กามโภคีผูแ้สวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยชอบธรรม แล้วเลี้ยงตนให้อ่ิมหนำ
สำราญ  แต่ไม่แจกจ่าย  ไม่ทำบุญ  กามโภคีน้ีควรสรรเสริญ  ๒  สถาน  ควรติเตียน
สถานเดียว   

   ๓. กามโภคีผูแ้สวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยชอบธรรม  แล้วเลี้ยงตนให้อ่ิมหนำ
สำราญและแจกจ่าย  ทำบุญ  แต่เป็นผู้มัวเมา  หมกมุ่น  จดจ่อ  ไม่เหน็โทษ  ไม่มี
ปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออก  ใช้สอยโภคทรพัย์เหล่าน้ัน  กามโภคีนี้ควรสรรเสริญ  ๓  
สถาน  ควรติเตียนสถานเดียว   

   ๔. กามโภคีผูแ้สวงหาโภคทรัพย์มาได้โดยชอบธรรม  แล้วเลี้ยงตนให้อ่ิมหนำ
สำราญและแจกจ่าย  ทำบุญ  ท้ังเป็นผู้ไม่มวัเมา  ไม่หมกมุ่น  ไม่จดจ่อ  เห็นโทษ  มี
ปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออก  ใช้สอยโภคทรพัย์เหล่าน้ัน  กามโภคีนี้ควรสรรเสริญโดย  
๔  สถาน   

  แล้วทรงแสดงบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมอง  ๓  จำพวก  คือ 
  ๑.  พวกท่ีบำเพ็ญตบะแล้วเป็นอยู่เศร้าหมอง  มีศรัทธา  ออกบวชด้วยคิดว่า  ไฉน

หนอเราพึงบรรลุกุศลธรรม  พึงทำให้แจ้งญาณทัสสนะ  พวกเขาทำตนให้เดือดร้อน
กระวนกระวาย  ไม่บรรลุกุศลธรรมและไม่ทำให้แจ้งญาณทัสสนะ  ช่ือว่าควรติเตียน
ท้ัง  ๓  สถาน   

  ๒.  พวกท่ีบำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมอง  มีศรทัธา  ออกบวชด้วยคิดว่า  ไฉน
หนอเราพึงบรรลุกุศลธรรม  พึงทำให้แจ้งญาณทัสสนะ  พวกเขาทำตนให้เดือดร้อน
กระวนกระวาย  บรรลุกุศลธรรม  แต่ไม่ทำให้แจ้งญาณทัสสน  ช่ือว่าควรติเตียน  ๒  
สถาน  ควรสรรเสริญสถานเดียว   

  ๓.  พวกท่ีบำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมอง  มีศรทัธา  ออกบวชด้วยคิดว่า  ไฉน
หนอเราพึงบรรลุกุศลธรรม  พึงทำให้แจ้งญาณทัสสนะ  พวกเขาทำตนให้เดือดร้อน
กระวนกระวาย  บรรลุกุศลธรรมและทำให้แจ้งญาณทัสสนะ  ช่ือว่าควรติเตียนสถาน
เดียว  ควรสรรเสริญ  ๒  สถาน 

  แล้วทรงแสดงธรรม  ๓  ท่ีผูป้ฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง  ไม่คร่ำคร ึ  ไม่จำกัด
กาลเวลา  ควรเรียกให้มาดู  ควรน้อมเข้ามาในตน  อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน  คือ  
(๑)  เพราะราคะเป็นเหตุ  (๒)  เพราะโทสะเป็นเหตุ  (๓)  เพราะโมหะเป็นเหตุ  
บุคคลย่อมคิดเพ่ือเบียดเบียนตนเองบ้าง  เพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง  เพ่ือเบียดเบียนท้ัง  
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๒  ฝ่ายบ้าง  เมื่อละธรรมเหล่าน้ันได้แล้ว  เขาย่อมไม่คิดอย่างน้ัน  เมื่อพระผู้มีพระ
ภาคตรัสอย่างนี้  นายราสิยะได้กล่าวชมพระภาษิตของพระองค์ว่า  ชัดเจนไพเราะย่ิง
นักเป็นต้น  เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งจัณฑสูตรในวรรคน้ี (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๑๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จักษุ  ในท่ีน้ีหมายถึงปัญญาจักษุ  (วิ.อ.  ๓/๑๓/๑๗) 
คำว่า  กามโภคีบุคคล  หมายถึงผู้บริโภคกาม,  ผู้ครองเรอืน,  คฤหัสถ์  ในท่ีนี้มี  ๓  
จำพวก  แต่ในที่อ่ืนมี  ๑๐  จำพวก  คือ  จำพวกท่ี  ๑-๒  แบ่งย่อยเป็น  ๓  จำพวก  
จำพวกท่ี  ๓  แบ่งย่อยเป็น  ๔  จำพวก  (องฺ.จตุกฺก.อ.  ๒/๑๕/๒๙๓) 

ราสิยะ, ผู้ใหญ่บ้าน : ผู้ใหญ่บ้านช่ือว่าราสิยะ  
 ผู้ที่ได้ฟังมาว่า พระพุทธเจ้าทรงตำหนิตบะทุกชนิด ทรงช้ีโทษและคัดค้านผู้บำเพ็ญ

ตบะท้ังปวงว่าเป็นอยู่เศร้าหมอง จึงเข้าไปทูลถาม พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่า สมณ
พราหมณ์ท่ีกลา่วอย่างน้ีช่ือว่า กล่าวตู่เราด้วยคำเปล่าคำเท็จ เพราะบรรพชิตไม่พึง
เสพที่สุด ๒ อย่าง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค ซึ่งเป็นตบะท่ีไม่ควร
เสพ  สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๑๙ 

ราสี : กอง, ปริมาณ, กลุ่ม, หมวดหมู่  หมายถึงกองหรือหมวดหมู่แห่งพระธรรม ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖ 

ราหุล, พระ, ภิกษุ : ภิกษุช่ือว่าราหุล  เป็นพระมหาสาวกองค์หน่ึง เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ และ
พระนางยโสธรา (พิมพา) ได้อุปสมบทเป็นภิกษุได้รับยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะในทาง
เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๙๒/๓๕๖, วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๙/๓๖๕,วิ.จู. 
(ไทย) ๖/๓๓/๖๕,ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐๗/๑๑๗, ๑๓/๑๑๓/๑๒๕, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๔๑๖/๔๗๐,สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๘๘/๒๘๙, ๑๖/๑๙๘/๒๙๗,สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๙๑/
๑๗๔,สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๒๑/๑๔๓,องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๐๙/๒๘,องฺ.จตุกฺก. 
(ไทย) ๒๑/๑๗๗/๒๔๙,ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๓๙๓/๔๔๐, 

ราหุล, สามเณร : สามเณรช่ือว่าราหุล 
 เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ และพระนางยโสธรา (พิมพา) คราวพระพุทธเจ้าเสด็จ

นครกบิลพัสด์ุ ราหุลกุมารเข้าเฝ้าทูลขอทายาทสมบัติตามคำแนะนำของพระมารดา 
พระพุทธเจ้าเมื่อจะประทานอริยทรัพย์ จึงให้พระสารีบุตรบวชราหุลเป็นสามเณร 
นับเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๐/๒๓๘ 

ราหุลกุมาร, พระโอรส : ช่ือพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ และพระนางยโสธรา (พิมพา)วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๐๕/๑๖๔, ๔/๑๐๕/๑๖๕, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๕/๗๑๙ 
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ราหุลเถรคาถา : คาถาของพระราหุลเถระ, ท่านพระราหุลเถระกล่าวไว้ว่า ชนท้ังหลายรู้จักเราว่า    
พระราหุลผู้เจริญ เพียบพร้อมด้วยคุณสมบติั    ๒    ประการน่ันเอง คือเพราะเหตุที่
เราเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า และได้ดวงตาเห็นธรรม  อน่ึง    เพราะอาสวะของเรา
หมดสิ้นแล้ว และเพราะไม่มกีารเกิดอีก  เราจึงเป็นพระอรหันต์ ผู้ควรแก่ทักษิณา 
บรรลุวิชชา ๓  เห็นอมตธรรม  สัตว์ท้ังหลายมืดมนเพราะกาม  ถูกข่ายรัดรึงไว้แน่น  
ถูกเคร่ืองมุงบังคือตัณหาปกคลุมไว้ถูกเคร่ืองผูกคือความประมาทผูกพันไว้    เหมือน
ปลาในข้อง  เราสลัดกามน้ันได้ ตัดบ่วงมารได้ ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากเหง้า  จึงเป็น
ผู้เย็นดับสนิท (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๙๕/๓๘๗) 

ราหุลเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระราหุลเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติ ท่านได้เป็นคนปูลาดพ้ืนกระจกบนปราสาท ๗ ช้ัน ถวายแด่พระพุทธเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านได้เกดิเป็นท้าวสักกะ ๖๔ ชาติ 
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะทุกอย่าง ๑,๐๐๐ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๘/๑๑๒) 

ราหุลสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระราหุล ท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผูป้ระทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า  เมื่อบุคคลรู้  เห็นอย่างไร  จึงจะไม่มีอหังการ  มมังการ
และมานานุสัยในกายท่ีมีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอก  พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า  เมื่อบุคคลรู ้ เห็นขันธ์  ๕  ท้ังท่ีเป็นอดีต  อนาคตและปัจจุบัน  ภายใน
หรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต  ไกลหรือใกลก้็ตามทั้งหมดน้ัน
ด้วยปัญญาอันชอบว่า  นั่นไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นนั่น  น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา  จึงจะ
ไม่มีอหังการ  มมังการและมานานุสัย  ในกายที่มีวิญญาณน้ีและในนิมิตทั้งปวงใน
ภายนอก  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๑/๑๗๔) 

ราหุลสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระราหุล  (สูตรท่ี ๒) ท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า  เมื่อบุคคลรู้  เห็นอย่างไร  ใจจึงจะ
ปราศจากอหังการ  มมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน้ีและในนิมิตทั้งปวงใน
ภายนอก  ก้าวล่วงมานะด้วยดี  สงบระงับ  หลุดพ้นดีแล้ว  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ
ว่า  เม่ือบุคคลรู้  เห็นขันธ์  ๕  ด้วยปัญญาอันชอบว่า  น่ันไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นน่ัน  
น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา  แล้วเป็นผู้หลุดพ้น  เพราะไม่ถือมั่นเป็นต้น  ใจจึงจะปราศจาก
อหังการ  มมงัการและมานานุสัยในกายท่ีมีวิญญาณนีแ้ละในนิมิตทั้งปวงในภายนอก  
ก้าวล่วงมานะด้วยดี  สงบระงับ  หลุดพ้นดีแล้ว  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๒/๑๗๕) 

ราหุลสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยพระพุทโธวาทท่ีตรัสโปรดพระราหุล  พระผู้มีพระภาคทรงสอนพระ
ราหุลว่า ให้ละกามคุณ ๕ ให้คบกัลยาณมิตร ให้อยู่ในท่ีสงัด รู้จักประมาณในการรับ



 

๔๓๒๙ 
 

 

และการฉันโภชนะ อย่าทะยานอยากในปัจจัย ๔ สำรวมในพระปาติโมกข์ และ ใน
อินทรีย ์ ให้เจริญกายคตาสติ ให้เบ่ือหน่ายวัฏฏะ ให้เว้นจากนิมิตว่าสวยงาม และ
เจริญความไมมี่นิมิต เม่ือปฏิบัติได้ดังนี้ก็ละมานะได้ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๓๘/๕๗๘) 

ราหุลสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระราหุล พระผู้มีพระภาคทรงสอนพระราหุลให้พิจารณาธาตุ
กัมมัฏฐาน ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ท้ังภายในและภายนอก
ตามความเป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่เรา เราไม่ได้เป็นน่ัน นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา เพ่ือให้จิต
เบ่ือหน่าย คลายกำหนัดในธาตุแต่ละอย่าง เพราะพิจารณาเห็นว่า ในธาตุ ๔ น้ี ไม่มี
อัตตา ไม่เกี่ยวกับอัตตา จึงทำให้ตัดตัณหาได้ ถอนสังโยชน์ ทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ 
เพราะละมานะได้โดยชอบ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๗/๒๔๙) 

ราหุโลวาทสูตร :   พระสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล  พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวัน  ได้ทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดแล้วเกิดความรำพึงขึ้นว่า  ธรรมเป็น
เครื่องบ่มวิมุตติของราหุลแก่กล้าแล้ว  ควรท่ีเราจะแนะนำเธอในธรรมเป็นท่ีสิ้นอา
สวะให้ย่ิงขึ้นไป  จึงให้เธอถือผ้านิสีทนะ(ผา้ปูน่ัง)แล้วพาเข้าไปยังป่าอันธวัน  เม่ือไป
ถึงป่าอันธวัน  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามโดยนัยเป็นต้นว่า  อายตนะภายใน  ๖  
อายตนะภายนอก  ๖  วิญญาณ  ๖  สัมผัส  ๖  และแม้เวทนา  สัญญา  สังขารและ
วิญญาณ  ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผัส  ๖  เป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยง  เมื่อทา่นพระราหุล
ทูลตอบตามลำดับแล้ว  จึงตรัสสรุปว่า  อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี  ย่อมเบื่อ
หน่ายแม้ในอายตนะภายใน  ๖  เป็นต้นเหล่าน้ัน  เมื่อเบ่ือหน่ายย่อมคลายกำหนัด  
เพราะคลายกำหนัด  จิตย่อมหลุดพ้น  เมื่อจิตหลุดพ้นแลว้  ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว  ชาติ
สิ้นแล้ว  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว  ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็น
อย่างนี้อีก  เม่ือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างน้ีแล้ว  ท่านพระราหุลมีใจยินดีช่ืนชม
พระภาษิตของพระองค์  มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๒๑/๑๔๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมเป็นเครื่องบ่มวิมุตติ  หมายถึงธรรม  ๑๕  
ประการ  คือ  เว้นบุคคล  ๕  จำพวก  ได้แก่  คนไม่มศีรัทธา  คนเกียจคร้าน  คน
หลงลืมสติ  คนมีจิตไม่มั่นคง  และคนมีปญัญาทราม  คบบุคคล  ๕  จำพวก  ได้แก่  
คนมีศรัทธา  คนขยัน  คนมีสติมั่นคง  คนมีจิตต้ังม่ัน  และคนมีปัญญา  พิจารณา
ธรรม  ๕  ประการ  คือ  พระสูตรท่ีน่าเลือ่มใส  สัมมัปปธานสูตร  สติปัฏฐานสูตร  
ฌานและวิโมกข์  และญาณจริยา   อีกอย่างหน่ึง  หมายถึงธรรม  ๑๕  ประการ  คือ  
อินทรีย์  ๕  ประการ  สญัญาอันเป็นส่วนแห่งธรรม  เครือ่งตรัสรู้  ๕  ประการ  และ
ธรรม  ๕  ประการมีกัลยาณมติตตาเป็นต้น  (สํ.สฬา.อ.(บาลี) ๓/๑๒๑/๔๓) 



 

๔๓๓๐ 
 

 

ราห,ู จอมอสูร : ช่ืออสูรตนหนึ่งมีตัวขาดคร่ึงท่อน  
 เช่ือกันว่าเม่ือเวลามีสุริยคราส หรือจันทรคราส เป็นเพราะดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์

ถูกราหูอมเอาไว้, ในตําราโหรว่า เป็นเทวดาพระเคราะห์มีอาภรณ์และพาหนะสีคลํ้า;  
 ช่ือดาวพระเคราะห์ดวงท่ี ๗ หมายถึงตําแหน่งท่ีดวงจันทร์ผ่านจากใต้ ระนาบสุริยวิถี

ขึ้นเหนือระนาบสุริยวิถี ส่วนตําแหน่งท่ีดวงจันทร์ผ่านจากเหนือระนาบสุริยวิถีลงสู่ใต้
ระนาบสุริยวิถ ีเรียกว่า พระเกตุองฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๕/๒๗, ๒๑/๕๐/๘๑ 

รำห่อเมล็ด : รำข้าวที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าวข้าวสาลีในยุคของมนุษย์ต้นกัปจะผลิผลขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ไม่ต้องเพาะปลูก เมล็ดจะไมม่ีรำ ไม่มีแกลบ บริสุทธ์ิ มีกลิ่นหอม แต่เม่ือเวลาผ่านไป
นานเข้า ข้าวสาลีก็วิวัฒนาการ มีรำห่อเมล็ด มีแกลบห่อเมล็ดไปตามลำดับ ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๑๒๗/๙๔, ๑๑/๑๒๘/๙๕ 

รุกขเจดีย์ : ต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิ ต้นไม้ท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือว่าเป็นต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิ ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๔๙/๔๐ 

รุกขชาติ : ต้นไม้, หมู่ไม้ ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๗๔๑/๘๖, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๓๕/๑๕๑, ๒๗/๒๗๓/
๕๑๘ 

รุกขเทวดา : เทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๘/๕๑๐,ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๒๕๗/
๒๐๙, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๐/๓๙๙, ๒๗/๒๒/๓๙๙, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๖๘/๒๑๒ 

รุกขธัมมชาดก  :  ชาดกว่าด้วยธรรมสำหรับต้นไม้  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  รุกขเทวดา
โพธิสัตว์บอกให้ญาติ ๆ ของตนเลือกจับจองวิมานในที่ท่ีมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเพราะ
เห็นเทวดาผู้โลภมากไปจับจองวิมานกลางทุ่งใกล้ถิ่นมนุษย์หวังเคร่ืองสังเวย แต่อยู่ได้
ไม่นาน เพราะถูกพายุพัดทำลาย จึงแสดงธรรมแก่ญาติว่า ญาติย่ิงมีมากย่ิงดี ต้นไม้ที่
เกิดในป่าย่ิงมีมากย่ิงดี ต้นไม้ท่ียืนต้นอยู่โดดเดียว ถึงจะใหญ่โต ลมย่อมพัดให้หักโค่น
ได้ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๔/๓๑) 

รุกขนิมิต : มีต้นไม้เป็นเคร่ืองหมาย การใช้ต้นไม้เพ่ือกำหนดให้เป็นเคร่ืองหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 เช่น ในการกำหนดสีมาท่านให้ใช้ต้นไม้เป็นนิมิตก็ได้  วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕ 
รุกขมูลเสนาสนะ : การถือเอาโคนไม้เป็นเสนาสนะ ภิกษุบางพวกก็นิยมการถือเอาโคนต้นไม้เป็นท่ีอยู่

ท่ีพำนัก บางพวกสมาทานรุกขมูลิกังคธุดงค์ องค์แห่งผู้ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร ไม่อยู่ใน
ท่ีมุงบัง ก็จำต้องถือเอาโคนไม้เป็นเสนาสนะ  องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒, ขุ.อิ
ติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๗๘ 

รุกขมูลิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัตร  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้อยู่โคนไม้
เป็นวัตร ๕ จำพวก คือ (๑) ภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัตรเพราะโง่เขลา    เพราะหลงงม
งาย (๒) ภิกษุผู้มีความปรารถนาช่ัว    ถูกความปรารถนาครอบงำ  จึงอยู่โคนไม้เป็น



 

๔๓๓๑ 
 

 

วัตร(๓) ภิกษผุู้อยู่โคนไม้เป็นวัตร เพราะเป็นบ้า  เพราะมีจิตฟุ้งซ่าน (๔) ภิกษุผู้อยู่
โคนไม้เป็นวัตร เพราะรู้ว่า   เป็นวัตรท่ีพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า
ท้ังหลายสรรเสริญ  (๕) ภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัตร    เพราะอาศัยความมักน้อย ความ
สันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ และตรัส
ยกย่องภิกษุจำพวกที่ ๕ ผู้อยู่โคนไม้เป็นวัตร เพราะอาศัยความมักน้อย เป็นต้น เป็นผู้
เลิศประเสริฐทีสุ่ด เปรียบเหมือนบรรดาโครส ๕ อย่าง หัวเนยใส เป็นเลิศกว่านมสด 
นมส้ม เนยข้นและเนยใส ฉะน้ัน  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๓/๓๑๑) 

รุกขสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุผู้
เจริญอริยมรรคมีองค์  ๘  ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน  เหมอืนต้นไม้ท่ีน้อมไปสู่ทิศปราจีน
เมื่อถูกตัดก็ต้องล้มไปทางทิศน้ัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๒/๘๒) 

รุกขสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  กุลบุตร
บางคนละกามออกบวชแล้วยังถูกกามเช่นนั้นทำให้ล้มระเนระนาด  เหมือนต้นไม้ใหญ่
ท่ีถูกกาฝากปกคลุมแล้วล้มระเนระนาดแล้วตรัสว่า  นิวรณเ์ครื่องกางกั้น  ๕  ครอบงำ
จิตแล้วทอนกำลังปัญญา  ส่วนโพชฌงค์  ๗  ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน  ไม่ครอบงำ
จิต  เป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๒๐/๑๕๑) 

รุกขสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้  (สูตรท่ี ๑)  พระผูมี้พระภาคตรัสถามภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ปัญญินทรีย์ท่ีเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้เลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมคืออินทรีย์  
๔  ท่ีเหลือ  เหมือนจันทน์แดงเลิศกว่ากลิ่นหอมท่ีเกิดจากแก่น  เหมือนต้นหว้าเลิศ
กว่าต้นไม้ในชมพูทวีป (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๓๗/๓๔๘) 

รุกขสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้  (สูตรท่ี ๒)  พระผูมี้พระภาคตรัสถามภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ปัญญินทรีย์ท่ีเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้เลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมคืออินทรีย์  
๔  ท่ีเหลือ  เหมือนจันทน์แดงเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่น  เหมือนต้นปาริฉัตต
กะของเทพช้ันดาวดึงส์   (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๓๘/๓๔๙) 

รุกขสูตร (ตตยิ) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้  (สูตรท่ี  ๓) พระผูมี้พระภาคตรัสถามภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ปัญญินทรีย์ท่ีเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้เลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมคืออินทรีย์  
๔  ท่ีเหลือ  เหมือนจันทน์แดงเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่น  เหมือนต้นจิตตปาฏล ี
(ต้นไม้ประจำพิภพอสูร) ของพวกอสูร  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๓๙/๓๕๐) 

รุกขสูตร (จตุตถ) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้(สูตรท่ี ๔) พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลาย
ว่า  ปัญญินทรีย์ท่ีเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้เลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมคืออินทรีย์  ๔  ท่ี
เหลือ  เหมือนจันทน์แดงเลศิกว่ากลิ่นหอมท่ีเกิดจากแก่น  เหมือนต้นโกฏสิมพลี (ไม้
ง้ิวป่า) ของพวกครุฑ  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๔๐/๓๕๐) 



 

๔๓๓๒ 
 

 

รุกขสูตร ๓: พระสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ต้นไม้ ๔ ชนิด 
คือ (๑) ต้นไม้เน้ืออ่อนและมีต้นไม้เน้ืออ่อนแวดล้อม (๒) ต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อ
แข็งแวดล้อม (๓) ต้นไม้เน้ือแข็งแต่มีต้นไม้เน้ืออ่อนแวดล้อม (๔) ต้นไม้เนื้อแข็ง และมี
ต้นไม้เน้ือแข็งแวดล้อม แล้วตรัสว่า บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้มี ๔ จำพวก คือ (๑) 
บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เน้ืออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม หมายถึงผู้ทุศีลมี
ธรรมเลวทราม แม้บรษัิทของเขาก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทราม (๒) บุคคลเปรียบ
เหมือนต้นไม้เน้ืออ่อนแต่มีต้นไม้เน้ือแข็งแวดล้อม หมายถงึผู้ทุศีล มีธรรมเลวทรามแต่
บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม (๓) บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มี
ต้นไม้เน้ืออ่อนแวดล้อม หมายถึงผู้มีศีลมีกลัยาณธรรม แต่บริษัทของเขาเป็นผู้ทุศีลมี
ธรรมเลวทราม (๔) บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เน้ือแข็งและมีต้นไม้เน้ือแข็งแวดล้อม 
หมายถึงผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมและบริษัทของเขาก็เป็นผู้มีศลีมีกัลยาณธรรม  (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๙/๑๖๕) 

รุ่งดี : เวลาเช้าที่ถือกันว่าเป็นฤกษ์ดี ฤกษ์ยามท่ีชาวโลกนิยมกันก่อนการประกอบพิธีอย่าง
ใดอย่างหน่ึงซึ่งเชื่อว่าเป็นมงคล แต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า สัตว์เหล่าใดประพฤติ
กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เป็นเวลาท่ีดีของสัตว์
เหล่าน้ัน สัตว์ท้ังหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลาน้ันช่ือว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี 
สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๕๖/๔๐๐ 

รุจา, ธิดา : พระนางรุจา พระราชธิดาของพระเจ้าวิเทหราชซึ่งเปน็ประวัติในอดีตชาติของพระ
ของพระอุรุเวลกัสสปเถระ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๘๐/๒๗๖ 

รุจิ : ความพอใจ ๑ ในธรรม ๕ ประการ ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่กาปทิกมาณพ โดย
พระองค์ใช้คำว่า “ภารทวาชะ” แทนชื่อมานพ ธรรม ๕ ประการน้ันคอื ๑. ศรัทธา 
(ความเช่ือ)  ๒. รุจิ (ความชอบใจ)  ๓. อนุสสวะ (การฟังตามกันมา)  ๔. อาการ
ปริวิตก (ความตรึกตามอาการ)  ๕. ทิฏฐินิชฌานขันติ (ความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่
พินิจไว้) ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๒๘/๕๓๘ 

รุจิ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ารุจิ ซึ่งเป็นประวัติในอดีตชาติของพระสุปีฐิย
เถระ ในกัปที ่ ๓๘ นับจากกัปน้ีไปท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๓ ชาติ คือ 
ชาติท่ี ๑ พระนามว่ารุจิ ชาติท่ี ๒ พระนามว่าอุปรุจิ และชาติท่ี ๓ พระนามว่ามหารุจิ 

 ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๒/๒๔๐ 
รุจิคัตตา, พระมเหสี : พระมเหสีพระนามว่ารุจิคัตตา ผู้เป็นอดีตพระมเหสีของพระพุทธเจ้าพระนาม

ว่าโกนาคมนะ ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๙/๗๑๐ 



 

๔๓๓๓ 
 

 

รุจิเทวี, พระมเหสี : พระมเหสีพระนามว่ารุจิเทวี ผู้เป็นอดีตพระมเหสีของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
โกณฑัญญะ ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๗/๖๐๐ 

รุจิปราสาท : ปราสาทช่ือว่ารุจิ ๑ ในปราสาท ๓ หลัง คอื รุจิปราสาท สุรติปราสาท และวัฑฒกป
ราสาท อันเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู เมื่อครั้งทีพ่ระองค์ทรง
ครองฆราวาส ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๙/๖๙๙ 

รุจิรชาดก :   ชาดกว่าด้วยเรื่องนกกาที่น่ารัก  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า นกพิราบโพธิสัตว์ได้ติเตียน
กาสหายที่ชอบไปขโมยอาหารของมนุษย์มากินจนถูกจับถอนขนจนสิ้นเอาน้ำเปรียง
เน่าทา แล้วโยนไว้ในรัง  เมื่อนกพิราบกลับมาจากหากินเห็นเข้าจึงร้องเยาะเย้ยกาว่า
รูปร่างช่างสวยงามเหมือนนกยางสีขาว  กาบอกว่า ตนเองเป็นกาโลเลเพ่ือนนกพิราบ 
ท่ีต้องเดือดร้อนเพราะอยากกินเน้ือกินปลา แต่นกพิราบกินข้าวฟ่างและลูกเดือยเป็น
อาหารจึงไม่เดือดร้อน นกพิราบเตือนว่า เจ้าจะต้องประสพทุกข์อย่างนี้ไปอีกนาน 
เพราะเจ้าชอบขโมยเขากิน เม่ือเห็นว่าที่อยู่ไม่ปลอดภัยจึงไปอยู่ท่ีอ่ืน ฝ่ายกาก็อด
อาหารตายในรังน่ันเอง ผู้ที่ไม่เช่ือฟังมิตรผู้มีความปรารถนาดีว่ากล่าวตักเตือน ย่อม
ประสพความเดือดร้อนไม่มีท่ีสิ้นสุด (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๗๓/๑๓๖) 

รุจิระ  : เทพช่ือว่ารุจิระ ๑ ในเทพ ๑๐ องค์ คือ ๑.สหภูเทพ ๒.อริฏฐกเทพ ๓.โรชเทพ  ๔.
วรุณเทพ ๕.สหธรรมเทพ ๖.อัจจุตเทพ ๗.อเนชกเทพ ๘.สุเลยยเทพ ๙.รุจิรเทพ ๑๐.
วาสวเนสีเทพ  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๘ 

รุจิอุบาสิกา : อุบาสิกาช่ือว่ารุจิ รุจิอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระปทุมพุทธเจ้า คู่กับนันท
รามาอุบาสิกา ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๓/๖๓๒ 

รุณณสูตร : พระสูตรว่าด้วยการขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัย  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การขับ
ร้อง คือการร้องไห้ การฟ้อนรำ คือความเป็นบ้า การหัวเราะจนเห็นไรฟัน คือความ
เป็นเด็กในอริยวินัย แล้วตรสัสอนให้ภิกษุท้ังหลายละขาดการขับร้องและการฟ้อนรำ 
เมื่อมีความเบิกบานในธรรม เพียงแต่ย้ิมแย้ม ก็เพียงพอแล้ว (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๑๐๘/๓๕๑) 

รุรุมิคราชชาดก :   ชาดกว่าด้วยน้ำใจของพญาเน้ือรุรุ  มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พญาเน้ือโพธิสัตว์ช่ือ
รุรุเคยช่วยบุตรเศรษฐีซ่ึงลอยน้ำมาให้พ้นจากความตาย แต่บุตรเศรษฐีน้ันเป็นคน
อกตัญญูกลับไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตมาจับพญาเน้ือไปฆ่า แต่พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นเนื้อแล้วทัง้ได้สนทนากับเน้ือเกิดความรัก จึงพระราชทานอภัยให้ 
ไม่ฆ่าเนื้อและนกท้ังหลาย  ทั้งยังได้สดับธรรมจากพญาเนื้ออีกว่า ได้ยินว่า คนบาง
พวกในโลกนี้ ได้กล่าวความจริงไว้อย่างนี้ว่า ขอนไม้ลอยน้ำยังดีกว่า ส่วนคนบางคนที่
ประทุษร้ายมิตรไม่ดีเลย จากนั้นพญาเน้ือได้เล่าความจริงให้ฟังว่าตนเองเคยช่วยเหลือ



 

๔๓๓๔ 
 

 

คนอกตัญญูบุตรเศรษฐีคนน้ันแต่เขากลับนำพระองค์มาฆ่าข้าพระองค์  พระราชา
ประสงค์จะฆ่าชายคนนั้น แต่พญาเนื้อขอร้องไว้ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ควรทำ ทัง้ยังส่ังสอนให้
พระราชาสดับว่า เสียงสุนัข เสียงนกร้องฟังดูก็รู้เข้าใจง่าย แต่เสียงคนบางคนที่เปล่ง
ออกมา ฟังเข้าใจยาก บางคนตอนแรกนับถือกันว่าเป็นคนดี ต่อมาอาจกลายเป็นศัตรู
กันไปก็ได้ พระราชาก็ทรงรับฟังตามน้ัน และพระราชทานอภัยให้แก่ฝงูเน้ือท้ังหมด
ไม่ให้ใครทำร้ายแม้ฝูงเนื้อจะมาลงกินข้าวกล้าชาวบ้านเสียหายก็ตาม (ขุ.ชา.เตรสก.
(ไทย) ๒๗/๑๑๗/๔๑๖)  

รุรุราชจริยา : ว่าด้วยจริยาของพญาเน้ือช่ือรุรุ  พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยที่เป็นพญาเนื้อรุรุ
เป็นสัตว์มีศีลอย่างยอดเยี่ยม เห็นชายคนหน่ึงถูกกระแสน้ำพัดมาจึงช่วยชีวิตไว้ แต่
ขอร้องชายนั้นอย่าได้ไปบอกใครว่า เจอเนื้อสีทอง แต่ชายน้ันเป็นคนอกตัญญูจึงไป
กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ พระราชาให้ไปจับเน้ือนั้นมา ภายหลังทราบว่า ชาย
น้ันเป็นคนอกตัญญู จึงรีบส่งชายผู้นั้นไปประหาร แต่เน้ือขอร้องไว้ เพราะกลัวศีลขาด 
(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๔๘/๗๕๒) 

รุหกชาดก :   ชาดกว่าด้วยปุโรหิตช่ือรุหกะ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์ทรง
เกลี้ยกล่อมใหรุ้หกปุโรหิตคืนดีกับภรรยา  แต่เขาไม่ยอมคืนดีโดยให้เหตุผลว่า เมื่อ
สายป่านยังมีอยู่  ช่างทำสายธนูยังมีอยู่  ข้าพระองค์จักทำสายธนูใหม่ พอกันที
สำหรับสายธนูเก่า  ว่าแล้วเขาก็ไล่ภรรยาเก่าผู้ไม่ค่อยจะเต็มออกจากบ้านแล้วหา
ภรรยาใหม่มาแทน  (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๘๑/๘๕) 

รุหกะ, ปุโรหิต : ปุโรหิตช่ือว่ารุหกะ ท่านเป็นปุโรหิตของพระโพธิสัตว์ผู้ครองราชสมบัติในเมืองพาราณ
สี มีภรรยาช่ือว่าปุราณพราหมณี  ขุ.ชา.ทุก. (ไทย) ๒๗/๘๑/๘๕,ขุ.ชา.ทุก.อ. (ไทย) 
๓/-/๑๓๓ 

รู้จักประมาณในการบริโภค :รู้จักประมาณในการกิน  เป็นข้อพิจารณาอาหารสำหรับภิกษุผู้
หมั่นประกอบความเพียรเพ่ือมิให้เกิดความมัวเมาในการฉนัอาหาร  องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 
๒๒/๕๖/๙๘, องฺ.ฉกฺก (ไทย) ๒๒/๑๗/๔๔๑, ๒๒/๓๑/๔๗๗,องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/
๒๘/๔๔,อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๑๘/๓๙๑ 

รู้จักประมาณในโภชนะ : รู้จักประมาณในของกิน เป็นข้อพิจารณาอาหารสำหรับภิกษุผู้หมั่น 
ประกอบความเพียรเพื่อมิให้เกิดความมัวเมาในการฉันอาหาร  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๒/
๔๕๖ 

รู้จักประมาณในอาหาร : รู้จักประมาณในของกิน เป็นข้อพิจารณาอาหารสำหรับภิกษุผู้หมั่น
ประกอบความเพียรเพื่อมิให้เกิดความมัวเมาในการฉันอาหาร  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๕/
๙๑ 



 

๔๓๓๕ 
 

 

รู้แจ้งธรรม : รู้แจ้งธรรมในพระบาลี คือพระพุทธพจน์ เช่น ทรงจำบาลีให้รู้ความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเหตุแห่งวิมุตติ (ความหลุดพ้น)  องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 
๒๒/๒๖/๓๓ องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๒/๔๓/๒๐๑,  องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓/๒๖/๑๒, 

รู้แจ้งพระสัทธรรม : รู้แจ้งธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของสัตบุรุษในที่นี้หมายถึงธรรมของพระพุทธเจ้า 
 พระสัทธรรมน้ันมีกล่าวไว้หลายท่ี เช่น พระสัทธรรม ๓ ได้แก่ ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติ

สัทธรรม และอธิคมสัทธรรม (องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓/๓๑/๔๗๖) พระสัทธรรม ๗ ได้แก ่
ศรัทธา  หิร ิ โอตตัปปะ  พาหุสัจจะ  วิริยารัมภะ  สติ  ปญัญา (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๒/
๑๐๗) ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๑๕๐/๕๗๙ 

รู้แจ้งโลก : พระคุณข้อหน่ึงในบรรดาพุทธคุณ ๙ ประการ ของพระพุทธเจ้า องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๑๙๘/๓๐๖, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗,องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๙/๓๒๖, 

 องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗, ๒๔/๙๒/๒๑๓, ๒๔/๙๙/๒๓๔ 
รู้แจ้งอรรถ  : รู้แจ้งอรรถแหง่บาลี หรือรู้แจ้งอรรถกถาได้ด้วยญาณ  เช่นรู้ว่า ‘ศีลมาในที่น้ี สมาธมิา

ในที่น้ี ปัญญามาในที่นี้’ เป็นองค์ประกอบหน่ึงของเหตุแห่งวิมุตติ (ความหลุดพ้น)
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖/๓๓,องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๒/๔๓/๒๐๑,  องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓/
๒๖/๑๒ 

รู้ชัดธรรม : รู้ชัดในพระนิพพาน ธรรม ในที่น้ีหมายถึงนิพพาน  ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๖๐/๗๕๒,ขุ.
สุ.อ. (ไทย) ๒/๑๐๖๐/๕๐๘ 

รู้ท่ัวถึงธรรม : หมายถึง รู้ ทราบ เทียบเคียง พิจารณา ทำให้กระจ่าง ทำให้แจม่แจ้ง ซ่ึงหลักธรรมที่
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ อันได้แก่ อมตนิพพาน ท่ีได้ช่ือว่า ธรรมอันประเสริฐ ได้แก่ 
ธรรมเป็นท่ีระงับสังขารทั้งปวง ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๖/๓๗, ๑๐/๖๘/๓๘, ๑๐/๗๐/๔๑, 
๑๐/๘๖/๔๗ ,ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๓๓/๑๖๖ 

รู้ท่ัวถึงอรรถ  : หมายถึง ทราบ เทียบเคียง พิจารณา ทำให้กระจ่าง ทำให้แจ่มแจ้ง ซึ่งอรรถ ขุ.จู. 
(ไทย) ๓๐/๙๔/๓๓๔ 

รูป  : ๑. สิ่งท่ีจะต้องสลายไปเพราะปัจจัยต่างๆ อันขัดแย้ง, สิ่งที่เป็นรูปร่างพร้อมทั้ง
ลักษณะอาการของมัน, ส่วนร่างกาย จำแนกเป็น ๒๘ คือ มหาภูต หรือธาตุ ๔ และอุ
ปาทายรูป ๒๔ (รูปขันธ์ในขันธ์ ๕) 

        ๒. อารมณ์ท่ีรูไ้ด้ด้วยจักษุ, สิ่งท่ีปรากฏแก่ตา (ข้อ ๑ ในอารมณ์ ๖ หรือในอายตนะ
ภายนอก ๖) ท.ีสี. (ไทย) ๙/๗๖/๓๑, ๙/๗๙/๓๒, ๙/๘๒/๓๓, ๙/๘๖/๓๕,ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๖๓/๓๕, ๑๐/๗๖/๔๓, ๑๐/๘๐/๔๕, ๑๐/๘๔/๔๖,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๖/
๑๐๖, ๑๑/๑๘๘/๑๔๖, ๑๑/๒๔๐/๑๙๖,ป.อ.ปยุตโต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ 



 

๔๓๓๖ 
 

 

รูปกาย  :  ท่ีรวมแห่งอวัยวะทั้งหลาย หรือชุมนุมแห่งรูปธรรม คือ ร่างกาย บางทีเรียกเต็มว่า รูป
กาย ประชุมแห่งรูปธรรม, กายที่เป็นส่วนรูป โดยใจความได้แก่รูปขันธ์หรือร่างกายดัง
คำในมหานิทานสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า  การบญัญัติรูปกายต้องพร้อมด้วย
อาการ เพศนิมิต และอุทเทส เมื่ออาการ  เพศ  นิมิต  และอุทเทสนั้น  ๆ ไม่มี    การ
สัมผสัโดยการกระทบในนามกายจะปรากฏได้หรือ ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่า 
ปรากฏไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า หรือดังคำในมหานิทเทสว่า มุนีนั้นพ้นแล้วจากรูป
กายมาก่อนแล้วโดยปกติ คือก้าวล่วงรูปกายนั้นแล้วละเสียได้ด้วยวิกขัมภนปหาน  
มุนีน้ันมาถึงท่ีสุดภพ ได้อริยมรรค ๔ ประการแล้ว    เพราะเป็นผู้ได้อริยมรรค    ๔ 
ประการแล้ว (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๑๔/๖๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๕/๒๔๒,ข.ุชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๑๙๓/๓๖๘,ขุ.ม.(ไทย) ๓๐/๘๒/๒๘๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๗๐/๒๖๕,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑๕๘/๕๔๑; เทียบ นามกาย  

รูปใกล้   : สันติเกรูป หมายถึงอายตนะ ๖ มีตา เป็นต้น ดังคำว่า   รูปที่กรรมอันประกอบด้วย
ตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เป็นรูปใกล้ก็มี, ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จัก
ขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปนี้ช่ือว่ารูปใกล้,ในวิภังค์อธิบายความหมายไว้ว่า   
จักขายตนะฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    หรือรปูแม้อ่ืน มีอยู่ในท่ีใกล ้    ในท่ีใกล้ชิดในที่
ไม่ไกล ในที่ใกล้ นี้เรียกว่า รปูใกล้  (อภิ.สํ.(ไทย) ,๓๔/๖๗๖/๒๑๑,๓๔/๖๗๗/๒๑๒,
อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗/๓) 

รูปขันธ์  : กองรูป หมายถึงส่ิงท่ีมีรูป ได้แก่รูปขันธ์ท้ังหมด, เป็น ๑ ในขันธ์ ๕ คอื ๑. รูปขันธ์ 
กองรูป๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา ๓. สญัญาขันธ์ กองสญัญา ๔. สังขารขันธ์ กอง
สังขาร ๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ,ในวิภังค์อธิบายความหมายไว้ว่า รูปอย่างใด
อย่างหน่ึง    คือรูปท่ีเป็นอดีต รูปที่เป็นอนาคต    รูปท่ีเป็นปัจจุบันรูปท่ีเป็นภายใน
ตน รูปท่ีเป็นภายนอกตน รูปหยาบ    รูปละเอียด  รูปช้ันต่ำ    รูปช้ันประณีต รูป
ไกล    หรือรูปใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน    น้ีเรยีกว่า รูปขันธ์  (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๑๒๔/๗๑,ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๑๕/๒๙๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๖/๙๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๖/๒๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๘/๖๖,๑๗/๘๒/๑๓๗,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒/๑,๓๓/๑๗,
อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๖/๕,๓๖/๑๙๓/๔๗,๓๖/๒๒๘/๕๙)  

รูปฉันทะ  :  ฉันทะในรูป หมายถึงความพอใจในรูปทั้งหลาย  ดังคำในสัญญานานัตตสูตร ท่ีพระผู้
มีพระภาคตรัสว่า รูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ รูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยรูปสัญญารูปฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูปปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยรูปฉันทะรูปปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๑/
๑๗๔) 



 

๔๓๓๗ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า รูปฉันทะ คือความพอใจในรูปทั้งหลาย (สํ.นิ.อ.  (บาลี) 
๒/๙๑/๑๔๙)   

รูปช้ันตำ่    : รูปน่าติเตียน หมายถึงรูป เสยีง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ,ในวิภังค์อธิบายความหมาย
ไว้ว่า รูปใดของสัตว์น้ันๆ ท่ีน่าดูหม่ิน น่าเหยียดหยาม น่าเกลียด    น่าตำหนิ    ไม่น่า
ยกย่อง เป็นช้ันต่ำ    รู้กันว่าเป็นช้ันต่ำ สมมติกันว่าเป็นช้ันต่ำ ไม่น่าปรารถนา ไม่
น่ารักไม่น่าชอบใจได้แก่รูป เสียง  กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ น้ีเรียกว่ารูปช้ันต่ำ (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๖/๓)  

รูปช้ันประณีต  :   รูปท่ีน่ายกย่อง หมายถึงรูป  เสียง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ,ในวิภังคอ์ธิบาย
ความหมายไว้ว่า รูปใดของสัตว์น้ันๆที่ไม่น่าดูหมิ่น ไม่น่าเหยียดหยาม    ไม่น่าเกลียด 
ไม่น่าตำหนิ ายกย่อง เป็นช้ันประณีต    รูก้ันว่าเป็นช้ันประณีต    สมมติกันว่าเป็นช้ัน
ประณีต    น่าปรารถนา น่ารักน่าชอบใจ    ได้แก่รูป    เสียง    กลิ่น    รส    และ
โผฏฐัพพะนี้เรียกว่า    รูปช้ันประณีต (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๖/๓) 

รูปชีวิตินทรีย์  : อายุ,ในวิภังค์อธิบายไว้ว่า อินทรีย์  ๑ คอื รูปชีวิตินทรีย์,ในปัฏฐานอธิบายว่า รูป
ชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปโดยอินทรียปัจจัย   (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๐๑๗/
๖๖๕,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๖/๑๑,๔๐/๒๐/๗๙๑,๔๐/๑๑๑/๗๖๔,๔๐/๑๑๗/๗๖๙,๔๐/
๑๑๘/๗๗๐,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๕/๕๕๕,๔๑/๒๔/๔๑๙,๔๑/๔๐/๓๑,๔๑/๔๖/
๖๕๔,๔๑/๔๘/๕๐๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อายุ  ในท่ีนี้หมายถึงรูปชีวิตินทรีย์  (ม.มู.อ.(บาลี)   ๒/
๔๕๖/๒๕๗-๒๕๙)  

รูปฌาน  : ฌานที่มีรูป หมายถึงฌานมีรปูธรรมเป็นอารมณ์ มี ๔ คือ ๑. ปฐมฌาน ฌานที ่๑ มี
องค์ ๕ คือ วิตก (ตรึก) วิจาร (ตรอง) ปีติ (อ่ิมใจ) สุข (สบายใจ) เอกัคคตา (จิตมี
อารมณ์เป็นหน่ึง) ๒. ทุติยฌาน ฌานท่ี๒ มอีงค์ ๓ คือ ปีติ, สุข เอกัคคตา ๓.ตติยฌาน 
ฌานที่ ๓ มีองค์ ๒ คือ สุข,เอกัคคตา ๔. จตุตถฌาน ฌานท่ี ๔ มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา, 
เอกัคคตา ดังคำในโคลิสสานิสูตรท่ีพระสารีบุตรกล่าวแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้ถือ
การอยู่ป่าเป็นวัตร    ควรทำความเพียรในสันตวิโมกข์๑ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌาน    
เพราะเมื่อมีคนถามปัญหาในสันตวิโมกข์ซึง่ไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานกับภิกษุผู้ถือการ
อยู่ป่าเป็นวัตร  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗๓/๑๙๙,๑๓/๑๘๒/๒๐๙,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/
๔๓๕/๔๙,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๗/๑๐๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘๓/๖๐๕) 

รูปตัณหา  : ความติดใจในรูป, ความอยากในรูป, อยากได้รูป หมายถึงความกำหนัด    ความ
กำหนัดนัก    ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยรูปธาตุ, เป็น ๑ ในตัณหา ๖ คือรูป
ตัณหา(อยากได้รูป)    สัททตัณหา(อยากได้เสียง) คันธตัณหา(อยากได้กลิ่น)รสตัณหา



 

๔๓๓๘ 
 

 

(อยากได้รส)โผฏฐัพพตัณหา(อยากได้โผฏฐัพพะ)และธัมมตัณหา(อยากได้
ธรรมารมณ์),เป็น ๓ ในตัณหา ๓ อีกนัยหนึ่ง (คือ๑. รปูตัณหา ๒. อรูปตัณหา ๓. 
นิโรธตัณหา)  ดังคำในมหานิทานสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ ก็ถ้าตัณหา
คือ    รูปตัณหา(อยากได้รูป)    สัททตัณหา(อยากได้เสียง) คันธตัณหา(อยากได้กลิ่น)
รสตัณหา(อยากได้รส)    โผฏฐัพพตัณหา(อยากได้โผฏฐัพพะ) และธัมมตัณหา (อยาก
ได้ธรรมารมณ์) ไม่ได้มีแก่ใคร  ๆ ในภพไหน  ๆท่ัวทุกแห่ง    เม่ือตัณหาไม่มีโดย
ประการทั้งปวง เพราะตัณหาดับไปอุปาทานจะปรากฏได้หรือ ท่านพระอานนท์ทูล
ตอบว่า ปรากฏไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า,ในวิภังค์อธิบายความหมายว่า  ความ
กำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยรูปธาตุ น้ีเรียกว่ารูป
ตัณหา  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๐๑/๖๐,๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๕/๒๖๔,๑๑/๓๒๓/๓๑๘,๑๑/๓๕๖/๓๘๙,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๓/๑๒๓,สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๑๙๙/๒๙๙,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๙/๓๒๕,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘/๕๗๔) 

รูปตัณหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยรูปตัณหา  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ตัณหา  ๖  คือ  รูปตัณหา(ความทะยานอยากในขันธ์  ๕)  
สัททตัณหา(ความทะยานอยากในเสียง)  คนัธตัณหา(ความทะยานอยากในกลิ่น) รส
ตัณหา(ความทะยานอยากในรส)  โผฏฐัพพตัณหา(ความทะยานอยากในโผฏฐัพพะ)  
ธัมมตัณหา(ความทะยานอยากในธรรมารมณ์)  ไม่เที่ยง  มีความแปรผัน  มีภาวะโดย
อาการอ่ืน ผู้ท่ีศรัทธาเช่ือมั่นธรรมเหล่าน้ีอย่างนี้  ช่ือว่าสัทธานุสารี  เนื้อหาสาระที่
เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งจักขุสูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๙/๓๒๕)  

รูปทิพย์  : รูปเป็นของเทวดา, รูปท่ีดีกว่าธรรมดา  ดังคำในลักขณสตูรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
ภิกษุทั้งหลาย    ในชาติก่อน    ภพก่อน๑    กำเนิดก่อน๒    ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์
สมาทานในกุศลธรรม    สมาทานมั่นคงในกายสุจริต(ประพฤติชอบด้วยกาย)ในวจี
สุจริต(ประพฤติชอบด้วยวาจา)    ในมโนสุจริต(ประพฤติชอบด้วยใจ)...หลังจากตาย
แล้ว ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์    ครอบงำเทพเหล่าอ่ืนในเทวโลกนั้นด้วย
ฐานะ    ๑๐  คือ    อายุทิพย์    วรรณะทิพย์    สุขทิพย์    ยศทิพย์    ความเป็น
ใหญทิ่พย์    รปูทิพย์    เสียงทิพย์    กลิ่นทิพย์    รสทิพย์    โผฏฐัพพะทิพย์    จุติ
จากเทวโลกน้ันแล้ว    มาสูค่วามเป็นอย่างน้ี  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๐๑/๑๖๔) 

  มีอธิบายว่า คำว่า มาสู่ความเป็นอย่างนี้  หมายถึงมาเกิดเป็นมนุษย์  คือ  เจ้าชาย
สิทธัตถะ   

รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือ  : อุปาทินนรูป หมายถงึรูปายตนะ คันธายตนะรสายต
นะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ    อุปจยรูป    สันตติรูป และกวฬิงการา



 

๔๓๓๙ 
 

 

หาร อันกรรมแต่งขึ้น,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จักขายตนะ    โสตายต
นะ    ฆานายตนะ    ชิวหายตนะ    กายายตนะ    อิตถินทรีย์ปรุิสินทรีย์ และ
ชีวิตินทรีย์ หรือรูปแม้อ่ืนมีอยู่ ได้แก่รูปายตนะ คันธายตนะรสายตนะ โผฏฐัพพายต
นะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ    อุปจยรูป    สนัตติรูป และกวฬิงการาหาร อันกรรมแต่ง
ขึ้น รูปน้ีช่ือว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถอื (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๕๓/
๒๐๗) 

รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ  : อนุปาทินนรูป หมายถึงรูปายตนะ    คันธายต
นะ รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ    อาโปธาตุ    อุปจยรูป สันตติรปู    
และกวฬิงการาหาร อันกรรมไม่ได้แต่งขึ้น, ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า  สัท
ทายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ ลหุตารูป    มทุุตารูป    กัมมญัญตารูป ชรตารูป 
และอนิจจตารูป หรือรูปแมอ่ื้น มีอยู่ ได้แก่ รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ  
โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ    อาโปธาตุ    อุปจยรูป สนัตติรูป และกวฬิงการาหาร    
อันกรรมไม่ได้แต่งขึ้น    รูปน้ีช่ือว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ
(อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๖๕๓/๒๐๗)  

รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยดึถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน   :   อนุปาทินนุปา
ทานิยรูป หมายถึงปายตนะ  คันธายตนะ รสายตนะ    โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ  
อาโปธาตุ    อุปจยรูป    สันตติรูป    และกวฬิงการาหาร    (อาหารคือคำข้าว)    
อันกรรมไม่ได้แต่งขึ้น, ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า สัททายตนะ กายวิญญติั 
วจีวิญญัติ    ลหุตารูป    มทุุตารูป    กัมมัญญตารูป ชรตารูป    และอนิจจตารูป    
หรอืรูปแม้อ่ืน    มีอยู่ ได้แก่ รูปายตนะ  คันธายตนะ รสายตนะ    โผฏฐัพพายตนะ 
อากาสธาตุ  อาโปธาตุ    อุปจยรูป    สันตติรูป    และกวฬิงการาหาร (อาหารคือคำ
ข้าว)    อันกรรมไม่ได้แต่งขึ้น รูปน้ีช่ือว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่
ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน   (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๕๕/๒๐๘) 

รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปท่ีเห็นได้  :  อนุปาทินนอนิทัสสนรูป 
หมายถึงรูปายตนะที่กรรมไมไ่ด้ปรุงแต่งขึ้น, ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า รู
ปายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ 
น้ีช่ือว่าเห็นได้  (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๙๐๔/๒๔๑) 

รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปเห็นไม่ได้  : อนุปาทินนอนิทัสสนรูป 
หมายถึงคันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ อุปจยรูป 
สันตติรูป และกวฬิงการาหาร ท่ีกรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น, ในธัมมสังคณีอธิบาย
ความหมายไว้ว่า สัททายตนะ  กายวิญญัติ วจีวิญญัติ  ลหุตารูป มุทุตารูป  กัมมัญญ



 

๔๓๔๐ 
 

 

ตารูป ชรตารูป และอนิจจตารูป หรือรูปแม้อ่ืน  มีอยู่  ได้แก่คันธายตนะ รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ อุปจยรูป สันตติรูป และกวฬิงการาหาร ที่
กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น รูปทีก่รรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ น้ีช่ือว่า
เห็นไม่ได้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๙๐๕/๒๔๑) 

รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ  : อุปาทินนรูป หมายถึงปายตนะ    คันธายตนะ 
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ    อาโปธาตุ    อุปจยรูป สันตติรูป 
และกวฬิงการาหาร อันกรรมแต่งขึ้น, ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จักขายต
นะ โสตายตนะ    ฆานายตนะ    ชิวหายตนะ    กายายตนะ    อิตถินทรีย์ ปุริสินท
รีย์    และชีวิตินทรีย์    หรอืรูปแม้อ่ืน มีอยู่ ได้แก่ รูปายตนะ    คันธายตนะ รสายต
นะ โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ    อาโปธาตุ    อุปจยรปู สันตติรูป และกวฬิงการา
หาร อันกรรมแต่งขึน้ รูปนี้ช่ือว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ (อภิ.สํ.
(ไทย) ๓๔/๖๕๒/๒๐๗) 

รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรปูกระทบได้: อุปาทินนสัปปฏิฆรูป หมายถงึรู
ปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ และโผฏฐัพพายตนะท่ีกรรมปรุงแต่งขึ้น, ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จักขายตนะฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู่    
ได้แก่    รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ และโผฏฐัพพายตนะท่ีกรรมปรุงแต่งขึ้น 
รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ช่ือว่ากระทบได้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๙๐๖/๒๔๑) 

รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรปูท่ีกระทบไม่ได้ :  อุปาทินนอัปปฏิฆรูป ได้แก่
อากาสธาตุ อาโปธาตุ อุปจยรูป  สันตติรูป    และกวฬิงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้น 
รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ, ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้
ว่า  อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ และชีวิตินทรีย์ หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู่  ได้แก่อากาสธาตุ 
อาโปธาตุ อุปจยรูป  สันตติรูป    และกวฬิงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้น รูปท่ีกรรม
อันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ช่ือว่ากระทบไม่ได้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๙๐๗/
๒๔๒)  

รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรปูท่ีเห็นได้ : อุปาทินนสนิทัสสนรูป หมายถงึรู
ปายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้น รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐยึิดถือ,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะท่ีกรรมปรงุแต่งขึ้น รูปที่กรรมอัน
ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ น้ีช่ือว่าเห็นได้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๙๐๒/๒๔๐)  



 

๔๓๔๑ 
 

 

รูปท่ีกระทบได ้ : สัปปฏิฆรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จักขายตนะ  โสตายตนะ    ฆา
นายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ  รูปายตนะ สัททายตนะ    คันธายตนะ  รสายต
นะ  และโผฏฐัพพายตนะ รูปน้ีช่ือว่ากระทบได้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๕๘/๒๐๘) 

รูปท่ีกระทบไม่ได้  : อัปปฏิฆรูป หมายถึงอิตถินทรีย์ ฯลฯ กวฬิงการาหาร,ในธัมมสังคณีอธิบาย
ความหมายไว้ว่า อิตถินทรีย์ ฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปนี้ช่ือว่ากระทบไม่ได้ (อภิ.สํ.
(ไทย) ๓๔/๖๕๙/๒๐๙) 

รูปท่ีเกิดพร้อมกับจิต  : จิตตสหภูรูปหมายถึงกายวิญญัติและวจีวิญญัติ,ในธัมมสังคณีอธิบาย
ความหมายไว้ว่า  กายวิญญติั และวจีวิญญติั รูปน้ีช่ือว่าเกิดพร้อมกับจิต (อภิ.สํ.(ไทย) 
๓๔/๖๖๘/๒๑๐) 

รูปท่ีเป็นกวฬิงการาหาร  : กวฬิงการาหารรปู,รูปท่ีเป็นอาหารคือคำข้าวกลืนกินได้,ในธัมมสังคณี
อธิบายความหมายไว้ว่า  ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง    ปลา เน้ือ นมสด เนยใส เนย
ข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย หรอืรูปแม้อ่ืน    มีอยู่    ท่ีพึงกินทางปากขบเค้ียว  กลืนกิน 
อ่ิมท้อง  ซ่ึงมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานทีน่ั้นๆ ดำรงชีพอยู่ได้ รูปนี้ช่ือว่าเป็นกวฬิง
การาหาร (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๔๕/๒๐๕,๓๔/๗๔๒/๒๑๙) 

รูปท่ีเป็นกัมมัญญตารปู  : กัมมัญญตารูป,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า ความควรแก่การงาน    
กิริยาที่ควรแก่การงาน ภาวะท่ีควรแก่การงานแห่งรูป รูปนี้ช่ือว่าเป็นกัมมัญญตารูป 
(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๔๐/๒๐๔,๓๔/๗๓๒/๒๑๘) 

รูปท่ีเป็นกายวิญญัติ  : กายวิญญัติ หมายถงึกายวิญญัติรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า  
ความเข้มแข็ง    กิริยาที่เข้มแข็งด้วยดี    ภาวะที่เข้มแข็งด้วยดี    การแสดงให้รู้
ความหมาย กิริยาที่แสดงให้รู้ความหมาย ภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายแห่งกายของ
บุคคลผู้มีจิตเป็นกุศล มีจิตเปน็อกุศล มีจิตเป็นอัพยากฤต    ก้าวไปอยู่ ถอยกลับอยู่    
แลดูอยู่ เหลียวดูอยู่  คู้เข้าอยู่ หรือเหยียดออกอยู่ รูปน้ีช่ือว่าเป็นกายวิญญัติ (อภิ.ส.ํ
(ไทย) ๓๔/๖๓๕/๒๐๘,๓๔/๗๒๐/๒๑๗) 

รูปท่ีเป็นกายายตนะ  : กายายตนะ,หมายถึงกายายตนรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า กาย
ใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป    ๔ นบัเน่ืองในอัตภาพ ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ 
สัตว์น้ีเคยถูกต้อง กำลังถูกต้อง จักถูกต้อง  หรือพึงถูกต้อง    โผฏฐัพพะ ท่ีเห็นไม่ได้
แต่กระทบได้ด้วยกายใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้  น้ีช่ือว่ากายบ้าง กายายตนะบ้าง 
กายธาตุบ้าง    กายินทรีย์บ้าง    โลกบ้าง    ทวารบ้าง สมุทรบ้าง ปัณฑระบ้าง เขต
บ้าง วัตถุบ้าง ฝั่งนี้บ้าง บ้านว่างบ้าง  รูปน้ีช่ือว่าเป็นกายายตนะ หรือดังคำว่า กายใด    
เป็นปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูป    ๔    นับเนื่องในอัตภาพ    ที่เห็นไมไ่ด้แต่กระทบ
ได้    เพราะอาศัยกายใด กายสัมผัสปรารภโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์    เคยเกิดกำลัง
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เกิด    จักเกิด    หรือพึงเกิด    ฯลฯ    เพราะอาศัยกายใด    เวทนาที่เกิดแต่กาย
สัมผสัฯลฯ    สัญญา    ฯลฯ    เจตนา    ฯลฯ    กายวิญญาณ    ปรารภโผฏฐัพพะ
เป็นอารมณ์เคยเกิด    กำลังเกิด    จักเกิด    หรือพึงเกิด    ฯลฯ    เพราะอาศัยกาย
ใด กายสมัผัสมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์    เคยเกิด    กำลงัเกิด    จักเกดิ  หรือพึงเกิด  
ฯลฯ  เพราะอาศัยกายใด    เวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส ฯลฯ สญัญาฯลฯ เจตนา ฯลฯ 
กายวิญญาณมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์    เคยเกิด    กำลังเกิด    จักเกิด หรือพึงเกิด  
น้ีช่ือว่ากายบ้าง กายายตนะบ้าง  กายธาตุบ้าง  กายินทรีย์บ้าง โลกบ้าง ทวารบ้าง 
สมุทรบ้าง ปณัฑระบ้าง  เขตบ้าง วัตถุบ้าง ฝั่งน้ีบ้าง บ้านว่างบ้าง รูปนี้ช่ือว่าเป็นกา
ยายตนะ(อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๖๑๒/๑๙๕,๓๔/๖๑๓/๑๙๕,๓๔/๖๑๔/๑๙๕,๓๔/๖๑๕/
๑๙๕,๓๔/๖๑๒/๑๙๖,๓๔/๖๑๓/๑๙๖,๓๔/๖๑๔/๑๙๖,๓๔/๖๑๕/๑๙๖) 

รูปท่ีเป็นคันธายตนะ  : คันธายตนะ หมายถึงคันธายตนรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า กลิ่น
ใด  อาศัยมหาภูตรูป    ๔    เป็นกลิ่นท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้    ได้แก่    กลิ่นราก
ไม้กลิ่นแก่นไม้    กล่ินเปลือกไม้    กลิ่นใบไม้    กลิ่นดอกไม้    กลิ่นผลไม้    กลิ่นบดู    
กลิ่นเน่ากลิ่นหอม    กลิ่นเหม็น    หรือกลิน่แม้อ่ืนใดซึ่งอาศัยมหาภูตรูป    ๔    ที่
เห็นไม่ได้แต่กระทบได้    มีอยู่    สัตว์น้ีเคยดม    กำลังดม    จักดม    หรือพึงดม
กลิ่นใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยฆานปสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้    นี้ช่ือว่า
คันธะบ้าง    คันธายตนะบ้าง    คันธธาตุบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นคันธายตนะ หรือดังคำ
ว่า กลิ่นใด อาศัยมหาภูตรูป ๔  เป็นกลิ่นท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ได้แก่กล่ินรากไม ้   
กลิ่นแก่นไม้    กลิ่นเปลือกไม้    กลิ่นใบไม้    กลิ่นดอกไม้ กลิ่นผลไม ้กลิ่นบูด กลิ่น
เน่า    กลิ่นหอม    กลิ่นเหม็น    หรือกลิน่แม้อ่ืนใด    อาศัยมหาภูตรูป    ๔    ที่
เห็นไม่ได้แต่กระทบได้    มีอยู่    เพราะปรารภกลิ่นใด    ฆานสัมผสัอาศัยฆานปสาท    
เคยเกิด กำลังเกิด    จักเกิด    หรือพึงเกิด ฯลฯ  เพราะปรารภกล่ินใด เวทนาท่ีเกิด
แต่ฆานสัมผัสฯลฯ สญัญา ฯลฯ  เจตนา    ฯลฯ    ฆานวิญญาณอาศัยฆานปสาท    
เคยเกิด    กำลังเกิดจักเกิด    หรือพึงเกิด    ฯลฯ ฆานสัมผสั มีกลิ่นใดเป็นอารมณ์  
อาศัยฆานปสาทเคยเกิด  กำลังเกิด จักเกิด หรือพึงเกิด ฯลฯเวทนาที่เกิดแต่ฆาน
สัมผสั ฯลฯสัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ  ฆานวิญญาณมีกลิ่นใดเป็นอารมณ์    อาศัย
ฆานปสาทเคยเกิด  กำลังเกิด จักเกิด หรือพึงเกิด  นี้ช่ือว่าคันธะบ้าง    คันธายตนะ
บ้างคันธธาตุบ้าง รูปนี้ช่ือว่าเป็นคันธายตนะ  (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๒๔/๒๐๐,๓๔/
๖๒๕/๒๐๐,๓๔/๖๒๖/๒๐๐,๓๔/๒๗/๒๐๐) 

รูปท่ีเป็นฆานายตนะ  : ฆานายตนะ หมายถึงฆานายตนรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า  ฆา
นะใด    เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเน่ืองในอัตภาพ    ท่ีเห็นไม่ได้แต่
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กระทบได้    สัตว์น้ี    เคยดม    กำลังดม จักดม    หรือพึงดมกลิ่นท่ีเห็นไม่ได้แต่
กระทบได้ด้วยฆานะใด ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้    น้ีช่ือว่าฆานะบ้าง ฆานายตนะบ้าง 
ฆานธาตุบ้าง  ฆานินทรีย์บ้าง    โลกบ้าง    ทวารบ้าง  สมทุรบ้าง  ปัณฑระบ้าง    
เขตบ้าง    วัตถุบ้างฝั่งน้ีบ้าง บ้านว่างบ้าง รูปนี้ช่ือว่าเป็นฆานายตนะ หรือดังคำว่า  
ฆานะใด    เป็นปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูป    ๔    นับเน่ืองในอัตภาพ    ท่ีเห็น
ไม่ได้แต่กระทบได้    เพราะอาศัยฆานะใด    ฆานสัมผัสปรารภกลิน่เป็นอารมณ์    
เคยเกิด    กำลังเกิด    จักเกิด    หรือพึงเกิด    ฯลฯ    เพราะอาศัยฆานะใด    
เวทนาที่เกิดแต่ฆานสัมผัสฯลฯ    สญัญา    ฯลฯ    เจตนา    ฯลฯ    ฆานวิญญาณ
ปรารภกลิ่น    เคยเกิด  กำลงัเกิดจักเกิด    หรือพึงเกิด    ฯลฯ    เพราะอาศัยฆานะ
ใด ฆานสมัผสัมีกลิ่นเป็นอารมณ์ เคยเกิด    กำลังเกิด    จักเกิด    หรอืพึงเกิด ฯลฯ
เพราะอาศัยฆานะใด เวทนาที่เกิดแต่ฆานสมัผัส ฯลฯ    สัญญา    ฯลฯ เจตนา ฯลฯ 
ฆานวิญญาณ    มีกลิ่นเป็นอารมณ์เคยเกิด    กำลังเกิด จักเกิดหรือพึงเกิด น้ีช่ือว่าฆา
นะบ้าง    ฆานายตนะบ้างฆานธาตุบ้าง    ฆานินทรีย์บ้าง    โลกบ้าง    ทวารบ้าง    
สมุทรบ้าง    ปัณฑระบ้าง    เขตบ้างวัตถุบ้าง ฝั่งน้ีบ้าง    บ้านว่างบ้าง    รูปน้ีช่ือว่า
เป็นฆานายตนะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๐๔/๑๙๓,๓๔/๖๐๕/๑๙๓,๓๔/๖๐๖/๑๙๓,๓๔/
๑๐๗/๑๙๓) 

รูปท่ีเป็นจักขายตนะ  : จักขายตนะ หมายถึงจักขายตนรูป  ,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า  
จักษุใด    เป็นปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูป  ๔    นับเนื่องในอัตภาพ    ท่ีเห็นไม่ได้
แต่กระทบได้    สัตว์น้ีเคยเห็น กำลังเห็น    จักเห็น    หรอืพึงเห็นรูปท่ีเห็นได้กระทบ
ได้ด้วยจักษุใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้  น้ีช่ือว่าจักขุบ้าง จักขายตนะบ้าง    จักขุธาตุ
บ้าง จักขุนทรีย์บ้าง โลกบ้าง  ทวารบ้าง สมุทรบ้าง ปัณฑระบ้าง เขตบ้าง  วัตถุบ้าง 
เนตรบ้าง นัยนาบ้าง ฝั่งน้ีบ้าง บ้านว่างบ้าง  รูปน้ีช่ือว่าเป็นจักขายตนะ หรือดังคำว่า 
จักษุใด    เป็นปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูป    ๔    นับเน่ืองในอัตภาพ    ท่ีเห็นไม่ได้
แต่กระทบได้    เพราะอาศัยจักษุใด    จักขุสัมผสัปรารภรูปเป็นอารมณ์    เคยเกิด    
กำลังเกิดจักเกิด    หรือพึงเกิด  ฯลฯ  เพราะอาศัยจักษุใด    เวทนาท่ีเกิดแต่จักขุ
สัมผสั  ฯลฯสญัญา ฯลฯ    เจตนา ฯลฯ จักขุวิญญาณปรารภรูปเป็นอารมณ์    เคย
เกิด    กำลังเกิดจักเกิด หรือพึงเกิด ฯลฯ    เพราะอาศัยจักษุใด    จักขุสัมผสัมีรูป
เป็นอารมณ์ เคยเกิด กำลังเกิด    จักเกิด หรือพึงเกิด ฯลฯ เพราะอาศัยจักษุใด    
เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส ฯลฯ    สัญญาฯลฯ เจตนา ฯลฯ  จักขุวิญญาณมีรูปเป็น
อารมณ์ เคยเกดิ กำลังเกิด    จักเกิด    หรอืพึงเกิด    น้ีช่ือว่าจักขุบ้าง    จักขายต
นะบ้าง    จักขุธาตุบ้าง จักขุนทรีย์บ้าง   โลกบ้าง  ทวารบ้าง    สมุทรบ้าง ปัณฑระ



 

๔๓๔๔ 
 

 

บ้าง    เขตบ้าง    วัตถุบ้าง เนตรบ้าง นัยนาบ้าง ฝั่งน้ีบ้าง  บ้านว่างบ้าง รูปน้ีช่ือว่า
เป็นจักขายตนะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๕๙๖/๑๙๐,๓๔/๕๙๗/๑๙๐,๓๔/๕๙๘/๑๙๐,๓๔/
๕๙๙/๑๙๐,๓๔/๕๙๖/๑๙๑,๓๔/๕๙๗/๑๙๑,๓๔/๕๙๘/๑๙๑,๓๔/๕๙๙/๑๙๑) 

รูปท่ีเป็นจักขธุาตุ  : จักขายตนะ หมายถึงจักขายตนรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จักขายต
นะ  รูปน้ีช่ือว่าเป็นจักขุธาตุ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๐๒/๒๑๕)  

รูปท่ีเป็นจักขนุทรีย์  : จักขุนทริยรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จักษุใด  เป็นปสาทรูป 
อาศัยมหาภูตรูป  ๔ฯลฯ  น้ีชื่อว่าบ้านว่างบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นจักขุนทรีย์ (อภิ.สํ.(ไทย) 
๓๔/๗๑๐/๒๑๕,๓๔/๙๗๘/๒๕๔) 

รูปท่ีเป็นชรตารูป  : ชรตารูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า ความชรา ความคร่ำคร่า    ความ
มีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเห่ียว ความเสื่อมอายุ ความหง่อมแห่งอินทรีย์
แห่งรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็นชรตารูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๔๓/๒๐๕,๓๔/๗๓๘/๒๑๙) 

รูปท่ีเป็นชิวหายตนะ  : ชิวหายตนะหมายถึงชิวหายตนรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า  
ชิวหาใด  เป็นปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูป    ๔    นับเนือ่งในอัตภาพ    ท่ีเห็นไม่ได้
แต่กระทบได้    สัตว์นี้เคยลิม้    กำลังลิ้ม    จักลิม้    หรือพึงลิ้มรสท่ีเห็นไม่ได้แต่
กระทบได้ด้วยชิวหาใด    ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้    นี้ช่ือว่าชิวหาบ้าง  ชิวหายตนะ
บ้าง ชิวหาธาตุบ้าง    ชิวหินทรีย์บ้าง    โลกบ้าง    ทวารบ้าง    สมทุรบ้าง    ปัณฑ
ระบ้าง เขตบ้าง    วัตถุบ้าง    บ้านว่างบ้าง    รูปนี้ช่ือว่าเป็นชิวหายตนะ หรือดังคำ
ว่า ชิวหาใด    เป็นปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูป    ๔    นบัเน่ืองในอัตภาพ    ท่ีเห็น
ไม่ได้แต่กระทบได้ เพราะอาศัยชิวหาใด ชิวหาสัมผัสปรารภรสเป็นอารมณ์    เคยเกิด    
กำลังเกิด จักเกิด  หรือพึงเกิด ฯลฯ เพราะอาศัยชิวหาใด เวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส
ฯลฯ    สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ    ชิวหาวิญญาณ ปรารภรส    เคยเกิด    กำลัง
เกิดจักเกิด หรือพึงเกิดฯลฯ  เพราะอาศัยชิวหาใด ชิวหาสัมผัสมีรสเป็นอารมณ์เคย
เกิด กำลังเกิด จักเกิด หรือพึงเกิดฯลฯ เพราะอาศัยชิวหาใด เวทนาที่เกิดแต่ชิวหา
สัมผสัฯลฯ สญัญา ฯลฯ  เจตนา ฯลฯ ชิวหาวิญญาณมีรสเป็นอารมณ์เคยเกิด    
กำลังเกิด จักเกิด หรือพึงเกิด น้ีช่ือว่าชิวหาบ้าง  ชิวหายตนะบ้าง ชิวหาธาตุบ้าง ชิว
หินทรีย์บ้าง โลกบ้าง ทวารบ้าง สมุทรบ้าง ปัณฑระบ้าง เขตบ้าง  วัตถุบ้าง ฝั่งนี้บ้าง 
บ้านว่างบ้าง  รูปน้ีช่ือว่าเป็นชิวหายตนะ (อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๖๐๘/๑๙๔,๓๔/๖๐๙/
๑๙๔,๓๔/๖๑๐/๑๙๔,๓๔/๖๑๑/๑๙๔,๓๔/๖๐๘/๑๙๕,๓๔/๖๐๙/๑๙๕,๓๔/๖๑๐/
๑๙๕,๓๔/๖๑๑/๑๙๕) 

รูปท่ีเป็นชีวิตนิทรีย์  : ชีวิตินทรีย์ หมายถึงชีวิตินทรียรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า  อายุ 
ความดำรงอยู่ ความเป็นไป กิริยาทีใ่ห้เป็นไป อาการท่ีสืบเน่ืองกัน ความดำเนินไป  



 

๔๓๔๕ 
 

 

ความหล่อเลี้ยง ชีวิต ชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้น รูปน้ีช่ือว่าเป็น
ชีวิตินทรีย์ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๓๔/๒๐๓,๓๔/๗๑๘/๒๑๖) 

รูปท่ีเป็นเตโชธาตุ  : เตโชธาตุ หมายถึงเตโชธาตุรูป,ธรรมชาติที่อุ่น,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้
ว่า ความร้อน ธรรมชาติท่ีร้อน ความอุ่น ธรรมชาติที่อุ่น ความอบอุ่น ธรรมชาติ ที่
อบอุ่นภายในตนหรือภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่
กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ รูปน้ีช่ือว่าเป็นเตโชธาตุ (อภิ.สํ.(ไทย) 
๓๔/๙๖๙/๒๕๒) 

รูปท่ีเป็นปฐวีธาตุ  : ปฐวีธาตุหมายถึงปฐวีธาตุรูป,ธรรมชาติที่กระด้าง,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมาย
ไว้ว่า ธรรมชาติท่ีแข็ง ธรรมชาติท่ีกระด้าง ความแข็ง  ภาวะที่แข็งภายในตนหรือ
ภายนอกตน ท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถอื    หรือท่ีกรรมอัน
ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ รูปน้ีชื่อว่าเป็นปฐวีธาตุ  (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๙๖๗/๒๕๒) 

รูปท่ีเป็นปัจจุบัน  :   รูปท่ีดำรงอยู่,ชีวิตที่เป็นปัจจุบัน หมายถึงมหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูต
รูป๔,ในวิภังค์อธิบายความหมายไว้ว่า รูปใดเกิดอยู่ เป็นอยู่ เกิดพร้อม บังเกดิ  บังเกิด
เฉพาะ ปรากฏ เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อม ต้ังขึ้น ต้ังขึ้นพร้อม ท่ีเป็นปัจจุบัน  สงเคราะห์
เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่  มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป  ๔ นี้เรียกว่ารูปที่
เป็นปัจจุบัน (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๕/๓/๒,๓๗/๒๘๔/๑๗๙,๓๗/๒๙๖/๒๑๓) 

รูปท่ีเป็นปุริสนิทรีย์  : ปุริสินทรีย์ หมายถึงปุริสินทรียรูป,ภาวะชาย, ในธัมมสังคณีอธิบายความหมาย
ไว้ว่า ทรวดทรงชาย  เครื่องหมายประจำเพศชาย กิริยาชาย อาการชาย    สภาพชาย 
ภาวะชาย ของบุรุษ รูปนี้ช่ือว่าเป็นปุริสินทรีย์ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๓๓/๒๐๓,๓๔/
๗๑๖/๒๑๖)  

รูปท่ีเป็นไปตามจิต  : จิตตานุปริวัตติรูป,ในธัมมสงัคณีอธิบายความหมายไว้ว่า กายวิญญัติ    และวจี
วิญญัติ รูปน้ีช่ือว่าเป็นไปตามจิต (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๖๗๐/๒๑๑) 

รูปท่ีเป็นโผฏฐัพพายตนะ:โผฏฐัพพายตนะหมายถึงโผฏฐัพพายตนรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมาย
ไว้ว่าปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ท่ีแข็ง อ่อนละเอียด หยาบ มีสัมผัสเป็นสุขมีสมัผัส
เป็นทุกข์ หนัก เบา สัตว์นีเ้คยถูกต้อง กำลังถูกต้อง  จักถูกต้อง  หรือพึงถูกต้อง
โผฏฐัพพะใด  ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายปสาทท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้น้ีช่ือว่า
โผฏฐัพพะบ้าง โผฏฐัพพายตนะบ้าง  โผฏฐัพพธาตุบ้าง รูปนี้ช่ือว่าเป็นโผฏฐัพพายต
นะ หรือดังคำว่า ปฐวีธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ ท่ีแข็ง อ่อน  ละเอียด หยาบ  มี
สัมผสัเป็นสุข  มีสมัผัสเป็นทุกข ์ หนัก เบา เพราะปรารภโผฏฐัพพะใด  กายสัมผัส
อาศัยกายปสาทรูป เคยเกิด กำลังเกิด จักเกิด หรือพึงเกิด  ฯลฯ  เพราะปรารภ



 

๔๓๔๖ 
 

 

โผฏฐัพพะใด  เวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส ฯลฯ สัญญาฯลฯ เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ  
อาศัยกายปสาทเคยเกิด  กำลังเกิด จักเกิด  หรือพึงเกิดฯลฯ กายสัมผสัมีโผฏฐัพพะ
ใดเป็นอารมณ์อาศัยกายปสาท เคยเกิด กำลังเกิด จักเกิด  หรือพึงเกิด ฯลฯ เวทนาที่
เกิดแต่กายสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา  ฯลฯกายวิญญาณมีโผฏฐัพพะใดเป็น
อารมณ์อาศัยกายปสาทเคยเกิด  กำลังเกิด จักเกิด  หรือพึงเกิด  น้ีชื่อว่าโผฏฐัพพะ
บ้าง โผฏฐัพพายตนะบ้าง โผฏฐัพพธาตุบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นโผฏฐัพพายตนะ  (อภิ.สํ.
(ไทย) ๓๔/๖๔๗/๒๐๖,๓๔/๖๔๘/๒๐๖,๓๔/๖๔๙/๒๐๖,๓๔/๖๕๐/๒๐๖) 

รูปท่ีเป็นภายนอกกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ : พาหิรอนุปาทินนรูป,ในธัมมสังคณี
อธิบายความหมายไว้ว่า สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ ลหุตารูป มุทุตารูป  
กัมมัญญตารูป ชรตารูป และอนิจจตารูป หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู่ ได้แก่ รูปายตนะ 
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ ปจยรูป สันตติรูป และกวฬิงกา
ราหาร  ท่ีกรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น รูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่ากรรมอันประกอบด้วย
ตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ (อภ.ิสํ.(ไทย) ๓๔/๗๔๙/๒๒๐) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเกิดพร้อมกับจิต   : พาหิรจิตตสหภูรูป หมายถึงกายวิญญัติ และวจีวิญญัติ ,
ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า กายวิญญัติ และวจีวิญญัติ  รูปท่ีเป็นภายนอกนี้
ช่ือว่าเกิดพร้อมกับจิต (อภิ.ส.ํ(ไทย) ๓๔/๗๗๒/๒๒๔) 

รูปท่ีเป็นภายนอกตน    : รูปบุคคลอ่ืน หมายถึงบุคคลภายนอกตัวเรา, ในวิภังค์อธิบายความหมายไว้
ว่า รูปใดของสตัว์อ่ืน  ของบุคคลอ่ืนนั้น ๆ  ที่เป็นภายในตน  มีเฉพาะตน  เกิดในตนมี
เฉพาะบุคคล ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ และ
รูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ น้ีเรียกว่า รูปท่ีเป็นภายนอกตน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔/๒) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็กวฬงิการาหาร  : พาหิรกวฬิงการาหารรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้
ว่า ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เน้ือ นมสด นมส้ม  เนยใส  เนยข้น  น้ำมัน น้ำผึ้ง 
น้ำอ้อย  หรือรูปแม้อ่ืน  มีอยู่  ท่ีพึงกินทางปาก  ขบเคี้ยว กลืนกิน อ่ิมท้องซึ่งมีโอชา
เป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่นั้นๆ ดำรงชีพอยู่ได้  รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าเป็นกวฬิงกา
ราหาร (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๘๐/๒๓๗) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็กัมมัญญตารปู  : พาหิรรูปัสสกัมมัญญตารูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมาย
ไว้ว่า ความควรแก่การงาน กริิยาที่ควรแก่การงาน ภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูป รูป
ท่ีเป็นภายนอกน้ีช่ือว่าเป็นกัมมัญญตารูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๖๕/๒๓๕) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็ชรตารูป  :พาหิรรูปสัสชรตารูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า ความชรา 
ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเห่ียว ความเสื่อมอายุ    



 

๔๓๔๗ 
 

 

ความหง่อมแห่งอินทรีย์ของรูป รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าเป็น ชรตารูป (อภิ.สํ.(ไทย) 
๓๔/๘๗๔/๒๓๖) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็ชีวิตินทรีย์ : พาหิรชีวิตินทรียรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า อายุ 
ความดำรงอยู่ ความเป็นไป  กิริยาที่ให้เป็นไป  อาการท่ีสบืเน่ืองกัน ความดำเนินไป 
ความหล่อเลี้ยง ชีวิต ชีวิตินทรีย์แหง่สภาวธรรมท่ีเป็นรูปเหล่าน้ัน รูปท่ีเป็นภายนอกนี้
ช่ือว่าเป็นชีวิตินทรีย์ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๔๔/๒๓๓) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็ปุรสินิทรีย์  : พาหิรปุริสินทรียรปู หมายถึงทรวดทรงชาย,ในธัมมสังคณีอธิบาย
ความหมายไว้ว่า ทรวดทรงชาย เครื่องหมายประจำเพศชาย  กิริยาชาย อาการชาย 
สภาพชาย ภาวะชาย ของบุรุษ รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าเป็นปุริสินทรีย์ (อภิ.สํ.(ไทย) 
๓๔/๘๔๑/๒๓๒) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็ไปตามจิต : พาหิรจิตตานุปริวัตติรูป หมายถึงกายวิญญัติและวจีวิญญัติ ,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า กายวิญญติั และวจีวิญญัติ รูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่า
เป็นไปตามจิต (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๗๕/๒๒๔) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็มหาภูตรูป  : พาหิรมหาภูตรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า  โผฏฐัพ
พายตนะ    ฯลฯ อาโปธาตุ  รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าเป็นมหาภูตรูป (อภิ.สํ.(ไทย) 
๓๔/๗๖๓/๒๒๒) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็มุทุตารูป:พาหิรรูปัสสมุทุตารูป หมายถงึภาวะท่ีอ่อน,ในธัมมสังคณีอธิบาย
ความหมายไว้ว่า ความอ่อน ภาวะที่อ่อน ความไม่แข็ง  ความไม่กระด้างแห่งรูป รูปที่
เป็นภายนอกน้ีช่ือว่าเป็นมุทุตารูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๖๒/๒๓๕) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็รูปใกล้  :พาหิรสันติเกรูป หมายถึงรูปายตนะฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปที่เป็นภายนอกน้ี
ช่ือว่าเป็นรูปใกล้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๘๒/๒๒๕) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็รูปไกล  :พาหิรทูเรรูป หมายถึงอิตถินทรีย์ ฯลฯ กวฬิงการาหาร,ในธัมมสังคณี
อธิบายความหมายไว้ว่า อิตถินทรีย์ ฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่า
เป็นรูปไกล (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๘๑/๒๒๕) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ  : พาหิรอนุปาทินนรูป
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ  ลหุตารูป 
มุทุตารูป กัมมญัญตารูป ชรตารูป และอนิจจตารูป หรือรปูแม้อ่ืน มีอยู่ ได้แก่ รูปายต
นะคันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ  อาโปธาตุ อุปจยรูป สันตติ
รูป และกวฬิงการาหาร ท่ีกรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น  รูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่ากรรมอัน
ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ  (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๔๙/๒๒๐) 



 

๔๓๔๘ 
 

 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็รูปท่ีกระทบได้  : พาหิรสัปปฏิฆรูป หมายถึงรปูายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า  รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปท่ีเป็น
ภายนอกน้ีช่ือว่ากระทบได้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๕๗/๒๒๒) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็รูปท่ีกระทบไม่ได้  : พาหิรอัปปฏิฆรูป หมายถึงอิตถินทรีย์  ฯลฯ กวฬิงการา
หาร ,ในธัมมสงัคณีอธิบายความหมายไว้ว่า  อิตถินทรีย์ฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปท่ี
เป็นภายนอกน้ีช่ือว่ากระทบไม่ได้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๕๘/๒๒๒) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็รูปท่ีเห็นได้  : พาหิรสนิทัสสนรูป หมายถึงรูปายตนะฯลฯ,ในธัมมสังคณอีธิบาย
ความหมายไว้ว่า รูปายตนะ ฯลฯรูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่าเห็นได้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๗๕๔/๒๒๒) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็รูปท่ีเห็นไม่ได้  : พาหิรอนิทัสสนรูป หมายถึงสัททายตนะ ฯลฯกวฬิงการาหาร 
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า สัททายตนะฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปท่ีเป็น
ภายนอกน้ีช่ือว่าเห็นไม่ได้ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๕๕/๒๒๒) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเป็นรูปละเอียด  : พาหิรสุขุมรูป หมายถึงอิตถินทรีย์  ฯลฯ กวฬิงการาหาร ,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า อิตถินทรีย์ ฯลฯ  กวฬิงการาหาร    รูปทีเ่ป็นภายนอก
น้ีช่ือว่าเป็นรูปละเอียด (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๗๙/๒๒๔) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็รูปหยาบ  : พาหิรโอฬาริกรูป หมายถึงจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ    รูปท่ีเป็นภายในนี้ช่ือ
ว่าเป็นรูปหยาบ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๗๘/๒๒๔) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็รูปายตนะ  :พาหิรรูปายตนรูป หมายถึงรูปใด  เป็นสีต่าง  ๆอาศัยมหาภูตรูป ๔    
ฯลฯ น้ีช่ือว่ารูปธาตุบ้าง,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า รูปใดเป็นสีต่าง  ๆ 
อาศัยมหาภูตรูป  ๔  ฯลฯ นีช่ื้อว่ารูปธาตุบ้าง    รูปท่ีเป็นภายนอกน้ีช่ือว่าเป็นรูปายต
นะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๑๔/๒๒๙) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็ลหุตารูป:พาหริรูปสัสลหุตารูปหมายถึงความเบา,ในธัมมสังคณีอธิบาย
ความหมายไว้ว่า ความเบา  ความรวดเร็ว  ความไม่เช่ืองช้า  ความไมห่นักแห่งรูป  
รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าเป็นลหุตารูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๕๙/๒๓๕)  

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็วจีวิญญัติ  : พาหิรวจีวิญญตัติรูป หมายถึงกิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายของ
คำพูด,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่าการพูด การเปล่งวาจา การเจรจา  การ
กล่าว  การป่าวร้อง การโฆษณา วาจาวจีเภท ของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศล  มีจิตเป็น
อกุศล  หรือมีจิตเป็นอัพยากฤต น้ีเรียกว่าวาจา การแสดงให้รู้ความหมาย กิริยาที่
แสดงให้รู้ความหมาย ภาวะที่แสดงให้รูค้วามหมายด้วยวาจาน้ัน  รูปท่ีเป็นภายนอกนี้
ช่ือว่าเป็นวจีวิญญัติ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๕๐/๒๓๔) 



 

๔๓๔๙ 
 

 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็วิญญตัติรูป  : พาหิรวิญญัตติรูป หมายถึงกายวิญญัติ และวจีวิญญัติ,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่ากายวิญญัติ และวจีวิญญัติ    รูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่า
เป็นวิญญัตติรูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๖๖/๒๒๓) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็สนัตติรูป  :พาหิรรูปัสสสันตติรปู หมายถึงความเจริญแห่งรูป    เป็นความสืบ
ต่อแห่งรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า ความเจริญแห่งรูป    เป็นความสืบ
ต่อแห่งรูป รูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่าเป็นสันตติรูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๗๑/๒๓๖)   

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็อนิจจตารูป  : พาหิรรูปัสสอนิจจตารูป หมายถึงความสิน้ไป ความเสื่อมไป  
ความแตก ความทำลาย ความไม่เที่ยง ความหายไปแห่งรูป,ในธัมมสังคณีอธิบาย
ความหมายไว้ว่า ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทำลาย  ความไม่เที่ยง 
ความหายไปแห่งรูป รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าเป็นอนิจจตารูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๘๗๗/๒๓๗) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็อากาสธาตุ : พาหิรอากาสธาตุรูป หมายถึงธรรมชาติท่ีนับว่าอากาศ,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า อากาศ    ธรรมชาติท่ีนับว่าอากาศ  ความว่างเปล่า  
ธรรมชาติท่ีนับว่าความว่างเปล่า ช่องว่าง ธรรมชาติท่ีนับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูตรูป  ๔ 
ถูกต้องไม่ได้ รูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่าเป็นอากาสธาตุ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๕๓/๒๓๔)  

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็อาโปธาตุ : พาหิรอาโปธาตุรูป หมายถึงธรรมชาติท่ีเอิบอาบ,ในธัมมสังคณี
อธิบายความหมายไว้ว่า ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความเหนียว  ธรรมชาติ
ท่ีเหนียว ธรรมชาติเป็นเคร่ืองเกาะกุมรูป รูปท่ีเป็นภายนอกน้ีช่ือว่าเป็นอาโปธาตุ 
(อภิ.ส.ํ(ไทย) ๓๔/๘๕๖/๒๓๔) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็อารมณ์ของกายวิญญาณ : พาหิรกายวิญญาณอารัมมณิยรูป หมายถึงโผฏฐัพ
พายตนะ,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า โผฏฐัพพายตนะ รูปท่ีเป็นภายนอกนี้
ช่ือว่าเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๐๕/๒๒๘) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็อารมณ์ของจักขุวิญญาณ : พาหิรจักขุวิญญาณอารัมมณรูป หมายถึงรูปายต
นะ,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า   รูปายตนะ  รูปท่ีเป็นภายนอกนีช่ื้อว่าเป็น
อารมณ์ของจักขุวิญญาณ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๙๙/๒๒๗)  

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็อารมณ์ของจักขุสัมผัส : พาหิรจักขุสัมผสัสอารมัมณรูป หมายถึง รูปายตนะ
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะ รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าเป็น
อารมณ์ของจักขุสัมผสั (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๙๖/๒๒๗) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็อินทรียรูป : พาหิรอินทริยรูป หมายถึงอิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ และชีวิตินทรีย์ ,
ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ และชีวิตินทรีย์  รูปที่
เป็นภายนอกน้ีช่ือว่าเป็นอินทริยรูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๖๐/๒๒๒)  



 

๔๓๕๐ 
 

 

รูปท่ีเป็นภายนอกเป็นอุปจยรูป :พาหิรรปัูสสอุปจยรูป หมายถึงความแรกเกิดแห่งอายตนะ เป็นความ
เจริญแห่งรูป,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า ความแรกเกิดแห่งอายตนะ เป็น
ความเจริญแห่งรูป  รูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่าเป็นอุปจยรูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๖๘/
๒๓๖) 

รูปท่ีเป็นภายนอกเปน็อุปาทายรูป : พาหิรอุปาทารูป หมายถึงรูปายตนะฯลฯ กวฬิงการาหาร,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปท่ีเป็นภายนอกนี้
ช่ือว่าเป็นอุปาทายรูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๔๕/๒๒๐) 

รูปท่ีเป็นภายนอกมีจิตเป็นสมุฏฐาน : พาหิรจิตตสมุฏฐานรูป หมายถึงกายวิญญัติ  และวจีวิญญติั  
หรือแม้รูปอ่ืน,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า กายวิญญัติ และวจีวิญญัติ  หรือ
แม้รูปอ่ืน มีอยู่ ได้แก่รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ  โผฏฐัพพายต
นะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ  ลหุตารูป  มุทุตารูป กัมมัญญตารูป  อุปจยรูป  สันตติรูป  
และกวฬิงการาหาร  ท่ีเกิดจากจิตมีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน รูปทีเ่ป็นภายนอก
น้ีช่ือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๖๙/๒๒๒) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เกิดพรอ้มกับจิต : พาหิรนจิตตสหภู หมายถึงรปูายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะ  ฯลฯ กวฬิงการาหาร  รูปท่ีเป็น
ภายนอกน้ีช่ือว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๗๓/๒๒๔) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นจักขายตนะ : พาหิรนจักขายตนรูป หมายถึงรูปายตนะฯลฯ กวฬิงการาหาร
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปท่ีเป็น
ภายนอกน้ีช่ือว่าไม่เป็นจักขายตนะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๐๗/๒๒๘) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นจักขุธาตุ : พาหิรนจักขุธาตุ หมายถึงรูปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะ  ฯลฯ  กวฬิงการาหาร  รูปทีเ่ป็นภายนอก
น้ีช่ือว่าไม่เป็นจักขุธาตุ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๑๙/๒๓๐)  

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นชรตารูป : พาหิรนรูปัสสอนิจจตารูป หมายถงึรูปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการา
หาร ,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร  รูปที่
เป็นภายนอกน้ีช่ือว่าไม่เป็นอนิจจตารูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๗๘/๒๓๗) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของจกัขุสัมผสั : พาหิรจักขุสัมผัสสัสสนวัตถุรูป หมายถึงรูปายต
นะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะ  ฯลฯ  
กวฬิงการาหาร  รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผสั (อภิ.สํ.
(ไทย) ๓๔/๗๘๓/๒๒๕) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของเวทนาท่ีเกิดแต่จักขุสัมผสั : พาหิรจักขุสัมผสัสชาเวทนาย
นวัตถุ หมายถงึว่า รูปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมาย
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ไว้ว่า รูปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปที่เป็นภายนอกน้ีช่ือว่าไม่เป็นท่ีอาศัยเกิด
ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส(อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๘๖/๒๒๕) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นไปตามจิต : พาหิรนจิตตานุปริวัตติรูป หมายถึงจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปท่ีเป็นภายใน
น้ีช่ือว่าไม่เป็นไปตามจิต (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๗๖/๒๒๔) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นมหาภูตรูป : พาหิรนมหาภูตรูป หมายถึงรูปายตนะฯลฯ กวฬิงการาหาร
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปท่ีเป็น
ภายนอกน้ีช่ือว่าไม่เป็นมหาภูตรูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๖๔/๒๒๓) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นรูปายตนะ : พาหิรนรูปายตนรูป หมายถึงสัททายตนะ ฯลฯกวฬิงการาหาร
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า สัททายตนะ  ฯลฯ  กวฬิงการาหาร  รูปท่ีเป็น
ภายนอกน้ีช่ือว่าไม่เป็นรูปายตนะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๑๕/๒๒๙) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นวิญญัตติรูป : พาหิรนวิญญัตติรูป หมายถึงรูปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร  รูปท่ีเป็น
ภายนอกน้ีช่ือว่าไม่เป็นวิญญัตติรูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๖๗/๒๒๓) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ : พาหิรกายวิญญาณอนารัมมณรูป หมายถึงรู
ปายตนะฯลฯกวฬิงการาหาร,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่ารูปายตนะ  ฯลฯ
กวฬงิการาหารรูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ 
 (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๐๖/๒๒๘) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผสั : พาหิรกายสัมผัสสอนารัมมณรูป หมายถึงรูปายตนะ 
ฯลฯ กวฬิงการาหาร,ในธัมมสงัคณีอธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะ ฯลฯ  กวฬิงกา
ราหาร รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายสมัผัส (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๘๐๓/๒๒๘) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นอินทรียรูป : พาหิรอนินทรียรูป หมายถึงปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า รูปายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร  รูปท่ีเป็น
ภายนอกน้ีช่ือว่าไม่เป็นอินทริยรูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๖๑/๒๒๒) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่เป็นอุปาทายรปู : พาหิรอนุปาทารูป หมายถึงโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ ,
ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า โผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ  รูปท่ีเป็น
ภายนอกน้ีช่ือว่าไม่เป็นอุปาทายรูป (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๔๖/๒๒๐) 

รูปท่ีเป็นภายนอกไม่มีจิตเปน็สมุฏฐาน : พาหิรนจิตตสมุฏฐานรูป หมายถึงอิตถินทรีย์ ปุริสนิทรีย์  
ชีวิตินทรีย์ ชรตารูปและอนิจจตารูป  หรือรูปแม้อ่ืน มีได้แก่ รูปายตนะ เป็นต้นที่ไม่
เกิดจากจิต ไม่มีจิตเป็นเหตุ ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้
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ว่า อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์  ชีวิตินทรีย์  ชรตารูป และอนิจจตารูป  หรือรูปแม้อ่ืน มี
อยู่  ได้แก่รูปายตนะ  สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาส
ธาตุอาโปธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป  กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป และกวฬิงกา
ราหาร ท่ีไม่เกดิจากจิต ไม่มีจิตเป็นเหตุ ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน  รูปท่ีเป็นภายนอกนี้ช่ือ
ว่าไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๗๐/๒๒๓) 

รูปท่ีเป็นภายในเปน็ท่ีอาศัยเกิดของจักขุสมัผัส : อัชฌตัติกจักขุสัมผสัสวัตถุรูป หมายถึงจักขายตนะ
,ในธัมมสังคณอีธิบายความหมายไว้ว่า จักขายตนะ  รูปที่เป็นภายในน้ีช่ือว่าเป็นที่
อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๘๔/๒๒๕)  

รูปท่ีเป็นภายในเปน็รปูใกล้ : อัชฌัตติกสนัติเกรูป หมายถึงจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ,ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จักขายตนะฯลฯ กายายตนะรูปท่ีเป็นภายในน้ีช่ือว่า
เป็นรูปใกล้  (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๘๐/๒๒๔) 

รูปท่ีเป็นภายในเปน็รปูท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ  :อัชฌัตติกอุปาทินนรูป 
หมายถึงจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายไว้ว่า จัก
ขายตนะ ฯลฯกายายตนะ รูปที่เป็นภายในน้ีช่ือว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหา
และทิฏฐิยึดถอื (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๗๔๗/๒๒๐) 

รูปท่ีเป็นภายในเป็นรปูท่ีกระทบได้ : รูปที่เป็นภายในเป็นรูปท่ีกระทบได้ ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส 
ปกิณณกติกะ อัชฌัตติกสัปปฏิฆติกะ อธิบายว่า รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กระทบได้
น้ัน ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปท่ีเป็น
ภายในน้ี ช่ือว่าเป็นรูปท่ีกระทบได้ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๕๖/๒๒๒) 

รูปท่ีเป็นภายในเปน็รปูท่ีเห็นไม่ได้ : รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่เห็นไมไ่ด้ ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส 
ปกิณณกติกะ อัชฌัตติกอนิทัสสนติกะ อธิบายว่า รูปท่ีเป็นภายในเป็นรูปท่ีเห็นไม่ได้
น้ัน ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปท่ีเป็น
ภายในน้ี ช่ือว่ารูปท่ีเห็นไม่ได้ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๕๓/๒๒๑)  

รูปท่ีเป็นภายในเป็นรปูหยาบ : รูปที่เป็นภายในเป็นรูปหยาบ ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส ปกิณณกติกะ 
อัชฌัตติกโอฬาริกติกะ อธิบายว่า รูปที่เป็นภายในเป็นรูปหยาบน้ัน ได้แก่ จักขายตนะ 
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปที่เป็นภายในน้ี ช่ือว่าเป็นรูป
หยาบ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๗๗/๒๒๔)  

รูปท่ีเป็นภายในเปน็อินทรียรปู : รูปที่เป็นภายในเป็นอินทรียรูป ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส ปกิณณกติกะ 
อัชฌัตติกอินทริยติกะ อธิบายว่า รูปที่เป็นภายในเป็นอินทรียรูปนั้น ได้แก่ จักขุนทรีย ์
โสตินทรย์ี ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ รูปท่ีเป็นภายในนี้ ช่ือว่าเป็นอินทรียรูป 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๕๙/๒๒๒)  
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รูปท่ีเป็นภายในเปน็อุปาทายรูป : รูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทายรูป ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส ปกิณณกติ
กะ อัชฌัตติกอุปาทาติกะ อธิบายว่า รูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทายรูปน้ัน ได้แก ่ จัก
ขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปที่เป็นภายในนี้ ช่ือว่า
เป็นอุปาทายรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๔๔/๒๒๐)  

รปูท่ีเป็นภายในไม่เกิดพร้อมกับจิต : รูปท่ีเป็นภายในไม่เกิดพร้อมกับจิต ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส 
ปกิณณกติกะ อัชฌัตติกนจิตตสหภูติกะ อธิบายว่า รูปที่เป็นภายในไม่เกิดพร้อมกับ
จิตน้ัน ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปท่ีเป็น
ภายในน้ี ช่ือว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๗๑/๒๒๔)  

รปูท่ีเป็นภายในไม่เปน็กวฬิงการาหาร : รูปที่เป็นภายในไม่เป็นกวฬิงการาหาร ในรูปวิภัตติ ติกนิท
เทส สุขมุรูปติกะ อัชฌัตติกนกวฬิงการาหารติกะ อธิบายว่า รูปที่เป็นภายในไม่
เป็นกวฬิงการาหารนั้น ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กา
ยายตนะ รูปท่ีเป็นภายในน้ี ช่ือว่าไม่เป็นกวฬิงการาหาร (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๘๗๙/
๒๓๗)  

รูปท่ีเป็นภายในไม่เปน็ชีวิตินทรีย์ : รูปที่เป็นภายในไม่เป็นชีวิตินทรีย์ ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส สุขมุรปู
ติกะ อัชฌัตติกนชีวิตินทริยติกะ อธิบายว่า รูปท่ีเป็นภายในไม่เป็นชีวิตินทรีย์น้ัน 
ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปท่ีเป็นภายใน
น้ี ช่ือว่า  

รูปท่ีเป็นภายในไม่เปน็ท่ีอาศยัเกิดของจักขุสัมผสั : รูปท่ีเป็นภายในไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส 
ในพาหิรจักขุสมัผัสสัสสนวัตถติุกะ อธิบายว่า รูปท่ีเป็นภายในไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของ
จักขุสัมผัสน้ัน ได้แก่ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปท่ีเป็น
ภายในน้ีช่ือว่าไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๘๕/๒๒๕) 

 รูปท่ีเปน็ภายในไม่เปน็ไปตามจิต : รปูที่เป็นภายในไม่เป็นไปตามจิต ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส 
ปกิณณกติกะ อัชฌัตติกนจิตตสหภูติกะ อธิบายว่า รูปท่ีเป็นภายในไม่เป็นไปตามจิต
น้ัน ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปท่ีเป็น
ภายในน้ี ช่ือว่าไม่เป็นไปตามจิต (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๗๔/๒๒๔)  

รูปท่ีเป็นภายในไม่เปน็มหาภูตรูป : รูปที่เป็นภายในไม่เป็นมหาภูตรูป ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส 
ปกิณณกติกะ อัชฌัตติกนมหาภูตติกะ อธิบายว่า รูปที่เป็นภายในไม่เป็นมหาภูตรูป
น้ัน ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปท่ีเป็น
ภายในน้ี ช่ือว่าไม่เป็นมหาภูตรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๖๒/๒๒๒) 

รูปท่ีเป็นภายในไม่เปน็รูปายตนะ : รูปท่ีเป็นภายในไม่เป็นรูปายตนะ ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส อายตน
ติกะ อัชฌัตติกนรูปายตนติกะ อธิบายว่า รูปท่ีเป็นภายในไม่เป็นรูปายตนะน้ัน ได้แก่ 



 

๔๓๕๔ 
 

 

จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปท่ีเป็นภายในน้ี ช่ือ
ว่าไม่เป็นรูปายตนะ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๘๑๓/๒๒๙) 

รูปท่ีเป็นภายในไม่เปน็วิญญตัติรูป : รปูที่เป็นภายในไม่เป็นวิญญัตติรูป ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส 
ปกิณณกติกะ อัชฌัตติกนวิญญัตติติกะ อธิบายว่า รูปที่เป็นภายในไม่เป็นวิญญัตติรปู
น้ัน ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปท่ีเป็น
ภายในน้ี ช่ือว่าไม่เป็นวิญญัตติรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๖๕/๒๒๓)  

รูปท่ีเป็นภายในไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน : รูปท่ีเป็นภายในไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ในรูปวิภัตติ ติกนิทเทส 
ปกิณณกติกะ อัชฌัตติกนจิตตสมุฏฐานติกะ อธิบายว่า รูปท่ีเป็นภายในไม่มีจิตเป็น
สมุฏฐานน้ัน ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูป
ท่ีเป็นภายในน้ี ช่ือว่าไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๖๘/๒๒๓)  

รูปท่ีเป็นมหาภูตรูป : รูปที่เป็นมหาภูตรูป ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกณิณกทุกะ มหาภูตรูป อธิบายว่า 
รูปท่ีเป็นมหาภูตรูปน้ัน ได้แก่ โผฏฐัพพายตนะและอาโปธาตุ ขยายความว่า โผฏฐัพ
พายตนะ คือ ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ท่ีแข็ง อ่อน ละเอียด หยาบ มีสัมผสัสบาย 
มีสัมผสัไมส่บาย หนัก เบา, สัตว์นี้ ถูกต้องแล้ว  หรือถูกต้องอยู่  หรือจักถูกต้อง หรือ
พึงถูกต้อง  ซึ่งโผฏฐัพพะใด  อันเป็นสิ่งท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายอันเป็นสิ่งที่
เห็นไม่ได้แต่กระทบได้, นี้เรียกว่า โผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ คือ ของเหลวที่เอิบ
อาบซาบซึมไปได้, ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ รูปน้ีช่ือว่าเป็นมหาภูตรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๖๖๒/๒๐๙) 

รูปท่ีเป็นมุทุตารูป : รูปที่เปน็มุทุตารูป ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ อุปาทาภาชนีย์ มุทุตารูป 
รูปท่ีเป็นมุทุตารูปน้ัน ได้แก่ ความอ่อน ภาวะท่ีอ่อน ความไม่แข็ง ความไม่กระด้าง
แห่งรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็นมุทุตารูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๓๙/๒๐๔) 

รูปท่ีเป็นรสายตนะ : รูปที่เปน็รสายตนะ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ อุปาทาภาชนีย์ รสายต
นะ อธิบายว่า รูปที่เป็นรสายตนะน้ัน หมายถึง รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นรสท่ี
เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ได้แก่ รสรากไม้ รส ลำต้น รสเปลือกไม้ รสใบไม้ รสดอกไม้ 
รสผลไม้ รสเปร้ียว หวาน ขม เผ็ด เค็ม ขื่น เฝื่อน ฝาด อรอ่ย ไม่อร่อย หรือรสแม้อ่ืน
ใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ ท่ีเห็นไม่ได้แต่ กระทบได้ มีอยู่ สตัว์น้ีเคยลิ้ม กำลังล้ิม จักลิ้ม 
หรือพึงลิ้มรสใดที่เห็นไม่ได้แต่ กระทบได้ด้วยชิวหาปสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้
ช่ือว่ารสบ้าง รสายตนะบ้าง รสธาตุบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นรสายตนะ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๖๒๘/๒๐๑, ๓๔/๖๒๙/๒๐๑, ๓๔/๖๓๐/๒๐๑, ๓๔/๖๓๑/๒๐๑, ๓๔/๖๒๘/๒๐๒, 
๓๔/๖๒๙/๒๐๒, ๓๔/๖๓๐/๒๐๒, ๓๔/๖๓๑/๒๐๒)  



 

๔๓๕๕ 
 

 

รูปท่ีเป็นรูปธาตุ  : รูปที่เป็นรูปธาตุ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ธาตุทุกะ อธิบายว่า รูปใด เป็นสี อาศัย
มหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งท่ีเห็นได้และ  กระทบได้ ได้แก่ สีเขียวคราม  สีเหลอืง สีแดง สี
ขาว สีดำ สีหงสบาทสีคล้ำ สีเขียวใบไม้ สีม่วง ยาว สั้น ละเอียด 
หยาบ กลม รี สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยมแปดเหล่ียมสี่เหลี่ยม ลุม่  ดอน  เงา  แดด  แส
สว่าง  มืด  เมฆหมอก  ควัน  ละออง แสงจันทร์  แสงอาทิตย์  แสงดาว  แสงกระจก  
แสงแก้วมณี  แสงสังข์ แสงมกุดา แสงแก้วไพฑูรย์  แสงทอง  แสงเงิน  หรือรูปแม้อ่ืน
ใด เป็นส ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งท่ีเห็นได้และกระทบได้  มีอยู่, สัตว์น้ี  เห็นแล้ว  
หรือเห็นอยู่  หรือจักเห็น หรือพึงเห็น ซึ่งรูปใด อันเป็นสิ่งท่ีเห็นได้แล้วกระทบได้ด้วย
จักขุ อันเป็นสิ่งท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้, น้ีเรียกว่า รูปบ้าง รูปธาตุบ้าง รูปทั้งนี้
เรียกว่า รูปท่ีเป็นรูปธาตุ, มีอธิบายว่า รูปธาตุ มีหน้าท่ีกระทบตา องค์ธรรมได้แก่ รูปา
รมณ์ คือ รปูภาพหรือสีต่างๆ ท่ีอาศัยแสงสว่างแล้วสะท้อนไปกระทบประสาทตา มี
ลักษณะที่หนาทึบด้วยเม็ดปรมาณูของมหาภูตรูป (ดิน น้ำ ไฟ ลม) ซึ่งแสงสว่างลอด
ไม่ได้ มีสภาพแตกดับอยู่ตลอดเวลา เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นสะท้อนไปกระทบกับสี สีจะ
สะท้อนไปกระทบกับประสาทตามีอายุ 17 ขณะจิตแล้วแตกดับไป เกิดดับตลอดสดุ
แล้วแต่เหตุปัจจัย รูปธาตุน้ี เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้เกิดบาปหรือบุญก็ได้ เช่น เวลา
เห็นรูปภาพสีสวยๆ อยากได้ โลภเกิด เห็นรูปไม่ดีไม่ชอบ โทสะเกิด หลงรปู โมหะเกิด 
สิ่งเหล่านี้เป็นบาป ถ้าเวลาเห็นรูปสีอย่างใดอย่างหน่ึงแล้วมีสติระลึกทันปัจจุบันอยู ่
กิเลสไม่เกิดเช่นนี้เป็นบุญ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๐๖/๒๑๕)  

รูปท่ีเป็นรูปายตนะ  : รูปท่ีเป็นรูปายตนะ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ  อุปาทาภาชนย์ี 
อธิบายว่ารูปท่ีเป็นรูปายตนะนั้นหมายถึง รปูใด เป็นสีต่าง ๆ อาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็น
รูปท่ีเห็นได้และกระทบได้ ได้แก่สีเขียว สีเหลือง สีแดง สขีาว สีดำ สีหงสบาท สีคล้ำ 
สีเขียวใบไม้ สม่ีวง ยาว สั้น ละเอียด หยาบ กลม รี สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม 
สิบหกเหลี่ยม ลุ่ม ดอน เงาแดด แสงสว่าง มืด เมฆ หมอก ควัน ละออง แสงจันทร์ 
แสงอาทิตย์ แสงดาว แสงกระจก แสงแกว้มณี แสงสังข์ แสงแก้วมุกดา แสงแก้ว
ไพฑูรย์ แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแม้อ่ืนใด ที่เป็นสีต่างๆ อาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นรูป
ท่ีเห็นได้และกระทบได้ มีอยู่ จักษุที่เห็นไมไ่ด้แต่กระทบได้ เคยกระทบ กำลังกระทบ 
จักกระทบหรือพึงกระทบท่ีรูปใดซึ่งเห็นได้และกระทบได้ น้ีช่ือว่ารูปบ้าง รูปายตนะ
บ้างรูปธาตุบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นรูปายตนะ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๑๖/๑๙๖, ๓๔/๖๑๗/
๑๙๖, ๓๔/๖๑๘/๑๙๖, ๓๔/๖๑๙/๑๙๖, ๓๔/๖๑๖/๑๙๗, ๓๔/๖๑๗/๑๙๗, ๓๔/
๖๑๘/๑๙๗, ๓๔/๖๑๙/๑๙๗, ๓๔/๖๙๘/๒๑๓)  



 

๔๓๕๖ 
 

 

รูปท่ีเป็นรูปาวจร  : รูปที่เป็นรูปาวจร ในรูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา อธิบายว่า สกวาที ถามว่า รูปที่
เป็นรูปาวจรมีอยู่ใช่ไหม ปรวาที ตอบว่า ใช่ สกวาที ถามว่า รูปเป็นเคร่ืองแสวงหา
สมาบัติ เป็นเคร่ืองแสวงหาอุบัติ เป็นเคร่ืองอยู่ เป็นสุขในปัจจุบัน สหรคต เกิดร่วม 
ระคน สัมปยุต เกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน มีวัตถุอย่างเดียวกัน มีอารมณ์อย่าง
เดียวกันกับจิตดวงที่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติดวงที่เป็นเคร่ืองแสวงหาอุบัติ ดวงที่
เป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหม ปรวาที ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน ฯลฯ สก
วาที ถามว่า รูปไม่เป็นเคร่ืองแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติ ไม่เป็นเครื่อง
อยู่เป็นสุขในปจัจุบัน สหรคต เกิดร่วม ระคน สัมปยุต เกดิพร้อมกัน ดับพร้อมกัน มี
วัตถุอย่างเดียวกัน มีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติ 
ดวงที่แสวงหาอุบัติ ดวงท่ีไม่เป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมิใช่หรือ ปรวาที ตอบว่า 
ใช่ สกวาที กล่าวว่า หากรูปไม่เป็นเคร่ืองแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นเคร่ืองแสวงหาอุบัติ 
ไม่เป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ฯลฯ มอีารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็น
เครื่องแสวงหาสมาบัติ ฯลฯ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า “รูปที่เป็นรูปาวจรมีอยู่” (อภิ.ก. 
(ไทย) ๓๗/๗๖๘/๘๐๙)  

รูปท่ีเป็นลหุตารูป : รูปที่เปน็ลหุตารูป ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ อุปาทาภาชนีย์ อธิบาย
ว่า รูปที่เป็นลหุตารูปนั้น ได้แก่ ความเบา ความรวดเร็ว ความไม่เช่ืองช้า ความไม่
หนักแห่งรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็นลหุตารูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๓๘/๒๐๔, ๓๔/๗๒๘/
๒๑๘) 

รูปท่ีเป็นวจีวิญญัติ : รูปท่ีเป็นวจีวิญญัติ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส สุขุมรูปทุกะ อธิบายว่า รูปท่ีเป็นวจี
วิญญัตินั้น หมายถึง การพูด การเปล่งวาจา การเจรจา การกล่าว การป่าวรอ้ง การ
โฆษณาวาจา วจีเภท แห่งบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศล มีจิตเป็นอกุศล หรือมีจิตเป็นอัพยาก
ฤต นี้เรียกว่า วาจา การแสดงให้รู้ความหมาย กิริยาที่แสดงให้รู้ความหมาย ภาวะที่
แสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจาน้ัน รูปนี้ช่ือว่าเป็นวจีวิญญัติ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๖๓๖/๒๐๓, ๓๔/๗๒๒/๒๑๗)  

รูปท่ีเป็นวาโยธาตุ : รูปท่ีเป็นวาโยธาตุ ในรปูวิภัตติ ปัญจกนิทเทส อธิบายว่า รูปที่เป็นวาโยธาตุน้ัน 
หมายถึง ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ธรรมชาติเครื่องค้ำจุนรูปภายในตนหรือ
ภายนอกตน ท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ หรือท่ีกรรมอัน
ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ รูปน้ีช่ือว่าเป็นวาโยธาตุ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๙๗๐/๒๕๒) 

รูปท่ีเป็นวิญญตัิรูป : รูปท่ีเป็นวิญญัติรูป ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ ให้ความหมายว่า รูปที่
เป็นวิญญัตติรูปน้ัน ได้แก่ รปูท่ีแสดงให้คนอ่ืนรู้ความประสงค์ของตน อันเกิดจากการ
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เคลื่อนไหวและการพูด มี ๒ ชนิด ได้แก่ กายวิญญัติ และวจีวิญญัติ กายวิญญัติ คือ มี
การแสดงให้รู้ความหมายด้วยการไหวกายเป็นลักษณะแบ่งออกเป็น โพธนกายวิญญัติ
จงใจให้ผู้อ่ืนรูค้วามหมายด้วยการกวักมือ ส่ันศีรษะ เป็นต้น ปวัตตนกายวิญญัติ คือ
เคลื่อนไหวกายโดยปกติ มิได้มีเจตนาจะให้ผู้อ่ืนรู้ ความหมาย วจีวิญญัติ รูปที่แสดงให้
ผู้อ่ืนรู้ความประสงค์ด้วยการพูด มี ๒ ชนิด คือ โพธนวจีวิญญัติ เปล่งวาจาโดยเจตนา
ให้ผู้อ่ืนรู้ความหมายหรือความประสงค์ ปวัตตนวจีวิญญัติ คือ เปล่งวาจาโดยมิได้มี
เจตนา เช่น อุทานออกมาหรืออ่าน หนังสือออกเสียงคนเดียว รูปน้ีช่ือว่าเป็นวิญญัตติ
รูป  

               มีอธิบายอีกว่า กายวิญญัติ และวจีวิญญัติ ได้แก่ รูปท่ีมีใจครองนั้น เม่ือจิตต้องการให้
รูปแสดงความหมายทางกายตามที่จิตรู้ในอาการนั้นขณะใด ขณะนั้นจิตเป็นสมุฏฐาน
ให้กายวิญญัติรปู คือ อาการพิเศษที่มีความหมายของรูปเกิดขึ้นตามท่ีจิตรู้ในอาการ
น้ัน  ทางตา หรือทางหน้า หรือ ท่าทางเช่น ถลึงตา ย้ิมเยาะ เหยียดหยาม หรือ ห้าม
ปราม เป็นต้น เมื่อจิตไม่ต้องการให้รูปแสดงความหมาย กายวิญญัติรูปก็ไม่เกิด ขณะ
ใดที่จิตเป็นปัจจัยให้เกิดเสียงทางวาจาซึ่งเป็นการพูด การเปล่งเสียงให้รู้ความหมาย 
ขณะน้ันจิตเป็นสมุฏฐาน คอืเป็นปัจจัยให้วจีวิญญัติรูป เกิดขึ้นกระทบฐานที่เกิดของ
เสียงต่างๆ เช่น ริมฝีปาก เป็นต้น ถ้าวจีวิญญัติรูปไม่เกิด การพูด หรือการเปล่งเสียง
ต่างๆ ก็มีไมไ่ด้ กายวิญญัติรูปและวจีวิญญัติรูปเป็นอสภาวรูปท่ีเกิดและดับพร้อมจิต 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๖๔/๒๐๙) 

รูปท่ีเป็นสัททธาตุ : รูปท่ีเป็นสัททธาตุ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส อินทริยทุกะ ธาตุทุกะ อธิบายว่า รูปที่
เป็นสัททธาตุ หมายถึง เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ 
ได้แก่ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงสังข ์ เสียงบัณเฑาะว์ เสียงขับร้อง เสยีงประโคม 
เสียงกรับ เสียงปรบมือ เสียงร้องของสัตว์ เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ำ 
เสียงมนุษย์ เสยีงอมนุษย์ หรอืเสียงแม้อ่ืนใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งท่ีเห็นไม่ได้ 
แต่กระทบได้ มีอยู่, เสียงใด อันเป็นสิ่งท่ีเห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ กระทบแล้ว หรือ
กระทบอยู่ หรอืจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่โสต อันเป็นส่ิงท่ีเห็นไม่ได้ แต่กระทบได้, 
น้ีเรียกว่า สัททะบ้าง สัททายตนะบ้าง สัททธาตุบ้าง รูปท้ังน้ีเรียกว่า สัททธาตุ  

              มีอธิบายขยายความว่า เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งท่ีเห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ 
ได้แก่ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงสังข ์ เสียงบัณเฑาะว์ เสียงขับร้อง เสียงประโคม 
เสียงกรับ เสียงปรบมือ เสียงรอ้งของสัตว์ เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ำ 
เสียงมนุษย์ เสยีงอมนุษย์ หรอืเสียงแม้อ่ืนใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งท่ีเห็นไม่ได้ 
แต่กระทบได้ มีอยู่, เพราะปรารภเสียงใด โสตสัมผสั อาศยัโสต เกิดขึ้นแล้ว หรือเกิด
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ขึ้นอยู่ หรือจักเกิดขึ้น หรือพึง เกิดขึ้น ฯลฯ เพราะปรารภเสียงใด เวทนาอันเกิดแต่
โสตสัมผสั ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ โสตวิญญาณ อาศัยโสตเกิดขึ้นแล้ว หรอื
เกิดขึ้นอยู่ หรอืจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ โสตสัมผสั มีเสียงใดเป็นอารมณ์ อาศัย
โสตเกิดขึ้นแลว้ หรือเกิดขึ้นอยู่ หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เวทนาอันเกิดแต่
โสตสัมผสั ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ โสตวิญญาณ มีเสียงใดเป็นอารมณ์ อาศัย
โสต เกิดขึ้นแลว้ หรือเกิดขึ้นอยู่ หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น, น้ีเรียกว่า สัททะบ้าง 
สัททายตนะบ้าง สัททธาตุบ้าง รูปทั้งน้ีเรียกว่า สัททธาตุ(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๐๘/
๒๑๕) 

รูปท่ีเป็นสัททายตนะ : รูปท่ีเป็นสัททายตนะ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ อุปาทาภาชนีย์ 
สัททายตนะ อธิบายว่า รูปที่เป็นสัททายตนะน้ัน หมายถึง เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป 
๔ เป็นเสียงท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ได้แก่ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงสังข์ เสียง
บัณเฑาะว์ เสียงขับร้อง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ เสียงร้องของสัตว์ เสียง
กระทบกันแห่งธาตุ เสียงลม เสียงน้ำ เสียงมนุษย์ เสียงอมนุษย์ หรือเสียงแม้อ่ืนใด
อาศัยมหาภูตรูป ๔ ท่ีเห็นไมไ่ด้ แต่กระทบได้ มีอยู่ สัตว์น้ี เคยฟัง กำลังฟัง จักฟัง 
หรือพึงฟังเสียงใดท่ีเห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ด้วยโสตปสาทท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้
ช่ือว่าสัททะบ้าง สัททายตนะบ้าง สัททธาตุบ้าง รูปนี้ช่ือว่าเป็นสัททายตนะ (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๖๒๐/๑๙๘, ๓๔/๖๒๑/๑๙๘, ๓๔/๖๒๒/๑๙๘, ๓๔/๖๒๓/๑๙๘, ๓๔/
๖๒๐/๑๙๙, ๓๔/๖๒๑/๑๙๙, ๓๔/๖๒๒/๑๙๙, ๓๔/๖๒๓/๑๙๙) 

รูปท่ีเป็นสันตติรูป : รูปที่เป็นสันตติรูป รูปท่ีเป็นสันตติรูป ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกณิณกทุกะ อุปา
ทาภาชนีย์ อธิบายว่า รูปที่เป็นสันตติรูป หมายถึง ความเจริญแห่งรูปน้ันเป็นความสืบ
ต่อแห่งรูป รูปนี้ช่ือว่าเป็นสันตติรูป, สนฺตติ (สืบต่อ) + รูป (รูป) รูปท่ีสืบ
ต่อ หมายถึง อสภาวรูปที่เป็นอาการหรือเป็นอายุของสภาวรูป ซึ่งสภาวรูป ทุกรูปจะ
มีอายุเท่ากบั ๑๗ ขณะจิต หรือ ๕๑ อนุขณะ ลักษณะรูปทั้ง ๔ คือ อุปจยรูป จะมี
อายุเท่ากับ ๑ อนุขณะแรก สันตติรูปและชรตารูปมีอายุเท่ากับ ๔๙ อนุขณะและ
อนิจจตารูปมีอายุเท่ากับ๑อนุขณะสุดท้ายอุปจยรูปกับสันตติรูปมีความต่างกัน 
คือ อุปจยรูปเป็นอนุขณะแรกของกลุ่มรูปทีเ่กิดขึ้นครั้งแรกต้ังแต่ปฏิสนธิ อนุ
ขณะท่ี ๒ - อนขุณะที่ ๕๐ เปน็สันตติรูปและชรตารูปและอนุขณะสุดท้ายเป็นอนิจจ
ตารูป ส่วนสันตติรูปเป็นอนุขณะแรกของกลุ่มรูปซึ่งเคยเกิดแล้ว และเกิดขึ้นสืบต่อมา
หลังปฏิสนธิแล้ว อนุขณะที่ ๒ ถึงอนุขณะท่ี ๕๐ ก็เป็นสนัตติรูปและชรตารูป อนุขณะ
สุดท้ายที่ ๕๑ ก็เป็นอนิจจตารูป เช่น ขณะปฏิสนธิของมนุษย์ที่เกิดในครรภ์ มีรูปท่ี
เกิดจากกรรม ๓ กลุม่ คือ ภาวทสกกลาป (กลุ่มรูปทีแ่สดงเพศหญิงหรือชาย) กายทส
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กกลาป (กลุม่รูปท่ีมีกายปสาท) และหทยทสกกลาป (กลุม่รูปท่ีมีหทยวัตถุ) อนุขณะ
แรกของรูปแต่ละรูปในกลุม่ของรูปเหล่าน้ีซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก คือ อุปจยรูป กลุ่ม
รูปนี้จะมีอายุเท่ากับ ๑๗ ขณะใหญ ่หรือ ๕๑ อนุขณะแล้วก็ดับไป สว่นอนุขณะแรก
ของรูปในกลุ่มท้ัง ๓ ที่เกิดต่อๆ มา  ไม่เรยีกว่าอุปจยรูปแต่เป็นสันตติรูป เพราะไม่ใช่
เป็นการเกิดขึ้นครั้งแรก แต่เป็นการสืบต่อของกลุ่มรูปที่เคยเกิดแล้ว สว่นกลุ่มที่เหลือ 
เช่น จักขุปสาท (จักขทุสกกลาป) โสตปสาท (โสตทสกกลาป) เป็นต้น  ซึ่งจะเกิดขึ้น
ในสัปดาห์ท่ี ๗ – ๑๑ ก็เช่นเดียวกัน คือ อนุขณะแรกเป็นอุปจยรูป อนุขณะต่อๆ มา
เป็นสันตติรูป ดังนั้น สันตติรูป เกิดดับไมถ่ึง ๑๗ ขณะจิต เพราะอุปจยรูปเกิดไปแล้ว
ท่ีอนุขณะแรกและอนิจจตารูปเกิดในอนุขณะสุดท้ายท่ีอนุขณะที่ ๕๑ ดังน้ันสันตติรูป 
และชรตารูปรวมกัน มีอายุ ๔๙ อนุขณะจติ คือ อนุขณะที่ ๒ – ๕๐ (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๖๔๒/๒๐๕, ๓๔/๗๓๖/๒๑๘)  

รูปท่ีเปน็โสตธาตุ : รูปที่เป็นโสตธาตุ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ธาตุทุกะ ให้ความหมายว่า รูปท่ีเป็นโสต
ธาตุ  ได้แก่ ความเป็นสภาพธรรมท่ีทรงไว้ซึง่ลักษณะของตนอันมีการกระทบกับเสียง
เป็นลักษณะ เป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ บคุคล ตัวตน, อธิบายว่า โสตธาตุ ช่ือว่าธาตุ 
เพราะทรงไว้ซึ่งความใสท่ีรับสัททารมณ์ได้ องค์ธรรม ได้แก่ โสตปสาท เป็น รูป, 
ขยายความว่า โสตปสาท เป็นรูปธรรม มีหน้าท่ีรับเสียง องค์ธรรมได้แก่ โสตปสาท ก็
คือ ประสาทห ู มีรูปร่างสัณฐานคล้ายวงแหวน มีขนสแีดงขึ้นอยู่โดยรอบ สำหรับรับ
เสียงเท่านั้น มีสภาพแตกดับอยู่เสมอ ในขณะใดมีเสียงกระทบแล้วก็จะแตกดับไป แต่
กรรมยังไม่สิ้นยังเป็นปัจจัยให้โสตประสาท เกิดอีก เกิดแล้วหมดอายุก็ดับไปอีก ถ้า
ขาดการพิจารณาให้เห็นภาพตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดอุปาทานแต่ถ้ามี
สติปัญญาไมใ่สใ่จอุปาทานก็เกิดไม่ได้ รูปนี้ช่ือว่าเป็นโสตธาตุ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๗๐๔/๒๑๕)  

รูปท่ีเป็นโสตายตนะ : รูปท่ีเป็นโสตายตนะ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ  อุปาทาภาชนีย์ 
ให้ความหมายว่า รูปท่ีเป็นโสตายตนะ ได้แก่ โสตะใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป 
๔ นับเน่ืองในอัตภาพ ท่ีเห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ สัตว์น้ี เคยฟัง กำลังฟัง จักฟัง หรือ
พึงฟังเสียงท่ีเห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ ด้วยโสตะใด ท่ีเห็นไมไ่ด้ แต่กระทบได้ นี้ช่ือว่าโส
ตะบ้าง โสตายตนะบ้าง โสตธาตุบ้าง โสตินทรีย์บ้าง โลกบ้าง ทวารบ้าง สมุทรบ้าง 
ปัณฑระบ้าง เขตบ้าง วัตถุบ้าง ฝั่งน้ีบ้าง บ้านว่างบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นโสตายตนะ, มี
อธิบายว่า รูปที่เป็นโสตายตนะ ได้แก่ โสตะใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับ
เน่ืองในอัตภาพ ที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ เสียงที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ เคยกระทบ 
กำลังกระทบ จักกระทบ หรอืพึงกระทบ ที่โสตะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้ช่ือว่าโส
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ตะบ้าง โสตายตนะบ้างโสตธาตุบ้าง โสตินทรีย์บ้าง โลกบ้าง ทวารบ้าง สมุทรบ้าง 
ปัณฑระบ้าง เขตบ้าง วัตถุบ้าง ฝั่งนี้บ้าง บ้านว่างบ้าง รูปนี้ช่ือว่าเป็นโสตายตนะ 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๐๐/๑๙๑, ๓๔/๖๐๑/๑๙๑, ๓๔/๖๐๒/๑๙๑, ๓๔/๖๐๓/๑๙๑, 
๓๔/๖๐๐/๑๙๒, ๓๔/๖๐๑/๑๙๒, ๓๔/๖๐๒/๑๙๒, ๓๔/๖๐๓/๑๙๒, ๓๔/๖๙๖/
๒๑๔)  

รูปท่ีเป็นโสตินทรีย์ : รูปท่ีเปน็โสตินทรีย์ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส อินทรยิะทุกะ อธิบายว่า รูปที่เป็นโส
ตินทรีย์ หมายถึง โสตะใด เป็นปสาทรูป (โสตปสาทรูป คือ ประสาทหู เป็นรูปที่มี
ความใส สามารถรับเสียง (สทัทารมณ์) ได้ มีลักษณะเหมอืนวงแหวน มขีนสีแดงเส้น
ละเอียดอยู่โดยรอบ หน้าท่ีของโสตปสาทรูปมี 2 อย่าง คือ เป็นท่ีต้ังแห่งโสตวิญญาณ
จิต (สถานท่ีท่ีโสตวิญญาณจติรับรู้เสียง) และ โสตทวารวิถี (ขบวนการของจิตที่เกิด
ดับติดต่อกันเป็นชุด ๆ ทางหู ) อาศัยมหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน, อาโปธาตุ 
ธาตุน้ำ, วาโยธาตุ ธาตุลม, และเตโชธาตุ ธาตุไฟ รูปน้ีช่ือว่าบ้านว่างบ้าง รูปนี้ ช่ือว่า
เป็นโสตินทรีย์ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๑๒/๒๑๖) 

 รูปท่ีเปน็อดีต : รูปที่เป็นอดีต ในสุตตันตภาชนีย์ ในรูปขันธ์น้ัน อธิบายว่า รูปท่ีเป็นอดีต หมายถึง รูป
ใดล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความดับ
สิ้นแล้ว ท่ีเกิดขึ้น ปราศจากไปแล้ว ที่เป็นอดีต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ 
มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ (อุปาทายรูป) น้ีเรียกว่า รูปที่เป็นอดีต 
(อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓/๒, (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๘๔/๑๗๘, ๓๗/๒๙๖/๒๑๓)  

 รูปท่ีเปน็อนาคต : รูปท่ีเป็นอนาคต ในสุตตันตภาชนีย์ ในรูปขันธ์น้ัน อธิบายว่า รูปท่ีเป็นอนาคต 
หมายถึง รูปใดยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดเฉพาะ 
ยังไม่ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ต้ังขึ้น ยังไม่ต้ังขึ้นพร้อม ท่ีเป็น
อนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป 
๔ นี้เรียกว่า รูปท่ีเป็นอนาคต (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓/๒, (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๘๔/๑๗๘, 
๓๗/๒๙๖/๒๑๓)  

รูปท่ีเป็นอนิจจตารูป : รูปท่ีเป็นอนิจจตารูป ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ  อุปาทาภาชนีย์ 
อธิบายว่ารูปท่ีเป็นอนิจจตารูปนั้นหมายถึงความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก 
ความทำลาย ความไม่เทีย่ง ความอันตรธานแห่งรูป รูปนี้ช่ือว่าเป็นอนิจจตารูป 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๔๔/๒๐๕, ๓๔/๗๔๐/๒๑๙)  

รูปท่ีเป็นอากาสธาต ุ : รูปที่เป็นอากาสธาตุ ในรปูวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ  อุปาทาภาชนีย์ 
อธิบายว่ารูปท่ีเป็นอากาสธาตุน้ันหมายถึงอากาศ ธรรมชาติท่ีนับว่าอากาศ ความว่าง
เปล่า ธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่า ช่องว่าง ธรรมชาติท่ีนับว่าช่องว่าง ซึ่งมหาภูต
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รูป ๔ ถูกต้องไม่ได้ รูปนี้ช่ือว่าเป็นอากาสธาตุ   (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๓๗/๒๐๔, ๓๔/
๗๒๔/๒๑๗) 

รูปท่ีเป็นอาโปธาตุ : รูปท่ีเป็นอาโปธาตุ ในรูปวิภัตติ ปัญจกนิทเทส อธิบายว่า รูปท่ีเป็นอาโปธาตุ 
ได้แก่ ความเอิบอาบ ธรรมชาติท่ีเอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติท่ีเหนียว ธรรมชาติ
เป็นเคร่ืองเกาะกุมรูปภายในตนหรือภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วย 
ตัณหาและทิฏฐิยึดถือ หรือท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ รูปนี้ช่ือ
ว่าเป็นอาโปธาตุ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๕๑/๒๐๗, ๓๔/๗๒๖/๒๑๗, ๓๔/๙๖๘/๒๕๒) 

รูปท่ีเป็นอารมณ์ของจักขสัุมผัส : รูปท่ีเป็นอารมณ์ของจักขุสัมผสั ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส อารัมมณก
ทุกะ หมายถึง รูปายตนะ ได้แก่ รูปใด เป็นสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งที่เห็นได้และ
กระทบได้ ได้แก่ สีเขียวคราม สีเหลือง สแีดงเป็นต้น หรือรูปแม้อ่ืนใด เป็นสี อาศัย
มหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งท่ีเห็นได้และกระทบได้ มีอยู่, สัตว์น้ี เห็นแล้ว หรือเห็นอยู่หรือ
จักเห็น หรือพึงเห็น ซึ่งรูปใด อันเป็นสิ่งท่ีเห็นได้แล้วกระทบได้ด้วยจักขุ อันเป็นสิ่งที่
เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้เรียกว่า รูปบ้าง รูปายตนะบ้าง รูปธาตุบ้าง รูปท้ังนี้ เรียกว่า 
รูปายตนะ รูปน้ีช่ือว่าเป็นอารมณ์ของจักขุสมัผัส (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๘๖/๒๑๓) 

รูปท่ีเป็นอารมณ์ของเวทนาท่ีเกิดแต่กายสมัผัส  : รูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผสั ใน
รูปวิภัตติ ทุกนิทเทส อารัมมณกทุกะ ให้ความหมายว่า หมายถึง โผฏฐัพพายตนะ 
ได้แก่ ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ท่ีแข็ง อ่อน ละเอียด หยาบ มีสัมผสัสบาย มี
สัมผสัไม่สบาย หนัก เบา, สตัว์นี้ ถูกต้องแล้ว หรือถูกต้องอยู่ หรือจักถูกต้อง หรือพึง
ถูกต้อง ซึ่งโผฏฐัพพะใด อันเป็นสิ่งท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายอันเป็นสิ่งท่ีเห็น
ไม่ได้แต่กระทบได้, นี้เรียกว่า โผฏฐัพพะบ้าง โผฏฐัพพายตนะบ้าง โผฏฐัพพธาตุ
บ้าง รูปทั้งน้ีเรียกว่า โผฏฐัพพายตนะ หรือได้แก่ ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ท่ีแข็ง 
อ่อน ละเอียด หยาบ มีสมัผสัสบาย มสีัมผสัไม่สบาย หนัก    เบา, กายอันเป็นสิ่งที่
เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ กระทบแล้ว  หรอืกระทบอยู่  หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ  
ท่ีโผฏฐัพพะใด อันเป็นสิ่งท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้, นี้เรียกว่า โผฏฐัพพะบ้าง โผฏฐัพ
พายตนะบ้าง  โผฏฐัพพธาตุบ้าง รูปท้ังน้ีเรียกว่า โผฏฐัพพายตนะ รูปนี้ช่ือว่าเป็น
อารมณ์ของกายวิญญาณ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๙๒/๒๑๓)  

รูปท่ีเป็นอารมณ์ของเวทนาท่ีเกิดแต่จักขุสมัผัส : รูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาท่ีเกิดแต่จกัขุสัมผสั ใน
รูปวิภัตติทุกนิทเทส อารัมมณกทุกะ ให้ความหมายว่า หมายถึง  รูปายตนะ ได้แก ่รูป
ใด เป็นส ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งท่ีเห็นได้และกระทบได้ ได้แก ่ สีเขียวคราม สี
เหลือง สีแดง สีขาว สีดำ สหีงสบาท สีคล้ำ สีเขียวใบไม้ สีม่วง ยาว สั้นละเอียด 
หยาบ กลม ร ีสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบหกเหลี่ยม ลุ่ม ดอน เงา แดด แสง
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สว่าง มืด เมฆ หมอก ควัน ละออง แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ แสงดาว แสงกระจก  แสง
แก้วมณี  แสงสังข์ แสงมุกดา แสงแก้วไพฑูรย์  แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแม้อ่ืนใด 
เป็นสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นสิ่งท่ีเห็นได้และกระทบได้ มีอยู่, สัตว์น้ี เห็นแล้ว หรือ
เห็นอยู่หรือจักเห็น หรือพึงเห็น ซึ่งรูปใด อันเป็นสิ่งท่ีเห็นได้แล้วกระทบได้ด้วย
จักขุ อันเป็นสิง่ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ น้ีเรียกว่า รูปบ้าง รูปายตนะบ้าง รูปธาตุ
บ้าง รูปทั้งน้ี เรียกว่า รูปายตนะ รูปนี้ช่ือว่าเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๖๘๘/๒๑๓)  

รูปท่ีเป็นอารมณ์ของโสตสัมผัส : รูปที่เปน็อารมณ์ของโสตสัมผสั ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส อารัมมณก
ทุกะ อธิบายว่า ได้แก่ โผฏฐัพพายตนะ คือ สิ่งท่ีสมัผัสได้ด้วยโสตะ คือ หู เป็นแดน
รับรู้เสียง เกิดความรู้คือ โสตวิญญาณ ได้ยิน รูปน้ีช่ือว่าเป็นอารมณ์ของโสตสัมผัส 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๙๐/๒๑๓) 

รูปท่ีเป็นอิตถินทรีย์ : รูปทีเ่ป็นอิตถินทรีย์ ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ  อุปาทาภาชนีย์ 
อธิบายว่า หมายถึง ทรวดทรงหญิงเคร่ืองหมายประจำเพศหญิง กิริยาหญิง อาการ
หญิงสภาพหญงิ ภาวะหญิง ของสตรี รูปนี้ช่ือว่าเป็นอิตถินทรีย์ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๖๓๒/๒๐๒, ๓๔/๗๑๔/๒๑๖)  

รูปท่ีเป็นอินทรีย์  : รูปท่ีเป็นอินทรีย์น้ัน ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกิณณกทุกะ อธิบายว่า ได้แก่ จักขุ
นทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ อิตถินทรีย์ ปรุิสินทรีย์ และ
ชีวิตินทรีย์ รูปที่มีจักขุนทรีย์เป็นต้นน้ี รูปน้ีช่ือว่ารูปท่ีเป็นอินทรีย์ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๖๖๐/๒๐๙) 

รูปท่ีเป็นอุปจยรูป : รูปท่ีเป็นอุปจยรูปนั้น ในรูปวิภัตติ ทุกนิทเทส ปกณิณกทุกะ อุปาทาภาชนีย์ อา
กาสธาตุ ใหค้วามหมายไว้ว่า หมายถึงความแรกเกิดแห่งอายตนะน้ัน เป็นความ
เกิดขึ้นแห่งรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็นอุปจยรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๔๑/๒๐๔, ๓๔/๗๓๔/
๒๑๘) 

รูปท่ีเป็นอุปาทายรูป : รูปท่ีเป็นอุปาทายรูป ในทุกนิทเทส ปกิณณกทกุะ อุปาทา  ภาชนีย์ อธิบายว่า 
รูปท่ีเป็นอุปาทายรูปนั้น ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กา
ยายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย ์
ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กมัมัญญตารูป 
อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปที่มีจักขายตนะเป็น
ต้นนี้ รูปนี้ช่ือว่าเป็นอุปาทายรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๕๙๕/๑๙๐, ๓๔/๙๗๑/๒๕๒) 

รูปท่ีเป็นอุปาทายรูปเปน็รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ : รูปท่ีเป็นอุปาทายรูป
เป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนัน้ ในรูปวิภัตติ จตุกกนิทเทส 
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อุปาทาอุปาทินนจตุกกะ ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง สัททายตนะ กายวิญญัติ วจี
วิญญัติ ลหุตารปู มุทุตารูป กมัมัญญตารูป ชรตารูป และอนิจจตารูป หรือรูปแม้อ่ืน มี
อยู่ ได้แก่ รปูายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ อุปจยรูป สันตติรูป 
และกวฬิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น รูปที่เป็นอุปาทายรูปน้ีช่ือว่ากรรมอัน
ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๘๘๓/๒๓๘)  

รูปท่ีเป็นอุปาทายรูปเปน็รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยดึถือ : รูปท่ีเป็นอุปาทายรูปเป็น
รูปท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ในรูปวิภัตติ จตุกกนิทเทส อุปาทาอุ
ปาทินนจตุกกะ ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ 
ชิวหายตนะ กายายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ และชีวิตินทรีย์ หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู ่
ได้แก่ รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ อุปจยรูปสันตติรูป และกวฬิงกา
ราหารท่ีกรรมปรุงแต่งขึ้น รูปท่ีเป็นอุปาทายรูปน้ีชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหา
และทิฏฐิยึดถอื (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๘๘๒/๒๓๘)  

รูปท่ีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเปน็ไป : รปูท่ีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไป 
ในปัจจยนิทเทส ให้ความหมายว่า หมายถึง รูปท่ีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเป็น
ปัจจัยแก่มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยธาตุท้ัง ๒ น้ันโดย
นิสสยปัจจัย, รูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไป อธิบายว่า หมายถึง รูป
ท่ีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุ และสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วย
มโนธาตุน้ันโดยปุเรชาตปัจจัย บางคราวเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุน้ันโดยปุเรชาตปัจจัยบางคราวไม่เป็น
ปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย, และรูปทีม่โนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไป 
อธิบายว่า หมายถึงเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยธาตุท้ัง ๒ น้ันโดยอัตถิปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๘/๘, ๔๐/๑๐/๙, ๔๐/๒๑/๑๒)  

รูปท่ีมีกุศลเปน็สมุฏฐาน  : รูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐาน คือมีกุศลจิตเป็นสมุฏฐาน ในมลูวารนิทเทส กสุล
บท นยจตุกกะ ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลท่ีเป็นมูลอาศัย
กันและกันกับกุศลมูล สภาวธรรมเหล่าน้ันทั้งหมดเป็นกุศล, สภาวธรรมเหล่าใดเหล่า
หนึ่งท่ีเป็นกุศล สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดมีมูลที่เป็นกุศล, สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่
เป็นกุศล สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดเป็นกุศล, ก็รูปท่ีมกีศุลเป็นสมุฏฐาน คือมีมูลที่
เป็นกุศล แต่ไม่เป็นกุศล กุศลมีมูลท่ีเป็นกุศลก็ใช่ เป็นกุศลก็ใช่, สภาวธรรมเหล่าใด
เหล่าหนึ่งท่ีเป็นกุศล สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมลู, 
สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูล สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดเป็นกุศล
, อนึ่งรูปที่มีกุศลเป็นสมุฏฐาน คือมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูล แต่ไม่เป็นกุศล กุศลมี
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มูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลก็ใช่ เป็นกุศลก็ใช่, สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงมีมูลอย่าง
เดียวกันกับกุศลมูล สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลมูล
เหล่าใดเป็นกุศลมูลเกิดร่วมกัน มูลเหล่าน้ันมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่ มีมูลอาศัยกันและ
กันก็ใช่ สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับกุศลมูลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูล แต่
ไม่มีมูลอาศัยกนัและกัน,สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูล 
สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดเป็นกุศล,สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงที่เป็นกุศล 
สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดมีมูลท่ีเป็นกุศลมูล, สภาวธรรมเหล่าใดมมูีลท่ีเป็นกุศลมูล 
สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดเป็นกุศล (อภิ.ยมก. (ไทย) ๓๘/๕๑/๑๐, ๓๘/๕๔/๑๑, 
๓๘/๕๖/๑๒, ๓๘/๕๙/๑๓, ๓๘/๖๐/๑๓, อภิ.ปญฺจ.อ. ๕๐/๓๓๑) 

รูปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน  : รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ในปกิณณกทุกะให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง รูปที่มี
กายวิญญัติ และวจีวิญญัติ หรือรูปแม้อ่ืน มีอยู่ ท่ีเกิดแต่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็น
สมุฏฐาน ได้แก่ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อา
กาสธาตุ อาโปธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรปู และกวฬิง
การาหาร รูปน้ีช่ือว่ามีจิตเป็นสมุฏฐาน (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๖๖/๒๑๐) 

 รูปท่ีมนีามเปน็สมุฏฐาน : รูปที่มีนามเป็นสมุฏฐาน ในมูลวารนิทเทส อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีนามเป็น
สมุฏฐาน คือมีมูลท่ีเป็นนามแต่ไม่เป็นนาม นามมีมูลท่ีเป็นนามก็ใช่ เป็นนามก็ใช่, 
สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงที่เป็นนาม สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดมีมูลอย่างเดียวกัน
กับนามมูล นามที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูล นามท่ีเป็นสเหตุกะ
มีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูล สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูล 
สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดเป็นนาม รูปที่มีนามเป็นสมฏุฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับ
นามมูล แต่ไม่เป็นนาม นามมมีูลอย่างเดียวกันกับนามมูลก็ใช่ เป็นนามก็ใช่   

             สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูล สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดมี
มูลอาศัยกันและกันกับนามมูล มลูเหล่าใดเป็นนามมูลเกดิร่วมกัน มูลเหล่านั้นมีมูล
อย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่ สภาวธรรมท่ีเกิดร่วมกนักับนามมูลท่ี
เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลแต่ไมใ่ช่มีมูลอาศัยกันและกัน สภาวธรรมเหล่าใดมี
มูลอาศัยกันและกนักับนามมูล สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดเป็นนาม  สภาวธรรมเหล่า
ใดเหล่าหนึ่งท่ีเป็นนาม สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดมีมูลท่ีเป็นนามมูลนามท่ีเป็นอเหตุ
กะไม่ใช่มีมูลท่ีเป็นนามมูล นามท่ีเป็นสเหตุกะมีมูลท่ีเป็นนามมูล สภาวธรรมเหล่าใดมี
มูลท่ีเป็นนามมลู สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดเป็นนาม รูปน้ีช่ือว่ารูปท่ีมีนามเป็น
สมุฏฐาน (อภิ.ยมก. (ไทย) ๓๘/๙๐/๒๓, ๓๘/๙๒/๒๓, ๓๘/๙๓/๒๓, ๓๘/๙๒/๒๔, 
๓๘/๙๓/๒๔, ๓๘/๙๕/๒๔, ๓๘/๙๖/๒๔, ๓๘/๙๕/๒๕, ๓๘/๙๖/๒๕) 



 

๔๓๖๕ 
 

 

รูปท่ีมีอกุศลเป็นสมุฏฐาน: รูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐาน ในอกุสลบทนยจตุกกะ อธิบายว่า ได้แก่
สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงที่เป็นอกุศล สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดเป็นอกุศลมลู  
อกุศลมูลมี ๓ เท่านั้น สภาวธรรมท่ีเหลือเป็นอกุศล แต่ไม่เป็นอกุศลมูล, สภาวธรรม
เหล่าใดเป็นอกุศลมูล สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดเป็นอกุศล, สภาวธรรมเหล่าใดเหล่า
หนึ่งท่ีเป็นอกุศล สภาวธรรมเหล่านั้นท้ังหมดมีมูลอย่างเดียวกนักับอกุศลมูล, อกศุลที่
เป็นอเหตุกะ ๑ ไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูล อกุศลท่ีเป็นสเหตุกะมีมูลอย่าง
เดียวกันกับอกุศลมูล, สภาวธรรมเหล่าใดมมีูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมลู สภาวธรรม
เหล่าน้ันท้ังหมดเป็นอกุศล  ก็รูปที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐาน คือมีมูลอย่างเดียวกันกับ
อกุศลมูล แต่ไม่เป็นอกุศล อกุศลมีมูลอย่างเดยีวกันกับอกุศลมูลก็ใช่ เป็นอกุศลก็ใช่ 
สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูล สภาวธรรมเหล่าน้ัน
ท้ังหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูล มูลเหล่าใดเป็นอกุศลมูลเกดิร่วมกัน มูล
เหล่าน้ันมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่ มีมูลอาศัยกนัและกันก็ใช่ สภาวธรรมท่ีเกิดร่วมกันกับ
อกุศลมูลท่ีเหลอืมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลแต่ไม่ใช่มมีูลอาศัยกันและกัน 
สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกบัอกุศลมูล สภาวธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดเป็น
อกุศล รูปน้ีช่ือว่า รูปท่ีมีอกุศลเป็นสมุฏฐาน (อภิ.ยมก. (ไทย) ๓๘/๖๓/๑๔, ๓๘/๖๖/
๑๕, ๓๘/๖๘/๑๖, ๓๘/๖๙/๑๖, ๓๘/๗๑/๑๗, ๓๘/๗๒/๑๗) 

รูปท่ีไม่เกิดพรอ้มกับจิต  : รูปท่ีไม่เกิดพร้อมกับจิต ในปกิณณกทกุะให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง รูปที่
มีจักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายต
นะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ 
อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตา
รูป และกวฬิงการาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๖๖๙/๒๑๐) 

รูปท่ีไม่เปน็กวฬิงการาหาร  : รูปที่ไม่เป็นกวฬิงการาหาร ในสุขมุรูปทุกะ ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง 
รูปท่ีมีจักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัท
ทายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย ์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจี
วิญญัติ อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กมัมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป 
อนิจจตารูป รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นกวฬิงการาหาร (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๗๔๓/๒๑๙)  

 รูปท่ีไม่เป็นกัมมัญญตารูป  :รูปท่ีไม่เป็นกัมมัญญตารูป ในสุขุมรูปทุกะ ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง 
ความไม่ควรแก่การงานแห่งรูป, กิริยาที่ไม่ควรแก่การงานแห่งรูป, ภาวะที่ไม่ควรแก่
การงานแห่งรูป, อธิบายว่า รูปท่ีมีจักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ 



 

๔๓๖๖ 
 

 

กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย ์
ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป 
อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปที่มีจักขายตนะเป็น
ต้นนี้ ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นกัมมญัญตารูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๓๓/๒๑๘)  

รูปท่ีไม่เปน็กายธาตุ  : รูปท่ีไม่เป็นกายธาตุ ในธาตุทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โสตายตนะ 
ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ 
อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหตุารูป มุทุตา
รูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬงิการาหาร รูป
ท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นกายธาตุ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๐๕/๒๑๕) 

รูปท่ีไม่เปน็กายวิญญัติ  : รูปที่ไม่เป็นกายวิญญัติ ในสุขุมรูปทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ 
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายต
นะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ 
ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรปู ชรตารูป อนิจจตารูป 
และกวฬิงการาหาร รูปที่มีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นกายวิญญัติ (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๗๒๑/๒๑๗)  

รูปท่ีไม่เปน็กายายตนะ  : รูปท่ีไม่เป็นกายายตนะ ในอายตนทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ 
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายต
นะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ 
ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรปู ชรตารูป อนิจจตารูป 
และกวฬิงการาหารรูปที่มีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นกายายตนะ (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๖๙๗/๒๑๔)  

รูปท่ีไม่เปน็กายินทรีย ์  : รูปท่ีไม่เป็นกายินทรีย์ ในอินทริยทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปที่มีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นกายินทรีย์ (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๗๑๓/๒๑๖)  

รูปท่ีไม่เปน็จักขายตนะ : รูปที่ไม่เป็นจักขายตนะ ในอายตนทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีโสตายตนะ 
ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ 
อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหตุารูป มุทุตา
รูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬงิการาหาร รูป



 

๔๓๖๗ 
 

 

ท่ีมีโสตายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นจักขายตนะ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๙๕/
๒๑๔) 

รูปท่ีไม่เปน็จักขุธาตุ : รูปท่ีไม่เป็นจักขุธาตุ ในธาตุทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมโีสตายตนะ ฆานายต
นะ ชิวหายตนะ  กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คนัธายตนะ รสายตนะ อิตถิ
นทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป 
กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปท่ี
มีโสตายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นจักขุธาตุ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๐๓/๒๑๕)  

รูปท่ีไม่เปน็จักขุนทรีย์ : รูปท่ีไม่เป็นจักขุนทรีย์ ในอินทรยิทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีโสตายตนะ ฆา
นายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ 
อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหตุารูป มุทุตา
รูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬงิการาหาร รูป
ที่มีโสตายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นจักขุนทรีย์ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๑๑/๒๑๖)  

รูปท่ีไม่เปน็ชรตารูป : รูปท่ีไม่เป็นชรตารูป ในสุขุมรูปทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นชรตารูป  (ไทย) ๓๔/๗๓๙/
๒๑๙)  

รูปท่ีไม่เปน็ชีวิตินทรีย ์  : รูปที่ไม่เป็นชีวิตินทรีย์ ในอินทริยทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นชิวิตินทรีย์ (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๗๑๙/๒๑๖)  

รูปท่ีไม่เปน็ปุรสิินทรีย ์  : รูปที่ไม่เป็นปุริสินทรีย์ ในอินทริยทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นปุริสินทรีย์ (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๗๑๗/๒๑๖)  



 

๔๓๖๘ 
 

 

รูปท่ีไม่เปน็ไปตามจิต  : รูปที่ไม่เป็นไปตามจิต ในปกิณณกทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ 
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายต
นะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ 
ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรปู ชรตารูป อนิจจตารูป 
และกวฬิงการาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นไปตามจิต (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๖๗๑/๒๑๑)  

รูปท่ีไม่เปน็โผฏฐัพพธาตุ : รปูท่ีไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุ ในธาตุทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปที่มีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุ (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๗๐๙/๒๑๕)  

รูปท่ีไม่เปน็โผฏฐัพพายตนะ : รูปท่ีไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะ ในอายตนทุกะ อธิบายว่า ได้แก่ รูปที่มีจกั
ขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ  กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ 
คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ  อา
กาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป 
และกวฬิงการาหาร รูปท่ีมจัีกขายตนะเป็นต้นนี้ ชื่อว่ารูปที่ไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะ 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๐๑/๒๑๔)  

รูปท่ีไม่เปน็มหาภูตรูป  : รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูป ในปกิณณกทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ 
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สทัทายตนะ คันธายต
นะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ 
ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรปู ชรตารูป อนิจจตารูป 
และกวฬิงการาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูป (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๖๖๓/๒๐๙)  

รูปท่ีไม่เปน็รูปธาต ุ  : รูปท่ีไม่เป็นรูปธาตุ ในธาตุทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมจัีกขายตนะ โสตายตนะ 
ฆานายตนะ ชิวหายตนะ  กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายต
นะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุตารูป 
มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิงการา
หาร รูปที่มีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นรูปธาตุ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๗๐๗/
๒๑๕)  



 

๔๓๖๙ 
 

 

รูปท่ีไม่เปน็รูปายตนะ  : รูปท่ีไม่เป็นรูปายตนะ ในอายตนทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นรูปายตนะ (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๖๙๙/๒๑๔)  

รูปท่ีไม่เปน็ลหุตารูป  : รูปท่ีไม่เป็นลหุตารูป ในสุขุมรูปทุกะ อธิบายว่า ได้แก ่ รูปท่ีมีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นลหุตารูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๗๒๙/๒๑๘)  

รูปท่ีไม่เปน็วจวิีญญัต ิ  : รูปที่ไม่เป็นวจีวิญญัติ ในสขุุมรูปทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นวจีวิญญัติ  (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๗๒๓/๒๑๗) 

รูปท่ีไม่เปน็วิญญัติรูป : รูปท่ีไม่เป็นวิญญติัรูป ในปกิณณกทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปที่มีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นวิญญัติรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๖๖๕/๒๑๐)  

รูปท่ีไม่เปน็สนัตติรูป : รูปท่ีไม่เป็นสันตติรูป ในสุขุมรูปทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมจัีกขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปทีมี่จักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นสันตติรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๗๓๗/๒๑๙)  



 

๔๓๗๐ 
 

 

รูปท่ีไม่เปน็อนจิจตารูป  : รูปท่ีไม่เป็นอนิจจตารูป ในสุขุมรูปทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ 
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายต
นะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ 
ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรปู ชรตารูป อนิจจตารูป 
และกวฬิงการาหารรูปที่มีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นอนิจจตารูป (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๗๔๑/๒๑๙)  

รูปท่ีไม่เปน็อากาสธาตุ  : รูปที่ไม่เป็นอากาสธาตุ ในสุขุมรูปทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ 
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายต
นะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ 
ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรปู ชรตารูป อนิจจตารูป 
และกวฬิงการาหาร รูปที่มีจกัขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นอากาสธาตุ (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๗๒๕/๒๑๗)  

รูปท่ีไม่เปน็อาโปธาตุ  : รูปท่ีไม่เป็นอาโปธาตุ ในสุขุมรูปทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมจัีกขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นอาโปธาตุ  (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๗๒๗/๒๑๘)  

รูปท่ีไม่เปน็อารมณ์ของกายวิญญาณ : รปูท่ีไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ ในสขุมุรูปทุกะ อธิบาย
ว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ  กายายตนะ รู
ปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กาย
วิญญัติ วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ ลหุตารูป มทุุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป 
ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปที่ไม่
เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๙๓/๒๑๓)  

รูปท่ีไม่เปน็อารมณ์ของกายสัมผสั  : รูปท่ีไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัส ในอารัมมณทุกะ อธิบายว่า
ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ 
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ 
วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารปู อุปจยรูป สันตติรูป ชรตา
รูป อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปที่มีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็น
อารมณ์ของกายสัมผสั  (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๙๑/๒๑๓)  



 

๔๓๗๑ 
 

 

รูปท่ีไม่เปน็อารมณ์ของจักขุวิญญาณ  : รูปท่ีไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ ในอารัมมณทุกะ 
อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ  กายายตนะ 
รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ 
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป 
สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือ
ว่ารูปท่ีไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๘๙/๒๑๓)  

 รูปท่ีไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผสั  : รปูท่ีไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสมัผัส ในอารัมมณทุกะ อธิบายว่า 
ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ  กายายตนะ รูปายตนะ 
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ 
วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารปู อุปจยรูป สันตติรูป ชรตา
รูป อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปที่มีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็น
อารมณ์ของจักขุสัมผสั  (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๘๗/๒๑๓)  

รูปท่ีไม่เปน็อิตถินทรีย์ : รูปท่ีไม่เป็นอิตถินทรีย์ ในอินทรยิทุกะ อธิบายว่า ได้แก่ รูปทีมี่จักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุรสิินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นอิตถินทรีย์ (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๗๑๕/๒๑๖)  

รูปท่ีไม่เปน็อินทรีย์  : รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ ในปกิณณกทุกะ อธิบายว่า ได้แก่ รูปที่ม ี รปูายตนะ สัท
ทายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย ์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจี
วิญญัติ อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กมัมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป 
อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปที่มีรูปายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๖๑/๒๐๙) 

รูปท่ีไม่เปน็อินทรีย์เปน็รปูท่ีกระทบได้  : รูปท่ีไม่เป็นอินทรีย์เป็นรูปที่กระทบได้ ในทสกนิทเทส 
อธิบายว่า รูปที่มีรูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ และรูปที่มีโผฏฐัพ
พายตนะ รูปที่มีรูปายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นอินทรีย์ เป็นรูปที่กระทบได้ 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๙๘๐/๒๕๕)  

รูปท่ีไม่เปน็อินทรีย์เปน็รปูท่ีกระทบไม่ได้  : รูปท่ีไม่เป็นอินทรีย์เป็นรูปที่กระทบไม่ได้ ในทสกนิทเทส 
อธิบายว่า ได้แก่รูปที่มีกายวิญญัติ วจีวิญญติั อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญ
ตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปที่มีกาย



 

๔๓๗๒ 
 

 

วิญญัติเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปที่ไม่เป็นอินทรีย์เป็นรูปท่ีกระทบไม่ได้ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๙๘๑/๒๕๕)  

รูปท่ีไม่เปน็อุปจยรูป  : รูปท่ีไม่เป็นอุปจยรูป ในสุขมุรูปทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปที่มีจักขายตนะ โส
ตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ  กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ ลหุ
ตารูป มุทุตารูป กัมมญัญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิง
การาหาร รูปท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นน้ี ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นอุปจยรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/
๗๓๕/๒๑๘)  

รูปท่ีไม่เปน็อุปาทายรปู  : รูปท่ีไม่เป็นอุปาทายรูป ในปกิณณกทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปที่มีโผฏฐัพ
พายตนะ และอาโปธาตุ ช่ือว่ารูปท่ีไม่เป็นอุปาทายรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๔๖/
๒๐๖) 

รูปท่ีเห็นได้ : รูปที่เห็นได้ ในปกิณณกทุกะ อธิบายว่า ได้แก่ รูปที่มีรปูายตนะ ช่ือว่ารูปที่เห็นได้, ใน
อธิปติปัจจัย ขยายความว่าสภาวธรรมที่เห็นได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้
โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินรูปที่
เห็นได้ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินรูปน้ันให้เป็น
อารมณ์อย่างหนักแน่น ราคะจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๕๖/
๒๐๘, ๔๒/๓๖/๑๒๕) 

รูปท่ีเห็นไม่ได ้ : รูปท่ีเห็นไมไ่ด้ น. ในปกิณณกทุกะ อธิบายว่า ได้แก่รูปท่ีมีจักขายตนะ โสตายตนะ ฆา
นายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ 
อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญติั วจีวิญญัติ  อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตา
รูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬงิการาหาร รูป
ท่ีมีจักขายตนะเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปท่ีเห็นไม่ได้ (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๕๗/๒๐๘)  

รูปท่ีเห็นไม่ไดแ้ละกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธัมมายตนะ  : รูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับ
เน่ืองในธัมมายตนะ ในเอกาทสกนิทเทส อธิบายว่า ได้แก่ รูปท่ีมีอิตถินทรีย์  ปุริสินท
รีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กมัมัญญตารูป 
อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป และกวฬิงการาหาร รูปท่ีมีอิตถินทรีย์เป็น
ต้นนี้ ช่ือว่ารูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ น้ีชื่อว่านับเน่ืองในธัมมายตนะ (อภิ.สงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๙๘๔/๒๕๕, อภิ.สง.ฺ (ไทย) ๓๕/๑๖๗/๑๑๘, ๑๘๔/๑๔๖) 

รูปท่ีกระทบไม่ได้ไม่เป็นมหาภูตรูป  : รูปท่ีกระทบไม่ได้ไม่เป็นมหาภูตรูป ในสัปปฏิฆมหาภูตจตุกกะ 
อธิบายว่า ได้แก่ รูปท่ีมีอิตถนิทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรย์ี กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อา
กาสธาตุ ลหุตารูป มุทุตารูป กัมมัญญตารูป อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป อนิจจตารูป 



 

๔๓๗๓ 
 

 

และกวฬิงการาหาร รูปที่มกีวฬิงการาหารเป็นต้นนี้ ช่ือว่ารูปที่กระทบไม่ได้ไม่เป็น
มหาภูตรูป (อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๙๔๙/๒๕๐)  

รูปธรรม  :   รูปธรรม หมายถึง สิ่งท่ีสามารถสัมผสัรับรู้ถกูต้องได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป
เสียง กลิ่น รส สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ ท่ีมากระทบถูกต้อง
กาย และสิ่งท่ีสามารถสัมผัสได้ด้วยกาย คู่กับ นามธรรม คือสิ่งท่ีรู้ได้เฉพาะทางใจ
เท่าน้ัน สิ่งที่สามารถแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นจริง คำว่ารูปธรรมนามธรรมยัง
หมายถึงขันธ์ ๕ ได้แก ่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งจัดเป็นรปูธรรม ไม่ใช่
เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น สิ่งท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๗๓/๔๓๐,ราชบัณฑิตยสถาน, 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งท่ี ๑ , 
(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖). หน้า  ๙๖๔). 

 รูปธาตุ  : รูปธาตุ หมายถึงรูปธาตุท่ีมีหน้าท่ีกระทบตา องค์ธรรมได้แก่ รูปารมณ ์ คือ รูปภาพ
หรอืสีต่างๆ ทีอ่าศัยแสงสว่างแล้วสะท้อนไปกระทบประสาทตา มีลักษณะที่หนาทึบ
ด้วยเม็ดปรมาณูของมหาภูตรูป (ดิน น้ำ ไฟ ลม) ซึ่งแสงสว่างลอดไม่ได้ มีสภาพ
แตกดับอยู่ตลอดเวลา เม่ือแสงสว่างเกิดขึ้นสะท้อนไปกระทบกับสี สจีะสะท้อนไป
กระทบกับประสาทตามีอายุ ๑๗ ขณะจิตแล้วแตกดับไป เกิดดับตลอดสุดแล้วแต่เหตุ
ปัจจัย (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๑, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒, ๑๑/๓๕๓/๓๗๔, 
สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๘๕/๑๖๙, ๑๖/๙๐/๑๗๓, ๑๖/๙๑/๑๗๔, ๑๖/๙๒/๑๗๕, สํ.ข.๑๗/
๓/๑๒, ๑๗/๔/๑๖, ๑๗/๔๕/๖๓, ๑๗/๕๓/๗๕) 

รูปนิมิต  : รูปนิมิต หมายถึง การเห็นภาพ อันปรากฏขึ้นเฉพาะแก่ผู้ปฏิบัติน้ันๆ อันเกิดแต่ใจ
หรือสัญญาของนักปฏิบัติหรือผู้เจริญกรรมฐานเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น การเห็นภาพ
อดีต อนาคต หรือเห็นภาพในสิ่งท่ีอยากเห็น เช่น เทวดา ผี นรก สวรรค์ วิมาน พระ
อรหันต์ ครูบาอาจารย์ แม้แต่พระพุทธเจ้า หรือโอภาส การเห็นเป็นแสง สี ดวงไฟ
ต่างๆ ล้วนน่าพิศวงชวนให้ต่ืนตาเร้าใจ จึงอธิโมกข์น้อมเช่ืออย่างงมงายด้วยอวิชชา
อันมีมาแต่การเกิดเป็นธรรมดา  หรือการเห็นภาพท่ีปรากฏเฉพาะขึ้นของนักปฏิบัติใน
สิ่งที่กำหนดเป็นอารมณ์ กสิณ หรือบริกรรมจากการปฏิบัติภาวนา และย่ิงเกิดง่ายขึ้น
เมื่อมีผู้ฝึกสอนที่นักปฏิบัติเช่ือหรือศรัทธาอย่างอธิโมกข์คอยโน้มน้าวจิตให้เห็นในสิ่ง
ต่างๆ น้ัน ในมาคันทิยสูตรนิทเทส อธิบายความหมาย “รูปนิมิต” ว่า พระมหากัจ
จายนะ กล่าวแก่ท่านหาลินทกานิคหบดีว่า บุคคลผู้เทีย่วซ่านไปหาที่อาศัย ได้แก่ 
ความเท่ียวซ่านไปหาและความผูกพันกับท่ีอาศัย ช่ือว่ารูปนิมิต  (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/
๗๙/๒๓๔, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๗๙/๑๓๓) 



 

๔๓๗๔ 
 

 

รูปนิโรธ  : รูปนิโรธ หมายถึง ความดับแห่งรูป ในปภงัคุสูตร อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งท่ีแตกสลาย และส่ิงท่ีไมแ่ตกสลาย เธอทั้งหลายจักฟัง
อะไรเล่าเป็นสิ่งท่ีแตกสลาย และอะไรเป็นสิ่งท่ีไม่แตกสลาย คือ รูปจัดเป็นสิ่งท่ีแตก
สลาย ส่วนความดับ ความสงบระงับ ความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งรูปนั้น จัดเป็นสิ่งท่ีไม่แตก
สลาย (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๓๒/๔๕, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๗/๑๓, ๓๑/๘/๑๕)  

รูปนิโรธคามินปีฏิปทา  : รูปนิโรธคามินีปฏิปทา น. หมายถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป ในสัตตัฏ
ฐานสูตร อธิบายว่า ภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเป็นไฉน  คือ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัย
มหาภูตรปู ๔ น้ีเรียกว่ารูป ความเกิดขึ้นแห่งรูป ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร 
ความดับแห่งรูป ย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหาร อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ 
ประการ คือ สัมมาทิฏฐ ิฯลฯ สัมมาสมาธินี้แล เป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป 
ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง รู้ย่ิงซึ่งรูปอย่างน้ี รู้ย่ิงซึ่งความ
เกิดแห่งรูปอย่างน้ี รู้ย่ิงซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับ
แห่งรูปอย่างนี้ ปฏิบัติแล้วเพ่ือความหน่าย เพ่ือความคลายกำหนัด เพ่ือความดับรูป 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน ช่ือว่าปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าน้ัน 
ช่ือว่าย่อมหย่ังลงในธรรมวินัยนี้ ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่า
หนึ่ง รู้ย่ิงซึ่งรปูอย่างน้ี รู้ย่ิงซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ รู้ย่ิงซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้ 
รู้ย่ิงซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างน้ี เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะเบ่ือหน่าย 
เพราะคลายกำหนัด เพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นรูป สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน
ช่ือว่า หลุดพ้นแล้วดี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น เป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน ความเวียนวนเพื่อปรากฏ ย่อมไม่มแีก่สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕๗/๘๗-๘๘, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๗/๑๓, ๓๑/๘/
๑๖) 

รูปเนรมิต  : รูปเนรมิต หมายถึงการเนรมิตรูป ในชนวสภสูตร อธิบายว่า ครั้งน้ัน สนังกุมารพรหม
เนรมิตอัตภาพเป็นรูปเนรมิต ๓๓ องค์ ประทับน่ังบนบัลลังก์ของพวกเทพช้ันดาวดึงส์
ทุกบัลลังก ์ รบัสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงส์มา ตรัสว่า ‘พวกเทพช้ันดาวดึงส์ผู้เจริญ
เข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ี ทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่
มาก เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุข
แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลายเพียงไร เหล่าชนผู้เจริญผู้ถงึพระพุทธเป็นสรณะ ถึงพระ
ธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ รักษาศีลให้บริบูรณ์ หลังจากตายไป บางพวก
ถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี บางพวกถึงความเป็นผู้อยู่



 

๔๓๗๕ 
 

 

ร่วมกับพวกเทพช้ันนิมมานรดี บางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพช้ันดุสิต บาง
พวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพช้ันยามา บางพวกถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวก
เทพช้ันดาวดึงส์ บางพวก ถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพช้ันจาตุมหาราช พวกท่ียัง
กายให้บริบูรณ์ซึ่งต่ำกว่าเขาท้ังหลาย ย่อมไปเพ่ิมจำนวนหมู่เทพคนธรรพ์ 

  พระโบราณาจารย์กล่าวว่า เม่ือสนังกุมารพรหมผู้เดียวกล่าวรูปเนรมิตทุกรูปก็
กล่าว เม่ือสนังกุมารพรหมนิ่ง รูปเนรมิตทุกรูปก็นิ่ง  ในตุวฏกสุตตนิทเทส อธิบายรูป
นิมิตว่า การถามของรูปเนรมิต เป็นอย่างไร คือ พระผู้มีพระภาคทรงเนรมิตพระรูปใด 
ซึ่งสำเร็จด้วยพระทัย มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบทุกอย่าง มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง พระรูป
เนรมิตน้ัน เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแล้ว ก็ทูลถามปัญหา พระผูม้ีพระภาคทรง
วิสัชนา นี้ช่ือว่าการถามของรูปเนรมิต (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๕/๒๑๗, ๑๐/๒๘๖/
๒๑๗, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๐/๔๐๖) 

รูปปฏิสนธ ิ : รูปปฏิสนธิ หมายถึงการกำเนิดแห่งรูป การเกิดแห่งรูป ในอุปาทาปัญญัตตานุโยคะ 
อธิบายว่า สกวาที ถามว่า เพราะท่านเข้าใจว่า “พระผูม้ีพระภาคตรัสไว้ว่า ‘ภิกษุ
ท้ังหลาย เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังปฏิสนธิ ท้ังช้ันต่ำและช้ันสูง งามและไม่งาม
เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สตัว์ผู้เป็นไปตาม
กรรม” จึงยอมรับว่า “ข้าพเจ้าจึงหย่ังรู้บุคคลได้โดยสัจฉกิัฏฐปรมัตถ์” ใช่ไหม ปรวาที 
ตอบว่า ใช่ สกวาที ถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูป หรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์หรือ ปรวาที ตอบว่า ทรงเห็นรูป สกวาที ถามว่า รูป
เป็นบุคคล รูปจุติ รูปปฏิสนธิ รูปเป็นไปตามกรรมใช่ไหม ปรวาที ตอบว่า ไม่ควรกล่าว
อย่างนั้น ฯลฯ สกวาที ถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูป หรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ ปรวาที ตอบว่า ทรงเห็นบุคคล  

             สกวาที ถามว่า บุคคลเป็นรูป เป็นรูปายตนะ เป็นรูปธาตุ เป็นสีเขียว สีเหลอืง สีแดง สีขาว 
สิ่งที่จะรู้ได้ทางจักษุ กระทบที่จักษุ มาสู่คลองจักษุได้ใช่ไหม ปรวาที ตอบว่า ไม่ควร
กล่าวอย่างน้ัน ฯลฯ สกวาที กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูป หรือทรงเห็นบุคคล
ได้ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ ปรวาที ตอบว่า ทรงเห็นได้ท้ัง ๒ อย่าง สก
วาที กล่าวว่า ท้ัง ๒ อย่าง เป็นรูป เป็นรูปายตนะ เป็นรูปธาตุ ทั้ง ๒ อย่างเป็นสีเขียว 
ท้ัง ๒ อย่างเป็นสีเหลือง ท้ัง ๒ อย่างเป็นสีแดง ทั้ง ๒ อย่างเป็นสีขาว ท้ัง ๒ อย่างเป็น
สิ่งที่จะรู้ได้ทางจักษุ ท้ัง ๒ อย่างกระทบที่จักษุ ท้ัง ๒ อย่างมาสู่คลองจักษุ ท้ัง ๒ 
อย่างจุติ ท้ัง ๒ อย่างปฏิสนธิ ทั้ง ๒ อย่างเป็นไปตามกรรมใช่ไหม ปรวาที ตอบว่า ไม่
ควรกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๑๒๒/๖๘)  



 

๔๓๗๖ 
 

 

รูปปณธิิ  : รูปปณิธิ น. หมายถึง ความต้ังใจม่ันแห่งรูป ในญาณัตตยนิทเทส อธิบายว่า พระ
โยคาวจรเมื่อพิจารณารูปนิมิตโดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้วๆ ย่อมเหน็ความเสื่อม 
เพราะจิตน้อมไปในนิพพานท่ีไม่มีนิมิต น้ีช่ือว่าอนิมิตตวิหาร เมื่อพิจารณารูปปณิธิ 
(ตัณหาอันเป็นท่ีต้ังแห่งรูป) โดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้วๆ ย่อมเห็นความเสื่อม 
เพราะจิตน้อมไปในนิพพานท่ีไม่มีปณิหิตะ น้ีช่ือว่าอัปปณิหิตวิหาร เมื่อพิจารณารูปาภิ
นิเวส (ความยึดมั่นว่ารูป) โดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้ว ๆ ย่อมเห็นความเสื่อม 
เพราะจิตน้อมไปในนิพพานท่ีเป็นสุญญตะ น้ีช่ือว่าสุญญตวิหาร พระโยคาวจรเมื่อ
พิจารณารูปนิมิตโดยความเป็นภัย เพ่งเฉยความเป็นไปแล้ว นึกถึงนิพพานอันเป็น
ความดับไม่มีนิมิตแล้ว ย่อมเข้าสมาบัติ เพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีนิมิต นี้ช่ือ
ว่าอนิมิตตสมาบัติ เมื่อพิจารณารูปปณิธิโดยความเป็นภัย เพ่งเฉยความเป็นไปแล้ว 
นึกถึงนิพพานอันเป็นความดับไม่มีปณิหิตะแล้ว ย่อมเข้าสมาบัติ เพราะจิตน้อมไปใน
นิพพานท่ีไม่มีปณิหิตะ นี้ช่ือว่าอัปปณิหิตสมาบัติ (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๗๙/๑๓๓)  

รูปปริเยสนา  : รูปปริเยสนา หมายถึง การแสวงหารูปท่ีเคยเห็นเคยคบ ในพาหิรผสัสนานัตตสูตร ว่า
ดัวยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก อธิบายว่า คือ รูปสัญญาเกิดขึน้
เพราะอาศัยรูปธาตุ รูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปสัมผสัเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยรูปสังกัปปะ รูปสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผสั รูปฉันทะเกิดขึ้น
เพราะอาศัยรูปสัมผัสสชาเวทนา รูปปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยส
นาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรปูปริฬาหะ รูปลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริเยสนา ฯลฯ 
ธัมมสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมธาตุ ธัมมสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัญญา 
ธัมมสัมผสัเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ ธัมมสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธัมมสัมผัส ธัมมฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสัมผสัสชาเวทนา ธัมมปริฬาหะ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมฉันทะ ธัมมปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ ธัมม
ลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมปริเยสนา ภิกษุท้ังหลาย ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึน้
เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่าง
แห่งสัญญา ความต่างแห่งฉันทะ เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะ ความ
ต่างแห่งลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนา (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๙๑/๑๗๔, 
๑๖/๙๓/๑๗๗, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๙๑/๑๔๙)  

รูปปริฬาหะ  : รูปปริฬาหะ หมายถึง ความเร่าร้อนเพราะเผาผลาญรูปท้ังหลาย ในพาหิรธาตุนานัตต
สูตร ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุ อธิบายว่า ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา 
ความต่างแห่งฉันทะ เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะ ความต่างแห่งปริฬา



 

๔๓๗๗ 
 

 

หะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ ความต่างแห่งปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความต่างแห่งปริฬาหะ เป็นอย่างไร คือ รูปสญัญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ 
รูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ 
รูปปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะ รปูปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ 
ฯลฯ ธัมมสญัญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมธาตุ ธัมมสังกปัปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมม
สัญญา ธัมมฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ ธัมมปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธัมมฉันทะ ธัมมปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ ภิกษุท้ังหลาย ความ
ต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา ความต่างแห่งฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่าง
แห่งสังกัปปะ ความต่างแห่งปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ ความ
ต่างแห่งปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริฬาหะ (สั.นิ. (ไทย) ๑๖/๙๑/
๑๗๔, ๑๖/๙๓/๑๗๗, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๙๑/๑๔๙)  

รูปเปน็ท่ีอาศัยเกิดของเวทนาท่ีเกิดแต่กายสัมผัส  : รูปเป็นแหลง่อาศัยเกิดแห่งเวทนาท่ีเกิดแต่กาย
สัมผสั, รูปท่ีให้เวทนาอาศัยเกิดเพราะกายสัมผสั,รูปท่ีมีกายสัมผัสเป็นท่ีอาศัยเกิดแห่ง
เวทนา, กายสัมผัสแห่งรูปทีท่ำให้เกิดเวทนา, สัมผสัทางกายแห่งรูปท่ีเวทนาอาศัยเกิด
,(กายสัมผสั คอืสัมผัสทางกาย, อาการท่ีกาย โผฏฐัพพะ และ กายวิญญาณ ประจวบ
กัน) ในธัมมสังคณีย์(๒.รปูกัณฑ์)ทุกมาติกา ตอนว่าด้วยวัตถุทุกะ ได้อธิบาย
ความหมายของรูปท่ีมีลักษณะต่างๆ ดังข้อความท่ีมีปรากฏว่า “รูปเปน็ท่ีอาศัยเกิด
ของเวทนาท่ีเกิดแต่กายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของกาย
วิญญาณ นัน้เป็นไฉนกายายตนะ รูปนี้ช่ือว่าเป็นท่ีอาศัยเกิดของกายวิญญาณ” 
(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๖๘๔/๒๑๒,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์) 

รูปเปน็ท่ีอาศัยเกิดของเวทนาท่ีเกิดแต่จักขสัุมผสั : รูปเป็นแหลง่อาศัยเกิดแห่งเวทนาท่ีเกิดแต่จักขุ
สัมผสั, รูปทีใ่ห้เวทนาอาศัยเกิดเพราะจักขุสัมผสั, รูปท่ีมีจักขุสมัผัสเปน็ที่อาศัยเกิด
แห่งเวทนา, จักขุสัมผสัแห่งรปูท่ีทำให้เกิดเวทนา, สัมผสัทางตา(จักขุ)แหง่รูปท่ีเวทนา
อาศัยเกิด,(จักขุสัมผสั คือ อาการที่ตา รูป และจักขุวิญญาณประจวบกัน) ในธัมม
สังคณีย์(๒.รูปกัณฑ์) ทุกมาติกา ตอนว่าด้วยวัตถุทุกะ ได้อธิบายความหมายของรูปที่มี
ลักษณะต่างๆ ดังข้อความท่ีมีปรากฏว่า “รูปเปน็ท่ีอาศัยเกิดของเวทนาท่ีเกิดแต่
จักขุสัมผสั ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ น้ันเป็นไฉน จัก
ขายตนะ รูปน้ีช่ือว่าเป็นท่ีอาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ” (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๖๘๐/๒๑๒,
พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์) 



 

๔๓๗๘ 
 

 

รูปเปน็ท่ีอาศัยเกิดของโสตสมัผัส :รูปเป็นแหล่งอาศัยเกิดแห่งโสตสัมผัส, โสตสัมผสัที่เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยรูป, โสตสัมผัสท่ีมีรูปเป็นแดนเกิด, (โสตสัมผสั คืออาการท่ีหู เสยีง และโสต
วิญญาณประจวบกัน เกิดการได้ยิน)ในธัมมสังคณีย์(๒.รูปกัณฑ์) ทุกมาติกา ตอนว่า
ด้วยวัตถุทุกะ ได้อธิบายความหมายของรูปที่มีลักษณะต่างๆ ดังข้อความท่ีมีปรากฏว่า 
“รูปเป็นท่ีอาศยัเกิดของโสตสัมผสั ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯของชิวหาสัมผัส ฯลฯ 
ของกายสัมผัส น้ันเป็นไฉน กายายตนะ รูปนี้ช่ือว่าเป็นท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผัส” 
(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๖๘๒/๒๑๒,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์) 

รูปเปน็บคุคล :  บุคคลเป็นรูป, บุคคลมีอยู่ในรูป, รูปเป็นสิ่งบ่งบอกความเป็นบุคคล,(รปูคือสิ่งท่ีรับรู้
ได้ด้วยตา เป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ ๕ คือ รูปเวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ ร่าง เช่น 
โครงรูป ร่างกาย เช่น รูปตัวคนรูปตัวสัตว์ เค้าโครง เช่น ขึ้นรูป แบบ เช่น รูป
สามเหลี่ยม รูปรี รูปไข่), ในปุคคลกถา(ว่าด้วยบุคคล)พระสกวาทกีับพระปรวาที
สนทนากนัเรื่องตัวบุคคล เพ่ือหาคำตอบว่า ส่วนไหนของขันธ์ ๕ ท่ีช่ือว่า “บุคคล”, 
ในอรรถกถาท่านหมายถึงตอนที่ว่าด้วยการเทียบเคียงบุคคลกับสภาวธรรม ๕๗ 
โดยนัย ๔ ประการ เช่นเทียบเคียงบุคคลกับรูป ดังนี้ (๑) รูปเป็นบุคคล (๒) บุคคล
อาศัยรูป (๓) บุคคลเป็นอ่ืนจากรูป (๔) รูปอาศัยบุคคล(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๖/๓๑,๓๗/
๑๒๒/๖๘, อภิ.ปญฺจ.อ. ๔๖-๕๒/๑๔๐, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

รูปเปน็อนัตตา : รูปเป็นสิ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน, รูปไม่เป็นอัตตา, รูปไม่มีตัวตน, ในอิทังทกุขันติกถา(ว่า
ด้วยการเปล่งวาจาว่าน้ีทุกข์) พระสกวาทีกบัพระปรวาทีสนทนากันเรื่องทุกข์ โดยยก
ขันธ์ ๕ มาอธบิายตามหลักของไตรลักษณ์ ดังข้อความตอนหน่ึงมีปรากฏว่า “.......สก. 
เมื่อเปล่งวาจาว่า “รูปเป็นอนัตตา” ญาณว่า “รูปเปน็อนัตตา” จึงดำเนินไปใช่ไหม 
ปร. ไม่ควรกลา่วอย่างน้ัน ฯลฯ...” (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๑๙/๖๗๖) 

รูปเปน็อรปูาวจร : รูปมีอรูปเป็นที่ท่องเท่ียวไป, รูปท่ีท่องเทีย่วไปในอรูปภพ, รูปท่ีเกี่ยวข้องกับอรูป
ธรรม, (อรูปาวจร เป็นหนึ่งในภูมิ ๓ ท่ีจติท่องเท่ียวไป ได้แก ่ กามาวจร รูปาวจร 
และอรูปาวจร อีกนัยหนึ่งหมายถึงภูมิ ๓ แห่งผู้ท่องเท่ียวไปในกาม ในรูป และในอรูป, 
กามาวจรจิตของคนทั่วไป, รูปาวจรจิตของคนผู้ได้รูปฌาน และอรูปาวจรจิตของคนผู้
ได้อรูปฌาน), ในรูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา(ว่าด้วยรูปเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร,) 
พระสกวาทีกับพระปรวาทีสนทนากันเรื่องรูปเป็นรูปาวจรหรืออรูปวจรกันแน่ ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า “สก. รปูเป็นอรูปาวจรมีอยู่ใช่ไหม ปร. ใช่....,..ฯลฯ.....สก. หาก
รูปไม่เป็นเคร่ืองแสวงหาสมาบัติ ไม่เป็นเคร่ืองแสวงหาอุบัติ ฯลฯมีวัตถุอย่างเดียวกัน 
มีอารมณ์อย่างเดียวกัน ท่านก็ไม่ควรยอมรบัว่า“รูปเป็นอรูปาวจรมีอยู่” (อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๗๖๙/๘๐๙) 



 

๔๓๗๙ 
 

 

รูปภพ : ภพที่มีรูป, โลกเป็นที่อยู่ของรูปพรหม, ภพของผู้ได้รูปฌาน ๔, ภพที่เป็นรูปาวจร, ภพ
ของสัตว์ผู้เข้าถึงรูปฌาน ได้แก่ รูปพรหมทั้ง ๑๖, (ภพ หมายถึง ภาวะชีวิตของสัตว์ 
หรือโลกเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ มี ๓ ประเภท ได้แก่ (๑)กามภพ – ภพที่เป็นกามาวจร , 
ภพของสัตว์ผู้ยังเสวยกามคุณคืออารมณ์ทางอินทรีย์ท้ัง ๕ ได้แก่ อบาย ๔ มนุษยโลก 
และกามาวจรสวรรค์ท้ัง ๖, (๒)รูปภพ – ภพที่เป็นรูปาวจร, ภพของสัตว์ผู้เข้าถึงรูป
ฌาน ได้แก่ รปูพรหมท้ัง ๑๖ และ(๓)อรูปภพ – ภพที่เป็นอรูปาวจร, ภพของสัตว์ผู้
เข้าถึงอรูปฌาน ได้แก่ อรูปพรหม ๔) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๙/๕๙, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๗/
๑๑๙,๑๑/๓๐๕/๒๖๕, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๕/๒๒๑,๑๕/๑๖๗/๒๒๔, สํ.สฬา.(ไทย)
๑๘/๓๒๖/๓๔๔,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๗๗/๓๐๑,๒๐/๗๘/๓๐๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๕/
๖๒๖,พจนานุกรมพุทธศาสนฉ์บับประมวลศัพท์) 

รูปไม่เปน็ท่ีอาศัยเกิดของกายวิญญาณ : รูปไม่เป็นแหลง่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ, รูปท่ีกาย
วิญญาณอาศัยเกิดไม่ได้, รูปที่ไม่เปิดโอกาสให้กายวิญญาณอาศัยเกิด, (กายวิญญาณ 
หมายถึงความรู้ท่ีเกิดขึ้นเพราะโผฏฐัพพะกระทบกาย, โผฏฐัพพะกระทบกายเกิด
ความรู้ขึ้น), ในคัมภีร์ธัมมสังคณีย์(๒.รูปกัณฑ์) รูปวิภัตติ ทุกนิทเทส วัตถุทุกะ ท่าน
อธิบายความตอนหน่ึงว่า “รูปไม่เป็นท่ีอาศยัเกิดของกายวิญญาณนั้น เป็นไฉน จัก
ขายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปนี้ช่ือว่าไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของกายวิญญาณ”
(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๖๘๕/๒๑๒, พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม) 

รูปไม่เปน็ท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผสั : รูปไม่เป็นแหลง่อาศัยเกิดของกายสัมผัส, รูปที่กายสัมผสั
อาศัยเกิดไม่ได้, รูปที่ไม่เปิดโอกาสให้กายสมัผัสอาศัยเกิด,(กายสัมผสั คือสัมผัสทาง
กาย, อาการท่ีกาย โผฏฐัพพะ และ กายวิญญาณประจวบกัน), ในคมัภีร์ธัมมสังคณีย์
(๒.รูปกัณฑ์) รปูวิภัตติ ทุกขนิทเทส วัตถุทุกะ ได้อธิบายเรื่องรูปไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของ
กายสัมผัสไว้ว่า “....รูปไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผัส นั้นเป็นไฉน จักขายตนะ 
ฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปน้ีช่ือว่าไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของกายสัมผสั” (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/
๖๘๓/๒๑๒,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์) 

รูปไม่เปน็ท่ีอาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ : รูปไม่เป็นแหลง่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ, รูปท่ีจักขุ
วิญญาณอาศัยเกิดไม่ได้, รูปที่ไม่เปิดโอกาสให้จักขุวิญญาณเกิด, (จักขุวิญญาณ 
หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดขึ้นเพราะรูปกระทบตา, รูปกระทบตาเกิดความรู้ขึ้น), ในคัมภีร์
ธัมมสังคณีย์(๒.รูปกัณฑ์) รูปวิภัตติ ทุกขนิทเทส วัตถุทุกะ ได้อธิบายเรื่องรูปไม่เป็นที่
อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณไว้ว่า “รูปไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ นั้นเป็น
ไฉน โสตายตนะฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปนี้ช่ือว่าไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ” 
(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๖๘๑/๒๑๒,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์) 



 

๔๓๘๐ 
 

 

รูปไม่เปน็ท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผสั : รูปไม่เป็นแหลง่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส, รูปที่จักขุสมัผสั
อาศัยเกิดไม่ได้, รูปที่ไม่เปิดโอกาสให้จักขุสมัผัสเกิด, (จักขุสัมผสั หมายถึง อาการที่
ตา รูป และจักขุวิญญาณประจวบกัน), ในคัมภีร์ธัมมสังคณีย์(๒.รูปกัณฑ์) รูปวิภัตติ 
ทุกขนทิเทส วัตถุทุกะ ได้อธิบายเรื่องรูปไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผสัไว้ว่า “รูป
ไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส น้ันเป็นไฉน โสตายตนะ ฯลฯ กวฬิงการาหาร รูปนี้
ช่ือว่าไม่เป็นท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส”(อภิ.ก.(ไทย)๓๔/๖๗๙/๒๑๒, พจนานุกรม
พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์) 

รู้ประโยชน์ : ทราบประโยชน์, เข้าใจประโยชน์, (ประโยชน์ หมายถึงสิง่ท่ีมีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่ง
หมายไว้ ผลท่ีได้ตามต้องการ สิ่งท่ีเป็นผลดีหรือเป็นคุณ เช่น ประโยชน์ของการศึกษา 
ประโยชน์ของโรงเรียน), คำว่า “รู้ประโยชน์” ในปฐมจักกานุวัตตนสูตร(ว่าด้วยการให้
จักรหมุนไป สตูรท่ี ๑) และในทุติยจักกานุวัตตนสูตร(ว่าด้วยการให้จักรหมุนไป สูตรที่ 
๒) ท่านหมายถึงรู้ประโยชน์ท่ีต้องทำในภาวะที่ดำรงอยู่ เป็นคุณสมบัติข้อแรกในห้า
ข้อของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น รู้ประโยชน์ในฐานะพระเจ้าจักรพรรดิคือ เป็นผู้รู้
ประโยชน์ หมายถึงทรงครองราชย์ด้วยการทรงบำเพ็ญประโยชน์ ส่วนรู้ประโยชน์ใน
ฐานะพระตถาคตเจ้า ท่านหมายถึงรู้ประโยชน์ ๕ ประการ คือ (๑) ประโยชน์ตน (๒) 
ประโยชน์ผู้อ่ืน(๓) ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน (๔) ประโยชน์ในภพน้ี (๕) 
ประโยชน์ในภพหน้า (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๓๑/๒๑๑,๒๒/๑๓๒/๒๑๓,องฺ.ปญฺจก.อ. 
๓/๑๓๑/๕๐,องฺ.ปญฺจก.ฏีกา ๓/๑๓๑/๕๓, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

รูปราคะ : ยินดีในรูป, พอใจในรูป, ความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน, ความติดใจในรูปธรรม 
คือติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน หรือในรปูธรรมอันประณีต, รูปราคะ เป็นหนึ่งใน
สังโยชน์ ๑๐ ประการ ประเภทอุทธัมภาคิยสังโยชน์(สังโยชน์เบื้องสูง) ผู้ที่หวังจะ
บรรลุคุณธรรมขั้นสูงจักต้องละสังโยชน์ ๑๐ ประการน้ีให้ได้ โดยเริ่มต้นจากการรักษา
ศีลให้เคร่งครัด ดังข้อความตอนหน่ึงมีปรากฏในมิตตสูตร(ว่าด้วยมิตร)ว่า “.....เป็นไป
ไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญศีลท้ังหลายให้บรบูิรณ์แล้ว จักละกามราคะรปูราคะ หรือ
อรูปราคะได้.....” (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๒/๑๙๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๗/๕๘๖,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๓/๒๑,ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๖๗/๕๘๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗/๓๓,๒๙/๓๐/
๑๒๑,๒๙/๓๐/๑๒๒,๒๙/๔๙/๑๗๑,๒๙/๑๕๐/๔๐๙,๒๙/๒๑๐/๖๑๗, พจนานุกรม
พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์) 

รูปละเอียด : รูปไม่หยาบ, รูปที่เว้นจากรูปหยาบ, สุขุมรปู, รูปที่ไม่ปรากฏชัด รูปท่ีกำหนดรู้ได้ยาก 
รูปท่ีแทงตลอดได้ยาก, ในคัมภีร์พระอภิธรรมระบุถึงรูป ๒๘ อย่าง แบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ (๑)ประเภทรูปหยาบ ม ี ๑๒ เรียกว่าโอฬาริกรูป และ(๒)ประเภทรูป



 

๔๓๘๑ 
 

 

ละเอียด มี ๑๖ เรียกว่าสขุุมรูป, รูปละเอียด(สุขุมรูป)เป็นธรรมารมณ์ รับรู้ทาง
ประสาทสัมผสัทั้ง ๕ (ตา ห ู จมูก ลิ้น และกาย)ไม่ได้ ต้องพิจารณาด้วยปัญญาและ
รับรู้ได้ทางมโนทวารเท่าน้ัน, ในขันธวิภังค์ได้ให้ความหมายของรูปละเอียดไว้ว่า “รูป
ละเอียด เป็นไฉน อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาส
ธาตุรูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกมัมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสนัตติ รูปชรตา รูปอนิจจตา 
กวฬิงการาหาร น้ีเรียกว่ารูปละเอียด” (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๖๗๕/๒๑๑, อภิ.วิ.(ไทย)
๓๕/๕/๓) 

รูปลักษณท่ี์ดี : รูปร่างดี, ลักษณะทางร่างกายดูดี, รูปลกัษณ์สวยงาม, รปูร่างสมส่วน, บุคลิกลักษณะ
ดี, ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ (๕.ปาจิตติยกัณฑ์) ได้ระบถุึงรูปลักษณ์ ๒ อย่าง คือ 
รูปลักษณ์ท่ีดีและรูปลักษณ์ท่ีเลว ตามข้อความมีปรากฏว่า “ที่ช่ือว่า รูปลักษณ ์ได้แก่ 
รูปลักษณ ์๒ อย่าง คือ (๑) รปูลักษณ์ท่ีเลว (๒) รูปลักษณท่ี์ดี ท่ีช่ือว่า รปูลักษณ์ท่ีเลว 
คือ สูงเกินไป เต้ียเกินไป ดำเกินไป ขาวเกินไป น้ี จัดเป็นรูปลักษณ์ท่ีเลว ท่ีช่ือว่า 
รูปลักษณ์ท่ีดี คือ ไม่สูงนัก ไม่เต้ียนัก ไม่ดำนัก ไม่ขาวนัก น้ีจัดเป็นรูปลกัษณ์ที่ดี”(วิ.
มหา.(ไทย)๒/๑๕/๒๐๔) 

รูปลักษณท่ี์เลว : รูปร่างไม่ดี,ลักษณะทางร่างกายดูไม่ดี, รูปลักษณ์ไม่สวยงาม, รูปร่างไม่สมส่วน, 
บุคลิกลักษณะไม่ดี, ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ (๕.ปาจิตติยกัณฑ์) ได้ระบุถึง
รูปลักษณ์ ๒ อย่าง คือ รูปลักษณ์ท่ีดีและรูปลักษณ์ท่ีเลว ตามข้อความมีปรากฏว่า 
“ท่ีช่ือว่า รูปลกัษณ์ ได้แก ่รปูลักษณ์ ๒ อย่าง คือ (๑) รูปลักษณ์ท่ีเลว (๒) รูปลักษณ์
ท่ีดี ท่ีช่ือว่า รูปลักษณท่ี์เลว คือ สูงเกินไป เต้ียเกินไป ดำเกินไป ขาวเกินไป นี้ 
จัดเป็นรูปลักษณ์ท่ีเลว ที่ช่ือว่า รูปลักษณ์ทีดี่ คือ ไม่สูงนัก ไม่เต้ียนัก ไม่ดำนกั ไม่ขาว
นัก น้ีจัดเป็นรูปลักษณ์ท่ีดี”(วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๕/๒๐๔) 

รูปลักษณะ : รูปร่าง, รูปโฉม, รูปลักษณ์, ลักษณะทางรา่งกาย, บุคลิกลักษณะ, ในภทัทิยสูตร(ว่า
ด้วยเจ้าลิจฉวีพระนามว่าภัททิยะ) พระพุทธเจ้าตรัสสอนเจ้าภัททิยะไม่ให้เช่ืออะไร
ง่ายๆ ด้วยเหตุ ๑๐ ประการ ข้อท่ี ๙ มีข้อความระบุว่า “อย่าปลงใจเช่ือเพราะ
มองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้”, ส่วนในพุทธาปทาน(พระประวัติในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้า) พระพุทธเจ้าตรัสถึงอดีตชาติของพระองค์ว่า ทรงเกิดเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ด้วยรปูลักษณะ ดังพระดำรัสตอนหน่ึงระบุไว้ว่า “...(เม่ือเราเกิดเป็นเทวดา) 
เราก็ย่ิงใหญ่กว่าพวกเทวดา (เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์) เราก็ย่ิงใหญ่กว่าพวกมนุษย์เรา
สมบูรณ์ด้วยรปูลักษณะ ไม่มีใครเสมอด้วยปัญญา...” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๓/
๒๘๓, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๖/๙) 



 

๔๓๘๒ 
 

 

รูปลาภะ : การได้รูป, การรับรูป, การได้มาซึ่งรูป, รูปท่ีได้มา, ในพาหิรผัสสนานัตตสูตร(ว่าด้วย
ความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก) ได้อธิบายถึงความเช่ือมโยงเก่ียวข้อง
กันของธาตุต่างๆ มีรูปธาตุและธัมมธาตุ เป็นต้น ดังข้อความมีปรากฏตอนหน่ึงว่า “....
รูปฉันทะเกิดขึน้เพราะอาศัยรูปสัมผสัสชาเวทนา รูปปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป
ฉันทะ รูปปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ รปูลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป
ปริเยสนา ฯลฯ....”, ในอรรถกถาท่านขยายความว่า รูปลาภะ ได้แก่ อารมณ์ท่ีตน
แสวงหาได้มาพร้อมด้วยตัณหา (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๓/๑๗๗,สํ.นิ.อ.(ไทย)๒/๙๓/๑๙๕) 

รูปวชิราวุธ : ภาพวชิราวุธ, รูปมีวชิระเป็นอาวุธ, รูปสายฟ้าเป็นอาวุธ, วชิราวุธ หมายถึง ผู้มีวชิระ
เป็นอาวุธ คือพระอินทร์หรือท้าวสักกะ, (คำว่า “วชิระ” โดยท่ัวไปแปลว่า “เพชร” 
แต่ในที่น้ี ท่านแปลว่า “สายฟ้า”(อสนีบาต)ซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์(ท้าวสักกะ), 
ในขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ตอนว่าด้วย รตนจังกมนกัณฑ์(ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรง
เนรมิตที่จงกรมแก้ว) ระบุถงึพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าว่ามีรูปวชิราวุธปรากฏอยู่ 
ดังข้อความตอนหน่ึงว่า “‘ข้าแต่พระมหาวีระ ที่พระยุคลบาทของพระองค์มีจักร
ลักษณะเป็นรปูธงชัย รูปธงปฏาก รูปวชิราวุธ รูปแว่นแก้ว และรูปขอ(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)
๓๓/๓๗/๕๖๑,พจนานุกรมบาลี,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

รูปวิจาร : ความตรองเก่ียวกับรูป, ใคร่ครวญเกี่ยวกับรูป, พิจารณาเกี่ยวกับรูป, รูปวิจาร(ความ
ตรองถึงรูป)เป็นสิ่งที่เกิดต่อจากรูปวิตก(ความตรึกถึงรูป), ในมหาสติปัฏฐานสูตร 
สมุทัยสจัจนิทเทส ระบุว่า “...รูปวิจาร (ความตรองถึงรูป) เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก 
ตัณหาน้ีเม่ือเกิดก็เกิดที่ รูปวิจารน้ี เมื่อต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ท่ีรูปวิจารน้ี...”, ส่วนในขุททก
นิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ทิฏฐิกาถา(ว่าด้วยทิฏฐิ) ระบุว่าโสดาปัตติมรรคสามารถ
ถอนทิฏฐิได้หลายอย่าง หน่ึงในจำนวนน้ันคือ ทิฏฐิคือความถือมั่นรูปวิจารว่า “น่ัน
ของเรา เราเป็นนั่น น่ันเป็นเรา” เป็นต้น(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔, 
ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๓/๑๒๓, ข.ุปฏิ.(ไทย)๓๑/๓/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 

รูปวิตก : ความตรึกในรปู, ความกังวลในรูป, ความวุ่นวายใจในรปู, รูปวิตก(ความตรึกในรูป) 
เกิดต่อจากรูปตัณหา(ความอยากในรูป), ในมหาสติปัฏฐานสูตร สมุทัยสัจจนริทเทส 
ระบุว่า “...รูปวิตก(ความตรึกถึงรูป)เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเม่ือเกิดก็เกิดที่
รูปวิตกน้ี เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีรูปวิตกน้ี...”, ส่วนในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค 
ทิฏฐิกถา(ว่าด้วยทิฏฐิ) ระบุว่าโสดาปัตติมรรคสามารถถอนทิฏฐิได้หลายอย่าง หนึ่งใน
จำนวนน้ันคือ ทิฏฐิคือความยดึม่ันถือม่ันรูปวิตกว่า “น่ันของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็น
อัตตาของเรา”(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๓/
๑๒๓,ขุ.ปฏิ.(ไทย)๓๑/๓/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 
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รูปสมบัติ : ความสวยงามแห่งรูปร่าง, ความถึงพร้อมแห่งรูปร่าง, ร่างกายดูดี, รูปงาม, รูปหล่อ
(ชาย)รูปสวย(หญิง),(สมบัติ หมายถึง ความถึงพร้อม, ความครบถ้วน, ความสมบูรณ์) 
ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า การมีรูปสมบัติ เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งของการทำบุญ 
และมักได้มาพร้อมกับสมบัติอ่ืนๆ เช่น โภคสมบัติ(ร่ำรวย) ยศสมบัติ(มี
ยศถาบรรดาศักด์ิ) เป็นต้น สว่นในการอธิบายเกี่ยวกับหลักธรรม ท่านสอนไม่ให้ยึดติด
ในรูปสมบัติเพราะสิ่งเหล่าน้ีมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๗๒/
๕๖๗, ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย)๒๗/๑๕๐/๔๙๖,๒๗/๑๕๑/๔๙๖, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗/
๕๒๐,๓๓/๔๘/๕๒๕,๓๓/๒๐๕/๕๔๗,๓๓/๓๓๒/๔๙๘,๓๓/๔๕๒/๔๔๗, ๓๓/๔๗๒/
๕๑๖) 

รูปสมุทัย : เหตุให้เกิดรูป, ท่ีเกิดของรูป, มูลเหตุท่ีทำให้เกิดรูป, (สมุทัย คือเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก ่
ตัณหา คือความทะยานอยาก เช่น อยากได้น่ันได้น่ี อยากเป็นโน่นเป็นน่ี อยากไม่เป็น
โน่นเป็นนี่ และรูปตัณหา ก็เป็นสมุทัยข้อหนึ่งท่ีทำให้เกิดทุกข์เช่นกัน) ในขุททกนิกาย 
ปฏิสัมภิทามรรค ตอนว่าด้วยญาณกถา(ว่าด้วยญาณ) สุตมยญาณนิทเทส(แสดงสุตมย
ญาณ) ระบุถงึรูปสมุทัยว่าเป็นสิ่งท่ีควรรู้ย่ิง ดังมีข้อความระบุไว้ตอนหน่ึงว่า“...ทุกข์
ควรรู้ย่ิง ทุกขสมุทัย (เหตุใหเ้กิดทุกข์) ควรรู้ย่ิง ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) ควรรู้ย่ิง 
ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทา (ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับทุกข์) ควรรู้ย่ิง รูปควรรู้ย่ิง รูป
สมุทัย (เหตุให้เกิดรูป) ควรรู้ย่ิง รูปนิโรธ (ความดับรูป) ควรรู้ย่ิงรูปนิโรธคามินีปฏิปทา 
(ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับรูป) ควรรู้ย่ิง...” (ขุ.ปฏิ.(ไทย)๓๑/๗/๑๓,๓๑/๘/๑๕) 

รูปสังกัปปะ : ความดำริในรูป, ความคิดเกี่ยวกับรูป, ความไตร่ตรองในรูป, ในสญัญานานัตตสูตร(ว่า
ด้วยความต่างแห่งสัญญา) อธิบายว่ารูปสังกัปปะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยรูปสัญญาและ
เป็นที่อาศัยเกิดของรูปฉันทะ ตามข้อความท่ีระบุไว้ว่า “...รูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยรูปธาตุ รูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปฉันทะเกิดขึน้เพราะอาศัย
รูปสังกัปปะ รูปปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะ...” ในอรรถกถาท่านขยาย
ความว่า รูปสงักัปปะ คือความดำริท่ีประกอบด้วยจิต ๓ ดวง มีสัมปฏิจฉนจิต (จิตที่
รับรู้อารมณ์) เป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๑/๑๗๔,๑๖/๙๓/๑๗๗, สํ.นิ.อ.(ไทย) ๒/๙๑/
๑๙๔) 

รูปสังคหะ : การสงเคราะห์เข้าในรูป, การรวบรวมรูป, การสะสมรปู, ในสังคีติสตูร(ว่าด้วยการ
สังคายนา) สังคีติหมวด ๓ ได้ระบุถึงสังคหะ ๓ ประการ คือ ๑. สนิทสัสนสัปปฏิฆรูป 
(รูปท่ีเห็นได้และสัมผัสได้) ๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป (รูปท่ีเห็นไม่ได้ แต่สัมผสัได้) ๓. 
อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป (รูปที่เห็นไม่ได้และสมัผัสไม่ได้) ส่วนในอรรถกถาขยายความคำ
ว่า “สังคหะ”(สงฺคโห –การสงเคราะห์เข้า)มี ๔ ประการ คือ ๑. ชาติสังคหะ (การ
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สงเคราะห์เข้าในชาติเดียวกัน) ๒. สญัชาติสังคหะ  (การสงเคราะห์เข้าในถ่ิน
เดียวกัน) ๓. กิริยสังคหะ (การสงเคราะห์เข้าในกิริยาเดียวกัน) ๔. คณนสังคหะ (การ
สงเคราะห์เข้าในจำนวนเดียวกัน) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๘,ที.ปา.อ.(ไทย)๑/
๓๐๕/๒๙๑) 

รูปสังโยชน ์: เครื่องพัวพันในรูป, เครื่องผูกรัดในรูป, เครื่องผูกรัดสัตว์ให้ยึดติดในรูป, (สังโยชน์ 
หมายถึงกิเลสที่ผูกคนไว้กับวัฏสงสาร ม ี ๑๐ อย่าง มีสักกายทฐิิเป็นต้น พระ
อริยบุคคลเม่ือละสังโยชน์เป็นลำดับจนหมดก็เป็นพระอรหันต์), ในจันทนสูตร(ว่าด้วย
จันทนเทพบุตร) ระบุว่า บุคคลผู้สมบูรณด้์วยศีล มีปัญญา มีจิตต้ังม่ัน ปรารภความ
เพียร ย่อมสามารถข้ามโอฆะท่ีข้ามได้ยาก และเว้นขาดจากกามสัญญา ล่วงรปู
สังโยชน์ได้, ส่วนในอรรถกถาท่านขยายความคำว่า “รูปสังโยชน์” หมายถึงอุทธัม
ภาคิยสังโยชน์(สังโยชน์เบ้ืองสูง) ๕ ประการ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๖/๑๐๓, สํ.ส.อ.(ไทย)
๑/๙๖/๑๗๓, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

รูปสัญเจตนา : ความจำนงในรูป, ความคิดอ่านในรูป, ความต้ังใจในรปู, ความจงใจในรูป, รูป
สัญเจตนาเกิดต่อจากรูปสัญญา และเป็นเหตุให้เกิดรปูตัณหา, (สัญเจตนา หมายถึง
ความจำนง หรือความตั้งใจ มี ๖ ประการคือ ๑. รูปสญัเจตนา (ความจำนงรูป) ๒. 
สัททสญัเจตนา (ความจำนงเสียง) ๓. คันธสัญเจตนา (ความจำนงกลิ่น) ๔. รส
สัญเจตนา (ความจำนงรส) ๕. โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจำนงโผฏฐัพพะ) ๖. ธัมม
สัญเจตนา (ความจำนงธรรมารมณ์)), ในมหาสติปัฏฐานสูตร ตอนสมุทยสัจจนิทเทส 
ระบุว่า “...รูปสัญเจตนา (ความจำนงในรูป) เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเมื่อ
เกิดก็เกิดที่รูปสัญเจตนาน้ี เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีรูปสญัเจตนาน้ี....” (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๓, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๘, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๓/
๑๒๒, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๙๙/๒๙๙, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕๖/๘๔,๑๗/๕๗/๙๐,๑๗/๓๐๘/
๓๒๔,๑๗/๓๑๘/๓๓๒, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙) 

รูปสัญเจตนาสูตร : พระสูตรว่าด้วยรูปสัญเจตนา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน
ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย รปูสัญญา (ความหมายรู้รูป) ไม่เที่ยงมีความ
แปรผัน มีภาวะโดยอาการอ่ืน สัททสัญญา (ความหมายรู้เสียง) ฯลฯ คันธสัญญา 
(ความหมายรูก้ลิ่น) ... รสสญัญา (ความหมายรู้รส) ... โผฏฐัพพสัญญา (ความหมายรู้
โผฏฐัพพะ)... ธัมมสัญญา (ความหมายรู้ธรรมารมณ์) ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะ
โดยอาการอ่ืน ภิกษุท้ังหลาย ผูใ้ดศรัทธาเช่ือมั่นธรรมเหล่านี้อย่างน้ี ผู้น้ีเราเรียกว่า
‘สัทธานุสารี ฯลฯจะสำเร็จสมัโพธิในวันข้างหน้า(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๘/๓๒๔)  
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รูปสัญญา : ความหมายรู้ในรูป,ความจำได้ในรูป, ความสำคัญว่าเป็นรูป, ความรำลึกได้ในรูป, รูป
สัญญาเกิดต่อจากจักขุสัมผัสสชาเวทนา(เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผสั, ความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นเพราะการท่ี ตา รปู และจักขุวิญญาณประจวบกัน), ในการบำเพ็ญฌาน ๘ 
ระดับ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) ผู้ที่จะบำเพ็ญฌานตั้งแต่ขั้นท่ี ๕ (ขั้นแรกของอรูป
ฌาน ๔ คืออากาสานัญจายตนฌาน- ฌานท่ีกำหนดอากาศคือช่องว่างอันหาที่สุดมิได้
เป็นอารมณ์) ขึ้นไป จะต้องละรูปสัญญา(ความหมายรู้ในรูป)ให้ได้เสียกอ่น จึงจะมี
ความก้าวหน้าไปตามลำดับ ดังพระดำรัสท่ีตรัสไว้ในโปฏฐปาทสูตร(ว่าด้วยปริพาชก
ช่ือโปฏฐปาทะ)ว่า “....ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยกำหนดว่าอากาศหา
ท่ีสุดมิได้ เพราะล่วงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไม่กำหนดนานัตตสัญญา โดยประการ
ท้ังปวง รูปสัญญาท่ีมอียู่ก่อนจะดับไป สัจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากาสานัญ
จายตนฌานจะเกิดขึ้นแทน.....” (ที.สี.(ไทย)๙/๘๘/๓๕,๙/๔๑๓/๑๗๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๒๗/๗๓,๑๐/๑๒๙/๗๕,๑๐/๑๗๓/๑๒๐,๑๐/๑๗๔/๑๒๒, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/
๓๑๗,๑๑/๓๓๙/๓๕๑,๑๑/๓๔๑/๓๕๔,๑๑/๓๔๓/๓๕๗,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับ
ประมวลศัพท์) 

รูปสัญญาสูตร : พระสูตรว่าด้วยรูปสัญญา  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย รูปสัญญา (ความหมายรู้รูป) ไมเ่ที่ยงมีความ
แปรผัน  มีภาวะโดยอาการอ่ืน สัททสัญญา (ความหมายรูเ้สียง) ฯลฯ  คันธสัญญา 
(ความหมายรูก้ลิ่น)... รสสญัญา (ความหมายรู้รส)... โผฏฐัพพสัญญา (ความหมายรู้
โผฏฐัพพะ) ... ธัมมสัญญา (ความหมายรู้ธรรมารมณ์) ไม่เที่ยง มีความแปรผัน  มี
ภาวะโดยอาการอ่ืน ภิกษุท้ังหลาย  ผู้ใดศรัทธาเช่ือมั่นธรรมเหล่าน้ีอย่างนี้  ผู้นี้เรา
เรียกว่า‘สัทธานุสารีฯลฯ จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๗/๓๒๔) 

รูปสัมผัส : ถูกต้องรูป, แตะต้องรูป กระทบรูป, ความสัมผสักับรูป, ในพาหิรผัสสนานัตตสูตร(ว่า
ด้วยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก) อธิบายถึงความต่างกันแห่งธาตุมี
รูปธาตุเป็นต้นที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ดังข้อความระบุไว้ตอนหน่ึงว่า “...รูปสัญญา
เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ รูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา รปูสัมผสัเกิดขึน้
เพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูปสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสมัผัส รูปฉันทะ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผสัสชาเวทนา รูปปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูป
ปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ รูปลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริเยสนา 
ฯลฯ...” (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๓/๑๗๗) 

รูปสัมผัสสชาเวทนา : เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะรูปสัมผัส,เวทนาท่ีเกดิขึ้นเพราะการสัมผัสรูป, ความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นเพราะการท่ี ตา รูป และจักขุวิญญาณประจวบกัน, ในพาหิรผสัสนานัตตสูตร
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(ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก) อธิบายถึงความต่างกันแห่ง
ธาตุมีรูปธาตุเป็นต้นท่ีอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ดังข้อความระบุไว้ตอนหน่ึงว่า “...รูป
สัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ รูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปสัมผัส
เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูปสัมผสัสชาเวทนาเกิดขึน้เพราะอาศัยรูปสัมผสั รูป
ฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผสัสชาเวทนา รูปปรฬิาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป
ฉันทะ รูปปรเิยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ รูปลาภะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป
ปริเยสนา ฯลฯ...” (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๓/๑๗๗) 

รูปสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยรูป พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดง
ธรรมแก่ท่านพระราหุลว่า อายตนะภายนอก ๖ มีรูปเป็นต้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความ
แปรผันเป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๙/๒๙๑) 

รูปสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยรูป พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ 
ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอ่ืน ผู้ที่ศรัทธาเช่ือมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ 
ช่ือว่าสัทธานุสารี  ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่าน้ีอย่างน้ี ผู้นี้เราเรียกว่า เป็นโสดาบันไม่มีทาง
ตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๓/๓๒๑)  

รูปสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยรูป พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ความเกิดขึ้น ความต้ังอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏแห่งอายตนะ
ภายนอก ๖ มีรูปเป็นต้น นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข ์ เป็นความต้ังอยู่แห่งโรคเป็น
ความปรากฏแห่งชราและมรณะ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๑๓/๓๒๙)  

รูปสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยรูป พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ฉนัทราคะในอายตนะภายนอก ๖ มีรูปเป็นต้น น้ีเป็นความเศร้าหมอง
แห่งจิต เม่ือใด ภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะ ๖ ประการน้ีได้เมื่อน้ัน จิต
ของเธอท่ีน้อมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแล้ว ควรแก่การงานปรากฏในธรรม
ท่ีควรทำให้แจง้ด้วยปัญญาอันรู้ย่ิง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๓/๓๓๕) 

รูปสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ถือรปูเป็นประมาณ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ 
จำพวก คือ บุคคล (๑) ผู้ถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใสในรูป (๒) ผู้ถือเสียงเป็น
ประมาณ เลือ่มใสในเสียง (๓) ผู้ถือความเศร้าหมอง(ด้านจีวรและบาตร) เป็น
ประมาณ เลื่อมใสในความเศร้าหมอง (๔) ผู้ถือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสในธรรม 
(สํ.ข.(ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๘) 

รูปโสขุมมญาณ : ญาณเป็นเครื่องกำหนดรู้ลักษณะละเอียดในรูป,ญาณที่กำหนดลักษณะอัน
ละเอียดอ่อนในรูป, ปรีชากำหนดรู้อย่างละเอียดในรูป, กำหนดรู้รูปละเอียด (โสขุมมฺ 
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= สขุุม แปลว่า ละเอียด,แยบยล, เลอเลิศ, ประณีต,สุขุม), ในโสขุมมสตูร(ว่าด้วยโส
ขุมมญาณ) ระบุถึงโสขุมมญาณ(ญาณเป็นเคร่ืองกำหนดรู้ลักษณะละเอียด) ๔ 
ประการ คือ รูปโสขุมมญาณ เวทนาโสขุมมญาณ สญัญาโสขุมมญาณ และสังขารโส
ขุมมญาณ สำหรับภิกษุผู้ได้บรรลุโสขุมมญาณทั้ง ๔ ตามหลักไตรลักษณ์ ย่อมเป็นผูม้ี
ความเห็นชอบ สงบ ยินดีในสันติบท(นิพพาน) ชนะมารพร้อมทั้งเสนามาร ธำรง
ร่างกายชาติสุดท้ายไว้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖/๒๘, องฺ.จตุกฺก.อ.(ไทย)๒/๑๖/๓๙๙-
๔๐๐) 

รูปหยาบ :  รูปกระด้าง, รูปไม่ละเอียด, โอฬาริกรูป, รูปท่ีปรากฏชัด, รูปท่ีกำหนดรู้ได้ง่าย, รูปท่ี
แทงตลอดได้ง่าย, รูปท่ีสามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผสัท้ัง ๕ (ตา หู จมูก ลิ้น และ
กาย), ในคัมภีร์พระอภิธรรมระบุถึงรูป ๒๘ อย่าง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑)
ประเภทรูปหยาบ มี ๑๒ เรียกว่าโอฬาริกรูป และ(๒)ประเภทรูปละเอียด มี ๑๖ 
เรียกว่าสุขุมรปู, ในขันธวิภังค์ได้ให้ความหมายของรูปหยาบไว้ว่า “รูปหยาบ เป็นไฉน 
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายต
นะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ นี้เรียกว่ารูปหยาบ”(อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/
๖๗๔/๒๑๑, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕/๒) 

รูปอทัสสนาทิสุตตปัญจกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรปูอทัสสนสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสสูตร ๕ สูตรแก่วัจฉโคตรปริพาชกในลักษณะ
เดียวกันว่า เหตุปัจจัยที่ทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกิดขึ้นในโลก คือความไม่เห็นในขันธ์ ๕ ใน
ความเกิด ในความดับและในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งขันธ์ ๕ นั้น(ขันธ์แต่ละขันธ์ 
จัดเป็น ๑ พระสูตร) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๑๒-๖๑๖/๓๗๘)  

รูปอนนุโพธาทิสุตตปญัจกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอนนุโพธสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร ๕ สูตรแก่วัจฉโคตรปริพาชก
ในลักษณะเดียวกันว่า เหตุปัจจัยท่ีทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกิดขึ้นในโลก คือความไม่รู้เท่าทัน
ในขันธ์ ๕ ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งขันธ์ ๕ น้ัน
(ขันธ์แต่ละขันธ์ จัดเป็น ๑ พระสูตร) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๒๒-๖๒๖/๓๘๐) 

รูปอนภิสมยาทิสุตตปญัจกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอนภิสมยสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร ๕ สูตรแก่วัจฉโคตรปริพาชกใน
ลักษณะเดียวกันว่า เหตุปัจจัยที่ทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกิดขึ้นในโลก คือความไม่รู้แจ้งในขันธ์ 
๕ ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งขันธ์ ๕ นั้น(ขันธ์แต่ละ
ขันธ์ จัดเป็น ๑ พระสูตร) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๑๗-๖๒๑/๓๗๙) 
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รูปอนุปลักขณาทิสุตตปัญจกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอนุปลักขณสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร ๕ สูตรแก่วัจฉโคตรปริพาชกใน
ลักษณะเดียวกันว่า เหตุปัจจัยท่ีทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกิดขึ้นในโลก คือความไม่เข้าไป
กำหนดในขันธ์ ๕ ในความเกดิ ในความดับและในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งขันธ์ ๕ 
น้ัน(ขันธ์แต่ละขันธ์ จัดเป็น ๑ พระสูตร) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๓๗-๖๔๑/๓๘๑) 

รูปอสมเปกขณาทิสุตตปัญจกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๕ สตูร มีรูปอสมเปกขณสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร ๕ สูตรแก่วัจฉโคตรปริพาชก
ในลักษณะเดียวกันว่า เหตุปัจจัยที่ทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกดิขึน้ในโลก คือความไม่เพ่งใน
ขันธ์ ๕ ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งขันธ์ ๕ น้ัน(ขันธ์
แต่ละขันธ์ จัดเป็น ๑ พระสูตร) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๔๗-๖๕๑/๓๘๒) 

รูปอสัลลักขณาทิสุตตปัญจกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอสัลลักขณสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร ๕ สูตรแก่วัจฉโคตรปริพาชกใน
ลักษณะเดียวกันว่า เหตุปัจจัยท่ีทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกิดขึ้นในโลก คือความไม่กำหนดใน
ขันธ์ ๕ ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งขันธ์ ๕ น้ัน(ขันธ์
แต่ละขันธ์ จัดเป็น ๑ พระสูตร) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๓๒-๖๓๖/๓๘๑) 

รูปอัญญาณสตูร : พระสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในรปู ปริพาชกช่ือวัจฉโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทิฏฐิท่ีว่า 
โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง โลกมีท่ีสุดหรือโลกไม่มีท่ีสุด ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน
หรือชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจาก
ตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก หรือหลังจาก
ตายแล้ว ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
เหตุปัจจัยท่ีทำให้เกิดทิฏฐินัน้ คือความไม่รูใ้นรูป ในความเกิด ในความดับและใน
ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูป (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๐๗/๓๗๕) 

รูปอัปปฏิเวธาทิสุตตปัญจกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอัปปฏิเวธสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร ๕ สูตรแก่วัจฉโคตรปริพาชกใน
ลักษณะเดียวกันว่า เหตุปัจจัยที่ทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกิดขึ้นในโลก คือความไม่แทงตลอด
ในขันธ์ ๕ ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งขันธ์ ๕ น้ัน
(ขันธ์แต่ละขันธ์ จัดเป็น ๑ พระสูตร) (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๖๒๗-๖๓๑/๓๘๐) 

รูปอัปปจัจักขกัมมาทิสุตตจตุกกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๔ สูตร มีรูปอัปปจัจักขกัมมสูตรเป็นต้น พระ
ผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร ๕ สตูรแก่วัจฉโคตร
ปริพาชกในลักษณะเดียวกันว่า เหตุปัจจัยท่ีทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกิดขึ้นในโลก คือความไม่
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เห็นประจักษ์ในขันธ์ ๕ ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่ง
ขันธ์ ๕ นั้น(ขนัธ์แต่ละขันธ์ จัดเป็น ๑ พระสูตร) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๕๗-๖๖๐/๓๘๒) 

รูปอัปปัจจปุลกัขณาทสุิตตปญัจกะ :ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอัปปัจจุปลักขณสูตรเป็นต้น พระผู้มี
พระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร ๕ สตูรแก่วัจฉโคตร
ปริพาชกในลักษณะเดียวกันว่า เหตุปัจจัยท่ีทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกิดขึ้นในโลก คือความไม่
เข้าไปกำหนดเฉพาะในขันธ์ ๕ ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาที่ให้ถึงความ
ดับแห่งขันธ์ ๕ นั้น(ขันธ์แต่ละขันธ์ จัดเป็น ๑ พระสูตร) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๔๒-๖๔๖/
๓๘๑) 

รูปอัปปัจจเุปกขณาทิสุตตปญัจกะ๒ : ว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอัปปัจจุเปกขณสตูรเป็นต้น พระผู้
มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตร ๕ สูตรแก่วัจฉโคตร
ปริพาชกในลักษณะเดียวกันว่า เหตุปัจจัยท่ีทำให้ทิฏฐิ ๑๐ เกิดขึ้นในโลก คือความไม่
เข้าไปเพ่งเฉพาะในขันธ์ ๕ ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับ
แห่งขันธ์ ๕ นัน้(ขันธ์แต่ละขนัธ์ จัดเป็น ๑ พระสูตร) (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๕๒-๖๕๖/
๓๘๒) 

รูปอาศยับุคคล : รูปพักพิงบุคคล, รูปมีอยู่ในบุคคล, รูปพำนักอยู่ในบุคคล, รูปพ่ึงพิงบุคคล, รูปพ่ึงพา
อาศัยบุคคล, ในปุคคลกถา(ว่าด้วยบุคคล) พระสกวาทีและพระปรวาทีสนทนากัน
เรื่องบุคคลกับรูปในแง่มุมต่างๆ คือ (๑) รปูเป็นบุคคล (๒)บคุคลอาศัยรูป (๓)บุคคล
เป็นอ่ืนจากรูป (๔)รูปอาศัยบุคคล, ในเรือ่งเก่ียวกับรูปอาศัยบุคคล มีข้อความตอน
หนึ่งท่ีพระสกวาทีโต้ตอบพระปรวาทีไว้อย่างน่าสนใจว่า “....รูปอาศัยบคุคล ท่าน
กล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นน้ันว่า ‘ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าหย่ังรู้บุคคลได้โดยสัจฉิ
กัฏฐปรมัตถ์ แต่ไม่ยอมรับว่า รูปอาศัยบุคคล’ คำนั้นของท่านผิด อนึ่ง หากท่านไม่
ยอมรับว่า ‘รูปอาศัยบุคคล’ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ‘ข้าพเจ้าหย่ังรู้บุคคลได้โดยสัจฉิ
กัฏฐปรมัตถ’์ ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ‘ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้า
หย่ังรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ์ แต่ไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคล’ คำน้ันของท่าน
ผิด ฯลฯ...”(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๗/๓๒, อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๓/๔๖-๕๒/๑๔๐) 

รูปาทิสุตตนวกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๙ สูตรมีรูปสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ทรงแสดงสูตร ๙ สูตร คือ รูปสูตร วิญญาณสูตร สมัผัสสสูตร เวทนา
สูตร สัญญาสตูร สัญเจตนาสูตร ตัณหาสูตร ธาตุสูตรและขันธสูตรแก่พระราหุลใน
ลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนสาระไปตามช่ือของสูตรน้ัน ตามลำดับว่า อายตนะ
ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สมัผัส ๖ เวทนา ๖ สญัญา ๖ สญัเจตนา ๖ ตัณหา ๖ ธาตุ ๖ 
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และขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๑๙๙/๒๙๘) 

รูปาภินเิวส : ความยึดมั่นว่ารูป, ความปรารถนาในรูป, ความเอนเอียงในรูป, ความโน้มเอียงในรูป, 
ความยึดเหนี่ยวในรูป, รักใคร่ชอบใจในรูป, ในปฏิสมัภิทามรรค ญาณกถา ตอนว่า
ด้วยญาณัตตยนิทเทส(แสดงญาณ ๓ อย่าง) ได้อธิบายว่า ผู้ท่ีจะบรรลุสมาบัติหรอื
ธรรมวิหารต่างๆ ได้ จะต้องพิจารณาเห็นรูปาภินิเวสโดยความเป็นภัย ดังข้อความที่
ระบุไว้ตอนหน่ึงว่า “พระโยคาวจร...เมื่อพิจารณารูปาภินิเวสโดยความเป็นภัย เพ่ง
เฉยความเป็นไปแล้ว นึกถึงนิพพานอันเป็นความดับเป็นสุญญตะแล้ว ย่อมเข้าสมาบัติ 
เพราะจิตน้อมไปในนิพพานท่ีเป็นสุญญตะ น้ีช่ือว่าสุญญตสมาบัติ” (ขุ.ปฏิ.(ไทย)๓๑/
๗๙/๑๓๓) 

รูปายตนะ : อายตนะคือรูป, แดนต่อเนื่องกับรูป, เครื่องติดต่อกับรูป, ท่ีเช่ือมต่อรูป (อายตนะ 
หมายถึง ท่ีติดต่อ, เครื่องติดต่อ, แดนต่อความรู้, เครื่องรู้และสิ่งท่ีรู ้ เช่น ตา เป็น
เครื่องรู้ รูปเป็นสิ่งท่ีรู้, หูเป็นเครื่องรู้ เสียงเป็นสิ่งท่ีรู้ เป็นต้น, จัดเป็น ๒ ประเภท คือ 
อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖), รูปายตนะ(อายตนะคือรูป) เป็นอายตนะ
ภายนอก ถูกรู้โดยจักขวายตนะ(อายตนะคือตา) ซ่ึงเป็นอายตนะภายใน, ในการแสดง
ธรรม พระพุทธเจ้ามักจะทรงหยิบยกเรื่องอายตนะภายในและอายตนะภายนอกมา
อธิบายเสมอเพ่ือให้เกิดการสำรวมระวังแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๒๓/๓๑๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๕/๓๖๙,๑๔/๔๒๑/๔๗๗,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒,๓๑/
๑๒๓/๑๙๑,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒/๓,๔๐/๑๐/๙,๔๐/๒๑/๑๒,๔๐/๒๔/๑๔,๔๐/๖๕/
๘๓๔,พจนานุกรมพุทธศาสนฉ์บับประมวลศัพท์) 

รูปายตนะท่ีเปน็ภายนอกตน : อายตนะคือรูปที่อยู่ภายนอกตน, เครื่องต่อท่ีอยู่ภายนอกกายตน, 
อายตนะภายนอกคือรูป, อายตนะ หมายถงึ ท่ีติดต่อ, เครื่องติดต่อ, แดนต่อความรู้, 
เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คอื (๑) อายตนะภายในตนมี ๖ อย่าง ได้แก ่
จักขวายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ และมนายตนะ(ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย และใจ) และ (๒)อายตนะภายนอกตน มี ๖ อย่าง ได้แก่ รปูายตนะ สัท
ทายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ และธัมมายตนะ(รูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผสั และส่ิงท่ีใจรู้), ในติกปัฏฐาน อัชฌัตตติกะ ปัญหาวาร ได้อธิบายเกี่ยวเร่ืองนี้ไว้
อย่างลึกซึ้งและละเอียดมากขึ้น ดังข้อความตอนหน่ึงว่า “.....สภาวธรรมท่ีเป็นภายใน
ตนและท่ีเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตปัจจัย 
มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ ได้แก่ รูปายตนะที่เป็นภายนอก
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ตนและจักขายตนะท่ีเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เป็นภายในตนโดย
ปุเรชาตปัจจัย.....”  (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๙/๖๐๒,๔๑/๓๔/๖๐๖,๔๑/๓๘/๖๐๗) 

รูปายตนะท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน : อายตนะคือรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน, อายตนะคือรูปที่มีจิตเป็นท่ีต้ัง, 
รูปายตนะที่มีจิตเป็นท่ีเกิด, อายตนะคือรูปท่ีอาศัยจิตเป็นแดนเกิด, ในทุกปัฏฐาน 
จิตตสมุฏฐานทุกะ ปัญหาวาร ได้ระบุถึงสภาวธรรมท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐานและท่ีไมมี่จิต
เป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยปุเรชาตปัจจัย มี ๒ 
อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ ได้แก่ รูปายตนะท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐาน
และจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีสหรคตด้วยจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่
มีจิตเป็นสมุฏฐานและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยกายวิญญาณโดย
ปุเรชาตปัจจัย รูปายตนะท่ีมีจิตเป็นสมฏุฐานและหทยัวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีมีจิต
เป็นสมุฏฐานโดยปุเรชาตปัจจัย ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและหทยั
วัตถุ ฯลฯ... (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๒๑๙/๑๒๔) 

รูปารมณ์ : อารมณ์คือรูป, สิ่งที่เห็นได้ด้วยตา, สิ่งท่ีปรากฏทางตา, อารมณ์ หมายถงึ สิ่งท่ีหน่วง
เหน่ียวจิตไว้ ยึดดึงจิตไว้ หรือเกาะเก่ียวจิตไว้ มี ๖ ประการ คือ ๑.รูปารมณ์(สิ่งท่ี
หน่วงจิตไว้คือรูป) ๒.สทัทารมณ์(สิ่งท่ีหน่วงจิตไว้คือเสียง ๓.คันธารมณ์(สิ่งท่ีหน่วงจิต
ไว้คือกล่ิน ๔.รสารมณ์(สิ่งท่ีหน่วงจิตไว้คือรส ๕.โผฏฐัพพารมณ์(สิ่งท่ีหน่วงจิตไว้คือรส 
๖.ธัมมารมณ์(ส่ิงท่ีหน่วงจิตไว้คือสิ่งท่ีใจนึกคิด), ในการบำเพ็ญธรรม อารมณ์ทั้ง ๖ มรีู
ปารมณ์เป็นต้น เป็นสิ่งท่ีต้องสำรวมระวังอยู่เสมอ ผู้ท่ีสามารถควบคุมยับย้ังอารมณ์ได้ 
ย่อมเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ดังข้อความท่ีมีระบุไว้ว่า “....ถ้ารูปารมณท่ี์
รุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางตา มาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบ
อย่างนี้ รูปารมณ์เหล่าน้ันย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลย จิตของภิกษุน้ันไม่ถูก
อารมณ์ครอบงำ เป็นธรรมชาติม่ันคงหนักแน่น และภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิด
ดับของจิตนั้น....” (วิ.ม.(ไทย)๕/๒๔๔/๑๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๐๔/๒๑๓,๑๒/๔๐๐/
๔๓๑,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๙๘/๓๓๙,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๙/๑๙๒) 

รูปารามสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยผู้ยินดีในรูป (สูตรที่ ๑) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เทวดาและมนุษย์เป็นผูยิ้นดี ร่ืนรมย ์
เพลิดเพลินในอายตนะภายนอก ๖ เพราะอายตนะภายนอก ๖ แปรผัน คลายไปและ
ดับไป พวกเขาจึงเป็นทุกข์ ส่วนตถาคตรู้แจ้งความเกิด ความดับ คุณ โทษและเครื่อง
สลัดออกจากอายตนะภายนอก ๖ ตามความเป็นจริง จึงไม่ยินดี ไมร่ื่นรมย์ ไม่
เพลิดเพลินในอายตนะภายนอก ๖ เพราะอายตนะภายนอก ๖ แปรผนั คลายไปและ
ดับไป ก็ยังอยู่เป็นสุข อายตนะภายนอก ๖ ล้วนน่าปรารถนา น่าใคร่และน่าพอใจ 
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เป็นสิ่งท่ีชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกสมมติว่าเป็นสุข เม่ืออายตนะภายนอก ๖ ดับลง 
เขาเหล่าน้ันก็สมมติกันว่าเป็นทุกข์ ส่วนอริยบุคคลเห็นการดับสักกายะว่าเป็นสุข การ
เห็นของท่านจึงขัดแย้งกับชาวโลก บุคคลเหล่าอ่ืนกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุข พระอริยะ 
กลับกล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์ บุคคลเหล่าอ่ืนกล่าวส่ิงใดว่าเป็นทุกข์ พระอริยกลับรู้แจ้ง
สิ่งนั้นว่าเป็นสุข เธอจงเห็นธรรมท่ีรู้ได้ยาก ความมืดย่อมปรากฏแก่ผู้ถูกนิวรณ์หุ้มห่อ
ไว้ เหมือนความมืดปรากฏแก่ผู้ไม่เห็น นิพพานย่อมปรากฏแจ่มแจ้งแก่สัตบุรุษ 
เหมือนแสงสว่างปรากฏแก่ผู้เห็นอยู่ ผู้แสวงหาทางไม่ฉลาดในธรรม ย่อมไม่รู้แจ้ง
นิพพานท่ีอยู่ใกล้ ผู้ถูกความกำหนัดในภพครอบงำ แล่นไปตามกระแสตัณหาในภพ 
ถูกบ่วงมารคล้องไว้ จะไม่รู้ธรรมนี้ เว้นอริยบุคคลเสีย ยอ่มไม่มีใครสามารถจะตรัสรู้
บทที่อริยบุคคลตรัสรู้ชอบแลว้ ไม่มีอาสวะและปรินิพพานแล้ว (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๓๖/๑๗๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า บท ในท่ีน้ีหมายถึงพระนิพพาน (สํ.สฬา.อ. ๓/๑๓๖/
๕๓)  

รูปารามสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยผู้ยินดีในรูป (สูตรที่ ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เทวดาและมนุษย์เป็นผูยิ้นดี ร่ืนรมย์ 
เพลิดเพลินในอายตนะภายนอก ๖ เพราะอายตนะภายนอก ๖ แปรผัน คลายไปและ
ดับไป พวกเขาจึงเป็นทุกข์ ส่วนตถาคตรู้แจ้งความเกิด ความดับ คุณ โทษและเครื่อง
สลัดออกจากอายตนะภายนอก ๖ ตามความเป็นจริง จึงไม่ยินดี ไมร่ื่นรมย์ ไม่
เพลิดเพลินในอายตนะภายนอก ๖ เพราะอายตนะภายนอก ๖ แปรผัน คลายไปและ
ดับไป ก็ยังอยู่เป็นสุข  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๗/๑๗๓) 

รูปาวจร : (จิต)ท่องเที่ยวไปในรูป, นับเนื่องในรูป, ยังอยู่ในระดับจิตขั้นรูปฌาน, ระดับที่มี
รูปธรรมเป็นอารมณ์, เนื่องในรูปภพ, รูปาวจร เป็นขั้นกลางระหว่างกามาวจรกับอรู
ปาวจร กล่าวคือ (๑)กามาวจร หมายถึงจิตที่ท่องเท่ียวไปในกามหรือกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับกาม เป็นเหตุใหไ้ปเกิดในกามภพ (๒)รูปาวจร หมายถึงจิตท่ีท่องเท่ียวไป
ในรูปฌาน ๔ หรือกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับรูป เป็นเหตุให้ไปเกิดในช้ันรูปพรหม (๓)อรู
ปาวจร จิตที่ท่องเท่ียวไปในอรูฌาน ๔ หรอืกรรมท่ีทำเกีย่วเน่ืองกับอรูป เป็นเหตุให้
ไปเกิดในช้ันอรูปพรหม, พระอรหันต์เป็นผู้หลุดพ้นจากภพทั้ง ๓ น้ี ดังข้อความตอน
หนึ่งปรากฏในสังขธมสูตร(ว่าด้วยคนเป่าสังข์)ว่า “...กรรมท่ีทำพอประมาณใน
อุเบกขาเจโตวิมุตติท่ีบุคคลอบรมแล้ว ทำให้มากแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปาวจร
และอรูปาวจรเลย เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผู้แข็งแรงพึงให้ได้ยินตลอดทิศท้ัง ๔ ได้
โดยไม่ยาก....”(ที.สี.(ไทย)๙/๕๕๖/๒๔๔,๙/๕๕๖/๒๔๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๑/
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๕๙๕,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๖๐/๔๑๑,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๖/๒๖๐,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๓๓/
๖๙๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๕/๓๙/๑๙๖,๔๕/๔๖/๑๒๒,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวล
ศัพท์) 

รูปาวจรกุศล : กุศล(จิต)ท่ีมีรปูธรรมเป็นท่ีท่องเท่ียวไป, (จิต)ฝ่ายดีท่ีท่องเท่ียวไปในรูป, (จิต)ดีงามที่
นับเนื่องในรูป, (จิต)ดีงามท่ีอยู่ในขั้นรูปฌาน ๔, (จิต)ฝ่ายกุศลที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์, 
ในพระอภิธรรมท่านแบ่งจิตโดยภูมิประเภทออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ (๑)
กามาวจรจิต ๕๔ (๒)รูปาวจรจิต ๑๕ (๓)อรูปาวจรจิต ๑๒, สำหรับรปูาวจรกุศลจิต 
มาจากส่วนย่อยของรูปาวจรจิต ๑๕ ท่ีแบ่งออกได้ ๓ ประเภท คือ รปูาวจรกุศลจิต 
๕ รูปาวจรวิบากจิต ๕ และรูปาวจรกิริยากิต ๕, ในกถาวัตถุ อริยธัมมวิปากกถา(ว่า
ด้วยวิบากแห่งอริยธรรม) พระสกวาทีและพระปรวาทีสนทนาธรรมกันเรื่องวิบากของ
อริยธรรม มีอยู่หรือไม่มี หนึง่ในอริยธรรมท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาสนทนา คอื รูปาวจรกุศล 
และอรูปาวจรกุศลมีวิบากหรอืไม่มีวิบาก (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๙๙/๕๓๑) 

รูปาวจรจิต : จิตที่ท่องเที่ยวไปในรูป, จิตทีอ่ยู่ในระดับช้ันรูปฌาน, จิตทีม่ีรูปธรรมเป็นอารมณ์, จิตที่
นับเนื่องในรูปภพ, จิตมี ๓ ระดับ คือ กามาวจรจิต ๕๔ ดวง รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง 
และอรูปาวจรจิต ๑๒ดวง , ในอภิสมยกถา(ว่าด้วยการตรัสรู้) มีข้อสงสัยว่าการตรัสรู้
เกิดขึ้นได้ด้วยจิตและญาณอะไร หน่ึงในขอ้สงสัยน้ัน คือตรัสรู้ได้ด้วยรูปาวจรจิตได้
หรือไม่ ดังข้อความมีปรากฏว่า “คำว่า การตรัสรู้ อธิบายว่า ตรัสรู้ด้วยอะไร คือ ตรัส
รู้ด้วยจิตตรัสรู้ด้วยจิตหรือ....ฯลฯ...ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยรูปาวจรจิตและญาณนะ
ซิ ตรัสรู้ด้วยรปูาวจรจิตและญาณไม่ได้ ถ้าอย่างน้ัน ก็ตรัสรู้ได้ด้วยอรูปาวจรจิตและ
ญาณนะซิ ตรสัรู้ด้วยอรูปาวจรจิต และญาณไม่ได้....”  (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๙/๕๗๓) 

รูปาวจรฌาน : ฌานที่มีรูปเป็นท่ีท่องเท่ียวไป, ฌานท่ีนับเนื่องในรูป, การเพ่งอารมณ์ท่ีนับเน่ืองในรูป, 
ฌานระดับที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์, การทำกรรมฐานที่เพ่งรูปเป็นอารมณ์กำหนด, 
ฌาน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ รูปฌาน มี ๔ ระดับ และอรูปฌาน มี ๔ ระดับ, 
สำหรับรูปาวจรฌาน ๔ ได้แก่ (๑)ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คอื ๑.วิตก(ตรึก) ๒.วิจาร(ตรอง) 
๓.ปิติ(อ่ิมใจ ๔.สุข(สบายใจ) และ๕.เอกกัคคตา(จิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง) (๒)ทุติยฌาน มี
องค์ ๓ คือ ปิติ สุข เอกัคคตา (๓)ตติยฌาน มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา (๔)จตุตถ
ฌาน มีองค์ ๒ คืออุเบกขา และเอกัคคตา, ในอากังเขยยสูตร(ว่าด้วยความหวัง ๓๗ 
ประการ) ระบุว่าผู้รักษาศีล มีความเพียร หาที่สงบเพ่งภาวนาอยู่เสมอ จะประสบ
ความสำเร็จในการบำเพ็ญฌาน ตามข้อความท่ีมีระบุไว้ว่า “หากภิกษุพึงหวังว่า ‘เรา
พึงบรรลุวิโมกข์ท่ีสงบ เป็นอรูปฌานเพราะก้าวล่วงรูปาวจรฌานด้วยนามกาย’ ภิกษุ
น้ันพึงทำศีลใหบ้ริบูรณ์ หม่ันประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายในตน ไม่เหินห่างจาก
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ฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพ่ิมพูนเรือนว่าง...” (ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๖/๕๘,
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

รูปาวจรธรรม : ธรรมท่ียังนับเนื่องในรูป,ธรรมที่ท่องเท่ียวไปในรูป,สิ่งท่ีเป็นไปในรูปธรรม, สภาวธรรม
ท่ีนับเน่ืองในรูป, สภาวะที่เป็นรูป, ในธัมมนานัตตญาณนิทเทส(แสดงธัมมนานัตต
ญาณ) ได้ระบุถึงลักษณะการกำหนดพิจารณาธรรม ๔ ประภท คือ กามาวจรธรรม รู
ปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม และอปริยาปันนธรรม เป็นฝ่ายกุศลและอัพยากฤต, 
สำหรับการพิจารณารูปาวจรธรรมมีหลักการกำหนดว่า “พระโยคาวจรกําหนดรูปาว
จรธรรมเป็นฝา่ยกุศล เป็นฝา่ยอัพยากฤต อย่างไร คือ พระโยคาวจรกำหนดฌาน ๔ 
ของบุคคลผู้ยังอยู่ในโลกนี้ เป็นฝ่ายกุศล กำหนดฌาน ๔ ของบุคคลผู้เกิดในพรหมโลก
เป็นฝ่ายอัพยากฤต พระโยคาวจร กำหนดรูปาวจรธรรม เป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอัพ
ยากฤตอย่างนี้...” (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๗๓/๑๒๓) 

รูปาวจรภูมิ : ภูมิท่ีท่องเที่ยวไปในรูป, ช้ันท่ียังนับเน่ืองในรูป, โลกท่ีเป็นอยู่ของพวกรูปพรหม, ช้ันที่
พวกรูปพรหมอาศัยอยู่, ในภูมินานัตตญาณ(แสดงภูมินานัตตญาณ) ได้ระบุถึงภูมิ ๔ 
ช้ัน คือ (๑)กามาวจรภูมิ - ช้ันท่ีท่องเที่ยวอยู่ในกาม (๒)รูปาวจรภูมิ – ช้ันท่ีท่องเท่ียว
อยู่ในรูป (๓)อรูปาวจรภูมิ – ช้ันท่ีท่องเท่ียวอยู่ในอรูป และ(๔)อปริยาปันนภูมิ – ช้ันท่ี
ไม่นับเนื่องในภูมิ ๔ หมายถึงโลกุตตรภูมิ, สำหรับรูปาวจรภูมิ ท่านขยายความไว้ว่า 
“รูปาวจรภูมิ เป็นอย่างไร คือ ธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติ ผู้เกิดใน
รูปภูมิ หรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ท่ีท่องเที่ยวอยู่ในภูมิน้ี นับเน่ืองในภูมินี้ 
ในระหว่างนี้ คือเบ้ืองล่างกำหนดเอาพรหมโลกเป็นท่ีสดุ (ช้ันพรหมปาริสัชชา) เบ้ือง
บนกำหนดเอาพรหมช้ันอกนิฏฐภพเป็นท่ีสุด น้ีช่ือว่ารูปาวจรภูมิ” (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๗๒/๑๒๒) 

รูปาวจรสมาบตัิ : สมาบัติของผู้มีรูปธรรมเป็นอารมณ์, สมาบัติในช้ันรูปฌาน, (สมาบัติ คอืภาวะสงบ
ประณีตซึ่งพึงเข้าถึง, สมาบัติที่กล่าวถึงบ่อยคือ ฌานสมาบัติ กล่าวคือ สมาบัติ ๘ 
ได้แก่ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔, ถ้าเพ่ิมนิโรธสมาบัติต่อท้ายสมาบัติ น้ี รวมเรียกว่า 
อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙), ข้อแตกต่างของพระพุทธศาสนาจากลัทธิศาสนาอื่นคือมี
การระบุถึงนิโรธสมาบัติท่ีเหนือช้ันฌานสมาบัติ ๘(รูปาวจรสมาบัติ ๔ และอรูปาวจร
สมาบัติ ๔)ขึ้นไป ดังข้อความมีระบุไว้ในพระอภิธรรม ติกปุคคลบัญญัติว่า“...บรรดา
ศาสดาเหล่าน้ัน ศาสดาที่บญัญัติการละกาม บัญญัติการละรูป และบัญญัติการละ
เวทนา ด้วยการบัญญัติน้ันพึงเห็นว่า เป็นศาสดาผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ...”(ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๓๐/๑๒๒,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๓๐/๑๘๒, พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวล
ศัพท์) 
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รูปิยปาตสิูตร : พระสูตรว่าด้วยถาดรูปิยะ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นต้น แม้บุคคลผู้
ไม่เคยพูดเท็จเพราะเหตุแห่งถาดรูปิยะ เม่ือถูกลาภสักการะและความสรรเสริญ
ครอบงำ ย่อมสามารถพูดเท็จได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๘/๒๗๔) 

รูปิยะ  : เงินตราในสมัยครั้งพุทธกาล, สิ่งท่ีใช้เป็นมาตราแลกเปลี่ยน, วัตถุท่ีใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพ่ือซื้อขาย, ในรูปิยสกิขาบท(ว่าด้วยการรับรูปิยะ) ระบุว่า พระ
อุปนันทศากยบุตรเป็นต้นบัญญัติสิกขาบทท่ีห้ามไม่ให้ภิกษุรับรูปิยะ และในรูปิยสัง
โวหารสิกขาบท(ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปิยะ) ระบุว่า พวกภิกษุฉัพพัคคีย์เป็นต้น
บัญญัติห้ามแลกเปล่ียนรูปิยะกัน, ในการปรับโทษเกี่ยวกับรูปิยะขึ้นอยู่ท่ีเจตนาเป็น
สำคญั โดยทั่วไปปรับเป็นนิสสัคคิยปาจติตีย์(สิ่งท่ีต้องสละคืน) แมจ้ะรับสิ่งท่ีไม่ใช่
รูปิยะ แต่ภิกษุเข้าใจหรือสงสัยว่าเป็นรูปิยะ ท่านปรับอาบัติทุกกฏ(ส่อเจตนาว่าอยาก
ได้) (วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๘๒/๑๐๘,๒/๕๘๙/๑๑๓,วิ.อ.(ไทย)๒/๕๘๖/๒๕๑) 

รูปีจอรูปีจอัตตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปและไม่มรีูป พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อมีขันธ์ ๕ เพราะถือมั่นและยึด
มั่นขันธ์ ๕ จึงเกิดมีทิฏฐิว่า หลังจากตายแล้ว อัตตาทั้งที่มีรูป และไม่มีรปู ไม่สลายไป 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๔๔/๓๐๙) ; ดูประกอบในวาตสูตร สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๕๗/๒๖๖   

รูปีอัตตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูป พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อมีขันธ์ ๕ เพราะถือมั่นและยึดม่ันขันธ์ ๕ จึงเกิด
มีทิฏฐิว่า หลังจากตายแล้ว อัตตาที่มีขันธ์ ๕ ไม่สลายไป (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๔๒/๓๐๗) 
; ดูประกอบในวาตสูตร สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๕๗/๒๖๖  

รูปูปาทานขันธ์ : อุปาทานขันธ์คือรูป, ขันธ์เป็นท่ีต้ังแห่งความยึดมั่นคือรูป, ขันธ์เป็นท่ีต้ังแห่งอุปาทาน
คือรูป,(รูป – รูป, อุปาทาน – ยึดมั่น ถือมั่น, ขนฺธ – ขันธ์ กอง กลุ่ม) รูปูปาทานขันธ์ 
เป็นหน่ึงในอุปาทานขันธ์ ๕ ได้แก่ ๑. รูปูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือรูป) ๒. เวทนู
ปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือเวทนา) ๓. สัญญูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือสัญญา) 
๔. สังขารูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือสังขาร) ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ (อุปาทาน
ขันธ์คือวิญญาณ), การยึดมัน่ถือมั่นในขันธ์ ๕ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความทุกข์ ใน
อริยสัจ ๔ จัดเป็นทุกขอริยสจั ข้อแรก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๙๙/๓๒๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๕/๓๐๐,ม.มู.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๐,ม.ม.(ไทย)๑๒/๑๓๒/๑๒๑,๑๒/๓๐๖/
๓๓๘,สํ.ส.(ไทย)๑๔/๘๖/๙๖,๑๔/๙๙/๑๑๗,๑๔/๓๗๓/๔๒๑,๑๔/๔๓๑/๔๙๐) 

เรณุ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเรณุ, จอมราชันย์พระนามว่าเรณุ, ราชาธิราช
พระนามว่าเรณุ, (จกฺก – ลอ้ หมุน, วตฺติ – ไป แผ่ไป = ไปได้ท่ัวจักรหรือท่ัวประเทศ, 
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แผ่ขยายอำนาจไปทั่วทวีปหรือทั่วประเทศ), ในเรณุปูชกเถราปทาน(ประวัติใน
อดีตชาติของพระเรณุปูชกเถระ) พระเรณุปูชกเถระได้เล่าถึงอดีตชาติของตนว่าเคย
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเรณุ ตามข้อความท่ีมีระบุไว้ว่า “ในกัปท่ี ๔๕ 
นับจากกัปน้ีไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเรณุ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ 
ประการ มีพลานุภาพมาก”, เรณุปูชกเถราปทาน เป็นเรื่องที่ ๑๐ (เรื่องสุดท้าย) แห่ง
ภิกขทายิวรรคท่ี ๑๑ ในขทุทกนิกาย อปทาน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๕/๒๕๙) 

เรณุ, พระราชบุตร,โชตปิาลมาณพ :พระราชกุมารพระนามว่าเรณุ, พระราชโอรสพระนามว่าเรณุ, 
พระราชบุตรพระนามว่าเรณุ, เจ้าชายเรณุ, ในมหาโควินทสูตร ระบุว่า พระราชบุตร
พระนามว่าเรณุมีพระบิดาพระนามว่าทิสัมบดี (พระเจ้าทิสัมบดีมีปุโรหิตช่ือโควินทะ) 
มีสหายรัก ๗ คน คือโชติปาลมาณพ และกษัตริย์อีก ๖ พระองค์ เม่ือพระราชบิดา
สวรรคต ได้ขึ้นครองราชย์แทน พระเจ้าเรณุทรงเป็นกษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่มอีำนาจแผ่ไป
ท่ัวมหาปฐพี ทรงแบ่งราชสมบัติออกเป็น ๗ ส่วนแก่กษัตรย์ิ ๖ พระองค์ โดยพระองค์
อยู่ตรงกลางรัฐทั้งหมด แต่ภายหลังได้สละราชสมบัติเสด็จออกผนวชตามอย่างมหาโค
วินทพราหมณ์(กรุงมิถิลาและวิเทหะ)(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๐๔/๒๓๘,๑๐/๓๐๖/
๒๔๐,๑๐/๓๐๗/๒๔๑) 

เรณปุูชกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเรณุปูชกเถระ มีเน้ือความอธิบายสรุปไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายดอกกากะทิงบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่เกิดในทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๒/๒๕๙) 

เรณุวดี, กรุง : เมืองช่ือเรณุวดี, นครช่ือเรณุวดี, เมืองหลวงช่ือเรณุวดี, ในราหุลเถราปทาน(ประวัติใน
อดีตชาติของพระราหุลเถระ) พระราหุลเถระได้เล่าถึงอดีตชาติของตนว่าได้ปูลาด
กระจกบนปราสาท ๗ ช้ันถวายพระปทุมุตตรพุทธเจ้าและได้รับการพยากรณ์ว่า ใน
กัปท่ี ๒๑ (นับจากกัปน้ีไป) จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ย่ิงใหญ่ครองทวีปทั้ง ๔ มี
พระนามว่าวิมละ มีเมืองหลวงช่ือว่าเรณุวดี ดังข้อความระบุไว้ตอนหน่ึงว่า “...มีกรุง
นามว่าเรณุวดยีาว ๓๐๐ โยชน์ สี่เหลี่ยมจตุัรัส...”, ราหุลเถราปทานเป็นเรื่องที่ ๑๖ 
แห่งสีหาสนิยวรรคที่ ๒ ในขุททกนิกาย อปทาน (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๕/๑๑๓) 

เรวดี, นาง : หญิงช่ือเรวดี, สตรีช่ือเรวดี, (นาง ในความหมายภาษาไทยทั่วไป หมายถึงหญิงที่
แต่งงานแล้ว), ในเรวดีวิมาน(ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นันทิยะอุบาสกผู้เป็นสามีของ
นางเรวดี) ระบุว่า นางเรวดีเป็นหญิงท่ีถูกยักษ์ท่ีเป็นบริวารของท้าวเวสวัณสองตนจับ
โยนลงไปในอุสสทนรกเพราะผลแห่งกรรมช่ัวมีการด่าว่าสมณะและลวงสามีด้วยเรื่อง
ไม่จริง เป็นต้น แม้นางจะบอกแก่พวกยักษ์ว่าเป็นภรรยาของนันทิยอุบาสกสมควรได้
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เสวยสุขในวิมานของสามี แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะกรรมเป็นของเฉพาะตน ไม่สามารถ
รับหรือให้ผลแทนกันได้ ดังข้อความมีระบุไว้ตอนหนึ่งว่า “จงลุกขึ้น นางเรวดีผู้แสน
จะช่ัวช้า มีปกติไม่ให้ทานประตู(นรก)เปิดแล้ว พวกเราจะนำเจ้าไปโยนลงนรกอันเป็น
สถานที่ทอดถอนใจของเหล่าสัตว์นรก...”(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๘๖๓/๑๐๑) 

เรวตขทิรวนิยะ, ภิกษุ  : ภิกษุช่ือเรวตขทิรวนิยะ, พระช่ือเรวตขทิรวนิยะ, พระเถระรูปน้ีได้เริ่มสั่งสม
บุญบารมีในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ในชาติปัจจุบัน(โคตมพุทธกาล) ท่าน
บังเกิดเป็นน้องชายของพระสารีบุตร เป็นน้องสุดท้อง ครอบครัวของท่านออกบวชกัน
ท้ังหมดทั้งพ่ีชายพ่ีสาว บรรลุพระอรหัตต้ังแต่เป็นสามเณร ชอบการอยู่ป่าเป็นวัตร 
ท่านจึงได้รับแต่งต้ังเป็นเอตทัคคะด้านอยู่ป่าเป็นวัตร ดังข้อความมีปรากฏในเอตทัค
ควรรค หมวดท่ี ๒ ว่า “เรวตขทิรวนิยะเลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเรา ผู้อยู่ป่า
เป็นวัตร...” , พระเรวตขทิรวนิยะ มีช่ือเดิมว่าเรวตะ แต่ท่ีได้ช่ือว่าเรวตขทิรวนิยะ 
เพราะท่านชอบอาศัยอยู่ในป่าไม้ตะเคียน(ขทิระ = ต้นตะเคียน, วนิยะ = อยู่ป่า)เป็น
คนละรูปกับพระกังขาเรวตะผู้เป็นเลิศด้านยินดีในฌาน) (ขุ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๐๓/
๒๗) 

เรวตเถรวัตถุ : เรื่องพระเรวตเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า  ผู้ใดในโลกน้ี 
ละบุญและบาปทั้งสองได้ พ้นจากกิเลสเคร่ืองข้องได้  ไม่เศร้าโศก ปราศจากกิเลสดุจ
ธุลี  เป็นผู้บริสทุธ์ิ เราเรียกผูน้ั้นว่าพราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๑๒/๑๖๓) 

เรวตพุทธเจ้า  : พระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเรวตะ, พระบรมศาสดาพระนามว่าเรวตะ, ในขุททกนิกาย 
พุทธวงศ์ ระบุว่า พระเรวตพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๕ ต่อจากพระสุมนพุทธ
เจ้า หลังจากพระเรวตพุทธเจ้า คือพระโสภิตพุทธเจ้า (พระสมณโคดมพุทธเจ้าในกัปนี้
เป็นองค์ท่ี ๒๕), ในเรวตพุทธวงศ์ระบุว่า พระเรวตพุทธเจ้ามีพระวรกาย ๘๐ ศอก 
อัครสาวกมีช่ือว่าพระวรุณเถระและพระพรหมเทพเถระ อุปัฏฐากมีช่ือว่าพระสัมภว
เถระ อัครสาวิกา มีช่ือว่าพระภัททาเถรีและพระสุภัททาเถรี ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้
ต้นกากะทิง ...ฯลฯ... (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๙/๖๑๘) 

เรวตพุทธวงศ ์: ว่าด้วยพระประวัติของพระเรวตพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า นับถอยหลังจาก
กัปนี้ ๒ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป พระเรวตพุทธเจ้า ประสูติในกรุงสุธัญญกะ พระ
ชนกพระนามว่าพระเจ้าวิปุละ พระชนนีพระนามว่าพระนางวิปุลา พระมเหสีพระ
นามว่าสุทัสสนา พระโอรสพระนามว่าวรุณะ ทรงครองฆราวาสอยู่ ๖,๐๐๐ ปี ทรง
เห็นนิมิต ๔ จงึออกบวชด้วยราชพาหนะคือรถ บำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ เดือน จึงได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้า ภายใต้ต้นกากะทิง  การบรรลุธรรมมี  ๓  ครั้ง  ผู้ได้บรรลุธรรมคร้ัง
ท่ี  ๑  จะคำนวณนับไม่ได้เลย ในกาลเม่ือพระมุนีพระนามว่าเรวตะ ทรงแนะนำพระ



 

๔๓๙๘ 
 

 

เจ้าอรินทมะ เทวดาและมนุษย์จำนวน  ๑,๐๐๐  โกฏิ  ได้บรรลุธรรม  ครั้งท่ี  ๒ พระ
ผู้องอาจกว่านรชนเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติในวันท่ี ๗ ทรงแนะนำเทวดาและมนุษย์
ในอรหัตตผลจำนวน ๑๐๐  โกฏิ มีการประชุมพระขีณาสพ ผู้ปราศจากมลทิน  หลุด
พ้นดี  คงท่ี  ๓  ครั้ง ครั้งท่ี  ๑  มีพระขีณาสพมาประชุมกันมากจนเกินกว่าท่ีจะนับ 
ครั้งท่ี  ๒  มีพระขีณาสพจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  โกฏิ  มาประชุมกัน ในกาลเมื่อ
พระองค์ไม่มีใครเสมอด้วยพระปัญญาของพระองค์  ทรงประกาศพระธรรมจักรแลว้ 
ทรงพระประชวรจวนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ครั้งท่ี  ๓  มีพระขีณาสพท่ีมาเขา้
เฝ้าพระมุนี เพ่ือทูลถามพระอาการประชวรของพระองค์ ครั้งน้ันมีเทวดาและมนุษย์
จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  โกฏิ  มาประชุมกัน พระวรุณเถระและพระพรหมเทพเถระเป็น
คู่อัครสาวก พระสัมภวเถระเป็นพุทธ อุปัฏฐาก พระภัททเถรีและพระสภัุททเถรีเป็นคู่
อัครสาวิกา วรุณอุบาสกและสรภอุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐาก ปาลาอุบาสิกาและอุปปา
ลาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุปัฏฐายิกา ในกัปน้ีมนุษย์มีอายุขัย ๖๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็
มีพระชนมายุประมาณเท่าน้ัน ทรงแสดงพุทธพลังแล้ว ประกาศอมตธรรมในโลก  ไม่
ทรงมีอุปาทานเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว  เพราะสิ้นความยึดมั่นถือม่ันว่าเป็นผู้เลิศ 
มีพระรัศมีดังทอง พระธรรมก็ไม่มีอะไรเหมือนทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้ว
สังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอ พระองค์ผู้มีพระยศ ผู้เป็นมหามุนเีสด็จดับ
ขันธปรินิพพานแล้ว พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ แผ่ไปอย่างกว้างขวางในนานา
อารยประเทศ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๑๓) 

เรวตะ, พระ, ภิกษุ  : พระช่ือเรวตะ, ภิกษุช่ือเรวตะ, พระเถระช่ือเรวตะ, ในพุทธประวัติ มีพระเถระ
ท่ีช่ือเรวตะมีช่ือเสียงอยู่ ๒ รูป คือ (๑)พระกังขาเรวตะ เป็นเลิศทางด้านผู้ยินดีในฌาน 
ช่ือเดิมของท่านคือ เรวตะ แต่ท่านชอบสงสัยในกัปปิยวัตถุท่ีได้มาว่าเหมาะสมกับ
สมณะบริโภคหรือไม่ พิจารณาก่อนแล้วจึงใช้สอย จึงได้ช่ือว่ากังขาเรวตะ(กังขา 
แปลว่า สงสัย) และ(๒)พระเรวตขทิรวนิยะ เป็นเลิศทางด้านผู้อยู่ป่าเป็นวัตร, ท่าน
เป็นน้องคนสุดท้องของพระสารีบุตร ได้บรรลุพระอรหัตผลตอนเป็นสามเณรชอบอยู่
จำวัดที่ป่าไม้ตะเคียน จึงได้ช่ือว่า พระเรวตขทิรวนิยะ(ขทิร แปลว่า ไม้ตะเคียน, วนิย 
แปลว่า อยู่ป่า), ในพุทธวงศ์ยังระบุว่ามีพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ เป็นองค์ท่ี ๕ 
ตามท่ีมีปรากฏ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๒/๓๖๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๔/๑๘๓,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๒/๑๗/๔๓๙,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๕/๑๗๗,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๓๑/๖๙,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)
๓๓/๑๘/๖๗๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๒/๒๙๔,วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๙๒/๓๕๖,ขุ.ม.(ไทย)๕/
๓๗๗/๒๕๓, ๔๖๙/๓๖๔, ขุ.จู.(ไทย)๖/๓๓/๖๕,ขุ.จู.(ไทย)๗/๔๕๑/๔๐๒, ๗/๔๕๑/
๔๐๓, ๗/๔๕๒/๔๐๓, ๗/๔๕๒/๔๐๔) 



 

๔๓๙๙ 
 

 

เรวตะ, พระพทุธเจ้า : พระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ, พระบรมศาสดาพระนามว่าเรวตะ, ในเอกัญช
ลิยเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิยเถระ) ท่านได้กลา่วถึงอดีตชาติ
ของตนว่า ได้เร่ิมสั่งสมบุญบารมีในสมัยของพระเรวตพุทธเจ้า, ตามเนื้อหาที่ปรากฏ
ในพุทธวงศ์ระบุว่า พระเรวตพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๕ ต่อจากพระสุมนพุทธ
เจ้า หลังจากพระเรวตพุทธเจ้า คือพระโสภิตพุทธเจ้า (พระสมณโคดมพุทธเจ้าในกัปนี้
เป็นองค์ท่ี ๒๕), ในเรวตพุทธวงศ์ระบุว่า พระเรวตพุทธเจ้ามีพระวรกาย ๘๐ ศอก 
อัครสาวกมีช่ือว่าพระวรุณเถระและพระพรหมเทพเถระ อุปัฏฐากมีช่ือว่าพระสัมภว
เถระ อัครสาวิกา มีช่ือว่าพระภัททาเถรีและพระสุภัททาเถรี ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้
ต้นกากะทิง ...ฯลฯ... , (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๓/๕๓๑,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑/๖๑๓,๓๓/๑/
๖๑๘,๓๓/๔/๖๑๓,๓๓/๕/๗๒๑,๓๓/๖/๖๑๓,๓๓/๑๐/๖๑๔) 

เรวตะ, พราหมณ์ : บุตรของพราหมณ์ช่ือเรวตะ,บุตรพราหมณ์ผู้ได้รับการต้ังช่ือว่าเรวตะ, ชายวรรณะ
พราหมณ์มีช่ือว่าเรวตะ,ในขทิรวนิยเรวตเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระขทิรว
นิยเรวตเถระ) พระเถระได้เล่าถึงอดีตชาติของท่านว่า ได้เริ่มสั่งสมบุญบารมีในสมัย
ของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า เกิดเป็นนายเรือถวายความสะดวกใช้เรือของตนเป็น
พาหนะนำพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกข้ามฟาก หลังจากน้ัน ได้ไปเกิดในภพภูมิที่
ดีตลอด และได้รับพุทธพยากรณ์ว่า ในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า จักบังเกิดเป็น
บุตรของพราหมณ์ช่ือว่าเรวตะ ตามข้อความท่ีมีปรากฏว่า “นายเรือผู้น้ีจุติจากสวรรค์
ช้ันไตรทิพย์แลว้จักไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นบุตรของพราหมณ์มีนามว่าเรวตะ ตามโคตร
...”(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๓๗/๙๗)  

เรวตีเปตวัตถุ : เรื่องนางเรวดีเปรต เป็นเรื่องเดียวกับเรวตี-วิมานในวิมานวัตถุ มหารถวรรคเร่ืองท่ี ๒ 
ซึ่งว่าด้วยวิมานของนันทิยอุบาสกสามีของนางเรวดี เป็นเรื่องแสดงผลแห่งกรรมดีของ
นันทิยอุบาสกและกรรมช่ัวของนางเรวดี (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๗๑๔/๒๘๔) 

เรวตีวิมาน : ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นันทิยอุบาสกผู้เป็นสามีของนางเรวดี เป็นการกล่าวถึงวิมาน
ท่ีเกิดขึ้นแก่นันทิยอุบาสกผู้เป็นสามีของนางเรวดี เป็นวิมานอันรุ่งเรืองย่ิงในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ เพราะได้ให้ทานตามประสงค์ของผู้รับทาน ต่างกับนางเรวดีผู้ตระหน่ีไม่เคย
ให้ทานจึงไปทนทุกข์ทรมานในอุสสทนรก (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๖๑/๑๐๑) 

เรวัตตะ, พระ : พระมีช่ือว่าเรวัตตะ, พระเถระช่ือเรวัตตะ, พระสาวกช่ือเรวัตตะ, กุลบุตรช่ือเรวัตตะ, 
(พระเรวัตตะ ในท่ีอ่ืนๆ ปรากฏชื่อว่า “เรวตะ”), ในนฬกปานสูตร(ว่าด้วยเหตุการณ์
ในหมู่บ้านนฬกปานะ) ระบุว่า พระเรวตะเป็นหน่ึงของผู้ช่ือเสียงในสมัยน้ันท่ีออกบวช
ในพระพุทธศาสนา ตามข้อความที่มีปรากฏว่า “กุลบุตรผู้มช่ืีอเสียงจำนวนมาก คือ 
ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระภัททิยะ ท่านพระกิมพิละ ท่านพระภัคคุ ท่านพระโกณ



 

๔๔๐๐ 
 

 

ฑัญญะ ท่านพระเรวตะ ท่านพระอานนท์ และกุลบุตรที่มีช่ือเสียงอ่ืน ๆ มีศรัทธาออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาค...” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๖/๑๘๖) 

เรียกขวัญ, พธิี : พิธีปลอบขวัญ, พิธีกรรมท่ีทำขึ้นเพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ, ธรรมเนียมปฏิบัติเพ่ือเชิญ
ขวัญให้มาอยู่กบัเน้ือกับตัวโดยมีหมอขวัญเป็นผู้นำทำพิธี, ในพรหมชาลสูตร ตอนว่า
ด้วยมหาศีล ระบุถึงพระปฏิปทาข้อหน่ึงที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงกระทำเพ่ือเลี้ยงชีพของ
พระองค์ก็คือ “พิธีเรียกขวัญ” ตามข้อความท่ีมีปรากฏยนืยันว่า “พระสมณโคดมทรง
เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจริญบาง
พวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี 
คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์วิวาหมงคล ฤกษ์ เรียงหมอน ฤกษ์หย่าร้าง ฤกษ์
รวบรวมทรัพย์ ฤกษ์ใช้จ่ายทรัพย์ ทำให้โชคดี ทำให้เคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่าย
มนตร์ทำให้ลิ้นแข็ง ทำให้คางแข็ง ทำให้มอืสั่น ทำให้คางสั่น ทำให้หูอ้ือ เป็นหมอดู
ลูกแก้ว ใช้หญิงสาวเป็นคนทรง ใช้หญิงประจำเทวาลัยเป็นคนทรง บวงสรวงดวง
อาทิตย์และท้าวมหาพรหม ร่ายมนตร์พ่นไฟ ทำพิธเีรียกขวัญ(ข้อ ๖)...” (ที.สี.(ไทย)
๙/๒๖/๑๐,๙/๒๑๐/๗๑) 

เรือนโพธิ ์: สถานที่ตรัสรู้, สถานประทับอาศัยในการตรัสรู้(โพธิฆร), ต้นโพธ์ิ, เรือนต้นโพธ์ิ,(โพธิ
ฆร แปลตามศพัท์ว่า เรือนโพธ์ิ เทียบเคียงศัพท์อ่ืน ๆ เช่น สูจิฆร แปลว่า กล่องเข็ม, 
สูติฆร แปลว่า ห้องคลอด), ในโพธิฆรการกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระ
โพธิฆรการกเถระ) พระเถระได้เล่าถึงอดีตชาติของท่านว่า ได้สั่งสมบุญบารมีโดยการ
ถวายเรือนโพธ์ิแด่พระสิทธัตถพุทธเจ้า(อาจหมายถึงการทำความสะอาดบริเวณต้น
โพธ์ิด้วย)หลังจากนั้นได้เกิดในสุคติภูมิมาโดยตลอดจนมาถึงสมัยพระสมณโคดมพุทธ
เจ้าองค์ปัจจุบัน ตามข้อความท่ีท่านกล่าวถงึตอนหน่ึง “ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ (นับจาก
กัปนี้ไป)ข้าพเจ้าได้ใช้ให้คนทำเรือนโพธิ์ไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวาย
เรือนโพธิ์...”(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๖๙/๘๗,๓๓/๗๕/๘๘,๓๓/๗๗/๘๘) 

เรือนไฟ : กระจุกตะเกียงหรือโคมขนาดของไฟในตะเกียงหรือโคม, ครัวสำหรบัหุงต้มอาหาร, 
โรงพิธีสำหรับบูชาไฟ, เรือนไฟ(อคฺยาคาร, ชนฺตาฆร) ในสมัยพุทธกาลถือเป็น
สิ่งจำเป็น ใช้สำหรับเป็นห้องร้อนในการอบตัวก็ได้ ใช้เพ่ือเป็นห้องเรือนไฟเพื่อบูชาไฟ
ก็ได้, ใช้เพ่ือเป็นท่ีอาบน้ำในเรือนไฟก็ได้ ดังนั้น ผู้มีใจศรทัธามักจะสร้างเรือนไฟเป็น
ทานถวายแด่พระสงฆ์เพ่ือเป็นการสั่งสมบญุบารมี ดังท่ีพระอุบาลีเถระได้กล่าวถึง
อดีตชาติของตนได้เคยสร้างเรือนไฟถวายพระสงฆ์เป็นผลานิสงส์ให้ได้มาบังเกิดใน
สมัยพระโคดมพุทธเจ้าตอนหน่ึงว่า “...ข้าพเจ้าได้สร้างเรือนไฟ โรงไฟ โรงน้ำ และ



 

๔๔๐๑ 
 

 

ห้องอาบน้ำ ถวายแด่หมู่ภิกษุ...”  (ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๐/๑๐๒,๒๘๑/๑๐๓, ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๒๑๑/๒๔๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๖๓/๗๑,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

เรือนยอด : อาคารท่ีมีหลังคาแหลมหรือยอดสูง(กูฏาคาร), อาคารท่ีมีหลังคาเป็นเคร่ืองยอดแบบ
ต่าง ๆ เช่น แบบมณฑป แบบยอดปรางค์ แบบยอดปราสาท แบบยอดมงกุฎ แบบ
ยอดเจดีย์ (ใช้แก่อาคารท่ีใช้ในกิจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และศาสนา), เรือนยอด
มักจะถูกสร้างขึ้นและประดับตบแต่งให้สวยงามเพ่ือแสดงออกถึงความมีเกียรติหรือ
เพ่ือบูชายกย่อง, ในมหาสุทสัสนสูตร ได้กลา่วถึงธรรมปราสาทมีเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ 
ยอด(ประดับ) แบ่งเป็น ๔ ชนิด คือ(๑) เรอืนยอดทอง (๒) เรือนยอดเงิน (๓) เรือน
ยอดแก้วไพฑูรย์ (๔) เรือนยอดแก้วผลึก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๕๖/๑๙๑,๑๐/๒๖๓/
๑๙๕,๑๐/๒๖๖/๑๙๗,๑๐/๒๖๗/๑๙๙,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๔/๑๕๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๒๔๒/๒๘๗, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๔/๑๒๕,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๓๕/๑๘๙,๒๐/๑๑๐/๓๕๒,
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

เรือนยอดมหาวิยูหะ : เรือนยอดช่ือมหาวิยูหะ, อาคารยอดแหลมมีช่ือว่ามหาวิยูหะ, ปราสาทยอด
แหลมช่ือมหาวิยูหะ, ในมหาสุทัสสนสูตร(ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหา
สุทัสสนะ) ระบุว่า เรือนยอดมหาวิยูหะเป็นเรือนยอดของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ 
จักรพรรดิผู้ย่ิงใหญ่ พรัง่พร้อมด้วยสมบัติและเครื่องประดับตกแต่งอำนวยความ
สะดวกมากมาย ใกล้เรือนยอดมหาวิยูหะ ทรงรับสั่งให้สร้างสวนตาลทองคำไว้เพ่ือ
พักผ่อนอิริยาบถในตอนกลางวัน, ในอรรถกถา ท่านขยายความว่า มหาวิยูหะ เป็นช่ือ
ของเรือนยอดหลังใหญท่ี่ทำด้วยเงิน,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๕๗/๑๙๑,๑๐/๒๖๐/
๑๙๓,๑๐/๒๖๑/๑๙๔,๑๐/๒๖๒/๑๙๔, (ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๖๐/๒๔๓) 

เรือนโล้น : เรือนที่ไม่มีหลงัคามุงบัง, เรือนเปิดโล่ง, เรือนไม่มีท่ีมุงบงั, เรือนโล้น เป็นหนึ่งใน
เสนาสนะ ๕ ชนิดที่ทรงอนุญาต ตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในเสนาสน
ขันธกะ ปฐมภาณวารว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร 
เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ้ำ”, คำว่า หัมมิยะ เรือนโล้น ได้แก่ ปราสาท
หลังคาโล้น มีเรือนยอดต้ังอยู่ที่ดาดฟ้า มีชานชมแสงจันทร์ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๔๗๗/
๑๓,วิ.จู.(ไทย)๗/๒๙๔/๙๐, ๗/๓๒๙/๑๕๙, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๖๒/๗๑,ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๑๕/๓๘๗, วิ.อ.๒/๔๘๒-๗/๑๕๙, วิ.อ. ๓/๒๙๔/๓๑๙, สารตฺถ.ฏีกา ๓/๗๑-๗๓/
๒๘๕, วิมติ.ฏีกา ๒/๗๑-๗๓/๑๓๕) 

เรือนว่าง : เรือนเปล่า(สุญญฺาคาร), เรือนไม่มีคนอยู่, ที่อยู่อันสงัด, ท่ีโดดเด่ียว, ในมหาโควินท
สูตร(ว่าด้วยมหาโควินทพราหมณ์) ตอนกาสนทนากับพระพรหม ได้ระบุถึงเรือนว่าง 
หมายถึงที่ท่ีสงัด คือเสนาสนะ ๗ อย่าง ได้แก่ (๑) ภูเขา (๒) ซอกเขา(๓) ถ้ำ (๔) ป่า



 

๔๔๐๒ 
 

 

ช้า (๕) ป่าชัฏ (๖) ท่ีแจ้ง (๗) ลอมฟาง, เรือนว่าง เป็นสถานท่ีเหมาะสำหรับการ
บำเพ็ญธรรม พระพุทธเจ้ามักจะทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายไปสู่ป่า โคนไม้ หรอื
เรือนว่างเพ่ือทำสมาธิ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๔/๓๐๒, ๑๐/๓๒๐/๒๔๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๕๓/๓๖,๑๑/๗๕/๕๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๐๗/๑๐๒,๑๒/๒๑๕/๒๒๕,๑๒/๔๕๙/๔๙๘,ม.
ม.(ไทย)๑๓/๑๒๑/๑๓๑,๑๓/๒๒๙/๒๗๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๙/๗๕) 

แร้ง : นกแร้ง, อีแร้ง, นกชนิดหน่ึงรูปคล้ายเหย่ียว แต่โตกว่า กนิสัตว์ท่ีตายแลว้เป็นอาหาร, 
ช่ือนกในวงศ์ เป็นนกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจําพวกเหย่ียวแร้ง ปีกกว้าง หางสั้น หัวเล็ก 
ลําคอไม่มีขน กินซากสัตว์ มีหลายชนิด เช่นแร้งดําหิมาลัย พญาแร้ง แร้งสีนํ้าตาล 
แร้งเทาหลังขาว, ในสมัยพุทธกาล ร่างของผู้เสียชีวิตมักจะถูกนำไปทิ้งท่ีป่าช้า ผ่านไป
หลายวันก็เป็นศพขึ้นอืด เขียวคล้ำ ถูกสัตว์ต่างๆมีแร้งเป็นต้นท้ึงกินเป็นอาหาร ภิกษุผู้
ปฏิบัติอสุภกรรมฐานมักจะเข้าไปท่ีป่าช้าเพ่ือพิจารณาสังขารและฝึกจิตใจให้เขม้แข็ง 
(ม.มู,(ไทย)๑๒/๑๑๒/๑๐๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/๒๐๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๑๗/๕๒๒, 
ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๘/๔๕๖/๒๕๒,๒๘/๑๓๐๕/๓๘๔,๒๘/๒๐๖๖/๕๐๕,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๓๙๑/๔๐๖,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ 
นคร) 

แร้งมิคาโลปะ : นกแร้งช่ือมิคาโลปะ, อีแร้งช่ือมิคาโลปะ, ลูกแร้งช่ือมิคาโลปะ, ในมิคาโลปชาดก(ว่า
ด้วยนกแร้งช่ือมิคาโลปะ) ระบุว่า นกแร้งมิคาโลปะ เป็นลูกของพญาแรง้โพธิสัตว์ช่ือ
อปรัณณะ เป็นลูกแร้งท่ีด้ือรั้นไม่เช่ือฟังคำของพญาแร้งผู้บิดาที่ตักเตือนไม่ให้บินสูง
เกินไป จึงถูกลมเวรัมภา(ลมกรด)พัดใส ่ ถึงแก่ความพินาศทั้งตนเองและนกท่ีเป็น
บริวาร เพราะเหตุท่ีไม่เช่ือฟังคำสอนของท่านผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อน(ขุ.ฉกฺก.(ไทย)
๒๗/๓๗/๒๓๔) 

แร่เงิน : ช่ือแร่ธาตุลำดับท่ี ๔๗ Ag เป็นสัญลักษณ์ของแร่ธาตุนี้ สีขาวเป็นมัน เน้ือแน่นไม่มี
สนิม, ธาตุเงิน, เหรียญเงิน, เครื่องเงิน, แร่เงินเป็นโลหะแจ่มใสสีขาวเงิน เป็นแร่ยุค
โบราณมีมาพร้อมกับกำเนิดมนุษย์, ในชรูทปานชาดก(ว่าด้วยขุดบ่อน้ำเก่า) กล่าวถึง
การขุดบ่อน้ำเก่าของพวกพ่อค้า เจอทรัพยากรธรรมชาติจำพวกแร่เป็นจำนวนมาก 
(หนึ่งในจำนวนนั้นคือ แร่เงิน) แต่ยังไม่พอใจฝืนขุดลึกลงไปเกินความจำเป็น จึงถูก
พญานาคเจ้าของพ้ืนท่ีพ่นพิษใส่ถึงแก่ความตาย ดังข้อความที่มีระบุไว้ตอนหน่ึงว่า 
“พ่อค้าท้ังหลายที่มีความต้องการน้ำ พากันขุดบ่อน้ำเก่าอยู่ ได้แร่เหล็ก แร่ทองแดง 
แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว แร่เงิน แรท่อง แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์เป็นจำนวนมาก...”(ขุ.ชา.ติก.
(ไทย)๒๗/๑๖/๑๒๓, พจนานุกรมไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร) 
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แรด : ช่ือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญใ่นวงศ์ Rhinocerotidae เป็นสัตว์กีบคี่ ม ี๓ น้ิว ขา
สั้น ตาเล็ก หต้ัูง ประสาทรับฟังเสียงและดมกลิ่นดีมากหนังหนา มีท้ังชนิดนอเดียว
และ ๒ นอ กนิพืช นอนปลัก ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ แรดนอเดียว ซึ่งเรียกกัน
ท่ัวไปว่า แรด (น. ช่ือปลาน้ําจืดชนิด (ปาก) ก. ดัดจริต, ในสมัยพุทธกาล บริเวณพ้ืนที่
ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นานาชนิด อย่างเช่นท่ีกล่าวไว้ในเวสสันดรชาดก 
ตอนมหาวนวัณณนา(พรรณนากัณฑ์มหาพน-ป่าใหญ)่ ตอนหน่ึงว่า “ณ ท่ีใกล้สระน้ัน 
มีกวาง กระทิง หมี วัวป่า แรด หมู พังพอน และงูเห่า เป็นจำนวนมาก...” (ขุ.ชา.ม.
(ไทย)๒๘/๒๖๗/๑๒๙,๒๘/๑๔๑๒/๔๐๓,,๒๘/๑๗๓๖/๔๕๙,๒๘/๒๐๖๔/๕๐๔, ขุ.
ชา.อสีติ.(ไทย)๒๘/๕๓๖/๑๓๔, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

แร่ดีบุก : ธาตุลําดับที่ ๕๐ สัญลักษณ์ Sn เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน 
เน้ืออ่อน หลอมละลายที่ ๒๓๑.๙๐ซ. มี ๓ อัญรูป คือ ดีบุกสีเทา ดีบุกสีขาว และดีบุก
รอมบิก ใช้ประโยชน์ฉาบผิวเหล็กเพ่ือกันไม่ให้เป็นสนิม ใช้ทําโลหะเจือ แผ่นดีบุกบาง 
ๆ ใช้สําหรับห่อของเพ่ือกันช้ืน. (ป. ติปุ), ในชรูทปานชาดก(ว่าด้วยขุดบ่อน้ำเก่า) 
กล่าวถึงการขุดบ่อน้ำเก่าของพวกพ่อค้า เจอทรัพยากรธรรมชาติจำพวกแร่เป็น
จำนวนมาก (หน่ึงในจำนวนน้ันคือ แร่ดีบุก) แต่ยังไม่พอใจฝืนขุดลึกลงไปเกินความ
จำเป็น จึงถูกพญานาคเจ้าของพ้ืนท่ีพ่นพิษใส่ถึงแก่ความตาย ดังข้อความที่มีระบุไว้
ตอนหนึ่งว่า “พ่อค้าทั้งหลายที่มีความต้องการน้ำ พากันขุดบ่อน้ำเก่าอยู่ ได้แร่เหล็ก 
แร่ทองแดง แร่ดีบุก แร่ตะกัว่ แร่เงิน แร่ทอง แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์เป็นจำนวนมาก
...” (ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๖/๑๒๓,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

แร่ตะก่ัว : แร่จําพวกโลหะ มีลักษณะอ่อน ละลายตัวง่าย มีหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ ตะกัว่
เกรียบ คือ ตะกั่วกรอบ ตะกั่วนม คือ ตะกัว่อ่อน (โบ) ดีบุก เช่น ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า 
(วิทยา) ธาตุลําดับที่ ๘๒ สญัลักษณ์ Pb เป็นโลหะสีขาวแกมน้ําเงิน ลักษณะเป็น
ของแข็งเน้ืออ่อน หลอมละลายท่ี ๓๒๗.๔?ซ. ใช้ประโยชน์ผสมกับโลหะอื่นให้เป็น
โลหะเจือสารประกอบของตะกั่วใช้ในอุตสาหกรรมสทีาตะกั่วและสารประกอบของ
ตะกั่วเป็นพิษต่อร่างกาย. (อ. lead), ในชรูทปานชาดก(ว่าด้วยขุดบ่อน้ำเก่า) กล่าวถึง
การขุดบ่อน้ำเก่าของพวกพ่อค้า เจอทรัพยากรธรรมชาติจำพวกแร่เป็นจำนวนมาก 
(หนึ่งในจำนวนนั้นคือ แร่ตะกั่ว) แต่ยังไม่พอใจฝืนขุดลึกลงไปเกินความจำเป็น จึงถูก
พญานาคเจ้าของพ้ืนท่ีพ่นพิษใส่ถึงแก่ความตาย ดังข้อความที่มีระบุไว้ตอนหน่ึงว่า 
“พ่อค้าท้ังหลายที่มีความต้องการน้ำ พากันขุดบ่อน้ำเก่าอยู่ ได้แร่เหล็ก แร่ทองแดง 
แร่ดีบุก แร่ตะก่ัว แร่เงิน แรท่อง แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์เป็นจำนวนมาก...” (ขุ.ชา.
ติก.(ไทย)๒๗/๑๖/๑๒๓, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
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แร่ทอง : ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเน้ือแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า เช่น บ่อทอง เหรียญ
ทอง ทองแท่ง ทองลิ่ม เรียกเต็มว่า ทองคํา เรียกสิ่งท่ีทําด้วยทองเหลืองว่า ทอง ก็มี 
เช่น กระทะทอง หม้อทอง โดยปริยายหมายถึงสีเหลือง ๆ อย่างสีทอง เช่น เน้ือทอง 
ผมทอง แสงทอง ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสีเป็นช่ือ
เรียกเฉพาะ เช่น ขนมทอง คือขนมชนิดหน่ึง รูปวงกลม มีน้ําตาลหยอดข้างบน ปลา
ทอง คือปลาชนิดหนึ่ง ตัวสีเหลืองหรือแดงส้ม.น. ช่ือพรรณไม้ ๒ ชนิดในสกุล น. ช่ือ
เพลงไทยทํานองหน่ึง เรียกว่า เพลงทอง และมีชนิดย่อยว่าทองย่อน ทองย้อย, ในชรู
ทปานชาดก(ว่าด้วยขุดบ่อน้ำเก่า) กล่าวถึงการขุดบ่อน้ำเก่าของพวกพ่อค้า เจอ
ทรัพยากรธรรมชาติจำพวกแร่เป็นจำนวนมาก (หน่ึงในจำนวนนั้นคือ แร่ทอง) แต่ยัง
ไม่พอใจฝืนขุดลึกลงไปเกินความจำเป็น จึงถูกพญานาคเจ้าของพ้ืนที่พ่นพิษใส่ถึงแก่
ความตาย ดังข้อความที่มีระบุไว้ตอนหน่ึงว่า“พ่อค้าทั้งหลายท่ีมีความต้องการน้ำ พา
กันขุดบ่อน้ำเก่าอยู่ ได้แร่เหลก็ แรท่องแดง แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว แร่เงิน แร่ทอง แก้ว
มุกดา แกว้ไพฑูรย์เป็นจำนวนมาก...”(ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๖/๑๒๓, พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

แร่ทองแดง : ธาตุลําดับที่ ๒๙ สญัลักษณ์ Cu เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีแดง หลอมละลายที่ 
๑๐๘๓?ซ. เน้ืออ่อนบุให้เป็นแผ่นบางและรดีเป็นเส้นลวดได้ง่าย เป็นตัวนําความร้อน
และไฟฟ้าได้ดี. เป็นโลหะ ลกัษณะเป็นของแข็งสีแดง เน้ืออ่อนบุให้เป็นแผ่นบางและ
รีดเป็นเส้นลวดได้ง่าย เป็นตัวนําความร้อนและไฟฟ้าได้ดี 

   2. ช่ือจ้ิงหรีดชนิด Gryllus testaceus ในวงศ์ Gryllidae ตัวยาวประมาณ ๒.๘ 
เซนติเมตร อกกว้างประมาณ ๘ มลิลิเมตร โดยทั่วไปสีน้ําตาลทั้งตัว โดยเฉพาะ
ด้านล่างของหัว อก ท้อง และขาส่วนทางด้านหลังสีนํ้าตาลอมแดง ลายปีกเป็นเส้น
สีน้ําตาลยาวเกือบตลอด, ในชรูทปานชาดก(ว่าด้วยขุดบ่อน้ำเก่า) กล่าวถึงการขุดบ่อ
น้ำเก่าของพวกพ่อค้า เจอทรัพยากรธรรมชาติจำพวกแร่เป็นจำนวนมาก (หนึ่งใน
จำนวนน้ันคือ แร่ทองแดง) แต่ยังไม่พอใจฝืนขุดลึกลงไปเกินความจำเป็น จึงถูก
พญานาคเจ้าของพ้ืนท่ีพ่นพิษใส่ถึงแก่ความตาย ดังข้อความที่มีระบุไว้ตอนหน่ึงว่า 
“พ่อค้าท้ังหลายที่มีความต้องการน้ำ พากันขุดบ่อน้ำเก่าอยู่ ได้แร่เหล็ก แร่ทองแดง 
แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว แร่เงิน แร่ทอง แก้วมุกดา แกว้ไพฑูรย์เป็นจำนวนมาก...”(ขุ.ชา.ติก.
(ไทย)๒๗/๑๖/๑๒๓, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

แร่เหล็ก : ธาตุลําดับที่ ๒๖ สญัลักษณ์ Fe เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน 
หลอมละลายที ่ ๑๕๓๖?ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทําเหล็กหลอ่ เหล็กพืด 
เหล็กกล้า. (อ. iron). ว. แขง็แกร่ง เช่น บุรุษเหล็ก, ในชรูทปานชาดก(ว่าด้วยขุดบ่อ
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น้ำเก่า) กล่าวถึงการขุดบ่อน้ำเก่าของพวกพ่อค้า เจอทรัพยากรธรรมชาติจำพวกแร่
เป็นจำนวนมาก (หน่ึงในจำนวนน้ันคือ แร่เหล็ก) แต่ยังไม่พอใจฝืนขดุลึกลงไปเกิน
ความจำเป็น จึงถูกพญานาคเจ้าของพ้ืนท่ีพ่นพิษใส่ถึงแก่ความตาย ดังข้อความที่มี
ระบุไว้ตอนหน่ึงว่า “พ่อค้าทั้งหลายที่มีความต้องการน้ำ พากันขุดบ่อน้ำเก่าอยู่ ได้แร่
เหล็ก แร่ทองแดง แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว แรเ่งิน แร่ทอง แก้วมุกดา แกว้ไพฑูรย์เป็น
จำนวนมาก...” (ขุ.ชา.ติก.(ไทย)๒๗/๑๖/๑๒๓, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคกลาก : ช่ือโรคผิวหนังอย่างหนึ่ง มีหลายชนิด เกิดจากเช้ือราขึ้นเป็นวง มีอาการคัน ขี้กลาก ก็
ว่า (ราชา) โรคดวงเดือน, ในปภังกรเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระปภังกร
เถระ) ในสกิงสัมมัชชกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระสกิงสัมมัชชกเถระ) 
และในโพธิสัมมัชชกเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสัมมัชชกเถระ) พระ
เถระท้ังหลายได้เล่าถึงอดีตชาติของพวกตนว่าด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ทำมาดี ทำให้ท่าน
ไม่เป็นโรคร้ายหรือโรคน่ารังเกียจต่างๆ มีโรคกลาก เป็นต้น ดังท่ีพระสกิงสัมมัชช
กเถระกล่าวถึงตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าไม่มีโรคเรื้อน ฝ ี โรคกลาก โรคลมบ้าหมู 
คุดทะราด หิดเป่ือย และหิดด้าน น้ีเป็นผลแห่งการกวาด...”(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๕/
๕๐๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗/๓๒,๓๓/๕๖/๒๒๕,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคความหิว : โรคไม่มีกิน(อนสน), โรคอดอาหาร, โรคหิวโหย, โรคที่มีสาเหตุมาจากความหิว, ในพ
ราหมณธัมมิกสูตร(ว่าด้วยธรรมของพราหมณ์ท่ีแท้จริง) ได้ระบุถึงโรคร้ายในสมัยก่อน 
มีเพียง ๓ ชนดิเท่าน้ัน แต่เพราะมีการเบียดเบียนทำร้ายกนั จึงทำให้มีโรคร้ายอ่ืนๆ 
ตามมา ดังข้อความที่มีปรากฏว่า “แต่ก่อนน้ันมีโรคร้ายอยู่เพียง ๓ ชนิด คือ โรค
ความอยาก โรคความหิว และโรคชรา แต่เพราะการทำร้ายเบียดเบียนปศุสัตว์ จึงทำ
ให้แพร่โรคร้ายเพ่ิมขึ้นถึง ๙๘ ชนิด...”, (ขุ.ส.ุ(ไทย)๒๕/๓๑๔/๕๗๒) 

โรคความอยาก : โรคความปรารถนา, โรคความต้องการ, โรคความทะยานอยาก, โรคความประสงค์, 
โรคความใคร่อยากได้, โรคความอยาก(อิจฉา) ในอรรถกถาท่านขยายความว่าได้แก่
ตัณหาคือความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหน่ึง,  ในพราหมณธัมมิกสูตร(ว่าด้วยธรรมของ
พราหมณ์ท่ีแท้จริง) ได้ระบุถึงโรคร้ายในสมยัก่อน มีเพียง ๓ ชนิดเท่าน้ัน แต่เพราะมี
การเบียดเบียนทำร้ายกัน จึงทำให้มีโรครา้ยอ่ืนๆ ตามมา ดังข้อความที่มีปรากฏว่า 
“แต่ก่อนนั้นมีโรคร้ายอยู่เพียง ๓ ชนิด คือ โรคความอยาก โรคความหิว และโรคชรา 
แต่เพราะการทำร้ายเบียดเบียนปศุสัตว์ จึงทำให้แพร่โรครา้ยเพ่ิมขึ้นถึง ๙๘ ชนิด...”, 
(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๓๑๔/๕๗๒, ขุ.สุ.อ.(ไทย)๒/๓๑๔/๑๖๑) 

โรคคุดทะราด : ช่ือโรคติดต่อชนิดหน่ึง เป็นแผลเรื้อรัง บางรายแผลน้ันบานเหวอะหวะออก มีกลิ่น
เหม็น เป็นแม่แผลให้เกิดแผลอ่ืนจําพวกเดียวกันพุออกไปอีก, ในคิริมานันทสูตร(ว่า
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ด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์) กล่าวถึงการพิจารณาสัญญา ๑๐ ประการ ที่
เป็นเหตุให้อาพาธของพระคิริมานนท์สงบระงับ หน่ึงในจำนวนน้ัน คือการพิจารณา
สังขารร่างกายโดยความเป็นโทษ(อาทีนวสญัญา) มีหลักการพิจารณาว่า “... ‘กายนี้มี
ทุกข์มาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นในกายนี้คือ โรคตา โรคหู 
โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย โรคศีรษะ โรคท่ีใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรค
ไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เช่ือมซึม โรคท้อง โรคลมสลบ โรคลงแดง โรคจกุเสียด โรค
ลงราก โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคหิดเป่ือย โรคหิด
ด้าน โรคคุดทะราด โรคหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนเป็นเลือด โรคดี 
โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสลด
เป็นสมุฏฐาน อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุฏฐาน อาพาธที่
เกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธท่ีเกิดแต่การบริหารท่ีไม่สม่ำเสมอ อาพาธท่ีเกิดแต่ความ
เพียรเกินกำลัง อาพาธที่เกิดแต่วิบากของกรรมความหนาว ความร้อน ความหิว ความ
กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ’ เป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายน้ี
อยู่อย่างนี้ น้ีเรียกว่า อาทีนวสัญญา” (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๐/๑๓๐, พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคชรา : โรคคนแก่, โรคหง่อม, โรคเฒ่า, โรคคร่ำคร่า, โรคมีสังขารร่างกายชำรุดทรุดโทรม
เพราะอายุมาก, ในพราหมณธัมมิกสูตร(ว่าด้วยธรรมของพราหมณ์ท่ีแท้จริง) ได้ระบุ
ถึงโรคร้ายในสมัยก่อน มีเพียง ๓ ชนิดเท่าน้ัน แต่เพราะมีการเบียดเบียนทำร้ายกัน 
จึงทำให้มีโรคร้ายอ่ืนๆ ตามมา ดังข้อความท่ีมีปรากฏว่า “แต่ก่อนน้ันมีโรคร้ายอยู่
เพียง ๓ ชนิด คือ โรคความอยาก โรคความหิว และโรคชรา แต่เพราะการทำร้าย
เบียดเบียนปศุสัตว์ จึงทำใหแ้พร่โรคร้ายเพ่ิมขึ้นถึง ๙๘ ชนิด...” (ข.ุสุ.(ไทย)๒๕/
๓๑๔/๕๗๒) 

โรคทางใจ : โรคมีสาเหตุมาจากใจ, โรคเกดิขึ้นทางใจ, โรคท่ีเกิดจากความรู้ นึก คิด, โรคมใีจเป็น
สมุฏฐาน เช่นความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เป็นต้น, ในโรค
สูตร(ว่าด้วยโรค) ระบุถึงโรค ๒ อย่าง คือ (๑)โรคทางกาย (๒)โรคทางใจ บรรดาโรค 
๒ อย่างน้ี โรคทางกายสำหรับผู้มีร่างกายแข็งแรง นานๆ อาจจะเป็นที แต่ทุกคนมีโรค
ทางใจด้วยกันท้ังน้ัน ยกเว้นผู้ท่ีหมดกิเลสแล้ว ตามพระพุทธดำรัสท่ีตรัสไว้ว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย....สัตว์ผู้อ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางกายตลอดระยะเวลา ๑ ปีบ้าง ๒ ปีบ้าง ๓ 
ปีบ้าง ๔ ปีบ้าง ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง แม้
ย่ิงกว่า ๑๐๐ ปีบ้าง ยังพอมีอยู่ แต่สัตว์ผู้จะกล่าวอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอด
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ระยะเวลาแม้ครู่เดียว หาได้โดยยาก ยกเว้นท่านผู้หมดกิเลสแล้ว...” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๕๗/๒๑๗) 

โรคปักขนัทิกาพาธ : โรคถ่ายเป็นเลือด, โรคท้องเดินและถ่ายเป็นเลือดออกมามาก, โรคถ่าย
อุจจาระท้องเดินเป็นโลหิต, ในพุทธาปทานช่ือปุพพกัมมปิโลติ(ประวัติในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่า) พระบรมศาสดาได้ถึงบุพกรรมท่ีเป็นเหตุให้พระองค์
ต้องเป็นโรคปักขันทิกาพาธแก่พระอานนท์ก่อนปรินพิพานว่า“...ในชาติก่อน เราเป็น
หมอรักษาโรคได้ถ่ายยาให้ลูกชายเศรษฐี(ถึงแก่ความตาย) ด้วยผลกรรมนั้นเราจึงป่วย
เป็นโรคปักขันทิกาพาธ...”(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๙๑/๕๗๗) 

โรคผอมเหลือง : โรคซูบผอม, โรคท่ีทำใหร้่างกายซูบซีดไม่มีแรง, โรคท่ีทำให้ร่างกายซูบผอมตัวเหลือง
ขาดเรี่ยวแรง, โรคท่ีทำให้ผู้ป่วยมีร่างกายทรุดโทรมตัวผอมเหลืองคล้ายกับคนเป็นโรค
ดีซ่านในปัจจุบนั(ดีซ่าน คอืช่ือโรคซึ่งเกิดกับผู้ป่วยท่ีมีสารสีชนิดหน่ึงในน้ำดี ซึ่ง
เรียกว่า บิลิรูบิน ไปปรากฏในเลือดสูงกว่าระดับปรกติในคนธรรมดา ทําให้ผู้ป่วยมี
อาการตัวเหลือง), ในมหาธัมมสมาทานสูตร ระบุว่า น้ำมูตรเน่าท่ีผสมด้วยยาต่างๆ 
สามารถรักษาโรคผอมเหลืองได้ แต่เวลาด่ืมจะต้องฝืนใจหน่อยเน่ืองจากมีส ี กลิ่น 
และรสไม่น่าพอใจ เปรียบเหมือนกับการสมาทานปฏิบัติธรรมอาจได้รับความทุกข์
ลำบากในปัจจุบันแต่มีสขุเป็นวิบากในอนาคต,(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๘๔/๕๒๔, 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคพยสนะ : ความวิบัติเพราะโรค, ความพินาศเพราะโรค, ความฉิบหายเพราะโรค, ความสูญเสีย
เพราะโรค, ความเสียหายท่ีมีสาเหตุมาจากโรคภัยไข้เจ็บ, ในสังคีติสูตร หมวด ๕ ได้
กล่าวถึง พยสนะ(วิบัติ) ๕ อย่าง ได้แก่ ๑. ญาติพยสนะ (ความวิบัติแห่งญาติ) ๒. 
โภคพยสนะ (ความวิบัติแห่งโภคะ) ๓. โรคพยสนะ (ความวิบัติเพราะโรค) ๔. สีลพย
สนะ (ความวิบัติแห่งศีล) ๕. ทิฏฐิพยสนะ (ความวิบัติแห่งทิฏฐิ), บรรดาวิบัติ ๕ อย่าง
น้ัน วิบัติ ๓ ข้อแรก ไม่เป็นเหตุให้ต้องไปทุคติภูมิ แต่คนจะไปสู่อบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก ก็เพราะความวิบัติแห่งศีลและความวิบัติแห่งทิฏฐิเทา่น้ัน(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๖/
๓๐๓) 

โรคพนัธุกรรม : โรคกรรมพันธ์ุ, โรคที่สืบเช้ือมาจากบรรพบุรุษ, โรคท่ีสืบต่อกันมาในวงศ์สายโลหิต
จากรุ่นสู่รุ่น, โรคท่ีเกิดจากสายเลือดฝ่ายมารดาหรือฝ่ายบิดา เช่น โรคโลหิตจาง โรค
จิตฟ่ันเฟือน โรคเบาหวาน เป็นต้น, (พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรค
หรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย หรือพ่อ
แม่ กรรมพันธ์ุก็ว่า), ในที่น้ี ท่านหมายถงึโรคพันธุกรรมของภิกษุท้ังหลายที่ปรากฏ
ในธัมมเจติยสตูร(ว่าด้วยธรรมเจดีย์), ในอรรถกถา ท่านขยายความว่า  โรคพันธุกรรม 
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ได้แก่ โรคประจำตระกูล (สมณพราหมณ์เหล่าน้ันกล่าวว่า) “คนทั้งหลายผู้เกิดใน
ตระกูลของพวกเรา ย่อมเปน็เช่นนี้” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๖๙/๔๕๔, ม.ม.อ.(ไทย) ๒/
๓๖๙/๓๓๐) พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคภัย : ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, ภาวะที่ร่างกายทำงานไม่เป็นปรกติเน่ืองจากเช้ือโรคเป็น
ต้น, ในมัลลกิาวิมาน(ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงช่ือมัลลิกา) และในปาริฉัตตกวิมาน
(ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผู้ใช้มาลัยดอกอโศกบูชาพระพุทธเจ้า)พวกเทพธิดาได้
เล่าถึงอานิสงส์แห่งกุศลกรรมพวกตนบำเพ็ญแล้วเป็นเหตุให้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ 
สมจริงดังข้อความท่ีมัลลิกาเทพธิดากล่าวถึงตอนหนึ่งว่า “ครั้นดิฉันทำกุศลกรรมท่ี
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแลว้น้ันจึงสร่างโศก หมดโรคภัย มีความสุข รืน่เริงบันเทิง
ใจอยู่เป็นนิตย์..”, (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๖๕/๗๕,๒๖/๖๘๗/๗๘, พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคมองคร่อ : โรคหลอดลมโป่งพอง มีเสมหะแห้งอยู่ในช่องหลอดลม ทําให้มีอาการไอเร้ือรัง ห้ามผู้
ท่ีเป็นโรคน้ีบวชเป็นภิกษุ. (อ. bronchiectasis)โรคทางเดินหายใจในสัตว์กีบเดียว
วงศ์ Equidae มีอาการไขสู้ง เป็นฝีที่ต่อมน้ำเหลืองใต้คางและบริเวณคอหอยอาจ
ติดต่อถึงคนได้ เขียนเป็น มงคล่อ กม็ี. (อ. strangles), ในคิริมานันทสตูร(ว่าด้วยการ
หายอาพาธของพระคิริมานนท์) กล่าวถึงการพิจารณาสัญญา ๑๐ ประการ ท่ีเป็นเหตุ
ให้อาพาธของพระคิริมานนท์สงบระงับ หน่ึงในจำนวนน้ัน คือการพิจารณาสังขาร
ร่างกายโดยความเป็นโทษ(อาทีนวสัญญา) มีหลักการพิจารณาว่า “... ‘กายนี้มีทุกข์
มาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นในกายน้ีคือ โรคตา โรคหู โรค
จมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคท่ีใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรค
ไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เช่ือมซึม โรคท้อง โรคลมสลบ โรคลงแดง โรคจกุเสียด โรค
ลงราก โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคหิดเป่ือย โรคหิด
ด้าน โรคคุดทะราด โรคหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนเป็นเลือด โรคดี 
โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสลด
เป็นสมฏุฐาน อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุฏฐาน อาพาธที่
เกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธท่ีเกิดแต่การบริหารท่ีไม่สม่ำเสมอ อาพาธท่ีเกิดแต่ความ
เพียรเกินกำลัง อาพาธที่เกิดแต่วิบากของกรรมความหนาว ความร้อน ความหิว ความ
กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ’ เป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายน้ี
อยู่อย่างนี้ น้ีเรียกว่า อาทีนวสัญญา” (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๐/๑๓๐, ขุ.ชา.ม.(ไทย)
๒๘/๑๔๙๖/๔๑๘, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
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โรคเรื้อน : โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น บางทีเรียกว่า ขี้เรื้อนมีหลายชนิด บาง
ชนิดทำให้น้ิวมือน้ิวตีนกุด เรียกว่า เรื้อนกุฏฐัง ขี้เรื้อนกุฏฐัง หรือ ขี้ทูด บางชนิดมี
ลักษณะเป็นผืน่คัน ทําให้ผิวหนังหนา หยาบและอาจแตกมีน้ําเหลืองไหลหรือตก
สะเก็ดในระยะหลัง มักเป็นตามบริเวณข้อเท้า หัวเข่า หรือท่ีมือเอ้ือมไปเกาถึง 
เรียกว่า เรื้อนกวาง หรือขี้เรื้อนกวาง บางชนิดทําให้เป็นแผลมีสีขาว เรียกว่า เรื้อน
น้ำเต้า หรือขี้เรื้อนน้ำเต้า. โรคเรื้อนถือเป็นโรคน่ารังเกียจและเป็นโรคติดต่อ ในทาง
พระพุทธศาสนาไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคเร้ือนบวช (ต้องไปรักษาให้หายก่อน), ในการ
แสดงธรรมพระพุทธเจ้ามักจะทรงยกข้อเปรียบเทียบด้วยโรคเรื้อนมาทรงแสดงธรรม
เสมอ เช่นในสคิาลสูตร ทรงเปรียบเทียบภิกษุผู้ติดในลาภสกัการะและความสรรเสริญ
เป็นเหมือนสุนัขจ้ิงจอกเป็นโรคเรื้อน, ในมาคัณฑิยสูตร ทรงเปรียบเทียบผู้บริโภคกาม
เหมือนคนเป็นโรคเรื้อน เป็นต้น (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๓/๒๕๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๖๔/
๒๗๐,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๘/๑๙๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๕/๕๐๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๗/
๓๒,๓๓/๕๖/๒๒๕,๓๓/๓๔๔/๒๘๕,๓๓/๓๔๘/๒๘๕,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคลงแดง : โรคถ่ายเป็นเลือด, ท้องเดินและถ่ายเป็นเลอืดออกมามาก (มักใช้แกค่นอดฝิ่น), ใน
มหาธัมมสมาทานสูตร พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบการสมาทานธรรมท่ีมสีุขใน
ปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากว่าเหมือนการท่ีคนเป็นโรคลงแดงด่ืมยาที่มีส ี กลิ่น และรส
น่าพอใจและทำให้หายจากโรคได้, ส่วนในคิริมานนทสูตร ระบุถึงสัญญา ๑๐ ประการ
ท่ีเมื่อพิจารณาแล้วทำให้อาพาธสงบระงับได้ ข้อท่ี ๔ คืออาทีนวสัญญา มีหลักการ
พิจารณาสังขารร่างกายโดยความเป็นโทษ คือเป็นแหลง่ของโรคต่างๆ มีโรคลงแดง
เป็นต้น (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๘๕/๕๒๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๐/๑๓๐,พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคลม : โรคท่ีมีสมุฏฐานจากลม, โรคลม(ในท้อง)กำเริบ, ช่ือโรคชนิดหน่ึงท่ีทำใหวิ้งเวียนจนถึง
ทำให้สลบ, ในเทวหิตสูตร(ว่าด้วยเทวหิตพราหมณ์) ระบวุ่า ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้า
ทรงพระประชวรด้วยโรคลม เม่ือได้ทรงเสวยน้ำร้อนละลายน้ำอ้อยของเทวหิต
พราหมณ์ท่ีพระอุปวานะจัดทำถวาย ก็ทรงหายจากอาการประชวร, ในอรรถกถาท่าน
ขยายความว่า ทรงอาพาธด้วยลมในท้อง เล่ากันมาว่า เมื่อผู้มีพระพระภาคทรง
กระทำทุกกรกิริยา ๖ พรรษา ทรงนำเอาถั่วเขียวและถ่ัวพูเป็นต้นอย่างละฟายมือมา
เสวยลมในพระอุทรกำเริบเพราะเสวยไม่ดีและบรรทมลำบาก สมัยต่อมา เมื่อทรง
บรรลุพระสัมโพธิญาณแล้ว แม้เสวยโภชนะอันประณีต อาพาธน้ันก็ยังปรากฏตน
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(กำเริบ)อยู่เป็นระยะๆ(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๙/๒๘๗,พจนานุกรมแปลไทย-ไทย อ.เปลื้อง 
ณ นคร) 

โรคลมบ้าหมู : โรคลมชัก, โรคชนิดหนึ่งท่ีผู้ป่วยมีอาการหมดสติและชักกระตุก มักจะมีอาการเป็น
ครั้งคราว, อาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็งน้ำลายเป็นฟอง มือ
เท้ากำ เป็นผลเน่ืองจากสมองทำงานผิดปรกติ, ในปภังกรเถราปทาน(ประวัติใน
อดีตชาติของพระปภังกรเถระ) และในสกิงสัมมัชชกเถราปทาน(ประวติัในอดีตชาติ
ของพระสกิงสัมมัชชกเถระ) พระเถระทัง้สองได้เล่าถึงประวัติในอดีตชาติของตนเอง
ว่าได้ทำบุญมาดีจึงทำให้ไม่เป็นโรคร้ายต่างๆ มีโรคลมบ้าหมูเป็นต้น ดังข้อความอ้าง
ถึงตอนหน่ึงว่า “...ข้าพเจ้าไม่มีโรคเร้ือน ฝี โรคกลาก โรคลมบ้าหม ู คุดทะราด หิด
เป่ือย และหิดด้าน นี้เป็นผลแห่งการกวาด...”(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๕/๕๐๙, ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๗/๓๒,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคละอองบวม : โรคละลอก, โรคผิวหนังชนิดหน่ึง เป็นเม็ดมีหนอง, (โรคละอองบวม ภาษาบาลีใช้
ศัพท์ “วิตจฺฉกิา” ในคิริมานนทสูตรน้ี แปลว่า โรคละอองบวม ส่วนในมหานิทเทส
(เล่มที่ ๒๙) และจูฬนิทเทส (เล่มท่ี ๓๐) แปลว่า โรคละลอก หมายถึงโรคผิวหนังชนิด
หนึ่งเป็นเม็ดมีหนอง, ในพจนานุกรมบาลี แปลว่า หิด), ในอรรถกถามหานิทเทสท่าน
ขยายความว่า “คำว่า โรคละลอก ได้แก่ โรคที่เกิดขึ้นท่ีฝ่ามือฝ่าเท้าแตกเป็นริ้ว ๆ” 
ในคิริมานนทสตูร กล่าวถึงสัญญา ๑๐ ประการ ข้อท่ี ๔ อาทีนวสัญญา มีหลักการ
พิจารณาสังขารร่างกายโดยความเป็นโทษ คือเป็นแหล่งของโรคต่างๆ มีโรคละออง
บวม หรือโรคละลอกเป็นต้น (ขุ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๐/๑๓๐, ขุ.ชา.ม.อ.(บาลี)๑/๕/๕๘ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคสูตร : พระสูตรว่าด้วยโรค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โรค ๒ อย่าง คือ โรคทางกายและโรค
ทางใจ สัตว์ท่ีอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางกายตลอดระยะเวลา ๑ ปีบ้าง ๒ ปีบ้าง ๓ ปี
บ้าง ๔ ปีบ้าง ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง แม้ย่ิง
กว่า ๑๐๐ ปีบ้าง ยังพอหาได้ แต่สัตว์ผู้ท่ีอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลา
แม้เพียงครู่เดียวหาได้ยาก ยกเว้นท่านผู้หมดกิเลสแล้ว ทรงแสดงโรคของบรรพชิต ๔ 
อย่าง คือ (๑) เป็นผู้มักมาก คับแค้น ไมส่นัโดษด้วยปัจจัย ๔ ตามแต่จะได้ (๒) ต้ัง
ความปรารถนาช่ัวเพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนดูหม่ิน และเพ่ือให้ได้ลาภสักการะและช่ือเสียง (๓) 
ว่ิงเต้น ขวนขวายพยายามเพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนดูหมิ่น และเพ่ือให้ได้ลาภสักการะและ
ช่ือเสียง (๔) เข้าไปยังตระกูลท้ังหลาย น่ังกล่าวธรรม กลั้นอุจจาระและปัสสาวะ
เพ่ือให้เขานับถือ แล้วทรงสอนให้ภิกษุท้ังหลายสำเหนียกว่า (๑) เราจักไม่เป็นคนมัก
มาก ไม่เป็นคนมีจิตคับแค้น ไม่เป็นคนไมส่ันโดษด้วยปัจจัย ๔ ตามแต่จะได้ (๒) เรา
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จักไม่ต้ังความปรารถนาช่ัว เพ่ือให้คนอ่ืนรู้จัก เพ่ือให้ได้ลาภสักการะและช่ือเสียง (๓) 
เราจักไม่ว่ิงเต้น ไม่ขวนขวาย ไม่พยายามเพ่ือให้คนอ่ืนรู้จัก เพ่ือให้ได้ลาภสักการะ
และช่ือเสียง (๔) เราจักอดทนต่อความหนาว ความร้อน ความหิวกระหาย ต่อการถูก
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวน ต่อถ้อยคำหยาบคาย
ร้ายแรงต่าง ๆ จักเป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นทุกข์ 
กล้าแข็ง เจ็บปวด เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี พรากชีวิต (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗) 

โรคอมนุษยเ์ขา้สิง : โรคภูตผีปีศาจเข้าสิง, โรคท่ีพวกไม่ใช่มนุษย์เข้าแทรกหรอืครอบงำร่างไว้, โรคที่
เกิดจากภูตผีปีศาจเข้าสิงร่างทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองให้เป็นปกติได้, (อมนุษย ์
คือผู้ท่ีมใิช่มนษุย์ หมายรวมท้ัง เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสุรกาย ภูตผีปิศาจ 
เป็นต้น แต่โดยมากหมายถึง ภูตผีปิศาจ, คำว่า “เข้าสิง” หมายถึง อาการท่ีเช่ือกันว่า
ผีเข้าแทรกอยู่ในตัวคน เช่น เขาถูกผีเข้าสงิ โดยปริยายหมายความว่าครอบงำ เช่น 
เขาถูกผีการพนันเข้าสิง.), ในมูลาทิเภสัชชกถา กล่าวถึงเรื่องเนื้อดิบและเลือดสดซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุฉัน ยกเว้นกรณีท่ีภิกษุถูกโรคอมนุษย์เขา้สิงร่าง เมื่อ
กินเน้ือดิบและด่ืมเลือดสดแลว้หายจากโรค, ในอรรถกถา ท่านขยายความว่า “ภิกษุผู้
เป็นไข้น้ัน ไม่ได้กินเน้ือดิบ ไม่ได้ด่ืมเลือดสด แต่อมนุษย ์ (ผ)ี ท่ีสิงอยู่ในร่างภิกษุน้ัน 
กินและด่ืมพอกินเนื้อดิบและด่ืมเลือดสดแลว้ ก็ออกจากร่างภิกษุน้ันไป” (วิ.ม.(ไทย)
๕/๒๖๔/๔๙,วิ.อ.(ไทย)๓/๒๖๔/๒๑๐พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โรคอัมพาต : โรคท่ีทำให้สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว(บางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไรเลย, โรค
เส้นประสาทเสยีทำให้อวัยวะบางส่วนขยับเขย้ือนไม่ได้, โรคท่ีทำให้อวัยวะบางส่วนใน
ร่างกายเช่นแขนขาเคลื่อนไหวไม่ได้, (อัมพาต(อังกฤษ: Paralysis) คืออาการท่ีอวัยวะ
บางส่วนเช่นแขนขาเป็นต้นตายไปกระดิกไม่ได้ ตรงกันข้ามกับอัมพฤกษ์ที่อวัยวะ
ร่างกายเพียงอ่อนแรง), ในพาลปัณฑิตสูตร(ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต) ได้ระบุถึงภูมิ
ท่ีคนพาลผู้บำเพ็ญอกุศลกรรมต้องไปเกิดมักจะไปเกิดในภพภูมิท่ีไม่ดีคืออบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก แม้บางคราวมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะเกิดในตระกูลต่ำ มีรูปร่างไม่ดี 
และเป็นโรคร้ายต่างๆ เช่นโรคอัมพาตเป็นต้น,(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๒/๒๙๘, นิตยสาร
ชีวจิต ฉบับวันท่ี 1 ตุลาคม 2551) 

โรคาพาธ : ป่วยเป็นโรค(โรค-โรค, อาพาธ-ป่วย), ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ, 
เจ็บป่วยทำให้ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปรกติเนื่องจากเช้ือโรค,ในทางพระพุทธศาสนา
ถือว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างย่ิง การทำบุญมาดีเป็นผลานิสงส์อย่างหน่ึงท่ีทำให้
เป็นผู้มีโรคาพาธน้อย, และการป่วยเป็นโรคเป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงของการบำเพ็ญ
ธรรม(ที.สี.(ไทย)๙/๔๔๕/๑๙๗,๙/๔๔๖/๑๙๗,๙/๕๐๔/๒๒๒,๙/๕๐๕/๒๒๒,ที.ม.
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(ไทย)๑๐/๒๙๘/๒๓๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๔/๑๕๐,๑๓/๑๗๔/๒๐๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๕๙/๓๐๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๔๘/๕๗๑) 

โรคาพาธน้อย : ป่วยเป็นโรคน้อย, ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย, นานๆ ป่วยที, ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า 
การทำบุญมาดีและการดูแลสขุภาพร่างกายดี(การบริหารขันธ์)เป็นเหตุทำให้มี
โรคาพาธน้อย สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ กระปรี้กระเปร่า อยู่สำราญ 
อย่างเช่นพระพุทธเจ้า พระอานนท์, พระพากุลเถระ เป็นต้น นอกจากนั้น การมี
โรคาพาธน้อย ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญข้อหนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ภิกษุผู้มีความ
เพียรประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม ดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “...๒. เป็นผู้
มีสุขภาพ มีโรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็น
นัก ไม่ร้อนนัก ปานกลางพอเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร...”(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๔/
๓๖๓,๑๓/๓๒๔/๓๙๒,๑๓/๓๔๓/๔๑๗) 

โรงกลม : อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีสณัฐานกลม, สิง่ก่อสร้างท่ีมีสัณฐานไม่เป็นเหลี่ยม, สิ่งปลูก
สร้างที่มีหลังคาคลุม สัณฐานกลม ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ประชุม สนทนากัน และทำ
กิจกรรมอ่ืนๆ ได้, ในอรรถกถาท่านขยายความว่า "คำว่า จากโรงกลม ได้แก่ จาก
เรือนกลม (คือ)ท่ีอยู่อาศัยพิเศษอย่างหนึ่ง ช่ือว่า เรือนท่ีมีเครื่องกั้น อาจารย์บางพวก
กล่าวว่า เรือนที่มีหลังคา ก็มี", โรงกลม จัดเป็นหน่ึงในประเภทเสนาสนะ ตาม
ข้อความที่มีกลา่วไว้ในพระอภิธรรม สุตตันตภาชนีย์ว่า "คำว่า เสนาสนะ อธิบายว่า 
เสนาสนะ คือ เตียง ต่ัง ฟูก หมอน วิหาร เพิง ปราสาท ป้อม โรงกลม ท่ีเร้นลับ ถ้ำ 
โคนไม้ พุ่มไผ ่ หรือสถานที่ ที่ภิกษุยับย้ังอยู่ ที่ท้ังหมดน้ีช่ือว่าเสนาสนะ" (สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๑๑๐๐/๖๑๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๙/๘๗/๒๖๔, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๒๗/๓๙๔, ขุ.ชา.
ม.อ.(บาลี)๑/๑๗/๑๙๔) 

โรงบูชาไฟ : โรงสำหรับบูชาไฟ, ศาลาสำหรับบูชาไฟ, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างท่ีใช้ประกอบพิธีบูชา
ไฟของพวกพราหมณ์หรือพวกชฎิล,(พิธีบูชาไฟ ตามความเช่ือของพราหมณ์โดยท่ัวไป 
จัดทำขึ้นก็เพ่ือขอพรต่อเทพเจ้าท่ีเคารพนับถือได้โปรดประทานสิ่งท่ีปรารถนา
ต้องการแก่ตน เช่น ความร่ำรวยมั่งคั่ง ความปลอดภัย เป็นต้น และพิธีนี้มักจะทำกัน
ท่ีโรงบูชาไฟ), ในมาคัณฑิยสตูร(ว่าด้วยปริพาชกช่ือมาคัณฑิยะ) ท่านหมายถึงโรงบูชา
ไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตรท่ีปริพาชกช่ือมาคัณฑิยะเข้าไปหา, ส่วนในกิงฉันท
ชาดก(ว่าด้วยดาบสผู้มีความพอใจอะไร) หมายถึงโรงบูชาไฟท่ีดาบสได้เก็บมะม่วงไว้ 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๗/๒๔๕,ข.ุชา.ตึสติ.(ไทย)๒๗/๓/๕๓๘) 

โรงบูชายญั : โรงสำหรับบูชายัญ, โรงที่สรา้งไว้เพ่ือประกอบพิธีบูชายัญ, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
ประกอบพิธีบูชายัญตามความเช่ือของพวกพราหมณ์, (บูชายัญ คือการบูชาของ
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พราหมณ์อย่างหน่ึง การเซ่นสรวงด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา, บูชายัญ คือ
การบูชาเทพเจ้าในลัทธิพราหมณ์, ศาสนาพราหมณ์สอนว่ามีเทพเจ้าผู้ย่ิงใหญ่คอยดล
บันดาลให้มนุษย์มีอันเป็นไปต่าง ๆ หากผู้ใดปรารถนาจะให้ท่านเพ่ิมพรให้หรืองดการ
ลงโทษ จะต้องทำการบูชายัญ ท่ีทำกันมากคอื การฆ่าแพะ แกะ วัว ม้า และคน ตาม
จำนวนท่ีพราหมณ์จะบอก), การบูชายัญลักษณะน้ี ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็น
บาป เพราะหตุผลตามที่ระบุไว้ในโฆฏมุขสตูร(ว่าด้วยพราหมณ์ช่ือโฆฏมุขะ)เป็นต้นว่า 
"...(คนที่บูชายัญ)...เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 
และเป็นผู้ทำผูอ่ื้นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน..." (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๙/๙,๑๓/๔๑๗/๕๒๑,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พจนานุกรมไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร) 

โรงปะรำ : ปะรำพิธี, กระโจมขนาดใหญ,่ โรงท่ีสร้างขึ้นเพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมช่ัวคราว(ปัจจุบัน
อาจใช้เป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ทำเป็นปะรำพิธีก็ได้), สิ่งปลูกสร้างขึ้นช่ัวคราว มีเสา 
หลังคาแบนดาดด้วยผ้าหรือใบไม้, ในเสลสตูร(ว่าด้วยเสลพราหมณ์) ท่านกล่าวถึงการ
จัดแจงโรงปะรำพิธีของเกณิยชฎิลท่ีทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์สาวกเพ่ือ
ฉันในวันรุ่งขึ้น ตามข้อความที่มีปรากฏว่า ".....พวกมิตรสหายและญาตสิาโลหิตรับคำ
เกณิยชฎิล แล้ว บางพวกก่อเตา บางพวกผ่าฟืน บางพวกล้างภาชนะ บางพวกต้ัง
หม้อน้ำ บางพวกปูอาสนะ ส่วนเกณิยชฎิลจัดแจงโรงปะรำด้วยตนเอง..." (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๓๙๖/๔๙๒, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โรงไฟ : โรงท่ีมีไฟเพ่ือใช้อบไอน้ำ, ห้องที่มีไฟอยู่เพ่ืออบไอน้ำ, โรงอาบน้ำชนิดอบไอร้อน, โรง
อาบน้ำอบร่างกาย, ห้องไฟอบตัว, การสร้างโรงไฟหรือเรือนไฟ(ชนฺตาฆร-เรือนไฟ, 
อคฺคิสาลา- โรงไฟ)ถวายพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลถือเป็นสิ่งจำเป็น แมแ้ต่อนาถบิณ
ฑิกเศรษฐผีู้ใจบุญได้ถวายสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย หน่ึงในนั้นคือสรา้งโรงไฟถวาย 
(ประโยชน์ของโรงไฟนอกจากใช้อบตัวเพ่ือสุขภาพแล้ว ในฤดูหนาวน่าจะใช้เป็นท่ีทำ
น้ำอุ่นอาบด้วย แต่ถ้าเป็นโรงไฟของลัทธิอ่ืนเช่นพวกชฎิลก็ใช้เพ่ือประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา), ในอุปาลิเถราปทาน(ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ) พระเถระ
ได้เล่าถึงการสั่งสมบุญบารมขีองตนตอนหน่ึงว่า "ข้าพเจ้าได้สร้างเรือนไฟ โรงไฟ โรง
น้ำ และห้องอาบน้ำ ถวายแด่หมู่ภิกษุ(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๖๓/๗๑, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๐๗/
๑๑๙พจนานุกรมบาลี, อภิธานศัพท์) 

โรงสะดึง : โรงสำหรับทำผ้าจีวร, อาคารที่ภิกษุใช้ทำจีวร, อาคารสถานที่ท่ีภิกษุใช้สำหรับทำผ้า
จีวรร่วมกัน, (สะดึง(กฐิน,กถนิ) คือกรอบไม้สําหรับขึงผ้าท่ีจะเย็บเป็นจีวร กรอบไม้
หรือไม้แบบสําหรับขึงผ้าในเวลาปักด้ินหรือไหมเป็นต้น ขอบไม้สําหรับขึงเปล มี ๔ 
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ด้าน, ในพระวินัย ขุททกวตัถุ ว่าด้วยเร่ืองโรงสะดึงเป็นต้น ระบุว่ามีพระบรมพุทธา
นุญาตให้สร้างโรงสะดึง และปะรำสะดึงก็ได้, การทำจีวรในสมัยพุทธกาลภิกษุต้องลง
มือทำเอง ไม่ใช้เครือ่งจักรเย็บเป็นจีวรแบบสำเร็จรูปสะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน 
และต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะทำเสร็จแต่ละผืน จึงต้องสร้างโรงสะดึง หรือปะรำ
สะดึงเพ่ือกันแดดกันฝนขณะทำ (วิ.จู.(ไทย)๗/๒๕๗/๒๙, ๗/๒๙๓/๘๒, พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

โรชะ : ช่ือของเทพทั้ง ๑๐ หมู ่ดังปรากฏว่า “เทพอีก (๑๐ หมู่) คือสหภู ผู้รุ่งเรอืงดังเปลวไฟ 
อริฏฐกะ โรชะ ผู้มีรศัมีดังสดีอกผักตบ วรุณะ สหธรรม อัจจุตะ อเนชกะ สุเลยยะ 
รุจิระ และวาสวเนสีก็มา เทพทั้ง ๑๐ หมู่น้ีแบ่งเป็น ๑๐ พวกท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณ
หลายหลากมีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง” ( ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๘) 

โรชะ, มัลลกษัตริย์ : ช่ือของกษัตริย์เจ้ามัลละพระองค์หน่ึงเป็นสหายของท่านพระอานนท์ โรชะมัล
ลกษัตริย์น้ีก็ได้รับเสด็จพระผู้มีพระภาค และได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง 
ณ ท่ีสมควร ดังปรากฏว่า “ครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ท่ี
สมควร ท่านพระอานนท์ผู้น่ัง ณ ที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า “มัล
ลกษัตริย์โรชะผู้นี้เป็นคนมีช่ือเสียง มีคนรู้จักมาก และความเลื่อมใสในพระธรรมวินัย
ของคนเช่นน้ีมีประโยชน์มาก พระองค์โปรดทรงกระทำให้มัลลกษัตริย์โรชะเลื่อมใสใน
พระธรรมวินัยน้ีด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า” (วิ.มหา.(ไทย) ๕/๓๐๑/๑๓๓, ปรากฏว่า 
“พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “การท่ีจะกระทำให้มัลลกษัตริย์ช่ือโรชะเลื่อมใสในพระ
ธรรมวินัย ทำได้ไม่ยาก” (วิ.มหา.(ไทย) ๕/๓๐๑/๑๓๔, “ครั้งน้ัน มัลลกษตัริย์โรชะได้
เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแลว้ รู้แจ้งธรรมแล้วหย่ังลงสู่ธรรมแล้ว ข้ามความสงสัยแล้ว 
ปราศจากความแคลงใจ ถงึความเป็นผู้แกล้วกล้า ไมต้่องเช่ือใครอีกในคำสอนของ
พระศาสดา ได้กราบทูลพระผูม้ีพระภาคดังนี้ว่า “พระพุทธเจ้าข้า ขอประทานวโรกาส 
ภิกษุทั้งหลายโปรดรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของ
ข้าพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียว อย่ารับของคนอ่ืนเลย” (วิ.มหา.(ไทย) ๕/๓๐๑/๑๓๕), 
และดังปรากฏว่า “สมัยนั้น ชาวบ้านจัดเตรียมภัตตาหารอันประณีตไว้ท่ีกรุงกุสินารา 
เมื่อมัลลกษัตรย์ิโรชะไม่มีโอกาสถวายภัตตาหาร จึงได้ทรงมีพระดำริดังนี้ว่า “อย่า
กระนั้นเลย เราพึงตรวจดูโรงอาหาร จัดเตรียมสิ่งท่ีไม่มีในโรงอาหารไว้” (วิ.มหา.
(ไทย) ๕/๓๐๒/๑๓๕ 

โรปินี, พระมเหสี: พระมเหสีของพระโพธิสัตว์พระนามว่าเขมะ ในกรุงเขมวดี ซึ่งเป็นอดีตชาติของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ดังปรากฏว่า “...มีนางสนมกำนัล 
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๓๐,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าโรปินี พระราชโอรส
พระนามว่าอุตตระ” (ขุ.พุทธ.อ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๗๐๔) 

โรมชาดก :  ชาดกว่าด้วยดาบสลวงนกพิราบโรมะ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า นกพิราบโพธิสัตว์ช่ือ
โรมกะติเตียนดาบสโกงท่ีจะลวงจับนกพิราบกิน แต่นกพิราบรู้ทัน ซ้ำขบัไล่ให้ไปอยู่ที่
อ่ืน เพราะคนโกงไม่ควรอยู่ในท่ีนี้ เพราะว่าแต่เดิมมีดาบสผู้มีเมตตาในสัตว์อาศัยอยู่
ที่นี้ เป็นท่ีรักของสัตว์ท้ังหลาย แต่ภายหลงัท่านเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์ลึกเข้าไปอีก 
จึงมีดาบสโกงมาอยู่แทน วันหน่ึงเมื่อได้กินเน้ือนกพิราบท่ีชาวบ้านเขาถวาย ท่านติด
ใจในรสน้ันปรารถนาจะจับนกพิราบท่ีมาอาศัยบรรณศาลาอยู่ก่อนกินเป็นอาหาร จึง
แอบเอาไม้ค้อนซ่อนไว้ในผ้าห่ม หวังว่าเมื่อตกเย็นฝูงนกกลับมาจักได้ปาให้ตายแล้ว
นำมาปรุงอาหาร แต่พระโพธิสัตว์สังเกตุดูอาการแล้วเห็นท่าทางไม่น่าไว้วางใจท้ังได้
กลิ่นนกพิราบท่ีตัวดาบสด้วย แม้ได้ยินดาบสเรียกให้เข้าไปหา ก็ไม่เข้าไป แต่ได้ตำหนิ
ว่า พวกเราจำท่านได้ ท่านกค็ือดาบสรูปน้ัน พวกเราก็คือนกพวกเดิม ไม่ใช่นกพวกอื่น 
แต่เวลานี้ท่านกำลังคิดร้ายต่อพวกเรา พวกเราจึงกลัวท่านไม่เข้าไปหาท่าน  ว่าแล้ว
นกโพธิสัตว์จึงข่มขู่ดาบสโกงรูปน้ันว่า ท่านประพฤติผิดต่อพวกเรายังพอให้อภัย แต่
ท่านจะไม่พลาดจากอบายทั้งสี่อย่างแน่นอน ให้ท่านรีบหนีไปเสีย ถ้าไม่หนีเราจะไป
บอกชาวบ้านว่าท่านเป็นคนทุศีล ดาบสโกงนั้นจึงรีบหนีไปทันที คนทศุีลประพฤติ
ทุจริตย่อมไม่เป็นท่ีปรารถนาของใคร และตนเองย่อมประสพความเดือดร้อนเสมอ  
(ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๗๙/๑๓๘) 

โรมสะ, กษัตรยิ์: ช่ือของพระวกุลปุปผิยเถระในอดีตชาติ ดังว่า “ในกัปท่ี ๗๔นับ จากกัปนี้ไป ได้เป็น
กษัตริย์พระนามว่าโรมสะ ทรงเครื่องประดอกไม้ มียาน กำลังพล และพาหนะพร่ัง
พร้อม” (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๓๙๔) 

โรมสะ, พระปจัเจกพุทธเจ้า,พระพุทธเจ้า พระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์หน่ึง ท่ีพระ
ปุณฑรีกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า “ครั้งนั้น ได้มี
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าโรมสะ ผู้เป็นพระสยัมภู มีพระรัศมีสุกใส ข้าพเจ้ามีใจผ่อง
ใสได้ถวายดอกบัวขาวแด่พระองค์” (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๕/๔๓๙, และพระนามของ
พระผู้มีพระภาคพระองค์ ท่ีพระกลัมพทายกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตน จึงกล่าวว่า “พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโรมสะ ประทับอยู่ที่ซอกภูเขา 
ข้าพเจ้าเลื่อมใส ได้ถวายผักบุ้ง แด่พระองค์ด้วยมือทั้ง ๒ ของตน ในกัปที่ ๙๔ นับจาก
กัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งน้ันจึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย
ผักบุ้ง” (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๐/๖๗ 



 

๔๔๑๖ 
 

 

โรมสะ, ภูเขา: ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ ท่ีพระวิฬาลทิายกเถระ เมือ่จะประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า “ในท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือ
โรมสะ พระผูม้ีพระภาคผู้สงบ ผู้อบรมอินทรีย์แล้วประทับอยู่ท่ีเชิงภูเขาน้ัน” (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑๘/๔๒๗,๓๒/๑๙/๔๒๗, (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๕๒๘), ดังท่ีปรากฏว่า 
“ในท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ ภูเขาลูกหน่ึงช่ือโรมสะ ก็เวลาน้ัน พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าโสภิตะ ประทับอยู่ ณ ท่ีกลางแจ้ง” (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๗๘/๒๑๔ 

โรมสะ, มานพ: ช่ือของมานพคนหน่ึง เม่ือครั้งอดีตเกิดเป็นพระอัมพปิณฑิยเถระเมื่อจะประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นมานพ(อสูร) มีนามปรากฏว่าโรม
สะข้าพเจ้าได้ถวายผละม่วงแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสส ี ผูแ้สวงหาคุณอัน
ย่ิงใหญ่” (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๐/๔๕๙) 

โรมสะ, อสรู: ดู โรมสะ, มานพ, (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๐/๔๕๙) 
โรรุกะ, กรุง: ช่ือของรัฐหน่ึงซึ่งเป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐโสวีรานะ มีผู้ครองรัฐพระนามว่าพระเจ้าภร

ตะ ดังปรากฏว่า “ให้สร้างกรุงโรรุกะ เป็นเมืองหลวงของรัฐโสวีรานะ” (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๐๙/๒๔๒) 

โรรุวนคร: นคร ๆ หน่ึง ท่ีอังกุรพาณิชถามรุกขเทวดาว่า “เม่ือก่อน ท่านอยู่ในโรรุวนคร ท่าน
รักษาศีลเช่นไร มีความประพฤติชอบอย่างไรเพราะพรหมจรรย์อะไร บุญจึงสำเร็จที่
ฝ่ามือของท่าน” (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๖๘/๒๑๑ 

โรรุวะ, นรก: ช่ือของนรกขุมหนึ่ง ดังท่ีปรากฏว่า “ชนเหล่าใดมีปัญญาทราม ติเตียนธรรมอัน
ประเสริฐ ชนเหล่าน้ันย่อมบังเกิดในนรกช่ือโรรุวะอันทารุณ เสวยทกุข์ตลอดกาล
นาน”(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๙/๕๕, นรกขุมหน่ึง ๆ ท่ีแบ่งออกเป็น ๒ ขุม ดังท่ีปรากฏว่า 
“โรรุวนรก ๒ คือชาลโรรุวนรก ธูมโรรุวนรก)” (ขุ.ชา.สัฏฐิ(ไทย) ๒๘/๘๓/๔๗, นรก
ขุมหน่ึง ดังท่ีปรากฏว่า “พระโพธิสัตว์ไปสู่นรก ฯลฯ สัญชีวนรก ฯลฯ กาลสุตตนรก 
ฯลฯ ตาปนนรก ฯลฯ ปตาปนนรก ฯลฯ สงัฆาฏนรก ฯลฯ  โรรุวนรก ฯลฯ อเวจีนรก 
เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหม” (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๙๑๐/๙๓๙ 

โรสิกกัลบก: ช่างกัลบก(ช่างตัดผม)คนหน่ึง ที่ถูกโลหิจจพราหมณ์เรียกเข้ามาหาแล้วส่งไปเฝ้า
พระพุทธเจ้า ดังที่ปรากฏว่า “โรสิกกัลบกรับคำแล้วเข้าไปเฝา้พระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ กราบแล้วน่ัง ณ ทีส่มควร กราบทูลว่า “โลหิจจพราหมณ์ทูลถามพระผู้มีพระ
ภาคถึงสุขภาพ ความมีโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่
สำราญและกราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ โปรดทรงรับ
ภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ์ในวันพรุ่งน้ีเถิด”......... (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๐๕/๒๒๒, ดัง
ปรากฏว่า “ทีน้ัน โรสิกกลับกทราบอาการท่ีพระผู้มพีระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุก



 

๔๔๑๗ 
 

 

จากท่ีนั่ง กราบพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาโลหิจจพราหมณ์แล้ว
บอกว่า “ข้าพเจ้าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ตามคำของท่านว่า ‘โลหิจจพราหมณ์
ทูลถามพระผูม้พีระภาค...... ในวันพรุ่งน้ีเถิด’ และพระผู้มพีระภาคน้ันก็ทรงรับนิมนต์
แล้ว” (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๐๖/๒๒๒, ดังปรากฏว่า “คร้ันล่วงราตรีแล้ว โลหิจจพราหมณ์
ได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศน์ของตน  เรียบร้อยแล้ว เรียกโรสิกกัลบกมาสั่งว่า 
“มาน่ีแน่ะ เพ่ือนโรสิกะ ท่านจงไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมแล้วกราบทูลภัตกาลว่า ท่าน
พระโคดม ได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้ว” โรสิกกัลบกรับคำของโลหิจจพราหมณ์
แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบแล้วยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้ว” (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๐๗/๒๒๒, 
และดังปรากฏว่า “....โรสิกกัลบกตามเสด็จไปเบ้ืองพระปฤษฎางค์ กราบทูลว่า “ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ โลหิจจพราหมณ์มีความคิดเห็นช่ัวร้ายเกิดขึ้นว่า ‘สมณะหรือ
พราหมณ์ในโลกน้ีจะพึงบรรลุกุศลธรรม เมือ่บรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอ่ืน เพราะไม่มี
ผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเคร่ืองจองจำเก่าออกแล้ว 
สร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทน เราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างน้ีว่า เป็นความโลภ
อันช่ัวร้าย เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้’ ขา้แต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ
ประทานวโรกาสเถิด ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงปลดเปลื้องโลหิจจพราหมณ์ออก
จากความคิดเห็นอันช่ัวร้ายนั้นด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า””(ที.สี.(ไทย) ๙/๕๐๘/๒๒๓ 

โรหณมิคชาดก :   ชาดกว่าด้วยพญาเน้ือช่ือโรหณะ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พญาเน้ือโพธิสัตว์ช่ือ
โรหณะไปติดบ่วงนายพราน เนื้อน้องชายช่ือจิตตกะและน้องสาวยอมสละชีวิตตาย
แทน โดยอ้อนวอนนายพรานขอให้ปล่อยพ่ีชายของตนเองไป ให้ไปดูแลมารดาบิดาตา
บอด ตนทั้งสองขอยอมตายแทน นายพรานเห็นใจจึงยอมปล่อยเน้ือท้ังสามพ่ีน้องไป 
พระโพธิสัตว์ให้พรแก่นายพรานขอให้มีความสุขพร้อมหน้าลูกเมียและได้แสดงธรรม
แก่นายพรานให้นายพรานไปแสดงแก่พระราชาให้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
พระราชาทรงเลื่อมใสจึงพระราชทานทรัพย์และยศแก่เขาเป็นอันมาก การกล่าววาจา
ไพเราะอ่อนหวาน กล่าวตามความจริงและทำตามที่ตนกล่าวย่อมได้รับความไว้วางใจ 
จากคนอื่นเป็นอันมาก (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๐๔/๔๘๙) 

โรหณะ, พญาเนื้อ: ช่ือพญาเน้ือตัวหน่ึงที่เคยเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ มีน้องช่ือว่าจิตตกะดังท่ีปรากฏว่า 
“พ่ีโรหณะ ฉนัไม่ไป ถึงใครจักควักดวงใจฉันไป ฉันก็จักไม่ละท้ิงพ่ีไป ฉันจักสละชีวิต
ท้ิงไว้ ณ ท่ีน้ี”(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๔๘๙, “พ่ีโรหณะ ฉันไม่ไป ถึงใครจักควัก
ดวงใจฉันไป ฉนัก็จักไม่ละท้ิงพ่ีผู้ติดบ่วงไป ฉันจักสละชีวิตทิ้งไว้ ณ ท่ีน่ี” (ขุ.ชา.วีสติ. 
(ไทย) ๒๗/๑๐๗/๔๘๙, (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๐๙/๔๙๐, (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/



 

๔๔๑๘ 
 

 

๑๑๑/๔๙๐, “ขอให้นายพรานจงรื่นเริงบันเทิงใจพร้อมกับบุตรและภรรยา พวกเรา
รื่นเริงบันเทิงใจในวันนี้ เพราะได้เห็นพ่อโรหณะกลับมา”(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๒๓/
๔๙๒ 

โรหนชนบท: ช่ือของชนบทหนึ่ง ดังปรากฏว่า “พระธัมมปาลิตะ เป็นผู้อันสาธุชนในโรหนชนบทพา
กันบูชาเป็นอย่างดี” (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓/๖, “พระธัมมปาลิตะเป็นผู้อันสาธุชนในโรหน
ชนบทพากันบูชาเป็นอย่างดี ศิษย์ของพระธัมมปาลิตะน้ัน มีปัญญามากช่ือว่าเขมะ 
ทรงจำพระไตรปิฎกได้รุ่งเรืองอยู่ในเกาะด้วยปัญญา เหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองอยู่” 
(วิ.ป.(ไทย) ๘/๘/๑๓, “ต่อมา พระสุมนะผูม้ีปัญญาและเช่ียวชาญในพระวินัย พระจูฬ
นาคะเป็นพหูสูต ดุจช้างซับมัน พระธัมมปาลิตะ เป็นผู้อันสาธุชนในโรหนชนบทพา
กันบูชาเป็นอย่างดี” (วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๒/๒๖ 

โรหนะ, นาย: หลานชายของเปขุณิยเศรษฐ ี ได้เข้าไปหาพระนันทกะจนถึงท่ีอยู่ และพระนันทกะจึง
ได้แสดงธรรมโปรด ดังท่ีปรากฏว่า “นายโรหนะผู้เป็นหลานชายของเปขุณิยเศรษฐี 
เข้าไปหาท่านพระนันทกะถึงท่ีอยู่  ไหว้แล้วนั่ง ณ ท่ีสมควร” (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๗/
๒๖๔ 

โรหิณี,  พระเจ้าจักรพรรดิ:พระนามของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของ
พระจันทนปูชกเถระ ท่ีเม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า “ในกปั
ท่ี ๑๑๔ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ ชาติ พระนามว่าโรหิณี มีพลานุ
ภาพมาก” (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๔/๒๙๖ 

โรหิณีขัตติยกัญญาวัตถุ: เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี พระผูม้ีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่เจ้าหญิงโรหิณีว่า  
บุคคลควรละความโกรธ สละมานะ  ก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่าง   ความทุกข์
ย่อมไม่รุมเร้าคนน้ันผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูป ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๒๒๑/๑๐๑) 

โรหิณีชาดก:  ชาดกว่าด้วยนางโรหิณี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า มหาเศรษฐีโพธิสัตว์ตำหนิสาวใช้ผู้โง่
เขลา ซึ่งคิดจะไล่แมลงวันท่ีมาตอมมารดารอบตัว แต่เอาสากตำข้าวเหว่ียงไปเพ่ือไล่
แมลงวันถูกมารดาจนถึงแก่ความตาย แล้วมาน่ังร้องไห้เสียใจอยู่ คนผู้โง่เขลาคิดจะทำ
ประโยชน์แต่กลับนำความพินาศมาให้ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๕/๑๙) 

โรหิณเีถรคีาถา: คาถาของพระโรหิณีเถรี ท่านพระโรหิณีเถรีกล่าวภาษิตที่บิดาและตนพูดจาโต้ตอบกัน
ด้วยการเปล่งอุทานว่า (บิดาถามเราว่า) แม่โรหิณีผู้เจรญิ  เจ้าหลับก็พูดว่า“สมณะ” 
ต่ืนก็พูดว่า“สมณะ” สรรเสริญแต่สมณะเท่านั้น เห็นทีลูกจะบวชเป็นสมณะเสียแน่แท้ 
โรหิณี  ลูกถวายข้าวและน้ำอย่างไพบูลย์แก่เหล่าสมณะ พ่อขอถาม เด๋ียวน้ี เพราะ
เหตุไร เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก พวกสมณะไม่ชอบทำการงาน  เกียจคร้าน 



 

๔๔๑๙ 
 

 

อาศัยแต่ของที่คนอ่ืนให้เลี้ยงชีพ หวังแต่จะได้  ชอบของอร่อย เพราะเหตุไร  เหล่า
สมณะจึงเป็นทีร่ักของลูก (เราตอบท่านด้วยคำเป็นต้นว่า) คุณพ่อขา  คุณพ่อสอบถาม
ไล่เลียงกับลูก เรื่องคุณของสมณะเสียต้ังนาน ลูกจะขยายปัญญา ศีล และความบาก
บ่ัน ของสมณะเหล่าน้ันแก่คณุพ่อดังน้ี สมณะท้ังหลายชอบทำการงาน  ไม่เกียจคร้าน 
ทำแต่การงานท่ีประเสริฐสุด จึงละราคะโทสะได้เพราะเหตุน้ัน เหล่าสมณะจึงเป็นท่ี
รักของลูก สมณะทั้งหลาย กำจัดมูลรากทั้ง ๓ ของบาป ทำแต่งานสะอาด  จึงละบาป
ได้ท้ังหมด เพราะเหตุน้ัน เหล่าสมณะจึงเป็นท่ีรักของลูก ฯลฯ สมณะเหลา่น้ันบวชมา
จากต่างสกุลกัน และต่างชนบทกัน  ก็รักซึง่กันและกัน เพราะเหตุนั้น เหล่าสมณะจึง
เป็นที่รักของลูก (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๗๑/๖๐๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มูลราก หมายถึงโลภะ (ความอยากได้) โทสะ (ความคิด
ประทุษร้าย) โมหะ (ความหลง) (ขุ.เถรี.อ. ๒๗๖/๒๗๗)  

โรหิเณยยอำมาตย์: ช่ืออำมาตย์คนหน่ึง ท่ีได้สนทนากับพระเจ้าวาสุเทพ ทำให้พระเจ้าวาสุเทพทรงต่ืน
บรรทม ดังที่ปรากฏด้วยการกล่าวว่า “พระองค์ผู้กัณหโคตร ขอพระองค์เสด็จลุกขึ้น
เถิด จะมัวบรรทมอยู่ทำไมจะมีประโยชน์อะไรต่อพระองค์ด้วยการบรรทมอยู่เล่า..... 
พระเจ้าเกสวะทรงสดับคำของโรหิไณยอำมาตย์นั้นแล้ว ได้ทรงอึดอัดเพราะความโศก
ถึงพระภาดา จึงรีบเสด็จลุกขึ้นทันที” (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๐๘/๒๐๑, “พระเจ้าเก
สวะครั้นได้ทรงสดับวาจาของโรหิเณยยอำมาตย์นั้น รีบเสด็จลุกขึ้น ทรงกระวน
กระวาย เพราะความโศกถึงพระเจ้าน้องยาเธอ”(ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๖๖/๓๕๑ 

โรหิตัสสเทพบตุร: ช่ือของเทพบุตรตนหน่ึง ได้ทูลถามปัญหากะพระผู้มีพระภาคเจ้า ดังปรากฏว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์สามารถหรือหนอที่จะทรงรู้ ทรงเห็น หรือทรงถงึ
ท่ีสุดแห่งโลกทีส่ัตว์ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไมจุ่ติ ไม่อุบัติด้วยการไป” (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๐๗/๑๑๘, ดังปรากฏว่า “สมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน  
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งน้ัน โรหิตัสสเทพบุตรเมื่อราตรี
ผ่านไปมีวรรณะงามย่ิง ทำพระเชตะวันท้ังส้ินให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า
.......”(อํ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๕/๗๓ 

โรหิตัสสสูตร๑: พระสูตรว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน
ได้ตรัสกับโลหิตัสสเทพบุตรเป็นต้นว่า ผู้รู้แจ้งโลก มีปัญญาดี ถึงท่ีสุดโลก อยู่จบ
พรหมจรรย์ สงบระงับ รู้ท่ีสุดแห่งโลก ย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้า  (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๐๗/๑๑๘) 



 

๔๔๒๐ 
 

 

โรหิตัสสสูตร๒: พระสูตรว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร โรหิตัสสเทพบุตร เม่ือราตรีผ่านไป เข้าไปเฝ้าพระ
ผู้มีพระภาคท่ีประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี ถวายอภิวาทแลว้ยืนอยู่ ณ ที่
สมควร กราบทูลว่า พระองค์สามารถท่ีจะทรงรู้ ทรงเห็น หรือทรงถึงท่ีสุดแห่งโลก 
(โลก หมายถึงโอกาสโลก คือโลกจักรวาล) ท่ีสัตว์ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ
ด้วยการไป หรือหนอ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เราไม่กล่าวท่ีสุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่
เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติว่า พึงรู้ พึงเห็น พึงถึงได้ ด้วยการไป  

 โรหิตัสสเทพบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง พระผู้มีพระภาค
ตรัสเร่ืองน้ีไว้ดีย่ิงนัก แล้วกราบทูลเรื่องที่มีมาแล้ว สมัยทีต่นเป็นฤษีช่ือว่า โรหิตัสสะ 
มีฤทธ์ิ เหาะได้ มีความเร็วเปรียบได้กับนายขมังธนูผู้เช่ียวชาญ ยิงลูกศรเบาให้ผ่านเงา
ตาลด้านขวางไปได้โดยไม่ยาก การย่างเท้าแต่ละก้าวเปรียบได้กับระยะทางจากทะเล
ด้านตะวันออกจนถึงทะเลด้านตะวันตก ถึงจะมีความเร็วและการย่างเท้าเช่นน้ัน ก็จะ
มีความปรารถนาว่า จะถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไป จึงเว้นการกิน ด่ืม เคี้ยว ลิ้ม ถ่าย
อุจจาระ ปัสสาวะ การหลับ และบรรเทาความเหน็ดเหน่ือย มีอายุ ๑๐๐ ปี ก็ดำเนิน
ไปตลอดอายุ ๑๐๐ ปีนั้น ยงัไม่ถึงท่ีสุดแห่งโลกก็ตายเสียในระหว่าง พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า เราไม่กล่าวท่ีสุดแห่งโลกท่ีสัตว์ไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติว่า พึงรู้ พึง
เห็น พึงถึงได้ด้วยการไป และเราไม่กล่าวว่าการท่ีบุคคลยังไม่ถึงท่ีสุดแห่งโลกจะทำ
ท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ อน่ึง เราบัญญัติโลก(ทุกขสจั) ความเกิดแห่งโลก(สมุทัยสัจ) ความดับ
แห่งโลก(นิโรธสัจ) และขอ้ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลก(มัคคสัจ) ในร่างกายที่มี
ประมาณวาหน่ึง มีสัญญา มใีจน้ีเอง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๕/๗๓) 

โรหิตัสสสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร (สูตรท่ี ๒) พระผูม้ีพระภาคทรงเล่าเร่ืองการ
สนทนาถาม-ตอบ ระหว่างพระองค์กับโรหิตัสสเทพบุตรให้ภิกษุทั้งหลายฟัง ในพระ
สูตรน้ีมีเน้ือหาสาระสำคัญเหมือนในปฐมโรหิตัสสสูตร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๖/๗๕) 

โรหิตัสสะ, ฤษี: ช่ือของฤษีตนหน่ึงผู้มีวรรณะงามย่ิงทำพระเชตวันท้ังสิ้นให้สว่างไสว ดังท่ีปรากฏว่า 
“โรหิตัสสฤษีเป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้าน มีฤทธ์ิ เหาะได้ ความเร็วของโรหิตัสสฤษีน้ัน
เปรียบได้กับนายขมังธนู ผู้ยิงธนูแม่นยำ ศึกษามาดีแล้ว ผู้เช่ียวชาญ ฝึกซ้อมมาดี พึง
ยิงลูกศรเบาใหผ้่านเงาตาลด้านขวางไปได้โดยไม่ยาก การย่างเท้าแต่ละก้าวของ
โรหิตัสสฤษีเปรียบได้กับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออกถึงทะเลด้านตะวันตกได้
ต้ังความปรารถนาอย่างนี้ว่า ‘เรา(โรหิตัสสฤษี) จักถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไป’ ผู้
เพียบพร้อมด้วยความเร็วและการย่างเท้าอย่างน้ี เว้นจากการกิน การด่ืม การเคี้ยว 
การลิ้ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะการหลับ และการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย มีอายุ 
๑๐๐ ปี ดำรงชีพอยู่ได้ต้ัง ๑๐๐ ปี ดำเนินไปได้ต้ัง ๑๐๐ ปี ยังไม่ถึงท่ีสุดแห่งโลกก็



 

๔๔๒๑ 
 

 

ตายเสียก่อนในระหว่างทาง” (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๗/๑๑๘, และดังปรากฏว่า “พระผู้
มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมา ตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย คืนน้ี เมือ่ราตรีผ่านไป 
โรหิตัสสเทพบุตรมีวรรณะงามย่ิงทำพระเชตวันท้ังสิ้นให้สว่างไสว เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ 
ยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร ได้ถามเราดังน้ีว่า.........”(อํ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๖/๗๖ 

โรหิตุปปาทกรรม: ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อ (ข้อ ๔ ในอนันตริยกรรม ๕) ในทาง
พระอภิธรรมจัดอยู่ในหมวดปกตูปนิสสยะ คือ สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัย
แก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอุปนิสสยปัจจัย, โรหิรุปปาทกรรมก็เรียก บาลีว่า 
รุหิรุปฺปาทกมฺม ดังท่ีปรากฏว่า “สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองนั้น เป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีใหผ้ลแน่นอนโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่ นิพพานเป็นปัจจัยแก่
มรรคโดยอารัมมณปัจจัย รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม ปิตุฆาตกรรม 
อรหันตฆาตกรรม และโรหิตุปปาทกรรมโดยอารัมมณปัจจัย”(อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๓๑/
๖๒๓, “สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอน โดยอุป
นิสสยปัจจัย มอีย่างเดียว คือปกตูปนิสสยะ ได้แก่ มาตุฆาตกรรมเป็น ปัจจัยแกม่าตุ
ฆาตกรรม ปิตุฆาตกรรม อรหันตฆาตกรรม โรหิตุปปาทกรรม สังฆเภทกรรม และ
นิยตมิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสสยปัจจัย”(อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๓๕/๖๒๖, “สภาวธรรมที่ไม่
แน่นอนโดยอาการท้ังสองน้ันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยปุเรชาต
ปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ 

  อารัมมณปุเรชาตะ ได้แก่ รปูชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแกม่าตุฆาตกรรมปิตุฆาตกรรม 
อรหันตฆาตกรรม โรหิตุปปาทกรรมโดยปุเรชาตปัจจัย 

  วัตถุปุเรชาตะ ได้แก่ หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีให้ผลแน่นอนโดยปุเรชาต
ปัจจัย” (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๓๗/๖๒๗ 

 
อกัษร ฤ จาํนวน  ๓๔ ศพัท ์
ฤกษ์: คราวหรือเวลาซึ่งถือว่าเหมาะเป็นชัยมงคล, คราวหรือเวลาท่ีกำหนดหรือคาดว่าจะ

ให้ผล เช่น ฤกษ์ดี ฤกษ์ร้าย มักนิยมใช้ในทางดี เช่นหาฤกษ์แต่งงาน หาฤกษ์ยก
เสาเอก เป็นต้น ดังท่ีปรากฏว่า “พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์วิ
วาหมงคล ฤกษ์เรียงหมอน ฤกษ์หย่าร้าง ฤกษ์รวบรวมทรัพย์ ฤกษ์ใช้จ่ายทรัพย์ ทำให้
โชคดี ทำให้เคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์” (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖/๑๐, “ให้ฤกษ์อาวาหมง
คล ฤกษ์วิวาหมงคล ฤกษ์เรยีงหมอน ฤกษ์หย่าร้าง ฤกษ์รวบรวมทรัพย์ ฤกษ์ใช้จ่าย
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ทรัพย์ ทำให้โชคดี ทำให้เคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนตร์ทำให้ลิน้แข็ง ทำให้
คางแข็ง ทำให้มือสั่น ทำให้คางสั่น ทำให้หูอ้ือ เป็นหมอดูลูกแก้ว ใช้หญงิสาวเป็นคน
ทรง ใช้หญิงประจำเทวาลัยเป็นคนทรง บวงสรวงดวงอาทิตย์และท้าวมหาพรหม ร่าย
มนตร์พ่นไฟ ทำพิธีเรียกขวัญ” (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑๐/๗๑ 

ฤกษ์งามยามดี: ระยะเวลาที่ดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังท่ีปรากฏว่า “วันน้ีเราควรเข้าไปหาสมณะหรือ
พราหมณ์ผู้ใดหนอ ท่ีจะทำให้จิตใจของเราเบิกบานเลื่อมใสได้” (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๐/
๔๘ 

ฤกษ์ดี: ดู ฤกษ์งามยามดี ดังท่ีปรากฏว่า “ภิกษุท้ังหลาย สตัว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริต
(ความประพฤติชอบด้วยกาย) วจีสุจริต(ความประพฤติชอบด้วยวาจา) และมโนสุจริต
(ความประพฤติชอบด้วยใจ) ในเวลาเช้า เวลาเช้าก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่าน้ัน”(องฺ.
ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๕๖/๔๐๐, “สมณพราหมณ์เหล่าน้ันลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เห็นรูปท่ีสมมติ
ว่าเป็นมงคลย่ิง คือเห็นนกแอ่นลม ผลมะตูมอ่อนเกิดในบุษยฤกษ์ หญิงมีครรภ์ เด็ก
เล็กที่ขี่คอคนไป หม้อมีน้ำเต็ม ปลาตะเพียนแดง ม้าอาชาไนย รถเทียมม้าอาชาไนย 
โคผู้ โคแดง กพ็ากันถือการเห็นรูปเห็นปานน้ีว่าเป็นมงคล”(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๕/๑๐๖ 
: 

    อธิบายเพิ่มเตมิ; บุษยฤกษ์ คือช่ือของดาวฤกษ์บุษยะ ม ี๕ ดวง (๑) ดาวปุยฝ้าย 
(๒) ดาวพวงดอกไม้ (๓) ดาวดอกบัว (๔) ดาวโลง (๕) ดาวสมอสำเภาหรือดาวสิธยะ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, หน้า ๔๘๓) 

ฤกษ์มาลินี: ฤกษ์ท่ีมีดวงดาวขึ้นเป็นกลุ่มเหมือนพวงดอกไม้ ดังปรากฏว่า “ราตรีท่ีประกอบด้วย
ฤกษ์มาลินี มใิช่เป็นราตรีท่ีจะหลับก่อน ราตรีเช่นน้ีเป็นราตรีท่ีผู้รู้แจ้งปรารถนาแล้ว 
เพ่ือประกอบความเพียรโดยแท้” (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๓/๓๖๕ 

     อธิบายเพิ่มเตมิ; ฤกษ์มาลินี หมายถึงฤกษ์ท่ีมีดวงดาวขึ้นเป็นกลุ่มเหมือน
พวงดอกไม้ (ดาวลูกไก่) เป็นฤกษ์ท่ีควรทำความเพียร ไม่ใช่เวลานอน (ขุ.เถร.อ. ๑/
๑๙๓/๔๘๘) 

ฤกษ์ยาม: ดู ฤกษ์, ฤกษ์งามยามดี ดังปรากฏว่า “ข้าพระองค์กำลังคำนวณการโคจรของดาว
ฤกษ์ ไม่เห็นฤกษ์ยามปรากฏในมนต์เลย ครั้นได้การโคจรของดาวฤกษ์และฤกษ์ยาม
แล้ว ข้าพระองค์จักนำผลมะม่วงมากมายมาถวายได้อย่างแน่นอน”ขุ.ชา.เอกก(ไทย)
๒๗/๔๗๔(๒)/๓๙๖, ๒๗/๔๗๔(๓)/๓๙๖, “ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลาท่ีมัวรอ
คอยฤกษ์ยามอยู่ ประโยชน์นั่นแหละเป็นฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาวทั้งหลายจักทำ
อะไรได้” (ขุ.ชา.เอกก(ไทย)๒๗/๔๙/๒๐, “ท่านพราหมณ์ ผูใ้ดได้ลักเหง้าบัวของท่าน
ไป ผู้น้ันเป็นพราหมณ์จงอย่าได้คลายความยินดี(ในตำแหน่ง) เช่ียวชาญในคลองแห่ง
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ฤกษ์ยามและนกัษัตร เจ้าผู้ครองแคว้นผู้ทรงยศ จงบูชาเขาเถิด” (ข.ุชา.ปกิณฺณก
(ไทย)๒๗/๘๒/๔๓๖, (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๖/๖๐๓(อยู่หน้า ๖๐๐) 

ฤดู: คราว, สมัย, สว่นของปีซึ่งแบ่งเป็น ๓ คราวขึ้นนไป เช่น ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน : 
 - ส่วนของปีซึง่แบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลัก มักแบ่งออกเป็น๓ ช่วง คือ ฤดูฝน 

ฤดูหนาว และฤดูร้อน หรือเป็น ๔ ช่วง คือ ฤดูใบไม้ผลฤิดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดู
หนาว ท่ีแบ่งเป็น ๒ช่วง คือ ฤดูแล้งกับฤดูฝนก็มี เวลาที่กําหนดสําหรับงานต่าง ๆ 
เช่น ฤดูเก็บเกี่ยว ฤดูทอดกฐนิ ฤดูถือบวช เวลาท่ีเหมาะ เช่น ฤดูสัตว์ผสมพันธ์ุ 

 - ฤดู (บาลีว่า อุตุ) ๓ คือ  
 ๑. วัสสานะ ฤดูฝน = แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถงึ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 
 ๒. เหมันต์ ฤดูหนาว = แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 
 ๓. คิมหะ, คมิหานะ ฤดูร้อน = แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึง ขึน้ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ 
 - ฤดู (บาลีว่า อุตุ) ๖ คือ 
 ๑. วัสสานะ ฤดูฝน = แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถงึ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ 
 ๒. สรทะ ฤดูท้ายฝน = แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 
 ๓. เหมันต์ ฤดูหนาว = แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ 
 ๔. สิสิระ ฤดูเยือก = แรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ ถงึ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 
 ๕. วสันต์ ฤดูใบไม้ผลิ = แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 
 ๖. คิมหะ, คิมหานะ ฤดูร้อน = แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ดังที่

ปรากฏว่า “วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยนั้น ทั่วท้ังจักรวาลนี้แหละเป็นน้ำท้ังน้ัน 
มืดมนอนธการ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาวนักษัตรท้ังหลายยังไม่ปรากฏ 
กลางคืน กลางวันยังไม่ปรากฏ เดือนหนึ่ง ครึ่งเดือน ฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏ หญิง
ชายก็ยังไม่ปรากฏ สัตว์ท้ังหลายปรากฏช่ือแต่เพียงว่า ‘สัตว์’เท่านั้น” (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๒๐/๘๙,  คราวท่ีมีความปรากฏแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เป็นต้นว่า 
“เมื่อดวงดาวนักษัตรท้ังหลายปรากฏ กลางคืน กลางวันก็ปรากฏ เม่ือกลางคืน 
กลางวันปรากฏ เดือนหนึ่งครึ่งเดือนก็ปรากฏ เม่ือเดือนหน่ึง คร่ึงเดือนปรากฏ ฤดู
และปีก็ปรากฏ ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี โลกน้ี จึงได้กลับฟ้ืนขึ้นอีก”(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๑๒๑/๙๐, คราวหรือมัยเป็นท่ีแบ่งข้าวสาลี ดังปรากฏว่า “เมื่อกลางคืนกลางวัน
ปรากฏแล้ว เดือนหน่ึงครึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนหน่ึง ครึ่งเดือนปรากฏ ฤดูและปกี็
ปรากฏ พวกเราน้ันบริโภคง้วนดิน”(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๘/๙๔), คราวหรือสมัยอัน
เป็นที่เกิดขึ้นแห่งเวทนา ดังปรกฏว่า “... มีเสลดเป็นสมุฏฐาน ฯลฯ มีลมเป็นสมุฏฐาน 
ฯลฯ มีดี เสลดและลมรวมกนัเป็นสมุฏฐาน ฯลฯ เกิดจากการเปลี่ยนฤดู ฯลฯ เกิด
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จากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ”(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๙/๓๐๑, ว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย ผ้ากมัพลทอด้วยผมคน บัณฑิตเรียกว่า เลวกว่าผ้าท่ีช่างหูกทอแล้วทุกชนิด 
ผ้ากัมพลทอด้วยผมคน ในฤดูหนาวก็เย็น ในฤดูร้อนกร็้อนสีไม่สวย มีกลิ่นเหม็น 
เน้ือผ้าไม่อ่อนนุ่ม แม้ฉันใด วาทะของเจ้าลัทธิช่ือมักขลกิ็ฉันน้ันเหมือนกัน บัณฑิต
กล่าวว่าเลวกว่าวาทะของสมณะทุกจำพวก” (อง.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๘/๓๘๖, “...เกิด
เพราะสันนิบาตก็ดี เกิดเพราะฤดูแปรผันก็ดี เกิดเพราะการบริหารไม่สม่ำเสมอก็ดี 
เกิดเพราะความแก่ก็ดี เกิดเพราะผลกรรมก็ดี” (อง.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๗/๑๓๓ 

ฤดูกาล: เวลา, คราว, ช่วงๆหน่ึงของแต่ละปีท่ีแบ่งตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป, 
ช่วงเวลาที่เป็นไปอยู่เป็นประจำทุกปี, กาลที่ดำเนนไปเรื่อย ๆ ดังปรากฏว่า “เปรียบ
เหมือนห้วงน้ำลึกเป็นวังวน ไม่มีทางท่ีกระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออก ด้าน
ใต้ ด้านตะวันตก และด้านเหนือ ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล แต่กระแสน้ำเย็นพุขึ้นจาก
ห้วงน้ำน้ันแล้วทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มช่ืนเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็น”(ที.สี.(ไทย) ๙/
๒๒๙/๗๖, ว่า “ขอพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญ ขอให้บ้านเมืองจงมีความปลอดภัย 
ขอให้ฝนจงตกตามฤดูกาล” (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๔/๙๖, ว่า “เปรียบเหมอืนห้วงน้ำลึก
เป็นวังวน ไม่มีทางท่ีกระแสนำ้จะไหลเข้าได้ ท้ังด้านตะวันออก ด้านใต้ ด้านตะวันตก 
และด้านเหนือ ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล” ((ไทย) ๙/๔๖๘/๒๐๓, ว่า “ท้ังฝนก็ไม่ตกตาม
ฤดูกาล เมลด็พืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามไพบูลย์หรือชาวนาจะได้รับผลอันไพบูลย์
หรือ” (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๓๘/๓๖๘,((ไทย) ๑๐/๔๓๘/๓๖๙, ว่า “เปรียบเหมือนห้วง
น้ำลึกเป็นวังวน ไม่มทีางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ ท้ังด้านตะวันออก ด้านตะวันตก 
ด้านเหนือและด้านใต้ ฝนกไ็ม่ตกตามฤดูกาล แต่กระแสน้ำเย็นพุขึ้นจากห้วงน้ำน้ัน
แล้วทำห้วงน้ำน้ันให้ชุ่มช่ืน เอิบอาบ เต็มเป่ียม เนืองนองไปด้วยน้ำเย็น” (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๔๒๘/๔๖๐, ว่า “พวกเทวดาก็ขัดเคืองใจเมื่อพวกเทวดาขัดเคืองใจ ฝนก็ไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าท้ังหลายก็ออกรวงสุกไม่พร้อม
กัน” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕, ว่า “บุรุษปิดทางไหลเข้าของบ่อน้ำน้ันเสียและ
เปิดทางไหลออกไว้ ทั้งฝนก็ ไม่ตกเพ่ิมตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นน้ัน บ่อน้ำใหญ่น้ันก็ไม่
พึงมี น้ำล้นขอบออกไปได้” (องฺ.จตกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๘/๒๕๑, ว่า “เมื่อเธอลงจาก
วิมานแก้วซ่ึงบุญกรรมเนรมิตไว้แล้วนั้น เขา้ไปสู่ป่าไม้สาละซึ่งผลิดอกบานสะพรั่งทุก
ฤดูกาล” (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๙๐/๗๙, ว่า “สวนมะม่วงของท่านน้ีแสนจะน่ารื่นรมย์
กำลังเผล็ดผล มีดอกบานสพร่ัง  ขวักไขว่ไปด้วยหมู่ภมร นำความสุขมาให้ ทุกฤดูกาล 
ท่านได้วิมานนี้มาอย่างไร” (ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๗๙๗/๒๙๘ 



 

๔๔๒๕ 
 

 

ฤดูคิมหันต์: ฤดูร้อน ดังปรากฏว่า “อนึ่ง ในสระนี้มีปทมุชาติบานสะพรั่ง ปรากฏดังจะหาท่ีสุดมิได้ 
บ้างก็บานในฤดูคิมหันต์ บ้างก็บานในฤดูเหมันต์ ปรากฏเหมือนลอยอยู่บนน้ำซึ่งลึก
ประมาณเพียงเข่า”(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๓๕/๕๐๑   

  อธิบายเพิ่มเตมิ ;- ฤดูกาลในประเทศไทยแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศออกได้เป็น 
๓ ฤดู ฤดูละประมาณ ๔ เดือน ได้แก่ ๑. ฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
พฤศจิกายน) ๒. ฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ๓. ฤดูฝน 
(กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) ดู ฤดู 

ฤดูดอกไม้ผลิ: วสันตฤดู ระยะเวลาต้ังแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ดังท่ีปรากฏ
ว่า “พระปาราปริยเถระผู้เป็นสมณะมีจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว ชอบสงัด น่ังเจริญ
ฌานอยู่ในป่าใหญ่ ในฤดูดอกไม้ผลิ”(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๒๐/๔๙๑ 

    อธิบายเพิ่มเตมิ;- เป็นการแบ่งฤดูตามลักษณะภูมิอากาศของประเทศอินเดียทาง
ภาคเหนือ คือ แบ่งออกเป็น ๖ ฤดู ฤดูละ ๒ เดือน ได้แก่ ๑. เหมนฺต (เหมันต์) = ฤดู
หนาว ๒. สิสริ (สสิิระ) = ฤดูหมอกหรือน้ำค้าง ๓. วสนฺต (วสันต์) = ฤดูใบไม้ผล ิ
๔.คิมฺหาน (คิมหันต์) = ฤดูร้อน  ๕. วสฺสาน (วัสสานะ) = ฤดูฝน  ๖. สรท (สารท) = 
ฤดูใบไม้ร่วง 

ฤดูฝน: วัสสานฤดู คือ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมตามฤดูกาลในประเทศ
ไทยดังปรากฏว่า “ปราสาทของเราน้ันมีอยู่ถึง ๓ หลัง คือ ๑. ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่
อยู่ในฤดูฝน ๒. ปราสาทหลังหน่ึงเป็นท่ีอยู่ในฤดูหนาว ๓. ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่
ในฤดูร้อน”(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๑/๒๔๘, ว่า “ธรรมดาว่าดาวประกายพรึก เป็นดาว
นพเคราะห์ท่ีเที่ยงตรงในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ย่อมไม่เคลื่อนไปจากวิถีโคจร ไม่ว่าจะ
เป็นฤดูร้อน ฤดูหนาว หรือฤดูฝน แม้ฉันใด” (ขุ.พุทฺธ(ไทย) ๓๓/๑๔๘/๕๘๖ 

ฤดูร้อน: คมิหฤดู คอื ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมตามฤดูกาลใน
ประเทศไทย คิมหันตฤดูก็เรียกดังปรากฏว่า “ในเดือนทา้ยแห่งฤดูร้อน เราอยู่ในที่
แจ้งในเวลากลางวัน แต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางคืน คาถาน่าอัศจรรย์น้ีเราไม่เคยได้
ยินมาก่อน ปรากฏแก่เรา”((ไทย) ๑๒/๑๕๗/๑๖๑, ว่า “ครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดู
ร้อนซึ่งเป็นเวลาที่หญ้าและน้ำหมดสิ้น เน้ือฝูงน้ันมีร่างกายซูบผอม เมื่อมีร่างกายซูบ
ผอม กำลังเรี่ยวแรงก็หมดไป” ((ไทย) ๑๒/๒๖๔/๒๘๖, ว่า “ปราสาทของเรานั้นมีอยู่
ถึง ๓ หลัง คือ ๑. ปราสาทหลังหน่ึงเป็นท่ีอยู่ในฤดูฝน ๒. ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่
ในฤดูหนาว ๓. ปราสาทหลังหน่ึงเป็นท่ีอยู่ในฤดูร้อน” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๑/๒๔๘ 

ฤดู: ดู ฤดู ((ไทย) ๑๙/๑๑๐๘/๖๑๘ 



 

๔๔๒๖ 
 

 

ฤดูสารทกาล: ฤดูใบไม้ร่วง ดังปรากฏว่า “เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบตุร ฯลฯ มีรัศมีวรรณะเปล่ง
ปลั่งปรากฏอยู่ดุจดาวศุกร์ เมื่ออากาศปลอดโปร่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูสารทกาล 
ส่องแสงแพรวพราวสุกสกาวอยู่ในเวลาใกลรุ่้ง ฉะนั้น” (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๐/๑๒๓, 
ว่า “วิมานของเธอน้ีส่องแสงสว่าง เหมือนพระอาทิตย์บนท้องฟ้ามีรัศมีต้ังพัน กำจัด
ความมืดในฤดูสารทกาล และสว่างไสวไปท่ัวสบิทิศ เหมือนเปลวเพลิงซึ่งกำลังลุกโชน
อยู่บนยอดภูเขาในเวลากลางคืน” (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๔๗/๗๒, ว่า “พระชินเจ้าผู้ไม่มี
อาสวะ ทำฝนคือธรรมให้ตกลงอยู่ เหมือนท้าววาสวะ มีกลุ่มแห่งพระรัศมีโชติช่วง 
เช่นกับดวงอาทิตย์ในสารทกาล” (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙๗/๔๑๓, ว่า “ก็เรือนยอด
ท้ังหมดมี ๕๐๐ หลัง วิสสุกรรมเทพบุตรได้เนรมิตขึ้น มีสเีหมือนดวงอาทิตย์ในสารท
กาล” (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๖๓/๔๒๒ 

ฤดูหนาว: เหมันตฤดู ช่วงระยะเวลา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ดังปรากฏ
ว่า ““ปราสาทของเราน้ันมีอยู่ถึง ๓ หลัง คือ ๑. ปราสาทหลังหนึ่งเป็นท่ีอยู่ในฤดูฝน 
๒. ปราสาทหลังหน่ึงเป็นท่ีอยู่ในฤดูหนาว ๓. ปราสาทหลังหนึ่งเป็นท่ีอยู่ในฤดูร้อน” 
(ม.ม.(ไทย)  ว่า “ธรรมดาว่าดาวประกายพรึกเป็นดาวนพเคราะห์ท่ีเที่ยงตรงในโลก
พร้อมทั้งเทวโลก ย่อมไม่เคลือ่นไปจากวิถีโคจร ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน ฤดูหนาว หรือฤดู
ฝน แม้ฉันใด” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๔๘/๕๘๖ 

ฤดูเหมันต์: เหมันตฤดู ช่วงระยะเวลา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ดังปรากฏ
ว่า “โมฆราชผู้มีผิวพรรณเศรา้หมอง แต่มีจิตดีงาม เธอเป็นภิกษุมีจิตต้ังม่ันเนืองนิตย์ 
จะทำอย่างไรตลอดราตรีกาล ที่หนาวเหน็บในฤดูเหมันต์”(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๐๗/
๓๖๙, ว่า “อนึ่ง ในสระน้ีมปีทุมชาติบานสะพร่ัง ปรากฏดังจะหาที่สุดมิได้ บ้างก็บาน
ในฤดูคิมหันต์ บ้างก็บานในฤดูเหมันต์ ปรากฏเหมือนลอยอยู่บนน้ำซึ่งลึกประมาณ
เพียงเข่า” ((ไทย) ๒๘/๒๐๓๕/๕๐๑ 

ฤทธานุภาพ: พลังอำนาจศักด์ิสิทธ์ิ, ความสำเร็จที่ย่ิงใหญ่, ความย่ิงใหญ่แห่งความสำเร็จ ดังปรากฏ
ว่า “ลำดับน้ัน จิตตคหบดีได้คิดว่า “ภิกษุผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมูภิ่กษุน้ีเป็นผู้มี
ฤทธานุภาพเห็นปานน้ีทีเดียว”((ไทย) ๑๘/๓๔๖/๓๗๘ 

ฤทธิ์: อำนาจศักด์ิสิทธ์ิ, ความเจริญ, ความสำเร็จ, ความงอกงาม, เป็นรูปสันสกฤตของ 
อิทธิ; ฤทธ์ิ หรอื อิทธิ คือ ความสำเร็จ ความรุ่ง เรือง มี ๒ คือ ๑. อามิสฤทธ์ิ อามิส
เป็นฤทธ์ิ, ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุ ๒. ธรรมฤทธ์ิ ธรรมเป็นฤทธ์ิ, 
ความสำเร็จหรอืความรุ่งเรืองทางธรรม ดังปรากฏว่า “เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุด
ผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ต้ัง
มั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้ันน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธญาณ แสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง 



 

๔๔๒๗ 
 

 

คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏ
หรือให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง....”(ที.สี.(ไทย) ๙/๒๓๘/๗๙, ว่า “...น่ังขัดสมาธิ
เหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้ฝา่มือลูบคลำดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์อันมี
ฤทธ์ิมากมีอานุภาพมากก็ได” (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๓๙/๘๐, ว่า “สมณพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ
มากมีอานุภาพมาก สามารถบันดาลสัญญาของคนให้เข้าไปหรือให้ออกไปก็ได้” (ที.สี.
(ไทย) ๙/๔๑๑/๑๗๗, ว่า “....แสดงฤทธ์ิได้หลายอย่างคือ คนเดียวแสดงเป็นหลาย 
คนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้...” (ที.สี. 
(ไทย) ๙/๔๗๔/๒๐๗, ว่า “ท่านผู้มีอายุ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ท่ีพระตถาคต
ทรงมีฤทธ์ิมาก ทรงมีอานุภาพมาก ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าท้ังหลายในอดีตกาล ผู้
ปรินิพพานแล้ว ผู้ตัดธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้ว ผู้ตัดทางได้แล้ว ผู้ตัดวัฏฏะได้แล้ว ผู้
ล่วงทุกข์ท้ังปวงได้แล้ว” (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓/๖, ว่า “ท่านผู้มีอายุ น่าอัศจรรย์จริง ไม่
เคยปรากฏ  ท่ีพระตถาคตทรงมีฤทธ์ิมาก ทรงมีอานุภาพมาก ทรงระลึกถึง
พระพุทธเจ้าท้ังหลายในอดีตกาล ผู้ปรินิพพานแล้ว ผู้ตัดธรรมเครื่องเน่ินช้าได้แล้ว” 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๔/๘, ว่า “เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระ
มารดา แสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมท้ังเทวโลกมารโลก 
พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ล่วงเทวานุภาพของ
เหล่าเทพ แม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรคั่นมีสภาพมืดมิดหรือท่ีท่ีดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ส่องแสงไปไม่ถึง ก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหา
ประมาณมิได้ปรากฏขึ้น” (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘/๑๑, (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒/๑๔, ว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อีกประการหนึ่ง เทศนาที่พระผูม้ีพระภาคทรงแสดงธรรมใน
เรื่องการแสดงฤทธ์ิก็นับว่ายอดเย่ียม การแสดงฤทธ์ิ ๒ ประการน้ี คือ  

  ๑. ฤทธ์ิท่ีมีอาสวะ มีอุปธิ ไม่เรียกว่า อริยะ 
  ๒. ฤทธ์ิท่ีไม่มอีาสวะ ไม่มีอุปธิ เรียกว่า อริยะ” ((ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๒๐,  ว่า 

“ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ย่อมแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็นหลาย
คนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏ หรือแสดงให้หายไปก็ได้ 
ทะลุฝา กำแพง....” (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๔, ว่า “หากภิกษุพึงหวังว่า ‘เราพึง
บรรลุวิธีแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดง
เป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง และภูเขา ไปได้
ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้....” (ม.ม.(ไทย) ๑๒/๖๘/๕๙ 

  อธิบายเพิ่มเตมิ :- ฤทธ์ิ ตรงกับคำว่า อิทธิ ท่ีแปลว่า ความสำเร็จ, ความรุ่งเรือง 
เช่นท่ีใช้ว่า อิทธิบาท หมายถึง ธรรมท่ีนำไปสู่ความสำเร็จ ๔ อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ 
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จิตตะ วิมังสา หมายความว่า ธรรม ๔ อย่างน้ีมีฤทธ์ิ มีพลังอำนาจผลักดันให้ไปถึง
ความสำเร็จได้ 

  ฤทธ์ิ ที่หมายถงึอำนาจหรืออานุภาพนั้น ได้แก่ คุณวิเศษทีน่่าอัจรรย์ ท่านกล่าวไว้
ว่ามี ๑๐ อย่างคือ ๑. อธิฎฐานฤทธิ์ ฤทธ์ิท่ีต้องอธิษฐานให้สำเร็จ ๒. วิกุพพนาฤทธ์ิ 
ฤทธ์ิท่ีต้องทำอย่างผาดแผลง  ๓. มโนมัยฤทธิ์ ฤทธ์ิสำเร็จด้วยกำลังใจ ๔. ญาณวิปผา
ราฤทธ์ิ ฤทธ์ิสำเร็จด้วยกำลังญาณ ๕. สมาธิผาราฤทธ์ิ ฤทธ์ิสำเร็จด้วยอำนาจสมาธิ ๖. 
อริยฤทธ์ิ ฤทธ์ิสำเร็จด้วยวิสัยของพระอริยเจ้า ๗. กัมมวิปากชาฤทธ์ิ ฤทธ์ิเกิดแต่ผล
กรรม ๘. ปุญญฤทธ์ิ ฤทธ์ิของผู้มีบุญ ๙. วิชชามัยฤทธ์ิ ฤทธ์ิสำเร็จด้วยวิทยา และ 
๑๐. ฤทธ์ิทีสำเร็จเพราะประกอบกิจกุศลให้สำเร็จไป 

ฤทธิ์ท่ีสำเร็จดว้ยใจ: ฤทธ์ิทางใจ หรือเรียกว่า มโนมยิทธิ คือนิรมิตกายอ่ืนออกจากกายน้ีได้ เหมือนชัก
ดาบออกจากฝัก หรืองูออกจากคราบ (ข้อ ๒ ในวิชชา ๘) ดังท่ีปรากฏว่า “ฤทธ์ิที่
สำเร็จด้วยใจ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในศาสนาน้ีเนรมิตกายอ่ืนจากกายนี้มีรูปสำเร็จ
ด้วยใจ มีอวัยวะครบทุกส่วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง เปรียบเหมือนบุรุษชักไส้ออกจาก
หญ้าปล้องเขาพึงมีความหมายรู้อย่างน้ีว่า “น้ีหญ้าปล้อง นี้ไส้ หญ้าปล้องเป็นอย่าง
หนึ่ง ไส้ก็เป็นอย่างหน่ึง  แต่ไส้ก็ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง” อีกประการหนึ่ง บุรุษ
ชักดาบออกจากฝัก เขาพึงมคีวามหมายรู้อย่างนี้ว่า “น้ีดาบ นี้ฝัก ดาบเป็นอย่างหน่ึง
ฝักก็เป็นอย่างหน่ึง แต่ดาบก็ชักออกจากฝักน่ันเอง” อีกประการหนึ่ง บุรุษเอางูออก
จากกระทอ เขาพึงมีความหมายรู้อย่างนี้ว่า “น้ีง ู น้ีกระทอ งูเป็นอย่างหน่ึง กระทอก็
เป็นอย่างหน่ึง แต่งูก็ออกจากกระทอน่ันเอง”  ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉนัน้ันเหมือนกัน 
เนรมิตกายอ่ืนนอกจากกายนี้มีรูปสำเร็จด้วยใจ มีอวัยวะครบทุกส่วนมีอินทรีย์ไม่
บกพร่อง น้ีฤทธ์ิท่ีสำเร็จด้วยใจ” (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔/๕๖๙ ดู ฤทธิ์ 

ฤษี: ฤษี, นักบวชผูอ้ยู่ในป่า ดังปรากฏว่า “พระพุทธเจ้าทรงองอาจกว่าหมู่ผู้เป็นฤษี ทรง
แนะนำเวไนยสัตว์ ได้ทรงแสดงทุกขสัจและสมุทัยสัจว่าเป็นสภาวะท่ีไม่เที่ยง ทรง
แสดงทุกขนิโรธสัจซึ่งปราศจากปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นสภาวะคงที่ และทรงแสดงมรรค
สัจนี้ซ่ึงเป็นทางไม่อ้อมค้อม เป็นทางตรง และเป็นทางปลอดโปร่งแก่ดิฉัน” (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๔๓/๒๕, ว่า “ผู้ใดทีค่นอ่ืนผูม้ีจิตเก้ือกูล อ่อนโยน กล่าวสอนอยู่ ไม่
กระทำตามคำสอนของบุคคลผู้หวังความเจริญ ผู้อนุเคราะห์ด้วยเหตุอันเป็นประโยชน์ 
ผู้น้ันย่อมถูกกำจัดนอนตายอยู่ เหมือนฤษผีู้เป็นบิดาของงูเวฬุกะ (งูท่ีได้ช่ือว่า เวฬุกะ 
เพราะนอนอยู่ในปล้องไม้ไผ่ (ขุ.ชา.อ.๒/๔๓/๑๔)” (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๓/๑๘, 
ว่า “คำว่า ฤษี อธิบายว่า คนพวกใดพวกหน่ึงที่บวชเป็นฤษี ได้แก่ อาชีวก นิครนถ์ 
ชฎิล ดาบส เรยีกช่ือว่าฤษี” (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๒/๘๖, ((ไทย) ๓๐/๑๓/๙๒, ว่า “ฤษ ี
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มนุชะ กษัตรย์ิ พราหมณ์บางพวกเหล่าน้ี จำนวนมากในโลกนี ้ พากันบูชายัญแก่
เทวดาทั้งหลาย ข้าแต่พระผูมี้พระภาคผู้นิรทุกข์ ชนเหล่าน้ันเป็นผู้ไม่ประมาทในการ
บูชายัญ ได้ข้ามชาติและชราได้บ้างไหม” (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๔/๙๖ 

ฤษีโกสิยโคตร: ฤษีตนหนึ่ง ซึง่อยู่ในบทสนทนาของพราหมณ์อลัมปายนะ สนทนากับพราหมณ์เนสา
ทะ ดังท่ีปรากฏว่า “ครุฑมาบอกวิชาหมองูอย่างยอดเย่ียม แกฤ่ษีโกสิยโคตรผู้อยู่ป่า
ประจำประพฤติตบะมาเป็นเวลานาน”(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๓๒/๓๑๒ 

ฤษีชีไพร: นักบวชผู้อยู่ในป่า อยู่ในบทสนทนาของฤษีโพธิสัตว์กล่าวกับสุนัขจ้ิงจอก ดังท่ีปรากฏ
ว่า “นี่เพ่ือน ทำไมเจ้าจึงได้ถ่ายรดบ่อน้ำด่ืมท่ีขุดได้ยาก ของพวกฤษีชีไพรผู้บำเพ็ญ
ตบะอยู่ตลอดกาลนานเล่า” (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๖๑/๑๓๔) 

ฤษีโลมสกัสสปะ: ช่ือของฤษีตนหน่ึง ในอดีตเป็นกุมาร(เด็ก)ช่ือกัสสปะ เป็นบุตรของปุโรหิตนาม
ว่ากัสสปะ ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตผู้ครองกรุงพาราณสี ไม่ต้องการความ
เป็นใหญ่จากพระราชา จึงได้ทูลลาพระราชาและมารดาออกบวช ภายหลังได้ช่ือว่า
โลมสกัสสปะ ได้เป็นดาบสท่ีมีอินทรีย์ระงับอย่างยิ่ง มีตบะแรงกล้า ภพของท้าวสักกะ
หว่ันไหวเพราะเดชและตบะของท่าน จนท้าวสักกะเทวราชกลัวว่าจะต้องเคลื่อนจาก
ภพตนเอง จึงออกอุบายวางแผนบอกพระราชาให้จับโลมสกัสสปฤษีมา ดังปรากฏว่า 
“ข้าแต่มหาราช หากพระองค์ให้ฤษีโลมสกัสสปะบูชายัญได้ พระองค์จะเป็นเหมือน
พระอินทร์ ไมแ่ก่ ไม่ตายเลย”(ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๖๐/๓๑๐, ว่า “ฤษีโลมสกสัส
ปะสลดใจ จึงกล่าวว่า กรรมท่ีกระทำด้วยความโลภมีกามเป็นเหตุนั้น เป็นกรรมเผ็ด
ร้อน เราจักคน้หารากเหง้าของกรรมนั้น จักตัดราคะพร้อมท้ังเคร่ืองผูก” (ขุ.ชา.นวก.
(ไทย) ๒๗/๖๖/๓๑๑ 

ฤษี: ฤษี, นักบวชผู้อยู่ในป่า ดังปรากฏว่า “มาณพ พวกเธออย่าเหยียดหยาม อัมพัฏฐ
มาณพรุนแรงว่าเป็นลูกของหญิงรับใช้เลย เพราะนายกัณหะนั้น (ต่อมา) ได้ เป็นฤษี
คนสำคัญเดินทางไปยังทักขิณาชนบท เรียนพรหมมันตระ แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าโอก
กากราช”(ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๔/๙๕, ว่า “มาณพ พวกเธออย่าเหยียดหยามอัมพัฏฐ
มาณพรุนแรงว่าเป็นลูกของหญิงรับใช้เลย เพราะนายกัณหะน้ันได้เป็นฤษีคนสำคัญ
มาแล้ว”(ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๔/๙๖, ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อัมพัฏฐะ เธอก็เป็น
อย่างนั้นเหมือนกัน พวกฤษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพราหมณ์ คือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษีวาม
กะ ฤษี วามเทวะ ฤษีเวสสามิตร ฤษียมตัคคิ ฤษีอังครีส ฤษีภารัทวาชะ ฤษีวา
เสฏฐะ ฤษีกสัสปะ ฤษีภค”ุ (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘๓/๑๐๔, (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘๕/
๑๐๔, (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘๖/๑๐๕, ว่า “ท่านผู้เจริญ ขา้พเจ้าได้ยินมาว่า ป่าทัณฑกี 
ป่ากาลิงคะ ป่าเมชฌะ ป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบเพราะจิตคิดประทุษร้ายของ
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พวกฤษี” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๕/๖๒, ว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม ลักษณะมหาบุรุษ ที่
ข้าพระองค์ได้สดับมาว่ามี ๓๒ ประการ แต่ยังไม่เห็นอยู่ ๒ ประการในพระวรกายของ
พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชน พระคุยหฐานของพระองค์เร้นอยู่ในฝัก ที่
ผู้รู้กล่าวกันว่าคล้ายของนารีหรือ พระชิวหาของพระองค์ได้นรลักษณ์หรอื พระองค์มี
พระชิวหาใหญ่หรือ ข้าพระองค์จะพึงทราบความข้อน้ันได้อย่างไร ขอพระองค์ทรง
ค่อย ๆ นำพระลักษณะน้ันออกมาเถิด ขอได้โปรดกำจัดความสงสัยของข้าพระองค์
ด้วยเถิด ท่านฤษี” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๑/๔๘๕,  ว่า “แม้ฤษีท้ังหลายผู้เป็น
บุรพาจารย์ของพราหมณ์ท้ังหลายคือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ ฤษีวามเทพ ฤษีเวส
สามิตตะ ฤษียมตัคคิ ฤษีอังคีรสะ ฤษีภารทวาชะ ฤษีวาเสฏฐะ ฤษีกสัสปะ ฤษีภค ุ
ซึ่งเป็นผู้แต่งมนตร์ เป็นผู้บอกมนตร์ท่ีพวกพราหมณ์ในปจัจุบันน้ีขับตาม” (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๖๕/๕๘๗, ว่า “ประชาชนทั้งหลายเห็นเหตุดังกล่าวนั้น จึงพูดกันอย่างนี้ว่า 
‘ภูเขานี้กลืนกินฤษีเหล่านี้’ ภูเขานี้จึงปรากฏช่ือว่า อิสิคิลิ อิสคิิล ิ ดังน้ี” (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๓๓/๑๗๑, ว่า “บาดาลมีรากอันเดียว มีวนเวียน ๒ อย่าง มีมลทิน ๓ ประการ 
มีเครื่องลาด ๕ ประการ เป็นทะเลหมุนไปได้ท้ัง ๑๒ ด้าน ฤษีข้ามพ้นได้แล้ว” (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๔๔/๕๙, ว่า “ฤษีและพระราชฤษีท้ังหลายผู้เป็นคนดีเหล่าอ่ืน มีจำนวน
มากอยู่ตามทาง ท่านจงถามฤษีเหล่าน้ันถงึอาศรมของข้าพเจ้าเถิด ฤษีเหล่าน้ันจัก
นำท่านไป ณ สถานที่อยู่ของข้าพเจ้าเอง” (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๔/๕  

  อธิบายเพิ่มเตมิ ;- ผู้แสวงหาคุณมีฌานเป็นต้น, ผู้เห็น, ผู้แสวงธรรม ได้แก่ 
นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยู่ในป่า, ชีไพร, ผู้แต่งคัมภีร์พระเวท ใช้หมายถึงคน
ศักด์ิสิทธ์ิ, ผู้มพีรสวรรค์เกี่ยวกับกำลังภายใน, ผู้มีตาทิพย์ ได้แก่นักบวชประเภทหน่ึง
ซึ่งมีมาก่อนพุทธกาล 

ฤษี พวก: ดู ฤษี ฤษี ดังท่ีปรากฏว่า “ภิกษุท้ังหลาย ถึงพวกฤษีภายนอก ก็อาจจำลักษณะมหา
บุรุษ ๓๒ ประการนี้ ของมหาบุรุษได้ แต่ฤษีเหล่าน้ันไมท่ราบว่า ‘เพราะมหาบุรุษ
ทรงทำกรรมน้ีจึงได้ลักษณะน้ี’”(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๖๓ 

ฤษีกัสสปะ: ช่ือของฤษีตนหน่ึงซึ่งร่วมกับฤษีเหล่านี้คือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ ฤษีวามเทวะ 
ฤษีเวสสามิตร ฤษียมตัคคิ ฤษีอังคีรส ฤษีภารัทวาชะ ฤษีวาเสฏฐะ ฤษีภคุ เป็น
บูรพาจารย์ของพราหมณ์ ดังท่ีปรากฏว่า “ภารทวาชะ ฤษีท้ังหลายผู้เป็นบุรพาจารย์
ของพวกพราหมณ์ คือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ ฤษีวามเทพ ฤษีเวสสามิตตะ ฤษี
ยมตัคคิ ฤษีอังคีรสะ ฤษีภารทวาชะ ฤษีวาเสฏฐะ ฤษีกสัสปะ ฤษีภคุ ซ่ึงเป็นผู้แต่ง
มนตร์ เป็นผูบ้อกมนตร์ท่ีพราหมณ์ท้ังหลายในปัจจุบันนี้ขับตาม บทมนตร์เก่าท่ีท่าน



 

๔๔๓๑ 
 

 

บุรพาจารย์พราหมณ์ขับไว้แลว้ บอกไว้แล้ว รวบรวมไว้แล้ว”(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/
๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 

ฤษีภคุ: ดู ฤษีกัสสปะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 
ฤษีภารทวาชะ: ดู ฤษีกัสสปะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 
ฤษียมตัคคิ: ดู ฤษีกัสสปะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 
ฤษีวามกะ: ดู ฤษีกัสสปะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 
ฤษีวามเทพ: ดู ฤษีกัสสปะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 
ฤษีวาเสฏฐะ: ดู ฤษีกัสสปะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 
ฤษีเวสสามิตตะ: ดู ฤษีกัสสปะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 
ฤษีอังครีสะ: ดู ฤษีกัสสปะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 
ฤษีอัฏฐกะ: ดู ฤษีกัสสปะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๕/๕๘๗ 
 
อกัษร ล จาํนวน  ๒๑๖ ศพัท ์
ลกุณฏกภัททิยเถรคาถา: คาถาของพระลกุณฑกภัททิยเถระ ท่านพระลกุณฑกภัททิยเถระกล่าวคำ

เป็นต้นว่า พระภัททิยภิกษุอยู่ในอัมพาฏการามอันสวยงาม ใกล้ชัฏแห่งป่า ได้ถอน
ตัณหาพร้อมท้ังรากแล้ว เป็นผู้งามด้วยคุณมีศีลเป็นต้น เข้าฌานอยู่ในชัฏแห่งป่า ผู้มัก
บริโภคกามบางพวกยินดีด้วยเสียงตะโพน เสียงพิณและเสยีงบัณเฑาะว์ ส่วนเรายินดี
ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ท่ีโคนไม้ หากพระพุทธเจ้าพึงประทานพรแก่เรา และ
หากเราพึงได้รับพรนั้น เราจะพึงรับกายคตาสติท่ีชาวโลกท้ังมวลควรเจริญอยู่ประจำ 
เหล่าชนที่ดูหม่ินรูปร่างเรา แต่ชมเสียงเรา ช่ือว่ายังตกอยู่ภายใต้อำนาจฉันทราคะ 
ย่อมไม่เกิดในเรา ส่วนคนที่มีความเห็นไม่ถูกปิดกั้น รู้ชัดทั้งภายใน เห็นแจ้งท้ัง
ภายนอก ย่อมไม่ถูกชักจูงไปตามกระแสเสียง (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๖๖/๔๑๙) 

ลกุณฏกภัททิยเถรวัตถุ: เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ภูเขา
ศิลาล้วน เป็นแท่งทึบ ย่อมไม่สะเทือนเพราะลม ฉันใด บัณฑิตทัง้หลายย่อมไม่
หว่ันไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญฉันนั้น (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๘๑/๕๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ในคาถาน้ี แม้จะตรัสโลกธรรมไว้เพียง ๒ ประการ คือ นินทา
และสรรเสริญก็จริง แต่พึงทราบว่า ทรงแสดง โลกธรรมไว้ท้ัง ๘ ประการ ความหมาย
โดยสรุป คือ ไม่หว่ันไหวท้ังในอิฏฐารมณ์(อารมณ์ท่ีน่าปรารถนา)และอนิฏฐารมณ์
(อารมณ์ท่ีไม่น่าปรารถนา) (ข.ุธ.อ. (บาลี) ๔/๓๖)  



 

๔๔๓๒ 
 

 

ลกุณฏกภัททิยเถราปทาน: ประวัติในอดีตชาติของพระลกุณฏกภัททิยเถระ มีเน้ือความอธิบายสรุปไว้
ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาและทำสักการะแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ และได้ต้ังความปรารถนาว่า ขอให้ได้เป็นสาวกผู้
เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้มีเสียงไพเราะ ต่อมาในกัปท่ี ๙๒ ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าผุสสะ ท่านได้เกิดเป็นนกดุเหว่า มีจิตเลื่อมใสไดส้่งเสียงร้องอย่างไพเราะ และได้
ถวายผลมะม่วงสุกแด่พระพุทธเจ้าแล้ว ได้ไปเกิดในสวรรค ์ ในภัทรกัปน้ี เม่ือมหาชน
กำลังสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ท่าน
ให้ลดขนาดของพระเจดีย์ลง ไม่ให้สร้างสูงเกินไป เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านเวียน
เกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิเปน็อันมาก ในชาติสุดท้ายนี้ เพราะกรรมคือการให้ลด
ขนาดเจดีย์ลง ท่านจึงมีร่างกายต่ำเต้ีย แต่ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๑/๒๘๙) 

ลกุณฏกภัททิยวัตถุ: เรื่องพระลกุณฏกภัททิยะ  พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
บุคคลฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่ากษัตราธิราชทั้ง ๒ พระองค์ได้ ฆ่าชาวแว่นแคว้นพร้อม
เจ้าพนักงานแล้ว ดำเนินชีวิตเป็นพราหมณ์อยู่อย่างไร้ทุกข์ บุคคลฆ่ามารดา ฆ่าบิดา 
ฆ่ากษัตราธิราชทั้ง ๒ พระองค์ได้ ทำลายทางเสือผ่านที่ ๕๔ ได้ ดำเนินชีวิตเป็น
พราหมณ์อยู่อย่างไร้ทุกข์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๙๔/๑๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มารดา หมายถึงตัณหาที่เป็นเหตุให้สัตว์เกิดในภพทั้ง
สาม คำว่า บิดา หมายถึงอัสมิมานะ (การถือตัวว่าเป็นเรา) คำว่า กษัตราธิราชทั้ง ๒ 
พระองค์ หมายถึงสัสสตทิฏฐ ิ (ความเห็นว่าเที่ยง) และอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นว่าขาด
สูญ) คำว่า เจ้าพนักงาน หมายถึงนันทิราคะ (ความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดี) คำ
ว่า พราหมณ์ หมายถึงพระขีณาสพ (ขุ.ธ.อ. ๗/๙๒) คำว่า ทางเสือผ่านที ่๕ หมายถึง
วิจิกิจฉานิวรณ์ คำว่า (ขุ.ธ.อ. ๗/๙๓) 

ลกุณฏกภัททิยสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระลกุณฏกภัททิยเถระ (สูตรท่ี ๑) ท่านพระสารี
บุตรเถระ แสดงธรรมแก่ท่านพระลกุณฏกภัททิยเถระจนได้บรรลุอรหัตตผล พระผูมี้
พระภาคทรงเปล่งอุทานแสดงสภาวะจิตที่บรรลุอรหัตตผลของท่าน (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/
๖๑/๓๐๙) 

ลกุณฏกภัททิยสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระลกุณฏกภัททิยเถระ (สูตรท่ี ๒) ท่านพระสารีบุตร
เถระยังแสดงธรรมแก่ท่านพระลกุณฏกภัททยิเถระ เพราะเข้าใจว่าท่านยังเป็นพระ
เสขะอยู่ พระผู้มีพระภาค ทรงปรารภเหตุน้ันแล้ว ทรงเปล่งอุทานแสดงสภาวะจิตที่
สิ้นทุกข์ของท่านพระลกุณฏกภัททิยเถระ(ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖๒/๓๑๐) 



 

๔๔๓๓ 
 

 

ลกุณฏกภัททิยสูตร: พระสูตรว่าด้วยพระลกุณฏกภัททิยะ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ทรงยกย่องท่านพระลกุณฏกภัททิยะซึ่งมีรปูร่างเต้ีย ผิวพรรณไม่งาม 
แต่มีฤทธานุภาพมากว่า ท่านพระลกุณฏกภัททิยะสามารถท่ีจะเข้าสมาบัติที่เธอไม่เคย
เข้าได้โดยง่าย ดังน้ัน คนร่างเล็กแต่มีปัญญาย่อมเป็นใหญ่ในหมู่มนุษยไ์ด้ (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๒๔๐/๓๓๒) 

ลกุณฏกภัททิยะ, พระ: พระมหาสาวกองคหนึ่ง เป็นบุตรในตระกูลม่ังค่ัง เป็นชาวพระนครสาวตถี มีช่ือ
เดิมว่า “ภัททิยะ” เมื่อเจริญวัยอายุมากข้ึนแต่ร่างกายของท่านไม่เจริญเติบโตตาม
อายุยังคงมีร่างกายเล็กต่ำเต้ียเหมือนเด็กวัย ๑๐ ขวบ ชนทั่วไปเมื่อจะจึงเรียกช่ือท่าน
ก็จะเพ่ิมคำว่า “ลกุณฏกะ” ซึ่งหมายถึงต่ำเต้ีย ไว้ข้างหน้าช่ือของท่านด้วย จึงเป็นที่รู้
กันโดยท่ัวไปว่า ภัททิยะเต้ีย หรือภัททิยะแคระ ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระ
ศาสดาที่พระเชตวันแล้ว มีความเลื่อมใสจึงบวชในพระพทธศาสนา ทานมีรูปร่างเต้ีย
ค่อมจนบางคนเห็นแล้วขำท่าน วันหน่ึงมีหญิงนั่งรถผ่านมาพอเห็นท่านแล้วหัวเราะ
จนเห็นฟัน ท่านกำหนดฟันน้ันเป็นอารมณ์กรรมฐาน ได้สำเร็จอนาคามิผล ต่อมาท่าน
ได้บรรลุพระอรหัตในสำนักของพระสารีบุตร แต่เพราะความที่มีรูปร่างเล็กเต้ียค่อม 
ท่านมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสามเณรบ้าง ถูกพระหนุ่มเณรน้อยล้อเลียนบ้าง ถูกเพ่ือน
พระดูแคลนบ้าง แต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสยกย่องว่าถึงท่านจะร่างเล็ก แต่มีคุณธรรม
ฤทธานุภาพมาก ท่านได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางมีเสียงไพเราะ ดังปรากฏว่า 
“สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตะวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระลกุณฏกภัททิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับ” (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๐/๓๓๒, ว่า “พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตร
เห็นท่านพระสารีบุตรช้ีแจงให้ท่านพระลกุณฏกภัททิยะเห็นชัด ชวนใจให้อยากรบัเอา
ไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบ ชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมีกถา
โดยวิธีต่าง ๆ จิตของท่านพระลกุณฏกภัททิยะ หลุดพ้นจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไม่
ถือมั่น”(ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖๑/๓๐๙, ((ไทย) ๒๕/๖๕/๓๑๓ 

ลกุณฏกภัททิยะ, ภิกษุ: ดู พระลกุณฏกภัททิยะ ดังปรากฏว่า “ลกุณฏกภัททิยะเลิศกว่าภิกษุสาวก
ท้ังหลายของเรา ผู้มีเสียงไพเราะ” (ไทย) ๒๐/๑๙๔/๒๖ 

ลกุณฑกภัททิยเถรวัตถุ: เรื่องพระลกุณฑกภัททิยเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุผูอ้ยู่
ป่า ๓๐ รูป ท่ีเห็นพระลกุณฑกภัททิยเถระรูปร่างเล็กเหมือนสามเณรว่า บุคคลไม่ช่ือ
ว่าเป็นเถระ เพียงเพราะมีผมหงอก ผู้ท่ีแกแ่ต่วัยเท่าน้ัน เรียกว่า คนแก่เปล่า ส่วนผู้มี
สัจจะ มีธรรม มีอหิงสา สญัญมะ และทมะ คายมลทินได้แล้ว เป็นปราชญ์ ช่ือว่า 
เถระ (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๖๐/๑๑๓) 



 

๔๔๓๔ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เถระ ในท่ีน้ีหมายถึงผู้มีคุณธรรมท่ีทำให้เป็นผู้มั่นคง 
คือ รู้แจ้งอริยสัจ ๔ เป็นต้น (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๔๔) คำว่า มีสัจจะ หมายถึงรู้แจ้ง
อริยสัจ ๔ ประการ มีธรรม หมายถึงบรรลุโลกุตตรธรรม ๙ ประการ คำว่า อหิงสา 
หมายถึงความไม่เบียดเบียน สัญญมะ หมายถึงศีล ทมะ หมายถึงการสำรวมอินทรีย ์
(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๗/๔๓) 

ลขุมา, อุบาสิกา: อุบาสิกาคนหนึ่ง เม่ือครั้งดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้มีใจเลื่อมใสในพระสาวก
ท้ังหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ถวายข้าวสุก ขนมสด ผักดองพร้อมท้ังเคร่ืองด่ืม
ท่ีปรุงด้วยส่วนผสมต่าง ๆ มีข้าวและเกลือเป็นต้น ทุกวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำและ ๘ ค่ำ
แห่งปักษ์และตลอดวันปาฏิหาริยปักษ์ ได้เข้าจำอุโบสถศีลเป็นประจำ มีความสำรวม
ระวัง แจกจ่ายทานด้วยความคำรพ เป็นผู้ยินดีในการรักษาศีล ๕ เมื่อละจากโลกน้ีไป
แล้ว ได้เกิดเทพธิดาผู้มีผิวพรรณงามย่ิงนักเปล่งรัศมีสว่างไสวไปท่ัวทุกทิศอยู่ ดุจดาว
ประกายพรึกสถิตอยู่ในวิมานช่ือว่าลขุมา (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๖/๑๘๓/๓๒, ดังปรากฏ
ว่า “พระคุณเจ้าผู้เจริญ ขอท่านพึงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาค
ด้วยเศียรเกล้า (แล้วกราบทูล)ตามคำของดิฉันว่า “ลขุมาอุบาสิกาถวายอภิวาทแทบ
พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า พระพุทธเจ้าข้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
การท่ีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ดิฉันว่าจะได้บรรลุสามัญผลขั้นใดขั้นหน่ึงน้ันไม่น่า
อัศจรรย์เท่ากับท่ีทรงพยากรณ์ดิฉันว่าจะได้บรรลุสกทาคามิผลเลย” (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๑๘๔/๓๒ 

ลขุมาวิมาน: ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางลขุมาอุบาสิกา เป็นการกล่าวถึงวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นางลขุ
มา เพราะได้รักษาศีล ให้ทาน และปฏิบัติธรรมจนบรรลโุสดาปัตติผล จึงไปเกิดใน
วิมานใหญ่ในสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๗๓/๓๑) 

ลงพระบงัคนหนักเปน็โลหิต:โรคบิด, โรคลงแดง, โรคท้องร่วงอย่างรุนแรง ดังปรากฏว่า “หลังจากพระ
ผู้มีพระภาคเสวยพระกระยาหารของนายจุนทกัมมารบุตร ได้เกิดอาการพระประชวร
อย่างรุนแรง ลงพระบังคนหนักเป็นโลหิต ทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส จวนเจียน
จะปรินิพพาน พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นทุกขเวทนาเหล่าน้ันไว้ไม่
พรั่นพรึง รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า “มาเถิด อานนท์ เราจะเข้าไปยังกรุง
กุสินารากัน”(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙๐/๑๓๙ 

  อธิบายเพิ่มเติม ;- เป็นอาการของโรคท่ีถ่ายเป็นเลือดตลอดเวลา ทำให้มีทุก
เวทนาอย่างแสนสาหัส พระพุทธเจ้าพระองค์เมื่อหลังจากท่ีเสวยพระกระยาหารของ
นายจุนทกัมมารบุตรแล้วได้เกิดอาการพระประชวรอย่างรุนแรงด้วยโรคนี้ แม้พระสา
รีบุตรธรรมเสนาบดีก็นิพพานด้วยโรคน้ี 



 

๔๔๓๕ 
 

 

ลฏุกิกชาดก :  ชาดกว่าด้วยนางนกไส้ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พญาช้างโพธิสัตว์ถูกนางนกไส้ขอร้อง
ไม่ให้เดินมาทางที่มีรังลูกอ่อนของนางอยู่ เพราะกลัวจะเหยียบลูกของนางตาย พญา
ช้างเห็นว่าจะบอกโขลงช้างบริวารแปดหมื่นให้กลับไปทางอ่ืนไม่ทันจึงยืนคร่อมรังนาง
นกไว้ไม่ให้ช้างบริวารเหยียบลูกของนาง และบอกนางให้ไปขอร้องช้างเกเรที่เที่ยวมา
ตัวเดียว ให้ไปทางอื่นเสีย แต่ช้างเกเรไม่ยอมหลีกไปตามที่นางขอ เพราะถือว่าตนมี
ร่างกายใหญ่โตกว่า จึงเหยียบขย้ีรังและลูกน้อยของนางตายหมดและถ่ายปัสสาวะรด
อีกแล้วร้องลั่นเข้าป่าไป นางนกผูกอาฆาตว่า วันนี้เจ้าจงร้องลั่นไปก่อน อีก ๒-๓ วัน
เจ้าจักรู้ว่ากำลังปัญญาย่ิงใหญ่กว่ากำลังกายคอยดูจะได้เห็นดีกัน ว่าแล้วนางจึงเข้าไป
ฝากตัวรับใช้กาแล้วเล่าความทุกข์ให้ฟังและขอร้องกาให้ไปจิกลูกตาของช้างเกเรตัว
น้ัน ไปขอแมลงวันให้ไปช่วยถ่ายไข่ขางรดให้ และไปขอร้องกบให้ช่วยไปส่งเสียงร้อง
หลอกว่ามีน้ำอยู่บนหน้าผาให ้ สัตว์ท้ังสามได้ตกลงช่วยเหลือนางกำจัดช้างเกเรตามที่
นางขอ เพราะเห็นใจว่าเป็นสัตว์เล็กด้วยกันแต่ถูกสัตว์ใหญ่รังแก นางนกได้ติดตามดู
การทำงานของเพ่ือน ๆ อยู่ตลอดเวลาจนเห็นช้างน้ันตกเหวตาย ได้บินไปยืนเหยียบ
ร่าเริงดีใจอยู่บนศพช้างน้ัน ความสามัคคีของหมู่ย่อมทำกิจการได้สำเร็จ ขอให้ดูนาง
นกไส้ กา กบ และแมลงวันหัวเขียวเป็นตัวอย่าง สามารถฆา่ช้างซึ่งมีตัวใหญ่โตกว่าได้ 
กำลังกายใช่ว่าจะทำกิจให้สำเร็จได้ทุกอย่าง เพราะว่าคนโง่มีกำลังไว้เพ่ือฆ่าตนเอง
และผู้อ่ืน กำลังแห่งความพยาบาทก็มีไว้เพ่ือสร้างความพินาศให้แก่ตนเองและคนอ่ืน
เช่นกัน คนจึงควรสร้างกำลังความรักความสามัคคีไว้ (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๓๙/
๒๐๖) 

ลฏุกิโกปมสูตร: พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยนางนกมูลไถ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะ
เป็นการบรรยายโวหารแบบมีอุปมาอุปไมยแก่ท่านพระอุทายี ณ อาปณนิคมของชาว
อังคุตตราปะ แคว้นอังคุตตราปะ เพราะทรงปรารภคำทูลของพระเถระ ท่านพระอุทา
ยีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลว่า เมื่อก่อนท่านฉันท้ังในเวลาเย็น เวลาเช้าและ
หลังเที่ยง เม่ือพระผู้มีพระภาคให้เลิกฉันในเวลาเย็นและหลังเที่ยง ท่านน้อยใจแต่ก็ยัง
ปฏิบัติตามเพราะความรัก ความเคารพพระผู้มีพระภาค ต่อมาได้เห็นโทษในการฉัน
เวลาเย็นและหลังเที่ยงด้วยตนเอง จึงได้รู้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงกำจัดธรรมอันเป็น
เหตุแห่งทุกข์ ทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขมาให้ พระผู้มีพระภาคทรงกำจัดอกุศล
ธรรม ทรงนำกุศลธรรมมาให้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ที่เป็นเช่นนั้น เพราะมีบุคคล
หลายจำพวกท่ีคิดว่า พระวินัยบัญญัติเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญอะไร ซ่ึงความจริง
ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องสำคัญแล้วทรงแสดงบุคคล ๔ จำพวกเปรียบเทียบ คือ 



 

๔๔๓๖ 
 

 

  ๑.พวกไม่ละความผิดแต่มีความยำเกรงในพระองค์และพวกใคร่ในสิกขาแต่มี
ความผิดเล็กน้อย ท้ัง ๒ พวกน้ีจะถูกความผิดเพียงเล็กน้อยผูกไว้ เหมือนนางนกมูลไถ
ถูกผูกด้วยเถาหัวด้วน หนีไปไม่ได้ รอเวลาถูกฆ่า 

  ๒.พวกละความผิดแต่ไม่มคีวามยำเกรงในพระองค์และพวกใคร่ในสิกขาทั้งละ
ความผิดเล็กน้อยได้ ท้ัง ๒ พวกน้ีอาจพ้นผิดได้ เหมอืนช้างต้นเคยฝ่าศึกสงคราม
มาแล้ว สามารถสะบัดโซ่ที่ล่ามไว้ให้ขาดได้ 

  ๓.พวกไม่ละความผิดแต่มีความยำเกรงในพระองค์และพวกใคร่ในสิกขาแต่มี
ความผิดเล็กน้อย ทั้ง ๒ พวกน้ีจะถูกความผิดเพียงเล็กน้อยผูกไว้ เหมือนคนจนมี
ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย คิดว่าการบวชเป็นสมณะสบาย แต่ก็ไม่สามารถออกบวชได้ 
เพราะถูกทรัพย์สินเล็กน้อยผกูไว้ 

  ๔. พวกละความผิดแต่ไม่มีความยำเกรงในพระองค์และพวกใคร่ในสิกขาท้ังละ
ความผิดเล็กน้อยได้ ท้ัง ๒ พวกน้ีอาจพ้นผิดได้ เหมือนคนมีทรัพย์มาก คิดว่าการบวช
เป็นสมณะสบาย แล้วสละทรัพย์สมบัติท้ังหมดออกบวชได้ 

  ทรงแสดงบุคคลอีก ๔ จำพวก คือ  
  ๑. พวกละอุปธิไม่ได้   ๒. พวกละอุปธิได้ 
  ๓. พวกละอุปธิได้เร็วแต่เป็นบางครั้ง ๔. พวกไม่มีอุปธิ 
  จากนั้นทรงสรุปว่า อุปธินั้นก็คือกามคุณ ๕ ถ้าละกามคุณ ๕ และอกุศลธรรม

ท้ังหลายได้ กจ็ะบรรลุรูปฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ เม่ือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระ
ภาษิตนี้แล้ว ท่านพระอุทายีมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๔๘/๑๖๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อุปธิ หมายถึงขันธ์ ๕ ประการ อันได้แกรู่ป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๕๔/๑๒๕๖)  

ลตาวิมาน: วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่เทพธิดาชื่อลดา เป็นการกล่าวถึงวิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพธิดาช่ือลดา 
นางเกิดเป็นเทพธิดาของท้าวเวสวัณมหาราชในสวรรค์ช้ันจาตุมหาราช และได้เป็น
บาทบริจาริกา ของท้าวสักกะ เรื่องน้ีเทพธิดาผู้เป็นน้อง ๔ องค์ช่ือ สัชชา ปวรา อัจจิ
มดี และสุดา เป็นผู้ถาม เทพธิดาลดาจึงเล่าประวัติของตนให้น้องฟังว่า ตนเองเป็น
มนุษย์อยู่ในมนุษยโลก เป็นสะใภ้ในตระกลูมั่งคั่งตระกูลหน่ึงมีนิสัยไม่มกัโกรธ ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของสามีเสมอ ไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลพร้อมท้ังสอนเรื่องการ
ปฏิบัติต่อสามีด้วย(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๑๖/๕๑) 

ลพุชทายกเถราปทาน: ประวัติในอดีตชาติของพระลพุชทายกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านเป็นคนเฝ้าสวนได้ถวายขนุนสำมะลอแด่พระพุทธเจ้า ผู้



 

๔๔๓๗ 
 

 

ประเสริฐ (พระนามว่าวิปัสสี) เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่เกิดในทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗/๕๖๔) 

ลพุชผลทายกเถราปทาน: ประวัติในอดีตชาติของพระลพุชผลทายกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายผลขนุนสำปะลอแด่พระพุทธเจ้า(พระนามว่า
วิปัสสี) เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่เกิดในทคุติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา 
๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๒/๑๐๙) 

ลมกรรมชวาต: ลมเกิดแต่กรรมคือลมเกิดในครรภ์เวลาคลอดบุตร ได้แก่ ลมเบ่ง ดังปรากฏว่า 
“ภายหลังสามีของหม่อมฉันตามมาทันที่หนทาง ขณะน้ัน ลมกรรมชวาตแสนจะ
ทารุณเกิดขึ้นแก่หม่อมฉัน”(ขุ.อ.(ไทย) ๓๓/๔๙๒/๔๕๓  

   อธิบายเพ่ิมเติม ;- คือ อาการที่อยากจะเบ่งขณะท่ีมดลูกหดตัวและตำแหน่งของ
ทารกอยู่ต่ำมากพร้อมท่ีจะคลอดออกมา ลมกรรมชวาตนั้นจะพัดหมุนทำให้ทารก
พลิกหมุนกลับไปกลับมา ไม่สามารถคลอดได้ตามปกติ (ขุ.อุ.อ. ๑๘/๑๒๗) 

ลมบ้าหมู: ลมชนิดหนึ่งซึ่งพัดอยู่บริวเณแคบ ๆ มีความรุ่นแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวง
ขึ้นไปบนอากาศ, อาการหมดสติเป็นครั้งคราว ลักมีอาการชักเกร็ง น้ำลายเป็นฟอง 
มือเท้ากำ เป็นผลเน่ืองจากสมองทำงานผิดปรกติ ดังปรากฏว่า “ภิกษุท้ังหลาย ลาภ
สักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ ฯลฯ ต่อการบรรลุธรรม ลมบ้าหมูพัดอยู่
บนอากาศ ซัดนกท่ีกำลังบินอยู่ในอากาศ เมื่อมันถูกลมบ้าหมูซัด เท้าไปทางหน่ึง ปีก
ไปทางหนึ่ง ศีรษะไปทางหน่ึง ตัวไปทางหนึ่ง ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน 
ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิต เวลาเช้า ครองอันตรวาสกถือ
บาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคม ไม่รักษากายวาจาจิต ไม่ต้ังสติให้
มั่นคง ไม่สำรวมอินทรีย์ เธอเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในท่ีนั้น ราคะก็รบกวนจิต
ของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อย...”(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๕/๒๗๑ 

ลมปราณ: ลมหายใจ (น.) เช่น ทำงานเหน็ดเหน่ือยแทบจะสิ้นลมปราณ, วิธีกําหนดดูความคล่อง
ของลมหายใจเข้าออกว่าฤกษ์ดีหรือฤกษ์ร้าย เรียกว่า จับลมปราณ ดังปรากฏว่า 
“อัคคิเวสสนะ เราจึงมีความดำริว่า ‘ทางท่ีดี เราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณ
เถิด’ เราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่อเรากลั้น
ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกท้ังทางปากและทางจมูก ลมก็ออกทางหูท้ัง ๒ ข้าง มี
เสียงดังอู้ๆ ลมท่ีช่างทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้ ๆ แม้ฉันใด”(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๘/๔๑๒, 
ว่า “ทางที่ดี เราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิด”(ม.มู.(ไทย) ๑๓/๓๓๓/๔๐๑, 
ว่า “ภารทวาชะ เราจึงมีความดำริว่า ‘ทางท่ีดี เราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณ
เถิด’ เราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูก เมื่อเรากล้ัน



 

๔๔๓๘ 
 

 

ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ท้ังทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูท้ัง ๒ ข้าง มี
เสียงดังอู้ ๆ ลมท่ีช่างทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้ ๆ แม้ฉันใด” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๘๑/๖๐๗ 

ลมปัสสาสะ: ลมหายใจออก ดังปรากฏว่า “ลมอัสสาสะ(ลมหายใจเข้า) และลมปัสสาสะ(ลมหายใจ
ออก) เป็นกายสังขาร วิตกและวิจารเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขาร”
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๓/๕๐๓, ว่า “ราหุล เมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ 
ทำให้มากแล้วอย่างนี้ ลมอัสสาสะ(หายใจเข้า) ลมปัสสาสะ(หายใจออก) ครั้งสุดท้ายที่
ปรากฏชัด ย่อมดับไปท่ีไม่ปรากฏชัด ยังไม่ดับไป”(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๑/๑๓๓, ว่า 
“เช่ือมต่อไว้ด้วยโครงกระดูก เกี่ยวร้อยไว้ด้วยด้ายคือเส้นเอ็น ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้ 
เพราะมีมหาภูตรูป ๔ ชีวิตินทรีย์ ลมอัสสาสะ ปัสสาสะ และวิญญาณเป็นต้นเก่ียว
เน่ืองกัน”(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๗๐/๔๓๘ 

ลมรำเพย: ลมชนิดหน่ึงพัดอ่อน ๆ เรื่อย ๆ มักพากลิ่นหอมของดอกไม้มาด้วย ดังปรากฏว่า “....
ยามต้องลมรำเพยพัดก็โชยกลิ่นหอมระรื่นฟุ้งขจรไป ระงมไปด้วยเสียงหงส์และนกกะ
เรียน นกจักรพาก มาส่งเสียงร้องไพเราะจับใจ”(ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๓๕๐/๒๒๒ 

ลมเวรัมภา: ลมพายุ, ลมหัวด้วน, ลมร้าย พัดบ้านเรือนและต้นไม้หมด คล้ายกับลมบ้าหมูหรือ
เพชรหึง, ลมพัดด้วยอำนาจเวรกรรม เหมือนวัมภวาต ดังปรากฏว่า “นกแร้งมิคา
โลปะไม่เช่ือฟังคำสอนของแร้งอปรัณณะพ่อผู้เฒ่า บินผ่านลมกาละไป ตกอยู่ใน
อำนาจลมเวรัมภา (ลมกรด)”(ขุ.ชา.ฉกฺก(ไทย) ๒๗/๓๗/๒๓๔, ว่า “สัตว์ท่ีบินเลยไป 
ไม่อาจจะบินกลับได้อีกเลย นกแร้งตกอยู่ในอำนาจของลมเวรัมภา ได้ถึงความพินาศ
แล้ว”(ขุ.ชา.ฉกฺก(ไทย) ๒๗/๗/๓๐๑ 

  อธิบายเพ่ิมเติม ;- เป็นลมท่ีพัดแรงมาก พัดอยู่ในอากาศเบ้ืองบน ซัดนกท่ีบินอยู่
ในอากาศน้ัน ทำให้เท้าขาดไปข้างหน่ึง ซัดปีกขาดไปทางหน่ึง ซัดศีรษะขาดไปทาง
หนึ่ง ตัวขาดไปอีกทางหนึ่ง ดังในเวรัมภสูตรว่า...“ลมเวรัมภะพัดอยู่บนอากาศ ซัดนก
ท่ีกำลังบินอยู่ในอากาศ เมื่อมันถูกลมบ้าหมูซัด เท้าไปทางหน่ึง ปีกไปทางหน่ึง ศีรษะ
ไปทางหน่ึง ตัวไปทางหนึ่ง ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน ถูกลาภสักการะ
และความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิต เวลาเช้า ครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้า
ไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมไม่รักษากายวาจาจิต ไม่ต้ังสติให้มั่นคง ไม่สำรวม
อินทรีย์ เธอเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในที่น้ัน ราคะก็รบกวนจิตของเธอเพราะ
เห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อย เธอถูกราคะรบกวนจิต จึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็น
คฤหัสถ์ ภิกษุพวกหน่ึงนำจีวรของเธอไป พวกหน่ึงนำบาตรไป พวกหน่ึงนำผ้านิสีทนะ
ไป พวกหน่ึงนำกล่องเข็มไปเปรียบเหมือนนกถูกลมเวรัมภาซัดไปฉะนั้น” 



 

๔๔๓๙ 
 

 

ลมหายใจเข้า: ลมท่ีสูดเข้าไปทางปากหรือจมูกเข้าไปสู่ปอด หรือท่ีว่าเรียกว่า ลมอัสสาสะ ใช้คู่กับลม
ปัสสาสะ หรือลมหายใจออก ดังมีปรากฏว่า “ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ของพระ
ผู้มีพระภาคผู้มีพระทัยมั่นคง ผู้คงที่ ไม่มีแล้ว พระมุนีผู้ไม่หว่ันไหว ทรงมุ่งใฝ่สันติ 
ปรินิพพานเสียแล้ว พระองค์ผู้มีพระทัยไม่หดหู่ ทรงอดกลั้นเวทนาได้ มีพระทัยหลุด
พ้นแล้ว ดุจดวงประทีปท่ีเคยโชติช่วงดับไปฉะน้ัน”(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๒๒/๑๖๘, ว่า 
“ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกของผู้เข้าจตุตถฌานดับไป”(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๔/
๓๕๘, ว่า “อัคคิเวสสนะ เราจึงมีความดำริว่า ‘ทางท่ีดี เราควรบำเพ็ญฌาน อันไม่มี
ลมปราณเถิด’ เราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูก 
เมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกท้ังทางปากและทางจมูก ลมก็ออกทางหู
ท้ัง ๒ ข้าง มีเสียงดังอู้ ๆ”(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๘/๔๑๒, ว่า “วาโยธาตุท่ีเป็นภายใน 
เป็นอย่างไร คือ อุปาทินนกรูปท่ีเป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มี
ความพัดไปมา คือ ลมท่ีพัดขึ้นเบื้องบน ลมที่พัดลงเบื้องต่ำ ลมในท้อง ลมในลำไส้ ลม
ท่ีแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก หรือรูปชนิดใดชนิดหน่ึง
ซึ่งเป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มีความพัดไปมา นี้เรียกว่าวาโย
ธาตุที่เป็นภายใน” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๗/๑๒๘, ว่า “อาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้า
และลมหายใจออก ทั้งทางปาก และทางจมูก เมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและ
ลมหายใจออก ทั้งทางปากและทางจมูก ลมก็ออกทางหูท้ัง ๒ ข้าง มีเสียงดังอู้ ๆ”(ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๓/๔๐๑, (ม.อุ.(ไทย) ๑๓/๔๘๑/๖๐๗, ว่า “เรากล่าวลมหายใจเข้า 
ลมหายใจออกนี้ว่า เป็นกายชนิดหน่ึงในบรรดากายท้ังหลาย เพราะเหตุน้ัน สมัยน้ัน 
ภิกษุจึงช่ือว่า พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่”(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๙/๑๘๙, ว่า “อุปาทินนกรูปที่เป็น
ภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มีความพัดไปมา คือ ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน 
ลมท่ีพัดลงเบ้ืองต่ำ ลมในท้อง ลมในลำไส้ ลมท่ีแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ ลม
หายใจเข้า ลมหายใจออก หรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน 
เป็นของพัดไปมา มีความพัดไปมา นี้เรียกว่าวาโยธาตุที่เป็นภายใน””((ไทย) ๑๔/
๓๕๒/๔๐๗, ว่า “เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพาน ท่านพระอนุรุทธะได้กล่าว
คาถา พร้อมกับการเสด็จปรินิพพานว่า ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ของพระผู้มีพระ
ภาค ผู้มีพระทัยมั่นคง ผู้คงที่ ไม่มีแล้ว”(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๑/๒๖๑ 

ลมอัสสาสะ: (ดู ลมหายใจเข้า ดังปรากฏว่า “ลมอัสสาสะ(ลมหายใจเข้า) และลมปัสสาสะ(ลม
หายใจออก) เป็นกายสังขารวิตกและวิจารเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนาเป็นจิตต
สังขาร”(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๓/๕๐๓, ว่า “ราหุล เม่ืออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว
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อย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างน้ี ลมอัสสาสะ(หายใจเข้า) ลมปัสสาสะ(หายใจออก) ครั้ง
สุดท้ายท่ีปรากฏชัด ย่อมดับไปท่ีไม่ปรากฏชัด ยังไม่ดับไป”(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๑/
๑๓๓ 

ลมอัสสาสะปัสสาสะ: ลมหายใจเข้า-ออก ดังปรากฏว่า “พระองค์ผู้ทรงมีฌาน ทรงยินดีลมอัสสาสะ
ปัสสาสะ(ในท่ีนี้หมายถึงผลสมาบัติ) ทรงมีจิตต้ังมั่นดีภายใน ดำเนินไปก็ทรงมีจิตต้ัง
มั่น ประทับยืนก็ทรงมีจิตต้ังมั่น บรรทมก็ทรงมีจิตต้ังมั่น ประทับนั่งก็ทรงมีจิตต้ังม่ัน 
ทรงสำรวมแล้วในทวารทั้งปวง นี้เป็นสมบัติของพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาค”
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๓/๕๐๑, ว่า “ปฏิปักขธรรม ๑๐ ประการน้ี ปฏิปักขธรรม ๑๐ 
ประการ อะไรบ้าง คือ 

   ๑. ความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ยินดีในความสงัด 
    ๒. การเจริญสุภนิมิต เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เจริญอสุภนิมิต 
  ๓. การดูมหรสพที่เป็นข้าศึก เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย 
   ๔. ความใกล้ชิดมาตุคาม เป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์ 
   ๕. เสียง เป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌาน 
   ๖. วิตกวิจาร เป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยฌาน 
   ๗. ปีติ เป็นปฏิปักษ์ต่อตติยฌาน 
   ๘. ลมอัสสาสะปัสสาสะ เป็นปฏิปักษ์ต่อจตุตถฌาน 
   ๙. สัญญาและเวทนา เป็นปฏิปักษ์ต่อสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
  ๑๐. ราคะ โทสะ และโมหะ เป็นปฏิปักขธรรม”(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๒/๑๕๙, 

ว่า “ปีติของผู้เข้าตติยฌานดับไป ลมอัสสาสะปัสสาสะของผู้เข้าจตุตถฌานดับไป รูป
สัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะดับไป...”(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๓/๓๐๑, ว่า “ปีติ 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อตติยฌาน ฯลฯ ลมอัสสาสะปัสสาสะ ตรัสว่า
เป็นปฏิปักษ์ต่อจตุตถฌาน ฯลฯ รูปสัญญา ตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอากาสานัญ
จายตนสมาบัติ...”(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๒๕/๘๖๑ 

   อธิบายเพิ่มเติม ;- อัสสาสะ แปลว่า ลมหายใจ, ความเบาใจ, ความอบอุ่น 
อัสสาสะ หมายถึง การหายใจคล่อง, หายใจโปร่งโล่งสะดวกหรือราบร่ืน จึงทำให้เกิด
ความเบาใจ สบายใจ เชื่อมั่นตนเอง ปัสสาสะ แปลว่า ลมหายใจออก อัสสาสะ นิยม
ใช้คู่กัน อัสสาสะปัสาสะ จึงแปลว่า ลมหายใจเข้าออก เช่น ใช้ว่า อานาปานัสสติ ก็คือ
การใช้สติกหนดลมอัสสาสะปัสสาสะหรือลมหายใจเข้าออก 

ลยะ: มาตราวัดอย่างหน่ึง ดีดนิ้วมือ ๑๐ ครั้ง เป็น ๑ ขณะ ๑๐ ขณะ เป็น ๑ ลยะ ๑๐ ลยะ 
เป็น  ๑  ขณลยะ ๑๐  ขณลยะ เป็น  ๑  ครู่ (อภิธา.ฏี .คาถา ๖๖ -๖๗ ), เสียงท่ี
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ประสานกันทั้งร้องท้ังดนตรี, จังหวะ ดังปรากฏว่า “ขณะหนึ่ง เป็นสภาวะสำเร็จแล้ว 
ลยะหนึ่งเป็นสภาวะสำเร็จแล้ว มุหุตตะหนึ่งก็เป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหม”(อภิ.ก
(ไทย) ๓๗/๗๒๒/๗๗๐ 

ลสุณทายกเถราปทาน: ประวัติในอดีตชาติของพระลสุณทายกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายกระเทียมแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า พระ
นามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่เกิดในทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๙/๑๖๒) 

ลหุกาบัติ: อาบัติเบา คือ อาบัติท่ีมีโทษเล็กน้อย ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ 
ทุกกฏ ทุพภาสิต ดังมีปรากฏว่า “ภิกษุ ๒ รูป ต้องลหุกาบัติ(อาบัติเบา)ล้วน ภิกษุ
เหล่านั้นมีความเห็นในลหุกาบัติล้วนว่าเป็นอาบัติสังฆาทิเสส รูปหน่ึงปิดไว้ รูปหน่ึง
ไม่ได้ปิดไว้ รูปใดปิดไว้สงฆ์พึงให้รูปนั้น แสดงอาบัติทุกกฏ พึงปรับภิกษุท้ัง ๒ รูปตาม
ธรรม”(วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๘๑/๒๘๐, (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๘๑/๒๘๑, ว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องลหุกาบัติแล้ว เธอพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหน่ึง ห่มอุตตราสงค์
เฉวียงบ่าข้างหน่ึง กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาท้ังหลายน่ังกระโหย่ง ประนมมือแล้ว
กล่าวอย่างน้ีว่า “ท่าน ผมต้องอาบัติช่ือน้ี ผมแสดงคืนอาบัตินั้น”(วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๓๙/
๓๖๓, ว่า “รู้จักลหุกาบัติ รู้จักครุกาบัติ”(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๕/๑๗๑, (องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๗๖/๑๗๓, (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๗/๑๗๔, (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๘/
๑๗๔ ; ตรงข้ามกับ ครุกาบัติ 

ลหุปัญญาสูตร: พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาฉับพลัน พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ธรรม ๔ มีสปัปุริสสังเสวะเป็นต้น ท่ีบุคคลเจริญ กระทำให้มากแล้ว 
เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาฉับพลนั (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๖๖/๕๘๑) 

ลหุสัญญา: การหมายรู้ว่าเบา ดังปรากฏว่า “สมัยใด ตถาคตต้ังกายไว้ในจิตหรือต้ังจิตไว้ในกาย 
ก้าวลงสู่สุขสัญญา (ความหมายรู้ว่าสบาย) และลหุสัญญา (ความหมายรู้ว่าเบา) ใน
กายอยู่ สมัยน้ัน กายของตถาคตย่อมเบากว่า อ่อนกว่า ควรแก่การงานกว่า และผุด
ผ่องกว่า”(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๔/๔๑๔ 

   อธิบายเพ่ิมเติม ;- เป็นการต้ังกายไว้ในจิตหรือต้ังจิตไว้ในกาย คู่กับสุขสัญญา 
(ความหมายรู้ว่าสบาย) น้อมจิตอธิษฐานด้วยอำนาจกายคร้ันหย่ังลงสู่สุขสัญญาและ
ลหุสัญญาแล้วก็ไปยังพรหมโลกได้ด้วยกายท่ีปรากฏอยู่ พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้
ใน อโยคุฬวรรคท่ี ๓ อรรถกถาอโยคุฬสูตรท่ี ๒ ว่า คำว่า สุขสัญญา และลหุสัญญา 
หมายถึงสัญญาท่ีเกิดพร้อมกับอภิญญาจิต จริงอยู่ สัญญานั้น เพราะประกอบด้วยสุข
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สงบ จึงช่ือว่าสุขสัญญา และเพราะไม่มีความประพฤติชักช้าเพราะกิเลส จึงช่ือว่าลหุ
สัญญา 

ละมั่ง: ช่ือกวางขนาดกลางชนิดหน่ึง ดังปรากฏว่า “ด้วยกล่ินควันไฟน้ันของเขา พวกละม่ัง
ถูกยุงรบกวน จึงได้เข้าไปอยู่ใกล้พราหมณ์ผู้ก่อไฟรมควันตลอดฤดูฝน”(ขุ.ชา.สตฺตก.
(ไทย) ๒๗/๑๓๐/๒๗๘, (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๓๑/๒๗๘, (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) 
๒๗/๑๓๒/๒๗๘, (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๓๓/๒๗๘, (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๓๓/
๒๗๙, ว่า “ละมั่งตัวใด พระองค์ติดตามไปจนถึงซอกเขา ในตอนแรก เพราะอาศัย
ความบากบั่นของละม่ังตัวน้ันซึ่งมีจิตไม่ย่อท้อ พระองค์จึงยังทรงพระชนม์อยู่ได้”(ขุ.
ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๔๐/๔๒๐, (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๔๑/๔๒๐, (ขุ.ชา.เต
รสก.(ไทย) ๒๗/๑๔๔/๔๒๐, ว่า “ขอเดชะพระมหาราช ผู้ประเสริฐกว่าคนผู้กล้าหาญ 
ถ้าพระองค์ยังทรงลังเลที่จะฆ่าเน้ือละมั่งผู้สหายอยู่ พระองค์พร้อมท้ังพระโอรส 
พระธิดา และพระมเหสี จะต้องตกเวตตรณีนรกของพญายม”(ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) 
๒๗/๑๔๗/๔๒๑ 

  อธิบายเพ่ิมเติม ;- ช่ือกวางขนาดกลาง ตัวสีน้ำตาลอ่อน คอยาวกว่ากวางชนิดอ่ืน 
ตัวผู้เขาโค้งปลายช้ีมาด้านหน้า ตัวเมียไม่มีเขา ลูกเกิดใหม่มีจุดขาว กินหญ้าและใบไม้ 
เป็นสัตว์สงวนของไทย ละองและละม่ังเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน ละอง คือตัวผู้ ละมั่งคือ
ตัวเมีย บางครั้งชาวบ้านก็เรียกทั้งตัวผู้และตัวเมียว่าละมั่ง 

   ละองและละมั่งเป็นกวางขนาดกลาง เล็กกว่ากวางป่า ลักษณะท่ัวไปใกล้เคียง
กวางบาราซิงกาท่ีมีสายเลือดใกล้ชิดกัน เป็นกวางท่ีรูปร่างสวยงามมาก ความสูงที่
หัวไหล่ประมาณ ๑๑๐ เซนติเมตร ความยาวหัว-ลำตัว ๑๕๐-๑๘๐ เซนติเมตร หนัก 
๑๕๐ กิโลกรัม หางยาว ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ไม่มีวงก้น คอค่อนข้างเรียว ขนกลางสัน
หลังสีดำ ในฤดูร้อนขนมีสีน้ำตาลแดง แต่ในฤดูหนาวสีจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ม ละ
องค่อนข้างสีเข้มกว่าละมั่งเล็กน้อย ขนหยาบ โดยเฉพาะบริเวณคอของละอง 

  ละองมีเขาโค้งยาวไปด้านหลังแล้วตีวงม้วนมาด้านหน้า เขาบางตัวอาจยาวถึง ๒ 
เมตร มีกิ่งสั้น ๆ ท่ีปลายเขา ส่วนใหญ่มี ๑๒ กิ่ง แต่บางตัวอาจมีมากถึง ๒๐ กิ่ง ผลัด
เขาปีละครั้ง เขาจะโตเต็มท่ีเม่ืออยู่ในฤดูผสมพันธ์ุ ส่วนละม่ังตัวเล็กกว่าละอง และไม่
มีเขา 

  ละองและละมั่ งมีสามพันธ์ุ ได้แก่ พัน ธ์ุอินเดีย หรือพันธ์ุอัสสัม หรือพัน ธ์ุ 
มานิเปอร์ (C. e. eldii) พบในจังหวัดมานิเปอร์ของอินเดีย พันธ์ุพม่า (C. e. thamin) 
พบในประเทศพม่า ตัวใหญ่กว่าพันธ์ุอินเดีย และพันธ์ุไทย (C. e. siamensis) มีเขา
แตกกิ่งมากที่สุด พบในประเทศไทยและจีน เคยมีผู้จำแนกละม่ังในเกาะไหหลำเป็น



 

๔๔๔๓ 
 

 

อีกชนิดย่อยหนึ่งคือ พันธ์ุไหหลำ (C. e. hainanus) พันธ์ุน้ีเขาจะเล็กและไม่แตกกิ่ง 
แต่ปัจจุบันถือว่าเป็นพันธ์ุเดียวกับพันธ์ุไทย 

ลักขณชาดก : ชาดกว่าด้วยเน้ือช่ือลักขณะ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาเนื้อโพธิสัตว์สอนลูกเนื้อ ๒ 
ตัวให้รักษาฝูงเน้ือ ลูกตัวหน่ึงช่ือลักขณะนำฝูงเน้ือให้รอดพ้นอันตราย เพราะตนเป็นผู้
มีศีล ส่วนลูกเนื้ออีกตัวหน่ึงช่ือกาฬะ ทำฝูงเน้ือตาย ระหว่างเดินทาง เพราะถูกมนุษย์
ฆ่า เพราะตนไม่มีศีล จึงได้กล่าวให้หมู่ญาติดูลูกท้ัง ๒ ท่ีแตกต่างกัน (ขุ.ชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๑๑/๕) 

ลักขณสุญญะ: ความว่างด้วยธรรมที่เป็นลักษณะ ดังปรากฏว่า “ลักขณสุญญะ เป็นอย่างไร คือ 
ลักษณะ ๒ ประการ ได้แก่ ๑. พาลลักษณะ (ลักษณะคนพาล) ๒. บัณฑิตลักษณะ 
(ลักษณะบัณฑิต) พาลลักษณะ เป็นธรรมว่างจากบัณฑิตลักษณะ บัณฑิตลักษณะ 
เป็นธรรมว่างจากพาลลักษณะ”(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๘ 

ลักขณสูตร: พระสูตรว่าด้วยลักษณะคนพาลและบัณฑิต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คนพาลมีกรรม
เป็นเคร่ืองกำหนด บัณฑิตมีกรรมเป็นเครือ่งกำหนด ปัญญาเมื่อใช้เป็นประจำจึง
งดงาม (คือทั้งคนพาลและบัณฑิตย่อมปรากฏเพราะจริตของตนของตน) แล้วทรง
แสดงลักษณะคนพาลและบัณฑิตอย่างละ ๓ ประการดังนี้ ลักษณะคนพาล คือการ
ประพฤติทุจริต ๓ ได้แก่ กายทุจริตวจีทุจรติและมโนทุจรติ ส่วนลักษณะบัณฑิตคือ
การประพฤติสุจริต ๓ ได้แก่ กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสจุริต ดังนั้น เธอทั้งหลายจึง
ควรประพฤติเว้นธรรมของคนพาล และถือประพฤติปฏิบัติธรรมของบัณฑิต(องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๒/๑๔๐) 

ลักขณสูตร: พระสูตรว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลาย
เป็นบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเอง ขณะประทับอยู่ ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี 
เพ่ือให้ภิกษุทั้งหลายทราบความเป็นมาของลักษณะมหาบุรุษของพระองค์ ตรัสถึง
มหาบุรษุผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๓๒ ประการ มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน เป็นต้น 
ย่อมมีคติเพียง ๒ อย่าง เท่าน้ัน คือ (๑) ถา้อยู่ครองเรือนจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
(๒) ถ้าออกบวชจักได้เป็นพระพุทธเจ้า และตรัสถึงสาเหตุท่ีพระองค์ทรงได้ลักษณะแต่
ละประการ เช่นลักษณะที่ ๑ มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน เพราะทรงสมาทานในกุศล
กรรมบถ ๑๐ สมาทานม่ันคงในสุจริต ๓ ในการจำแนกทาน ในการสมาทานศลี ๕ 
รักษาอุโบสถ เกื้อกูลมารดาบิดา สมณะพราหมณ์ ความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
ในตระกูล และกุศลธรรมอันย่ังยืน เพราะทรงทำ สั่งสมพอกพูนกรรมเหล่าน้ีทำให้
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น จึงทรงได้ลักษณะเช่นน้ี ท้ายพระสูตรนี้ ท่านพระโบราณาจารย์กล่าว



 

๔๔๔๔ 
 

 

คาถาประพันธ์ลักษณะมหาบุรุษทั้ง ๓๒ ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตรนี้แล้ว 
ภิกษุทั้งหลายมีใจยินดีต่างช่ืนชมพระภาษิต (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๘/๑๕๙) 

ลักขณะ, เนื้อ: ช่ือของลูกเนื้อตัวหน่ึง ซึ่งเป็นพ่ีน้องร่วมท้องกับเน้ือช่ือกาฬะ ท้ังสองเป็นลูกของพญา
เน้ือโพธิสัตว์ ดังปรากฏว่า “พญาเนื้อโพธิสัตว์เห็นลูกท้ัง ๒ กำลังมา จึงกล่าวกับหมู่
ญาติว่า ประโยชน์๑ย่อมมีแก่ผู้มีศีล ผู้กระทำการต้อนรับเป็นปกติ เธอจงดูลูกเน้ือช่ือ
ลักขณะ ท่ีหมู่ญาติแวดล้อมกลับมา และจงดูลูกเนื้อช่ือกาฬะนี้ที่เสื่อมจากหมู่ญาติ” 
(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑/๕) 

ลักขณะ,ภิกษุ: ช่ือของพระเถระรูปหน่ึงสมัยพุทธกาล พักอยู่ท่ีภูเขาคิชฌกูฏในตอนเช้า ได้เข้าไป
บิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ร่วมกับพระมหาโมคคัลลานเถระ ดังปรากฏว่า “สมัยน้ัน 
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ พระเวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ ครั้ง
น้ัน ท่านพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยู่ที่เขาคิชฌกูฏ ครั้นเวลาเช้า พระ
มหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปหาพระลักขณะจนถึงท่ีอยู่ 
เชิญชวนว่า “ท่านลักขณะ มาเถิด พวกเราจะไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ด้วยกัน” 
พระลักขณะรับคำแล้ว”(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒๘/๒๒๑, (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒๘/๒๒๒, 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒๘/๒๒๓, ((ไทย) ๑/๒๓๐/๒๔๔ 

ลักษณะ ๓๒: ลักษณะพระรูปกายของพระผู้มีพระภาคถึงพร้อมด้วย พระรัศมีแห่งพระสรีระอันนำ
ความเลื่อมใสมารอบด้าน ๓๒ ประการ ดังปรากฏว่า “ภิกษุท้ังหลาย มหาบุรุษ 
สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๓๒ ประการ มีคติเพียง ๒ อย่างเท่าน้ัน ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือ 

  ๑. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักพรรดิผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม 
ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะ มีพระ
ราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ (๑) จักรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) 
ม้าแก้ว (๔) มณีแก้ว (๕) นางแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว มีพระราชโอรส
มากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยี
ราชศัตรูได้  พระองค์ทรงชนะโดยธรรม  ไม่ ต้องใช้อาชญา ไม่ ต้องใช้ศัสตรา 
ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 

   ๒. ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่
มีกิเลสในโลก”(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๒/๔๒๘ 

   อธิบายเพิ่มเติม ;- ลักษณะของมหาบุรุษมี ๓๒ ประการ มาในมหาปทานสูตร 
แห่งทีฆนิกาย มหาวรรค และลักขณสูตร แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปิฎก 
โดยย่อ คือ 

  ๑. สุปติฏฺฐิตปาโท มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน 



 

๔๔๔๕ 
 

 

  ๒. เหฏฺฐาปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ ลายพ้ืนพระบาทเป็นจักร 
  ๓. อายตปณฺหิ มีส้นพระบาทยาว (ถ้าแบ่ง ๔, พระชงฆ์ต้ังอยู่ในส่วนท่ี ๓) 
  ๔. ทีฆงฺคุลิ มีน้ิวยาวเรียว (หมายถึงน้ิวพระหัตถ์และพระบาทด้วย) 
  ๕. มุทุตลนหตฺถปาโท ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 
  ๖. ชาลหตฺถปาโท ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย 
  ๗. อุสฺสงฺขปาโท มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำ อัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระ

บาท กลับกลอกได้คล่อง เมื่อทรงดำเนินผิดกว่าสามัญชน 
  ๘. เอณิชงฺโฆ พระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทราย  
  ๙. ฐิตโก ว อโนนมนฺโต อุโภหิ ปาณิตเลหิ ชณฺณุกานิ ปรามสติ เม่ือยืนตรง พระ

หัตถ์ท้ัง ๒ ลูบจับถึงพระชานุ 
  ๑๐. โกโสหิตวตฺถคุยฺโห มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก 
  ๑๑. สุวณฺณวณฺโณ มีฉวีวรรณดุจสีทอง 
  ๑๒. สุขุมจฺฉวิ พระฉวีละเอียด ธุลีละอองไม่ติดพระกาย 
  ๑๓. เอเกกโลโม มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้นๆ 
  ๑๔. อุทฺธคฺคโลโม เส้นพระโลมาดำสนิท เวียนเป็นทักษิณาวัฏ มีปลายงอนขึ้น

ข้างบน 
  ๑๕. พฺรหฺมุชุคตฺโต พระกายต้ังตรงดุจท้าวมหาพรหม 
    ๑๖. สตฺตุสฺสโท มีพระมังสะอูมเต็มในท่ี ๗ แห่ง (คือ หลังพระหัตถ์ท้ัง ๒, และหลัง

พระบาทท้ัง ๒, พระอังสาทั้ง ๒, กับลำพระศอ) 
  ๑๗. สีหปุพฺพฑฺฒกาโย มีส่วนพระสรีรกายบริบูรณ์ (ล่ำพี) ดุจก่ึงท่อนหน้าแห่ง

พญาราชสีห์ 
    ๑๘. ปีตนฺตรํโส พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกัน 
   ๑๙. นิโคฺรธปริมณฺฑโล ส่วนพระกายเป็นปริมณฑล ดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร 

(พระกายสูงเท่ากับวาของพระองค์) 
    ๒๐. สมวฏฺฏกฺขนฺโธ มีลำพระศอกลมงามเสมอตลอด 
  ๒๑. รสคฺคสคฺคี มีเส้นประสาทสำหรับรับรสพระกระยาหารอันดี 
  ๒๒. สีหหนุ มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีห์ (โคง้เหมือนวงพระจันทร์) 
  ๒๓. จตฺตาฬีสทนฺโต มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ (ข้างละ ๒๐ ซี่) 
  ๒๔. สมทนฺโต พระทนต์เรียบเสมอกัน 
  ๒๕. อวิวรทนฺโต พระทนต์เรียบสนิทมิได้ห่าง 
  ๒๖. สุสุกฺกทาโฐ เขี้ยวพระทนต์ท้ัง ๔ ขาวงามบริสุทธ์ิ 



 

๔๔๔๖ 
 

 

  ๒๗. ปหูตชิวฺโห พระชิวหาอ่อนและยาว (อาจแผ่ปกพระนลาฏได้) 
  ๒๘. พฺรหฺมสโร กรวิกภาณี พระสุรเสียงดุจท้าวมหาพรหม ตรัสมีสำเนียงดุจนก

การเวก 
  ๒๙. อภินีลเนตฺโต พระเนตรดำสนิท 
  ๓๐. โคปขุโม ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพ่ิงคลอด 
  ๓๑ . อุณณา ภมุกนฺตเร ชาตา มีอุณาโลมระหว่างพระโขนง เวียนขวา เป็น

ทักษิณาวรรต 
  ๓๒. อุณฺหิสสีโส มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ 
ลักษณะของคนพาล: สมบัติเฉพาะตัว, เครื่องหมาย, เคร่ืองแสดง, คุณสมบัติ, เคร่ืองประกอบ 

ลักษณะของคนพาล(คนที่สักแต่ว่ามีชีวิตด้วยการหายใจเข้าออก ไม่ดำรงชีวิตอยู่ด้วย
ปัญญา) ดังปรากฏว่า “ภิกษุท้ังหลาย ลักษณะของคนพาล เครื่องหมายของคนพาล 
ความประพฤติไม่ขาดสายของคนพาล ๓ ประการนี้ ลักษณะของคนพาล ๓ ประการ 
อะไรบ้าง คือ คนพาลในโลกน้ี 

  ๑. ชอบคิดแต่เรื่องช่ัว ๒. ชอบพูดแต่เรื่องช่ัว ๓. ชอบทำแต่กรรมช่ัว”(ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๒๔๖/๒๙๑ 

   อธิบายเพิ่มเติม ;- ลักษณะของคนพาล มี ๓ อย่าง คือ  
  ๑. ชอบคิดแต่เรื่องช่ัว หมายถึง ประกอบมโนทุจริต ๓ คือ (๑) อภิชฌา เพ่งเล็ง

อยากได้ของเขา(๒) พยาบาท ความคิดปองร้าย (๓) มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด (ม.อุ.อ. 
๓/๒๔๖/๑๕๒, องฺ.ติก.อ.๒/๓/๗๙) 

  ๒. ชอบพูดแต่เรื่องช่ัว หมายถึง ประกอบวจีทุจริต ๔ คือ (๑) มุสาวาท พูดเท็จ 
(๒) ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด (๓) ผรุสวาจา พูดคำหยาบ (๔) สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อ
เจ้อ (ม.อุ.อ. ๓/๒๔๖/๑๕๒,องฺ.ติก.อ. ๒/๓/๗๙) 

  ๓. ชอบทำแต่กรรมช่ัว หมายถึง ประกอบกายทุจริต ๓ คือ (๑) ปาณาติบาต ฆ่า
สัตว์ (๒) อทินนาทาน ลักทรัพย์ (๓) กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม (ม.อุ.อ. ๓/
๒๔๖/๑๕๒, องฺ.ติก.อ. ๒/๓/๗๙); ตรงข้ามกับ ลักษณะของบัณฑิต 

ลักษณะของบัณฑิต: สมบัติเฉพาะตัว, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, คุณสมบัติ, เครื่องประกอบของ
บัณฑิต (คนที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา) ดังปรากฏว่า “ภิกษุท้ังหลาย ลักษณะของ
บัณฑิต เครื่องหมายของบัณฑิต ความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิต ๓ ประการนี้ 
ลักษณะของบัณฑิต ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ บัณฑิตในโลกน้ี 

 ๑. ชอบคิดแต่เรื่องดี 
 ๒. ชอบพูดแต่เรื่องดี 



 

๔๔๔๗ 
 

 

 ๓. ชอบทำแต่กรรมดี” (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๓/๒๙๙ 
  อธิบายเพิ่มเติม ;- ลักษณะของบัณฑิตมี ๓ อย่าง คือ  
 ๑. ชอบคิดแต่เรื่องดี หมายถึง ประกอบด้วยมโนสุจริต ๓ คือ (๑) อนภิชฌา ไม่โลภ

อยากได้ของเขา (๒) อพยาบาท ไม่พยาบาทปองร้ายเขา (๓) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
ตามคลองธรรม 

 ๒. ชอบพูดแต่เร่ืองดี หมายถึง ประกอบด้วยวจุริต ๔ คือ (๑) เว้นจากพูดเท็จ (๒) เว้น
จากพูดส่อเสียด (๓) เว้นจากพูด คำหยาบ (๔) เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ ๓. ชอบทำแต่
กรรมดี หมายถึง ประกอบด้วยกายสุจริต ๓ คือ (๑) เว้นจากฆ่าสัตว์ (๒) เว้นจากลัก
ทรัพย์ (๓) เว้นจากประพฤติผิดในกาม 

ลักษณะโค: สมบัติเฉพาะตัว, เครื่องหมาย , เคร่ืองแสดง, คุณสมบัติของโค (วัว) จัดอยู่ใน
คุณสมบัติข้อหน่ึงในคุณสมบัติ ๑๑ ประการของนายโคบาลผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้
เพ่ิมขึ้นได้ ดังมีปรากฏว่า “นายโคบาลในโลกน้ี ๑.ไม่รู้รูปโค ๒.ไม่ฉลาดในลักษณะโค
...ฯลฯ”(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๔๖/๓๗๖ 

ลักษณะมนต์: ลักษณะของวิชาแขนงหน่ึง ดังปรากฏว่า “พออุ้มพระกุมารผู้ประเสริฐไว้แล้ว อสิต
ฤษีผู้เรียนจบลักษณะมนตร์ ก็ตรวจพิจารณาลักษณะ มีจิตเลื่อมใส ได้เปล่งวาจาว่า 
พระกุมารน้ีไม่มีผู้อ่ืนเย่ียมกว่า เป็นผู้สุงสุดในบรรดาสัตว์ ๒ เท้า” (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๖๙๖/๖๖๕ 

  อธิบายเพ่ิมเติม ;- มนต์ ในคัมภีร์พระเวท หมายถึงบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า ซึ่ง
รวบรวมเป็นหมวด ๆ เรียกช่ือว่า ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และอาถรรพเวท 

ลักษณะมหาบุรุษ: สมบัติเฉพาะตัว, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, คุณสมบัติ, เครื่องประกอบ ลักษณะ
ของคนท่ีเป็นบุรุษผู้ย่ิงใหญ่ ผู้มีบุญญาธิการมาก, ศาสตร์ว่าด้วยลักษณะของบุคคล
สำคัญมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น อันมีอยู่ในคัมภีร์พราหมณ์ ซึ่งเรียกว่ามนตร์ เฉพาะส่วน
ท่ีว่าด้วยผู้เป็นพระพุทธเจ้า อันนำความเลื่อมใสมารอบด้าน ๓๒ ประการ ดังปรากฏ
ว่า “อัมพัฏฐมาณพผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์โปกขรสาติ เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงจำ
มนตร์ จบไตรเพทพร้อมท้ังนิฆัณฑุศาสตร์ เกฏุภศาสตร์ อักษรศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ รู้ตัวบทและไวยากรณ์ ชำนาญโลกายตศาสตร์ และการทำนาย
ลักษณะมหาบุรุษ อาจารย์ยกย่องและตัวเขาก็ยอมรับในวิชชา ประการอันเป็นของ
อาจารย์ของตนว่ารู้เท่ากันกับที่อาจารย์รู้” (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๖/๘๘, (ที.สี. (ไทย) ๙/
๒๕๘/๘๙, (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๘๗/๑๐๖, (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๘๘/๑๐๖, ((ไทย) ๑๐/๓๓/
๑๕, ว่า “ขอเดชะ โปรดพอพระทัยเถิด พระราชโอรสของพระองค์ท่ีเสด็จอุบัติขึ้น
เป็นผู้มีศักด์ิใหญ่ นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพระองค์ผู้ได้พระราชโอรสเช่นน้ีอยู่



 

๔๔๔๘ 
 

 

ในราชตระกูล เพราะพระราชกุมารน้ีสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ท่ี
เป็นเหตุให้มหาบุรุษมีคติ” (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔/๑๖, (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕/๑๖, (ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๓๖/๒๐, ว่า “ภิกษุท้ังหลาย มหาบุรุษ สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๓๒ ประการ 
มีคติเพียง ๒ อย่างเท่าน้ัน ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือ 

  ๑. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักพรรดิผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม 
ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะ มีพระ
ราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ (๑) จักรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) 
ม้าแก้ว (๔) มณีแก้ว (๕) นางแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว มีพระราชโอรส
มากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยี
ราชศัตรูได้  พระองค์ทรงชนะโดยธรรม  ไม่ ต้องใช้อาชญา ไม่ ต้องใช้ศัสตรา 
ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 

  ๒. ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไม่
มีกิเลสในโลก”(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๙/๑๕๙, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๐/๑๕๙, (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๐๓/๑๖๔ ดู ลักษณะ ๓๒ 

ลัชชวะ: ความละอาย เป็นธรรมข้อหน่งในธรรม ๒ อย่างกับอาชชวะ ในทางอภิธรรมกล่าวไว้
ว่า ลัชชวะ คือความละอายด้วยสิ่งที่ควรละอาย ละอายต่อการประพฤติปาปธรรม 
อกุศลธรรม(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๒/๕๐, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๓/๕๑, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๗๔/๕๓, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔ 

ลัทธิ: ความเช่ือถือ, ความรู้และประเพณีท่ีได้รับและปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังปรากฏว่า “อกิริ
ยวาทะ คือลัทธิที่ถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำ หมายถึง ลัทธิที่ถือว่า การกระทำทุก
อย่างไม่มีผล ทำดีก็ไม่ได้ดี ทำช่ัวก็ไม่ได้ช่ัว เป็นความเห็นท่ีปฏิเสธกฎแห่งกรรม (ที.
สี.อ.๑๖๖/๑๔๕)เป็นลัทธิของปูรณะ กัสสปะ”(ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๕/๕๓, ว่า “นัตถิ
กวาทะ ลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย หมายถึง ลัทธิที่ถือว่า ไม่มีเหตุปัจจัยท่ีทำให้
สัตว์บริสุทธ์ิหรือเศร้าหมอง (ที.สี.อ. ๑๖๘/๑๔๖)เป็นลัทธิของมักขลิโคศาล” (ที.สี.
(ไทย) ๙/๑๖๗/๕๔, ว่า “อุจเฉทวาทะ ลัทธิท่ีถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญ 
เป็นลัทธิของอชิตะ เกสกัมพล”(ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖, ว่า “นัตถิกวาทะ ลัทธิท่ีถือ
ว่าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เป็นลัทธิของปกุธะ กัจจายนะ”(ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๓/๕๗, ว่า 
“ลัทธิอ่ืนว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ท่ัวถึง สุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบ โลก
จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ท้ังหลาย”(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๔/๑๖๒, ว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้นิรทุกข์ สมณพราหมณ์ท้ังหมด มีวาทะ(หลักการ)อย่างเดียวกัน มีศีล(ข้อ
ปฏิบัติ)อย่างเดียวกัน มีฉันทะ(ลัทธิ) อย่างเดียวกัน มีอัชโฌสานะ๑(จุดหมาย)อย่าง



 

๔๔๔๙ 
 

 

เดียวกัน หรือหนอ”(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๖/๒๙๒, ว่า “ถ้าคำของท่านศาสดานี้เป็นจริง 
ในลัทธินี้กรรมท่ีเราไม่ได้ทำเลยช่ือว่าเป็นอันทำแล้ว พรหมจรรย์ท่ีเราไม่ได้อยู่
ประพฤติเลย ช่ือว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้ว แม้เราทั้งสองช่ือว่าเป็นผู้เสมอ ๆ กัน 
และถึงความเท่าเทียมกันในลัทธิน้ี” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๕/๙๘, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๔/
๒๖๑, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๙, (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖๐/๓๐๗ 

ลัทธิกีดกันบาป: ลัทธิลัทธิหนึ่ง ดังท่ีปรากฏว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ลัทธิกีดกันบาปด้วยตบะ ท่ี
บริบูรณ์เป็นอย่างไรท่ีไม่บริบูรณ์เป็นอย่างไร” เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ี 
ปริพาชกเหล่าน้ันได้ส่งเสียงอ้ืออึงขึ้นว่า “ท่านผู้เจริญท้ังหลาย น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคย
ปรากฏ พระสมณโคดมมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ทรงหยุดลัทธิของพระองค์ไว้ ทรง
เปิดโอกาสให้ถามลัทธิคนอ่ืนได้” (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๖/๓๘ 

ลัทธิของศาสดาอ่ืน: คำสอนของศาสนาอ่ืนนอกจากพระพุทธศาสนา ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนา 
ไม่ใช่จุดหมายในทางพระพุทธศาสนา ไม่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลส ไม่ทำให้มีการบรรล
ธรรม มีพระโสดาบันเป็นต้น ดังปรากฏว่า “ภิกษุท้ังหลาย สมณะที่ ๑ มีอยู่ในธรรม
วินัยนี้เท่าน้ัน สมณะท่ี ๒ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ 
๔ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ท่ัวถึง เธอ
ท้ังหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างน้ีแล”(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๙/๑๓๓ 

  อธิบายเพิ่มเติม ;- ลัทธินอกพระพุทธศาสนา ๓ (บาลีเรียกว่า ติตถายตนะ แปลว่า 
แดนเกิดลัทธิ, ชุมนุมหรือประมวลแห่งลัทธิ  

  ๑.ปุพเพตกเหตุวาท (ลัทธิกรรมเก่า คือ พวกที่ถือว่า สิ่งใดก็ตามท่ีได้ประสบจะ
เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ตาม ล้วนเป็นเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ในปาง
ก่อน  

  ๒. อิสสรนิมมานเหตุวาท (ลัทธิพระเป็นเจ้า คือ พวกท่ีถือว่า สิ่งใดก็ตามท่ีได้
ประสบ จะเป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ตาม ล้วนเป็นเพราะการ
บันดาลของเทพผู้ เรียกสั้นๆ ว่า อิศวกรณวาท หรือ อิศวรนิรมิตวาท 

  ๓. อเหตุอปัจจัยวาท (ลัทธิเสี่ยงโชค คือ พวกท่ีถือว่า สิ่งใดก็ตามที่ได้ประสบ จะ
เป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ตาม ล้วนหาเหตุหาปัจจัยมิได้ คือ ถึงคราว
ก็เป็นไปเอง เรียกสั้นๆ ว่า อเหตุวาท  

  ท้ังสามลัทธิน้ี ไม่ชอบด้วยเหตุผล ถูกยันเข้า ย่อมอ้างการถือสืบๆ กันมา เป็นลัทธิ
ประเภท อกิริยาหากยึดมั่นถือตามเข้าแล้ว ย่อมให้เกิดโทษ คือ ไม่เกิดฉันทะ และ
ความพยายาม ท่ีจะทำการท่ีควรทำและเว้นการท่ีไม่ควรทำ 
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ลัทธิเดียรถีย์: ความเช่ือถือของนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา ถือเป็นลัทธิท่ีว่างเปล่าจากคุณ
ความดี โดยท่ีสุดแม้แต่คุณความดีท่ีจะให้ไปเกิดในสวรรค์ ดังมีปรากฏว่า “ท่านพระ
โคดม เมื่อเป็นอย่างนี้ ลัทธิเดียรถีย์ก็เป็นลัทธิที่ว่างเปล่าจากคุณความดี โดยที่สุด
แม้แต่คุณความดีท่ีจะให้ไปเกิดในสวรรค์”(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๖/๒๑๘, ว่า “เหล่าชน
ท่ีถือลัทธิเดียรถีย์นอกจากศาสนาน้ี ยึดม่ันทิฏฐิท้ังหลาย ไม่รู้แจ้งธรรม ไม่ฉลาดใน
ธรรม”(ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๘๓/๕๘๕, ว่า “ลัทธิเดียรถีย์ ความถือขัดแย้ง ความถือ
วิปริต ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็น
ปานน้ี จนถึงทิฏฐิ ๖๒ นี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิ” (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓๘/
๑๓๗ 

ลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำ:การอาบน้ำล้างเท้า เป็นความเช่ือท่ีปรารถนาความบริสุทธ์ิของสัตว์ด้วย
น้ำ ถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายท้ังเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำด้วยความเช่ือ
ท่ีว่าน้ำจะชำระร่างกายให้บริสุทธ์ิหมดจด ดังท่ีปรากฏว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
สังครวพราหมณ์อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี เขามีลัทธิถือความบริสุทธ์ิด้วยน้ำ ปรารถนา
ความบริสุทธ์ิด้วยน้ำ ถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็น
ประจำ ข้าพระองค์ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จเข้า
ไปหาสังครวพราหมณ์ถึงท่ีอยู่ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า”(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๗/๒๙๙ 

ลัทธิอาจารย์: ความเช่ือถือของนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิด
ของโลกตามความเช่ือของอาจารย์ว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้าง ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง 
ดังท่ีปรากฏว่า “ภัคควะ มีสมณพราหมณ์บางพวก ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิด
ของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้าง ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง เราจึงเข้า
ไปถามเขาอย่างน้ีว่า ‘ทราบว่า ท่านท้ังหลายบัญญัติทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก
ตามลัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้าง ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างจริงหรือ”(ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๗/๒๗, ว่า “ภัคควะ มีสมณพราหมณ์บางพวก ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้น
กำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากเทพเหล่าขิฑฑาปโทสิกะ” (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๔๑/๓๐,((ไทย) ๑๑/๔๓/๓๑, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๔/๓๒, ว่า “ท่านพระ
อานนท์ เรื่องที่ข้าพเจ้าทั้งหลายน่ังประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเถิด เร่ือง
น้ันท่านพระอานนท์จักฟังได้ในภายหลังโดยไม่ยาก ดีละ ขอท่าน พระอานนท์จง
แสดงธรรมีกถาในลัทธิอาจารย์ของตนให้แจ่มแจ้งเถิด”(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๔/๒๖๑, 
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๗๑/๓๒๐ 

ลัมพกะ, ภูเขา: ภูเขาลูกหน่ึงอยู่ในท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ เม่ือพระสารีบุตรได้เล่าประวัติในอดีตชาติ
ของตน ดังปรากฏว่า “ในท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือลัมพกะ (ใกล้ภูเขา
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ลัมพกะนั้น) เขาสร้างอาศรม และสร้างบรรณศาลาไว้อย่างดีเพ่ือข้าพเจ้า” (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๔๘/๕๒๘, (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๔๑/๒๖, (ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑/๒๑๖ 

ลา, สัตว์: ช่ือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ 
ขนแผงคอส้ันต้ังตรง ดังปรากฏว่า “ภิกษุท้ังหลาย ลาติดตามฝูงโคไปข้างหลังร้องว่า 
“แม้ตัวเราก็เป็นโค แม้ตัวเราก็เป็นโค” แต่มันไม่มีสีเหมือนโค ไม่มีเสียงเหมือนโค ไม่
มีรอยเท้าเหมือนโคมันเพียงแต่ติดตามไปข้างหลังเท่าน้ัน” (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๘๓/
๓๐๙ 

ลาชเทวธีตาวัตถุ: เรื่องลาชเทพธิดา พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ลาชเทพธิดาว่า หากบุคคล
ทำบุญ ก็ควรทำบุญน้ันบ่อย ๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญนำ
สุขมาให้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๘/๖๘) 

ลาภครหชาดก:  ชาดกว่าด้วยวิธีการหลอกลวงเพื่อแสวงหาลาภ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า อาจารย์ทิศา
ปาโมกข์โพธิสัตว์แสดงโทษในการแสวงหาลาภให้พวกศิษย์ฟังว่า คนที่ต้องการลาภไม่
บ้าก็ทำเหมือนเป็นบ้า ไม่ใช่คนส่อเสียดก็ทำเหมือนเป็นคนส่อเสียด ไม่ใช่นักฟ้อนก็ทำ
เหมือนเป็นนักฟ้อน ไม่ใช่คนต่ืนข่าวก็ทำเหมือนเป็นคนต่ืนข่าว ย่อมได้ลาภในบุคคลที่
หลงงมงาย น้ีเป็นคำสอนสำหรับพวกเธอ พวกศิษย์ฟังคำอาจารย์แล้วจึงติเตียนวิธีการ
แสวงหาลาภว่า น่าติเตียนการได้ยศและการได้ทรัพย์สำหรับเล้ียงชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้
ประสพความพินาศหรือประพฤติไม่เป็นธรรมถึงแม้พวกเราจะเป็นนักบวชถือ
บิณฑบาตเลี้ยงชีพ การเลี้ยงชีพอย่างน้ีแหละยังดีกว่าการหาเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบธรรม 
(ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๐๙/๑๔๔) 

ลดาเทพธิดา, ชื่อ: เทพธิดาองค์หน่ึงมีความรุ่งเรือง เป็นธิดาของท้าวเวสสวัณมหาราช ต่างเป็นนาง
บาทปริจาริกาของท้าวสักกเทวราช ดังปรากฏว่า “ลดาเทพธิดา สัชชาเทพธิดา ปวรา
เทพธิดาอัจฉิมุดีเทพธิดาและสุดาเทพธิดา ผู้มีความรุ่งเรือง เป็นธิดาของท้าวเวสสวัณ
มหาราช ต่างเป็นนางบาทปริจาริกาของท้าวสักกเทวราช ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรง
สิริ งดงามอยู่ด้วยคุณธรรม” (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๑๖/๕๑ 

ลาภมทะ: ความเมาในลาภ เป็นความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยลาภ ดัง
ปรากฏว่า “ลาภมทะ เป็นไฉน ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธง
เพราะอาศัยลาภ น้ีเรียกว่า ลาภมทะ” (อภิ.วิ(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๗ 

ลาภมัจฉริยะ: ตระหนี่ลาภ (เป็นข้อท่ี ๓ ในมัจริยะ ๕) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๑ 
ลาภสักการสิโลกปฏิสังยุตตวิตักกะ:ความตรึก,ความคิด, ความนึกเกี่ยวด้วยลาภสักการะและช่ือเสียง 

ดังปรากฏว่า “ลาภสักการสิโลกปฏิสังยุตตวิตักกะ เป็นไฉน ความตรึก ความตรึกโดย
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อาการต่าง ๆ ความดำริผิดท่ีอาศัยเรือน ปรารภลาภสักการะและช่ือเสียง น้ีเรียกว่า 
ลาภสักการสิโลกปฏิสังยุตตวิตักกะ”(อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๘๙/๕๖๐ 

ลาภสักการะ: ของที่จะได้, การได้สิ่งของท่ีคนเขานำมาให้ ดังปรากฏว่า “บุคคลผู้บำเพ็ญตบะ ยึด
มั่นตบะ เขาทำลาภ๒สักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะน้ัน เขามีใจยินดี 
มีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน ข้อท่ีบุคคลผู้ บำเพ็ญ
ตบะ ยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้น เขามีใจ
ยินดี มีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน น้ีแลเป็น
อุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ”(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๘/๔๑, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๖๐/
๔๒, (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๖๕/๔๔, (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๖๖/๔๕, ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย เป็นอันตรายต่อการ
บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า เพราะเหตุน้ัน เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอย่างนี้ว่า ‘เราทั้งหลายจักละลาภสักการะและความสรรเสริญท่ีเกิดขึ้น ลาภ
สักการะและความสรรเสริญท่ีเกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตของเราท้ังหลายต้ังอยู่’ 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้” (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๗/๒๖๕, (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๘/
๒๖๖, (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๐/๒๖๘, (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๑/๒๖๘, ว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
ตถาคตประพฤติพรหมจรรย์น้ีมิใช่เพ่ือจะลวงคน มิใช่เพ่ือเกลี้ยกล่อมคน มิใช่เพ่ือ
อานิสงส์คือลาภสักการะและช่ือเสียง มิใช่เพ่ืออานิสงส์คือการอวดอ้างวาทะ มิใช่
เพ่ือให้คนรู้ว่า ‘คนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้’แท้จริง ตถาคตประพฤติพรหมจรรย์
น้ีเพ่ือสำรวมระวัง เพ่ือละ เพ่ือคลายกำหนัดเพ่ือดับทุกข์”( (ไทย) ๒๑/๒๕/๔๑, (องฺ.
จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๘/๑๑๒, ว่า “เธอท้ังหลายในธรรมวินัยน้ีพึงสำเหนียกอย่างน้ีว่า 
“เราจักไม่เป็นคนมักมาก ไม่เป็นคนมีจิตคับแค้น ไม่เป็นคนไม่สันโดษด้วยจีวร 
บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารตามแต่จะได้ เราจักไม่ต้ังความ
ปรารถนาช่ัวเพ่ือให้คนอ่ืนรู้จัก เพ่ือให้ได้ลาภสักการะและชื่อเสียง เราจักไม่ว่ิงเต้น ไม่
ขวนขวาย ไม่พยายามเพ่ือให้คนอ่ืนรู้จัก เพ่ือให้ได้ลาภสักการะและช่ือเสียง เราจัก
อดทนต่อความหนาว ความร้อน ความหิวกระหาย ต่อการถูกเหลือบ ยุง ลม แดด 
และสัตว์เลื้อยคลานท้ังหลายรบกวน ต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่าง ๆ จักเป็นผู้อด
กลั้นเวทนาท้ังหลายอันมีในร่างกายท่ีเกิดขึ้นแล้ว เป็นทุกข์ กล้าแข็ง เจ็บปวด เผ็ด
ร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ พรากชีวิต”(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๘ 

ลาภะ: ของท่ีได้, การได้ จัดอยู่ในโลกธรรม ๘ คือ มีลาภ เสื่อมลาภ ดังปรากฏว่า “เพราะ
อาศัยตัณหาปริเยสนา (การแสวงหา) จึงมี เพราะอาศัยปริเยสนา ลาภะ (การได้) จึงมี 
เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะ (การกำหนด) จึงมี”(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๐๓/๖๑, ว่า 
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“อานนท์ ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่า ‘เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะจึงมี’ เธอพึงทราบ
เหตุผลท่ีอาศัยลาภะ วินิจฉยะจึงมี ดังต่อไปน้ี ก็ถ้าลาภะไม่ได้มีแก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ 
ท่ัวทุกแห่ง เมื่อลาภะไม่มีโดยประการท้ังปวง เพราะลาภะหมดไป วินิจฉยะจะปรากฏ
ได้หรือ”(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๑๐/๖๓, ((ไทย) ๑๐/๑๑๑/๖๓, ว่า “ธรรม ๙ ประการที่
ควรละ คืออะไร คือ ธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ ๙ ได้แก่  

  ๑. เพราะอาศัยตัณหา ปริเยสนา (การแสวงหา) จึงเป็นไป 
  ๒. เพราะอาศัยปริเยสนา ลาภะ(การได้) จึงเป็นไป 
  ๓. เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะ (การกำหนด) จึงเป็นไป”(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/

๔๒๑ 
ลาภานุตตริยะ: การได้ท่ียอดเย่ียม เช่น การได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้า, ได้ดวงตาเห็นธรรม หรือการได้

อริยทรัพย์ (ข้อที่ ๓ ใน อนุตริยะ ๖) คือการมีศรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธา
ไม่หว่ันไหว มีความเลื่อมใสย่ิง ย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต 
การได้น้ียอดเย่ียมกว่าการได้ ท้ังหลาย ย่อมเป็นไปพร้อมเพ่ือความบริสุทธ์ิแห่งสัตว์
ท้ังหลาย เพ่ือก้าวล่วงความโศกและความร่ำไร เพ่ือความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส 
เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ข้อท่ีบุคคลผู้มี
ศรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ังม่ัน มีศรัทธาไม่หว่ันไหว มีความเลื่อมใสย่ิง ย่อมได้ศรัทธา
ในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๗/๓๒๘, (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๕๖/๓๙๔, (องฺ.ฉกฺก(ไทย) ๒๒/๘/๔๒๐, (องฺ.ฉกฺก(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๗๑, (องฺ.
ฉกฺก(ไทย) ๒๒/๑๔๐/๖๔๒ 

ลาเภนลาภังนิชิคีสนตา: การเอาลาภแลกลาภ, การแลกเปลี่ยนลาภด้วยลาภ ดังปรากฏว่า “ลาเภน
ลาภังนิชิคีสนตา เป็นไฉน ? ภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและช่ือเสียง ผู้มีความปรารถนา
ลามก ถูกความอยากครอบงำ นำอามิสที่ได้จากข้างน้ีไปให้ข้างโน้น หรือที่ได้จากข้าง
โน้นไปให้ข้างน้ีการแสวงหา การเสาะแสวงหา การเสาะแสวงหาบ่อย ๆ กิริยาท่ี
แสวงหา กิริยาท่ีเสาะแสวงหา กิริยาท่ีเสาะแสวงหาบ่อย ๆ ซึ่งอามิสด้วยอามิส มี
ลักษณะเช่นว่าน้ีนี้เรียกว่า ลาเภน ลาภัง นิชิคีสนตา”(อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๖๕/๕๕๔ 

  อธิบายเพ่ิมเติม ;- ภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและช่ือเสียง ผู้มีความปรารถนาลามก 
ถูกความอยากครอบงำ นำอามิสท่ีได้จากข้างนี้ไปให้ข้างโน้น หรือที่ได้จากข้างโน้นไป
ให้ข้างนี้การแสวงหา การเสาะแสวงหา การเสาะแสวงหาบ่อย ๆ กิริยาท่ีแสวงหา 
กิริยาที่เสาะแสวงหา กิริยาที่เสาะแสวงหาบ่อย ๆ ซึ่งอามิสด้วยอามิส มีลักษณะเช่น
ว่าน้ีนี้เรียกว่า ลาเภน ลาภัง นิชิคีสนตา 
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ลาสิกขา: ปฏิญญาตนเป็นผู้อ่ืนจากภิกษุต่อหน้าภิกษุด้วยกัน หรือต่อหน้าบุคคลอ่ืนผู้เข้าใจความ 
แล้วละเพศภิกษุเสีย ถือเพศที่ปฏิญญาน้ัน, ละเพศภิกษุสามเณร, สึก ดังปรากฏว่า 
“สมัยน้ันแล โอรสเจ้าลิจฉวีพระนามว่าสุนักขัตตะลาสิกขา จากพระธรรมวินัยน้ีได้ไม่
นาน เธอได้กล่าวในชุมชน ณ กรุงเวสาลีอย่างน้ีว่า “สมณโคดมไม่มีญาณทัสสนะที่
ประเสริฐอันสามารถวิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์” (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๖/๑๔๑ 

  อธิบายเพ่ิมเติม ;- คำลาสิกขาที่ใช้ในบัดนี้ คือ ต้ัง “นโม ฯลฯ” ๓ จบ แล้วกล่าว
ว่า “สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ. คิหีติ มํ ธาเรถ” (ว่า ๓ คร้ัง) แปลว่า “กระผมลาสิกขา, ขอ
ท่านท้ังหลายจงทรงจำกระผมไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์” (คิหีติ ออกเสียงเป็น (คิ-ฮี-ติ ) 

ลำเจียก: ช่ือเรียกต้นไม้ตัวผู้ของเตยทะเล ดังปรากฏว่า “ในป่าน้ีมีต้นไม้จำนวนมาก คือสาละ 
กุ่ม หว้า โพธิ ไทร มะซาง โศก ราชพฤกษ์ แคฝอย ย่านทราย จิก และลำเจียก มีกลิ่น
หอมหวลน่ายวนใจ”(ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๖๑/๑๒๘ 

  อธิบายเพ่ิมเติม ;- ต้นตัวผู้ของเตยทะเล (Pandanus odoratissimus L.) ในวงศ์ 
Pandanaceae ขอบใบและกาบหุ้มดอกมีหนาม ดอกมี กลิ่นหอม, ปาหนัน ก็เรียก, 
พายัพเรียก เกี๋ยงคำ 

ลำดับ: อันดับ, เรียงกันตามตำแหน่งหน้าหลัง, การเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตําแหน่ง 
เช่น น่ังตามลำดับ เข้าแถวตามลำดับไหล่ เรียงตามลำดับอักษร ดังปรากฏว่า “ทรง
เข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วได้ปรนิิพพานในลำดับ” ในท่ีนี้หมายถึง ลำดับ 
หมายถึงลำดับ ๒ประการ คือ ลำดับแห่งฌาน ลำดับแห่งการพิจารณา (สํ.ส.อ.๑/
๑๘๖/๒๑๒) (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๖/๒๖๐ 

ลำไสใ้หญ่ : ลำไส้ส่วนท่ีต่อจากลำไส้เล็กและไปสุดสิ้น ท่ีทวารหนกั มีหน้าท่ีดูดซึมน้ำจากกาก
อาหารท่ีย่อยและดูดซึมจากลำไส้เล็กแล้ว ซ่ึงทำให้กากอาหารงวดเป็นอุจจาระ, ช่ือ
อาการอย่างหน่ึง ในอาการ ๓๒ ในกายนี้ ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาตรัสว่า ในกายนี้ มผีม 
ขน เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด 
ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันข้น น้ำตา 
เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๗/๓๐๖, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๑๔๙/๑๐๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๐๙/๒๕๕) 

ลิง,ลิงกาฬพาหุ : ช่ือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ลักษณะคล้ายคน แขนขายาว ตีนหน้าและตีน
หลังใช้จับเกาะได้ มีท้ังชนิดที่มีหาง เช่น วอก และชนิดที่ไม่มีหาง เช่น กอริลลา ช่ือลิง
ตัวหน่ึง ทำให้พระราชกุมารหวาดกลัว มีปรากฏในกาฬพาหุชาดก ท่ี(นกราธโพธิสัตว์
กล่าวว่า) ลิงกาฬพาหุกระดิกหู กลอกหน้ากลอกตา ทำให้พระราชกุมารหวาดกลัวอยู่
บ่อย ๆ มันจะทำตนเองให้อดข้าวและน้ำ,ในมักกฎสูตร กล่าวถึงลิงติดดังไว้,ใน รามเณ
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ยยกเถรคาถา พระ รามเณยยกเถระกลา่วไว้ว่า เจ้ามารร้ายเอ๋ย จิตของเราน้ันไม่
หว่ันไหว ในเพราะเสียงจ้อกแจ้กของฝูงนกกระจาบและเสียงกู่ก้องของฝูงลิง เพราะ
จิตของเรายินดีในเอกัคคตารมณ์, ใน กุณาลชาดก กล่าวถึงฝูงลิงมีอยู่ท่ี ณ หมิพานต์
ไว้ด้วย,ในอุปสีวคาถา ท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตขอตนสมัยท่ีเกิดบวชเป็นดาบสไว้มี
ฝูงสัตว์มากมายอยู่ใกล้อาศรม ดังคำว่า ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลอืง หมี หมาใน เสือ
ดาว ลิง กินนร ปรากฏอยู่ใกล้อาศรมของข้าพเจ้า ((ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๑๖/
๑๘๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๖/๑๓๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๓/๒๑๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๙/
๓๒๑,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๔,๓๒/๑๒๖/๖๗๑,๓๓/๑๒๖/๗๔๓) 

ลิจฉวิกุมารกสตูร:  พระสูตรว่าด้วยเจ้าลิจฉวีกุมาร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่า
มหาวัน เขตกรุงเวสาลี ในเวลากลางวัน ขณะทรงพักผ่อน ณ โคนต้นไม้แห่งหน่ึง เจ้า
ลิจฉวีกุมารหลายองค์เข้าเฝ้าถวายอภิวาทแล้ว ต่างนั่งน่ิงประคองอัญชลีอยู่ เจ้าลิจฉวี
พระนามว่ามหานามะ เดินพักผ่อนอยู่ในป่ามหาวัน เห็นเจ้าลิจฉวีกุมารต่างพากันน่ัง
น่ิงประคองอัญชลีอยู่ใกลพ้ระผู้มีพระภาค จึงเข้าเฝ้าถึงท่ีประทับ เปล่งอุทานว่า เจ้า
วัชชีจักเจริญ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า เพราะอะไร เธอจึงกล่าวอย่างนี้ เจ้ามหานา
มะกราบทูลว่า เม่ือก่อน เจ้าลิจฉวีเหล่านี้ดุร้าย หยาบคาย แต่บัดน้ี เจ้าลิจฉวีเหล่านี ้
ต่างนั่งน่ิงประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กุลบุตรท่ี
เป็นกษัตริยาธิราช ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วก็ตาม เป็นผู้ปกครองรัฐ ซ่ึงรับมรดกจาก
บิดาก็ตาม เป็นอัครเสนาบดีก็ตาม เป็นผู้ใหญ่ก็ตาม เป็นหัวหน้าคณะก็ตาม เป็นใหญ่
เฉพาะตระกูลก็ตาม ย่อมได้รับความเจริญฝ่ายเดียว ไม่ได้รับความเสื่อม เพราะมี
ธรรม ๕ คือ สักการะ บูชาบุคคล ๕ จำพวก คือ (๑) มารดาบิดา (๒) บุตร ภรรยา 
ทาส กรรมกร และคนใช้ (๓) เพ่ือนชาวนาและเพ่ือนร่วมงาน(๔)เทวดาผู้รับพลีกรรม
และ (๕) สมณพราหมณ์ ด้วยโภคทรัพย์ ท่ีได้มาด้วยความขยัน เมื่อบุคคลเหล่าน้ัน
ได้รับการสักการะ บูชาแล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจงาม และกุลบุตรเมื่อ
ได้รับความอนุเคราะห์แล้วย่อมมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๕๘/๑๐๔) 

ลิจฉวี, ราชา,เจ้า, กษัตริย์ :กษัตริย์ที่ปกครองแคว้นวัชชี ดังคำในมหาวิภังค์ว่า พระเจ้าพิมพิสารจอม
ทัพมคธรัฐ ทำสงครามกับพวกเจ้าลิจฉวีแล้ว พ่ายแพ้ ภายหลังท้าวเธอทรงระดมพล
ยกไปรบจนได้ชัยชนะ หรือดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า ในกรุงเวสาลี ชายาของเจ้าลิจฉวี
องค์หนึ่งประพฤตินอกใจพระสวามี เจ้าลิจฉวีผู้นั้นตรัสกบัหญิงนั้นดังนี้ว่า เอาละเธอ
จงงดเว้น ถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะทำโทษเธอ นางแม้จะถูกว่ากลา่วอย่างน้ีก็ไม่เช่ือ,ใน
มหาวรรค กลา่วถึง พวกเจ้าลิจฉวีชาวกรุงเวสาลี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ โกฏิคาม
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,ในกลิงครสูตรกล่าวถึงเจ้าลิจฉวีขยันมาก ใช้ขอนไม้หนุนศีรษะ ดังคำท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ในปัจจุบันพวกกษัตริย์ลิจฉวีทรงใช้พระเขนยไม้หนุนพระ
เศียรและพระบาท เป็นผู้ไมป่ระมาท มีความเพียรในการศึกษาศิลปะ,ในสีหสูตรกล่าว
ว่า เจ้าลิจฉวีผู้มีช่ือเสียงเป็นจำนวนมาก นั่งประชุมกันในสันถาคาร กล่าวสรรเสริญ
พระพุทธเจ้า กล่าวสรรเสรญิพระธรรม กล่าวสรรเสรญิพระสงฆ์โดยประการต่าง ๆ 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓๑/๒๔๖, ขุ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๘๒/๓๐, ๓/๖๘๒/๓๑,วิ.ม.(ไทย) 
๕/๒๘๙/๑๐๕, ๕/๒๘๙/๑๐๖, ๕/๒๙๐/๑๐๘, ๕/๒๙๐/๑๐๙,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๐/
๓๑๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๒๒๖; ดูวัชชี  

ลุแก่โทษ :  บอกความผิดของตนเพื่อขอความกรุณา หมายถึงสารภาพผิดยอมให้ลงโทษตามแต่จะ
เห็นสมควร (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

ลิจฉวีกุมาร : กุมารชาวลิจฉวี ดังคำในวาลสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า ลิจฉวีกุมารจำนวนมากฝึกยิงลูกศรอยู่
ในสัณฐาคารให้เข้าทางช่องดาลเล็กๆ จากทีไ่กล ติดต่อกันได้ ไม่ผิดพลาดหรือดังคำใน
ลิจฉวิกุมารกสตูรท่ีกล่าวถึงเจ้าลิจฉวีกุมารหลายพระองค์ถือธนูท่ีขึ้นสาย มฝีูงสุนัข
แวดลอ้มเดินเที่ยวไปในป่ามหาวัน ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ท่ีโคนไม้ต้น
หนึ่ง จึงวางธนูที่ขึ้นสายไว้แลว้ ปล่อยฝูงสุนัขไป ณ ที่สมควร พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาค หรือดังคำว่า เจ้าลิจฉวีกุมารเหล่าน้ีก็แย่งชิงเอาไปกินถีบหลังกุลสตรีบ้าง กุล
กุมารีบ้าง แต่บัดน้ี เจ้าลิจฉวีกุมารเหล่าน้ีต่างน่ังนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระ
ภาค (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๕/๖๒๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๘/๑๐๕) 

ลิจฉวีบุตร : บุตรชาวลิจฉวิ มักกล่าวถึงสนุักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ดังคำในปาฏิกสูตรท่ีฝ่ายภัคควโคตร
ปริพาชกก็เลือกน่ังณ ที่สมควรแห่งใดแห่งหน่ึงซึ่งต่ำกว่าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมือ่หลายวันมาแล้ว สุนักขัตตะลิจฉวีบุตร (โอรสของเจ้าลจิ
ฉวี) ได้มาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ ได้บอกข้าพระองค์ว่า ท่านภัคควะ บัดน้ีข้าพเจ้าบอก
คืนพระผู้มีพระภาคแล้ว ข้าพเจ้าไม่อยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคเร่ืองที่สุนักขัตตะ ลิจฉวี
บุตร กล่าวแล้วน้ันเป็นจริงหรือพระพุทธเจ้าข้า (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒/๑,๑๑/๓๕/๒๖,
ที.สี.(ไทย) ๙/๓๖๔/๑๕๓) 

ลจิฉวีวัตถุ: เรื่องเจ้าลิจฉวี พระผู้มีพระภาคทรงปรารภพวกเจ้าลิจฉวีท่ีแย่งหญิงผูง้ดงามในเมือง
จนถึงขั้นชกต่อยกัน จึงตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ความโศกเกิดจากความ
ยินดี ภัยก็เกิดจากความยินดี ผู้พ้นจากความยินดีได้เด็ดขาด ย่อมไม่มีความโศกและ
ภัยจากท่ีไหนเลย (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๑๔/๙๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความยินดี หมายถึงความยินดีในกามคุณ ๕ (ขุ.ธ.อ. 
(บาลี) ๖/๑๓๕)  



 

๔๔๕๗ 
 

 

ลิตตชาดก : ชาดกว่าด้วยลูกสกาเคลือบยาพิษ   มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า นักเลงสกาโพธิสัตว์หา
อุบายใช้ยาพิษเคลือบลูกสกาไว้ เมื่อนักเลงสกาโกงเล่นพนันสกาแพ้แล้วกลับอมลูก
สกาทุกท ี เมือ่เขาอมโดยไม่ได้พิจารณา ยาพิษออกฤทธ์ิแล้วทำให้เขาสลบ พระ
โพธิสัตว์จึงช่วยชีวิตไว้ และสอนไม่ให้ทำอย่างน้ีอีก วิสัยคนโกงมักหาโอกาสทำ
ความผิดเสมอโดยคิดว่าคนอ่ืนไม่รู้เท่าทันตน (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙๑/๓๘) 

ลุมพินีวัน : ช่ือสวนเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นสังเวชนียสถานหนึ่งในสี่แห่ง ต้ังอยู่ระหว่าง
กรุงกบิลพัสด์ุ และกรุงเทวทหะ บัดน้ีอยู่ท่ีเขตประเทศเนปาล ห่างจากเขตแดน
ประเทศอินเดียไปทางเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตรครึ่ง พระสิทธัตถะประสูติท่ีสวนนี้ 
เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๘๐ ปี (มีปราชญ์คำนวณว่าตรงกับวันศุกร์ ปีจอ 
เวลาใกล้เที่ยง) ดังคำในนาลกสูตรท่ีเทวดาทั้งหลายกล่าวตอบอสีตฤษีดังน้ีว่า พระ
โพธิสัตว์ผู้เป็นรัตนะอันประเสริฐ ไม่มีผู้เปรยีบเทียบ ได้บังเกิดแล้วในมนุษยโลก ท่ีป่า
ลุมพินีวัน ในคามชนบทของเจ้าศากยะทั้งหลายเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุข(ขุ.
สุ.(ไทย) ๒๕/๖๘๙/๖๖๓) ; ดู สังเวชนียสถาน  

ลูกดาล : เหล็กสำหรับไขดาลประตู มีรูปเป็นมุมฉาก ๒ ทบ ดังคำในจูฬวรรคท่ีพระผู้มีพระ
ภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตลูกดาล ๓ ชนิด คือลูกดาลโลหะ ลูกดาลไม ้
ลูกดาลเขาสัตว์ ใครๆก็เปิดเข้าไปได้  วิหารท้ังหลายคุ้มกนัไม่ได้ ภิกษุท้ังหลายจึงนำ
เรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตลิ่มยนต์ หรือดังคำในพักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตรว่า ท่านพระพัก
กุละถือลูกดาลเข้าไปยังวิหารทุกๆหลัง แล้วกล่าวอย่างน้ีว่า นิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมา
เถิด นิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิด วันน้ีจักเป็นวันปรินิพพานของเรา หรือดังคำใน
ฉันนสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ท่านพระฉันนะออกจากท่ีหลีกเร้นแล้ว ถือลูกดาลเดินเข้าออก
วิหารกล่าวว่า ขอท่านทั้งหลาย จงตักเตือน พร่ำสอน แสดงธรรมีกถาแก่ผม พอที่ผม
จะเห็นธรรมได้ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๙๖/๙๓, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๒/๒๔๕,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๙๐/๑๗๑) 

ลูกถวิน : ลูกกลมๆทีผู่กติดสายประคดเอว, ห่วงร้อยสายประคด, ห่วงร้อยสายประคด ดังคำใน
จูฬวรรคที่พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตลูกถวิน พวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย์ใช้ลูกถวินชนิดต่างๆ ทำด้วยทอง ทำด้วยเงินคนท้ังหลายตำหนิ ประณาม 
โพนทะนา หรือดังคำในปริวารว่า ลูกถวินท่ีสมควรม ี๑๑ ชนิด (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๗๘/
๖๖,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๑/๔๙๔)  



 

๔๔๕๘ 
 

 

ลูขปฏิบัต ิ:  ประพฤติปอน, ปฏิบัติเศร้าหมอง คือใช้ของเศร้าหมอง ไม่ต้องการความสวยงาม
(หมายถึงของเก่าเรียบๆสีปอนๆแต่สะอาด) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์)  

ลูขัปปมาณิกา : ผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ ชอบผู้ท่ีประพฤติปอน ครองผ้าเก่า อยู่เรียบๆ
ง่ายๆ หมายถงึผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ เลื่อมใสในความเศร้าหมอง,เป็นคำ
ท่ีกล่าวไว้ในรูปสูตร(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๙) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์)   

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า ลูขัปปมาณิกา หมายถึงความเศร้าหมองแห่ง
จีวร คือ จีวรที่หยาบ จีวรเก่า และจีวรปะเย็บหลายครั้ง และความเศร้าหมองแห่ง
บาตรคือบาตรท่ีมีรอยปุ่มหลายแห่ง(องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๖๕/๓๕๕, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา 
(บาลี) ๒/๖๕/๓๘๘)  

ลูกบุญธรรม : ลูกของคนอ่ืนท่ีเอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัว,เป็น ๑ ในลูก ๓ ประเภท ดังคำในปัณฑรก
นาคราชชาดกท่ีพญาครุฑเมือ่จะให้ชีวิตแก่ปัณฑรกนาคราชจึงกล่าวว่า เอาเถิด ท่านผู้
มีลิ้นสองแฉกวันนี้ท่านจงพ้นจากการถูกฆ่า ธรรมดาลูกมี ๓ ประเภท คอื (๑) ลูกศิษย ์
(๒) ลูกบุญธรรม (๓) ลกูในไส้ อย่างอ่ืนหามีไม่  ท่านจงยินดีเถิด (ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) 
๒๗/๒๘๓/๕๘๑) 

ลูกม้าอัสดร : ลูกม้าดี,เป็นลูกที่เกิดจากพ่อม้ากับแม่ลา ดังคำในเทวทัตตสูตรและ        อจิรปักกันต
สูตร ท่ีพระผู้มพีระภาคคร้ันตรัสดังนี้แล้ว จึงตรัสว่า ผลกลว้ยฆ่าต้นกล้วย ขุยไผ่ฆ่าต้น
ไผ่ ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉนัใด สักการะย่อมฆ่าคนช่ัว ฉันน้ัน (วิ.จู.
(ไทย) ๗/๓๓๕/๑๘๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๓/๒๕๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗๗/๑๑๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า แม่ม้าอัสดร หมายถึงแม่ลาซึง่เป็นสัตว์วงศ์เดียวกับม้า 
(รูปร่างคล้ายมา้แต่ตัวเล็กกว่า) ผสมพันธ์ุกับพ่อม้า ต้ังครรภ์ขึ้น พอถึงเวลาคลอดไม่
สามารถคลอดได้ ยืนเอาเท้ากระทืบพ้ืนอยู่จนต้องผ่าท้องนำลูกออก เพราะถูกผ่าท้อง
แม่ลาจึงตาย (ลูกที่เกิดจากแม่ลากับพ่อม้า) เรียกว่าม้าอัสดร (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/
๖๘/๓๕๗)  

ลูกมือ : ผู้ทําการตามคําแนะนําของหัวหน้า เช่น ลูกมือทำกับข้าว ดังคำในพรมหชาลสูตรที่
กล่าไว้ว่า ชาวประมง หรือลูกมือชาวประมง ผู้ชำนาญ ใช้แหตาถี่ทอดลงหนองน้ำเล็ก 
ๆ เขาคิดว่า บรรดาสัตว์ตัวใหญ่ในหนองนำ้แห่งนี้ท้ังหมดถูกแหครอบเอาไว้ อยู่ในแห
น้ี เมื่อผุดขึ้นกผ็ุดอยู่ในแหนี้ ติดอยู่ในแหน้ี ถูกครอบเอาไว้ เม่ือผุดขึ้นก็ผดุอยู่ในแหนี ้
หรือดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ช่างกลึง  หรือลูกมือช่างกลึงผู้มีความ



 

๔๔๕๙ 
 

 

ชำนาญ  เม่ือชักเชือกยาวก็รู้ชัดว่า เราชักเชือกยาว  เมื่อชักเชือกสั้น ก็รู้ชัดว่า เราชัก
เชือกสั้น (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔๖/๔๖, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๓/๓๐๔) 

ลูกสะใภ้ : หญิงซึ่งเป็นเมยีของลูกชาย ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า มารดาของพระสุทิน เรียก
อดีตภรรยาของท่านพระสุทินมาสั่งว่า ลูกหญิง เธอจงแต่งกายด้วยอาภรณ์ท่ีลูกสุทิน
เคยรักใคร่ชอบใจ ลูกสะใภ้รบัคำสั่งแม่ผัวแล้ว หรือดังคำว่า หญิงแม่เรือนน่ังอยู่ท่ี
ประตูเรือน  ลูกสะใภ้น่ังอยู่ท่ีประตูห้องนอน หรือดังคำในวิมานวัตถุ อุฬารวิมาน ท่ี
เทพธิดาตอบว่า  ชาติก่อนดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลก เป็น
ลูกสะใภ้อยู่ในตระกูลทุศีล (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๓/๒๒, วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๐/๒๔๖,ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๒๘๙/๖๐) 

ลูบไล้ : ใช้มือลูบไปทั่ว ๆ เช่น เอามือลูบไล้ไปท่ัวตัว, ทาบาง ๆ ให้ท่ัว เช่น ใช้ครีมลูบไล้
ใบหน้า หรอืดังคำในเมถุนสูตรที่กล่าวไว้ว่า สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี ้
ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีอย่าง ถูกต้อง ไม่ประพฤติกิจสองต่อสอง  กับมาตุคาม แต่
ยังยินดีการ ลูบไล้ การขัดถู การให้อาบน้ำ และการนวดฟ้ันของมาตุคาม เขาชอบใจ 
ติดใจ และถึงความปลื้มใจกบัการทำเช่นนั้น แม้นี้ก็ช่ือว่า เป็นความขาด ความทะล ุ
ความด่าง และความพร้อยแห่งพรหมจรรย์ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๐/๘๓) 

เลขสูตร: พระสูตรว่าด้วยบุคคลกับรอยขีด พระผู้มพีระภาคตรัสว่า บุคคล ๓ จำพวก คอื (๑) 
บุคคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน หมายถึงบุคคลผู้มีปกติโกรธแล้วโกรธนาน 
(๒) บคุคลที่เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นดิน หมายถึงบุคคลผู้มีความโกรธ แต่โกรธ
อยู่ไม่นาน (๓) บุคคลท่ีเปรียบเหมือนรอยขีดในน้ำ หมายถึงบุคคลผู้แม้จะถูกว่าด้วย
คำหนัก ๆ ด้วยคำหยาบ ก็ยังสมานไมตรีกลมเกลียวปรองดองกันอยู่ได้ (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๓๓/๓๘๑) 

เลฑฑุบาต : ระยะโยนหรือขว้างก้อนดินตก,ระยะโยนหรือขว้างก้อนดินไปตก ดังคำในมหาวิภังค์ 
ท่ีอธิบายว่า คำว่า หรือไม่บอกมอบหมาย ไปเสีย ความว่า ภิกษุไม่บอกมอบหมาย 
ภิกษุ สามเณรหรือคนวัด เดินล่วงเลฑฑุบาต ของบุรุษมีกำลังปานกลางไป ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๑๑/๒๙๓, วิ.ป.(ไทย) ๘/๑๖๖/๑๓๗) 

  วิสุทธิมรรคอธิบายว่า คำว่า เลฑฑุบาตร หมายถึงเท่ากับระยะโยนหรือขว้างก้อน
ดินไปตก(ดู วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๓๑/๗๖) 

เล่นหัว : หยอกล้อกัน ดังคำในเมถุนสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สมณะหรือพราหมณ์บางคน
ในโลกน้ีปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีอย่างถูกต้อง ไม่ประพฤติกิจสองต่อสองกับมาตุคาม
ท้ังไม่ยินดีการลูบไล้ การขัดถู การให้อาบน้ำและการนวดฟ้ันของมาตุคามแต่ยัง
สัพยอกเล่นหัวหัวเราะร่ากับมาตุคาม (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๐/๘๓) 



 

๔๔๖๐ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เล่นหัว ในท่ีนีห้มายถึงการพูดล้อเล่น (องฺ.สตฺตก.อ. 
(บาลี) ๓/๕๐/๑๘๕)  

เลศ : 1. เลศ คือ ขอ้อ้าง,อาการ, ลักษณะ, หรือข้อเทียบเคียงอย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีพอจะ
ยกขึ้นอ้างเพ่ือผูกเรื่องใส่ความ ดังคำเมตติยะและพระภุมมชกะใส่ความแก่พระทัพ
พมัลลบุตรในมหาวิภังค์ว่าภิกษุทั้งหลายสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เมื่อ
ถูกสอบถามจึงได้รับสารภาพเร่ืองน้ัน ภิกษุท้ังหลายถามว่า พวกท่านอ้างเอาบางส่วน
แห่งอธิกรณ์เรื่องอ่ืนเป็นเลศใส่ความพระทัพพมัลลบุตรด้วยอาบัติปาราชิกหรือ,ใน
มหาวิภังค์กล่าวเลศไว้ว่า เลศมี ๑๐ อย่างได้แก่เลศคือชาติกำเนิด ๑ เลศคือช่ือ ๑ 
เลศคือตระกูล ๑ เลศคือรูปลักษณ ์๑ เลศคืออาบัติ ๑ เลศคือบาตร ๑ เลศคือจีวร ๑ 
เลศคือพระอุปัชฌาย์ ๑ เลศคือพระอาจารย์ ๑ เลศคือเสนาสนะ ๑ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๓๙๑/๔๓๑,๒/๓๙๔/๔๓๔)   

 2. ในภาษาไทยโดยท่ัวไป หมายถึงอาการท่ีแสดงอย่างมีความหมายซ่อนเร้นให้รู้กัน
ในที (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) มักใช้ควบคู่กับ “นัย” ว่า เลศนัย 
หรือดังคำว่า พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ก็กีดกันอาสนะเอาไว้โดยอ้างเลศ ภิกษุท้ังหลายจึงนำ
เรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๑๖/๑๓๓)  

เลศนัย : การพูดหรือแสดงอาการเป็นช้ันเชิงให้รู้ในที,กิริยาอาการท่ีจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างใส่
ความได้ เช่น พูดเป็นเลศนัย ขยิบตาให้รู้เป็นเลศนัยว่าให้หยุดพูด ดังคำในเสริสสก
วิมาน และเสรีสกเปตวัตถุ ที่เทพบุตรกล่าวไว้ว่า เขาเป็นคนซื่อตรง ไม่คดโกง ไม่โอ้
อวด ไม่เจ้าเล่ห์ไม่พูดมีเลศนัยเขาทำแต่กรรมดี ต้ังอยู่ในธรรมเช่นน้ี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๑๒๗๐/๑๖๑,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๔๖/๒๗๔)  

เลอะเลือน : หลง ๆ ลมื ๆ, ฟ่ันเฟือน, เช่น พอแก่ตัว ความจำเลอะเลือน ดังคำในมหาวรรคกล่าว
ไว้ว่าเมื่อพระสูตรและพระอภิธรรมเลอะเลือนไปแล้ว พระวินัยยังไม่เสื่อมสูญ พระ
ศาสนาย่อมดำรงอยู่ได้ หรือดังคำในตติยอนาคตภยสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า กุลบุตรเหล่าน้ัน
ก็ จักไม่เจรญิกาย  ไม่เจริญศีล  ไม่เจรญิจิต ไม่เจริญปัญญา  โดยนัย น้ีแล  เพราะ
ธรรมเลอะเลือน  วินัยจึงเลอะเลือน  เพราะวินัย เลอะเลือน  ธรรมจึงเลอะเลือน (วิ.
ม.(ไทย) ๔/๑๓๑/๓๐๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๔) 

เล่าเรียน : ท่องบ่น เช่น เล่าเรียนคาถาอาคม, ศึกษาหาความรู้ เช่น เขาเล่าเรียนมา อย่าไปเถียง
เขา, เรียกเงินท่ีต้องชำระเพ่ือศึกษาหาความรู้ว่า ค่าเล่าเรียน ดังคำในอลคัททูปมสูตร 
ท่ีกล่าวไว้ว่า โมฆบุรุษเหล่านัน้เล่าเรียนธรรม มุ่งจะข่มขูผู่อ่ื้น และมุ่งจะเปลื้องตนจาก
คำนินทาว่าร้าย  ย่อมไม่ได้รบัประโยชน์แห่งธรรมน้ัน หรอืดังคำในตายนสูตรท่ีพระผู้
มีพระภาคตรัสว่า ตายนเทพบุตรคร้ันกล่าวดังน้ีแล้วได้อภิวาทเรา กระทำประทักษิณ



 

๔๔๖๑ 
 

 

แล้วหายตัวไป  ณ  ท่ีน้ันเอง เธอท้ังหลาย จงศึกษา เล่าเรียน ทรงจำตายนคาถาไว้ 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓๙/๒๕๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๘๙/๙๕) 

เลิศรส : ยอดทางรส, มีรสยอดเย่ียม เช่นให้อาหารที่มีรสอร่อยมาก ดังคำในรสุตตมทายิกา
วิมาน ท่ีนารผีู้ถวายอาหารเลิศรส เป็นผูป้ระเสริฐในหมู่นระและนารท้ัีงหลาย นาง
ต้ังใจถวายสิ่งท่ีน่ารัก จึงได้ทิพยสถานที่น่าเจริญใจเช่นน้ี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๖๕/๕๘)  

เลียบเคียง :  พูดอ้อมค้อมหาทางให้เขาถวายของ,หาทางใช้คำพูดหรือแสดงอาการกรายเข้าไป
ใกล้ ๆ เพ่ือหย่ังเชิงเขาดู เช่น เลียบ ๆ เคียง ๆ เพ่ือจะขอยืมเงิน ดังคำในมหาวรรค
กล่าวไว้ว่า กฐินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่พูดเลียบเคียงได้มา หรือดังคำในพรหมชาล
สูตร มัชฌิมศลี ที่กล่าวไว้ว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและ
การพูดเลียบเคียงเช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวง เลียบเคียง หว่านล้อม พูดและเล็ม  ใช้ลาภต่อลาภ (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๓๐๘/๑๔๘,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๐/๘)  

เล้ียง : ดูแล, เอาใจใส่, บํารุง ดังคำในมหาวิภังค์ว่า นายสาฬหะหลานของนางวิสาขามิคาร
มาตาคิดว่า การท่ีเราเตรียมอาหารถวายภิกษุณีสงฆ์ก็เพราะแม่เจ้าสุนทรีนันทา จึงสั่ง
ให้เลี้ยงดูภิกษุณีสงฆ์แล้วเข้าไปทางสำนักภิกษุณี , ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น 
เช่น เลี้ยงลูก, เลี้ยงดู ดังคำในสิงคาลกสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสถึงบุตรพึงบำรุง
มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบ้ืองหน้าโดยหน้าท่ี ๕ ประการ ข้อท่ี ๑ ว่า ท่านเลี้ยงเรามา เรา
จักเลี้ยงท่านตอบ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๖๕๖/๓, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒) 

เล้ียงง่าย : ดำรงชีวิตโดยง่าย เป็นอยู่ง่าย หมายถึงกินง่าย ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวว่า พระผู้มี
พระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย บำรุงง่าย มักน้อย  สันโดษ ความขัดเกลา 
ความกำจัดกิเลส อาการน่าเลื่อมใส การไมส่ะสม การปรารภความเพียร โดยประการ
ต่างๆ หรือดังคำในสุตธรสูตร ท่ีกล่าวถึงภิกษุผู้ทรงสุตะว่าเป็นผู้มีธุระน้อย มีกิจน้อย 
เลี้ยงง่าย สันโดษในบริขารแห่งชีวิตหรือดังคำในเมตตาสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติเบา มีอินทรีย์สงบ มีปัญญา
รักษาตน ไม่คะนอง ไม่ยึดติดในตระกูลท้ังหลา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๙/๒๘,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๙๖/๑๖๖,๒๒/๙๗/๑๖๗,๒๒/๙๘/๑๖๘,๒๕/๑๔๔/๕๓๓) 

เล้ียงชีพชอบ : สัมมาอาชีวะ หมายถึงประกอบสัมมาอาชีพ,ในธัมมสังคณีอธิบายว่า ความงด ความ
เว้น ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้น การไม่ทำ การไม่ประกอบการไม่ล่วงละเมิด 
การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพ  การเลี้ยงชีพชอบ อันเป็นองค์มรรค นับ
เน่ืองในมรรค, เป็น ๑ ในอริยมรรคมีองค ์๘ ข้อ ๕ ดังคำว่า พระอริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้วสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ 



 

๔๔๖๒ 
 

 

(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/๔๐๒/๓๓๕,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๓๐๑/๙๔, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒) 

เล้ียงชีพผิดทาง : ประพฤติสิ่งท่ีไม่เหมาะสมหมายถึงทำสิ่งท่ีไม่เหมาะแก่ภาวะของตน ประพฤติผิด
ทำนองคลองธรรม ดังคำในพรหมชาลสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาด
จากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉัน
โภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ีคือ
ทำนายอวัยวะหรือดังคำในสุภสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ คือทำพิธีบนบาน พิธีแก้บน 
(ที.สี.(ไทย)๙/๒๑/๘,๙/๒๒/๙,๙/๒๓/๙,๙/๒๔/๙,๙/๒๕/๑๐,ที.สี.(ไทย)๙/๔๕๑/
๑๙๙) 

เล้ียงยาก : ดำรงชีวิตโดยยาก เป็นอยู่โดยยาก หมายถึงกินยาก เลือกกินอาหารแต่ท่ีตนชอบ หรือ
ดังคำในมหาวิภังค์ท่ี ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพระสุทินโดยประการต่างๆแล้ว 
ได้ตรัสโทษแหง่ความเป็นคนเลี้ยงยาก บำรุงยาก มักมาก ไมส่ันโดษ ความคลุกคล ี
ความเกียจคร้าน หรือดังคำว่า ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิท่านพระฉันนะโดย
ประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก,ในกัตถีสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ความเป็นผู้เลี้ยงยากนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรง
ประกาศแล้ว (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๙/๒๘,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๙๕/๒๘๒, องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๘๕/๑๘๘) 

เลือกเฟ้น : คัดเอาแต่ท่ีดีเด่น, คัดเอาแต่ท่ีต้องการ แปลมาจากคำว่าวิจัย เช่น เลือกเฟ้นธรรม 
เลือกเฟ้นข้าราชการดีเด่น ดังคำในมหานิทเทสที่อธิบายไว้ว่า คำว่า  เมื่อเลือกเฟ้น 
ได้แก่เม่ือเลือกเฟ้น คือเลือกสรร ช้ีขาด เทียบเคียงพิจารณา  ทำให้กระจ่าง ทำให้
แจ่มแจ้งว่า สงัขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อเลือกเฟ้นคือ  เลอืกสรร ช้ีขาด เทียบเคียง 
พิจารณา ทำให้กระจ่าง ทำให้แจ่มแจ้งว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ... (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/
๗๒/๒๒๑) 

เลือกให้ : พิจารณาแล้วจึงให้ ดังคำในสาธุสูตรท่ีเทวดาตนหนึ่งกล่าวในสำนักพระผูมี้พระภาคว่า 
ทานท่ีให้แก่บุคคลผู้ได้ธรรมแล้วก็ย่ิงเป็นการดี อนึ่งแม้ทานท่ีบุคคลเลือกให้ก็เป็นทาน
ให้ประโยชน์สำเร็จได้ ทานที่บุคคลเลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญแลว้ หรือดังคำ
ในสัปปุริสทานสูตร ท่ีพระผูม้พีระภาคตรัสถึงสัปปุริสทาน ๘ ในข้อที่ ๖ ว่า สัตบรุุษ
ย่อมเลือกให้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๓/๔๑, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๗/๒๙๗) 



 

๔๔๖๓ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เลือกให้ ในท่ีน้ีหมายถึงเลือกสิ่งท่ีไม่ดีออก แล้วถวาย
แต่สิ่งท่ีดีด้วยการแสวงหาปฏิคาหกคือพระทักขิไณยบุคคลและการตั้งความปรารถนา
ว่า ถวายแก่ท่านรูปน้ีจักมีผลมากถวายแก่ท่านรูปน้ีจักไม่มผีลมาก (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) 
๓/๓๗/๒๕๖-๒๕๗)  

เล่ือมใส : มีความเช่ือถือ เช่น เลื่อมใสศาสนา, มีจิตยินดี, เห็นชอบด้วย, เช่น เลื่อมใสในความรู้
ความสามารถ เลื่อมใสในแนวการประพฤติปฏิบัติของเขา ดังคำในอาฏานาฏิยสูตรที่
ท้าวเวสวัณมหาราชประทับน่ัง ณ ที่สมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยักษ์ช้ันสูงท่ีไม่เลื่อมใสพระผูม้ีพระภาคก็มี ท่ีเลื่อมใสพระผู้มี
พระภาคก็มี (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๖/๒๑๙,๑๑/๒๘๖/๒๓๓) 

เล่ือมใสในธรรม : ศรัทธเชื่อถือในพระธรรมของพระพุทธเจ้า หมายถึงเลื่อมใสท่ีเกดิขึ้นแก่ชน
ท้ังหลายผู้ระลกึถึงพระธรรมคุณโดยนัยเป็นต้นว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัส
ไว้ดีแล้ว ดังคำในจูฬสีหนาทสูตรท่ีพระผูมี้พระภาคตรัสว่า ธรรม ๔ ประการ 
อะไรบ้าง คือ ๑. ความเลื่อมใสในศาสดา ๒. ความเลื่อมใสในธรรม ๓. ความเป็นผู้ทำ
ให้บริบูรณ์ในศลี ๔.ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นท่ีรักเป็นที่
พอใจ ของเราทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการน้ีท่ีพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันผู้ทรงรู้ทรง
เห็นทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบตรัสไว้แล้ว หรือดังคำในรูป
สูตรท่ีกล่าวไว้ว่า บุคคลผูถ้ือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสในธรรม,ในปุคคลบัญญติั
อธิบายไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีเห็นศีล สมาธิ ปัญญาแล้วถือเอาประมาณในศีล
เป็นต้นน้ันแล้ว เกิดความเลื่อมใส บุคคลน้ีเรยีกว่า ผู้ถือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสใน
ธรรม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๐/๑๓๔, ๑๒/๑๘๗/๒๐๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๕/๖๙,
อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๗๒/๒๐๕) 

เล่ือมใสในศาสดา : ศรัทธาเชื่อถือในพระพุทธเจ้า,ไม่เคลือบแคลงสงสัย น้อมใจเช่ือ เลื่อมใสในศาสดา
หมายถึงเลื่อมใสที่เกิดขึ้นแก่ชนท้ังหลายผู้ระลึกถึงพระพุทธคุณโดยนัยเป็นต้นว่า แม้
เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๗/๒๐๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เลื่อมใสในพระศาสดา หมายถึงศรัทธาเลื่อมใสใน
ศาสดาในที่นี้หมายถึงเช่ือถือว่าพระสรีระของพระพุทธเจ้าประดับด้วยมหาปุริ
สลักษณะ ๓๒ ประการ เช่ือพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าท่ีสามารถรู้อดีต 
อนาคต และปัจจุบัน (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๒๐๕/๘๕)    

โล่ : เครื่องปิดป้องศัตราวุธ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทําด้วยโลหะหรือหนังดิบ ด้านหลังมีที่จับ, 
มักใช้คู่กับดาบหรือหอก,โดยปริยายหมายถึงการเอาคนหรือสิ่งอ่ืนต่างโล่เพ่ือกันความ
เสียหายแก่ตัว; สิ่งท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงโล่สําหรับมอบแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาเป็น
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ต้น ดังคำในอังคุมาลสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า โจรองคุลิมาลถือดาบและโล่ผูกสอดแล่งธนูไว้
พร้อม ติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางเบ้ืองพระปฤษฎางค์ หรือดังคำในทุติยโยธาชีว
สูตรท่ีกล่าวไว้ว่า นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล่งแล้ว 
เข้าสู่สมรภูมิ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๘/๔๒๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๖/๑๓๑) 

โลก : แผ่นดินเป็นท่ีอาศัย, หมู่สัตว์ผู้อาศัย ดังคำในโรหิตัสสสูตรที่โรหิตัสสเทพบุตร ได้กราบ
ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์สามารถหรือหนอที่จะทรงรู้ 
ทรงเห็น หรือทรงถึงท่ีสุดแหง่โลก ที่สัตว์ไมเ่กิด ไม่แก ่ ไมต่าย ไม่จุติ ไมอุ่บัติด้วยการ
ไป(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๕/๗๓) ;โลก มี ๓ อย่าง คือ ๑. สังขารโลก โลกคือสังขาร 
๒. สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ ๓.โอกาสโลก โลกคือแผ่นดิน; อีกนัยหนึ่ง ๑. มนุษยโลก 
โลกมนุษย์ ๒. เทวโลกโลกสวรรค์ ท้ัง ๖ ช้ัน ๓. พรหมโลก แผ่นดิน, โดยปริยาย
หมายถึงหมู่มนุษย์ เช่น ให้โลกนิยม; ส่วนหน่ึงแห่งสกลจักรวาล เช่น มนุษยโลก เท
วโลก พรหมโลก โลกพระอังคาร; (ภูมิ) ดาวเคราะห์ดวงหน่ึง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 
๕ในระบบสุริยะ เป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ลกัษณะอย่าง
รูปทรงกลม ดังคำว่า ตถาคตเป็นผู้ย่ิงใหญ่ ไม่มใีครขม่เหงได้ เห็นถ่องแท้ เผยแผ่
อำนาจไปในโลก (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๘/๑๔๗)  

  อรรถกถาอธิบายว่า โลก หมายถึงสังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก (ตามนัย วิ.อ. 
(บาลี) ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘)  

โลกของพรหม  ท่ีอยู่ของพรหม หมายถึงวิมานของพรหม ดังคำในพรหมเทวสูตร พรหมโลกของ
พรหมน้ันอยู่ไกลจากที่น้ี นางพราหมณี อาหารของพรหมไม่ใช่เช่นน้ี ท่านไม่รู้จักทาง
ของพรหม ทำไมจึงบ่นถึงพรหม หรือดังคำว่า ท้าวสหัมบดีพรหมยืนอยู่ในอากาศ ได้
กล่าวกับนางพราหมณีมารดาของท่านพระพรหมเทพว่าพรหมโลกของพรหมน้ันอยู่
ไกลจากที่นี ้ นางพราหมณี อาหารของพรหมไม่ใช่เช่นนี ้ ท่านไม่รู้จักทางของพรหม 
ทำไมจึงบ่นถึงพรหม (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๔/๒๓๖) 

โลกจินตาสูตร: พระสูตรว่าด้วยการคิดเรื่องโลก พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า มีชายคน
หนึ่งน่ังคิดเรื่องโลกอยู่ริมสระโบกขรณี เขาเห็นกองทัพ ๔ เหล่าเข้าไปสู่ก้านบัวจึงคิด
ว่า ตัวเองบ้า ฟุ้งซ่าน เห็นสิง่ท่ีไม่มีในโลก พอนำเรื่องน้ันไปบอกหมู่ชน หมู่ชนก็พากัน
กล่าวว่า เขาเป็นบ้าแน่ ความจริงเขาไม่บ้า เพราะเขาเห็นพวกอสูรท่ีพ่ายแพ้สงคราม
ต่อเทวดาแล้วพากันหนีกลับเมืองอสูรทางก้านบัวน้ันจริงๆ แล้วพระองค์ได้ตรัสห้ามมิ
ให้คิดเรื่องโลก เช่นการคิดว่า โลกเที่ยง หรอืไม่เที่ยง โลกมีท่ีสุดหรือไมมี่ที่สุด เพราะ
ไม่มีประโยชน์ แต่ตรัสสอนให้คิดเรื่องอริยสัจ ๔ เพราะมีประโยชน์ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๑๑๑/๖๒๒)  



 

๔๔๖๕ 
 

 

โลกทั้งสอง : โลกนี้และโลกหน้า,ภพน้ีและภพหน้า ดังคำในสิงคาลกสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
คนมีมิตรช่ัว มีเพ่ือนช่ัว มีมารยาทและความประพฤติช่ัว ย่อมเสื่อมจากโลกท้ังสอง 
คือ จากโลกน้ีและจากโลกหน้า (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๖) 

โลกทิพย์ : โลกท่ีอยู่ของเทวดา,โลกสวรรค์ หมายถึงสคุติโลกสวรรค์ ดังคำในลักขณสูตรท่ีพระผู้มี
พระภาคตรัสว่า เพราะกรรมน้ัน(เช่นทรงยินดีในสัจจะในธรรม ในการฝึก ในความ
สำรวม)ในความสะอาดมหาบุรุษจึงไปสู่โลกทิพย์ เสวยสขุและสมบัติท่ีน่าเพลิดเพลิน
ยินดี จุติจากโลกทิพย์แล้ว เสด็จมาในโลกนี้อีกทรงเหยียบปฐพีด้วยพระบาททั้งสอง
อันราบเสมอกัน หรือดังคำในอุมมาทันตีชาดกที่อภิปารกเสนาบดีกราบทูลพระราชา
ว่า เทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมบรรลถุึงโลกทิพย์ด้วยธรรมท่ีตน
ประพฤติดีแล้ว (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๓/๑๖๕,๑๑/๒๐๕/๑๖๗,๑๑/๒๒๑/๑๘๐,ขุ.
ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๑๒๓/๒๔) 

 โลกเท่ียง : โลกคือหมู่สัตว์ เที่ยงแท้ ไมแ่ตกสลายไป,เป็นข้อ ๑ ในสัสสตวาทะ (ความเห็นว่า
อัตตาและโลกเท่ียง) ดังคำว่า เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไป
และชีวประวัติอย่างขาจึงพูดอย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเท่ียง ย่ังยืน ต้ังม่ันอยู่ดุจยอด
ภูเขาดุจเสาระเนียด หรือดังคำในสัมปสาทนียสูตรท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสว่า เทศนาที่
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเร่ืองสัสสตวาทะ(ลัทธิท่ีถือว่าอัตตาและโลกเท่ียง)ก็
นับว่ายอดเย่ียม (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๑/๑๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๖/๑๑๖)   

โลกธรรม : ธรรมท่ีมีประจำโลก, ธรรมดาของโลก, ธรรมท่ีครอบงำสตัวโลกและสัตวโลกก็เป็นไป
ตามมัน ในทางพระพุทธศาสนา มี ๘ ประการ คือ ๑. มีลาภ ๒. เสื่อมลาภ ๓. มียศ 
๔. เสื่อมยศ ๕. สรรเสริญ ๖.นินทา ๗. สุข ๘. ทุกข์ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๗/
๓๔๘,๑๑/๓๕๘/๔๐๗,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๔/๑๗๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๒/
๒๘๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕/๒๐๒,๒๓/๖/๒๐๔) 

โลกธัมมสูตร (ปฐม) :  พระสูตรว่าด้วยโลกธรรม( สตูรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โลกธรรม ๘ คือ 
(๑) ลาภ (๒) เสื่อมลาภ (๓) ยศ (๔) เสื่อมยศ (๕) นินทา (๖) สรรเสริญ (๗) สุข (๘) 
ทุกข์ ย่อมหมุนไปตามโลก และโลกก็หมุนไปตามโลกธรรม ๘ แล้วตรัสว่า โลกธรรม 
๘ ในหมู่มนุษย์ล้วนไม่เที่ยง ไม่มั่นคง มีความแปรผันเป็นธรรมดา แต่ท่านผู้มีปัญญาดี 
มีสติ รู้โลกธรรม ๘ น้ีแล้วย่อมพิจารณาเห็นว่า มีความแปรผันเป็นธรรมดา จึงไม่ยินดี
ต่ออิฏฐารมณ์ ไม่ยินร้ายต่ออนิฏฐารมณ์ ท่านรู้ทางที่ปราศจากธุลี ไม่มีความเศร้าโศก 
เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ ย่อมรู้แจ้งชัดโดยถูกต้อง (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕/๒๐๒)  

โลกธัมมสูตร (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยโลกธรรม (สตูรท่ี ๒) พระผูมี้พระภาคตรัสว่า โลกธรรม ๘ ย่อม
หมุนไปตามโลกและโลกก็หมนุไปตามโลกธรรม ๘ เหมือนกับในปฐมโลกธัมมสูตร 



 

๔๔๖๖ 
 

 

แล้วตรัสว่า โลกธรรม ๘ นี้เกดิขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับและพระอริยะผู้ได้สดับแต่มีผล
ต่างกัน คือ ปุถุชนไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่า โลกธรรมน้ีเกิดขึ้นแก่เราแล้ว แต่
โลกธรรมเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความผันแปรเป็นธรรมดา จึงถูกโลกธรรมน้ัน
ครอบงำย่ำยีจิต ทำให้เกิดความขัดเคือง เมื่อได้รับส่วนท่ีเป็นอนิฏฐารมณ์ และเกิด
ความยินดี เมื่อได้รับส่วนท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ ในท่ีสุดจึงไม่พ้นจากทุกข์ ส่วนพระอริยะ
รู้เท่าทันโลกธรรม ๘ น้ันตามความเป็นจริง ในที่สุดจึงพ้นจากทุกข์ได้ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๖/๒๐๔) 

โลกธาตุ : แผ่นดิน; จักรวาลหน่ึงๆ ดังคำในมหาวรรคกล่าวไว้ว่า ทวยเทพที่นับเน่ืองในหมู่พรหม 
สดับเสียงของเหล่าเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดีแล้วก็กระจายข่าวว่านั่นพระธรรมจักร
อันยอดเย่ียม พระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณ ป่าอิสปิตนมฤคทายวัน เขตกรุง
พาราณสี อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มารพรหม หรือใครๆในโลก ให้หมุนกลับไม่ได้ 
เพียงครู่เดียวเท่านั้น เสยีงป่าวประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการ
ฉะนี้ท้ังหม่ืนโลกธาตุนี้ ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่น ท้ังแสงสว่างอันเจิดจ้า หาประมาณมิได้
ก็ปรากฏในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย หรือในท้ายพรหมชาลสูตรที่
กล่าวไว้ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตน้ีจบลง โลกธาตุท่ีประกอบด้วย 
๑๐,๐๐๐ จักรวาลได้หว่ันไหวแล้วแล (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๗/๒๕,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔๙/๔๗,
ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๐/๑๔๙,๑๐/๒๙๘/๒๓๒,๑๐/๓๓๑/๒๕๙,๑๐/๓๓๓/๒๖๑,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๑๖๑/๑๒๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓๕/๓๖๘,๑๒/๓๔๑/๓๗๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๒๙/๑๖๗) 

โลกธาตุมีหม่ืนจักรวาล : จักรวาลท่ีมี หน่ึงหม่ืนจักรวาล แปลมาจากคำว่า ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ” บาง
ทีใช้ว่า โลกธาตุ ดังท่ีปรากฏในมหาสมยสูตร ดังคำในอปทานที่กล่าวไว้ว่า เมื่อพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้า(พระนามว่าปทุมุตตระ) เสด็จดับขันธปรินิพพาน โลกธาตุมีหมื่น
จักรวาลหว่ันไหวแล้ว หมู่ชนและเทวดาจำนวนมากประชุมกันแล้ว หรือดังคำว่า พระ
ชินเจ้าผู้พระศาสดา เสด็จเหาะข้ึนในนภากาศแล้วทรงเนรมิตภูเขาสิเนรุราชให้เป็นที่
จงกรมท่ีรื่นรมย์ทวยเทพในโลกธาตุมีหมื่นจักรวาลนมัสการพระตถาคตแล้วกระทำ
การบูชาพุทธเจ้าในสำนักของพระชินเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๒/๑๘๑,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๙/๕๕๗,๓๓/๑๒/๕๕๘,๓๓/๗๑/๕๖๕,๓๓/๘๐/๕๗๗,๓๓/๘๑/๕๗๗,๓๓/๘๔/
๕๗๘,๓๓/๙๑/๕๗๙) 

  ในอังคุตตรนิกาย มีอธิบายว่า คำว่า ๑๐ โลกธาตุ ในท่ีน้ีเท่ากับหม่ืนจักรวาล ซึ่ง
ตรงกับ ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ ในมหาปทานสูตร (ที.ม.อ. (บาลี) ๓๓/๒๙๓) และดู
รายละเอียดใน องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๑/๓๐๕-๓๐๗  
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  อรรถกถาอธิบายว่า โลกธาตุ ในท่ีนี้หมายถึงโลกธาตุขนาดเล็กท่ีเรียกว่าสหัสสี
โลกธาตุ ประกอบด้วยจักรวาล ๑,๐๐๐ จักรวาล ๑,๐๐๐ โลกธาตุ = ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
จักรวาล (๑,๐๐๐ โลกธาตุ x ๑,๐๐๐ จักรวาล) (ม.มู.อ. ๒/๓๓๕/๑๖๑,องฺ.ติก.อ. 
(บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔)  

โลกนาถ : ผู้เป็นที่พ่ึงของโลก หมายถึงพระพุทธเจ้า ดังคำในเถรคาถาท่ี พระปาราปริยเถระผู้
เป็นสมณะ มีจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว ชอบสงัด น่ังเจริญฌานอยู่ในป่าใหญ่ ในฤดู
ดอกไม้ผลิ ได้มีความคิดว่า เมื่อพระโลกนาถซึ่งเป็นบุรุษผู้สูงสุด ยังทรงพระชนม์ชีพ
อยู่ ความประพฤติของภิกษุท้ังหลายได้เป็นอย่างหน่ึง บัดน้ี เมื่อพระองค์เสด็จ
ปรินิพพานแล้ว ย่อมปรากฏเป็นอีกอย่างหน่ึง หรือดังคำในอปทานว่า หมู่เทวดาได้
มารว่มประชุมปรึกษากัน ณ ท่ีน้ันว่า แม้พวกเราก็จักสร้างพระสถูปถวายพระโลกนาถ
ผู้คงที่บ้าง หรอืดังคำท่ีพระธาตุปูชกเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน
กล่าวว่า เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ปรินิพพาน
แล้ว ข้าพเจ้าได้นำพวกญาติของข้าพเจ้ามาทำการบูชาพระธาต (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๙๒๑/๔๒๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๘/๑๓๐,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๐๔/๑๔๙) 

โลกนิรุตติ : ภาษาชาวโลก หมายถึงคําพูดใช้สื่อสารกันในโลก ดังคำในโปฏฐปาทสูตรที่พระผูม้ี
พระภาคตรัสแก่ จิตตะ หัตถิสารีบุตรว่า ในเวลาท่ีมีการได้อัตตภาพท่ีหยาบ ก็ไม่
นับว่ามีการได้อัตตภาพท่ีสำเร็จด้วยใจและการได้อัตตภาพที่มีรูป มีเพียงการได้อัตต
ภาพหยาบเท่าน้ัน ....จิตตะ เหล่าน้ีแลเป็นโลกสมัญญา (ช่ือท่ีชาวโลกใช้เรียก) เป็น
โลกนรุิตติ(ภาษาของชาวโลก) เป็นโลกโวหาร (โวหารของชาวโลก) เป็นโลกบัญญัติ 
(บัญญัติของชาวโลก) ซึ่งตถาคตก็ใช้อยู่แต่ไม่ยึดถือ (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๐/๑๙๕) 

โลกบัญญัติ : บัญญัติของชาวโลก หมายถงึข้อความท่ีกำหนดขึ้นใช้ในโลก ดังคำท่ีปรากฏในโปฏฐ
ปาทสูตรว่า (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๐/๑๙๕) 

โลกบาล :  ผู้คุ้มครองโลก, ผู้เลี้ยงรักษาโลกให้รม่เย็น, ท้าวโลกบาล ๔; ดู จาตุมหาราช 
 หัวหน้าเทวดาในช้ันจาตุมหาราช มีหน้าที่รกัษาโลกในทิศทั้ง ๔ เรียกเต็มว่า ท้าวจตุ

โลกบาล หรือ ท้าวจัตุโลกบาล คือ ๑. ท้าวธตรฐ จอมภูต หรือจอมคนธรรพ์ รักษา
โลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก ๒. ท้าววิรุฬหก จอมเทวดา หรือจอมกุมภัณฑ์ 
รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้ ๓. ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค รักษาโลกด้านทิศ
ประจิมหรือทิศตะวันตก ๔. ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ 
ดังคำในสัมพุลาชาดกที่พระนางสัมพุลาถูกปีศาจผู้ทารุณเหน็แก่อามิสข่มเหงตกอยู่ใน
อำนาจของศัตรู ก็เศร้าโศกรำพันถึงแต่พระสวามีเท่านั้น การที่รากษสจะกินเราถึง
กระนั้น ก็หาใช่เป็นความทุกข์ของเราไม่ เราทุกข์อยู่แต่ว่า พระลูกเจ้าจะเข้าพระทัย
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ผิดเทพเจ้าท้ังหลายเห็นจะไม่มีอยู่แน ่ ท้าวโลกบาลทั้งหลายชะรอยจะไม่มีในโลกนี้
แน่นอน หรือดังคำในอปทานที่กล่าไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย ต่างช่วยกันยกเตียงท่ีพระโคต
มีเถรีนอนสงบน่ิงขึ้นต้ังบนเรือนยอดที่ประเสริฐ สำเร็จด้วยทองคำล้วน งดงามน่ายินดี 
ท้าวโลกบาลทั้ง ๔๑ ต่างก็ใช้บ่ารองรับเรือนยอดไว้ เทวดาที่เหลือมีท้าวสักกเทวราช
เป็นต้น ก็เข้าช่วยรับเรือนยอดด้วย ก็เรือนยอดทั้งหมดมี ๕๐๐ หลงั วิสสุกรรม
เทพบุตรได้เนรมิตขึ้น (ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) ๒๗/๓๑๐/๕๘๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖๒/
๔๒๒) 

โลกบาลธรรม :  ธรรมคุ้มครองโลกคือปกครองควบคุมใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดี มิใหล้ะเมิดศีลธรรม 
และให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ไมเ่ดือดร้อนสับสนวุ่นวาย มี ๒ คือ ๑.หิริ
ความละอายบาป ละอายใจต่อการทำความช่ัว ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกรง
กลัวต่อความช่ัวและผลของกรรมช่ัว ดังคำที่มีปรากฏในจริยสูตรและสุกกธัมมสูตร ที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการย่อมคุ้มครองโลก 
ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑.หิริ ๒. โอตตัปปะ (ดูประกอบใน องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๙/๖๓,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๔๒/๓๙๐) 

โลกปัญหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องโลก ภิกษุรูปหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ 
ณ วัดพระเชตวันแล้วได้ทูลถามว่า ด้วยเหตุเพียงเท่าไร จึงช่ือว่าโลก พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ท่ีช่ือว่าโลก เพราะจะต้องแตกสลาย ได้แก่อายตนะภายใน ๖ วิญญาณ ๖ 
สัมผสั ๖ และแม้ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกขห์รือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้น
เพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัยแตกสลาย (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๒/๗๕) 

โลกมนุษย์ : มนุษย์โลก หมายถึงโลกที่มีมนุษย์อาศัย,แผน่ดินท่ีมีมนุษย์(ผู้มีจิตใจสูง)อยู่อาศัย ซึ่งอยู่
ร่วมกันสัตว์ ดังคำในชนวสภสูตรที่ชนวสภยักษ์กราบทูลว่า ข้าแต่พระผูม้ีพระภาค ข้า
พระองค์คือพิมพิสาร ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์คือพิมพิสารครั้งน้ีเป็นครั้งที่ ๗ ท่ีข้า
พระองค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับท้าวเวสวัณมหาราช จุติจากสวรรค์ช้ันจาตุ
มหาราชน้ีแล้วสามารถไปเกิดเป็นพระราชาในโลกมนุษย์หรอืดังคำในพุทธวงศ์ท่ีกล่าว
ไว้ว่า ในกาลที่พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ทรงเสด็จจำพรรษาที่สรณนคร พระขีณาสพ
ประมาณ ๑,๐๐๐ โกฏิ มาประชุมกัน เป็นครั้งท่ี ๑ ต่อมา ในกาลที่พระพุทธเจ้า เสด็จ
ลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ พระขีณาสพประมาณ๑๐๐ โกฏิ มาประชุมกัน เป็น
ครั้งท่ี ๒ (ที.ปา.(ไทย) ๑๐/๒๘๐/๒๑๑,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๗/๖๖๖) 

  ในมหานิทเทสอธิบายว่า เป็น ๑ ในโลก ๑๒ ชนิด ดังคำว่า โลกนรก โลกในกำเนิด
เดรัจฉาน โลกในเปตวิสัย มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกนี ้
โลกหน้า พรหมโลก เทวโลก น้ีตรัสเรียกว่า โลก (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๒/๔๘๘)   
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โลกมีท่ีสุด : โลกมีขอบเขตกำจัด ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองล่างตามขวาง มีสัณฐานกลม, เป็น ๑ ในอัน
ตานันติกวาทะ ๔ ดังคำในพรหมชาลสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย 
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส ความเพียรที่ต้ัง
มั่น ความหมัน่ประกอบ ความไม่ประมาท และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้ว
บรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังมั่น จึงเข้าใจว่าโลกมีท่ีสุด เขาจึงพูดอย่างน้ีว่า 
โลกนี้มีท่ีสุด มีสัณฐานกลม เพราะเหตุไร เพราะเราอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส 
ความเพียรที่ต้ังมั่น ความหม่ันประกอบ ความไม่ประมาท และอาศัยการใช้ความคิด
อย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังม่ันจึงเข้าใจว่าโลกมีท่ีสุด เพราะ
การบรรลุคุณวิเศษน้ี เราจึงรู้อาการท่ีโลกนี้มีที่สุดและมีสณัฐานกลม (ที.สี.(ไทย) ๙/
๕๔/๒๒, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖๙/๒๙๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๗/๑๓๙,ส.ํข.(ไทย)๑๗/
๒๑๖/๒๙๘,๑๗/๖๐๗/๓๗๕,๑๗/๖๖๑/๓๘๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๓/๒๑๗,๒๔/
๙๕/๒๒๓,๒๔/๙๖/๒๒๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๒/๒๑๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ท่ีสุด ในท่ีน้ีหมายถึงขอบเขตของโลก ทั้งเบ้ืองบน เบ้ือง
ล่าง และตามขวาง ซึ่งเป็นข้อท่ียกขึ้นโต้แย้งกันว่า โลกมีขอบเขตกำจัด หรือไม่มี
ขอบเขตจำกัด (ที.สี.อ. (บาล)ี ๕๔/๑๐๖)  

โลกไม่เท่ียง : โลกท่ีย่ังยืน ไม่เป็นของมั่นคง แปรผันไปเป็นธรรมดา ดังคำในพรหมชาลสูตรท่ีกล่าว
ไว้ว่า สมณพราหมณ์ผู้เจรญิอาศัยอะไรปรารภอะไร จึงมีวาทะว่า โลกมีท่ีสุด โลกไมมี่
ท่ีสุด บัญญัติว่า โลกมีท่ีสุด โลกไม่มีทีสุ่ด ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคน
ในโลกน้ีอาศัยความเพียรเคร่ืองเผากิเลส ความเพียรที่ต้ังมั่น ความหมั่นประกอบ 
ความไม่ประมาท และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุ
ทำจิตให้ต้ังมั่น จึงเข้าใจว่าโลกไม่มีท่ีสุด เขาจึงพูดอย่างน้ีว่า โลกนี้ไม่มท่ีีสุด หาทีสุ่ด
ไม่ได้ หรือดังคำในอนันตวาสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ภิกษุท้ังหลาย เมื่อมี
อะไร เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดม่ันอะไร ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า ‘โลกไม่มีที่สดุ 
ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ท้ังหลาย มีพระผู้
มีพระภาคเป็นหลักฯลฯ “ ... มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จสมัโพธิในวันข้างหน้า” (ที.สี.
(ไทย) ๙/๕๕/๒๒, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๗/๒๑๙,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๑๕/๒๙๗,๑๗/๖๐๗/
๓๗๕,๑๗/๖๐๘/๓๗๖,๑๗/๖๐๙/๓๗๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๙/๑๙๕,๒๙/๖๙/๒๑๒,๒๙/
๘๐/๒๓๘,๒๙/๑๑๗/๓๔๔) 

โลกไม่มีท่ีสุด : แผ่นดินไม่มีขอบเขตจำกัด ดังคำในพรหมชาลสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุท้ังหลาย 
มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงมีวาทะว่า โลกมีที่สุด โลกไม่มท่ีีสุด บัญญัติว่า โลกมีท่ีสุด 
โลกไม่มีท่ีสุด ดังคำในปัญจัตตยสูตรท่ีว่า สมณพราหมณพ์วกหน่ึงกล่าวยืนยันอย่างนี้
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ว่า อัตตาและโลกมีท้ังที่สุดและไม่มีท่ีสุด น้ีเท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนไม่จริง หรือดังคำ
ในอนันตวาสูตรดังท่ีกล่าวมาแล้ว หรือดังคำในจินตสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอย่าคิดเป็นบาปอกุศลจิตว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง 
โลกมีท่ีสุด หรอืโลกไม่มีท่ีสุด ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสรีระเป็นคน
ละอย่างกัน หลังจากตายแล้วตถาคต๒เกิดอีก หรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก
หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิด
อีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๓/๒๑, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗/๓๖, สํ.ข.
(ไทย)๑๗/๒๑๗/๒๙๘,๑๗/๖๐๗/๓๗๕,๑๗/๖๖๑/๓๘๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๗๘/๕๘๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ไม่มีท่ีสุด หมายถึงไม่มีขอบเขตจำกัด (ที.สี.อ.(บาลี) 
๕๔/๑๐๖)  

โลกวัชชะ :  อาบัติท่ีเป็นโทษทางโลก คอืคนสามัญท่ีมใิช่ภิกษุทำเข้าก็เป็นความผิดความเสียหาย 
เช่น โจรกรรม ฆ่ามนุษย์ ทุบตีกัน ด่ากัน เป็นต้น; บางทีว่าเป็นข้อเสียหายที่ชาวโลก
เขาติเตียนถือว่าไม่เหมาะสมกับสมณะ เช่น ด่ืมสุรา เป็นต้น; เทียบ ปัณณัตติวัชชะ 
โทษทางโลก, อาบัติท่ีเป็นโทษทางโลก, ข้อเสียหายท่ีชาวโลกติเตียนว่าไม่เหมาะสม
กับสมณะ คอื สิ่งท่ีภิกษุหรือคนทั่วไปท่ีไม่ใช่ภิกษุทำ ก็เป็นความผิดความเสียหาย
เหมือนกัน เช่น ทําโจรกรรม ฆ่ามนุษย์ ทะเลาะวิวาท ดังคำในปริวารท่ีกล่าวไว้ว่า 
พระวินัยธรเมื่อไม่รู้คัมภีร์ปรวิาร ไฉนจะวินิจฉัยธรรมได้ ความเคลือบแคลงของพระ
วินัยธรท่ีเกิดในวิบัติ วัตถุ บัญญัติ อนุบัญญัติ บุคคล เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ โลก
วัชชะ และปัณณัตติวัชชะย่อมขาดสิ้นไปด้วยคัมภีร์ปริวาร (วิ.ป.(ไทย) ๘/๕๐๑/๗๒๑) 

โลกวิทู :  ผู้รู้แจ้งซ่ึงโลก คือพระพุทธเจ้า (พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน) ทรงรู้แจ้งโลก คือทรงรู้แจ้ง
สภาวะแห่งโลกคือสังขารทั้งหลาย ทรงทราบอัธยาศัยสันดานของสัตวโลกท่ีเป็นไป
ต่างๆ ทำให้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจได้ผลดี (ข้อ ๕ ในพุทธคุณ ๙)  ส่วนมากคำว่าโลกวิทู 
มักแปลออกว่า รู้แจ้งโลก ดังคำมหาวิภังค์ว่า ท่านพระโคดมผู้เจริญนั้นมกีิตติศัพท์อัน
งามขจรไปอย่างน้ีว่า แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาค พระองค์น้ันเป็นพระอรหันต์ 
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดี รู้แจ้งโลก 
เป็นสารถีฝึกผูท่ี้ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย 
เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค (ดูประกอบใน วิ.มหา.(ไทย) ๘/๑/๑) 

  อรรถกถาอธิบายคำว่า โลกวิทู ว่ารู้แจ้งโลก เพราะทรงรู้แจ้งโลก เหตุเกิดโลก 
ความดับโลก วิธีปฏิบัติให้ลุถึงความดับโลก (ทุกข ์สมุทัย นิโรธ มรรค) และทรงรู้แจ้ง
โลกท้ัง ๓ คือ สังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก (ตามนัย วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘, 
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๗๐-๔๐๐)  
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โลกาธิปเตยยะ :  ความเป็นใหญแ่ห่งโลก หมายถึงการถือเสียงชาวโลกเป็นใหญ่,เป็นข้อ ๒ ในอธิป
เตยยะ ๓ มีปรากฏในอาธิปเตยยสูตร กล่าวถึงโลกาธิปเตยยะไว้ แต่เมื่อแปลภาษา
ไทยใช้ว่า โลกาธิปไตย (องฺ.ติก.(บาลี) ๒๐/๔๐/..., องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๓) ; ดู 
โลกาธิปไตย 

โลกาธปิไตย :  การถือโลกเป็นใหญ่,เป็นข้อ ๒ ในอธิปไตย ๓ ดังคำในอาธิปเตยยสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า 
ดังคำว่า ภิกษุน้ันเห็นประจักษ์ว่า ความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อนสติท่ีต้ังม่ัน
แล้วจักไม่เลอะเลือนกายที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตที่ต้ังมั่นแล้วจักมีอารมณ์
แน่วแน่ เธอทำโลกเท่าน้ันให้เป็นใหญ ่ ละอกุศล บำเพ็ญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ 
บำเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธ์ิ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าโลกาธิปไตย (องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๓)  

โลกิยะ, โลกียะ, โลกีย์ : เก่ียวกับโลก,ทางโลก, ของโลก,เน่ืองในโลก, เร่ืองของชาวโลก, ธรรมดาโลกยัง
อยู่ ในภพสาม, ยังเป็นกามาวจรรูปาวจร หรืออรูปาวจร ดังคำในวังคีสสูตรท่ีพระวังคี
สเถระกล่าวไว้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมาก พระองค์ทรงรู้แจ้งอริยธรรม ท้ังที่
เป็นโลกุตตระและโลกิยะ ทรงทราบเญยยธรรมทั้งหมด หรือดังคำอธิบายในสามัญญ
ผลสูตรท่ีว่า อาสวักขยญาณ ญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไป ๕ ข้อแรกเป็นโลกียะ (โลกียอ
ภิญญา) ข้อสุดท้ายเป็นโลกุตตระ โดยปริยายหมายถึงท่ีเกี่ยวกับกามารมณ์ เช่น เรื่อง
โลกีย์ (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๓๔-๒๔๘/๗๗-๘๔,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๕๖/๕๘๓,พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; คู่กับ โลกตุตระ   

โลกิยฌาน :  ฌานโลกีย์, ฌานอันเป็นวิสัยของโลก, ฌานของผู้มีจิตยังไม่เป็นโลกุตตระ, ฌานที่
ปุถุชนได้ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

โลกิยธรรม :  ธรรมเรื่องโลกิยะ, ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก,สภาวะเน่ืองในโลก ได้แก่ขนัธ์ ๕ ท่ียังมี
อาสวะทั้งหมด ดังคำในโวหารกถา ที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า พระโวหารของ
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เมื่อตรัสโลกิยธรรมก็เป็นโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรมก็
เป็นโลกุตตระใช่ไหม พระปรวาทีก็กล่าวยอมรับ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๒/๓๓๔) ; คู่
กับ โลกุตตรธรรม 

โลกิยวิมุตติ :  วิมุตติท่ีเป็นโลกีย์ คือหลุดพ้นจากกิเลสท้ังหลายที่ข่มได้ในขณะที่จิตแน่วแน่เป็นครั้ง
คราว, ความพ้นอย่างโลกๆ ไม่เด็ดขาด ไม่สิน้เชิงกิเลสและความทุกข์ยังกลับครอบงำ
ได้อีก ได้แก่วิมตุติ ๒ อย่างแรก คือตทังควิมุตติ และ วิกขัมภนวิมุตติ (ดูประกอบใน 
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๑๑/๒๗๘-๒๘๐, องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๔๒๐,พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดูวิมุตติ, โลกุตตรวิมุตติ  
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  อรรถกถาอธิบายถึงภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต ว่าหมายถึงภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยสมย
วิมุตติ (ความหลุดพ้นช่ัวคราว) ซ่ึงหมายถึงสมาบัติ ๘ เปน็โลกิยวิมุตติ เพราะหลุดพ้น
จากกิเลสท้ังหลายท่ีข่มได้ในขณะที่จิตแน่วแน่เป็นครั้งคราวตรงข้ามกับภิกษุผู้
เป็นอสมยวิมุตคือ ภิกษุขีณาสพผู้หลุดพ้นด้วยอสมยวิมุตติ (ความหลุดพ้นที่ไม่ขึ้นต่อ
สมัยคือยั่งยืนเรื่อยไป) (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๑๔๙/๕๘)  

โลกว่าง : โลกเปล่า หมายถึงว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งท่ีเนื่องด้วยอัตตา มีปรากฏในสุญญตโลก
สูตร ท่ีพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่ีพระองค์
ตรัสว่า ‘โลกว่าง โลกว่าง ด้วยเหตุเพียงเท่าไร หนอ จึงตรัสว่า ‘โลกว่าง’ พระพุทธเจ้า
ข้า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อานนท ์ เพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งท่ีเนื่องด้วย
อัตตา ฉะนั้นจึงเรียกว่า ‘โลกว่าง’ แล้วตรัสอีกว่า อานนท์ อะไรเล่าว่างจากอัตตาและ
จากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา คือ จักขุเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา 
รูปว่างจากอัตตาและจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา จักขุวิญญาณเป็นธรรมว่างจากอัตตา
และจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา จักขุสมัผัสเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งท่ีเนื่องด้วย
อัตตา แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็เป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา โสตะ ฯลฯ สัททะ ฯลฯ ฆานะ 
ฯลฯ คันธะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ รส ฯลฯกาย ฯลฯ โผฏฐพัพะ ฯลฯ มโนเป็นธรรมว่าง
จากอัตตาและจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา ธรรมารมณ์เป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่ง
ท่ีเน่ืองด้วยอัตตา มโนวิญญาณเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา 
มโนสัมผสัเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากส่ิงที่เนื่องด้วยอัตตาแม้สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนาท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นธรรมว่างจาก
อัตตาและจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา เพราะฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า ‘โลกว่าง” (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๘๕/๗๘, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๘๖/๕๒๘,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๘๘/๓๑๘,ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๔๖/๕๒๕, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๓๔/๑๐๔)   

โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ : ความเห็นอันสัมปยุตด้วยโลกวาทะ,เป็นข้อที่ ๑๔ ในทิฏฐิ ๑๖ ดังคำใน
ปฏิสัมภิทามรรคว่า โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ มีความยึดมั่นด้วยอาการ ๘ อย่าง คือ 
ความยึดมั่นถือมั่นว่า “อัตตาและโลกเท่ียง” ช่ือว่าโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ ทิฏฐิไม่ใช่
วัตถุ วัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิ ทิฏฐิเป็นอย่างหน่ึง วัตถุก็เป็นอย่างหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุ น้ีเป็น
โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ เป็นอาการที่ ๑ โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ 
เหล่าน้ีเป็นสังโยชน์ แต่ไม่เป็นทิฏฐิ ความยึดมั่นถือมั่นว่า “อัตตาและโลกไม่เที่ยง” 
ช่ือว่าโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ ฯลฯ ความยึดมั่นถือมั่นว่า “อัตตาและโลกเท่ียงก็มี ไม่
เที่ยงก็มี” ฯลฯ “อัตตาและโลกเท่ียงก็ไม่ใช่ ไม่เที่ยงก็ไมใ่ช่” ฯลฯ “อัตตาและโลกมี
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ท่ีสุดก็มี” ฯลฯ “อัตตาและโลกไม่มีท่ีสุดก็มี” ฯลฯ “อัตตาและโลกมีที่สุดก็มี ไม่มี
ท่ีสุดก็มี” ฯลฯ ความยึดมั่นถือมั่นว่า “อัตตาและโลกมีทีสุ่ดก็ไม่ใช่ ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่” 
ช่ือว่าโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ ทิฏฐิไมใ่ช่วัตถุ วัตถุก็ไม่ใช่ทฏิฐิ ทิฏฐิเป็นอย่างหน่ึง วัตถุ
ก็เป็นอย่างหน่ึง ทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ เป็นอาการที่ ๘ โลกวาท
ปฏิสังยุตตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นสังโยชน์ แต่ไม่เป็นทิฏฐิ,มีอธิบายอีก
ว่า โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการ ๘ อย่าง เป็นภวทิฏฐิก็มีเป็นวิ
ภวทิฏฐิก็มี (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔๗/๒๒๔,๓๑/๑๔๘/๒๒๗)  

โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐินิทเทส : แสดงโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ อธิบายอุทเทสท่ี ๑๔ คือ โลกวาท
ปฏิสังยุตตทิฏฐิโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา ดังนี้ 

  คำปุจฉาว่า “โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการ ๘ ประการ เป็น
อย่างไร” ท่านพระสารีบุตรวิสัชนาไว้ดังนี้ 

  ท่านจำแนกโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิท่ีมีความยึดมั่นด้วยอาการ ๘ ประการ คือ (๑) 
อัตตาและโลกเท่ียง (๒) อัตตาและโลกไม่เที่ยง (๓) อัตตาและโลกเท่ียงและไม่เที่ยง 
(๔) อัตตาและโลกเท่ียงก็มิใช่ ไม่เที่ยงก็มิใช่ (๕) อัตตาและโลกมีท่ีสุด (๖) อัตตาและ
โลกไม่มีท่ีสุด (๗) อัตตาและโลกมีท่ีสุดและไม่มีท่ีสุด (๘) อัตตาและโลกมีท่ีสุดก็มิใช่ 
ไม่มีท่ีสุดก็มิใช่ แต่ละอาการ มีใจความแบ่งเป็น ๗ ส่วนเหมือนในอัตตานุทิฏฐิ ในท่ีนี้
ขอแสดงส่วนท่ีต่างกันเป็นตัวอย่าง ๑ อาการ ดังน้ี 

  ส่วนท่ี ๑ อธิบายคำว่า “โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ” 
  ความยึดมั่นถือมั่นว่า “อัตตาและโลกเท่ียง” ช่ือว่าโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐ ิ
  ส่วนท่ี ๒ อธิบายคำว่า “ทิฏฐิและวัตถุ”  
  ทิฏฐิไม่ใช่วัตถ ุ วัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิ ทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่ง วัตถุก็เป็นอย่างหน่ึง ทิฏฐิและ

วัตถุน้ีเป็นโลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ เป็นอาการที่ ๑ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔๗/๒๒๔) 
โลกวาทะ : คําพูดเรื่องโลก, ถ้อยคําชาวโลก; ลัทธิเกี่ยวกับโลก, ความเห็นเกี่ยวกับโลก หมายถึง

ความเห็นผิดที่ปรารภโลก เช่น เห็นผิดว่าโลกเท่ียงเป็นต้น ดังคำในสัลเลขสูตร ท่ีพระ
มหาจุนทะทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีทิฏฐิหลายประการในโลกเก่ียวกับอัตต
วาทะ บ้าง เกี่ยวกับโลกวาทะ บ้าง เมื่อภิกษุมนสิการเพียงเบ้ืองต้น ก็ละสลัดทิ้งทิฏฐิ
เหล่าน้ัน ได้อย่างน้ันหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จุนทะ มีทิฏฐหิลายประการในโลก
เกี่ยวกับอัตตวาทะบ้าง เกี่ยวกับโลกวาทะบ้าง เม่ือภิกษุเห็นอารมณ์เป็นท่ีเกิดขึ้น เป็น
ท่ีหมักหมม และเป็นท่ีท่องเที่ยวแห่งทิฏฐิเหล่านั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอัน
ชอบอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ก็ละสลัดทิ้งทิฏฐิ
เหล่าน้ันได้,ในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงโลกวาทอยู่กับคำอ่ืน คือ โลกวาทปฏิสัง
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ยุตตทิฏฐิ (ความเห็นอันสัมปยุตด้วยโลกวาทะ) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๘๑/๗๐,ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑๒๖/๑๙๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โลกวาทะ หมายถึงมิจฉาทิฏฐิท่ีปรารภโลก เช่น เห็นว่า 
อัตตาและโลกเท่ียงเป็นต้น (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๘๑/๑๙๔) 

โลกโวหาร : โวหารของชาวโลก หมายถึงสำนวนคำพูดท่ีใช้กันของชาวโลก ดังคำในโปฏฐปาทสูตร
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า จิตตะ เปรียบเหมือนนมสดมาจากแม่โค นมส้มมาจากนม
สด เนยข้นมาจากนมส้ม เนยใสมาจากเนยข้น หัวเนยใสมาจากเนยใส ในเวลาที่ยัง
เป็นนมสดก็ไมนั่บว่าเป็นนมส้ม ไม่นับว่าเป็นเนยข้น ไม่นบัว่าเป็นเนยใส ไม่นับว่าเป็น
หัวเนยใส ยังเป็นนมสดเท่าน้ัน ฯลฯ จิตตะ เหล่าน้ีแลเป็นโลกสมัญญา (ช่ือที่ชาวโลก
ใช้เรียก) เป็นโลกนิรุตติ (ภาษาของชาวโลก) เป็นโลกโวหาร (โวหารของชาวโลก) เป็น
โลกบัญญัติ (บญัญัติของชาวโลก) ซ่ึงตถาคตก็ใช้อยู่แต่ไม่ยึดถือ (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๐/
๑๙๕) 

โลกสมัญญา : ช่ือที่ชาวโลกใช้เรียก, ช่ือท่ีมีผู้ยกย่องหรือต้ังให้ เช่น พระพุทธเจ้าได้รับสมัญญาว่า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ศาสดาของศาสนาเชนได้รับ
สมัญญาว่า มหาวีระ เพราะเป็นผู้มีความกล้าหาญมาก ดังคำในโปฏฐปาทสูตรท่ีพระผู้
มีพระภาคตรสัไว้ตอนหน่ึงว่า ในเวลาทีมี่การได้อัตตภาพท่ีไม่มีรูปก็ไม่นับว่ามีการ
ได้อัตตภาพหยาบและการได้อัตตภาพท่ีสำเร็จด้วยใจ มีเพียงการได้อัตตภาพท่ีไม่มีรูป
เท่าน้ัน จิตตะเหล่านี้แลเป็นโลกสมัญญา (ช่ือท่ีชาวโลกใช้เรียก) เป็นโลกนิรุตติ (ภาษา
ของชาวโลก) เป็นโลกโวหาร (โวหารของชาวโลก) เป็นโลกบัญญัติ (บัญญัติของ
ชาวโลก) ซ่ึงตถาคตก็ใช้อยู่แต่ไม่ยึดถือ (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๐/๑๙๕) 

โลกสมุทยสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งโลก   พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ความเกิดแห่งทุกข์ ได้แก่เพราะอาศัยอายตนะภายใน 
และอายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ จึงเกิด ความประจวบธรรม ๓ หมวดนั้นเป็น
ผัสสะ และเพราะผัสสะ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหา
จึงเกิด ความดับแห่งทุกข์ ได้แก่เพราะตัณหาดับไม่เหลือด้วยวิราคะ อุปาทานจึงดับ 
จากนั้นก็ดับไปตามลำดับน้ี คือ ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส
และอุปายาส (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๗/๑๒๑) 

โลกสวรรค์ : โลกของเทวดา, เมืองฟ้า, เป็นโลกท่ีสตัว์ทำกุศลกรรมไปเกิด ดังคำในมหาวิภังค์ 
เทวทหสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า หมู่สัตว์ท่ีประกอบกายสุจริต วจี
สุจริตมโนสุจรติ ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ ชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตาม
ความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค ์หรือดังคำใน
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มาตุโปสกสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า บุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบธรรม บัณฑิตย่อม
สรรเสริญบุคคลนั้นขณะท่ียังอยู่ในโลก ครั้นจากโลกน้ีไปแล้ว ย่อมบันเทิงในโลก
สวรรค์ หรือดังคำใน สมัภวชาดกที่กล่าวไว้ว่าพระองค์ย่อมทรงเป็นท่ีรักแห่งหมู่พระ
ญาติ และทรงรุ่งโรจน์ในหมู่มิตร ทรงมีพระปรีชา เมื่อพระวรกายแตกทำลายไปจะ
ทรงเข้าถึงโลกสวรรค์ หรือดังคำในอุมมาทนัตีชาดกท่ีอภิปารกเสนาบดีกราบทูลว่าข้า
แต่พระองค์ผู้จอมชน บุญกรรมอันนำให้ถึง โลกสวรรค์ของข้าพระองค์ ขอพระองค์
อย่าทรงทำอันตรายเลย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓/๗, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘/๒๕,สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒๐๕/๒๙๗,ขุ.ชา. ทุก.(ไทย) ๒๗/๘๘/๘๗,ขุ.ชา.ติงฺสติ.(ไทย) ๒๗/๑๗๗/๕๖๖,ขุ.
ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๙๓/๑๘) 

โลกสันนิวาส : การอยู่ร่วมกันของสัตว์โลก, การอยู่ด้วยกันมนุษยโลก, การอยู่ร่วมกันในโลก ดังคำใน
อธิปเตยยสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ตอนหน่ึงว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีย่อมเห็น
ประจักษ์ว่า เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
ครอบงำ ช่ือว่าถูกทุกข์ครอบงำ มีทุกข์อยู่ตรงหน้า ทำอย่างไร การทำทีสุ่ดกองทุกข์
ท้ังสิ้นน้ีจะพึงปรากฏ ก็เราบวชแล้วอย่างน้ีพึงคิดเรื่องกาม เรื่องปองร้าย เรื่อง
เบียดเบียน โลกสันนิวาส(การอยู่ร่วมกันของสัตว์โลก)นี้ใหญ่ กใ็นโลกสันนิวาสใหญม่ี
สมณพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ มีตาทพิย์ รู้จิตของบุคคลอ่ืน สมณพราหมณ์เหล่านั้นมองเห็น
ได้แม้จากท่ีไกล แม้อยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏ รู้จิต(ของบุคคลอ่ืน)แม้ด้วยจิต(ของตน) หรือดัง
คำในฐานสูตรท่ีกล่าวว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ประสบความเส่ือมญาติ ความเสื่อม
โภคทรัพย์ หรือความเสื่อมเพราะโรค ย่อมไม่พิจารณาเห็นอย่างน้ีว่า ‘โลกสันนิวาสนี้
เป็นอย่างน้ีเองการได้อัตภาพน้ีเป็นอย่างนั้นในโลกสันนิวาสตามความเป็นจริง ในการ
ได้อัตภาพตามความเป็นจริง โลกธรรม ๘ คือ (๑) ได้ลาภ (๒) เสื่อมลาภ (๓) ได้ยศ 
(๔) เสื่อมยศ(๕) นินทา (๖) สรรเสริญ (๗) สุข (๘) ทุกข์ หมุนเวียนไปตามโลก และ
โลกก็หมุนเวียนไปตามโลกธรรม ๘ หรอืดังคำในเตมียชาดกท่ีเตมิยกุมารกล่าวไว้ว่า 
ในโลกสันนิวาสท่ีมีชราและมรณะเป็นธรรมดานั้น จะเพลิดเพลินไปทำไม จะเล่นหัว
ไปทำไม หรือในมหานิทเทสอธิบายโลกสันนิวาสไว้หลายนัยเช่นว่า พระผู้มีพระภาค
ท้ังหลายตรัสรูแ้ล้ว ทรงพิจารณาเห็นว่า โลกสันนิวาสอันไฟลุกโชนแล้ว จึงทรงแผ่พระ
มหากรุณาไปในหมู่สัตว์ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๒/
๒๘๐,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๗/๒๐๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๑๗/๑๗๙,๓๑/๑๑๘/๑๘๑) 

โลกสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยโลก สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เทวดาทูล
ถามว่า โลกเกิดเม่ืออะไรเกิด โลกเชยชิดกับอะไร โลกยึดถืออะไร และโลกเดือดร้อน
เพราะอะไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า โลกเกิดเมื่ออายตนะ ๖ เกิด โลกทำความ
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เชยชิดและยึดถืออายตนะ ๖ จึงต้องเดือดร้อนเพราะอายตนะ ๖ (ส.ํสํ.(ไทย) ๑๕/
๗๐/๗๗) 

โลกสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์แก่ชาวโลก สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ณ วัดพระเชตวัน พระเจ้าปเสนทิโกศลตรสัถามว่า ธรรมเหล่าไหนเมื่อเกิดขึ้นภายใน
(จิต)ของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือความทุกข์ เพ่ือความอยู่ไม่ผาสุก 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ธรรม ๓ ประการ เม่ือเกิดขึ้นภายใน(จิต)ของบุรุษ ย่อม
เกิดขึ้นเพ่ือไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือความทุกข์ เพ่ือความ อยู่ไม่ผาสุก คือ (๑) โลภธรรม 
(ธรรมคือโลภะ) (๒) โทสธรรม (ธรรมคือโทสะ) (๓) โมหธรรม (ธรรมคือโมหะ) 
พระองค์ได้ตรัสสรุปว่า โลภะ โทสะ และโมหะเกิดขึ้นภายในตนย่อมทำร้ายบุรุษผู้มี
จิตเลวทราม เหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ ฉะน้ัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๔/๑๖๗) 

โลกสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยโลก พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดง
ความเกิดและความดับแห่งโลก(หมู่สัตว์)ว่า เพราะอาศัยอายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ จึงเกิด เมื่อธรรม ๓ ประการข้างต้นน้ันประจวบกัน 
ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาป็นต้นจึงมี นี้เป็นความเกิดแห่งโลก ส่วน
ความดับแห่งโลก เริ่มจากตัณหาดับ แล้วชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัสและอุปายาสจึงดับตามลำดับ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๔/๙๐) 

โลกสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยผู้รู้โลก ท่านพระสารีบุตรถามท่านพระอนุรุทธะว่า ท่านเจริญธรรม
อะไรจึงมีอภิญญามาก ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๓๙๔/๒๕๒) 

โลกสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นอริยะในโลก พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
อริยสัจ ๔ เป็นของพระตถาคตซึ่งเป็นพระอริยะในโลก ฉะนั้น จึงเรียกว่าอริยสัจ(สิ่ง
จริงแท้ของพระอริยะ) (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๘/๖๑๐) 

โลกสูตร๖ : พระสูตรว่าด้วยโลก พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ตถาคตตรัสรู้โลก (หมายถงึ ทำทุกขอริย
สัจให้ประจักษ์ด้วยอรหัตตมัคคญาณ) พรากจากโลก ตรัสรู้เหตุเกิดแห่งโลก ละเหตุ
เกิดแห่งโลก ตรัสรู้ความดับแห่งโลก ทำให้ประจักษ์ซ่ึงความดับแห่งโลก ตรัสรู้ข้อ
ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลก บำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลก แล้วตรัสว่า 
ความหมายของตถาคต ๔ คอืชาวโลกจึงเรียกว่า ตถาคต (๑) เพราะรู้แจ้งรูปท่ีได้เห็น 
เสียงท่ีได้ฟังอารมณ์ท่ีได้ทราบ (หมายถึงกลิน่รสและสัมผสัเพราะเป็นสภาวะท่ีบุคคล
ถึงแล้วจึงกำหนดได้) และธรรมารมณ์ท่ีรูแ้จ้ง (หมายถึงธรรมารมณ์มีสุขและทุกข์เป็น
ต้น) (๒) เพราะตรัสรู้ในราตรีใด ปรินิพพานในราตรีใด ย่อมภาษิต กล่าว แสดงคำใด 
คำน้ันท้ังหมดเป็นจริงอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างอ่ืน (๓) เพราะกล่าวอย่างใด ก็ทำอย่าง
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น้ัน ทำอย่างใด ก็กล่าวอย่างนั้น (๔) เพราะทรงเป็นผู้ย่ิงใหญ่ ไมม่ีใครข่มเหงได้ (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓/๓๗) 

โลกสูตร๗ : พระสูตรว่าด้วยสัตว์โลก พระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิ
พฤกษ์ ใกลฝ้ั่งแม่น้ำเนรัญชรา เขตตำบลอุรุเวลา ประทับนั่งโดย บัลลังก์เดียว เสวย
วิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา ๗ วันทอดพระเนตรเห็นหมู่สัตว์กำลังเดือดร้อนด้วยความทุกข์ 
มากมาย และถูกความเร่าร้อนหลากหลายท่ีเกิดจากราคะบ้าง เกิดจากโทสะบ้างเกิด
จากโมหะบ้างรุมแผดเผาอยู ่ แล้วทรงเปลง่อุทานว่า สัตว์โลกนี้เกิดความเร่าร้อน ถูก
ทุกขเวทนากระทบแล้ว กล่าวทุกขเวทนาว่าเป็นของตน เพราะสัตว์โลกนี้สำคัญสิ่งใด
ว่าเที่ยง สิ่งน้ันกลับเป็นอย่างอ่ืน สัตว์โลกมีภาวะไม่ม่ันคง ติดอยู่ในภพ หมกมุ่นอยู่ใน
ภพ เพลิดเพลินอยู่ในภพ ภพที่สัตว์โลกเพลิดเพลินจัดเป็นภัย ภัยท่ีสัตว์โลกกลัว 
จัดเป็นทุกข์ บุคคลต้องบำเพ็ญพรหมจรรย์น้ีเท่านั้น เพ่ือละภพให้ได้ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/
๓๐/๒๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า พรหมจรรย์ ในท่ีนี้หมายถึงมัคคพรหมจรรย์ (ขุ.อุ.อ. 
(บาลี) ๓๐/๒๒๒,๔๒/๒๙๘)  

โลกสูตร๘ : พระสูตรว่าด้วยโลก พระผู้มพีระภาคทรงแสดงว่าพระองค์เองเป็นผู้ตรัสรู้โลก เหตุเกิด
โลก ความดับโลก และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกได้แล้ว จึงทรงพรากจากโลกได้ คำ
ว่า โลกในสูตรน้ีหมายถึงทุกข อริยสัจ นอกจากน้ีได้ทรงอธิบายความหมายของคำว่า 
“ตถาคต” ท่ีชาวโลกเรียกกันว่า เพราะตรัสรู้อายตนะ ๖ ประการ เพราะตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสมัโพธิญาณ เพราะพูดอย่างไรทำอย่างนั้น หรือทำอย่างไร พูดอย่างน้ัน 
และเพราะเห็นถ่องแท้ เป็นผูป้ระเสริฐสุด หาผู้เปรียบมิได้ ท้ังในมนุษย์โลกพร้อมทั้ง
เทวโลก (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๑๒/๔๙๕, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๒/๔๑๐) 

โลกหน้า : ภพหน้า ดังคำในสามญัญผลสูตรท่ีครูอชิตะ เกสกัมพลตอบพระเจ้าอชาตศัตรูว่า 
มหาบพิตร ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล การเซ่นสรวงก็ไม่มีผล ผล
วิบากแห่งกรรมท่ีทำดีทำช่ัวก็ไม่มี โลกน้ีไม่ม ีโลกหน้าไม่มี บิดาไม่มีคุณมารดาไม่มีคุณ 
สัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้น ก็ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลก
หน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก หรือดังคำที่พระกุมารกัส
สปะกล่าวแก่พระเจ้าปายาสิว่า บพิตร พระองค์ก็เช่นเดียวกันทรงโง่เขลา ไมฉ่ลาดน่ัน
แหละ แสวงหาโลกหน้าโดยไม่ถูกวิธี หรือดังคำที่อุตตรมาณพให้ทานแลว้อุทิศอย่างนี้
ว่า ด้วยผลทานนี้ ข้าพเจ้าขออยู่ร่วมกับเจ้าปายาสิในโลกน้ีเท่าน้ัน อย่าได้อยู่ร่วมกัน
อีกในโลกหน้าเลย (ที.สี.(ไทย) ๙/๖๕/๒๗,๙/๑๗๑/๕๖,๙/๑๘๐/๕๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๔๒๘/๓๖๑,๑๐/๔๓๙/๓๗๐,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๔/๒๐๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๑/



 

๔๔๗๘ 
 

 

๓๘๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๔/๙๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๑/๑๐๖,๑๔/๑๓๖/๑๗๕,๑๔/๓๙๓/
๔๔๖) 

โลกักขายิกะ : เรื่องโลก, เป็นเรื่องที่ ๒๖ ในบรรดาดิรัจฉานกถาต่าง ๆ ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีว่า พวก
ภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาล น่ังในที่ชุมนุม สนทนาดิรัจฉานกถาต่างๆ คือ 
(๑) ราชกถา เรื่องพระราชาฯลฯ (๒๖) โลกักขายิกะ เร่ืองโลก(๒๗) สมุททักขายิกะ 
เรื่องทะเล (๒๘) อิติภวาภวกถา เรื่องความเจริญและความเสื่อม,ในติรจัฉานกถาสูตร 
ปฐมกถาวัตถุสตูร ก็กล่าวทำนองเดียวกัน มีอธิบายโลกักขายิกะ เรื่องโลกไว้ว่า โลกนี้
ใครสร้าง เทพช่ือโน้นสร้าง กาขาวเพราะกระดูกขาว นกตะกรุมแดงเพราะเลือดแดง 
ช่ือว่าเร่ืองโลก ซึ่งกล่าวไว้ในอรรถกถากถาวัตถุสูตร (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/๕๙๙,วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒) 

โลกัตถจริยา :  ความประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก, พระพุทธจริยาเพ่ือประโยชน์แก่โลก, ทรง
ประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก คือทรงอาศัยพระมหากรุณา เสด็จไปประกาศพระ
ศาสนาเพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชนในถิ่นฐานแว่นแคว้นต่างๆเป็นอันมากและ
ประดิษฐานพระศาสนาไว้เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชุมชนภายหลังตลอดกาลนาน
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู พุทธจริยา   

โลกันตคมนสูตร :  พระสูตรว่าด้วยการถึงท่ีสุดแห่งโลก พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เราไม่กล่าวว่า บุคคลพึงรู้ พึงเห็นและพึงถึงท่ีสุดแห่ง
โลกได้ด้วยการไป ผู้ยังไม่ถึงท่ีสุดแห่งโลกแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ แล้วเสด็จลุก
ขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปยังพระวิหาร ภิกษุเหล่านั้นจึงเรียนให้ท่านพระอานนท์ช่วย
อธิบายอุทเทสน้ัน ซึ่งท่านพระอานนท์ได้กล่าวตำหนิว่า เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ 
ท่านท้ังหลายกลับละเลยพระองค์เสียแล้วจะมาถามผม เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการ
แก่นไม้ เม่ือมต้ีนไม้ใหญม่ีแกน่ ก็มองข้ามรากและลำต้นไปเสีย แล้วได้อธิบายว่า พระ
ผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทสโดยย่อน้ัน หมายถึงบุคคลผูม้ีความหมายรูแ้ละกำหนด
หมายโลกว่าเป็นโลกด้วยอายตนะภายใน ๖ ซึ่งอายตนะภายใน ๖ เหลา่นั้นเรียกว่า
โลก ภิกษุเหล่าน้ันได้ฟังคำอธิบายเช่นน้ันก็นำไปกราบทลูพระผู้มีพระภาค ซึ่ง
พระองค์ได้ตรัสสรรเสริญท่านพระอานนท์ว่า อานนท์เป็นบัณฑิต มีปัญญามาก แม้
หากเธอทั้งหลายจะพึงถามเน้ือความนี้กับเรา ถึงเราเองก็พึงตอบเน้ือความนั้นอย่าง
น้ัน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๖/๑๓๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โลก หมายถึงโลกจักรวาล และคำว่า โลก ในท่ีน้ี
หมายถึงสังขารโลก (สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๑๑๖/๓๘) 



 

๔๔๗๙ 
 

 

โลกันตนรก : นรกท่ีสุดของโลก,เป็นสถานที่มืดมิดเป็นนิตย์ มัวเป็นหมอก ปราศจากแสงเดือนแสง
ตะวัน มีแต่ความทุกข์มืดมนอนธการ,เป็นแดนหรือภูมิท่ีเช่ือกันว่าผู้ทําบาปจะต้องไป
เกิดและถูกลงโทษ, โดยปริยายหมายถึงแดนท่ีมีแต่ความทุกข์ทรมาน ดังคำใน
อันธการสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย โลกันตนรกมีแต่ความทุกข์
มืดมนอนธการ มัวเป็นหมอก สัตว์ในนรกน้ันไม่ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างของดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์ ท่ีมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก,ในมหานารทกัสสปชาดก ท่านนา
รทฤษีกล่าวบรรยายถึงโลกันตนรกไว้ว่า ในโลกันตนรกนั้นมืดมิดที่สุด ไมม่ีดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ โลกันตนรกน้ันมืดมิดอยู่เป็นนิตย์ น่ากลัว กลางคนืกลางวันไม่
ปรากฏ ผู้ต้องการทรัพย์ ใครเล่าจะพึงเที่ยวไปในสถานท่ีน้ันได้,ในพุทธวงศ์กล่าวอีกว่า
พ้ืนแผ่นดินพร้อมทั้งเทวโลกสว่างไสว โลกันตนรกจำนวนมากที่ไม่เช่ือมติดกันและ
ความมืดอันหนาทึบถูกขจัดไปในกาลน้ัน เพราะเห็นปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๑๑๖/๖๒๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๐๖/๓๘๔,๑๓๐๗/๓๘๕,๑๓๑๑/
๓๘๕,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๗/๕๕๖)   

โลกันตริกนรก : นรกท่ีอยู่ระหว่างที่สุดแห่งโลก,เป็นสถานที่มืดมิดอยู่เป็นนิตย์ แต่จะสว่าง ๔ ครั้ง เมื่อ
คราวที่พระโพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์ ประสูติ ตรัสรู้และแสดงธรรมจักร ดังคำในปฐม
ตถาคตอัจฉริยสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เม่ือพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ช้ันดุสิต
มีสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา แสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ 
เกิน เลยอานุภาพของเทวดาท้ังหลายย่อมปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้ง เทวโลก มารโลก 
พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ แมแ้ต่โลกันตริกน
รกซึ่งเปิดตลอด ไม่มีอะไรปิดกั้น มืดมิด มองไม่เห็นอะไร ท่ีแสงสว่างแห่งดวงจันทร์
และ ดวงอาทิตย์อันมีฤทธ์ิมากอย่างน้ี มีอานุภาพมากอย่างนี้ยังส่องไป ไม่ถึงแต่แสง
สว่างโอฬารประมาณไม่ได้ล่วงเลยอานุภาพของเทวดาท้ังหลายย่อมปรากฏในโลกัน
ตริกนรกน้ันแม้พวกสัตว์ท่ีเกิดในโลกันตริกนรกนั้นจำกันและกันได้เพราะแสงสว่างน้ัน
ว่า ท่านผู้เจริญ ทราบว่า สัตว์แม้เหล่าอ่ืนท่ีเกิดในที่น้ีมีอยู่ นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคย
ปรากฏประการท่ี ๑ ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้า (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๗/๑๙๕) ; โลกันตนรก ก็เรียก  

โลกาธิปไตย : ความถือโลกเป็นใหญ่,การทำชาวโลกให้เป็นใหญ่แล้วไม่ทำความช่ัว ช่ือว่าโลกาธิปไตย 
หมายถึงการถือความนิยมหรือเสียงกล่าวว่าของชาวโลกเป็นสำคัญ หว่ันไหวไปตาม
เสียงนินทาและสรรเสริญ จะทำอะไรก็มุ่งจะเอาใจหมู่ชน หาความนิยม ทำตามที่เขา
นิยมกัน หรือคอยแต่หว่ันกลัวเสียงกล่าวว่า, พึงใช้แต่ในทางดีหรือในขอบเขตท่ีเป็น
ความดี คือ เคารพเสียงหมู่ชน (ข้อ ๒ ในอธิปไตย ๓),ในอาธิปเตยยสูตรอธิบาย



 

๔๔๘๐ 
 

 

โลกาธิปไตยแนวบรรพชิตไว้ ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า เธอทำโลก
เท่าน้ันให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บำเพ็ญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ บำเพ็ญกรรมท่ีไม่มีโทษ 
รักษาตนให้บรสิุทธ์ิ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าโลกาธิปไตย (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๗๔,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๒) 

โลกามิส:  เหย่ือแห่งโลก,เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส, 
เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลก ได้แก่กามคุณ ๕ คือรูป, เสียง,กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ อัน
น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ดังคำในนวิาปสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สมณ
พราหมณ์พวกท่ี ๑ เข้าไปหากามคุณ ๕ ท่ีมารล่อไว้ซ่ึงเป็นโลกามิสแลว้ลืมตัวบริโภค
กามคุณ ๕ เมือ่เข้าไปหากามคุณ ๕ น้ัน ลมืตัวบริโภคกามคุณ ๕ ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา
ก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไร ๆ ได้ตามใจชอบในกามคุณ ๕ น้ัน เม่ือเป็น
เช่นนี้สมณพราหมณ์พวกท่ี ๑ น้ันก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ หรือดังคำใน
โปตลิยสูตรท่ี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คหบดี อริยสาวกก็อย่างน้ันเหมือนกัน เห็น
ประจักษ์ชัดดังน้ีว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกามท้ังหลายว่า มีอุปมาด้วยผลไม้ มีทุกข์
มาก มีความคบัแค้นมาก โทษในกามเหล่าน้ันมีอยู่มากย่ิง ครั้นเห็นโทษของกามน้ีตาม
ความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันท่ีอิง
อาศัยอารมณ์ต่างกันแล้ว เจริญอุเบกขาที่มอีารมณ์เดียว ท่ีอิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่ง
เป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความถอืมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖๗/
๒๘๙,๑๒/๒๖๗/๒๘๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๘/๔๖, ๑๓/๔๒/๔๓,๑๓/๗๖/๗๒,๑๔/๕๘/
๖๓,๑๔/๓๐๖/๓๗๑,๑๕/๓/๔,๑๕/๑๐๐/๑๐๖,๑๕/๑๕๓/๑๙๕,๒๕/๓๗๘/
๑๕๐,๒๗/๑๖๖/๑๐๙) ; โลกามิษ ก็เขียน   

โลกายตศาสตร์ : ช่ือหนึ่งของลัทธิปรัชญาฝ่ายวัตถุนิยมของ อินเดีย ถือว่าโลกน้ีเกิดจากการรวมตัว
กันเองของวัตถุธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม ชีพหรือชีวิตเป็นเพียงผลิตผลของวัตถุธาตุที่
รวมตัวกันนั้น คนเราเกิดครั้งเดียว ตายแล้วขาดสูญ ไมม่ีโลกหน้า จึงควรแสวงหากาม
สุขเสียแต่วันน้ี พรุ่งนี้เราอาจตาย, เป็นคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องราวท่ีเหลือเช่ือ ถ้าบุคคลเช่ือ
คัมภีร์น้ีแล้วจะไม่อยากทำบุญ, ลัทธิน้ีทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นอุจเฉททิฐิ แปลว่า 
ความเห็นว่าตายแล้วสูญ ดังคำว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ คือ พยากรณ์ว่าฝนจะดี ฝนจะ
แล้ง จะหาภิกษาหารได้ง่าย จะหาภิกษาหารได้ยาก ฯลฯ วิชาฉันทลักษณ์และ
โลกายตศาสตร์,หรือดังคำในพรหมายุสูตรทีก่ล่าวไว้ว่า พราหมณ์ช่ือพรหมายุอาศัยอยู่
ในกรุงมิถิลาเปน็คนชรา เป็นคนแก่ เป็นผูใ้หญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำดับจนมีอายุ
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ถึง ๑๒๐ ปีนับแต่เกิด ฯลฯำนาญโลกายตศาสตร์ และลักษณะมหาบุรุษ หรือดังคำใน
สิปปสูตรท่ีบางพวกกล่าวว่า ศิลปะว่าด้วยโลกายตศาสตร์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลาย (ที.
สี.(ไทย)๙/๒๕/๑๐,๙/๒๐๙/๗๑,๙/๒๕๖/๘๘,๙/๓๐๓/๑๑๓,๙/๓๑๑/๑๑๘,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓๘๓/๔๗๑,๑๓/๔๒๖/๕๓๕,๑๓/๔๗๓/๕๙๘,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๕๙/
๒๒๕,๒๐/๖๐/๒๒๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙๒/๓๑๗,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๒๙/๒๒๗); 
จารวาก ก็เรียก 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โลกายตศาสตร์ ในที่น้ีหมายถงึวิตัณฑวาทศาสตร์ คือ
ศิลปะแห่งการเอาชนะผู้อ่ืนในเชิงวาทศิลป์ โดยการอ้างทฤษฎีและประเพณีทางสังคม
มาหักล้างสัจธรรม มุ่งแสดงให้เห็นว่าตนฉลาดกว่า มิได้มุ่งสัจธรรมแต่อยา่งใด (ที.สี.อ. 
(บาลี) ๒๕๖/๒๒๒,ม.ม.อ. (บาลีป ๒/๓๘๓/๒๖๒)  

โลกายติกสูตร : พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวัน พราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะทูลถามปัญหา ๔ ข้อ คอื  

  ๑. สิ่งทั้งปวงมีหรือ  ๒. สิ่งท้ังปวงไม่มีหรือ 
  ๓. สิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันหรือ ๔. สิ่งท้ังปวงมีสภาพต่างกันหรือ 
  พระองค์ตรัสว่า ปัญหาน้ีเป็นโลกายตะ เป็นส่วนสุดทั้ง ๒ ด้าน ตถาคตไม่เข้าไป

ใกล้ท่ีสุดทั้ง ๒ น้ัน แสดงธรรมโดยสายกลางเป็นต้นว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
สังขารทั้งหลายจึงมี อันเป็นเหตุให้พราหมณ์นั้นเลื่อมใส ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 
ประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๔๘/๙๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า คัมภีร์โลกายตะ หมายถึงคัมภีร์ท่ีว่าด้วยศิลปะแห่งการ
เอาชนะผู้อ่ืนโดยการอ้างทฤษฎีและประเพณีทางสังคมมาหักล้างสัจธรรม มุ่งแสดงให้
เห็นว่าตนเองฉลาดกว่า มิได้มุ่งถึงสัจธรรมแต่อย่างใด (สํ.นิ.อ. ๒/๔๘/๘๖)  

โลกายติกสูตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ผู้ชำนาญคัมภีร์โลกายัต คือพราหมณ์ผู้ชำนาญคัมภีร์
โลกายัต ๒ คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่า ท่านปูรณะ กัสสปะ และ
นิครนถ์ นาฏบุตร เป็นสัพพัญญ ู เห็นสิ่งท้ังปวง ปฏิญญาญาณทัสสนะอย่างเบ็ดเสร็จ
ว่า เมื่อเราเดิน ยืน หลับและต่ืนอยู่ ญาณทัสสนะได้ปรากฏอยู่ตลอดเวลา และเขาก็
กล่าวว่า เรารู้เห็นโลกอันไม่มีท่ีสุดด้วยญาณอันไมมี่ที่สุด ท่านทั้ง ๒ นี้ ต่างพูดอวด
ความรู้กัน ต่างพูดขัดแย้งกัน ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เรื่องที่
คนท้ัง ๒ พูดอวดความรูก้ันน้ันพักไว้ก่อน แล้วทรงแสดงธรรมด้วยอุปมาโวหารแก่
พราหมณ์ท้ัง ๒ ว่า เปรียบเหมอืนบุรุษ ๔ คน ยืนอยู่ ๔ ทิศ ต่างมีฝีเท้าว่ิงได้เร็วและก้าว
ได้เร็ว พวกเขาต่างมีฝีเท้าเร็วเช่นน้ี เปรียบเหมือนนายขมังธนู ถือธนูไว้ม่ัน ศึกษามาเจน
จบ ฝีมือช่ำชอง ผ่านการประลองฝีมือมาแล้ว พึงใช้ลูกธนูชนิดเบา ๆ ยิงเงาตาลด้าน
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ขวางใหผ้่านไปได้โดยไมย่าก และยิงได้รวดเร็วกว่าการก้าวเท้าดังท่ีกลา่วมา เปรียบ
เหมือนบุรุษเดินจากมหาสมทุรด้านทิศตะวันออกถึงมหาสมุทรด้านทิศตะวันตก ถ้า
บุรุษยืนอยู่ในทิศใด ๆ พึงกล่าวอย่างน้ีว่า เราจะเดินไปถึงที่สุดโลก แล้วงดกิน ด่ืม 
เคี้ยว และลิ้ม งดถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ งดหลับและพักผ่อน เขามีอายุ ๑๐๐ ป ีมี
ชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี เดินไปได้ตลอด ๑๐๐ ปี ยังไปไม่ถึงท่ีสุดโลกเลย จะพึงตายเสียก่อน
ในระหว่าง เพราะเราจะไม่กล่าวว่า บุคคลพึงรู้ พึงเห็น พึงถึงที่สุดโลกได้ด้วยการว่ิงไป
เช่นนี้ แต่เราก็ไม่กล่าวว่า บุคคลยังไม่ถึงท่ีสุดโลกจะทำที่สุดทุกข์ได้ ทรงแสดงต่อไป
อีกว่า กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เรียกว่า โลก ในอริยวินัย ภิกษุ
บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณญั
จายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแล้ว เรา
เรียกว่าถึงท่ีสุดโลกแล้ว อยู่ในท่ีสุดโลก คนพวกอ่ืนกล่าวถึงภิกษุนั้นว่า ยังเกี่ยวข้องกับ
โลก สลัดตนออกจากโลกไม่ได้ แม้เรากก็ล่าวอย่างนั้นเหมือนกัน สว่นภิกษุบรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแลว้ เพราะเห็นด้วยปัญญา เรา
เรียกว่า ถึงท่ีสุดโลกแล้ว อยู่ในทีสุ่ดโลก และข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้แล้ว 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๘/๕๑๕) 

โลกายัต,โลกายตะ, คัมภีร์ :ติตถิยศาสตร์ คือ ศาสตร์ของพวกเจ้าลัทธิต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเหตุไร้
ประโยชน์ ดังคำในขุททกวัตถุท่ี พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึง
เรียนโลกายัต รูปใดเรียนต้องอาบัติทุกกฏ หรือดังคำในโลกายติกสูตรที่กล่าวถึง
พราหมณ์ผู้ชำนาญคัมภีร์โลกายัต หรือดังคำในโลกายติกสูตรที่ พราหมณ์ผู้รอบรู้
คัมภีร์โลกายตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ น่ัง ณ ท่ีสมควร ทูลถาม
ว่า ท่านพระโคดม สิ่งทั้งปวงมีหรือ”  “พราหมณ์ ข้อท่ีว่า ‘สิ่งท้ังปวงมี’ น้ี เป็นโลกาย
ตะข้อที่ ๑” “ท่านพระโคดม ก็สิ่งท้ังปวงไม่มีหรือ” “พราหมณ์ ข้อท่ีว่า ‘สิ่งท้ังปวงไม่
มี’ นี้ เป็นโลกายตะข้อท่ี ๒” “ท่านพระโคดม สิ่งท้ังปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน
หรือ” “พราหมณ์ ข้อท่ีว่า ‘สิ่งท้ังปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน’ น้ี เป็นโลกายตะข้อ
ท่ี ๓” “ท่านพระโคดม ก็สิ่งท้ังปวงมีสภาพต่างกันหรือ” “พราหมณ์ ข้อท่ีว่า ‘สิ่งท้ัง
ปวงมีสภาพต่างกัน’ นี้เป็นโลกายตะข้อที่ ๔ ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ท่ีสุด ๒ อย่างน้ัน 
ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่า ‘เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะ
สังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมีฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วย
ประการฉะน้ี อน่ึงเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขาร
ดับวิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ี มไีด้ด้วยประการฉะน้ี” (วิ.จู.
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(ไทย) ๗/๒๘๖/๗๒, ๗/๒๙๓/๑๘๗,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๘/๙๕องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๘/
๕๑๕)   

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โลกายัต หมายถงึติตถิยศาสตร์ คือ ศาสตรข์องพวกเจ้า
ลัทธิต่าง ๆ ซึง่ประกอบด้วยเหตุไร้ประโยชน์ เช่น เรื่องสรรพสิ่งไม่บริสุทธ์ิ เป็นเดน 
สรรพสิ่งบริสุทธ์ิ ไม่เป็นเดน กาขาว นกยางดำ เป็นต้น (วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๘๖/๓๑๗) 

โลกิยทุกะ : หมวด ๒ ท่ีเป็นโลกิยะ เช่น สภาวธรรมท่ีเป็นโลกิยะ สภาวธรรมท่ีเป็นโลกุตตระ แล้ว
อธิบายว่า สภาวธรรมที่เป็นกุศล อกศุล และอัพยากฤต ซ่ึงเป็นอารมณ์ของอาสวะ 
เป็นกามาวจร รูปาวจร และอรูปาวจร ได้แก่ รูปขันธ์ ฯลฯวิญญาณขันธ์ สภาวธรรม
เหล่าน้ีช่ือว่าเป็นโลกิยะ มรรคผลของมรรคที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์และธาตุท่ีปัจจัย
ไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าเป็นโลกุตตระหรือดังคำในปัฏฐานว่า ข้อความ
ในโลกิยทุกะและโลกุตตรทุกะ พึงขยายสหชาตวารฯลฯ ปัญหาวารให้พิสดาร (อภิ.สํ.
(ไทย) ๓๔/๑๑๐๐/๒๗๙,อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๑๑/๓๑๑) 

โลกิยทุติยฌาน : ฌานที่ ๒ ซึ่งมีองค์ ๓ อันเป็นโลกิยะ ซึ่งเป็นภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการ
เพ่งอารมณ์, ทุติยฌาน ได้แก่ ฌานที่ ๒ มีองค์ ๓ คือ ละวิตก(การตรึก) วิจาร(การ
ตรอง) เสียได้ คงอยู่แต่ปีติ(คือความอิ่มใจ) และสุข(ความสบายใจอันเกิดแต่วิเวกคือ
ความเงียบ) อันเกิดแต่สมาธิกับเอกัคตา,เป็นฌานที่ ๒ ในฌานท้ัง ๔ นี้จัดเป็นรูปฌาน 
เป็นรูปสมาบัติ มีรูปธรรมเป็นอารมณ์ สงเคราะห์เข้าในรูปาวจรภูมิ ดังคำในวจีเภท
กถา กถาวัตถุท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยทุติยฌาน 
ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานมีอยู่ใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีก็กล่าวปฏิเสธ (อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๓๒๙/๒๙๖)  

โลกิยธรรม : ธรรมระดับโลกิยะ หมายถึงสภาวธรรมท่ีเป็นโลกีย์ ได้แก่ทุกขสัจและสมุทัยสัจ ดังคำ
ในกถาวัตถุท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า พระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 
เมื่อตรัสโลกิยธรรมก็เป็นโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรมก็เปน็โลกุตตระใช่ไหม พระปร
วาทีก็กล่าวยอมรับ หรือดังคำใน   อรูเปรูปกถา ที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า การ
สลัดออกจากกาม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นเนกขัมมะ โดยมีพระประสงค์ว่า กาม
ยังมีอยู่ในเนกขัมมะ อาสวะยังมีอยู่ในอนาสาวะ โลกิยธรรมยังมีอยู่ ในโลกุตตรธรรม 
ใช่ไหม พระปรวาทีก็กล่าวปฏิเสธ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๒/๓๓๔,๓๗/๕๒๖/๕๖๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โลกิยธรรม หมายถึงสัจจ ๒ ข้อแรก โลกิยธรรม ดังคำ
ว่า สัจจะ ๒ คือ ทุกขสัจและสมุทยสัจ เป็นโลกิยธรรม ส่วนอีก ๒ คือ มัคคสัจและ
นิโรธสัจ เป็นโลกุตตรธรรม (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๒๑๕/๑๓๒-๑๓๓) และมีอธิบายอีกว่า 
ทุกขสัจและสมทุยสัจ เป็นอารมณ์ของปรามาส เพราะเป็นโลกิยธรรม ส่วนนิโรธสัจ
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และมัคคสัจ เป็นโลกุตตรธรรม จึงไม่เป็นอารมณ์ของปรามาส (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๒๑๕/
๑๓๒-๑๓๓)  

โลกิยปฐมฌาน : ฌานที่ ๑ มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ซ่ึงเป็นโลกิยะ ดังคำในกถา
วัตถุ วจีเภทกถา ท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิย
ปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหม พระปรวาทีกล่าวปฏิเสธ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๒๙/๒๙๖) 

โลกิยปัญญา : ความรอบรู้อันเป็นโลกีย์, ความรู้ท่ัวอย่างชาวโลก, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
ระดับโลกิยะ,เป็นข้อ ๑ ในทุกมาติกา อันได้แก่ โลกิยปัญญา โลกุตตรปัญญาหรือดัง
คำในทุกนิทเทสท่ีขยายความว่า ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ 
๓ ช่ือว่า โลกยิปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือว่า โลกุตตรปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 

โลกิยศีล :  ศีลระดับโลกิยะ,ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กําหนดการปฏิบัติกายและวาจา 
เช่น ศีล ๕ ศีล ๘, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยที่เป็นระดับโลกีย์, ดังคำในกถาวัตถุ 
ทวีหิสีเลหิกถา ท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า บุคคลผูพ้รั่งพร้อมด้วยมรรค เป็นผู้
บริบูรณ์ด้วยโลกิยศีลใช่ไหม พระปรวาทีก็กล่าวยอมรับ หรือดังคำที่พระสกวาทีถาม
พระปรวาทีว่า เมื่อโลกิยศีลดับไปแล้ว มรรคจึงเกิดขึ้นใช่ไหม พระปรวาทีก็กล่าว
ยอมรับ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๘๗/๖๔๐,๓๗/๕๘๙/๖๔๓); (ดู ทศพิธราชธรรม และ 
ราชธรรม);  

โลกิยสมาบัติ : สมาบัติอันเป็นโลกียะ หมายถึงฌานสมาบัติ ๘ คือรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ อันเป็น
โลกียะ, เป็นภาวะที่จิตสงบประณีตขั้นโลกีย์, คุณวิเศษที่เกิดจากการท่ีจิตเพ่งอารมณ์
จนแน่วแน่ระดับโลกิยะ, เป็นการบรรลุคุณวิเศษช้ันสูงด้วยอำนาจของการเข้าสมาธิท่ี
เป็นโลกิยะ ดังคำในกถาวัตถุ วจีเภทกถา ท่ีพระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า การเปล่ง
วาจาของผู้เข้าโลกิยสมาบัติมอียู่ใช่ไหม พระปรวาทีก็กล่าวปฏิเสธ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๓๒๙/๒๙๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โลกิยสมาบัติ หมายถึงเจโตวิมุตติช่ัวคราว (สํ.ส.อ. 
(บาลี) ๑/๑๕๙/๑๗๔)  

โลกิยะ : เกี่ยวกับโลก, ทางโลก, ธรรมดาโลก, ของโลก, ตรงข้ามกับ โลกุตระ, เช่น โลกิยธรรม 
เรื่องโลกิยะ, โดยปริยายหมายถึงที่เกี่ยวกับกามารมณ์ เช่น เรื่องโลกีย์ ดังคำใน
เมตตาสหคตสูตร ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวเมตตาเจโตวิมุตติ
ว่ามีสุภวิโมกข์เป็นอย่างย่ิงสำหรับภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติท่ี
ยอดเย่ียมในธรรมวินัยนี้หรือดังคำในกิมพิลเถรคาถาที่พระกิมพิลเถระกลา่วว่า พระ
ศากยบุตรท้ังหลายปรารภความเพียร มีใจเด็ดเด่ียว บากบ่ันมุ่งมั่นเป็นนิตย์ ละความ
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ยินดีที่เป็นโลกิยะมายินดีอยู่ด้วยความยินดีในธรรม หรือดังคำในกถาวัตถุ ทวีหิสีเลหิก
ถาที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรค เป็นผู้บริบูรณ์ด้วย
สัมมากัมมันตะที่เป็นโลกิยะฯลฯสัมมาอาชีวะท่ีเป็นโลกิยะใช่ไหม พระปรวาทีก็กล่าว
ยอมรับ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๕/๑๗๘, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๕๖/๓๕๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๕๘๘/๖๔๒) 

  อรรถกถาอธิบายโลกิยะเปรียบเทียบกับโลกุตตระไว้ว่า สติปัฏฐานอย่างไหนเป็น
โลกิยะ อย่างไหนเป็นโลกุตตระ เมื่อไม่รู้ก็จะน้อมญาณของตนเข้าไปในฐานที่ละเอียด 
แล้วปักใจอยู่ในสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะเท่านั้นจึงไม่สามารถให้สติปัฏฐานส่วนท่ีเป็นโล
กุตตระเกิดขึ้นได้ (องฺ.เอกาทสก.อ.(บาลี) ๓/๑๗/๓๙๕) 

โลกียจิต : จิตที่เป็นโลกีย์ ดังคำในอภิสมยกถาที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า คำว่า การตรัสรู ้
อธิบายว่า ตรัสรู้ด้วยอะไร คือ ตรัสรู้ด้วยจิตตรัสรู้ด้วยจิตหรือถ้าอย่างนั้น บุคคลผู้ไม่มี
ญาณ ก็ตรัสรู้ได้ บุคคลผู้ไม่มญีาณตรัสรู้ไม่ได้ ตรัสรู้ด้วยญาณ ... ถ้าอย่างน้ัน ก็ตรัสรู้
ได้ด้วยโลกียจิตที่เป็นปัจจุบันและญาณนะซิ ตรัสรู้ด้วยโลกียจิตที่เป็นปัจจุบันและ
ญาณไม่ได้(แต่)ตรัสรู้ได้ด้วยจิตที่เป็นปัจจุบันและญาณในขณะแห่งโลกุตตรมรรค 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๙/๕๗๓) 

โลกียสุข :  ความสุขอย่างโลกีย์, ความสขุท่ีเป็นวิสัยของโลก, ความสขุท่ียังประกอบด้วยอาสวะ 
เช่น กามสุข มนุษยสุข ทิพยสุข ตลอดจนถึงฌานสุข และวิปัสสนาสขุ(พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)    

โลกุตตรกถา : ว่าด้วยโลกุตตรธรรม, เรื่องว่าด้วยโลกุตตรธรรม แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑  
  คำปุจฉาว่า “ธรรมเหล่าไหนเป็นโลกุตตระ” ท่านวิสัชนาว่า สติปัฏฐาน ๔ 

สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ 
อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน ธรรมเหล่าน้ีเป็นโลกุตตระ 

  ตอนที่ ๒  
  ท่านนำคำว่า “โลกุตตระ” มาจำแนกด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้ช่ือว่าโลกุตตระแต่ละ

ประการ รวม ๖๕ ประการ เช่น ช่ือว่าโลกุตตระ เพราะข้ามพ้นโลก ช่ือว่าโลกุตตระ 
เพราะข้ามพ้นแต่โลก ช่ือว่าโลกุตตระ เพราะข้ามพ้นจากโลก ช่ือว่าโลกุตตระ เพราะ
ข้ามไปจากโลก เป็นต้น (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๓/๕๑๑) 

โลกุตตรกุศล : กุศลท่ีเป็นโลกุตตระ, กุศลเหนือโลก, กุศลที่พ้นวิสัยของโลก หมายถึงกุศลจิตที่เป็นโล
กุตตระ,เป็นการอธิบายธรรมข้อ ๑ ในภาวนา ๓ ดังคำว่า การเจริญธรรมท่ีเป็นโล
กุตตรกุศล แลว้ขยายความว่า การเจริญธรรมท่ีเป็นรูปาวจรกุศลอย่างหยาบก็มี ปาน
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กลางก็มี ประณีตก็มี การเจริญธรรมท่ีเป็นอรูปาวจรกุศลอย่างหยาบก็มี ปานกลางก็มี 
ประณีตก็มี การเจริญธรรมที่เป็นโลกุตตรกุศลประณีตอย่างเดียว (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๓๖/๒๖)  

โลกุตตรทุกะ : หมวด ๒ เกี่ยวกับโลกุตตระ ดังคำในกุศลทุกะที่กล่าวไว้ว่า อวิคตปัจจัยมี ๒ วาระ 
(ย่อ เหมือนกับข้อความในโลกิยทุกะและโลกุตตรทุกะ พึงขยายสหชาตวารฯลฯ 
ปัญหาวารให้พิสดาร) หรอืดังคำว่า อวิคตปัจจัยมี ๕ วาระ (ย่อ เหมือนกับข้อความ
ในโลกิยทุกะและโลกุตตรทุกะพึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวารให้พิสดาร) (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๔/๑๑/๓๑๑,๔๔/๑๕/๓๑๒)  

โลกุตตรญาณ :  ญาณพ้นจากโลก,ความรู้เหนือโลก,ญาณพ้นวิสัยของโลก, เป็นความสามารถหย่ังรู้เป็น
พิเศษเหนือโลกหมายถึงปรีชาหย่ังรู้หรือกําหนดรู้ท่ีเกิดจากอํานาจสมาธิอันเป็นโลกุต
ตระ หมายถึงมัคคญาณและผลญาณ ดังคำในกถาวัตถุ ญาณกถา ที่พระสกวาทีถาม
พระปรวาทีว่า ญาณที่มีวัตถ ุ๑๒ เป็นโลกุตตระใช่ไหม พระปรวาทีตอบยอมรับ เมื่อ
ถูกถามอีกว่า โลกุตตรญาณมี ๑๒ ใช่ไหม กก็ล่าวปฏิเสธ เมื่อถูกถามย้ำอีกว่า โลกุตตร
ญาณมี ๑๒ ใช่ไหม ก็กล่าวยอมรับ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๗๖/๙๐๕) ; คู่กบั โลกิยะ  

  อรรถกถาอธิบายเก่ียวกับโลกุตตรญาณไว้ว่า ท่ีพระปรวาทีมีความเห็นว่า ในมัคค
จิตแต่ละดวง มีญาณทีท่ำหน้าที่รับรู้ ๑๒ ประการ (ในมัคคจิตหน่ึงๆ มี ๓ ญาณ คือ
สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ รวมเป็น ๑๒ ญาณ) ซึ่งต่างกับความเห็นของสก
วาทีท่ีเห็นว่า ในมัคคจิตแต่ละดวง มีสัจจญาณอย่างเดียว จึงไม่ยอมรับว่ามี ๑๒ ญาณ 
(อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๘๗๖/๓๑๓) 

โลกุตตรตติยฌาน : ฌานที่ ๓ ท่ีเป็นโลกุตตร ดังคำในกถาวัตถุ วจีเภทกถา ท่ีพระสกวาทถีามพระปร
วาทีว่า การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตตรตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานมีอยู่ใช่ไหม 
พระปรวาทีก็กล่าวปฏิเสธ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๑/๒๙๘) 

โลกุตตรธรรม : ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก,ธรรมคือโพธิปักขิยธรรม ๓๗ และนวโลกุตตรธรรม,  
สภาวะพ้นโลก มี ๙ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑, ดังคำในเอสุการีสูตรที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า แต่เราบัญญติัโลกุตตรธรรมอันเป็นอริยะว่าเป็นทรัพย์ของบุคคล เมื่อ
เขาระลึกถึงวงศ์ตระกูลเก่าอันเป็นของมารดาบิดา อัตภาพเกิดในวงศ์ตระกูลใดๆ ก็
นับตามวงศ์ตระกูลน้ันๆ ถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็นับว่า เป็นกษัตริย์ ถ้า
อัตภาพเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็นับว่า เป็นพราหมณ์ ถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลแพศย์
ก็นับว่า เป็นแพศย์ ถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลศูทรก็นับว่า เป็นศูทร หรือดังคำในอาณิ
สูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ในอนาคต เม่ือผู้อ่ืนกล่าวสูตรท่ีตถาคต
กล่าวไว้ล้ำลึก มีเน้ือความลึกซึ้ง เป็นโลกุตตรธรรม ประกอบด้วยความว่าง ภิกษุ
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ท้ังหลายจักไมต้ั่งใจฟังให้ดีไม่เง่ียหูฟัง ไม่เข้าไปต้ังจิตไว้เพ่ือรู้ท่ัวถึง และไมใ่ห้
ความสำคัญธรรมว่า ควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจ หรือดังคำที่พระคุตตาเถรีกล่าวไว้
ว่า การกระทำโลกุตตรธรรมให้ประจักษ์แก่ตนน้ีนับว่าเป็นการประกาศพระคุณของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธสาวก,ในปฏิสัมภิทามรรค โลกุตตรกถา กล่าว
อธิบายโลกุตตระไว้อย่างมากมาย และขึน้หัวข้อว่าด้วยโลกุตตรธรรม มีอธิบายว่า 
ธรรมเหล่าไหนเป็นโลกุตตระ (คือ) สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ 
๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค ์๘ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน 
ธรรมเหล่านี้เป็นโลกุตตระและอธิบายโลกุตระไว้เช่นช่ือว่าโลกุตตระ เพราะข้ามพ้น
โลก ช่ือว่าโลกุตตระ เพราะข้ามพ้นแต่โลกช่ือว่าโลกุตตระ เพราะข้ามพ้นจากโลก ช่ือ
ว่าโลกุตตระ เพราะข้ามไปจากโลก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔๑/๕๕๒,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๒๒๙/๓๑๗,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๘/๙๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘/๒๕๕๗,ขุ.เถรี.(ไทย) 
๒๖/๑๖๑/๕๘๑,ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๓๒/๗๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๓/๕๑๑,อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๓๕๒/๓๓๔,๓๗/๕๒๖/๕๖๖) ; คู่กับ โลกิยธรรม 

โลกุตตรปฐมฌาน : องค์ฌานที่หน่ึง (เป็นโลกุตตระ เป็นอริยะ ไม่ท่ัวไปแก่ปุถุชนทั้งหลาย) ของพระ
อริยะผู้เข้าอรูปฌานที่ ๑ คือ อากาสานัญจายตนะ (ฌานอันกำหนดอากาศคือช่องว่าง
หาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ หรือภพของผู้เข้าถึงฌานน้ี) มีปรากฏในวจีเภทกถา ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า...สก. การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตตรปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหม ปร.
(หมายถึงภิกษุในนิกายปุพพเสลิยะ (อภิ.ปญฺจ.อ. ๓๒๖/๑๘๓)) ใช่ สก. การเปล่งวาจา
ของผู้เข้าโลกุตตรทุติยฌานมีอยู่ใช่ไหม ปร. ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน ฯลฯ สก. การเปล่ง
วาจาของผู้เข้าโลกุตตรปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหม ปร. ใช่ สก. การเปล่งวาจาของผู้เข้า
โลกุตตรตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานมีอยู่ใช่ไหม ปร. ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ฯลฯ 
(อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๓๓๑/๒๙๘) 

โลกุตตรปัญญา : ปัญญาอันประเสริฐ; ปัญญาอันบริสุทธ์ิ; ปัญญาอันสูงสุด สามารถกำจัดกิเลสได้; 
ในทุกนิทเทส ท่านหมายถึงปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ดังมีข้อความปรากฏว่า ปัญญา
ในสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ช่ือว่า โลกิยปัญญา ปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ช่ือว่า โลกุตตรปัญญา (๑) ปัญญาท้ังหมดช่ือว่า เกนจิวิญเญยยปัญญา และ
ช่ือว่า นเกนจิวิญเญยยปัญญา (๒) ปัญญาในสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤตใน
ภูมิ ๓ ช่ือว่า สาสวปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือว่า อนาสวปัญญา (๓) ปัญญา
ในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ช่ือว่า อาสววิปปยุตตสาสวปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือว่า อาสววิปปยุตตอนาสวปัญญา (๔) (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/
๗๖๗/๕๐๐), นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในปฏิสัมภิทากถา ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... ปร. 
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(หมายถึงภิกษุในนิกายอันธกะ (อภิ.ปญฺจ.อ. ๔๓๒/๒๑๒)) ท่านไม่ยอมรับว่า “ญาณ
ท้ังปวงเป็นปฏิสัมภิทา” ใช่ไหม สก. ใช่ ปร. โลกุตตรปัญญามีอยู่ โลกุตตรปัญญานั้น
ไม่เป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหม สก. ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน ฯลฯ ปร. ดังนั้น ญาณท้ังปวงจึง
เป็นปฏิสัมภิทา (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๔๓๓/๔๖๓)  

โลกุตตรมรรค : หนทางอันประเสริฐเหนือโลก สามารถนำสู่ความดับกิเลสได้เด็ดขาดแล้วบรรลุสู่โล
กุตตรผล มีปรากฏในมหาสุญญสูตร ซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ากับท่านพระอานนท์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุผู้
พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนือง ๆ ซึ่ง
ความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ชอบคณะ ยินดีคณะ บันเทิงอยู่ในคณะ จักบรรลุเจโต
วิมุตติซึ่งเกิดขึ้นตามสมัย อันน่ายินดี หรือโลกุตตรมรรค ซ่ึงมิได้เกิดขึ้นตามสมัย อัน
ไม่กำเริบได้ เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจากคณะ อยู่ตามลำพังผู้เดียว พึงหวังบรรลุเจ
โตวิมุตติ ซึ่งเกิดขึ้นตามสมัย อันน่ายินดี หรือโลกุตตรมรรค ซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามสมัย 
อันไม่กำเริบ (๑๐ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๘๖/๒๒๓) 

โลกุตตระ : เหนือโลก, พ้นโลก, มิใช่วิสัยของโลก ในโกสัมพิยสูตร ท่านหมายถึงฌาน ดังมี
ข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า...น้ีคือญาณที่ ๑ ท่ีเป็นอริยะ เป็นโลกุตตระ ไม่ท่ัวไปแก่
ปุถุชนทั้งหลาย ซึ่งภิกษุน้ันบรรลุแล้ว (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๓/๕๓๔), ในมหาจัตตารี
สกสูตร ก็ใช้ในความหมายเดียวกัน ดังมีข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า... สัมมาทิฏฐิอัน
เป็นอริยะ ท่ีไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไร คือ ปัญญา 
ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สัมมาทิฏฐิ องค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มี
จิตไกลจากข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วย อริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ 
น้ีเป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะ ท่ีไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค ภิกษุ
น้ันย่อมพยายามเพ่ือละมิจฉาทิฏฐิ ยังสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อม ความพยายามของภิกษุ
น้ัน เป็นสัมมาวายามะ...(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๖), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในมหา
สุญญสูตร ดังมีข้อความตอนหนึ่งปรากฏว่า...ภิกษุนั้นช่ือว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะใน
อัสมิมานะในอุปาทานขันธ์ ๕ น้ี ท่ีละได้แล้วน้ัน ด้วยอาการอย่างนี้ ธรรมเหล่าน้ี 
เน่ืองมาจากกุศลโดยส่วนเดียว ไกลจากข้าศึก เป็นโลกุตตระ อันมารผู้มีบาปหย่ังลง
ไม่ได้ อานนท์ เธอเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร คือ สาวกพิจารณาเห็นอำนาจ
ประโยชน์อะไร จึงควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิด”… (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๙๑/๒๒๙), 
นอกจากน้ัน ยังมีปรากฏในโลกุตตรกถา ดังข้อความว่า ธรรมเหล่าไหนเป็นโลกุตตระ 
(คือ) สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน ธรรมเหล่าน้ีเป็นโลกุต
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ตระ … ช่ือว่าโลกุตตระ เพราะข้ามพ้นโลก … ข้ามพ้นแต่โลก …ข้ามพ้นจากโลก …
ข้ามไปจากโลก …ล่วงพ้นโลก …ล่วงพ้นโลกอยู่ …เป็นอดิเรกในโลก …ข้ามท่ีสุดโลก …
สลัดออกแต่โลก …สลัดออกจากโลก …สลัดไปจากโลก …สลัดออกแล้วจากโลก …
สลัดออกแล้วแต่โลก …สลัดออกไปแล้วจากโลก …ไม่ต้ังอยู่ในโลก …ไม่ดำรงอยู่ในโลก 
…ไม่ติดอยู่ในโลก …ไม่เป้ือนในโลก …ไม่เป้ือนแล้วในโลก …ไม่ถูกโลกทำให้เป้ือนแล้ว 
…ไม่ฉาบแล้วในโลก …ไม่ถูกโลกฉาบแล้ว …หลุดไปในโลก …หลุดไปจากโลก …พ้น
จากโลก …หลุดพ้นไปแต่โลก …หลุดพ้นไปจากโลก …ไม่เกี่ยวข้องในโลก …ไม่
เกี่ยวข้องด้วยโลก …ไม่เกี่ยวข้องแต่โลก …พรากออกในโลก …พรากออกแต่โลก …
พรากออกจากโลก …หมดจดแต่โลก …หมดจดจากโลก …หมดจดกว่าโลก …สะอาด
แต่โลก …สะอาดจากโลก …สะอาดกว่าโลก …ออกแต่โลก …ออกจากโลก …ออกไป
จากโลก …กลับแต่โลก …กลับจากโลก …กลับไปจากโลก …ไม่ข้องในโลก …ไม่ยึดใน
โลก…ไม่พัวพันในโลก …ตัดโลกขาด …ตัดโลกขาดแล้ว …ให้โลกระงับ …ให้โลกระงับ
แล้ว …ไม่กลับมาสู่โลก …ไม่เป็นคติของโลก …ไม่เป็นวิสัยของโลก …ไม่เป็นสาธารณะ
ของโลก …ปราศจากโลก …ไม่เวียนมาสู่โลก …ละโลก …ไม่ให้โลกเกิด …ไม่เย่ือใยโลก 
…นำโลก …กำจัดโลก …ไม่อบโลกให้งาม ช่ือว่าโลกุตตระ เพราะล่วงโลก ครอบงำโลก
ต้ังอยู่ ฉะนี้แล (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๓/๕๑๑), และมีปรากฏใน อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๖๓๓/
๖๙๓, อภิ.ป. (ไทย) ๔๕/๔๖/๙๐,๔๕/๗๗/๑๓๔ 

โลณผลสูตร : พระสูตรว่าด้วยผลกรรมกับกอ้นเกลือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ใดพึงกลา่วว่า บุคคล
น้ีทำกรรมไว้อย่างใด เขาต้องเสวยกรรมน้ันอย่างนั้น เม่ือเป็นเช่นน้ัน การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้ โอกาสที่ทำให้สิ้นสุดทุกข์ ย่อมไม่ปรากฏ ส่วนผู้ใดพึงกล่าวว่า 
บุคคลน้ีทำกรรมท่ีต้องเสวยผลไว้อย่างใด เขาต้องเสวยผลของกรรมน้ันอย่างน้ัน เมื่อ
เป็นเช่นน้ัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ โอกาสท่ีทำให้สิ้นสุดทุกขย่์อม
ปรากฏ แล้วตรัสว่า บุคคลท่ีทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อย แต่บาปกรรมก็นำเขาไปสู่
นรกได้ คือ คนที่ไม่เจริญกาย ศีล จิต และปัญญา มคีุณน้อย มีอัตภาพน้อย มักอยู่
เป็นทุกข ์ เพราะผลกรรมเล็กน้อย เปรียบเหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงในขันใบน้อย 
น้ำในขันเล็กน้อยนั้นเค็ม ด่ืมกินไม่ได้ ส่วนบุคคลท่ีทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อย แต่
บาปกรรมให้ผลในปัจจุบันเทา่นั้น ไม่ให้ผลแม้แต่น้อย ในอัตภาพที่ ๒ ไม่ต้องพูดถึงผล
มาก คือ คนทีเ่จริญกาย ศีล จิต และปัญญา แล้วมีคุณไม่น้อย มีอัตภาพใหญ่ เปรียบ
เหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงในแม่น้ำคงคา เพราะในแมน้่ำคงคาน้ันมีห้วงน้ำใหญ่ น้ำ
น้ันจึงไม่เค็ม ด่ืมกินได้ แลว้ตรัสอีกว่า บุคคลท่ีทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อย แต่
บาปกรรมก็นำเขาไปสู่นรกได้ คือคนที่ไม่เจริญกาย ศลี จิต และปัญญา มีคุณน้อย มี



 

๔๔๙๐ 
 

 

อัตภาพน้อย มักอยู่เป็นทุกข ์ เพราะผลกรรมเล็กน้อย เปรียบกับบางคนถูกจองจำ
เพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้าง หน่ึงกหาปณะบ้าง ร้อยกหาปณะบ้าง เพราะขัดสน มี
สมบัติน้อย มีโภคะน้อย เจ้าของแกะสามารถท่ีจะฆ่า จองจำ หรือเผาคนลักแกะ หรือ
ทำตามท่ีตนปรารถนาได้ ส่วนบุคคลที่ทำบาปกรรม เพียงเล็กน้อย บาปกรรมให้ผลใน
ปัจจุบัน ไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพท่ี ๒ ไม่ต้องพูดถึงผลมาก คือ คนที่เจริญกาย 
ศีล จิต และปัญญา มีคุณไม่น้อย มีอัตภาพใหญ่ เปรียบกับบางคนท่ีไม่ถูกจองจำ
เพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้าง หน่ึงกหาปณะบ้าง ร้อยกหาปณะบ้าง เพราะมั่งคั่ง มี
ทรัพย์มาก มีโภคะมาก เจ้าของแกะไม่สามารถท่ีจะฆ่า จองจำ หรือเผาคนลักแกะ 
หรือทำตามที่ตนปรารถนาได้ แล้วตรัสว่า ผูใ้ดพึงกล่าวว่า บุคคลทำกรรมไว้อย่างใด ก็
ต้องเสวยกรรมนั้นอย่างนั้น เม่ือเป็นเช่นน้ัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้ 
โอกาสท่ีทำให้สิ้นสุดทุกข์ย่อมไม่ปรากฏ สว่นผู้ใดพึงกล่าวว่า บุคคลนีท้ำกรรมท่ีต้อง
เสวยผลไว้อย่างใด เขาต้องเสวยผลของกรรมนั้นอย่างน้ัน เมื่อเป็นเช่นน้ัน การอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ โอกาสที่ทำให้สิ้นสุดทุกขย่์อมปรากฏ (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๐๑/๓๓๖) 

โลณโสวีรกะ, ยาดอง : ช่ือของยาดองชนิดหน่ึง เป็นยาที่ปรุงด้วยส่วนประกอบนานาชนิด เช่น 
มะขามป้อมสด สมอพิเภก ธัญชาติทุกชนิด ถั่วเขียว ข้าวสุก ผลกล้วย หน่อหวาย การ
เกด อินทผลัม หน่อไม้ ปลา เนื้อ น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เกลือ โดยใส่เครื่องยาเหล่านี้ในหม้อ 
ปิดฝามิดชิด เก็บดองไว้ ๑ วัน ๒ วัน หรือ ๓ วัน เมื่อยาน้ีสุกได้ท่ีแล้ว จะมีรสและสี
เหมือนผลหว้า เป็นยาแก้โรคลม โรคไอ โรคเรื้อน โรคผอมเหลือง (ดีซ่าน) โรค
ริดสีดวงเป็นต้น ในกาลภายหลังภัต คือเที่ยงวันไปก็ฉันได้ (วิ.อ. ๑/๑๙๒/๕๑๘) มี
ปรากฏในเภสัชชขันธกะ เรื่องคุฬาทิอนุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตน้ำอ้อยงบเป็นต้น 
ดังข้อความว่า สมัยน้ัน ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคลมในท้อง จึงด่ืมยาดองโลณโสวีร
กะ โรคลมสงบลง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเร่ืองน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุไข้ฉันยาดองโลณโสวีรกะ
ได้ตามสบาย แต่ผู้ไม่เป็นไข้ต้องเจือน้ำฉันอย่างน้ำปานะ” (วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๓/๖๙) 

โลดทะนง : ช่ือของไม้สมุนไพร ในประเทศไทย เรียกว่า โลดทะนงแดง มีช่ือเรียกต่างๆ ตาม
ท้องถิ่น เช่น ทะนง รักทะนง (นครราชสีมา), นางแซง (อุบลราชธานี), โลดทะนงแดง 
(บุรีรัมย์), ดู่เบ้ีย ดู่เต้ีย (เพชรบุรี), ทะนงแดง (ประจวบคีรีขันธ์), ข้าวเย็นเนิน หัวยา
เข้าเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์), หนาดคำ (ภาคเหนือ) เป็นต้น มีช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib (ช่ือพ้องวิทยาศาสตร์ 
Baliospermum reidioides Kurz) จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE) มี



 

๔๔๙๑ 
 

 

ปรากฏในสุธาโภชนชาดก ว่าด้วยอาหารทิพย์ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสถึงข้อความสนทนาระหว่างหิรีเทวีเทพธิดากับโกสิยดาบส ดังมีข้อความตอนหน่ึง
ว่า...ณ ที่ใกล้อาศรมนี้มีหมู่ไม้นานาชนิดผลิดอกออกผลจำนวนมาก คือ มะม่วง 
มะหาด ขนุน ทองกวาว มะรุม อีกทั้งโลดทะนง บัวบก การะเกด จันทน์กระพ้อ และ
หมากหอมก็ผลิดอกบานสะพร่ัง (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๖๐/๑๒๘) 

โลภ : ความอยากได้ เป็นกิเลสท่ีสำคัญท่ีพระภิกษุควรละให้ได้ มีปรากฏในโลภสูตร ว่าด้วย
โลภะ ดังมีข้อความว่า แท้จริง พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรน้ี 
พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้๑ “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายละ
ธรรมอย่างหน่ึงได้ เราขอรับรองความเป็น อนาคามีของเธอทั้งหลาย ธรรมอย่างหน่ึง 
คืออะไร ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายละธรรมอย่างหน่ึงคือโลภะ(ความอยากได้)ได้ เรา
ขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอท้ังหลาย”… (ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑/๓๔๕), 
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในโลภปริญญาสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้โลภะ ดังข้อความ
ตอนหน่ึงว่า…พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเน้ือความดังกล่าวมาน้ีแล้ว ในพระสูตรน้ัน จึง
ตรัสคาถาประพันธ์ดังน้ีว่า โลภะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุคติ ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง 
ย่อมละโลภะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้
อีก ไม่ว่าในกาลไหนๆ…(ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๙/๓๕๓), และยังมีปรากฏใน ขุ.อิติ. (ไทย) 
๒๕/๒๖/๒๒๑, ๒๕/๘๘/๔๕๖ 

โลภธรรม : ธรรมคือความโลภ ซึ่งเป็นอุปกิเลสแห่งจิต มีปรากฏในจูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกอง
ทุกข์ สูตรเล็ก ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า...“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์รู้ท่ัวถึง
ธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วสิ้นกาลนานอย่างนี้ว่า ‘โลภะเป็นอุปกิเลสแห่ง
จิต โทสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโมหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิต’ เม่ือเป็นเช่นน้ัน บางคราว 
โลภธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้าง โทสธรรมยังครอบงำจิตของข้า
พระองค์ไว้ได้บ้าง โมหธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้าง... (ม.มู. (ไทย)
๑๒/๑๗๕/๑๗๗),นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในปุริสสูตร ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า... 
“มหาบพิตร ธรรม ๓ ประการ เม่ือเกิดขึ้นภายใน(จิต)ของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือไม่
เป็นประโยชน์ เพ่ือความทุกข์ เพ่ือความอยู่ไม่ผาสุก …๑. โลภธรรม (ธรรมคือโลภะ) 
… ๒. โทสธรรม (ธรรมคือโทสะ)… ๓. โมหธรรม (ธรรมคือโมหะ) เมื่อเกิดขึ้นภายใน
(จิต)ของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือความทุกข์ เพ่ือความอยู่ไม่ผาสุก
... (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๓/๑๓๐,๑๕/๑๓๔/๑๖๗), นอกจากน้ัน ยังมีปรากฏในจตุ
โปสถิยชาดก (ขุ.ชา.ทสก. (ไทย) ๒๗/๒๗/๓๒๕), กามสุตตนิทเทส (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/
๕/๒๑,๒๙/๑๕๖/๔๓๕,๒๙/๑๙๕/๕๖๘) 



 

๔๔๙๒ 
 

 

โลภปริญญาสูตร : พระสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้โลภะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่รู้ซึ้ง
ถึงโลภะ ยังกำหนดรู้โลภะไม่ได้ ยังไม่คลายความพอใจในโลภะน้ัน ยังละโลภะไม่ได้ ก็
ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ ภิกษุท้ังหลาย ส่วนผู้รูซ้ึ้งถึงโลภะ กำหนดรู้โลภะได้ คลายความ
พอใจในโลภะน้ันได้ ละโลภะได้แล้ว จึงอาจสิ้นทุกข์ได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๙/๓๕๓) 

โลภสูตร : พระสูตรว่าด้วยโลภะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายละธรรม
อย่างหน่ึงคือโลภะ(ความอยากได้)ได้ เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอ
ท้ังหลาย แล้วตรัสสรุปว่า โลภะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุคติ ผูม้ีปัญญาเห็นแจ้ง 
ย่อมละโลภะน้ันได้เพราะรู้โดยชอบ ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้
อีก ไม่ว่าในกาลไหน ๆ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑/๓๔๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เห็นแจ้ง หมายถึงเห็นอุปาทานขันธ์ ๕ โดยความไม่
เที่ยง เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑/๔๙)  

โลภะ : ความโลภ, ความอยากได้; เป็นกิเลสในใจ มีปรากฏในมหาโควินทสูตร ดังมีข้อความ
ตอนหน่ึงว่า...สนังกุมารพรหมตรัสตอบด้วยคาถาว่า ‘โกธะ (ความโกรธ) โมสวัชชะ 
(การพูดเท็จ) นิกติ (การโกง) โทพภะ (การประทุษร้ายมิตร) กทริยตา๑(ความตระหนี่) 
อติมานะ (ความดูหม่ิน) อุสุยา (ความริษยา) อิจฉา (ความปรารถนา) วิจิกิจฉา (ความ
ลังเลสงสัย) ปรเหฐนา (การเบียดเบียนผู้อ่ืน) โลภะ (ความอยากได้) โทสะ (ความคิด
ประทุษร้าย)...(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในธัมมทายาท
สูตร ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า...ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย บรรดาธรรมเหล่านั้น โลภะและ
โทสะเป็นบาป มัชฌิมาปฏิปทามีอยู่เพ่ือละโลภะและโทสะ เป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ 
ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน... (ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๓๓/๓๑,๑๒/๘๙/๘๓,๑๒/๑๗๕/๑๗๗), และยังมีปรากฏในสัปปุริสสูตร ภิกษุ
ท้ังหลาย น้ีช่ือว่าธรรมของอสัตบุรุษ ส่วนสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า ‘เพราะ
ความเป็นผู้มีตระกูลสูง ธรรมคือโลภะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป ธรรมคือโทสะย่อมไม่ถึง
ความสิ้นไป หรือธรรมคือโมหะย่อมไม่ถึงความสิ้นไป แม้ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้ออกจาก
ตระกูลสูงบวชแล้ว แต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตาม
ธรรม เธอก็เป็นผู้ควรบูชา ควรสรรเสริญ ในหมู่ภิกษุนั้น’ เพราะความเป็นผู้มีตระกูล
สูงน้ันสัตบุรุษน้ันจึงทำข้อปฏิบัติเท่าน้ันไว้ในภายใน แล้วไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อ่ืน ภิกษุ
ท้ังหลาย น้ีช่ือว่าธรรมของสัตบุรุษ (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๐๕/๑๒๖), นอกจากน้ัน ยังมี
ปรากฏในนันทวิสาลสูตร (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๙/๑๒๑), ปุริสสูตร (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๑๓/๑๓๐), โลกสูตร (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๔/๑๖๗), และนิทานสูตร (องฺ.ติก. (ไทย) 
๒๐/๓๔/๑๘๖) 



 

๔๔๙๓ 
 

 

โลภะท่ีวิปปยุตจากทิฏฐิ : โลภะ คือความอยากได้ท่ีปราศจากทิฏฐิ คือความเห็น เป็นเหตุปัจจัยหน่ึงที่
สภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะเกิดขึ้น มีปรากฏ
ในพระอภิธรรมท่ีว่าด้วยปัจจยานุโลม วิภังควาร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...สภาวธรรม
ท่ีวิปปยุตจากคันถะอาศัยสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 
ได้แก่ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยคันถะเกิดขึ้น โลภะและจิตตสมุฏฐาน
รูปอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้น ปฏิฆะและจิตตสมุฏฐาน
รูปอาศัยขันธ์ท่ีสหรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้น (อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/๔๖/๓๕๑,๔๒/๕๕/
๓๕๖,๔๒/๗๐/๓๖๓), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏใน อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๔๖/๓๑๑,๔๓/
๖๓/๓๒๓,๔๓/๗๓/๓๒๗ 

โลมชาติ : เป็นคำราชาศัพท์หมายถึงขนท่ีเกิดตามร่างกายทั่วไป ในพรหมายุสูตร ท่านหมายถึง 
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงสะดุ้งกระท่ังเกิดโลมชาติชูชัน ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า ...เมื่อประทับนั่งในละแวกบ้าน ไม่ทรงครั่นคร้าม ไม่ทรงหว่ันไหว ไม่ทรง
ขลาด ไม่ทรงสะดุ้ง ทรงปราศจากโลมชาติชูชัน ทรงพอพระทัยในวิเวก เมื่อทรงรับน้ำ
ล้างบาตร ไม่ทรงชูบาตรข้ึนรับ ไม่ทรงลดบาตรลงรับ ไม่ทรงยื่นบาตรคอยรับ ไม่ทรง
แกว่งบาตรคอยรับ... (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๗/๔๗๙) 

โลมสกังคิยเถรคาถา : ภาษิตของพระโลมสกังคิยเถระ,คาถาของพระโลมสกังคิยเถระ ท่านพระโลมส
กังคิยเถระกล่าวไว้ว่า เราจะใช้อกฝ่าหญ้าแพรก หญ้าคา หญ้าดอกเลา หญ้าแฝก 
หญ้ามุงกระต่าย และหญ้าปลอ้งเพ่ิมพูนวิเวก (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๗/๓๑๓) 

โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร :พระสูตรว่าด้วยทรงแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญแกพ่ระโลมสกังคยิะ
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบ
เองแก่ท่านพระโลมสกังคิยะ ณ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี ตามท่ีท่านพระโลมสกังคิยะทูลขอ ท่านพระโลมสกังคิยะได้รับฟังภัทเทก
รัตตสูตรจากจันทนเทพบุตรว่า ภัทเทกรัตตสูตรเป็นเบ้ืองต้นแห่งการประพฤติ
พรหมจรรย์ ขอให้ศึกษาเล่าเรียนและจดจำไว้ จะมีประโยชน์มากและจันทนเทพบุตร
ได้ท่องคาถาอุทเทสให้ฟัง พระเถระคร้ันฟังแล้วจึงออกเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค
พระองค์จึงได้ทรงแสดงอุทเทสและวิภังค์แห่งอุทเทสให้ฟังอีก ดังท่ีตรัสไว้ในภัทเทก
รัตตสูตร เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ท่านพระโลมสกังคิยะมีใจยินดี
ช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๘๖/๓๔๓) 

โลมสกังคิยะ, พระ : เป็นช่ือเรียกพระเถระองค์หน่ึง โดยเรียกตามลักษณะกายของท่านซึ่งมีขนกายนิด
หน่อย ส่วนนามเดิมของท่าน คือ อังคเถระ มีปรากฏในโลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร 
ว่าด้วยทรงแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมสกังคิยะ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า 



 

๔๔๙๔ 
 

 

สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้นแล ท่านพระโลมสกังคิยะ อยู่ที่นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสด์ุ 
แคว้นสักกะ ขณะน้ัน เมื่อราตรีผ่านไป จันทนเทพบุตร มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่ง
รัศมีให้สว่างท่ัวนิโครธาราม เข้าไปหาท่านพระโลมสกังคิยะถึงท่ีอยู่ แล้วยืน ณ ท่ี
สมควร ได้กล่าวกับท่านพระโลมสกังคิยะอย่างนี้ (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๖/๓๔๓) 
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในกังเขยยสูตร (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๘๘/๔๗๐) 

โลมสกัสสปชาดก :  ชาดกว่าด้วยโลมสกสัสปฤษี มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นบุตรปุโรหิตช่ือโลมกัสสปะ เม่ือสหายของตนคือพรหมทัตราชกุมาร ครองราช
สมบัติ ท่านไม่ปรารถนาตำแหน่งปุโรหิต จึงออกบวชเป็นฤษีอยู่ในป่าหิมพานต์ 
บำเพ็ญสมณธรรมได้อภิญญาและสมาบัติ แต่ถูกท้าวสักกะผู้กลัวเดชแห่งตบะกลัวจะ
เสียตำแหน่งท้าวสักกะจึงมาหลอกลวงพระเจ้าพรหมทัตว่า ถ้าได้โลมกัสสปฤษี มาทำ
พิธีบูชายัญให้จะทำให้ไม่แก่ไมต่าย จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระราชาจึงใช้ให้เสย
อำมาตย์ไปนิมนต์โดยบอกว่าจะให้ยศให้ตำแหน่ง แต่ท่านกัสสปะฤษีไม่ยอมรับ โดย
บอกว่าสู้การบิณฑบาตเลี้ยงชีพไม่ได้ มีความสุขกว่า จึงไม่ยอมมา ท้าวสักกะมาบอก
อุบายให้พระราชาส่งพระราชธิดาผู้เลอโฉมไปนิมนต์โดยบอกว่าถ้ามาทำพิธีบูชายัญให้
จะให้พระธิดาเป็นรางวัล เมื่อฤษีเห็นพระราชธิดา เพราะไม่มีได้สำรวมอินทรีย์จึงถกู
ความกำหนัดปฏิพัทธ์รักใคร่ครอบงำจิตใจ ยอมรับปากท่ีจะทำพิธีให้ เมื่อพระโพธิสัตว์
กำลังจะเริ่มพิธีบูชายัญฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมากน้ัน มหาชนที่มีความละอายต่างกล่าว
กันว่า กรรมอย่างน้ีไม่เหมาะแก่ท่านฤษี ทา่นทำไปเพ่ืออะไร แล้วร้องไห้คร่ำครวญว่า 
ดวงจันทร์มีกำลัง ดวงอาทิตย์มีกำลัง สมณพราหมณ์ก็มกีำลัง ฝั่งสมทุรก็มีกำลัง แต่
สตรีมีกำลังย่ิงกว่ากำลัง เพราะพระราชธิดาจันทวดีกำลังจะใช้โลมกัสสปะฤษีบูชายัญ
ช่ือวาชเปยยะเพ่ือพระราชบิดาของพระนาง โลมกัสสปฤษีได้ฟังดังนั้นเกิดความสลด
ใจจึงกล่าวว่า กรรมท่ีทำเพราะความโลภซึ่งมีกามเป็นเหตุเป็นกรรมที่เผ็ดร้อน เรา
ค้นหารากเหง้าของกรรมนั้น จักตัดราคะพร้อมทั้งเคร่ืองผูก ท่านติเตียนกามแล้ว
สรรเสริญตบะ ได้ถวายพระราชธิดาพร้อมท้ังแว่นแคว้นคืนแก่พระราชา ได้เจริญฌาน
ให้เกิดขึ้นแล้วสอนพระราชาให้ต้ังอยู่ในธรรม แล้วกลับเขา้ป่าหิมพานต์ไป ผู้ปฏิบัติท่ี
ขาดความสำรวมคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ถูกกเิลสครอบงำ และเป็นไปตาม
อำนาจกิเลส (ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๖๐/๓๑๐) 

โลมสติยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโลมสติยเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติในภัทรกัปน้ี ท่านได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ 
เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสวรรค์เป็นเวลานาน ในชาติ



 

๔๔๙๕ 
 

 

สุดท้ายนี้ ได้บวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๒๒๕/๓๒๑) 

โลมหังสชาดก :  ชาดกว่าด้วยการอยู่ในป่าท่ีน่าสะพรึงกลัว มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า นักบวชชีเปลือย
โพธิสัตว์ เมื่อทดลองดูตบะของลัทธิภายนอกแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางบรรลธุรรม ได้ติ
เตียนการปฏิบัติน้ันว่า เราเร่าร้อนแล้วเปียกชุ่ม อยู่ในป่าอันน่าสะพรึงกลวัผู้เดียว 
เปลือยกายไม่ได้ผิงไฟ เป็นมุนีขวนขวยในการแสวงหาพรหมจรรย์ จึงหันกลับมา
ประพฤติตามทางท่ีถูกต้อง (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙๔/๓๙) 

โลมหังสนบรรยาย : ตามรูปศัพท์ หมายถึง การบรรยายท่ีทำให้เกิดขนลุกชูชันขึ้น เป็นช่ือแห่งพระ
ธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่พระนาคสมาละ ในมหาสี
หนาทสูตร ดังมีข้อความปรากฏว่า...ท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ เพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ 
ข้าพระองค์จึงเกิดขนลุกชูชันขึ้นแล้ว ธรรมบรรยายน้ีช่ืออะไร” พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า “นาคสมาละ เพราะเหตุน้ัน เธอจงจำไว้ว่า ‘ธรรมบรรยายนี้ ช่ือว่าโลมหังสน
บรรยาย”… (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๒/๑๖๕) 

โลมหังสบัณฑิต :  ช่ือของพระโพธิสัตว์ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงในสมัยพระชาติท่ี
พระองค์ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี พระองค์ทรงเกิดเป็นโลมหังสบัณฑิต หรือมหาโลม
หังสบัณฑิต มีปรากฏในจริยาปิฎก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... ในภพที่เราเป็นโลมหังส
บัณฑิต เป็นอุเบกขาปรมัตถบารมี ๒๖ บารมีของเรา ๑๐ ประการนี้ เป็นส่วนแห่ง
พระโพธิญาณอันเลิศ บารมีท่ีเกินกว่า ๑๐ ไม่มี และบารมีท่ีหย่อนกว่า ๑๐ ก็ไม่มี เรา
บำเพ็ญบารมีทุกอย่าง ไม่ย่ิงไม่หย่อน เป็นบารมี ๑๐ ประการฉะน้ีแล (ขุ.จริย. (ไทย) 
๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

โลลชาดก :  ชาดกว่าด้วยโทษของความโลเล มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า นกพิราบโพธิสัตว์อาศัยอยู่
ใกล้โรงครัว มกีาตัวหนึ่งมาขออาศัยอยู่ด้วย โดยกาต้ังใจว่าถ้ามีโอกาสจะขโมยเน้ือใน
โรงครัวกิน ก่อนจะรับปากให้อยู่ นกพิราบได้เตือนกาว่าไม่ให้ไปขโมยของในโรงครัว
มากิน แต่กาไม่เช่ือฟัง วันหน่ึง กาแกล้งปว่ยไม่ยอมออกไปหากิน เห็นพ่อครัวเผลอจึง
โฉบลงไปคาบช้ินเน้ือท่ีเขาเอาฝาชีครอบไว้ ทำให้ฝาชีมีเสียงดังกริกขึ้น พ่อครัวได้ยิน
เสียงจึงเข้ามาปิดประตูแล้วจับกาถอนขนจนหมดเหลือไว้แต่ตรงศีรษะเหมือนหงอน
แล้วเอาน้ำเปรียงผสมขิงบดและพริกไทยทาตัวแล้วโยนไว้ในรัง เมื่อนกพิราบโพธิสัตว์
กลับมาเห็นเขา้จึงเยาะเย้ยว่า นกยางอะไรมีหงอน เข้าไปอยู่ในรังกาได้อย่างไร กา
เพ่ือนเราเป็นสัตว์ดุร้ายให้รีบลงมาข้างล่างเสีย การ้องตอบว่า เราไม่ใช่นกยาง เราเป็น
กาโลเลเพ่ือนท่าน เพราะไมเ่ช่ือฟังคำของท่านจึงเดือดร้อน พระโพธิสัตว์กล่าวว่า เจ้า
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จะต้องเดือดร้อนเช่นนี้ ไม่อีกนาน เพราะเจ้าชอบขโมยเขากิน อาหารของมนุษย์ไม่ใช่
สิ่งที่นกกาจะกินได้ง่าย ว่าแล้วก็บินไปอยู่ท่ีอ่ืนเพราะเห็นว่าท่ีอยู่ไม่ปลอดภัย ฝ่ายกาก็
ได้แต่นอนทอดถอนใจอดอาหารตายอยู่ในรังน่ันเอง มีคนและสัตว์เป็นจำนวนมากที่
ต้องมาตายเสียก่อนวัยอันควร ก่อนที่จะได้ทำคุณงามความดี เพราะตนเองตกอยู่ใน
อำนาจของปาก ไม่สามารถอดกลั้นความอยากไว้ได้ จึงประกอบอกุศลกรรมประสพ
เคราะห์กรรมไม่มีท่ีสิ้นสุด(ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๗๐/๑๓๖) 

โลลุทายิเถรวัตถุ : เรื่องพระโลลุทายีเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า คนท่ีมี
การศึกษาน้อยน้ี ย่อมแก่ไปเปล่าเหมือนโคพลิพัท เขาเจริญแต่เน้ือหนัง ส่วนปัญญา
หาเจริญไม่ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๕๒/๗๙) 

โลลุทายีวัตถุ : เรื่องพระโลลุทายี พระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระโลลุทายีผู้เล่าเรียนธรรมเพียง
เล็กน้อยและไม่ท่องบ่น จึงตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า มนตร์ มีการไม่ท่องบ่น
เป็นมลทิน เรือนมีความไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นมลทิน ผิวพรรณมีความเกียจคร้าน เป็น
มลทิน ผู้รักษามีความประมาท เป็นมลทิน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๔๑/๑๐๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มนตร์ หมายถึงปริยัติและศิลปะ เม่ือไม่ท่องบ่น และไม่
เอาใจใส่ ก็เสื่อมสูญ หรือหายไปได้ คำว่า ไม่ขยันหมั่นเพียร หมายถึงไม่เอาใจใส่ดูแล 
หรือไม่บูรณะซอ่มแซมบ้านเรือน คำว่า ความเกียจคร้าน หมายถึงการไม่หมั่นชำระ
ร่างกายและอวัยวะส่วนอ่ืนๆ ใหส้ะอาดทำให้มีผิวพรรณมัวหมอง คำว่า ความ
ประมาท สำหรับคฤหัสถ ์ หมายถึงประมาทในทรัพย์สมบัติ เช่น สัตว์เลี้ยง สำหรับ
บรรพชิต หมายถึงไม่คุ้มครองอินทรีย์ทวารท้ัง ๖ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๑๓) 

โลสกชาดก :  ชาดกว่าด้วยคนโลเลต้องเศร้าโศก  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์
โพธิสัตว์สอนธรรมแก่ศษิย์จำนวนมาก นายมิตตวินทุกะผู้เป็นศิษย์ไม่สนใจการศึกษา
เล่าเรียน ชอบหนีไปเที่ยวจนถูกจับด้วยข้อหาขโมยแพะ อาจารย์จึงติเตียนโทษฐานไม่
รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ควรทำและไม่ควรทำทำให้ประสพกับความเดือนร้อน (ขุ.ชา.
เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๑/๑๗) 

โลหกุมภิชาดก : ชาดกว่าด้วยสัตว์ในโลหกุมภีนรก มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า นานมาแล้ว เปรต ๔ ตน ที่
ต้องการประกาศความทุกข์ของตนให้ผู้อ่ืนทราบ เพ่ือไม่ต้องการให้ใครถือเอาเป็น
แบบอย่างที่พวกตนเคยทำไว้เพราะเป็นชู้กับภรรยาของชาวบ้านเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์
เกิดเป็นลูกเศรษฐี สมัยน้ัน พระราชาในฟังเสียงนั้น ยามค่ำคืน จึงถามฤษีพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ ออกบวชเป็นฤษีได้ทำนายเสียงของเปรต ๔ ตน 
ให้แก่พระเจ้าพรหมทัตผู้บรรทมไม่หลับเพราะนึกถึงแต่ภรรยาของชาวบ้านจึงได้ยิน
เสียงเปรตในเวลากลางคืนได้สดับ และปลอบพระทัยไม่ให้กลัวจะไมมี่อันตรายแก่
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พระราชาและราชสัมบัติแต่อย่างใด ท่านได้กราบทูลให้พระราชาสดับว่า เปรตตนที่
หนึ่งท่ีร้องว่า ทุ มันมีความประสงค์จะกล่าวว่า พวกเราเมื่อโภคะมีมากมายแต่ไม่ได้ให้
ทาน ไม่ได้ทำบุญสร้างที่พ่ึงให้แก่ตนเองเลย จึงต้อมามีชีวิตอยู่อย่างช่ัวช้าเช่นน้ี ตนที่
สองกล่าวว่า ส ประสงค์จะกล่าวว่า พวกเราไหม้อยู่ในนรกทั้งหมดหกหมื่นปีเต็มแล้ว 
เมื่อไรหนอจึงจะสิ้นสุดกันเสียที เปรตตนที่สามกล่าวว่า น มันต้องการกล่าวว่า เพ่ือน
ยาก ไม่มีท่ีสุดหรอก ท่ีสุดจักมีแต่ที่ไหน ทีส่ดุไม่ปรากฏแน่ เพราะว่าในสมัยนั้น พวก
เราได้ทำกรรมช่ัวไว้มากเหลือเกิน เปรตตนที่สี่กล่าวว่า โส มันต้องการกล่าวว่า เราพ้น
ไปจากท่ีน้ีแล้ว ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อไร จะรู้จักถ้อยคำของผู้ขอ จะสมาทานศีลและ
ทำกุศลให้มาก พวกมันแต่ละตัวกล่าวจบก็จมลงในโลหกุมภีนรกต่อไปอีกสามหมื่นปี 
กว่าจะกลับมาขึ้นมาถึงปากหม้ออีกสามหมืน่ปีกรรมช่ัวทุกชนิดที่ทำแล้วให้ความทุกข์
ยาวนานยากท่ีจะแก้ไข บัณฑิตชนจึงไม่ควรหลงใหลหรือยินดีกับการทำช่ัวเลย (ขุ.ชา.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๕๓/๑๖๗) 

โลหกุมภี, นรก : เป็นช่ือของนรกที่มีลักษณะเป็นเหมือนหม้อต้มโลหะร้อนแดง หม้อโลหะน้ีมีขนาดเท่า
ภูเขา ภายในมีน้ำโลหะเดือดพล่านเพราะไฟ สัตว์ในนรกนี้เคยด่าบริภาษสมณะผู้มีศีล 
และบางพวกก็พ้นจากกาฬสุตตนรกแล้วมาเสวยทุกข์ต่อยังนรกนี้ ศัพท์น้ีมีปรากฏใน
เทวทูตสูตรท่ี ๖ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...นายนิรยบาลจับเขา เอาเท้าขึ้น เอาศีรษะ
ลง เอามีดเฉือน ฯลฯ จับเขาเอาเท้าขึ้น เอาศีรษะลง ทุ่มลงในโลหกุมภี อันร้อนแดง
ลุกเป็นแสงไฟ เขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหกุมภีน้ัน บางครั้งลอยขึ้น บางครั้งจม
ลง บางคร้ังลอยขวาง เขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนัก เผ็ดร้อนอยู่ในโลหกุมภีอัน
ร้อนแดงน้ัน...(องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๖/๑๙๔), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในสังกิจจชาดก 
ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า...คนผู้ฆ่าบิดาเช่นน้ันจะต้องหมกไหม้อยู่ในโลหกุมภีนรก 
และนายนิรยบาลทั้งหลายจะใช้หอกแทงเขาผู้ถูกต้มจนไม่มีหนัง ทำให้ตาบอด ให้กิน
ปัสสาวะและอุจจาระเป็นอาหารแล้วกดคนเช่นนั้นให้จมลงในน้ำกรด...(ขุ.ชา. (ไทย) 
๒๘/๑๐๘/๕๐,๒๘/๑๒๔/๕๒,๒๘/๔๖๕/๒๕๓,๒๘/๔๖๗/๒๕๔), พาลปัณฑิตสูตร 
(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๐/๒๙๕), และในเทวทูตสูตร (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๖๗/๓๑๔)  

โลหธาตุ : เป็นแร่ธาตุชนิดหน่ึงเรียกว่าธาตุโลหะ (metal) โลหะทรานซิชันเป็นต้นฉบับของโลหะ 
ธาตุโลหะเป็นธาตุท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง (ยกเว้นปรอท ที่เป็นของเหลว) มีผิวที่มัน
วาว นำความร้อน และไฟฟ้าได้ดี มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง (ช่วงอุณหภูมิ
ระหว่างจุดหลอมเหลวกับจุดเดือดจะต่างกันมาก) ได้แก่ โซเดียม (Na) เหล็ก (Fe) 
แคลเซียม (Ca) ปรอท (Hg) อะลูมิเนียม (Al) แมกนีเซียม (Mg) สังกะสี (Zn) ดีบุก 
(Sn) เป็นต้น มีปรากฏในมโหสธชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...มีความรู้ในการใช้
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โลหธาตุ มีเครื่องประดับครบครันมีธงทิวสลอน ช้างและม้า สมบูรณ์ดีด้วยผู้เช่ียวชาญ
ศิลป์ ต้ังม่ันด้วยเหล่าทหารผู้แกล้วกล้า... (ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๘/๕๙๒/๒๗๔) 

โลหิจจพราหมณ์ : พราหมณ์ช่ือโลหิจจะ ผู้มีความเห็นอันลามก แต่อาศัยกัลยาณมิตร คือ โรสิก
กัลบกผู้เป็นอุบาสกและได้สนทนาปัญหากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ภายหลังจึงประกาศตนเป็นอุบาสก มีปรากฏในโลหิจจสูตร ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า
...โลหิจจพราหมณ์ ปกครองหมู่บ้านสาลวติกา ซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย 
มีพืชพันธ์ุธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์ เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าปเสนทิ
โกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทย (ส่วนพิเศษ)...(ที.สี. (ไทย) ๙/๕๐๑/
๒๒๑,๙/๕๐๒/๒๒๑,๙/๕๐๓/๒๒๑,๙/๕๐๔/๒๒๒,๙/๕๐๕/๒๒๒), และมีปรากฏใน
โลหิจจสูตร (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๓๒/๑๖๐)  

โลหิจจสูตร :  พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือโลหิจจะ พระผูมี้พระภาคตรัสเป็นแบบสนทนาถาม-ตอบ
แก่โลหิจจพราหมณ์ผู้มคีวามเห็นผิด ขณะทรงแวะพัก ณ หมู่บ้านสาลวติกา (หมู่บ้าน
ท่ีมีต้นสาละเปน็รั้ว) แคว้นโกศล ท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชทานปูนบำเหน็จเป็น
พรหมไทย(ส่วนพิเศษที่พระราชาประทาน) ให้โลหิจจพราหมณ์ปกครอง โดยทรง
แสดงพระสูตรนี้เป็นการซักถามไล่เลียงแบบถามนำ ในท่ีสุดโลหิจจพราหมณ์ ต้อง
ตอบตามท่ีทรงประสงค์ แล้วทรงสรุปคำตอบเหล่าน้ันเป็นคำแก้ไขความเห็นผิดของ
โลหิจจพราหมณ์เอง พระผู้มีพระภาคตรัสถามโลหิจจพราหมณ์ว่า จริงหรือไม่ ที่มีคน
พูดว่า ท่านโลหิจจพราหมณม์ีความเห็นว่า สมณพราหมณ์จะพึงบรรลุกุศลธรรม เมือ่
บรรลุแล้วไมค่วรสอนคนอ่ืน เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ ผู้ท่ีบอกถือว่า
ยังมีความโลภ เหมือนผู้ติดเคร่ืองจองจำเก่าออกแล้ว สร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมา
แทน เราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างน้ีว่า เป็นความโลภอันช่ัวร้าย ดังนั้นจึงไม่ควรมี
ความโลภ โลหิจจพราหมณก์ราบทูลว่า จริง ทรงซักถามต่อว่า ท่านปกครองหมู่บ้าน
สาลวติกาแล้วมีคนกล่าวว่า โลหิจจพราหมณ์ปกครองหมู่บ้านน้ี ควรได้รับ
ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว ไม่ควรแบ่งให้แต่ผู้อ่ืน ผู้กล่าวอย่างน้ีจะช่ือว่าทำความ
เดือดร้อนให้แก่คนผู้อาศัยท่านเลี้ยงชีพหรือไม่ 

  ทูลตอบว่า ทำความเดือดร้อน 
  “ทำความเดือดร้อนให้จะช่ือว่าหวังประโยชน์หรือไม่หวังประโยชน์” 
  “ไม่หวังประโยชน์” 
  “ผู้ไม่หวังประโยชน์ มีจิตเมตตา หรือคิดเป็นศัตรู” 
  “คิดเป็นศัตรู” 
  “คิดเป็นศัตรู เป็นมิจฉาทิฏฐหิรือสัมมาทิฏฐิ” 
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  “เป็นมิจฉาทิฏฐิ” 
  “ผู้เป็นมิจฉาทฏิฐิ เรากล่าวว่า มีคติ ๒ อย่าง คือ หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดใน

นรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน” 
  นอกจากนี้ ทรงยกเอาการปกครองแคว้นโกศลและแคว้นกาสีของพระเจ้าปเสนทิ

โกศลมาซักถามไล่เลียงอย่างเดียวกับกรณีของโลหิจจพราหมณ์จนโลหิจจพราหมณ์
ยอมรับว่า ถ้าไม่แบ่งผลประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน ก็จะมีข้อบกพร่องในด้านคุณธรรม จน
จบลงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ จึงทรงสรุปว่า ความเหน็ท่ีว่า สมณะหรือพราหมณ์ควรบรรลุ
กุศลธรรม แต่ไม่ควรบอกผู้ใดน้ัน กถ็อืว่าไม่แบ่งผลประโยชน์แก่ผู้อ่ืน จัดเป็น
มิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกัน 

  จากนั้น ทรงแสดงว่า ศาสดามี ๓ ประเภท ซึ่งสมควรถกูทักท้วง ท้ังการทักท้วง
ของผู้ถูกทักท้วงศาสดาเห็นปานนั้น ก็จัดว่าจริงแท้ เป็นธรรมไม่มีโทษ  

  ศาสดา ๓ ประเภท คือ 
  ๑. ศาสดาที่ไม่ได้บรรลุธรรม แต่ไปสอนสาวก ก็จะทำให้สาวกไม่เช่ือถือ เปรียบ

เหมือนบุรุษสวมกอดสตรีท่ีหันหลังให้ ศาสดาผู้นี้สมควรถูกทักท้วง 
  ๒. ศาสดาที่ไม่ได้บรรลุธรรม แต่ไปสอนสาวกท้ังสาวกก็เช่ือถือ เปรียบเหมือนคนที่

ไม่บำรุงของตน แต่กลับไปบำรุงนาของผู้อ่ืน ศาสดาผู้น้ี สมควรถูกทักท้วง 
  ๓. ศาสดาที่ได้บรรลุธรรม แลว้ไปสอนสาวก แต่สาวกไม่ต้ังใจฟัง ไม่เช่ือถอื เปรียบ

เหมือนคนผู้ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้ว สร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทน ศาสดาผู้
น้ีก็สมควรถูกทกัท้วง 

  ส่วนศาสดาที่ไม่สมควรถูกทักท้วงคือตถาคต เพราะตถาคตบรรลุรูปฌานจนถึง
บรรลุคุณวิเศษอันยอดเย่ียมแล้วสอนสาวกให้บรรลุคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมด้วย ศาสดา
ผู้น้ี เป็นผู้ไม่สมควรถูกทักท้วง ครั้นพระผู้มพีระภาค ตรัสเรื่องศาสดาท้ัง ๔ ประเภท 
ทำให้โลหิจจพราหมณ์สว่างขึ้น ถึงกับกล่าวออกมาด้วยปีติว่า ข้าพระองค์กำลังจะตก
เหวคือนรก แต่พระองค์ช่วยไว้ได้ทัน ครั้นแล้วชมเชยภาษิตและแสดงตนเป็นอุบาสก
ในที่สุด (ที.สี.(ไทย) ๙/๕๐๑/๒๒๑) 

โลหิจจสูตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยโลหิจจพราหมณ ์  สมัยท่ีท่านพระมหากัจจานะอยู่ ณ กุฎีป่า เขต
เมืองมักกรกฏะ แคว้นอวันตี มาณพศิษย์ของโลหิจจพราหมณ์จำนวนมากเข้าไปหา
ท่านแล้วเดินรอบกุฎี เล่นกระโดด ปล้ำกัน ส่งเสียงอ้ืออึงเซ็งแซ่ว่า สมณะศีรษะโล้น
เหล่าน้ีเป็นคนรับใช้ เป็นคนวรรณะต่ำ เกิดจากบาทของท้าวมหาพรหมอันชาวภารตะ
เหล่าน้ีสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อมแล้ว ลำดับน้ัน ท่านพระมหากจัจานะ
ได้กล่าวกับมาณพเหล่าน้ันว่า เหล่าพราหมณ์ผู้ระลึกถึงธรรมด้ังเดิมได้ เป็นผู้มีศีล
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สูงสุดและคุ้มครอง รักษาทวารทั้งหลายดีแล้ว เพราะครอบงำความโกรธได้ เป็นผู้
ยินดีในธรรมและฌาน สว่นพราหมณ์ผู้ละเลยธรรมเหล่านี้แล้วยังสำคัญว่า เรา
สาธยายมนตร์ เมาเพราะโคตร ถูกความโกรธครอบงำ มีอาชญาในตนมาก ประพฤติ
ผิดในสัตว์ท้ังทีส่ะดุ้งกลัวและไม่สะดุ้งกลัว ประพฤติไม่สมำ่เสมอ การสมาทานวัตรท้ัง
ปวง คือ การไม่กิน การนอนบนพื้นดิน การอาบน้ำเวลาเช้าและพระเวท ๓ ของ
พราหมณ์ผู้ไมคุ่้มครองทวารนั้นย่อมไร้ผล เหมือนคนได้ทรพัย์เครื่องปล้ืมใจในความ
ฝัน ฉะน้ัน หนังเสือท่ีหยาบ การมุ่นผม การไม่ชำระฟัน มนตร์ ศีลและพรตเป็นตบะ
ของพราหมณ์ การหลอกลวง ไม้เท้าท่ีคดและการใช้น้ำลูบหน้า ข้อวัตรท่ีพรรณนามา
เหล่าน้ีพวกพราหมณ์ทำเพราะต้องการอามิส ส่วนจิตที่ต้ังม่ันดีแล้วย่อมผ่องใส ไม่ขุ่น
มัว อ่อนโยนในสัตว์ท้ังปวง นั้นเป็นทางเพื่อถึงความเป็นพรหม  

  มาณพได้ฟังเช่นน้ันก็โกรธเคือง ไม่พอใจ เข้าไปหาโลหิจจพราหมณ์แลว้กล่าวว่า 
พระมหากัจจานะกล่าวข้อนขอด คัดค้านมนตร์ของพราหมณ์ท้ังหลายโดยส่วนเดียว 
โลหิจจพราหมณ์ได้ฟังคำของพวกมาณพเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็โกรธเคือง ไม่
พอใจ แต่ก็ได้คิดว่า เป็นการไม่สมควรหากเราจะด่า เหน็บแนม บริภาษพระมหากัจ
จานะ เพียงเพราะฟังคำของพวกมาณพฝ่ายเดียว จึงพามาณพเหล่าน้ันเข้าไปหาท่าน
พระมหากัจจานะแล้วถามว่า ด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลช่ือว่าไม่คุ้มครองทวารและ
ช่ือว่าคุ้มครองทวาร ท่านพระมหากัจจานะจึงกล่าวว่า ผู้เห็นรูปทางตา ฟังเสียงทางหู
เป็นต้นท่ีน่ารักแล้วย่อมยินดีในอายตนะภายนอก ๖ ท่ีน่ารัก ย่อมยินร้ายในอายตนะ
ภายนอก ๖ ท่ีไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่ต้ังมั่นกายคตาสติ มีความคิด ๒ ทาง และไม่รู้ชัดเจโต
วิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริง ช่ือว่าไม่คุ้มครองทวาร ส่วนบุคคลผู้มีนัย
ตรงกันข้าม ช่ือว่าผู้คุ้มครองทวาร เม่ือท่านพระมหากัจจายนะกล่าวจบ โลหิจจ
พราหมณ์ถึงกับกล่าวว่า น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ แล้วกล่าวช่ืนชมและขอถึง
พระรัตนตรัยเป็นสรณะ พร้อมกล่าวเชิญว่า ขอท่านกัจจานะจงเข้าไปสู่โลหิจจตระกูล
เหมือนดังท่ีเข้าไปสู่ตระกูลอุบาสกในเมืองมักกรกฏะ เหล่ามาณพหรือมาณวิกาใน
โลหิจจตระกูลจักไหว้ ลุกรับ ถวายอาสนะหรือน้ำแก่ท่าน อันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลเพ่ือความสุขแก่พวกเขาตลอดกาลนาน สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๒/๑๖๐ 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ภารตะ หมายถงึพวกกุฎุมพี (สํ.สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๔๙)
คำว่า ธรรมและฌาน ในท่ีน้ีหมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และสมาบัติ ๘ 
(สํ.สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๕๐)  

โลหิตกสิณ : เป็นช่ือของอารมณ์กสิณ คือการกำหนดสีแดงเป็นอารมณ์ เป็นหน่ึงในบรรดากสิณ 
๑๐ ได้แก่ ปฐวีกสิณ(กสิณคือดิน) อาโปกสิณ (กสิณคือน้ำ) เตโชกสิณ (กสิณคือไฟ) 
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วาโยกสิณ (กสิณคือลม) นีลกสิณ (กสิณคือสีเขียว) ปีตกสิณ (กสิณคือสีเหลือง) โลหิต
กสิณ (กสิณคือสีแดง) โอทาตกสิณ (กสิณคือสีขาว) อากาสกสิณ (กสิณคือความว่าง) 
วิญญาณกสิณ (กสิณคือวิญญาณ) มีปรากฏในทสุตตรสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า..
ธรรม ๑๐ ประการท่ีควรเจริญ คืออะไร คือ กสิณายตนะ๑ (บ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณ
เป็นอารมณ์) ๑๐ ได้แก่ ... ๖. บุคคลหนึ่งจำปีตกสิณ (กสิณคือสีเหลือง)ได้ ...๗. 
บุคคลหน่ึงจำโลหิตกสิณ (กสิณคือสีแดง)ได้ ...๘. บุคคลหน่ึงจำโอทาตกสิณ (กสิณคือ
สีขาว)ได้ ...๑๐. บุคคลหน่ึงจำวิญญาณกสิณ (กสิณคือวิญญาณ)ได้ ท้ังเบื้องบน เบื้อง
ต่ำ เบ้ืองขวาง ไม่มีสอง ไม่มีประมาณ...(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๐), นอกจากนี้ 
ยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง ได้แก่ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๕๐/๒๙๘, องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/
๔๔๓/๕๒,๒๐/๔๔๔/๕๒,๒๐/๔๔๕/๕๒,๒๐/๔๔๖/๕๒, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔/๑๑,๓๑/
๑๒๓/๑๙๐, และ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๓๒๙/๒๙๕, ๓๗/๔๓๒/๔๖๓ 

โลหิตวาสี : เป็นหนึ่งในบรรดาเทพ ๑๐ หมู่ ได้แก่ สมานะ มหาสมานะ มานุสะ มานุสุตตมะ ขิฑ
ฑาปทูสิกะ มโนปทูสิกะ หริ โลหิตวาสี ปารคะ และมหาปารคะผู้มียศก็มา มีปรากฏ
ในมหาสมยสูตร ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า ...เทพอีก (๑๐ หมู่) คือ สมานะ มหาสมา
นะ มานุสะ มานุสุตตมะ ขิฑฑาปทูสิกะ มโนปทูสิกะ หริ โลหิตวาสี ปารคะ และมหา
ปารคะผู้มียศก็มา... (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙ 

โลหิตาภิชาติ : เป็นหน่ึงในอภิชาติ (ในท่ีนี้หมายถึงการกำหนดหมายชนเป็นช้ัน เป็นกลุ่ม เช่นหมู่คน
ท่ีประพฤติอย่างน้ีๆ กำหนดเรียกอย่างน้ีๆ (ที.สี.อ. ๑๖๘/๑๔๗) หรือหมายถึงชาติ
กำเนิด (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๗/๑๓๙, องฺ.ฉกฺก.ฏีกา ๓/๕๗/๑๕๐)) ท้ัง ๖ ได้แก่ กัณหาภิ
ชาติ (ชาติดำ) นีลาภิชาติ (ชาติเขียว) โลหิตาภิชาติ (ชาติแดง) หลิททาภชิาติ (ชาติ
เหลือง) สุกกาภิชาติ (ชาติขาว) และปรมสุกกาภิชาติ (ชาติขาวยิ่ง) มีปรากฏในฉฬภิ
ชาติสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ี
ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ท่ีสมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ปูรณะ กัสสปะบัญญัติอภิชาติ ๖ จำพวก คือ ๑. บัญญัติกัณหาภิชาติ 
(ชาติดำ) ๒. บัญญัตินีลาภิชาติ (ชาติเขียว) ๓. บัญญัติโลหิตาภิชาติ (ชาติแดง) ๔. 
บัญญัติหลทิทาภิชาติ (ชาติเหลือง) ๕. บัญญัติสุกกาภิชาติ (ชาติขาว) ๖. บัญญัติปรม
สุกกาภิชาติ (ชาติขาวยิ่ง) (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๓) 

โลหิตุปปาทกรรม : กรรมคือการทำให้โลหิตห้อ หมายถึง การทำพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อ 
เป็นหน่ึงในบรรดาอนันตริยกรรม ๕ (ดูในหมวดกรรม) มีปรากฏในกุสลติกะ ปัญหา
วาร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...อรหันตฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่อรหันตฆาตกรรม ... 
โลหิตุปปาทกรรม ฯลฯ โลหิตุปปาทกรรมเป็นปัจจัยแก่โลหิตุปปาทกรรม ฯลฯ สังฆ



 

๔๕๐๒ 
 

 

เภทกรรมเป็นปัจจัยแก่สังฆเภทกรรม ฯลฯ นิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยต
มิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสสยปัจจัย นิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยอุป
นิสสยปัจจัย ... (อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๕, นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในมิจฉัตต
นิยตติกะ ปัญหาวาร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า ... มาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุ
ฆาตกรรมโดยอุปนิสสยปัจจัย มาตุฆาตกรรม ฯลฯ ปิตุฆาตกรรม ฯลฯ อรหันต
ฆาตกรรม ฯลฯ โลหิตุปปาทกรรม ฯลฯ สังฆเภทกรรม ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิ
ท่ีให้ผลแน่นอนโดยอุปนิสสยปัจจัย (พึงทําเป็นจักกนัย) มิจฉาทิฏฐิท่ีให้ผลแน่นอนเป็น
ปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิท่ีให้ผลแน่นอน โดยอุปนิสสยปัจจัย (อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๔๕/๕๐๗) 

 
อกัษร ว จาํนวน  ๑,๐๑๙  ศพัท ์
วกชาดก :  ชาดกว่าด้วยหมาในมีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ท้าวสักกะโพธิสัตว์จำแลงกายเป็นแพะ 

เข้าไปทดลองตบะหมาในท่ีถกูน้ำท่วมติดเกาะก้อนหินใหญ่อยู่ไปไหนไมไ่ด้เลยแกล้ง
ทำเป็นสมาทานอุโบสถศีลนอนอยู่ เมื่อมนัเห็นแพะจำแลง เพราะความหิวจึงเกิด
ความคิดว่า กินแพะก่อนแลว้ค่อยรักษาอุโบสถศีลวันหลัง มันทำลายตบะของมันแล้ว
ไล่กัดแพะวนรอบก้อนหินนั้นจนเหน่ือยก็ไม่สามารถไล่ทันได้ จึงกลับไปนอนอยู่ท่ีเดิม 
ท้าวสักกะแสดงพระองค์ให้เห็นแล้วได้ติเตียนมันว่า คนที่มีอัธยาศัยทุพพลภาพไม่มี
ประโยชน์อะไรที่จะรักษาอุโบสถ ว่าแล้วก็กลับไปยังท่ีอยู่ คนบางคนในโลกน้ีก็มี
ลักษณะอย่างหมาในน้ันเหมอืนกัน สมาทานข้อวัตรปฏิบัติอย่างเพลา ทำตนกลับ
กลอก เหมือนหมาในกลับกลอกเพราะแพะเป็นเหตุ การที่คนเราจะปฏิบัติธรรมให้
สมบูรณ์บริบูรณดีน้ันได้ต้องมีสิ่งท่ีอำนวยความสะดวกหลายอย่างเช่น บุคคลสะดวกมี
ครูอาจารย์และกัลยาณมิตรพร้อม สถานท่ีสบายไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานท่ีบิณฑบาต
นัก อาหารก็สบายพอเหมาะหาได้ไม่ยากจนเกินไป และได้รับธรรมที่ถกูจริตอารมณ์
อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การปฏิบัติ แต่ถ้ายังหิวอยู่แม้สมาทาน ข้อวัตร
ปฏิบัติแล้วก็ตามก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้  ผู้ปฏิบัติจึงควรประพฤติให้พอเหมาะแก่
อัธยาศัยของตน (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๔๘/๑๕๔) 

วกุลปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวกุลปุปผิยเถระ มีเน้ือความที่ท่านเลา่ไว้สรปุได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่๙๑ ท่านได้นำดอกพิกุลไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะ
ผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในกัปที่ ๗๔ ท่านได้เกิดเป็นพระราชาผู้มีพ
ลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๒๙/๓๙๔) 



 

๔๕๐๓ 
 

 

วงกต, ภูเขา : ช่ือของภูเขา ในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่า โกนาคมนะ เป็นช่ือ
ของภูเขาเวปุลละ ปรากฏในเวปุลลปัพพตสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... เรื่องเคยมี
มาแล้ว ภูเขาเวปุลละนี้ได้ช่ือว่าวงกต สมัยน้ันหมู่มนุษย์ได้ช่ือว่า เผ่าโรหิตัสสะ มนุษย์
เผ่าโรหิตัสสะมอีายุประมาณ ๓ หม่ืนปี มนุษย์เผ่าโรหิตัสสะ ขึ้นภูเขาวงกตใช้เวลา ๓ 
วัน ลงก็ใช้เวลา ๓ วัน... สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๔๓/๒๓๐ 

วงค์โอกกากราช : ช่ือวงศ์ตระกูลต้นกำเนิดของศากยวงศ์ มีปรากฏในนันทาเถริยาปทาน ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า... ดุจเป็นสิ่งสำคัญของชาวโลกที่เขาบูชากัน เป็นท่ีดึงดูดแห่งนัยนา เป็นที่
ก่อเกิดการสรรเสริญบญุ เป็นท่ีช่ืนชมแห่งวงศ์โอกกากราช...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๙๒/
๔๘๑) 

วงศ์โสตถิยสกุล : โสตถยิสกุลเป็นวงศ์ของอุททาลกดาบส ถือเป็นวงศ์สกุลของพราหมณ์สกุลหน่ึง มี
ปรากฏในอุททาลกชาดก ดังข้อความตอนหนึ่งว่า... เมื่อทุกคนมีความสงบเยือกเย็น 
ย่อมไม่มีท้ังคนดีและคนช่ัว เมื่อเป็นเช่นน้ันท่านจะประพฤติให้เสียความเป็นพราหมณ์
วงศ์แห่งโสตถิยสกุลทำไม…(ขุ.ชา.ปกิณฺณก. (ไทย) ๒๗/๗๕/๔๓๕) 

วงศ์โอกกากราช : เป็นช่ือวงศ์ในอดีตชาติของพระโสณโกฬิวิสเถระ ซึ่งในชาติน้ันท่านเป็นพระเจ้า
แผ่นดินในแว่นแคว้น มีฤทธ์ิมาก มีพระนามว่าโอกกากราช โดยพระโคตร มีปรากฏใน
โสณโกฬิวิสเถราปทาน ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า... กษัตริย์องค์หนึ่งจึงนำพระเชษฐ
กัญญาน้ันมาสมสู่อยู่ด้วยกัน ความเกิดแห่งวงศ์โอกกากราชจักแยกกันในครั้งน้ัน... (ขุ.
อป. (ไทย) ๓๒/๔๔/๑๗๒) 

วจีกรรม : กรรมคือการพูด, การกระทำทางวาจา ได้แก่ เจตนา ๒๐ เป็นฝ่ายกามาวจรกุศล ๘ 
และเป็นฝ่ายอกุศล ๑๒ ท่ีไมเ่กี่ยวกับการยึดถือเป็นต้นทางกายทวาร แต่เกี่ยวกับการ
เปล่งวาจาที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ในสามญัญผลสูตร ท่านหมายถึง วจีกรรมท่ีเป็นกุศล 
คือ วจีสุจริต ๔ ได้แก ่สิกขาบท ดังมีข้อความปรากฏตอนหนึ่งว่า...เมื่อบวชแล้วอย่าง
น้ีสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์...สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท ประกอบด้วย
กายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธ์ิ สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารใน
อินทรีย์ท้ังหลาย...(ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๓/๖๕), (ที.สี. (ไทย) ๙/๔๐๐/๑๗๐), (ที.สี. 
(ไทย)๙/๔๕๐/๑๙๙), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในภยเภรวสูตร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖/
๓๕), อุปาลิวาทสูตร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๗/๕๕,๑๓/๑๑๐/๑๒๑,๑๓/๒๖๔/๓๑๑), 
และยังมีปรากฏในอุปักกิเลสสูตร ว่าด้วยอุปกิเลส หมายถึง การพูดกันด้วยดีมีเมตตา 
เป็นธรรมข้อหน่ึงในบรรดาสาราณียธรรม ๖ ในสูตรน้ีกลา่วถึงเมื่อครั้งท่ี ท่านพระอนุ
รุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละ เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ซึ่งประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ดังข้อความตอนหน่ึง



 

๔๕๐๔ 
 

 

ว่า... “ขอประทานวโรกาส ข้าพระองค์ท้ังหลายยังสามัคคีกัน ช่ืนชมกนั ไม่วิวาทกัน 
เป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองกันด้วยนัยน์ตาท่ีเป่ียมด้วยความรักอยู่ พระพุทธเจ้าข้า” 
“เธอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกนั ช่ืนชมกัน ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองกัน
ด้วยนัยน์ตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างไร” “ขอประทานวโรกาส ข้าพระองค์มี
ความคิดอย่างนี้ว่า ‘เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ ท่ีได้อยู่กับเพ่ือน
พรหมจารีเช่นนี้’ ข้าพระองค์ต้ังมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ต้ังมั่นวจีกรรม
อันประกอบด้วยเมตตา และต้ังมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ในท่านเหล่านี้ 
ท้ังต่อหน้าและลับหลัง ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่า ‘ทางท่ีดี เราควรเก็บความนึก
คิดของตนแล้ว (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๓๙/๒๘๑,๑๔/๒๙๘/๓๕๗,๑๔/๔๓๑/๔๙๐) 

วจีทัณฑะ : ทัณฑะทางวาจา เป็นหน่ึงในบรรดา ๓ ทัณฑะ (ได้แก่ กายทัณฑะ วจีทัณฑะ และมโน
ทัณฑะ) ตามทัศนะของทีฆตปัสสี นิครนถ์ นาฏบุตร ซึ่งเป็นอย่างเดียวกันกับกรรม ๓ 
(กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม) ในพระพุทธศาสนา มีปรากฏในอุปาลิวาทสูตร 
ดังข้อความตอนหน่ึงว่า ... “ท่านพระโคดม นิครนถ์ นาฏบุตรบัญญัติทัณฑะในการทำ
กรรมช่ัว ในการประพฤติกรรมช่ัวไว้ ๓ ประการ คือ (๑) กายทัณฑะ (๒) วจีทัณฑะ 
(๓) มโนทัณฑะ”...(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๖/๕๔,๑๓/๖๑/๕๙) 

วจีทุจจริตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยวจีทุจริต (สตูรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสโทษแห่งวจีทุจริต 
และอานิสงส์แห่งวจีสุจริตอย่างละ ๕ ว่า โทษแห่งทุจริต ๕ คือ (๑) แม้ตนก็ติเตียน
ตนเองได้ (๒) ผู้รูใ้คร่ครวญแล้วย่อมติเตียนได้ (๓) กิตติศัพท์อันช่ัวย่อมกระฉ่อนไป 
(๔) หลงลืมสติตาย (๕) หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แลว้
ตรัสว่า อานิสงส์แห่งสุจริต ๕ คือ (๑) แม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้ (๒) ผู้รู้ใคร่ครวญ
แล้วย่อมสรรเสริญ (๓) กติติศัพท์อันงามย่อมขจรไป (๔) ไม่หลงลืมสติตาย (๕) 
หลังจากตายแล้ว ย่อมบังเกิดในสุคติ โลกสวรรค์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔๓/๓๘๕) 

วจีทุจจริตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยวจีทุจริต สูตรท่ี ๒ พระผู้มพีระภาคตรัสโทษแห่งมโนทุจริตทั้ง 
๓ และอานิสงส์แห่งมโนสุจริตทั้ง ๓ อย่างละ ๕ ว่า โทษแห่งทุจริต ๕ คอื (๑) แม้ตนก็
ติเตียนตนเองได้ (๒) ผู้รูใ้ครค่รวญแล้วย่อมติเตียน (๓) กติติศัพท์อันช่ัวย่อมกระฉ่อน
ไป (๔) เสื่อมจากสัทธรรม(กศุลกรรมบถ๑๐) (๕) ต้ังอยู่ในอสัทธรรม(อกุศลกรรมบถ 
๑๐) แล้วตรัสว่า อานิสงส์แห่งสุจริต ๕ คอื (๑) แม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้ (๒) ผู้รู้
ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ (๓) กิตติศพัท์อันงามย่อมขจรไป (๔) เสื่อมจากอ
สัทธรรม (๕) ต้ังอยู่ในสัทธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔๗/๓๘๗) 

วจีทุจริต : ความประพฤติช่ัวทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ และพูด
ส่อเสียด; เป็นหนึ่งในทุจริต ๓ (กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต) มีปรากฏใน



 

๔๕๐๕ 
 

 

เวรัญชกัณฑ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “พราหมณ์ ข้อที่
เขากล่าวหาเราน้ันมีมูลอยู่ เพราะเราสอนไม่ให้ทำกายทจุริต วจีทุจรติ มโนทุจรติ 
ตลอดถึงการไม่ให้ทำบาปอกุศลธรรมต่างๆ ข้อท่ีเขากล่าวหาเราน้ันมีมูลอยู่ แต่ไม่ใช่ที่
ท่านกล่าวถึง”... (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๕/๓,๑/๙/๔,๑/๑๓/๗), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏใน
สามัญญผลสูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า... ‘หมู่สัตว์ท่ีประกอบกายทุจริต วจีทุจริต 
และมโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตาม
ความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก... (ที.
สี. (ไทย) ๙/๒๔๖/๘๓,๙/๒๔๗/๘๓,๙/๔๗๘/๒๑๐,๙/๔๗๘/๒๑๑), นอกจากนี้ ยังมี
ปรากฏในอุทุมพริกสูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๗๓/๕๒), อัคคัญญสูตร (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๑๓๖/๙๙), สมัปสาทนียสูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๕๘/๑๑๙),ภยเภรวสูตร (ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๕๓/๔๒), และอากังเขยยสูตร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๘/๖๑)  

วจีโมเนยยะ : เป็นหน่ึงใน ๓ โมเนยยะ (ธรรมที่ทำให้เป็นมุนี) ได้แก่ ๑. กายโมเนยยะ (ธรรมท่ีทำให้
เป็นมุนีทางกาย) ๒. วจีโมเนยยะ (ธรรมท่ีทำให้เป็นมุนีทางวาจา) ๓. มโนโมเนยยะ 
(ธรรมท่ีทำให้เป็นมุนีทางใจ)) มีปรากฏในสังคีติสูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔) 

วจีสมาจาร : ความประพฤติทางวาจา มีปรากฏในสักกปัญหสูตร ดังขอ้ความตอนหน่ึงว่า... ‘จอม
เทพ เรากล่าววจีสมาจารไว้ ๒ อย่าง คือ วจีสมาจารท่ีควรเสพและวจีสมาจารที่ไม่
ควรเสพ’ เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นน้ัน บรรดาวจีสมาจาร ๒ อย่างน้ัน 
วจีสมาจารใดบุคคลรู้ว่า ‘เม่ือเราเสพวจีสมาจารนี้แล อกศุลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น 
กุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมลง’ วจีสมาจารเช่นนี้เป็นวจีสมาจารท่ีไม่ควรเสพ บรรดาวจี
สมาจาร ๒ อย่างน้ัน วจีสมาจารใดบุคคลรู้ว่า ‘เมื่อเราเสพวจีสมาจารน้ีแล อกุศล
ธรรมท้ังหลายเสื่อมลง กุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น’ วจีสมาจารเช่นน้ีเป็นวจี
สมาจารท่ีควรเสพ...(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๖๔/๒๙๐, ๑๑/๓๐๕/๒๖๗,๑๓/๓๕๙/
๔๔๔,๑๓/๓๖๑/๔๔๖, มีปรากฏใน เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมท่ีควรเสพ
และธรรมท่ีไมค่วรเสพ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุท้ังหลายใน
พระเชตวันมหาวิหาร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า เรากล่าววจีสมาจาร(ความประพฤติ
ทางวาจา) ไว้ ๒ ประการ คือ ๑. วจีสมาจารที่ควรเสพ ๒. วจีสมาจารที่ไม่ควรเสพ วจี
สมาจารท้ัง ๒ ประการน้ันเป็นวจีสมาจารท่ีตรงข้ามกันและกัน เรากล่าวมโนสมาจาร
(ความประพฤติทางใจ) ไว้ ๒ ประการ คือ ๑. มโนสมาจารที่ควรเสพ ๒. มโนสมาจาร
ท่ีไม่ควรเสพ มโนสมาจารท้ัง ๒ ประการน้ันเป็นมโนสมาจารที่ตรงข้ามกันและกัน (ม.
อุ. (ไทย) ๑๔/๑๐๙/๑๓๖, ๑๔/๑๑๒/๑๓๙), ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๓,๒๔/๔๔/๙๖ 
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วจีสมาจารท่ีควรเสพ : ความประพฤติทางวาจาที่ควรเสพ (คำว่าเสพ ในท่ีน้ีหมายถึง การนึกหน่วง รู้ 
เห็น พิจารณา อธิษฐานจิต น้อมใจเช่ือ ประคองความเพียร ต้ังสติไว้ ต้ังจิตไว้ กำหนด
รู้ด้วยปัญญา รู้ย่ิงธรรมท่ีควรรู้ย่ิง กำหนดรู้ธรรมท่ีควรกำหนดรู้ ละธรรมท่ีควรละ
เจริญธรรมท่ีควรเจริญ ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๓/๖๑-๖๒) 
ได้แก่ วจีสมาจารที่เสพแล้วอกุศลธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงขึ้นและกุศลธรรมท้ังหลาย
เสื่อมลง มีปรากฏในสักกปัญหสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... ‘จอมเทพ เรากล่าววจี
สมาจารไว้ ๒ อย่าง คือ วจีสมาจารที่ควรเสพและวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพ’ เพราะ
อาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นน้ัน บรรดาวจีสมาจาร ๒ อย่างน้ัน วจีสมาจารใด
บุคคลรู้ว่า ‘เม่ือเราเสพวจีสมาจารนี้แล อกุศลธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงขึน้ กุศลธรรม
ท้ังหลายเสื่อมลง’ วจีสมาจารเช่นน้ีเป็นวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพ บรรดาวจีสมาจาร ๒ 
อย่างนั้น วจีสมาจารใดบุคคลรู้ว่า ‘เมื่อเราเสพวจีสมาจารน้ีแล อกุศลธรรมท้ังหลาย
เสื่อมลง กุศลธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงขึ้น’ วจีสมาจารเช่นนี้เป็นวจีสมาจารท่ีควรเสพ...
(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๖๔/๒๙๐) 

วจีสมาจารบริสุทธิ์ : ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธ์ิ หมายถึงภิกษุไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่
พูดเพ้อเจ้อ ไม่กล่าวดูหมิ่นใครๆ หรือไม ่กล่าวถากถางเยาะเย้ยภิกษุใดๆ (ม.มู.อ. ๒/
๔๑๘/๒๒๓) มีปรากฏในมหาอัสสปุรสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...เธอท้ังหลายควร
สำเหนียกอย่างน้ีว่า ‘เราทั้งหลายจักมีวจีสมาจารบริสุทธ์ิ ปรากฏ เปิดเผย ไม่
บกพร่องและสำรวมระวัง จักไม่ยกตน ไม่ขม่ผู้อ่ืนด้วยความเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธ์ิ
น้ัน’ บางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างน้ีว่า ‘เราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะแล้ว 
มีกายสมาจารและวจีสมาจารบริสุทธ์ิแล้ว พอละด้วยกิจเพียงเท่าน้ี เราทั้งหลายทำกิจ
เสร็จแล้ว...(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๑๘/๔๕๓)  

วจีสังขาร : สภาพปรุงแต่งวาจา คือ วิตก วิจาร (ที.ม.อ. ๒๘๘/๒๕๕, ที.ม.ฏีกา ๒/๒๘๘/๒๖๔) 
หรือวจีสัญเจตนา คือ ความจงใจทางวาจา (องฺ.ติก.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) มีปรากฏใน
ชวนสภสูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...บุคคลบางคนในโลกนี้มีกายสังขาร๒อย่างหยาบ
ยังไม่สงบระงับ มีวจีสังขารอย่างหยาบยังไม่สงบระงับ มีจิตตสังขารอย่างหยาบยังไม่
สงบระงับ ต่อมา เขาฟังธรรมของพระอริยะ มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม เขาอาศัยการฟังธรรมของพระอริยะ อาศัยการมนสิการโดยแยบคาย
อาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม...(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๘/๒๒๐,๑๐/๒๘๘/
๒๒๑), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในมหาเวทัลลสูตร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๗/๔๙๕,๑๒/
๔๖๓/๕๐๓), กุกกุรวติกสูตร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๑/๗๙), ภูมิชสูตร (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/



 

๔๕๐๗ 
 

 

๒๕/๕๐),ทุติยกามภูสูตร (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๔๗/๓๘๒,๑๘/๓๔๗/๓๘๓,๑๘/
๓๔๗/๓๘๔) 

วจีสัญเจตนา : ความจงใจทางวาจา (องฺ.ติก.อ. ๒/๒๓/๑๐๑), ในอรรถกถา ท่านอธิบายว่า ความจง
ใจทางวาจา ทีเ่ป็นปัจจัยให้เกิดกรรม ได้แก่ วจีกรรม ม ี ๒๐ ประการคือ กามาวจร
กุศล ๘ อกุศล ๑๒ สุขเกิดขึ้นเพราะกุศลกรรม ๘ ประการเป็นปัจจัย ทุกข์เกิดขึ้น
เพราะอกุศลกรรม ๑๒ ประการเป็นปัจจัย (องฺ.จตุกฺก.อ.๒/๑๗๑/๓๙๒) มีปรากฏใน
เจตนาสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เมื่อกาย
มีอยู่ สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะกายสัญเจตนาเป็นเหตุ เมื่อวาจามีอยู่ สุขทุกข์
ภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะวจีสัญเจตนาเป็นเหตุ หรือเมือ่ใจมีอยู่ สุขทุกข์ภายในย่อม
เกิดขึ้น เพราะมโนสัญเจตนาเป็นเหตุ คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย...(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๑๗๑/๒๓๙), นอกจากน้ี ก็มีปรากฏในรูปังกัมมันติกถา ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... 
สกวาที. พระสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “อานนท์ เม่ือกายมีอยู่ สุขและทุกข์อัน
เป็นภายในจึงเกิดขึ้น เพราะกายสัญเจตนา(ความจงใจทางกาย) เป็นเหตุ หรือว่าเมื่อ
วาจามีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้น เพราะวจีสัญเจตนา (ความจงใจทาง
วาจา) เป็นเหตุ หรือว่า เมื่อใจมีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายใน จึงเกิดขึน้ เพราะมโน
สัญเจตนา(ความจงใจทางใจ) เป็นเหตุ”๑ มีอยู่จริงมิใช่หรือ ปรวาที. ใช่ สก. ดังน้ัน 
ท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า “รปูเป็นกรรม” สก. รูปเป็นกรรมใช่ไหม ปร. ใช่ สก. พระ
สูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสไว้ว่า “ภิกษุท้ังหลาย กายสัญเจตนา ๓ อย่าง เป็น
กายกรรมฝ่ายอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก วจีสัญเจตนา ๔ อย่าง เป็น
วจีกรรมฝ่ายอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกขเ์ป็นวิบาก มโนสัญเจตนา ๓ อย่าง เป็น
มโนกรรมฝ่ายอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก ภิกษุท้ังหลาย กายสัญเจตนา 
๓ อย่าง เป็นกายกรรมฝ่ายกศุล มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก วจีสัญเจตนา ๔ อย่าง 
เป็นวจีกรรมฝา่ยกุศล มีสุขเป็นกำไร มีสขุเป็นวิบาก มโนสัญเจตนา ๓ อย่าง เป็น
มโนกรรมฝ่ายกุศล มีสขุเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก” มีอยู่จริงมิใช่หรือ ปร. ใช่ สก. 
ดังนั้น ท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า “รูปเป็นกรรม” สก. รปูเป็นกรรมใช่ไหม ปร. ใช่... 
(อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๕๓๙/๕๘๔) 

วจีสุจริต : ความประพฤติชอบด้วยวาจา ตรงกันข้ามกับวจีทุจริตให้ผลในทางท่ีดี มีปรากฏใน
สามัญญผลสูตร ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า...หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต 
และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบและชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรม
ตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์’...(ที.สี. 
(ไทย) ๙/๒๔๖/๘๓,๙/๒๔๗/๘๓,๙/๔๗๘/๒๑๐,๙/๔๗๘/๒๑๑), นอกจากน้ี ยังมี



 

๔๕๐๘ 
 

 

ปรากฏในอุทุมพริกสูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๗๓/๕๒), อัคคัญญสูตร (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๑๓๖/๑๐๐,๑๑/๑๓๗/๑๐๐,๑๑/๑๕๘/๑๑๙), ในภยเภรวสูตร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/
๕๓/๔๒),วัตถปูมสูตร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๘/๖๑), และในกันทรสูตร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/
๑๕/๑๘) 

วจีโสเจยยะ : ความสะอาดทางวาจา เป็นหน่ึงในโสเจยยะ ๓ ได้แก่๑. กายโสเจยยะ ความสะอาด
กาย ๒. วจีโสเจยยะ ความสะอาดวาจา ๓. มโนโสเจยยะ ความสะอาดใจ (ในอังคุตตร
นิกาย ติกกนิบาต มีอธิบายในเรื่องความสะอาดทางวาจาว่า บุคคลบางคนในโลกนี้
เว้นขาดจากการพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ น้ีเรียกว่า 
ความสะอาดวาจา องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๑/๓๖๗) มีปรากฏในสังคีติสูตร ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...โสเจยยะ(ความสะอาด) ๓ คือ ๑. กายโสเจยยะ (ความสะอาดทางกาย) 
๒. วจีโสเจยยะ (ความสะอาดทางวาจา) ๓. มโนโสเจยยะ (ความสะอาดทางใจ)... (ที.
ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓) 

วชิรญาณ : เป็นการเปรียบพระปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าว่าเป็นดุจเพชรซึ่ง
ท่านเชนตปุโรหิตปุตตเถระ ได้กล่าวไว้ในเชนตปุโรหิตปุตตเถรคาถา ดังข้อความ
ปรากฏว่า...พระธรรมซึ่งเป็นเครื่องกำจัดกรรมให้สิน้สุดอันพระพุทธเจ้าแสดงแล้ว 
เพ่ือทำลายรากเหง้าอวิชชา ให้ตกไปด้วยวชิรญาณ เม่ือการยึดถือวิญญาณท้ังหลาย
ปรากฏขึ้น... (ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๔๑๙/๔๑๒) 

วชิรปาณี, ยักษ์ : ผู้มีมือเป็นเพชร หรือผู้ถือวชิระ (มีความหมายเดียวกันกับวชิรหัตถ์) ในอรรถกถา
ท่านอธิบายว่า ยักษ์วชิรปาณี ในที่น้ีหมายถงึท้าวสักกเทวราช (ม.มู.อ. ๒/๓๕๗/๑๘๕) 
มีปรากฏใน อัมพัฏฐสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ยักษ์วชิรปาณีถือค้อนเหล็กใหญ่มี
ไฟลุกโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศเบ้ืองบนอัมพัฏฐมาณพ คิดว่า ‘หากอัมพัฏฐมาณพนี้ถูก
พระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบธรรมถึง ๓ ครั้ง แต่ไม่ยอมตอบ เราจะทุบ
ศีรษะของเขาให้แตกเป็น ๗ เสี่ยง ณ ท่ีน้ีแหละ’ พระผู้มีพระภาคและอัมพัฏฐมาณพ
เท่าน้ันท่ีมองเห็นยักษ์วชิรปาณีตนน้ัน...(ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๑/๙๔, และในจูฬสัจจก
สูตรก็มีเนื้อหาคล้ายกัน (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๗/๓๙๔) 

วชิระ, พระเจา้จักรพรรดิ : ช่ือของพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งเป็นอานิสงส์ส่วนหน่ึงจากการถวายเข็มแด่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสี พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า
วชิระน้ี ได้แก่ พระสูจิทายกเถระ มีปรากฏในสูจิทายกเถราปทาน ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า...ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ ชาติ พระนามว่า
วชิระ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก... (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๒/
๒๔๑) 



 

๔๕๐๙ 
 

 

วชิรานคร : ช่ือเมืองซึ่งเป็นที่เก็บบาตร ไม้เท้า และจีวรของพระผู้มีพระภาค มีปรากฏในธาตุ
ภาชนียกถา ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... บาตร ไม้เท้า และจีวรของพระผู้มีพระภาค อยู่
ท่ีวชิรานคร สบงอยู่ท่ีกุลฆรนคร ผ้าปัจจัตถรณะอยู่ที่สลีนคร(กรุงกบิลพัสด์ุ) ...(ขุ.
พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๓/๗๒๕) 

วชิราภิกษุณ ี ภิกษุณีช่ือวชิรา มีปรากฏในวชิราสูตร ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า...ลำดับนั้น มารผู้มี
บาปประสงค์จะให้วชิราภิกษุณีเกิดความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยอง
เกล้า และประสงค์จะให้เคลือ่นจากสมาธิ จึงเข้าไปหาวชิราภิกษุณีถึงท่ีนั่งพักแล้วได้
กล่าวกับวชิราภิกษุณีด้วยคาถา… (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๑/๒๒๗), นอกจากน้ี ยังมี
ปรากฏในอัตตทัณฑสุตตนิทเทส ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...นางวชิราภิกษุณีได้กล่าวคำ
น้ีกับมารผู้ช่ัวช้าว่า มารเอ๋ย ทิฏฐิของเจ้าเช่ือใครหนอว่าเป็นสัตว์ ร่างกายที่เป็นกอง
แห่งสังขารล้วน ๆ น้ีบณัฑิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลย...(ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๘๖/๕๒๗)  

วชิราวุธ : เป็นช่ืออาวุธของพระอินทร์ มีปรากฏในมหาสมยสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...อสูร
พวกท่ีอาศัยอยู่ในมหาสมทุร เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทร์ผู้ถือวชิราวุธ อสูรเหล่าน้ันมี
ฤทธ์ิ มียศ เป็นพ่ีน้องของท้าววาสวะ...(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๓๙/๒๖๖), นอกจากน้ี ยังมี
ปรากฏในมหารถวิมาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ท่านน้ันผู้อันหมู่เทพดุริยางค์ปลุกเร้า
ให้เกิดปีติโสมนัส อันทวยเทพทั้งหลายบูชาอยู่ บันเทิงใจอยู่ ดังพระอินทร์ผู้ทรง
วชิราวุธ ...(ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๐๓๖/๑๒๘) 

วชิราสูตร : พระสูตรว่าด้วยวชิราภิกษุณี สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน มาร
ประสงค์จะใหว้ชิราภิกษุณีเกิดความกลัวเป็นต้นจึงเข้าไปหาแล้วถามว่า ใครสร้างสัตว์ 
ผู้สร้างสัตว์อยู่ท่ีไหน สัตว์เกิดขึ้นท่ีไหน สตัว์ดับท่ีไหน นางวชิราภิกษุณีกล่าวว่า จะ
เรียกกองแห่งสังขารน้ีว่าสัตว์ไม่ได้ เม่ือมีขันธ์ การสมมติว่าสัตว์จึงมี เหมือนคำว่ารถ มี
ได้เพราะประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อน่ึง ทุกข์เท่าน้ันเกิดขึ้น ทุกขเ์ท่าน้ันดำรง
อยู่และแปรผันไป นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๑/
๒๒๗) 

วชิรี, พระกุมารี : พระกุมารีผู้เป็นท่ีรักย่ิงของพระเจ้าปเสนทิโกศล มีปรากฏในปิยชาติกสูตร ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า...พระนางมัลลิกาเทวีได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลถึงท่ี
ประทับแล้ว ได้ทูลถามพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า “ข้าแต่มหาราช ทูลกระหม่อมเข้า
พระทัยความข้อน้ันว่าอย่างไร พระกุมารีพระนามว่าวชิรี เป็นท่ีรักของทูลกระหม่อม
ใช่ไหม เพคะ” พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสตอบว่า “ใช่แล้ว มัลลิกา วชิรีกุมารีเป็นท่ีรัก
ของเรา” ...(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๗/๔๓๙) 



 

๔๕๑๐ 
 

 

วชิรูปมสูตร : พระสูตรว่าด้วยบุคคลท่ีมจิีตเหมือนเพชร  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๓ 
จำพวก คือ (๑) บุคคลท่ีมีจิตเหมือนแผลเก่า หมายถึงผู้มักโกรธ ถูกเขาว่ากล่าวเพียง
เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคือง เหมือนแผลเก่าท่ีถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบทำให้เกิดความ
เจ็บปวดมากข้ึน (๒) บุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบ หมายถึงผู้รู้ชัดอริยสัจ ๔ ตามเป็น
จริง เหมือนคนตาดีเห็นรูปได้ในขณะฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิด (๓) บุคคลท่ีมี
จิตเหมือนเพชร หมายถึงผูท้ำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เหมือน
แก้วมณีหรือหินบางชนิดที่เพชรจะทำลายไม่ได้เป็นไม่มี (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๕/๑๗๓) 

วฏชาลิกาวิหาร :ช่ือเรียกวิหารแห่งหนึ่งท่ีต้ังอยู่ใกล้ภูเขาสังเขยยกะ มหิสวัตถุชนบทในอรรถกถา ท่าน
อธิบายว่าเป็นวิหารท่ีต้ังอยู่ในป่าไทรย้อย (องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๘/๒๑๖) มปีรากฏในอุตต
รวิปัตติสูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า…ท่านพระอุตตระอยู่ท่ีวฏชาลิกาวิหาร ใกล้
ภูเขาสังเขยยกะ มหิสวัตถุชนบท ณ ท่ีนั้นแล ท่านพระอุตตระเรียกภิกษุท้ังหลายมา
กล่าวว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย ทางที่ดี ภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของตนตามกาลอันควร 
ทางท่ีดี ภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของผู้อ่ืนตามกาลอันควร...(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/
๘/๒๐๙) 

วฏังสกิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวฏังสกิยเถระ มเีนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๓๐,๐๐๐ ทา่นได้ถวายดอกช้างน้าวแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสดุท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๓๑๔) 

วฏังสกี, พระมเหสี : เป็นพระนามพระมเหสีของพระมหาสัตว์ผู้ซึง่ต่อมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าสุมนะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ มีปรากฏในสุมนพุทธวงศ์ ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า
...มีนางสนมกำนัล ๖,๓๐๐,๐๐๐ นาง ลว้นประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ
นามว่าฏังสกี พระราชโอรสพระนามว่าอนูปมะ... (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๓/๖๑๑) 

วฏังสปราสาท : ปราสาทหลังหนึ่งของพระมหาสัตว์ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ 
ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ ่ในบรรดาปราสาท ๓ หลัง คือจันทปราสาท สุจนัทปราสาท 
และวฏังสปราสาท มีปรากฏในสุมนพุทธวงศ์ ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า ...พระองค์
ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือจันทปราสาท สจัุนท
ปราสาท และวฏังสปราสาท... (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๒/๖๑๑)  

วณิชชสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร พระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาค ทูลถามถึงเหตุท่ีทำให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร พระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบเหตุท่ีทำให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไรตามลำดับ ได้แก่ (๑) คนที่ปวารณาว่า
จะถวายปัจจัยแก่สมณะหรือพราหมณ์ตามท่ีท่านประสงค์แล้วไม่ถวาย ถ้าเขากลับมา
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เกิดเป็นมนุษย์ประกอบการค้าขายใดๆ ก็จะขาดทุน (๒) คนที่ปวารณาว่าจะถวาย
ปัจจัยแก่สมณะหรือพราหมณ์ตามท่ีท่านประสงค์ แต่ถวายไม่ตรงตามที่ท่านประสงค ์
ถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ประกอบการค้าขายใดๆ ก็ไม่ได้กำไรตามท่ีประสงค์ (๓) 
คนที่ปวารณาว่าจะถวายปัจจัยแก่สมณะหรอืพราหมณ์ตามท่ีท่านประสงค์ และได้
ถวายตามที่ท่านประสงค์ ถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ประกอบการค้าขายใดๆ ก็ได้
กำไรตามท่ีประสงค์ (๔) คนที่ปวารณาว่าจะถวายปัจจัยแก่สมณะหรือพราหมณ์ตามที่
ท่านประสงค์ แต่ได้ถวายเกินกว่าที่ท่านประสงค์ ถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์
ประกอบการค้าขายใด ๆ ก็ได้กำไรเกินความคาดหมาย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๙/
๑๒๔) 

วณิชชาสูตร : พระสูตรว่าด้วยการค้าขายท่ีอุบาสกไม่ควรประกอบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาสก
ไม่ควรทำการค้าขาย ๕ คือ (๑) การคา้ขายศัสตราวุธ (เพราะอาวุธเป็นเหตุให้ทำ
ความผิดก่อโทษแก่ผู้อ่ืนได้) (๒) การค้าขายสัตว์ (เพราะทำให้มนุษย์หมดอิสรภาพ) 
(๓) การค้าขายเนื้อ(เพราะเนื้อเป็นเหตุให้ต้องฆ่าสัตว์) (๔) การค้าขายของมึนเมา 
(เพราะของมึนเมาเป็นเหตุให้มีการด่ืมแล้วเกิดความประมาท ) (๕) การค้าขายยาพิษ 
(เช่น ตนเองให้ทำยาพิษ แล้วค้าขายยาพิษน้ัน) (เพราะยาพิษเป็นเหตุให้ผู้ด่ืมกินหรือ
สัมผสัได้รับอันตราย) (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕) 

วณิพก : คนขอทานโดยร้องเพลงขอ มีปรากฏในกูฏทันตสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...พระ
เจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ คือ...ทรงมีพระราชศรัทธา 
ทรงเป็นทายก ทรงเป็นทานบดี มิได้ทรงปิดประตู ทรงเป็นดุจโรงทานของสมณ
พราหมณ์ คนกำพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่
เนืองๆ…(ที.สี. (ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓,๙/๓๔๔/๑๔๐,๙/๓๔๔/๑๔๑), นอกจากนี้ มี
ปรากฏในปายาสิสูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...เจ้าปายาสิทรงเริ่มให้ทานแก่สมณ
พราหมณ์ คนกำพร้า คนเดินทาง วณิพก และพวกยาจก แต่ในทานนั้นท้าวเธอ
ประทานโภชนะเห็นปานน้ี คือ ปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นกับ ได้ประทานผ้าเน้ือหยาบ
มีชายขอดเป็นปมๆ...(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๓๙/๓๖๙), และยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง 
ได้แก่ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๘/๗๙, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๔/๑๑๒, ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/
๗๕/๔๓๕, และใน ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๒๙๖/๒๑๕,๗๒๕/๒๘๖,๘๗๔/๑๐๓  

วธรปรพิาชก : เป็นหน่ึงในบรรดาปริพพาชกมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกัน ได้แก่ อันนภารปริพาชก วธร
ปริพาชก สกุลทุายีปริพาชก และปริพาชกท่านอ่ืนๆ อาศัยอยู่ในปริพาชการาม ริมฝั่ง
แม่น้ำสิปปินี เขตกรุงราชคฤห์ มีปรากฏในปริพพาชกสูตร ดังข้อความตอนหน่ึง
ปรากฏว่า... สมัยหนึ่ง พระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ 
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สมัยน้ันแล ปริพาชกหลายท่านท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกัน อาศัยอยู่ในปริพาชการาม 
ริมฝั่งแม่น้ำสิปปินี คือ อันนภารปริพาชก วธรปริพาชก สกลุุทายีปริพาชก และ
ปริพาชกท่านอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกัน...(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๐/๔๖)  

วนโกรัณฑิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวนโกรัณฑิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรปุ
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านได้ใช้ดอกช้างน้าวบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัต
ถะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา 
๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๒/๙๖) 

วนเจดีย์ : พระอรรถกถาจารย์ ได้อธิบายว่า หมายถึงชายป่าที่ต้องนำเครื่องพลีกรรมไปสังเวย 
ป่าสุภควันและป่าท่ีต้ังศาลเป็นท่ีสถติของเทวดาเป็นต้น (ม.มู.อ. ๑/๔๙/๑๒๙) มี
ปรากฏในภยเภรวสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า…พราหมณ์ เรานั้นได้มีความดำริว่า 
‘ทางท่ีดี เราควรอยู่ในเสนาสนะเช่นน้ี คือ อารามเจดีย์ วนเจดีย์ รุกขเจดีย์อันน่า
สะพรึงกลัว น่าขนพองสยองเกล้า...(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙/๔๐)  

วนเทวดา : พระอรรถกถาจารย์ ได้อธิบายว่า หมายถึง เทวดาผู้สถิตอยู่ในป่าอันธวันและป่าสุภค
วันเป็นต้น (ม.มู.อ. ๒/๔๖๙/๒๗๙) มีปรากฏในจูฬธัมมสมาทานสูตร ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า…พวกอารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา และพวกเทวดาที่สิงอยู่ท่ีต้นไม้ อัน
เป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่า ผู้เป็นมิตรอำมาตย์ ญาติสาโลหิต ของเทวดาที่สิงอยู่ท่ี
ต้นสาละน้ันต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างน้ี...(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๘/๕๑๐) 

วนนิมิต : นิมิตคือป่า เป็นหนึ่งในบรรดานิมิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตใน
การกำหนดเขตสีมา ได้แก ่ ปัพพตนิมิต (นิมิตคือภูเขา) ปาสาณนิมิต (นิมิตคือแผ่น
หิน) วนนิมิต (นิมิตคือป่า) รุกขนิมิต (นิมิตคือต้นไม้) มัคคนิมิต (นิมิตคือหนทาง) 
วัมมิกนิมิต (นมิิตคือจอมปลวก) นทีนิมิต (นิมิตคือแม่น้ำ) อุทกนิมิต (นิมิตคือน้ำ) มี
ปรากฏในอุโปสถขันธกะ สีมานุชานนา ดังข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า... ในเบ้ืองต้น
พึงทักนิมิต คอื ปัพพตนิมิต (นิมิตคือภูเขา) ปาสาณนิมิต (นิมิตคือแผ่นหิน) วนนิมิต 
(นิมิตคือป่า) รกุขนิมิต (นิมิตคือต้นไม้) มัคคนิมิต (นิมิตคือหนทาง) วัมมิกนิมิต (นิมิต
คือจอมปลวก) นทีนิมิต (นิมิตคือแม่น้ำ) อุทกนิมิต (นิมติคือน้ำ) ...(วิ.ม. (ไทย) ๔/
๑๓๘/๒๑๕) 

วนปัตถสูตร : พระสูตรว่าด้วยการอยู่ป่า  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นการ
บรรยายโวหารแก่ภิกษุท้ังหลาย ณ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตกรุงสาวัตถี โดยมีพระประสงค์ให้มองเห็นเหตุผลและประโยชน์ของการอยู่ป่า  
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเหตุผลในการอยูป่่า ๔ ประการ คือ 
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  ๑. เมื่อภิกษุเข้าไปอยู่ในป่าใดแลว้ แสวงหาปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตได้ยาก และสติที่
ยังไม่ปรากฏ ก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ต้ังม่ัน ก็ไม่ต้ังม่ัน อาสวะท่ียังไม่สิ้นไป ก็ยังไม่สิ้น
ไป ภิกษุไม่ควรอยู่ในป่านั้น 

  ๒. เมื่อภิกษุเข้าไปอยู่ในป่าใดแลว้ แสวงหาปัจจัยเคร่ืองดำรงชีวิตได้ง่าย แต่สติที่
ยังไม่ปรากฏ ก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ต้ังม่ัน ก็ไม่ต้ังม่ัน อาสวะท่ียังไม่สิ้นไป ก็ยังไม่สิ้น
ไป ภิกษุไม่ควรอยู่ในป่านั้น 

  ๓. เมื่อภิกษุเข้าไปอยู่ในป่าใดแลว้ แสวงหาปัจจัยเคร่ืองดำรงชีวิตได้ยาก แต่สติที่
ยังไม่ปรากฏกลับปรากฎ จิตที่ยังไม่ต้ังมั่นกลับต้ังมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปกลับสิ้นไป 
ภิกษุควรอยู่ในป่าน้ัน  

  ๔. เมื่อภิกษุเข้าไปอยู่ในป่าใดแลว้ แสวงหาปัจจัยเคร่ืองดำรงชีวิตได้ง่าย และสติที่
ยังไม่ปรากฏกลับปรากฎ จิตที่ยังไม่ต้ังมั่นกลับต้ังมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปกลับสิ้นไป 
ภิกษุควรอยู่ในป่าน้ัน  

  หลังจากน้ัน พระองค์ทรงแนะนำให้ภิกษุนำเหตุผล ๔ ประการน้ี ไปปรับใช้กับการ
อยู่ในบ้าน นิคม เมือง แว่นแคว้น หรือบุคคลอย่างเดียวกับการอยู่ป่าน้ี เมื่อพระผู้มี
พระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ภิกษุท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ
พระองค์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๙๐/๒๐๔) 

วนโรปสตูร : พระสูตรว่าด้วยการปลูกป่า สมัยท่ีพระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
เทวดาทูลถามว่าบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่าไหนชนเหล่าไหนช่ือว่าต้ังอยู่ในธรรม 
สมบูรณ์ด้วยศลี และไปสวรรค์แน่นอน  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุญย่อมเจริญ
แก่ชนผู้ปลูกสวนปลูกป่า สรา้งสะพาน ขุดสระน้ำบ่อน้ำและให้ท่ีพักอาศยั ชนเหล่าน้ัน
ต้ังอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศลี ย่อมไปสวรรค์แน่นอน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑) 

วนวัจฉเถรคาถา : ภาษิตของพระวนวัจฉเถระ,คาถาของพระวนวัจฉเถระ ท่านพระวนวัจฉเถระกล่าว
ไว้ว่า ภูเขาหินหลากหลายมีสีดังเมฆคร้ืม  งามเรืองรอง แหล่งน้ำเย็นใสสะอาด  
ดารดาษด้วยแมลงค่อมทอง ช่างชวนให้เรารื่นรมย์ใจเสียจริง (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๓/
๓๐๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า แมลงค่อมทอง หมายถึงจำพวกแมลงทับ (ขุ.เถร.อ. 
(บาลี) ๑/๑๓/๘๙)  

วนวัจฉเถรคาถา๒ : ภาษิตของพระวนวัจฉเถระ,คาถาของพระวนวัจฉเถระ ท่านพระวนวัจฉเถระกล่าว
ว่า ภูเขาหินอันกว้างใหญ่ไพศาล มีน้ำไหลใสสะอาด มีฝูงค่างและฝูงเนื้อฟานคลาคล่ำ 
ดารดาษไปด้วยน้ำและสาหรา่ยเหล่าน้ันย่อมทำให้เรารื่นรมย์ใจย่ิงนัก (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๑๑๓/๓๔๔) 



 

๔๕๑๔ 
 

 

วนวัจฉเถรสามเณรคาถา : ภาษิตของสามเณรของพระวนวัจฉเถระ,คาถาของสามเณรของพระวนวัจฉ
เถระ, ท่านสามเณรของพระวนวัจฉเถระกล่าวไว้ว่า พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวกับเราว่า  
สีวกะ เราจะไปจากที่น่ี กายเราอยู่บ้าน (แต่)ใจเราอยู่ป่า แม้ลุกไม่ไหว เราก็จะไป ผู้รู้
แจ้งหาข้องอยู่ไม่ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๔/๓๐๘) 

วนวัจฉเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวนวัจฉเถระ มีเนื้อความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติในภัทรกัปน้ี ท่านได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ จุติ
จากชาติน้ันแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ จุติจากสวรรค์ได้ไปเกิดเป็นนกพิราบ อยู่ในป่า 
ชอบไปหาภิกษุผู้ประพฤติธรรมอยู่ในป่าเป็นประจำ ได้ท้ังอาหารและได้ฟังพระธรรม
เทศนาอยู่เสมอ จุติจากชาติน้ันแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้ไปเกิดใน
ตระกูลพราหมณ์ในกรุงกบิลพัสด์ุ ออกบวชในพระพุทธศาสนา ได้บรรลุวิชชา ๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๕๑/๓๒๕) 

วนวาสีตสิสเถรวัตถุ : เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ  พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุทัง้หลาย
ว่า ข้อปฏิบัติท่ีเป็นเหตุให้ได้ลาภเป็นอย่างหนึ่ง ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่าง
หนึ่ง ภิกษุผูเ้ป็นสาวกของพระพุทธเจ้า รู้ชัดข้อปฏิบัติท้ังสองน้ีแล้ว ไม่พึงยินดี
สักการะ แต่พึงเพ่ิมพูนวิเวก(ให้ต่อเน่ือง) (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๗๕/๕๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สักการะ ในท่ีนี้หมายถึงปัจจัย ๔ (จีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร)  คำว่า วิเวก หมายถึงความสงัด มี ๓ คือ (๑) 
กายวิเวก ความสงัดกาย (๒) จิตตวิเวก ความสงัดใจ (๓) อุปธิวิเวก ความสงัดอุปธิ 
(ข.ุธ.อ. (บาลี) ๓/๑๘๑)  

วนสวหยะ, เมือง : ตามในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ อธิบายว่า เมืองวนสวหยะ มีอีก ๒ ช่ือ คือ 
(๑) ปวนนคร (๒) วนสาวัตถ ี (ขุ.สุ.อ. ๒/๑๐๑๓-๑๘/๔๓๐) เมืองวนสวหยะมีปรากฏ
ในวัตถุกถา ดังข้อความตอนหน่ึงว่า…ทุกคนเกล้าชฎาและครองหนังเสือ อภิวาท
พราหมณ์พาวรีและทำประทกัษิณแล้ว ต่างออกเดินทาง มุ่งหน้าไปทางทิศอุดร สู่
สถานเป็นท่ีต้ังแคว้นอุฬกะ เมืองมาหิสสติในกาลนั้น กรุงอุชเชนี เมืองโคนัทธะ เมือง
เวทิสา เมืองวนสวหยะ กรุงโกสัมพี เมืองสาเกต กรุงสาวัตถีอันอุดม … (ขุ.สุ. (ไทย) 
๒๕/๑๐๑๘/๗๔๑) 

วนิทธะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :พระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่า วนิทธะ เป็นช่ือในอดีตชาติของพระสันธิต
เถระ มีปรากฏในสันธิตเถราปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... ในกัปที่ ๑๓ นับจากกัป
น้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวนิทธะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มพี
ลานุภาพมาก…(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๙/๓๘๔) 



 

๔๕๑๕ 
 

 

วปกาสสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรหลีกออกจากหมู ่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้
ประกอบด้วยธรรม ๕ คือ ไมส่ันโดษด้วย (๑-๔) จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช
(แต่ละอย่าง) ตามแต่จะได้ (๕) มากด้วยความดำริในกาม ไม่ควรหลีกออกจากหมู่อยู่
ผู้เดียว ส่วนภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ มีนัยตรงกันข้าม ควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้
เดียว (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๗/๒๐๗) 

วมนสูตร : พระสูตรว่าด้วยแพทย์ให้ยาสำรอก  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า แพทย์ท้ังหลายย่อมให้
ยาสำรอก เพ่ือบำบัดอาพาธอันมีดีเป็นสมุฏฐานบ้าง มีเสลดเป็นสมุฏฐานบ้าง มีลม
เป็นสมุฏฐานบ้าง ยาสำรอกนี้มีสรรพคุณอยู่ แต่ใช้ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ตรัสว่า เรา
จักแสดงยาสำรอกอันเป็นของพระอริยะทีใ่ช้ได้ผลแน่นอน มิใช่ไรผ้ล ซึ่งสัตว์ท้ังหลายผู้มี
ความเกิด ความแก่ ความตาย เป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากความเกิด ความแก่ 
ความตาย ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข ์ โทมนัส และอุปายาสเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะ
เป็นต้นได้ คือ ผู้มีสมัมัตตธรรม ๑๐ มีสมัมาทิฏฐิเป็นต้น ย่อมสำรอกมิจฉตัตธรรม ๑๐ 
มีมิจฉาทิฏฐิได้ สำรอกบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากท่ีเกิดขึน้เพราะมิจฉัตตธรรม ๑๐ มี
มิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเป็นปัจจัยได้และกศุลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจรญิเต็มที่เพราะ
สัมมัตตธรรม ๑๐ มสีัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นปจัจัย (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๙/๒๕๓) 

วยธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พระผู้มพีระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะว่า ขันธ์ ๕ เป็นสิ่งท่ีมีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา แลว้ตรัสว่า อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในขันธ์ ๕ 
เมื่อเบ่ือหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้น เมือ่จิตหลุดพ้น
แล้ว ก็รู้ว่าหลดุพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แลว้ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว 
ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๗๙/๒๖๗) 

วยธมัมสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พระผู้มพีระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้ขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังโดยย่อ เพ่ือ
จะได้ฟังแล้วหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวว่า ขันธ์ ๕ เป็นสิ่งท่ีมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
เธอพึงละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในขันธ์ ๕ น้ันเสีย (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๙๑/๒๗๑) 

วยธัมมสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พระผู้มพีระภาคขณะประทับออยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้เข้ามาเฝ้าว่า ขันธ์ ๕ เป็นสิ่งท่ีมีความเสื่อมไป
เป็นธรรมดา เธอพึงละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในขันธ์ ๕ น้ันเสีย (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๒๐๓/๒๗๖) 

วยลักษณะ : เป็นหน่ึงในบรรดาลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ ๑. อุปปาทลักษณะ (ลักษณะความ
เกิดขึ้น) ๒. วยลักษณะ (ลักษณะความเสื่อม) ๓. ฐิตัญญถัตตลักษณะ (ลักษณะแปร



 

๔๕๑๖ 
 

 

ผันเมื่อยังต้ังอยู่) มีปรากฏในสุญญกถา ดังขอ้ความตอนหน่ึงว่า...อุปปาทลักษณะ เป็น
ธรรมว่างจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ วยลักษณะ เป็นธรรมว่างจากวย
ลักษณะและฐตัิญญถัตตลักษณะ ฐิตัญญถัตตลักษณะ เป็นธรรมว่างจากอุปปาท
ลักษณะและวยลักษณะ ...(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๘) 

วยะ : ความเสื่อมไป เป็นหน่ึงในบรรดาธรรม ๑๐ ประการท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธ
เจ้าตรัสไว้ในราคเปยยาล ดังมีข้อความปรากฏว่า... ธรรมเหล่าน้ีอยู่ในราคเปยยาล 
พระผู้มีพระภาคตรัสโดยเทียบเคียงกับโอปัมมสูตร ทรงประสงค์ธรรม ๑๐ ประการ
เหล่าน้ี คือ อภิญญา(รู้ย่ิง) ปริญญา(การกำหนดรู้) ปริกขยา(ความสิ้น) ปหานะ(การ
ละ) ขยะ(ความสิ้นไป) วยะ(ความเสื่อมไป) วิราคะ(ความคลายไป) นิโรธะ(ความดับ
ไป) จาคะ(ความสละ) ปฏินิสสัคคะ(ความสละคืน) ...(องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๘๖/๔๑๑) 

วยานุปสัสนา : การพิจารณาเห็นความเสื่อมไป มีปรากฏในสุตมยญาณนทิเทส ดังข้อความตอนหน่ึง
ว่า...อนิจจานุปัสสนาควรรู้ย่ิง ทุกขานุปัสสนา ... อนัตตานุปัสสนา ... นิพพิทานุปัสส
นา ... วิราคานุปัสสนา ... นิโรธานุปัสสนา ... ปฏินิสสัคคานุปัสสนา ... ขยานุปัสสนา 
(การพิจารณาเห็นความสิ้นไป) ... วยานุปัสสนา (การพิจารณาเห็นความเสื่อมไป) ... วิ
ปริณามานุปัสสนา (การพิจารณาเห็นความแปรผัน) ... อนิมติตานุปัสสนา (การ
พิจารณาเห็นความไม่มีนิมิต) ... อัปปณิหิตานุปัสสนา (การพิจารณาเห็นความไม่มี
ท่ีต้ัง)...(ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖, ๓๑/๒๒/๓๑)  

วรณะ, พระ : ในปทุมพุทธวงศ์ ปรากฏนามว่าเป็นพระอุปัฏฐาก ของพระศาสดาพระนามว่าปทุม 
ดังมีข้อความตอนหนึ่งปรากฏว่า...พระสาลเถระและพระอุปสาลเถระเป็นพระอัคร
สาวก พระเถระนามว่าวรณะเป็นพระอุปัฏฐากของพระปทุมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาคุณ
อันย่ิงใหญ่... (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๑/๖๓๒, ส่วนในอโนมทัสสีพุทธวงศ์ ปรากฏนาม
ว่าเป็นพระอุปัฏฐาก ของพระศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสี ดังมีข้อความตอนหน่ึง
ปรากฏว่า...พระนิสภเถระและพระอโนมเถระเป็นพระอัครสาวก พระเถระนามว่า
วรณะเป็นพระอุปัฏฐาก ของพระศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสี...(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/
๒๒/๖๒๗)  

วรณา, เมือง : เป็นช่ือเมืองแห่งหน่ึง ไม่ไกลจากแม่น้ำกทัทมทหะ มปีรากฏในสมจติตวรรค ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า ...สมัยหน่ึง ท่านพระมหากัจจานะอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำกัททมทหะ เขต
เมืองวรณา ครั้งน้ัน พราหมณ์อารามทัณฑะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ 
ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นท่ีบันเทิงใจพอเป็นท่ีระลึกถึงกันแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร... (องฺ.
ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๘/๘๒) 



 

๔๕๑๗ 
 

 

วรตระ, ปรพิาชก : เป็นหน่ึงในบรรดาปริพพาชกมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกัน ได้แก่ ปริพาชกช่ืออันนภาระ 
ปริพาชกช่ือวรตระ ปริพพาชกช่ือสกุลุทายี และปริพาชกเหล่าอ่ืนล้วนมีช่ือเสียง 
อาศัยอยู่ในปริพาชการาม ริมฝั่งแม่น้ำสิปปินี เขตกรุงราชคฤห์มีปรากฏในมหาสกุลุ
ทายิสูตร ดังขอ้ความตอนหน่ึงว่า...พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่
ให้เหย่ือกระแตเขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้นแล ปริพาชกผู้มีช่ือเสียงจำนวนมาก คือ 
ปริพาชกช่ือ อันนภาระ ปริพาชกช่ือวรตระ ปริพาชกช่ือสกุลุทายี และปริพาชกเหล่า
อ่ืนล้วนมีช่ือเสียง อาศัยอยู่ในอารามของปริพาชกอันเป็นท่ีให้เหย่ือแกน่กยูง...(ม.ม. 
(ไทย) ๑๓/๒๓๗/๒๗๘), แต่ในสมณสัจจสูตรปรากฏชื่อว่าวรธรสกุลุทายี ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า... สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกฏู เขตกรุงรา
ชคฤห์ สมัยนัน้แล ปริพาชกหลายท่านท่ีมช่ืีอเสียงหลายท่าน คือ อันนภาระ วรธรสกุ
ลุทายี และปริพาชกท่านอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันอาศัยอยู่ในปริพาชการาม ริม
ฝั่งแม่น้ำสิปปินี... (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๘๕/๒๖๔)  

วรทัสสนะ, พระเจา้จักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวรทัสสนะเป็นอดีตชาติของพระ
กุสุมาสนิยเถระ มีปรากฏในกุสุมาสนิยเถราปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ในกัป
ลำดับต่อจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวรทัสสนะ สมบูรณ์ด้วย
รัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๗๓/๒๘๖) 

วรรณสมบัติ : ความถึงพร้อมด้วยผิวพรรณ มีปรากฏในอตีตติกะ ปัญหาวาร ดังข้อความตอนหน่ึง
ว่า…ปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลเมื่อปรารถนาจักขุสมบัติท่ีเป็นอนาคต ฯลฯ เมื่อ
ปรารถนาโสตสมบัติ ... ฆานสมบัติ ... ชิวหาสมบัติ ... กายสมบัติ ...วรรณสมบัติ ... 
สัททสมบัติ ... คันธสมบัติ ... รสสมบัติ ... โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธ์ท่ีเป็นอนาคตจึง
ให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ จักขุสมบัติท่ีเป็นอนาคต ฯลฯ วรรณสมบัติ ฯลฯ 
โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธ์ท่ีเป็นอนาคตเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นปัจจุบัน…(อภิ.ป. 
(ไทย) ๔๑/๘/๕๖๓, ๔๑/๙/๕๕๔), ในสนิทัสสนทกุะ ปัญหาวาร (อภิ.ป. (ไทย) ๔๒/
๓๙/๑๒๖), และในอุปาทาทุกะ ปัญหาวาร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ปกตูปนิสสยะ 
ได้แก่ บุคคลอาศัยจักขุสมบัติ ฯลฯ กายสมบัติ วรรณสมบัติ สัททสมบัติ คันธสมบัติ 
รสสมบัติ และโภชนะแล้วให้ทาน ฯลฯ ทำลายสงฆ์ จกัขุสมบัติ ฯลฯ กายสมบัติ 
วรรณสมบัติ สทัทสมบัติ คันธสมบัติ รสสมบัติ และโภชนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ฯลฯ 
ผลสมาบัติโดยอุปนิสสยปัจจัย... (อภิ.ป. (ไทย) ๔๓/๓๙๘/๒๓๔)  

วรรณะ : โดยท่ัวไป หมายถึง ผิวพรรณ, สี, เพศ, ชนิด, พวก, เหล่า, หนังสือ, คุณความดี, ความ
ยกย่องสรรเสริญ; ตรงกับภาษาบาลีว่า วณฺณ ซึ่งในอรรถกถาแห่งอาฏานาฏิยสูตร 
ท่านอธิบายไว้ว่า วัณณศัพท์ ย่อมปรากฏในความว่า ผิว สรรเสริญ ตระกูล เหตุ สัญ



 

๔๕๑๘ 
 

 

ฐาน ประมาณ รูปายตนะ เป็นต้น. อีกอย่างหนึ่ง หมายถึงชนช้ันท่ีจัดแบ่งออกไปตาม
หลักศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า วรรณะ ๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร; มี
ปรากฏในพรหมชาลสูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า.. ‘ในภพโน้นเรามีช่ืออย่างนั้น มี
ตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างน้ัน ๆ จุติ(เคลื่อน)จากภพ
น้ันก็ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างน้ัน มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร 
เสวยสุขทุกข ์ และมีอายุอย่างน้ัน ๆ จุติจากภพน้ัน จึงมาเกิดในภพน้ี’ เขาระลึกชาติ
ก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้... (ที.สี. (ไทย) ๙/๓๑/
๑๒,๙/๓๒/๑๓,๙/๓๓/๑๔,๙/๓๓/๑๕,๙/๒๔๔/๘๒), นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในมหา
ปรินิพพานสูตร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๒/๑๑๙,๑๐/๑๙๗/๑๔๗,๑๐/๒๘๒/๒๑๓,๑๐/
๒๘๔/๒๑๕), และในอุทุมพรกิสูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๗๒/๕๑,๑๑/๙๔/๗๐,๑๑/๙๕/
๗๐)  

วรรณะกษัตรยิ์ : วรรณะกษัตริย์เป็นชนช้ันที่จัดแบ่งออกไปตามหลักศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า วรรณะ 
๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร; มปีรากฏในสิกขาบทวิภังค์ ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า...ช่ือว่า เลศคือชาติกำเนิด อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้เป็นวรรณะ
กษัตริย์ ต้องอาบัติปาราชิก ครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นวรรณะกษัตริย์จึงโจทว่า 
“ข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นวรรณะกษัตริย์ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว ท่านไมเ่ป็นสมณะ ไม่
เป็นเช้ือสายศากยบุตร ท่านร่วมอุโบสถ ปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้”... (วิ.มหา. 
(ไทย) ๑/๓๙๕/๔๓๔) 

วรรณะงดงาม : มีผิวพรรณงดงาม หมายถึงวรรณะของเหล่าเทพ มีปรากฏในอาฏานาฏิยสูตร ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า... พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ 
ครั้งน้ัน ท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์วางยามรักษาการณ์ไว้ทั้ง ๔ ทิศ วางกองกำลังไว้ท้ัง ๔ 
ทิศ วางหน่วยป้องกันไว้ทั้ง ๔ ทิศ ด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ ่ ด้วยกองทัพคนธรรพ์หมู่
ใหญ่ ด้วยกองทัพกุมภัณฑ์หมู่ใหญ่ และด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญ่ เมื่อราตรีผ่านไป มี
วรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างไสวท่ัวภูเขาคิชฌกูฏ…(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๕/
๒๑๙,๑๑/๒๘๕/๒๓๓) 

วรรณะทิพย์ : มีผิวพรรณทิพย์, วรรณะทิพย์เป็นหน่ึงในฐานะทั้ง ๑๐ คอื อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุข
ทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นใหญ่ทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิน่ทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพะ
ทิพย์ ในลักขณสูตร ท่านหมายถึงวรรณะของพระตถาคตในอดีตชาติ ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า... หลังจากตายแล้ว ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ครอบงำเทพเหล่าอ่ืน
ในเทวโลกนั้น ด้วยฐานะ ๑๐ คือ อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทพิย์ ความเป็น
ใหญทิ่พย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพะทิพย์ จุติจากเทวโลกน้ัน



 

๔๕๑๙ 
 

 

แล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษ…(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๑/๑๖๔,๑๑/
๒๔๐/๑๙๖) 

วรรณะท่ีเปน็ทิพย์ : มีผิวพรรณท่ีเป็นทิพย์, วรรณะท่ีเป็นทิพย์ เป็นหนึ่งในฐานะ ๕ ได้แก่ อายุ วรรณะ 
สุขะ ยศ และอธิปไตยที่เป็นทิพย์ ซึ่งผู้ท่ีเป็นทายกจะพึงได้หลังจากละโลกน้ีไปแล้ว มี
ปรากฏในสุมนสูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มี สมุนา คือ
เทวดาผู้เคยเป็นทายก ย่อมขม่เทวดา ผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ ๑. 
อายุท่ีเป็นทิพย์ ๒. วรรณะท่ีเป็นทิพย์ ๓. สุขท่ีเป็นทิพย์ ๔. ยศที่เป็นทิพย์ ๕. 
อธิปไตยท่ีเป็นทิพย์... (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๑/๔๖) 

วรรณะพราหมณ์ : วรรณะพราหมณ์เป็นชนช้ันท่ีจัดแบ่งออกไปตามหลักศาสนาพราหมณ์ เรยีกว่า 
วรรณะ ๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร; มีปรากฏในสิกขาบทวิภังค์ ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า... ...ช่ือว่า เลศคือชาติกำเนิด อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้เป็น
วรรณะพราหมณ์ ต้องอาบัติปาราชิก คร้ันเห็นภิกษุอีกรูปหน่ึงผู้เป็นวรรณะพราหมณ์
จึงโจทว่า “ขา้พเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นวรรณะพราหมณ์ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว ท่านไม่
เป็นสมณะ ไม่เป็นเช้ือสายศากยบุตร ท่านร่วมอุโบสถ ปวารณาหรือสังฆกรรม
ไม่ได้”... (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙๕/๔๓๕ 

วรรณะแพศย ์: วรรณะแพศย์เป็นชนช้ันที่จัดแบ่งออกไปตามหลักศาสนาพราหมณ์ เรยีกว่า วรรณะ 
๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร; มปีรากฏในสิกขาบทวิภังค์ ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า... ...ช่ือว่า เลศคือชาติกำเนิด อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้เป็นวรรณะ
แพศย์ต้องอาบัติปาราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นวรรณะแพศย์จึงโจทว่า 
“ข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นวรรณะแพศย์ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว ท่านไม่เป็นสมณะ ไม่
เป็นเช้ือสายศากยบุตร ท่านร่วมอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้”... (วิ.มหา. 
(ไทย) ๑/๓๙๕/๔๓๕ 

วรรณะศูทร : วรรณะศูทรเป็นชนช้ันท่ีจัดแบ่งออกไปตามหลักศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า วรรณะ ๔ 
คอื กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร; มีปรากฏในสิกขาบทวิภังค์ ดังข้อความตอนหน่ึง
ว่า... ...ช่ือว่า เลศคือชาติกำเนิด อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้เป็นวรรณะศูทร 
ต้องอาบัติปาราชิก ครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นวรรณะศูทรจึงโจทว่า “ข้าพเจ้าเห็น
ภิกษุผู้เป็นวรรณะศูทรต้องอาบัติปาราชิกแล้ว ท่านไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเช้ือสาย
ศากยบุตร ท่านร่วมอุโบสถ ปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้”... (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙๕/
๔๓๕ 

วรุณ, ท้าวเทวราช : เป็นอดีตชาติของพระเอกาสนิยเถระ มีปรากฏในเอกาสนิยเถราปทาน ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า...ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นท้าวเทวราชมีนามว่าวรุณ พร้อม



 

๔๕๒๐ 
 

 

ด้วยยาน พลทหารและพาหนะ เข้าไปบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๓๑/๒๖๖) 

 วรุณ, พระเจ้าจักรพรรดิ : เป็นอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ มปีรากฏในเอกสัญญกเถราปทาน 
ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ในกัปท่ี ๔๐ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระ
นามว่าวรุณ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๒๐/๒๑๘), ในกุมุททายกเถราปทาน เป็นอดีตชาติของพระกุมุททายกเถระ ดังมี
ข้อความตอนหน่ึงว่า...ในกัปท่ี ๑๑๖ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ ชาติ 
มีพระนามว่าวรุณ มีพลานุภาพมาก...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๕๖/๓๒๖, สว่นในคัณฐิปุป
ผิยเถราปทาน เป็นอดีตชาติของพระคัณฐิปุปผิยเถระ ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า...ใน
กัปท่ี ๔๑ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าวรุณะ สมบูรณ์ด้วย
รัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก… (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๙๕/๒๙๐ 

วรุณ,ท้าว : ช่ือของเทพนาคราช ผู้เป็นบิดาของพระยานาคธตรฐผู้มีฤทธ์ิ ณ ภายใต้แม่น้ำยมุนา มี
ปรากฏในภูริทัตตชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...แม้พวกเทพเจ้าเหล่าน้ี คือ ท้าว
ธาดา วิธาดา วรุณ กุเวร โสมะ พระยม พระจันทร์ พระวายุ และพระอาทิตย์ ต่างก็
บูชายัญโดยวิธีการต่าง ๆ และให้สิ่งท่ีน่าใคร่ทุกอย่างแก่พวกพราหมณ์ผู้สาธยาย... (ขุ.
ชา. (ไทย) ๒๘/๙๐๗/๓๒๓) 

วรุณ,พญานาค :  เป็นอดีตชาติของพระมหาโมคคัลลานเถระ มีปรากฏในมหาโมคคัลลานเถ
ราปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเกิดเป็นพญานาคมีนามว่าวรุณ 
เนรมิตรูปได้ตามที่ต้องการ แสดงฤทธ์ิได้ต่าง ๆ อาศัยอยู่ในทะเลใหญ่... (ขุ.อป. (ไทย) 
๓๒/๓๗๖/๕๙) 

วรุณชาดก :  ชาดกว่าด้วยมาณพหักไม้กุ่ม มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์โพธิสัตว์
ตำหนิคนผู้เกียจคร้าน ทำงานไม่ถูกเวลาย่อมเดือดร้อน เหมือนเด็กหนุ่มลูกศิษย์ของ
ท่าน ในเวลาทีเ่พ่ือน ๆ หาฟืนตนเองแอบไปนอนหลับ เม่ือถึงเวลาเพ่ือนกลับจึงรีบไป
หาฟืน แต่หาที่ไหนไม่ทันจึงขึ้นหักก่ิงไม้กุ่มสดท่ีตนนอนหลับใต้ต้นน้ันแหละ เพราะ
ความรีบร้อนทำให้กิ่งไม้หักท่ิมตาบอดไปข้างหนึ่ง (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๑/๓๐) 

วรุณเทพ, พระเจ้าจักรพรรดิ : เป็นอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ มีปรากฏในสยนทายกเถ
ราปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... ในกัปที่ ๕๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวรุณเทพ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก…
(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๙๑/๑๘๐) 

วรณุอุบาสก : ในเรวตพุทธวงศ์ ปรากฏนามว่าเป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ 
ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...วรุณอุบาสกและสรภอุบาสกเป็น
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อัครอุปัฏฐาก ปาลาอุบาสิกาและอุปปาลาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา…(ขุ.พุทฺธ. 
(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๑๗), ส่วนในสุมนพุทธวงศ์ปรากฏนามว่าเป็นอัครอุปัฏฐากของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ ่ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...
วรุณอุบาสกและสรณอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก จาลาอุบาสิกาและอุปจาลาอุบาสิกา
เป็นอัครอุปัฏฐายิกา…(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๘/๖๑๒) 

วรุณะ : ช่ือของเทพ ๑๐ หมู ่ (พวกหน่ึง) ได้แก่ อาโป ปฐวี เตโช วาโย วรุณะ วารุณะ โสมะ 
ยสสะ เมตตาและกรุณา มปีรากฏในมหาสมยสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า...
เวลาน้ัน เทพ (๑๐ หมู่) คอื อาโป ปฐวี เตโช วาโย วรุณะ วารุณะ โสมะ ยสสะ 
เมตตาและกรุณา๑ เป็นผู้มียศก็มาด้วย เทพทั้ง ๑๐ หมูน้ี่แบ่งเป็น ๑๐ พวก ท้ังหมด
ล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มยีศ ต่างยินดีมุ่ง
มายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย... (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗,๑๐/๓๔๐/๒๖๘) 

วรุณะ, พระ : ช่ือของพระเถระผู้เป็นอุปัฏฐากของพระศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสี มปีรากฏในสารี
ปุตตเถราปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... พระสาวกนามว่าวรุณะ ผู้เป็นอุปัฏฐากของ
พระศาสดาพระนามว่าอโนมทัสส ี ห่มผ้าเฉวียงบ่า แล้วทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำ
สัตว์โลก… (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๓๘/๔๐) 

วรุณะ, พระเจ้าจักรพรรด ิ :เป็นอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ มีปรากฏในสีหาสนทายกเถ
ราปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ในกัปที่ ๗๐ ถ้วนนับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ๓ ชาติ มีพระนามว่าวรุณะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ ทรง
เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔... (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๑/๑๐๓,๖๐/๑๑๑) 

วรุณะ, พระโอรส : ช่ือของพระโอรสของของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ ผู้แสวงหาคณุอันย่ิงใหญ่ 
ในอดีต มีปรากฏในเรวตพุทธวงศ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...มีนางสนมกำนัล 
๓,๓๐๐,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสุทัสสนา พระ
ราชโอรสพระนามว่าวรุณะ...(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๘/๖๑๖) 

วรุณะ, พราหมณ์ : เป็นอดีตชาติของพระสัพพผลทายกเถระ มปีรากฏในสัพพผลทายกเถราปทาน ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า...ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เป็นพราหมณ์มีนามว่าวรุณ เรียนจบมนตร์
แล้วละทิ้งบุตร ๑๐ คน เข้าปา่…(ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๑/๒๑๐) 

วรุณะ, ยักษ ์: ช่ือของยักษ์ตนหน่ึง มีปรากฏในอาฏานาฏิยสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ยักษ์ มหา
ยักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ คือใคร คือ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ภาร
ทวาชะ ๑ ปชาบดี ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆัณฑุ ๑ นิฆัณฑุ ๑ ปนาทะ ๑ 
โอปมัญญะ ๑ เทวสูตะ ๑ มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ๑ คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ ชโนสภะ 
๑ สาตาคิระ ๑ เหมวตะ ๑ ปุณณกะ ๑ กรติยะ ๑ คุฬะ ๑ สิวกะ ๑ มุจลินทะ ๑ เวส
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สามิตตะ ๑ ยุคันธระ ๑ โคปาละ ๑ สุปปเคธะ ๑ หิริ ๑ เนตติ ๑ มันทิยะ ๑ ปัญจาล
จันทะ ๑ อาฬวกะ ๑ ปชุนนะ ๑ สมุนะ ๑ (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

วรุณาราม : ช่ือของอารามที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ ่
มีปรากฏในเรวตพุทธวงศ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...พระมหาวีรชินเจ้าพระนามว่าเรว
ตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ผูอั้นพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร 
ประทับอยู่ท่ีวรุณาราม…(ขุ.พุทธฺ. (ไทย) ๓๓/๒๐/๖๑๖) 

วลัย : กำไลมือ, ทองกร; ของที่เป็นวงกลม, วงกลม. ในขุททกวัตถ ุ ท่านหมายถึง
เครื่องประดับมือดังข้อความตอนหน่ึงว่า...สมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้เครื่องประดับ
หู ... ใช้สร้อยสังวาล ...ใช้สร้อยคอ ... ใช้เครื่องประดับเอว ... ใช้วลัย ... ใช้สร้อยตาบ 
... ใช้เครื่องประดับข้อมือ ...ใช้แหวนสวมนิ้วมือ คนทั้งหลายจึงตำหนิ ประณาม 
โพนทะนาว่า “ฯลฯเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม”...(วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๔๕/๗, ๗/๒๔๕/
๘, ๗/๒๙๓/๘๑)  

วลัยไพที : ประกอบด้วยสองคำ คือ วลยั ของที่เป็นวงกลม ในขณะทีไ่พที ในท่ีน้ีหมายถึงแท่นที่
รองเคร่ืองบูชา (ขุ.อป.อ. ๑/๑๒/๑๒๕) เม่ือรวมกันก็ได้แก่แท่นท่ีรองเคร่ืองบูชาที่มี
ลักษณะกลม มีปรากฏในพุทธาปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... (ท่ีปราสาทนั้น) แบ่ง
พ้ืนที่เป็นหน้ามุขระเบียง หน้าต่าง ไว้อย่างดี มีพวงอุบะหอมท่ีน่ารื่นรมย์ใจ ห้อยย้อย
จากวลัยไพทีและบานประตูข่ายทั้ง ๔ ด้าน...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๒/๓) 

วลาหก, ม้าหลวง,วลาหกอัศวราช : พลาหกก็เรียก ท่านอธิบายไว้ในอรรถกถาพาลปัณฑิตสูตรว่า 
เป็นพญาม้า มีความสง่างามสีหมอกเหมือนกลุ่มวลาหกขาวในสรทกาลอันคาดด้วย
สายฟ้า มีเท้าแดง ปากแดง มรี่างประกอบด้วยข้อลำล้วนสนิทแนบเนียน เหมือนกลุ่ม
แสงดวงจันทร์ มีศีรษะคล้ายศีรษะกา เพราะประกอบด้วยศีรษะมีสีดำ เหมือนคอกา
และเหมือนมณีแกมแก้วอินทนิล มีเส้นผมสลวยเหมือนหญ้าปล้อง เพราะประกอบไป
ด้วยเส้นผมที่มีปอยละเอียดเหยียดตรงคล้ายกับหญ้าปล้องที่เขาบรรจงวางเรียงไว้ 
เหาะไปในอากาศได้ มาจากตระกูลม้าสินธพ; มีปรากฏในพาลปัณฑิตสูตร ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...อีกประการหน่ึง ม้าแก้ว ซึ่งเป็นม้าขาว ศีรษะดำ มีขนปกดุจหญ้าปล้อง 
มีฤทธ์ิ เหาะไปในอากาศได้ ช่ือพญาม้าวลาหก ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ พระ
เจ้าจักรพรรดิคร้ันทอดพระเนตรเห็นม้าแก้วน้ัน จึงมีพระทัยโปรดปรานว่า ‘ท่านผู้
เจริญพาหนะคือม้าน้ีถ้าได้นำไปฝึกก็จะเป็นสตัว์ท่ีเป็นมงคลแน่แท้’… ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๒๕๘/๓๐๔, ส่วนในโคมยปิณฑสูตรมีปรากฏคำว่าม้าวลาหกอัศวราช ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...มีม้าต้น ๘๔,๐๐๐ ม้า ซึ่งมีเครื่องประดับทำด้วยทอง คลุมด้วยข่ายทอง
มีม้าวลาหกอัศวราชเป็นหัวหน้า มีรถทรง ๘๔,๐๐๐ คัน มีเครื่องประดับทำด้วยทอง 
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มีธงทำด้วยทอง คลุมด้วยข่ายทอง มีเวชยันตราชรถเป็นประธาน...(สํ.ข. (ไทย) ๑๗/
๙๖/๑๘๕) 

วลาหก,พวก : ช่ือของเทพพวกหน่ึง ได้แก่ เทพสีตะ (ความหนาว) เทพอุณหะ (ความร้อน) เทพ
อัพภะ (หมอก) เทพวาตะ (ลม) และเทพวัสสะ (ฝน) มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มี
ความสุขมาก มีปรากฏในเทสนาสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... เทพพวกวลาหก เป็น
อย่างไร คือ เทพท้ังหลายที่เป็นสีตวลาหกก็มี ท่ีเป็นอุณหวลาหกก็มี ท่ีเป็นอัพภวลา
หกก็มี ท่ีเป็นวาตวลาหกก็มี ท่ีเป็นวัสสวลาหกก็ม ี ภิกษุท้ังหลาย เหลา่น้ีเราเรียกว่า 
เทพพวกวลาหก” (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕๕๐/๓๖๙,๑๗/๕๕๑/๓๖๙) 

วลาหกสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี ตรัสกบัภิกษุทั้งหลายว่า เมฆมี ๔ ชนิด คือ (๑) 
เมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก (๒) เมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำราม (๓) เมฆทีไ่ม่คำรามและ
ไม่ให้ฝนตก (๔) เมฆท่ีคำรามและให้ฝนตก แล้วตรัสว่า บุคคลเปรียบเหมือนเมฆมี ๔ 
จำพวก คือ (๑) บคุคลเปรยีบเหมือนเมฆท่ีคำรามแต่ไม่ให้ฝนตก หมายถึงผู้ชอบพูด
แต่ไม่ทำ (๒) บุคคลเปรียบเหมือนเมฆท่ีใหฝ้นตกแต่ไม่คำราม หมายถึงผู้ชอบทำแต่ไม่
พูด (๓) บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำราม และไม่ให้ฝนตก หมายถึงผู้ไม่พูดและไม่
ทำ (๔) บุคคลเปรียบเหมือนเมฆท่ีคำรามและให้ฝนตก หมายถึงผู้ชอบพูดและชอบทำ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๑/๑๕๔) 

วลาหกสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ (สูตรที่ ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
บุคคลเปรียบเหมือนเมฆ ๔ จำพวก คือ (๑) บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำราม แต่
ไม่ให้ฝนตก หมายถึงผู้เรียนธรรมคือนวังคสตัถุศาสน์ แต่ไม่รู้ชัดอริยสัจ ๔ ตามความ
เป็นจริง (๒) บุคคลเปรียบเหมือนเมฆท่ีให้ฝนตกแต่ไม่คำราม หมายถึงผู้ไม่เรียนธรรม
แต่รู้ชัดอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง (๓) บุคคลเปรียบเหมือนเมฆท่ีไม่คำรามและ
ไม่ให้ฝนตก หมายถึงผู้ไม่เรยีนธรรมและไม่รู้ชัดอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง (๔) 
บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตก หมายถึงผู้เรียนธรรมและรู้ชัดอริยสัจ 
๔ ตามความเป็นจริง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๒/๑๕๕) 

วลาหกัสสชาดก :  ชาดกว่าด้วยความปลอดภัยเกิดจากม้าวลาหก มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาม้า
วลาหกโพธิสัตว์ช่วยพวกพ่อค้าสำเภาแตกให้พ้นอันตรายจากพวกนางยักษิณีท่ีหลอก
จักพวกมนุษย์สำเภาแตกไปขึ้นเกาะน้ันกินเป็นอาหาร โดยพวกมันจะแปลงกายเป็น
มนุษย์ผู้หญิงหลอกเป็นสามีกอ่น ต่อเมื่อมีมนษุย์พวกใหม่สำเภาแตกไปขึ้นเกาะ พวก
นางจักนำมนุษย์พวกเก่าไปขังคุกไว้แล้วนำมาปรุงอาหารจนหมดสิ้น พ่อค้าสำเภาที่
ฉลาดสังเกตเห็นอาการน้ัน กลางคืนจึงพาบริวารของตน ๒๕๐ คนหนีไป ม้าวลาหก
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โพธิสัตว์ท่องเท่ียวไปบนหลังมหาสมุทรเห็นเข้าจึงช่วยเหลือแล้วนำไปส่งยังบ้านเมือง
ของตน ส่วนท่ีไม่หนี ๒๕๐ คนน้ัน ก็ตกเป็นอาหารของนางยักษ์จนหมดสิ้น เรื่องนี้
พระพุทธเจ้าทรงอุปมาให้พุทธบริษัทเห็นว่า ผู้ท่ีไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
ย่อมประสพกับความวิบัติ เหมือนพวกพ่อค้าที่ไม่เช่ือว่ามียักษิณี ส่วนผู้ท่ีทำตามคำ
สอนย่อมประสพความสวัสดี เหมือนพวกท่ีเช่ือแล้วหนีไปย่อมประสพความสวัสดี (ขุ.
ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๙๑/๘๘) 

วสภเถรคาถา : ภาษิตของพระวสภเถระ,คาถาของพระวสภเถระ ท่านพระวสภเถระเม่ือจะติเตียน
ความปรารถนาเลวทราม จึงได้กล่าวว่า บุคคลผู้ลวงโลกย่อมฆ่าตนก่อน  ภายหลังจึง
ฆ่าผู้อ่ืน บุคคลผู้ลวงโลกนั้นย่อมฆ่าตนได้ง่าย เหมือนพรานนกหาอุบายฆ่านกด้วยนก
ต่อ ท่านสุชัมบดี บุคคลผู้มีวรรณะภายนอกไม่ช่ือว่าเป็นพราหมณ์ เพราะพราหมณ์
ต้องมีวรรณะภายใน ผู้ใดมีกรรมช่ัว ผู้น้ันแลเป็นคนช้ันต่ำ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๓๙/
๓๕๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มีวรรณะภายนอก หมายถึงวรรณะ คือ คุณสมบัติมีศีล
เป็นต้น (ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๑๔๐/๔๐๒)  

วสภอุบาสก : เป็นอุบาสกผู้เป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระมีปรากฏในปทุ
มุตตรพุทธวงศ์ ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...อุคครินทอุบาสกและวสภอุบาสกเป็นอัคร
อุปัฏฐาก อินทวรีอุบาสิกาและคัณฑีอุบาสกิาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา…(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 
๓๓/๒๕/๖๓๘) 

วสภะ, ภูเขา : ช่ือของภูเขา อันเป็นที่ต้ังของอาศรมของพระรโหสัญญิกเถระ ในอดีตชาติท่ีท่านเกิด
เป็นพราหมณ์ อยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ มีปรากฏในรโหสัญญิกเถราปทาน ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า...ในท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือว่าวสภะ เขาได้
สร้างอาศรมไว้สำหรับข้าพเจ้าท่ีเชิงภูเขาน้ัน... (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๓๔/๒๙๗) 

วสลสูตร : พระสูตรว่าด้วยลักษณะคนเลว พราหมณ์ผูก้ำลังประกอบพิธีบูชายัญอยู่ ได้ด่าพระผู้มี
พระภาคที่เสด็จผ่านไปในพิธีนั้นว่า “คนหัวโล้น คนเลว” เหตุท่ี พราหมณ์ด่าเช่นน้ัน
เพราะมีความเช่ือว่าการเห็นสมณะหรือคนมีศีรษะโล้นในขณะประกอบพิธีมงคลนั้น 
ถือว่าไม่เป็นมงคลทำให้เสียฤกษ์ พระองค์ตรัสตอบถึงลักษณะของคนเลวแก่พราหมณ์
น้ันว่า คนมักโกรธ ผูกอาฆาต ลบหลู่คุณคน เห็นผิด ชอบเบียดเบียนสัตว์ ไม่มีความ
เอ็นดูเพ่ือนมนุษย์ ฆ่าสัตว์ เทีย่วปล้นสะดม ลักขโมยทรัพย์ของผู้อ่ืนเป็นต้น ถือว่าเป็น
คนเลว แล้วตรัสสรุปว่า คนจะช่ือว่า เป็นคนเลวหรือคนดีเพราะชาติกำเนิดก็หามิได้ 
จะช่ือว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้ แต่ช่ือว่าเป็นคนเลวหรือคนดี ก็
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เพราะกรรม ช่ือว่าเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๑๕/๕๒๘,ขุ.สุ.อ. 
(บาลี) ๑/๑๑๖/๑๘๐) 

วสวัตดี : ช่ือของจอมเทพของหมู่เทพในสวรรค์ช้ันปรนิมมิตวสวัตดี มีปรากฏในเกวัฏฏสูตร ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า...แต่พวกเทพช้ันยามา ฯลฯ เทพบุตรช่ือสุยาม ฯลฯ พวกเทพช้ัน
ดุสิต ฯลฯ เทพบุตรช่ือสันดุสิต ฯลฯ พวกเทพช้ันนิมมานรดี ฯลฯ เทพบุตรช่ือสุนิมมิต 
ฯลฯ พวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี ฯลฯ เทพบุตรช่ือวสวัตดีซึ่งย่ิงใหญ่และสำคัญกว่า
พวกเราคงจะทราบ’…(ที.สี. (ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗,๙/๔๙๒/๒๑๗) 

วสวัตดีเทวราช, ชื่อ, วสวัตตีเทพบุตร : วสวัตตีเทพบุตรเป็นจอมเทพของหมู่เทพในสวรรค์ช้ันปร
นิมมิตวสวัตดี มีปรากฏกัณฐกวิมาน ดังขอ้ความตอนหน่ึงว่า...พวกนางแต่งองค์ด้วย
เครื่องประดับทั้งมวลประดับด้วยพวงดอกไม้ต่าง ๆ บำเรอท่านผู้มีฤทธ์ิมากให้ร่ืนรมย ์
ท่านรื่นเริงบันเทิงใจ ดังท้าววสวัตดีเทวราช... (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๑๗๙/๑๔๗), 
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในจันทนสูตร (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๔๒/๓๖๙) 

วสสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุทำจิตไว้ในอำนาจ และไม่เป็นไปตามอำนาจของจิต เพราะประกอบด้วย
ธรรม ๗ คือ (๑) ฉลาดในสมาธิ (๒) ฉลาดในการเข้าสมาธิ (คือฉลาดเลือกอาหารและ
ฤดูท่ีเหมาะแกก่ารเจริญสมาธิ) (๓) ฉลาดในการให้สมาธิต้ังอยู่ได้ (๔) ฉลาดในการ
ออกจากสมาธิ (๕) ฉลาดในความพร้อมแหง่สมาธิ (๖) ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ (๗) 
ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิ (คือฉลาดในการเจริญสมาธิในขั้นปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตติยฌาน และจตุตถฌาน ตามลำดับ จนเกิดความชำนาญแล้วเข้าสมาธิขั้นสูงขึ้นไป 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๐/๖๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ หมายถึงฉลาดในการเว้น
ธรรมท่ีไม่เป็นอุปการะแก่สมาธิแล้วเลือกเจริญแต่ธรรมท่ีเป็นสัปปายะและเป็น
อุปการะโดยรู้ว่า น้ีเป็นอารมณ์ท่ีเป็นเคร่ืองหมายสำหรับให้จิตกำหนด นี้คืออารมณ์ที่
เป็นไตรลักษณ์ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี)๓/๒๔/๑๐๙)  

วสสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า พระสารีบุตรทำจิตไว้ในอำนาจ และไม่เป็นไปตามอำนาจของจิต เพราะ
ประกอบด้วยธรรม ๗ เหมือนในปฐมวสสูตร (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๑/๖๑) 

วสี : ความชำนาญ ได้แก่ วสี ๕ คอื ความชำนาญแคล่วคล่องในฌาน ๕ ประการ วลี ๕ คือ 
๑. อาวัชชนวสี ความชำนาญในการนึกถึงปฐมฌานได้ ณ สถานที่และขณะตามที่
ปรารถนา ๒. สมาปัชชนวสี ความชำนาญในการเข้าฌาน คือ ให้ฌานจิตเกิดได้ ณ 
สถานที่ และขณะตามที่ปรารถนา ๓. อธิษฐานวสี ความชำนาญในการให้ฌานจิตเกิด
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ดับสืบต่อนานมากน้อย ณ สถานท่ีและขณะตามท่ีปรารถนา ๔. วุฎฐานวสี ความ
ชำนาญในการออกจากฌานได้ ณ สถานที่ และขณะตามท่ีปรารถนา ๕. ปัจจเวกขณ
วสี ความชำนาญในการนึกถงึองค์ฌานแต่ละองค์ได้ ณ สถานท่ีและ  ขณะ ตามที่
ปรารถนา ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้กล่าวชอบ พึงกล่าวชมภิกษุรูปใดว่า ‘เป็นผู้ถึงวสี
(ความชำนาญ) ถึงบารมี(ความสำเร็จ)ในอริยศีล เป็นผูถ้ึงวสี ถึงบารมีในอริยสมาธิ 
เป็นผู้ถึงวสี ถึงบารมีในอริยปัญญา เป็นผูถ้ึงวสี ถึงบารมีในอริยวิมุตติ’...(ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๙๖/๑๑๔) 

วสุนธรา, แผน่ดิน : เป็นช่ือของแผ่นดิน มีปรากฏในจัมเปยยชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ขอเดชะ
พระมหาราช ถึงท้องฟ้าจะพึงถล่มทะลาย น้ำทะเลจะพึงเหือดแห้ง แผน่ดินซึ่งมีนาม
ว่าภูตธาราและวสุนธราจะพึงม้วนเข้า และภูเขาสิเนรุศิลาล้วนจะพงึถอนขึ้นทั้งรากก็ดี 
ถึงอย่างน้ัน ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่พึงพูดเท็จ…(ขุ.ชา.วีสติ. (ไทย) ๒๗/๒๕๖/๕๑๕) 

วสุปราสาท : ช่ือของปราสาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เมื่อครั้ง
ยังครองเพศฆราวาส เป็นหน่ึงในบรรดาปราสาท ๓ หลัง คือนันทปราสาท วสุ
ปราสาท และยสุตตรปราสาท มีปรากฏในปทุมุตตรพุทธวงศ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า
...พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือนันท
ปราสาท วสุปราสาท และยสุตตรปราสาท...(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๗/๖๓๒) 

วอ : ช่ือของยานชนิดหนึ่ง, เป็นยานมีหลังคารูปเรือน กันแดดและคุ้มฝนได้ คนน่ังน่ังราบ 
มีคานสำหรับหาม มีปรากฏในอาฏานาฏิยสูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...พระสนม
ท้ังหลายของท้าวมหาราชน้ันก็ขึ้นสู่ยานเหล่าน้ัน ตามหอ้มล้อมไปทุกทิศ ยานช้าง 
ยานม้า ยานทิพย์ ปราสาท และวอ บังเกิดแก่ท้าวมหาราชผู้มียศ ท้าวเธอทรงมีเมือง
หลายเมืองที่สร้างในอากาศ คือ เมืองอาฏานาฏา เมืองกุสินาฏา เมืองปรกุสินาฏา 
เมืองนาฏปริยา เมืองปรกุสิฏนาฏา...(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๖,๑๑/๒๙๑/๒๔๐), 
มีปรากฏในท่ีหลายแห่ง ได้แก่ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๖๓/๔๖๓,๒๘/๑๘๕๒/๔๗๕, ขุ.
อป. (ไทย) ๓๒/๓๙/๓๑๓,๓๒/๗๒/๕๘๙,๓๒/๑๔๓/๕๙๙), ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๒/
๑๘๗,๓๓/๗๖/๓๔๖,๓๓/๘๓/๑๓๐  

วักกลิ, พระ, ภิกษุ : ช่ือพระภิกษุในสมัยพุทธกาล เป็นผู้ยินดีในรูป องค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้า
ทรงทำให้เบ่ือหน่ายในรูปจนบรรลุพระอรหัตในที่สุด จนได้รับเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุ
สาวกท้ังหลายผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา มีปรากฏในวักกลิเถราปทาน ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า...ครั้งนั้น พระชินเจ้าทรงทราบว่า ข้าพเจ้ายินดีในพระรูป จึงได้ตรัสสอน
ข้าพเจ้าว่า ‘อย่าเลย วักกล ิ ทำไม เธอจึงยินดีในรูปที่ชนพาลชอบเล่า (ขุ.อป. (ไทย) 



 

๔๕๒๗ 
 

 

๓๓/๕๓/๒๔๔,๓๓/๕๘/๒๔๕), และมีปรากฏในทุติยวรรค (องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/
๒๐๘/๒๗)  

วักกลิ, มาณพ : ช่ือมาณพคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล เป็นผู้ยินดีในรูป องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงทำให้เบ่ือหน่ายในรูปจนบรรลุพระอรหัตในที่สุด จนได้รับเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุ
สาวกท้ังหลายผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา มีปรากฏในวักกลิเถราปทาน ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า...มาณพผู้นี้จักมีนามว่าวักกลิ ตามโคตรเป็นธรรมทายาท เป็นโอรสท่ีธรรม
เนรมิต เป็นพระสาวกของพระศาสดา’... (ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๔/๒๔๓) 

วักกลิเถรคาถา : ภาษิตของพระวักกลิเถระ,คาถาของพระวักกลิเถระ  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถาม
พระวักกลิว่า เธอ เมื่ออยู่ในป่าใหญ่เป็นสถานที่ลำบาก หาปัจจัยได้ยาก ถูกโรคลม
รบกวน จักทำอย่างไรละภิกษุ พระวักกลิเถระ ได้กราบทูลว่า  ข้าพระองค์จักแผ่ปีติ
สุขอันไพบูลย์ไปท่ัวร่างกาย ครอบงำแม้ปัจจัยท่ีเศร้าหมอง อยู่ในป่าใหญ่ จะเจรญิสติ
ปัฏฐาน ๔ อินทรีย์ ๕  พละ ๕ และโพชฌงค์ ๗ อยู่ในป่าใหญ ่ข้าพระองค์พอได้เห็น
เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย ผู้ปรารภความเพียร  มีใจเด็ดเด่ียว มีความบากบ่ันมั่นคง
เป็นนิตย์ มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน มคีวามเห็นร่วมกัน  จึงจักอยู่ในป่าใหญ ่เมื่อ
ระลึกถึงพระพุทธเจ้า  ผู้ฝึกพระองค์แล้ว  มีพระหฤทัยต้ังมั่น จักเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน 
ท้ังกลางวันและกลางคืนอยู่ในป่าใหญ่ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๕๐/๓๙๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เพ่ือนพรหมจารี หมายถงึผู้ประพฤติพรหมจรรย์,ผู้
ประพฤติธรรมมีเว้นจากเมถุนเป็นต้น  

วักกลิเถรวัตถุ : เรื่องพระวักกลิเถระ พระผู้มพีระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่พระวักกลิเถระว่า ภิกษุผู้มาก
ด้วยความปราโมทย์ เล่ือมใสในพุทธศาสนา  พึงบรรลุสันตบท อันเป็นธรรมเข้าไป
สงบระงับสังขาร เป็นสุข (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๑/๑๕๑) 

วักกลิเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวักกลิเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายภัตตาหารและไตรจีวรแด่พระพุทธเจ้า พระ
นามว่าปทุมุตตระ พร้อมด้วยพระสงฆ์ และได้ต้ังความปรารถนาว่า ขอให้ได้เป็นสาวก
ผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้มีศรทัธา ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในกาล
ภายหน้า เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๘/๒๔๑) 

วักกลิสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระวักกลิ  เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน ท่านพระ
วักกลิได้กล่าวกับภิกษุผู้อุปัฏฐากว่า พวกท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบ
ทูลว่า พระวักกลิอาพาธ เป็นไข้หนัก พักอยู่ท่ีโรงช่างหม้อ ขอพระผูม้ีพระภาคโปรด



 

๔๕๒๘ 
 

 

อาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเย่ียมเธอถึงท่ีอยู่เถิด ภิกษุเหล่าน้ันรับคำแล้วเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคพร้อมกราบทูลอย่างนั้น  

  พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ ได้เสด็จเขา้ไปเย่ียมถึงท่ีอยู่แล้วได้
ตรัสถามว่า เธอยังสบายดี ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กำเริบขึ้น 
อาการทุเลาปรากฏ อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ เม่ือท่านพระวักกลิกราบทูลว่า ข้า
พระองค์ไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย 
อาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ เธอไม่รำคาญ ไม่ทุรนทุรายบ้างหรือ  

  พระวักกลิ : ความจริง ข้าพระองค์รำคาญ ทุรนทุรายมาก  
  พระผู้มีพระภาค : เธอติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่  
  : ไม่ได้  
  : เมื่อเป็นเช่นน้ัน เธอจะรำคาญ ทุรนทุรายไปทำไม  
  : เพราะข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนานแล้ว แต่ร่างกายของข้า

พระองค์ไม่มีกำลังพอท่ีจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้  
  : อย่าเลย วักกลิ จะมีประโยชน์อะไรด้วยร่างกายอันเป่ือยเน่าท่ีเธอเห็นอยู่น้ี ผู้ใด

เห็นธรรม ผู้น้ันช่ือว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้น้ันช่ือว่าเห็นธรรม ขันธ์ ๕ เที่ยงหรือไม่
เที่ยง  

  : ไม่เที่ยง  
  : ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข  
  : เป็นทุกข์  
  : ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็น

สิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เราเป็นน่ัน นั่นเป็นอัตตาของเรา  
  : ไม่ควรเลย  
  : เหตุน้ันแล อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขันธ์ ๕ เมื่อ

เบ่ือหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น เม่ือจิตหลุดพ้นแล้ว 
ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มี
กิจเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีก และเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นาน ท่านพระ
วักกลิได้ให้อุปัฏฐากอุ้มท่านขึ้นเตียงแล้วหามไปยังวิหารกาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิ  

  ในคืนน้ัน พระผู้มีพระภาคสั่งให้ภิกษุไปบอกพระวักกลิว่า เมื่อคืนน้ี เทวดาองค์
หนึ่งได้กราบทูลพระองค์ว่า พระวักกลิคิดเพ่ือหลุดพ้น อีกองค์กราบทูลว่า พระวักกลิ
น้ันหลุดพ้นดีแล้ว จิตหลุดพ้นได้แน่ ท้ังพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับตัวทา่นว่า อย่ากลัว
เลย วักกล ิความตายอันไม่ต่ำช้าจักมีแก่เธอ การตายของเธอจะไม่เลวทราม ท่านพระ
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วักกลิหลังจากฟังแล้วจึงกล่าวว่า ถ้าเช่นน้ัน พวกท่านจงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
ข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงขันธ์ ๕ ว่าไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา 
ความพอใจ ความกำหนัด หรือความรักใครใ่นสิ่งน้ันไม่มแีก่ข้าพระองค์ หลังจากภิกษุ
เหล่าน้ันรับคำแล้วจากไปไมน่าน ท่านพระวักกลิก็ได้นำศัสตรามาฆ่าตัวตาย  

  เมื่อภิกษุเหล่าน้ันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลตามนั้น พระผู้มีพระ
ภาคได้เสด็จไปยังวิหารกาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้
ทอดพระเนตรเห็นท่านพระวักกลินอนคอบิดอยู่บนเตียง และครั้งน้ัน ก็ได้ปรากฏกลุ่ม
ควันกลุ่มหมอกลอยไปตามทิศต่างๆ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า กลุ่ม
ควันกลุ่มหมอกท่ีลอยไปตามทิศต่าง ๆ นั่นคือมาร กำลังคน้หาวิญญาณของวักกลิด้วย
คิดว่า วิญญาณของวักกลิกุลบุตรสถิตอยู่ท่ีไหน ซึ่งความจริง พระวักกลิไม่มีวิญญาณ
สถิตอยู่ ปรินิพพานแล้ว (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๗/๑๕๗) 

วักกะ : วักกะ โบราณแปลว่า ม้าม และแปลคำว่า ปิหกะ ว่า “ไต” แต่ในท่ีนี ้แปล วักกะ ว่า 
“ไต” และแปล ปิหกะ ว่า “ม้าม” อธิบายว่า ไต ได้แก่ ก้อนเน้ือ ๒ ก้อน มีขั้ว
เดียวกัน รูปร่างคล้ายลูกสะบ้าของเด็ก ๆ หรือคล้ายผลมะม่วง ๒ ผลที่ติดอยู่ในขั้ว
เดียวกัน มีเอ็นใหญ่รึงรัดจากลำคอลงไปถึงหัวใจแล้วแยกออก ห้อยอยู่ท้ัง ๒ ข้าง 
(ขุ.ขุ.อ. ๔๓-๔๔); พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้บทนิยามของ 
“ไต” ไว้ว่า “อวัยวะคู่หนึ่งของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้องใกล้กระดูกสันหลัง ทำ
หนา้ท่ีขับของเสียออกมากับน้ำปัสสาวะ” Buddhadatta Mahathera, A. Concise 
Pali-English Dictionary; Rhys Davids. T.W. Pali-English Dictionary, ให้
ความหมายของคำว่า “วักกะ” ตรงกันว่า “ไต” (Kidney) มีปรากฏในมหาสติปัฏฐาน
สูตร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๑๐/๑๐๖) 

วัคคุมุทา,แม่นำ้ : ช่ือของแม่น้ำแห่งหนึ่ง เขตกรุงเวสาลี ในปาราชิกกัณฑ์ ดังมีข้อความตอนหน่ึง
ปรากฏว่า...มิคลัณฑิกะรับจ้างเอาบาตรและจีวรจึงฆ่าภิกษุมากมาย ถือดาบเป้ือน
เลือดเดินไปถึงแม่น้ำวัคคุมุทา เม่ือตาเถนมิลัณฑิกะกำลังล้างดาบเป้ือนเลือดอยู่ ได้มี
ความกังวลใจ เดือดร้อนใจว่า ไม่ใช่ลาภของเราหนอ เราไม่มีลาภหนอ เราได้ช่ัวแล้ว
หนอ...(วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๒/๑๓๕), นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง ได้แก่ วิ.
มหา. (ไทย) ๑/๑๙๓/๑๗๗,๑/๑๙๔/๑๗๘,๑/๑๙๔/๑๗๙, ในปาจิตตียกณฑ์ (วิ.มหา. 
(ไทย) ๒/๖๗/๒๕๒), ในสังคติีนิทาน(วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๓๙/๓๘๐), ในนกัตถปัญญัตวาร 
(วิ.ป. (ไทย) ๘/๖/๘,๘/๖๑/๕๐,๘/๑๙๑/๑๗๘), และในยโสชสูตร ดังมีข้อความตอน
หนึ่งปรากฏว่า... ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันลุกจากที่น่ัง ถวาย
อภิวาทแล้วทำประทักษิณ เกบ็เสนาสนะ ถอืบาตรและจีวรเท่ียวจาริกไปทางแคว้นวัช
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ชี เที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนถึงแคว้นวัชชีแล้วไปที่แม่น้ำวัคคุมุทา สรา้งกุฎีมุงด้วย
ใบไม้ เข้าอยู่จำพรรษาใกล้ฝัง่แม่น้ำวัคคุมุทา ...(ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๒๓/๒๑๕) 

วัคคุมุทาตรีิยภิกขุวัตถุ : เรื่องภิกษุอยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา พระผู้มีพระภาคทรงปรารภภิกษุผู้อยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำวัคคุมุทา พูดอวดอุตริมนุสสธรรมท่ีไมม่ีในตนของกันและกันแกค่ฤหัสถ์เพ่ือปาก
ท้อง จึงตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุเหล่านั้นว่า การกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดุจเปลว
เพลิง ยังดีกว่าการท่ีภิกษุผู้ทุศีล ไม่สำรวม บริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวาย (ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๓๐๘/๑๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ข้อความนี้หมายถึงการท่ีบุคคลกลนืกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อน
ดุจเปลวเพลิงน้ันส่งผลให้ได้รับทุกขเวทนา  ถึงตาย เพียงชาติน้ีเท่านั้น แต่การท่ีภิกษุ
ผู้ทุศีลบริโภคขา้วที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาน้ัน ทำให้ตกนรก หลายร้อยชาติ ดังน้ัน
การกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่รอ้นนั้นจึงดีกว่าการท่ีภิกษุผู้ทศีุลบริโภคข้าวชาวบ้าน 
(ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๗/๑๑๒) 

วังคชนบท : ช่ือของชนบทแห่งหน่ึง ในเมืองสาวัตถี ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของพระวังคีสเถระ มี
ปรากฏในวังคีสเถราปทาน ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...เพราะข้าพเจ้าเกิดที่วังคชนบท 
และเป็นใหญ่ในถ้อยคำ ข้าพเจ้าจึงได้ช่ือว่าวังคีสะ เพราะฉะน้ัน ถึงแม้ช่ือของข้าพเจ้า
จะเป็นเลิศ ก็เป็นช่ือสมมติตามโลก... (ขุ.อป. ๓๓/๑๒๒/๓๐๖) 

วังคันตปุตตอุปเสนเถรคาถา :ภาษิตของพระวังคันตปุตตอุปเสนเถระ,คาถาของพระวังคันตปุตตอุป
เสนเถระ ท่านพระวังคันตปุตตอุปเสนเถระ กล่าวคำเป็นต้นว่า ภิกษุพึงอยู่เสนาสนะ
อันสงัด ปราศจากเสียงอ้ืออึงที่สัตว์ร้ายอาศัยอยู่  เพราะการหลีกเร้นเป็นเหตุ  พึง
เก็บผ้าจากกองขยะ  จากป่าช้า และตรอกน้อยตรอกใหญ่น้ัน ทำเป็นผ้านุ่ง  ผ้าห่ม
แล้วใช้จีวรที่เศร้าหมอง ภิกษุพึงคุ้มครองทวาร สำรวมระวังทำใจให้เคารพเอ้ือเฟ้ือ
แล้ว เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับสกุล ตามลำดับตรอก (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๗๗/๔๓๙) 

วังคันตพราหมณ์ : ช่ือของบิดาในอดีตชาติของพระจุนทเถระ มีปรากฏในจุนทเถราปทาน ดัง
ขอ้ความตอนหน่ึงว่า... เขาจักบังเกิดในกำเนิด(มนุษย์)เป็นพราหมณ์มีการศึกษามี
ปัญญาเป็นบุตรสุดที่รักของวังคันตพราหมณ์กับนางสารีพราหมณี... (ขุ.อป. (ไทย) 
๓๒/๑๓๖/๑๘๖) 

วังคีสเถรคาถา : ภาษิตของพระวังคีสเถระ,คาถาของพระวังคีสเถระ ท่านพระวังคีสเถระบวชแล้วใหม่ 
ๆ ได้เห็นหญิงหลายคน ล้วนแต่งตัวงดงาม พากันไปวิหาร ก็เกิดความกำหนัดยินดี 
เมื่อจะบรรเทาความกำหนัดยินดีน้ันได้กล่าวคำเป็นต้นว่า ความตรึกกบัความคะนอง
อย่างเลวทรามเหล่าน้ี ย่อมเข้าครอบงำเราผู้ออกบวชเป็นบรรพชิต บุตรของคนสูง
ศักด์ิได้ศึกษาวิชายิงธนูคราวละมากๆ มาอย่างเช่ียวชาญ ยิงลูกธนูไปรอบๆ ตัวโดยไม่
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ผิดพลาด ถึงแม้หญิงจะมามากยิ่งไปกว่าหญิงเหล่านี้ ก็จะเบียดเบียนเราไม่ได้แน่นอน 
เพราะเราได้เป็นผู้ต้ังมั่นอยู่ในธรรมเสียแล้วด้วยว่า เราได้สดับทางเป็นท่ีให้ถึงนิพพาน
น้ี เบ้ืองพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุดวงอาทิตย์ ใจของเรายินดีแล้ว
ในทางนั้นแน่นอน ฯลฯ ผู้ใดละความยินดี  ยินร้าย และความตรึกเกี่ยวกับบ้านเรือน
ได้ท้ังหมด หมดตัณหา ไม่มีกเิลสไม่พึงก่อตัณหาดจุป่าในท่ีไหน ๆ ผู้นั้นช่ือว่าเป็นภิกษุ 
(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๑๘/๕๓๘) 

วังคีสเถรวัตถุ : เรื่องพระวังคีสเถระ พระผู้มพีระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ผู้ใดรู้การจุติ
และการอุบัติ ของสัตว์ท้ังหลายโดยประการทั้งปวง  เราเรียกผู้น้ัน ซึ่งเป็นผู้ไม่ติดข้อง
ไปดีแล้ว และตรัสรู้แล้วว่า พราหมณ์ ผูใ้ดมีคติท่ีเทวดาคนธรรพ์ และมนุษย์  ก็รู้ไม่ได้ 
เราเรียกผู้นั้นซึง่เป็นอรหันตขีณาสพว่า พราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๑๙/๑๖๗) 

วังคีสเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวังคีสเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ใน
อดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุ
มุตตระ ได้ถวายทานและผ้าครอง แล้วได้ต้ังความปรารถนาว่า ขอให้ได้เป็นสาวกผู้
เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้กล่าวสดุดีเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า เพราะผลแห่งกรรมน้ัน 
ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เป็นอันมาก ในชาติ สุดทา้ยนี้ ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๙๖/๓๐๒) 

วังคีสสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระวังคีสะ สมัยท่ีท่านพระวังคีสะอยู่ ณ วัดพระเชตวัน พ่ึงได้บรรลุ
อรหัต ขณะเสวยวิมุตติสุขได้กลา่วว่า คราก่อน เรามัวเมากาพย์กลอน ครั้นได้เห็นพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าจึงเกิดศรัทธา ได้ฟังพระธรรมเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่
พระองค์ทรงแสดงจึงบวช พระมุนีได้ตรัสรู้พระโพธิญาณ เพ่ือประโยชน์แก่ชนเป็นอัน
มาก การที่เรามาในสำนักของพระองค์น้ีช่างดีนัก เราได้บรรลุวิชชา ๓ โดยลำดับ ได้
ทำตามคำสอนของพระองค์ รู้ขันธสันดานท่ีเราเคยอยู่ในกาลก่อน ทิพพจักขุญาณของ
เราหมดจดแล้ว เราเป็นผู้สำเร็จวิชชา ๓ บรรลุอิทธิวิธิญาณ ฉลาดในเจโตปริยญาณ 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๐/๓๒๑) 

วังคีสสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพุทธพจน์ตรัสแก้ความสงสยัของพระวังคีสะ คือท่านพระวังคีสเถระ
ผู้เคยมีช่ือเสียงด้านการทำนายคติของมนุษย์ผู้ตายไป สามารถทำนายได้ว่า ใครไปเกิด
ในภพใดภูมิใด แต่เมื่อได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถูกพระองค์ถามถึงคติหรือภูมิของ
พระขีณาสพ ก็ตอบไม่ได้ จึงยอมเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยน้ี เพ่ือจะเรียนวิธีทำนาย
คติพระขีณาสพ โดยมีพระนิโครธกัปปเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาพระอุปัชฌาย์
ปรินิพพานจึงเข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงการปรินิพพานของพระอุปัชฌาย์ 
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พระองค์ตรัสแก้ความสงสัยของท่านว่า นิโครธกัปปะปรินิพพานแล้วดับตัณหาได้แล้ว 
(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๔๕/๕๘๐,ข.ุสุ.อ. (บาลี) ๒/๓๔๖-๓๖๑/๑๖๒-๑๗๐)  

วังคีสะ, พระ, ภิกษุ :  พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นบุตรพราหมณ์ในพระนครสาวัตถี ได้ศึกษาไตรเพท
จนมีความชำนาญเป็นท่ีพอใจของอาจารย์ จึงได้เรียนมนตร์พิเศษช่ือฉวสีสมนตร ์
สำหรับพิสูจน์ศีรษะซากศพ เอาน้ิวเคาะหัวศพก็ทราบว่าผู้น้ันตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร 
ท่ีไหน ท่านมคีวามชำนาญในมนตร์น้ีมาก ต่อมาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้แสดง
ความสามารถของตน แต่เมื่อเคาะศีรษะของผู้ปรินิพพานแล้วไม่สามารถบอกคติได้
ด้วยความอยากเรียนมนตร์เพ่ิมอีก จึงขอบวชในพระพุทธศาสนา ไมน่านก็ได้บรรลุ
พระอรหัต ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางมีปฏิภาณ ดังคำในนกิขันตสูตร ที่
กล่าวไว้ว่า ท่านพระวังคีสะยังเป็นภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานถูกใช้ให้เฝ้าวิหาร หรือดังคำ
ว่า วังคีสะเลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเรา ผู้มีปฏิภาณ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๙/
๓๐๓,๑๕/๒๑๑/๓๐๖,๑๕/๒๑๙/๓๒๑,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๑๒/๒๘) 

วังคีสะ, พราหมณ์ : พราหมณ์หนุ่ม ชาววังคชนบท ศึกษาไตรเพท จนเป็นท่ีพอใจของอาจารย์ ก่อนที่
จะพบพระสารีบุตร และบวชในที่สุด ดังคำในวังคีสเถราปทาน ที่ท่านพระเถระ
กล่าวถึงประวัติของตนไว้ตอนหน่ึงว่า ข้าพเจ้าเกิดที่วังคชนบทและเป็นใหญ่ในถ้อยคำ 
ข้าพเจ้าจึงได้ช่ือว่าวังคีสะเพราะฉะนั้น ถึงแม้ช่ือของข้าพเจ้าจะเป็นเลิศก็เป็นช่ือ
สมมติตามโลก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑๗/๓๐๕,๓๓/๑๒๙/๓๐๗) 

วังคีสะ,พราหมณ์ : 1.ช่ือพราหมณ์คนหนึ่ง ชาวเมืองหงสวดี พบพระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระและได้
บำเพ็ญทานแก่พระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ ดังคำว่า ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ชาวกรุง
หงสวดี ประชาชนสมมติว่าเป็นผู้ประเสริฐรู้แจ้งพระเวททุกคัมภีร์ มีนามว่าวังคีสะ มี
วาทะที่เป็นประโยชน์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐๕/๓๐๔) 

วังสะ, แคว้น : ช่ือแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นใหญ่แห่งชมพูทวีป ต้ังอยู่ในเขตมัชฌิมชนบท ทาง
ทิศใต้ของแคว้นโกศล ทางทิศตะวันตกของแคว้นกาสี และทางทิศเหนือของแคว้นอ
วันตี นครหลวงช่ือโกสัมพี อยู่บนฝั่งใต้ของแม่น้ำยมุนา ในสมัยพุทธกาลวังสะเป็น
แคว้นท่ีรุ่งเรืองและมีอำนาจมากแคว้นหน่ึง มีราชาปกครองพระนามว่าพระเจ้าอุเทน 
ดังคำในชนวสภสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ตำหนักอิฐ ในนาทิก
คาม ได้ทรงพยากรณ์เหล่าชนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัย(อุบาสกอุบาสิกา) ท่ีล่วงลับดับ
ชีพไปแล้วในแคว้นรอบๆ คือ แคว้นกาสี แคว้นโกศล แคว้นวัชชี แคว้นมัลละ แคว้นเจ
ตี แคว้นวังสะ แคว้นกุร ุแคว้นปัญจาละ แคว้นมัจฉะ และแคว้นสุรเสนะ ในเรื่องการ
อุบัติ หรือดังคำว่า พระราชาพระองค์ใดพึงครองราชย์ เป็นอิสราธิบดี(เป็นผู้ย่ิงใหญ่
เหนือกว่าผู้อ่ืน)แห่งชนบทใหญ่ ๑๖ แคว้นท่ีสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการเหล่าน้ีคือ 
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อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะสรุเสนะ อัสสกะ 
อวันตี คันธาระกัมโพชะ การครองราชย์ของพระราชาพระองค์น้ันยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ 
๑๖ แห่งอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ มีปรากฏในอุโปสถสูตรและวิตถตุโปสถสูตร 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๐๕,๑๐/๒๗๔/๒๐๕,๑๐/๒๗๕/๒๐๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/
๒๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๓๐๗,๒๓/๔๓/๓๑๐,๒๓/๔๕/๓๑๕) 

วัจกุฎี : ส้วม, ท่ีถ่ายอุจจาระสำหรับภิกษุสามเณร ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า ท่านราหุล
หาที่นอนไม่ได้จึงไปนอนในวัจกุฎี ครั้นเวลาใกล้รุ่ง พระผู้มีพระภาคทรงต่ืนบรรทม
เสด็จไปวัจกุฎี ครั้นถึงแล้วจึงทรงพระกาสะแม้ท่านราหุลกก็ระแอมรับ,ในอุปัชฌายวัต
ตกถา กล่าวไว้ว่า ถ้าบริเวณ ซุ้ม โรงฉัน โรงไฟ วัจกุฎีรก พึงปัดกวาด,ในมหาวรรค
สอนวิธีปฏิบัติไว้ว่า ผู้ใดเห็นหม้อน้ำด่ืม หม้อน้ำใช้ หรือหมอ้น้ำในวัจกุฎีว่างเปล่าก็ตัก
น้ำต้ังไว้,ในขุททกวัตถุกล่าวไว้ว่าภิกษุท้ังหลายถ่ายอุจจาระในที่แจ้งต้องลำบากเพราะ
ความร้อนบ้าง  เพราะความหนาวบ้าง ฯลฯ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตวัจกุฎี (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐/๒๓๘,วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๖/๘๕, ๔/๖๗/๙๑, ๔/
๗๘/๑๑๐, ๔/๗๙/๑๑๕,วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๖/๒๕๙,วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๙๑/๗๖)  

วัจฉโคตตเถรคาถา : ภาษิตของพระวัจฉโคตตเถระ,คาถาของพระวัจฉโคตตเถระ ท่านพระวัจฉ
โคตตเถระกล่าวไว้ว่า เราซึ่งได้วิชชา ๓ มักเพ่งถึงนิพพานอันเป็นธรรมประณีต  ฉลาด
ในอุบายสำหรับสงบใจ ได้บรรลุประโยชน์ตน ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
แล้ว  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๒/๓๔๔) 

วัจฉโคตตสูตร :  พระสูตรว่าด้วยวัจฉโคตรปริพาชก วัจฉโคตรปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า ท่านพระโคดม โลกเที่ยงหรือ หลังจาก
ตายแล้ว ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือ เม่ือพระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า เราไม่พยากรณ์ปัญหาเหล่าน้ี จึงทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่
พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก เมื่อถูกถามจึงตอบปัญหาเหล่าน้ี อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่
พระสมณโคดม เมื่อถูกถามจึงไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ พระผูมี้พระภาคตรัส
ตอบว่า เพราะพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพิจารณาเห็นขันธ์ ๕ โดยความเป็นอัตตา 
พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีขันธ์ ๕ พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ ในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตา
ในขันธ์ ๕ ฉะน้ัน พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเม่ือถูกถามจึงตอบปัญหาเหล่าน้ี ส่วน
ตถาคตไม่พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ โดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีขันธ์ ๕ 
ไม่พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ ในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในขันธ์ ๕ ฉะน้ัน ตถาคต
เมื่อถูกถามจึงไม่พยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ จากน้ัน วัจฉโคตรปริพาชกเข้าไปหาท่านพระ
มหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู่ แล้วถามปัญหานั้นกับท่านพระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งท่านก็
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ได้ตอบโดยนัยแห่งพระผู้มีพระภาค วัจฉโคตรปริพาชกช่ืนชมยินดีภาษิตว่าน่า
อัศจรรย์จริง ท่ีอรรถกบัอรรถพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับพระสาวก
เทียบเคียงกันได้ เหมือนกันไม่ผิดเพ้ียนในบทที่สำคัญ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๗/๔๘๘) 

วัจฉโคตตสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือว่าวัจฉโคตร วัจฉโคตรปริพาชกเข้าเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาค แล้วกราบทูลว่า ข้าพเจ้าฟังมาว่า พระสมณโคดมตรสัว่า ควรให้ทานแก่เรา และ
สาวกของเราเท่าน้ัน จึงจะมีผลมาก ไม่ควรให้ทานแกค่นเหล่าอ่ืน เพราะไม่มีผลมาก 
คำพูดอย่างน้ี เป็นการกล่าวตู่พระองค์หรือไม่หนอ พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า การกล่าว
เช่นนั้น เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริง เพราะคนห้ามผู้อ่ืนท่ีให้ทานอยู่ ชื่อว่าเป็น
ผู้ทำอันตรายแก่วัตถุ ๓ อย่าง คือ (๑) ทำอันตรายแก่บุญของทายก(ผูใ้ห้) (๒) ทำ
อันตรายแก่ลาภของปฏิคาหก (ผู้รับ) (๓) ในเบ้ืองต้น ตัวเขาเองย่อมถูกกำจัดถูก
ทำลาย แล้วตรัสว่า แต่เรากล่าวว่า แม้แต่การที่บุคคลเทน้ำล้างภาชนะลงท่ีหมู่สัตว์ซึ่ง
อาศัยอยู่ท่ีบ่อน้ำครำหรือที่โสโครก ด้วยต้ังใจว่า หมู่สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในที่น้ัน จงเลี้ยง
ชีพด้วยน้ำล้างภาชนะ เป็นต้น เรากล่าวกรรมท่ีมีการเทน้ำล้างภาชนะเป็นต้นเหตุว่า
เป็นที่มาแห่งบุญ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์ เรากลา่วทานที่ให้แกผู่้มีศีลว่ามผีล
มาก เพราะผู้นั้นละนิวรณ์ ๕ ได้ และประกอบด้วยสีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ 
วิมุตติขันธ์ และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๕๘/
๒๒๑) 

วัจฉโคตร, ปรพิาชก,วัจฉโคตรปริพาชก : ช่ือนักบวชเปลือยกาย เป็นคนไม่มีมารยาท  เลียมือ เขา
เชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไป เขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุด ไม่รับอาหารท่ีเขาแบ่ง
ไว้  ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจง  ไม่ยินดีอาหารท่ีเขาเชิญ ไม่รับอาหารจากปากหม้อ 
ไม่รับอาหารจากปากภาชนะ ไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตู  ไม่รับอาหารคร่อมท่อน
ไม้  ไม่รับอาหารคร่อมสาก ไม่รับอาหารของคน  ๒ คนที่กำลังบริโภค  ไม่รับอาหาร
ของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลงัให้บุตรด่ืมนม ไม่รับอาหารของหญิงที่
คลอเคลียชายไม่รับอาหารท่ีนัดแนะกันทำไว้ ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัข ไม่รับอาหาร
ในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆ ไม่กินปลา ไม่กินเนื้อ ไมด่ื่มสุรา ไม่ด่ืมเมรัย ไม่ด่ืมยา
ดอง ... มีปรากฏในมหาสัจจกสูตรท่ี สัจจกะ นิครนถบุตรทูลตอบว่า ข้าแต่พระโคดม
ผู้เจริญ ท่านนนัทะวัจฉโคตร ท่านกิสะ สังกิจจโคตร ท่านมักขลิ โคสาล ก็ท่านเหล่านี้
เป็นอเจลก(ประพฤติเปลือยกาย),ในจูฬวัจฉโคตตสูตรกล่าวไว้ว่า ปริพาชกช่ือวัจฉ
โคตรอาศัยอยู่ในอารามของปริพาชกช่ือเอกบุณฑริก,ในมหาวัจฉโคตตสูตร กล่าวไว้ว่า 
ปริพาชกผู้น้ีออกบวช ดังคำว่า วัจฉโคตรปริพาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของ
พระผู้มีพระภาคแล้ว ภายหลังท่านพระวัจฉโคตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึงบรรดา
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พระอรหันต์ท้ังหลาย,ในรูปอัญญาณสูตร กล่าวไว้ว่าเขาได้สนทนากับพระผู้มีพระภาค
ในเรื่องความไม่รู้รูปเป็นต้น มีปรากฏในวัจฉโคตตสังยุต (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๖๕/๔๐๒,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๕/๒๑๕,๑๓/๑๙๓/๒๒๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๐๗/๓๗๕,๑๗/๖๐๘/
๓๗๖,๑๗/๖๐๙/๓๗๖,๑๗/๖๑๐/๓๗๗) 

วัจฉดาบส : ช่ือดาบสคนหนึ่ง ที่เป็นชู้กับกินนรี ดังคำในมโหสธชาดก ท่ีนกแขกเต้าบัณฑิตยก
อุทาหรณ์อย่างอ่ืนมากล่าวอีกว่า มีกินนรีช่ือรัตนวดี แม้เธอก็ได้ร่วมรักกับวัจฉดาบส 
มนุษย์ได้ร่วมรักกับนางเนื้อก็มี ในความใคร ่มนุษย์หรือสัตว์ไม่มีต่างกัน (ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๖๒๕/๒๗๙) 

วัจฉนขชาดก :  พระสูตรว่าด้วยวัจฉนขดาบส ดาบสโพธิสัตว์ถูกเพ่ือนเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีชักชวน
ให้สึกออกมาบริโภคกาม และยินดีท่ีจะแบ่งทรัพย์สมบัติทีมี่อยู่มากมายน้ีให้ แต่ท่าน
กลับกล่าวโทษของกามและโทษของการครองเรือนให้เพ่ือนฟังว่า คนท่ีไม่มีความ
มานะพยายามก็อยู่ครองเรือนไม่ได้ คนไม่พูดมุสาก็อยู่ครองเรือนไม่ได้ คนปล่อยวาง
อาชญาคือไม่ลงโทษคนอื่นก็อยู่ครองเรือนไม่ได้ เมื่อเช่นน้ีใครเล่าจะครองเรือน ท่ีให้
เกิดความยินดีได้แสนยากที่บอกพร่องได้ง่าย เม่ือกล่าวจบก็อำลาเพ่ือนกลับเข้าไปอยู่
ในป่าตามเดิม บ้านเรอืนท่ีปกครองไม่ดี มีแต่นำความทุกข์มาให้ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/
๑๖๙/๑๑๐) 

วัจฉนขะ,ดาบส : ช่ือดาบสคนหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ ชาวเมืองพาราณสี เกิดในตระกูลพรรหมณ์ 
เจริญวัยแล้ว เกิดบวชเป็นดาบสอยู่ป่าหิมพานต์ ภายหลังเศรษฐีชาวเมืองพาราณสี 
มาบำรุง แล้วเกิดเป็นสหายกัน จึงมองเห็นว่า การบวชเป็นทุกข์ อยากให้สึกออก
มาแล้วแบ่งสมบัติให้กึ่งหน่ึง ดังคำในวัจฉนขชาดกที่เศรษฐีกรุงพาราณสีชวนวัจฉนข
ดาบสโพธิสัตว์บริโภคกามว่าพระคุณเจ้าวัจฉนขะเรือนท้ังหลายท่ีมีเงินทองบริบูรณ์ มี
โภชนาหารมากมาย เป็นเรือนท่ีมีความสขุ ซึ่งพระคุณเจ้าไม่ต้องขวนขวายก็ฉัน ด่ืม
และนอนได้เลย (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๖๙/๑๑๐) 

วัจฉปาลเถรคาถา : ภาษิตของพระวัจฉปาลเถระ,คาถาของพระวัจฉปาลเถระ ท่านพระวัจฉปาลเถระ
กล่าวว่า พระโยคาวจรมีปกติเห็นเน้ือความทั้งสุขุมและละเอียดย่ิงนัก มีปัญญาฉลาด
เฉียบแหลม ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ ปฏิบัติตามศีลของพระพุทธเจ้าเป็น
อาจิณ พึงบรรลุนิพพานได้โดยไม่ยาก (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๑/๓๒๙) 

วัจฉะ : ช่ือย่อ หมายถึงวัจฉโคตตปริพาชก ดังคำในกถาวัตถุ ท่ีกล่าวไว้ว่า วัจฉโคตรปริพาชก
ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม  คฤหัสถ์บางคนผู้ยังละคิหิสังโยชน์
ไม่ได้ หลังจากตายแล้ว ทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้  มีอยู่หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 



 

๔๕๓๖ 
 

 

วัจฉะ คฤหสัถผ์ู้ยังละคิหิสังโยชน์ยังไม่ได้ หลังจากตายแล้ว ย่อมทำทีสุ่ดแห่งทุกข์ได้
ไม่มีเลย (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๐๘/๗๕๘) 

วัชชีปุตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุวัชชีบุตร ภิกษุวัชชีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ณ 
กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี แล้วกราบทูลว่า สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วน(สมัย
น้ัน มีสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว้มีเพียง ๑๕๐ ข้อ ) ท่ีต้องยกแสดงเป็นข้อ ๆ ทุกกึ่ง
เดือน ข้าพระองค์ไม่สามารถศึกษาในสิกขาบทนี้ได้ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า เธอ
จะสมาทานศึกษาในสิกขา ๓ ได้ไหม เมื่อภิกษุกราบทูลว่า ได้ พระเจ้าขา้ จึงตรัสว่า 
ถ้าเช่นนั้น เธอจงศึกษาในสิกขา ๓ เมื่อเธอศึกษาไตรสิกขา ก็จะทำให้ละราคะ โทสะ 
โมหะ ได้ เพราะละราคะ โทสะ และโมหะได้แล้ว ก็จะไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศล ไม่
ประพฤติสิ่งท่ีเลวทรามอีก  ต่อมา ภิกษุรูปน้ัน ก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามท่ีทรงสอน ก็
ได้รับผลอย่างน้ันจริง (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐) 

วัชชสูตร : พระสูตรว่าด้วยโทษ พระผู้มพีระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี รบัสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า โทษ ๒ อย่าง คือ (๑) 
โทษท่ีให้ผลในภพน้ี คือบางคนเห็นพระราชารับสั่งให้จับโจรผู้มักประพฤติช่ัวแล้วให้
ลง โทษทัณฑ์นานาชนิด เช่น เฆ่ียนด้วยแส้บ้าง เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ตีด้วยไม้ตะบอง
บ้าง ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดทั้งหูและจมูกบ้าง เขาคิดว่า ถ้า
เราพึงทำกรรมช่ัวเช่นน้ัน พระราชาพึงรับสั่งให้จับเราแล้วลงโทษทัณฑ์นานาชนิด เขา
กลัวโทษท่ีให้ผลในภพน้ี ไม่เที่ยวแย่งชิงสิ่งของคนอ่ืน (๒) โทษท่ีให้ผลในภพหน้า คือ
บางคนเห็นประจักษ์ดังนี้ว่า ผลของกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เป็นผลที่เลว
ทราม เป็นทุกข์ ซึ่งบุคคลจะต้องได้รับในภพหน้าแน่นอน ก็ถ้าเราพึงประพฤติช่ัวทาง
กาย ทางวาจา ทางใจ ความช่ัวบางอย่างน้ัน พึงเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้ว ไป
เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เขากลัวโทษท่ีให้ผลในภพหน้า จึงละกายทุจริต วจี
ทุจริต มโนทุจริต บำเพ็ญกายสุจริต วจีสจุริต มโนสุจริต บริหารตนให้บริสุทธ์ิ เหตุน้ัน 
เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกว่า เราจักกลัวโทษท่ีให้ผลในภพนี้และภพหน้า จักเป็นคน
ขลาดต่อโทษ มีปกติเห็นโทษโดยความเป็นของน่ากลัว บุคคลท่ีขลาดต่อโทษ มีปกติ
เห็นโทษโดยความเป็นของน่ากลัว พึงหวังเหตุแห่งความหลุดพ้นจากโทษ (หมายถึง
มรรค ๔ ผล ๔) ทั้งมวลได้ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑/๕๗) 

วัชชสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีมีโทษและที่ไม่มีโทษ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เราจักแสดง
ธรรมท่ีมีโทษและธรรมที่ไม่มีโทษแก่เธอท้ังหลาย เม่ือภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระ
ดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า ธรรมที่มีโทษ คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมท่ีไม่มีโทษ คือ กุศล
กรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘๔/๓๓๔) 



 

๔๕๓๗ 
 

 

วัชชิตเถรคาถา : ภาษิตของพระวัชชิตเถระ ,คาถาของพระวัชชิตเถระ  ท่านพระวัชชิตเถระระลึกชาติ
ก่อนของตนได้ จึงได้กล่าวว่า เราเป็นปุถุชนมืดมนอยู่ เม่ือไม่เห็นอริยสัจ จึงได้
ท่องเที่ยววนเวียนไปมาในคติท้ังหลายตลอดกาลนาน  เราน้ันไม่ประมาทแล้ว กำจัด
กรรมกิเลสที่ได้ช่ือว่าสงสารได้แล้ว เราตัดคติท้ังปวงขาดแล้ว บัดน้ีไม่มีการเกิดอีก (ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๒๑๕/๓๗๑) 

วัชชิยมาหิตคหบดี : คหบดีช่ือว่าวิชชิยมาหิตะ เป็นชาวกรุงจำปา เคยไปเข้าสนทนากับพวกอัญเดียรถีย์
จนทำให้พวกอัญเดียรถีย์คอตก ซบเซา สามารถข่มพวกอัญเดียรถีย์ได้ จนพระผู้มีพระ
ภาคตรัสชม ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ริมฝั่งสระคัคคราโบกขรณีเขต
กรุงจำปา ครั้งนั้นวัชชิยมาหิตคหบดีออกจากกรุงจำปาแต่ยังวัน เพ่ือเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาค แต่ยังไม่ใช่เวลา วัชชิยมาหิตคหบดีเข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถย์ีปริพาชก
สมัยน้ันแล พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกกำลังร่วมประชุมกัน ส่งเสียงเอ็ดอึง น่ังสนทนา
กันถึงติรัจฉานกถา มีประการต่างๆ มีปรากฏในวัชชิยมาหิตสูตร ซึ่งในท้ายสูตร พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใดในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้มีธุลีคือกิเลสในนัยน์ตา
น้อยตลอดกาลนานแม้ภิกษุน้ันก็พึงข่มอัญเดียรถีย์ปริพาชกท้ังหลายได้อย่าง
แนบเนียน โดยชอบธรรมอย่างนี้เหมือนวัชชิยมาหิตคหบดีข่มได้แล้ว (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๙๔/๒๒๐) 

วัชชิยมาหิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยวัชชิยมาหิตคหบดี วัชชิยมาหิตคหบดีออกจากกรุงจำปาเพ่ือเฝ้า
พระผู้มีพระภาค เห็นว่า ยังไม่ใช่เวลาท่ีจะเฝ้าพระผู้มีพระภาค และเย่ียมเยือนภิกษุ
ท้ังหลายผู้อบรมจิต ทางที่ดี เราควรจะเข้าไปยังอารามของอัญเดียรถีย์ปริพาชก แล้ว
ไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นท่ีบนัเทิงใจ พอ
เป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว  อัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่าน้ันจึงถามคหบดีน้ันว่า พระสมณโค
ดมทรงติเตียนตบะทั้งหมดกล่าวโทษผู้มีตบะ เลี้ยงชีพเศร้าหมอง(หมายถึงประกอบ
ทุกกรกิริยา ดำรงชีวิตอย่างฝืดเคือง ทรมานตนให้ลำบาก) โดยส่วนเดียว จริงหรือ วัช
ชิยมาหิตคหบดีตอบว่า พระผู้มีพระภาคจะได้ทรงติเตียนตบะทัง้หมดก็หามิได้ จะได้
กล่าวโทษผู้มีตบะทุกคนผูเ้ลี้ยงชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวกห็ามิได้ พระผู้มีพระภาค
ทรงติเตียนตบะท่ีควรติเตียน สรรเสริญตบะท่ีควรสรรเสริญ เม่ือทรงติเตียนสิ่งท่ีควรติ
เตียน สรรเสริญสิ่งท่ีควรสรรเสริญ จึงช่ือว่าวิภัชชวาที(มีปกติตรัสจำแนก) ในเรื่องนี้
พระผู้มีพระภาคมใิช่เอกังสวาที(มปีกติตรสัโดยส่วนเดียว) เมื่อปริพาชกคนหน่ึงกล่าวกับ
วัชชิยมาหิตคหบดีว่า พระสมณโคดมผู้ท่ีท่านสรรเสริญ เป็นผู้แนะนำในทางฉิบหาย
(หมายถึงให้สัตว์ถึงความพินาศ) เป็นผูไ้มมี่บัญญัติ(หมายถึงไม่สามารถบัญญัติอะไร 
หรือบัญญัตินิพพานท่ีไม่สามารถจะเห็นประจักษ์ได้) จึงกล่าวว่า แมใ้นเรื่องนี้ ข้าพเจ้า



 

๔๕๓๘ 
 

 

กล่าวกับท่านทัง้หลายโดยชอบธรรม พระผู้มพีระภาคทรงบัญญัติว่า น้ีกศุล น้ีอกศุลพระ
ผู้มีพระภาคเมือ่ทรงบัญญัติกุศลและอกศุลอย่างนี้ จึงช่ือว่าทรงมีบญัญัติ มิใช่ผูท้รง
แนะนำในทางฉิบหาย ไมใ่ช่ผูไ้ม่มีบัญญัติ วัชชิยมาหิตคหบดีทราบว่าปริพาชกเหล่าน้ัน 
น่ังน่ิง เก้อเขิน คอตก ก้มหนา้ ซบเซา โต้ตอบไม่ได้ จึงลุกจากที่นั่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วน่ัง ณ ทีส่มควร ได้กราบทูลเรื่องที่สนทนา 
ปราศรัยกับอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่าน้ันแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทุกประการ 
พระผู้มีพระภาคได้ประทานสาธุการแก่วัชชิยมาหิตคหบดีว่า ท่านสามารถข่มโมฆบุรุษ
เหล่าน้ันได้อย่างแนบเนียนตามกาลอันควร โดยชอบธรรม แล้วตรัสว่า เราไม่กล่าว
ตบะท้ังหมดว่า ควรบำเพ็ญ หรือไม่ควรบำเพ็ญ ควรสมาทาน หรือไม่ควรสมาทาน 
เราไม่กล่าวความมุ่งม่ัน(หมายถึงทำความเพียรเป็นหลักใหญ่) ท้ังหมดว่า ควรมุ่งม่ัน 
หรือไม่ควรมุ่งมั่น เราไม่กล่าวการสละคืนท้ังหมดว่า ควรสละคืน หรือไม่ควรสละคืน 
เราไม่กล่าวความหลุดพ้นท้ังหมดว่า ควรหลุดพ้น หรือไม่ควรหลุดพ้น พระองค์ทรง
อธิบายต่อไปว่า ตบะใด เมื่อบุคคลบำเพ็ญอยู่ อกุศลธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงขึ้น กุศล
ธรรมท้ังหลายเสื่อมไป ตบะเช่นนั้น เรากลา่วว่า ไม่ควรบำเพ็ญ ส่วนตบะใด เมื่อ
บุคคลบำเพ็ญอยู่ อกุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายเจรญิย่ิงขึ้น ตบะ
เช่นนั้น เรากล่าวว่า ควรบำเพ็ญ แม้การสมาทาน ความมุง่มั่น การสละคืน และความ
หลุดพ้นก็พึงทราบโดยนัยน้ี เม่ือวัชชิยมาหิตคหบดีลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำ
ประทักษิณแลว้หลีกไปไมน่าน พระผูม้ีพระภาคจึงตรสัว่า ภิกษุเป็นผู้มธุีลีคือกิเลสใน
ดวงตาน้อยตลอดกาลนาน แม้ภิกษุน้ันก็พึงข่มอัญเดียรถย์ีปริพาชกทั้งหลายได้อย่าง
แนบเนียนโดยชอบธรรมอย่างนี้เหมือนวัชชิยมาหิตคหบดีข่มได้แล้ว (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๙๔/๒๒๐) 

วัชชี, แคว้น, ชนบท : ช่ือแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นใหญ่แห่งชมพูทวีป ต้ังอยู่บนฝั่งทิศ
ตะวันออกของแม่น้ำคันธกะ อยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้นมัลละ ทางทิศเหนือของ
แคว้นมคธ นครหลวงช่ือ เวสาลีแคว้นวัชชีปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม พวก
กษัตริย์ท่ีปกครองเรียกว่ากษัตริย์ลิจฉวี (นอกจากพวกลิจฉวีแล้วยังมีพวกวิเทหะซึ่ง
ปกครองอยู่ท่ีเมืองมิถิลา แต่ในสมัยพุทธกาลมีอำนาจน้อย)แคว้นวัชชีรุ่งเรืองเข้มแข็ง
และมีอำนาจมากตอนปลายพุทธกาลได้กลายเป็นคู่แข่งกับแคว้นมคธ แต่หลัง
พุทธกาลไม่นานก็เสียอำนาจแก่มคธ เพราะอุบายทำลายสามัคคี ของวัสสการพ
ราหมณ์ ดังคำในมหาวิภังค์ว่าวัชชีชนบทเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความ
เป็นอยู่แร้นแคน้ ใช้สลากปันส่วนซื้ออาหาร ลม้ตายกันกระดูกขาวเกลื่อน ยากท่ีพระ
อริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้,ในวัชชีสูตร กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
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หัตถิคาม แคว้นวัชชีครั้งน้ัน อุคคคหบดีชาวบ้านหัตถิคามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับ,ในถปติสูตร กล่าวไว้ว่าเป็นเขตติดต่อกับแคว้นมัลละ,ในวัสสการสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวัชชีอปริหาริยธรรม ๗ ข้อ เช่น ในข้อท่ี ๖ ตรัสว่า พวกเจ้าวัช
ชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีพวกเจ้าวัชชียัง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชีของชาววัชชีทั้งในเมืองและนอกเมือง 
และไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมท่ีเคยให้ เคยกระทำต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสญู
ไป,ในจูฬวรรค ช่วงสังคายนา ครั้งท่ี ๒ กล่าวไว้ว่า ท่านพระยสกากัณฑกบุตรเท่ียว
จาริกอยู่ในแคว้นวัชชี ไปถึงกรุงเวสาลี (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๐/๒๐,วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๖๗/๒๕๒๗/๔๔๖/๓๙๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๑/๗๗,๑๐/๑๓๒/๗๗,๑๐/๑๓๓/๗๘,๑๐/
๑๓๔/๘๐,๑๐/๑๓๔/๗๙,๑๐/๑๓๔/๘๐,๑๒/๓๕๐/๓๘๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๔/
๓๒๖,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๕/๑๕๑,๑๘/๓๓๐/๓๔๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๘๐/
๒๓๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๑/๓๒)  

วัชชี, เจ้า, พวก, ชาว : ผู้อยู่ในแคว้นวัชชี ระดับเจ้าได้เจ้าวัชชีบุตร หรือเจ้าลิจฉวีบุตร และคนอยู่ใน
ปกครองแบบวัชชีธรรม หรือดังคำในมหาปรินิพพานสูตรว่า พระราชาแห่งแคว้นมคธ
พระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร  มีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชี รับสั่ง
ว่า  เราจะโค่นล้มพวกวัชชีผู้มีฤทธ์ิมากอยา่งน้ี  มีอานุภาพมากอย่างน้ี ให้พินาศย่อย
ยับ ดังคำในลิจฉวิกุมารกสูตร ท่ีเจ้าลจิฉวีนามว่ามหานามะเดินพักผ่อนอยู่ในป่ามหา
วันได้เห็นเจ้าลิจฉวีกุมารเหล่านั้นผู้ต่างนั่งน่ิงประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผูม้ีพระภาคจึง
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ท่ีสมควรได้เปล่ง
อุทานว่า เจ้าวัชชีจักเจริญ เจ้าวัชชีจักเจริญ หรือดังคำในราชอปริหานิยธรรม ท่ีกล่าว
ไว้ เช่น ข้อที่ ๑ ว่า พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกทา่นพระอานนท์มาตรัสถามว่า 
อานนท์ เธอได้ยินไหมว่า พวกเจ้าวัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  ประชุมกันมากคร้ัง 
ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินว่าพวกเจ้าวัชชี
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากคร้ัง พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า อานนท ์
พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีพวก
เจ้าวัชชียังหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ประชุมกันมากคร้ัง หรือดังคำในจูฬโคสิงคสูตรท่ี
กล่าวไว้ว่า เทพช้ันภุมมะได้ฟังเสียงของยักษ์ช่ือทีฆปรชนแล้วได้ประกาศ(ต่อไป)ว่า  
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย  เป็นลาภของชาววัชชี ประชาชนชาววัชชีได้ดีแล้ว ท่ีพระตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ และกุลบุตร ๓ ท่านน้ี คือท่านพระอนุ
รุทธะ ท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๑/๗๗,๑๐/
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๑๓๒/๗๗,๑๐/๑๓๓/๗๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖/๕,๑๑/๑๑/๑๐,๑๑/๑๕/๑๓,๑๑/๑๖/
๑๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓//๓๓๑/๓๖๐, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๘/๑๐๕) 

วัชชีธรรม : ธรรมของเจ้าวัชชี เรียกว่าราชอปริหานิยธรรม ในมหาปรนิิพพานสูตร และวัสสการ
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามี ๗ ประการ คือ (๑) พวกเจ้าวัชชียังหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ประชุมกันมากคร้ัง (๒) พวกเจ้าวัชชียังพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียง
กัน เลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัชชีพึงทำ (๓) พวกเจ้าวัชชียังไม่
บัญญัติสิ่งท่ีมิได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งท่ีบัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติม่ันในวัชชีธรรมท่ีวาง
ไว้เดิม(๔)พวกเจ้าวัชชียังสักการะเคารพ นับถือ บูชาเจ้าวัชชีผู้มีพระชนมายุมากของ
ชาววัชชีและสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง (๕) พวกเจ้าวัชชียัง
ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกลุกุมารีให้อยู่รว่มด้วย(๖)พวกเจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ 
นับถือบูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชีของชาววัชชีท้ังในเมืองและนอกเมืองและไม่ละเลยการ
บูชาอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทำต่อเจดีย์เหล่าน้ันให้เสือ่มสูญไป (๗) พวกเจ้าวัชชี
ยังจัดการรักษา คุ้มครองป้องกันพระอรหันต์ท้ังหลายโดยชอบธรรมด้วยต้ังใจว่า ทำ
อย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านท่ีมาแล้วพึงอยู่
อย่างผาสุก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๙,๒๓/๒๑/๓๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๓๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วัชชีธรรมท่ีวางไว้เดิม หมายถึงประเพณีที่สืบต่อกันมา
นาน เช่น จับผูต้้องสงสัยว่าเป็นโจร ผู้จับจะไม่ สอบสวนเอง แต่จะส่งให้ฝา่ยสอบสวน 
ฝ่ายสอบสวนสบืสวนแล้วรู้ว่าไม่ใช่ก็ปล่อย ถ้ายังสงสัยก็ส่งต่อขึ้นไป ตามลำดับช้ัน 
บางกรณีอาจส่งถึงเสนาบดี บางกรณีอาจส่งถึงพระราชาเพ่ือทรงวินิจฉัย (ที.ม.อ. 
(บาลี) ๑๓๔/๑๑๘)  

วัชชีบุตร, ภิกษุ : ช่ือภิกษุพวกหน่ึงชาวเมืองเวสาลีแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ ละเมิดธรรมวินัย ดังคำ
ในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า พวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีหลายรูป  ยังไม่บอกคืน
สิกขา ไม่เปิดเผยความท้อแท้  พากันเสพเมถุนธรรม(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๓/๓๑,๑/๖๗/
๕๔),เป็นต้นเหตุแห่งการสังคายนา ครั้งท่ี ๒ หรือดังคำว่า พวกภิกษุวัชชีบุตร
ชาวกรุงเวสาลีประมาณ ๕๐๐ รูป เป็นพระบวชใหม่ไม่รอบรู้พระธรรมวินัย  ภิกษุ
เหล่าน้ันจับสลากเพราะเข้าใจว่า นี้เป็นธรรม น้ีเป็นวินัยน้ีเป็นสัตถุศาสน์ ครั้งน้ันแล
พระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้วพาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเดินทางไปทางคยาสีสประเทศ
,ในสัตตสติกขนัธกะ กล่าวไว้ว่า มื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงไปได้ 
๑๐๐ ปี ภิกษุวัชชีบุตรท้ังหลายชาวกรุงเวสาลี แสดงวตัถุ ๑๐ ประการในกรุงเวสาล ี
คือ ๑. สิงคิโลณกัปปะ (เก็บเกลือไว้ในเขนง แล้วฉันกับอาหารรสไม่เค็มได้) ๒.ทวังคุล
กัปปะ (ฉันอาหารเมื่อเงาเลยเวลาเที่ยงไป ๒ องคุลีได้) ๓. คามันตรกัปปะ (เข้าบ้าน
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ฉันอาหารท่ีไมเ่ป็นเดนได้) ๔. อาวาสกัปปะ(ทำอุโบสถแยกกันในอาวาสท่ีมีสมีา
เดียวกันได้)๕.อนุมติกัปปะ(ทำสังฆกรรม ในเมื่อภิกษุท้ังหลายยังมาไม่พร้อม แล้วขอ
อนุมัติภายหลังได้) ๖. อาจิณณกัปปะ(ประพฤติตามแบบที่พระอุปัชฌาย์อาจารย์เคย
ประพฤติมาได้) ๗. อมถิตกัปปะ(ฉันนมสดทีแ่ปรไปแล้ว แต่ยังไม่เป็นนมเปรี้ยวได้) ๘. 
ชโลคิ(ด่ืมสุราอ่อน ๆ ได้) ๙. อทสกนิสีทนะ(ใช้ผ้ารองน่ังไม่มีชายได้) ๑๐. ชาตรูป
รชตะ(รับทองรับเงินได้)หรือดังคำในวัชชีปุตตสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี ครัง้น้ันภิกษุวัชชีบุตร๑รูปหน่ึง
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๓, ๗/๔๔๖/๓๙๔, ๗/
๔๔๖/๓๙๕, ๗/๔๔๙/๔๐๐, ๗/๔๕๒/๔๐๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๙/๓๓๐,องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๘๕/๓๑๑) 

วัชชีปุตตกเถรคาถา : ภาษิตของพระวัชชีบุตรเถระ,คาถาของพระวัชชีบุตรเถระ ท่านพระวัชชีบุตร
เถระกล่าวไว้ว่า เราอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว เหมอืนกับท่อนไม้ท่ีเขาทิ้งไว้ในป่า คนหมูม่าก
ปรารถนาจะเป็นเช่นอย่างเรา เหมือนสตัว์นรกพากันปรารถนาไปสวรรค์ (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๖๒/๓๒๖) 

วัชชีปุตตกภิกขุวัตถุ : เรื่องภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชี พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุผู้
เป็นโอรสของเจ้าวัชชีว่า การบวชเป็นของยาก ความยนิดีในการบำเพ็ญธรรมก็เป็น
ของยาก  เรือนท่ีครอบครองไม่ดี  ก่อให้เกดิทุกข์   การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็น
ทุกข์การเดินทางไกล ก็เปน็ทุกข์ เพราะฉะนั้น บุคคลจึงไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกล  
และไม่ควรให้ทุกข์ติดตามได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๐๒/๑๒๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า การบวช ท่ีช่ือว่า เป็นของยาก เพราะจะต้องสละโภค
สมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติแล้วมอบกายถวายชีวิต  ในพระศาสนานี้จึงจะบวชได้ 
คำว่า เรือนท่ีครอบครองไม่ดี  ก่อให้เกิดทกุข์ หมายถึงผูค้รองเรือนจะต้องปฏิบัติราช
กิจของพระราชาหรือกิจของอิสรชน จะต้องสงเคราะห์ชนข้างเคียง  และให้ทานแก่
สมณพราหมณ์ เพราะฉะน้ัน การครองเรือนจะให้สมบูรณ์เต็มท่ีเป็นไปได้ยาก ถ้า
ครองเรือน ไม่ดี ก็ก่อให้เกิดทุกข์ได้  (ขุ.ธ.อ. (บาลี)๗/๙๘) คำว่า การเดินทางไกล 
หมายถึงการท่องเท่ียวไปในสังสารวัฏ (ขุ.ธ.อ. (บาลี)๗/๙๙)  

วัชชีปุตตเถรคาถา : ภาษิตของพระวัชชีบุตรเถระ,คาถาของพระวัชชีบุตรเถระ ท่านพระวัชชีบุตรเถระ
กล่าวไว้ว่า ท่านพระอานนท์โคตมโคตร ท่านจงเข้าไปยังสุมทุมพุ่มไม ้กำหนดนิพพาน
ไว้ในใจ เพ่งฌานไปเถิด และอย่าประมาท  เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนจะช่วยอะไร
ท่านได้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๙/๓๔๖) 
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วัชชีปุตตเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวัชชีบุตรเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้ถวายพวงผลไม้ท้ังหมดแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าส
หัสสรังสี เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา 
๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๙/๓๔๓) 

วัชชีปุตตสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยภิกษุวัชชีบุตร สมัยท่ีภิกษุวัชชีบุตรรูปหน่ึงอยู่ ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง เขต
กรุงเวสาลี คราวน้ัน ในกรุงเวสาลีมีการละเล่นมหรสพตลอดทั้งคืน เธอได้ฟัง
เสียงดนตรีก้องกังวานเช่นน้ันก็คร่ำครวญว่า เราอยู่ในป่าคนเดียว ดุจท่อนไม้ท่ีเขาทิ้ง
ไว้ในป่า ใครหนอจะเลวกว่าเราในราตรีเช่นน้ี เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นประสงค์
จะให้เธอสลดใจจึงกล่าวว่า ท่านอยู่ในป่าคนเดียว ดุจท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่า เทวดา
และมนุษย์ท้ังหลายเป็นอันมากรักท่าน ดุจสัตว์นรกยินดีต่อผู้ท่ีจะไปสวรรค์  (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๒๙/๓๓๐) 

วัชชีสูตร : พระสูตรว่าด้วยคหบดีชาวแคว้นวัชชี อุคคคหบดีชาวบ้านหัตถิคามเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคผู้ประทับอยู่ ณ หัตถคิาม แคว้นวัชชี แล้วทูลถามปัญหาว่า อะไรเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยให้สัตว์บางพวกไม่ปรินิพพานและบางพวกปรินิพพานในปัจจุบัน พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า เพราะมีรูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตา เสียงท่ีพึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้นที่น่าปรารถนา 
น่าใคร่ น่าพอใจ สัตว์ผู้ยังเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดรูป เสียงเป็นต้นนั้น จึงเกิดมี
ตัณหา ยังมีอุปาทาน(ความยึดมั่น) จึงไม่ปรินิพพาน ส่วนผู้มีนัยตรงกันข้าม ย่อม
ปรินิพพาน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๕/๑๕๑) 

วัชฌมาณพ : ช่ือมาณพคนหนึ่ง ที่ละธรรม ประพฤติช่ัวเป็นชู้ ดังคำในสีลวีมังสชาดกที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่าทุชัจจมาณพ สชัุจจมาณพ นันทมาณพสุขวัจฉนมาณพ วัชฌมาณพ 
และอัทธุวสีลมาณพน้ัน มีความต้องการหญิงสาว จึงพากันละธรรมเสีย (ขุ.ชา.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๗/๑๙/๑๖๐) 

วัฏฏกชาดก๑ :  ชาดกว่าด้วยนกคุ่มโพธิสัตว์ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า นกคุ่มโพธิสัตว์ ในขณะที่ยังเป็น
ลูกนกนอนอยู่ในรัง ขนปีกยังไม่ขึ้น กำลังขายังไม่มี เกิดไฟไหม้ป่าขึ้น ไหม้ลุกลามมา
จากทุกทิศ ใกล้จะถึงรังของตน ท้ังมารดาบิดาและนกอ่ืน ๆ ก็หนีไฟไปจนสิ้น เมื่อจะ
ห้ามไฟป่าที่ไหม้มาใกลจ้ะถึงรังของตน ได้ระลึกหาที่พึงอย่างอ่ืนไม่ได้จึงได้ระลึกถึงคุณ
ของบารมีท้ังหลายมีศีลเป็นต้นท่ีพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วด้วย 
ระลึกถึงธรรมท้ังหลายที่พระพุทธเจ้าในปางก่อนตรัสรู้แล้วด้วย และสจัจะคือความ
จริงท่ีมีอยู่ในตนด้วยแล้วต้ังสัจจะอธิษฐานกล่าวความจริงว่า ปีกของเรามีอยู่แต่ยังบิน
ไม่ได้ เท้าทั้ง ๒ ของเราก็มี แต่ก็ยังเดินไม่ได้ และมารดาบิดาของเราก็หนีภัยออกไป
หมดแล้ว ไฟป่าเอ๋ย เจ้าจงถอยไปกลับไปเสียเถิด เมื่อท่านได้ทำสัจจกิริยาอย่างน้ีไฟได้
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ดับลง การได้บำเพ็ญบารมีคือคุณงามความดีไว้ในปางก่อน ย่อมสามารถเป็นท่ีพึง
อาศัยของบุคคลในยามคับขันได้ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๕/๑๕) 

วัฏฏกชาดก๒ :  ชาดกว่าด้วยนกกระจาบ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า นกกระจาบโพธิสัตว์บอกวิธีท่ีรอด
ชีวิตมาได้แก่พวกญาติว่า ตนทำเป็นอดอาหารจนร่างกายซูบผอม เมื่อพ่อค้าไม่
ต้องการ พอนายพรานเผลอวางไว้นอกกรงจึงบินหนีมา ผู้ท่ีจะประสพผลสำเร็จหรอื
บรรลุคุณวิเศษได้ ต้องมีความคิดคำนึงและมีความอดทนอดกล้ัน (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๑๑๘/๔๘) 

วัฏฏกชาดก๓ :  ชาดกว่าด้วยนกคุ่มโพธิสัตว์ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า นกคุ่มโพธิสัตว์เห็นกาผอมตัว
หนึ่งจึงถามถึงสาเหตุว่าทั้งท่ีกามีอาหารดีๆ อันเป็นของมนุษย์เช่นเนยใสและน้ำมัน
เป็นต้น แต่ร่างกายดูผอมมากไป ได้ฟังว่า เหตุท่ีกาผอมเพราะชอบไปขโมยเขากินจึงมี
ใจหวาดสะดุ้งอยู่ตลอดเวลา จึงได้บอกวิธีท่ีจะทำให้อ้วนแก่กาว่า ให้กนิอาหารเท่าท่ีมี 
หาได้ง่าย ไม่ต้องไปหากินไกล ไม่ไปลักขโมยเขากิน เพราะคนมีความมักน้อย เป็นคน
มีความสุข ไมก่ังวลเร่ืองหาอาหาร กินอาหารที่พอเหมาะพอประมาณก็จะดำเนินชีวิต
ให้เกิดความสขุได้ แต่กามีนสิัยโลเล ชอบขโมยเขากินจึงไม่สามารถท่ีจะทำตามได้นิสัย
ท่ีเคยชิน ชอบทำตามใจตนเองไม่รู้จักประมาณในการบรโิภค เป็นเหตุนำความทุกข์
มาให้ (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๒๘/๒๕๒) 

วัฏฏกโปตกจริยา : ว่าด้วยจริยาของลูกนกคุ่ม  พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยที่เป็นลูก
นกคุ่มยังอ่อน ขนปีกยังไม่งอก เมื่อไฟป่าลุกลามมาใกล้ ไม่มีทางหนีจึงต้ังสัจจะอ้าง
เอาคุณศีล ระลึกถึงธรรม และระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเป็นท่ีพ่ึง ทำให้ไฟน้ัน
ดับไป (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๗๒/๗๖๗) 

วัฏฏทุกข์ : ทุกขในวัฏฏสังสาร หมายถึงทุกในการเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัฏฏะ คือกรรม กิเลส 
วิบาก ดังคำในวิตักกสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ข้ามวัฏฏทุกข์อันเป็นยาพิษ ผู้
น้อมไปในธรรมเป็นท่ีสิ้นตัณหา ผู้ทรงไว้ซึง่ร่างกายสุดท้ายน้ันแล เรากลา่วว่า เป็นผู้
ละมาร เป็นผูถ้ึงฝั่งแห่งชรา ดังคำในปาราปริยเถรคาถา ท่ีพระปาราปริยเถระกล่าวไว้
ว่า เราละผัสสายตนะ  ๖  ได้แล้ว คุ้มครองสำรวมระวังทวาร ๖ ด้วยดี กำจัดสรรพ
กิเลสอันเป็นมลูรากแห่งวัฏฏทุกข์ได้หมดแลว้ จึงหมดส้ินอาสวะ หรือดังที่พระมาลุ
งกยปุตตเถระกล่าวไว้ว่า ท่านมีสติประพฤติอยู่อย่างน้ีก็ฉันนั้น เม่ือไม่ก่อวัฏฏทุกข์
อย่างนี้  ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพาน หรอืดังคำว่า จิต  เม่ือก่อน ท่านแนะนำเราว่า 
ท่านจงเจริญมรรคมีองค์ ๘ ท่ีนำสัตว์ออกจากวัฏฏทุกข์ หย่ังถึงความสิ้นทุกข์ท้ังมวล  
ชำระล้างกิเลสได้หมดสิ้น เพ่ือบรรลุนิพพานให้ได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๘/๓๘๖, ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๑๑๖/๓๔๕,๒๖/๘๐๗/๔๗๔,๒๖/๑๑๑๘/๕๒๑) 
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วัฏฏสงสาร : การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ, วังวนแห่งสงสาร คือท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ซ้ำ
แล้วซ้ำเล่า ดังคำในมาตาปุตตสูตรว่า กามคุณ ๕ นี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะ ซึ่งน่ารื่นรมย์ใจ ย่อมปรากฏในรูปสตรี เหล่าชนผู้ถูกกาโมฆะ(ห้วงน้ำคือ
กาม) พัดไม่กำหนดรู้กาม ย่อมมีกาล (แห่งวัฏฏะ) คติและภพน้อยภพใหญ่ในวัฏฏ
สงสารเป็นเบ้ืองหน้า หรือดังคำในจิตตสัมภูตชาดก ว่า นางทิฏฐมังคลิกากล่าวว่า ก็
ยักษ์ท้ังหลายได้กระทำบุตรของดิฉันให้เป็นอย่างนี้ส่วนพระคุณเจ้าผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์อย่าโกรธบุตรดิฉันเลย พระคณุเจ้าผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร ดิฉันขอถึง
พระคุณเจ้าเท่าน้ันเป็นท่ีพ่ึงท่ีระลึกเป็นบาทเบื้องต้น หรือดังคำที่พระเขมาเถรีกล่าวไว้
ว่า หม่อมฉนัขอนอบน้อมพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เสด็จข้ามวัฏฏสงสารได้แลว้ 
หม่อมฉันขอนอบน้อมพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงประทานอมตธรรม หม่อมฉันขอ
นอบน้อมพระองค์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๕/๙๖, ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๗/
๔๗๒,๒๗/๑๙/๔๗๒,๒๗/๔๔/๔๗๗,๓๓/๓๖๒/๔๓๕,๓๓/๓๘๗/๔๓๙) 

วัฏฏะ : การวนเวียน, การเวียนเกิดเวียนตาย, การเวียนว่ายตายเกิด, ความเวียนเกิด หรือ
วนเวียน ด้วยอำนาจกิเลสกรรม และวิบาก เช่น กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ทำกรรม เม่ือทำ
กรรมแล้ว ย่อมได้รับผลของกรรม เมื่อได้รบัผลของกรรมแล้วกิเลสก็เกิดอีก แล้วทำ
กรรม แล้วเสวยผลกรรม หมุนเวียนต่อไป หรือดังคำว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
ธรรมโดยประการต่างๆ เพ่ือสำรอกราคะเพ่ือสร่างความเมา เพ่ือดับความกระหาย 
เพ่ือถอนความอาลัย เพ่ือตัดวัฏฏะ เพ่ือความสิ้นตัณหา เพ่ือคลายความกำหนัด เพ่ือ
ดับทุกข์ เพ่ือนิพพาน หรือดังคำในมหาปทานที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บัดน้ี เรามี
พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดา  พระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด กรุง
กบิลพัสด์ุเป็นราชธานี พระผู้มีพระภาคผู้สคุตได้ตรัสเรื่องน้ีแล้วจึงเสด็จลุกจากพุทธ
อาสน์เข้าไปยังพระวิหาร เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นาน  ภิกษุเหล่าน้ันได้
สนทนาเรื่องที่ค้างไว้ต่อไปดังน้ีว่า  ท่านผู้มอีายุ  น่าอัศจรรย์จริง  ไม่เคยปรากฏ  ที่
พระตถาคตทรงมีฤทธ์ิมาก  ทรงมีอานุภาพมาก  ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าท้ังหลายใน
อดีตกาลผู้ปรินิพพานแล้ว  ผู้ตัดธรรมเครื่องเน่ินช้าได้แล้ว  ผู้ตัดทางได้แล้ว ผู้ตัด
วัฏฏะได้แล้ว  ผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว ท้ังโดยพระชาติ พระนาม พระโคตร 
พระชนมายุ คู่พระอัครสาวก และการประชุมพระสาวก หรือดังคำในสรสูตร ท่ีเทวดา
ทูลถามว่า ความแล่นไปจะหยุดที่ไหน วัฏฏะไม่หมุนวนท่ีไหน นามและรูปดับไม่เหลือ
ท่ีไหน พระผู้มพีระภาคตรัสตอบว่า ดิน น้ำ ไฟ ลม ต้ังอยู่ไม่ได้ท่ีใด ความแล่นไปย่อม
หยุดที่นี้  วัฏฏะไม่หมุนวนท่ีน้ี นามและรูปดับไม่เหลือท่ีนี้ หรือดังคำในอุปาทาน
ปริปวัตตนสูตรว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง สมณะหรือ



 

๔๕๔๕ 
 

 

พราหมณ์เหล่านั้นช่ือว่าไม่มีวัฏฏะเพ่ือความปรากฏอีก หรือดังในอุทกสูตรที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ได้ยินว่าอุทกดาบส  รามบุตรกล่าววาจาอย่างน้ีว่า เรา 
เป็นผู้ถึงเวทแน่นอน  เราเป็นผู้ชนะวัฏฏะทั้งปวงแน่นอน  รากเหง้าแห่งทุกข์ท่ีใครๆ  
ขุดไม่ได้ เราขุดได้แล้วแน่นอน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘/๒๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๔๔/๔๔,๙/
๑๔๕/๔๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓/๖,๑๐/๑๓/๗,๑๐/๑๔/๘,๑๐/๑๔/๙,๑๒/๒๔๘/
๒๖๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๗/๓๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๓,๑๗/๕๗/๘๘,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๘๓/๗๖,๑๘/๑๐๓/๑๑๔) ; ดู ไตรวัฏฏ์  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วัฏฏะ หมายถึงสังสารวัฏ คือการเวียนว่ายตายเกิด (ที.
ม.อ. (บาลี) ๑๑๖/๑๐๒)  

วัฑฒกปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง เป็นท่ีประทับของพระสิขีโพธิสัตว์ ก่อนที่จะออกผนวชตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสิขี ดังคำในสิขีพุทธวงส์ว่า กรุงช่ือว่าอรุณวดี  กษัตริย์พระ
นามว่าอรุณเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าประภาวดีเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าสิขี ผูแ้สวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๗,๐๐๐ ปี มี
ปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คอืสุวัฑฒกปราสาท คิริปราสาท และวาหนปราสาท (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๙๙) 

วัฑฒกีสูกรชาดก :  ชาดกว่าด้วยสุกรช่ือวัฑฒกี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า รุกขเทวดาโพธิสัตว์เห็นสุกร
ของช่างไม้ท่ีถูกปล่อยเข้าป่าเพราะตัวโตแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหว มันไปเห็นฝูงสุกรป่าถูก
เสือโคร่งมาจับไปกินเป็นประจำ จึงไปรวบรวมฝูงสุกรป่าสู้กับเสือโคร่งท่ีชฎิลโกงเลี้ยง
ไว้และฝึกสอนให้ล่าสัตว์ จนได้รับชัยชนะด้วยความสามัคคี และด้วยความกล้าหาญ
ของมัน สามารถทำลายเสือโคร่งได้ จึงให้คำสรรเสริญ และถูกยกย่องให้เป็นหัวหน้า 
แม้รุกขเทวดาโพธิสัตว์ได้เห็นเหตุการณ์การต่อสู้น้ันแล้วยังกล่าวชมว่า เราขอนอบ
น้อมฝูงสุกรท่ีมาประชุมพร้อมกันเราเพ่ิงเห็นด้วยตาตัวเองซึ่งมิตรภาพที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อน จึงกล่าวสรรเสรญิฝูงสุกรท่ีมีเขี้ยวเป็นกำลังท่ีเอาชนะเสือโคร่งได้ และพ้น
มรณภัยได้ด้วยความสามัคคี ผู้น้อยที่อ่อนกำลังกว่าแต่มีปัญญาและมีความสามัคคีกัน
ย่อมสามารถเอาชนะศัตรูที่มีกำลังกว่าแต่ขาดปัญญาความรอบคอบได้ (ขุ.ชา.ติก.
(ไทย) ๒๗/๙๗/๑๔๒) 

วัฑฒคหบดี : ช่ือคหบดีคนหน่ึง สมัยพระเจ้าเอกราช แห่งปุปผวดี, เป็น ๑ ในคหบดี ๔ ที่ถูกเชิญให้
ไปร่วมท่ีเดียวกัน เพ่ือบูชายัญ ดังคำจันทกุมารชาดก ท่ีพระราชาตรัสว่า พวกท่านจง
ไปบอกพวกคหบดีคือปุณณมุขคหบดีภัททยิคหบดี สิงคาลคหบดีและวัฑฒคหบดีเถิด
ว่า ได้ยินว่า พวกท่านจงรวมกันเป็นหมู่อยู่ในท่ีเดียวกัน เพ่ือประโยชน์แก่การบูชายัญ 
(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๑/๓๓๖) 



 

๔๕๔๖ 
 

 

วัฑฒเถรคาถา : ภาษิตของพระวัฑฒเถระ,คาถาของพระวัฑฒเถระ  ท่านพระวัฑฒเถระกล่าวคำว่า 
ทราบว่า  โยมมารดาของเราดีแท้ ได้ช้ีให้เราเห็นประตักอันเป็นคำสั่งสอน ซ่ึงเราได้ถูก
ท่านผู้ให้กำเนิด พร่ำสอน ฟังคำมาแล้ว ก็ได้ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเด่ียว ได้บรรลุ
สัมโพธิญาณอันยอดเย่ียม เราเป็นพระอรหันต์ ผู้ควรแก่ทักษิณา บรรลุวิชชา ๓ เห็น
อมตธรรม ชนะเสนามารได้แล้ว อยู่อย่างไม่มีอาสวะ อาสวะที่มีแก่เราท้ังภายในและ
ภายนอก เราถอนได้หมดสิ้นแล้ว  และจะเกิดขึ้นไม่ได้อีก โยมมารดาเป็นหญิงผู้มี
ความแกล้วกลา้ ได้กล่าวเนื้อความน้ีแก่เรา แม้เม่ือเราเป็นบุตรของท่านผู้ไม่มีกิเลส 
กิเลสอันเปรียบเหมือนหมู่ไมใ้นป่าก็ย่อมไม่มีแก่ท่านแน่ ทุกข์เราทำให้สิ้นสุดแลว้ 
อัตภาพน้ีมีเป็นครั้งสุดท้าย สงัสารวัฏคือความเกิดและความตายหมดส้ินแล้ว บัดนี้ไม่
มีการเกิดอีก (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๓๕/๓๙๖) 

วัฑฒปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง เป็นที่ประทับของพระอโนมทัสส ีก่อนท่ีจะออกผนวช ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้านามว่าอโนมทัสสี ดังคำในอโนมทัสสีพุทธวงศ์ว่า กรุงช่ือว่าจันทวดี  
กษัตริย์พระนามว่ายสวาเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนีของ
พระศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสี พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มี
ปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือสิริปราสาท อุปสิริปราสาท และวัฑฒปราสาท (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๒๗)  

วัฑฒมาตุเถรคีาถา : ภาษิตของพระวัฑฒมาตาเถรี,คาถาของพระวัฑฒมาตาเถรี ท่านพระวัฑฒ
มาตาเถรีเมื่อจะกล่าวตักเตือนพระวัฑฒเถระ จึงได้กล่าวคำเป็นต้นว่า ลูกวัฑฒะ 
กิเลสดุจหมู่ไม้ในป่า ในโลก อย่าได้มีแก่พ่อไม่ว่าในกาลไหนๆ เลย ลูกเอ๋ย ลูกอย่าได้
เป็นผู้มีความทกุข์ร่ำไปเลยลูกวัฑฒะ พระมุนีท้ังหลาย ไมห่ว่ันไหว ตัดความสงสัยเสีย
ได้เป็นผู้เย็น ถึงความฝึกฝนแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่อย่างสบาย ลูกวัฑฒะ พ่อพึงพอก
พูนมรรค ซึง่เป็นทางที่ท่านผู้แสวงหาคณุเหล่าน้ันประพฤติกันมาแล้ว เพ่ือบรรลุ
ญาณทัสนะ เพ่ือทำที่สุดทุกข์ (พระวัฑฒะเถระ กล่าวตอบว่า) โยมมารดาบังเกิดเกล้า 
โยมกล้ากล่าวคาถานี้แก่ลูก โยมมารดา ลูกเข้าใจว่า กิเลสดุจหมู่ไม้ในป่าของโยม
มารดาคงไม่มีแน่ละ พระเถรีกล่าวว่า ลูกวัฑฒะ สังขารอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังเลว
ประณีต และปานกลาง กิเลสดุจหมู่ไมใ้นป่าในสังขารเหล่าน้ันของโยมแม่อณูหน่ึงก็ดี 
ขนาดอณูหน่ึงก็ดี ไม่มีเลย เมื่อโยมแม่ไม่ประมาทเพ่งอยู่ อาสวะหมดสิน้แล้ว โยมแม่
บรรลุวิชชา ๓ ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๐๔/
๕๘๘) 



 

๔๕๔๗ 
 

 

วัฑฒมานเถรคาถา : ภาษิตของพระวัฑฒมานเถระ,คาถาของพระวัฑฒมานเถระ ท่านพระวัฑฒมาน
เถระกล่าวไว้ว่า ภิกษุพึงมีสติพยายามละภวราคะเหมือนคนพยายามใช้ศัสตรา ตัด
เครื่องประหารที่ช่ือว่าโอมัฏฐะ เม่ือศีรษะถูกไฟไหม้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๐/๓๑๗) 

วัฑฒิธรรม : หลักความเจรญิ(ของอารยชน) ดังคำในวัฑฒีสูตร ที่พระผู้พระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย อริยสาวิกาเมื่อเจริญด้วยวัฑฒิธรรม(หลักความเจริญ) ๕ประการ(คือ ๑.
เจริญด้วยศรัทธา ๒.เจริญด้วยศีล ๓.เจริญด้วยสุตะ (การฟัง)๔.เจริญด้วยจาคะ(ความ
เสียสละ)๕.เจริญด้วยปัญญา) ย่อมเจริญด้วยวัฑฒิธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่
เป็นสาระและถือเอาสิ่งท่ีประเสริฐแห่งกายไว้ได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๓/๓๓๓) ; ดู 
อริยวัฑฒิ  

วัฑฒิสูตร (ปฐม) :  พระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ (สูตรท่ี ๑) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า อริยสาวก
เมือ่เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ คือ (๑) ศรัทธา ความเช่ือ (๒) ศีลรักษากายวาจา
ให้เรียบร้อย (๓) สุตะ สดับตรับฟังหาความรู้ (๔) จาคะ เสียสละ (๕) ปัญญา รอบรู้ 
ช่ือว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ เป็นผู้ถือเอาสิ่งท่ีเป็นสาระและ
ถือเอาสิ่งท่ีประเสริฐแห่งกาย (ขุ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๓/๑๑๑) 

วัฑฒิสูตร (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ (สูตรท่ี ๒) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า อริยสาวิกา
เมื่อเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ เหมอืนในปฐมวัฑฒิสูตร ช่ือว่าย่อมเจริญด้วย
ธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ และถือเอาสิ่งท่ีเป็นสาระและถือเอาสิ่งท่ีประเสริฐ
แห่งกาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๔/๑๑๒) 

วัฑฒิสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเจริญ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อริยสาวกช่ือว่าเป็นผู้เจริญด้วย
ความเจริญอันประเสริฐ มีปกติรับเอาส่ิงท่ีเป็นสาระ และมีปกติรับเอาสิ่งที่ประเสริฐ
แห่งกาย เพราะเจริญด้วยความเจริญ ๑๐ คือ เจริญด้วย (๑) นาและสวน (๒) ทรัพย์
และข้าวเปลือก (๓) บุตรและภรรยา (๔) ทาส กรรมกร และคนใช้ (๕) สัตว์สี่เท้า (๖) 
ศรัทธา (๗) ศีล (๘) สุตะ (๙) จาคะ(๑๐) ปัญญา (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๔/๑๖๒) 

วัฑฒีสูตร :  พระสูตรว่าด้วยอริยสาวิกาผู้เจริญด้วยวัฑฒิธรรม พระผูม้พีระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อริยสาวิกาช่ือว่าเจริญด้วยวัฑฒิธรรม เป็นผู้
ถือเอาสิ่งท่ีเป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายไว้ได้ ด้วยวัฑฒิธรรม(หลักความ
เจริญ) ๕ ประการ คือ (๑) เจริญด้วยศรัทธา (๒) เจริญด้วยศีล (๓) เจริญด้วยสุตะ (๔) 
เจริญด้วยจาคะ (๕) เจริญด้วยปัญญา (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๓/๓๓๓) 

วัฑฒลิจฉวี, ราชา : เจ้าลิจฉวีช่ือว่าวัฑฒะ ถูกพระเมตติยะและพระภุมมชกะเสี้ยมสอนใหท้ำการโจท
พระทัพพมัลลบุตรด้วยอาบัติปฐมปาราชิกเป็นต้นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติการ
ลงโทษคว่ำบาตร ดังคำในจฬูวรรค ท่ีกลา่วไว้ว่า เจ้าวัฑฒลิจฉวีเป็นสหายของพระ



 

๔๕๔๘ 
 

 

เมตติยะและพระภุมมชกะ คร้ังน้ัน เจ้าวัทฒลิจฉวีได้เขา้ไปหาพระเมตติยะและพระ
ภุมมชกะถึงที่พัก หรือดังคำว่า เจ้าวัฑฒลิจฉวีสใส่ความพระทัพพะ (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๒๖๕/๔๔, ๗/๒๖๕/๔๕, ๗/๗/๒๖๕/๔๖, ๗/๒๖๖/๔๖, ๗/๒๖๖/๔๗,๗/๔๙๓/๘๕) 

วัณณมทะ :  ความเมาเพราะอาศัยผิวพรรณและคุณความดี,เป็นข้อ ๑๒ ในขทุทกวัตถุ ๗๓, ใน
วิภังค์อธิบายความหมายไว้ว่า ความเมา ฯลฯ ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธง
เพราะอาศัยความยกย่อง น้ีเรียกว่าวัณณมทะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๘) 

วัณณมัจฉริยะ : ความตระหน่ีวรรณะ,ตระหนี่วรรณะ, ตระหน่ีวรรณะ คือหวงผิวพรรณ ไม่พอใจให้คน
อ่ืนสวยงามหรือหวงคุณวัณณะ ไม่พอใจให้ใครมีคุณความดีมาแข่งตน, เป็นข้อ ๔ ใน
มัจฉริยะ ๕ (คือ๑.อาวาสมัจฉริยะ (ความตระหน่ีอาวาส) ๒. กุลมจัฉริยะ(ความ
ตระหนี่ตระกูล) ๓.ลาภมัจฉรยิะ (ความตระหน่ีลาภ) ๔.วัณณมัจฉริยะ(ความตระหนี่
วรรณะ) ๕.ธัมมมัจฉริยะ(ความตระหน่ีธรรม),ในมจัฉริยสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย  มัจฉริยะ (ความตระหนี่)  ๕  ประการน้ี,ในวิภังค์อธิบายมัจฉริยะว่า 
ความตระหน่ี  กิริยาที่ตระหนี่  ภาวะที่ตระหน่ี  ความหวงแหน ความเหนียวแน่น 
ความปกปิด  ความมีจิตหวงแหนวรรณะ  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๑,องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๖๙/๕๕๓,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๙๓/๕๖๑) 

วัณณาโรหชาดก :  ชาดกว่าด้วยผู้มีผิวพรรณและทรวดทรงต่างกัน มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า รุกข
เทวดาโพธิสัตว์ เห็นเหตุที่สุนัขจ้ิงจอกอยากจะกินเน้ือราชสีห์และเสือโคร่ง มันจึง
พยายามยุยงให้สัตว์ทั้ง ๒ ทะเลาะกัน โดยยุยงเรื่องผิวพรรณ รูปร่าง ชาติตระกูล 
กำลังกาย และความเพียรก็ไม่ใครประเสริฐไปกว่ากัน ไม่น่าจะต้องมาอยู่ด้วยกัน 
หรือไม่ก็น่าจะมีใครคนหน่ึงเป็นใหญ่กว่า แต่สัตว์ท้ังสองรู้ทัน ต่างก็ไต่ถามกันและกัน
ว่าเรื่องเป็นอย่างไร ได้พูดตามสุนัขจ้ิงจอกว่าจริงไหม พญาราชสีห์จึงได้ให้สติเพ่ือนว่า
ไม่ให้หลงเช่ือคำยุยงของผู้อ่ืน เพราะคนทีเ่ช่ือคนอ่ืนแล้วระแวงมิตรแตกจากมิตรน้ัน
ย่อมประสพเวรภัยได้ความลำบากมาก ส่วนคนที่ไม่ประมาท ระแวงการทำลายมิตร 
คอยจับผิดอยู่เสมอ ผู้น้ันหาใช่มิตรไม่ ส่วนคนที่ถูกผู้อ่ืนยุให้แตกกันมิได้ ไม่มีความ
ระแวงในมิตรคนใด ย่อมอยู่อย่างปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแนบอกมารดา ผู้น้ัน
นับว่าเป็นมิตรแม ้ สุนัขจ้ิงจอกพยายามทำลายมิตรแต่มิตรรู้ทันตนเองจึงต้องหนีไปอยู่
ท่ีอ่ืน (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๖๐/๒๑๐) 

วัณณุปถชาดก :  ชาดกว่าด้วยการบำเพ็ญความเพียรเหมือนขุดหาน้ำกลางทะเลทราย มีเน้ือความ
อธิบายไว้ว่า บุคคลผู้ไม่เกียจคร้านย่อมประสพผลสำเร็จตามที่ปรารถนา เหมือน
หัวหน้าพ่อค้าเกวียนโพธิสัตว์เดินทางไปค้าขายผ่านทางกันดารในทะเลทราย ขาดน้ำ
กลางทะเลทราย จึงค้นหาสถานที่ท่ีมีน้ำ เห็นกอหญ้าท่ีขึ้นสดช่ืนอยู่พิจารณาดูรู้ว่าเป็น



 

๔๕๔๙ 
 

 

ท่ีมีน้ำจึงให้บริวารขุดลงไป บริวารเกิดความท้อถอยจึงพูดให้กำลังใจจนสามารถ ขุด
ได้น้ำขึ้นมาเลี้ยงท้ังคนและโค ทำให้รอดพ้นความตายได้ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๒/๒) 

วัณณกสิณ : กสิณที่ใช้เพ่งประเภทท่ีมีสี หมายถึงกสิณท่ีเพ่งวัตถุมีสีต่างๆ ๔ อย่าง คือ นีล ํสีเขียว, 
ปีตํ สีเหลือง,โลหิตํ สแีดง, โอทาตํ สีขาว ดูประกอบในทีฆนิกาย กสิณายตนะ ๑๐ 
ประการ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วัณณกสิณ (กสณิท่ีใช้เพ่งประเภทที่มีสี) ม ี๔ อย่าง คือ 
(๑) นีลํ (สีเขียว) (๒) ปีตํ (สีเหลือง) (๓) โลหิตํ (สแีดง) (๔) โอทาตํ (สขีาว) (ที.ปา.อ. 
(บาลี) ๔๗/๑๕) ; ดู กสิณ 

วัณณการกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวรรณการกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรปุได้
ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ ท่านเป็นช่างทาสี ได้ระบายสีผ้าท่ีเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสิขี ให้มีสีต่าง ๆ เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไมไ่ด้พบทุคติเลย ในกัปท่ี ๒๓ 
ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๔๐๓) 

วัณณนาสูตร :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุณีผู้สรรเสริญ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุณีผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๕ คือ ไม่พิจารณา ไมไ่ตร่ตรอง (๑-๔) สรรเสรญิคนที่ควรติเตียน ติเตียนคนที่
ควรสรรเสริญ แสดงความเลื่อมใสในฐานะไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเลื่อมใส แสดงความ
ไม่เลื่อมใสในฐานะเป็นท่ีต้ังแห่งความเลื่อมใส (๕) ทำศรัทธาไทยให้ตกไป (การที่ไม่
ถือเอาส่วนเลิศจากบิณฑบาตท่ีเขาถวายด้วยศรัทธาเสียก่อนแล้วจึงให้แกค่นอ่ืนใน
ภายหลัง) ย่อมดำรงอยู่ในนรก ส่วนภิกษุณีผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ มนัียตรงกันข้าม 
ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๖/๑๙๕) 

วัตตขันธกะ :   ช่ือขันธกะที่ ๘ แห่งคมัภีร์จุลวรรค วินัยปิฎก ว่าด้วยวัตรประเภทต่างๆ มีปรากฏใน
วัตตขันธกะ หรือดังคำว่า รวมเรื่องที่มีในวัตตขันธกะ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๕๖/๒๒๒,๗/
๓๘๒/๒๖๗)  

วัตตกถา : เรื่องวัตร มักใช้ต่อท้านคำอ่ืน เช่น อุปัชฌายวัตตกถา สัทธิวิหาริกวัตตกถา ดูประกอบ
ใน วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๔/๗๙, ๗/๖๗/๘๘) 

วัตตบท : ข้อที่ถือปฏิบัติประจำ ดังคำในปฐมเทวสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  
ท้าวสักกะจอมเทพ เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้สมาทานวัตตบท ๗ 
ประการอย่างบริบูรณ์ เพราะสมาทานวัตตบท ๗  ประการ จึงได้เป็นท้าวสักกะ วัต
ตบท ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑.เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต ๒.เราพึง
ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต ๓. เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวาน
ตลอดชีวิต ๔. เราไม่พึงพูดคำส่อเสียดตลอดชีวิต ๕. เราพึงมีใจปราศจากความ



 

๔๕๕๐ 
 

 

ตระหนี่ท่ีเป็นมลทิน  อยู่ครองเรือน มีการบริจาคเป็นประจำ มีมือชุ่มเป็นนิตย์ ยินดี
ในการเสียสละ ควรที่ผู้อ่ืนจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต ๖.เราพึงพูดแต่
คำสัตย์ตลอดชีวิต ๗.เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เรา เราก็
จะกำจัดโดยฉับพลันทันที  ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะจอมเทพ เม่ือครัง้ยังเป็นมนุษย์
อยู่ในกาลก่อนได้สมาทานวัตตบท๗ ประการน้ีอย่างบริบูรณ์ เพราะสมาทานวัตตบท 
๗ ประการจึงได้เป็นท้าวสักกะ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๗/๓๗๕)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วัตตบท หมายถึงข้อท่ีถอืปฏิบัติประจำท่ีทำให้มฆ
มาณพได้เป็นท้าวสักกะจอมเทพ ม ี๗ อย่าง คือ (๑) มาตาเปติภโร (เลี้ยงมารดาบิดา) 
(๒) กุเลเชฏฺฐาปจายี (เคารพผู้ใหญใ่นตระกูล) (๓) สณฺหวาโจ (พูดคำสุภาพ
อ่อนหวาน) (๔) อปิสุณวาโจ หรือ เปสุเณยฺยปฺปหายี (ไมพู่ดส่อเสียดพูดสมานสามัคคี) 
(๕) ทานสํวิภาครโต หรือ มจฺเฉรวินโย (ยินดีในการแจกทาน ปราศจากความตระหนี่) 
(๖) สจฺจวาโจ (มีวาจาสัตย์) (๗) อโกธโน หรือ โกธาภิภู (ไม่โกรธ ระงับความโกรธได้) 
(ที.ม.อ. (บาลี) ๓๖๓/๓๔๘)  

วัตตเภท :  ความแตกแห่งวัตร หมายความว่าละเลยวัตร, ละเลยหน้าท่ี คือไม่ทำตามข้อปฏิบัติที่
กำหนดไว้ เช่นภิกษุผู้กำลังประพฤติมานัต หรือกำลังอยู่ปริวาส ละเลยวัตรของตน 
พระอรรถกถาจารย์ปรับอาบัติทุกกฏ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

วัตถทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวัตถทายกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๑๑๘ ท่านเกิดเป็นพญาครุฑ เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสส ี
เสด็จไปยังภูเขาคันธมาทน์จึงแปลงกายเป็นมาณพเข้าไปเฝ้าถวายผ้าผืนหนึ่งแด่
พระพุทธเจ้า เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ ชาติ ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๕/๒๐๙) 

วัตถสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า 
ข้าพเจ้าประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดก็อยู่ได้เหมือนพระราชาหรือมหาอำมาตย์
ประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใด ๆ กนุ่็งห่มได้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๕/๑๑๗) 

วัตถิกรรม :  การผูกรัดที่ทวารหนัก ผูกรัดหัวริดสีดวงงอกที่ทวารหนัก ท่านสันนิษฐานว่า อาจจะ
หมายถึงการสวนทวารเบาก็ได้ ดังคำท่ีอธิบายวัตถิกรรมไว้ว่า พวกภิกษุฉัพพัคคีย์
ทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามผ่าตัดด้วยศัสตรา จึงเลี่ยงให้ทำการบีบหัวริดสีดวง 
หรือดังคำว่า เรื่องทรงห้ามทำวัตถิกรรม (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๗๙/๗๙,๕/๓๐๕/๑๔๓)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วัตถิกรรม คือการใช้หนังหรือผ้าผูกรัดที่ทวารหนักเพ่ือ
รัดหัวริดสีดวง (วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๗๙/๑๗๗)  



 

๔๕๕๑ 
 

 

วัตถุ : 1.เร่ือง, สิ่งของ, ข้อความ, ท่ีดิน; ท่ีต้ังเรื่อง หมายถึงบุคคลผู้เป็นท่ีต้ังแห่งการทำกรรม
ของสงฆ์เช่นในการอุปสมบทคนที่จะบวชเป็นวัตถุแห่งการให้อุปสมบท เช่น คำว่า 
ปัญจาพาธวัตถุ ในมหาวรรคกล่าวไว้ว่า ในแคว้นมคธเกิดโรคระบาดขึ้น ๕ชนิดคือ (๑) 
โรคเรื้อน (๒) โรคฝี (๓) โรคกลาก (๔)  โรคมองคร่อ (๕) โรคลมบ้าหม ูหรือดังคำในอุ
ทุมพริกสูตรทีก่ล่าวไว้ว่า บุคคลผู้บำเพ็ญตบะระรานสมณะหรือพราหมณ์อ่ืนว่า ก็ไฉน
ผู้น้ี เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่าง กินไปหมดทุกอย่าง หรือดังคำในเจตนาสูตรท่ีกล่าว
ไว้ว่า ใจอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนัน้จึงไม่มี เขตฯลฯ วัตถุฯลฯ 
อายตนะ ฯลฯ อธิกรณะอันเป็นปัจจัยใหสุ้ขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลน้ัน จึงไม่มี 
(วิ.ม.(ไทย) ๕/๘๘/๑๔๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๖๑/๔๒,๑๑/๖๗/๔๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๗๑/๒๔๐) 

 2. เหตุ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค ท่ีพระสารีบุตรอธิบายว่า สมุทยสัจเป็นอกุศล  มัคค
สัจเป็นกุศล  นิโรธสัจเป็นอัพยากฤต  ทุกขสัจเป็นกุศลกม็ี  เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยาก
ฤตก็มี  สัจจะ ๓ นี ้  ท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ท่านสงเคราะห์เข้ากับ
สัจจะ ๓ ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒/๔๓๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วัตถุ ในท่ีน้ีหมายถึงกุศล อกุศล อัพยากฤต ทุกข ์
สมุทัย นิโรธ มรรค (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๒/๒๓๒) 

วัตถุ ๑๐ :  เรื่องที่เป็นต้นเหตุ, ข้อซ่ึงเป็นที่ต้ังหรือเป็นจุดเริ่มต้นเรื่อง, ข้อปฏิบัติ ๑๐ ประการ
ของพวกภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองเวสาลี ท่ีผิดเพ้ียนย่อหย่อนทางพระวินัย แปลกจาก
สงฆ์พวกอ่ืน เป็นเหตุปรารภให้มีการสังคายนาคร้ังท่ี ๒ เมื่อพ.ศ. ๑๐๐ มีดังน้ี ๑. สิงคิ
โลณกัปปะ เร่ืองเกลือเขนง ถือว่า เกลือท่ีเก็บไว้ในเขนง (ครั้งนั้นภิกษุเก็บเกลือไว้ใน
เขนงความหมายคือ รับประเคนไว้ค้างคืนแล้ว) เอาออกผสมอาหารฉันได้ ๒.ทวังคุล
กัปปะ เรื่องสองน้ิว ถือว่า เงาแดดบ่ายเลยเที่ยงเพียง ๒ นิ้ว ฉันอาหารได้ ๓. คามันตร
กัปปะ เรื่องเข้าละแวกบ้าน ถือว่า ภิกษุฉันแล้ว ห้ามอาหารแล้ว ปรารภว่าจะเข้า
ละแวกบ้านเดี๋ยวนั้น ฉันโภชนะเป็นอนติริตตะได้ ๔. อาวาสกัปปะ เรื่องอาวาส ถือว่า 
ภิกษุในหลายอาวาสท่ีมีสีมาเดียวกันแยกทำอุโบสถต่างหากกันได้ ๕. อนุมติกัปปะ 
เรื่องอนุมัติ ถือว่า ภิกษุยังมาไม่พร้อมทำสังฆกรรมไปพลาง ภิกษุท่ีมาหลังจึงขออนุมัติ
ก็ได้ ๖. อาจิณณกัปปะ เรื่องที่เคยประพฤติมา ถือว่า ธรรมเนียมใดอุปัชฌาย์อาจารย์
เคยประพฤติมาแล้วควรประพฤติตามอย่างนั้น ๗. อมถติกัปปะ เรื่องไม่กวน ถือว่า 
น้ำนมสดแปรไปแล้วแต่ยังไม่เป็นทธิคือนมส้ม ภิกษุฉันแลว้ห้ามอาหารแล้ว ด่ืมน้ำนม
อย่างนั้นอันเป็นอนติริตตะได้ ๘. ชโลคิง ปาตุงถือว่า สุราอย่างอ่อน ไม่ให้เมา ด่ืมได้๙. 
อทสกัง นิสทีนัง ถือว่า ผ้านิสีทนะไม่มีชายก็ใช้ได้ ๑๐. ชาตรูปรชตัง ถือว่าทองและ



 

๔๕๕๒ 
 

 

เงินเป็นของควร รับได้กรณีวัตถุ ๑๐ ประการน้ีจัดเป็นวิวาทาธิกรณ์ใหญเ่ร่ืองหน่ึง (วิ.
จู.(ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๓)  

วัตถุกาม : พัสดุอันน่าใคร่ ได้แก่กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอันน่าใคร่ น่า
ปรารถนา น่าชอบใจ ดังคำในสูจิโลมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อกุศลวิตกเป็นอัน
มาก เกดิจากความเย่ือใยคือตัณหา เกิดขึ้นในตนแล้วแผซ่่านไปในวัตถุกามท้ังหลาย
เหมือนย่านไทรเกิดจากลำต้นไทรแล้วแผ่ซา่นไปในป่า หรือดังคำในหัตถปาลชาดกที่
พระราชบิดาเมื่อทรงพร่ำสอนพระกุมารตามอัธยาศัย  จึงตรัสว่า หัตถิบาลลูกรัก  เจ้า
จงเล่าเรียนวิทยาแสวงหาทรัพย์ ปลูกฝังบุตรธิดาให้ดำรงอยู่ในเหย้าเรือน แล้วจงเสวย
คันธารมณ์  รสารมณ์  และวัตถุกามทั้งปวงเถิด,ในมหานิทเทสอธิบายว่า เป็น ๑ ใน
กาม ๒ คือ กิเลสกาม และวัตถุกาม และอธิบายวัตถุกามไว้ว่า วัตถุกาม  คืออะไรคือ 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีน่าพอใจ เครื่องปูลาด  เครื่องนุ่งห่ม ทาสหญิงชาย 
แพะ แกะไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ท่ีนา  ท่ีสวน  เงิน ทอง หมู่บ้าน นิคม ราชธานี 
แคว้นชนบท กองพลรบ คลงัหลวงและวัตถุท่ีน่ายินดีอย่างใดอย่างหน่ึง (เหล่าน้ี) ช่ือ
ว่าวัตถุกาม  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๗/๓๔๐,ข.ุชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๓๔๐/๕๒๙,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑/๑,๒๙/๓/๗,๒๙/๖/๒๔,๒๙/๗/๓๔,๒๙/๙/๔๔,๒๙/๕๘/๑๙๓,๒๙/๘๐/
๒๔๐,๒๙/๙๒/๒๘๖,๒๙/๑๗๖/๕๐๑) ; ดู กาม  

วัตถุตตมทายิกาวิมาน : ว่าด้วยวิมานที่เกิดแก่หญิงผู้ถวายผ้าเนื้อดีเย่ียม เป็นการกล่าวถึงวิมานที่
เกิดแก่หญิงผู้ต้ังใจถวายผ้าเนื้อดีเย่ียม (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๒๗//๕๓) 

วัตถุนานัตตญาณนิทเทส : แสดงวัตถุนานัตตญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๑๕ ของญาณกถาที่ยกมาต้ังคำ
ปุจฉา ดังนี้  

  คำปุจฉาว่า “พระโยคาวจรกำหนดธรรมทั้งหลายท่ีเป็นภายในอย่างไร” ท่านพระ
สารีบุตรวิสัชนาไว้เป็นบทมาติกา ๖ บท ดังน้ี 

  พระโยคาวจร 
  ๑. กำหนดจักขุท่ีเป็นภายใน  ๒. กำหนดโสตะที่เป็นภายใน  
  ๓. กำหนดฆานะท่ีเป็นภายใน ๔. กำหนดชิวหาที่เป็นภายใน  
  ๕. กำหนดกายท่ีเป็นภายใน  ๖. กำหนดมโนท่ีเป็นภายใน 
  จากนั้นท่านยกบทมาติกามาอธิบายทีละบท เช่น (๑) พระโยคาวจรกำหนด จักขุท่ี

เป็นภายใน ได้แก่ กำหนดวา่ “จักขุเกิดเพราะอวิชชา” กำหนดว่า “จักขุเกิดเพราะ
ตัณหา” กำหนดว่า “จักขุเกิดเพราะกรรม” กำหนดว่า “จักขุเกิดเพราะอาหาร” 
กำหนดว่า “จักขุเกิดเพราะอาศัยมหาภูตรูป ๔” กำหนดว่า “จักขุเกิดแล้ว” กำหนด 
ว่า “จักขุมาร่วมกันแล้ว” กำหนดว่า “จักขุไม่มีแล้วเกิดม ีมีแล้วจักไมม่ี” 



 

๔๕๕๓ 
 

 

  กำหนดจักขุโดยความเป็นของมีที่สุด คือ กำหนดว่า “จักขุไม่ย่ังยืน ไม่เที่ยง มี
ความแปรผันไปเป็นธรรมดา” กำหนดว่า “จักขุไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัย
ปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไป
เป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา” 

  กำหนดจักขุโดยความไม่เที่ยง ... (เหมือนกบัคำว่า พิจารณาเห็น ในอุทเทส ที ่๗ 
ตอนที่ ๒ ต่างกันแต่เปลี่ยนคำว่า พิจารณาเห็น เป็นคำว่า กำหนด เท่าน้ัน) เม่ือสละ
คืน ย่อมละอาทานะได้ พระโยคาวจรกำหนดจักขุท่ีเป็นภายใน อย่างน้ี 

  บทมาติกาอีก ๕ บทก็มีรูปแบบเช่นเดียวกันนี้ ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่านั้น (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๖๖/๑๐๙) 

วัตถุวิบัติ :  วิบัติโดยวัตถุคือบุคคลหรือวัตถุซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งสังฆกรรมน้ันๆขาดคุณสมบัติ ทำ
ให้สังฆกรรมเสยี ใช้ไม่ได้ เช่น ในการอุปสมบทผู้อุปสมบทอายุไม่ครบ ๒๐ ปี หรือมี
เรื่องที่เป็นความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่าบิดามารดาหรือเป็นปาราชิกเมื่อบวชเป็นภิกษุ
คราวก่อน หรือไปเข้ารีตเดียรถีย์ท้ังเป็นภิกษุหรือเป็นสตรี ดังนี้เป็นต้น ดังคำใน
ปริวารท่ีกล่าวไว้ว่า บุคคล ๕ จำพวก ไม่ควรให้อุปสมบท คอื ๑. มีกาลบกพร่อง ๒. มี
อวัยวะบกพร่อง ๓. มีวัตถุวิบัติ ๔. มีการกระทำอันเสียหาย ๕. ไม่บริบูรณ์ (วิ.ป.(ไทย) 
๘/๓๒๕/๔๖๔)  

วัตถุสมบัติ :  ความถึงพร้อมแห่งวัตถุ,ความสมบูรณ์โดยบุคคลหรือวัตถุซึง่เป็นท่ีต้ังแห่งการทำสังฆ
กรรมนั้นๆ มีคุณสมบัติถูกต้อง ทำให้สังฆกรรมใช้ได้ไม่บกพร่องในด้านน้ี เช่น ในการ
อุปสมบท ผู้ขอบวชเป็นชายมีอายุครบ ๒๐ ปี ไม่เป็นมนษุย์วิบัติ เช่นถูกตอนไม่ได้ทำ
ความผิดร้ายแรงเช่น ฆ่าบิดามารดาไม่ใช่คนทำความเสียหายในพระพุทธศาสนาอย่าง
หนัก เช่นปาราชิก เมื่อบวชคราวก่อน ดังน้ีเป็นต้น (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์) 

วัตถุปุเรชาตะ : คำว่า ปุเรชาตปัจจัย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อน หมายถึง ปัจจัยที่
เป็นรูปธรรมท่ีเกิดขึ้นก่อนปัจจยุปบันซึ่งเป็นนามธรรม แลว้ทำอุปการะแก่ปัจจยุปบัน
น้ันในขณะที่ปจัจัยน้ีกำลังเป็นไปอยู่  ปุเรชาตปัจจัยมี ๑๑ อย่าง คือ วัตถุปุเรชาตะ 
๕ อารัมมณปุเรชาตะ๕ และหทัยวัตถุ๑ แต่ถ้าจำแนกโดยจำนวนหลักใหญ่ 
ๆ แล้ว มี ๒ อย่าง คือ ๑. วัตถุปุเรชาตปัจจัย ๒. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย 
องค์ประกอบของปุเรชาตปัจจัยนี้ ได้แก ่ รูปอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับนาม ดังมี
รายละเอียด ดังน้ี  

  ๑. ปัจจัย ได้แก่ นิปผันนรูป ๑๘ ท่ีเป็นปัจจุบัน 



 

๔๕๕๔ 
 

 

  ๒. ปัจจยุปบัน ได้แก ่ กามาวจรจิต ๕๔ เจตสิก ๕๐ (เว้นอภิญญา ๒ คือ ทิพพ
จักขุ ทิพพโสตะ หรืออิทธิวิธิ และอัปปมัญญา) ของบุคคลผูเ้กิด ในปัญจโวการภูม ิ

  ๓. ปัจจนีกะได้แก่ สภาวธรรมเหล่านี้คือ จิต ๗๖ ดวง (เว้นทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ 
และมโนธาตุ ๓) เจตสิก ๕๒ จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป พาหิรรูป อาหารชรูป อุตุช
รูป อสัญญสตัตกัมมชรูป ปวัตติกัมมชรูป ซ่ึงทำหน้าท่ีเป็นอารัมมณปุเรชาตปัจจัย 
และที่กำลังอยู่ในช่วงท่ีมิได้ทำหน้าที่เป็นอารัมมณปุเรชาตปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/
๑๗/๘๘๙,๔๐/๖๔/๘๓๒,๔๐/๑๐๕/๗๖๐,๔๐/๔๒๔/๒๗๙,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๔๘/
๕๐๙,๔๑/๕๖/๓๙๔,๔๑/๕๗/๓๔๘,๔๑/๗๕/๔๔๗,๔๑/๘๖/๒๑๐, ๔๑/๙๓/๒๘๘)  

วัตถุสัมมุขตา :  ความพร้อมหน้าวัตถุ คือยกเรื่องที่เกิดน้ันขึ้นวินิจฉัย,ในจูฬวรรคอธิบายวัตถุสัมมุขตา
ไว้ในสัมมุขาวินัยตอนหนึ่งว่าสัมมุขาวินัย วิธีระงับอธิกรณ์ ในท่ีพร้อมหน้า คือต้อง
พร้อมทั้ง ๔ พร้อม คือ (๑) พร้อมหน้าสงฆ์  ได้แก่ ภิกษุเข้าร่วม ประชุมครบองค์
ประชุมตามที่กำหนดไว้แต่ละกรณี (๒) พร้อมหน้าบุคคลได้แก่คู่กรณี หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอยู่พร้อมหน้า (๓) พร้อมหน้าวัตถุ ได้แก่ ยกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมา
วินิจฉัย  (๔) พร้อมหน้าธรรม ได้แก ่วินิจฉยัถูกต้องตามธรรมวินัย ดูเทียบ วิ.จู. (ไทย) 
๖/๑๘๕-๒๑๒/๒๑๘-๒๔๓ ; ดู สัมมุขาวินัย  

  อรรถกถาอธิบายสัมมุขาวินัยในเรื่องวัตถุสัมมุขตาไว้ว่า สัมมุขาวินัย วิธีตัดสินในที่
พร้อมหน้าสงฆ์ พร้อมหน้าบุคคล พร้อมหน้าวัตถุ และพร้อมหน้าธรรม (กงฺขา.อ. 
(บาลี) ๓๓๘-๓๓๙)  

วัตถุสูตร : พระสูตรว่าด้วยที่พ่ึง สมัยทีพ่ระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เทวดาทูล
ถามว่า อะไรเป็นท่ีพ่ึงของมนุษย์ อะไรเป็นเพ่ือนที่ยอดเย่ียม หมูส่ัตว์บนพ้ืนดินอาศัย
อะไรเลี้ยงชีวิต พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุตรเป็นท่ีพ่ึงของมนุษย์ท้ังหลาย ภรรยา
เป็นเพ่ือนท่ียอดเย่ียม หมู่สัตว์บนพ้ืนดินอาศัยฝนเลี้ยงชีวิต (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๕๔/๖๙) 

วัตถูปมสูตร : พระสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะเป็น
การบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองและมีอุปมาอุปไมยแก่ภิกษุทั้งหลาย ณ วัด
พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งมีสุนทริกภารทวาชพราหมณ์ผู้ถือลัทธิ
นหานสุทธิ(เช่ือว่าความบริสุทธิมีได้เพราะการอาบน้ำลอยบาป)นั่งฟังอยู่ด้วย จึงทรง
แสดงธรรมให้เหมาะกับอัธยาศัยของเขา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าจิตเศร้าหมอง ก็
หวังได้ว่าจะต้องไปสู่ทุคติ เหมือนผ้าสกปรกที่ช่างย้อมนำไปใส่ลงในน้ำย้อมสีต่าง ๆ ก็
หวังได้ว่าผา้นั้นย้อมได้ไม่ดี สีไม่สดใส ส่วนจิตที่ไม่เศร้าหมองก็ตรงกันข้ามจากนี้ 
พร้อมกับทรงอธิบายว่า เหตุที่จิตเศร้าหมอง เพราะอุปกิเลส ๑๖ ประการ คือ 



 

๔๕๕๕ 
 

 

  ๑. อภิชฌาวิสมโลภะ ความโลภไม่สม่ำเสมอ ๒. พยาบาท ความคิดปอง
ร้ายผู้อ่ืน 

  ๓. โกธะ ความโกรธ  ๔. อุปนาหะ ความผูกโกรธ 
  ๕. มักขะ ความลบหลู่คณุท่าน๖. ปฬาสะ ความตีเสมอ 
  ๗. อิสสา ความริษยา ๘. มัจฉริยะ ความตระหน่ี 
  ๙. มายา ความมีมารยา ๑๐. สาเถยยะ ความโอ้อวด 
  ๑๑. ถัมภะ ความหัวด้ือ ๑๒. สารัมภะ ความแข่งดี 
  ๑๓. มานะ ความถือตัว ๑๔. อติมานะ ความดูหม่ินเขา 
  ๑๕. มทะ ความมัวเมา ๑๖. ปมาทะ ความประมาท  
  แล้วตรัสสอนว่า เมื่อภิกษุรู้ชัดว่า อุปกิเลสแต่ละประการเป็นเครื่องเศร้าหมองของ

จิต ก็จะละอุปกิเลสประการนั้น ๆ ได้ เมือ่ละได้จะเกิดความเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ใน
พระรัตนตรัย แล้วจะได้ความรู้แจ้งอรรถ ความรู้แจ้งธรรม และความปราโมทย์ที่ได้
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย เมื่อมีความปราโมทย์ก็จะมีปีติ เม่ือมีปีติ จิตก็สงบ เมื่อจิต
สงบ กายก็สงบ เมื่อกายสงบ ความสุขก็เกิดขึ้น เมื่อความสุขเกิดขึ้น จิตก็ต้ังมั่นเป็น
สมาธิ ภิกษุผู้เป็นอย่างน้ี แม้จะฉันอาหารท่ีประณีต ก็ไม่เป็นอันตรายแก่มรรคผลเลย 
เหมือนผ้าท่ีสกปรกเปรอะเปื้อน ถ้าซักด้วยน้ำท่ีสะอาด ก็ทำให้สะอาดหมดจดได้ หรือ
ทองคำที่อยู่ตามธรรมชาติ ก็สามารทำให้เป็นทองคำบริสุทธ์ิได้ด้วยเบ้าหลอม และจิต
ของภิกษุผู้มีสมาธิเช่นน้ันจะมีเมตตา มุทิตา กรุณา และอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศต่าง ๆ 
สามารถรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ตามความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้อาสวะส้ินไปและสามารถ
บรรลุอรหัตตผลได้ ภิกษุผู้เช่นน้ีแลช่ือว่าผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดภายใน 

  สุนทริกภารทวาชพราหมณ์น่ังฟังอยู่ไม่ห่างจากพระองค์ได้ยินเช่นน่ันก็เข้าใจว่า 
พระองค์ทรงสรรเสริญลัทธิของตนจึงทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังแม่น้ำพหุ
กาเพ่ือสรงน้ำหรือ เมื่อตรัสตอบปฏิเสธ จึงทูลต่อว่า แม่น้ำพหุกาเป็นแม่น้ำศักด์ิสิทธ์ิ 
เป็นบุญสถานสำหรับทำพิธีลอยบาป ทำให้เกิดความสะอาดบริสุทธ์ิ พระองค์จึงตรัส
ว่า คนที่ทำกรรมช่ัวไว้แล้ว ถึงจะไปอาบน้ำท่ีไหน ก็หาทำให้เกิดความสะอาดบริสุทธ์ิ
ได้ไม่ แล้วตรัสสอนให้อาบน้ำในศาสนาของพระองค์ ด้วยการทำตนดังนี้ คือ 

  ๑. ทำความปลอดภัยในสัตว์ท้ังปวง  ๒. ไม่พูดเท็จ 
  ๓. ไม่เบียดเบียนสัตว์   ๔. ไม่ลักทรัพย์ 
  ๕. มีศรทัธา    ๖. ไม่ตระหน่ี 



 

๔๕๕๖ 
 

 

  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว สุนทรกิภารทวาชพราหมณ์ได้
ประกาศตนอุบาสก ทูลขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
ในกาลต่อมา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๐/๖๒) 

วัตร : กิจพึงกระทำ, หน้าท่ี, ธรรมเนียม,ความประพฤติ, ข้อปฏิบัติ จำแนกออกเป็น๑. 
กิจวัตร ว่าด้วยกิจที่ควรทำ (เช่นอุปัชฌายวัตร สัทธิวิหาริกวัตร อาคันตุกวัตร) ๒. 
จริยาวัตร ว่าด้วยมารยาทอันควรประพฤติ (เช่น ไม่ท้ิงขยะทางหน้าต่างหรือท้ิงลง
นอกฝานอกกำแพงไม่จับวัตถุอนามาส) ๓.วิธีวัตร ว่าด้วยแบบอย่างท่ีพึงกระทำ (เช่น
วิธีเก็บบาตร วิธีพับจีวร วิธีเปิดปิดหน้าต่างตามฤดู วิธีเดินเป็นหมู่) ดังคำในเจโตขีล
สูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า บุคคลบางคนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนา
เป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หน่ึงว่า ด้วยศลี  วัตร  ตบะ  หรอืพรหมจรรย์นี ้  เราจักเป็น
เทพหรือเทพตนใดตนหน่ึง หรือดังคำในโคลิสสานิสูตรว่า ภิกษุช่ือโคลิสสานิ  เป็นผู้
ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร มีมารยาททรามน่ังอยู่ในท่ามกลางสงฆ์  ด้วยกรณียกิจบางอย่าง  
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๖/๒๐๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๙/๗๖,๑๓/๘๐/๗๘,๑๓/๑๗๓/
๑๙๕,๑๓/๒๔๒/๒๘๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๘/๓๓๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๑/๒๔๓,องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๗๙/๓๐๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๖/๓๔๙,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๗๒/
๕๕๗,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๓๔/๓๑๓,๓๓/๑๓/๖๙๗ ; วัตรส่วนมากในวัตตขันธกะ 

วัตรบท : บทคือวัตร, หลักปฏิบัติ หรือข้อท่ีถือปฏิบัติประจำ ๗ ข้อ ท่ีทำให้มฆมาณพได้เป็นท้าว
สักกะหรือพระอินทร์คือ ๑.มาตาเปติภโร เลี้ยงมารดาบิดา ๒. กุเลเชฏฺฐปจายี เคารพ
ผู้ใหญ่ในตระกลู๓. สณฺหวาโจ พูดคำสุภาพอ่อนหวาน๔. อปิสุณวาโจ หรือ เป
สุเณยฺยปฺปหายี ไม่พูดส่อเสียด พูดสมานสามัคคี ๕. ทานสํวิภาครโต หรือ มจฺเฉรวินย 
ชอบเผื่อแผ่ให้ปัน ปราศจากความตระหน่ี ๖.สจฺจวาโจ มวีาจาสัตย์ ๗. อโกธโน หรือ
โกธาภิภู ไม่โกรธ ระงับความโกรธได้ หรือดังคำในปาฏลิสูตรท่ี นักบวชเปลือย
ช่ือกฬารมัชฌกะอยู่ที่วัชชีคาม  เขตกรุงเวสาลี  ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภ๑และถึง
ความเป็นผู้เลิศด้วยยศ๒  เขาถือสมาทานวัตรบท  ๗  ประการ มี เราพึงเป็นคน
เปลือย  ไม่นุ่งห่มผ้าตลอดชีวิต เป็นต้น (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑/๒๕๕๓) 

วัตรปฏิบัติ :  การปฏิบัติตามหน้าท่ี, การทำตามข้อปฏิบัติท่ีพึงกระทำเป็นประจำ,ความประพฤติที่
เป็นไปตามขนบธรรมเนียมแห่งเพศ ภาวะหรือวิถีดำเนินชีวิตของตน ดังคำในภิกขุนี
วิภังค์ว่า ภิกษุณีหลายรูปจำพรรษาในวัดใกล้หมู่บ้านแห่งหน่ึง มีวัตรปฏิบัติสมบูรณ์ มี
อิริยาบถงดงาม แต่มีผ้าไม่ดี  มีแต่จีวรเก่าๆ  ได้เดินทางไปกรุงสาวัตถี หรือดังคำใน
มหาสีหนาทสตูที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กัสสปะ เราเขา้ไปหาสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน
แล้วกล่าวอย่างน้ีว่าผู้มีอายุ เรื่องที่ทำให้พวกเรามีวัตรปฏิบัติไม่ตรงกันจงงดไว้ แต่ใน



 

๔๕๕๗ 
 

 

เรื่องที่ตรงกันวิญญูชนเมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน หรือดังคำในวัตถูปมสูตรว่า ผัคคุณ
ฤกษ์  เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธ์ิ อุโบสถเป็นวันศักด์ิสิทธ์ิทุกเม่ือสำหรับผู้
บริสุทธ์ิวัตรปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธ์ิ  มีกรรมสะอาด  (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) 
๓/๗๓๘๘๒,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๕/๑๖๒, ม.ม.(ไทย) ๙/๓๘๕/๑๖๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓๑/๗๙/
๖๘)  

วัน : 1.ระยะเวลาต้ังแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งตามปกติถือตามกำหนด ๑๒ 
ช่ัวโมง, กลางวัน ก็เรียก;ระยะเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ท่ีโลกหมุนตัวเองครบรอบหน่ึง อย่าง
ท่ีถือกันมาแต่เดิมว่าต้ังแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ในวันถัดไปหรืออย่าง
ท่ีนิยมถือกันในปัจจุบันตามคติสมัยใหม่ว่า ต้ังแต่เที่ยงคืนหน่ึงถึงเที่ยงคืนถัดไป; การที่
เรียกว่า วัน นั้น เพราะถือเอาเวลาพระอาทิตย์ซึ่งเรียกว่าตะวันขึ้น จนถึงตะวันตกเป็น
กำหนด คือมาจากคำว่าตะวันนั่นเอง (คล้ายกับระยะเวลาเดือนหน่ึง ท่ีถือตามการ
โคจรของพระจันทร์ ซึ่งมีช่ือว่าเดือน) ดังคำที่เวรัญชพราหมณ์กล่าวว่า ขอท่านพระโค
ดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต 
หรือดังคำในมหาวิภังค์ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า  อีกนานเพียงไร  สารีบุตรจะ
กลับมา  พระอานนท์กราบทูลว่า  อีก  ๙  หรือ  ๑๐  วันจึงจะกลับมา  พระพุทธเจ้า
ข้า (วิ.ภิกฺขุ.(ไทย) ๑/๑๕/๘,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖๑/๓)  

 2. ป่า, ดง, สวน (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
วันเข้าพรรษา : ช่วงวันอยู่จำพรรษา ๓ เดือนของภิกษุสามเณร,วันที่อยู่ประจำวัด ๓ เดือน ในฤดูน้ำ 

วันเข้าพรรษา มี ๒ ประเภท คือ ต้ังแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ คำ่ เดือน ๑๑ 
เรียกว่า พรรษาต้น หรือต้ังแต่วันแรม ๑ ค้ำ เดือน ๙ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 
เรียกว่าพรรษาหลัง  ดังคำในวัสสูปนายิกขันธกะ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย วันเข้าพรรษาน้ีมี ๒ วัน คือวันเข้าพรรษาต้น ๑ วันเข้าพรรษาหลัง ๑ เมือ่
พระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้ววันหนึ่ง พึงเข้าจำพรรษาต้น  เมื่อ
พระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้วเดือนหน่ึงพึงเข้าจำพรรษาหลังภิกษุ
ท้ังหลายวันเข้าพรรษามี ๒ วันเหล่าน้ีแล หรือดังคำในชนวสภสูตรท่ีชนวสภยักษ์
กราบทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้ว  ในคืนเพ็ญวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ 
อันเป็นวันเข้าพรรษา พวกเทพช้ันดาวดึงส์ทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธัมมาเทวสภา (วิ.
ม.(ไทย) ๔/๑๘๔/๒๙๓, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๒/๒๑๒)  

วันทนวิมาน : ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้กราบไหว้สมณะ มเีรือ่งกล่าวไว้ว่านางเห็นสมณะ
ท้ังหลายผู้มีศีลจึงไหว้เท้า ทำใจให้เลื่อมใส อน่ึง  ดิฉนัปลื้มใจ ได้ประคองอัญชลี 
เพราะบุญนั้น หลังจากตายแล้วจึงทำให้ได้รับวิมานน้ี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๑๙/๙๕) 



 

๔๕๕๘ 
 

 

วันทนาสูตร : พระสูตรว่าด้วยการถวายบังคม สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
ท้าวสักกะและท้าวสหัมบดีพรหมเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้
แกล้วกล้า ผู้ชนะสงครามแลว้ ทรงปลงภาระลงแล้ว ผู้ไม่มหีน้ี ขอพระองค์โปรดลุกขึ้น 
เสด็จจาริกไปในโลก อน่ึง ดวงพระทัยของพระองค์หลุดพ้นดีแล้ว เหมือนดวงจันทร์ใน
วันเพ็ญ ฉะน้ันท้าวสหัมบดีพรหมตรัสค้านว่า พระองค์ไม่ควรถวายบังคมพระตถาคต
อย่างนี้แต่ควรจะถวายบังคมว่า ข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกลา้ ผู้ชนะสงคราม ผู้นำหมู่ ผู้
ไม่มีหน้ี ขอพระองค์โปรดลุกขึ้น เสด็จจาริกไปในโลก ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรม
โปรดสัตว์โลกเถิด เพราะจักมีผู้รู้ธรรม (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๓/๓๘๓) 

วันทนาสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยการไหว้  พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า การไหว้ ๓ คือ (๑) 
การไหว้ทางกาย (๒) การไหว้ทางวาจา (๓) การไหว้ทางใจ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๕๕/
๓๙๙) 

วันปวารณา : วันเดือน ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เรียกว่าวันปวารณา หรือวันมหาปวารณา คือหลังจากอยู่
ร่วมกันมาตลอดพรรษา ภิกษุหรือภิกษุณีท้ังหลายประชุมกัน และแต่ละรูปกล่าวคำ
เปิดโอกาสหรือเชิญชวนแก่ท่ีประชุมเริ่มด้วยรูปที่เป็นผู้ใหญ่ท่ีสุดว่า “สงฺฆํ อาวุโส ปวา
เรมิ ทิฏฺเฐนวา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา, วทนฺตุ มํอายสฺมนฺโต อนุกมปํฺ อุปาทาย, 
ปสฺสนฺโตปฏิกริสฺสามิ” (เธอทั้งหลาย ฉันปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี
ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่ จักทำคืน ดัง
คำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาแล้ว  
ปวารณาด้วยเหตุ ๓  สถานคือ ด้วยได้เห็น  ด้วยได้ยิน  ด้วยนึกสงสัย  การปวารณา
น้ัน  จักเป็นวิธีท่ีเหมาะสมเพ่ือว่ากล่าวซึ่งกันและกัน  เป็นวิธีออกจากอาบัติ เป็นวิธี
เคารพพระวินัยของภิกษุเหล่าน้ัน หรือดังคำว่า ท่านผู้เจริญ ขอสงฆจ์งฟังข้าพเจ้า  
วันนี้เป็นวันปวารณา  ถ้าสงฆ์พร้อม กันแลว้ สงฆ์พึงปวารณา ภิกษุผู้เถระพึงห่มอุตต
ราสงค์เฉวียงบ่าข้างหน่ึง น่ังกระโหย่ง ประนมมือ  กล่าวกับสงฆ์อย่างน้ีว่า ท่าน
ท้ังหลาย  กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์  ด้วยได้เห็นก็ดี  ด้วยได้ยินก็ดี ด้วยนึกสงสัยก็ดี 
ขอท่านท้ังหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผม เม่ือกระผมทราบจักได้
แก้ไขต่อไป หรือดังคำในมหาโควินทสูตร ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ เม่ือหลายวันมาแล้ว ในคืนเพ็ญวันอุโบสถ ๑๕ คำ่ อันเป็นวัน
ปวารณา พวกเทพช้ันดาวดึงส์ท้ังสิ้นน่ังประชุมกันในสุธัมมาเทวสภา หรือดังคำในอา
นาปานัสสติสูตรท่ีว่า ก็สมัยน้ัน ในวันอุโบสถขึ้น  ๑๕ ค่ำ  คืนดวงจันทร์เต็มดวง  ใน
วันปวารณา พระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆแ์วดล้อม ประทับนั่ง ณ  ท่ีกลางแจ้ง (วิ.



 

๔๕๕๙ 
 

 

ม.(ไทย) ๔/๒๐๙/๓๓๔,๔/๒๑๐/๓๓๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๔/๒๒๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๔๕/๑๘๔) 

วันปาฏิหาริยปักษ์ : วันแห่งปักษ์ท่ีพึงหวนกลับไปนำมารักษาซ้ำทุกปีๆ, เป็นช่ือวิธีรักษาอุโบสถแบบ
หนึ่งสำหรับคฤหัสถ์ เรียกตามกำหนดระยะเวลาท่ีต้ังไว้สำหรับรักษาประจำปี แต่
ระยะเวลาที่กำหนดน้ันอรรถกถาทั้งหลายมมีติแตกต่างกันไปหลายแบบหลายอย่าง 
จนบางแห่งบอกว่าพึงเลือกตามมติที่พอใจ เพราะความสำคัญอยู่ท่ีการต้ังใจรักษาด้วย
จิตปสาทะให้เต็มอ่ิมสมบูรณ์ (เช่น มติหนึ่งว่าคืออุโบสถท่ีรักษาประจำต่อเนื่องตลอด
ไตรมาสแห่งพรรษา ถ้าไม่สามารถ ก็รักษาตลอดเดือนหน่ึงระหว่างวันปวารณาทั้งสอง 
คือต้ังแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ถ้าไม่สามารถ ก็รักษาครึ่ง
เดือนถัดจากวันปวารณาแรกคือต้ังแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นต้นไปตลอดกาฬปักษ์ 
คือตลอดข้างแรม, แต่มติหนึ่งว่ารักษา ๕ เดือน คือต้ังแต่ก่อนพรรษา ๑ เดือน ตลอด
พรรษา ๓ เดือนกับหลังพรรษาอีก ๑ เดือน, อีกมติหน่ึงว่ารักษา ๓ เดือน คือเดือน ๘ 
เดือน ๑๒และเดือน ๔, อีกมติหนึ่งว่าคือ ๔ วันก่อนและหลังวันอุโบสถปกติ ได้แก่วัน
๑๓ ๑ ๗ และ ๙ ค่ำ มติท้ายน้ีกลายเป็นมีวันรับ-วันส่ง ซ่ึงจะสับสนกับปฏิชาคร
อุโบสถ), ปาฏิหาริยปักษ์น้ีบางทีก็เรียกว่า ปาฏิหาริยอุโบสถ ซึ่งเป็นอย่างหนึ่งใน
อุโบสถ ๓ ประเภท ของคฤหัสถ ์ ดังคำในลขุมาวิมานทีเ่ทพธิดาองค์หน่ึงกล่าวไว้ว่า
ดิฉันเข้าจำอุโบสถศีล ซึ่งประกอบด้วยองค์  ๘  ทุกวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำและ ๘ ค่ำแห่ง
ปักษ์และตลอดวันปาฏิหาริยปักษ์ หรือดังคำในเรวตีเปตวัตถุว่า ดิฉันจักปลูกสวนไม้
ดอกไม้ผล จักตัดทางเข้าไปในสถานที่ท่ีเดินลำบาก ขุดบ่อน้ำ  และต้ังน้ำด่ืมไว้ด้วยใจ
ท่ีผ่องแผ้ว จักเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์  ๘ทุกวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และ 
๘ ค่ำแห่งปักษ์ ตลอดวันปาฏิหาริยปักษ์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๗๙/๓๒,ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/
๗๓๓/๒๘๗, ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๑๑๕/๔๔๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๑๓/
๒๖๒,๒๘/๕๒๖/๒๖๔,๒๘/๕๓๔/๒๖๕,๒๘/๕๔๓/๒๖๖,๒๘/๕๕๒/๒๖๘,๒๘/๕๕๙/
๒๖๘); ดูอุโบสถ  

วันอุโบสถ : วันพระจันทร์เพ็ญ-พระจันทร์ดับสำหรับพระสงฆ์คือ วันจันทร์เพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) และ
วันจันทร์ดับ (แรม ๑๕ ค่ำ หรือ ๑๔ ค่ำเมื่อเดือนขาด), วันถือศีลอุโบสถสำหรับ
คฤหัสถ ์คือ วันพระได้แก่ วันขึ้นและแรม ๘ ค่ำ วันจันทร์เพ็ญ และวันจันทร์ดับ ดัง
คำในสามญัญผลสูตรว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีสวนมะม่วงของหมอชีวก โก
มารภัจเขตกรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน ๑,๒๕๐ รูป สมัยน้ันแล 
ในคืนวันเพ็ญขึน้ ๑๕ ค่ำ อันเป็นวันอุโบสถของเดือนที่ ๔ ซึ่งเป็นเดือนที่มีดอกโกมุท
บานสะพรั่ง หรือดังคำในมหาสุทัสสนสูตรว่า พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงสนานพระ
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เศียร  ในวันอุโบสถ  ๑๕  ค่ำ รักษาอุโบสถ  เสด็จขึ้นสู่ปราสาทหลังงาม  ปรากฏจักร
แก้วอันเป็นทิพย์ หรือดังคำในอุโปสถสูตรว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีปราสาท
ของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพพาราม  เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น นางวิสาขามิคาร
มาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับในวันอุโบสถน้ัน ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ 
ท่ีสมควร (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๑๕๐/๔๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๓/๑๘๓,๑๐/๒๘๒/๒๑๒,๑๐/
๒๙๓/๒๒๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๓/๖๒,๑๑/๘๕/๖๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๑/๘๘,๑๔/๘๕/
๙๖,๑๔/๑๔๕/๑๘๔,๑๔/๔๐๖/๔๖๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๗๙) ; ดู อุโบสถ 

วัปปเถรคาถา : ภาษิตของพระวัปปเถระ,คาถาของพระวัปปเถระ ท่านพระวัปปเถระกล่าวไว้ว่า ผู้
เห็นธรรมย่อมเห็นท้ังผู้เห็นธรรมและผู้ไม่เห็นธรรม ผู้ไม่เห็นธรรมย่อมไม่เห็นท้ังผู้ไม่
เห็นธรรมและผู้เห็นธรรม (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๑/๓๒๕) 

วัปปศากยะ, เจ้า : เจ้าศากยะนามว่าวัปปะ เป็นสาวกของนิครนถ์ อยู่เมืองกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ 
เคยสนทนาธรรมกับพระมหาโมคคัลลานะ และสนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาค แล้ว
หันมานับถือพระรัตยตรัย ดังคำที่ เจ้าวัปปศากยะ  สาวกนิครนถ์ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคว่า ข้าพระองค์ ต้องการกำไร  เข้าคบหานิครนถ์ผู้โง่ก็ไม่ได้กำไรท้ังเหน็ด
เหน่ือย ลำบากใจย่ิงขึ้นไป ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ข้าพระองค์น้ีจักโปรยความเลื่อมใส
ในพวกนิครนถ์ผู้โง่เสียในท่ีลมพัดจัดหรือลอยเสียในแม่น้ำอันมีกระแสเช่ียวข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ  พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะย่ิงนัก (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๙๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เจ้าวัปปศากยะองค์นี้ เป็นพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้า เป็น ๑ 
ใน ๓ คนที่เป็นสาวกช้ันแนวหน้าของนิครนถ์ นาฏบุตร คือ อุบาลีคหบดีในเมืองนาลัน
ทา เจ้าวัปปะ ศากยะในกรงุกบิลพัสด์ุ และสีหเสนาบดีในกรุงเวสาลี (องฺ.จตุกฺก.อ. 
(บาลี) ๒/๑๙๕/๔๑๔,องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๓/๑๒/๒๓๑) 

วัปปสูตร : พระสูตรว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าวัปปะ พระมหาโมคคัลลานะกลา่วกับเจ้าวัปป
ศากยะสาวกนิครนถ์ว่า บุคคลพึงเป็นผู้สำรวมกาย วาจา ใจ เพราะอวิชชาสำรอกไป 
วิชชาเกิดขึ้น ท่านเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อาสวะท่ีเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาพึงไป
ตามบุคคลในสมัปรายภพหรือไม่  

  เจ้าวัปปะตรัสว่า ข้าพเจ้าเห็นฐานะคือ บุคคลพึงทำบาปกรรมไว้ในปางก่อน  ซึ่ง
ยังให้ผลไม่หมด อาสวะที่เป็นปัจจัยแห่งทกุขเวทนา พึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพที่
มีบาปกรรมน้ันเป็นเหตุ  

  พระมหาโมคคลัลานะกับเจ้าวัปปะสนทนาเร่ืองค้างไว้เท่านี้ ในเวลาเย็น พระผู้มี
พระภาคเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาสน์ ตรัสถามพระมหาโมคคัลลานะ
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ว่า พวกเธอน่ังประชุมสนทนากันด้วยเร่ืองอะไร และเรื่องอะไรท่ีพวกเธอสนทนากัน
ค้างไว้  

  เมื่อพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับ
เจ้าวัปปะว่า ถ้าท่านพึงยอมรับข้อท่ีควรยอมรับจะคัดค้านข้อท่ีควรคัดค้านต่อเรา 
และท่านไม่รู้ความหมายแห่งภาษิตของเราข้อใด ท่านพึงซักถามเราในข้อน้ันย่ิงขึ้นไป
ว่า พุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความแห่งพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เราพึงสนทนา
กันในเรื่องน้ีได้ เม่ือเจ้าวัปปะยอมรับตามนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่า อาสวะที่
ก่อให้เกิดทุกข ์ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะการกระทำทางกาย วาจา ใจ
เป็นปัจจัย และเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เมื่อบุคคลเว้นขาดจากการกระทำทางกาย 
วาจา ใจและเพราะสำรอกอวิชชา ทำให้วิชชาเกิดขึ้น  แล้วอาสวะเหล่าน้ัน ย่อมไมม่ี
แก่เขา เขาไม่ทำกรรมใหม่ด้วย รับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปด้วย น้ีคือข้อปฏิบัติที่
ทำให้กิเลสสิ้นไป ท่านเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อาสวะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนา 
ซึ่งจะพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพน้ันหรือไม่ เมื่อเจ้าวัปปะกราบทูลว่า ไม่เห็น จึง
ตรัสว่า ภิกษุมีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างน้ี ย่อมบรรลุธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เนืองนิตย์ ๖ 
คือ เธอเห็นรูปทางตา ฟังเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมกู ลิม้รสทางลิ้น ถูกต้อง
โผฏฐัพพะทางกาย รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะ เมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นท่ีสุด ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยเวทนามีกายเป็น
ท่ีสุด เม่ือเสวยเวทนามีชีวิตเป็นท่ีสุด ย่อมรูชั้ดว่า เราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นท่ีสุด ย่อม
รู้ชัดว่า หลังจากตายแล้ว เวทนาทั้งปวงที่ไม่น่าเพลิดเพลิน ไม่น่ายินดี ในโลกนี้จักสงบ
เย็นลง เจ้าวัปปะได้ช่ืนชมยินดีพระภาษิตแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัย
เป็นสรณะตลอดชีวิต (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๙๒) 

วัปปะ, ฤษี : ช่ือพระภิกษุรูปหน่ึงในคณะปัญจวัคคีย์ เป็นพระอรหันต์รุ่นแรก ดังคำว่า พระผู้พระ
ภาคทรงประกาศพระธรรมจักรนั้นแล้ว ฤษีปัญจวัคคีย์เหล่าน้ัน  พร้อมด้วยหมู่พรหม 
และเทวดาประมาณ ๑๘  โกฏิ ได้บรรลุธรรมในการประชุมครั้งแรก สมัยต่อมาฤษี
ปัญจวัคคีย์ท้ังหมด คือโกณฑัญญะ  วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิพร้อมด้วย
หมู่พรหมและเทวดาประมาณ ๑๘ โกฏิอันพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้วิเศษโดย
ลำดับ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒/๕๕๔) 

วัปปมงคล : พิธีแรกนาขวัญ คือพิธีเริ่มไถนาเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนา (พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์)  

วัมมิกนิมิต : นิมิตคือจอมปลวก เป็น ๑ ในนิมิต ๘ ชนิด ของทรงอนุญาตสมมติสีมา ดังคำว่า  ใน
เบ้ืองต้นพึงทักนิมิต  คือ ปัพพตนิมิต (นิมิตคือภูเขา) ปาสาณนิมิต (นิมิตคือแผ่นหิน) 
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วนนิมิต (นิมิตคือป่า)รุกขนิมติ (นิมิตคือต้นไม้) มัคคนิมิต(นิมิตคือหนทาง)วัมมิกนิมิต
(นิมิตคือจอมปลวก)นทีนิมิต(นิมิตคือแม่น้ำ)อุทกนิมิต(นิมิตคือน้ำ)  คร้ันทักนิมิตแล้ว  
ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๑๓๘/๒๑๕) 

วัมมิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยจอมปลวกปริศนา  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะ
เป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบแก่ท่านพระกุมารกัสสปะ ณ วัดพระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี เขตกรุงสาวัตถี โดยทรงตอบปัญหา ๑๕ ข้อของ
เทวดา ที่ท่านพระกุมารกัสสปะนำมาทูลถาม เทวดาองค์หนึ่งถามปริศนาธรรมกับ
ท่านพระกุมารกัสสปะท่ีป่าอันธวันว่า มีจอมปลวกแห่งหนึ่ง พ่นควันในเวลากลางคืน 
ลุกโพลงในเวลากลางวัน พราหมณ์ให้สุเมธนำศัสตราไปขุดดู สุเมธขุดพบลิ่มสลัก พบ
อ่ึง พบทางสองแพร่ง พบหมอ้กรองน้ำด่าง พบเต่า พบเขียงห่ันเน้ือ พบช้ินเน้ือ และ
หลังจากที่ให้ทา่นทำลายสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นแล้วเม่ือมาพบนาค พราหมณ์กลับสั่งว่า 
นาคจงดำรงอยู่เถิด เธออย่าเบียดเบียนนาคเลย จงทำความนอบน้อมนาค และกล่าว
สรุปว่า ขอให้นำปริศนาธรรม ๑๕ ข้อน้ีไปทูลถามพระผู้มีพระภาค เพราะไม่มีผู้ใด
สามารถตอบปริศนาธรรมนี้ได้ นอกจากพระผู้มีพระภาค 

  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบปัญหา ๑๕ ข้อ ที่ท่านพระกุมารกัสสปะนำมาทูลถาม 
สรุปความได้ดังน้ี คือ 

  ๑. ร่างกาย ช่ือว่าจอมปลวก  
  ๒. การที่บุคคลทำงานในเวลากลางวัน ตรึกตรองในเวลากลางคืน ช่ือว่าการพ่น

ควันในเวลากลางคืน  
  ๓. การท่ีบุคคลตรึกตรองบ่อย ๆ ในเวลากลางคืนแล้วทำงานด้วยกายและวาจาใน

เวลากลางวัน ช่ือว่าการลุกโพลงในเวลากลางวัน 
  ๔. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ช่ือว่าพราหมณ์ 
  ๕. พระภิกษุผู้เป็นเสขะ ช่ือว่าสุเมธ  
  ๖. ปัญญาอันประเสริฐ ชื่อว่าศัสตรา   
  ๗. การปรารภความเพียร ช่ือว่าการขุด  
  ๘. อวิชชา ช่ือว่าลิ่มสลัก   
  ๙. ความคับแค้นใจเน่ืองจากความโกรธ ช่ือว่าอ่ึง  
  ๑๐. วิจิกิจฉา ช่ือว่าทางสองแพร่ง  
  ๑๑. นิวรณ์ ๕ ช่ือว่าหม้อกรองน้ำด่าง  
  ๑๒. อุปาทานขันธ์ ๕ ช่ือว่าเต่า   



 

๔๕๖๓ 
 

 

  ๑๓. กามคุณ ๕ ช่ือว่าเขียงห่ันเนื้อ  
  ๑๔. นันทิราคะ ช่ือว่าช้ินเนื้อ   
  ๑๕. ภิกษุผู้เป็นพระขีณาสพ ช่ือว่านาค  
  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ท่านพระกุมารกัสสปะมใีจยินดีช่ืนชม

พระภาษิตของพระองค์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๔๙/๒๖๗) 
วัย : ส่วนแห่งอายุ, ระยะของอายุ, เขตอายุนิยมแบ่งเป็น ๓ วัย คัมภีร์วิสุทธิมรรคจัดดังนี้ 

๑. ปฐมวัย วัยต้น ๓๓ ปี คืออายุ ๑ ถึง ๓๓ ปี ๒. มัชฌมิวัย วัยกลาง ๓๔ ปี คืออายุ 
๓๔ ถึง ๖๗ ป ี๓. ปัจฉมิวัย วัยปลาย ๓๓ ปี คือ อายุ ๖๘ ปี ถึง ๑๐๐ ปี ดังคำในมหา
วิภังค์ท่ีเวรัญชพราหมณ์กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคไว้ว่า พระสมณโคดมไม่ยอมไหว้  ไม่
ลุกรับพวกพราหมณ์ผูแ้ก่ ผู้เฒ่า  ผู้ใหญ ่ ผู้ล่วงกาลผ่านวัยหรือไม่เช้ือเชิญให้นั่ง หรือ
ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า ภิกษุณีสุนทรีนันทาบวชต้ังแต่วัยสาวมีรูปงามน่าดู น่าชม เป็น
บัณฑิต  เฉลียวฉลาด  มีปัญญา  ขยัน  ไม่เกียจคร้าน และดูประกอบในอรกสูตรท่ี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ปัจจุบันน้ี  ผู้มีอายุยืนจะอยู่ได้ ๑๐๐ ปี น้อย
กว่าน้ันก็มีมากกว่านั้นก็มี  สว่นคนที่อยู่ได้ถึง  ๑๐๐ ปี จะอยู่ได้  ๓๐๐  ฤดูเท่าน้ัน  
คือฤดูหนาว  ๑๐๐  ฤดูร้อน  ๑๐๐  ฤดูฝน  ๑๐๐  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒/๓,วิ.ภิกฺขุนี.
(ไทย) ๓/๖๕๖/๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๔/๑๖๙) 

วัลลิการผลทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวัลลิการผลทายกเถระ มีเนื้อความที่ท่าน
เล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ ท่านได้ถวายผลไม้แด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระ
นามว่า สุมนะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดทา้ยน้ี ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๖/๑๒๘) 

วัลลิผลทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวัลลิผลทายกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้ถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ(พระนามว่า
สิขี) เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสดุท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๕๖๘) 

วัลลิผลทายิกาวิมาน : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายแตงโม เป็นการกล่าวถึงวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้
ถวายผลแตงโมแด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๔๖๑-๔๖๘/๖๔) 

วัลลิยเถรคาถา : ภาษิตของพระวัลลิยเถระ ,คาถาของพระวัลลิยเถระ ท่านพระวัลลิยเถระกล่าวไว้ว่า 
ฝนตกลงมา เสียงดังกระห่ึมคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะ กุฎีของเราสบาย มุงบังมิดชิด
ดี ในกุฎีน้ัน เราอยู่อย่างผู้ไม่ประมาท ถ้าต้องการจะตกก็จงตกลงมาเถิดฝน (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๕๓/๓๒๒) 



 

๔๕๖๔ 
 

 

วัลลิยเถรคาถา๒ : ภาษิตของพระวัลลิยเถระ,คาถาของพระวัลลิยเถระ ท่านพระวัลลิยเถระเมื่อจะ
พยากรณ์พระอรหัต จึงได้กล่าวว่า ลิงเข้าไปในกระท่อมมี ๕  ประตู พยายามเวียนเข้า
ออกทางประตูเนืองๆ จงหยุดน่ิง อย่าว่ิงไปนะเจ้าลิง เพราะเจ้าอาศัยเรือนคืออัตภาพ
ไม่ได้ เหมือนดังกาลก่อน เจ้าถูกเราข่มไว้ด้วยปัญญาแลว้ จักไปไกลไม่ได้เลย (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๑๒๕/๓๔๙) 

วัลลิยเถรคาถา๓ : ภาษิตของพระวัลลิยเถระ,คาถาของพระวัลลิยเถระ ท่านพระวัลลิยเถระเมื่อจะ
ถามพระเวณุทัตตเถระ จึงได้กล่าวว่า กิจใดอันบุคคลผู้มีความเพียรมั่น มุ่งท่ีจะตรัสรู้  
พึงทำกิจน้ัน เราจักทำไม่ให้พลาด เชิญท่านดูความเพียร ความบากบ่ันของเราเถิด (ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๗/๓๕๙) 

วสวดี,วสวัตด ี:  ช่ือของพระยามาร,เป็นเทพท่ีย่ิงใหญ่กว่าช้ันสวรรค์ท้ัง ๖ ช้ัน ดังคำในเกวัฏฏสูตรที่ 
เธอจึงเข้าไปหาเทพบุตรช่ือวสวัตดีแล้วถามว่า  ท่านผูม้ีอายุมหาภูตรูป  ๔ คือ  ปฐวี
ธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ  ย่อมดับสนิทที่ไหน(ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๒/
๒๑๗) ; ดู วสวัตดี  

วัสสการพราหมณ์ : พราหมณ์ผู้เป็นมหาอำมาตย์ของแคว้นมคธ อยู่ในสมัยต้นพุทธกาลจนถึงหลัง
พุทธกาล เคยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ฟังราชอปริหานิยธรรม ภายหลังพุทธกาล พระเจ้า
อชาตศัตรู ส่งไปทำลายความสามัคคีของเจ้าวัชชี  ทำให้แคว้นวัชชีเสียอำนาจแก่มคธ 
เพราะอุบายทำลายสามัคคีของวัสสการพราหมณ์ ดังคำว่า วัสสการพราหมณ์มหา
อมาตย์มคธรัฐไปตรวจราชการ  เข้าไปหาเจ้าพนักงานป่าไม้ถึงท่ีพัก หรือดังคำในมหา
ปรินิพพานสูตรและวัสสการสูตรว่า พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาตศัตรู  
เวเทหิบุตร รับสั่งเรยีกวัสสการพราหมณ์มหาอำมาตย์แคว้นมคธมาตรัสว่ามาเถิด 
พราหมณ์  ท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ(คือท่ีภูเขาคิชฌกฏู เขตกรุงรา
ชคฤห์) แล้วได้ฟังราชอปริหานิยธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคสนทนากับพระอานนท์,เป็นผู้
ท่ีขยันทำงานอย่างย่ิง ดังคำใน โคปกโมคคัลลานสูตรว่า วัสสการพราหมณ์มหา
อำมาตย์แห่งแคว้นมคธเท่ียวตรวจราชการในกรุงราชคฤห์  ได้เข้าไปหาท่านพระ
อานนท์ถึงที่ทำงานของโคปกโมคคัลลานพราหมณ์แล้วได้สนทนาปราศรัย หรือดังคำ
ในวัสสการสูตร วัสสการพราหมณ์อยู่กรุงราชคฤห์กราบทูลพระผู้มพีระภาคดังน้ีว่า 
ข้าแต่ท่านพระโคดม  พวกข้าพเจ้าบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการว่า
เป็นมหาบุรุษผูมี้ปัญญามาก,ในปาฏลิปาลิยสูตร กล่าวว่าเป็นอำมาตย์ที่สร้างเมือง
ปาฏลีบุตรคู่กับอำมาตย์สุนีธะว่า  สมัยนั้นสุนีธะและวัสสการะผู้เป็นมหาอำมาตย์แห่ง
มคธรัฐ กำลังสร้างเมืองปาฏลิคามเพ่ือป้องกันพวกวัชชี (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๘๗/๗๖,วิ.
ม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๐,๕/๒๘๖/๑๐๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๓/๗๘,๑๐/๑๓๒/๗๗,๑๐/
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๑๓๓/๗๘,๑๐/๑๓๕/๘๑,๑๐/๑๕๒/๙๕,๑๐/๑๕๒/๙๖,๑๐/๑๕๓/๙๖,๑๐/๑๕๓/
๙๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๙/๘๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๕/๕๕,๒๑/๑๘๓/๒๕๙,๒๑/
๑๘๗/๒๖๘, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๓๓, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๓๓๔)  

วัสสการสูตร : พระสูตรว่าด้วยวัสสการพราหมณ์  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน เขต
กรุงราชคฤห์ วัสสการพราหมณ์ ผู้เป็นมหาอำมาตย์แห่งแคว้นมคธเข้าเฝ้าแล้วกราบ
ทูลเรื่องที่พวกตนบัญญัติบุคคลว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามาก เพราะมีธรรม ๔ คือ 
(๑) เป็นพหูสูตแห่งเรื่องที่ฟังนั้น ๆ รู้เนื้อความแห่งภาษิตน้ันๆ (๒) มสีติ ระลึกถึงสิ่งท่ี
ทำและคำที่พูดแม้นานได้ (๓) เป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกัน
ทำของคฤหัสถ ์(๔) ประกอบด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่
จะต้องช่วยกันทำน้ันๆ  สามารถทำได้ สามารถจัดได้  พระผู้มีพระภาคไม่ทรงยินดี 
และไม่ทรงคัดค้าน แต่ทรงบัญญัติบุคคลว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามาก เพราะ
ประกอบด้วยธรรม ๔ คือ (๑) ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือสุขแก่คนหมูม่าก 
ให้คนหมูม่ากต้ังอยู่ในอรยิธรรมท่ีควรรู ้(๒) ปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใด ก็ตรึกตรอง
เรื่องน้ัน ไม่ปรารถนาจะตรึกตรองเร่ืองใด ก็ไม่ตรึกตรองเรื่องนั้น ถึงความเช่ียวชาญ
ในจิตในแนวทางแห่งการตรึกตรองทั้งหลาย (๓) เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันมใีนจิตย่ิง ซึ่ง
เป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก (๔) 
ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ วัสสการพราหมณ์กราบทูลว่า น่า
อัศจรรย์จริง พระโคดมตรัสเรื่องน้ีไว้ดีย่ิงนัก พวกข้าพเจ้าจะทรงจำพระโคดมไว้ว่า
เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ท่านกล่าววาจาแสดง
ความเห็นด้วยในเร่ืองน้ี และเราจักเฉลยว่า เราเป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ นั้นจริง 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๕/๕๕)  

วัสสการสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยวัสสการพราหมณ์  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน เขต
กรุงราชคฤห์ วัสสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอำมาตย์แห่งแคว้นมคธ เข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงท่ีประทับแล้วทูลถามปัญหา ๔ ข้อดังน้ี (๑) อสัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษ
ได้หรือว่า บุคคลน้ีเป็นอสัตบุรุษ (๒) อสัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษได้หรือว่า บุคคลนี้
เป็นสัตบุรุษ (๓) สัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษได้หรือว่า บุคคลน้ีเป็นสัตบุรุษ (๔) สัตบุรุษพึง
รู้จักอสัตบุรุษได้หรือว่า บุคคลนี้เป็นอสัตบุรุษ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหา ๔ ข้อ 
คือ (๑) ข้อที่อสัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าบุคคลน้ีเป็นอสัตบุรุษเป็นเร่ืองที่เป็นไปไม่ได้ 
(๒) ข้อที่อสตับุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ (๓) 
ข้อที่สัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสตับุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปได้(๔) ข้อที่
สัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าบุคคลน้ีเป็นอสัตบุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ วัสสการพ



 

๔๕๖๖ 
 

 

ราหมณ์ได้ช่ืนชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งจากไป(องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๘๗/๒๖๘) 

วัสสการสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยวัสสการพราหมณ์  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ 
เขตกรุงราชคฤห์ วัสสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอำมาตย์ของแคว้นมคธไปเฝ้าแล้วกราบ
ทูลว่า พระเจ้าอชาตศัตรูมีประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชีท่ีมีพวกเจ้าวัชชีผู้มีฤทธ์ิ 
(หมายถึงพร้อมเพรียงกัน) มอีานุภาพมาก(หมายถึงได้รับการฝึกฝนศิลปะต่าง ๆ เช่น 
ศิลปะการฝึกช้าง เป็นต้น) พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ท่ียืนถวายงานพัดอยู่ถึง
เรื่องอปริหานิยธรรม ๗ ของเจ้าวัชชีแล้วได้ตรัสเล่าให้วัสสการพราหมณ์ฟังว่า ขณะที่
พระองค์ประทับอยู่ ณ สารันททเจดีย์ แสดงราชอปริหานิยธรรมแก่พวกเจ้าวัชชี และ
เจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีพวกเจ้าวัช
ชียังมีอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ น้ีอยู่ และใสใ่จอปริหานิยธรรม ๗ น้ีอยู่ วัสสการพรา
หมณ์กราบทูลว่า พวกเจ้าวัชชี มีอปริหานิยธรรมเพียงข้อเดียว ก็พึงหวังได้ความเจริญ 
ไม่มีความเสื่อมเลยไม่จำต้องมีท้ัง ๗ ข้อ พระเจ้าอชาตศัตรูไม่ควรทำสงครามกับพวก
เจ้าวัชชี นอกจากจะใช้วิธีปรองดองทางการทูต หรือทำใหแ้ตกสามัคคีกัน ช่ืนชมยินดี
พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลลากลบั (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๓๒)  

วัสสภัญญชนบท : ช่ือชนบทหน่ึง หมายถึงคนผู้เป็นอุกกละ เกิดในตระกูลวัสสโคตรและตระกูลภัญญ
โคตร ยึดถือทิฏฐิเป็นมูล ดังคำในนิรุตติปถสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย แม้ชนชาวอุกกลชนบท กับชนชาววัสสภัญญชนบทท้ัง  ๒  พวกน้ันเป็นผู้มีอ
เหตุกวาทะเป็นผู้มีอกิริยวาทะเป็นผู้มีนัตถิกวาทะ ก็ได้สำคัญว่าหลักการ ๓ ประการ 
คือ (๑) หลักภาษา (๒) หลักการต้ังชื่อ (๓) หลักการบัญญัติไม่ควรติเตียนไม่ควร
คัดค้าน หรือดังคำในสัพพมัตถีติกถา อภิธรรมปิฎก ท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย แม้ชน
ชาวอุกกลชนบทกับชนชาววัสสภัญญชนบทท้ัง ๒ พวกเป็นผู้ถืออเหตุกวาทะเป็นผู้
ถืออกิริยวาทะ เป็นผู้ถือนัตถกิวาทะ ได้สำคัญหลักการ ๓ ประการ คอื (๑) หลัก
ภาษา (๒) หลกัการต้ังช่ือ (๓) หลักการบัญญัติ ว่าไม่ควรติเตียน ไม่ควรคัดค้าน ข้อ
น้ันเพราะเหตุไร เพราะกลัวถูกนินทา ใส่โทษและถกูคัดค้าน  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๒/
๑๐๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๕/๒๙๖/๒๑๕) 

วัสสวลาหก, พวก : ช่ือเทพพวก ๑ ในเทพวลาหก ๓ จำพวก,เป็นพวกเทพท่ีให้ฝนตก ดังคำใน
วลาหกสังยุต เทสนาสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เทพพวกวลาหก เป็นอย่างไร คือ 
เทพทั้งหลายทีเ่ป็นสีตวลาหกก็มี ท่ีเป็นอุณหวลาหกก็มี ท่ีเป็นอัพภวลาหกก็มี ท่ีเป็น
วาตวลาหกก็มี ท่ีเป็นวัสสวลาหกก็มี หรือ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๕๐/๓๖๙,๑๗/๕๖๒/
๓๗๑,๑๗/๕๖๓/๓๗๑,๑๗/๕๖๔/๓๗๑) 



 

๔๕๖๗ 
 

 

วัสสวลาหกเทพบุตร : ช่ือเทพวลาหกผู้ทำให้เกิดฝน ดังคำในวัสสสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า วัสส
วลาหกเทพบุตรเป็นผู้ประมาท นี้เป็นอันตรายของฝนประการ ท่ี ๔ ซึ่งพวกหมอดูรู้
ไม่ได้ สายตาของพวกหมอดูหย่ังไม่ถึง (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๗/๓๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เพราะวัสสวลาหกเทพบุตรมัวเล่นกีฬาอยู่ จงึไม่ให้ฝน
ตกในฤดูกาล ถือเป็นอันตรายของฝน (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๑๙๗/๘๑-๘๒)  

วัสสวลาหกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเทพพวกวัสสวลาหก มีเนื้อความอธิบายว่า ภิกษุรูปหน่ึงเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า ฝนมีได้อย่างไร พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า เพราะหากเทพพวกวัสสวลาหกอยากให้ม ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๖๐๖/๓๗๓) 

วัสสสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝนตก พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ความ
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์และศีลท่ีพระอริยะชอบใจ ไหลไปถึงฝั่ง
แล้วเป็นไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ เหมือนฝนตกบนยอดเขา น้ำไหลไปตามท่ีลุ่มกท็ำให้
ซอกเขา ลำธาร ห้วย จนถึงมหาสมุทร เต็มเป่ียม ฉะนั้น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๔/
๕๕๕) 

วัสสสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยอันตรายของฝน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อันตรายของฝน ซึ่งพวก
หมอดูรู้ไม่ได้ สายตาของพวกหมอดูหย่ังไม่ถึง ๕ ข้อ คือ (๑) เตโชธาตุ(กองไฟใหญ่) 
กำเริบบนอากาศทำให้เมฆกระจายไป (๒) วาโยธาตุกำเริบบนอากาศทำให้เมฆ
กระจายไป (๓) อสุรินทราหูใช้ฝ่ามือรับนำ้แล้วท้ิงลงในมหาสมุทร (๔) วัสสวลาหก
เทพบุตรเป็นผู้ประมาท(มัวเล่นกีฬาอยู่ จึงไม่ให้ฝนตกในฤดูกาล ถือเป็นอันตรายของฝน ) 
(๕) พวกมนุษย์ไม่ดำรงอยู่ในธรรม (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๑๙๗/๓๓๗) 

วัสสานะ, วัสสานฤดู : กาลฝน, ฤดูฝน (แรม ๑ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึน้ ๑๕ ค่ำ เดือน๑๒) (พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู มาตรา  

วัสสะ, ปริพาชก : ช่ือปริพาชก เกิดในตระกูลวัสสโคตร เป็นชาวอุกกลชนบท ดังคำในปรพิพาชกสูตร 
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปริพาชกช่ือวัสสะและภัญญะ  ผู้อยู่ในอุกกลชนบท เป็น
อเหตุกวาทะอกิริยวาทะ นัตถิกวาทะ สำคญัธรรมบท ๔ ประการนี้ว่าไม่ควรติเตียน 
ไม่ควรคัดค้าน  ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะกลัวการนินทา การกระทบกระทั่ง และ
การกล่าวให้ร้าย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๑/๔๙) 

วัสสังวุตถสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถีภิกษุผู้จำพรรษาในกรุงสาวัตถี
เดินทางไปยังกรุงกบิลพัสด์ุแลว้แสดงธรรมแก่เจ้าศากยะผู้ครองกรุงกบิลพัสด์ุว่า พระ
อริยบุคคลแต่ละช้ัน คือพระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามีและพระโสดาบันมี



 

๔๕๖๘ 
 

 

จำนวนมากน้อยกว่ากันตามลำดับ เช่น พระอรหันต์น้อยกว่าพระอนาคามี (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๔๘/๕๗๑) 

วัสสิกสาฎก, ผ้า : ผ้าอาบนำ้ฝน ดังคำในวิสาขาวัตถุว่า นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลว่า 
พระพุทธเจ้าข้า  หม่อมฉันประสงค์จะถวายผ้าวัสสิกสาฎก ถวายอาคันตุกภัต ถวาย
คมิกภัต เป็นต้น (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๕๐/๒๒๑, ๕/๓๕๑/๒๒๔, ๕/๓๕๒/๒๒๕) ; ดู ผ้า
จำนำพรรษา 

วัสสูปนายิกสตูร : พระสูตรว่าด้วยการเข้าพรรษา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การเข้าพรรษาของภิกษุ ๒ 
อย่าง คือ (๑) การเข้าพรรษาต้น (เริ่มต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ 
เดือน ๑๑) (๒) การเข้าพรรษาหลัง (เริ่มต้ังแต่วันแรม ๑ คำ่เดือน ๙ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ 
เดือน ๑๒) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๐/๖๔) 

วัสสูปนายิกะ :  การเข้าจำพรรษา หมายถึงวันเข้าพรรษา ดังคำในวัสสูปนายิกขันธกะ พระผู้มีพระ
ภาคทรงอนุญาตการเข้าจำพรรษา หรือดังคำในวัสสูปนายิกสูตรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย การเข้าพรรษา ๒ อย่างน้ีการเข้าพรรษา ๒ อย่าง 
อะไรบ้าง คือ ๑.การเข้าพรรษาต้น ๒.การเข้าพรรษาหลัง (องฺ.ทุก.(ไทย) ดู จำพรรษา  

วางทัณฑาวุธ : ไม่ถือท่อนไม้ หมายถึงไม่เทีย่วถือไม้หรือศัสตราไปเพ่ือทำร้ายผู้อ่ืน ดังคำในพรหมชาล
สูตรท่ีกล่าวไว้ว่า พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ
และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 
หรือดังคำว่า บุคคลน้ันบวชแล้วอย่างน้ี ถงึความเป็นผู้มีสิกขาและสาชีพ แห่งภิกษุ
ท้ังหลาย ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย 
มีความเอ็นดู หวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ (ที.สี.(ไทย) ๙/๘/๓, อภิ.ปุ.(ไทย) 
๓๖/๑๗๘/๒๐๙) 

วาจา,วาจางาม : คำพูด, ถ้อยคำ,พูดคำไพเราะ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๖/๑๔,๑๑/๑๗/๑๔,๑๑/๑๘/
๑๔,๑๑/๑๙/๑๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๙/๑๔๘,๑๒/๒๙๐/๓๒๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๔/
๑๘๔,๑๓/๒๖๒/๓๐๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔/๒๕๔๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๗๘/๘๔,๑๕/๑๓๙/
๑๗๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๗/๑๔๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๕๒/๓๓๘,๒๓/๖๒/๓๕๘,๒๓/๗๘/๓๙๕1) 

วาจาชอบ : สัมมาวาจา เป็น ๒ ในองค์อริยมรรค ๘ ดังคำในปัจจยสูตรที่ว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้
เท่าน้ัน คือ ๑.สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) ๒.สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ)๓.สัมมาวาจา(วาจา
ชอบ)๔.สัมมากัมมันตะ(กระทำชอบ)๕. สมัมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)๖.สัมมาวายามะ
(พยายามชอบ) ๗. สมัมาสติ (ระลึกชอบ) ๘.สัมมาสมาธิ (ต้ังจิตม่ันชอบ) หรือดังคำใน 
สัมมาทิฏฐิกสตูรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลในโลกนี้ ต้ังจิตไว้ชอบ กล่าววาจาชอบ 



 

๔๕๖๙ 
 

 

ทำการงานทางกายที่ชอบ มีความขวนขวายมาก ได้ทำกรรมอันเป็นบุญไว้ในชีวิตอัน
น้อยในโลกน้ี เขามีปัญญา หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสวรรค์ หรือดังคำว่า ความ
งด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้นการไม่ทำ การไม่ประกอบ การไม่ล่วง
ละเมิด การไมล่้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งวจีทุจริต ๔ การกล่าววาจาชอบ อันเป็น
องค์มรรค นับเนื่องในมรรค ช่ือว่าสัมมาวาจา (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๗/๕๓,ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๗๑/๔๒๙,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๕/๒๙๙/๙๔)  

วาจาชั่ว,วาจาชั่วหยาบ : คำหยาบ,คำพูดหยาบ ในวินัย หมายถึงถ้อยคำพาดพิงทวารหนักทวารเบา
และเมถุน ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ท่านพระอุทายีพาหญิงเหล่าน้ันชมวิหาร  พูดชมบ้าง 
พูดติบ้าง ขอบ้างอ้อนวอนบ้าง ถามบ้าง ถามซ้ำบ้าง บอกบ้าง สอนบ้าง  ด่าบ้าง  
พาดพิงทวารหนักทวารเบาของหญิง ภายหลัง พระผู้มพีระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์
เพราะเรื่องน้ีเป็นต้นเหตุ  ทรงสอบถามทา่นพระอุทายีว่า อุทายี ทราบว่า เธอพูด
เกี้ยวมาตุคามด้วยวาจาช่ัวหยาบจริงหรือ ท่านทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า หรือดัง
คำในทุฏฐุลลวาจาสิกขาบทท่ีว่า พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
น้ัน ผู้ทรงรู้  ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทเิสสแก่ภิกษุผู้พูดเก้ียวมาตุคามด้วยวาจาช่ัว
หยาบ ณ ท่ีไหน หรือดังคำในกกจูปมสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสสอนพระผัคคุนะไว้
ตอนหนึ่งว่า เธอควรสำเหนียกอย่างนี้ว่า  ‘จิตของเราจักไม่แปรผัน  เราจักไม่เปล่ง
วาจาช่ัวหยาบ และจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งท่ีเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มี
โทสะ หรือดังคำในสมณมุณฑิกสูตร อุคคาหมานปริพาชก  สมณมุณฑกิาบุตรได้กล่าว
กับช่างไม้ช่ือปัญจกังคะว่า  ช่างไม้  เราบัญญัติรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ 
ประการ(คือ(๑) ไม่ทำกรรมช่ัวทางกาย (๒) ไม่กล่าววาจาช่ัว (๓) ไม่ดำรคิวามดำริช่ัว 
(๔) ไม่ประกอบอาชีพช่ัว ว่า  เป็นผูม้ีกุศลเพียบพร้อม มกีุศลยอดเย่ียม  เป็นสมณะผู้
บรรลุธรรมช้ันสูงท่ีควรบรรล ุ  ไม่มใีครสู้วาทะได้  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๘๓/๓๑๕, วิ.ป.
(ไทย) ๑๐/๑๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๒๔/๒๓๕,๑๒/๒๓๒/๒๔๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖๑/
๓๐๘) ;ดูทุฏฐลุลวาจา 

วาจาเท็จ : คำเท็จ,คำพูดเท็จ ดังคำในสุภาสิตสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลพึงกล่าววาจา
จริง ไม่พึงกล่าววาจาเท็จเป็นที่ส่ี หรือดังคำในเจติยราชชาดกที่ดาบสถวายธรรมแก่
พระราชาว่าขอถวายพระพรพระเจ้าเจติยะก็ถ้าพระองค์ตรัสวาจาสัตย์ พระองค์จะ
ดำรงอยู่เช่นเดิม ถ้าพระองค์ยังตรัสวาจาเท็จอยู่ พระองค์จะประทับอยู่ท่ีแผ่นดิน(สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๒๑๓/๓๐๙,ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย)๒๗/๔๗/๒๙๓,๒๗/๕๓/๒๙๓,๒๗/๕๕/
๒๙๔,๒๗/๕๗/๒๙๔) 



 

๔๕๗๐ 
 

 

วาจาส่อเสยีด : คำสอเสียด,คำพูดส่อเสียด ดังคำในมหาธัมมสมาทานสูตร ท่ีกล่าวถึงการสมาทาน
ธรรมท่ีมีสขุในปัจจุบัน  และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตไว้ตอนหน่ึงว่า บางคนในโลกนี้มี
สุขบ้าง มีโสมนัสบ้าง จึงเป็นคนเว้นขาดจากวาจาส่อเสียด  และเพราะการเว้นขาด
จากการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัย เขาจึงเสวยสุขโสมนัส หรือดังคำในกลหวิวาทสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทะเลาะ การวิวาท ความคร่ำครวญ ความเศรา้โศก ความ
ตระหนี่  ความถือตัว ความดูหมิ่น และวาจาส่อเสียด มีมาจากสิ่งเป็นท่ีรัก การ
ทะเลาะ การวิวาท ประกอบในความตระหน่ีมีมาจากส่ิงเป็นท่ีรัก เมื่อการวิวาท
เกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้น,ในมหานิทเทสอธิบายวาจาส่อเสียดไว้อย่าง
ละเอียดว่า คำว่า ความเป็นผู้มีวาจาส่อเสยีด อธิบายว่า คนบางคนในโลกน้ี เป็นผู้มี
วาจาส่อเสียด ฟังจากข้างน้ีแล้วไปบอกคนข้างโน้นเพ่ือทำลายคนหมูน่ี้ หรือฟังจาก
ข้างโน้นแล้วไปบอกคนข้างนี้เพ่ือทำลายคนหมู่โน้น ด้วยวิธีน้ี ก็ทำคนท่ีสามัคคใีห้
แตกแยก หรอืสนับสนุนผู้ทีแ่ตกแยกกันแล้ว ชอบการแบ่งพวกแบ่งเหล่า  ยินดีการ
แบ่งพวกแบ่งเหล่า สนุกกับการแบ่งพวกแบ่งเหล่า พูดแต่เร่ืองก่อให้เกิดการแบ่งพวก
แบ่งเหล่า นี้ตรัสเรียกว่าความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียด อีกนยัหนึ่ง บุคคลย่อมนำวาจา
ส่อเสียดเข้าไปด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ๑. ด้วยประสงค์ให้ตนเป็นท่ีรัก ๒. ด้วย
ประสงค์ให้เขาแตกกัน (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๘๑/๕๒๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๖๙/๗๐๘,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๘๙/๒๗๐, ๒๙/๙๗/๒๙๙,๒๙/๑๔๙/๓๙๙,๒๙/๑๖๔/๔๖๐,๒๙/๑๗๖/
๕๐๓)  

วาจาสัตย์ : คำจริง,คำพูดจริงดังคำในมหาวรรคท่ีว่าพระสมณะเช้ือสายศากยบุตรเหล่าน้ีประพฤติ
ธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าววาจาสัตย์ มีศลี มีกลัยาณธรรม หรือ
ดังคำในปฐมเทวสูตรท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสว่า เทพชั้นดาวดึงส์กล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยง
มารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญใ่นตระกูล เจรจาแต่คำอ่อนหวาน 
สมานมิตร ละคำส่อเสียด ประกอบในอุบายกำจัดความตระหน่ี มีวาจาสัตย์ครอบงำ
ความโกรธได้น้ันแลว่าเป็นสัตบุรุษ หรือดังคำในสุภาสิตสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
บุคคลพึงกล่าววาจาสัตย์ ไม่พึงกล่าววาจาเหลาะแหละ หรือดังคำในเจติยราชชาดกที่
ดาบสกล่าวธรรมถวายพระราชาว่า ขอถวายพระพรพระเจ้าเจติยะ ก็ถ้าพระองค์ตรัส
วาจาสัตย์ พระองค์จะดำรงอยู่เช่นเดิม ถ้าพระองค์ยังตรัสวาจาเท็จอยู่ พระองค์จะ
ประทับอยู่ท่ีแผ่นดิน (วิ.ม.(ไทย) ๔/๙๐/๑๔๕, สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๗/๓๗๖,๒๕/๔๕๖/
๖๐๓,ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย)๒๗/๔๗/๒๙๓,๒๗/๕๑/๒๙๓,๒๗/๕๓/๒๙๓,๒๗/๕๕/
๒๙๔,๒๗/๕๗/๒๙๔) 



 

๔๕๗๑ 
 

 

วาจาสุภาษิต : คำสุภาษิต,คำพูดที่กล่าวไว้ดี หมายถึงถอ้ยคำท่ีสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสไว้ 
ดังคำในสุภาสิตสูตรที่พระผูพ้ระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  วาจาประกอบด้วยองค์ ๔ 
เป็นสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต ไม่มีโทษ  และวิญญูชนท้ังหลายไม่ติเตียน วาจา
ประกอบด้วยองค์ ๔อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ๑. กล่าวแต่วาจาสุภาษิตอย่าง
เดียว  ไม่กล่าววาจาทุพภาษิต ๒.กล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาที่
ไม่เป็นธรรม๓. กล่าวแต่วาจาอันเป็นท่ีรักอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นท่ีรัก๔.
กล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาเหลาะแหละ แล้วตรัสท้ายสูตรอีกว่า 
สัตบุรุษท้ังหลายกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นวาจาสูงสุด ต่อมาพระวังคีสเถระกล่าวไว้ว่า 
บุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุทำตนให้เดือดรอ้น และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน วาจาน้ัน
เป็นวาจาสุภาษิตแท้ หรือดังคำในสาลิเกทารชาดกท่ี (พญานกแขกเต้าให้โอวาทว่า) 
ข้าพเจ้าได้กินและด่ืมในที่อยู่ของท่าน แต่ในเพ่ือนบ้านของท่านไม่น่ายินดีนัก ท่านโกสิ
ยะ  ขอท่านจงให้อภัยทานในเหล่าสัตว์ผู้วางอาชญาแล้ว และจงเลี้ยงดูบิดามารดาผู้
แก่เฒ่าเถิด (พราหมณ์มีใจยินดีเปล่งอุทานว่า) วันนี้ โชคได้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว  ท่ีเห็น
นกตัวประเสริฐกว่านกท้ังหลาย เราได้ฟังวาจาสุภาษิตของนกแขกเต้าแล้ว จักทำบุญ
ให้มาก (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๓/๓๐๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๘/๓๓๘,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๕๑/๔๓,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๕๔/๖๐๓, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๖/๓๑๒,๒๖/๓๔๗/๓๙๘,ขุ.
ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๑๖/๔๒๕) 

วาจาสูตร : พระสูตรว่าด้วยองค์แห่งวาจาสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจาสุภาษิต
ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ (๑) พูดถูกกาล (๒) พูดคำจริง (๓) พูดคำอ่อนหวาน (๔) พูด
คำประกอบด้วยประโยชน์ (๕) พูดด้วยเมตตาจิต (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๘/๓๓๘) 

วาจาหยาบ,วาจาหยาบคาย : คำหยาบ,คำพูดหยาบ,ถ้อยคำท่ีกระด้างไม่ไพเราะ ดังคำในอักโกสสูตรที่ 
อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ได้สดับมาว่า  ได้ยินว่าพราหมณ์ภารทวาชโคตร ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต  ในสำนักของพระสมณโคดมแล้ว  จึงโกรธ  ไมพ่อใจ เข้าไป
หาพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับแล้ว ด่าบริภาษพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาหยาบคาย 
อันมิใช่วาจาของสัตบุรุษ,ในอสุรินทกสูตร ก็กล่าวทำนองเดียวกัน,ในสุนทรีสูตร กล่าว
ไว้ว่า คนทั้งหลาย(คนพาล) ในกรุงสาวัตถีเห็นภิกษุท้ังหลายแล้วด่า บริภาษ เกรี้ยว
กราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัตบุรุษ,ในมหานิทเทส มีอธิบายว่า 
คำว่า แม้ถูกด่าก็ไม่พึงกล่าววาจาหยาบ อธิบายว่า ถูกประทุษร้าย  ถูกด่าคือ ถูกเสียด
สี  ถูกเหยียดหยาม ถูกติเตียน ถูกว่าร้าย ก็ไม่พึงว่ากล่าวตอบผู้ท่ีว่ากล่าวไม่พึงด่า
ตอบผู้ท่ีด่าไม่พึงโกรธตอบผู้ท่ีโกรธ ไม่พึงบาดหมางตอบผู้ที่บาดหมาง ด้วยถ้อยคำ
หยาบ ถ้อยคำกระด้าง และพระผู้มีพระภาคตรัสอีกว่า ภิกษุน้ันในธรรมวินัยนี้ แม้ถูก



 

๔๕๗๒ 
 

 

ด่าก็ไม่พึงกล่าววาจาหยาบ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๘/๒๖๕, ๑๕/๑๘๙/๒๖๘,๑๕/๒๕๐/
๓๖๔,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๘/๒๔๗, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๖/๖๐๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่าวาจาหยาบ หมายถึงวาจาหยาบคาย เช่น ด่ากันด้วยคำ
หยาบว่า ท่าน  เป็นทาส เป็นคนช่ัว เป็นจัณฑาลและเป็นช่างสาน เป็นต้น (องฺ.ทุก.อ. 
(บาลี) ๒/๑๕/๑๓) 

วาชเปยยะ,วาชเปยยะ, ชื่อยัญ :1.ช่ือยัญอย่าง๑ ในยัญ ๕ ของพราหมณ์ อันได้แก่ มหายญั ๕ 
ประการของพราหมณ์ ได้แก่ อัสวเมธ คือ การฆ่าม้าบูชายัญ,  บุรุษเมธ คือ การฆ่าคน
บูชายัญ, สัมมาปาสะ คือ การทำบ่วงแล้วขว้างไม้ลอดบ่วง ไม้ตกท่ีไหน ทำพิธีบูชายัญ
ท่ีนั้น, วาชเปยยะ คือ การด่ืมเพ่ือพลังหรือเพ่ือชัยชนะ, นิรัคคละ คือ ยัญไม่มลีิ่มหรือ  
กลอน, คือ ท่ัวไปไม่มีขีดขัน้จำกัด การฆ่าครบทุกอย่างบูชายัญ อน่ึง มหายญั ๕ 
ประการนี้เดิมทีเดียว  เป็นหลักสงเคราะห์ท่ีดีงาม แต่พราหมณ์สมัยหน่ึงดัดแปลงเป็น
การบูชายัญเพ่ือผลประโยชน์ในทางลาภสักการะแก่ตนดังคำ ในยัญญสตูรและอุชชย
สูตร ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหายัญที่มกีิริยามากเหล่าน้ัน คือ อัสวเมธ บุรุษเมธ 
สัมมาปาสะ วาชเปยยะ นิรัคคฬะไม่มีผลมาก หรือดังคำใน ท่ีกล่าวว่า พระนางจันทว
ดีได้ใช้ฤษีช่ือโลมสกัสสปะซึ่งมีตบะสูงบูชายัญช่ือ  วาชเปยยะ  เพ่ือประโยชน์แก่พระ
บิดาได้ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๒๐/๑๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๖๕,ขุ.ชา.นวก.(ไทย) 
๒๗/๖๖/๓๑๑,)  

 2.คำอ่อนหวาน,คำพูดอ่อนหวาน หมายถึงน้ำคำควรด่ืน,ถ้อยคำดูดด่ืมใจ, ความมีปิย
วาจาเป็นที่ดูดด่ืมใจคน เช่น เรียกว่า ‘พ่อ’ ‘ลุง’ ดังคำในเมตตาสูตรและเมตตา
ภาวนาสูตรท่ีกล่าวว่า พระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับฤษี ทรงชนะใจหมู่สัตว์ท่ัวแผ่นดิน
ด้วยราชธรรม ทรงบูชายัญ  คือ  สัสสเมธะ  ปุริสเมธะ สมัมาปาสะ  วาชเปยยะ และ
นิรัคคฬะ เสด็จเที่ยวไป (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑/๑๙๕,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๐๖/๕๗๐, ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๒๙๗) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า วาชเปยยะ คือการด่ืมเพ่ือพลังหรือเพ่ือชัย
ชนะ (สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๙/๓๗๑-๓๗๒)  

  อน่ึง ยัญท้ัง ๕ น้ีมีความหมายตรงกันข้ามกับมหายัญ ๕ ประการของพราหมณ์ 
โดย ๔ ยัญแรก (สัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ) หมายถึงหลกั
สงเคราะห์ท่ีดีงามของพระราชา (ราชสังคหวัตถุ) จัดเป็น ส่วนเหตุ ยัญท่ี ๕ 
(นิรัคคฬะ) จัดเป็นส่วนผล ยัญท้ัง ๕ น้ัน มีความหมายดังน้ี (๑) สัสสเมธะ หมายถึง
ความฉลาดในการสงเคราะห์พสกนิกรด้วยการบำรุงพืชพันธ์ุธัญญาหาร ส่งเสริม
การเกษตร มีความหมาย  ตรงกันข้ามกับอัศวเมธะ(การฆ่าม้าบูชายัญ) ของพราหมณ์ 
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(๒) ปุริสเมธะ หมายถึงความฉลาดในการ  บำรุงข้าราชการ รู้จักสง่เสริมคนดีมี
ความสามารถ มีความหมายตรงกันข้ามกับปุริสเมธะ (การฆ่าคนบูชายัญ)  ของ
พราหมณ์ (๓) สัมมาปาสะ หมายถึงความมีอัธยาศัยดุจบ่วงคล้องใจประชาชนด้วย
การส่งเสริมอาชีพ  เช่น ให้คนกู้ยืมทุนไปสรา้งตัวไม่เก็บภาษีเป็นเวลา ๓ ปี เป็นต้น มี
ความหมายตรงกันข้ามกับสัมมาปาสะ  (การทำบ่วงแล้วขว้างไม้ลอดบ่วง ไมต้กท่ีไหน
ทำพิธีบูชายัญท่ีนั้น)ของพราหมณ์(๔) วาชเปยยะ หมายถึง  ความมปิียวาจาเป็นที่
ดูดด่ืมใจคน เช่น เรียกว่า ‘พ่อ’ ‘ลุง’ (๕) รคัคฬะ หมายถึงบ้านเมืองสงบสุข
ปราศจาก โจรผู้ร้าย ไม่ต้องระแวงภัย บ้านเรือนไม่ต้องลงกลอน เป็นผลที่เกิดจาก ๔ 
ประการแรก มีความหมายตรง กันข้ามกับนิรัคคฬะของพราหมณ์ซึ่งหมายถึงการฆ่า
ครบทุกอย่างบูชายัญไม่จำกัด (องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาลี) ๓/๑/๒๑๓, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๗/
๑๐๖-๑๐๘, องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑/๒๔๙-๒๕๒, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๙/
๓๗๑-๓๗๒) 

วาชเปยะ, วาชไปยะ : “วาจาดูดด่ืมใจ”,“น้ำคำควรด่ืม”, ความรู้จักพูด คือ รู้จักทักทายปราศรัย ใช้
วาจาสุภาพนุ่มนวลประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี ทำให้เกิด
ความเข้าใจอันดี ความเช่ือถือและความนิยมนับถือ (ข้อ ๔ ในราชสงัคหวัตถุ ๔) 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

วาตมิคชาดก :  ชาดกว่าด้วยเน้ือสมัน มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์ทรงติเตียน
เน้ือสมันตัวหน่ึงท่ีติดในรสหญา้ทาน้ำผึ้ง ท่ีนายอุทยานหลอกทาเอาไว้แล้วโปรยเป็น
ทางเข้ามาถึงพระราชฐานช้ันใน ท้ังที่อยู่ในป่าแต่ก็ยอมติดตามคนเฝ้าสวนไปจนถึง
พระลานหลวงว่า ไม่มีสภาพใดท่ีจะเลวทรามย่ิงกว่าความอยากในรส รสเป็นสภาวะที่
เลวทรามกว่าท่ีอยู่อาศัย เลวกว่าความสนิทสนม เน้ือสมันอยู่ในป่ายังถูกคนเฝ้าสวน
ช่ือสัญชัยหลอกมาอยู่ในอำนาจได้เพราะรส (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๔/๖) 

วาตวลาหก, พวก : เทพให้เกิดลม,เป็นเทพองค์ ๑ ในเทพมันทวลาหกะ ๓ ดังคำในวาตวลาหกสูตรที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ เทพพวกวาตวลาหกมีอยู่ เมื่อใด  เทพเหล่านั้นมี
ความคิดอย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอ พวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเอง เมื่อน้ัน 
เพราะอาศัยความต้ังใจของเทพเหล่าน้ัน ลมจึงมี ภิกษุ น้ีแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มี
ลมในกาลบางคราว,ในมหาสมยสูตร กล่าวว่าเคยเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุสงฆ์ 
๕๐๐ รูป ณ ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ ดังคำว่า เทพพวกมันทวลาหกะมีพระ
นักษัตรนำหน้ามา,ในเทสนาสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เทพพวกวลาหก เป็นอย่างไร
คือ เทพทั้งหลายท่ีเป็นสีตวลาหกก็มี  ท่ีเป็นอุณหวลาหกก็มี  ท่ีเป็นอัพภวลาหกก็มี ท่ี
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เป็นวาตวลาหกก็มี ที่เป็นวัสสวลาหกก็มี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๕๕๐/๓๖๙,๑๗/๕๖๒/๓๗๑,๑๗/๕๖๓/๓๗๑,๑๗/๕๖๔/๓๗๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เทพพวกมันทวลาหกะ ในท่ีนีห้มายถึงเทพ ๓ องค์ คือ 
(๑) วาตวลาหกเทพบุตร (๒) อัพภวลาหกเทพบุตร (๓) อุณหวลาหกเทพบุตร (ที.ม.อ. 
(บาลี) ๓๓๙/๓๐๕) 

วาตวลาหกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเทพพวกวาตวลาหก ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า ลมมีได้อย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ
ว่า เพราะเทพพวกวาตวลาหกอยากให้มี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๐๕/๓๗๓) 

วาตสมะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์ ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิกเถระดัง
คำในสัมมุขาถวิกเถราปทาน ท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  เมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประสูติ 
ข้าพเจ้าพยากรณ์นิมิตและทำหมู่ชนให้เย็นใจว่า พระโพธิสัตว์น้ีจักเป็นพระพุทธเจ้าใน
โลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอประสูติแล้วเท่านั้น ก็ทรงเหลียวดูทิศท้ังปวง แล้วทรง
เปล่งอาสภิวาจา นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทำหมู่ชนให้เกิด
สังเวชแล้วชมเชยพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกถวายอภิวาทพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศตะวันออก ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้า
ชมเชยพระพุทธเจ้าไว้ จึงไม่รู้ได้พบทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการชมเชย ในกปัท่ี ๘๕ (นับ
จากกัปนี้ไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวาตสมะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ 
ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๘/๒๘๔) 

วาตสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไมพั่ดเป็นต้น พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อมีขันธ์ ๕ เพราะถือม่ันและยึดมั่นขันธ์ ๕ 
จึงเกิดมีทิฏฐิ(ความเห็น)ว่า ลมไม่พัด แม่น้ำไม่ไหล สตรีมคีรรภ์ไม่คลอด ดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด จึงเกิดขึ้นได้ แล้วตรัสถาม
โดยนัยเป็นต้นว่า ขันธ์ ๕ เที่ยงหรือไม่เทีย่ง เม่ือภิกษุทัง้หลายทูลตอบโดยลำดับแล้ว
จึงตรัสว่า อริยสาวกผู้ละความสงสัยน้ีได้แล้ว จึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ ในเหตุเกิด
แห่งทุกข์ ในความดับทุกข์ และแม้ในปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับทุกข์ได้ ช่ือว่าเป็น
โสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในวันข้างหน้า 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๐๖/๒๗๘) 

วาตสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไมพั่ดเป็นต้น พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า เม่ือมีขันธ์ ๕ เพราะถือม่ันและยึดมั่นขันธ์ ๕ 
จึงเกิดมีทิฏฐิว่า ลมไม่พัด แม่น้ำไม่ไหล สตรีมีครรภ์ไมค่ลอด ดวงจันทร์และดวง
อาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก ม่ันคงดุจเสาระเนียด จึงเกิดขึ้นได้ แล้วตรัสถามโดยนัยเป็น
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ต้นว่า ขันธ์ ๕ เที่ยงหรือไม่เที่ยง เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลตอบโดยลำดับแล้วจึงตรัสว่า 
อริยสาวกผู้ละความสงสัยนี้ได้แล้ว จึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ ในเหตุเกิดแห่งทุกข ์
ในความดับทุกข์ และแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับทุกข์ได้ ช่ือว่าเป็นโสดาบัน ไม่มี
ทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในวันหน้า (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๒๒๔/๓๐๔) 

วาตัคคสินธวชาดก :  ชาดกว่าด้วยม้าสินธพช่ือวาตัคคะ  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ม้าสินธพ
โพธิสัตว์ช่ือวาตัคคะถูกนางลาหลงรักด้วยอำนาจราคะ นางจึงส่งลูกชายของนางไป
ขอร้องให้ม้าสนิธพโพธิสัตว์มาหา แต่เมื่อม้าสินธพมาหาแล้ว นางกลับแสดงมารยาไว้
ตัวจนเกินงาม พระโพธิสัตว์จึงกลับไปไม่ปรารถนาจะอภิรมย์ด้วย นางลาถึงกับ
ตรอมใจซูบผอมไม่กินอาหาร ลูกชายจึงถามว่าเม่ือพญาม้ามาหาแล้วทำไมแม่จึงไลใ่ห้
หนีกลับไป นางบอกลูกชายว่า เป็นหญิงจะยอมให้ชายเชยชิดเสียแต่แรกพบก็จะเสีย
ช่ือเสียงหมด ลูกเอ๋ย เพราะเหตุนี้ แม่จึงไว้ตัวทำให้ม้าสินธพน้ันหนีไป แม่คิดว่าเขาคง
จะมาอีกแต่เขากลับไม่มาแม่จึงต้องตรอมใจอย่างที่ลูกเห็นน้ีแหละ หญิงผู้ที่ไม่
ปรารถนาชายมียศศักด์ิ เกิดในตระกูลสูงท่ีเขาชักนำมาให้แล้ว จะเสียใจไปนานแสน
นาน เหมือนแม่ลาช่ือภัททลีเสียใจเพราะคิดถึงม้าสินธพช่ือวาตัคคะ เป็นสตรีไว้ตัวพอ
งามจึงงาม ไว้ตัวเกินงามจะอดคนเชยชม (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๔๖/๑๓๐) 

วาตัคคะ, ม้าสนิธพ : ช่ือม้าสินธพตัวหน่ึง เป็นม้าโพธิสัตว์ เป็นม้าท่ีทำให้แม่ลาหลงรัก แล้วเกิดเป็น
โรคผอมเหลือง ดังคำในวาตัคคสินธวชาดก (ลูกลาได้เข้าไปหาแม่ลาแลว้ถามว่า)แม่
เป็นโรคผอมเหลืองไม่ใยดีอาหารเพราะม้าตัวใด ม้าน้ันคือตัวน้ีมาภักดีแล้ว บัดนี ้
เพราะเหตุไร แม่จึงให้ม้าน้ันหนีไปเสียเล่า (แม่ลาได้ฟังคำของลูกจึงกล่าวว่า)ก็ถ้า
ความเชยชิดเกิดมีแต่แรกพบช่ือเสียงของสตรีจะเสียหายเพราะเหตุน้ัน ลูกเอ๋ยแม่จึง
ทำให้ม้านั้นหนไีป (พระศาสดาได้ตรัสว่า)หญิงใดไม่ปรารถนาชายมียศศักด์ิ เกิดใน
ตระกูลสูงที่เขาชักนำมาแล้ว จะเสียใจไปนานแสนนาน เหมือนภัททลีแม่ลาเสียใจ
เพราะคิดถึงม้าสินธพท่ีช่ือวาตัคคะ (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๔๘/๑๓๐) 

วาทศาสตร์ : ศาสตร์ว่าด้วยการเอาชนะผู้อ่ืนด้วยเชิงวาทะ ดังคำในวังคีสเถราปทานที่พระ วังคี
สเถระกล่าวถึงประวัติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเกิดเป็นครั้งสุดท้าย มีอายุได้ ๗ ขวบเป็น
ผู้รู้แจ้งพระเวททุกคัมภีร์ แกล้วกล้าในวาทศาสตร์ มีเสียงไพเราะ มีถ้อยคำวิจิตร 
สามารถย่ำยีวาทะของผู้อ่ืนได้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๒๑/๓๐๖) 

วาทศิลป์ : ศิลปะในการใช้ถ้อยคําสํานวนโวหารให้ประทับใจ ดังคำในภูริทัตตชาดกท่ี (สุทัศนกุ
มารกล่าวว่า)ท่านพราหมณ์แม้อาตมาก็มิได้ดูหม่ินท่านด้วยวาทศิลป์ แต่ท่านกล้าลวง
ประชาชนด้วยนาคท่ีปราศจากพิษ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๗๙/๓๑๙,๒๘/๘๘๐/๓๑๙) 
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วาทะ : คําพูด, ถ้อยคํา; ลัทธิ, ความเห็น ดังคำว่า  พระหัตถกศากยบุตรเป็นนักโต้วาทะ เมื่อ
ท่านเจรจากับพวกเดียรถีย์ ปฏิเสธแล้วรับ รับแล้วปฏิเสธ  เอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบ
เกลื่อนอีกเรื่องหน่ึง  กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑๘๕, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๙/
๑๑,๙/๓๐/๑๑,๙/๓๑/๑๓,๙/๓๒/๑๓,๙/๓๒/๑๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๖/๑๖๔,๑๐/
๓๖๖/๒๙๒,๑๐/๓๖๖/๒๙๓,๑๐/๔๑๐/๓๔๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๙/๓๑๘,๑๒/๔๖๘/
๕๐๙) 

วาทะขัดแย้ง : คำพูดขัดคอ, ถ้อยคำชวนให้เกิดการทะเลาะ ดังคำในอปัณณกสูตรท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง มีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน  
พวกเขากล่าวอย่างนี้ว่า ความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการท้ังปวงท่านท้ังหลาย
เข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร หรือดังคำท่ีพระปุสสเถระกล่าวว่า ในกาลภายหน้า ภิกษุ
ท้ังหลายส่วนมากจักเป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธ ลบหลู่คุณท่าน หัวด้ือ โอ้อวด ริษยาและ
มีวาทะขัดแย้งกัน(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๔/๙๗,๑๓/๑๐๐/๑๐๖,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๕๔/
๔๙๖) 

วาทะว่าคนถ่อย : คำพูดว่าคนถ่อย ดังคำในอุทาน ท่ีภิกขุภิกษุ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระปิลินทวัจฉะร้องเรียกภิกษุท้ังหลายด้วยวาทะว่าคน
ถ่อย พระพุทธเจ้าข้า (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๖/๒๒๐) 

วาทัตถิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ผู้ต้องการโต้วาทะพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า แม้จะมีสมณพราหมณ์ผู้ต้องการโต้วาทะมาจากทิศทั้ง ๔ เพ่ือโต้วาทะกับ
ภิกษุผู้รู้เห็นอริยสัจ ๔ ภิกษุน้ันย่อมไม่สะทกสะท้าน เหมือนเสาหินยาว ๑๖ ศอกที่ปัก
ลงข้างล่าง ๘ ศอก อยู่ข้างบน ๘ ศอก ถึงจะถูกพายุฝนจากทิศท้ัง ๔ พัดอย่างรุนแรงก็
ไม่สั่นสะเทือน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๐/๖๒๐) 

วาทีสูตร : พระสูตรว่าด้วยนักพูด พระผูมี้พระภาคตรัสว่า นักพูด ๔ จำพวก คือ (๑) นักพูดที่จน
ด้านอรรถ แต่ไม่จนด้านพยัญชนะ (๒) นักพูดที่จนด้านพยัญชนะ แต่ไม่จนด้านอรรถ 
(๓) นักพูดที่จนทั้งด้านอรรถและด้านพยัญชนะ (๔) นักพูดที่ไม่จนทั้งด้านอรรถและ
ด้านพยัญชนะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๐/๒๐๘) 

วานร : ลิง, ในภาษาบาลี แปลความว่า คนหรือ ดังคำในกุฏิทูสกชาดก (นกขมิ้นโพธิสัตว์กล่าว
กับลิงว่า) วานร  ศีรษะ  มอื  และเท้าของท่านเหมือนของมนุษย์ เม่ือเป็นเช่นน้ัน  
เพราะเหตุไรหนอ เรือนของท่านจึงไม่มี ดังคำในสัมพหุลสูตรท่ีเทวดาองค์หนึ่งว่า 
ภิกษุทั้งหลายไม่ติดในที่อยู่ เที่ยวไปเป็นหมู่เหมือนฝูงวานร ไปสู่แคว้นมคธและแคว้น
โกศลบางพวกก็ไปสู่แคว้นวัชชี (สํ.ส.(ไทย) ๒๒๔/๒๓๖), หรือดังคำในจูฬกุณาลชาดก
ท่ีพระโพธิสัตว์กล่าวไว้ว่าแท้จริงจิตของหญิงเหมือนจิตของวานร ขึ้นๆลงๆ เหมือนเงา
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ต้นไม้ หัวใจของหญิงหว่ันไหวไม่หยุดนิ่ง กลับกลอกเหมือนล้อเกวียนที่กำลังหมุนไป
,ในภิสชาดกกล่าวไว้ว่า ในกาลน้ัน ปาลิเลยยะได้เป็นช้าง วานรท่ีถวายน้ำผึ้งได้เป็น
วานรตัวประเสริฐ  กาฬุทายีได้เป็นท้าวสักกะ พวกเธอจงทรงจำชาดกไว้อย่างนี้หรือ
ดังคำในมหากปิชาดก ที่พรามหณ์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า วานรตัวหน่ึงมีหางคล้ายหางโค
ท่องเที่ยวไปมาตามซอกเขาเป็นประจำ ไต่ไปตามก่ิงไม้กัดกินผลไม้อยู่ได้มาถึงสถานที่
น้ัน (ขุ.ชา.จตุกก.(ไทย) ๒๗/๘๑/๑๗๓,ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๔/๓๗๔, ขุ.
ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๑๐๑/๔๓๙,ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) ๒๗/๑๙๔/๕๖๘) 

วานรชาดก :  ชาดกว่าด้วยวานรโพธิสัตว์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาวานรโพธิสัตว์คิดหาอุบาย
เอาตัวรอดจากจระเข้ได้ด้วยปฏิภาณของตน เนื่องจากเหตุท่ีถูกจระเข้หลอกจะพาไป
หากินผลไม้ในเกาะกลางแม่น้ำ โดยให้ขี่หลงัไป เม่ือถึงกลางแม่น้ำ จระเข้จะดำลงใน
น้ำ จึงสอบถามดูได้ความว่าจะนำหัวใจไปให้ภรรยาของตนท่ีกำลังแพ้ท้องกิน จึงได้
บอกจระเข้ว่าไม่ได้เอาหัวใจมาด้วย เอาแขวนไว้ที่ต้นมะเด่ือ ให้จระเข้พากลับไปที่ฝั่ง 
เมือ่ไปถึงฝั่งแลว้จึงกระโดดข้ึนไปอยู่บนกิ่งมะเด่ือได้ร้องบอกให้จระเข้รู้ว่า ผลไม้ท่ีน่ี
ดีกว่าผลไม้ท่ีเกาะกลางแม่น้ำ คนที่ไม่รูทั้นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ย่อมตกอยู่
ในอำนาจของศัตรู ส่วนคนท่ีรู้เท่าทันย่อมเอาตัวรอดได้ ผู้ที่มีสติมั่นคง มีเชาว์ปัญญา 
เมือ่ประสพอันตรายแล้วย่อมรักษาตัวรอดได้(ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๖๕/๑๙๐) 

วานรนิทชาดก :  ชาดกว่าด้วยพญาวานรพ้นศัตรู มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พญาวานรโพธิสัตว์ไปติด
เกาะกลางแม่น้ำแต่ก็เอาตัวรอดได้ด้วยปัญญาของตน ด้วยการลวงเหยียบศีรษะ
จระเข้กระโดดข้ามฝั่งกลับมาได้  จนจระเข้ต้องกล่าวชมว่า บุคคลผูป้ระกอบด้วย
คุณธรรม ๔ ประการ คือ (๑)สัจจะ พูดความจริงว่าจะกระโดดก็กระโดดจริง (๒) 
ธรรมะ มีปัญญาพิจารณาเหตุผล ว่าถ้ากระโดดจะสามารถเหยียบศีรษะจระเข้ได้ (๓)
ธิติ มีความเพียรไม่ย่อหย่อน ไม่ขาดตอน พยายามท่ีจะเอาตัวรอดให้ได้ (๔) จาคะ 
ยอมสละตน กระโดดไปให้จระเข้งับ แต่จระเข้งับไม่ได้ จึงเอาตัวรอดได้ ย่อมครอบงำ
ศัตรูท่ีตนพบเห็นได้ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๕๗/๒๔) 

วานปรสัถ์ : ผู้อยู่ป่า, เป็นธรรมเนียมของพราหมณ์ว่า ผู้ที่ครองเรือน มีครอบครัวเป็นหลักฐาน 
ครั้นลูกหลานเติบโตก็จัดแจงให้มีครอบครัว ตนเองชราลง ก็เข้าป่าจำศีลถือพรต
บำเพ็ญตบะต่อไป(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ,เขียน วนปรัสถะ บ้าง
ก็มี; ดู อาศรม  

ว่านหางช้าง : ช่ือไม้ล้มลุกชนดิหน่ึงใบเป็นแผ่นคล้ายพัดด้ามจ้ิวหรือขนปลายหางช้าง บางครั้ง
เรียกว่าว่านหางช้าง ดังคำในเวสสันตรชาดกท่ีพรรณนาป่ามหาวันไว้ว่า ว่านหางช้าง  
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อังกาบ เถาพลุ และมะลิซ้อน มีดอกแย้มบานต้นทองกวาวเครือมีดอกบานสะพรัง่  
ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๕๔/๕๐๔) 

วามกฤษี,วามกะ, ฤษี : ช่ือฤษีตนหน่ึง ท่ีได้บำเพ็ญทาน และบูชายญั ดังคำในทานมหัปผลสูตร  ที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลบางคนในโลกน้ี ฯลฯ ท้ังมใิช่ให้ทานด้วยคิดว่า เราจัก
ให้ทานและจำแนกทานน้ีเหมอืนเหล่าฤษีในปางก่อน คืออัฏฐกฤษี วามกฤษีวาม
เทวฤษี เวสสามิตตฤษี ยมทัคคิฤษี อังคีรสฤษี ภารทวาชฤษีวาเสฏฐฤษี กสัสป
ฤษี และภคุฤษี ได้บูชามหายัญแล้ว (ขุ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑),ในจังกีสูตรกล่าว
ไว้ว่า เป็นหนึ่งผู้แต่งมนตร์ของพวกพราหมณ์ ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภารทวา
ชะ  ฤษีท้ังหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ คอื ฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ 
ฤษีวามเทพ ฤษีเวสสามิตตะ ฤษียมตัคค ิฤษีอังคีรสะฤษีภารทวาชะ ฤษีวาเสฏฐะ
ฤษีกัสสปะ ฤษีภคุ ซ่ึงเป็นผู้แต่งมนตร์ เป็นผู้บอกมนตร์ท่ีพราหมณ์ท้ังหลายใน
ปัจจุบันนี้ขับตาม (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๗/๕๓๗)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มหายัญในที่น้ีหมายถึงการตระเตรียมมหาทานซึ่ง
ประกอบไปด้วยอาหารและเภสัชต่าง ๆมีเนยใส เนยข้น นมส้ม น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เป็นต้น 
(องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๕๒/๑๘๖)  

วามโคตตกุมาร : ช่ือพระกุมารพระองค์หนึ่ง สมัยพระเจ้าเอกราช แห่งปุบผวดี ดังคำในจันทกุมาร
ชาดก ท่ีพระราชาตรัสว่า ขอพวกท่านจงไปทูลพระกุมารท้ังหลาย  คือ จันทกุมาร สุ
ริยกุมาร ภัททเสนกุมาร สูรกุมาร และวามโคตตกุมารเถิดว่า ได้ยินว่า พวกท่านจง
รวมกันเป็นหมู่ในที่เดียวกันเพ่ือประโยชน์แก่การบูชายัญ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๘๘/
๓๓๖) 

วามเทวฤษ,ี ฤษี :ช่ือฤษีคนหน่ึงผู้ได้บำเพ็ญทาน ดังคำว่า บางคนให้ทานด้วยคิดว่า  ‘เราให้ทานและ
จำแนกทานนี้ เหมือนเหล่าฤษีในปางก่อน คือ อัฏฐกฤษี วามกฤษี วามเทวฤษี เวส
สามิตตฤษี ยมคัคคฤิษี งคีรสฤษี ภารทวาชฤษี วาเสฏฐฤษี กัสสปฤษ ีและภคุฤษี 
ได้บูชามหายัญ แล้ว ฉะน้ัน (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๓๐,
ที.ม.(ไทย)๙/๒๘๕/๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓) 

วามนิกา, ช้างพัง : ช่ือช้างพังตัวหนึ่ง หมายถึงพังค่อม ดังคำในจูฬหัตถิปโทปมสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า มีช้างพังท้ังหลายช่ือว่าวามนิกา(พังค่อม)ท่ีมรีอยเท้าใหญ่  ในปา่เป็นที่อยู่ของ
ช้าง รอยเท้าน้ีจะพึงเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้น (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๑/๓๒๒) 

วายามะ : ความพยายาม เป็น๑ ในอรยิมรรคมีองค์ ๘ เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ ดังคำว่า การรู้
แจ้งด้วยการเจริญทิฏฐ ิสังกัปปะ วาจา กมัมันตะ อาชีวะ  วายามะ สติ สมาธิ  ใน
ฐานะทั้ง ๓ น้ีเป็นมัคคสัจ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔/๔๓๘) 



 

๔๕๗๙ 
 

 

วายุบุตร, วิทยาธร : ช่ือวิทยากรผู้ประพฤติเป็นชู้กับภรรยาของยักษ์ทานพ ดังคำในสมุคคชาดก ท่ีพระ
โพธิสัตว์กล่าวไว้ว่า ท่านก็คนหน่ึงละ และภรรยาสุดที่รัก ซึ่งท่านซ่อนไว้ในผอบแก้ว
ข้างใน ท่านรักษาหล่อนไว้ในท้องในกาลทุกเมื่อ หล่อนกำลังอภิรมย์อยู่กับวิทยาธรช่ือ
วายุบุตรในท้องน้ัน (ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๙๐/๓๑๖) 

วาโย : 1.ช่ือเทพหมู่หน่ึง ที่เข้าเฝ้าพระมีพระภาค ณ ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ มีปรากฏ
ในมหาสมยสูตร ดังคำว่า เวลานั้น  เทพ  (๑๐  หมู่)  คอือาโป  ปฐวี  เตโช  วาโย 
วรุณะ  วารุณะ  โสมะ  ยสสะ เมตตาและกรุณา เป็นผู้มียศก็มาด้วย (ที.ปา.(ไทย) 
๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 

 2.ช่ือธาตุอย่างหน่ึง อยู่ในมหาภูตรูป ดังคำในมูลปริยายสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ปุถุชนบางคนในโลกนี้ ...หมายรู้วาโย(ลม)โดยความเป็นวาโย  ครั้นหมายรู้วาโยโดย
ความเป็นวาโยแล้วกำหนดหมายซึ่งวาโย กำหนดหมายในวาโย   กำหนดหมายนอก
วาโย   กำหนดหมายวาโยว่าเป็นของเรา  ยินดีวาโย ข้อน้ันเพราะเหตุไร เรากล่าวว่า  
‘เพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้’(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒/๓) 

วาโยกสิณ : การเพ่งลมเป็นอารมณ์ หมายถึงกรรมฐานที่ใช้วาโยคือลมเป็นอารมณ์ในการบริกรรม
,เป็น ๑ ในกสิณ ๑๐ ดังคำในกสิณายตนะ (บ่อเกิดแห่งธรรมท่ีมีกสิณเป็นอารมณ์) 
๑๐ ข้อที่ ๔ ว่า บุคคลหน่ึงจำวาโยกสิณ(กสิณคือลม)ได้ ท้ังเบ้ืองบน เบื้องต่ำ เบ้ือง
ขวาง ไม่มีสอง ไม่มีประมาณ หรือคำใน สมาธิ  ๘ อย่าง ข้อท่ี ๔ ว่า สมาธิท่ีจิตเป็น
เอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งวาโยกสิณ(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๖/๓๖๑,๑๑/
๓๖๐/๔๒๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๐/๒๙๘,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๔๓/๕๒,๒๐/๔๔๔/
๕๒,๒๐/๔๔๕/๕๒,๒๐/๔๔๖/๕๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐,อภิ.ก.(ไทย) 
๓๗/๓๒๙/๒๙๕) 

วาโยธาตุ : ธาตุลม, สภาวะที่มีลักษณะพัดไปมา, ภาวะสั่นไหว เคร่งตึง ค้ำจุน; ในร่างกายนี้ ส่วน
ท่ีใช้กำหนดเป็นอารมณ์กรรมฐาน ได้แกล่มพัดขึ้นเบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองต่ำ ลมใน
ท้อง ลมในไส้ ลมพัดไปตามตัว ลมหายใจ, อย่างน้ีเป็นการกล่าวถึงวาโยธาตุใน
ลักษณะที่คนสามัญท่ัวไปจะเข้าใจได้และท่ีจะให้สำเร็จประโยชน์ในการเจริญ
กรรมฐานแต่ในทางพระอภิธรรมวาโยธาตุเป็นสภาวะพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในรปูธรรมทุก
อย่าง ได้แก่ภาวะสั่นไหว เคร่งตึง ค้ำจุน ดังคำว่า ภิกษุจึงเข้าสมาธิถึงขั้นท่ีจิตต้ังม่ัน
จนเห็นทางไปเทวโลก ครั้นแล้วเธอเข้าไปหาพวกเทพช้ันจาตุมหาราชิกา แล้วถามว่า 
ท่านผู้มีอายุ  มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ  ย่อมดับ
สนิทที่ไหน,ในสังคีตสูตร กลา่วว่า เป็น ๑ ในธาตุ ๔ คือ (๑) ปฐวีธาตุ  (ธาตุดิน) (๒) 
อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ) (๓) อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ) (๔) วาโยธาตุ  (ธาตุลม) (ที.ปา.(ไทย) ๙/



 

๔๕๘๐ 
 

 

๔๘๗/๒๑๖,๙/๔๘๘/๒๑๗,๙/๔๘๙/๒๑๗,๙/๔๙๐/๒๑๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/
๒๘๗,๑๑/๓๒๕/๓๒๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๐๕/๓๓๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๗/๑๒๘,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๐๐/๑๑๙,๑๔/๑๒๕/๑๖๒) ; ดู ธาตุ, รูป ๒๘  

วาโยธาตุท่ีเปน็ภายนอก  : ธาตุลมภายนอกจากตนเอง ดังคำในวิภังค์ท่ีว่า ความพัดไปมา  ธรรมชาติที่
พัดไปมา ความเคร่งตึงแห่งรูป เป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหา
และทิฏฐิไม่ยึดถือ ซ่ึงเป็นภายนอกตน เช่น ลมตะวันออก ลมตะวันตก  ลมเหนือ  ลม
ใต้  ลมมฝีุ่นละออง  ลมไมม่ฝีุ่นละออง ลมหนาวลมร้อน ลมอ่อน ลมแรง ลมดำ ลม
บน ลมกระพือปีก ลมปีกครฑุ ลมใบกังหันลมพัดโบกหรือความพัดไปมา ธรรมชาติที่
พัดไปมาธรรมชาติเครื่องค้ำจุนรูปเป็นภายนอกตนท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหา
และทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อ่ืนใดมีอยู่  น้ีเรียกว่าวาโยธาตุที่เป็นภายนอก 
(อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๗๖/๑๓๗) 

วาโยธาตุท่ีเปน็ภายใน :  ธาตุลมที่อยู่ภายในตน ดังคำในวิภังค์ว่า ความพัดไปมา ธรรมชาติท่ีพัดไป
มา ธรรมชาติเครื่องค้ำจุนรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตน ที่กรรมอันประกอบด้วย
ตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ซึ่งเป็นภายในตน  เช่น ลมพัดขึ้นเบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองต่ำ 
ลมในท้อง  ลมในไส้ ลมพัดไปตามตัว ลมศัสตราลมมีดโกน ลมเพิกหัวใจ ลมหายใจ
เข้า ลมหายใจออก หรือความพัดไปมาธรรมชาติท่ีพัดไปมา ธรรมชาติเครื่องค้ำจุนรูป
เป็นภายในตน มีเฉพาะตน  ท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็น
ภายในตน แม้อ่ืนใดมีอยู่ น้ีเรียกว่าวาโยธาตุท่ีเป็นภายใน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๗๖/
๑๓๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๗/๑๒๘) 

วาร : วันหนึ่งๆ ในสปัดาห์, ครั้ง, เวลากำหนด (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
วารณเถรคาถา : ภาษิตของพระวารณเถระ,คาถาของพระวารณเถระ  ท่านพระวารณเถระเมื่อ

ประทานโอวาทแก่พระวารณเถระ  จึงได้ตรัสว่า  ในหมู่มนุษย์น้ี นรชนผู้ใดผู้หน่ึง
เบียดเบียนสัตว์อ่ืน นรชนน้ันย่อมเสื่อมจากความสุข ในโลกท้ังสอง คือ โลกน้ีและโลก
หน้า ส่วนนรชนใดมีจิตเมตตา ช่วยเหลือสัตว์ทุกหมู่เหล่า นรชนเช่นน้ีนั้นย่อมประสบ
บุญมาก บุคคลควรศึกษาคำสุภาษิต การเข้าไปน่ังใกล้สมณะ การอยู่ผู้เดียวในที่ลับ 
และธรรมเป็นเคร่ืองสงบระงับจิต (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๓๗/๓๗๖) 

วาระ : ครั้งคราว, เวลาท่ีกำหนดสำหรับผลัดเปลี่ยน ดังคำในมหาสีหนาทสูตรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า เราเป็นอเจลก... กินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน  ๑  วัน  กินอาหารที่เก็บไว้
ค้างคืน  ๒ วัน ฯลฯกินอาหารท่ีเก็บไว้ค้างคืน ๗  วัน  ถือการบริโภคอาหารตามวาระ 
๑๕ วันต่อมื้อเช่นน้ี  อยู่ด้วยประการอย่างนี้ หรือดังคำในจูฬอัสสปุรสูตรที่พระผู้มี



 

๔๕๘๑ 
 

 

พระภาคตรัสว่า เราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้บริโภคภัตตามวาระมีความเป็นสมณะ  ด้วย
อาการเพียงการบริโภคภัตตามวาระ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๕/๑๕๘,๑๒/๔๓๗/๔๖๖) 

วารี : 1.น้ำ ดังคำในกิงฉันทชาดก ท่ีเทพธิดาองค์หนึ่งกล่าวไว้ว่า ธารน้ำจากแนวป่า  ก่อตัว
เป็นห้วงวารีสีเขียวและธารน้ำอันเป็นท่ีปลื้มใจแห่งพวกนาคเป็นจำนวนมากไหลมา
ท่วมข้าพเจ้าด้วยห้วงวารี หรือดังคำในมาคันทิยสุตตนิทเทส ท่ีอธิบายคำเกี่ยวกับน้ำ
ไว้ว่า น้ำ  ตรัสเรียกว่า เอละ น้ำ ตรัสเรียกว่า  อัมพุ  ดอกบัว  ตรัสเรียกว่า  อัมพุชะ 
ก้านขรุขระ ตรัสเรียกว่ามีหนาม น้ำ ตรัสเรียกว่า วารี ดอกบัวเกิดในน้ำ  ตรัสเรียกว่า 
วาริชะ น้ำ ตรัสเรียกว่า ชละ เปือกตมตรัสเรียกว่า โคลนตมดอกบัวเกิดในน้ำ อยู่ใน
น้ำ (ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) ๒๗/๑๓/๕๔๐,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๐/๒๓๙)  

 2.ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดังคำท่ีพระอุเทนเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ในที่ไม่ไกล
ภูเขาหิมพานต์มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือปทุม ข้าพเจ้าสร้างอาศรมสร้างบรรณศาลาอย่างดีไว้
... ต้นอโศก ต้นวารี และต้นสะเดา มีดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่น
ทิพย์ ประดับอาศรมของข้าพเจ้าให้งดงาม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๓๙/๖๙๘) 

วาระจิต : ขณะจิต,หมายถึงจิตแต่ละคร้ัง แต่ละคราว ดังคำในวีมังสกสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ตรวจสอบ เม่ือไม่รูว้าระจิตของผู้อ่ืน  พึงพิจารณาตรวจสอบ
ตถาคตในธรรม ๒ ประการ คือ (๑) ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตา(๒) ธรรมท่ีจะพึงรู้แจ้ง
ทางหู หรือดังในสจิตตสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย หากภิกษุเป็นผู้ไม่
ฉลาดในวาระจิตของผู้อ่ืน  เม่ือเป็นเช่นน้ันเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกว่า เราทั้งหลาย
จักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน หรือดังคำในปทุฏฐจิตตสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุท้ังหลาย เรากำหนดวาระจิตของบุคคลผู้มีจิตถกูประทุษร้ายบางคนในโลกน้ี
ด้วยใจ  จึงรู้ชัดอย่างน้ีว่า  ถ้าบุคคลนี้ตายในขณะน้ี  จะถูกไหม้ในนรกเหมือนถูก
นำไปฝังไว้ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะจิตของเขาถูกประทุษร้าย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๘๗/๕๒๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๑/๑๑๐,๒๔/๕๒/๑๑๒,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๙/๓๖๓) 

ว่าร้ายพระอริยะ : ด่าบริภาษพระอริยะ,ใส่ความกล่าวโทษพระอรหันต์ ในท่ีน้ีส่วนมากกล่าวถึงภิกษุท่ี
ด่าพระอริยะ ดังคำในอักโกสกสูตรที่พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ด่า
บรภิาษเพ่ือนพรหมจารี  ว่าร้ายพระอริยะ พึงหวังได้โทษ ๕ ประการ คือ ๑. ต้อง
อาบัติปาราชิก หรือตัดธรรมเป็นเคร่ืองปิดกั้น ๒. ต้องอาบัติเศร้าหมองกองใดกอง
หนึ่ง ๓.เป็นโรคร้ายแรง ๔. หลงลืมสติมรณภาพ ๕. หลงัจากมรณภาพแล้ว  ย่อมไป
เกิดในอบายทุคติ วินิบาต นรก,ในพยสนสตูร กล่าวถึงโทษของการว่าร้ายพระอริยะไว้
ว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใดก็ตามด่าบริภาษ๑เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ว่าร้ายพระ
อริยะ เป็นไปได้ ที่ภิกษุน้ันจะถึงความพินาศอย่าง  ๑ ใน ๑๑ อย่าง คือ ๑. ไม่บรรลุ



 

๔๕๘๒ 
 

 

ธรรมท่ียังไม่ได้บรรลุ ๒. เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว ๓.สัทธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่
ผ่องแผ้ว ๔. เป็นผู้เข้าใจผิดว่าได้บรรลุสัทธรรม๕.เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 
๖. ต้องอาบัติท่ีเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง ๗.บอกคืนสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ ๘. 
เป็นโรคร้ายแรง ๙. ถึงความวิกลจริต หรือจิตฟุ้งซ่าน ๑๐.หลงลืมสติมรณภาพ ๑๑.
หลังจากมรณภาพแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๓/๒๙,๒๒/๒๑๑/๓๕๔,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๖/๓๙๗) 

วารุณะ : ช่ือเทพหมู่หน่ึงท่ีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูปผู้เป็นอรหันต์ ณ 
ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ ดังคำในมหาสมยสูตรว่า เวลาน้ัน เทพ (๑๐ 
หมู่) คือ อาโป ปฐวี เตโช วาโย วรุณะ วารณุะ โสมะ ยสสะ เมตตาและกรุณา เป็นผู้มี
ยศก็มาด้วย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 

วารุณิทูสกชาดก :  ชาดกว่าด้วยผู้มีปัญญาทรามทำสุราให้เสียมเีน้ือความอธิบายไว้ว่า เศรษฐีโพธิสัตว์
ชาวกรุงพาราณสี ติเตียนลกูศิษย์ของตนผู้คิดจะปรุงสุราให้มีรสดีจึงเอาเกลือไปใส่ใน
ไหสุรา จนทำให้สุราเสียหาย เมื่อคนโง่คิดจะทำประโยชน์แต่ก็มักจะทำประโยชน์ให้
เสียหาย (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๗/๒๐) 

วาลวีชนี, พัด : พัดโบก ในสมัยพุทธกาล กล่าวไว้ว่า พัดกับแส้ขนจามรถีือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์
อย่างหน่ึงในเบญจราชกกุธภัณฑ์ ดังคำในชาณุสโสณิพราหมณสูตรว่า พระอานนท์
เห็นพราหมณ์ช่ือชาณุสโสณิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วน นัยว่า 
ม้าท่ีเทียมเป็นมา้ขาว เครื่องประดับขาว  ตัวรถขาว ประทุนขาว เชือกขาว ด้าม
ประตักขาว ร่มขาว ผ้าโพกขาว  ผ้านุ่งขาว รองเท้าขาวและพัดวาลวีชนี (พัดหรือแส้
ขนจามรี) กข็าว ชนทั้งหลายเห็นท่านแล้วพากันพูดอย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญ ยาน
ประเสริฐหนอ รูปของยานก็ประเสริฐหนอ หรือดังคำในภูริทัตตชาดกที่ ใครมีปัญญา
ประเสริฐ  มีพัดวาลวีชนีอย่างดีเย่ียม ท่ีบุคคลประคองไว้บนเศียรทั้ง ๒ ข้าง หรือดัง
คำในอปทานทีพ่ระมหากัจจายนเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า พระเจดีย์(วิหารที่
ประทับ)ช่ือว่าปทุมะ ของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นท่ีพ่ึงพระนามว่าปทุมุตตระ ข้าพเจ้า
ให้ทำแผ่นศิลาไว้ภายใต้แล้วใช้ทองคำไล้ทาแผ่นศิลาน้ัน และได้กัน้ฉัตรซึ่งทำด้วย
รัตนะแล้ว ถือพัดวาลวีชนีพัดถวายพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุของสัตว์โลก ผู้คงที่ (ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๔/๒๕๔๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๗๑/๓๓๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๑๔๔) 

วาลสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยปลายขนทราย พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ว่า 
การแทงตลอดอริยสัจ ๔ ยากกว่าการใช้ปลายขนทรายซึง่แตกเป็น ๗ เสี่ยงแทงเข้าที่
ปลายขนทราย (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๕/๖๒๘) 
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วาลิการาม:  ช่ือวัดหน่ึงในเมืองเวสาลีแคว้นวัชชี เป็นที่ประชุมทำสังคายนาครั้งท่ี ๒ ชำระวัตถุ ๑๐ 
ประการที่เป็นเสี้ยนหนามพระธรรมวินัยดังคำในสัตตสติกขันธกะท่ีภิกษุผู้เถระ
ท้ังหลายได้ปรึกษากันต่อไปดังน้ีว่า วาลิการามเป็นท่ีน่ารื่นรมย์ เงียบสงบไม่อึกทึก 
พวกเราน่าจะระงับอธิกรณ์น้ีที่วาลิการาม ครั้งน้ัน ภิกษุผู้เถระท้ังหลาย ประสงค์จะ
วินิจฉัยอธิกรณ์นั้นพากันเดินทางไปวาลิการามลำดับน้ันท่านพระเรวตะประกาศให้
สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา(วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๗/๔๑๓) 

วาโลทกชาดก :  ชาดกว่าด้วยลากินน้ำหาง มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า อำมาตย์โพธิสัตว์แสดงสภาพ
ธรรมดาของผู้ต่ำและผู้สูงถวายพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบตามความจริงท่ีพวกลา
กินน้ำหางมีรสน้อยซึ่งเป็นกากเดนของลูกจันทน์ท่ีเขาคั้นเอาน้ำหัวมีรสประณีตให้ม้า
สินธพกินแล้ว จัดเป็นน้ำช้ันเลวก็แสดงอาการเมาให้ปรากฏ ส่วนม้าสินธพอาชาไนย
แม้ด่ืมน้ำหัวมีรสประณีตก็มิได้แสดงอาการเมาให้ปรากฏ คนผู้มีคุณธรรมย่อมไม่แสดง
อาการสูง ๆ ต่ำ ๆ ให้ปรากฏ ส่วนผู้ต่ำต้อยน้อยคุณธรรมน้ันมักแสดงอาการท่ีไม่น่าดู
ให้ปรากฏ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๖๕/๘๑) 

วาสนา : อาการกายวาจา ท่ีเป็นลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่าง และได้สั่ง
สมอบรมมาเป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็นพ้ืนประจำตัว แม้จะละกิเลสนั้นได้แล้ว แต่
ก็อาจจะละอาการกายวาจาท่ีเคยชินไม่ได้ เช่น คำพูดติดปาก อาการเดินท่ีเร็วหรือ
เดินต้วมเต้ียม เป็นต้น ท่านขยายความว่าวาสนา ที่เป็นกุศล ก็มี เป็นอกุศล ก็มีเป็น
อัพยากฤต คือเป็นกลางๆ ไม่ดีไม่ช่ัว ก็มี ท่ีเป็นกุศลกับอัพยากฤตนั้น ไม่ต้องละแต่ที่
เป็นอกุศลซึ่งควรจะละน้ันแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่จะเป็นเหตุให้เข้าถึงอบาย กับ
ส่วนท่ีเป็นเหตุให้เกิดอาการแสดงออกทางกายวาจาแปลกๆต่างๆ ส่วนแรก พระ
อรหันต์ทุกองค์ละได้ แต่ส่วนหลัง พระพุทธเจ้าเท่าน้ันละได้ พระอรหันต์อ่ืนละไม่ได้ 
จึงมีคำกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเท่าน้ันละกิเลสท้ังหมดได้พร้อมท้ังวาสนา; ในภาษาไทย
คำว่า วาสนา มีความหมายเพ้ียนไปกลายเป็นอำนาจบุญเก่า หรือกุศลที่ทำให้ได้รับ
ลาภยศ  

วาสนานคร : ช่ือเมืองหน่ึงของพญานาค ล้วนด้วยทองคำ,เป็นท่ีอยู่ของพญานาค ดังคำในวิธุรชาดก
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภพนาคน้ันเขาเรียกว่า โภควดีนครบ้าง วาสนานครบ้าง 
หิรัญวดีนครบ้างเป็นเมืองนิรมิตล้วนแต่ทองคำ สำเร็จแกพ่ญานาคผู้สมบูรณ์ด้วยโภค
ทรัพย์ทุกอย่าง (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๐/๓๙๖) 

วาสภคาม,วาสภะ, หมู่บ้าน :ช่ือหมู่บ้านแห่งหน่ึง แคว้นกาสี และมีพระเถระองค์หน่ึงในการกสงฆ์ 
ผู้ทำสังคายนาคร้ังท่ี ๒ เป็น ๑ ในภิกษุ ๔ รูป ดังคำในสตัตสติกขันธกะ ที่ท่านพระเร
วตะจึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่า สงฆ์จึงคัดเลือกภิกษุชาวปราจีน ๔ รูป คือ ท่านพระ
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สัพพกามี ท่านพระสาฬหะ ท่านพระอุชชโสภิตะ และท่านพระวาสภคามิกะ และ
ภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะอีก ๔ รูป คือ ท่านพระเรวตะ ท่านพระสัมภูตสาณวาสี ท่าน
พระยสกากัณฑกบุตรและท่านพระสุมนะหรือดังคำในมหาวรรคว่า ภิกษุกัสสปโคตร
ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแลว้ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ทำ
ประทักษิณแลว้กลับไปสู่วาสภคาม หรือดังคำว่าในแคว้นกาสี มีหมู่บ้านช่ือวาสภคาม 
ภิกษุช่ือกัสสปโคตรอยู่ประจำในอาวาสในท่ีน้ัน หรือดังคำในอภิชชมานเปตวัตถุ (โกลิ
ยมหาอำมาตย์ของพระเจ้าพิมพิสารถามเปรตตนหน่ึงว่า)ท่านเปลือยกายเหมือนกับ
เปรตคร่ึงท่อน เปรตนั้นกล่าวว่า ข้าพเจ้าจักไปยังบ้านจุนทัฏฐิละ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
วาสภคามกับกรุงพาราณสี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๘๐/๒๖๐, ๒๖๓, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๖/
๔๑๒, ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๓๘๘/๒๒๙) 

วาสภคามิกะ, ภิกษุ พระภิกษุรูปหน่ึงชาวคณะปราจีน จำนวน ๔ รูป, ท่านได้รับญัตติจากคณะ
ภิกษุปาเฐยยะมีพระเรวตะเป็นหัวหน้าให้เป็นผู้ระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิวิธี 

 ในสัตตสติก ขนัธกะ ทุติยภาณวาร ญัตติกรรมวาจา เป็นกรณีกำลังตัดสินอธิกรณ์ท่ีมี
เสียงเซ็งแซ่เกดิขึ้น ไม่มท่ีีสิน้สุด จนไมมี่ใครฟังได้ว่าเรื่องอะไร สงฆ์จึงคัดเลือกภิกษุ
ชาวปราจีน ๔ รูป คือ ท่านพระสัพพกามี ท่านพระสาฬหะ ท่านพระอุชชโสภิตะ และ
ภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะอีก ๔ รูป คือ ท่านพระเรวตะ ท่านพระสัมภูตสาณวาสี ท่าน
พระยสกากัณฑกบุตร และท่านพระสุมนะ ต่อมา ทา่นพระเรวตะประกาศให้สงฆ์
ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ขอมติจากสงฆ์วา พึงแต่งต้ังภิกษุชาวปราจีน ๔ รูป 
ภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะอีก ๔ รูป เพ่ือระงับอธิกรณ์น้ีด้วยอุพพาหิกวิธี (วิ.จุ.(ไทย)๗/
๔๕๖/๔๑๒) 

วาสวเนสี ช่ือเทพว่าวาสวเนสี, เทพตนหน่ึงในเทพ ๑๐ หมูใ่นมหาสมยสูตร 
 ในมหาสมยสูตร การประชุมของเทวดา กล่าวถึงเหล่าผู้มาชุมนุม ซึ่งเทพวาสวเนสีก็

ร่วมอยู่ในน้ีด้วยว่า พระอินทร์ผู้เป็นท้าวสักกะ ผู้เป็นท้าวปุรินททะ ท้าววาสวะ 
ประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มา เทพทั้ง ๑๐ หมู่น้ีแบ่งเป็น ๑๐ พวก ทัง้หมดล้วนมี
ผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่งมายัง
ป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย เทพอีก (๑๐ หมู่) คือ สหภู ผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟ อริฏฐ
กะ โรชะ ผู้มรีศัมีดังสีดอกผักตบ วรุณะ สหธรรม อัจจุตะ อเนชกะ สุเลยยะ รุจิระ 
และวาสวเนสีก็มา (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๘) 

วาสวะ สมัญญานามของท้าวสักกะ, นามท่ีพระผู้มพีระภาคเรียกท้าวสักกะว่า วาสวะ 
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 ในสักกปญัหสตูร ปัญหาของเทวดา เร่ืองโคปกเทพบุตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับ
ท้าวสักกะจอมเทพเป็นพระคาถาว่า“วาสวะ พระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดไว้ในพระทัย 
ก็โปรดถามปัญหานั้นกับอาตมภาพเถิด อาตมภาพจะแก้ปัญหาน้ันให้ถึงท่ีสุดแด่
พระองค์” ท้าวสักกะผู้วาสวะ ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข ์พวกเทพ มนุษย์ 
อสูร นาค คนธรรพ์ และสัตว์เหล่าอ่ืนอีกจำนวนมากต่างก็มีความปรารถนาอย่างน้ีว่า 
‘ขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่ถกูลงโทษ จงเป็นผู้ไม่มีศัตรู จงเป็นผู้ไม่ถกู
เบียดเบียน จงเป็นผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิด’ แต่เพราะมีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเล่า พวก
เขาจึงยังคงมีเวร ถูกลงโทษ มีศัตรู ถูกเบียดเบียน ยังจองเวรกันอยู่” ท้าวเธอได้ทูล
ถามปัญหาอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “เพราะมีอิสสา(ความริษยา) และ
มัจฉริยะ(ความตระหน่ี) เป็นเคร่ืองผูกมัด พวกเขาจึงยังคงมีเวร ถูกลงโทษ มีศัตรู ถูก
เบียดเบียน จองเวรกันอยู่” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๖/๒๘๔) 

วาสิชฏสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยด้ามมีด  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ความสิ้นไปแห่งอาสวะย่อมมีแก่บุคคลผูรู้้อยู่ เห็นอยู่
ว่า ขันธ์ ๕ ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ ๕ และความดับแห่งขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง หาก
ภิกษุไม่ประกอบภาวนาเนือง ๆ ถึงปรารถนาว่า ขอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะ
เพราะไม่ถือมั่น จิตของเธอก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เลย เพราะเธอไม่ได้เจริญสติปัฏ
ฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรย์ี ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และอริยมรรคมี
องค์ ๘ เปรียบเหมือนแม่ไก ่ไม่ทับ ไม่กก ไม่ฟักไข่ของตนให้ดี ถึงจะปรารถนาว่า ขอ
ลูกของเราพึงทำลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้า หรือด้วยจะงอยปากออกมาโดย
ความสวัสดีเถิด ลูกไก่ก็ไมส่ามารถทำลายกระเปาะไข่ออกมาโดยความสวัสดีได้ ส่วน
ภิกษุผู้ประกอบภาวนาอยู่เนือง ๆ ถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนั้น จิตของเธอก็
หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ เหมือนแม่ไก่ ทับ กก ฟักไข่อย่างดี ถึงจะไม่มี
ความปรารถนา ลูกไก่ก็สามารถทำลายกระเปาะไข่ออกมาโดยความสวัสดีได้ ช่างไม้
หรือลกูมือของช่างไม้ไม่รู้ว่า วันนี้ เมื่อวานน้ี หรือวันก่อน ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี ้
ท่ีแท้เมื่อด้ามมดีสึกไปแล้ว จึงจะรู้ได้ว่า สึกไปแล้วแมฉ้ันใด ภิกษุก็ฉันน้ันเมื่อประกอบ
ภาวนาเนือง ๆ ก็ไม่รู้ว่า วันน้ี เมื่อวานน้ี หรือวันก่อน ๆ อาสวะของเราสิ้นไปประมาณ
เท่าน้ี ถึงอย่างน้ัน เมื่ออาสวะสิ้นไปแล้ว เธอก็รู้ว่า สิ้นไปแล้ว(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๑/
๑๙๒) 

วาสิฏฐีเถรคีาถา : ภาษิตของพระวาสิฏฐีเถรี,คาถาของพระวาสิฏฐีเถรี ท่านพระวาสิฏฐีเถรีกล่าวว่า 
เรากระทบกระเทือนใจเพราะความเศร้าโศกถึงบุตร มีจิตฟุ้งซ่าน ไม่รู้สกึตัว เปลือย
กายและมีผมรงุรัง เที่ยวร้องไห้ไปตามท่ีต่าง ๆ ได้เที่ยวไปตามถนน กองขยะ ในป่าช้า 
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ในตรอกใหญ่ตรอกน้อย อด ๆ อยากๆ  ถึง ๓ ปี ภายหลัง ได้พบพระสุคตผู้ฝึกคนท่ียัง
ไม่ได้ฝึก ตรัสรูด้้วยพระองค์เอง ไม่เกิดความกลัวแต่ที่ไหนๆ กำลังเสด็จไปยังกรุงมิถิลา 
กลับได้สติแล้วเข้าไปถวายบังคม พระโคดมพระองค์นั้น  ได้ทรงพระกรุณาแสดงธรรม
โปรดเรา เราฟังธรรมของพระองค์แล้วบวชเป็นบรรพชิต เพียรพยายามในคำสอนของ
พระศาสดา ได้ทำให้แจ้งซึ่งบทธรรมอันปลอดโปร่ง ถอนและละความโศกท้ังหมดได้
แล้ว เพราะเรากำหนดรู้วัตถคืุออุปาทานขันธ์ ๕ ซ่ึงเป็นเหตุเกิดแห่งความโศก
ท้ังหลายได้ (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๓๓/๕๗๗)  

วาสิทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวาสิทายกเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้ถวายมีดเล่มหน่ึงแด่พระพุทธเจ้า(พระนามว่าสิทธัตถะ) 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสดุท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๔๐๖) 

วาสุทัตตเทพบุตร เทพบุตรนามว่าวาสุทัตตะ, ผู้กล่าวคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคท่ีอุปมาผู้ละ
กามราคะดังดับไฟไหม้ศีรษะ 

 ใสวาสุทัตตสูตร เรื่องวาสุทัตตเทพบุตร ผู้กล่าวคาถาน้ีในสำนักของพระผู้มีพระภาค
ว่า ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพ่ือละกามราคะ เหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอก มุ่งถอน
หอกออก เหมอืนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะ มุ่งดับไฟ ฉะน้ันพระผูมี้พระภาคตรสั
ว่า ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพ่ือละสักกายทิฏฐิ เหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอก มุ่งถอน
หอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะ มุ่งดับไฟ ฉะน้ัน (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๗/
๑๐๓) 

วาสุทัตตสูตร :  พระสูตรว่าด้วยวาสุทัตตเทพบุตร สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
วาสุทัตตเทพบุตรกราบทูลว่า ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพ่ือละกามราคะ เหมือนคนถูก
แทงด้วยหอกมุ่งถอนหอก หรือเหมือนคนท่ีถูกไฟไหม้บนศีรษะมุ่งดับไฟ ฉะน้ัน พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพ่ือละสักกายทิฏฐิ เหมือนคนถูกแทงด้วย
หอกมุ่งถอนหอก หรือเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะมุง่ดับไฟ ฉะนั้น (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๙๗/๑๐๓) 

วาสุเทพ, พระเจ้า พระราชาพระนามว่าวาสุเทพ, พระองค์ผูท้รงเศร้าโศกเสียใจถึงพระโอรสที่ทิวงคต 
แต่ระงับความโศกน้ันได้เพราะฟังคำของฆฏบัณฑิต 

 ในกัณหเปตวัตถุ ฆฏบัณฑิตกราบทูลพระเจ้าพระเจ้าวาสุเทพผู้ทรงเสียพระทัยถึง
พระโอรสที่ทิวงคต ว่า พระองค์ผู้กัณหโคตร หากพระองค์ทรงทราบ ตามท่ีพระองค์
ทรงพร่ำสอนบุคคลอ่ืน เหตุไฉน พระองค์จึงทรงกรรแสงถึงพระราชโอรส ท่ีทิวงคตไป
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ต้ังนาน จนถึงวันนี้เล่า พระเจ้าวาสุเทพตรัสว่า เธอมาช่วยรดเราผู้เร่าร้อนให้สงบ ดับ
ความกระวนกระวายท้ังหมด เหมือนคนใช้น้ำราดดับไฟท่ีติดเปรียง เราผู้ซึ่งเธอช่วย
ถอนลูกศรคือความโศกขึ้นได้แล้ว เย็น สงบแล้ว จะไม่เศร้าโศก ไม่ร้องไห้ เพราะได้ฟัง
คำของเธอ (ขุ.เป.(ไทย)๒๖/๒๒๒/๒๐๓) 

วาเสฏฐมาณพ มาณพช่ือวาเสฏฐะ, ชาวบ้านมนสากฏะ แคว้นโกศล, ผูเ้ป็นเพ่ือนกันและถกเถึยงกัน
กบัภารัทวาชมาณพเรื่องทางและมิใช่ทาง ทางตรงหรือนำออก 

 ในเตวิชชสูตร ว่าด้วยเรื่องทางและไม่ใช่ทาง เป็นเรื่องถกเถึยงกันของสองสหายหนุ่ม 
ช่ือ วาเสฏฐมาณพกับภารัทวาชมาณพ เรื่องทางและไม่ใช่ทาง โดยวาเสฏฐมาณพ
กล่าวอย่างน้ีว่า “ทางที่โปกขรสาติพราหมณ์บอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรง เป็นทางเดิน
ตรงไป เป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้” ฝ่าย
ภารัทวาชมาณพกล่าวว่า “ทางท่ีตารุกขพราหมณ์บอกไว้เท่าน้ันเป็นทางตรง เป็น
ทางเดินตรงไป เป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้” 
สหายทั้งสองยอมกันไม่ได้ จึงพากันไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสว่า 
"พวกพราหมณ์ท้ังหลาย บัญญัติทางไว้ต่างกันก็จริง ถึงกระน้ันทางทั้งปวงก็ล้วนเป็น
ทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ เปรียบเหมือนในท่ี
ใกล้หมู่บ้านหรอืนิคม ถึงจะมีทางอยู่หลายเส้นทางก็จริง ถึงกระนั้นทุกเส้นทางก็มา
บรรจบกันท่ีกลางหมู่บ้านน่ันเอง (ที.สี.(ไทย)๙/๕๒๐/๒๓๐,๙/๕๒๑/๒๓๐,๙/๕๒๑/
๒๓๑,๙/๕๒๒/๒๓๑) 

วาเสฏฐฤษี ฤษีช่ือว่าวาเสฏฐะ, ผู้ให้ทานและจำแนกทาน, ผู้แสดงอานิสงส์ของทานว่า จิตย่อม
ผ่องใส จะเกิดความช่ืนชม โสมนัส 

 ในทานมหัปผลสูตร ว่าด้วยทานที่มีผลมากและทานท่ีไม่มีผลมาก เมื่อท่านพระสารี
บุตรพร้อมด้วยอุบาสกชาวกรุงจัมปาเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีได้ไหม ทานชนิดเดียวกันท่ีบุคคล
บางคนในโลกน้ี ถวายแล้วไม่มีผลมาก ไมมี่อานิสงส์มาก แต่ท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้
ถวายแล้วกลับมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ส่วนบุคคลบางคนในโลกน้ี ฯลฯ ท้ังมิใช่ให้
ทานด้วยคิดว่า ‘เราจักให้ทานและจำแนกทานน้ีเหมือนเหล่าฤษีในปางก่อน คือ 
อัฏฐกฤษ ีวามกฤษีวามเทวฤษี เวสสามิตตฤษี ยมทัคคฤิษี อังคีรสฤษี ภารทวาช
ฤษีวาเสฏฐฤษี กัสสปฤษ ี และภคฤุษี ได้บูชามหายัญแล้ว’ แต่ให้ทานด้วยคิดว่า 
‘เมื่อเราให้ทานนี้ จิตย่อมผ่องใส จะเกิดความช่ืนชม โสมนัส ฯลฯ” พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า สารบีุตร บุคคลบางคนในโลกน้ีให้ทานอย่างมีใจเย่ือใย ให้ทานอย่างมีจิต



 

๔๕๘๘ 
 

 

ผูกพัน ให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญ ให้ทานด้วยคิดว่า ‘เราละโลกนี้ไปแล้วจักบริโภค
ผลทานน้ี’ เขาจึงให้ทานนั้น คือ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอมเครื่องลูบไล้ ท่ี
นอน ท่ีพัก และเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ สารีบุตรเธอเข้าใจเร่ืองน้ัน
อย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ควรให้ทานเช่นน้ันหรือไม่” “ควรให้ พระพุทธเจ้า
ข้า” (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๒/๙๑) 

วาเสฏฐสูตร : พระสูตรว่าด้วยมาณพช่ือวาเสฏฐะ พระผูม้ีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะเป็น
การบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบแก่วาเสฏฐมาณพ ณ ราวป่าอิจฉานังคละ ใกล้
หมู่บ้านช่ืออิจฉานังคละ วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพสนทนากันเรื่องเหตุท่ีทำ
ให้ช่ือว่าเป็นพราหมณ์ ภารทวาชมาณพเห็นว่า บุคคลผู้มีชาติกำเนิดมาดีท้ังฝ่าย
มารดาและฝ่ายบิดา ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้าน
ตำหนิได้ เม่ืออ้างถึงชาติตระกูล จึงจะช่ือว่าเป็นพราหมณ์ ส่วนวาเสฏฐมาณพเห็นว่าผู้
มีศีลและถึงพร้อมด้วยวัตรจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ มาณพท้ังสองไม่สามารถจะตกลง
กันได้จึงเข้าไปทูลถามพระผูม้พีระภาค โดยวาเสฏฐมาณพเป็นผู้ทูลถามว่า บุคคลจะ
ช่ือว่าเป็นพราหมณ์ เพราะชาติกำเนิดหรือเพราะกรรม พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบ
ว่า ต้นไม้และสัตว์ต่าง ๆ เช่น แมลง สตัว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำแตกต่างกันไปตาม
กำเนิด แต่มนุษย์ไม่แตกต่างกันโดยกำเนิด คือ ผม ศีรษะ ใบหู นัยน์ตา ใบหน้า จมูก 
เป็นต้นไม่แตกต่างกัน การเรียกกันในหมู่มนุษย์เป็นการเรียกกันตามบัญญัติ มนุษย์จึง
ไม่ใช่พราหมณ์เพราะกำเนิด แต่เป็นพราหมณ์เพราะกรรม และได้ตรัสในตอนท้ายว่า 
ตบะ พรหมจรรย์ สญัญมะและทมะเป็นคณุธรรมสูงสุดของพราหมณ์ แต่ถ้าบุคคลใด
ถึงพร้อมด้วยวิชชา ๓ เป็นผู้สงบ สิ้นภพใหม่แล้ว บุคคลน้ันเป็นท้ังพรหมและท้าว
สักกะ เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณ
พต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์ พร้อมกับประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึง
สรณะจนตลอดชีวิต (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๔/๕๗๒) 

วาเสฏฐสูตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยอุบาสกช่ือว่าวาเสฏฐะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา 
ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ตรัสกับวาเสฏฐอุบาสกว่า อุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ ท่ีบุคคล
อยู่จำแล้วย่อมมีผลานิสงสม์าก แล้วตรัสถึงอานิสงส์แห่งอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ 
เหมือนในวิตถตุโปสถสูตร เมื่อพระผู้มีพระภาคตรสัอย่างนี้ วาเสฏฐอุบาสกทูลถามว่า 
หากญาติและสาโลหิตที่เป็นท่ีรักของตนหรือคนเหล่าอ่ืน จะเป็นกษัตริย์ พราหมณ ์
แพศย์ ศูทรกต็าม อยู่จำอุโบสถ การอยู่จำอุโบสถพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขตลอด
กาลนานแก่ชนเหล่าน้ันหรือ ทรงตอบว่า ใช่ แล้วตรัสย้ำว่า แม้หากชาวโลก พร้อมทัง้
เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ เมื่อ



 

๔๕๘๙ 
 

 

รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ น้ีก็จะได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกัน อย่าว่าแต่
มนุษย์เลย แม้หากต้นสาละใหญ่ๆ  พึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ การอยู่จำ
อุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ พึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขตลอดกาลนานแก่ต้นสาละ
ใหญ ่ๆ เหล่าน้ัน จะป่วยกล่าวไปไยถึงผู้เกิดเป็นมนุษย์เล่า (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๔/
๓๑๒) 

วาเสฏฐสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยวาเสฏฐมาณพทูลถามปัญหา, วาเสฏฐมาณพ และภารทวาชมาณพได้
สนทนากันว่า “คนจะช่ือว่า พราหมณ์ ต้องปฏิบัติอย่างไร” ภารทวาชมาณพกล่าวว่า 
ต้องมีชาติตระกูลบริสุทธ์ิท้ังฝา่ยบิดาและมารดา ส่วน วาเสฏฐมาณพกลา่วว่า ต้องมี
ศีล มีวัตรสมบรูณ์ เมื่อต่างฝา่ยต่างยืนยันในเหตุผล ของตน ตกลงกันไม่ได้ จึงเข้าไป
ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงตอบด้วยอุปมามากมายแต่สรปุ
ใจความว่า คนจะเป็นพราหมณ์หรือไม่ มใิช่เพราะชาติกำเนิด แต่เพราะกรรมต่างหาก 
เมื่อจบเทศนา มาณพพร้อมทัง้สหายได้ประกาศตน เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่
พ่ึงที่ระลึกตลอดชีวิต (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๙๙/๖๔๔) 

วาเสฏฐะ ผู้ประเสริฐ, พระนามของเจ้ามัลละกษัตริย์ผูค้รองกรุงกุสินารา, สมัญญานามของเจ้า
มัลละท้ังหลายผู้ครองกุสินารา 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมหาสุทัสสนสตูร โปรดให้พระ
อานนท์ไปแจ้งข่าวการปรินิพพานแก่เจ้ามัลละ ณ กรุงกุสินารา ท่านพระอานนท์ได้
กราบทูลว่า พระผู้มีพระภาคอย่าได้ปรินิพพานในเมืองเล็ก เมืองดอน เมืองกิ่งเช่นนี้ 
เมืองใหญ่เหล่าอ่ืนยังมีอยู่ เช่น กรุงจัมปากรุงราชคฤห์ กรุงสาวัตถี เมืองสาเกต กรุง
โกสัมพี กรุงพาราณสี ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในเมืองเหล่านี้เถิด ขัตติยม
หาศาล พราหมณมหาศาล คหบดีมหาศาลผู้เลื่อมใสอย่างย่ิงในพระตถาคต มีอยู่มาก
ในเมืองเหล่านั้น ท่านเหล่าน้ันจะทำการบูชาพระสรีระของพระตถาคต พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า “อานนท์ เธออย่ากล่าวอย่างน้ัน อย่าพูดอย่างน้ันว่า‘กุสินาราเป็นเมือง
เล็ก เมืองดอน เมืองกิ่ง’ ไปเถิด อานนท์ เธอจงเข้าไปกรุงกุสินาราแจ้งแก่เจ้ามัลละ
ท้ังหลายผู้ครองกรุงกุสินาราว่า ‘วาเสฏฐะทั้งหลาย พระตถาคตจะปรินิพพานใน
ปัจฉิมยามแห่งราตรี วันนี้ ทา่นทั้งหลายจงรีบออกไป จงรบีออกไป จะได้ไม่เสียใจใน
ภายหลังว่า ‘พระตถาคตปรินิพพานในเขตบ้านเมืองของพวกเรา พวกเรา (กลับ) 
ไม่ได้เฝ้าพระตถาคต เป็นคร้ังสุดท้าย” ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว 
ครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังกรุงกุสินาราแจ้งข่าวเพียงผู้เดียว (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๑๐/๑๕๙,๑๐/๒๑๑/๑๕๙,๑๐/๒๒๖/๑๗๐,๑๐/๒๒๘/๑๗๑,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๒๔/๙๑,๑๑/๑๒๕/๙๒,๑๑/๑๒๖/๙๒,๑๑/๑๓๐/๙๖) 



 

๔๕๙๐ 
 

 

วาเสฏฐะ, ตระกูล  ช่ือของตระกูลอุปสัมบัน, เป็นคำด่าเปรียบตระกูลท่ีสูงด้วยคำตระกูลต่ำ 
 ในปาจิตติยกัณฑ์ กล่าวเสยีดสีด้วยตระกูลช้ันต่ำ ปรับอาบัติปาจิตตีย์ เม่ืออุปสัมบัน

ต้องการจะด่า ต้องการจะสบประมาท ต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขิน กล่าวกบั
อุปสัมบันตระกูลช้ันสูงด้วย( คำบ่งถึง)ตระกูลช้ันต่ำ คือ กล่าวกับอุปสัมบันตระกูลโคต
มะ กับอุปสัมบันตระกูลโมคคัลลานะ กับอุปสัมบันตระกูลกัจจายนะ กับอุปสัมบัน
ตระกูลวาเสฏฐะว่า “ท่านเป็นคนตระกูลโกสิยะ ท่านเป็นคนตระกูลภารทวาชะ” ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์ทุก ๆ คำพูด (วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๘/๒๐๗,๒/๒๗/๒๑๖,๒/๓๙/๒๒๘) 

วาเสฏฐะ,พราหมณ์,มาณพพราหมณ์ช่ือวาเสฏฐะ,ผู้ร่วมกับญาติและบริวารทำบุญกุศลใน
พระพุทธเจ้า 

 ในเสลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสลเถระ ท่านประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตนว่า ท่านเป็นเจ้าของถนนอยู่ในกรุงหงสวดี เรียกประชุมบรรดาญาติ
และบริวารของตนแล้ว แจ้งว่า พวกเราท้ังหมดนี้มาประชุม รวมเป็นพวกเดียวกันแล้ว
จักทำบุญกุศลในพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาบุญอันยอดเย่ียม ญาติและบริวารต่างชื่นชม
แล้ว ท่านได้อานิสงส์รื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓๐,๐๐๐ กัป เป็นใหญ่ในหมู่เทวดา 
ครองเทวสมบัติตลอด ๕๐๐ ชาติ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ชาติ และได้เป็น
พระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์นับชาติไม่ถ้วน ในรัชสมบัติในมนุษยโลกน้ี มีพวกญาติ
เป็นบริวาร ในภพสุดท้ายที่มาถึงน้ี มีพราหมณ์ช่ือวาเสฏฐะ(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๓๒/
๖๑๑,๑๓/๔๕๔/๕๗๒) 

วาเสฏฐะ, ฤษี ฤษีช่ือวาเสฏฐะ, ผู้เป็นหนึ่งในพวกฤษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ 
 ในเกณิยชฎิลวัตถุ เรื่องเกณิยชฎิลผู้คิดจะถวายอะไรหนอไปถวายพระสมณโคดม 

ทราบว่า พวกฤษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ คือฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ 
ฤษีวามเทวะ ฤษีเวสสามิตตะ ฤษียมตัคค ิฤษีอังคีรส ฤษีภารทวาชะ ฤษีวาเสฏฐะ 
ฤษีกัสสปะ ฤษีภคุ ซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์ สอนมนต์ท่ีพวกพราหมณ์ในเวลานี้สวด สอน
ซึ่งบทมนต์เก่าที่ท่านสวด ฤษีเหล่าน้ันงดฉันในเวลาวิกาล เช่นเดียวกับพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า แล้วสั่งให้เตรียมน้ำด่ืมเป็นอันมากให้คนหาบไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค 
กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า “พระโคดม โปรดรับน้ำด่ืมของข้าพระองค์ด้วยเถิด” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เกณิยะ ถ้าอย่างน้ัน ท่านจงถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย” เกณิย
ชฎิลได้นำน้ำด่ืมมากมายประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเอง วัน
ต่อมาเกณิยชฎิลได้ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ มีจำนวน ๑,๒๕๐ รูป พระผู้มี
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พระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ(วิ.ม.(ไทย)๕/๓๐๐/๑๓๐, ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๕/
๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/๒๓๓) 

วาเสฏฐะ, สามเณร, พระ ช่ือสามเณรรูปหนึ่ง, ผู้มีชาติเป็นพราหมณ์, ผู้มีตระกูลเป็นพราหมณ์, ผู้เข้า
เฝ้าพระผู้มีพระภาคท่ีร่มเงาประสาทบุพพาราม กรุงสาวัตถี, ผู้เป็นพระเถระนามว่าวา
เสฏฐะได้รับตำแหน่งพระอุปัฏฐาก สมัยปทุมพุทธเจ้า 

 ในอัคคัญญสูตร ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก เรื่องสามเณรช่ือวาเสฏฐะและสามเณรช่ือ
ภารทวาชะผู้เป็นสหายกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพ่ือฟังธรรมีกถาเฉพาะพระ
พักตร์ พระผู้มพีระภาคจึงกับสหายทั้งสองว่า “วาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอท้ังสองมี
ชาติเป็นพราหมณ์ มีตระกูลเป็นพราหมณ์ ออกจากตระกูลของพราหมณ์ บวชจาก
ตระกูลพราหมณ์ พราหมณ์ท้ังหลาย ไม่ด่า ไม่บริภาษเธอท้ังหลาย สองสหายทูลว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์ท้ังหลาย ย่อมด่า ย่อมบริภาษข้าพระองค์ท้ังหลายเต็ม
รูปแบบ ว่า ‘วรรณะท่ีประเสริฐทีสุ่ดคือพราหมณ์เท่าน้ัน วรรณะอ่ืนเลว พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า เธอทั้งสองพึงทราบเถิดว่า ‘ธรรมเท่าน้ันประเสริฐท่ีสุดในหมูช่นท้ังในโลก
น้ีและโลกหน้า’ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๑/๘๓,๑๑/๑๑๒/๘๓, ๓๓/๒๓/๖๓๘ 

วาเสฏฐะ,อบุาสก อุบาสกช่ือว่าวาเสฏฐะ,อุบาสกผู้ฟังธรรมีกถาเรื่องอุโบสถศีลว่ามีผลมาก เข้าถึง
สุคติโลกสวรรค์ 

 ในวาเสฏฐสูตร เร่ืองอุบาสกช่ือว่าวาเสฏฐะ เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏา
คารศาลา ป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี ครั้งนั้น อุบาสกช่ือว่าวาเสฏฐะเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงท่ีประทับ พระผูม้ีพระภาคจึงได้ตรัสกับอุบาสกว่า “วาเสฏฐะ อุโบสถ
ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ท่ีบุคคลอยูจ่ำแล้ว ย่อมมผีลมาก ฯลฯ ไม่ถูกนินทา 
ย่อมเข้าถึงสวรรค์” แม้หากชาวโลกพรอ้มทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ พึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ 
การอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ น้ี พึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขตลอดกาลนาน
แก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๔/๓๑๒) 

วาหนปราสาท ปราสาทช่ือพาหนะ, เป็นหน่ึงในปราสาท ๓ หลัง คือ นารปีราสาท ยสวดีปราสาท, 
ประสาทของปทุมุตตรพุทธเจ้าสมัยครองฆราวาส ๙,๐๐๐ ปี 

 ในปทุมุตตรพุทธวงศ์ พระประวัติของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าในอดีต สมยัของพระองค์ 
มีกรุงช่ือว่าหงสวดี กษัตริย์พระนามว่าอานนท์เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่า
สุชาดาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตตระพระองค์ทรงครองฆราวาส
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อยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือนารีปราสาท พาหนปราสาท และยสว
ดีปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๓,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี
พระนามว่าวสุลทัตตา พระราชโอรสพระนามว่าอุตตระ พระองค์เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษ 
ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกจากปราสาทไปผนวชทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ 
วัน จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๔๓,๓๓/๑๖/๖๙๓) 

วาหนะ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวาหนะ, ผู้ในอดีตชาติได้ทำจิตใจให้เลื่อมใส
ในพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๑๕ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิวาหนะ 

 กล่าวในมหาปริวารเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปริวารเถระ ท่านเมื่อ
จะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่าได้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ ผู้คงท่ี ได้ถวายผ้าทิพย์แด่พระศาสดาจึงพร้อมทั้ง
อำมาตย์และบริวารชน ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ อย่างมั่นคง ในกัปที ่๙๑ นับจาก
กัปนี้ไป ท่านได้ทำกรรมไว้ในคร้ังน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปที่ ๑๕ นับจากกัปน้ีไป 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ ชาติ พระนามว่าวาหนะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๙/๒๖๒) 

วาหุนสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระวาหุนะ พระวาหุนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ ฝั่ง
สระคัคคราโบกขรณี เขตกรุงจัมปา ทูลถามว่า พระตถาคตทรงสลัด ปราศจาก หลุดพ้น
จากธรรมเท่าไร จึงมีพระหทัยปราศจากแดนอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ตถาคตสลัด 
ปราศจาก หลุดพ้นจากธรรม ๑๐ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ชาติ ชรา มรณะ 
ทุกข์ และกิเลส จึงมีใจปราศจากแดนอยู่ เปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทมุ ดอกปุณฑริก
ท่ีเกิดในน้ำ เจริญในน้ำ ขึ้นพ้นจากน้ำ ไม่ติดอยู่กับน้ำ ฉะนั้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๑/
๑๘๐) 

วาหุนะ, พระ พระภิกษุช่ือว่าวาหุนะ, ผู้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่ีฝั่งสระคัคราโบกขรณี กรุงจัมปา 
ทูลถามเรื่องธรรมเครื่องหลุดพ้น ๑๐ ประการ 

 ในวาหุนสูตร กล่าวถึงพระวาหุนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ทูลถาม
พระผู้มพีระภาคว่า พระตถาคตทรงสลัด ปราศจาก หลุดพ้นจากธรรมเท่าไรหนอ จึง
มีพระหทัยปราศจากแดน ๑ อยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า "วาหุนะ ตถาคตสลัด 
ปราศจาก หลดุพ้นจากธรรม ๑๐ ประการ คือ (๑) ตถาคตสลัด ปราศจาก หลุดพ้น
จากรูป จึงมีใจปราศจากแดนอยู่ (๒) ปราศจาก หลุดพ้นจากเวทนาฯ (๓) ปราศจาก 
หลุดพ้นจากสัญญา ฯ (๔) ปราศจาก หลดุพ้นจากสังขาร ฯ (๕) ปราศจาก หลุดพ้น
จากวิญญาณ ฯ (๖) ปราศจาก หลุดพ้นจากชาติ ฯ (๗) ปราศจาก หลุดพ้นจากชรา ฯ 
(๘) ปราศจาก หลุดพ้นจากมรณะ ฯ (๙) ปราศจาก หลุดพ้นจากทุกข์ ฯ (๑๐) 
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ปราศจาก หลุดพ้นจากกิเลส ฯ จึงมีใจปราศจากแดนอยู่ องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๑/
๑๘๐) 

วิกขัมภนปหาน การละกิเลสได้ด้วยข่มไว้ด้วยฌาน, การชำระกิเลสด้วยการข่ม 
 ในมหาโมคคลัลานเถรคาถา กล่าวถึงพระเถระท้ังหลาย เมือ่จะสรรเสริญท่านพระสารี

บุตร จึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า เชิญท่านดู ท่านพระสารีบุตร มีคุณน่าดู น่าชม หลุด
พ้นได้ด้วยวิกขัมภนปหานและสมุจเฉทปหานทั้ง๒ส่วนมีจติต้ังม่ันดีภายใน        (ขุ.
เถร.(ไทย)๒๖/๑๑๘๕/๕๓๓) 

วิกขัมภนสุญญะ ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุข่ม, ข่มด้วยความว่าง 
 ในสุญญกถา กล่าวถึงกามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรม

ว่างจากเนกขัมมะ จากพยาบาทฯ ด้วยอพยาบาท และเป็นธรรมว่างจากอพยาบาท 
จากถีนมิทธะ ฯ ด้วยอาโลกสัญญา และเป็นธรรมว่างจากอาโลกสัญญา จากอุทธัจจะ 
ฯ ด้วยอวิกเขปะ และเป็นธรรมว่างจากอวิกเขปะ จากวิจิกิจฉา ฯ ด้วยธัมมววัตถาน 
และเป็นธรรมว่างจากธัมมววัตถาน จากอวิชชา ฯ ด้วยญาณ และเป็นธรรมว่างจาก
ญาณ จากอรติ ฯ ด้วยปามุชชะ และเป็นธรรมว่างจากปามุชชะ นิวรณ์ ฯ ด้วย
ปฐมฌาน และเป็นธรรมว่างจากปฐมฌาน กิเลสท้ังปวงเป็นธรรมท่ีบุคคลข่มไว้ด้วย
อรหัตตมรรค และเป็นธรรมว่างจากอรหัตตมรรค น้ีช่ือว่าวิกขัมภนสุญญะ (ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๔๘/๕๒๙) 

วิกตานันทะ, พระเจ้าจักรพรรดิ ในเอกวันทนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกวันทนิย
เถระ สัยพระพระเวสสภูพุทธเจ้า พระเอกวันทนิยเถระ    ท่านมีจิตเลื่อมใส  มใีจยินดี 
ถวายอภิวาทพระเวสสภูพุทธเจ้า ในกัปที่  ๓๑  นับจากกัปน้ีไปเราได้ทำกรรมใดใน
กาลน้ัน  ด้วย  กรรมน้ัน    จึงไม่รู้จักทุคติเลย  ในกัปท่ี  ๒๔  (นับจากกัปนี้ไป) ได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  มีพระนามว่าวิกตานันทะ  สมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗  ประการ  
มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๐/๓๙๘)  

วิกนะ,ภูเขา ช่ือภูเขา อยู่ใกล้ภูเขาหิมพานต์, พระจัมปกปุปผิยเถระเคยปฏิบัติอินทรีย์ 
 ในจัมปกปุปผยิเถราปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ ว่า 

ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหน่ึงชื่อวิกนะ ณ ท่ามกลางภูเขาลกูน้ัน มีพระ
สมณะผู้อบรมอินทรีย์ดีแล้ว อาศัยอยู่ ท่านได้เห็นพระองค์ผู้สงบระงับ จึงมีใจผ่องใส 
ได้ถือดอกจำปา ๓ ดอก โปรยลงบูชา ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้
ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓/๔๑๗) 



 

๔๕๙๔ 
 

 

วิกัณณกชาดก :  ชาดกว่าด้วยกามคุณเช่นกับชนัก พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์รับสั่งให้เลี้ยงปลาและ
เต่าท่ีมาติดตามฟังเสียงดนตรีในเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสทางน้ำ แต่มีจระเข้ตัว
หนึ่งมากินปลาเหล่านั้นจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าท่ีเอาชนักแทงให้หนีไป เจระเข้ถูกชนักปัก
หลังได้รับความทุก์ทรมานเพราะติดใจในรสอาหารเคล้าเสียงกลอง คนที่หลงใหลติด
ใจในกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ท่ีเรียกว่าเหย่ือสำหรับโลก อนุวัตตาม
อำนาจจิตย่อมเดือดร้อน เขาย่อมเดือดร้อนแม้อยู่ในท่ามกลางหมู่ญาติและมิตรสหาย 
เหมือนจระเข้ที่ติดตามฝูงปลาและเต่าถูกชนักแทงหลัง ฉะน้ัน (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/
๑๖๕/๑๐๙) 

วิกัป ช่ือภูเขา อยู่ใกล้ภูเขาหิมพานต์, พระจัมปกปุปผิยเถระเคยปฏิบัติอินทรีย์ 
 ในจัมปกปุปผยิเถราปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ ว่า 

ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ มีภูเขาลูกหน่ึงชื่อวิกนะ ณ ท่ามกลางภูเขาลูกน้ัน มีพระ
สมณะผู้อบรมอินทรีย์ดีแล้ว อาศัยอยู่ ท่านได้เห็นพระองค์ผู้สงบระงับ จึงมีใจผ่องใส 
ได้ถือดอกจำปา ๓ ดอก โปรยลงบูชา ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้
ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓/๔๑๗) 

วิกาล เวลาท่ีห้ามใช้เฉพาะแต่ละเรื่อง ในท่ีนี้หมายถึงผิดเวลาที่กำหนดไว้ คือ ต้ังแต่หลัง
เที่ยงวันจนถึงเวลาอรุณขึ้น 

 ในอัตตันตปสูตร กล่าวถึงคหบดีหรือบุตรคหบดีผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูล
หนึ่งฟังธรรมน้ันแล้วได้ศรัทธาในตถาคตแล้วพิจารณาเห็นว่า ‘ฆราวาส (การอยู่ครอง
เรือน) คับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาปลอดโปร่ง ทางท่ีดีเราควรจะปลงผมและ
หนวด ครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต’เขาได้ละกองโภคทรัพย์น้อย
ใหญแ่ละเครือญาติน้อยใหญ่แล้ว ครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
เขาละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ ไม่ฉันตอน
กลางคืน เว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาล(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๘ ,ที.
สี.อ.(บาลี) ๑๐/๗๕) 

วิกาลโภชนสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ สัตว์ท่ีเว้นขาดจากการบริโภค
อาหารในเวลาวิกาลจึงมีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการจากการบริโภค
อาหารในเวลาวิกาล เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุ่นท่ีเราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๔๙/๖๔๖) 



 

๔๕๙๕ 
 

 

วิคคาหิกกถาสูตร : พระสูตรว่าด้วยการกล่าวทุ่มเถียงแก่งแย่งกัน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เธอท้ังหลายไม่พึงกล่าวทุ่มเถียงแก่งแย่งกันว่า ท่านไม่รูท้ั่วถงึธรรมวินัยนี้ 
แต่ผมรู้ทั่วถึง เป็นต้น แต่พึงกล่าวเร่ืองอริยสัจ ๔ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๙/๕๘๙) 

วิคตปัจจัย จิตและเจตสิกท่ีปราศจากการคั่นด้วยดี 
 ในติกปฏัฐาน ปัจจยนิทเทส กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิกท่ีปราศจากไปไม่

มีระหว่างคั่นด้วยดี เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่เปน็ปัจจุบันโดย
วิคตปัจจัย(อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๓/๑๓,๔๐/๗๔/๓๙,๔๐/๑๙๐/๙๘,๔๐/๒๒๕/
๑๒๐,๔๐/๓๕๐/๒๑๘) 

วิคติจฉชาดก :  ชาดกว่าด้วยการนอบน้อมท่านผู้หมดความต้องการ  ฤษีโพธิสัตว์ได้โต้วาทะกับ
ปริพาชกจนปริพาชกพ่ายแพ้หนีไป เพราะหมดปฏิภาณในการต่อสู้ และท่านได้แสดง
ธรรมแก่มหาชนว่า คนที่ไมป่รารถนาสิ่งท่ีตนเห็นก็ดีหรือสิ่งท่ีตนไม่เห็นก็ดี เราเข้าใจ
ว่าเขายังจะต้องท่องเท่ียวไปอีกนานแสนนานและเข้าใจว่าเขาจะไม่ได้สิ่งท่ีเขา
ปรารถนาเลย คนย่อมไม่พอใจสิ่งท่ีตนได้มาและดูหม่ินสิ่งที่ตนได้มาแล้ว เพราะความ
ปรารถนาของคนไม่มีทีส่ิ้นสดุ เพราะเหตุน้ันเราจึงทำความนอบน้อมท่านผู้ที่หมด
ความปรารถนาแล้ว (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๘๘/๑๑๕) 

วิฆาสาทชาดก : ชาดกว่าด้วยผู้บริโภคอาหารที่เป็นเดน มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ท้าวสักกะโพธิสัตว์
จำแลงกายเป็นนกแขกเต้ามาสอนฤษี ๗ พ่ีน้องท่ีละกามออกบวชแล้ว แต่ไม่สนใจ
ปฏิบัติธรรม ไม่ทำความเพียร ไม่บำเพ็ญโยคะ เอาแต่มัวเมาในการเล่นสนุกสนานไป
วัน ๆ  นกแขกเต้าปลอมเรียกฤษีเหล่านี้ว่าเป็นคนกินเดนช่างพากันอยู่ละอายจริง
หนอ ซ้ำยังได้รับคำสรรเสริญในปัจจุบันและตายไปแล้วยังจะไปเกิดในสวรรค์อีก พวก
ฤษีเข้าใจว่านกสรรเสรญิจึงเรียกกันมาดู นกแขกเต้าบอกว่าไม่ได้สรรเสริญแต่กำลังติ
เตียนว่าพวกท่านเป็นพวกท่ีกินอาหารเหลือท้ิง ไม่ใช่คนกนิเดน พวกฤษียังยืนยันว่า
พวกตนบวชมานานถึง ๗ ปีแล้วพากันเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารท่ีเป็นเดนของสัตว์ร้าย มี
ราชสีห์ และเสือโคร่งเป็นต้น มาเลี้ยงชีวิต เพราะพวกฤษีจะไปเท่ียวหาเน้ือที่เหลือ
เดนสัตว์เอามาต้มซุบกินนอกจากกินผลไม้ นกแขกเต้าจึงว่า พวกท่านเปน็คนกินเดนที่
เขาทิ้ง ท่ีสัตว์ท้ิงแล้ว ไม่ใช่คนกินเดนเหลือ คือไม่ใช่คนทีก่ินของเหลือจากที่เขาถวาย
สมณะผู้ประพฤติดีปฤิบัติชอบแล้ว เมื่อนกแขกเต้าปลอมว่าฤษีเหล่านั้นให้ได้อาย ได้
รู้สำนึกแล้วก็บินกลับไปยังท่ีอยู่ของตน กรรมท่ีทำจนเคยชินแม้กรรมใหญ่ก็มองเห็น
เป็นเรื่องเล็กน้อย กรรมเลก็น้อยจึงมองไม่เห็น จึงทำกรรมเหตุไปอบายได้โดยง่าย 
เพราะมองเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยไป ส่วนบัณฑิตย่อมติเตียนและปรับปรุงตนเองอยู่



 

๔๕๙๖ 
 

 

เสมอแมใ้นเรื่องท่ีคิดว่าเล็กน้อย เหตุความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นได้ยาก (ขุ.ชา.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๗/๑๒๒/๒๕๑) 

วิจฉิททกสัญญา กำหนดหมายซากศพท่ีขาดจากกันเป็น ๒ ท่อน 
 ตัวอย่างในสังคีติสูตร เรื่องอนุรักขนาปธาน กล่าวว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีตาม

รักษาสมาธินิมิต ท่ีชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้ว คืออัฏฐิกสัญญา (กำหนดหมายซากศพที่ยัง
เหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อน) ปุฬุวกสัญญา (กำหนดหมายซากศพท่ีมี
หนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด) วินีลกสัญญา (กำหนดหมายซากศพที่มีสเีขียวคล้ำคละ
ด้วยสีต่าง ๆ) วิปุพพกสัญญา (กำหนดหมายซากศพทีม่ีน้ำเหลืองไหลเย้ิมอยู่ตามท่ีที่
แตกปริออก) วิจฉิททกสญัญา (กำหนดหมายซากศพท่ีขาดจากกันเป็น ๒ ท่อน) อุทธุ
มาตกสัญญา (กำหนดหมายซากศพท่ีเน่าพองขึ้นอืด) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๐/๒๘๕,สํ.
ม.(ไทย)๑๙/๒๔๑/๑๙๓,องฺ.เอก.ไทย)๒๐/๔๖๓/๕๐,๒๐/๔๖๔/๕๐,๒๐/๔๖๕/
๕๐,๒๐/๔๖๖/๕๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔/๒๖, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๓๘/๓๘๖) 

วิจฉิททกสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิจฉิททกสญัญา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เจริญ
โพชฌงค์ ๗ ท่ีมีวิจฉิททกสัญญา(ความหมายรู้ซากศพที่ขาดจากกันเป็นท่อน ๆ)ย่อมมี
ผลมาก แล้วทรงอธิบายคำว่า มผีลมาก ด้วยการตรัสพระสูตรย่อย ๕ สูตร ในลักษณะ
เดียวกัน ดังแสดงไว้ในอัฏฐิกมหัปผลสูตรท่ี ๑ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๔๑/๑๙๓) 

วิจักขณะ เทพช่ือวิจักขณะ, เทพอีก ๑๐ หมู่ในมหาสยสูตรท่ีมาชุมนมุกัน 
 ในมหาสยสูตร กล่าวถึงเทพทั้ง ๑๐ หมู่แบ่งเป็น ๑๐ พวก ทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณ

หลายหลาก มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่
ประชุมของภิกษุท้ังหลาย เทพอีก (๑๐ หมู่) คือ สุกกะ กรุมหะ อรุณะ เวฆนสะ โอ
ทาตคัยหะผู้เป็นหัวหน้า วิจักขณะ สทามตัตะ หารคชะ มิสสกะผูมี้ยศ และปชุนน
เทวราชผู้บันดาลฝนให้ตกท่ัวทุกทิศก็มา (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

วิจาร ความตรองอารมณ์, เป็นองค์หน่ึงใน ๕ ของปฐมฌาน (๑) วิตก (๒) วิจาร (๓) ปีติ (๔) 
สุข (๕) เอกัคคตา 

 ตัวอย่างในมหาสุทัสสนสูตร เรื่องเจริญฌานสมาบัติ กล่าวถึงพระเจ้ามหาสุทัสสนะ
เสด็จเข้าไปในเรือนยอดมหาวิยูหะ ประทับน่ังบนบัลลังก์ทอง ทรงสงัดจากกามและ
อกศุลธรรมท้ังหลายแล้วทรงบรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปีติ และสขุเกิดจากวิเวก
อยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบระงับ ทรงบรรลุทุติยฌานท่ีมคีวามผ่องใสภายใน มีภาวะ
ท่ีจิตเป็นหน่ึง ผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกดิจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจาง
คลายไปมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสขุด้วยนามกาย ทรงบรรลุตติยฌาน ท่ีพระ



 

๔๕๙๗ 
 

 

อริยะสรรเสริญว่า ‘ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข’ เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว ทรงบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติ
บริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๑/๑๙๔,๑๐/๓๖๐/๒๘๗,๑๐/๓๖๑/
๒๘๘,๑๐/๓๖๒/๒๘๙,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๑,๑๑/๑๔๘/๑๐๘,๑๑/๑๘๔/๑๔๒,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๕๔/๔๙๓,๑๒/๔๖๓/๕๐๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓/๑๖) 

วิจารณญาณ ญาณเคร่ืองไตร่ตรอง, คุณสมบัติของพ่อค้าอุบาสก 
 ในเสรีสกเปตวัตถุ เรื่องพวกพ่อค้าผู้กล่าวว่า พวกข้าพเจ้าต้องการทรัพย์ หวังกำไร จึง

พากันไปยังสินธุประเทศ และโสวีระประเทศ แล้วจักประกอบกรรมท่ีได้รับรองไว้ตาม
สมควร มกีารเสียสละอย่างบริบูรณ์ กระทำการบูชาเสรีสกเทพบุตรอย่างโอฬาร 
เทพบุตรกล่าวพวกพ่อค้าว่าอย่าได้ทำการบูชาเสรีสกเทพบุตรเลย สิ่งดีท่ีท่านท้ังหลาย
พูดถึงท้ังหมด จักมแีก่พวกท่าน ท่านท้ังหลายจงงดเว้นกรรมช่ัวและจงต้ังใจประกอบ
ตามธรรม ในหมู่พ่อค้าเกวียนน้ี มีอุบาสกผู้เป็นพหูสูต มีศลีและวัตร มีศรัทธา มีจาคะ 
มีศีลเป็นท่ีรักอย่างย่ิง สันโดษ มีความรู ้ มีวิจารณญาณ (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๖๔๒/
๒๗๓,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๖๖/๑๖๑ 

วิจารที่เป็นวิบาก ความตรองที่เป็นผล, ในปฏิสนธิขณะ วิจารท่ีเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีไมมี่
วิตก มีเพียงวิจารโดยวิปากปัจจัย 

 ในติกปัฏฐาน กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่มท้ัีงวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่
มีวิตก มีเพียงวิจารโดยวิปากปัจจัย ได้แก ่ วิจารท่ีเป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีไม่มี
วิตก มีเพียงวิจารโดยวิปากปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ วิจารท่ีเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์
ท่ีไม่มีวิตก มีเพียงวิจารโดยวิปากปัจจัย(อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๑๗/๙๙) 

วิจิกิจฉา,วิจิกิจฉาท่ีเปน็อดีต ความลังเลสงสยั, เป็นหนึ่งในนิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นกุศลธรรมที่ต้องละ 
 ตัวอย่างในสามัญญผลสูตร เรื่องอุปมานิวรณ์ ๕ กลา่วถึงการละอภิชฌา (ความ

เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) ในโลก มใีจปราศจากอภิชฌาอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจาก
อภิชฌา ละความมุ่งร้ายคือพยาบาท มีจิตไม่พยาบาท มุง่ประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์
อยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากความมุ่งร้ายคือ พยาบาท (ความคิดร้าย) ละถีนมิทธะ 
(ความหดหู่และเซื่องซึม) ปราศจากถีนมิทธะ กำหนดแสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู ่
ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากถีนมทิธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ) 
เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ภายใน ชำระจิตให้บริสทุธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละ
วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้ว ไม่มีวิจกิิจฉาในกุศลธรรมอยู่ ชำระ
จิตให้บริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉา(ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๗/๗๔,ที.สี.(ไทย)๙/๔๕๘/๒๐๑,๙/๕๔๘/



 

๔๕๙๘ 
 

 

๒๔๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘,๑๐/๓๘๒/๓๑๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๐/๔๘,๑๑/
๓๐๕/๒๖๔,๑๑/๓๑๕/๓๐๒,๑๑/๓๔๘/๓๖๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๕/๑๑๒,อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๒๙๑/๒๐๐) 

วิจิกิจฉานิวรณ์ นิวรณ์คือความลังเลสงสัย, เคร่ืองกั้นความดีคือความลังเลสงสัย 
 ตัวอย่างในกามสุตตนิทเทส ระบุถึงอันตรายที่ไม่ปรากฏ คือ นิวรณ์ ๕ ได้แก่ กามฉันท

นิวรณ์ (สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม คือความพอใจในกาม) พยาบาทนิวรณ์ 
(สิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม คือความคิดปองร้าย) ถีนมทิธนิวรณ์ (สิ่งกั้นจิต
ไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความหดหู่และเซื่องซึม) อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ (สิ่งกั้นจิต
ไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจ) วิจกิิจฉานิวรณ์ (สิ่งกั้นจิตไม่ให้
ก้าวหน้าในคุณธรรมคือความลังเลสงสัย) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๑,๑๓/๔๖๗/
๕๙๐,ขุ.ม.ไทย)๒๙/๕/๑๗,๒๙/๖/๒๕,๒๙/๑๕๖/๔๓๒,๒๙/๑๙๕/๕๖๔,๓๔/๑๑๖๗/
๒๙๗,๓๗/๓๑๘/๒๗๓,๓๗/๖๐๕/๖๖๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๑/๓๙๐,อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๕/
๓๒๐) 

วิจิกิจฉานุสัย  อนุสัยคือความลังเลสงสัย, กเิลสท่ีนอนเน่ืองในสันดานคือความลังเลสงสยั, เป็นหน่ึง
ในนิวรณ์ ๕ 

 ตัวอย่างในมหาวรรค เรื่องปริหานิกถา ท่ีสกวาทีถามปรวาทีว่า กามราคานุสัย ปฏิฆา
นุสัย มานานุสยั ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย (และ) อวิชชานุสยัของพระ
อรหันต์มีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/
๓๓๗,๑๑/๓๕๗/๓๙๙,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๑๑/๑๗, ๒๓/๑๒/๑๘,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๒๖๘/๑๔๒,๓๗/๕๕๕/๖๐๔,อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๗/๕๓๔,๓๘/๑๘/๕๔๒,๓๘/๒๙/
๕๕๓,๓๘/๗๐/๕๙๗) 

วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน กิเลสเป็นเคร่ืองครอบงำจิตคือวิจิกิจฉา 
 ตัวอย่างในกังขากถา เรื่องความสงสัย ท่านสกวาที(สก.) ถามปรวาที (ปร.) ว่า ความ

สงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า (ปร.) ใช่ สก. ถามว่า วิจิกิจฉา 
วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสังโยชน์ วิจิกิจฉานิวรณ์ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหม ปร. 
ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน สก. ถามว่า วิจิกิจฉานุสัยกับวิจิกิจฉาปริยุฏฐานเป็นคน
ละอย่างกันใช่ไหม ปร.ตอบว่า ใช่ สก. ถามว่า วิจิกิจฉากับวิจิกิจฉาปริยุฏฐานเป็นคน
ละอย่างกันใช่ไหม ปร. ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน สก. ถามว่า วิจิกิจฉากับวิจิกิจฉาปริยุฏ
ฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหม ปร.ตอบว่า ใช่ สก. ถามว่า วิจิกิจฉานุสัยกบัวิจิกิจฉาปริ



 

๔๕๙๙ 
 

 

ยุฏฐานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหม ปร.ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๓๑๘/๒๗๓,๓๗/๖๐๕/๖๖๓,๓๗/๗๐๐/๗๔๘) 

วิจิกิจฉาภายใน ความลังเลสงสยัภายในตนของเราว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่, พิจารณาเห็นธรรมภายในตน
ของเราว่าวิจิกิจฉามีอยู่, พิจารณาเห็นธรรมภายในตนของเราว่าวิจิกิจฉาไม่มีอยู่ 

 ในมหาสติปัฏฐานสูตร เรื่องธัมมานุปัสสนานิทเทส แสดงการเห็นธรรมในธรรมภายใน
ตน ว่า ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนอยู่ พิจารณาถึงนิวรณ์ข้อว่าด้วย
วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ว่า วิจิกิจฉา ภายในมีอยู่ กร็ู้ชัดว่า ‘วิจิกิจฉาภายในของ
เรามีอยู่’ หรือเมื่อวิจิกิจฉาภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดว่า ‘วิจิกิจฉาภายในของเราไม่มีอยู่’ 
การเกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่ เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน การละวิจิกิจฉาที่
เกิดขึ้น แล้วมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน และวิจิกิจฉาที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไป
อีกด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน (วิ.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๒/๓๑๗) 

วิจิกิจฉาสังโยชน์ สังโยชน์คือความลังเลสงสัย, กิเลสเคร่ืองประกอบสัตว์ไว้ในภพคือวิจิกิจฉา 
 ในนิกเขปกัณฑ์ ทุกนิกเขปะ สัญโญชนโคจฉกะ ให้ความหมายวิจกิิจฉาสังโยชน์ ว่า 

ปุถุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในสิกขาในส่วน
อดีต ในส่วนอนาคต ในส่วนอดีตและส่วนอนาคต ในปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะธรรมนี้
เป็นปัจจัย ธรรมน้ีจึงมี ความเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ภาวะที่เคลือบแคลง 
ความคิดเห็นไปต่าง ๆ ความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ ความเห็นเป็นสองทาง ความเห็น
เหมือนทางสองแพร่ง ความสงสัย ความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ ความคิด
ส่ายไป ความคิดพรา่ไป ความไม่สามารถหยั่งลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิต 
ความลังเลใจ มลีักษณะเช่นว่าน้ี น้ีเรียกว่าวิจิกิจฉาสังโยชน์(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/
๓๓๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘/๑๔,๒๓/๙/๑๕,๒๓/๑๐/๑๖, อภิ.สงฺ.๓๔/๑๑๒๓/
๒๘๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๑๘/๒๗๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๑/๒๗๔,๔๒/๑๐๔/๓๒๔) 

วิจิโกสี, พระมเหสี พระมเหสีพระนามว่าวิจิโกสี, พระมเหสีของกษัตริย์ ธัมมทัสส ี
 ในธัมมทัสสีพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระประวัติของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้าในมัณฑกัปนี้ว่า 

กรุงช่ือว่าสรณะ มีกษัตริย์พระนามว่าสรณะเป็นพระชนก มีพระเทวีพระนามว่าสุนัน
ทาเป็นพระชนนี พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ 
หลังคือ อรชปราสาท วิรชปราสาท และสุทัศน ปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๐,๐๐๐ 
นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม มีพระมเหสีนามว่าวิจิโกสี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๕/
๖๖๘) 



 

๔๖๐๐ 
 

 

วิจิตรตระการตาเครื่องประดับราชรถท่ีสวยงาม, พระเจ้าสัมภูตบัณฑิตสั่งให้เจ้าพนักงานเตรียมราช
รถประดับอย่างอลังการวิจิตรตระการ 

 ในจิตตสัมภูตชาดก เรื่องจิตตบัณฑิตกับพระเจ้าสัมภูตบัณฑิต เม่ือพระเจ้าสัมภูตะ
รับสั่งให้พวกราชบุรุษเตรียมกระบวนว่าพวกพนักงานจงเทียมราชรถท่ีตกแต่งสวยงาม 
เย็บปักอย่างวิจิตรตระการตา จงผูกสายรดัสัปคับช้าง สวมเคร่ืองประดับคอ ให้ชาว
พนักงานนำกลอง ตะโพน และสังข์มา และจงเทียมราชยานที่เร็ว วันน้ี เราจักไปสู่
อาศรมที่เราเห็นฤษีน่ังอยู่ ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๙/๔๗๔) 

วิชชา ความรู้, วิชชา ๓ ได้แก้ (๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความหย่ังรู้ท่ีทำใหร้ะลึกชาติได้ 
(๒) จุตูปปาตญาณ ความหยั่งรู้จุติ(ตาย) และ อุบัติ(เกิด) ของสัตว์ (๓) อาสวักขย
ญาณ ความหยั่งรู้ท่ีทำให้สิ้นอาสวะ วิชชา ๘ คือ (๑) วิปัสสนาญาณ ญาณที่เป็นตัว
วิปัสสนา (๒) มโนมยิทธิ มีฤทธ์ิทางใจ (๓) อิทธิวิธิ แสดงฤทธ์ิได้ต่าง ๆ (๔) ทิพพโสต 
หูทิพย์ (๕) เจโตปริยญาณ ปรีชากำหนดรู้จิตผู้อ่ืนได้ (๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ความหย่ังรู้ท่ีทำให้ระลึก ชาติได้ (๗) ทิพพจักขุ ตาทิพย์ หรือเรียกว่าจุตูปปาตญาณ 
(๘) อาสวักขยญาณ ความหย่ังรู้ท่ีทำให้สิ้น อาสวะ และวิชชาในปฏิจจสมุปบาทเป็น
เหตุเกิดของสังขาร ฯลฯ 

 ตัวอย่างในสามัญญผลสูตร เรื่องหมอชีวก โกมารภัจ สมัยนั้น หมอชีวก โกมารภัจ น่ัง
น่ิงอยู่ ณ ที่ไม่ไกลจากพระเจ้า อชาตศัตรู เวเทหิบุตร ท้าวเธอตรัสถามหมอชีวก โก
มารภัจ ว่า “สหายชีวก ทำไม ท่านจึงน่ิงอยู่เล่า” หมอชีวก โกมารภัจ ทูลตอบว่า ขอ
เดชะ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ฯลฯ 
เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ประทับอยู่ท่ีสวนมะม่วงของข้าพระพุทธเจ้าพร้อม
ด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน ๑,๒๕๐ รปู พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคพระองค์นั้น เมื่อเสด็จเขา้ไปเฝ้า พระทัยของพระองค์จะเบิกบานเล่ือมใส (ที.สี.
(ไทย)๙/๑๕๗/๕๐,๙/๑๙๐/๖๔,๙/๒๓๔/๗๗,๙/๒๕๕/๘๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๙/
๓๓,๑๐/๖๒/๓๕,๑๐/๑๕๙/๑๐๓,๑๐/๒๘๘/๒๒๒,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖/๕,๑๑/๑๐๗/
๗๘,๑๑/๑๔๐/๑๐๒) 

วิชชา ๓ ความรู้แจ้งในญาณ ๓ คือ (๑) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (๒) จุตูปปาตญาณ (๓) อาส
วักขยญาณ 

 ในเอกกปุคคลบัญญัติ กล่าวถึงบุคคลผู้เป็นเตวิชชะ ได้แก่ บุคคลผู้ประกอบด้วยวิชชา 
๓ ได้แก ่ (๑) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (๒) จุตูปปาตญาณ (๓) อาสวักขยญาณ ช่ือว่าผู้
เป็นเตวิชชะ (อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๒๐/๑๕๒) 



 

๔๖๐๑ 
 

 

วิชชาภาคิยสตูร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นสว่นแห่งวิชชา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมอันเป็น
ส่วนแห่งวิชชา ๖ คือ (๑) อนิจจสัญญา สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณที่พิจารณาเห็นความ
ไม่เที่ยง (๒) อนิจเจ ทุกขสญัญา สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณท่ีพิจารณาเห็นความเป็น
ทุกข์ในความไม่เที่ยง(๓) ทุกเขอนัตตสัญญา สญัญาที่เกิดขึ้นในญาณที่พิจารณาเห็น
ความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์(๔)ปหานสัญญาสัญญาท่ีเกิดขึ้นในญาณท่ีพิจารณา
เห็นการละกิเลส (๕) วิราคสญัญาสญัญาที่เกิดขึ้นในญาณที่พิจารณาเห็นวิราคะ (๖) 
นิโรธสัญญา สญัญาท่ีเกิดขึ้นในญาณท่ีพิจารณาเห็นนิโรธ (ความดับแห่งกิเลส) 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๕/๔๘๓) 

วิชชาและจรณะ ความรู้, พุทธคุณข้อท่ี ๓, คุณลักษณะของพระพุทธเจ้า 
 ตัวอย่างในเวรัญชกัณฑ์ เรื่องเวรัญชพราหมณ์ ผู้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคพุทธ

เจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นท่ีอยู่ของนเฬรุยักษ์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อม
กับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ท่านพระโคดมผู้เจริญนั้น มีกติติศัพท์อันงาม
ขจรไปอย่างน้ีว่า แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาค พระองค์น้ันเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้
ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ฯ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑/
๒๕๔๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑/๒๕๖๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๗/๒๒๑,๑๑/๒๗๗/
๒๒๒,๑๑/๒๘๑/๒๒๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๒/๒๕๓,๑๕/๑๙๓/๒๗๒, ๑๖/๔๑/๘๔,องฺ.
ทุก.(ไทย)๒๐/๖๑/๒๓๒,๒๐/๖๔/๒๔๗) 

วิชชาและวิมุตติ,วิชชาวิมุตติ ความรู้และความหลุดพ้น, ธรรมที่บุคคลรู้ยิง่แล้วควรทำให้แจ้ง, ผล
ญาณ และสัมปยุตตธรรมที่เหลือ 

 ตัวอย่างในกุณฑลิยสูตร ว่าด้วยกุณฑลิยปริพาชก ซึ่งปริพาชกเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ท่ีประทับอยู่ ณ ป่าอัญชนวัน สถานท่ีพระราชทานอภัยแก่หมู่เน้ือ เขตเมืองสาเกต ได้
กราบทูลพระผูมี้พระภาคดังน้ีว่า “ท่านพระโคดม ข้าพเจ้าเที่ยวไปในอาราม เข้าไปหา
บริษัท เมื่อขา้พเจ้าบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้ว ในเวลาหลังอาหารเดินเท่ียวไปทาง
อารามสู่อาราม ทางอุทยานสู่อุทยาน ณ ท่ีนั้น ข้าพเจ้าเห็นสมณพราหมณ์ พวกหน่ึง
กำลังกล่าวกถาซึ่งมีวิธีเปลื้องวาทะเป็นอานิสงส์และมีวิธีโต้วาทะเป็นอานิสงส์ ส่วน
ท่านพระโคดมมีอะไรเป็นอานิสงส์อยู่” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “กุณฑลิยะ 
ตถาคตมีวิชชาและวิมุตติเป็นผลานิสงส์”(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๗/๑๒๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๒๕๔/๓๗๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๕,๓๑/๔๐/๖๐๖,๓๑/๔๑/๖๐๗) 

วิชชาสมบัติ ความพร้อมแห่งวิชชา, การมีความรู้,คุณอันยอมเย่ียม 



 

๔๖๐๒ 
 

 

 ตัวอย่างในอัมพัฏฐสูตร เรื่องวิชชาและจรณะ อัมพัฏฐมาณพทูลถามท่านพระโคดมว่า 
“ ่ท่านพระโคดม ก็จรณะนั้นเป็นอย่างไร วิชชาน้ันเป็นอย่างไร” พระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่า “อัมพัฏฐะ ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเย่ียม เขาไม่อ้าง
ชาติ ไม่อ้างตระกูล หรือไมอ้่างความถือตัวว่า ท่านคู่ควรกับเราหรือท่านไม่คู่ควรกับ
เรา แต่ในท่ีท่ีมอีาวาหมงคล วิวาหมงคล หรืออาวาหมงคลและวิวาหมงคล เขาจึงอ้าง
ชาติ อ้างตระกูล หรืออ้างความถือตัวว่า ท่านคู่ควรกับเราหรือท่านไม่คู่ควรกับเรา(ที.
สี.(ไทย) ๙/๒๗๘/๑๐๐,๙/๒๗๙/๑๐๑,๙/๒๘๐/๑๐๑,๙/๒๘๐/๑๐๒)๓๒/๗๕/๒๗๒) 

วิชชาสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิชชา ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันแล้วทูลถามว่า อวิชชาเป็นอย่างไร และด้วยเหตุเท่าไร บุคคลจึงเป็นผู้ตก
อยู่ในอวิชชา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ไม่รู้ชัดขันธ์ ๕ ความเกิด
แห่งขันธ์ ๕ ความดับแห่งขันธ์ ๕ และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งขันธ์ ๕ น้ีเรา
เรียกว่าอวิชชา และด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชา (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๑๔/๒๐๘) 

วิชชาสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยวิชชา ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า วิชชาและเหตุท่ีทำให้
บุคคลช่ือว่ามีวิชชาเป็นอย่างไร พระองค์จึงตรัสตอบว่า วิชชา ได้แก่ความรู้ในอริยสัจ 
๔ และความรู้น้ีเองเป็นเหตุทำให้บุคคลช่ือว่ามีวิชชา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๘/๖๐๓) 

วิชชาสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยวิชชา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุช่ือว่า (๑) มีองค์ไม่สมบูรณ ์
เพราะมีศรัทธา แต่ไม่มีศีล มีองค์สมบูรณ ์ เพราะมีศรัทธา และมีศีล (๒) มีองค์ไม่
สมบูรณ์ เพราะมีศรัทธา มีศลี แต่ไม่เป็นพหูสูต มีองค์สมบูรณ์ เพราะมีศรัทธา มีศลี 
และเป็นพหูสูต (๓) มอีงค์ไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นพหูสูต แต่ไม่เป็นพระธรรมกถกึ มีองค์
สมบูรณ์ เพราะเป็นพหูสูต และเป็นพระธรรมกถกึ (๔) มอีงค์ไม่สมบูรณ ์ เพราะเป็น
พระธรรมกถึก แต่ไม่เข้าไปสู่บริษัท มีองค์สมบูรณ์ เพราะเป็นพระธรรมกถึก และเข้า
ไปสู่บริษัท (๕) มีองค์ไม่สมบูรณ ์ เพราะเข้าไปสู่บริษัท แต่ไม่แกล้วกล้าแสดงธรรม มี
องค์สมบูรณ์ เพราะเข้าไปสู่บริษัท และแกล้วกล้าแสดงธรรม (๖) มอีงค์ไม่สมบูรณ ์
เพราะแกล้วกลา้แสดงธรรม แต่ไม่ทรงวินัย มีองค์สมบูรณ ์ เพราะแกล้วกล้าแสดงธรรม 
และทรงวินัย (๗) มีองค์ไม่สมบูรณ์ เพราะทรงวินัย แต่ระลึกชาติก่อนไม่ได้หลายชาติ 
มีองค์สมบูรณ์ เพราะทรงวินัย และระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ (๘) มีองค์ไม่สมบูรณ ์
เพราะระลึกชาติกอ่นได้หลายชาติ แต่ไม่เห็นหมู่สัตว์ด้วยตาทิพย์ มีองค์สมบูรณ์ 
เพราะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ และเห็นหมู่สัตว์ด้วยตาทิพย์ (๙) มีองค์ไม่สมบูรณ ์
เพราะเห็นหมู่สัตว์ด้วยตาทิพย์ แต่ไม่ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ 
มีองค์สมบูรณ์ เพราะเห็นหมู่สัตว์ด้วยตาทิพย์ และทำใหเ้จ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 



 

๔๖๐๓ 
 

 

อันไม่มีอาสวะ(๑๐) มีองค์สมบูรณ์ เพราะมีศรัทธา มีศีล เป็นพหูสูต เป็นพระธรรม
กถึก เข้าไปสู่บริษัท แกล้วกลา้แสดงธรรม ทรงวินัย ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ เห็น
หมู่สัตว์ด้วยตาทิพย์ ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๐/๑๕) 

วิชชาสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยวิชชา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อวิชชาเป็นประธานแห่งการเข้าถึง
อกุศลธรรมท้ังหลาย จากน้ัน อหิริกะและอโนตตัปปะก็มีตามมาด้วย คือ (๑) ผู้มี
อวิชชาไม่เห็นแจ้ง ย่อมมมีิจฉาทิฏฐิ (๒) ผูม้ีมิจฉาทิฏฐิ ย่อมมีมิจฉาสังกัปปะ (๓) ผูม้ี
มิจฉาสังกัปปะ ย่อมมีมิจฉาวาจา (๔) ผู้มีมจิฉาวาจา ย่อมมีมิจฉากัมมนัตะ (๕) ผู้มี
มิจฉากัมมันตะ ย่อมมีมิจฉาอาชีวะ (๖) ผูม้มิีจฉาอาชีวะ ย่อมมีมิจฉาวายามะ (๗) ผูม้ี
มิจฉาวายามะ ย่อมมีมิจฉาสติ (๘) ผู้มีมิจฉาสติ ย่อมมีมิจฉาสมาธิ (๙) ผูม้ีมิจฉาสมาธิ 
ย่อมมีมิจฉาญาณะ (๑๐) ผูม้ีมิจฉาญาณะ ย่อมมีมิจฉาวิมุตติ และตรัสว่า วิชชาเป็น
ประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายจากนั้นหิริและโอตตัปปะก็มีตามมาด้วย 
คือ (๑) ผูม้ีวิชชาเห็นแจ้ง ย่อมมีสัมมาทิฏฐิ (๒) ผู้มสีัมมาทิฏฐิ ย่อมมสีมัมาสังกัปปะ 
(๓) ผู้มีสมัมาสงักัปปะย่อมมีสัมมาวาจา (๔) ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมมีสมัมากมัมันตะ (๕) 
ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมมีสมัมาอาชีวะ (๖) ผูมี้สัมมาอาชีวะ ย่อมมีสมัมาวายามะ (๗) 
ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมมสีัมมาสติ (๘) ผู้มีสัมมาสติ ย่อมมีสัมมาสมาธิ (๙) ผูม้ี
สัมมาสมาธิ ย่อมมีสัมมาญาณะ (๑๐) ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมมีสัมมาวิมุตติ (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๐๕/๒๔๗) 

วิชชาสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยวิชชา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อวิชชา(ความไม่รู้)เป็น
หัวหน้าแห่งความถึงพร้อมแหง่อกุศลธรรมท้ังหลาย อหิริกะ(ความไม่อายบาป)  
และอโนตตัปปะ(ความไม่กลัวบาป)เป็นไปตาม ภิกษุทั้งหลาย ส่วนวิชชา(ความรู้)เป็น
หัวหน้าแห่งความถึงพร้อมแหง่กุศลธรรมทั้งหลาย หิริ(ความอายบาป) และโอตตัปปะ
(ความกลัวบาป)เป็นไปตาม (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๔๐/๓๘๘) 

วิชชาอันเปน็เสขะ วิชชาอันเป็นที่ศึกษา, ความรู้อันเป็นเสขะ, ธรรมอันเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับ
แห่งสังขาร 

 ในปัจจยสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดปัจจัยอย่างน้ี รู้ชัดความเกิดแห่งปัจจัยอย่างน้ี รู้ชัด
ความดับแห่งปัจจัยอย่างนี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งปัจจัยอย่างนี้ เมื่อน้ันอริย
สาวกน้ีเราเรียกว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง ผู้ถึง
สัทธรรมนี้บ้าง เห็นสทัธรรมน้ีบ้าง ประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง บรรลุกระแส
แห่งธรรมบ้าง เป็นพระอริยะผู้มี ปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมต
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นิพพานบ้างประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง (สํ.น.(ไทย) ๑๖/๒๗/๕๔,๑๖/๒๘/
๕๖,๑๖/๓๓/๗๒,๑๖/๕๐/๙๘) 

วิชยเถรคาถา : ภาษิตของพระวิชยเถระ,คาถาของพระวิชยเถระ ท่านพระวิชยเถระกล่าวไว้ว่า ท่านผู้
สิ้นอาสวะแล้ว  ไม่ติดในอาหาร มีสุญญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์  และอัปปณิหิต
วิโมกข์ ท้ัง ๓ เป็นอารมณ์  ไม่ท้ิงร่องรอยไว้ให้เป็นท่ีรู้ได้ เหมือนนกไม่ทิ้งร่องรอยไว้ใน
อากาศ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๒/๓๓๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุญญตวิโมกข์ ความหลุดพ้นด้วยความว่างเพราะไม่มี
กิเลสมีราคะเปน็ต้น คำว่า อนิมิตตวิโมกข์ ความหลุดพ้นเพราะไม่ถือนิมิตในสังขาร
เป็นต้น คำว่า อัปปณิหิตวิโมกข์ ความหลดุพ้นเพราะไม่มีนิมิตที่จะถือเอาด้วยอำนาจ
ราคะเป็นต้น (ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๙๒/๓๐๐)  

วิชยสูตร : พระสูตรว่าด้วยการพิจารณาเอาชนะความสวยงามของร่างกาย ,พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ร่างกายท่ีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มีแต่สิ่งปฏิกูลไหลออกทางทวารทั้ง ๙ ไม่น่าดู 
ไม่น่าชม คนมีปัญญาพิจารณาแล้ว ย่อมคลายความกำหนัดในร่างกายน้ันได้ (ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๑๙๕/๕๔๖) 

วิชยาเถรีคาถา : ภาษิตของพระวิชยาเถรี,คาถาของพระวิชยาเถรี ท่านพระวิชยาเถรีเปลง่อุทานว่า เรา
บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ จึงไม่ได้ความสงบใจ ต้องเข้าออกจากท่ีอยู่ถึง ๔-๕ ครั้ง 
(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๙/๕๘๒) 

วิชยาภิกษุณี ภิกษุณีช่ือวิชยา, ภิกษุณีผู้ชนะมารด้วยการละกิเลสกาม ๕ อย่าง 
 ในวิชยาสูตร เรื่องวิชยาภิกษุณี ซึ่งนางผจญมารและเอาชนะมารผู้มีบาปท่ีประสงค์จะ

ให้เกิดความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้า และประสงค์จะให้
เคลื่อนจากสมาธิ มารเข้าไปหานางกล่าวว่า เธอยังสาวมีรูปงาม และฉนัเองก็ยังหนุ่ม
แน่น มาเถิดนอ้งนาง เรามาร่วมบรรเลงดนตรีเครื่องห้า ให้สำเริงสำราญกันเถิด ทันใด
น้ัน วิชยาภิกษุณีได้มีความคิดว่า “นี่คือมารผู้มีบาป” จึงได้กล่าวคาถาว่า มาร รูป 
เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่รื่นรมย์ใจ เราขอมอบให้ท่านผู้เดียว เราไม่
ต้องการสิ่งนั้น เราอึดอัดระอาด้วยกายเน่านี้ ที่มีแต่จะแตกทำลายเป่ือยพังไป 
กามตัณหาเราถอนได้แล้ว ความมืดในสัตว์ท้ังหลายที่อยู่ในรูปภพ ท่ีดำรงอยู่ในอรูป
ภพและในสมาบัติอันสงบทั้งปวง เราก็กำจัดได้หมดแล้ว มารผูม้ีบาปเป็นทุกข์เสียใจ
ว่า จึงหายตัวไป ณ ท่ีน้ันเอง(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๕/๒๒๐) 

วิชยาสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิชยาภิกษุณี สมัยท่ีพระผูมี้พระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน มาร
ประสงค์จะใหวิ้ชยาภิกษุณีเกิดความกลัวเป็นต้นจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า เธอยังสาว 
มีรูปงาม และฉันก็ยังหนุ่มแน่น เรามาร่วมบรรเลงดนตรีเครื่องห้า ให้สำเริงสำราญกัน
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เถิด นางวิชยาภิกษุณีกล่าวว่า เราขอมอบรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะที่รื่นรมย์
ใจให้ท่านผู้เดียว เราอึดอัดระอาด้วยกายเน่าที่มีแต่จะแตกทำลายน้ี กามตัณหาเรา
ถอนได้แล้ว ความมืดในสัตว์ท้ังหลายที่อยู่ในรูปภพ อรูปภพและในสมาบัติ เราก็กำจัด
ได้หมดแล้ว (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๖๕/๒๒๐) 

วิชัมภิตา  ความบิดกาย, เป็นหน่ึงในเอกกมาติกา ๗๓  
 ในเอกกนิทเทส กล่าวว่า ความบิดกาย กิริยาที่บิดกาย การโน้มกายไปข้างหน้า การ

โน้มกายมาข้างหลัง การโน้มกายไปรอบ ๆ การต้ังกายให้สูงขึ้น ความไม่สำราญทาง
กาย น้ีเรียกว่าวิชัมภิตา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๕๘/๕๕๒) 

วิชัยอำมาตย์ อำมาตย์ช่ือว่าวิชัย, ชาวแคว้นวิเทหะ, อำมาตย์ผู้ใหญ่หน่ึงในสองท่าน คอื (๑) สุนาม
อำมาตย์ (๒) อลาตเสนาบดีอำมาตย์, อำมาตย์ผู้ยินด้วยด้วยการจัดราชยานให้
พร้อมสรรพ 

 ตัวอย่างในมหานารทกัสสปชาดก พระมหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี 
กล่าวถึง พระราชาของชาวแคว้นวิเทหะ ทรงพระนามว่าอังคติ ทรงมีพระราชยาน 
พระราชทรัพย์มากมาย ทรงมีพลนิกายเหลอืท่ีจะคณานับ พระองค์รับสั่งให้ประชุม
เหล่าอำมาตย์และอำมาตย์ผู้ใหญ่อีก ๓ นาย คือ (๑) วิชัยอำมาตย์ (๒) สุนามอำมาตย์ 
(๓) อลาตเสนาบดีอำมาตย์ พระเจ้าวิเทหะตรัสถามอำมาตย์ ๓ นายนัน้ทีละคนว่า 
ท่านท้ังหลายจงกล่าวตามความพอใจของตน ๆ ว่า ในคืนวันเพ็ญเดือน ๔ นี ้ ดวง
จันทร์แจ่มจรัส กลางคืนวันน้ี เราทั้งหลายจะพึงพักอยู่ ตลอดฤดูกาลเช่นน้ี ด้วยความ
ยินดีอะไร เมื่อน้ันอลาตเสนาบดีอำมาตย์ได้กราบทูลแด่พระราชาว่า “ข้าพระพุทธเจ้า
ท้ังหลายพึงจัด ราชยาน กองพลช้าง กองพลม้า กองพลเสนา ท่ียินดีรา่เริงแล้ว ให้
พร้อมสรรพ"(ข.ุชา.(ไทย)๒๘/๑๑๕๕/๓๖๓,๒๘/๑๑๖๒/๓๖๔,๒๘/๑๑๖๕/๓๖๕,๒๘/
๑๒๒๐/๓๗๒,๒๘/๑๓๔๓/๓๙๐) 

วิชา ความรู้, คำยกย่อพระตถาคตว่าห่างไกลจากเดรัจฉานวิชา, วิชาหลายหลากมีวิชาหมอ
งู, วิชาดูอวัยวะ เป็นต้น  

 ในมหาศีล ปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคต ก็จะพึงกล่าวว่า พระสมณโคดมทรงเว้น
ขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่น ที่สมณพราหมณ์เลีย้งชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี คือ ทำนายอวัยวะ ทำนายโชคลาง ทำนายฝัน ทำนาย
ลักษณะ พิธีพลีกรรมด้วยเลอืด วิชาดูอวัยวะ วิชาดูพ้ืนท่ี วิชาการปกครอง วิชาทำ
เสน่ห์ เวทมนตร์ไล่ผี วิชาต้ังศาลพระภูมิ วิชาหมองู วิชาทายอายุ วิชาป้องกันลูกศร 
วิชาว่าด้วยเสียงสัตว์ร้อง ฯลฯ(ที.สี.(ไทย)๙/๒๑/๘,๙/๒๕/๑๐,๙/๒๐๕/๗๐,๙/๒๐๙/
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๗๑,(ที.ปา.อ. (บาลี) ๒๑๔/๑๒๐)ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๔/๑๗๔,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๙๙๑/
๑๒๒, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/๓๑๗) 

วิชากฎหมาย ศิลปะที่ยกกล่าวกันในอันตรากถา, คำตอบของภิกษุบางพวกว่าวิชากฎหมายเลิศกว่า
ศิลปะอื่น ๆ 

 ในสิปปสูตร เรื่องการสนทนาเกี่ยวกับศิลปะ ท่ี ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี เมื่อ
ภิกษุจำนวนมากประชุมพร้อมกันในมณฑป ได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่า “ท่านผู้มี
อายุท้ังหลาย ใครรู้จักศิลปะบา้ง ใครศึกษาศลิปะอะไรมาบ้าง ศิลปะชนิดไหนเลิศกว่า
ศิลปะทั้งหลาย” บางพวกกล่าวว่า “ศิลปะว่าด้วยช้างเลิศกว่าศิลปะท้ังหลาย” ฯลฯ 
บางพวกกล่าวว่า “ศิลปะว่าด้วยโลกายตศาสตร์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลาย” บางพวก
กล่าวว่า “ศิลปะว่าด้วยวิชากฎหมายเลิศกว่าศิลปะทั้งหลาย” (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๒๙/
๒๒๗) 

วิชาเกฏุภศาสตร์คัมภีร์ว่าด้วยวิชาการกวี, วิชาหน่ึงที่ศิษย์ของพระสารีบุตรชำนาญ 
 ในสารีปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ ท่ีพระอานนทเถระ

ขอให้ท่านทั้งหลายจงต้ังใจฟังประวัติ ในอดีตของพระเถระว่า พระสารีบุตรเถระ
บรรลุสาวกบารมีญาณแล้วได้อุทานขึ้นว่า ข้าพเจ้าเป็นดาบสช่ือสุรุจิ มศีีล สมบูรณ์
ด้วยข้อวัตร มีปกติเพ่งฌาน ข้าพเจ้ามีศิษย์ ๑,๐๒๔ คน ทั้งหมดน้ัน เป็นพราหมณ์ มี
ชาติตระกูล มียศปรนนิบัติข้าพเจ้าอยู่ ศิษย์ของข้าพเจ้าเข้าใจตัวบท (หลักไวยากรณ์) 
ฉลาดในการพยากรณ์ สำเร็จวิชาทำนายลักษณะ วิชาอิติหาสศาสตร์ และไตรเพทอัน
เป็นธรรมของตน พร้อมทั้งวิชานิฆัณฑุศาสตร์ และวิชาเกฏุภศาสตร์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๗๖/๓๑, ขุ.อป.อ.(บาลี)๑/๑๗๖/๒๖๓) 

วิชาเขียนหนังสือ วิชาที่ภิกษุณสีอนเขียนหนังสือ, ข้อเหตุหนึ่งท่ีภิกษุไม่ต้องอาบัติในอาบัติ ๕ อย่าง 
 ในปาจิตติยกัณฑ์ อนาปัตติวาร ภิกษุณีไม่ต้องอาบัติในกรณีต่อไปน้ี คือ (๑) ภิกษุณี

สอนวิชาเขียนหนังสือ (๒) ภิกษุณีสอนการท่องจำ (๓) ภิกษุณีสอนพระปริตรเพ่ือ
คุ้มครอง (๔) ภิกษุณีวิกลจรติ (๕) ภิกษุณต้ีนบัญญัติ(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๐๑๖/๒๖๐, 
๓/๑๐๒๐/๒๖๓) 

วิชาดูดาวฤกษ์ การพยากรณ์ดาวฤกษ์, การดูดาวนักษัตรโคจรถูกหรือผิดทาง, วิชาการดูการโคจรของ
จันทรคราส  สรุิยคราส, วิชาเดรัจฉานวิชาของสมณพราหมณ ์

 ในสูจิมุขีสูตร เรื่องสุจิมุขีปริพาชิกา นางถามพระสารีบุตรผู้อยู่วิหารเวฬุวัน กรุง
ราชคฤห์ว่า ท่านเงยหน้าฉันหรือ’ ท่านก็ตอบว่า ‘เรามิได้เงยหน้าฉัน’ “น้องหญิง ก็
สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะดิรัจฉานวิชา คือวิชาดู
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พ้ืนที่ สมณพราหมณ์เหล่าน้ี เรียกได้ว่า ก้มหน้าฉัน สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง
เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาคือ วิชาดูดาวดูฤกษ์ สมณพราหมณ์เหล่านี ้
เรียกได้ว่า เงยหน้าฉัน(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๔๑/๓๔๘) 

วิชาดูพ้ืนท่ี วิชาดูทิศทาง, วิชาดูตำแหน่งการปลูกสร้าง, การฮวงจุ้ย, วิชาเดรัจฉานวิชาของสมณ
พราหมณ์, ความรู้เรื่องอันเป็นคุณเป็นโทษของทำเลท่ีต้ังบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา
เป็นต้น  

 ในสุจิมุขีสูตร เรื่องสุจิมุขีปริพาชิกา ผู้เข้าไปหาพระสารีบุตร ณ พระเวฬุวัน เขตกรุงรา
ชคฤห์ ครั้นในเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไป
บิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ อาศัยเชิงฝาแห่งหน่ึงฉันบิณฑบาตน้ัน ครั้งน้ัน ปริพาชิกา
ช่ือสุจิมุขี เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงท่ีอยู่แล้วได้ถามว่า“สมณะ ทำไมท่านจึงก้ม
หน้าฉันเล่า” ท่านพระสารีบุตรตอบว่า “น้องหญิง เรามิได้ก้มหน้าฉัน” สมณะ ก็บัดน้ี 
ท่านฉันอย่างไรเล่า” พระสารีบุตรตอบว่า“น้องหญิง ก็สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่า
หนึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะดิรัจฉานวิชา คือวิชาดูพ้ืนท่ี สมณพราหมณ์เหล่านี้ 
เรียกได้ว่า ก้มหน้าฉัน (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๔๑/๓๔๘,ที.สี.อ.(บาลี)๒๑/๘๘) 

วิชาดูอวัยวะ วิชาทายอวัยวะ, วิชาพยากรณ์อวัยวะ, วิชาเดรัจฉานวิชาของสมณพราหมณ์, 
 ในสุจิมุขีสูตร เรื่องสุจิมุขีปริพาชิกา ผู้เข้าพบพระสารีบุตรท่ีวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ 

ถามพระสารีบุตรว่า ท่านมองดูทิศน้อยฉันหรือ’ ท่านก็ตอบว่า ‘เรามิได้มองดูทิศน้อย
ฉัน’ กส็มณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาคือ
วิชาดูอวัยวะ สมณพราหมณ์เหล่านี้ เรียกได้ว่า มองดูทิศน้อยฉัน น้องหญิง เราน้ัน
มิได้เล้ียงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูพ้ืนท่ี คือ วิชาดูดาวดูฤกษ์ คือ
เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร คือวิชาดูอวัยวะ (แต่) เราแสวงหาภิกษาโดยชอบธรรมแล้ว
จึงฉัน”(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๔๑/๓๔๘) 

วิชาทำนายลกัษณะ วิชาพยากรณ์ลักษณะร่างกาย, วิชาทำนายรูปร่างหน้าตา, วิชาทำนายโหงเฮ้ง
,คัมภีร์ประกาศลักษณะของหญิงและบุรุษชาวโลกท้ังหมดมีทุกข์และสขุ 

 ในสารีปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ พระอานนทเถระ
กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระเถระท้ังหลาย ท่านได้กล่าวถึงพระสารีบุตรเถระ
บรรลุสาวกบารมีญาณแล้วได้อุทานขึ้นว่า ศิษย์ของข้าพเจ้าเข้าใจตัวบท (หลกั
ไวยากรณ์) ฉลาดในการพยากรณ์ วิชาอิติหาสศาสตร์ ไตรเพทอันเป็นธรรมของตน
พร้อมทั้งวิชานิฆัณฑุศาสตร์ วิชาเกฏุภศาสตร์ และ สำเร็จวิชาทำนายลักษณะ (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๗๖/๓๑) 
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วิชานิฆณัฑุศาสตร์ คัมภีร์ประกาศช่ือต้นไม้และภูเขาเป็นต้น 
 ในสารีปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ พระอานนทเถระ

กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระเถระท้ังหลาย ท่านได้กล่าวถึงพระสารีบุตรเถระ
บรรลุสาวกบารมีญาณแล้วได้อุทานขึ้นว่า ศิษย์ของข้าพเจ้าเข้าใจตัวบท (หลกั
ไวยากรณ์) ฉลาดในการพยากรณ์ วิชาอิติหาสศาสตร์ วิชาเกฏุภศาสตร์ สำเร็จวิชา
ทำนายลักษณะ และไตรเพทอันเป็นธรรมของตนพร้อมท้ังวิชานิฆัณฑุศาสตร์ (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๗๖/๓๑) 

วิชายิงธนู คัมภีร์ยิงธนู, ความรู้การยิงธนู 
 ในนิกขันตสูตร เรื่องผู้ออกบวช กล่าวถึงพระวังคีสะอยู่ท่ีอัคคาฬวเจดีย์ เขตเมืองอาฬ

วี กับท่านพระนิโครธกัปปะผู้เป็นอุปัชฌาย์ ว่า สมัยนั้น ท่านพระวังคีสะยังเป็นภิกษุ
ใหม่บวชได้ไม่นาน ถูกใช้ให้เฝ้าวิหารพระวังคีสะไม่ยินดีสตรีจำนวนมากเข้าไปยัง
อารามเที่ยวดูท่ีอยู่ของภิกษุท้ังหลาย เพราะได้เห็นสตรีเหล่าน้ัน ความกำหนัดรบกวน
จิต พระวังคีสะบรรเทาความไม่ยินดีแล้ว จึงกล่าวคาถาเหล่าน้ีในเวลานั้นว่า ความ
ตรึกกับความคะนองอย่างเลวทรามเหล่าน้ี กำลังเข้าครอบงำเราผู้ออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิต บุตรของคนสูงศักด์ิได้ศึกษาวิชายิงธนูคราวละมาก ๆ อย่างเช่ียวชาญ 
ยิงลูกธนู ๑,๐๐๐ ลูก ไปรอบ ๆ ตัว ถึงแม้หญิงจะมามากกว่าลูกธนูจำนวนน้ัน (ส.ํส.
(ไทย)๑๕/๒๐๙/๓๐๓) 

วิชาสญูฝี คาถานะสูญ มนต์มหาสูญของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ใช้สำหรับสูญฝีและโรคอ่ืน ๆ 
 การสูญฝีด้วยการใช้พระคาถาพระพุทธเจ้าเจ้า ๕ พระองค์ คือ (๑) พระกกุสันธะ (๒) 

พระโกนาคมนะ (๓) พระกัสสปะ (๔) พระโคดม คือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน (๕) 
พระศรีอริยเมตไตรย ได้แก่ "นะสูญ โมสญู พุทสญู ธาสูญ ยะสูญ สัพพะฝีท้ังมูล สญู
ด้วยนะโมพุทธายะ" พระคาถาน้ีนอกจากจะใช้สูญฝีแล้ว ยังจะใช้รักษาโรคร้ายได้
หลายอย่างที่เกิดแต่การอักเสบในตัวเอง ไม่ว่าจะบังเกิดขึ้นในส่วนใดของร่างการ ถ้า
เป็นฝีภายนอกท่านว่าให้ใช้ปูนแดงวงรอบฝีไว้ ในขณะที่เอาปูนแดงวงรอบฝีนั้น ก็ให้
ภาวนาพระคาถาบทน้ี แต่ถ้าเป็นฝีภายในก็ต้องใช้อำนาจจิตและสมาธิท่ีเข้มข้นขึ้น 
อ้างอิง : นวดแผนไทย โดย ชาญวิทย์ ปรัชญาพณิชพัฒนา ๓๒/๓๗/๓๘๕  

วิชาอิติหาสศาสตร์ คัมภีร์ช้ีแจงคำพูดที่ท่านกล่าวว่า อิติห อาสา 
 ในสารีปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ พระอานนทเถระ

กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระเถระท้ังหลาย ท่านได้กล่าวถึงพระสารีบุตรเถระ
บรรลุสาวกบารมีญาณแล้วได้อุทานขึ้นว่า ศิษย์ของข้าพเจ้าเข้าใจตัวบท (หลกั
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ไวยากรณ์) ฉลาดในการพยากรณ์ วิชาเกฏุภศาสตร์ วิชาอิติหาสศาสตร์ (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๑๗๖/๓๑) 

วิชิตชัย, พระราชา  พระราชาพระนามว่าวิชิตชัย, พระราชาในกรุงเกตุมวดี 
 ในโตเทยยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโตเทยยเถระ ท่านเมือ่จะประกาศ

ประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเกิดเป็น)พระราชาพระนามว่า
วิชิตชัย ในกรุงเกตุมดี เป็นเมืองช้ันเลิศ เป็นผู้แกล้วกล้า เต็มเป่ียมด้วยความกล้าหาญ 
ประทับอยู่ท่ามกลางกรุง (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๒๔/๖๘๔) 

วิชิตปราสาท ปราสาทหน่ึงในสามหลังของพระเจ้านารทะ กรุงธัญญวดี 
 ในนารทพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระประวัติในอดีตชาติของพระนารทพุทธเจ้า ว่า ท่านได้

ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์น้ันแล้ว ก็ทำใจให้ยินดีอย่างย่ิง ได้อธิษฐาน
วัตรเพื่อบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการให้ย่ิงขึ้นไป สมัยน้ัน กรุงช่ือว่าธัญญวดี กษัตรยิ์
พระนามว่าสุเทพ เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าอโนมา เป็นพระชนนี ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะ ผูแ้สวงหาคุณอันย่ิงใหญ ่ พระองค์ทรงครองฆราวาส
อยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง คอื ชิตปราสาท วิชิตปราสาท และอภิราม
ปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๙/๖๓๗) 

วิชิตเสนเถรคาถา : ภาษิตของพระวิชิตเสนเถระ,คาถาของพระวิชิตเสนเถระ ท่านพระวิชิตเสนเถระ
กล่าวไว้ว่า เราจะคล้องจิตของเจ้าไว้ เหมือนควาญช้างกักช้างไว้ท่ีประตูเมือง เราจะ
ไม่ชักนำเจ้าซึ่งเป็นข่ายแห่งกามเกิดในร่างกาย ให้เป็นไปในกรรมช่ัว เจ้าถูกเราคล้อง
ไว้จะไปไม่ได้ เหมือนช้างไม่ได้ช่องประตู หมดทางไป แนะ่จิตผู้ช่ัวช้า  ก็เจ้าผู้ด้ือด้าน 
จะพอใจในกรรมช่ัว  เที่ยวไปเสมอๆ มิได้ ควาญช้างผู้มีกำลังเข้มแข็ง ย่อมบังคบัช้าง
ท่ีจับได้ใหม ่ ยังไม่ได้ฝึก ท้ังไม่ต้องการ(จะให้ฝึก)ด้วย ให้อยู่ในอำนาจได้ ฉันใด เราจะ
บังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจได้ ฉันนั้น สารถีมือหนึ่ง เก่งในการฝึกม้าให้ดี ย่อมฝึกม้าให้
รอบรู้ได้ ฉันใด เราต้ังอยู่ในพละ ๕ จะฝึกเจา้ให้ได้  ฉันน้ัน จักใช้สติผกูเจ้าไว้ จะคอย
เอาใจใส่ฝึกเจ้า เจ้าจิตเอ๋ย เจ้าถูกบังคับให้ทำธุระด้วยความเพียรแล้ว จะไปไกลจาก
อารมณ์ภายในน้ีไม่ได้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๕๕/๓๙๙) 

วิชิตเสนะ, พระโอรส เจ้าชายพระนามว่าวิชิตเสนะ, พระราชโอรสของพระเจ้ากัสสปะพุทธเจ้าใน
อดีตชาติ 

 ในกัสสปพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระประวัติในอดีตชาติของพระกัสสปพุทธเจ้า ครั้งน้ัน 
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๒,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลงั คือหังสปรา
สาท ยสปราสาท และสิรจิันทปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๘,๐๐๐ นาง พรหมทัตต



 

๔๖๑๐ 
 

 

พราหมณ์นั้นเป็นพุทธบิดา นางพราหมณีช่ือว่าธนวดีเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่ากัสสปะพระมเหสีพระนามว่ารุจิเทวี พระราชโอรสพระนามว่า วิชิตเสนะ (ขุ.
พุทฺธ.ไทย)๓๓/๒๗/๖๐๐/๓๓,๒๐/๖๓๗,๓๓/๓๕/๗๑๖) 

วิชิตเสนา, พระมเหสี พระมเหสีพระนามว่าวิชิตเสนา, พระมเหสีของพระเจ้านารทะ กรุงธัญญวดี 
 ในนารทพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระประวัติในอดีตชาติของพระนารทพุทธเจ้า พระองค์ทำ

ใจให้ยินดีอย่างย่ิงและ ได้อธิษฐานวัตรเพ่ือบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการให้ย่ิงขึ้นไป 
สมัยน้ัน กรุงช่ือว่าธัญญวดี กษัตริย์พระนามว่าสุเทพ เป็นพระชนกพระเทวีพระนาม
ว่าอโนมา เป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือชิตปราสาท 
วิชิตปราสาท และอภิรามปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๓,๐๐๐ นาง ล้วนประดับ
ประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามว่าวิชิตเสนาพระราชโอรสพระนามว่านันทุตตระ 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๐/๖๓๗) 

วิชิตเสนาอบุาสิกา อุบาสิกาช่ือวิชิตเสนา, อุบาสิกาผู้เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระกัสสปพุทธเจ้า 
 ในกัสสปพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระประวัติในอดีตชาติของพระกัสสปพุทธเจ้า ว่า สมัยน้ัน 

พระองค์มีสุมังคลอุบาสกและฆฏิการอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก วิชิตเสนาอุบาสิกา
และภัททาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระวรกาย
สูง ๒๐ ศอก มีพระรัศมีเปลง่ปลั่งดังสายฟ้าในอากาศ ดุจดวงจันทร์ทรงกลด (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๔๐/๗๑๖) 

วิชิตะ, กษัตริย์ กษัตริย์พระนามว่าวิชิตะ, กษัตริย์ในอดีตชาติคือพระปุสสพุทธเจ้า,กษัตริย์ผู้สละราช
สมบัติออกผนวช 

 ในปุสสพุทธวงศ์กล่าวถึงพระประวัติในอดีตชาติของพระปุสสพุทธเจ้าในมัณฑกัป 
สมัยน้ัน พระองค์เป็นกษัตริย์มีนามว่าวิชิตะ สละราชสมบัติเป็นอันมาก แล้วออก
ผนวชในสำนักของพระองค์ แม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะ พระองค์น้ัน ทรงเป็น
ผู้นำช้ันเลิศของชาวโลก ทรงพยากรณ์เราว่า ‘ในกัปท่ี ๙๒ จากกัปน้ีไป ผู้น้ีจักเป็น
พระพุทธเจ้า’ พระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสด์ุท่ีน่ารื่นรมย์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)
๓๓/๘/๖๘๑) 

วิชิตาวี, กษัตริย์กษัตริย์พระนามว่าวิชิตาวี,พระองค์ผู้ได้รับโกญฑัญญพุทธพยากรณ์ว่าจักเป็น
พระพุทธเจ้าในโลก 

 ในโกณฑัญญพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระประวัติในอดีตชาติของพระโกณฑัญญพุทธเจ้า ว่า 
ครั้งน้ัน พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์มนีามว่าวิชิตาวี แผ่ความเปน็ใหญ่ไปโดยมี



 

๔๖๑๑ 
 

 

มหาสมุทรสาครเป็นขอบเขต ได้อังคาสภิกษุประมาณ ๑๐,๐๐๐ โกฏิ ผู้แสวงหาคุณ
อันย่ิงใหญ่ ผู้ปราศจากมลทิน พร้อมด้วยพระผู้ทรงเป็นท่ีพ่ึงอันเลิศของสัตว์โลก ให้อ่ิม
หนำด้วยอาหารอันประณีต แม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะพระองค์น้ัน ทรง
เป็นผู้นำสัตว์โลก ก็ทรงพยากรณ์เราว่า ในกัปอันนับประมาณมิได้นับจากกัปน้ีไป 
พระองค์จักเป็นพุทธเจ้าในโลก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๙/๕๙๗) 

วิญญัติ การเคลื่อนไหวให้รู้ความหมาย, การสื่อความหมาย ม ี๒ อย่าง คือ กายวิญญัติ ให้รู้
ความหมายด้วยกาย เช่นพยักหน้า กวักมือ วิญญัติ การให้รู้คามหมายทางวาจา คือ
พูด บอกกล่าว 

 ในวิญญัตติสลีนัติกถา เร่ืองวิญญัติเป็นศีล ท่านสกวาที (สก.)ถามปรวาทีว่า วิญญัติ
เป็นศีลใช่ไหม ปรวาที (ปร.) ตอบว่า ใช่ สก. ถามว่า วิญญติัเป็นเจตนาเคร่ืองเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ใช่ไหม ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ เจตนาเว้นจากการเสพของ
มึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทใช่ไหม ปร.ตอบว่า ไม่ควรกล่าว
อย่างนั้น ฯลฯ(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๐๑/๖๕๕) 

วิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์, ความรูท่ี้เกิดขึ้นเม่ืออายตนะภายในและภายนอกกระทบกัน,จิต, 
วิญญาณ ๖, วิญญาณในขันธ์ ๕, วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท 

 ตัวอย่างในโพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม กล่าวถึงวิญญาณว่า เพราะอวิชชา
เป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ปฏิจจสมุปบาท
โดยปฏิโลม เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
ฯลฯ ในพรหมชาลสูตร ทิฏฐิ ๖๒ อันตานันติกวาทะ ๔ กล่าวว่า สมณพราหมณ์บาง
คนในโลกน้ีเป็นนักตรรกะ เป็นนักอภิปรัชญา แสดงทรรศนะของตนตามหลักเหตุผล
และการคาดคะเนความจริงว่า ‘สิ่งที่เรียกว่าตา หู จมูก ลิน้ กาย น้ีเรียกว่าอัตตา เป็น
ของไม่เที่ยงแท้ ไม่ย่ังยืน ส่วนสิ่งท่ีเรียกว่าจิต ใจ วิญญาณน้ีเรียกว่าอัตตา เป็นของ
เที่ยงแท้ ย่ังยืน คงทน ไมผ่ันแปร จักดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียว’(วิ.ม.(ไทย)
 ๔/๑/๒, ๔/๑/๓, ๔/๒/๓, ๔/๒/๔, ๔/๓/๕, ๔/๓/๖,ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙/๒๐,๙/
๘๙/๓๖,๙/๒๓๔/๗๘,๙/๒๓๕/๗๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๗/๓๒,๑๐/๕๗/๓๓,๑๐/๕๘/
๓๓,๑๐/๖๐/๓๔) 

วิญญาณ ๕ ปัญจวิญญาณ, วิญญาณ ๕ ได้แก่ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ และกายวิญญาณ 

 ในติกปัฏฐาน ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิด
วิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นวิบากโดยอนันตรปัจจัย ได้แก่ อาวัชชนจิตเป็น



 

๔๖๑๒ 
 

 

ปัจจัยแก่วิญญาณ ๕ โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ท่ีไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิด
วิบากเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะอนุโลมของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ เนว
สัญญานาสัญญายตนกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโด
ยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๕๖/๘๘๒,๔๐/๙๗/๗๕๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๒๒/
๔๘๔,๔๓/๑๒๔/๔๘๕) 

วิญญาณ ๕ มวัีตถุเกิดก่อน มีอารมณ์เกิดก่อน  วัตถุปรากฏขึ้น อารมณ์ปรากฏเพราะใส่ใจ วิญญาณ 
๕ ก็เกิดตาม 

 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวถึงวิญญาณ ๕ มีวัตถุเกิดขึ้น มีอารมณ์เกิดขึ้น 
อธิบายว่าเม่ือวัตถุเกิดขึ้น เมื่ออารมณ์เกิดขึ้น วิญญาณ ๕ กเ็กิดขึ้น วิญญาณ ๕ มีวัตถุ
เกิดก่อน มีอารมณ์เกิดก่อน อธิบายว่า เมื่อวัตถุเกิดก่อน เมื่ออารมณ์เกิดก่อน 
วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๒/๔๙๖ 

วิญญาณ ๕ มีวัตถุเกิดข้ึน มีอารมณ์เกิดข้ึน วัตถุปรากฏขึ้น อารมณ์ปรากฏขึ้นเพราะใส่ใจ วิญญาณ 
๕ ก็เกิดตาม 

 ในญาณวิภังค์ เอกกนทิเทส กล่าวถึง วิญญาณ ๕ มวัีตถุเกิดขึ้น มอีารมณ์เกิดขึ้น 
อธิบายว่า เม่ือวัตถุเกิดขึ้น เม่ืออารมณ์เกิดขึ้น วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๗๖๒/๔๙๖) 

วิญญาณ ๕ มีวัตถุต่างกัน มีอารมณ์ต่างกัน วัตถุอารมณ์ของวิญญาณ ๕ เป็นใหญ่เฉพาะตัว เช่น ตา
ก็เป็นใหญ่ของตาไม่รับรู้ทางหู เป็นต้น 

 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวถึง วิญญาณ ๕ มีวัตถุต่างกัน มีอารมณ์ต่างกัน 
อธิบายว่า วัตถุและอารมณ์ของจักขุวิญญาณเป็นอย่างหน่ึง วัตถุและอารมณ์ของโสต
วิญญาณก็เป็นอย่างหน่ึง วัตถุและอารมณข์องฆานวิญญาณก็เป็นอย่างหน่ึง วัตถุและ
อารมณ์ของชิวหาวิญญาณก็เป็นอย่างหน่ึง วัตถุและอารมณ์ของกายวิญญาณก็เป็นอีก
อย่างหน่ึง (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๒/๔๙๗) 

วิญญาณ ๕ มีวัตถุเป็นภายใน มีอารมณ์เป็นภายนอก   วิญญาณ ๕ รับรู้อารมณ์ภายในภายนอก
บรรจบกัน 

 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุเป็นภายใน มีอารมณ์เป็น
ภายนอก อธิบายว่า วัตถุของวิญญาณ ๕ เป็นภายใน อารมณ์ของวิญญาณ ๕ เป็น
ภายนอก วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๒/๔๙๖) 

วิญญาณ ๕ มีวัตถุไม่แตกดับ มีอารมณ์ไม่แตกดับ วิญญาณ ๕ เกดิในเวลาที่วัตถุและอารมณ์ไม่
แตกดับ 



 

๔๖๑๓ 
 

 

 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวถึง วิญญาณ ๕ มวัีตถุไม่แตกดับ มีอารมณ์ไม่
แตกดับ อธิบายว่า เมื่อวัตถุยังไม่แตกดับ เมื่ออารมณ์ยังไม่แตกดับ วิญญาณ ๕ ก็
เกิดขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๒/๔๙๗) 

วิญญาณ ๕ ไม่เกิดข้ึนโดยไม่สับลำดับกัน วิญญาณ ๕ เกิดขึ้นโดยสับลำดับกัน 
 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวถึง วิญญาณ ๕ จะเกิดขึ้นโดยไม่สับสนกันก็หาไม ่

น้ัน คือ วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นตามลำดับของกันและกัน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๔/๔๙๗) 
วิญญาณ ๕ ไม่เกิดข้ึนในลำดับของกันและกัน  วิญญาณ ๕ เกิดขึ้นโดยไม่ลำดับกัน คือต่างคน

ต่างเกิดตามอำนาจของตน 
 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวถึง วิญญาณ ๕ ไม่เกดิขึ้นในลำดับของกันและกัน 

อธิบายว่า โสตวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิด แม้จักขวิุญญาณก็ไม่
เกิดขึ้นในลำดับที่โสตวิญญาณเกิด ฯลฯ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๕/๔๙๘) 

วิญญาณ ๕ ไม่เกิดข้ึนพร้อมกัน วิญญาณ ๕ เกิดต่างขณะกัน 
 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวถึง วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน อธิบายว่า 

วิญญาณ ๕ ไมเ่กิดขึ้นในขณะเดียวกัน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๔/๔๙๘)  
วิญญาณ ๕ ไม่เกิดข้ึนเพราะไม่มนสิการวิญญาณ ๕ เกดิขึ้นเพราะมีมนสิการอยู่ 
 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวถึง วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึน้เพราะไม่มนสิการ อธิบาย

ว่า เมื่อมนสิการอยู่ วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๔/๔๙๗) 
วิญญาณ ๕ ไม่เกิดข้ึนเพราะไม่ใส่ใจ วิญญาณ ๕ เกิดขึน้เพราะมีการใส่ใจ 
 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวว่า วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใสใ่จ อธิบายว่า 

เมื่อใส่ใจอยู่ วิญญาณ ๕ ก็เกดิขึ้น (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๖๔/๔๙๗) 
วิญญาณ ๕ ไม่มีความผูกใจ   ไม่มีความผูกมัดในใจในวิญญาณ ๕ 
 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวถึง วิญญาณ ๕ ไม่มีความผูกใจ อธิบายว่า ความนึก 

ความคิด ความพิจารณา หรือความทำไว้ในใจไม่มแีก่วิญญาณ ๕ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๗๖๖/๔๙๘) 

วิญญาณ ๕ ไม่เสวยอารมณ์ของกันและกันวิญญาณ ๕ มีความเป็นใหญ่ในตัวเอง ไม่ทำหน้าท่ีผิดกัน 
 ในญาณวิภังค์ เอกกนิทเทส กล่าวถึงวิญญาณ ๕ ไม่เสวยอารมณ์ของกันและกัน 

อธิบายว่าโสตวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณจักขวิุญญาณก็ไม่เสวย
อารมณ์ของโสตวิญญาณ เปน็ต้น (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๖๓/๔๙๗)  

วิญญาณกสิณ กสิณคือวิญญาณ, เป็นหน่ึงในกสิน ๑๐, เป็นหนึ่งในอารมณ์กัมมัฏฐาน ๔๐ 
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 ตัวอย่างในทสุตตรสูตร กล่าวถึงธรรม ๑๐ ประการที่ควรเจริญ หน่ึงในธรรม ๑๐ 
ประการที่ควรเจริญ คือวิญญาณกสิณ กสิณคือวิญญาณ ที่บุคคลหน่ึงจำได้ ท้ังเบ้ือง
บน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง ไม่มีสอง ไม่มีประมาณที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๖/๓๖๒,๑๑/
๓๖๐/๔๓๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๐/๒๙๘,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๒/๓๐,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/
๔๔๓/๕๒,๒๐/๔๔๔/๕๒,๒๐/๔๔๕/๕๒,๒๐/๔๔๖/๕๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๑,๓๑/
๑๒๓/๑๙๐) 

วิญญาณกับบคุคล วิญญาณการรับรู้กับตัวบุคคลต่างกัน 
 มหาวรรค ปุคคลกถา สกวาที (สก.) ถามปรวาที (ปร.) ว่า วิญญาณกับบุคคลเป็นคน

ละอย่างกันใช่ไหม ปรวาที (ปร.) ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๑๘/๑๗,๓๗/
๓๓/๒๕) 

วิญญาณกับสังขาร การรับรู้กับการปรุงแต่งเป็นอย่างเดียวกัน 
 ในมหาวรรค ปุคคลกถา กล่าวถึง สกวาที (สก.) ถามปรวาที (ปร.)ว่า ท่านหย่ังรู้

วิญญาณได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมตัถ์ ดุจหย่ังรู้สังขารได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ์ (ดังน้ัน) 
วิญญาณกับสังขารจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหม ปรวาที (ปร.) ตอบว่า ใช่(อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๓๓/๒๕) 

วิญญาณใกล้  วิญญาณขันธ์, วิญญาณท่ีคู่กบัวิญญาณอ่ืน 
 ในขันธวิภังค์ วิญญาณขันธ์ กล่าวถึงวิญญาณใกล ้ ว่า วิญญาณท่ีเป็นอกุศลเป็น

วิญญาณใกล้กบัวิญญาณท่ีเป็นอกุศลวิญญาณท่ีเป็นกุศลเป็นวิญญาณใกลก้ับวิญญาณ
ท่ีเป็นกุศล วิญญาณท่ีเป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณใกล้กบัวิญญาณที่เป็นอัพยากฤต 
วิญญาณท่ีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณท่ีสัมปยุตด้วย
ทุกขเวทนา วิญญาณทีส่ัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณท่ีสมัปยุต
ด้วยสุขเวทนา วิญญาณท่ีสมัปยุตด้วยอทุกขม-สขุเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณ
ท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณใกล้กับ
วิญญาณของผูไ้ม่เข้าสมาบัติ วิญญาณของผู้เข้าสมาบติัเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณ
ของผู้เข้าสมาบัติ วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่
เป็นอารมณ์ของอาสวะ วิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับ
วิญญาณท่ีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ น้ีเรียกว่า วิญญาณใกล้(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๓๑/๑๖) 

วิญญาณไกล  วิญญาณขันธ์, วิญญาณท่ีคู่กบัวิญญาณอ่ืน 
             ในขันธวิภังค์ วิญญาณขันธ์ กล่าวถึง วิญญาณไกล ว่า วิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณ

ไกลจากวิญญาณท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤต วิญญาณท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤตเป็น
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วิญญาณไกลจากวิญญาณท่ีเป็นอกุศล วิญญาณ ท่ีเป็นกุศลเป็นวิญญาณไกลจาก
วิญญาณท่ีเป็นอกุศลและอัพยากฤต วิญญาณท่ีเป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นวิญญาณ
ไกลจากวิญญาณท่ีเป็นกุศล วิญญาณท่ีเป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่
เป็นกุศลและอกุศล ฯลฯ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๓๑/๑๕) 

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ, วิญญาณขันธ์, วิญญาณในขันธ์ ๕ คือ (๑) รูปขันธ์ (กองรูป) (๒) เวทนา
ขันธ์ (กองเวทนา) (๓) สัญญาขันธ์ กองสัญญา) (๔) สังขารขันธ์ (กองสังขาร) (๕) 
วิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ) 

 ตัวอย่างในขันธวิภังค์ วิญญาณขันธ์ อธิบายว่า วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง คือ 
วิญญาณท่ีเป็นอดีต วิญญาณท่ีเป็นอนาคตวิญญาณที่เป็นปัจจุบัน วิญญาณท่ีเป็น
ภายในตน วิญญาณที่เป็นภายนอกตนวิญญาณหยาบ วิญญาณ ละเอียด วิญญาณช้ัน
ต่ำ วิญญาณช้ันประณีต วิญญาณไกลหรือวิญญาณใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกอง
เดียวกัน นี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๐, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๘๖/
๙๘,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๘/๖๗,๑๗/๘๒/๑๓๗, อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๖๓/๓๘,๓๔/๑๔๐/๕๑,
อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๖/๑๓, อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๐/๖,๓๖/๑๙๕/๔๗,๓๖/๒๓๐/๕๙,๓๖/
๓๐๖/๗๙) 

วิญญาณขันธ ์๑ วิญญาณขันธ์ท่ีเกิดขึ้นในสมัย มีจิต มโน เป็นต้น 
 ในจิตตุปปาทกัณฑ์ กล่าวถึงวิญญาณขันธ์ ๑ ที่เกิดขึ้นในสมัยน้ัน คือ จิต มโน มานัส 

หทัย ปัณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ และมโนวิญญาณ
ธาตุท่ีเหมาะสมกัน น้ีช่ือว่าวิญญาณขันธ์ ๑ ท่ีเกิดขึ้นในสมัยนั้น (อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/
๑๑๕/๔๘) 

วิญญาณจริยา จริยาในวิญญาณ, วิญญาณหนึ่งในสามของจริยา คือ (๑) วิญญาณจริยา (๒) อัญญาณ
จริยา (๓) ญาณจริยา 

 ในจริยานานัตตญาณนิทเทส แสดงจริยานานัตตญาณ กล่าวถึง วิญญาณจริยา ว่า
ความคิดเพ่ือดูรูปทั้งหลายอันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤต ช่ือว่าวิญญาณจริยา จักขุ
วิญญาณท่ีเป็นแต่เพียงเห็นรูป ช่ือว่าวิญญาณจริยา มโนธาตุอันเป็นวิบากท่ีขึ้นสู่
อารมณ์ ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะได้เห็นรูปแล้ว มโนวิญญาณธาตุอันเป็นวิบาก ช่ือ
ว่าวิญญาณจรยิา เพราะขึ้นสู่รูปแล้ว ความคิดเพ่ือฟังเสียงอันเป็นเพียงกิริยาอัพยาก
ฤต ช่ือว่าวิญญาณจริยา โสตวิญญาณที่เป็นแต่เพียงฟังเสียง ช่ือว่าวิญญาณจริยา มโน
ธาตุอันเป็นวิบากท่ีขึ้นสู่อารมณ์ ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะได้ฟังเสียงแล้ว ช่ือว่า
วิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่มีราคะ ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่มี
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โทสะ ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่มีโมหะ ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะ
ประพฤติไม่มีมานะ ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่มีทิฏฐิ ช่ือว่าวิญญาณ
จริยา เพราะประพฤติไม่มีอุทธัจจะ ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่มีวิจิกิจฉา 
ช่ือว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่มีอนุสัย ฯลฯ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๘/๑๑๔) 

วิญญาณชั้นตำ่ วิญญาณชัน้ประณีต  คณุลักษณะของวิญญาณขันธ์, วิญญาณอกุศลเป็นวิญญาณช้ัน
ต่ำ, วิญญาณท่ีเป็นกุศลเป็นวิญญาณช้ันประณีต 

 ในขันธวิภังค์ วิญญาณขนัธ์ กล่าวถึงวิญญาณท่ีเป็นอกุศล, กุศล,ท่ีสัมปยุตด้วย
ทุกขเวทนา, ท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา, วิญญาณของผูไ้ม่เข้าสมาบัติ
เป็นวิญญาณช้ันต่ำ วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เหล่าน้ีเป็นวิญญาณช้ันต่ำ ส่วน
วิญญาณท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤต, วิญญาณท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุข
เวทนา, วิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา, วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติ วิญญาณ
ท่ีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นวิญญาณชั้นประณีต (อภิ.ว.(ไทย) ๓๕/๓๐/๑๕) 

วิญญาณฐิติ ภูมิเป็นที่ต้ังแห่งวิญญาณ ๗ , วิญญาณฐิติ ๔ 
 ในมหานิทานสตูร กล่าวถึงวิญญาณฐิติ ๗ ประการ คือ (๑) มีสัตว์ท้ังหลายผู้มีกาย

ต่างกัน มีสัญญาต่างกัน คือ มนุษย์ เทพบางพวก และวินิปาติกะบางพวก (๒) มีสัตว์
ท้ังหลายผู้มีกายต่างกัน แต่มสีัญญาอย่างเดียวกัน คือ พวกเทพช้ันพรหมกายิกาเกิด
ในปฐมฌานและเหล่าสัตว์ผู้เกิดในอบาย ๔ (๓) มีสัตว์ท้ังหลายผู้มีกายอย่างเดียวกัน 
แต่มีสญัญาต่างกัน คือ พวกเทพช้ันอาภัสสระ (๔) มีสัตว์ท้ังหลายผู้มีกายอย่าง
เดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน คือ พวกเทพช้ันสุภกิณหะ (เทพที่เต็มไปด้วยความ
งดงาม) (๕) มสีัตว์ท้ังหลายผู้บรรลุอากาสานัญจายตนฌานโดยกำหนดว่า ‘อากาศหา
ท่ีสุดมิได้’ เพราะล่วงรูปสัญญา ดับปฏิฆสญัญา ไม่กำหนด นานัตตสัญญาโดยประการ
ท้ังปวง (๖) มีสัตว์ท้ังหลายผู้ล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุ
วิญญาณัญจายตนฌานโดยกำหนดว่า ‘วิญญาณหาท่ีสุด (๗) มีสัตว์ท้ังหลายผู้ล่วง
วิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุอากญิจัญญายตนฌานโดยกำหนด
ว่า ‘ไม่มีอะไร’ และวิญญาณฐิติ ๔ ได้แก่ ขนัธ์ ๔ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๒๗/๗๒,๑๐/๑๒๘/๗๔, (สํ.ข.อ.(บาลี) ๒/๕๔/๒๙๙)ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๑/๒๘๘,๑๑/๓๓๒/๓๓๕,๑๑/๓๕๗/๓๙๘, ๑๕/๒๑๖/๓๑๖,สงฺ.ข.(ไทย)๑๗/๕๔/
๗๗,องฺ.สตฺตก. (ไทย)๒๓/๔๔/๖๗,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๑๒๙/๕๒๓,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๔๕๕/๔๘๖) 



 

๔๖๑๗ 
 

 

วิญญาณที่เข้าถึงรูปวิญญาณท่ีมีรูปเป็นอารมณ์, วิญญาณท่ีมีรูปเป็นที่ต้ัง จึงเข้าไปเสพเสวยความ
เพลิดเพลินต้ังอยู่ 

 ในอุปยสูตร เรื่องความเข้าถึง ท่ีกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสความเข้าถึง ไม่ใช่
ความหลุดพ้น ความไม่เข้าถึง เป็นความหลดุพ้น วิญญาณท่ีเข้าถึงรูป เมือ่ต้ังอยู่ ก็พึง
มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นท่ีต้ัง เข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินต้ังอยู่ ถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย์ได้ ฯลฯ (สงฺ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๔/๗๖) ๑๑/๓๑๑/๒๘๘ 

วิญญาณที่เข้าถึงสังขาร สังขารที่มีรูปเป็นอารมณ์, สังขารที่มีรูปเป็นท่ีต้ัง จึงเข้าไปเสพเสวยความ
เพลิดเพลินต้ังอยู่ 

 ในอุปยสูตร เรื่องความเข้าถึง ท่ีกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสความเข้าถึง ไม่ใช่
ความหลุดพ้น ความไม่เข้าถึง เป็นความหลุดพ้น วิญญาณท่ีเข้าถึงสังขาร เม่ือต้ังอยู่ ก็
พึงมีสังขารเป็นอารมณ์ มีสงัขารเป็นท่ีต้ังเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินต้ังอยู่ ถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ (สงฺ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๔/๗๖) ๑๑/๓๑๑/๒๘๘ 

วิญญาณที่เปน็กุศล  วิญญาณท่ีมีวิบาก มีผลท่ีปราถนา น่ายินดี น่าพอใจ มีสุขเป็นกำไร 
             ในมหาวรรค ปุคคลกถา กลา่วถึง สกวาที (สก.) เพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นกุศล จึงบัญญัติ

บุคคลที่เป็นกศุลใช่ไหมปรวาที (ปร.) ตอบว่า ใช่ สก. ถามว่า วิญญาณท่ีเป็นกุศลมผีล 
มีวิบาก มีผลน่าปรารถนา มีผลน่ายินดี มีผลน่าพอใจ มีผลเยือกเย็น มีสขุเป็นกำไร มี
สุขเป็นวิบากใช่ไหม ปร. ตอบว่า ใช่(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๑๐๑/๕๗) 

วิญญาณที่เปน็ปัจจุบนั  วิญญาณท่ีเกิดอยู่ เป็นอยู่ ต้ังอยู่, วิญญาณที่ยังไม่ดับไป, วิญญาณที่ยังไม่
ดับสูญไป 

 ในขันธวิภังค์ วิญญาณขันธ์ กล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบัน ว่า วิญญาณใดเกิดอยู่ 
เป็นอยู่ เกิดพร้อม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ เกิดขึ้น เกิดขึ้นพรอ้ม ต้ังขึ้น ต้ังขึน้
พร้อม ท่ีเป็นปัจจุบัน สงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโน
วิญญาณ น้ีเรียกว่า วิญญาณท่ีเป็นปัจจุบัน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๗/๑๔,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๒๘๔/๑๘๐) 

วิญญาณที่เปน็ภายนอกตน วิญญาณของสัตว์อ่ืน บุคคลอื่น ที่เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล, วิญญาณที่มี
ตัณหาและทิฏฐิเฉพาะตนของคนอ่ืน 

 ในขันธวิภังค์ วิญญาณขันธ์ กล่าวถึง วิญญาณที่เป็นภายนอกตน ว่า วิญญาณใดของ
สัตว์อ่ืน ของบุคคลอ่ืนน้ัน ๆ ท่ีเป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ที่
กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถอื ได้แก่จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้
เรียกว่า วิญญาณท่ีเป็นภายนอกตน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๘/๑๔) 



 

๔๖๑๘ 
 

 

วิญญาณที่เปน็ภายในตน วิญญาณที่เกดิในตน มีเฉพาะตน มีวิญญาณท่ีมีตัณหาและทิฏฐิท่ียึดถือ
ได้แก่ขันธ์ ๕ 

 ในขันธวิภังค์ วิญญาณขันธ์ กล่าวถึง วิญญาณที่เป็นภายในตน ว่า วิญญาณใดของ
สัตว์น้ัน ๆ ท่ีเป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ท่ีกรรมอัน
ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ จักขุวิญญาณ ฯลฯมโนวิญญาณ น้ีเรียกว่า 
วิญญาณท่ีเป็นภายในตน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๘/๑๔) 

วิญญาณที่เปน็โลกุตตระ วิญญาณท่ีอยู่พ้นโลก, วิญญาณท่ีเหนือประสาทสัมผัส, วิญญาณของพระ
อริยสาวก 

 ในโวหารกถา เรื่องพระโวหาร ท่านสกวาท ี (สก.) ถามปรวาที (ปร.) ว่า พระโวหาร
ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตตระใช่ไหม ปรวาที (ปร.) ตอบว่า ใช่ สก. ถาม
ว่า พระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า กระทบโสตะที่เป็นโลกุตตระไม่กระทบ  
โสตะที่เป็นโลกิยะ รับรู้ได้ด้วยวิญญาณท่ีเป็นโลกุตตระ รับรู้ไม่ได้ด้วยวิญญาณท่ีเป็น
โลกิยะ พระอริยสาวกรับรู้ได้ แต่ปุถุชนรับรู้ไม่ได้ใช่ไหม ปร. ตอบว่า ไม่ควรกล่าว
อย่างนั้น ฯลฯ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๔๗/๓๒๙) 

วิญญาณที่เปน็อกุศล วิญญาณท่ีวิบาก มีผลท่ีไม่น่าปรารถนา ไม่น่ายินดี มีผลเร้าร้อน เป็นทุกข ์
 ในมหาวรรค ปุคคลกถา สกวาที (สก.) ถามปรวาที (ปร.) ว่า วิญญาณท่ีเป็นอกุศลมี

ผล มีวิบาก มผีลไม่น่าปรารถนา มผีลไม่นา่ยินดีมีผลไม่น่าพอใจ มผีลเรา่ร้อน มีทุกข์
เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหม ปรวาที (ปร.) ตอบว่า ใช่(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๑๐๒/
๕๘) 

วิญญาณที่เปน็อดีต วิญญาณขันธ์ท่ีเป็นอดีต, วิญญาณอดีตที่ดับไปแล้ว หายไปแล้ว แปรผันไปแล้ว 
สูญไปแล้ว  

 ในขันธวิภังค์ วิญญาณขันธ์ กล่าวถึง วิญญาณท่ีเป็นอดีต วิญญาณใดล่วงไปแล้ว ดับ
ไปแล้ว ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้ว ที่เกิดขึ้น
ปราศจากไปแล้ว ท่ีเป็นอดีต สงเคราะห์เข้ากับสว่นอดีต ได้แก่ จักขุวิญญาณ โสต
วิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณและมโนวิญญาณ น้ีเรียกว่า 
วิญญาณท่ีเป็นอดีต (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๗/๑๔, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๔/๑๘๐,๓๗/
๒๘๗/๑๘๗  

วิญญาณที่เปน็อนาคต  วิญญาณอนาคตที่ยังไม่เกิด ยังไม่มี ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิดยังไม่บัง
เกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏ,วิญญาณขันธ์ 



 

๔๖๑๙ 
 

 

 ในขันธวิภังค์ วิญญาณขันธ์ กล่าวถึง วิญญาณท่ีเป็นอนาคต วิญญาณใดยังไม่เกิด ยัง
ไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดเฉพาะ ยังไม่ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยัง
ไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ต้ังขึ้น ยังไม่ต้ังขึ้นพร้อมท่ีเป็นอนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วน
อนาคต ได้แก่ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณนี้เรียกว่า วิญญาณที่เป็นอนาคต (อภิ.
วิ.(ไทย)๓๕/๒๗/๑๔, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๔/๑๘๐,๓๗/๒๘๗/๑๘๗) 

วิญญาณธาตุ ธาตุคือความรู้อารมณ์, วิญญาณในธาตุ ๖ 
 ตัวอย่างในติตถายตนะสูตร กล่าวถึงธรรมท่ีแสดงไว้ว่า “ธาตุ ๖ ประการ” ใคร ๆ ข่ม

ไม่ได้ ไม่มัวหมอง ไม่ถูกตำหนิ ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รูแ้จ้งคัดค้านเพราะอาศัยอะไร
เราจึงกล่าวไว้เช่นน้ัน ธาตุ ๖ ประการน้ี คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน)อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ) 
เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) วาโยธาตุ (ธาตุลม) อากาสธาตุ (ธาตุอากาศ) วิญญาณธาตุ (ธาตุ
วิญญาณ) เพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่า ธรรมท่ีเราแสดงไว้ว่า “ธาตุ ๖ ประการน้ี” 
ใคร ๆ ข่มไม่ได้ ไม่มัวหมอง ไม่ถูกตำหนิ ไม่ถูกสมณ-พราหมณ์ผู้รูแ้จ้งคดัค้าน เราจึง
กล่าวไว้เช่นน้ัน(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๕/๓๒๔,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๐๐/๑๑๘, ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๓๔๔/๔๐๓,๑๔/๓๘๖/๔๓๘,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔/๑๖, ๑๗/๔๕/๖๓,๑๗/๕๓/
๗๖,๑๗/๕๔/๗๗,สํ.ข.(ไทย)๑๘/๓๔๔/๓๗๓,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๒/๒๔๑, ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๗๙/๒๓๔) 

วิญญาณนิมิต นิมิตในวิญญาณ, การพิจารณาวิญญาณนมิิตความเป็นภัย 
 ในมหาวรรค ญาณกถา ญาณัตตยนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า พระ

โยคาวจรเมื่อพิจารณาเวทนานิมิต สัญญานิมิต สังขารนิมติ วิญญาณนิมติ จักขุ เมื่อ
พิจารณาชรามรณนิมิตโดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้ว ๆ ย่อมเห็นความเสื่อม เพราะ
จิตน้อมไปในนิพพานท่ีไม่มีนิมิต (ขุ.ปา.(ไทย)๓๑/๗๙/๑๓๔) 

วิญญาณเปน็บุคคล  วิญญาณคือตัวตน บุคคล เรา เขา 
 ในมหาวรรค ปุคคลกถา กล่าวถึงสกวาที (สก.) ถามปรวาที (ปร.) ว่า วิญญาณเป็น

บุคคล บุคคลอาศัยวิญญาณ บุคคลเป็นอ่ืนจากวิญญาณ วิญญาณอาศัยบุคคลใช่ไหม 
ปรวาที (ปร.) ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘/๓๒) 

วิญญาณเปน็อนัตตา วิญญาณไมใ่ช่ตัวตน เรา เขา 
 ในอกาทสมวรรค อิทังทุกขันติกถา สกวาที (สก.) ถามปรวาที (ปร.) ว่า เม่ือเปล่งวาจา

ว่า “เวทนาเป็นอนัตตา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอนัตตา” แต่ญาณว่า “วิญญาณ
เป็นอนัตตา” ไม่ดำเนินไปใช่ไหม ท่านปรวาที (ปร.) ตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๖๑๙/๖๗๖) 
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วิญญาณพร้อมด้วยอาหารกรรมวิญญาณ, วิญญาณทีส่หรคตด้วยตัณหาและทิฏฐท่ีิมีความแปรผนั
เป็นอารมณ์พร้อมด้วยปัจจัยมีอวิชชาและอโยนิโสมนสิการ เป็นต้น 

 ในพีชสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสวิญญาณพร้อมด้วยอาหารว่า “ภิกษุท้ังหลาย เธอ
ท้ังหลายพึงเห็นวิญญาณฐิติ ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหมือนปฐวีธาตุ 
พึงเห็นความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเหมือนอาโปธาตุ พึงเห็นวิญญาณ
พร้อมด้วยอาหาร เหมือนพืช ๕ ชนิด คือ (๑) พืชเกิดจากเหง้า (๒) พืชเกิดจากลำต้น 
(๓) พืชเกิดจากตา (๔) พืชเกิดจากยอด (๕) พืชเกิดจากเมล็ด (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕๔/
๗๗, สํ.ข.อ.(บาลี) ๒/๕๓/๒๙๙) 

วิญญาณไม่เท่ียง วิญญาณไม่ถาวร, วิญญาณไม่เป็นอมตะ 
 ในเอกาทสมวรรค อิทังทุกขันติกถา กล่าวถึงสกวาที (สก.) ถามปรวาที (ปร.) ถึงเรื่อง

วิญญาณไม่เทีย่งว่า เมื่อเปล่งวาจาว่า “เวทนาไม่เที่ยง สัญญา สังขาร วิญญาณไม่
เที่ยง” ญาณวา่ “วิญญาณไมเ่ที่ยง” จึงดำเนินไปใช่ไหม ปรวาที (ปร.) ตอบว่า ไม่ควร
กล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๑๙/๖๗๖) 

วิญญาณไม่มท่ีีสุด  วิญญาณัญจายตนฌาน, ฌานอันกำหนดวิญญาณหาที่สุดมไิด้เป็นอารมณ์ 
 ในฌานวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ กล่าวถึงวิญญาณไม่มีท่ีสิ้นสุดว่า เพราะก้าวล่วงอา

กาสานัญจายตนะได้โดยประการท้ังปวง จึงได้บรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยบริกรรม
ว่า “วิญญาณไม่มีท่ีสุด” (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๖๑๐/๔๑๑) 

วิญญาณสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิญญาณ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า วิญญาณเป็นปัจจัยแห่งนามรูป เหมือนต้นไม้ใหญม่ีรากหย่ังลงลึก
และแผ่ไปรอบ ๆ รากย่อมดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้น ต้นไม้ย่อมเจริญ ตรงกันข้าม ถ้า
ภิกษุพิจารณาเห็นโทษในธรรมท่ีเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์อยู่ นามรูปย่อมไม่หย่ังลง 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะเป็นต้นจึงดับ เหมือนต้นไม้ใหญ่ท่ีถูกตัดรากถอนโคน (สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๕๙/๑๑๒) 

วิญญาณสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยวิญญาณ  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรง
แสดงธรรมแก่ท่านพระราหุลว่า วิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเป็นต้นไม่เที่ยง เป็นทุกข ์
มีความแปรผันเป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๐/๒๙๑) 

วิญญาณสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยวิญญาณ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย  จักขุวิญญาณ  
(ความรู้อารมณ์ทางตา)ไม่เที่ยง มีความแปรผัน  มีภาวะโดยอาการอ่ืน โสตวิญญาณ 
(ความรู้อารมณ์ทางหู) ฯลฯ ฆานวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางจมูก)... ชิวหาวิญญาณ 
(ความรู้อารมณ์ทางลิ้น)... กายวิญญาณ  (ความรู้อารมณ์ทางกาย) ... มโนวิญญาณ 
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(ความรู้อารมณ์ทางใจ) ไม่เที่ยง  มีความแปรผัน  มีภาวะโดยอาการอ่ืนผู้ใด ฯลฯ 
ตราบเท่าท่ียังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผล ธรรมเหล่าน้ีของผู้ใด ฯลฯ  ตราบเท่าท่ียังไม่
ทำให้แจ้งโสดาปัตติผล ผู้ใดฯลฯ จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๓๐๔/๓๒๒) 

วิญญาณสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยวิญญาณ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย  ความเกิดขึ้น ความ
ต้ังอยู่ ...แห่งจักขุวิญญาณ ฯลฯ เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ  ฯลฯ ความ
เกิดขึ้น  ความต้ังอยู่ ... แห่งมโนวิญญาณ ฯลฯ เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ  
ส่วนความดับ ... แห่งจักขุวิญญาณ ฯลฯ  เป็นความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ  
ฯลฯ ความดับ ... แห่งมโนวิญญาณ  ฯลฯ เป็นความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๑๔/๓๒๙) 

วิญญาณสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยวิญญาณ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ฉนัทราคะในจักขุ
วิญญาณ น้ีเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ฉันทราคะในโสตวิญญาณ ฯลฯ ฉันทราคะใน
ฆานวิญญาณ ... ฉันทราคะในชิวหาวิญญาณ ... ฉันทราคะในกายวิญญาณ ... ฉันทรา
คะในมโนวิญญาณ  นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต  เม่ือใด ภิกษุละความเศร้าหมอง
แห่งจิตในฐานะ ๖ ประการน้ีได้เม่ือนั้น จิตของเธอท่ีน้อมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัม
มะอบรมแล้ว  ควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ย่ิง 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๔/๓๓๖) 

วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด วิญญาณหยาบเป็นวิญญาณที่เปน็อกุศล, วิญญาณละเอียดเป็น
วิญญาณท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤต 

 ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ วิญญาณขันธ์ กล่าวถึงวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด
ว่าวิญญาณท่ีเป็นอกุศลเป็นวิญญาณหยาบ วิญญาณท่ีเป็นกุศลและอกุศลเป็น
วิญญาณหยาบ วิญญาณที่เป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณหยาบ วิญญาณท่ีสัมปยุตด้วย
สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็น
วิญญาณหยาบ วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณหยาบ ส่วนวิญญาณที่
เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและ
อทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณทีส่ัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็น
วิญญาณละเอียด วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณที่ไม่เป็น
อารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณละเอียด (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๙/๑๔) 

วิญญาณหาทีสุ่ดมิได้ ฌานอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได้เป็นอารมณ์,ภพของผู้เข้าฌาน 
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 ในอัฏฐกนาครสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงคหบดีชาวอัฏฐกนคร เกี่ยวกับวิญญาณัญ
จายตนะว่า ภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุวิญญาณญั
จายตนฌานโดยกำหนดว่า “วิญญาณหาท่ีสุดมิได้” อยู่ ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ 
ย่อมรู้ชัดว่า ‘แม้วิญญาณัญจายตนฌานน้ีแล กถ็ูกปรุงแต่งแล้ว ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึงท่ีปรุง
แต่งขึ้นในธรรมนั้นแล้ว ย่อมบรรลุความสิน้ไปแห่งอาสวะทั้งหลาย หากยังไม่บรรลุ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็จะเป็นโอปปาติกะ เพราะสังโยชน์ เบ้ืองต่ำ ๕ 
ประการสิ้นไป ด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ จักปรินิพพานในภพน้ัน ไม่
หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก (องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๖/๔๓๐) 

วิญญาณอัญญาณสูตร : พระสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในวิญญาณ ปริพาชกช่ือวัจฉโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้ทิฏฐท่ีิว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เหตุปัจจัย
ท่ีทำให้เกิดทิฏฐิน้ัน คือความไม่รู้ในวิญญาณ ในความเกดิ ในความดับและในปฏิปทา
ท่ีให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๑๑/๓๗๘) 

วิญญาณอันบริสุทธิ์ วิญญาณท่ีรู้ว่า ‘สุข’ บ้าง รู้ว่า ‘ทุกข์’ บ้าง รู้ว่า ‘อทุกขมสขุ’บ้าง 
 ในธาตุวิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวิญญาณอันบรสิุทธ์ิว่า วิญญาณอันบริสุทธ์ิ

ผุดผ่อง เหลืออยู่ บุคคลย่อมรู้เรื่องอะไร ๆได้ด้วยวิญญาณน้ัน คือรู้ว่า ‘สขุ’ บ้าง รู้ว่า 
‘ทุกข์’ บ้าง รูว่้า ‘อทุกขมสขุ’ บ้างเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนา สุข
เวทนาจงึเกิด บุคคลน้ันเมื่อเสวยสุขเวทนา ย่อมรู้ชัดว่า ‘เราเสวยสุขเวทนาอยู่’ รู้ชัด
ว่า ‘เพราะผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนานั้นน่ันแลดับ สุขเวทนาที่เกดิเพราะอาศัย
ผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนา ท่ีเสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะน้ันก็ดับคือสงบไป’ (ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๓๕๔/๔๐๘) 

วิญญาณอัปปัจจักขกัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยความไม่เห็นประจักษ์ในวิญญาณ พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี ตรัสว่า  วัจฉะ เพราะความไม่เห็นประจักษ์ใน
วิญญาณเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในเหตุเกิดแห่งวิญญาณ  เพราะความไม่เห็น
ประจักษ์ใน ความดับแห่งวิญญาณ เพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึง
ความดับแห่ง วิญญาณ ทิฏฐหิลายอย่างเหล่าน้ีจึงเกิดขึ้นในโลกว่า ‘โลกเที่ยงหรือโลก
ไม่เที่ยง  ฯลฯหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่  จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่’ 
วัจฉะ น้ีแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่าน้ีเกิดขึ้นในโลกว่า ‘โลกเที่ยง
หรือโลกไม่เที่ยง โลกมีท่ีสุดหรือโลกไม่มีทีสุ่ดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะ
กับสรีระเป็นคนละอย่างกัน หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก หรือหลังจากตายแล้ว
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ตถาคตไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้ว
ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่” (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๖๑/๓๘๓) 

วิญญาณอาศยับุคคล  บุคคลเป็นที่อาศัยของวิญญาณ, อยู่ในบทสนทนากับของ สกวาที (สก.) กับ ปร
วาที (ปร.) 

 ในปุคคลกถา กล่าวถึง สก. กล่าวกับ ปร. ว่า ท่านจงรับนิคคหะ ว่า หากท่านหย่ังรู้
บุคคลได้โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ ์ ดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่า “วิญญาณอาศัยบุคคล” 
ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า “ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าหย่ังรู้บุคคลได้
โดยสัจฉิกัฏฐปรมัตถ์ แต่ไม่ยอมรับว่า วิญญาณอาศัยบคุคล” คำน้ันของท่านผิด 
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘/๓๒) 

วิญญาณญัจายตนกิริยา กิริยาอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได้เป็นอารมณ ์
 ตัวอย่างในติกปัฏฐาน ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัย

แก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและพิจารณามรรค พิจารณากุศลท่ีเคยสัง่สมไว้ดีแล้ว 
พิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว รู้กเิลสท่ีเคยเกิดขึน้ เห็นแจ้งขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดย
เป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่
เป็นวิบากด้วยเจโตปริยญาณ อากาสานัญจายตนกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตน
กิริยาโดยอารัมมณปัจจัย พระอรหันต์เห็นแจ้งจักษุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ฯ เห็นรูปด้วยทพิพจักขุ ฟังเสยีงโสตทิพย์ ฯ ปฏิสนธิ จุติ และนิพพาน
ด้วยเจโตปริยญาณ อากาสานัญจายตนกิริยาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนกิริยาโดย
อารัมมณปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๙๓/๗๔๙, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๙๔/๗๔๙,อภิ.ป.(ไทย)
๔๐/๔๑๐/๒๖๐, อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๔๘/๓๔๑) 

วิญญาณญัจายตนกุศล กุศลอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได้เป็นอารมณ ์
 ในติกปัฏฐาน วิญญาณัญจายตนกุศล สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่

สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่ บุคคลให้ทาน สมาทาน
ศีล รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลน้ัน พิจารณากุศลท่ีสัง่สมไว้ดีแล้ว ออกจากฌาน
แล้วพิจารณาฌาน พระเสขะพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน ออกจากมรรคแล้ว
พิจารณามรรค พิจารณากิเลสท่ีละได้ ข่มได้ รู้กิเลสท่ีเคยเกิดขึ้น เห็นแจ้งขันธ์ท่ีเป็น
เหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ยินดีเพราะปรารภ
ความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้น ราคะจึงเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนสัจึงเกิดขึ้น รู้จิตของบุคคล
ผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยเจโตปริยญาณ อากาสานัญจาย



 

๔๖๒๔ 
 

 

ตนกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณญัจายตนกุศลโดยอารัมมณปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/
๙๓/๗๔๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๐๔/๒๕๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๔๖/๓๓๙) 

วิญญาณญัจายตนฌาน ฌานอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได้เป็นอารมณ์, ฌานข้ันท่ี ๒ ของอรูป
ฌาน ๔ 

 ตัวอย่างในโปฏฐปาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงปริพาชกช่ือโปฏฐปาทะ พระผู้มี
พระภาคตรัสเรื่องแก่โปฏฐปาทปริพาชกว่า ภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยกำหนดว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ สัจ
สัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากาสานัญจายตนฌานท่ีมีอยู่ก่อนจะดับไป สจั
สัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนฌานจะเกิดขึ้นแทน ภิกษุน้ันมีสจั
สัญญาอันละเอียดประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนฌานในตอนน้ัน สัญญาอย่างหน่ึง
เกิดเพราะการศึกษา สญัญาอีกอย่างหน่ึงดับเพราะการศึกษาอย่างน้ี น้ีจัดเป็น
การศึกษาอย่างหนึ่ง (ที.สี.(ไทย)๙/๔๑๓/๑๗๙, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๗/๗๓,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๒๘/๗๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๙/๗๖) 

วิญญาณญัจายตนฌานปญัหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องวิญญาณัญจายตนฌานพระมหาโมค
คัลลานเถระกล่าวไว้ว่า ท่ีเรียกกันว่า ‘วิญญาณัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตน
ฌาน’ วิญญาณัญจายตนฌานเป็นอย่างไร ผมน้ันได้มีความคิดดังนี้ว่า ‘ภิกษุในธรรม
วินัย น้ีล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน
โดยกำหนดว่า ‘วิญญาณหาที่สุดมิได้’ น้ีเรยีกว่า ‘วิญญาณัญจายตนฌาน’ ผมน้ันล่วง
อากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานโดยกำหนด
ว่า ‘วิญญาณหาท่ีสุดมิได้’ เมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สญัญามนสิการประกอบด้วย
อากาสานัญจายตนฌานก็ปรากฏขึ้น ผู้มีอายุท้ังหลาย ครัง้นั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จ
มาหาผมด้วยฤทธ์ิแล้วได้ตรัสว่า ‘โมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผู้เป็น
พราหมณ์ เธออย่าประมาทวิญญาณญัจายตนฌาน  จงดำรงจิตไว้ในวิญญาณัญจาย
ตนฌาน จงทำจิตให้เป็นหน่ึงผุดขึ้นในวิญญาณญัจายตนฌาน จงต้ังจิตให้มั่นใน
วิญญาณัญจายตนฌาน’ ต่อมาผมนั้นล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง  
บรรลุวิญญาณญัจายตนฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สดุมิได้’ ก็บุคคลเม่ือจะพูด
ให้ถูก  พึงพูดว่า พระสาวกผู้ที่พระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถึงความเป็นผู้รู้ท่ี
ย่ิงใหญ่ บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูก พึงพูดถึงผมว่า พระสาวกผู้ท่ีพระศาสดาทรง
อนุเคราะห์แล้ว ถึงความเป็นผู้รู้ท่ีย่ิงใหญ่ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๓๗/๓๕๓) 



 

๔๖๒๕ 
 

 

วิญญาณญัจายตนธาตุ ธาตุท่ีกำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์, วิญญาณัญจายตนธาตุอาศัยอา
กาสานัญจายตนสมาบัติ จึงปรากฏ ได้, เป็นหนึ่งในธาตุ ๗ ประการ 

 ในสัตตธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธาตุ ๗ แก่ภิกษุท้ังหลาย ว่า (๑) อาภาธาตุ ธาตุ
คือแสงสว่าง ซึ่งเป็นช่ือของอาโลกกสิณ (๒) สุภธาตุ ฌานพร้อมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้น 
เพราะบริกรรมโดยเพ่งสุภกสิณ สุภธาตุอาศัย ความไม่งามจึงปรากฏได้ (๓) อา
กาสานัญจายตนธาตุ ธาตุท่ีกำหนดอากาศ คือความว่างอันหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ ์
(๔) วิญญาณญัจายตนธาตุ ธาตุท่ีกำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์ (๕) อากญิจัญญายตน
ธาตุ ธาตุท่ีกำหนดความไม่มีอะไรเหลือเป็นอารมณ์ (๖) เนวสัญญานาสญัญายตนธาตุ 
ธาตุท่ีเข้าถึงภาวะท่ีมีสัญญากม็ิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ (๗) สญัญาเวทยิตนิโรธธาตุ ความ
ดับขันธ์ ๔ ขันธ์ เป็นช่ือของนิโรธสมาบัติ (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๙๕/๑๘๐, ขุ.ม.อ.(บาลี) ๗/
๙๗) 

วิญญาณญัจายตนพรหม พรหมท่ีเกิดด้วยอำนาจวิญญาณัญจายตนะ 
 ในมูลปริยายสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงถึงวิญญาณัญจายตนพรหมว่า 'เพราะเขา

ไม่ได้กำหนดรู้' หมายรู้วิญญาณัญจายตนพรหมโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนพรหม 
ครั้นหมายรู้วิญญาณัญจายตนพรหมโดยความเป็นวิญญาณญัจายตนพรหมแล้ว 
กำหนดหมายซึ่งวิญญาณญัจายตนพรหม กำหนดหมายในวิญญาณัญจายตนพรหม
กำหนดหมายนอกวิญญาณัญจายตนพรหม กำหนดหมายวิญญาณญัจายตนพรหมว่า
เป็นของเรา ยินดีวิญญาณัญจายตนพรหม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔/๒๕๔๙) 

วิญญาณญัจายตนภพ ภพอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสดุมิได้เป็นอารมณ์,ภพที่สัตว์ได้วิญญาณัญจายต
นะมาเกิด 

 ในเนวสัญญานาสัญญายตนกถา เรื่องวิญญาณัญจายตภพ ตามที่สกวาที (สก.) กล่าว
ถึงปรวาที (ปร.) ว่า วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ เป็นภพที่มีขันธ์ 
๔ แต่ท่านไม่ยอมรับว่า “ในอากิญจัญญายตนภพ สัญญามีอยู่” ใช่ไหม ปร.ตอบว่า ไม่
ควรกล่าวอย่างนั้น (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๘๖/๓๙๕) 

วิญญาณญัจายตนภูมิ ภูมิอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสดุมิได้เป็นอารมณ์, ธรรมคือจิตและเจตสิกของ
บุคคลผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะ ผู้อุบัติในวิญญาณัญจายตนภูมิ  

 ในสังขารูปปัตติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงถึงภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา 
ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะ ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ัน
ได้ฟังว่า ‘เทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภูมิมีอายุยืน ดำรงอยู่นาน มีความสุขมาก’ 
ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างน้ีว่า ‘โอหนอ หลังจากตายแล้ว เราพึงเข้าถึงความเป็น



 

๔๖๒๖ 
 

 

ผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภูมิ’ ภิกษุท้ังหลาย มรรคนี ้ ปฏิปทานี้ 
เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภูมิน้ัน (มุ.อุป.(ไทย)๑๔/
๑๗๓/๒๑๓) 

วิญญาณญัจายตนวิบาก วิบากจิตของวิญญาณัญจายตนะกุศลจิต, วิบากอันกำหนดวิญญาณหาทีสุ่ด
มิได้เป็นอารมณ์ 

              ในติกปัฏฐาน วิปากติกะ ปัญหาวาร กล่าวถึงวิญญาณัญจายตนวิบากว่า สภาวธรรมท่ีเป็น
เหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแกส่ภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่บุคคล
เห็นแจ้งขันธ์ท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ยินดี
เพลิดเพลิน เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้น ราคะจึงเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส
จึงเกิดขึ้น เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแล้วจิตตุปบาทท่ีเป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทา
รมณ์ อากาสานัญจายตนกุศลเปน็ปัจจยัแก่วิญญาณัญจายตนวิบากโดยอารัมมณ
ปัจจัย ฯลฯ อากิญจัญญายตนกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสญัญานาสญัญายตนวิบากโดย
อารัมมณปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๕๓/๘๑๙, อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๙๓/๗๔๘,อภิ.ป.(ไทย) 
๔๑/๔๖/๓๔๐, อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๔๔๗/๒๖๗) 

วิญญาณญัจายตนวิบากและกิริยาวิบากและกิริยาอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได้เป็นอารมณ์ 
 ในติกปัฏฐาน เรื่องที่กล่าวถึงกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ด้วยอำนาจของ

อารัมมณปัจจัยอย่างหน่ึงว่า อากาสานัญจายตนกุศล เป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตน
วิบากและกิริยา ด้วยอำนาจของอารัมมณปัจจัย อากิญจัญญายตนกุศล เป็นปัจจัยแก่
เนวสัญญานาสญัญายตนวิบากและกิริยา ด้วยอำนาจของอารัมมณปัจจัย (อภิ.ป.
(ไทย)๔๐/๔๐๖/๒๕๙) 

วิญญาณญัจายตนสมาบัติสมาบัติกำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ 
 ตัวอย่างในมหาปรินิพพานสูตรเรื่องพุทธปรินิพพานกล่าวถึงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ

ว่า พระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌาน ออกจาก
ทุติยฌาน ทรงเข้าตติยฌาน ออกจากตติยฌาน ทรงเข้าจตุตถฌาน ออกจากจตุตถ
ฌาน ทรงเข้าอากาสานัญจายตนสมาบัติ ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัติ ทรงเข้า
วิญญาณัญจายตนสมาบัติออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัติทรงเข้าอา
กิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัติ ทรงเข้าเนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ทรงเข้าสัญญาเวทยิต
นิโรธ(ที.ปา.(ไทย)๑๐/๒๑๙/๑๖๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๘๖/๒๖๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖/
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๑๓,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๘/๒๖,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๒/๓๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๓/๑๙๒,ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๒๒๒/๓๗๔) 

วิญญาณญัจายตนสญัญา สัญญาอันกำหนดวิญญาณัญจายตนะหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ 
 ตัวอย่างในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวว่า อนุปุพพนิโรธ ความดับไปตามลำดับ ๙ 

ประการ ว่า (๑) กามสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป(๒) วิตก วิจารของผู้เข้าทุติย
ฌานดับไป (๓) ปีติของผู้เข้าตติยฌานดับไป (๔) ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกของผู้
เข้าจตุตถฌานดับไป (๕) รปูสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนฌานดับไป (๖) อา
กาสานัญจายตนสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนฌานดับไป (๗) วิญญาณัญจายตน
สัญญาของผู้เข้าอากิญจัญญายตนฌานดับไป (๘) อากญิจัญญายตนสญัญาของผู้เข้า
เนวสัญญานาสญัญายตนฌานดับไป (๙) สัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิต
นิโรธดับไป น้ีแล คือธรรมหมวดละ ๙ ประการ ท่ีพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ ทรงเห็น 
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้
แหละพึงสังคายนา ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้น เพ่ือประโยชน์เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่
เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๔/๓๕๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๓,
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๒๕/๘๖๑) 

วิญญาณญัจายตนสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน ท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระสา
รีบุตรผู้อยู่ ณ วัดพระเชตวันว่า อินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนัก สีหน้าก็บรสิุทธ์ิผุดผ่อง 
วันนี้ ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร เม่ือท่านพระสารีบุตรตอบว่า วันนี้ ผมล่วงอา
กาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงเข้าวิญญาณัญจายตนฌาน(ฌานอันกำหนด
วิญญาณหาท่ีสดุมิได้เป็นอารมณ์) โดยกำหนดว่า วิญญาณหาท่ีสุดมิได้อยู่ ผมน้ันไม่ได้
คิดว่า เราเข้าวิญญาณัญจายตนฌานอยู่ หรือเข้าวิญญาณัญจายตนฌานแล้ว หรือว่า
ออกจากวิญญาณัญจายตนฌานแล้ว จึงกล่าวชมว่า เพราะท่านพระสารีบุตรถอน
อหังการ มมังการและมานานุสัยออกได้นานแล้ว จึงไม่มคีวามคิดเช่นน้ัน (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๓๓๗/๓๔๕) 

วิญญาณญัจายตนะ ฌานอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได้เป็นอารมณ์ 
 ตัวอย่างในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงทิฏฐิ ๖๒ อุจเฉทวาทะ กล่าวถึง

วิญญาณัญจายตนฌานว่า สมณะหรือพราหมณ์คนอ่ืนกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์
คนนั้นว่า ‘ท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่านพูดถึงน้ันมีจริง เราไม่ปฏิเสธว่าไม่มี แต่อัตตานี้
ไม่ใช่ขาดสูญเด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านี้ ยังมีอัตตาอ่ืนที่ถึงช้ัน อากิญจัญญายตนะ 
โดยกำหนดว่าไม่มีอะไร เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการท้ังปวง ท่านยัง
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ไม่รู้ไม่เห็น แต่เรารู้เราเห็น อัตตาน้ันหลังจากตายแล้ว จะขาดสูญพินาศไม่เกิดอีก 
ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี อัตตาจึงขาดสูญเด็ดขาด’ สมณพราหมณ์พวกหน่ึงบัญญัติความ
ขาดสูญ ความพินาศ และความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างน้ี (ที.สี.(ไทย)๙/๘๙/๓๖,ที.สี.
(ไทย)๙/๙๐/๓๖, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๕๒/๒๕๑, องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๑๑๗/๓๖๐,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๖๑๑/๔๑๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๒๙/๒๙๕,อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๔๓๒/๔๖๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๕๓/๘๑๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๒/๒๗๒) 

วิญญาณญัจายตนะท่ีเป็นอดีต ฌานอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได้เป็นอารมณ ์
 ในอตีตารัมมณติกะ ปัญหาวาร อารัมมณปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็น

อารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัย ได้แก่ 
บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นอดีต พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
พิจารณาอิทธิวิธญาณท่ีเป็นอดีตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ พิจารณาเจโตปริยญาณ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ พระอริยะพิจารณากิเลสที่มีอดีตธรรม
เป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้ว (อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๒๐/๕๗๔,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๒๓/๕๗๗) 

วิญญาณญัจายตนะท่ีเป็นอนาคตฌานอนักำหนดวิญญาณท่ีเป็นอนาคตหาท่ีสุดมิได้เป็นอารมณ์ 
 ในติกปัฏฐาน อตีตารัมมณติกะ ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็น

อารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัย 
ได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะท่ีเป็นอนาคตพิจารณาเนวสัญญานา
สัญญายตนะ พิจารณาอิทธิวิธญาณท่ีเป็นอนาคตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ พิจารณา
เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ เห็นแจ้งขันธ์ท่ีเป็นอนาคต
ซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เท่ียง (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๐/๕๗๕) 

วิญญาณัฏฐิติ ภูมิอันเป็นท่ีต้ังแห่งวิญญาณ 
 ในโปสาลมาณวกปัญหา โปสาละมาณพกล่าวกับองค์ผู้สักกะว่า ข้าแต่พระองค์ผู้

สักกะ ข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้ไม่มีรูปสญัญา ผูล้ะรูปกายได้ท้ังหมด 
ผู้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกเห็นว่าไม่มีอะไร บุคคลผู้เป็นเช่นน้ัน ควรแนะนำ
อย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า โปสาละ ตถาคตรู้ย่ิงซึ่งวิญญาณัฏฐิติท้ังหมด 
รู้จักบุคคลน้ันผู้ดำรงอยู่ ผู้น้อมไปแล้ว ผู้มอีากิญจัญญายตนสมาบัติน้ันเป็นท่ีมุ่งหมาย 
(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๗/๖๓, ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๑๒๑/๗๗๑, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๘๓/๒๘๙) 

วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ, เป็นหนึง่ในอาหาร ๔ ชนิด 
 ตัวอย่างในทสุตตรสูตร พระสารีบุตรกล่าวถึงอาหารท่ีเป็นไปเพ่ือการดำรงอยู่ของหมู่

สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพ่ืออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผูแ้สวงหาที่เกิดและเป็นธรรม ๔ ประการที่
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ควรกำหนดรู้ ได้แก่ (๑) กวฬิงการาหาร อาหารคือคำข้าว ท้ังหยาบและละเอียด (๒) 
ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ (๓) มโนสญัเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา (๔) 
วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๔/๓๗๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๑/๑๗,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๒/๑๙,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖๓/
๑๒๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗/๓๑,อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๗๓/๔๐,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๙๖/๒๑๗) 

วิญญาณปูาทานขนัธ์  อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ 
 มหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา กล่าวถึงทุกข์โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข ์

คือ รูปูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือรูป เวทนูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือเวทนา 
สัญญูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือสัญญา สังขารูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือสังขาร 
วิญญาณูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ เรียกว่าทุกขอริยสัจ (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๙๙/๓๒๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๓๐๖/๓๓๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๖/๙๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๙/๑๑๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๓๑/
๔๙๐, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๒/๓๔,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๘/๖๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕๖/๘๑,สํ.ข.
(ไทย)๑๗/๘๒/๑๓๔) 

วิญญานัญจายตนฌาน ฌานที่กำหนดวิญญาณอันหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์, ฌานขัน้ท่ี ๒ ของอรูป
ฌาน ๔ 

 ในอนาถปิณฑิโกวาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวิญญาณัญจายตนฌาน ว่า ท่านพึง
สำเหนียกในเรือ่งน้ีอย่างน้ีว่า ‘เราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณญัจายตนฌานและอากิญจัญ
จายตนท่ีอาศัยวิญญาณัญจายตนฌานของเราจักไม่มี (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๘๖/๔๓๘) 

วิญญานัญจายตนสัญญา ความหมายรู้วิญญาณัญจายตนะ, สัญญาอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสดุมิได้
เป็นอารมณ์, เป็นหน่ึงในความดับไปแห่งสังขารตามลำดับ ๑๐ ประการ 

 ตัวอย่างรโหคตสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึง    วิญญาณัญจายตนสัญญาว่า เรากล่าว
ความดับไปแห่งสังขารตามลำดับ คือ (๑) เมื่อภิกษุเข้าปฐมฌาน วาจาก็ดับไป (๒) 
เมื่อเข้าทุติยฌาน วิตกวิจารก็ดับไป (๓) เมื่อเข้าตติยฌาน ปีติก็ดับไป (๔) เมื่อเข้า
จตุตถฌาน ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็ดับไป (๕) เม่ือเข้าอากาสานัญจายตน
ฌาน รูปสญัญาก็ดับไป (๖) เมื่อเข้าวิญญาณญัจายตนฌาน อากาสานัญจายตน
สัญญาก็ดับไป (๗) เมื่อเข้าอากิญจัญญายตนฌาน วิญญาณัญจายตนสัญญาก็ดับไป 
(๘) เมื่อเข้าเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน อากิญจัญญายตนสัญญาก็ดับไป (๙) เมื่อ
เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาก็ดับไป (๑๐) ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว ราคะ
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ย่อมดับไป โทสะย่อมดับไป โมหะ ย่อมดับไป (สํ.ส.(ไทย)๑๘/๒๕๙/๒๘๕,สํ.ส.(ไทย)
๑๘/๒๖๓/๒๙๐, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๘/๔๒) 

วิญญานัญจายตนะ ฌานอันกำหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได้เป็นอารมณ์, เป็นการบริกรรมอรปูฌาน
โดยอุปนิสสยปัจจัย 

 ในติกปัฏฐาน กล่าวถึงอรูปฌานที่บริกรรมวิญญานญัจายตนว่า บริกรรมอากาสานัญ
จายตนะเป็นปัจจัยแก่อากาสานัญจายตนะโดยอุปนิสสยปัจจัย บริกรรมวิญญานญั
จายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญานัญจายตนะโดยอุปนิสสยปัจจัย บริกรรมอา
กิญจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่อากิญจัญญายตนะโดยอุปนิสสยปัจจัย บริกรรมเนว
สัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสญัญานาสญัญายตนะโดยเป็นอุปนิสสย
ปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๒) ไมมี่คำว่า เพราะเขียนเป็น ภิกษุไม่ใสใ่จความ
สำคัญว่าแผ่นดิน  ไม่ใสใ่จความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะ  ใส่ใจอยู่อย่างเดียว  
คือ  ความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะเท่าน้ัน  จิตของเธอจึงแล่นไป  เลื่อมใส  ต้ัง
มั่น  และน้อมไปในความสำคญัว่าวิญญาณัญจายตนะ 

วิญญู ผู้รู้วิเศษ, ผู้เพ่งเห็นธรรมท่ีใหถ้ึงความเสรี, ผู้อิสระจากตัณหาและทิฏฐิ, ผู้เที่ยวไปผู้
เดียวเหมือนนอแรด 

 ในขัคควิสาณสตุตนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าววิญญู ว่า ผู้เกี่ยวขอ้ง ๒ อย่าง 
คือ (๑) ความเก่ียวข้องด้วยอำนาจตัณหา (๒) ความเก่ียวข้องด้วยอำนาจทิฏฐิ พระ
ปัจเจกสัมพุทธเจ้าละความเก่ียวข้องด้วยอำนาจตัณหา สลัดทิ้งความเกี่ยวข้องด้วย
อำนาจทิฏฐิได้แล้ว จึงไม่เกี่ยวข้องในรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ตระกูล หมู่คณะ 
อาวาส ลาภ ยศ ไม่เกี่ยวข้องในรูปท่ีได้เห็น เสียงท่ีได้ยิน กลิ่น รสฯ โดยสลัดออก ไม่
เกี่ยวข้อง มีใจเป็นอิสระ (จากความเก่ียวข้อง) อยู่ อุปมาเน้ือในป่า มิได้ถูกผูกมัดไว้ 
ย่อมไปหาอาหารได้ตามความพอใจฉันใด วิญญูชน เมื่อเพ่งเห็นธรรมท่ีให้ถึงความเสรี 
จึงประพฤติอยู่ผู้เดียว เหมือนนอแรด ฉันน้ัน (ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๒๕/๔๑๗) 

วิฏุฏะ ผู้รับใช้ท้าวจาตุมหาราช, ผู้มีมายา, ผู้หลอกลวง, ผู้โอ้อวด 
 ในมหาสมยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการประชุมของเทวดา กล่าวถึงท้าวจตุ

มหาราช เรื่องผู้รับใช้ท้าวจาตุมหาราชช่ือ วิฏฏะ ว่า ท้าวธตรฐอยู่ทางทิศตะวันออก 
ท้าววิรุฬหกอยู่ทางทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์อยู่ทางทิศตะวันตก ท้าวกุเวรอยู่ทางทิศเหนือ 
ท้าวจาตุมหาราชน้ัน มีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วท้ัง ๔ ทิศ สถิตอยู่ในป่า เขตกรุง
กบิลพัสด์ุ พวกผู้รับใช้ของท้าวจาตุมหาราชเหลา่น้ัน เป็นพวกมีมายา หลอกลวง โอ้
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อวดก็มาด้วย พวกผู้รับใช้ท่ีมมีายา คือ กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ วิฏู วิฏุฏะ จันทนะ กาม
เสฏฐะ กินนุฆณัฑุ และ นิฆณัฑุก็มาด้วย (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๕) 

วิฏู ผู้รับใช้ท้าวจาตุมหาราช, ผู้มีมายา, ผู้หลอกลวง, ผู้โอ้อวด 
 ในมหาสมยสูตร การประชุมของเทวดา พระผู้มีพระภาคตรัสถึงท้าวจตุมหาราช เรื่อง

ผู้รับใช้ท้าวจาตุมหาราชช่ือ วิฏู ว่า ท้าวธตรฐอยู่ทางทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหกอยู่ทาง
ทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์อยู่ทางทิศตะวันตก ท้าวกุเวรอยู่ทางทิศเหนือ ท้าวจาตุมหาราชน้ัน 
มีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วท้ัง ๔ ทิศ สถิตอยู่ในป่า เขตกรุงกบิลพัสด์ุ พวกผู้รับใช้
ของท้าวจาตุมหาราชเหล่านั้น เป็นพวกมีมายา หลอกลวง โอ้อวดก็มาด้วย พวกผู้รับ
ใช้ท่ีมีมายา คอื กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ วิฏู วิฏุฏะ จันทนะ กามเสฏฐะ กินนุฆัณฑุ และ นิ
ฆัณฑุก็มาด้วย (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๕) 

วิฑูฑภวัตถุ : เรื่องเจ้าชายวิฑูฑภะ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า มฤตยู  
ย่อมฉุดคร่านรชนผู้มีใจติดข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ผู้มัวแต่เลือกเก็บดอกไม้อยู่ เหมือน
ห้วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านท่ีหลับไหลไป ฉะนั้น (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๗/๔๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มฤตยู หมายถึงความตาย (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๓/๒๕) คำว่า 
ดอกไม้ ในท่ีน้ีหมายถึงกามคุณ ๕ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๓/๒๔)  

วิฑูฑภะ, เสนาบดี เสนาบดีนามว่าวิฑูฑภะ, เสนาบดีของพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ครองแคว้นโกศล 
เมืองหลวงนามว่าสาวัตถี,เสนาบดีผู้นำความไปบอกพระเจ้าสัญชัยให้เขา้เฝ้าพระเจ้าป
เสนทิโกศลเรื่องการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาค 

 ในกัณณกัตถลสูตร พระเจ้าปเสนทิโกศล  ได้ทูลถามพระผูม้ีพระภาคว่า ‘พระสมณโค
ดมตรัสอย่างน้ีว่า  ‘ไมมี่สมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญ ู  มีปกติเห็นธรรมท้ังปวง 
จักปฏิญญาญาณทัสสนะอย่างเบ็ดเสร็จ  เหตุน้ีเป็นไปไม่ได้’  ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ 
ช่ือว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้  ไม่ช่ือว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำ
เท็จหรือ  ช่ือว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือ ไม่มีบ้างหรือท่ีคำกล่าวเช่นน้ันและคำ
ท่ีกล่าวต่อ ๆ กันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ พระพุทธเจ้าข้า” พระผูมี้พระภาคตรัส
ตอบว่า “มหาบพิตร ชนเหล่าใดกล่าวอย่างน้ีว่า ‘พระสมณโคดมตรัสอย่างน้ีว่า ‘ไม่มี
สมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสพัพัญญู มีปกติ ชนเหล่าน้ัน ไม่ช่ือว่าพูดตรงตามที่อาตม
ภาพกล่าวแล้ว  ช่ือว่ากล่าวตู่อาตมภาพด้วยคำเท็จ ขอถวายพระพร” พระเจ้าปเสนทิ
โกศลรับสั่งเรียกเสนาบดีช่ือวิฑูฑภะมาตรัสว่า “เสนาบดี ใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายใน
พระราชวัง” วิฑูฑภเสนาบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช พราหมณ์ช่ือสัญชัย อา
กาสโคตรกล่าว พระเจ้าข้า” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๘/๔๖๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๗/๔๔๐) 
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วิตก ความตรึก, องค์ท่ีหนึ่งในปฐมฌาน 
 ตัวอย่างในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสทิฏฐิ ๖๒ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ 

กล่าวถึงวิตกในฐานะองค์ปฐมฌานว่า สมณะหรือพราหมณ์คนอ่ืนกล่าวกับสมณะหรอื
พราหมณ์คนนัน้อย่างน้ีว่า ‘ท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่านพูดถึงน้ันมีจริง เราไม่ปฏิเสธว่า
ไม่มี แต่อัตตาน้ีไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้ เพราะเหตุเพียง
เท่าน้ี เพราะเหตุไร เพราะกามไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปรเป็นธรรมดา เพราะกามน้ัน
ผันแปรไปเป็นอ่ืน ความโศกเศร้า ความคร่ำครวญ ความไม่สบายกาย ความไม่สบาย
ใจ และความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้น เพราะเหตุท่ีอัตตาน้ีสงัดจากกามและอกุศลธรรม
ท้ังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปีติและสุขเกดิจากวิเวกอยู่ จึงช่ือว่าบรรลุ
นิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรม’ (ที.ส.ี(ไทย)๙/๙๕/๓๗,ที.สี.(ไทย)๙/๙๖/๓๘,ที.
สี.(ไทย)๙/๒๒๖/๗๕,ที.สี.(ไทย)๙/๒๒๘/๗๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๑/๑๙๔,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๕๘/๒๘๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๘/๒๘๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๐/๒๘๗,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๑๐/๘๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๘/๑๐๘) 

วิตกจริต คิดกังวล, คิดฟุ้งซ่าน, คิดวิตกล่วงหน้า, เป็นหน่ึงในจริต ๖, แก้วิตกด้วยอานาปานสติ 
 ในตุวฏกสุตตนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าววิตกจริต ว่า พระผู้มีพระภาคทรง

ทราบว่า “บุคคลนี้มีราคจริต บุคคลนี้มีโทสจริต บุคคลน้ีมโีมหจริต บุคคลน้ีมีวิตกจริต
บุคคลน้ีมีสทัธาจริต บุคคลน้ีมีญาณจริต” พระผู้มพีระภาคย่อมตรัสอสภุกถาแก่บุคคล
ราคจริต ตรสัการเจริญเมตตาแก่บุคคลโทสจริต ย่อมทรงแนะนำบุคคลโมหจริตให้
ดำรงอยู่ในการเล่าเรียน การไต่ถาม การฟังธรรมตามกาล การสนทนาธรรมตามกาล 
การอยู่ร่วมกับครู ย่อมตรัสอานาปานสติแก่บุคคลวิตกจริต ตรัสบอกนิมิตที่น่าเลื่อมใส 
หรือเพ่งกสิณ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๖/๔๓๐) 

วิตกที่หยาบ คือ อกุศลวิตก มี ๓ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก ตรงกันข้ามกับวิตกที่
ละเอียด คือ ญาติวิตก ความตรึกถึงญาติ ชนปทวิตก ความตรึกถึงชนบท อมราวิตก 
ความตรึกถึงเทพเจ้า  

 ในเมฆิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวิตกท่ีหยาบว่า พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทาน
น้ีในเวลานั้นว่า วิตกท่ีหยาบและวิตกที่ละเอียด เป็นไปแล้ว ทำใจให้ฟุ้งซ่าน บุคคลผู้มี
จิตสับสน ไม่รูวิ้ตกแห่งใจเหลา่น้ี ย่อมแล่นไปสู่ภพน้อยภพใหญ ่ส่วนผูท่ี้เพียรระวัง มี
สติอยู่เสมอ รู้เท่าทันวิตกท่ีเกิดแก่จิตเหล่านี้ ย่อมสำรวมระวัง บุคคลผู้ตรัสรูแ้ล้ว
เท่าน้ัน ย่อมละวิตกท่ีเป็นไปแล้วทำใจใหฟุ้้งซ่านได้โดยไม่เหลือ (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๓๑/
๒๓๖,ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๓๑/๒๕๒, ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๓๑/๒๕๒) 
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วิตกวิจาร ความตรึกและความตรอง, องค์แห่งปฐมฌาน (นัยพระสูตร) 
 ตัวอย่างในมหาทุกขักขันธสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงถึงวิตกวิจารที่ระงับไปว่า ภิกษุ

บรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มี
วิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เมื่อวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติย
ฌาน ฯลฯ ภิกษุย่อมไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตน เรากล่าวว่าความไม่คิดมุ่งเบียดเบียนกัน 
เป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลาย (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๓/๑๗๕,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๒๕๙/
๒๘๕,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๒๖๕/๒๙๒,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๔๘/๓๘๒,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๕๐/
๓๘๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๒/๑๕๙,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๘, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๑๕๑/๔๑๗, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๗๗/๕๐๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๒๕/๘๖๑) 

วิตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยทรัพย์เครื่องปล้ืมใจ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน เทวดาทูลถามว่า อะไรเป็นทรัพย์เครื่องปล้ืมใจ อะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำ
สุขมาให้ อะไรเป็นรสท่ีดีกว่ารสท้ังปวง ชีวิตของใครเป็นชีวิตที่ประเสริฐ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจท่ีประเสรฐิ ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดี
แล้วนำสุขมาให้ สจัจะเป็นรสท่ีดีกว่ารสท้ังปวง ชีวิตของผู้มีปัญญาย่อมเป็นชีวิตที่
ประเสริฐ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๗๓/๘๐) 

วิตถตธนสูตร : พระสูตรว่าด้วยอริยทรัพย์โดยพิสดาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทรัพย์ ๗ คือ (๑) 
สัทธาธนะหมายถึงอริยสาวกมีศรัทธา เช่ือพระปัญญาเคร่ืองตรัสรู้ของพระตถาคต(๒) 
สีลธนะ หมายถึงมีศีล ๕ (๓) หิริธนะ หมายถึงมีหิริ ละอายต่อทุจริตและการประกอบ
บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย (๔) โอตตัปปธนะ หมายถึงมีโอตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อทุจริต
และการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย (๕) สุตธนะ หมายถึงเป็นพหูสูต ทรงสุตะ 
สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมท้ังหลายแล้วทรงจำไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทง
ตลอดดีด้วยทิฏฐิ (๖) จาคธนะ หมายถึงมใีจปราศจากความตระหน่ี ยินดีในการแจก
ทานอยู่ครองเรือน (๗) ปัญญาธนะ หมายถึงมีปัญญาเปน็เคร่ืองพิจารณาเห็นท้ังความ
เกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบ แล้วตรัสว่า 
บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้มีทรัพย์ ๗ น้ีว่า เป็นคนไม่ขัดสน และชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่า 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖/๙) 

วิตถตพลสูตร : พระสูตรว่าด้วยพละโดยพิสดาร พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายว่า พละ ๗ คือ (๑) 
สัทธาพละ หมายถึงอริยสาวกมีศรัทธา เช่ือพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
(๒) วิริยพละ หมายถึงปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กศุลธรรมเกิด มี
ความเข้มแข็ง มีความบากบัน่มั่นคงไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ (๓) หิริพละ 
หมายถึงมีหิร ิ คือ ละอายต่อทุจริต และการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย (๔) 



 

๔๖๓๔ 
 

 

โอตตัปปพละ หมายถึงมีโอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อทุจริตและการประกอบบาปอกุศล
ธรรมท้ังหลาย (๕) สติพละ หมายถึงมีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน
อย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งท่ีทำและคำท่ีพูดแม้นานได้ (๖) สมาธิพละ หมายถงึสงัดจากกาม
และอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌานจนกระท่ังบรรลุจตุตถฌานตามลำดับ (๗) 
ปัญญาพละ หมายถึงมีปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับอัน
เป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบแล้วตรัสอีกว่า ภิกษุผู้เป็นบัณฑิต
มีพละ ๗ นีแ้ล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข เลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย เห็นแจ้งอรรถด้วย
ปัญญา ย่อมมีความหลุดพ้นแห่งใจเหมือนความดับไปแห่งประทีป (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๔/๕) 

วิตถตสูตร :  พระสูตรว่าด้วยเสขพละโดยพิสดาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เสขพละ ๕ เหมือน
ในสังขิตตสูตร แล้วตรัสอธิบายเสขพละแต่ละประการ ดังน้ี (๑) สทัธาพละ หมายถงึ
อริยสาวกมีศรทัธา เช่ือพระปัญญาเคร่ืองตรัสรู้ของพระตถาคต (๒) หิรพิละ หมายถึง
อริยสาวกมีหิริ ละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และการประกอบบาปอกุศล
ธรรม (๓) โอตตัปปพละ หมายถึงอริยสาวกมีโอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อทุจริตทั้ง ๓ 
และการประกอบบาปอกุศลธรรม (๔) วิริยพละ หมายถึงอริยาสาวกปรารภความ
เพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็งบากบ่ันไม่ทอดธุระใน
กุศลธรรม (๕) ปัญญาพละ หมายถึงอริยสาวกมีปัญญา พิจารณาเห็นความเกิดและ
ความดับอันเป็นอริยะ(บริสุทธ์ิอยู่ห่างไกลจากกิเลสด้วยการละคือข่มไว้และตัดขาด) 
ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ แล้วตรัสสอนให้ภิกษุท้ังหลายสำเหนียกใน
เสขพละ ๕ นัน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒/๒) 

วิตถตสูตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยพละโดยพิสดาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พละ ๕ เหมอืนในสังขิตต
สูตร แล้วตรัสอธิบายพละแต่ละประการดังน้ี (๑) สัทธาพละ หมายถงึอริยสาวกมี
ศรัทธา เช่ือปัญญาเคร่ืองตรัสรู้ของพระตถาคต (๒) วิริยพละ หมายถึงอริยสาวก
ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกดิ มีความเข้มแข็งบากบ่ันไม่
ทอดธุระในกุศลธรรม (๓) สติพละ หมายถึงอริยสาวกเป็นผู้มีสติ ประกอบด้วย
สติปัญญาเครือ่งรักษาตน (๔) สมาธิพละ หมายถึงอริยสาวกเป็นผู้บรรลุปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน (๕) ปัญญาพละ หมายถึงอริยสาวกมีปัญญา ที่
พิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความส้ินทุกข์โดย
ชอบ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗) 

วิตถตุโปสถสูตร :  พระสูตรว่าด้วยอุโบสถโดยพิสดาร พระผูมี้พระภาคตรัสว่า อุโบสถประกอบด้วย
องค์ ๘ ท่ีบุคคลอยู่จำแล้ว ย่อมมีผลานิสงส์มากเหมือนในสังขิตตุโปสถสูตร และทรง



 

๔๖๓๕ 
 

 

เปรียบเทียบให้เห็นว่า การรักษาอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ มีผลมากกว่าพระราชา
ท่ีครองราชย์เป็นอิสราธิบดีใน ๑๖ แคว้น คือ อังคะ มคธ กาส ีโกสละ วัชชี มัลละ เจ
ตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ ท่ีสมบูรณ์
ด้วยแก้ว ๗ นี้ การครองราชย์ของพระราชาพระองค์น้ันยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ 
(หมายถึงอานิสงส์แห่งอุโบสถท่ีแบ่งเป็น ๑๖ ส่วน แล้วเอาส่วน ๑ ใน ๑๖ ส่วนน้ันมา
แบ่งเป็นอีก ๑๖ แล้ว เอาส่วนหน่ึงจาก ๑๖ ส่วนท่ีแบ่งคร้ังท่ี ๒ น้ันมาแบ่งเป็น ๑๖ 
ส่วนอีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งท่ี ๓ ส่วน ๑ ใน ๑๖ ส่วนที่แบ่งครั้งที่ ๓ น้ีจัดเป็นเส้ียวท่ี 
๑๖) แห่งอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ เพราะราชสมบัติของมนุษย์ เมื่อนำไปเปรียบ
กับสุขท่ีเป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย แล้วตรัสอีกว่า (๑) ๕๐ ปี ของมนุษย์เท่ากับ
วันและคืนหน่ึงของเทวดาช้ันจาตุมหาราช ๕๐๐ ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดา
ช้ันจาตุมหาราช (๒) ๑๐๐ ปี ของมนุษย์เท่ากับวันและคนืหน่ึงของเทวดาช้ันดาวดึงส์ 
๑,๐๐๐ ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาช้ันดาวดึงส์ (๓) ๒๐๐ ปี ของมนุษย์
เท่ากับวันและคืนหน่ึงของเทวดาช้ันยามา ๒,๐๐๐ ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของ
เทวดาช้ันยามา (๔) ๔๐๐ ปี ของมนษุย์เท่ากับวันและคืนหน่ึงของเทวดาช้ันดุสิต 
๔,๐๐๐ ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดาช้ันดุสิต (๕) ๘๐๐ ปี ของมนุษย์เท่ากับ
วันและคืนหน่ึงของเทวดาช้ันนิมมานรดี ๘,๐๐๐ ปีทิพย์ เป็นประมาณอายุของเทวดา
ช้ันนิมนานรดี (๖) ๑,๖๐๐ ปี ของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาช้ันปรนิม
มิตวสวัตดี ๑๖,๐๐๐ ปีทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดี เป็นไป
ได้ท่ีสตรีหรือบุรุษบางคนรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ หลังจากตายแล้ว พึงไป
เกิดร่วมกับเทวดาในช้ันต่าง ๆ ดังกล่าวมามีเทวดาช้ันจาตุมหาราช เป็นต้น แล้วตรสั
อีกว่า บุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงลกัทรัพย์ ไม่พึงพูดเท็จ ไม่พึงด่ืมน้ำเมา พึงงดเว้นจาก
เมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสรฐิ ไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ไม่พึงทัดทรง
ดอกไม้ลูบไล้ของหอม และพึงนอนบนเตียง บนพ้ืน หรอืบนที่ท่ีปูลาดไว้ บัณฑิตท้ังหลาย
กล่าวว่า อุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ ท่ีพระพุทธเจ้าผู้ถึงที่สุดทุกขท์รงประกาศไว้ 
ทรัพย ์ คือ แก้วมุกดาและแก้วมณีเป็นต้นเท่าที่มีอยู่ เท่าท่ีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
โคจรและแสงแห่งดวงจันทร ์ หมู่ดาวทั้งหมดยังไม่ถึงเสีย้วท่ี ๑๖ แห่งอุโบสถ
ประกอบด้วยองค์ ๘ ฉะน้ัน สตรีหรือบุรษุมีศีล รกัษาอุโบสถ ทำบุญท่ีมีสขุเป็นกำไร ไม่
ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค ์(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๓๐๖) 

วิตถารสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดาร (สูตรที่ ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลจัดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์ ๕ มีสทัธินทรีย์เป็นต้น
น้ัน ครบท้ัง ๕ จัดว่าเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี พระอนาคามีผู้อุปหัจจปริ



 

๔๖๓๖ 
 

 

นิพพายี พระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผู้สสังขารปรินพิพายี พระ
อนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน พระโสดาบันผู้ธัมมานุ
สารี พระโสดาบันผู้สัทธานุสารี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่ากันตามลำดับ (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๔๘๕/๒๙๕) 

วิตถารสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรย์ีโดยพิสดาร (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลจัดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์ ๕ มีสทัธินทรีย์เป็นต้น
น้ัน ครบท้ัง ๕ จัดว่าเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี พระอนาคามีผู้อุปหัจจปริ
นิพพายี พระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผู้สสังขารปรินพิพายี พระ
อนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน พระโสดาบันผู้ธัมมานุ
สารี พระโสดาบันผู้สัทธานุสารี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่ากันตามลำดับ ท่ีมีผลต่างกัน
เพราะอินทรยี์ต่างกัน บุคคลต่างกันเพราะผลต่างกัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๘๖/๒๙๖) 

วิตถารสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรยี์โดยพิสดาร (สูตรท่ี ๓) พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลจัดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์ ๕ มีสทัธินทรีย์เป็นต้น
น้ัน ครบท้ัง ๕ จัดว่าเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี พระอนาคามีผู้อุปหัจจปริ
นิพพายี พระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผู้สสังขารปรินพิพายี พระ
อนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน พระโสดาบันผู้ธัมมานุ
สารี พระโสดาบันผู้สัทธานุสารี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่ากันตามลำดับ และตรัสว่า 
การเจริญอินทรีย์ไม่เป็นหมันเลย (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๘๗/๒๙๘) 

วิตถารสูตร : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาโดยพิสดาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปฏิปทา ๔ คือ (๑) ทุกขา
ปฏิปทา ทันธาภิญญา คือ บางคนโดยปกติเป็นคนมีราคะ มีโทสะ และมีโมหะแรงกล้า 
เสวยทุกขโทมนัสท่ีเกิดจากราคะ โทสะ โมหะเป็นประจำ และมีอินทรีย์ท้ัง ๕ คือ 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา อ่อน เพราะมีอินทรีย์ท้ัง ๕ อ่อนจึงบรรลุคุณวิเศษ
เพ่ือความส้ินอาสวะช้า (๒) ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา คือ มีความหมายเหมือน
ปฏิปทาที่ ๑ ต่างกันเพียงเป็นผู้มีอินทรีย์ท้ัง ๕ แก่กล้าและบรรลุคุณวิเศษเพ่ือความ
สิ้นอาสวะเร็ว (๓) สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา คือ บางคนโดยปกติเป็นคนไม่มีราคะ 
ไม่มีโทสะ และไม่มีโมหะแรงกล้า ไม่เสวยทุกขโทมนัสท่ีเกิดจากราคะ โทสะ โมหะ
เป็นประจำ และมีอินทรีย์ท้ัง ๕ อ่อน เพราะมีอินทรีย์ท้ัง ๕ อ่อนจึงบรรลุคุณวิเศษ
เพ่ือความส้ินอาสวะช้า (๔) สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา คือ มีความหมายเหมือน
ปฏิปทาที่ ๓ ต่างกันเพียงเป็นผู้มีอินทรีย์ท้ัง ๕ แก่กล้า และบรรลุคณุวิเศษเพ่ือความ
สิ้นอาสวะเร็ว (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๒/๒๒๖) 



 

๔๖๓๗ 
 

 

วิตถารสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยพิสดาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กรรมที่
พระองค์ทรงทำให้แจ้ง ๔ เหมือนในสงัขิตตสูตรท่ี ๑ ตรัสอธิบายกรรมทั้ง ๔ 
ตามลำดับดังน้ี (๑) กรรมดำมีวิบากดำ หมายถึงผู้ปรุงแต่งสังขาร ๓ ทีมี่ความ
เบียดเบียนแล้วเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียน ถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนกระทบ
เข้า ย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว เหมือนพวกสัตว์นรก 
(๒) กรรมขาวมีวิบากขาว หมายถึงผู้ปรุงแต่งสังขาร ๓ ท่ีไม่มีความเบียดเบียน แล้ว
เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียน ถูกผสัสะที่ไม่มีความเบียดเบียนกระทบเข้า ย่อม
เสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียน เป็นสุขโดยส่วนเดียวเหมือนเทพช้ันสุภกิณหะ (๓) 
กรรมทั้งดำและขาว มีวิบากทั้งดำและขาว หมายถึงผู้ปรุงแต่งสังขาร ๓ ทีมี่ความ
เบียดเบียน ท่ีไม่มีความเบยีดเบียนระคนกันไป แล้วเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนที่
ไม่มีความเบียดเบียน ถูกผัสสะท่ีมีความเบียดเบียน ไม่มคีวามเบียดเบียน กระทบเข้า
ย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียน ไม่มคีวามเบียดเบียน มีสขุและทุกข์ระคนกันไป 
เหมือนมนุษย์ เทวดาบางพวก (หมายถึงเทวดาช้ันจาตุมหาราช ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต 
นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี) และวินิปาติกะบางพวก (หมายถึงเวมานิกเปรต 
ได้แก่ เปรตผู้อยู่ในวิมานเสวยสุขและทุกข์สลับกันไป) (๔) กรรมท้ังไม่ดำและไม่ขาว มี
วิบากท้ังไม่ดำและไม่ขาว เป็นไปเพ่ือความส้ินกรรม หมายถึงเจตนา (เจตนาใน
อริยมรรค ที่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพาน) ที่ละกรรมดำมวิีบากดำ กรรมขาวมีวิบาก
ขาว กรรมท้ังดำและขาวมีวิบากท้ังดำและขาวเป็นไปเพ่ือความสิ้นกรรม (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๓๓/๓๔๖) 

วิตักกสังขารสณัฐาน ท่ีต้ังแห่งเหตุของวิตก, ลักษณะรูปทรงการปรุงแต่งวิตก 
 ในวิตักกสัณฐานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงถึงวิตักกสังขารสัณฐานว่า เมื่อภิกษุน้ัน

มนสิการถึงวิตักกสังขารสัณฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่ง
ประกอบด้วยฉันทะ โทสะ โมหะ ยังเกิดขึ้นอีก ภิกษุน้ันควรกดฟันด้วยฟัน ใช้ลิ้นดัน
เพดานไว้แน่น ใช้จิตข่มค้ันจิต ทำจิตให้เร่าร้อน เม่ือเธอกดฟันด้วยฟัน ใช้ลิ้นดัน
เพดานไว้แน่น ใช้จิตข่มคั้นจิต ทำจิตให้เร่าร้อน เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศล
เหล่าน้ัน (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๑๙/๒๒๙, ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๒๑๙/๔๒๐) 

วิตักกสัณฐานสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัณฐานแห่งวิตก พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะ
เป็นการบรรยายโวหารแบบมีอุปมาอุปไมยแก่ภิกษุท้ังหลาย ณ วัดพระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถ ี เพราะทรงปรารภภิกษุผู้ขวนขวายในอธิจิต 
พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวิธีพิจารณานิมิตหรือเหตุ อันเป็นท่ีต้ังแห่งวิตก ๕ ประการ คือ 



 

๔๖๓๘ 
 

 

  ๑. เมื่อพิจารณานิมิตใดอกุศลวิตกเกิดขึ้น ให้เปลี่ยนไปพิจารณานิมิตอ่ืนซึ่งเป็น
ฝ่ายกุศล  

  ๒. ถ้าขณะพิจารณานิมิตที่เป็นฝ่ายกุศลนัน้อยู่ อกุศลวิตกยังเกิดขึ้นได้อีก ก็ให้
พิจารณาถึงโทษของอกุศลวิตกเหล่าน้ัน 

  ๓. แม้เมื่อพิจารณาถึงโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นอยู่ ถ้าอกุศลวิตกเหล่านั้นยัง
เกิดขึ้นได้อีก ก็ให้เลิกพิจารณาถึงอกุศลวิตกเหล่านั้นเสีย  

  ๔. แม้เมื่อเลกิพิจารณาถึงอกุศลวิตกเหล่านั้นแล้ว ถ้าอกุศลวิตกเหล่านั้นยังเกิดขึ้น
ได้อีก ก็ให้พิจารณาถึงฐานหรือท่ีต้ังแห่งเหตุเกิดของอกุศลวิตกเหล่าน้ัน  

  ๕. แม้เม่ือพิจารณาถึงฐานหรือท่ีต้ังแห่งเหตุเกิดของอกุศลวิตกเหล่าน้ันอยู่ ถ้า
อกุศลวิตกเหล่านั้นยังเกิดขึ้นได้อีก ก็ให้ใช้ฟันกดฟัน ใช้ลิ้นกดเพดานให้แน่น ใช้จิตข่ม
ขี่บีบค้ันจิต ทำจิตให้เร่าร้อน 

  และทรงอธิบายว่า เมื่อภิกษุพิจารณานิมิตหรือเหตุ ๕ ประการท่ีเหมาะสม ตาม
เวลาอันสมควรดังกล่าวมาจนเกิดความชำนาญในวิถีทางแห่งวิตก คือ สามารถ
พิจารณาถึงวิตกที่ประสงค์ และสามารถทีจ่ะไม่พิจารณาถึงวิตกท่ีไม่ประสงค์ได้ โดย
วิธีนี้ก็จะตัดตัณหา คลายเครื่องผูกคือสังโยชน์ ทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ เพราะละมานะได้
โดยชอบ เม่ือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ภิกษุท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืน
ชมพระภาษิตของพระองค์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๑๖/๒๒๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นมิิตหรือเหตุ หมายถึงอารมณ์กัมมัฏฐาน ๓๘ ประการ 
ตามนัยพระบาลี (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๒๑๖/๔๑๕)  

วิตักกสูตร : พระสูตรว่าด้วยการตรึกถึงอริยสัจ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอ
ท้ังหลายไม่พึงตรึกถึงอกุศลวิตก ๓ ประการ คือ (๑) กามวิตก(ความตรึกในทางกาม) 
(๒) พยาบาทวิตก(ความตรึกในทางพยาบาท) (๓) วิหิงสาวิตก(ความตรึกในทาง
เบียดเบียน) แต่พึงตรึกถึงอริยสัจ ๔  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๗/๕๘๗) 

วิตักกสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยวิตก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ธรรม ๓ ประการ (ฝ่ายอกุศล) คือ (๑) 
กามวิตก (๒) พยาบาทวิตก (๓) วิหิงสาวิตก และตรัสว่า ธรรม ๓ ประการ (ฝ่ายกุศล) 
คือ (๑) เนกขัมมวิตก (๒) อพยาบาทวิตก (๓) อวิหิงสาวิตก (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/
๑๐๙/๖๓๐) 

วิตักกสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยวิตก ๒ ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสวิตก ๒ ประการ ได้แก่ (๑) เข
มวิตก หมายถึงความตรึกท่ีประกอบด้วยเมตตา กรุณา และมุทิตา หรือหมายถงึ 
อพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก (๒) วิเวกวิตก หมายถงึกายวิเวก จิตตวิเวก และ
อุปธิวิเวก หรือหมายถึงตทังควิเวก วิกขัมภนวิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปัสสัทธิวิเวกและ



 

๔๖๓๙ 
 

 

นิสสรณวิเวกได้เกิดแก่พระองค์ จากน้ันทรงสอนให้ภิกษุยินดีพอใจความสงัด และ
ความไม่เบียดเบียน เพ่ือทำให้เขมวิตกและวิเวกวิตกเกิดขึ้นแก่ตน (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/
๓๘/๓๘๕,ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๘/๑๖๔-๑๖๘)  

วิตักกสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยอกุศลวิตก ๓ ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อกุศลวิตก ๓ ประการ 
ได้แก่ (๑) วิตกเรื่องไม่ต้องการให้ใครดูหมิน่ (๒) วิตกเรื่องลาภสักการะ (๓) วิตกเรื่อง
ความเอ็นดูในบุคคลอ่ืน บุคคลผู้มีอกุศลวิตก ๓ ประการน้ีถือว่ายังเป็นผู้อยู่ห่างไกล
จากความสิ้นสงัโยชน์ ส่วนผู้ท่ีละอกุศลวิตกทั้ง ๓ ประการน้ีได้ ย่อมควรบรรลุ
อรหัตตผล (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๐/๔๔๓) 

วิถีทางแห่งวิตกความตรึกในการละบาปอกศุล, ความตรึกในการละตัณหาคลายสังโยชน์, ความตรึก
ในการกำจัดทุกข์ ละมานะได้ 

 ในวิตักกสัณฐานสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสถึงผู้ชำนาญวิถีทางแห่งวิตก ว่า เม่ือภิกษุ
อาศัยนิมิตใดแล้ว มนสิการนิมิตใด วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้าง 
ประกอบด้วยโทสะบ้าง ประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้น เมื่อเธอมนสิการนิมิตอ่ืน
ซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้น เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่าน้ัน 
ภิกษุนี้เราเรียกว่า ‘ผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตก เธอหวังวิตกใดก็จักตรึกถึงวิตกน้ันได้ 
ไม่หวังวิตกใดก็จักไม่ตรึกถึงวิตกน้ันได้ ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำที่สุด
ทุกข์ได้แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๒๑/๒๓๒) 

วิทยาธร ผู้ร่ายเวทย์ช่ือโฆรมนต์, ผู้มีฤทธ์ิสำเร็จจากวิชชา, ผู้ร่ายเวทย์หายตัวได้, ผู้ร่ายวิชชา
แล้วเหาะไปได้ แสดงพลช้างบ้าง แสดงพลม้าบ้าง แสดงพลรถบ้าง แสดงพลราบบ้าง 
แสดงกองทัพต้ังประชิดกันต่าง ๆ บ้าง ในกลางอากาศบ้าง 

 ตัวอย่างในอโยฆรชาดก เรื่องของพระโพธิสัตว์กล่าวถึงวิทยาธร สมยัพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าพระนามว่า สุเมธะ ว่า ท่านเป็นวิทยาธรสัญจรไปในอากาศ ถือหอกอันคม 
เหาะไปในท้องฟ้า และกล่าวถึงการเอาชนะมัจจุราชไม่ได้ ว่า วิทยาธรท้ังหลาย เมื่อ
ร่ายเวทย์ช่ือโฆรมนต์ ย่อมหายตัวไปได้ด้วยโอสถท้ังหลาย แต่จะร่ายเวทย์ไม่ให้พญา
มัจจุราชเห็นหาได้ไม่ เพราะเหตุน้ัน ข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่า จะประพฤติธรรม 
ธรรมแลย่อมรกัษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมนำความสุขมา
ให้ ผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๘๔/๕๓๗, ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๑๘/๕๗๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓/๑๘๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕๗/๓๔๔) 

วิเทหรัฐ,วิเทหะ, รัฐ ช่ือแคว้นหนึ่งในชมพูทวีป นครหลวงช่ือมิถิลา ต้ังริมฝั่งแม่น้ำคงคา ตรงข้าม
แคว้นมคธ เป็นดินแดนของวัชชีถิ่นหนึ่ง 
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 ในธาตุภาชนียกถา ว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เรื่องที่กล่าวถึงวิเทหรัฐที่
ประดิษฐานผ้ากรองน้ำของพระผู้มีพระภาคว่า พระมหาโคดมชินเจ้าผู้ประเสริฐ เสด็จ
ดับขันธปรินิพพานที่กรุงกุสินารา พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่ไปอย่าง
กว้างขวางในนานาอารยประเทศ บาตร ไม้เท้า และจีวรของพระผู้มีพระภาค อยู่ที่
วชิรานคร สบงอยู่ที่กุลฆรนคร ผ้าปัจจัตถรณะอยู่ท่ีสีลนคร (กรุงกบิลพัสด์ุ) ผ้าธมกรก
และประคดเอวอยู่ท่ีกรุงปาตลีบุตร ผ้าอาบน้ำอยู่ท่ีกรุงจัมปา พระอุณณาโลมอยู่ที่
แคว้นโกศล ผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ท่ีพรหมโลก ผ้าโพกอยู่ท่ีดาวดึงส์ รอยพระบาทอัน
ประเสริฐอยู่ท่ีหินเหมือนมีอยู่ที่กัจฉตบุร ี ผ้านิสทีนะอยู่ท่ีอวันตีชนบท ผ้าลาดอยู่ที่
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ไม้สีไฟอยู่ท่ีกรุงมิถิลา มีดและกล่องเข็มอยู่ท่ีกรุงอินทปัตถ์ ผ้า
กรองน้ำอยู่ท่ีวิเทหรัฐ ในกาลนั้น (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๖/๗๒๖)  

วิเทหะ, แคว้น  ช่ือแคว้นหนึ่งในชมพูทวีป เมืองหลวงชื่อมิถิลา เป็นดินแดนของวัชชี ต้ังอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำคงคา ตรงกันข้ามแคว้นมคธ, แคว้นท่ีนายโคบาลต้อนฝูงโคข้ามน้ำไปถึงความ
พินาศเพราะความไม่ฉลาด 

 ตัวอย่างจูฬโคปาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงนายโคบาลผู้ไมฉ่ลาด กล่าวถึงแคว้นวิ
เทหะ ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝัง่แม่น้ำคงคา เมืองอุกกเจลา แคว้นวัชชี 
ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า เรื่องเคยมีมาแล้ว นายโคบาลชาวแคว้นมคธ 
เป็นคนโง่มาแต่กำเนิด ในสารทสมัยซ่ึงเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝน มิได้พิจารณาฝั่งนี้
และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคา ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะ ณ 
สถานที่ท่ีมิใช่ท่า ครั้งนั้น ฝูงโคว่ายเข้าไปในวังน้ำวนกลางแม่น้ำคงคา ถงึความพินาศ
ในแม่น้ำน้ัน (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๐/๓๘๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๓/๔๗๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๘๔/๔๗๒) 

วิเทหะ, เศรษฐี เศรษฐีช่ือวิเทหะ, เศรษฐีวิเทหะในอดีตชาติเคยเป็นสามีของพระภัททกาปิลานีเถรี ใน
กรุงหงสวดีสมัยปทุมุตตรพุทธเจ้า 

 ในภัททกาปิลานีเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภัททกาปิลานีเถรี พระเถรี
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน ว่า พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เสด็จอุบัติ
ขึ้นแล้ว ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ จากน้ีไป หม่อมฉัน เป็นภริยาของเศรษฐีช่ือว่าวิเทหะ มี
รัตนะมาก ในกรุงหงสวดี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๔๕/๔๘๗) 

วิธา ความถือตัว, มานะ, ช่ือสูตรว่าวิธา 
 สังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวถึงวิธา ความถือตัว ๓ ประการ คือ (๑) เสยโยหมัสมีติ

วิธา ถือตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขา (๒) สทิโสหมัสมีติ วิธา ถือตัวว่าเราเป็นผู้เสมอเขา  
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(๓) หีโนหมัสมีติ วิธา ถือตัวว่าเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา ในวิธาสูตร ว่าด้วยมานะ 
กล่าวถึงสมณะหรือพราหมณ์ท้ังปวงที่ละมานะ (ความถอืตัว) ๓ ประการในอดีต 
อนาคต ปัจจุบันได้ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการ มีสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ อุเบกขาสัม
โพชฌงค์ท่ีสมณะหรือพราหมณ์ท้ังปวงเจริญ ทำให้มากแล้ว(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/
๒๖๕, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๒๒/๑๕๕) 

วิธาดา,ท้าว ท้าวนามว่าวิธาดา, เทพเจ้าผู้บูชายัญแก่พราหมณ์ผู้สาธยายเวท 
 ในภูริทัตตชาดก พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นภูริทัตต์ กล่าวถ้อยคำท่ีผิดและกล่าวถึง

ท้าววิธาดาบูชายัญแก่พราหมณ์ผู้สาธยายเวท ว่า พ่ีสุโภคะ ยัญและพระเวทท้ังหลาย
ในโลก ท่ีพวกพราหมณ์ประกอบขึ้น มิใช่ของเล็กน้อย เพราะฉะน้ัน ผู้ติเตียน
พราหมณ์ผู้ท่ีไม่ควรติเตียน ช่ือว่าย่อมละเลยทรัพย์เครื่องปล้ืมใจและธรรมของ
สัตบุรุษ พวกพราหมณ์ถือการสาธยาย (เวท) พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวก
แพศย์ยึดเกษตรกรรมและพวกศูทรยึดการรบัใช้ วรรณะทั้ง ๔ น้ีเข้าถึงการงานตามที่
อ้างมาแต่ละอย่าง กล่าวกันว่า มหาพรหมผู้มีอำนาจสร้างขึ้นไว้ แม้พวกเทพเจ้า
เหล่าน้ี คือ ท้าวธาดา วิธาดา วรุณ กุเวร โสมะ พระยม พระจันทร์ พระวายุ และพระ
อาทิตย์ ต่างก็บูชายัญโดยวิธีการต่าง ๆ และให้สิ่งท่ีน่าใคร่ทุกอย่างแก่พวกพราหมณ์ผู้
สาธยายเวทน้ัน (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๙๐๗/๓๒๓) 

วิธาสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยมานะ พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า มานะ(ความถือตัว)มี 
๓ ประการ คอื (๑) มานะว่าเราเลิศกว่าเขา (๒) มานะว่าเราเสมอเขา (๓) มานะว่า
เราด้อยกว่าเขา พร้อมกับทรงย้ำว่า เธอทั้งหลายพึงเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ เพ่ือรู้ย่ิง 
เพ่ือกำหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพ่ือละมานะเหล่านั้น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๒/๙๔) 

วิธาสตูร๒ : พระสูตรว่าด้วยมานะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณะหรือพราหมณ์
ท้ังปวงสามารถละมานะ(ความถือตัว)ได้ก็เพราะเจริญโพชฌงค์ ๗  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๒๒๒/๑๕๕) 

วิธีการนบัปักษ์ วิธีคำนวณดิถีตามปักษ์, การคดิคำนวณหาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ 
 ในปักขคณนาทิอุคคหณานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตให้เรียนวิธีนับปักษ์เป็นต้น 

เรื่องที่กล่าวถึงวิธีการนับปักษ์ ว่า เมื่อพระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ ณ เมืองโจทนาวัตถุ 
เสด็จกลับมายังกรุงราชคฤห์อีกเช่นเดิม สมัยน้ัน พวกชาวบ้านถามภิกษุทั้งหลายที่
กำลังเที่ยวบิณฑบาตในเมืองน้ันว่า “พระคุณเจ้าวันน้ีกี่ค่ำ” ภิกษุท้ังหลายตอบอย่างนี้
ว่า “ท่านท้ังหลาย พวกอาตมาไม่รู้” พวกชาวบ้านพากันตำหนิ ประณาม โพนทะนา
ว่า “แม้เพียงการนับปักษ์พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหล่าน้ียังไม่รู้ ไฉนจะรู้
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ความดีอะไร ๆ อย่างอ่ืนเลา่” ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค
ให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้เรียนวิธีการนับ
ปักษ์” ต่อมา ภิกษุท้ังหลายได้มีความคิดดังนี้ว่า “ภิกษุรูปไหนหนอ ควรเรียนวิธีการ
นับปักษ์ จึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่ง
ว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทุก ๆ รูป เรียนวิธีการนับปักษ์ (วิ.ม.(ไทย)๔/
๑๕๖/๒๓๙) 

วิธีการอนุมาน การคาดคะเน, ความคาดหมาย, การคิดคำนวณคาดหมาย 
 ในสัมปสาทนียสูตร พระสารบุีตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า แม้ข้าพระองค์จะไม่มีเจ

โตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ท้ังในอดีต อนาคตและปัจจุบัน แต่ข้า
พระองค์ก็รู้วิธีการอนุมาน เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินมีรากฐาน
มั่นคง มีกำแพงแข็งแรง มีป้อมค่ายแข็งแรง มีประตูเดียวนายประตูของเมืองนั้นเป็น
คนเฉลียวฉลาด หลักแหลม ห้ามคนที่ไม่รูจั้ก อนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้ เขาเดิน
สำรวจดูหนทางตามลำดับรอบเมืองนั้น ไมเ่ห็นรอยต่อหรือช่องกำแพง โดยท่ีสุดแม้
เพียงท่ีที่พอแมวลอดออกได้ เขาย่อมรู้ว่า ‘สัตว์ใหญ่ทุกชนิดเม่ือจะเข้าหรือออกเมืองนี้ 
ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่าน้ัน แม้ฉันใด วิธีการอนุมาน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๓/๑๐๔, ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๘/๒๓๑) 

วิธุรชาดก : ชาดกว่าด้วยวิธุรบัณฑิตบำเพ็ญปัญญาบารมี มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ช่ือวิธุระผู้สอนอรรถธรรม แด่พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะแห่ง
กรุงอินทปัตถ์ แคว้นกุรุ พระนางวิมลาเทวี มเหสีของพญานาควรุณได้ฟังกิตติศัพท์
ของวิธุรบัณฑิตแล้วอยากจะฟังธรรมของท่าน จึงออกอุบายลวงพญานาคผู้สวามีว่า 
แพ้ท้องอยากจะกินหัวใจของวิธุรบัณฑิต พญานาควรุณจึงขอให้นางอิรันทดีบุตรีไป
เที่ยวแสวงหาชายหนุ่มท่ีสามารถนำหัวใจของวิธุรบัณฑิตมายังนาคพิภพได้แล้วจะยก
นางให้เป็นภรรยา เม่ือปุณณกยักษ์ เสนาบดีผู้หลงรักนางอิรันทดีมาเป็นเวลานานได้
ทราบข่าวจึงรับอาสาจะไปนำหัวใจของวิธุรบัณฑิตมาให้ได้ จากน้ันจึงเหาะไปที่กรุง
อินทปัตถ์ แล้วท้าพนันเล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะว่า ถ้าตนแพ้ก็จะยก
ลูกแก้ววิเศษให้ แต่ถ้าพระองค์แพ้ก็จะต้องยกวิธุรบัณฑิตให้ข้าพระองค์ ผลการเลน่
พนันสกาปรากฏว่าพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะทรงพ่ายแพ้จึงต้องยกวิธุรบัณฑิตให้แก่
ปุณณกยักษ์เสนาบดีตามสัญญา 

  วิธุรบัณฑิตได้ขอร้องปุณณกยักษ์เสนาบดีให้พักอยู่ที่กรุงอินทปัตถ์ต่ออีกเป็นเวลา 
๓ วัน เพ่ือจะได้แสดงราชวสตีธรรม (คุณสมบัติของความเป็นข้าราชการที่ดี) แก ่บุตร
ธิดา วงศาคณาญาติและมิตรสหายที่กำลังรบัราชการ หรือมีความประสงค์จะเข้ารับ



 

๔๖๔๓ 
 

 

ราชการในราชสำนักของพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ เพ่ือให้นำไปประพฤติปฏิบัติ 
สำหรับเตรียมตัวเป็นข้าราชการท่ีดีต่อไป เมื่อครบกำหนด ๓ วันแล้ววิธุรบัณฑิตจึงไป
ทูลลาพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ ออกเดินทางไปกับปุณณกยักษ์เสนาบดี 

  ปุณณกยักษ์เสนาบดีให้วิธุรบัณฑิตจับหางม้าสินธพมโนมัยพาเหาะไปจนถึงกาฬคิรี
บรรพตแล้วคิดหาอุบายต่าง ๆ นานา ท่ีจะฆ่าวิธุรบัณฑิตแล้วควักเอาเฉพาะหัวใจไป 
แต่วิธุรบณัฑิตได้แสดงสาธุนรธรรม ให้ปุณณกยักษ์เสนาบดีฟังจนยอมล้มเลิกความ
ต้ังใจที่จะฆ่า จากน้ันจึงพาวิธุรบัณฑิตเหาะไปมอบให้แก่พญานาควรุณถึงนาคพิภพ
โดยปลอดภัยวิธุรบัณฑิตได้แสดงธรรมแก่พญานาควรุณและพระนางวิมลาเทวี ทำให้
ท้ัง ๒ พระองค์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมาก จึงทำสักการะนานัปการแก่วิธุรบัณฑิต
แล้วรับสั่งให้ปุณณกยักษ์เสนาบดีและนางอิรันทดีผู้ภรรยานำวิธุรบัณฑิตไปส่งที่กรุง
อินทปัตถ์ แคว้นกุรุ พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะทรงรับสั่งให้มีงานมหรสพท่ีกรุงอินทปัตถ์
เป็นเวลา ๑ เดือน เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาของวิธุรบัณฑิต วิธุรบัณฑิตได้
แสดงธรรมแก่ประชาชน ถวายอนุสาสน์แด่พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ ให้บำเพ็ญบุญมี
ให้ทานและรักษาอุโบสถศีลเป็นต้นจนตลอดชีวิตแล้วไปสู่เทวโลก (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๓๔๖/๓๙๑)  

วิธีบรรพชา กรรมวิธีบรรพชา, มนตร์และอาจาระที่เป็นเหตุให้      อัสสลายนมาณพเรียนไตรเพท
แล้วภายหลังจึงบรรพชาประพฤติศึกษาอยู่  

 ในอัสสลายนสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงกล่าวถึงวิธีบรรพชาที่อัสสลายนมาณพได้
ประพฤติมาแลว้ ว่า บรรดาพราหมณ์ได้กล่าวกับอัสสลายนมาณพว่า “พ่ออัสสลาย
นะ พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติความบรสิุทธ์ิท่ีท่ัวไปแกว่รรณะ ๔ จำพวก พ่ออัส
สลายนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถดิพ่ออัสสลายนะได้ประพฤติ
วิธีบรรพชามาแล้วอัสสลายนมาณพก็ได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่า “ท่านผู้เจริญ
ท้ังหลาย ได้ทราบว่า พระสมณโคดมเป็นธรรมวาที ที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้ยาก 
ข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำน้ันได้” (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๔๐๑/๕๐๒,ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๔๐๑/๒๙๓) 

วิธีโสมยาคะ บูชาด้วยการด่ืมน้ำโสม 
 ภูริทัตตชาดก พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นภูริทัตต์ กลา่วถ้อยคำท่ีผิดว่า เทวดาผู้

ประเสริฐ มฤีทธ์มาก เรืองยศ เป็นเสนาบดีของท้าววาสวะในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ กำจัด
มลทินด้วยวิธีโสมยาคะ (บูชาด้วยการด่ืมน้ำโสม) ได้เป็นเทพเจ้าองค์หน่ึง (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๘/๙๑๔/๓๒๔) 
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วิธีอนุมาน วิธีคาดคะเน, วิธีคาดหมาย, วิธีเก็งความจริง 
 ในสิปปสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงถึงศิลปะที่เลิศกว่าศิลปะทั้งหลาย ว่า บางพวก

กล่าวว่า “ศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีคิดในใจเลศิกว่าศิลปะทั้งหลาย” บางพวก
กล่าวว่า“ศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตาเลิศกว่าศิลปะทั้งหลาย” 
(ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๒๙/๒๒๗) 

วิธุรบัณฑิต    บุตรแห่งจันทพราหมณ์, อำมาตย์ช่ือวิธุรบัณฑิต (คนเดียวกันกับวิธุรพราหมณ์) ต่อมา
ได้เป็นราชเสวกของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราช ผู้ทรงครองราชย์ในกรุงอินทปัตตะ 
แคว้นกุรุ, วิธุรบัณฑิตได้รับตำแหน่งผู้ถวายอรรถธรรม, ผูด้ำรงตำแหน่งอรรถธรรมานุ
สาสน์ ท่านเป็นผู้มีถ้อยคำไพเราะ มีวาจาฉลาด มีปัญญาหาผู้เสมอเหมือนมิได้, 
นักปราชญ์ประจำราชสำนักธนัญชัย 

 ในวิธุรชาดก เรื่องน้ีกล่าววิธุรบัณฑิตบำเพ็ญปัญญาบารม ี เรื่องโทหฬกัณฑ์ ความแพ้
ท้องของวิมลามเทวีมเหสีของพญานาคราชที่พระนางได้สดับคุณกถาของพระวิธุร
บัณฑิตใคร่จะสดับธรรมกถาของท่าน จึงทรงดำริว่า หากเราจะทูลว่า หม่อมฉันใคร่จะ
ฟังธรรมกถาของพระวิธุรบัณฑิต พญานาคราช ขอได้โปรดเชิญมาในนาคพิภพน้ีเถิด
และนางก็ยังปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิตมาโดยชอบธรรม นางนาควิมลามเหสี
แสดงตนเป็นไข้มีอาการผิวพรรณเหลือง ซบูผอม มีกำลังน้อย เม่ือก่อนผิวพรรณของ
เธอมิได้เป็นเช่นน้ีเลย พญานาคราชจึงขอให้เธอบอกเวทนาในร่างกายของเธอเป็นเช่น
ไร นางนาควิมลาทูลตอบว่า ช่ือว่าความแพ้ท้องเป็นธรรมดาของมารดาทั้งหลายใน
หมู่มนุษย์ พระองค์ผู้ประเสริฐสุดในหมู่นาค หม่อมฉันปรารถนาอย่างยิ่งซึ่งดวงหทัย
ของวิธุรบัณฑิตที่นำมาได้โดยชอบธรรม พระเจ้าข้า”(ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๔๗/๓๙๑, 
ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๔๘/๓๙๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๕๐/๓๙๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๕๑/
๓๙๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๕๓/๓๙๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๗๗/๓๙๗,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/
๑๔๔๐/๔๐๘,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๔๔๑/๔๐๘) 

วิธุรพราหมณ์  พราหมณ์ช่ือวิธุระ (คนเดียวกับวิธุรบัณฑิต) ที่กล่าวมาข้างต้น 
 ในสัมภวชาดก สัมภวกุมาร พระราชาโกรัพยะตรัสถามปัญหากับพราหมณ์สุจีรตะถึง

การท่ีเราทั้งหลาย จะไม่ถูกนินทาในโลกน้ี ละไปแล้วก็จะไม่ถูกนินทา และพึงถึงความ
มียศในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างไร ท่านพราหมณ์ ข้าพเจ้าปรารถนาจะกระทำ
ตามอรรถและธรรม ท่านพราหมณ์ เราปรารถนาจะกระทำตามอรรถและธรรม ขอ
ท่านจงบอกอรรถและธรรมน้ันด้วยเถิด สุจีรตพราหมณ์ไม่สามารถจะทูลตอบปัญหา
ได้ ว่า ขอเดชะพระขัตติยราช พระองค์ทรงปรารถนาจะกระทำตามอรรถและธรรมใด 
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อรรถและธรรมนั้น ใครอื่นนอกจากวิธุรพราหมณ์ หาควรท่ีจะกล่าวช้ีแจงไม่ 
พระราชาทรงประสงค์จะส่งสุจีรตพราหมณ์ไปยังสำนักวิธุรพราหมณ์ จงนำทองคำ
แท่งน้ีไปด้วย พึงมอบทองคำแท่งน้ีกระทำให้เป็นเคร่ืองบูชา สำหรับคำสอนอรรถและ
ธรรม และได้รับคำตอบจากสัมภวกุมารผู้มปัีญญาว่า พระราชาไม่ควรลืมตน ไม่ควร
ประพฤติ "อธรรม" ไม่ควรหย่ังลงไปในลทัธิท่ีผิด ไม่พึงประกอบในสิ่งอันไม่เป็น
ประโยชน์ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔๒/๕๖๒,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๔๓/๕๖๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/
๑๔๔/๕๖๒) 

วิธุรอำมาตย์  อำมาตย์ช่ือวิธุระ, อำมาตย์ของพระเจ้ายุธิฏฐิละ ผู้ฝักใฝใ่นธรรม ผู้ปรารถนาที่จะ
ถวายทักษิณาแด่พราหมณ์ผูมี้ศีล เป็นพหูสตู 

 ในทสพราหมณชาดก เร่ืองน้ีกล่าวถึงการจำแนกตระกูลพราหมณ์ ๑๐ ตระกูล 
กล่าวถึงพระเจ้ายุธิฏฐิละ ผู้ทรงฝักใฝใ่นธรรม ได้ตรัสกบัวิธุรอำมาตย์ว่า เธอจง
แสวงหาพราหมณ์ผู้มีศลี ผู้เป็นพหูสูต ผู้เว้นจากเมถุนธรรม ซึ่งสมควรจะบริโภค
โภชนะของเรา สหาย เราจะถวายทักษิณาในเขตที่เราถวายทานแล้วมีผลมาก วิธุร
อำมาตย์กราบทูลว่า พราหมณ์ท้ังหลายผู้มีศีล เป็นพหูสตู ผู้เว้นจากเมถุนธรรม ซึ่ง
สมควรจะบริโภคโภชนะของพระองค์หาได้ยาก พระเจ้าข้า (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๒๒/
๔๕๘) 

วิธุระ, พระ อัครสาวกของพระกกุสันธะพุทธเจ้า, ผู้แสดงธรรมไม่มีใครเสมอเหมือน, ผู้รู้จัดเจนใน
การแสดงธรรม 

 ในมารตัชชนียสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงพระวิธุระผู้หาใครแสดงธรรมเสมอเหมือน
มิได้ ว่า อดีตกาล เราเป็นมารช่ือทูสี มีน้องสาวช่ือกาลี ท่านเป็นบุตรของน้องสาวเรา 
ท่านเป็นหลานชายของเรา ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันธะ พระองค์
ทรงมีคู่พระอัครสาวกช่ือว่าวิธุระและสญัชีวะ ในบรรดาพระสาวกของพระกกุสันธะผู้
เป็นพระอรหันตสมัมาสัมพุทธเจ้าเท่าท่ีมีอยู่ ไม่มีสาวกองค์ใดที่จะเสมอด้วยท่านพระ
วิธุระในการแสดงธรรม ด้วยเหตุนี้ ท่านพระวิธุระจึงมีชื่อว่า ‘วิธุระ วิธุระ’ (ม.มู.(ไทย)
๑๒/๕๐๗/๕๔๖) 

วิธูปนทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวิธูปนทายกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายพัดเล่มหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่ไปสู่ทุคติ วินิบาต นรก ถึง ๑๐๐,๐๐๐ 
กัป ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อม
ด้วยคุณวิเศษต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๑๘๘) 



 

๔๖๔๖ 
 

 

วิธูปนทายิกาวิมาน :  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดสี่เหลี่ยมเป็นการกล่าวถึงวิมานที่
เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ต้ังใจถวาย พัดสี่เหลี่ยมแด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต (ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๕๕๗-๕๖๔/๖๖) 

วิธูรบัณฑิต ช่ือพระโพธิสัตว์สมัยเสวยชาติเป็นวิธูรบัณฑิต,หน่ึงในบัณฑิตทั้งหลายคือ พระพุทธเจ้า 
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอสีติมหาสาวก พระสาวกอ่ืนของพระตถาคต และบัณฑิตมีสุ
เนตตศาสดา มหาโควินทศาสดา (พระวิธูรบัณฑิต) สรภังคดาบส พระมโหสธ สุตโสม
บัณฑิตพระเจ้านิมิราช อโยฆรกุมาร และ อกติติบัณฑิต 

 ในสโมธานกถา กถาว่าด้วยการบำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้
ว่า “การบำเพ็ญบารมีอันเป็นธรรมเคร่ืองบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้ จัดเป็นบารมี ๑๐ 
อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ ในภพท่ีเราเป็นมโหสถ ผู้เป็นทรัพย์ของรัฐ 
กุณฑล ตัณฑิละ และนกกระทา บารมีเหล่าน้ีเป็นปัญญาอุปบารมี ๗ ในภพท่ีเราเป็น
วิธูรบัณฑิตและสุริยพราหมณ์ มาตังคพราหมณ์ ผู้เป็นศษิย์เก่าของอาจารย์ บารมีท้ัง 
๒ น้ี เป็นปัญญาบารมี ๘ (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๗, ขุ.ขุ.(มหามกุฏ) ๓๙/๖/
๑๗๕) 

วินยธรสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยคณุสมบัติของพระวินัยธร (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ คือ (๑) รู้จักอาบัติ (คือรู้อาบัติท่ีแสดงไว้ในสิกขาบทและ
สิกขาบทวิภังค์) (๒) รู้จักอนาบัติ (คือสามารถวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาบัติ แต่
ไม่ถึงกับต้องอาบัติ เช่น นางภิกษุณีอุบลวรรณาถูกข่มขนื ท่านไม่ยินดี จึงไม่ต้อง
อาบัติ) (๓) รู้จักลหุกาบัติ(คือรู้ว่าอาบัติ ๕ อย่าง คือ ถุลลจัจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ 
ทุกกฏ ทุพภาษิต จะพ้นได้ด้วยวินัยกรรมเบา คือ การแสดงอาบัติ) (๔) รู้จักครุกาบัติ 
(คือรู้ว่า อาบัติสังฆาทิเสสจะพ้นได้ด้วยวินัยกรรมหนักคือวุฏฐานวิธี ระเบียบออกจาก
อาบัติ ๔ อย่าง คือ ปริวาส มานัต อัพภาน และปฏิกัสสนา และรู้ว่า อาบัติปาราชิก ไม่
สามารถจะพ้นได้ด้วยวินัยกรรมอะไร) (๕) มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ 
เพียบพร้อมด้วยอาจาระ และโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย  สมาทานศึกษา
อยู่ใน สิกขาบททั้งหลาย (๖) ได้ฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิง ได้โดยไม่ยาก โดยไม่ลำบาก 
และ(๗) ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เป็นวินัยธรได้ (องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๗๕/๑๗๑) 

วินยธรสูตร (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ เป็นวินัยธรได้ เหมือนในปฐมวินยธรสูตร ต่างกันเฉพาะข้อ 
๕ ว่า ... (๕) ทรงจำปาติโมกข์ท้ังสองได้ดี จำแนกได้ดี ให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดาร 
วินิจฉัยได้ดีโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๖/๑๗๒)  



 

๔๖๔๗ 
 

 

วินยธรสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร (สูตรท่ี ๓) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ เป็นวินัยธรได้ เหมือนในปฐมวินยธรสูตร ต่างกันเฉพาะข้อ 
๕ ว่า ...(๕) เป็นผู้ต้ังมั่นไม่ง่อนแง่นในวินัย(หนักแน่นม่ันคงและมั่นใจในเรื่องที่ตน
วินิจฉัยไว้ดีแลว้ ไม่กวัดแกว่งโอนเอียงคล้อยตามความคิดของผู้อ่ืน) (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๗๗/๑๗๓) 

วินยธรสูตร (จตุตถ) : พระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยธร (สูตรท่ี ๔) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ เป็นวินัยธรได้ เหมือนในปฐมวินยธรสูตร ต่างกันเฉพาะข้อ 
๕ ว่า ... (๕) ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง เป็นต้น (องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๗๘/๑๗๔) 

วินยธรโสภณสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ เป็นวินัยธร ย่อมสง่างาม เหมือนในปฐมวินัยธรสูตรทุก
ประการ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๙/๑๗๕) 

วินยธรโสภณสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ เป็นวินัยธร ย่อมสง่างาม เหมือนในปฐมวินัยธรสูตร 
ต่างกันเฉพาะข้อ ๕ ว่า ... (๕) ทรงจำปาติโมกข์ท้ังสองได้ดี จำแนกได้ดี ให้เป็นไปได้ดี
โดยพิสดาร วินิจฉัยได้ดีโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘๐/๑๗๖) 

วินยธรโสภณสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม (สตูรท่ี ๓) พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ เป็นวินัยธร ย่อมสง่างาม เหมือนในปฐมวินยธรสูตร 
ต่างกันเฉพาะข้อ ๕ ว่า ... (๕) เป็นผู้ต้ังมัน่ไม่ง่อนแง่นในวินัย (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๘๑/๑๗๗) 

วินยธรโสภณสูตร (จตุตถ) :พระสูตรว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม (สูตรที่ ๔) พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ เป็นวินัยธร ย่อมสง่างาม เหมือนในปฐมวินยธร
สูตร ต่างกันเฉพาะข้อ ๕ว่า ... (๕) ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ 
ชาติบ้าง เป็นต้น (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘๒/๑๗๘) 

วินยวาที ผู้กล่าวถึงวินัยท่ีมีการสำรวม,ผู้กล่าวอ้างอิงพระวินัย, ผู้ถือพระวินัย 
 ปัญหาพยากรณ ์กล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ ว่า ถ้าแม้เรื่องปัจจุบัน เป็น

เรื่องจริงแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันน้ัน ถ้า
แม้เร่ืองปัจจุบัน เป็นเรื่องจริง แท้ ท้ังประกอบด้วยประโยชน์ ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จัก
กาลท่ีจะพยากรณ์ปัญหานั้น จุนทะ ด้วยเหตุน้ี เพราะตถาคตเป็นกาลวาที ภูตวาที 
อัตถวาที ธัมมวาที วินยวาที ในธรรมท้ังที่เปน็อดีต อนาคต และปัจจุบัน ฉะน้ัน 



 

๔๖๔๘ 
 

 

ชาวโลกจึงเรียกว่า ‘ตถาคต’(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๘/๑๔๖, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๐/
๒๗๘, (ขุ.จู.อ.(บาลี) ๘๓/๖๔) 

วินัย พระวินัยปิฎก, ระเบียบข้อบังคับ, บัญญัติ 
 ในสิกขาบทวิภังค์ การถามปญัหาวินัย ว่า ภิกษุณีขอโอกาสในพระสูตรแต่ถามพระ

วินัยหรือพระอภิธรรม ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ขอโอกาสในพระวินัย แต่ถามพระสูตรหรือ
พระอภิธรรม ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ขอโอกาสในพระอภิธรรม แต่ถามพระสูตรหรือพระ
วินัย ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในพรหมชาลสูตร จูฬศีล กล่าวถึงการอิงวินัยว่า พระสมณ
โคดมทรงละทรงเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ คือ ตรัสถูกเวลา ตรัสคำจริง ตรัสอิง
ประโยชน์ ตรัสอิงธรรม ตรสัคำที่มีหลักฐาน มท่ีีอ้างอิง มีที่กำหนด ประกอบด้วย
ประโยชน์ เหมาะ แก่เวลา ตรัสอิงวินัย (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๒๒๑/๓๘๐,ที.สี.(ไทย)๙/
๙/๔,ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๖,ที.สี.(ไทย)๙/๒๕๑/๘๕,ที.สี.(ไทย)๙/๓๔๔/๑๔๐,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๘๘/๑๓๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๘/๑๓๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๘/๑๓๖,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๑๖/๑๔๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๖/๑๒๘, องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๑๓๑/๒๐) 

วินัยกรรม กรรมวิธีทางวินัย เช่นปริวาสกรรม, อุกเขปนียกรรม 
 ในอุปาลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ พระเถระกล่าวว่า 

ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะ ในกรุงหงสวดี มีกองทรัพย์ ๘๐ โกฏิ มีทรัพย์
และข้าวเปลือกเป็นอันมาก เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงมนตร ์ จบไตรเพท สำเร็จในคัมภีร์
พยากรณ์ลักษณะ คัมภีร์อิติหาสะ และไตรเพท อันเป็นธรรมของตน ข้าพระองค์
ฉลาดในวิธีข่ม ในการกระทำคืน ในฐานะทีค่วรและฐานะท่ีไม่ควร ในการเรียกภิกษุผู้
ถูกลงโทษกลับเข้าหมู่ และในการช่วยให้ภิกษุออกจากอาบัติ ถึงความสำเร็จในการ
กระทำทางวินัยกรรมทุกอย่าง(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๒๐/๗๙) 

วินัยของพระสุคต พระวินัยที่พระสุคตทรงแสดง ซึ่งมีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง
และมีความงามในทีสุ่ด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมท้ังอรรถและพยญัชนะบริสุทธ์ิ 
บริบูรณ์ครบถ้วน 

 ตัวอย่างในทุติยอุปปาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงความเกิดขึ้นแห่งธรรม ว่า ธรรม 
๘ ประการน้ีท่ีบุคคลเจรญิ ทำให้มากแลว้ ท่ียังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น เว้นวินัยของพระ
สุคต ย่อมไม่เกดิขึ้น ธรรม ๘ ประการ (มรรค มีองค์ ๘) คอื (๑) สมัมาทิฏฐิ ฯลฯ (๘) 
สัมมาสมาธิ ในสุคตวินยสูตร ว่าด้วยพระสุคตและวินัยของพระสุคต กล่าวถึงความ
เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก ว่า พระสุคตหรือวินัยของพระสุคต เมื่อดำรงอยู่ในโลกพึงเป็นไป
เพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน ์



 

๔๖๔๙ 
 

 

เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๕/๑๙,สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๑๙๑/๑๒๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๓๐/๓๔๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๐/๒๒๒,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๑๒๓/๒๗๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๒๔/๒๗๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๒๕/
๒๗๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๒๖/๒๗๙ (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๘ และดู องฺ.จตุกฺก (แปล) 
๒๑/๑๖๐/๒๒๒-๒๒๕) 

วินัยของพระอริยะ  วิธีปฏิบัติของพระอริยะ, รูปแบบการดำเนินชีวิตของพระอริยะ เช่น บุคคลเห็น
ความผิดเป็นความผิดแล้วแกไ้ขให้ถูกต้องและสำรวมต่อไป 

 ในขุททกวัตถุ เจ้าวัฑฒลิจฉวีพร้อมกับโอรสและชายา มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตกราบ
ทูลพระผู้มีพระภาคว่า หม่อมฉันได้กระทำความผิด เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่
ได้ใส่ความพระทัพพมัลลบุตรด้วยสีลวิบัติท่ีไม่มีมูล ขอพระผู้มีพระภาคจงให้อภัยโทษ
แก่หม่อมฉัน เพ่ือความสำรวมต่อไปเถิด พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “เอาเถิด การท่ี
ท่านได้ทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่ได้ใสค่วามพระทัพพมัลลบุตรด้วย
สีลวิบัติท่ีไม่มีมลู เพราะเหตุที่เห็นความผิดเป็นความผิดแลว้แก้ไขให้ถูกต้อง ข้อน้ันเรา
รับ เพราะการท่ีบุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้ว แก้ไขให้ถูกต้องและสำรวม
ต่อไป น้ีเป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะ”(วิ.จู.(ไทย)๗/๒๖๖/๔๘, สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๗๐/๑๕๔) (ไม่มี)๗/๓๔๐/๑๘๘, 

วินัยธร ผู้ทรงจำพระวินัยปิฎก 
 ในปสาทกรธัมมวรรค หมวดว่าด้วยธรรมท่ีทำให้เกิดความเลื่อมใส พระวินัยธรผู้ทรง

ความเลื่อมใส นำลาภมาให้จากความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ความเป็นผู้ถือเที่ยว
บิณฑบาตเป็นวัตร ความเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัตร 
ความเป็นธรรมกถึก ความเป็นวินัยธร ความเป็นพหูสูต ความเป็นผู้ม่ันคง ความถึง
พร้อมด้วยอากัปกิริยา ความถึงพร้อมด้วยบริวารท่ีดี ความเป็นผู้มีบริวารมาก ความ
เป็นกุลบุตร ความเป็นผู้มีรูปผิวพรรณงาม ความเป็นผู้เจรจาไพเราะ ความเป็นผู้มัก
น้อย ความเป็นผู้มีอาพาธน้อยทั้งหมดน้ี เป็นช่ือเรียกลาภนั่นเอง (องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/
๓๖๖/๔๖,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๓๖๗/๔๖,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๓๖๘/๔๖,องฺ.เอก.(ไทย)
๒๐/๓๖๙/๔๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๙/๑๐๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๖๐/
๑๐๙,องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๕๑/๑๓๐) 

วินัยธร, ภิกษุ พระภิกษุผู้ไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์,ผู้พิจารณาอธิกรณ์,ภิกษุผู้มีคุณสมบัติ๗ 
ประการ คือ (๑) รู้จักอาบัติ(๒) รู้จักอนาบัติ (๓) รู้จักลหุกาบัติ (๔) รู้จักครุกาบัติ (๕) 



 

๔๖๕๐ 
 

 

มีศีล (๖) ผู้ได้ฌาน ๔ (๗) ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะ
อาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

 ในอัญญวาทกสิกขาบท การกลบเกลื่อนของพระฉันนะ เมื่อพระฉันนะประพฤติไม่
เหมาะสม ถกูพระวินัยธรไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์ กลับนำเอาเรื่องอ่ืนมากล่าวกลบ
เกลื่อนอีกเรื่องหน่ึงว่า “ใครต้อง ต้องอะไร ต้องในเร่ืองอะไร ต้องอย่างไร พวกท่าน
กล่าวถึงใคร กล่าวเร่ืองอะไร” บรรดาภิกษุผู้มักน้อย ฯลฯ ตำหนิ ประณาม 
โพนทะนาว่า “ไฉนท่านพระฉันนะถูกพระวินัยธรไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์ กลับ
นำเอาเรื่องอ่ืนมากล่าวกลบเกลื่อนอีก ครัน้ภิกษุเหล่าน้ันจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ
ผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามพระฉันนะ ว่า ฉันนะ เม่ือเธอถูกไต่สวน
อาบัติท่ามกลางสงฆ์ กลับนำเอาเรื่องอ่ืนมากล่าวกลบเกลื่อนอีกหรือ พระฉันนะทูลรับ
ว่า “จริง พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า โมฆบุรุษ (วิ.มหา.
(ไทย)๒/๙๔/๒๘๑, องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๗๕/๑๗๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๗๖/๑๗๓) 

วินัยปิฎก หมวดพระวินัย, ประมวลสกิขาบทสำหรับภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ แบ่งเป็น ๓ 
หมวด ๕ คัมภีร์ (อักษรย่อว่า อา.ปา.ป.จุ.ป.) 

 ในอุปาลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ พระเถระประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตน ว่า ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าสชุาตะ ในกรุงหงสวดี มีกอง
ทรัพย์ ๘๐ โกฏิ มีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นอันมาก เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงมนตร์ จบ
ไตรเพท สำเร็จในคัมภีร์พยากรณ์ลักษณะ คัมภีร์อิติหาสะ และไตรเพท อันเป็นธรรม
ของตน ข้าพระองค์ถึงความสำเร็จในวินัย เป็นเหมือนภิกษุผู้แสวงคุณผูม้ีช่ือเสียง ไม่มี
ภิกษุรูปอ่ืนจะเสมอเหมือนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทรงจำคำสั่งสอนไว้ได้ ในวินัยปิฎก
ท้ังสิ้นน้ี คือ ในวินัย หมายถงึอุภโตวิภังค์, ในขันธกะ หมายถึงมหาวรรคและจุลวรรค 
ในปริจเฉท ๓ คือ ในสังฆาทิเสส ๓ หมวดเป็นข้อกำหนด ๓ ประการของพระวินัยธร 
ผู้จะตัดสินอธิกรณ์ จะต้องตรวจดูว่าต้องอาบัติสังฆาทเิสส ในข้อกำหนดไหน ใน ๓ 
ประการนั้น เช่น นางภิกษุณี เรียกนางภิกษุณีอ่ืนท่ีถูกภิกษุณีสงฆ์ยกออกจากหมู่โดย
ชอบธรรม ชอบด้วยวินัย และปาจิตตีย์ ๓ หมวด ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์ โดยสถาน
ใดสถานหน่ึง ในข้อกำหนด ๓ ประการ เช่น ภิกษุเก็บอดิเรกจีวรไว้เกิน ๑๐ วันแล้ว 
(๑) มีความสำคัญว่าเกิน ๑๐ วันแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๑๙/๗๘, 
ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๕๑๗/๓๔๑, (ดู วิ.มหา. (แปล) ๒/๔๖๘/๔) 

วินิจฉยมหามัตตวัตถุ : เรื่องมหาอำมาตย์ผู้พิพากษา คือภิกษุท้ังหลายเห็นมหาอำมาตย์ผู้พิพากษารับ
สินบนแล้วตัดสินคดี จึงกราบทูลให้พระผูมี้พระภาคทรงทราบ พระองค์ตรัสเน้ือความ
ไว้ว่า ผู้ที่ตัดสินคดีโดยผลีผลาม  ไม่ช่ือว่า ผู้ต้ังอยู่ในธรรม ส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิต 



 

๔๖๕๑ 
 

 

วินิจฉัยคดี เหตุแห่งคดีท้ังท่ีเป็นจริงและไม่เป็นจริงท้ังสอง พิพากษาผู้อ่ืนโดยไม่
ผลีผลาม โดยเที่ยงธรรม โดยสม่ำเสมอ ผู้มีปัญญา  มีธรรมคุ้มครองนั้น เราเรียกว่าผู้
ต้ังอยู่ในธรรม (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๖/๑๑๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ตัดสินคดีโดยผลีผลาม หมายถึงดำรงอยู่ในอคติ ๔ มี
ฉันทาคติเป็นต้นแล้วตัดสินคดีโดยมุสาวาท เช่น ทำผู ้  ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ให้เป็น
เจ้าของทรัพย์ หรือทำผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ให้เป็นเจ้าของทรัพย์ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/
๓๙) 

วินิจฉยะ วินิจฉัย, การกำหนด, การพิจารณา, การสืบสวน 
 ในทสุตตรสูตร พระสารีบุตรแสดงธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุท่ีควรละ ๙ ประการได้แก่ 

(๑) เพราะอาศัยตัณหา ปริเยสนา การแสวงหา จึงเป็นไป (๒) เพราะอาศัยปริเยสนา 
ลาภะการได้ จึงเป็นไป (๓) เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะ การกำหนด จึงเป็นไป (๔) 
เพราะอาศัยวินิจฉยะ ฉันทราคะ ความกำหนดด้วยอำนาจความพอใจ จึงเป็นไป (๕) 
เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ ความหมกมุ่นฝังใจ จึงเป็นไป (๖) เพราะ
อาศัยอัชโฌสานะ ปริคคหะ การยึดถือครอบครอง จึง เป็นไป (๗) เพราะอาศัยปริคค
หะ มัจฉริยะ ความตระหน่ี จึงเป็นไป (๘) เพราะอาศัยมัจฉริยะ อารักขะ ความหวง
กั้น จึงเป็นไป (๙) เพราะอาศัยอารักขะเป็นเหตุ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก ที่เกิดขึ้น
จากการถือท่อนไม้ การถือศัสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่งการวิวาท การกล่าวขึ้น
เสียงว่า ‘มึง มึง’ และการพูดเท็จ จึงเป็นไป (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑, (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๐๙/๖๓, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๑๐/๖๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๑) 

วินิจฉัย พิจารณา, สืบสวนอธิกรณ์, วินิจฉัย ๔ ประการ คือ (๑) ญาณวินิจฉัย ได้แก่ รู้การตก
ลงใจว่าเป็นสุขหมั่นประกอบความสุขภายใน (๒) ตัณหาวินิจฉัย ได้แก ่ ตัณหาวินิจฉัย 
๑๐๘ (๓) ทิฏฐิวินิจฉัย ได้แก่ ทิฏฐิ ๖๒ (๔) วิตักกวินิจฉัย ได้แก่ ฉันทะที่เป็นเหตุเกิด
แห่งวิตก 

 ในตัณหามูลกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุประการหนึ่งใน ๙ 
ประการ คือ (๑) เพราะอาศัยตัณหา การแสวงหาจึงเกิดขึ้น (๒) เพราะอาศัยการ
แสวงหา การได้จึงเกิดขึ้น (๓) เพราะอาศัยการได้ การวินิจฉัยจึงเกิดขึ้น(๔) เพราะ
อาศัยการวินิจฉัย ฉันทราคะ จึงเกิดขึ้น ในทุติยวินยธรโสภณสูตร เหตุให้พระวินัยธร
สง่างาม กล่าวถึงธรรมประการหน่ึงใน ๗ ประการ เป็นพระวินัยธร ย่อมสง่างาม คือ 
ทรงจำปาติโมกข์ท้ังสองได้ดี จำแนกได้ดี ให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดาร วินิจฉัยได้ดีโดย



 

๔๖๕๒ 
 

 

สูตร โดยอนุพยัญชนะ (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒๓/๔๘๑,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๘๐/
๑๗๖,องฺ.นวก.อ.(บาลี)๓/๒๓/๓๐๔) 

วินิบาต โลกของสัตว์ท่ีไร้อำนาจ, ภูมิของสัตว์ท่ีช่วยตัวเอง ไม่ได้, แดนที่ตกต่ำ, ภพแห่งความ
เสื่อมถอย 

 ในอุทุมพริกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสความบริสุทธ์ิท่ีถึงยอดและถึงแก่น กล่าวถึง
วินิบาตท่ีบุคคลจะได้รับว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับนิโครธว่า เขาผู้รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้
เป็นไปตามกรรมว่า ‘หมู่สัตว์ผู้เจริญเหล่าน้ีท่ีประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโน
ทุจริต กล่าวรา้ยพระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผูอ่ื้นให้ทำกรรมตามความเห็น
ผิด พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (ที.สี.(ไทย)๙/
๒๔๖/๘๓,ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๗/๘๓,ที.สี.(ไทย)๙/๒๙๑/๑๐๗,ที.สี.(ไทย)๙/๓๘๒/๑๖๑,
ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๕/๕๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๘/๑๐๓,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๕๙/๑๐๓,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๓/๕๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๖/๙๙,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๕๘/๑๑๙) 

วินิบาตนรก ภพของสัตว์ท่ีไร้อำนาจ, ภูมิของสัตว์เสื่อมถอย, แดนท่ีพระวิธูปนทายกเถระได้ถวาย
วีชนีแด่พระปทุมตรพุทธเจ้าแล้วได้อานิสงส์ไม่ตกวินิบาตนรก ๑๐๐,๐๐๐ กัป 

 ในวิธูปนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวิธูปนทายกเถระ พระเถระ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่าข้าพเจ้าได้ถวายพัดวีชนีเล่มหน่ึงแด่พระพุทธเจ้า
พระนามว่า ปทุมุตตระ ทำจิตของตนให้เลื่อมใส ประนมมืออภิวาทพระพุทธเจ้าแล้ว 
มุ่งหน้าหลีกไปทางทิศเหนือ พระศาสดาทรงจับพัดวีชนีแล้ว ประทับยืนอยู่ใน
ท่ามกลางหมู่ภิกษุ ได้ตรัสพระคาถาว่า ด้วยการถวายพัดวีชนีเล่มน้ีและด้วยการต้ังจิต
ไว้มั่น ผู้น้ีจักไม่ตกวินิบาตนรกถึง ๑๐๐,๐๐๐ กัป ดังน้ี(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗/๕๒๒,ขุ.
อป.(ไทย)๓๒/๒๖/๕๐๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๘/๒๑๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๐/๓๕๖,ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๓๕/๑๘๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๔๗/๑๔๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๒/๓๙๐) 

วินิปาติกะ เวมานิกเปรตที่พ้นจากอบายภูมิ ๔, เวมานิกเปรต ได้แก่ เปรตผู้อยู่ในวิมาน เสวยสุข
และทุกขส์ลับกันไป บางตนข้างแรม เสวยทุกข์ ข้างขึ้นเสวยสุข บางตนกลางคืนเสวย
สุข กลางวันเสวยทุกข์ เวลาเสวยสุขอยู่ในวิมานมีร่างสวยเป็นทิพย์สวยงาม แต่เวลา
จะเสวยทุกข์กต้็องออกจากวิมานน้ีไป และร่างกายก็กลายเป็นร่างท่ีน่าเกลียดน่ากลัว 

 ในกุกกุรวติกสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสวินิปาตกะ ว่า บุคคลบางคนในโลกน้ี ปรุงแต่ง
กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบยีนบ้าง 
เขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง 



 

๔๖๕๓ 
 

 

ผัสสะทีมี่ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าโลก
ท่ีมีความเบียดเบียนน้ันบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้างกระทบเข้า ย่อมเสวยเวทนาที่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง มีสุขและทุกข์ระคนกนั เหมือนมนุษย์
เทวดาบางพวก และวินิปาติกะบางพวก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๗/๗๒,ท่ี.ม.(ไทย)๑๐/
๑๒๘/๗๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๑/๓๕๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๗/๓๙๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๘๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๒๓๓/๓๔๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔๔/๖๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๔๑/๗๘๕,ที.ม.อ.(บาลี)
๑๒๗/๑๐๙, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี)๒/๒๓๓/๔๔๑) 

วินิพันธสูตร : พระสูตรว่าด้วยกิเลสเคร่ืองผกูใจ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กิเลสเครื่องผูกจิตที่เป็น
เหตุให้จิตของภิกษุไม่น้อมไป เพ่ือความเพียร เพ่ือประกอบเนืองๆ เพ่ือกระทำ
ต่อเน่ือง เพ่ือบำเพ็ญเพียร ๕ คือ ภิกษุยังไม่ปราศจากความกำหนัด ความพอใจ 
ความรัก ความกระหาย ความเร่าร้อน และความอยาก (๑) ในกาม (๒)ในกาย 
(หมายถึงนามกายของตน หรืออัตภาพของตน ) (๓) ในรปู(หมายถึงร่างกายของผู้อ่ืน 
และรูปที่ไม่เกีย่วเน่ืองกับอินทรีย์) (๔) ภิกษุฉันอาหารตามความต้องการจนอ่ิมเกินไป
แล้วมัวแต่นอน (๕) ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังเป็นเทพเจ้า (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๒๐๖/๓๔๘) 

วินิพันธา กิเลสเครื่องผูกใจ, เครื่องผูกมดัใจ ๕ อย่าง 
 ในสังคีติหมวด ๕ พระสารีบตุรกล่าวถึงวินิพันธา กิเลสเคร่ืองผูกใจ ๕ คอื (๑) เป็นผู้

ยังไม่ปราศจากความกำหนัด (๒) เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกาย (๓) เป็นผู้
ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูป (๔) ฉันอาหารตามความต้องการจนอ่ิมเกินไป 
ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอกเขนก ความสุขในการหลับอยู่ (๕) 
ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หน่ึง ว่า ‘ด้วยศีล 
วัตร ตบะ หรือพรหมจรรย์น้ี เราจะเป็นเทพเจ้า หรือเทพองค์ใดองค์หน่ึง’ (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๐๙) 

วินีลกชาดก :  ชาดกว่าด้วยกาวินีลกะมีเน้ือความอธิบายไว้ว่าพระเจ้าวิเทหราชโพธิสัตว์
ทอดพระเนตรลูกหงส์ ๒ ตัว นำลูกกาช่ือวินีลกะไปทางอากาศด้วยการคาบปลายไม้
ตัวละข้างให้ลูกกาจับตรงกลางบินไปในอากาศ แต่เจ้ากาวินีลกะ กลับเปรียบเทียบว่า
ลูกหงส์ท้ังสองที่นำตนไปเหมือนม้าอาชาไนยนำพระวเิทหะเสด็จไป ตนเองเหมือน
พระเจ้าวิเทหะที่ประทับบนราชรถเสด็จไป  เมื่อไปถึงท่ีอยู่ของพญาหงส์ผู้บิดา ได้
กราบเรียนความคิดของกาวินีลกะให้ทราบ พญาหงส์จึงตำหนิเจ้ากาวินีลกะซึ่งเป็นลูก
ชายท่ีเกิดกับนางกาว่าไม่เหมาะสมท่ีเจ้าจะคิดอย่างน้ัน เพราะมารดาของเจ้าเป็นแต่



 

๔๖๕๔ 
 

 

เพียงนางกา แต่พ่ีของเจ้าท้ังสองเกิดจากนางหงส์ เจ้าจึงไม่มีศักด์ิเทียบลูกท่ีเกิดจาก
หงส์โดยสมบูรณ์ได้ แล้วได้ส่งเจ้ากาวินีลกะให้ไปอยู่กบันางกาที่เป็นแม่ของมันซึ่ง
อาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้าน โดยการนำไปหย่อนลงไปไว้บนกองขยะเมืองวิเทหะ การ
เลียนแบบบุคคลอ่ืนท้ังท่ีตนไมมี่คุณสมบัติเพียงพอ ก็สามารถทำให้คนประสพความ
พินาศได้ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๙/๖๘) 

วินีลกสัญญา กำหนดหมายซากศพท่ีมสีีเขยีวคล้ำคละด้วยสีต่าง ๆ, เปน็หนึ่งในสัญญา ๖ ประการ
ในการตามรักษาสมาธินิมิต 

 สังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวอนุรักขนาปธานในวินีลกสัญญาในสญัญา ๖ ประการใน
การตามรักษาสมาธินิมิตว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีตามรักษาสมาธินมิิต ที่ชัดดีซึ่ง
เกิดขึ้นแล้ว คอื (๑) อัฏฐิกสัญญา กำหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูก
หรือกระดูกท่อน (๒) ปุฬุวกสัญญา กำหนดหมายซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำเต็มไป
หมด (๓) วินีลกสัญญา กำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคลำ้คละด้วยสีต่าง ๆ (๔) วิปุ
พพกสัญญา กำหนดหมายซากศพท่ีมีน้ำเหลอืงไหลเย้ิมอยู่ตามท่ีท่ีแตกปริออก (๕) วิจ
ฉิททกสัญญา กำหนดหมายซากศพท่ีขาดจากกันเป็น ๒ ท่อน (๖) อุทธุมาตกสัญญา 
กำหนดหมายซากศพท่ีเน่าพองขึ้นอืด นี้เรียกว่า อนุรักขนาปธาน(ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๐/๒๘๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๔๐/๑๙๓,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๖๓/๕๐,องฺ.เอก.(ไทย)
๒๐/๔๖๔/๕๐,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๖๕/๕๐,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๖๖/๕๐,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๔/๒๖,อง. ฺทสก.(ไทย)๒๔/๒๓๘/๓๘๖) 

วินีลกสูตร : พระสูตรว่าด้วยวินีลกสัญญา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เจรญิ
โพชฌงค์ ๗ ท่ีมีวินีลกสัญญา(ความหมายรู้ซากศพที่มีสเีขียวคล้ำคละด้วยสีต่าง ๆ)
ย่อมมีผลมาก แล้วทรงอธิบายคำว่า มีผลมาก ด้วยการตรัสพระสูตรย่อย ๕ สูตร ใน
ลักษณะเดียวกัน ดังแสดงไว้ในอัฏฐิกมหัปผลสูตรท่ี ๑ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๔๐/๑๙๓) 

วินีลกะ, กา กาวินีลกะผู้อาศัยอยู่ในซอกเขา, กาผู้กล่าวเปรียบเทียบม้าอาชาไนยกับหงส์ ๒ ตัว 
 ในวินีลกชาดก พระโพธิสัตว์กาวินีลกะ กำลังไปทางอากาศ เห็นพระเจ้ากรุงวิเทหะ

ประทับบนรถซ่ึงเทียมด้วยมา้สินธพ ๔ ตัว จึงกล่าวว่า มา้อาชาไนยกำลังพาพระเจ้าวิ
เทหะ ผู้ครองกรุงมิถิลาเสด็จไป เหมือนหงส ์๒ ตัวกำลังพาเราผู้ช่ือวินีลกะไป พ่อพญา
หงสไ์ด้ฟังเรื่องที่ลูกท้ัง ๒ เลา่ให้ฟัง ก็โกรธตวาดลูกกาวินีลกะว่า น่ีเจ้าวินีลกะ เจ้ามา
อยู่อาศัยซอกเขา อันมิใช่พ้ืนเพเดิมของเจ้า เจ้าจงไปอยู่อาศัยชายหมู่บ้านเถิด ท่ีน่ัน
เป็นที่อยู่อาศัยของแม่เจ้า (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๙/๖๘, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๐/๖๘) 

วิบัติ,วิบัติของอุบาสก ความเสื่อมแห่งอุบาสก ๗ ประการ 



 

๔๖๕๕ 
 

 

 ในวิปัตติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงความวิบัติของอุบาสก ๗ ประการ คือ (๑) 
อุบาสกใดละเลยการเย่ียมเยียนภิกษุผู้อบรมตน (๒) ทอดทิ้งการฟังอริยธรรม (๓) ไม่
ศึกษาในอธิศีล (๔) ไม่มีความเลื่อมใสย่ิงขึน้ในภิกษุท้ังหลาย (๕) ไมป่รารถนาฟัง
สัทธรรมอย่างไม่คอยคิดโต้แย้ง (๖) แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้ (๗) ไม่ทำ
อุปการะในศาสนานี้ก่อน อุบาสกผู้เสพธรรม ๗ ประการ อันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่
เราแสดงดีแล้วน้ีแล ย่อมเส่ือมจากสัทธรรม(วิ.ป.(ไทย)๘/๑/๒,วิ.ป.(ไทย)๘/๒/๔,วิ.ป.
(ไทย)๘/๗/๙,วิ.ป.(ไทย)๘/๗/๑๐,วิ.ป.(ไทย)๘/๘/๑๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑๘/
๓๖๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑๙/๓๖๓,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๐/๓๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๑๓๐/๒๐๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗/๒๐๗, ๒๓/๘/๒๐๙, องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๓๐/๔๖) 

วิบาก ผลแห่งกรรม, ผลโดยตรงของกรรม, ผลดีผลร้ายที่เกิดแก่ตน เช่นผลบิณฑบาต ๒ ครั้ง
สุดท้ายที่ถวายแด่พระผู้มีพระภาค,คัมภีร์ฝ่ายอภิธรรมวิบากคือวิบากจิต 

 ในมหาปริพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ ว่า เธอพึงช่วยบรรเทาความ
ร้อนใจของนายจุนทกัมมารบุตรอย่างน้ีว่า' ผู้มีอายุจุนทะ การท่ีพระตถาคตเสวย
บิณฑบาตของท่านเป็นมื้อสุดท้ายแล้วปรินิพพานท่านจะได้รับอานิสงส์ ความดีงามก็
จะได้โดยง่าย เรื่องน้ีเราได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคและจำได้ว่า 
'บิณฑบาต ๒ คราว มีผลเสมอกัน มีวิบากเสมอกัน คือ (๑) บิณฑบาตท่ีพระตถาคต
เสวยแล้วตรัสรูอ้นุตตรสัมมาสมัโพธิญาณ (๒) บิณฑบาตท่ีพระตถาคตเสวยแล้ว
ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ บิณฑบาต ๒ คราวนี้มีผลเสมอกัน มีวิบาก
เสมอกัน มีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า ย่ิงกว่าบิณฑบาตอ่ืน ๆ’ (ที.ส.ี(ไทย)๙/๖๕/
๒๗,ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๑/๕๖,ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๐/๕๙,ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๐/๖๐, ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๙๗/๑๔๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๗/๑๔๗,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕/๒๖,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๐๗/๑๖๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๘/๑๔๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๓/๖๐,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๑๑๑/๑๒๓) 

วิบากกรรม ผลกรรม, ผลแห่งการกระทำ เช่นวิบากกรรมของพระวิปัสสีราชกุมารท่ีเห็นไกล ๑ 
โยชน์ 

 ในมหาปทานสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงเหตุท่ีทรงได้พระสมญาว่าวิปัสสี พระเจ้า
พันธุมาโปรดให้พวกพราหมณ์โหราจารย์นุ่งห่มผ้าใหมท่รงเลี้ยงดูให้อ่ิมหนำด้วยสิ่งท่ี
ต้องการทุกอย่าง แล้วรับสั่งให้ต้ังพ่ีเลี้ยงนางนมแก่พระวิปัสสีราชกุมาร หญิงพวกหน่ึง
ให้พระราชกุมารเสวยน้ำนม พวกหน่ึงให้ทรงสนาน พวกหน่ึงคอยอภิบาล พวกหน่ึง



 

๔๖๕๖ 
 

 

คอยอุ้ม ต้ังแต่ประสูติมา พระวิปัสสีราชกุมารทรงมีทิพยจักษุอันเกิดจากวิบากกรรมที่
เป็นเหตุให้มองเห็นไกลได้ตลอด ๑ โยชน์โดยรอบ ทั้งกลางวันและกลางคืน (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๙/๒๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๒/๔๓๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒/๒๖,ข.ชา.(ไทย)
๒๗/๓๔๖/๕๓๐) 

วิบากขาว กรรมที่มีผลเป็นสุขอันเกิดจากเว้นอกุศลกรรม, กุศลกรรม, ผลท่ีเป็นสุขของกุศลธรรม
, กรรมสุจริตของวรณะ ๔  

 ในอัคคัญญสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสกับวาเสฏฐะและภารทวาชะถึงความบริสุทธ์ิ
แห่งวรรณะ ๔ ว่า (๑) แม้กษัตริย์ (๒)แม้พราหมณ์ (๓) แมแ้พศย์ (๔) แม้ศูทร บางคน
ในโลกน้ีเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา มีจิตไม่พยาบาท 
เห็นชอบ ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ควร
ประพฤติ นับว่าควรประพฤติ สามารถเปน็อริยธรรม นับว่าสามารถเป็นอริยธรรม 
เป็นธรรมขาว มีวิบากขาว ที่วิญญูชนสรรเสริญ ธรรมเหลา่นั้นปรากฏอย่างชัดเจนใน
วรรณะ ๔ น้ี (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๕/๘๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๘๐, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๒๓๔/๓๔๙, ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๑๕/๔๘) 

วิบากซึ่งเป็นอพัยากฤต ผลท่ีเกิดเป็นอัพยากฤต 
 ติกติกปัฏฐาน กุศลติกะ สภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่

เป็นวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมท่ีไม่เป็น
วิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก
และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ 
(อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๙๒/๗๘๑) 

วิบากซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ผลที่เกิดขึ้นมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์, อารมณ์คือวิบากท่ีเป็น
อนาคตธรรม 

 ติกปัฏฐาน ปัญหาวาร สภาวธรรมท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์โดยกัมมปัจจัย มีอย่างเดียว คือ นานาขณิกะ ได้แก่ เจตนา
ท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์
โดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๓๖/๕๘๔) 

วิบากดำ กรรมที่มีผลเป็นทุกข์, ผลท่ีเป็นทุกข์ของอกุศลกรรม, อกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ มี
วิบากดำ เป็นเหตุให้เกิดในอบาย เช่นการกระทำของวรรณะ ๔  

 ในอัคคัญญสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงความบริสุทธ์ิแห่งวรรณะ ๔ กับวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ (๑) กษัตริย์ (๒) พราหมณ์ (๓) แพศย์ (๔) ศทูร ว่า 



 

๔๖๕๗ 
 

 

บางคนในโลกน้ีเป็นผู้ฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกาม 
พูดเท็จ พูดสอ่เสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา มีจิต
พยาบาท เห็นผิด ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ ไม่ควร
ประพฤติ นับว่าไม่ควรประพฤติ ไม่สามารถเป็นอริยธรรม นับว่าไม่สามารถเป็นอริย
ธรรม เป็นธรรมดำ มีวิบากดำ ท่ีวิญญูชนติเตียน ธรรมเหลา่นั้นปรากฏอย่างชัดเจนใน
ศูทรวรรณะ ๔ นี้ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๕/๘๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๑/๗๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๒๓๒/๓๔๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๓/๓๔๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๔/๓๔๙, 
(ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๘๑/๗๗) 

วิบากเผ็ดร้อน ผลกรรมที่สาหัส, ความทุกขท์รมานแรงกล้าของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 
 ในมหาสุญญตสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสกับอานนท์ ว่า บรรดาอุปัทวะท้ัง ๓ ประการ

น้ัน อุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีวิบากเป็นทุกข์ มีวิบากเผ็ดร้อนกว่าอุปัทวะ
ของอาจารย์และอุปัทวะของศิษย์ เป็นไปเพ่ือความตกต่ำเพราะการประพฤติวัตรไม่
เป็นมิตรกับเรา อานนท์ เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจงประพฤติต่อเราด้วยวัตรของ
มิตรเถิด อย่าประพฤติต่อเราด้วยวัตรของศัตรูเลย ขอ้น้ันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลและเพ่ือความสุขแก่เธอท้ังหลาย ตลอดกาลนาน(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๕/๒๓๒) 

วิบากแห่งกรรม กรรมวิบาก, ผลแห่งกรรม เช่น ฤทธ์ิท่ีเกดิแด่พระเจ้ามหาสุทัสสนะเพราะวิบาก
แห่งกรรม ๓ อย่าง 

 ตัวอย่างในมหาสุทัสสนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสการเจรญิฌานสมาบัติ กล่าวถึงพระ
เจ้ามหาสุทัสสนะทรงดำริดังนี้ว่า ‘เหตุที่เรามีฤทธ์ิมากอย่างน้ี มีอานุภาพมากอย่างนี้
ในเวลาน้ี เป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรมอะไรหนอ’ ทรงดำริดังนี้ว่า เหตุท่ีเรามีฤทธ์ิมาก
อย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างน้ีในเวลาน้ีเป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรม ๓ อย่าง คือ (๑) 
การให้ (๒) การข่มใจ (๓) การสำรวมแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังเรือนยอดมหาวิยูหะ 
ประทับยืนที่พระทวาร ทรงเปล่งพระอุทานว่า ‘กามวิตกเอ๋ย เจ้าจงหยุด จงกลับ
เพียงแค่น้ีเถิด พยาบาทวิตกเอ๋ย เจ้าจงหยุด จงกลับเพียงแค่น้ีเถิด(ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๖๐/๑๙๓,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๑/๑๙๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๙๘/๔๓๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๗๗/๑๒๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๔/๓๙๗) 

วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เปน็วิบากผลกรรมที่มีทุกข์, วิบากแห่งกรรมคือทุกข์ 
 ในกรรมกถา คำกล่าวถึงวิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบาก ว่า กรรมท่ีมีทุกข์เป็น

วิบากมีอยู่ วิบากแห่งกรรมท่ีมีทุกข์เป็นวิบากก็มีอยู่ กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่ (แต่)
วิบากแห่งกรรมท่ีมีทุกข์เป็นวิบากไม่มีอยู่ กรรมท่ีมทุีกข์เป็นวิบากมีอยู่ วิบากแห่ง



 

๔๖๕๘ 
 

 

กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็จักมี กรรมทีมี่ทุกข์เป็นวิบากมีอยู่ (แต่)วิบากแห่งกรรมท่ีมี
ทุกข์เป็นวิบากจักไม่มี(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๔/๓๙๘) 

วิบากแห่งกุศลกรรม ผลกรรมแห่งกศุลกรรม, ความมีอยู่แห่งผลกุศลกรรม 
 ในกรรมกถา คำกล่าวถึงวิบากแห่งกุศลกรรมว่า กุศลกรรมได้มีแล้ว วิบากแห่งกุศล

กรรมก็ได้มีแลว้ กุศลกรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่งกุศลกรรมไม่ได้มีแล้ว กุศลกรรมได้
มีแล้ว วิบากแห่งกุศลกรรมก็มีอยู่ กุศลกรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่งกุศลกรรมไมม่ีอยู ่
กุศลกรรมได้มแีล้ว วิบากแห่งกุศลกรรมก็จกัมี กุศลกรรมได้มีแล้ว (แต่)วิบากแห่งกุศล
กรรมจักไม่มี กุศลกรรมมีอยู่ วิบากแห่งกุศลกรรมก็มีอยู่ กุศลกรรมมีอยู่ (แต่)วิบาก
แห่ง กุศลกรรมไม่มีอยู่ กศุลกรรมมีอยู่ วิบากแห่งกุศลกรรมก็จักม ี กศุลกรรมมีอยู่ 
กุศลกรรมจักม ี วิบากแห่งกุศลกรรมก็จักมี กุศลกรรมจักม ี (แต่) วิบากแห่งกุศลกรรม
จักไม่มี (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๔/๓๙๘) 

วิบากแห่งอกุศล ผลแห่งอกุศล, ผลแห่งการกระทำจากอกศุล, ผลโดยตรงของกรรมอกุศล 
 ในวิปาโกวิปากธัมมธัมโมติกถา สกวาที (สก.) ถามปรวาที (ปร.) ว่า อกุศลกับวิบาก

แห่งอกุศลเป็นอันเดียวกัน กุศลกับวิบากแห่งกุศลเป็นอันเดียวกันใช่ไหม ปรวาที (ปร) 
ตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๐๑/๕๓๓) 

วิปจิตัญญู คนที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ, บุคคลท่ีบรรลุธรรมเมื่อเขาอธิบาย
เน้ือความโดยพิสดารก็สามารถบรรลุพระอรหัตตผลได้ อุปมาบัวปริ่มน้ำ จะบานในวัน
พรุ่ง 

 ในอุคฆฏิตัญญสููตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงบุคคลผู้เข้าใจได้ฉับพลัน ๔ จำพวก ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในโลก คือ (๑) อุคฆฏิตัญญู ผู้เข้าใจได้ฉับพลนั (๒) วิปจิตัญญู ผู้เข้าใจ
ต่อเม่ือขยายความ (๓) เนยยะ ผู้ท่ีพอจะแนะนำได้ (๔) ปทปรมะ ผู้ท่ีสอนให้รู้ได้เพียง
ตัวบทคือพยัญชนะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒,     องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/
๑๓๓/๓๘๐) 

วิปฏิสาร ความเดือดร้อน, โทมนัส ความร้อนใจ เช่น ความร้อนใจจากการประพฤติผิดศีล 
 ในติกปัฏฐาน ปัญหาวาร กลา่วถึงวิปฏิสาร ความเดือดร้อนว่า สภาวธรรมที่สมัปยุต

ด้วยอทุกขมสขุเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีสมัปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอารัมมณ
ปัจจัย ได้แก ่ บุคคลมีจิตสมัปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาให้ทาน สมาทานศีล รักษา
อุโบสถแล้ว กลับมีวิปฏิสาร โทมนัสจึงเกิดขึ้น เมื่อฌานที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุข
เวทนาเสื่อมแลว้ กลับมีวิปฏิสาร โทมนัสจึงเกิดขึ้น เพราะปรารภขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยอ



 

๔๖๕๙ 
 

 

ทุกขมสขุเวทนา ขันธ์ท่ีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาจึง เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๓๙/
๖๖๔,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๑/๖๖๗) 

วิปปยุต แยกกัน, ปัจจัยโดยแยกต่างหากกัน, เป็นปัจจัยในปฏิสนธิขณะ 
 ในคติกถา เรื่องปฏิสนธิขณะ เบญจขันธ์เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมญัญปัจจัย เป็น

นิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ องค์ประกอบแห่งชีวิต ๓ ประการ 
คือ (๑) อายุ (๒) ไออุ่น (๓) วิญญาณ ๑ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็น
นิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ นามและรูปเป็นสหชาตปัจจัย เป็น
อัญญมญัญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๑๔ 
ประการ คือ ขันธ์ ๕, มหาภูตรูป ๔, ชีวิตสังขาร ๓, นาม ๑ , รูป ๑ น้ี เป็นสหชาต
ปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
อรูปขันธ์ ๔ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตต
ปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ เหตุ ๓ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมญัญปัจจัย เป็น
นิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ ธรรม ๒๘ ประการน้ี เป็นสหชาต
ปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นวิปปยุตตปัจจัย (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๒๓๒/๓๙๓,ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/๒๓๒/๒๐๑,ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๒๓๒/๒๐๑, ขุ.ป.อ. (บาล)ี 
๒/๒๓๒/๒๐๑)  

วิปปยุตตเจตนาเจตนาที่แยกต่างหากกัน, ปราศจากเจตนา 
 ในติกปัฏฐาน นกัมมปัจจัย เป็นต้น กล่าวถึงวิปยุตตเจตนา ว่า สภาวธรรมที่วิปปยุต

จากอาสวะอาศัยสภาวธรรมท่ีวิปปยุตจากอาสวะเกิดขึ้น เพราะนกัมมปัจจัย ได้แก ่
วิปปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ท่ีวิปปยุตจากอาสวะเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๖๒/๒๓๕) 

วิปปยุตตปัจจยั ปัจจัยท่ีต่างหากกัน, ปัจจัยทีแ่ยกกัน, ไม่ประกอบด้วยปัจจัย 
 ในทุกปัฏฐาน เรื่องที่กล่าวถึงวิปปยุตตปัจจัย ว่า สภาวธรรมท่ีเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่

สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยวิปปยุตตปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ สหชาตะและปัจฉาชาตะ 
สหชาตะ ได้แก่ เหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมฏุฐานรูปโดยวิปปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
เหตุเป็นปัจจัยแก่กฏัตตารูปโดยวิปปยุตตปัจจัย เหตุเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปป
ยุตตปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๐/๑๑,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๗๘/๔๑,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๙๐/
๙๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๐๗/๑๐๙,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๖๔๔/๖๒๗, อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๔/
๑๑,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๙๒/๒๑๔,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๐๒/๒๙๕,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๒๗/
๑๐๗,(อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๓๘/๑๙,๔๒/๑๑๕/๖๓) 



 

๔๖๖๐ 
 

 

วิปปวาสะ การอยู่ปราศ, การท่ีภิกษุผู้อยู่ปริวาสน้ันอยู่รูปเดียว ในปาริวาสิกวัตต เรื่องที่กล่าวถึง
รัตติเฉท เหตุให้ขาดราตรี ๓ อย่าง พระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ครั้นแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร กราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคว่า “รัตติเฉทของภิกษุผูอ้ยู่ปริวาสมีเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า รัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ อย่าง คือ (๑) สหวาสะ (การอยู่ร่วมกัน) (๒) 
วิปปวาสะ (การอยู่ปราศ) (๓) อนาโรจนา (การไม่บอก)๒ อุบาลี รัตติเฉทของภิกษุผู้
อยู่ปริวาสมี ๓ อย่างน้ีแล (วิ.จู.(ไทย)๖/๘๓/๑๖๔,๖/๙๒/๑๘๕,วิ.อ. ๓/๘๓/๒๖๖) 

วิปริณามทุกขตาสภาวทุกข์คือความแปรผนัไป, ความเป็นทุกข์ท่ีแปรปรวน 
 ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวถึงทุกขตา ๓ ประการ คือ (๑) ทุกขทุกขตา สภาว

ทุกข์คือทุกข ์ (๒) สังขารทุกขตา สภาวทุกข์คือสังขาร (๓) วิปริณามทุกขตา สภาว
ทุกข์คือความแปรผันไป (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๖) 

วิปริณามสุญญะ ว่างด้วยธรรมท่ีแปรผัน, ว่างด้วยธรรมท่ีเกิดจากความแปรปรวน 
            ในสุญญกถา นิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวถึงวิปริณามสุญญะ ว่ารูปที่เกิดแล้วเป็น

ธรรมว่างตามสภาวะ รูปท่ีดับไปเป็นธรรมแปรผันและว่างเวทนาที่เกิดแล้วเป็นธรรม
ว่างตามสภาวะ เวทนาที่ดับไปเป็นธรรมแปรผันและว่างสัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ 
วิญญาณ ฯลฯ จักขุ ฯลฯ ภพที่เกิดแล้วเป็นธรรมว่างตามสภาวะ ภพที่ดับไปเป็นธรรม
แปรผันและว่าง น้ีช่ือว่าวิปริณามสุญญะ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔๘/๕๒๗) 

วิปริณามานุปสัสนา การพิจารณาเห็นความแปรผนั, การพิจารณาเห็นความแปรปรวน 
 ในญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวถึงวิปริณามนุปัสสนา

ว่า อนิจจานุปัสสนาควรรู้ย่ิง ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา นิพพิทานุปัสสนา วิ
ราคานุปัสสนา นิโรธานุปัสสนา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา ขยานุปัสสนา การพิจารณา
เห็นความส้ินไป วยานุปัสสนา การพิจารณาเห็นความเสื่อมไป วิปรณิามานุปัสสนา 
การพิจารณาเห็นความแปรผนั (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๘/๒๖,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒/๓๑) 

วิปัตติสัมปทาสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิบัติและสัมปทา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วิบัติ ๓ คือ (๑) สลีวิบัติ 
หมายถึงคนทีฆ่่าสัตว์ ลักทรพัย์ ประพฤติผดิในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ 
พูดเพ้อเจ้อ (๒) จิตตวิบัติ หมายถึงคนที่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา มีจิตพยาบาท (๓) 
ทิฏฐิวิบัติ หมายถึงคนเป็นมิจฉาทิฏฐิ เห็นวิปริตว่า ทานท่ีให้แล้วไมมี่ผล การบูชายัญ
ไม่มีผล เป็นต้น แล้วก็ว่า เพราะวิบัติ ๓ นั้น สัตว์ท้ังหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิด
ในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แล้วตรัสอีกว่า สัมปทา ๓ คือ (๑) สลีสัมปทา หมายถึง
คนที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น (๒) จิตตสัมปทา หมายถึงคนที่ไม่



 

๔๖๖๑ 
 

 

เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ไม่มีจิตพยาบาท (๓) ทิฏฐิสัมปทา หมายถึงคนเป็นสัมมาทิฏฐิ 
เห็นไม่วิปริตว่า ทานทีใ่ห้แล้ว มผีล การบูชายัญมีผล เป็นต้น แล้วตรัสว่า เพราะ
สัมปทา ๓ น้ัน สัตว์ท้ังหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๑๑๘/๓๖๑) 

วิปัตติสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิบัติและสมบัติของอุบาสก  พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิบัติของอุบาสก
และสมบัติของอุบาสกมีอย่างละ ๗ โดยตรัสว่า ธรรม ๗ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อม
แก่อุบาสก คือ (๑) ละเลยการเย่ียมเยียนภิกษุ (๒) ทอดทิ้งการฟังสัทธรรม (๓) ไม่
ศึกษาในอธิศีล (หมายถึงศีล ๕ และศีล ๑๐) (๔) ไม่มีความเลื่อมใสมากในภิกษุผู้เป็น
เถระ ผู้เป็นนวกะ และผู้เป็นมัชฌิมะ(๕) ฟังธรรมอย่างคอยคิดโต้แย้ง เพ่งโทษ (๖) 
แสวงหาผู้รับทกัษิณานอกศาสนาน้ี (๗) ทำอุปการะนอกศาสนาก่อน(คือให้เครื่องไทย
ธรรมแก่เดียรถย์ีก่อนแล้วจึงถวายแก่ภิกษุในภายหลัง) แลว้ตรัสว่า ธรรม ๗ ย่อม
เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่อุบาสก คือ (๑) ไม่ละเลยการเย่ียมเยียนภิกษุ (๒)ไม่
ทอดทิ้งการฟังสัทธรรม (๓) ศึกษาในอธิศีล (๔) มคีวามเลือ่มใสมากในภิกษุผู้เป็นเถระ
ผู้เป็นนวกะและผู้เป็นมัชฌิมะ (๕) ฟังธรรมอย่างไม่คอยคิดโต้แย้งไม่เพ่งโทษ (๖) ไม่
แสวงหาผู้รับทกัษิณานอกศาสนาน้ี (๗) ทำอุปการะในศาสนานี้ก่อน (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๓๐/๔๖) 

วิปัลลาส ความคลาดเคลื่อน, ความผิดเพ้ียน เช่น เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง เป็นทุกขว่์าเป็นสุข 
 ในวิปัลลาสกถา ความคลาดคลื่อน เรียกว่า วิปัลลาส มี ๓ คือ (๑) สญัญาวิปัลลาส 

ความหมายรู้ผดิ (๒) จิตตวิปัลลาส ความคิดผิด (๓) ทิฏฐิวิปัลลาส ความเห็นผิด 
สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ในสิ่งท่ีไม่เทีย่งว่าเที่ยง ในสิ่งท่ีเป็นทุกข์
ว่าเป็นสุขในสิ่งท่ีไม่ใช่อัตตาว่าอัตตา ในสิ่งท่ีไม่งามว่างาม (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๖/๓๙๙)  

วิปัลลาสกถา : ว่าด้วยวิปัลลาส,หมายถึงความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่น สัญญาวิปัลลาส 
แปลว่า ความหมายรู้คลาดเคลื่อน 

  ท่านพระสารีบุตรนำพระพุทธพจน์ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิปัลลาส และนวิปัลลาส 
(ตรงกันข้ามกับวิปัลลาส) ท้ังส่วนท่ีเป็นอุทเทสและส่วนท่ีเป็นนิทเทส มาแสดงไว้ ดังนี้ 
 ภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส ๔ ประการน้ี คือ 

  ๑. สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาสในสิ่งท่ีไม่เที่ยงว่าเที่ยง 
  ๒. สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาสในสิ่งท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 
  ๓. สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาสในสิ่งท่ีไม่ใช่อัตตาว่าอัตตา 
  ๔. สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาสในสิ่งท่ีไม่งามว่างาม 



 

๔๖๖๒ 
 

 

  วิปัลลาสท้ัง ๔ ประการนี้จัดเป็นอกุศลธรรม ส่วนนวิปัลลาส ๔ ประการ จัดเป็น
กุศลธรรม มีนัยตรงกันข้าม (อง.ฺจตุกฺก. ๒๑/๔๙/๕๘) ต่อจากน้ัน ท่านสรุปจำแนก
อริยบุคคลผู้ละวิปัลลาสแต่ละประการได้ไว้ ดังน้ี ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ(โสดาบัน
บุคคล) ละวิปัลลาสประการที่ ๑ และที ่ ๓ ได้ ส่วนวิปัลลาสท่ี ๒ และท่ี ๔ ละได้
เฉพาะทิฏฐิวิปัลลาส (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๖/๓๙๙) 

วิปัลลาสสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิปลาส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัญญาวิปลาส จิตวิปลาสและทิฏฐิ
วิปลาสในส่ิง ๔ คือ (๑) ในสิ่งท่ีไม่เที่ยงว่าเที่ยง (๒) ในสิง่ท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข (๓) ใน
สิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา (๔) ในสิ่งท่ีไม่งามว่างาม แล้วตรัสอีกว่า สัญญาไม่
วิปลาส จิตไมวิ่ปลาส และทิฏฐิไม่วิปลาสในสิ่งทั้ง ๔ ประการ ดังกล่าวข้างต้น แล้ว
ตรัสคาถาสรุปใจความว่า เหล่าสัตว์ผู้ถูกมิจฉาทิฏฐิทำลายมีจิตซัดส่าย สำคัญผิด 
หมายรู้ในส่ิงท่ีไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข หมายรู้ในส่ิงท่ีเป็น
อนัตตาว่าเป็นอัตตา หมายรู้ในสิ่งท่ีไม่งามว่างาม สัตว์เหล่านั้นช่ือว่าติดอยู่ในเครื่อง
ประกอบของมารไม่มีความเกษมจากโยคะประสบกับความเกิดและความตาย 
ท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัฏ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๙/๗๙) 

วิปัสสนา ความเห็นแจ้ง, การเห็นความเป็นจริงของสภาวธรรม,วิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนา
กรรมฐาน คือการพิจารณาเพ่ือให้เกิดความเห็นแจ้ง เช่น การพิจารณาตามหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ มีการพิจาณากายในกาย เป็นต้น, การพิจารณาตามไตรลักษณ ์ นิพพิทา
นุปัสสนา พิจารณาเห็นความน่าเบื่อหน่าย วิราคานุปัสสนา พิจารณาเห็นความคลาย
กำหนัด นิโรธานุปัสสนา พิจารณาเห็นความดับกิเลส ปฏินิสสัคคานุปัสสนา พิจารณา
เห็นความสลัดทิ้งกิเลส 

 ตัวอย่างในอากังเขยยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงความหวัง ว่า ภิกษุพึงหวังว่า ‘เรา
พึงเป็นท่ีรัก เป็นท่ีชอบใจ เป็นท่ีเคารพและเป็นท่ียกย่องของเพ่ือนพรหมจารี
ท้ังหลาย’ ภิกษุน้ันพึงทำศีลให้บริบูรณ์ หม่ันประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายในตน ไม่
เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพ่ิมพูนเรือนว่าง ภิกษุพึงหวังว่า ‘เราพึงได้
จีวร บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร’ พึงหวังว่า ญาติ
สาโลหิต๓เหลา่ใดผู้ล่วงลับไปแล้ว มีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงเราอยู่ ประกอบด้วยวิปัสสนา 
เพ่ิมพูนเรือนว่าง (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๒/๓๖๙,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๖๕/๕๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๙/๖๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๔/๓๖๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๕๒/
๔๙๓, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๗/๒๓๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๓๑/๔๙๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๕๐/
๕๐๓,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๔๘/๓๘๔, ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๖๕/๑๖๙) 

วิปัสสนากถา : เรื่องว่าด้วยวิปัสสนา หมายถงึกถาว่าด้วยวิปัสสนา แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 



 

๔๖๖๓ 
 

 

  ตอนที่ ๑  
  กล่าวถึงความเป็นไปไม่ได้และความเป็นไปได้ คำว่า “ความเป็นไปไม่ได้” ในที่นี้ 

หมายถึงการที่ภิกษุพิจารณาเห็นสังขารว่าเที่ยง เห็นสังขารว่าเป็นสุข เห็นธรรมว่าเป็น
อัตตา และเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์ ทำให้ไมส่ามารถบรรลผุลที่จะพึงมีพึงได้
ตามลำดับอีก ๓ ประการ คอื (๑) อนุโลมขันติ (วิปัสสนาญาณ) (๒) สมัมัตตนิยาม 
(โลกตุตรมรรค) (๓) โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ส่วนคำ
ว่า “ความเป็นไปได้” มีนัยตรงกันข้าม แต่ละฝ่ายมีองค์ธรรมสำหรับจำแนก ๔ 
ประการ จัดเป็นคู่ ๆ ได้ ๔ คู่ ดังน้ี 

  ธรรมของฝ่ายที่เป็นไปไม่ได้ ธรรมของฝ่ายท่ีเป็นไปได้ 
  คู่ท่ี ๑ เห็นสังขารว่าเที่ยง  เห็นสังขารว่าไม่เที่ยง 
  คู่ท่ี ๒ เห็นสังขารว่าเป็นสุข  เห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ 
  คู่ท่ี ๓ เห็นธรรมว่าเป็นอัตตา  เห็นธรรมว่าเป็นอนัตตา 
  คู่ท่ี ๔ เห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์ เห็นนิพพานว่าเป็นสุข 
  รายละเอียดของแต่ละคู่มี ดังน้ี 
  คู่ท่ี ๑  
  ธรรมของฝ่ายที่เป็นไปไม่ได้ ภิกษุท้ังหลาย (๑) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็น

สังขารบางอย่างโดยความเท่ียงจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ (อนุโลมิกขันติ คือ
ข้อพินิจที่เกื้อกูลแก่การบรรลอุริยสัจ ๔ หรอืเหมาะแก่คำสอน (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/
๘๘-๘๙/๑๕๕) ขันติ ในที่น้ีหมายถึงปัญญา หรือวิปัสสนาญาณ มิใช่หมายถึงความ
อดทน (เทียบ ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๖/๔๔๔,อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๘/๔๔๐) (๒) เป็นไปไม่ได้
ท่ีภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติ จักหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม(หมายถงึอริยมรรคมี
องค์ ๘) (๓) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุผู้ไม่หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล 

  ส่วนธรรมของฝ่ายที่เป็นไปได้มีนัยตรงกันข้าม 
  คู่ท่ี ๒ 
  ธรรมของฝ่ายที่เป็นไปไม่ได้ ภิกษุท้ังหลาย (๑) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็น 

สังขารบางอย่างโดยความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ (๒) ... (เหมือน 
ในคู่ที่ ๑) 

  ส่วนธรรมของฝ่ายที่เป็นไปได้มีนัยตรงกันข้าม 
  คู่ท่ี ๓ 



 

๔๖๖๔ 
 

 

  ธรรมของฝ่ายที่เป็นไปไม่ได้ ภิกษุท้ังหลาย (๑) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็น
ธรรมบางอย่างโดยความเป็นอัตตา จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ (๒) ... (เหมือน
ในคู่ที่ ๑) 

  ส่วนธรรมของฝ่ายที่เป็นไปได้มีนัยตรงกันข้าม 
  คู่ท่ี ๔ 
  ธรรมของฝ่ายที่เป็นไปไม่ได้ ภิกษุท้ังหลาย (๑) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุผู้พิจารณา เห็น

นิพพานโดยความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ (๒) ... (เหมือน ในคูท่ี่ 
๑) 

  ส่วนธรรมของฝ่ายที่เป็นไปได้มีนัยตรงกันข้าม 
  ตอนที่ ๒ 
  ท่านอธิบายการได้อนุโลมขันติและการหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยามโดยวิธีปุจฉาและ

วิสัชนา ตามลำดับ ดังนี้  
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุได้อนุโลมขันติด้วยอาการเท่าไร หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยามด้วย

อาการเท่าไร” ท่านวิสัชนาว่า ภิกษุได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐ ประการ หย่ังลง
สู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ ๔๐ ประการ 

  คำปุจฉาว่า “ภิกษุได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐ ประการ หย่ังลงสูส่ัมมัตต-นิยาม
ด้วยอาการ ๔๐ ประการ อย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยแบ่งเน้ือหาเป็น ๒ ส่วน คือ 

  ส่วนท่ี ๑  
  แสดงการเห็นเบญจขันธ์โดยอาการต่าง ๆ รวม ๔๐ ประการ เช่น ภิกษุเห็นเบญจ

ขนัธ์โดยความไม่เที่ยง ๑ โดยความเป็นทุกข์ ๑ โดยความเป็นโรค ๑ โดยความเป็นดัง
หัวฝี ๑  

  ส่วนท่ี ๒ 
  แสดงผลแห่งการพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยอาการ(สภาวะ) แต่ละอย่าง เช่น 

ภิกษุเมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยความไม่เที่ยง ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเห็นว่า “ความดับ
แห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเท่ียง” ย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม 

  ภิกษุเมื่อเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นทุกข ์ ย่อมได้อนุโลมขันติ เมื่อเหน็ว่า “ความ
ดับแห่งเบญจขนัธ์เป็นนิพพานสุข” ย่อมหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม 

  ตอนที่ ๓  
  ท่านสงเคราะห์สภาวะแต่ละอย่างในจำนวน ๔๐ อย่างเข้ากับอนุปัสสนาอย่างใด

อย่างหน่ึงในจำนวน ๓ อย่าง คือ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา และอนัตตานุปัสส
นา เช่น 



 

๔๖๖๕ 
 

 

  คำว่า โดยความไม่เที่ยง ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา 
  คำว่า โดยความเป็นทุกข์ ได้แก่ ทุกขานุปัสสนา 
  ในท่ีสุดท่านสรปุด้วยคำปุจฉาว่า “ภิกษุผู้ได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐ ประการนี้ 

ผู้หย่ังลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ ๔๐ ประการน้ี มีอนิจจานุปัสสนา เท่าไร มีทกุขา
นุปัสสนาเท่าไร มีอนัตตานุปัสสนาเท่าไร” แล้ววิสชันาว่า มีอนิจจานุปัสสนา ๕๐ 
อย่าง มีทุกขานุปัสสนา ๑๒๕ อย่าง มีอนัตตานุปัสสนา ๒๕ อย่าง (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๓๖/๕๙๖) 

วิปัสสนาญาณ ญาณในวิปัสสนา, ญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือท่ีเป็นวิปัสสนา คือเป็นความรู้ท่ีทำให้
เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวธรรมทั้งหลายตามเป็นจริง 

 ในสุภสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวิปัสสนาญาณว่า เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง 
ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ต้ังม่ัน 
ไม่หว่ันไหวอย่างน้ี ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ รู้ชัดอย่างนี้ว่า ‘กายของเรานี้
คุมกันเป็นรูปรา่ง ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากบิดามารดา เจริญวัยเพราะ
ข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็น
ธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยและเน่ืองอยู่ในกายน้ี’ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๓๔/๗๗,๙/
๔๗๒/๒๐๕) 

วิปัสสนาพละ พละคือวิปัสสนา, กำลังแห่งวิปัสสนา, ความไม่หว่ันไหวเพราะนิจจสัญญาด้วยอนิจจา
นุปัสสนา เป็นต้น 

 ในพลกถา เรือ่งที่กล่าวถึงวิปัสสนาพละ ว่า เพราะไม่หว่ันไหวเพราะนิจจสัญญาด้วย
อนิจจานุปัสสนา ช่ือว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะสุขสัญญาด้วยทุกขา
นุปัสสนา ช่ือว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสส
นา ช่ือว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนา ช่ือว่า
วิปัสสนาพละ เพราะไม่หว่ันไหวเพราะราคะด้วยวิราคานุปัสสนา ช่ือว่าวิปัสสนาพละ 
เพราะไม่หว่ันไหวเพราะสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนา ช่ือว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม่
หว่ันไหวเพราะอาทานะด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา ช่ือว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม่
หว่ันไหวไม่กวัดแกว่ง ไม่เอนเอียงเพราะอวิชชา เพราะกิเลสที่ประกอบด้วยอวิชชา
และเพราะขันธ์ นี้ช่ือว่าวิปัสสนาพละ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๔/๕๑๘,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘๓/
๑๔๒) 

วิปัสสี พระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอดีต, พระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๑ ในจำนวน ๗ 
องค์  



 

๔๖๖๖ 
 

 

              ในมหาปทานสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย นับจากกัปน้ีถอยหลังไป ๙๑ 
กัป พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้เสด็จอุบัติขึ้นใน
โลก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔/๒,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗/๒๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐/๒๑, ที.ม.(ไทย)
๑๐/๔๑/๒๒) 

วิปัสสี,พระพทุธเจ้า พระวิปัสสีพุทธเจ้าท่ีอุบัติขึ้นในกัปที่ ๙๑ นับจากน้ี, องค์ท่ีหน่ึงในพระพุทธเจ้า 
๗ พระองค์, องค์ท่ี ๑๙ ในพระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ 

 ตัวอย่างในวิปัสสีสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่พระวิหารเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี 
ตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี 
ก่อนแต่ตรัสรู้เม่ือเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า‘โลก 
(สัตว์โลก) น้ีถึงความคับแค้น จึงเกิด แก ่ ตาย จุติ และอุบัติ ก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัด
ออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะน้ีได้’(วิ.
มหา.(ไทย)๑/๑๘/๑๑,วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๙/๑๑, สํ.น.ิ(ไทย)๑๖/๔/๒๕๕๓,ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๑/๒๖๑,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑/๔๑๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒/๕๔๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓/
๕๕๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕/๔๖๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖/๕๕๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๗/๔๕๓,ขุ.
อป.(ไทย)๓๒/๙/๔๖๓,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๙/๔๘๔) 

วิปัสสีกุมาร ราชกุมารพระนามว่าวิปัสสี , พระโอรสของพระเจ้าพันธุมาพระบิดากับพระนางพันธุ
มดีเทวีพระมารดา กรุงพันธุมดี ราชธานีของพระเจ้าพันธุมา, พระราชกุมารทอดเนตร
เทวทูต ๔ 

  ในมหาปทานสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวิปัสสีราชกุมาร ว่า พระเจ้าพันธุมาพระ
บิดาทรงพระดำริท่ีประสงค์ให้วิปัสสีกุมารครองราชย์ จึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัส
สีราชกุมารด้วยกามคุณ ๕ มากข้ึน จะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิต 
เมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี พระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนาย
สารถีมาให้เทียมยานพาหนะคันงาม ๆ เราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงาม 
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนชรา เจ็บ ตาย พระองค์สลดพระทัย และ
ทอดพระเนตรสมณะ ทรงดำริว่า ท่ีช่ือว่าบรรพชิต เพราะการประพฤติธรรมเป็น
ความดี การประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดี การทำกุศลเป็นความดี การทำบุญเป็น
ความดี การไมเ่บียดเบียนเป็นความดี และการอนุเคราะห์หมู่สัตว์เป็นความดี (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๔๖/๒๔) 

วิปัสสีพุทธวงศ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในกัปท่ี ๙๑ 
นับถอยหลังจากกัปน้ีไป พระวิปัสสีพุทธเจ้าประสูติ ในกรุงพันธุมดี พระชนกพระนาม



 

๔๖๖๗ 
 

 

ว่าพันธุมา พระชนนีพระนามว่าพันธุมดี พระมเหสีพระนามว่าสุทัสสนา พระโอรส
พระนามว่าสมวัตตขันธ์ ครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จึงออกผนวช
ด้วยราชพาหนะคือรถ บำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือน จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ภายใต้ต้น
แคฝอย พระองค์ทรงเป็นผู้นำ  ทรงประกาศพระธรรมจักร ให้ราชบุตรและบุตร
ปุโรหิตทั้ง ๒ ได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมครั้งท่ี ๑ บอกจำนวนไม่ได้ ต่อมาพระองคผ์ู้
มีพระยศนับไม่ได้ทรงประกาศอริยสัจ ๔ ในนครน้ัน เทวดาและมนุษย์ประมาณ 
๘๔,๐๐๐ ได้บรรลุธรรมครั้งท่ี ๒ กุลบุตรประมาณ  ๘๔,๐๐๐  บวชตามพระสัมมาสมั
พุทธเจ้า พระองค์ผู้มีพระจักษุทรงแสดงธรรมแก่เขาเหล่านั้นผู้มาถึงอาราม เม่ือพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าทรงประทานธรรมทานตามอุปนิสัย จึงประทับยืนตรัสโดยอาการท้ัง
ปวง แม้บรรพชิตเหล่านั้นก็ได้บรรลุธรรมอันประเสริฐ จึงช่ือว่าได้บรรลุธรรมครั้งท่ี  ๓ 
มีการประชุมพระขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ คงที่ ๓ ครั้งภิกษุ
ประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐ รูป มาประชุมกัน เป็นครั้งท่ี ๑ ภิกษุประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ 
รูป มาประชุมกัน เป็นครั้งท่ี ๒ ภิกษุประมาณ  ๘๐,๐๐๐  รูป  มาประชุมกัน เป็น
ครั้งท่ี ๓ พระขันธเถระและพระติสสนามเถระเป็นคู่อัครสาวก พระอโศกเถระเป็น
พุทธอุปัฏฐาก พระจันทาเถรีและพระจันทมิตตาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา ปุนัพพสุมิตต
อุบาสกและนาคอุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐาก สิริมาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกาเป็นคู่
อัครอุปัฏฐายิกา ในกัปนี้มนษุย์มีอายุขัย๘๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุ
ประมาณเท่าน้ัน พระองค์พร้อมท้ังสาวก ทรงแสดงแสงสว่าง  แสดงอมตบท ทรง
รุ่งเรืองดังกองเพลิงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระฤทธิ์และบุญอันประเสริฐ พระ
ลักษณะมีลายจักรท่ีสวยงาม ทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้ว สังขารท้ังปวงเป็น
สภาพว่างเปล่าหนอ พระวีรเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ทรงเป็นนระผู้ประเสริฐ เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานที่สุมิตตาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ ท่ีสุมิตตารามน้ัน สูง
ถึง ๗ โยชน์ (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๘๕) 

วิปัสสีโพธสิัตว์, พระ  พระโพธิสัตว์พระนามว่าวิปัสสี หน่ึงในพระโพธิสัตว์ ๗ องค์ คือ (๑) พระ
สิขีโพธิสัตว์ (๒) พระเวสสภูโพธิสัตว์ (๓) พระกกุสันธโพธิสัตว์ (๔) พระโกนาคมน
โพธิสัตว์ (๕) พระกัสสปโพธิสัตว์ (๖) โคตมโพธิสัตว์ 

 ในปฏิสัมภิทากถา พระสารบุีตรกล่าวว่า         สัตตโพธิสัตตวาร วาระว่าด้วยพระ
โพธิสัตว์ ๗ พระองค์ หน่ึงในน้ีคือพระวิปัสสีโพธิสัตว์ ว่า ภิกษุท้ังหลาย จักษุเกิดขึ้น
แล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกพ่ระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมท้ังหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน
ว่า “สมุทัย สมุทัย” ภิกษุท้ังหลาย จักษุเกดิขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัส
สีโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นิโรธ นิโรธ” ในเวยยากรณ์ของ



 

๔๖๖๘ 
 

 

พระวิปัสสีโพธิสัตว์ มีธรรม ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนิรุตติ ๒๐ มีญาณ ๔๐(ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๓๓/๔๙๖) 

วิปัสสีราชกุมาร พระราชกุมารพระนามว่า วิปัสสี, ราชโอรสของพระเจ้าพันธุมา, พระราชกุมารผู้
ได้รับการพยากรณ์จากพราหมณ์โหาราจารย์ว่า มีคติเป็น ๒ คือ (๑) ถ้าอยู่ครองเรือน
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม (๒) ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็น
บรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 ในมหาปทานสตูร พระผู้มีพระภาคแสดงเรื่องพระวิปัสสีราชกุมาร ว่า เม่ือพระวิปัสสี
ราชกุมารประสูติแล้วได้รับการพยากรณ์จากพราหมณ์โหราจารย์ว่า มหาบพิตร โปรด
พอพระทัยเถิด พระราชโอรสของพระองค์ท่ีเสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักด์ิใหญ่ นับว่าเป็น
ลาภอันประเสริฐของพระองค์ผู้ได้พระราชโอรสเช่นนี้อยู่ในราชตระกูลเพราะพระราช
กุมารน้ีสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ท่ีเป็นเหตุให้ มหาบุรุษมีคติ ๒ 
อย่าง ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือ (๑) ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม 
ครองราชย์ (๒) ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันต
สัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓/๑๕, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๙/
๒๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๒/๒๙) 

วิปัสสีสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า พระวิปัสสีพุทธเจ้าครั้งเป็นพระ
โพธิสัตว์ได้มีความคิดคำนึงว่า โลกน้ีถึงความคับแค้นจึงเกิด แก่ ตาย จุติและอุบัติ 
บุคคลเม่ือไม่รูอุ้บายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ ย่อมพ้นจากทุกข์ไม่ได้ แล้ว
ทรงดำริเป็นต้นว่า เม่ืออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชราและ
มรณะจึงมี เพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิด
ทุกข์และสายดับทุกข์ด้วยพระปัญญาว่า เม่ือชาติมี ชราและมรณะจึงม ี เพราะชาติ
เป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี จากนั้นจักข ุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างในธรรม
ท้ังหลายที่ไม่เคยฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔/๑๐) 

วิปากจิต จิตที่เป็นผลของกรรม, กุศลวิปากจิต, อกุศล   วิปากจิต 
 ในอาเนญชกถา ว่าด้วยอาเนญชสมาธิ (จตุตถฌานจิต) พระสกวาที คือพระโมคคัลลี

บุตรติสสเถระ ได้มีการซกัถามพระปรวาทีคือพวกภิกษุนิกายอุตตราปถกะ ดัง
ข้อความว่า เรื่องวิปากจิต สก. ว่า พระอรหันต์ดำรงอยู่ในวิปากจิต ปรินิพพานมิใช่
หรือ ท่านตอบว่า ปร. ใช่ ท่าน สก. ถามว่า หากพระอรหันต์ดำรงอยู่ในวิปากจิต 
ปรินิพพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า“พระอรหันต์ดำรงอยู่ในอาเนญชสมาธิ 
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ปรินิพพาน” ท่าน สก. ถามว่า พระอรหันต์ดำรงอยู่ในอาเนญชสมาธิ ปรินิพพานใช่
ไหม ปร. ตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๙๖/๙๒๖) 

วิปากธัมมธัมมปัญญา ผลของปัญญาในธรรม, ผลของปัญญาที่เกดิในธรรม, ปัญญาที่รู้ธรรมเป็นผล 
 ในติกนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ 

๔ (กามภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกตุตรภูมิ) ช่ือว่า วิปากธัมมธัมมปัญญา (อภิ.
วิ.(ไทย)๓๕/๗๗๒/๕๐๕) 

วิปากปัจจัย ปัจจัยท่ีเป็นผล, ผลที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันเกิดขึ้น เช่น อโลภะเป็นวิบากเป็นปัจจัย
แก่อโทสะ 

 ตัวอย่างในปัจจยนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า วิปากปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๔ 
ท่ีเป็นวิบาก ซึง่ไม่เป็นรูป เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยวิปากปัจจัย อีกนัยหนึ่งคือ วิ
ปากปัจจัย ธรรมท่ีช่วยอุปการะโดยความเป็นวิบาก คือถึงความสุก และหมดกำลังลง 
กล่าวคือ นามขันธ์ ๔ ท่ีเป็นวิบาก เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน ด้วยอำนาจของวิปาก
ปัจจัย วิปากปัจจัย หรือ สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นเหตุโดยวิ
ปากปัจจัยได้แก่ อโลภะที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่อโทสะ อโมหะโดยวิปากปัจจัย 
(อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๔/๑๐,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๗๓/๓๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๖๓๑/๖๐๒,
อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๖๔๒/๖๒๕,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๓/๑๖๔,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๔๓/๑๕๓,
อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๖๒/๓๙๗,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๙๐/๒๑๔,อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๑๖/๙๘,
อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๓๔/๑๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๑๑๒/๖๑) 

วิปากปัญญา ผลของปัญญา, ปัญญาเป็นผลในภูมิ, ปญัญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ ได้แก่ (๑)กามภูมิ 
(๒)รูปภูมิ (๓)อรูปภูมิ (๔)โลกตุตรภูมิ 

 ในติกนิทเทส พระสารีบตุรผู้อธิบายได้กล่าวว่า ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิ 
๔ (กามภูมิ รปูภูมิ อรูปภูมิ โลกุตตรภูมิ) ช่ือว่า วิปากปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๗๒/
๕๐๕) 

วิปากวัฏ การวนเวียนเกิดจากผลกรรม, การเวียนเกิดกามภพ รูปภพ อรูปภพ, ภพน้อยภพใหญ่
เพราะไม่ละตัณหา 

 ในมหาวิยูหสุตตนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวถึงวิปากวัฏ เกี่ยวกับในภพน้อย
ภพใหญ่ คือ ผูยั้งไม่คลายตัณหา คือ ไม่ปราศจากตัณหา ไม่สละตัณหา ไม่คายตัณหา 
ไม่เปลื้องตัณหา ไม่ละตัณหา ไม่สลัดทิ้งตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ คือ ในกรรมวัฏและ
วิปากวัฏ ในกรรมวัฏเป็นเคร่ืองเกิดในกามภพในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในกามภพ ใน
กรรมวัฏเป็นเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในวิปากวัฏเป็นเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏเป็น
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เครื่องเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในอรูปภพ ในภพต่อไป ในคติต่อไป 
ในการถือกำเนิดต่อไป ในปฏิสนธิต่อไป ในการบังเกิดของอัตภาพต่อไป รวมความว่า 
ยังไม่คลายตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓๖/๓๗๕) 

วิปากสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีมีทุกข ์และทีม่ีสุขเปน็วิบาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราจัก
แสดงธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากและธรรมทีมี่สขุเป็นวิบากแก่เธอท้ังหลายเมื่อภิกษุ
เหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงตรัสว่าธรรมท่ีมีทุกขเ์ป็นวิบากคือ 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมทีมี่สุขเป็นวิบาก คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๘๘/๓๓๖) 

วิปุพพกสัญญา กำหนดหมายซากศพท่ีมีน้ำเหลืองไหลเย้ิมอยู่ตามที่แตกปริออก 
 ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวถึงวิปุพพกสัญญาในเร่ือง อนุรักขนาปธาน ว่า ภิกษุ

ในพระธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิต ท่ีชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้ว คืออัฏฐิกสัญญา 
(กำหนดหมายซากศพท่ียังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อน) ปุฬุวกสัญญา 
(กำหนดหมายซากศพท่ีมีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด) วินีลกสัญญา (กำหนดหมาย
ซากศพที่มีสีเขยีวคล้ำคละด้วยสีต่าง ๆ) วิปุพพกสัญญา (กำหนดหมาย ซากศพท่ีมี
น้ำเหลืองไหลเย้ิมอยู่ตามที่ทีแ่ตกปริออก) วิจฉิททกสญัญา (กำหนดหมายซากศพที่
ขาดจากกันเป็น ๒ ท่อน) อุทธุมาตกสัญญา (กำหนดหมายซากศพท่ีเน่าพองข้ึนอืด) นี้
เรียกว่า อนุรักขนาปธาน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๐/๒๘๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔/๒๕, 
องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๓๗/๓๘๖) 

วิปุลบรรพต,ภเูขาทอง ภูเขาทองช่ือวิปุลบรรพต, ภูเขาที่พระพุทธเจ้าอุปมากองกระดูกด้วยกัปของคน
ในกัปหน่ึงเท่าภูเขาในอดีตชาติของนางสุเมธา 

 ในสุเมธาเถรีคาถา พระสุเมธาเถรีกล่าวถึง         วิปุลบรรพต,ภูเขาทอง พระสุเมธา
เถรีได้กล่าวภาษิตว่า เราเป็นธิดาของพระอัครมเหสีพระเจ้าโกญจะกรุงมันตาวดี ช่ือ
ว่าสุเมธา ผู้ท่ีพระอริยเจ้าท้ังหลายผู้ทำตามคำสั่งสอน ทำให้เกิดเลื่อมใสแล้ว ท่าน
โปรดทรงระลึกถึงมหาสมุทรท้ัง ๔ ที่พระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงนำมาเปรียบเทียบด้วย
น้ำตา น้ำนมและเลือดโปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกในกัปหนึ่งของบุคคลคนหน่ึง
เทียบเท่าภูเขาวิปุลบรรพต (ข.ุเถรี.(ไทย)๒๖/๔๙๙/๖๓๖) 

วิปุลปญัญาสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาไพบูลย์ พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ธรรม ๔ มีสปัปุริสสังเสวะเป็นต้น ท่ีบุคคลเจริญ กระทำให้มากแล้ว 
เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาไพบูลย์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๖๐/๕๗๙) 

วิปุละ, กษัตรยิ์ กษัตริย์พระนามว่าวิปุละ, พระชนกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ 
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 ในเรวตพุทธวงศ์ พระประวัติในอดีตชาติของพระเรวตพุทธเจ้า สมัยต่อจาก
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ ได้มีพระชินเจ้าทรงเป็นผู้นำพระนามว่าเรวตะ ไม่มีผู้
เปรียบปาน ไม่มีผู้เทียมเท่า ผู้สูงสุด สมัยน้ัน ในกรุงช่ือว่าสุธัญญกะ กษัตริย์พระนาม
ว่าวิปุละเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าวิปุลาเป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าเรวตะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๖/๖๑๖) 

วิปุละ, ภูเขา ช่ือของภูเขาในกรุงราชคฤห์, ภูเขาลูกหนึ่งในห้าลูกท่ีลอ้มรอบกรุงราชคฤห์ คือ 
ภูเขาเวภาระ, วิปุละ, ปัณฑวะ, คิชฌกูฎ, อิสิคิลิ, คำอุปมาสิ่งท่ีย่ิงใหญท่ี่สดุในโลก 

 ในนานาติตถิยสาวกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงมาณวคามิยเทพบุตร ท่ีได้กล่าวคาถา
เหล่าน้ีในสำนักของพระผู้มีพระภาค ว่า คนพูดกันว่า บรรดาภูเขาในกรุงราชคฤห์ 
ภูเขาวิปุละเย่ียมท่ีสุด บรรดาภูเขาที่ต้ังอยู่ในป่าหิมพานต์ ภูเขา เสตบรรพตเย่ียมท่ีสุด 
บรรดาสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศ ดวงอาทิตย์เย่ียมท่ีสุด บรรดาห้วงน้ำท้ังหลาย สมุทร
เย่ียมท่ีสุด บรรดาดวงดาวท้ังหลาย ดวงจันทร์เย่ียมที่สุด แต่บัณฑิตกล่าวว่า 
พระพุทธเจ้าเลิศกว่ามนุษย์และเทวดา (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๑/๑๒๖) 

วิปุลา, พระเทวี พระเทวีพระนามว่าวิปุลา, มเหสีของพระเจ้าวิปุละ, พระชนนีของพระเรวตพุทธเจ้า 
 ในเรวตพุทธวงศ์ พระประวัติในอดีตชาติของพระเรวตพุทธเจ้า สมัยต่อจาก

พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ ได้มีพระพุทธเจ้า พระนามว่าเรวตะ ไม่มีผู้เปรียบปาน 
ไม่มีผู้เทียมเท่า ผู้สูงสุด สมยัน้ัน กรุงช่ือว่าสุธัญญกะ กษัตริย์พระนามว่าวิปุละเป็น
พระชนก พระเทวีของพระองค์พระนามว่าวิปุลาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าเรวตะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๖/๖๑๖) 

วิพภันตกวัตถุ : เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึก พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่บริษัท  ๔ ว่า บุคคลใด
ออกจากอาลัยแล้ว  มีใจน้อมไปในป่า  พ้นจากป่า(คำว่า ป่า หมายถึงตบะ ตโปวนะ) 
แล้วยังแล่นเข้าไปสู่ป่า(คำว่า ป่าหมายถึงตัณหาคือเคร่ืองผูกให้อยู่ครองเรือน)  น้ันอีก 
ท่านท้ังหลายจงดูบุคคลน้ัน เขาพ้นจากเครื่องผูก ยังแล่นไปสู่เครื่องผูกตามเดิม (ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๓๔๔/๑๔๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อาลัย หมายถึงความเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ (ขุ.ธ.อ. 
(บาลี) ๘/๑๔) 

วิพากษ์วิจารณ์คำพูด การพูดที่ว่า ผู้น้ันพูดเรื่องอะไร ผู้นี้จะรู้อะไร, เป็นหน่ึงในห้าประการท่ีทำให้
เข้าถึงสัมมัตตนิยามไม่ได้ 

 ในปฐมสัมมัตตนิยามสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคลประกอบด้วยธรรมอันเป็น
เหตุ ๕ ประการ แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็ไม่อาจหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม (อริยมรรคมีองค์ 
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๘) ในกุศลธรรมท้ังหลายได้ คือ (๑) วิพากษ์วิจารณ์คำพูด (๒) วิพากษ์วิจารณ์ผู้พูด 
(๓) วิพากษ์วิจารณ์ตน (๔) เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน คือมีจิตไม่แน่วแน่ฟังธรรม (๕) มนสกิาร
โดยไม่แยบคาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๕๑/๒๔๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๕๒/๒๕๐, 
องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๑๕๑/๕๙) 

วิภพ อุจเฉททิฏฐิ หรือวิภวทิฏฐิ, สมณะหรือพราหมณ์บางพวกถือว่าความหลุดพ้นจากภพ
จะมีได้ก็ด้วยอุจเฉททิฏฐ ิ 

 ในโลกสูตร ว่าด้วยสัตว์โลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคเมื่อ
แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ใกลฝ้ั่งแม่น้ำเนรัญชรา เขตตำบลอุรุเวลา 
สมัยน้ัน พระองค์ประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุขอยู่เปน็เวลา ๗ วัน ตรัสว่า 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง กล่าวถึงการออกจากภพด้วย วิภพ เราถือว่า
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันหาได้ออกจากภพไม่ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๐/๒๓๐, ๒๕/
๘๖๓/๗๐๗, ข.ุอุ.อ.(บาลี) ๓๐/๒๒๔,ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๘๖๓/๓๙๐) 

วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ, ราคะที่ประกอบด้วยอุจเฉททิฏฐิ,ความอยากให้ดับสูญ 
 ในปัญจวัคคิยกถา ว่าด้วยภิกษุปัญจวัคคีย์ พระผู้มีพระภาคตรัสทุกขสมทุยอริยสัจ คือ 

ตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติให้
เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ‘เพราะอาศัย
ตัณหา ปริเยสนาจึงมี’ ก็ถ้าตัณหาทั้ง ๓ ไม่ได้มีแก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทุกแห่ง 
เมื่อตัณหาไม่มีโดยประการท้ังปวง เพราะตัณหาดับไป ปริเยสนาจะไม่ปรากฏ (วิ.ม.
(ไทย)๔/๑๔/๒๑,ที.ปา.อ.(บาลี) ๓๐๕/๑๘๒, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๑๒/๖๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๔๐๐/๓๒๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๓/๓๗๓, ม.มู.(ไทย)๑๒/๙๑/๘๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๓๓/๑๒๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๐/๕๐๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๔/๔๒๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๒/
๓๕,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๑/๔๔,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๑๐๓/๑๙๙) 

วิภวทิฏฐิ ความเห็นเนื่องด้วยวิภพ,อุจเฉททิฏฐิ คือเห็นว่าอัตตาและโลกขาดสูญ  
            ตัวอย่างในจูฬสีหนาทสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสทิฏฐิ ๒ ประการน้ี คือ (๑) ภวทิฏฐิ (๒) วิ

ภวทิฏฐิ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งยึดติด เข้าถึง เกาะติดภวทิฏฐิ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ช่ือว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อวิภวทิฏฐิ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหนึ่งยึดติด เข้าถึง เกาะติดวิภวทิฏฐิ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้
ยินร้ายต่อภวทิฏฐิ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับ 
คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดทิฏฐิ ๒ ประการนี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น ช่ือว่าเป็นผู้มีราคะ มีโทสะ มีโมหะ มตัีณหา มีอุปาทาน เป็นผู้ไมรู้่
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แจ้ง เป็นผู้ยินดียินร้าย พอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เน่ินช้ายินดีในธรรมอันเป็นเหตุให้
เน่ินช้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘พวกเขาไม่พ้นจากชาติ ชรา มรณะ อุปายาท ฯ ไป
ได้ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๒,ที.ปา.อ.(บาลี) ๓๐๔/๑๗๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๒/
๑๓๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๐/๑๒๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๒/๑๐๘,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๔๘/
๒๒๕,อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๒๑/๓๓๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๙๖/๕๖๒) 

วิภังค์ การจำแนกเนื้อความให้พิสดาร,การขยายความ, การอธิบายเนื้อหา 
             ในภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเช

ตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี เขตกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้รับส่ังเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า เราจักแสดงอุทเทสและวิภังค์ของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญ
ว่า บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งท่ีล่วงไปแล้ว ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว 
สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งใดที่ยังไม่มาถึง สิ่งน้ันก็เป็นอันยังไม่มาถึง (ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๒๗๒/๓๑๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๗๖/๓๒๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๗๙/๓๓๐,ม.อุ.อ. (บาลี) 
๓/๒๗๒/๑๗๔) 

วิภังคสูตร : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาท พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่ภิกษุท้ังหลายทรงอธิบายองค์
แห่งปฏิจจสมุปบาทแต่ละองค์เป็นต้นว่า ชรา ได้แก่ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมี
ฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเห่ียวย่น ความเสื่อมอายุ ความแก่หง่อมแห่ง
อินทรีย์ ในหมูส่ัตว์น้ัน ๆ ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ มรณะ ได้แก่ ความจุติ ความเคลื่อนไป 
ความทำลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือมฤตยู การทำกาละ ความแตกแห่ง
ขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ จากหมูส่ัตว์
น้ัน ๆ  ชาต ิได้แก่ ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหย่ังลง ความบังเกดิเฉพาะ ความ
บังเกิดขึ้นเฉพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะ ในหมู่สัตว์น้ัน ๆ ของเหล่า
สัตว์น้ัน ๆ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒/๓) 

วิภังคสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกอริยมรรค พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจำแนกอริยมรรคมี
องค์ ๘ แล้วทรงอธิบายแต่ละองค์ว่าหมายถึงอะไร เช่น ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกข
สมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเปน็ต้น (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๘/๑๐) 

วิภังคสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกสติปัฏฐาน พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกสติปัฏฐาน ๔ แล้ว
อธิบายถึงการเจริญสติปัฏฐาน ๔ พร้อมกับตรัสถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นปฏิปทา
ท่ีให้การเจรญิสติปัฏฐานสำเร็จ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๐๖/๒๖๒) 
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วิภังคสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า สัทธินทรีย์ได้แก่การเช่ือปัญญาตรัสรู้ของตถาคต วิริยินทรีย์ได้แก่การ
ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือเข้าถึงกุศลธรรม สตินทรีย์ได้แก่ความเป็นผู้
ประกอบด้วยสติปัญญาเครื่องรักษาตน ระลึกถึงสิ่งท่ีตนทำได้ สมาธินทรย์ีได้แก่ความ
เป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว ปัญญินทรีย์ได้แกค่วามเป็นผู้มีปัญญาสามารถ
มองเห็นความเกิดดับของสิ่งท้ังปวงได้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๙/๒๘๗)  

วิภังคสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า สัทธินทรีย์ได้แก่การเช่ือปัญญาตรัสรู้ของตถาคต วิริยินทรีย์ได้แก่การ
ปรารภความตามแนวของสัมมัปปธาน ๔ สตินทรีย์ได้แก่ความเปน็ผู้มีสติโดยการ
ระลึกตามแนวของสติปัฏฐาน ๔ สมาธินทรีย์ได้แก่ความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง
เดียวตามแนวของฌาน ๔ ปัญญินทรย์ีได้แก่ความเป็นผู้มีปัญญาสามารถมองเห็น
ความเกิดดับของสิ่งท้ังปวงได้ตามแนวของอริยสัจ ๔ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๘๐/๒๘๙) 

วิภังคสูตร๑ (ปฐม) :  พระสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ (สูตรที่ ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า สุขินทรีย์ได้แก่ความสุขทางกายเป็นต้น ทุกขินทรีย์ได้แก่ความทุกข์ทาง
กายเป็นต้น โสมนัสสินทรีย์ได้แก่ความสุขทางใจเป็นต้น โทมนัสสินทรีย์ได้แก่ความ
ทุกข์ทางใจเป็นต้น อุเปกขินทรีย์ได้แก่การได้รับอารมณ์กลาง ๆ ทั้งทางกายและทาง
ใจ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๐๖/๓๑๓) 

วิภังคสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า สุขินทรีย์ได้แก่ความสขุทางกายเป็นต้น ทุกขินทรีย์ได้แก่ความทุกข์ทาง
กายเป็นต้น โสมนัสสินทรีย์ได้แก่ความสุขทางใจเป็นต้น โทมนัสสินทรีย์ได้แก่ความ
ทุกข์ทางใจเป็นต้น อุเปกขินทรีย์ได้แก่การได้รับอารมณ์กลาง ๆ ทั้งทางกายและทาง
ใจ และอินทรย์ีท้ัง ๓ น้ีย่นลงเป็น ๓ คือ สุขินทรีย์และโสมนัสสินทรีย์ เป็นสุขเวทนา 
ทุกขินทรีย์และโทมนัสสินทรย์ี เป็นทุกขเวทนา อุเปกขินทรีย์ เป็นอทุกขสุขเวทนา(สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๕๐๗/๓๑๔) 

วิภังคสูตร๓ (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ (สูตรท่ี ๓) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า สุขินทรีย์ได้แก่ความสุขทางกายเป็นต้น ทุกขินทรีย์ได้แก่ความทุกข์ทาง
กายเป็นต้น โสมนัสสินทรีย์ได้แก่ความสุขทางใจเป็นต้น โทมนัสสินทรีย์ได้แก่ความ
ทุกข์ทางใจเป็นต้น อุเปกขินทรีย์ได้แก่การได้รับอารมณ์กลาง ๆ ทั้งทางกายและทาง
ใจ และอินทรย์ีทั้ง ๓ น้ีย่นลงเป็น ๓ คือ สุขินทรีย์และโสมนัสสินทรีย์ เป็นสุขเวทนา 
ทุกขินทรีย์และโทมนัสสินทรย์ี เป็นทุกขเวทนา อุเกขินทรีย์ เป็นอทุกขสุขเวทนา แล้ว
ทรงขยายเวทนา ๓ ออกเป็นอินทรีย์ ๕ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๐๘/๓๑๕) 



 

๔๖๗๕ 
 

 

วิภังคสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกอิทธิบาท พระผู้มีพระภาคตรัสอิทธิบาทแกภ่ิกษุท้ังหลาย
เป็นต้นว่า ฉันทะที่ย่อหย่อนนักได้แก่ฉันทะที่ประกอบด้วยความเกียจคร้าน ฉันทะที่
ต้องประคับประคองเกินไป ได้แก่ฉันทะที่ประกอบด้วยอุทธัจจะ ฉันทะที่หดหู่ใน
ภายใน ได้แก่ฉันทะท่ีประกอบด้วยถีนมิทธะ ฉันทะทีซ่่านไปในภายนอก ได้แก่ฉันทะ
ท่ีฟุ้งไปเพราะปรารภกามคุณ ๕ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๖) 

วิภัชชพยากรณียปัญหา ปัญหาที่ควรแยกตอบ, หนึ่งในปัญหาพยากรณ์ ๔ ประการ 
 ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวปัญหาพยากรณ์ ๔ ประการ คือ (๑) เอกังสพยา

กรณียปัญหา ปัญหาที่ควรตอบโดยนัยเดียว (๒) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่
ควรตอบโดยย้อนถาม (๓) วิภัชชพยากรณียปัญหา ปัญหาท่ีควรแยกตอบ (๔) ฐปนีย
ปัญหา ปัญหาท่ีควรงดตอบ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๓/
๗๐) 

วิภัชชวาที ผู้มีปกติตรัสจำแนก, ผู้ไมก่ล่าวเหมารวมเป็นเอกังสวาที 
 ในวัชชิยมาหิตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวัชชิยมาหิตคหบดีตอบอัญเดียรถีย์

ปริพาชกว่า “ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคจะได้ทรงติเตียนตบะท้ังหมดก็หามิได้ จะ
ได้กล่าวโทษผู้มีตบะทุกคนผู้เลี้ยงชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวก็หามิได้ พระผู้มีพระ
ภาคทรงติเตียนตบะที่ควรติเตียน สรรเสริญตบะที่ควรสรรเสริญเมื่อทรงติเตียนสิ่งที่
ควรติเตียน สรรเสริญสิ่งที่ควรสรรเสริญ จึงช่ือว่าวิภัชชวาทีมีปกติตรัสจำแนก ในเรื่อง
น้ีพระผู้มีพระภาคมิใช่เอกังสวาที มีปกติตรัสโดยส่วนเดียว (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๔/
๒๒๑) 

วิภัตติสูตร : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทา พระสารีบุตรกล่าวให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า ท่าน
อุปสมบทได้กึ่งเดือน ทำให้แจง้ปฏิสัมภิทา ๔ โดยเหตุ โดยพยัญชนะ พร้อมทั้งได้บอก 
แสดง บญัญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายโดยวิธีต่าง ๆ ผูมี้ความเคลือบแคลง
สงสัยพึงถามเรา เราพอใจท่ีจะตอบข้อสงสัย พระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาด
ดีในธรรมท้ังหลายประทับอยู่ตรงหน้าเราท้ังหลายแล้ว ปฏิสัมภิทา ๔ คือ (๑) อัตถ
ปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ(๒) ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม (๓) 
นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุตติ (๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญัญาแตกฉาน
ในปฏิภาณ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๔๒) 

วิเภทกพีชิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวิเภทกพีชิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรปุ
ได้ว่า ในอดีตชาติในภัทรกัป ท่านได้ถวายเมล็ดพืชเครือเถาว์แด่พระพุทธเจ้าพระนาม



 

๔๖๗๖ 
 

 

ว่ากกุสันธะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไมไ่ด้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑/๗๕) 

 วิมลโกณฑัญญเถรคาถา : ภาษิตของพระวิมลโกญญเถระ,คาถาของพระวิมลโกญญเถระ ท่านพระ
วิมลโกญญเถระกล่าวไว้ว่า ภิกษุผู้เกิดจากนางทุมะกับพระเจ้าปัณฑรเกตุผู้ครอง
เศวตฉัตร ลดธงเสียได้ ใช้ธงชัยนั้นแหละกำจดัมานะมีประการหลากหลาย เป็นดุจลด
ธงผนืใหญ่ลงเสียได้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๔/๓๒๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นางทุมะ หมายถึงนางอัมพปาลี คำว่า พระเจ้าปัณฑร
เกตุ หมายถึงพระเจ้าพิมพิสาร คำว่า ลดธง หมายถึงมานะ คำว่า ธงชัย หมายถึง 
ปัญญาน่ันเอง (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๔/๒๒๗)  

วิมลเถรคาถา : ภาษิตของพระวิมลเถระ,คาถาของพระวิมลเถระ ท่านพระวิมลเถระกล่าวไว้ว่า พ้ืน
ปฐพีฉ่ำช่ืนด้วยน้ำฝน  ลมเจือละอองฝนก็โชยพัด ท้ังสายฟ้าก็แลบอยู่ท่ัวท้องฟ้า (แต่)
วิตกทั้งหลายระงับไป จิตของเราต้ังม่ันดีแล้ว  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๐/๓๒๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วิตก หมายถึงการตรึกถึงกามคุณเป็นต้น (ขุ.เถร.อ. 
(บาลี) ๑/๕๐/๑๙๑)  

วิมลเถรคาถา๒ : ภาษิตของพระวิมลเถระ,คาถาของพระวิมลเถระ ท่านพระวิมลเถระกลา่วไว้ว่า ผู้
ปรารถนาความสุขท่ีย่ังยืน พึงเว้นปาปมิตรเสียให้ไกล คบหาแต่คนดี และพึงอยู่ใน
โอวาทของท่าน บุคคลเกาะท่อนไม้เล็ก ๆ  ย่อมจมลงในมหาสมุทร ฉันใด บุคคลแม้มี
ความเป็นอยู่ดีอาศัยคนเกียจคร้านก็จมลงในสังสารวัฏได้  ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน บุคคล
ควรเว้นคนเกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนเสีย บุคคลพึงอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิตผู้
สงัดเป็นอริยะ มีใจเด็ดเด่ียว เข้าฌานอยู่ปรารภความเพียรเป็นนิตย์ (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๒๖๔/๓๘๒) 

วิมลปราสาท ปราสาทช่ือวิมล, หน่ึงในปราสาทสามหลังของพระปิยทัสสีพุทธเจ้าสมัยครองฆราวาส 
 ในปิยทัสสีพุทธวงศ์ พระประวัติในอดีตชาติของพระปิยทัสสีพุทธเจ้า สมัยต่อจาก

พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ ได้มีพระสยัมภูพระนามว่าปิยทัสส ี ทรงเป็นผู้นำสัตว์
โลก มีพระยศยิ่งใหญ่ สมัยน้ัน กรุงช่ือว่าสุธัญญะ กษัตริยพ์ระนามว่าสุทัตตะเป็นพระ
ชนก พระเทวีพระนามว่าสุจันทาเป็นพระชนนี ของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัสสี 
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือสุนิมมล
ปราสาท วิมลปราสาท และคิริคูหาปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๖/๖๕๙) 

วิมละ ผู้ไม่มีมลทิน, พระนามของพระตถาคตเจ้า 



 

๔๖๗๗ 
 

 

 ในสมณสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงกับภิกษุทั้งหลายว่า คำว่า สมณะ,พราหมณ์, เวท
คู, อภิสักกะ, นิมมละ, วิมละ, ญาณี, วิมุตตะ เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันต
สัมมาสมัพุทธเจ้า (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘๕/๔๑๐) 

วิมละ, พระเจา้จักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิมละในอดีตชาติได้ปูลาดกระจกบนปราสาท 
๗ ชั้นแด่พระปทุมุตตรพุทธเจ้า ได้อานิสงส์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ในกรุงเรณุวดี 

 ในราหุลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระราหุลเถระ ท่านประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน ว่า ข้าพเจ้าได้ปูลาดกระจกบนปราสาท ๗ ช้ัน ถวายแด่พระผู้มีพระ
ภาคพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้ประทับยืนในท่ามกลางหมู่ภิกษุได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้
ว่า เราจักพยากรณ์อุบาสกผูท้ำท่ีนอนน้ีให้โชติช่วงแล้ว ดุจกระจกเงาที่ปูลาดไว้อย่างดี 
ท่านท้ังหลายจงฟังเรากล่าวเถิด ปราสาททอง ปราสาทเงิน หรือปราสาทแก้วไพฑูรย์ 
อย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีน่าชอบใจ จักบังเกิดแก่อุบาสกน้ัน อุบาสกน้ันจักเป็นจอมเทพ 
ครองเทวสมบัติ ๖๔ ชาติ จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิติดต่อกัน ๑,๐๐๐ ชาติ ในกัปที ่
๒๑ (นับจากกัปน้ีไป) อุบาสกน้ันจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิมละ มีกรุง
นามว่าเรณุวดี มีปราสาทช่ือว่าสุทัสสนะ วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้ ประกอบด้วย
เรือนยอดอย่างดี ประดับประดาด้วยรัตนะ ๗ ประการ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๘/๓๗๔,ข.ุ
อป.(ไทย)๓๒/๗๔/๑๑๒) 

วิมละ, สหายของยสะ สหายของยสกุลบุตร, คนหน่ึงใน ๕ คนของสหายสะ, ลูกเศรษฐี ในกรุงพาราณ
สี 

 ในปัพพัชชากถา ว่าด้วยเรื่องการบรรพชาของสหาย ๔ คนของยสกุลบุตร คือ วิมละ 
สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ท่านเป็นบุตรของตระกูลเศรษฐใีหญ่ในกรุงพาราณสี ได้ทราบ
ข่าวว่า“ยสกุลบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
แล้ว” จึงได้บวชตาม จึงเป็นมหาสาวกองค์หน่ึงในอสีติมหาสาวก (วิ.ม.(ไทย)๔/๓๐/
๓๗) 

วิมลา, นางนาคนางนาคกัญญานามว่าวิมลา, นางผู้ขอประทานโทษต่อพระชินเจ้า, นางได้รับการยก
ย่องว่าผู้ประเสริฐกว่านางนาคกัญญาท้ังหลาย 

 ในอุปปลวัณณาเถริยาปทาน พระอุบลวรรณาเถรีเล่าประวัติในอดีตชาติของตนว่า 
หม่อมฉันถึงความสำเร็จแห่งฤทธ์ิ ขอประชุมชนผู้เลื่อมใสในศาสนาของพระชินเจ้า
และชนท่ีข้าพเจ้าได้ทำความผิดให้เท่าท่ีมีอยู่ จงยกโทษให้ข้าพเจ้า เฉพาะพระพักตร์
ของพระชินเจ้า ครั้งนั้น บริษัททั้งหมดมีความพิศวงย่ิงนัก จึงได้พากันประนมมือ
เหนือศีรษะ พูดว่า พระแม่เจ้าจึงมีความบากบั่น มีฤทธ์ิ หาสิ่งใดเปรียบปานมิได้ ใน



 

๔๖๗๘ 
 

 

กัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปน้ีไปคร้ังน้ัน ข้าพเจ้าเป็นนางนาคกัญญามีนามว่าวิมลา 
หมู่นาคยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าพวกนางนาคกัญญา(ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๔๐๘/
๔๔๒) 

วิมลา, พระมเหสี มเหสีพระนามว่าวิมลา, มเหสีของพระเจ้าปิยทัสสี  
 ในปิยทัสสีพุทธวงศ์พระประวัติในอดีตชาติของพระปิยทัสสีพุทธเจ้าต่อจาก

พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ สมัยน้ัน กรุงช่ือว่าสุธัญญะ กษัตริย์พระนามว่าสุทัต
ตะเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่า สุจันทาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนาม
ว่าปิยทัสสี พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลังคือ 
สุนิมมลปราสาท วิมลปราสาท และคิริคูหาปราสาท มีนางสนมกำนัล ๓๓,๐๐๐ นาง 
ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าวิมลา พระราชโอรสพระนามว่า
กัญจนาเวฬะ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๗๕/๓๙๖, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๗/๖๕๙) 

วิมลาเถรคีาถา : ภาษิตของพระวิมลาเถรี,คาถาของพระวิมลาเถรี  ท่านพระวิมลาเถรีผู้เคยเป็นหญิง
คณิกากล่าวไว้ว่า เรามัวเมาด้วยผิวพรรณรูปสมบัติ  ความสวยงาม บริวารยศ และ
เป็นผู้มีจิตกระด้างอย่างย่ิงด้วยความเป็นสาว ดูหมิ่นหญิงอ่ืนประดับร่างกายน้ีให้วิจิตร
งดงามสำหรับลวงชายโง่  ได้ยืนอยู่ท่ีประตูเรือนหญิงแพศยา ดุจนายพรานเนื้อวาง
บ่วงดักเน้ือไว้ เราอวดเครื่องประดับต่างๆเป็นอันมากและอวดอวัยวะท่ีควรปกปิดให้
ปรากฏ กระซกิกระซี้ ได้ทำมายาหลายอย่างให้ชายจำนวนมากลุ่มหลง วันนี้ เราน้ัน
ปลงผมห่มผ้าสงัฆาฏิ  บวช  เที่ยวบิณฑบาต แล้วมาน่ังอยู่ท่ีโคนต้นไม้ ได้ฌานที่ไม่มี
วิตก ได้ตัดกิเลสเป็นเหตุเกาะเก่ียวทั้งท่ีเป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้ท้ังหมดทำอา
สวะทั้งปวงให้สิ้นไป เป็นผู้เย็น ดับสนิทแล้ว ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๗๒/๕๖๗ 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า หญิงแพศยา หมายถงึหญิงโสเภณี (ขุ.เถรี.อ. (บาลี) 
๗๒/๙๘) คำว่า ฌานที่ไม่มีวิตก หมายถึงทุติยฌาน (ขุ.เถรี.อ. (บาลี) ๗๕/๑๐๐)  

วิมังสา   ความไตร่ตรอง,ปัญญาความรู้ชัด,ความไม่หลงงมงาย,ความเลือกเฟ้นธรรม
,สัมมาทิฏฐิ, ปฏิปทาเพ่ือละฉันทะ 

 ตัวอย่างในอุณณาภพราหมณสูตร เรื่องอุณณาภพราหมณ์ ณ โฆสิตาราม เขตกรุง   
โกสัมพี พราหมณ์ช่ืออุณณาภะเข้าไปหาท่านพระอานนท์ ได้เรียนถามท่านว่า ท่าน
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพ่ือต้องการอะไร ท่านพระอานนท์ตอบว่า เรา
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพ่ือละฉันทะ พราหมณ์ถามว่า ท่านอานนท์ 
มีมรรค มีปฏิปทาเพ่ือละฉันทะน้ันอยู่หรือ อานนท์ตอบว่า มีอยู่ คือ ภิกษุในธรรมวินัย
น้ีเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วย



 

๔๖๗๙ 
 

 

วิริยสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญ
อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ-ปธานสังขาร น้ีแลคือมรรค นีค้ือปฏิปทาเพ่ือละ
ฉันทะน้ัน (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๒๗/๔๐๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๖/๒๕,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๔๒/
๓๔๗,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๕๕/๓๕๑,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๑๑/๗๖๑,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๓/๓) 

วิมังสาธิบดี  อธิบดีแห่งวิมังสา, ไตร่ตรองอย่างถ่องแท้ 
 ในปัจจยตากถา เรื่องราวท่ีกล่าวถึงการสนทนากันระหว่าง สกวาที (สก.)กับปรวาที 

(ปร.) โดย สก.ถามว่า วิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมมิใช่หรือ ปร. ตอบ ใช่ 
สก. ถามว่า หากวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม ดังน้ัน ท่านจึงควรยอมรับว่า 
“วิมังสาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย” ทา่น สก. ถาม
ว่า วิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรย์ีมิใช่หรือ ปร. ตอบว่า ใช่ 
สก. กล่าวว่า หากวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรย์ี ดังนั้นท่าน
จึงควรยอมรับว่า “วิมังสาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทรีย
ปัจจัย” (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๑๔/๗๖๓, อภิ.ก.(ไทย)๔๐/๓/๓ 

วิมังสาสมาธิปธานสังขาร สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์ 
 ตัวอย่างในชนวสภสูตร การเจริญอิทธิบาท ๔ พระผู้มีพระภาคตรัสถึง ‘พวกเทพช้ัน

ดาวดึงส์ผู้เจริญเข้าใจเรื่องน้ันว่าอย่างไร พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติ
อิทธิบาท ๔ ประการน้ี ก็เพียงเพ่ือเพ่ิมพูนความสำเร็จ เพ่ือให้ชำนาญในเรื่อง
ความสำเร็จ เพ่ือพลิกแพลงให้เกิดความสำเร็จ คือ (๑) เจริญอิทธิบาท คือ ฉันทสมาธิ
ปธานสังขาร สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ และความเพียรสร้างสรรค์ (๒) เจริญอิทธิบาท 
คือ วิริยสมาธิปธานสังขาร สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ (๓) เจริญ
อิทธิบาท คือ จิตตสมาธิปธานสังขาร สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค ์
(๔) เจรญิอิทธิบาท คือ วิมังสาสมาธิปธานสังขาร สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความ
เพียรสร้างสรรค์ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๗/๒๑๘,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๑,  ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๖/๒๗๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๘๙/๒๐๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๑๓/๓๗๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๘๑๗/๓๘๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๒๑/๓๘๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๒๓/๓๙๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๒๗๖/๓๙๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๒/๔๙๓) 

วิมังสิทธิบาท  ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จคือวิมังสา 
 ในอิทธิปาทวิภังค์ มีบทนิทิเทสกล่าวถึง     วิมังสิทธิบาท ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจริญ

ฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพ่ือละทิฏฐิ เพ่ือ
บรรลุภูมิเบ้ืองต้น สงัดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่



 

๔๖๘๐ 
 

 

ในสมัยใด ในสมัยน้ัน ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม 
สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกว่า วิมัง
สิทธิบาท สภาวธรรมท่ีเหลือช่ือว่าสัมปยุตด้วยวิมังสิทธิบาท (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๖๑/
๓๕๓) 

วิมาน ท่ีเล่น, ท่ีอยู่ของเหล่าเทวดาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อันประเสริฐ, ที่สถิตของเทพสวรรค์, 
เรือนทิพย์ของเทพ, เรือนเนรมิตรของเทพ 

 ตัวอย่างในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวิมานว่า สมัยหนึ่ง เม่ือล่วงไปนาน 
ๆ โลกน้ีกลับฟ้ืนขึ้น เม่ือโลกกำลังฟ้ืนขึ้นวิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่า เวลาน้ัน
สัตว์ผู้จุติจากช้ันอาภัสสรพรหมโลกเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญ ย่อมเกิดท่ีวิมานพรหม
อันว่างเปล่า นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนา มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออก
จากร่างกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงาม สถิตอยู่นานแสนนาน (ที.
สี.(ไทย)๙/๓๙/๑๖,ที.สี.(ไทย)๙/๔๐/๑๗,ที.สี.(ไทย)๙/๔๑/๑๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๔๐/
๓๗๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๔๑/๓๗๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๔๑/๓๗๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๘/๒๘,
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๙/๘๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๘/๙๔,ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๑๓/๕๕๑,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๗๗/๒๔๕) 

วิมานของพรหม วิมานของสัตว์ผู้ไปเกิดเมื่อโลกพินาศลงและเจริญขึ้น, วิมานในพรหมโลกช้ัน
อาภัสสระ 

 ในปาฎิกสูตร ทฤษฏีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวิมานพรหมว่า 
สมัยหน่ึงเม่ือลว่งไปนาน ๆ โลกน้ีพินาศ เม่ือโลกกำลงัพินาศ เหล่าสัตว์สว่นมากไปเกิด
ในพรหมโลกชัน้อาภัสสระ อยู่ในวิมานอันงดงาม สถิตอยู่นานแสนนานสมัยหน่ึง เมื่อ
ล่วงไปนาน ๆ โลกนี้กลับเจริญขึ้น เมื่อโลกกำลังเจริญขึน้วิมานของพรหมปรากฏว่า
ว่างเปล่า เวลาน้ัน สัตว์ผูใ้ดผูห้น่ึงผู้จุติจากพรหมโลกช้ันอาภัสสระ เพราะสิ้นอายุหรือ
สิ้นบุญ มาเกิดที่วิมานพรหมอันว่างเปล่า อยู่ในวิมานอันงดงาม สถิตอยู่นานแสนนาน 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๘/๒๘) 

วิมานตั่ง อาสนะวิมานคือต่ัง, อาสนะมีลักษณะแข็งสำหรับรองน่ัง 
 ในปฐมปีฐวิมาน พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่าเทพธิดาผู้ประดับองค์ทรงมาลัย 

ทรงภูษาสวยงาม มีวิมานต่ังทองคำของเธอช่างโอ่อ่า ล่องลอยไปในที่ต่าง ๆ ได้
รวดเร็วสมใจปรารถนา เธอเปล่งรัศมีสว่างไสว ดังสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆ 
เพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามได้ผลอันพึงปรารถนา และได้โภคะน่าพอใจ เช่นนี ้
เทพธิดาตอบว่า ฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้ถวายต่ัง แด่บรรดาภิกษุผู้เพ่ิง



 

๔๖๘๑ 
 

 

มาถึง ได้กราบไหว้ ประคองอัญชลี และถวายทานตามกำลังทรัพย์เพราะบุญน้ัน 
เทพธิดาจึงได้ผิวพรรณงาม ได้ผลอันพึงปรารถนา และไดโ้ภคะน่าพอใจเช่นนี้ (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑/๑) 

วิมานทอง วิมานทองในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์, วิมานท่ีเกิดจากอานิสงส์ท่ีถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ใน
เรือนของตน 

 ในสุจินติตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ ท่านเป็นชาวนาอยู่ใน
กรุงหงสวดี เลี้ยงชีพด้วยกสิกรรม เลี้ยงดูบุตรภรรยาด้วยกสิกรรมน้ัน ท่านได้นำภิกษุ
ท้ังหลาย ผู้ได้รับมอบหมายจากพระสงฆ์ ไปยังเรือนของตนแล้วถวายสิ่งของที่ท่าน
ตระเตรียมไว้ในเรือนแด่ภิกษุสงฆ์ ด้วยกรรมที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วน้ัน และด้วยเจตนา
ท่ีต้ังไว้มั่นท่านละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ มีวิมานทองเปล่ง
ปลั่งสูง ๖๐ โยชน์ กว้าง ๓๐ โยชน์อันกรรมสร้างไว้อยา่งสวยงามเพ่ือท่าน (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๖๖/๖๗๖) 

วิมานพรหม วิมานพรหมช้ันอาภัสสร, วิมานอันว่างเปล่า, วิมานของสัตว์ที่จุติจากอาภัสสรพรหม
โลกไปเกิดที่วิมานพรหมน้ี 

 ในพรหมชาลสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โลกเม่ือล่วงไปนาน ๆ กลับฟ้ืนขึ้น เม่ือโลก
กำลังฟ้ืนขึ้น วิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่า เวลาน้ันสัตว์ผู้จุติจากช้ันอาภัสสร
พรหมโลก เพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญ ย่อมเกิดที่วิมานพรหมอันว่างเปล่า นึกคิดอะไรก็
สำเร็จได้ตามปรารถนา มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากร่างกาย เที่ยวสัญจรไปใน
อากาศอยู่ในวิมานอันงดงาม สถิตอยู่นานแสนนาน (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๐/๑๗,ที.สี.(ไทย) 
๙/๔๑/๑๗) 

วิมุตตะ หลุดพ้น, หลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 
 ในสมณสูตร ว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย

ว่า คำว่า สมณะ, พราหมณ์, เวทคู, ภิสักกะ, นิมมละ, วิมละ, ญาณี, และ คำว่า วิ
มุตตะ เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/
๘๕/๔๑๐) 

วิมุตตานุตตริยะ การหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม 
 ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าว อนุตตริยะ ๓ ประการ คือ (๑) ทัสสนานุตตริยะ การ

เห็นอันยอดเย่ียม (๒) ปฏิปทานุตตริยะ การปฏิบัติอันยอดเย่ียม (๓) วิมุตตานุตตริยะ 
การหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๓) 



 

๔๖๘๒ 
 

 

วิมุตตายตนสตูร :  พระสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหตุแห่งวิมุตติ ซึง่เป็นเหตุ
ให้จิตของภิกษุท่ียังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความส้ินไป 
หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะท่ียังไม่ได้บรรลุ เหตุแห่งวิมุตติน้ัน 
มี ๕ คือ (๑) พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารี ผู้ต้ังอยู่ในฐานะครูแสดงธรรม(อริยสัจ 
๔) (๒) ภิกษุแสดงธรรมโดยพิสดารตามท่ีได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอ่ืน (๓) ภิกษุ
สาธยายธรรมโดยพิสดารตามท่ีได้เล่าเรียนมา (๔) ภิกษุตรึกตรองใคร่ครวญธรรม
ตามท่ีได้เล่าเรียนมา (๕) ภิกษุเล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดี ใส่ใจดี ทรง
ไว้ดี รู้แจ้งดีด้วยปัญญา เม่ือภิกษุไม่ประมาท ไม่ละเหตุ ๕ อย่างใดอย่างหน่ึง ย่อม
บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ สามารถรู้แจ้งอรรถ(รู้ความหมายแห่งบาลีคอื
พุทธพจน์ว่า ศีลมาในท่ีนี้ สมาธิมาในท่ีนี้ ปัญญามาในทีน้ี่ ) รู้แจ้งธรรม(รู้บาล ี เช่น 
ทรงจำบาลีท่ีให้รู้ความหมายได้อย่างถูกต้อง) ด้วยเหตุท้ัง ๕ น้ีอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว
จะได้ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข และสมาธิ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๖/๓๒) 

วิมุตตายตนะ  การรู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรม มปีราโมทย์ มีปีติ มีความสุข 
 ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวว่า พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีบางรูปผู้ต้ังอยู่ใน

ฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ครูและทา่นเหล่านี้รู้แจ้งอรรถ รู้แจ้ง
ธรรมในธรรมน้ัน ตามท่ีพระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีบางรูปผู้ต้ังอยู่ในฐานะครู
แสดงแก่เธอ เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถ รู้แจ้งธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เม่ือมีปราโมทย์ ย่อม
เกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข เม่ือมสีุข จิตย่อมต้ังมั่น 
น้ีเป็นวิมุตตายตนะประการท่ี ๑ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๒/๓๑๓, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/
๓๘๔) 

วิมุตติ ความหลุดพ้น, ความหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 
 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระมีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เราและเธอ

ท้ังหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีล เราและเธอท้ังหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ 
เราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญา เราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทง
ตลอดอริยวิมุตติ เราและเธอท้ังหลายถอนภวตัณหาได้แล้ว ภวเนตติสิ้นไปแล้ว บัดนี้
ภพใหม่ไม่มีอีก(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๖/๑๓๓, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๘,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๕๒/๓๗๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๐/๓๐๔,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๖/๓๑๔,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๓๓๖/๓๖๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๐/๔๖๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙/๑๑๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๕๒/๑๙๕) 

วิมุตติกถา เรื่องวิมุตติ, เรื่องความหลุดพ้น, เรื่องอกุปปธรรม  



 

๔๖๘๓ 
 

 

             ตัวอย่างในกถาสูตร ว่าด้วยกถาเคร่ืองขัดเกลากิเลส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู่ ไม่นานนัก ย่อม
บรรลุอกุปปธรรม หน่ึงในธรรม ๕ ประการน้ี ข้อท่ีเกี่ยวข้องกับวิมุตติกถา ความว่า 
เป็นผู้ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างย่ิง เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต คือ 
อัปปิจฉกถา สนัตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วีริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา 
ปัญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้
ไม่ลำบาก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๐/๑๖๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.นวก.
(ไทย)๒๓/๑/๔๒๗,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๓/๔๓๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๓๐/๗๘,ขุ.อุ.(ไทย)
๒๕/๓๑/๒๓๔)  

วิมุตติของเราไม่กำเริบ ธรรมที่ไม่กำเรบิ คือผูท่ี้เม่ือได้สมาธิแล้ว สมาบัติน้ันจะไม่เสื่อม ได้แก่พระ
อริยบุคคลทั้งหมด, อกุปปธรรม  

              ในติกนิบาต ทุติยวรรค พระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ว่า ญาณในความสิ้นกิเลส
ย่อมเกิดขึ้นแกพ่ระเสขะ ผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติตามทางสายตรงก่อน ลำดับ
ต่อจากน้ันอัญญินทรีย์จึงเกิดขึ้น ต่อจากอัญญินทรีย์น้ัน ญาณว่า ‘วิมุตติของเราไม่
กำเริบ’ เพราะภวสังโยชน์สิ้นไป ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตตผล ผู้คงที ่
(ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๖๒/๔๑๘)  

วิมุตติขันธ์ กองวิมุตติ, หมวดธรรมว่าด้วยวิมุตติ คือการทำจิตให้หลุดพ้นจากอาสวะ เช่น ปหานะ 
การละ สัจฉิกิรยิา การทำให้แจ้ง  

              ตัวอย่างในมหาขันธกะ อุปสัมปาเทตัพพปัญจกะ ว่าด้วยองค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ควรให้
อุปสมบท เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ กัณหปักษ์ ฝ่ายดำ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไมพึ่งใช้สามเณร
อุปัฏฐาก คือ (๑) ไม่ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ (๒) ไม่ประกอบด้วยสมาธิ
ขันธ์อันเป็นอเสขะ (๓) ไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ (๔) ไม่
ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ (๕) ไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อัน
เป็นอเสขะ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๓, วิ.ม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๔, วิ.ม.(ไทย) ๔/๘๔/
๑๒๕, วิ.ม.(ไทย) ๔/๘๕/๑๓๑, วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๐๓/๑๕๘, วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๐๔/๑๖๒, 
วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๖/๔๗๘,วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๖/๔๗๙,วิ.ป.(ไทย)๘/๔๕๔/๖๓๗,วิ.ป.(ไทย)
๘/๔๕๔/๖๓๘)  

วิมุตติญาณ ญาณคือวิมุตติ,ปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสท่ีอริยมรรคตัดขาดแล้ว, คือ ญาณ 
๔ ได้แก่ (๑) วิปัสสนาญาณ (๒) มรรคญาณ (๓) ผลญาณ (๔) ปัจจเวกขณญาณ  



 

๔๖๘๔ 
 

 

              ในอาสวักขยสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสวิมุตติญาณ ว่า ญาณในความส้ินกิเลสย่อม
เกิดขึ้นแก่พระเสขะผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติตามทางสายตรงก่อน ลำดับต่อจากน้ัน
อัญญินทรีย์จึงเกิดขึ้น ต่อจากอัญญินทรีย์น้ัน วิมุตติญาณอันสูงสุดและญาณในความ
สิ้นกิเลส ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตตผลว่า “สังโยชน์ท้ังหลายสิ้นไป
แล้ว’ (ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๑๐๒/๔๘๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๔/๑๐๔,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๑๘/
๔๔๙,อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๔๑๘/๒๐๘)  

วิมุตติญาณทัสสนกถา เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติ, ผู้มีอกุปปธรรม ๕ ประการ  
             ตัวอย่างในกถาสูตร ว่าด้วยกถาเครื่องขัดเกลากิเลส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ

ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู่ ไมน่านนัก ย่อม
บรรลุอกุปปธรรม (ธรรมไม่กำเริบ) คือ (๑) เป็นผูม้ีธุระน้อย มีกิจนอ้ย เลี้ยงง่าย 
สันโดษในบริขารแห่งชีวิต (๒) เป็นผู้มีอาหารน้อย หมั่นประกอบความไม่เห็นแก่ปาก
แก่ท้อง (๓) เป็นผู้มีการหลบัน้อย หมั่นประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยู่ (๔) เป็นผู้ได้
กถาเป็นเคร่ืองขัดเกลาอย่างย่ิง เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต คือ อัปปิจฉก
ถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วีริยารัมภกถา สลีกถา สมาธิกถา ปัญญา
กถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้ไม่
ลำบาก (๕) พิจารณาจิตตามท่ีหลุดพ้นแล้ว (ขุ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๐/๑๖๑,๒๒/๙๗/
๑๖๗,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑/๔๒๗,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๓/๔๓๓, ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๓๑/
๒๓๔)  

วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ กองวิมุตติญาณทัสสนะ, กองแห่งความรู้และความเห็นในวิมุตติ, องค์ ๕ 
แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท สกุกปักษ์ ๕ ประการ  

              ในมหาขันธกะ อุปสัมปาเทตัพพปัญจกะ ว่าด้วยองค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท สุ
กกปักษ์ ฝ่ายขาว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท 
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ (๑) ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ (๒) 
ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ (๓) ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ 
(๔) ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ (๕) ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์
อันเป็นอเสขะ (วิ.ม.(ไทย)๔/๘๔/๑๒๔,วิ.ม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๕, วิ.ม.(ไทย)๔/๘๕/
๑๓๑, วิ.ม.(ไทย)๔/๘๕/๑๓๒, วิ.ม.(ไทย)๔/๑๐๓/๑๕๘,วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๖/๔๗๙,วิ.ป.
(ไทย)๘/๔๕๔/๖๓๗,วิ.ป.(ไทย)๘/๔๕๔/๖๓๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๖,สํ.ส.(ไทย)
๑๕/๑๓๕/๑๖๙)  



 

๔๖๘๕ 
 

 

วิมุตติญาณทัสสนสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ, ความถึงพร้อมด้วยความรู้และ
ความเห็นในวิมุตติ  

             ในทุติยสัมปทาสูตร ว่าด้วยสัมปทา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัมปทา ๕ ประการ คือ 
(๑) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล (๒) สมาธิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยสมาธิ (๓) 
ปัญญาสมัปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา (๔) วิมุตติสัมปทา ความถึงพร้อมด้วย
วิมุตติ (๕) วิมุตติญาณทัสสนสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๙๒/๑๖๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๖๓/๒๗๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๖๔/
๒๗๑)  

วิมุตติญาณทัสสนะ ความรู้และความเห็นในวิมุตติ, ญาณท่ีเกิดขึ้นถัดจากการบรรลุมรรคผลด้วย
มัคคญาณและผลญาณเพ่ือพิจารณามรรคผล, พิจารณากิเลสท่ีละได้แล้วและเหลืออยู่
รวมทั้งพิจารณานิพพาน  

             ในมหาสุญญตสูตร ผู้พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ภิกษุน้ันใส่ใจว่า ‘เราจักพูดเรื่องเห็น
ปานน้ี คือ เร่ืองความมักน้อย เรื่องความสันโดษ เรื่องความสงัด เรื่องความไม่คลุกคลี
กัน เรื่องการปรารภความเพียรเรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมุตติ เรื่อง
วิมุตติญาณทัสสนะ‘ ซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างย่ิง เป็นสัปปายะแก่ความเป็นไป
แห่งจิต๒ เป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือ
สงบระงับ เพ่ือรู้ยิ่งเพ่ือตรัสรู้ และเพ่ือนิพพาน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓๖/
๓๖๙,องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๑/๓๑๘, สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๘, ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๘๙/๒๒๗, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๔/๑๑๔, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๗/๒๑,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๘/๒๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๙/๒๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๐/๒๓, องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย)๒๓/๖๕/๑๓๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑/๓๙๐,๒๔/๑/๓,๒๔/๒/๓๙๑)  

วิมุตติญาณนิทเทส : แสดงวิมุตติญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๑๓ ของญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำปุจฉา 
ดังนี้ 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายวิมุตติญาณด้วยอุปกิเลสที่มรรค ๔ แต่ละมรรคตัดได้โดย
เด็ดขาด ซึ่งแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังน้ี  

  ๑. อุปกิเลสท่ีโสดาปัตติมรรคตัดได้โดยเด็ดขาด ได้แก่ สักกายทิฏฐ ิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส ทิฏฐานสุัย วิจิกิจฉานุสัย  

  ๒. อุปกิเลสท่ีสกทาคามิมรรคตัดได้โดยเด็ดขาด ได้แก่ กามราคสังโยชน์ ปฏิฆ
สังโยชน์ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ท่ีเป็นสว่นหยาบๆ  



 

๔๖๘๖ 
 

 

  ๓. อุปกิเลสท่ีอนาคามิมรรคตัดได้โดยเด็ดขาด ได้แก่ กามราคสังโยชน์ ปฏิฆ
สังโยชน์ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ท่ีเป็นสว่นละเอียด ๆ 

  ๔. อุปกิเลสท่ีอรหัตตมรรคตัดได้โดยเด็ดขาด ได้แก่ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย 

  ในท่ีน้ีขอแสดงความเต็มแห่งวิมุตติญาณประการท่ี ๑ เป็นตัวอย่าง ดังน้ี  
  อุปกิเลสของตน คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉา

นุสัยเป็นกิเลสที่โสดาปัตติมรรคตัดได้โดยเด็ดขาดแล้ว จิตจึงช่ือว่าหลุดพ้นแล้ว หลุด
พ้นดีแล้วจากอุปกิเลส ๕ ประการน้ี พร้อมด้วยกิเลสท่ีกลุม้รุมจิต ช่ือว่าญาณ เพราะมี
สภาวะรู้วิมุตตินั้น ช่ือว่าปัญญา เพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า 
ปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสท่ีอริยมรรคตัดขาดแล้ว ช่ือว่าวิมุตติญาณ (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๖๔/๑๐๔) 

วิมุตติธรรม ธรรมคือวิมุตติ, ธรรมคือความหลุดพ้น,วิมุตติธรรมของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย  
              ในโมรชาดก นกยูงทองโพธิสัตว์เมื่อจะผูกมนต์เพ่ือรักษาป้องกันตัวก่อนออกหากิน  

ได้กล่าวคาถานี้ว่า ดวงตาของโลกน้ี เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอก ทอแสงเรืองรอง
สว่างไปทั่วปฐพี อัสดงคตแลว้ เพราะเหตุน้ัน ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระอาทิตย์น้ัน ซึ่ง
ทอแสงเรืองรองสว่างไปท่ัวปฐพี วันนี้ ข้าพเจ้าได้ท่านคุ้มครองแล้ว พึงอยู่เป็นสุข
ตลอดคืน พราหมณ์เหล่าใดถงึฝั่งแห่งพระเวทในธรรมทั้งมวล ขอพราหมณ์เหล่านั้นจง
รับความนอบน้อมของข้าพเจ้า และขอจงคุ้มครองข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระพุทธเจ้าท้ังหลาย ขอนอบน้อมพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ัน ขอนอบ
น้อมพระพุทธเจ้าท้ังหลายผู้หลุดพ้นแล้ว และขอนอบน้อมวิมุตติธรรมแห่ง
พระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วเหล่านั้น นกยูงนั้นเจริญพระปริตรน้ีแล้วจึงอยู่ในท่ีอยู่ของ
ตน (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๗/๖๗,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๘/๖๗)  

วิมุตติปาริสทุธิ ความบริสุทธ์ิในวิมุตติ, ความบริสุทธ์ิด้วยวิมุตติ  
              สาปุคิยาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า องค์ความเพียรเพ่ือปาริสุทธิ ๔ ประการ คือ 

(๑) องค์ความเพียรเพื่อสีลปาริสุทธิ (๒) องค์ความเพียรเพ่ือจิตตปาริสุทธิ (๓) องค์
ความเพียรเพ่ือทิฏฐิปาริสุทธิ (๔) องค์ความเพียรเพ่ือวิมุตติปาริสุทธิ (องฺ.จตุกฺก(ไทย)
๒๑/๑๙๔/๒๙๐)  

วิมุตติรส รสคือความหลดุพ้น, รสแห่งความหลุดพ้น,อมตนิพพาน  
              ในปาติโมกขัฎฐปนะ ขันธกะ อิมัสมิงธัมมวินเยอัฏฐัจฉริยะ พระผู้มีพระภาคตรัส

เปรียบเทียบวิมุตติรสกับมหาสมุทรว่า ธรรมวินัยน้ีมีรสเดียวคือวิมุตติรส (ความหลุด



 

๔๖๘๗ 
 

 

พ้น) เหมือนมหาสมุทร มีรสเดียว คือ รสเค็ม ข้อท่ีธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรส 
(ความหลุดพ้น) น้ีเป็นธรรมท่ีน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏในธรรมวินัยท่ีภิกษุท้ังหลาย
พบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยน้ี (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๘๕/๒๘๔,องฺ.เอกก.(ไทย)
๒๐/๓๓๕/๔๔,องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๓๕/๔๓๖,องฺ.เอก.(ไทย)๒๓/๑๙/๒๕๐,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๕๐/๑๗๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๔๙/๔๐๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙๘/๕๘๑,ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๒๔๐/๔๐๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๙๘/๖๐๗,อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๑๐/๑๒๓,อภิ.ย.(ไทย)
๓๘/๑๑/๑๒๖)  

วิมุตติวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความหลุดพ้น, หน่ึงในองค์แห่งความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิท่ีควร
เจริญ ๙ ประการ ซึ่งพระสารบีุตรแสดงไว้  

              ในทสุตตรสูตร พระสารีบุตรแสดงว่า ธรรม ๙ องคค์วามเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ 
ประการที่ควรเจริญ (๑) องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ คือสีลวิสุทธิ ความหมดจด
แห่งศีล (๒) องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือจิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต (๓) 
องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ (๔) องค์ความ
เพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือกังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเคร่ืองข้าม
พ้นความสงสัย (๕) องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือมคัคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 
ความหมดจดแห่งญาณท่ีรู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง (๖) องค์ความเพียรเพ่ือความ
บริสุทธ์ิ คือปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางดำเนิน (๗) 
องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือญาณทัสสนวิสทุธิ ความหมดจดแห่งญาณทัส
สนะ (๘) องคค์วามเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือปัญญาวิสุทธิ ความหมดจดแห่งปัญญา 
(๙) องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ คือวิมุตติวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความหลุดพ้น 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๑๘)  

วิมุตติสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยวิมุตติ  
             ตัวอย่างในทุติยสัมปทาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัมปทา ๕ ประการ คือ (๑) สีล

สัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล (๒) สมาธิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยสมาธิ (๓) 
ปัญญาสมัปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา (๔) วิมุตติสัมปทา ความถึงพร้อมด้วย
วิมุตติ (๕) วิมุตติญาณทัสสนสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๙๒/๑๖๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๖๓/๒๗๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๖๔/
๒๗๑)  

วิมุตติสารธรรม ธรรมท่ีเป็นแกน่สารคือวิมุตติ  



 

๔๖๘๘ 
 

 

              ในสารสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารธรรมธรรมท่ีเป็นแก่นสาร ๔ ประการ คือ (๑) 
สีลสารธรรม ธรรมท่ีเป็นแกน่สารคือศีล (๒) สมาธิสารธรรม ธรรมท่ีเป็นแก่นสารคือ
สมาธิ (๓) ปญัญาสารธรรม ธรรมท่ีเป็นแก่นสารคือปัญญา (๔) วิมุตติสารธรรม ธรรม
ท่ีเป็นแก่นสารคือวิมุตติ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๐/๒๑๓)  

วิมุตติสุข ความสุขเกิดความหลดุพ้น, ความสุขคือวิมุตติ เช่นพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขหลัง
ตรัสรู้ ๗ วันท่ีต้นศรีมหาโพธ์ิเพ่ือพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  

              ในปฐมโพธิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เมื่อแรกตรัสรู ้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิ
พฤกษ์ใกลฝ้ั่งแม่น้ำเนรัญชรา เขตตำบลอุรุเวลา สมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคได้ประทับ
น่ังโดยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา ๗ วัน ครัน้ล่วงไป ๗ วัน พระผู้มีพระ
ภาคทรงออกจากสมาธิน้ันแลว้ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น 
โดยอนุโลมอย่างละเอียด ตลอดปฐมยามแห่งราตรี (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑/๑, วิ.ม.(ไทย) ๔/
๔/๗, ๔/๕/๘, วิ.ม.(ไทย) ๔/๖/๙, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๒/๔๓๐, ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑/
๑๗๑,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๒/๑๗๓,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๓/๑๗๔,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๔/๑๗๖)  

วิโมกข์ ธรรมเครื่องหลุดพ้น  
              ตัวอย่างในบทภาชนีย์ กล่าวถึงวิโมกข์ หน่ึงในธรรมท่ีชื่อว่า อุตตริมนุสสธรรม น่ันคือ

ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะมรรคภาวนา การทำผลให้แจ้ง การละกิเลส 
ภาวะที่จิตปลอดจากกิเลส ความยินดี ในเรือนว่าง (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๗๐/๒๕๖,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๒๙/๗๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๔/๑๒๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๑,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๓๙/๓๕๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๑๗, ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๖/๕๘,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๑๔๘/๑๔๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๕/๕๐๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๘/๒๙๔)  

วิโมกข์ ๘ ความหลุดพ้น ๘ ประการ, โลกุตตระ  
              ในนิทเทส เอกกปุคคลบัญญัติ เรื่องที่กล่าวถึงบุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ได้สมัผัสวิโมกข ์

๘ ด้วยกายทุกกาล ทุกสมยั แต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วย
ปัญญา บุคคลน้ีเรียกว่า ผู้เป็นอสมยวิมตุตะ แม้พระอริยบุคคลท้ังหมดก็ช่ือว่าผู้
เป็นอสมยวิมุตตะในอริยวิโมกข์ วิโมกข์ ๘ ประการ คือ (๑) บุคคลผูมี้รูป เห็นรูป
ท้ังหลาย (๒) บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายใน เห็นรูปทั้งหลายภายนอก (๓) บุคคลผู้น้อม
ใจไปว่า ‘งาม‘(๔) บุคคลบรรลุอากาสานัญจายตนฌานโดยกำหนดว่า ‘อากาศ หา
ท่ีสุดมิได้’ อยู่ เพราะล่วงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดย
ประการทั้งปวง (๕) บุคคลล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุ
วิญญาณัญจายตนฌานโดยกำหนดว่า ‘วิญญาณหาที่สุดมไิด้’ อยู่ (๖) บุคคลล่วง



 

๔๖๘๙ 
 

 

วิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุอากญิจัญญายตนฌานโดยกำหนด
ว่า ‘ไม่มีอะไร’ อยู่ (๗) บุคคลล่วงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุ
เนวสัญญานาสญัญายตนฌานอยู่ (๘) บุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธอยู่ (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑/๑๔๙,อภิ.ปุ.(ไทย)
๓๖/๒/๑๔๙,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๒๔/๑๕๓,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๒๕/๑๕๓,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/
๒๖/๑๕๓,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๙๕/๑๗๐,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๗๐/๖๒๔,อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) 
๒/๓๗) 

วิโมกขกถา : เรื่องว่าด้วยวิโมกข์ หมายถึงกถาว่าด้วยวิโมกข์ แบ่งเป็นอุทเทสและนิทเทสได้ ดังน้ี 
  อุทเทส 
  ท่านพระสารีบุตรนำพระพุทธพจน์ท่ีว่าด้วยวิโมกข์มาแสดงเป็นอุทเทสว่า ภิกษุ

ทั้งหลาย วิโมกข์ มี ๓ ประการน้ี คือ  
  ๑. สุญญตวิโมกข์  ๒.อนิมิตตวิโมกข์ 
  ๓. อัปปณิหิตวิโมกข์ 
  วิโมกข์ มี ๖๘ ประการ คือ 
  ๑. สุญญตวิโมกข์  ๒.อนิมิตตวิโมกข์ 
  ๓. อัปปณิหิตวิโมกข์  ๔.อัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๕. พหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ ๖.ทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๗-๑๐.วิโมกข์ ๔ ประการจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๑๑-๑๔. วิโมกข์ ๔ ประการจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๑๕-๑๘. วิโมกข์ ๔ ประการจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๑๙-๒๒. วิโมกข์ ๔ ประการอนุโลมตามอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๒๓-๒๖. วิโมกข์ ๔ ประการอนุโลมตามพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๒๗-๓๐. วิโมกข์ ๔ ประการอนุโลมตามทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๓๑-๓๔. วิโมกข์ ๔ ประการระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๓๕-๓๘. วิโมกข์ ๔ ประการระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๓๙-๔๒. วิโมกข์ ๔ ประการระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข์ 
  ๔๓. ช่ือว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุผู้ได้รูปฌาน ย่อมเห็นรูปทั้งหลาย 
  ๔๔. ช่ือว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุผู้ไม่มีความหมายรูว่้ารูปภายในเห็นรูปภายนอก 
  ๔๕.ช่ือว่าวิโมกข์ เพราะภิกษุเปน็ผู้น้อมไปในอารมณ์ว่างามเท่าน้ัน 
  ๔๖.อากาสานัญจายตนสมาบัติวิโมกข์ 
  ๔๗.วิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข์ 
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  ๔๘.อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกข์  
  ๔๙. เนวสัญญานาสญัญายตนสมาบัติวิโมกข์  
  ๕๐. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกข ์
  ๕๑. สมยวิโมกข์  ๕๒.อสมยวิโมกข์ 
  ๕๓. สามยิกวิโมกข์  ๕๔.อสามยิกวิโมกข์ 
  ๕๕. กุปปวิโมกข์  ๕๖.อกุปปวิโมกข์ 
  ๕๗. โลกิยวิโมกข์  ๕๘.โลกุตตรวิโมกข์ 
  ๕๙. สาสววิโมกข์  ๖๐.อนาสววิโมกข ์
  ๖๑. สามิสวิโมกข์  ๖๒.นิรามิสวิโมกข์ 
  ๖๓. นิรามิสานิรามสิตรวิโมกข์ ๖๔. ปณิหิตวิโมกข์ 
  ๖๕. อัปปณิหิตวิโมกข์ ๖๖.ปณิหิตปฏิปัสสัทธิวิโมกข์ 
  ๖๗. สัญญุตตวิโมกข์ ๖๘.วิสัญญุตตวิโมกข์ 
  ๖๙. เอกัตตวิโมกข์  ๗๐.นานัตตวิโมกข ์
  ๗๑. สัญญาวิโมกข์  ๗๒.ญาณวิโมกข์ 
  ๗๓. สีติสิยาวิโมกข์  ๗๔.ฌานวิโมกข์ 
  ๗๕. อนุปาทาจิตตวิโมกข์ 
  ข้อสังเกต ตัวเลขบอกจำนวนวิโมกข์นี้ขัดแย้งกัน กล่าวคือ หัวข้อระบุไว้ ๖๘ 

ประการ แต่จำนวนจริงมีถึง ๗๕ ประการ อรรถกถาอธิบายว่า มีจำนวน ๗๕ ประการ
จริง แต่มีวิโมกข์ท่ีมีช่ือซ้ำกัน ๗ ประการ คือ วิโมกข์ท่ี ๑-๓ เหมือน ท่ีพระผู้มีพระทรง
แสดงไว้ข้างต้น วิโมกข์ท่ี ๔-๖ รวมอยู่ในวิโมกข์ท่ี ๗-๑๘ วิโมกข์ ท่ี ๖๕ ซ้ำกับวิโมกข์
ข้างต้น รวมเป็นวิโมกข์ท่ีมีช่ือซ้ำกัน ๗ ประการ ท่านให้ลบ ออกไป ให้นับเพียงช่ือ
เดียว จึงเหลือวิโมกข์ ๖๘ ประการตามหัวข้อ  

  นิทเทส 
  ท่านพระสารีบุตรนำวิโมกข์ต่าง ๆ ในอุทเทสมาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา 

ตามลำดับ ในที่น้ีขอนำคำอธิบาย วิโมกข์ ๕ ประการสุดท้าย ได้แก่ สญัญาวิโมกข์ 
ญาณวิโมกข์ สติีสิยาวิโมกข์ ฌานวิโมกข์ และอนุปาทาจิตตวิโมกข์ มาแสดง เป็นต้น 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๐๙/๓๔๖) 

วิโมกขวิวัฏ การสละได้ย่อมหลีกไป, หลีกเลี่ยงด้วยการสละ  
             ในวิโมกขกถา นิทเทส คำว่า วิโมกขวิวัฏ ได้แก่ สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณ

วิวัฏ วิโมกขวิวัฏ สัจจวิวัฏ พระโยคาวจรเมื่อหมายรู้ย่อมหลีกไป เพราะฉะนั้น จึงช่ือ
ว่าสัญญาวิวัฏ เมื่อคิดย่อมหลีกไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือว่าเจโตวิวัฏ เม่ือรู้แจ้งย่อมหลีก
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ไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือว่าจิตตวิวัฏ เม่ือกระทำญาณย่อมหลีกไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือ
ว่าญาณวิวัฏ เมื่อสละย่อมหลีกไป เพราะฉะนั้น จึงช่ือว่าวิโมกขวิวัฏ ย่อมหลีกไปใน
สภาวะแท้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือว่าสัจจวิวัฏ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๐/๓๙๐)  

วิโมกขวิวัฏฏญาณ ปัญญาในความสละ, ญาณในการหลีกออกจากอกุศลด้วยการสละ 
              ในฉวิวัฏฏญาณนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า ปัญญาในความสละ ช่ือว่าวิ

โมกขวิวัฏฏญาณ ว่า ปัญญาในความสละ ช่ือว่าวิโมกขวิวัฏฏญาณ พระโยคาวจรสละ
กามฉันทะด้วยเนกขัมมะ เพราะฉะน้ัน ปัญญาในความสละ จึงช่ือว่าวิโมกขวิวัฏฏ
ญาณ สละพยาบาทด้วยอพยาบาท เพราะฉะนั้น ปัญญาในความสละ จึงช่ือว่าวิ
โมกขวิวัฏฏญาณ สละถีนมิทธะด้วยอาโลกสัญญา เพราะฉะน้ัน ปัญญาในความสละ 
จึงช่ือว่าวิโมกขวิวัฏฏญาณ สละอุทธัจจะด้วยอวิกเขปะ เพราะฉะนั้น ปัญญาในความ
สละ จึงช่ือว่าวิโมกขวิวัฏฏญาณ สละวิจิกิจฉาด้วยธัมมววัตถาน เพราะฉะน้ัน ปัญญา
ในความสละ จึงช่ือว่าวิโมกขวิวัฏฏญาณสละกเิลสท้ังปวงด้วยอรหัตตมรรค 
เพราะฉะน้ัน ปัญญาในความสละ จึงช่ือว่าวิโมกขวิวัฏฏญาณ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๙๙/
๑๕๘)  

วิโมกขสมาบัติ สมาบัติคือวิโมกข์, การเข้าถึงวิโมกข์  
               ในมหาโมคคลัลานเถรคาถา ภาษิตของพระมหาโมคคัลลานเถระ ท่านเมื่อจะ

อนุเคราะห์พราหมณ์มิจฉาทฏิฐิ  หลานชายพระสารีบุตรเถระจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้
ว่า พราหมณ์  เชิญท่านไหว้พระมหากัสสปะผู้สงบระงับงดเว้นจากการกระทำความ
ช่ัว  อยู่แต่ในเสนาสนะที่สงัด เป็นมุนี  เป็นทายาทของพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐ อน่ึง  
ในหมู่มนษุย์  ผูใ้ดเป็นพราหมณ์สืบเช้ือสายพราหมณ์ติดต่อกันมาทั้งหมดถึง  ๑๐๐  
ชาติ เพียบพร้อมด้วยความรู้ ถึงแม้จะพึงเป็นผู้เล่าเรียนมนต์  จบไตรเพท การเรียน
สำเร็จวิชาเป็นต้นนั้นของผู้นั้น ในเวลาเช้า ภิกษุเช่นใดเข้าวิโมกขสมาบัติ ๘ ท้ังอนุโลม
และปฏิโลม ออกจากสมาบัติน้ันแล้ว จึงเทีย่วไปบิณฑบาต (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๑๘๑/
๕๓๓)  

วิโมกขสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิโมกข์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วิโมกข์ (ภาวะที่จิตหลุดพ้นจาก
สิ่งรบกวนและน้อมด่ิงไปในอารมณ์น้ัน ๆ ) ๘ คือ บุคคล (๑) มีรูป(ได้รปูฌานที่เกิด
จากอาการทำบริกรรมในรูปภายในตน) เห็นรูปทั้งหลาย (๒) มีอรูปสัญญาภายใน 
เห็นรูปทั้งหลายภายนอก (๓) มใีจน้อมไปว่า งาม เท่านัน้(๔) บรรลุอากาสานัญจาย
ตนฌาน โดยกำหนดว่า อากาศหาที่สุดมิได้อยู่ เพราะล่วงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา 
ไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง (๕) ล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดย
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ประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานโดยกำหนดว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ 
(๖) ล่วงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดย
กำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ (๗) ล่วงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุเนว
สัญญานาสัญญายตนฌานอยู่ (๘) ล่วงเนวสัญญานาสญัญายตนฌานโดยประการทั้ง
ปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๓๖๘) 

วิโมกข์แห่งการรู้แจ้งท่ีเป็นไปตามวิโมกข์ ความหลุดพ้นแห่งการรู้แจ้งที่เป็นไปตามความหลุดพ้น  
              ในวิโมกขกถา นิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า เมื่อมนสกิารโดยความไม่

เที่ยง เป็นทุกข์และอนัตตา มากด้วยน้อมใจ ความสงบ และความรู ้ วิโมกข์อะไรเป็น 
ใหญ ่ วิโมกข์แห่งภาวนาท่ีเป็นไปตามวิโมกข์น้ันมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญ
มัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจยั เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกันช่ือว่าภาวนา 
เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ในเวลารู้แจ้ง วิโมกข์อะไรเป็นใหญ ่
วิโมกข์แห่งการรู้แจ้งท่ีเป็นไปตามวิโมกข์น้ันมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญ
มัญญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจยั เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนา 
เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ช่ือว่าการรู้แจ้ง (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๔/๓๗๘)  

วิโมกข์แห่งภาวนาที่เปน็ไปตามวิโมกข์ ความหลุดพ้นแห่งภาวนาท่ีเป็นไปตามความหลุดพ้น ในวิ
โมกขกถา นิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลมนสิการโดยความไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มากด้วยความน้อมใจ ความสงบ ความรู้ เช่ือวิโมกข์อะไร
เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็นไปตามวิโมกข์นั้นมีเท่าไร เป็นสหชาตปัจจัย เป็น
อัญญมญัญปัจจัย เป็นนิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ช่ือว่า
ภาวนา เพราะมีความหมายว่าอย่างไร ใครเจริญ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๔/๓๗๗)  

วิโมกข์แห่งภาวนาที่เปน็ไปตามสุญญตวิโมกข์ ความหลุดพ้นแห่งภาวนาท่ีเป็นไปตามความหลุด
พ้นด้วยความว่าง  

              ในวิโมกขกถา นิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า เมื่อมนสิการโดยความเป็น
อนัตตา มากด้วยความรู้ สุญญตวิโมกข์เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่เป็นไปตาม
สุญญตวิโมกข์น้ันมี ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจยั เป็นนิสสย
ปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกันช่ือว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่า
มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ใดปฏิบัติโดยชอบผู้น้ันย่อมเจรญิ การเจรญิวิโมกข์ย่อมไม่มี
แก่ผู้ปฏิบัติผิด (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๔/๓๗๘,๓๑/๒๒๕/๓๘๐)  

วิโมกข์แห่งภาวนาที่เปน็ไปตามอนิมิตตวิโมกข์ ความหลุดพ้นแห่งภาวนาท่ีเป็นไปตามความหลุด
พ้นด้วยไม่ถืออนิมิต  



 

๔๖๙๓ 
 

 

               ในวิโมกขกถา นิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลมนสกิารโดยความ
ไม่เที่ยง มากด้วยความน้อมใจเช่ือ อนิมติตวิโมกข์เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาที่
เป็นไปตามอนิมิตตวิโมกข์น้ันมี ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย ฯลฯ มีรสเป็นอย่าง
เดียวกัน ช่ือว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ใดปฏิบัติโดย
ชอบ ผู้น้ันย่อมเจริญ การเจริญวิโมกข์ย่อมไม่มีแกผู่้ปฏิบัติผิด (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๔/
๓๗๘,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๕/๓๗๙) 

วิโมกข์แห่งภาวนาที่เปน็ไปตามอัปปณิหิตวิโมกข์ ความหลุดพ้นแห่งภาวนาท่ีเป็นไปตามความหลุด
ด้วยไม่ทำความปรารถนา ได้แก่ ความหลดุพ้นท่ีเกิดจากปัญญาพิจารณาเป็นนามรูป 
โดยความเป็นทุกข์ คือหลุดพ้นด้วยเห็นทุกขตาแล้วถอนความปรารถนาเสียได้  

              ในวิโมกขกถา นิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า เมื่อมนสิการโดยความเป็น
ทุกข์ มากด้วยความสงบ อัปปณิหิตวิโมกข์เป็นใหญ่ วิโมกข์แห่งภาวนาท่ีเป็นไป
ตามอัปปณิหิตวิโมกข์น้ันมี ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็น
นิสสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัย มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ช่ือว่าภาวนา เพราะมี
ความหมายว่ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ใดปฏิบัติโดยชอบ ผู้น้ันย่อมเจรญิ การเจรญิ
วิโมกข์ย่อมไมม่ีแก่ผู้ปฏิบัติผดิ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๔/๓๗๘,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๕/๓๘๐) 

วิโมกขันติกนาม พระนามในลำดับการบรรลุอรหัตตผล  
             ในติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า คำว่า พระผู้มีพระ

ภาค น้ี เป็นวิโมกขันติกนาม พระนามในลำดับการบรรลุ อรหัตตผล เป็นสัจฉิกา
บัญญัติ บัญญัติที่เกิดเพราะทรงรู้แจ้งอรหัตตผล ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า
ท้ังหลาย พร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ท่ีโคนต้นโพธ์ิรวมความว่า พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า เมตเตยยะ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๔/๒๔๘,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๑๔๙/๔๐๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๘/๕๘๑, ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๒๑๐/๖๒๐)  

วิรชปราสาท ปราสาทนามว่าวิรชปราสาท, ปราสาทหนึง่ในสามหลังของพระเจ้าธัมมทัสสีพุทธเจ้า
สมัยครองฆราวาส ๘,๐๐๐ ปี, พระองค์มีมเหสีพระนามว่า วิจิโกลี  

              ในธัมมทัสสีพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ในมัณฑกัปน้ันแล 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสสีอุบัติขึ้น เมื่อตนได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้า
พระองค์นั้นแล้ว ก็ทำจิตให้เลื่อมใสอย่างย่ิง ได้อธิษฐานวัตรเพื่อบำเพ็ญบารมี ๑๐ 
ประการให้ย่ิงขึ้นไป สมัยน้ัน กรุงช่ือว่าสรณะ กษัตริย์พระนามว่าสรณะเป็นพระชนก 
พระเทวีพระนามว่าสุนันทาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าธัมมทัสส ี
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พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐ ปี มีปราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลัง คือ อรช
ปราสาท  วิรชปราสาท และสุทัศนปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๐,๐๐๐ นาง ล้วน
ประดับประดาสวยงาม พระมเหสีนามว่าวิจิโกสี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๔/๖๖๘)  

วิรวิปุปผยิเถราปทาน : ประวัติของพระวิรวิปุปผิยเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติ
กัปที่ ๙๑ ท่านได้นำดอกท้าวยายม่อม ไปบูชาพระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี) เพราะ
ผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔/๔๐๙) 

วิรัทธสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีบุคคลพลาด พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้พลาด
อริยมรรคมีองค์ ๘ ช่ือว่าพลาดอริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ผู้
ปรารภอริยมรรคมีองค์ ๘ ช่ือว่าปรารภอริยมรรคมีองค ์ ๘ ท่ีให้ถึงความส้ินทุกข์โดย
ชอบ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๓/๓๒) 

วิรัทธสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีบุคคลพลาด พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้พลาด
โพชฌงค์ ๗ ช่ือว่าพลาดอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ผู้ปรารภ
โพชฌงค์ ๗ ช่ือว่าปรารภอริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๙๙/๑๓๒) 

วิรัทธสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีบุคคลพลาด พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้พลาด
สติปัฏฐาน ๔ ช่ือว่าพลาดอริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีใหถ้ึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ผู้ปรารภ
สติปัฏฐาน ๔ ช่ือว่าปรารภอริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๓๙๙/๒๕๗) 

วิรัทธสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีบุคคลพลาด พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้พลาด
อิทธิบาท ๔ ช่ือว่าพลาดอริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ผู้ปรารภ
อิทธิบาท ๔ ช่ือว่าปรารภอริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๘๑๔/๓๗๘) 

วิราคกถา : เรื่องว่าด้วยวิราคะ,กถาว่าด้วยวิราคะ แบ่งเป็นอุทเทสได้ ๒ อุทเทส คือ 
  อุทเทส 
  อุทเทสท่ี ๑ วิราคะช่ือว่ามรรค อุทเทสท่ี ๒ วิมุตติช่ือว่าผล 
  นิทเทส 
  ท่านนำอุทเทสทั้งสองมาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับดังนี้ 
  อุทเทสท่ี ๑ 
  คำปุจฉาว่า “วิราคะช่ือว่ามรรค เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน 

ดังนี้  
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  ส่วนท่ี ๑ แบ่งเป็น ๔ ขณะ คือ ขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ขณะแห่ง
สกทาคามิมรรค ขณะแห่งอนาคามิมรรค และขณะแห่งอรหัตตมรรค มีรูปแบบหลัก 
ดังนี้ 

  ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค  
  วิราคะที่ช่ือว่าสัมมาทิฏฐิเพราะมีสภาวะเห็น ย่อมคลายจากมิจฉาทิฏฐิ คลายจาก

กิเลสท่ีเป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้น คลายจากขันธ์และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมี
วิราคะ(นิพพาน) เป็นอารมณ์ มีวิราคะเป็นโคจร รวมลงในวิราคะ ต้ังอยู่ในวิราคะ 
ดำรงอยู่ในวิราคะ 

  คำว่า “วิราคะ” ท่านอธิบายว่า วิราคะมี ๒ อย่าง คือ (๑) นิพพานเป็นวิราคะ (๒) 
ธรรมท้ังปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นวิราคะ 

  เพราะเหตุน้ัน มรรคจึงเป็นวิราคะ องค์มรรค ๗ ท่ีเป็นสหชาติ ย่อมถึงความเป็น
วิราคะ เพราะเหตุน้ัน วิราคะจึงเป็นมรรค พระพุทธเจ้า และสาวก ย่อมถึงนิพพานซึ่ง
เป็นทิศที่ไม่เคยไปด้วยมรรคน้ี เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่ามรรคมีองค์ ๘ อริยมรรคมีองค ์
๘ น้ีเท่านั้น ลำ้เลิศ เป็นประธาน สูงสุด และประเสริฐกว่ามรรค ของสมณพราหมณ์
จำนวนมากผู้ถือลัทธิอ่ืน เพราะเหตุน้ัน มรรคมีองค์ ๘ จึงประเสริฐกว่ามรรคท้ังหลาย 

  วิราคะช่ือว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรึกตรอง ฯลฯ วิราคะช่ือว่า
สัมมาสมาธิ ฯลฯ (มีรูปแบบเหมือนข้างต้น ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่าน้ัน)  

  ในขณะแห่งมรรคอื่นอีก ๓ ขณะ ก็มีนัยเดียวกันน้ี ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่านั้น 
  ส่วนท่ี ๒ ท่านนำธรรม ๕๔ ประการ (หมวดธรรมท่ีควรรู้ยิ่งในสุตมยญาณ ท่ี ๑ 

ตอนที่ ๒ ชุดที่ ๖) มาจำแนกความหมายของวิราคะ เช่น 
  วิราคะคือความเห็น ช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ วิราคะคือความตรึก ช่ือว่าสัมมาสังกัปปะ 

ฯลฯวิราคะคือความตั้งม่ัน ช่ือว่าสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ 
  อุทเทสท่ี ๒ 
  คำปุจฉาว่า “วิมุตติช่ือว่าผล เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนท่ี ๑ แบ่งเป็น ๔ ขณะ คือ ขณะแห่งโสดาปัตติผล ขณะแห่งสกทาคามิผล 

ขณะแห่งอนาคามิผล และขณะแห่งอรหัตตผล มีรปูแบบเหมือนในอุทเทสท่ี ๑ 
ต่างกันแต่องค์ธรรมคือเปลี่ยนจากวิราคะเป็นวิมุตติเท่านั้น 

  ส่วนท่ี ๒ เหมอืนในอุทเทสท่ี ๑ ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่าน้ัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/
๔๗๔) 

วิราคธรรม  ธรรมคือความคลายกำหนัด, การสิ้นตัณหา, การดับทุกข์, นิพพาน  
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               ในอัคคัปปสาทสูตร พระผูมี้พระภาคตรัสความเล่ือมใสในสิ่งท่ีเลิศ กล่าวถึงธรรมที่
ปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด วิราคะ ความคลาย
กำหนัด คือ ความสร่างความเมา ความดับความกระหาย ความถอนอาลัย ความตัด
วัฏฏะ ความสิ้นตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับทุกข์ นิพพาน บัณฑิตกล่าวว่า 
เลิศกว่า ธรรมเหล่าน้ัน บุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรม ช่ือว่าเลื่อมใสในสิง่ที่เลิศ และ
วิบากท่ีเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งท่ีเลิศ (ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๙๐/๔๖๑,ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๑๒๗/๓๐๗,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๗๒/๙๐๒,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๗/๕๔)  

วิราคสัญญา กำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต, การกำหนดหมายความคลาย
กำหนัด  

              ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัส ภิกขุอปรหิานิยธรรมว่า ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าท่ีภิกษุยังมีอปริ
หานิยธรรมท้ัง คือ ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสือ่มเลย ตราบ
เท่าท่ีภิกษุยังเจริญวิราคสญัญา กำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต (ที.
ม.(ไทย)๑๐/๑๔๐/๘๗,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๒/๓๑๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๙/๓๓๐,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๑/๓๓๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๗/,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๕๖/๑๙๗,องฺ.เอกก.
(ไทย)๒๐/๔๕๓/๕๐,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๔๕๔/๕๐,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๔๕๕/๕๐,องฺ.
เอกก.(ไทย)๒๐/๔๕๖/๕๐)  

วิราคสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิราคสัญญา พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ธรรมท่ีปราศจากราคะ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะและความส้ิน
โมหะ) (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๕๖/๑๙๗)  

วิราคสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความคลายกำหนัด พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ถ้าถูกอัญเดียรถีย์ถามถึงประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ ให้ตอบ
ว่า เพ่ือสำรอกราคะ ถ้าถูกถามต่อไปอีกว่า มีมรรคและปฏิปทาเพ่ือสำรอกราคะอยู่
หรือ ให้ตอบว่า มี คืออริยมรรคมีองค์ ๘ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๙๘/๒๕๖) 

วิราคะ ความคลายกำหนัด, ดับตัณหา, ดับทุกข์  
              ในสังคติีสูตร สังคีติหมวด ๔ ข้อว่าด้วย ภาวนาปธาน พระสารีบุตรกล่าวว่า ภิกษุใน

พระธรรมวินัยน้ีเจริญสติสมัโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ ที่
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรูค้ือความเฟ้นธรรม เจรญิวิรยิสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์
แห่งการตรัสรูค้ือความเพียร เจริญปีติสมัโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ
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ความอ่ิมใจ เจริญปัสสัทธิสมัโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกาย
สงบใจ เจรญิสมาธิสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความต้ังจิตมั่น เจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลาง ท่ีอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ น้ีเรียกว่า ภาวนาปธาน      (วิ.ม.
(ไทย)๔/๑/๒, วิ.ม.(ไทย)๔/๒/๔, วิ.ม.(ไทย)๔/๓/๖, วิ.ม.(ไทย)๔/๗/๑๑,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๖๔/๓๖,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๗/๓๘,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๑/๓๓๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๐/๒๘๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗/๒๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๐๔/๔๓๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๗/๔๐๗, วิ.อ.(บาลี) ๓/๑/๔)  

วิราคานุปสัสนา การพิจารณาเห็นความคลายกำหนัด  
              ในสุตมยญาณนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวอนุปัสสนา ว่า อนิจจานุปัสสนา 

การพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ง ควรรู้ย่ิง ทุกขานุปัสสนา การพิจารณาเห็นทุกข์ 
อนัตตานุปัสสนา การพิจารณาเห็นอนัตตานิพพิทานุปัสสนา การพิจารณาเห็นความ
เบ่ือหน่าย วิราคานุปัสสนา การพิจารณาเห็นความคลายกำหนัด ควรรู้ย่ิง (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑/๕๓๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๙/๑๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒/
๓๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๖/๓๕๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๒/๓๗๔)  

วิราคานุปสัสนาญาณ ญาณคือการพิจารณาเห็นความคลายกำหนดั  
              ในวิโมกขกถา นิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวสัญญาวิโมกข์ว่า อนิจจานุปัสส

นาญาณ ญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง พ้นจากนิจจสัญญา เพราะเหตุน้ัน 
จึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์ ทุกขานุปัสสนาญาณ ญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข ์
พ้นจากสุขสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์ อนัตตานุปัสสนาญาณ ญาณ
คอืการพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา พ้นจากอัตตสัญญา เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่า
สัญญาวิโมกข์ นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณคือการพิจารณาเห็นความเบ่ือหน่าย พ้น
จากนันทิสัญญา เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์ วิราคานุปัสสนาญาณ ญาณคือ
การพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพ้นจากราคสัญญา เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าสัญญา
วิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖)  

วิราคานุปสัสนายถาภูตญาณ ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัด 
               ในวิโมกขกถา นิทเทส พระสารีบุตรได้อธิบาย ญาณวิโมกข์ว่า อนิจจานุปัสสนายถา

ภูตญาณ ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง พ้นจากความไม่รู้คือความ
หลงว่าเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่าญาณวิโมกข์ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ 
ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่าสุข 
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เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าญาณวิโมกข์           อนัตตานุปัสสนายถาภูตญาณ 
ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่า
อัตตา เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่าญาณวิโมกข์ นิพพิทานุปัสสนายถาภูตญาณ 
ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความเบ่ือหน่าย พ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่า
นันทิ ความยินดี เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าญาณวิโมกข์ วิราคานุปัสสนายถาภูตญาณ 
ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพ้นจากความไม่รู้คือความหลงว่า
ราคะ ความกำหนัด เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าญาณวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๑๕/๓๕๗)  

วิริยบารมี การบำเพ็ญความเพียร, การทำวิริยะให้เต็มเปี่ยม  
              ในพุทธาปทาน พระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า มีเน้ือหาที่ท่านเล่าไว้สรุปว่า 

พระอานนทเถระ ผู้เป็นมุนีชาวแคว้นวิเทหะ น้อมกายลงทูลถามพระตถาคตผู้ประทับ
อยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารว่า ได้ทราบว่า พระสัพพัญญพุูทธเจ้ามีอยู่ พระสัพพัญญู
พุทธเจ้าเหล่าน้ันผู้เป็นนักปราชญ์ ทรงอุบัติขึ้นเพราะเหตุอะไร พระองค์ตรัสตอบว่า 
เราสอบถามบัณฑิตทั้งหลาย บำเพ็ญปัญญาบารมีแล้ว บำเพ็ญวิริยบารมีแล้ว สำเร็จ
ขันติบารมีแล้วบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๕/๑๑, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)
๓๓/๑๓๖/๕๘๕,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๓๗/๕๘๕,ข.ุพุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๓๙/๕๘๕)  

วิริยปรมัตถบารมี การบำเพ็ญวิริยะอย่างยวดย่ิง, การทำวิริยะที่ผ่านขั้นปกติบารมี ผ่านขัน้อุปบารมี
สมัยเสวยชาติต่าง ๆ ของพระโพธิสัตว์  

              ในสโมธานกถา ว่าด้วยการสรุปการบำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ การบำเพ็ญบารมีอันเป็น
ธรรมเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้ จัดเป็นบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถ
บารมี ๑๐ คอื ในภพที่เราเป็นวิธูรบัณฑิตและสุริยพราหมณ์มาตังคพราหมณ์ ผู้เป็น
ศิษย์เก่าของอาจารย์ บารมีท้ัง ๒ นี้ เป็นปัญญาบารมี ๘ ในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มี
ศีล มีความเพียร เป็นผู้ก่อเกิดสัตตุภัสตชาดก บารมีน้ีแลเป็นปัญญาปรมัตถบารมี ๙ 
ในภพท่ีเราเป็นพระราชา ผู้มีความบากบ่ัน เป็นวิริยปรมัตถบารมี ๑๐ (ขุ.จริยา.(ไทย)
๓๓/๑๒๒/๗๗๗)  

วิริยพละ กำลังคือวิริยะ, หน่ึงในพละ ๔ คือ สติพละ กำลังคือสติ สมาธิพละ กำลังคือสมาธิ 
ปัญญาพละ กำลังคือปัญญา เป็นหน่ึงในพละ ๗ คือ สทัธาพละ หิริพละ โอตตัป
ปพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพล  

             ในสาเกตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนาท่ีเมืองสาเกตว่า เมื่อครั้งพระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอัญชนวัน สถานท่ีพระราชทานอภัยแก่หมู่เน้ือ เขตเมืองสา
เกต ณ ท่ีนัน้แล พระผู้มพีระภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสถามว่า “ภิกษุ



 

๔๖๙๙ 
 

 

ท้ังหลาย เหตุท่ีอินทรีย์ ๕ ประการอาศัยแล้วกลายเป็นพละ ๕ ประการ และท่ีพละ 
๕ ประการอาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย์ ๕ ประการ มีอยู่ คือ สิ่งใดเป็นสทัธินทรีย์ สิ่ง
น้ันเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสทัธาพละ สิ่งน้ันเป็นสัทธินทรย์ี สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์ สิ่ง
น้ันเป็นวิริยพละ สิ่งใดเป็นวิริยพละ สิ่งน้ันเป็นวิริยินทรีย์  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/
๒๙๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๑/๓๓๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๑๓/๓๒๕, ม.อุ.(ไทย)๒๐/๑๕๗/
๔๐๔,ม.อุ.(ไทย)๒๐/๑๕๘/๔๐๔,ม.อุ.(ไทย)๒๐/๑๕๙/๔๐๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๕๓/๒๑๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๓/๒๒๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๖๑/๓๗๙,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๑/๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒/๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔/๔๑๕,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๑/๑๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓/๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔/๕,๒๓/๕/๔๓๙)  

วิริยสมาธิ ความเพียรในสมาธิ, สมาธิท่ีประกอบด้วยวิริยะ, จิตตสมาธิและวีมังสาสมาธิ ก็มี
อรรถาธิบายเช่นเดียวกัน เป็นท้ังโลกิยะและโลกุตตระ  

                             ในปฐมอิทธิปาทสตูร ว่าด้วยอิทธิบาท พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุหรือภิกษุณี
รูปใดรูปหน่ึงเจริญทำให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังได้ผล
อย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมือ่ยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จัก
เป็นอนาคามี ธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ (๑) อิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร๑ (๒) อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร (๓) อิทธิ
บาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร (๔) อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวีมังสา
สมาธิและปธานสังขาร (๕) ความขะมักเขม้น (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๗/
๑๑๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๘/๑๑๖,องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๘๙-๔๐๑/๔๔๕)  

วิริยสมาธิปธานสังขาร สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์, ธรรมทีใ่ห้เกิดความเจริญ
ด้วยอายุ ๔ ประการ  

             ในจักกวัตติสตูร เรื่องความเจริญด้วยอายุและวรรณะ เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุท้ังหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจร ซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากบิดา
ของตน ประพฤติธรรมอันเป็นโคจร ซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตน จัก
เจริญด้วยอายุ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี (๑) เจรญิอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ
ปธานสังขาร สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์ (๒) เจรญิอิทธิบาทอัน
ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ 
(๓) เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร สมาธิที่เกดิจากจิตตสมาธิ
และความเพียรสร้างสรรค ์ (๔) เจรญิอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธาน
สังขาร สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์ เพราะเจริญ ทำอิทธิบาท ๔ 



 

๔๗๐๐ 
 

 

ประการนี้ให้มาก เมื่อมุ่งหวัง เธอจะพึงดำรงอยู่ได้ ๑ กัป หรือเกินกว่า ๑ กัป (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๖/๒๗๗, (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๘๙/๒๐๓,สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๘๑๓/๓๗๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๑๗/๓๘๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๒๑/๓๘๔,สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๘๒๓/๓๙๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๗๖/๓๙๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๒/๔๙๓,ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๔๒/๕๐๘)  

วิริยสัมโพชฌงค์ ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร, องค์ท่ี ๓ ของโพชฌงค์ ๗ ประการ  
              ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัส ภิกขอุปริหานิยธรรม ว่า ภิกษุท้ังหลาย 

ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าท่ีภิกษุยังมีอปริ
หานิยธรรมท้ัง ๗ ประการนีอ้ยู่ และใส่ใจอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการน้ีอยู่ หนึ่งใน
อปริหานิยธรรม คือ วิริยสัมโพชฌงค์ ความว่า ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่าง
เดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีภิกษุยังเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ธรรมท่ีเป็นองค์
แห่งการตรัสรูค้ือความเพียร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๕/
๓๒๒,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๑/๑๑๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๐/๒๘๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๓๐/๓๓๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗/๒๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๐/๑๙๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๓/
๑๑๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๔/๑๑๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๓๒/๑๖๓)  

วิริยสัมโพชฌงค์ภายใน องค์แห่งการตรัสรู้คือวิริยะภายใน, ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความ
เพียร, องค์ท่ี ๓ แห่งโพชฌงค์ ๗ ประการ  

              ในธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์ บทน้ีกล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ท้ังหลาย คือ โพชฌงค์ ๗ อยู่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เม่ือวิริยสัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้
ชัดว่า ‘วิริยสัมโพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่’ หรือเม่ือวิริยสมัโพชฌงค์ภายในไม่มีอยู่ ก็
รู้ชัดว่า ‘วิริยสัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่’ การเกิดขึน้แห่งวิริยสัมโพชฌงค์ท่ียัง
ไม่เกิดขึ้น มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งวิริยสัมโพชฌงค์ที่
เกิดขึ้นแล้ว มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๕/๓๒๒) 

วิริยะ ความเพียรปฏิบัติ, ความขยันปฏิบัติ, ความหมั่นปฏิบัติ  
               ในปาสราสิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเร่ืองที่พระองค์เสด็จเข้าไปศึกษาปฏิบัติในสำนัก

อาฬารดาบสกาลามโคตรว่า อาฬารดาบส กาลามโคตร ถามปัญหากับอุทกดาบส 
รามบุตรว่า เราเข้าไปหาอุทกดาบส รามบุตรแล้วถามว่า ‘ท่านรามะ ท่านประกาศว่า 
‘ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมน้ีด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถงึอยู่’ ด้วยเหตุเพียง เท่าไร’ เมื่อ
เราถามอย่างน้ี อุทกดาบส รามบุตรจึงประกาศเนวสัญญานาสญัญายตนสมาบัติแก่
เรา เราจึงคิดว่า ‘มิใช่แต่อุทกดาบส รามบุตรเท่านั้นท่ีมีศรัทธา แม้เราก็มีศรัทธา มิใช่



 

๔๗๐๑ 
 

 

แต่อุทกดาบส รามบุตรเท่านั้นท่ีมีวิริยะ แม้เราก็มีวิริยะ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๗๗/๓๐๑,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๖/๗๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๗/๓๙๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๕/๖๐๑,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๙๔/๑๑๑,สํ.น.(ไทย)๑๖/๑๕๐/๒๔๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๑๕/๓๒๘,สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๕๒๐/๓๓๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๒๒/๓๓๖,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๒๗/๔๐๑)  

วิริยาธบิดี  ความเป็นใหญใ่นวิริยะ, อธิบดีคือวิริยะ  
              ในปัจจยตากถา ว่าด้วยความเป็นปัจจัย พระสากวาทีคือพดระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ

ได้มีการซักถามพระปรวาทีคือพวกภิกษุนิกายอุตตราปถกะ ดังข้อความว่า สกวาท ี
(สก.) ถาม ปรวาที (ปร.)ว่า วิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมมิใช่หรือ ปร. ตอบ
ว่า ใช่ สก. กล่าวว่า หากวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม ดังน้ัน ท่านจึงควร
ยอมรับว่า “วิริยาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย” ท่าน 
สก. ถามว่า วิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์มิใช่หรือ ท่านตอบ
ว่า ปร. ใช่ ท่าน สก. กลา่วว่า หากวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็น
อินทรีย์ ดังน้ัน ท่านจึงควรยอมรับว่า “วิริยาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย เป็น
ปัจจัยโดยอินทรียปัจจัย” ท่าน สก. กล่าวว่า วิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรม
และเป็นองค์แห่งมรรคมิใช่หรือ ท่าน ปร. ตอบว่า ใช่ ท่าน สก. กล่าวว่า หากวิริยาธิบ
ดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นองค์แห่งมรรค ดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่า “วิ
ริยาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย เป็นปจัจัยโดยมัคคปัจจัย” วิริยาธิบดีเป็นปัจจัย
แก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยวิริยะและรูปทีมี่ธรรมอันสัมปยุตด้วยวิริยะน้ันเป็น
สมุฏฐานโดยอธิปติปัจจัย (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๑๒/๗๖๑, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๓/๓)  

วิริยารัมภกถา เรื่องการปรารภความเพียร  
              ในสัมโพธิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงพวก  อัญเดียรถีย์ปริพาชกถามอย่างน้ีว่า ‘ผู้มี

อายุท้ังหลายอะไรเป็นเหตุแห่งการเจริญธรรมท่ีเป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ’ เธอทั้งหลาย
ควรตอบพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า ภิกษุเป็นผู้ได้กถาเป็นเคร่ืองขัด
เกลาอย่างย่ิง ท่ีเป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต คือ อัปปิจฉกถา เรื่องความมัก
น้อย สันตุฏฐิกถา เรื่องความสันโดษ ปวิเวกกถา เรื่องความสงัด อสังสัคคกถา เรื่อง
ความไม่คลุกคลี วิริยารัมภกถา เรื่องการปรารภความเพียร (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑/
๔๒๖,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๓/๔๓๓, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๓๐/๗๘, ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๓๑/
๒๓๔)  

วิริยารัมภญาณ ญาณในการปรารภความเพียร,ปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตท่ีส่งไป  
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               ในวิริยารัมภญาณนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าววิริยารัมภญาณ ว่า ปัญญาใน
การประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไป ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ เป็นอย่างไร คือ ปัญญา
ในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตที่ส่งไป เพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมทียั่งไม่เกิดมิให้
เกิดขึ้น ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ ปัญญาในการประคองจิตท่ีไม่หดหู่และจิตที่ส่งไป เพ่ือ
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ ปญัญาในการประคองจิตที่ไม่
หดหู่และจิตทีส่่งไป เพ่ือทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ เพ่ือ
ความดำรงมั่น ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มทีแ่ห่งอรหัตตมรรคที่
เกิดขึ้นแล้ว ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๙/๑๔๙)  

วิริยารัมภญาณนิทเทส : แสดงวิริยารัมภญาณ อธิบายอทุเทสท่ี ๓๘ ของญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำ 
ปุจฉา ดังนี้ 

  ท่านพระสารีบุตรนำสัมมัปปธาน ๔ ประการมาจำแนกวิริยารัมภญาณ ดังน้ี 
  ๑. ปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหู่และจิตท่ีส่งไป เพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรม

ท่ียังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ  
  ๒. ... เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ  
  ๓. ... เพ่ือทำกุศลธรรมท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ  
  ๔. ... เพ่ือความดำรงม่ัน ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มท่ีแหง่กุศล

ธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ  
  ลำดับต่อไป ท่านนำธรรมที่เป็นคู่ตรงกันข้าม ๓๗ คู ่ (หมวดภาวนาที่ ๕ ใน สุตมย

ญาณที่ ๔) มาจำแนกด้วยวิริยารัมภญาณ ๔ ประการข้างต้น เป็นคู่ ๆ คู่ละ ๔ 
ประการ แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายอกุศล ๒ ประการ และฝ่ายกุศล ๒ ประการ เช่น 

  คู่ท่ี ๑ ฝ่ายอกศุล ๒ ประการ ได้แก ่
  ๑. ปัญญาในการประคองจิตท่ีไม่หดหู่และจิตที่ส่งไป เพ่ือป้องกันกามฉันทะที่ยังไม่

เกิดมิให้เกิดขึ้น ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ  
  ๒. ... เพ่ือละกามฉันทะท่ีเกิดขึ้นแล้ว ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ  
  ฝ่ายกุศล ๒ ประการ ได้แก ่
  ๓. ... เพ่ือทำเนกขัมมะท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ  
  ๔. ... เพ่ือความดำรงมั่น ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มท่ีแห่ง 
  เนกขัมมะท่ีเกดิขึ้นแล้ว ช่ือว่าวิริยารัมภญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๙/๑๔๙) 
วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร, ความเพียรมุ่งมั่น,อัปปมาทะ  
              ในอาสีวิโสปมสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า การใช้มือและเท้าพยายามไป นั้นเป็นช่ือ

ของ วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร (สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๒๓๘/๒๓๙) 
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วิริยิทธิบาท  ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จคือวิริยะ, ธรรมข้อท่ี ๒ แห่งอิทธิบาท ๔   
              ในอิทธิปาทวิภังค์ วิริยิทธิบาท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌาน

ท่ีเป็น  โลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือ
บรรลุภูมิเบ้ืองต้น สงัดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่
ในสมัยใด ในสมัยน้ัน  การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ  วิ
ริยสัมโพชฌงค์  อันเป็นองค์มรรรค  นับเน่ืองในมรรคน้ีเรียกว่า  วิริยิทธิบาท  
สภาวธรรมที่เหลือช่ือว่าสัมปยุตด้วยวิริยิทธิบาท (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔๕๙/๓๕๓)  

วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ, ผู้เป็นธัมมานุสารี, ความไม่ประมาท, หน่ึงในอินทรีย์ ๕  
              ในสงัคีติสูตร สังคีติหมวด ๕ กล่าวถึงอินทรีย์ ๕ คือ (๑) สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือ

ศรัทธา (๒) วิริยินทรีย์ อินทรย์ีคือวิริยะ (๓) สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ (๔) สมาธินทรีย์ 
อินทรีย์คือสมาธิ (๕) ปัญญินทรีย์ อินทรย์ีคือปัญญา อีกประการหน่ึง ธรรมเหล่าน้ี 
คือ สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรทัธา วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ สตินทรีย์ อินทรีย์คือ
สติ สมาธินทรีย์ อินทรีย์คอืสมาธิ ปัญญนิทรีย์ อินทรย์ีคือปัญญา ย่อมมีแก่ผู้น้ัน 
บุคคลน้ีเราเรียกว่า เป็นธัมมานุสารี เรากล่าวว่า ‘ภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วย
ความไม่ประมาท’ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๑๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๒, (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๘๒/๒๑๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๗/๒๘๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๙/๒๘๘,สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๔๘๐/๒๙๐,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๘๙/๓๐๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๑/
๒๑๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๒/๒๒๗)  

วิรุฬหะ พระนามของท้าวมหาราช, ผู้ประจำอยู่ทิศใต้จากภูเขาสิเนรุ, หัวหน้าพวกกุมภัณฑ์, มี
พระโอรสมากมายในพระนามเดียวว่า อินทะ  

             ในอาฎานาฎิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คนเรียกทิศน้ันว่า ทิศนั้นเป็นทิศใต้จากภูเขา
สิเนรุน้ีไป ซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้มียศองค์น้ันอภิบาลอยู่ ท้าวมหาราชน้ันมีพระ
นามว่าวิรุฬหะ ทรงเป็นหัวหน้าของพวกกุมภัณฑ์ มีกุมภัณฑ์แวดล้อม ทรงโปรดปราน
การร่ายรำและการขับร้อง ‘แม้โอรสของท้าววิรุฬหะจะมีมากก็มีพระนามเดียวกัน คือ
ท้ัง ๙๑ องค์ มพีระนามว่าอินทะ ต่างมีพลังมาก’ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๙/๒๒๓)  

วิรุฬหะ, ท้าวมหาราช ท้าวมหาราชน้ันมีพระนามว่าวิรุฬหะ , พระองค์เป็นหัวหน้าพวกกุมภัณฑ์, 
พระองค์พระโอรสหลายองค์ในนามเดียว คือ อินทะ  

             อาฎานาฎิยสูตร ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรุฬหะ ทรงเป็นหัวหน้าพวกกุมภัณฑ์ 
มีกุมภัณฑ์แวดล้อม ทรงโปรดปรานการร่ายรำและการขับร้อง สดับมาว่า ‘แม้โอรส
ของท้าววิรุฬหะจะมีมากก็มีพระนามเดียวกัน คือ ทั้ง ๙๑ องค์ มีพระนามว่าอินทะ 
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ต่างมีพลังมาก’ ท้าววิรุฬหะและพระโอรสเหล่าน้ัน เห็นพระพุทธเจ้าผู้ต่ืนแล้ว ผู้เป็น
เผ่าพันธ์ุแห่งพระอาทิตย์ พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้า (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๙/
๒๓๗)  

วิรูปักข์, พญางู, ท้าวมหาราช พญางูนามว่าวิรูปักข์, หน่ึงในพญางู ๔ ตระกูล, ท้าววิรูปักษ์
มหาราชผู้ประจำทิศตะวันตก ประทับน่ังผนิพระพักตร์ไป ทางทิศตะวันออก มีพวก
เทพอยู่เบ้ืองหน้า, ผู้เป็นหน่ึงในท้าวจาตุมมหาราช  

              ตัวอย่างในขุททกวัตถุภิกษุรูปรูปหน่ึงไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูลนี ้
เพราะถ้าภิกษุนั้นแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูลน้ี ภิกษุน้ันจะไม่ถูกงูกัดถึง
แก่มรณภาพ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิต
ให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูลน้ีเพ่ือคุ้มครองตน เพ่ือรักษาตน เพ่ือป้องกันตน วิธีแผ่
เมตตาแก่สรรพสัตว์ มีพญางู ๔ ตระกูลเป็นต้นนี้ คือ เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางู
วิรูปักษ์ เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูเอราปถะ เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางู ฉัพ
ยาบุตร เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางู  กัณหาโคตมกะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๐/
๒๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๗/๑๑๑,(วิ.จู.(ไทย)๗/๒๕๑/๑๔, วิ.จู.(ไทย)๗/๒๕๑/
๑๕,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๐๕/๙๒)  

วิโรจนชาดก :  ชาดกว่าด้วยคนถูกเยาะเย้ยว่ารุ่งเรือง มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาไกรสรราชสีห์
กล่าวถึงสุนัขจิ้งจอกที่พยายามเลียนแบบตนโดยการนอนอย่างราชสีห์ ต่ืนขึ้นสะบัด
กาย มองดูทิศ หอนสามคาบ และกระโดดลงจากหน้าผาหวังจะให้ตกลงบนกระพอง
ช้างซับมันแล้วจะกัดให้ตายเพ่ือจะได้กินเนื้อช้าง แต่พลาดไปตกลงที่ใกล้เท้าช้าง จึง
ถูกช้างเหยยีบกระโหลกศีรษะแตกกระจายถึงแก่ความตาย พระโพธิสัตว์กล่าวเยาะ
เย้ยว่า มันสมองของเจ้าทะลักออกมา กระหม่อมของเจ้าก็ถูกทำลาย ซีโ่ครงของเจ้าก็
หักหมด วันน้ีเจ้าช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินนะ คนที่ไม่มีบารมี ไม่มีความสามารถ แม้จะ
พยายามเลียนแบบบุคคลอ่ืนก็ไม่ประสพผลสำเร็จ แต่กลบัจะประสพกับความพินาศ
อยู่ร่ำไป (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๔๓/๕๘) 

วิโรจนะ,  พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรด์ิพระนามว่าวิโรจนะ, พระองค์ผู้หักกิ่งไม้สาละ
แล้วนำดอกไม้พร้อมช่อถวายแด่พระผู้มีพระภาค, พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระ
นามว่าวิโรจนะ ๓ ชาติ  

              ในผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ ท่านกล่าวว่า ท่าน
หักกิ่งไม้สาละแล้วนำดอกมาพร้อมทั้งช่อ เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวาย
ดอกไม้ช้ันดีเย่ียม ในกัปที ่๙๑ นับจากกัปน้ีไป ท่านได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่พบทุคติ
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เลย น้ีเป็นผลแห่งการถวายดอกไม้ และในกัปท่ี ๙ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๓ ชาติ มีพระนามว่าวิโรจนะ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๔/
๓๐๓)  

วิลามาลา, พระเจา้จักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรด์ิพระนามว่าวิลามาลา,พระองค์ผู้มีจิตเลื่อมใสใน
ดอกไม้ซึกที่ห้อมล้อมด้วยพุทธานุภาพ, พระองค์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด์ิ ๒๕ ชาติ 
พระนามว่าวิลามาลา  

              ในเสเรยยกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสเรยยกเถระ ท่านกล่าวว่า ท่าน
หยิบดอกไม้ซึก โยนขึ้นไป (บูชา) ในอากาศ ด้วยพุทธานุภาพ ดอกไม้ซึกท้ังหลายห้อม
ล้อมอยู่โดยประการท้ังปวง ด้วยจิตที่เลื่อมใสน้ัน ท่านถูกกุศลมูลตักเตือนแล้ว จึงไม่
ไปเกิดยังทุคติเลย ตลอด ๑๐๐,๐๐๐ กัป ในกัปท่ี ๑,๐๑๕ (นับจากกัปนี้ไป) ได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ๒๕ ชาติ มีพระนามว่าวิลามาลา มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๘/๒๗๗)  

วิโลกนะ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิโลกนะ, พระองค์ทำหมู่ชนให้เลื่อมใส เกิด
ความสังเวช ชมเชยผู้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค, พระองค์ได้รับอานิสงส์ ในกัปที่ 
๘๑ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิโลกนะ  

              ในสัมมุขาถวิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิกเถระ ท่านกล่าวว่า 
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอประสูติแลว้เทา่น้ัน ก็ทรงเหลียวดูทิศท้ังปวง แล้วทรง
เปล่งอาสภิวาจา นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทำหมู่ชนให้เกิด
สังเวชแล้ว ชมเชย ถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศ
ตะวันออก ในกัปที่ ๘๑ (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า
วิโลกนะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๒/๒๘๕)  

วิวัฏฏกัป กัปฝ่ายเจริญ, ช่วงระยะเวลาที่โลกกลับฟ้ืนขึ้นมาใหม่  
             ตัวอย่างในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสทิฏฐิ ๖๒ สัสสตวาทะ ๔ มูลเหตุท่ี ๒ 

ว่า สมณพราหมณ์ผู้เจรญิอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยง บัญญติัอัตตาและ
โลกว่าเที่ยง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ อาศยัความเพียรเครื่องเผากิเลส 
ความเพียรที่ต้ังมั่น ความหม่ันประกอบ ความไม่ประมาท และอาศัยการใช้ความคิด
อย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังม่ัน ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ 
คือ ๑ สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป บ้าง ๒ สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง ๓ สังวัฏฏกัป
และวิวัฏฏกัปบ้าง ๔ สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง ๕ สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง ๑๐ 
สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง ว่า ‘ในภพโน้นเรามีช่ืออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะมี
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อาหาร เสวยสขุทุกข ์ และมีอายุอย่างน้ัน ๆ จุติจากภพน้ันก็ไปเกิดในภพโน้น แม้ใน
ภพนั้นเราก็ได้มีช่ืออย่างน้ัน มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข ์ และมีอายุ
อย่างนั้น ๆ จุติจากภพน้ันจึงมาเกิดในภพนี้’ เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้ง
ลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างน้ี (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๒/๑๓,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๓/๑๔,ที.
สี.(ไทย) ๙/๒๔๔/๘๒,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๔๕/๘๒, (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๒/๕๑,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๕๖/๑๑๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๗/๑๑๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๒/๔๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๑๔๘/๑๔๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔/๑๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๗/๓๐๔,วิ.อ.(บาลี) ๑/๑๒/
๑๕๘)  

วิวัฏฏฐายี ช่วงระยะเวลาที่โลกเจริญแลว้ทรงอยู่, ช่วงระยะเวลาที่มหาเมฆซึ่งให้กปัพินาศเกิดอีก 
จนถึงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เกิดอีก, กัปหน่ึงในสี่กัป คือ- สังวัฏฏกัป -สังวัฏฏฐายี
กัป -วิวัฏฏกัป - วิวัฏฏฐายีกัป  

                        ในกัปปสตูร ว่าด้วยกัป พระผู้มีพระภาคตรัสถึง อสงไขยกัป ๔ ประการน้ี คือ (๑) 
ในเวลาที่สังวัฏฏกัปดำเนินไป ไม่มีใครกำหนดนับได้ว่า จำนวนเท่านี้ หลายปี จำนวน
เท่าน้ี ๑๐๐ ปี จำนวนเท่าน้ี ๑,๐๐๐ ปี หรอื จำนวนเท่าน้ี ๑๐๐,๐๐๐ ปี (๒) ในเวลา
ท่ีสังวัฏฏฐายีกัปดำเนินไป ฯลฯ (๓) ในเวลาที่วิวัฏฏกัปดำเนินไป ฯลฯ (๔) ในเวลาที่
วิวัฏฏฐายีกัปดำเนินไป ไม่มีใครกำหนดนับได้ว่า จำนวนเท่านี้หลายปี จำนวนเท่านี้ 
๑๐๐ ป ี จำนวนเท่านี้ ๑,๐๐๐ ปี หรือจำนวนเท่าน้ี ๑๐๐,๐๐๐ ปี (องฺ.จตุกฺก(ไทย) 
๒๑/๑๕๖/๒๑๗,องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๕๖/๓๘๔,องฺ.จตุกฺก.ฏีกา ๒/๑๕๖-๑๕๘/
๔๒๑, วิสุทฺธิ. ๒/๔๐๖/๕๖)  

วิวัฏฏนานุปสัสนา การพิจารณาเห็นอุบายท่ีจะหลีกไป,สภาวะที่เป็นของแท้ควรรู้ย่ิง มีวิวัฏฏนานุปัสส
นา เป็นต้น  

              ในสุตมยญาณนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวถึงสภาวะท่ีเป็นของแท้ควรรู้ย่ิง 
ได้แก่อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา นิพพิทานุปัสสนา วิราคา
นุปัสสนา นิโรธานุปัสสนา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา ขยานุปัสสนา การพิจารณาเห็น
ความสิ้นไป วยานุปัสสนา การพิจารณาเห็นความเสื่อมไป วิปริณามานุปัสสนา การ
พิจารณาเห็นความแปรผัน อนิมิตตานุปัสสนา การพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิต 
อัปปณิหิตานุปัสสนา การพิจารณาเห็นความไม่มีท่ีต้ัง สุญญตานุปัสสนา การ
พิจารณาเห็นความว่าง อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอัน
ย่ิง ยถาภูตญาณทัสสนะ การรู้เห็นตามความเป็นจริง อาทนีวานุปัสสนา การพิจารณา
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เห็นโทษ ปฏิสงัขานุปัสสนา การตามพิจารณา วิวัฏฏนานุปัสสนา การพิจารณาเห็น
อุบายที่จะหลีกไป (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๘/๒๖,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒/๓๒)  

วิวัฏฏะ ตอน (ขัณฑ์) ของผ้าท่ีอยู่ตรงกลางซึ่งเย็บผ้ามณฑลและอัฑฒมณฑลเข้าด้วยกัน 
              ในจีวรขันธกะ ฉินทกจีวรานุชานนา พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสรญิพระอานนท์ 

พระองค์ทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเร่ืองนี้เป็นต้นเหตุ แล้วรับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า 
ภิกษุทั้งหลาย อานนท์เป็นบัณฑิต ภิกษุท้ังหลาย อานนท์ มีปัญญามาก ท่ีเข้าใจ
ความหมายท่ีเรากล่าวย่อ ๆ ได้อย่างพิสดาร เธอทำผ้ากุสิบ้างทำผ้าอัฑฒกุสิบ้าง ทำ
ผ้ามณฑลบ้าง ทำผ้าอัฑฒมณฑลบ้าง ทำผ้าวิวัฏฏะบ้างทำผ้าอนุวิวัฏฏะบ้าง (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔)  

วิวาทมูล มูลเหตุแห่งวิวาท ๖ ประการ  
              ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวถึงวิวาทมูล ๖ ประการ คือ (๑) เป็นผู้มักโกรธ ผูก

โกรธไว้ ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธ ผูกโกรธไว้ ภิกษุน้ันอยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่ยำเกรง
ในพระศาสดา ไม่มีความยำเกรงในพระธรรม ในพระสงฆ ์ (๒) เป็นผูล้บหลู่ ตีเสมอ 
ฯลฯ (๓) เป็นผู้ริษยา มีความตระหน่ี ฯลฯ (๔) เป็นผู้โอ้อวด มีมายา ฯลฯ (๕) เป็นผูมี้
ความปรารถนาช่ัว เป็นมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ (๖) เป็นผู้ยึดม่ันทิฏฐิของตน มีความถือรั้น 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๕/๓๒๒)  

วิวาทมูลสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาท (สูตรท่ี ๑) ๑ พระอุบาลีทูลถามพระผู้มีพระ
ภาคว่า มูลเหตุแห่งวิวาทมีเท่าไร พระผู้มีพระภาคตรสัตอบว่า มูลเหตุแห่งวิวาท มี ๑๐ 
ประการ คือ ภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ (๑-๑๐) มีเน้ือความเหมือนวิวาทสูตร (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๔๒/๙๔) 

วิวาทมูลสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาท (สูตรท่ี ๒) พระอุบาลีทูลถามพระผู้มีพระ
ภาคว่า มูลเหตุแห่งวิวาทมีเท่าไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มูลเหตุแห่งวิวาท มี ๑๐ 
ประการ คือ ภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ (๑) แสดงอนาบัติว่า เป็นอาบัติ (๒) แสดง
อาบัติว่า เป็นอนาบัติ (๓) แสดงอาบัติเบาว่า เป็นอาบัติหนัก (๔) แสดงอาบัติหนักว่า 
เป็นอาบัติเบา (๕) แสดงอาบัติช่ัวหยาบ(หมายถึงปาราชิก ๔ และสังฆาทเิสส ๑๓) ว่า 
ไมเ่ป็นอาบัติช่ัวหยาบ (๖) แสดงอาบัติไม่ช่ัวหยาบว่าเป็นอาบัติช่ัวหยาบ (๗) แสดง
อาบัติมีส่วนเหลือ(หมายถึงสังฆาทิเสส ถลุลจัจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพ
ภาสิต) ว่า เป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือ(หมายถึงปาราชิก ๔) (๘) แสดงอาบัติไม่มีส่วน
เหลือว่า เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ (๙) แสดงอาบัติท่ีทำคืนได้ว่า เป็นอาบัติท่ีทำคืนไม่ได้ 
(๑๐) แสดงอาบัติท่ีทำคืนไม่ได้ว่า เป็นอาบัติท่ีทำคืนได้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๓/๙๕) 



 

๔๗๐๘ 
 

 

วิวาทมูลสูตร : พระสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มูลเหตุแห่งวิวาท ๖ คือ 
(๑) มักโกรธ ผกูโกรธ (๒) ลบหลู่ ตีเสมอ (๓) รษิยา ตระหน่ี (๔) โอ้อวด มีมายา (๕) 
ปรารถนาช่ัว เป็นมิจฉาทิฏฐิ (๖) ยึดมั่นทิฏฐิของตน มีความด้ือรั้น สละสิ่งท่ีตนยึดมั่น
ได้ยาก แล้วตรัสว่า ธรรมแต่ละประการนั้นเป็นมูลเหตุให้ภิกษุเกิดความไม่เคารพ ไม่
ยำเกรงในพระรัตนตรัย ไม่ทำสิกขาให้บรบูิรณ์และเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ขึ้นในสงฆ์ ซึ่งเป็นไปเพ่ือไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือมิใช่สุขแก่คนหมูม่าก เพ่ือมิใช่
ประโยชน์แก่คนหมู่มาก เพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์ แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย และ
ทรงสอนให้ปิดกั้นมูลเหตุเหลา่นี้มิให้ยืดเยื้อต่อไป (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๖/๔๘๔) 

วิวาทสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทขึ้นในสงฆ ์ พระอุบาลี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายอภิวาทแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร ทลูถามว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ภิกษุ
ท้ังหลายเกิดความบาดหมางกัน ทะเลาะ แก่งแย่ง และวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ แล้วอยู่ไม่
สำราญ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เหตุปัจจัยให้ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง
กัน ทะเลาะ แก่งแย่ง และวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ แล้วอยู่ไม่สำราญ มี ๑๐ คือ ภิกษุ
ท้ังหลายในธรรมวินัยน้ี (๑) แสดงอธรรมว่า เป็นธรรม (๒) แสดงธรรมว่า เป็นอธรรม 
(๓) แสดงสิ่งท่ีมิใช่วินัยว่า เป็นวินัย (๔) แสดงวินัยว่า สิ่งท่ีมิใช่วินัย (๕) แสดงสิ่งที่
ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กลา่วไว้ (๖) แสดงสิ่งที่
ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ (๗) แสดงกรรม
ท่ีตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่า ตถาคตได้ประพฤติมา (๘) แสดงกรรมท่ีตถาคตได้
ประพฤติมาว่า ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา (๙) แสดงสิ่งท่ีตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่า 
ตถาคตได้บัญญัติไว้ (๑๐) แสดงสิ่งท่ีตถาคตได้บัญญัติไว้ว่า ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๑/๙๓) 

วิวาทาธิกรณ์ การทะเลาะวิวาท, การเถียงกันว่า น้ีเป็นธรรมวินัย นี้ไม่ใช่ธรรมวินัยเป็นต้น, อธิกรณ์
หนึ่งในสี่ คือ (๑)วิวาทาธิกรณ์ (๒) อนุวาทาธิกรณ์ (๓)อาปัตตาธิกรณ์ (๔) และกิจจาธิ
กรณ์ 

               ในสิกขาบทวิภังค์ มีคำอธิบายอธิกรณ์ ๔ อย่าง คือ (๑) วิวาทาธิกรณ์ ได้แก่ การเถียง
กันว่า น้ีเป็นธรรมวินัย นี้ไม่ใช่ธรรมวินัยเป็นต้น (๒) อนุวาทาธิกรณ์ ได้แก่ การโจทกัน
ด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ (๓)      อาปัตตาธิกรณ์ ได้แก่ การ
ต้องอาบัติ การปรับอาบัติและแก้ต่างให้พ้นอาบัติ (๔) กิจจาธิกรณ์ ได้แก่ กิจธุระของ
สงฆ์ เช่น อปโลกนกรรม ญตัติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม มีการสวด
ปาติโมกข์เป็นต้น (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๖/๔๒๐, (วิ.ภิกฺขนุี) ๓/๙๙๖/๒๔๘, วิ.ป.(ไทย)



 

๔๗๐๙ 
 

 

๘/๒๗๕/๓๗๐,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๙๓/๓๙๒,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๙๖/๓๙๖,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๙๗/
๓๙๖, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๖/๕๕)  

วิวาห์ การแต่งงาน, เป็นคำที่พระชนก พระชนนีของนางสุเมธาเถรีในอดีตชาติเกลี้ยกล่อมให้
นางแต่งงานเป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าอนิกรัต  

              ในสุเมธาเถรีคาถา ว่าด้วยภาษิตพระสุเมธาเถรี ท่านกลา่วว่า เราเป็นธิดาของพระ
อัครมเหสีพระเจ้าโกญจะกรุงมันตาวดี ช่ือว่าสุเมธา ผู้ที่พระอริยเจ้าท้ังหลายผู้ทำตาม
คำสั่งสอน ทำให้เกิดเลื่อมใสแล้ว เจ้าหญิงสุเมธามีศีล กล่าวธรรมได้วิจิตร เป็นพหูสูต 
ถูกแนะนำในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เข้าเฝ้าพระชนกและพระชนนี กราบทูลว่า 
ขอพระชนกพระชนนีทั้ง ๒ พระองค์ โปรดต้ังพระทัยสดับคำของลูก ลกูยินดีอย่างย่ิง
ในนิพพาน ภพถึงแม้ว่าจะเป็นทิพย์ก็ไม่ย่ังยืน จะกล่าวไปใยถึงกามทั้งหลายซึ่งเป็น
ของว่างเปล่า มีความยินดีน้อย มีความคับแค้นมาก จากน้ัน พระชนก พระชนนี 
กล่าวว่า ลุกขึ้นเถิด ลูกรัก จะเศร้าโศกไปทำไม พ่อแม่ได้ยกลูกให้พระเจ้าอนิกรัต ผู้
ทรงสง่างามในพระนครวารณวดีแล้ว ลูกจักเป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าอนิกรัต ศีล 
พรหมจรรย์ บรรพชาทำได้ยากนะลูกรัก อำนาจในแคว้นของพระเจ้าอนิกรัต ทรัพย ์
ความเป็นใหญ ่โภคะ สขุในราชสกุลนี้ ถ้าลกูปรารถนาแล้ว ก็จักอยู่ในเง้ือมมือของลูก 
ลูกก็ยังเป็นสาว จงบริโภคกามทั้งหลายเถิด ลูกจงวิวาห์เสียนะลูกนะ (ขุ.เถรี.(ไทย)
๒๖/๔๖๖/๖๓๑)  

วิวาหมงคล พิธีแต่งงาน, พิธีแต่งงานที่ฝ่ายหญิง มาอยู่บา้นฝ่ายชาย  
             ตัวอย่างในอนาถปิณฑิกวัตถุ อนาถบิณฑกิคหบดีได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์

ดังนี้ว่า “เม่ือข้าพเจ้ามาคราวก่อน ท่านทำธุระเสร็จก็สนทนาปราศรัยกับข้าพเจ้าผู้
เดียว เวลาน้ีท่านมีท่าทีวุ่นวาย สั่งทาสและกรรมกรว่า ‘พวกท่านจงต่ืนแต่เช้าตรู่ ต้ม
ข้าว หุงข้าว ต้มแกงช่วยกันจัดเตรียมแกงอ่อม’ ท่านคงจะมีงาน       อาวาหมงคล วิ
วาหมงคล มหายัญพิธีหรือจะทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ พร้อมด้วย
กองทัพมาเลี้ยงอาหารใน เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ตอบว่า ข้าพเจ้าไม่มีงานอาวาหมง
คลหรือวิวาหมงคลทั้งไม่ได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐพร้อมด้วย
กองทัพมาเลี้ยงอาหารในวันพรุ่งนี้ ท่ีจริงข้าพเจ้าจะประกอบมหายัญพิธี คือ นิมนต์
พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เพ่ือเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้” (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๘๒/๒๓๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๒/๒๔๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๗/๔๙๒,วิ.จู.(ไทย)๗/
๓๐๔/๑๑๑,ที.สี.(ไทย)๙/๒๖/๑๐,ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๐/๗๑,ที.สี.(ไทย)๙/๒๗๘/๑๐๐, 
ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๖๒๙/๒๘๐)  



 

๔๗๑๐ 
 

 

วิเวก ความสงบ, สภาวะที่วิตก วิจาร ปีติ สุขเกิดจากวิเวก, พระเจ้ามหาสุทัสสนะเข้า
ปฐมฌานแล้วได้วิเวก  

              ตัวอย่างในมหาสุทัสสนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการเจริญฌานสมาบัติ ว่า พระ
เจ้ามหาสุทัสสนะเสด็จเข้าไปในเรือนยอดมหาวิยูหะ ประทับนั่งบนบัลลังก์ทอง ทรง
สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายแล้วทรงบรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปีติ และ
สุขเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบระงับ ทรงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่อง
ใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น ไม่มีวิตก วิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ
อยู่ เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย ทรง
บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะสรรเสรญิว่า ‘ผู้มีอุเบกขา มสีติ อยู่เป็นสุข’ เพราะละสุข
และทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว ทรงบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข ์
ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์ิ เพราะอุเบกขาอยู่(ที.สี.(ไทย) ๙/๙๕/๓๗,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๒๖/
๗๕,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๒๗/๗๖,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๙/๑๐๐,ที.สี.(ไทย) ๙/๔๑๓/๑๗๘) 

วิเวกกถา : เรื่องว่าด้วยวิเวก หมายถึงกถาว่าด้วยวิเวก แบ่งเป็นอุทเทสและนิทเทสได้ อย่างละ ๔ 
ดังนี้  

  อุทเทสท่ี ๑ 
  ท่านพระสารีบุตรนำพระพุทธพจน์ท่ีมีเน้ือหาประกอบด้วยส่วนที่เป็นอุทเทสและ 

ส่วนท่ีเป็นนิทเทส มาแสดงไว้เป็นอุทเทส รวม ๒ วาระ ดังน้ี 
  วาระที่ ๑  
  ภิกษุทั้งหลาย การงานที่ต้องทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหน่ึง การงานน้ัน ท้ังหมด 

บุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ดำรงอยู่บนแผ่นดิน จึงทำได้ การงานท่ีต้องทำด้วยกำลังนี้ 
บุคคลย่อมทำได้ด้วยอาการอย่างน้ี แมฉ้ันใด ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว ย่อม
เจริญ ทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนัน้เหมือนกัน  

  คำปุจฉาว่า “ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว ย่อมเจรญิ ทำให้มากซึง่อริยมรรค
มีองค์ ๘ อย่างไร” คำวิสชันาว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจริญสมัมาทิฏฐิที่อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ เจริญสัมมาสังกัปปะ ... สัมมาวาจา ... 
สัมมากัมมันตะ ... มมาอาชีวะ ... สัมมาวายามะ ... สัมมาสติ เจริญสมัมาสมาธิ ท่ี
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๔๙/๔๒) 

  วาระที่ ๒ 
  ภิกษุทั้งหลาย พืชคามและภูตคามเหล่าใดเหล่าหน่ึง พืชคามและภูตคามเหล่าน้ัน

ท้ังหมด อาศัยแผ่นดิน ดำรงอยู่บนแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ 
พืชคามและภูตคามเหล่าน้ี ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์อย่างนี้ แม้ฉันใด ภิกษุอาศัย



 

๔๗๑๑ 
 

 

ศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ ทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมถึงความเจริญงอก
งามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายอย่างน้ี ฉันน้ันเหมือนกัน 

  คำปุจฉาว่า “ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจรญิ ทำให้มากซ่ึงอริยมรรค มี
องค์ ๘ ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย อย่างไร” คำวิสัชนา
เหมือนในวาระที่ ๑ (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๕๐/๔๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒/๕๗๗) 

วิเวกชสูตร : พระสูตรว่าด้วยปฐมฌานมีปีติและสุขอันเกดิจากวิเวก ท่านพระอานนท์ได้ถามท่าน
พระสารีบุตรผู้อยู่ ณ วัดพระเชตวันว่า อินทรีย์ของท่านผอ่งใสย่ิงนัก สหีน้าก็บริสุทธ์ิ
ผุดผ่อง วันน้ี ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร เมื่อท่านพระสารีบุตรตอบว่า ผมสงัดจาก
กาม และอกุศลธรรมท้ังหลายแล้วเข้าปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจาก
วิเวกอยู่ แต่ไม่ได้คิดว่า เราเข้าปฐมฌานอยู่ เข้าปฐมฌานแล้ว หรือออกจากปฐมฌาน
แล้ว จึงกล่าวชมว่า เพราะท่านพระสารีบุตรถอนอหังการ มมังการและมานานุสัยออก
ได้นานแล้ว จึงไม่มีความคิดเช่นนั้น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๓๒/๓๔๒) 

วิเวกธรรม : ธรรมคือวิเวก,ธรรมคือความสงัด,อมตนิพพาน หมายถึง ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้ง
ปวง เป็นที่สลัดทิ้งอุปธิท้ังหมด เป็นท่ีสิ้นตัณหา  เป็นท่ีคลายกำหนัด เป็นที่ดับกิเลส 
เป็นที่เย็นสนิท ดังคำในสุตตนิบาตท่ีโธตกทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้
ประเสริฐ ขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนวิเวกธรรม ท่ีข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ 
ดังคำในจูฬนิทเทสอธิบายว่า คำว่า  วิเวกธรรม ท่ีข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ อธิบายว่า 
อมตนิพพานตรัสเรียกว่า วิเวกธรรม ได้แก่ ธรรมเป็นท่ีระงับสังขารทั้งปวง เป็นท่ีสลัด
ท้ิงอุปธิท้ังหมดเป็นท่ีสิ้นตัณหา เป็นท่ีคลายกำหนัด เป็นท่ีดับกิเลส เป็นท่ีเย็นสนิท (ขุ.
สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๗๒/๗๕๕,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๓๔/๑๖๘) 

วิเวกสูตร : พระสูตรว่าด้วยความสงัด  สมัยท่ีภิกษุรูปหน่ึงพักผ่อนอยู่ในท่ีพักกลางวัน ณ ราวป่า
แห่งหน่ึง แคว้นโกศล ได้ตรกึถึงอกุศลวิตกซึ่งอิงอาศัยการครองเรือน เทวดาผู้สิงสถิต
อยู่ในราวป่าน้ันประสงค์จะให้เธอสลดใจจึงกล่าวว่า ท่านต้องการความสงัดจึงเข้าป่า 
แต่ใจของท่านกลับพล่านไปภายนอก ท่านจงกำจัดความพอใจในคน เมื่อท่าน
ปราศจากความกำหนัดแล้วจักมีความสุข ท่านมีสติ ทำไมไม่ละความยินดี ขอให้ท่าน
ระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษ เพราะธุลีคือกิเลสประดุจบาดาลข้ามได้ยาก ความกำหนัด
ในกามอย่าครอบงำท่านเลย นกท่ีเป้ือนฝุ่นย่อมสลัดละอองธุลีที่แปดเป้ือนให้ตกไป 
ฉันใด ภิกษุผู้มคีวามเพียร มสีติ ย่อมสลัดละอองธุลีคือกิเลส ท่ีแปดเป้ือนให้ตกไป ฉัน
น้ัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๑๓๒๓) 

วิสภาคสุญญะ : ความว่างด้วยธรรมท่ีต่างกลุ่มกัน ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า วิสภาคสุญญะ  
เป็นอย่างไร คือ อายตนะภายใน ๖ เป็นธรรมต่างกลุ่มกับอายตนะภายนอก ๖  และ



 

๔๗๑๒ 
 

 

เป็นธรรมว่าง  อายตนะภายนอก  ๖  เปน็ธรรมต่างกลุ่มกับหมวดวิญญาณ ๖ และ
เป็นธรรมว่าง หมวดผัสสะ ๖  เป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดเวทนา ๖ และ เป็นธรรม
ว่าง  หมวดเวทนา ๖ เป็นธรรมต่างกลุ่มกบัหมวดสัญญา ๖ และเป็นธรรมว่าง หมวด
สัญญา ๖ เป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดเจตนา ๖ และเป็นธรรมว่างน้ีช่ือว่าวิสภาค
สุญญะ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๓๒) 

วิสมโลภะ : ความโลภจัด,ความโลภที่รุนแรงในฐานะแม้ท่ีควรจะได้ ดังคำในอัคคัญญสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษย์มีอายุขัย ๕๐๐ ป ีธรรม ๓ ประการ คือ 
อธัมมราคะ  วิสมโลภะ และมิจฉาธรรม กแ็พร่หลาย เม่ือธรรม ๓ ประการแพร่หลาย 
คนเหล่านั้นก็มอีายุเสื่อมถอยบ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง เม่ือพวกเขามีอายุเสื่อมถอย
บ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๑/๗๒,๑๑/๑๐๒/๗๓,๑๑/๑๐๕/
๗๖) 

วิสมสูตร : พระสูตรว่าด้วยกรรมท่ีไมส่ม่ำเสมอเป็นเหตุให้ตกนรก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บริษัท 
๒ จำพวก คือ (๑) บริษัทที่ไมเ่รียบร้อย หมายถึงบริษัทที่มกีรรมท่ีไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย รุ่งเรืองเป็นไป บริษัทที่มีกรรมท่ีเป็นกรรมเป็นวินัย ไม่รุ่งเรืองเป็นไป (๒) บริษัท
ท่ีเรียบร้อย หมายถึงบริษัททีม่ีกรรมท่ีเป็นธรรม ท่ีเป็นวินยั รุ่งเรืองเป็นไป บริษัทที่มี
กรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย ไม่รุ่งเรืองเป็นไป (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๙/๓๙๖) 

วิสวันตชาดก :  ชาดกว่าด้วยตายเสียดีกว่าดูดพิษกลับคืนเข้าไป มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า หมองู
โพธิสัตว์บังคับให้งูดูดพิษท่ีกัดคนไปแล้ว แต่งูไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่า พิษท่ีคายออก
แล้วน่าขยะแขยงเหลือเกิน ยินดียอมตายที่จะให้ดูดพิษคืนมา ทำไม่ได้และไม่ยอมทำ 
หมองูจึงช่วยชีวิตของบุรุษน้ันด้วยการพอกยาและร่ายมนตร์ สิ่งท่ีทำแลว้ทำคืนไม่ได้ 
ดีก็เป็นอันดี ช่ัวก็เป็นอันช่ัว รอรับผลอย่างเดียว (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๖๙/๒๙) 

วิสสาสโภชนชาดก :  ชาดกว่าด้วยภัยเกิดจากคนผู้คุ้นเคยกัน มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า เศรษฐี
โพธิสัตว์ได้แสดงธรรมแก่บริษัทของตนไม่ให้ไว้วางใจในคนที่ไม่คุ้นเคย แม้คนคุ้นเคยก็
ไม่พึงไว้วางใจ เพราะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ เหมือนราชสีห์ท่ีไปหลงรักแม่เนื้อ
ไปแสดงความรักกันอยู่ใกล้คอกโคท่ีเจ้าของเขาไปสร้างไว้ในป่า ทำให้ฝูงแม่โคนม
หวาดกลัวน้ำนมจึงใส คนเลี้ยงโคจึงจับแม่เน้ือป่ามาย้อมขนด้วยยาพิษแล้วปล่อยไป 
ราชสห์ีไม่ได้พิจารณาไปเลียขนนางเข้าจึงถึงความตาย (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙๓/
๓๙)  

วิสสุกรรม : ช่ือเทพบุตรช้ันดาวดึงส์ชำนาญการก่อสร้าง,เป็นช่ือสั้นๆ ทีท้่าวสักกะเรียกใช้ ดังคำใน
สักกปัญหสูตรท่ี ท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบพระราชดำริของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ  
จึงมีเทวบัญชาเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาตรัสว่า  มาเถิด สหายวิสสุกรรม เธอจงไป
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สร้างพระนิเวศน์ช่ือธรรมปราสาทถวายพระเจ้ามหาสุทัสสนะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๖/
๑๙๐) 

วิสสุกรรมเทพบุตร : ช่ือเทพบุตรช้ันดาวดึงส์ชำนาญการก่อสร้าง เนรมิต ประสาท นคร เมือง 
อาศรม เป็น เรียกช่ือสั้นๆ วิสสุกรรม เรียกเต็มว่า วิสสุกรรมเทพบุตร ทำหน้าท่ีเนรมิต
ปราสาทตามท่ีท้าวสักกะมีเทวบัญชาเช่นเนรมิตให้พระพุทธเจ้าพระนามว่า สุเมธะ 
เนรมิตปราสาทให้พระเจ้ามหาสุทัสสนะ พระเจ้าจักรพรรดิยโสชะ เป็นต้น (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๕๖/๑๙๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๗/๑๗๑,๓๒/๔๕/๖๖๐,๓๒/๗๖/๑๑๓,ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๓๘/๑๒๒,๓๓/๔๐/๑๒๓,๓๓/๗๑/๘๗,๓๓/๗๓/๘๘,๓๓/๗๕/๘๘,๓๓/๙๒/
๑๔๗,๓๓/๑๐๗/๗๔๑) 

วิสังโยคะ :  ความพราก ม ี ๔ ประการ มีปรากฏในสงัคีติสูตร และทสุตตรสูตร คอื (๑) กาม
โยควิสังโยคะ (ความพรากจากกามโยคะ) (๒) ภวโยควิสังโยคะ (ความพรากจากภว
โยคะ) (๓) ทิฏฐิโยควิสังโยคะ (ความพรากจากทิฏฐิโยคะ) (๔) อวิชชาโยควิสังโยคะ 
(ความพรากจากอวิชชาโยคะ),ในโยคสูตร อธิบายถึงความพรากไว้ท้ัง ๔ ประการ โดย
ละเอียดสรุปได้ว่า  (๑) บางคนรู้ชัดซึ่งความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษและเคร่ืองสลัด
กามท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง  เม่ือเขารู้ชัดซึ่งความเกิด  ความดับ คุณ โทษ 
และเครื่องสลัดกามทั้งหลายออกไปตามความเป็นจริง  ความกำหนัดเพราะกาม  
ความเพลิดเพลินเพราะกาม  ความเย่ือใยเพราะกาม  ความหมกมุ่นเพราะกาม ความ
กระหายเพราะกาม  ความเร่าร้อนเพราะกาม  ความติดเพราะกาม  ความอยาก 
เพราะกามย่อมไม่เกิดขึ้นในกามทั้งหลาย  นี้เรียกว่า  ความพรากจากกามโยคะ (๒) 
บางคนรู้ชัดซึ่งความเกิด  ความดับ คุณ โทษและ เครื่องสลัดภพท้ังหลายออกไปตาม
ความเป็นจริง  เมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิด  ความดับ คุณ  โทษ  และเครื่องสลัดภพ
ท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง  ความกำหนัดเพราะภพ  ความเพลิดเพลินเพราะ
ภพ  ความเย่ือใยเพราะภพ  ความหมกมุ่นเพราะภพความกระหายเพราะภพ  ความ
เร่าร้อนเพราะภพ  ความติดเพราะภพ  ความอยากเพราะภพย่อมไม่เกิดขึ้นในภพ
ท้ังหลาย  น้ีเรยีกว่า  ความพรากจากภวโยคะ  (๓) รู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ 
คุณ โทษ  และเคร่ืองสลัดทิฏฐิท้ังหลายออกไปตามความเป็นจริง  เมื่อเขารู้ชัดซึ่ง
ความเกิด  ความดับคุณ  โทษ  และเคร่ืองสลัดทฏิฐิทั้งหลายออกไปตามความเป็น
จริง  ความกำหนัดเพราะทิฏฐิ  ความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิ  ความเย่ือใยเพราะทิฏฐ ิ 
ความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิ  ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ  ความ
ติดเพราะทิฏฐิ  ความอยากเพราะทิฏฐิย่อมไม่เกิดขึ้นในทิฏฐิท้ังหลาย  น้ีเรียกว่า
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ (๔) รู้ชัดซึ่งความเกิด  ความดับ คุณ โทษและเครื่อง
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สลัดผัสสายตนะ  ๖ ประการออกไปตามความเป็นจริง  เมื่อเขารู้ชัดซ่ึงความเกิด
ความดับ  คณุ  โทษ  และเครื่องสลัดผัสสายตนะ  ๖  ประการออกไปตามความเป็น
จริงความไม่รู้  ความไม่หยั่งรูย่้อมไม่เกิดขึ้นในผัสสายตนะ  ๖  ประการ  น้ีเรียกว่า
ความพรากจากอวิชชาโยคะ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒,๑๑/๓๕๔/๓๗๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๘) 

วิสัตติกา : ตัณหาดุจตาข่าย, ตัณหาที่ซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ,เป็นช่ือตัณหา ดังคำว่า ตัณหาตรัส
เรียกว่าวิสัตติกา ดังคำในธรรมบทว่า ตัณหาดุจตาข่ายช่ือว่าวิสัตติกา ไม่มีแก่
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพ่ือนำไปในภพไหน ๆพวกท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์
น้ันผู้มีพระญาณหาท่ีสุดมิได้ ผู้ไม่มีร่องรอย ไปด้วยร่องรอยอะไรเล่า,ในมหานิทเทสอธิ
บายไว้ว่า คำว่าวิสัตติกา อธิบายว่า  ตัณหาช่ือว่าวิสัตติกา  เพราะมีความหมาย 
อย่างไร  ตัณหาช่ือว่าวิสัตติกา เพราะแผ่ไป ช่ือว่าวิสัตติกาเพราะซ่านไป ชื่อว่าวิสัตติ
กา เพราะขยายไป  ช่ือว่าวิสัตติกา  เพราะครอบงำ  ช่ือว่าวิสัตติกา  เพราะสะท้อน
ไป  ช่ือว่าวิสัตติกา  เพราะเป็นตัวการให้พูดผิด  ช่ือว่าวิสัตติกา  เพราะมีรากเป็นพิษ 
ช่ือว่าวิสัตติกา เพราะมีผลเป็นพิษ ช่ือว่าวิสัตติกา  เพราะเป็นตัวการให้บริโภคสิ่งมี
พิษ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๐/๘๙, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖๘/๓๑๗, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๗๕/
๖๘๗,๒๕/๘๖๔/๗๐๗,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓/๗,๒๙/๓/๑๑,๒๙/๙๒/๒๘๘,ข.ุจู.(ไทย)๓๐/
๒๒/๑๓๒,๓๐/๒๓/๑๓๖,๓๐/๓๕/๑๗๒,๓๐/๓๖/๑๗๓) 

วิสัยตรรกะ : ขอบเขตของความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ด้วยการใช้เหตุผล,แนวแห่งเหตุผล ดังคำใน
มหาปทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย คร้ังน้ัน พระวิปัสสีพุทธเจ้ามี
พระรำพึงดังน้ีว่า ทางที่ดี เราควรแสดงธรรม แต่ทรงพระดำริว่า ธรรมท่ีเราบรรลุแล้ว
น้ี ลึกซึ้ง เห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่ใช่วิสยัตรรกะ ละเอียด บัณฑิตจึง
จะรู้ได้ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖,๑๐/๖๗/๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายแนวของตรรกศาสตร์ของนักตรรกะ ม ี ๔ ประการ คืออนุมาน
จากข้อมูลท่ีเป็นประสบการณ์ อนุมานโดยการระลึกชาติ อนุมานจากประสบการณ์
ภายในของตน และอนุมานโดยใช้เหตุผลลว้น ๆ (ที.สี.อ. (บาลี) ๓๔/๙๘)  

วิสัยหชาดก :  ชาดกว่าด้วยวิสัยหเศรษฐี  วิสัยหเศรษฐีโพธิสัตว์ถูกท้าวสักกะแกล้งบอกให้เลิกให้
ทานเสีย เพราะกลัวว่าบารมีของเศรษฐีจะทำให้ตนหมดอำนาจในสวรรค์ จึงลงมา
บอกให้เลิกใหท้านโดยให้เหตุผลว่าทรัพย์จะหมด แต่ท่านเป็นผู้ม่ันคงในทาน จึงไม่
ยอมเลิกและยังจะให้เรื่อยไป โดยให้เหตุผลว่าการห้ามให้ทานน้ันเป็นอธรรมของอ
นารยชน อารยชนเขาจะไม่ห้ามกัน ถ้าท่านหมดศรัทธาเมื่อใดก็ขออย่าให้มีทรัพย์
เหลืออยู่ แต่ถ้ายังมีศรัทธาอยู่ก็ขอให้ทรัพย์เพ่ิมพูนมากย่ิงขึ้น ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะให้
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เรื่อยไป ถ้าตายแล้วจะให้อย่างไร ท่านเองมีปกติอย่างน้ี และจะไม่ลมืการให้เด็ดขาด 
ท้าวสักกะไม่สามารถห้ามศรทัธาของท่านเศรษฐีได้จึงบันดาลทรัพย์ให้เพ่ิมมากกว่าท่ีมี
อยู่เดิมและสั่งให้ทำบุญให้ทานให้เต็มท่ี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๕๗/๑๘๘) 

วิสัยหเศรษฐี : เศรษฐีคนหน่ึง ชาวกรุงพาราณสี มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ผู้ยินดีในการให้ทาน แม้มีเทพมา
ตักเตือนให้หยุดให้ทาน ก็ไม่หยุดที่จะให้ทาน เศรษฐผีู้น้ีให้สร้างโรงทานในที่ ๖ แห่ง 
คือที่ประตูเมืองทั้ง  ๔  ประตู   ท่ามกลางพระนครและที่ประตูนิเวศน์ของตน แล้ว
บำเพ็ญทาน บริจาคทรัพย์วันละหกแสนทุกวัน พระโพธิสัตว์และยาจกท้ังหลาย ย่อม
มีภัตตาหารเป็นเช่นเดียวกัน เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นให้ทานกระทำชมพูทวีปทั้งสิ้นให้มี
งอนไถอันยกข้ึนแล้วคือไม่ต้องทำไร่ไถนา ภพของท้าวสักกะก็กัมปนาทหว่ันไหวด้วย
อานุภาพของการให้ทาน บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ของท้าวเทวราชแสดงอาการร้อน  
ท้าวสักกะทรงดำริว่า  ใครหนอประสงค์จะให้เราเคลือ่นจากท่ี จึงทรงพิจารณา
ใคร่ครวญอยู ่ ทรงเห็นท่านมหาเศรษฐ ี  จึงทรงพระดำริว่า วิสัยหเศรษฐีน้ีแผไ่ป
กว้างขวางย่ิงนัก ให้ทานกระทำชมพูทวีปทั้งสิ้นให้ไม่ต้องทำไร่ไถนา ชะรอยจักให้เรา
เคลื่อนจากที่แล้วเป็นท้าวสักกะเสียเองด้วยทานแม้นี ้  เราจักทำทรัพย์ของเขาให้ฉิบ
หายเสียกระทำเศรษฐีน่ันให้เป็นคนขัดสนจนให้ทานไม่ได้ จึงบันดาลทรัพย์ท้ังปวง 
แม้แต่ข้าวเปลอืก  น้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้น จนช้ันที่สุดแมท้าสและกรรมกรให้
อันตรธานหายไป พวกคนผู้จัดทานมาบอกท่านเศรษฐีว่า ข้าแต่นาย โรงทานขาด
หายไป  พวกข้าพเจ้าไม่เห็นอะไร ๆ ในที่ท่ีเก็บไว้  ท่านเศรษฐีกล่าวว่า  พวกท่านจง
นำทรัพย์สำหรับจับจ่ายไปจากท่ีนี้ อย่าตัดขาดทานเสียเลย แล้วเรียกภรรยามาพูดว่า 
นางผู้เจริญ  เธอจงให้ทานดำเนินไป   ภรรยาค้นหาจนทั่วเรือนไม่พบแม้แต่กึ่งมาสก
จึงกล่าวว่า ข้าแต่นาย  ดิฉันไม่เห็นอะไรๆ อ่ืน ยกเว้นผ้าท่ีเราทั้งหลายนุ่งห่มอยู่ ว่าง
เปล่าไปทั่วทั้งเรือน ท่านเศรษฐีให้เปิดประตูห้องเก็บรัตนะ ๗ ก็ไม่เห็นอะไร ๆแม้ทาส
และกรรมกรอ่ืนๆ  ก็ไม่ปรากฏยกเว้นเศรษฐีกับภรรยา มหาสัตว์เรียกภรรยามาอีก
แล้วกล่าวว่า นางผู้เจริญ เราไม่อาจตัดขาดการให้ทาน เธอจงค้นหาให้ทั่วนิเวศน์
พิจารณาดูของบางอย่าง ขณะนั้น คนหาบหญ้าคนหนึ่ง ท้ิงเคียวคาน และเชือกมัด
หญ้าไว้ระหว่างประตูแล้วหนีไป ภรรยาของเศรษฐีเห็นดังนั้น  จึงได้นำมาให้โดยพูดว่า 
ข้าแต่นาย เว้นสิ่งนี้  ดิฉันไม่เห็นของอย่างอ่ืน พระมหาสัตว์กล่าวว่า นางผู้เจริญ  
ธรรมดาหญ้าเราไม่เคยเกี่ยวตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี แต่วันนี้ เราจักเกี่ยวหญ้า
นำมาขายแล้วให้ทานตามสมควร  เพราะกลัวการให้ทานจะขาด จึงถือเอาเคียว คาน 
และเชือกออกจากพระนครไปยังท่ีมีหญ้าแล้วเกี่ยวหญ้าคิดว่า หญ้าฟ่อนหนึ่งจักเป็น
ของพวกเรา และจักให้ทานด้วยหญ้าฟ่อนหน่ึง จึงมัดหญ้าเป็น ๒ ฟ่อน  คล้องที่คาน
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ถือเอาไปขายท่ีประตูเมือง ได้มาสกมาแลว้ได้ให้ส่วนหนึ่งแก่พวกยาจก   แต่พวก
ยาจกมีมากด้วยกัน เม่ือพวกเขาร้องขอว่า ให้ข้าพเจ้าบ้าง จึงได้ให้ส่วนแม้นอกน้ีไปอีก  
วันนั้น  จึงไม่มีอาหารพร้อมทั้งภรรยา  ให้เวลาล่วงผ่านไป โดยทำนองน้ี ล่วงไป ๖ วัน 
ครั้นวันท่ี ๗ เม่ือ เศรษฐีน้ันกำลังนำหญ้ามา เป็นผู้อดอาหารมา ๗ วันท้ังเป็นสุขุมาล
ชาติพอเม่ือแสดงอาทิตย์กระทบหน้าผาก นัยน์ตาทั้งสองข้างก็พร่างพราย เศรษฐีน้ัน
ไม่อาจดำรงสติไว้ได้  จึงล้มทับหญ้าลงไป  ท้าวสักกะเมื่อไม่อาจทรงห้ามวิสัยหเศรษฐี 
จึงตรัสถามว่า ท่านให้ทานเพ่ือประโยชน์อะไร วิสัยหเศรษฐีทูลว่า ข้าพระบาทมิได้
ปรารถนาความเป็นท้าวสักกะ หรือความเป็นพระพรหม แต่ปรารถนาพระสัพพัญญุต
ญาณ จึงใหท้าน ท้าวสักกะได้ทรงสดับคำนั้นแล้วดีพระทัยจึงเอาพระหัตถ์ลูบหลัง 
เมื่อพระโพธิสัตว์พอถูกท้าวสักกะทรงลูบหลงัในขณะน้ันนั่นเองสรีระทั้งสิ้นก็เต็ม
บริบูรณ์และด้วยอานุภาพของท้าวสักกะ  กำหนดเขตแห่งทรัพย์สมบัติท้ังหมดของ
พระโพธิสัตว์น้ันก็กลับเป็นไปตามปกติอย่างเดิมท้าวสักกะตรัสว่าท่านมหาเศรษฐี 
จำเดิมแต่นี้ไป ท่านจงสละทรัพย์ ๑๒ แสนให้ทานทุกวันเถิด แล้วประทานทรัพย์หา
ประมาณมิได้ไว้ในเรือนของพระโพธิสัตว์น้ัน ทรงส่งพระโพธิสัตว์แล้ว เสด็จไปเทวส
ถานของพระองค์ ดังคำในวิสัยหชาดกที่ท้าวสักกะเสด็จมายืนอยู่ในอากาศ  ได้ตรัส
กับวิสัยหเศรษฐีโพธิสัตว์ว่า ท่านวิสัยหเศรษฐี เม่ือกอ่นท่านได้ให้ทานก็เมื่อท่านให้
ทานอยู่อย่างน้ันโภคะทั้งหลายของท่านก็สิ้นไปเป็นธรรมดา ต้ังแต่น้ีไป ถ้าท่านจะไม่
พึงให้ทาน โภคะท้ังหลายของท่านผู้งดให้ทานก็จะพึงดำรงอยู่ (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๗/๑๕๗/๑๘๘) 

วิสัยแห่งจักขวิุญญาณ : อารมณ์แห่งวิญญาณทางตา หมายถึงเขตท่ีตาเห็นได้,อยู่ในภาวะท่ีมองเห็น,
ขอบที่เห็นได้ ดังคำในกถาวัตถุที่กล่าวไว้ว่า ปฐวีธาตุเป็นรูป เป็นรูปายตนะ เป็นรูป
ธาตุ  เป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว เป็นวิสัยแห่งจักขวิุญญาณ กระทบที่จักษุ มาสู่
คลองจักษุ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๖๕/๔๙๕) 

วิสัยแห่งตรรกะ : ดู วิสัยตรรกะ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๗/๔๐๗) 
วิสัยแห่งมาร : ขอบเขตของมาร หมายถึงสิ่งท่ีอยู่ในอำนาจของพญามาร ในท่ีน้ีหมายถึงกาม(ซึ่ง

หมายถึงความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความคล้อยตามอารมณ์ ความยินดี ความ
เพลิดเพลิน ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน ความกำหนัดนักแห่งจิต ความ
อยาก ความสยบ ความหมกมุ่น ความใคร่ ความรักใคร)่,กามสัญญาดังคำใน
อาเนญชสัปปายสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย กามไม่เที่ยง เป็นของว่าง
เปล่า เท็จ มีความเลือนหายไปเป็นธรรมดา ลักษณะของกามน้ี เป็นความล่อลวง เป็น
ท่ีบ่นถึงของคนพาล กามท่ีมีในภพนี้ และกามท่ีมีในภพหน้า กามสญัญา(ความกำหนด
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หมายในกาม) ท่ีมีในภพนี้ และกามสัญญาทีม่ีในภพหน้า ท้ัง ๒ ประการน้ัน เป็นบ่วง
แห่งมารเป็นวิสัยแห่งมาร เป็นเหย่ือแห่งมาร เป็นโคจรแห่งมาร ในกามนีมี้บาปอกุศล
ทางใจเหล่าน้ี คือ อภิชฌาบ้าง พยาบาทบ้าง สารัมภะ(ความแข่งดี)บ้าง กามเหล่าน้ัน
น่ันเอง ย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผูต้ามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๖๖/๗๓) 

วิสาขปัญจาลบุตร, พระ :ช่ือพระภิกษุรูปหนึ่งอยู่ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี ท่านผู้นี ้ เป็นผู้กล่าวธรรมีกถา 
ประกอบด้วยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเน่ืองเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจ
เน้ือความ ไมอิ่งอาศัย เดิมช่ือวิสาขะ ภายหลังได้ช่ือว่าปัญจาลบุตร เพราะเป็นบุตร
ของพราหมณีช่ือว่าปัญจาละ มีปรากฏในวิสาขสูตร ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสชม
พระวิสาขปัญจาลบุตรไว้ว่าชนทั้งหลายจะไม่รู้จักคนผู้ไม่พูดว่ามีเช้ือเป็นพาลหรือเป็น
บัณฑิต แต่ย่อมรู้จักคนผู้พูด ผู้แสดงอมตบท (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๑/๓๓๓) 

วิสาขปัญจาลบิุตร : ช่ือพระภิกษุรูปหน่ึงชาวกรุงเวสาลี ผู้กล่าวธรรมีกถา ด้วยวาจาชาวเมืองที่
สละสลวย  ไม่หยาบคาย  ให้รู้ความหมายได้  เก่ียวเน่ืองกับนิพพาน  ไม่อิงอาศัย
วัฏฏะ ภิกษุทั้งหลายก็พากันช่ืนชม แม้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านวิสาขปัญจาลิ
บุตรว่า  ดีจริงดีจริง  วิสาขะ ดีเหลือเกินท่ีเธอช้ีแจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัด ชวนใจให้
อยากรับเอาไปปฏิบัติ  เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจใหส้ดช่ืนร่าเริงด้วย
ธรรมีกถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวย ไม่หยาบคาย ให้รู้ความหมายได้ เกี่ยวเน่ือง
กับนิพพาน ไม่อิงอาศัยวัฏฏะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๘/๗๘) ; เขียนเป็นวิ
สาขปัญจาลบตุร ก็มี  

วิสาขปัญจาลปีุตตเถรคาถา :ภาษิตของพระวิสาขปัญจาลีบุตรเถระ,คาถาของพระวิสาขปัญจาลีบุตร
เถระ ท่านพระวิสาขปัญจาลบีุตรเถระ เม่ือจะบอกลักษณะของพระธรรมกถึกแก่ภิกษุ
ท้ังหลาย จึงได้กล่าวว่า (พระธรรมกถึกประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่าน้ี คือ) (๑) ไม่พึงยก
ตน (๒) ไม่ขม่ผู้อ่ืน (๓) ไม่พึงมองดูด้วยความเหยียดหยาม (๔) ไม่พึงกระทบกระทั่ง
ท่านผู้ถึงฝั่งนิพพาน (๕) ไม่พึงกล่าวคณุความดีของตนในที่ชุมชน ไม่ฟุ้งซา่น กล่าวแต่
พอประมาณ  มีวัตรดีงาม พระธรรมกถึกน้ันมักเห็นเนื้อความอันสุขุมและละเอียดย่ิง
นัก มีปัญญาเฉลียวฉลาด  ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ  ปฏิบัติตามศีลของ
พระพุทธเจ้าเป็นอาจิณ พึงได้นิพพานไม่ยากเลย (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๐๙/๓๗๐) 

วิสาขฤกษ์ : ฤกษ์เดือน ๖,เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง ในพุทธวงศ์ สุเมธกถากล่าวถึงการตรัสรู้ธรรม
ในวันพระจันทร์เต็มดวง วิสาขฤกษ์ไว้ว่า ท้ังที่ฝนไม่ตกเลย  (แต่)น้ำในแม่น้ำ กลับเอ่อ
ขึ้นจากแผ่นดินในขณะน้ัน แม้ในวันนี้  นำ้ในแม่น้ำน้ันกเ็อ่อขึ้นจากแผ่นดิน ท่านจัก
เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน หมู่ดาวนพเคราะห์และหมู่ดาวนักษัตร เปล่งประกายสว่าง
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ท่ัวท้องฟ้า ดวงจันทร์ประกอบด้วยวิสาขฤกษ์แจ่มจรัส ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๙๕/๕๗๙) 

วิสาขสูตร : พระสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมของพระวิสาขปัญจาลิบุตร พระผู้มีพระภาค ประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี วิสาขปัญจาลิบุตรกล่าวธรรมีกถาช้ีแจงให้ภิกษุ
ท้ังหลายในหอฉันเห็นชัดด้วยวาจาสละสลวย ให้รู้ความหมายได้ เกี่ยวเน่ืองกับ
นิพพาน ไม่อิงอาศัยวัฏฏะ ในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเร้น เข้าไปยัง
หอฉัน ประทบัน่ังบนพุทธอาสน์ ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใครหนอได้กล่าวธรรมีก
ถาเช่นนั้น เม่ือทรงได้รับคำตอบว่า วิสาขปัญจาลิบุตร จึงตรัสชมเชยท่านท่ีได้กล่าวธร
รมีกถาเช่นน้ัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๘/๗๘) 

วิสาขสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระวิสาขะ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่า
มหาวัน เขตกรุงเวสาลี ได้ทรงยกย่องท่านพระวิสาขปัญจาลบุตรว่า ท่านพระวิ
สาขปัญจาลบตุรสามารถแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลายให้เห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอา
ไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมีกถา 
ประกอบด้วยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเน่ืองเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจ
เน้ือความ ไม่อิงอาศัยวัฏฏะ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๑/๓๓๓) 

วิสาขอุบาสก,วิสาขะ, อุบาสก :1.อุบาสกคนหนึ่ง ชาวกรุงราชคฤห์ เป็นสามีของนางธัมมทินนา บรรลุ
ธรรมอนาคามิผล ภายหลังนางธรรมทินนาผู้เป็นภรรยา ออกบวชแล้วบรรลุอรหัตผล 
และได้สนทนาธรรมกัน ดังคำในจูฬเวทัลลสูตร อุบาสกช่ือวิสาขะเข้าไปหาภิกษุณีช่ือ
ธัมมทินนาถึงทีอ่ยู่ น้อมไหว้แล้วน่ัง ณ ทีส่มควร  แล้วได้ถามธัมมทินนาภิกษุณีว่า  แม่
เจ้าขอรับ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  สักกายะ สักกายะ ธรรมอะไรที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสเรียกว่าสักกายะ ธัมมทินนาภิกษุณีตอบว่า ท่านวิสาขะ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ  
คือ (๑) รูปูปาทานขันธ์(อุปาทานขันธ์คือรูป) (๒) เวทนูปาทานขันธ์(อุปาทานขันธ์คือ
เวทนา) (๓) สัญญูปาทานขันธ์(อุปาทานขันธ์คือสัญญา) (๔) สังขารูปาทานขันธ์
(อุปาทานขันธ์คือสังขาร) (๕) วิญญาณูปาทานขันธ์(อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ) ท่าน
วิสาขะ อุปาทานขันธ์ ๕  ประการน้ี พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะ วิสาข
อุบาสกช่ืนชม อนุโมทนาภาษิตของธัมมทินนาภิกษุณีว่า ดีละ แม่เจ้า (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๖๐/๕๐๐) ; ดูประกอบในธัมมทินนาเถรีวัตถุ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๒๑/๑๖๗) 

 2.ช่ืออุบาสกคนหน่ึง เป็นอัครอุปัฏฐากเบ้ืองขวา สมัยพระพุทธเจ้านามว่ามังคละ ดัง
คำว่า นันทอุบาสกและวิสาขอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก (ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
มังคละ) (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๐๖ 
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 3.ช่ืออุบาสกคนหนึ่งเป็นอัครอุปัฏฐากเบ้ืองขวา สมัยพระพุทธจ้านามปุสสะ ดังคำว่า 
ธนัญชัยอุบาสกและวิสาขอุบาสก เป็นอัครอุปัฏฐาก(ของพระพุทธเจ้านามว่าปุสสะ) 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๘๔)  

วิสาขา, นางพราหมณี : ช่ือพราหมณีคนหน่ึง ผู้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ 
แห่งกรุงเขมวดี เป็นภรรยาของอัคคิทัตตพราหมณ์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๒/๕,ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๑๔/๗๐๔) 

วิสาขา, พระมเหสี : ช่ือมเหสีคนหน่ึง ของอัตถทัสสีราชกุมาร แห่งกรุงโสภณะ เป็นมารดาของเสลกุ
มาร วิสาขาผูน้ี้เป็นมเหสีของอัตถทัสสีราชกุมาร ก่อนที่จะผนวช ดังคำว่า พระองค์
ทรงครองฆราวาสอยู่  ๑๐,๐๐๐  ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คืออมรคิปราสาท 
สุรคิปราสาท และคิริพาหนาปราสาท  มีนางสนมกำนัล ๓๓,๐๐๐ นาง ล้วนประดับ
ประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าวิสาขา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๖๔) 

วิสาขา, พระมารดา : ดู วิสาขา, นางพราหมณี 
วิสาขาเถรคีาถา :  ภาษิตของพระวิสาขาเถรี,คาถาของพระวิสาขาเถรี ดังคำในเถรีคาถาท่ีพระวิสาขา

เถรี รับพระพุทธโอวาทแล้ว ได้กล่าวว่า ท่านทั้งหลาย  จงทำตามคำสอนของ
พระพุทธเจ้าท่ีบุคคลทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง จงรีบล้างเท้าท้ังสอง  แล้วนั่ง  ณ  
ท่ีอันสมควรเถดิ (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑ภ/๕๕๕) 

วิสาขามหาอุบาสิกา,วิสาขาอุบาสิกา : ช่ือยกย่องนางวิสาขาท่ีเรียกขานกัน ดังคำในวิหารวิมาน ที่
เทพธิดากล่าวไว้ว่า พระคุณเจ้าผู้เจริญ  นางวิสาขามหาอุบาสิกา สหายของดิฉันอยู่ใน
กรุงสาวัตถี ได้จัดสร้างมหาวิหารถวายสงฆ์  ดิฉันได้เห็นอาคาร และการบริจาคทรัพย์
จำนวนมากอุทิศสงฆ์ เป็นท่ีพอใจของดิฉันเช่นน้ัน จึงเลื่อมใสแล้วอนุโมทนาในบุญน้ัน
,ในอปทาน พระเขมาเถรีกลา่วถึงหญิง ๗ คนเคยเป็นพ่ีน้องกัน ของพระเจ้ากาสีพระ
นามว่ากิกี ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ดังคำว่า (๑) พระนางสมณี  (๒) 
พระนางสมณคุตตา (๓) พระนางภิกษุณี (๔) พระนางภิกขุทาสิกา (๕)พระนางธรรมา
(๖) พระนางสธุรรมา (๗) พระนางสังฆทาสิกา (พระราชธิดาทั้ง ๗ นั้นได้กลับชาติมา
เกิด) คือ หม่อมฉัน ๑ พระอุบลวรรณาเถรี ๑พระปฏาจาราเถรี ๑ พระกณุฑลเกสีเถร ี
๑พระกีสาโคตมีเถรี ๑พระธรรมทินนาเถรี  ๑ และคนท่ี  ๗ เป็นวิสาขามหาอุบาสิกา 
(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๓๖/๘๕,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๐/๔๕๘,๓๓/๗๑/๔๖๕,๓๓/๑๑๕/
๔๗๐,๓๓/๓๒๑/๔๓๐,๓๓/๔๓๕/๔๓๕,๓๓/๔๘๖/๔๕๒,๓๓/๒๒/๖๕๙) 

วิสาขามิคารมาตา, อุบาสิกา :ช่ือมหาอุบาสิกาสำคัญในคร้ังพุทธกาล เป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีและ
นางสุมนา เกิดที่เมืองภัททิยะในแคว้นอังคะ ได้บรรลุโสดาปัตติผลต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ 
ต่อมาได้ย้ายตามบิดามาอยู่ท่ีเมืองสาเกต ในแคว้นโกศล แล้วได้สมรสกับนาย
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ปุณณวัฒน์ บุตรชายมิคารเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี และย้ายไปอยู่ในตระกูลฝ่ายสามี 
นางสามารถกลับใจมิคารเศรษฐี บิดาของสามี ซึ่งนับถอืนิครนถ์ ใหหั้นมานับถือ
พระพุทธศาสนา มิคารเศรษฐีนับถือนางมากและเรียกนางวิสาขาเป็นแม่ นางวิสาขา
จึงได้ช่ือใหม่อีกช่ือหน่ึงว่า มิคารมาตา(มารดาของมิคารเศรษฐี) นางวิสาขาได้อุปถัมภ์
บำรุงพระภิกษุสงฆ์อย่างมากมายและได้ขายเคร่ืองประดับ เรียกช่ือว่ามหาลดาป
สาธน์ ซ่ึงมีค่าสูงย่ิง อันประจำตัวมาต้ังแต่แต่งงาน นำเงินมาสร้างวัดถวายแด่
พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์คอื วัดบุพพาราม มิคารมาตุปราสาท ณ พระนครสาวัตถี 
นางวิสาขามีบุตรหลานมากมายล้วนมีสุขภาพดีแทบท้ังนั้น แม้ว่านางจะมีอายุยืนถึง 
๑๒๐ ปี ก็ดูไม่แก่ และเป็นบุคคลท่ีได้รับความนับถืออย่างกว้างขวางในสังคม ได้รับ
ยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในบรรดาทายิกาทั้งปวง (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/
๖๕๖/๑, ๓/๖๕๖/๒, ๓/๖๕๖/๓, ๓/๖๖๔/๑๐,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๙/๒๑๙, ๕/๓๔๙/
๒๒๐, ๕/๒๕๐/๒๒๐, ๕/๒๕๐/๒๒๒,๕/๓๕๑/๒๒๔, ๕/๓๕๒/๒๒๕, ๕/๓๕๕/
๒๒๘,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๙/๓๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๗/๘๐,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๖๗/๒๖๔,๒๐/๗๑/๒๗๙,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๙/๒๐๔,๒๕/๕๒/๒๘๔,๒๕/๗๘/๓๓๙) ;ดู 
บุพพาราม, ตุลา 

วิสาขาวัตถุ : เรื่องนางวิสาขา พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุทั้งหลายว่า สัตว์ผู้มีอัน
จะต้องตาย เมื่อเกิดมาแล้ว ควรสร้างกุศลไว้ให้มากเหมอืนช่างดอกไม้ร้อยพวงมาลัย
ไว้เป็นจำนวนมากจากกองดอกไม้  ฉะน้ัน  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๕๓/๔๓) 

วิสาขาวัตถุ๒ : เรื่องนางวิสาขา พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่นางวิสาขามิคารมาตาผู้เศร้าโศก
เพราะหลานสาวช่ือสุทัตตีเสียชีวิตว่า ความโศกเกิดจากความรัก  ภัยก็เกิดจากความ
รัก ผู้พ้นจากความรักได้เด็ดขาด ย่อมไม่มีความโศกและภัยจากท่ีไหนเลย (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๒๑๓/๙๘) 

วิสาขาสหายิกาวัตถุ : เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่หญิง
ประมาณ ๕๐๐ คนว่า เมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิตย์ ทำไมจึงมัวหัวเราะร่าเริงกันอยู่
เล่าเธอทั้งหลายถูกความมืดปกคลุม ไฉนไมแ่สวงหาดวงประทีปกันเล่า  (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๑๔๖/๗๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โลกลุกเป็นไฟ หมายถึงโลกสนันิวาส (โลกคอืหมู่สัตว์) 
ถูกไฟ ๑๑ กอง คือ ราคะ โทสะ โมหะ ชาติ ชรา  มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาส แผดเผาอยู่เป็นนิตย์ คำว่า ความมืด หมายถึงอวิชชา คำว่า ดวงประทีป 
หมายถึงแสงสว่างคือญาณ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๕/๘๕)  ; ดู วิ.ม. (ไทย)๔/๕๔/๖๓, สํ.สฬา. 
(ไทย) ๑๘/๒๘/๒๗ ประกอบ  



 

๔๗๒๑ 
 

 

วิสาขาสูตร :  พระสูตรว่าด้วยทรงแสดงอุโบสถแก่นางวิสาขา พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ วัดบุพ
พาราม เขตกรงุสาวัตถ ีตรสักบันางวิสาขาว่า อุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ ท่ีบุคคลอยู่จำ
แล้ว ย่อมมีผลานิสงสม์าก แล้วตรัสถึงอานิสงสแ์ห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ 
เหมือนในวิตถตุโปสถสูตร (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๓/๓๐๙) 

วิสาขาสูตร (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยนางวิสาขา (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดบุพ
พาราม เขตกรุงสาวัตถี ตรัสกับนางวิสาขาว่า มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๘ คือ (๑) 
ต้องต่ืนก่อนนอนทีหลังสามน้ัีน  คอยรับใช้ ปฏิบัติให้เป็นท่ีพอใจเขา  พูดคำไพเราะ
ต่อเขา (๒) เป็นท่ีเคารพของสามี  คือมารดา บิดา หรือสมณพราหมณ์  (๓) ขยันไม่
เกียจคร้านในการงานเหล่านั้น  ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบาย
ในการงาน (๔) รู้จักการงานทีค่นในบ้านสามี  คือ  ทาส  คนใช้  หรือกรรมกร  ว่าทำ 
แล้วหรือยังไม่ได้ทำ  รู้อาการของคนเหล่าน้ันที่เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือ ทรดุลง  และ
แบ่งปันของกิน  ของใช้ให้ตามส่วนท่ีควร (๕) รักษาคุม้ครองสิ่งท่ีสามีหามาได้  เป็น
ทรัพย์ ข้าว  เงิน หรือทอง  กต็าม  ไม่เป็นนักเลงการพนัน  ไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักเลง
สุรา ไม่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ (๖) เป็นอุบาสิกา  ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ  ถึงพระ
ธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ (๗) มีศีลคือ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  เว้นขาด
จากการลักทรพัย์ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  เว้นขาดจากการพูดเท็จ  เว้น
ขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ ประมาท (๘) มี
จาคะ  คือ  มใีจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน  มีจาคะอันสละแลว้   หลังจาก
ตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามนาปกายิกา (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๗/๓๒๒) 

วิสาขาสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยนางวิสาขา คือพระผู้มีพระภาคทรงปรารภเร่ืองที่นางวิสาขามิคาร
มาตาอุบาสิกา ผู้มีกิจธุระท่ีจะเข้าเฝ้าพระราชาแต่ไม่มีโอกาสจะเข้าเฝ้าได้ ทรงเปล่ง
อุทานแสดงโทษแห่งความไม่เป็นอิสระ และอานิสงส์แห่งความอิสระซึ่งมี ๒ ประการ 
คือ (๑) ความอิสระท่ีเป็นโลกิยะ ได้แก่ ความเป็นพระราชา เป็นต้น (๒) ความอิสระที ่
เป็นโลกุตตระ ได้แก่ นิโรธ กล่าวคือความดับทุกข์ท่ีเกิดจากการบรรลุมรรคผล (ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๑๙/๒๐๔,ขุ.อุ.อ. ๑๙/๑๖๗)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความเป็นอิสระ มี ๒ อย่าง คือ (๑) ความอิสระอันเป็น
โลกิยะ ได้แก่ความเป็นพระราชา เป็นต้น และ  ความมีจิตอิสระที่เกดิจากฌานและ
อภิญญา (๒) ความอิสระอันเป็นโลกุตตระ ได้แก่ความอิสระท่ีเกิดจากนิโรธซึ่งมีเหตุ
มาจากการบรรลุมรรคและผล ในที่นี้หมายถึงความอิสระท่ีเกิดจากนิโรธ เป็นความ
อิสระที่ก่อให้เกิดสุขอย่างแท้จริง เพราะไม่ต้องหว่ันไหวต่อโลกธรรม และเพราะมี
สภาวะที่ไม่ต้องกลับเป็นทุกข์ได้อีก(ขุ.อุ.อ. (บาลี)๑๙/๑๖๗) 



 

๔๗๒๒ 
 

 

วิสาขาสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยนางวิสาขา คือพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนางวิสาขาผู้เศร้าโศกเสียใจ
เพราะหลานตาย ทรงใหส้ตินางว่า ผู้มีสิ่งเป็นท่ีรัก ย่อมมีทุกข์ มีสิ่งเป็นท่ีรักมากก็มี
ทุกข์มาก มีสิ่งเป็นท่ีรักน้อยก็มีทุกข์น้อย ทรงเปล่งอุทานมีใจความว่า ความโศก คร่ำ
ครวญ และความทุกข์ ย่อมเกิดขึ้นจากสิ่งเป็นท่ีรัก เมื่อไม่มีรัก ก็ไม่มีความโศก คร่ำ
ครวญ และความทุกข์ ดังนั้น เม่ือไม่ต้องการเศร้าโศก จึงไม่ควรยึดถือสิ่งเป็นที่รัก (ขุ.
อุ.(ไทย) ๒๕/๗๘/๓๓๙) 

วิสาณา, ราชธานี : ช่ือราชธานีแห่งหน่ึงซึ่งเป็นเมืองอยู่ทางทิศเหนือท่ีท้าวเวสสวัณ ทรงเป็นหัวหน้า
ของพวกยักษ์ มียักษ์แวดลอ้ม ทรงโปรดปรานการร่ายรำและการขับร้อง ปกครอง 
ภายในราชธานี มีห้วงน้ำช่ือธรณี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆ เกิดฝนตก ในวิสาณาราชธานี
น้ัน มีสภาช่ือภคลวดี เป็นท่ีประชุมของพวกยักษ์ มีต้นไม้ท้ังหลายผลิผลเป็นนิจ
ดารดาษด้วยหมู่นกชนิดต่างๆ มีเสียงร้องของนกยูง นกกระเรียน และเสยีงขับกล่อม
จากนกดุเหว่า มีเสียงร้องของนกชีวัญชีวกะ และนกโอฏฐวจิตตกะ มีไก่ป่า มีประตู
เข้า-ออก ๑๒ ประตู มียักษ์เฝ้าแต่ละประตู ดังคำในอาฏานาฏิยสูตรท่ีท้าวเวสสวัณ
กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข ์ท้าวกุเวรมหาราช มีราชธานีช่ือ
วิสาณา ฉะนั้น มหาชนจึงเรียกท้าวกุเวรมหาราชว่า ท้าวเวสสวัณ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๘๑/๒๒๗,๑๑/๒๙๑/๒๔๑) 

  ในอรรถกถาอธิบายถึงราชธานีวิสาณาไว้ตอนหน่ึงว่า ยักษ์ผู้ครองเมืองแต่ละตน 
แยกกันทำหน้าท่ีดูแล รักษาผลประโยชน์ของเมืองน้ันและแจ้งข่าวแก่ยักษ์ผู้เฝ้าประตู
ในทิศต่าง ๆ ๑๒ ทิศ ของวิสาณาราชธานี  เพ่ือให้นำไปถวายแก่ท้าวเวสสวัณ (ที.
ปา.อ. ๒๘๑/๑๕๙, ที.ปา.ฏีกา ๒๘๑/๑๙๘) 

วิสารทสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้แกล้วกล้า พระผูมี้พระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า มาตุคามย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า อยู่ครองเรือนเพราะ
ประกอบด้วยกำลัง ๕ ประการ คือ (๑) กำลงัรูป (๒) กำลังทรัพย์ (๓) กำลังญาติ (๔) 
กำลังบุตร (๕) กำลังศีล (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๔/๓๒๗) 

วิสารทสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้แกล้วกลา้ พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมเป็นเหตุให้
อุบาสกอยู่ครองเรือนอย่างไม่แกล้วกล้า และธรรมที่เป็นเหตุให้อุบาสกอยู่ครองเรือน
อย่างแกล้วกล้า ฝ่ายละ ๕ เช่นธรรมท่ีเป็นเหตุให้อุบาสกอยู่ครองเรือนอย่างแกล้ว
กล้า คือ ๑.  เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ๒. เป็นผู้เว้นขาดจากการลกัทรัพย์   ๓. เป็น
ผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  ๔. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ ๕. เป็นผู้เว้น
ขาดจากการเสพของมึนเมาคอืสุราและเมรัยอันเป็นเหต ุแห่งความประมาท (องฺ.ปญจฺก.
(ไทย) ๒๒/๑๗๒/๒๘๘) 



 

๔๗๒๓ 
 

 

วิสารทสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อุบาสิกาเป็นผู้ไม่แกล้วกลา้และผู้แกล้วกล้า พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า อุบาสิกาประกอบด้วยธรรม ๑๐ เป็นผู้ไมแ่กล้วกล้าอยู่ครองเรือน คือ 
อุบาสิกาเป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีการฆ่าสัตว์ เป็นต้น สว่นอุบาสิกา
ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ย่อมเป็นผูแ้กล้วกลา้อยู่ครองเรือนคือ อุบาสกิาเป็นผู้
ประกอบด้วยกศุลกรรมบถ ๑๐ มีการละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๒๑๕/๓๕๒) 

วิสาลักขิวิมาน : ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุนันทาอุบาสิกาผู้มีตาโต เป็นการกล่าวถึงวิมานที่เกิดขึ้น
แก่นางสุนันทาอุบาสิกา (ธิดา ของช่างดอกไม้ในกรุงราชคฤห์) เป็นวิมานอันสวยงาม
วิจิตรในสวรรคช้ั์นดาวดึงส์ เพราะได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลโุสดาปัตติผล รักษาอุโบสถ
ศีลเป็นประจำ ได้ถวายผ้า อาหาร เสนาสนะ และประทีปแด่สงฆ์ และได้นำพวงมาลา
ไปบูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเป็นนิตย์ เรื่องนี้ท้าว
สักกะเป็นผู้ถาม แล้วตรัสบอกแก่ท่านพระวังคีสเถระ ต่อมาพระเถระได้แจ้งแก่พระ
ธรรมสังคาหกาจารย์ ในท่ีประชุมปฐมสังคายนา (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๖๖/๗๕) 

วิสาสะ,วิสสาสะ : 1. ความคุ้นเคย, ความสนิทสนม การถือว่าเป็นกันเอง, ในทางพระวินัย การ
ถือเอาของของผู้อ่ืนท่ีจัดว่าเป็นการถือวิสาสะ ๕ ประการ คือ ๑. เคยเห็นกันมา ๒. 
เคยคบกันมา๓. เคยบอกอนุญาตไว้ ๔. เขายังมีชีวิตอยู่ ๕. รู้ว่า เมื่อเราถือเอาแล้ว 
เขา(ผู้เป็นเจ้าของ)จะพอใจ ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ภิกษุ ๒ รูปเป็นเพ่ือนกัน ภิกษุรูป
หนึ่งเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้าน เมื่อภิกษุเจ้าหน้าท่ีกำลังแจกของขบเคี้ยวแก่สงฆ ์
ภิกษุรูปที่เป็นเพ่ือนรับเอาส่วนแบ่งของเพ่ือนไปแล้วถือวิสาสะฉันส่วนแบ่งของภิกษุ
น้ัน หรือดังคำในมหาวรรคว่า ในระหว่างทาง  ภิกษผุู้รับฝากถือเอาเองเพราะวิสาสะ
กับผู้รับ อย่างน้ีช่ือว่าถือเอาไม่ถูกต้อง แต่ถือเอาเพราะวิสาสะกับผู้ฝาก ช่ือว่าถือเอา
ถูกต้อง,ในมหาวรรคอธิบายถึงคุณสมบัติไว้ว่า พระผู้มีพระภาครับส่ังว่า ภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตให้ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ อย่างถือวิสาสะได้ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๔๖/
๑๑๒,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๗๘/๒๕๓, ๕/๓๗๘/๒๕๔, ๕/๓๗๘/๒๕๕,๕/๓๕๖/๒๒๙), บัดนี้
นิยมเขียน วิสาสะ  

 2. ความนอนใจ ดังพุทธดำรัสว่า ภิกษุเธอยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะแล้วอย่าได้ถึงวิสสา
สะ (ความนอนใจ) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

วิสิขากถา : เรื่องตรอก เป็นเรื่องท่ี ๒๒ ในติรัจฉาน ๒๘ ท่ีพวกภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าหมู่บ้านในเวลา
วิกาล น่ังในทีชุ่มนุม สนทนาดิรัจฉานกถาต่างๆ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/๕๙๙, วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐) 



 

๔๗๒๔ 
 

 

วิสุทธิ : ความบริสุทธ์ิ,ความหมดจด,การชำระสัตว์ให้บริสุทธ์ิด้วยการบำเพ็ญไตรสิกขาให้
บริบูรณ์เป็นขั้นๆไปโดยลำดับ จนบรรลจุุดหมายคือพระนิพพาน มี ๗ ขั้น (ในท่ีน้ี ได้
ระบุธรรมท่ีมีความหมายของแต่ละขั้นตามที่แสดงไว้ในอภิธัมมัตถสังคหะ)คือ (๑) 
สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล(ได้แก ่ ปาริสุทธิศีล ๔) (๒) จิตตวิสุทธิความหมดจด
แห่งจิตต์ (ได้แก่ สมาธ ิ๒คือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ) (๓) ทิฏฐิวิสุทธิ ความ
หมดจดแห่งทิฏฐิ(ได้แก่ นามรูปปริคคหญาณ) (๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจด
แห่งญาณเป็นเคร่ืองข้ามพ้นความสงสัย (ได้แก่ปัจจัยปริคคหญาณ) (๕) มัคคามัคค
ญาณทัสสนวิสทุธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องรู้เห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง(ได้แก่ 
สัมมสนญาณ ขึ้นสู่อุทยัพพยญาณ เป็นตรุณวิปัสสนา เกิดวิปัสสนูปกิเลส แล้วรู้เทา่
ทันว่า อะไรใช่ทาง อะไรมิใช่ทาง) (๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิความหมดจดแห่ง
ญาณอันรู้เห็นทางดำเนิน(ได้แก่วิปัสสนาญาณ ๙ นับแต่อุทยัพพยญาณท่ีผ่านพ้น
วิปัสสนูปกิเลสแล้ว เกิดเป็นพลววิปัสสนา เป็นต้นไปจนถึงอนุโลมญาณ) (๗) ญาณทัส
สนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ(ได้แก่ มรรคญาณ ๔ มีโสดาปัตติมรรคเป็น
ต้น แต่ละขั้น ๑๖ ดังคำในอปทาน ท่ีพระเขมาเถรีกล่าวไว้ว่า หม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดใน
วิสุทธิท้ังหลาย คล่องแคล่วในกถาวัตถุ รู้แจ้งนัยแห่งพระอภิธรรม เช่ียวชาญในศาสนา 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๗๗/๔๓๗),ในสังคีติสูตร กล่าวไว้ว่า วิสุทธิ มี ๓ ประการ คือ สีลวิ
สุทธิ จิตตวิสุทธิ และทิฏฐิวิสทุธิ (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๗) ; ดู ปาริสุทธิศีล ๔,
สมาธิ ๒, วิปัสสนาญาณ ๙, ญาณ 

วิสุทธเิทพ :  เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ ได้แก่พระอรหันต์ (ข้อ ๓ ในเทพ ๓) กล่าวคือ พระตถาคต 
สาวกของพระตถาคต พระอรหันตขีณาสพ พระปัจเจกพุทธเจ้า ดังคำในเถรคาถาท่ี
พระวังคีสเถระกล่าวไว้ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สูงสดุกว่าเทวดาและมนุษย์ ข้า
พระองค์ขอกราบไหว้ท่านพระนิโครธกัปปเถระผู้เป็นวิสุทธิเทพ  เป็นอนุชาตบุตร มี
ความเพียรมาก เป็นผู้ประเสริฐ ท้ังเป็นโอรสของพระองค์ผู้ประเสริฐนั้น,ในจูฬนิทเท
สกล่าวว่า เทพ ๓จำพวก คือ๑. สมมติเทพ ๒. อุบัติเทพ ๓. วิสุทธิเทพ และอธิบายวิ
สุทธิเทพไว้ว่าหมายถึงพระตถาคต สาวกของพระตถาคต พระอรหันตขีณาสพ  และ
พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า เหล่าน้ีเรียกว่าวิสุทธิเทพ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๘๘/๕๔๙,ขุ.จู.
(ไทย) ๓๐/๑๑๙/๓๔๗) 

วิสุทธปิวารณา, วัน : การปวารณาความบริสุทธ์ิ หมายถึงบอกความบริสุทธ์ิของตน ดังคำที่พระวังคี
สเถระสรรเสรญิพระผู้มีพระภาค ณ ท่ีเฉพาะพระพักตร์ว่า ในวัน  ๑๕  ค่ำซึ่งเป็นวันวิ
สุทธิปวารณาวันนี้ มีภิกษุ ๕๐๐  รูปมาประชุมกัน ล้วนเป็นผู้ตัดกิเลสเคร่ืองผูกคือ



 

๔๗๒๕ 
 

 

สังโยชน์ได้ขาด ไม่มีทุกข์ส้ินภพสิ้นชาติแล้ว (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๕/๓๑๓,ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๑๒๔๓/๕๔๒) 

วิเสสภาคนิีปญัญา : ปัญญาฝ่ายวิเศษ,เป็นข้อท่ี ๓ ในปัญญา ๔ คอื หานภาคินีปัญญา ฐิติภาคินีปัญญา 
วิเสสภาคินีปัญญา นิพเพธภาคินีปัญญา ดังคำในวิภังคท์ี่อธิบายว่า สัญญามนสิการท่ี
ไม่สหรคตด้วยวิตกครอบงำ...ช่ือว่าวิเสสภาคินีปัญญา,สญัญามนสิการท่ีสหรคตด้วย
อุเบกขาครอบงำ...ช่ือว่าวิเสสภาคินีปัญญา,สัญญามนสิการที่สหรคตด้วยอทุกขมสุข
เวทนาครอบงำ...ช่ือว่าวิเสสภาคินีปัญญา,สัญญามนสิการท่ีสหรคตด้วยอากาสานัญ
จายตนะครอบงำ...ช่ือว่าวิเสสภาคินีปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๙๙/๕๑๑) 

  คำว่า วิเศษ หมายถึงอิสระจากวิตก เป็นสัญญาและการทำไว้ในใจที่ว่างใจเป็น
กลาง (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๙๙/๕๑๑) 

วิเสสภาคิยสมาธิ : สมาธิฝ่ายวิเศษ เป็นข้อท่ี ๓ ในสมาธ ิ๔ คือ (๑) หานภาคิยสมาธิ (สมาธิฝ่ายเสื่อม) 
(๒) ฐิติภาคิยสมาธิ (สมาธิฝ่ายดำรง) (๓) วิเสสภาคิยสมาธิ (สมาธิฝ่ายวิเศษ) (๔) นิพ
เพธภาคิยสมาธิ (สมาธิฝ่ายชำแรกกิเลส) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๗)  

  คำว่า วิเศษ หมายถึงสมาธิได้บรรลุนิพพานปัจจุบัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๙/
๒๕๒ 

วิเสสภาคิยสัญญา : สัญญาฝ่ายวิเศษ,เป็นข้อท่ี ๓ ในสัญญา ๔ คอื(๑) หานภาคยิสัญญา (๒) ฐติิภาคิย
สัญญา (๓) วิเสสภาคิยสัญญา (๔) นิพเพธภาคิยสัญญา ดังคำในนิพพานสูตรท่ี ท่าน
พระสารีบุตรตอบว่า ท่านอานนท์ สัตว์ท้ังหลายในโลกนี้ไมท่ราบชัดตามความเป็นจริง
ว่า น้ีเป็นหานภาคิยสัญญา (สัญญาฝ่ายเสื่อม) ไมท่ราบชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีเป็น
ฐิติภาคิยสัญญา (สัญญาฝ่ายดำรง) ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า  นี้เป็นวิเส
สภาคิยสัญญา (สญัญาฝ่ายวิเศษ) ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีเป็นนิพเพธ
ภาคิยสัญญา  (สัญญาฝ่ายชำแรกกิเลส)  ท่านอานนท์ น้ีแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์
บางพวกในโลกน้ีไม่นิพพานในปัจจุบัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๙/๒๕๒) 

วิหค : นก ดังข้อความในชาดกท่ีว่า เม่ือใดต้นไม้มผีลบริบูรณ์ เมือ่น้ันเหล่าวิหคก็พากันมาจิก
กินผลไม้น้ัน ครั้นรู้ว่า เมื่อผลวาย  ต้นไม้สิน้ไปแล้ว ก็พากันจากต้นไม้น้ันไปตัวละทิศ
ละทาง (ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๒๑/๓๐๔) 

วิหตาภาส, พระเจา้จักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ซ่ึงเป็นอดีตชาติของจัมปกปุปผิย
เถระ ดังคำในจัมปกปุปผิยเถราปทาน ท่ีพระจัมปกปุปผยิเถระกล่าวถึงอดีตชาติของ
ตนไว้ว่า ข้าพเจ้าผู้มีตบะ ได้เก็บดอกจำปา ๗ ดอกใส่ไว้ในกระจาด ข้าพเจ้าถือดอกไม้
เหล่าน้ันไปบูชาพระญาณของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสสภู เพราะผลแห่งการ
บูชาพระญาณ ทำให้ไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี  ๒๙ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่าวิห



 

๔๗๒๖ 
 

 

ตาภาส สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗  ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๕/
๓๐๐) 

วิหาร : 1.วัด, ท่ีอยู่ของพระสงฆ์ ดังคำในมหาวิภังค์อธิบายว่า ช่ือว่าวิหาร ได้แก่ท่ีอยู่ซึ่งโบก
ฉาบภายในหรือภายนอกหรือโบกฉาบท้ังภายในภายนอก,ในมหาวรรค พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า บรรพชาอาศัยเสนาสนะคือควงไม้ เธอพึงทำอุตสาหะในเสนาสนะ คือ 
ควงไม้น้ันจนตลอดชีวิต อติเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น  
ถ้ำ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๖๗/๔๐๓,๑/๓๗๑/๔๐๖,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๗๗/๑๔,๒/๔๙๓/
๑๖,๒/๑๓๖/๓๑๐,วิ.ม.(ไทย) ๔/๗๓/๑๐๒, ๔/๑๒๘/๑๙๗,ที.สี.(ไทย)๙/๓๕๐/
๑๔๗,๙/๓๖๒/๑๕๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑/๒๔,๑๓/๔๑๒/๕๑๖)  

 2. คำว่าวิหาร ในภาษาไทยปัจจุบัน หมายถึงที่ประดิษฐานพระพุทธรูป, คู่กับ โบสถ์ 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

  ในกรณีใช้ต่อท้ายคำอ่ืน หมายถึงการพักผ่อน เช่น ทิวาวิหาร ว่า การพักผ่อนใน
เวลากลางวัน ดังคำในมหาวรรค กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังอุตตรกุรุทวีป  
ทรงนำบิณฑบาตจากทวีปน้ันมาเสวยที่ริมสระอโนดาต ประทับพักกลางวัน  ณ ท่ีน้ัน 
(วิ.ม.(ไทย) ๔/๔๓/๕๓)  

วิหารกาฬศิลา : ช่ือวิหารแห่งหน่ึงอยู่ใกล้ภูเขาอิสิคิลิ เขตกรงุราชคฤห์ เป็นสถานที่พระโคธิกเถระอยู่
ก่อนที่จะได้บรรลุอรหัตผล,เป็นสถานที่ที่โคธิกกุลบุตรนำศัสตรามา ดังคำว่า พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน  สถานท่ีให้เหย่ือกระแตเขตกรุงราชคฤห์ สมัยน้ัน 
ท่านพระโคธิกะอยู่ท่ีวิหารกาฬศิลาข้างภูเขาอิสิคิล,ิหรือดังคำว่า พระผู้มีพระภาค
เสด็จเข้าไปยังวิหารกาฬศิลา  ข้างภูเขาอิสิคิลิ พร้อมด้วยภิกษุจำนวนมาก ได้
ทอดพระเนตรเห็นท่านพระโคธิกะนอนคอบิดอยู่บนเตียง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕๙/
๒๐๕,๑๕/๒๑๘/๓๑๘) 

วิหารทาน : การถวายวิหาร ดังคำในสามัญญผลสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ยัญของ
บุคคลผู้มีจิตเลือ่มใส ถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ น้ีเป็น
ยัญซึ่งใช้ทุนทรพัย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีผลานิสงส์มากกว่ายัญสมบัติ ๓ 
ประการ มีองค์ประกอบ ๑๖ กว่านิตยทานท่ีทำสืบกันมาและกว่าวิหารทานน้ี,การ
ถวายวิหารหรือการสร้างวัดเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงม่ัน ดังคำที่สุเมธาเถรี
กล่าวไว้ว่า การสร้างอารามถวายสงฆ์เป็นวิหารทานน้ันเป็นเหตุเป็นแดนเกิด(แห่ง
ทิพยสมบัติตามท่ีกล่าวมาแลว้) ข้อน้ันเป็นมูล  และเป็นความเกษมในพระศาสนาเป็น
เหตุต้ังมั่น (พร้อมด้วยธรรมคร้ังท่ี ๑),ในอปทาน พระสุเมธาเถรีกล่าวถึงว่าตนเองได้
ถวายวิหารทาน ดังคำว่า  หม่อมฉันเป็นหญิงสหายกัน  ๓  คน  ได้ถวายวิหารทาน 
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(ที.สี.(ไทย) ๙/๓๕๑/๑๔๗,๙/๓๕๒/๑๔๗,๙/๓๕๓/๑๔๘,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๕๒๓/
๖๔๐,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒/๓๖๕) 

วิหารธรรม :  ธรรมเป็นเครื่องอยู่ ในสังคีติสูตร พระสารบุีตรเถระกล่าวไว้ว่า วิหารธรรม ม ี ๓ 
ประการ คือ (๑) ทิพพวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเทพ) (๒) พรหมวิหารธรรม 
(ธรรมเป็นเครือ่งอยู่ของพรหม)(๓) อริยวิหารธรรม (ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพระ
อริยะ),ในอุปาลิเถราปทาน กล่าวถึงวิหารธรรมอยู่ท้ายคำอ่ืนไว้ว่า พระธรรมราชามี
สุญญตวิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่อันว่าง) อนิมิตตวิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่
ไม่มีนิมิต)อัปปณิหิตวิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีความต้ังปรารถนา) อาเนญช
วิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่หว่ันไหว) นิโรธวิหารธรรม๒(ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่คือ
ความดับ)  น้ีเป็นธรรมกุฎี (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๗๘/๔๑๔,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๙/๑๙๐,๑๓/๑๗๒/๑๙๓,๑๓/๓๓๓/๔๐๓,๑๓/๔๘๑/๖๐๙,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๖๑/๒๐๘,๑๔/๑๘๗/๒๒๔,๑๔/๑๘๙/๒๒๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๓๘/๘๒)   

วิหารวิมาน : ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้อนุโมทนาการถวายวิหาร เป็นการกล่าวถึงวิมานที่
เกิดขึ้นแก่หญิงผู้อนุโมทนาการถวายวิหาร(สหายของนางวิสาขามหาอุบาสิกา)ชาวกรุง
สาวัตถี เพราะได้อนุโมทนาการสร้างวิหารถวายสงฆ์ เป็นวิมานอันรุ่งเรืองย่ิงในสวรรค์
ช้ันดาวดึงส์ (ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๗๒๙/๘๔) 

วิหารสมาบัติ : สมาบัติคือวิหารธรรม คือสมาบัติเป็นเคร่ืองอยู่อันเป็นโลกียะ หรือเป็นโลกุตตระ ใน
มหาโคสิงคสตูร ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ท่านโมคคัลลานะ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
ทำจิตให้อยู่ในอำนาจ(ของตน) และไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิต เธอหวังจะอยู่ด้วย
วิหารสมาบัติใดในเวลาเช้า ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติน้ันในเวลาเช้า,ในกถาวัตถุ กล่าวถึง
วิหารสมาบัติอยู่ท้ายคำอ่ืน เช่น อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓๐/
๓๖๓,๑๒/๓๓๘/๓๗๐,๑๒/๓๔๔/๓๗๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๕๕๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๕/
๘๒๘/๕๓๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วิหารสมาบัติ ในท่ีนี้หมายถึงสมาบัติเป็นเครื่องอยู่อัน
เป็นโลกียะ หรอืเป็นโลกุตตระ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๓๘/๑๖๑)  

วิหารสมาปัตตัฏฐญาณ :ญาณในสภาวะแห่งวิหารสมาบัติ, ปัญญาในวิหารสมาบัติต่าง ๆ ช่ือว่าวิหาร
สมาปัตตัฏฐญาณ, หมายถึงปัญญาในอนิมิตตวิหารสมาบัติ อัปปณิหิตวิหารสมาบัติ 
และสญุญตวิหารสมาบัติ, เป็นมาติกาข้อท่ี ๓๑ ในบรรดามาติกา ๗๓, ในปฏิสัมภิทา
มรรคอธิบายไว้ว่า พระโยคาวจรเม่ือพิจารณานิมิตโดยความเป็นภัย  ถูกต้องแล้ว ๆ 
ย่อมเห็นความเสื่อม  เพราะจิตน้อมไปในนิพพานท่ีไม่มีนิมิต เพ่งเฉยความเป็นไปแล้ว  
นึกถึงนิพพานอันเป็นความดับไม่มีนิมิตแล้ว ย่อมเข้าสมาบัติ น้ีช่ือว่าอนิมิตตวิหาร
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สมาบัติ เมื่อพิจารณาปณิธิโดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้ว ๆ ย่อมเห็นความเสื่อมเพราะ
จิตน้อมไปในนิพพานท่ีไม่มีปณิหิตะ เพ่งเฉยความเป็นไปแล้ว นึกถึงนิพพานอันเป็น
ความดับไม่มีปณิหิตะแล้ว ย่อมเข้าสมาบัติ นี้ช่ือว่าอัปปณิหิตวิหารสมาบัติ เมื่อ
พิจารณาอภินิเวสโดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้วๆ ย่อมเห็นความเสื่อมเพราะจิตน้อม
ไปในนิพพานท่ีเป็นสุญญตะ เพ่งเฉยความเป็นไปแล้ว นกึถึงนิพพานอันเป็นความดับ
เป็นสุญญตะแล้ว ย่อมเข้าสมาบัติ  นี้ช่ือว่าสุญญตวิหารสมาบัติ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๑/
๓,๗๘/๑๓๑,๗๙/๑๓๕) 

วิหารสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยวิหารธรรม (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
ขณะท่ีพระองค์ทรงอยู่ด้วยวิหารธรรมทำให้ทรงรู้ชัดว่า ความเสวยอารมณ์มีเพราะ
ปัจจัยเหล่าน้ี คือ (๑) มจิฉามรรค (๒) อรยิมรรคมีองค์ ๘ (๓) ฉันทะ (๔) วิตก (๕) 
สัญญา (๖) ฉนัทะ วิตกและสัญญาเป็นธรรมไม่สงบ (๗) ฉันทะ วิตกและสัญญาท่ีเป็น
ธรรมสงบ (๘) การไม่บรรลุฐานะท่ีควรบรรล ุ(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑/๑๖) 

วิหารสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยวิหารธรรม (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
ขณะท่ีพระองค์ทรงอยู่ด้วยวิหารธรรมทำให้ทรงรู้ชัดว่า ความเสวยอารมณ์มีเพราะ
ปัจจัยเหล่าน้ี คือ (๑) มจิฉามรรคมีองค์ ๘ ที่เป็นธรรมสงบ (๒) อริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ี
เป็นธรรมสงบ (๓) ฉันทะที่เป็นธรรมสงบ (๔) วิตกท่ีเป็นธรรมสงบ และ(๕) สัญญาที่
เป็นธรรมสงบเข้ามา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๒/๑๗)  

วิหารหังสาราม :ช่ือวัดแห่งหนึ่ง เป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ แห่งกรุงหงสวดี ดัง
คำในกาฬุทายีเถราปทาน ท่ีพระเถระกลา่วถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเกิดใน
ตระกูลอำมาตย์ในกรุงหงสวดี เป็นผู้นำมาซึ่งความเล่ือมใส  น่าชม  มทีรัพย์ และมี
ธัญญาหารเหลอืล้น ข้าพเจ้าเข้าไปยังวิหารหังสาราม ไหว้พระตถาคตพระองค์น้ัน ได้
ฟังธรรมท่ีไพเราะ  และทำสักการะแด่พระองค์ผู้คงที่,ในอภยเถราปทาน พระอภย
เถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนในเมื่อกัปท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  นบัจากกัปนี้ไปไว้ตอนหนึ่งว่า 
ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพราหมณ์ในกรุงหงสวดี เรียนจบพระเวททั้งหมด เข้าใจ
ไวยากรณ์ เม่ือเที่ยวเดินพักผ่อน ได้ไปถึงพระวิหารหังสาราม ข้าพเจ้าได้เห็น
พระพุทธเจ้าผู้ล้ำเลิศภายหลงัออกบวช (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๗๔/๓๑๔,๒๐๒/๓๑๘) 

วิหารัฏฐญาณ : ญาณในสภาวะแห่งวิหารธรรม,เป็นมาติกาข้อที่ ๒๙ ในบรรดามาติกา ๗๓ หมายถึง
ปัญญาในอนิมิตตวิหาร อัปปณิหิตวิหาร และสญุญตวิหาร ดังคำว่า ปัญญาในวิหาร
ธรรมต่าง ๆ ช่ือว่าวิหารัฏฐญาณ (ญาณในสภาวะแห่งวิหารธรรม),ในญาณัตตยนิท
เทส แสดงญาณ ๓ อย่าง ปัญญาในวิหารธรรมต่าง ๆ ช่ือว่าวิหารัฏฐญาณ (ญาณใน
สภาวะแห่งวิหารธรรม) มีอธิบายไว้ว่า พระโยคาวจรเม่ือพิจารณานิมิตโดยความเป็น
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ภัย ถูกต้องแล้วๆ (ซึ่งสังขารนิมิตด้วยญาณ) ย่อมเห็นความเสื่อม เพราะจิตน้อมไปใน
นิพพานท่ีไม่มีนิมิต น้ีช่ือว่าอนิมิตตวิหาร เมื่อพิจารณาปณิธิ (ความต้ังม่ัน) โดยความ
เป็นภัย ถูกต้องแล้วๆ (ซึ่งปณิธิด้วยญาณ) ย่อมเห็นความเสื่อม เพราะจิตน้อมไปใน
นิพพานท่ีไม่มีปณิหิตะ น้ีช่ือว่าอัปปณิหิตวิหาร เมื่อพิจารณาอภินิเวส (ความยึดมั่น) 
โดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้วๆ (ซึ่งอภินิเวสด้วยญาณ) ย่อมเห็นความเสื่อม เพราะจิต
น้อมไปในนิพพานท่ีเป็นสุญญตะ น้ีช่ือว่าสุญญตวิหาร (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๕/๓,๗๘/
๑๓๑) 

วิหาราธิคมท่ีสงบ : ญาณในอรณวิหาร หมายถึงอรณวิหารญาณ ดังมาติกา ในปฏิสัมภิทามรรคข้อท่ี 
๓๓ ท่ีกล่าวไว้ว่า ทัสสนาธิปไตย วิหาราธิคมที่สงบ และปณีตาธิมุตตตาปัญญา ช่ือว่า
อรณวิหารญาณ  (ญาณในอรณวิหาร), ในอรณวิหารญาณนิทเทส อธิบายไว้ว่า คำว่า  
วิหาราธิคมท่ีสงบ อธิบายว่า สุญญตวิหารช่ือว่าวิหาราธิคมท่ีสงบ อนิมิตตวิหารช่ือว่าวิ
หาราธิคมที่สงบ อัปปณิหิตวิหารช่ือว่าวิหาราธิคมท่ีสงบ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๓/๓, ๘๒/
๑๔๐) 

วิหิงสา : การเบียดเบียน, การทำร้าย เช่น ใช้ฝ่ามือ ก้อนดิน  ท่อนไม้ ศสัตรา หรือเชือกอย่าง
ใดอย่างหน่ึงเบียดเบียนสัตว์ หรือความเบียดเบียน กิริยาที่เบียดเบียน ความรังแก 
กิริยาที่รังแก ความเกรี้ยวกราด กิริยาที่กระทบกระท่ังอย่างรุนแรง ความเข้าไป
เบียดเบียนสัตว์, เป็นข้อท่ี ๓ ในวิตก ๓ ดังคำในมหาสทัสสนสูตรท่ีพระเจ้ามหาสุทัส
สนะทรงเปล่งอุทานว่า กามวิตกเอ๋ย เจ้าจงหยุด จงกลับเพียงแค่น้ีเถิด พยาบาทวิตก
เอ๋ย เจ้าจงหยุด จงกลับเพียงแค่น้ีเถิด วิหิงสาเอ๋ย เจ้าจงหยุด จงกลับเพียงแค่น้ีเถิด, 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๐/๑๙๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๒๑/๓๑๒,๑๑/๓๒๖/๓๒๕,๑๑/๓๕๕/
๓๘๓,๑๑/๓๕๖/๓๙๑,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๙๕/๑๐๑,องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๑๓/๔๒๙,๒๒/
๑๑๓/๖๓๔,๒๒/๒๐๐/๓๔๑,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๗๙๕/๔๗๒,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๒/
๑๔๑) 

วิฬาลิทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวิฬาลิทายกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านได้ถวายมันมือเสือแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัต
ถะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๔๒๗) 

วิหิงสาธาตุ : ธาตุคือวิหิงสา,ธาตุคือความเบียดเบียน,เป็นข้อท่ี ๓ ในอกศุลธาตุ ๓ คือ( ๑) กามธาตุ 
(ธาตุคือกาม) (๒) พยาปาทธาตุ (ธาตุคือพยาบาท) (๓) วิหิงสาธาตุ (ธาตุคือวิหิงสา) 
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๑/๖๓๒), ในวิภังค์อธิบาย
วิหิงสาไว้ว่า ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริ ความท่ีจิตแนบแน่นใน
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อารมณ์ ความท่ีจิตแนบสนิทในอารมณ์ ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ มิจฉาสังกัปปะที่
ประกอบด้วยวิหิงสา น้ีเรียกว่าวิหิงสาธาตุ, บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมใช้ฝ่ามือ ก้อน
ดิน ท่อนไม้ ศัสตรา หรือเชือกอย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเบียนสัตว์ ความเบียดเบียน 
กิริยาที่เบียดเบียน ความรังแก กิริยาที่รังแก ความเกร้ียวกราด กิริยาที่กระทบกระท่ัง
อย่างรุนแรง ความเข้าไปเบียดเบียนสัตว์อ่ืนเห็นปานนี้ นี้เรียกว่าวิหิงสาธาตุ (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๑๘๒/๑๔๑) 

วิหิงสาวิตก : ความตรึกในทางเบียดเบียน,ความคิดในทางทำลายหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน
,เป็นข้อ ๓ ในอกุศลวิตก ๓ คือ (๑) กามวิตก (ความตรึกในทางกาม) (๒) พยาบาท
วิตก (ความตรึกในทางพยาบาท) (๓) วิหิงสาวิตก (ความตรึกในทางเบียดเบียน),ใน
ติกนิทเทส แห่งวิภังค์อธิบายไว้ว่า ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริ
ผิด ท่ีเกี่ยวด้วยความเบียดเบียน น้ีเรียกว่าวิหิงสาวิตก,วิหิงสาวิตกช่ือว่าวิหิงสาธาตุ 
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๐,๑๑/๓๑๐/๒๘๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๖/๒๕,๑๒/๒๐๖/
๒๑๘,๑๒/๓๔๗/๓๗๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๑/๓๓๒,สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๒,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๒,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๙๑๐/๕๖๙,๓๕/๙๑๒/๕๗๐)  

วิหิงสาสัญญา : ความกำหนดหมายในทางเบียดเบียน,ความหมายรู้ความเบียดเบียน, เป็นข้อท่ี๓ ใน
อกุศลสญัญา ๓ คือ (๑) กามสัญญา (ความกำหนดหมายในทางกาม) (๒) พยาปาท
สัญญา (ความกำหนดหมายในทางพยาบาท) (๓) วิหิงสาสญัญา (ความกำหนดหมาย
ในทางเบียดเบียน),ในวิภังค์อธิบายไว้ว่า วิหิงสาสัญญา เป็นไฉน ความจำได้ กิริยาที่
จำได้ ภาวะที่จำได้ ท่ีเกี่ยวด้วยความเบียดเบียน นี้เรียกว่า วิหิงสาสัญญา (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๕/๒๖๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๐/๒๔๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๔/๕๙๗,๒๒/๗๕/
๕๙๘,๒๒/๑๑๐/๖๓๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๐๗/๖๐๘,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๑๑/๕๖๙,
อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๘๙/๗๓๖) 

วิเหสกกรรม : กรรมแห่งการทำให้ลำบาก, การลงโทษภิกษุผู้ทำสงฆ์ให้ลำบาก คือภิกษุประพฤติไม่
สมควร สงฆ์เรยีกตัว  มาถามกลับน่ิงเฉยไม่ตอบ สงฆ์จึงสวดประกาศการท่ีเธอทำตัว
เช่นนั้น ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระฉันนะ
ว่า ฉันนะ ทราบว่า เธอเมื่อถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์  กลับน่ิงเฉย ทำสงฆ์ให้
ลำบากจริงหรือ  ท่านพระฉันนะทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคพุทธ
เจ้าทรงตำหนิว่า ฯลฯ โมฆบุรุษ  ไฉนเธอเมือ่ถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงฆ์ จึงนิ่ง ทำ
สงฆ์ให้ลำบากเล่า โมฆบุรุษ  การกระทำอย่างน้ี มิได้ทำคนท่ียังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส 
ฯลฯ  ครัน้ทรงตำหนิแลว้ได้ทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุ
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ท้ังหลาย ถ้าเช่นน้ัน สงฆ์จงลงวิเหสกกรรม  แก่ภิกษุฉันนะ  ภิกษุท้ังหลาย สงฆ์พึงลง
วิเหสกกรรมอย่างน้ี ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติย
กรรมวาจาว่า (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๙๖/๒๘๓,๒/๑๐๐/๒๘๕) 

วิเหสา : ความเบียดเบียน,ในวิภังค์อธิบายความหมายของคำว่าวิเหสาไว้ว่า บุคคลบางคนใน
โลกนี้เบียดเบียนสัตว์ท้ังหลายด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนดิน  ด้วยท่อนไม้ ด้วยศัสตรา ด้วย
เชือก อย่างใดอย่างหนึ่ง ความบีบคั้น ความรบกวนความเบียดเบียน ความ
เบียดเบียนหนักขึ้น การทำให้เดือดร้อน การทำให้เดือดร้อนอย่างหนัก การทำร้าย
สัตว์อ่ืน มีลักษณะเช่นว่าน้ี นี้เรียกว่าวิเหสา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๕/๕๔๐, ๓๕/๙๒๖/
๕๘๐) 

วีชกะ, ทาส : ช่ือคนรับใช้ของพระเจ้าวิเทหะ แห่งกรุงมิถิลา เป็นผู้ระลกึชาติได้ เป็นลูกกุมภทาสี 
ขัดสนยากจน อยู่ในกรุงมิถิลา ต้ังมั่นอยู๋ในความประพฤติชอบ ให้อาหารก่ึงหน่ึงแก่ผู้
ปรารถนา และได้เล่ากรรมเก่าในสมัยท่ีตนเกิดเป็นภาวเศรษฐีอยู่เมืองสาเกต ยินดีใน
การบริจาคทานแก่พระเจ้าวิเทหะทรงทราบ ดังคำในมหานารทกัสสปชาดก ตอนหน่ึง
ว่า พระเจ้าวิเทหะได้ตรัสถามนายวีชกะนั้นว่า สหาย เจ้าร้องไห้ทำไม เจ้าได้ฟังได้เห็น
อะไรมาหรือ เจ้าได้รับทุกขเวทนาอะไร  จงบอกให้เราทราบเถดิ นายวีชกะได้ฟังพระ
ราชดำรัสของพระเจ้าวิเทหะแล้วได้กราบทูลให้ทรงทราบดังนี้ว่า ข้าแต่มหาราชข้า
พระองค์ไม่มีทุกขเวทนาเลย (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๐๒/๓๖๙) 

วีณา, ชื่อ : 1.ช่ือเทพธิดาน้อยองค์หน่ึง เล่นพิณ เป็น ๑ ในเหล่าดุริยเทพหกหมื่นองค์ มีปรากฏใน
ทาสีวิมาน ท่ีเทพธิดาองค์หน่ึง กล่าวแก่พระมหาโมคคัลลานเถระว่า ท้าวสักกเทวราช
ผู้ทรงอำนาจเชิญดิฉันมา เหลา่ดุริยเทพหกหมื่นองค์  ช่วยกันปลุกเร้าดิฉัน ให้เกิดปีติ
โสมนัส ได้แก ่ เทพบุตรมีนามว่าอาลัมพะ  คัคคระ ภีมะ สาธุวาที ปสังสิยะ โปกขระ
และสุผสัสะ เหล่าเทพธิดาน้อยๆ มีนามว่า วีณา โมกขา นันทา สุนันทา โสณทินนา 
สุจิมหิตา อลัมพุสา มิสสเกสแีละบุณฑริกา (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๖๖/๓๐) 

 2.พิณ มีปรากฏในวีณาถูณชาดก (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๖๓/๑๐๙) 
วีณาถูณชาดก :  ชาดกว่าด้วยชายค่อมนอนขดเหมือนคันพิณ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า เศรษฐีโพธิสัตว์

ชาวเมืองพาราณสีได้ไปขอธิดาเศรษฐีชาวชนบทมาเป็นลูกสะใภ้ ก่อนวันไปรับตัววัน
หนึ่ง นางได้หนีไปกับชายหลังค่อมคนหน่ึงซึง่นางเข้าใจว่าคนค่อมเป็นคนมีบุญเพราะ
รูปร่างเหมือนโคอุสภะที่มีโหนกขึ้นบนหลัง เพราะนางได้เห็นโคตัวหนึ่งในบ้านของ
นางได้รับสักการะมาก สอบถามจากพ่ีเลี้ยงทราบว่าเป็นโคอุสภะจึงคิดว่าชายค่อมข้าง
บ้านเป็นคนมีบุญจึงหอบผ้าหนีตามไป โดยเดินทางกันท้ังคืน รุ่งเช้าชายค่อมกลับเป็น
โรคลมบ้าหมูนอนขดอยู่ข้างทาง พระโพธิสัตว์กำลังเดินทางไปรับนางมาเป็นสะใภ้ ไป
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พบกลางทางจำนางได้จึงสอบถามได้ความว่านางคิดว่าคนค่อมเป็นคนมีบุญจึงหนีมา
ด้วย แต่นี่กลบัมานอนขดเหมือนพิณสายขาด พระโพธิสัตว์ช้ีแจงให้นางเข้าใจว่า คน
ค่อมผู้โง่เขลาแถมยังเต้ียต่ำต้อยผู้นี้เป็นผู้นำไม่ได้ แล้วให้นางอาบน้ำแต่งตัวรับไปสู่
ตระกูล แต่งให้เป็นสะใภ้ของตน การให้ความรู้ท่ีถูกต้องต้ังแต่ต้นเป็นสิ่งท่ีควรทำเป็น
อย่างยิ่ง เพราะการให้ความรู้ที่ผิด ๆ ไปย่อมให้ผู้น้ันถือปฏิบัติผิดด้วย เพราะการเสพ
คุ้นย่อมมีอิทธิพลต่อผู้เสพเสมอ คบคนพาลก็เป็นพาล คบบัณฑิตก็พลอยเป็นบัณฑิต
ด้วย (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๖๓/๑๐๙)  

วีโณปมสูตร :  พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพิณ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ฉันทะ ราคะ โทสะ โมหะหรือแม้ความกระทบกระท่ังในใจใน
รูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตาเป็นต้นพึงเกิดขึ้นแก่ผู้ใด ผู้น้ันพึงห้ามจิตจากรูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตา
เป็นต้นน้ัน โคท่ีลงลุยข้าวกล้าท่ีสมบูรณ์ มีคนเฝ้าประมาท ย่อมถึงความเมามัน
เลินเล่อแมฉ้ันใด ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ก็ฉันนัน้ เม่ือไม่ทำความสำรวมในผัสสายตนะ ๖ 
คือ อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ และวิญญาณ ๖ ท่ีมาประจวบกัน ย่อม
ถึงความมัวเมาประมาทในกามคุณ ๕ แต่หากโคตัวลงลุยข้าวกล้าถูกคนเฝ้าจับสน
ตะพาย กระหน่ำตีอย่างหนัก ย่อมไม่ต้องการลงลุยข้าวกล้าอีกแม้ฉันใด ภิกษุผู้ข่มขู่
จิตในผัสสายตนะ ๖ ดีแล้วก็ฉันนั้น จิตของเขาย่อมสงบน่ิงอยู่ภายใน ต้ังมั่น เป็นหน่ึง
ผุดขึ้น เปรียบเหมือนพระราชาผู้ไม่เคยสดับเสียงพิณ ได้สดับเสียงพิณแล้วถามว่าน่ัน
เสียงอะไร เมื่อราชบุรุษทูลว่าเสียงพิณ จึงให้เขาไปนำพิณน้ันมา แล้วตรัสห้ามราช
บุรุษผู้นำพิณมาถวายว่า เราไม่ต้องการพิณน้ี จงนำพิณท่ีมีเสียงเหมือนท่ีเราเคยฟังน้ัน
มา เมื่อราชบุรุษกราบทูลว่า ขึ้นช่ือว่าพิณมีเครื่องประกอบมากมาย พิณที่นายช่าง
ประกอบดีแล้วด้วยราง หนัง คัน ลูกบิด สาย ไม้ดีดพิณและความพยายามของคนที่
เหมาะสมจึงจะเปล่งเสียงได้ พระองค์จึงผ่าพิณนั้นเป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วเผาให้เป็นเถ้า 
โปรยไปในลมพายุหรือลอยในแม่น้ำท่ีมีกระแสเช่ียวแล้วตรัสว่า พิณน้ีเลวทราม สิ่งท่ี
ช่ือว่าพิณล้วนเลวทราม เพราะพิณน้ีทำให้คนประมาท หลงใหลจนเกินขอบเขตแม้ฉัน
ใด ภิกษุกฉ็ันน้ัน ย่อมค้นหาขันธ์ ๕ ตลอดคติแห่งขันธ์ ๕ ท่ีมีอยู่ เมื่อภิกษุนั้นค้นหา
ขันธ์ ๕ ความถือว่าเรา ของเรา มีเรา ของภิกษุน้ันย่อมไม่มี (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๖/
๒๕๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉันทะ ในท่ีนี้หมายถึงตัณหาที่มีกำลังอ่อน แรกเกิด ไม่
สามารถทำให้กำหนัดได้ คำว่า ราคะ ในท่ีนี้หมายถึงตัณหาที่มีกำลังที่เกิดขึ้นต่อมา 
ทำให้เกิดความกำหนัดได้  (สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๒๔๖ /๑๒๔) 



 

๔๗๓๓ 
 

 

วีตมละ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งซึ่งเป็นอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ 
ท่ีท่านกล่าวไว้โกรัณฑปุปผิยเถราปทานตอนหนึ่ง เพราะการใช้ดอกหงอนไก่บูชา
พระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสี ทำให้ไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี  ๕๗  (นับจากกัปน้ีไป) 
ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่าวีตมละ สมบูรณด้์วยรัตนะ ๗ 
ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๘/๓๗๖) 

วีตราคสูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรมของผู้ปราศจากราคะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้เถระย่อม
ไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีเคารพของเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย เพราะประกอบด้วยธรรม ๕ 
คือ (๑) เป็นผูไ้ม่ปราศจากราคะ (๒) เป็นผูไ้ม่ปราศจากโทสะ (๓) เป็นผู้ไม่ปราศจาก
โมหะ (๔) เป็นผู้ลบหลู่คณุทา่น (๕) เป็นผูตี้เสมอ ส่วนภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม 
๕ มีนัยตรงกนัข้าม ย่อมเป็นท่ีรัก และเป็นท่ียกย่องของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๒/๑๕๐) 

วีตโสกเถรคาถา : ภาษิตของพระวีตโสกเถระ,คาถาของพระวีตโสกเถระ ท่านพระวีตโสกเถระเมื่อจะ
พยากรณ์พระอรหัต จึงได้กล่าวว่า ช่างกัลบกเข้ามาหาเรา ด้วยคิดว่า จักตัดผมของ
เรา เราจึงรับเอากระจกจากช่างกัลบกน้ันมาส่องดูร่างกาย ร่างกายได้ปรากฏเป็น
สภาพว่างเปล่า ความบอด  ความมืดได้สิ้นไป กิเลสดุจผ้าขี้ริ้วท้ังปวง  เราตัดขาด
ด้วยดีแล้ว บัดน้ี ไม่มีการเกิดอีก (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๙/๓๕๙) 

วีถิสัมมัชชกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระวีถิสัมมัชชกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้ใช้ธงบูชาพระพุทธเจ้า(พระนามว่าวิปัสสี) เพราะ
ผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๕/๓๑๙) 

วีมังสกสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้ตรวจสอบ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นธรรม
บรรยายแบบสาธกโวหารแก่ภิกษุท้ังหลาย ณ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสให้ภิกษุท้ังหลายพิจารณาตรวจสอบ
พระองค์ในธรรม ๒ ประการ คือ  

  ๑. ธรรมท่ีพึงรูแ้จ้งทางตา ๒. ธรรมท่ีพึงรู้แจ้งทางหู  
  เมื่อพิจารณาตรวจสอบในธรรม ๒ ประการน้ีแล้ว ก็จะรู้ว่าตถาคตไม่มีธรรมท่ีเศร้า

หมอง ซ่ึงเกิดจากตาและหูน้ันเลย แต่มีธรรมท่ีผ่องแผ้ว เพราะพระองค์ไม่มีภัย ไม่เสพ
กาม เหตุสิ้นตัณหา และทรงเปิดโอกาสให้ภิกษุผู้ตรวจสอบทูลถามพระองค์ตามแนว
การพิจารณาตรวจสอบข้างต้นทุกประการได้ พร้อมกับทรงสรุปว่า เมื่อผู้ใดพิจารณา
ตรวจสอบและสอบถามพระองค์ตามวิธีดังกล่าว แม้สมณพราหมณ์ เทวดา มาร 
พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกก็ไม่อาจทำศรัทธาของผู้นั้นท่ีมีในพระองค์ให้หว่ันไหวได้ 



 

๔๗๓๔ 
 

 

เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ภิกษุท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระ
ภาษิตของพระองค์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๘๗/๕๒๕) 

วีมังสาสมาธิ : สมาธิที่เกิดจากวีมังสา ดังคำในปฐมอิทธิปาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการ ภิกษุหรือ
ภิกษุณีรูปน้ันพึงหวังได้ผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คืออรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมี
อุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี ธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้เจริญ ๑.อิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ๒.อิทธิบาทที่
ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ๓. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและ
ปธานสังขาร ๔.อิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวีมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๕. ความ
ขะมักเขม้น (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๗/๑๑๕,๒๒/๖๘/๑๑๖) 

วีมังสาสมาธิปธานสังขาร :สมาธิท่ีเกิดจากวีมังสาและความเพียรสร้างสรรค์ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/
๔๕๖,๑๘/๓๗๘/๔๕๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๙๘/๔๗,๒๐/๓๙๙/๔๗,๒๐/๔๐๐/
๔๗,๒๐/๔๐๑/๔๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉนัทสมาธิ หมายถึงสมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ ปธานสังขาร 
หมายถึงความเพียรที่มุ่งม่ัน (ปธาน) คำว่า ฉันทสมาธิปธานสังขาร หมายถึงสมาธิที่
เกิดจากฉันทะ และความเพียรที่มุ่งม่ัน วิรยิสมาธิ จิตตสมาธิ และวีมังสาสมาธิ ก็มี
อรรถาธิบายเช่นเดียวกัน กล่าวคือ วีมังสาสมาธิ หมายถึงสมาธิท่ีเกิดจากวีมังสา 
ปธานสังขาร หมายถึงความเพียรที่มุ่งม่ัน คำว่า วีมังสาสมาธิปธานสังขาร หมายถงึ
สมาธิที่เกิดจากวีมังสาและความเพียรที่มุ่งม่ัน หมายถึงความเพียรสร้างสรรค์ (องฺ.เอก
ก.อ. (บาลี) ๑/๓๙๘/๔๔๕)  

วีรกชาดก :  ชาดกว่าด้วยกาวีรกโพธิสัตว์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า กาน้ำช่ือวีรกะโพธิสัตว์ห้ามมิให้
กาบกช่ือสวิฏฐกะเอาอย่างตนในการหากินในทะเล แต่กาบกไม่เช่ือ จึงติดสาหร่าย
ตาย เมื่อนางกาเมียของเจ้ากาสวิฏฐกะถามว่าเห็นสามีของผู้ขับร้องได้เสียงไพเพราะ 
มีขนคอสวยเหมือนคอนกยูงบ้างไหม กาโพธิสัตว์บอกว่า กาสวิฏฐกะเมื่อทำตามอย่าง
นกที่มีปกติเทีย่วหากินท้ังทางน้ำและทางบก กินปลาดิบอยู่เป็นนิตย์ ถูกสาหร่ายพัน
คอตายเสียแลว้ คนด้ืออวดตัวว่าเก่ง เลียนแบบผู้มีความชำนาญ มักประสพความวิบัติ
เสมอ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๗/๙๓) 

วีรกษัตริย์ : กษัตริย์ผู้กล้า ดังคำในอัมพัฏฐสูตร กลา่วถึงพระเจ้าจักรพรรดิว่า มีพระราชบุตร
มากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่งลว้นแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราช
ศัตรูได้ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๘/๘๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓/๑๖,๑๐/๓๔/๑๖,๑๐/๓๖/๒๐,
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ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๑/๖๐,๑๑/๑๐๖/๗๘,๑๑/๑๙๙/๑๕๙,๑๑/๒๐๒/๑๖๔,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๘๔/๔๗๓) 

วีรกะ, กา : ช่ือกาตัวหน่ึง เป็นเพ่ือนของนกสวิฏฐะ กาตัวนี้มีปกติหากินท้ังทางบกและทางน้ำ ดัง
คำในชาดกท่ีนางกาเมียของกาสวิฏฐกะไม่เห็นกาสวิฏฐกะกลับมาจึงถามกาวีรก
โพธิสัตว์ว่า ท่านวีรกะ  ท่านเห็นนกช่ือสวิฏฐกะ ผัวข้าพเจ้าที่ร้องด้วยเสียงอันไพเราะ 
มีสร้อยคอสีคลา้ยสร้อยคอนกยูงบ้างไหม (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๗/๙๓) 

วีรณัตถัมภกะ, ป่าช้า : ช่ือป่าช้าแห่งหนึ่ง ณ นิคมของชาวถูลู  ช่ืออุตตรกา  ในชุมชนชาวถูลู,เป็นท่ีท้ิง
ศพของนักบวชเปลือยโกรักขัตติยะ ซึ่งตายด้วยโรคอลสกะ ดังคำในปาฏิกสูตรท่ีกล่าว
ไว้ว่า โกรักขัตติยะได้ตายด้วยโรคอลสกะ แล้วไปเกิดในหมู่อสูรช่ือกาลกัญชิกา ซึ่งต่ำ
ต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภท และคนนำศพน้ันไปทิ้งท่ีป่าช้าช่ือวีรณัตถัมภกะ (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๗/๘,๘/๙) 

วีรเถรคาถา : ภาษิตของพระวีรเถระ,คาถาของพระวีรเถระ ท่านพระวีรเถระกล่าวไว้ว่า พระวีรเถระ
ผู้ฝึกได้ยาก  ถูกพระศาสดาผู้ฝึกทรงฝึกแลว้ เป็นผู้สันโดษ  ปราศจากความสงสัย  
ชนะกิเลสได้แล้ว ปราศจากความขนพองสยองเกล้า มีจิตคงที่ ดับสนิทแล้ว (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๘/๓๐๖) 

วีรเถระ,พระ : ช่ือพระเถระรูปหน่ึง ชาวกรุงสาวัตถี เป็นลูกของอำมาตย์ ภายหลังออกบวชบรรลุ
อรหัตผล ท่านรูปน้ี บังเกิดในตระกูลอำมาตย์ของพระเจ้าปเสนทิ  ในกรงุสาวัตถี คน
ท้ังหลายขนานนามท่านว่า วีระ ท่านเจริญวัยแล้ว ประกอบด้วยคุณทั้งหลาย มีความ
สมบูรณ์ด้วยพละและชวนะเป็นต้นสมชื่อ เป็นผู้กล้าหาญในสงคราม เมือ่มารดาบิดา 
จัดหาภรรยาให้ โดยการทำความผูกพัน   ก็ได้บุตรคนเดียวเท่านั้น อันเหตุแห่งบุรพ
กรรมตักเตือนอยู่เห็นโทษในกามท้ังหลายและในสงสารเกิดความสลดใจ บวชแล้ว 
เพียรพยายามอยู่ ได้เป็นผู้มีอภิญญา ๖ ต่อกาลไม่นานเลย ก็ภรรยาเก่า (ของท่าน) 
ประสงค์จะใหพ้ระเถระสึก  พยายามประเล้าประโลม โดยนัยต่าง ๆ ในระหว่าง ๆ วัน
หนึ่งไปถึงท่ีท่านพักในกลางวันเริ่มแสดงมายาหญิง  มีเลห่์มายาเป็นต้น ท่านพระวีระ 
คดิว่าหญิงคนน้ี เป็นคนโง่แท้หนอ ประสงค์จะประเล้าประโลมเรา อุปมาดุจมีความ
ประสงค์ให้เขาสิเนรุราชสั่นสะเทือน ด้วยลมปีกของลิ่นไรฉะนั้น เม่ือจะแสดงความที่
กิริยาของหญิงน้ัน ไม่มีประโยชน์ จึงกล่าวว่า พระวีรเถระผู้ฝึกได้ยาก  ถูกพระศาสดา
ผู้ฝึกทรงฝึกแลว้ เป็นผู้สันโดษ ปราศจากความสงสัย ชนะกิเลสได้แลว้ ปราศจาก
ความขนพองสยองเกล้า มีจิตคงที่ ดับสนิทแล้ว หญิงน้ันฟังคำน้ันแล้ว คิดว่า เม่ือพระ
เถระผู้เป็นสามีของเรา ปฏิบัติได้เช่นน้ี การอยู่ครองเรือนของเราจะมีประโยชน์อะไร 



 

๔๗๓๖ 
 

 

เกิดความสลดใจ บวชในสำนักนางภิกษุณีท้ังหลาย เป็นผู้มีวิชชา ๓ ต่อกาลไม่นาน
เลย (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘/๓๐๕) 

วีราเถรคีาถา(ธีราเถรี) : ภาษิตของพระวีราเถรี(ในหนังสอืเป็นเขียนเป็นธีราเถรี),คาถาของพระวีรเถระ 
พระธีราเถรีอีกรูปหน่ึง(รับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวภาษิตน้ีว่า) ธีราภิกษุณีผู้อบรม
อินทรีย์แล้วด้วยธรรมท้ังหลายท่ีทรงไว้ ย่อมชนะมาร พร้อมทั้งเสนามาร แล้วดำรงไว้
ซึ่งกายที่มีในภพสุดท้าย (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๗/๕๕๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มาร หมายถึงกิเลสมาร คำว่า เสนามาร หมายถึง วัตถุ
กาม (ขุ.เถรี.อ. (บาลี) ๗/๑๖) 

วีริยพละ : กำลังคือความเพียร ,ในวิตถตสูตร กล่าวถึงวีริยพละไว้ว่าหมายถึงอยู่ปรารภความ
เพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบ่ันมั่นคง 
ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ดังคำอสังขตสังยุต กล่าวไว้ว่า ทางที่ให้ถึงอสังขต
ธรรม เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญวีริยพละฯลฯ น้ีเราเรียกว่าทางท่ีให้
ถึงอสังขตธรรมฯลฯ,ในอังคุตตรนิกาย กลา่วไว้ว่า ภิกษุเจริญสทัธาพละ ... เจริญวีรยิ
พละ ... เจรญิสติพละ ...เจริญสมาธิพละ ... เจริญปัญญาพละ... (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๓๗๗/๔๕๘,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๐๗/๔๗,๒๐/๔๐๘/๔๗,๒๐/๔๐๙/๔๗,๒๐/๔๑๐/
๔๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒/๔) 

วีริยสมาธิปธานสังขาร:สมาธิที่เกิดจากวีริยะและความเพียรสร้างสรรค์,สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความ
เพียรที่มุ่งมั่น หมายถึงความเพียรสร้างสรรค์ ดังคำในอสังขตสังยุต กล่าวว่า ทางท่ีให้
ถึงอสังขตธรรม เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวีริย
สมาธิปธานสังขารน้ีเราเรียกว่าทางท่ีให้ถึงอสังขตธรรมฯลฯ,ในอังคุตตรนิกาย อธิบาย
ว่า ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร...เจริญอิทธิบาทที่
ประกอบด้วยวีริยสมาธิปธานสังขาร ... เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิปธาน
สังขาร ... เจริญอิทธิบาททีป่ระกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร ... (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๗๗/๔๕๖,๑๘/๓๗๗/๔๕๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๙๘/๔๗,๒๐/๓๙๙/๔๗,๒๐/
๔๐๐/๔๗,๒๐/๔๐๑/๔๗)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วีริยสมาธิ หมายถึงสมาธิท่ีเกิดจากวีริยะ ปธานสังขาร 
หมายถึงความเพียรที่มุ่งม่ัน (ปธาน) คำว่า วีริยสมาธิปธานสังขาร หมายถึงสมาธิที่
เกิดจากวิริยะและความเพียรที่มุ่งมั่น ฉันทสมาธิ จิตตสมาธิ และวีมังสาสมาธิ ก็มี
อรรถาธิบายเช่นเดียวกัน กล่าวคือ วีริยสมาธิ หมายถึงสมาธิท่ีเกิดจากวิริยะ ปธาน
สังขาร หมายถึงความเพียรที่มุ่งมั่น คำว่า วีริยสมาธิปธานสังขาร หมายถึงสมาธิท่ีเกิด



 

๔๗๓๗ 
 

 

จากวิริยะและความเพียรที่มุ่งมั่น หมายถึงความเพียรสร้างสรรค์ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) 
๑/๓๙๘/๔๔๕) 

วีริยสัมโพชฌงค์ : ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร, เป็นข้อที่ ๓ ในสัมโพชฌงค์ ๗ ดังคำ
ในอสังขตสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทางที่ให้ถึงอสงัขตธรรม เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ฯลฯ เจรญิวีริยสัมโพชฌงคฯ์ลฯ เจริญ
ปีติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ เจริญปัสสทัธิสัมโพชฌงค์ฯลฯ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/
๔๕๘,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๑๒/๔๘,๒๐/๔๑๓/๔๘,๒๐/๔๑๔/๔๘,๒๐/๔๑๕/๔๘) 

วีริยารัมภกถา : เรื่องการปรารภความเพียร,เป็นข้อท่ี ๕ ในกถาวัตถุ ๑๐ คือ อัปปิจฉกถา สันตุฏฐิกถา 
ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วีริยารัมภกถา สีลกถา  สมาธิกถา ปัญญากถา วิมุตติกถา 
วิมุตติญาณทัสสนกถา  ดังคำในทุติยเสขสตูร ท่ีกล่าวถึงธรรม ๕ เป็นไปเพ่ือความไม่
เสื่อมแก่ภิกษุผูเ้ป็นเสขะในข้อท่ี ๕ ว่า ภิกษุผู้เป็นเสขะได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่าง
ย่ิง เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต คือ อัปปิจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา 
อสังสัคคกถา วีรยิารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปัญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัส
สนกถา ตามความปรารถนา  ได้โดยไมย่าก  ได้ไมล่ำบาก  ไม่ละการหลีกเร้น 
ประกอบความสงบใจภายใน นี้เป็นธรรมประการท่ี ๕ เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่
ภิกษุผู้เป็นเสขะ(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๐/๑๖๑,๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๓/
๖๙/๑๕๒) 

วีริยินทรีย์ : อินทรีย์คือความเพียร,เป็นข้อท่ี ๒ ในอินทรย์ี ๕ คือ (๑) สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือความ
เช่ือ (๒) วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือความเพียร  (๓) สตินทรย์ี อินทรีย์คือความระลึกได้ 
(๔) สมาธินทรย์ี อินทรีย์คือความต้ังจิตมั่น (๕) ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือความรู้ท่ัวชัด 
(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๑๐) ดังคำในอินทริยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เจรญิ
สัทธินทรีย์ เจริญวีริยินทรีย์  เจรญิสตินทรย์ี  เจริญสมาธินทรีย์ เจรญิปัญญินทรีย์ 
ฯลฯ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๐๒/๔๗,๒๐/๔๐๓/
๔๗,๒๐/๔๐๔/๔๗,๒๐/๔๐๕/๔๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖๓/๔๐๔) 

วีสติวรรค : สงฆ์พวกท่ีกำหนดจำนวน ๒๐ รูป (ทำอัพภานได้) ดังคำในจัมเปยยขันธกะ กล่าวไว้ว่า 
เรื่องสงฆ์มี ๕ ประเภท คือ (๑) สงฆ์จตุวรรค (กำหนดจำนวน ๔ รูป) (๒) สงฆ์
ปัญจวรรค (กำหนดจำนวน ๕ รูป) (๓) สงฆ์ทสวรรค (กำหนดจำนวน ๑๐ รูป) (๔) 
สงฆ์วีสติวรรค (กำหนดจำนวน ๒๐ รูป) (๕) สงฆ์อติเรกวีสติวรรค (กำหนดจำนวน 
เกิน ๒๐รูป) (วิ.ม.(ไทย) ๕๓๘๘/๒๗๖) ; ดู วรรค  



 

๔๗๓๘ 
 

 

วุฏฐาน : การออก เช่น ออกจากฌาน ออกจากอาบัติสังฆาทิเสส เป็นต้น (อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/
๑๓/๘๘๖,๔๐/๔๕/๖๖๙,๔๐/๔๖/๖๗๐,๔๐/๔๗/๖๗๐,๔๐/๕๖/๘๒๒,๔๐/๙๗/
๗๕๓,๔๐/๔๑๗/๒๖๔,๔๐/๔๑๘/๒๖๕,๔๐/๔๒๓/๒๗๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๕๒/๓๔๔) 

วุฏฐานมูลกกัลลิตสุตตาทิสัตตกะ : พระสูตรว่าด้วยพระสูตร ๗ สูตร มีวุฏฐานมูลกกัลลิตสูตรเป็นต้น 
กล่าวคือ วุฏฐานมูลกกลัลิตสูตร ว่าด้วยการออกและความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้
ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้ คือ (๑) บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ แต่ไมฉ่ลาดในความ
พร้อมในสมาธิ (๒) บางคนฉลาดในความพร้อมในสมาธ ิ แต่ไม่ฉลาดในการออกจาก
สมาธิ (๓) บางคนไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ และไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ 
(๔) บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ และฉลาดในความพร้อมในสมาธิ ส่วนอีก ๖ 
สูตร คือ วุฏฐานมูลกอารัมมณสูตร วุฏฐานมูลกโคจรสูตร วุฏฐานมูลกอภินีหารสูตร 
วุฏฐานมูลกสักกัจจสูตร วุฏฐานมูลกสาตัจจสูตร วุฏฐานมูลกสัปปายการีสูตร พึง
เทียบเคียงกับสูตรที่ ๕-๑๐ ในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๘๙-๖๙๕/๔๐๑) 

วุฏฐานวิธี : กัมมวาจาวิธี ระเบียบเป็นเคร่ืองออกจากอาบัติ หมายถึงระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับ
ภิกษุผู้จะเปลื้องตนจากอาบัติหนักขั้นสังฆาทิเสส, มีทั้งหมด ๔ อย่างคือ ปริวาส 
มานัต อัพภาน และ ปฏิกัสสนา ดังคำในสัมมาวัตตนสูตร ข้อท่ี ๘ ว่า (ภกิษุ) ไม่พึงให้
ประพฤติวุฏฐานวิธีเพราะตำแหน่งเดิมน้ัน (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๙๐/๔๑๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มานัต เป็นช่ือวุฏฐานวิธี คือระเบียบปฏิบัติในการออก
จากอาบัติสังฆาทิเสส แปลว่า นับ หมายถึงนับ  ราตร ี ๖ ราตรี ภิกษุผู้ต้องอาบัติ
สังฆาทิเสส ถา้ปกปิดไว้ ต้องอยู่ปริวาสเท่าวันท่ีปกปิดก่อน จึงจะขอมานัตได้ แต่ถ้า
ไม่ได้ปกปิดไว้ สามารถขอมานัตได้ แล้วประพฤติมานัต ๖ ราตร ีคำว่า อัพภาน เป็น
ช่ือวุฏฐานวิธีที่เป็นขั้นตอนสุดท้าย ภิกษุผูป้ระพฤติมานัตครบ ๖ ราตรีแล้ว ขอ
อัพภานจากสงฆ์ ๒๐ รูป เมือ่สงฆ์สวดอัพภานแล้ว ถือว่าภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
น้ันบริสุทธ์ิ สมควรอยู่ ร่วมกับภิกษุสงฆ์ต่อไป (กงฺขา.อ. ๑๗๘-๑๗๙)  

  คำว่า วุฏฐานวิธี หมายถึงได้แก่วิธีปฏิบัติสำหรับผู้จะเปลื้องตนออกจากอาบัติ
สังฆาทิเสส มี ๔ อย่าง คือ ปริวาส มานัต อัพภาน และปฏิกัสสนา (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) 
๒/๙๘/๖๓) 

วุฏฐานะท่ีเป็นกามาวจร :การออกท่ีเป็นกามาวจร (จิต(ปุถุชน) ออกจากร่างไปอุบัติในกามภูมิ) ดังคำ
ในปัฏฐาน กามาวจรทุกะที่กล่าวไว้ว่า จุติจิตที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติ
จิตที่เป็นกามาวจร ภวังคจิตที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่อาวัชชนจิต ขันธ์ท่ีไม่เป็น



 

๔๗๓๙ 
 

 

กามาวจรเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/
๒๑๒/๕๔๙) 

วุฏฐานะท่ีเป็นปริตตะ : วุฏฐานที่เป็นปริตตะ คำว่า ปริตตะ หมายถึงกามาวจร ซึ่งเป็นการออกท่ีเป็น
กามาวจร โดยไม่มีปัจจัยอ่ืนมาค่ัน (จิต(ปถุุชน) ออกจากร่างไปอุบัติในกามภูมิ มี
อบายภูมิ ๔ มนุสสภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖)  ดังคำในปัฏฐาน ปริตตติกะ ท่ีกล่าวไว้ว่า จุติจิต
ท่ีเป็นมหัคคตะเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นปริตตะโดยอนันตรปัจจัย ภวังคจิตที่
เป็นมหัคคตะเป็นปัจจัยแก่อาวัชชนจิตโดยอนันตรปัจจัย  ขันธ์ท่ีเป็นมหัคคตะเป็น
ปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นปริตตะโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๖๒/๔๓๙) 

วุฏฐานะท่ีเป็นมหัคคตะ : วุฏฐานที่เป็นรูปาวจร หมายถึงการออกท่ีเป็นรูปาวจรโดยไม่มี
ปัจจัยอ่ืนมาคั่น (จิต) ของผู้มีฌาน) ออกจากร่างไปอุบัติในรูปภูมิ)  ดังคำในปัฏฐาน 
ปริตตติกะ ท่ีกล่าวไว้ว่า สภาวธรรมท่ีเป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหัคค
ตะโดยอนันตรปัจจัย ได้แก่ จุติจิตที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นมหัคค
ตะโดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ท่ีเป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นมหัคคตะโด
ยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๖๑/๔๓๙) 

วุฏฐานะท่ีเป็นรูปาวจร :การออกที่เป็นรูปาวจร โดยไม่มีปจัจัยอ่ืนมาคั่น (จิต) ของผู้ได้รูปฌาน) ออก
จากร่างไปอุบัติในรูปภูมิ)   ดังคำในปัฏฐาน รูปาวจรทุกะ ที่กล่าวไว้ว่า สภาวธรรมที่
ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัย ได้แก่ จุติจิต
ท่ีไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัย  ขันธ์ที่ไม่
เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/
๒๕๑/๕๗๔) 

วุฏฐานะท่ีเป็นอรูปาวจร :การออกที่เป็นอรูปาวจร โดยไม่มีปัจจัยอ่ืนมาค่ัน (จิตของผู้ได้อรูปฌาน) 
ออกจากร่างไปอุบัติในรูปภูมิ)  ดังคำในปัฏฐาน อรูปาวจรทุกะ ท่ีกล่าวไว้ว่า 
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแกส่ภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอนันตร
ปัจจัย  ได้แก่ จุติจิตที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่เป็นอรูปาวจรโด
ยอนันตรปัจจัย ขันธ์ท่ีไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่เป็นอรูปาวจรโด
ยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๘๔/๕๙๔) 

วุฏฐานะท่ีมีปตีิ : การออกท่ีมีปีติคือความอิ่มใจ ดังคำในปัฏฐาน สัปปีติกทุกะ ท่ีกล่าวไว้ว่า จุติจิตที่ไม่มี
ปีติเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่มีปีติ อาวัชชนจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีมีปีติ  ขันธ์ท่ีไม่มี
ปีติเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะท่ีมีปีติ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๕๗/๕๐๖) 

วุฏฐานะท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ :การออกที่มีอรูปฌานเป็นอารมณ์ โดยไม่มีปัจจัยอ่ืนมาค่ัน ดังคำใน
ปัฏฐาน ปริตตารัมมณติกะ ท่ีกล่าวไว้ว่า ภวังคจิตที่มีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่
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อาวัชชนจิตที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัย ขันธ์ท่ีมีปริตตะเป็นอารมณ์
เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัย  หรือดังคำในปัฏ
ฐาน ปริตตารัมมณติกะ ที่กล่าวไว้ว่า ผลปัจจเวกขณะเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่มีมหัคค
ตะเป็นอารมณ์ นิพพานปัจจเวกขณะเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ 
ผลเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) 
๔๑/๒๐/๔๗๒,๔๑/๒๒/๔๗๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มหัคคตะ แปลว่า ถึงความเป็นใหญ ่ มหัคคตจิต 
หมายถึงจิตที่ถึงฌานสมาบัติ,อารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ช้ันรูปาวจรและอรูปาวจร 
เพราะมีผลท่ีสามารถข่มกิเลสได้ และหมายถึง ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และปัญญาอัน
ย่ิงใหญ่ (อภิ.สงฺ.อ.(บาลี)  ๑๒/๙๒)  

วุฏฐานะท่ีมีวิตก : การออกท่ีมีวิตก โดยไม่มีปัจจัยอ่ืนมาคั่น ดังคำในปัฏฐาน สวิตักกทุกะ กล่าวไว้ว่า 
ขันธ์ท่ีไม่มีวิตก ซึ่งเกิดก่อนๆ  เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกซึ่งเกิดหลัง ๆ โดยอนนัตร
ปัจจัย จุติจิตที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติจิตที่มีวิตก  ภวังคจิตท่ีไม่มีวิตกเป็น
ปัจจัยแก่อาวัชชนจิต ขันธ์ท่ีไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะท่ีมีวิตกโดยอนันตรปัจจัย 
(อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๒๓/๔๘๔) 

วุฏฐานะท่ีมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ : การออกท่ีมีธรรมท่ีเป็นอดีตเป็นอารมณ์ ดังคำในปัฏฐาน อตี
ตารัมมณติกะ ท่ีกล่าวไว้ว่า สภาวธรรมท่ีมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัย ได้แก่อิทธิวิธญาณท่ีมีอนาคต
ธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่มอีดีตธรรมเป็นอารมณ์  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/
๒๗/๕๘๐) 

วุฏฐานะท่ีไม่เป็นกามาวจร : การออกท่ีไมป่ระกอบด้วยกามาวจร โดยไม่มีปัจจัยอ่ืนมาคั่น ดังคำในปัฏ
ฐาน กามาวจรทุกะ ท่ีกล่าวไว้ว่า สภาวธรรมท่ีเป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ท่ีไม่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัย ได้แกจุ่ติจิตที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปปัตติ
จิตที่ไม่เป็นกามาวจรอาวัชชนจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอนันตร
ปัจจัยขันธ์ท่ีเป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะท่ีไม่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัย 
บริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๒๑๑/
๕๔๙) 

วุฏฐานะท่ีไม่สหรคตด้วยสุข : การออกท่ีไม่ประกอบด้วยสุข ดังคำในปัฏฐาน สุขสหคตทุกะ ท่ีกล่าวไว้
ว่า ภวังคจิตที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุข กุศลและ
อกุศลท่ีสหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะท่ีไม่สหรคตด้วยสุข กิรยิาเป็นปัจจัย
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แก่วุฏฐานะ ผลเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะโดยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๗๑/
๕๑๖) 

วุฏฐานะท่ีสหรคตด้วยอุเบกขา : การออกท่ีประกอบด้วยอุเบกขา ดังคำในปัฏฐาน อุเปกขาสหคต
ทุกะ ที่กล่าวไว้ว่า กุศลและอกุศลที่ไมส่หรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ
ท่ีสหรคตด้วยอุเบกขา  กิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะ ผลเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะโด
ยอนันตรปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๘๘/๕๓๐) 

วุฏฐาปนสมมติ : สมมติให้เป็นผูบ้วชให้กุลธิดา คือการแต่งต้ังให้ทำหน้าที่เป็นอุปัชฌาย์ ดังคำในภิกขุนี
วิภังค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวุฏฐาปนสมมติแก่ภิกษุณีผู้มี
พรรษาครบ ๑๒ แล้ว หรือดังคำว่า ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบ
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่า แม่เจ้า  ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุณน้ีีมีพรรษาครบ ๑๒ 
แล้ว ขอวุฏฐาปนสมมติต่อสงฆ์ ถ้าสงฆ์พร้อมแล้วพึงให้วุฏฐาปนสมมติแก่ภิกษุณีช่ือนี้
ผู้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว น่ีเป็นญัตติ (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๑๔๐/๓๓๕, ๓/๑๑๔๖/
๓๓๙) 

วุฏฐิสูตร : พระสูตรว่าด้วยฝน สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เทวดาองค์
หนึ่งกราบทูลว่า บรรดาสิ่งท่ีงอกข้ึน พืชประเสริฐ บรรดาสิ่งท่ีตกไป ฝนประเสริฐ 
บรรดาสัตว์ท่ีเดินได้ โคประเสริฐ บรรดาชนผู้พูดได้ บุตรเป็นผู้ประเสริฐ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า บรรดาสิ่งท่ีงอกขึ้น ความรู้ประเสริฐทีสุ่ด บรรดาสิ่งท่ีตกไป ความไม่รู้
ประเสริฐทีสุ่ด บรรดาสัตว์ท่ีเดินได้ พระสงฆ์ประเสริฐท่ีสุด บรรดาชนผู้พูดได้ 
พระพุทธเจ้าประเสริฐทีสุ่ด (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๗๔/๘๑) 

วุฏฐานสมมติ :วุฏฐานสมมติ แปลว่าสมมติการบวช หมายถึงการรับรองให้บวชได้ กรรมชนิดน้ี ภิกษุณี
สงฆ์จะให้แก ่สิกขมานาผู้ศึกษาประพฤติตามธรรม ๖ ข้อ ครบ ๒ ปี วุฏฐานสมมติถือ
เป็นประกาศนียบัตรรับรองให้ บวชเป็นภิกษุณีได้ ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ พระผูมี้พระ
ภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์ให้วุฏฐาน
สมมติแกส่กิขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ข้อตลอด ๒ ปีแล้ว (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/
๑๐๘๔/๓๐๒)  

วุฑฒบุคคล : บุคคลผู้เจรญิแล้วหมายถึงผู้ใหญ่,คนมีอายุ ดังคำในภัลลาติยชาดก พระราชาตรัสถาม
ว่าก็อายุของพวกเจ้ามีประมาณเท่าไรหนอเพื่อนรัก หากพวกเจ้ารู้ก็จงบอก เจ้าท้ัง ๒ 
อย่าได้หว่ันไหว จงบอกอายุแก่เรา ตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากวุฑฒบุคคล หรือจากตำรา 
(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๐๕/๕๐๕) 

วุฑฒปัพพชิตสุมนาเถรีคาถา:ภาษิตของพระสุมนาเถรีผูบ้วชเมื่อแก่,คาถาของพระสุมนาเถรีผู้บวชเมื่อ
แก่ ท่านพระสุมนาเถรีผู้บวชเมื่อแก่รับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวว่า สุมนาผู้เฒ่า 



 

๔๗๔๒ 
 

 

เธอจงใช้ท่อนผ้าทำจีวรนุ่งห่ม แล้วพักผ่อนตามสบายเถิด  เพราะเธอมีราคะสงบระงับ
แล้ว เป็นผู้เย็น ดับสนิทแล้ว (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๖/๕๕๖) 

วุฑฒปัพพชิตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้บวชเม่ือแก่ (สูตรที่ ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ธรรมท่ีหาได้ยากในภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ ๕ คือ (๑) เป็นผูล้ะเอียด (๒) 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมารยาท (๓) เป็นพหสูตู (๔) เป็นธรรมกถึก (๕) เป็นวินัยธร 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๙/๑๐๘) 

วุฑฒปัพพชิตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้บวชเม่ือแก่ (สูตรท่ี ๒) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า 
ธรรมท่ีหาได้ยากในภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ ๕ คอื (๑) เป็นผู้ว่าง่าย (๒) เป็นผู้คงแก่เรียน 
(๓) เป็นผู้รับคำพร่ำสอนโดยเคารพ (๔) เปน็ธรรมกถึก (๕) เป็นวินัยธร (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๖๐/๑๐๙) 

วุฑฒิ : ความเจริญ, ดังคำในวุฑฒิสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลายวุฑฒิ ๓ 
ประการ คือ (๑)สัทธาวุฑฒิ (ความเจริญด้วยศรัทธา) (๒) สีลวุฑฒิ (ความเจริญด้วย
ศีล) (๓) ปัญญาวุฑฒิ (ความเจริญด้วยปัญญา) (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๐/๓๘๗) ; 
ธรรมเป็นเครื่องเจริญ, ธรรมเป็นเหตุให้ถึงความเจริญ ม ี๔ อย่างคือ (๑) สัปปุริสสังเส
วะ คบหาสัตบุรุษ (๒) สัทธัมมัสสวนะ ฟังสทัธรรม (๓) โยนิโสมนสิการ ทำในใจโดย
แยบคาย (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม, เรียกและเขียนเป็น
วุฒิ บ้างวุฑฒิธรรม บ้าง วุฒิธรรม บ้าง, ในบาลีเรียกว่า ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือปัญญา
วุฑฒิหรือ ปัญญาวุฒ ิ คือเพ่ือความเจริญแห่งปัญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๘/
๓๖๘) 

วุฑฒิชะ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ดังคำในมหาปทานสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระกกุสันธพุทธเจ้ามีภิกษุวุฑฒิชะ เป็นอุปัฏฐาก เป็นอัคร
อุปัฏฐาก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๑/๒๕๔๘) 

วุฑฒิสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความเจริญ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า โพชฌงค์ ๗ ทำให้เกิดความเจริญ ไม่มีความเสื่อม (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๘/๑๔๙) 

วุฑฒิสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยวุฑฒิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วุฑฒิ ๓ คือ (๑) สัทธาวุฑฒิ เจริญด้วย
ศรัทธา (๒) สลีวุฑฒิ เจริญด้วยศีล) (๓) ปญัญาวุฑฒิ เจริญด้วยปัญญา (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๔๐/๓๘๗) 

เวขณสสูตร : พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือเวขณสะ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะ
เป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบแก่เวขณสปรพิาชก ณ วัดพระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี 
เพราะทรงปรารภคำอุทานของเขาซึ่งทำทีเปล่งอุทานให้พระองค์ได้ยิน เวขณสปริพา
ชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้สนทนากบัพระองค์พอสมควรแล้วก็ได้



 

๔๗๔๓ 
 

 

เปล่งอุทานขึ้นว่า น้ีเป็นวรรณะสูงสุด พระผู้มีพระภาคตรัสถามความหมายของ
วรรณะสูงสุด เขาก็ทูลแต่คำเดิม พระองค์จึงตรัสเปรียบเทียบว่าเวขณสปริพาชกใช้
คำพูดเลื่อนลอย เหมือนชายหนุ่มรักหญิงงามแต่ไม่รู้ว่าเป็นนางกษัตริย์ นางพราหมณี 
นางแพศย์ หรือนางศูทรไม่รู้จักช่ือตระกูล ลักษณะและทีอ่ยู่ ในท่ีสุดเขาก็ยอมอธิบาย
ถวายว่า หมายถึงอัตตาท่ีย่ังยืน(เป็นอมตะ) หลังจากตายแล้ว มีวรรณะเหมือนแก้ว
ไพฑูรย์อันงามตามธรรมชาติ บริสทุธ์ิ แปดเหลี่ยม ที่นายช่างเจียระไนอย่างดีแล้ววาง
ไว้ท่ีผ้ากัมพลเหลือง ส่องแสงสว่างเป็นประกาย พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงสิ่งท่ีส่อง
สว่างกว่าน้ัน คือ ห่ิงห้อย ประทีปน้ำมัน กองไฟใหญ่ ดาวประกายพรึก ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์ เทวดาผู้มีแสงสว่างกว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ โดยทรงช้ีให้เห็นว่า แต่
ละอย่างล้วนส่องแสงสว่างย่ิงกว่าวรรณะที่เขากล่าวถึง จากน้ันได้ตรัสถึงกามคุณ ๕ 
กามสุข และความสุขอันเลิศกว่ากามสุข เวขณสปริพาชกทูลว่า ตรัสดีแล้ว แต่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า เป็นการยากท่ีเวขณสปรพิาชกจะรู้จักความสุขอันเลิศกว่ากามสุข มี
เพียงพระอรหันตขีณาสพเท่านั้นท่ีจะรู้ได้ เวขณสปริพาชกได้ฟังเช่นน้ันก็โกรธ จึง
กล่าวหาพระองค์ว่า ตรัสถึงพระอรหันตขีณาสพโดยไม่รู้จริง พระองค์จึงตรัสท้าทาย
ให้เขาเข้ามาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้วจะรู้  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรสั
พระภาษิตน้ีแล้ว เวขณสปริพาชกมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์ พร้อมกับ
ประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๗๘/๓๓๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุขอันเลิศกว่ากาม หมายถึงนิพพาน (ม.ม.อ.(บาลี) ๒/
๒๘๐/๒๐๒) 

เวขณสะ, ปรพิาชก : ช่ือปริพาชกคนหนึ่ง ชาวกรุงสาวัตถี เป็นผู้ได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคใน
เรื่องวรรณะ ๒ ดังคำในเวขณสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า กัจจานะ  ทำไมท่าน
จึงกล่าวอย่างน้ีว่า นี้เป็นวรรณะสูงสุด น้ีเป็นวรรณะสูงสุด วรรณะสูงสุดนั้นเป็น
อย่างไร เวขณสปริพาชกทูลตอบว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม วรรณะใดไมมี่วรรณะอ่ืนย่ิง
กว่า หรือประณีตกว่า วรรณะน้ันเป็นวรรณะสูงสุด หลังจบการสนทนาแล้ว ปริพาชก
ช่ือเวขณสะแสดงตนเป็นอุบาสก(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๗๘/๓๓๑) 

เวคฬงิคะ, นิคม : ช่ือสถานที่เมืองโบราณ ซึ่งเป็นนิคมมั่งค่ัง อุดมสมบูรณ์ มีคนมาก มีพลเมือง
หนาแน่น สมยัพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะเคยประทับอยู่ มีปรากฏอยู่ในแคว้นโกศล 
ดังคำในฆฏิการสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า อานนท์  เรือ่งเคยมีมาแล้ว ณ สถานท่ี
แห่งน้ีมีนิคมช่ือเวคฬิงคะ เป็นนิคมมั่งคั่ง  อุดมสมบูรณ ์ มีประชากรมาก มีพลเมือง
หนาแน่น พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะ ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า



 

๔๗๔๔ 
 

 

ทรงอาศัยเวคฬิงคนิคมอยู่ ได้ยินว่าท่ีน้ีเคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนาม
ว่ากัสสปะ  พระองค์นั้นมาก่อน ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับน่ังตรัสสอนภิกษุสงฆ์ ณ ท่ีน้ี (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๘๒/๓๓๗) 

เวฆนสะ : เทพหมู่หนึ่งท่ีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ท่ีป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ 
เมื่อคราวประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดา มีปรากฏในมหาสมยสูตร ดังคำว่า เทพอีก (๑๐ 
หมู่) คือ สุกกะ กรุมหะ อรณุะ เวฆนสะ โอทาตคัยหะผู้เป็นหัวหน้า วิจักขณะ สทา
มัตตะ หารคชะ มิสสกะผู้มียศ และปชุนนเทวราชผู้บันดาลฝนให้ตกทั่วทุกทิศก็มา (ที.
ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

เวจกุฎี : ส้วมพระ หมายถึงสถานที่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระของพระสงฆ์ เรียกสั้นๆ เวจ ในท่ีน้ี
กล่าวถึงสถานที่ปลดทุกข์ของพระพุทธเจ้า ดังคำท่ีพระเวจจกทายกเถระ  เมื่อกล่าว
อดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าเลื่อมใส ได้ถวายเวจกุฎีหลังหน่ึงด้วยมือของตน แด่พระผู้
มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ผู้เจริญที่สุดในโลก ผูค้งที่ เพราะถวายเวจกุฎีน้ัน ทำให้
ไม่พบทุคติเลย และได้บรรลธุรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๓/๒๑๘,๓๓/
๑๔/๒๑๘,๓๓/๑๕/๒๑๘) 

เวจจกทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเวจจกทายกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายเวจกุฎีแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสส ี
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๓/๒๑๘) 

เวชยันตปราสาท : ปราสาทช่ือเวชยันต์ ของท้าวสักกเทวราช ช้ันดาวดึงส์ สูง ๑๐๐ ช้ัน แต่ละช้ันมี
กุฏาคารเรือนยอด ๗๐๐ หลัง แต่ละหลังมีนางอัปสร ๗ องค์ และนางเทพอัปสรแต่
ละองค์ มีเทพธิดาบำเรอ ๗ องค์ ดังคำในจูฬตัณหาสังขยสูตรท่ีท้าวสักกะตรัสแก่พระ
มหาโมคคัลลานเถระว่า  สงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้ว ในสงคราม
น้ันพวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ้  ข้าพเจ้าชนะ เทวาสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้ว กลับ
จากสงครามน้ันแล้วได้สร้างเวชยันตปราสาท เวชยันตปราสาทมี ๑๐๐ ช้ัน ในช้ันหน่ึง 
ๆ มีกูฏาคาร(เรือนมียอด) ๗๐๐ หลัง ในกฏูาคารหลังหน่ึง ๆ มีนางอัปสร ๗ องค์ นาง
อัปสรองค์หนึ่งๆ มีเทพธิดาบำเรอ ๗ องค์,ในอภิชชมานเปตวัตถุ กล่าวว่าเป็นสถานที่
รื่นรมย์ของคนที่ทำบุญไว้ตายแล้วในสคุติโลกสวรรค์,ในทุติยสักกนมัสสนสูตร กล่าวไว้
ว่า ท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันต์ปราสาท ทรงประนมมือนอบน้อม
พระผู้มีพระภาคอยู่ ,  ในมหาโมคคัลลานเถรคาถา กล่าวถงึพระมหาโมคคัลลานเถระ
ทำให้เวชยันตปราสาทไหวไว้ตอนหนึ่งว่า ภิกษุใดมีพลังฤทธิ์กล้าแข็ง ได้ทำเวชยันตป
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ราสาทให้ไหวด้วยปลายน้ิวเท้า ท้ังทำเทพทั้งหลายให้สลดใจ ดังคำในวิธุรชาดกที่
ปุณณกยักษ์ทูลว่า ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสวนสวรรค์ คือ ปารุสกวัน 
จิตรลดาวัน มสิกวัน นันทวัน  และเวชยันตปราสาทที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณี
ดวงน้ี (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๒/๔๒๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๔/๓๘๔,๑๕/๒๖๖/๓๘๘,ขุ.
เปต.(ไทย) ๒๖/๔๐๒/๒๓๑,๒๖/๔๐๒/๒๓๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๒๓/๔๐๔) 

เวชยันตร์าชรถ : รถประจำพระองค์ของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ ดังคำในมหาสุทัสสนสูตร ท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า อานนท์  พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงมีเมืองขึ้น  ๘๔,๐๐๐  เมอืง  มีกรุงกุ
สาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวง ฯลฯ มีเวชยันต์ราชรถเป็นรถพระที่นั่ง, ราชรถท่ีเรา
(หมายถึงพระเจ้ามหาสุทัสสนะ) ใช้คันเดียวเท่าน้ัน คือเวชยันต์ราชรถ, ในโคมยปิณฑ
สูตร กล่าวถึงพระกษัตริย์แห่งกรุงกุสาวดี ทรงเวชยันตราชรถ ดังคำว่า มีรถทรง 
๘๔,๐๐๐ คันมีเครื่องประดับทำด้วยทอง มีธงทำด้วยทอง คลุมด้วยข่ายทอง มีเวชยัน
ตราชรถเป็นประธาน บรรดาราชรถ  ๘๔,๐๐๐  คันนั้น ราชรถที่เราทรงในสมัยน้ันมี
คันเดียวเท่าน้ัน คือเวชยันตราชรถ,,ในคุตติลวิมาน กล่าวไว้ว่า ท้าวสักกเทวราชรับสั่ง
ให้มาตลีเทพสารถีนำเวชยันต์ราชรถลงมารับคุตติลาจารย์ไปยังเทวโลกเพ่ือให้ดีดพิณ
ถวาย, ในชาดก กล่าวถึงมาตลีเป็นคนขับเวชยันตราชรถ ดังคำว่า มาตลีเทพสารถีได้
ขึ้นสู่เวชยันตราชรถอันรุ่งเรือง เช่นกับเครื่องอุปกรณ์ มีหงอนอันสำเร็จด้วยทอง
ชมพูนุท โชติช่วงดุจดวงตะวัน ประดับตบแต่งอย่างงดงาม(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๖๓/
๑๙๕,๑๐/๒๖๖/๑๙๘,๑๐/๒๖๗/๑๙๙,๑๐/๒๖๘/๒๐๑,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๖/๑๘๕,ข.ุ
วิ.(ไทย) ๒๖/๓๒๘/๕๓,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๗๕/๑๓๑) ; บางแห่งเขียน เวชยันต์
ราชรถ ก็ม ี 

เวฏฐทีปกะ : ช่ือเมืองหน่ึงใน ๑๐ เมืองที่มากรุงกุสินารา เพ่ือขอพระบรมสารีริกธาตุไปบูชา เมื่อ
ได้รับแบ่งแล้ว ก็นำพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองที่เมืองของตน ดังคำว่า 
พราหมณ์ผู้ครองกรุงเวฏฐทีปกะ ได้สดับว่า พระผู้มีพระภาคปรินิพพาน ในกรุงกุสิ
นารา  จึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินารา, พราหมณ์ผู้ครองกรุงเวฏฐทีป
กะ สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงเวฏฐทีปกะ,ใน
การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ในพุทธวงศ์ กล่าวว่า เมืองเวฏฐทีปกะได้รับพระบรม
สารีริกธาตุทะนานหน่ึง ดังคำว่า ทะนานหน่ึงอยู่ท่ีกรุงเวฏฐทีปกะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๒๓๖/๑๗๗,๑๐/๒๓๙/๑๗๙,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓/๗๒๔)  

เวฏัมพรีเทพบุตร : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง ในบรรดาเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่าง ๆ เทพบุตร
องค์น้ีได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ที่พระเชตวันทูลถามปัญหา ดังคำว่า พวกเทพบุตรผู้
เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่างๆเป็นจำนวนมาก คืออสมเทพบุตร สหลีเทพบุตร นิก
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เทพบุตร อาโกฏกเทพบุตร  เวฏัมพรีเทพบุตร มาณวคามิยเทพบุตร  มีวรรณะงดงาม
ย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างท่ัวพระเวฬุวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ และผู้นี้
ได้กล่าวคำว่า ในกาลไหนๆ  สุนัขจ้ิงจอกสัตว์เล็กๆ ช้ันเลว จะแสดงจริตกริยาให้เสมอ
ราชสีห์ไม่ได้เลย ครูของหมู่คณะเป็นคนเปลือย มักพูดคำเท็จ มีพฤติกรรมน่าระแวง
สงสัย จะเทียบกับสัตบุรุษไม่ได้เลย ภายหลังถูกมารเข้าสงิได้ทูลถามอีกว่า สัตว์เหล่า
ใดประกอบด้วยการกีดกันบาปด้วยตบะ รักษาความสงบสงัด ติดอยู่ในรูป เพลิดเพลิน
ในเทวโลก สัตว์เหล่าน้ันช่ือว่าสั่งสอนโดยชอบเพ่ือปรโลกโดยแท้ พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า รูปใดๆ จะอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้า และแม้จะอยู่ในอากาศมีรัศมีรุง่เรืองก็ตามที 
นมุจิมาร รูปท้ังหมดน้ันท่านก็สรรเสริญแลว้วางดักไว้ เหมือนบุคคลใช้เหย่ือล่อฆ่าปลา
ฉะนั้น (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๔) 

เวณฑุสูตร : พระสูตรว่าด้วยเวณฑุเทพบุตร สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
เวณฑุเทพบุตรกราบทูลว่า ชนท่ีน่ังใกล้พระสุคต มอบตนไว้ในศาสนา ไม่ประมาท 
ตามศึกษาอยู่ ย่อมจะถึงความสุขได้ พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ผู้เพ่งพินิจ ตามศึกษาใน
บทคำสอนของเรา ไม่ประมาท ย่อมไม่ไปสูอ่ำนาจของมัจจุราช (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๓/
๑๐๐) 

เวเฏณฑุ : ช่ือเทพองค์หนึ่งผู้เป็นคนรับใช้ของท้าวมหาราชทั้ง ๔ อยู่ในพวกเทพผู้มีมายา มีช่ือ
ปรากฏในคราวประชุมใหญ่ของเทวดา ที่เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ท่ีป่า
มหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ ดังคำว่า พวกผู้รับใช้ของท้าวจาตุมหาราชเหล่าน้ัน เป็น
พวกมีมายา หลอกลวง โอ้อวดก็มาด้วย พวกผู้รับใช้ท่ีมีมายา คื อกุเฏณฑุ เวเฏณฑุ 
วิฏู วิฏุฏะ จันทนะ กามเสฏฐะ กินนุฆัณฑุและนิฆัณฑุก็มาด้วย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๓๓๗/๒๖๕) 

เวณฑุเทพบุตร : ช่ือเทพองค์หนึ่งท่ีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ เชตวัน และทูลถามปัญหาว่า ชนเหล่า
ใดน่ังใกล้พระสุคตมอบตนไว้ในศาสนาของพระโคดม ไม่ประมาท  ตามศึกษาอยู่ ชน
เหล่าน้ันถึงความสุขแล้วจริง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  (เวณฑุ) ชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่ง
พินิจ ตามศึกษาในบทคำสอนท่ีเรากล่าวไว้แล้ว ชนเหลา่น้ันไม่ประมาทตลอดเวลา ไม่
พึงไปสู่อำนาจแห่งมัจจุ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๓/๑๐๐)  

เวณฑู : ช่ือเทพหมู่หน่ึง ในบรรดาเทพ ๑๐ หมู่ท่ีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ท่ีป่า
มหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ ดังคำว่า  เทพ  (๑๐  หมู่)  คอื เวณฑู สหล ี  และเทพ ๒ 
หมู่ คือ อสมะ  และยมะก็มา เทพผู้อาศัยพระจันทร์ มีพระจันทร์นำหน้ามา เทพผู้
อาศัยพระอาทิตย์ มีพระอาทิตย์นำหน้ามา เทพพวกมันทวลาหกะ  มีพระนักษัตร
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นำหน้ามา พระอินทร์ผู้เป็นท้าวสักกะ ผู้เป็นท้าวปุรินททะ  ท้าววาสวะ ประเสริฐกว่า
เหล่าเทพวสุ กม็า (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 

เวตตรณนีรก : ช่ือนรกแห่งหน่ึง มีปรากฏในสถานท่ีพญายมปกครอง ในยมโลก ดังคำใน สรภมิค
ชาดก ท่ีพระราชาตรัสแก่ท้าวสักกะว่า เราและชาวชนบทก็ดี ลูกเมียและหมู่สหายก็ดี 
จะต้องตกเวตตรณีนรกของพญายมก็ตามที เราไม่ควรจะฆ่าผู้ท่ีให้ชีวิตแก่เราเลย(ขุ.
ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๔๗/๔๒๑,๒๗/๑๔๘/๔๒๑) 

เวท : 1. ญาณ ๔ คอืโสดาปัตติมรรค,สกทาคามิมรรค,อนาคามิมรรค,อรหัตตมรรค ดังคำใน
มหาวรรคที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พราหมณ์ใด ลอยบาปธรรมเสีย ไมต่วาดผู้อ่ืนว่า 
หึ หึ ไม่มีกิเลสดุจน้ำฝาด สำรวมตนเรียนจบพระเวท อยู่จบพรหมจรรย์ หรือดังคำที่
พรหมายุพราหมณ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ด้วยคาถาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
บุคคลเป็นพราหมณ์ได้อย่างไร เป็นผู้จบเวท ได้อย่างไร เป็นผู้มีวิชชา ๓ได้อย่างไร
บัณฑิตเรียกบุคคลผูมี้ความสวัสดีว่า อะไร (วิ.ม.(ไทย) ๔/๔/๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๓/
๔๘๗) 

 2.คำว่า เวท หมายถึงเวท ๕ ดังคำในสกลิกสูตร  เทวดาตนหน่ึงกล่าวว่า พราหมณ์
ท้ังหลาย  ผู้ทรงเวททั้ง  ๕ มีตบะ ประพฤติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอต้ัง  ๑๐๐  ปี แต่
จิตของพราหมณ์เหล่าน้ันก็ไม่หลุดพ้นโดยชอบ เพราะพราหมณ์เหล่าน้ันมีสภาพจิตต่ำ
จึงไม่ถึงจุดจบ๓(แห่งความตาย) (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๘/๕๓) อีกนัยหนึ่ง หมายถึงไตร
เพท ท่ีเรียกกันว่า เวท ๓ ประการ คือฤคเวท,ยชุรเวท,สามเวท  

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๘/๕๓,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๐๓/๑๑๔,๑๘/๒๒๘/๒๑๘,๑๘/๒๕๑/๒๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕/
๒๕๕๒,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๓/๔๑๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จบเวท หมายถึงบรรลุนิพพานด้วยเวทกล่าวคือมัคค
ญาณทั้ง ๔ (โสดาปัตติมัคคญาณ สกทาคามมัิคค  ญาณ สกทาคามิมัคคญาณ อนาคา
มิมัคคญาณ อรหัตตมัคคญาณ) (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๔/๕๗) 

  คำว่า เวทท้ัง ๕  ได้แก ่พระเวท ๕ คือ (๑) อิรุเวทหรือฤคเวท (๒) ยชุรเวท (๓) 
สามเวท (๔) อาถรรพเวท(๕) อิติหาสะ (สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๓๘/๗๘, สํ.ฏีกา (บาลี) ๑/
๓๘/๑๒๓) อีกนัยหนึ่ง คำว่า เวท หมายถงึคัมภีร์ ๓ ข้างต้น คือ ฤคเวท(อิรุเวท) 
ยชุรเวท และสามเวท(ส่วนอาถรรพเวท ปรากฏ ภายหลังจากการปรากฏของพระสูตร
น้ี) (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๓/๒๖๒, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๕๖/๒๒๒) 

เวทคู : สมัญญาภิกษุ,ช่ือของภิกษุ หมายถึงภิกษุผู้รู้แจ้งบาปอกุศลธรรม,ถึงท่ีสุดแห่งความรู้
ท้ังหลาย ดังคำพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุน้ีเรียกว่า สมณะบ้าง 
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พราหมณ์บ้าง นหาตกะบ้าง เวทคูบ้าง โสตติยะบ้าง อริยะบ้าง อรหันต์บ้าง,ใน
มหาอัสสปุรสูตรอธิบายความหมายไว้ว่า ภิกษุช่ือว่าเวทคู เป็นอย่างไร คือบาปอกุศล
ธรรม ที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมอง  นำไปเกิดในภพใหม่  มีความกระวนกระวาย  มี
วิบากเป็นทุกข์  ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป ภิกษุน้ันรู้แจ้งแล้วภิกษุช่ือว่าเวทคูเป็น
อย่างนี้, ในเวทคูสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย บุคคลช่ือว่าเวทคู เพราะ
รู้ธรรม ๗ ประการ คือ ๑.สักกายทิฏฐิ ๒. วิจิกิจฉา ๓. สีลพัพตปรามาส ๔.ราคะ ๕. 
โทสะ ๖.โมหะ ๗.มานะ,ในมหานิทเทสอธิบายว่า ช่ือว่าเวทคู เพราะถึงท่ีสุดแห่ง
ความรู้ท้ังหลาย ช่ือว่าเวทคู  เพราะถึงท่ีสุดด้วยความรู้ท้ังหลาย ช่ือว่าเวทคู เพราะรู้
แจ้งธรรม ๗ ประการ คือ ๑.เป็นผู้รู้แจ้งสกักายทิฏฐิ ๒. เป็นผู้รู้แจ้งวิจิกิจฉา ๓. เป็น
ผู้รู้แจ้งสีลัพพตปรามาส ๔.เป็นผู้รู้แจ้งราคะ ๕. เป็นผู้รู้แจ้งโทสะ ๖. เป็นผู้รู้แจ้งโมหะ 
๗. เป็นผู้รู้แจ้งมานะ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๓๔/๔๖๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘๕/
๔๑๐,๒๓/๙๐/๑๘๒,ขุ.ม.(ไทยป ๒๙/๒๗/๑๑๓) 

เวทคูสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ช่ือว่าเวทคู พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลได้ช่ือว่าเวทคู 
เพราะรู้ธรรม ๗ คือ (๑) สกักายทิฏฐิ (๒) วิจิกิจฉา (๓) สีลัพพตปรามาส (๔) ราคะ 
(๕) โทสะ (๖) โมหะ (๗) มานะ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๙๐/๑๘๒) 

เวทนา : การเสวยอารมณ์,ความรู้สึก, เป็นข้อหน่ึงในปัจจยาการ ๑๒,ข้อท่ี ๒ ในอุปาทานขันธ์ 
๕ ได้แก่ รูป เวทนา  สญัญา สังขาร และวิญญาณ ดังคำว่า เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี,หรือดังคำในมหาปทานสูตรท่ีพระ
โพธิสัตว์ดำริว่า เพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า 
เมื่อเวทนา(ความรู้สึก)มี ตัณหาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึงมี,ในบางครั้ง 
คำว่า เวทนา อยู่ท้ายคำอ่ืน หมายถึง เวทนา ๓ อย่าง คือ ๑. สุขเวทนา(ความรู้สึกสุข) 
๒. ทุกขเวทนา(ความรู้สึกทุกข์) ๓.อทุกขมสขุเวทนา (ความรู้สึกไมใ่ช่ทุกข์ไม่ใช่สุข) (วิ.
ม.(ไทย) ๔/๑/๒, ๔/๑/๓, ๔/๒/๔, ๔/๓/๕, ๔/๓/๖,๙/๑๔๔/๔๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๕๗/๓๒,๑๐/๕๘/๓๓,๑๐/๖๐/๓๔,๑๐/๖๑/๓๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๐/๕๙,๑๑/
๑๐๙/๘๐,๑๑/๑๙๖/๑๕๘,๑๑/๓๐๕/๒๖๖) 

เวทนา ๑ : ความรู้สึก, ความเสวยอารมณ์ ท่ีเรียกว่าเวทนา ๑ เพราะเป็นองค์ธรรมแต่ละวาระ 
แต่ละส่วน เช่น ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สญัญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ เวทนาขันธ์ ๑ สัญญา
ขันธ์ ๑ สังขารขันธ์ ๑  วิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ  ๑ มนินทรีย์  ๑ มโนวิญญาณ
ธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ และธัมมธาตุ ๑ ดังคำในธัมมสังคณี กุศลบท กามาวจรกุศลจิต
ดวงที่ ๑ โกฏฐาสวาร อธิบายไว้ว่า ความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวย
อารมณ์ท่ีสำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีสำราญเป็นสุข อัน
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เกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้น นี้ช่ือว่าเวทนา ๑ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๕๘/๓๘, ๓๔/๑๐๘/
๔๗) 

เวทนา ๖ : ความรู้สึก, การเสวยอารมณ์ทางอายตนะ ๖ อันได้แก่ ๑. จักขุสัมผัสสชาเวทนา 
(เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา) ๒.  โสตสัมผัสสชาเวทนา(เวทนาที่เกิดจากสัมผสัทาง
หู) ๓. ฆานสัมผัสสชาเวทนา(เวทนาที่เกิดจากสัมผสัทางจมูก) ๔. ชิวหาสัมผสัสชา
เวทนา(เวทนาที่เกิดจากสัมผสัทางลิ้น) ๕.  กายสมัผัสสชาเวทนา(เวทนาที่เกิดจาก
สัมผสัทางกาย) ๖. มโนสัมผัสสชาเวทนา(เวทนาที่เกิดจากสัมผสัทางใจ) (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๙๗/๙๒) 

เวทนากัมมัฏฐาน : กัมมัฏฐานท่ีประกอบด้วยเวทนา หมายถึงกัมมัฏฐานท่ีประกอบด้วยโสมนัสเวทนา 
โทมนัสเวทนา และอุเบกขาเวทนา ดังหัวข้อธรรมที่กล่าวไว้ในสักกปัญหสูตรตอนหน่ึง  
ในเรื่องเวทนากัมมัฏฐาน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า จอมเทพ เรากล่าวโสมนัสไว้ ๒ 
อย่างคือ โสมนัสที่ควรเสพและโสมนัสที่ไม่ควรเสพ  กล่าวโทมนัสไว้  ๒ อย่าง คือ 
โทมนัสท่ีควรเสพและโทมนสัท่ีไม่ควรเสพ  และกล่าวอุเบกขาไว้ ๒ อย่าง คือ 
อุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพ,มีอธิบายเกี่ยวกับเวทนากัมมัฏฐานที่พระ
ผู้มีพระภาคตรัสแก่ท้าวสักกะสรุปความได้ว่า บรรดาโสมนัส  ๒  อย่างน้ัน  โสมนัสใด
บุคคลรู้ว่า เม่ือเราเสพโสมนัสน้ีแล อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น  กุศลธรรม
ท้ังหลายเสื่อมลง  โสมนัสเช่นน้ีเป็นโสมนัสท่ีไม่ควรเสพ โสมนัสใดบุคคลรู้ว่า  เมื่อเรา
เสพโสมนัสน้ีแลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง  กุศลธรรมท้ังหลายเจริญยิง่ขึ้น  โสมนัส
เช่นนี้เป็นโสมนัสท่ีควรเสพ  ในโสมนัสน้ัน โสมนัสใดมีวิตก  มีวิจาร  และโสมนัสใดไม่
มีวิตก  ไม่มีวิจาร บรรดาโสมนัส ๒ อย่างนั้น โสมนัสที่ไม่มีวิตก  ไมม่วิีจาร ประณีต
กว่า  บรรดาโทมนัส  ๒  อย่างนั้น  โทมนัสใดบุคคลรู้ว่า  เมื่อเราเสพโทมนัสน้ีแล 
อกุศลธรรมท้ังหลายเจริญยิ่งขึ้น  กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง โทมนัสเช่นนี้เป็นโทมนัส
ท่ีไม่ควรเสพ  โทมนัสใดบุคคลรู้ว่า  เมื่อเราเสพโทมนัสน้ีแล อกุศลธรรมท้ังหลาย
เสื่อมลง  กุศลธรรมท้ังหลายเจริญยิ่งขึ้น  โทมนัสเช่นนี้เป็นโทมนัสที่ควรเสพ  ใน
โทมนัสน้ัน  โทมนัสใดมีวิตก  มีวิจาร  และโทมนัสใดไม่มีวิตก  ไม่มวิีจาร บรรดา
โทมนัส  ๒  อย่างนั้น  โทมนัสท่ีไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร  ประณีตกว่า บรรดาอุเบกขา  ๒ 
อย่างนั้น  อุเบกขาใดบุคคลรู้ว่า  เมื่อเราเสพอุเบกขานี้แล อกุศลธรรมท้ังหลายเจริญ
ย่ิงขึ้น  กุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมลง’  อุเบกขาเช่นนี้เป็น อุเบกขาที่ไม่ควรเสพ 
อุเบกขาใดบุคคลรู้ว่า  เมื่อเราเสพอุเบกขานี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเสือ่มลง  กุศล
ธรรมท้ังหลายเจริญย่ิงขึ้น อุเบกขาเช่นน้ีเป็นอุเบกขาที่ควรเสพ ในอุเบกขาน้ัน  
อุเบกขาใดมีวิตก  มีวิจาร  และอุเบกขาใดไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร บรรดาอุเบกขา ๒ 
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อย่างนั้น อุเบกขาที่ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร  ประณีตกว่า  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๙3-๒๖๒/
๒๘๗-๒๘๙) 

เวทนาเก่า : ความรู้สึกเดิม,ความเสวยอารมณ์ท่ีมีอยู่เก่า ดังคำในสัพพาสวสูตรท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพ่ือเล่น ไม่ใช่เพ่ือความมัว
เมา  ไม่ใช่เพ่ือประดับ  ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง แต่เพียงเพ่ือกายน้ีดำรงอยู่ได้ เพ่ือให้
ชีวิตินทรีย์เป็นไป เพ่ือบำบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์  ด้วยคิดเห็นว่า'โดย
อุบายนี้ เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียได้ และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น  ความดำรงอยู่
แห่งชีวิต ความไม่มีโทษ และการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เรา แล้วจึงบริโภคอาหาร (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๒/๑๔๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๓,๑๒/๔๒๒/๔๕๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๘๗/๔๘๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๗/๖๑,๒๑/๑๕๙/๒๒๑,
อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๗๘/๑๖๕) 

เวทนาใกล้ :  การเสวยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาใกล้ กับเวทนาท่ีเป็นอกุศลเป็นต้น, ความ
เสวยอารมณ์อันใกล้ ดังคำในขันธวิภังค์ท่ีอธิบายว่า เวทนาใกล้ เป็นไฉน เวทนาที่เป็น
อกุศลเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาท่ีเป็นอกุศล เวทนาที่เป็นกุศลเป็นเวทนาใกล้กับเวทนา
ท่ีเป็นกุศล เวทนาท่ีเป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอัพยากฤต  
ทุกขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กบัทุกขเวทนา  สุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับสุขเวทนา 
อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับอทุกขมสุขเวทนา  เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็น
เวทนาใกล้กับเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ  เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาใกล้กับ
เวทนาของผู้เข้าสมาบัติ เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่
เป็นอารมณ์ของอาสวะ เวทนาท่ีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่
ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ น้ีเรียกว่าเวทนาใกล้ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๓/๖) 

เวทนาไกล   คุณลักษณะของเวทนาขันธ์, เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เวทนาไกล ใกล้ คือเวทนา
ขันธ์ท่ีเป็นไปในภูมิ ๔ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ  

              ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ เวทนาไกลคือ เวทนาที่เป็นอกุศล เป็นเวทนาไกลจาก
เวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤต เวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นเวทนาไกลจาก
เวทนาที่เป็นอกุศล เวทนาท่ีเป็นกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศลและอัพ
ยากฤต เวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นเวทนาไกลจากเวทนาท่ีเป็นกุศล เวทนา
ท่ีเป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศล เวทนาท่ีเป็นกุศลและ
อกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอัพยากฤต ทุกขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุข
เวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนาและอทุกขมสขุเวทนาเป็นเวทนาไกลจาก
ทุกขเวทนาสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนาและอทุกขมสขุเวทนา 
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ทุกขเวทนาและ  อทุกขมสขุเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสขุเวทนา อทุกขมสุขเวทนา
เป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาและทุกขเวทนา สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนา
ไกลจากอทุกขมสุขเวทนา เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาไกลจากเวทนาของผู้
เข้าสมาบัติ เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาไกลจากเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ 
เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาไกลจากเวทนาท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะ 
ประการนี้แล เรียกว่า เวทนาไกล (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๓/๖,อภิ.วิ.อ.(บาลี)๘/๑๔)  

เวทนาขันธ์ กองเวทนา, การเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุข, ขนัธ์ท่ี ๒ ในขันธ์ ๕ ขันธ์  
              ในจิตตุปปาทกัณฑ์ กุศลบท กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๑ โกฏฐาสวาร เวทนาขันธ์ เป็น

ลักษณะเป็นความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีสำราญเป็นสุข
อันเกิดแต่เจโตสัมผสั กริิยาเสวยอารมณ์ท่ีสำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัย
น้ัน นี้ช่ือว่าเวทนาขันธ์ท่ีเกิดขึ้นในสมัยน้ัน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๒๙๙,ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๘๖/๙๘,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๘๒/๑๓๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖/๒๘,อภิ.สงฺ.(ไทย)
๓๔/๖๐/๓๘,อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๓๗/๕๑, อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๗/๕,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/
๑๗๙/๔๑,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๙๔/๔๗,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๒๒๙/๕๙,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/
๓๐๖/๗๙)  

เวทนาขันธ์ ๑ กองเวทนา, สุขเวทนา, การเสวยอารมณ์สุข, ขันธ์ท่ี ๒ ในขันธ์ ๕ ขันธ์  
              ในจิตตุปปาทกัณฑ์ กุศลบท กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๑ โกฏฐาสวาร เวทนาขันธ์ ๑ 

คือความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผสัในสมัยน้ัน 
(อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๑๒/๔๗)  

เวทนาช้ันต่ำ เวทนาช้ันประณีต  เวทนาช้ันต่ำได้แก่ เวทนาอกุศล, เวทนาท่ีเป็นกุศลและอกุศล, 
ทุกขเวทนา, เวทนาช้ันประณีต ได้แก่อัพยากฤต, ทุกขเวทนา  

              ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ เวทนาขันธ์ เวทนาอกุศลเป็นเวทนาช้ันต่ำ เวทนาที่เป็น
กุศลและอัพยากฤตเป็นเวทนาช้ันประณีต เวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาช้ัน
ต่ำ เวทนาท่ีเป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาช้ันประณีต ทุกขเวทนาเป็นเวทนาช้ันต่ำ สุข
เวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาช้ันประณีต สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็น
เวทนาช้ันอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีต เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็น
เวทนาช้ันต่ำ เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาช้ันประณีต เวทนาท่ีเป็นอารมณ์ของ
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อาสวะเป็นเวทนาช้ันต่ำเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาช้ันประณีต (อภิ.
วิ.(ไทย)๓๕/๑๒/๕)  

เวทนาที่เกิดจากดี การเสวยอารมณ์จากอวัยวะช่ือดี, ธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ ๑ 
ใน ๕ ประการ ทำให้มกีารเจ็บไข้น้อย  

               ในสมณสุขุมาลสูตร พระผูมี้พระภาคตรัสธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ 
๕ ประการ ขอ้ที่ ๓ คือ (๑) เวทนาที่เกดิจากดี (๒) เวทนาท่ีเกิดจากเสมหะ (๓) 
เวทนาที่เกิดจากลม (๔) เวทนาที่เกิดจากไข้สันนิบาต (๕) เวทนาที่เกิดจากการเปลี่ยน
ฤดูกาล (๖) เวทนาที่เกิดจากการผลัดเปล่ียนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกัน (๗) เวทนาท่ีเกิด
จากการพากเพียรเกินกำลัง (๙) เวทนาท่ีเกดิจากผลกรรม ส่วนมากไม่เกดิแก่เธอ เธอ
จึงมีความเจ็บไข้น้อย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๔/๑๘๑)  

เวทนาที่เกิดจากเสมหะ การเสวยอารมณ์จากอาการเสมหะ, ธรรมของสมณะผูล้ะเอียดอ่อนในหมู่
สมณะ ๑ ใน ๕ ประการ ทำให้มีการเจ็บไขน้้อย   

              ในสมณสุขมุาลสูตร พระผูมี้พระภาคตรัสธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ 
๕ ประการ ขอ้ที่ ๓ คือ (๑) เวทนาที่เกดิจากดี (๒) เวทนาท่ีเกิดจากเสมหะ (๓) 
เวทนาที่เกิดจากลม (๔) เวทนาที่เกิดจากไข้สันนิบาต (๕) เวทนาที่เกิดจากการเปลี่ยน
ฤดูกาล   (๖) เวทนาที่เกิดจากการผลัดเปล่ียนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกัน (๗) เวทนาท่ีเกิด
จากการพากเพียรเกินกำลัง (๙) เวทนาท่ีเกดิจากผลกรรม ส่วนมากไม่เกดิแก่เธอ เธอ
จึงมีความเจ็บไข้น้อย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๔/๑๘๑)  

เวทนาที่เป็นปจัจุบัน  สุขเวทนา, ทุกขเวทนา, อทุกขมสุขเวทนา  
             ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ เวทนาใดเกิดอยู่ เป็นอยู่ เกิดพร้อม บังเกิด บังเกิด

เฉพาะ ปรากฏ เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อม ต้ังขึ้น ต้ังขึ้นพร้อม ท่ีเป็นปัจจุบัน สงเคราะห์
เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา น้ีเรียกว่า 
เวทนาที่เป็นปัจจุบัน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙/๔)  

เวทนาที่เป็นภายนอกตนเวทนาขันธ์ท่ีเป็นไปในภูมิ ๔ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ  
             ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ เวทนาใดของสัตว์อ่ืน ของบุคคลอ่ืนน้ัน ๆ ท่ีเป็นภายใน

ตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ
ยึดถือ ได้แก่สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสขุเวทนา นี้เรียกว่า เวทนาที่เป็น
ภายนอกตน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๐/๕, อภิ.วิ.อ.(บาลี)๘/๑๔) 

เวทนาที่เป็นภายในตน   เวทนาขันธ์ที่เป็นไปในภูมิ ๔ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ  



 

๔๗๕๓ 
 

 

              ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ เวทนาใดของสัตว์น้ัน ๆ ท่ีเป็นภายในตน มีเฉพาะตน 
เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ท่ีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถอื ได้แก่ สุข
เวทนา ทุกขเวทนาและ อทุกขมสุขเวทนา น้ีเรียกว่า เวทนาที่เป็นภายในตน (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๑๐/๔,อภิ.วิ.อ.(บาลี)๘/๑๔)  

เวทนาที่เป็นโลกิยะ เวทนาที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกียธรรม, เวทนาที่ยังไม่ข้ามพ้นจากโลกียะ, การ
เสวยอารมณ์ท่ีเป็นโลกิยะ  

               ในทวีหิสีเลหกิถา สกวาที (สก.) ถาม ปรวาที (ปร.) ว่า บุคคลผู้พรั่งพรอ้มด้วยมรรค 
เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะท่ีเป็นโลกิยะเวทนาที่เป็นโลกิยะ สญัญาท่ีเป็นโลกิยะ เจตนา
ท่ีเป็นโลกิยะ จิตที่เป็นโลกิยะ สัทธาที่เป็นโลกิยะ วิริยะท่ีเป็นโลกิยะ สติท่ีเป็นโลกิยะ 
สมาธิที่เป็นโลกิยะปัญญาท่ีเป็นโลกิยะใช่ไหม ปร. ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน 
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๘๗/๖๔๑)  

เวทนาที่เป็นอดีต   เวทนาขันธ์ที่เป็นไปในภูมิ ๔ คือ กามภูมิ รปูภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ  
              ตัวอย่างในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ เวทนาที่เป็นอดีต เวทนาใดล่วงไปแล้ว ดับไป

แล้ว ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแลว้ ที่เกิดขึ้น
ปราศจากไปแล้ว ท่ีเป็นอดีต สงเคราะห์เขา้กับส่วนอดีตได้แก่ สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
และอทุกขมสขุเวทนา น้ีเรียกว่า เวทนาที่เป็นอดีต (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙/๔, อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๒๘๔/๑๘๐,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๗/๑๘๗)  

เวทนาที่เป็นอนาคต   เวทนาขันธ์ที่เป็นไปในภูมิ ๔ คือ กามภูมิ รปูภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ  
               ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ เวทนาใดยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่

บังเกิด ยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ต้ังขึ้น 
ยังไม่ต้ังขึ้นพร้อม ท่ีเป็นอนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต ได้แก่ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา และอทุกขมสขุเวทนา นี้เรียกว่า เวทนาที่เป็นอนาคต (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๙/๔)  

เวทนาที่ส่ังสม  การสั่งสมเวทนา, เป็นกถาที่สกวาที (สก.) กับปรวาที(ปร.) ถามปัญหากันว่า เวทนา
กับเวทนาที่ส่ังสมเป็นคนละอย่างกัน เป็นต้น  

              ในกัมมูปจยกถา ว่าด้วยกรรมที่สั่งสม สกวาที (สก.) ถาม (ปร.) ว่า ผัสสะกับผัสสะที่
สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน เวทนากับเวทนาที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน สญัญากับ
สัญญาที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน เจตนากับเจตนาที่ส่ังสมเป็นคนละอย่างกัน จิตกบั
จิตที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน สัทธากับสทัธาที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน วิริยะกับ
วิริยะที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน สติกับสติท่ีสั่งสมเป็นคนละอย่างกัน สมาธิกับสมาธิที่
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สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน ปัญญากับปัญญาที่สั่งสม เป็นคนละอย่างกัน ราคะกับราคะ
ท่ีสั่งสมเป็นคนละอย่างกัน อโนตตัปปะกับ อโนตตัปปะท่ีสั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่
ไหม ปร.ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๓๗/๗๘๑)  

เวทนาธาตุ เวทนาขันธ์, เวทนาขันธ์ที่ภิกษุละได้ย่อมหลดุพ้นไป  
               ตัวอย่างในอุปยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสภิกษุทั้งหลายว่า ความกำหนัดในรูปธาตุ 

เวทนาธาตุ สังขารธาตุ สัญญาธาตุ ภิกษุละได้แล้ว อารมณ์จึงขาดสญู ที่ต้ังแห่ง
วิญญาณก็ไม่มี วิญญาณที่ไม่มีท่ีต้ังน้ัน หลดุพ้นไป เพราะหลุดพ้นจึงต้ังมั่น เพราะตั้ง
มั่นจึงสันโดษ เพราะสันโดษจึงไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้ง ย่อมดับไปเอง ภิกษุนั้นรู้ชัดว่า 
‘ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความ
เป็นอย่างน้ี อีกต่อไป” (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓/๑๒,๑๗/๔/๑๖, ๑๗/๔๕/๖๓, ๑๗/๕๓/๗๕  

เวทนานานัตตสูตร : พระสตูรว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ทรงแสดงความต่างแห่งเวทนา เช่น จักขสุมัผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุ
ธาตุ จักขุสัมผสัสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัส เป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๘๘/๑๗๑) 

เวทนานานัตตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา (สูตรท่ี ๒) พระผูมี้พระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดงความต่างแห่งเวทนา เช่น จักขุสัมผัส
เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผสั จักขุ
สัมผสัไม่เกิดขึน้เพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนา จักขุธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุ
สัมผสั เป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๘๙/๑๗๒) 

เวทนานิมิต นิมิตในเวทนาขันธ์, นิมิตเวทนาที่พระโยคาวจรพิจารณาอย่างถูกต้องแล้วเห็นความ
เสื่อม  

             ในญาณัตตยนิทเทส พระโยคาวจรเม่ือพิจารณาเวทนานิมิต ชรามรณนิมิตโดยความ
เป็นภัย ถูกต้องแล้ว ย่อมเห็นความเสื่อม เพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีนิมิต (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๗๙/๑๓๔)  

เวทนานปุัสสนา เวทนาในสติปัฏฐาน ๔, การเสวยอารมณ์สุข ทุกข์ อทุกขมสุขเวทนาด้วยการ
พิจารณาอย่างมีจิตต้ังมั่นโดยชอบ  

              ตัวอย่างในชนวนสภสูตร ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่ มี
ความเพียร มสีัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได ้ ภิกษุน้ันเมื่อ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่ ย่อมต้ังจิตมั่นโดยชอบ ย่อมผ่องใส



 

๔๗๕๕ 
 

 

โดยชอบในเวทนานุปัสสนา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๙/๒๒๓,๑๐/๓๘๐/๓๑๓,๑๐/๓๘๐/
๓๑๔)  

เวทนาในเวทนา พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่, ๑ ใน สติปัฏฐาน ๔, ผู้ควรเจริญธรรมา
นุปัสสนา ๖   

              ตัวอย่างในธัมมานุปัสสีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสผู้ควรเจริญธรรมานุปัสสนา ๖ 
ประการ คือ (๑) ความเป็นผูช้อบการงาน (๒) ความเป็นผูช้อบการพูดคุย (๓) ความ
เป็นผู้ชอบการนอนหลับ (๔) ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลด้ีวยหมู่ (๕) ความเป็นผู้ไม่
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย (๖) ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๘/๖๓๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๐/๑๐๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๕/
๑๑๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๓/๓๐๒,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๐/๓๑๓)  

เวทนาปัญหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องเวทนา ชัมพุขาทกปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสารีบุตร
ผู้อยู่ ณ หมู่บ้านนาลกคาม แคว้นมคธแล้วถามว่า เวทนามีเท่าไร  ท่านพระสารีบุตร
ตอบว่า เวทนามี ๓ ประการ คือ (๑) สุขเวทนา (๒) ทกุขเวทนา (๓) อทุกขมสุข
เวทนา (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๐/๓๓๙) 

เวทนาเป็นบคุคล  การพิจารณาเห็นบุคคลว่าบุคคลอาศยัเวทนา, บุคคลเป็นอ่ืนจากเวทนา, เวทนา
อาศัยบุคคล  

              ในปุคคลกถา สกวาที (สก.) ถาม ปรวาที (ปร.) ว่า เวทนาเป็นบุคคล บุคคลอาศัย
เวทนา บุคคลเป็นอ่ืนจากเวทนา เวทนาอาศัยบุคคล ปร. ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่าง
น้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘/๓๒)  

เวทนาสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเวทนา (สูตรท่ี ๑) คือพระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อม
รู้ชัด เวทนา ๓ ประการ ได้แก่ (๑) สุขเวทนา (๒) ทุกขเวทนา (๓) อทุกขมสุขเวทนา 
พร้อมทั้งเหตุเกิด เหตุดับ และข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับเวทนา และบรรลุนิพพาน
ได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕๒/๔๐๕ 

เวทนาสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยเวทนา (สูตรท่ี ๒) คือพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ที่พิจารณาเห็นสุข
เวทนาว่าเป็นทุกข์ เห็นทุกขเวทนาว่าเป็นดุจลูกศร เห็นอทุกขสุขเวทนาว่าเป็นสภาวะ
อันสงบ ช่ือว่าผู้รู้เห็นโดยชอบ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๕๓/๔๐๖) 

เวทนาสูตร : พระสูตรว่าด้วยเวทนา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรง
แสดงธรรมแก่ท่านพระราหุลว่า เวทนา ๖ มีจักขุสมัผัสสชาเวทนาเป็นต้นไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๒/๒๙๓) 



 

๔๗๕๖ 
 

 

เวทนาสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอทั้งหลายพึงเจริญ
อริยมรรคมีองค์ ๘ เพ่ือกำหนดรู้เวทนา ๓ คือ (๑) สขุเวทนา ความรู้สึกสขุ (๒) 
ทุกขเวทนา ความรู้สึกทุกข์ (๓) อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกท่ีมใิช่สุขมิใช่ทุกข์ (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๒๙/๒๙) 

เวทนาสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เวทนามี ๓ ประการ 
คือ (๑) สุขเวทนา ความรู้สกึสุข (๒) ทุกขเวทนา ความรู้สึกทุกข์ (๓) อทุกขมสุข
เวทนา ความรู้สึกทีมิ่ใช่สุขมิใช่ทุกข ์ พร้อมกับทรงย้ำว่า เธอทั้งหลายพึงเจริญ
อริยมรรคมีองค์ ๘ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู้ เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละเวทนาเหล่าน้ัน (สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๙/๙๘) 

เวทนาสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอทั้งหลายควร
เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือกำหนดรู้เวทนา ๓ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๕/๒๗๒) 

เวทนาโสขุมมญาณ รู้ความละเอียดแห่งเวทนา, รู้ความประณีตแห่งเวทนาว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
และเป็นอนัตตา  

              ในโสขมุมสูตร ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยเวทนาโสขุมมญาณ ไม่เห็นญาณอ่ืนท่ียิ่งกว่า
หรือประณีตกว่าเวทนา โสขุมมญาณน้ัน และไม่ปรารถนาเวทนาโสขุมมญาณอย่างอ่ืน
ท่ีย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าเวทนาโสขุมมญาณน้ัน ภิกษุใดรู้แดนเกิดแห่งเวทนาขันธ์ 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ภิกษุน้ันแลเห็นชอบ สงบ ยินดี
ในสันติบท ชนะมารพร้อมทั้งเสนามาร ธำรงร่างกายชาติสุดท้ายไว้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๖/๒๘)  

เวทนาหยาบ, เวทนาละเอียด   เวทนาท่ีหยาบ ได้แก่เวทนาที่เป็นอกุศล, เวทนาที่ละเอียด ได้แก่
เวทนาที่เป็นอัพยากฤตและเป็นกุศล 

              ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ เวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาหยาบ เวทนาที่เป็นกุศล
และอัพยากฤตเป็นเวทนาละเอียดเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาหยาบ 
เวทนาที่เป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาละเอียด ทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบ สุขเวทนา
และอทุกขมสขุเวทนาเป็นเวทนาละเอียด สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบ 
อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียด เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาหยาบ 
เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาละเอียดเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนา
หยาบ เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาละเอียด (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๑/
๕) 



 

๔๗๕๗ 
 

 

เวทนาใหม่ การบริโภคปัจจัย ๔, ข้อพิจารณาปัจจัยสี่เรื่องอาหารบิณฑบาตท่ีกำจัดเวทนาใหม่
ไม่ให้เกิดขึ้น  

             ในปาสาทิกสูตร เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัยสี่ข้อบิณฑบาต ว่า จุนทะ เราอนุญาต
บิณฑบาตแก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้ เพ่ือให้กายนี้เป็นไป
ได้ เพ่ือกำจัดความเบียดเบียน เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่า ‘เราจักกำจัด
เวทนาเก่า และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๒/๑๔๐,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๒๓/๒๓, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๒๒/๔๕๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๗/๔๘๐, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๕๙/๒๒๑,อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๗๘/๑๖๕) ๑๔/๗๕/๘๐ ไม่มีคำนี ้

เวทนาอัญญาณสูตร : พระสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในเวทนา ปริพาชกช่ือวัจฉโคตรเขา้ไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทิฏฐิ
ท่ีว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เหตุปัจจัยท่ีทำให้
เกิดทิฏฐิน้ัน คือความไม่รู้ในเวทนา ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาท่ีให้ถึง
ความดับแห่งเวทนา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๐๘/๓๗๖) 

เวทนาอาศัยบคุคล   การพิจารณาเวทนาท่ีอาศัยบุคคล, เวทนาทีเ่ป็นบุคคล  
              ในมหาวรรค ปุคคลกถา สกวาที (สก.) ถาม ปรวาที (ปร.) ว่า เวทนาเป็นบุคคล 

บุคคลอาศัยเวทนา บุคคลเป็นอ่ืนจากเวทนา เวทนาอาศัยบุคคล ปร. ตอบว่า ไม่ควร
กล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘/๓๒)  

เวทัพพชาดก :  ชาดกว่าด้วยพราหมณ์ช่ือเวทัพพะ  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เป็นศิษย์
ของพราหมณ์ผู้รู้มนตร์เรียกฝนแก้ว ๗ ประการได้ ขอร้องอาจารย์ไม่ให้ร่ายมนต์พร่ำ
เพรื่อ แต่อาจารย์ไม่ฟัง จึงเป็นเหตุให้ถูกโจรฆ่าตาย เพราะเรียกทรัพย์มาให้อีกไม่ได้ 
และเพราะทรพัย์ท่ีเรียกให้ครั้งแรกน้ัน พวกโจรจึงฆ่ากันตายหมด ผู้ท่ีแสดง
ความสามารถไม่ถูกกาลถูกเวลา และผู้ท่ีแสวงหาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ มัก
ประสพกับความพินาศ(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๘/๒๐)  

เวทนียธรรม เวทนาธรรม, การพิจารณาเห็นเวทนาว่าสขุ หรือ ทกุข์ หรืออทุกขมสุข  
              ในมหาเวทัลลสูตร เร่ืองเวทนียธรรมกับอายุสังขารว่าเป็นอันเดียวกันหรือไม่ อายุ

สังขารกับเวทนียธรรม ไม่เป็นอันเดียวกัน (ถ้า) อายุสงัขารกับเวทนียธรรมเป็นอัน
เดียวกันแล้ว การออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสญัญาเวทยิตนิโรธ ก็ไม่พึงปรากฏ 
แต่เพราะอายุสังขารกับเวทนียธรรมต่างกัน การออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสญัญา
เวทยิตนิโรธ จึงปรากฏ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๗/๔๙๕,ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๔๕๗/๒๕๘) 

เวทนปูาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือเวทนา,ขันธ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งความยึดมั่นคือเวทนา, ทุกขสจั  



 

๔๗๕๘ 
 

 

              ตัวอย่างมหาสติปัฏฐานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสการพิจารณาเวทนาขันธ์ ว่า เวทนู
ปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือเวทนาเป็นทุกข์ เรียกว่า ทุกขอริยสัจ (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๙๙/๓๒๘, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๐,สํ.ข.(ไทย)๑๗/
๒๒/๓๔,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๘/๖๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕๖/๘๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๒/๑๓๔)  

เวทมนตร์ คาถาอาคม, มนตร์ท่ียกย่องพระตถาคตของปุถุชนว่าทรงงดเว้นจากเดรัจฉานวิชา มี
เวทมนตร์ เป็นต้น  

              ในพรหมชาลสูตร และสามญัญผลสูตร มหาศีล ปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคต ว่า 
พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นท่ีสมณ
พราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทาง
ด้วยเดรัจฉานวิชา มีวิชาทำเสน่ห์ เวทมนตร์ไล่ผี เป็นต้น (ที.สี.(ไทย)๙/๒๑/๘,๙/
๒๐๕/๗๐),๒๗/๘๓/๔๓๖)  

เวทวิทยา ความรู้เรื่องเวทมนต์, วิชาเวทมนต์, มนต์คาถา  
              ในวีสตินิบาต หัตถิปาลชาดก หัตถิปาลกุมารกล่าวคาถาว่า เวทวิทยาเป็นของไม่จริง 

ลาภคือทรัพย์มีสภาพเป็นอันเดียวก็หาไม่ ชนท้ังหลายห้ามความชราได้เพราะลาภคือ
บุตรก็หาไม่ สตับุรุษกล่าวยกย่องการปล่อยวางคันธารมณ์และรสารมณ์ ผลสำเร็จ
ย่อมมีได้ เพราะการกระทำของตน (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๔๑/๕๒๙)  

เวทัพพพราหมณ์ พราหมณ์ช่ือเวทัพพะ, พราหมณ์ผู้ถูกโจรฆ่าแล้วถึงความฉิบหาย  
             ในเวทัพพชาดก พราหมณ์ช่ือเวทัพพะ กล่าวถึงพระโพธิสัตว์คิดถึงเรื่องคนที่ปรารถนา

ความเจริญโดยวิธีท่ีไม่สมควร ได้ประสบความพินาศใหญ่หลวง ว่า ผู้ใดปรารถนา
ประโยชน์โดยอุบายอันไม่แยบยล ผู้นั้นย่อมเดือดร้อน เหมือนโจรชาวแคว้นเจตะฆ่าเว
ทัพพพราหมณ์แล้วถึงความพินาศท้ังหมด (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๘/๒๐)  

เวทัลลกถา กถาที่เจือด้วยญาณประกอบด้วยเวท, กถาแห่งความเจริญท่ีแสดงและเสื่อมที่ไม่ได้
แสดงในอนาคต  

              ในตติยอนาคตภยสูตร ว่าด้วยภัยในอนาคต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในอนาคต หมู่
ภิกษุจักไม่เจรญิกาย ไม่เจริญศีล ไม่เจริญจิต ไม่เจรญิปัญญา เมื่อไม่เจริญกาย ไม่
เจริญศีล ไมเ่จริญจิต ไม่เจริญปัญญา ไม่แสดงอภิธัมม กถา ไม่แสดงเวทัลลกถา ถลำ
ลงสู่ธรรมดำก็จักไม่รู้ตัว (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕,องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๗๙/
๔๐)  



 

๔๗๕๙ 
 

 

เวทัลละ หนึ่งในนวังคสัตถุศาสน์, พระสูตรแบบถาม-ตอบ ซึ่งผู้ถามได้ท้ังความรู้ และความ
พอใจ เช่น จูฬเวทัลลสตูร มหาเวทัลลสูตร สมัมาทิฏฐิสูตร สักกปัญหสตูร          
สังขารภาชนียสูตร และมหาปุณณมสูตร  

              ตัวอย่างในปฐมธัมมวิหารีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรมว่า ภิกษุ
รูปหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร ได้
ทูลถามพระผูม้พีระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า ‘ผู้อยู่ด้วย
ธรรม ผู้อยู่ด้วยธรรม’ ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม ด้วยเหตุเท่าไรหนอ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินยัน้ีเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม และเวทัลละ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๙/๑๑,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๒๓๘/๒๕๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖/๒๕๕๓, (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๓/
๑๒๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๔/๑๒๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๕๕/๒๕๓, ขุ.ม.(ไทย)
๒๙/๗๔/๒๒๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๘/๒๗๓)  

เวทางคศาสตร์ ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่ององค์ของเวท, เวทางคศาสตร์ของพราหมณ์ มี ๖ ศาสตร์ คือ (๑) 
ศึกษา คือ วิธีออกเสียงคำในพระเวทให้ถูกต้อง (๒) ไวยากรณ์ (๓) ฉันท์ (๔) เชยติส 
คือดาราศาสตร์ (๕) นิรุกติ คือกำเนิดของคำ และ (๖) กลัปะ คือ วิธีจัดทำพิธี, ศาสตร์
ท่ีศิษย์ของนิมติตพยากรณ์เถระถึงความสำเร็จทั้ง ๖ สาขาน้ี  

              ในนิมิตตพยากรณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตพยากรณิยเถระ 
พระนิมิตตพยากรณิยเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน ว่า ครั้งน้ัน ข้าพเจ้าได้
เข้าป่าหิมพานต์บอกมนตร์อยู่ ศิษย์ ๕๔,๐๐๐ คน ได้อุปัฏฐากข้าพเจ้า ศิษย์เหล่าน้ัน
ล้วนเป็นนักศึกษาจบไตรเพท ถึงความสำเรจ็ในเวทางคศาสตร์ ๖ สาขา (ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๖๐/๑๑๔,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า ๗๗๓)  

เวทิการกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๑๑๘ ท่านมีจิตเลื่อมใสได้สร้างแท่นบูชาถวายพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปิยทัสสี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ในกัปที่ ๑๑๖ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
๓๒ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑๐/๓๐๘) 

เวทิการกเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายไพที(แท่นบูชา)แด่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๖๑/๘๖) 



 

๔๗๖๐ 
 

 

เวทิทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิทายกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
 ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้สร้างแท่นบูชาไว้ท่ีต้นโพธ์ิสถานที่ตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ใน
กัปท่ี ๑๑ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๙/๔๐๒) 

เวทิยกะ, ภูเขา ช่ือภูเขาลูกหนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์อัมพสัณฑ์ ซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ, ภเูขาที่ท้าวสักกะนำพาเทพช้ันไตรตรึงส์เข้า
เฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ท่ีน่ี  

              ในสักกปญัหสตูร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละที่ภูเขาเวทิยกะ ทางทิศ
เหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ช่ืออัมพสัณฑ์ ซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรงุราชคฤห์ 
แคว้นมคธ เวลานั้น ท้าวสักกะจอมเทพทรงเกิดความขวนขวายเพ่ือจะเข้าเฝ้าพระผู้มี
พระภาค ทรงมีความดำริดังนี้ว่า “บัดนี้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ ท่ีไหนหนอ” 
เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละ ท่ีภูเขาเวทิยกะ จึง
รับสั่งเรียกพวกเทพช้ันดาวดึงส์มาตรัสว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ในถำ้อินทสาละทีภู่เขาเวทิยกะ ทางท่ีดี ชาวเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคพระองค์นั้น” (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๔/๒๗๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๕/๒๗๓,ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๓๔๖/๒๗๔)  

เวเทหดาบส ดาบสช่ือเวเทหะ, ดาบสผู้กล่าวตอบปัญหาพระโพธิสัตว์ผู้กล่าวแต่ธรรม ไม่พอใจใน 
'อธรรม'  

              ในคันธารชาดก คันธารดาบสโพธิสัตว์ กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ต่อว่าวิเทหดาบสว่า 
ท่านเวเทหดาบส ข้าพเจ้ากล่าวธรรม ข้าพเจ้าไม่พอใจ 'อธรรมเลย' บาปย่อมไม่แปด
เป้ือนข้าพเจ้าผู้กล่าวธรรม วิเทหดาบสกล่าวตอบว่า แม้หากวาจาจะมีประโยชน์มาก 
แต่ผู้อ่ืนได้รับความขัดเคืองใจ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง วาจานั้นบัณฑิตก็ไม่ควร
จะกล่าว (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๗๘/๒๖๙)  

เวเทหิกา, หญงิแม่เรือน นางเวเทหิกาเป็นหญิงแม่เรือน, นางมีสาวใช้ช่ือกาลีท่ีทดลองใจนายหญิงว่า 
จะเรียบร้อยตามกิตติศัพท์หรือไม่  

              ในกกจูปมสูตร นางเวเทหิกาบันดาลโทสะ ว่า ในกรุงสาวัตถีน้ีแล ได้มีหญิงแม่เรือน
ช่ือเวเทหิกา เธอเป็นคนเรียบร้อย เจียมตน ใจเย็น และเธอมีสาวใช้ช่ือกาลีเป็นคน
ขยันไม่เกียจคร้าน จัดการงานดี’ ต่อมา สาวใช้ช่ือกาลีได้ทดลองนายหญิงดู’ วันรุ่งขึ้น 
นางกาลีก็แกลง้ต่ืนสาย หญิงแม่เรือนช่ือเวเทหิกาได้ตวาดสาวใช้ช่ือกาลีว่า ‘เฮ้ย นาง



 

๔๗๖๑ 
 

 

กาลี’ นางกาลีขานรับว่า ‘อะไรเจ้าค่ะ นายหญิง’ นางเวเทหิกาถามว่า ‘เฮ้ย ทำไมจึง
ต่ืนสาย’ นางกาลีตอบว่า ‘ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ’ นางจึงกล่าวอีกว่า ‘เฮ้ย นางชาติช่ัว เมื่อ
ไม่มีอะไร ทำไมจึงต่ืนสาย’ แล้วโกรธ ไม่พอใจ ทำหน้านิว่ค้ิวขมวด (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๒๒๖/๒๓๗)  

เวธัญญา, พวกศากยะ ช่ือเจ้าศากยะหมู่หนึ่งนามว่า เวธัญญา มีปราสาทอยู่ในแคว้นสักกะ, พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ในประสาทเวธัญญาน้ี  

              ในปาสาทิกสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ปราสาทในอัมพวันของพวกเจ้า
ศากยะนามว่า เวธัญญาแคว้นสักกะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๖๔/๑๒๕)  

เว้นจากเมถุน ข้องดเว้นท่ีให้เข้าถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้, คำตอบของสนังกุมารพรหมต่อมหา
โควินทพราหมณ์ท่ีให้งดเว้นอธรรมข้อนี้  

              ในมหาโควินทสูตรสนังกุมาพรหมตอบปัญหาแก่มหาโควินทพราหมณ์ว่า ‘พราหมณ ์
ในหมู่มนษุย์ สัตว์ผู้ละความยึดถือว่าเป็นของเรา เป็นผู้อยู่ผู้เดียว ผู้น้อมใจไปในกรุณา 
ผู้ไม่มีกลิ่นช่ัวร้าย เว้นจากเมถุน สัตว์ผู้ต้ังอยู่ในธรรมน้ี และศึกษาอยู่ในธรรมนี้ จึงจะ
ถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้’ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๑๙/๒๔๗)  

เวนเตยยะ, พญาครุฑ พญาครุฑช่ือเวนเตยยะ เป็นอดีตชาติของนกกุณาละผู้สนทนากับปุณณมุขนก
ดุเหว่าขาวเร่ืองชู้  

               ในกุณาลชาดก นกกุณาละได้กล่าวกับปุณณมุขนกดุเหว่าขาวตัวหายจากไข้ซึ่งหาย
จากความป่วยไข้ไม่นานนั้นอย่างนี้ว่า “เราได้เห็นมาแล้ว ปุณณมุขะเพ่ือนเอ๋ย เราได้
เห็นนางกัณหา มีบิดา ๒ คน มีผัว ๕ คน ยังมีจิตปฏิพัทธ์ในชายคนที่ ๖ ซึ่งเป็นคน
เปลี้ย เหมือนผีหัวขาด ก็แลในเรื่องนี้ ยังมีคำกล่าวเป็นคาถาไว้อีกส่วนหนึ่งว่า คร้ังน้ัน 
นางล่วงละเมิด (นอกใจ) สามท้ัีง ๕ คน เหลา่นี้ คือ ๑. ท้าวอัชชุนะ ๒. ท้าวนกุละ ๓. 
ท้าวภีมเสน ๔. ท้าวยุธิฏฐิละ ๕. ท้าวสหเทพ แล้วได้กระทำลามกกับชายเต้ียค่อม 
ลักษณะเดียวกับเรื่องนี้ นกกุณาละกล่าวกับปุณณมุขะ ว่า เพ่ือนเอ๋ย พระเทวีนามว่า
กากวดี อยู่ ณ ท่ามกลางมหาสมุทร เป็นภรรยาของพญาครุฑนามว่าเวนเตยยะ ได้
กระทำลามกกบัคนธรรพ์นามว่า นฏกุเวร (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๙๐/๑๔๐) 

เวนสาขชาดก :  ชาดกว่าด้วยต้นไม้ป้องกันภัยไม่ได้  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์
โพธิสัตว์รู้อัธยาศัยของพรหมทัตกุมารผู้เป็นศิษย์ว่าเป็นคนหยาบช้า ต่อไปภายหน้าถ้า
ได้ครองราชสมบัติจักอยู่ได้ไม่นาน จึงสอนต้ังแต่ต้นท่ีมาเป็นศิษย์ ไมใ่ห้ประมาทขาด
สติ เพราะความสุขเกษมสำราญ ความม่ังคัง่ร่ำรวยไม่ใช่เป็นของมีอยู่ตลอดไป จึงควร
สร้างแต่กรรมดีไว้คนทำกรรมใดไว้ก่อนย่อมเห็นกรรมน้ันในตน คนทำกรรมดีย่อม
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ได้รับผลดี คนทำกรรมช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นน้ัน 
แต่พระกุมารไม่เช่ือฟัง เมื่อได้ครองราชสมบัติแล้วทรงหลงเช่ือต่อคำยุยงของพวก
อำมาตย์ จึงกรีฑาทัพไปเที่ยวยึดบ้านเมืองต่าง ๆ ไว้ในอำนาจได้ ๑๐๑ เมือง แต่ไม่
สามารถยึดเมอืงตักกสิลาได้ จึงควักพระเนตรปลงพระชนม์ พระราชาเหล่านั้นเอา
พระเนตรบูชาเทวดาประจำต้นไทร เอาลำไส้พันรอบต้นไทรแล้วเอาเลือดเจิมต้นไทร 
หวังจะให้เทวดาโปรดปราน แต่เทวดาโกรธจึงมาควักนัยน์ตาของพระองค์ไปข้างหน่ึง 
วันหนึ่งในขณะท่ีกำลังบรรทมพักผ่อนกลางวันใต้ต้นไทรน้ันเพ่ือทรงตรองหาอุบายเข้า
โจมตีเมืองตักกสิลา นกแร้งตัวหนึ่งคาบกระดูกศพบินมาเกาะกินเนื้อที่ยอดไทรแล้ว
ปล่อยกระดูกซึง่มีปลายแหลมหล่นลงมาถูกนัยน์ตาข้างที่เหลือ ทำให้พระองค์ได้รับ
ทุกข์ทรมานมากจึงนึกถึงคำสอนของอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ว่าอาจารย์สอนไว้เป็น
ความจริงทุกประการ คนทำดีย่อมได้รับผลดี คนทำช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว ทรงคร่ำครวญ
ถึงพระมเหสีสดุที่รักจนสิ้นพระชนม์ไปเกิดในนรก ลาภ ยศ เกียรติ ทรัพย์สมบัติ หรือ
คนผู้เป็นใหญ่รอบข้างไม่สามารถป้องกันนรกให้เราได้ กุศลท่ีเราทำเท่านั้นจะช่วยกัน
นรกให้เราได้ (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑๔/๒๐๑) 

เวนาคปรุสูตร : พระสูตรว่าด้วยหมู่บ้านพราหมณ์ช่ือเวนาคปุระ สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริก
ไปในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุหมู่ใหญ่ เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวโกศลช่ือเว
นาคปุระ พราหมณ์และคหบดีชาวเวนาคปุระ ทราบขา่วว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จ
ออกผนวชและตรัสรู้แล้ว เสด็จมาเวนาคปุระโดยลำดับ จึงพากันเข้าเฝ้า บางพวก
ถวายอภิวาท บางพวกได้สนทนาปราศรัย บางพวกประนมมือไหว้ บางพวกประกาศ
ช่ือและโคตร บางพวกน่ังนิ่ง หมู่บ้านพราหมณ์ช่ือว่าเวนาคปุระชมเชยพระฉวีวรรณ
อันผ่องใสของพระองค์ กราบทูลว่า พระองค์คงหาท่ีนอนสูง ท่ีนอนใหญ่ยัดด้วยนุ่น
และสำลี อันอ่อนนุ่ม อันสมควรแก่สรีระของพระองค์ได้โดยไม่ยาก พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ท่ีนอนเช่นน้ัน บรรพชิตหาได้ยาก และได้มาแล้วก็ไม่สมควร (แก่บรรพชิต) แต่
ท่ีนอนสูง ท่ีนอนใหญ่ ท่ีเราได้ตามปรารถนาโดยไม่ยาก มี ๓ อย่าง คือ (๑) ท่ีนอนสูง 
ท่ีนอนใหญ ่ อันเป็นทิพย์ หมายถึงสถานทีท่ี่เราผู้บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
และจตุตถฌาน จงกรมอยู่ ยืนอยู่ นั่งอยู่ หรือนอนอยู่ (๒) ท่ีนอนสูง ท่ีนอนใหญ่ อัน
เป็นของพรหม หมายถึงที่ท่ีเราน่ังขัดสมาธิต้ังกายตรงดำรงสติมั่นแลว้มีเมตตาจิต 
กรุณาจิต มุทิตาจิต และอุเบกขาจิตแผ่ไปทุกทิศในที่ทุกสถาน จงกรมอยู่ ยืนอยู่ น่ัง
อยู่ หรือนอนอยู่ (๓) ท่ีนอนสูง ท่ีนอนใหญ่ อันเป็นอริยะ หมายถึงสถานที่ท่ีเรา
น่ังขัดสมาธิต้ังกายตรงดำรงสติมั่นแล้วรู้ชัดว่า เราละราคะ โทสะ โมหะได้เด็ดขาดแล้ว 
จงกรมอยู่ ยืนอยู่ น่ังอยู่ หรือนอนอยู่ เมื่อเทศนาจบ วัจฉโคตรพราหมณ์ช่ืนชมพระ
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ภาษิตแล้วแสดงตนเป็นอุบาสก ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๖๔/๒๔๖)  

เวนาคปรุะ, หมู่บ้าน หมู่บ้านช่ือเวนาคปุระ, หมู่บ้านพราหมณ์ช่ือเวนาคปุระ, หมู่บ้านในแคว้นโกศล 
หมู่บ้านท่ีพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับ  

              ในเวนาคปุรสูตร พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุหมู่ใหญ่ 
เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวโกศลช่ือเวนาคปุระ พราหมณ์และคหบดีชาวเวนาค
ปุระได้ทราบว่า พระผู้มีพระภาคได้เสด็จถึงเวนาคปุระโดยลำดับแล้ว ท่านพระสมณ
โคดมน้ันมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างน้ีว่า ‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ฯ' จึงพากันเข้าเฝ้าพระองค์ พราหมณ์วัจฉโคตรชาว
เวนาคปุระผู้นั่ง ณ ท่ีสมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม 
น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ อินทรีย์ของท่านพระโคดมผ่องใสย่ิงนัก พระฉวีวรรณ
บริสุทธ์ิผุดผ่อง ดังผลพุทราสกุท่ีมีในสารทกาล (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๔/๒๔๖) 

เวไนยสัตว์ ผู้น้อมใจใฝ่ธรรมของพระผู้มีพระภาค, ผู้สามารถแนะนำสัง่สอนได้, บุคคลผู้มีระดับ
สติปัญญาดีดังดอกบัวเหล่าที่ ๓ ใน ๔ เหล่า, เหล่าสัตว์ท่ีจะแนะนำให้บรรลุ
อรหัตตมรรคได้  

              ในกังขาเรวตเถรคาถา ภาษิตของพระกังขาเรวตเถระ ท่านพระกังขาเรวตเถระได้
กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่า เชิญท่านดูพระปัญญาของพระตถาคตทั้งหลาย ผูป้ระทานแสง
สว่างและประทานดวงตา ย่อมช่ือว่าทรงกำจัดความสงสัยของเหล่าเวไนยสัตว์ ผู้พา
กันมาเฝ้าเสียได้ เหมือนแสงไฟท่ีเจิดจ้าในเวลาค่ำคืน ฉะน้ัน (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๓/
๓๐๔,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๔๓/๒๕,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๔๙/๒๖,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒/
๕๕๔,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๐/๒๙๑,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๔/๖๘๔, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/
๓๗/๒๙๔,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๒๘/๒๕๕,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๘๗/๓๑๕,ข.ุพุทฺธ.(ไทย)
๓๓/๑๘๘/๓๑๕,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๕๓/๔๘๘,ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๙๙/๓๑๕) 

เวปจิตติ, ท้าว, อสูร ช่ือท้าวเวปจิตติจอมอสูร ทำสงครามสู้รบกับท้าวสักกะจอมเทพช้ันไตรตรึงส์ 
แต่พ่ายแพ้ต่อท้าวสักกะ  

              ในยวกลาปิสูตร สงครามระหว่างเทวดากับอสูร กล่าวถึงท้าวเวปจิตติจอมอสูรรับสั่ง
เรียกพวกอสูรมาตรัสว่า ถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบประชิดกัน พวกอสูร
พึงชนะ พวกเทวดาพึงพ่ายแพ้ เพราะเหตุนั้น ท่านท้ังหลายพึงจองจำท้าวสักกะจอม
เทพน้ันด้วยเครื่องจองจำทั้ง ๕ รวมทั้งเคร่ืองผูกคอ แลว้นำมายังเมืองอสูรในสำนัก
ของเรา ฝ่ายท้าวสักกะจอมเทพก็รับสั่งเรียกพวกเทวดาช้ันดาวดึงส์มาตรัสว่า ถ้าเมื่อ
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สงครามระหว่างเทวดากับอสูรประชิดกัน พวกเทวดา พึงชนะ พวกอสูรพึงพ่ายแพ้ 
เพราะเหตุน้ัน ท่านท้ังหลายพึงจองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรน้ันด้วยเครื่องจองจำทั้ง ๕ 
รวมทั้งเคร่ืองผูกคอแล้วนำมายังเทวสภาช่ือสุธรรมมาในสำนักของเรา ผลปรากฏว่า 
สงครามคร้ังน้ัน พวกเทวดาชนะ พวกอสูรพ่ายแพ้ ต่อมา พวกเทวดาช้ันดาวดึงส์ได้
จองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้ง ๕ รวมทั้งเคร่ืองผูกคอ แล้วนำมายัง
เทวสภาช่ือสุธรรมมาในสำนักของท้าวสักกะจอมเทพ (สํ.ส.(ไทย) ๑๘/๒๔๘/๒๖๖, ที.
ม.(ไทย)๑๐/๓๓๙/๒๖๗)  

เวปจิตติสูตร : พระสูตรว่าด้วยท้าวเวปจิตติ สมัยที่พระผู้มพีระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า เมื่อครั้งสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกัน ท้าว
เวปจิตติจอมอสูรรับสั่งพวกอสูรว่า ถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกัน 
พวกอสูรชนะ พวกเทพพ่ายแพ้ ท่านทั้งหลายพึงจองจำท้าวสักกะจอมเทพด้วยเคร่ือง
จองจำทั้ง ๕แล้วนำมายังเมืองเรา ฝ่ายท้าวสักกะรับสั่งเทพช้ันดาวดึงส์ว่า ถ้าเมื่อ
สงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกัน พวกเทพชนะ พวกอสูรพ่ายแพ้ ท่านท้ังหลาย
พึงจองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูร ด้วยเครื่องจองจำทั้ง ๕ แล้วพึงนำมายังสภาช่ือสุธรร
มาของเรา และเมื่อพวกเทพชนะ เทพช้ันดาวดึงส์จึงจองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูร
นำมายังสภา ท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้ด่าบริภาษท้าวสักกะด้วยวาจาหยาบคาย อัน
มิใช่วาจาของสัตบุรุษ  

  มาตลีเทพบุตรได้ทูลถามท้าวสักกะว่าพระองค์ได้ทรงสดับถ้อยคำอันหยาบคาย 
ต่อหน้าของท้าวเวปจิตติจอมอสูรยังทรงอดทนได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มี
กำลัง   

  ท้าวสักกะตรัสตอบว่า เราอดทนถ้อยคำอันหยาบคาย ได้เพราะความกลัว หรือ
เพราะไม่มีกำลังก็หาไม่ ด้วยว่า วิญญูชนเช่นเราจะพึงโต้ตอบกับคนพาลทำไม 

  มาตลีเทพบุตร :คนพาลพึงทำลายได้ทุกสิ่ง ถา้เราไม่กีดกันไว้เสียก่อน 
เพราะฉะน้ัน ธีรชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ ด้วยอาชญาอย่างรุนแรง 

  ท้าวสักกะ : ผูใ้ดรู้ว่าคนอ่ืนโกรธ เป็นผู้มีสติ สงบใจไว้ได้ เราเห็นว่า การสงบใจไว้
ได้ของผู้นั้น เป็นการกีดกันพวกคนพาลไว้ได้  

  มาตลีเทพบุตร: ข้าพระองค์เห็นคุณและโทษในความอดกล้ันน้ีว่า เม่ือใด คนพาล
ย่อมเข้าใจบุคคลน้ันว่า ผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัว เมื่อน้ัน เขาก็ย่ิงข่มขี่ผู้
น้ัน เหมือนโคตัวท่ีมีกำลังข่มขี่โคตัวท่ีแพ้ให้หนีไป ฉะนั้น 

  ท้าวสักกะ : บุคคลจะเข้าใจว่า คนน้ีอดกลั้นต่อเราได้ เพราะความกลัวหรือไม่ก็
ตามที ประโยชน์อ่ืนท่ีย่ิงกว่าขันติไม่มี บุคคลใดเป็นคนแขง็แรง อดกลั้นต่อผู้อ่อนแรง
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กว่าได้ ความอดกลั้นของบุคคลนั้น บัณฑิตกล่าวว่าเป็นขันติอย่างย่ิง เพราะว่าบุคคลผู้
อ่อนแรงจำต้องอดทนอยู่เอง บัณฑิตกล่าวถึงกำลังของบุคคลผู้ไม่เข้มแข็งว่าไม่ใช่
กำลัง เพราะไม่มีบุคคลใดกลา่วโต้ตอบบุคคลผู้มีกำลัง และมีธรรมคุ้มครองแล้ว ผูใ้ด
โกรธตอบบุคคลผู้โกรธ ผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธ เพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลผู้ไม่
โกรธตอบบุคคลผู้โกรธ ช่ือว่าชนะสงครามท่ีชนะได้ยาก ผู้รู้ว่าผู้อ่ืนโกรธแล้วเป็นผู้มีสติ 
สงบใจไว้ได้ ช่ือว่าประพฤติประโยชน์ท้ังฝ่ายตนและผู้อ่ืน แต่ชนส่วนมากมักจะเข้าใจ
ว่า ผู้รักษาประโยชน์ท้ัง ๒ ฝ่ายนั้นเป็นคนโง่  

  ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะน้ันอาศัยผลบุญของพระองค์เสวยราชสมบัติอันใหญ่ย่ิง 
ยังพรรณนาคุณของขันติและโสรัจจะไว้ ข้อท่ีพวกเธอบวชในธรรมวินัยท่ีเรากล่าวชอบ
แล้ว เป็นผู้อดทนและสงบเสงี่ยมได้ น้ีจะพึงงดงามในธรรมวินัยน้ีโดยแท้ (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒๕๐/๓๖๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เครื่องจองจำทั้ง ๕ ได้แก ่เครื่องจองจำอวัยวะ ๕ ส่วน 
คือ มือ ๒ เท้า ๒ ลำคอ ๑ (สํ.ส.อ. (บาลี)๑/๒๕๐/๓๒๕)  

เวปุลลบรรพต,เวปลุละ, ภูเขา ภูเขาช่ือเวปุลละ, เป็นภูเขาลูกหนึ่งในภูเขาห้าลูก ในกรงุราชคฤห์ 
แคว้นมคธ, หนึ่งในปัญจคิรีมหานคร  

              ในวิธุรชาดก ปุณณกยักษ์ขึน้เวปุลลบรรพตซึ่งเป็นภูเขาศิลาล้วน เป็นท่ีอาศัยอยู่ของ
หมู่กินนร เทีย่วแสวงหาแก้วมณีดวงประเสริฐอยู่ จึงได้เห็นแก้วมณีนั้น ช่ือ มโนหร
จินดา ในท่ามกลางยอดเขา ครั้นได้เห็นแก้วมณีอันมีรศัมีผุดผ่อง เป็นแก้วมณีที่
ประเสริฐสุด สามารถนำทรพัย์มาให้ได้ดังใจมุ่งหมาย รุ่งโรจน์โชติช่วงอยู่กับหมู่แก้ว
บริวารเป็นอันมาก สว่างไสวอยู่ดังสายฟ้าในอากาศ จึงได้ถือแก้วไพฑูรย์ช่ือว่า มโนหร
จินดา นั้น ขึ้นขี่หลังม้าอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลางหาว (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๓๘๓/
๓๙๘,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๕/๒๖๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๓/๑๗๐,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๓๓/
๒๒๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๔๓/๒๓๐,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๒๔/๓๖๘)  

เวปุลลปพัพตสูตร : พระสูตรว่าด้วยภูเขาเวปุลละ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ เชาคิชฌกูฎ 
เขตกรุงราชคฤห์ ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สังสารวัฏมีระยะยาวนานจนภูเขาเวปุล
ละมีช่ือต้ังหลายช่ือ คือ มีช่ือว่าปาจีนวังสะ ในสมัยพระกกุสันธะพุทธเจ้าซึ่งพวก
มนุษย์มีอายุประมาณ ๔ หมืน่ปี มีช่ือว่าวงกต ในสมัยพระโกนาคมนะพุทธเจ้าซึ่งพวก
มนุษย์มีอายุประมาณ ๓ หม่ืนปี มีชื่อว่าสุปัสสะ ในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าซึ่งพวก
มนุษย์มีอายุประมาณ ๒ หมื่นปี และมีช่ือว่าเวปุลละเหมือนเดิม ในสมัยเราซึ่งพวก
มนุษย์มีอายุน้อยเพียง ๑๐๐ ปี ช่ือภูเขาน้ีเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย มนุษย์เหล่าน้ันตายกัน
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ไปเร่ือย พระพุทธเจ้าท้ังหลายก็ได้ปรินิพพานเรื่อย เหตุน้ัน สังขารทั้งหลายจึงไม่เที่ยง 
ไม่ย่ังยืน ไม่น่าช่ืนใจ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๓/๒๓๐) 

เวภฬิงคะ, แคว้น แคว้นช่ือเวภฬิงคะ,แคว้นที่อดีตชาติท่ีฆฏิกาเทพบุตรเคยเป็นช่างป้ันหม้ออาศัยอยู่  
              ในฆฏิการสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถามฆฏิการเทพบุตรว่า ท่านกล่าววาจาลึกซึ้ง ที่รู้

ได้ยาก เข้าใจให้ดีได้ยาก ท่านรู้ธรรมของใคร จึงกล่าววาจาเช่นน้ีได้ ฆฏิการเทพบุตร
ทูลตอบว่า เมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อ ป้ันหม้ออยู่ในแคว้นเวภฬิงคะ เป็นผู้
เลี้ยงดูมารดาและบิดา เป็นอุบาสกของพระกัสสปพุทธเจ้า เว้นขาดจากเมถุนธรรม 
ประพฤติพรหมจรรย์ ไมมี่อามิส ได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับพระองค์ ทั้งเคย
เป็นสหายของเราในกาลก่อน ข้าพระองค์รู้จักภิกษุ ๗ รปูเหล่านี้ ผู้หลดุพ้นแล้ว สิ้น
ราคะและโทสะแล้ว ข้ามพ้นตัณหาที่ซ่านไปในโลกได้ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๐/๖๕,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๑๐๕/๑๑๕)  

เวภารบรรพต,เวภาระ,ภูเขาภูเขาช่ือเวภาระ, ภูเขาลูกหน่ึงในห้าลูก ใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ, 
ภูเขาเป็นท่ีประชุมครั้งท่ี ๒ สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตร  

              ในสิทธัตถพุทธวงศ์ พระประวัติของพระสิทธัตถพุทธเจ้า สมัยพระศาสดาพระนาม
ว่าปทุมุตตระ มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง มีสาวกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ มา
ประชุมกัน เป็นครั้งท่ี ๑ ในกาลที่พระพุทธเจ้า ผู้ไม่มใีครเสมอเหมือน ประทับอยู่ท่ีเว
ภารบรรพต สาวกประมาณ ๙๐,๐๐๐ โกฏิ มาประชุมกัน เป็นครั้งท่ี ๒ เม่ือพระองค์
เสด็จจากคามนิคมและแว่นแคว้นหลีกจาริกไป สาวกประมาณ ๘๐,๐๐๐ โกฏิ มา
ประชุมกัน เป็นครั้งที่ ๓ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๕/๖๗๐,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๙/๖๔๐) ๑/
๓๘๒/๔๑๔,๖/๑๙๑/๓๐๒,๑๐/๑๘๐/๑๒๘,๑๔/๑๓๓/๑๗๐ ไม่มีคำน้ี 

เวภาระ, กรุง กรุงช่ือเวภาระ, กรุงท่ีวิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตขึ้น, กรุงน้ีเป็นทองคำล้วน ประดับ
ด้วยรัตนชาตินานาชนิด 

              ในสิทธัตถพุทธวงศ์ พระประวัติของพระสิทธัตถพุทธเจ้า สมัยต่อจากพระพุทธเจ้า
พระนามว่าธัมมทัสส ี ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ พระองค์ใดเราได้ฟังพระ
ดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้ว ก็ทำจิตให้เลื่อมใสอย่างย่ิง ได้อธิษฐานวัตร
เพ่ือบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการให้ย่ิงขึ้นไป สมัยน้ัน กรุงช่ือว่าเวภาระ กษัตริย์พระ
นามว่าอุเทนเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุผัสสาเป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าสิทธัตถะผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ 
ปี มีปราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลงั คือโกกาสปราสาท อุปลปราสาท และโกกนุทปราสาท 
มีนางสนมกำนัล ๔๘,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่า
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สุมนา พระราชโอรส พระนามว่าอนุปมะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๓/๖๗๓, ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๙๒/๑๔๗)  

เวภาระ, ช่ือ ภูเขาช่ือเวภาระ, ภูเขาลูกหนึ่งในภูเขาห้าลูกในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ, ภูเขาทำ
สังคายนาครั้งท่ี ๑ ในถ้ำสัตตบรรณคูหา  

               ในสิริวัฑฒเถรคาถา ภาษิตของพระสิริวัฑฒเถระ ท่านพระเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้
ว่า ภิกษุผู้เป็นบุตรของพระพุทธองคผ์ู้คงที่ หาผู้เสมอเหมอืนมิได้ ไปเข้าฌานอยู่ตาม
ซอกเขา เหมือนสายฟ้าแลบสอ่งลอดเข้าไป ตามช่องเขาที่ช่ือเวภาระและปัณฑวะ (ขุ.
เถร.(ไทย)๒๖/๔๑/๓๑๘)  

เวภาระ,  พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเวภาระ, พระองค์เป็นพระเจ้า
จักรพรรด์ิในกปัที่ ๒๕, พระองค์เป็นช่างดอกไม้ช่ืออสิตะ ได้อานิสงส์เพราะยกดอกไม้
บูชาพระพุทธเจ้า  

              ในสุกตาเวฬิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุกตาเวฬิยเถระ พระเถระ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าเป็นช่างดอกไม้มีนามว่าอสิตะ ยังไม่ทัน
ถึงพระราชา ก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ผู้ทรงเป็นผู้นำ ข้าพเจ้ามีจิตร่าเริง 
เบิกบาน ได้ยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๒๕ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็น       พระเจ้า
จักรพรรด์ิพระนามว่าเวภาระ มีกำลังมาก มี พลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๖/
๓๙๗)  

เวมานิกเปรต นางเวมานิกเปรตผู้หัวล้าน, นางเป็นหญิงเปลือย  
              ตัวอย่างในขัลลาฏิยเปติวัตถุ นางเปรตศีรษะล้าน วันหน่ึงหัวหน้าพ่อค้าถามนางเวมา

นิกเปรตตนหน่ึงว่า ท่านเป็นใครกันเล่า อยู่แต่ภายในวิมาน ไม่ออกมาข้างนอกเลย 
นางผู้เจริญ เชิญท่านออกมาเถิด ข้าพเจ้าจะขอชมท่านผู้มีฤทธ์ิมาก นางเวมานิกเปรต
ตอบว่า ดิฉันเป็นหญิงเปลือยกาย มีแต่ผมปิดบังไว้ กระดากอายท่ีจะออกไปข้างนอก 
(ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๕๘/๑๗๗, ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๓๔๖/๒๒๒)  

เวยยากรณ์ พระสูตรท่ีไม่มคีาถา, เป็นลักษณะร้อยแก้วล้วน เช่นคัมภีร์อภิธรรมปิฎก, เป็นลักษณะ
คำถามคำตอบ, เป็นองค์หนึ่งในนวังคสัตถุศาสน์  

              ในปัญจวัคคิยกถา เวยยากรณ์ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ว่า ภิกษุท้ังหลาย 
เมื่อใด ความรูเ้ห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจ ๔ เหลา่นี้ รอบ ๑๒ อาการอย่างนี้ 
หมดจดดีแล้ว เมื่อนั้น เราจึงยืนยันได้ว่า เป็นผู้ตรัสรู้สมัมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียม
ในโลก กับท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ เทวดา
และมนุษย์ ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแก่เราว่า “ความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบ ชาติน้ีเป็น



 

๔๗๖๘ 
 

 

ชาติสุดท้าย บัดน้ี ภพใหม่ไม่มีอีก” เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณ์นี้อยู่ 
ธรรมจักษุ ๒ อันปราศจากธุลีปราศ จากมลทินได้เกิดแกท่่านพระโกณฑัญญะว่า “สิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังปวง มีความดับไปเป็นธรรมดา” (วิ.ม.
(ไทย)๔/๑๖/๒๔, วิ.ม.(ไทย)๔/๒๔/๓๑, วิ.ม.(ไทย)๔/๕๔/๖๕, สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๕๐/
๓๘๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๐/๔๘๕,สารตฺถ.ฏีกา ๓/๑๖/๒๒๐,วิ.อ. ๑/๒๖)  

เวยยากรณภาษิต พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคที่ตรัสเป็นร้อยแก้วหรือเป็นคำถามคำตอบ เช่น 
คำถามของพระอานนท์เรื่องธรรมบรรยายช่ืออะไร พระองค์ตรัสตอบว่า สังคามวิชัย 
เป็นต้น  

              ตัวอย่างในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตน้ีจบลง ภิกษุ
เหล่าน้ันมีใจยินดีต่างช่ืนชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคโลกธาตุท่ีประกอบด้วย 
๑๐,๐๐๐จักรวาลได้หว่ันไหว จากการท่ีท่านพระอานนท์ได้ทูลถามว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ธรรมบรรยายน้ีมีช่ือว่าอะไร
พระพุทธเจ้าข้า” พระองค์ตรัสตอบว่า “อานนท์ เธอจงจำธรรมบรรยายน้ีว่า ข่ายแห่ง
ประโยชน์ (อรรถชาละ) ก็ได้ ข่ายแห่งธรรม (ธรรมชาละ) ก็ได้ ข่ายแห่งสัพพัญญุต
ญาณอันประเสริฐ (พรหมชาละ) ก็ได้ ขา่ยแห่งทิฏฐิ (ทิฏฐิชาละ) กไ็ด้ตำราพิชัย
สงคราม (สังคามวิชัย) อันยอดเย่ียมก็ได้” (ที.สี.(ไทย)๙/๑๔๙/๔๗,ที.สี.(ไทย)๙/
๒๕๓/๘๖, ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๕/๑๐๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๕/๑๓๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๘๖/๑๓๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๒/๒๐๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๑/๓๐๐,ทีปา.(ไทย)๑๑/
๑๖๓/๑๒๔,ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๕/๒๐๑,ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๓/๒๑๖)  

เวยยากรณะ ภาษิตที่เป็นร้อยแก้วล้วน, ภาษิตที่เป็นคำถามคำตอบ, องค์หนึ่งในนวังคสัตถุศาสตร์,
ธรรมท่ีให้พรหมจรรย์ดำรงอยู่ได้ไม่นานเพราะไม่ได้แสดง 

              ในเวรัญชกัณฑเ์หตุเป็นปัจจัยทำให้พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าวิปัสสี พระพุทธเจ้า
สิขี และพระพทุธเจ้าเวสสภู ดำรงอยู่ไม่นาน เพราะพระพุทธเจ้าวิปัสสี พระพุทธเจ้า
สิขี พระพุทธเจ้าเวสสภู ทรงผ่อนคลายทีจ่ะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวก เวยยา
กรณะ ของพระพุทธเจ้าท้ัง ๓ พระองค์จึงมีน้อย ไป (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๙/๑๑,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๒๓๘/๒๕๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๙๒/๒๓๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๘๑/๕๙๕,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖/๑๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐๗/๑๖๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๓/
๑๒๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๔/๑๒๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๐๐/๑๗๒,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๕๕/๒๕๓)  



 

๔๗๖๙ 
 

 

เวยยาวัจจกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเวยยาวัจจกเถระ มีเนื้อความที่ท่านเล่าไว้สรปุ
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเป็นไวยาวัจกรขวนขวายในกิจทุกอย่างในศาสนาของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๑/๒๔๖) 

เวร ความแค้นเคือง, ความปองร้ายกัน,ความคิดร้ายตอบแกผู่้ทำร้าย  
              ในมหาสีหนาทสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสถึงคุณลักษณะของสมณะและของพราหมณ์ที่

แท้ว่า ภิกษุผู้เจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียน ทำใหแ้จ้งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบัน ภิกษุน้ีเราเรียกว่าสมณะบ้าง ว่าพราหมณ์บ้าง (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๗/๑๖๖,ที.
สี.(ไทย) ๙/๓๙๘/๑๖๗,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๘/๑๖๘,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๙/๑๖๙,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๖๒/๑๙๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๗/๒๕๖,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๕๗/๒๘๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๓๗/๒๗๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๗๑/๓๑๗)  

เวรสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยภัยเวร (สูตรที่ ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกคหบดี
ท่ีมาเข้าเฝ้าว่า เมื่อใด อริยสาวกระงับภัยเวร ๕ ได้ และประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุ
โสดา ๔ เม่ือนัน้ อริยสาวก เม่ือหวังอยู่ก็ควรพยากรณ์ตนเองได้ว่า เรามีนรก กำเนิด
สัตว์ดิรัจฉาน ภูมิแห่งเปรต อบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแล้ว เป็นโสดาบัน
(ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘) ไม่มทีางตกต่ำ มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จสัมโพธิใน
วันข้างหน้า อริยสาวกระงับภัยเวร ๕ คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรพัย์ ประพฤติผิดในกาม พูด
เท็จ และดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย ย่อมประสพภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้าง ใน
สัมปรายภพบ้าง ต้องเสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้าง ส่วนผู้ไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้น ย่อมไม่
ประสพภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้าง ที่เป็นไปในสัมปรายภพบ้าง ทั้งไม่ต้องเสวย
ทุกข์โทมนสัทางใจบ้าง แล้วตรัสว่า อริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ 
คือ อริยสาวก (๑-๓) มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ์ (๔) มีศีลท่ีพระอริยะใคร่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้
สรรเสริญ ไม่ถกูตัณหาและทฏิฐิครอบงำ เป็นไปเพ่ือสมาธิ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๗/
๔๘๖) 

เวรสูตร (ทุตยิ) : พระสูตรว่าด้วยภัยเวร (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อใด 
อริยสาวกระงับภัยเวร ๕ ได้ และประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ เมื่อนั้น อริย
สาวกน้ัน เมื่อหวังอยู่ ก็ควรพยากรณ์ตนเองได้ว่า เรามีนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ภูมิ
แห่งเปรต อบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแล้ว เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความ



 

๔๗๗๐ 
 

 

แน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าซึ่งมีเน้ือหาสาระเหมือนในปฐมเวรสูตร 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๘/๔๘๙) 

เวรสูตร : พระสูตรว่าด้วยภัยเวร พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า อุบาสกผู้
ละภัย(คือสิ่งท่ีทำให้จิตสะดุ้ง) เวร(หมายถึงอกุศลกรรมและบุคคลผู้ก่อเวร) ๕ คือ (๑) 
ฆ่าสัตว์ (๒) ลักทรัพย์ (๓) ประพฤติผิดในกาม (๔) พูดเท็จ (๕) ด่ืมน้ำเมาคือสุราและ
เมรัย ยังไม่ได้ ช่ือว่าผู้ทุศีล และจะไปเกิดในนรก คือ เป็นผู้ล่วงละเมิดศีล ๕ ส่วน
อุบาสกผู้ละภัยเวร ๕ ได้ ช่ือว่ามีศีล และจะไปเกิดในสุคติ  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๗๔/๒๙๐) 

เวรหัญจานิโคตร, พราหมณีพราหมณีช่ือเวรหัญจานิโคตร, ท่านมีลูกศิษย์ช่ือมาณพผู้ถามปัญหากับ
ท่านพระอุทายีเกดิความเลื่อมใสในพระอุทายีนิมนต์ฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น  

               เวรหัญจานิสูตร เวรหัญจานีพราหมณี กล่าวถึงท่านพระอุทายีอยู่ ณ สวนมะม่วงของ
โตเทยยพราหมณ์ เขตเมืองกามัณฑะ ครั้งน้ัน มาณพผู้เป็นศิษย์ของพราหมณีเวรหัญ
จานิโคตรเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ ท่านพระอุทายีช้ีแจงให้เห็นชัด ชวนใจให้
อยากรับเอาไปปฏิบัติ ฯ ลุกขึน้จากอาสนะเข้าไปหาพราหมณีเวรหัญจานิโคตรถึงที่อยู่ 
แล้วได้กล่าวกับพราหมณีเวรหัญจานิโคตรดังน้ี ว่า “ขอแม่เจ้าผู้เจริญโปรดทราบ พระ
อุทายีแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามใน
ท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสทุธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน” 
พราหมณีเวรหัญจานิโคตรกลา่วว่า “พ่อมาณพ ถ้าเช่นน้ัน เธอจงนิมนต์พระอุทายี
ตามคำของฉัน เพ่ือฉันภัตตาหารในวันพรุ่งน้ี” (สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๓๓/๑๖๔)  

เวรหัญจานสิตูร : พระสูตรว่าด้วยเวรหัญจานีพราหมณี ท่านพระอุทายีอยู่ ณ สวนมะม่วงของโตเทยย
พราหมณ์ เขตเมืองกามัณฑะได้ช้ีแจงให้มาณพผู้เป็นศิษย์ของพราหมณีเวรหัญจานิ
โคตรเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบ
ชโลมใจใหส้ดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมีกถา มาณพนั้นหลังจากฟังแล้วก็ได้ไปเล่าให้
พราหมณีเวรหัญจานิโคตรฟัง ซึ่งนางได้ให้นิมนต์พระอุทายีมาฉันภัตตาหารใน
วันรุ่งขึ้น  ท่านพระอุทายีรับนิมนต์แล้ว ตอนเช้า จึงครองอันตรวาสก ถือบาตรและ
จีวรเข้าไปยังนิเวศน์ของนาง หลังฉนัเสร็จ เมื่อนางขอให้แสดงธรรม ก็กล่าวเพียงว่า 
ยังมีเวลา ในเพราะการนิมนต์ครั้งที่ ๓ หลงัฉันเสร็จ เมื่อนางเรียนถามว่า เมื่อมีอะไร 
พระอรหันต์จึงบัญญัติสุขและทุกข์ เม่ือไมม่ีอะไร พระอรหันต์จึงไม่บัญญัติสขุและ
ทุกข์ ท่านพระอุทายีจึงตอบว่า เม่ือมีอายตนะภายใน ๖ พระอรหันต์จึงบัญญัติสขุและ
ทุกข์ เมื่อไม่มี ก็ไม่บญัญัติสขุและทุกข์และนางได้กล่าวชมท่านพระอุทายีโดยนัยแห่ง
ภารทวาชสูตรในวรรคน้ี (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๓/๑๖๔) 



 

๔๗๗๑ 
 

 

เวรัญชกสูตร : พระสูตรว่าด้วยชาวเมืองเวรัญชา พระผูม้ีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะเป็น
การบรรยายโวหารแบบตอบปัญหาแก่พวกพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเวรัญชา ณ 
วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี เพ่ือตอบปัญหา ชาว
เมืองเวรัญชาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วถามปัญหาเรื่องเหตุท่ีทำให้สัตว์บางพวกใน
โลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก และเหตุท่ีทำให้สัตว์บาง
พวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ พระองค์ก็ทรงตอบในแนว
เดียวกันกับสาเลยยกสูตรเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ชาวเมืองเวรัญ
ชาต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์ พร้อมกบัประกาศตนเป็นอุบาสกถึง
พระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๔/๔๘๐) 

เวรัญชพราหมณ์ พราหมณ์ช่ือเวรัญชา, พราหมณ์ชาวเมืองเวรัญชา เมืองเวรัญชา อุตรกุรุทวีป, 
เวรัญชพราหมณ์ผู้กล่าวตำหนิพระผู้มีพระภาค, ในที่สดุก็แสดงตนเป็นอุบาสกนิมนต์
พระองค์ให้อยู่จำพรรษาที่เมืองเวรัญชา  

              ในเวรัญชกัณฑ์ เรื่องเวรัญชพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้น
สะเดาอันเป็นท่ีอยู่ของ นเฬรุยักษ์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
ประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ์ได้ฟังข่าวว่า ท่านพระสมณโคดม ประทับอยู่ท่ี
น่ัน กล่าวตำหนิพระสมณโคดมว่า พระองค์ไม่ยอมไหว้ ไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ ผู้
เฒ่า ผู้ใหญ ่ ผูล้่วงกาลผ่านวัยหรือไม่เช้ือเชิญให้น่ัง เรื่องที่ข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริง
ทีเดียว การท่ีท่านพระโคดมทำเช่นน้ันไม่สมควรเลย พระสมณโคดมตรสัว่า พราหมณ ์
น้ีคือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาคร้ังท่ี ๓ ของเราเหมือนการเจาะออกจาก
กระเปาะไข่ของลูกไก่ พระผู้มีพระภาคทรงรับคำนิมนต์โดยดุษณีภาพ ครั้นเวรัญช
พราหมณ์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคม
พระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณแล้วจากไป พราหมณ์นิมนต์พระโคดมจงทรงจำ
ข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนตลอดชีวิต และขอท่าน
พระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับคำนิมนต์ของข้าพระองค์ อยู่จำพรรษาที่เมือง
เวรัญชาด้วยเถิด (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑/๑,วิ.มหา.(ไทย)๑/๒/๒,วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๕/๘,วิ.
มหา.(ไทย)๑/๒๒/๑๔,วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๓/๑๕, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๑/๒๑๙) 

เวรัญชสูตร :   พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแก้ข้อสงสยัของเวรัญชพราหมณ์ พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นท่ีอยู่ของนเฬรุยักษ์ เขตเมืองเวรัญชา เวรัญช
พราหมณ์เข้าไปสนทนาปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค กราบทูลว่า ข้อท่ีตนทราบว่า 
พระสมณโคดมไม่ไหว้ ไม่ลกุรับพราหมณ์ผู้แก่เฒ่า ไม่เช้ือเชิญให้น่ังน้ันเป็นความจริง 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เรายังไม่เห็นใครในโลกไหน ๆ ที่เราควรจะไหว้ ลุกรับ หรือ



 

๔๗๗๒ 
 

 

เช้ือเชิญให้น่ัง เพราะถ้าเราไหว้ผู้ใด ศีรษะของผู้นั้นก็จะขาดตกไป เวรัญชพราหมณ์
กล่าวหาพระผู้มีพระภาคด้วยคำกล่าวหา ๘ คือ พระสมณโคดม (๑) เป็นคนไม่มีรส 
(๒) เป็นคนไม่มีสมบัติ (๓) สอนไม่ให้ทำ (๔) สอนให้ทำลาย (๕) เป็นคนช่างรังเกียจ 
(๖) เป็นคนช่างกำจัด (๗) เปน็คนช่างเผาผลาญ (๘) เป็นคนไม่ผุดไม่เกดิ  

  พระผู้มีพระภาคทรงยอมรับคำกล่าวหาทั้ง ๘ ว่ามีอยู่ในพระองค์จริง แล้วทรง
แสดงความหมายของคำกล่าวหาทั้ง ๘ ในอีกความหมายหน่ึง คือ (๑) ข้อกล่าวว่า 
เป็นคนไม่มีรส มีมลูอยู่ เพราะตถาคตละรสคือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ได้หมด
สิ้นแล้ว (๒) ขอ้กล่าวว่า เป็นคนไมม่สีมบัติ มีมูลอยู่ เพราะตถาคตละสมบัติคือรูปเสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ได้หมดสิ้นแล้ว (๓) ข้อกล่าวว่า สอนไม่ให้ทำ มมีูลอยู่ เพราะ
ตถาคตสอนไม่ให้ทำทุจริต ๓ ตลอดถึงไม่ให้ทำบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ (๔) ข้อกล่าวว่า 
สอนให้ทำลาย มีมลูอยู่ เพราะตถาคตสอนให้ทำลายราคะโทสะและโมหะ ตลอดถึงให้
ทำลายบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ (๕) ข้อกลา่วว่า เป็นคนช่างรังเกียจ มีมูลอยู่ เพราะ
ตถาคตรังเกียจทุจริต ๓ ตลอดถึงรังเกียจบาปอกุศลธรรมต่างๆ (๖) ข้อกล่าวว่า เป็น
คนช่างกำจัด มีมูลอยู่ เพราะตถาคตแสดงเพ่ือกำจัดราคะโทสะและโมหะ ตลอดถึง
แสดงธรรมเพ่ือกำจัดบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ (๗) ข้อกล่าวว่า เป็นคนช่างเผาผลาญ มี
มูลอยู่ เพราะตถาคตตรัสถึงบาปอกุศลธรรมคือทุจริต ๓ ว่าเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญ 
(๘) ข้อกล่าวว่า เป็นคนไม่ผุดไม่เกิด มีมลูอยู่ เพราะตถาคตเรียกคนท่ีละการอยู่ใน
ครรภ์ และการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นว่า เป็นคนไม่ผุดไม่เกิด แล้วทรงย้อนถามว่า 
ลูกไก่ท่ีใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้ก่อนลูกไก่ตัวอ่ืน 
ควรเรียกว่า “ตัวพ่ี” หรือ “ตัวน้อง” เมื่อพราหมณ์ทูลตอบว่า ควรเรียกว่า “ตัวพ่ี” 
เพราะมันแก่กว่าตัวอ่ืน จึงตรัสว่า พระองค์ก็เช่นเดียวกัน ในขณะท่ีหมู่สัตว์ ถกู
กระเปาะไข่คืออวิชชาห่อหุ้มอยู่ พระองค์ผู้เดียวได้ทำลายกระเปาะไข่คืออวิชชา 
สำเร็จอนุตตรสัมมาสมัโพธิญาณอันยอดเย่ียมได้ก่อน จึงเป็นพ่ีใหญ่ ผู้ประเสริฐสุดของ
โลก แล้วทรงแสดงขั้นตอนวิธีทำลายอวิชชา คือทรงปรารภความเพียร ไม่ย่อหย่อน มี
สติต้ังมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ จนได้บรรลุ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณในปฐมยาม บรรลุจุตูปปาตญาณในมัชฌิมยาม และบรรลุ
อาสวักขยญาณในปัจฉมิยาม เวรัญชพราหมณ์ได้แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัย
เป็นสรณะตลอดชีวิต (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๑๙) 

เวรัญชา,เมือง ช่ือเมืองเวรัญชา อุตรกุรุทวีป, ชาวเมืองเวรัญชาเข้าเฝ้าทูลถามเรื่องสุคติโลกสวรรค์ท่ี
บางคนไปถึงได้เพราะอะไร  



 

๔๗๗๓ 
 

 

             ตัวอย่างในเวรัญชกสูตร พวกพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเวรัญชาเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงท่ีประทับ บางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร บาง
พวกประนมมือต่อพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร บางพวกประกาศช่ือและ
โคตรในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร บางพวกก็น่ังน่ิงอยู่ ณ ที่
สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ 
เป็นปัจจัยให้สตัว์บางพวกในโลกน้ีหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจรญิ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี ้
หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เพราะความ
ประพฤติไม่สมำ่เสมอ คือความประพฤติอธรรมเป็นเหตุ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑/๑,วิ.มหา.
(ไทย)๑/๑๕/๘,วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๖/๘, ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๔๔/๔๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๕๓/๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๑/๒๑๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๙/๒๔๖)  

เวรัมภสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนนกถูก
ลมบ้าหมูพัด พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นต้น ภิกษุถูกลาภ
สักการะและความสรรเสริญครอบงำแล้ว ในท่ีสุดต้องบอกคืนสิกขากลับมาเป็น
คฤหัสถ์ บริขารกระจัดกระจายไป ย่อมเป็นเหมือนนกถูกลมบ้าหมูพัดให้อวัยวะฉีก
ขาดกระจัดกระจายไป(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๕/๒๗๑) 

เวรัมภะ, ลม ลมท่ีพัดมาจาก ๔ ทิศพร้อม ๆ กัน ส่วนลมท่ีพัดมาจากทิศใดทิศหน่ึง, ลมที่มีลักษณะ
เยือกเย็น  

              ในหัตถกสูตร หัตถกกุมารทูลถามถึงความสุขกับพระผู้มีพระภาค ว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ ราตรีในฤดูหนาวต้ังอยู่ในระหว่าง เป็นสมัยท่ีหิมะตกพ้ืนดินแข็ง แตกระแหง 
ท่ีลาดใบไม้บาง ใบไม้ท้ังหลายอยู่ห่างกัน ผ้ากาสายะ(ผ้าย้อมน้ำฝาด)เย็น และ
ลมเวรัมภะ ท่ีเยือกเย็นก็กำลังพัด” ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่า “อย่าง
น้ัน กุมาร เราอยู่สุขสบายดีเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่เป็นสุขในโลก” (องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๓๕/๑๘๙,องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๓๕/๑๓๑) 

เวริชาดก :  ชาดกว่าด้วยการอยู่ร่วมกับคนเป็นคู่เวรกันเป็นทุกข์  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า มหา
เศรษฐีชาวกรุงพาราณสีหนีพวกโจรในระหว่างทางมาได้อย่างปลอดภัย จึงเปล่งอุทาน
ว่า บัณฑิตไม่ควรอยู่ในท่ีที่มีคนคู่เวรกันอยู่ เพราะเมื่อบุคคลอยู่ในระหว่างคนที่เป็นคู่
เวรกัน เพียงคืนหนึ่งหรือสองคืนก็ตาม ย่อมอยู่อย่างเป็นทุกข์ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๑๐๓/๔๒) 
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เวโรจนอสุรินทสูตร : พระสูตรว่าด้วยท้าวเวโรจนะจอมอสูร สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวัน ท้าวเวโรจนะจอมอสูรตรัสว่า บุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะ
สำเร็จ ประโยชน์อันงดงามอยู่ท่ีความสำเร็จ ประโยชน์ท้ังหลายอันงดงามอยู่ที่
ความสำเร็จ และท้าวสักกะตรัสว่า บุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ 
ประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ท่ีความสำเร็จ ประโยชน์อ่ืนท่ีย่ิงกว่าขันติไม่มี  (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๕๔/๓๗๑) 

เวโรจนะ ช่ือของบุตรของพลิอสูร ๑๐๐ ตน ช่ือเวโรจนะ สวมเกราะทุกตน  
              ในมหาสมยสูตร การประชุมของเทวดา พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุตรของพลิอสูร 

๑๐๐ ตนที่ช่ือว่าเวโรจนะ ทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้ราหูจอมอสูร แล้ว
กล่าวว่า ‘ขอความเจริญจงมแีก่ท่าน บัดน้ี ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไป สู่ป่าท่ีประชุมของ
ภิกษุทั้งหลาย’ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๙/๒๖๗) 

เวลัฏฐบุตร เจ้าลัทธิช่ือสัญชัยเวลัฏฐบุตร, สญัชัยปริพาชก, เจ้าลัทธิหน่ึงในหกสำนักในกรุงรา
ชคฤห์ มีศิษย์มาก พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เคยเป็นศิษย์ของท่าน  

              ในมหาปรินิพพานสูตร สุภัททปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ทูล
ถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ สมณพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ
เป็นอาจารย์ มีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ ประชาชนยกย่องกันว่าเป็นคนดีได้แก่ 
ปูรณะกัสสปะ มักขลิโคศาล อชิตะเกสกัมพล ปกุธะกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร 
นิครนถ์นาฏบุตร เจ้าลัทธิเหล่าน้ันท้ังหมดรู้ตามท่ีตนกล่าวอ้าง หรือไม่ได้รู้ตามท่ีตน
กล่าวอ้าง หรือบางพวกรู้ บางพวกไม่รู้” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “สุภัททะ อย่า
เลย เรื่องท่ีเธอถามว่า ‘เจ้าลัทธิเหล่าน้ันท้ังหมดรู้ตามท่ีตนกล่าวอ้าง หรือไมรู่้ตามที่
ตนกล่าวอ้าง หรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้’ อย่าได้สนใจเลย เราจะแสดงธรรมแก่เธอ 
ว่า อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ หาได้ในธรรมวินัยใด แม้สมณะที ่๑ ที ่๒ ท่ี ๓ 
ท่ี ๔ หาได้ในธรรมวินัยน้ัน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๓/๑๖๑) 

เวลัฏฐสีสะ, ภิกษุ ภิกษุช่ือว่าเวลัฏฐะสีสะ ผูฉ้ันโภชนะที่เก็บสะสมไว้  
                             ในสนันิธิการกสิกขาบท พระผู้มพีระภาคทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ฉันของ

เคี้ยวหรือของฉันท่ีเก็บสะสมไว้ ณ ท่ีไหน ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนคร เวสาลี 
ถามว่า ทรงปรารภใคร ตอบว่า ทรงปรารภท่านพระเวลัฏฐสีสะ ถามว่า เพราะเรื่อง
อะไร ตอบว่า เพราะเรื่องท่ีท่านพระเวลัฏฐสีสะฉันโภชนะท่ีเก็บสะสมไว้ (วิ.ป.(ไทย)
๘/๙๑/๖๗) 

เวลาที่สมควร เวลาท่ีเหมาะสมท่ีเจ้าศากยะทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคกำหนด  
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             ในเสขปฏิปทาสูตร เจ้าศากยะทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้าพระองค์ท้ังหลายปูลาดท้องพระโรงด้วยเคร่ืองลาดทั่วทุกแห่ง ให้ปูลาด
อาสนะ ต้ังหม้อน้ำ ตามประทีปน้ำมันแล้ว ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงกำหนดเวลาที่
สมควร ณ บัดน้ีเถิด พระพุทธเจ้าข้า” ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวา
สกถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ทรงล้างพระบาท
แล้วเสด็จเข้าไปสู่ท้องพระโรงประทับน่ังพิงเสากลาง จากนั้น พระผูม้ีพระภาคทรง
ช้ีแจงให้พวกเจ้าศากยะผู้ครองกรุงกบิลพัสด์ุเห็นชัด ปลอบชโลมใจใหส้ดชื่นร่าเริงด้วย
ธรรมีกถาตลอดราตรี แล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า ‘อานนท์ เธอจง
ช้ีแจงเสขปฏิปทา (ปฏิปทาที่เป็นมงคล) ให้แจ่มแจ้ง แก่พวกเจ้าศากยะผู้ครองกรุง
กบิลพัสด์ุเถิด เราเมื่อยหลังจะขอพักสักหน่อย” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕/๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๒/๒๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/๖๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๔/๔๕๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๘๗/๒๗๑)  

เวลาเท่ียง เวลากลางวันตอนเท่ียง, ช่วงเวลาสิบสองนาฬิกาที่พระสารีบุตรกล่าวถึงภิกษุทำจิตให้
อยู่ในอำนาจของตน  

             ในมหายมกวรรค มหาโคสิงคสูตร พระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตร
ว่า “ท่านสารบีุตร พวกเราท้ังหมดตอบตามปฏิภาณของตน บัดนี้ ผมขอถามท่านสารี
บุตรในข้อนั้นว่า ‘ป่าโคสิงคสาลวัน เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ ราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละ
บานสะพรั่งท่ัวทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย์ย่อมฟุ้งไป ท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสาลวันจะ
พึงงามด้วยภิกษุเช่นไร” ท่านพระสารีบุตรตอบว่า “ท่านโมคคัลลานะ ภิกษุในพระ
ธรรมวินัยนี้ทำจิตให้อยู่ในอำนาจ (ของตน) และไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิต เธอหวัง
จะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้า ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติน้ันในเวลาเช้า หวังจะอยู่
ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเท่ียง ก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเท่ียง” (ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๓๓๘/๓๗๐)  

เวลาเท่ียงวัน เวลาท่ีอุบาสกผู้มีบุตรน้อยคนเดียวตายจากไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคในเวลาเที่ยงวัน  
              ในเอกปุตตกสูตร อุบาสกมีบุตรน้อยคนเดียวกล่าวถึงบุตรน้อยคนเดียวของอุบาสก

คนหนึ่งผู้น่ารัก น่าพอใจ ได้ตายจากไป เมื่อน้ัน อุบาสกจำนวนมากมีผ้าเปียก ผม
เปียก เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับในเวลาเท่ียงวัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัส
ถามอุบาสกเหล่าน้ัน อุบาสกทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค บุตรน้อย
คนเดียวของข้าพระองค์ ผู้น่ารัก น่าพอใจ ได้ตายจากไปเพราะเหตุน้ัน ข้าพระองค์
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ท้ังหลายจึงมีผา้เปียก ผมเปียก เข้ามาที่น่ีในเวลาเท่ียงวัน พระพุทธเจ้าข้า” (ขุ.อุ.
(ไทย)๒๕/๑๗/๑๙๘)  

เวลามพราหมณ์ พราหมณ์ช่ือเวลามะ, พราหมณ์ผู้ให้ทานเศร้าหมอง ไม่เคารพทาน  
              ในเวลามสูตร เวลามพราหมณ์ กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถปิณฑิก

คหบดีว่า “ท่านคหบดี ในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่หรือ” อนาถบิณฑิกคหบดี
กราบทูลว่า “ในตระกูลของข้าพระองค์ยังใหท้านอยู่ พระพุทธเจ้าข้า แต่ทานน้ันแล
เป็นของเศร้าหมอง เป็นปลายข้าวกับน้ำผักดอง” พระผู้มพีระภาคตรัสว่า “คหฤบดี 
บุคคลให้ทานเศร้าหมอง หรือประณีตก็ตาม ถ้าให้ทานนัน้โดยไม่เคารพ แม้แต่บริวาร
ของผู้ให้ทานนัน้ คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ หรือกรรมกรก็ไม่ต้ังใจฟังด้วยดี ข้อน้ัน
เพราะเหตุไร เพราะผลกรรมที่ตนได้กระทำโดยไม่เคารพ” (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒๐/
๔๗๒) 

เวลามสูตร : พระสูตรว่าด้วยเวลามพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุง
สาวัตถี ตรัสถามท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า ท่านคหบดี ในตระกูลของท่านยังให้ทาน
อยู่หรือ เม่ือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลว่า ยังให้ทานอยู่ แต่ทานนั้นเป็นของ
เศร้าหมอง เป็นปลายข้าวกับน้ำผักดอง จึงตรัสว่า บุคคลใหท้านจะเศร้าหมองหรือ
ประณีตก็ตาม ถ้าให้ทานนั้นโดยไม่เคารพ ไม่นอบน้อม ไม่ให้ด้วยมือของตนเอง ให้
ทานเหมือนจะทิ้ง(คือให้ทานอย่างต่อเนื่องให้ทานเหมือนต้องการจะท้ิง) ไม่เห็นผลที่
จะตามมาให้ทาน(คือไม่เช่ือกรรมและผลกรรมแต่ก็ใหท้าน) ในตระกูลท่ีทานน้ัน ๆ 
บังเกิดผล เขาไม่น้อมจิตไปเพ่ือบริโภคอาหารอย่างดี เพ่ือนุ่งห่มผ้าอย่างดี เพ่ือใช้ยาน
อย่างดี และเพ่ือบริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี แม้แต่บริวารของเขา คือ บุตร ภรรยา ทาส 
คนใช้ หรือกรรมกร ก็ไม่ต้ังใจฟังด้วยดี ไม่ต้ังใจใฝรู่้ เพราะผลกรรมท่ีตนได้กระทำไว้โดย
ไม่เคารพ บุคคลให้ทานจะเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม เขาให้ทานน้ันโดยเคารพ 
นอบน้อม ให้ด้วยมือของตนเอง ไม่ให้ทานเหมือนจะทิ้ง เห็นผลที่จะตามมาให้ทาน ใน
ตระกูลท่ีทานน้ัน ๆ บังเกิดผล เขาน้อมจิตไปเพ่ือบริโภคอาหารอย่างดี เพ่ือนุ่งห่มผ้า
อย่างดี เพ่ือใช้ยานอย่างดี และเพ่ือบริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี แม้แต่บริวารของเขา 
คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ หรือกรรมกร ก็ต้ังใจฟังด้วยดี ต้ังใจใฝ่รู้ เพราะผลกรรมที่
ตนได้กระทำไว้โดยเคารพ แล้วตรัสเล่าเรื่องการถวายทานของเวลามพราหมณ์ (ที่ช่ือ
ว่าเวลามะ เพราะมีคุณสมบัติมากมาย ไรข้อบเขต เช่น เพียบพร้อมด้วยชาติ โคตร 
รูปร่าง ลักษณะ โภคสมบัติ ศรัทธา และปัญญา ) ในอดีตกาลเป็นตัวอย่างแก่ท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า เวลามพราหมณ์นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทาน ๙ อย่าง คือ (๑) 
ถาดทองคำเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด (๒) ถาดรูปิยะเต็มด้วยทองคำ ๘๔,๐๐๐ 
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ถาด (๓) ถาดสำริดเต็มด้วยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด (๔) ช้าง ๘๔,๐๐๐ เชือก พร้อมด้วย
เครื่องประดับ (๕) รถ ๘๔,๐๐๐ คัน พร้อมด้วยเคร่ืองประดับ (๖) แม่โคนม ๘๔,๐๐๐ 
ตัว พร้อมด้วยภาชนะสำริดสำหรับรองรับน้ำนม (๗) หญงิสาว ๘๔,๐๐๐ คน พร้อม
ด้วยเครื่องประดับ (๘) บัลลังก์ ๘๔,๐๐๐ บัลลังก์ พร้อมด้วยเครื่องประดับ (๙) ผ้า 
๘๔,๐๐๐ พับ ล้วนแต่เน้ือละเอียด แล้วตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า ท่าน
อาจจะคิดอย่างน้ีว่า เวลามพราหมณ์ ผู้ให้ทานเป็นมหาทาน เป็นคนอ่ืนแน่แท้ แต่
ท่านไม่พึงเห็นอย่างน้ัน เพราะเวลามพราหมณ์ผู้ให้ทานเป็นมหาทาน ในสมัยนั้น กค็ือ
เราน่ันเอง แต่ในทานน้ัน ไมมี่ใครเป็นพระทักขิไณยบุคคล ใคร ๆ ก็ชำระทักษิณาน้ัน
ให้หมดจดไม่ได้(คือไม่มีพระพุทธเจ้า ไมม่ีสาวกเช่นพระสารีบุตรน้ันเลย ท่ีจะเป็น
ปฏิคาหกสามารถทำให้ทักษิณามีผลเลศิได้) การเชิญผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวให้
บริโภค มีผลมากกว่าการที่เวลามพราหมณ์ได้ให้ทานเป็นมหาทาน การเชิญบุคคลผู้
เป็นสกทาคามผีู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่า การเชิญผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิต้ังร้อยให้
บริโภค การเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการเชิญบุคคลผู้
เป็นสกทาคามต้ัีงร้อยให้บริโภคการเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ผู้เดียวให้บริโภค มีผล
มากกว่าการเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีต้ังร้อยให้บริโภค การเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า
องค์เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ต้ังร้อยให้บริโภค การ
เชิญพระพุทธเจ้าให้บริโภค มีผลมากกว่าการเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าต้ังร้อยให้บริโภค 
การเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภคมีผลมากว่าการเชิญ
พระพุทธเจ้าให้บริโภค การสร้างวิหารอุทิศถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศท้ัง ๔ มีผลมากกว่า
การเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภคการมีจิตเลื่อมใสถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่าการสร้างวิหารอุทิศ
ถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศท้ัง ๔ การมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการฆ่า
สัตว์ ลักทรัพย ์ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัย มีผลมากกว่า
การมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ การเจริญเมตตา
จิตอย่างน้อยช่ัวสูดดมกลิ่นหอม มีผลมากกว่าการมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ 
งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น การเจริญอนิจจสัญญาช่ัวลัดน้ิวมือเดียว มีผลมากกว่า
การเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยช่ัวสูดดมกล่ินหอม (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๐/๔๗๐) 

เวลายังเช้า เวลาท่ีคนเกียจคร้านมักอ้าง เช่นว่า ยังเช้าเกินไป, เป็นหนึ่งเวลาท่ีคนเกียจคร้านมัก
อ้าง ๖ ประการ  

              ในสิงคาลกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงโทษแห่งความเกียจคร้าน ๖ ประการ ว่า (๑) 
มักอ้างว่า ‘หนาวเกินไป’ แล้วไม่ทำการงาน (๒) มักอ้างว่า ‘ร้อนเกินไป’ แล้วไม่ทำ
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การงาน (๓) มักอ้างว่า ‘เวลาเย็นเกินไป’ แล้วไม่ทำการงาน (๔) มักอ้างว่า ‘เวลายัง
เช้าเกินไป’ แล้วไม่ทำการงาน (๕) มักอ้างว่า ‘หิวเกินไป’ แล้วไม่ทำการงาน (๖) มัก
อ้างว่า ‘กระหายเกินไป’ แลว้ไม่ทำการงาน เมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลศ ผัดเพ้ียน
การงานอยู่อย่างน้ี โภคะท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมสิ้นไป (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๓/๒๐๕)  

เวลาเย็น เวลาท่ีราชสีห์ซ่อนตัวอยู่ในป่าแล้วออกมาในเวลาเย็น  
             ตัวอย่างในปาฎิกสูตร เร่ืองอิทธิปาฎิหาริย์ พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภัคควะกล่าวกับ

นักบวชเปลือยปาฏิกบุตรดังน้ีว่า ‘ท่านปาฏิกบุตร เรื่องเคยมีมาแล้ว คือ ราชสีห์เจ้า
แห่งสัตว์ป่า คิดว่า ‘ทางท่ีดี เราพึงอาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่ ครั้นซอ่นตัวอยู่ใน
ป่าทึบน้ันแล้ว พึงออกจากท่ีซ่อนในเวลาเย็น ครั้นออกจากที่ซ่อนแล้ว พึงบิดกาย 
ครั้นบิดกายแล้วพึงเหลียวดูไปรอบ ๆ ท้ัง ๔ ทิศ ครั้นเหลียวดูไปรอบ ๆ ท้ัง ๔ ทิศแล้ว 
พึงบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง ครั้นบันลือสีหนาท ๓ ครั้งแลว้ จึงออกไปหากิน เราน้ันล่า
หมู่เน้ือตัวล่ำสนั กินเน้ือนุ่ม ๆ แล้วกลับมาซ่อนตัวอยู่ตามเดิม’(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗/
๒๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘/๒๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๘/
๓๗๐, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๙/๑๖๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๕/๒๐๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๕/
๔๑๙)  

เวลาวิกาล เวลาเมื่อเที่ยงวันล่วงไปจนถึงอรุณขึ้น,เวลาบ่าย, เวลากลางคืน  
             ในวิกาลโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาล พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ถาม

พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์ว่า “พวกท่านฉันอาหารในเวลาวิกาลหรือ” พวกภิกษุสัตตรส
วัคคีย์ตอบว่า “ใช่ ขอรับ” พวกภิกษุฉัพพัคคีย์พากันตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า 
“ไฉนพวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์จึงฉันภัตตาหารในเวลาวิกาลเล่า” พระผู้มีพระภาคพุทธ
เจ้าทรงตำหนิว่า 'โมฆบุรุษ' ไฉนพวกเธอจึงฉันภัตตาหารในเวลาวิกาลเล่า จึงทรง
บัญญัติว่า ภิกษุใดเค้ียวของเค้ียว หรือฉันของฉันในเวลาวิกาล ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (วิ.
มหา.(ไทย)๒/๒๔๙/๔๐๕,วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๑๓/๖๐๓,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๘๖๖/๑๗๔, 
วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๐๗๙/๒๙๘, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๐๙๖/๓๐๙, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/
๑๑๒๕/๓๒๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๙๓/๓๒๔,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๑๑/๔๔๗, ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๑/๑๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๓/๑๘๓)  

เวลาอนัสมควร เวลาท่ีเหมาะสมแก่การมอบทรัพย์มรดกให้ลกู,เวลาท่ีลูกเจริญเติบโตมีความ
รับผิดชอบดีแล้วจึงมอบมรดกให้  
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             ในสิงคาลกสูตร ฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์ ว่าด้วยการปิดป้องทิศ ๖ พระผูมี้พระภาคตรัส
ว่า มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบ้ืองหน้า บุตรบำรุงโดยหน้าที่ ๕ ประการนี้แล ย่อม
อนุเคราะห์บุตรโดยหน้าท่ี ๕ ประการ คือ (๑) ห้ามไม่ให้ทำความช่ัว (๒) ให้ต้ังอยู่ใน
ความดี (๓) ให้ศึกษาศิลปวิทยา (๔) หาภรรยา (สามี) ท่ีสมควรให้ (๕) มอบทรัพย์
สมบัติให้ในเวลาอันสมควร (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๗/๒๑๓)  

เวลาอาหาร เวลาในช่วงฉันเช้าของพระสงฆ์, เวลาที่อยู่ในช่วงเช้า หรือก่อนเท่ียงวัน  
              ในอุปาลิวาทสูตร เรื่องวาทะของคหบดีช่ืออุบาลี นิครนถ์นาฏบุตรพร้อมกับบริษัท

นิครนถ์เป็นจำนวนมาก อาศัยอยู่ท่ีเมืองนาลันทา ต่อมา นิครนถ์ช่ือทีฆตปัสสี ออก
เที่ยวหาอาหารในเมืองนาลันทากลับจากเทีย่วหาอาหารภายหลังเวลาอาหารแล้ว จึง
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงปาวาริกัมพวัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนิครนถ์ช่ือ
ทีฆตปัสสซีึ่งยืนอยู่ท่ีน้ันแลว่า “ตปัสสี ท่ีนั่งมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ ก็จงน่ังเถิด” เมื่อ
พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว นิครนถ์ช่ือทีฆตปัสสีจึงเลือกนั่ง ณ ที่สมควร ท่ีใดที่
หนึ่งซึ่งต่ำกว่า (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๖/๕๓)  

เวลุวผลิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเวลุวผลิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า ในอดีตชาติในภัทรกัป ท่านได้ถวายผลมะตูมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕/๗๗) 

เวสวัณ, ท้าว,เวสวัณมหาราช ท้าวมหาราชนามว่า เวสวัณ ผู้จับนางเรวดีโยนลงอุสสทนรกเพราะ
ไม่ให้ทาน  

              ในเรวตีวิมาน วิมานที่เกิดขึ้นแก่นันทิยะอุบาสกผู้เป็นสามีของนางเรวดี พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ญาติมิตรและสหายผู้มีใจดี ย่อมยินดีต้อนรับ บุคคลผู้ร้างแรมไปนาน แล้ว
กลับมาจากท่ีไกลโดยสวัสดีว่า “มาแล้ว” ฉันใด บุญทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ย่อม
ต้อนรับเฉพาะบุคคลผู้ทำบญุไว้แล้ว ซึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า เหมือนญาติต้อนรับ
ญาติท่ีรักผู้กลบัมา ยักษ์บริวารของท้าวเวสวัณปรารถนาจะจับนางเรวดีโยนลงไปใน
อุสสทนรกจึงกล่าวว่า กล่าวว่า จงลุกขึ้น นางเรวดีผู้แสนจะช่ัวช้า มีปกติไม่ให้ทาน 
ประตูนรกเปิดแล้ว พวกเราจะนำเจ้าไปโยนลงนรก อันเป็นสถานที่ทอดถอนใจของ
เหล่าสัตว์นรก ผู้มีความทุกข์ทรมานทนทุกข์อยู่ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๖๒/๑๐๑,ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๒๔๖/๑๕๗, (ที.ปา.(ไทย)๑๐/๒๙๑/๒๒๖, องฺ.อฏฐก.(ไทย)๒๓/๘/๒๑๐)  

เวสสภู,พระพทุธเจ้า พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู,พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมปุพเพนิวาสว่า 
พระองค์อุบัติขึ้นในกัปที่ ๓๑  
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              ตัวอย่างในมหาปทานสูตร เรื่องเกี่ยวกับปุพพเพนิวาส พวกภิกษุกราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคว่า ถึงกาลอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมีกถาอันเกี่ยวกับ  ปุพเพ
นิวาส ภิกษุท้ังหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะได้ทรงจำไว้ พระพุทธเจ้าข้า 
พระองค์รัสว่า “ถ้าอย่างน้ัน เธอท้ังหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว” ภิกษุ
ท้ังหลาย ในกปัท่ี ๓๑ นั้นเอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
เวสสภู ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔/๒๕๔๕,วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๘/๑๑,วิ.
มหา.(ไทย)๑/๑๙/๑๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๖/๒๕๕๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕/๔๗๒,ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๑๑/๓๘๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓/๕๔๔,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๓/๓๓๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๒๗/๔๑๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๙/๒๐๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๑/๒๐๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๑/
๒๙๙)  

เวสสภูพุทธวงศ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระเวสสภูพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ใน
กัปท่ี ๓๑ นับถอยหลังจากกัปน้ีไป พระเวสสภูพุทธเจ้าประสูติในกรุงอโนมะ พระชนก
พระนามว่าสุปปติตะ พระชนนีพระนามว่ายสวดี พระมเหสีพระนามว่าสุจิตตา 
พระโอรสพระนามว่าสุปปพุทธะ ครองฆราวาสอยู่ ๖,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จึง
เสด็จออกผนวชด้วยราชพาหนะคือวอทอง บำเพ็ญเพียรอยู่ ๖ เดือน จึงตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า ภายใต้ต้นอ้อยช้างใหญ่ พระเวสสภูพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ทรง
ประกาศพระธรรมจักรแล้ว เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๘๐,๐๐๐ โกฏ ิได้บรรลุธรรม
ครั้งท่ี ๑ เมื่อพระนราสภะผู้เจรญิที่สุดในโลก เสด็จจารกิไปในแว่นแคว้น                   
เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๗๐,๐๐๐ โกฏ ิ ได้บรรลุธรรมคร้ังท่ี  ๒ เมื่อพระองค์ทรง
กระทำปาฏิหาริย์บรรเทาทิฏฐิอันสำคญั เทวดาและมนุษย์ในโลกพร้อมท้ังเทวโลกใน
หมื่นจักรวาลมาประชุมกัน เทวดาและมนุษย์ประมาณ  ๖๐  โกฏิ ได้เห็นความ
มหัศจรรย์ท่ีไมเ่คยมีเป็นเหตุให้ขนพองสยองเกล้าแล้วบรรลุธรรม มีการประชุมแห่ง
พระขีณาสพผูป้ราศจากมลทนิ  มีจิตสงบระงับ ผู้คงที่  ๓ ครั้ง ภิกษุประมาณ 
๘๐,๐๐๐ รูป  ได้มาประชุมกัน เป็นครั้งท่ี  ๑ ภิกษุประมาณ  ๗๐,๐๐๐ รูป ได้มา
ประชุมกัน  เป็นครั้งท่ี ๒ ภกิษุประมาณ  ๖๐,๐๐๐ รูปมาประชุมกัน  เป็นครั้งท่ี ๓ 
พระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นคู่อัครสาวก พระอุปสันตเถระเป็นพุทธอุปัฏฐาก 
พระรามาเถรีและพระสมาลาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา โสตถิกอุบาสกและรัมมอุบาสกเป็น
คู่อัครอุปัฏฐาก โคตมีอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุปัฏฐายิกา ในกัปน้ีมนุษย์
มีอายุขัย ๖๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่าน้ัน (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑/๖๙๕) 



 

๔๗๘๑ 
 

 

เวสสภูโพธสิัตว์, พระ พระโพธิสัตว์พระนามว่าเวสสภู, พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒ ต่อจากพระวิปัสสี
โพธิสัตว์ในพระโพธิสัตว์ ๗ พระองค์  

              ในสัตตโพธิสัตตวาร วาระว่าด้วยพระโพธิสัตว์ ๗ พระองค์ หน่ึงในน้ันกล่าวถึง
พระเวสสภูโพธิสัตว์ว่า ว่าภิกษุทั้งหลาย จกัษุเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว
แก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายท่ีไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “สมุทัย สมุทัย” ภิกษุ
ท้ังหลาย จักษุเกิดขึ้นแลว้ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรม
ท้ังหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า “นิโรธ นิโรธ” ในเวยยากรณ์ของพระวิปัสสีโพธิสัตว์ 
มีธรรม ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนริุตติ ๒๐ มญีาณ ๔๐ จักษุเกดิขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้น
แล้วแก่พระสิขโีพธิสัตว์ จักษุเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระเวสสภูโพธิสัตว์ 
(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๓/๔๙๖) 

เวสสภูสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า พระเวสสภูพุทธเจ้าครั้งเป็นพระ
โพธิสัตว์ได้มีความคิดคำนึงว่า โลกน้ีถึงความคับแค้นจึงเกิด แก่ ตาย จุติและอุบัติ 
บุคคลเม่ือไม่รูอุ้บายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เป็นต้น  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๖/๑๔) 

เวสสันดร พระโพธิสัตว์เวสสันดร, ผู้บำเพ็ญทานบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต, พระโอรส
ของพระเจ้าสัญชัยกับพระนางผุสดีในกรุงเชตุดร, พระองค์เกิดในกลางถนนของพ่อค้า  

              ในเวสสันดรชาดก พระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีชาติสุดท้าย ในกณัฑ์หิมพานต์ 
พระศาสดาตรัสเนื้อความน้ีว่าพระนางผุสดีน้ัน จุติจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์นั้นแล้ว มา
บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ได้ทรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าสัญชัยในกรุงเชตุดร พระนางผุสดี
ทรงครรภ์ถ้วนทศมาสแล้ว เมื่อทรงทำประทักษิณพระนคร ได้ประสูติเราในท่ามกลาง
ถนนของพวกพ่อค้า เราเกิดที่ถนนของพวกพ่อค้า ฉะน้ัน เราจึงช่ือว่า เวสสันดร (ข.ุ
ชา.(ไทย)๒๘/๑๖๖๗/๔๔๙,ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑๐/๕๔๗/๒๘๗)  

เวสสันดรและเวลามพราหมณ์ พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญทานบารมีเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต, พระ
โพธิสัตว์ในภพที่เป็นพระเวสสันดรและเวลามพราหมณ์ได้บำเพ็ญอุปบารมี  

               ในสโมธานกถา สรุปการบำเพ็ญบารมี ๓๐ ว่า การบำเพ็ญบารมีอันเป็นธรรมเครื่อง
บ่มพระโพธิญาณเหล่านี้ จัดเป็นบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ คือ 
การบำเพ็ญทานในภพท่ีเป็นพระเจ้าสิวิราช ผู้ประเสริฐเป็นทานบารมี ๑ ในภพท่ีเรา
เป็นเวสสนัดรและเวลามพราหมณ์เป็นทานอุปบารมี ๒ ในภพท่ีเราเป็นอกิตติดาบ



 

๔๗๘๒ 
 

 

สอดอาหารน้ัน เป็นทานอุปบารมี ในภพท่ีเราเป็นพญาไก่ป่า สีลวนาคและพญา
กระต่าย เป็นทานปรมัตถบารมี ๓ (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๖)  

เวสสันตรชาดก : ชาดกว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีชาติสุดท้าย  มีเน้ือความ
อธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พระองค์ทรงประสูติใน
วันท่ีพระราชบิดาทรงทำประทักษิณพระนคร และพระราชมารดากำลัง เสด็จชมร้าน
ตลาด จึงทรงได้นามว่า เวสสันดร พระองค์ทรงพอพระทัยในการบริจาคทานโดยท่ีสุด
แม้ร่างกายและชีวิตก็ทรงพอพระทัยท่ีจะบริจาคให้เป็นทานได้ เมื่อพระเวสสันดร
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วได้บริจาคพญาช้างปัจจัยนาคให้แก่พราหมณ์ ๘ คนท่ีมา
ทูลขอ ทำใหช้าวเมืองโกรธแค้นจึงรวมตัวกันขับไล่ให้ไปอยู่ท่ีเขาวงกต แต่ก่อนท่ีจะ
เสด็จไปก็ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน(มหาทานอย่างละ ๗๐๐ เช่น บริจาคช้าง 
๗๐๐ ตัว,ม้า รถ สตรี โคนม ทาสหญิง ทาสชาย ก็อย่างละ ๗๐๐ เช่นกัน) แมใ้นขณะ
ท่ีกำลังเสด็จออกจากพระนครก็มีผู้มาขอราชรถพร้อมทั้งม้าทรง พระองค์ก็ทรง
บริจาคให้เป็นทานอีก พระเวสสันดรทรงพาพระนางมัทรี พระโอรส และพระธิดา 
ดำเนินด้วยพระบาท ผ่านเมืองเจตราชไปถือเพศเป็นฤษีอยู่ ณ บรรณศาลาที่เขา
วงกต เสวยผลหมากรากไม้เป็นอาหาร เวลาผ่านไป ๗ เดือน พราหมณ์ขอทานช่ือชู
ชกได้เดินทางไปขอพระโอรสและพระธิดา คือ ชาลีและกณัหาเพ่ือนำไปเป็นทาสรับใช้ 
พระองค์พระราชทานให้ วันรุ่งขึ้นท้าวสักกเทวราชแปลงเพศเป็นพราหมณ์มาขอพระ
นางมัทรี พระองค์ก็พระราชทานให้อีก  พราหมณ์ชูชกพา ๒ กุมาร เดินทางไปถึง
เมืองเชตุดร พระเจ้าสัญชัยทรงเห็นเข้า จึงโปรดให้นำพระราชทรัพย์มาไถ่พระราช
นัดดาทั้ง ๒ ไว้ ต่อมาได้ให้พระราชนัดดานำทางไปรับพระเวสสันดรกลับพระนคร 
เมื่อพระเวสสันดรเสด็จกลับมาถึงพระนคร ฝนแก้ว ๗ ประการได้ตกลงมาทั่วพระนคร 
พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงบริจาคมหาทานและรักษาอุโบสถศีล
ตลอดพระชนมายุ หลังจากสวรรคตแล้วจงึไปสู่สวรรค์ช้ันดุสิต (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๖๕๕/๔๔๗) 

เวสสันตรจริยา : ว่าด้วยพระจริยาของพระเวสสันดร  พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยท่ีเป็นพระ
เวสสันดรเป็นพระโอรสของพระเจ้าสัญชัย กรุงเชตุดร ได้พระราชทานช้างปัจจยนาค
แก่พราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคะ จึงถูกชาวเมืองขับไล่ ทรงบริจาคมหาทานก่อนเสด็จไป 
เมื่ออยู่ป่าก็พระราชทานบุตรท้ัง ๒ คือพระชาลีและพระกัณหาแก่พราหมณ์ชูชกผู้ไป
ขอ และพระราชทานพระมเหสีคือพระมัททีแก่ท้าวสักกะท่ีแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอ 
เพราะปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๖๗/๗๓๖) 



 

๔๗๘๓ 
 

 

เวสสันตรชาดก เรื่องราวของพระโพธิสัตว์เวสสันดร, พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญทานบารม ี ๓๐ ทัศ, 
เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ มกีัณฑ์ทศพร เป็นต้น นครกัณฑ์เป็นท่ีสุด  

              ในเวสสันดรชาดก พระโพธิสัตว์เวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีชาติสุดท้าย ในชาดกนี้
พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสด์ุ ทรงปรารภฝนโบกขร
พรรษ (ฝนดุจน้ำตกในใบบัวมีสีแดง ผู้ต้องการให้เปียกจึงเปยีก) ให้เป็นเหตุ ตรัส
เวสสันดรชาดกแก่ภิกษุท้ังหลาย ๑๓ กัณฑ์ คือ กัณฑ์ทศพร, หิมพานต์, ทานกัณฑ์, 
วนปเวศน์, ชูชก, จลพบ, มหาพน, กุมาร, มัทรี,สักบรรพ,มหาราช,ฉกษัตริย์ และนคร
กัณฑ์ (ขุ.ชา.(ไทย)๓๓/๒๓๕/๓๒๒,ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑๐/๕๔๗/๒๘๗) 

เวสสามิต, ภูเขา ภูเขาช่ือเวสสามิต, ภูเขาที่ยักษ์ ๕๐๐ ตนอาศัยอยู่  
              ในมหาสมยสูตร การประชุมของเทวดา ยักษ์ ๕๐๐ ตนอยู่ท่ีภูเขาเวสสามิต มี

ผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่งมายัง
ป่าทีป่ระชุมของภิกษุทั้งหลาย (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๕/๒๖๓)  

เวสสามิตตฤษี ฤษีคนหนึ่งในเหล่าฤษีท่ีให้ทานและจำแนกทาน บูชามหายัญ  
              ในทานมหัปผลสูตร ทานท่ีมีผลมาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ 

ท้ังมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า ‘เราหุงหากินเองได้ ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้ การท่ีเราหุง
หากินเองได้ จะไม่ให้ทานแกช่นเหล่าน้ีผู้หุงหากินเองไม่ได้ ไม่ควร’ แต่ให้ทานด้วยคิด
ว่า ‘เราให้ทานและจำแนกทานน้ี เหมือนเหล่าฤษีในปางก่อน คือ อัฏฐกฤษี วามก
ฤษี วามเทวฤษี เวสสามิตตฤษี ยมคัคคฤิษี อังคีรสฤษี ภารทวาชฤษี วาเสฏฐฤษี 
กัสสปฤษ ีและภคุฤษี ได้บูชามหายัญแล้ว ฉะน้ัน’ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๙๑)  

เวสสามิตตะ, ฤษี ฤษีช่ือว่าเวสสามิตตะ ผู้เป็นบูรพาจารย์ของพวกพราหมณ์, ผู้แต่งมนต์ สอนมนต์ 
บอกมนต์ได้ถูกต้อง  

               ในเกณิยชฏิลวัตถุ เกณิยชฎิลคิดว่า “เราจะนำอะไรหนอไปถวายพระสมณโคดม” คิด
ต่อไปว่า “พวกฤษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ คือฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ 
ฤษีวามเทวะ ฤษีเวสสามิตตะ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์ สอนมนต์ที่พวกพราหมณ์
ในเวลาน้ีสวด บอกได้ถูกต้องตามท่ีท่านบอกไว้ ฤษีเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ฉันอาหารใน
ราตรี ฤษีเหลา่นั้นยินดีน้ำด่ืมอย่างน้ีแม้พระสมณโคดมก็ไม่ฉันอาหารในราตรี ก็น่าจะ
ยินดีน้ำด่ืมอย่างน้ีบ้าง แล้วสั่งให้เตรียมน้ำด่ืมเป็นอันมากให้คนหาบไปเข้าเฝ้าพระผู้มี
พระภาค เกณิยชฎิลผู้ยืน กราบทูลพระผู้มพีระภาคว่า “พระโคดม โปรดรับน้ำด่ืมของ
ข้าพระองค์ด้วยเถิด” พระองค์ตรัสว่า “เกณิยะ ท่านจงถวายแก่ภิกษุท้ังหลาย” ภิกษุ
ท้ังหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย 



 

๔๗๘๔ 
 

 

พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด” ครั้งนั้น เกณิยชฎิลได้นำน้ำด่ืมมากมายประเคนภิกษุ
สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเอง กระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้ว 
ห้ามภัตตาหารแล้วทรงละพระหัตถ์จากบาตร จึงได้นั่งเฝ้าอยู่ ณ ท่ีสมควร (วิ.ม.(ไทย) 
๕/๓๐๐/๑๓๐)  

เวสสามิตตา, ยักษ์ ยักษ์ช่ือเวสสามิตตา, ยักษ์ตนหน่ึงในบรรดายักษ์มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหา
เสนาบดียักษ์  

              ในอาฎานาฎิยสูตร ภาณวารท่ี ๑ พระผู้มีพระภาคตรัสถึง ยักษ์ มหายกัษ์ เสนาบดี
ยักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ คือ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ มุจลินทะ ๑ เวสสามิตตะ ๑ 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

เวสสามิตร, ฤษี ฤษีช่ือเวสสามติร ผู้เป็นบูรพาจารย์ ผู้ผูกมนต์ ผู้บอกมนต์ ขับกล่อมมนต์  
              ในอัมพัฏฐสูตร เรื่องฤษีผู้เป็นบูรพาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อัมพัฏฐะ เธอก็

เป็นอย่างน้ันเหมือนกัน พวกฤษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพราหมณ์ คือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษี
วามกะ ฤษีวามเทวะ ฤษีเวสสามิตร ฯลฯ ซ่ึงเป็นผูผ้กูมนตร์ บอกมนตร์ท่ีพวก
พราหมณ์ในเวลานี้ขับ ตามกล่อมตามซึ่งบทมนตร์เก่าท่ีท่านขับไว้กล่อมไว้ รวบรวมไว้ 
กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้ บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้ (ที.สี.(ไทย) ๙/
๒๘๕/๑๐๔,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๘๖/๑๐๕,ที.สี.(ไทย) ๙/๕๒๖/๒๓๓,ที.สี.(ไทย) ๙/๕๒๗/
๒๓๓)  

เวสารัชชญาณ (๑)  ญาณเป็นเหตุให้แกล้วกล้า ๔ ประการ  
             ในเวสารัชชสูตรว่าด้วยญาณเป็นเหตุให้แกลว้กล้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตถาคตมี

แล้วเป็นเหตุใหป้ฏิญญา (ยืนยัน) ฐานะที่องอาจ บันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรใน
บริษัท คือ (๑) เราไม่เห็นนิมติน้ีว่า “สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ 
ในโลกจักทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่า ‘ท่านปฏิญญา ว่าเป็นพระ
สัมมาสมัพุทธะ ธรรมเหล่านี้ท่านก็ยังไม่รู้” เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษม 
ไม่มีความกลัว แกล้วกล้าอยู่ (๒) เราไม่เห็นนิมิตน้ีว่า ฯ ‘ท่านปฏิญญา ว่าเป็นพระ
ขีณาสพอาสวะเหล่านี้ของท่านก็ยังไม่สิ้นไป”(๓)เราไม่เห็นนิมิตน้ีว่าฯ 
‘อันตรายิกธรรมที่ท่านกล่าวไว้ไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริง” (๔) เราไม่เห็นนิมิต
น้ีว่า ‘ท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใด ประโยชน์อย่างน้ันไม่สำเร็จเพ่ือความสิ้น
ทุกข์ โดยชอบแก่ผู้ทำตามได้จริง” (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๐/๑๔๘, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๘/๒๕๕๖  



 

๔๗๘๕ 
 

 

เวสารัชชญาณ (๒)  เวสารัชชญาณ คือ พระญาณอันเป็นเหตุให้ทรงแกล้วกลา้ ไม่ครั่นคร้าม ๔ 
ประการ คือ (๑) สมัมาสมัพุทธ (๒) ขีณาสวปฏิญญา (๓) อันตรายิกธัมมวาทะ (๔) 
นิยยานิกธัมมเทสนา  

              ในติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งตถาคตพลญาณ 
๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสมัภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ จึงช่ือว่าพระผู้มีพระ
ภาคทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญา ทรงมีญาณแตกฉานทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรง
บรรลุเวสารัชชญาณ ๔ เป็นผู้ทรงทสพลญาณ ทรงเป็นบุรุษองอาจ ทรงเป็นบุรุษดุจ
ราชสีห์ ทรงเป็นบุรุษดุจนาค ทรงเป็นบุรุษอาชาไนย (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๕,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๔/๒๔๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๙/๔๐๔,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๕๑/๕๑๓, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๒๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๐,ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๙๘/๕๘๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๕/๕๔๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘/๕๖๑, ม.มู. ๑๒/๑๕๐/
๑๑๐-๑๑๑)  

เวสารัชชธรรม ธรรมเป็นเหตุให้แกล้วกล้าของพระปิลินทวัจฉเถระที่ในอดตีชาติถวายมีดเล็กแด่พระ
อริยเจ้า  

             ในปิลินทวัจฉเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของปิลินทวัจฉเถระ พระเถระกล่าวถึง
อานิสงส์ของการถวายมีดของเถระว่า ข้าพเจ้าได้ถวายมีดเล็กที่ทำอย่างสวยงาม เน่ือง
ด้วยเครื่องผูกอย่างวิจิตรจำนวนมาก แกพ่ระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ดและแก่สงฆ์แลว้ 
ได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่ผลกรรมของข้าพเจ้า ๘ ประการ คือ ข้าพเจ้าเป็นผู้กล้า ๑ 
เป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อน ๑ ถึงความสำเรจ็ในเวสารัชชธรรม ๑ เป็นผูม้ีปัญญาเครื่อง
ทรงจำ ๑ มคีวามเพียร ๑ ประคองใจไว้ได้ทุกเม่ือ ๑ ได้ญาณอันสุขุมเป็นเคร่ืองตัด
กิเลส ๑ ได้ความบริสุทธ์ิไม่มีอะไรเทียมเทา่ในท่ีท้ังปวง ๑ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๐๐/
๓๐๓)  

เวสารัชชสูตร : พระสูตรว่าด้วยญาณเป็นเหตุให้แกล้วกล้า  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เวสารัชชญาณ 
(ญาณเป็นเหตุให้แกล้วกล้า) ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะท่ีองอาจ 
(หมายถึงฐานะประเสริฐทีสุ่ด ท่ีสูงสุด หรอืฐานะของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ดใน
กาลก่อน) บันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักร(หมายถึงธรรมจักรอันประเสริฐ ๒ อย่าง 
คือ ปฏิเวธญาณ และเทสนาญาณ) ในบริษัท ๔ มี ๔ คือ เราไม่เห็นนิมติว่า สมณะ 
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกจักทักท้วงเราด้วยคำพูดท่ีมีเหตุผลใน
ธรรมนั้นว่า (๑) ท่านปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหล่านี้ท่านยังไม่รู้ (๒) 
ท่านปฏิญญาว่าเป็นพระขีณาสพ อาสวะเหล่านี้ของท่านยังไม่สิ้นไป (๓) 



 

๔๗๘๖ 
 

 

อันตรายิกธรรมที่ท่านกล่าวไว้ไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริง (๔) ท่านแสดงธรรม
เพ่ือประโยชน์อย่างใด ประโยชน์อย่างนั้นไม่สำเร็จเพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำ
ตามได้จริง เมื่อไม่เห็นว่า ใคร ๆ จะมาท้วงติงได้ในนิมิตทั้ง ๔ พระองค์จึงองอาจ ถึง
ความเกษม ไมห่วาดหว่ันต่อใคร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘/๑๓) 

เวสาลี,กรุง เมอืงหลวงเวสาลี แคว้นวัชชี, เมืองหลวงของพระเจ้าลิจฉวี ที่มีปกครองแคว้นวัชชี, 
เมื่อพระชายาของเจ้าลิจฉวีประนอกใจหนึไปบวชภิกษุณี  

              ในนิทานวัตถุ สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๒ ว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้เป็นโจร ชายาเจ้าลิจ
ฉวีกับภิกษุณีถุลลนันทา เมือ่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งน้ัน ในกรุงเวสาลี ชายาของเจ้าลจิ
ฉวีองค์หน่ึงประพฤตินอกใจพระสวามี เจ้าลจิฉวีตรัสกบันางว่า “เอาละ เธอจงงดเว้น 
ถ้าไม่เช่นน้ันฉันจะทำโทษเธอ” นางก็ไม่เช่ือ นางจึงเข้าไปหาภิกษุณีถุลลนันทาอวด
ของมีค่าแล้วขอบวช ภิกษุณีถุลลนันทารับเอาสิ่งของแล้วบวชให้นาง เจ้าลิจฉวีจึงเข้า
ไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลถงึที่ประทับกราบทูลว่า ชายาของหม่อมฉันขโมยของมีค่า
หนีมากรุงสาวัตถี ขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้จับนาง พระเจ้า ปเสนทิโกศลตรัสว่า 
“ถ้านางบวชอยู่ในสำนักภิกษุณี ใคร ๆ ก็ทำอะไรไม่ได้ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ดีแล้ว ขอให้นางประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” (วิ.มหา.
(ไทย)๑/๒๓/๑๕, วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๔/๑๗,วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๐/๒๑, วิ.มหา.(ไทย)๑/
๔๐/๒๙, (วิ.มหา.(ไทย)๒/๔๕๙/๑,วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๔๗/๗๕,วิ.มหา.(ไทย)๒/๖๗/
๒๕๒,วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๒๑/๓๗๙,วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๖๓/๔๑๔,วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๖๙/
๔๑๘,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๖๘๒/๓๐,วิ.ม.(ไทย)๕/๒๘๘/๑๐๔)  

เวสาลสูีตร๑ : พระสูตรว่าด้วยคหบดีชาวเมืองเวสาลี อุคคคหบดีชาวเมืองเวสาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคผู้ประทับอยู่ ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลีแลว้ทูลถามว่า 
อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกไม่ปรินิพพานและบางพวกปรินิพพานใน
ปัจจุบัน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะมีรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา เสียงท่ีพึงรู้แจ้งทางหู
เป็นต้นท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ สัตว์ผู้ยังเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดรูป เสียง
เป็นต้นน้ัน จึงเกิดมีตัณหา ยังมีอุปาทาน(ความยึดมั่น) จึงไม่ปรินิพพาน ส่วนผู้มีนัย
ตรงกันข้าม ย่อมปรินิพพาน  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๔/๑๕๐) 

เวสาลสูีตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีกรุงเวสาลี พระผูมี้พระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ตรัสสอนอสุภกัมมัฏฐานแก่ภิกษุท้ังหลาย
แล้วทรงหลีกเร้นอยู่ในท่ีสงัด ขณะท่ีภิกษุเหล่าน้ันเจริญอสุภกัมมัฏฐานอยู่เกิด
ความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่าย รังเกียจร่างกายตัวเองจึงพากันฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมาก 
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เมื่อพระองค์เสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วสงัเกตเห็นว่าภิกษุสงฆ์น้อยลง หลังจากตรัส
ถามท่านพระอานนท์ ได้ทราบความแล้ว จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ ตรัสประกาศว่า อา
นาปานสติสมาธิเป็นธรรมท่ีสงบ ประณีต สดช่ืน ทำให้อยู่เป็นสุขและทำให้บาปอกุศล
หายไป (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๙/๙๘๕/๔๖๓) 

เวหัปผลพรหม พรหมเวหัปผลผู้นุ่งผ้าขาวประนมมือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตจงกรมแก้ว  
              ในรตนจังกมนกัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว กล่าวถึง นาค ครุฑ หรือ

แม้กินนร พรอ้มด้วยเหล่าเทวดา คนธรรพ์ มนุษย์ และรากษส ต่างก็ได้เห็นพระ
ศาสดา ผู้ทรงเกื้อกูล อนุเคราะห์สัตว์โลก เหมือนดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่ในนภากาศ 
เหล่าอาภัสสรพรหม สุภกิณหพรหม เวหัปผลพรหม และอกนิฏฐพรหม ต่างองค์ก็นุ่ง
ผ้าขาวล้วนยืนประนมมือ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓/๒๕๔๘, ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๑/๕๕๙)  

เวหัปผละ ภูมิหนึ่งในพรหมโลกหรือพรหมภูมิ ๑๖ ช้ัน, พระพรหมในช้ันท่ีบรรลุด้วยจตุตถฌาน, 
ท่ีสถิตแห่งพระพรหมผู้ได้รับผลแห่งฌานอันไพบูลย์, พรหมโลกชั้นท่ี ๑๐ เป็นที่อยู่
ของพระพรหมทั้งหลาย ผูไ้ด้รับผลแห่งฌานกุศลอย่างไพบูลย์ มีอายุแห่งพรหม
ประมาณ ๕๐๐ มหากัป  

              ในปฐมนานากรณสูตรที่ ๓ พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคล ๔ จำพวก กับภิกษุ
ท้ังหลายว่า บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัส และ
โทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลจุตุตถฌานท่ีไม่มีทุกข์ไม่มีสขุ มีสติบริสทุธ์ิเพราะอุเบกขา
อยู่ เขาชอบใจจตุตถฌานนั้น เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดา
ช้ันเวหัปผละ พวกเทวดาเวหัปผละมีอายุ ประมาณ ๕๐๐ กัป คนที่เป็นปุถุชนดำรง
อยู่ในช้ันเวหัปผละนั้น จนสิน้อายุ ให้ระยะเวลาท่ีเป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่าน้ัน
หมดไปแล้ว ไปสู่นรกบ้าง ไปสู่กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง ไปสู่แดนเปรตบ้าง ส่วนสาวก
ของพระผู้มีพระภาคน้ันปรินิพพานในภพน้ันแล (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๓/๑๘๘,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๕/๑๙๓)  

เวหัปผลา, เทพช้ัน รูปพรหมหรือรปูภูมิท่ี ๑๐, พระพรหมในช้ันท่ีบรรลุด้วยจตุตถฌาน, ท่ีสถิตแห่ง
พระพรหมผู้ได้รับผลแห่งฌานอันไพบูลย์ มอีายุแห่งพรหมประมาณ ๕๐๐ มหากัป  

             ในจิตตัฏฐิติกถา สกวาที (สก.) ถาม ปรวาที (ปร.) ว่า เหล่าเทพช้ันจาตุมหาราช ช้ัน
ดาวดึงส์ ช้ันยามา ช้ันดุสิต ช้ัน นิมมานรดี ช้ันปรนิมมิตวสวัตดี ช้ันพรหมปาริสัชชา 
ช้ันพรหมปุโรหิตา ช้ันมหาพรหมา ช้ันปริตตาภา ช้ันอัปปมาณาภา ช้ันอาภัสสราช้ัน
ปริตตสุภา ช้ันอัปปมาณสุภา ช้ันสุภกิณหา ช้ันเวหัปผลา ช้ันอวิหา ช้ันอตัปปา ช้ัน
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สุทัสสา ช้ันสทัุสส ี ช้ันอกนิฏฐา มจิีตดวงเดียวต้ังอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหม ปร. ตอบ
ว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๓๗/๓๐๘)  

เวฬัฏฐสีสะ, ภิกษุ ภิกษุช่ือว่าเวฬัฏฐสีสะ ผู้ตากข้าวสะสมไว้ฉันเอง นาน ๆ ครั้งจึงออกบิณฑบาต 
เป็นที่มาของต้นบัญญัติว่า เกบ็ของเคี้ยวของฉัน ต้องปาจิตตีย์  

              ในสันนิธิการกสิกขาบท ว่าด้วยการสะสมโภชนะ ของพระเวฬัฏฐสีสะ พระผู้มีพระ
ภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัต
ถี ท่านพระเวฬัฏฐสีสะ พระอุปัชฌาย์ของท่านพระอานนท์อยู่ในป่า ท่านเที่ยว
บิณฑบาตได้มากมาย เอาข้าวสุกเปล่าไปตากแห้งเก็บไว้ท่ีอาราม คราวที่ต้องการ
ภัตตาหารก็นำมาแช่น้ำแล้วฉนั นาน ๆ จึงจะเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน ภิกษุ
ท้ังหลายได้กล่าวกับท่านว่า ทำไมนาน ๆ ท่านจึงเข้าไปบิณฑบาตในหมูบ้่าน บรรดา
ภิกษุผู้มักน้อย จึงพากันตำหนิ ประณาม ว่า ไฉนท่านจึงฉันโภชนะท่ีเก็บสะสมไว้เล่า 
แล้วจึงนำเร่ืองน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติ
สิกขาบท ว่า ก็ ภิกษุใดเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันท่ีเก็บสะสมไว้ ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๕๒/๔๐๗)  

เวฬุกชาดก :  ชาดกว่าด้วยงูเวฬุกะ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ฤษีโพธิสัตว์สอนลูกศิษย์ตนหน่ึงไม่ให้
นำลูกงูมาเลี้ยง แต่ฤษีตนน้ันไม่เช่ือฟังจึงถูกงูกัดตาย ผู้ท่ีไม่ฟังคำตักเตือนคำของผู้
หวังดีย่อมประสพความพินาศ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๓/๑๘) 

เวฬุกะ, งู งูช่ือเวฬุกะ, งูท่ีนอนอยู่ในปล้องไม้ไผ่, ผู้เป็นบิดาฤษีถูกกำจัด นอนตายอยู่  
             ในเวฬุกชาดก ว่าด้วยงูเวฬุกะ ดาบสโพธิสัตว์สั่งให้ทำการเผาดาบสท่ีถูกงูกัดตายแล้ว 

จึงกล่าวสอนหมู่ฤษีว่า ผูใ้ดท่ีคนอ่ืนผู้มีจิตเกื้อกูล อ่อนโยน กล่าวสอนอยู่ ไม่กระทำ
ตามคำสอนของบุคคลผู้หวังความเจริญ ผู้อนุเคราะห์ด้วยเหตุอันเป็นประโยชน์ ผู้น้ัน
ย่อมถูกกำจัด นอนตายอยู่ เหมือนฤษีผู้เป็นบิดาของงูเวฬุกะ (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๔๓/
๑๘,ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๒/๔๓/๑๔)  

เวฬุกัณฏกะ,เมือง เมืองท่ีถูกสร้างกำแพงล้อมรอบโดยใช้ไม้ไผ่, เมืองหนามไผ่ ในแคว้นอวันตี, เมืองที่
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมภิกษุสงฆ์บริวารฉันภัตตาหารเช้าของ
อุบาสิกานันทมาตา  

              ในนันทมาตาสตูร ว่าด้วยอริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกา พระสารบุีตรและท่าน
พระมหาโมคคลัลานะ จาริกไปในทักขิณาครีีชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ใน
เวลาใกล้รุ่ง นันทมาตาอุบาสิกาชาวเมืองเวฬุกัณฏกะลุกขึ้นสวดปารายนสูตรเป็น
ทำนองสรภัญญะ ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธาน
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ยังไม่ทันฉันอาหารเช้า ก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเวฬุกัณฏกะ นันทมาตาอุบาสิกาจึง
ถวายภัตตาหารในนิเวศน์ของคุณแม่นันทมาตาอุบาสิกาน้ัน (องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๓/
๙๒,องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๕๓/๑๘๗)  

เวฬุกัณฏกีนันทมาตา อุบาสิกาช่ือเวฬุกัณฎกีผู้ได้ฌาน ๔, ชาวเมืองเวฬุกัณฎะ แคว้นอวันตี ผู้เป็น
แบบอย่างอุบาสิกาที่ใคร ๆ ปรารถนาอยากเป็น  

              ในอายาจนสูตร ว่าด้วยความปรารถนาโดยชอบ พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุผู้มี
ศรัทธา เม่ือปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่า ‘ขอให้เราเป็นเช่นกับพระสารี
บุตรและพระโมคคัลลานะเถิด’ สารีบุตรและโมคคัลลานะนี้เป็นบรรทัดฐาน เป็น
มาตรฐานของภิกษุสาวกของเรา ภิกษุณีผู้มีศรัทธา ‘ขอให้เราเป็น เช่นกับภิกษุณีเขมา
และภิกษุณีอุบลวรรณาเถิด’ อุบาสกผู้มีศรัทธา ‘ขอให้เราเป็นเช่นกับจิตตคหบดีและ
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเถิด’ อุบาสิกาผู้มีศรัทธา ‘ขอให้เราเป็นเช่นกับอุบาสิกา
ขุชชุตตราและอุบาสิกาเวฬุกัณฏกีนันทมาตาเถิด’ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๖/๒๔๘)  

เวฬุกัณฏกีนันทมาตา, อุบาสิกา อุบาสิกาช่ือเวฬุกัณฏกีนันทมาตาผู้ได้ฌาน ๔, ชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ 
(เมืองหนามไผ)่, ผู้เป็นแบบอย่างของผู้ปรารถนาอยากเป็น  

              ในอายาจนวรรค อุบาสิกาผูม้ีศรัทธา ผู้ใดเม่ือปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้
ว่า “ขอให้เราเป็นเช่นกับอุบาสิกาขุชชุตตราและอุบาสิกาเวฬุกัณฏกีนันทมาตาเถิด” 
ขุชชุตตราและเวฬุกัณฏกีนันทมาตาน้ีเป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของอุบาสิกา
สาวิกาของเรา (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๓๔/๑๑๗)  

เวฬุกัณฑกะ, เมือง เมืองช่ือเวฬุกัณฑกะ, เมืองที่นางนันทมาตาอุบาสิกาชาวเมืองเวฬุกัณฑกะถวาย
ทานอันเลิศแกพ่ระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยบริวาร  

              ในทานสูตร ว่าด้วยองค์แห่งทักษิณาทาน พระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ ณ พระเช
ตวัน เขตกรุงสาวัตถี อุบาสิกาช่ือนันทมาตา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ ถวายทักษิณาใน
หมู่ภิกษุมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธาน พระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็น
อุบาสิกาน้ัน ตรัสว่า อุบาสิกาช่ือนันทมาตาชาวเมืองเวฬุกัณฑกะนั้น ถวายทานอัน
ประกอบด้วยองค์ ๖ ในหมู่ภิกษุมีสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นประธาน ทักษิณาอัน
ประกอบด้วยองค์ ๖ คือ ‘ห้วงบุญ ห้วงกุศลมีประมาณเท่าน้ี นำความสุขมาให้ มี
อารมณ์ดีเลิศ มีวิบากเป็นสุข เป็นไปเพ่ือสวรรค์ เป็นไปเพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขท่ีน่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ’ มใิช่ทำได้ง่าย ‘เป็นกองบุญใหญ่ที่นับไมไ่ด้ ประมาณ
ไม่ได้’ บัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ มีศรัทธา มใีจพ้นแล้วบูชายัญอย่างน้ี ย่อมเข้าถึงโลกที่
ปราศจากความเบียดเบียนเป็นสขุ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๒/๓๗/๔๘๖)  



 

๔๗๙๐ 
 

 

เวฬุทวารคาม หมู่บ้านพราหมณ์ช่ือเวฬุทวาระ แคว้นโกศล, หมู่บ้านท่ีพระผู้มีพระภาคแสดงธรรม
บรรยายที่ควรน้อมเข้ามาในตน  

              ในเวฬุทวาเรยยสูตร ว่าด้วยพราหมณ์และคหบดีชาว  เวฬุทวารคาม พระผู้มีพระ
ภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บา้นพราหมณ์
ของชาวโกศลช่ือเวฬุทวาระ พวกพราหมณ์และคหบดีชาวเวฬุทวารคามได้ฟังข่าวว่า 
“พระสมณโคดมเป็นศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล เสด็จจาริกอยู่ใน
แคว้นโกศลพรอ้มด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงเวฬุทวารคามโดยลำดับ จึงเข้าเฝ้าขอ
ฟังธรรม พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสธรรมบรรยายท่ีควรน้อมเข้ามาในตน คือ เว้นจาก
การฆ่าสัตว์ เว้นจากลักทรัพย์ เว้นจากประพฤติผิดในกาม เว้นจากพูดเท็จ เว้นจาก
การพูดส่อเสียด เว้นจากพูดคำหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๓/
๕๐๑)  

เวฬุทวาเรยยสูตร : พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวเวฬุทวารคาม พราหมณ์และคหบดีชาว
เวฬุทวารคามเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ทำอย่างไรผู้อยู่ครองเรือนหลังจาก
ตายแล้วจึงไปเกิดในสวรรค์ พระองค์ได้ตรัสสอนว่า ผู้อยู่ครองเรือนพึงประพฤติตาม
สัทธรรม(ธรรมของคนดี) ๗ คือ (๑) งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ (๒) งดเว้นจากการลัก
ทรัพย์ (๓) งดเว้นจากการประพฤติล่วงเกินภรรยาผู้อ่ืน (๔) งดเว้นจากการพูดเท็จ 
(๕) งดเว้นจากการพูดส่อเสียด (๖) งดเว้นจากการพูดคำหยาบ (๗) งดเว้นจากการพูด
เพ้อเจ้อ และพึงประกอบด้วยธรรม ๔ มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า
เป็นต้น อันจะเป็นเหตุให้พ้นจากนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ภูมิแห่งเปรต อบาย ทุคติ
และวินิบาต เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ และจะสำเร็จสมัโพธิแน่นอน (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๐๓/๕๐๐) 

เวฬุวคาม หมู่บ้านเวฬุวคาม กรุงเวสาลี แคว้นวัชชี, หมู่บ้านที่พระผู้มีพระภาคจำพรรษา  
              ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงเวฬุวคาม พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอ

พระทัยในอัมพปาลีวันแล้ว รบัสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า “มาเถิด อานนท์ 
เราจะไปยังเวฬุวคามกัน” ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระ
ภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเวฬุวคาม ประทับอยู่ในเวฬุวคามนั้น รับสั่ง
เรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า “มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจำพรรษารอบกรุงเว
สาลีตามท่ีท่ีมีเพ่ือน ตามที่ทีมี่คนเคยพบเห็นกัน ตามท่ีทีม่ีคนเคยคบกัน ส่วนเราจะจำ
พรรษาในเวฬุวคามน้ี” (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๓/๑๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗/๑๙, สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๓๗๕/๒๒๒)  



 

๔๗๙๑ 
 

 

เวฬุวคาม, หมู่บ้าน หมู่บ้านช่ือเวฬุวคาม เขตกรุงเวสาลี แคว้นวัชชี, หมู่บ้านท่ีทสมะอุบาสกเข้าพบ
พระอานนท์เพ่ือถามปัญหาธรรมอันเป็นเอก  

              ในอัฏฐกนาครสูตร ว่าด้วยคหบดีชาวอัฏฐกนคร คหบดีชาวอัฏฐกนครช่ือว่าทสมะ ได้
เดินทางไปถึงเมืองปาตลีบุตร ได้เข้าไปพบภิกษุรูปหน่ึงที่กุกกุฏาราม ถามพระอานนท์
เพ่ือพบท่านทราบว่า ท่านพระอานนท์น้ีอยู่ที่เวฬุวคาม เขตกรุงเวสาลี จึงได้เข้าไปพบ
ท่านท่ีน่ัน ได้ถามท่านพระอานนท์ว่า "ธรรมอันเป็นเอกที่พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน
ผู้ทรงรู้ ทรงเหน็ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว มีอยู่หรือไม่หนอ 
เป็นอย่างไร พระอานนท์ตอบว่า มีอยู่ ได้แก่ (๑) ผู้สงบระงับจากกาม สงัดจากกาม 
และอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌานทีม่ีวิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 
(๒) เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌานทีมี่ความผ่องใสในภายใน มี
ภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไมม่ีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิอยู่ (๓)
เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุ
ตติยฌาน (๔) เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว ภิกษุ
บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบรสิุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ (อํ.เอก.(ไทย) ๒๔/
๑๖/๔๒๖)  

เวฬุวัน ป่าไผ่, สวนไผ่, สวนช่ือเวฬุวันต้ังอยู่ในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ, พระวิหารแห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา, สถานท่ีทีพ่ระผู้มีพระภาคทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ 
๑,๒๕๐ องค์ ในวันเพ็ญเดือนมาฆมาส  

              ในสิกขาบทที ่ ๑๐ นิทานวัตถุ เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า
ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือแก่กระแต เขตกรุงราชคฤห์ ครั้งนั้น มีงาน
มหรสพบนยอดเขา พวกภิกษุณีฉัพพัคคียพ์ากันไปดูมหรสพบนยอดเขา พวกชาวบ้าน
จึงตำหนิ ประณามโพนทะนา ว่าทำไมพวกภิกษุณีจึงไปดูการฟ้อนรำบ้าง การขับร้อง
บ้าง การประโคมดนตรีบ้าง เหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า” พระผู้มีพระ
ภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงบัญญัติ ว่า "ก็ภิกษุณีใดไปดูการ
ฟ้อนรำ การขับร้อง หรือการประโคมดนตรีต้องอาบัติปาจิตตีย์" (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/
๘๓๓/๑๕๒, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๙๖๙/๒๓๔, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๙๗๓/๒๓๖, ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๘๐/๑๒๘, (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๒/๑๙๙,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๙๙/๔๙๑,อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๘๐๒/๘๔๐)  

เวฬุวัน, อาราม อารามในสวนไผ่ กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ, พระอารามที่พระผู้มีพระภาคแสดงโอวาท
ปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ  



 

๔๗๙๒ 
 

 

              ตัวอย่างในโสณสูตร ว่าด้วยโสณคหบดีบุตร พระผู้มีพระภาคเม่ือประทับอยู่ ณ พระ
เวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ คร้ังน้ัน บุตรของคหบดีช่ือโสณะเข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ทูลถามถึงการถือตัวตน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 
“โสณะ ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง พิจารณาเห็นว่า ‘เราเลิศกว่าเขา’ 
หรือพิจารณาเห็นว่า ‘เราเสมอเขา’ หรือพิจารณาเห็นว่า ‘เราด้อยกว่าเขา’ด้วยรูปที่
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ท่ีเป็นเช่นน้ีมิใช่อะไร นอกจากการไม่
เห็นความเป็นจริง” (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๙/๖๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๐/๗๐,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๘๗/๑๕๓,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๔๑/๓๔๗ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๐๙/๔๔๑, วิ.มหา.(ไทย)๑/
๔๑๗/๔๔๙,วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๐๘/๓๒,วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๘๒/๑๐๗,วิ.มหา.(ไทย)๒/
๖๓๖/๑๕๖,วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๐๓/๒๘๗)  

เวฬุวัน, อุทยาน สวนไผ่ ในกรุงราชคฤห์ท่ีพระเจ้าพิมพิสาร จอมทัพแห่งแคว้นมคธทรงถวายแด่
พระผู้มีพระภาคเป็นอารามแห่งแรก,อารามท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงโอวาท      
ปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์  

              ในพิมพิสารสมาคมกถา เรือ่งทรงรับพระเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรก พระเจ้าพิมพิสาร
จอมทัพมคธรัฐ ทรงนำของเค้ียวของฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขด้วยพระองค์เอง เม่ือพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้ว จึงประทับน่ัง ณ ที่
สมควร ทรงดำริว่า “พระผูม้ีพระภาคควรประทับท่ีไหนหนอ ทีแ่ห่งใดอยู่ไม่ไกลและ
ไม่ใกล้จากหมูบ้่านนัก คมนาคมสะดวก ผู้ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน 
กลางคืนสงัด เสียงไม่อึกทึก เว้นจากคนสัญจรไปมา เปน็ท่ีกระทำกรรมลับของหมู่
มนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้น” จึงมีพระราชดำริว่า อุทยานเวฬุวันของเราน้ีเป็นไปตาม
พระประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนี้ อย่ากระนั้นเลย เราพึงถวายอุทยานเวฬุวันแด่ภิกษุ
สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วทรงจับพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำน้อมถวายแด่
พระผู้มีพระภาคด้วยพระราชดำรัสว่า “หม่อมฉันขอถวายสวนเวฬุวันน่ันแก่ภิกษุสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้ว ทรง
ช้ีแจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเห็นชัด ให้สดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมีกถา แล้ว
เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับเสด็จกลับ ต่อมาพระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงธรรมีกถาเพราะ
เรื่องน้ันเป็นต้นเหตุ รับสั่งกบัภิกษุท้ังหลายว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตอาราม” (วิ.
ม.(ไทย)๔/๕๙/๗๑, ๔/๖๒/๗๗, วิ.ม.(ไทย)๔/๑๘๔/๒๙๒)  

เวฬุวัน, ปา่เขตเมืองกชังคละ พระเวฬุวันท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสมหาปัญหาสูตรท่ี ๒ เม่ือพระองค์
ประทับอยู่ ณ เวฬุวัน เขตเมืองกชังคละนิคม กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ  



 

๔๗๙๓ 
 

 

              ในทุติยมหาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาใหญ ่ สูตรท่ี ๒ พระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ 
ณ เวฬุวัน ใกล้กชังคลนิคมครั้งน้ัน อุบาสกชาวกชังคละเป็นอันมากเข้าไปหาภิกษุณี
ชาวกชังคละถึงท่ีอยู่ ได้เรียนถามภิกษุณีชาวเมืองกชังคละดังน้ีว่า “ข้าแต่แม่เจ้า พระ
ดำรัสท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสไว้ในมหาปัญหาสูตรทั้งหลายว่า ‘ปัญหา ๑ อุทเทส ๑ 
ไวยากรณ์ เนื้อความแหง่พระดำรัสท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อน้ี จะพึงเห็นได้โดย
พิสดารอย่างไรหนอ ภิกษุณีชาวเมืองกชังคละกล่าวว่า ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้
เพราะทรงอาศัยว่า ภิกษุเม่ือเบ่ือหน่ายโดยชอบ คลายกำหนัดโดยชอบ หลุดพ้นโดย
ชอบ มีปกติเห็นท่ีสุดโดยชอบ บรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรม ๑ ประการแล้ว จึง
เป็นผู้ทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบัน (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๘/๖๔)  

เวฬุวัน, วิหาร  พระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ, พระผูม้ีพระภาคตรัสห้ามการผ่าตัด
ริดสีดวงทวารด้วยศัสตราเม่ือครั้งประทับอยู่ในพระวิหารน้ี  

              ในสัตถกัมมปฏิกเขปกถา ว่าด้วยการทรงห้ามทำสัตถกรรม คือการผา่ตัดริดสีดวง
ทวาร พระผูม้ีพระภาคเมื่อประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถีตามพระอัธยาศัยแล้ว เสด็จ
จาริกไปทางกรุงราชคฤห์ สมยัน้ัน ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเป็นริดสีดวงทวาร นายแพทย์
อากาสโคตรกำลังทำการผ่าตัดด้วยศัสตรา คร้ังน้ัน พระผูมี้พระภาคเสด็จจาริกไปตาม
เสนาสนะ เสด็จเข้าไปทางท่ีอยู่ของภิกษุน้ัน นายแพทย์เห็นพระผู้มพีระภาคกำลัง
เสด็จมาแต่ไกล จึงกราบทูลว่า“พระโคดมผู้เจริญโปรดเสด็จมาทอดพระเนตรวัจมรรค
ของภิกษุรูปน้ี เหมือนปากเหี้ย” พระผูม้พีระภาคทรงพระดำริถึงผลกรรมว่า “โมฆ
บุรุษนี้เยาะเย้ยเรา” จึงเสด็จกลับจากที่นัน้แล้วรับสั่งใหป้ระชุมสงฆ์เพราะเรื่องน้ีเป็น
ต้นเหตุ ทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายว่าในวิหารหลังโน้นมีภิกษุเป็นไข้หรือภิกษุท้ังหลาย
กราบทูลว่า “มีอยู่ พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษุรูปนั้นอาพาธเป็นโรคอะไร” ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า “ภิกษุน้ันเป็นริดสีดวง
ทวาร นายแพทย์อากาสโคตรกำลังทำการผ่าตัดด้วยศัสตรา พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า “การกระทำของโมฆบุรุษน้ันไม่สมควรไม่คล้อยตาม 
ไม่เหมาะสม ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำเลย ไฉน โมฆบุรุษน้ันจึงให้ทำการ
ผ่าตัดด้วยศัสตราในที่แคบเล่า ในท่ีแคบมผีวิเน้ืออ่อน แผลหายยาก ผ่าตัดลำบาก 
ภิกษุทั้งหลาย การทำอย่างน้ีมิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส” ครั้นทรงตำหนิแล้ว
แสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า “ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึงให้ผ่าตัดด้วย
ศัสตราในท่ีแคบ รูปใดให้ผ่าตัด ต้องอาบัติถุลลัจจัย” (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๗๔/๗๐, วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๗๕/๗๓, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๗๙/๗๘, วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๒๖/๑๗๙,สํ.นิ.(ไทย)



 

๔๗๙๔ 
 

 

๑๖/๗๐/๑๔๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๕/๕๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๓/๒๕๙,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๗/๒๖๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๖/๑๙๑)  

เวียนว่าย การเกิดในภพใหม่ที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้ว จักทำที่สุดทุกข์
ได้เอง, ครูมักขลิโคศาล เจ้าลัทธินัตถิกวาทที่ถือความไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ไม่ใช่เพราะ
ตนทำและไม่มีใครทำให้  

              ในสามญัญผลสูตร พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามเจ้าลัทธิครูมักขลิโคศาลว่า อาชีพที่
อาศัยศิลปะมากมายเหล่าน้ี คือ พลช้าง พลม้า พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง ฯ ท่าน
โคศาล จะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะท่ีเห็นประจักษ์ในปัจจุบนัได้เช่นนั้นบ้าง
หรือไม่ ครมัูกขลิโคศาล ตอบว่า ‘มหาบพิตร ความเศรา้หมองของสัตว์ท้ังหลายไม่มี
เหตุไม่มีปัจจัย ไม่ใช่เพราะการกระทำของตนและไม่ใช่เพราะการกระทำของผู้อ่ืน 
ไม่ใช่เพราะการกระทำของมนุษย์ สัตว์ ปาณะ ภูตะ ชีวะ ท้ังปวง ล้วนไม่มีอำนาจ ไม่
มีกำลัง ผันแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตน 
ย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ อน่ึง กำเนิดที่เป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ 
กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖ อันตรกัป ๖ อภิชาติ ๖  
ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรย์ี ๒,๐๐๐ นรก 
๓๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ์ ๗ อสัญญีครรภ์ ๗ นิคัณฐีครรภ์ ๗ เทวดา ๗ มนุษย์ ๗ 
ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ไผ่ ๗ ตาไม้ไผ่ ๗๐๐ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ 
สุบิน ๗๐๐ มหากัป๗ ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหล่านี้ท่ีคนพาลและบัณฑิตพากันเท่ียวเวียนว่าย
ไปแล้ว จักทำท่ีสุดทุกข์ได้เอง ไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่า เราจักอบรม
กรรมที่ยังไม่ให้ผลให้ให้ผล หรือสัมผสักรรมทีใ่ห้ผลแล้วจักทำใหห้มดสิ้นไปด้วยศีล 
พรตตบะหรือพรหมจรรย์นี้ ไม่มีสขุทุกข์ท่ีทำให้ส้ินสุดลงได้ จำนวนเท่านั้นเท่าน้ี’ (ที.
สี.(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๘/๕๖) 

เวียนว่ายตายเกิด การเกิดครั้งใหม่, การเกิดในภพใหม่, การกลับเกิดกลับตาย, พระผู้มีพระภาคตรัส
สั่งภิกษุท้ังหลายว่าอย่าประมาท จะละการเวียนว่ายตายเกิด กล่าวคือ ทุกข์ได้  

              ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิด พระสุคตศาสดาได้ตรัสว่า “วัย
ของเราแก่หง่อม ชีวิตของเราเหลือน้อย เราจะจากพวกเธอไป เราทำที่พ่ึงแก่ตนแล้ว 
พวกเธอจงอย่าประมาท มสีติ มีศลีบริสทุธ์ิ มีความดำริมั่นคงดี รักษาจิตของตนไว้ ผู้ท่ี
ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว จักทำที่สดุแห่งทุกข์ได้” 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๘/๑๓๒,ท.ีม.(ไทย)๙/๑๖๙/๕๖ 



 

๔๗๙๕ 
 

 

แวดวงกษัตริย์ :หมู่กษัตริย์, ชุมชนกษัตริย์, เหล่ากอกษัตริย์ เริ่มต้ังแต่มหาสมมต, กษัตริย์, ราชา ดัง
คำในจักกวัตติสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า คร้ังน้ันสัตว์ท้ังหลายจึงได้ประชุมกันปรับ
ทุกข์กันว่า  ท่านผู้เจริญ บาปธรรมปรากฏในหมู่สัตว์แล้ว คือ การถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของเขาไม่ได้ให้จักปรากฏ การครหาจกัปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การ
ถือทัณฑาวุธจักปรากฏทางที่ดี พวกเราควรสมมต(แต่งต้ัง)สัตว์ผู้หน่ึง  ซึ่งจะว่ากล่าวผู้
ท่ีควรว่ากล่าว ติเตียนผู้ทีค่วรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบพวกเราจักแบ่งปัน
ข้าวสาลีให้แกส่ัตว์ผู้น้ัน   

   ครั้นแล้ว  สัตว์เหล่าน้ันจึงเข้าไปหาท่านที่มีรูปงดงามกว่า  น่าดูกว่า  น่าเลื่อมใส
กว่า น่าเกรงขามกว่า แล้วจึงได้กล่าวดังน้ีว่า  ‘มาเถิด  ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงว่า
กล่าวผู้ท่ีควรว่ากล่าว  จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียน  จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิด
และพวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลีให้แกท่่าน’ สัตว์ผู้น้ันรับคำแล้ว  ได้ว่ากลา่วผู้ท่ีควรว่า
กล่าว  ติเตียนผู้ท่ีควรติเตียน  ขับไล่ผู้ท่ีควรขับไล่โดยชอบ และสัตว์เหล่าน้ันก็ได้
แบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้น้ัน วาเสฏฐะและภารทวาชะ  เพราะเหตุท่ีสัตว์น้ันอัน
มหาชนสมมต(แต่งต้ัง)ฉะนั้น คำแรกว่า ‘มหาสมมต มหาสมมต’ จึงเกิดขึ้น เพราะ
เหตุท่ีสัตว์น้ันเป็นใหญแ่ห่งท่ีนาทั้งหลายฉะน้ัน คำท่ี ๒ ว่า ‘กษัตริย์ กษัตริย์’ จึง
เกิดขึ้น เพราะเหตุที่สัตว์นั้นให้ชนเหล่าอ่ืนยินดีได้โดยชอบธรรม ฉะน้ัน  คำท่ี ๓ ว่า  
‘ราชา ราชา’ จึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวมาน้ี จึงได้เกิดมีแวดวงกษัตริย์น้ันขึ้นแก่สัตว์
เหล่าน้ันเท่าน้ัน  ไม่มีแก่สตัว์เหล่าอ่ืนมีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่าน้ันไม่มีแก่สัตว์ที่มิใช่
พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่โดยอธรรม ตามคำโบราณท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎี
ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ธรรมเท่าน้ันประเสริฐทีสุ่ดในหมู่ชนท้ังในโลกน้ีและโลก
หน้า (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า แวดวง แปลจากคำว่า มณฺฑล ซึง่อรรถกถาให้
ความหมายว่า คณะ(หมู่) เช่น คำว่า พฺราหฺมณคณสฺส แปลว่าหมู่ของพราหมณ์ (ที.
ปา.อ. (บาลี) ๑๓๒/๕๖)  

แวดวงพราหมณ์ : หมู่พราหมณ์, ชุมชนพราหมณ์, เหล่ากอพราหมณ์ หมายถึงชุมชนผู้บำเพ็ญเพียร
ลอยได้ และบำเพ็ญฌาน, เริม่ต้ังแต่พราหมณ์, ฌานกา อัชฌายกา ดังคำในจักกวัตติ
สูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งน้ัน  สตัว์บางพวกได้มี
ความคิดอย่างนี้ว่า‘ท่านผู้เจริญ  บาปธรรมเกิดขึ้นในหมูส่ัตว์แล้ว  คือ  การถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จักปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ  
การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ การขับไล่จักปรากฏ  ทางที่ดี  พวกเราควรลอยบาป
อกุศลธรรมท้ิงเสียเถิด สัตว์เหล่าน้ันจึงได้พากันลอยบาปอกุศลธรรมน้ันทิง้ไป เพราะ
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สัตว์ท้ังหลายพากันลอยบาปอกุศลธรรมท้ิงไป ฉะนั้นคำแรกว่า ‘พราหมณ ์ 
พราหมณ์’ จึงเกิดขึ้นพราหมณ์เหล่าน้ันจึงสร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ไว้ในราวป่าแล้ว 
บำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมทีมุ่งด้วยใบไม้น้ัน  พราหมณ์เหล่าน้ันไม่มีการหุงต้ม ไม่มี
การตำข้าวพากันเท่ียวไปยังหมู่บ้านตำบลและเมืองแสวงหาอาหาร เพ่ือเป็นอาหาร
เย็นในตอนเย็นเพ่ือเป็นอาหารเช้าในตอนเช้า พวกเขาได้อาหารแล้วก็บำเพ็ญฌานอยู่
ในกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราวป่าน่ันเทียวอีก หมู่มนุษย์พบเขาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่า 
‘ท่านผู้เจริญสตัว์เหล่าน้ีสร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราวป่าแล้ว  บำเพ็ญฌานอยู่ใน
กระท่อมที่มุงด้วยใบไม้นั้น  พวกเขาไม่มีการหุงต้ม  ไม่มกีารตำข้าวพากันเที่ยวไปยัง
หมู่บ้านตำบลและเมืองแสวงหาอาหาร  เพ่ือเป็นอาหารเย็นในตอนเย็น เพ่ือเป็น
อาหารเช้าในตอนเช้าพวกเขาได้อาหารแล้วมาบำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วย
ใบไม้ในราวป่าอีก  เพราะพวกเขาบำเพ็ญฌานอยู่ คำท่ี ๒ ว่า ‘ฌายกา ฌายกา’ จึง
เกิดขึ้นในจำนวนสัตว์เหล่าน้ัน  สัตว์บางพวก เมื่อไม่บรรลุฌานน้ันในกระท่อมที่มุง
ด้วยใบไม้ ในราวป่า  จึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านท่ีใกล้เคียงกันและนิคมท่ีใกลเ้คียงกัน พา
กันทำคัมภีร์อยู่มนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาแล้วจึงกล่าวอย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญ  สัตว์
เหล่าน้ีไม่ได้บรรลุฌานน้ันในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่า จึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านที่
ใกล้เคียงกันและนิคมท่ีใกล้เคยีงกนั พากันทำคัมภีร์อยู่ ชนเหล่านี้ไม่บำเพ็ญฌาน’ 
เพราะชนเหล่าน้ี  ไม่บำเพ็ญฌาน ในบัดนี้  คำท่ี  ๓ ว่า ‘อัชฌายกา  อัชฌายกา’  จึง
เกิดขึ้นสมัยน้ัน คำว่า ‘อัชฌายกา’  นั้นถอืกันว่าเป็นคำเลว แต่ในสมัยน้ี  คำว่า  
‘อัชฌายกา’น้ันถือกันว่าประเสริฐ  ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้  จึงได้เกิดมีแวดวงพราหมณ์
น้ันขึ้นแก่สัตว์เหล่าน้ันเท่านั้น ไม่มีแก่สัตว์เหล่าอ่ืน มีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่าน้ัน ไม่มี
แก่สัตว์ท่ีมิใช่พวกเดียวกัน มีโดยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่โดยอธรรม ตามคำโบราณท่ี
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๒/๙๘,๑๑/๑๓๓/
๙๘) 

แวดวงสมณะ : หมู่สมณะ, ชุมชนสมณะ, เหล่ากอสมณะ หมายถึงคนที่มาหมู่กษัตรย์ิ พราหมณ์ 
แพศย์ และศูทรออกบวชหาความสงบ ดังคำในจักกวัตติสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
วาเสฏฐะและภารทวาชะ  มสีมัยที่กษัตริย์ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่า เราจักเป็นสมณะ  พราหมณ์ติเตียนธรรมของตนจึงออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่า  เราจักเป็นสมณะ  แพศย์ติเตียนธรรม
ของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่า  เราจักเป็นสมณะ  แมศู้ทร
ก็ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่า  เราจักเป็น
สมณะ จึงได้เกิดมีแวดวงสมณะจากแวดวงท้ังสี่น้ีขึ้นแกส่ตัว์เหล่าน้ันเท่าน้ัน  ไม่มีแก่
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สัตว์เหล่าอ่ืน  มีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้น  ไม่มีแกส่ัตว์ท่ีมิใช่พวกเดียวกัน มีโดย
ธรรมเท่านั้นไมใ่ช่โดยอธรรม  ตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิด
ของโลก (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๕/๙๙) 

แว่นแคว้น : 1.แผ่นดินซึ่งมีขอบเขตเป็นปริมณฑล เช่น แว่นแคว้นมคธ แว่นแคว้นโกศล ดังคำใน
มหาวรรค ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสารข้อ ๒ ทีว่่า ขอพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉนัน้ัน  น้ีเป็นความปรารถนาของหม่อมฉัน
ประการที่ ๒ พระพุทธเจ้าข้า บัดน้ีความปรารถนาน้ันของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว (วิ.ม.
(ไทย) ๔/๕๗/๖๘, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘,๙/๒๗๗/๙๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๔/
๘๐,๑๐/๑๖๑/๑๐๗,๑๐/๒๗๖/๒๐๗,๑๐/๒๗๗/๒๐๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๔/๖๒,๑๑/
๙๐/๖๗,๑๑/๒๘๒/๒๓๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๘/๒๘๖) 

 2.อายตนะทั้งภายในและภายนอก คือตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และรูป เสียงกลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ์  ดังคำในธรรมบท ลกณุฏกภัททิยวัตถุ ท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่ากษัตราธิราชทั้ง๒พระองค์ได้ฆ่า
ชาวแว่นแคว้นพร้อมเจ้าพนักงานแล้ว ดำเนินชีวิตเป็นพราหมณ์ อยู่อย่างไร้ทุกข์ ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๒๙๔/๑๒๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า แว่นแคว้น หมายถึงอายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง  กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ 
(ขุ.ธ.อ. ๗/๙๒)  

แว่นธรรม : กระจกส่องธรรม หมายถึงธรรมเป็นเคร่ืองส่องดูตนเองจนสามารถพยากรณ์ตนได้ คือ
อริยมรรคญาณ มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น ดังคำในมหาปรินิพพานสูตรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า เราจะแสดงหลักธรรมทีช่ื่อว่าแว่นธรรมเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้ 
เมื่อประสงค์ก็จะพึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตนเองว่า เราหมดสิ้นเหตุท่ีให้ไปเกิดในนรก 
หมดสิ้นเหตุท่ีให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในแดนเปรต 
หมดสิ้นเหตุท่ีให้ไปเกิดในอบาย ทุคติและวินิบาตแล้ว เราเป็นพระโสดาบัน ไม่มทีาง
ตกต่ำ  มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า,ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าว
ไว้ว่ามี ๔ ประการ คือพระอริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ๑.  ประกอบด้วยความเลื่อมใส
อันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็น
พระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ  เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  เสด็จ
ไปดี  รู้แจ้งโลก  เป็นสารถีฝกึผู้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ท้ังหลาย เป็นพระพุทธเจ้า  เป็นพระผู้มีพระภาค ๒. ประกอบด้วยความ
เลื่อมใสอันไมห่ว่ันไหวในพระธรรมว่า  พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดี
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แล้ว  ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู  ควร
น้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่
หว่ันไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาค  เป็นผู้ปฏิบัติดี  ปฏิบัติ
ตรง ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติสมควรได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ คอื ๘ บุคคลพระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคน้ี เป็นผู้ควรแกข่องที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ  ควรแก่
ทักษิณา  ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก ๔. ประกอบด้วยศีลที่
พระอริยะชอบใจ ที่ไม่ขาด  ไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รูส้รรเสริญ ไม่ถูก
ตัณหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไปเพ่ือสมาธิ น้ีแลคือหลักธรรมที่ช่ือว่าแว่นธรรม (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๑๕๘/๑๐๓,๑๐/๑๕๙/๑๐๓,๑๐/๑๕๙/๑๐๔) 

  ฎีกาอธิบายว่า คำว่า แว่นธรรม หมายถึงธรรมเป็นเคร่ืองส่องดูตนเองจนสามารถ
พยากรณ์ตนได้ ในท่ีน้ี ได้แก่ อริยมรรคญาณ  (ที.ม.ฏีกา ๑๕๘/๑๗๕) 

โวการ : ความแผกผัน, ภาวะหลากหลาย, เป็นคำที่นิยมใช้ในพระอภิธรรมและคมัภีร์
อรรถาธิบาย เช่น อรรถกถาเป็นต้น ในความหมายว่า ความหลากหลายหรือความ
เป็นไปต่างๆแห่งขันธ์หรือขันธ์ท่ีผันแปรหลากหลายเป็นไปต่างๆ โดยนัยหมายถึง ขันธ์ 
น่ันเอง,มักใช้แสดงลักษณะของ “ภพ” ซึ่งจำแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ เอกโวการ
ภพภพที่มีขันธ์เดียว ได้แก่ อสัญญีภพ (มีรปูขันธ์เท่านั้น) จตุโวการภพ ภพที่มีสี่ขันธ์ 
ได้แก่ อรูปภพ (มีแต่นามขันธ์ ๔คือ เวทนา สญัญา สังขาร และวิญญาณ)ปัญจโวการ
ภพ ภพที่มีห้าขันธ์ ได้แก่กามภพ และรูปภพที่นอกจากอสัญญีภพ (ในพระ
สุตตันตปิฎก มีเฉพาะนิทเทสและปฏิสัมภิทามัคค์ เท่านัน้ ที่ใช้คำว่า โวการ หมายถึง
ขันธ์) ดังในมหานิทเทสว่า ...  เอกโวการภพ จตุโวการภพ  ปัญจโวการภพ... (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๓/๑๒, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)   

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า คำว่า โวการ หมายถึงขันธ์ (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๕/๙๗)  
โวกกมนธรรม : ธรรมท่ีล้าหลัง,ธรรมย่อหย่อน หมายถึงนิวรณ์ ๕ ซึ่งเป็นธรรมท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติไม่

เจริญก้าวหน้า ดังในธัมมทายาทสูตร ที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเร่ืองน้ีว่า ท่านผูม้ี
อายุท้ังหลาย ด้วยเหตุเท่าไรหนอ เมือ่พระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวก สาวก
ท้ังหลายไม่สนใจศึกษาวิเวก  เมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวก สาวกท้ังหลายใน
พระธรรมวินัยน้ีสนใจศึกษาวิเวก  ไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละ  
เป็นผู้มักมาก เป็นผู้ย่อหย่อน  เป็นผู้นำในโวกกมนธรรม ทอดธุระในปวิเวก หรือดังคำ
ในทุกนิบาตว่า บริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุเถระ ไมม่ักมาก ไม่ย่อหย่อน  หมด
ธุระในโวกกมนธรรม เป็นผูน้ำในปวิเวก ปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือ
บรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ เพ่ือทำให้แจ้งธรรมท่ียังไม่ได้ทำให้แจ้ง หมู่คนรุ่นหลังพากัน



 

๔๗๙๙ 
 

 

ตามอย่างพวกภิกษุเถระเหล่าน้ัน แม้หมู่คนรุ่นหลังน้ันก็ไมม่ักมาก ไม่ย่อหย่อนหมด
ธุระในโวกกมนธรรม เป็นผูน้ำในปวิเวก  ปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรมท่ียังไม่ถึงเพ่ือ
บรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ เพ่ือทำให้แจ้งธรรมท่ียังไม่ได้ทำให้แจ้ง บริษัทน้ีเรียกว่า
บริษัทที่มีหัวหน้ายอดเย่ียม (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๑/๒๙,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๕/๘๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า โวกกมนธรรม ในที่น้ีหมายถึงนิวรณ์ ๕ ประการ คอื (๑) กาม
ฉันทะ(ความพอใจในกาม) (๒) พยาบาท  (ความคิดร้าย) (๓) ถีนมทิธะ(ความหดหู่
และเซื่องซมึ) (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ) (๕) วิจิกิจฉา(ความลังเล
สงสัย) (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๓๑/๑๑๐, องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๕/๕๓)  

โวฏฐัพพนะ  การตัดสินอารมณ์ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู วิถีจิต 
โวทาน : ความบริสุทธ์ิ, ความผ่องแผ้ว,การชำระล้าง, การทำให้สะอาด, ธรรมท่ีอยู่ในวิเสสภาค 

คือในฝ่ายข้างวิเศษ ได้แกธ่รรมจำพวกท่ีทำให้เจริญงอกงามดียิ่งขึ้นไปจนปลอดพ้น
จากประดาสิ่งมัวหมองบริสุทธ์ิบริบูรณ์ เช่น โยนิโสมนสิการ กุศลมลู สมถะและ
วิปัสสนาตลอดถึงนิพพาน มีปรากกในโวทานญาณนิทเทส แสดงญาณในโวทาน หรือ
คำในปัฏฐานว่า พระเสขะพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน ออกจากมรรคแล้ว
พิจารณามรรค  พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา หรือดังคำว่า พระอริยะออกจากมรรคแล้ว พิจารณามรรค พิจารณาผล  
พิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภู โวทาน และอาวัชชนจิตโดยอารัมมณ
ปัจจัย  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๕๘/๒๔๑, อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๐๔/๒๕๘, ๔๐/๑๐/
๘๘๓,๔๐/๑๒/๘๘๔,๔๐/๑๓/๘๘๖,๔๐/๑๙/๘๙๑,๔๐/๔๕/๖๖๙,๔๐/๔๗/
๖๗๐,๔๐/๕๓/๘๑๘,๔๐/๕๔/๘๑๙,๔๐/๕๕/๘๒๐,๔๐/๕๖/๖๗๖, ๔๐/๖๘/๘๓๘) ; 
ตรงข้ามกับ สังกิเลส 

  ฎีกาอธิบายว่า คำว่า สังกิเลสธรรมเป็นธรรมท่ีควรละ ส่วนโวทานธรรมเป็นธรรมท่ี
ละ (ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๑๔๔/๗๘)  

โวทานจริยา : ความประพฤติด้วยความผ่องแผ้ว เป็นข้อ ๕ ในความประพฤติ ๘ ดังคำว่า   ๕. ความ
ประพฤติสัมมาอาชีวะ ช่ือว่าโวทานจริยา(ความประพฤติด้วยความผ่องแผ้ว) ,ใน
ปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า ความประพฤติสัมมาอาชีวะ  ช่ือว่าโวทานจริยา (ขุ.จู.
(ไทย) ๓๐/๑๒๑/๔๐๑, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๕๘๖) 

โวทานญาณนทิเทส : แสดงญาณในโวทาน อธิบายโวทานญาณโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา ดังน้ี 
  คำปุจฉาว่า “ญาณในโวทาน (ความผ่องแผว้) ๑๓ ประการ อะไรบ้าง” ท่านพระ

สารีบุตรวิสัชนาไว้มีสาระสำคัญแบ่งเป็น ๔ ตอนดังน้ี 
  ตอนที่ ๑ 



 

๔๘๐๐ 
 

 

  ท่านจำแนกภาวะท่ีเป็นเหตุให้จิตผ่องแผ้ว(ไม่ฟุ้งซ่าน) ๖ ประการ ควบคู่ไป กับผล
ของเหตุ ๖ ประการ รวมเป็น ๖ คู ่๑๒ ประการ และนับผลรวมของเหตุ และผล ๖ คู่
น้ันอีก ๑ ประการ รวมเป็น ๑๓ ประการ เหตุแต่ละประการน้ัน ต่างกัน ส่วนผลแต่
ละประการเหมือนกัน ได้แก ่จิตไม่ฟุ้งซ่าน ดังต่อไปน้ี 

  เหตุและผลคูท่ี่ ๑ จิตที่แล่นไปตามอตีตารมณ์ ตกไปข้างฝ่ายฟุ้งซ่าน พระโยคาวจร
ละจิตนั้นแล้วต้ังจิตไว้ในฐานหน่ึง (คำว่า “ฐาน” ในท่ีน้ี หมายถึงท่ีท่ีลมหายใจกระทบ 
เช่น ปลายจมูก) จิตจึงไม่ฟุ้งซ่าน  

  เหตุและผลคูท่ี่ ๒ จิตหวังอนาคตารมณ์ถึงความกวัดแกว่ง พระโยคาวจรเว้นจิตน้ัน
แล้วน้อมจิตไปในฐานเดียวกันนั้น จิตจึงไม่ฟุ้งซ่าน 

  เหตุและผลคูท่ี่ ๓ จิตหดหู่ ตกไปข้างฝ่ายเกียจคร้าน พระโยคาวจรยกจิต น้ันไว้
แล้วละความเกียจคร้าน จิตจึงไม่ฟุ้งซ่าน 

  เหตุและผลคูท่ี่ ๔ จิตที่มีความเพียรกล้า ตกไปข้างฝ่ายอุทธัจจะ พระโยคาวจรข่ม
จิตน้ันแล้วละอุทธัจจะ จิตจึงไม่ฟุ้งซ่าน 

  เหตุและผลคูท่ี่ ๕ จิตน้อมรับ ตกไปข้างฝ่ายกำหนัด พระโยคาวจรรู้ทันจิต น้ันแล้ว
ละความกำหนัด จิตจึงไม่ฟุ้งซ่าน 

  เหตุและผลคูท่ี่ ๖ จิตผละออก ตกไปข้างฝ่ายพยาบาท พระโยคาวจรรู้ทัน จิตน้ัน
แล้วละพยาบาท จิตจึงไม่ฟุ้งซา่น 

  ในท่ีสุดท่านสรปุเป็นประการท่ี ๑๓ ว่า จิตบริสุทธ์ิผุดผ่องถึงสภาวะเดียว ด้วยเหตุ
และผล ๖ คู่นี ้

  ลำดับต่อไป ท่านยกคำว่า สภาวะเดียว ในประการท่ี ๑๓ มาต้ังเป็นคำ ปุจฉาว่า 
สภาวะเดียว เป็นอย่างไร แลว้วิสัชนาว่า ธรรมท่ีมสีภาวะเดียว มี ๘ ประการ คือ (๑) 
ความปรากฏแห่งการบริจาคทาน (๒) ความปรากฏแห่งสมถนิมิต (๓) ความปรากฏ
แห่งลักษณะความเส่ือม (๔) ความปรากฏแห่งความดับ (๕) ความปรากฏแห่งการ
บริจาคทานของบุคคลผู้น้อมไปในจาคะท้ังหลาย (๖) ความปรากฏแห่งสมถนิมิตของ
บุคคลผู้ประกอบในอธิจิตทั้งหลาย (๗) ความปรากฏแห่ง ลักษณะความเสื่อมของ
บุคคลผู้เจรญิวิปัสสนาทั้งหลาย (๘) ความปรากฏแห่งความดับของพระอริยบุคคล
ท้ังหลาย 

  ท่านสรุปว่า จิตที่ถึงสภาวะเดียวด้วยธรรม ๔ ประการแรก เป็นจิตที่มีปฏิปทาหมด
จดผ่องใส เจรญิงอกงามด้วยอุเบกขา และถงึความร่าเริงด้วยญาณ 



 

๔๘๐๑ 
 

 

  คำสรุปของท่านทำให้เห็นว่าธรรมที่มีสภาวะเดียว ๘ ประการน้ัน แท้จริงแล้วย่อ
ลงได้เป็น ๔ ประการ คอื ต้ังแต่ประการที่ ๕-๘ ย่อรวมเข้ากับประการท่ี ๑-๔ 
ตามลำดับ เพราะเป็นส่วนขยายของประการน้ัน ๆ 

  ตอนที่ ๒  
  มีธรรม ๒๙ ประการ คือ สมาบัติ ๘ ประการ มหาวิปัสสนา ๑๗ (เว้นปฏินิสสัคคา

นุปัสสนา) และมรรค ๔  
  (ดูรายละเอียดในหมวดธรรมท่ีควรรู้ย่ิงในสตุมยญาณท่ี ๑ ตอนที่ ๒ ชุดที่ ๕ หมวด

ท่ี ๒-๔) 
  ท่านนำธรรมแต่ละประการใน ๒๙ ประการนั้นมาจำแนกโดยต้ังเป็นคำปุจฉาว่า มี

อะไรเป็นเบ้ืองต้น มีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นท่ีสุด แล้ววิสัชนาตามลำดับ โดย
เริ่มจากปฐมฌานเป็นต้นไป เช่น การจำแนกปฐมฌาน โดยแบ่งเป็น ๒ สว่น คือ 

  ส่วนท่ี ๑  
  ท่านต้ังคำปุจฉาว่า “อะไรเป็นเบ้ืองต้นแห่งปฐมฌาน อะไรเป็นท่ามกลางแห่ง

ปฐมฌาน อะไรเป็นที่สุดแหง่ปฐมฌาน” แล้ววิสัชนาว่า “ความหมดจดแห่งปฏิปทา
เป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌาน ความเพ่ิมพูนอุเบกขาเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌาน ความ
ร่าเริงเป็นท่ีสุดแห่งปฐมฌาน” 

  ส่วนท่ี ๒ 
  ท่านนำคำวิสัชนาแต่ละประการในส่วนท่ี ๑ มาต้ังเป็นคำปุจฉาอีกว่า มลีักษณะ 

เท่าไร แล้ววิสชันาตามลำดับ มีใจความว่า 
  ความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบ้ืองต้นแห่งปฐมฌาน มีลักษณะ ๓ ประการ คือ 
  ๑. จิตหมดจดจากอันตรายแห่งฌานน้ัน  
  ๒. จิตดำเนินไปสู่สมถนิมิตอันเป็นท่ามกลาง เพราะเป็นจิตหมดจด  
  ๓. จิตแล่นไปในสมถนิมิตน้ัน เพราะเป็นจิตดำเนินไปแล้ว 
  ท่านสรุปว่า ปฐมฌานมีความงามในเบ้ืองต้นและถึงพร้อมด้วยลักษณะอย่างน้ี 
  ความเพ่ิมพูนอุเบกขาเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌาน มีลักษณะ ๓ ประการ คือ  
  ๑. เพ่งเฉยจิตที่หมดจดอยู่  
  ๒. เพ่งเฉยจิตที่ดำเนินไปในสมถะ 
  ๓. เพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียว 
  ท่านสรุปว่า ปฐมฌานมีความงามในท่ามกลางและถึงพร้อมด้วยลักษณะอย่างน้ี 
  ความร่าเริงเป็นท่ีสุดแห่งปฐมฌาน มีลักษณะ ๔ ประการ (มีความหมายเหมือน 

ภาวนาหมวดท่ี ๕ ในสุตมยญาณที่ ๔)  



 

๔๘๐๒ 
 

 

  ท่านสรุปว่า ปฐมฌานมคีวามงามในท่ีสุดและถึงพร้อมด้วยลักษณะอย่างน้ี แล้ว
สรุปรวมประเด็นว่า จิตที่ถึงความเป็นไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ ประการ ถึง
พร้อมด้วยลักษณะ ๑๐ ประการอย่างนี้ เป็นจิตที่ถึงพร้อมด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข 
การอธิษฐานจิต สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และถึงพร้อมด้วยปัญญา 

  การจำแนกธรรมอีก ๒๘ ประการก็มีนัยเดียวกันน้ี ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่านั้น 
  ตอนที่ ๓ 
  ท่านนำคาถาบทหน่ึงมาต้ังเป็นมาติกา ดังน้ี 
   นิมิต ลมหายใจเข้าหายใจออก  
   ไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว  
   เพราะไม่รู้ธรรม ๓ ประการ จึงไม่ได้ภาวนา 
   นิมิต ลมหายใจเข้าหายใจออก  
   ไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว  
   เพราะรู้ธรรม ๓ ประการ จึงได้ภาวนา  
   จากนั้น ท่านนำคำในคาถามาต้ังเป็นคำปุจฉาแบบปริศนาธรรมว่า “ธรรม ๓ 

ประการนี้ (คอื นิมิต ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก) ไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวง
เดียว เป็นธรรมไม่ปรากฏ จิตไม่ฟุ้งซ่าน ประธานปรากฏ ให้ประโยคสำเร็จและ
บรรลุผลวิเศษ เป็นอย่างไร” แล้ววิสัชนาโดยอุปมาและอุปไมย มีใจความว่า ต้นไม้ที่
วางไว้บนพ้ืนดินท่ีราบเรียบ คนใช้เลื่อยตัดต้นไม้นั้น ต้ังสติไว้ท่ีฟันเลื่อย ที่ถูกต้นไม้ ไม่
ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่มาหรือไป ฟันเลื่อยน้ันจะไม่ปรากฏก็หามิได้ ประธาน ปรากฏ ให้
ประโยคสำเร็จและบรรลผุลวิเศษ ในทำนองเดียวกัน นิมิตที่ผูกจิตไว้ เปรียบเหมือน
ต้นไม้ท่ีวางไว้บนพ้ืนดินที่ ราบเรียบ ลมหายใจเข้าหายใจออก เปรียบเหมือนฟันเลื่อย 
ภิกษุนั่งต้ังสติไว้มั่นท่ีปลายจมูกหรือที่ริมฝปีาก ไม่ใส่ใจถงึลมหายใจเข้าหายใจออกน้ัน 
ลมหายใจเข้าหายใจออกจะไม่ปรากฏก็หามิได้ ประธานปรากฏ ให้ประโยคสำเร็จและ
บรรลุผลวิเศษ ลำดับต่อไป ท่านนำคำในอุปมาและอุปไมยมาอธิบาย รวม ๓ คำ คือ  

  ๑. คำว่า “ประธาน” ได้แก่ กายและจิตที่ควรแก่การงานของภิกษุผู้มีความเพียร  
  ๒. คำว่า “ประโยค” ได้แก่ การท่ีภิกษุผู้มีความเพียร ละอุปกิเลสได้ ทำให้วิตก

สงบไป  
  ๓. คำว่า “ผลวิเศษ” ได้แก่ ความสิ้นไปแห่งสังโยชน์และอนุสัยของภิกษุ ผู้มีความ

เพียร 
  ตอนที่ ๔ 



 

๔๘๐๓ 
 

 

  ท่านนำคาถามาต้ังเป็นบทมาติกาอีกว่า บุคคลใดภาวนาอานาปานสติดีแล้ว 
บริบูรณ์แล้ว อบรมแล้วตามลำดับ ตามสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ บุคคลน้ัน
ย่อมทำโลกน้ีให้สว่างไสว เหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอก ฉะน้ัน จากน้ัน ท่านนำคำ
ในคาถามาอธิบายทีละคำ รวม ๑๒ คำ คือ 

  ๑. อานะ  ๒.อปานะ 
  ๓. บริบูรณ์  ๔.ภาวนา...ดีแล้ว 
  ๕. อบรมแล้วตามลำดับ๖.ตามสภาวะ 
  ๗. พระพุทธเจ้า  ๘.ทรงแสดงไว้ 
  ๙. บุคคลน้ัน   ๑๐.โลก 
  ๑๑. ให้สว่างไสว ๑๒.เหมือนดวงจันทร์พ้นจากหมอก 
  ในท่ีน้ีขอนำคำอธิบายคำว่า “อบรมแล้วตามลำดับ” มาแสดงเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

คำว่า “อบรมแล้วตามลำดับ” ท่านอธิบายว่า ภิกษุอบรมอานาปานสติข้อต้นๆ ด้วย
อำนาจลมหายใจเข้ายาว ก็ช่ือว่าอบรมอานาปานสติข้อหลัง ๆ ตามลำดับ อบรมอานา
ปานสติข้อต้น ๆ ด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว ก็ช่ือว่าอบรมอานาปานสติ ข้อหลัง ๆ 
ตามลำดับ ฯลฯ (มี ๓๒ ประการ ตามหลักอานาปานสติ ๑๖ คู่ ๓๒ ประการ ดูอานา
ปานสติในอุทเทสท่ี ๓๒ แห่งญาณกถา) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๕๘/๒๔๑) 

โวทานิยธรรม : ธรรมท่ีทำให้ผอ่งแผ้ว หมายถึงสมถะและวิปัสสนา ดังคำในโปฏฐปาทสูตรที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า โปฏฐปาทะ เราแสดงธรรมเพ่ือละการได้อัตตภาพที่หยาบว่า พวก
ท่านปฏิบัติตามน้ันแล้วก็จะละสังกิเลสิกธรรม ได้ และโวทานิยธรรม จะเพ่ิมพูนย่ิงขึ้น 
จะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพบูลย์แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบัน บางคราวท่านมีความเห็นอย่างนี้ว่าเราพอจะละสังกิเลสิกธรรมได้และโว
ทานิยธรรมจะเพิ่มพูนย่ิงขึ้น (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๒๙/๑๙๐,๙/๔๓๐/๑๙๑,๙/๔๓๑/
๑๙๑,๙/๔๓๒/๑๙๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท่ีทำให้จิตผ่องแผ้ว ได้แก่ สมถวิปัสสนา (ที.สี.อ. 
(บาลี) ๔๒๙/๓๑๕)  

โวโรปิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้ฆ่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมทีเ่ป็นเหตุให้บุคคลแม้ฟังพระ
สัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลายได้ มี ๖ คือ (๑) ฆ่า
มารดา (๒) ฆ่าบิดา (๓) ฆ่าพระอรหันต์ (๔) ทำโลหิตุปบาท (๕) ทำลายสงฆ์ให้แตก
กัน(๖) มีปัญญาทราม แลว้ตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุใหบุ้คคลฟังพระสัทธรรมอยู่อาจ
ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลายได้ ๖ มีนัยตรงกันข้าม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๘๗/๖๑๒) 



 

๔๘๐๔ 
 

 

โวสสัคคะ : ความสละ ดังคำในสังคีติสูตรว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญสติสมัโพชฌงค์  (ธรรม
เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้)  ท่ีอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อม
ไปในโวสสัคคะ ... หรือดังคำในมหาสกลุทุายีสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อีก
ประการหน่ึง เราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกท้ังหลาย สาวกท้ังหลายของเราผู้ปฏิบัติ
ตามเจริญโพชฌงค์(องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้) ๗ ประการคือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ๑. 
เจริญสติสมัโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในโวสสัคคะ 
(ความสละ) ๒. เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ฯลฯ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๕,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๓, ๑๔/๔๐๕/๔๖๐,๑๕/๑๒๙/๑๕๓,๑๙/๒/๓,๑๙/๓/๔,๑๙/
๔๙/๔๓,๑๙/๖๓/๔๘,๒๑/๑๔/๒๕,๓๑/๒๒/๕๗๘ 

โวหาร : ถ้อยคำ, สำนวนพูด, ช้ันเชิง หรือกระบวนแต่งหนังสือหรือพูด ดังคำในทีฆนขสูตรท่ี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  อัคคิเวสสนะ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างน้ีย่อมไม่ทะเลาะ
วิวาททุ่มเถียงกับใคร ๆโวหารใดท่ีชาวโลกนิยมพูดกันก็ไม่ยึดม่ันกล่าวไปตามโวหาร
น้ัน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑/๓๖,๑๓/๒๐๕/๒๔๓,๑๓/๔๖๗/๕๘๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๘/
๑๑๖,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔๖/๙๓,๑๖/๔๗/๙๔) 

โวหารปถสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร (สูตรท่ี ๑) พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ธรรมท่ี
เป็นเหตุให้บุคคลหลังจากตายแล้วไปเกิดในนรก ๔ คือ (๑) กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้
เห็น (๒) กล่าวส่ิงท่ีไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง (๓) กล่าวสิ่งท่ีไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ (๔) กล่าวสิ่ง
ท่ีไม่ได้รู้ว่าได้รู้ แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคล หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค ์
๔ โดยนัยตรงกันข้าม  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๗/๓๓๕) 

โวหารปถสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร (สูตรท่ี ๒) พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ธรรมท่ี
เป็นเหตุให้บุคคล หลังจากตายแล้วไปเกิดในนรก ๔ คือ (๑) กล่าวสิ่งท่ีได้เห็นว่าไม่ได้
เห็น (๒) กล่าวส่ิงท่ีได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง (๓) กล่าวสิ่งท่ีได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ (๔) กล่าวสิ่ง
ท่ีได้รู้ว่าไม่ได้รู้ แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคล หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ 
๔ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๘/๓๓๖) 

โวหารปถสูตร๑ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร (สูตรท่ี ๑) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้คนพาลบริหารตนให้ถูกกำจัด ถูกทำลาย และประสพสิ่งท่ีไม่ใช่บุญ
เป็นอันมาก ๔ คือ (๑) กล่าวสิ่งท่ีไม่ได้เห็นว่าได้เห็น (๒) กล่าวสิ่งท่ีไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง 
(๓) กล่าวสิ่งท่ีไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ (๔) กล่าวสิ่งท่ีไม่ได้รู้ว่าได้รู้ แล้วตรัสว่า ธรรมท่ี
เป็นเหตุให้บัณฑิต บริหารตนไม่ให้ถูกกำจัด ไม่ให้ถูกทำลาย และประสพบุญเป็นอัน
มาก ๔ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒๗/๓๔๑) 



 

๔๘๐๕ 
 

 

โวหารปถสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยครรลองแห่งโวหาร (สูตรท่ี ๒) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้คนพาลบริหารตนให้ถูกกำจัด ถูกทำลาย และประสพสิ่งท่ีไม่ใช่บุญ
เป็นอันมาก ๔ คือ (๑) กล่าวสิ่งท่ีได้เห็นว่าไม่ได้เห็น (๒) กล่าวสิ่งท่ีได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 
(๓) กล่าวสิ่งท่ีได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ (๔) กล่าวสิ่งท่ีได้รู้ว่าไม่ได้รู้ แล้วตรสัว่า ธรรมท่ี
เป็นเหตุให้บัณฑิต บริหารตนไม่ให้ถูกกำจัด ไม่ให้ถูกทำลาย และประสพบุญเป็นอัน
มาก ๔ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒๘/๓๔๒) 

โวหารสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยโวหาร (สูตรท่ี ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนริยโวหาร ๔ 
คือ กล่าว (๑) สิ่งท่ีไม่ได้เห็นว่าได้เห็น(๒) สิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง (๓) สิ่งที่ไม่ได้ทราบว่า
ได้ทราบ (๔) สิ่งท่ีไม่ได้รู้ว่าได้รู้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๐/๓๖๘) 

โวหารสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยโวหาร (สูตรท่ี ๒) พระผู้มพีระภาคตรัสว่า อริยโวหาร ๔ คือ กล่าว 
(๑) สิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น (๒) สิ่งท่ีไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง (๓) สิ่งท่ีไม่ได้ทราบว่าไม่ได้
ทราบ (๔) สิ่งท่ีไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๑/๓๖๙) 

โวหารสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยโวหาร (สูตรท่ี ๓) พระผู้มพีระภาคตรัสว่า อนริยโวหาร ๔ คือ 
กล่าว (๑) สิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น (๒) สิ่งท่ีได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง (๓) สิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้
ทราบ (๔) สิ่งท่ีได้รู้ว่าไม่ได้รู้ ในสูตรท่ี ๔ ตรัสว่า อริยโวหาร ๔ คือ กล่าว (๑) สิ่งที่ได้
เห็นว่าได้เห็น (๒) สิ่งท่ีได้ฟังว่าได้ฟัง (๓) สิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ (๔) สิง่ได้ท่ีรู้ว่าได้รู้ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๒/๓๖๙) 

ไวพจน์  : คำท่ีมีรูปต่างกันแต่มีความหมายคล้ายกัน, คำสำหรับเรยีกแทนกัน เช่นคำว่า มทนิมฺ
มทโน เป็นต้น เป็นไวพจน์ของ วิราคะ คำว่า วิมุตติ วิสทุธิ สันติอสังขตะ วิวัฏฏ์ เป็น
ต้น เป็นไวพจน์ของนิพพาน ดังน้ีเป็นต้น ดังคำในมหาวิภังค์ว่า คำที่เป็นไวพจน์ ของ
พระพุทธ คำท่ีเป็นไวพจน์ของพระธรรม  คำที่เป็นไวพจน์ของพระสงฆ์  คำท่ีเป็น
ไวพจน์ของสิกขา คำว่า ไวพจน์ ในท่ีน้ี หมายเอาคำที่มีรูปต่างกัน มีความหมาย
ต่างกัน แต่หมายถึงสิ่งเดียวกัน, หมายถึง คำท่ีใช้แทนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ฯลฯ สมณะ เช้ือสายพระศากยบุตร (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๕๓/๔๐, พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

ไวยากรณ์ : 1. ระเบียบของภาษา, วิชาว่าด้วยระเบียบแห่งภาษา ดังคำในอัมพัฏฐสตูรว่า เวลาน้ัน 
อัมพัฏฐมาณพผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์โปกขรสาติ  เป็นผู้คงแก่เรียน  ทรงจำมนตร ์
จบไตรเพทพร้อมท้ังนิฆัณฑุศาสตร์ เกฏุภศาสตร์อักษรศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 
รู้ตัวบทและไวยากรณ์  ชำนาญโลกายตศาสตร์ หรือดังคำในพรหมายุสตูรว่า สมัยน้ัน
แล  พราหมณ์ช่ือพรหมายุอาศัยอยู่ในกรุงมิถิลาเป็นคนชรา  เป็นคนแก่  เป็นผูใ้หญ ่ 
ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำดับจนมีอายุถึง ๑๒๐  ปีนับแต่เกิด  รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งนิ



 

๔๘๐๖ 
 

 

ฆัณฑุศาสตร์เกฏุภศาสตร์  อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์  เข้าใจตัวบทและ
ไวยากรณ์ (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๖/๘๘, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๓/๔๗๑,๑๓/๔๗๓/
๕๙๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๗/๖๐,๒๔/๒๘/๖๕)  

 2. พุทธพจน์ท่ีเป็นข้อความร้อยแก้ว คือเป็นจุณณิยบทล้วน ไม่มีคาถาเลย (ข้อ ๓ ใน
นวังคสัตถุศาสน์) ดังคำในเถรคาถาที่พระวังคีสเถระกล่าวไว้ว่า  พระดำรัสของ
พระองค์นี้มีไวยากรณ์สมบูรณิ์ พระองค์ทรงมีพระปัญญาตรงไปตรงมาตรัสไว้อย่าง
ถูกต้อง ข้าพระองค์ก็เรียนมาดีแล้ว การถวายบังคมที่ข้าพระองค์ถวายอย่างนอบน้อม
น้ีเป็นครั้งสุดท้าย(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๘๑/๕๔๘)หรอืดังคำว่าพระสูตรท่ีช่ือเวยยา
กรณะ  (องคคุ์ณหน่ึงของนวังคสัตถุศาสน์) ท่านก็ประดิษฐานไว้ถึง ๒๕๐ สูตร เพ่ือ
ทดสอบเหล่าสมณศากยบุตร ขอท่านท้ังหลายเหล่าอ่ืนจากผู้ท่ีกล่าวแล้วน้ัน จงมีน้ำ
หนึ่งใจเดียวกันชมเชยพระสูตรอันมีความบันเทิงเป็นส่วนสุดในวรรคอันแสดงหนทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ โดยลำดับเถิด(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๓๘/๑๓๒) ; เทียบ คาถา 2.; ดู จุณณิย
บท  

  ในอรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า เวยยากรณ์ ในท่ีน้ีหมายถึงพระสูตรท่ีไม่มี
คาถา ประกอบด้วยคำถามคำตอบ (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๖/๒๒๐)  เป็นองค์
อันหน่ึงในนวังคสัตถุศาสน์ ดังคำว่า  เวยยากรณะ ได้แก ่ พระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด 
พระสูตรท่ีไม่มคีาถา และพุทธพจน์อ่ืนที่ไม่จัดเข้าในองค์ ๘ ท่ีเหลือ (วิ.อ.(บาลี) ๑/
๒๖,ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๓๘/๑๓, ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๓๓/๑๕๙)  

ไวยากรณ์ภาษิต : ข้อความร้อยแก้ว ไม่มีคาถา ดังคำในโกกาลิกสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า ตรัสว่า  
ภิกษุ  หนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา  ๒๐  ขารี๑  ล่วงไปแลว้  ๑๐๐,๐๐๐  
ปี  บุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งเมล็ด  เมล็ดงาหน่ึงเกวียนของชาวโกศล
ซึ่งมีอัตรา  ๒๐  ขารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทำนองนี้เร็วกว่า...ภิกษุ  โกกาลิกภิกษุไป
เกิดในปทุมนรก  เพราะมีจิตผูกอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ  พระผู้มีพระภาค
ผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตน้ีแล้ว  จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีก หรือ
ดังคำในทวยตานุปัสสนาสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผู้
พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็น ๒ คู่โดยชอบเนือง ๆ อย่างนี้  ไม่ประมาท  มีความ
เพียร  อุทิศกายและใจอยู่  พึงหวังผลอย่าง  ๑  ใน๒ อย่าง  คืออรหัตตผลในปัจจุบัน  
หรือความเป็นพระอนาคามี  เมื่อยังมีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ พระผู้มีพระภาคผู้สุคต
ศาสดา  ครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้ว  จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีก (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๓,๒๔/๗๒๙/๗๖๓) 



 

๔๘๐๗ 
 

 

ไวยาวัจกร  :  ผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์, ผู้ช่วยขวนขวายทำกิจธุระ, ผู้ช่วยเหลือรับใช้พระ ดังคำในมหา
วิภังค์ว่า อุบาสกคนหนึ่งมีธุระไปที่วัด  ท่านพระอุปนันทศากยบุตรจึงกล่าวกับทูตว่า 
อุบาสกน้ีเป็นไวยาวัจกรของภิกษุท้ังหลาย (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๓๗/๖๓)  

ไวยาวัจจะ  :  การขวนขวายช่วยทำกิจธุระ,การช่วยเหลือรับใช้,การขวนขวายช่วยเหลือ 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็นช่ือ ๑ ในพรหมจรรย์หมายถึงความประพฤติประเสริฐ มี
นัย ๑๐ ประการ คือ ทาน (การให้) ไวยาวัจจะ  (การขวนขวายช่วยเหลือ) ปัญจสลีะ 
(ศีลห้า) อัปปมัญญา (การประพฤติพรหมวิหารอย่างไม่มีขอบเขต) เมถนุวิรัติ(การงด
เว้นจากการเสพเมถุน)สทารสันโดษ(ความยินดีเฉพาะคู่ครองของตน)วิริยะ(ความ
เพียร)อุโปสถังคะ(องค์อุโบสถ)อริยมรรค(ทางอันประเสริฐ)และศาสนา
(พระพุทธศาสนา)ในท่ีน้ีหมายถึงศาสนา (ที. สี.อ. (บาลี) ๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒) อีกแห่ง
หนึ่งอธิบายว่า เป็น ๑ ในความประพฤติประเสริฐ มีนัย ๑๒ ประการ คือ (๑) ทาน 
การให้ (๒) ไวยาวัจจะ  การขวนขวายช่วยเหลือ (๓) ปัญจสิกขาบท ศีลห้า (๔) พรหม
วิหาร การประพฤติพรหมวิหาร (๕)ธรรม  เทศนา (๖) เมถุนวิรัติ การงดเว้นจากการ
เสพเมถุน (๗) สทารสันโดษ ความยินดีเฉพาะคู่ครองของตน  (๘) อุโปสถังคะ องค์
อุโบสถ (๙) อริยมรรค ทางอันประเสริฐ (๑๐) ศาสนาท่ีรวมไตรสิกขา (๑๑) อัธยาศัย  
(๑๒) วิริยะ ความเพียร (ม.มู.อ.  (บาลี) ๑/๑๕๕/๓๖๒-๓๖๔)   

ไวยาวัจมัย  : สำเร็จด้วยการขวนขวาย,เป็นข้อ ๖ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู เวยยาวัจจมัย 

 
อกัษรอวรรค ศ   จำนวน ๑๒๕ ศพัท์ 
ศตมวาร : วาระที่ ๑๐๐, ครั้งท่ี ๑๐๐; ในภาษาไทย นิยมใช้ในประเพณีทำบุญอุทิศแก่ผูล้่วงลับ 

โดยมีความหมายว่าวันท่ี ๑๐๐ หรือวันท่ีครบ ๑๐๐ เช่น ในข้อความว่า “บำเพ็ญกุศล
ศตมวาร”, ท้ังนี้ มีคำท่ีมักใช้ในชุดเดียวกันอีก ๒ คำคือ สัตมวาร (วันที ่๗ หรือวันที่
ครบ๗) และ ปัญญาสมวาร (วันที่ ๕๐ หรอืวันท่ีครบ ๕๐); อน่ึง “ศตมวาร” (วารที่
๑๐๐) นี ้ เป็นคำจากภาษาสันสกฤตตรงกับคำบาลีว่า “สตมวาร” ไม่พึงสับสนกบั 
“สัตมวาร” (วารท่ี ๗) ที่มาจากคำเต็มในภาษาบาลีว่า “สตฺตมวาร” (พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

ศพ  : ซากผี, ร่างคนที่ตายแล้ว ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร กายานุปัสสนา ท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเห็นซากศพอันเขาท้ิงไว้ในป่าช้าซึ่ง
ตายแล้ว  ๑ วัน ตายแล้ว ๒  วัน หรือตายแล้ว  ๓  วัน เป็นศพขึ้นอืด ศพเขียวคล้ำ 



 

๔๘๐๘ 
 

 

ศพมี น้ำเหลืองเย้ิม แม้ฉันใด  ภิกษุน้ันนำกายน้ีเข้าไปเปรียบเทียบให้เหน็ว่า ถึงกายนี้
ก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างน้ัน  ไม่ล่วง พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ ฉันน้ัน 
หรือดังคำในปาฏิกสูตรว่า โกรักขัตติยะได้ตายด้วยโรคอลสกะ  แล้วไปเกิดในหมู่อสูร
ช่ือกาลกัญชิกา  ซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภท  และคนนำศพนั้นไปท้ิงท่ีป่าช้าช่ือ
วีรณัตถัมภกะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๙/๓๐๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗/๘,๑๑/๘/๙,๑๑/๙/๙,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๗๐) 

ศพเขียวคล้ำ : ซากศพที่ตายมา ๑ วันแล้ว ดังคำในกายคตาสติสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
เห็นซากศพท่ีเขาท้ิงไว้ในป่าช้า ซึ่งตายแล้ว ๑ วัน ตายแลว้ ๒  วัน  หรือตายแล้ว ๓ 
วัน เป็นศพขึ้นอืด ศพเขียวคล้ำ  ศพมีน้ำเหลืองเย้ิมแม้ฉนัใด ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน
พิจารณากายน้ีเข้าไปเปรียบเทียบว่า  แม้กายน้ีก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างน้ัน 
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๙) 

ศรัทธา : ความเช่ือ, ความเช่ือถือ,ความเลื่อมใส ดังคำในมหาวิภังค์ว่า พระสุนทรเป็นชาวกรุงรา
ชคฤห์  บวชด้วยศรัทธา  เดินไปตามถนน หญิงคนหนึง่เห็นเข้า ได้กล่าวกับท่านว่า  
ท่านนิมนต์รอสักครู่ ดิฉันจะไหว้ หรือดังคำในมหาวิภังค์ว่า คหบดีผู้เป็นอุปัฏฐากของ
พระอัชชุกะ ในกรุงเวสาลี  มีบุตร  ๑ คนหลาน ๑  คน  ต่อมา  เขาสั่งเสียท่าน
พระอัชชุกะว่า  ท่านพึงบอกที่ฝังทรัพย์แกเ่ด็กผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ในจำนวนเด็ก  ๒  
คนนี้  แล้วถึงแก่กรรม  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๗๒/๕๙, ๑/๑๕๘/๑๓๑, วิ.ม.(ไทย) ๔/๘๔/
๑๒๕, ๔/๘๕/๑๓๓, ๔/๑๐๓/๑๕๘, ๔/๑๐๓/๑๕๙, ๔/๑๐๔/๑๖๒,ที.สี.(ไทย) ๙/
๑๑/๕,๙/๑๒/๖,๙/๑๓/๖,๙/๑๔/๖,๙/๑๕/๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๑/๔๑,๑๐/๑๓๘/
๘๔,๑๐/๒๐๒/๑๕๐)  ; ดู สทัธา 

ศรัทธาจริต : จริตคือศรัทธา,เป็น ๑ ในจริต ๖ ดังคำในมหานิทเทสท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล
น้ีมีราคจริต บคุคลนี้มีโทสจริต บุคคลนี้มีโมหจริต บุคคลนี้มีวิตกจริตบุคคลน้ีมสีัทธา
จริต บุคคลนี้มีญาณจริต (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐) ; สทัธาจริต ก็เขียน 

ศรัทธาไทย : ของที่เขาถวายด้วยศรัทธา; ทำศรัทธาไทยให้ตกไป คือทำให้ของที่เขาถวายด้วย
ศรัทธาเสื่อมเสยีคุณค่าหรือหมดความหมายไป,ส่วนเลิศจากบิณฑบาตท่ีคนเหล่าอ่ืน
ถวายด้วยศรัทธา หมายความว่าปฏิบัติต่อสิ่งท่ีเขาถวายด้วยศรัทธา โดยไม่สมควรแก่
ศรัทธาของเขา หรือโดยไม่เห็นความสำคัญแห่งศรทัธาของเขา เช่นภิกษุเอาอาหาร
บิณฑบาตท่ีเขาถวายโดยต้ังใจทำบุญ ไปท้ิงเสีย หรือไปให้แก่คฤหัสถโ์ดยยังมิได้ฉัน
ด้วยตนเองก่อน ดังคำในวัณณนาสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุณีประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ  ย่อมดำรงอยู่ในนรก  เหมือนถูกนำไปฝังไว้ 



 

๔๘๐๙ 
 

 

เช่น ในข้อที่ ๕ ทำศรัทธาไทยให้ตกไป (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๖/๑๙๕,๒๒/๑๑๗/
๑๙๖,๒๒/๑๑๘/๑๙๗,๒๒/๑๑๙/๑๙๘) 

ศรัทธาเป็นเสาระเนียด : ความเช่ือ ความเลื่อมใสที่ต้ังมั่น,ความศรัทธาท่ีไม่คลอนแคลน ดังคำในอป
ทานท่ีพระอุบาลีเถระกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าไว้ว่า พระองค์ทรงปราบเหล่า
เดียรถีย์ทรงกำจัดมารพร้อมทัง้เสนามาร ทรงขจัดความมืดมนอนธการแล้ว ได้ทรง
สร้างนครคือพระธรรมไว้ ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียร  ในนครคือพระธรรมน้ัน
พระองค์มีศีลเป็นปราการ มีพระญาณเป็นซุ้มประตู มีศรทัธาเป็นเสาระเนียด  และมี
ความสังวรเป็นนายประตู (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๓๕/๘๑) 

ศราทธ ์:  การทำบุญใหแ้ก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 
(ต่างจาก สารท) 

ศราทธพรต :  พิธีทำบุญอุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว; ศราทธพรตคาถา หรือคาถาศราทธพรต 
หมายถึง คาถาหมวดหน่ึง (มีร้อยแก้วนำเล็กน้อย) ท่ีพระสงฆ์ใช้สวดรับเทศน์ ในงาน
พระราชพิธีเผาศพในประเทศไทย แต่บัดน้ีใช้กันกว้างออกไปแม้ในพิธีราษฎร์ท่ีจะจัด
ให้เป็นการใหญ่ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

ศรี :  มิ่งขวัญ, ราศ,ี อาการท่ีน่านิยม ดังคำในเวสสันตรชาดกท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
พระราชาเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดิน ภัสดาเป็นศรีสง่าของสตรี หรือดังคำในหานิท
เทสว่า สมณพราหมณ์เหลา่น้ันลุกขึ้นแต่เช้าตรู่  ได้ยินเสียงท่ีสมมติว่าเป็นมงคลย่ิงว่า 
เจริญแล้ว กำลงัเจริญ เต็มขาว  ไม่เศร้าโศก  ใจดี ฤกษ์ดี มงคลดี  มีสิริ  หรือว่าเจริญ
ศรีก็พากันถือการได้ยินเสียงเห็นปานนี้ว่า เป็นมงคล (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๔๑/
๔๗๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๒๕/๑๐๖) ; ดู สิร ิ

ศรีอารยเมตไตรย : พระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หน่ึง ซึ่งจะอุบัติขึ้นในภายหน้า หลังจากสิ้น
ศาสนาพระโคดมแล้วในคราวท่ีมนุษย์มีอายุยืน ๘๐,๐๐๐ ปีนับเป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์ที่ ๕ แห่งภัทรกัปนี้, เรียกว่า พระศรีอริยเมตไตรย หรือเรียกสั้นๆ ว่า พระศรี
อารย์บ้าง, พระนามเดิมในภาษาบาลีว่า“เมตฺเตยฺย”; ดู พระพุทธเจ้า ๕ 

ศักดิ์ :  อำนาจ, ความสามารถ, กำลงั, ฐานะ ดังคำในมหาวรรคว่า พระผู้มีพระภาคทรงตื่น
บรรทมเวลาใกล้รุ่ง  ทรงเล็งจักษุทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์  ได้ทอดพระเนตรเห็น
ทวยเทพเป็นจำนวนมากกำลังยึดครองที่ดินในปาฏลิคามคือ ทวยเทพมีศักด์ิใหญ่ยึด
ครองที่ดินในประเทศใด จิตของพวกพระราชาและราชมหาอมาตย์ผู้สูงศักด์ิต่างน้อม
เพ่ือสร้างนิเวศน์ในประเทศน้ัน หรือดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย 
บรรดาสัตว์พวกน้ัน  ผู้เกิดกอ่นมีอายุยืน ผิวพรรณงดงามและมศีักด์ิมากกว่า ส่วนผู้



 

๔๘๑๐ 
 

 

เกิดภายหลังมีอายุสั้น  ผิวพรรณทรามและมีศักด์ิน้อยกว่า (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๐,
ที.สี.(ไทย) ๙/๔๓/๑๗) 

ศักดินา :  อำนาจปกครองท่ีนา หมายความว่าพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้เจ้านาย และขนุนางเป็นต้น ถือนาได้มีกำหนดจำนวนไร่เป็นเรือนหม่ืน
เรือนพันตามฐานานุรูปการพระราชทานให้ถือศักดินานั้น เป็นเครื่องเทียบยศและเป็น
เครื่องปรับผู้ก้ำเกิน หรือเป็นเครื่องปรับผู้ถือศักดินาน่ันเอง เม่ือทำผิด (พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

ศัตรู : ข้าศึก, ปรปักษ์, เช่น ศัตรูจากภายนอกประเทศ เพลี้ยเป็นศัตรูพืช, ผู้จองเวร เช่น ๒ 
ตระกูลน้ีเป็นศัตรูกันมาหลายช่ัวคนแล้ว ดังคำในมหาวรรคท่ีพระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่าเบ้ืองต้นภิกษุมีศีลไมด่่างพร้อย มีมารยาทสงบเสง่ียมศัตรูตำหนิไม่ได้โดยธรรม 
เพราะไม่มีความผิดที่จะตำหนิได้ หรือดังคำในอันตรามลสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุท้ังหลายธรรม ๓  ประการน้ีเป็นมลทินภายใน เป็นอมิตรภายในเป็นศัตรู
ภายในเป็นเพชฌฆาตภายใน  เป็นข้าศึกภายใน (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๗๘/๓๗๒, ที.สี.
(ไทย) ๙/๑๕๙/๕๑,๙/๕๐๙/๒๒๔,๙/๕๑๐/๒๒๕,๙/๕๑๑/๒๒๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๓๕๗/๒๘๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๕/๑๖๗,๑๑/๒๘๒/๒๓๐,๑๑/๒๙๒/๒๔๔,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๕๒/๔๓๑,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๘/๔๕๖) 

ศัลยแพทย์ : แพทย์ทางการผ่าตัด ดังคำในสมณสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สิ่งใดอันยอดเย่ียม ที่
ผู้จบเวท ผู้เป็นศัลยแพทย์พึงบรรลุ ...สิ่งนั้น ๆ  เราบรรลุแล้ว หรือดังคำในพ
ราหมณธัมมยาคสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  เรานี้แลเป็นพราหมณ์ผู้
ควรแก่การขอ  ขวนขวายในธรรมทานตลอดเวลา  ทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้าย เป็น
ศัลยแพทย์ ผ่าตัดกิเลสผู้เช่ียวชาญเธอทั้งหลายเป็นบุตร ผู้เน่ืองในอกของเรา คือเกิด
แต่ปาก เกิดแต่ธรรมธรรมสร้างสรรค์ไว้ จงเป็นธรรมทายาทเถิด อย่าเป็นอามิส
ทายาทเลย หรือดังคำในอปทานที่พระเอกาสนเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุป
ความได้ว่า ดาบสคร้ันปูลาดอาสนะเสร็จแล้วประนมมือเหนือศีรษะ ประกาศถึงความ
โสมนัสแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนักปราชญ์ ผู้ทรงเป็นผู้นำขอพระองค์ผู้
เป็นดังศัลยแพทย์ผู้ถอนลูกศรผู้เยียวยาความเดือดร้อนได้โปรดประทานการเยียวยา
แก่ข้าพระองค์ ผู้ถูกความกำหนัดครอบงำด้วยเถิด (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๕/
๔๑๑,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๐/๔๗๗, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๑/๓๗) 

ศักดิ์สิทธิ์ :  มีอำนาจ (ศักด์ิ) ให้สำเร็จ (สทิธ์ิ),ขลัง, มีกำลังอำนาจท่ีจะทำให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ 
หรือให้สำเร็จผลได้จริง ดังคำในวัตถูปมสตูรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผัคคุณฤกษ ์
เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสำหรับผู้บรสิุทธ์ิ  อุโบสถเป็นวันศักด์ิสิทธ์ิทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธ์ิ 
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วัตรปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธ์ิ  มกีรรมสะอาด หรือดังคำในชาดกที่
(พราหมณ์เนสาทะกล่าวว่า) เมื่อเรากำลังอาบน้ำอันศักด์ิสิทธ์ิของโลกซึ่งขังอยู่ท่ีท่า
น้ำปยาคะ มีภูตอะไรมาฉุดเราลงสู่แม่น้ำยมนุาอันลึก (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๙/๖๘,ขุ.ชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๘๙๓/๓๒๑) 

ศัพท์ :  เสียง, คำ ดังคำในมหาวิภงัค์ว่า เวรัญชพราหมณ์ได้ฟังข่าวว่าท่านพระมณโคดม เป็น
ศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกูลประทับอยู่ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นที่อยู่
ของนเฬรุยักษ์เขตเมืองเวรัญชา  พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐รูป ท่าน
พระโคดมผู้เจริญน้ันมีกิตติศัพท์อันงามขจรไป หรือดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า พวก
ภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทาอยู่คลุกคลีกัน มีความประพฤติเลวทราม  มี
กิตติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีช่ือเสียงไม่ดี (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/
๗๒๑/๖๓), คำยากท่ีต้องแปล, คำยากท่ีต้องอธิบาย ดังคำว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา 
ปัญญาแตกฉานในนิรุตติ ปรีชาแจ้งในภาษา ศัพท์ ถ้อยคำบัญญัติ (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/
๑๗๒/๑๘๓-๑๘๔)  

ศัสตรา : ของมีคมเป็นเครื่องแทงฟัน เช่น ดาบ หอกฉมวก หลาว ค้อน หิน  มีด  ดังคำในมหา
วิภังค์ พระบัญญัติว่า ก็ ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาศัสตราอัน
จะพรากกายมนุษย์น้ัน แม้ภิกษุน้ีก็เป็นปาราชิก  หาสังวาสมิได้ หรือดังคำว่า ท่ีช่ือว่า  
ศัสตรา  ได้แก ่ เครื่องประหารมีคมข้างเดียว  มีคม  ๒  ขา้ง (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๗/
๑๓๙, ๑/๑๗๒/๑๔๑,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๓๖/๗๑๕, วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๐/๑๔,ที.สี.
(ไทย) ๙/๒๒/๙,๙/๑๗๔/๕๘,๙/๒๐๖/๗๐,๙/๒๕๘/๘๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓/๑๖,๑๐/
๓๔/๑๖,๑๐/๓๖/๒๐,๑๐/๓๗/๒๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๑/๖๐,๑๑/๙๓/๗๐,๑๑/๙๔/
๗๐,๑๑/๙๕/๗๐) 

ศัสตราคม : ของมีคม หมายถึงสิ่งมีคมข้างเดียว หรือมีคม ๒ ข้าง เช่น ดาบ หอกฉมวก หลาว 
ค้อน หิน  มีด ดังคำท่ีสัญชัยเวลัฏฐบุตรกล่าวไว้ว่า ในสภาวะ ๗ กองน้ัน ไม่มีผู้ฆ่า ไม่
มีผู้ใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ไม่มผีู้ฟัง ไม่มีผู้ใช้ให้คนอ่ืนฟัง ไม่มีผู้รู้ ไม่มีผู้ทำให้คนอ่ืนรู้ ใครก็
ตามแม้จะเอาศัสตราคมตัดศีรษะใคร ก็ไม่ช่ือว่าปลงชีวิตใครได้ เพราะเป็นเพียง
ศัสตราแทรกผา่นไประหว่างสภาวะ ๗ กองเท่านั้นเอง (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๔/๕๘,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๔) 

ศัสตราเครื่องปลงชีวิต : ของมีคมท่ีใช้ฆา่ หมายถึงอาวุธท่ีทำลายชีวิต ดังคำในปุณโณวาทสูตรท่ีพระ
ปุณณะกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักปลง
ชีวิตข้าพระองค์ด้วยศัสตราที่คมในเรื่องนี้ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่าพระสาวก
ท้ังหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันอึดอัด  ระอา รังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและ
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ชีวิต แสวงหาศัสตราเครื่องปลงชีวิตก็มีอยู่เราได้ศัสตราเครื่องปลงชีวิตที่ไม่ได้แสวงหา
เลย (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๙๖/๔๕๐) 

ศัสตราวุธ : ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง, อาวุธต่าง ๆ ดังคำในพรหมชาลสูตรว่า พระสมณโคดม
ทรงละทรงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอายมีความ
เอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ หรือดังคำในปโลกสูตรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า พราหมณ์  มนุษย์ทกุวันน้ียินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภ
ท่ีไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดมนุษย์เหล่าน้ันยินดีด้วยความยินดีท่ีไม่
ชอบธรรม  ถกูความโลภท่ีไม่สม่ำเสมอครอบงำ ประกอบด้วยธรรมผิดต่างหยิบฉวย
ศัสตราวุธอันคมเข่นฆ่ากันและกัน(ที.สี.(ไทย)๙/๘/๓,๙/๑๙๔/๖๕,๙/๙/๔๐๑/
๑๗๐,๙/๔๕๑/๑๙๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๘/๒๙๖,๑๐/๔๑๙/๓๕๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๐๖/๑๖๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๒/๓๒๓,๑๒/๔๑๑/๔๔๖,๑๒/๔๔๑/๔๗๖,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๑/๑๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๕๗/๒๒๐) 

ศากยกุมาร : กุมารวงศ์ศากยะ, เจ้าชายวงศ์ศากยะ ดังคำในจูฬวรรคว่า สมัยนั้น  พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณอนุปิยนิคมของพวกมัลลกษัตริย์ครั้งน้ัน พวกศากยกุมารท่ีมีช่ือเสียง
ออกผนวชตามพระผู้มีพระภาคผู้ทรงผนวชแล้ว (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๐/๑๖๗, ๗/๓๓๑/
๑๗๑, ๗/๓๓๑/๑๗๒,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖๕/๙๑) 

ศากยตระกูล : ช่ือตระกูลหนึ่ง เมืองกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ท่านพระสมณโคดม 
เป็นศากยบุตร เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล  ประทบัอยู่  ณ  ควงต้นสะเดาอัน
เป็นที่อยู่ของนเฬรุยักษ์  เขตเมืองเวรัญชา  พร้อมกบัภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 
๕๐๐ รูป หรือดังคำว่า พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้ทรงสดับข่าวว่า  ท่านพระ
สมณโคดม  เปน็ศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล เสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดย
ลำดับ  ประทับอยู่ณ ควงต้นไทรต้นหนึ่งช่ือสุประดิษฐเจดีย์ในสวนตาลหนุ่ม  เขตกรุง
ราชคฤห์   (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑, วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๕/๖๕, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๕/๘๗,๙/
๒๕๗/๘๙,๙/๓๐๑/๑๑๑,๙/๓๐๒/๑๑๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๑๗/๘๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๔๔/๔๘๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๓/๕๓๑,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๖๙/๒๒๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๓๐/๔๑) 

ศากยธิดา : ลูกหญิงในวงศก์ษัตริย์วงศ์หน่ึง เมืองกบิลพัสด์ุ, เรียกผู้หญิงเกิดในศากยตระกูลว่า
ศากยธิดา ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า ภิกษุณีรู้อยู่ว่าพอทอดธุระว่า  เราจะไม่ทักท้วง
ภิกษุณีผู้ต้องธรรมคือปาราชิกต้วยตนเอง  จะไม่บอกแก่หมู่คณะ เธอย่อมไม่เป็น
สมณะหญิง  ไม่เป็นเช้ือสายศากยธิดา หรือดังคำในสักกปัญหสูตรท่ีเทพบุตรกล่าวว่า 
ในกรุงกบิลพัสด์ุน้ี  ได้มีศากยธิดานามว่าโคปิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระ
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ธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ ผู้รักษาศีลให้บริบูรณ์หน่ายความรู้สึกเป็นหญิง อบรม
ความรู้สึกเป็นชาย หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/
๖๖๖/๑๒, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๕๓/๒๘๐) 

ศากยบุตร : ลูกชายในวงศ์กษัตริย์วงศ์หนึ่ง เมืองกบิลพัสด์ุ, เรียกชายเกิดในศากยตระกูลว่าศากย
บุตร ดังคำว่า เจ้าพนักงานป่าไม้คิดว่า  พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหล่านี้
ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์  พูดจริงมีศีล  มกีัลยาณธรรม
แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินยังทรงเลื่อมใสมาก หรือดังคำในปาฏิกสูตรท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า เราได้รู้ความรำพึงของสุนักขัตตะ ลจิฉวีบุตรด้วยใจ จึงกล่าวกับสุนักขัตตะ ลิจ
ฉวีบุตรว่า โมฆบุรุษ แมค้นเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะศากยบุตรอยู่หรือ 
หรือดังคำในสิคาลสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ขอ้ท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ผู้
ปฏิญาณว่าเป็นศากยบุตร  ได้อัตภาพเช่นนี้เป็นการดีย่ิงนัก (วิ.มหา.(ไทย)๑/๘๖/๗๕, 
ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๕/๘๗,๙/๒๕๗/๘๙,๙/๓๐๑/๑๑๑,๙/๓๐๒/๑๑๒,ที.ปา.(ไทย) ๑/
๗/๗, ๑๑/๒๗๗/๒๒๑,๑๑/๒๘๗/๒๓๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๒/๙๕,๑๓/๒๐๗/
๒๔๕,๑๓/๒๙๓/๓๔๙,๑๓/๓๔๘/๔๒๓,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๓/๓๒๓) 

ศากยมุนี : พระนามพระพุทธเจ้าผู้มีเช้ือสายศากยวงศ์ ดังคำในปริวารว่า พระอังคีรสศากยมุนี
ทรงเป็นผู้อนุเคราะห์แก่หมู่สตัว์ทุกถ้วนหน้า พระองค์ผู้ทรงอุดมกว่าสรรพสัตว์ดุจ
ราชสีห์ทรงแสดงพระไตรปิฎกคือพระสุตตันตะ พระอภิธรรม  พระวินัย  ซึ่งมีคุณมาก 
หรือดังคำในฉัตตมาณวกวิมานที่พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงวิธีถึงสรณคมน์แก่
ฉัตตมาณพจึงตรัสว่า บรรดาผู้กล่าวสอนในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐสุด เป็นพระ
ศากยมุนี จำแนกพระธรรม  สำเร็จกิจที่จะต้องทำแล้ว  ถึงฝั่งพระนิพพาน  พรั่ง
พร้อมด้วยพละและวีริยะเธอจงถึงผู้นั้นผู้เป็นพระสุคตเพ่ือเป็นที่พ่ึงท่ีระลึกเถิด หรือดัง
คำในพุทธวงศ์ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า คำสั่งสอนของเราผู้เป็นศากยมุนี กว้างขวางรู้
กันโดยมาก เจรญิแพร่หลายงอกงามดี  บริสุทธ์ิผ่องแผ้ว  ในโลกนี้(วิ.ป.(ไทย) ๘/
๒๕๗/๓๔๒,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๘๘๖/๑๐๕,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๙/๗๑๙) 

ศากยราชตระกูล : กษัตริย์ศากยะ, พระเจ้าแผ่นดินวงศ์ศากยะ ดังคำท่ีเจ้าศากยะทั้งหลายกล่าวไว้ว่า
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดใช้สอยท้องพระโรงน้ันก่อนเถิด  พระพุทธเจ้าข้า  พระองค์
ทรงใช้สอยท้องพระโรงก่อนแล้ว  เจ้าศากยราชทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสด์ุจักใช้
สอยในภายหลงั การใช้สอยของพระองค์น้ันพึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือ
ความสุขแก่เจ้าศากยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสด์ุสิ้นกาลนาน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๔๓/๒๔)  
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ศากยวงศ์ : เช้ือสายพวกศากยะ ดังคำในจูฬวรรคว่า สมัยนั้น  พระเจ้าภัททิยศากยะครองราช
สมบัติของชาวศากยวงศ์  พระองค์ทรงเป็นพระสหายของเจ้าอนุรุทธศากยะหรือดัง
คำในอัมพัฏฐสตูรท่ีกล่าวถึงอัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งท่ี ๑  
(วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๓๐/๑๖๙,ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖๓/๙๐,๙/๒๖๔/๙๑,๙/๒๖๕/๙๑,๙/
๒๖๖/๙๒) 

ศากยะ, คนชาติ : คนเช้ือสายศากยะ หมายถึงคนเช้ือชาติศากยะ ดังคำในอัมพัฏฐสูตรท่ีอัมพัฏฐ
มาณพกล่าวว่า ท่านพระโคดม คนชาติศากยะดุร้าย หยาบช้า  วู่วาม พูดพล่าม เป็น
คนรับใช้  ไม่ยอมสักการะ เคารพ  นับถือ  บูชา  นอบน้อมพวกพราหมณ์ การท่ีคน
ชาติศากยะซึ่งเป็นคนดุร้าย  หยาบช้า  วู่วาม พูดพล่าม  เป็นคนรบัใช้  ไม่ยอม
สักการะ  เคารพนับถือ  บูชานอบน้อมพวกพราหมณ์ เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลย 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖๔/๙๑,๙/๒๖๕/๙๑,๙/๒๖๖/๙๒) 

ศากยะ, เจ้า : ช่ือวงศ์กษัตริย์วงศ์หน่ึงในเมืองกบิลพัสด์ุ เรียกว่า ศากยวงศ์, เรียกกษัตรย์ิในวงศ์นี้ว่า 
ศากยะ ดังคำในมหาวิภังค์ว่า สมัยน้ัน  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่  ณ นิโคร
ธาราม เขตกรุงกบิลพัสด์ุ  แคว้นสักกะ  ครั้งน้ัน พระเจ้ามหานามศากยะมีเภสัช
เหลือเฟือ หรือดังคำในอัมพัฏฐสูตรท่ี พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “อัมพัฏฐะ  พวก
เจ้าศากยะได้ทำผิดอะไรต่อเธอ เขาทูลตอบว่า  ท่านพระโคดม  ครั้งหนึ่ง  ข้าพเจ้า
เดินทางไปกรุงกบิลพัสด์ุด้วยธุระของพราหมณ์โปกขรสาติผู้เป็นอาจารย์  เข้าไปที่ท้อง
พระโรงของพวกศากยะเวลานั้น พวกศากยะและศากยกุมารจำนวนมาก  กำลังน่ังใช้
น้ิวมือสะกิดหยอกล้อกันอยู่บนอาสนะสูง  ในท้องพระโรง  เห็นจะหัวเราะเยาะ
ข้าพเจ้าเป็นแน่  ไม่มใีครเช้ือเชิญให้ข้าพเจ้านั่งเลย (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๐๕/๔๔๕, ที.
สี.(ไทย) ๙/๒๖๕/๙๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๔/๑๖๘,๑๘/๒๔๓/๒๔๕) 

ศากยะ, ตระกูล : ตระกูลศากยะ, เหล่ากอพวกศากยะ ดังคำในสารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุท่ี (นาง
เปรตตอบแก่พระสารีบุตรว่า) เมื่อก่อนในชาติอ่ืน ๆ ดิฉันเกิดในตระกูลศากยะ  เป็น
มารดาของท่าน ดิฉันเข้าถึงเปตวิสัย  ถูกความหิวกระหายครอบงำ (ขุ.เปต.(ไทย) 
๒๖/๑๑๗/๑๘๗) 

ศากยะ, พวก : ช่ือกษัตริย์พวกหน่ึง ซ่ึงสบืเช้ือสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช ซึ่งเป็นผู้สร้างและ
ครองกรุงกบิลพัสด์ุ พระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์วงศ์นี้; ศากยะ เป็นคำสันสกฤต เรียก
อย่างบาลีเป็น สักกะ บ้าง,สักยะ บ้าง, สากิยะ บ้าง; ศากยะ หรือสักกะ น้ี ใช้เป็นคำ
เรียกช่ือถิ่นหรือแคว้นของพวกเจ้าศากยะด้วย มีปรากฏในอัมพัฏฐสูตร หรือดังคำ
ในอัคคัญญสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  วาเสฏฐะและภารทวาชะพระเจ้าปเสนทิ
โกศลทรงทราบว่า  พระสมณโคดมเสด็จออกผนวชจากศากยตระกูลท่ีเท่าเทียมกัน
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ดังนี้ ก็พวกศากยะยังต้องตามเสด็จพระเจ้าปเสนทิโกศลอยู่ตลอดเวลา  และพวกเจ้า
ศากยะยังต้องกระทำการนอบน้อมการอภิวาท การต้อนรับอัญชลีกรรม และ
สามีจิกรรมในพระเจ้าปเสนทิโกศลอยู่  (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๖๕/๙๑,๙/๒๖๖/๙๒,๙/
๒๖๗/๙๒,๙/๒๖๗/๙๓,๙/๒๗๓/๙๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๗/๘๗) ; ดู สกักชนบท 

ศาล : องค์กรท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์, ท่ี
ชำระช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา ดังคำในสิงคาลกสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 
คหบดีบุตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ ๖ 
ประการนี้  คอื ๑. ผู้ชนะย่อมก่อเวร๒. ผูแ้พ้ย่อมเสียดายทรัพย์ท่ีเสียไป ๓.เสียทรัพย์
ทันตาเห็น ๔.ถอ้ยคำท่ีเป็นพยานในศาลก็เช่ือถือไม่ได้๕.ถูกมิตรอำมาตย์ดูหมิ่น๖. ไมมี่
ใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้น้ีเป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะ
เลี้ยงดูภรรยาได้ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๑/๒๐๔) ; ท่ีสิงสถติของเทวดา เทพารักษ์ หรือ
เจ้าผี เป็นต้น เช่น ศาลเทพารักษ์ ศาลเจ้า ดังเช่นคำว่า ป่าสุภควันและป่าที่ต้ังศาล
เป็นที่สถิตของเทวดาเป็นต้น (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๔๙/๑๒๙)  

ศาลพระภูมิ : ท่ีสถิตของเทพารักษ์ประจำพ้ืนที่และสถานที่ ทำด้วยไม้เป็นเรือนหลังคาทรงไทย
ต้ังอยู่บนเสาเดียว ปัจจุบันทำด้วยปูนเป็นรูปปราสาทก็มี ดังคำในพรหมชาลสูตรและ
สุภสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า สมณพราหมณ์ผู้เจรญิบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้ด้วยศรัทธา
แล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างน้ี คือ ทำพิธีบนบาน พิธีแก้บน ร่าย
มนตร์ขับผีต้ังศาลพระภูมิ ทำกะเทยให้เป็นชาย (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑/๘,๙/๒๗/๑๐,๙/
๒๐๕/๗๐,๙/๒๑๑/๗๒,๙/๔๕๑/๑๙๙) 

ศาลสถิตยุตธิรรม : เป็นคำรวมที่ใช้เรียกศาลยุติธรรมท้ังปวง ดังคำในอปทานที่พระอุบาลีเถระกล่าวไว้
ว่า พระราชาเจ้านครน้ันพึงรับสั่งให้สร้างถนนส่ีแยก  ทางแยก 

                    ร้านตลาดจัดสรรไว้เป็นอย่างดี สร้างศาลสถิตยุติธรรมเป็นท่ีตัดสินคดีความไว้ในนคร
น้ัน เพ่ือป้องกันอริราชศัตรู เพ่ือจะรู้ช่องทาง(ดีร้าย) เพ่ือดูแลรักษากำลงัพล (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๕๒๗/๘๐) 

ศาลา : อาคารทรงไทย ปล่อยโถง ไม่กั้นฝา ใช้เป็นท่ีพักหรือเพ่ือประโยชน์การงานอย่างใด
อย่างหน่ึง เช่น ศาลาวัด ศาลาที่พัก ศาลาท่าน้ํา, โดยปริยายหมายถึงอาคารหรือ
สถานที่บางแหง่ ใช้เพ่ือประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ศาลาพักร้อน ศาลา
สวดศพ ดังคำในธาตุวิภังคสูตรว่า สมัยหนึง่ พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้น
มคธ ถึงกรุงราชคฤห์แล้วเสด็จเข้าไปหานายช่างหม้อช่ือภัคควะถึงท่ีอยู่ แล้วได้ตรัสว่า 
ภัคควะถ้าท่านไม่หนักใจ  เราขอพักในศาลาสักคืนหน่ึง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔๒/๔๐๑) 



 

๔๘๑๖ 
 

 

ศาลาคนไข้ : ท่ีปฐมพยาบาล หมายถึงห้องพยาบาล ดังคำในปฐมเคลญัญสูตรว่า ครั้นในเวลาเย็น 
พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเร้น  เข้าไปยังศาลาคนไข้แล้ว ประทับนั่งบน
พุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้แล้ว รับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลาย (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๕/
๒๗๗,๑๘/๒๕๖/๒๘๐) 

ศาลาถกแถลง : กุตูหลสาลา,ทีพ่บปะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กัน หมายถึงสถานที่สมณพราหมณ์ผู้
เป็นเดียรถีย์ต่างพวกมาแสดงทรรศนะตามลัทธิของตน,การประชุมสนทนาประกาศ
ลัทธิ ทำให้ประชาชนทราบว่า คนน้ีพูดอะไร คนนี้ประกาศอะไร เป็นต้น ดังคำใน
โปฏฐปาทสูตรว่า โปฏฐปาทปริพาชกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เร่ืองที่พวก
ข้าพระองค์สนทนากันในวลาน้ีของดไว้ก่อน เรื่องน้ีพระองค์จะทรงสดับเม่ือใดก็ได้ใน
ภายหลัง  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันก่อน ๆ พวกสมณพราหมณ์ผู้มีลัทธิต่างกันได้มา
ชุมนุมกันท่ีศาลาถกแถลง ต้ังประเด็นสนทนากันเรื่องอภิสัญญานิโรธ หรือดังคำใน
มหาสกุลุทายิสตูรว่า สกุลุทายีปริพาชกทูลตอบว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เรื่องที่ข้า
พระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลาน้ี ของดไว้ก่อนเถิด  เรื่องน้ีพระผู้มีพระ
ภาคจะทรงสดับได้ในภายหลังโดยไม่ยาก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันกอ่นๆพวกสมณ
พราหมณ์ผู้มลีทัธิต่างกันได้มาชุมนุมกันท่ีศาลาถกแถลง ได้สนทนากัน มีปรากฏในกุตู
หลสาลาสูตร (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๑๑/๑๗๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๘/๒๘๐,สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๔๑๘/๔๙๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ศาลาถกแถลง หมายถึงสถานที่ท่ีสมณ  พราหมณ์ผู้เป็น
เดียรถีย์ต่างพวกมาแสดงทรรศนะตามลัทธิของตน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๑๑/๓๐๔) อีก
นัยหน่ึง  หมายถึงการประชุมสนทนาประกาศลัทธิ ทำให้ประชาชนทราบว่า คนนี้พูด
อะไร คนนี้ประกาศอะไร เป็นต้น (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๓๘/๑๗๓) อีกแห่งหนึ่งมี
อธิบายว่า คำว่า ศาลาถกแถลง แปลจากคำบาลีว่า โกตุหลสาลา อรรถกถาแก้ว่า กุตู
หลายนฺติ กุตูหลสาลา นาม  ปจฺเจกสาลา นตฺถิ ยตฺถ ปน นานาติตฺถิยา สมณพฺ
ราหฺมณา นานาวิธํ กถํ ปวตฺเตนฺติ, สา พหุนฺนํ อยํ  กึ วทติ, อยํ กึ วทตีติ กุตูหลุปฺปตฺ
ติฏฺฐานโต กุตูหลสาลาติ วุจฺจติ ไม่มศีาลาที่มีช่ืออย่างนี้โดยเฉพาะ แต่เป็นสถานที่ท่ี
สมณพราหมณ์ผู้เป็นเดียรถีย์ต่างพวกมาแสดงทรรศนะตามลัทธิของตน ช่ือกุตูหลสา
ลาเพราะเป็นท่ีเกิดการโต้เถียงกันว่า ท่านน้ีพูดอย่างไร ท่านนี้พูดอย่างไร (สํ.สฬา.อ. 
(บาลี) ๓/๔๑๘/๑๗๖)  

ศาลาท่ีพัก : สถานที่พัก, ท่ีพักอาศัย ดังคำในกุลฆรณีสูตร ท่ีเทวดาผู้สงิสถิตอยู่ในราวป่านั้นกล่าว
ไว้ว่า ชนท้ังหลายต่างประชุมสนทนากันท่ีใกล้ฝั่งแม่น้ำ ในศาลาท่ีพักในสภาและข้างๆ 
ถนน พวกเขาต่างพูดถึงดิฉันและท่านอย่างไรหนอ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๘/๓๓๐) 



 

๔๘๑๗ 
 

 

ศาลาบำรุงภิกษุไข้ : ท่ีพักอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ ดังคำในคิลานสูตรท่ีว่า ครั้งน้ันพระผู้มีพระภาคเสด็จ
ออกจากท่ีหลกีเร้นในเวลาเย็น เสด็จเข้าไปที่ศาลาบำรุงภิกษุไข้  ได้ทรงเห็นภิกษุรูป
หนึ่งผู้ทุพพลภาพ เป็นไข้ แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้ ได้รับสั่งเรียกภิกษุ
ท้ังหลาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑) 

ศาลาประตูกลาง : ช่ือศาลาแห่งหน่ึง ณ เขตเมืองนาลันทา เป็นศาลาที่อุปาลิคหบดีสร้างไว้ เพ่ือเป็นที่
ต้อนรับแขกผูม้าเยือน ดังคำในอุปาลีวาทสูตรว่า นายประตูรับคำแล้วเข้าไปหาอุบาลี
คหบดีเรียนว่า ท่านขอรับ  นิครนถ์  นาฏบุตรพร้อมกับบริษัทนิครนถ์เป็นจำนวนมาก
ยืนรออยู่นอกซุ้มประตู  เขาต้องการพบท่าน อุบาลีคหบดีกล่าวว่า นายประตูเพ่ือนรัก 
ถ้าเช่นนั้นท่านจงปูอาสนะไว้ท่ีศาลาประตูกลางนายประตูรับคำแล้ว ปูอาสนะไว้ที่
ศาลาระตูกลางเสร็จแล้ว เข้าไปหาอุบาลีคหบดีเรียนว่า ท่านขอรับ อาสนะปูไว้ท่ีศาลา
ประตูกลางเสร็จแล้ว ขอท่านจงกำหนดเวลาท่ีสมควร ณ บัดนี้เถิด (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๗๒/๖๙) 

ศาลาเรือนยอด : อาคารท่ีมีหลังคาเป็นเคร่ืองยอดแบบต่าง ๆ เช่น แบบมณฑป แบบยอดปรางค์ แบบ
ยอดปราสาท แบบยอดมงกุฎ แบบยอดเจดีย์ ดังคำในอัตถิราคสูตรและ อุณณาภพ
ราหมณสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า เรือนยอด หรือศาลาเรือน
ยอดมีหน้าต่างด้านทิศเหนือทิศใต้หรือทิศตะวันออก พอดวงอาทิตย์ขึ้น แสงสว่างที่
เข้าทางหน้าต่าง จะพึงส่องไปที่ไหน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ส่องไปที่ฝาด้านทิศ
ตะวันตก  พระพุทธเจ้าข้า (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๔/๑๒๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๑๒/๓๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ศาลาเรือนยอด ในที่น้ีหมายถึงศาลาที่มีช่อฟ้า ๒ ตัว 
(สํ.นิ.อ. (บาล)ี ๒/๖๔/๑๓๐),ในอรรถกถาอีกแห่งหน่ึงอธิบายว่า (ศาลาเรือนยอด) 
หมายถึงพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคที่พร่ังพร้อมด้วยศิลปะ ถูกสรา้งหลังคาทรง
กลมงามสง่าคล้ายหงส ์ มีเรือนยอดกล่าวคือเรือนท่ีมีหลังคาทรงสูงอยู่ภายในอีก
ช้ันหน่ึง (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๖๒/๔๓๐, องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๓๕/๑๓๑)  

ศาสดา : ผู้อบรมสั่งสอน, เป็นพระนามอย่างหน่ึงท่ีใช้เรียกพระพุทธเจ้า ดังคำในพุทธคุณ ๙ ใน
ข้อที่ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  .... เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ; 
ปัจจุบันใช้เรียกผู้ต้ังศาสนาโดยท่ัวไป, ในพุทธกาลครูท้ัง ๖ คือ ปูรณกัสสป มักขลิโค
สาลอชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร และนิครนถนาฏบุตร ถ้าเรียก
ตามบาลี ก็เป็นศาสดา ๖ดังคำในจูฬวรรคว่า ศาสดาบางท่านในโลกน้ีมีศีลไม่บรสิุทธ์ิ  
แต่ปฏิญญาว่า เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธ์ิ  ศลีของเราบริสุทธ์ิ  ผ่องแผ้ว  ไม่เศร้าหมอง (วิ.
จู.(ไทย) ๗/๓๓๔/๑๗๖) (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๗/๕๐,๙/๑๕๗/๕๐,๙/๑๙๐/๖๔,๙/



 

๔๘๑๘ 
 

 

๒๕๕/๘๗,๙/๒๕๗/๘๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๙/๑๐๓,๑๐/๒๑๖/๑๖๔, ๑๐/๒๑๗/
๑๖๖,๑๐/๓๓๔/๒๖๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๖/๕,๑๑/๑๐๗/๗๘,๑๑/๑๖๖/๑๒๖) 

ศาสดาบางคน : ผู้อบรมสั่งสอน มี ๓ ประเภท มีปรากฏในโลหิจจสูตร ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
โลหิจจะ ศาสดา ๓ ประเภทเหล่านี้แล สมควรถูกทกัท้วง  ทั้งการทักท้วงของผู้
ทักท้วงศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าจริง แท้ เป็นธรรม ไม่มีโทษ หรือดังคำในสังขธมสูตร
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ศาสดาบางคนในโลกน้ีมีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า  ผู้
ฆ่าสัตว์ท้ังหมดต้องไปอบาย  ตกนรก ผูล้กัทรัพย์ท้ังหมดต้องไปอบาย ตกนรก ผู้
ประพฤติผิดในกามทั้งหมดต้องไปอบาย  ตกนรก  ผู้พูดเท็จทั้งหมดต้องไปอบาย  ตก
นรก  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙๓/๒๓๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๐/๔๐๘) 

ศาสดาอื่น : เจ้าลัทธิอ่ืน เช่น นิครนถ์ นาฏบุตร ดังคำในมหาวรรคทีส่ีหเสนาบดีกลา่วไว้ว่า พระ
สมณโคดมตรัสอย่างน้ีว่า  ควรให้ทานแก่เราเท่าน้ัน  ไม่ควรให้ทานแก่ศาสดาอ่ืน ควร
ให้ทานแกส่าวกของเราเท่าน้ันไม่ควรให้ทานแก่สาวกของศาสดาอ่ืน ทานที่ให้แก่เรา
เท่าน้ันมีผลมาก  ทานที่ให้แกศ่าสดาอ่ืนไม่มีผลมาก ทานท่ีให้แกส่าวกของเราเท่าน้ัน
มีผลมาก  ทานที่ให้แกส่าวกของศาสดาอ่ืนไม่มีผลมาก หรือดังคำในพหุธาตุกสูตรท่ี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้ถึง
พร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสดาอ่ืน แต่เป็นไปได้ท่ีปุถุชนพึงนับถือศาสดาอ่ืน (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๙๓/๑๑๔, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๐๗/๔๔๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๘/๑๖๗) 

ศาสตร์ :  ตำรา, วิชา ระบบวิชาความรู้, มักใช้ประกอบหลังคําอ่ืน เช่น นิฆัณฑุศาสตร์ เกฏุภ
ศาสตร์ ดังคำในพรหมายุสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า สมัยน้ันแล  พราหมณ์ช่ือพรหมายุอาศัยอยู่
ในกรุงมิถิลา เป็นคนชรา เป็นคนแก่  เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำดับจนมี
อายุถึง  ๑๒๐  ปีนับแต่เกิด  รู้จบไตรเพท  พร้อมท้ังนิฆัณฑุศาสตร์ เกฏุภศาสตร์  
อักษรศาสตร์  และประวัติศาสตร์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๓/๔๗๑)  

ศาสตราวุธเครื่องย่ำยศีัตรูคอืศีล :  ศีลกำจัดกิเลส หมายถึงศีล ๕ ศลี ๑๐ จตุปาริสุทธิศีล ดังคำในพุทธ
วงศ์ว่า พระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ ทรงประทานโล่คือสติปัฏฐาน ๔ หอกคือญาณอัน
คมกล้าดาบอย่างดี คือธรรมและศาสตราวุธเครื่องย่ำยีศัตรูคือศีลไว้ให้ ประทานภูษา
คือวิชชา ๓พวงมาลัยสำหรับสวมศีรษะคือผล ๔ เครื่องอาภรณ์คืออภิญญา ๖ และ
ดอกไม้เครื่องประดับคือพระธรรม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๔๖/๗๑๗) 

ศาสนทูต :  ทูตทางศาสนา หมายถึงพระผู้ประกาศธรรมทางพระพุทธศาสนา (พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู โมคคัลลีบุตรติสสเถระ 

ศาสนธรรม : คำสั่งสอนในศาสนา เช่น ศาสนิกชนควรปฏิบัติตามศาสนธรรมในศาสนาของตน ดัง
คำในพหุชนหิตสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า ชนท้ังหลายผู้ปฏิบัติตามอริยมรรค ท่ี
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พระผู้มีพระภาคผู้ทรงนำหมู่เวไนยชนออกจากภพ ผู้ไม่มีผู้อ่ืนย่ิงกว่าทรงแสดงไว้ดี
แล้ว เป็นผู้ไมป่ระมาทในศาสนธรรมของพระสุคต ย่อมทำที่สุดแห่งทกุข์ในอัตภาพนี้
ได้ หรือดังคำในอัคคิสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชนท้ังหลายผู้หมั่นอบรมตนในศา
สนธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ท้ังกลางวันและกลางคืน หมั่นเจริญอสุภสญัญา
เป็นนิตย์ ย่อมทำไฟคือราคะให้ดับลงได้ (ข.ุอิติ.(ไทย) ๒๕/๘๕/๔๕๑,๒๕/๙๓/๔๖๗, 
ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๘๔/๔๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๕/๔,๓๓/๖๘/๑๔๓,๓๓/๑๓๒/๕๓๗) 

ศาสนวงศ์ :  วงษ์ทางศาสนา หมายถึงเช้ือสายทางศาสนา ผู้สืบทอดทางศาสนา (พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  ; ดู สาสนวงส์ 

ศาสนา : คำสอน, คำสั่งสอน; ปัจจุบันใช้หมายถึงลทัธิความเช่ือถืออย่างหน่ึงๆพร้อมด้วยหลัก
คำสอน ลัทธิ พิธี องค์การและกิจการท่ัวไปของหมู่ชนผู้นับถือลัทธิความเช่ือถืออย่าง
น้ันๆ ทั้งหมด ดังคำในภัททาลิสูตร ท่ีกล่าวว่า ต้ังแต่น้ันมา  ท่านพระภัททาลิไม่กล้า
เผชิญพระพักตร์พระผู้มีพระภาคตลอด ๓  เดือนเต็มเหมือนภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาใน
ศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์ หรือดังคำในอัคคิกสตูรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ท่านจงบำรุงด้วยข้าวและน้ำ และด้วยปัจจัยอ่ืน แก่พระขณีาสพผู้ประกอบด้วยคุณท้ัง
ปวงผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ ่ ผูม้ีความคะนองอันสงบแล้วเพราะศาสนาน้ันเป็นเขต
บุญของผู้แสวงบุญ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๔/๑๕๑,๑๓/๑๘๓/๒๑๒,๑๓/๓๖๙/
๔๕๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๕,๑๕/๑๙๗/๒๘๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๑/๖๑,๑๘/
๗๒/๖๑,๑๘/๗๓/๖๑,๑๘/๗๑/๖๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๐๓/๔๒๘) 

ศาสนูปถัมภก :  ผู้ทะนุบำรุงศาสนา ถ้าใช้แก่พระมหากษัตริย์ เรียกว่า องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)   

ศิริธรรม : ธรรมอันเป็นสิริ หมายถึงธรรมท่ีเป็นศรี คือโลกุตตรธรรม ดังคำในโกนาคมนพุทธวง
ศว่าพระพุทธเจ้านามว่าโกนาคมนะพระองค์ทรงประกาศศิริธรรมทุกอย่างล้วน
อันตรธานไปหมดแล้ว สังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๘/
๗๑๑)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ศิริธรรม ได้แก่ โลกุตตรธรรม (ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๒๘/
๓๗๗)  

ศิลปกรรม : สิ่งที่เป็นศิลปะ,สิ่งท่ีสร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะเช่นงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรม
จัดเป็นศิลปกรรม ดังคำในภริยาสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภรรยาใดมุ่งจะยักยอก
ทรัพย์แม้มจีำนวนน้อยที่สามีประกอบศิลปกรรม  พาณชิยกรรม  และกสิกรรมได้มา 
ภรรยาเช่นนี้  เรียกว่า  ภรรยาดุจนางโจรหรือดังคำในเวสสันตรชาดกท่ี (ชูชกกล่าว
ว่า) พราหมณี  ศิลปกรรมหรอืทรัพย์ และขา้วเปลือกของฉันไม่มีที่ไหน ฉันจักนำทาส
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หรือทาสีมาให้แก่เธอผู้เจริญได้ ฉันจักอุปถมัภ์บำรุงเธอ  เธออย่าได้โกรธเคืองเลย
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๓, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๓๔/๔๘๖) 

ศิลปวิทยา : ศิลปะและวิชาการ ดังคำในมหาวิภังค์ว่า พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มี
ศีลดีงาม กล่าวเสียดสีภิกษุผู้มีศีลดีงาม  ด่า  สบประมาทด้วยชาติกำเนิดบ้าง  ด้วยช่ือ
บ้าง  ด้วยตระกูลบ้าง  ด้วยหน้าที่การงานบ้าง  ด้วยศิลปวิทยาบ้าง ...  ด้วยคำด่าที่
หยาบบ้าง  หรือดังคำในสุธาโภชนชาดกท่ี (โกสิยดาบสกล่าวว่า) นรชนท้ังหลายผู้
ประกอบด้วยศิลปวิทยา  มารยาท และความรู้  เป็นผู้ชำนาญการงานของตน ถูกเธอ
ทอดทิ้งให้เหินห่างย่อมไม่ได้อะไรแม้แต่น้อย (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๓,ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๖๗/๒๑๓,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๓๘/๑๒๔,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓๔/๑๒๙,๒๙/
๑๕๓/๔๒๐) 

ศิลปวิทยาช้ันต่ำ : วิชาช่างจักสาน เป็นต้น, เป็น ๑ ในศิลปวิทยา ๒ คือ  (๑)  ศิลปวิทยาช้ันต่ำ (๒ลป
วิทยาช้ันสูง ดังคำในมหาวิภังค์อธิบายว่า ท่ีช่ือว่า  ศิลปวิทยาช้ันต่ำ  ได้แก่  วิชาช่าง
จักสาน  วิชาช่างหม้อ  วิชาช่างหูกวิชาช่างหนัง  วิชาช่างกัลบก  อีกอย่างหน่ึง  
ศิลปวิทยาที่เขาเย้ยหยัน  เหยียดหยามเกลียดชัง  ดูหม่ิน  ไม่นับถือกันในท้องถิ่นน้ัน 
ๆ  น้ีจัดเป็นศิลปวิทยาช้ันต่ำ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๓) 

ศิลปวิทยาช้ันสูง : วิชานับ วิชาคำนวณ เป็นต้น, เป็น ๑ ในศลิปวิทยา ๒ คอื (๑)  ศิลปวิทยาช้ันต่ำ 
(๒ลปวิทยาช้ันสูง ดังคำในมหาวิภังค์อธิบายว่า ท่ีช่ือว่า  ศิลปวิทยาช้ันสูง  ได้แก่วิชา
นับ วิชาคำนวณ  วิชาเขียน  อีกอย่างหนึ่งศิลปวิทยาที่เขาไม่เย้ยหยัน  ไม่เหยียด
หยาม  ไม่เกลยีดชัง  ไม่ดูหมิ่น  นับถือกันในท้องถิ่นนั้น ๆ น้ีจัดเป็นศิลปวิทยาช้ันสูง 
(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๓)  

ศิลปศาสตร์ : ตำราว่าด้วยวิชาความรู้ต่างๆ มี ๑๘ ประการ เช่นตำราว่าด้วยการคำนวณ ตำรายิงธนู 
เป็นต้น อันได้มีการเรียนการสอนกันมาต้ังแต่สมัยก่อนพุทธกาล; ๑๘ ประการนั้นมี
หลายแบบ ยกมาดูแบบหนึ่งจากคัมภีร์โลกนิติและธรรมนิติ ได้แก่ ๑. สุติ ความรู้
ท่ัวไป ๒. สัมมติุ ความรู้กฎธรรมเนียม ๓.สงัขยา วิชาคำนวณ ๔. โยคา การช่างการ
ยนตร์ ๕. นีติ วิชาปกครอง (คือความหมายเดิมของ นิติศาสตร์ ในชมพูทวีป) ๖. วิเสสิ
กา ความรู้การอันให้เกิดมงคล ๗. คันธัพพา วิชาร้องรำ ๘.คณิกา วิชาบริหารร่างกาย 
๙. ธนุพเพธาวิชายิงธนู (ธนุพเพทา ก็ว่า) ๑๐. ปูรณาวิชาบูรณะ ๑๑.ติกิจฉา วิชา
บำบัดโรค(แพทยศาสตร์) ๑๒. อิติหาสา ตำนานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓. โชติ ความรู้
เรื่องสิ่งส่องสว่างในท้องฟ้า (ดาราศาสตร์)๑๔. มายา ตำราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสา
วิชาประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตาวิชาเวทมนตร์ ๑๘. สทัทา วิชาหลักภาษา
หรือไวยากรณ์, ท้ัง ๑๘ อย่างน้ีโบราณเรียกรวมว่า สิปปะ หรือ ศิลปะไทยแปล
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ออกเป็น ศิลปศาสตร์ (ตำราว่าด้วยศิลปะต่างๆ); แต่ในสมัยปัจจุบัน ได้แยก
ความหมาย ศลิปะ กับ ศาสตร์ ออกจากกัน คือ ศิลปะ หมายถึง วิทยาการท่ีมี
วัตถุประสงค์ตรงความงาม เช่นดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ และจิตรกรรม เป็นต้นศาสตร์ 
หมายถึง วิทยาการที่มีวัตถุประสงค์ตรงความจริง เช่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น ดังคำในปฐมปัตถนาสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราเป็นผู้ได้ศึกษาสำเร็จดี
ในศิลปศาสตรข์องกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว  เช่นศิลปศาสตร์เรื่องช้าง  ม้า  
รถ  ธนู  หรอืดาบ ไฉน เราจะไม่ปรารถนาราชสมบัติเล่า (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๓๕/๒๑๘-๒๑๙) ; (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)    

ศิลปะ : ฝีมือ, ความฉลาดในฝีมือ, ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกมาใหป้รากฏอย่างงดงาม
น่าชม, วิชาที่ใช้ฝีมือ, วิชาชีพต่างๆ ดังคำในสามัญญผลสูตรท่ีว่า ชีวกโกมารภัจคิดว่า 
คนที่ไม่มีศลิปะจะเข้าพ่ึงราชสกุลน้ีได้ยาก อย่ากระน้ันเลย เราควรเรียนศิลปวิทยาไว้ 
หรือดังคำในลักขณสูตรว่า มหาบุรุษทรงปรารถนาอยู่ว่า ทำอย่างไร ชนท้ังหลายจะ
พึงรู้ ในเรื่องศิลปะ  ในเรื่องวิชาในเรื่องจรณะ ในเรื่องกรรมได้อย่างแจ่มชัดโดยพลัน 
ศิลปะเป็นต้นใดที่ไม่เป็นไปเพ่ือความเดือดร้อนแก่ใครๆจะทรงบอกศิลปะเป็นต้นน้ัน
ทันทีด้วยทรงหวังว่า เขาจะไม่ต้องลำบากนาน (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๒๘/๑๘๑, ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๑๔/๑๗๔,๑๑/๒๑๕/๑๗๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๘,๑๒/๑๗๘/๑๗๙,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๓/๔๑๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๘๕/๒๔๒, ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๙/๒๒๖,ที.
สี.(ไทย) ๙/๑๖๓/๕๒,๙/๑๖๕/๕๓,๙/๑๖๗/๕๔,๙/๑๗๐/๕๖) 

ศิลปะธนู : วิชายิงธนู ดังคำในอิสสัตถสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ศิลปะธนู  กำลัง  และความ
เพียร มีอยู่ในชายใด พระราชาผู้ทรงการยุทธ์พึงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้เช่นนั้น ม่พึงชุบ
เลี้ยงชายหนุ่มผู้ไม่กล้าหาญ เพราะเหตุแห่งชาติ,ในสุวัณณสามชาดก กล่าวถึงพระ
เจ้าปิลยักษ์เก่งวิชายิงธนูย่ิง ดังคำว่า เราเป็นคนเช่ียวชาญในศลิปะธนู เลื่องลือว่า  
เป็นผู้มีความสามารถยิงธนู ท่ีต้องใช้กำลังคนถึง  ๑,๐๐๐  คนได้ แม้ช้างท่ีมาถึงระยะ
ท่ีลูกศรยิงก็ไมพึ่งพ้นเราไปได้  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๗๐,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๓๐๐/
๒๓๐,๒๘/๓๒๒/๒๓๓,๒๘/๓๔๑/๒๓๖) 

ศิลา : หิน ดังคำในมหาวิภังค์ว่า แผ่นศิลาหนาแตกออกเป็น๒  เสี่ยงจะประสานให้สนิทเป็น
เน้ือเดียวกันอีกไม่ได้ หรือดังคำในปาสาณสตูรว่า มารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัว
ความหวาดสะดุ้ง  ความขนพองสยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาค จึงเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับแล้วกลิ้งศิลาขนาดใหญ่ลงไปในท่ีใกล้พระผูม้พีระภาค (วิ.
มหา.(ไทย) ๑/๑๗๒/๑๔๒, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๔๗/๑๘๗) 



 

๔๘๒๒ 
 

 

ศิลาวดี, นคร : ช่ือนครหนึ่งในสักกชนบท แคว้นสักกะ ดังคำในสัมพหลุสตูรและสมิทธิสตูรว่า  สมัย
หนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นครศลิาวดี แคว้นสักกะ สมัยน้ันภิกษุหลายรูป
เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาค (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๕๗/๒๐๑,๑๕/๑๕๘/๒๐๓) 

ศิษย์ : ผู้ศึกษาวิชาความรู้จากครูหรอือาจารย์, คู่กับ ครู หรืออาจารย์, ผู้อยู่ในความคุ้มครอง
ดูแลของอาจารย์ เช่น ศิษย์วัด, โดยปริยายหมายถึงผู้ท่ีศกึษาหาความรู้จากตำราของ
ผู้ใดผู้หนึ่งแล้วนับถือ ผู้นั้นเป็นเสมือนครูบาอาจารย์ของตน ดังคำในมหาวรรคว่า คน
ท้ังหลายเห็นพวกภิกษุก็พากันโจทว่า พระมหาสมณะเสด็จมาสู่พระคิริพชนคร ของ
ชาวมคธ ทรงนำปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของสัญชัยไปหมดแล้ว บัดนี้ยังจักทรงนำใครไป
อีกเล่า หรือดังคำในพรหมชาลสูตรว่า แม้สุปปิยปริพาชก ก็ได้เดินทางไกลระหว่าง
กรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทา พร้อมด้วยพรหมทัตมาณพผู้เป็นศิษย์เช่นเดียวกัน หรือ
ดังคำในอัมพัฏฐสูตรว่า อัมพัฏฐมาณพผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์โปกขรสาติ  เป็นผู้คง
แก่เรียน  ทรงจำมนตร์จบไตรเพท  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๓/๗๘,ที.สี.(ไทย) ๙/๑/๑,๙/๒/
๑,๙/๓/๒,๙/๔/๒,๙/๒๕๖/๘๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖/๒๑,๑๑/๒๗/๒๒,๑๑/๒๙/
๒๓,๑๑/๓๐/๒๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๗๗/๓๐๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๗๗/๓๓๐,๑๓/๓๕๕/
๔๓๖,๑๓/๓๘๔/๔๗๒) 

ศีรษะ :  หัว (เป็นคําสุภาพท่ีใช้แก่คน) ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบแก่เวรัญช
พราหมณ์ว่า พราหมณ์ เรายังไม่เห็นใครไม่ว่าในโลกไหนๆในบริษัทไหนๆ ท่ีเราควรจะ
ไหว้ ลุกรับหรือเช้ือเชิญให้น่ัง เพราะว่าตถาคตไหว้  ลุกรับหรือเช้ือเชิญผู้ใดให้น่ัง
ศีรษะของผู้นั้นจะต้องขาดตกไป หรือดังคำในมหาวรรคว่า ชฎิลอุรุเวลกัสสปะได้ซบ
ศีรษะลงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า  พระพุทธเจ้าข้า  ข้าพเจ้าพึงได้
การบรรพชา  พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒/
๓,วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๑/๖๑, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๖/๑๔,๑๑/๑๗/๑๔,๑๑/๑๘/๑๕,๑๑/
๑๙/๑๕,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๗/๓๙๔,๑๒/๕๑๒/๕๕๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗,๑๓/
๓๑๔/๓๗๙,๑๓/๓๓๒/๔๐๑,๑๓/๓๓๓/๔๐๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๕/๒๐๒) 

ศีรษะโล้น  ศีรษะที่โกนเกรียนท้ังศีรษะ, ผู้โกนหัวจนโล้นหมดสิ้น, คุณลักษณะที่อ้างว่าเป็นสมณะ
แต่ไม่ระงับบาป พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม่ถือว่าสมณะ 

  ในหัตถกวัตถุ เรื่องหัตถกภิกษุ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระหัตถกะผู้
พูดจาเหลาะแหละ และตัดสินความเป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะว่า ผู้ไมม่ีวัตร พูดจา
เหลาะแหละ แม้มีศีรษะโล้น ก็ไม่ช่ือว่าสมณะ ผู้เต็มไปด้วยความปรารถนา และความ
อยากได้ จะเป็นสมณะได้อย่างไร ส่วนผู้ใดระงับบาปน้อยใหญล่งได้โดยสิ้นเชิง และ



 

๔๘๒๓ 
 

 

เพราะเหตุท่ีระงับบาปท้ังหลายได้นี้เอง เขาจึงเรียกผู้นั้นว่า สมณะ (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/
๒๖๔/๑๑๔) 

ศีล ข้อบังคับรักษากายกรรม วจีกรรมให้เป็นปกติ, เครื่องมือถึงแก่นแห่งการกีดกันบาป
ด้วยตปะ, ‘ผู้สำรวมด้วยศีลสังวร, เครื่องครอบงำย่ำยีความไม่ยินดีด้วยการทำศีลให้
บริบูรณ์ เพ่ิมพูนเรือนว่าง 

 ตัวอย่างในอุทุมพริกสูตร เรือ่งการถึงความบริสุทธ์ิเพียงเปลือก พระผูมี้พระภาคตรัส
ถึงยอดและแกน่แห่งการกีดกันบาปด้วยตบะกับนิโครธว่า บุคคลผู้บำเพ็ญตบะสำรวม
ด้วยสังวร ๔ ประการ คือ (๑) ไม่ทำชีวิตให้ตกล่วงไป (๒) ไม่ถือเอาสิง่ของที่เจ้าของ
มิได้ให้ (๓) ไมพู่ดเท็จ (๔) ไมเ่สพกามคุณ ก็เพราะเขาเป็นผู้บำเพ็ญตบะ เขารักษาศีล
ให้ยิ่ง ไม่กลับมาเป็นคฤหัสถดี์ ถ้าภิกษุพึงหวังว่า เราพึงข่มความไม่ยินดี (ในกุศล
ธรรม) และความยินดี (ในกามคุณ ๕) พึงะเอาชนะความขลาดกลัว พึงได้ฌาน ๔ ซึ่ง
เป็นอภิเจตสิก เป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจบัุน ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้
โดยไม่ลำบาก พึงบรรลุวิโมกข์ท่ีสงบ เป็นอรูปฌาน เพราะก้าวล่วงรูปาวจรฌานด้วย
นามกาย’ ภิกษุน้ันพึงทำศีลให้บริบูรณ์ (ที.สี.(ไทย)๙/๗/๓,ที.สี.(ไทย)๙/๒๗/๑๐,ที.สี.
(ไทย)๙/๑๖๘/๕๕,ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๓/๖๕,ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๔/๖๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓/
๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓/๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔/๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔/๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๗๐/๔๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๔/๑๘๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๕/๑๘๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๗๖/
๖๗) 

ศีลขนัธ์ กองศีล, กลุ่มศีล เช่น กลุม่ศีล ๕, ศีล ๘, ศีล ๒๒๗ 
 ตัวอย่างในติกปุคคลบัญญัติ กล่าวถึงบุคคลท่ีควรสักการะ เคารพแล้วจึงเสพ คบ เข้า

ไปนั่งใกล้ ว่า บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เหนือกว่าตนในด้านศีล สมาธิ ปัญญา 
เพราะบุคคลเช่นน้ีคิดว่า “เราจักได้บำเพ็ญศีลขันธ์ (กองศีล) สมาธิขันธ์ (กองสมาธิ) 
ปัญญาขันธ์ (กองปัญญา) ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักอนุเคราะห์ศีลขันธ์ สมาธิ
ขันธ์ ปัญญาขันธ์ท่ีบริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้น ๆ” เพราะฉะนั้น บุคคลเช่นน้ีควร
สกัการะ เคารพแล้วจึงเสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้ (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/๑๒๓/๑๗๙) ๑๓/
๒๔๓/๒๘๘, ๒๕/๕๙/๔๑๓,๒๙/๑๕๐/๔๑๐,๒๙/๑๖๐/๔๔๙ ไม่มีคำน้ี, 

ศีลคุณ คุณแห่งศีล, คุณประโยชน์ของศีล, คุณค่าของศีล เช่นศีลคุณอันยอดเยี่ยมของพระ
พระเรวตะพุทธเจ้า 

 ในเรวตพุทธวงศ์ ประวัติของพระเรวตพุทธเจ้า กล่าวถึงพระสุมนะพุทธเจ้าว่า ได้มี
พระชินเจ้าทรงเป็นผู้นำพระนามว่าเรวตะ มีพระขีณาสพท่ีมาเข้าเฝ้าพระองค์เพ่ือทูล



 

๔๘๒๔ 
 

 

ถามพระอาการประชวรของพระองค์ ครั้งน้ันมีเทวดาและมนุษย์จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ 
โกฏิ มาประชุมกัน กล่าวว่า เราเป็นพราหมณ์มีนามว่าอติเทพ ได้เข้าเฝ้าเรวตะ
พระพุทธเจ้าแล้วถึงพระองค์เป็นสรณะ ได้กล่าวสดุดีศีลคณุ สมาธิคุณ และปัญญาคุณ
อันยอดเย่ียมของพระองค์ แล้วได้ทูลถวายผ้าห่มแด่พระองค์ตามกำลัง พระเรวตะ
พุทธเจ้า ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์เราว่า ในกัปอันประมาณมิได้นับจากกัป
น้ีไปพราหมณ์น้ีจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/๖๑๔,ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๗๙/๗๖๘) 

ศีลจริยาวัตร ข้อปฏิบัติด้วยการประพฤติในศีล, ความงดงามแห่งการปฏิบัติในศีล เช่น ศีลจริยาวัตร
ของพระนางมัทรี 

 ในเวสสันตรจรยิา เรื่องที่กล่าวว่า ท้าวสักกะทรงแปลงร่างเป็นพราหมณ์เสด็จลงจาก
เทวโลกมาขอพระนางมัทรีเทวีผู้มีศีลจริยาวัตรงดงามจากพระเวสสันดร พระองค์มี
ความดำรแิห่งใจผ่องใสจับพระหัตถ์พระนางมัทรีแล้วมอบให้ด้วยการหลั่งน้ำ
(ทักขิโณทก) ได้ให้พระนางมัทรีแก่พราหมณ์น้ัน เม่ือเราให้พระนางมัทรี หมู่เทวดาใน
ท้องฟ้าพากันเบิกบาน (พลอยยินดี) ในกาลนั้น แผ่นดิน ภูเขาสิเนรุราช และราวป่าก็
ไหวไปท่ัวแล้ว(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๑๕/๗๔๒) 

ศีลท่ีเปน็กุศล ศีลท่ีไมม่ีโทษ, ศีลที่เป็นไปเพ่ือความไม่เก้อเขิน ไม่ร้อนใจ, หมายถึงปาริสุทธิศีล ๔ คือ 
(๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล ศลีคอืความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ (๒) อินทรียสังวรศีล ศีล
ความสำรวมอินทรีย์ (๓) อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความสำรวมในอาชีวะ (๔) ปัจจย
สันนิสิตศีล ศีลท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาปัจจัย ๔, ศลีเพ่ือเจริญสติปัฏฐาน 

 ในสีลสูตร ว่าด้วยศีลท่ีเป็นกุศล เม่ือครั้งทา่นพระอานนท์และท่านพระภัททะอยู่ ณ 
กุกกุฏาราม เขตเมืองปาฏลีบุตร พระภัททะเข้าไปหาพระอานนท์ ได้ถามท่านพระ
อานนท์ดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสศีลท่ีเป็นกุศลเหล่านีไ้ว้ ทรงมีพระประสงค์อะไร 
พระอานนท์ตอบว่า พระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่าน้ีไว้ ก็เพียงเพ่ือเจริญสติปัฏฐาน 
๔ ประการเท่านั้น คือ (๑) กายานุปัสสนาสติปักฏฐาน พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มี
ความเพียร มสีมัปชัญญะ มสีติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (๒) เวทนานุปัสส
นา พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย (๓) จิตตานุปัสสนา พิจารณาเห็นจิตในจิต 
(๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่ มีความเพียร มีสมัปชัญญะ มีสติ กำจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ดังนี้ (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๘๗/๒๔๕,สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/
๓๘๗-๓๘๘/๓๐๒) 



 

๔๘๒๕ 
 

 

ศีลท่ีเปน็ปริตตะ ศีลน้อย,ศีลเพียงเล็กน้อย,การรักษาศีลไม่เขม้แข็งในติกปัฏฐาน ปริตตติกะ ปัญหา
วาร กล่าวถึงสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะโดยอุป
นิสสยปัจจัยมปีกตูปนิสสยะ ได้แก ่ บุคคลอาศัยศรัทธาท่ีเป็นปริตตะแล้ว ให้ทาน 
สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทําวิปัสสนาให้เกิดขึ้น มมีานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็น
ปริตตะ อาศัยปัญญา ความปรารถนา สุขทางกาย เสนาสนะแล้ว ให้ทานสมาทานศีล 
รักษาอุโบสถ ทําวิปัสสนาให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๗๒/๔๔๔) 

ศีลท่ีเปน็ภายในตน ศีลท่ีมีอยู่ภายในตน, ศีลท่ีตนปฏิบัติได้ครบถ้วน, ศีลท่ีอาศัยทำทาน รักษาศีล 
รักษาอุโบสถ เป็นต้น 

 ในติกปัฏฐาน อัชฌัตตติกะ ปัญหาวาร กลา่วถึงสภาวธรรมท่ีเป็นภายในตนเป็นปัจจัย
แก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก ่ บุคคลอาศยัศรัทธาที่เป็น
ภายในตนแล้วให้ทาน สมาทานศีล รักษาอโุบสถ ทําฌาน วิปัสสนา มรรค อภิญญา 
สมาบัติให้เกิดขึ้น มีมานะ ถือทิฏฐิ บุคคลอาศัยศีลท่ีเป็นภายในตน อาศัยปัญญา 
ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย อุตุ โภชนะ อาศัยเสนาสนะแล้วให้
ทาน ทําสมาบัติ ให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๓๔/๖๐๔) 

ศีลท่ีเปน็รูปาวจร ศีลของผู้ท่ีให้ทานและรักษาศีล ๕ยังเป็นกามาวจรภูมิ, ศีลของผู้ท่ีรักษาศลี ๘ หรือ
ศีล ๑๐ ศลี ๒๒๗ นับว่าผู้น้ันมีกายหลีกออกจากกามแล้ว แต่ยังมีใจจมอยู่ในกาม  

             ในทุกปัฏฐาน รูปาวจรทุกะ ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีเป็นรูปาวจรเป็นปัจจัย
แก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาท่ีเป็นรูปาว
จรแล้ว ทําฌานที่เป็นรูปาวจรให้เกิดขึ้น ทำอภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น และอาศัยศีล
ท่ีเป็นรูปาวจร อาศัยปัญญาแล้ว ทําฌานท่ีเป็นรูปาวจร ทำอภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น 
(อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๒๕๒/๕๗๔) 

ศีลท่ีเปน็โลกิยะ ศีลท่ีเป็นไปเพ่ือมีความสุขในการดำรงชีวิตเป็นอานิสงส์และมีโภคทรพัย์เป็นอานิสงส์ 
ต่างจากศีลท่ีเป็นโลกุตระมีนิพพานเป็นอานิสงส์คือศึกษาศลีสิกขาเพ่ือนิพพาน 

 ในทุกปัฏฐาน โลกิยทุกะ ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีเป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นโลกิยะแล้ว
ให้ทาน ทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ทำอภิญญาให้เกิดขึ้น ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น มมีานะ 
ถือทิฏฐิอาศัยศลีท่ีเป็นโลกิยะ เสนาสนะแล้วให้ทาน (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๑๕๖/๑๙๑) 

ศีลท่ีเปน็อดีต ศีลท่ีรักษาในอดีต, ศีลท่ีเคยรักษาสมบูรณ์, ศีลท่ีเป็นปัจจัยส่งผลมาแต่อดีตทำสมาบัติ
ให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน 



 

๔๘๒๖ 
 

 

 ในติกปัฏฐาน อตีตติกะ ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีเป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก ่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นอดีตแล้ว
ให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทําฌานให้เกิดขึ้น ทำวิปัสสนา มรรค อภิญญา 
สมาบัติให้เกิดขึ้น มีมานะ ถือทิฏฐิ อาศยัศีลท่ีเป็นอดีต อาศัยปัญญา ราคะ ความ
ปรารถนา สขุทางกาย ทุกข์ทางกายแล้ว ให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทํา
สมาบัติให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๘/๕๖๓) 

ศีลท่ีเปน็อรูปาวจร ศีลท่ีมีนิพพานเป็นอานิสงส์ คือศึกษาศีลสกิขาเพ่ือนิพพาน, ศีลคือ มรรค ผลแห่ง
มรรค และอสังขตธาตุ (คือนิพพาน), ศีลท่ีเป็นจิตและเจตสิกธรรมของบุคคลผู้เข้า
สมาบัติ หรือผู้เกิดแล้วหรือผู้อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม อันท่องเท่ียวอยู่ในระหว่างภูมินี้ 
อันนับเน่ืองอยู่ในระหว่างภูมิน้ี คือ เบื้องต่ำกำหนดเอาเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอา
กาสานัญจายตนภพเป็นที่สุด เบ้ืองบนกำหนดเอาเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานา
สัญญายตนภพเป็นท่ีสุด 

 ในทุกปัฏฐาน อรูปาวจรทกุะ ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีเป็นอรูปาวจรเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่เป็นอรูปาวจรโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก ่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่
เป็นอรูปาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทําฌานท่ีไม่เป็นอรูปาวจรให้
เกิดขึ้น ทำวิปัสสนา มรรค อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น มีมานะ ถือทิฏฐิ อาศัยศีลที่
เป็นอรูปาวจร อาศัยปัญญาแล้วให้ทาน ทําสมาบัติให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๒๘๕/
๕๙๕) 

ศีลท่ีพระอริยะใคร่ ศีลท่ีสมัปยุตด้วยมรรคและผล ไม่ขาด ไม่ด่างพร้อย, ศีลท่ีพระอริยะปรารถนา แม้
เกิดในภพอ่ืนก็ไม่สละศีลน้ี  

 ในจุนทีสูตร เรื่องประมาณของศีล ศีลท่ีพระอริยะใคร่ ไม่ขาด ไมท่ะล ุ ไม่ด่าง ไม่
พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไมถู่กตัณหาและทิฏฐิครอบงำ เปน็ไปเพ่ือสมาธิ 
บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าศีลเหล่าน้ัน บุคคลผู้ทำศีลท่ีพระอรยิะใคร่ให้บริบูรณ์ ช่ือว่าทำ
สิ่งที่เลิศใหบ้รบูิรณ์ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้ทำส่ิงท่ีเลิศให้บรบูิรณ์ พระผู้มี
พระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า บุญที่เลิศ คืออายุ วรรณะ เกียรติยศ สุข 
และพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใส ผูรู้้ธรรมท่ีเลิศโดยความเป็นธรรมท่ีเลิศ ผู้
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ซึ่งเป็นทักขิไณยบุคคลช้ันเย่ียม ผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่
เลิศอันเป็นท่ีคลายความกำหนัด เป็นท่ีสงบระงับ นำสุขมาให้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๓๒/๕๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๔/๔๘๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๗/๗๗,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๗๙/๓๐๑,องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๓๒/๑๙) 



 

๔๘๒๗ 
 

 

ศีลท่ีพระอริยะชอบใจ ศีลท่ีประกอบด้วยมรรคและผล, ศลีไม่ขาด ไม่ด่างพร้อย, ศีลที่ระงับบาปอกุศล
, ศีลของผู้ไม่ขดัสน ไม่สญูเปล่า  

 ตัวอย่างในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๔ บุคคลผู้ประกอบด้วยศีลท่ีพระอริยะชอบใจ ที่ไม่
ขาด ไม่ทะล ุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถกูตัณหาและทฐิิ
ครอบงำ เป็นไปเพ่ือสมาธิ ท้าวสักกะจอมเทพ เมื่อทรงยินดีกับพวกเทพช้ันดาวดึงส์ 
จึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ ในเวลาน้ันว่า ผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งม่ันไม่หว่ันไหว มี
ศีลงาม เป็นศีลท่ีพระอริยะชอบใจและสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ และมี
ความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่า เป็นคนไม่ขัดสน ชีวิตของเขาก็ไม่สูญ
เปล่า (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๗,(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๖๐/๓๘๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๙๗/
๔๘๙,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๙๙/๔๙๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๔/๕๐๖,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๙/
๕๑๓, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๕๒/๓๔๙) 

ศีลท่ีพระอริยะปรารถนาศลีท่ีอริยสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรมท่ีเป็นองค์แห่งโสดาปัตติผล ๔, ศีลอัน
เป็นฐานแห่งมรรคเป็นไปเพ่ือสมาธิ 

 ในปัญจเวรภยสูตร อริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลท่ีพระอริยะปรารถนา กล่าวคือ อันไม่
ขาด ไม่ทะล ุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิ
ถูกต้องไม่ได้ เป็นไปเพ่ือสมาธิ       (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๔๑/๘๖) 

ศีลท่ีมีท้ังวิตกและวิจารศลีท่ียังมีความตรึกและความตรอง, ศีลท่ียังอาศัยองค์ฌาน, ศีลท่ีทำมรรค 
อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐาน เรื่องที่กล่าวถึงสภาวธรรมที่มีท้ังวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีท้ังวิตกและ
วิจารแล้ว ทําฌานที่ไม่มท้ัีงวิตกและวิจารให้เกิดขึ้น ทำมรรค ทำอภิญญา ทำสมาบัติ
ให้เกิดขึ้น อาศัยศีลท่ีมีท้ังวิตกและวิจาร มคีวามปรารถนาแล้วทําฌานท่ีไม่มีท้ังวิตก
และวิจารให้เกดิขึ้น ทำมรรค ทำอภิญญา ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/
๑๐๒/๘๑) 

ศีลท่ีมีปริตตะเป็นอารมณ์ศีลที่เป็นของเล็กน้อย, ศีลท่ียงัเป็นปริตตะคือเป็นกามาวจร ยังท่องเที่ยวอยู่
ในกาม, ศีลท่ีเป็นธรรมท่ีมีมรรคเป็นอารมณ์, ศีลท่ีเป็นธรรมท่ีมีมรรคเป็นเหตุ, ศีลท่ี
เป็นธรรมท่ีมีมรรคเป็นใหญ,่ศลีท่ีทำมรรค อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐาน ปริตตารัมมณติกะ ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีมีปริตตะเป็น
อารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์โดยปกตูปนิสสยะ ได้แก ่
บุคคลอาศัยศรทัธาที่มีปริตตะเป็นอารมณ์แลว้ทําฌานท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ให้



 

๔๘๒๘ 
 

 

เกิดขึ้น ทำมรรค อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น อาศัยศีลท่ีมีปริตตะเป็นอารมณ์ ปัญญา 
ราคะ สุขทางกาย ทุกข์ทางกายแล้วทําฌานท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น ทำ
มรรคฯลฯ อภญิญา สมาบัติให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๕/๔๗๕) 

ศีลท่ีมีมหัคคตะเป็นอารมณ์ศีลท่ีเป็นของใหญ่, ศีลที่เป็นธรรมที่เป็นของใหญ,่ ศลีท่ีเป็นมหัคคตะ คอื
เป็นรูปฌานหรืออรูปฌาน, ธรรมท่ีไมม่ีประมาณ คือเป็นโลกุตตรธรรม ได้แก่ มรรค, 
ผล, นิพพาน, ศีลที่ทำฌานทีม่ีมหัคคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐาน ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์โดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่
มีมหัคคตะเป็นอารมณ์แล้วทําฌานที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น ทำวิปัสสนา 
อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น มีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลทีมี่มหัคคตะเป็นอารมณ์ ทำ
ปัญญา ราคะ ความปรารถนาแล้ว ทําฌานที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ให้เกดิขึ้น (อภิ.ป.
(ไทย)๔๑/๒๖/๔๗๕) 

ศีลท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ศีลท่ีเป็นสภาวธรรมท่ีเป็นอัปปมาณะคือไม่มีประมาณ, ศีลท่ีเป็นมรรค 
๔ ท่ีไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ สามัญญผล ๔ และนิพพาน, ศีลท่ีทำมรรค อภิญญา 
สมาบติให้เกิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐาน กล่าวถึงสภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์โดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีอัปปมาณะ
เป็นอารมณ์แลว้ทําฌานท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น ทำมรรค อภิญญา 
สมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลท่ีมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ ปัญญาแล้ว ทําฌานท่ีมีอัปป
มาณะเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น ทำมรรค อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/
๒๗/๔๗๖) 

ศีลท่ีไม่แนน่อนโดยอาการท้ังสองศีลท่ีเป็นจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภ วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ จิตตุป
บาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา จิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากใน
ภูมิ ๓ อัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหล่าน้ีช่ือว่าไม่แน่นอน
โดยอาการทั้งสองน้ัน,ศีลท่ีทำวิปัสสนา มรรค อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐานกล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไมแ่น่นอนโดยอาการท้ังสองเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดย ปกตูปนิสสยะ ได้แก ่ บุคคลอาศัย
ศรัทธาที่ไม่แน่นอนโดยอาการท้ังสองแล้วให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทําฌาน
ให้เกิดขึ้น ทำวิปัสสนา อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น มีมานะ ถือทิฏฐ ิ อาศัยศีลที่ไม่
แน่นอนโดยอาการท้ังสองน้ี (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๔๗/๕๐๘) 



 

๔๘๒๙ 
 

 

ศีลท่ีไม่เป็นกามาวจร ศีลท่ีไม่ข้องในกาม คือ มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ หรือศีลที่ไม่
เกิดในกามาวจร 

 ในทุกปัฏฐาน เรื่องที่กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
ไม่เป็นกามาวจรโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรทัธาที่ไม่เป็นกามาวจรแล้ว
ทําฌานให้เกิดขึ้น ทำมรรค อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น อาศัยศีลท่ีไมเ่ปน็กามาวจร 
อาศัยปัญญาแล้วทําฌานท่ีไมเ่ป็นกามาวจรให้เกิดขึ้น ทำมรรค อภิญญา สมาบัติให้
เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๒๑๔/๕๕๐) 

ศีลท่ีไม่เป็นอรปูาวจร ศีลท่ีไม่เป็นอรปูาวจร หรือไม่เป็นอรูปภพ คือภพท่ีเป็นอรูปาวจร หรือ ไม่เป็น
รูปจิต หรือ ไมเ่ป็นอรูปฌาน ๔ คือ (๑) อากาสานัญจายตนะ (๒) วิญญาณัญจายนตะ 
(๓) อากิญจัญญายตนะ (๔)เนวสัญญานาสญัญยตนะ, ศีลท่ีวิปัสสนา มรรค อภิญญา 
สมาบัติให้เกิดขึ้น 

 ในทุกปัฏฐาน เรื่องที่กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่เป็น อรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
ไม่เป็นอรูปาวจรโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก ่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นอรูปาวจรแล้ว
ให้ทานสมาทานศีล รักษาโบสถ ทําฌานท่ีไม่เป็นอรูปาวจรให้เกิดขึ้น ทำวิปัสสนา 
มรรค อภิญญา สมาบัติให้เกิดขึ้น มีมานะ ถือทิฏฐ ิ อาศัยศีลท่ีไม่เป็นอรูปาวจรให้
เกิดขึ้น(อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๒๘๖/๕๙๖) 

ศีลท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารศีลท่ีเป็นสภาวธรรมท่ีไม่มีทั้งวิตกและวิจาร, ศีลที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ 
อันเป็นท่ีเกิดแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารแล้วรปูทั้งหมดและธาตุท่ีปัจจัยไม่
ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ช่ือว่าไม่มีท้ังวิตกและวิจาร, ศีลท่ีทำฌานที่ไม่มีวิตกวิจาร
เกิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐานเร่ืองท่ีกล่าวถึงสภาวธรรมที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศยัศรัทธาที่ไม่มี
ท้ังวิตกและวิจารแล้วทําฌานท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารให้เกิดขึ้น ทำมรรค ทำอภิญญา 
ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารให้เกิดขึ้น(อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๐๔/
๘๕) 

ศีลท่ีไม่มีปีติ ศีลท่ีไมม่ีความซาบซ่าน, ศีลที่ไม่มคีวามอ่ิมเอิบ, ศีลท่ีไม่มีความด่ืมด่ำในใจ อัน
ยังผลให้รูส้ึกสขุสบายท้ังต่อกายและจิต จัดแบ่งออกตามอาการที่ปรากฎมี ๕ คือ (๑) 
ขุททกาปีติ (๒) ขณิกาปีติ (๓) โอกกันติกาปีติ (๔) อุพเพคาปีติ (๕) ผรณาปีติ, ศีลท่ีทำ
ฌาน วิปัสสนา มรรค อภิญญา สมาบัติให้เกดิขึ้น 



 

๔๘๓๐ 
 

 

 ในทุกปัฏฐาน เรื่องที่กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่มีปีติ
โดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาท่ีไม่มีปีติ ให้ทาน สมาทานศีล รักษา
อุโบสถด้วยจิตท่ีไม่มีปีติ ทําฌานท่ีไม่มีปีติ ทำวิปัสสนา มรรค อภิญญา สมาบัติให้
เกิดขึ้น มีมานะ ถือทิฏฐิ อาศัยศีลที่ไมมี่ปีติเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๖๐/๕๐๗) 

ศีลท่ีไม่มีวิตก ศีลท่ีไมม่ีความตรึก ตริ, ศลีท่ีไม่มีการยกจติขึ้นสู่อารมณห์รือปักจิตลงสู่อารมณ์, ศีลที่
ทำมรรค อภิญญา สมาบัติใหเ้กิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐานเร่ืองท่ีกล่าวถึงสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศยัศรทัธาที่ไม่มี
วิตกมีเพียงวิจารแล้วทําฌานที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารให้เกิดขึ้น ทำมรรค ทำอภิญญา 
ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น อาศัยศลีท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร สุตะ จาคะ ปัญญา วิตกแล้วทํา
ฌานที่ไม่มท้ัีงวิตกและวิจารให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๒๖/๔๘๖) 

ศีลท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจารศีลท่ีไมม่ีความตรึกมีเพียงความตรอง, ศีลท่ีทำให้มรรค อภิญญา สมาบัติให้
เกิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐานเร่ืองท่ีกล่าวถึงสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศยัศรัทธาที่ไม่มี
วิตกมีเพียงวิจารแล้วทําฌานที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจารให้เกิดขึ้น ทำมรรค ทำอภิญญา 
ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น อาศัยศลีท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร สุตะ จาคะ ปัญญา วิตกแล้วทํา
ฌานที่ไม่มท้ัีงวิตกและวิจารให้เกิดขึ้น ทำมรรค ทำอภิญญา ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น 
(อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๑๐๓/๘๓) 

ศีลท่ีไมส่หรคตด้วยสุข ศีลท่ีไม่ไปกับสขุ, ศีลท่ีไม่เป็นไปกับสุข, ศีลท่ีทำสมาบัติให้เกิดขึ้น 
 ในทุกปัฏฐาน สุขสหคตทกุะ ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่สหรคตด้วยสุขเป็น

ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่สหรคตด้วยสุขโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่
ไม่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานสมาทานศีล ด้วยจิตที่ไม่สหรคตด้วยสุข ทําสมาบัติให้
เกิดขึ้น มีมานะ ถือทิฏฐิอาศัยศีลท่ีไม่ สหรคตด้วยสุข ปัญญา ราคะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ทุกข์ทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะและสุขแล้วให้ทานด้วยจิตที่ไม่ส
หรคตด้วยสุข ทําสมาบัติให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๑๗๓/๕๑๗) 

ศีลท่ีไมส่หรคตด้วยอุเบกขาศีลท่ีไม่ไปกับอุเบกขา, ศีลทีไ่ม่ไปพร้อมกับอุเบกขา, ศีลทำวิปัสสนา มรรค 
สมาบัติให้เกิดขึ้น 

 ในทุกปัฏฐาน อุเปกขาสหคตทุกะ ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีไม่สหรคตด้วย
อุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก ่



 

๔๘๓๑ 
 

 

บุคคลอาศัยศรทัธาที่ไม่ สหรคตด้วยอุเบกขาแล้วให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถ
ด้วยจิตที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา ทําฌานที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา วิปัสสนา มรรค ทำ
สมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะ ถอืทิฏฐิ อาศัยศีลท่ีไมส่หรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้น (อภิ.ป.
(ไทย)๔๓/๑๙๐/๕๓๑) 

ศีลท่ีสหรคตดว้ยปีติ ศีลท่ีไปร่วมกับปีติ, ศีลท่ีประกอบด้วยปีตี, ศีลท่ีทำวิปัสสนา มรรค สมาบัติให้
เกิดขึ้น 

 ในติกปัฏฐาน ปีติติกะ ปัญหาวาร กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติอาศัย
ศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติแล้วให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทําฌานท่ีสหรคตด้วย
ปีติให้เกิดขึ้น ทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ทำมรรคให้เกิดขึ้น ทำสมาบัติให้เกิดขึ้น มีมานะ 
ถือทิฏฐิ มีจิตสหรคตด้วยปีติอาศัยศีลที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๓๓/
๑๔๕) 

ศีลท่ีสหรคตดว้ยอุเบกขาศลีท่ีเป็นพร้อมกบัอุเบกขา, ศีลท่ีอาศัยความปรารถนาแล้วให้ทานเกิดขึ้น 
 ในติกปัฏฐานเร่ืองท่ีกล่าวถึงสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม

ท่ีสหรคตด้วยอุเบกขาโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลมีจติสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัย
ศรัทธาที่สหรคตด้วยอุเบกขาแล้วให้ทาน ทําอภิญญาให้เกดิขึ้น ถือทิฏฐ ิ มีจิตสหรคต
ด้วยอุเบกขาอาศัย ศีลทีส่หรคตด้วยอุเบกขา อาศัยความปรารถนาแล้วให้ทาน 
(อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๓๕/๑๔๘) 

ศีลท่ีให้ผลไม่แน่นอน ศีลท่ีให้ผลไม่คงที่, ศีลท่ีใหผ้ลตามโอกาส, ศีลท่ีให้ผลตามเหตุปัจจัย, ศีลท่ี
อาศัยปัญญา ความสุขหรือไม่สุขให้ผล 

 ในทุกปัฏฐาน เรื่องที่กล่าวถึงสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่
แน่นอนโดยอาการท้ังสองน้ันโดยปกตูปนิสสยะ ได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาท่ีให้ผลไม่
แน่นอนแล้ว ให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทําฌาน วิปัสสนา อภิญญา สมาบัติให้
เกิดขึ้น มีมานะ ถือทิฏฐิ อาศัยศีลท่ีให้ผลไม่แน่นอน ทำปญัญา ราคะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ทกุข์ทางกาย เสนาสนะแล้วให้ทาน ทําสมาบัติให้เกิดขึ้น (อภิ.ป.(ไทย)
๔๓/๓๓๖/๖๒๖) 

ศีลบารมี บำเพ็ญศีล, รักษาศีล, ปฏิบัติในศีล 
 ในพุทธาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เร่ืองที่พระตถาคตบันดาลเมฆฝน

คือพระธรรมให้ตกลง ด้วยอำนายฝนน้ี ชนทั้งหมดจงเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ผู้ท่ีประชุมกัน
อยู่ในท่ีน้ี และผู้มีคุณต่ำสุด จงเป็นพระโสดาบัน ส่วนเราให้ทานที่ควรให้แล้ว บำเพ็ญ
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ศีลบารมีอย่างเต็มเป่ียม สำเรจ็เนกขัมมบารมีแล้วบรรลสุัมโพธิญาณอันสูงสุด (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๗๔/๑๑, ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๙/๗๔๗) 

ศีลปรมัตถบารมี ศีลท่ีบำเพ็ญอันถึงความอุกฤษฏ์, ศีลท่ีรักษาข้ันสูงสุด, ศีลท่ีบำเพ็ญสมัยเป็นพระ
โพธิสัตว์นามว่าสังขปาลบัณฑิต 

 ในขุททกนิกาย พุทธวงศ์ บทว่า สีลํ ปูเรตฺวา อเสสโต ความว่า อันผู้บำเพ็ญศีลของ
พระโพธิสัตว์ มีอาทิอย่างนี้ คือ สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมทั้งกายวาจา สำรวม
อินทรีย์ รู้จักประมาณในกาลบริโภค มีอาชีพบริสุทธ์ิ ควรบำเพ็ญบารมี อันมีประเภท
เป็นศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมัตถบารมี ยังศีลท้ังปวงให้บริบูรณ์ คือให้ถึงพร้อม
ด้วยชอบ โดยไม่มีส่วนเหลือ (ขุ.พุทธ.(มหามกุฏ) ๗๔/๓๖/๕๖๒, ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/
๑๒๒/๗๗๖) 

ศีลเปน็ปราการ ศีลเป็นกำแพงเมืองคือธรรม,พระอุบาลีเถรในอดีตชาติใช้เป็นกำแพงเมืองคือพระ
ธรรม 

 ในอุปาลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ พระอุบาลีเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนว่า พระองค์ทรงปราบเหล่าเดียรถีย์ ทรงกำจัดมารพร้อมทั้ง
เสนามาร ทรงขจัดความมืดมนอนธการแล้ว ได้ทรงสร้างนครคือพระธรรมไว้ ในนคร
คือพระธรรมนั้น พระองค์มีศีลเป็นปราการ มีพระญาณเป็นซุ้มประตู มีศรัทธาเป็นเสา
ระเนียด และมคีวามสังวรเป็นนายประตู (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๓๕/๘๑) 

ศีลมัย ความสำเร็จแห่งศีล, ความพร้อมแห่งศีล, ศีลท่ีพระเถรีบำเพ็ญสมัยเป็นนางสุมิตตา
ภรรยาของสุเมธบัณฑิต 

 ในทสสหัสสเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเถรี ๑๐,๐๐๐ รูป เม่ือประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนว่า ใน ๔ อสงไขย และอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป พระมหาวีรพุทธ
เจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นำวิเศษ ทรงพยากรณ์ว่า ‘สุเมธบัณฑิตกับนางสุมิต
ตา มีสุขและทกุข์ร่วมกัน’ คอื สุเมธบัณฑติจะเป็นสามีของหม่อมฉันท้ังปวง ในการ
พบกันในอนาคตแห่งหม่อมฉันท้ังหลาย หม่อมฉันผู้เป็นภรรยาทั้งหมดของท่าน เป็น
คนน่ารกั พูดจาไพเราะ ข้าแต่พระมหามุนี ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยท้ังปวงหม่อมฉัน
ท้ังหลายบำเพ็ญดีแล้ว หมอ่มฉันท้ังหลายเสียสละวัตถุทานทุกอย่างน้ีตลอดกาลนาน 
(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๑๕/๕๐๘) 

ศีลมีท่ีสุด    การล่วงละเมิดศีลเหตุเพราะลาภ เพราะยศ เพราะอวัยวะ เพราะชีวิต 
 ในสีลมยญาณนิทเทส แสดงสีลมยญาณ พระสารีบุตรกล่าวศีลมีที่สุด ว่า บุคคลบาง

คนในโลกน้ี ลว่งละเมิดสิกขาบทตามท่ีได้สมาทานไว้ เพราะลาภ ยศ อวัยวะ ชีวิตเป็น
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เหตุ เพราะ ลาภ ยศ อวัยวะ ชีวิตเป็นปัจจัย  เพราะ ลาภ ยศ อวัยวะ ชีวิตเป็นตัว
การณ์ ช่ือว่ามีท่ีสุด ศีลดังกลา่วน้ี เป็นศีลขาด  ทะลุ  ด่าง  พร้อย  ไม่เป็นไท  ท่านผู้รู้
ไม่สรรเสริญถกูตัณหาและทฏิฐิครอบงำ  ไม่เป็นไปเพ่ือสมาธิ  เป็นที่ต้ังแห่งความ
เดือดร้อน ไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความปราโมทย์  ไม่เป็นท่ีต้ังแห่งปีติ  ไม่เป็นท่ีต้ัง
แห่งปัสสัทธิ  ไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความสุข  ไม่เป็นท่ีต้ังแห่งสมาธิ  ไม่เป็นท่ีต้ังแห่งถาภูต
ญาณทัสสนะไม่เป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว  เพ่ือคลายกำหนัด  เพ่ือดับ  
เพ่ือระงับเพ่ือรู้ย่ิง  เพ่ือตรัสรู ้  เพ่ือนิพพาน  ศีลน้ีช่ือว่ามีท่ีสุด (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๘/
๕๗) 

ศีลไม่ขาด ศีลท่ีบริสทุธ์ิ, ศีลของผู้รักษาดี, ศีลของผู้สำรวมยึดมั่นสาราณิยธรรมข้อท่ี ๕ 
 ในโกสัมพิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสาราณียธรรม ๖ ประการ อันเป็นเสน่ห์ สร้าง

ความสามัคคีในหมู่คณะ คือ ข้อท่ี ๕ คือ เป็นผู้มีศีลไมข่าด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย 
เป็นไท ท่านผู้รูส้รรเสริญ ไม่ถกูตัณหาและทฏิฐิครอบงำ เป็นไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับ
เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้น้ี ทำให้เป็นท่ีรกั 
ทำให้เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กันเพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
สามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๙๒/๕๓๒) ๒๒/๑๐๕/๑๘๓ 
ไม่มีคำนี ้

ศีลไม่มีท่ีสุด ศีลไม่มีลาภเป็นท่ีสุด, ศีลไมม่ียศเป็นท่ีสุด, ศีลไมม่ีญาติเป็นท่ีสุด, ศีลท่ีไม่มีอวัยวะเป็น
ท่ีสุด, ศลีท่ีไมม่ีชีวิตเป็นท่ีสุด, ศีลท่ีไม่ทะล ุไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ 
ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ 

 ในสีลมยญาณนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงศีลไม่มีท่ีสุดว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ แม้
ความคิดที่จะลว่งละเมิดสิกขาบทตามที่ได้ สมาทานไว้ เพราะลาภ ยศ ญาติ อวัยวะ 
ชีวิต เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เป็นตัวการณ์ ก็ไม่เกิดขึ้น ศลีดังกล่าวน้ีเป็นศีลไม่ขาด ไม่
ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รูส้รรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไป
เพ่ือสมาธิ ไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเดือดร้อน เป็นท่ีต้ังแห่งความปราโมทย์ เป็นท่ีต้ังแห่ง
ปีติ เป็นท่ีต้ังแห่งปัสสัทธิเป็นที่ต้ังแห่งความสุข เป็นที่ต้ังแห่งสมาธิ เป็นท่ีต้ังแห่ง
ยถาภูตญาณทัสสนะ(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๘/๕๘) 

ศีลและจรณะ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ, ศีลและจรณะของดาบสผู้มีปัญญาดีเป็นท่ีระลึกถึงฝันได้ 
 ในพกพรมชาดก พระโพธิสัตว์สมัยเสวยชาติกัปปะ อันเตวาสิกของท่านได้รู้แล้วว่า 

ท่านเป็นดาบสผู้มีปัญญาดี ท่านมีพรต ศลีและจรณะอันใด ก็ระลึกถึงพรต ศีลและ
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จรณะเก่าของท่านได้ เหมือนนอนหลับ ฝนัไปต่ืนขึ้นแล้ว ระลึกถึงฝันนัน้ได้ (ขุ.ชา.
(มหามกุฏ) ๕๙/๑๐๔๑/๓๐๗) ๒๗/๑๑๐/๒๔๘, ๒๗/๑๑๑/๒๔๘ ไม่คำน้ี 

ศีลและปัญญา คุณลักษณะของผู้ฉลาด ย่อมไม่ตระหนกตกใจ ดังกระต่ายต่ืนตูมได้ง่ายเพราะไม่รู้แจ้ง 
ส่วนผู้เป็นปราชญ์ มีศลีและปัญญา ย่อมไม่ตระหนกตกใจเช่ืออะไรง่าย ๆ 

 ในทุททุภายชาดก ว่าด้วยกระต่ายต่ืนตูม กระต่ายกล่าวกับราชสีห์โพธิสัตว์ว่า ข้าพเจ้า
อยู่ท่ีใด ท่ีน้ันมีเสียงดังสน่ัน แม้ข้าพเจ้ากไ็ม่ทราบว่า เสียงดังสน่ันน้ันเป็นเสียงอะไร 
พระศาสดาตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า กระต่ายได้ยินเสียงผลมะตูมหล่นเสยีงดังสน่ัน ก็
ว่ิงหนีไป ฝูงสัตว์ฟังคำของกระต่ายก็กลัวตัวสั่น พวกคนโง่เขลา ยังไม่ทันรู้เร่ืองน้ัน
แจ่มแจ้ง ฟังคนอ่ืนโจษขาน ก็พากันต่ืนตระหนก พวกเขาเชื่อคนอ่ืนง่าย ส่วนคนเหล่า
ใดเป็นนักปราชญ์ เพียบพร้อมด้วยศีลและปัญญา ยินดีในความสงบ และเว้นไกลจาก
การกระทำช่ัว คนเหล่าน้ันหาเช่ือคนอ่ืนง่ายไม่ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๘๘/๑๗๔) 

ศีลและวัตร ข้อบังคับและจริยาวัตร, ศีลและวัตรอันเป็นท่ีรักของเทวดาผู้คุ้มครอง, ศลีคือปาริสุทธิ
ศีล ๔ ประการ วัตรคือธุดงควัตร ๑๓ ประการ  

              ในสารีปุตตสุตตนิทเทส พระสารีบุตรเถระถามถึงความบริสุทธ์ิแห่งศีลและวัตรว่า 
ภิกษุพึงประกอบด้วยศีลและวัตรเช่นไรคือต้ังไว้อย่างไรมีประการอย่างไร  
เปรียบเทียบได้กับอะไร  ความบริสุทธ์ิแห่งศีลและวัตรเป็นอย่างไร เป็นศีลและวัตรก็
มี  เป็นวัตรแต่ไม่ใช่ศีลก็ม ี เป็นศีลและวัตร  เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์สมบูรณด้์วยอาจาระและโคจร เห็นภัย
ในโทษเพียงเล็กน้อย  สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย ความสำรวม ความ
สังวรการไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทเหล่านั้น น้ีช่ือว่าศีล การสมาทาน ช่ือว่าวัตร ช่ือว่า
ศีล เพราะมีความหมายว่า สังวรช่ือว่าวัตร เพราะมีความหมายว่าสมาทาน น้ีเรียกว่า 
ศีลและวัตร 

 (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๔/๙๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๒/๖๗,ข.ุสุ.(ไทย)๒๕/๒๑๔/
๕๔๙,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๕/๑๐๖,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙๖/๕๗๔,ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๑/๒๑๔/
๒๙๔)) (เป็นกรณีเช่นนี้ มากภายในเล่ม ช่วยปรับให้เรียบร้อยด้วย) 

ศีลและสมาธิ การรักษากายกรรมวจีกรรมและมีความต้ังจิตมั่นอันหาสิ่งใดทัดเทียมไดข้อง
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ 

 ในติสสพุทธวงศ์ ประวัติของพระติสสพุทธเจ้า สมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่า
สิทธัตถะ พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ทรงเป็นผู้นำช้ันเลิศของโลก ผู้ทรง
อนุเคราะห์ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงขจัดความมืดได้แลว้ ทรงมีพระฤทธ์ิ ศีลและ



 

๔๘๓๕ 
 

 

สมาธิอันหาสิ่งทัดเทียมมิได้ ทรงถึงความสำเร็จในธรรมท้ังปวงแล้ว ทรงประกาศพระ
ธรรมจักร เทวดาและมนุษย์ ๑๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓/๖๗๕) 

ศีลวัตร การปฏิบัติ, กุศลที่ทำไว้ในอดีตชาติ, ศีลวัตรเก่าของพกพรหมท่ีให้น้ำแก่คนกระหาย
น้ำในฤดูร้อน 

              ตัวอย่างในพกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พกพรหม  ท่านสำคัญอายุใดว่ายาว ก็
อายุน้ันสั้น ไมย่าวเลย พรหม เรารู้อายุ ๑๐๐,๐๐๐ นิรพัพุทของท่านได้ดี พกพรหม
กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าอะไรเป็นศีลวัตรเก่าแก่ของข้าพระองค์หนอ                   
ขอพระองค์จงตรัสบอกศีลวัตร ซึ่งข้าพระองค์ควรรู้แจ้งด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ข้อที่ท่านให้มนุษย์เป็นอันมาก ผู้กระหายน้ำซึ่งถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนได้ด่ืมน้ำ 
น้ันเป็นศีลวัตรเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ ประดุจหลับแล้วต่ืนขึ้นฉะน้ัน 

  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๐๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๕/๒๓๙,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๗/๗๘, (ขุ.
ม.(ไทย)๒๙/๓๓/๑๒๗, (ข.ม.(ไทย) ๒๙/๓๔/๑๒๙, (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๓๘/๑๓๘, (ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๑๒๒/๓๕๑, (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๓๔/๓๗๐,ขุ.จุ.(ไทย)๓๐/๔๘/๒๐๐, ขุ.จู.
(ไทย)๓๐/๔๙/๒๐๘) 

ศีลวิบัติ ความวิบัติแห่งศีล, ความทุศลี, การได้รับลงโทษ ๕ ประการ มีความเสื่อมโภคทรัพย์
เป็นต้น มีการหลงลืมสติตายเป็นท่ีสุด 

 ตัวอย่างในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงโทษของคนทุศลี ๕ ประการ 
คือ (๑) บุคคลผู้ทุศลี มีศีลวิบัติในโลกน้ี ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์ (๒) กิตติศัพท์
อันช่ัวของบุคคลผู้ทุศลี มีศีลวิบัติย่อมกระฉ่อนไป (๓) ผูทุ้ศีล มีศีลวิบัติจะเข้าไปยัง
บริษัทใด ๆ ย่อมไม่แกล้วกลา้ เก้อเขินเข้าไป (๔) บุคคลผูทุ้ศีล มีศลีวิบัติ ย่อมหลงลืม
สติตาย น้ีเป็นโทษประการ (๕) บุคคลผู้ทุศีล มศีีลวิบัติ หลังจากตายแล้วไปเกิดใน
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙๓,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙๔, (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๕๐/๙๔, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๐/๙๕,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๓๒/๓๗๙, ขุ.อิติ.
๒๕/๓๓/๓๘๐, ขุ.อุ.๒๕/๗๖/๓๓๒, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๓๓๓) 

ศีลสมบูรณ์ ผู้สมบูรณ์ปาติโมกขสังวรศีล, ผู้พร้อมด้วยอาจารและอโคจร, ผู้มีปกติเห็นภัยในโทษ
ท้ังหลาย,พระผู้มีพระภาคตรัสให้ภิกษุท้ังหลายมีศีลสมบูรณ์ 

 ตัวอย่างในสัมปันนสีลสูตร ว่าด้วยผู้มีศีลสมบูรณ ์ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณส์ำรวมด้วยการ
สังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้
เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลายเถิด เม่ือเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศีล



 

๔๘๓๖ 
 

 

สมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณ์ สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจา
ระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย จะ
มีกิจอะไรท่ีควรทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเล่า (ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๔/๕๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๒/๒๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑/๓๓,ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๑๓/๕๗๔, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/
๔๐๓/๖๒๒, ข.ุเถรี.(ไทย)๒๖/๔๒๓/๖๒๔, ข.ุเถรี.(ไทย)๒๖/๔๒๙/๖๒๕) 

ศีลอุโบสถ ศีลท่ีเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์ ๘ ทุกวัน ๑๔ คำ่๑ ๑๕ ค่ำและ ๘ ค่ำแห่ง
ปักษ์ตลอดวันและราตรีหนึ่ง,ศีลอุโบสถท่ีนางอุตตรารักษา 

 ในอุตตราวิมาน พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางอุตตราว่า นางเทพธิดา เธอมี
ผิวพรรณงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอยู่ ดุจดาวประกายพรึก เพราะ
บุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นน้ี ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้ นาง
ตอบว่า เมื่อดิฉันยังครองเรือนอยู่ มิได้มีความริษยา ความตระหน่ี ความตีเสมอ ดิฉัน
มีนิสัยไม่มักโกรธ ประพฤติตามคำสั่งสามี และไม่ประมาทในการรักษาศีลอุโบสถเป็น
นิตย์ ดิฉันเข้าจำอุโบสถศีลซึง่ประกอบด้วยองค์ ๘ ทุกวัน ๑๔ ค่ำ๑ ๑๕ ค่ำและ ๘ ค่ำ
แห่งปักษ์ และตลอดปาฏิหาริย์ปักษ์ ดิฉันสำรวมระวังในศีลตลอดเวลา และแจกจ่าย
ทานด้วยความเคารพ จึงได้ครอบครองวิมานน้ี (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๘/๒๒) 

ศึกษา ศึกษาด้วยความสำรวม ความไม่ฟุ้งซ่าน ชือ่ว่าอธิสีลสิกขา ความคิดไมฟุ้่งซ่าน ช่ือว่า
อธิจิตตสิกขา ความเห็น ช่ือว่าอธิปัญญาสิกขา, เมื่อรู้ เมื่อเห็น เม่ือได้ยิน ฯ ช่ือว่า
ศึกษา 

 ในสีลมยญาณนิทเทส พระโยคาวจรนึกถึงสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อภิจิตตสิกขา 
และอภิปัญญาสิกขานี้ ช่ือว่าศึกษา เม่ือรู้ ช่ือว่าศึกษา เมื่อเห็น ช่ือว่าศึกษา เมื่อ
พิจารณา ช่ือว่าศึกษา เมื่ออธิษฐานจิต ช่ือว่าศึกษา เมื่อน้อมใจเช่ือด้วยศรัทธา ช่ือว่า
ศึกษา เมื่อประคองความเพียร ช่ือว่าศึกษา เมื่อต้ังสติไว้ม่ัน ช่ือว่าศึกษา เมื่อต้ังจิตไว้
มั่น ช่ือว่าศึกษา เม่ือรู้ชัดด้วยปัญญา ช่ือว่าศึกษา เมื่อรู้ย่ิง ธรรมท่ีควรรู้ย่ิง ช่ือว่า
ศึกษา เมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ช่ือว่าศึกษา เมื่อละธรรมที่ควรละ ช่ือว่า
ศึกษา เม่ือทำให้แจ้งธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง ช่ือว่าศึกษา เมื่อเจริญธรรมท่ีควรให้เจรญิ 
ช่ือว่าศึกษา (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๙/๙๕,(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๒/๖๔, (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๗๐/
๒๖๗) 

ศึกษาธรรม ศึกษาในอธิสีลสิกขา ในอธิจิตตสิกขา และศกึษาในอธิปัญญาสิกขา 
 ในโธตกมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโธตกมาณพ โธตกมาณพทูลถามพระผู้มีพระ

ภาค ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ข้าพระองค์มุ่งหวังจะรับฟังพระ



 

๔๘๓๗ 
 

 

วาจาของพระองค์อย่างย่ิง บุคคลฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว ศกึษาธรรมเป็น
เหตุดับกิเลสเพ่ือตน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า โธตกะ ถ้าเช่นน้ัน เธอผู้มีปัญญา
รักษาตน มีสติ จงทำความเพียรในที่น้ีแล บุคคลได้ฟังเสียงจากที่น้ีแล้ว พึงศึกษาธรรม
เป็นเหตุดับกิเลสเพ่ือตนด้วยอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และศึกษาอธิปัญญาสิกขา (ข.ุ
สุต.(ไทย)๒๕/๑๐๖๘/๗๕๓,ขุ.จู. (แปล) ๓๐/๓๑/๑๕๙) 

ศึกษาไปตามลำดับ ศึกษาในสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา เหมือนฝั่ง
มหาสมุทรจากต้ืนไปหาลึก 

 ในปหาราทสูตร ท้าวปหาราทะจอมอสูรทีทู่ลถามพระผู้มพีระภาคว่า ในธรรมวินัยน้ีมี
ธรรมท่ีน่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏเท่าไรที่ภิกษุท้ังหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีใน
ธรรมวินัย พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ปหาราทะ ในธรรมวินัยน้ี มีธรรมท่ีน่า
อัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๘ ประการ คือ (๑) มีการศึกษาไปตามลำดับ มีการบำเพ็ญไป
ตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับ (๒) สาวกท้ังหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบท
ท่ีเราบัญญัติไว้ (๓) สงฆ์ท้ังหลายไม่อยู่ร่วมกับผู้ทุศีล (๔) เป็นสมณศากยบุตร เหมือน
มหานทีทุกสาย (๕) แมห้ากภิกษุจำนวนมากปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
ก็ไม่ทำให้นิพพานพร่องหรือเต็มได้ (๖) ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส เหมือน
มหาสมุทรมีรสเดียวคือ รสเค็ม (๗) ธรรมวินัยน้ีมีรัตนะมาก มีรัตนะหลายชนิด คือ 
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรค
มีองค์ ๘ (๘) ธรรมวินัยน้ีเป็นท่ีอยู่ของผู้ใหญ่ คือ พระโสดาบัน บุคคลผู้ปฏิบัติ เพ่ือทำ
ให้แจ้งโสดาปัตติผล พระสกทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล พระ
อนาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งอนาคามิผล พระอรหันต์ บุคคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือ
อรหัตตผล เหมือนมหาสมุทรเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ ่ คือ ปลาติมิติมิงคละ 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๙/๒๔๘, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๐/๒๕๕,องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี) ๓/
๑๙/๒๔๔) 

ศูทร วรรณะที่ ๔ ใน ๔ วรรณะ, ศูทร์ทำหน้าทีบ่ริการ ๓ วรรณะแรก, อัมพัฏฐมาณพกล่าว
ว่าเป็นคนบำเรอพวกวรรณะพราหรมณ์ 

 ตัวอย่างในอัมพัฏฐสูตร อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ ไม่เคารพ
วรรณะพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อัมพัฏฐะ แม้นางนกไส้ยังพูดได้ตาม
ปรารถนาในรังของตน ก็น่ันกรุงกบิลพัสด์ุ เป็นถิ่นของพวกศากยะ ท่านอัมพัฏฐะ ไม่
น่าจะกินแหนงแคลงใจเพราะเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้” อัมพัฏฐะมาณพกล่าวว่า 
“ท่านพระโคดม วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศทูร ในวรรณะ
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ท้ัง ๔ น้ี แท้จรงิแล้ว ๓ วรรณะ คือ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร เป็นคนบำเรอของพราหมณ์ 
การท่ีคนชาติศากยะซึ่งเป็นคนดุร้าย หยาบช้า วู่วาม พูดพล่าม เป็นคนรับใช้ ไม่ยอม
สักการะ เคารพ นับถือ บูชานอบน้อมพวกพราหมณ์ เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลย (ที.
สี.(ไทย)๙/๒๖๖/๙๒, ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๔/๑๐๔, ที.สี.(ไทย)๙/๔๒๖/๑๘๘,ที.สี.(ไทย) 
๙/๕๓๔/๒๓๖,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๕/๘๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓๔/๙๙, ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๓๕/๙๙,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๑/๓๖๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๔/๗๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๑๘/๓๘๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๘/๔๖๓) 

ศูทรกับแพศย ์ ศูทร เป็นวรรณะที่ ๔ ทำหน้าท่ีบริการวรรณะอ่ืนๆ , แพศย์เป็นวรรณะท่ี ๓ ทำหน้าที่
การ พาณิชย์, ศูทรกับแพศย์ตอบไม่ได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ เพราะ ปรวามี 
(ปร.) ตอบ สกวาที (สก.) ว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน 

 ในปุคคลกถา บทสนทนาของ สก. กับ ปร. โดย สก. ถาม ปร. ว่า แพศย์กับพราหมณ์
เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหม ปร. ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน สก. ถามว่า บุคคล
บางคนเป็นศูทรแล้วเป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์มีอยู่ใช่ไหม ปร. ตอบว่า ใช ่
สก.ถามว่า ศูทรกับแพศย์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหม ปร. ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่าง
น้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๕/๔๙) 

ศูทรหนุ่ม คนวรรณะศูทรท่ีหนุ่ม, คำกล่าวยืนยันว่า แม้จะเป็นศทูรหนุ่มที่ไม่เป็นผู้ศึกษาแล้ว 
พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ไม่ชุบเลี้ยงและต้องการคนเช่นน้ัน 

 ในอิสสัตถสูตร พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลพระพุทธองค์ถึงเรื่องผู้ไม่ได้ศึกษาว่า ถ้า
กษัตริย์หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ฝึกปรือ ไม่มีความชำนาญ ไม่ได้ประลองการยิง 
เป็นคนขลาด หวาดสะดุ้ง มักว่ิงหนี มาอาสา พระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือ และ
พระองค์พึงต้องการคนเช่นน้ันหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่พึงชุบเลี้ยง
คนนั้น และขา้พระองค์ไม่ต้องการคนเช่นน้ันเลย ถ้าพราหมณ์หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษา
มาอาสา ถ้าแพศย์หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษามาอาสา ถ้าศูทรหนุ่มเป็นผูไ้ม่ได้ศึกษามา
อาสา พระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือ และพระองค์พึงต้องการคนเช่นน้ันหรือ ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่พึงชุบเลี้ยงคนนั้น และข้าพระองค์ไม่ต้องการคน
เช่นนั้นเลย (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/๑๖๘) 

ศูนย์รวม การรวมกันของสิ่งท้ังหลาย, คำอุปมาชุมสายแม่น้ำไหลมารวม, คำอุปมาจุดรวมของ
มหาสมุทรกับการเจริญบุญของผู้บูชา 

 ในสลสูตร พระพุทธเจ้าทรงทำอนุโมทนาแก่เกณิยชฎิลด้วยพระคาถาเหล่าน้ีว่า “การ
บูชาไฟเป็นการบูชายัญอันประเสริฐว่าด้วยเร่ืองฉันท์ สาวิตรีฉันท์เป็นฉนัท์อันดับแรก 
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พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย สมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำท้ังหลาย 
ดาวนักษัตรท้ังหลาย มีดวงจันทร์เด่นสกาว มวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้า หมู่
ชนผู้มุ่งแสวงบุญอยู่มีพระสงฆ์เท่านั้น เป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บูชา”(ม.ม.
(ไทย)๑๓/๔๐๐/๔๙๙) 

เศรษฐี คนรวย, คนมัง่มี,คนมีทรัพย์สินมากมาย, คุณลักษณะของมหาบุรุษ คติของเจ้าชาย
สิตถตัถะถ้าเป็นพระราชาจะมีบริวารมากมาย มีเศรษฐ ีราชองครักษ์ เป็นต้น 

 ในลักขณสูตร ลักษณะของจักรบนพ้ืนฝ่าพระบาท กล่าวถึงมหาบุรุษน้ันทรงสมบูรณ์
ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระราชา จะ
ทรงมีบริวารมาก คือ มีพราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์และมหา
อำมาตย์ แม่ทัพนายกอง ราชองครักษ์ อำมาตย์ บริษัท ราชา เศรษฐี กมุารเป็น
บริวาร (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๔/๑๖๖, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑๐/๑๗๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๒๘/๑๘๖, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๔/๑๙๑) 

เศรษฐีอัมพัฏฐโคตร เศรษฐีตระกูลอัมพัฏฐโคตร ผู้รับราชเทวีเป็นทาสีในตระกลู 
 ในกุมมาสปิณฑิชาดก พระราชาตรัสกับพระราชเทวีถึงความงดงามของนางว่า น่ีพระ

ราชธิดาผู้แสนดีของพระเจ้าโกศล พระนางงดงามท่ามกลางหมู่นารี เหมือนเทพอัปสร 
พระนางได้กระทำกรรมดีอะไรไว้ เพราะเหตุไรเล่า พระนางจึงมีพระฉวีวรรณงดงาม
ย่ิงนัก พระราชเทวีทูลว่า ขอเดชะจอมกษัตริย์ หม่อมฉนัได้เกิดเป็นทาสีรับใช้ผู้อ่ืน
แห่งตระกูลเศรษฐีอัมพัฏฐโคตร สำรวมแลว้ เลี้ยงชีพโดยชอบธรรม มีศลี ไม่เหลียวดู
ความช่ัว ในกาลคร้ังน้ัน หม่อมฉันได้ถวายข้าว ท่ีคดมาเพ่ือตนแก่ภิกษุผู้เที่ยว
บิณฑบาต หมอ่มฉันเองปลื้มใจ ดีใจ กรรมของหม่อมฉันน้ันมีผลเช่นน้ี (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๑๕๒/๒๘๒) 

เศรา้โศก ลำบากใจ คร่ำครวญ ตีอกพรำ่เพ้อ ถึงความหลงใหลว่า เขามีชัยชนะ เราปราชัย เขา
ได้ลาภ เราไม่ได้ลาภ เขามียศ เราไม่มียศ เขาได้ความสรรเสริญ เราได้แต่การนินทา 
เขามีสุข เรามทุีกข์ การเศร้าโศกกับคนที่ล่วงลับไปแล้ว 

 ในปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ เรื่องเปรตตุ๊กตาแป้ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลผู้ไม่
ตระหนี่ ควรทำเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงให้เป็นอารมณ์ คือ ปรารภบุรพชนผู้ล่วงลับไป
แล้ว หรือเทวดาผู้สิงอยู่ในเรือน หรือท้าวมหาราชทั้ง ๔ ผู้รักษาโลก มีบริวารยศ คือ 
ท้าวกุเวร ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรูฬหก แล้วพึงถวายทาน ท่านเหล่าน้ัน
เป็นผู้อันบุคคลบูชาแล้ว และทายกก็ไม่ไร้ผล การร้องไห้ ความเศร้าโศก หรือความร่ำ
ไห้ คร่ำครวญอย่างอ่ืนใด ไม่ควรทำเลย เพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์
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แก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว (ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๗/๑๐๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๔/๒๖๑,ขุ.
เปต.(ไทย)๒๖/๑๒/๑๖๙, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๑๘/๖๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๖๒/๒๐๐) 

เศรา้หมอง ความไม่ผ่องแผ้ว, ความมีมลทิน, ผลความเศร้าหมองทำให้เสวยทุกข์ในอบาย คือ 
นรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย  

 ในจูฬกาลอุปาสกวัตถุ เร่ืองจูฬกาลอุบาสก พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาเรื่องความ
เศร้าหมองแก่จูฬกาลอุบาสก ว่า ตนทำบาปกรรมเอง ก็เศร้าหมองเอง ตนไม่ทำ
บาปกรรมเอง ก็บริสุทธ์ิเอง ความบริสุทธ์ิ และไม่บริสุทธ์ิ เป็นของเฉพาะตน คนอ่ืนจะ
ทำคนอ่ืนให้บรสิุทธ์ิไม่ได้(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๐/๑๐๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๑/
๒๒๓,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๖๕/๘๔, อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๑๔/๖๗๘, อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๑๕/
๔๔๐, อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๖๔/๔๙๙, อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๙๕/๗๘๔,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๖/๒๓) 

เศวตกุญชร, ช้าง ช้างเผือกของพระเจ้าปเสนทิโกศล, ช้างท่ีงดงามมีอวัยวะสมบูรณ ์
 ในนาคสูตร พระเศวตกุญชรของพระเจ้าปเสนทิโกศล ขึ้นจากท่าน้ำปุพพโกฏฐกะ

เพราะเสียงดนตรีใหญ่ที่เขาตีประโคม เหล่าชนเห็นช้างน้ันแล้วจึงกล่าวชมอย่างน้ีว่า 
“นาคของพระราชาช่างงามย่ิงนัก นาคของพระราชาช่างน่าดู นาคของพระราชาช่าง
น่าเลื่อมใส นาคของพระราชามีอวัยวะสมบูรณ์”(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๓/๔๙๘) 

เศวตฉัตร ฉัตรสีขาว, ฉัตรสีเงิน, เป็นหนึ่งในราชกกุธภัณฑ์ ๕ ประการ คือ (๑) พัดวาลวีชนี (๒) 
กรอบพระพักตร์ (๓) พระขรรค์ (๔) เศวตฉตัร (๕) ฉลองพระบาท 

 ในมหาปทานสตูร พระโพธิสัตว์ ๑๖ ประการ ซึ่งข้อท่ี ๑๕ ความว่า เมือ่พระโพธิสัตว์
ประสูติได้ครู่หนึ่ง ทรงยืนได้ อย่างม่ันคงด้วยพระบาทท้ังสองท่ีเสมอกัน ทรงผินพระ
พักตร์ไปทาง ทิศเหนือ ทรงดำเนินไป ๗ กา้ว ขณะที่หมู่เทวดากั้นเศวตฉัตรตามเสด็จ 
ทอดพระเนตรไปยังทิศต่าง ๆ แล้ว ทรงเปล่งพระอาสภิวาจา (วาจาอย่างองอาจ)ว่า 
‘เราคือผู้เลิศของโลก เราคือผู้เจริญที่สุดของโลก เราคือผูป้ระเสริฐทีสุ่ดของโลก ชาติ
น้ีเป็นชาติสุดท้าย บัดน้ีภพใหม่ไม่มีอีก’ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๑/๑๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๗/
๒๔๐,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๙/๑๙๙,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๖๙๔/๖๖๔, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๙๕/
๖๖๕,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๖๔/๓๒๖,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๗๒/๔๕, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๗๒/๑๙๔, 
ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๑๒๒/๗๕, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๘๘๔/๔๗๙) 

เศียร ศีรษะ, ใช้แสดงความเคารพด้วยเศียรเกล้า, ภิกษุณีใช้ให้บุรษุคนหน่ึงไปกราบเท้าพระ
อานนท์ด้วยเศียรเกล้าเพ่ืออนุเคราะห์ภิกษุณีอาพาธรูปหน่ึง 

 ในภิกขุนีสูตร ว่าด้วยภิกษุณี พระอานนท์อยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ครั้งน้ัน 
ภิกษุณีรูปหนึ่ง เรียกชายคนหน่ึงให้ไปกราบเท้าท่านด้วยเศียรเกล้าตามคำของเรา 
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เรียนว่า ‘ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีช่ือน้ีอาพาธ มีทุกข์ เป็นไข้หนัก นางขอกราบเท้า
พระคุณเจ้าอานนท์’ และจงเรียนอย่างนี้ว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอโอกาส ขอพระคุณ
เจ้าอานนท์ได้โปรดอนุเคราะห์เข้าไปหาภิกษุณีน้ันยังสำนักของภิกษุณีด้วยเถิด” บุรุษ
น้ันรับคำเข้าไปหาท่านพระอานนท์ กราบเท้าท่านพระอานนท์ว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
ภิกษุณีช่ือน้ีอาพาธ มีทุกข์ เป็นไข้หนัก นางขอกราบเท้าพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเศียร
เกล้าได้โปรดอนุเคราะห์ เข้าไปหาภิกษุณีน้ันยังสำนักของ ภิกษุณีด้วยเถิด” ท่านพระ
อานนท์รับโดยดุษณีภาพ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๙/๒๒๒) 

เศียรเกล้า ศีรษะ, การแสดงความเคารพด้วยเศียรเกล้า, การกราบพระผู้มีพระภาคด้วยเศียร
เกล้า 

 ในอุตตราวิมาน ว่าด้วยวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นางอุตตรา พระมหาโมคคัลลานเถระถาม
เทพธิดาว่า เทพธิดา เธอมีผิวพรรณงามย่ิงนักเปล่งรัศมีสว่างไสวไปท่ัวทุกทิศอยู่ ดุจ
ดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ นางตอบว่า เพราะบุญที่
ได้ทำไว้สมัยเม่ือเกิดเป็นมนุษย์ ขอท่านพึงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระ
ภาคด้วยเศียรเกล้า (แล้วกราบทูล)ตามคำของดิฉันว่า “อุตตราอุบาสิกาถวายอภิวาท
พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า พระพุทธเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ดิฉันว่าจะได้บรรลุสามัญผลขั้นใดขั้นหน่ึงน้ัน
ไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับท่ีทรงพยากรณ์ดิฉันว่า จะได้บรรลุสกทาคามิผลเลย”(ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๐๐/๒๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๙/๒๒๐,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๓๖/๒๓, ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๑๑๙๕/๑๔๙) 

โศก ช่ือพันธ์ุไม้ชนิดหนึ่งในป่าอันน่าร่ืนรมใกล้อาศรมของโกสิยดาบส 
 ในสโมธานชาดก พระบรมศาสดาตรัสพระคาถาว่า นางหิรีเทวีเทพธิดานั้น ได้รับ

อนุมัติอย่างแน่นอนจากโกสิยดาบสผู้มีอานุภาพรุ่งเรือง จึงได้เข้าไปยังอาศรมอันน่า
รื่นรมย์ ในป่าน้ีมีต้นไม้จำนวนมาก คือ สาละ กุ่ม หว้า โพธิ ไทร มะซาง โศก ราช
พฤกษ์ แคฝอย ย่านทราย จิก และลำเจียก มีกลิ่นหอมหวล น่ายวนใจ (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๘/๒๖๑/๑๒๘) 
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อกัษรอวรรค ส   จำนวน ๒,๗๗๙  ศัพท์ 
สกจิตตนิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสกจิตตนิยเถระ  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้

ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ทา่นเคยสร้างพระสถูปไม้ไผ่ถวายพระพุทธเจ้า(พระนามว่า
วิปัสสี) เพราะผลแห่งทานนัน้ ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๐๒) 

สกทาคามิผล พระอริยบุคคลช้ันสกทาคามิผล, เป็นหน่ึงในสามัญญผล ๔, ภิกษุผูเ้ป็นโสดาบัน
มนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ โดยแยบคายแล้วทำให้แจ้งสกทาคมิผลน้ีได้ 

 ตัวอย่างในสีลวันตสูตร ท่านโกฏฐิตะถามท่านสารีบุตรว่า ธรรมเหล่าไหน อันภิกษุผู้
เป็นโสดาบันควรมนสิการโดยแยบคาย ขอรับ ท่านสารีบุตรตอบว่า       “อุปาทาน
ขันธ์ ๕ ประการนี้ อันภิกษุแม้ผู้เป็นโสดาบันก็ควรมนสกิารโดยแยบคาย  โดยความ
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา พึงทำให้แจ้งสกทาคามิผล อนาคามิผล (ถึง) 
อรหัตตผล” (ที.สี.(ไทย)๙/๕๑๑/๒๒๕, ที.สี.(ไทย)๙/๕๑๒/๒๒๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๑/๒๘๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๓/๓๔๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๓๗๙/๔๒๘,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๒๒/๒๑๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๒๓/๒๑๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๓๕/
๓๕, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๘๘/๒๙๙) 

สกทาคามิผลสมาบัติ พระอริยบุคคลช้ันสกทาคามบีรรลุผลสมาบัติ, พระอริยบุคคลช้ันสกทาคามี
ย่อมเข้าผลสมาบัติของตน ๆ ได้, สิ่งท่ีควรรู้ย่ิง ๘ ประการ  

 ในสุตมยญาณนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงสิ่งที่ควรรู้ย่ิง ได้แก่ โสดาปัตติมรรคควรรู้
ย่ิง โสดาปัตติผลสมาบัติควรรู้ย่ิง สกทาคามิมรรคควรรู้ย่ิง สกทาคามิผลสมาบัติควรรู้
ย่ิง อนาคามิมรรคควรรู้ย่ิง อนาคามิผลสมาบัติควรรู้ย่ิง อรหัตตมรรคควรรู้ย่ิง 
อรหัตตผลสมาบัติควรรู้ย่ิง (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๙/๒๖)  

สกทาคามิผลสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ธรรม ๔ มีสปัปุริสสังเสวะเป็นต้น ท่ีบุคคลเจริญ กระทำให้มากแล้ว  
เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๒/๕๗๗) 

สกทาคามิมรรค พระอริยบุคคลช้ันสกทาคามิมรรค, หนึ่งในพระอริยบุคคลแปดจำพวก, สิ่งท่ีควรรู้
ย่ิง ๗ อย่าง 

 ในสุตมยญาณนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงสิ่งที่ควรย่ิง ๗ อย่าง ได้แก่ โสดาปัตติ
มรรคควรรู้ย่ิง โสดาปัตติผลสมาบัติควรรู้ยิ่ง สกทาคามิมรรคควรรู้ย่ิง สกทาคามิผล
สมาบัติควรรู้ย่ิง อนาคามิมรรคควรรู้ย่ิง อนาคามิผลสมาบัติควรรู้ย่ิง อรหัตตมรรค 
ควรรู้ย่ิง อรหัตตผลสมาบัติควรรู้ย่ิง (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๙/๒๖, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒/๓๒, 
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ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๑/๓๗๒, ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๒/๓๗๔,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๙๑/๔๐๕, 
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๖๓/๗๑๖, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๘๑๐/๘๔๖) 

สกทาคามี อริยบุคคลช้ันสกทาคามีผูล้ะสังโยชน์ ๓ ขอ้แรก คือ (๑) สักกายทิฏฐิ (๒) วิจิกิจฉา 
(๓) สีลัพพตปรามาส ได้หมดสิ้น และทำราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จักกลับมาสู่โลก
น้ีอีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 

 มหาลิสูตร อรยิมรรคมีองค์แปด อริยผล ๔ เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามพระผู้มีพระภาค
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมท่ีดีกว่าและประณีตกว่า ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภาคมุ่งจะบรรลุน้ันคืออะไร” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มหาลิ ภิกษุ
เป็นสกทาคาม ี เพราะละสงัโยชน์ได้ ๓ อย่าง บรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบาง
ได้ มาสู่โลกน้ีอีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ธรรมน้ีแลดีกว่าและประณีตกว่า 
ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุ (ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๓/๑๕๖, ม.ม.(ไทย)
๑๒/๓๕๒/๓๘๖, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๙/๑๙๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๗/๑๘๖, สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๑๒๒/๒๑๖, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๑/๑๖๘,๒๐/๘๗/๓๑๓,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๘๘/
๓๑๕,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๘๙/๓๑๘, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๑/๒๐๐) 

สกทาคามี, พระอริยบุคคลพระอริยบุคคลช้ันสกทาคามี, พระอริยบุคคลผูล้ะสังโยชน์สามข้อแรกได้
และทำราคะ โทสะ โมหะให้เบาลง, พระอริยบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติ
ห่างไกล งดเว้นจากเมถุนซึ่งเป็นธรรมของชาวบ้านท่านถึงแก่กรรมแล้ว พระผู้มีพระ
ภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเกดิในหมู่เทพชั้นดุสิต, บุคคลหน่ึงในห้า
จำพวกมีความสำเร็จในโลกนี ้

 ในสักกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะท้ังหลาย ว่า 
ส่วนสาวกของเราในธรรมวินัยน้ี  เป็นผู้ไม่ประมาท  มีวามเพียร  อุทิศกายและใจ
ปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด ๑๐ ป ี  พึงเป็นผู้เสวยความสุขย่างแน่นอนอยู่
ตลอด  ๑๐๐ ปีก็ม ี  ๑๐,๐๐๐  ปีกม็ี  ๑๐๐,๐๐๐  ปีก็ม ี  และสาวกของเราน้ันแล  
เป็นสกทาคามกี็มีเป็นอนาคามีก็มี  เป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มี  ไม่จำเป็นต้อง
พูดถึง  ๑๐  ปี (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๖/๑๐๑, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๓/๑๔๑, 
องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๔/๑๔๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๕/๑๖๔) 

สกลิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยสะเก็ดหิน สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ มัททกุจฉ ิ สถานท่ี
พระราชทานอภัยแก่หมู่เน้ือ เขตกรุงราชคฤห์ สะเก็ดหินกระทบพระบาททำให้
พระองค์ได้รับทุกขเวทนาทางพระวรกายอย่างหนัก แต่ก็ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ 
ทรงอดกลั้นไว้ได้ แล้วทรงสำเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศว์เบ้ืองขวา พวกเทวดาส



 

๔๘๔๔ 
 

 

ตุลลปกายิกาประมาณ ๗๐๐ องค์ได้เข้าไปเฝ้าแล้วกราทูลว่า พราหมณ์ผู้ทรงเวทท้ัง 
๕๒ มีตบะ ประพฤติธรรมอย่างสม่ำเสมอต้ัง ๑๐๐ ปี แต่จิตของพราหมณ์เหล่าน้ันก็
ไม่หลุดพ้นโดยชอบ เพราะพวกเขามีสภาพจิตต่ำ จึงไม่ถึงจุดจบ(แห่งความตาย) 
บุคคลผู้มีมานะย่อมไม่มีการฝึกตน บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงย่อมไม่มีการรู้ บุคคลผู้
ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวย่อมไม่ถึงจุดจบแห่งความตาย บุคคลละมานะได้แล้ว มีใจ
มั่นคงดี มใีจดี หลุดพ้นในธรรมท้ังปวง ไมป่ระมาท อยู่ในป่าคนเดียว ย่อมบรรลุพระ
นิพพานได้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๘/๕๐) 

สกลิกสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสะเก็ดหิน  สมัยท่ีพระผู้มพีระภาคประทับอยู่ ณ มัททกุจฉิ สถานที่
พระราชทานอภัย แก่หมู่เน้ือ เขตกรุงราชคฤห์ ถูกสะเก็ดหินกระทบพระบาททำให้
เกิดทุกขเวทนาทางพระวรกายอย่างหนัก แต่ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ กลัน้
ทุกขเวทนานั้นได้แล้วรับสั่งใหปู้ผ้าสังฆาฏิ ๔ ช้ัน ทรงสำเร็จสีหไสยา โดยพระปรัศว์
เบ้ืองขวา ทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสมัปชัญญะ  มารเข้าไปเฝา้
แล้วกราบทูลว่า ท่านนอนด้วยความซึมเซา หรือมัวเมาคิดกาพย์กลอนอะไรอยู่ 
ประโยชน์ของท่านมีไม่มาก ท่านอยู่ ณ ท่ีนอน ที่น่ังอันสงัดแต่ผู้เดียว ต้ังหน้าแต่จะ
หลับ ทำไมท่านยังหลับอยู่เล่า  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เราไม่ได้นอนด้วยความ
ซึมเซา ท้ังมิได้มัวเมาคิดกาพย์กลอน เราบรรลุประโยชน์แล้ว ไม่มีความเศร้าโศก อยู่
บนท่ีนอน ท่ีนั่งอันสงัดแต่ผู้เดียว นอนคำนึงถึงสัตว์ด้วยความเอ็นดู แม้เหล่าชนท่ีมี
ลูกศรเสียบอกอยู่ก็ยังหลับได้ ทำไมเราผู้ปราศจากลูกศรแล้วจะหลับไม่ได้เล่า เราเดิน
ไปก็ไม่หวาดหว่ัน ถึงหลบัอยู่ก็มิได้กลัวเกรง กลางคืนและกลางวันไม่ทำให้เรา
เดือดร้อน เราไม่พบเห็นความเสื่อมอะไร (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๔๙/๑๘๙) 

สกิงสัมมัชชกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสกิงสัมมัชชกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่าในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ท่านได้กวาดลานต้นโพธ์ิซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไปเกิดในชาติใด ๆ ก็ไม่
เคยป่วยเป็นโรคผิวหนังเลย และไม่ได้พบทคุติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑/๓๑) 

สกุณชาดก :  ชาดกว่าด้วยนกโพธิสัตว์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า นกหัวขวานโพธิสัตว์ แกล้งทวง
บุญคุณกับราชสีห์ในคราวท่ีตนเคยช่วยนำกระดูกท่ีติดคอออกมาให้ แต่ไม่ได้รับการ
ตอบแทน กลบัถูกราชสีห์ทวงบุญคุณว่าในขณะที่อยู่ในปากน้ัน ตนไม่งับปากให้ถึงแก่
ความตาย นับว่าเป็นบุญคุณมากแล้ว จึงติเตียนราชสีห์ว่าเป็นสัตว์ไม่รู้คุณของผู้อ่ืน 
การคบหากับคนอกตัญญูไม่รูคุ้ณของคนอ่ืนจะมีประโยชน์อะไร แม้บุญคณุท่ีทำกันต่อ
หน้ายังระลึกไมไ่ด้ บัณฑิตทั้งหลายจะไม่ริษยาหรือว่ากล่าวแต่อย่างใด แต่จะค่อย ๆ 
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หลีกลี้หนีหน้าเขาจนหมดสิ้นว่าแล้วก็บินหนีไปท่ีอ่ืน ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรม
ท่ีเป็นพ้ืนฐานของความเป็นคนดี สัตบุรุษทั้งหลายจึงควรพอกพูนความกตัญญูกตเวที
ไว้ เพราะเป็นเคร่ืองรองรับความดีไว้ได้ท้ังหมด (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๖/๑๕) 

สกุณชาติ นกสกุณต่างๆ,นกนานาพันธ์ุท่ีมาจับกิ่งไม้สาละซึ่งเป็นผลจากบุพกรรมทีถ่วาย
พวงมาลัยดอกสาละแด่พระผูม้ีพระภาค 

 ในมัญชิฏฐกวิมาน วิมานแก้วผลึกสแีดงที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกสาละแด่พระผู้มี
พระภาค พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่า เธอร่ืนรมย์อยู่ด้วยดนตรี
เครื่องห้าท่ีเทพบุตรและเทพธิดาประโคมอยู่อย่างไพเราะ ในวิมานแกว้ผลึกแดงซึ่งมี
พ้ืนดารดาษด้วยทรายทอง เธอยืนท่ีโคนต้นสาละใด ๆ กต็าม ต้นสาละน้ัน ๆ ก็น้อม
กิ่งโปรยดอกลงมา ป่าไม้สาละเป็นที่อาศัยของเหล่าสกุณชาติ น้ีเป็นผลของกรรมอัน
ใดเล่า เทพธิดาตอบว่า เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมูม่นุษย์ เป็นหญิงรับใช้อยู่ใน
ตระกูลเจ้านาย ได้น้อมพวงมาลัยดอกสาละ ซึ่งประดิษฐ์ไว้อย่างดี เข้าไปถวาย
พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตน ดิฉันจึงสร่างโศก หมดโรคภัย มีความสุข รื่นเริง 
บันเทิงใจอยู่เป็นนิตย์ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๙๒/๗๙) 

สกุณัคฆิชาดก :  ชาดกว่าด้วยเหย่ียวนกเขาหลงกลนกมูลไถ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า นกมูลไถโพธิสัตว์
ออกหากินในต่างแดน ถกูเหย่ียวนกเขาจับได้ แต่ก็แก้ไขเอาตัวรอดได้ด้วยปัญญาของ
ตน โดยแกลง้พูดว่าท่ีเราเสียทีแก่ศัตรูเพราะไม่เช่ือฟังคำสอนของบิดาให้หากินอยู่แต่
ในถิ่นของตน เหย่ียวนกเขาหลงกลจึงปล่อยให้นกมูลไถหลุดไปแล้วโฉบลงมาใหม่ด้วย
ความเร็วเพราะโกรธที่ถูกท้าทาย เม่ือเหย่ียวนกเขาโฉบลงมาใกล้ถึงตัว นกมลูไถจึง
หลบลงใต้มูลไถ ทำให้เหย่ียวนกเขายั้งตัวไม่ทันอกกระแทกกับมูลไถอย่างแรงถึงแก่
ความตาย เม่ือเหย่ียวนกเขาตายแล้ว นกมูลไถจึงออกมายืนเหยียบอกของเหย่ียว
นกเขาพลางเปล่งอุทานว่า เรานั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุบาย ยินดีแล้วในการหากินใน
ถิ่นของบิดา เห็นประโยชน์ของตนอยู่ เป็นผู้ปราศจากศัตรูย่อมเบิกบานใจ ผูท้ี่ไม่
ต้ังอยู่ในโอวาทของผู้ปรารถนาดีย่อมเดือดร้อน หากปราศจากอุบายย่อมประสพภัย
พิบัติเสมอ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๓๕/๗๒) 

สกุณัคฆิสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหยี่ยว พระผู้มีพระภาคทรงยกเรื่องในอดีตขึ้นแสดงแก่ภิกษุท้ังหลาย
ว่า นกมูลไถเที่ยวหากินนอกถ่ินจึงถูกเหย่ียวจับได้ แต่พอเท่ียวหากินในถ่ินของตน 
เหย่ียวก็ไม่สามารถจับได้ ภิกษุทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ควรเท่ียวไปในแดนอ่ืน อัน
หมายถึงกามคุณ ๕ เพราะจะทำให้มารได้ช่อง แต่ควรเทีย่วไปในแดนทีเ่ป็นของบิดา
ตน อันหมายถึงสติปัฏฐาน ๔ มารจึงจะไม่ได้ช่อง (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๒/๒๑๗) 
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สกุณี,นก นางนก, นางนกช่ือกุณฑลินีผู้ทำกิจอันประเสริฐ ๒ อย่าง คือ (๑) การได้ลาภที่ยัง
ไม่ได้ (๒) การตามรักษาลาภท่ีได้แล้ว 

 ในเตสกุณชาดก พระราชาตรัสถามราชธรรมกับนางนกกุณฑลินีว่า แม่กุณฑลินี สกณีุ
ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุของผู้มีบรรดาศักด์ิ เจ้าคงจะเข้าใจปัญหาว่า กิจอะไรบุคคลผู้ประสงค์
จะครอบครองราชสมบัติกระทำแล้วเป็นกิจอันประเสริฐนางนกกุณฑลินีกราบทูลว่า 
ขอเดชะเสด็จพ่อ มีเหตุอยู่ ๒ ประการเท่าน้ัน ท่ีประโยชน์สุขทั้งปวงดำรงม่ันอยู่ได้ 
คือ การได้ลาภที่ยังไม่ได้ ๑ การตามรักษาลาภท่ีได้แล้ว ๑ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔/๕๙๗) 

สกุล ตระกูล, วงศ,์ เช้ือสาย, เผ่าพันธ์ุ , เหล่ากอ, เช้ือชาติผู้ดี เช่น เป็นคนมีสกุล ผู้ดีมีสกุล 
สกุลผูม้ีพรหมและบุรพาจารย์ 

 ในพรหมสูตร ว่าด้วยสกุลท่ีมีพรหม พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย บุตรของ
สกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลน้ันช่ือว่ามีพรหม บุตรของสกุลใดบูชา
มารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลน้ันช่ือว่ามีบุรพาจารย์ บุตรของสกุลใดบูชามารดา
บิดาภายในเรือนตน สกุลน้ันช่ือว่ามีบุรพเทพ  บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายใน
เรือนตน สกุลนั้นช่ือว่ามีอาหุไนยบุคคล (องฺ.จตุกฺก(ไทย)๒๑/๖๓/๑๐๗, (ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๑๖๑/๒๙)  

สกุลา, พระภคินี พระภคินีนามว่าสกุลา, พ่ีนางนามว่าสกุลา 
 ในกัณณกัตถลสูตร กล่าวถึง พระภคินีทรงพระนามว่าโสมา และพระภคินีทรงพระ

นามว่าสกุลา ได้ฝากคำทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้ากับพระเจ้าปเสนทิ
โกศลว่า “ข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงทรงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มี
พระภาคด้วยเศียรเกล้าถึงพระสุขภาพว่า ความมีพระโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า 
มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ อยู่สำราญ เพคะ” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
“มหาบพิตร ขอพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาจงทรงพระสำราญเถิด” (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓๗๕/๔๖๐) 

สกุลา, ภิกษุณี ภิกษุณีนามว่าสกุลา, ภิกษุณีผู้เลิศในทางตาทิพย์ 
 ในสกุลาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสกุลาเถรี พระสกุลาเถรี ประกาศ

ประวัติในอดีตชาติของตนว่า พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ หม่อมฉนัเกิดเป็นนาง
กษัตริย์ในกรุงหงสวดี มีนามว่านันทนา มีรูปสวย รวยทรัพย์ น่าเอ็นดู มีสิริ เป็นธิดา
ของมหาราชพระนามว่าอานันทะ งดงามอย่างย่ิง เป็นภคนิีต่างมารดาของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ หม่อมฉันได้ฟังพุทธดำรัสน้ันแล้ว มีความร่าเริง 
ถวายทานแด่พระศาสดาและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลว้ ได้ปรารถนาทิพยจักษุ 



 

๔๘๔๗ 
 

 

ในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปน้ีไป พระศาสดาพระนามว่าโคดม ตามพระโคตร ทรง
สมภพในราชสกุลโอกกากราช จักอุบัติขึ้นในโลก สตรีผู้นีจั้กมีนามว่าสกลุา (องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๒๔๒/๓๐, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๓๑/๔๗๓) 

สกุลาเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสกุลาเถรี มเีน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเกิดเป็นพระภคินีต่างพระมารดากับพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมุตตระ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเกิดความเลื่อมใส และ
เห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งต้ังภิกษุณีรูปหน่ึงในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลายผู้มี
ทิพยจักษุ ท่านจึงถวายทานแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้น ในภัทรกัปนี้ สมัยพระพุทธเจ้า
พระนามว่ากัสสปะ ท่านเป็นปริพาชิกา ได้นำน้ำมันไปตามประทีป บูชาพระเจดีย์ของ
พระพุทธเจ้าในอดีตชาติ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในเทวดา
และมนุษย์เป็นอันมาก ในภพสุดท้ายนี้ ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์มีทรัพย์มาก พบ
พระศาสดาแล้วเกิดความเลื่อมใส ได้บรรพชาในพระพุทธศาสนา ไม่นานก็ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ และได้ตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีทิพยจักษุ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๓๑/๔๗๓) 

สกุลาเถรีคาถา : ภาษิตของพระสกุลาเถรี,คาถาของพระสกุลาเถรี ท่านพระสกุลาเถรี กล่าวไว้ว่า เมื่อ
เรายังอยู่ในเรือน ฟังธรรมของภิกษุแล้ว ได้เห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมปราศจากกิเลสดุจ
ธุลี เป็นทางถึงความสุข ไม่จุติ  เราน้ันละบุตรธิดา ทรัพย์ และข้าวเปลือก โกนผมแล้ว
บวชเป็นบรรพชิต เป็นสิกขมานาอยู่ เจริญมรรคเบ้ืองสูง จึงละราคะ  โทสะ และอา
สวะทั้งหลายที่ประกอบด้วยราคะและโทสะน้ันได้ อุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วระลึกชาติ
ก่อนได้ชำระทิพยจักษุท่ีอบรมแล้วอย่างดีให้หมดมลทินได้ เห็นสังขารทั้งหลายเป็น
อนัตตาอันเกิดแต่เหตุ มีสภาวะทรุดโทรมโดยความเป็นอนัตตาแล้วละอาสวะท้ังปวง
ได้ จึงเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๙๗/๕๗๑) 

สกุลุทายี, ปริพาชก ปริพาชกช่ือว่าสกุลทายี, ปรพิาชกคนหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงอยู่ในอารามท่ีให้เหย่ือแก่
นกยูง ในกรุงราชคฤห์ 

 ตัวอย่างในมหาสกุลุทายิสูตร ว่าด้วยปริพาชกช่ือสกุลุทายี ปริพาชกผู้มีช่ือเสียงจำนวน
มาก คือ ปรพิาชกช่ืออันนภาระ ปริพาชกช่ือวรตระ ปริพาชกช่ือสกุลุทายี และ
ปริพาชกเหล่าอ่ืนล้วนมีช่ือเสียง อาศัยอยู่ในอารามของปริพาชกอันเป็นท่ีให้เหย่ือแก่
นกยูง ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเสด็จเข้า
ไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ พระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่า “ยังเช้าเกินไปท่ีจะเที่ยว
บิณฑบาตในเขตกรุงราชคฤห์ ทางท่ีดี เราควรเข้าไปหาสกุลุทายีปริพาชก จนถึง



 

๔๘๔๘ 
 

 

อารามของปริพาชกอันเป็นท่ีให้เหย่ือแก่นกยูง” (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓๗/๒๗๘, ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๖๙/๓๑๗, องฺ.จตุกฺก(ไทย)๒๑/๓๐/๔๖, องฺ.จตุกฺก(ไทย) ๒๑/๑๘๕/๒๖๔) 

สโกสกโกรัณฑทายกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระสโกสกโกรัณฑทายกเถระ มีเน้ือความที่
ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ ท่านนำดอกหงอนไก่ไปบูชารอยพระยุคล
บาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย 
ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๔/๕๓๕) 

สคาถกสูตร : พระสูตรว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญมีอบายเปน็ผล พระผูมี้พระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ลาภสักการะและความ
สรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นต้น บุคคลผูถ้กูลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำ 
หลังจากตายแล้วย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๖/๒๗๒) 

สคาถกสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยตรัสองค์คุณของพระโสดาบันท่ีมีคาถา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ มีความเป็นผู้มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมเป็นพระโสดาบัน ไม่มีความตกต่ำ และจะสำเร็จสัมโพธิใน
วันหน้า แล้วตรัสคาถาเป็นต้นว่า ชีวิตของเขาย่อมไม่สูญเปล่า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๔๗/๕๗๐) 

สคาถาสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่มีคาถา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า แม้ในอดีต แม้ในอนาคต และแม้ในปัจจุบัน สัตว์ผู้มี
อัธยาศัยเลวก็คบค้าสมาคมกบัสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลว เหมือนคูถรวมกับคูถ มูตรรวมกับ
มูตรเป็นต้น แล้วตรัสว่า ป่าคือกิเลสเกิดเพราะการคลุกคลี ย่อมขาดไปเพราะการไม่
คลุกคลี บุคคลเกาะท่อนไม้เล็กย่อมจมลงในห้วงน้ำใหญ ่ฉันใด สาธุชนอาศัยคนเกียจ
คร้านย่อมจมลง ฉันนั้น เพราะฉะนั้น จึงควรคบบัณฑิตผู้สงบปรารภความเพียร (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๑๐๐/๑๘๙) 

สคารวสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือว่าสคารวะ พราหมณ์ช่ือว่าสคารวะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงท่ีประทับ สนทนาปราศรัยแล้วนั่ง ณ ท่ี สมควร ทูลถามว่า อะไรเป็นฝั่งนี้
(หมายถึงโลกิยธรรม) อะไรเป็นฝั่งโน้น (หมายถึงโลกุตตรธรรม) พระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่า (๑) มิจฉาทิฏฐิเป็นฝั่งน้ี สมัมาทฏิฐิเป็นฝั่งโน้น (๒) มิจฉาสังกัปปะเป็นฝั่งนี้ 
สัมมาสังกัปปะเป็นฝั่งโน้น (๓) มิจฉาวาจาเป็นฝั่งน้ี สัมมาวาจาเป็นฝั่งโน้น (๔) 
มิจฉากัมมันตะเป็นฝั่งน้ี สมัมากัมมันตะเป็นฝั่งโน้น (๕) มิจฉาอาชีวะเป็นฝั่งนี้ 
สัมมาอาชีวะเป็นฝั่งโน้น (๖) มิจฉาวายามะเป็นฝั่งน้ี สมัมาวายามะเป็นฝั่งโน้น (๗) 
มิจฉาสติเป็นฝัง่น้ี สัมมาสติเป็นฝั่งโน้น (๘) มิจฉาสมาธิเป็นฝั่งนี้ สัมมาสมาธิเป็นฝั่ง
โน้น (๙) มิจฉาญาณะเป็นฝั่งนี้ สมัมาญาณะเป็นฝั่งโน้น (๑๐) มิจฉาวิมุตติเป็นฝั่งนี้ 



 

๔๘๔๙ 
 

 

สัมมาวิมุตติเป็นฝั่งโน้นแล้วตรัสคาถาประพันธ์สรุปใจความได้ว่า ในหมูม่นุษย์ เหล่า
ชนผู้ไปถึงฝั่งโน้น(หมายถึงนิพพาน) มีจำนวนน้อย ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝ่ังนี้
(หมายถึงสักกายทิฏฐิ) ท้ังนัน้ ส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรม ในธรรม(คือมรรค ๔ 
ผล ๔ นิพพาน ๑)ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบ ชนเหล่าน้ันจักข้ามพ้นวัฏฏะ อัน
เป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยาก จักถึงฝั่งโน้น บัณฑิตละธรรมดำ(หมายถงึอกุศลธรรม
คือกายทุจริตเป็นต้น) แล้วพึงเจริญธรรมขาว(หมายถึงกุศลธรรมคือกายสุจริตเป็นต้น) 
ออกจากวัฏฏะมาสู่วิวัฏฏะ(หมายถึงนิพพาน) ละกามทัง้หลายแล้วเป็นผู้หมดความ
กังวล พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก(หมายถึงกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปธิวิเวก
(ความสงัดจากกิเลส) ท่ียินดีได้ยากยิ่ง บัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้า
หมองแห่งจิตทั้งหลาย บัณฑติเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเคร่ืองตรัสรู้
ท้ังหลายไม่ถือม่ัน ยินดีในนพิพานเป็นท่ีสละความถือมั่น บัณฑิตเหล่าน้ันสิ้นอาสวะ
แล้ว มีความรุ่งเรือง ดับสนิทแล้วในโลก (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๗/๒๖๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วัฏฏะ หมายถึงวัฏฏะ(วงเวียน) ๓ คือ (๑) กเิลสวัฏฏะ 
ประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน (๒) กัมมวัฏฏะ ประกอบด้วยสังขารและกรรม
ภพ (๓) วิปากวัฏฏะ ประกอบด้วยวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ่ง
แสดงออกในรปูอุปปัตติภพ ชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๗-
๑๑๘/๓๗๕) 

สคารวสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือว่าสคารวะ พราหมณ์ช่ือสคารวะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงท่ีประทับ สนทนาปราศรัยแล้วนั่ง ณ ท่ี สมควร ทูลถามว่า อะไรเป็นฝั่งนี้ 
อะไรเป็นฝั่งโน้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า (๑) ปาณาติบาตเป็นฝั่งน้ี เจตนางดเว้น
จากปาณาติบาตเป็นฝั่งโน้น (๒) อทินนาทานเป็นฝั่งน้ี เจตนางดเว้นจากอทินนาทาน
เป็นฝั่งโน้น (๓) กาเมสมุิจฉาจารเป็นฝั่งนี้ เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นฝั่ง
โน้น (๔) มุสาวาทเป็นฝั่งน้ี เจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นฝั่งโน้น (๕) ปสิุณาวาจาเป็น
ฝั่งนี้ เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจาเป็นฝั่งโน้น (๖) ผรุสวาจาเป็นฝั่งน้ี เจตนางดเว้น
จากผรุสวาจาเป็นฝั่งโน้น (๗) สัมผัปปลาปะเป็นฝั่งนี้ เจตนางดเว้นจากสัมผัปปลาปะ
เป็นฝั่งโน้น (๘) อภิชฌาเป็นฝั่งนี้ อนภิชฌาเป็นฝั่งโน้น (๙) พยาบาทเป็นฝั่งนี้ 
อพยาบาทเป็นฝั่งโน้น (๑๐) มิจฉาทิฏฐเิป็นฝั่งน้ี สมัมาทิฏฐิเป็นฝั่งโน้น แล้วตรัสสรุป
ด้วยคาถาเหมือนในสคารวสูตร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖๙/๓๐๔) 

สคารวะ, พราหมณ์ พราหมณ์ช่ือสคารวะ, พราหมณ์ผู้พร้อมไปด้วยความเคารพ, พราหมณ์ผู้ทูล
ถามพระผู้มีพระภาคว่าอะไรคือฝั่งนี้ อะไรคือฝั่งโน้น 



 

๔๘๕๐ 
 

 

 ในสคารวสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ช่ือว่าสคารวะ พราหมณ์ช่ือว่าสคารวะเข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า“ท่านพระโคดม อะไรหนอ
เป็นฝั่งน้ี อะไรเป็นฝั่งโน้น” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พราหมณ์ (๑) ปาณาติบาต
เป็นฝั่งน้ี เจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นฝั่งโน้น (๒) อทินนาทานเป็นฝั่งน้ี เจตนา
งดเว้นจากอทินนาทานเป็นฝั่งโน้น (๓) กาเมสุมิจฉาจารเป็นฝั่งน้ี เจตนางดเว้นจาก
กาเมสุมจิฉาจารเป็นฝั่งโน้น (๔) มุสาวาทเป็นฝั่งน้ี เจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นฝั่ง
โน้น (๕) ปิสุณาวาจาเป็นฝ่ังน้ี เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจาเป็นฝั่งโน้น (๖) ผรุสวาจา
เป็นฝั่งน้ี เจตนางดเว้นจากผรุสวาจาเป็นฝั่งโน้น (๗) สมัผัปปลาปะเป็นฝั่งน้ี เจตนางด
เว้นจากสัมผัปปลาปะเป็นฝั่งโน้น (๘) อภิชฌาเป็นฝั่งนี้ อนภิชฌา(ความไม่เพ่งเล็ง
อยากได้ของเขา) เป็นฝั่งโน้น (๙) พยาบาทเป็นฝั่งนี้ อพยาบาท(ความไม่คิดร้าย) เป็น
ฝั่งโน้น (๑๐) มิจฉาทิฏฐิเป็นฝ่ังน้ี สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ) เป็นฝั่งโน้น (องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๑๑๗/๒๖๙, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖๙/๓๐๔) 

สงฆ์ คณะ, พระสงฆ์, หมู่สงฆ์,ภิกษุสงฆ์,สาวกของพระผู้มีพระภาค, สงฆ์สาวกของสมณโค
ดมผู้บรรลุถึงความเลิศด้วยลาภยศ 

 ในปาสาทิกสูตร เรื่องพรหมจรรย์ท่ีไม่บริบูรณ์ เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสกับนาย
จุนทะ ว่า จุนทะ เท่าท่ีมีศาสดาเกิดขึ้นแลว้ในโลกในบัดน้ี เรายังไม่เห็นศาสดาอ่ืนแม้ผู้
เดียวท่ีบรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศเหมือนเราเลย อน่ึง เท่าท่ีมี
สงฆ์หรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดน้ี เรายังไม่เห็นสงฆ์ หรือ คณะอื่นแม้หมู่เดียว ท่ี
บรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศ เหมือนภิกษุสงฆ์เลย (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)
๓/๖๘๔/๓๒, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๐๖๓/๒๘๘, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๐๖๔/๒๘๘, ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๘๘/๑๓๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๖/๑๖๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๒/๒๕๙,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๗๖/๑๓๖, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๘/๑๓๙, ,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๗๙/๑๓๙, ,
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๐/๑๓๙) 

สงฆ์สองฝ่าย ภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีสงฆ์, สงฆ์สองฝ่ายที่ให้สตรีผู้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
 ในสิกขาบทวิภังค์ สงฆ์ ๒ ฝ่ายในครุธรรม ๘ ประการ คือข้อท่ี ๔ ว่า ภิกษุณีจำ

พรรษาแล้วพึงปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย โดยสถาน ๓ คอื ได้เห็น ได้ฟัง หรือได้นึก
สงสัย ธรรมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 
ข้อที่ ๕ ว่า ภิกษุณีต้องครุธรรมแล้วพึงประพฤติปักขมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ธรรมข้อนี้ 
ภิกษุณีพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต ข้อท่ี ๖ ว่า 
ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ ์ ๒ ฝ่ายให้แก่สิกขมานาท่ีศึกษาธรรม ๖ ข้อ
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ตลอด ๒ ปีแลว้ ธรรมข้อน้ีภิกษุณีพึงสักการะ เคารพ นับถือ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕๐/
๓๒๓) ๑๔/๓๘๐/๔๒๙ ไม่มีคำนี ้

สงฆ์สาวก คณะสาวก, หมู่สาวก, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค, อริยบุคคล ๔ คู่ ๘ บุคคล ควร
แก่สักการะ เปน็ต้น 

 ในอัคคัปปสาทสูตร พระสงฆ์สาวกของตถาคต ได้แก่ พระอริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ 
บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ควร
แก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก 
เรากล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่าน้ัน บุคคลผู้เลื่อมใสในสงฆ์ ช่ือว่าเลื่อมใสในสิ่งท่ี
เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งท่ีเลิศ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๔/
๕๔) 

สงสาร การเวียนว่ายตายเกิด, การเวียนตายเกิดเพราะตัณหา, การเกิดในภพใหม่, สงสารที่ไม่
ข้ามพ้นเพราะความไม่รู้ ไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาท 

 ตัวอย่างในปฐมชนสูตร ว่าด้วยสิ่งท่ีทำคนให้เกิด เทวดาทูลถามพระผูมี้พระภาคว่า 
อะไรเล่าทำคนให้เกิด อะไรเล่าของคนน้ันย่อมพล่านไป อะไรเล่าเวียนว่ายในสงสาร 
อะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของคนน้ัน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิด จิต
ของคนน้ันย่อมพล่านไป สตัว์เวียนว่ายในสงสาร ทุกขเ์ป็นภัยใหญ่ของคนน้ัน(สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๕๕/๖๙, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๖/๗๐, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๗/๗๐, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๖๐/๑๑๓, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๒๔/๒๑๕, สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๒๕/๒๑๖, สํ.น.ิ(ไทย) ๑๖/
๑๒๖/๒๑๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๙๙/๑๘๙,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๐/๑๙๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๑๓/
๒๙๓) 

สงสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่าง ๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจกิเลส กรรม วิบาก 
 ในปิลินทวัจฉเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปิลินทวัจฉเถระ พระเถระกล่าว

ว่า ข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ท่ีกรุงหงสวดี ได้รวบรวมโภคสมบัติเก็บไว้ในเรือน
มากมายนบัไม่ถ้วน ข้าพเจ้าได้คิดอย่างน้ีว่า โภคสมบัติของเรามีมาก ภายในบุรีของ
เราก็ม่ังคั่ง แม้พระราชาผู้เป็นใหญใ่นแผ่นดิน พระนามว่าอานนท์ ก็ทรงเช้ือเชิญเรา 
พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เป็นพระมุนีเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกน้ี เราจักถวายทานแด่
พระศาสดา พระมหามุนีทรงพระนามว่าปทุมุตตระทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่อง
บูชา พระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ข้ามพ้นสงสารวัฏจึงทรงรับไว้ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑/๕๗๙) ๒๕/๕๖/๓๐๒,๒๕/๗๓๕/๖๗๕ ไม่มคีำน้ี 
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สงสารสาคร คำอุปมาด้วยสงสารสาครอันเป็นมหันตทุกข,์ ห้วงน้ำคือการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็น
ทุกข ์

 ในเขมาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเขมาเถรี พระเถรีกลา่วว่า พระชิน
เจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกัปที ่ ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปน้ีไป 
หม่อมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐี มคีวามรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่าง ๆ ในกรุงหงสวดี เป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยความสุขมาก หม่อมฉันเข้าไปเฝ้าพระมหาวีระพระองค์น้ันแล้ว ได้ฟัง
พระธรรมเทศนา แต่น้ันหม่อมฉันเกิดความเลื่อมใส ได้ถงึพระชินเจ้าเป็นสรณะ สัตว์
ท้ังหลายพลัดพรากจากประโยชน์ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า จึงประสบมหันตทุกข์
อยู่ในสงสารสาคร ในกาลใดหม่อมฉันยังมิได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ หม่อมฉันขอแสดง
โทษน้ัน (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๖๔/๔๓๕) 

สงัด ความสงบ, ความวิเวก, ความปราศจากสิ่งรบกวน, เสนาสนะท่ีไม่พลุกพล่านด้วยเหล่า
คฤหัสถแ์ละบรรพชิต 

 ในมหาสีหนาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงพรหมจรรย์มีองค์ ๔ องค์ที่ ๔ คือ เราเป็น
ผู้ประพฤติสงัด และเป็นผู้ประพฤติสงัดอย่างยอดเย่ียม ในมหาโคสิงคสูตรกล่าวถึง
ท่านพระมหากัสสปะตอบปัญหาพระสารีบุตรถึงความงดงามด้วยภิกษุ ว่า “ท่านสารี
บุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ตนเองอยู่ป่าเป็นวัตร และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความ
เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ฯ ตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สงัด 
ป่าโคสิงคสาลวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นน้ี” (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๕/๑๕๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๓๓๖/๓๖๙,องฺ.อฏฐก.(ไทย)๒๓/๓๐/๒๗๙, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๒๖/๓๙๔) 

สงัดจากกาม การปฏิบัติสมาธิท่ีสงัดจากกามท้ังหลายอยู่, การระงับอกุศลธรรมทัง่หลายบรรลุ
ปฐมฌาน, ภิกษุผู้เพียบพร้อมด้วยศีล สงัดจากกาม 

 ในมหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา พระผู้พระภมีตรัสถึงสัมมาสมาธิ ว่า ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลปุฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มี
ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่  (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๒/๓๓๗, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๕/
๒๙๘, องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๖/๔๒๗) 

สจักขุ, พระเจา้จักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดพระนามว่าสจักขุ, พระองค์ผู้ในอดีตชาติได้บอกทางแก่
คนหลงทาง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๒ ชาติ 

 ในมัคคสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคสัญญกเถระ พระเถระ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า สาวกท้ังหลายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุ
มุตตระ เที่ยวไปในป่า หลงทางจึงเท่ียวไปในป่าใหญ่เหมือนคนตาบอด บุตรของพระ
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มุนีเหล่านั้นระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าปทุมุตตระ ทรงเป็นผู้นำ หลง
ทางอยู่ในป่าใหญ่ ข้าพเจ้า ลงจากวิมานแล้ว ได้ไปยังสำนักของภิกษุ บอกทางให้และ
ได้ถวายโภชนาหารแก่ภิกษุเหล่านั้น ในกัปที่ ๑๐๕ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๑๒ ชาติ มีพระนามว่าสจักขุ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๗๐/๒๗๒) 

สจิตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตของตน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเช
ตวัน เขตกรุงสาวัตถี ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า หากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดใน
วาระจิตของผู้อ่ืน เธอท้ังหลายพึงสำเหนียกว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิต
ของตน คือ เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษท่ียังหนุ่มสาว มีปกติชอบแต่งตัว ส่องดูเงา
หน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำที่ใส ถ้าเห็นธุลหีรือจุดดำที่หน้าก็พยายาม
ขจัดธุลีหรือจุดดำน้ันเสีย หากไม่เห็นก็ดีใจว่า เป็นลาภของเรา หน้าของเราสะอาด
เกลี้ยงเกลา ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันมกีารพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรม
ท้ังหลายว่า (๑) เรามีอภิชฌา(ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา)อยู่โดยมากหรือไม่ (๒) เรามี
จิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือไม่ (๓) เรามีถีนมิทธะกลุ้มรุมอยู่โดยมากหรือไม่ (๔) เรามี
จิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือไม่(๕) เรามคีวามสงสัยอยู่โดยมากหรือไม่(๖) เรามักโกรธ
อยู่โดยมากหรือไม่ (๗) เรามีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือไม่ (๘) เรามีกาย
กระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือไม่ (๙) เราเกียจคร้านอยู่โดยมากหรือไม่ (๑๐) เรามี
จิตไม่ต้ังมั่นอยู่โดยมากหรือไม่ ทรงแสดงว่า ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ว่า (๑) เรามีอภิชฌา
อยู่โดยมาก (๒) เรามีจิตพยาบาทอยู่โดยมาก (๓)เรามีถีนมิทธะกลุ้มรุมอยู่โดยมาก(๔)
เรามีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมาก (๕) เรามีความสงสยัอยู่โดยมาก(๖) เรามักโกรธอยู่
โดยมาก (๗) เรามีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมาก (๘)เรามีกายกระสับกระสา่ยอยู่โดยมาก 
(๙) เราเกียจคร้านอยู่โดยมาก (๑๐) เรามจิีตไม่ต้ังมั่นอยู่โดยมาก เปรียบเหมือนบุคคล
ท่ีถูกไฟไหม้ผ้าหรือศีรษะแล้วพึงทำความพยายามอย่างย่ิง มีสติและสมัปชัญญะเพ่ือ
ดับไฟนั้น ฉันใด ภิกษุน้ันก็ฉันน้ัน ควรทำความพยายามอย่างย่ิง มีสติและสัมปชัญญะ
เพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้น ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า (๑) เราไม่มีอภิชฌา
อยู่โดยมาก (๒) เรามีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมาก (๓) เราปราศจากถีนมิทธะอยู่
โดยมาก (๔) เราไม่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมาก (๕) เราข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมาก 
(๖) เราไม่โกรธอยู่โดยมาก (๗) เรามจิีตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมาก (๘) เรามีกายไม่
กระสับกระส่ายอยู่โดยมาก (๙) เราปรารภความเพียรอยู่โดยมาก (๑๐) เรามีจิตต้ังอยู่
โดยมาก (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๑/๑๑๐) 



 

๔๘๕๔ 
 

 

สณมานสูตร : พระสูตรว่าด้วยเสียงป่าครวญ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
เทวดาองค์หน่ึงกราบทูลว่า ป่าส่งเสียงเป็นประหน่ึงว่าครวญครางในขณะท่ีฝูงนกพัก
ร้อนในตอนเท่ียงวัน เรากลัวเสียงครวญครางน้ันยิ่งนัก  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ป่าส่ง
เสียงเป็นประหน่ึงว่าครวญครางในขณะท่ีฝูงนกพักร้อนในตอนเท่ียงวัน เรายินดีเสียง
ครวญครางนั้นย่ิงนัก (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕/๑๔) 

สดับธรรม การฟังธรรม, การฟังธรรมเกิดศรัทธาแล้วออกบวช 
 ในสามัญญผลสูตร ผลแห่งความเป็นสมณะที่ประณีตกว่าท่ีผ่านมา คหบดี บุตรคหบดี 

หรืออนุชน (คนผู้เกิดภายหลัง) ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิด
ศรัทธาในตถาคต เม่ือมีศรทัธาย่อมตระหนักว่า ‘การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด 
เป็นทางแห่งธุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการท่ีผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์
ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ทางท่ีดีเราควรโกนผมและ
หนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต’(ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๑/
๖๔,ที.สี.(ไทย)๙/๔๕๐/๑๙๘) 

สดับรบัมาเฉพาะพระพักตร์ ฟังมาโดยตรงจากพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าประทานให้โดยพระองค์
เอง 

 ในมนาปทายีสตูร อุคคคหบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าพระองค์ได้สดับ
รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ‘ผู้ให้ของท่ีน่าพอใจย่อมได้ของท่ีน่าพอใจ’ 
ก็เน้ือสุกรอย่างดี เป็นท่ีน่าพอใจของข้าพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความ
อนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิด” พระผู้มีพระภาคทรงอาศัย
ความอนุเคราะห์รับแล้ว (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๔/๗๐) 

สตจักษุ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสตจักษุ, พระองค์ในอดีตชาติถวายประทีป
แด่พระปมุตตรพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๓,๔๐๐ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสตจักษุ 

 ในปัญจทีปกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจทีปกเถระ พระเถระเมื่อจะ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่าข้าพเจ้าเช่ือสนิทในพระสัทธรรมของ
พระพุทธเจ้า พระนามว่าปทุมุตตระ ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ท้ังปวง จึงได้เป็นผู้มี
ความเห็นตรง ข้าพเจ้าได้ถวายประทีป แวดล้อมไว้ท่ีต้นโพธ์ิ ข้าพเจ้าเช่ืออยู่ จึงทำการ
บูชาด้วยประทีปไว้ ในกัปที่ ๓,๔๐๐ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระ
นามว่าสตจักษุ มีเดชมาก มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๕/๑๙๕) 

สตตวิหารธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นนิตย์ของพระขีณาสพ, ธรรม ๖ ประการท่ีควรให้เกิดขึ้น 



 

๔๘๕๕ 
 

 

 ในทสุตตรสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรม ๖ ประการที่ควรให้เกิดขึน้ เรียกว่า สตต
วิหารธรรม ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เป็นนิตย์ของพระขีณาสพ ได้แก่ (๑) เห็นรูปทางตา
แล้ว เป็นผู้ไมดี่ใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มสีติสัมปชัญญะอยู่ (๒) ฟังเสยีงทางหู ...(๓) 
ดมกลิ่นทางจมูก...(๔) ลิม้รสทางลิ้น ...(๕) ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย ...(๖) รู้แจ้ง
ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว เป็นผูไ้ม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๒๘/๓๒๙, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๙๔) 

สตธรรมพราหมณ์ พราหมณ์ช่ือสตธรรม, พราหมณ์ผู้ละท้ิงธรรม, พราหมณ์ผูม้ีชีวิตอยู่โดยอธรรม 
 ในสตธัมมชาดก เรื่องสตธรรมมาณพ อาหารท่ีเราบริโภคแล้วน้ันเป็นของน้อยด้วย 

เป็นเดนด้วย และเขาได้ให้อาหารนั้นแก่เราโดยยากแสนยากด้วย เราน้ันเกิดเป็น
พราหมณ์ เพราะเหตุนั้น อาหารที่เราบริโภคเข้าไปแล้วจึงได้อาเจียนออกมา พระ
ศาสดาทรงแสดงเรื่องอดีตน้ีแล้ว ตรัสเตือนภิกษุท้ังหลายว่า ผู้ใดละทิ้งธรรม มีชีวิตอยู่
โดยอธรรม ผู้นั้นย่อมไม่เพลิดเพลินยินดีลาภแม้ท่ีตนได้มาแล้ว เหมือนสตธรรม
พราหมณ์ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๕๘/๗๙) 

สตธัมมชาดก :  ชาดกว่าด้วยสตธรรมมาณพ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า บุรุษจัณฑาลโพธิสัตว์แบ่งอาหาร
ให้แกส่ตธรรมมาณพ ผู้ถือตัวจัดเพราะชาติตระกูล ท่ีไม่ยอมบริโภคอาหารร่วมกัน
ต้ังแต่แรกที่ออกเดินทางไกลมาด้วย ต่อเมื่อค่ำแล้วทนความหิวไม่ไหวจึงไปแย่งอาหาร
เหลือเดนคนจัณฑาลมากิน เขาบริโภคแล้วอาเจียรออกมาหมด เพราะรังเกียจใน
ความเป็นคนจัณฑาล สตธรรมมาณพเกิดความละอายใจจึงหนีเข้าป่าไปตายอย่างน่า
อนาถ ผู้ท่ีละท้ิงธรรม มีชีวิตอยู่โดยอธรรม ย่อมไม่เพลิดเพลินยินดีลาภที่ตนได้มา
เหมือนสตธรรมมาณพ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๕๗/๗๘) 

สตปัตตชาดก :  ชาดกว่าด้วยมาณพเข้าใจผิดนกกระไน มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ชาวนาโพธิสัตว์ เป็น
ชาวนาแต่ประกอบอาชีพโจรกรรมด้วย คอยดักปล้นคนเดินทางท่ีผ่านเข้ามาในดงมี
โจรบริวารประมาณ ๕๐๐ คน วันหน่ึงในขณะท่ีดักรอปล้นมาณพผู้หน่ึงอยู่ ได้เห็น
กิริยาที่นางสุนัขจิ้งจอกมาขัดขวางโดยไม่ยอมให้เขาเดินทางไปในดงนั้น แต่มีนกกระ
ไนมาบอกให้เข้าไปได้ เขาเข้าใจว่า นกเป็นมติรจึงกล่าวสรรเสริญและขอบคุณ แต่ไล่ส
นัขจิ้งจอกไปแล้วเดินตามทางที่นกกระไนบอก พระโพธิสัตว์ให้คนของตนไปจับตัวมา
สอบถามได้ความว่า ขณะที่เขาออกจากบ้านมานั้น มารดาเขาป่วยหนัก เขาไปเก็บหนี้
ต่างหมู่บ้าน กำลังจะเดินทางกลับบ้าน จึงมาถูกท่านจับตัวไว้เสียก่อน พระโพธิสัตว์จึง
ช้ีแจงให้เขาทราบว่า นางสุนัขจ้ิงจอกน้ันเป็นมารดาของท่าน จึงพยายามท่ีจะห้าม
ท่านไม่ให้เข้ามาในดง แต่นกกระไนตัวนั้นเป็นนกท่ีเราส่งไปลวงเจ้า เจ้ากลับเข้าใจว่า
เป็นมิตร เจ้าช่างโง่จริง  เจ้ากลบัไปเสียเถอะแล้วให้ปล่อยตัวไป เด็กหนุ่มไม่เช่ือสุนัข



 

๔๘๕๖ 
 

 

จ้ิงจอกที่ปรารถนาดี แต่ไปเช่ือนกกระไนท่ีหลอกลวง คนบางคนในโลกนี้ก็เหมือน
อย่างนั้น เมื่อมีผู้ปรารถนาดีกล่าวสอนอยู่ ก็ไม่ยอมรับคำสอน กลับไปยกย่อง
สรรเสริญปัจจามิตรจึงประสพความเดือดร้อน (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๘๕/๑๓๙) 

สตรังสิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสตรังสิยเถระ มเีน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเป็นพราหมณ์เรียนจบมนตร์ ได้ไปยืนไหว้และกล่าว
สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๘/๑๘๙) 

สตรังสี, พระ พระภิกษุนามว่าสตรังสี, พระอรหันตนามว่าสตรังสี, พระภิกษุผู้ในอดีตชาติได้ถวาย
อัญชลีและชมเชยพระพุทธเจ้า 

 ในสตรังสิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสตรังสิยเถระ พระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรษุ เสด็จขึ้น
ภูเขาสูงแล้วประทับนั่งอยู่ ข้าพเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ประนมมือแล้ว 
ชมเชยพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่า พระมหาวีรพุทธเจ้าพระองค์น้ี ทรงประกาศ
ธรรมอันประเสริฐ มหีมู่ภิกษุแวดล้อม รุ่งเรืองดังกองไฟ ผู้ใดได้ถวายอัญชลีและ
ชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด ผู้น้ันจักเป็นธรรมทายาทของพระองค์ เป็นโอรสท่ี
ธรรมเนรมิต จักเป็นพระอรหันต์มีนามว่าสตรังสี ข้าพเจ้ามอีายุ ๗ ขวบ ก็ได้บวชเป็น
บรรพชิต มีนามว่าสตรังสี (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๕/๑๙๐, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๖/๑๙๐) 

สตรังสี, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสตรังสี, ผู้ในอดีตชาติได้ถวายบัลลังก์แก้วแด่
พระสยัมภูพุทธเจ้า 

 ในมณิปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมณิปูชกเถระ พระเถระประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนว่า แม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านไปภายในภูเขาหิมพานต์ 
พระสยัมภูพุทธเจ้าประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนัน้ ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ได้
ประคองบัลลังก์แก้วอันวิจิตรด้วยดี เป็นท่ีน่ารื่นรมย์ใจ บูชาพระพุทธเจ้า ในกัปที่ ๙๔ 
นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้แก้วมณีบูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย และในกปัท่ี ๑๒ นับ
จากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ ชาติ มีพระนามว่าสตรังสี (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๓๗/๓๔๔) 

สตรังสี, พระปัจเจกพุทธเจา้พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสตรังสี, พระองค์ผู้ในอดีตชาติได้ถวาย
ผลไมแ้ด่พระสยัมภูพุทธเจ้า 
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 ในอัมพฏผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพฏผลทายกเถระ พระ
เถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่าพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสตรังสี ผู้เป็น
พระสยัมภู ทรงประสงค์วิเวก ได้เสด็จออกโคจรบิณฑบาต ข้าพเจ้าถือผลไม้อยู่ ได้
เห็นพระองค์ผู้องอาจกว่านรชน จึงเข้าเฝ้า มีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ได้ถวายผลมะกอก 
ในกัปที่ ๙๔ นบัจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๑/๕๖๓,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๒/๕๓๗,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๖/๑๐๘, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/
๘๕/๑๙๗, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๐๔/๒๓๒) 

สตรี เพศหญิง, อุปมาสตรีแรกรุ่นท่ีมักแต่งตัวกับภิกษุท่ีพยายามละบาปอกุศล 
 ในอนุมานสูตร เรื่องอุปมาสตรีแรกรุ่นท่ีชอบแต่งตัวกับการปฏิบัติธรรมของภิกษุว่า 

สตรีหรอืบุรุษแรกรุ่นชอบแต่งตัว ส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงา ถ้าพบไฝหรือฝ้าที่
ใบหน้าน้ันย่อมพยายามที่จะกำจัดไฝหรือฝ้านั้นน่ันแล หากไม่พบก็จะพอใจว่า ‘เป็น
โชคของเราจริง ๆ ใบหน้าของเราหมดจด’ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน ถา้
พิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหลา่น้ีแม้ท้ังหมดที่ยังละไม่ได้ กค็วรพยายาม
เพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดน่ันแล (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๘๔/๑๙๗,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๑/๑๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๖/๓๖๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๘/๕๒๔,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๑๔/๒๑,๑๔/๑๓๐/๑๖๗, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๕/๒๓๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๖๔/
๓๑๒,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๒,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๖๕/๔๓๓) 

สตสหัสพรหม พรหมจำนวนหน่ึงแสน, พรหมท่ีผ่องใสไพโรจน์น้อมจิตไปอยู่ท่ัวแสนโลกธาตุ 
 ในสังขารูปปัตติสูตร ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุ

ตะ ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ันได้ฟังว่า‘สตสหัสสพรหมมีอายุ
ยืน มีผิวพรรณผ่องใส มคีวามสุขเป็นกำลัง’ สตสหัสสพรหมน้อมจติแผ่ไปตลอด 
๑๐๐,๐๐๐ โลกธาตุอยู่ แม้สัตว์ท้ังหลายที่เกดิแล้วในช้ันสตสหัสสพรหมนั้น ก็น้อมจิต
แผ่ไปอยู่ เปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุทที่เขา หลอมด้วยความชำนาญดีในเบ้าของ
ช่างทองผู้ฉลาดแล้ววางไว้บนผ้ากัมพลเหลอืงย่อมส่องแสงเรืองไพโรจน์ แมฉ้ันใด 
สตสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมอืนกัน (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖๘/๒๑๑) 

สตานุสาริญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความหยั่งรู้เป็นเหตุให้ระลึกชาติได้, พระพุทธเจ้ามีสตานุสา
ริญาณ ปรารภอดีตกาลยาวนานได้  

 ในปาสาทิกสูตร ปัญหาพยากรณ์ พระผู้มพีระภาคตรัสกับนายจุนทะ ว่า จุนทะ 
เป็นไปได้ท่ีพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ‘พระสมณโคดม ปรารภอดีต
กาลยาวนานแล้วบัญญัติญาณทัสสนะอันไม่มีขอบเขตไว้ แต่หาได้ปรารภอนาคตกาล



 

๔๘๕๘ 
 

 

ยาวนานแล้วบัญญัติญาณทัสสนะอันไม่มีขอบเขตไว้ไม่ ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้น กล่าว
อย่างนั้นเพราะเหตุไร’ อัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นเข้าใจญาณทสัสนะที่มี
ความหมายอย่างหน่ึงว่า ทรงบัญญัติรวมเขา้กับญาณทัสสนะที่มีความหมายอีกอย่าง
หนึ่งเหมือนคนโง่ ไม่เฉียบแหลมฉะน้ัน ตถาคตมีสตานุสาริญาณ ปรารภอดีตกาล
ยาวนานได้ คือ ตถาคตระลึกได้ตลอดขอบเขตเท่าท่ีประสงค์และตถาคตมีญาณท่ีเกิด
จากการตรัสรู้ ปรารภอนาคตกาลยาวนานได้ว่า ‘ชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย บัดน้ีภพใหม่
ไม่มีอีก’ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๗/๑๔๕,ที.ปา.อ.(บาลี)๑๘๗/ ๑๐๓) 

สตารหคาถา คาถามีค่าหน่ึงร้อย, คาถาท่ีพระเจ้าสุตโสมขอฟังจากพราหมณ์เรื่องการคบกับสัตบุรุษ 
 ในมหาสุตโสมชาดก พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ตรัสว่า หม่อมฉันผู้ดำรงอยู่แล้วในความ

เป็นใหญ่ในแคว้นของตน ได้ทำการนัดหมายใดไว้กับพราหมณ์ เพ่ือจะเปลื้องการนัด
หมายน้ันกับพราหมณ์ ก็จักเป็นผู้รักษาความสัตย์หวนกลบัมาอีก พระศาสดาจึงตรัส
ว่า พระเจ้าสุตโสมน้ันทรงพ้นจากเง้ือมมือของโจรโปริสาทแล้ว ได้เสด็จไปตรัสกับ
พราหมณ์นั้นว่า ท่านพราหมณ์ ข้าพเจ้าขอฟังสตารหคาถา พราหมณ์ดูคัมภีร์ กราบ
ทูลว่า ท่านสตุโสม การสมาคมกับสัตบุรุษ ครั้งเดียวเท่าน้ันก็คุ้มครองผู้น้ันได้ การ
สมาคมกับอสตับุรุษแม้มากครั้งก็คุ้มครองไม่ได้ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๔๑๐/๑๖๕) 

สติ ความระลึกได้, นึกได้, การควบคุมใจไว้กับกจิ, การระลึกได้ในสติปัฏฐาน ๔ 
 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึง หลักธรรมที่ช่ือว่าแว่นธรรม ว่า ภิกษุ

ผู้มีสติ ในธรรมวินัยนี้ ได้แก่ (๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได ้ (๒) พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาทั้งหลายอยู่ (๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ (๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ท้ังหลายอยู่ มคีวามเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (ที.
สี.(ไทย)๙/๙๗/๓๘, ที.สี.(ไทย)๙/๙๘/๓๘,ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๖/๗๓,ที.สี.(ไทย)๙/๒๓๐/
๗๖,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๐/๑๐๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘๕/
๑๓๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๖๑/๑๙๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๐/๔๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๐/๕๙,
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๙/๘๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๙/๑๒๑ 

สติกำลัง สติกำลังท่ีมี, ตามสติกำลัง, การเคารพบูชาผู้มาจากทิศท้ังสี่ตามสติกำลังด้วยเข้าใจว่า
เขาเป็นคนรับใช้เรา 

 ในอัมพัฏฐสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงทางเสื่อม ๔ ประการแห่งวิชชาสมบัติและ
จรณสมบัติ หน่ึงในสี่น้ัน ความว่า สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เม่ือยังไม่
บรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันยอดเยี่ยมน้ี ไมส่ามารถจะหาผลไมท่ี้หล่นบริโภค
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ได้ ไม่สามารถหาเหง้า ราก และผลไม้บริโภคได้ ท้ังไม่สามารถจะบูชาไฟได้ จึงสร้าง
เรือนมีประตู ๔ ด้านไว้ท่ีหนทางใหญ่สีแ่พรง่แล้วพักอยู่ด้วยต้ังใจว่า เราจะบูชาท่านผู้
ท่ีเดินทางมาจากทิศท้ัง ๔ ตามสติกำลัง ไม่ว่าผู้น้ันจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตาม 
เขาต้องเป็นคนรับใช้ของท่านท่ีเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้ ข้อนี้เป็นทาง
เสื่อมประการที่ ๔ แห่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันยอดเย่ียม (ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๐/
๑๐๒,ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๑/๑๐๓) 

สติตั้งม่ัน สติกำลังท่ีมี, ตามสติกำลัง, การเคารพบูชาผู้มาจากทิศท้ังสี่ตามสติกำลังด้วยเข้าใจว่า
เขาเป็นคนรับใช้เรา 

              ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึง   ภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
ข้อที่ ๖ ว่า  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว  ไม่มีความเสื่อม
เลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังมีสติต้ังมั่น (ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๐/๑๐๒, ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๑/
๑๐๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๕) 

สติตั้งม่ันในกาย  เจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน, หมั่นทำความเพียรในกิจที่ควรทำ ไม่ทำกิจที่ไม่ควรทำ
, คำสอนของพระผู้มีพระภาคตรัสอนภิกษุชาวเมืองภัททิยะทำเขียงเท้า                    

 สติกำลังท่ีมี, ตามสติกำลัง, การเคารพบูชาผู้มาจากทิศท้ังสี่ตามสติกำลังด้วยเข้าใจว่า
เขาเป็นคนรับใช้เรา 

              ภัททิยภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ    พระผูม้ีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่
ภิกษุชาวเมืองภัททิยะผู้ขวนขวายในการประดับเขียงเท้าว่า ภิกษุเหล่าใดละท้ิงกิจที่
ควรทำแต่กลับทำกิจที่ไม่ควรทำอาสวะท้ังหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่านัน้                   
ผู้ถือตัวจัด มัวแต่ประมาท สว่นภิกษุเหล่าใดมีสติต้ังมั่นในกายเป็นนิตย์ ภิกษุเหล่าน้ัน
หมั่นทำความเพียรในกิจที่ควรทำไม่ทำกิจทีไ่ม่ควรทำ อาสวะทัง้หลายของเธอผู้มี
สติสัมปชัญญะ ย่อมถึงการสูญสิ้นไป (ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๐/๑๐๒,ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๑/
๑๐๓, ขุ.ธ.๒๕/๒๙๓/๑๒๔) (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๗/๙๐) 

สติท่ีสัง่สม  สติกำลังท่ีมี, ตามสติกำลัง, การเคารพบูชาผู้มาจากทิศท้ังสี่ตามสติกำลังด้วยเข้าใจว่า
เขาเป็นคนรับใช้เรา 

              กัมมูปจยกถา ว่าด้วยกรรมท่ีสั่งสม สกวาที ( สก.)ถาม ปรวาที (ปร.) ว่า สติกับสติที่
สั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหม ปร.ตอบว่าไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน (ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๐/
๑๐๒, ที.สี.(ไทย)๙/๒๘๑/๑๐๓, อภิ.๓๗/๗๓๗/๗๘๑) 

สตินทรีย์ : อินทรีย์คือสติ, สติในอินทรีย์, มีสติสำรวมในอินทรีย์, คุณสมบัติของผู้เป็นธัมมานุสารี, 
ธรรมท่ีพระตถาคตทั้งหลายประกาศแล้ว,เป็นหนึ่งในอินทรย์ี ๕ 
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 ตัวอย่างในกีฏาคิริสูตร พระผู้มีพระภาคประกาศตถาคตธรรมท้ังหลายแล้ว ควรเพ่ือ
พินิจโดยประมาณด้วยปัญญาของผู้นั้น ธรรมเหล่าน้ี คอื สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือ
ศรัทธา วิริยินทรีย์ อินทรีย์คอืวิริยะ สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ สมาธินทรย์ี อินทรีย์คือ
สมาธิ ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คอืปัญญา ย่อมมีแก่ผู้น้ัน บุคคลน้ีเราเรียกว่า เป็นธัมมานุ
สารี (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๑๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๒/
๒๑๑,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๗๗/๔๕๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๗/๒๘๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๙/
๒๘๙,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๘๐/๒๙๐,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๘๙/๓๐๐,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/
๔๐๒/๔๗) 

สติในกาย : อานาปานสติ, มีสติรู้สึกตัวในทุกการเคลื่อนไหวของกายจากอิริยาบถใหญ่ ยืน เดิน 
น่ัง นอน ไปจนอิริยาบถย่อย กิน ด่ืม ถ่าย อย่ามองเห็นเป็นตัวเรา หรือ นายน้ันนายนี้
ติดไปตามสมมุติ, มีสติเห็นรูป, มีสติฟังเสียง, มีสติดมกลิ่น, มีสติลิ้มรส,มีสติสัมผัส เช่น 
กุมารน้อยเห็นรูปแล้วติดใจหรือขัดเคือง  

 ในมหาตัณหาสังขยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงกุมารน้อยเห็นรูปทางตาแล้วกำหนัด
ในรูปที่น่ารัก ขัดเคืองในรูปท่ีไม่น่ารัก เป็นผู้มีสติในกายไม่ต้ังม่ัน และมจิีตเป็น
กามาวจรอยู่ (ฝ่ายอกุศล) ไม่รู้ชัดถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวมิุตติ อันเป็นท่ีดับไม่เหลือ
แห่งบาปอกุศลธรรมตามความเป็นจริง (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๐๙/๔๔๕,ม.มู.อ.(บาลี) ๒/
๔๐๙/๒๑๘) 

สติบรสิุทธิ์ : องค์ฌานอุเบกขา, การบรรลจุตุตถฌานที่ไม่มีสุขและทุกข์ 
 ตัวอย่างในเทวหสูตร ลักษณะของการเข้าจตุตถฌาน คือ การละสุขและทกุข์ได้ 

เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน ภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไมมี่สุข มสีติ
บริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ บุคคล
บางคนในโลกน้ี เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว 
บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไมม่ีสุข มีสติบรสิุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ เขา ชอบอยู่กับ
จตุตถฌานนั้นโดยมาก ไม่เสื่อม เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวก
เทวดาช้ันเวหัปผละ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖/๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๖/๓๖๗,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๑๕๑/๔๑๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖) 

สติปัญญา : เครื่องกั้นมาร, การชนะมารร้ายได้ด้วยสติปัญญา, คุณสมบัติของสมิทธิเถระผู้มี
สติปัญญา 

 ในสมิทธิเถรคาถา ภาษิตของพระสมิทธิเถระ ท่านพระสมิทธิเถระได้กลา่วคาถาไว้ว่า 
เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา มีสติปัญญาเจริญ มจิีตม่ันคงดีแล้ว 
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เจ้ามารร้ายเอ๋ย เจ้าจงบันดาลรูปแปลกประหลาดต่าง ๆ ตามใจชอบเถิด จะไม่อาจทำ
ให้เราสะทกสะท้านได้เลย (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๔๖/๓๒๐, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๐/๓๓๙) 

สติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน : สติที่ประกอบด้วยญาณเป็นเครื่องคุ้มครองทวาร, มีสติในการทำในคำ
ท่ีพูดในจิตที่คดิ  

 ตัวอย่างในอันธกวินทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงผู้ประกอบด้วยสติปัญญาเป็น
เครื่องรักษาตน ผู้ระลึกถงึสิ่งที่ทำและคำท่ีพูดแม้นานได้ เป็นไปเพ่ือได้อาทิพรหม
จริยกปัญญาท่ียังไม่ได้ เป็นไปเพ่ือภิญโญภาพ ไพบูลย์ เป็นไปเพ่ือเจริญเต็มท่ีแห่ง
ปัญญาท่ีได้แลว้(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๐๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๑๔/๑๙๓,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๔/๑๘, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๓/๔/๗, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๓/๒๐/
๓๐,องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๑๑๔/๔๘) 

สติปัฏฐาน : ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งสติ, การปฏิบัติมีสติเป็นประธาน, สติปัฏฐาน ๔ คือ กายานุปัสสนา
สติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาติปัฏ
ฐาน 

 ตัวอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสการเจริญสติปัฏฐาน ว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย ทางน้ีเป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตว์เพ่ือล่วงโสกะและ
ปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำให้แจ้งนิพพาน ทางนี้
คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๒/๓๐๑,    ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๓/
๑๐๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๗/๑๓๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๙๖/๑๕๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๐๖/
๑๐๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๗/๑๒๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๑/๑๖๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒/๓,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓/๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๗/๒๙๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๕/๔๔,ที.ม.อ.(บาลี) 
๓๗๓/๓๖๘, ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๐๖/๒๕๓) 

สติปัฏฐานกถา : เรื่องว่าด้วยสติปัฏฐาน หมายถึงกถาว่าด้วยสติปัฏฐาน แบ่งเป็นอุทเทสและ นิทเทส 
ดังนี้ 

  อุทเทส 
  ท่านพระสารีบุตรนำพระสูตรท่ีว่าด้วยสติปัฏฐาน ๔ มาแสดงเป็นอุทเทสโดย

แบ่งเป็นอุทเทสย่อย ๔ อุทเทส มใีจความ ดังนี้ 
  ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุ

ในธรรมวินัยน้ี 
  ๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด อภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้ 
  ๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ... 
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  ๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ... 
  ๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่ มีความเพียร มีสมัปชัญญะ มสีติกำจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๓๙๐/๑๕๑) 
  นิทเทส 
  ท่านนำอุทเทสทั้ง ๔ อุทเทสมาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ ดังน้ี 
  อุทเทสท่ี ๑ 
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ อย่างไร” ท่าน

วิสัชนาโดยนำองค์ธรรมต่าง ๆ รวม ๑๒ ประการ คือ (๑) กองปฐวีธาตุ (๒) กอง 
อาโปธาตุ (๓) กองเตโชธาตุ (๔) กองวาโยธาตุ (๕) กองผม (๖ ) กองขน (๗) กองผิว 
(๘) กองหนัง (๙) กองเนื้อ (๑๐) กองเอ็น (๑๑) กองกระดูก (๑๒) กองไขกระดูก มา
จำแนกความหมายของการพิจารณาเห็นกายในกาย รวม ๑๒ ประการ เช่น 

  ภิกษุบางรูป พิจารณาเห็นกองปฐวีธาตุโดยความไม่เที่ยง ไม่ พิจารณาเห็นโดย
ความเท่ียง พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข 
พิจารณาเห็นโดยความเปน็อนัตตา ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็น อัตตา ย่อมเบื่อ
หน่าย ไม่ยินดี ย่อมคลายกำหนัด ไม่กำหนดั ย่อมทำราคะให้ดับ ไม่ให้เกิด ย่อมสละ
คืน ไม่ยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยง ย่อมละนจิจสัญญาได้ เม่ือพิจารณา
เห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสญัญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา 
ย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบ่ือหน่าย ย่อมละนันทิได้ เมือ่คลายกำหนัด ย่อมละราคะ
ได้ เมื่อทำราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เม่ือสละคืน ย่อมละอาทานะได้ ภิกษุพิจารณา
เห็นกายด้วยอาการ ๗ ประการนี้ กายย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัว
ระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นกายน้ันด้วยสติน้ันและด้วย ญาณน้ัน เพราะเหตุนั้น จึง
เรียกการพิจารณาเห็นกายในกายว่า สติปัฏฐานภาวนา  

  ลำดับต่อไป ท่านนำคำว่า “ภาวนา” มาอธิบายเหมือนในภาวนาหมวดท่ี ๕ ในสุ
ตมยญาณท่ี ๔ แห่งญาณกถา มหาวรรค 

  อุทเทสท่ี ๒ 
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ อย่างไร” ท่าน 

วิสัชนาโดยนำองค์ธรรม ๙ ประการ คือ (๑) สุขเวทนา (๒) ทุกขเวทนา (๓) อทุกขม
สุขเวทนา (๔) จักขุสัมผัสสชาเวทนา (๕) โสตสัมผสัสชาเวทนา (๖) ฆานสัมผัสสชา
เวทนา (๗) ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา (๘) กายสัมผัสสชาเวทนา (๙) มโนสัมผัสสชา
เวทนา มาจำแนกความหมายของการพิจารณาเห็นเวทนาใน เวทนาทั้งหลาย รวม ๙ 
ประการ เช่น ภิกษุบางรูป พิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณา เห็น
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โดยความเท่ียง...(เหมือนในอุทเทสท่ี ๑) ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาด้วยอาการ ๗ 
ประการนี้ เวทนาย่อมปรากฏ ไม่ใช่ สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุ
พิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นและด้วยญาณนั้น เพราะเหตุน้ัน จึงเรียกการ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายว่า สติปัฏฐานภาวนา  

  ลำดับต่อไป ท่านนำคำว่า “ภาวนา” มาอธิบายเหมือนในอุทเทสท่ี ๑ 
  อุทเทสท่ี ๓ 
  คำปุจฉาวา่ “ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ อย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยนำองค์

ธรรม ๒๒ ประการ คือ (๑) จิตมีราคะ (๒) จิตปราศจากราคะ (๓) จิตมีโทสะ (๔) จิต
ปราศจากโทสะ (๕) จิตมีโมหะ (๖) จิตปราศจากโมหะ (๗) จิตหดหู่ (๘) จิตฟุ้งซ่าน 
(๙) จิตเป็นมหัคคตะ (๑๐) จิตไม่เป็นมหัคคตะ (๑๑) จิตมจิีตอ่ืนย่ิงกว่า (๑๒) จิตไมมี่
จิตอ่ืนย่ิงกว่า (๑๓) จิตต้ังมั่น (๑๔) จิตไม่ต้ังม่ัน (๑๕) จิตหลุดพ้น (๑๖) จิตไม่หลุดพ้น 
(๑๗) จักขุวิญญาณ (๑๘) โสตวิญญาณ (๑๙) ฆานวิญญาณ (๒๐) ชิวหาวิญญาณ 
(๒๑) กายวิญญาณ (๒๒) มโนวิญญาณ มาจำแนกความหมาย ของการพิจารณาเห็น
จิตในจิต รวม ๒๒ ประการ เช่น ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตมี
ราคะโดยความไม่เที่ยง ... (เหมือนในอุทเทสที่ ๑) ภิกษุพิจารณาเห็นจิตด้วยอาการ ๗ 
ประการนี้ จิตย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณา
เห็นจิตน้ันด้วยสติน้ันและด้วยญาณน้ัน เพราะเหตุนั้น จึงเรียกการพิจารณาเห็นจิตใน
จิตว่า สติปัฏฐานภาวนา 

  ลำดับต่อไป ท่านนำคำว่า “ภาวนา” มาอธิบายเหมือนในอุทเทสท่ี ๑  
  อุทเทสท่ี ๔ 
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู ่ อย่างไร” ท่านวิสัชนา 

ว่า ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี เว้นกาย เว้นเวทนา เว้นจิตแล้ว พิจารณาเห็นธรรม
ท้ังหลายที่เหลอืจากนั้นโดยความไม่เที่ยง ... (เหมือนในอุทเทสท่ี ๑) ภิกษุพิจารณา
เห็นธรรมท้ังหลายด้วยอาการ ๗ ประการน้ี ธรรมท้ังหลายย่อมปรากฏ ไม่ใช่สติ สติ
ปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลายนั้นด้วยสตินั้นและ
ด้วยญาณน้ัน เพราะเหตุน้ัน จึงเรียกการพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ท้ังหลายว่า สติ
ปัฏฐานภาวนา ลำดับต่อไป ท่านนำคำว่า “ภาวนา” มาอธิบายเหมือนในอุทเทสที่ ๑ 
อุทเทสท่ี ๔ นี ้มีองค์ธรรมประการเดียวเท่านั้น (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๔/๕๙๒) 

สติปัฏฐานเปน็ป้อม : เครื่องกั้นอกุศลคือสติปัฏฐาน, ป้อมปราการคือสติปัฏฐาน, การต้ังสติดังป้อม
ปราการ 



 

๔๘๖๔ 
 

 

 ในอุปาลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ สมัยพระปทุมุตรพุทธเจ้า 
พระเถระ ฯ กล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียร ในนครคือพระธรรมนั้น พระองค์มี
ศีลเป็นปราการ มีพระญาณเป็นซุ้มประตู มีศรัทธาเป็นเสาระเนียด และมีความสังวร
เป็นนายประตู ข้าแต่พระมุนี พระองค์มีสติปัฏฐานเป็นป้อม มีพระปัญญาเป็นชุมทาง 
มีอิทธิบาทเป็นถนนสี่แยก ธรรมวิถี พระองค์ก็ทรงสร้างไว้ดีแลว้ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๕๓๖/๘๑) 

สติปัฏฐานเปน็อริยะ : อริยะคือสติปัฏฐาน, ถือสติปัฏฐานเป็นอริยะ, สติปัฏฐานคือความแท้จริงอย่าง
ย่ิง, เป็นอนิมิตตารมณ์ มีอัปปณิหิตเป็นอารมณ์ 

 ในอริยันติกถา สกวาที (สก.) ถาม ปรวาที (ปร.)ว่า สติปัฏฐานเป็นอริยะ มีสุญญตะ
เป็นอารมณ์ใช่ไหม ปร. ตอบว่า ใช่ สก.ถามว่า กำลังของพระตถาคตคือปรีชาหย่ังรู้
ตามความเป็นจริงในฐานะและอฐานะเป็นอริยะ มีสุญญตะเป็นอารมณ์ใช่ไหม ปร. 
ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน สก. ถามว่า สติปัฏฐานเป็นอริยะ มีอนิมิตตะเป็น
อารมณ์ มีอัปปณิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหม ปร. ตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๕๘/
๓๔๗) 

สติปัฏฐานสูตร๑ :  พระสูตรว่าด้วยสติปัฏฐาน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า อสังขตธรรม ได้แก่ความสิ้นราคะ โทสะและโมหะ ทางท่ีให้
ถึงอสังขตธรรม ได้แก่สติปัฏฐาน ๔ ได้แก ่กาย เวทนา จิต ธรรม  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๓๗๐/๔๕๐) 

สติปัฏฐานสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสติปัฏฐาน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ปฏิปทา ๓ 
คือ (๑) อาคาฬหปฏิปทา (ปฏิปทาอย่างหยาบ) ได้แก่ บุคคลผู้มีวาทะว่า โทษในกาม
ท้ังหลายไม่มี เขาย่อมตกเป็นเหย่ือในกามท้ังหลาย (๒) นิชฌามปฏิปทา (ปฏิปทา
อย่างเห้ียมหาญ) ได้แก ่ บุคคลท่ีประพฤติตนเป็นคนเปลือย ไร้มารยาท เลียมือ เขา
เชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มา เขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุด เป็นต้น (๓) มชัฌิมาปฏิปทา 
(ปฏิปทาอย่างกลาง) ได้แก ่ ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย ...พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนา ...พิจารณาเห็นจิตในจิต ...พิจารณาเห็นธรรมในธรรม (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๑๕๗/๔๐๒) 

สติปัฏฐานสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานเพ่ือรู้ย่ิงราคะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมที่
ภิกษุควรเจริญ เพ่ือรู้ย่ิงราคะ มี ๔ คือ (๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ (๒) พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่ (๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ (๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู่ แต่ละอย่างล้วนมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗๔/๓๘๙) 



 

๔๘๖๕ 
 

 

สติเปน็เครื่องรักษา : สติเป็นเคร่ืองรักษาทวาร, สติในอินทรียสังวร, ถือสติเป็นธรรมรักษาตน  
 ในอันธกวินทสูตร หมู่บ้านอันธกวินทะ  อานนท์กล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอ

ท้ังหลายพึงยังพวกภิกษุใหม่ บวชได้ไม่นาน เพ่ิงมาสู่ธรรมวินัยให้สมาทาน ให้ต้ังมั่น 
ให้ดำรงอยู่ในธรรม ให้ดำรงอยู่ ในอินทรีย์สงัวรศีลว่า ‘ผู้มีอายุท้ังหลาย มาเถิด ขอ
ท่านท้ังหลาย จงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย มีสติเป็นเคร่ืองรักษา มี
สติปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตน มีใจรักษาดแีล้ว ประกอบด้วยจิต ท่ีมีสติเป็นเครื่อง
รักษาอยู่’ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๑๔/๑๙๓, องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๑๑๔/๔๘) 

สติเปน็ผาลและประตัก : สติเป็นเคร่ืองระลึกของบุคคลหรือบุคคลระลกึถึงประโยชน์ท่ีทำไว้นานแลว้
เป็นต้นได้ด้วยตนเอง, สติน้ันมีความไม่หลงลืมเป็นลักษณะ, สติเป็นคติของกุศลธรรม
ท้ังหลาย ระลกึพร้อมอยู่ หรือให้อารมณ์ท้ังหลายปรากฏขึ้นอยู่, ผาลย่อมตามรักษาไถ 
และไปข้างหน้าของไถนั้นเป็นดังสติท่ีระลึกและนำหน้า 

 ในขุททกนิกาย สุตนิบาต เรื่องปฏักแสดงภัยคือการแทงแก่โคพลิพัททั้งหลาย ย่อม
ไม่ให้หยุด และย่อมห้ามไปนอกทาง ฉันใด สติก็ฉันน้ัน แสดงอยู่ซ่ึงภัยในอบาย แก่โค
พลิพัทคือวิริยะ ย่อมไม่ให้จมอยู่ในความเกียจคร้าน ย่อมห้ามอโคจรท้ังหลาย 
กล่าวคือการกามคุณ ครั้นห้ามแล้วย่อมใหป้ระกอบในกรรมฐาน และย่อมห้ามการไป
นอกทาง เพราะฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า สติเป็นผาลและปฏักของเรา 
(ขุ.สุ.(มหามกุฏ)๒๕/๗๗/๕๑๘) 

สติพลสูตร : พระสูตรว่าด้วยสติพละ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พละ ๔ คือ (๑) สติพละ กำลังคอืสติ 
(๒) สมาธิพละ กำลังคือสมาธิ (๓) อนวัชชพละ กำลังคือกรรมท่ีไมม่ีโทษ (๔) สังคห
พละ กำลังคือการสงเคราะห์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๔/๒๑๕) 

สติพละ : กำลังคือ สติ, มีสติเป็นกำลัง, กำลังแห่งสติ, สติในพละและอินทรีย์ ๕ , หนึ่งในพละ ๕ 
 ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวถึงเหตุท่ีอินทรีย์ ๕ ประการอาศัยแล้วกลายเป็นพละ 

๕ ประการ และที่พละ ๕ ประการอาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย์ ๕ ประการ คือ สิ่งใด
เป็นสัทธินทรีย์ สิ่งน้ันเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสัทธาพละ สิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์ สิ่งใด
เป็นวิริยินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ สิ่งใดเป็นวิริยพละ สิ่งน้ันเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งใดเป็น
สตินทรีย์ สิ่งน้ันเป็นสติพละ สิ่งใดเป็นสติพละ สิ่งน้ัน เป็นสตินทรีย์ สิ่งใดเป็นสมาธิ
นทรีย์ สิ่งนัน้เป็นสมาธิพละ สิ่งใดเป็นสมาธิพละสิ่งน้ันเป็นสมาธินทรีย์ สิ่งใด
เป็นปัญญินทรย์ี สิ่งน้ันเป็นปัญญาพละ สิ่งใดเป็นปัญญาพละ สิ่งน้ันเป็นปัญญินทรีย์ 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๙๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๑/
๓๓๕,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๗๗/๔๕๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๑๓/๓๒๕,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๖๓/



 

๔๘๖๖ 
 

 

๔๐๔,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๔๐๗/๔๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๔๐๘/๔๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๔๐๙/๔๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๔๑๐/๔๗) 

สติมั่นคง : สติคงที่, สติหนักแน่น, สติระวังในปัจจัย ๔, ผู้อยู่ในอริยวงศ์ 
 ในอริยวังสสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุผู้มีสติมั่นคงว่า ภิกษุสันโดษด้วยจีวร

ตามแต่จะได้ กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวร ตามแต่จะได้ ไม่แสวงหาอันไม่
สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุ ไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวาย ครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจ ไม่
หมกมุ่น ไม่ลุ่มหลง มองเห็นโทษ มีปญัญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช้สอยอยู่ และไม่ยก
ตน ข่มผู้อ่ืนเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้น้ัน ภิกษุใดขยัน ไม่เกียจคร้าน มี
สัมปชัญญะ มสีติม่ันคงในความสันโดษด้วยจีวร ภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้ต้ังอยู่ในอริยวงศ์ 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๘/๔๔) ๑๓/๑๗๓/๑๙๘ ไม่มีคำน้ี  

สติวินัย : ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว, ควบคุมสติได้, มีสติสำรวมอินทรีย์,ให้สติแกผู่้ถูกใส่ความ 
 ในสมถขันธกะ สติวินัย พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายว่า “ภิกษุ

ท้ังหลาย ทราบว่า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะใส่ความทัพพมัลลบุตรด้วยสีลวิบัติ
ท่ีไม่มีมูล จริงหรือ” ภิกษุท้ังหลายทูลรับว่า “จริง พระพุทธเจ้าข้า” พระองค์ครั้นทรง
ตำหนิแล้ว ทรงแสดงธรรมีกถา รับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า "ภิกษท้ัุงหลาย ถ้าเช่นน้ัน 
สงฆ์จงให้สติวินัยแก่ทัพพมัลลบุตรผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์”(วิ.
ม.(ไทย)๕/๔๐๓/๒๙๓, วิ.ม.(ไทย)๕/๒๙๔,๔๐๔/๒๙๔, วิ.ม.(ไทย)๕/๔๐๔/๒๙๕, วิ.
ม.(ไทย)๕/๔๐๖/๒๙๖, วิ.จู.(ไทย)๖/๑๙๓/๓๐๘, วิ.จู.(ไทย)๖/๑๙๔/๓๐๙,วิ.จู.(ไทย)
๖/๑๙๕/๓๐๙,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๗๕/๓๗๐,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๙๔/๓๙๔,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๙๖/
๓๙๕) 

สติสัมปชัญญสูตร : พระสูตรว่าด้วยผลแห่งสติสัมปชัญญะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
เมื่อไม่มีสติสมัปชัญญะ หิริและโอตตัปปะย่อมมีเหตุถูกกำจัด เมื่อไม่มีหิริและ
โอตตัปปะ อินทรียสังวรย่อมมีเหตุถูกกำจัด เมื่อไม่มีอินทรียสังวร ศีลย่อมมีเหตุถูก
กำจัด เมื่อไม่มีศีลสัมมาสมาธย่ิอมมีเหตุถูกกำจัด เมื่อไม่มีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัส
สนะย่อมมีเหตุถูกกำจัด เมื่อไม่มียถาภูตญาณทัสสนะ นพิพิทาและวิราคะย่อมมีเหตุ
ถูกกำจัด เมือ่ไม่มีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะย่อมมีเหตุถูกกำจัด เปรียบ
เหมือนต้นไม้ท่ีมีกิ่งและใบวิบัติแล้ว สะเก็ด เปลือก กระพ้ี แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อม
ไม่ถึงความบริบูรณ์ เม่ือมสีติสัมปชัญญะ หิริและโอตตัปปะย่อมมีเหตุสมบูรณ์ เมื่อมี
หิริและโอตตัปปะ อินทรียสังวรย่อมมีเหตุสมบูรณ์ เมื่อมอิีนทรียสังวร ศีลย่อมมีเหตุ
สมบูรณ์ เมื่อมีศีล สัมมาสมาธิย่อมมีเหตุสมบูรณ์ เม่ือมสีัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัส
สนะย่อมมีเหตุสมบูรณ์ เมือ่มียถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะย่อมมีเหตุ



 

๔๘๖๗ 
 

 

สมบูรณ์ เมื่อมีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะย่อมมีเหตุสมบรูณ์ เปรียบ
เหมือนต้นไม้ท่ีมีกิ่งและใบสมบูรณ์ สะเก็ด เปลือก กระพ้ี แม้แก่นของต้นไม้น้ันย่อมถึง
ความสมบูรณ์ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๑/๔๐๕) 

สติสัมปชัญญะ : ความระลึกได้และความรู้ตัวเสมอ, มีสติสัมปชัญญะในอินทรีย์, คณุสมบัติของความ
เป็นสมณะ, 

 ในสามัญญผลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสผลแห่งความเป็นสมณะที่ประณีตกว่าท่ีผ่าน
มาว่า เมื่อบวชแล้วอย่างนี้ สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วย
มารยาทและโคจร (การเที่ยวไป) เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบท ประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธ์ิ สมบูรณ์
ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ (และ) เป็นผู้
สันโดษ (ที.สี.ไทย)๙/๙๗/๓๘,ที.สี.ไทย)๙/๑๙๓/๖๕,ที.สี.ไทย)๙/๒๑๔/๗๓,ที.สี.ไทย)
๙/๒๑๗/๗๔,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๗/๑๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๐/๑๐๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๔/
๑๐๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๙/๑๑๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๐/๔๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๐/
๒๔๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๗/๒๗๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๓/๓๕๗) 

สติสัมโพชฌงค์  : ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้, ธรรมเครื่องละอาสวะ, ธรรม
เครื่องเจริญกำจัดอาสวะ, เป็นข้อหน่ึงโพชฌงค์ ๗ ประการ  

 ตัวอย่างในสัพพาสวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ีพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เจริญสติสมัโพชฌงค์ ท่ีอาศัยวิเวก (ความ
สงัด) อาศัยวิราคะ(ความคลายกำหนัด) อาศัยนิโรธ(ความดับ) น้อมไปในการสละ 
พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เจริญธัมมวิจยสมัโพชฌงค์ เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ เจรญิ
ปีติสัมโพชฌงค์ เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ เจริญอุเบกขาสัม
โพชฌงค์ท่ีอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ ซึ่งเมือ่ไม่เจริญอยู ่
อาสวะและความเร่าร้อนท่ีก่อความคับแคน้ ก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอเจริญอยู่ อาสวะ
และความเร่ารอ้นท่ีก่อความคับแค้น ย่อมไม่มีแก่เธอ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๙/๘๕,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๘๕/๓๒๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๑/๑๑๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๐/๒๘๔,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๓๐/๓๓๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๗/๓๙๗, (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๗/๒๕,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๔๑๔/๔๖๘,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๗๗/๔๕๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๓/๑๑๒) หรือ 

 ตัวอย่างในตุวฏกสุตตนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวว่า สติสัมโพชฌงค์ คือสติ
เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรม เอกายนมรรค สติที่เป็นทางเอก น้ีแหละ ตรัสเรียกว่าสติ 
บุคคลน้ันผู้ประกอบ ประกอบพร้อม ดำเนินไป ดำเนินไปพร้อม เป็นไป เป็นไปพร้อม
เพียบพร้อมแลว้ด้วยสติน้ี ภิกษุน้ัน พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกว่า ผู้มีสติ (ขุ.ม.(ไทย)



 

๔๘๖๘ 
 

 

๒๙/๑๕๑/๔๑๖,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๙/๖๑๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๑๐/๖๑๖,ข.ุป.(ไทย)๓๑/
๑๒/๒๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๙/๒๗,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๗/๓๘,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๗๗/๑๒๙,ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๒๓๗/๔๐๓,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๙/๔๐๗,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๔๖๗/๓๕๘) 

สติสัมโพชฌงค์ภายใน : องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือสติ, การมีสติเห็นชัดทั้งภายในภายนอก, การมี
สติรู้ชัดเหตุท่ีเกิดและไม่เกิด 

 ในมหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย คือ โพชฌงค์ ๗ อยู ่ คือ เมื่อสติ
สัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า ‘สติสัมโพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่’ หรือเมื่อสติ
สัมโพชฌงค์ภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดว่า ‘สติสัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่’ การ
เกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดขึ้น มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน และความ
เจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุน้ัน(ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๘๕/๓๒๑) 

สติสปุัฏฐิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้มีสติต้ังไว้ดี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม ๕ คือ (๑) เข้าไปตั้งสติไว้
ภายใน (๒) พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย ด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณาเห็นท้ัง
ความเกิดและความดับแห่งธรรมทั้งหลาย (๓) กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร(๔) 
กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง (๕) พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงใน
สังขารทั้งปวง ท่ีภิกษุหรือภิกษุณี เจรญิทำให้มากแล้วบรรลุผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจบัุน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะบรรลุอนาคามิผล 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๒/๒๐๒) 

สติสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยผู้มีสติสมัปชัญญะพระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอ
ท้ังหลายพึงเป็นผู้มีสติสมัปชัญญะอยู่ตลอดเวลาแล้วทรงอธิบายลักษณะของผู้มี
สติสัมปชัญญะเป็นต้นว่า ผู้มีสติ ได้แก่ผูป้ฏิบัติตามสติปัฏฐาน ๔ ผู้มีสัมปชัญญะ 
ได้แก่ผู้มีความรู้สึกตัวในการก้าวไปถอยกลับเป็นต้นตลอดเวลา(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๖๘/
๒๑๑) 

สติสตูร๒ : พระสูตรว่าด้วยผู้มีสติสมัปชัญญะ  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอ
ท้ังหลายพึงเป็นผู้มีสติสมัปชัญญะอยู่ตลอดเวลาแล้วทรงอธิบายลักษณะของผู้มี
สติสัมปชัญญะเป็นต้นว่า ผู้มีสติได้แก่ผู้ปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ๔ ผู้มสีัมปชัญญะ ได้แก่
ผู้มีความรู้สึกตัวในการก้าวไป ถอยกลับเป็นต้นตลอดเวลา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๐๑/
๒๕๘) 



 

๔๘๖๙ 
 

 

สติสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยผู้มีสติ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอท้ังหลายพึงเป็นผู้
มีสติอยู่ตลอดเวลา แล้วทรงอธิบายลักษณะของผู้มีสติเป็นต้นว่า ผู้มีสติ ได้แก่ผู้ปฏิบัติ
ตามสติปัฏฐาน ๔ (ส.ม.(ไทย) ๑๙/๔๑๐/๒๖๘) 

สตุลลปกายิกา, เทวดา : เทวดาผู้เทิดทูนธรรมของสัตบุรุษ, เทวดาผู้มีธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่ ศีล ๕, 
ศีล ๑๐, สติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น 

 ในสัพภิสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตกรงุสาวัตถี กล่าวถึง ราตรีหน่ึง พวกเทวดาสตุลลปกายิกา จำนวนมากมี
วรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีใหส้ว่างท่ัวพระเชตวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ เทวดาองค์หนึ่ง ได้กล่าวคาถาน้ีว่า บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเทา่น้ัน 
ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสทัธรรมของพวกสัตบุรุษแล้ว ย่อม
เป็นผู้ประเสริฐ ไม่เป็นผู้ตกต่ำ ย่อมได้ปัญญา หาได้ปญัญาจากคนอันธพาลอื่นไม่ 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๑/๓๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๒/๓๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๓/๔๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๓๔/๔๓,สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๓๑/๕๔,สํ.ส.อ. (บาลี)๑/๓๑/๕๕) 

สเตกิจฉา : อาบัติท่ีแสดงได้,อาบัติท่ีแสดงตก,ความผิดท่ีแก้ไขได้,เรื่องราวท่ีไม่ร้ายแรง, คุณสมบัติ
พระอุบาลีผู้เลิศในฝ่ายพระวินัยสงฆ์ 

 ในรตนจังกมนกัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว กล่าวถึงท้าวสหัมบดีพรหม
กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงความรุ่งเรือง ทรงเกิดความกรุณาในสรรพ
สัตว์ให้แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ ตรัสสรรเสริญว่า พระอุบาลีเถระผู้ฉลาดในอาบัติ 
อนาบัติ และสเตกิจฉา พระศาสดาทรงสรรเสริญต้ังไว้ว่า เป็นผู้เลิศในฝ่ายพระวินัย 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๖๑/๕๖๔) 

สโตการิญาณนิทเทส : แสดงญาณในการทำสติ อธิบายสโตการิญาณโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา ดังนี้ 
  ท่านพระสารีบุตรจำแนกสโตการิญาณด้วยอานาปานสติ (สติกำหนดลมหายใจ

เข้า-ออก) มี ๓๒ ประการ จัดเป็นคู่ได้ ๑๖ คู่ ซึ่งถือว่าเป็นบทมาติกา ดังนี้ 
  ภิกษุในท่ีน้ี ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสูเ่รือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ ต้ังกาย ตรง 

ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า ภิกษุน้ันมีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก คือ  
  ๑. เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว  
   เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 
  ๒. เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น  
   เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 
  ๓. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้กองลมท้ังปวงหายใจเข้า” 
   สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้กองลมท้ังปวงหายใจออก” 
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  ๔. สำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารหายใจเข้า”  
   สำเหนียกว่า “เราระงับกายสังขารหายใจออก” 
  ๕. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้า” 
   สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้ปีติหายใจออก” 
  ๖. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้สุขหายใจเข้า” 
   สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้สุขหายใจออก” 
  ๗. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้า” 
   สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก” 
  ๘. สำเหนียกว่า “เราระงับจิตตสังขารหายใจเข้า” 
   สำเหนียกว่า “เราระงับจิตตสังขารหายใจออก” 
  ๙. สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตหายใจเข้า” 
   สำเหนียกว่า “เรากำหนดรู้จิตหายใจออก” 
  ๑๐. สำเหนียกว่า “เราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า” 
    สำเหนียกว่า “เราทำจิตให้บันเทิงหายใจออก” 
  ๑๑. สำเหนียกว่า “เราต้ังจิตไว้หายใจเข้า” 
    สำเหนียกว่า “เราต้ังจิตไว้หายใจออก” 
  ๑๒. สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตหายใจเข้า” 
    สำเหนียกว่า “เราเปลื้องจิตหายใจออก” 
  ๑๓. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้า” 
    สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออก” 
  ๑๔. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า” 
    สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก” 
  ๑๕. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้า” 
    สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก” 
  ๑๖. สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า” 
    สำเหนียกว่า “เราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก” 
  ลำดับต่อไป ท่านนำคำในบทมาติกามาอธิบายทีละคำ แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ  
  ตอนที่ ๑ 
  ต้ังแต่คำว่า “ภิกษุในท่ีนี้” จนถึงคำ “มสีติหายใจเข้า มสีติหายใจออก” ในท่ีนี้ขอ

แสดงแต่คำท่ีสำคัญ คือ คำว่า “มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก” เป็น ตัวอย่าง ดังนี้ 
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  คำว่า “มีสติหายใจเข้า มสีติหายใจออก” ท่านอธิบายว่า ภิกษุทำสติโดย อาการ 
๓๒ ประการ คือ เมื่อภิกษุรู้ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลม
หายใจเข้ายาว สติย่อมต้ังม่ัน ช่ือว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสติน้ัน ด้วยญาณน้ัน เมื่อภิกษุรู้
ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว สติย่อมต้ังมั่น 
ช่ือว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสติน้ัน ด้วยญาณน้ัน ฯลฯ (มี ๓๒ ประการ ตามหลักอานาปาน
สติ ๑๖ คู่ ๓๒ ประการ) 

  ตอนที่ ๒ 
  ต้ังแต่บทมาติกาคู่ท่ี ๑-๑๖ แบ่งเป็น ๔ จตุกกนิทเทส นิทเทสละ ๔ คู่ โดยอธิบาย

รายละเอียดตามลำดับ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖๓/๒๕๔) 
สถลมารค : ทางบก, ขบวนเดินทางทางบก,การสัญจรทางบก 
 ในกัณฏกสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเว

สาลี ครั้งนั้น เจ้าลิจฉวีผู้มีกติติศัพท์เลื่องลือจำนวนมากได้พากันจัดขบวนพยุหยาตรา
ทางสถลมารค เสด็จเข้าไปเฝา้พระผู้มีพระภาคยังป่ามหาวัน ท่านพระเถระ มีพระปา
ละ ท่านพระอุปปาละ ท่านพระกักกฏะ ท่านพระกฬิมภะ ท่านพระนิกฏะ ท่านพระ
กฏิสสหะ ได้มคีวามคิดอย่างน้ีว่า “เจ้าลิจฉวีผู้มีกิตติศัพท์เลื่องลือจำนวนมาก ได้พา
กันจัดขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังป่ามหาวัน 
ก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าฌานมีเสียงเป็นปฏิปักษ์ ทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยัง
โคสิงคสาลวนทายวัน เป็นผูเ้งียบเสียง ไม่พลุกพล่านอยู่ผาสุก” (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๗๒/๑๕๘) 

สถานท่ีทำการลับของมนุษย ์ :สถานอันปราศจากผู้คนไปมา, ป่าละเมาะที่เงียบสงัด, ป่าเงียบที่คน
อาศัยทำกิจกรรมกันสองคน 

 ในอุทุมพริกสูตร กล่าวถึงการทำให้แจ้งท่ีสุดซึ่งพรหมจรรย์ ท่านนิโครธกราบทูลพระผู้
มีพระภาค ว่า ข้าพระองค์ได้ยินปริพาชกผู้แก่ ผู้เฒ่า ผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์
พูดสืบกันมาว่า “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีแล้วในอดีตกาล ท่าน
เหล่าน้ันเสด็จมาพบปะสมาคมกันแล้ว มีพระสุรเสียงดังอ้ืออึงอยู่ มักทรงสนทนาถึง
ดิรัจฉานกถาต่าง ๆ คือ เรื่องพระราชา เร่ืองโจรฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสื่อม 
ด้วยประการน้ัน ๆ เหมือนข้าพระองค์กับอาจารย์พูดคุยกันในบัดน้ีก็หามิได้ พระผู้มี
พระภาคทั้งหลาย ทรงใช้สอยเสนาสนะเป็นป่าละเมาะ และป่าทึบ อันสงัด มีเสียง
น้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที่ทำการลับ
ของมนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้นเหมือนพระผู้มีพระภาคในบัดนี้” (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๗๖/๒๒๐) 
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สถานท่ีน่ารื่นรมย์ : อารามอันวิจิตร, ป่าอันวิจิตร, สระโบกขรณีท่ีสร้างอย่างดี, สถานท่ีท่ีพระอรหันต์
ท้ังหลายอาศัยอยู่ 

 ในรามเณยยกสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี คร้ังน้ัน 
ท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคดังน้ีว่า “สถานท่ีเช่นไรหนอเป็นสถานท่ีน่ารื่นรมย”์ พระผู้มีพระภาคตรัส
ด้วยพระคาถาว่า อารามอันวิจิตร ป่าอันวิจิตร สระโบกขรณีท่ีสร้างอย่างดี ยังไม่ถึง
เศษ ๑ ส่วน ๑๖ แห่งภูมิสถานอันรื่นรมย์ของมนุษย์ พระอรหันต์ท้ังหลายอยู่ในที่ใด 
เป็นบ้านหรือเป็นป่า เป็นท่ีลุ่มหรือเป็นท่ีดอนก็ตาม ท่ีนัน้เป็นภูมิสถานท่ีน่าร่ืนรมย์ 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๖๑/๓๘๑) 

สถานท่ีพระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อ :ป่ามฤคทายวัน, ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน, เขตอภัยทานสัตว์, ป่าที่
แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคย์ี, ป่าสารนาถ กรุงพาราณสี แคว้นกาส ี

 ปัญจวัคคิยกถา พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ทวยเทพ
ช้ันภุมมะกระจายข่าวว่า “นั่นพระธรรมจักรอันยอดเย่ียม พระผู้มีพระภาคทรงให้
เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สถานท่ีพระราชทานอภัยแก่หมู่เน้ือ) เขตกรุง
พาราณสี อันสมณะ พราหมณ์เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ให้หมุนกลับ
ไม่ได้” (วิ.ม.(ไทย) ๑๕/๑๔๙/๑๘๙)  

สถานท่ีให้เหยือ่กระแต : ป่าที่อาศัยของกระแต, ป่านาลันทา กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ, นางธนัญชานี
กล่าวระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ประทับอยู่ป่าแห่งน้ี 

 ตัวอย่างในธนัญชานีสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหย่ือ
กระแต เขตกรงุราชคฤห์ สมยัน้ัน นางพราหมณีช่ือธนัญชานี ของพราหมณ์ภารทวาช
โคตรคนหนึ่ง เป็นผู้เลื่อมใสอย่างย่ิงในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ครั้งหน่ึง
นางธนัญชานีพราหมณี กำลังนำภัตรเข้าไปเพ่ือพราหมณ์ภารทวาชโคตร ก้าวเท้า
พลาดจึงเปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้
พระองค์นั้น ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอ
นอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา สมัพุทธเจ้าพระองค์นั้น ดังนี้(สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๔๒/๑๘๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔๕/๑๘๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๙/๒๐๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๘๗/๒๖๓) 

สถานท่ีให้เหยือ่นกยูง : สถานที่อาศัยอยู่ของนกยูง, สวนนกยูง, ส่วนป่านกยูงใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้น
มคธ 

 ในอุทุมพริกสูตร ลทัธิกีดกันบาปด้วยตบะ พระผู้มีพระภาคทรงสดับถ้อยคำสนทนา
ระหว่างสันธานคหบดีกับนิโครธปริพาชกน้ีด้วยทิพพโสตธาตุอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ 
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ครั้งน้ัน พระผูม้ีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏแล้ว เสด็จเข้าไปยังสถานท่ีให้เหย่ือ
นกยูง ท่ีฝั่งสระโบกขรณี สมุาคธา เสด็จจงกรมอยู่ในทีแ่จ้ง ณ สถานที่น้ัน นิโครธ
ปริพาชกเห็นพระผู้มีพระภาค ณ สถานท่ีให้เหย่ือนกยูง ฯ จึงห้ามบริษัทของตนว่า 
“ท่านท้ังหลายโปรดเงียบเสียงหน่อย อย่าส่งเสียงอ้ืออึง พระองค์โปรดเสียงเบา ทรง
ได้รับการอบรมในเร่ืองเสียงเบาตรัสสรรเสรญิเสียงเบาถา้ว่าพระสมณโคดมจะพึง
เสด็จมาสู่บริษัทน้ีไซร ้ พวกเราจะพึงทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอะไรที่
พระผู้มีพระภาคทรงใช้แนะนำเหล่าสาวก ทำให้เหล่าสาวกถึงความเบาใจ ปฏิญาณ
อาทิพรหมจรรย์ อันเป็นที่พ่ึงช้ันสูง” (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๔/๓๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๕/
๓๘) 

สถานท่ีอนัมัจจุราชมองไม่เห็น :สถานท่ีมจัจุราชมาไม่ถึง, เครื่องป้องกันมัจจุราช คอื กายต้ังมั่น จิตต้ัง
มั่น สติต้ังม่ัน 

 ใน โสณเถรวรรค รวมพระสตูรท่ีมีในวรรค พุทธอุทาน ว่า ภิกษุมีกายที่ต้ังม่ัน มีจิต
ท่ีต้ังมั่น กำลังยืน เดิน นั่ง หรือนอนก็ตาม ก็ดำรงสติน้ีไว้มั่น เธอพึงได้คุณวิเศษทั้ง
เบ้ืองต้นและเบ้ืองปลาย ครั้นได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้ว พึงถึง
สถานที่ท่ีมัจจุราชมองไม่เห็น (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๕๐/๒๗๘) 

สถานภาพ : สถานะของตนเอง เช่น โสด สมรส, ฐานะของสมาชิกในสงัคม เช่นเป็นพระสงฆ์ เป็น
คฤหัสถ์, การทำหน้าท่ีของตนต่อคนอื่นหรือการงาน เช่น เป็นคร ู นักเรยีน นายจ้าง 
ลูกจ้าง เป็นต้น 

 ในอปัณณกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเหตุกทิฏฐิกับ อเหตุกทิฏฐิ ท่ีพราหมณ์และ
คหบดีท้ังหลาย มีวาทะอย่างน้ี ว่า ความเศร้าหมองของสัตว์ท้ังหลายไม่มีเหตุ ไมมี่
ปัจจัย สัตว์ท้ังหลายเศร้าหมองเอง ความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ ไมม่ี
ปัจจัย สัตว์ท้ังหลายบริสุทธ์ิเอง ไม่มีกำลัง ไม่มีความเพียร ไม่ม ี ความสามารถของ
มนุษย์ ไมม่ีความพยายามของมนุษย์ สัตว์ ปาณะ ภูตะ ชีวะท้ังปวง ล้วนไม่มีอำนาจ 
ไม่มีกำลัง ไมมี่ความเพียร ผนัแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสังคมและตาม
ลักษณะเฉพาะตน ย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติท้ัง ๖ คือ (๑) กัณหาภิชาติ ผู้มี
ชาติดำ (๒) นีลาภิชาติ ผู้มีชาติเขียว (๓) โลหิตาภิชาติ ผู้มีชาติแดง (๔) หลิททาภิชาติ 
ผู้มีชาติเหลือง (๕) สุกกาภิชาติ ผู้มีชาติขาว (๖) ปรมสุกกาภิชาติ ผู้มีชาติขาวท่ีสุด (ม.
ม.(ไทย)๑๓/๑๐๐/๑๐๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๗/๒๖๕,ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๐๐/๙๐, ที.
สี.อ.(บาลี) ๑/๑๖๘/๑๔๗) 

สถาปนา : แต่งต้ังไว้, ให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่, ยกย่องให้อยู่ในสถานะอันสมควร, ต้ังไว้ใน
พระนามอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นางสิริมา หญิงผู้เลอโฉม 



 

๔๘๗๔ 
 

 

 ในสิริมาวิมาน พระวังคีสะประสงค์จะให้นางสิริมาเทพธิดาประกาศบุญกรรมที่นางได้
ทำไว้ในครั้งก่อนจึงถามนางด้วยคาถาเหล่าน้ีว่า เทพธิดา เธอมีมวลเทพห้อมล้อม 
สักการะเธอจุติมาจากคติ ไหนจึงมาถึงสุคติภพน้ี หรือว่าเธอได้ทำตามคำสอนของ
พระศาสดาพระองค์ไหน หากเธอเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าจริง ขอจงบอกอาตมา
เถิด สิริมาเทพธิดาตอบว่า ดิฉันเป็นพระสนมของพระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 
มีพระสิริ อยู่ในพระนครซึ่งสถาปนาไว้เป็นอย่างดีท่ามกลางขุนเขา มีความชำนาญ
อย่างยิ่งในการฟ้อนรำ ขับร้อง ชาวเมืองราชคฤห์ได้พากันเรียกขานดิฉันว่า สิริมา (ขุ.
วิ.(ไทย)๒๖/๑๔๒/๒๕, (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๘๖/๔๓๗) 

สถูป : สถูปเจดีย์, สิ่งท่ีก่ออิฐถือปูนเป็นสถูป, เจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระ
สารีริกธาตุ พระบรมธาตุ พระธาตุ, พระเมาลี พระอุรังคธาตุ เป็นต้น 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงถูปารหบุคคล ที่มหาชนพึงปฏิบัติต่อ
สรีระของตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิ พึง
สร้างสถูปของตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สีแ่พร่ง ชนเหล่าใดจักยกระเบียบดอกไม้ ของหอม 
หรือจุรณ จักอภิวาท หรือจักทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าเป็นถูปารหบุคคล ชนเป็นอันมากทำจิตให้เลื่อมใสด้วยคิดว่า ‘นี้เป็นสถูปของ
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน’ พวกเขาทำจิตให้เลื่อมใสใน
สถูปนั้น หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๐๕/๑๕๒,ที.
ม.(ไทย)๑๐/๒๐๖/๑๕๓) (๑๔/๔๑/๕๐ ไม่มีคำน้ี) 

สถูปดิน : สถูปท่ีทำด้วยดิน, ดินก่อเป็นสถูปบรรจุกระดูก, เจดีย์ดินบรรจุกระดูกของปู่สุชาต
กุมาร 

 ในโคณเปตวัตถุ เรื่องลูกสอนพ่อด้วยโคท่ีตายแล้ว กุฎุมพีผูเ้ป็นบิดาถามสุชาตกุมารว่า 
เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ จึงเกี่ยวหญ้าสดแล้วเพ้อร้องเรียกโคแก่ซ่ึงตายแล้วว่า จงกิน จง
กิน โคตายแล้ว ลุกขึ้นกินหญ้าและน้ำไม่ได้หรอก เจ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเหมือน
คนโง่อ่ืน ๆ สชุาตกุมารกล่าวว่า โคตัวน้ียังมีเท้าครบทั้ง ๔ เท้า มีหัว มีตัว พร้อมทั้ง
หางและนัยน์ตาคงอยู่ตามเดิม ลูกจงึคิดว่า โคตัวน้ีพึงลุกขึ้น ส่วนคณุปู่ไม่ปรากฏ
กระทั่งมือ เท้า กาย และศีรษะ คุณพ่อมาร้องไห้ถึงกระดูกของคุณปู่ที่บรรจุไว้ในสถูป
ดิน จะไม่เป็นคนโง่หรือ (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๔๙/๑๗๕) 

สทามัตตะ : เทพตนหนึ่งในจำนวนเทพ ๑๐ หมู่ ผู้ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย 
 ในมหาสมยสูตร การประชุมของเทวดา พระผู้มพีระภาคตรัสถึงเทพอีก ๑๐ หมู่ คือ 

สุกกะ กรุมหะ อรุณะ เวฆนสะ โอทาตคัยหะผู้เป็นหัวหน้า วิจักขณะ สทามัตตะ 
หารคชะ มิสสกะผู้มียศ และปชุนนเทวราชผู้บันดาลฝนให้ตกท่ัวทุกทิศก็มา เทพทั้ง 



 

๔๘๗๕ 
 

 

๑๐ หมู่นีแ้บ่งเป็น ๑๐ พวก ท้ังหมดล้วนมผีิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง 
มีผิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

สทารสนัโดษ : ยินดีในภรรยาของตน, ผู้พึงพอใจในภรรยาของตนเท่านั้น, ผู้ไม่ปรารถนาล่วงละเมิด
ภรรยาของผู้อ่ืน 

 ในมิคสาลาสูตร ว่าด้วยอุบาสิกาช่ือว่ามิคสาลา สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู ่
ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี เพ่ือนรักของบิดาดิฉัน 
ช่ือว่าอิสิทัตตะ ถึงไม่ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ถือสทารสันโดษ (ยินดีด้วยภรรยาของ
ตน) แม้เขาถงึแก่กรรมแล้ว พระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคล
เกิดในหมู่เทพช้ันดุสิต (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗๕/๑๖๔) 

สทิโสหมัสมีติ วิธา : ถือตัวว่าเราเป็นผู้เสมอเขา, ถอืตัวว่าเท่าเทียมเขา, ถือตัวว่าไม่น้อยหน้าเขา 
 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๓ พระสารีบุตรกล่าวถึงวิธา ความถือตัว ๓ ประการ คือ 

(๑) เสยโยหมัสมีติ วิธา ถือตัวว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขา (๒) สทิโสหมสัมีติ วิธา ถือตัวว่า
เราเป็นผู้เสมอเขา (๓) หีโนหมัสมีติ วิธา ถือตัวว่าเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๕/๒๖๕) 

สธายมานสูตร : พระสูตรว่าด้วยเด็กหนุ่มกล่าวถากถางผู้อ่ืน  พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้น
โกศล  พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ทอดพระเนตรเห็นเด็กหนุ่มเหล่าน้ันเดินคุยถาก
ถางผู้อ่ืนอยู่ ทรงเปล่งอุทานว่า คนฟ่ันเฟือน  ยกตนว่าเป็นบัณฑิต เอาแต่พูด ย่ืนปาก
พูดตามที่ตัวปรารถนา แต่ไม่ยอมรับรู้เร่ืองที่ทะเลาะกันอย่างไร้ยางอาย (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๔๙/๒๗๖) 

สนทนา : พูดคุยกันกับคนอ่ืน ๆ ๒ คนบ้าง ๓ คนบ้าง, เจรจากัน ๒ ฝ่ายบ้าง ๓ ฝ่ายบ้าง ถึง
เรื่องใดเร่ืองหน่ึง 

 ในคหปติวรรค อุปาลิวาทสูตร พระผูมี้พระภาคทรงย้อนถามปัญหากับคหบดีว่า 
“คหบดี ท่านเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร นิครนถใ์นโลกน้ีป่วย มีทุกข์ เป็นไข้หนัก 
ถูกห้ามใช้น้ำเย็น ใช้แต่น้ำร้อน เมื่อเขาไม่ได้น้ำเย็นจะต้องตาย นิครนถ์ นาฏบุตร
บัญญัติว่านิครนถ์ผู้น้ีจะไปเกิด ณ ท่ีไหน” อุบาลีคหบดีทูลตอบว่า “เหล่าเทพที่ช่ือว่า
มโนสัตว์มีอยู่ เขาย่อมเกิดในหมู่เทพน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะเขาเป็นผู้มีใจ
ผูกพันตายไป” “คหบดี ท่านจงใส่ใจแล้วช้ีแจงดูที ทำไมคำหลังกับคำก่อน หรือคำ
ก่อนกับคำหลัง ของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่า คหบดี ท่านกล่าวคำน้ีไว้ว่า ‘ท่านผู้เจริญ 
ข้าพเจ้าจะยึดม่ันคำสัตย์แล้วสนทนากัน เราทั้ง ๒ จงมาสนทนากันในเร่ืองนี้เถิด” 
“ท่านผู้เจรญิ พระผู้มีองค์ตรัสอย่างน้ีก็ถูก ถึงกระนั้น ในการทำกรรมช่ัว ในการ



 

๔๘๗๖ 
 

 

ประพฤติกรรมช่ัว กายทัณฑะเท่าน้ันมีโทษมากกว่า มิใช่วจีทัณฑะ หรอืมโนทัณฑะ
เลย”(ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๒/๖๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๔/๖๒) 

สนทนาธรรม : สนทนาเกี่ยวกับธรรม, สนทนาเรืองธรรมเร่ืองวินัย ปุพเพนิวาส 
 ในมหาปทานสตูร พระประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ เรื่องเกี่ยวกับปุพเพนิวาส 

สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีกเรริกุฎี ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ภายหลังภิกษุหลายรูปกลับจากบิณฑบาต ฉันอาหารเสร็จ
แล้วน่ังประชุมกันท่ีหอนั่งใกลก้เรริมณฑป สนทนาธรรมอันเกี่ยวกับปุพเพนิวาสว่า 
“ปุพเพนิวาสมีได้เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ”(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑/๑)  

สนทนาปราศรัย : เจรจากันของภิกษุสงฆ์หรือคฤหัสถ์, การคุยกันถึงเรื่องใดเร่ืองหน่ึงท่ีเป็นธรรม, 
การสนทนากันเพ่ือให้ใจได้ระลึกถึงกัน 

 ในอาฎานาฎยิสูตร ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค 
กระทำประทักษิณแล้วอันตรธาน (หายตัว) ไป ณ ที่น้ันเอง แม้พวกยักษ์เหล่าน้ันก็ลุก
จากท่ีนั่ง บางพวกก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณแลว้อันตรธาน
ไป ณ ท่ีน้ันเอง บางพวกสนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันกับ
พระผู้มีพระภาคแล้วอันตรธานไป ณ ท่ีนัน้เอง บางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่แล้วอันตรธานไป ณ ท่ีนัน้เอง บางพวกประกาศช่ือและโคตรแล้ว
อันตรธานไป ณ ท่ีนั้นเอง บางพวกอันตรธานไปเสียเฉย ๆ ณ ที่น้ันเอง (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๘๔/๒๓๒, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๑/๓๓๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๑๔/๓๘๑,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๓๘๙/๔๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๗/๑๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๗/๕๙,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๖๕/๑๔๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๖/๑๔๔) 

สนทนาปราศยัพอเปน็ท่ีบนัเทิงใจ :สนทนากันด้วยการกล่าวถึงรอบ ๆ ท่ีผ่านมา, การกล่าวถึงเพ่ือให้
ยังใจให้ระลึกนกึถึงเรื่องราวในอดีตของกันและกัน, คำกลา่วเร่ิมเรื่องเพ่ือยังใจให้มีปีติ
ก่อน 

 ในสังคารวสูตร สังคารวพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้สนทนา
ปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นท่ีระลึกถงึกันแล้วจึงน่ัง ณ ท่ีสมควร ได้ทูลถามพระ
ผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้มนตร์แม้ทีส่าธยาย
มาเป็นเวลานาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ในกาลบางคราว และอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้มนตร์แม้
ท่ีไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานาน ก็แจ่มแจ้งได้ในกาลบางคราว ไม่จำเป็นต้องพูดถึง
มนตร์ท่ีได้สาธยายเลย” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พราหมณ ์สมัยใด บุคคลมีใจถูกกาม
ราคะกลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมท่ีสลัด
กามราคะท่ีเกิดขึ้นแล้ว สมัยน้ัน บุคคลย่อมไม่รู้ ย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริงซึ่ง



 

๔๘๗๗ 
 

 

ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน และประโยชน์ท้ัง ๒ ฝ่าย มนตร์แม้ท่ีสาธยาย มาเป็น
เวลานาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ท่ีไม่ได้สาธยายเลย (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๙๓/๓๒๔), องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๐/๒๘๕) 

สนมนารี : เหล่านารีผู้สวยงาม,นางขัตติยกัญญาพาผู้ปรนเปรอท้าวเธอ,สนมนารีทรง
เครื่องประดับล้วนเป็นทองคำ มีเรือนร่างเฉิดโฉม ประดับด้วยอลังการนานาชนิด 
เพริศพริ้งดังสาวสวรรค์ เป็นท่ีโปรดปรานของท้าวโสตถิเสน  

 ในสัมพุลาชาดก พระสสุรดาบสตรัสถามพระนางสัมพุลาผู้มีอินทรีย์เห่ียวแห้งว่า พญา
ช้าง ๗๐๐ เชือกซ่ึงมีทหารถืออาวุธอย่างเข้มแข็งขับขี่ และนายขมังธนูอีก ๑,๖๐๐ 
นายเฝ้ารักษาตลอดคืนตลอดวัน แม่นางผู้เจริญ พระนางยังจะพบศัตรูชนิดไหนอีก
พระนางสัมพุลากราบทูลว่าขอเดชะพระบิดาพระราชบุตรของพระองค์ทอดพระเนตร
เห็นนางสนมนารีผู้ประดับตบแต่งเรือนร่าง มีผิวพรรณงามดังกลีบปทุม รุ่นกำดัด มี
เสียงไพเราะดังนางพญาหงส์และทรงสดับเสยีงหัวเราะขับกล่อมประโคม บัดน้ี พระ
ลูกเจ้าหาเป็นดังเช่นก่อนไม่ (พระโอรสมีใจให้นางสนมนารีเหล่าน้ัน) พระสสุรดาบส
ตรัสสอนพระราชโอรสโสตถิเสนว่า หญิงผูเ้กื้อกูลชายผู้เป็นสามีหาได้ยากย่ิง สามีผู้
เกื้อกูลหญิงผู้เป็นภรรยาก็หาได้ยาก เจ้าผู้จอมชน พระนางสัมพุลาเป็นภรรยาผู้เกื้อกูล
ต่อเจ้าและเป็นผู้มีศีล เจ้าจงประพฤติต่อพระนางสัมพุลาอย่างยุติธรรมเถิด (ขุ.ชา.
(ไทย)๒๗/๓๒๖/๕๘๗) 

สนังกุมาร, พรหม : พระพรหมนามว่าสนังกุมาร, พระพรหมผู้กล่าวคาถาว่า กษัตริย์เป็นตระกูลที่
ประเสริฐสุด ผูม้ีวิชชาและจรณะคือผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาของมนุษย์ 

 ในเสขปฏิปทาสูตร พรหมช่ือสนังกุมาร ได้กล่าวคาถาน้ีว่า ‘ในหมู่ชนท่ีถือตระกูลเป็น
ใหญ ่ กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ จัดว่า
เป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ “พรหมช่ือสนังกุมารกลา่วคาถาน้ันไว้
ชอบ ไม่ใช่ไม่ชอบ กล่าวไว้ถูกต้อง ไม่ใช่ไม่ถูกต้อง มีประโยชน์ ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ 
พระผู้มีพระภาคทรงเห็นด้วยแล้ว” จากน้ัน พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์
ว่า “ดีละ ดีละ อานนท์ ดีจริง อานนท์ เธอได้กล่าวเสขปฏิปทาแก่เจ้าศากยะท้ังหลาย
ผู้ครองกรุงกบิลพัสด์ุ” (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐/๓๔) 

สนังกุมารพรหม : พรหมช่ือว่าสนังกุมาร, พรหมผู้มีวรรณะงดงามย่ิง เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วฝั่งแม่น้ำ
สัปปินี, พรหมผู้กล่าวคาถาว่า กษัตริย์จัดว่าประเสริฐท่ีสุดในตระกูล ผู้เพียบพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะ จัดว่าประเสริฐทีสุ่ดในหมู่เทวดาและมนุษย์ 

 ตัวอย่างในสนังกุมารสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสัปปนีิ เขตกรุงรา
ชคฤห์ เมื่อราตรีผ่านไป สนังกุมารพรหมมีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างทั่ว



 

๔๘๗๘ 
 

 

ฝั่งแม่น้ำสัปปินี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลว้ยืนอยู่ ณ ที่
สมควร ได้กล่าวคาถานี้ในท่ีประทับของพระผู้มีพระภาคว่า ในหมู่ชนท่ีถอืตระกูลเป็น
ใหญ ่ กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ จัดว่า
ประเสริฐทีสุ่ดในหมู่เทวดาและมนุษย์ พระศาสดาทรงพอพระทัย สนังกุมารพรหม
ทราบว่า “พระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแล้ว” จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค 
กระทำประทกัษิณแล้วหายตวัไป ณ ท่ีน้ันเอง (ที.สี.(ไทย)๙/๒๗๗/๙๙,ที.ม. (ไทย)
๑๐/๒๘๔/๒๑๕,๑๐/๒๘๔/๒๑๖,๑๐/๒๘๕/๒๑๖,๑๐/๒๘๕/๒๑๗, ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๑๔๐/๑๐๒,สํ.ส. (ไทย)๑๕/๑๘๒/๒๕๓,องฺ.เอกาทส. (ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๘) 

สนังกุมารสูตร : พระสูตรว่าด้วยสนังกุมารพรหม สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำสัปปินี 
เขตกรุงราชคฤห์ สนังกุมารพรหมเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลว่า ในหมู่ชนท่ีถอืตระกูลเป็น
ใหญ ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด ส่วนพระองค์ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ จัด
ว่าประเสริฐที่สดุในหมู่เทวดาและมนุษย์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๒/๒๕๓) 

สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป : รูปท่ีเห็นได้และสัมผัสได้, รูปที่มองเห็นและสัมผสัได้, รูปที่เป็นหนึ่งในสามของ
รูปสังคหะ 

 ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรกล่าวถึงรูปสังคหะ ๓ คือ (๑) สนิทสัสนสัปปฏิฆรูป รูปที่
เห็นได้และสัมผัสได้ (๒) อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป รูปท่ีเห็นไม่ได้ แต่สมัผสัได้ (๓) อนิทัส
สนอัปปฏิฆรูป รูปท่ีเห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘) 

สนิทานสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นต้นเหตุ  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อกุศลวิตกท้ัง ๓ คือ (๑) กามวิตก (๒) พยาบาทวิตก 
(๓) วิหิงสาวิตก ย่อมเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุ เช่น กามวิตกเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุ คือ 
กามสัญญา(ความหมายรู้กาม)เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามธาตุ กามสังกัปปะ(ความดำริใน
กาม)เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามสัญญา กามฉันทะ(ความพอใจในกาม)เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยกามสังกัปปะ กามปริฬาหะ(ความเร่าร้อนเพราะกาม)เกิดขึ้นเพราะอาศัยกาม
ฉันทะ กามปริเยสนา(การแสวงหากาม)เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามปริฬาหะ ปุถุชนผู้
ไม่ได้สดับ เม่ือแสวงหากาม พยาบาทและวิหิงสา ย่อมปฏิบัติผิดทางกาย วาจาและใจ 
เหมือนบุรุษวางคบหญ้าท่ีติดไฟไว้ป่าหญ้าแห้งแล้วไม่รีบดับ สัตว์ท่ีอาศัยหญ้าและไม้
อยู่พึงถึงความพินาศย่อยยับ สมณะหรือพราหมณ์หากไม่รีบละ บรรเทา ทำให้สิ้นไป 
ให้ถึงความไม่มอีีกซึ่งอกุศลสญัญาท่ีเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ ย่อมอยู่เป็นทุกข์ มีความอึด
อัด ความคับแค้น ความเร่าร้อน ในปัจจุบัน หลังจากตายแล้วย่อมไปทุคติ และกุศล
วิตก ๓ คือ (๑) เนกขัมมวิตก(ความตรึกในการออกบวช) (๒) อพยาบาทวิตก(ความ
ตรึกในความไม่พยาบาท) (๓) อวิหิงสาวิตก(ความตรึกในความไม่เบียดเบียน)ก็เกิดขึ้น



 

๔๘๗๙ 
 

 

เพราะมีเหตุในลักษณะตรงกันข้ามจากกามวิตกเป็นต้นน้ัน และอริยสาวกผู้ได้สดับก็
ย่อมมีนัยตรงกันข้ามจากปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๒) 

สบง : ผ้านุ่งภายในจีวรของภิกษุสงฆ์, ผ้าผืนท่ีใช้นุ่งช้ันในจีวร, ผ้าท่ีพระสารบีุตรนุ่งแล้วน่ัง
โคนต้นไม้เพ่ืออนุเคราะห์เทพบุตร 

 ในในอัมพวิมาน พระโมคคัลลานะถามเทพบุตรว่า เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณ
งามเช่นนี้ เทพบุตรนั้นดีใจท่ีพระมหาโมคคัลลานเถระถาม จึงตอบปัญหาผลกรรมไป
ตามท่ีพระเถระถามว่าเมื่อพระอาทิตย์กำลังแผดแสงในเดือนท้ายฤดูร้อน ข้าพเจ้าเป็น
คนรับจ้างรดน้ำสวนมะม่วงของคนเหล่าอ่ืน ขณะนั้น พระสารีบุตรซึ่งเหน็ดเหนื่อย
กาย แต่ใจมิได้เหน็ดเหนื่อย ได้เดินมาทางสวนมะม่วงนั้น จึงได้กล่าวว่า ขอโอกาสเถิด
ขอรับ กระผมขอนิมนต์ให้ท่านสรงน้ำ ข้อน้ันจะนำความสุขมาให้กระผม พระคุณเจ้า
สารีบุตรวางบาตรจีวรไว้ เหลือผ้าสบงผืนเดียว น่ังที่ร่มเงาโคนต้นไม้ เพ่ืออนุเคราะห์
ข้าพเจ้าน้ัน ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส นำน้ำใสมาถวายให้ท่าน ซึ่งมีผ้าสบงผืนเดียวสรงที่
ร่มเงาโคนต้นไม้ เพราะเหตุน้ี จึงมีวรรณะงดงาม (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๑๕๔/๑๔๔) 

สไบ : ผ้าสำหรับเฉวียงบ่า, ผ้าท่ีอุบาลีคหบดีใช้เมื่อน่ังประนมมือหันไปทางพระผู้มีพระภาค
เพ่ือประกาศตนเป็นอุบาสก 

 ในอุบาลีวาทสูตร อุบาลีคหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวกว่า เมื่อนิครนถ์กล่าวว่าใคร 
ๆ ก็รู้ว่าอุบาลคีหบดีเป็นสาวกของนิครนถ์นาฏบุตร นาฏบุตร จากนั้น อุบาลีคหบดีลุก
จากอาสนะพาดสไบเฉวียงบ่า ประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ พูดกับ
นิครนถ ์ นาฏบุตรว่า “ท่านขอรับ ถ้าเช่นน้ัน ท่านจงฟังการกล่าวสรรเสริญพระคุณ
ของพระผู้มีพระภาคของข้าพเจ้าผู้เป็นสาวก” ว่า “ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระ
ภาคผู้เป็นปราชญ์ ปราศจากโมหะ ทรงทำลายกิเลสเครือ่งตรึงจิตได้ ทรงชำนะมาร 
ไม่มีทุกข ์มีจิตเสมอด้วยดี มีมารยาทเจริญ มพีระปัญญาดี ทรงข้ามกิเลสอันปราศจาก
ความเสมอและ ปราศจากมลทินได้" ดังนั้น (ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๕/๗๒) 

สปริวารฉัตตทายกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวารฉัตตทายกเถระ  มีเน้ือความท่ี
ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เกิดความเลื่อมใสโยนร่มขึ้นไปในอากาศเพ่ือเป็น
พุทธบูชา เพราะ ผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในกัปที่ ๑๐๗ ท่านได้เกิด
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมากถึง ๓๖ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘๒/๔๙๕) 

สปริวาราสนเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาราสนเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรปุ
ได้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้า
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พระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานน้ัน ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๑๙๔) 

สปริวาริยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาริยเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
 ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านมีจิตเลื่อมใสได้สร้างแทน่บูชาด้วยไม้แก่นจันทน์
ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ในกัปที่ ๑๑๕ 
ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๕/๓๐๙) 

สพรหมกสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มารดาบิดา
เป็นพรหม บุรพเทพ บุรพาจารย์ และอาหุไนยบุคคลของบุตร เพราะมีอุปการะมาก
แก่บุตร มารดาบิดาน้ันที่ช่ือว่า พรหม เพราะมีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ มีเมตตา 
เป็นต้น ท่ีช่ือว่า บุรพเทพ เพราะไม่คำนึงถึงความผิดที่บุตรทำ พร้อมที่จะให้อภัย หวัง
ความเจริญแกบุ่ตร ที่ช่ือว่า บุรพาจารย์ เพราะเป็นอาจารย์คนแรกท่ีสอนลูกให้รู้จักน่ัง 
ยืน เดิน นอน ตลอดถึงสอนให้ลูกรู้จักพูด ท่ีช่ือว่า อาหุไนยบุคคล เพราะเป็นผู้ควรแก่
ปฏิการคุณท่ีบุตรพึงทำตอบแทน (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๖/๔๘๕,ขุ.อิติ.อ. (บาลี) 
๑๐๖/๓๗๙-๓๘๔)  

สพรหมกสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสกุลท่ีมีพรหม พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า สกุลท่ีมีบุตรบูชามารดาบิดาว่า
เป็นสกุลท่ีมีพรหม มีบูรพาจารย์และมีอาหุไนยบุคคล เพราะคำว่า พรหม บูรพาจารย์ 
และอาหุไนยบุคคล เป็นช่ือของมารดาบิดา เพราะท่านทั้งสองมีอุปการะมาก บำรงุ
เลี้ยงและแสดงโลกน้ีแก่บุตร(องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓) 

สภา : สถานที่ประชุม, สถานท่ีประชุมของรัฐ เรยีกรฐัสภา, องค์กรท่ีต้ังขึ้นในรูปแบบสภา 
เช่น สภาสตรีแห่งชาติ, สภามหาวิทยาลัย สภาวิจัยแห่งชาติ, สภานิสิต, สถานท่ีมี
สัตบุรุษ 

 ในโขมทุสสสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และคหบดีชาวโขมทุสสนิคมด้วย
พระคาถาว่า ท่ีใดไมม่ีสัตบุรุษ ท่ีนั้นไม่ช่ือว่าสภา คนเหล่าใดไม่กล่าวธรรม คน
เหล่าน้ันไม่ช่ือว่าสัตบุรุษ เพราะพวกสัตบุรุษละราคะ โทสะ และโมหะได้แล้ว จึงกล่าว
ธรรมอยู่ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๑๒/๑๓๙, ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๒๐๘/๓๐๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๘/๓๓๐,๑๕/๒๕๐/๓๖๔,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๘/
๑๗๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๑/๘๐/๑๒๕,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๙/๓๗๕,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๙๘/
๑๗๐,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๙๙/๑๗๑) 

สภาคสุญญะ : ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นกลุม่เดียวกัน เช่น อายตนะภายใน ภายนอก ๖ เป็นธรรม
กลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง 
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 ในสุญญกถา นิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงสภาคสุญญะ ว่า อายตนะภายใน ๖ เป็น
ธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง อายตนะภายนอก ๖ เป็นธรรมกลุม่เดียวกันและ
เป็นธรรมว่าง หมวดวิญญาณ ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง หมวด
ผัสสะ ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง หมวดเวทนา ๖ เป็นธรรมกลุ่ม
เดียวกันและเป็นธรรมว่าง หมวดสัญญา ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง 
หมวดเจตนา ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง น้ีช่ือว่าสภาคสุญญะ (ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๔๘/๕๓๒) 

สภาคาบัติ : แสดงอาบัติท่ีมีวัตถุเสมอกัน เช่น ภิกษุ ๒ รูปต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะฉัน
โภชนาหารในเวลาวิกาลเหมือนกัน, อาบัติท่ีภิกษุต้องเพราะความผิดเดียวกัน 

 ในอาปัตติอาวิกรณวิธิ เรื่องแสดงสภาคาบัติ พวกภิกษุฉัพพัคคีย์แสดงสภาคาบัติ ภิกษุ
ท้ังหลายจึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่ง
ว่า “ภิกษุท้ังหลาย ไม่พึงแสดงสภาคาบัติ รูปใดแสดงต้องอาบัติทุกกฏ” ตัวอย่างพวก
ภิกษุฉัพพัคคีย์รับการแสดงสภาคาบัติ ภิกษุท้ังหลายจึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มี
พระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงรับการแสดง
สภาคาบัติ รูปใดรับ ต้องอาบัติทุกกฏ”  (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๖๙/๒๕๖, วิ.ม.(ไทย)๔/
๑๗๑/๒๕๘, ๔/๑๗๑/๒๕๙, วิ.ม.(ไทย)๔/๒๒๑/๓๔๙,วิ.อ.(บาลี) ๓/๑๖๙/๑๔๐) 

สภาช่ือสุธรรมา, สภาช่ือสุธมัมา : ท่ีประชุมของเทพทั้งหลายช่ือสุธรรมมา, สภาที่ต้ังอยู่บนสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ ได้นามมาจากช่ือของพระนางสุธรรมมา ซึ่งเป็น ๑ ในชายาทั้ง ๔ ของพระ
อินทร์มัฆวาน พระอินทร์ซึ่งจุติมาจากสัตบุรุษนามว่า มัฆมาณพ มีลักษณะเป็นวิมาน
แก้วท่ีรุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์, สภาสุธรรมมาเทพน้ีเกิดขึ้นจากผลบุญอันย่ิงใหญ่ของ
พระอินทร์เมื่อครั้งยังเป็นมัฆมาณพ และพระนางสุธรรมมาซึ่งในครั้งน้ันเกิดร่วมชาติ
กับพระอินทร์ในฐานะภรรยานามว่าสุธรรมมา 

 ในมณิกัณฑ ์ อานุภาพแก้วมณี ปุณณกยักษ์กราบทูลพระองค์ว่า ขอทูลเชิญพระองค์
ทอดพระเนตรสภาช่ือสุธรรมา ต้นปาริฉัตรท่ีมีดอกบานสะพรั่ง และพญาช้างเอราวัณ 
ซึ่งมีอยู่ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ท่ีธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงน้ีในปัญจุโบสถิก
ชาดก พระนางสุเมธาทรงโสมนัส จึงตรัสถามท้าวสักกะว่า พระดาบสผู้มีดวงตา
แจ่มใส กล่าววาจาเป็นท่ีน่าช่ืนใจท่านเป็นใครกันแน่มาถงึท่ีนี้ จงประกาศตนให้ดิฉัน
ทราบ ท้าวสักกะตรัสว่า หมู่เทพมาประชุมพร้อมกันที่สภาช่ือสุธรรมาถวายบังคมท่าน
ผู้ใด ท่านผู้น้ันคือข้าพเจ้าท้าวสักกสหัสสนยัน์ได้มายังสำนักของพระนาง (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๘/๑๔๒๔/๔๐๕,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๒๑/๔๔๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๐๔/๔๕๕) 
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สภาพ : สภาพท่ีเป็นอยู่อย่างไรก็ทำอย่างน้ัน ไม่ปิดบัง เช่น อริยสาวกต้องอาบัติเช่นน้ันก็รีบ
แสดง เปิดเผย ทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นในสำนักศาสดา หรือเพ่ือนพรหมจารีที่เป็นวิญญู
ชนทั้งหลาย แล้วก็สำรวมระวังต่อ (นปุเนวํ กริสฺสามิฯ) 

 ในโกสัมพิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคลผู้มีทิฏฐิ เป็นผู้มีสภาพอย่างไร ว่า การ
ออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏ อริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้น ก็รีบแสดงเปิดเผย ทำ
ให้ชัดเจนอาบัติน้ันในสำนักศาสดา หรือเพ่ือนพรหมจารีท่ีเป็นวิญญูชนท้ังหลาย ครั้น
แสดงเปิดเผย ทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไป เด็กอ่อนท่ีนอนหงาย มือหรือเท้า
ถูกถ่านไฟแล้วก็ชักมือหรือเท้ากลับทันที แม้ฉันใด บุคคลผู้มีทิฏฐ ิ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน 
ในกัณณกัตถลสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสสภาพที่เป็นเหตุ ท้ังตรัสสภาพอันเป็นผล 
ตอบปัญหาของพระเจ้าปเสนทิโกศลที่ถามวา่ เทวดามีจริงหรือพระพุทธเจ้าข้า 
พระองค์ตอบว่า เทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียน คือมีทุกข์ เทวดาเหล่าน้ันมาสู่โลก
น้ี เทวดาเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียน คือไม่มีทุกข ์ เทวดาเหล่าน้ันไม่มาสู่โลกนี้ (ไม่
มาอุบัติ) (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๙๖/๕๓๔, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๘๐/๔๖๖) 

สภาพท่ีเปน็เหตุ : สภาพท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ มีปกติเห็นธรรมท้ัง
ปวงในคราวเดียวกัน เหตุน้ีเป็นไปไม่ได้” 

 ในกัณณกัตถลสูตร พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ พระผูมี้พระภาคได้ตรัสสภาพท่ีเป็นเหตุ ท้ังยังตรัสสภาพท่ีเป็นผลว่า “ไม่มี
สมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกัน เหตุนี้เป็นไปไม่ได้”  
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๘/๔๖๒) 

สภาพมืดมิด : สภาพมืดมิดที่ไม่มีมากั้นแสงสว่างอันเกิดจากอานุภาพอันน่าอัศจรรย์ในกาลท่ีพระผู้มี
พระภาคประสูติ 

 ในอัจฉริยพภูตธัมมสูตร พระอานนท์กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระองค์ได้
สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีภาคว่า ‘อานนท์ เวลาท่ีพระโพธิสัตว์ประสูติจาก
พระครรภ์ของพระมารดา แสงสว่าง เจิดจ้าหาประมาณมิได้ ปรากฏข้ึนในโลก พร้อม
ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์
เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย แมใ้นช่องว่างระหว่างโลก ซึ่งไม่มีอะไรคั่น มี
สภาพมืดมิด หรือที่ท่ีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ซึ่งมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ส่อง
แสงไปไม่ถึง กมี็แสงสว่างเจิดจ้า หาประมาณมิได้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๗/๒๔๑) 

สภาวจิตท่ีมีอารมณ์เดยีว : สภาวะเอกัคคตาจิต, สภาวจิตที่เข้าสู่องค์ฌานที่มีเอกัคคตารมณ์, สภาวจิต
ท่ีมีอารมณ์ด่ิงและนิ่ง 



 

๔๘๘๓ 
 

 

 ในวิโมกขกถา นิทเทส กล่าวถึงวิโมกข์ ๔ อนุโลมตามอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ คือ วิตก 
วิจาร ปีติ สขุ และเอกัคคตาจิต (จิตท่ีมีอารมณ์เดียว) เพ่ือประโยชน์แก่การได้
ปฐมฌาน ฯลฯ เพ่ือประโยชน์แก่การได้ทุติยฌาน ฯลฯ เพ่ือประโยชน์แก่การได้ตติย
ฌาน วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตาจิต เพ่ือประโยชน์แก่การได้จตุตถฌานน้ีช่ือว่า
วิโมกข์ ๔ อนุโลมตามอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๑๑/๓๕๐)   ๑๙/๒๘/
๒๙ (ไม่มีคำน้ี) 

สภาวทุกข์ : สภาวะคือทุกข์, ทุกขท์ี่เป็นไปตามสภาวะ, สภาวทุกข์น้ีละได้ด้วยการเจริญมรรคมีองค ์
๘ ประการ 

 ในทุกขตาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค ์
๘ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพ่ือละสภาวทุกข์ท้ัง ๓ ประการน้ี ในทุกข
ปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องทุกข์ ชัมพุขาทกปริพาชกถามว่า “ท่านสารบีุตร ท่ีเรียก
กันว่า ‘ทุกข์ ทุกข์’ ทุกข์มีเท่าไร” ท่านพระสารีบุตรตอบว่า “ผู้มีอายุ สภาวทุกข์มี ๓ 
ประการนี้ คือ (๑) สภาวทุกข์ คือทุกข์ (๒) สภาวทุกข ์คือสังขาร (๓) สภาวทุกข์ คือ
ความแปรผันไป” (สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๒๗/๓๔๕, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๖๕/๙๖ 

สภาวธรรม : ธรรมท่ีเป็นสภาวะ, ธรรมท่ีเป็นไปตามสภาพการณ์ธรรมชาติ, สภาวธรรมอันสูงสุด 
 ในโกสัมพิยสูตร กล่าวถึง ผูท่ี้ถึงฝั่ง ไม่ยึดมั่น เสร็จกิจ หมดอาสวะ ย่อมพอใจเพราะ

ความสิ้นอายุ ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกประกอบด้วยธรรม ๗ ประการน้ี ตรวจสอบ
สภาวธรรมดีแล้ว ด้วยการทำให้แจ้งโสดาปัตติผล อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ 
ประการนี้ ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผลแล” พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิต
น้ีแล้ว ภิกษุเหล่าน้ันมีใจยินดีต่างช่ืนชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ในอธิมุตตเถร
คาถา ผู้บรรลสุภาวธรรมช้ันสูงสุด ไม่มีความเย่ือใยในโลกทั้งมวล เมื่อจะตายก็ไม่เศร้า
โศก เหมือนคนที่พ้นจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๐๐/๕๓๖, ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๗๑๒/๔๖๑) 

สภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ : สภาวธรรมที่เป็นรูปธรรม ได้ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายต
นะ ชิวหายตนะ กายายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ และโผฏฐัพพายต
นะ 

 ในนิกเขปกัณฑ์ ติกนิกเขปะ สนิทัสสนติกะ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ได้แก่ 
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ สัททายตนะ คันธายต
นะ รสายตนะ และโผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้น้ี สงเคราะห์
เข้าได้กับขันธ์ ๑ อายตนะ ๙ และธาตุ ๙ ต่างจากสภาวธรรมท่ีเห็นได้และกระทบได้ 
ได้แก่ รูปายตนะ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๕๗/๒๗๐,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๔๓๙/๓๕๔,



 

๔๘๘๔ 
 

 

อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๐๙/๒๖,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๗๖/๔๐,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๒๑๑/๕๒,
อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๒๗๖/๗๐,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๓๘๘/๙๖,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๔๙๑/๑๒๖,
อภิ.ธา.(ไทย)๔๑/๑/๖๓๐,อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๒๓๙/๖๐๒) 

สภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ : สภาวธรรมที่เป็น เวทนา สญัญา สังขาร และวิญญาณ 
 ในนิกเขปกัณฑ์ ติกนิกเขปะ สภาวธรรมท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ได้แก ่ เวทนา

ขันธ์ สญัญาขนัธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ รูปท่ีเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึง่
นับเนื่องในธัมมายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง (อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๐๕๘/๒๗๐,
อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๔๔๐/๓๕๔,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๑๐/๒๗,อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๒๓๗/
๖๐๒,อภิ.ป.(ไทย)๔๕/๕๑/๒๕๑) 

สภาวธรรมท่ีให้ผลแน่นอน : อนันตริยกรรม ๕ ได้แก ่มาตุฆาต, ปิตุฆาต, อรหันตฆาต, โลหิตุบาท สังฆ
เภท, มิจฉาทิฏฐิ 

 ในนิกเขปกัณฑ์ ทุกนิกเขปะ ปิฏฐิทุกะ นิยตทุกะ สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอน ได้แก่ 
อนันตริยกรรม ๕ มิจฉาทิฏฐิท่ีให้ผลแน่นอน และมรรค ๔ ที่ไม่นับเน่ืองในวัฏฏทุกข์ 
ในสังคหาสังคหปทนิทเทส ทุกะ กล่าวว่า สภาวธรรมทีเ่ป็นรูปาวจร สภาวธรรมที่
ให้ผลแน่นอน สงเคราะห์เขา้ได้กับขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ และธาตุ ๒ สงเคราะห์เข้า
ไม่ได้กับขันธ์ ๑ อายตนะ ๑๐ และธาตุ ๑๖ และสภาวธรรมท่ีให้ผลแน่นอนอาศัย
สภาวธรรมท่ีให้ผลแน่นอนเกดิขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ท่ี
ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้น อาศัยขันธ์ ๒ (อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๒๙๗/๓๒๗,อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/
๑๖๑๑/๓๘๗,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๖๙/๓๘,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๒๒๗/๕๗,อภิ.ธา.(ไทย)
๓๖/๓๐๕/๗๗,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๔๐๘/๑๐๑,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๔๕๕/๑๑๖,อภิ.ธา.
(ไทย)๓๖/๕๑๗/๑๓๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๓๓๐/๖๒๒) 

สภาวธรรมท่ีให้ผลไม่แน่นอน : ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘, เว้นธาตุท่ีไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็น
สภาวธรรมที่ให้ผลไมแ่น่นอน 

 ในสังคหาสังคหปทนิทเทส ติกะ พระสารีบุตรกล่าวถึงสภาวธรรมท่ีให้ผลไม่แน่นอน 
ได้แก่ เว้นธาตุท่ีไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันธ์แล้ว สงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ 

             ในวิปปยุตเตนสังคหิตาสังหิตปทนิทเทสทุกะกล่าวถึงสภาวธรรมท่ีให้ผลไม่แนน่อน 
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สตัว์ร้องไห้ สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์ ๔ 
อายตนะ ๒ และ ธาตุ ๒ (อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๐๐/๒๕,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๗๐/๓๘,
อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๔๙๐/๑๒๕,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๕๑๘/๑๓๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๕/๕๐/
๒๗๙) 



 

๔๘๘๕ 
 

 

สภาวธรรมเป็นเครื่องพิจารณา : คุณลักษณะปัญญาของพระโคดมที่มีปัญญาล้ำเลศิ, พระปัญญาของ
พระองค์เป็นเครื่องพิจารณาพร้อมสรรพ, พระองค์มีปัญญาเป็นใหญ ่

 พระปัญญาของพระโคดมที่มีปัญญาปรากฏ กล่าวคือ พระโคดมมีพระปัญญาเป็น
เครื่องปรากฏ มีพระญาณเป็นเครื่องปรากฏ มีปัญญาดังธงชัย มีปัญญาดังธงนำหน้า 
มีปัญญาเป็นอธิบดี มีความเลือกเฟ้นธรรมมาก มีความเลือกเฟ้นท่ัวไปมาก มากด้วย
ปัญญาเครื่องพิจารณามีธรรมเป็นเครื่องพิจารณาพร้อม มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่แจ่มแจ้ง 
ทรงประพฤติในธรรมน้ัน มีพระปัญญามาก หนักอยู่ด้วยปัญญา โน้มไปในปัญญา โอน
ไปในปัญญา เง้ือมไปในปัญญา น้อมไปในปัญญา มีปัญญาเป็นใหญ่ (ขุ.จู.(มหามกุฏ)
๖๗/๕๙๗/๔๖๔) ๓๗/๗๑๕/๗๖๓ ไม่มีคำน้ี 

สภาวธรรมเป็นเหตุเสื่อม  : กามราคะและพยาบาทซ่ึงมีอยู่ในกามภพเท่าน้ัน  
 ในปริหานิกถา ว่าด้วยความเสื่อม วาทยุตติปริหานิ ว่าด้วยหลักการโต้วาทะในเรื่อง

ความเสื่อม สกวาที (สก.) ถาม ปรวาที (ปร.)ว่า สภาวธรรมเป็นเหตุเสื่อมของพระ
อรหันต์ในโอกาสท้ังปวงมีอยู่ใช่ไหม ปร.ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น (อภิ.ธา.(ไทย)
๓๗/๒๓๙/๑๐๙,อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี)๒๓๙/๑๖๒)  

สภาวธรรมสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา : ได้แก่ สญัญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ท่ีสัมปยุตตด้วย
ทุกขเวทนานี้ 

 ธรรมสัมปยุตด้วยสุขเวทนา ได้แก่ สญัญาขนัธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ อันสัมปยุต
ด้วยทุกขเวทนา เว้นทุกขเวทนานั้น ในกามาวจรจิตอันเป็นท่ีเกิดแห่งทุกขเวทนา 
สภาวธรรมเหล่านี้ ช่ือว่า ธรรมสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา (อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๗๙/
๒๐,๓๖/๒๑๐/๕๑,๓๖/๒๕๘/๖๖,๓๖/๓๓๙/๘๖,๓๖/๓๗๐/๙๓,๓๖/๔๓๗/
๑๐๘,๓๖/๔๕๑/๑๑๓,๓๖/๔๗๔/๑๒๑) 

สภาวะ : ความเป็นเอง, สภาพการณ์, ลักษณภาวะ, สภาวะแห่งธรรม เช่นการบำเพ็ญกุศล
ธรรมเพ่ือบรรลุสภาวะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ 

 ในมหาตัณหาสังขยสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามสาติภิกษุว่า ดูก่อนสาติ 
วิญญาณน้ันเปน็อย่างไร สาติภิกษุทูลตอบว่า “สภาวะที่พูดได้ รับรู้ได้ เสวยวิบากแห่ง
กรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและสว่นช่ัวในท่ี นั้น ๆ เป็นวิญญาณ พระพุทธเจ้าข้า” ในสูตร
น้ีกล่าวอีกว่า “สภาวะท่ีเรียกว่า ‘เวทนา เวทนา’ ได้แก่ สภาวะเสวยอารมณ์ สภาวะ
เสวยอารมณ์ เหตุน้ัน จึงเรียกว่า ‘เวทนา’ สภาวะเสวยอารมณ์สุขบ้าง ทุกข์บ้าง อทุก
ขมสุขบ้าง เหตุนั้น สภาวะเสวยอารมณ์น้ีจึงเรียกว่า ‘เวทนา” ในมหามาลุงกยสูตร 
กล่าวว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ันโดยเป็นสภาวะไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดุจโรค เป็นดุจหัวฝี (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๙๘/๔๓๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/



 

๔๘๘๖ 
 

 

๔๕๐/๔๘๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๓/๑๔๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๖,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/
๒๐/๓๕,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๓๒/๖๕,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๔๘/๙๕,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๑๓/
๒๙๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๗/๖๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๖/๑๑๐) 

สภาวะ ๗ กอง : กองแห่งธาตุดิน กองแห่งธาตุน้ำ กองแห่งธาตุไฟ กองแห่งธาตุลม กองสุข กองทุกข์ 
กองชีวะ กองเหล่าน้ี ไม่มผีู้สร้าง ไม่มีผู้บันดาล ตามลักษณะของนัตถิกวาทะ ลัทธิที่
ถือว่าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยของครูปกุธกัจจายตนะ 

 ในสามัญญผลสูตร ลัทธิของครูปกุธกัจจายนะ พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร เข้าไป
หาครูปกุธะ กัจจายนะ ได้ถามครูปกุธะกัจจายนะว่า ‘อาชีพท่ีอาศัยศิลปะมากมาย มี 
พลช้าง พลม้า พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง เป็นต้น ท่านจะบัญญัติผลแห่งความ
เป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่’ ครูปกุธะ กัจจายนะตอบ
ว่า ‘มหาบพิตร สภาวะ ๗ กอง คือ กองแห่งธาตุดิน กองแห่งธาตุน้ำ กองแห่งธาตุไฟ 
กองแห่งธาตุลม กองสุข กองทุกข์ กองชีวะ ไม่มีผู้สร้าง ไมมี่ผู้บันดาล ไมม่ีผู้เนรมิต ไม่
มีผู้ให้เนรมิต ย่ังยืน ม่ันคงดุจยอดภูเขา ดุจเสาระเนียด ไม่หว่ันไหว ไม่ผันแปรไม่
กระทบกระทั่งกัน ไม่ก่อให้เกดิสุขหรือทุกข ์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน สภาวะ 
๗ กองนั้น ไมม่ีผู้ฆ่า ไม่มีผูใ้ช้ให้คนอ่ืนฆ่า ไม่มีผู้ฟัง ไมม่ผีู้ใช้ให้คนอ่ืนฟัง ไม่มีผู้รู ้ ไมมี่
ผู้ทำให้คนอ่ืนรู ้ ใครก็ตามแมจ้ะเอาศัสตราคมตัดศีรษะใคร ก็ไม่ช่ือว่าปลงชีวิตใครได้ 
เพราะเป็นเพียงศัสตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะ ๗ กองเท่าน้ันเอง’ (ที.สี.(ไทย)๙/
๑๗๔/๕๗, (ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๔/๕๘) 

สภาวะกำหนดหมาย : สัญญา, การกำหนดได้หมายรู้ว่า สีเขียว สีเหลือง สีแดง สขีาว เป็นต้น 
 ในมหาเวทัลลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสัญญา สภาวะกำหนดหมาย คือ กำหนด

หมายสีเขียวบ้าง กำหนดหมายสีเหลืองบ้าง กำหนดหมายสีแดงบ้าง กำหนดหมายสี
ขาวบ้าง เหตุนั้น สภาวะกำหนดหมาย สภาวะกำหนดหมาย จึงเรียกว่า สัญญา (ม.มู.
(ไทย)๑๒/๔๕๐/๔๙๐) 

สภาวะเดียว : สภาวะที่คงที่ ไม่แปรผันไป ต่างจากสภาวะต่าง ๆ ท่ีแปรผนัไป 
 ในสัลเลขัฏฐญาณนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงสภาวะเดียวว่า เนกขัมมะช่ือว่า

สภาวะเดียว อพยาบาทช่ือว่าสภาวะเดียว อาโลกสัญญาช่ือว่าสภาวะเดียว อวิกเขปะ
ช่ือว่าสภาวะเดียว ธัมมววัตถานช่ือว่าสภาวะเดียว ญาณช่ือว่าสภาวะเดียว ปามุชชะ
ช่ือว่าสภาวะเดียว ปฐมฌานช่ือว่าสภาวะเดียว อรหัตตมรรคช่ือว่าสภาวะเดียว (ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๘๘/๑๔๘,ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๘๘/๓๔๐) 

สภาวะต่าง ๆ : สภาวะที่คงที่ ไม่แปรผันไปตา่ง ๆ ตรงกันข้ามกับสภาวะเดียวท่ีคงท่ีไม่แปรผันไป (ไม่
มีคำว่าต่าง ๆ) 



 

๔๘๘๗ 
 

 

 ในสัลเลขัฏฐญาณนิทเทส แสดงสัลเลขัฏฐญาณ พระสารีบุตรกล่าวถึงสภาวะต่าง ๆ 
ว่า กามฉันทะช่ือว่าสภาวะ ต่าง ๆ พยาบาทช่ือว่าสภาวะต่าง ๆถีนมิทธะช่ือว่าสภาวะ
ต่าง ๆ อุทธัจจะ ช่ือว่าสภาวะ ต่าง ๆ วิจิกิจฉาช่ือว่าสภาวะต่าง ๆ อวิชชาช่ือว่า
สภาวะต่าง ๆ อรติช่ือว่าสภาวะต่าง ๆ นิวรณ์ช่ือว่าสภาวะต่าง ๆ กิเลสทั้งปวงช่ือว่า
สภาวะต่าง ๆ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘๘/๑๔๘,ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๘๘/๓๔๐)  

สภาวะแต่ละอย่าง : สภาวะราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ มีสภาวะต่างกัน 
 ในสัลเลขัฏฐญาณนิทเทส ญาณในอรรถแห่งธรรมเครื่องขัดเกลา พระสารีบุตร

กล่าวถึงสภาวะแต่ละอย่าง คือราคะ (ความกำหนัด) เป็นสภาวะอย่างหน่ึง โทสะ 
(ความประทุษร้าย) เป็นสภาวะอย่างหน่ึง โมหะ (ความหลง) เป็นสภาวะอย่างหน่ึง 
โกธะ (ความโกรธ) อุปนาหะ (ความผูกโรธ) มักขะ (ความลบหลู่) ปฬาสะ (ความตี
เสมอ) อิสสา (ความริษยา) มจัฉริยะ (ความตระหน่ี) มายา (มารยา) สาเฐยยะ (ความ
โอ้อวด) ถัมภะ (ความหัวด้ือ) สารัมภะ (ความแข่งดี) มานะ (ความถือตัว) อติมานะ 
(ความดูหมิ่นทา่น) มทะ (ความมัวเมา) ปมาทะ (ความประมาท) กิเลสท้ังปวง ทุจริต
ทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง กรรมอันเป็นเหตุให้ สัตว์ไปสูภ่พทั้งปวง เป็นสภาวะอย่าง
หนึ่ง (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘๘/๑๔๘) 

สภาวะท่ีเบียดเบียน : สภาวะท่ีทำร้าย, สภาวะที่บีบบังคับด้วยกาม, สภาวะที่ทำให้ตนเดือดร้อนจาก
กาม 

 ในสุภากัมมารธีตุเถรีคาถา พระเถรีกล่าวถึงกามเป็นสภาวะที่เบียดเบียน มีภัยเป็นไป
กับด้วยความคับแค้น เป็นเสีย้นหนาม และกามน้ัน มีสภาวะหมกมุ่น ไม่เรียบร้อย 
เป็นเหตุลุ่มหลงมาก เราอย่าร่วมด้วยกามท้ังหลายซึ่งช่วยอะไรไม่ได้เลยกามท้ังหลาย
เป็นศัตรู เป็นผู้ฆ่า อุปมาด้วยกองไฟ นำแต่ทุกข์มาให้ (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๓๕๔/๖๑๓) 

สภาวะท่ีปัจจยัอะไรปรุงแต่งไม่ได้ : นิพพาน, สภาวะที่กิเลสหมดสิ้นแลว้  
 ปสาทพหุลพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์ผู้เลื่อมใสมาก พระผู้มีพระภาคตรัสพระ

คาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ว่า พราหมณ์ เธอจงพยายามตัดกระแสให้ขาด จงบรรเทา
กามท้ังหลายให้ได้ เธอรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารท้ังหลายแล้ว ก็จะรู้แจ้งสภาวะท่ีปัจจัย
อะไรปรุงแต่งไม่ได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๓/๑๕๒, ขุ.ธ.อ. (บาลี)๘/๙๒) 

สภาวะท่ีไม่ยั่งยืน : ความไม่แน่นอน, ความเปลี่ยนแปลง,ความไม่คงที่, ความเกิดในหมู่เทพในภพที่ไม่
เที่ยง 

 ในสุเมธาเถรีคาถา พระสุเมธาเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่าน้ีว่า เราเป็นธิดาของพระอัคร
มเหสีพระเจ้าโกญจะกรุงมันตาวดี ช่ือว่าสุเมธา ผู้ที่พระอริยเจ้าท้ังหลายผู้ทำตาม
คำสั่งสอนทำให้เกิดเลื่อมใสแล้ว เจ้าหญิงสุเมธามีศีล กล่าวธรรมได้วิจิตร เป็นพหูสูต 



 

๔๘๘๘ 
 

 

ถูกแนะนำในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระชนกและพระชนนี กราบทูลว่า 
“ขอพระชนกพระชนนีท้ัง ๒ พระองค์ โปรดต้ังพระทัยสดับคำของลูก ว่า ความเกิด
ในหมู่เทพในภพที่ไม่เที่ยง เป็นสภาวะท่ีไม่ย่ังยืน พวกคนเขลาย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อการ
ท่ีจะต้องเกิดบ่อย ๆ สัตว์ท้ังหลายย่อมได้อบาย ๔ กันง่าย ส่วนคติ ๒ ได้กันลำบาก 
เหล่าสัตว์ท่ีเข้าถึงอบาย ในนรกไม่มีการบวชนะเพคะ (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๔๕๗/๖๓๐) 

สภาวะท่ีหมกมุ่น : อารมณ์ท่ีน่าใคร่, คำกล่าวของพระวังคีสเถระ ผู้สอนตัวเองไม่ให้หลงไหลกับสตรี
ท้ังหลาย 

 ในวังคีสเถรคาถา พระวังคีสเถระบวชแล้วใหม่ ๆ ได้เห็นหญิงหลายคน ล้วนแต่งตัว
งดงาม พากันไปวิหาร ก็เกิดความกำหนัดยินดี เม่ือจะบรรเทาความกำหนัดยินดีน้ัน 
ได้กล่าวภาษิตเหล่าน้ีว่าท่านผู้เป็นสาวกของพระโคดม ท่านจงละความเย่อหย่ิงเสีย 
และจงละทางแห่งความเย่อหย่ิงให้หมด เพราะผู้ท่ีตกอยู่ในสภาวะที่หมกมุ่น อยู่
ในทางแห่งความเย่อหย่ิง จะต้องเดือดร้อนเป็นเวลานาน (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๓๕๔/
๖๑๓) 

สภาวะรู้แจ้ง : วิญญาณสภาวะที่รู้แจ้ง เรื่องสุข ทุกข์ อทุกขมสุข 
 ในมหาเวทัลลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสภาวะท่ีเรียกว่า ‘วิญญาณ วิญญาณ’ คือ 

“สภาวะรู้แจ้ง สภาวะรู้แจ้ง คือ รู้แจ้งสุขบ้าง รู้แจ้งทุกข์บ้าง รู้แจ้งอทุกขมสขุบ้าง เหตุ
น้ัน สภาวะรู้แจ้ง สภาวะรู้แจ้ง จึงเรียกว่า วิญญาณ”(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๙/๔๘๙) 

สภาวะเสวยอารมณ์ : เวทนาการเสวยอารมณ์ สุข ทุกข์ อทุกขมสขุ 
 ในมหาเวทัลลสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสถึงสภาวะท่ีเรียกว่า ‘เวทนา เวทนา’ สภาวะ

เสวยอารมณ์ สภาวะเสวยอารมณ์ คือ เสวยอารมณ์สุขบ้าง เสวยอารมณ์ทุกข์บ้าง 
เสวยอารมณ์อทุกขมสขุบ้าง เหตุนั้น สภาวะเสวยอารมณ์ สภาวะเสวยอารมณ์จึง
เรียกว่า ‘เวทนา” (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๕๐/๔๙๐) 

สภาวะอย่างนี ้: อัตภาพน้ี อัตภาพท่ีได้มีตัณหาเป็นเพ่ือน ไม่พ้นไปจากสังสารวัฏ 
 ในตัณหุปปาทสูตร พระผู้มีพระภาคถึงเหตุเกิดแห่งตัณหา ๔ ประการ เมื่อจะเกิดแก่

ภิกษุ ย่อมเกิดขึ้นได้ บุคคลมีตัณหาเป็นเพ่ือนเท่ียวไปตลอดกาลยาวนาน ย่อมไม่ล่วง
พ้นสังสารวัฏ ที่มีสภาวะอย่างน้ีและสภาวะอย่างอ่ืน ภิกษุรู้โทษนี้ รู้ตัณหาเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์ พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา ไม่มีความถือมั่น มีสติสมัปชัญญะอยู่ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๙/๒๕๕๘, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๙/๒๘๗) 

สภาวะอย่างนีแ้ละสภาวะอยา่งอ่ืน :สภาวะแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์อ่ืนที่เหลือจาก
ความเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจคติอวิชชา 



 

๔๘๘๙ 
 

 

 ในทวยตานุปัสสนาสูตร พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตน้ี
แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า อวิชชาน่ันแลเป็นคติของสัตว์ท้ังหลาย ผู้
เข้าถึงชาติ มรณะ และสังสารวัฏ ซึ่งมีสภาวะอย่างน้ีและสภาวะอย่างอ่ืนอยู่บ่อย ๆ 
อวิชชาคือความหลงมัวเมาอย่างใหญ่หลวงน้ี เป็นเหตุให้สัตว์ท้ังหลายจมปลักอยู่สิ้น
กาลนาน สัตว์เหล่าใดทำลายอวิชชาด้วยวิชชาแล้ว สัตว์เหล่าน้ันย่อมไม่เข้าถึงภพใหม่
อีก (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๗๓๕/๖๗๕,ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๗๓๕/๓๓๘) 

สภิยกัจจานสตูร :  พระสูตรว่าด้วยพระสภิยกัจจานะ วัจฉโคตรปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสภิยกัจจา
นะผู้อยู่ ณ พระตำหนักอิฐในหมู่บ้านญาติกะแล้วถามว่า หลังจากตายแล้ว ตถาคต
เกิดอีกหรือ ไม่เกิดอีกหรือ เกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือ จะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิด
อีกก็มิใช่หรือ เม่ือท่านพระสภิยกัจจานะตอบว่า พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์
ปัญหาเหล่านี ้ จึงถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่ีพระสมณโคดมไม่ทรงพยากรณ์
ปัญหาเหล่านัน้ ท่านพระสภิยกัจจานะตอบว่า เหตุและปัจจัยเพ่ือการบัญญัติว่า 
ตถาคตมีรูปหรือไม่มีรูป ตถาคตมีสัญญาหรือไม่มีสญัญา หรือตถาคตมีสัญญาก็มิใช่ 
ไม่มีสัญญาก็มใิช่ น้ันผดิหมดทุกอย่าง บุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตน้ันว่า ตถาคตมีรูป
หรือไม่มีรูปเป็นต้น พึงบัญญัติด้วยอะไร วัจฉโคตรปริพาชกเมื่อรู้ว่าท่านพระสภิยกัจ
จานะบวชมาเพียง ๓ พรรษา จึงกล่าวชมเชยว่า การพยากรณ์เท่าน้ีของท่านไพเราะ
ย่ิงนัก (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๒๐/๔๙๔) 

สภิยกัจจายนะ, พระ : พระสภิยกัจจายนะ, ผู้ตอบปัญหาวัจฉโคตรปริพาชกท่ีถามว่า ตายแลว้เกิด
หรือไม่, ผู้บังเกิดในเรือนมีตระกูล 

 ในสภิยสูตร วัจฉโคตรปริพาชก ถามปัญหา พระสภิยกัจจานะ สมัยหน่ึง ท่านพระส
ภิยกัจจานะอยู่ ณ ท่ีพักซึ่งกอ่สร้างด้วยอิฐใกล้ บ้านญาติวัจฉโคตรปริพาชกได้เข้าไป
หาท่าน ได้ถามว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกิดอีกหรือ ? ท่านพระสภิยกัจจา
นะตอบว่า ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่พระผูมี้พระ ภาค ไม่ทรงพยากรณ์ วัจฉปริพาชก 
ถามว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่เกดิอีกหรือ ? ทา่นตอบว่า แม้ปัญหาข้อนี้ก็
เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ วัจฉปริพาชก ถามว่า สัตว์เบ้ืองหน้าแต่
ตายแล้ว ย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม่ เกิดอีกก็มีหรือ ท่านตอบว่า ปัญหาข้อน้ี เป็นปัญหา
ท่ีพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ วัจฉปริพาชกถามว่า สัตว์เบ้ืองหน้าแต่ตายแล้ว 
ย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้หรือ ? ท่าน แม้ปัญหาข้อนี้กเ็ป็นปัญหาที่
พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ (สํ.ส.(ฉบับหลวง ๒๕๒๕) ๑๘/๘๐๓/๔๐๐)  

สภิยเถรคาถา : ภาษิตของพระสภิยเถระ,คาถาของพระสภิยเถระ ท่านพระสภิยเถระแสดงธรรมว่า 
ชนเหล่าอ่ืนย่อมไม่รู้ว่า พวกเรากำลังย่อยยับอยู่ในโลกน้ี บรรดาชนเหล่านั้น ชนเหล่า



 

๔๘๙๐ 
 

 

ใดรู้แจ้งอยู่ ความทะเลาะวิวาทกันย่อมระงับได้จากสำนักของชนเหล่านั้น (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๒๗๕/๓๘๔) 

สภิยสูตร : พระสูตรว่าด้วยสภิยปริพาชกทูลถามปัญหา สภิยปริพาชกเท่ียวไปในสำนักของเจ้า
ลัทธิท้ังหลาย เช่น ปูรณะ กัสสปะ มักขล ิโคศาล เป็นต้น เพ่ือถามปัญหาที่ตนเรียนมา
จากเทวดา แต่ไม่มีเจ้าลัทธิใดตอบได้ ภายหลังได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ทูลถาม
ปัญหาเป็นชุด ๆรวม ๕ ชุดชุดละ ๔ คำถามคือคำถามชุดที่ ๑ ทลูถามดังน้ี 

  บุคคลบรรลุอะไรจึงเรียกว่า ภิกษุ ปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่า ผู้สงบ ปฏิบัติอย่างไร
จึงเรียกว่า ผู้ฝึกตน รู้อย่างไรจึงเรียกว่า พุทธะ  

  พระผู้มีพระภาคทรงตอบว่า ผู้ข้ามพ้นความสงสัย ละความเส่ือมและความเจรญิ 
อยู่จบพรหมจรรย์ สิ้นภพใหม่ เรียกว่า ภกิษุ ผู้วางเฉยในอารมณ์ท้ังปวง ข้ามพ้นโอฆะ
ได้ มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน เรียกว่า ผูส้งบ ผู้อบรมอินทรีย์ได้ เรียกว่า ผู้ฝึกตนได้ ผู้รู้ชัด
สังสารวัฏ ปราศจากกิเลส บรรลุภาวะที่สิ้นสดุการเกิด เรียกว่า พุทธะ 

  ปัญหาชุดที่ ๒-๕ พร้อมท้ังพระดำรัสตอบน้ัน มีแนวการถาม และการตอบ
เช่นเดียวกันน้ี (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๑๕/๖๑๘) 

สภิยอุบาสก : อุบาสกช่ือว่าสภิยะ, ท่านเกิดในวรรณะไวศยะ เมืองราชคฤห์ โดยมารดาท่านเป็นปริ
พาชิกา,ท่านอุปัฏฐากของปทุมุตรพุทธเจ้าร่วมกับอสมอุบาสก,อุบาสกผู้เป็นอัครสาวก
เบ้ืองขวาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุม 

 ในปทุมพุทธวงศ์ พระประวัติพระปทุมพุทธเจ้า สมัยต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ
นามว่า อโนมทัสสใีนคราวท่ีพระปทุมพุทธเจ้าทรงเข้าจำพรรษาในป่าใหญ่ ภิกษุ
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ รูป มาประชุมกัน ครั้งน้ัน ข้าพเจ้าเกิดเป็นราชสีห์ เป็นเจ้าแห่ง
ฝูงเนื้อได้เห็นพระชินเจ้า ซ่ึงกำลังเจริญวิเวกธรรมอยู่ในป่าใหญ่ ได้รบัพยากรณ์ว่า 
พญาราชสีห์น้ี จักเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต มีพระราธาเถรีและพระสุราธาเถรีเป็น
พระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ชาวโลกเรียกว่า 
ต้นอ้อยช้างใหญ่ สภิยอุบาสกและอสมอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก รุจิอุบาสิกาและนันท
รามาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๓/๖๓๒) 

สภิยะ, พระ : พระภิกษุช่ือว่าสภิยะ, ท่านเกิดในวรรณะไวศยะ เมืองราชคฤห์ โดยมารดาท่านเป็น
ปริพาชิกา, ผู้จะเป็นอุปัฏฐากของพระวิชิตราชท่ีจะเป็นพระพุทธเจ้าตามคำพยากรณ์
ของพระปุสสพุทธเจ้า  

               ในปุสสพุทธวงศ์ พระประวัติของพระปุสสพุทธเจ้า ในมัณฑกัป พระศาสดาผู้ยอด
เย่ียมพระนามว่าปุสสะ สมัยน้ัน ท่านเป็นกษัตริย์มีนามว่าวิชิตะ สละราชสมบัติเป็น
อันมาก แลว้ออกผนวชในสำนักของพระองค์ แม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะ 



 

๔๘๙๑ 
 

 

พระองค์นั้น ทรงเป็นผู้นำช้ันเลิศของชาวโลก ทรงพยากรณ์เราว่า ‘ในกัปท่ี ๙๒ จาก
กัปนี้ไป ผู้น้ีจักเป็นพระพุทธเจ้า’ มีพระสุรักขิตเถระและพระธรรมเสนเถระเป็นพระ
อัครสาวก พระเถระนามว่าสภิยะเป็นพระอุปัฏฐากของพระปุสสพุทธเจ้า ผูแ้สวงหา
คุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๙/๖๘๔) 

สภิยะ,ช่ือคน : คนช่ือสภิยะ, ท่านเกิดในวรรณะไวศยะ เมืองราชคฤห์ โดยมารดาท่านเป็นปริพาชิกา, 
ผู้ทูลถามถึงผู้จบเวทกับพระผู้พระมีพระภาค 

 ในมาคันทิยสุตตนิทเทส พระผู้มีพระภาคตอบ ปัญหาสภิยะว่า บุคคลวิจัยเวททั้งหมด
ของสมณพราหมณ์ท่ีมีอยู ่ เป็นผู้ปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวง ก้าวล่วงเวทท้ังปวง
แล้ว ช่ือว่าผู้จบเวท (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๐/๒๓๗) 

สมชีวิตา : เลี้ยงชีวิตโดยชอบ, ดำรงชีวิตท่ีใช้จ่ายพอเหมาะพอควร ไม่ใช้จ่ายเกินรายรับ 
 ในทีฆชาณุสูตร โกฬิยบุตรช่ือว่าทีฆชาณุ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาว

โกฬิยะช่ือว่ากักกรปัตตะ เขตกรุงโกฬิยะ ครั้งน้ัน โกฬิยบุตรชื่อว่าทีฆชาณุได้เข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า สมชีวิตา เป็น
อย่างไร พระองค์ตรัสตอบว่า กุลบุตรในโลกนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อม
แห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนกั ไม่ให้ฝืดเคอืงนักด้วยคิด
ว่า ‘ด้วยการใช้จ่ายอย่างน้ี รายรับของเราจักเกินรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักไม่
เกินรายรับ’ เป็นต้น เรียกว่า สมชีวิตา(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๔/๓๔๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)
๒๓/๕๕/๓๔๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๕/๓๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๖/๓๘๙) 

สมชีวีสูตร (ปฐม) :  พระสตูรว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ท่ีเภสกฬามฤคทายวัน เขตกรุงสุงสุมารคิระ แคว้นภัคคะ ในเวลาเช้า ทรง
ถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของนกุลปิตาคหบดี ประทับน่ังบนพุทธอาสน์ 
นกุลปิตาคหบดีและนกุลมาตาคหปตานี ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ที่
สมควรแล้ว กราบทูลว่า พวกข้าพระองค์ไม่เคยคิดที่จะประพฤตินอกใจกันและกัน 
ไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกาย พวกข้าพระองค์ปรารถนาจะพบกันท้ังในชาตินี้
และชาติหน้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คหบดีและคหปตานี ถา้สามีและภรรยา
ปรารถนาจะพบกันท้ังในชาติน้ีและชาติหน้า ทั้ง ๒ ฝ่ายพึงมีธรรม ๔ เสมอกัน คือ (๑) 
มีศรัทธาเสมอกัน (๒) มีศีลเสมอกัน (๓) มจีาคะเสมอกัน (๔) มีปัญญาเสมอกัน (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๕/๙๓) 

สมชีวีสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยผู้มธีรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสถึง
เรื่องผู้มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เสมอกันแก่ภิกษุท้ังหลาย มเีน้ือหาเหมือนในปฐมสมชีวี
สูตร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๖/๙๔) 



 

๔๘๙๒ 
 

 

สมญานาม : คำสถาปนาให้เป็นผู้สูงศักด์ิ เช่น กษัตริย์, พระนามท่ีต้ังให้ตามความเป็นเลิศในด้าน
น้ัน ๆ 

 ในมธุรสูตร พระมหากัจจานะอยู่ ณ ป่าคุนธาวัน เขตกรุงมธุรา พระเจ้ามธุระ อวันตี
บุตร ถวายพระพรพระองค์ว่า “มหาบพิตร วาทะท่ีพวกพราหมณ์กล่าวว่า ‘วรรณะที่
ประเสริฐทีสุ่ดคือพราหมณ์เท่าน้ัน วรรณะอื่นเลว เป็นทายาทของพรหม’ น่ันเป็นคำ
โฆษณาในโลกน้ีเท่าน้ัน มหาบพิตร พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อน้ันว่าอย่างไร 
กษัตริย์ในโลกนี้พึงตัดช่องย่องเบา ปล้นเรือนหลังเดียว ถ้าราชบุรุษทั้งหลายจับเขาได้
แล้ว พึงแสดงว่า ‘ขอเดชะ ผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์
จะลงพระราชอาชญาสถานใดแก่โจรน้ัน ขอจงทรงโปรดให้ลงพระราชอาชญาสถาน
น้ันเถิด’ พระองค์จะพึงโปรดให้ทำอย่างไรกับโจรนั้น” พระเจ้ามธุระ อวันตีบุตร ตรัส
ว่า “พระคุณเจ้ากัจจานะ โยมก็ต้องให้ประหาร ให้ผ่าอก ให้เนรเทศ หรือทำตาม
สมควรแก่เหตุ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะสมญานาม ว่ากษัตริย์ของเขาเมื่อก่อนน้ัน
หายไปแล้ว (บัดนี้) เขาได้ช่ือว่า ‘เป็นโจรเท่านั้น’ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๑/๓๘๘) 

สมณโคดม : สมณโคตร, ตระกูลเดิมของพระพุทธเจ้า,พระองค์ทรงอดกลั้นสะเก็ดหินท่ีทุกขเวทนา
ทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนัก เผ็ดร้อน 

 ตัวอย่างในสกลิกสูตร ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ มัททกุจฉิ สถานที่
พระราชทานอภัยแก่หมู่เน้ือ เขตกรุงราชคฤห์ พวกเทวดาสตุลลปกายิกาประมาณ 
๗๐๐ องค์ มวีรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีใหส้ว่างท่ัวมัททกุจฉิ เข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงท่ีประทับได้เปล่งอุทานน้ีในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ พระสมณโคดมเป็นบุรุษดุจนาคจริง ก็แลพระสมณโคดมมีพระสติสัมปชัญญะ 
ทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรกายท่ีกล้าแข็งอย่างหนัก เผ็ดร้อน อันไม่สบาย
พระทัย ท่ีเกิดขึ้นแล้วไว้ได้ เพราะความท่ีพระองค์เป็นบุรุษดุจนาค ไม่ทรงเดือดร้อน” 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๘/๕๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒/๓๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓๔/
๓๔๘) 

สมณจีวร : จีวรของสมณะ, จีวรของพระภิกษุสงฆ์, ผ้าห่มคลุมช้ันบนสุดของภิกษุ,ลักษณะจีวร๗ 
ขัณฑ์ ๙ ขัณฑ์ 

 ในเรื่องภิกษุณีถุลลนันทา ภิกษุณีถุลลนันทาให้สมณจีวรแก่พวกครูนักฟ้อนบ้าง พวก
นักฟ้อนบ้าง พวกกระโดดไม้ค้ำบ้าง พวกมายากลบ้างพวกตีกลองบ้าง กล่าวว่า “พวก
ท่านจงกล่าวพรรณนาคุณของดิฉันในชุมนุมชน” พวกครูนกัฟ้อนบ้าง ฯ ลฯ กล่าวว่า 
“แม่เจ้าถลุลนันทาเป็นพหูสูต เป็นนักพูด แกล้วกล้า สามารถกล่าวธรรมีกถา พวก
ท่านจงถวาย จงกระทำ(สกัการะ)แก่เธอ” ภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเร่ืองนี้ไปบอกภิกษุ
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ท้ังหลายให้ทราบ พวกภิกษุได้นำเร่ืองน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 
พระองค์ทรงพระบัญญัติว่า ก็ภิกษุณีใดใหส้มณจีวรแก่ชาวบ้าน แก่ปริพาชก หรือปริ
พาชิกาต้องอาบัติปาจิตตีย์  (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๙๑๘/๒๐๕) 

สมณธรรม :   ธรรมเครื่องสงบ, ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งเอาพระนิพพาน, สมณะธรรมมี 5 ประการ คือ (๑) 
ความอดทน (๒) ปัญญา (๓) ศีล (๔) ความเพียร (๕) นิพพาน 

 ตัวอย่างในอุปาลิวาทสูตร อุบาลีคหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวกว่า “ข้าพเจ้าเป็น
สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นปราชญ์ ปราศจากโมหะ ทรงทำลายกเิลสเคร่ืองตรึง
จิตได้ ทรงชำนะมาร ไม่มทุีกข์ มจิีตเสมอด้วยดี มีมารยาทเจริญ มีพระปัญญาดี ทรง
ข้ามกิเลสอันปราศจากความเสมอ (และ) ปราศจากมลทินได้ ทรงเจริญสมณธรรม
สำเร็จแล้ว ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๓/๕๕,(ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๖/๗๒,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗/
๑๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๘๗/๙๑,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๓๓/๑๖๖,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๔/๗๒,ขุ.ชา.
(ไทย)๒๗/๖๑/๑๖๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๖๒/๑๖๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๖๓/๑๖๙,ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๖๔/๑๖๙) ๑/๔๐๕/๔๓๖, ไม่มีในคำน้ี 

สมณบรขิาร : ของใช้ท่ีจำเป็นสำหรับสมณะ, ของใช้ท่ีสำคัญต้องใช้ประจำ เช่น มีดโกน บาตร จีวร 
เป็นต้น 

 ในมหาสุทสัสนสูตร พระเจ้ามหาสุทัสสนะ เม่ือธรรมปราสาทและสระธรรมโบกขรณี
สร้างสำเร็จแลว้ ได้ทรงเล้ียงสมณพราหมณ์ทั้งหลายให้เอิบอ่ิมด้วยสมณบริขารและพ
ราหมณบริขาร ตามท่ีต้องการทุกอย่างแล้ว เสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาท (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๕๙/๑๙๓) 

สมณบรษัิท : หมู่ภิกษุสงฆ์, คณะพระภิกษุสงฆ์, กลุม่สมณะ, ชุมนุมสมณะ, ผู้มีศีลเขา้บริษัทนี้ย่อม
ไม่เก้อเขิน  

 ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงโทษของคนทุศีล พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกอุบาสก
อุบาสิกาชาวปาฏลิคามมาตรัสว่า “คหบดีทัง้หลาย ศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล มีโทษ ๕ 
ประการนี้ ๑ ใน ๕ ข้อท่ี ๓ คือ บุคคลผูทุ้ศีล มีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ จะ
เป็นขัตติยบริษัทก็ตาม พราหมณบริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัท ก็ตาม 
ย่อมไม่แกล้วกล้า เก้อเขินเข้าไป (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๙/๙๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๐/๙๔,
ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๒/๑๑๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๒/๑๑๙,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๗/
๓๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๐/๑๙๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖๙/๓๗๑,ข.ุม.(ไทย)๒๙/
๖๑/๑๙๙,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๖๔/๒๐๕,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๒/๖๐๙) 

สมณบณัฑิต : พระสงฆ์ผู้เป็นบัณฑิต, พระภิกษุในพระพุทธศาสนา, พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีแล้ว, ผู้
ละเอียดอ่อน, ผู้โต้ตอบวาทของผู้อ่ืนได้อย่างแหลมคม 
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 ในจูฬหัตถิปโทปมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าเห็นสมณบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ เป็นผู้ละเอียดอ่อน 
โต้ตอบวาทะของผู้อ่ืนได้ประหน่ึงว่ายิงขนเน้ือทราย สมณบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่า
เที่ยวทำลายทิฏฐิท้ังหลายของผู้อ่ืนด้วยปัญญาของตน พอได้สดับว่า ‘พระสมณโคดม
จักเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้าน หรือนิคมช่ือโน้น’ ก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยต้ังใจว่าถาม
ปัญหานี้ พระสมณโคดมนัน้ จักตอบอย่างน้ี พวกเราจักยกวาทะ อย่างน้ีขึ้นแก่
พระองค์ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๙/๓๑๙) 

สมณปทุสะ : สมณะผู้ประพฤติไม่มี, ผู้ประทุษร้ายพระสงฆ์, สมณะแกลบ, ผู้ไม่เห็นอาบัติของตน, ผู้
มักประทุษร้ายผู้อ่ืน 

 ในการัณฑวสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอท้ังหลายจงกำจัด
บุคคลน้ีออกไป คนชนิดน้ีต้องขับออก เป็นบุตรนอกคอก ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน
ในธรรมวินัยน้ี มีการก้าวไป การถอยกลบั การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การ
เหยียดออก การครองสังฆาฏิ บาตรและจีวรเหมือนภิกษุผู้เจริญอ่ืน ๆ ตราบเท่าที่
ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขา แต่เมื่อใด ภิกษุเหน็อาบัติของเขา เมื่อน้ัน ภิกษุ
ย่อมรู้จักเขาอย่างน้ีว่า ‘ผู้น้ีเป็นผู้ประทุษรา้ยสมณะ เป็นสมณะแกลบ เป็นสมณะ
หยากเย่ือ’ครั้นรู้จักเขาอย่างนี้แล้ว จึงนาสนะเขาออกไป ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
คิดว่า ‘ภิกษุนี้อย่าได้ประทุษร้ายภิกษุท่ีดีอ่ืน ๆ’(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๑๑/๓๑๔/๒๙๘) 

สมณปรพิาชก : ปริพาชกผู้เป็นสมณะ, นักบวชคนใดคนหน่ึงอยู่ในลัทธิปริพาชก ยกเว้นภิกษุ ภิกษุณ ี
สิกขมานา สามเณร และสามเณร ี

 ในสิกขาบทวิภังค์ อุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทาที่พิพาทกันเร่ืองโรงเก็บของ พระผู้มี
พระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุณีถุลลนันทาเป็นผู้
ชอบก่อคดีพิพาท จริงหรือ พวกภิกษุทูลรับว่า “จริง พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระ
ภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า “การกระทำอย่างน้ี มิได้ทำคนท่ียังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส
หรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย่ิงขึน้ได้เลย” แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีท้ังหลาย
ยกสิกขาบทนีข้ึ้นแสดง พระองค์พระบัญญัติว่า ก็ภิกษุณีใดก่อคดีพิพาทกับคหบดี กับ
บุตรคหบดี กบัทาส หรือกับกรรมกร โดยท่ีสุดกระทั่งกับสมณปริพาชก ภิกษุณีน้ีต้อง
ธรรมคือสังฆาทิเสสท่ีช่ือว่าปฐมาปัตติกะ นิสสารณียะ(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๖๘๐/๒๘) 

สมณปณุฑริกะ : สมณะเหมือนดอกบุณฑริก, สมณะผูใ้ช้ผ้านุ่งห่มสีขาว 
 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๔ พระสารีบุตรกล่าวถึงบุคคล ๔ อีกนัยหน่ึง ได้แก่ (๑) 

สมณอจละ สมณะผู้ไม่หว่ันไหว (๒) สมณปทุมะ สมณะเหมือนดอกปทุม (๓) สมณ
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ปุณฑริกะ สมณะเหมือนดอกบุณฑริก (๔) สมเณส ุ สมณสุขมุาละ สมณะผู้
ละเอียดอ่อน ในหมู่สมณะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๔/๒๙๘) 

สมณพราหมณ์ : สมณะ คือบุคคลท่ีสละโลกออกบวช พราหมณ์ คือบุคคลท่ีถือกำเนิดในสกุลพราหมณ ์
มีความสนใจทางศาสนาและปรัชญายิ่งกว่าความรู้อ่ืนใด เป็นบุคคลท่ีได้รบัการยกย่อง
ในสังคม อรรถกถาช่ือ ปปัญจสูทนี ได้วิเคราะห์ความหมายของคำว่า “สมณะ” และ 
“พราหมณ์” ไว้ว่า “พึงทราบว่า บุคคลเป็นสมณะเพราะสงบจากบาป เป็นพราหมณ์
เพราะลอยบาปเสียได้  

 ในมหาปทานสตูร กฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์หน่ึงในสิบหกประการตามข้อท่ีสอง 
คือ เวลาท่ีพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ช้ันดุสิตเสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา แสง
สว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพ แม้
ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรคั่น มีสภาพมืดมิด หรอืท่ีที่ดวงจันทร์และดวง
อาทิตย์ซึ่งมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ส่องแสงไปไม่ถึง ก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณ
มิได้ปรากฏขึ้น ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพ (ที.สี.(ไทย)๙/๑๑/๕,ที.สี.(ไทย)๙/๑๒/
๖,ที.สี.(ไทย)๙/๑๓/๖,ที.สี.(ไทย)๙/๑๔/๖,ที.สี.(ไทย)๙/๑๕/๖,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘/
๑๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒/๑๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๙/๑๓๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๓/๑๖๑,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๐/๑๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๑/๑๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒/๑๘,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๒๔/๑๙) 

สมณพราหมณสูตร : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชราและมรณะ ชาติ ภพ 
อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณและสังขาร ไม่รู้ความเกิด 
ไม่รู้ความดับและไม่รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเป็นต้นเหล่าน้ัน ไม่
จัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ ไม่สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ
หรือพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ตามความเป็นจริง 
ย่อมจัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ
หรือพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๓/๒๑) 

สมณพราหมณสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสทุติยสมณพราหมณสูตรน้ีเหมือนกับปฐมสมณพราหมณ
สูตร ต่างเพียงตรัสสูตรนี้ในลักษณะถาม-ตอบในตอนต้นของสูตรเท่านั้น (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๑๔/๒๒ ) 



 

๔๘๙๖ 
 

 

สมณพราหมณสูตร๑ พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชัดชราและมรณะ ภพ 
อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร ไมรู่้ชัดความเกิด 
ไม่รู้ชัดความดับ ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเป็นต้นนั้น ไม่จัด
ว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ไมส่ามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือ
พราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ตามความเป็นจริง ย่อม
จัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือ
พราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๙/๕๖) 

สมณพราหมณสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรท่ี ๒ พระผูมี้พระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชัดชรา
และมรณะ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร 
ไม่รู้ชัดความเกิด ไม่รู้ชัดความดับ ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ
เป็นต้นน้ัน ย่อมก้าวล่วงชราและมรณะไปไม่ได้ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ตาม
ความเป็นจริง ย่อมจัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของ
ความเป็นสมณะหรือพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๓๐/๕๗) 

สมณพราหมณสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณะหรอืพราหมณ์ผู้ไม่รู้คุณ โทษ และธรรมเครื่อง
สลัดออกจากธาตุ ๔ ตามความเป็นจริง ไม่จัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ ไมส่ามารถ
ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรอืพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ ส่วน
สมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ตามความเป็นจริง ย่อมจัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ 
สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง
ได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๒๑/๒๑๒) 

สมณพราหมณสูตร๔ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๒) พระผูมี้พระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณพราหมณ์ท่ีไม่รู้ความเกิด ความ
ต้ังอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และธรรมเคร่ืองสลัดออกจากธาตุ ๔ ตามความเป็นจริง ไม่จัดว่า
เป็นสมณะหรอืพราหมณ์ ไม่สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือ
พราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ตามความเป็นจริง ย่อม
จัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือ
พราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๒๒/๒๑๓) 

สมณพราหมณสูตร๖ : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณพราหมณ์ผู้ยังไม่รู้คณุ โทษและธรรมเคร่ืองสลัด



 

๔๘๙๗ 
 

 

ออกจากลาภสักการะและความสรรเสริญตามความเป็นจริง ไม่จัดว่าเป็นสมณะหรือ
พราหมณ์ ไม่สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือพราหมณ์ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองได้ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ตามความเป็นจริง ย่อมจัดว่าเป็น
สมณะหรือพราหมณ์ สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือพราหมณ์
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๔/๒๗๙) 

สมณพราหมณสูตร๗ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๒) พระผูมี้พระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณพราหมณ์ผู้ยงัไม่รู้ความเกิด 
ความดับ คุณ โทษและธรรมเครื่องสลัดออกจากลาภสักการะและความสรรเสริญตาม
ความเป็นจริง ไม่จัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ ไม่สามารถทำให้แจง้ประโยชน์ของ
ความเป็นสมณะหรือพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ ส่วนสมณะหรอืพราหมณ์ผู้รู้
ตามความเป็นจริง ย่อมจัดว่าเป็นสมณะหรอืพราหมณ์ สามารถทำให้แจ้งประโยชน์
ของความเป็นสมณะหรือพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๕/
๒๗๙ ) 

สมณพราหมณสูตร๘ (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๓) พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณพราหมณ์ผู้ไม่รูล้าภ
สักการะและความสรรเสริญตามความเป็นจริง ไม่รู้ความเกิด ไม่รู้ความดับ ไม่รู้
ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งลาภสักการะและความสรรเสรญิตามความเป็นจริง ไม่จัด
ว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ ไม่สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือ
พราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ตามความเป็นจริง ย่อม
จัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ สามารถทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือ
พราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเองได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๖/๒๘๐)  

สมณพราหมณสูตร๙ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ ์(สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เวทนามี ๓ สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่
รู้ชัดความเกิด ความดับ คณุ โทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาตามความเป็นจริง 
ไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมูส่มณะ เปน็พราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และไม่ทำให้แจ้ง
ประโยชน์ของความเป็นสมณะ หรือประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอัน
ย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ชัดความเกิดเป็นต้นมีนัย
ตรงกันข้าม (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๕/๓๐๗) 

สมณพราหมณสูตร๑๐ (ทุติย) : พระสตูรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สตูรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตะวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เวทนา  ๓  ประการ คือ๑.  
สุขเวทนา๒.  ทุกขเวทนา ๓.  อทุกขมสขุเวทนา แล้วตรสัอธิบายว่า ภิกษุท้ังหลาย  



 

๔๘๙๘ 
 

 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  และ
เครื่องสลัดออกจากเวทนา  ๓  ประการนี้ตามความเป็นจริงฯลฯทำให้แจ้ง ... ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๖/๓๐๘) 

สมณพราหมณสูตร๑๑ (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สตูรท่ี ๓) พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไมรู่้ชัด
เวทนา ความเกิด ความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา ฯลฯ  รู้ชัดเวทนา  
ฯลฯ  ทำให้แจ้ง ... ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๗๗/๓๐๘) 

สมณพราหมณสูตร๑๒ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า สมณพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรม
เครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ มีสัทธินทรีย์เป็นต้นน้ันตามความเป็นจริง ไม่ช่ือว่าเป็น
สมณพราหมณ์ และไม่ได้รับประโยชน์จากความเป็นสมณพราหมณ์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๔๗๖/๒๘๕ ) 

สมณพราหมณสูตร๑๓ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๒)  พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า สมณพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชัดอินทรีย์ ๕ มีสทัธินทรีย์เป็นต้น ความเกิด 
ความดับ ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอินทรีย์น้ันตามความเป็นจริง ไม่ช่ือว่าเป็นสมณ
พราหมณ์ และไม่ได้รับประโยชน์จากความเป็นสมณพราหมณ์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๗/
๒๘๕) 

สมณพราหมณสูตร๑๔ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า สมณพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรม
เครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๖ มีกายินทรีย์เป็นต้นน้ันตามความเป็นจริง ไม่ช่ือว่าเป็น
สมณพราหมณ์ และไม่ได้รับประโยชน์จากความเป็นสมณพราหมณ์ ส่วนผู้รู้ชัดก็มีนัย
ตรงกันข้าม (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๙๙/๓๐๗)  

สมณพราหมณสูตร๑๕ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๒)  พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า สมณพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชัดอินทรีย์ ๖ มีกายินทรีย์เป็นต้น ความเกิด 
ความดับ ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอินทรีย์น้ันตามความเป็นจริง ไม่ช่ือว่าเป็นสมณ
พราหมณ์ และไม่ได้รับประโยชน์จากความเป็นสมณพราหมณ์ ส่วนผู้รู้ชัดก็มีนัย
ตรงกันข้าม (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๐๐/๓๐๘) 

สมณพราหมณสูตร๑๖ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๑) พระผูมี้พระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า สมณพราหมณ์ผู้ไม่รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรม
เครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ มีสุขินทรีย์เป็นต้นน้ันตามความเป็นจริง ไม่ช่ือว่าเป็น



 

๔๘๙๙ 
 

 

สมณพราหมณ์ และไม่ได้รับประโยชน์จากความเป็นสมณพราหมณ์ ส่วนผู้รู้ชัดก็มีนัย
ตรงกันข้าม (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๐๔/๓๑๑) 

สมณพราหมณสูตร๑๗ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรท่ี ๒พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า สมณพราหมณ์ผูไ้ม่รู้ชัดอินทรีย์ ๕ มีสุขินทรีย์เป็นต้น ความเกิด ความดับ 
ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอินทรีย์น้ันตามความเป็นจริง ไม่ช่ือว่าเป็นสมณพราหมณ์ 
และไม่ได้รับประโยชน์จากความเป็นสมณพราหมณ์ ส่วนผู้รู้ชัดก็มีนัยตรงกันข้าม (สํ.
ม.(ไทย)๑๙/๕๐๕/๓๑๒) 

สมณพราหมณสูตร๑๘ (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๑) พระผูมี้พระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า สมณพราหมณ์ท้ังในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนต้องรู้แจ้งอริยสัจ ๔ 
น้ี (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๕/๕๘๕) 

สมณพราหมณสูตร ๑๙(ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ (สูตรท่ี ๒) พระผูมี้พระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า สมณพราหมณ์ท่ีจะประกาศสิ่งท่ีตนรู้แจง้ ต้องประกาศอริยสัจ ๔ นี้ 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๖/๕๘๖) 

สมณพราหมณสูตร๒๐ : พระสูตรว่าด้วยผู้ควรยกย่องว่าเป็นสมณะและพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า พระองค์ไม่ทรงยกย่องสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้คณุของโลกโดยความเป็นคุณ โทษ
โดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกไปจากโลก โดยความเป็นเคร่ืองสลัดออก ท้ัง
ไม่ทำให้แจ้งคุณของความเป็นสมณะและคณุของความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอัน
ย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน แต่ทรงยกย่องสมณะหรือพราหมณ์ผูรู้้คุณของโลกโดย
ความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษ และเคร่ืองสลัดออกไปจากโลก โดยความเป็น
เครื่องสลัดออกตามความเป็นจริง ท้ังทำให้แจง้คุณของความเป็นสมณะและคุณของ
ความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๗/๓๕๐ 

 
สมณพราหมณสูตร๒๑ : พระสูตรว่าด้วยสมณะหรือพราหมณ์ พระผูมี้พระภาคตรัสยกย่องภิกษุ ผู้รู้แจ้ง

อริยสัจตามความเป็นจริงว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ เป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ ์
เพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๓/๔๘๑) 

สมณมุณฑิกสตูร :พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ืออุคคาหมานะ สมณมณุฑิกาบุตร  พระผู้มีพระภาคทรง
แสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบแกช่่างไม้ช่ือปัญจกังคะ ณ วัด
พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี เพราะทรงปรารภข้อบัญญัติเรื่องคุณสมบัติของผู้เป็น
สมณะของอุคคาหมานปริพาชก ซึ่งช่างไม้ช่ือปัญจกังคะนำเข้าไปทูล ช่างไม้ช่ือปัญจ
กังคะได้นำเรื่องที่อุคคาหมานปริพาชกกล่าวว่า บุคคลผู้ไมท่ำช่ัว ไม่กล่าวช่ัวไม่คิดช่ัว 
และไม่ประกอบอาชีพช่ัว เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยกุศลยอดเย่ียม เป็นผู้บรรลุธรรมช้ันสูง



 

๔๙๐๐ 
 

 

ท่ีควรบรรล ุ ไม่มีใครสู้วาทะได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง เด็กอ่อนที่
ไม่เคยทำช่ัว กล่าวช่ัว คิดช่ัวและประกอบอาชีพช่ัว ก็จะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยกุศล
ยอดเย่ียม เป็นผู้บรรลุธรรมช้ันสูงที่ควรบรรลุ ไม่มีใครสู้วาทะได้ จากน้ัน พระองค์ทรง
แสดงเสขธรรม(ธรรมท่ีบุคคลควรรู้) ๑๖ ประการ คือ 

  ๑. ศีลท่ีเป็นอกุศล เป็นสิ่งทีบุ่คคลควรรู้  
  ๒. ศีลท่ีเป็นอกุศล มีสมุฏฐานมาจากจิตที่ประกอบด้วยราคะ โทสะ โมหะ   
  ๓. ศีลท่ีเป็นอกุศลดับไปโดยไม่เหลือ เพราะการละกายทุจริต เจริญกายสุจริต 

ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต ละมิจฉาอาชีวะ เจริญ
สัมมาอาชีวะ   

  ๔. บุคคลผู้ปฏิบัติตามปธาน ๔ ประการ อันได้แก่สังวรปธาน ปหานปธาน 
ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความดับแห่งศีลท่ีเป็น
อกุศล  

  ๕. ศีลท่ีเป็นกศุล เป็นสิ่งที่บุคคลควรรู้  
  ๖.  ศีลท่ีเป็นกุศล มีสมุฏฐานมาจากจิตที่ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ  
  ๗. ศีลท่ีเป็นกศุลดับไปโดยไม่เหลือ เพราะรู้ชัดเจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ

ตามความเป็นจริง  
  ๘. บุคคลผู้ปฏิบัติตามปธาน ๔ ประการ อันได้แก่สังวรปธาน ปหานปธาน 

ภาวนาปธานและอนุรักขนาปธาน ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความดับแห่งศีลท่ีเป็นกุศล  
  ๙.  ความดำริท่ีเป็นอกุศล ได้แกค่วามดำริในกาม ความดำริในการพยาบาท 

และความดำริในการเบียดเบียน 
  ๑๐.  ความดำริท่ีเป็นอกุศล มีสมฏุฐานมาจากสัญญา ๓ ประการ อันได้แก่

สัญญาในกาม สัญญาในพยาบาท และสญัญาในการเบียดเบียน 
  ๑๑. ความดำริท่ีเป็นอกุศลดับไปโดยไม่เหลือ เพราะสงัดจากกามและอกุศล

ธรรมท้ังหลายแล้วบรรลุปฐมฌานได้ 
  ๑๒. บุคคลผูป้ฏิบัติตามปธาน ๔ ประการ อันได้แก่สังวรปธาน ปหานปธาน 

ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความดับแห่งความดำริที่
เป็นอกุศล  

  ๑๓. ความดำริท่ีเป็นกุศล ได้แก่ความดำริในเนกขัมมะ ความดำริในความไม่
พยาบาท ความดำริในความไม่เบียดเบียน 

  ๑๔. ความดำริท่ีเป็นกุศล มีสมุฏฐานมาจากสัญญา ๓ ประการ อันได้แก่
สัญญาในเนกขมัมะ สญัญาในความไม่พยาบาท สัญญาในความไม่เบียดเบียน  



 

๔๙๐๑ 
 

 

  ๑๕. ความดำริท่ีเป็นกุศลดับไปโดยไม่เหลือ เพราะได้บรรลุทุติยฌาน 
  ๑๖. บุคคลผูป้ฏิบัติตามปธาน ๔ ประการ อันได้แก่สังวรปธาน ปหานปธาน 

ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน  ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความดับแห่งความดำริที่
เป็นกุศล  

  และทรงแสดงอเสขธรรมอีก ๑๐ ประการ พร้อมกับตรัสสรุปว่า บุคคลผู้
ประกอบด้วยอเสขธรรม ๑๐ ประการน้ีแล จึงเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยกุศลยอดเย่ียม 
เป็นผู้บรรลุธรรมช้ันสูงท่ีควรบรรลุ ไมมี่ใครสู้วาทะได้  

  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ช่างไม้ช่ือปัญจกังคะมีใจยินดีช่ืน
ชมพระภาษิตของพระองค์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖๐/๓๐๗) 

สมณมุณฑิกา, ช่ือคน : ปริพาชกช่ือว่าสมณมุณฑิกา, นางบรรลุอรัตตผลท่ีควรบรรลุ, บุตรของนางช่ือ
อุคคาหมานะ, ชาวเมืองสาวัตถี, บุตรของนางผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
สมบูรณ์ด้วยกุศล  

 ในสทุธัฏฐกสุตตนิทเทส ปริพาชกช่ืออุคคาหมานะผู้เป็นบุตรแห่งนางปริพาชิกาช่ือ
สมณมุณฑิกา กล่าวอย่างนี้ว่า “ช่างไม้เอ๋ย เราบัญญัติบุรุษบุคคล ผูป้ระกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการ เป็นสมณะสมบูรณ์ด้วยกุศล เพียบพร้อม มีกุศลยอดเย่ียม บรรลุถึง
อรหัตตผลอันอุดมที่ควรบรรลุ เป็นสมณะไม่มีใครสู้ได้ ธรรม ๔ ประการ คือ (๑) ย่อม
ไม่ทำกรรมชั่วช้าทางกาย (๒) ไม่กล่าววาจาช่ัวช้า (๓) ไมด่ำริความดำริช่ัวช้า (๔) ไม่
ประกอบอาชีพช่ัวช้า (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๕/๑๐๗, ๒๙/๑๓๓/๓๖๘) 

สมณมุณฑิกาบุตร : บุตรของนางช่ือสมณมุณฑิกา, บุตรของสมณะโล้น, บุตรผู้กล่าวว่า เราบัญญัติบุรุษ
บุคคล ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการว่า เป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อม มีกุศลยอดเย่ียม 
บรรลุถึงอรหัตตผลอันอุดมท่ีควรบรรลุ (๑) ย่อมไม่ทำกรรมช่ัวช้าทางกาย (๒) ไม่
กล่าววาจาช่ัวช้า (๓) ไม่ดำรคิวามดำริช่ัวช้า (๔) ไม่ประกอบอาชีพช่ัวช้า 

 ในสมณมุณฑิกสูตร ปริพาชกช่ืออุคคาหมานะ สมณมุณฑิกาบุตร เม่ือพระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี เขตกรุงสาวัตถี ปริพาชก
ช่ืออุคคาหมานะ สมณมุณฑิกาบุตรกับปริพาชกประมาณ ๕๐๐ คน พร้อมด้วย
ปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ ่ อาศัยอยู่ในอารามของพระนางมัลลิกาเทวีช่ือเอกศาลา ซึ่ง
แวดล้อมด้วยต้นมะพลับ อันเป็นท่ีประชุมแสดงลัทธิ ครั้งน้ัน ช่างไม้ช่ือ       ปัญจกัง
คะ ออกจากกรุงสาวัตถีเพ่ือเข้าไปหาอุคคาหมานปริพาชก สมณมุณฑิกาบุตร สนทนา
ธรรมเรื่องธรรม ๔ ประการ คือ (๑) ย่อมไม่ทำกรรมช่ัวช้าทางกาย (๒) ไม่กล่าววาจา
ช่ัวช้า (๓) ไมด่ำริความดำริช่ัวช้า (๔) ไมป่ระกอบอาชีพช่ัวช้า (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๖๐/
๓๐๗) 



 

๔๙๐๒ 
 

 

สมณวาทะ : วาทะของสมณะ, วาทะที่เป็นธรรม, วาทะของผู้มีสติสมบูรณ์ 
 ในติตถายตนสูตร บุคคลยึดถอืกรรมท่ีทำไว้ในปางก่อนโดยความเป็นแก่นสาร ย่อมไม่

มีความพอใจหรือความพยายามว่า “สิ่งน้ีควรทำ หรือสิ่งน้ีไม่ควรทำ” ก็เมื่อไม่ได้
กรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจังม่ันคง ดังมากล่าวน้ี สมณวาทะท่ีเป็นธรรม เป็น
ของเฉพาะตัว ย่อมไม่มแีกบุ่คคลผู้มีสติฟ่ันเฟือน ไม่มีเครื่องป้องกัน สำหรบัข่มโดย
ชอบธรรมของเราต่อสมณพราหมณ์เหล่าน้ันผู้มีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างน้ี (องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๖๒/๒๓๙) 

สมณศากยบุตร : บุตรของสมณศากยะ (สกกฺยปุตฺโต), เหล่ากอของสมณพุทธโคดม เช่น พระ
อานนท์เป็นศากยบุตร ไม่ยินดีในเงินและทอง 

 ในมณิจูฬกสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ สมัยน้ัน 
พวกข้าราชบริพารน่ังประชุมกันในราชบริษัทภายในพระราชวัง ได้สนทนากันขึ้นว่า 
“ทองและเงินสมควรแก่สมณศากยบุตรหรือสมณศากยบุตรยินดีทองและเงินได้หรือ 
รับทองและเงินได้หรือ” สมยัน้ัน ผู้ใหญ่บา้นช่ือมณิจูฬกะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นขณะน้ัน
ได้กล่าวกับบริษัทนั้น ดังน้ีว่า “นายอย่าได้กล่าวอย่างน้ี ทองและเงินไม่สมควรแก่
สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน ไม่รบัทองและเงิน สมณศากย
บุตรห้ามแก้วมณีและทอง ปราศจากทองและเงิน” (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๔๑/๓๔๙,ส.ส.
(ไทย)๑๘/๓๖๒/๔๑๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๖/๒๒๖) 

สมณสัจจสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัจจะที่เป็นเหตุให้ไม่สำคญัตนว่าเป็นสมณะ พระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ ภูเขาคชิฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ ในตอนเย็น เสด็จไปยังอารามของปริพาชก ผู้มี
ช่ือเสียง คือ อันนภาระ วรธร สกุลุทายี และปริพาชกผู้มีช่ือเสียงอ่ืน ๆ ซึ่งกำลัง
ประชุมสนทนากัน ณ ริมฝั่งแม่น้ำสิปปินี แล้วได้ร่วมสนทนากับปริพาชกเหล่าน้ัน 
ปริพาชกเหล่าน้ันกราบทูลว่า ณ สถานท่ีนี ้พวกเราต้ังประเด็นขึ้นสนทนากันว่า สัจจะ
ของพราหมณ์เป็นอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสัจจะของพราหมณ์ ๔ ท่ีทรง
ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตามคือ(๑) พราหมณ์(หมายถึง
พระขีณาสพ) กล่าวว่า สัตว์ทั้งปวงไม่ควรถูกฆา่ ช่ือว่าพูดจริง เพราะการพูดน้ัน จึงไม่
สำคัญตนว่าเป็นสมณะ ว่าเป็นพราหมณ์ ว่าประเสริฐกว่าเขา ว่าเป็นผู้เสมอเขา ว่า
เป็นผู้ด้อยกว่าเขา และรูส้ัจจะในข้อปฏิบัติน้ัน จึงปฏิบัติเพ่ือความเอ็นดู อนุเคราะห์
สัตว์ท้ังหลาย (๒) พราหมณ์กล่าวว่า กาม (หมายถึงวัตถุกามและกิเลสกาม) ท้ังปวงไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา ช่ือว่าพูดจริง ... จึงปฏิบัติเพ่ือความ
เบ่ือหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับกามทั้งหลาย (๓) พราหมณ์กล่าวว่า ภพทั้งปวง
(หมายถึงกามภพ รูปภพ และอรูปภพ) ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มคีวามแปรผันไปเป็น



 

๔๙๐๓ 
 

 

ธรรมดา ช่ือว่าพูดจริง ... จึงปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับภพ
ท้ังหลาย (๔) พราหมณ์กล่าวว่า ไม่มีเราเป็นท่ีกังวลของใคร ๆ ในท่ีไหน ๆ และไม่มี
ผู้อ่ืนเป็นท่ีกังวลของเราในที่ไหน ๆ ช่ือว่า พูดจริง ... จึงปฏิบัติเพ่ือปฏิปทาไม่ให้กังวล 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๕/๒๖๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า ในข้อความนี้ว่า “ไม่มีเราเป็นท่ีกังวลของใคร ๆ ในท่ีไหน 
ๆ และไมมี่ผู้อ่ืนเป็นท่ีกังวลของเราในที่ไหน ๆ) หมายถึงสุญญตา ๔ เง่ือน คือ (๑) 
เพราะไม่มีอัตตาของเรา (๒) อัตตาของเราจึงไม่เป็นท่ีกังวลของผู้อ่ืน (๓) เพราะไม่มี
อัตตาของผู้อ่ืน (๔) อัตตาของผู้อ่ืนจึงไม่เป็นกังวลของเรา (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/
๑๘๕/๔๐๕-๔๐๖)  

สมณสญัญา : ความสำคัญว่าเป็นสมณะ, การกำหนดหมายรู้ที่เกิดขึ้นแก่สมณะว่า (๑) รามีเพศต่าง
จากคฤหัสถ ์ (๒) ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อ่ืน (๓) มารยาทอย่างอ่ืนท่ีเราควรทำมีอยู่ 

 ในสมณสัญญาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสมณสัญญา ๓ ประการนี้ท่ีภิกษุเจริญทำให้
มากแล้วย่อมให้ธรรม ๗ ประการบริบูรณ์ สมณสญัญา ๓ ประการ คือ (๑) เรามีเพศ
ต่างจากคฤหัสถ์ (๒) ชีวิตของเราเน่ืองด้วยผู้อ่ืน (๓) มารยาทอย่างอ่ืนท่ีเราควรทำมี
อยู่ ธรรม ๗ ประการน้ัน คอื (๑) เป็นผูม้ปีกติทำต่อเนื่อง ประพฤติต่อเนื่องเป็นนิตย์
ในศีลทั้งหลาย (๒) เป็นผู้ไม่มีอภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา (๓) เป็นผู้ไม่มี
พยาบาท ความคิดร้าย (๔) เป็นผู้ไม่มีมานะ ความถือตัว (๕) เป็นผูใ้คร่ต่อการศึกษา 
(๖) เป็นผู้มีการพิจารณาปัจจัยท้ังหลายอันเป็นบริขารแห่งชีวิตว่า ‘ปัจจัยเหล่านี้มี
ประโยชน์เช่นนี้’ แล้วจึงบริโภค (๗) เป็นผู้ปรารภความเพียร (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๑๐๑/๒๔๒,องฺ.ทสก.อ.(บาลี)๓/๑๐๑/๓๗๒) 

สมณสญัญาสูตร :พระสูตรว่าด้วยสมณสัญญา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณสัญญา 
๓ ท่ีภิกษุเจรญิทำให้มากแลว้ ย่อมให้ธรรม ๗ บริบูรณ์ แล้วทรงอธิบายว่า สมณ
สัญญา ๓ คือ สมณสญัญาว่า (๑) เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์ (๒) ชีวิตของเราเนื่องด้วย
ผู้อ่ืน (๓) มารยาทอย่างอ่ืนท่ีเราควรทำมีอยู่ ธรรม ๗ คือ ภิกษุ (๑) มีปกติทำต่อเน่ือง 
ประพฤติต่อเน่ืองเป็นนิตย์ในศีลท้ังหลาย (๒) ไม่มีอภชิฌา (๓) ไม่มีพยาบาท (๔) ไม่มี
มานะ (๕) เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา (๖) มกีารพิจารณาปัจจัยท้ังหลายอันเป็นบริขาร
แห่งชีวิตว่า ปัจจัยเหล่าน้ีมปีระโยชน์เช่นน้ี แล้วจึงบริโภค (๗) ปรารภความเพียร 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๑/๒๔๒) 

สมณอจละ : สมณะผู้ไม่หว่ันไหว, ผู้ม่ันคงในกุศลธรรม, ๑ ใน ๔ บุคคล ๔ จำพวก 
 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๔ พระสารีบุตรกล่าวถึงบุคลล ๔ จำพวก คอื (๑) สมณอจ

ละ สมณะผู้ไม่หว่ันไหว (๒) สมณปทุมะสมณะเหมือนดอกปทุม (๓) สมณปุณฑริกะ 



 

๔๙๐๔ 
 

 

สมณะเหมือนดอกบุณฑริก (๔) สมเณส ุ สมณสขุุมาละ สมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่
สมณะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๔/๒๙๘) 

สมณะ : นักบวช, ผู้สงบ, พระนามของพระผู้มีพระภาค, ผู้ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน, พระโสดาบัน 
พระสกทาคาม ีพระอนาคามี พระอรหันต์, ๑ ใน ๔ ของเทวทูต ๔ 

 ในมหาปทานสตูร พระวิปัสสพุีทธเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์ ในท่ีประชุมสงฆ์ท่ีกรุงพันธุ
มดีราชธานี ว่า ‘ความอดทนคือความอดกล้ันเป็นตบะอย่างย่ิง พระพุทธเจ้าท้ังหลาย
ตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม ผูท้ำร้ายผู้อ่ืน ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน 
ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ (ที.ส.ี(ไทย)๙/๓๑/๑๑,ที.สี.(ไทย)๙/๓๒/๑๓,ที.สี.(ไทย)๙/๓๓/
๑๔,ที.สี.(ไทย)๙/๓๔/๑๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๐/๕๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๕/๙๐,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๔๕/๙๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๑/๑๑๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๒/๑๑๘, (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๗/๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒/๑๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๓/๑๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๖๑/๔๒,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๙/๑๓๓) 

สมณะ ศากยบุตร : บุตรในวงศ์ของสมณศากยะ,บุตรของสมณพุทธโคดม,พระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
 ในปาฎิกสูตร ลิจฉวีบุตรได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงท่ีอยู่ พระองค์ตรัสกับสุนักขัต

ตะ ลิจฉวีบุตร ดังน้ีว่า ‘โมฆบุรุษ แม้คนเช่นเธอ ก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะศากย
บุตรอยู่หรือ’ เขาได้กล่าวว่า ไฉนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกข้าพระองค์ว่า โมฆบุรษุ 
แม้คนเช่นเธอ ก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะศากยบุตรอยู่หรือ พระองค์ตรัสว่า ‘สุ
นักขัตตะ เธอเข้าไปหานักบวชเปลือยกฬารมัชฌกะแล้วถามปัญหา เขาถกูถามปัญหา
แล้วไม่สามารถตอบปัญหาของเธอให้ถูกต้องได้ จึงแสดงความโกรธความขัดเคือง เธอ
จึงคิดว่า ‘เราได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ช้ันดีแล้ว ขอความผิดน้ันอย่าได้มีเพ่ือ
ไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์แก่เราตลอดกาลนานเลยมิใช่หรือ’ ‘ใช่ พระพุทธเจ้าข้าล’ (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๓/๑๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๓/๑๔๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๖/๑๔๔) 

สมณะ, พระนาม,ช่ือ : พระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, สมณะเป็นพะนามหน่ึงใน
หลาย ๆ พระนามของพระผู้มีพระภาค 

 ในสมณสูตร ว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคตรัสถึงพระนามของ
พระผู้มีพระภาคว่า (๑) คำว่า สมณะ เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า (๒) คำว่า พราหมณ์ เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
(๓) คำว่า เวทคู เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (๔) คำว่า 
ภิสักกะ เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (๕) คำว่า นิมมละ 
เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า (๖) คำว่า วิมละ เป็นพระนาม
ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (๗) คำว่า ญาณี เป็นพระนามของพระ
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ตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า (๘) คำว่า วิมุตตะ เป็นพระนามของพระตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘๕/๔๑๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘๖/
๑๘๑) 

สมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรค : สมณะผู้ปฏิบัติตามมรรค, ๑ ใน ๔ ของสมณะที่มีในโลกน้ี 
 ในจุนทสูตร นายจุนทกัมมารบุตรทูลถามปัญหากับพระผูม้ีพระภาคว่า ในโลกน้ีสมณะ

มีกี่จำพวก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า จุนทะ สมณะมีอยู่ ๔ จำพวก คือ (๑) สมณะ
ผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมรรค (๒) สมณะผู้แสดงมรรคแก่ชนเหล่าอ่ืน (๓) สมณะผู้
ดำรงอยู่ในมรรค (๔) สมณะผูป้ระทุษร้ายมรรค(ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๘๔/๕๒๑) 

สมณะผู้ประทษุร้ายมรรค : สมณะผู้ไม่ปฏิบัติตามมรรค, ๑ ใน ๔ ของสมณะท่ีมใีนโลก ในจุนทสูตร 
นายจุนทะทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่า ในโลกน้ีมีสมณะอยู่กี่จำพวก พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบดังนี้ว่า จุนทะ สมณะมีอยู่ ๔ จำพวก คอื (๑) สมณะผู้ชนะกิเลสท้ัง
ปวงด้วยมรรค (๒) สมณะผูแ้สดงมรรคแก่ชนเหล่าอ่ืน (๓) สมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรค 
(๔) สมณะผู้ประทุษร้ายมรรค (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๘๔/๕๒๑) 

สมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ : พระขีณาสพและพระพุทธเจ้าท้ังหลาย ดังคำในปุตตสูตรที่พระผู้มี
พระภาคตรัสไว้ว่า (๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีคนขอร้องเท่าน้ันจึงใช้สอยจีวรมาก ไม่มี
ใครขอร้องย่อมใช้สอยจีวรแต่น้อย มีคนขอร้องเท่าน้ันจึงฉันบิณฑบาตมาก ไม่มใีคร
ขอร้องย่อมฉันบิณฑบาตแต่น้อย มีคนขอร้องเท่าน้ันจึงใช้สอยเสนาสนะมาก ไม่มีใคร
ขอร้องย่อมใช้สอยเสนาสนะแต่น้อย มีคนขอร้องเท่าน้ันจึงบรโิภคคิลานปัจจัยเภสัชช
บริขารมาก ไม่มีใครขอร้องย่อมบริโภคคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารแต่น้อย (๒) เพ่ือน
พรหมจารีท้ังหลายท่ีอยู่ด้วยกันย่อมแสดงออกทางกาย  วาจา  และใจต่อเธอเป็น
กิริยาที่น่าชอบใจเป็นส่วนมาก ท่ีไม่น่าชอบใจเป็นส่วนน้อย น้อมนำเข้าไปแต่สิ่งท่ีน่า
ชอบใจเท่าน้ัน สิ่งท่ีไม่น่าชอบใจมีน้อย (๓) เวทนาท่ีมีดีเป็นสมุฏฐานก็ดี  มีเสมหะเป็น
สมุฏฐานก็ดี  มีลมเป็นสมุฏฐานก็ดี เกิดเพราะสันนิบาตก็ดี เกิดเพราะฤดูแปรผันก็ดี 
เกิดเพราะการบริหารไม่สม่ำเสมอก็ดี เกิดเพราะความแก่ก็ดี  เกิดเพราะผลกรรมก็ดี  
ส่วนมากย่อมไม่เกิดแก่เธอ (๔) เธอมีความเจ็บไข้น้อย จึงเป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันมีในจิต
ย่ิงซึ่งเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่
ลำบาก และ (๕) ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะส้ินไป
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน,ในสมณสุขุมาลสูตร พระผูม้พีระภาคตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ช่ือว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนใน
หมู่สมณะ ดังเน้ือความในปุตตสูตร,ในท้ายสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย 
บุคคลเม่ือจะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงผู้ใดว่า เป็นสมณะผูล้ะเอียดอ่อนในหมู่
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สมณะ บุคคลน้ันคือเราน่ันเอง ที่บุคคลเมือ่จะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่า เป็นสมณะผู้
ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๗/๑๓๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๐๔/๑๘๐) 

สมณะผู้แสดงมรรคแก่ชนเหล่าอื่น :ภิกษุท่ีรู้ว่านิพพานเป็นบรมธรรมแล้วบอก เปิดเผยนิพพานธรรม
ในธรรมวินัยน้ี  พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรียกภิกษุผู้ตัดความสงสัยได้แลว้  
เป็นมุนี ไม่มตัีณหาทำให้หว่ันไหวน้ันว่าเป็นสมณะจำพวกท่ี ๒ ผูแ้สดงมรรค,เป็น
สมณะที่ ๒ ในสมณะ ๔ จำพวก ดังคำในจุนทสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า จุนทะ 
สมณะมีอยู่ ๔ จำพวกไม่มีสมณะจำพวกที่ ๕ เราถูกท่านถามต่อหน้าอย่างนี้ ก็จะ
ช้ีแจงให้ท่านทราบ สมณะ ๔ จำพวกน้ัน คือ ๑.สมณะผู้ชนะกิเลสท้ังปวงด้วยมรรค 
๒.สมณะผูแ้สดงมรรคแก่ชนเหล่าอ่ืน ๓. สมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรค ๔.สมณะผู้
ประทุษร้ายมรรค (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๔/๕๒๑) 

สมณะพราหมณ์ :สมณะและพราหมณ์(เคยมีการสันนิษฐานว่าอาจแปลได้อีกอย่างหน่ึงว่า พราหมณ์ผู้
เป็นสมณะหรอืพราหมณ์ผู้ถอืบวช แต่หลักฐานไม่เอ้ือ) ดังคำในเภสัชชวัตถุขันธกะ 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนกัจจานะ ท่ัวโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ท่ัวทุกหมู่สัตว์  พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ เราไม่เล็งเห็นผู้ท่ีบริโภค
น้ำอ้อยงบน้ันแล้วจะย่อยได้ดี ยกเว้นตถาคตหรือสาวกของตถาคต  เธอจงท้ิงน้ำอ้อย
งบน้ันในท่ีปราศจากของเขียวหรือในท่ีท่ีไม่มตัีวสัตว์ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๔/๙๕) 

สมณะภายนอก : นักบวชนอกจากพระพุทธศาสนา ในท่ีนีมุ่้งอธิบายถึงสมณะผู้ดำรงอยู่ในอริยมรรค
และอริยผลภายนอกพระพุทธศาสนาไม่มี ดังคำในสุภัททปริพาชกวัตถุ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบปัญหาของสุภัททปริพาชกว่า ไม่มีรอยเท้าในอากาศ ไม่มสีมณะ
ภายนอก หมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปปัญจธรรม แต่พระตถาคตท้ังหลาย ไม่มีปปัญจธรรม 
ไม่มีรอยเท้าในอากาศ  ไมม่ีสมณะภายนอก ไม่มีสังขาร ท่ีเที่ยงแท้ พระพุทธเจ้า
ท้ังหลายไม่มีความหว่ันไหว (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๔/๑๑๑,๒๕/๒๕๕/๑๑๑) 

  คำว่า ไม่มีสมณะภายนอก หมายถึงไม่มีสมณะผู้ดำรงอยู่ในอริยมรรคและอริยผล
ภายนอกพระพุทธศาสนา(ขุ.ธ.อ.(บาลี)2/๒๕๕/๒๘๑) 

สมณะโล้น : นักบวชที่นับถือพระพุทธศาสนา, เป็นคำเรียกของคนนอกพระพุทธศาสนากล่าวถึง
พระพุทธเจ้า, เป็นคำเรียกคนวรรณะพราหมณ์ท่ีดูหม่ินคนที่นับถือพุทธศาสนา ดังคำ
ในอัคคัญญสูตรที่พวกพรามหณ์ด่าบริภาษสามเณรช่ือวาเสฏฐะและสามเณรชื่อภาร
ทวาชะไว้ตอนหน่ึงว่า วรรณะท่ีประเสริฐท่ีสุด คือพราหมณ์เท่านั้น วรรณะอ่ืนเลว 
วรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้น วรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่าน้ันบริสทุธ์ิ ผู้ท่ีไม่ใช่
พราหมณ์ไม่บริสุทธ์ิ พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรส เกิดจากโอษฐ์ของพระพรหม 
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เกิดจากพระพรหม เป็นผู้ท่ีพระพรหมสร้างขึ้น เป็นทายาทของพระพรหม เจ้าท้ังสอง
มาละวรรณะทีป่ระเสริฐทีสุ่ด เข้าไปอยู่ในวรรณะที่เลวทราม คือสมณะโล้นเป็นคนรับ
ใช้  เป็นคนวรรณะต่ำ (กัณหโคตร)เป็นเผ่าของมาร เกิดจากพระบาทของพระพรหม
ไม่เป็นความดี ไม่เป็นการสมควรเลย, ในธนัญชานีสูตร กล่าวไว้ว่า เมื่อนางธนัญชานี
พราหมณีกล่าวว่า นะโม ตัสสะ เป็นต้น ๓ จบ พราหมณ์ภารทวาชโคตรได้กล่าวกับ
นางธนัญชานีพราหมณีดังน้ีว่า ก็หญิงถ่อยคนน้ีกล่าวคุณของสมณะโล้นนั้น อย่างนี้ 
อย่างนี้, ในอุทปานสูตร กล่าวไว้ว่า เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จเดินทางผ่านถูนคาม ชาวถูน
คามผู้เป็นพราหมณ์และคหบดีใช้หญ้าและแกลบถมจนเต็มปากบ่อด้วยต้ังใจว่า  
สมณะโล้นเหลา่นั้นอย่าได้น้ำด่ืม (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๓/๘๔,๑๕/๑๘๗/๒๖๓,ขุ.อุ.
(ไทย) ๒๕/๖๙/๓๑๗) 

สมณวัตต์ :  ดู สมณวัตร  
สมณวัตร : หน้าท่ีของสมณะ, กิจที่พึงทำของสมณะ, ข้อปฏิบัติของสมณะ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ 

ฉบับประมวลศัพท์) 
สมณวิสัย : วิสัยของสมณะ, ลักษณะที่เป็นอยู่ของสมณะ, ลักษณะที่เป็นอยู่ของผู้สงบ (พจนานุกรม

พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
สมณสญัญา :  ความสำคัญว่าเป็นสมณะ,ความกำหนดใจไว้ว่าตนเป็นสมณะ,ความสำนึกในความเป็น

สมณะของตน ดังคำในสมณสัญญาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สมณ
สญัญา ๓ ประการนี้ (คือ (๑) เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์ (๒) ชีวิตของเราเนื่องด้วย
ผู้อ่ืน (๓) มารยาทอย่างอ่ืนท่ีเราควรทำมีอยู่) ท่ีภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้ธรรม 
๗ ประการ(คือ (๑) มีปกติทำต่อเน่ือง ประพฤติต่อเน่ืองเป็นนิตย์ในศีลท้ังหลาย (๒) 
ไม่มีอภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา) (๓) ไมมี่พยาบาท (ความคดิร้าย) (๔) ไม่
มีมานะ (ความถือตัว) (๕)เป็นผู้ใคร่ต่อการศกึษา (๖)มีการพิจารณาปัจจัยทั้งหลายอัน
เป็นบริขารแห่งชีวิตว่า ปัจจัยเหล่าน้ีมีประโยชน์เช่นนี้ แล้วจึงบริโภค (๗) ปรารภ
ความเพียร)บริบูรณ์ 

  อรรถกถา สมณสัญญา คือความกำหนดหมายรู้ท่ีเกิดขึ้นแก่สมณะ (องฺ.ทสก.อ. 
(บาลี) ๓/๑๐๑/๓๗๒)  

สมณสารูป : เหมาะแก่พระ(สมณสารุปฺป), ความประพฤติอันสมควรของสมณะ,ท่ีสมควรแก่พระ
(ใช้กิริยามารยาทเป็นต้น) ท่ีสมควรแก่พระ,กิริยามารยาทเป็นต้น ท่ีสมควรแก่สมณะ
เช่น ภิกษุพูดจาควรมีสมณสารูป ดังคำท่ีกล่าวถึงสมณสารูป (สมณสารูปฺป) ไว้ใน
มหาวรรคว่าเหมาะสมแก่พระตอนหนึ่งว่า จีวรเป็นผ้าท่ีต้องตัด เศร้าหมองเพราะ
ศัสตรา เหมาะแก่สมณะ  และพวกโจรไม่ต้องการ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔)  



 

๔๙๐๘ 
 

 

สมณี, พระธิดา : ช่ือพระธิดาคนโตของพระเจ้ากิกี กรุงพาราณสี มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป ี ประพฤติ
พรหมจรรย์ต้ังแต่ยังเป็นกุมารีเพลิดเพลินยินดีอุปัฏฐากพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ 
เป็นอดีตชาติของพระเขมาเถรีดังคำในเขมาเถรียาปทาน ท่ีท่านพระเขมาเถรีกล่าวไว้
ว่าหม่อมฉันเป็นธิดาคนโตของพระองค์มีนามปรากฏว่าสมณี ได้ฟังธรรมของพระชิน
เจ้าผู้เลิศแล้วพอใจการบรรพชาแต่พระชนกนาถมิได้ทรงอนุญาตให้หม่อมฉันท้ังหลาย
บวช ครั้งนั้น หม่อมฉันท้ังหลาย ไม่เกียจคร้าน ครองเรือนอยู่ ๒๐,๐๐๐ ปี (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๓๑๗/๔๒๙) 

สมณีคุตตา, พระเถรี : ช่ือราชกัญญาคนท่ี ๒ ของของพระเจ้ากิกี กรุงพาราณสี มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป ี
ประพฤติพรหมจรรย์ต้ังแต่ยังเป็นกุมารีเพลิดเพลินยินดีอุปัฏฐากพระพุทธเจ้านาม
ว่ากัสสปะ แม้อยากจะบวช แต่พระชนกไม่ได้อนุญาต,เป็นอดีตชาติของพระ
อุบลวรรณาเถรี ดังคำในอุปปลวัณณาเถริยาปทาน ท่ีท่านพระเถรีกล่าวไว้ว่า หม่อม
ฉันเป็นธิดาคนที่ ๒ ของพระองค์ มีนามปรากฏว่า สมณีคุตตา ได้ฟังธรรมของพระชิน
เจ้าผู้เลิศแล้ว พอใจการบรรพชา แต่พระชนกนาถมิได้ทรงอนุญาตให้หม่อมฉัน
ท้ังหลายบวช ครั้งนั้น หม่อมฉันทั้งหลายไมเ่กียจคร้านครองเรือนอยู่ ๒๐,๐๐๐  ปี (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๔๓๑/๔๔๕) 

สมณุทเทส : สามเณร ดังคำในมหาวิภังค์ ท่ีช่ือว่า สมณุทเทส พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึง
สามเณร (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๓๐/๕๔๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๓/๑๑๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๔๒/๔๙๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๖/๔๑๔) 

สมณุปัฏฐาก, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นอดีตชาติของ      พุทธุ
ปัฏฐายิกเถระ ดังคำในพุทธุปัฏฐายิกเถราปทานที่พระเถระกล่าวถึงอดีตของตนไว้ว่า 
ครั้งน้ัน ข้าพเจ้า (และ)บิดาของข้าพเจ้า (ก็มีช่ือว่าเวธัมภินีด้วย) บิดาจูงมือข้าพเจ้าพา
ไปมอบถวายแด่พระมหามุนีพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเป็นผู้นำช้ันเลิศของโลก
เหล่าน้ีทรงมุ่งหมายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเลื่อมใสได้บำรุงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพ
ด้วยมือทั้ง ๒ ของตน เพราะการบำรุงในครั้งน้ัน ทำให้ไปเกิดในสุคติ ไม่ได้พบทุคติ
เลย ในกัปที่ ๒๓ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิ ๔ ชาติ พระนามว่าสมณุ
ปัฏฐาก มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๑/๔๕๐) 

สมเณสุ สมณสุขุมาละ :  ช่ือเรียกสมณะจำพวกท่ี ๔ ในบุคคลอีกนัยหน่ึง คือ (๑) สมณอจละ(สมณะ
ผู้ไม่หว่ันไหว) (๒) สมณปทุมะ (สมณะเหมอืนดอกปทุม) (๓) สมณปุณฑริกะ(สมณะ
เหมือนดอกบุณฑริก)(๔) สมเณสุ สมณสุขมุาละ (สมณะผู้ละเอียดอ่อน ในหมู่สมณะ) 
มีปรากฏในสังคีคติสูตร (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๔/๒๙๘) 

สมณุทเทส, สมณุเทศ สมติงส  สามเณร ; ดู สมณุทเทส  



 

๔๙๐๙ 
 

 

สมดึงส-, สมติงส : สามสิบถว้น, ครบสามสบิ, สามสิบเต็มพอดี (สม [เท่า,ถ้วน, พอดี] + ตึส [สามสิบ]) 
มีปรากฏในมหาวรรค สมติงสวิเรจนกถา ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย 
๓๐ ครั้ง (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๖/๑๙๔) บางแห่งมักมาในคำว่า สมดึงสบารมี หรือสม
ติงสบารมีแปลว่า บารมี ๓๐ ครบถ้วนในภาษาเก่าท่ีมักพูดว่า “บารมีสามสิบทัศ” น้ัน 
ได้ให้ถือกันไปพลางว่า“ทัศ” แปลว่า “ถ้วน” แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นการ
พูดคำซ้อน กลา่วคือ“สิบ” ในภาษาไทย ตรงกับคำพระว่า “ทัศ”(ทัศ คือ ทศ, บาลี
เป็น ทส, แปลว่า สิบ)และบารมีท่ีมีจำนวนรวมเป็น ๓๐ น้ันแท้จริงแล้วมใิช่ว่ามีบารมี 
๓๐ อย่าง แต่เป็นบารมสีิบคือทัศ ๓ ชุด ได้แก่ ทัศบารมี ทัศอุปบารมี และทัศปรมัตถ
บารมีเม่ือพูดว่า “บารมีสามสิบทัศ” จึงคลา้ยกับบอกว่า บารมีสามสิบน้ี ที่ว่า ๓๐ น้ัน
คือ ๓ ทัศ (ขอให้สังเกตตัวอย่างข้อความในคัมภีร์ที่กล่าวถึง “สมดึงสบารมี” คือ
บารมี ๓ ทัศ เช่นใน อป.อ.๑/๑๒๓ ท่ีว่า“ทสปารมีทสอุปปารมีทสปรมตฺถปารมีนํ
วเสน สมตึสปารมี” ซึ่งเหมือนในภาษาไทยพูดว่า “บารมี ๓๐ ถ้วน คือ ๓ ทัศ…”) 
(พจนานุกรมพระพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ;ดู บารมี 

สมถนิมิต : นิมิตคือสมถะ,นิมิตแห่งสมถะ หมายถึงความสงบหรืออารมณ์ท่ีเกิดจากความสงบ
,เป็นข้อที่ ๒ ในนิมิต ๒ (คือ (๑) สมถนิมิต (นิมิตแห่งสมถะ) (๒) ปคัคหนิมิต (นิมิต
แห่งความเพียร),ในกายสูตรกล่าวไว้ว่า อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่
ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น  หรือทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแลว้ให้เจริญเต็มท่ี คือ สมถนิ
มิต๑  อัพยัคคนิมิต๒มีอยู่  การทำมนสิการโดยแยบคายในนิมิตเหล่าน้ันให้มาก  นี้
เป็นอาหารท่ีทำสมาธิสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๓/๑๑๓) 

  ฎีกาอธิบายว่า คำว่า สมถนิมิต เป็น ๑ ในนิมิต ๔ อย่าง คือ สมถนิมิต วิปัสสนา
นิมิต มัคคนิมิต และผลนิมิต (สารตฺถ.ฏีกา(บาลี) ๓/๒๔๓/๓๕๓) 

สมถพละ : กำลังคือสมถะ,พละคือสมถะ,กำลังสมถะในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายสมถพละเป็น
อย่างไรไว้ว่า ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์  ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งเนกขัมมะ  ช่ือ
ว่าสมถพละ  ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์  ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอพยาบาท  ช่ือ
ว่าสมถพละ  ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์  ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอาโลกสัญญา
ช่ือว่าสมถพละ  ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์  ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอวิกเขปะ
ช่ือว่าสมถพละ  ฯลฯ  ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์  ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการ
พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า  ช่ือว่าสมถพละ  ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์
ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก  ช่ือว่าสมถพละ 
และอธิบายความหมายไว้ว่า ช่ือว่าสมถพละ  เพราะไม่หว่ันไหวเพราะนิวรณ์ด้วย



 

๔๙๑๐ 
 

 

ปฐมฌาน ช่ือว่าสมถพละ  เพราะไม่หว่ันไหวเพราะวิตกวิจารด้วยทุติยฌาน ช่ือว่า
สมถพละ  เพราะไม่หว่ันไหวเพราะปีติด้วยตติยฌาน ช่ือว่าสมถพละ  เพราะไม่
หว่ันไหวเพราะสุขและทุกข์ด้วยจตุตถฌาน ช่ือว่าสมถพละ  เพราะไม่หว่ันไหวเพราะ
รูปสัญญา ปฏิฆสัญญานานัตตสัญญา ด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ช่ือว่าสมถพละ 
เพราะไม่หว่ันไหวเพราะอากาสานัญจายตนสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  ช่ือ
ว่าสมถพละเพราะไม่หว่ันไหวเพราะวิญญาณัญจายตนสัญญาด้วยอากิญจัญญายตนส
มาบัติ ช่ือว่าสมถพละ  เพราะไม่หว่ันไหวเพราะอากิญจัญญายตนสญัญา ด้วยเนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ชื่อว่าสมถพละ เพราะไม่หว่ันไหว ไม่กวัดแกว่ง  ไม่เอน
เอียงเพราะอุทธัจจะ  เพราะกิเลสที่ประกอบด้วยอุทธัจจะ  และเพราะขันธ์ น้ีช่ือว่า
สมถพละ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๘,๓๑/๘๓/๑๔๑) 

สมถสมาธิ : สมาธิของสมถะ,อุบายสงบใจแห่งความสงบ, สมาธิระดับโลกุตตระ คือโลกุตตรสมาธิ
ท่ีตัดกิเลสได้เด็ดขาด ดังคำในสิริมาวิมาน สริิมาเทพธิดาตอบว่า ดิฉันครั้นฟังธรรมอัน
เป็นทางไม่ตาย  ปราศจากปัจจัยปรุงแต่ง เป็นคำสอนของพระตถาคตเจ้าผู้หาใครเลิศ
ย่ิงกว่ามิได้ สำรวมในศีลทั้งหลายอย่างเคร่งครัดเป็นอันดี ม่ันอยู่ในธรรมที่
พระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่านรชนทรงแสดงไว้แล้ว ครั้นรูท้างท่ีปราศจากกิเลสประดุจธุลีซึ่ง
ปราศจากปัจจัยปรุงแต่ง  อันพระตถาคตเจ้าผู้หาใครเลิศย่ิงกว่ามิได้ทรงแสดงไว้แล้ว 
ได้สัมผัสสมถสมาธิ  ในอัตภาพนั้นเอง การได้สัมผัสสมถสมาธิน้ันแหละ เป็นภาวะ
แน่นอนอย่างยิ่งสำหรับดิฉัน,เป็น ๑ ในสมาธิ ๒  (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๕/๒๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมถสมาธิ คือ โลกุตตรสมาธิท่ีตัดกิเลสได้เด็ดขาด (ขุ.
วิ.อ. (บาลี)๑๔๕/๙๒)  

สมถสูตร : พระสูตรว่าด้วยความสงบแห่งจิต ตรัสว่า หากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อ่ืน 
เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน เปรียบ
เหมือนสตรีหรอืบุรุษท่ียังหนุ่มสาว มีปกติชอบแต่งตัว ส่องดูเงาหน้าของตนในกระจก
เงาหรือในภาชนะน้ำที่ใส ถา้เห็นธุลีหรือจุดดำท่ีหน้าก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำน้ัน
เสีย หากไม่เห็นก็ดีใจว่า เป็นลาภของเรา หน้าของเราสะอาดเกลี้ยงเกลา ฉันใด ภิกษุ
ก็ฉันนั้นมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่า เราได้ความสงบ
แห่งจิตภายในหรือไม่ได้ เราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิงหรอืไม่ได้  ถ้า
ภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างน้ีว่า เราได้ความสงบแห่งจิตภายใน แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้ง
ธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ภิกษุนั้นควรต้ังม่ันในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียร
เพ่ือความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิงเถดิ สมัยต่อมา ภิกษุนั้นได้ทั้งความสงบแห่งจิต
ภายใน และความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างน้ีว่า เราได้
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ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง แต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน ภิกษุนั้นควรต้ัง
มั่นอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิงแล้วทำความเพียรเพ่ือความสงบแห่งจิต
ภายในเถิด สมัยต่อมา ภิกษุนั้นได้ทั้งความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง และความ
สงบจิตภายใน ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างน้ีว่า เราไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน และ
ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิงภิกษุน้ันควรทำความพยายามอย่างย่ิง มีสติและ
สัมปชัญญะเพ่ือได้กุศลธรรมเหล่าน้ัน เปรียบเหมือนบุคคลท่ีถูกไฟไหมผ้้าหรือศีรษะ
แล้วพึงทำความพยายามอย่างย่ิง มีสติและสัมปชัญญะเพ่ือดับไฟนั้น ฉันใด ภิกษุน้ันก็
ฉันนั้น ควรทำความพยายามอย่างย่ิง มีสติและสัมปชัญญะเพ่ือได้กุศลธรรมเหล่าน้ัน 
สมัยต่อมา ภิกษุนั้น ได้ท้ังความสงบแห่งจิตภายใน และความเห็นแจ้งธรรมด้วย
ปัญญาอันย่ิง ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราได้ความสงบแหง่จิตภายในและ
ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ควรตั้งม่ันอยู่ในกุศลธรรมเหลา่น้ันแล้วทำความ
เพียรเพ่ือความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ย่ิงขึ้นไป  

  จากนั้น พระองค์ทรงแสดงต่อไปว่า จีวรมี ๒ ชนิด คือ จวีรที่ควรใช้สอยและ
จีวรที่ไม่ควรใชส้อย บิณฑบาตมี ๒ อย่าง คอื บิณฑบาตท่ีควรฉัน และบิณฑบาตท่ีไม่
ควรฉัน เสนาสนะมี ๒ อย่าง คือ เสนาสนะท่ีควรอยู่อาศัย และ เสนาสนะที่ไม่ควรอยู่
อาศัย บ้านและนิคมมี ๒ อย่าง คือ บ้านและนิคมท่ีควรอยู่อาศัย และบ้านและนิคมที่
ไม่ควรอยู่อาศัย ชนบทและประเทศมี ๒ อย่าง คือ ชนบทและประเทศท่ีควรอยู่อาศัย 
และชนบทและประเทศท่ีไมค่วรอยู่อาศัย บุคคลม ี ๒ ประเภท คือ บคุคลท่ีควรคบ 
และบุคคลที่ไมค่วรคบ อน่ึง บรรดาจีวรเป็นต้นดังกล่าวมา แต่ละประเภท เมื่อภิกษุรู้ว่า 
เราใช้สอยแล้ว อกุศลธรรมเจริญ กศุลธรรมเส่ือมไป ก็ไม่ควรใช้สอย ส่วนจีวรเป็นต้นน้ัน
ท่ีเราใช้สอยแลว้ อกุศลธรรมเสื่อมไป กศุลธรรมเจริญขึ้น ก็ควรใช้สอย (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๕๔/๑๑๖) 

สมถะ : ความสงบ, อุบายเครื่องสงบใจ,การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ, ในบางครั้ง สมถะ อยู่ท้าย
คำอ่ืน เช่นอธิกรณสมถะ, เป็นข้อ ๑ ในธรรม ๒ คือ (๑) สมถะ (การฝึกจิตให้สงบเป็น
สมาธิ) (๒) วิปัสสนา(ความเห็นแจ้ง) (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๕๔/๗๓๖, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๐๔/๒๕๖,๑๑/๓๕๒/๓๖๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๗/๒๓๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๓๑/
๔๙๐,๑๔/๔๕๐/๕๐๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๕๙/๘๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๒/๗๖,๒๐/๑๗๓/
๑๒๗,๒๐/๒๓๑/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๐/๒๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า สมถะ หมายถึงสมาบัติท่ีเป็นพ้ืนฐานแห่งวิปัสสนา (ม.มู.อ. 
(บาลี) ๒/๔๕๒/๒๕๔) คำว่า สมถะ บางครั้งพระโยคาวจร ก็จะใช้สมถะเป็นฐานใน
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การบำเพ็ญวิปัสสนาจนได้บรรลุอรหัตตผล (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๐, 
องฺ.นวก.อ. (บาลี) ๓/๔๕/๓๑๖) 

สมถะและวิปสัสนา : การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิและความเห็นแจ้ง หมายถงึอุบายเครื่องทำใจให้
สงบและปัญญาเคร่ืองเห็นแจ้ง กล่าวคือสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ดังคำ
ในโคตมเถรคาถา ท่ีท่านโคตมเถระกล่าวไว้ว่า ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตควรแสดงตนให้เป็น
เหมือนคนโง่และคนใบ้ ไม่ควรพูดมากในท่ามกลางสงฆ์ ท่านไม่พึงว่าร้ายใคร  พึงเว้น
การกระทบกระท่ัง ควรสำรวมในพระปาติโมกข์  และรู้จักประมาณในการขบฉัน เป็น
ผู้ฉลาดในการเกิดขึ้นแห่งจิตที่กำหนดนิมิตไว้ดีแล้ว ประกอบสมถะและวิปัสสนาตาม
กาลอันสมควรเนือง ๆ หรือดังคำในปฏิสัมภิทามรรคตอนหน่ึงว่า พระโยคาวจรตั้งจิต
มั่นแล้วย่อมเหน็แจ้งฉันใด เมื่อเห็นแจ้งก็พึงต้ังจิตมั่นฉันนั้น ท้ังสมถะและวิปัสสนาได้
เกิดขึ้นในขณะนั้น มีส่วนเสมอกันดำเนินไปคู่กนั (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๘๔/๔๔๐,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๑๒/๒๑,๓๑/๑๙/๒๗,๓๑/๑/๔๑๓,๓๑/๕/๔๑๙) 

สมนันตรปัจจัย : สภาวธรรมท่ีช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างค่ัน ด้วยดี  ดังคำในกถา
วัตถุ อธิบายไว้ว่า สมนันตรปัจจัย ได้แก ่ จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สมัปยุต
ด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้น เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยมโนธาตุ
น้ันโดยสมนันตรปัจจัย(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๓๙/๔๖๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๕/๕,๔๐/๗๔/
๓๘,๔๐/๘๑/๔๒,๔๐/๑๙๐/๙๗,๔๐/๓๕๐/๒๑๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๘๗/๒๘๒,๔๒/๒/
๑๔,๔๒/๓๘/๑๒๖,๔๒/๑๕๕/๑๙๑) 

สมนุปสัสนาสตูร :พระสูตรว่าด้วยการพิจารณาเห็น พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน
ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สมณะหรือพราหมณ์ย่อมพิจารณาเห็นตนเป็นไปต่างกัน 
โดยเขาเหล่านั้นย่อมพิจารณาเห็นอุปาทานขันธ์(กองอันเป็นท่ีต้ังแห่งความยึดมั่น)ทั้ง 
๕ หรือเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่
ฉลาดและไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดและ
ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นขันธ์ ๕ ว่ามีอัตตา พิจารณาเห็น
อัตตาว่ามีขันธ์ ๕ พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ ในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในขันธ์ ๕ 
การพิจารณาเห็นอย่างนี้ ช่ือว่ายังยึดมั่นถือม่ันว่าเราเป็น เม่ือเป็นเช่นน้ัน อินทรีย์ ๕ 
คือ (๑) จักขนุทรีย์(อินทรย์ีคือจักขุปสาท) (๒) โสตินทรย์ี(อินทรีย์คือโสตปสาท) (๓) 
ฆานินทรีย์(อินทรีย์คือฆานปสาท) (๔) ชิวหินทรีย์(อินทรีย์คือชิวหาปสาท) (๕) 
กายินทรีย์(อินทรีย์คือกายปสาท) ย่อมเกิดขึ้นได้ อันเป็นเหตุให้ใจม ี ธรรมท้ังหลายมี 
อวิชชาธาตุมี เมื่อปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถกูความเสวยอารมณ์ซึ่งเกิดจากอวิชชาสัมผัส
ถูกต้องแล้ว จึงมีความยึดมั่นถือมั่นว่า เราเป็นบ้าง เราเป็นน้ีบ้าง เราจักเป็นและจักไม่
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เป็นบ้าง เราจักมีรูปและจักไม่มีรูปบ้าง เราจักมีสญัญาและจักไม่มีสญัญาบ้าง เราจักมี
สัญญาก็มิใช่ ไม่มีสญัญาก็มิใช่บ้าง อินทรีย์ ๕ ต้ังอยู่ได้เพราะการพิจารณาเห็นน้ันแล  
ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับละอวิชชาในอินทรีย์ วิชชาจึงเกิดขึ้น เพราะอวิชชาคลายไป 
เพราะวิชชาเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นจึงไม่มีความยึดมั่นถือมัน่ว่า เราเป็นเป็นต้น (สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๔๗/๖๕) 

สมเด็จ :  เป็นคำยกย่อง หมายความว่าย่ิงใหญ่ หรือประเสริฐสมถะ ธรรมเป็นเคร่ืองสงบระงับ
จิต,ธรรมยังจิตให้สงบระงับจากนิวรณูปกิเลส, การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ (ข้อ ๑ ใน
กรรมฐาน ๒ หรือ ภาวนา ๒) 

สมถกัมมัฏฐาน :กัมมัฏฐานคือสมถะ,งานฝึกจิตให้สงบ,เพ่งอารมณ์กัมมัฏฐาน ๓๘ ประการซึง่เป็น
สมาธิที่ชำนาญคล่องแคล่วในอารมณ์สมถกัมมัฏฐานที่ได้ขยายให้กว้างใหญ่ไพบูลย์
,เป็นพ้ืนฐานให้บรรลุเจโตวิมุตติ หมายถึงผู้บำเพ็ญสมถกัมมัฏฐานจนได้อรูปสมาบัติ 
และใช้สมถะเป็นพ้ืนฐานในการบำเพ็ญวิปัสสนาจนได้บรรลุอรหัตตผล(พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ;ดู กัมมัฏฐาน, สมถะ 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมถกัมมัฏฐาน หมายถึงการบำเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน ได้
สัมผสัวิโมกข์ ๘ ด้วยนามกาย ได้เจโตวิมุตติขั้นอรูปสมาบัติ และสิ้นอาสวะเพราะเห็น
ด้วยปัญญา (อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๓๑๒/๑๘๒) 

สมถขันธกะ : ช่ือขันธกะที่ ๔ แห่งจุลวรรคในพระวินัยปิฎก ว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ์ ดังคำท่ีปรากฏ
ในจูฬวรรค (วิ.จู.(ไทย) ๗/๑๘๙๕/๒๙๕)  

สมถภาวนา : การเจริญการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ, การเจริญสมถกมัมัฏฐานทำจิตให้แน่วแน่เป็น
สมาธิ,การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ (ฝกึสมาธิ) ดูประกอบใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๓๕๒/๒๔๒, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๒/๗๖, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๔; ดู ภาวนา 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็น ๑ ในภาวนา ๒ อย่าง คือ (๑) สมถภาวนา (การเจริญ
การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ) (๒) วิปัสสนาภาวนา (การเจริญปัญญาให้เกิดความเห็น
แจ้ง) (ที.ปา.อ. (บาลี) ๗๘/๒๘) 

สมถยานิก : ผูม้ีสมถะเป็นยาน หมายถึงผู้เจริญสมถกรรมฐาน จนได้ฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตอ่
สมถวิธี วิธีระงับอธิกรณ์ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู อธิกรณ
สมถะสมถวิปสัสนา สมถะและวิปัสสนา 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมถยานิกะ หมายถึงพระอนาคามี ผูบ้ำเพ็ญสมถ
กัมมัฏฐานจนได้ฌานก่อน (สมถยานิกะ) แลว้  จึงเจริญวิปัสสนา (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) 
๒/๑๖๙/๓๙๐),ในอรรถกถาธรรมบทอธิบายว่า เป็น ๑ ในบุคคล ๑๐๘ จำพวก คือ 
บุคคล ๑๐๘ จำพวก ได้แก่ พระโสดาบัน ๓ จำพวก คือ (๑) เอกพีชี (๒) โกลังโกละ 
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(๓) สัตตักขัตตุปรมะ พระสกทาคามี ๓ จำพวก คือ (๑) ผู้บรรลุผลในกามภพ (๒) ผู้
บรรลุผลในรูปภพ (๓) ผู้บรรลุผลในอรูปภพ รวมพระโสดาบัน ๓ จำพวก และพระ
สกทาคามี ๓ จำพวก นับโดยปฏิปทา ๔ ประการ จึงได้บุคคล ๒๔ จำพวก (๖ x ๔ = 
๒๔) รวมกับพระอนาคามี ๔ ช้ัน คือ ช้ันอวิหา ช้ันอตัปปา ช้ันสุทัสสา ช้ันสุทัสส ี อีก
ช้ันละ ๕ จำพวก (๔ x ๕ = ๒๐) และพระอนาคามีช้ันอกนิษฐคามีอีก ๔ จำพวก (๒๐ 
+ ๔ = ๒๔) เป็นบุคคล ๔๘ จำพวก (๒๔ + ๒๔ = ๔๘) รวมกับพระอรหันต์ ๒ 
จำพวก คือ (๑) สุขวิปัสสก (๒) สมถยานิก เป็นบุคคล ๕๐ จำพวก (๔๘ + ๒ = ๕๐) 
รวมกับพระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมรรคอีก ๔ จำพวก เป็นบุคคล ๕๔ จำพวก (๕๐ 
+๔ = ๕๔) บคุคลเหล่านี้มี ๒ ฝ่าย คือ ฝา่ยสัทธาธุระ ๕๔ จำพวก และฝ่ายปัญญา
ธุระ ๕๔ จำพวก จึงเป็นพระอริยบุคคล ๑๐๘ จำพวก (๕๔ + ๕๔ = ๑๐๘) (ขุ.ขุ.อ. 
๖/๑๕๙-๑๖๐) น้ีคือนัยโดยพิสดาร ส่วนนัยโดยย่อ ได้แก่ บุคคล ๘ จำพวก คือ (๑) 
พระโสดาบัน (๒) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล (๓) พระสกทาคามี (๔) 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล (๕) พระอนาคามี  (๖) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือ
ทำให้แจ้งอนาคามิผล (๗) พระอรหันต์ (๘) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งอรหัตตผล 
(ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๖๐) 

  ฎีกาอธิบายว่า คำว่า สมถยานิก เป็น ๑ ในวิธีการเจริญกัมมัฏฐานคือวิธีของท่านผู้
เป็นสมถยานิกะ(ผู้บำเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน)และวิธีของท่านผู้เป็นวิปัสสนายานิกะ(ผู้
บำเพ็ญวิปัสสนาล้วน) (องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๐๐/๙๒) (ไทย) ๒๓/๘๖/๑๘๑) 

สมถวิปัสสนาสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสมถะและวิปัสสนา พระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อสังขตธรรม ได้แก่ ความสิ้นราคะ โทสะและโมหะ 
ทางท่ีให้ถึงอสงัขตธรรม ได้แก่ สมถะและวิปัสสนา เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบ
โดยนัยแห่งกาย คตาสติสูตรในวรรคน้ี 
 (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๗/๔๔๙) 

สมนุภาสนา  การสวดสมนุภาสน์, สวดประกาศห้ามไม่ให้ถือรั้นการอันมิชอบ มีปรากฏในปริวาร 
สมุฏฐานสสีสังเขป แต่อยู่หน้าคำอ่ืน ในเร่ืองสมนุภาสนาสมุฏฐาน (วิ.ป.(ไทย) ๘/
๒๖๑/๓๕๑) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สมบัติ : ความถึงพร้อม, ความครบถ้วน,ความสมบูรณ์  
  1. สิ่งท่ีได้ ท่ีถงึ ด้วยดี, เงินทองของมีค่า, สิ่งท่ีมีอยู่ในสทิธิอำนาจของตน, ความ

พรั่งพร้อมสมบูรณ์ ดังคำในลักขณสูตรท่ีกลา่วว่า มหาบุรุษจึงไปสู่โลกทพิย์ เสวยสุข
และสมบัติท่ีนา่เพลิดเพลินยินดี ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๓/๑๖๕) 
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  สมบัติ ๓ ได้แก่ มนุษยสมบติั สมบัติในขั้นมนุษย์ สวรรคสมบัติ สมบัติในสวรรค์ 
(เทวสมบัติ หรือ ทิพยสมบัติ ก็เรียก) และ นิพพานสมบัติ สมบัติคือนิพพาน  (องฺ.
ทุก.อ.(บาลี) ๒/๕๓/๕๘,องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๐/๘๑, องฺ.ทุก.ฏีกา (บาลี) ๒/๕๓/๕๗) 

  2. ความครบถ้วนของสังฆกรรม เช่น อุปสมบท เป็นต้น ท่ีจะทำให้สงัฆกรรมน้ัน
ถูกต้อง ใช้ได้ มีผลสมบูรณ์ มี ๔ คือ ๑. วัตถุสมบัติ วัตถุถึงพร้อม เช่น ผู้อุปสมบทเป็น
ชายอายุครบ ๒๐ ปี ๒. ปรสิสมบัติ บริษัทคือท่ีประชุมถึงพร้อม สงฆ์ครบองค์กำหนด 
๓. สีมาสมบัติ เขตชุมนุมถึงพร้อม เช่นสีมามีนิมิตถูกต้องตามพระวินัยและประชุมทำ
ในเขตสีมา ๔. กรรมวาจาสมบัติ กรรมวาจาถึงพร้อม สวดประกาศถูกต้องครบถ้วน 
(ข้อ ๔ อาจแยกเป็น ๒ ข้อ คือเป็น ๔. ญตัติสมบัติ ญัตติถึงพร้อม คือคำเผดียงสงฆ์
ถูกต้อง ๕. อนุสาวนาสมบัติ อนุสาวนาถึงพร้อม คือคำหารือตกลงถูกต้อง รวมเป็น
สมบัติ ๕) (วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๘๒/๗๐๑, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๑/๑๘๐,๑๑/๒๒๔/๑๘๓,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๑/๓๕๘,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๙/๓๓๑,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๐๑/
๓๓๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๐/๒๑๐, ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๑๓๙/๒๔,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๑๘/๑๗๑) ; เทียบ วิบัติ 

สมบัติของอุบาสก ๕ :คุณสมบัติอุบาสก,ความพร้อมที่อุบาสกพึงมี ๕ คือ (๑)มีศรทัธา(๒) มีศีลบรสิทุธ์ิ 
(๓) ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว เช่ือกรรม ไม่เช่ือมงคล (๔) ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลัก
พระพุทธศาสนา (๕) ขวนขวายในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา (ข้อ ๕ แปลทับ
ศัพท์ว่า ทำอุปการะในศาสนาน้ีก่อน (ทำบุพการในพระศาสนานี้), แบบเรียนว่า 
บำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนา)(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๕/๒๙๓)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ผู้ถือมงคลต่ืนขา่ว หมายถึงบุคคลผู้ประกอบด้วย (๑) 
ทิฏฐมงคล (เช่ือว่ารูปเป็นมงคล) (๒) สุตมงคล (เช่ือว่าเสียงเป็นมงคล) (๓) มุตมงคล 
(เช่ือว่ากลิ่น รส โผฏฐัพพะเป็นมงคล) กลา่วคือต่างก็มีความเช่ือท่ี  แตกต่างกันไปว่า 
“สิ่งน้ี ๆ เป็นมงคล อะไร ๆ จักสำเร็จได้ด้วยสิ่งน้ี ๆ”,อีกแห่งหนึ่งอธิบายว่า ถือมงคล
ต่ืนข่าว หมายถึงถือว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นมงคล (องฺ.ฉกกฺ.อ. ๓/๙๒-
๙๕/๑๕๕) (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๑๗๕/๖๗)  

สมบัติแห่งกายกรรม : ความถึงพร้อมทางกาย, ความสมบูรณ์ทางกาย,กายกรรมสมบูรณ์ หมายถึง
กายสุจริต ความประพฤติดีทางกาย ๓ ประการ คือ  (๑) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่า
สัตว์ วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความ ละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์
เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ (๒)เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์  คือไม่ถือเอาทรัพย์อัน
เป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อ่ืน ซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ด้วย
จิตเป็นเหตุขโมย (๓) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือไม่เป็นผู้
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ประพฤติล่วงในสตรีท้ังหลายที่อยู่ในปกครองของมารดา  ที่อยู่ในปกครองของบิดา  
ท่ีอยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชาย ท่ีอยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาว ท่ีอยู่ใน
ปกครองของญาติ ท่ีประพฤติธรรม  มีสาม ี มีกฎหมายคุ้มครอง โดยท่ีสดุแม้แต่สตรีที่
บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓๕๙,๒๔/๒๑๘/๓๖๓) 

สมบัติแห่งมโนกรรม : ความถึงพร้อมทางใจ,ความสมบูรณ์ทางใจ,มโนกรรมสมบูรณ์ หมายถึงมโน
สุจริต ความประพฤติดีทางใจ ๓ ประการ คือ (๑) เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา คือ
ไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อ่ืนว่า ทำอย่างไร ทรัพย์
อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อ่ืนจะพึงเป็นของเรา (๒) เป็นผูม้ีจิตไม่พยาบาท 
คือไม่มีจิตคิดรา้ยว่า ขอสัตว์เหล่าน้ีจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไมม่ีจิตพยาบาท ไม่มีทุกข ์ มีสุข 
รักษาตนเถิด (๓) เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นไม่วิปริตว่า  ทานท่ีให้แลว้มีผล ยญัที่
บูชาแล้ว มีผล การเซ่นสรวงมีผล ฯลฯ สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้
แจ้งโลกน้ีและโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลก 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓๕๙,๒๔/๒๑๘/๓๖๓) 

สมบัติแห่งวจกีรรม : ความถึงพร้อมทางวาจา, ความสมบูรณ์ทางวาจา,วจีกรรมสมบูรณ์ หมายถึงวจี
สุจริต ความประพฤติดีทางวาจา ๔ ประการ คือ (๑)   เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูด
เท็จ คืออยู่ในสภา อยู่ในบริษัท อยู่ ท่ามกลางหมู่ญาติ อยู่ท่ามกลางหมู่ทหาร หรืออยู่
ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า ท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งน้ัน บุคคล
น้ันไม่รู้ก็กล่าวว่า  ไม่รู้ หรือรูก้็กล่าวว่า  รู้ ไม่เห็นกล่าวว่า  ไม่เห็น หรือเห็นก็กล่าวว่า 
เห็น  ไม่กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง  เพราะบุคคลอ่ืนเป็นเหตุบ้าง เพราะ
เหตุคือเห็นแก่อามิสเล็กน้อยบ้าง (๒) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด คือ ฟัง
ความฝ่ายนี้แลว้ไม่ไปบอก ฝ่ายโน้นเพ่ือทำลายฝ่ายน้ี หรอืฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มา
บอกฝ่ายนี้ เพ่ือทำลายฝ่ายโน้น สมานคนท่ีแตกแยกกัน ส่งเสริมคนที่ปรองดองกันช่ืน
ชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำท่ีสร้างสรรค ์ความสามัคค ี(๓) เป็น
ผู้ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ  คือกล่าวแต่คำท่ีไม่มีโทษ  ไพเราะ น่ารัก จับใจ 
เป็นคำของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ (๔) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อ
เจ้อ คือ พูดถูกเวลา พูดคำจริง พูดอิงประโยชน์ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดคำที่มี
หลักฐาน มีท่ีอ้างอิง มีท่ีกำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๗/
๓๕๙,๒๔/๒๑๘/๓๖๓)  

สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ : ทัสสนะดีงาม, ความถึงพร้อมด้วยความเห็น,ทัสสนะถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 
ในที่น้ีหมายถึงผู้มีทัสสนะถูกต้อง ซึ่งก็คือพระโสดาบัน ดังคำในสุมนสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผู้สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ เป็นบัณฑิต ย่อม



 

๔๙๑๗ 
 

 

ข่มผู้ตระหน่ีได้ด้วยเหตุ ๕ ประการคืออายุ วรรณะ สุข ยศ และโภคทรัพย์  เขาตาย
ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ หรือดังคำในปราภวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บัณฑิต
ผู้สมบูรณ์ด้วยทัสสนะอันประเสริฐพิจารณาเห็นทางแห่งความเสื่อมในโลก  ดังกล่าว
มาน้ีแล้ว ท่านย่อมคบโลกที่เจริญแน่นอน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๑/๔๘,ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๑๑๕/๕๒๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ หมายถึงความมีทัสสนะสมบูรณ์
ของผู้เป็นพระโสดาบัน (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๓๑/๑๙) 

สมบูรณ์ด้วยปญัญา : ปัญญาสมบูรณ์,มีปัญญา หมายถึงความรู้ทั่ว กิริยาท่ีรู้ชัด  ความวิจัย  ความ
เลือกเฟ้น ความสอดส่องธรรม ความกำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไป
กำหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะท่ีฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้งความ
คิดค้นความใคร่ครวญ,ปัญญาของผู้เป็นอริยะ,ปัญญาของพระอรหันต์และ
พระพุทธเจ้า ดังคำในภยเภรวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ชาณุสโสณิพราหมณ์ว่า 
เรามิใช่เป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญา เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ
เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา พระอริยะเหล่าใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา เข้าอาศัย
เสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะ
เหล่าน้ัน หรือดังคำในมหาสีหนาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วย
ศีล สมบูรณ์ด้วยสมาธิ สมบรูณ์ด้วยปัญญา พึงยินดีอรหัตตผลในปัจจุบันนั่นแล (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๘/๔๐,๑๒/๑๔๙/๑๔๘) ; ดู ปัญญา ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๕๔) 

สมบูรณ์ด้วยศลี : ครบถ้วน บรบูิรณ์ด้วยศีล,ในสามัญญผลสตูร หมายถึงมศีีลท้ังจูฬศลี มัชฌมิศีล 
และมหาศลีบรบิูรณ์ เช่น พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระเจ้าอชาตศัตรูว่า มหาบพิตร 
ภิกษุช่ือว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละ เว้นขาดจากการฆ่า
สัตว์ วางทัณฑาวุธและ ศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เกื้อกูล
ต่อสรรพสัตว์อยู่ ภิกษุละ เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจา้ของเขาไม่ได้ให้ รับเอา
แต่ของที่เขาให ้ มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้  ไม่เป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู่ ฯลฯ 
มหาบพิตร ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสำรวม
ในศีลเลย  (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๔/๖๕) หรือดังคำในสิงคาลกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟ เม่ือบุคคลสะสมโภคทรัพย์
อยู่ดังตัวผึ้งสร้างรัง โภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้น ดุจจอมปลวกท่ีตัวปลวกก่อ
ขึ้นฉะน้ัน,ในวนโรปสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหล่าชนดำรงอยู่ในธรรม  สมบูรณ์
ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน,ในรถวินีตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุรูปไหนหนอที่ภิกษุเพ่ือนพรหมจารีในท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่า ตนเอง



 

๔๙๑๘ 
 

 

เป็นผู้สมบูรณด้์วยศีล และกล่าวสีลสัมปทากถา(เรื่องความสมบูรณ์ ด้วยศีล)แก่ภิกษุ
ท้ังหลาย(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๓/๒๑๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๒/
๒๗๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล คำว่า ศีล ในท่ีนี้หมายถึงปาริ
สุทธิศีล ๔ ประการ [คือ (๑) ศีลคือการสังวรในพระ ปาติโมกข์ (๒) ศีลคือการสำรวม
อินทรีย์ ๖ (๓) ศีลคือการพิจารณาใช้สอยปัจจัย ๔ (๔) ศลีคือการเลี้ยง ชีวิตด้วยความ
บริสุทธ์ิ] (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๕๒/๕๔)  

สมบูรณ์ด้วยสมาธิ : สมาธิสมบูรณ์,มีสมาธิ หมายถึง, สมาธิของผู้เป็นอริยะ,ปัญญาของพระอรหันต์
และพระพุทธเจ้า ดังคำในภยเภรวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ชาณุสโสณิพราหมณ์
ว่า เรามิใช่เป็นผู้มีจิตไม่ต้ังมัน่ มีจิตไม่ด้ินรนกวัดแกว่งเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด
คือป่าโปร่งและป่าทึบ เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้สมบูรณ์
ด้วยสมาธิ เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ เราเป็นผู้หนึ่งใน
บรรดาพระอริยะเหล่าน้ัน,ในมหาสีหนาทสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้สมบูรณ์
ด้วยศีล  สมบูรณ์ด้วยสมาธิ สมบูรณ์ด้วยปัญญา พึงยินดีอรหัตตผลในปจัจุบันน่ันแล 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๗/๓๙,๑๕๐/๑๕๐),ในรถวินีตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุรูปไหนหนอที่ภิกษุเพ่ือนพรหมจารีในท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่า ตนเอง
เป็นผู้สมบูรณด้์วยสมาธิ  และกล่าวสมาธิสัมปทากถา(เรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ)
แก่ภิกษุท้ังหลาย(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕๒/๒๗๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิ คำว่า สมาธิ ในท่ีน้ีหมายถึง
สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ อันเป็นบาทแห่งวิปัสสนา (ม.มู.อ. (บาลี) 
๒/๒๕๒/๕๔) 

สมพงศ์ : การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน,ร่วมวงศ์กันได้ ลงกันได้ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์) 

สมเพช :  สลดใจ ทำให้เกิดความสงสาร ดังคำในจูฬวรรค พระผู้มพีระภาคตรัสถึงพระเทวทัต
ตอนหนึ่งว่า ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตทำเลียนแบบเรา จะเสยีชีวิตอย่างน่าสมเพชเหมือน
ลูกช้างเค้ียวกินเหง้าบัวเป้ือนโคลนตมแล้วจึงล้มไป เพราะทำเลียนแบบช้างใหญ่ที่ขดุ
ดินเคี้ยวกินเหง้าบัวเล่นอยู่ในสระใหญ่  ฉะนั้น (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๔๖/๒๐๗-๒๐๘) แต่
ตามหลักภาษาตรงกับ สังเวช 

สมโพธิ :  การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
สมโภค : การกินร่วม ดังคำในกัมมักขันธกะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุ

ท้ังหลาย ถ้าอย่างนั้นสงฆ์จงลงอุกเขปนีย กรรมภิกษุฉันนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ



 

๔๙๑๙ 
 

 

ห้ามสมโภค กบัสงฆ์ หรือดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอจง
บอกภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต่อๆไปว่า ภิกษุช่ือฉันนะถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่
เห็นว่าเป็นอาบัติ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ (วิ.จู.(ไทย) ๖/๔๖/๘๖) ; ดู กินร่วม 

  ฎีกาอธิบายว่า คำว่า สมโภค หมายถึงการคบหากันและการให้หรือรับอามิส กิน
ร่วมกัน อยู่ร่วมกัน นอนร่วมกัน (สารตฺถ. ฏีกา (บาลี) ๓/๑๓๐/๓๒๔-๓๒๕)  

สมโภช : งานฉลองในพิธีมงคลเพ่ือความร่ืนเริงยินดี ดังคำที่อปทานที่พระเอกสังขิยเถระกล่าว
ไว้ว่า ได้มีงานสมโภชต้นมหาโพธ์ิ  ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสส ีมหาชนมา
ชุมนุมกันบูชาต้นมหาโพธ์ิที่ประเสริฐ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๔/๖๐) 

สมภพ: การเกิด,การเจริญเติบโตของทารก, ความเจริญโดยลำดับแห่งสัตว์ผู้บังเกิดแล้ว,ขันธ์ 
๕ ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระราชสมภพ และ พระบรมราชสมภพ ดังคำในปุริสคติสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงคติ ของบุรุษ ๗ ประการ เช่น 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างน้ีว่า  ถ้ากรรมไม่มแีล้ว อัตภาพของเราก็ไม่พึง
มี ถ้ากรรม จักไม่มี อัตภาพของเราก็จักไม่มี   เราย่อมละเบญจขันธ์ที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ 
ย่อมได้อุเบกขา เธอไม่ติดใจในภพ ไม่ติดใจในสมภพเห็นทางท่ีสงบอย่างย่ิง ด้วย
ปัญญาอันชอบ หรือดังคำในจูฬรถวิมาน พระมหากัจจายนเถระกล่าวแก่พระราชาว่า 
พระศาสดาผู้เป็นบุรุษอาชาไนย  ทรงสมภพในราชวงศ์ ของพระเจ้าโอกกากราช  ใน
ชนบทด้านทิศตะวันออก พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเสียแล้ว,ในมตกภัตตชาดก 
รุกขเทวดาโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่มหาชนว่า ถ้าเหล่าสัตว์พึงรู้อย่างน้ีว่า การเกิดและ
สมภพ น้ีเป็นทุกข์ สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์ เพราะผู้ฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศก (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๕๕/๑๐๐,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๐๒/๑๒๓,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๘/๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ไม่ติตใจในสมภพ ในท่ีน้ีหมายถึงไม่ติดใจในขนัธ์ ๕ ใน
อนาคต,และคำว่า สมภพ ในท่ีนี้หมายถึงความเจริญโดยลำดับแห่งสัตว์ผู้บังเกิดแล้ว 
(ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑/๑๘/๒๓๕) (องฺ.สตฺตก.อ.๓/๕๕/๑๙๐)  

สมภาร : เครื่องประกอบ, ความดีหรือความช่ัวท่ีประกอบหรือสะสมไว้ (เช่นในคำว่า สมภาร
กรรม และสมภารธรรม) ในภาษาไทย ใช้เป็นคำเรียกพระที่เป็นเจ้าอาวาส ดังคำใน 
โคสีสนิกเขปกเถราปทาน ท่ีพระเถระกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าออกจากประตูอารามแล้ว  
ได้ลาด(ทอด)ไม้จันทน์เหลืองไว้  (เพ่ือให้สงฆ์เดิน) ข้าพเจ้าได้เสวยกรรมของตน 
เพราะผลแห่งการลาดไม้จันทน์เหลือง ในครั้งนั้น โอ กุศลสมภารเล็กน้อยที่ข้าพเจ้า
ทำไว้ในบุญเขตที่ดี (กลับ)  ให้ผลมาก กุศลสมภารอ่ืนไม่ถึงเสี้ยวแห่งกุศลสมภารที่
ข้าพเจ้าทำไว้ในพระสงฆ์เลย (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๔๕๖) ; ดู สัมภาระ 



 

๔๙๒๐ 
 

 

สัมภาระ : สิ่งของต่าง ๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้และเสบียงซึ่งสะสมรวบรวม หรือดังคำในปริวาร 
กล่าวไว้ว่า ผ้าทำด้วยสัมภาระเจือกัน (วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๐๘/๕๗๙) หรือจัดเตรียมไว้
เพ่ือภาระ ต่าง ๆ เช่น โคนันทิวิสาลจึงลากสัมภาระอันหนักไปได้ ท้ังยังทำให้
พราหมณ์ได้ทรัพย์อีกด้วย (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๘/๑๒) หรือเตรียมสัมภาระ
สำหรับขนไป ดังคำในวัสสูปนายิกขันธกะ กล่าวไว้ว่า วิหารของสงฆ์หักพัง อุบาสกคน
หนึ่งได้ตัดเครื่องทัพพสัมภาระท้ิงไว้ในป่า  อุบาสกน้ันได้ส่งทูตไปในสำนักภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลาย จะพึงขนเครื่องทัพพสัมภาระน้ันมาได้  กระผม
ขอถวายเครื่องทัพพสัมภาระน้ัน หรือดังคำในสุตตนิบาต กสิภารทวาชพราหมณ์ได้ทูล
ถามพระผู้มีพระภาคว่า ท่านปฏิญญาว่าเป็นชาวนา แต่ข้าพเจ้าไม่เห็นสัมภาระแห่ง
การไถของท่านเลย ท่านผูเ้ป็นชาวนาข้าพเจ้าถามแล้ว ขอจงบอก ข้าพเจ้าจะรู้
สัมภาระแห่งการไถของท่านได้อย่างไร (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๙๙/๓๑๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๗๖/๕๑๘) ; การเกื้อหนุน, การเลี้ยงดู ดังคำในอรรถกถาอธิบายว่า คิลานปัจจัยเภสัช
บริขาร คือเภสัช ๕ ชนิด ได้แก่ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย (วิ.อ. (บาลี) ๒/
๒๙๐/๔๐, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๙๐/๓๙๓) เป็นสมัภาระของชีวิต คอยประคับ 
ประคองชีวิตให้ดำรงอยู่นาน ( ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๙๑/๓๙๗, ม.มู.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๓/
๒๑๓)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมภาระ บางครั้งก็ใช้เป็นเคร่ืองเก้ือหนุน เช่น ยารักษา
โรค เป็นสัมภาระของชีวิต คอยประคับประคองชีวิตให้ดำรงอยู่นาน (วิ.อ. (บาลี) ๒/
๒๙๐/๔๐-๔๑, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๙๑/๓๙๗,ม.มู ฏีกา (บาลี) ๑/๒๓/๒๑๓) 

สมมติ  :  การรู้ร่วมกัน, การตกลงกัน, การมีมติร่วมกนั หรือยอมรับร่วมกัน; การท่ีสงฆ์ประชุม
กันตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุให้ทำกิจหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในเรื่องอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น สมมติภิกษุเป็นผู้ให้โอวาทภิกษุณี สมมติภิกษุเป็นภัตตุเทศก์ เป็นต้น ; ใน
ภาษาไทยใช้ในความหมายว่า ตกลงกัน ดังคำในมหาวรรค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้กัปปิยภูมิท่ีสงฆ์สมมติ  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตกัป
ปิยภูมิ ๔ ชนิด (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๕/๑๒๐)  

สมมติญาณ :  ญาณโดยสมมติ,ความรู้ท่ีทำให้รู้สมมติ, ญาณที่รู้สมมติบัญญัติ เช่น รู้บุคคล รู้ความจริง
โดยสมมติซึ่งมีปรากฏในปฏิสัมภิทากถา ท่ีพระสกวาทีถามปรวาทีว่า สมมติญาณเป็น
ปฏิสัมภิทาใช่ไหม พระปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน  ฯลฯ พระสกวาทีจึงถาม
อีกว่า สมมติญาณเป็นปฏิสัมภิทาใช่ไหม พระปรวาที ก็ตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๔๓๒/๔๖๒,๓๗/๔๓๔/๔๖๔) 



 

๔๙๒๑ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมมติญาณ หมายถึงญาณท่ีรู้สมมติบัญญติั เช่น รู้
บุคคล รู้ความจริงโดยสมมติ (อภิ.ปญฺจ.อ. ๔๓๔/๔๖๔)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ญาณของพระอริยะบางอย่างไม่จัดเป็นปฏิสัมภิทา
ญาณ (อภิ.ปญจฺ.อ.(บาลี) ๔๓๒/๒๑๒) 

สมมติเถระ : พระเถระโดยสมมติ,ภิกษุท่ีมีอายุมาก, เป็น ๑ ในพระเถระ ๓ มีอธิบายว่า ท่านผู้มีช่ือ
ว่าเถระอย่างนี้ คือภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  ท่ีช่ือว่า  พระเถระ ก็ดี คนทั้งหลายเห็นนักบวช
เช่นสามเณรเป็นต้น ท่ีบวชเวลามีอายุมากแล้ว เรียกขานวา่ พระเถระ พระเถระ ก็ดี  
น้ีช่ือว่าสมมติเถระ ดังคำว่า เถระ ๓ คือ (๑) ชาติเถระ (พระเถระโดยชาติ) (๒) ธัมม
เถระ (พระเถระโดยธรรม) (๓) สมมติเถระ (พระเถระโดยสมมติ) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๐๕/๒๖๙) 

สมมติเทพ : เทวดาโดยสมมติ คือโดยความตกลงหรือยอมรับร่วมกันของมนุษย์ ได้แก่ พระราชา 
พระราชเทวีพระราชกุมาร, ดังคำในมหาวรรค ทีฆาวุกุมารกราบทูลแด่พระเจา้
พรหมทัตว่า  ข้าพระองค์ไม่อาจจะถวายชีวิตแด่สมมติเทพได้ องค์สมมติเทพต่างหาก
ควรพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ หรือดังคำในองคุลิมาลสูตร กล่าวไว้ว่า หมู่ชน
จำนวนมากประชุมกันอยู่ท่ีประตูพระราชวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล ส่งเสียงดังอ้ือ
อึงว่า ข้าแต่สมมติเทพ ในแคว้นของพระองค์มีโจรช่ือองคุลิมาล เป็นคนหยาบช้า มีฝ่า
มือเปื้อนเลือด ชอบฆ่าคน ไม่มีความกรุณาในสัตว์ท้ังหลาย,เป็นข้อ ๑ ในเทพ ๓ คือ 
(๑) สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ ได้แก่ พระราชา พระราชกุมาร  พระราชเทวี (๒) อุ
ปัตติเทพ เทวดาโดยกำเนิด ได้แก่ เทวดาช้ันจาตุมหาราช เป็นต้น (๓) วิสทุธิเทพ  
เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ ได้แก่ พระตถาคต สาวกของพระตถาคต พระอรหันต
ขีณาสพ พระปัจเจกพุทธเจ้า  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๒/๓๕๑, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๐/
๔๒๕,ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๑๙/๓๘๗-๓๘๘) 

สมมติบัญญัต ิ: บัญญัติโดยสมมติ เช่น ช่ือและโคตร ดังคำในวาเสฏฐสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
เราเรียกบุคคลผู้ระลึกถึงอดีตชาติได้ เห็นสวรรค์และนรก ถึงความส้ินไปแห่งชาติแล้ว
ว่า เป็นพราหมณ์ อันท่ีจริง นามและโคตรท่ีเขากำหนดให้กันน้ัน เป็นเพียงสมมติ
บัญญัติในโลก นามและโคตรปรากฏอยู่ได้ เพราะรู้ตามกันมา ญาติสาโลหิตกำหนดไว้
ในการเกิดน้ัน ๆ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๐/๕๘๑) 

สมมติสัจจะ  : จริงโดยสมมติ คือ โดยความตกลงหมายรู้ร่วมกันของมนุษย์เช่น นาย ก. นาย ข. ช้าง 
ม้า มด โต๊ะหนังสือ พ่อ แม่ ลูก เพ่ือน เป็นต้น ซึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะ หรือโดย
ปรมัตถ์แล้ว กเ็ป็นเพียงสังขาร หรือนามรูป หรือขันธ์ ๕ เท่าน้ัน ดังคำในกถาวัตถุ ที่ 
พระปรวาทีกล่าวว่า ผู้เข้าสมาบัติท่ีมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีญาณอยู่ และปฐวีกสณิ



 

๔๙๒๒ 
 

 

เป็นสมมติสัจจะใช่ไหม พระสกวาทีตอบว่า ใช่ พระปรวาทีจึงกล่าวว่า หากผู้เข้า
สมาบัติท่ีมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์มีญาณอยู่ และปฐวีกสิณเป็นสมมติสัจจะ ดังน้ัน ท่าน
จึงควรยอมรับว่าสมมติญาณมีสัจจะเท่าน้ันเป็นอารมณ์ไม่มีธรรมอ่ืนเป็นอารมณ์ 
(อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๓๔/๔๖๔) ; ตรงข้ามกับ ปรมัตถสัจจะ  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมมติสัจจะ เป็น ๑ ในสัจจะ ๒ คือ สมมติสจัจะ และ
ปรมัตถสัจจะ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๔๓๔/๒๑๒) 

สมมติสันติ : สันติโดยสมมติ, ความสงบด้วยการสมมติ หมายถึงความสงบแห่งทิฏฐิ ๖๒ ดังคำใน
มหานิทเทสท่ีกล่าวถึงสันติไว้ว่า สันติ ๓ อย่าง คือ (๑) อัจจันตสันติ(ความสงบโดย
ส่วนเดียว) (๒) ตทังคสันติ(ความสงบด้วยองค์น้ันๆ) (๓) สมมติสันติ(ความสงบโดย
สมมติ) สมมติสันติ เป็นอย่างไร คือ ความสงบแห่งทิฏฐิ ๖๒  เรียกว่า สมมติสันติ  (ข.ุ
ม.(ไทย) ๒๙/๑๙/๘๘) 

สมยวิมุต : หลุดพ้นด้วยสมยวิมุตติ (ความหลุดพ้นช่ัวคราว) ซึ่งหมายถึง  สมาบัติ ๘ เป็นโลกิย
วิมุตติ เพราะหลุดพ้นจากกิเลสท้ังหลายทีข่ม่ได้ ในขณะท่ีจิตแน่วแน่เป็นครั้งคราว ใน
ท่ีนี้หมายถึงบุคคลผู้หลุดพ้นจากกิเลสช่ัวคราว ดังคำในปฐมสมยวิมุตตสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการน้ี (คือ (๑) ความเป็นผู้ไม่ชอบการ
งาน (๒) ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย (๓) ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ (๔) 
ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ (๕) พิจารณาจิตตามท่ีหลุดพ้นแล้ว) ย่อม
เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต,ในปุคคลบญัญัติ กล่าวไว้ว่า บุคคล
บางคนในโลกน้ีสัมผสัวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย ทุกกาล ทุกสมัย และอาสวะ ทั้งหลายของ
เขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลน้ีเรียกว่าผู้เป็นสมยวิมุตตะ(องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๔๙/๒๔๖,๒๒/๑๕๐/๒๔๗,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑/๑๔๙)  

สมยวิมุตตสูตร: พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต มี ๒ สูตร เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สมยวิมุตตสตูร (ปฐม) (สตูรที่ ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม ๕ คือ (๑) ชอบ

การงาน (๒) ชอบการพูดคุย (๓) ชอบการนอนหลับ (๔) ชอบการคลุกคลด้ีวยหมู่ (๕) 
ไม่พิจารณาจิตตามท่ีหลุดพ้น ย่อมเป็นไปเพ่ือความเส่ือมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต (หลุด
พ้นช่ัวคราว หมายถึงสมาบัติ ๘ อันเป็นโลกิยวิมุต) แล้วตรัสว่า ธรรม ๕ ซึ่งมีนัย
ตรงกันข้าม ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๔๙/๒๔๖) 

 สมยวิมุตตสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ธรรม ๕ คือ (๑) ชอบการ
งาน (๒) ชอบการพูดคุย (๓) ชอบการนอนหลับ (๔) ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์
ท้ังหลาย และ(๕) ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษุผู้



 

๔๙๒๓ 
 

 

เป็นสมยวิมุต แล้วตรัสว่า ธรรม ๕ ซึ่งมีนัยตรงกันข้าม ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อม
แก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๐/๒๔๗) 

สมยสูตร :  มี ๔ สูตร แปลและเน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สมยสูตร พระสูตรว่าด้วยพวกเทวดาประชุมกัน สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 

ณ ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสกักะ เทวดาจากสิบโลกธาตุได้มาประชุมกัน
กล่าวในสำนักของพระองค์เป็นต้นว่า ภิกษุเหล่าน้ันตัดกิเลสดุจตะปูตรึงจิตได้แล้ว ตัด
กิเลสดุจลิ่มสลกัได้แล้ว และถอนกิเลสดุจเสาเข่ือนได้แล้ว จึงไม่หว่ันไหว เป็นผู้หมด
จด ปราศจากมลทิน มีจักษุ ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ ประพฤติธรรมอยู่ บุคคล
ท้ังหลายผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ จักไม่ไปสู่อบายภูมิ ละร่างกายอันเป็นของมนุษย์
แล้ว จักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๗/๔๘) 

 2.สมยสูตร พระสูตรว่าด้วยสมัยท่ีควรบำเพ็ญเพียร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สมัยท่ีไม่
ควรบำเพ็ญเพียร ๕ คือ (๑) สมัยท่ีเป็นคนแก่ถูกชราครอบงำ (๒) สมัยท่ีเป็นคน
อาพาธ ถูกพยาธิครอบงำ (๓) สมัยท่ีมีภิกษาหาได้ยาก ข้าวกล้าเสียหาย บิณฑบาตได้
ยาก ซึ่งไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพ (๔) สมัยท่ีมีภัย มีการปล้นสะดม ชาวบ้าน
อพยพหนี (๕) สมัยท่ีสงฆแ์ตกแยกกัน ทำให้ชาวบ้านท่ียังไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใส หรือท่ี
เลื่อมใสแล้วกก็ลายเปน็อ่ืนไป ส่วนสมัยทีค่วรบำเพ็ญเพียร มีนัยตรงกันข้าม (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๙๓) 

 3.สมยสูตร (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยสมัยท่ีควรพบผู้เจริญภาวนา (สูตรที่ ๑) ภิกษุรูป
หนึ่งเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามว่า สมัยท่ีควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนา
ทางใจมีเท่าไร พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า มี ๖ สมัย คือ (๑) สมัยท่ีจิตถกูกาม
ราคะครอบงำแล้วไม่รู้อุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง (๒) สมยัท่ี
จิตถูกพยาบาทครอบงำแล้วไมรู่้อุบายเคร่ืองสลัดพยาบาทท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
(๓) สมัยทีจิ่ตถูกถีนมิทธะครอบงำแล้วไม่รู้อุบายเคร่ืองสลัดถีนมทิธะท่ีเกิดขึ้นตามความ
เป็นจริง (๔) สมัยท่ีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำแล้วไม่รู้อุบายเครื่องสลัดอุทธัจจกกุ
กุจจะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง (๕) สมัยท่ีจิตถูกวิจิกิจฉาครอบงำแล้วไม่รู้อุบาย
เครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง (๖) สมัยที่ไม่รู้ไม่เห็นนมิิตซึ่งเป็นท่ีสิ้น
อาสวะโดยลำดับ สำหรับผูอ้าศัยมนสิการอยู่ เม่ือภิกษุเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนา
ทางใจแล้ว เลา่ความเป็นไปให้ฟัง ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจนั้นก็จะแสดงธรรมแก่เธอ 
เพ่ือละนิวรณ์ ๕ เพ่ือความสิน้ไปแห่งอาสวะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗/๔๖๒) 

 4.สมยสูตร (ทุติย) พระสูตรว่าด้วยสมัยท่ีควรพบผู้เจรญิภาวนา (สูตรท่ี ๒) พระ
มหากัจจานะกล่าวถึงสมัยท่ีควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแก่พระเถระหลาย



 

๔๙๒๔ 
 

 

รูปผู้อยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี ผูน้ั่งประชุมกันในโรงฉันแล้วมี
ความเห็นไปคนละทางว่า ท่านสดับมาเฉพาะพระพักตร์ว่ามี ๖ สมัย เน้ือความเหมือน
ในปฐมสมยสูตร พระเถระกล่าวว่า สมัยท้ัง ๖ นั้น  ผมสดับรับมาเฉพาะพระพักตร์ว่า 
เป็นสมัยท่ีควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๒๘/๔๖๕) 

สมรภูมิ : ท่ีร่วมตาย, สนามรบ ดังคำในมหาวรรคกล่าวไว้ว่า พระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติโกศล
ราชทรงมีพระครรภ์  พระนางเกิดอาการแพ้ท้องเช่นน้ี คือ ในยามรุ่งอรุณ พระนาง
ปรารถนาจะทอดพระเนตรกองทหารประกอบด้วยองค์  ๔ ผูส้วมเกราะยืนอยู่ใน
สมรภูมิ,ในนาคสูตรและอักขมสูตร กล่าวไว้ว่า ช้างของพระราชาในโลกน้ีเข้าสู่สมรภูมิ 
,ในปฐมโยธาชีวสูตร กล่าวไว้ว่า นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ีพอเห็นฝุน่ฟุ้งขึ้นเท่าน้ัน  
ก็หยุดน่ิงหว่ันไหว  ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๘/๓๔๔, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๑๔/๑๗๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๕/๑๒๖,๒๒/๗๖/๑๓๑,๒๒/๑๓๙/
๒๒๔) 

สมลังกตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรวรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสุปาริจริยเถระ 
ท่ีท่านกล่าวไว้ตอนหน่ึงว่าข้าพเจ้าได้ทราบพระดำรัสท่ีแสดงอมตธรรมของ
พระพุทธเจ้า(นามว่าปทุม) ก็มีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ปรบมือแลว้จึงเข้าไปบำรุง 
ข้าพเจ้าเห็นผลแห่งการบำรุงพระศาสดา ท่ีข้าพเจ้าประพฤติดีแล้ว ใน ๓๐,๐๐๐ กปั 
ข้าพเจ้าจึงไม่ไปเกิดในทุคติเลย ในกัปที ่ ๑๒๙ (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิมีพระนามว่าสมลังกตะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๕/๓๒๘) 

สมวัตตขันธ์, พระโอรส : ช่ือพระราชโอรสของวิปัสสีราชกุมารกับพระนางสุทัสสนา แห่งกรุงพันธุว
มดี ซ่ึงมีพระเจ้าพันธุมะปกครอง,ทรงเป็นนัตตาของพระเจ้าพันธมะและพระนางพันธุ
มดี,พระโอรสผู้นี้ มีอายุราว๘,๐๐๐ ปี ดังคำว่า วิปัสสีราชกุมาร ทรงครองฆราวาสอยู่  
๘,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง คือนันทปราสาท  สุนันทปราสาท  และสิริมา
ปราสาท มีนางสนมกำนัล ๔๓,๐๐๐ นางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ
นามว่าสุทัสสนาพระราชโอรสพระนามว่าสมวัตตขันธ์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๖๘๘) 

สมสสีกถา : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีสงบและเป็นประธาน คำว่า สมสีสกถา แปลว่า กถาว่าด้วย
ธรรมท่ีสงบและเป็นประธาน สาระสำคญัของกถานี้เหมือนในสมสีสัฏฐญาณนิทเทส
แห่งญาณกถา มหาวรรค (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๓/๕๙๐) 

สมสสัีฏฐญาณนิทเทส :แสดงสมสีสัฏฐญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๓๖ ของญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำ 
ปุจฉา ดังนี้ 



 

๔๙๒๕ 
 

 

  ในอุทเทสที่ว่า “ปัญญาในความไม่ปรากฏแห่งธรรมท้ังปวง เพราะตัดขาดโดย
ชอบและดับไปช่ือว่าสมสีสัฏฐญาณ (ญาณในอรรถแห่งธรรมท่ีสงบและเป็นประธาน)” 
ท่านพระสารีบุตรอธิบายความหมายของคำ รวม ๖ คำ ดังน้ี 

  ๑.คำว่า “ธรรมทั้งปวง” ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม 
อกุศลธรรม อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อปริ
ยาปันนธรรม  

  ๒.คำว่า “เพราะตัดขาดโดยชอบ” ท่านอธิบายโดยนำธรรมที่เป็นคู่ตรงกันข้าม 
๓๗ คู่ (ดูหมวดภาวนาที่ ๕ แห่งสุตมยญาณท่ี ๔) มาจำแนกการตัดอกุศลขาดโดย
ชอบด้วยกุศล เช่น พระโยคาวจรตัดกามฉันทะขาดโดยชอบด้วยเนกขัมมะ 

  อีก ๓ คำ คือ “ดับไป” “ไม่ปรากฏ” “สงบ” ก็มีนัยเดียวกันนี้ ต่างกันแต่
สำนวนเท่าน้ัน เช่น (๑) พระโยคาวจรดับกามฉันทะได้ด้วยเนกขัมมะ (๒) เม่ือพระ
โยคาวจรได้เนกขัมมะ กามฉันทะย่อมไม่ปรากฏ (๓) เนกขัมมะ ช่ือว่าสงบ เพราะละ
กามฉันทะได้ 

  ๖. คำว่า “เป็นประธาน” หมายถึงกิเลสท่ีมีอิทธิพลเหนือธรรมแต่ละอยา่ง มี 
๑๓ ประการ เช่น (๑) ตัณหามีความกังวลเป็นประธาน ฯลฯ (๑๓) นิโรธมีสังขารเป็น
ประธาน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๗/๑๔๖) 

สมสสีี :  บุคคลผูส้ิ้นอาสวะพร้อมกับสิ้นชีวิต คือบรรลุอรหัตตผลในขณะเดียวกับท่ีสิ้นชีวิต ดัง
คำในปุคคลบัญญัติท่ีกล่าวไว้ว่า ความสิ้นอาสวะและความส้ินชีวิตของบุคคลใดไม่
ก่อนไม่หลัง  บุคคลน้ีเรียกว่าผู้เป็นสมสีสี (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖/๑๕๒); น้ีเป็น
ความหมายหลักตามพระบาลี แต่ในมโนรถปูรณี อรรถกถาแห่งอังคุตตรนิกาย ให้
ความหมาย สมสสีี ว่าเป็นการส้ินอาสวะพร้อมกับสิ้นอย่างอ่ืนอันใดอันหนึ่งใน ๔ 
อย่างและแสดงสมสีสีไว้ ๔ ประเภท คือ ผู้สิ้นอาสวะพร้อมกับหายโรค เรียกว่า โรค
สมสสีี ผูส้ิ้นอาสวะพร้อมกับท่ีเวทนาซึ่งกำลังเสวยอยู่สงบระงับไปเรียกว่า เวทนาสมสี
สี ผูส้ิ้นอาสวะพร้อมกับการสิ้นสุดของอิริยาบถอันใดอันหน่ึง เรียกว่า อิริยาบถสมสสี ี
ผู้สิ้นอาสวะพร้อมกับการสิ้นชีวิต เรียกว่าชีวิตสมสีสี; อย่างไรก็ดี ในอรรถกถาแห่ง
ปุคคลบัญญัติ เป็นต้น แสดงสมสีสีไว้ ๓ ประเภท และอธิบายต่างออกไปบ้าง ไม่ขอ
นำมาแสดงในที่น้ี เพราะจะทำให้ฟ่ันเฝือ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สมอไทย : ช่ือสมอชนิดหน่ึง ในสกุล Terminalia วงศ์ Combretaceae ใช้ทํายาได้ ขนาดเท่า
หัวแม่มือ ลูกมนยาว เปลือกเขียว เช่น สมอไทย ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตผลไมท่ี้เป็นยา คือ ลูกพิลังคะดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก 
มะขามป้อม ผลโกฐ หรือผลไม้ท่ีเป็นยาชนิดอ่ืนท่ีมีอยู่ ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉัน  รับ



 

๔๙๒๖ 
 

 

ประเคนแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ (วิ.ม.(ไทย) ๕/-๖๓/๔๗, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๙๘๓/๔๙๓) 

สมอพิเภก :  ช่ือสมอชนิดหน่ึง ใช้ทํายาได้ดังคำในโสมนัสสชาดกท่ีพระราชกุมารกราบทูลพระราชา
ว่า ขอเดชะพระองค์ผู้สมมติเทพ ดาบสผูน้ี้มีของเก็บรวบรวมไว้หลายชนิด เช่นสมอ
พิเภก รากไม้ และผลไม้นานาชนิด เธอไม่ประมาท เฝ้ารักษาคุ้มครองสิ่งของเหล่าน้ัน
ไว้เพราะเหตุน้ัน  หม่อมฉันจึงร้องเรียกเธอว่าเป็นคหบดี (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๑๙/
๕๐๘) 

สมังคี :  ผู้พรั่งพร้อม, ผูพ้ร้อม (ด้วย…), ผู้ประกอบ (ด้วย…); มักใช้เป็นบทท้ายในคำสมาส เช่น 
กุศลสมังคี (ผูป้ระกอบด้วยกุศล) โทสสมังคี (ผู้ประกอบด้วยโทสะ) มรรคสมังคี (ผู้
ประกอบด้วยมรรค คือ ต้ังอยู่ในมรรค เช่น ในโสดาปัตติมรรค) ผลสมังคี (ผู้
ประกอบด้วยผล คือ ได้บรรลุผล เช่น ถึงโสดาปัตติผล เป็นโสดาบัน เป็นต้น) 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

  อรรถกถาอธิบายถึงคำว่า สมังคี ในบทท้ายคำสมาส ไว้ในคำว่า สัทธานุสารี คือ ผู้
แล่นไปตามศรัทธา ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผลมีสัทธาแก่กล้า บรรลุผลแล้ว 
กลายเป็นสัทธาวิมุต(ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา) เรียกว่า มคัคสมังคีบุคคลช้ันต้น 
(ปฐมมคัคสมังคี) หรือผู้พร่ังพร้อมด้วยโสดาปัตติมรรค (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๙/๕๕, 
องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๒, ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๕๒/๑๗๕) 

สมัตตสูตร : มี ๒ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สมัตตสูตร พระสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานครบบริบูรณ์ ท่านพระสารีบุตรถาม

ท่านพระอนุรุทธะว่า ท่ีเรียกว่าพระอเสขะนี้เป็นอย่างไร ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า 
เพราะได้เจริญสติปัฏฐานครบทั้ง ๔ จึงเรยีกว่าพระอเสขะ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๙๓/
๒๕๑) 

 2.สมัตตสูตร พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำฤทธ์ิบริบูรณ์ให้สำเร็จ พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า พราหมณ์ท้ังในอดีตอนาคต ปัจจุบันสามารถทำฤทธ์ิบริบูรณ์ให้
สำเร็จได้ ก็เพราะได้เจริญอิทธิบาท ๔ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๑๘/๓๘๑) 

สมัตตะ, พระเจ้าจักรพรรด ิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสปริวาริยเถระ 
ดังคำในสปริวาริยเถราปทาน ท่ีท่านอธิบายไว้ว่า ขา้พเจ้าทำแท่นบูชาด้วยไม้จันทน์ 
ถวายธูปและของหอมที่สมควรแก่พระสถูป(พระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ) ข้าพเจ้า
เมื่อเกิดในภพใดๆ คือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในภพนั้นๆ ไม่เห็นความต่ำ
ต้อยของตนเลย นี้เป็นผลแห่งบุพกรรมในกัปท่ี ๑๑๕ นับจากกัปน้ีไปได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๘ ชาติมีพระนามว่าสมัตตะ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๙/๓๐๙)  



 

๔๙๒๗ 
 

 

สมันตจักขุ : จักษุรอบคอบ, ตาเห็นรอบได้แก่พระสัพพัญญุตญาณ อันหย่ังรู้ธรรมทุกประการ 
ปรีชาหย่ังรู้สิ่งท้ังปวง ท้ังที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นคุณสมบัติพิเศษของ
พระพุทธเจ้า ดังคำในมหานิทเทสอธิบายไว้ว่า พระสัพพัญญุตญาณ ตรัสเรียกว่า 
สมันตจักขุ  พระผู้มีพระภาคทรงประกอบ ประกอบพร้อม ดำเนินไป ดำเนินไปพร้อม 
เป็นไป เป็นไปพร้อม เพียบพร้อมแล้วด้วยพระสพัพัญญุตญาณ(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/
๔๓๐),ข้อ ๕ ในจักขุ ๕ คือ ๑. มังสจักขุ (ตาเน้ือ) ๒. ทิพพจักขุ (ตาทิพย์) ๓. ปัญญา
จักขุ  (ตาปัญญา) ๔. พุทธจักขุ (ตาพระพุทธเจ้า) ๕. สมนัตจักขุ (ตาเห็นรอบ) (ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๓๘/๓๘๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๗๐/๗๕๕,๒๕/๑๐๗๖/๗๕๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๑๑/๕๕,๒๙/๑๕๖/๔๒๔, ๒๙/๑๙๑/๕๔๑,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๓๒/๑๖๓,๓๐/๓๕/๑๗๘) ; 
สมันตจักษุ ก็เขียน  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมันตจักข ุ ตาเห็นรอบ คือทรงประกอบด้วยพระ
สัพพัญญุตญาณอันหย่ังรู้ธรรมทุกประการ (สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๓๗/๗๔-๗๕) 

สมันตจักษุ, พระเจา้จักรพรรดิ : 1.ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงซึ่งเป็นอดีตชาติของพันธุชีวก
เถระ ดังคำในพันธุชีวกเถระท่ีท่านกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าใช้ด้ายร้อยดอกชบาแล้วบูชา 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี  เพราะได้ทำกรรมไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่ได้พบทุคติเลย นี้
เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๗ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่าสมันตจักษุเป็นจอมมนุษย์ มียศใหญ่ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๕/๓๑๗) 

 2.ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระทีปทายกเถระ ดังคำในทีป
ทายกเถราปทาน ท่ีท่านกลา่วไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นเทพบุตร  ลงมายังแผ่นดิน  มีใจ
เลื่อมใส ได้ถวายประทีป ๕  ดวง  ด้วยมือท้ัง  ๒  ของตนในกัปท่ี  ๙๔  นับจากกัปน้ี
ไปขา้พเจ้าได้ถวายประทีปไว้ในครั้งน้ันจึงไม่ได้พบทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย
ประทีป ในกปัที่ ๕๕ (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีนามว่า
สมันตจักษุ เปน็ใหญ่ในแผ่นดิน มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖/๔๒๖) 

สมันตจักษุ :  ดู สมันตจักข ุ
สมันตฉทนะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอุมาปุป

ผิยเถระ ท่ีท่านกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ได้ถือดอก
สามหาวไปบูชาพระพุทธเจ้า ดอกสามหาวท้ังหมดมียอดรวมกัน ขั้วช้ีขึ้นข้างบน ดอก
ย้อยลงข้างล่าง ด้วยจิตที่เลื่อมใสน้ัน ข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ช้ันดุสิต ในกัปท่ี 
๙๔  นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่ได้พบทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง
การบูชาพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๕๕ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง



 

๔๙๒๘ 
 

 

พระนามว่าสมันตฉทนะ ทรงเป็นใหญ่ในแผน่ดิน มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๕/๔๘๓) 

สมันตธรณะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของปุปผธารกเถระ 
ดังคำในปุปผธารกเถราปทาน ที่ท่านพระเถระกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้านุ่งผ้าเปลือกไม้ ห่ม
หนังสัตว์ อภิญญา๕ บังเกิดแล้ว  ลูบคลำดวงจันทร์ได้ ข้าพเจ้าได้เห็นพระศาสดาพระ
นามว่าวิปัสสี จึงยกดอกแคฝอยขึ้นบูชาพระองค์ ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปนี้ไป เพราะ
ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่ได้พบทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการยกดอกไม้ขึ้นบูชา ในกัปท่ี ๘๗ 
นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่าสมันตธรณะ เป็นใหญ่ใน
แผ่นดิน มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙/๔๕๓) 

สมันตเนมิ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอสนโพธิย
เถระ ดังคำในอสนโพธิยเถราปทาน ที่ท่านพระเถระ กลา่วไว้ว่า ข้าพเจ้ามีอายุ ๗ 
ขวบ ก็ได้พบพระผู้มีพระภาค (พระนามว่าติสสะ)ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกข้าพเจ้ามีจิต
เลื่อมใส มีใจยินดี เบิกบาน  ได้ปลูกต้นโพธ์ิอันอุดมถวายพระผู้มีพระภาคพระนามว่า
ติสสะ ต้นไม้งอกข้ึนบนแผ่นดิน โดยนามบัญญัติว่าอสนะ ข้าพเจ้าบำรุงต้นโพธ์ิช่ืออ
สนะอันอุดมนี้ตลอด ๕ ปี ในกัปท่ี ๙๒ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ปลูกต้นโพธิ์ไว้ใน
ครั้งน้ัน จึงไม่ได้พบทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการปลูกต้นโพธ์ิ ในกัปท่ี ๗๓ นับจากกัปนี้
ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในแผน่ดิน ๗ ชาติมีพระนามว่าสมันตเนมิ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๙๐/๒๐๑) 

สมันตปาสาทิกะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :1.ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซ่ึงเป็นอดีตชาติของพระติปุป
ผิยเถระ ดังคำในติปุปผิยเถราปทาน ที่ท่านกล่าวไว้ว่า เม่ือก่อน  ข้าพเจ้าเป็นพราน
เน้ืออาศัยอยู่ในป่าใหญ่ดงทบึ เห็นต้นแคฝอยมีใบเขียวสด จึงโปรยดอกไม้  ๓  ดอก
บูชา (ซึ่งเป็นต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี) คร้ังน้ัน  
ข้าพเจ้าเก็บใบแคฝอยแห้งไปทิ้งในภายนอกแล้วอภิวาทต้นแคฝอย เหมือนอภิวาท
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้บูชาต้นโพธ์ิไว้ จึงไม่ได้
พบทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชาต้นโพธ์ิ ในกัปที่  ๓๐ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิ ๑๓ ชาติ พระนามว่าสมันตปาสาทิกะมีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๓๕/๒๔๓) 

  2.ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระหัตถิทายกเถระ ดังคำใน
หัตถทายกเถราปทาน ที่ท่านพระเถระกล่าไว้ว่า ข้าพเจ้าได้ถวายช้างเชือกซึ่งประเสริฐ  
มีงางอนงาม ควรเป็นราชพาหนะแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ข้าพเจ้า
บรรลุสันติบทอันเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งยอดเย่ียม เพราะข้าพเจ้าได้ถวายช้างแด่พระผู้



 

๔๙๒๙ 
 

 

มีพระภาค ในกัปท่ี  ๙๔  นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายช้างไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่ได้
พบทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการถวายช้าง ในกัปที่ ๗๘ (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ  ๑๖  ชาติ พระนามว่าสมันตปาสาทิกะ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๔/๓๗๙) 

สมันตวรณะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอาธารทายก
เถระ ดังคำในอาธารทายกเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าถวายเชิง
บาตรแด่พระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิขี ข้าพเจ้าได้ครองพ้ืนแผ่นดินน้ีไว้หมดทั้งสิ้น 
ในกัปที่ ๒๗ นับจากกัปน้ีไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ ชาติ พระนามว่าสมันตวรณะ  
มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๒/๓๗๖) 

สมันตาโอทนะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอัฑฒเจ
ลกเถระ ดังคำในอัฑฒเจลกเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นคน
เข็ญใจ ถึงอาการน่าสงสารอย่างย่ิง ได้ถวายผ้าครึ่งผืนแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่า
ติสสะ ข้าพเจ้าครั้นถวายผ้าครึ่งผืนแล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอด ๑ กปั และในกัป
ท้ังหลายที่เหลอื ข้าพเจ้าได้ทำกุศลไว้แล้ว ในกัปที่ ๙๒ นบัจากกัปนี้ไป เพราะได้ถวาย
ผ้าไว้ในคร้ังน้ัน จึงไม่ได้พบทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการถวายผ้า ในกัปที ่๕๑ (นัปจาก
กัปนี้ไป) ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิ พระนามว่าสมันตาโอทนะ เป็นใหญใ่นหมู่ชน(ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๗/๒๔๐) 

สมัย : คราว, เวลา ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวว่า สมัยน้ัน พระผูมี้พระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ 
ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นท่ีอยู่ของนเฬรุยักษ์ เขตเมืองเวรัญชาพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่
ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑) ; ลัทธิ เช่นดาบสอโนมะเช่ียวชาญใน
ลัทธิสมัยของตน ดังคำในเหมกเถราปทาน ที่พระเหมกเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตน
ไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นดาบสช่ืออโนมะ แกล้วกลา้ในลัทธิสมัยของตน ฉลาดในการโต้ตอบ 
ไปได้ทั้งบนพ้ืนดินและในอากาศฉลาดในลางร้ายลางดี(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘๕/๖๗๕) ; 
การประชุม ดังเช่นคราวประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดา มีปรากฏในมหาสมยสูตร 
กล่าวถึงการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๓๑/๒๕๙); การตรัสรู้ มี
ปรากฏในอภิสมยสังยุต ท่ีกลา่วไว้ว่า การตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์ย่ิงใหญ่อย่างน้ี การ
ได้ธรรมจักษุมปีระโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ หรือดังคำท่ีกล่าวถึงการตรัสรู้ในอภิ
สมยวรรคหมวดว่าด้วยการรู้ย่ิง (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๔/๑๖๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๑/
๖๓๔)  

สมัยท่ีควรเขา้ไปพบภิกษุผูเ้จริญภาวนาทางใจ : เวลาท่ีถูกนิวรณ์ ๕ ครอบงำและไม่รู้ไม่เห็นนิมติ 
หมายถึงเวลาถูกบาปอกุศลธรรมครอบงำเจริญภาวนาไม่ก้าวหน้าควรที่จะหา



 

๔๙๓๐ 
 

 

กัลยาณมิตรภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ ดังคำในปฐมสมยสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุ สมัยท่ีควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ ๖ ประการนี้ (๑) สมัยที่ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้มีจิตถูกกามราคะ กลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำอยู่  (๒) สมัยที่ภิกษุมีจิต
ถูกพยาบาท(ความคิดร้าย)กลุ้มรุม ถูกพยาบาทครอบงำอย (๓) สมัยท่ีภิกษุมีจิตถูกถีน
มิทธะ(ความหดหู่และเซื่องซมึ)กลุ้มรุม ถูกถีนมิทธะครอบงำอยู่ (๔)สมัยที่ภิกษุมีจิตถกู
อุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ)กลุ้มรุม ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำอยู่(๕) 
สมัยใดภิกษุมีจิตถูกวิจิกิจฉา(ความลังเลสงสยั)กลุ้มรมุถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่ (๖) 
สมัยท่ีภิกษุไม่รูไ้ม่เห็นนิมิตซึ่งเป็นท่ีสิ้นอาสวะโดยลำดับสำหรับผู้อาศัยมนสิการอยู่
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๗/๔๖๒,๒๒/๒๘/๔๖๕) 

สมัยท่ีควรบำเพ็ญเพียร : เวลาเป็นหนุ่มสาว แข็งแรง เศรษฐกิจดี หมู่คนสามัคคแีละหมู่สงฆ์สามัคคี 
ดังคำในสมยสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  สมัยท่ีควรบำเพ็ญเพียร ๕ 
ประการนี้ คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี (๑) ยังเป็นคนหนุ่มแนน่ มีผมดำสนิท 
ประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกำลังเจริญ ดำรงอยู่ในปฐมวัย (๒) มีอาพาธน้อย มีโรค
เบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุ สำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปาน
กลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร (๓) มีภิกษาหาได้ง่าย ข้าวกล้าดี  บิณฑบาตได้ง่าย 
สะดวกแก่การแสวงหาเล้ียงชีพ (๔) คนทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน ช่ืนชมกัน ไม่วิวาท
กัน เป็นเหมือน น้ำนมกับน้ำ  มองกันด้วยนัยน์ตาที่เป่ียมด้วยความรักอยู่ (๕) สงฆ์
พร้อมเพรียงกัน ช่ืนชมกัน ไม่วิวาทกัน มีอุทเทสท่ี สวดร่วมกัน อยู่ผาสุก เมื่อสงฆ์
พร้อมเพรียงกันจึงไม่มีการด่ากัน ไม่มีการบริภาษกัน ไม่มีการใสร่้ายกัน ไม่มีการ
ทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็
เลื่อมใสยิ่งขึ้น (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๙๓) 

สมัยท่ีถวายจีวร : กลางเดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๔ คือเม่ือยังไม่ได้กรานกฐิน  กำหนดเอาเดือนท้าย
แห่งฤดูฝน(คือกลางเดือน๑๑ถึงกลางเดือน ๑๒) เม่ือกรานกฐินแล้ว มีกำหนดเวลา๕ 
เดือน(แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๒ ถึงกลางเดือน ๔) ดังคำในมหาวิภังค์อธิบายไว้ว่า ท่ีช่ือว่า
สมัยท่ีถวายจีวร คือ เม่ือยังไม่ได้กรานกฐิน กำหนดเอาเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝน เมื่อ
กรานกฐินแล้ว มีกำหนดเวลา ๕ เดือน ภิกษุคิดว่า เป็นสมัยท่ีถวายจีวร พึงฉันได้ (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๒๑๘/๓๗๖,๒/๒๒๗/๓๘๔,๒/๓๐๐/๔๔๒ 

สมัยท่ีทำจีวร : ช่วงเวลาทำจีวร,กาลทำจวีร ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า ที่ช่ือว่าสมัยท่ีทำจีวร คือ
เมื่อภิกษุกำลังทำจีวร ภิกษุคดิว่า  เป็นสมยัท่ีทำจีวร พึงฉันได้, ท่ีช่ือว่าสมัยท่ีทำจีวร 
คือเม่ือภิกษุกำลังทำจีวร (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๑๘/๓๗๗,๒/๒๒๗/๓๘๕,๒/๓๐๐/๔๔๒) 



 

๔๙๓๑ 
 

 

สมา ปฏิปทา :  ข้อปฏิบัติท่ีระงับ หมายถึงข้อปฏิบัติเพ่ือระงับอกุศลวิตก, ข้อท่ี ๔ ในปฏิปทา ๔ อีก
นัยหน่ึง (คือ (๑) อักขมา ปฏิปทา (ข้อปฏิบัติท่ีไม่อดทน) (๒) ขมา ปฏิปทา (ข้อปฏิบัติ
ท่ีอดทน) (๓) ทมา ปฏิปทา (ข้อปฏิบัติที่ข่มใจ) (๔) สมา ปฏิปทา(ข้อปฏิบัติท่ีระงับ),
ในปฐมขมสูตร และทุติยขมสูตร อธิบายความหมายไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีไม่ยินดี
กามวิตกที่เกิดขึ้น  ละ บรรเทา  ทำให้สงบทำให้หมดสิน้ไป  ทำให้ถงึความไม่มีไม่
ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้น ... ไม่ยินดีวิหิงสาวิตกท่ีเกิดขึ้น... ไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ละ บรรเทาทำให้สงบ ทำให้หมดสิน้ไป ทำให้ถึงความไม่มี  น้ี
เรียกว่าสมาปฏิปทา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๔/
๒๓๐,๒๑/๑๖๕/๒๓๑)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมา ปฏิปทา หมายถึงอกุสลวิตักกวูปสมนปฏิปทา (ข้อ
ปฏิบัติเพ่ือระงับอกุศลวิตก) (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๖๔/๓๘๙) 

สมาคม,สมาคมบิดามารดา : การคบค้า หมู่คน, การประชุม, การเข้าร่วมพวกร่วมคณะ คณะผู้ปฏิบติั
ร่วมกัน ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเช
ตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี ครั้งน้ัน สมาคม หน่ึงในกรุงสา
วัตถีเตรียมภัตตาหารพร้อมจีวรไว้ถวายสงฆ์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๕๗/๑๗๙,วิ.ภิกฺขุนี.
(ไทย) ๓/๖๘๔/๓๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๒/๒๓๐,๑๑/๒๙๒/๒๔๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๔๗/๗๗,ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๘/๒๖,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๕๕/๓๘๐),ในอปทาน
กล่าวถึงสมาคมบิดามารดาไว้ ดังท่ีพระผลทายกเถระกลา่วไว้ตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าวาง
ดอกอุบล ๕ กำไว้บนหลังของข้าพเจ้า ประสงค์จะบูชายัญ ในสมาคมบิดามารดา  
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี  มีหมู่ภิกษุห้อมล้อมเสด็จมาทำทิศท้ังปวงให้สว่าง
ไสว อามิสใดท่ีข้าพเจ้าตระเตรียมไว้ มีอยู่ในเรือนของตนข้าพเจ้าเลื่อมใสได้ถวาย
อามิสน้ันแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือท้ัง ๒ ของตน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๗/๒๘๖) ; การคบ
ค้า เช่นผู้คบค้าสมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๗/๙๗) 
หรือดังคำว่า คนผู้ชอบหลับอยู่เสมอ ชอบสมาคม ไมข่ยันหมั่นเพียร เกียจคร้าน  
โกรธง่ายนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๖/๕๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมาคม หมายถึงหมู่ชนคือคณะผู้ปฏิบัติธรรม หมายถึง
สมาคม (วิ.อ.(ไทย) ๒/๖๕๗/๒๔๙)  

สมาจาร : ความประพฤติท่ีดี; มักใช้ในความหมายที่เป็นกลางๆ ว่า ความประพฤติ โดยมีคำอ่ืน
ประกอบขยายความ เช่น สมาจารขันธกะ กายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร 
ปาปสมาจาร เป็นต้น (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๐/๔๒๒, ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๑/๒๓/๓๕) ใน
บางครั้งใช้ขยายบุคคล ดังคำที่อธิบายถึงบุคคลผู้หมดหวังไว้ตอนหนึ่งว่า บางคนโลกนี้



 

๔๙๓๒ 
 

 

เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเลวทราม ไม่สะอาด มีสมาจารอันคนอ่ืนระลึกด้วยความรังเกียจ 
มีการงานอันปกปิด มิใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ มใิช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์
แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เน่าใน ชุ่มด้วยราคะ (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๙๑/
๑๖๗) 

สมาทปกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสมาทปกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ชักชวนอุบาสกร่วมกันทำปะรำถวายสงฆ์ ในศาสนาของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี 
๕๙ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๓๓๕) 

สมาทปนา :  การให้สมาทาน หรือชวนให้ปฏิบัติ คืออธิบายให้เห็นว่าเป็นความจริง ดีจริง จนใจ
ยอมรับท่ีจะนำไปปฏิบัติ; เป็นลักษณะอย่างหน่ึงของการสอนท่ีดี (ข้อก่อนคือ 
สันทัสสนา, ขอ้ต่อไปคือ สมุตเตชนา),เป็นข้อที่ ๒ ในลลีาการสอนหรือเทศนาวิธี ๔ 
คือ (๑) สันทสัสนา ช้ีแจงให้เห็นชัด (๒) สมาทปนา ชวนให้  อยากรับเอาไปปฏิบัติ 
(๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า (๔) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจห้สดช่ืน
ร่าเริง (มาในภาษาบาลีมากแห่ง วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๒-๒๔,๒๙๐/๑๓-๔,๒๒๒, วิ.
ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๘๓/๗๒-๓, วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๙,๘๙-๙๐,๑๐๕,๑๓๒,๑๓๗/๒๕,๑๐๖-
๗,๑๒๐,๑๔๖,๑๕๐,วิ.ม.(ไทย)๕/๒๗๐,๒๗๖,๒๘๐-๑,๒๘๘,๒๙๔,๒๙๘,๓๓๗/
๓๘,๔๕,๕๐,๕๒, ๖๕,๗๔,๘๑,๑๓๙, วิ.จู. (ไทย) ๖/๓๓,๑๙๒/๔๓-๔,๒๒๕, วิ.จู. 
(ไทย)๗/๒๖๐, ๒๖๘-๙,๔๐๔,๔๔๕/๒๑,๓๓-๔,๒๓๗,๒๘๒, ที.สี.(ไทย) ๙/
๓๔๔,๓๕๘/๑๔๐,๑๕๐, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๑-๒, ๑๙๔/๘๗-๙,๑๑๗-๘, ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๓๔,๒๙๙/๒๒,๑๘๙, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๒,๒๕๕-๖,๒๘๙/๒๑๕-๒๑๗, 
๒๕๓-๔, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒,๒๘๕,๓๗๑/๑๘,๒๖๑,๓๕๕, สํ.ส. ๑๕/๑๕๒-
๓,๑๕๕,๑๘๕,๒๔๑/๑๓๕-๘,๑๘๗,๒๕๓, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๔๑/๒๖๕, สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๘๑/๗๗, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๓/๑๑๔, องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๒,๒๔,๗๘,๔/
๑๕๖,๑๘๐,๒๗๓,๒๙๖, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๓/๑๕๒, ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๖๑,๗๑-๕/
๒๐๓,๒๑๒-๕, ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๓๒๓)  

สมาทาน : การรับเอาถือเอาเป็นข้อปฏิบัติ,การถือปฏิบัติ เช่น สมาทานศีล คือรับเอาศีลมา
ปฏิบัติ สมาทานธุดงค์ คือรับเอาธุดงค์ข้อต่างๆ มาปฏิบัติ หรือสมาทานสกิขาบท คือ
รับเอาสิกขาบทมาปฏิบัติ ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย ปรารถนาเข้า
เฝ้า ได้ละทิ้งสันถัตพากันสมาทานอารัญญกิธุดงค์  ปิณฑปาติกธุดงค์ และบังสุกูลิก
ธุดงค์,ในสามัญญผลสูตร กล่าวถึงสำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อม



 

๔๙๓๓ 
 

 

ด้วยมารยาทและโคจร(การเท่ียวไป) เห็นภัยในโทษแมเ้พียงเล็กน้อยสมาทานศึกษา
อยู่ในสิกขาบท (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๖๖/๙๒, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๓/๖๕,๙/๓๕๒/
๑๔๗,๙/๓๘๗/๑๖๓,๙/๓๘๘/๑๖๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔/๒๖,๑๓/๗๘/๗๖,๑๓/๙๓/
๙๗,๑๓/๑๗๓/๒๐๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒/๒๒,๒๑/๒๕๙/๓๗๗,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/
๙๗/๔๗๑) 

สมาทานประพฤติธรรม : ถือเอารับเอาหิริและโอตตัปปะมาปฏิบัติ ดังคำในมหาอัสสปุรสูตร พระผูม้ี
พระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย หมู่ชนรู้จักเธอทั้งหลายว่า  สมณะ สมณะ  เธอ
ท้ังหลายเม่ือเขาถามว่า ท่านท้ังหลายเป็นใคร ก็ปฏิญญาว่า เราทั้งหลายเป็นสมณะ 
เมื่อเธอทั้งหลายน้ัน  ผู้มีช่ืออย่างน้ี มีปฏิญญาอย่างนี้ ก็ควรสำเหนียกว่า เราทั้งหลาย
จักสมาทานประพฤติธรรม ท่ีทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๔๑๕/๔๕๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมาทานประพฤติธรรม คำว่า ธรรม โดยท่ัวไป
หมายถึงไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา แต่ในที่น้ีทรง
มุ่งแสดงหิริและโอตตัปปะ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๔๑๕/๒๒๐)         

สมาทานวัตร : ประพฤติวัตร เกี่ยวกับการอยู่ปริวาสธรรม หรือการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส เป็นวิธี
สมาทานปริวาส ดังคำในมหาวรรค กล่าวไว้ว่า  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงสมาทาน
ปริวาสอย่างนี้ ภิกษุผู้อยู่ปริวาสพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้าง
หนึ่งน่ังกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าสมาทานปริวาส ปริวาสย่อม
เป็นอันสมาทานแล้ว หรือกล่าวว่า ข้าพเจ้าสมาทานวัตร วัตรย่อมเป็นอันสมาทาน
แล้ว,ในมหารถวิมาน กล่าวถงึสมาทานวัตรหมายถึงรับปฏิบัติเก่ียวกับการให้ทาน,ถือ
วัตรปฏิบัติตามธรรมเนียมของพราหมณ์ เช่น บูชาไฟ อาบน้ำล้างบาป ดังคำในนัน
ทุตตราเถรีคาถา พระนันทุตตราเถรีกล่าวถึงประวัติก่อนบวชว่า เราบูชาไฟ  ไหว้ดวง
จันทร์ ดวงอาทิตย์  และเทวดาไปยังท่าน้ำแล้วลงดำน้ำ สมาทานวัตรมากมาย โกน
ศีรษะครึ่งหน่ึง นอนบนแผ่นดิน ไม่บริโภคอาหารในเวลากลางคืน (วิ.จู.(ไทย) ๖/๘๕/
๑๖๕, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๓๗/๑๒๙, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘๘/๕๗๐) ; ดู ขึ้นวัตร 

สมาทานวิรัติ :  การเว้นด้วยการสมาทาน คอื ได้สมาทานศีลไว้ก่อนแล้ว เมื่อประสบเหตุท่ีจะให้ทำ
ความช่ัว ก็งดเว้นได้ตามท่ีสมาทานนั้น,การงดการเว้นด้วยการสมาทาน (ข้อ ๒ ในวิรัติ 
๓) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สมาทานศีล : การรับศีลไปปฏิบัติ ดังเช่นในจูฬวรรค นกกระทาได้ให้ลิงกับช้างสมาทานศีล ๕ ท้ัง
ตนเอง ก็รักษาศีล ๕ สหายทัง้ ๓ น้ันต่างเคารพยำเกรง ดำเนินชีวิตอยู่อย่างเสมอภาค
กันหลังจากสิ้นชีวิตได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์,ในเถรีคาถา พระปุณณาเถรี กล่าวแก่



 

๔๙๓๔ 
 

 

พราหมณ์ว่า ท่านจงถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์  ผู้คงทีว่่าเป็นท่ีพ่ึงที่
ระลึกเถิด  จงสมาทานศีลขอ้น้ันแหละจะเป็นความหลุดพ้นแก่ท่าน (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๓๑๑/๑๒๕, ข.ุเถรี.(ไทย) ๒๖/๒๔๙/๕๙๕) 

สมาทานศีลวัตร : รับเอาศีลอุโบสถและวัตรไปปฏิบัติ ดังคำในจริยาปิฎก ท่ีภูริทัตตนาคราช กล่าวไว้
ว่า เราได้เห็นทวยเทพ ผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขโดยสว่นเดียว  จึงสมาทานศีลวัตร 
เพ่ือต้องการจะไปยังสวรรค์นั้นเราชำระร่างกาย บริโภคอาหารพอเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ
แล้วนอนบนยอดจอมปลวก อธิษฐานองค์ ๔ ประการว่าผู้ใดพึงทำกิจด้วยผิวก็ดี หนัง
ก็ดี เน้ือก็ดี เอ็นก็ดี กระดูกก็ดี ผู้น้ันจงนำอวัยวะที่เราให้น้ีไปเถิด (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/
๑๒/๗๔๗) 

สมาทานศึกษา : ถือเอารับเอาสิกขาที่เรียกว่าอธิสีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขามาปฏิบัติ
หรือรับเอาสิกขาบทมาปฏิบัติ ดังคำในภัททาลิสูตร ท่ีกล่าวว่า ท่านพระภัททาลิได้
ประกาศความไม่สามารถใน(การรักษา)สิกขาบทท่ีพระผู้มพีระภาคทรงบัญญัติไว้
(และ)ให้ภิกษุสงฆ์สมาทานศึกษาอยู่ ต้ังแต่น้ันมา  ท่านพระภัททาลิไม่กลา้เผชิญพระ
พักตร์พระผู้มีพระภาคตลอด  ๓ เดือนเต็ม เหมือนภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสกิขาในศาสนา
ของพระศาสดาให้บริบูรณ์,ในคณกโมคคัลลานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พราหมณ ์ 
ในกาลใดภิกษุเป็นผู้มีศีล  สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระ
และโคจร เป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลาย ใน
กาลน้ัน  ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ย่ิงขึ้นไปว่า มาเถิด ภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวาร
ในอินทรีย์ท้ังหลาย (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๔/๑๕๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/๗๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมาทานศึกษา หมายถึง สิกขา ในท่ีนี้หมายถึงอธิสีลสิก
ขา(การศึกษาอบรมในเรื่องศีล) อธิจิตตสิกขา(การศึกษาอบรมในเรื่องสมาธิ) และอธิ
ปัญญาสิกขา(การศึกษาอบรมในเรื่องปัญญา) (ที.สี.อ. (บาล)ี ๑/๔๑๓/๓๐๗) 

สมาทานศึกษาในสิกขาทั้งหลาย : รับเอาถือเอาปฏิบัติสิกขาที่เหมาะแก่ภาวะของตนๆ ดังคำในวิภังค ์
ท่ีกล่าวไว้ว่า ในคำว่า สมาทานศึกษาในสิกขาท้ังหลาย  น้ัน  สิกขา เป็นไฉน สิกขา ๔ 
คือ (๑) สิกขาของภิกษุ เรียกว่า ภิกขุสิกขา (๒) สิกขาของภิกษุณี เรียกว่าภิกขุนีสิกขา 
(๓) สิกขาของอุบาสก เรียกว่า อุปาสกสิกขา (๔) สิกขาของอุบาสิกา เรียกว่า อุปาสิ
กาสิกขาเหล่าน้ีเรียกว่า สิกขา ภิกษุสมาทานในสิกขาเหล่าน้ีทั้งหมดด้วยการสมาทาน
ทุกอย่าง ไม่ให้มีส่วนเหลือประพฤติอยู่ในสิกขาเหล่าน้ีด้วยประการฉะน้ี เพราะฉะน้ัน
จึงเรียกว่า สมาทานศึกษาในสิกขาทั้งหลาย (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๖/๓๘๙) 

สมาทานสิกขา : ถือเอารับเอาสิกขาที่เรียกว่าสิกขา อันได้แก่ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญา
สิกขา,หมายถึงทำสิกขา ๓ ให้บริบูรณ์ ดังคำในโคตมเถรคาถา ท่ีพระโคตมเถระกล่าว



 

๔๙๓๕ 
 

 

ไว้ว่า มิตรดี ๑ การสมาทานสิกขาให้บริบูรณ์ ๑ การเช่ือฟังครูท้ังหลาย ๑ น้ีเป็นการ
สมควรแก่สมณะในศาสนานี ้(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๘๘/๔๔๑)  

สมาทานสิกขาบท : รับเอาถือเอาสิกขาบทท่ีเรียกว่าศีล ๕ มีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น,
หมายถึงรักษาศีล ๕ ไมใ่ห้ขาดและไม่ให้บกพร่อง ดังคำในเปตวัตถุท่ีพระกัปปิตกภิกษุ
ถวายพระพรแก่พระเจ้าลิจฉวีองค์หน่ึงว่า วันนี้ ขอมหาบพิตรจงมีพระหฤทัยเลื่อมใส 
ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆว่์าเป็นท่ีพ่ึงท่ีระลึกถึง อน่ึงจงทรงศึกษา
สมาทานสิกขาบท ๕ ประการ ไมใ่ห้ขาดและไม่ให้บกพร่อง คือ ของดเว้นจากการฆ่า
สัตว์พลันเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ในโลกไม่ด่ืมน้ำเมา ไม่กล่าวเท็จ 
และยินดีเฉพาะภรรยาของตน (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๕๙๒/๒๖๓) 

สมาธิ : ความมีใจต้ังม่ัน, ความต้ังมั่นแห่งจิต, การทำให้ใจสงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซา่น,ภาวะที่จิต
ต้ังเรียบแน่วอยู่ในอารมณ์คือสิ่งอันหนึ่งอันเดียว ดังคำในวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า ความ
ต้ังอยู่ ความดำรงอยู่ ความต้ังมั่น ความไมส่่ายไป ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิต
ไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรย์ี สมาธิพละ สัมมาสมาธิ นี้เรียกว่าสมาธิ (อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๔๓๓/๓๔๓), มักใช้เป็นคำเรียกง่ายๆ สำหรับอธิจิตตสิกขา (ข้อ ๒ ในไตรสิกขา, 
ข้อ ๔ ในพละ ๕, ข้อ ๖ ในโพชฌงค์ ๗),ในธัมมสังคณแีละวิภังค์ให้ความหมายของ
สมาธิไว้ว่า ความต้ังอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่ ความต้ังมั่น ความไม่ซัดส่าย ความไม่
ฟุ้งซ่าน ความที่จิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัม
โพชฌงค์ อันเป็นองค์มรรค นับเน่ืองในมรรค, ความต้ังมั่นแห่งจิต  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  
สมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์มรรค นับเนือ่งในมรรค นี้เรียกว่า  สมาธิ (วิ.มหา.(ไทย) 
๑/๑๙๙/๑๘๕,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๗๐/๒๕๖,ที.ม.(ไทย) ๙/๙๖/๓๘,๙/๒๒๘/๗๖,๙/
๒๒๙/๗๖,๙/๒๓๔/๗๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๑/๘๘,๑๐/๑๔๒/๙๙,๑๐/๑๔๓/๙๙,๑๐/
๑๔๗/๙๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๘/๑๐๘,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๒๘๗/๙๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๔๔๖/๓๔๘) ; ดู เอกัคคตา,อธิจิตตสิกขา 

สมาธิ ๒ : คือ ๑. อุปจารสมาธิ สมาธิจวนเจียน หรอืสมาธิเฉียดๆ ๒. อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่ว
แน่ มีปรากฏในกถาวัตถุท่ีกล่าวเพียงหัวข้อว่า สมาธิ ๒ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๘๗/๖๔๐) 

 2.คือ สมาธิ ๒ อย่าง  ได้แก ่(๑) โลกิยสมาธิ (๒) โลกุตตรสมาธิ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๓/
๖๕) 

  อรรถกถาขยายความว่า สมาธิ ๒ หมายถึงอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ,ในบาง
แห่ง สมาธิ ๒ หมายถึงมคัคสมาธิ และผลสมาธิ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๓๔/๑๒๒, 
องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๙๙/๓๗๐,ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๒๒) 



 

๔๙๓๖ 
 

 

สมาธิ ๓ : คือ ๑. สญุญตสมาธิ ๒.อนิมิตตสมาธิ ๓. อัปปณิหิตสมาธิ ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวไว้
ว่า คำว่า  สมาธิ ได้แก่  สญุญตสมาธิ  อนิมิตตสมาธิ  อัปปณิหิตสมาธิ (วิ.มหา.(ไทย) 
๑/๑๙๙/๑๘๕) ; อีกหมวดหน่ึง ได้แก ่ ๑. ขณิกสมาธิ ๒.อุปจารสมาธิ ๓. อัปปนา
สมาธิ 

สมาธิกถา : เรื่องสมาธิ, ถ้อยคำท่ีชักชวนให้ทำใจให้สงบต้ังม่ัน,ถ้อยคำท่ีชักนำให้ทำจิตมั่น (ข้อ ๗ 
ในกถาวัตถุ ๑๐ คือ อัปปิจฉกถา (เรื่องความมักน้อย) สันตุฏฐิกถา (เรื่องความ
สันโดษ)  ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด)  อสังสัคคกถา (เรื่องความไม่คลุกคลี) วีริ
ยารัมภกถา (เรื่องการปรารภความเพียร) สีลกถา (เรื่องศีล) สมาธิกถา (เรื่องสมาธิ) 
ปัญญากถา (เรื่องปัญญา) วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ)  วิมุตติญาณทัสสนกถา (เรื่อง
ความรู้ ความเห็นในวิมุตติ),ในกถาวัตถุ มีกล่าวถึงสมาธิกถา ว่าด้วยเร่ืองสมาธิ (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๑๖๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑/๔๒๗,๒๓/
๓/๔๓๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๐/๗๘, 2๔/๖๙/๑๕๒, ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๔,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๕/๒๕๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๒๕/๖๘๒)  

สมาธขิันธ์ : กองสมาธิ, หมวดธรรมจำพวกสมาธิ เช่น ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ชาคริยานุโยคกายคตา
สติ เป็นต้น,ในมหาวรรค กล่าวถึงสมาธิขันธ์ เป็นข้อ ๒ ในขันธ์ ๕ ดังคำว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์  ๕  พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัยพึงใช้สามเณร
อุปัฏฐากคือ(๑)ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ (๒) ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อัน
เป็นอเสขะ (๓) ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ (๔) ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์
อันเป็นอเสขะ (๕) ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ,ในสีลขันธวรรค 
สุภสูตร อธิบายสมาธิขันธ์ไว้อย่างละเอียด,ในสงัคีติสูตร กล่าวไว้ว่าสมาธิขันธ์ เป็นข้อ 
๒ ในธรรมขันธ์ ๔ คือ (๑) สีลขันธ์ (กองศลี) (๒) สีลขันธ์ (กองศีล) (๓) ปัญญาขันธ์  
(กองปัญญา) (๔) วิมุตติขันธ์ (กองวิมุตติ) ,ในทสุตตรสตูรกล่าวว่าเป็นข้อ ๒ ใน
ธรรมขันธ์ ๕ โดยเพ่ิม วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ (กองวิมุตติญาณทสัสนะ) (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๘๔/๑๒๓, ๔/๘๔/๑๒๔,๔/๘๔/๑๒๕,๔/๘๕/๑๓๐,วิ.ป.(ไทย)๘/๓๒๖/๔๗๘,๓๒๖/
๔๗๙,๘/๔๕๔/๖๓๗,๘/๔๕๔/๖๓๘,ที.สี.(ไทย)๙/๔๕๔/๒๐๐,๙/๔๗๑/๒๐๕,ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๙๐,๑๑/๓๕๕/๓๘๖) 

สมาธคิันธะ : กลิ่นสมาธิ,กลิน่คือสมาธิ, เป็นกลิ่นท่ี ๒ ในกลิ่น ๓ อย่าง คือ สีลคันธะ(กลิ่นคือศีล)  
สมาธิคันธะ(กลิ่นคือสมาธิ)  ปัญญาคนัธะ(กลิ่นคือปัญญา) (อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๑๐/
๑๒๓,๓๘/๑๑/๑๒๖,๓๘/๑๐/๓๔๐,๓๘/๑๑/๓๔๒)  

สมาธคิุณ : คุณแห่งสมาธิ,คุณคือสมาธิ หมายถึงสมาธิทำให้มีคุณ ดังคำในพุทธวงศ์ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า สมัยน้ัน  เราเป็นพราหมณ์มนีามว่าอติเทพ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระ



 

๔๙๓๗ 
 

 

นามว่าเรวตะ แล้วถึงพระองค์เป็นสรณะได้กล่าวสดุดีศีลคุณ สมาธิคุณ และปัญญา
คุณอันยอดเยี่ยมของพระองค์แล้วได้ทูลถวายผ้าห่มแด่พระองค์ตามกำลัง (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๑๑/๖๑๔)  

สมาธท่ีิเกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์ : หมายถึงฉันทสมาธแิละปธานสังขาร คำว่า ฉันทส
มาธิ หมายถึงสมาธิท่ีเกิดจากความพอใจ และคำว่า ปธานสังขาร หมายถึง ความ
เพียรที่มุ่งมั่น  ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคที่กล่าวไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจริญอิทธิ
บาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร(สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความเพียร
สร้างสรรค์)  เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร(สมาธิท่ีเกิดจาก
วิริยะและความเพียรสร้างสรรค์)เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร  
(สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์)เจรญิอิทธิบาทที่ประกอบด้วย
วิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์) ภิกษุน้ัน
ย่อมอบรมข่มจิตทำให้เป็นจิตอ่อน ควรแก่การงานในอิทธิบาท ๔  ประการ (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๑/๑๖๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความเพียรสร้างสรรค์ แปลมาจากคำว่า ปธานสังขาร 
สังขารซึ่งเป็นประธานเป็นช่ือหนึ่งของสัมมัปปธานที่ให้สำเร็จกิจ ๔ ประการ คือ (๑) 
สังวรปธาน (๒) ปหานปธาน (๓) ภาวนาปธาน (๔) อนุรักขนาปธาน,ฉันทสมาธ ิ
หมายถึงสมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ ปธานสังขาร หมายถึงความเพียรที่มุ่งมั่น (ปธาน) วิริย
สมาธิ จิตตสมาธิ และวิมังสาสมาธิ ก็มีอรรถาธิบายเช่นเดียวกัน ในสตูรน้ี เป็นท้ัง
โลกิยะและโลกุตตระ (ที.ม.อ.(บาลี)  ๒๘๗/๒๕๒-๒๕๓,ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๘๙/๓๙๓) 

สมาธท่ีิประกอบด้วยอานาปานสติ : สมาธิท่ีมีสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก มีปรากฏใน
ปฏิสัมภิทามรรค อานาปานัสสติกถา ดังคำในเมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิที่
ประกอบด้วยอานาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ ญาณเกินกว่า  ๒๐๐ ย่อมเกิดขึ้น (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๑๕๒/๒๓๓) 

สมาธท่ีิมีวิตกมีวิจาร :   สมาธิระดับปฐมฌาน เรียกว่าสวิตักกสวิจารสมาธิ ดังคำในพาลปัณฑิตสูตร 
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราน้ันจึงได้เจริญสมาธิท่ีมีวิตกมีวิจารบ้าง  ได้เจริญสมาธิที่
ไม่มีวิตก มีเพียงวิจารบ้าง ได้เจริญสมาธิท่ีไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้าง ได้เจริญสมาธิทีมี่ปีติ
บ้าง ได้เจริญสมาธิท่ีไม่มีปีติบ้าง ได้เจริญสมาธิท่ีสหรคตด้วยความสุขบ้าง ได้เจริญ
สมาธิที่สหรคตด้วยอุเบกขาบ้าง,เป็น ๑ ในสมาธิ ๓ อย่าง ท่ีมีปรากฏในกถาวัตถุ วิตัก
กานุปติตกถา ฌานันตริกกถา ที่กล่าวไว้ว่า สมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ๓ อย่าง คือ 
(๑) สมาธิท่ีมีวิตกมีวิจาร (๒) สมาธิท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร (๓) สมาธิท่ีไม่มีวิตกไม่มี



 

๔๙๓๘ 
 

 

วิจาร (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๔๕/๒๙๐, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๔, อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๕๖๒/๖๑๔,๓๗/๘๒๒/๘๕๙)  

สมาธท่ีิไม่มีภาวะเปน็หนึง่ผุดข้ึน :สมาธิระดับตติยฌาน เป็นสมาธิท่ีไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและ
สุขอันเกิดจากสมาธิ ดังคำในสมาธิสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่
ภิกษุนั้นมีสมาธิท่ีไม่สงบ มสีมาธิท่ีไม่ประณีต มีสมาธิท่ีไม่ได้ด้วยความสงบระงับ มี
สมาธิที่ไม่มีภาวะเป็นหนึ่ง ผุดขึ้น จักแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็น
หลายคนก็ได้  หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหม
โลกได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๐/๕๙๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมาธิท่ีไม่มีภาวะเป็นหน่ึงผุดขึ้น หมายถึงสมาธิท่ีไม่ช่ือ
ว่า เอโกทิ อันเป็นสมาธิระดับทุติยฌานซึง่ปราศจากวิตก วิจาร มีแต่ปีติและสุขเกิด
จากสมาธิ (เทยีบ วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๑/๑๔๓-๑๔๔) 

สมาธท่ีิไม่มีวิตก : สมาธิระดับทุติยฌาน เรียกว่าอวิตักกสมาธิ ดังคำในอุทาน ที่กล่าวไว้ว่า พระผู้มี
พระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสุภูติผู้กำลังน่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรงเข้าสมาธิที่
ไม่มีวิตกอยู่ในที่ไม่ไกล (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๗/๓๐๓)  

สมาธท่ีิไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร : สมาธิระดับทุติยฌาน เรียกว่า อวิตักกวิจารสมาธิ,เป็นทางที่ให้
ถึงอสังขตธรรม,เป็น ๑ ในสมาธิ ๓ อย่าง คือ(๑) วิตักกสวิจารสมาธิ (สมาธิท่ีมีวิตก
วิจาร) (๒) อวิตักกวิจารสมาธิ (สมาธิท่ีไมม่วิีตกมีเพียงวิจาร) (๓) อวิตักกอวิจารสมาธิ 
(สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร) หรือดังคำในวิตักกานุปติตกถา ท่ีกล่าวไว้ว่า สมาธิพระผู้มี
พระภาคตรัสไว้ ๓อย่าง คือ  (๑) สมาธิท่ีมีวิตกมีวิจาร(๒) สมาธิท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร 
(๓) สมาธิท่ีไมมี่วิตกไม่มีวิจาร (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๘/๔๔๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๖๒/
๖๑๔) 

สมาธท่ีิไม่มีวิตกไม่มีวิจาร : สมาธิระดับตติยฌาน เรียกว่า อวิตักกอวิจารสมาธิ,เป็นพ้ืนฐานให้การ
เจริญกัมมัฏฐานบรรลุถึงอสังขตธรรม, เป็น ๑ ในสมาธิ ๓ ดังคำในสวิตักกสวิจารสูตร
ท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย ทางท่ีให้ถึงอสังขตธรรม คืออะไร คือ สวิตักกสวิจารสมาธิ 
(สมาธิที่มีวิตกวิจาร) อวิตักกวิจารสมาธิ (สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร) อวิตักกอวิจาร
สมาธิ (สมาธิท่ีไม่มีวิตกไม่มีวิจาร) น้ีเราเรียกว่าทางท่ีให้ถึงอสังขตธรรม ฯลฯ (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๖๘/๔๔๙,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๖๒/๖๑๔)  

สมาธท่ีิไม่สงบ : สมาธิที่ไม่สงบจากกิเลสท่ีเป็นข้าศึกท้ังหลาย,สมาธิท่ียังไม่ระงับกิเลสธรรม หมายถึง
จิตมีความฟุ้งซ่าน,จิตหว่ันไหว ดังคำในสมาธิสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นไป
ไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นมีสมาธิท่ีไม่สงบ มสีมาธิที่ไม่ประณีต มีสมาธิท่ีไม่ได้ด้วยความสงบ
ระงับ มีสมาธิท่ีไม่มีภาวะเป็นหน่ึงผุดขึ้น จักแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือ คนเดียว



 

๔๙๓๙ 
 

 

แสดงเป็นหลายคนก็ได้  หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อำนาจทางกายไป
จนถึงพรหมโลกได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๐/๕๙๑)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมาธิท่ีไม่สงบ หมายถึงสมาธิที่ไม่สงบจากกิเลสท่ีเป็น
ข้าศึกทั้งหลาย (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๗๐/๑๕๒)  

สมาธท่ีิสั่งสม :  อุปจยสมาธิ,เป็นไวพจน์ของสมาธิ สัมปยุตด้วยจิต รับรู้อารมณ์ได้ หมายถึงสมาธิที่ได้
บำเพ็ญมาตามลำดับ,สมาธิท่ีบำเพ็ญผ่านมา ดังคำในกถาวัตถุ ท่ีพระสกวาทีถาม
พระปรวาทีตอนหน่ึงว่า สมาธิกับสมาธิที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน ปัญญากับปัญญาที่
สั่งสม เป็นคนละอย่างกัน ราคะกับราคะที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันฯลฯ อโนตตัปปะ
กับอโนตตัปปะท่ีสั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีก็ตอบว่า ไม่ควรกล่าว
เช่นนี้ ซึ่งหมายถึงสมาธิและสมาธิท่ีสั่งสม เป็นอย่างเดียวกัน (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๓๗/
๗๘๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า กรรมและกรรมที่สั่งสมเป็นไวพจน์กัน สมัปยุตด้วยจิต 
และรับรู้อารมณ์ได้ ต่างกันในเวลาให้ผลเทา่น้ัน,ในทำทำนองเดียวกัน สมาธิและสมาธิ
ท่ีสั่งสมก็เป็นไวพจน์กัน สัมปยุตด้วยจิต และรับรู้อารมณ์ได้ แต่ต่างกันในเวลาให้ผล
เท่าน้ัน (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๗๓๗/๒๘๓)  

สมาธนิทรีย์ : อินทรีย์คือสมาธิ,เป็นข้อที่ ๔ ในอินทรีย์ ๕ อีกนัยหนึ่ง คือ (๑)สัทธินทรีย์ (อินทรีย์คือ
ศรัทธา)(๒) วิรยิินทรีย์(อินทรย์ีคือวิริยะ) (๓) สตินทรีย์(อินทรีย์คือสติ) (๔) สมาธินท
รีย์ (อินทรีย์คอืสมาธิ) (๕) ปัญญินทรีย์ (อินทรีย์คือปัญญา),ในธัมมสังคณีอธิบาย
ความหมายของสมาธินทรีย์ไว้ว่า ความต้ังอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่ ความต้ังมั่น 
ความไม่ซัดส่าย  ความไม่ฟุ้งซ่าน ความที่จิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ 
สัมมาสมาธิ น้ีช่ือว่าสมาธินทรีย์ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๑๐,๑๑/๓๕๕/๓๘๒,ม.มู.
(ไทย) ๑๓/๑๘๒/๒๑๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๗,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๗/
๒๘๖,๑๙/๔๗๙/๒๘๙,๑๙/๔๘๐/๒๙๑,๑๙/๔๘๙/๓๐๐,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๐๒/
๔๗,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๕/๒๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมาธินทรีย์ คือธรรมเป็นใหญ่คือสมาธิ เป็นข้อท่ี ๔ ใน
อินทรีย์ ๕ คือ คือ (๑) สทัธินทรีย์ ธรรมท่ีเป็นใหญ่คือศรัทธา (๒) วิริยนิทรีย์ ธรรมที่
เป็นใหญ่คือวิรยิะ (๓) สตินทรีย์ ธรรมท่ีเป็นใหญ่คือสติ (๔) สมาธินทรย์ี ธรรมท่ีเป็น
ใหญ่คือสมาธิ (๕) ปัญญินทรย์ี ธรรมท่ีเป็นใหญ่คือปัญญา (สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๕/๒๔) 

สมาธนิิมิต : นิมิตคือสมาธิ,ภาพที่เกิดจากสมาธิ,หมายถึงสภาวะที่จิตแน่วแน่มีอารมณ์เดียว 
(เอกัคคตา) เปน็เหตุ,ในข้อท่ี ๑ ในนิมิต ๓  ดังคำในนิมิตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการนิมิต ๓ ประการตามสมควรแก่เวลา 



 

๔๙๔๐ 
 

 

คือ (๑) พึงมนสิการสมาธินิมติ ตามสมควรแก่เวลา (๒) พึงมนสิการปัคคหนิมิต ตาม
สมควรแก่เวลา (๓) พึงมนสกิารอุเบกขานิมิต ตามสมควรแก่เวลาและตรัสอีกว่า ถ้า
ภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนสิการเฉพาะสมาธินิมิตอย่างเดียว  เป็นได้ท่ีจิตน้ันจะพึง
เป็นไปเพ่ือความเกียจคร้าน,ในวิมุตตายตนสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า 
ภิกษุเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหน่ึงมาดี มนสิการดี ทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วย
ปัญญาเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่าง
หนึ่งมาดี มนสิการดี ทรงจำไว้ดี แทงตลอดดีด้วยปัญญา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘๗/
๔๑๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๒/๑๖๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/๒๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๑๐๓/๓๔๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๖/๓๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมาธินิมิต หมายถึงสภาวะท่ีจิตแน่วแน่มีอารมณ์เดียว
(เอกัคคตา) เป็นเหตุ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๐๓/๒๕๕)  

สมาธปิริกขารสูตร : พระสูตรว่าด้วยบริขารแห่งสมาธิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บริขารแห่งสมาธิ ๗ คอื 
(๑) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (๒) สัมมาสังกปัปะ ดำริชอบ (๓) สมัมาวาจา เจรจาชอบ 
(๔) สัมมากมัมนัตะ กระทำชอบ (๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (๖) สมัมาวายามะ 
พยายามชอบ (๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ แลว้ตรัสว่า สภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียว ซ่ึงมี
องค์ ๗ น้ีแวดล้อม เรียกว่า อริยสัมมาสมาธิท่ีมีอุปนิสะบ้าง ว่า อริยสัมมาทิฏฐท่ีิมี
บริขารบ้าง (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๕/๖๘) 

สมาธเิปน็ธรรมผุดขึ้น : สัมมัปปธาน (ความเพียรโดยชอบ) ท่ีให้สำเร็จกิจ ๔ ดังคำในชาคริยสูตร พระผู้
มีพระภาคตรัสไว้ว่า ผู้ท่ีต่ืนอยู่มีสติสัมปชัญญะ มีจิตต้ังม่ันเบิกบาน ผ่องใส พิจารณา
ธรรมโดยชอบตามกาลท่ีเหมาะสมมีสมาธิเป็นธรรมผุดขึ้น พึงกำจัดความมืดได้ (ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๔๗/๓๙๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมาธิเป็นธรรมผุดขึ้น หมายถงึสัมมัปปธานที่ให้สำเร็จ
กิจ ๔ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๗/๑๙๙)  

สมาธพิละ : กำลังคือสมาธิ, เป็นข้อที่ ๒ ในธรรม ๒ คือ (๑) สติพละ (กำลังคือสติ) (๒) สมาธิพละ 
(กำลังคือสมาธิ),ในสัทธาพลสตูร กล่าวไว้ว่า เป็นข้อที่ ๓ ในพละ ๔ คือ (๑) วิริยพละ 
(กำลังคือวิริยะ) (๒) สติพละ (กำลังคือสติ) (๓) สมาธิพละ (กำลังคอืสมาธิ) (๔) 
ปัญญาพละ (กำลังคือปัญญา),เป็นข้อท่ี ๖ ในพละ ๗ คือ สัทธาพละ(กำลังคือศรัทธา) 
วิริยพละ(กำลังคือวิริยะ) หิรพิละ(กำลังคือหิริ) โอตตัปปพละ(กำลังคือโอตตัปปะ) สติ
พละ(กำลังคือสติ) สมาธิพละ(กำลังคือสมาธิ)ปัญญาพละ(กำลังคือปัญญา),ในธัมม
สังคณีอธิบายความหมายของคำว่าสมาธิพละไว้ว่า ความต้ังอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่ 
ความต้ังมั่น ความไม่ซัดส่าย ความไม่ฟุ้งซ่าน ความที่จิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ 



 

๔๙๔๑ 
 

 

สมาธิพละ สัมมาสมาธิ น้ีช่ือว่าสมาธิพละที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๖,๑๑/๓๑๑/
๒๙๐,๑๑/๓๓๑/๓๓๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๑๓/๓๒๕,องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๐๗/๔๗,๒๐/๔๐๘/๔๗,๒๐/๔๐๙/๔๗,๒๐/๔๑๐/๔๗,อภิ.สํ.(ไทย) 
๓๔/๒๘/๓๒) : ดูเทียบ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๗๒/๑๒๗ 

สมาธิภาวนา : การเจริญสมาธิหมายถึงการสำรวมจิตต้ังมั่น,การสำรวมจิตเจริญสมาธิ ดังคำในสังคีติ
สูตรและสมาธิภาวนาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ๔ 
ประการนี้ คือสมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นสุข ใน
ปัจจุบันสมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทำใหม้ากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือได้ญาณทัสสนะ 
สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ สมาธิภาวนา
ท่ีบุคคลเจรญิทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ,ในปฏิสัมภิทามรรค 
กล่าวถึงสมาธิภาวนาไว้ว่าเพ่ืออธิบายสมาธิแต่ละอย่าง เช่น สมาธิ ๑ สมาธิ ๒ สมาธิ 
๓ สมาธิ ๔ สมาธิ ๕ สมาธิ ๖ สมาธิ ๗ สมาธิ ๙ และสมาธิ ๒๑ (ที.ปา.(ไทย) ๙/
๓๗๒/๑๕๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๗/๒๗๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๔๑/๖๘,ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๑๑๑๗/๕๒๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๓/๖๕) 

สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส : แสดงสมาธิภาวนามยญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๓ ของญาณกถา ท่ียกมา
ต้ังเป็น คำปุจฉา ดังนี้ 

  ท่านพระสารีบุตรจำแนกสมาธิตามจำนวนต้ังแต่ ๑-๑๐ เช่น สมาธิ ๑ อย่าง ได้แก่ 
เอกัคคตาจิต สมาธิ ๒ อย่าง ได้แก ่ (๑) โลกิยสมาธิ (๒) โลกุตตรสมาธิ และจำแนก
เหตุท่ีให้ได้ช่ือว่าสมาธิ ๒๕ อย่าง เช่น ช่ือว่าสมาธิ เพราะมีความหมายว่าสัทธินทรีย์
เป็นต้นกำหนดถือเอา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๕) 

สมาธิภาวนาสตูร :พระสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สมาธิภาวนา ๔ ท่ีบุคคลเจรญิ
ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป (๑) เพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้บรรลุฌาน ๔ (๒) เพ่ือได้
ญาณทัสสนะ(ทิพพจักขุญาณ) คือได้มนสิการถึงอาโลกสัญญา อธิษฐานทิวาสัญญาว่า 
กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน สละได้แล้ว ไม่มเีครื่องร้อยรัด
อบรมจิตให้สว่าง(หมายถึงทำจิตให้สว่างด้วยทิพพจักขุญาณ)(๓)เพ่ือสติสมัปชัญญะ 
คือได้รู้แจ้งเวทนา สัญญาวิตกที่เกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไป (๔) เพ่ือความสิ้นอาสวะ คือได้
เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งอุปาทานขันธ์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๑/๖๘) 

สมาธิมูลกกัลลิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล พระผูมี้พระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้ คือ   

  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ 
  ๒.บางคนฉลาดในความพร้อมในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  



 

๔๙๔๒ 
 

 

  ๓.บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ  
  ๔.บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิและฉลาดในความพร้อมในสมาธิ (สํ.ข.

(ไทย) ๑๗/๖๖๕/๓๘๘) 
  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉลาดในความพร้อมในสมาธ ิ หมายถึงสามารถทำ

จิตให้มีความรา่เริงได้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙) 
สมาธิมูลกโคจรสูตร : พระสูตรว่าด้วยโคจรในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 

วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกน้ี คอื  
  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ 
  ๒. บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ (สํ.ข.(ไทย) 

๑๗/๖๖๗/๓๙๐) 
  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉลาดในโคจรในสมาธิ หมายถงึฉลาดในการเว้นธรรมที่

ไม่เป็นอุปการะแก่สมาธิแล้วเลือกเจริญแต่ธรรมท่ีเป็นสัปปายะและเป็นอุปการะโดยรู้
ว่า “น้ีคือกามารมณ์ท่ีเป็นนมิิต (เครื่องหมาย) สำหรับทำให้จิตกำหนด นี้คืออารมณ์ที่
เป็นไตรลักษณ์” (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๒๔/๒๐๙)  

สมาธิมูลกฐิติสูตร : พระสูตรว่าด้วยการต้ังอยู่ในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 
ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกน้ี คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ  
  ๒. บางคนฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ แต่ไมฉ่ลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ (สํ.ข.

(ไทย) ๑๗/๖๖๓/๓๘๖) 
  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ หมายถึงสามารถต้ังจิตให้

เป็นสมาธิได้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙)  
สมาธิมูลกวุฏฐานสูตร : พระสูตรว่าด้วยการออกจากสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 

ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกน้ี คือ  
  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ 
  ๒. บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ แต่ไมฉ่ลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ  



 

๔๙๔๓ 
 

 

  ๔.บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ (สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๖๖๔/๓๘๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉลาดในการออกจากสมาธิ ในท่ีน้ีหมายถึงกำหนดเวลา
ท่ีจะออกจากสมาธิได้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙)  

สมาธิมูลกสมาปัตติสูตร :พระสูตรว่าด้วยการเข้าสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกน้ี คอื  

  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 
  ๒. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการเข้าสมาธิ บุคคลจำพวก

ท่ี ๔ ถือว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด และย่ิงใหญ่ท่ีสุด เปรียบเหมือน
นมสดจากแม่โค นมส้มจากนมสด เนยข้นจากนมส้ม เนยใสจากเนยขน้ ยอดเนยใส
จากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศกว่านมเหล่าน้ัน (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๖๒/
๓๘๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉลาดในการเข้าสมาธิ หมายถึงฉลาดในการเลือก
อาหารและฤดูที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙)  

สมาธิมูลกสักกัจจการีสูตร พระสูตรว่าด้วยผู้ทำโดยเคารพในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้ 
คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ  
  ๒. บางคนทำโดยเคารพในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และทำโดยเคารพในสมาธิ (สํ.ข.(ไทย) 

๑๗/๖๖๙/๓๙๒) 
สมาธิมูลกสัปปายการสูีตร พระสูตรว่าด้วยผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะ

ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้ 
คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ทำสัปปายะในสมาธิ  
  ๒. บางคนทำสัปปายะในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และไม่ทำสัปปายะในสมาธิ  



 

๔๙๔๔ 
 

 

  ๔. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และทำสัปปายะในสมาธิ  (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๖๗๑/๓๙๓) 

สมาธิมูลกสาตัจจการีสูตร พระสูตรว่าด้วยผู้ทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ 
จำพวกน้ี คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ  
  ๒. บางคนทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  
  ๓.บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ (สํ.ข.

(ไทย) ๑๗/๖๗๐/๓๙๒)  
สมาธิมูลกอภินีหารสูตร :พระสูตรว่าด้วยอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 

ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกน้ี คือ  
  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ  
  ๒. บางคนฉลาดในอภินิหารในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิและฉลาดในอภินิหารในสมาธิ (สํ.ข.(ไทย) 

๑๗/๖๖๘/๓๙๑) 
  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ หมายถึงฉลาดในการเจริญ

สมาธิขั้นปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ตามลำดับจนเกิดความ
ชำนาญแล้วเข้าสมาธิขั้นสูงขึ้นไป (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๑๐)  

สมาธิมูลกอารัมมณสูตร :พระสูตรว่าด้วยอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 
ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกน้ี คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ 
  ๒. บางคนฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ (สํ.ข.(ไทย) 

๑๗/๖๖๖/๓๘๙) 
สมาธสิัมปทา : ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ,ความถึงพร้อมด้วยสมาธิ หมายถงึแตกฉานเกี่ยวกับสมาธิ ใน

เรื่องสมาบัติ ๘ ดังคำในรถวินีตสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระปุณณมันตานีบุตร
ว่า ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิ  และกล่าวสมาธิสัมปทากถา(เรื่องความสมบูรณ์
ด้วยสมาธิ)แก่ภิกษุท้ังหลาย,ในสาชีวสูตร กล่าวไว้ภิกษุท่ีผู้ควรแก่สาชีพในข้อท่ี ๒ ใน



 

๔๙๔๕ 
 

 

ธรรม ๕ ข้อไว้ว่า ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ และตอบปัญหาที่ต้ังขึ้นถามในเรื่อง
สมาธิสัมปทาได้,ในทุติยสัมปทาสูตร กล่าวไว้ว่าเป็นข้อ ๒ ในสมัปทา ๕ (ม.มู.(ไทย)
๑๒/๒๕๒/๒๗๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๒/๑๖๓,๒๒/๑๖๓/๒๗๐,๒๒/๑๖๔/๒๗๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิ คำว่า สมาธิ ในทีน้ี่หมายถึง
สมาบัติ ๘ คือรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ อันเป็นบาทแห่งวิปัสสนา (ม.มู.อ. (บาลี) 
๒/๒๕๒/๕๔)  

สมาธสิัมโพชฌงค์ : ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความต้ังจิตมั่น,ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือ
สมาธิ หมายถึงสมาธิท่ีมีท้ังวิตกและวิจาร, เป็นข้อท่ี ๖ ในบรรดาสัมโพชฌงค์ ๗,ใน
วิภังค์อธิบายความหมายของคำว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ไว้ว่า จิตของภิกษุผู้มีกายสงบ ผู้มี
ความสุข ย่อมต้ังมั่น น้ีเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์,และว่า สมาธิท่ีมีท้ังวิตกและวิจารก็มี 
ท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจารก็มี สมาธิท่ีมีท้ังวิตกและวิจาร ก็คอืสมาธิสัมโพชฌงค์  ย่อม
เป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพานถึงสมาธิที่ไม่มีท้ังวิตกและวิจาร ก็
คือสมาธิสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิงเพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน,และมี
อธิบายถึงความหมายไว้ว่า ความต้ังมั่นแห่งจิต ความดำรงอยู่  ความต้ังมัน่  ความไม่
ซัดส่าย ความไม่ฟุ้งซ่าน ความท่ีจิตไม่ซดัส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ  
สัมมาสมาธิ สมัมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค์ นี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๑๓๙/๘๖,๑๐/๓๘๕/๓๒๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๑/๑๑๒,๑๑/๓๑๐/๒๘๕,๑๑/
๓๓๐/๓๓๑,๑๑/๓๕๗/๓๙๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๗/๒๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๐/๑๙๒,๑๔/
๑๕๑/๑๙๔,๑๔/๑๕๒/๑๙๕,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๔๖๖/๓๕๘,๓๕/๔๖๗/๓๕๙,๓๕/
๔๖๙/๓๖๐,๓๕/๔๗๐/๓๖๓) 

สมาธสิัมโพชฌงค์ภายใน : ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่นภายในตน หมายถึงสัม
โพชฌงค์คือสมาธิที่มีภายในตนเอง ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา พระ
ผู้มีพระภาคตรัสไว้ตอนหน่ึงว่า เม่ือสมาธิสมัโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า สมาธิสัม
โพชฌงค์ภายในของเรามีอยู่หรือเม่ือสมาธิสัมโพชฌงค์ภายในไม่มีอยู่ก็รูชั้ดว่าสมาธิสัม
โพชฌงค์ภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้
ด้วยเหตุใดก็รู้ชัด เหตุน้ัน และความเจริญบริบูรณ์แห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว
มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๘๕/๓๒๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๘/
๑๑๗) 

สมาธสิารธรรม : ธรรมท่ีเป็นแกน่สารคือสมาธิ, เป็นข้อ ๒ ในบรรดาสารธรรม ๔ คือ(๑) สีลสารธรรม 
(ธรรมท่ีเป็นแกน่สารคือศีล) (๒) สมาธิสารธรรม  (ธรรมท่ีเป็นแก่นสารคือสมาธิ) (๓) 



 

๔๙๔๖ 
 

 

ปัญญาสารธรรม  (ธรรมที่เปน็แก่นสารคือปัญญา) (๔) วิมุตติสารธรรม (ธรรมท่ีเป็น
แก่นสารคือวิมุตติ) มีปรากฏในสารสูตร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๐/๒๑๓)  

สมาธสิุข : สุขท่ีเป็นอัปปนาสมาธิ หรืออุปจารสมาธิ,เป็น ๑ ในสมาธิ ๒ คือ (๑) สมาธิสุข (๒) 
อสมาธิสุข สขุ ๒อย่างนี้แล บรรดาสุข ๒ อย่างน้ี  สมาธิสุขเป็นเลิศ (องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๗๔/๑๐๔) 

สมาธสิูตร : มี ๑๔ สูตร ช่ือและเนื้อหาต่างกันคือ ส่วนมากแปลว่าพระสูตรว่าด้วยสมาธิ   
 1.สมาธิสูตร พระสูตรว่าด้วยสมาธิ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน

ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ เพราะผู้มีจิตต้ังมั่นย่อมรู้ชัด
ความเกิดและความดับแห่งขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง โดยตรัสอธิบายความเกิดแห่ง
ขันธ์ ๕ ว่า เพราะเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดขันธ์ ๕ ความเพลิดเพลินจึงเกิดขึ้น ความ
เพลิดเพลินในขันธ์ ๕ เป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็น
ปัจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุ
ปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวลจึงมีอย่างนี้ แล้วตรัสอธิบายความดับ
แห่งขันธ์ ๕ ว่า เพราะไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดขันธ์ ๕ ความเพลิดเพลินใน
ขันธ์ ๕ จึงดับ เพราะความเพลิดเพลินดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึง
ดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส
และอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ีจึงมีอย่างน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๑๗ 
)  

 2.สมาธิสูตร พระสูตรว่าด้วยสมาธิ พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด เพราะผู้มีจิตต้ังม่ัน
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ 
สัมผสั ๖ และแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกขห์รือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้น
เพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยง (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๙/๑๑๐) 

 3.สมาธิสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ภิกษุผู้มีจิตต้ังม่ัน มีสติสมัปชัญญะ ย่อมรู้ชัดเวทนา ๓ คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา เหตุเกิดแห่งเวทนา นิพพานอันเป็นที่ดับแห่งเวทนา
และทางดำเนินให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาเหล่านั้น และเพราะสิ้นเวทนา ภิกษุจึงจะ
ช่ือว่าเป็นผู้หมดความหิว ปรินิพพานแล้ว (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๙/๒๗๐) 

 4.สมาธิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสะ ท่ีมี
บริขาร ได้แกส่ภาวะจิตที่มีอารมณ์เดียว มีองค์แห่งอริยมรรคอีก ๗ องค์เป็นบริวาร  
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๘/๒๘) 



 

๔๙๔๗ 
 

 

 5.สมาธิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า การเจริญสมาธิทำให้รู้ชัด
อริยสัจ ๔ คือ (๑) ทุกข์ (๒) ทุกขสมุทัย(เหตุเกิดทุกข์) (๓) ทุกขนิโรธ(ความดับทุกข์) 
(๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ข้อปฏิบัติท่ีให้ถึงความดับทุกข์) ตามความเป็นจริง (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๗๑/๕๘๓) 

 6.สมาธิสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ 
(๑) บางคนได้ความสงบแห่งจิตภายใน แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง 
(๒) บางคนได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิงแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน 
(๓) บางคนไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน และไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอัน
ย่ิง (๔) บางคนได้ความสงบแห่งจิตภายใน และได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอัน
ย่ิง  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๒/๑๔๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความสงบแห่งจิตภายใน หมายถึงอัปปนาจิตตสมาธิใน
สันดาน (ความสืบต่อแห่งจิต คือกระแสจิตที่เกิดดับต่อเนื่องกันมา) ของตน คำว่า 
ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง หมายถึงวิปัสสนาญาณท่ีกำหนดรู้สงัขาร
วิปัสสนาญาณน้ันคือปัญญาอันย่ิง และเป็นองค์เห็นแจ้งในธรรมคือเบญจขันธ์ (องฺ.
จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๙๒/๓๖๖) 

 7.สมาธิสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คอื (๑) 
บางคนผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายใน แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง 
ได้แก่ ผู้ควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายใน แล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้ง
ธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ต่อมา จึงได้ความสงบแห่งจิตภายใน และได้ความเห็นแจ้ง
ธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง (๒) บางคนผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอนัย่ิง แต่ไม่ได้
ความสงบแห่งจิตภายใน ได้แก่ ผู้ควรต้ังมั่นในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง 
แล้วทำความเพียรเพ่ือความสงบแห่งจิตภายใน ต่อมาจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วย
ปัญญาอันย่ิง และได้ความสงบแห่งจิตภายใน (๓) บางคนผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิต
ภายใน และไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ได้แก ่ ผู้ควรทำความพอใจ 
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะ
ให้มีประมาณย่ิงเพ่ือได้กุศลธรรมเหล่าน้ัน เป็นต้น เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าท่ีถูกไฟ
ไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ ทำความพอใจ ...ให้มีประมาณย่ิงเพ่ือดับไฟท่ีไหม้ผ้าหรือ
ไฟที่ไหม้ศีรษะน้ัน ๆ ต่อมา จึงได้ความสงบแห่งจิตภายใน และได้ความเห็นแจ้งธรรม
ด้วยปัญญาอันย่ิง (๔) บางคนผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรม
ด้วยปัญญาอันย่ิง ได้แก ่ ผู้ควรต้ังมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหลา่น้ัน แล้วทำความเพียรเพ่ือ
ความสิ้นอาสวะให้ย่ิงขึ้นไป(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๓/๑๔๑) 



 

๔๙๔๘ 
 

 

 8.สมาธิสูตร (ตติย) (สูตรท่ี ๓) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คอื (๑) 
บางคนผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายใน แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง พึง
เข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง เรียนถามว่า ท่านผู้มีอายุ พึง
มองสังขารอย่างไร พิจารณาสังขารอย่างไร เห็นแจ้งสังขารอย่างไร บุคคลผู้ถูกถาม
ย่อมตอบเขาตามท่ีเห็นตามท่ีรู้ว่า พึงมองสังขารอย่างน้ี พิจารณาสังขารอย่างนี้ เห็น
แจ้งสังขารอย่างนี้ ต่อมา จึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วย
ปัญญาอันย่ิง (๒) บางคนผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิงแต่ไม่ได้ความสงบ
แห่งจิตภายใน พึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายใน เรียนถามอย่างนี้ว่า 
ท่านผู้มีอายุ พึงต้ังจิตไว้อย่างไร น้อมจิตไปอย่างไร ทำจิตให้มีอารมณเ์ป็นหน่ึงผุดขึ้น
อย่างไร ชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไร บุคคลผู้ถกูถามย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่
รู้ว่า พึงต้ังจิตไว้อย่างน้ี เป็นต้น ต่อมา จึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิงและ
ได้ความสงบแห่งจิตภายใน (๓) บางคนผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน และไม่ได้
ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง พึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายใน 
และได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง เรียนถามอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ พึงต้ัง
จิตไว้อย่างไร น้อมจิตไปอย่างไร ทำจิตให้มอีารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างไร ชักจูงจิตให้
เป็นสมาธิได้อย่างไร พึงมองสังขารอย่างไร พิจารณาสังขารอย่างไร เห็นแจ้งสังขาร
อย่างไร บุคคลผู้ถูกถามย่อมตอบเขาตามท่ีเห็นตามท่ีรู้ว่า พึงต้ังจิตไว้อย่างน้ี เป็นต้น 
ต่อมา จึงได้ความสงบแห่งจิตภายใน และเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง (๔) บางคน
ผู้ได้รับความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ควรต้ังอยู่
ในกุศลธรรมเหล่าน้ัน แล้วทำความเพียรเพ่ือความสิ้นอาสวะให้ย่ิงขึ้นไป (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๙๔/๑๔๒) 

 9.สมาธิสูตร พระสูตรว่าด้วยการเจริญสมาธิเพ่ือให้ญาณเกิดขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า เธอทั้งหลายจงมีปัญญาเคร่ืองรักษาตน มีสติ เจรญิอัปปมาณสมาธิ เพ่ือให้เกิด
ญาณ ๕ คือ (๑) ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธิน้ีมีสุขในปัจจุบันและมีสขุเป็น
วิบากต่อไป (๒) ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธิน้ีเป็นอริยะ ปราศจากอามิส (๓) 
ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้คนเลวปฏิบัติไม่ได้ (๔) ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะ
ตนว่าสมาธินี้สงบ ประณีต ได้ด้วยความสงบระงับ บรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผุด
ขึ้น และมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มธรรมท่ีเป็นข้าศึก ห้ามกิเลสด้วยสสังขารจิต(จิตมี
ความเพียรพยายามซึ่งเป็นสมาธิท่ีสงบระงับกิเลสได้) (๕) ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตน
ว่า ตนเองมีสติ เข้าและออกจากสมาธิได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗/๓๕) 



 

๔๙๔๙ 
 

 

 10.สมาธสูิตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ ๖ คือ (๑) เป็นไปไม่ได้ที่
ภิกษุมีจิตไม่เป็นสมาธิ จะได้อิทธิวิธิ คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคน
แสดงเป็นคนเดียวก็ได้ เป็นต้น (๒) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุจักได้ยินทิพพโสต คือได้ยิน
เสียง ๒ ชนิด ได้แก่เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ท้ังท่ีอยู่ไกลและใกล ้ ด้วยหูทิพย์อัน
บริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ (๓) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุจักได้เจโตปริยญาณ คือ กำหนดรู้จิตของ
สัตว์และบุคคลอ่ืนได้ด้วยจิตของตน คือ จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะ จิตปราศจากราคะก็รู้
ว่าจิตปราศจากราคะ เป็นต้น (๔) เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุจักได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
คือ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ ได้แก่ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง เป็นต้น (๕) เป็นไป
ไม่ได้ท่ีภิกษุจักได้จุตูปปาตญาณ คือ เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งช้ันต่ำและ
ช้ันสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดหมู่
สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม(๖)เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมตุติ
อันไม่มีอาสวะ แล้วตรัสว่า ฐานะที่เป็นไปได้ ๖ คือ เป็นไปได้ท่ีภิกษุ ผู้มจิีตเป็นสมาธิ
จะบำเพ็ญธรรมท้ัง ๖ นั้นให้บริบูรณ์ได้ตามลำดับกันไป (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๐/
๕๙๑) 

 11.สมาธสูิตร พระสูตรว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ พระอานนท์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงท่ีประทับ แล้วทูลถามว่า เป็นไปได้หรือ ท่ีภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาใน
ธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน(หมายถึงการบริกรรมดินเป็นอารมณ์กัมมัฏฐานโดยกำหนดว่า 
ดิน ดิน) ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ ในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟ ในธาตุลมว่าเป็นธาตุลม ใน
อากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนฌาน ในวิญญาณัญจายตนฌานว่า
เป็นวิญญาณัญจายตนฌาน ในอากิญจัญญายตนฌานว่าเป็นอากิญจัญญายตนฌาน 
ในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน ในโลกน้ีว่าเป็น
โลกนี้ ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า แต่ต้องมีสัญญา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
เป็นไปได้ เมื่อพระอานนท์ทูลถามว่า เป็นไปได้อย่างไร จึงตรัสตอบว่า เป็นไปได้อย่าง
น้ี คือ ภิกษุต้องเป็นผู้มีสัญญาอย่างน้ีว่า น้ีภาวะที่สงบ ประณีต(หมายถึงสมาธิในผล
สมาบัติ) กลา่วคือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคนือุปธิกิเลสท้ังปวง ความสิ้น
ไปแห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับ และนิพพาน (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖/๙ ) 

 12.สมาธสูิตร (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ (สูตรท่ี ๑) ภิกษุหลายรูป
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับแล้วทูลถามว่า เป็นไปได้หรือ การท่ีภิกษุได้
สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ ในธาตุไฟ
ว่าเป็นธาตุไฟ ในธาตุลมว่าเป็นธาตุลม ในอากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นอากาสานัญ
จายตนฌาน ในวิญญาณัญจายตนฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนฌาน ในอา



 

๔๙๕๐ 
 

 

กิญจัญญายตนฌานว่าเป็นอากิญจัญญายตนฌาน ในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานว่า
เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ในโลกนี้ว่าเป็นโลกน้ี ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า 
ไม่ต้องมีสัญญาแม้ในรูปที่ได้เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ท่ีได้ทราบ และธรรมารมณ์ทีรู่้
แจ้ง ท่ีถึง ท่ีแสวงหา ท่ีตรองตามด้วยใจ แต่ต้องมีสัญญา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
เป็นไปได้ เม่ือภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า เป็นไปได้อย่างไร จึงตรัสตอบว่า เป็นไปได้
อย่างนี้ คือ ภิกษุเป็นผู้มีสญัญาอย่างน้ีว่า ภาวะที่สงบ ประณีต คือ คือ ความระงับ
สังขารทั้งปวง ความสละคนือุปธิกิเลสท้ังปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความคลาย
กำหนัด  ความดับนิพพาน (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘/๔๓๘) 

 13.สมาธสูิตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เป็นไปได้หรือ การท่ีภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาใน
ธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ ในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟ ในธาตุลมว่า
เป็นธาตุลม ในอากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนฌาน ในวิญญาณัญ
จายตนฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนฌานในอากิญจัญญายตนฌานว่าเป็นอา
กิญจัญญายตนฌาน ในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน ในโลกนีว่้าเป็นโลกน้ี ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า ไม่ต้องมีสัญญาแม้ในรูปท่ีได้
เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ท่ีได้ทราบ และธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้ง ท่ีถึง ท่ีแสวงหา ที่ตรอง
ตามด้วยใจ แต่ต้องมีสัญญา เมื่อภิกษุทัง้หลายกราบทลูว่า ธรรมทัง้หลายของข้า
พระองค์มพีระผู้มีพระภาคเป็นหลกั เป็นผู้นำ เป็นทีพ่ึ่ง ขอพระองค์ทรงอธิบาย
เน้ือความแห่งพระภาษิตนั้น ภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วจักทรงจำไว้ จึงตรัสว่า เป็นไปได้ 
เมื่อภิกษุท้ังหลายทูลถามว่า เป็นไปได้อย่างไร จึงตรสัตอบว่า เป็นไปได้อย่างน้ี คือ ภิกษุ
เป็นผู้มีสัญญาอย่างน้ีว่า ภาวะท่ีสงบ ประณีต คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละ
คืนอุปธิกิเลสทัง้ปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับ นิพพาน (องฺ.
เอกกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙/๔๓๙)  

 1๓.สมาธสิูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ (สูตรท่ี ๓) ภิกษุหลาย
รูปเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงท่ีอยู่แล้วเรียนถามว่า เป็นไปได้หรือ การท่ีภิกษุได้สมาธิ
โดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ ในธาตุไฟว่าเป็น
ธาตุไฟ ในธาตุลมว่าเป็นธาตุลม ในอากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตน
ฌาน ในวิญญาณัญจายตนฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนฌาน ในอากญิจัญญายตน
ฌานว่าเป็นอากิญจัญญายตนฌาน ในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานว่าเป็นเนวสัญญา
นาสัญญายตนฌาน ในโลกน้ีว่าเป็นโลกน้ี ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า ไม่ต้องมีสัญญา
แม้ในรูปที่ได้เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ท่ีได้ทราบ และธรรมารมณ์ท่ีรูแ้จ้ง ที่ถึง ท่ี
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แสวงหา ท่ีตรองตามด้วยใจ แต่ต้องมีสัญญา พระสารีบุตรตอบว่า เป็นไปได้ เม่ือภิกษุ
ท้ังหลายเรียนถามว่า เป็นไปได้อย่างไร จึงตอบว่า เป็นไปได้อย่างนี้ คือ ภิกษุเป็นผู้มี
สัญญาอย่างน้ีว่า ภาวะที่สงบ ประณีต คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืน
อุปธิกิเลสท้ังปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับ นพิพาน  (องฺ.
เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๒๐/๔๔๑) 

 14.สมาธสูิตร (จตุตถ) : พระสูตรว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุ (สูตรท่ี ๔) พระสารี
บุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เป็นไปได้หรือ การท่ีภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมี
สัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ ในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟ ใน
ธาตุลมว่าเป็นธาตุลม ในอากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนฌาน ใน
วิญญาณัญจายตนฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนฌาน ในอากิญจัญญายตนฌานว่า
เป็นอากิญจัญญายตนฌาน ในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานว่าเป็นเนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน ในโลกน้ีว่าเป็นโลกนี้ ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า ไม่ต้องมีสัญญาแม้
ในรูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ท่ีได้ทราบ และธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้ง ท่ีถึง ที่
แสวงหา ที่ตรองตามด้วยใจ แต่ต้องมีสัญญา เม่ือภิกษุท้ังหลายกราบเรียนว่า กระผม
ท้ังหลายมาแต่ท่ีไกลเพ่ือจะรู้เน้ือความแห่งพระภาษิตน้ีในสำนักของพระสารีบุตร ขอ
พระสารีบุตรจงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษตินั้น ภิกษุท้ังหลายได้ฟังแลว้จักทรงจำไว้ 
จึงกล่าวว่า เปน็ไปได้ เม่ือภิกษุท้ังหลายเรยีนถามว่า เป็นไปได้อย่างไร จึงตอบว่า เป็นไป
ได้อย่างนี้ คอื ภิกษุเป็นผู้มสีญัญาอย่างนี้ว่า ภาวะท่ีสงบ ประณีต คือ ความระงับสังขาร
ท้ังปวง ความสละคืนอุปธิกิเลสท้ังปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความ
ดับ นิพพาน (องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑/๔๔๒) 

สมานกาล : เวลาปัจจุบัน (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 
สมานฉันท์ : มีฉันทะเสมอกัน, มีความพอใจร่วมกัน, พร้อมใจกัน, มีความต้องการท่ีจะทำการอย่าง

ใดอย่างหน่ึงตรงกันหรือเสมอเหมือนกัน ในทางที่ร้ายหรือดีก็ได้, ในทางร้าย เช่น 
หญิงและชายที่มีสมานฉันท์ในการประกอบกาเมสุมิจฉาจาร (เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ใน
การอธิบายบ่อยท่ีสุด) และหมู่คนร้ายท่ีมีสมานฉันท์ในการทำโจรกรรม ส่วนในทางดี 
เช่น หมู่คนดีมีสมานฉันท์ท่ีจะไปทำบุญร่วมกัน เช่น ไปจัดปรับถนนหนทาง สร้าง
สะพาน ขุดสระ ปลูกสวนสรา้งศาลาพักร้อน ให้ทาน รกัษาศีล(ชา.อ.๑/๒๙๙ เป็น
ตัวอย่างเด่น) เด็กกลุ่มหน่ึงมีสมานฉันท์ท่ีจะบรรพชา ภิกษุหลายรูปมีสมานฉันท์ท่ีจะ
ถือปฏิบัติธุดงค์ข้อนั้นข้อน้ี, คนผู้มีสมานฉนัท์ในทางร้ายน้ัน ไม่ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรอง
พิจารณา เพียงชอบใจอยากทำก็ประกอบกรรมไปตามอำนาจของราคะ หรือโลภะ 
โทสะ และโมหะ ส่วนคนทีจ่ะมีสมานฉันท์ในทางดีเบื้องแรกมองเห็นด้วยปัญญาแล้ว
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ว่ากรรมนั้นดีงามเป็นประโยชน์มีเหตุผลควรทำ จึงเกิดฉันทะคือความพอใจใฝ่
ปรารถนาที่จะทำ โดยเข้าใจตรงกัน และพอใจเหมือนกัน ร่วมด้วยกัน ดังคำในลักขณ
สูตร พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ตรัสแต่วาจาอ่อนหวาน คือท่ีส่งเสริมการไม่วิวาทกันที่
ก่อให้เกิดสมานฉันท์ระหว่างผู้ท่ีแตกกัน ขจัดความทะเลาะของชุมชนทำให้สามัคคีกัน
และทรงเพลิดเพลินบันเทิงอยู่กับผู้ท่ีปรองดองกัน หรือดังคำในอปทาน ท่ีพระ
อุบลวรรณาเถรีกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาวีระ ผู้มีพระปัญญา  ผู้ทรงพระรัศมีรุ่งเรือง 
หม่อมฉันเป็นธิดาของพระองค์ กรรมที่ทำได้ยาก  ทำได้แสนลำบากจำนวนมากหม่อม
ฉันได้ทำแล้ว ข้าแต่พระมหาวีระ ผู้มีพระจักษุ หม่อมฉันมีผิวพรรณเหมือนสีดอกอุบล 
จึงมีนามว่าอุบลวรรณา เป็นธิดาของพระองค์ ขอกราบพระยุคลบาท พระราหุลเถระ
และหม่อมฉัน เกิดร่วมภพเดียวกันหลายร้อยชาติ เป็นผู้มีจิตสมานฉันท์กัน บังเกิด
พร้อมกันรว่มชาติเดียวกัน เมื่อถึงภพสุดท้าย แม้เราทั้ง  ๒  ก็ช่ือว่าเกิดร่วมภพ
เดียวกัน พระเถระนามว่าราหุลเป็นพระโอรส หม่อมฉนัผู้มีนามว่าอุบลวรรณาเป็น
ธิดา(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๕/๑๙๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๙๑/๔๔๐) ; ดู ฉันทะ 

สมานลาภสีมา :แดนมลีาภเสมอกัน ได้แก่เขตที่สงฆ์ต้ังแต่ ๒ อาวาสข้ึนไปทำกติกากันไว้ว่า ลาภ
เกิดขึ้นในอาวาสหนึ่งสงฆ์อีกอาวาสหน่ึงมีส่วนได้รับแจกด้วย(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลศัพท์); ดู กติกา 

สมานไมตรี : เอ้ือเฟ้ือเสมอกัน,รักใคร่เสมอกัน,รักษาความเย่ือใยกัน ดังคำในเลขสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า บางคนในโลกนี้แม้จะถูกว่าด้วยคำหนัก ๆ แม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะ
ถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ ปรองดองกันอยู่รอยขีดที่
น้ำย่อมขาดหายไปเร็ว ไม่ปรากฏอยู่นาน (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๓๓/๓๘๒,อภิ.ปุ.
(ไทย) ๓๖/๑๑๕/๑๗๕) 

สมานสังวาส : มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ร่วมเสมอกัน, ผู้ร่วมสังวาส หมายถึงภิกษุสงฆ์ผู้สามัคคีร่วม
อุโบสถสังฆกรรมกัน ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า  สงฆ์ท่ีช่ือว่า  พรอ้มเพรียงกัน  
คือมีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสมานสังวาสสมีาเดียวกัน(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๘๖/๕๗๘) ;
เหตุให้ภิกษุผู้แตกกันออกไปแล้วกลับเป็นสมานสังวาสกันได้อีก ม ี๒ อย่างคือ (๑) ทำ
ตนให้เป็นสมานสังวาสเองคือ สงฆ์ปรองดองกันเข้าได้ หรือภิกษุนั้นแตกจากหมู่แล้ว
กลับเข้าหมู่เดิม (๒) สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรมท่ีลงโทษภิกษุน้ัน แล้วรับเข้าสังวาส
ตามเดิม (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๘๒/๒๘๖, ๔/๒๓๒/๓๗๒,วิ.จู.(ไทย) ๖/๘๐/๑๖๒,๖/๘๐/
๑๖๓,๖/๘๗/๑๗๐,๖/๒๓๗/๓๖๐,๖/๒๓๘/๓๖๐) 
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  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมานสังวาส หมายถึงเขตแดนที่สงฆ์สมมติเพ่ือเข้าร่วม
อุโบสถปวารณาและสังฆกรรมอ่ืนด้วยกัน(ดู วิ.อ. (บาลี) ๑/๕๕/๒๗๘, กงฺขา.ฏีกา 
(บาลี) ๑๕๒,๑๕๕)  

สมานสังวาสกภูมิ : พ้ืนที่อยู่ด้วยความเสมอกัน หมายถึงเขตท่ีสงฆ์อยู่ด้วยการมีสังวาสเสมอกัน ดังคำ
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุรูปหนึ่งว่า ภิกษุ  สมานสังวาสกภูมิมี ๒ อย่างน้ี คือ 
(๑) ภิกษุทำตนให้เป็นสมานสังวาสด้วยตนเอง (๒) สงฆ์พร้อมเพรียงกันรับภิกษุผู้ถูก
ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ เพราะไม่ทำคืนอาบัติ  หรือเพราะไม่
สละทิฏฐิบาปเข้าหมู่ (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๕/๓๔๐) 

สมานสังวาสสมีา : แดนมีสังวาสเสมอกัน, เขตที่กำหนดความพร้อมเพรียงและสิทธิในการเข้าอุโบสถ
ปวารณาและสังฆกรรมด้วยกัน ดังคำในมหาวรรค สีมานุชานนา พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ท่านผู้เจรญิ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นิมิตได้ระบุไว้โดยรอบเพียงใด ถ้าสงฆ์พร้อมกัน
แล้ว พึงสมมติสมานสังวาสสมีา มีอุโบสถเดียวกัน ด้วยนิมิตเหล่าน้ัน นี่เป็นญัตติ หรือ
ดังคำว่า พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลาย สมานสังวาสสีมา  มีอุโบสถเดียวกัน
แห่งใดที่สงฆ์สมมติแล้ว  สงฆก์็จงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร (วิ.
ม.(ไทย) ๔/๑๓๙/๒๑๖, ๔/๑๔๓/๒๒๑,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๙๔/๒๘๒,วิ.ป.(ไทย) ๘/
๓๒๒/๔๒๙) 

สมานะ : ช่ือหมู่เทพ, เป็นเทพหมู่หน่ึงที่เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค พร้อมกับภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รปู 
ณ ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ ดังคำในมหาสมยสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เทพ
อีก (๑๐ หมู่) คือ สมานะ มหาสมานะ มานุสะ มานุสุตตมะ ขิฑฑาปทูสิกะ มโนปทูสิ
กะ หริ โลหิตวาสี  ปารคะ และมหาปารคะผู้มียศก็มา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

สมานัตตตา : ความเป็นผู้มีตนเสมอ หมายถึง การทำตัวให้เข้ากันได้ ด้วยการร่วมสุขรว่มทุกข์ ไม่ถือ
ตัว มีความเสมอภาค และวางตัวเหมาะสม,ความเป็นผูมี้ตนเสมอในธรรมทั้งหลาย
ตามสมควรในท่ีนั้นๆ (ข้อ ๔ในสังคหวัตถ ุ ๔) ดังคำในลักขณสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า มหา
บุรุษทรงกระทำและประพฤติสังคหธรรมอย่างดีแก่คนหมู่มากคือ(๑)  ทาน (๒) เปยย
วัชชะ (๓) อัตถจริยา (๔) สมานัตตตาไปสู่สวรรค์ด้วยคุณที่ใครๆดูหมิ่นไม่ได้(ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๑๐/๑๗๐,๑๑/๒๑๑/๑๗๑,๑๑/๒๗๓/๒๑๘,๑๑/๓๑๓/๒๙๕,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑,๒๑/๒๕๖/๓๗๓,ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๑๗๘/๘๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมานัตตตา คือความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลาย
ตามสมควร หมายถึงความประพฤติยำเกรงต่อผู้ใหญ่ท้ังหลาย (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/
๑๗๘/๑๙๗) 



 

๔๙๕๔ 
 

 

สมานาจริยกะ : ภิกษุผู้ร่วมพระอาจารย์เดียวกัน (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๑ ; พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์)  

สมานาสนิกะ :  ผู้ร่วมอาสนะกัน หมายถึงภิกษุผู้มีพรรษารุ่นราวคราวเดียวกันหรืออ่อนกว่ากันไม่ถึง 
๓ พรรษาน่ังร่วมอาสนะเสมอกันได้; เทียบ อสมานาสนิกะ (ดูประกอบใน วิ.จู.(ไทย) 
๗/๓๒๐/๑๓๙; พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สมานปุัชฌายกะ : ภิกษุผู้รว่มพระอุปัชฌายะเดียวกัน(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๑ ; พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สมาบัติ : การเข้าฌาน, ภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึง;สมาบัติมีหลายอย่าง เช่น ฌานสมาบัติ
ผลสมาบัติ อนุปุพพวิหารสมาบัติเป็นต้น สมาบัติท่ีกลา่วถึงบ่อยคือ ฌานสมาบติั 
กล่าวคือ สมาบัติ ๘ อันได้แก่ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ถ้าเพ่ิมนิโรธสมาบัติ 
ต่อท้ายสมาบัติ ๘ นี้ รวมเรียกว่า อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ดังคำว่า ท่ีช่ือว่า อุตตริม
นุสสธรรม ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติฌาณทัสสนะ มรรคภาวนา การทำผลให้
แจ้ง การละกิเลส ภาวะที่จิตปลอดจากกิเลส ความยนิดีในเรือนว่าง,ในมหาวิภังค์
กล่าวไว้ว่า คำว่า สมาบัติ ได้แก่  สุญญตสมาบัติ  อนิมิตตสมาบัติ  อัปปณิหิตสมาบัติ 
(วิ.ม.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๗๐/๒๕๖,วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๒๖/๓๔๓,ที.ปา.
(ไทย) ๑๐/๑๓๐/๗๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๖,๑๒/๔๕๗/๔๙๕,๑๒/๕๐๗/๕๔๗,ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๙๕/๑๑๔,๑๔/๑๐๘/๑๓๒,๑๔/๒๙๘/๓๕๗) 

สมาปัตตัฏฐญาณ : ญาณในสภาวะแห่งสมาบัติ,  ญาณในสภาวะแห่งวิหารสมาบัติ หมายถึงปัญญาใน
สมาบัติต่าง ๆ ปัญญาในวิหารสมาบัติต่าง ๆ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไว้ว่า 
ปัญญาในสมาบัติต่างๆ ช่ือว่าสมาปัตตัฏฐญาณ,ปัญญาในวิหารสมาบัติต่างๆช่ือว่า
วิหารสมาปัตตัฏฐญาณ, เป็นญาณที่ ๓๐,๓๑ ในญาณ ๗๓ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๘/๑๓๑) 

สมาปัตติกุสลตา : ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ,เป็นข้อ ๑ ในสมาบัติ ๒ คือ  (๑) สมาปัตติ
กุสลตา (ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ) (๒) สมาปัตติวุฏฐานกุสลตา (ความเป็น
ผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ),ในธัมมสังคณี อธิบายสมาปัตติกุสลตาไว้ว่า สมาบัติที่
มีท้ังวิตกและวิจารก็มี สมาบัติท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มี สมาบัติท่ีไม่มีท้ังวิตกและ
วิจารก็มี ปัญญา กริิยาที่รู้ชัดฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม 
สัมมาทิฏฐิ ท่ีเป็นเหตุฉลาดในสมาบัติแห่งสมาบัติเหล่าน้ัน นี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาด
ในสมาบัติ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๓๓๘/๓๓๔) 

สมาปัตตญิาณ : ญาณในสมาบัติ ๘ ประกอบด้วย รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ดังคำในมหานิทเทส 
อธิบายไว้ว่า ญาณ  ประสงค์เอากัมมัสสกตาญาณ สัจจานุโลมิกญาณ  อภิญญาญาณ 
สมาปัตติญาณ  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔) 



 

๔๙๕๕ 
 

 

สมาปัตติมูลกกัลลิตสูตร :พระสูตรว่าด้วยการเข้าและความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ 
จำพวกน้ี คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ  
  ๒. บางคนฉลาดในความพร้อมในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ฉลาดในความพร้อมในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในความพร้อมในสมาธิ  (สํ.ข.(ไทย) 

๑๗/๖๗๔/๓๙๕) 
สมาปัตติมูลกโคจรสูตร :พระสูตรว่าด้วยการเข้าและโคจรในสมาธิอันเป็นมูล พระผูมี้พระภาคขณะ

ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้ 
คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ  
  ๒. บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/

๖๗๖/๓๙๗) 
สมาปัตติมูลกฐิติสูตร : พระสูตรว่าด้วยการเข้าและการตั้งอยู่ในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะ

ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้ 
คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ  
  ๒. บางคนฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในการต้ังอยู่ในสมาธิ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/

๖๗๒/๓๙๔) 
สมาปัตติมูลกวุฏฐานสูตร :พระสูตรว่าด้วยการเข้าและการออกจากสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาค

ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ 
จำพวกน้ี คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ  
  ๒. บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ แต่ไมฉ่ลาดในการเขา้สมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ  



 

๔๙๕๖ 
 

 

 (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๗๓/๓๙๕) 
สมาปัตติมูลกสักกัจจสูตร : พระสูตรว่าด้วยการเข้าและความเคารพในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระ

ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ 
จำพวกน้ี คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ  
  ๒. บางคนทำโดยเคารพในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และทำโดยเคารพในสมาธิ  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/

๖๗๘/๓๙๘) 
สมาปัตติมูลกสัปปายการีสูตร :พระสูตรว่าด้วยการเข้าและผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล พระผูม้ี

พระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน 
๔ จำพวกนี้ คอื  

  ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ทำสัปปายะในสมาธิ  
  ๒. บางคนทำสัปปายะในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ทำสัปปายะในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และทำสัปปายะในสมาธิ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๘๐/

๓๙๙) 
สมาปัตติมูลกสาตัจจสูตร : พระสูตรว่าด้วยการเข้าและความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิอันเป็นมูล พระ

ผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ได้
ฌาน ๔ จำพวกนี้ คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ  
  ๒. บางคนทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ  (สํ.ข.(ไทย) 

๑๗/๖๗๙/๓๙๙) 
สมาปัตติมูลกอภินีหารสูตร : พระสูตรว่าด้วยการเข้าและอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระ

ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทัง้หลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ 
จำพวกน้ี คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ  
  ๒. บางคนฉลาดในอภินิหารในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเขา้สมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ  



 

๔๙๕๗ 
 

 

  ๔. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในอภินิหารในสมาธิ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๖๗๗/๓๙๗) 

สมาปัตติมูลกอารัมมณสูตร : พระสูตรว่าด้วยการเข้าและอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ 
จำพวกน้ี คือ  

  ๑. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ  
  ๒. บางคนฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ และไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ  
  ๔. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิ และฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/

๖๗๕/๓๙๖) 
สมาปัตตลิาภบีุคคล : บุคคลผู้ได้สมาบัติ ๘ หมายถึงได้รูปฌาน ๔ และได้อรูปฌาน ๔ อย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไว้ว่า สมาปัตติลาภีบุคคล (บุคคลผู้ได้สมาบัติ) 
คำนึงถึงปฐมฌาน  ท่ีไหนก็ได้  เมื่อไรก็ได้ นานเท่าไรก็ได้ ตามปรารถนา  ไม่มีความ
เน่ินช้าในการคำนึงถึง เพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าอาวัชชนาวสี ฯลฯ สมาปัตติลาภีบุคคล
เข้าฯลฯ อธิฏฐาน ฯลฯ ออกฯลฯ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติท่ีไหนก็
ได้ เมื่อไรก็ได้ นานเท่าไรก็ได้ ตามปรารถนา ไม่มีความเน่ินช้าในการพิจารณา  เพราะ
เหตุน้ัน จึงช่ือว่าปัจจเวกขณาวส (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๕/๑๔๔)  

สมาปัตติวุฏฐานกุสลตา : ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ, เป็นข้อที่ ๒ ในธรรม ๒ คือ (๑) 
สมาปัตติกุสลตา (ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ) (๒) สมาปัตติวุฏฐานกุสลตา 
(ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ),ในธัมมสังคณี สมาปัตติกุสลตาทุกะ 
อธิบายสมาปัตติวุฏฐานกุสลตาไว้ว่า ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯความไม่หลงงมงาย  
ความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ ท่ีเป็นเหตุฉลาดในการออกจากอาบัติเหล่านั้น นี้
เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔,อภิ.สํ.
(ไทย) ๓๔/๑๓๓๗/๓๓๔) 

สมาปัตตสิูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเข้ามาได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อกุศล
ธรรมเข้ามาไม่ได้ตลอดเวลาท่ีธรรม ๕ คือ (๑) ศรทัธา (๒) หิริ (๓) โอตตัปปะ (๔) 
วิริยะ (๕) ปัญญาในกุศลธรรมท้ังหลาย ยังต้ังมั่นอยู่ แต่เมื่อใดธรรม ๕ มีศรทัธาเป็นต้น
น้ันเสื่อมไป ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้น กลุ้มรุมจิตอยู่ เมื่อน้ัน อกศุลธรรมเข้ามาได้ 
(องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๖/๘) 

สม่ำเสมอ : เป็นประจำ,เสมอเป็นปรกติ เช่น มาประชุมสม่ำเสมอ ดังคำในมหาวรรคกล่าวไว้ว่า 
พวกคฤหัสถ์ผูนุ่้งห่มผ้าขาวก็ยังมีความเคารพยำเกรงประพฤติสม่ำเสมอในอาจารย์ 



 

๔๙๕๘ 
 

 

เพราะได้ศึกษาศิลปะอันเป็นเคร่ืองเลี้ยงชีวิต(วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๘/๑๘), เสมอตาม
กำหนด เช่น ส่งดอกเบ้ียสม่ำเสมอ; ราบเรียบ ดังคำที่กล่าวถึงกรรมท่ีไมส่ม่ำเสมอเป็น
เหตุให้ตกนรก มีปรากฏในวิสมสูตร, ไม่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ดังคำในมหาปทานสูตร กล่าว
ไว้ว่า การประพฤติธรรมเป็นความดี การประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดี  การทำกุศล
เป็นความดี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๓/๒๙,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๘/๓๙๖,๒๐/๑๕๓/๓๙๘) 

สมิตนันทนะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของยูถิกปุปผิยเถระ 
ดังคำในยูถิกปุปผิยเถราปทาน ท่ีท่านกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าใช้มือท้ัง  ๒  ประคองดอก
คัดเค้าช้ันดี บูชาพระพุทธเจ้า(นามว่าปทุมุตตระ) ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้น ข้าพเจ้าเสวย
สมบัติแล้ว ไมไ่ปเกิดในทุคติเลยตลอด  ๑๐๐,๐๐๐  กัป ในกัปที่  ๕๐  นับจากกัปนี้
ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่าสมิตนันทนะ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๖/
๓๖๗) 

สมิตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจา้จักรพรรดิองค์หน่ึงซึ่งเป็นอดีตชาติของพระพุทธสัญญกเถระ 
ดังคำในพุทธสัญญกเถราปทานที่ท่านกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าเกิดเป็นภุมมเทวดา เมื่อครั้ง
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ผู้เลิศในโลก ทรงปลงพระชนมายุสังขาร แผ่นดิน
หมื่นจักรวาลท้ังสมุทรสาครก็ไหวแล้ว ช่างน่าอัศจรรย์ พระพุทธเจ้า ช่างน่าอัศจรรย ์
พระธรรมช่างน่าอัศจรรย์ การท่ีขา้พเจ้าได้มาประจวบกับพระศาสดา เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้น แผ่นดินก็ไหวข้าพเจ้าประกาศพุทธานุภาพแล้ว จึงบันเทิง
อยู่ในสวรรค์ตลอดหน่ึงกัป ในกัปที่เหลือ ขา้พเจ้าได้ทำกุศลไว้แล้ว ในกปัที่ ๙๑ นับ
จากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่ได้พบทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่ง
ความทรงจำในพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๑๔ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิมีพระนามว่าสมิตะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๔/๒๗๑) 

สมิติคุตตเถรคาถา :ภาษิตของพระสมิติคุตตเถระ,คาถาของพระสมิติคุตตเถระ ท่านพระสมิติคุตตเถระ
กล่าวไว้ว่า เราได้เสวยบาปกรรมท่ีเราทำเอาไว้  ในชาติอ่ืน ๆ  ในปางก่อน ในอัตภาพ
น้ีเอง  เรื่องบาปกรรมอ่ืนจะไม่มีอีกต่อไป (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๑/๓๓๓) 

สมิทธิ, พระ :  ช่ือภิกษุรูปหน่ึง อยู่ ณ ตโปทาราม เขตกรงุราชคฤห์ คราวหน่ึงเม่ือบวชยังไม่นาน ได้
ถูกเทวดาถามอุทเทสและวิภังค์ของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญ แต่จำไม่ได้,ต่อมาได้เข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามอุทเทสและวิภังค์ของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญ และได้
สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร พระอานนท์ และโปตลิบุตรปริพาชก ภายหลังได้บรรลุ
อรหัตผล (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๙/๓๓๐,๑๔/๒๙๘/๓๕๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๐/๑๘,๑๕/
๑๕๘/๒๐๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๕/๕๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๔/๔๖๒) 



 

๔๙๕๙ 
 

 

สมิทธิชาดก :  พระสูตรว่าด้วยเทพธิดาหลงรักพระสมิทธิโพธิสัตว์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ฤษี
โพธิสัตว์ถูกนางเทพธิดาประเล้าประโลมด้วยกามคุณ แต่ท่านไม่ยินดีด้วย กลับแสดง
ธรรมให้นางฟังว่า เราไม่รู้วันตายของเราเลย เวลาตายยังถูกปิดบังอยู่ยังไม่ปรากฏ 
เพราะเหตุน้ี เราจึงไม่บริโภคกาม มาเท่ียวบิณฑบาตเลี้ยงชีพอยู่ เวลาแห่งการปฏิบัติ
ธรรมอย่าผ่านไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ว่าแล้วท่านกบ็ิณฑบาตต่อไป ทำให้นาง
จนปัญญาอันตรธานไปทันที ผู้ท่ีไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงำใจ ย่อมผ่านพ้นมาร
ไปได้   (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๓๓/๗๒) 

สมิทธิเถรคาถา : ภาษิตของพระสมิทธิเถระ ,คาถาของพระสมิทธิเถระ ท่านพระสมิทธิเถระกล่าวไว้ว่า 
เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา มีสติปัญญาเจริญ มจิีตม่ันคงดีแล้ว 
เจ้ามารร้ายเอ๋ย  เจ้าจงบันดาลรูปแปลกประหลาดต่างๆตามใจชอบเถิด  แต่จะไม่อาจ
ทำให้เราสะทกสะท้านได้เลย (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๖/๓๒๐) 

สมิทธิทุกขปญัหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรือ่งทุกข์ ท่านสมิทธิได้เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันแล้วทูลถามว่า ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึง
ช่ือว่าทุกข์ หรือการบัญญัติว่าทุกข์ พระผู้มีพระภาคทรงตอบโดยนัยแห่งปฐมสมทิธิ
มารปัญหาสูตรในวรรคน้ี ต่างกันเพียงเปลี่ยนจากคำว่า มาร เป็นคำว่า ทุกข์ (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๖๗/๕๗) 

สมิทธิมารปัญหาสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเร่ืองมาร (สูตรท่ี ๑) ท่าน
สมิทธิได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันแล้วทูลถามว่า ด้วย
เหตุเพียงเท่าไรจึงช่ือว่ามาร หรือการบัญญัติว่ามาร  พระผู้มพีระภาคจึงตรัสว่า 
อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ และธรรมท่ีพึงรู้แจ้งทาง
วิญญาณ ๖ มีอยู่ในท่ีใด มารหรือการบัญญติัว่ามารก็มีอยู่ในท่ีน้ัน หากอายตนะ
ภายใน ๖ เป็นต้นน้ันไม่มีในท่ีใด มารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีในท่ีนั้น (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๖๕/๕๖) 

สมิทธิโลกปัญหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องโลก ท่านสมิทธิได้เข้าไปเฝ้าพระ
ผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันแล้วทูลถามว่า ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงช่ือ
ว่าโลกหรือการบัญญัติว่าโลก พระผู้มีพระภาคทรงตอบโดยนัยแห่งปฐมสมิทธิมาร
ปัญหาสูตรในวรรคน้ี ต่างกันเพียงเปลี่ยนจากคำว่า มาร เป็นคำว่า ทุกข์ (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๖๘/๕๘) 

สมิทธิสัตตปัญหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องสัตว์ ท่านสมิทธิได้เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันแล้วทูลถามว่า ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึง
ช่ือว่าสัตว์ หรือการบัญญัติว่าสัตว์ พระผู้มีพระภาคทรงตอบโดยนัยแห่งปฐมสมทิธิ



 

๔๙๖๐ 
 

 

มารปัญหาสูตรในวรรคน้ี ต่างกันเพียงเปลี่ยนจากคำว่า มาร เป็นคำว่า สัตว์ (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๖๖/๕๗) 

สมิทธิสูตร : มี ๓ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สมิทธิสูตร พระสูตรว่าด้วยเรื่องวิตก พระสารีบุตรถามพระสมิทธิผู้เข้ามาสนทนา

เรื่องสังกัปปวิตก (วิตกอันเป็นความดำริ)ของบุรุษ ซึ่งมีคำถามและคำตอบตามลำดับ 
ดังนี้ 

  พระสารีบุตรถามว่า สังกัปปวิตกมีอะไรเป็นอารมณ์ พระสมิทธิตอบว่า มีนามรูป
เป็นอารมณ์ 

  พระสารีบุตรถาม : สังกัปปวิตกต่างกันที่ไหน พระสมิทธิตอบ : ท่ีธาตุ 
  พระสารีบุตรถาม : สังกัปปวิตกมีอะไรเป็นเหตุเกิดพระสมิทธิตอบ : มีผัสสะเป็น

เหตุเกิด  
  พระสารีบุตรถาม : สังกัปปวิตกมีอะไรเป็นท่ีประชุม พระสมิทธิตอบ : มีเวทนา

เป็นที่ประชุม  
  พระสารีบุตรถาม :สังกัปปวิตกมีอะไรเป็นประมุข พระสมิทธิตอบ : มสีมาธิเป็น

ประมุข  
  พระสารีบุตรถาม :สังกัปปวิตกมีอะไรเป็นใหญ ่ พระสมิทธิตอบ : มีสติเป็นใหญ่ 
  พระสารีบุตรถาม : สังกัปปวิตกมีอะไรเป็นย่ิง พระสมิทธิตอบ : มีปัญญาเป็น

ย่ิง  
  พระสารีบุตรถาม : สังกัปปวิตกมีอะไรเป็นแก่นสาร พระสมิทธิตอบ : มวิีมุตติเป็น

แก่นสาร  
  พระสารีบุตรถาม :สังกัปปวิตกมีอะไรเป็นท่ีหย่ังลง พระสมิทธิตอบ : มี

นิพพานเป็นท่ีหย่ังลง 
  พระสารีบุตรกล่าวกับพระสมิทธิว่า ท่านสามารถตอบปัญหาของผมได้ทุกข้อ แต่

ท่านอย่าทะนงตนด้วยการตอบปัญหาน้ัน (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๔/๔๖๒) 
 2.สมิทธิสูตร พระสูตรว่าด้วยพระสมิทธิ  สมัยท่ีพระผู้มพีระภาคประทับอยู่ ณ 

ตโปทาราม เขตกรุงราชคฤห์ เทวดาองค์หน่ึงได้กล่าวในสำนักของท่านพระสมิทธิว่า 
ท่านไม่บริโภคแต่ยังขอ ท่านบริโภคแล้วต้องไม่ขอ ท่านบริโภคแล้วจงขอเถิด กาล
อย่าได้ล่วงท่านไป ท่านพระสมิทธิกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่รู้จักกาล เพราะกาลถูกปกปิด
อยู่ ฉะน้ัน ถึงข้าพเจ้าไม่บริโภคแต่ก็ยังขอ กาลอย่าได้ล่วงข้าพเจ้าไป ท่านเป็นนักบวช
ท่ียังหนุ่มแน่น มีผมดำ อยู่ในวัยแรกรุ่น ไม่เพลิดเพลินในกาม ขอท่านจงบริโภคกาม
อันเป็นของมนุษย์ อย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้วว่ิงไปหากามอันมีอยู่ตามกาลที่



 

๔๙๖๑ 
 

 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก ธรรมเป็นธรรมท่ีผู้ปฏิบัติจะ
พึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อัน
วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน อันนี้เป็นอย่างไร  

  ท่านพระสมิทธิไม่สามารถตอบได้ จึงได้เข้าไปกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระ
ภาค ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่า สัตว์ท้ังหลายมีความหมายรู้ในสิ่งท่ีเรียกขาน ติดอยู่ในสิ่งท่ี
เรียกขาน ไมก่ำหนดรู้สิ่งท่ีเรียกขาน จึงตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความตาย ส่วนภิกษุ
กำหนดรู้สิ่งท่ีเรียกขานแล้ว ไม่กำหนดหมายสิ่งท่ีเรียกขาน เพราะสิ่งท่ีเรียกขานน้ันไม่
มีแก่เธอ ฉะน้ัน เหตุท่ีจะเรียกขานท่านจึงไม่มี ผู้ถือตัวว่าเราเสมอเขา เราเลิศกว่าเขา
หรือเราด้อยกว่าเขา ก็พึงทะเลาะกับเขา เพราะความถือตัวน้ัน ผู้ไม่หว่ันไหวในความ
ถือตัวท้ัง ๓ น้ันย่อมไม่มีความถือตัว บุคคลผู้ละบัญญติัได้แล้ว ไม่เข้าถึงวิมาน ตัด
ตัณหาในนามรปูได้ เทวดาและมนุษย์ถึงจะเที่ยวค้นหาก็ไม่พบบุคคลน้ัน ผู้ตัดกิเลส
เครื่องผูกได้แลว้ ไร้ทุกข์หมดความกระหาย บุคคลไม่ควรทำบาปทางกาย ทางวาจา
หรือทางใจ ควรละกาม มีสติสัมปชัญญะ จึงจะไม่เสวยทุกข์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐/๑๘) 

 3.สมิทธิสูตร พระสูตรว่าด้วยพระสมิทธิ สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ นคร
ศิลาวดี แคว้นสักกะ ท่านพระสมิทธิหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด เกิดความคิดว่า การท่ีเราได้
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา การท่ีเราได้บวชในพระธรรมวินัยอัน
พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้ว การที่เราได้เพ่ือนพรหมจารี ผู้มีศลี มีกัลยาณธรรม นั้นช่างดี
จริงหนอ มารทราบเรื่องน้ันจึงเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วได้ทำเสียงดังน่าสะพรึงกลัว 
น่าหวาดเสียว ประดุจแผ่นดินจะถล่ม  

  พระผู้มีพระภาคหลังจากทรงทราบเรื่องน้ันจึงตรัสว่า น่ันมิใช่แผ่นดินจะถล่ม 
น่ันคือมารมาเพ่ือลวงให้เธอเข้าใจผิด เธอจงไปเถิด จงเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร 
อุทิศกายและใจอยู่ในท่ีนั้น  

  ท่านพระสมิทธิรับพระดำรัสแล้วลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระ
ภาค กระทำประทักษิณแล้วจากไปถึง ๓ ครั้ง และในคร้ังที่ ๓ ได้กล่าวกับมารว่า เรา
ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา เรารู้สติและปัญญาแลว้ จิตก็ต้ังม่ันดีแล้ว ท่าน
บันดาลรูปร่างให้น่ากลัวแค่ไหน ก็ทำให้เราหว่ันไหวไม่ได้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕๘/
๒๐๓) 

สมีติ, บุตรช่างทำรถ : ช่ือช่างทำรถคนหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห์ ได้ถากกงล้อรถ ถากส่วนโค้ง หมดคด 
หมดกระพ้ี มแีต่แก่นล้วน ๆ ตามที่อาชีวกคิด มีปรากฏในอนังคณสูตร ทีพ่ระมหาโมค
คัลลานกล่าวถงึให้พระสารีบุตรฟัง เป็นอุปมาให้กิเลสเพียงดังเนินออกจากใจ (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๔) 
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สมุคคชาดก :  พระสูตรว่าด้วยหญิงในผอบแก้ว มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ฤษีโพธิสัตว์ผู้ได้ทิพยจักษุ
เห็นรากษสตนหน่ึงให้ภรรยานอนอยู่ในผอบแล้วกลืนลงไว้ในท้องของตนเพ่ือจะรักษา
นางไม่ให้ยินดีต่อชายอ่ืน แต่นางกลับประพฤติผิดประเวณีร่วมอภิรมย์ยินดีกับวิทยา
ธรในผอบนั้น รากษสทราบความจริงจากฤษีแล้วเกิดความสลดใจ จึงว่าหญิงนี้ตนไม่
อาจรักษาได้ ให้เต็มได้ยาก ลึกเหมือนบาดาล จึงปล่อยนางกับชายชู้ไป แล้วกลับได้
ความสบายใจไม่ต้องเศร้าโศกเพราะไม่ต้องรักษาหญิงน้ัน ถ้ามีโอกาส เวลา สถานที่ 
และมีคนชักชวน เป็นการยากท่ีจะห้ามคนช่ัวไม่ให้ทำกรรมช่ัว บัณฑิตจึงไม่ควรใส่ใจ 
(ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๘๗/๓๑๕)  

สมุคคตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระโสภิตเถระ ดังคำใน
โสภิตเถราปทาน ท่ีพระเถระกล่าวไว้ว่า พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระผู้เจริญท่ีสุด
ในโลก ทรงองอาจกว่านรชน ทรงแสดงอมตบทแก่หมูช่นจำนวนมากอยู่ คร้ังน้ัน  
ข้าพเจ้าได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ท่ีเปล่งออกด้วยอาสภิวาจาแล้วจึงประคองอัญชลี 
เป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เดียว ๓๒/๗/๒๙๔ 

สมุคฆาตสปัปายสูตร : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอนความกำหนดหมาย มี 
๒ สูตร แต่เน้ือหากัน คือ   

 1.สมุคฆาตสัปปายสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ พระ
เวฬุวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ปฏิปทาอันเป็นสัปปายะแก่การเพิกถอนความ
กำหนดหมายทั้งปวง ได้แก่การท่ีภิกษุกำหนดหมายสิ่งใด กำหนดหมายในสิ่งใด 
กำหนดหมายเพราะสิ่งใด กำหนดหมายว่าสิ่งใดของเรา แต่สิ่งน้ันย่อมเป็นโดยอาการ
อ่ืน คือ สัตว์โลกก็ยังข้องอยู่ในภพ ถึงเปลี่ยนแปลงไปโดยอาการอ่ืน ก็ถือว่ายังยินดีภพ
อยู่ ส่วนภิกษุไม่กำหนดหมายอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ 
สัมผสั ๖ ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรอืทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะ
สัมผสั ๖ เป็นปัจจัยและสิ่งท้ังปวง ไม่กำหนดหมายในอายตนะภายใน ๖ เป็นต้นและ
ไม่กำหนดหมายแม้ขันธ์ ธาตุและอายตนะเป็นต้น ช่ือว่าไม่ถือม่ันอะไร เมื่อไม่ถือม่ันก็
ไม่สะดุ้งกลัว เมื่อไม่สะดุ้งกลัว ย่อมดับได้ด้วยตนเอง เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบ
โดยนัยแห่งอันธภูตสูตรในวรรคน้ี (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑/๓๒) 

 2.สมุคฆาตสัปปายสูตร (ทุตยิ) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ พระ
เวฬุวันได้ทรงแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอนความกำหนดหมายทั้งปวง
แก่ภิกษุท้ังหลาย แล้วตรัสถามโดยนัยเป็นต้นว่า อายตนะภายใน ๖ อายตนะ
ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือทุกข์หรือ
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มิใช่สุขมใิช่ทุกข์ ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงและภิกษุ
ท้ังหลายก็ได้ทูลตอบโดยลำดับ  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒/๓๔) 

สมุคฆาตสารุปปสูตร : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความกำหนดหมาย พระผู้มี
พระภาคขณะประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ปฏิปทาอันสมควร
แก่การเพิกถอนความกำหนดหมายทั้งปวง ได้แก่การท่ีภิกษุไม่กำหนดหมายอายตนะ
ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สมัผัส ๖ ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุข
หรือทุกข์หรือมิใช่สุขมใิช่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัยและสิ่งท้ังปวง ไม่
กำหนดหมายในอายตนะภายใน ๖ เป็นต้น ไม่กำหนดหมายเพราะอายตนะภายใน ๖ 
เป็นต้นและไม่กำหนดหมายว่าอายตนะภายใน ๖ เป็นต้นของเรา เน้ือหาสาระที่เหลือ
พึงทราบโดยนัยแห่งอาทิตตสูตรในวรรคนี้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐/๓๐) 

สมุจเฉทปหาน : การละด้วยการตัดขาด,การละกิเลสได้โดยเด็ดขาดด้วยอริยมรรค ดังคำในเถรคาถาท่ี
พระโปฏฐิลเถระเม่ือจะสรรเสริญท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่า เชิญท่านดู  ท่าน
พระสารีบุตรมีคุณน่าดู  น่าชม  หลุดพ้นได้ด้วยวิกขัมภนปหานและสมจุเฉทปหานทั้ง 
๒ ส่วน มีจิตต้ังมั่นดีภายใน(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๘๕/๕๓๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมุจเฉทปหาน หมายถึงละได้เด็ดขาด กล่าวคือละ
กิเลสได้เด็ดขาดด้วยมรรค๒(อนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค) ทั้งน้ีเพราะพระอริย
สาวกแม้จะบรรลุมรรค ๒ (โสดาปัตติมรรคและสกทาคามิมรรค) แล้ว แต่ก็ยังไม่บรรลุ
ญาณหรือมรรคเบื้องสูง  (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๗๗/๓๘๖) 

  ในอรรถกถาอังคุตตรนิกายเป็นต้น อธิบายไว้ว่า เป็น ๑ ในปหานะ ๕ อย่าง คือ 
(๑) ตทังคปหานะ (ละกิเลสด้วยองค์น้ัน ๆ) (๒) วิกขมัภนปหานะ (ละกิเลสด้วยการ
ข่มไว้) (๓) สมจุเฉทปหานะ (ละกิเลสด้วยตัดขาด) (๔) ปฏิปัสสัทธิปหานะ (ละกิเลส
ด้วยสงบระงับ) (๕) นิสสรณปหานะ (ละกเิลสด้วยสลัดออกได้) (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) 
๑/๑๖/๔๐,ขุ.อิติ.อ. ๓๕/๑๒๖, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา  ๒/๒๕/๓๒๔-๓๒๕)   

สมุจเฉทวิมุตติ : การหลุดพ้นด้วยตัดขาด ได้แก่ การพ้นจากกิเลสด้วยอริยมรรค กิเลสเหล่านั้นขาดเด็ด
ไป ไม่กลับเกิดขึ้นอีกเป็นโลกุตตรวิมุตติ, อริยมรรค ๔ เพราะพ้นจากกิเลสทั้งหลายท่ี
ตนถอนข้ึนแลว้ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคท่ีกล่าวถึงวิมุตติอยู่ท้ายคำว่า วิราคะที่ช่ือว่า
วิชชาเพราะมีสภาวะรู้แจ้งวิราคะท่ีช่ือว่าวิมุตติ เพราะมีสภาวะสละ(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๒๘/๔๗๘) (ขอ้ ๓ ในวิมุตติ ๕) มีปรากฏในข้อท่ี ๓ ในวิมุตติ ๕ ไม่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก แต่มีกล่าวถงึในเชิงอรรถหลายคร้ัง (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์)  
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  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วิมุตติ หมายถึงสมุจเฉทวิมุตติ (ขุ.ป.อ. (บาล)ี ๒/๒๘/
๒๔๙) เป็นข้อท่ี๓ ในวิมุตติ ๕ ประการ คือ (๑) วิกขัมภนวิมุตติ (๒) ตทังควิมุตติ(๓) 
สมุจเฉทวิมุตติ (๔) ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ (๕) นิสสรณวิมุตติ (ที.ม.อ. (บาลี) ๑๓/๒๑) 

สมุจเฉทวิรัต ิ การเว้นด้วยตัดขาดหมายถึงการเว้นความช่ัวได้เด็ดขาดของพระอริยเจ้า เพราะไม่มี
กิเลสท่ีจะเป็นเหตุให้ทำความช่ัวน้ันๆ (ข้อ ๓ ในวิรัติ ๓) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์)  

สมุตเตชนา : การทำให้อาจหาญ คือเร้าใจให้แกล้วกลา้ ปลุกใจให้คกึคัก เกิดความกระตือรือร้นมี
กำลังใจแข็งขันม่ันใจที่จะทำให้สำเร็จไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบาก; เป็น
ลักษณะอย่างหนึ่งของการสอนท่ีดี (ข้อกอ่นคือสมาทปนา, ข้อสุดท้ายคือ สัมปหังส
นา),เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า  ให้สดช่ืนร่าเริง (มาในบาลีมากแห่ง วิ.มหา.(บาลี) 
๑/๒๒-๒๔,๒๙๐/๑๓-๔,๒๒๒,วิ.ภิกฺขุนี.(บาลี) ๓/๗๘๓/๗๒-๓,วิ.ม.(บาลี) ๔/๒๙,๘๙-
๙๐,๑๐๕,๑๓๒,๑๓๗/๒๕,๑๐๖-๗,๑๒๐,๑๔๖,๑๕๐,วิ.ม.(บาลี) ๕/๒๗๐,๒๗๖,๒๘๐-
๑,๒๘๘,๒๙๔,๒๙๘,๓๓๗/๓๘,๔๕,๕๐,๕๒,๖๕,๗๔,๘๑,๑๓๙,วิ.จู. (บาลี) ๖/
๓๓,๑๙๒/๔๓-๔,๒๒๕,วิ.จู.(บาลี)๗/๒๖๐,๒๖๘-๙,๔๐๔,๔๔๕/๒๑,๓๓-
๔,๒๓๗,๒๘๒, ที.สี. (บาลี) ๙/๓๔๔,๓๕๘/๑๔๐,๑๕๐, ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๖๑-๒, 
๑๙๔/๘๗-๙,๑๑๗-๘, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔,๒๙๙/๒๒,๑๘๙, ม.มู. (บาลี) ๑๒/
๒๕๒,๒๕๕-๖,๒๘๙/๒๑๕-๒๑๗,๒๕๓-๔,ม.ม.(บาลี)๑๓/๒๒,๒๘๕,๓๗๑/
๑๘,๒๖๑,๓๕๕,สํ.ส.(บาลี)๑๕/๑๕๒-๓,๑๕๕,๑๘๕,๒๔๑/๑๓๕-๘,๑๘๗, ๒๕๓, สํ.นิ. 
(บาลี) ๑๖/๒๔๑/๒๖๕, สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๘๑/๗๗, สํ.สฬา. (บาลี) ๑๘/๑๓๓/๑๑๔, 
องฺ.อฏฺฐก-นวก. (บาลี) ๒๓/๑๒,๒๔,  ๗๘,๔/๑๕๖,๑๘๐,๒๗๓,๒๙๖, องฺ.ทสก. (บาลี) 
๒๔/๙๓/๑๕๒, ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๖๑,๗๑-๕/๒๐๓,๒๑๒-๕, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๐๔/
๓๒๓) ; ในพระไตรปิฎก อธิบายไว้ว่า คำว่า สมุชเชตนา เป็นข้อท่ี ๓ ในลีลาการสอน
หรือ เทศนาวิธี ๔ คือ (๑) สนัทัสสนา ช้ีแจงให้เห็นชัด (๒) สมาทปนา ชวนให้ อยาก
รับเอาไปปฏิบัติ (๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า (๔) สัมปหังสนา ปลอบ
ชโลมใจ  ให้สดช่ืนร่าเริง  

สมุททกสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ใกลฝ้ั่งสมุทร สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ฤษีผู้มีศลีมีกัลยาณธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่
ในกุฎีใบไม้ใกลฝ้ั่งสมุทร เมือ่สงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรประชิดกัน จึงคิดว่า 
พวกเทพดำรงอยู่ในธรรม พวกอสูรไม่ดำรงอยู่ในธรรม ภัยจากพวกอสูรพึงเกิดแก่พวก
เรา พวกเราพึงเข้าไปหาท้าวสมพรแล้วขออภัย จึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า พวกฤษีมา
ขออภัย เมื่อทา้วสมพรกล่าวว่า ไม่มีการให้อภัยแก่พวกฤษีผู้ช่ัวช้า ผู้คบหาท้าวสักกะ 
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เราให้ภัยเท่าน้ันแก่พวกท่าน พวกฤษีจึงกล่าวว่า ท่านให้ภัยแก่พวกเรา แต่พวกเรา
ขอรับเอาแต่อภัยอย่างเดียว ส่วนภัยจงเป็นของท่าน บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผล
เช่นนั้น คนทำดีย่อมได้ดี ทำช่ัวย่อมได้ช่ัว พ่อ ท่านหว่านพืชลงไปแล้ว ท่านจักต้อง
เสวยผลของมนั (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๖/๓๗๓) 

สมุจเฉทสุญญะ : ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้ตัดขาด,เป็นข้อท่ี ๘ ในสญุญะ ๒๕ ข้อ มีปรากฏ
ในปฏิสัมภิทามรรค ดังคำว่า สมุจเฉทสญุญะ เป็นอย่างไร คือ  กามฉันทะเป็นธรรมที่
บุคคลตัตขาดด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ พยาบาทเป็นธรรมท่ี
บุคคลตัดขาดด้วยอพยาบาท  และเป็นธรรมว่างจากอพยาบาท ถีนมิทธะเป็นธรรมที่
บุคคลตัดขาดด้วยอาโลกสัญญา และเป็นธรรมว่างจากอาโลกสัญญา อุทธัจจะเป็น
ธรรมท่ีบุคคลตัดขาดด้วยอวิกเขปะ และเป็นธรรมว่างจากอวิกเขปะ วิจิกิจฉาเป็น
ธรรมท่ีบุคคลตัดขาดด้วยธัมมววัตถานและเป็นธรรมว่างจากธัมมววัตถาน อวิชชาเป็น
ธรรมท่ีบุคคลตัดขาดด้วยญาณและเป็นธรรมว่างจากญาณ  อรติเป็นธรรมที่บุคคลตัด
ขาดด้วยปามุชชะและเป็นธรรมว่างจากปามุชชะ นิวรณ์เป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วย
ปฐมฌานและเป็นธรรมว่างจากปฐมฌาน ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเป็นธรรมท่ีบุคคลตัดขาด
ด้วยอรหัตตมรรค  และเป็นธรรมว่างจากอรหัตตมรรค นีช่ื้อว่าสมุจเฉทสุญญะ (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๓๐) 

สมุฏฐาน : ท่ีเกิด, ท่ีต้ัง, เหตุ; ทางที่เกิดอาบัติ โดยตรงมี ๔ คือ (๑) ลำพังกาย (๒) ลำพังวาจา 
(๓) กายกับจิต (๔) วาจากับจิต และท่ีควบกันอีก ๒ ก็คือ (๑) กายกับวาจา (๒) กาย
กับวาจากับทั้งจิต ดังคำในจูฬวรรคกล่าวไว้ว่า สมุฏฐานแห่งอาบัติ  ๖  อย่าง  เป็นมูล
แห่งอาปัตตาธิกรณ์  คือ 

               ๑. อาบัติเกิดทางกาย  ไม่ใช่ทางวาจา  ไม่ใช่ทางจิตก็มี 
               ๒.อาบัติเกิดทางวาจา  ไม่ใช่ทางกาย  ไม่ใช่ทางจิตก็มี 
               ๓.อาบัติเกิดทางกายกับวาจา  ไมใ่ช่ทางจิตก็มี 
               ๔.อาบัติเกิดทางกายกับจิต  ไม่ใช่ทางวาจาก็มี 
               ๕.อาบัติเกิดทางวาจากับจิต  ไม่ใช่ทางกายก็มี 
               ๖. อาบัติเกิดทางกาย  วาจา  กับจิตก็มี 
        สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่างเหล่าน้ี เป็นมูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์ (วิ.จู.(ไทย) ๖/

๒๑๘/๓๓๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖๓/๓๑๐,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๙/๓๐๑,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๘๗/๑๓๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๘/๔๔๓,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๔๓๙/๔๖๗,๓๗/
๕๖๔/๖๑๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑/๒,๔๐/๓/๓,๔๐/๑๓/๑๐,๔๐/๑๕/๑๐,๔๐/๑๗/๑๑) 
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สมุฏฐานจริยา : ความประพฤติด้วยความหม่ัน,ความประพฤติสัมมากัมมันตะช่ือว่าสมุฏฐานจริยา,เป็น
ข้อที่ ๔ ในจรยิา ๘ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคกล่าวไว้ว่า ความประพฤติ  ๘  อย่าง  
คือ ๑.  ความประพฤติสัมมาทิฏฐิ  ช่ือว่าทสัสนจริยา (ความประพฤติด้วยความเห็น) 
๒.ความประพฤติสัมมาสังกัปปะ ช่ือว่าอภินิโรปนจริยา(ความประพฤติด้วยการ
ปลูกฝังความดำริ) ๓. ความประพฤติสัมมาวาจา ช่ือว่าปริคคหจริยา  (ความประพฤติ
ด้วยการกำหนดสำรวมวจี๔ อย่าง) ๔. ความประพฤติสัมมากัมมันตะ  ช่ือว่าสมุฏฐาน
จริยา(ความประพฤติด้วยความหมั่น)๕.ความประพฤติสัมมาอาชีวะ ช่ือว่าโวทาน
จริยา (ความประพฤติด้วยความผ่องแผ้ว) ๖.  ความประพฤติสัมมาวายามะช่ือ
ว่าปัคคหจริยา(ความประพฤติด้วยการประคองความเพียร)๗.ความประพฤติสัมมาสติ
ช่ือว่าอุปัฏฐานจริยา(ความประพฤติด้วยการเข้าไปต้ังสติ)๘.ความประพฤติ
สัมมาสมาธิช่ือว่าอวิกเขปจริยา(ความประพฤติด้วยความไม่ฟุ้งซ่าน) (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/
๒๐๑/๔๐๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๙๗/๓๒๐, ๓๑/๒๘/๕๘๖) 

สมุตตมะ,พระเจ้าจักรพรรดิ: เขียนเป็นรมุตตะช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์ซึ่งเป็นอดีตชาติของติกัณณิ
ปุปผิยเถระดังคำที่ท่านพระเถรกล่าวไว้ในติกัณณิปุปผิยเถราปทานว่า ข้าพเจ้าเป็น
เทวดา มีเหล่านางเทพอัปสรห้อมล้อม ระลึกถึงบพุกรรมแล้ว จึงหวนระลึกถึง
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทีสุ่ด ข้าพเจ้าทำจิตของตนให้เลื่อมใส ได้ประคองดอกอัญชัน 
๓ ดอก บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ในกัปท่ี ๗๓ นับจากกัปน้ีไปได้เป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิ ๔ ชาติพระนามว่ารมุตตมะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพ
มาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙/๓๕๕) 

สมุททกัปปะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระพันธุชีวก
เถระ ดังคำที่ท่านพระเถระกล่าวไว้ในพันธุชีวกเถราปทานไว้ว่า ข้าพเจ้าแสวงหา
ดอกบัวงามในสระธรรมชาติ แต่ได้เห็นดอกชบาในที่ใกล ้ ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส มีใจ
ยินดี ใช้มือทั้ง ๒ ประคองแล้ว เข้าเฝ้าพระมหามุนี  แลว้บูชาพระโสภิตพุทธเจ้า ใน
กัปท่ี ๙๔ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผล
แห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๑๔ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิองค์หน่ึงมีพระนามว่าสมุททกัปปะ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน มีพลานุภาพมาก 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐/๓๔๘) 

สมุททชา, มารดา : พระราชธิดา ของพระเจ้าวิเทหะ ในแคว้นวิเทหะ ภายหลังแต่งงานพระ
เจ้าธตรัฏฐะ ในนาคพิภพ ภายหลังมีลูกช่ือว่าภูริทัตตะ ดังคำในภูริทัตตชาดก ท่ีพระ
โพธิสัตว์ตรัสบอกว่าตนเป็นพญานาคว่าเราเป็นนาคผู้มีฤทธ์ิเดช ยากท่ีใคร ๆจะล่วงล้ำ
ได้ ถ้าแม้ว่าเราโกรธแล้ว  จะพึงขบกัดชนบทที่เจริญ ให้แหลกลาญไปได้ด้วยเดช เรามี
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มารดาช่ือสมุททชาและบิดาช่ือธตรัฏฐะ เราเป็นน้องคนเล็กของสุทัศนะ  คนท้ังหลาย
รู้จักเราว่าภูริทัต (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๐๐/๓๐๗) 

สมุททชาดก :  ชาดกว่าด้วยสมุทร มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า เทวดาประจำสมุทรโพธิสัตว์ เห็นกาซ่ึงมา
เที่ยวห้ามปลาและมังกรไมใ่หด่ื้มน้ำทะเลมากเกินไปเพราะกลัวน้ำทะเลหมดจึงได้พูด
ว่าห้วงน้ำใหญ่น้ันจะลดลงหรือเต็มอยู่ก็ตามที ท่ีสุดของน้ำแห่งห้วงน้ำใหญ่น้ันที่บุคคล
ด่ืมแล้วใคร ๆ ก็รู้ไม่ได้ ได้ยินว่าไม่มีใครด่ืมน้ำในมหาสมทุรให้เหือดแหง้ได้  ได้แปลง
กายเป็นรูปน่ากลัวขับไล่กาให้หนีไป ความกลัวในสิ่งท่ีไมน่่ากลัวและหาทางป้องรักษา
ไว้โดยไม่ถูกวิธีย่อมทำให้เสียเวลาเปล่าและไม่เกิดประโยชน์อันใด(ขุ.ชา.ติก.(ไทย) 
๒๗/๑๓๖/๑๕๑) 

สมุทททัต,ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึง เป็นพวกของพระเทวทัต ชาวกรุงราชคฤห์, เป็น ๑ ในภิกษุ ๔ ท่ีพระ
เทวทัตไปพบ,เป็นภิกษุพวกประพฤติตาม กล่าวสนับสนนุพระเทวทัต ก่อนที่พระเท
วทัตจะทำสังฆเภท ดังคำในมหาวิภังค์ว่า พระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะ พระกฏ
โมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัต,ในภิกขุนีวิภังค์ กล่าวไว้ว่า เป็น
ผู้ให้การบวชสกิขมานา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๐๙/๔๔๑,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๙๒/๓๕๖,วิ.
ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๑๖๖/๓๕๑) 

สมุททนนินสูตร (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมทุร(สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน เหมือนแม่นำ้คงคาไหลไปสู่
สมุทร (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๗/๖๐) 

สมุททนนินสุตตปัญจกะ (ทุติยาทิ) :  พระสูตรว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็นต้น  
พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๕ สูตรในลักษณะเดียวกัน คือ พระองค์ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน เหมือน (๑) แม่น้ำยมุนา (๒) แม่น้ำอจิรวดี 
(๓) แม่น้ำสรภู (๔) แม่น้ำมหี และ (๕) แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา แม่น้ำอจิรวดี แม่น้ำ
สรภู แม่น้ำมหีไหลไปสู่สมุทร (ช่ือแม่น้ำแต่ละช่ือเป็นช่ือสูตรแต่ละสูตร) (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๙๘-๑๐๒/๖๐) 

สมุททนนินสุตตปัญจกะ๓(ทติุยาทิ) มี ๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกันคือ  
 1.สมุททนินนสุตตปัญจกะ๓(ทุติยาทิ) พระสูตรว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมทุท

นินนสูตรเป็นต้น  พระผู้มพีระภาคตรัสพระสูตร ๕ สตูรในลักษณะเดียวกัน คือ 
พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เจรญิอริยมรรคมีองค์ ๘ อันหย่ังลงสู่อมตะ มี
อมตะเป็นเบ้ืองหน้า มีอมตะเป็นท่ีสุด ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน เหมือน (๑) แม่น้ำยมุนา 
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(๒) แม่น้ำอจิรวดี (๓) แม่น้ำสรภู (๔) แม่น้ำมหี ๕ และ (๕) แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา 
แม่น้ำอจิรวดี แม่น้ำสรภู แม่น้ำมหีไหลไปสู่ทิศปราจีน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๒๒-๑๒๖/
๖๗) 

 2.สมุททนินนสุตตปัญจกะ (ทุติยาทิ) พระสูตรว่าด้วยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุทท
นินนสูตรเป็นต้น  พระผู้มพีระภาคตรัสพระสูตร ๕ สตูรในลักษณะเดียวกัน คือ 
พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เจรญิอริยมรรคมีองค์ ๘ อันหย่ังลงสู่อมตะ มี
อมตะเป็นเบ้ืองหน้า มีอมตะเป็นท่ีสุด ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน เหมือน (๑) แม่น้ำยมุนา 
(๒) แม่น้ำอจิรวดี (๓) แม่น้ำสรภู (๔) แม่น้ำมหี และ (๕) แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา 
แม่น้ำอจิรวดี แม่น้ำสรภู แมน้่ำมหีไหลไปสูส่มุทร  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๓๔-๑๓๘/๗๐) 

สมุททนนินสูตร : มี ๓ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สมุททนินนสูตร๑ (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร (สูตรท่ี ๑) 

พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุผู้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นธรรม
มีการกำจัดราคะ โทสะ และโมหะ เป็นท่ีสุด ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน เหมือนแม่น้ำคง
คาไหลไปสู่สมุทร (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙/๖๓) 

 2.สมุททนินนสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสูส่มุทร (สูตรท่ี 
๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุผู้เจริญอริยมรรคมีองค ์ ๘ อันหย่ัง
ลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นท่ีสุด ย่อมน้อมไปสู่นพิพาน เหมือน
แม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๒๑/๖๖) 

 3.สมุททนินนสูตร๔ (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมทุร (สูตรท่ี ๑)
 พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ อัน
หย่ังลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบ้ืองหน้า มีอมตะเป็นที่สุดย่อมน้อมไปสู่นิพพาน เหมือน
แม่น้ำคงคาไหลไปสู่สมุทร (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๓๓/๖๙) 

สมุททฤษี : ช่ือฤษีตนหนึ่ง ท่ีได้ล่วงวิสัยแห่งเปรตไปเกดิในพรหมโลก,เป็น ๑ ในบรรดาฤษี ๗ 
องค์ท่ีประพฤติพรหมจรรย์แลว้ไปเกิดในพรหมโลก ดังคำท่ีท้าวสักกเทวราชเมื่อจะ
ทรงแสดงเหล่าดาบสผู้ล่วงภพแห่งเปรตได้แล้วบังเกิดในพรหมโลกด้วยการประพฤติ
พรหมจรรย์ จงึตรัสว่า ฤษีท้ัง ๗  เหล่านี้ คือ ๑.ยานหนฤษ ี ๒.โสมยาคฤษี ๓.
มโนชวฤษี ๔. สมุททฤษี๕.มาฆฤษี ๖. ภรตฤษี ๗.กาลปุรักขิตฤษี กับฤษีอีก ๔ 
ตน คือ ๑.อังคีรสฤษ ี๒.กัสสปฤษี ๓. กีสวัจฉฤษ๔ี. อกัตติฤษีออกบวชบำเพ็ญตบะ 
ล่วงพ้นกามาวจรภพได้แน่นอน (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๓๔/๒๔๘) 

สมุททวาณิชชาดก :  พระสูตรว่าด้วยพ่อค้าทางเรือเดินทะเลมีเนื้อความอธิบายไว้ว่า บัณฑิตช่างไม้
โพธิสัตว์ออกเดินไปค้าขายทางทะเลพร้อมกับพ่อค้าจำนวนมาก แต่เรือแตกกลาง
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ทะเลจึงไปอาศัยอยู่ท่ีเกาะแห่งหนึ่ง เทวดาที่มีความปราถนาดีได้มาบอกว่าวันเพ็ญ 
๑๕ ค่ำ จะเกดิพายุใหญ่น้ำท่วมเกาะให้รบีหนีไป แต่เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาบอกว่า
จะไม่มีเหตุการณ์ใดที่น่ากลัวไม่ต้องหนีไป พระโพธิสัตว์ไม่ประมาทได้ต่อเรือ
เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่น้ำจะท่วม เมื่อถึงเวลาน้ันก็พาผู้คนที่เช่ือตนหนีรอดไป
ก่อนได้ด้วยความไม่ประมาท ส่วนพวกท่ีประมาทไม่ยอมหนีก็ถูกน้ำท่วมตายสิ้น (ขุ.
ชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๒๕/๓๗๘) 

สมุททสูตร : พระสูตรว่าด้วยสมุทร มี ๔ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สมุททสูตร พระสูตรว่าด้วยสมุทร พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช

ตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ความทุกข์ของพระอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ผู้รู้
แจ้งท่ีหมดสิ้นไปนั้นมีมาก เหมือนน้ำในมหาสมุทร สว่นความทุกข์ทีเ่หลือมีน้อย 
เหมือนน้ำ ๒-๓ หยดท่ีบุรษุวักขึ้น ดังน้ัน การตรัสรู้ธรรม การได้ธรรมจักษุจึงมี
ประโยชน์อย่างมากมาย (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๘๐/๑๖๕) 

 2.สมุททสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ความทุกข์ของพระอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ผู้รู้แจ้งที่
หมดสิ้นไปน้ันมีมาก เหมือนน้ำในมหาสมทุร ส่วนความทกุข์ท่ีเหลือมีน้อย เหมือนน้ำ 
๒-๓ หยด ดังนั้น การตรัสรู้ธรรม การได้ธรรมจักษุจึงมีประโยชน์อย่างมากมาย (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๘๑/๑๖๖) 

 3.สมุททสูตร (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยสมุทร (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภกิษุท้ังหลายว่า สมุทรท่ีพวกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพากัน
กล่าวถึงน่ันเป็นเพียงแอ่งน้ำใหญ่ ไม่ใช่สมทุรในอริยวินัย ความจริง อายตนะภายใน 
๖ จัดเป็นสมุทรในอริยวินัย กำลังของอายตนะภายใน ๖ น้ันเกิดจากอายตนะ
ภายนอก ๖ ผู้อดกลั้นกำลังอันน้ันได้ จึงจะช่ือว่าข้ามสมุทรคืออายตนะภายใน ๖ ซ่ึงมี
ท้ังคลื่น วังวน สัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำและช่ือว่าเป็นผู้ลอยบาป ข้ามถึงฝัง่ ดำรงอยู่บน
บก ข้ามสมุทรท่ีน่ากลัว ซึ่งขา้มได้ยาก เป็นผู้จบเวท อยู่จบพรหมจรรย์ ถึงท่ีสุดแห่ง
โลก (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๘/๒๑๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมุทร ในท่ีนี้หมายถึง อายตนะ ท่ีช่ือว่าสมุทรเพราะ
ให้เต็มได้ยาก หรือเพราะเป็นท่ีผุดขึ้นแห่งกิเลส (สํ.สฬา.อ. ๓/๒๒๘/๕๗-๕๘) คำว่า 
ปุถุชน หมายถึงคนที่ยังมีกิเลสหนา ท่ีเรียกเช่นน้ีเพราะบุคคลประเภทน้ียังมีเหตุ
ก่อให้เกิดกิเลสอย่างหนานานัปการ ปุถุชนมี ๒ ประเภท คือ อันธปุถุชน คนที่ไม่ได้รับ
การศึกษาอบรมทางจิต และกัลยาณปุถุชน คนที่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตแล้ว (ที.
สี.อ. ๑/๗/๕๘-๘๙) คำว่า ผู้ไม่ได้สดับ ในท่ีน้ีหมายถึงผู้ไมมี่ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 
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(องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๑/๕๔) คำว่า คล่ืน ในท่ีน้ีหมายถึง ความโกรธและความคับแค้น วัง
วน ในที่นี้หมายถึง กามคุณ ๕ สัตว์รา้ย ในที่น้ีหมายถึง มาตุคาม  คำว่า ผเีสื้อน้ำ ใน
ท่ีนี้หมายถึง มาตุคาม คำว่า ฝั่ง ในที่น้ีหมายถึง พระนิพพาน (สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/
๒๒๘/๕๘) 

 4.สมุททสูตร (ทุติย) พระสูตรว่าด้วยสมุทร (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายโดยนัยแห่งสมุททสูตรในวรรคน้ี แล้ว
ตรัสอีกว่า รูปที่พึงรู้แจ้งทางตา เสียงท่ีพึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้นที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่า
พอใจ จัดว่าเป็นสมุทรในอริยวินัย โลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ัตว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ในสมทุรน้ีโดยมากเป็นผู้เศร้าหมอง ยุ่ง
เหยิงประดุจด้ายของช่างหูก เป็นปมประหน่ึงกระจุกด้าย เป็นดังหญ้าปล้องและหญ้า
มุงกระต่าย ย่อมไม่พ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาตและสงสารไปได้ ผู้คลายราคะ โทสะ
และอวิชชาได้แล้ว จึงจะข้ามสมุทรนี้ซึ่งมท้ัีงคลื่น สัตว์รา้ยและผีเสื้อน้ำท่ีน่ากลัว ซึ่ง
ข้ามได้ยาก ล่วงพ้นเครื่องข้อง ละมัจจุ ไมมี่อุปธิ ละทุกข์เพ่ือไม่เกิดอีกต่อไป ถึงความ
ดับ ไม่ถึงการนับและสามารถลวงมัจจุราชให้หลงได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๙/๒๑๘) 

  คำว่า อบาย ทุคติ วินิบาต ท้ัง ๓ คำน้ีเป็นไวพจน์ของนรก แต่มีลักษณะต่างกันคือ 
อบาย หมายถึงสถานที่ท่ีปราศจากความเจริญงอกงามหรือความสุข ทุคติ หมายถึง
สถานที่ท่ีมีแต่ความทุกข์ วินิบาต หมายถึงสถานที่ท่ีสัตว์ผู้ทำความช่ัวจะต้องตกไป 
(องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๔๓/๕๐)  

สมุททอุบาสก : ช่ืออุบาสกคนหนึ่ง เป็นอัครอุบาสกเบ้ืองขวา มีอายุราวอยู่ในโลกประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ ปี ของพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะ ดังคำในสิทธัตถพุทธวงศ์ว่า สุปปิย
อุบาสกและสมทุทอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก (ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ)
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๗๔) 

สมุททักขายิกะ : เรื่องทะเล เป็นเรื่องที่ ๒๕ ในบรรดาดิรัจฉานกถาที่ภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ไม่
ควรกล่าว มีปรากฏในวินัยปิฎก มหาวิภังค์และมหาวรคค (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๐๘/
๕๙๙,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐) 

สมุททัตตะ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห์ท่ีพระเทวทัตชวนให้ทำกรรมคือทำลายสงฆ์ ดัง
คำในจูฬวรรค กล่าวไว้ว่า พระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะ  พระกฏโมรกติสสกะ 
พระขัณฑเทวีบุตร พระสมุททัตตะ ถึงท่ีอยู่ ครั้นถึงแลว้ได้กล่าวกับท่านเหล่านั้นดังนี้
ว่า มาเถิดท่านท้ังหลาย พวกเราจะทำลายสงฆ์ ทำลายจักร๒ของพระสมณโคดม (วิ.
จู.(ไทย) ๗/๓๔๓/๑๙๘) ; สมทุททัต,ภิกษุ กเ็ขียน  
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สมุทยญาณ : ญาณในสมุทัย,ความรู้ในเหตุเกิด หมายถึงปัญญาในสภาวะท่ีควรละ ช่ือว่าสมุทยญาณ
, ปัญญาในสภาวะท่ีควรละ ช่ือว่าสมุทยญาณ (ญาณในสมทัุย), เป็นข้อท่ี ๕๗ ในญาณ 
๗๓ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๘/๑๖๘) 

สมุทยธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มี ๖ สตูร แปลช่ือสูตรเหมือนกันท้ัง 
๖ รูป แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 

 1.สมุทยธัมมสูตร ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า อวิชชาและเหตุท่ีทำให้
บุคคลเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชา วิชชาและเหตุท่ีทำให้บุคคลเป็นผู้มีวิชชาเป็นอย่างไร 
พระองค์จึงตอบว่า อวิชชา ได้แก่ความไม่รู้ขันธ์ ๕ ท่ีมีความเกิดขึ้น มีความเสื่อมไป มี
ท้ังความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา และความไม่รู้น่ีเองที่เป็นเหตุให้บุคคลตกอยู่
ในอวิชชา ส่วนวิชชาและเหตุท่ีทำให้บุคคลเป็นผู้มีวิชชามีนัยตรงกันข้าม  (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๒๖/๒๒๑) 

 2.สมุทยธัมมสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) ท่านพระมหาโกฏฐิตะถามท่านพระสารีบุตรว่า 
อวิชชาและเหตุท่ีทำให้บุคคลเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาเป็นอย่างไร ท่านพระสารีบุตรได้
ตอบโดยนัยแห่งสมุทยธัมมสูตร (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๒๗/๒๒๓)  

 3.สมุทยธัมมสูตร (ตติย) (สูตรท่ี ๓) ท่านพระมหาโกฏฐิตะถามท่านพระสารีบุตรว่า 
วิชชาและเหตุท่ีทำให้บุคคลเป็นผู้ตกอยู่ในวิชชาเป็นอย่างไร ท่านพระสารีบุตรได้ตอบ
โดยนัยแห่งสมทุยธัมมสูตร (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๒๘/๒๒๔) 

 4.สมุทยธัมมสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่าน
พระราธะว่า ขันธ์ ๕ เป็นสิ่งท่ีมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบ
โดยนัยแห่งมารสูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๘๐/๒๖๗) 

 5.สมุทยธัมมสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่าน
พระราธะผู้ขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังโดยย่อ เพ่ือจะได้ฟังแล้วหลีกออกไปอยู่ผู้
เดียวว่า ขันธ์ ๕ เป็นสิ่งท่ีมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เธอพึงละฉันทะ ราคะ ฉันทรา
คะในขันธ์ ๕ น้ันเสีย (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๙๒/๒๗๒) 

 ๖.สมุทยธัมมสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับออยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่าน
พระราธะผู้เข้ามาเฝ้าว่า ขันธ์ ๕ เป็นสิ่งท่ีมคีวามเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เธอพึงละฉันทะ 
ราคะ ฉันทราคะในขันธ์ ๕ นั้นเสีย (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๐๔/๒๗๖) 

สมุทยสัจ :   สัจจะคือเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา คือความทะยานอยาก เช่น อยากได้นั่นได้น่ี อยาก
เป็นโน่นเป็นน่ี อยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่ (ข้อ ๒ ในอริยสัจ๔) (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒/๕๕๔,
อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๔๑/๑๓,๓๖/๑๙๘/๔๘,๓๖/๒๓๕/๖๐,๓๖/๓๒๑/๘๓,๓๖/๓๕๖/
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๙๐,๓๖/๔๐๙/๑๐๒,๓๖/๔๑๙/๑๐๕,๓๖/๔๖๑/๑๑๘,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๕๓/๓๓๖); 
ดู ตัณหา   

สมุทยสัจจนิทเทส : แสดงสมุทยสัจ มีปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตร ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ทุกขสมทุยอรยิสัจ  เป็นอย่างไร คือ ตัณหาน้ีเป็นเหตุเกิดขึ้นในภพใหมส่หรคตด้วย
ความกำหนัดยินดี เป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์น้ันๆ คือกามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๒๙) 

สมุทยสญัญา : ความสำคัญคือเหตุให้เกิดทุกข์,สัญญาคือเหตุให้เกิดทุกข์ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค วิ
โมกขกถา นิทเทส กล่าวไว้ว่า วิราคานุปัสสนาญาณ  (ญาณคือการพิจารณาเห็นความ
คลายกำหนัด)พ้นจากราคสัญญาเพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์  นิโรธานุปัสส
นาญาณ  (ญาณคือการพิจารณาเห็นความดับ) พ้นจากสมุทยสญัญาฯลฯ ปฏินิสสัค
คานุปัสสนาญาณ (ญาณคอืการพิจารณาเห็นความสละคืน) พ้นจากอาทานสัญญา 
เพราะเหตุน้ันจึงช่ือว่าสัญญาวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖) 

สมุทยสูตร : มี ๕ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สมุทยสูตร พระสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 

ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่รู้ชัดความเกิดขึ้น 
ความดับ คุณ โทษและธรรมเครื่องสลัดออกจากขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง ส่วนอริย
สาวกผู้ได้สดับแล้วจึงรู้ชัดความเกิดขึ้นตามความเป็นจริง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๔/๑๑)  

 2.สมุทยสูตร (ทุติย) พระสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขนัธ์ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อริยสาวกผู้ได้สดับ
แล้วจึงรู้ชัดความเกิดขึ้น ความดับ คุณ โทษและธรรมเคร่ืองสลัดออกจากขันธ์ ๕ ตาม
ความเป็นจริง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๕/๑๑๕) 

 3.สมุทยสูตร พระสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งขันธ์ ท่านพระมหาโกฏฐิตะถามท่านพระ
สารีบุตรว่า อวิชชาและเหตุท่ีทำให้บุคคลเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาเป็นอย่างไร ท่านพระ
สารีบุตรตอบว่า อวิชชา ได้แก่ความไม่รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษและธรรม
เครื่องสลัดออกจากขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง และความไม่รู้นี้เองท่ีเป็นเหตุให้บุคคล
ตกอยู่ในอวิชชา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๓๑/๒๒๖) 

 4.สมุทยสูตร (ทุติย) พระสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งขันธ์ (สูตรท่ี ๒) ท่านพระมหา
โกฏฐิตะถามท่านพระสารีบุตรว่า วิชชาและเหตุท่ีทำให้บุคคลเป็นผู้ตกอยู่ในวิชชาเป็น
อย่างไร ท่านพระสารีบุตรตอบว่า วิชชา ได้แก่ความรู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และธรรมเครื่องสลัดออกจากขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง และความรู้น่ีเองท่ีเป็นเหตุให้
บุคคลเป็นผู้ตกอยู่ในวิชชา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๓๒/๒๒๗) 
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 5.สมุทยสูตร พระสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งสติปัฏฐาน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ความเกิดและความดับแห่งกาย เวทนา จิต ธรรมถือว่าเป็นฐานแห่งการ
เจริญสติปัฏฐาน ๔ เช่น ทำให้ได้พิจารณาว่า กายเกิดเพราะอาหารเกิด กายดับเพราะ
อาหารดับ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๐๘/๒๖๕) 

สมุทร : ทะเล, ทะเลลกึ; เรียกทะเลขนาดใหญ่ ซึ่งมีแผ่นดินโอบลอ้มเป็นตอน ๆ ว่ามหาสมุทร 
ดังคำในจูฬวรรค กล่าวถึงสมุทรไว้ว่า (๑) ต่ำไปโดยลำดับ ไม่ลึกชันด่ิงไปทันที (๒) มี
ปกติคงที่ไม่ล้นฝั่ง (๓) ไม่อยู่ร่วมกับซากศพ  ย่อมซัดซากศพข้ึนฝั่งจนถึงบนบก (๔) 
มหานทีทุกสาย คือคงคา ยมนุา อจิรวดี สรภู มหีไหลลงสูส่มุทร (๕) แมน้่ำสายใดสาย
หนึ่งในโลกท่ีไหลรวมลงสูส่มทุร และสายฝนตกลงจากฟากฟ้า ก็ไม่ทำให้สมุทรพร่อง
หรือเต็มได้ (๖) มีรสเดียว  คือ รสเค็ม (๗) มีรัตนะมาก  มีรัตนะหลายชนิด คือแก้ว
มุกดา แก้วมณ ีแก้ว ไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แกว้ตาแมว (๘) 
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่ คือ ปลาติมิ  ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ ปลา
มหาติมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ์ มีลำตัว ๑๐๐ โยชน์บ้าง ๒๐๐ โยชน์บ้าง  ๓๐๐ 
โยชน์บ้าง ๔๐๐ โยชน์บ้าง ๕๐๐ โยชน์บ้าง (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๘๔/๒๘๐, ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๗๘/๒๒๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๑/๑๒๖,สํ.ฬา.(ไทย)๑๘/๒๒๘/๒๑๗,๑๘/๒๒๙/
๒๑๗,๑๘/๒๒๘/๒๑๘,๑๘/๒๒๙/๒๑๘,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๓/๒๕๖,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๒๒๑/๕๕๑,๒๕/๕๗๔/๖๓๙) 

สมุทรคือภพ : ทะเลที่เป็นห้วงน้ำคือกามภพ รูปภพ และอรูปภพ ที่ให้สัตว์จมลง ต้องเวียนตายเวียน
เกิดในสังสารวัฏ ดังคำในอปทาน ท่ีพระกาฬุทายีเถระกลา่วสรรเสริญพระผู้มีพระภาค
ตอนหนึ่งว่า โอ  พระชินเจ้าผู้ทรงช่วยหมู่สตัว์ ท่ีจมลงในสมุทรคือภพขึน้มาได้ เมื่อหมู่
สัตว์พร้อมท้ังมนุษย์ เทวดา และพรหม  เกิดความสังเวชเช่นนี้แล้ว พระชินเจ้าได้ทรง
สรรเสริญสาวก  ผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายฝ่ายทำตระกูลให้เลื่อมใส (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๗๑/๓๑๓) 

สมุทรวาร : วาระแห่งสมุทร หมายถึงพ้ืนน้ำแห่งสมุทร ดังคำที่เทพธิดากล่าวแก่สังขพราหมณ์ตอน
หนึ่งว่า ท่านสังขพราหมณ์ ขา้พเจ้าเป็นเทพธิดา มีอานุภาพ มาท่ามกลางสมุทรวารนี้ 
มีความเอ็นดู จะมีจิตประทุษร้ายก็หาไม่ ข้าพเจ้ามาที่น้ีก็เพ่ือประโยชน์แก่ท่านน่ันเอง 
ท่านสังขพราหมณ์  ในมหาสมุทรนี ้ มขี้าว น้ำ ท่ีนอน ที่น่ัง และยานนานาชนิด 
ข้าพเจ้าจะมอบให้ท่านทุกอย่างตามท่ีใจของท่านปรารถนา (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/
๔๓/๓๒๙) 

สมุทรสาคร : ทะเล, ทะเลหลวง ดังคำที่พระรัฏฐบาลเถระกล่าวแก่พระเจ้าโกรัพยะตอนหน่ึงว่า 
อาตมาเห็นผู้คนท่ีมีทรัพย์ในโลก ได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแล้วไม่ยอมให้(ใคร) เพราะ



 

๔๙๗๔ 
 

 

ความหลง ได้ทรัพย์แล้วเก็บสะสมไว้และปรารถนากามคุณย่ิงๆขึ้นไป พระราชาทรง
กดขี่ ช่วงชิงเอาแผ่นดิน ทรงครอบครองแผ่นดินซึ่งมสีมุทรสาครล้อมรอบ ตลอด
สมุทรสาครฝั่งน้ี ยังไม่ทรงพอ ยังปรารถนาจะครอบครองสมุทรสาครฝั่งโน้นอีก,ใน
เสลสูตรกล่าวไว้ว่า สมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำท้ังหลาย (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๙๙/๔๙๖,๑๓/๔๐๐/๔๙๙, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๑/๑๗๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๗/
๒๗๐,๓๒/๑๙๔/๓๓,๓๒/๕๕๙/๘๕,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๓๙)  

สมุทัย : ต้นเหตุ,ท่ีเกิด, ท่ีเกิดแห่งทุกข ์หมายถึงเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา คือความทะยาน
อยาก เช่น อยากได้น่ันได้น่ี อยากเป็นโน่นเป็นน่ี อยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่ ดังคำใน
มหาวรรค พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถา  คือ ทรงประกาศ ๑. ทานกถา๒.สีลก
ถา ๓. สัคคกถา ๔. กามาทีนวกถา ๕.เนกขัมมานิสังสกถา แก่พราหมณ์เพลัฏฐะน้ันผู้
น่ังอยู่ ณ ทีส่มควร เม่ือทรงทราบว่าพราหมณ์เพลัฏฐะนั้นมีจิตควร อ่อน ปราศจาก
นิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกงัสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
ท้ังหลาย คือทกุข์ สมุทัย นิโรธ มรรค (ข้อ ๒ ในอริยสัจ ๔) (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๔/๙๕,
ที.สี.(ไทย)๙/๒๙๘/๑๐๙,๙/๓๕๕/๑๔๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๙/๓๓,๑๐/๗๕/๔๓,๑๐/
๗๙/๔๔,๑๐/๘๓/๔๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/๖๕,๑๓/๓๙๕/๔๘๘,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๔/
๑๒,๑๖/๑๐/๑๖,๑๖/๖๕/๑๒๗) ; ดู ตัณหา 

สมุทัยสัจ :    สัจจะคือเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา คือความทะยานอยาก เช่น อยากได้นั่นได้น่ี 
อยากเป็นโน่นเป็นน่ี อยากไม่เป็นโน่นเป็นน่ี (ข้อ ๒ ในอริยสจั๔)(ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๔๓/
๒๕,๒๖/๗๐๙/๘๒,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๕๒/๔๘๒); ดู ตัณหา 

สมุนไพร : ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ท่ีใช้เป็นยา หรือผสมกบัสารอ่ืนตาม
ตํารับยา เพ่ือบําบัดโรค บํารุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม นํา้ผึ้ง รากดิน 
(ไส้เดือน) เขากวางอ่อน กํามะถัน ยางน่อง โล่ต๊ิน (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗/๑๐,๙/๒๑๑/
๗๒,๙/๔๕๑/๑๙๙) 

สมุลแว้ง : ช่ือไม้ต้น เปลือกมีกลิ่นหอมร้อน ใช้ทํายาได้ ดังคำในเวสสันตรชาดก กล่าวไว้ว่า ณ ที่
ใกล้สระนั้น มชีะเอมต้น ชะเอมเครือ กำยาน ประยงค์เนระพูสี แห้วหมู สัตตบุษย ์
สมุลแว้ง (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๕๙/๕๐๔) 

สโมกขรณะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระนาคเกสริย
เถระ ท่ีท่านเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ในนาคเกสริยเถราปทานตอนหน่ึงว่า 
ข้าพเจ้าเป็นพราน เห็นต้นบุนนาคมีดอกเป็นพวง ขึ้นอยู่ใกล้ทางเดิน จึงใช้มือท้ัง ๒ 
ประคอง กระทำอัญชลีไว้เหนือเศียรเกล้าแล้วได้บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแหง่การบูชาพระพุทธเจ้า ใน
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กัปท่ี  ๗๗  (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีพระนามว่าสโมกขรณะ 
สมบูรณ์ด้วยรตันะ ๗ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗/๔๐๘) 

สโมคตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระตรณียเถระ ซึ่ง
ท่านเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ในตรณียเถราปทานตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีใจ
เลื่อมใสได้ร่วมมือช่วยกันสร้างสะพาน ที่ทางใหญ่ซึ่งไม่ราบเรียบ เพ่ือต้องการให้
ชาวโลกข้าม ในกัปท่ี ๙๑ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ร่วมสร้างสะพานไว้ จึงไม่รู้จัก
ทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการให้ร่วม(สร้าง)สะพาน ในกัปท่ี ๕๕ นับจากกปันี้ไป ได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสโมคตะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลา
นุภาพมาก(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๐/๔๔๐) 

สโมตถกะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสังฆุปัฏฐาก
เถระ ซึ่งท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ในสังฆุปัฏฐากเถราปทานตอนหน่ึง
ว่า ในสมัยพระผู้มีพระภาคนามว่าเวสสภู ข้าพเจ้าเป็นคนวัดมีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ได้
อุปัฏฐากพระสงฆ์ ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่ง
การอุปัฏฐาก ในกัปท่ี  ๗  นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ๗  ชาติ  พระ
นามว่าสโมตถกะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๔๗/๓๔๖) 

สโมทกะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสัปปิทายกเถระ 
ซึ่งท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ในสัปปิทายกเถราปทานตอนหนึ่งว่า พระ
ผู้มีพระภาคพระนามว่าผุสสะ เสด็จดำเนินไปตามถนนเสด็จมาถึงสำนักของข้าพเจ้า
โดยลำดับ ขณะน้ัน ข้าพเจ้ารับบาตรแลว้ ได้ถวายเนยใสและน้ำมัน ข้าพเจ้าได้ถวาย
เนยใสและน้ำมันไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใสและ
น้ำมัน ในกัปท่ี  ๕๖  นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระ
นามว่าสโมทกะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๓๑/๓๓๓) 

สโมธานกถา : สรุปการบำเพ็ญบารมี ๓๐ คาถาสรุป คือกล่าวสรุป บารมีท่ีพระผู้มีพระภาคขณะเป็น
พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญมาถึง ๓๐ ประการ โดยแยก เป็นระดับธรรมดาเรียกว่าบารมี 
มี ๑๐ ประการ เช่นการให้ทานทั่วไปเป็นต้น ระดับกลางเรียกว่าอุปบารมี ม ี ๑๐ 
ประการ เช่นบริจาคอวัยวะ และระดับสูง เรียกว่าปรมัตถบารมี เช่นการบริจาคชีวิต 
และท่านได้ให้ตัวอย่างไว้อย่างชัดเจนครบทุกบารมี (ขุ.จรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๖) 

สโมธานปริวาส  : ปริวาสชื่อว่าสโมธาน หมายถึงปริวาสแบบประมวลเข้าด้วยกัน คือปริวาสท่ีภิกษุ
ต้องอาบัติสังฆาทิเสสต่างคราว มีจำนวนวันปิดต่างกันบ้าง ไม่ต่างบ้าง ปรารถนาจะ
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ออกจาก อาบัติน้ัน จึงอยู่ปริวาสโดยประมวลอาบัติและราตรีเข้าด้วยกัน จำแนกเป็น 
๓ อย่าง คือ (๑) โอธานสโมธาน สำหรับอาบัติมากกว่าหนึ่งแต่ปิดไว้นานเท่ากัน เช่น
ต้องอาบัติ ๒ คราว ปิดไว้คราวละ ๕ วันประมวลเข้าด้วยกัน อยู่ปริวาส ๕ วัน (๒) 
อัคฆสโมธาน สำหรับอาบัติมากกว่าหน่ึงและปิดไว้นานไม่เท่ากัน เช่น ต้องอาบัติ ๓ 
คราว ปิดไว้ ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ประมวลเข้าด้วยกันอยู่ปริวาสเท่าจำนวน
วันท่ีมากที่สุด (คือ ๗วัน) (๓) มิสสกสโมธาน สำหรับอาบัติที่ต่างวัตถุกัน (เช่น กายสัง
สัคคะก็มี ทุฏฐลุลวาจาก็มี สญัจริตตะก็มี) มีวันปิดเท่ากันบ้าง ไม่เท่ากันบ้าง ประมวล
เข้าด้วยกัน อยู่ปริวาสรวมเป็นคราวเดียว ดังคำในจูฬวรรค พระผู้มีพระภาครับส่ังว่า 
ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าเช่นน้ัน สงฆ์จงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ ๑ ตัว  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ในระหว่าง ปิดไว้ ๕ วัน แล้วให้สโมธานปริวาส  เพ่ืออาบัติ
ตัวก่อน (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๒๓/๒๒๔,๖/๑๒๕/๒๒๖,๖/๑๒๖/๒๒๗,,๖/๑๘๓/๒๙๓,๖/
๑๘๔/๒๙๓,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๔/๔๕๔)  

สยนกถา : เรื่องที่นอน, เป็นเรื่องที่ ๑๐ ในบรรดาเร่ืองดิรัจฉานกถา ๒๘ ท่ีพวกภิกษุฉัพพัคคีย์เข้า
หมู่บ้านในเวลาวิกาล น่ังในที่ชุมนุม สนทนาดิรัจฉานกถา (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๑๙) 

สยนทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านได้ถวายที่นอนอันเลิศแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัต
ถะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปที ่ ๕๑ ท่านได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๘/๑๗๙) 

สยนทายกเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  
ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเคยถวายที่นอนเแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุต
ตระ เพราะผลแห่งทานนัน้ท่านเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณด้์วยโภคสมบัติ
หลายชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๒๐/๑๙๐) 

สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสยัมปฏิภาณิยเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านใช้ปฏิภาณกล่าวสดุดีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุ
มุตตระด้วยความเลื่อมใส เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๔๕/๑๑๑) 

สยัมปภะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระปัญจังคุ
ลิยเถระ ซึง่ท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ในปัญจังคุลิยเถราปทานตอน
หนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้ถือของหอมและพวงมาลยัไปยังสำนักพระชินเจ้า พระนามว่าติสสะ



 

๔๙๗๗ 
 

 

แต่ข้าพเจ้ามีศรัทธาน้อยในพระสัมมาสมัพุทธเจ้า จึงได้ถวายเครื่องลูบไล้ด้วยน้ิวท้ัง ๕ 
ในกัปที่ ๙๒ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ของหอมบูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็น
ผลแห่งเคร่ืองลูบไล้ด้วยนิ้วท้ัง ๕ ในกัปที่ ๗๒ นับจากกปัน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่าสยัมปภะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานภุาพมาก (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๕๓/๓๓๖) 

สยัมปภา : รัศมีตนเอง,หมู่เทวดาที่มีแสงสว่างในตัว มีอยู่ในสวรรค์ท้ัง ๖ ช้ัน ซึ่งเป็นการกล่าวถึง
คนที่เลี้ยงมารดาบิดาได้ไปเกิดอยู่ร่วมกับเทวดาช่ือว่าสยัมปภา ดังคำในธัมมิกสูตร ที่
กล่าวไว้ว่า สาวกที่เป็นคฤหัสถ์น้ัน ควรบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรม ควร
ประกอบการค้าขายที่ชอบธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติวัตรแห่งคฤหัสถ์นี้อยู่ ย่อม
ไปเกิดในหมู่เทพที่ช่ือว่าสยัมปภา (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๐๗/๕๙๔) 

สยัมภูอัครบคุคล, พระ : บุคคลผู้เลศินามว่าสยัมภู หมายถึงพระผู้เป็นเอง กล่าวคือพระพุทธเจ้า ดัง
คำในจูฬวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า พระพุทธชินเจ้าผู้ทรงเป็นพระสยัมภูอัครบุคคลทรงพระ
สัทธรรม รับสั่งให้ลงตัชชนียกรรมท่ีกรุงสาวัตถี (วิ.จู.(ไทย) ๖/๗๔/๑๕๓) 

สยัมภู :  พระผู้เป็นเอง คือตรัสรู้สัจจะได้เอง โดยไม่มีใครสั่งสอน หมายถึงพระพุทธเจ้า ดังคำ
ในมหานิทเทส กล่าวไว้ว่า คำว่า พระพุทธเจ้า  ได้แก่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็น
พระสยัมภู ไมม่ีครูอาจารย์ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน  ด้วยพระองค์
เอง (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๒/๕๕๑) 

สรชิต, เทวดา : ช่ือเทวดาพวกหนึ่งท่ีมีปรากฏในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ว่าคนที่เป็นนักรบ ตาย
ในสนามรบจะได้ไปเกดิอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช่ือสรชิต ดังคำในโยธาชีวสูตร ท่ีกล่าว
ไว้ว่า นักรบอาชีพคนใดอุตส่าห์พยายามในการสงคราม นักรบพวกอ่ืนสังหารนักรบ
อาชีพผู้อุตส่าห์พยายามน้ันให้ถึงความตาย เขาหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช่ือสรชิต (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๕/๓๙๘,๑๘/๓๕๗/๔๐๐)  

สรชิต, นรก :  ช่ือนรกขุมหน่ึงที่เป็นท่ีเกิดของคนที่เป็นนักรบ เมื่อถูกฆ่าตายแลว้ จะได้ไปเกิดอยู่ใน
นรกช่ือว่าสรชิต ดังคำในโยธาชีวสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสให้นักรบเข้าใจว่า นักรบ
อาชีพคนใดอุตส่าห์พยายามในการสงคราม นักรบพวกอ่ืนสังหารนักรบอาชีพผู้
อุตส่าห์พยายามน้ันให้ถึงความตาย เขาหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่
ร่วมกับเหล่าเทวดาช่ือสรชิต’ ความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ และผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เรากล่าวว่ามีคติอย่าง ๑ ใน ๒อย่าง  คือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน” (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๕๕/๓๙๘,๑๘/๓๕๗/๔๐๐)  

สรณคมน์ : การถึงสรณะ, การยึดเอาเป็นที่พ่ึงท่ีระลึก, หมายถึง การถึงรัตนะทั้งสาม (พระ
รัตนตรัย) คือ พระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ เป็นท่ีพ่ึงท่ีระลึก ดังคำในมหาวิภังค์ 



 

๔๙๗๘ 
 

 

กล่าวไว้ว่า คำว่า  ภิกษุ  มีอธิบายว่า  ช่ือว่าภิกษุ  เพราะเป็นผู้ขอ  ช่ือว่า  ภิกษุ  
เพราะอาศัยการเที่ยวขอ  ช่ือว่าภิกษุ  เพราะใช้ผืนผ้าท่ีถูกทำให้เสียราคา  ช่ือว่า 
ภิกษุเพราะเรียกกันโดยโวหาร  ช่ือว่าภิกษุ  เพราะการปฏิญญาตน  ช่ือว่า ภิกษุ 
เพราะพระพุทธเจ้าทรงบวชให้  ช่ือว่าภิกษุ  เพราะเป็นผูอุ้ปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๓);เรียกว่า สรณาคมน์ บ้างก็ม ี (ในภาษาไทย บางทีพูดว่า 
“ไตรสรณคมน์” หรือแม้แต่ “ไตรสรณาคมน์” ก็ม ี แต่ในคัมภีร์ท้ังหลาย ใช้เพียงว่า 
“สรณคมน์”)คำถึงสรณะ ว่าดังน้ี: “พุทฺธํ สรณํคจฺฉาม”ิ (ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็น
สรณะ), “ธมมฺ ํสรณํ คจฺฉาม”ิ (ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ), “สงฺฆํ สรณํคจฉฺามิ” 
(ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ);“ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” (ข้าพเจ้าถึง
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งท่ี ๒),“ทุติยมฺป ิธมฺม ํสรณํ คจฺฉามิ, ทุติยมฺปิสงฺฆํ สรณ ํ
คจฺฉามิ”; “ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํคจฺฉามิ” (ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแมค้รั้งท่ี 
๓), “ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํคจฺฉามิ, ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ”การถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะ ทำให้เรามีเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตมีหลักยึดเหน่ียวจิตใจ มแีหล่งที่สาด
ส่องให้แสงสว่างแห่งปัญญา ทำให้เกิดความมั่นใจ อบอุ่นใจ ปลอดภัย หายหวาดกลัว 
หายขุ่นมัวเศร้าหมอง มีจิตใจเบิกบานผ่องใส เกิดความเข้มแข็งท่ีจะทำความดีงามทำ
ประโยชน์ให้สำเร็จเป็นการได้กัลยาณมิตรสูงสุด ท่ีจะช้ีนำให้หยุดย้ังถอนตนจากบาป 
ให้ก้าวไปในกุศล พ้นจากอบายบรรลุภูมิท่ีสูงขึ้นไปจนถึงความสุขแท้ท่ีเป็นอิสระไร้
ทุกข์ท้ังปวง ท้ังนี้ จะต้องมีศรัทธาถูกต้อง ท่ีประกอบด้วยปัญญา นับถอืโดยมีความรู้
ความเข้าใจชัดเจนและมั่นใจ มิให้สรณคมน์นั้นเศร้าหมองด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจ
ผิดเพ้ียนหลงงมงายหรือไม่ใสใ่จ (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๕๒/๑๔๗,๙/๓๕๓/๑๔๘,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๔๓๗/๓๖๘,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑/๒๕๔๔,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๘๓๘/๔๗๙,ขุ.เถร.(ไทย) 
๓๒/๑๑๑/๑๓๖,๓๒/๑๑๒/๑๓๖,๓๒/๑๑๓/๑๓๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๐/๒๑๙,ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒/๕๙๒) ;ดู รัตนตรัย 

สรณคมนอุปสมัปทา :  วิธีอุปสมบทด้วยการเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ เป็น
สรณะ เป็นวิธีท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสาวกใช้อุปสมบทกุลบุตรในตอนปฐม
โพธิกาลต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมแล้ว 
การบวชด้วยสรณคมน์ กใ็ช้สำหรับบรรพชาสามเณรสืบมา; ติสรณคมนปูสัมปทา ก็
เรียก ดังคำในภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์กล่าวไว้ว่า ช่ือว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้
อุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์,ในมหาวรรค กล่าวถึงปัพพัชชูปสัมปทากถา ว่าด้วยการ
บรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๓, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) 
๓/๖๕๘/๕,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔/๔๒) ; ดู อุปสมัปทา 
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สรณคมนิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ มี ๔ เรื่อง แต่เนื้อหาเป็นคนละ
องค์กัน คือ 

 1.สรณคมนิยเถราปทาน มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ 
๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เป็นสรณะ เพราะผลแห่ง
กรรมนั้น ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณ
วิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๐/๒๖๔) 

 2.สรณคมนิยเถราปทาน มเีนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ 
ท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึงท่ีระลึก 
เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๔๕๘) 

 3.สรณคมนิยเถราปทาน มีเนื้อความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ 
ท่านได้สมาทานไตรสรณคมน์ในขณะที่เรือกำลังจะอับปาง เพราะผลแห่งกรรมน้ัน 
ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๓๔/๕๓๙) 

 4.สรณคมนิยเถราปทาน มีเนื้อความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ 
ท่านได้รับสรณคมน์กับภิกษุรปูหน่ึงเมื่อเรือใกล้จะอับปาง เพราะผลแห่งกรรมน้ัน 
ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๑๙/๒๑๙) 

สรณตรัย :  ท่ีพ่ึงท้ังสาม คอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังคำในอปทาน ที่พระติสรณคมนิย
เถระ กล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้ารับสรณะ ๓ แล้ว รักษาให้บริบรูณ์ด้วยกรรมทีข่้าพเจ้าได้ทำ
ไว้ดีแล้วนั้นข้าพเจ้าจึงพ้นทุคติได้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๐/๑๓๖) ; ดู รตันตรัย, สรณ
คมน ์

สรณนคร : ช่ือนครแห่งหน่ึงท่ีพระพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสสี เข้าไปประทับ,เป็นเมืองที่กษัตริย์พระ
นามว่าสรณะทรงปกครอง ซึ่งพระองค์ยังเป็นพระชนกแห่งพระพุทธเจ้านามว่าธัมม
ทัสสีอีกด้วย ดังคำในธัมมทัสสีพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่า ในกาลที่พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า 
ทรงเสด็จจำพรรษาที่สรณนครพระขีณาสพประมาณ ๑,๐๐๐ โกฏิ  มาประชุมกัน 
เป็นครั้งท่ี  ๑ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖/๖๖๖) 

สรณอบุาสก : ช่ืออุบาสกคนหนึ่ง มีอายุประมาณ ๙๐,๐๐๐ ปี, เป็นอัครอุบาสกเบ้ืองขวา,เป็นอัคร
อุปัฏฐาก ของพระพุทธเจ้านามว่าสุมน ดังคำในสุมนพุทธวงศ์กล่าวไว้ว่า วรุณอุบาสก
และสรณอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก จาลาอุบาสิกาและอุปจาลาอุบาสิกาเป็นอัครอุ
ปัฏฐายิกา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๘/๖๑๒) 
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สรณะ : มี ๔ นัย กล่าวคือ 
 1.ที่พ่ึง ท่ีอาศยั ดังคำท่ีโปกขรสาติ ประกาศตนเป็นอุบาสกว่า ขอถึงท่านพระโคดม

พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ  ขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่า
เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนตลอดชีวิต(ที.สี.(ไทย) ๙/๒๕๐/๘๕,๙/
๒๙๙/๑๑๐,๙/๓๐๔/๑๑๕,๙/๓๑๙/๑๒๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๖/๔๓,๑๐/๘๐/๔๕,๑๐/
๘๔/๔๖,๑๐/๑๙๓/๑๔๓, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๐/๔๘,๑๓/๖๖/๖๓,๑๓/๘๒/๘๒) 

 2.ช่ือเมืองแห่งหน่ึง ท่ีมีพระเจ้าสรณะปกครอง สมัยพระพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสสี ดัง
คำในธัมมทสัสพุีทธวงศ์ตอนหน่ึงว่า กรุงช่ือว่าสรณะ กษัตริย์พระนามว่าสรณะเป็น
พระชนก พระเทวีพระนามว่าสุนันทาเป็นพระชนนี ของพระศาสดาพระนามว่าธัมม
ทัสส ี(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๓/๖๖๘) 

 3. ช่ือกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ผู้เป็นพระชนกของพระพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสสี ปกครอง
กรุงสรณะ มพีระมเหสีนามว่า สุนันทา มีอายุประมาณ ๔,๐๐๐ ปี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๑๓/๖๖๘) 

 4. ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ ซึ่งท่านพระ
เถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ในสุจินติตเถราปทานตอนหน่ึงว่า ข้าพเจ้าเป็นพราน 
ได้ถวายเน้ือแด่พระพุทธเจ้านามว่าอัตถทัสสี ด้วยการถวายเนื้อน้ันและด้วยการต้ังจิต
ไว้มั่น ข้าพเจ้าได้รื่นรมย์อยู่ในเทวโลก  ๑๑๕  กัปในกัปทั้งหลายที่เหลอื ข้าพเจ้าทำ
กุศลไว้ ด้วยการถวายเน้ือนั่นเอง และด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ในกัปที่  ๑๖๐ 
นับจากกัปน้ีไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๒ ชาติ มีพระนามว่าสรณะ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๔๓/๒๐๘) 

สรณานิ, เจ้าศากยะ : ช่ือเจ้าศากยะองค์หน่ึง มักเสวยน้ำจัณฑ์ ชาวกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ,เป็น
อุบาสก  ผู้ทรงถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนาน,เจ้า
สรณานิศากยะได้สมาทานสิกขาบทในเวลาจะสวรรคต มีปรากฏในสังยุตตนิกาย 
มหาวรรค ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ท้าวเธอว่าเป็นโสดาบัน ไม่มีทาง
ตกต่ำ  มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า แต่เจ้าสรณานศิากยะถึงความ
ท้อแท้ในสิกขา  เสวยน้ำจัณฑ์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๐/๕๒๙,๑๙/๑๐๒๑/๕๓๒) 

สรณานสิักกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สรณานิสักกสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์เจ้าสรณานิ

ศากยะซึ่งสวรรคตว่า เป็นโสดาบัน เจ้าศากยะหลายพระองค์ต่างตำหนิพระองค์ 
เพราะเห็นว่าเจ้าสรณานิศากยะทอ้แท้ในสิกขาและชอบเสวยน้ำจัณฑ์จะเป็นพระ
โสดาบันได้อย่างไร เจ้ามหานามศากยะจึงไปกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาค 
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พระองค์จึงทรงแสดงธรรม๔มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้น อัน
เป็นลักษณะของผู้บรรลุธรรมและผู้พ้นจากนรกให้เจ้ามหานามศากยะฟัง (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๒๐/๕๒๙) 

 2.สรณานิสักกสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์เจ้าสรณานิ
ศากยะซึ่งสวรรคตว่า เป็นโสดาบัน เป็นต้น แล้ว ทรงแสดงลักษณะของผู้บรรลุธรรม
และผู้พ้นจากนรกให้พิสดารย่ิงขึ้น พร้อมกับตรัสว่า ถ้าธรรมในศาสนาไม่ดี ถึงสาวก
จะปฏิบัติดี ก็เจริญงอกงามไม่ได้ เหมือนนาไม่ดี พืชก็เสีย แต่ถ้าธรรมในศาสนาดีและ
สาวกก็ปฏิบัติดี ย่อมเจริญงอกงามได้ เหมือนนาดี พืชก็เจริญงอกงาม (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๒๑/๕๓๒) 

สรทสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมจักษุกับท้องฟ้าในสารทกาล พระผู้มพีระภาคตรัสว่า เม่ือท้องฟ้า
แจ่มใสปราศจากเมฆหมอกในสารทกาล ดวงอาทิตย์ส่องแสงไปทั่วท้องฟ้า ขจัดความ
มืดมัวท่ีอยู่ในอากาศทั้งหลาย ส่องแสงอยู่ เปรียบเหมือนเมื่อธรรมจักษุ (บรรลุโสดา
ปัตติมรรคท่ีกำหนดรู้อริยสัจ ๔) ท่ีปราศจากธุลี ปราศจากมลทินเกิดขึ้นแก่อริยสาวก 
พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งทัสสนะ อริยสาวกจึงละสังโยชน์ ๓ คือ สักกายทิฏฐ ิ
วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส แล้วจึงออกจากอภิชฌาและพยาบาทได้บรรลุ
ปฐมฌาน ถ้าพึงตายลงในขณะน้ัน ก็จะไม่มีสังโยชน์ท่ีเป็นเหตุให้กลับมาเกิดในโลกน้ี
อีก (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๕/๓๒๘) 

สรทะ, สรทกาล, สรทฤดู, สรทสมัย ฤดูท้ายฝน, ฤดูสารท, ฤดูใบไม้ร่วง(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ถึง ขึน้ 
๑๕ ค่ำเดือน ๑๒) เป็นฤดูท่ีมีสภาพอากาศสดใสยามฝนตก ก็เป็นฝนเมด็โต โดยท่ัวไป
อากาศโปร่งแจ่มใส ปราศจากเมฆหมอกดวงอาทิตย์ลอยเด่น แผดแสงกล้า ท้องฟ้า
สว่างแจ่มจ้า ยามราตรี ดาวพระศุกร์ส่องแสงสกาว มีพุทธพจน์ตรัสถึงบ่อยคร้ัง ใน
ข้อความอุปมาอุปไมยต่างๆ ดังคำในสรทสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย 
เมื่อท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกในสารทกาล ดวงอาทิตย์ส่องแสงไปท่ัวท้องฟ้า  
ขจัดความมืดมัวที่อยู่ในอากาศท้ังหมด  ส่องแสง  แผดแสงและส่องสว่างอยู่ (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๙๕/๓๒๘) ; ดูมาตรา 

สรภปริพาชก : ปริพาชกช่ือว่าสรภะ ชาวกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เคยเข้ามาบวชในธรรมวินัยแล้วลา
สิกขา เมื่อลาสกิขาไปแล้ว กล่าวอวดตนอย่างนี้ว่า ตนองรู้ท่ัวถึงธรรมของเหล่าสมณ
ศากยบุตรแล้วเพราะรู้ท่ัวถึงธรรมของเหล่าสมณศากยบุตร เราจึงออกมา ถ้ามิเช่นน้ัน
แล้ว เราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยน้ัน ภายหลังพระผู้มีพระภาคเสด็จไปหาสรภ
ปริพาชกแล้ว ตรัสว่า สรภะ  เราเองบัญญัติธรรมไวส้ำหรับเหล่าสมณศากยบุตร 
สรภะ  จงกล่าวเถิด ท่านรู้ท่ัวถึงธรรมของเหล่าสมณศากยบุตรว่าอย่างไร  ถ้าความรู้
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ของท่านยังไม่บริบูรณ์เราจักช่วยทำให้บริบูรณ์ แต่ถ้าความรู้ของท่านบริบูรณ์ เราจัก
พลอยยินดีด้วย แต่สรภปริพาชากกลับน่ังนิ่ง นิ่งเงียบ  เก้อเขิน  น่ังคอตก ก้มหน้า 
ซบเซา ไม่สามารถจะโต้ตอบเหล่าปริพาชก พากันใช้ปฏักคือวาจาทิ่มแทงสรภ
ปริพาชกรอบด้าน พระผู้มีพระภาคได้ทรงบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง ณ  อารามปริพาชก
ท่ีริมฝั่งแม่น้ำสปัปินิกาแลว้ทรงเหาะหลีกไป (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๕/๒๕๒) 

สรภมิคชาดก :  ชาดกว่าด้วยละมั่งทำคุณแกพ่ระราชา มีเน้ือความอธิบายว่า ละมั่งทองโพธิสัตว์ ได้
ช่วยพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเสด็จไปเที่ยวไล่ล่ายิงสัตว์แต่พลัดตกเหวลึกให้ขึน้จากเหวมา
ได้และให้โอวาทสั่งสอนให้ต้ังอยู่ในธรรม ใหร้ักษาศีล ๕ ต่อมา พระองค์ทรงระลึกนึก
ถึงคุณของพญาเน้ือจึงทรงอุทานด้วยพระทัยท่ีเต็มเป่ียมด้วยปีติว่า เป็นคนต้องหวังร่ำ
ไป คนฉลาดไม่ควรท้อแทเ้ราเห็นตัวเราเองเป็นตัวอย่างปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่าง
น้ันในขณะที่ตกอยู่ในเหวลึกไม่ยอมย่อท้อพยายามจะหาทางข้ึนปรารถนาให้คนมา
ช่วยก็มีละม่ังทองมาช่วยเหลือ คนมีปัญญาแม้จะตกอยู่ในความทุกขก์็ไม่ควรสิ้นหวัง 
เพ่ือจะบรรลุถึงความสุข เพราะว่าผัสสะมีอยู่มากมาย ท้ังท่ีมีประโยชน์แล้ไม่มี
ประโยชน์ ถึงจะไม่ได้คิดแลว้เป็นไปได้ก็มี สิ่งท่ีคิดแล้วพินาศไปก็มี ไม่ว่าจะเป็นหญิง
หรือชาย โภคะท้ังหลายสำเร็จได้เพราะคิดไม่มีเลย พวกอำมาตย์ได้ทราบต่างก็
สรรเสริญในพระบารมีและคณุของละมังทองที่ช่วยชีวิตพระราชาของตน ท้าวสักกะ
ประสงค์จะทดลองพระราชาว่ามีพระทัยระลึกถึงคุณของละมั่งทองจริงหรือไม่ยุให้ฆ่า
ละมังทอง บอกว่าถ้าไม่ฆ่า พระองค์พร้อมพระมเหส ี พระโอรส ธิดา พร้อมทั้ง
ชาวเมืองจะประสบความพินาศไปเกิดในเวตรณีนรกที่ทารณุ แต่พระราชายอมตายไม่
ยอมทำลายมิตร ท้าวสกักะจึงสรรเสริญคุณของพระราชาและถวายพระพรให้มี
พระชนมายุยั่งยืนนาน แล้วเสด็จกลับไป (ข.ุชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๓๔/๔๑๙) 

สรภสูตร : พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือสรภะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกฏู เขต
กรุงราชคฤห์ สรภปริพาชกเพ่ิงสึกออกมาจากพระธรรมวินัยไม่นาน เทีย่วบอกหมู่ชน
ในกรุงราชคฤห์ว่า เรารู้ท่ัวถึงธรรมของเหล่าสมณศากยบุตรแล้ว เพราะรู้ท่ัวถึงธรรม
ของเหล่าสมณศากยบุตร เราจึงสึกออกมา ถ้ามิเช่นน้ันแลว้ เราคงไม่สึก เมื่อภิกษุฟัง
ข้อความนั้นแลว้ จึงนำไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ แล้วทูลอาราธนาให้
เสด็จไปอนุเคราะห์สรภปริพาชก พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ครั้นถึงเวลา
เย็น จึงได้เสด็จไปหาปริพาชกนั้นแล้ว ตรสัถามว่า ข้อความน้ันเป็นจริงหรือไม่ เมื่อ
พระผู้มีพระภาคตรัสถามเช่นน้ันถึง ๓ ครัง้ สรภปริพาชกเป็นผู้น่ิงเงียบ ไม่สามารถ
โต้ตอบได้ พระผู้มีพระภาคตรัสกับปริพาชกท้ังหลายว่า ผู้ที่กลา่วกับเราใน ๓ กรณีนี ้
คือ (๑) ผูท่ี้กลา่วว่า ท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไม่ได้ตรัสรู้ธรรม (๒) ผูท่ี้กล่าว
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ว่า อาสวะทั้งหลายของท่านผู้ปฏิญาณตนว่าเป็นพระขีณาสพ แต่อาสวะยังไม่สิ้นไป 
(๓) ผู้ท่ีกล่าวว่า ธรรมที่ท่านแสดงไม่อำนวยประโยชน์เพ่ือความสิ้นทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติ
ตาม ใน ๓ กรณี เมื่อถูกไต่ถาม ซกัไซ้ไล่เลยีงในธรรมน้ันตามหลักเหตุผล เป็นไปไม่ได้
เลยที่ผู้น้ันจะไม่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหน่ึง ในฐานะ ๓ อย่าง คือ (๑) พูดกลบ
เกลื่อนหรอืพูดนอกเร่ือง (๒) แสดงอาการโกรธ ขัดเคือง และไม่พอใจ (๓) น่ิงเงียบ ไม่
สามารถโต้ตอบได้ เม่ือทรงบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แล้วเสด็จหลีกไป ปริพาชกท้ังหลาย
ใช้วาจาทิ่มแทงสรภปริพาชกโดยรอบด้าน (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๕/๒๕๒) 

สรภอุบาสก : ช่ืออุบาสกคนหนึ่ง เป็นอัครอุปัฏฐากเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านามว่าเรวตะ ดังคำใน
เรวตพุทธวงศ์ตอนหนึ่งว่า วรุณอุบาสกและสรภอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก ปาลา
อุบาสิกาและอุปปาลาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรว
ตะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๑๗) 

สรภังคชาดก :   ชาดกว่าด้วยสรภังคดาบสแก้ปัญหา มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นสรภังคดาบส พิจารณาเห็นโทษในกาม ไม่ยอมรับตำแหน่งเสนาบดี
จึงออกบวช ต่อมาได้ตอบปัญหา ท้าวสักกะ และได้มีบรวิารเลื่อมใสออกบวชตามเป็น
จำนวนมาก (ข.ุชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๕๐/๖๐๒) 

สรภังคเถรคาถา : ภาษิตของพระสรภังคเถระ,คาถาของพระสรภังคเถระ ท่านพระสรภังคเถระได้
กล่าวว่า เราได้ใช้มือหักต้นแขม  ทำกระทอ่มอยู่อาศัย เพราะเหตุน้ัน เราจึงได้มีช่ือ
โดยสมมติว่าสรภังคะ วันน้ี เราไม่สมควรใช้มือท้ังสองหักต้นแขมอีก เพราะพระสมณ
โคดมผู้เรืองยศ ทรงบัญญัติสกิขาบททั้งหลายสำหรับพวกเราแล้ว เมื่อก่อน เราผู้ช่ือว่า
สรภังคะไม่เคยได้เห็นโรค ครบบริบูรณ์ โรคนี้น้ันเราผู้ทำตามพระดำรัสของพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้า ผู้เป็นเทพย่ิงกว่าเทพได้เห็นแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๘๗/๔๒๒) 

สรภังคโพธสิัตว์,สรภังคะ, ฤษี : นามของศาสดาคนหน่ึงในอดีตเป็นพระโพธิสัตว์ มีคุณสมบัติคือ 
เป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งหลาย ได้ประกาศคำสอน มีศิษย์จำนวนมากมาย ได้
ตอบปัญหาแก่ท้าวสักกะ มีใจความว่า ในกาลบางคราว บุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึง
ไม่เศร้าโศก ฤษีท้ังหลายสรรเสริญการละความลบหลู่บุคคลควรอดทนคำหยาบคายที่
ทุกคนกล่าว สตับุรุษท้ังหลายกล่าวความอดทนน้ันว่ายอดเย่ียม ดังคำในสรภังคชาดก 
กล่าวไว้ว่า หมู่ฤษีกล่าวแนะนำว่า ฤษีตนน้ีช่ือสรภังคะ มีตบะ เว้นจากเมถุนธรรม
ต้ังแต่เกิดเป็นบุตรของปุโรหิตาจารย์ ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอันดี (ขุ.ชา.จตฺตาลีส.
(ไทย) ๒๗/๕๙/๖๐๔,๒๗/๙๔/๖๑๑) 

สรภัญญะ : [สะ-ระ-พัน-ยะ, สอ-ระ-พัน-ยะ]“การกล่าว[ธรรม] ด้วยเสียง” (หรือ“[ธรรม] อันพึง
กล่าวด้วยเสียง”) คือ ใช้เสียงเป็นเคร่ืองกล่าวหรือบอกธรรมหมายความว่า แทนท่ีจะ
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กล่าวบรรยายอธิบายธรรมด้วยถ้อยคำ อย่างที่เรียกว่า “ธรรมกถา” ก็เอาเสียงท่ีต้ังใจ
เปล่งออกไปอย่างประณีตบรรจง ด้วยจิตเมตตา และเคารพธรรม อันชัดเจนเรียบรื่น 
กลมกลืน สม่ำเสมอ เป็นทำนองไพเราะ นุ่มนวล ชวนฟัง มาเป็นสื่อ เพ่ือนำธรรมที่มี
อยู่เป็นหลัก หรือท่ีเรียบเรียงไว้ดีแล้ว ออกไปให้ถงึใจของผู้สดับ,สรภัญญะเป็นวิธี
กล่าวธรรมเป็นทำนองให้มีเสียงไพเราะน่าฟังในระดับที่เหมาะสม ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรง
อนุญาตแก่ภิกษุท้ังหลาย ตามเร่ืองว่า (วิ.จู.๗/๑๙–๒๑/๘-๙)ครั้งหน่ึง ท่ีเมืองราชคฤห์ 
มีมหรสพบนยอดเขา (คิรัคคสมัชชะ) พวกพระฉัพพัคคีย์ไปเที่ยวดู ชาวบ้านติเตียนว่า
ไฉนพระสมณะศากยบุตรจึงได้ไปดูการฟ้อนรำ ขับร้อง และประโคมดนตรีเหมือน
พวกคฤหัสถ์ผูบ้ริโภคกาม เมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้า จึงได้ทรงประชุมสงฆ์ และ
บัญญัติสิกขาบทมิให้ภิกษุไปดูการฟ้อนรำ ขับร้อง และประโคมดนตรี, อีกคราวหน่ึง 
พวกพระฉัพพัคคีย์นั้น สวดธรรมด้วยเสียงเอ้ือนยาวอย่างเพลงขับ ชาวบ้านติเตียนว่า
ไฉนพระสมณะศากยบุตรเหล่านี้จึงสวดธรรมด้วยเสียงเอ้ือนยาวเป็นเพลงขับ
เหมือนกับพวกเรา ความทราบถึงพระพุทธเจ้า ก็ทรงประชุมสงฆ์ช้ีแจงโทษของการ
สวดเช่นน้ัน และได้ทรงบัญญัติมิให้ภิกษุสวดธรรมด้วยเสียงเอื้อนยาวอย่างเพลงขับ, 
ต่อมา ภิกษุท้ังหลายขัดจิตข้องใจในสรภัญญะ จึงกราบทูลความแด่พระพุทธเจ้า 
พระองค์ตรัสว่า“ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตสรภัญญะ”(อนุชานามิ ภิกฺขเว สรภญฺญ ํ.)
มีเร่ืองราวมากหลายที่แสดงว่าสรภัญญะน้ีเป็นที่นิยมในพุทธบริษัท ดังตัวอย่างเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าว่า (วิ.ม.๕/๒๐/๓๓; ขุ.อุ.๒๕/๑๒๒/๑๖๕) เมื่อครัง้
พระโสณะกุฏิกัณณะ ชาวถิ่นไกลชายแดนในอวันตีทักขิณาบถ เพ่ิงบวชได้ ๑ พรรษา 
ก็ลาพระอุปัชฌาย์เดินทางมาเฝ้าที่พระเชตวนารามในกรุงสาวัตถี พอผ่านราตรีแรกได้
พักผ่อนมาจนต่ืน ใกล้รุ่งสว่าง พระพุทธเจ้าตรัสให้เธอกล่าวธรรมตามถนัด (ดังจะทรง
ดูว่าเธอได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้มาเพียงใด) พระโสณะกุฏิกัณณะได้กล่าวพระสูตร
ท้ังหมดในอัฏฐกวรรค (๑๖ สูตร, ขุ.สุ.๒๕/๔๐๘–๔๒๓/๔๘๔–๕๒๓) เป็นสรภัญญะ 
จบแล้ว พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาประทานสาธุการว่า เธอได้เรียนมาอย่างดีเจนใจ
เป็นอย่างดี และทรงเนื้อความไว้ถกูถ้วนดี อีกท้ังเป็นผู้มีวาจางามสละสลวย คล่อง ไม่
พลาด ทำอัตถะให้แจ่มแจ้ง, ในคัมภีร์บางแห่งกล่าวว่า สรภัญญะมีวิธีหรอืทำนองสวด
ถึง ๓๒ แบบจะเลือกแบบใดก็ได้ตามปรารถนา (อง.ฏีกา.๓/๔๒๑/๙๕) แต่สรภัญญะนี้
มิใช่การสวดเอ้ือนเสียงยาวอย่างเพลงขับ (อายตกะคีตสร) ท่ีทำเสียงยาวเกินไปจนทำ
ให้อักขระเสีย คือผิดพลาดไป สรภัญญะมีลักษณะสำคญัที่ว่า ต้องไม่ทำให้อักขระ
ผิดพลาดคลาดเคล่ือน แต่ให้บทและพยัญชนะกลมกล่อม ว่าตรงลงตัว ไม่คลมุเครือ 
ไพเราะ แต่ไม่มีวิการ (อาการผิดแปลกหรอืไม่เหมาะสม) ดำรงสมณสารูปโดยนัยที่
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กล่าวมา จึงถือว่าสรภัญญะเป็นวิธีแสดงและศึกษาหรือสอนธรรมอีกอย่างหนึ่ง เพ่ิม
จากวิธีอ่ืน เช่นธรรมกถา และการถามตอบปัญหา,บางทีก็พูดอย่างกว้างๆ รวม
สรภัญญะเข้าเป็นธรรมกถาอย่างหนึ่ง ดังท่ีคัมภีร์ยุคหลังๆ บางแห่งบันทึกไว้ถึง
ธรรมกถา๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ ภิกษุรูปแรกสวดตัวคาถาหรือพระสูตรเป็นสรภัญญะ
ให้จบไปก่อน แล้วอีกรูปหนึ่งเป็นธรรมกถึกกล่าวธรรมอธิบายคาถาหรือพระสูตรท่ีรูป
แรกสวดไปแลว้น้ันให้พิสดารแบบน้ีเรียกว่าสรภาณธรรมกถา และแบบที ่๒ สวดพระ
สูตรเป็นต้นนั้นไปอย่างเดียวตลอดแต่ต้นจนจบ เรียกว่าสรภัญญธรรมกถา (สํ.ฏีกา.๑/
๓๙/๘๙);สรภัญญะน้ี เม่ือปฏิบัติโดยชอบ ต้ังเจตนากอปรด้วยเมตตา มีความเคารพ
ธรรม กล่าวออกมา ก็เป็นท้ังธรรมทานและเป็นสัทททาน (ให้ทานด้วยเสียงหรือให้
เสียงเป็นทาน) พร้อมทั้งเป็นเมตตาวจีกรรมในภาษาไทย เรียกทำนองอย่างท่ีสืบกัน
มาในการสวดคาถาหรือคำฉันท์ว่า สรภัญญะคือ สรภัญญะกลายเป็นช่ือของทำนอง
หนึ่งท่ีใช้ในการสวดสรภัญญะ ดังคำในมหาวรรคที่กล่าไว้ว่า ท่านพระโสณะทูลรับ
สนองพระดำรัสแล้ว ได้สวดพระสูตรท้ังหมด  ในอัฏฐกวรรค๒โดยทำนองสรภัญญะ 
(วิ.ม.(ไทย) ๕/-๕๘/๓๖) 

สรภู, แม่น้ำ : แม่น้ำใหญ่สายสำคัญลำดับท่ี ๔ ในมหานที ๕ ของชมพูทวีป ไหลผ่านเมืองสำคัญ คือ 
สาเกต, ปัจจุบัน สรภูไม่เป็นท่ีรู้จักทั่วไป มช่ืีอในภาษาสันสกฤตว่าสรยู และไหลเข้าไป
รวมกับแม่น้ำGhaghara ซึ่งเป็นแควหนึ่งของแม่น้ำคงคา จึงเรียกช่ือรวมเป็น 
Ghagharaไปด้วย ดังคำในจูฬวรรคกล่าไว้ว่า มหานทีทุกสาย คือ คงคา ยมุนา อจิร
วดี สรภู  มห ี  ไหลลงสูม่หาสมุทรแล้ว ย่อมละช่ือและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่า
มหาสมุทร (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๘๔/๒๘๐, ๗/๓๘๕/๓๘๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๒/๕๙,๑๙/
๙๓/๕๙,๑๙/๙๔/๕๙,๑๙/๙๕/๕๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๗,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๕/๒๙) ; ดู มหานท ี๕ 

สรร : เลือก คัด ดังคำในตุวฏกสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุรู้ธรรมน้ีแล้ว เลือกสรรอยู่ พึงเป็นผู้มี
สติ ศึกษาทุกเมื่อ รู้ความดับกิเลสว่า เป็นความสงบแล้ว ไม่พึงประมาทในศาสนาของ
พระโคดม (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๙๔๐/๗๒๕)  

สรรค์ :  สร้าง ดังคำในสีลขันธวรรค ท่ีกล่าวไว้ว่า พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากคำ
ส่อเสียด ... ตรัสแต่ถ้อยคำท่ีสร้างสรรค์ความสามัคคี (ที.สี.(ไทย) ๙/๙/๔) 

สรรพ :  ท้ังปวง, ท้ังหมด, ทุกสิ่ง ดังคำในเปตวัตถุ กล่าวไว้ว่า บุรุษผูม้ีรูปลกัษณ์ด่ังเทพ 
ประดับอาภรณ์พร้อมสรรพ เข้าไปเฝ้าพระเจ้าสุรัฏฐ์แล้วได้กราบทูลดังน้ีว่า ข้าแต่พระ
มหาราชเจ้า พระองค์เสด็จมาดีแล้วและก็มิได้เสด็จมาร้าย  (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๗๑/
๒๗๘) 



 

๔๙๘๖ 
 

 

สรรพางค์ :  ทุกๆ ส่วนแห่งร่างกาย, ร่างกายทุกๆ ส่วน ดังคำในอปทานที่พระนันทาเถรีกล่าวไว้ว่า 
แม่คนแสนสวยนอนพาดศีรษะบนตักหม่อมฉัน ของแข็งขนาดใหญ่ตกไปท่ีหน้าผาก
ของนาง พร้อมกับของแข็งท่ีตกมากระทบ รอยโปนก็ปรากฏขึ้น และท้ังหนองทั้ง
เลือดก็ไหลออกจากซากศพที่แตก แม้ใบหน้าท่ีแตกแล้วน้ัน ก็มีกล่ินคล้ายซากศพเน่า
โชยออกมา ท่ัวท้ังสรีระพองข้ึนเขียวคล้ำ แม่คนสวยมีสรรพางค์กายสั่นหายใจหอบถี่ๆ 
เสวยทุกข์ของตนอยู่  รำพันอย่างน่าสงสาร (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๐๓/๔๘๒) 

สรสูตร : พระสูตรว่าด้วยความแล่นไป สมัยที่พระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
เทวดาองค์หน่ึงทูลถามว่า ความแล่นไปจะหยุดได้ท่ีไหน วัฏฏะย่อมไม่หมุนวนท่ีไหน 
นามรูปดับได้ที่ไหน พระผู้มพีระภาคตรัสตอบว่า ความแล่นไปย่อมหยดุอยู่ วัฏฏะ
ย่อมไม่หมุนวน นามรูปย่อมดับไม่เหลือ ในท่ีท่ีไม่มีดิน น้ำ ลม ไฟ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๗/๓๑) 

สรรพนิมิตภายนอก : เครื่องหมายทุกอย่างภายนอกตน หมายถึงเค้ามูลท้ังหมด อันได้แก่ขันธ์ ๕ ดัง
คำในอนุสยสูตรที่กล่าวไว่ว่า ท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  
ถวายอภิวาทแล้วน่ัง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เม่ือบุคคลรู้เห็น
อย่างไร อหังการ  มมังการ  และมานานุสัย จึงไม่มีในกายที่มีวิญญาณครองน้ี และใน
สรรพนิมิตภายนอก (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๐/๓๐๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๕) 

สรรพมิตตะ, พระ : ช่ือพระเถระรูปหน่ึงเป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ กรุง
พาราณสีที่พระเจ้ากิกีปกครอง ดังคำในกัสสปพุทธวงศ์ว่า พระเถระนามว่าสรรพมิต
ตะเป็นพระอุปัฏฐากของพระพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๘/
๗๑๖) 

สรรพางค์กาย : ท่ัวร่างกาย, ทุกๆ ส่วนแห่งรา่งกาย, ร่างกายทุกๆ ส่วน ดังคำในวิมานวัตถุ กล่าวไว้ว่า 
ท้าวสักกเทวราชตรัสสรรเสรญิทานน้ันว่า น่าอัศจรรย์จริงหนอ ทานที่หญิงกำพร้าต้ัง
ไว้ดีแล้วในพระคุณเจ้ามหากัสสปะ ทักษิณาสำเร็จผลแล้วด้วยไทยธรรมท่ีได้มาจาก
ผู้อ่ืนความเป็นเอกอัครมเหสขีองพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งนารีผู้งามท่ัวสรรพางค์กาย (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๙๑/๓๓,ขุ.ชา.จตฺตาลีส.(ไทย) ๒๗/๑๐๑/๖๑๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๐๔/
๔๘๒) 

สร้อยพระศอนพรัตน์ : สร้อยคอทำด้วยรัตนะ ๙ อย่าง หรือแก้ว ๙ อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต 
บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์ ดังคำในเวสสันตรชาดก กล่าวไว้ว่า พระ
นางมัทรีทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใดพระนางผุสดีสัสสุเทวีกท็รงจัด
เครื่องประดับอย่างน้ัน คือ พระธำมรงค์สุพรรณรัตน์  สร้อยพระศอนพรัตน์ส่งไป
ประทานแก่พระนางมัทรีราชสุณิสา(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๔๑๔/๕๕๖) 



 

๔๙๘๗ 
 

 

สร้อยสงัวาล : สร้อยเครื่องประดับชนิดหน่ึงใช้คล้องเฉวียงบ่าดังคำในจูฬวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า 
พระฉัพพัคคีย์ใช้เครื่องประดับชนิดต่าง ๆ คือ เครื่องประดับหู สร้อยสังวาล สร้อยคอ 
เครื่องประดับเอว,ในภูริทัตตชาดก กล่าวไว้ว่า พราหมณ์เนสาทะไปยังสำนักพระ
โพธิสัตว์ถามว่า ท่านช่ืออะไร มีนัยน์ตาแดง มีอกผึ่งผายนั่งอยู่ในท่ามกลางป่าอันเต็ม
ไปด้วยดอกไม้ นารี  ๑๐  คนทรงเคร่ืองประดับสร้อยสังวาลทองคำ (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๒๔๕/๗, ๗/๒๔๕/๘, ๗/๒๙๓/๘๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๙๗/๓๐๗) 

สระฉัททันต์ : ช่ือสระใหญ่สระ ๑ ในสระทัง้ ๗ ในป่าหิมพานต์ คือ สระอโนดาด  สระสีหปปาตะ
สระรถการะ สระกัณณมุณฑะ สระกุณาลา  สระฉัททนัต์ สระมันทากินี,ในฉัททันต
ชาดก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราตถาคตได้มีอยู่ที่สระฉทัทันต์น้ัน เราตถาคตได้เป็น
พญาช้างตัวประเสริฐในกาลน้ัน เธอทั้งหลายจงจำชาดกไว้ด้วยประการฉะน้ี(องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย)๒๓/๖๖/๑๓๓,ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) ๒๗/๑๓๗/๕๖๑) 

สระน้ำคือธรรม : แอ่งหรือแหล่งที่บรรจุพระธรรมไว้ เป็นคำอุปมาเปรียบเทียบให้ถึงพระพุทธเจ้า
พระนามว่ากัสสปะตรัสธรรมไว้หลากหลายให้คนเลือกนำไปประพฤติปฏิบัติ ดังคำว่า 
พระผู้มีพระภาค ทรงสรา้งสระน้ำคือธรรมไว้  ทรงประทานเคร่ืองลูบไล้คือศีล ทรงจัด
ผ้าคือธรรมไว้ เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม  ทรงแจกพวงมาลัยคือธรรม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๔๓/
๗๑๗) 

สระน้ำอมฤต : ห้วงน้ำอมตะ หมายถึงนิพพาน ดังคำในพุทธวงศ์ ท่ีสุเมธพราหมณ์ กลา่วไว้ว่า เมื่อ
สระน้ำอมฤตมอียู่ บุคคลไม่แสวงหาสระน้ำนั้น อันเป็นท่ีชำระมลทินคือกิเลส น้ันก็
ไม่ใช่ความผิดของสระน้ำอมฤต (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๔/๕๖๙) 

สระโบกขรณี : สระบัว, ในภิกขุนีวิภังค์อธิบายไว้ว่า  ท่ีช่ือว่า สระโบกขรณี ได้แก่  สระน้ำท่ีขุดไว้ ณ 
ท่ีใดที่หน่ึงเพ่ือให้คนทั้งหลายชมเล่น รื่นเริง (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๙๗๙/๒๓๙,วิ.จู.(ไทย) 
๗/๓๐๗/๑๑๙,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๒๒/๒๔๔,๘/๒๓๕/๒๙๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕๔/
๑๕๖,๑๒/๓๕๔/๓๙๐,๑๒/๓๖๐/๓๙๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖/๔๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๗/
๘๒,๑๔/๑๕๘/๒๐๕)  

สระมุจลินท์ :  สระใหญ่ในป่าหิมพานต์ ซึ่งขอบสระประกอบด้วยต้นจิก ดังคำในเวสสันตรชาดกที่
พรานเจตราช กราบทูลพระเวสสันดรว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ  ถัดจากน้ัน
ไป พระองค์จักทอดพระเนตรเห็นภูเขานาลิกะซึ่งเป็นศิลาล้วน คลาคล่ำไปด้วยฝูงนก
นานาพันธ์ุและหมู่กินนร ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งภูเขานาลิกะน้ัน มีสระ
มุจลินท์ที่ดารดาษไปด้วยดอกบุณฑริก ดอกอุบลขาว และดอกไม้ท่ีมีกลิน่หอม (ขุ.ชา.
ม.(ไทย)๒๘/๒๐๘/๕๐๖,๒๘/๑๙๐๘/๔๘๓,๒๘/๒๐๓๔/๕๐๑,๒๘/๒๐๓๘/๕๐๒,๒๘/
๒๐๔๘/๕๐๓,๒๘/๒๐๗๐/๕๐๕,๒๘/๒๐๗๗/๕๐๖,๒๘/๒๐๗๙/๕๐๖) 



 

๔๙๘๘ 
 

 

สระอโนดาต : สระหินมีดอกไม้มีกลิ่นหอมนานาชนิด, ช่ือสระ ๑ ในสระท้ัง ๗ ในป่าหิมพานต์ ได้แก ่
๑. สระอโนดาต ๒. สระกัณณมุณฑะ ๓. สระรถการะ ๔. สระฉทัทันตะ ๕. สระกุณา
ละ ๖. สระมัณฑากินี ๗. สระสีหัปปปาตะ,เป็นสระที่ยาวกว้างด้านละ ๕๐ โยชน์ ล้อม
ด้วยยอดเขา ๕ ลูก ดังคำในมหาวรรคกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงทราบความ
รำพึงในใจของชฎิลอุรุเวลกัสสปะด้วยพระทัย  จึงเสด็จไปยังอุตตรกุรุทวีป ทรงนำ
บิณฑบาตจากทวีปน้ันมาเสวยที่ริมสระอโนดาตประทับพักกลางวัน ณ ท่ีนั้น,ในจูฬนิท
เทสอธิบายไว้ว่า พญาหงส์พึงไปถึง ประสบ ได้เฉพาะสระใหญท่ี่มนุษย์สร้างไว้  สระ
อโนดาตหรือมหาสมุทร มน้ีำที่ไม่กระเพ่ือม มีน้ำนับประมาณมิได้,ในอปทาน มี
อธิบายไว้ว่า ณพ้ืนศิลาที่น่ารื่นรมย์ ใกลส้ระอโนดาต โชติช่วงด้วยรัตนะต่างๆ ใน
ละแวกป่ามีดอกไม้มีกลิ่นหอมนานาชนิด พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีหมู่ภิกษุ
หมู่ใหญ่ห้อมลอ้มประทับน่ังที่ศิลาอาสน์น้ันทรงพยากรณ์บุพกรรมของพระองค์ (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๔๓/๕๓, ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐๕/๓๕๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๔/๕๗๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า สระอโนดาต มีขนาดยาว กว้าง และลึก ๕๐ โยชน์ มีอาณา
บริเวณโดยรอบ ๑๕๐ โยชน์ ต้ังอยู่ ในป่าหิมพานต์แวดล้อมด้วยยอดเขาทั้ง ๕ คือ 
สุทัสสนกูฏ จิตรกูฏ กาฬกูฏ คันธมาทนกูฏ และเกลาสกูฏ  (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๑/
๒๗) 

สรัสสดี, แม่นำ้ : ช่ือแม่น้ำสายหนึ่ง ในประเทศอินเดีย,เป็นแม่น้ำสายที่ชาวบ้านพราหมณ์อาบน้ำล้าง
บาป ดังคำในวัตถุปมสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกภารทวาชพราหมณ์ว่า 
คนพาลมีกรรมช่ัว แม้จะไปยังแม่น้ำพาหุกา ท่าน้ำอธิกักกะ ท่าน้ำคยา แมน้่ำสุนทริกา 
แม่น้ำสรสัสดี ท่าน้ำปยาคะ และแม่น้ำพาหุมดี เป็นประจำก็ยังบริสุทธ์ิไม่ได้ (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๗๙/๖๘) 

สร้างฉนัทะ : สร้างความพอใจในกุศลคือความประสงค์จะทำย่ิงขึ้น, ทำความพอใจให้เกิดมีในการ
ป้องกันและละบาปอกุศลธรรมและทำและรกัษากุศลธรรมท่ีท่ีมอียู่ให้มีมากขึ้น ดังคำ
ว่า สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งม่ัน เพ่ือป้องกันบาป
อกุศลธรรมท่ียังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น,ในวิภังค์อธิบายไว้ว่า ความพอใจ การทำความ
พอใจ ความเป็นผู้ประสงค์จะทำ ความฉลาดความพอใจในธรรม น้ีเรียกว่าฉันทะ  
ภิกษุทำฉันทะน้ีให้เกิด ให้เกิดด้วยดี ให้ต้ังขึ้นให้ต้ังขึ้นด้วยดี ให้บังเกิด ให้บังเกิด
เฉพาะ  เพราะฉะน้ันจึงเรียกว่าสร้างฉันทะ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๖, ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๓๒๒/๓๕๓,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘/๑๒,๑๙/๔๘๐/
๒๙๐,๑๙/๘๒๕/๓๙๕,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๓๙๒/๓๒๙,๓๕/๓๙๗/๓๓๐,๓๕/๓๙๘/
๓๓๐,๓๕/๔๐๓/๓๓๑) 



 

๔๙๘๙ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า สร้างฉันทะ ในท่ีน้ีหมายถึงสร้างความพอใจในกุศลธรรมคือ
ความประสงค์จะทำย่ิงขึ้น (ม.ม.อ. ๒/๒๔๗/๑๗๗)  

สราวะ : ถาด,ภาชนะปากแบน หมายถึงภาชนะใส่ของปากแบน,เป็นภาษาชาวบ้าน,เป็นภาษา
ท้องถิ่นเรียกถาดใส่ของ ดังคำในอรณวิภังคสูตรท่ีกล่าวว่า ภาชนะชนิดเดียวกันน่ัน
แหละในโลกนี ้ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ‘ปาติ’ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า  ‘ปัตตะ’ บาง
ท้องถิ่นรู้จักกันว่า  ‘ปิฏฐะ’ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ‘สราวะ’ ภิกษุพูดด้วยความยึดมั่น
ถือมั่นโดยวิธีท่ีชนท้ังหลายในท้องถิ่นน้ันๆ จะรู้จักภาชนะน้ัน’ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๓๑/
๓๙๗) 

สริตัจเฉทนะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของสัมมุขาถวิกเถระ 
ซึ่งท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ในสัมมุขาถวิกเถราปทานตอนหน่ึงว่า 
สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคนามว่าวิปัสสี ประกาศธรรม ขา้พเจ้าทำหมู่ชนให้เกิดสังเวช
แล้วชมเชยพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
แล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศตะวันออก เพราะผลกรรมน้ัน ในกัปท่ี  ๘๗  นับจากกัปนี้
ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสริตัจเฉทนะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ๗ประการ  มีพ
ลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๖/๒๘๔) 

สรีรธาตุ : ธาตุคือร่างกาย,หมายถึงร่างท่ีตายแล้ว ดังคำในปริวีมังสนสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า  ภิกษุน้ัน
เมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นท่ีสุด  ก็รู้ชัดว่า  เราเสวยเวทนาท่ีมีกายเป็นท่ีสดุ  เมื่อเสวย
เวทนาที่มีชีวิตเป็นท่ีสุด  ก็รู้ชัดว่า  เราเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นท่ีสุด รู้ชัดว่า  หลังจาก
ตายแล้ว  การเสวยอารมณ์ท้ังหมด  ไม่นา่เพลิดเพลินจักเย็น จักเหลืออยู่เพียงสรีร
ธาตุในโลกนี้เท่าน้ัน,หรือดังคำที่พระผู้มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูเถิดอานนท์  พุทธ
มารดาแม้ปรินพิพานแล้ว  เหลือเพียงสรีรธาตุ  เธอไม่ควรเศร้าโศกคร่ำครวญถึง (สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๕๑/๑๐๒,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๘๐/๔๒๔) 

สรีรยนต์ : กลไกคือร่างกาย หมายถึงร่างกายที่ดำเนินไปด้วยอิริยาบถ ๕ ดังคำในสรีรจักกสูตรท่ี
เทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระมหาวีรเจ้า สรีรยนต์ ๔ล้อ มีประตู ๙ ประตู เต็มไปด้วย
ของไม่สะอาดถูกโลภะประกอบไว้ เป็นเหมือนเปือกตม พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
เพราะตัดชะเนาะ เชือกหนัง ตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวทราม และ
เพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้ สรีรยนตน้ั์นจักแล่นไปได้อย่างน้ี (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๙/๓๒,๑๕/๑๐๙/๑๒๐) 

สรีระ : ร่างกาย,อัตตา, ดังคำในจูฬนวรรค กล่าวไว้ว่า การที่ท่านให้มาตุคามถวายอภิวาท
พระสรีระของพระผู้มีพระภาคก่อน พระสรีระจึงเปียก เปื้อนน้ำตาของมาตุคาม
เหล่าน้ันผู้ร้องไห้ หรือดังคำในชาลิยสูตร มัณฑิยปริพาชกและชาลิยปริพาชก ซึ่งเป็น



 

๔๙๙๐ 
 

 

ศิษย์ของพวกทารุปัตติกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ทูลถามว่า ท่านพระโคดม ชีวะ
กับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน หรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน (วิ.จู.(ไทย) ๗/
๔๘๓/๓๘๔, ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๖/๑๕๗,๙/๓๗๗/๑๕๗,๙/๓๗๗/๑๕๘,๙/๗๗๘/๑๕๙,
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙๙/๑๔๘,๑๐/๒๐๔/๑๕๒,๑๐/๒๐๕/๑๕๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๒/
๑๓๓,๑๓/๑๒๗/๑๔๐,๑๓/๑๘๔/๒๑๓)  

สราคสูตร : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มรีาคะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ บุคคล 
(๑) ผู้มีราคะ (๒) ผูม้ีโทสะ (๓) ผูม้ีโมหะ (๔) ผูมี้มานะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๖/
๑๑๐) 

สรีรัฏฐธัมมสตูร : พระสูตรว่าด้วยธรรมประจำสรีระ พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ธรรมประจำสรีระที่
บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ๑๐ คือ (๑) ความหนาว (๒) ความร้อน (๓) ความหิว 
(๔) ความกระหาย (๕) ปวดอุจจาระ (๖) ปวดปัสสาวะ(๗) สำรวมกาย (๘) สำรวม
วาจา (๙) สำรวมอาชีพ (๑๐) ธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งภพ เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๙/๑๐๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งภพ หมายถึงกรรมท่ีเป็น
เครื่องปรุงแต่งภพ คือกรรมดีแต่งให้เกิดภพใหม่ท่ีดี กรรมช่ัวแต่งให้เกิดภพใหม่ท่ีไม่ดี 
(องฺ.ทสก.อ.๓/๔๙-๕๐/๓๕๐) 

สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิกาเถร ี  มีเน้ือความท่ีท่านเล่า
ไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้เกิดเป็นกินนรี ได้ถวายดอกช้างน้าวแด่๒
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๒/๓๘๘) 

สลฬปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ มี ๒ เรื่องแต่เนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สลฬปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ  มีเน้ือความที่

ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเกิดเป็นกินนรได้นำดอกช้างน้าวไป
ถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ใน
ชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๔๒๙) 

 2.สลฬปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ มีเน้ือความที่
ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านเป็นกินนรอาศัยอยู่ในป่า ได้นำดอก
ช้างน้าวไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จัก
ทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๓๕/๕๔๙) 



 

๔๙๙๑ 
 

 

สลฬมัณฑปิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมัณฑปิยเถระ มีเนื้อความที่ท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติในภัทรกัปน้ี ท่านได้นำดอกช้างน้าวไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่ากกุสันธะ ผูป้รินิพพานแล้ว เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านจึงไปเกิดในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๔๔๙/๖๔๓) 

สลฬมาลิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมาลิยเถระ  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านเคยนำพวงดอกไม้ไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัต
ถะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จกัทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๓๗๔) 

สลฬาคาร : สถานที่แห่งหน่ึงอยู่ในกรุงสาวัตถี ดังคำว่าสักกปัญหสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า ครั้งหนึ่ง พระผู้
มีพระภาคประทับอยู่ท่ีสลฬาคาร  เขตกรุงสาวัตถี,เป็นท่ีอยู่ของพระอนุรุทธะ ดังคำที่
กล่าวไว้ในสลฬาคารสูตรที่กล่าวไว้ว่า สมัยหนึ่ง  ท่านพระอนุรุทธะอยู่  ณ  สลฬาคาร  
เขตกรุงสาวัตถี  ที่แสดงธรรมเก่ียวกับสติปัฏฐาน ๔ แก่ชาวบ้านสลฬาคาร (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๕๒/๒๗๙,๑๙/๙๐๖/๔๓๘) 

สลฬาคารสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่สลฬาคาร ท่านพระอนุรุทธะขณะอยู่ ณ สลฬาคารก
ล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ จะลาสิกขา
กลับมาเป็นคฤหัสถ์ เหมือนการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับไปข้างหลัง(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๙๐๖/๔๓๘) 

สลาก : กระดาษสำหรับจัดลำดับแบ่งปัน,หมายถึงสิ่งเช่นต้ิวต๋ัวหรือแผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็น
ต้น ซึ่งทําเป็นเครื่องหมายกําหนดไว้ ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า เมืองเวรัญชาเกิด
ข้าวยากหมากแพง ประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้น ใชส้ลากปันส่วนซือ้อาหาร ล้ม
ตายกันกระดูกขาวเกลื่อน  ยากท่ีพระอริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้(วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๑๖/๘), เครื่องหมายหรือวัตถุท่ีใช้ในการเสีย่งโชค เช่น สลากภัต ก็ได้แก่อาหารที่เขา
ถวายสงฆ์โดยเขียนช่ือเจ้าภาพลงในกระดาษใบละช่ือ ม้วนรวมคละกันเข้าแล้วให้ภิกษุ
ท้ังหลายจับตามลำดับพรรษากันมา หรือเขยีนเลขหมายไว้ที่ของจำนวนหน่ึง ภิกษุจับ
ได้สลากของผู้ใดก็ได้รับอาหารของทายกน้ัน,ดังคำในเอตทัคคะที่กล่าวไว้ว่า กุณฑธา
นะเลิศกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเรา  ผูจั้บสลากได้ก่อน  (องฺ. เอกก.(ไทย) ๒๐/
๒๑๑/๒๘); ป้ายบอกช่ือยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า สลากยา, ฉลาก ก็ว่า  

สลากภัต : ภัตตาหารท่ีนิมนต์ให้จับสลากแล้วถวาย(ตามสลาก), อาหารถวายตามสลาก หมายถึง
เอาสังฆภัตอันทายกเข้ากันถวาย ต่างคนต่างจัดมา เป็นของต่างกัน เขามักทำใน
เทศกาลที่ผลไม้เผล็ดแล้วถวายพระ ด้วยวิธีจับสลาก,จัดเป็นอดิเรกลาภ ดังคำใน
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มหาวรรคที่กลา่วไว้ว่า บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำข้าวท่ีพึงได้ด้วยปลีแข้งเธอพึงทำ
อุตสาหะในโภชนะคือคำข้าวท่ีพึงได้ด้วยปลีแข้งนั้นจนตลอดชีวิต อติเรกลาภ คือ
สังฆภัตอุทเทสภัต นิมันตนภัต สลากภัต ปักขิกภัต อุโปสถิกภัต ปาฏิปทิกภัต,ในจูฬ
วรรค พระผู้มพีระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตสังฆภัต อุทเทสภัต นิมันตน
ภัต สลากภัต ปักขิกภัต อุโปสถิกภัต ปาฏิปทิกภัต (วิ.ม.(ไทย)๔/๗๓/๑๐๑,๔/๑๒๘/
๑๙๗,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๒๕/๑๕๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๖/๑๒๖,๓๓/๕๗/๑๒๖) ; ดู สลาก  

สวดสมนุภาสน์ : สวดประกาศห้ามไม่ให้ถือรั้นการอันมิชอบ,การสวดสมนุภาสน์ คือสงฆ์ต้ังแต่ ๔ รูปขึ้น
ไปสวดประกาศห้ามภิกษุไม่ให้ถือรั้นการอันมิชอบ ดังคำในมหาวิภังค์ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลายพึงสวดสมนุภาสน์ภิกษุน้ันอย่างน้ี คือภิกษุผูฉ้ลาดสามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ท่านผู้เจริญ  ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า  ภิกษุช่ือนี้เพียร
พยายามเพ่ือทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง  ภิกษุนั้นไม่ยอมสละเร่ืองน้ัน  ถ้าสงฆ์พร้อม
แล้วก็พึงสวดสมนุภาสน์ภิกษุช่ือนี้เพ่ือให้สละเรื่องนั้น  นี่เป็นญัตติ ท่านผู้เจริญ  ขอ
สงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุช่ือนี้เพียรพยายามเพ่ือทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง  ภิกษุน้ันไม่
สละเรื่องนั้น  สงฆ์สวดสมนุภาสน์เธอเพ่ือให้สละเรื่องน้ันท่านรูปใดเห็นด้วยกับการ
สวดสมนุภาสน์ภิกษุช่ือนี้ เพ่ือให้สละเร่ืองน้ันเสีย  ท่านรปูนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็น
ด้วย ท่านรูปน้ันพึงทักท้วง แม้ครั้งท่ี ๒ ฯลฯ แม้ครั้งที่ ๓ ข้าพเจ้าก็กล่าวความน้ีว่า 
ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุช่ือน้ีเพียรพยายาม เพ่ือทำลายสงฆ์ผู้พร้อม
เพรียง ภิกษุน้ันไม่สละเรื่องน้ัน สงฆ์สวดสมนุภาสน์เธอเพ่ือให้สละเรื่องน้ัน ท่านรูปใด
เห็นด้วยกับการสวดสมนุภาสน์ภิกษุช่ือน้ีเพ่ือให้สละเรื่องนั้นเสีย ท่านรูปน้ันพึงน่ิง  
ท่านรูปใดไม่เหน็ด้วยท่านรูปน้ันพึงทักท้วง ภิกษุช่ือน้ี สงฆ์สวดสมนุภาสน์เพ่ือให้สละ
เรื่องน้ันแล้ว สงฆ์เห็นด้วย เพราะฉะนั้นจึงน่ิง ข้าพเจ้าขอถือความน่ิงเป็นมติอย่างนี้ 
จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติ ถุลลัจจยัจบกรรมวาจา
ครั้งสุดท้าย ต้องอาบัติสังฆาทิเสสเมื่อเธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏ(ที่ต้อง) 
เพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัย(ท่ีต้อง) เพราะกรรมวาจา ๒ ครั้ง  ย่อมระงับไป (วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๔๑๑/๔๔๕, ๑/๔๑๑/๔๔๖,๑/๔๑๓/๔๔๖, ๑/๔๑๓/๔๔๗,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) 
๓/๙๕๖/๒๒๗, ๓/๙๕๖/๒๒๘, ๓/๙๕๗/๒๒๗, ๓/๙๕๗/๒๒๘, ๓/๙๕๘/๒๒๗, ๓/
๙๕๘/๒๒๘) 

สวนจิตรลดา : สวนไม้เถาหลากชนิด,สวนเครือเถาที่หลากด้วยไม้เถาต่าง ๆ,สวนในสวรรค์อันเป็นท่ี
รวมแห่งไม้ทิพย์ช่ือจิตรลดา ดังคำในวิมานวัตถุ ทาสีวิมาน ท่ีพระมหาโมคคัลลาน
เถระถามว่าเธอมีหมู่เทพนารห้ีอมล้อม ดุจท้าวสักกเทวราชเที่ยวชมไปโดยรอบในสวน
จิตรลดาอันน่ารื่นรมย์เปล่งรศัมีสว่างไสวไปท่ัวทุกทิศอยู่ ดุจดาวประกายพรึก(ขุ.วิ.
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(ไทย) ๒๖/๑๕๗/๒๙,๒๖/๖๖๗/๗๕,๒๖/๑๑๑๔/๑๓๙,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๔๒๐/
๕๕๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๐๕/๗๖) 

สวนดอกบณุฑริก : สวนดอกบัวขาว,เป็นสวนในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ดังคำในตัณหาสังขยสูตรท่ีกล่าวไว้
ว่า ท้าวสักกะจอมเทพกำลังเอิบอ่ิมพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี ๕๐๐ ชนิด ใน
สวนดอกบุณฑริกล้วน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๙๑/๔๒๒) 

สวนเทพนันทวัน,สวนนนัทวัน :ช่ือสวนของพระอินทร์ อยู่ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ดังคำในมหาสุวราช
ชาดกท่ีกล่าวไว้ว่า ท้าวสักกะคร้ันประทานพร บันดาลให้ต้นไม้มีผลแก่นกแขกเต้าแล้ว 
พร้อมด้วยพระมเหส ี  ก็เสด็จหลีกไปยังสวนเทพนันทวัน(ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๒๙/
๓๐๕),เป็น ๑ ใน ๔ แห่ง ได้แก่ นันทวัน ปารุสกวัน จิตรลดาวัน และมสิกวัน ดังคำใน
จักกวัตตราชสูตร ท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรง
ครองราชย์เป็นอิสสราธิบดีแห่งทวีปท้ัง ๔ หลังจากเสด็จสวรรคตแล้วจะไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพช้ันดาวดึงส์ท้าวเธอทรงแวดล้อมด้วย
หมู่นางอัปสร เพียบพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณ ๕ ประการที่เป็นทิพย์ สำราญ
พระทัยในสวนนันทวันท่ีภพดาวดึงส์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๒/๒๕๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๙๙๗/๔๘๘,ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๓๙/๓๐๗, ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๒๙/๔๓๑,๓๓/
๓๓๐/๔๓๑,๓๓/๓๓๑/๔๓๑,๓๓/๓๓๓/๔๙๘,๓๓/๔๔๗/๔๔๗) 

สวนไม้ดอก : ดอกไม้ปลูกในสวน ท่ีมีสระน้ำอยู่ในบริเวณ มีบัวบานอยู่ในสระ ดังคำในปฐมนาวา
วิมานกล่าวไว้ว่าแม่น้ำหลายสายมีกระแสน้ำใสเย็นมากไปด้วยสวนไม้ดอก  มีบัวขาว
อยู่มากมาย (ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๔๘/๙) 

สวนลุมพินี :   ช่ือสวนเป็นท่ีประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นสังเวชนียสถานหนึ่งในสี่แห่ง ต้ังอยู่ระหว่าง
กรุงกบิลพัสด์ุ และกรุงเทวทหะ บัดน้ีเรียก Rummindei อยู่ท่ีปาเดเรีย ในเขต
ประเทศเนปาล ห่างจากเขตแดนประเทศอินเดียไปทางเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร
ครึ่ง พระสิทธัตถะประสูติท่ีสวนน้ี เมื่อวันเพ็ญเดือน๖ ก่อนพุทธศก ๘๐ ปี (มีปราชญ์
คำนวณว่าตรงกับวันศุกร์ ปีจอ เวลาใกล้เทีย่ง) ดังคำในกาฬุทายีเถราปทาน กล่าวไว้
ว่า จ้าชายสิทธัตถะผู้ทรงเป็นผู้องอาจกว่านรชน ได้ประสูติแล้วที่สวนลุมพินี  ท่ี
รื่นรมย์เพ่ือเกื้อกูลและเพ่ือความสุขแก่สัตว์โลกท้ังมวล,หรอืดังคำในกถาวัตถุท่ีกล่าว
ว่า พระผู้มีพระภาคประสูติที่สวนลุมพินี ตรัสรู้ที่ควงไม้โพธ์ิ ทรงประกาศธรรมจักรท่ี
กรุงพาราณสี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘๓/๓๑๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๗๐/๑๔๙) 

สวนสาธารณะ : ท่ีประชาชนทั่วไป,สถานที่ส่วนรวมของประชาชนทั่วไป, สถานท่ีส่วนรวมท่ีคนทั่วไป
เข้าไปในสอยได้ ดังคำว่า ท่ีช่ือว่า สวนสาธารณะ  ได้แก่  สวนทีส่ร้างขึ้นให้คน
ท้ังหลายชมเลน่ รื่นเริง,หรือดังคำในเนมิราชชาดกที่วกล่าวว่า เทพบุตรตนน้ีเคยเป็น
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คหบดี เป็นทานบดีอยู่ในกรุงสาวัตถี ได้สร้างสวนสาธารณะ บ่อน้ำ น้ำประปา และ
สะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ผู้สงบเย็นด้วยความเคารพ (วิ.ภิกขุนี.(ไทย) ๓/๙๗๙/
๒๓๙,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๒๒/๒๔๔,๘/๒๓๕/๒๙๗,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๑/๒๐๗,๒๘/
๕๔๑/๒๖๖,๒๘/๕๕๐/๒๖๗,๒๘/๕๕๗/๒๖๘ 

ส่วนสุดท้ัง ๒ ด้าน : อดีต กับอนาคต,อีกนัยหน่ึงหมายถึงผัสสะและผัสสะสมทัุย ดังคำในสุตตนิบาตที่
กล่าวไว้ว่า ภิกษุน้ันช่ือว่า รู้ชัดส่วนสุดทั้ง  ๒  ด้านแล้ว ไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วย
มันตา เราเรียกภิกษุน้ันว่าเป็นมหาบุรุษ,หรอืดังคำว่า ส่วนสุด ๒ ด้าน ได้แก่ ผัสสะ
เป็นส่วนสุดด้านหน่ึง ผัสสสมุทัยเป็นส่วนสุดด้านหนึ่ง ผัสสนิโรธอยู่ท่ามกลาง เป็นต้น 
(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๘๐๘/๖๙๕,๒๕/๑๐๔๗/๗๔๘,๒๕/๑๐๔๙/๗๔๘, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/
๑๑/๗๙),ในมหานิทเทสอธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่า คำว่า ส่วนสดุ  ได้แก ่  ผัสสะ  เป็นส่วน
สุดด้านหนึ่ง  เหตุเกิดแห่งผัสสะเป็นส่วนสุดอีกด้านหน่ึง อดีตเป็นส่วนสุดด้านหน่ึง 
อนาคตเป็นส่วนสุดอีกด้านหน่ึง สุขเวทนาเป็นส่วนสุดด้านหน่ึง ทุกขเวทนาเป็นส่วน
สุดอีกด้านหนึ่ง นามเป็นส่วนสุดด้านหน่ึงรูปเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่ง อายตนะภายใน 
๖ เป็นส่วนสุดด้านหนึ่ง อายตนะภายนอก ๖ เป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่ง  ความถือตัว
เป็นส่วนสุดด้านหน่ึง เหตุเกิดแห่งความถือตัวเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่ง (ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๓/๖๒) 

ส่วนท่ามกลาง : ปัจจุบัน,ปัจจุบันกาล หมายถึงมัชเฌ อันเป็นกลางระหว่างอดีตและอนาคต ดังคำว่า 
ผู้ใดรู้ชัดซึ่งส่วนสุดทั้ง ๒ ด้านแล้ว ไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตา เราเรียกผู้น้ันว่า 
เป็นมหาบุรุษ,หรือดังคำในมหานิทเทสท่ีกลา่วไว้ว่า คำว่า ใครๆกำหนดไม่ได้ในส่วน
ท่ามกลาง อธิบายว่า ปัจจุบันกาล ตรัสเรียกว่า ส่วนท่ามกลาง (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/
๖/๕๖๐) 

สวนหลวง : สถานที่สาธารณะ,ท่ีมีผลไม้อยู่ในอุทยาน,สถานท่ีปลูกผลไม้ของหลวง ดังคำในอปทาน
ท่ีกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าบินไปที่สวนหลวงคาบมะม่วงผลท่ีสุกดีมีเปลือกเหมือนทองคำ  
น้อมเข้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๓/๒๙๐) 

สวนอนันา่ร่ืนรมย์ : สถานที่ไม้ดอกไม้ผลอันน่ารื่นรมย์ใจ ดังคำในวนโรปสูตรว่า ชนเหล่าใดปลูกสวน
อันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ  บ่อน้ำ และให้ที่พักอาศัย บุญย่อม
เจริญแก่ชนเหล่านั้น ท้ังกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ,ในอังคุตตรนิกาย
อธิบายว่า ในชมพูทวีปนี้ สวนอันน่ารื่นรมย์  ป่าอันน่ารื่นรมย์  ภูมิประเทศอันน่า
รื่นรมย์  สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์มีจำนวนน้อยนัก ส่วนสถานท่ีท่ีเป็นที่ดอนท่ีลุ่ม  
ท่ีมีน้ำหลาก ท่ีมีตอไม้และหนาม ท่ีมีภูเขาสูงชันลาดต่ำมีจำนวนมากกว่า (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๔๗/๖๑,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๓๖/๔๔) 
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สวนานุตตริยะ : การฟังอันยอดเย่ียม,การสดับท่ียอดเย่ียม เช่น ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้า,เป็นข้อ 
๒ ในอนุตตริยะ ๖ คือ (๑)ทัสสนานุตตริยะ (การเห็นอันยอดเยี่ยม)(๒)  สวนานุตตริ
ยะ(การฟังอันยอดเย่ียม)(๓)  ลาภานุตตริยะ (การได้อันยอดเย่ียม)(๔) สกิขานุตตริยะ
(การศึกษาอันยอดเย่ียม)(๕) ปาริจริยานุตตริยะ (การบำรงุอันยอดเย่ียม)(๖) อนุสสตา
นุตตริยะ(การระลึกอันยอดเย่ียม),ในอนุตตริยสูตรอธิบายความหมายไว้ว่า สวนานุต
ตริยะ  เป็นอย่างไร บุคคลใดมีศรัทธาต้ังมั่น  มีความรักต้ังมั่น บรรลุท่ีสุด  มีความ
เลื่อมใสอย่างย่ิง ไปเพ่ือฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคต ภิกษุท้ังหลาย  การ
ฟังนี้ของบุคคลน้ัน เป็นการฟังท่ียอดเย่ียมกว่าการฟังทั้งหลาย เป็นไปเพ่ือความ
บริสุทธ์ิของสัตว์ท้ังหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและปรเิทวะ  เพ่ือดับทุกข์และโทมนสั  
เพ่ือบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพาน การท่ีบุคคลผูมี้ศรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ัง
มั่น บรรลุท่ีสุด มีความเลื่อมใสอย่างย่ิงไปเพื่อฟังธรรมของตถาคต หรือสาวกของพระ
ตถาคต น้ีเรียกว่าสวนานุตตริยะ(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๗/๓๒๘,๑๑/๓๕๖/
๓๙๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘/๔๑๙,๒๒/๓๐/๔๗๑,๒๒/๑๔๐/๖๔๒) 

สวรรค์ :  แดนอันแสนดีเลิศล้ำด้วยกามคุณ ๕, โลกของเทวดา ตามปกติหมายถึงกามาพจร
สวรรค์ (สวรรค์ท่ียังเกี่ยวข้องกับกาม) ๖ ช้ัน คือ จาตุมหาราชิกาดาวดึงส์ ยามา ดุสิต 
นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๗๘/๑๔๙, ๑/๑๗๙/๑๔๙, ๑/๒๓๗/
๒๕๓,๑/๒๔๘/๒๖๗,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๓/๕๒,๙/๑๖๕/๕๓,๙/๑๘๒/๖๑,๙/๒๙๘/
๑๐๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๕/๔๒,๑๐/๑๙๗/๑๔๗,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๗๓/๕๒) 

สวรรค์ช้ันไตรทศ : เทพสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ มีอธิบายวไว้ว่า “สิบ ๓ ครั้ง” คอื ๓๐ ตรงกับคำบาลีว่า 
“ติทส” ซึ่งในพระไตรปิฎกพบใช้เฉพาะในคำร้อยกรอง คือคาถา เป็นตัวเลขถ้วนตัด
เศษ ของ ๓๓ (บาลี: เตตฺตึส)ซึ่งเป็นจำนวนของคนคณะหน่ึงมีมฆมาณพเป็นหัวหน้า
ในตำนานที่ว่า พวกเขาทำบุญร่วมกัน เช่น ทำถนน สร้างสะพานขุดบ่อน้ำ ปลูกสวน
ป่า สร้างศาลาท่ีพักคนเดินทาง ให้แก่ชุมชน และทำทาน ชวนชาวบ้านต้ังอยู่ในศีล 
เป็นต้น เม่ือตายแล้วได้เกิดในสวรรค์ที่เรียกช่ือว่า ดาวดึงส์อันเป็นสวรรค์ช้ันที่ ๒ ใน 
๖ ช้ัน ดังท่ีในอรรถกถาอธิบายความหมายของ“ดาวดึงส์” ว่า คือ “แดนที่คน ๓๓ คน
ผู้ทำบุญร่วมกัน ได้อุบัติ”, คำว่า “ติทส” ท่ีพบในพระไตรปิฎกหมายถึงสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์เป็นพ้ืน แม้ว่าคัมภีรช้ั์นต่อมาบางแห่งจะอธิบายว่าหมายถึงเทวดาทั่วไปบ้างก็
มี ดังคำในผลทายกวิมาน กล่าวไว้ว่า ผู้มีใจเล่ือมใสเมื่อจะถวายทานในหมู่ภิกษุผู้
ปฏิบัติตรง ได้ถวายผลไมเ้ป็นประจำ  จึงได้รับผลบุญอันไพบูลย์ผู้นั้นแหละไปสู่สวรรค์
ช้ันไตรทศ และเสวยผลบุญอย่างไพบูลย์,สวรรค์ช้ันน้ีเดิมทีเป็นวิมานของพวกอสูรดัง
คำว่าบุรพเทพ (คืออสูรทั้งหลาย) ด่ืมสรุาชนิดใดแล้วเมามาย จุติจากสวรรค์ช้ันไตรทศ 
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ยังสำคัญตนว่าเที่ยง เป็นไปกับด้วยอสูรมายา,ในสุธาโภชนชาดกกล่าวไว้ว่า มนุษย์เคย
ไปเยือนสวรรค์ช้ันนี้มาคนหลาย เช่นโกสิยดาบส ดังคำว่า มาตลีเทพบุตรประสงค์จะ
นำโกสิยดาบสไปยังเทวโลก จึงกล่าวว่าเชิญเถิด เชิญพระคุณเจ้ามาขึ้นรถเหาะไปสู่
สวรรค์ช้ันไตรทศ ณ บัดน้ีเถดิ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๖๔/๑๓๓, ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) ๒๗/
๕๘/๕๔๖,ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๘๖/๑๓๓,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๙๕/๔๕๔) ตรีทศ 
ก็ว่า; เทียบ ไตรทิพ 

สวรรค์ช้ันไตรทิพย์ :สวรรค์ช้ันดาวดึงส์,เป็นที่เกิดคนที่ทำบุญกุศลไว้ในโลกนี้ ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์
ช้ันนี้ดังคำว่าบัณฑิตผู้เจริญเหล่าใดผ่านชีวิตโลกน้ีไปถึงคราวใกล้ตาย ประพฤติธรรม
ในโลกน้ี บัณฑิตเหล่าน้ันย่อมไปสู่สวรรค์ช้ันไตรทิพย์ หรือดังคำที่พระนางมัทรี ต่อ
พระเวสสันดรว่า พระองค์ ได้ทรงบำเพ็ญทานแก่พราหมณ์แล้ว แผ่นดินก็บันลือลั่นแก่
พระองค์ กิตติศัพท์ของพระองค์บันลือไปถึงสวรรค์ช้ันไตรทิพย์ สายฟ้าก็แลบแปลบ
ปลาบอยู่โดยรอบ(ขุ.ชา.อสิติ.(ไทย)๒๘/๑๕๕/๑๐๙,๒๘/๒๗๑/๑๓๐,ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๒๒๖๔/๕๓๓,๒๘/๒๒๘๔/๕๓๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙/๘,๓๒/๔๐๕/๖๓,๓๒/
๔๑๕/๖๔) 

สวรรคต : ไปสู่สวรรค ์ หมายถึงตาย  (ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จ
พระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและพระบรม
ราชวงศ์ท่ีทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ช้ัน) ดังคำในมหาวรรคกล่าวไว้ว่า ทีฆาวุ
กุมารได้ทรงดำริดังน้ีว่า พระชนกได้ตรัสสั่งเราไว้เม่ือใกล้จะสวรรคตว่า  พ่อทีฆาวุ  
เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว  อย่าเห็นแก่สั้น เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับได้ด้วย
การไม่จองเวร (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๒/๓๕๐)   

สวัสดิ์, สวัสด ี:  ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความปลอดโปร่ง, ความปลอดภัยไร้อันตราย ดังคำ
ในเทวธาวิตักกสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ชายคนหน่ึงผู้ปรารถนาประโยชน์ ต้องการจะเกื้อกูล 
ประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อน้ัน เขาเปิดทางที่ปลอดภัย มีความสวัสดี ไปได้ตาม
ชอบใจของฝูงเน้ือ หรือดังคำว่า นายโคบาลน้ันต้อนเหล่าโคท่ีเป็นจ่าฝูงซึ่งเป็นผู้นำฝูง
ให้ข้ามไปก่อนโคเหล่าน้ันว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๒๑๕/๒๒๔,๓๕๑/๓๘๕) 

สวัสดิมงคล  : มงคล คือความสวัสดี (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
สวากขาตธรรม : ธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
สวิญญาณกะ :  สิ่งที่มีวิญญาณ ได้แก่สัตว์ต่างๆ เช่น แพะ แกะ สกุร โค กระบือเป็นต้น ดังคำท่ีพระ

สกวาทีถามพระปรวาทีตอนหน่ึงว่าเม่ือตรัสสังขารก็เป็นสังขาร เม่ือตรัสสภาวธรรมที่
มิใช่สังขารก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่สังขาร เมื่อตรัสวิญญาณก็เป็นวิญญาณ เมื่อตรัส
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สภาวธรรมที่มิใช่วิญญาณก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่วิญญาณใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีก็ตอบ
ปฏิเสธ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๕๒/๓๓๕) ; เทยีบ อวิญญาณกะ 

สวิฏฐกะ, ทาส : ช่ือคน แต่เป็นช่ือท่ีเลว,เป็น ๑ ใน ๕ ช่ือท่ีเขาเย้ยหยันดูหมิ่น ดังคำในมหาวิภังค์ 
กล่าวไว้ว่า ท่ีช่ือว่า ช่ือที่เลว ได้แก่ ช่ืออวกัณณกะ ช่ือชวกัณณกะ ช่ือธนิฏฐกะ ช่ือส
วิฏฐกะ ช่ือกุลวัฑฒกะ อีกอย่างหนึ่ง ช่ือที่เขาเย้ยหยัน เหยียดหยาม เกลยีดชัง ดูหม่ิน 
ไม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ นี้จัดเป็นช่ือท่ีเลว (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๒๗/๒๑๕,๒/๓๙/
๒๒๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ช่ือท้ัง ๕ น้ี คือ (๑) อวกัณณกะ (๒) ชวกัณณกะ (๓) 
ธนิฏฐกะ (๔) สวิฏฐกะ (๕) กุลวัฑฒกะ เป็นช่ือ  ของพวกทาสถือเป็นช่ือช้ันต่ำ เป็น
ช่ือที่เลว (วิ.อ. (บาลี) ๒/๑๕/๒๕๗) 

สวิฏฐกะ, นก : ช่ือนกชนิดหน่ึง เสียงอันไพเราะ มีสร้อยคอสีคล้ายสร้อยคอนกยูง มีปรากฏในวีรก
ชาดก มีเพ่ือนเป็นนกช่ือว่าวีรกะ ภายหลังเมียนกรู้ว่าสามีตาย เพราะทำตามอย่างนก
วีรกะ จึงถูกสาหร่ายพันคอตาย จากนกวีรกะ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๗/๙๓) 

สวิฏฐสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสวิฏฐะและมหาโกฏฐิตะ คราวหน่ึง พระเถระ ๓ รูป คือ 
พระสวิฏฐะ พระมหาโกฏฐิตะ และพระสารีบุตรพักอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี 
สนทนากันถึงบุคคล ๓ จำพวก คือ กายสักขีบุคคล ทิฏฐปัิตตบุคคล(ผู้บรรลุโสดาปัตติ
ผลขึ้นไปบรรลสุมัมาทิฏฐิเข้าใจอริยสัจถูกต้อง) สัทธาวิมตุตบุคคล(ผู้บรรลุโสดาปัตติ
ผลขึ้นไปบรรลดุ้วยศรัทธา) โดยพระสารีบุตรถามพระสวิฏฐะและพระมหาโกฏฐิตะว่า 
ในบุคคล ๓ จำพวก ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนซ่ึงดีย่ิงกว่าและประณีตกว่า 
พระสวิฏฐะตอบว่า ชอบใจสัทธาวิมุตตบุคคลซึ่งดียิ่งกว่าและประณีตกว่า เพราะ
สัทธินทรีย์ของท่านแก่กล้าย่ิงนัก พระมหาโกฏฐิตะตอบว่า ชอบใจกายสกัขีบุคคลซึ่งดี
ย่ิงกว่าและประณีตกว่า เพราะสมาธินทรีย์ของท่านแก่กล้าย่ิงนัก พระมหาโกฏฐิตะ 
ถามพระสารีบุตรว่า บรรดาบุคคล ๓ จำพวกน้ัน ท่านชอบใจบุคคลพวกไหน ซึ่งดีย่ิง
กว่าและประณีตกว่า พระสารีบุตรตอบว่า ชอบใจทิฏฐิปัตตบุคคลซึ่งดีย่ิงกว่าและ
ประณีตกว่า เพราะปัญญินทรีย์ของท่านแก่กล้าย่ิงนัก แลว้จึงได้กล่าวว่า พวกเราตอบ
ปัญหาไปตามปฏิภาณของตน ๆ ควรท่ีพวกเราจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถาม
ปัญหานี้ จากน้ันพระเถระท้ัง ๓ พากนัเข้าเฝ้าแล้วทูลถามปัญหาน้ี พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า การตอบปัญหาโดยนัยเดียวว่า บุคคลนี้ซึ่งดีย่ิงกว่าและประณีตกว่า ไม่ใช่ทำได้
ง่าย เพราะอาจเป็นไปได้ท่ีสัทธาวิมุตตบุคคล ปฏิบัติเพ่ือความเป็นอรหันต์ กายสักขี
บุคคล ทิฏฐิปัตตบุคคล เปน็สกทาคามีหรอือนาคามี เพราะอาจเป็นไปได้ที่กายสักขี
บุคคลปฏิบัติเพ่ือความเป็นอรหันต์ สัทธาวิมุตตบุคคล ทิฏฐิปัตตบุคคลเป็นสกทาคามี
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หรืออนาคามี เพราะอาจเป็นไปได้ที่ทิฏฐิปัตตบุคคลปฏิบัติเพ่ือความเป็นอรหันต์ 
สัทธาวิมุตตบุคคล กายสักขบุีคคลเป็นสกทาคามีหรืออนาคามี ตรัสอีกว่า การตอบ
ปัญหาโดยนัยเดียวว่า บรรดาบุคคล ๓ จำพวกน้ี บุคคลนี้ ดีย่ิงกว่าและประณีตกว่า
ไม่ใช่จะทำได้ง่าย (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๑/๑๖๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า กายสักขีบุคคล หมายถึงผู้บรรลุโสดาปัตติผลขึ้นไป 
เห็นประจักษ์กับตัว สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยนามกายแล้วทำให้แจ้งพระนิพพานภายหลัง 
(องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๒๑/๙๘) 

สวิฏฐะ, พระ : ช่ือพระภิกษุรูปหน่ึง ชาวกรุงสาวัตถี เป็นคูก่ับพระโกฏฐิตะ และได้เคยสนทนากับพระ
สารีบุตรเถระ ดังคำว่า พระสวิฏฐะและท่านพระมหาโกฏฐิตะเข้าไปหาท่านพระสารี
บุตรถึงที่อยู่ถามบุคคล ๓ จำพวก ภายหลังท้ัง ๓ รูป คอืท่านพระสารีบุตร  ท่าน
พระสวิฏฐะ  และท่านพระมหาโกฏฐิตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทูลถาม
บุคคล ๓ จำพวก (คือ (๑) กายสักขีบุคคล(๒) ทิฏฐิปัตตบุคคล (๓) สัทธาวิมุตตบุคคล) 
จึงได้คำตอบเป็นท่ีคลายสงสยั ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในเรื่องนี้ การตอบ
ปัญหาโดยนัยเดียวว่า บรรดาบุคคล ๓ จำพวกน้ี  บุคคลนี้ดีย่ิงกว่าและประณีตกว่า 
ไม่ใช่จะทำได้ง่าย เพราะอาจเป็นไปได้ (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๑/๑๖๖) 

สวิตักกสวิจารสมาธิ : สมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจาร,เป็นข้อที่ ๑ ในสมาธิ ๓ คือ สวิตักกสวิจารสมาธิ 
(สมาธิที่มีวิตกและวิจาร) อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ (สมาธิท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร) อวิตัก
กาวิจารสมาธิ(สมาธิท่ีไม่มีท้ังวิตกและวิจาร) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๖๘/๔๔๘,๑๘/๓๗๗/๔๕๔,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๘๔/๔๐๙,ขุ.ป. (ไทย) 
๓๑/๔๓/๕๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๓๘/๕๓๑) 

สวิตักกสวิจารสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสวิตักกสวิจารสมาธิ พระผูมี้พระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อสังขตธรรม ได้แกค่วามสิ้นราคะ โทสะและโมหะ 
ทางท่ีให้ถึงอสงัขตธรรม ได้แก่สวิตักกสวิจารสมาธิ(สมาธท่ีิมีวิตกวิจาร) อวิตักกวิจาร
สมาธิ(สมาธิท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร)และอวิตักกอวิจารสมาธิ(สมาธิท่ีไม่มีวิตกวิจาร) 
เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งกายคตาสติสูตร (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๘/
๔๔๙) 

สสบัณฑิต : 1.ช่ือพระราชกุมารของพระเจ้าชัยทิศ ดังคำในชยัททิสชาดก ท่ีพระราชกุมารกล่าวแก่
ยักษ์ว่า สสบัณฑิตนั้นสำคัญท้าวสักกเทวราชนี้ว่าเป็นพราหมณ์ จึงได้ให้สิงอยู่ในสรีระ
ของตน ยักษ์ เพราะเหตุน้ันแล จันทิมเทพบุตรน้ันจึงมีรูปกระต่ายปรากฏอยู่ ซึ่งให้
ความพอใจแก่ชาวโลกตราบจนทุกวันนี้ 
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 2.ช่ือกระต่ายโพธิสัตว์ท่ีสละชีวิตโดดเข้ากองไฟเพ่ือเป็นอาหารของพราหมณ์ ดังคำว่า 
ในกาลที่เราเป็นกระต่าย เที่ยวอยู่ในป่า มหีญ้า  ใบไม้ ผักและผลไม้เป็นภักษา เว้น
การเบียดเบียนผู้อ่ืน (ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) ๒๗/๙๓/๕๕๓,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/
๗๗๗) 

สสปัณฑิตจริยา : พระสูตรว่าด้วยจริยาของสสบัณฑิต พระผูม้ีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมยัท่ีเป็นสส
บัณฑิต(เป็นกระต่ายป่า) ได้สละชีวิตของตนกระโดด เข้ากองไฟ เพ่ือเป็นอาหารของ
ท้าวสักกะท่ีแปลงเป็นพราหมณ์มาขออาหารแต่ไม่ตาย(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๒๕/
๗๔๓) 

สสปัณฑิตชาดก : ชาดกว่าด้วยกระต่ายบัณฑิตโพธิสัตว์ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นกระต่าย มีลิง สุนัขจ้ิงจอกและนากเป็นสหาย อาศัยอยู่ในราวป่าที่
เดียวกัน เม่ือวันรุ่งขึ้นจะถงึวันอุโบสถจึงชักชวนสหายทั้งสามให้สมาทานอุโบสถศีล 
นากได้ไปหาปลาตะเพียนแดงมาเก็บไว้ ๗ ตัวก่อนแล้วจึงนอนรักษาอุโบสถศีล สุนัข
จ้ิงจอกไปหาอาหารได้เนื้อย่าง พร้อมเห้ียย่างและเนยใสหม้อหน่ึงท่ีชาวนาทิ้งไว้ที่
กระท่อมนาจึงเอามาเก็บไว้ ต้ังใจว่ารักษาศีลครบวันแล้วจกับริโภค ลิงได้มะม่วงสุก
จากป่ามาเก็บไว้หลายลูก ส่วนกระต่ายกินหญ้าเป็นอาหารคิดหว่ันใจว่าเรากินหญ้า
เป็นอาหารถ้ามียาจกมาขอทานเราก็ไม่มีอะไรจะให้ทาน ได้นอนรักษาศีลอุโบสถศลี
อยู่ ท้าวสักกะจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มาทดลองสัตว์ท้ัง ๔ โดยไปขออาหารกับ
นากก่อน นากได้ให้ปลาตะเพียนแดง ๗ ตัว สุนัขจ้ิงจอกได้ให้เน้ือย่างพร้อมทั้งเห้ีย
ย่างและหม้อนมส้ม ลิงได้ให้ผลมะม่วงท่ีตนเก็บไว้ ส่วนกระต่ายไม่มีอาหารสะสมไว้ 
เมื่อจะสละชีวิตของตนกระโดดเข้ากองไฟให้เน้ือเป็นทานแก่พราหมณ์จงึบอกว่า งา 
ถั่ว และข้าวสารของกระต่ายไม่มี ท่านจงบริโภคข้าพเจ้าท่ีสุกด้วยไฟน้ีแล้วบำเพ็ญ
สมณธรรมอยู่ในป่าเถิด ให้พราหมณ์ก่อไฟแล้วกระโดดเข้ากองไฟ แต่ไม่เป็นอันตราย 
ท้าวสักกะจึงแสดงตนให้ทราบและอนุโทนาต่อการกระทำของพระโพธิสัตว์พร้อมทั้ง
สหายและสอนให้สามัคคีกัน พร้อมท้ังนำเกียรติคุณของกระต่ายไปจารึกไว้ในภูเขาที่
ดวงจันทร์ปรากฏมาจนทุกวันน้ี และจักอยู่ไปช่ัวสิ้นกัป ผู้สละชีวิตเพ่ือประพฤติธรรม 
ย่อมได้รับความสรรเสริญและประสพผลสำเร็จตามที่ปรารถนา (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๗/๖๑/๑๖๙)  

สสังขารจิต : จิตที่ถูกกระตุ้นเตือน ในท่ีนี้หมายถึงจิตที่เป็นรูปาวจรกุศลจิตและอรูปาวจรกุศลจิต 
ดังคำทสุตตรสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า  สมาธิน้ี สงบ ประณีต 
ได้ด้วย ความสงบระงับ บรรลุได้ด้วยภาวะท่ีจิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น และมใิช่บรรลุได้ด้วย
การข่ม(ธรรมท่ีเป็นข้าศึก) ห้ามกิเลส ด้วยสสังขารจิต หรือดังคำในสมาธิสูตรท่ีกล่าว
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ไว้ว่า ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธิน้ีสงบ  ประณีต  ได้ด้วยความสงบระงับ  
บรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น และมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มธรรมท่ีเป็นข้าศึก
ห้ามกิเลสด้วยสสังขารจิต(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๘๔, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗/
๓๖) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า สสังขารจิต แปลว่า จิตที่ถูกสังขารกระตุ้น
เตือน ในท่ีน้ีหมายถึงรูปาวจรกุศลจิต และอรูปาวจรกุศลจิต,และคำนี้มิใช่สมาธิระดับ
ปฐมฌานท่ีเพียงแต่ข่มนิวรณ์ หรือห้ามกิเลสอ่ืนได้ด้วยสสังขารจิต คือ จิตที่มีความ
เพียรพยายามเท่าน้ัน แต่เป็นสมาธิท่ีสงบระงับกิเลสได้บรรลุได้โดยไม่ต้องเพียร
พยายาม (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๒๗/๙,องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๗/๑๔) (ที.ปา.อ.
(บาลี) ๓๕๕/๒๖๑-๒๖๒, ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๓๕๕/๓๕๙, องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๒๗/
๙, องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๗/๑๔)  

สสังขารปรนิพิพายี : ผู้ท่ีจะปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมากหมายถึงพระอนาคามีผู้จะ
ปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียร,เป็นจำพวกที่ ๓ ในอนาคามี ๕ จำพวก,ในสีลสูตร
อธิบายถึงพระอนาคามีไว้ตอนหน่ึงว่า หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้
บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี  ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปริ
นิพพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายีก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้
สังขารปรินิพพายี  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป,ในทุติยวิตถารสูตร
และตติยวิตถารสูตรอธิบายว่า เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์
อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายีน้ัน,เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐ
คามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายีนั้น,ในสสงัขารสูตร
อธิบายไว้ว่าผู้สสังขารปรินิพพายี มี ๒ จำพวก คือ (๑) บุคคลบางคนในโลกนี้  เป็นส
สังขารปรินิพพายี ในปัจจุบัน (๒) บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นสสังขารปรินิพพายี
หลังจากตายแล้ว,ในปุคคลบัญญัติอธิบายไว้ว่า บุคคลผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี เป็น
ไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี  เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำท้ัง ๕ ประการสิ้นไป  เป็น
โอปปาติกะปรินิพพานในช้ันสุทธาวาสนั้น ไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา  บุคคล
น้ันยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยต้องใช้ความพยายามมากเพ่ือละสังโยชน์เบ้ืองสูงบุคคล
น้ีเรียกว่าผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๘/๓๐๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๘๘/๓๑๖,๒๐/๘๙/๓๑๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๙/๒๓๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๑๖/
๒๖,๒๓/๑๙/๒๘,๒๓/๕๕/๑๐๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๔๕๗,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/
๓๙/๑๕๖) ; ดูอนาคามี  



 

๕๐๐๑ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สสังขารปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู้เกิดใน
สุทธาวาสภพใดภพหนึ่งบรรลุพระอรหัตปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก,เป็น
พระอนาคามี ผู้บำเพ็ญวิปัสสนากัมมัฏฐานลว้น ๆ จนกิเลสสิ้นไปช่ือว่าปรินิพพานโดย
ต้องใช้ความเพียรมาก (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๑๐,องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๘๘/
๒๔๓,องฺ.จตุกฺก.อ.๒/๑๖๙/๓๙๐)  

สสังขารปรนิพิพายีอนาคามีบุคคล :พระอนาคามีบุคคลผู้จะปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียร, บุคคล
ผู้เป็นอนาคามีบำเพ็ญวิปัสสนากัมมัฏฐานลว้นๆจนกิเลสสิน้ไปช่ือว่าปรินิพพานโดย
ต้องใช้ความเพียรมาก,เป็นจำพวกท่ี ๓ ในอนาคามี ๕ จำพวก ดังคำในปฏิสัมภิทา
มรรคกล่าวไว้ว่า บุคคล ๕ จำพวกไหนละโลกน้ีแล้วจึงสำเร็จ คือ(๑) อันตราปรินิพพา
ยีอนาคามีบุคคล (๒) อุปหจัจปรินิพพายีอนาคามีบุคคล (๓) อสังขารปรินิพพายี
อนาคามีบุคคล (๔) สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล(๕) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
อนาคามีบุคคล (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๕๑/๒๓๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล หมายถึงพระ
อนาคามีผู้เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้ว  ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก 
(องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๘/๒๔๓) 

สสังสารปรนิิพพายี : ผู้ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมากหมายถึงพระอนาคามีผู้บำเพ็ญวิปัสสนา
กัมมัฏฐานล้วนๆจนกิเลสส้ินไปช่ือว่าปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก เป็นบุคคล 
๒ พวกแรกในบุคคล ๔ คือ(๑) บุคคลเป็นสสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน (๒) บุคคล
เป็นสสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้ว (๓) บุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน 
(๔) บุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีหลงัจากตายแล้ว มีปรากฏในสสังขารสูตรตอนหน่ึง
ว่า บุคคลเป็นสสังขารปรินพิพายีในปัจจุบัน เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย  มีสญัญา (ความจำได้หมายรู้)ว่าปฏิกูลในอาหารมี
สัญญาว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง  พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสงสารท้ังปวง
อยู่ เธอมีมรณสัญญาที่ต้ังมัน่ดีอยู่ภายใน เธอเข้าไปอาศัยเสกขพละ๕ ประการนี้อยู่ 
คือสัทธาพละ หิริพละ  โอตตัปปพละ วิริยพละ ปัญญาพละ  และอินทรยี์ ๕ ประการ
น้ีของเธอ  คือสัทธินทรีย์ วิรยิินทรีย์ สตินทรีย์สมาธินทรย์ี ปัญญินทรีย์ ย่อมปรากฏ
แก่กล้า เพราะอินทรีย์ ๕ ประการน้ีปรากฏแก่กล้า เธอจึงเป็นสสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบัน บุคคลเป็นสสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน เป็นอย่างนี้แล บุคคลเป็นสสังขาร
ปรินิพพายีหลังจากตายแล้ว เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไม่
งามในกาย มีสัญญาว่าปฏิกูลในอาหาร มีสัญญาว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง 
พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสงสารทั้งปวงอยู่ และเธอมีมรณสัญญาที่ต้ังม่ันดีภายใน 



 

๕๐๐๒ 
 

 

เธอเข้าไปอาศัยเสกขพละ๕ประการน้ีอยู่  คือ สัทธาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ วิริย
พละ ปัญญาพละ แต่อินทรีย์ ๕ ประการนี้ของเธอ คือ  สทัธินทรีย์  วิริยินทรีย์ สตินท
รีย์ สมาธินทรย์ี ปัญญินทรีย์ ย่อมปรากฏอ่อน  เพราะอินทรีย์ ๕ ประการน้ีปรากฏ
อ่อน เธอจึงเป็นสสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้ว บุคคลเป็นสสังขารปรินิพพายี
หลังจากตายแล้ว (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๙/๒๓๕) 

สสังขารภพ : ภพที่ใช้ความเพียรมาก ดังคำในกถาวัตถุ อันตราภวกถา ท่ีพระสกวาทีถามว่า เพราะ
ท่านเข้าใจว่า อสังขารปรินิพพายีบุคคลมีอยู่ฯลฯ สสังขารปรินิพพายีบุคคลมีอยู่ จึง
ยอมรับว่า สสงัขารภพมีอยู่ ใช่ไหม ซึ่งพระปรวาทีก็ตอบปฏิเสธ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๕๐๙/๕๔๕) 

สสังขารสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้เป็นสสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล 
๔ จำพวก คือ บุคคล (๑) ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน คือ ภิกษุเป็นผู้
พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย มีสญัญาว่าปฏิกูลในอาหาร มีสญัญาว่าไม่น่า
เพลิดเพลินในโลกทั้งปวง พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ มีมรณ
สัญญาต้ังมั่นดีภายใน อาศัยเสกขพละ ๕ คอื สัทธาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ วิริย
พละ และปัญญาพละ และมีอินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญาแก่
กล้า (๒) ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้ว มีความหมายเหมือนบุคคลท่ี ๑ 
ต่างกันเพียงเป็นผู้มีเสกขพละ ๕ และอินทรย์ี ๕ อ่อน (๓) ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบัน คือ ภกิษุผู้บรรลฌุาน ๔ อาศัยเสกขพละ ๕ และมีอินทรีย์ ๕ แก่กล้า (๔) ผู้
เป็นอสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้ว มคีวามหมายเหมือนบุคคลท่ี ๓ ต่างกันเพียง
เป็นผู้มีเสกขพละ ๕ และอินทรีย์ ๕ อ่อน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๙/๒๓๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สสังขารปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู้บำเพ็ญ
วิปัสสนากัมมฏัฐานล้วนๆ จนกิเลสสิ้นไป ช่ือว่าปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก 
คำว่า อสังขารปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามี ผู้บำเพ็ญสมถกัมมัฏฐานจนได้ฌาน
มาก่อน (สมถยานิกะ) แล้วจึงเจริญวิปัสสนา ช่ือว่าปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความ
เพียรมาก (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๖๙/๓๙๐)  

สสังขาริก :  เป็นไปกับด้วยการชักนำ,มีการชักนำใช้แก่จิตที่คิดดีหรือช่ัวโดยถูกกระตุ้นหรือชักจูง
จากภายนอก มิใช่เริ่มขึ้นเอง จึงมีกำลังอ่อน ดังคำในธัมมสังคณีท่ีกล่าวไว้ว่า กาม
ฉันทนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโลภะ ๘ พยาปาทนิวรณ์เกิดขึ้นในจิต
ตุปบาทท่ีสหรคตด้วยโทมนัส ๒ ถีนมิทธนิวรณ์เกิดขึ้นในอกุศลที่เป็นสสงัขาริก หรือ
ดังคำว่า ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธิน้ีสงบ ประณีต ได้ความสงบระงับ  ได้บรรลุ
แล้วโดยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นและไม่ได้บรรลุโดยการข่มนิวรณ์ ห้ามกิเลสด้วยจิต



 

๕๐๐๓ 
 

 

ท่ีเป็นสสังขารกิ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๕๐๓/๓๖๘,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๐๔/๕๑๗) ; ตรง
ข้ามกับ อสังขาริก  

สสีสกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเปรตจมหลุมคูถท่วมศีรษะเพศชาย พระผู้มีพระภาคขณะประทับ
อยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน ได้ทรงแสดงบุพกรรมของเปรตจมหลุ่มคูถท่วมศีรษะเพศชายว่า 
เปรตตนน้ีเคยเป็นชู้กับภรรยาของผู้อ่ืน (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๒/๓๐๘) 

สหชนิยะ, เมอืง : ช่ือเมืองหน่ึง อยู่แคว้นเจตี,พระควัมปติอาศัยอยู่ในพระนครน้ี เคยแสดงธรรมเรื่อง
อริยสัจ ๔แกภิ่กษุทั้งหลาย ดังคำในควัมปติสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุผู้เถระหลายรูปอยู ่
ณ เมืองสหชนิยะ แคว้นเจตี สมัยน้ัน เมื่อภิกษุผู้เถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ นั่งประชุมกันที่โรงกลม ได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่อง
อริยสัจ ๔ มีว่า ท่านทั้งหลาย ผู้ใดเห็นทุกข ์ ผู้น้ันช่ือว่าเห็นทุกขสมทัุยบ้าง เห็นทุกขนิ
โรธบ้าง เห็นทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาบ้าง และพระควัมปติ ก็อธิบายเรื่องน้ีแก่ภิกษุ
ท้ังหลาย (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๐/๖๑๑) 

สหชเนตร : ดวงตาที่เกิดพร้อมกับการตรัสรู้ หมายถึงพระเนตรคือพระสัพพัญญุตญาณ อันสื่อ
หมายถึงพระพุทธเจ้า ดังคำในชตุกัณณิมาณวกปัญหา ท่ีชตุกัณณิมาณวกทูลถามว่า 
ข้าแต่พระสหชเนตร ขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบท ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอ
พระองค์โปรดตรัสบอกธรรมอันแท้จริงน้ันแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด,ในจูฬนิทเทสอธิ
บายไว้ว่า คำว่าข้าแต่พระสหชเนตร อธิบายว่า พระสัพพัญญุตญาณ ตรัสเรียกว่าพระ
เนตร พระเนตรและความเป็นพระชินเจ้าของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเกิดขึ้นใน
ขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกนัที่โคนต้นโพธ์ิฉะนั้น พระพุทธเจ้า จึงมีพระนามว่า
พระสหชเนตร รวมความว่า ข้าแต่พระสหชเนตร ขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบท 
(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๑๐๓/๗๖๖,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๖๕/๒๔๘) 

สหชาตธรรม : ธรรมท่ีเกิดพร้อมกัน หมายถึงธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิก เกิดร่วมกัน  ระคนกัน เกี่ยว
เน่ืองกัน  เกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน มีวัตถุอย่างเดียวกัน  มีอารมณ์อย่างเดียวกัน ดัง
คำในปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา ท่ีกล่าวไว้ว่า ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค อนญัญา
ตัญญัสสามีตินทรีย์มีอินทรีย์ ๘ ประการนีซ้ึง่มีสหชาตธรรมเป็นบริวาร มีธรรมท่ีอาศัย
กันและกันเป็นบริวาร มีธรรมที่อาศัยกันเป็นบริวาร มีธรรมท่ีประกอบกันเป็นบริวาร 
ไปร่วมกัน เกดิร่วมกัน เกี่ยวข้องกันประกอบด้วยกัน ธรรมเหล่านั้นเป็นอาการและ
เป็นบริวารของอนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย์น้ัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๗/๑๖๖,อภิ.ก.
(ไทย) ๓๗/๗๑๑/๗๖๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑/๓) 

สหชาตปัจจัย ขันธ์ ๔ ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นปัจจัยแก่กันและกัน 



 

๕๐๐๔ 
 

 

 ตัวอย่างในติกปัฏฐาน ปัจจยวิภังควาร ปัจจยนิทเทส สหชาตปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๔ ท่ี
ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสหชาตปัจจัย มหาภูตรูป ๔ เป็นปัจจัยแก่กัน
และกันโดยสหชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะ นามรูป เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสหชาต
ปัจจัย สภาวธรรมท่ีเป็นจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูป๑โดยสหชาต
ปัจจัย มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยสหชาตปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นรูป 
บางคราวเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่เป็นรูปโดยสหชาตปัจจัย บางคราวไม่เป็น
ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๑๙/๓๖๖,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๖/๗,๔๐/๕๗/
๒๙,๔๐/๗๓/๓๗,๔๐/๑๙๑/๙๘,๔๐/๒๑๒/๑๑๒, ๔๐/๒๒๙/๑๒๒, อภิ.ป.(ไทย)๔๑/
๙/๑๖๓,๔๑/๑๒/๒๐๓,๔๑/๗๙/๒๐๔,๔๑/๘๕/๖๘) 

สหชาตะ เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย 
 ในติกปัฏฐาน กุสลติกะ ปัญหาวาร สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่

เป็นอัพยากฤตโดยกัมมปัจจัยมี ๒ อย่าง คือ สหชาตะและนานาขณิกะ สหชาตะ 
ได้แก่ เจตนาท่ีเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกัมมปัจจัย นานาขณิกะ 
ได้แก่ เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ท่ีเป็นวิบาก และกฏัตตารูปโดยกัมมปัจจัย 
(อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๒๗/๒๘๑, อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๐/๘๙๒,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๕/๘๙๕,
อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๖/๘๙๗,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๘/๘๙๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๕๘/๖๗๗,
อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๗๐/๘๓๙,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๘๓/๘๕๖,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๑๕/๗๖๖,
อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๑๖/๗๖๗, 

สหชาตาธิปติ อธิบดีธรรมท่ีเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติ
ปัจจัย 

 ในติกปัฏฐาน กุสลติกะ ปัญหาวาร สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
เป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติและสหชาตาธิปติ 
อารัมมณาธิปติ ได้แก่ พระอรหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์
อย่างหนักแน่น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิบดีธรรมท่ีเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐาน
รูปโดยอธิปติปัจจัย สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและที่
เป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิบดีธรรมท่ี
เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย (อภิ.ป.
(ไทย) ๔๐/๑๑/๘๘๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๒/๘๘๔,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๒/๖๖๗,อภิ.ป.
(ไทย) ๔๐/๔๓/๖๖๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๕๕/๘๒๐,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๙๕/๗๕๐,อภิ.ป.



 

๕๐๐๕ 
 

 

(ไทย) ๔๐/๙๖/๗๕๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๑๓/๒๖๑,อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๑๔/๒๖๒,
อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๔๑๖/๒๖๓) 

สหชาตินคร เมืองสหชาติ, เมืองเล็ก ๆ ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคง เป็นนิคมหน่ึงแห่งแคว้นเจตีย์, เมืองท่ี
พระเรวตะหนีภิกษุท้ังหลายที่มีปัญหาอธิกรณ์จะเข้าพบให้ช่วยแก้ไข 

 ในสัตตสติก ขันธกะ ปฐมภาณวาร เรื่องพระเรวตะหนีภิกษุท้ังหลายท่ีเป็นอธิกรณ์ไป
ยังเมืองสหชาตนคร ว่า เมื่อครั้งที่พระเรวตะพักอยู่ที่เมืองโสเรยยะ ภิกษุทั้งหลาย
อยากได้พระเรวตะมาเป็นพรรคพวก ท่านพระเรวตะได้ยินดังน้ัน จึงคิดว่า เรานั้นคลุก
คลีกับภิกษุเหล่าน้ันจะอยู่ไม่ผาสุก ถ้ากระไรเราควรไปเสียก่อน ลำดับนั้น ท่านพระเร
วตะจึงเดินทางจากเมืองโสเรยยะไปเมืองสังกัสสะ จากเมืองอัคคฬปุระไปสู่สหชาติ
นคร ภิกษุผู้เถระท้ังหลายเดินตามไปพบท่านพระเรวตะที่สหชาตินคร(วิ.จู.(ไทย)๗/
๔๕๑/๔๐๓, วิ.จู.(ไทย)๗/๔๕๓/๔๐๖, วิ.จู.(ไทย)๗/๔๕๘/๔๑๙, วิ.จู.(ไทย)๗/๔๕๘/
๔๒๐) 

สหชาติวัน, ป่า ป่าสหชาติวัน, ป่าในแคว้นเจดีย์ พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุที่มักโอ้อวดในฌาน 
 ตัวอย่างในกัตถีสูตร พระมหาจุนทะอยู่ท่ีสหชาติวัน แคว้นเจตี ณ ท่ีน้ันแล ท่านพระ

มหาจุนทะได้เรียกภิกษุท้ังหลายมากล่าวว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเป็นผู้ชอบกล่าว
โอ้อวดในการได้บรรลุคุณวิเศษว่า ‘เราเข้าปฐมฌานก็ได้ ออกก็ได้ เข้าทุติยฌานก็ได้ 
ออกก็ได้เข้าตติยฌานก็ได้ ออกก็ได้ เข้าจตุตถฌานก็ได้ ออกก็ได้ เข้าอากาสานัญจาย
ตนฌานก็ได้ออกก็ได้ เข้าวิญญาณัญจายตนฌานก็ได้ ออกก็ได้ เข้า       อา
กิญจัญญายตนฌานก็ได้ออกก็ได้ เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌานก็ได้ ออกก็ได้ เข้า
สัญญาเวทยิตนิโรธก็ได้ ออกก็ได้’ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌาน 
ฉลาดในสมาบัติ ฉลาดในจิตของผู้อ่ืน ซักถาม สอบถาม ไล่เลียงภิกษุนั้น ภิกษุน้ันถึง
ความเป็นคนเปล่า ความไม่มีคุณ ความไม่เจริญ ความพินาศ ทั้งความไม่เจริญและ
ความพินาศ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๔/๕๒, ๒๔/๘๕/๑๘๗) 

สหชีวินี,สหชีวินี, ภิกษุณีสัทธิวิหารินี, ภิกษุณีผู้เป็นสัทธิวิหารินีท่ีตนเป็นปวัตตินีคืออุปัชฌาย์บวชให้, 
ผู้บวชกับภิกษุณีถุลลนันทา ผู้ไม่อนุเคราะห์สหชีวินีข้อหาว่าโง่เขลา 

 ในคัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๘ เรื่องการไม่อนุเคราะห์สหชีวินีตลอด ๒ ปี ภิกษุณี
ถุลลนันทา เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ภิกษุณีถุลลนันทา บวชให้สหชีวินีแล้วไม่อนุเคราะห์ 
ท้ังไม่ให้ผู้อ่ืนอนุเคราะห์ตลอด ๒ ปี สหชีวนีผู้บวชเป็นภิกษุณีเหล่าน้ันเป็นคนโง่เขลา 
ไม่ฉลาด ไม่รู้จักสิ่งควรหรือไม่ควร บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อย พากันตำหนิ ประณาม 



 

๕๐๐๖ 
 

 

โพนทะนาว่า “ไฉนแม่เจ้าถุลลนันทาบวชให้สหชีวินีแล้วไม่อนุเคราะห์ ท้ังไม่ให้ผู้อ่ืน
อนุเคราะห์ตลอด ๒ ปีเล่า” ภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องน้ีไปบอกภิกษุท้ังหลายให้ทราบ 
พวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุม
สงฆ์ รับสั่งให้ภิกษุณีท้ังหลายยกสิกขาบททรงบัญญัติอาบัติปาจิตตีย์(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)
๓/๙๔๘/๒๒๑, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๑๐๗/๓๑๖, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๑๐๙/๓๑๗,วิ.ป.
(ไทย)๘/๒๒๑/๒๔๐,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๒๑/๒๔๑,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๒๔/๒๕๗,วิ.ป.(ไทย)๘/
๒๒๔/๒๕๘) 

สหธรรม ผู้มีธรรมพร้อมสรรพ์, ภิกษุผู้รู้ชัดในอริยสัจ ๔ ความเป็นจริง ย่อมไม่สะทกสะท้อนต่อ
สมณะหรือพราหมณ์ใด ๆ ด้วยสหธรรม 

 ในมหาสมยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเทพอีก ๑๐ หมู่ เทพสหธรรมเป็นหนึ่งในเทพ 
๑๐ หมู่น้ีด้วย เทพท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง และใน
สีสปาวนวรรค เรื่องท่ีอุปมาที่ว่าเสาหินมีลำต้นปักไว้ลึก ฝังไว้ดี ฉันใด ก็ฉันน้ัน ภิกษุ
รูปใดรูปหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ แม้หากสมณะหรือพราหมณ์ต้องการ
วาทะ แสวงหาวาทะ มาจากทิศตะวันออกด้วยคิดว่า ‘จักโต้วาทะกับภิกษุนั้น’ เป็นไป
ไม่ได้เลยท่ีภิกษุรูปน้ันจักสะทกสะท้านหรือหว่ันไหวต่อสมณะหรือพรหมณ์นั้นด้วย
สหธรรม (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๑๐/๖๒๐) 

สหธรรมมิก ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน, ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา 
 ในสารีปุตตสุตตนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายได้กล่าวสหธรรมิก ว่า ภิกษุไม่พึง

หวาดกลัวผู้ถือธรรมอื่น แม้เห็นอารมณ์น่าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้ถือธรรมอ่ืน 
เว้นสหธรรมมิก ๗ จำพวก ชนเหล่าใดก็ตามที่มิได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม 
พระสงฆ์ ตรัสเรียกว่า ผู้ถือธรรมอ่ืน เพราะชนเหล่านั้นพึงถามปัญหากับภิกษุบ้าง พึง
ยกเรื่องขึ้นด่า บริภาษ แช่ง เสียดสี เบียดเบียน รังแก กดขี่ ข่มเหง ฆ่า เข่นฆ่า หรือ
ทำการเข่นฆ่า ภิกษุได้เห็น หรือได้ยินอารมณ์อันน่าหวาดเสียวเป็นอันมากของชนผู้ถือ
ธรรมอ่ืนเหล่านั้นแล้ว ไม่พึงหว่ันไหว ไม่พึงสั่นเทา ไม่พึงกระสับกระส่าย ไม่พึง
หวาดเสียว ไม่พึงสะดุ้ง ไม่พึงครั่นคร้าม ไม่พึงเกรงกลัว ไม่พึงหวาดกลัว ไม่พึงถึง
ความสะดุ้ง ได้แก่ พึงเป็นผู้ไม่ขลาด ไม่หวาดเสียว ไม่สะดุ้ง ไม่หนี พึงเป็นผู้ละภัยและ
ความหวาดกลัวได้แล้ว หมดความขนพองสยองเกล้าอยู่ รวมความว่า ภิกษุไม่พึง
หวาดกลัวผู้ถือธรรมอ่ืนแม้เห็นอารมณ์น่าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้ถือธรรมอ่ืน
เหล่าน้ัน(ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๐/๕๘๖,ขุ.ม.อ.(บาลี) ๒๐๐/๔๖๔)      ๒/๕๑๐/๓๕,๒/
๑๗๐/๓๔๐, ๔/๑๙๓/๓๐๒ ไม่มีคำน้ี 



 

๕๐๐๗ 
 

 

สหภู ช่ือเทพตนหนึ่งในเทพ ๑๐ หมู่, เทพผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟ 
 ในมหาสมยสูตร การประชุมของเทวดา พระผู้มีพระภาคตรัสถึงเทพสหภู ผู้รุ่งเรืองดัง

เปลวไฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพ ๑๐ หมู่ ทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มี
ความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๘) 

สหรคต     เกิดร่วม ระคน สัมปยุต เกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกัน มีวัตถุอย่างเดียวกัน มีอารมณ์อย่าง
เดียวกัน เช่น ตัณหาสหรคตด้วยปิยสาตรูป 

 ในมหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา สมุทยสัจจนิทเทส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ทุกขสมุทยอริยสัจเกิดจากตัณหา ซึ่งตัณหาน้ีเป็นเหตุเกิดขึ้นในภพใหม่ สหรคตด้วย
ความกำหนัดยินดี เป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์น้ัน ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา 
และวิภวตัณหา ก็ตัณหาน้ีแหละเมื่อเกิดขึ้น เกิดท่ีไหน เมื่อต้ังอยู่ ต้ังอยู่ท่ีไหน คือ ปิย
รูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลก ตัณหาน้ีเม่ือเกิด ก็เกิดที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ี
ปิยรูปสาตรูปน้ี(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๒๙,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๗๕/๕๐๕,อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๕๐๑/๕๓๓,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๐๓/๗๕๑,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๖๘/๘๐๙,อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๗๗๑/๘๑๑,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๗๓/๘๑๒) 

สหลี ช่ือเทพตนหนึ่ง, เทพหนึ่งในเทพ ๑๐ หมู่ผู้มาสู่ท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย 
 ในมหาสมยสูตร การประชุมของเทวดา พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสหลี หนึ่งในเทพ ๑๐ 

หมู่ คือ เวณฑู สหลี และเทพ ๒ หมู่ คือ อสมะ และยมะ เทพผู้อาศัยพระจันทร์ เทพ
ผู้อาศัยพระอาทิตย์ เทพพวกมันทวลาหกะ พระอินทร์ผู้เป็นท้าวสักกะ ผู้เป็นท้าวปุริ
นททะ ท้าววาสวะ ประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุท้ังหมดล้วนมีผิวพรรณหลายหลาก มี
ฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุ
ท้ังหลาย (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 

สหลีเทพบุตร ช่ือเทพบุตรคนหนึ่งผู้เป็นสาวกกล่าวสรรเสริญเจ้าลัทธิครูมักขลิโคศาลว่า ผู้กีดกันบาป
ได้ ไม่ทำบาปอีกแล้ว 

 นานาติตถิยสาวกสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ 
เทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่าง ๆ สหลีเทพบุตร เป็นต้น เปล่งรัศมีให้สว่างท่ัว
พระเวฬุวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ อสม
เทพบุตรยืนอยู่ กล่าวว่า ท่านปูรณะกัสสปะมองไม่เห็นบาปหรือบุญของตนในเพราะ
การตัด การฆ่า การโบย การเสื่อมทรัพย์ ท่านจึงบอกให้เบาใจเสีย สมควรที่จะยกย่อง
ท่านว่าเป็นศาสดาในโลกน้ี ส่วนสหลีเทพบุตรได้กล่าวว่า ท่านมักขลิโคศาล สำรวมตน
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ดีแล้ว ด้วยการกีดกันบาปด้วยตบะ งดเว้นจากสิ่งท่ีมีโทษ พูดจริง เป็นผู้คงท่ี ไม่ทำ
บาปแน่นอน(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๑/๑๒๔) 

สหวาสะ การอยู่ร่วมกัน, การอยู่ในท่ีมุงบังเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ, องค์แห่งรัตติเฉทของภิกษุ
ผู้ประพฤติมานัตและอยู่ปริวาส   

             ในปาริวาสิกขันธกะ ปาริวาสิกวัตตะ พระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ  ครั้น
แล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง  ณ  ท่ีมควร  กราบทูลพระผู้มีพระภาค 
ว่า  “รัตติเฉท ของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมีเท่าไร  พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า  “อุบาลี  รัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี  ๓  อย่าง  คือ (๑)  สหวาสะ  (การอยู่
ร่วมกัน)  (๒)  วิปปวาสะ  (การอยู่ปราศ)  (๓)  อนาโรจนา (การไม่บอก) อุบาลี  รัตติ
เฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี  ๓  อย่างน้ีแล (วิ.จู.(ไทย)๖/๘๓/๑๖๔,วิ.จู.(ไทย)๖/๙๒/
๑๘๕,วิ.อ.(บาลี)๓/๘๓/๒๖๖) 

สหัมบดีพรหม, ท้าวพระพรหมนามว่าท้าวสหัมบดี, พระพรหมผู้อาราธนาพระผู้มีพระภาคแสดงธรรม 
คืออาราธนาด้วยคำอาราธนาว่า พฺรหฺมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ กตฺอญฺชลี อนฺธิวรํ 
อยาจถ สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปิมํ ปชํ 

 ตัวอย่างในพรหมยาจนกถา เรื่องการขอกราบอารธนาของพระพรหม พระผู้มีพระ
ภาคภายหลังตรัสรู้ ทรงมีพระทัยก็น้อมไปเพ่ือการขวนขวายน้อย มิได้น้อมไปเพ่ือ
แสดงธรรม เม่ือท้าวสหัมบดีพรหมทราบความดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วย
ใจของตน ดำริว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย โลกจะฉิบหายหนอ โลกจะพินาศหนอ เพราะ
พระตถาคตน้อมพระทัยไปเพ่ือการขวนขวายน้อย มิได้น้อมพระทัยไปเพ่ือทรงแสดง
ธรรม” จึงหายไปจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ เบ้ืองพระพักตร์พระผู้มีพระภาค 
เปรียบประหน่ึงบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออก หรือคู้แขนเข้าฉะน้ัน แล้วห่มอุตตราสงค์
เฉวียงบ่าข้างหน่ึงคุกเข่าเบ้ืองขวาลงบนแผ่นดิน ประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาค
ประทับพลางทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรม ขอพระ
สุคตเจ้าได้ โปรดแสดงธรรม เพราะสัตว์ท้ังหลายผู้มีธุลีในตาน้อยมีอยู่ สัตว์เหล่าน้ัน
ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรม เพราะจักมีผู้รู้ธรรม” แล้วพระผู้พระก็มีพระทัยแสดง
ธรรมบนฐานของกรุณาธรรม(วิ.ม.(ไทย)๔/๘/๑๒, วิ.ม.(ไทย)๔/๘/๑๓, ๔/๙/๑๕, วิ.ม.
(ไทย)๔/๔๒/๕๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๘๒/๓๐๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๘/๔๐๘,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๑/๓๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๘๙/๒๐๒,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๐/๑๒๖,สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๓๘๔/๒๔๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๐๙/๒๖๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๒๗/๓๔๑) 
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สหัมปติพรหมสูตร : พระสูตรว่าด้วยท้าวสหัมบดีพรหม พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อ
เราเกิดความรำพึงขึ้นว่า อินทรีย์ ๕ มีสัทธิทรีย์เป็นต้นหย่ังลงสู่อมตะ(นิพพาน) มี
อมตะเป็นท่ีไปในเบ้ืองหน้า มีอมตะเป็นที่สดุ ท้าวสหัมบดีพรหมทราบความรำพึงของ
เราจึงหายตัวจากพรหมโลกมาทูลว่า เร่ืองน้ีเป็นอย่างน้ันจริง เพราะตนเคยเจริญ
อินทรีย์ ๕ น้ี จึงได้เกิดเป็นสหัมบดีพรหม (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๒๗/๓๔๑) 

สหัสสธาโลกธาตุโลกธาตุท่ีมี ๑,๐๐๐ จักรวาลมีความผันแปรดังท้าวมหาพรหม, อริยสาวกย่อมเบ่ือ
หน่ายและกลายกำหนัดในความเป็นท้าวมหาพรหม 

 ในปฐมโกสลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 
ย่อมหมุนเวียนส่องทิศท้ังหลายให้สว่างอยู่ในท่ีประมาณเท่าใด สหัสสธาโลกธาตุมีอยู่
ในที่ประมาณเท่าน้ัน ใน สหัสสธาโลกธาตุน้ัน มีดวงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวง มีดวงอาทิตย์ 
๑,๐๐๐ ดวง มีขุนเขาสิเนรุ ๑,๐๐๐ ลูก มีชมพูทวีป ๑,๐๐๐ มีอปรโคยานทวีป 
๑,๐๐๐ มีอุตตรกุรุทวีป๑,๐๐๐ มีปุพพวิเทหทวีป ๑,๐๐๐ มีมหาสมุทร ๔,๐๐๐ มี
ท้าวมหาราช ๔,๐๐๐ มีเทวโลกช้ันจาตุมหาราช ช้ันดาวดึงส์ ช้ันยามา ช้ันดุสิต 
๑,๐๐๐ พรหมโลก ๑,๐๐๐ สหัสสธาโลกธาตุประมาณเท่าใด ท้าวมหาพรหม อัน
ชาวโลกกล่าวว่า เป็นผู้เลิศในสหัสสธาโลกธาตุประมาณเท่านั้น ถึงกระนั้นท้าว
มหาพรหมก็ยังมีความแปร มีความแปรผันไปได้ อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสหัสสธาโลกธาตุนั้น เม่ือเบ่ือหน่ายใน สหัสสธาโลกธาตุน้ัน ก็
คลายกำหนัดในความเป็นท้าวมหาพรหมซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะท่ีด้อย
กว่า (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๙/๖๙) 

สหัสสพรหม พระพรหมผู้น้อมจิตไปใน ๑,๐๐๐ โลกธาตุ, ผู้มีอายุยืน, ผู้มีผิวพรรณผ่องใส, ผู้มี
ความสุขมาก,ช้ันพรหมโลก, ภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาจะไปเกิดในช้ันสหัสสพรหม 

 ในสั งขารูปปัตติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสภิกษุ เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา 
ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะ ประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญา ภิกษุน้ัน
ได้ฟังว่า ‘สหัสสพรหมมีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขมาก’ สหัสสพรหมน้อม
จิตไป แผ่ไปอยู่ เปรียบเหมือนบุรุษมีนัยน์ตาดี วางผลละหุ่งผลหน่ึงไว้ในมือแล้ว
พิจารณาดู แม้ฉันใด สหัสสพรหมก็ฉันน้ันเหมือนกัน น้อมจิตแผ่ไปตลอด ๑,๐๐๐ 
โลกธาตุอยู่ แม้สัตว์ท้ังหลายท่ีเกิดแล้วในช้ันสหัสสพรหมน้ัน ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ ภิกษุ
น้ันมีความปรารถนาอย่างน้ีว่า ‘โอหนอ หลังจากตายแล้ว เราพึงถึงความเป็นผู้อยู่
ร่วมกับสหัสสพรหม’ เธอต้ังจิตน้ัน อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน สังขารและวิหาร
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ธรรมเหล่าน้ันอันเธอเจริญ ทำให้มากแล้วอย่างน้ี เป็นไปเพ่ือความเกิดขึ้นในชั้นสหัสส
พรหมน้ันได้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๖๕/๒๐๙) 

สหัสสภิกขุนสีงัฆสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุณีสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุณี
สงฆ์ ๑,๐๐๐ รูปว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระพุทธเจ้าเป็นต้น  จักเป็นพระโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ จะสำเร็จสัมโพธิแน่นอน 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๗/๕๑๐) 

สหัสสรังสี, พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระนามว่าสหัสสรังสี, พระองค์ผู้รับผลไม้ท่ีอวฏผลิยเถระ
นำมาถวาย 

 ตัวอย่างในอวฏผลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอวฏผลิยเถระ ท่าน
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสหัสสรังสี ทรงเป็น
พระสยัมภู ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ ทรงออกจากวิเวกแล้วเสด็จไปบิณฑบาต ท่านถือผล
กล้วยอยู่ จึงได้ถวายผลกล้วยน้ัน ในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปน้ีไป จึงไม่พบทุคติเลย น้ี
เป็นผลแห่งการถวายผลกล้วย      (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๙/๓๔๓,ขุ.อป.(ไทย๓๓/๕๗/
๑๙๒) 

สหัสสราช, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสหัสสราช, พระองค์ผู้ในอดีตชาติได้ถวาย
น้ำและทำปีติให้เกิดขึ้น ในกัปท่ี ๑๖๕ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่สหัสสราช 
๓ ชาติ 

 ในอุทกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกปูชกเถระ พระเถระ ฯ 
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน ว่า ท่านใช้ฝ่ามือกอบน้ำแล้วซัดขึ้นไปบนอากาศ 
พระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรมาก ทรงประกอบด้วยพระกรุณา เป็นพระฤษี ทรงรับ
แล้ว พระศาสดาพระนามว่า ปทุมุตตระ ประทับยืนอยู่ในอากาศ ทรงทราบความคิด
ของท่าน จึงได้ตรัสพระคาถาน้ีว่า ด้วยผลแห่งการถวายน้ำและด้วยผลแห่งการทำปีติ
ให้เกิดขึ้นน้ี ท่านจะไม่ไปเกิดในทุคติเลยแม้ตลอด ๑๐๐,๐๐๐ กัป ด้วยกรรมน้ัน ท่าน
ละความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้ว บรรลุถึงฐานะท่ีไม่หว่ันไหว ในกัปท่ี ๑๖๕ นับ
จากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ ชาติ มีนามว่า สหัสสราช (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๒/๕๐๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๔/๒๕๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๐๖/๑๖๕) 

สหัสสาระ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า สหัสสาระ, พระองค์ผู้ในอดีตชาติได้บูชา
พระแท่นสีหาสน์ ได้เสวยผลกรรมน้ัน เป็นพระปิยชาติ ในกัปท่ี ๙๑ ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่า สหัสสาระ 



 

๕๐๑๑ 
 

 

 ในสุมนาเวฬิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนาเวฬิยเถระ พระเถระฯ 
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน ชนท้ังปวงมาประชุมกันทำการบูชาใหญ่แด่พระผู้
มีพระภาค ครั้งน้ัน ท่านใส่ก้อนปูนขาวแล้ววางพวงมาลัยดอกมะลิไว้บูชาข้างหน้าพระ
แท่น   สีหาสน์ ชนทั้งปวงมามุงดูดอกไม้ช้ันดีเย่ียมด้วยคิดว่า ดอกไม้นี้ใครบูชา
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด พระเถระฯ ได้เข้าถึงสวรรค์ช้ันนิมมานรดี ได้เสวยผล
กรรมของตนท่ีทำไว้ดีแล้ว ในคร้ังก่อน พระเถระฯ เกิดในกำเนิดใด ๆ ย่อมเป็นที่รัก
ของปวงชน น้ีเป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ ในกัปที่ ๑๑ นับจากกัปน้ีไปได้เป็น
กษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่า สหัสสาระ           (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๑/๔๙๔) 

สหัสสีโลกธาตุ เหล่าเทวดาจาก ๑๐ โลกธาตุ อน่ึง ๑๐ โลกธาตุในท่ีน้ีเท่ากับหมื่นจักรวาล ซึ่งตรงกับ 
๑๐ สหัสสีโลกธาตุ, หมายถึงพระองค์แสดงธรรมให้ได้ยินเสียง พร้อมกับเปล่งรัศมี
จากสรีระกำจัดความมืดเกิดแสงสว่างได้ไกลถึง ๑,๐๐๐ จักรวาล 

 ในมหาปทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า กฎธรรมดาของพระ
โพธิสัตว์ ๑๖ ประการ หนึ่งใน ๑๖ ข้อน้ีคือ เวลาท่ีพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ช้ันดุสิต 
เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา แสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ ปรากฏขึ้นใน
โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ เทวดา
และมนุษย์ ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพ แม้แต่ท่ีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ส่องแสง
ไปไม่ถึง ในท่ีนั้น ๆ จึงรู้จักกันและกันว่า ‘ยังมีสัตว์อ่ืนเกิดในท่ีน้ีเหมือนกัน’ และ ๑๐ 
สหัสสีโลกธาตุ นี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่น ท้ังแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้น
ในโลก ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องน้ี (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘/๑๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒/๑๕,
ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๑/๒๓๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๗/๒๔๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๘๑/๓๐๕,องฺ.
ทุก.(ไทย)๒๐/๘๑/๓๐๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๖/๓๗๓,         องฺ.ติก.อ.(บาลี)๒/๘๑/
๒๓๒) 

สหาย เพ่ือน, มิตร, สัตตบุรุษ   
                        ในจูฬปุณณมสูตร พระผู้มีพระภาคแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เป็นไปได้ท่ีสัตบุรุษพึง

รู้จักอสัตบุรุษว่า  ‘ผู้น้ีเป็นอสัตบุรุษ’ สัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม  มีความ
ภักดีต่อสัตบุรุษ  มีความคิดอย่างสัตบุรุษ  มีความรู้อย่างสัตบุรุษ  มีถ้อยคำอย่าง
สัตบุรุษ  มีการกระทำอย่างสัตบุรุษ  มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษ  ให้ทานอย่างสัตบุรุษ 
สัตบุรุษในโลกน้ี  เป็นผู้มีศรัทธา  มีหิริ  มีโอตตัปปะ  มีสุตะมาก ปรารภความเพียร  
มีสติต้ังมั่น  มีปัญญา เป็นมิตร เป็นสหาย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๐/๑๗๙,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๓๐๗/๓๗๐,๑๓/๔๗๐/๕๙๕, ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๑/๑๐๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๒/๑๐๗,



 

๕๐๑๒ 
 

 

ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๖/๒๔๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๕๓/๖๘,สํ.สฬ.(ไทย)๑๘/๓๔๕/๓๗๗,สํ.สฬ.
(ไทย)๑๘/๓๕๑/๓๘๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๑/๑๐๐) 

สหายสัมปทา สหายผู้เพียบพร้อมด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ ด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ ด้วย
ปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ ด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ ด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์
อันเป็นอเสขะ 

 ในขัคควิสาณสุตตนิทเทส พระปัจเจกสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า เราสรรเสริญสหายสัมปทา 
ผู้ประเสริฐสุด หรือผู้เสมอกัน ผู้มีปัญญารักษาตน เที่ยวไปด้วยกันได้  เป็นสาธุวิหารี  
เป็นนักปราชญ์ ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียว  เหมือนนอแรด  เหมือนพระราชาทรงละท้ิง
แคว้นท่ีทรงชนะแล้ว ทรงประพฤติอยู่ผู้เดียว ฉะน้ัน(ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๓๓/๔๓๖) 

สหายสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเพ่ือนกัน พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ทรงยกย่องภิกษุ ๒ รูปท่ีเป็นเพ่ือนกันและเป็นสัทธิวิหาริกของท่านพระ
มหากัสสปะว่า ภิกษุ ๒ รปูน้ีมีฤทธานุภาพมาก พวกเธอสามารถท่ีจะเข้าฌานสา
มาบัติท่ีไม่เคยเข้าได้โดยง่ายและได้ทำให้แจ้งประโยชน์สูงสุดคือนิพพานแล้ว (สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๒๔๖/๓๓๙) 

สเหตทุุกขสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นทุกข์พร้อมทั้งเหตุปจัจัย พระผู้มพีระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่ว่า ขันธ์ ๕ เป็น
ทุกข์ แม้เหตุปัจจัยท่ีให้เกิดขนัธ์ ๕ ก็เป็นทุกข์ ขันธ์ ๕ เกิดจากสิ่งท่ีเป็นทุกข์จักเป็นสุข
ได้อย่างไรเล่า จึงเบ่ือหน่ายแม้ในขนัธ์ ๕ เน้ือหาสาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่ง
อนิจจสูตรในวรรคนี้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๗/๑๙/๓๑) 

สเหตุอนัตตสตูร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีเป็นอนัตตาพร้อมทั้งเหตุปัจจัย พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่ว่า 
ขันธ์ ๕ เป็นธรรมเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยท่ีให้เกิดขันธ์ ๕ ก็เป็นอนัตตา ขันธ์ ๕ เกิด
จากสิ่งท่ีเป็นอนัตตา จักมีอัตตาได้อย่างไรเล่า จึงเบื่อหน่ายแม้ในขันธ์ ๕ เน้ือหาสาระ
ท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งอนิจจสูตรในวรรคนี้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๐/๓๒) 

สเหตุอนิจจสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีไม่เที่ยงพร้อมทั้งเหตุปัจจัย พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ 
ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่ว่า ขันธ์ ๕ ไม่
เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้เกิดขนัธ์ ๕ ก็ไม่เที่ยง ขันธ์ ๕ เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจักเท่ียงได้
อย่างไรเล่า จึงเบื่อหน่ายแม้ในขันธ์ ๕ เน้ือหาสาระท่ีเหลอืพึงทราบโดยนัยแห่งอนิจจ
สูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๘/๓๑) 



 

๕๐๑๓ 
 

 

สฬายตนวิภังค์ การจำแยกอายตนะ ๖ ประการ เป็นภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖ 
เป็นต้น 

 ในสฬายตนวิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า “เธอท้ังหลายพึง
ทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวด วิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖ 
มโนปวิจาร ๑๘ สัตตบท ๓๖ ในธรรมเหล่าน้ัน เธอท้ังหลายอาศัยธรรมนี้แล้ว จงละ
ธรรมนี้เสีย และพึงทราบสติปัฏฐาน ๓ ท่ีพระอริยะเสพซึ่งเม่ือเสพอยู่ช่ือว่าเป็นศาสดา
ควรเพ่ือสั่งสอนคณะ พระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่
ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกท้ังหลาย น้ีเป็นอุทเทสแห่งสฬายตนวิภังค์
(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๔/๓๖๘) 

สฬายตนวิภังคสูตร : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนะ ๖ ประการ มี ๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกัน 
คือ 

 1.สฬายตนวิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า พระองค์จะทรง
แสดงสฬายตนวิภังค์ให้ฟัง เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงทรงยก
หมวดธรรมต่อไปน้ีขึ้นแสดง ดังน้ี 

  ๑. อายตนะภายใน ๖  ๒. อายตนะภายนอก ๖   
  ๓. วิญญาณ ๖    ๔. ผัสสายตนะ ๖  
  ๕. มโนปวิจาร ๑๘ ประการ คือ 
  ๑. บุคคลเห็นรูปทางตาแล้ว ย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัส รูปอันเป็น

ท่ีต้ังแห่งโทมนัส และรูปอันเป็นที่ต้ังแห่งอุเบกขาไว้ในใจ 
  ๒. บุคคลฟังเสยีงทางหูแล้ว ฯลฯ 
  ๓. บุคคลดมกลิ่นทางจมูกแลว้ ฯลฯ 
  ๔. บุคคลลิ้มรสทางล้ินแล้ว ฯลฯ 
  ๕. บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้ว ฯลฯ 
  ๖. บุคคลรูแ้จ้งธัมมารมณ์ทางใจแล้ว ฯลฯ 
  ให้นึกหน่วงอย่างน้ีไปจนครบ ๑๘ ประการ คือ ความนึกหน่วงโสมนัส ๖ ความนึก

หน่วงโทมนัส ๖ ความนึกหน่วงอุเบกขา ๖ 
  ๖. สัตตบท ๓๖ ประการ คือ 
  สัตตบทท้ัง ๓๖ ประการนั้นพึงทราบโดยย่อดังนี้ คือ โสมนัสอาศัยเรือน ๖ โสมนัส

อาศัยเนกขัมมะ ๖ โทมนัสอาศัยเรือน ๖ โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ อุเบกขาอาศัย
เรือน ๖ อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ และพึงทราบข้อปลีกย่อย ดังน้ี 

  ๖.๑ โสมนสัอาศัยเรือน ๖ ประการ คือ 
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  ๑. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตา 
ท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ประกอบด้วยโลกามิส โดยความเป็นของ
อันตนได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปท่ีตนเคยได้มาก่อน อันล่วงลับ ดับ แปรผันไป
แล้ว  

  ๒. โสมนสัย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งเสียง ท่ีพึงรู้แจ้งทาง
หู ฯลฯ 

  ๓. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งกลิ่น ท่ีพึงรู้แจ้งทาง
จมูก ฯลฯ 

  ๔. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรส ท่ีพึงรู้แจ้งทาง
ลิ้น ฯลฯ 

  ๕. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะ ท่ีพึงรู้
แจ้งทางกาย ฯลฯ 

  ๖. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งธัมมารมณ์ ท่ีพึงรู้
แจ้งทางใจ ฯลฯ 

  ๖.๒ โสมนสัอาศัยเนกขัมมะ ๖ ประการ คอื 
  ๑.  โสมนัสย่อมเกดิขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความทีรู่ปท้ังหลายไม่เที่ยง เห็นความแปร

ผัน ความคลายกำหนัด และความดับตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างน้ีว่า 
รูปในกาลก่อนก็ดี ในบัดน้ีก็ดี ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความผันแปรเป็นธรรมดา 

  ๒. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสยีงท้ังหลายไม่เที่ยง ฯลฯ 
  ๓. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นท้ังหลายไม่เที่ยง ฯลฯ 
  ๔. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายไม่เที่ยง ฯลฯ 
  ๕. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะท้ังหลายไม่เที่ยง ฯลฯ 
  ๖. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธัมมารมณ์ท้ังหลายไม่เที่ยง ฯลฯ 
  ส่วนโทมนัสอาศัยเรือน ๖ โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ อุเบกขาอาศัยเรือน ๖ และ

อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ พึงทราบโดยการเปรียบเทียบกับโสมนัสอาศยัและโสมนสั
อาศัยเนกขัมมะข้างต้นนั้นแล 

  ๗. ศาสดา ๓ จำพวกท่ีเจริญสติปัฏฐานแล้วควรเป็นผู้สั่งสอนหมู่คณะ คอื 
  ๑. ศาสดาในโลกน้ีเป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูจึง

แสดงธรรมแก่สาวกท้ังหลายว่า น้ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขของเธอ
ท้ังหลาย แต่สาวกของพระองค์ไม่ยอมรับฟัง ไม่ยอมรับรู ้ประพฤติเลี่ยงคำสอน ในข้อ
น้ัน ศาสดาไมยิ่นดี ไม่ช่ืนชม ไม่โกรธ มสีติสัมปชัญญะ 
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  ๒. ศาสดาในโลกน้ีเป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูจึง
แสดงธรรมแก่สาวกท้ังหลายว่า น้ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขของเธอ
ท้ังหลาย สาวกของพระองค์บางพวกไม่ยอมรับฟัง ไม่ยอมรับรู้ ประพฤติเลี่ยงคำสอน 
แต่บางพวกยอมรับรู้ ยอมรับฟัง ประพฤติตามคำสอน ในข้อนั้น ศาสดาไม่ยินดี ไม่ช่ืน
ชม ไม่โกรธ มีสติสัมปชัญญะ 

  ๓. ศาสดาในโลกน้ีเป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงหาประโยชน์เกื้อกลู อาศัยความเอ็นดูจึง
แสดงธรรมแก่สาวกท้ังหลายว่า น้ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขของเธอ
ท้ังหลาย สาวกของพระองค์ยอมรับฟัง ยอมรับรู้ ประพฤติตามคำสอน ในข้อน้ัน 
ศาสดาไม่ยินดี ไม่ช่ืนชม ไม่โกรธ มีสติสมัปชัญญะ 

  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ภิกษุท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระ
ภาษิตของพระองค์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๐๔/๓๖๘) 

 2.สฬายตนวิภังคสูตร พระผูม้ีพระภาคทรงแสดงธรรมเนื่องด้วยอายตนะ ๖ ว่า ผู้ไม่รู้ 
ผู้ไม่เห็นอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ เวทนาท่ีเกิด
จากสัมผสั ๖ ย่อมยินดี หมกมุ่น ลุ่มหลง เหน็เป็นคุณ ฉะน้ัน อุปาทานขันธ์ ๕ ตัณหา 
ความกระวนกระวาย ความเดือดร้อน ความเร่าร้อน จึงเจริญขึ้น เขาจึงเสวยทุกข์ทาง
กายบ้าง ทางใจบ้าง ส่วนผู้รู ้ ผู้เห็นมีนัยตรงกันข้ามและทรงอธิบายว่า สำหรับผู้รู้ ผู้
เห็นตามความเป็นจริง อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมเจริญขึ้น แม้ธรรมเหล่าอ่ืน คือสติปัฏ
ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรย์ี ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ ก็ยอ่มเจริญเต็มท่ี
ด้วย สมถะและวิปัสสนาของเขาย่อมเคียงคู่กันไป จนสามารถกำหนดรู้ธรรมท่ีควร
กำหนดรู้(ทุกข์) ละธรรมท่ีควรละ(สมุทัย) เจริญธรรมท่ีควรเจริญ(มรรค) ทำให้แจ้ง
ธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง(นิโรธ) เม่ือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ภิกษุ
ท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๒๘/๔๘๗) 

สฬายตนะ อายตนะ ๖, อินทรีย์ ๖ ได้แก่ ส่วนภายใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย มโน ส่วนภายนอก 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ 

 ตัวอยางในมหาปทานสูตร พระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่า ‘เม่ืออะไรมี ผัสสะจึงมี 
เพราะอะไรเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี’ เพราะทรงมนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้ง
ด้วยพระปัญญาว่า ‘เม่ือสฬายตนะ (อายตนะ ๖)มี ผัสสะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็น
ปัจจัย ผัสสะจึงมี’ จากน้ัน ทรงพระดำริว่า ‘เมื่ออะไรมี สฬายตนะจึงมี เพราะอะไร
เป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี’ เพราะทรงมนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระ
ปัญญาว่า ‘เมื่อนามรูป (นามธรรมและรูปธรรม)มี สฬายตนะจึงมี เพราะนามรูปเป็น
ปัจจัยสฬายตนะจึงมี’ (วิ.ม.(ไทย)๔/๑/๒, วิ.ม.(ไทย)๔/๒/๔, วิ.ม.(ไทย)๔/๓/๕, ๔/๓/
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๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๗/๓๒,ที.ม.(ไทย)๑๐/๕๘/๓๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๖๐/๓๔,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๖๑/๓๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๕/๑๔๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๐๒/๔๓๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๒๖/๑๖๔ สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑/๒,๑๖/๒/๔) 

ส่อเสียด ปิสุณาวาจา, พูดยุให้แตกสามัคคีกัน, พูดยุยงให้คนน้ันคนน้ีเกลียดกัน, ต้องการให้
ผู้อ่ืนแตกกันของภิกษุฉัพพัคคีย์  

 ปาจิตตียกัณฑ์ เปสุญญสิกขาบท การบัญญัติการกล่าวส่อเสียดแก่ภิกษุพระฉัพพัคคีย์
ท่ีกล่าวยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกแยกกัน บาดหมางกัน วิวาทกัน พระผู้มีพระภาคทรง
ตำหนิผู้พูดส่อเสียดว่า โมฆบุรุษ การกระทำอย่างนี้ มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้
เลื่อมใส หรือทำคนท่ีเลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย่ิงขึ้นได้เลย แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุ
ท้ังหลาย ยกสิกขาบทน้ีขึ้นแสดงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่พระฉัพพัคคีย์ เพราะส่อเสียด
(วิ.มหา.(ไทย)๒/๓๘/๒๒๖) 

สอุปาทิเสส การยังมีอุปาทิเหลืออยู่, การยังมีความยึดมั่นอยู่,  การทำสมาธิให้บริบูรณ์, การละ
สังโยชน์ ๕ ข้อแรกได้สามารถพ้นนรก 

 ในสอุปาทิเสสสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี ท่าน
พระสารีบุตรได้สนทนาปราศรัยกับอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น ผู้กำลังน่ังประชุม
สนทนากันดังน้ีว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสอุปาทิเสส (ยังมีอุปาทิ
เหลือ) เมื่อตายไป ล้วนไม่พ้นจากนรก ไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ไม่พ้นจากเปรต
วิสัย ไม่พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาค
ในเรื่องน้ี พระองค์ตรัสว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ มีปกติ
ทำสมาธิให้บริบูรณ์ มีปกติทำปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ ประการ
สิ้นไป เขาจึงเป็นอันตราปรินิพพายี นี้เป็นบุคคลจำพวก ท่ี ๑ ผู้เป็นสอุปาทิเสส เมื่อ
ตายไป ก็พ้นจากนรกได้ พ้นจากกำเนิด สัตว์ดิรัจฉานได้ พ้นจากเปรตวิสัยได้ พ้นจาก
อบาย ทุคติ และ วินิบาตได้ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๔๕๕) 

สอุปาทิเสสนิพพาน,สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ, ผู้หลุด
พ้นแล้วแต่อินทรีย์ ๕ ยังคงอยู่ ไม่ดับไป 

 ตัวอย่างในนิพพานธาตุสูตร เรื่องนิพพานธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสอุปาทิเสสนิ
พพานธาตุ ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำ
กิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้น         
ภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ เพราะอินทรีย์ ๕ ท่ียังคงอยู่ ไม่ดับไป ภิกษุ
น้ันจึงประสบอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ เสวยสุขและทุกข์อยู่ ความส้ินราคะ ความ
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สิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะของภิกษุน้ัน เราเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ (ขุ.อิติ.
(ไทย)๒๕/๔๔/๓๙๒, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๒๘๓/๕๔๘) 

สอุปาทิเสสสูตร : พระสูตรว่าด้วยสอุปาทิเสสบคุคล พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขต
กรุงสาวัตถี พระสารีบุตรจะเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเห็นว่า ยังเช้านัก ทางท่ีดี
เราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก แล้วเข้าไปยังอาราม สนทนากับ
พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น แล้วนั่ง ณ ทีส่มควร ได้ฟังคำที่พวกอัญเดียรถีย์
สนทนากันว่า บุคคลที่เป็นสอุปาทิเสส(ยังมีอุปาทิเหลือ) เมื่อตายไป ล้วนไม่พ้นจาก
นรก ไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต ท่านไม่ยินดี
ไม่คัดค้านภาษิตเช่นนั้น ลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่า เราจักรู้ชัดเนื้อความแห่ง
ภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาค หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว เขา้เฝ้าพระผู้มี
พระภาคแล้วกราบทูลเรื่องราวดังกล่าวน้ันให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อัญ
เดียรถีย์ปริพาชกผู้เขลา ไม่เฉียบแหลมเป็นพวกไหน และพวกไหนจักรู้จักบุคคลผู้
เป็นสอุปาทิเสสว่าเป็นสอุปาทิเสส หรือจักรู้จักบุคคลผู้เปน็อนุปาทิเสสว่าเป็นอนุปาทิ
เสส บคุคลผู้เป็นสอุปาทิเสส เมื่อตายไปก็พ้นจากนรกได้ พ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 
เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาตได้ มี ๙ จำพวก คือ บคุคลบางคน (๑) ทำศีลและ
สมาธิให้บริบูรณ์ ทำปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ สิ้นไป จึงเป็น
อันตราปรินิพพายี (๒) ทำศีลและสมาธิใหบ้ริบูรณ์ ... จึงเป็นอุปหัจจปรินิพพายี (๓) 
ทำศีลและสมาธิให้บริบูรณ์ ... จึงเป็นอสังขารปรินิพพายี (๔) ทำศลีและสมาธิให้
บริบูรณ์ ทำปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ สิ้นไป จึงเป็นสสังขารปริ
นิพพายี (๕) ทำศีลและสมาธิให้บริบูรณ์ ทำปัญญาพอประมาณ ... จึงเป็นอุทธังโสต
อกนิฏฐคามี (๖) ทำศลีให้บริบูรณ์ ทำสมาธิและปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน์
เบ้ืองต่ำ ๕ สิ้นไป เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง 
จึงเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว ก็จะทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ (๗) ทำศีลให้บริบูรณ ์
ทำสมาธิและปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป จึงเป็นเอกพีชี เกิดเป็น
มนุษย์อีกเพียงคร้ังเดียว ก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ (๘) ทำศีลให้บริบูรณ ์ ทำสมาธิและ
ปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน ์๓ สิ้นไป จึงเป็นโกลังโกละ ทอ่งเที่ยวไปสู่ตระกลู ๒ 
หรือ ๓ ตระกูล ก็จะทำที่สุดแห่งทกุข์ได้ (๙) ทำศีลให้บริบูรณ์ ทำสมาธิและปัญญา
พอประมาณ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป จึงเป็นสัตตักขัตตุปรมะ ท่องเท่ียวไปในเทวดา
และมนุษย์อย่างมาก ๗ ครั้ง ก็จะทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๔๕๕) 

สะเก็ดดิน อาหารของสัตว์แรกกำเนิด, ลักษณะคล้ายดอกเห็ด มีรสอร่อย 



 

๕๐๑๘ 
 

 

 ในอัคคัญญสูตร ความปรากฏแห่งสะเก็ดดิน พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสะเก็ดดินว่า เมื่อ
ง้วนดินของสัตว์เหล่าน้ันหายไป สะเก็ดดินก็ปรากฏ สะเก็ดดินน้ันปรากฏลักษณะ
เหมือนดอกเห็ด สมบูรณ์ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกลิ่น สมบูรณ์ด้วยรส มีสีเหมือนเนยใส
หรือเนยข้นอย่างดี และมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งม้ิมซึ่งปราศจากโทษ สัตว์เหล่าน้ันได้
พากันบริโภคสะเก็ดดิน มีสะเก็ดดินน้ันเป็นภักษา มีสะเก็ดดินน้ันเป็นอาหาร ได้ดำรง
อยู่นานแสนนาน สัตว์เหล่าน้ันจึงมีร่างกายหยาบข้ึน ท้ังผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกัน 
สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม บางพวกมีผิวพรรณทราม สัตว์เหล่าใดมีผิวพรรณงาม 
สัตว์เหล่านั้นก็ดูหม่ินสัตว์ท่ีมีผิวพรรณทรามว่า ‘พวกเรามีผิวพรรณงามกว่าสัตว์
เหล่าน้ัน สัตว์เหล่าน้ันมีผิวพรรณทรามกว่าพวกเรา’ เมื่อสัตว์เหล่าน้ันเกิดมีมานะถือ
ตัว เพราะการดูหมิ่นเร่ืองผิวพรรณเป็นปัจจัย สะเก็ดดินจึงหายไป (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๒๓/๙๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๔/๙๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๒๘/๙๕) 

สะเก็ดไม้โพธิ์ สะเด็ดไม้โพธ์ิที่มารดาบิดาของปุฬินถูปิยเถระนำมาสร้างสถูปทอง เพ่ือนมัสการทุก
เช้าเย็นจนได้บรรลุพระอรหันต์ 

 ในปุฬินถูปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินถูปิยเถระ พระเถระฯ 
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า พระเถระฯ ได้ไปยังแม่น้ำช่ือ      อมริกา แล้ว
โกยทรายมาก่อเป็นพระเจดีย์ทราย      ทำเป็นนิมิตว่า เจดีย์ของพระผู้มีพระภาคก็
เป็นเช่นนี้ ท่านประนมมือนมัสการทุกเช้าเย็น สิ้นชีวิตที่น้ันแล้ว ได้ไปเกิดยังพรหม
โลก เม่ือถึงภพสุดท้ายด้วยอำนาจของกุศลมูลตักเตือนแล้ว เกิดในตระกูลพราหมณ์
มหาศาลที่ม่ังค่ังในกรุงสาวัตถี มารดาบิดาของท่านเป็นผู้มีศรัทธา นับถือพระพุทธเจ้า 
ท่านทั้ง ๒ นั้นเห็นธรรมแล้วและได้ฟังธรรมแล้ว ประพฤติตนตามคำสอน ท่านท้ัง ๒ 
ถือสะเก็ดไม้โพธ์ิให้สร้างเป็นพระสถูปทอง นมัสการในท่ีเฉพาะพระพักตร์ของพระ
ศากยบุตร ทุกเช้าเย็น ได้ระลึกถึงเจดีย์ทรายน่ังบนอาสนะเดียว ได้บรรลุอรหัตตผล
แล้ว (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๘๓/๑๗๘) 

สะเก็ดหิน เศษหินกลิ้งมากระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค, พระองค์ทรงทุกขเวทนาอย่าง
เผ็ดร้อน หายได้ด้วยการอดกลั้น มีสติสัมปชัญญะ 

 ในสกลิกสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ มัททกุจฉิ สถานท่ีพระราชทานอภัยแก่
หมู่เน้ือ เขตกรุงราชคฤห์ เมื่อนั้น สะเก็ดหินกระทบพระบาทของผู้มีพระภาค 
พระองค์ทรงมีทุกขเวทนาทางพระวรกายท่ีกล้าแข็งอย่างหนัก เผ็ดร้อน อันไม่สบาย
พระทัย พระองค์มีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นทุกขเวทนาน้ันไว้ได้ ไม่ทรง
เดือดร้อน (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๘/๕๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔๙/๑๘๙) 



 

๕๐๑๙ 
 

 

สะคร้อ, ต้นไม้ ต้นไม้ท่ีมีกิ่งห้อยน้อมลงมาแต่ไม่หัก, ต้นไม้ท่ีทำกำก็ได้ ทำล้อก็ได้ ทำดุมก็ได้ ทำงอน
ไถก็ได้ ทำกงก็ได้ ทำตัวรถก็ได้ 

 ผันทนชาดก หมีกล่าวกับช่างไม้ว่า ต้นรังก็ดี ต้นตะเคียนก็ดี ต้นหูกวางก็ดี  ต้นสีเสียด
ก็ดี ท่ีไหนจะแข็งแกร่ง แต่ต้นไม้ท่ีมีนามว่าสะคร้อนั่นซิ  เป็นไม้ที่แข็งแกร่งสำหรับกง
รถ ทำดุม ทำล้อ ทำงอนช่างไม้ถามว่า ก็ต้นสะคร้อน้ัน ใบก็ตาม ลำต้นก็ตามเป็นเช่น
ไร หมีบอกว่า ต้นไม้ใดท่ีกิ่งห้อยน้อมลงมาแต่ไม่หัก ทำกงรถได้ เป็นต้น ข้าพเจ้ายืน
อยู่ท่ีโคนต้นไม้ใด ต้นไม้น้ันมีนามว่า สะคร้อ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๖/๓๙๙,ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๑๗/๓๙๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๘/๓๙๙) 

สะดุ้งต่ออาชญาหวาดกลัวต่อการลงโทษ, หว่ันต่อการถูกทำร้าย โบย ตี เฆี่ยนด้วยแส้หวาย, สะดุ้งต่อ
การถูกจองจำ 

 อัตตันตปสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลเป็นผู้ทำตนให้
เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน
เหล่าชนทั้งท่ีเป็นทาส คนรับใช้ คนงานของพระราชาน้ันก็ย่อมสะดุ้งต่ออาชญา สะดุ้ง
ต่อภัย มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้ ทำการงานอยู่ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๕), 
(๓๖/๑๗๖/๒๐๘ ไม่มีคำน้ี และคำน้ีไม่น่าอยู่ในเขตอภิธรรม) 

สะพานคือพระธรรมคำอุปมาสะพานคือธรรม, อุปมาผู้ฉลาดข้ามฝั่งได้โดยพลัน,สะพานคืออริยมรรค 
             ในปาฏลิคามิยสูตร เรื่องประตูโคดมและท่าโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถึงผู้มีปัญญาข้ามพ้น

โอฆะถึงฝั่งคือนิพพาน พระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางแม่น้ำคงคา  เวลาน้ัน  แม่น้ำคง
คามีน้ำเต็มเสมอตลิ่ง  คนท้ังหลายผู้ปรารถนาจะข้ามฟาก บางพวกเที่ยวหาเรือ  บาง
พวกเท่ียวหาแพ  บางพวกผูกทุ่น (ทำสะพาน) พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
ทรงหายไปจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำคงคา ไปปรากฏพระวรกายท่ีฝั่งโน้น เหมือนบุรุษมี
กำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้า  พระองค์ จึงทรงเปล่งอุทานว่า คนพวกหนึ่ง
กำลังสร้างสะพาน ข้ามสระใหญ่  โดยมิให้แปดเป้ือนด้วยโคลนตม ขณะที่คนอีกพวก
หน่ึงกำลังผูกทุ่นอยู่ ชนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้ว (ขุ.อุ.(ไทย))๒๕/๗๖/๓๗๗) (๓๓/
๓๑/๖๓๘ ไม่มีในข้อน้ี) 

สักกเทวราช, ท้าวพระอินทร์, จอมเทพในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์, ท้าวโกสีย์, ท้าวเธอช่ืนชมเหล่าเทพธิดา
ท่ีเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ไม่หว่ันไหว 

 ในอิตถีวิมาน เทพธิดามีใจเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ เช่ือมั่นไม่
หว่ันไหว หมดความสงสัย ได้รักษาสิกขาบท (ศีล) มิให้ขาด บรรลุอริยผลมีความ
แน่นอนท่ีจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ไม่มีทุกข์ ท้าวสักกเทวราชตรัสช่ืนชม



 

๕๐๒๐ 
 

 

เทพธิดาเหล่าน้ันว่า แม่เทพธิดา เราขอแสดงความช่ืนชมต่อบุญสมบัติและทิพยสมบัติ
ของเธอนั้น และขอแสดงความยินดีต่อการมาดีของเธอเธอก็รุ่งเรืองด้วยธรรมและ
บริวารยศ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๕๕/๒๘, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๕๗/๒๙) 

สักกเทวราชวัตถุ : เรื่องท้าวสักกะจอมเทพ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ท้าวสักกะจอมเทพ
และเหล่าเทวดาว่า  การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรม ชนะรสท้ังปวง 
ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีท้ังปวง ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ท้ังปวง (ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๓๕๔/๑๔๔)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า การให้ธรรม ชนะการให้ท้ังปวง หมายถึงบุคคลจะให้
หรือเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุข  สว่นรวมได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรม 
จนรู้ว่าคุณประโยชน์ของการให้หรือการเสียสละว่าดีอย่างไรเสียก่อน จึงจะให้หรือ
เสียสละได้ หากไม่ได้ฟังธรรม การให้สิ่งอ่ืนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย คำว่า รสแห่งธรรม 
ชนะรสท้ังปวง หมายถึงรสอ่ืน ๆ เช่น รสสุธาโภชน์ของเทวดา ยังเป็นปัจจัยให้สัตว์
ต้องเสวยทุกข์ในสังสารวัฏ แต่รสแห่งพระธรรม คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 
และโลกุตตรธรรม ๙ ประการ เป็นรสแห่งความสุขท่ีประเสริฐสุด คำว่า ความยินดีใน
ธรรม ชนะความยินดีท้ังปวง หมายถึงความยินดีอ่ืน ๆ เช่น ความยินดีบุตร ธิดา 
ทรัพย์สิน สตร ีหรือการขับร้อง ประโคมดนตรี ท้ังหมดล้วนเป็นปัจจัยให้เสวยทุกข์ใน
สังสารวัฏ แต่การแสดงธรรม  การได้ฟังธรรม หรือการแนะนำธรรม ย่อมก่อให้เกดิ
ปีติสุข และเป็นปัจจัยให้บรรลุอรหัตตผล สิ้นทุกขใ์น สังสารวัฏได้ คำว่า ความสิ้น
ตัณหา ชนะทุกข์ท้ังปวง หมายถึงอรหัตตผลท่ีเกิดขึ้นในท่ีสดุแห่งความสิ้นตัณหาน้ัน
เป็นสภาวะ ท่ีครอบงำตัดขาดทุกข์ในสังสารวัฏได้อย่างสิ้นเชิง (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๓๖-
๓๘)  

สักกนมัสสนสตูร : พระสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะ มี ๓ สูตร แต่เนื้อหาต่างกันคือ 
 1.สักกนมัสสนสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) สมัยที่พระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัด

พระเชตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจาก
เวชยันต์ปราสาท ทรงประนมมือ นอบน้อมทิศท้ัง ๔ มาตลีเทพบุตรทูลถามว่า 
พราหมณ์ผู้จบไตรเพท กษัตริย์ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพผู้มียศช้ันไตรทศ ย่อม
นอบน้อมพระองค์ เมื่อเป็นเช่นน้ัน พระองค์ทรงนอบน้อมผู้ใด ท้าวสักกะตรัสว่า 
พราหมณ์ผู้จบไตรเพทเป็นต้นนั้นย่อมนอบน้อมท่านผู้ใด ซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล มี
จิตต้ังมั่นตลอดกาลนาน ผู้บวชแลว้โดยชอบ มีพรหมจรรย์เป็นเบ้ืองหน้า คฤหัสถ์
เหล่าใดเป็นผู้ทำบุญ มศีีล เปน็อุบาสก เลี้ยงดูภรรยาโดยธรรม เรานอบน้อมคฤหัสถ์
และนักบวชเหล่าน้ัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๔/๓๘๔) 



 

๕๐๒๑ 
 

 

 2.สักกนมัสสนสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) สมัยที่พระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจาก
เวชยันต์ปราสาท ทรงประนมมือนอบน้อมพระผู้มีพระภาค มาตลีเทพบุตรทูลถามว่า 
เทวดาและมนุษย์ย่อมนอบน้อมพระองค์ เมื่อเป็นเช่นน้ัน พระองค์ทรงนอบน้อมผู้ใด 
ท้าวสักกะตรัสตอบว่า เรานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดา ผู้มีพระนาม
ไม่ต่ำต้อย บุคคลผู้กำจัดราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว สิ้นอาสวะ เป็นพระอรหันต์ 
และบุคคลผู้กำจัดราคะ โทสะ ก้าวล่วงอวิชชาได้ แต่ยังเป็นพระเสขะอยู่ ยินดีในธรรม
อันเป็นเครื่องปราศจากการสั่งสม เป็นผู้ไม่ประมาท ตามศึกษาอยู่ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๖๕/๓๘๖) 

 3.สักกนมัสสนสูตร (ตติย) (สูตรท่ี ๓) สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน พระองค์ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า ท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จ
ลงจากเวชยันต์ปราสาท ทรงประนมมือนอบน้อมภิกษุสงฆ์ มาตลีเทพบุตรทูลถามว่า 
นรชนผู้นอนทับกายอันเป่ือยเน่าเหล่านี้ นอบน้อมพระองค์ พวกเขาจมอยู่ในซากศพ 
เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหาย เพราะเหตุไรหนอ พระองค์จึงทรง
โปรดปรานท่านผู้ไม่มีเรือนเหล่าน้ัน ท้าวสกักะตรัสตอบว่า เราโปรดปรานมรรยาท
ของท่านเหล่าน้ัน เพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในบ้าน บุคคลผู้เกบ็
ข้าวเปลือกของท่านเหล่าน้ันไม่มี ท่านเหล่าน้ันมีวัตรงาม แสวงหาอาหารท่ีผู้อ่ืนทำ
เสร็จแล้ว เยียวยาอัตภาพด้วยอาหารนั้น เป็นนักปราชญ์ กล่าวคำสุภาษิต เป็นผู้สงบ 
ประพฤติสม่ำเสมอ พวกเทวดายังโกรธกับอสูร และสัตว์เป็นอันมากยังโกรธกัน แต่
ท่านเหล่าน้ันไม่โกรธ ดับ(ความโกรธ)ได้ เมื่อชนทั้งหลายยังมีความถือม่ัน ท่าน
เหล่าน้ันไม่ถือม่ัน เหตุน้ัน เราจึงนอบนอ้มท่านเหล่าน้ัน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๖๖/๓๘๘) 

สักกปัญหสูตร :  พระสูตรว่าด้วยท้าวสักกะทูลถามปัญหา ม ี๒ สูตร แปลช่ือสูตรและเน้ือหาต่างกันคือ 
 1.สักกปัญหสตูร พระสูตรว่าด้วยท้าวสักกะทูลถามปัญหา ท้าวสักกะจอมเทพเสด็จ

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผูป้ระทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์แล้วทูลถาม
ว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกไม่ปรินิพพานและปรินิพพานในปัจจุบัน 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะมีรูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตา เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้นท่ีน่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ผูยั้งเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดรูป เสียงเป็นต้นน้ันแล้วเกิด
มีตัณหา ยังมอุีปาทาน ย่อมไม่ปรินิพพาน ส่วนผู้มีนัยตรงกันขาม ย่อมปรินิพพาน
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๘/๑๓๙) 

 2.สักกปัญหสตูร พระสูตรว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่
ท้าวสักกะ ขณะประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละ ท่ีภูเขาเวทิยกะ ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน



 

๕๐๒๒ 
 

 

พราหมณ์ช่ืออัมพสัณฑ์ ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เพ่ือ
ทรงตอบปัญหาของท้าวสักกะ เน้ือหาของพระสูตรนี้มี ๒ ภาณวาร ภาณวารที่ ๑ อาจ
แบ่งย่อยเป็น ๔ ตอน  คือ ตอนที่เป็นความนำ ตอนปัญจสิขะ คันธรรพบุตรบรรเลง
เพลง ตอนท้าวสักกะ เข้าเฝา้ และตอนท้าวสักกะกราบทูลเรื่องโคปกเทพบุตร ภาณ
วารท่ี ๒ อาจแบ่งย่อยเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ท้าวสักกะทูลถามปัญหา และตอนที่
พระผู้มีพระภาคตรัสถามท้าวสักกะ ดังมีใจความสำคัญต่อไปน้ี 

  ท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละ  ท่ี
ภูเขาเวทิยกะ จึงทรงชักชวนเหล่าเทพช้ันดาวดึงส์ลงไปเฝ้าโดยรับสั่งให้ปัญจสิขะ คัน
ธรรพบุตรนำเสด็จ (เพราะเคยเข้าเฝ้ารับใช้พระผู้มีพระภาคบ่อย ๆ) เมือ่เสด็จถึง ถ้ำ
น้ัน ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคกำลังเข้าฌานอยู่ จึงรับสั่งให้ปัญจสิขะ คันธรรพบุตร 
เข้าไปบรรเลงเพลงถวายก่อน ปัญจสิขะ คนัธรรพบุตรรับสนองเทวบัญชาแล้ว เข้าไป
ยืนในท่ีไมใ่กลน้ักและไม่ไกลนักจากจุดที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ โดยกะว่าเสียง
พิณและเพลงขบัของตนจะดังไปถึง แล้วบรรเลงพิณพร้อมกับขับเพลงที่เก่ียวเน่ือง
ด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระอรหันต์ผสมผสานกับกามคุณ คือ ความ
รักของตนที่มีต่อเทพธิดาช่ือภัททาสุริยวัจฉสา พระผู้มีพระภาคตรัสชมเชยปัญจสิขะ 
คันธรรพเทพบุตรว่าบรรเลงพิณและ ขับเพลงได้ดี เสียงพิณกับเสียงเพลงเข้ากันดีมาก 
ตรัสถามว่า เน้ือเพลงนั้นแต่งเมื่อไร ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรกราบทูลว่า แต่งเมื่อ
พระองค์ตรัสรู้ใหม่ ๆ ขณะประทับ  (เสวยวิมุตติสุข)อยู่ท่ีต้นอชปาลนิโครธใกล้ฝั่ง
แม่น้ำเนรัญชรา แต่งเพราะกำลังหลงรัก เทพธิดาภัททาสุริยวัจฉสา ธิดาของท้าวติ
มพรุ หัวหน้าคนธรรพ์ ท้าวสักกะจอมเทพเห็นได้โอกาสตรัสเรียกปัญจสขิะ คันธรรพ
เทพบุตรมารับสั่ง ให้กราบทูลขออนุญาตเข้าเฝ้า เม่ือพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต จึง
เสด็จนำเหล่าเทพเข้าเฝ้า กราบทูลเรื่องโคปกเทพบุตรให้ทรงทราบ ทรงสรุปว่า 
เพราะทรงทราบเร่ืองการปฏิบัติธรรมและผลแห่งการปฏิบัติธรรมของโคปกเทพบุตร
จึงเสด็จมาเฝ้าเพ่ือจะฟังธรรมเช่นน้ันบ้าง แล้วทูลขอโอกาสถามปัญหา เมื่อพระผู้มี
พระภาคทรงอนุญาตจึงทูลถามปัญหารวม ๑๔ ข้อ มใีจความสรุปได้ ๑๒ ข้อ ดังน้ี 

  ๑. ทูลถาม พวกเทพ มนุษย ์ อสูร นาค คนธรรพ์ และหมู่สตัว์อ่ืน ๆจำนวนมาก 
ต่างต้ังความปรารถนาว่า ขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไมถู่กลงโทษ ไมม่ีศัตรู ไม่ถูก
เบียดเบียน ไม่จองเวรกัน แต่เพราะอะไรเล่าผูกมัดไว้ พวกเขาจึงยังคงมีเวร ถูกลงโทษ 
มีศัตรู ถูกเบียดเบียนและจองเวรกันอยู่ ตรัสตอบ เพราะมีอิสสา (ความริษยา) และ
มัจฉริยะ (ความตระหน่ี) ผูกมัดไว้ 

  ๒. ทูลถาม อิสสา และมัจฉริยะเกิดจากอะไร 



 

๕๐๒๓ 
 

 

  ตรัสตอบ เกิดจากอารมณ์เป็นท่ีรักและอารมณ์ไม่เป็นที่รัก ถ้าไม่มีอารมณ์เป็นที่รัก
และอารมณ์ไมเ่ป็นท่ีรัก ก็ไม่มอิีสสาและมจัฉริยะ 

  ๓. ทูลถาม อารมณ์เป็นท่ีรัก และอารมณ์ไม่เป็นท่ีรักเกิดจากอะไร 
  ตรัสตอบ เกิดจากฉันทะ (ความพอใจ) ถ้าไม่มีฉันทะ ก็ไม่มีอารมณ์เป็นท่ีรักและ

อารมณ์ไม่เป็นท่ีรัก 
  ๔. ทูลถาม ฉนัทะเกิดจากอะไร 
  ตรัสตอบ เกิดจากวิตก (การตรึก การไตร่ตรอง) ถ้าไม่มีวิตก ก็ไม่มีฉันทะ 
  ๕. ทูลถาม วิตกเกดิจากอะไร 
  ตรัสตอบ เกิดจากแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา (การคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่าง ๆ ด้วย

อำนาจตัณหา มานะ และทิฏฐิของตน ๆ จนเกิดแง่หรือมุมมองต่างกันออกไป) ถ้าไม่มี
แง่ต่างแห่งปปัญจสญัญา ก็ไม่มีวิตก 

  ๖. ทูลถาม ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะช่ือว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันสมควรและ
ดำเนินไปสู่ความดับแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา 

  ตรัสตอบ โสมนัส (ความดีใจ) โทมนัส (ความเสียใจ) และอุเบกขา (ความวางเฉย) 
มีอย่างละ ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ควรเสพและฝ่ายที่ไม่ควรเสพ ฝ่ายที่ควรเสพ ได้แก่ ฝ่าย
ท่ีเมื่อเสพแล้วทำให้กุศลธรรมท้ังหลายเจรญิขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไป ส่วน
ฝ่ายที่ไม่ควรเสพ มีนัยตรงกันข้าม 

  อน่ึง ในโสมนัส โทมนัส และอุเบกขาฝ่ายที่ควรเสพ ก็แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายที่มี
วิตกและวิจาร และฝ่ายที่ไมม่ีวิตกและไม่มวิีจาร ท้ัง ๒ ฝา่ยนี้ ฝ่ายที่ไม่มีวิตกและไม่มี
วิจารประณีตกว่า 

  ภิกษุปฏิบัติอย่างนี้ ช่ือว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันสมควร และดำเนินไปสู่ความ ดับ
แง่ต่างแห่งปปัญจสญัญา 

  ๗. ทูลถาม ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะช่ือว่าปฏิบัติเพ่ือสำรวมในปาติโมกข์ 
  ตรัสตอบ กายสมาจาร (ความประพฤติทางกาย) วจีสมาจาร (ความประพฤติทาง

วาจา) และปรเิยสนา (การแสวงหา) มีอย่างละ ๒ ฝ่าย คอื ฝ่ายที่ควรเสพและฝ่ายที่
ไม่ควรเสพ ฝ่ายที่ควรเสพ ได้แก่ ฝ่ายที่เม่ือเสพแล้วทำให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้น 
อกุศลธรรมท้ังหลายเสื่อมไป ส่วนฝ่ายที่ไม่ควรเสพ มีนัยตรงกันข้าม 

  ภิกษุปฏิบัติอย่างนี้ ช่ือว่าปฏิบัติเพ่ือสำรวมในปาติโมกข์ 
  ๘. ทูลถาม ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะช่ือว่าปฏิบัติเพ่ือสำรวมอินทรีย์ 
  ตรัสตอบ อารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์   มีอย่าง

ละ ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีควรเสพ และฝ่ายที่ไมค่วรเสพ (คำอธิบายขยายความ  ต่อจากนี้ 
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ท้าวสักกะจอมเทพเป็นผู้อธิบายตามที่เข้าพระทัยโดยทรงถือตามคำอธิบาย ของการ
ปฏิบัติเพ่ือสำรวมในปาติโมกข์เป็นแนว) 

  ๙. ทูลถาม สมณพราหมณ์ท้ังหมดมีวาทะ (หลักการ) ศลี (ข้อปฏิบัติ) ฉันทะ 
(ลัทธิ) และอัชโฌสานะ (จุดหมาย) อย่างเดียวกันใช่หรือไม่ 

  ตรัสตอบ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 
  ๑๐.ทูลถาม เพราะเหตุไร 
  ตรัสตอบ เพราะโลกมีธาตุ (นิสัยใจคอ ความนิยม) หลากหลาย ในโลก    ท่ีมีธาตุ

หลากหลายน้ี เหล่าสัตว์ยึดมั่นธาตุใด ๆ อยู่ ก็ย่อมยึดมั่นธาตุน้ัน ๆ ด้วยเร่ียวแรง และ
ความยึดมั่นว่า นี้เท่าน้ันจริง อย่างอ่ืนไม่จริง 

  ๑๑.ทูลถาม สมณพราหมณ์ท้ังหมด มีความสำเร็จสูงสุด (หมดกิเลส) มีความเกษม
จากโยคะสูงสุด (บรรลุนิพพาน) ประพฤติพรหมจรรย์ถงึที่สุด (บรรลอุริยมรรค) มี
ท่ีสุดอันสูงสุด (ถึงนิพพาน) ใช่หรือไม่ 

  ตรัสตอบ ไม่ใช่ 
  ๑๒.ทูลถาม เพราะเหตุไร 
  ตรัสตอบ เพราะสมณพราหมณ์เหล่าน้ันยังไม่สิ้นตัณหา ภิกษุทั้งหลายเท่านั้นเป็นผู้

หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหา จึงมีความสำเร็จสูงสุด มีความเกษมจากโยคะสูงสุด 
ประพฤติพรหมจรรย์ถึงท่ีสุด และมีที่สุดอันสูงสุด 

  ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมพระพุทธภาษิตแล้วกราบทูลว่า ตัณหาคือความ 
หว่ันไหวเป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร ฉุดคร่าบุรุษ (คน) ให้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ 
บุรุษ จึงเข้าถึงฐานะสูงบ้าง ต่ำบ้าง 

  พระผู้มีพระภาคตรัสถามท้าวสักกะจอมเทพว่า ทรงจำได้หรือไม่ว่า เคยตรัสถาม
ปัญหานี้กับสมณพราหมณ์เหล่าอ่ืนมาแล้ว ทูลตอบว่า จำได้ คือ เคยตรัสถามสมณ
พราหมณ์ท่ีเข้าพระทัยว่า เป็นผู้อยู่ป่า อยู่ในเสนาสนะอันสงัด แต่ไม่ทรง ได้รับคำตอบ 
พอเขาทราบว่า พระองค์เป็นท้าวสักกะ กลับได้รับยกย่องนับถือ ยอมตนเป็นสาวก
ของพระองค์ แล้วทรงประกาศยืนยันว่าพระองค์บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะได้สดับ
พระธรรมเทศนาครั้งน้ี 

  พระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่า ทรงจำได้หรือไม่ว่าทรงได้ความยินดีได้โสมนัส
เช่นนี้มาก่อนแล้ว ทูลตอบว่า จำได้ คือ ทรงได้ความยินดีได้โสมนัสเมื่อพวกเทพรบ
ชนะพวกอสูร แต่เป็นความยินดีเป็นโสมนัสท่ีเป็นทางมาแห่งทัณฑาวุธและ  ศัสตรา
วุธ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง 
เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ส่วนการได้ความยินดี การได้โสมนัส เพราะได้ฟังธรรมจาก



 

๕๐๒๕ 
 

 

พระผู้มีพระภาค ไม่เป็นทางมาแห่งทัณฑาวุธและศัสตราวุธ เป็นไปเพ่ือความเบื่อ
หน่าย เพ่ือคลายกำหนัด ... เพ่ือนิพพาน 

  พระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่า ทรงเห็นประโยชน์อะไรจึงทรงประกาศเช่นนี้ 
ทูลตอบว่า ทรงเห็นประโยชน์ ๖ ประการ แล้วทรงอธิบายโดยละเอียด จบลงด้วยทรง
ใช้พระหัตถ์ตบแผ่นดิน ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺ
พุทฺธสฺส. (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๔/๒๗๓) 

สักกปัญหา ปัญหาของท้าวสักกะ, พระผู้มีพระภาคไวยากรณ์ภาษิตแก่ท้าวสักกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งน้ันทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา 

 ตัวอย่างในสักกปัญหสูตร ท้าวสักกะจอมเทพได้ธรรมจักษุ ท้าวสักกะจอมเทพทรงใช้
พระหัตถ์ตบปฐพี ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า “ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน เม่ือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวยยากรณภาษิตน้ีแล้ว 
ธรรมจักษุอันปราศจากธุลีคือกิเลสปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแก่ท้าวสักกะจอมเทพและ
แก่เทวดาอ่ืนอีก ๘๐,๐๐๐ องค์ว่า “สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ัง
ปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาท่ีท้าวสักกะจอมเทพ
อัญเชิญมาทูลถามแล้ว ด้วยประการฉะน้ี เพราะฉะนั้น เวยยากรณภาษิตน้ีจึงมีช่ือว่า 
“สักกปัญหา” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๗๑/๓๐๐, สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔/๒๕๕๙) 

สักกปุรินททะ, ท้าว ท้าวสักกเทวราช, ท้าวโกสีย์เทวราช, ท้าวปุรินททะ เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ได้ให้ทาน
ในเมือง 

 ในตติยนาควิมาน วิมานที่มีช้างทิพย์เป็นพาหนะ บุรุษผู้เป็นบัณฑิตถามเทพบุตรตน
หนึ่งว่าใครหนอ มีช้างเผือกปลอดเป็นยานทิพย์ มีเสียงดนตรีประโคมกึกก้อง มีบริวาร
เป็นอันมากบูชาอยู่ในอากาศ ท่านเป็นเทวดาหรือคนธรรพ์ หรือเป็นท้าวสักกปุรินท
ทะ พวกเราไม่รู้จัก จึงขอถามท่าน เทพบุตรกล่าวตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่
คนธรรพ์ ท้ังไม่ใช่ท้าวสักก ปุรินททะแต่ข้าพเจ้าเป็นเทพบุตรตนหน่ึงในบรรดาเหล่า
เทพชาวสุธัมมา (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๙๗๗/๑๑๙) 

สักกยักษ์ ยักษ์ช่ือว่าสักกะ, ยักษ์ผู้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าการสั่งคนอ่ืนไม่เหมาะแก่สมณะ
เช่นท่าน 

 ในสักกสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนภูเขาคิชกูฏ เขตกรุง ราชคฤห์ สักกยักษ์
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับแล้วได้กราบทูลด้วยคาถาว่า การสั่งสอนคนอ่ืน
น้ัน ไม่เหมาะแก่สมณะเช่นท่าน ผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดแล้ว ผู้พ้นวิเศษแล้ว 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สักกะ ธรรมเครื่องอยู่ร่วมกัน ย่อมเกิดด้วยเหตุอย่างใดอย่าง
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หนึ่ง คนมีปัญญาไม่ควรทำใจหว่ันไหวไปตามเหตุน้ัน ถ้าคนมีใจผ่องใสแล้วสั่งสอนคน
อ่ืน บุคคลนั้นย่อมไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยเหตุนั้น นอกจากจะอนุเคราะห์เอ็นดู (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๒๓๖/๓๓๘) 

สักกะ, เทพราชา, ท้าว, จอมเทพพระอินทร์, ท้าวสักกเทวราช, จอมเทพสักกะ, จอมเทพในสวรรค์
ช้ันดาวดึงส์, เทพผู้มีคุณสมบัติแสดงฤทธ์ิปาฏิหาริย์ เช่นเปล่งรัศมีให้สว่างไพรสณฑ์ 

 ในอุรุเวลปาฎิหาริยกถา ปาฏิหาริย์ท่ี ๓ เรื่องท้าวสักกะ ท้าวสักกะจอมเทพ เปล่งรัศมี
งามยังไพรสณฑ์ท้ังสิ้นให้สว่างไสว ดุจกองไฟใหญ่ท่ีงามและประณีตกว่ารัศมีก่อน เข้า
ไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วประทับยืน ณ  ท่ีสมควร 
ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะได้มีความคิดดังน้ีว่า “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมากมี
อานุภาพมากจริง ถึงกับท้าวสักกะจอมเทพเข้ามาหาเพ่ือฟังธรรม แต่ท้าวสักกะจอม
เทพ ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่(วิ.ม.(ไทย)๔/๔๑/๕๑, วิ.ม.(ไทย)๔/๔๔/๕๔, วิ.
ม.(ไทย)๔/๔๔/๕๖, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๕/๑๖๗, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๘/๑๙๗,ขุ.อุ.
(ไทย)๒๕/๒๒/๓๖๖,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑๐๗๐/๗๕๕,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑๐๗๖/๗๕๗,ขุ.อุ.
(ไทย)๒๕/๑๑๒๓/๗๗๒,ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๒๑/๕๗๕,ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๘๑/๕๘๔,ขุ.
เถรี.(ไทย)๒๖/๓๖๗/๖๑๕, ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๓๘/๑๗๗,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๕๙/๒๓๐,ขุ.จู.
(ไทย)๓๐/๘๒/๒๘๘ ,ขุ .จู.(ไทย)๓๐/๘๕/๒๙๘) , ๑๘/๑๑๘/๑๓๙ ,๑๘/๒๔๘/
๒๖๖,๑๘/๓๔๑/๓๕๖, (ไม่มีคำนี้) 

สักกวัตถุ : เรื่องท้าวสักกะ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า การพบเห็นพระ
อริยะทั้งหลาย  เป็นการดี การอยู่ร่วมกับพระอริยะก่อให้เกิดสุขทุกเมื่อ เพราะการไม่
พบเห็นคนพาล บุคคลพึงอยู่เป็นสุขเนืองนิตย์  เพราะผู้คบค้าสมาคมกบัคนพาล ย่อม
เศร้าโศกส้ินกาลนาน การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นทุกข์ตลอดเวลา เหมือนอยู่ร่วมกับ
ศัตรู การอยู่รว่มกับนักปราชญ์มีแต่ความสุข เหมือนอยู่ในหมู่ญาติ เพราะฉะน้ันแล 
บุคคลควรคบผู้เป็นปราชญ์ มีปัญญา เป็นพหูสูต มีปกติเอาธุระ  มีวัตร เป็นพระอริยะ 
เป็นสัตบุรุษ มีปัญญาดี เช่นนั้น เหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดาวนักษัตร 
ฉะนั้น (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๖/๙๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มีวัตร หมายถึงมีศีลวัตร และธุดงควัตร ๑๓ ประการ 
(ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๖/๑๒๗)  

สักกสูตร : มี ๓ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สักกสูตร พระสูตรว่าด้วยสักกยักษ์ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนภูเขาคิช

กูฏ เขตกรุงราชคฤห์ สักกยักษ์เข้าไปเฝ้าแลว้กราบทูลว่า การสั่งสอนคนอ่ืนไม่เหมาะ
แก่สมณะเช่นท่าน ผู้ละกิเลสเคร่ืองร้อยรัดได้หมดแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม



 

๕๐๒๗ 
 

 

เครื่องอยู่ร่วมกันย่อมเกิดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง คนมีปัญญาไมค่วรหว่ันไหวไป
ตามเหตุนั้น บุคคลผู้มีใจผ่องใสแล้วสั่งสอนคนอ่ืนย่อมไม่เกี่ยวข้องด้วยเหตุน้ัน 
นอกจากจะอนุเคราะห์เอ็นดู(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๖/๓๓๘) 

 ๒.สักกสูตร พระสูตรว่าด้วยท้าวสักกะ  ท่านพระมหาโมคคัลลานะหายตัวจาก
วัดพระเชตวันไปปรากฏ ณ เทวโลกช้ันดาวดึงส์อย่างรวดเร็ว เปรียบเหมือนบุรุษผู้
แข็งแรงเพียงแต่เหยียดแขนหรือคู้แขนเท่าน้ัน ลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพได้พา
เทวดาเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะ ๔ ครั้ง และทา่นพระมหาโมคคัลลานะได้
กล่าวกับท้าวสักกะผู้เข้ามาหาทั้ง ๔ ครั้งนั้น ดังน้ี 
 ครั้งท่ี ๑ กล่าวว่า การถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ถือว่าดี
นัก เพราะเป็นเหตุให้สัตว์ตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  
 ครั้งท่ี ๒ กล่าวว่า การถึงพร้อมด้วยความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า 
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ 
เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถี ฝึกผู้ท่ีควรฝึกได้
อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระ
ผู้มีพระภาค การถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระธรรมว่า พระธรรม
อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ปฏิบัติตามได้และ
ให้ผลได้ไม่เลือกกาลเวลา ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้
เฉพาะตน การถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่
อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคน้ีเป็นผู้ควรแก่ของที่
เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญ
อันยอดเย่ียมของโลกและการถึงพร้อมด้วยศีลท่ีพระอริยะยินดี ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไทแก่ตัว ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไปเพ่ือ
สมาธิ ถือว่าดีนัก เพราะเป็นเหตุให้สัตว์ตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  
 ครั้งท่ี ๓ กล่าวว่า การถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ถือว่าดี
นัก เพราะเป็นเหตุให้สัตว์ตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และสามารถครอบงำ
เทวดาเหล่าอ่ืนได้ ด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ  
 ๑. อายุทิพย์    ๒. วรรณะทิพย์  
 ๓. สุขทิพย์    ๔. ยศทิพย์  
 ๕. ความเป็นใหญ่ทิพย์  ๖. รูปทิพย์  
 ๗. เสียงทิพย์    ๘. กลิ่นทิพย์  
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 ๙. รสทิพย์   ๑๐. โผฏฐัพพะทิพย์ 
 ครั้งท่ี ๔ กล่าวว่า การถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ใน
พระธรรมและในพระสงฆ์ การถึงพร้อมด้วยศีลที่พระอริยะยินดีเป็นต้น ถือว่าดีนัก 
เพราะเป็นเหตุให้สัตว์ตายแลว้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และสามารถครอบงำเทวดา
เหล่าอ่ืนได้ด้วยฐานะ ๑๐ ประการอย่างข้างต้นน้ัน (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๑/๓๕๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ท้าวสักกะได้พาเทวดาเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลา
นะ ๔ ครั้ง ครัง้ละ ๕ เที่ยว คือ ในเท่ียวแรกพาเทวดาไปด้วย ๕๐๐ องค์ เที่ยวท่ีสอง
พาไป ๖๐๐ องค์ เที่ยวที่สามพาไป ๗๐๐ องค์ เที่ยวท่ีสี่พาไป ๘๐๐ องค์ และเที่ยวที่
ห้าพาไป ๘๐,๐๐๐ องค์ รวม ๔ ครั้ง ครั้งละ ๕ เที่ยวเป็น ๒๐ ครั้ง   

 ๓. สักกสูตร พระสูตรว่าด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะ พระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรงุกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ ได้ตรัสถามอุบาสกอุบาสิกาชาว
แคว้นสักกะเปน็จำนวนมากท่ีได้พากันเข้าไปเฝ้าในวันอุโบสถว่า ท่านท้ังหลายพากนั
รักษาอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ บ้างหรอืไม่ เม่ือได้รับคำกราบทลูว่า บางคราวข้า
พระองค์ท้ังหลายก็รักษา แต่บางคราวก็ไม่ได้รักษา จึงตรัสว่า ไม่ใช่ลาภของท่าน
ท้ังหลาย ท่ีเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศก เพราะความตาย บางคราวท่านท้ังหลายพากนั
รักษาอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ แต่บางคราวก็ไม่ได้รักษา  

  พระองค์จึงตรัสถามว่า ท่านท้ังหลายเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร บุคคลบางคนพึง
แสวงหาทรัพย์ได้ต้ังแต่วันละกึ่งกหาปณะไปจนถึง ๑๐๐ กหาปณะด้วยการงานชอบ 
โดยไม่ทำอกุศลกรรมเลย ควรท่ีเรียกบุคคลเช่นน้ีว่าเป็นคนฉลาด มีความ
ขยันหม่ันเพียรได้หรือไม่ เมื่อได้รับคำกราบทูลว่า ควร พระพุทธเจ้าข้า จึงตรัสถามว่า 
บุคคลเช่นน้ัน เม่ือแสวงหาทรัพย์ได้วันละ ๑๐๐ กหาปณะ ๑,๐๐๐ กหาปณะ เก็บ
ทรัพย์ท่ีตนได้มาไว้ เป็นเวลา ๑๐๐ ป ีจะพึงมีโภคสมบัติมากมายหรือไม่ เมื่อได้รับคำ
กราบทูลว่า มมีากมาย พระพุทธเจ้าข้า จึงตรัสถามว่า เขาจะพึงเสวยเฉพาะสุขอย่าง
เดียวตลอดคืนหนึ่ง วันหน่ึง ครึ่งคืน หรอืครึ่งวัน เพราะมีโภคสมบัติมากมายน้ันได้
หรือไม่ เมื่อได้รับคำกราบทูลว่า ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า จึงตรัสถามว่า เพราะเหตุไร ก็
ได้รับคำกราบทูลว่า เพราะกามท้ังหลายเป็นของไม่เที่ยง ว่างเปล่า หลอกลวง มีความ
ฉิบหายไปเป็นธรรมดา 

  ตรัสต่อไปว่า สาวกในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจ
ปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ลดหลัน่กันไปตามลำดับ จนถึง ๑ 
คืน ๑ วันแล้วพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนเป็นเวลา ๑๐๐ ปีบ้าง ๑๐,๐๐๐ ปี
บ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ปีบ้าง และสาวกน้ัน เป็นสกทาคามีก็มี เป็นอนาคามีก็มี เป็น
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โสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มี เพราะฉะนัน้ จึงไม่ใช่ลาภของท่านทั้งหลาย ที่เมื่อชีวิต
มีภัยเพราะความโศก เพราะความตาย บางคราวท่านท้ังหลายพากันรักษาอุโบสถที่
ประกอบด้วยองค์ ๘ แต่บางคราวก็ไม่ได้รักษา เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว 
อุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะท้ังหลายกราบทูลว่า ข้าพระองค์ท้ังหลายจักรักษา
อุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๖/๑๐๐) 

สักกะ, แคว้น แคว้นสักกะ, แคว้นช่ือตามดงไม้สักกะ, แคว้นอ่ืน ๆ นอกจาก ๑๖ แคว้น เมืองหลวง
ช่ือกบิลพัสด์ุ ใกล้กับเทวทหะ (รามคาม), แคว้นสักกะ เป็นจังหวัดมัชฌิมชนบท ใน
ชมพูทวีป, แคว้นของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่ง
ต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

 ตัวอย่างในนิสสัคคียกัณฑ์ เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ พระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ พวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย์ใช้พวกภิกษุณีให้ซักบ้าง ให้ย้อมบ้าง สางบ้าง ซึ่งขนเจียม พวกภิกษุณีซัก 
ย้อม สาง ซึ่งขนเจียม จึงละเลย อุทเทส ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า โมฆบุรุษ การกระทำอย่างน้ี มิได้ทำคนท่ียังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือ
ทำคนท่ีเลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย่ิงขึ้นได้เลย ทรงบัญญัติสิกขาบท ภิกษุใดใช้ภิกษุณี
ผู้ไม่ใช่ญาติให้ซัก ให้ย้อม หรือให้สางขนเจียม ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ (วิ.มหา.
(ไทย)๒/๕๗๖/๑๐๑,วิ.มหา.(ไทย)๒/๖๐๙/๑๒๘,วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๕๘/๓๓๐,วิ.มหา.
(ไทย)๒/๓๐๓/๔๔๕,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๘๑๐/๑๓๗, ๓/๑๐๕๔/๒๘๓) (๗/๔๐๒/๓๑๓, 
๘/๔๐/๓๘,๘/๗๖/๕๙,๘/๑๐๐/๗๒,๘/๑๓๙/๙๒ ไม่มีค้ำน้ี) 

สักกัจจมูลกสาตัจจการีสุตตาทิทุกะ :  พระสูตรว่าด้วยพระสูตร ๒ สูตร มีสกักัจจมูลกสาตัจจการี
สูตรเป็นต้น สักกัจจมลูกสาตัจจการีสูตร ว่าด้วยทำโดยเคารพและผู้ทำความเพียร
ต่อเน่ืองในสมาธิอันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัส
กับภกิษุทั้งหลายว่า บุคคลผู้ได้ฌาน ๔ จำพวกนี้ คือ๑. บางคนทำโดยเคารพในสมาธิ 
แต่ไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ ๒. บางคนทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ แต่ไม่
ทำโดยเคารพในสมาธิ ๓. บางคนไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ และไม่ทำความเพียร
ต่อเน่ืองในสมาธิ ๔. บางคนทำโดยเคารพในสมาธิ และทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ  

  ส่วนอีก ๑ สูตร คือ สักกัจจมูลกสัปปายการีสูตร พึงเทียบเคียงกับสูตรท่ี ๑๐ ใน
วรรคนี้  

  สาตัจจมูลกสัปปายการีสูตร ว่าด้วยความเพียรต่อเนื่องและผู้ทำสัปปายะในสมาธิ
อันเป็นมูล พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า บุคคลผู้ได้ฌานมี ๔ จำพวก คือ 
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  ๑. บางคนทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ แต่ไม่ทำสัปปายะในสมาธิ 
  ๒. บางคนทำสัปปายะในสมาธิ แต่ไม่ทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ  
  ๓. บางคนไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ และไมท่ำสัปปายะในสมาธิ  
  ๔. บางคนทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ และทำสัปปายะในสมาธิ (สํ.นิ.(ไทย) 

๑๗/๗๑๔/๔๐๕) 
สักกัจจสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเคารพ พระสารีบุตรหลีกเร้นอยู่ในท่ีสงัด เกิดคิดคำนึงว่า ภิกษุ

สักการะ เคารพ อาศัยอะไรอยู่ จึงละอกุศล เจริญกศุลได้ แล้วมีความคิดว่า ภิกษุ
สักการะ เคารพ อาศัย (๑) พระศาสดา (๒) พระธรรม (๓) พระสงฆ์ (๔) สิกขา (๕) 
สมาธิ (๖) ความไม่ประมาท และ(๗) ปฏิสนัถาร อยู่จึงละอกุศล เจริญกุศลได้ แล้วคดิ
อีกว่า ธรรมเหล่านี้ของเราบริสุทธ์ิผุดผ่อง ทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลพระผู้มีพระ
ภาค ธรรมของเราก็จักบริสุทธ์ิ และนับว่าบริสุทธ์ิย่ิงขึ้น เปรียบเหมือนบุรุษได้ทองคำ
แท่งบริสุทธ์ิผุดผ่องและเขาคดิว่า ทองคำแท่งของเราบริสุทธ์ิผุดผ่อง ทางที่ดีเราควร
จะนำไปเสนอแก่ช่างทอง ทองคำแท่งของเราไปถึงช่างทองแล้วจะบริสุทธ์ิ และนับว่า
บริสุทธ์ิย่ิงขึ้น  

  ในเวลาเย็น พระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลความคิดคำนึงให้
ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคประทานสาธุการแล้ว ตรสัว่า ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัย
พระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา สมาธิ ความไม่ประมาท และปฎิสนัถารอยู่จึง
ละอกุศลเจริญกุศลได้ กราบทูลอีกว่า ข้าพระองค์รู้ชัดเน้ือความแห่งพระภาษิตที่พระ
ผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อน้ี ได้โดยพิสดารว่า (ตอนที่ ๑) เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ไม่มีความ
เคารพ (๑) ใน พระศาสดา จักมีความเคารพในพระธรรม (๒)...ในพระศาสดาและ
ธรรม จักมีความเคารพในพระสงฆ์ (๓)...ในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์ จักมี
ความเคารพในสิกขา (๔)...ในพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ และสิกขา จักมีความ
เคารพในสมาธิ (๕) ...ในพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ สกิขา และสมาธิ จักมีความ
เคารพในความไม่ประมาท (๖) ...ในพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา สมาธ ิ
และความไม่ประมาท จักมีความเคารพในปฏิสันถาร  

  (ตอนที่ ๒) เป็นไปไม่ได้เลยท่ีผู้มีความเคารพ (๑) ในพระศาสดา จักไม่มีความ
เคารพในพระธรรม (๒) ... ในพระศาสดา และพระธรรม จักไม่มีความเคารพใน
พระสงฆ์ (๓) ...ในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์ จกัไม่มีความเคารพในสิกขา (๔) 
....ในพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ และสิกขา จักไม่มีความเคารพในสมาธิ (๕) ... ใน
พระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา และสมาธิ จักไม่มีความเคารพในความไม่



 

๕๐๓๑ 
 

 

ประมาท (๖) ...ในพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา สมาธิ และความไม่
ประมาท จักไม่มีความเคารพในปฏิสันถาร 

  (ตอนที่ ๓) เป็นไปได้ท่ีผู้มีความเคารพ (๑) ในพระศาสดา จักมีความเคารพในพระ
ธรรม (๒) ...ในพระศาสดา และพระธรรม จักมีความเคารพในพระสงฆ์ (๓) ... ในพระ
ศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์ จักมคีวามเคารพในสิกขา (๔) ...ในพระศาสดา พระ
ธรรม พระสงฆ ์ และสิกขา จักมีความเคารพในสมาธิ (๕) ...ในพระศาสดา พระธรรม 
พระสงฆ์ สิกขา และสมาธิ จักมีความเคารพในความไม่ประมาท (๖) ... ในพระศาสดา 
พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา สมาธิ และความไม่ประมาท จักมีความเคารพใน
ปฏิสันถาร เมือ่พระสารีบุตรกราบทูลอย่างน้ีแล้ว พระผูม้พีระภาคประทานสาธุการว่า 
สารีบุตร เธอทราบเน้ือความแห่งภาษิตท่ีเรากล่าวไว้โดยย่อน้ีได้โดยพิสดาร (องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๗๐/๑๕๐) 

สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน, ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน, ขันธ์ ๕ , ข้อ ๑ ใน
สังโยชน์ ๑๐  

 ตัวอย่างในจูฬเวทัลลสูตร ภิกษุณีธรรมทินนาตอบปัญหาอุบาสกวิสาขะ ว่า ปุถุชนใน
โลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับ  ไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลาย  ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ  
ไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอรยิะ  ไม่ได้พบสัตบุรุษทัง้หลาย  ไม่ฉลาดในธรรม
ของสัตบุรุษ  ไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ  พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็น
อัตตาบ้าง  พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้าง  พิจารณา
เห็นอัตตาในรูปบ้าง  จารณาเห็นเวทนา พิจารณาเห็นสัญญา  พิจารณาเห็นสังขาร
ท้ังหลาย พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้าง  พิจารณาเห็นอัตตาว่ามี
วิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้าง พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้าง  
สักกายทิฏฐิ เป็นอย่างนี้  (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๒,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๑/๕๐๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒๙/๑๔๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๗/๙๘,สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๒๑/๒๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๗/๑๐๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๖/๓๒๘,สํ.ข.(ไทย)๑๗/
๘๒/๑๓๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๕๕/๒๔๖) 

สักกายทิฏฐินทิเทส : แสดงสักกายทฏิฐิ สักกายทิฏฐินิทเทสอธิบายอุทเทสท่ี ๔ คือ สักกายทิฏฐิ โดย
วิธีปุจฉาและ วิสัชนา ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนในอัตตานุทิฏฐิทุกประการ ต่างกันแต่
ช่ือ คือ เปลี่ยนจากอัตตานุทิฏฐิ มาเป็นสักกายทิฏฐิเท่าน้ัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๓๗/
๒๑๒) 

สักกายทิฏฐิปหานสูตร : พระสูตรว่าด้วยการละสักกายทิฏฐิ  ภิกษุรูปหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า บุคคลเมื่อรู้ เห็นอย่างไร จึงละ



 

๕๐๓๒ 
 

 

สักกายทิฏฐิ(ความเห็นว่าเป็นตัวของตน)ได้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลเมื่อรู ้
เห็นอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สมัผัส ๖ และแม้ความเสวย
อารมณ์ท่ีเป็นสขุหรือทุกข์หรอืมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัยโดย
ความเป็นทุกข์ จึงละสักกายทิฏฐิได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๖๖/๒๐๐) 

สักกายทิฏฐิสตูร : พระสูตรว่าด้วยสักกายทิฏฐิ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อมีขันธ์ ๕ เพราะอาศัยและเพราะยึดมั่นขันธ์ ๕ 
สักกายทิฏฐิจึงเกิดขึ้น แล้วตรัสถามโดยนัยเป็นต้นว่า ขันธ์ ๕ เทีย่งหรือไม่เที่ยง 
เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งอัชฌัตตสูตรท้ังหมดในวรรคนี ้ (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๕๕/๒๔๖) 

สักกายนิโรธ ความดับแห่งสักกายะ,ความดับกายของตน,ความดับขันธ์ ๕,ความไม่อาลัยในตัณหา, 
การสลัดออกอาสวะและความเร่าร้อนเพราะสักกายะ, การดับอุปาทานขันธ์ 

 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๕ ภิกษุมนสิการสักกายะ จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ไม่
เลื่อมใส ไม่ต้ังอยู่ ไม่น้อมไปในสักกายะ แต่เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธ ความดับ
แห่งสักกายะ จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใส ต้ังอยู่ น้อมไปในสักกายนิโรธ จิตน้ันของ
เธอช่ือว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ต้ังอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดี
แล้วจากสักกายะ เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนท่ีก่อความคับแค้น ซึ่ง
เกิดขึ้นเพราะสักกายะเป็นปัจจัย เธอย่อมไม่เสวยเวทนาน้ัน เรียกว่าธาตุท่ีสลัดสักกา
ยะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๑/๓๑๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๐/๕๐๑,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๕๐/
๕๗๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๓/๕๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๘/๒๕๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๒๐๐/๓๔๑) 

สักกายนิโรธคามินีปฏิปทาการปฏิบัติตามอริยมรรคองค์ ๘ เพ่ือดับอุปาทานขันธ์ ๕, มรรค์มีองค์ ๘ 
เพ่ือสลัดออกตัณหาเหตุแห่งทุกข์ 

 ในจูลเวทัลลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา ได้แก่อริยมรรค
มีองค์ ๘  ได้แก่ (๑ ) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ  (๒ ) สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ  (๓ ) 
สัมมาวาจา เจรจาชอบ (๔) สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ (๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพ
ชอบ (๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ (๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ (๘) สัมมาสมาธิ ต้ัง
จิตมั่นชอบ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๐/๕๐๑)  (๒๑/๓๓/๕๒ ไม่มีคำน้ี) 

สักกายนิโรธอันตะส่วนสุดคือสักกายนิโรธ, ความสิ้นสุดแห่งการดับอุปาทานขันธ์ ๕, หนึ่งใน ๓ อันตะ 
 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๓ พระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า สักกายนิโรธ

อันตะ มี ๓ คือ (๑)      สักกายอันตะ ส่วนสุดคือสักกายะ(๒) สักกายสมุทยอันตะ 



 

๕๐๓๓ 
 

 

ส่วนสุดคือสักกายสมุทัย (๓) สักกายนิโรธอันตะ ส่วนสุดคือสักกายนิโรธ (ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๕/๒๖๖) 

สักกายปัญหาสูตร :  พระสูตรว่าด้วยปัญหาเร่ืองสักกายะ  ชัมพุขาทกปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสา
รีบุตรผู้อยู่ ณ หมู่บ้านนาลกคาม แคว้นมคธแล้วถามว่า สกักายะคืออะไร ท่านพระสา
รีบุตรตอบว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ช่ือว่าสักกายะ เนื้อหาสาระที่เหลือพึงทราบโดยนัย
แห่งนิพพานปัญหาสูตรในวรรคนี้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๘/๓๔๕) 

สักกายสมุทัย ความเกิดขึ้นแห่งสักกายะ, เหตุเกิดของสักกายะ คือ ตัณหา ๓ 
 ในจูฬเวทัลลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘สักกายสมุทัย คือ ตัณหาอันทำให้เกิดอีก 

ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความ กำหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์น้ัน 
ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา น้ีพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ‘สักกาย
สมุทัย”(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๐/๕๐๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๒๔/๔๘๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๓๓/๕๒) 

สักกายสูตร : พระสูตรว่าด้วยสักกายะ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า สักกายะ ได้แก่อุปาทานขันธ์ ๕ เหตุเกดิแห่งสักกายะ ได้แก่ตัณหา
อันทำให้เกิดอีก ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติเพลิดเพลิน
ย่ิงในอารมณ์ คือ ตัณหา ๓ ความดับแห่งสักกายะ ได้แก่ความดับตัณหาไม่เหลือด้วย
วิราคะ ความสละ ความสละคืน ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา ปฏิปทาที่ให้ถงึ
ความดับแห่งสักกายะ ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๕/๒๐๑)  

สักกายอันตะ ส่วนสุดคือสักกายะ, ท้ายสุขของการถือตัวตัวตน, ท่ีสุดของอุปาทานขันธ์ ๕, หน่ึงใน 
๓ อันตะ 

 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๓ พระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า สักกายอันตะ ๓ 
คือ (๑) สักกายอันตะ ส่วนสุดคือสักกายะ (๒) สักกายสมุทยอันตะ ส่วนสุดคือสักกาย
สมุทัย (๓) สักกายนิโรธอันตะ ส่วนสุดคือสักกายนิโรธ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๖) 

สักกายะ อุปทานขันธ์ ๕ หมายถึงการถือตัวตน, การยึดถือว่าเป็นตัว  
 ตัวอย่างในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๕ กล่าวถึงภิกษุเม่ือมนสิการสักกายนิโรธ ความดับ

แห่งสักกายะ จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใส ต้ังอยู่ น้อมไป ในสักกายนิโรธ จิตน้ันของ
เธอช่ือว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ต้ังอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดี
แล้วจากสักกายะ เธอหลุดพ้น แล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนท่ีก่อความคับแค้น 
ซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักกายะเป็นปัจจัย เธอย่อมไม่เสวยเวทนาน้ัน น้ีพระผู้มีพระภาค 
ตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสักกายะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๑/๓๑๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/



 

๕๐๓๔ 
 

 

๓๘๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๖/๙,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๐/๕๐๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕/๓๕,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๗๓/๗๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๗๘/๑๑๙,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๕/๒๐๑,สํ.ส.(ไทย)๑๘/
๒๓๘/๒๓๙,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๒๘/๓๔๕,องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๒๐๐/๘๓,ที.ปา.อ.
(บาลี)๓๐๕/๑๘๖,ขุ.ม.อ.(บาลี)๑๓/๑๖๓) 

สักการบูชา บูชาด้วยเครื่องสักการะ ได้แก่ดอกไม้  ธูป เทียน , บูชาสักการะบุคคลที่ เป็น
ทักขิไณยบุคคล,พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรสักการบูชา 

 ในรัชชุมาลาวิมาน วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้สักการะเคารพพระพุทธเจ้า พระมหาโมค
คัลลานเถระถามเทพธิดาองค์หน่ึงว่า เธอมีผิวพรรณงดงามย่ิงนัก ขณะท่ีดนตรีบรรเลง
อยู่อย่างไพเราะ นางตอบว่า ดิฉันนั้น มีความภักดีม่ัน ไม่หว่ันไหว เพราะมีความ
เห็นชอบเป็นปกติ ด้วยศรัทธาท่ีหย่ังรากลงแล้ว จึงได้เป็นธิดาที่แท้จริงของพระพุทธ
องค์ ผู้ท่ีได้ทำบุญไว้แล้ว ย่อมมีความสุขท้ังโลกน้ี และโลกหน้าแน่นอน ผู้ปรารถนาจะ
สถิตอยู่ร่วมกับเทพช้ันดาวดึงส์เหล่านั้น ควรทำกุศลไว้ให้มาก เพราะว่าเหล่าชนผู้ท่ีได้
ทำบุญไว้แล้ว ย่อมพร่ังพร้อมด้วยโภคสมบัติ บันเทิงอยู่ในสวรรค์ พระตถาคต
ท้ังหลาย ทรงอุบัติขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากหนอ เป็นบ่อเกิดแห่งเน้ือนาบุญ
ของมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้ท่ีทายกทายิกาทั้งหลายทำสักการบูชาแล้ว (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/
๘๕๖/๙๙) 

สักการมทะ  ความเมาในสักการะ, ความต้องการเชิดชูตนดังธงด้วยเครื่องสักการะ, ความหลงไหล
ในสักการะ 

 ในเอกกนิทเทส ความเมา คือ กิริยาท่ีเมา ภาวะที่เมา ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว 
ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม 
ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยสักการะ น้ีเรียกว่า สักการมทะ 
(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๔๔/๕๔๗) 

สักการสัมมานะการยกย่อง, การนับถือสูงสุด, พระราชาตรัสถามถึงเคร่ืองสักการะกับชฏิล 
 ในโสมนัสสจริยา พระราชาทรงปราบปรามปัจจันตชนบทสงบราบคาบแล้ว ได้ตรัส

ถามชฎิลโกงว่า พระผู้เป็นเจ้าสบายดีหรือ สักการสัมมานะยังเป็นไปแก่พระผู้เป็นเจ้า
หรือ (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๖/๗๖๐) 

สักการสูตร : พระสูตรว่าด้วยเครื่องสักการะ มี ๒ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สักการสูตร พระสูตรว่าด้วยเครื่องสักการะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอทั้งหลาย

ได้รับสุขและทุกข์  ในบ้าน(หรือ)ในป่า  ไมค่วรใส่ใจสุขและทุกข์น้ันว่ามีสาเหตุมาจาก



 

๕๐๓๕ 
 

 

ตน หรือคนอ่ืน ผัสสะท้ังหลาย จะสัมผัสได้ก็เพราะอาศัยอุปธิ  เมื่อไม่มีอุปธิ  ผัสสะ
ท้ังหลายจะสัมผัสได้อย่างไร (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๔/๑๙๓) 

 2.สักการสูตร พระสูตรว่าด้วยผู้ถูกสักการะครอบงำจิต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สมาธิ
ของภิกษุใด ผูมี้ปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมหว่ันไหวด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ 
(๑) ด้วยมีผู้สักการะ (๒) ด้วยไม่มีผู้สกัการะ ภิกษุนั้นผู้เขา้ฌาน มีความเพียรต่อเน่ือง 
พิจารณาเห็นด้วยปัญญาท่ีสุขมุ ยินดีในธรรมเป็นท่ีสิ้นไปแห่งอุปาทาน นักปราชญ์
ท้ังหลายเรียกว่า สัตบุรุษ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๘๑/๔๔๔)  

  อรรถกถาอธิบายว่า  พระองค์ทรงปรารภวาจาหยาบคายท่ีพวกอัญเดียรถีย์เที่ยว
ด่าพวกภิกษุ เพราะเกิดความริษยาที่เห็นพวกภิกษุมีลาภมากกว่า ทรงเปล่งอุทาน
แสดงความเป็นผู้มั่นคงหนักแน่นในสขุเวทนา กล่าวคือลาภสักการะ และทุกขเวทนา 
กล่าวคือคำด่าท่ีหยาบคาย (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑๔/๑๑๘-๑๑๙) คำว่า ธรรมเป็นที่สิ้นไป
แห่งอุปาทาน หมายถึงอรหัตตผลอันเป็นท่ีสิน้ไปแห่งอุปาทาน ๔ ประการ คือ  (๑) 
กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม) (๒) ทฏิฐุปาทาน (ความยึดม่ันในทิฏฐิ) (๓) สีลัพพตุ
ปาทาน (ความ ยึดมั่นในศีลและวัตร) (๔) อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในอัตตวาทะ) 
(ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๘๑/๒๘๖) และดู ที.ปา. ๑๑/๓๑๒/๒๐๕ ประกอบ  

สักการะ ไหว้ด้วยเครื่องสักการะ, กราบไหว้พร้อมด้วยเครื่องสักการะ, สิงคาลกมาณพไหว้ทิศ
ท้ัง ๖ ตามคำสั่งลาก่อนตายของบิดา 

 ตัวอย่างในสิงคาลกสูตร สิงคาลกมาณพ กราบทูลผู้มีพระภาคว่า บิดาของข้าพระองค์
ก่อนจะตาย ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่า ‘น่ีแน่ะลูก เจ้าพึงไหว้ทิศทั้งหลาย’ ข้าพระองค์
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาคำของบิดา จึงลุกขึ้นแต่เช้า ออกจากกรุงราชคฤห์ มีผ้า
เปียก มีผมเปียก ประคองอัญชลี ไหว้ทิศทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสให้ไหว้ทิศ ๖ 
ในอริยวินัยกันอย่างนี้ ว่า ทิศเบ้ืองหน้า บิดา มารดา ทิศทักษิณ ครูอาจารย์ เบ้ืองหลัง 
บุตรภรรยา ทิศเบ้ืองซ้าย มิตรสหาย ทิศเบื้องล่าง คนใช้ คนงาน และทิศเบ้ืองบน 
สมณพราหมณ์ คหบดีบุตร อริยสาวก ละ กรรมกิเลส (กรรมเครื่องเศร้าหมอง) ๔ 
ประการได้แล้ว ไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ ๔ ประการ และไม่ข้องแวะอบายมุข(ทาง
เสื่อม) ๖ ประการแห่งโภคะท้ังหลาย อริยสาวกน้ันเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม ๔ 
ประการน้ีแล้ว ช่ือว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศ ๖ ปฏิบัติเพ่ือครองโลกทั้งสอง ทำให้เกิดความ
ยินดีท้ังโลกน้ีและโลกหน้า หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์       (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๓/๑๙๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๓๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๒/๒๔๓,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๐/๕๑,ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๑๐/๕๔๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๗/๗๕,ม.ม.(ไทย)



 

๕๐๓๖ 
 

 

๑๓/๑๖๘/๑๘๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๒/๑๙๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓๖/๒๗๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๘๓/๙๓) 

สักการะ เคารพ นับถือ บูชาการแสดงกิริยาเคารพ นับถือ, สักการบูชา, การให้ความนับถือด้วย
กายกรรม 

 ในอุคคหสูตร อุคคหเศรษฐีกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ลูกสาวของข้าพระองค์เหล่านี้ 
จักไปสู่ตระกูลสามี ขอพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวสอนพร่ำสอนเด็กเหล่านี้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อพวกเขาตลอดกาลนานเถิด พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนกุมารีเหล่าน้ันว่า 
เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า ‘ชนเหล่าใด เป็นท่ีเคารพของสามี คือ บิดา 
มารดา หรือสมณพราหมณ์ เราทั้งหลายจักสักการะ เคารพ นับถือบูชาชนเหล่านั้น 
และต้อนรับท่านเหล่านั้น ผู้มาถึงแล้วด้วยอาสนะและน้ำ’ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๓/
๕๒) 

สักกุทานสูตร : พระสูตรว่าด้วยการเปล่งอุทานของท้าวสักกะ พระผู้มีพระภาคทรงอุทานว่า เทวดา
ท้ังหลายย่อมเคารพรักภิกษุ ผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร  ผู้เลีย้งตน  ไม่เลี้ยงคนอ่ืน ผู้คงที ่
ผู้สงบ มีสติอยู่ทุกเมื่อ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๗/๒๒๒) ท้าวสกักะทรงเปล่งอุทานด้วยปีติ
โสมนัสท่ีเกิดขึน้เพราะได้ถวายทานแก่พระมหากัสสปเถระ พระ ผู้มพีระภาคทรง
ปรารภเหตุนั้น ทรงเปล่งอุทานแสดงว่าผู้มีสมัมาปฏิบัติ ย่อมเป็น ท่ีรักของเทวดาและ
มนุษย์ท้ังหลาย (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๒๗/๒๑๒)  

สักขลิกาทายิกาวิมาน : พระสูตรว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายน้ำตาลกรวดเป็นการกล่าวถึง
วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายน้ำตาลกรวดแด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต (ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๖๑๓/๖๗) 

สักขิภัพพสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเป็นผู้เหมาะสมท่ีจะประจักษ์ชัด พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม
ของภิกษุผู้ไม่อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ ในเมื่อมี
เหตุ ธรรม ๖ ประการ คือ (๑) ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า เหล่าน้ีเป็นธรรมฝ่ายเสื่อม 
(๒) ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า เหล่านี้เป็นธรรมฝ่ายคงที่ (๓) ไม่รู้ชัดตามความเป็น
จริงว่า เหล่าน้ีเป็นธรรมฝ่ายคุณวิเศษ (๔) ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า เหล่าน้ีเป็น
ธรรมฝ่ายชำแรกกิเลส (๕) ไม่ทำความเคารพ (๖) ไมท่ำสิง่ท่ีเป็นสัปปายะ แล้วตรัสว่า 
ธรรมของภิกษุผู้อาจบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมน้ัน ๆ ในเมื่อมี
เหตุ มี ๖ มีนัยตรงกันข้าม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๑/๕๙๓) 

สักขิสาวก พระสาวกรูปหนึ่งท่ีทันเห็นองค์พระพุทธเจ้า, ปัจฉิมสาวก, สุภัททปริพาชกผู้เป็นสักขิ
สาวก 



 

๕๐๓๗ 
 

 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึง   สุภัททปริพาชกผู้ได้บรรพชา
อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วไม่นาน ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียม
อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ท่ีเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ 
ต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ 
พรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป’ สุ
ภัททปริพาชกได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง และ สักขิสาวก องค์สุดท้ายของพระผู้มี
พระภาค (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๕/๑๖๔,ที.ม.อ.(บาลี)๒๑๕/๑๙๘) ดูเทียบ ที.สี.(ไทย) ๙/
๔๐๕/๑๗๔, ม.ม. ๑๓/๒๒๒/๑๙๕-๑๙๖, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๖/๒๘๑) 

สักหลาด ผ้าสำหรับลาดพ้ืนอันประณีตในกรุงกุสาวดี ราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ 
 ในมหาสุทัสสนสูตร เรื่องบัลลังก์ท่ีลาดด้วยผ้าสักหลาด กล่าวคือ เมืองขึ้น ๘๔,๐๐๐ 

เมืองของพระเจ้ามหาสุทัสสนะ มีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวง ทรงมีปราสาท 
๘๔,๐๐๐ องค์ มีธรรมปราสาทเป็นท่ีประทับ ทรงมีเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง มีเรือน
ยอดมหาวิยูหะเป็นที่ประทับทรงมีบัลลังก์ ๘๔,๐๐๐ บัลลังก์ เป็นบัลลังก์ทอง บัลลังก์
เงิน บัลลังก์งา บัลลังก์แก้วบุษราคัม ลาดด้วยพรมขนสัตว์ชายยาว ลาดด้วยสักหลาด 
(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๓/๑๙๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๖/๑๙๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๖๗/๑๙๙,ที.
ม.(ไทย)๑๐/๒๖๘/๒๐๐) 

สัคคกถา เรื่องที่กล่าวถึงสวรรค์, เรื่องราวของสวรรค์, ข้อหน่ึงในอนุปุพพิกถา ๕  
 ตัวอย่างในโสณโกฬิวิสวัตถุ พระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำนึง

ในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้าน ๘๐,๐๐๐ คนน้ัน จึงตรัสอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ 
(๑) ทานกถา เรื่องทาน (๒) สีลกถา เรื่องศีล (๓) สัคคกถา เรื่องสวรรค์(๔) กามา
ทีนวกถา เรื่องโทษ ความต่ำทราม ความเศร้าหมองแห่งกาม (๕) เนกขัมมานิสังสกถา 
เรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม (วิ.ม.(ไทย)๕/๒๔๒/๔,วิ.ม.(ไทย)๕/๒๘๔/๙๕,วิ.ม.
(ไทย)๕/๒๙๓/๑๑๔,วิ.ม.(ไทย)๕/๓๐๑/๑๓๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๗๕/๔๒,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๗๙/๔๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๘๓/๔๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๖๙/๖๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๒/
๒๓๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๑/๒๕๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๒/๒๖๑,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/
๔๓/๒๕๖)  

สังกมนทาเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสังกมนทาเถรี มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติ ๓ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป ท่านได้อุทิศร่างกายให้พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าโกณฑัญญะ เสด็จเหยียบข้ามไป เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์ 
ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๑/๓๗๐) 



 

๕๐๓๘ 
 

 

สังกัปปราคชาดก :  พระสูตรว่าด้วยราคะเกิดเพราะความดำริ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ฤษี
โพธิสัตว์ผู้ได้ฌานโลกีย์ เข้ามาบิณฑบาตในเมืองพาราณสี พระเจ้าพรหมทัต
ทอดพระเนตรเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงนิมนต์ให้จำพรรษาในพระราชอุทยาน
แล้วถวายความบำรุงเป็นประจำ ต่อเมื่อมีความจำเป็นจะเสด็จไปสงบศึกทางชายแดน 
จึงมอบหน้าท่ีให้พระมเหสีคอยดูแลแทน วันหน่ึงเมื่อ พระโพธิสัตว์ชักช้ายังไม่มารับ
อาหารบิณฑบาต พระนางทรงสรงน้ำแล้วเอนพระองค์บนเตียงน้อยรอคอยพระ
โพธิสัตว์ กำลังเคล้ิมหลับได้ยินเสียงผ้าคากรองของดาบสที่เหาะมาทางอากาสจึงรีบ
ลุกขึ้นโดยเร็ว ผ้าเน้ือเกลี้ยงที่นุ่งไว้หลวม ๆ จึงหลุดลงทันที พระโพธิสัตว์ไม่ทันสำรวม
อินทรีย์ได้เห็นภาพความงามแห่งสรีระของพระเทวีจนหมดสิ้น กิเลสทีข่่มไว้ด้วยฌาน
มาเป็นเวลานานก็ฟุ้งขึ้น ฌานก็เสื่อมทันทีจึงลงที่ช่องหน้าต่าง เมื่อรับภิกษาแล้วไม่
อาจนั่งฉันได้ ไม่สามารถจะเหาะได้ดังเดิม จึงเดินกลับบรรณศาลา ไม่ฉนัอาหารนอน
รำพึงถงึแต่ความงามของพระเทวีจนข้าวในบาตรบูด นอนซมอยู ่๗ วัน พระราชาชนะ
ศึกกลับมาทราบว่าดาบสไม่สบายจึงไปเย่ียมถามถึงอาการป่วย พระดาบสกราบทูลให้
ทราบถึงการป่วยของตนว่า ท่านเผลอไปไมไ่ด้คุ้มครองจิตด้วยวิธีที่ถูกต้อง จึงถูกลูกศร
คือกิเลสอาบยาพิษคือราคะเสียดแทงเอา เกิดความเร่าร้อนไปทั่วสรรพางค์กาย ได้รับ
ความทุกข์ทรมานเป็นอันมาก หลังจากกราบทูลให้พระราชาเข้าพระทัยแล้วจึงเข้าใน
บรรณศาลา เจริญฌานท่ีเสือ่มไปให้เกิดขึ้นใหม่ สอนพระราชาให้ครองราชโดยธรรม
แล้วจึงเหาะเข้าป่าหิมพานต์ไป การขาดความสำรวมระวังทางทวารทั้งหลายเป็นทาง
เกิดแห่งกิเลส (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑/๑๒๐) 

สังกัปปราคะ ความกำหนัดท่ีเกิดขึ้นด้วยอำนาจความดำริในวัตถุมีรูปท่ีงดงามเป็นต้น, กิเลสกามอีก
ช่ือหนึ่งในจำนวนช่ือเรียกกาม  

 ในนิพเพธิกสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์น้ีว่า สังกัปปราคะของบุรุษช่ือ
ว่ากามอารมณ์ท่ีวิจิตรท้ังหลายในโลกไม่ช่ือว่ากาม สังกัปปราคะของบุรุษช่ือว่ากาม 
อารมณ์ท่ีวิจิตรทั้งหลายในโลก ต้ังอยู่ตามสภาพของตนเท่าน้ัน แต่ธีรชนทั้งหลายย่อม
กำจัดความพอใจ ในอารมณ์ท่ีวิจิตรเหล่าน้ันได้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๓/๕๗๒,อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๕๑๓/๕๕๑)(องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๖๓/๑๔๘) 

สังกัปปวิตก วิตกอันเป็นความดำริ, ความคิดอันเป็นความดำริเกี่ยวกับธรรม ปัญญา นิพพาน 
 ในสมิทธิสูตร พระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิดังน้ีว่า สังกัปปวิตก วิตกอันเป็น

ความดำริ ของบุรุษมีอะไรเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ท่านตอบว่า มีนามรูปเป็นอารมณ์ 
ขอรับสังกัปปวิตกเหล่าน้ันมีอะไรเป็นย่ิง’ ท่านก็ตอบว่า ‘มีปัญญาเป็นย่ิง ขอรับ’ 



 

๕๐๓๙ 
 

 

สังกัปปวิตกเหล่าน้ันมีอะไรเป็นแก่น ท่านก็ตอบว่า ‘มีวิมุตติเป็นแก่น ขอรับ’ สังกัปป
วิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นท่ีหย่ังลง’ ท่านก็ตอบว่า ‘มีนิพพานเป็นท่ีหย่ังลง ขอรับ’ ดีละ 
ดีละ ท่านสมิทธิ ดีจริง ท่านสมิทธิ ท่านถูกเราถามปัญหาแล้วก็ตอบได้ แต่ท่านอย่า
ทะนงตนด้วยการแก้ปัญหานั้น (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑๔/๔๖๒) 

สังกัปปะ การรู้แจ้งด้วยการเจริญสังกัปปะ, มัคคสัจคือการเจริญความดำริ 
 ในยุคนัทธวรรค ทุติยสุตตันตนิทเทส สูตรน้ี กล่าวถึง การรู้แจ้งด้วยการเจริญทิฏฐิ 

สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สติ สมาธิ ในฐานะท้ัง ๓ น่ีเป็นมัคคสัจ 
(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๔/๔๓๘) 

สังกัสสนคร,สังกัสสะ,เมือง เมืองท่ีพระผู้มีพระภาคเสด็จลงดาวดึงสเทวโลกลงสู่โลกมนุษย์ท่ีประตู
เมืองสังกัสสนครในวันออกพรรษา, เมืองโบราณแห่งหน่ึงอยู่ในแคว้นปัญจาละ, เมือง
หนึ่งต้ังอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีไปประมาณ ๙๐ ไมล์ ระหว่างเมืองลัคเนาว์กับเมืองอัก
รา, เมืองที่พระสารีบุตรเห็นพระผู้มีพระภาค 

 ในสารีปุตตสุตตนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญความอัศจรรย์ใจแห่งพระ
พุทธคุณ ว่า พระศาสดาได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์ก่อนหน้าน้ี 
ข้าพเจ้าไม่เคยเห็น ท้ังไม่เคยได้ยินจากใคร ๆ ไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน
ด้วยตาน้ี ด้วยอัตภาพน้ีเลย คือ ในกาลใด พระผู้มีพระภาคเสด็จออกพรรษาท่ี
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ โคนไม้ปาริฉัตตกะในภพดาวดึงส์ อันหมู่เทวดาแวดล้อม
เสด็จลงสู่สังกัสสนครทางบันไดแก้วมณีตรงกลาง เว้นการเห็นครั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่เคย
เห็นในกาลก่อนเลย (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙๐/๕๓๕) ๑/๒๓/๑๕,๗/๔๕๑/๔๐๒, ๗/
๔๕๘/๔๑๙ ไม่มีคำน้ี 

สังกาสนสูตร : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกอริยสัจ พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อักษร 
พยัญชนะและการจำแนกในอริยสัจ ๔ นั้น หาประมาณมิได้ คือไม่สามารถอธิบายให้
จบได้ด้วยอักษรเป็นต้น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๙/๖๐๓) 

สังกิจจชาดก :  พระสูตรว่าด้วยสังกิจจฤษี มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสัง
กิจจกุมารบุตรของปุโรหิต และเป็นสหายของพรหมทัตราชกุมารแห่งกรุงพาราณส ี
เมื่อทั้ง ๒ เจริญวัยแล้วได้เดินทางไปศกึษาศิลปศาสตร์ท่ีเมืองตักกสิลาด้วยกัน ต่อมา
พรหมทัตราชกุมารมีความดำริท่ีจะปลงพระชนม์พระเจ้าพรหมทัตราชบิดา แมส้ังกิจจ
กุมารจะทูลทัดทานไว้ แต่พรหมทัตราชกุมารก็ไม่ทรงเช่ือฟัง สังกิจจกุมารคิดว่า ไม่มี
ประโยชน์ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลเหล่านี้จึงออกบวชเป็นฤษีไปบำเพ็ญฌานและ
อภิญญาอยู่ในป่าหิมพานต์ มีฤษ ี๕๐๐ เป็นบริวาร เมื่อได้ฌานและอภิญญาแล้ว จึง



 

๕๐๔๐ 
 

 

กลับมาแสดงเรื่องนรกและสวรรค์ท่ีผู้ทำกรรมช่ัวและกรรมดีจะพึงได้รับใน
สัมปรายภพโปรดพรหมทัตราชกุมาร (ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๖๙/๔๕) 

สังกิจจเถรคาถา : ภาษิตของพระสังกิจจเถระ,คาถาของพระสังกิจจเถระ ท่านพระสังกิจจเถระกล่าว
คำเป็นต้นว่า ในฤดูฝน ลมหัวด้วน ย่อมพัดพาเมฆหมอกไปได้ฉันใด สญัญาที่
ประกอบด้วยวิเวกก็ฉันน้ันเหมือนกัน  ย่อมดึงจิตของอาตมาไปสู่ท่ีวิเวก กายคตาสติ
กรรมฐานที่ประกอบด้วยความคลายกำหนัด ในร่างกาย เกิดขึ้นแกอ่าตมาทันท ี 
เหมือนกาดำเกิดจากฟองไข่ เที่ยวอาศัยอยู่ในป่าช้า ภิกษุผู้ไม่มีคนอ่ืนคอยดูแลรักษา 
และไม่คอยดูแลรักษาคนอื่นนั้นแล ไม่มีความเยื่อใยในกามทั้งหลาย  ย่อมอยู่เป็นสุข 
(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๕๙๗/๔๔๓) 

สังกิจจฤษี ฤษีช่ือสังกิจจะ, ฤษีผู้ตอบปัญหาพระเจ้าพรหมทัตเรื่องกรรมอันเป็นบาป 
 ในสังกิจจชาดก เรื่องสังกิจจฤษี พระเจ้าพรหมทัต ผู้เป็นพระราชาทรงวางเบญจ

กกุธภัณฑ์ไว้อย่างปกปิดแล้วเสด็จลงจากราชยาน ทรงดำเนินเข้าไปหาสังกิจจฤษี ซึ่ง
น่ังอยู่ ณ ทายปัสสอุทยาน จึงทรงสอบถามถึงกรรมอันเป็นบาปว่า คนผู้ประพฤติล่วง
ธรรมทั้งหลาย เหมือนโยมผู้ประพฤติล่วงธรรม ละไปแล้วจะไปสู่คติอะไร ขอพระคุณ
เจ้าจงตอบเน้ือความท่ีโยมถามเถิด สังกิจจฤษีได้กราบทูลพระราชาผู้ทรงผดุงรัฐให้
เจริญแก่ชาวกาสี ซึ่งประทับน่ัง ณ ทายปัสสอุทยานว่า ขอพระองค์ทรงสดับคำของอา
ตมภาพ ผู้ใดพร่ำสอนบอกหนทางแก่คนเดินทางผิด ถ้าเขาพึงทำตามคำของผู้น้ัน เขา
ก็ไม่พึงถูกหนามตำ ฉันใด ผู้ใด พร่ำสอนธรรมแก่ผู้ปฏิบัติผิดธรรม ถ้าเขาพึงทำตามคำ
สอนของท่านผู้น้ัน เขาจะไม่พึงไปสู่ทุคติฉันน้ัน เหมือนกัน (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๗๐/
๔๕,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๗๓/๔๕,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๗๖/๔๖) 

สังกิเลส     เครื่องเศร้าหมองใจ, ความเสื่อมเสีย, ความช่ัว, อารมณ์ของสังกิเลส คือ อารมณ์ของ
โลภะ ความติดข้อง 

 ในอมตารัมมณกถา สภาวธรรมมีอมตะ (นิพพาน) เป็นอารมณ์ สกวาที (สก.) ถามปร
วาที (ปร.) ว่า สังโยชน์มีอมตะเป็นอารมณ์ใช่ไหม ปร. ตอบว่า ใช่ สก. ถามว่า อมตะ
เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหม ปร.ตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน สก. ถามว่า อมตะ
ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสมิใช่
หรือ ปร.ตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๖๓/๓๕๔, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๔๙/๕๙๕) 

สังกิจจสามเณรวัตถุ : เรื่องสังกิจจสามเณร พระผู้มพีระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุ  ๕๐๐  รูปว่า  
ผู้มีศีล  เพ่งพินิจ  แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าคนทุศีล ไม่มีจิตต้ังม่ันท่ีมี
ชีวิตอยู่ต้ัง  ๑๐๐  ปี (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๐/๖๔) 



 

๕๐๔๑ 
 

 

สังกิเลสิกธรรม ธรรมท่ีทำให้จิตเศร้าหมอง ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ ได้แก่ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ 
และโมหมูลจิต ๒ 

 ตัวอย่างในโปฏฐปาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับโปฏฐปาทะ ว่า เราแสดงธรรมเพ่ือ
ละการได้อัตตภาพท่ีหยาบว่า ‘พวกท่านปฏิบัติตามน้ันแล้วก็จะละสังกิเลสิกธรรม ได้ 
และโวทานิยธรรม จะเพ่ิมพูนย่ิงขึ้น จะทำให้แจ้งความบริบูรณ์ความไพบูลย์แห่ง
ปัญญาด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน’ บางคราวท่านมีความเห็นอย่างน้ีว่า 
‘เราพอจะ ละสังกิเลสิกธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพ่ิมพูนย่ิงขึ้น บุคคลจะทำให้
แจ้งความบริบูรณ์ความไพบูลย์ แห่งปัญญาด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 
แต่ว่าจะมีความเป็นอยู่ลำบาก’ก็เรื่องน้ีท่านไม่พึงเห็นอย่างน้ัน แท้จริง ท่านจะละสังกิ
เลสิกธรรมได้และโวทานิยธรรมจะเพ่ิมพูนย่ิงขึ้น จะมีความปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สติ 
สัมปชัญญะ และอยู่เป็นสุข (ที.สี.(ไทย)๙/๔๒๙/๑๙๐,ที.สี.(ไทย)๙/๔๓๐/๑๙๑,ที.สี.
(ไทย)๙/๔๓๑/๑๙๑,ที.สี.(ไทย)๙/๔๓๒/๑๙๑,ที.สี.อ.(บาลี) ๔๒๙/๓๑๕) 

สังข์ อุปกรณ์เป่าออกเสียง, อุปกรณ์ออกเสียงสีขาว, คำอุปมาผู้ครองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์ขัด 

 ตัวอย่างในปายาสิสูตร อุปมาด้วยการเป่าสังข์ ท่านกัสสปะตอบคำถามพระเจ้าปายาสิ
ว่า อาตมภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับ คนฉลาดบางพวกในโลกน้ี เข้าใจ
ความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหาร ดังคนเป่าสังข์บอกชาวชนบทว่า ‘ท่าน
ท้ังหลาย น้ีเป็นเสียงสังข์ น่าพอใจ น่ารักใคร่ น่าหลงใหล น่าติดใจ ไพเราะอย่างนี้’ 
สังข์วางอยู่ ชาว ปัจจันตชนบทเหล่านั้นจับสังข์น้ันให้หงายข้ึนแล้วสั่งว่า ‘พูดซิพ่อสังข์ 
พูดซิ พ่อสังข์’ สังข์น้ันก็ไม่ส่งเสียง คนเป่าสังข์ได้มีความคิดดังน้ีว่า ‘ชาวปัจจันต
ชนบทเหล่านี้ช่างโง่เขลาจริง ไฉนจึงแสวงหาเสียงสังข์โดยไม่ถูกวิธีอย่างนี้เล่า’ ขณะที่
ชาวปัจจันตชนบทเหล่านั้นกำลังมุงดูอยู่ เขาจึงหยิบสังข์ขึ้นมาเป่า ๓ ครั้งแล้วถือสังข์
เดินไป ชาวปัจจันตชนบทเหล่านั้นพูดกันว่า ‘ท่านท้ังหลาย เม่ือสังข์นี้มีคน มีความ
พยายาม และมีลมจึงส่งเสียงได้ เม่ือสังข์น้ีไม่มีคน ไม่มีความพยายาม และไม่มีลม ก็
ส่งเสียงไม่ได้’ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๒๖/๓๕๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๕/๓๐๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๔๗๑/๕๙๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๗๕/๖๐๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓/๑๙,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๒/
๑๒๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๗/๒๕๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๗/๒๙๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๑๑๔/๑๗๖) 

สังขชาดก :  พระสูตรว่าด้วยสังขพราหมณ์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
สังขพราหมณ ์ เป็นพ่อค้าทางเรือ ก่อนออกเดินทางไปค้าขายยังสุวรรณภูมิ ได้ถวาย



 

๕๐๔๒ 
 

 

ร่มและรองเท้าแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก่อนออกเดินทางเมื่อออกเดินทางไปไม่นาน 
ประสพเหตุเรือแตกกลางทะเล คนอ่ืน ๆ ท่ีเอาแต่ตกใจไม่คิดหาทางแก้ไข จึงตกเป็น
อาหารของปลาร้ายในทะเล ส่วนพระโพธิสัตว์และอุปัฏฐากของท่าน ก่อนที่เรือจะจม 
ได้เอาน้ำมันทา แล้วกินน้ำตาลกรวดกับเนยใสจนเต็มอ่ิมแล้ว ขึ้นยอดเสากระโดงเรือ 
กำหนดทิศทางที่จะไปแล้วกระโดดสุดกำลัง พ้นอันตรายจากปลาร้ายแล้วว่ายน้ำอยู่
ในทะเล ๗ วัน เมื่อถึงวันอุโบสถ ท่านอมน้ำทะเลบ้วนปากแล้วจึงอธิษฐานอุโบสถ 
ขณะน้ัน นางมณีเมขลามาตรวจการณ์ในทะเลเห็นเข้าจึงนำอาหารทิพย์ไปให้ แต่ท่าน
ไม่ยอมรับ สอบถามได้ความว่ากำลังรักษาอุโบสถ นางมีความศรัทธาที่ท่านได้ทำทาน
ก่อนออกเดินทางและได้รักษาอุโบสถในวันอุโบสถ จึงได้เนรมิตรเรือบรรทุกรัตนชาติ
เต็มลำแล้วส่งพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยอุปัฏฐากไปยังเมืองโมลินีบ้านเกิด เม่ือบุญท่ีทำ
ไว้แล้วให้ผล บุคคลย่อมพ้นจากภัยอุปสรรคปัญหาได้ท่ีร้ายแรงได้และยังได้รับการ
ช่วยเหลือจากคนดีอีก บุคคลจึงควรทำบุญให้มาก (ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๓๙/๓๒๘) 

สังขตธรรม ธรรมท่ีปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่ ขันธ์ ๕ 
 ตัวอย่างในจูฬเวทัลลสูตร กล่าวถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นสังขตธรรม พระผู้มีพระ

ภาคทรงจัดขันธ์ ๓ ประการ เข้าในอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือว่าทรงจัดอริยมรรคมีองค์ 
๘ เข้าในขันธ์ ๓ ประการ เพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขาร เพราะปรุงแต่งสังขตธรรมจึง
เรียกว่า ‘สังขาร’ ปรุงแต่งสังขตธรรม คือ รูปโดยความเป็นรูป เวทนาโดยความเป็น
เวทนา สัญญาโดยความเป็นสัญญา สังขารโดยความเป็นสังขาร วิญญาณโดยความ
เป็นวิญญาณ เพราะปรุงแต่งสังขตธรรมจึงเรียกว่า ‘สังขาร’(ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๒/
๕๐๒,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๗๙/๑๒๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๘๗/๑๐๖,ข.ป.(ไทย) ๓๑/๑๓/
๒๓,ข.ป.(ไทย) ๓๑/๓๕/๔๙๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๔๓/๔๑๙,อภิ.สงฺ.(แปล) ๓๔/
๑๐๘๙/๒๗๗) 

สังขตธาตุ ธาตุท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง, หน่ึงในธรรมที่ควรรู้ย่ิง ๒ อย่าง 
 ในทสุตตรสูตร ธรรม ๒ ประการท่ีควรรู้ย่ิง คือ ธาตุ ๒ ได้แก่ (๑) สังขตธาตุ ธาตุท่ีถูก

ปัจจัยปรุงแต่ง (๒) อสังขตธาตุ ธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๒/
๓๗๑, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๔) 

สังขตลักขณสตูร : พระสูตรว่าด้วยลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สังขตลักษณะ 
(ลักษณะทีถู่กปัจจัยปรุงแต่ง) แห่งสังขตธรรม (ธรรมท่ีถูกปัจจัยปรุงแต่ง) ๓ ประการ 
คือ (๑) ความเกิดขึ้นปรากฏ (๒) ความดับสลายปรากฏ (๓) เมื่อต้ังอยู่ ความแปร
ปรากฏ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๔๗/๒๐๘)  



 

๕๐๔๓ 
 

 

สังขตลักษณะ,สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม  ลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง, สภาวะที่ถูกปัจจัยปรุง
แต่ง 

 ในสังขตลักขณสูตร ลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง กล่าวถึงสังขตลักษณะแห่งสังขต
ธรรม ลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ๓ ประการ คือ (๑) 
ความเกิดขึ้นปรากฏ (๒) ความดับสลายปรากฏ (๓) เม่ือต้ังอยู่ ความแปรปรากฏ เหตุ
น้ี บุคคลจึงเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๔๗/๒๐๘,อภิ.ก.(ไทย)
๓๗/๒๑๔/๙๔) 

สังข์ทอง วัตถุแข็งสีขาว, คำอุปมาความเกลี้ยงเกลาดุจสังข์ขัด 
 ในอัมพปาลีเถรีคาถา ภาษิตของพระอัมพปาลีเถรี พระเถรีฯ ท่านได้กล่าวภาษิต

เหล่าน้ีว่า เมื่อก่อน ผมของเรามีสีดำเหมือนสีแมลงภู่ มีปลายผมงอน เด๋ียวนี้ ผม
เหล่าน้ันกลายสภาพเป็นเหมือนป่านและปอเพราะชรา เมื่อก่อน คอของเราสวยงาม
นัก กลมเกลี้ยงเหมือนสังข์ทองขัดเกลาดีแล้วเด๋ียวน้ี กลายเป็นงุ้มค่อมลงเพราะชรา 
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่วามจริง เป็นคำจริงแท้ ไม่แปรเป็นอย่างอ่ืน      
(ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๒๖๒/๕๙๘) 

สังข์ท่ีขัดแล้ว วัตถุสีขาว, วัตถุขาวเกล้ียงเกลา, คำอุปมาความบริสุทธ์ิด้วยความเกลี้ยงเกลาของวัตถุ 
 ในอัตตันตปสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึง คหบดีหรือบุตรคหบดีผู้เกิดภายหลังใน

ตระกูลใดตระกูลหน่ึงฟังธรรมน้ันแล้วได้ศรัทธาในตถาคต พิจารณาเห็นว่า ‘ฆราวาส 
(การอยู่ครองเรือน) คับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาปลอดโปร่ง การท่ีบุคคลผู้
ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์ท่ีขัดแล้วน้ีมิใช่
ทำได้ง่าย ทางที่ดีเราควรจะปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิต’(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๗) 

สังขธมชาดก :  ชาดกว่าด้วยการเป่าสังข์เกินไปทำให้เสียทรพัย์ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า บุตรคนเป่า
สงัข์โพธิสัตว์ ห้ามบิดาไม่ให้เป่าสังข์มากเกินไป ในขณะทีก่ำลังเดินผ่านดง แต่บิดาไม่
เช่ือ จึงถูกโจรปล้นทรัพย์ท่ีได้มาจนหมดสิน้  (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๖๐/๒๕) 

สังขธมสูตร :  พระสูตรว่าด้วยคนเป่าสังข์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ ปาวาริกัมพวัน ได้
ตรัสถามผู้ใหญบ้่านช่ืออสิพันธกบุตรผู้เป็นสาวกของนิครนถนาฏบุตรว่า นิครนถนาฏ
บุตรแสดงธรรมแก่สาวกอย่างไร  
 เมื่อนายอสิพันธกบุตรกราบทูลว่า นิครนถนาฏบุตรแสดงธรรมแก่สาวกว่า บุคคลผู้
ฆ่าสัตว์ ลักทรพัย์ ประพฤติผิดในกามและพูดเท็จต้องไปอบาย ตกนรก เพราะกรรม
ใดมีมาก กรรมน้ันจะเป็นตัวนำไป จึงตรัสว่า หากเป็นอย่างที่นิครนถนาฏบุตรกล่าว ก็



 

๕๐๔๔ 
 

 

จักไม่มีใครไปอบาย ตกนรกเลย เพราะในวันหน่ึง เวลาท่ีบุคคลฆ่าสัตว์มน้ีอยกว่าเวลา
ท่ีเขาไม่ได้ฆ่า ความจริง ศาสดาบางคนมีทิฏฐิว่า ผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดใน
กามและพูดเทจ็ต้องไปอบาย ตกนรก สาวกผู้เลื่อมใสศาสดาน้ันย่อมมีทิฏฐิว่า แม้เราก็
ต้องไปอบาย นรก เพราะเราเคยทำกรรมเหล่านั้น หากเขายังไม่ละคำพูด ไม่ละ
ความคิด ไมส่ละทิฏฐินั้น ย่อมตกนรกเหมือนถูกนำมาขังไว้ฉะนั้น ศาสดาบางคน
ตำหนิติเตียนกรรมเหล่าน้ัน แล้วสอนให้งดเว้นจากสิ่งเหล่านั้น สาวกผู้เลือ่มใสศาสดา
น้ันย่อมมีทิฏฐิว่า เราเคยทำกรรมเช่นน้ัน กรรมเช่นน้ันไม่ดีเลย เราจะเป็นผู้เดือดร้อน
เพราะกรรมน้ันเป็นปัจจัย ครั้นแล้วย่อมละบาปกรรม ปราศจากความเพ่งเล็งอยากได้
ของเขา ไม่พยาบาท ไม่หลง มีสัมปชัญญะ มีสติ มีเมตตาจิต กรุณาจิต มุทิตาจิตและ
อุเบกขาจิตแผ่ไปทุกทิศ แผ่ไปตลอดโลก ทั่วทุกหมู่เหล่า ในท่ีทุกสถาน กรรมท่ีทำ
พอประมาณในเมตตาเจโตวิมุตติเป็นต้นท่ีบุคคลอบรมแล้วอย่างน้ีจะไม่เหลืออยู่ในรู
ปาวจรและอรูปาวจรเลย เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผู้แข็งแรงพึงให้คนในทิศท้ัง ๔ ได้
ยินเสียงโดยไม่ยาก เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ นายอสิพันธกบุตรได้กล่าวช่ืนชม
พระภาษิตของพระองค์ว่า ชัดเจนไพเราะยิ่งนักเป็นต้น (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๐/
๔๐๖) 

สังขปาลจริยา : ว่าด้วยจริยาของสังขปาลนาคราช  พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยที่เป็นสังขปาล
นาคราชได้ยอมสสะชีวิตของตนอธิษฐานจำอุโบสถศีลในทางสี่แพร่ง ได้ถูกพวกพราน
ผู้ดุร้ายแทง ๘ แห่งแล้วเอาหวายร้อยหามไป มิได้ทำความโกรธต่อพรานนั้น เพราะ
กลัวศีลขาด (ข.ุจริยา.(ไทย) ๓๓/๘๕/๗๕๖) 

สังขปาลชาดก : ชาดกว่าด้วยสังขปาลนาคราช มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นพระเจ้าทุยโยธนะ ทรงให้ทานปรารถนาสมบัติในนาคพิภพ และเม่ือสมปรารถนา
กลับอึดอัดเพราะหาโอกาสทำบุญได้ยากจึงออกมารักษาอุโบสถศีลบนพืน้พิภพ 
เพ่ือให้ได้เป็นมนุษย์ตามเดิม (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย) ๒๗/๑๔๓/๖๑๘) 

สังขปาลนาคราช พระญานาคนามว่าสังขปาล, นาคราชผู้สถิตในนาคพิภพอันระงับความเศร้าโศก, 
นาคราชผู้มีผิวพรรณางดงาม มีอานุภาพนับไม่ได้ 

 ในสังขปาลชาดก เรื่องสังขปาลนาคราช พระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสกับอาฬารดาบสว่า 
ท่านมีลักษณะคล้ายพระอริยะ มีดวงตาแจ่มใสเห็นจะเป็นคนบวชออกจากสกุล ออก
จากเรือนบวชเสียเล่า อาฬารดาบสกราบทูลว่า อาตมาได้เห็นวิมานของพญาสังขปาล
นาคราช ผู้มีอานุภาพมากด้วยตนเอง เพราะเช่ือวิบากอันยิ่งใหญ่แห่งบุญท้ังหลาย 
พญานาคสังขปาละกล่าวว่า นาคพิภพนั้นมีภาคพ้ืนที่ไม่มีก้อนกรวด อ่อนนุ่มและ
งดงาม น่าเล่ือมใส เป็นสถานท่ีระงับความเศร้าโศกของผู้ที่เข้าไป มีสระโบกขรณีท่ีไม่



 

๕๐๔๕ 
 

 

อากูล สีเขียวครามเพราะแก้วไพฑูรย์ มีสวนมะม่วงท่ีน่ารื่นรมย์ยิ่งนักท้ัง ๔ ทิศ ติดผล
อยู่เป็นนิตย์ตลอดฤดูกาล อาฬารดาบสกราบทูลว่า ท่ามกลาง สวนมะม่วงท้ัง ๔ ทิศ 
มีนิเวศน์เลื่อมปภัสสรสร้างด้วยทองคำ มีเรือนยอดและห้องโอฬาร สร้างด้วยแก้วมณี
และทองคำ วิจิตรด้วยศิลปะอเนกประการ ซึ่งเนรมิตไว้ดีแล้วติดต่อกัน เต็มไปด้วย
นางนาคกัญญาท้ังหลาย มหาบพิตร สังขปาลนาคราชผู้มีผิวพรรณไม่ทรามน้ัน รีบขึ้น
สู่ปราสาท ซึ่งมีอานุภาพนับไม่ได้ มีเสา ๑,๐๐๐ ต้น อันเป็นสถานที่อยู่ของภรรยาผู้
เป็นมเหสีของเขา (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๖๒/๖๒๑) 

สังขปาลบัณฑิตบัณฑิตช่ือว่าสังขปาละ, บัณฑิตท่ีพระเจ้ากรุงพาราณสีสรรเสริญว่าคนมีปัญญา เป็น
พหูสูต ควรคบ 

 ในสังขปาลชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสกับอาฬารดาบสว่า ท่านมีลักษณะคล้าย
พระอริยะ มีดวงตาแจ่มใส เห็นจะเป็นคนบวชออกจากสกุล ไฉนหนอท่านผู้มีปัญญา
จึงสละทรัพย์และโภคะออกจากเรือนบวชเสียเล่า อาฬารดาบสกราบทูลว่า ขอถวาย
พระพรมหาบพิตรผู้เป็นเทพแห่งนรชน อาตมาได้เห็นวิมานของพญาสังขปาลนาคราช 
ผู้มีอานุภาพมากด้วยตนเอง ครั้นเห็นแล้ว จึงได้บวช เพราะเช่ือวิบากอันย่ิงใหญ่แห่ง
บุญท้ังหลาย พระราชาตรัสว่า ชนเหล่าใดมีปัญญา เป็นพหูสูต คิดเหตุการณ์ได้เป็น
อันมาก ชนเหล่าน้ันควรคบโดยแท้ พระคุณเจ้าอาฬาระ โยมได้ฟังเรื่องของนาคราช
และของพระคุณเจ้าแล้ว จักทำบุญให้มาก อาฬารดาบสกล่าวว่า ชนเหล่าใดมีปัญญา 
เป็นพหูสูต คิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมาก ชนเหล่านั้นควรคบโดยแท้ ขอเดชะพระราชา 
พระองค์ทรงสดับเรื่องนาคราชและของอาตมาแล้ว ขอจงทรงบำเพ็ญบุญให้มากเถิด 
(ขุ.ชา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๖) 

สังขปาละ, พญานาคพญานาคนามว่าสังขปาล ผู้บำเพ็ญศีลบารมีแม้แทงจมูกด้วยหลาวก็ไม่โกรธ 
 สังขปาลจริยา เรื่องยจริยาของสังขปาลนาคราช สังขปาลนาคราชบำเพ็ญศีลบารมี 

กล่าวว่า พญานาคนามว่าสังขปาละ มีฤทธ์ิมาก มีเขี้ยวเป็นอาวุธ มีพิษแรงกล้า มีลิ้น 
๒ แฉก อยู่หนทางใหญ่ ๔ แพร่ง คับคั่งไปด้วยชนต่าง ๆ อธิษฐานองค์ ๔ ว่า ผู้ใด
กระทำกิจที่ควรทำด้วยอวัยวะนี้ คือผิว หนัง เน้ือ เอ็น หรือกระดูก ผู้น้ันจงนำอวัยวะ
ท่ีเราให้แล้วเท่าน้ันไปเกิด พวกบุตรของนายพรานเป็นคนดุร้าย หยาบช้าได้แทงที่
จมูก หางและกระดูกสันหลัง ยกใส่หาบแล้ว แต่ท่านไม่โกรธเคืองพวกบุตรนายพราน 
น้ีเป็นศีลบารมี (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๘๕/๗๕๖) 

สังขพราหมณ์ พราหมณ์นามว่าสังขะ, ผู้ขอร้องให้เทพธิดาเนรมิตเรือไม้กระดานไปเมืองโมฬินีได้
สำเร็จ 



 

๕๐๔๖ 
 

 

 ในสังขชาดก เรื่องสังขพราหมณ์ สังขพราหมณ์ ผู้เป็นพหูสูต กล่าวกับเทพธิดาผู้มี
ใบหน้างาม รูปงาม สวมใส่เครื่องประดับทองคำเชิญถาดอาหารทองคำ มีศรัทธาและ
ยินดีบอกเราว่า ขอเชิญท่านบริโภคอาหารเถิด เราตอบปฏิเสธเทพธิดาตนนั้น สังข
พราหมณ์กล่าวกับเทพธิดาว่า ขอจงเนรมิตเรือท่ีทำด้วยไม้กระดานไม่รั่ว ใช้ใบตะไคร่
น้ำเป็นใบเรือ เพราะในกลางทะเลน้ีไม่ใช่ภาคพ้ืนแห่งยานอ่ืน ช่วยส่งข้าพเจ้าให้ถึง
เมืองโมฬินีในวันน้ีเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เทพธิดานั้นปลื้มใจ ยินดีปรีดา ได้
เนรมิตเรืออันงดงาม ณ ท่ีน้ัน พาสังขพราหมณ์พร้อมทั้งอุปัฏฐากชายนำไปส่งถึงเมือง
อันน่ารื่นรมย์ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๙/๓๒๘,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๓/๓๒๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/
๔๔/๓๒๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๖/๓๒๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๘/๓๒๙, ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/
๑๔๓/๗๔๕) 

สังขพราหมณจริยา : ว่าด้วยจริยาของสังขพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยที่พระองค์
เป็นสังขพราหมณ์เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงข้ามน้ำมา ดีใจ จึงถอดรองเท้าและร่วม
ถวาย เพราะเหตุนั้นในชาตินี้จึงทรงเป็นผู้ละเอียดอ่อน มีคุณต้ังร้อยและได้รับ
ความสุข (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๑/๗๒๘)  

สังข์และบัณเฑาะว์เครื่องดนตรีท่ีเป่าต้อนรับพระราชาเสด็จ 
 ในเตมิยชาดก นายสุนันทสารถีกราบทูลพระเจ้ากาสีว่า พระเตมีย์พระราชโอรสทรง

ถึงพร้อมด้วยองคาพยพ มีพระรูปสมบัติงดงามสมส่วน มีพระวาจาสละสลวย มีพระ
ปัญญา ทรงดำรงอยู่ในทางสวรรค์ ถ้าพระแม่เจ้าทรงพระประสงค์จะทอดพระเนตร 
พระราชโอรสของพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลเชิญเสด็จพระแม่เจ้าไปให้ถึงสถานที่ 
ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเตมีย์ พระเจ้ากาสีทรงสดับคำของนายสุนันทสารถี จึงดำรัส
สั่งให้เรียกมหาเสนคุตมา รีบให้ตระเตรียมเสด็จ ตรัสว่า เจ้าหน้าท่ีทั้งหลายจงเทียมรถ 
เทียมม้า ผูกเคร่ืองประคับช้าง จงประโคมสังข์และบัณเฑาะว์ ตีกลองหน้าเดียวเถิด 
(ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๖๔/๑๙๓) 

สังขะ, พระเจ้า, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่สังขะ ผู้อุบัติขึ้นในกรุงเกตุมดีราชธานี 
เมืองเอกหมู่เมือง ๘๔,๐๐๐ เมือง ในชมพูทวีป 

 ในจักกวัตติสูตร ความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะ ว่า เม่ือมนุษย์มีอายุ 
๘๐,๐๐๐ ปี ในชมพูทวีปนี้ จักมีเมือง ๘๔,๐๐๐ เมือง มีกรุงเกตุมดีราชธานีเป็นเมือง
เอก เมื่อมนุษย์มีอายุขัย ๘๐,๐๐๐ ปี จักมีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังขะทรง
อุบัติขึ้น ณ กรุงเกตุมดีราชธานี เป็นผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ใน
แผ่นดิน มีมหาสมุทรท้ังสี่เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะ มีราชอาณาจักรมั่นคง 



 

๕๐๔๗ 
 

 

สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ ได้แก่ (๑) จักรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) ม้าแก้ว (๔) มณี
แก้ว (๕) นางแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว มีพระราชโอรสมากกว่า ๑,๐๐๐ 
องค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ ครั้งน้ัน พระเจ้าสังขะ จักรับสั่งให้ยกปราสาทที่พระเจ้า
มหาปนาทะโปรดให้สร้างไว้ แล้วประทับอยู่ ทรงสละบำเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์ 
คนกำพร้า คนเดินทาง วณิพกและยาจกทั้งหลาย (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๖/๗๗,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๐๘/๗๙) 

สังขะ, พราหมณ์พราหมณ์นามว่าสังขะ, พราหมณ์ผู้ถอดรองเท้าแล้วกราบเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้า
และถวายร่ม เป็นทานอันบริบูรณ์ 

 ในสังขพราหมณจริยา พราหมณ์นามว่าสังขะ ต้องการจะข้ามมหาสมุทรจึงเข้าไปยัง
ปัฏฏนคาม ณ ท่ีน้ัน ท่านได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เอง ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ เดิน
สวนทางมาตามทางกันดาร จึงคิดถึงประโยชน์นี้ว่า บุญเขตน้ีมาถึงสัตว์ผู้ต้องการบุญ 
ท่านครั้นคิดอย่างน้ีแล้วจึงถอดรองเท้า กราบเท้าของท่านแล้ว ได้ถวายร่มและ
รองเท้า เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อนเจริญสุขเป็นร้อยเท่า (ขุ.จริยา.(ไทย)
๓๓/๑๑/๗๒๘) 

สังขาตธรรม  ธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว หมายถึง สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง
ขึ้น, สังขารทุกอย่างที่มีการปรุงแต่งขึ้นจากหลายๆ สิ่งรวมกัน,ปัจจัย เป็นเหตุทำให้
เกิด เมื่อหมดเหตุปัจจัย สภาพธรรมนั้น ๆ ก็ดับ, สภาพธรรมท่ีมีการเกิดดับ ได้แก่ จิต 
๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ 

 ในอชิตมาณวปัญหานิทเทส พระอรหันตขีณาสพเรียกว่า ผู้มีสังขาตธรรม พระอรหันต
ขีณาสพ ผู้มี     สังขาตธรรม คือ ผู้รู้ธรรม ผู้เทียบเคียงธรรม ผู้พิจารณาธรรม ผู้รู้แจ้ง
ธรรม ผู้เห็นแจ้งธรรม ได้แก่ ผู้มีสังขาตธรรม คือ ผู้รู้ธรรม ผู้เทียบเคียงธรรม ผู้
พิจารณาธรรม ผู้รู้แจ้งธรรม ผู้เห็นแจ้งธรรมว่า “สังขารท้ังปวงไม่เท่ียง” ผู้มีสังขาต
ธรรม ว่า “สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์” ผู้มีสังขาตธรรม ว่า “ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา” ผู้
มีสังขาตธรรม ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี” ผู้มีสังขาตธรรมผู้รู้ธรรม ผู้
เทียบเคียงธรรม ผู้พิจารณาธรรม ผู้รู้แจ้งธรรม ผู้เห็นแจ้งธรรม ว่า“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา”       (ขุ.จู.
(ไทย)๓๐/๗/๖๒,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๑๕๖/๔๙๒) 

สังขาน การคำนวณด้วยวิธีอนุมานจากสายตา, การมองแล้วตัดสินด้วยสายตา, การตัดสินโดย
ประจักษ์ 



 

๕๐๔๘ 
 

 

 ในพรหมชาลสูตร มหาศีล พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วย
เดรัจฉานวิชา เช่น ท่ีสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกพยากรณ์ว่าฝนจะดี ฝนจะแล้ง 
จะหาภิกษาหารได้ง่าย จะหาภิกษาหารได้ยาก จะมีความสงบร่มเย็น จะมีภัย จะมี
โรค จะไม่มีโรค การคำนวณด้วยวิธีนับน้ิว (มุททา) การคำนวณด้วยวิธีคิดในใจ 
(คณนา) การคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตา (สังขาน) วิชาฉันทลักษณ์และ          
โลกายตศาสตร์(ที.สี.(ไทย)๙/๒๕/๑๐,ที.สี.(ไทย)๙/๒๐๙/๗๑) 

สังขาร สภาพที่ปรุงแต่ง,สภาพที่ปัจจัยท้ังหลายปรุงแต่งขึ้น, สิ่งท่ีเกิดจากเหตุปัจจัย, หน่ึงใน
ขันธ์ ๕ ท่ีพิจารณาถึงความเกิดความดับ 

 ในมหาปทานสูตร  เรืองการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ เมื่อพระโพธิสัตว์ได้พิจารณาเห็น
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ไม่นานนัก จิตก็หลุดพ้นจากอา
สวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือม่ัน’จากนั้น ทรงพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไปในอุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ว่า “รูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณเป็นอย่างน้ี ความดับแห่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็น
อย่างนี้ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑/๒, วิ.ม.(ไทย)๔/๑/๓, วิ.ม.(ไทย)๔/๒/๓,วิ.ม.
(ไทย) ๔/๒/๔, วิ.ม.(ไทย)๔/๓/๕, วิ.ม.(ไทย)๔/๓/๖,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๖๓/๓๖,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๖๔/๑๐๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๕/๑๓๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๑/๑๕๐,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๗/๒๗๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๗/๔๐๒) 

สังขารเก่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่เป็นอดีต ตรัสเรียกว่า สังขารเก่า 
 อัตตทัณฑสุตตนิทเทส  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า       นรชนไม่พึงยินดีสังขารเก่า ไม่

พึงทำความพอใจสังขารใหม่ เมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศก ไม่พึงติดอยู่กับกิเลส
เครื่องเกี่ยวข้อง นรชนไม่พึงยินดี คือไม่พึงบ่นถึง ไม่พึงติดใจสังขารท่ีเป็นอดีต ด้วย
อำนาจตัณหา ด้วยอำนาจทิฏฐิ คือ พึงละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มี
อีกซึ่งความยินดี ความบ่นถึง ความติดใจ ความถือ ความยึดม่ัน ความถือมั่น รวม
ความว่า ไม่พึงยินดีสังขารเก่า (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗๙/๕๑  

สังขารใกล้  สังขารอกุศลใกล้กับสังขารอกุศล, สังขารกุศลใกล้กับสังขารกุศล, สังขารท่ีเป็นอกุศล
เป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอกุศล, สังขารท่ีเป็นกุศลเป็นสังขารใกล้กับสังขารท่ี
เป็นกุศล 

 ในขันธวิภังค์ สังขารใกล้ คือสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอกุศล 
สังขารที่เป็นกุศลเป็นสังขารใกล้กับสังขารท่ีเป็นกุศล สังขารท่ีเป็นอัพยากฤตเป็น
สังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอัพยากฤต สังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารใกล้



 

๕๐๔๙ 
 

 

กับสังขารท่ีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา ฯลฯ สังขารท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขาร
ใกล้กับสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขาร
ใกล้กับสังขารท่ีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เหล่านี้เรียกว่าสังขารใกล้ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๒๕/๑๓) 

สังขารไกล  สังขารอกุศลไกลจากสังขารกุศลและอัพยากฤต, สังขารกุศลและอัพยากฤตไกลจาก
สุขารอกุศล, สังขารกุศลไกลจากสังขารอกุศลและอัพยากฤต 

 ในขันธวิภังค์ สังขารไกล คืออกุศลสังขารเป็นสังขารไกลจากกุศลสังขารและอัพยากต
สังขาร กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเป็นสังขารไกลจากอกุศลสังขาร กุศลสังขาร
เป็นสังขารไกลจากอกุศลสังขารและอัพยากตสังขาร อกุศลสังขารและอัพยากต
สังขารเป็นสังขารไกลจากกุศลสังขาร อัพยากตสังขารเป็นสังขารไกลจากกุศลสังขาร
และอกุศลสังขาร กุศลสังขารและอกุศลสังขารเป็นสังขารไกลจากอัพยากตสังขาร 
สังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและ
อทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ สังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารไกลจากสังขารที่
เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าสังขารไกล (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๕/๑๒) 

สังขารขันธ์ กองสังขาร, หนึ่งในขันธ์ ๕ ขันธ์,สังขารท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายใน
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า 
สังขารขันธ์ 

 ตัวอย่างในโสขุมมญาณ ภิกษุใดรู้ความละเอียดแห่งรูปขันธ์ รู้แดนเกิดแห่งเวทนาขันธ์ 
รู้เหตุเกิดและที่ดับแห่งสัญญาขันธ์ รู้สังขารขันธ์โดยความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ 
และเป็นอนัตตา ภิกษุน้ันแลเห็นชอบ สงบ ยินดีในสันติบท ชนะมารพร้อมท้ังเสนา
มาร ธำรงร่างกายชาติสุดท้ายไว้ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๘๖/
๙๘,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๘/๖๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๒/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖/๒๘,
อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๖๒/๓๘,อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๓๙/๕๑,อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๔๘/๕๒,อภิ.สํ.
(ไทย)๓๔/๑๕๕/๕๕,อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๕๘/๕๖,อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๑๖๒/๕๘) 

สังขารคือชาติ กัมมาภิสังขาร, สังขารที่ก่อเกิดในภพใหม่, ภพใหม่ 
 ในอลคัททูปมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุเป็นผู้รื้อเคร่ืองแวดล้อมได้แล้ว ได้แก่ 

ภิกษุละสังขารคือชาติ ซึ่งก่อภพใหม่ได้เด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่
ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนท่ี ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ (ม.มู.(ไทย)๑๒/
๒๔๕/๒๖๒) 
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สังขารช้ันต่ำ, สังขารช้ันประณีต  อกุศลสังขารเป็นสังขารช้ันต่ำ, กุศลสังขารและอัพยากฤตเป็น
สังขารช้ันประณีต 

 ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ สังขารช้ันต่ำ สังขารช้ันประณีต ได้แก่ สังขารที่เป็น
อกุศลเป็นสังขารช้ันต่ำ สังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารช้ันประณีต สังขาร
ท่ีเป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารช้ันต่ำ สังขารท่ีเป็นอัพยากฤตเป็นสังขารช้ันประณีต 
สังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารช้ันต่ำ สังขารท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาและ
อทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารชั้นประณีต สังขารท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขาร
ช้ันต่ำ สังขารท่ีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารช้ันประณีต (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๔/
๑๒) 

สังขารที่เป็นปัจจุบัน  สังขารที่เกิดอยู่ เป็นอยู่ สังขารที่ต้ังขึ้น ปรากฏข้ึนแก่จักขุสัมผัส มโนสัมผัส 
 ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ สังขารที่เป็นปัจจุบัน คือ สังขารเหล่าใดเกิดอยู่ เป็นอยู่ 

เกิดพร้อม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อม ต้ังขึ้น ต้ังขึ้นพร้อม ท่ี
เป็นปัจจุบัน สงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่ เจตนาท่ีเกิดแต่จักขุสัมผัส เจตนาที่
เกิดแต่มโนสัมผัส เหล่าน้ีเรียกว่า สังขารที่เป็นปัจจุบัน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๑/๑๑) 

สังขารที่เป็นภายนอกตน สังขารของสัตว์อ่ืนท่ีเป็นภายในตน มีเฉพาะตนเกิดในตน, สังขารของบุคคล
อ่ืนที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตนเกิดในตน 

 ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ สังขารที่เป็นภายนอกตน ได้แก่ สังขารเหล่าใดของสัตว์
อ่ืนของบุคคลอ่ืนนั้น ๆ ท่ีเป็นภายในตน มีเฉพาะตนเกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ท่ีกรรม
อันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ เจตนาท่ีเกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนา
ท่ีเกิดแต่มโนสัมผัส เหล่าน้ีเรียกว่า สังขารท่ีเป็นภายนอกตน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๒/
๑๑) 

สังขารที่เป็นภายในตน สังขารของสัตว์นั้นท่ีเป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน 
 ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ สังขารที่เป็นภายในตน คือสังขารเหล่าใดของสัตว์น้ัน ๆ 

ท่ีเป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ท่ีกรรมอันประกอบด้วย
ตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ เจตนาท่ีเกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนาที่เกิดแต่มโน
สัมผัส เหล่านี้เรียกว่า สังขารที่เป็นภายในตน (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๒/๑๑) 

สังขารที่เป็นอดตี สังขารที่ล่วงไปแล้ว,สังขารที่ดับไปแล้ว, สังขารที่สิ้นไปแล้ว 
 ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ สังขารที่เป็นอดีต คือสังขารเหล่าใดล่วงไปแล้ว ดับไป

แล้ว ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความดับสิ้นแล้ว ท่ีเกิดขึ้น
ปราศจากไปแล้ว ท่ีเป็นอดีต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ เจตนาท่ีเกิดแต่จักขุ
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สัมผัส เจตนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส เจตนาท่ีเกิดแต่ฆานสัมผัส เจตนาท่ีเกิดแต่ชิวหา
สัมผัส เจตนาท่ีเกิดแต่กายสัมผัส เจตนาท่ีเกิดแต่มโนสัมผัส เหล่านี้เรียกว่า สังขารท่ี
เป็นอดีต (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๑/๑๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๘๗/๑๘๗)  

สังขารที่เป็นอนาคต สังขารที่ยังไม่เกิด, สังขารที่ยังไม่ปรากฏ 
 ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ สังขารท่ีเป็นอนาคต คือ สังขารเหล่าใดยังไม่เกิด ยังไม่

เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดเฉพาะ ยังไม่ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่
เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ต้ังขึ้น ยังไม่ต้ังขึ้นพร้อมที่เป็นอนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วน
อนาคต ได้แก่ เจตนาท่ีเกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัส เหล่าน้ี
เรียกว่า สังขารที่เป็นอนาคต (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๑/๑๑)  

สังขารธาตุ ธาตุท่ีปัจจัยปรุงแต่ง, ธาตุท่ีประกอบด้วยปัจจัยเกิดขึ้น, ธาตุท่ีต้องละเพ่ือนิพพาน 
 ในอัตตทัณฑสุตตนิทเทส นรชนบังคับจิตให้กลับจากสังขารธาตุทั้งปวงน้ัน น้อมจิต

เข้าไปในอมตธาตุว่า “ธรรมเป็นท่ีระงับสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดท้ิงอุปธิท้ังหมด เป็น
ท่ีสิ้นตัณหา เป็นท่ีคลายกำหนัด เป็นท่ีดับกิเลส เป็นท่ีเย็นสนิท เป็นธรรมชาติสงบ
ประณีต” นั่นคือ นรชนพึงน้อมใจไปในนิพพาน อย่างนี้ (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓/๑๒,สํ.ข.
(ไทย)๑๗/๔/๑๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๕/๖๓,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕๓/๗๕, ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๑๗๗/๕๐๖ 

สังขารนิมิต เครื่องหมายสังขาร, นิมิตการปรุงแต่ง, นิมิตท่ีพระโยคาวจรพิจารณาความเส่ือม
เพราะน้อมจิตไปนิพพาน 

 ในญาณัตตยนิทเทส พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเวทนานิมิต สัญญานิมิต สังขารนิมิต 
วิญญาณนิมิต จักขุ เมื่อพิจารณาชรามรณนิมิตโดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้ว ๆ ย่อม
เห็นความเสื่อม (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๙/๑๓๔) 

สังขารสูตร : พระสูตรว่าด้วยสังขาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ บุคคล (๑) ผู้
เป็นสสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน คือ ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย มี
สัญญาว่าปฏิกูลในอาหาร มีสัญญาว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง พิจารณาเห็น
ความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ มีมรณสญัญาตั้งม่ันดีภายใน อาศัยเสกขพละ ๕ คือ 
สัทธาพละ หิรพิละ โอตตัปปพละ วิริยพละ และปัญญาพละ และมีอินทรีย์ ๕ คือ 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญาแก่กล้า (๒) ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายีหลังจาก
ตายแล้ว มีความหมายเหมือนบุคคลท่ี ๑ ต่างกันเพียงเป็นผู้มีเสกขพละ ๕ และ
อินทรีย์ ๕ อ่อน (๓) ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน คือ ภิกษุผูบ้รรลุฌาน ๔ 
อาศัยเสกขพละ ๕ และมีอินทรีย์ ๕ แกก่ล้า (๔) ผู้เปน็อสังขารปรินิพพายีหลังจาก
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ตายแล้ว มีความหมายเหมือนบุคคลท่ี ๓ ต่างกันเพียงเป็นผู้มีเสกขพละ ๕ และ
อินทรีย์ ๕ อ่อน (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๓/๑๗๑)  

สังขารโสขุมมญาณญาณที่กำหนดลักษณะอันละเอียดอ่อนในสังขาร, ญาณท่ีช่ือว่าภิกษุเห็นชอบ 
สงบ ชนะมารและเสนามาร 

 ในโสขุมมสูตร บุคลผู้ประกอบด้วยสังขารโสขุมมญาณ ไม่เห็นสังขารโสขุมมญาณอ่ืน 
ท่ีย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าสังขารโสขุมมญาณนั้น และไม่ปรารถนาสังขาร สขุมมญาณ
อย่างอ่ืนท่ียิ่งกว่าหรือประณีตกว่าสังขารโสขุมมญาณน้ัน ภิกษุใดรู้สังขารขันธ์โดย
ความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ภิกษุน้ันแล ช่ือว่าเห็นชอบ สงบ 
ยินดีในสันติบท ชนะมารพร้อมท้ังเสนามารธำรงร่างกายชาติสุดท้ายไว้ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๖/๒๘) 

สังขารหยาบ สังขารละเอียด  อกุศลสังขารเป็นสังขารหยาบ, กุศลและอัพยากฤตสังขารเป็นสังขาร
ละเอียด 

 ในขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ สังขารหยาบ สังขารละเอียด คือสังขารที่เป็นอกุศลเป็น
สังขารหยาบ สังขารท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารละเอียด สังขารท่ีเป็นกุศล
และอกุศลเป็นสังขารหยาบ สังขารที่เป็นอัพยากฤตเป็นสังขารละเอียด สังขารท่ี
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบ สังขารท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขม
สุขเวทนาเป็นสังขารละเอียด สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็น
สังขารหยาบ สังขารที่สัมปยุตด้วย อทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารละเอียด สังขารของผู้
ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารหยาบ สังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารละเอียด สังขารที่
เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารหยาบ(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๓/๑๑) 

สังขารอัญญาณสูตร : พระสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในสงัขาร  ปริพาชกช่ือวัจฉโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิ
ท่ีว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เหตุปัจจัยท่ีทำให้
เกิดทิฏฐิน้ัน คือความไม่รู้ในสังขาร ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาท่ีให้ถึง
ความดับแห่งสังขาร (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๑๐/๓๗๗) 

สังขารอาศัยบุคคล บุคคลที่เป็นท่ีอาศัยของสังขาร, คำถามของสกวาทีถามปรวาที 
 ในปุคคลกถา สกวาที (สก.) ถามปรวาที (ปร.)ว่า เวทนาเป็นบุคคล บุคคลอาศัย

เวทนา บุคคลเป็นอ่ืนจากเวทนา เวทนาอาศัยบุคคล สัญญาเป็นบุคคล บุคคลอาศัย
สัญญา บุคคลเป็นอ่ืนจากสัญญา สัญญาอาศัยบุคคล สังขารเป็นบุคคล บุคคลอาศัย
สังขาร บุคคลเป็นอ่ืนจากสังขาร สังขารอาศัยบุคคล วิญญาณเป็นบุคคล บุคคลอาศัย
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วิญญาณ บุคคลเป็นอ่ืนจากวิญญาณ วิญญาณอาศัยบุคคลใช่ไหม ปร. ตอบว่า ไม่ควร
กล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘/๓๒) 

สังขารุเปกขาญาณญาณหย่ังรู้ถึงขั้นเกิดคามวางเฉยในสังขาร, ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อ
สังขาร คือรู้เท่าทันสภาวะของสังขารว่าท่ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นต้น เป็นไปของมัน
อย่างนั้นเป็นธรรมดา 

 ในวิโมกขกถา นิทเทส บุคคลมนสิการสังขารุกเปกขาญาณโดยความไม่เที่ยง จิตออก
จากนิมิต แล่นไปในนิพพานซึ่งไม่มีนิมิต เม่ือมนสิการโดยความเป็นทุกข์ จิตออกจาก
ความเป็นไป แล่นไปในนิพพานซึ่งไม่มีความเป็นไป เม่ือมนสิการโดยความเป็นอนัตตา 
จิตออกจากนิมิตและความเป็นไป แล่นไปในนิพพานธาตุซึ่งเป็นความดับ ซึ่งไม่มีนิมิต
และความเป็นไป (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๗/๓๘๔) 

สังขารุเปกขาญาณนิทเทส : แสดงสังขารุเปกขาญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๙ ของญาณกถาที่ยกมาต้ัง
เป็นคำปุจฉา สาระสำคัญของสังขารุเปกขาญาณนิทเทสน้ีแบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ ๑ 
  ท่านพระสารีบุตรนำสภาวธรรม ๑๕ ประการ(ที่เป็นฝ่ายลบในอาทีนวญาณ-นิท

เทส)มาจำแนกสังขารุเปกขาญาณ แบ่งเป็น ๖ นัย ดังน้ี 
  นัยที่ ๑ ประการท่ี ๑ ปัญญาท่ีปรารถนาจะพ้นไปจากความเกิดขึ้น พิจารณาและ

ดำรงมั่นอยู่ ช่ือว่าสังขารุเปกขาญาณ ... 
  นัยที่ ๒ ใช้คำขยายความว่า “เป็นทุกข์” เช่น ปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไป 

พิจารณาและดำรงมั่นอยู่ว่า “ความเกิดขึ้นเป็นทุกข์” ช่ือว่าสังขารุเปกขาญาณ 
  นัยที่ ๓-๕ มีรปูแบบเหมือนกับนัยท่ี ๒ ต่างกันแต่คำขยายความ คือ เป็น ทุกข ์

เป็นภัย เป็นอามิส และเป็นสังขาร ตามลำดับ  
  นัยที่ ๖ ประการท่ี ๑ ความเกิดขึ้นเป็นสังขาร ญาณเพ่งเฉยสังขารเหล่านั้น เพราะ

เหตุน้ัน จึงช่ือว่าสังขารุเปกขาญาณ แม้ธรรม ๒ ประการน้ี คือ สังขารและ อุเบกขาก็
เป็นสังขาร ญาณเพ่งเฉยสังขารเหล่าน้ัน เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่าสังขารุเปกขา-ญาณ 
... 

  ตอนที่ ๒  
  ท่านต้ังคำปุจฉาถึงการน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาแบ่งเป็น ๔ ลำดับ ดังน้ี 
  ลำดับท่ี ๑ การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขา มีได้ด้วยอาการ ๘ ประการ 
  ลำดับท่ี ๒ การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนมีได้ด้วยอาการ ๒ ประการ 

การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะมีได้ด้วยอาการ ๓ ประการ การน้อมจิต
ไปในสังขารุเปกขาของท่านผู้ปราศจากราคะ มีได้ด้วยอาการ ๓ ประการ 
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  ลำดับท่ี ๓ การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนมีได้ด้วยอาการ ๒ ประการ 
คือ ปุถุชนยินดีสังขารุเปกขา และเห็นแจ้งสงัขารุเปกขา 

  การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะมีได้ด้วยอาการ ๓ ประการ คือ พระ
เสขะยินดีสังขารุเปกขา เห็นแจ้งสังขารุเปกขา และพิจารณาแล้วเข้าผลสมาบัติ 

  การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของท่านผู้ปราศจากราคะมีได้ด้วยอาการ ๓ 
ประการ คือ ท่านผู้ปราศจากราคะเห็นแจ้งสังขารุเปกขา พิจารณาแล้วเข้าผลสมาบัติ 
และ เพ่งเฉยในสังขารุเปกขาแล้วอยู่ด้วยสุญญตวิหารสมาบัติ อนิมิตตวิหารสมาบัติ 
หรืออัปปณิหิตวิหารสมาบัติ 

  ลำดับท่ี ๔ เปรียบเทียบความเหมือนกับความต่าง เช่น การน้อมจิตไปในสังขารุ
เปกขาของปุถุชน ของพระเสขะ และของท่านผู้ปราศจากราคะ มีความ เหมือนกนั 
คือ เห็นแจ้งสังขารุเปกขาโดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา มีความต่างกัน 
คือ การน้อมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนและของพระเสขะ เป็นกุศล แต่ของท่าน
ผู้ปราศจากราคะ เป็นอัพยากฤต  

  ตอนที่ ๓ 
  สังขารุเปกขาญาณที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะมี ๘ ประการ แต่ละประการมีองค์

ธรรมท่ีสำคญั คือ พิจารณาองค์ธรรมท่ีเป็นข้าศึกต่อฌานสมาบัติแต่ละช้ันแล้วดำรง
มั่นอยู่ เพ่ือผลแต่ละอย่างตามลำดับ คือ รปูฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ (๘ เป้าหมาย 
หรือ ๘ เพ่ือ) เช่น 

  ๑. ปัญญาที่พิจารณานิวรณ์แล้วดำรงมั่นอยู่ เพ่ือต้องการได้ปฐมฌาน ช่ือว่าสังขารุ
เปกขาญาณ  

  สังขารุเปกขาญาณที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสสนามี ๑๐ ประการ แต่ละประการ มี
องค์ธรรมที่สำคัญ คือ พิจารณาสภาวธรรม ๑๕ ประการแล้วดำรงมั่นอยู่ เพ่ือผลแต่
ละอย่างตามลำดับ คือ มรรค ๔ ผล ๔ สุญญตวิหารสมาบัติ และอนิมิตตวิหาร-
สมาบัติ (เป้าหมาย ๑๐ ประการ หรือ ๑๐ เพ่ือ) เช่น  

  ๑. ปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้น ฯลฯ ความคับแค้นใจ แล้วดำรงม่ันอยู่ เพ่ือ
ต้องการได้โสดาปัตติมรรค ช่ือว่าสังขารุเปกขาญาณ 

  ตอนที่ ๔  
  ท่านแบ่งสังขารุเปกขาญาณเป็น ๒ ฝ่าย คอื ฝ่ายกุศล ๑๕ ประการ ฝ่าย อัพยาก

ฤต ๓ ประการ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕๔/๘๖) 
สังขารูปปัตตสูิตร : พระสูตรว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งสังขาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าภิกษุในธรรม

วินัยเป็นผู้มีธรรม ๕ ประการ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา จะอธิษฐานจิต
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ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ต้ังแต่เป็นกษัตริย์มหาศาลไปจนถึงพรหม ก็จะสำเร็จตามที่
อธิษฐานและถา้ประสงค์จะเป็นพระอรหันต์ ก็จะสำเร็จได้ โดยทรงตรัสเน้นว่า ธรรม
ท้ัง ๕ ประการข้างต้นน้ีเป็นทางที่จะทำให้เกิดเป็นขัตติยมหาศาล เกิดเป็นคหบดี
มหาศาล เกิดเป็นเทพช้ันจาตุมมหาราช เกิดเป็นเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี เกิดเป็น
พรหมช้ันสหัสสพรหม เกิดเป็นพรหมช้ันปัญจสหัสพรหม เกิดเป็นพรหมช้ันทสสหัสส
พรหม เกิดเป็นพรหมช้ันสตสหัสสพรหม เกิดเป็นพรหมช้ันอาภัสสรา เกดิเป็นเทพช้ัน
สุภกิณหา เกดิเป็นเทพช้ันอกนิฏฐา เกิดเป็นเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภูมิ เกิด
เป็นเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภูมิ เกิดเป็นเทพผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภูมิ  เกิด
เป็นเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ และเป็นทางให้บรรลุอรหัตตผล เมื่อ
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ภกิษุท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิต
ของพระองค์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๐/๒๐๘) 

สังขารูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสังขาร, การยึดติดในสังขารขันธ์, สังขารขันธ์เป็นหนึ่งอุปาทาน
ขันธ์ ๕,ภาระ 

 ในภารสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสังขารูปาทานอุปาทานคือรูป ในอุปาทานขันธ์ ๕ 
คือ (๑) รูปูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือรูป (๒) เวทนูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือ
เวทนา (๓) สัญญูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือสัญญา (๔) สังขารูปาทานขันธ์ 
อุปาทานขันธ์คือสังขาร (๕) วิญญาณูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ น้ีเรียกว่า 
ภาระ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๐,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒๒/๓๔,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๔๘/
๖๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๒/๑๓๔,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑๐๓/๑๙๘) 

สังขิตตธนสูตร : พระสูตรว่าด้วยอริยทรัพย์โดยย่อ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทรัพย์ ๗ คือ (๑) สทัธาธ
นะ ทรัพย์คือศรัทธา (๒) สีลธนะ ทรัพย์คือศีล (๓) หิริธนะ ทรพัย์คือหิริ (๔) 
โอตตัปปธนะ ทรัพย์คือโอตตัปปะ (๕) สุตธนะ ทรัพย์คือสตุะ (๖) จาคธนะ ทรัพย์คือ
จาคะ (๗) ปัญญาธนะ ทรัพย์คือปัญญา แลว้ตรัสว่า บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้มีทรัพย์ ๗ 
น้ีว่า เป็นคนไม่ขัดสน และชีวิตของเขาไม่สูญเปล่า (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕/๘) 

สังขิตตธัมมสูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรมโดยย่อ ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลขอใหพ้ระองค์แสดงธรรมให้ฟังโดยย่อเพ่ือจะได้
หลีกออกไปอยู่คนเดียว พระผู้มีพระภาคตรัสถามโดยนัยเป็นต้นว่า อายตนะภายใน ๖ 
อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สมัผัส ๖ และแมค้วามเสวยอารมณท่ี์เป็นสุขหรือ
ทุกข์หรือมใิช่สขุมิใช่ทุกขท่ี์เกดิขึ้นเพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัย เที่ยงหรอืไม่เที่ยง เมื่อ
ท่านพระอานนท์ทูลตอบตามลำดับแล้ว จึงตรัสสรุปว่า อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่
อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ 
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สัมผสั ๖ และแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกขห์รือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้น
เพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัย เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิต
ย่อมหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์
แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีก (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๘๖/๗๘) 

สังขิตตพลสูตร : พระสูตรว่าด้วยพละโดยย่อ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พละ (กำลัง) ๗ คอื (๑) สัทธา
พละ กำลังคือศรัทธา (๒) วิริยพละ กำลังคือวิริยะ (๓) หิริพละ กำลังคือหิริ (๔) 
โอตตัปปพละ กำลังคือโอตตัปปะ (๕) สติพละ กำลังคือสติ (๖) สมาธิพละ กำลังคือ
สมาธิ (๗) ปัญญาพละ กำลังคือปัญญา แลว้ตรัสอีกว่า ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีพละ ๗ นี้
แล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข เลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย เห็นแจ้งอรรถด้วยปัญญา ย่อมมี
ความหลุดพ้นแห่งใจเหมือนความดับไปแห่งประทีป (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓/๔) 

สังขิตตสูตร : มี ๙ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สังขิตตสูตร พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาโดยย่อ พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัส

ว่า ปฏิปทา ๔ คือ (๑) ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า (๒) ทุก
ขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว (๓) สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา 
ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า (๔) สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวก และรู้ได้เร็ว 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๑/๒๒๖)  

 2.สังขิตตสูตร พระสูตรว่าด้วยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยย่อ พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า กรรมท่ีพระองค์ทรงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม ๔ 
คือ (๑) กรรมดำ (อกุศลกรรมบถ ๑๐ ) มีวิบากดำ (๒) กรรมขาว (กุศลกรรมบถ ๑๐) 
มีวิบากขาว (คือมีสุขเป็นผล นำสัตว์ให้เกดิในสวรรค์) (๓) กรรมท้ังดำและขาว มี
วิบากท้ังดำและขาว (๔) กรรมท้ังไม่ดำและไม่ขาว มีวิบากท้ังไม่ดำและไม่ขาว เป็นไป
เพ่ือความส้ินกรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๒/๓๔๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า วิบากดำ หมายถึงมีผลนำสัตว์ให้เกิดในอบาย ๔ คือ 
(๑) นรก (๒) กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน (๓) แดนเปรต (๔) อสุรกาย คำว่า วิบากทั้งไม่ดำ
และไม่ขาว หมายถึงมรรคญาณ คือหย่ังรู้ท่ีให้สำเร็จภาวะอริยบุคคล ๔ เป็นเหตุทำ
ให้หมดกรรม มีวิบากท้ังไม่ดำและไม่ขาว ในท่ีนี้หมายถึงไม่ให้วิบากท้ัง ๒ อย่าง (องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๓๒/๔๔๐)  

 3.สังขิตตสูตร พระสูตรว่าด้วยเสขพละโดยย่อ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเช
ตวัน เขตกรุงสาวัตถี ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เสขพละ ๕ คือ (๑) สัทธาพละ กำลังคือ
ศรัทธา (๒) หิริพละ กำลังคือหิริ (๓) โอตตัปปพละ กำลังคือโอตตัปปะ (๔) วิริยพละ 



 

๕๐๕๗ 
 

 

กำลังคือวิริยะ (๕) ปัญญาพละ กำลังคือปัญญา แล้วตรัสสอนให้ภิกษุท้ังหลาย
สำเหนียกในเสขพละ ๕ นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ี ภิกษุท้ังหลายมีใจยินดี
ต่างช่ืนชมพระพุทธภาษิตแล้ว (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑/๑) 

 4.สังขิตตสูตร พระสูตรว่าด้วยพละโดยย่อ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พละ ๕ คือ (๑) 
สัทธาพละ (๒) วิริยพละ (๓) สติพละ (๔) สมาธิพละ (๕) ปัญญาพละ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๓/๑๗) 

 5.สังขิตตสูตร พระสูตรว่าด้วยลักษณะธรรมวินัยโดยย่อ พระนางมหาปชาบดีโคตมี
เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลีแลว้ ได้กราบทูล
ขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ เพ่ือหลีกออกไปอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร 
อุทิศกายและใจ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอรู้ธรรมเหล่าใดว่า ธรรมเหล่านี้ (๑) 
เป็นไปเพ่ือความกำหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือคลายกำหนัด (๒) เป็นไปเพ่ือความประกอบไว้ 
ไม่เป็นไปเพ่ือความพราก (๓) เป็นไปเพ่ือการสะสม ไม่เป็นไปเพ่ือการไม่สะสม (๔) 
เป็นไปเพ่ือความมักมาก ไม่เป็นไปเพ่ือความมักน้อย (๕) เป็นไปเพ่ือความไม่สันโดษ 
ไม่เป็นไปเพ่ือความสันโดษ (๖) เป็นไปเพ่ือความคลุกคลีหมู่คณะ ไม่เป็นไปเพ่ือความ
สงัด (๗) เป็นไปเพ่ือความเกียจคร้าน ไม่เป็นไปเพ่ือปรารภความเพียร (๘) เป็นไปเพ่ือ
ความเป็นคนเลี้ยงยาก ไม่เป็นไปเพ่ือความเป็นคนเลี้ยงง่าย เธอพึงทรงจำธรรมเหล่านี้
ไว้โดยส่วนเดียวว่า น่ันไม่ใช่ธรรม น่ันไม่ใช่วินัย น่ันไม่ใช่สตัถุศาสน์ เธอรู้ธรรมเหล่าใด
ว่า ธรรมเหล่านี้ (๑) เป็นไปเพ่ือความคลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือความกำหนัด (๒) 
เป็นไปเพ่ือความพราก ไม่เป็นไปเพ่ือความประกอบไว้ (๓) เป็นไปเพ่ือการไม่สะสม ไม่
เป็นไปเพ่ือการสะสม (๔) เป็นไปเพ่ือความมักน้อย ไม่เป็นไปเพ่ือความมักมาก (๕) 
เป็นไปเพ่ือความสันโดษ ไม่เป็นไปเพ่ือความไม่สันโดษ (๖) เป็นไปเพ่ือความสงัด ไม่
เป็นไปเพ่ือความคลุกคลีหมู่คณะ (๗) เป็นไปเพ่ือปรารภความเพียร ไม่เป็นไปเพ่ือ
ความเกียจคร้าน (๘) เป็นไปเพ่ือความเป็นคนเลี้ยงง่าย ไม่เป็นไปเพ่ือความเป็นคน
เลี้ยงยาก เธอพึงทรงจำธรรมเหล่าน้ีไว้โดยส่วนเดียวว่า นั่นเป็นธรรม น่ันเป็นวินัย น่ัน
เป็นสัตถุศาสน์ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๓/๓๓๘)  

 6.สังขิตตสูตร พระสูตรว่าด้วยภิกษุทูลขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ ภิกษุรูปหน่ึงเข้า
เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับแล้วกราบทลูขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ เพ่ือหลีก
ออกไปอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
โมฆบุรุษบางพวก ย่อมเช้ือเชิญเราอย่างที่เขาทำกันมา และเมื่อเราแสดงธรรมแล้วก็
คอยติดตามเราเร่ือยไป ภิกษุนั้นจึงทูลอีกว่า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่
ข้าพระองค์โดยย่อตามวิธีท่ีข้าพระองค์จะรู้ท่ัวถงึเน้ือความแห่งพระภาษิตของพระผู้มี



 

๕๐๕๘ 
 

 

พระภาคและจะเป็นทายาทแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค แล้วตรัสสอนให้ภิกษุ
น้ันสำเหนียกว่า จิตของเราจักต้ังมั่น ดำรงม่ันอยู่ด้วยดีในภายใน และบาปอกุศลธรรม
ท่ีเกิดขึ้นแล้วจักครอบงำจิตไม่ได้ เมื่อใด จิตของเธอต้ังมั่น ดำรงม่ันด้วยดีในภายใน 
และบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้วจักครอบงำจิตไม่ได้อยู่ เมื่อนั้น เธอพึงสำเหนียก
อย่างนี้ว่า เมตตาเจโตวิมุตติ กรุณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตติ อุเบกขาเจโตวิมตุติ 
จักเป็นธรรมอันเราเจริญทำให้มากแล้ว เมื่อใด สมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญทำให้
มากแล้วอย่างน้ี เม่ือนั้น เธอพึงเจริญสมาธิน้ีท่ีมีวิตกมีวิจารบ้าง เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตก
มีเพียงวิจารบ้าง เจริญสมาธิท่ีไม่มีวิตกไม่มวิีจารบ้าง เจริญสมาธิท่ีมีปีติบ้าง เจริญ
สมาธิที่ไม่มีปีติบ้าง เจริญสมาธิท่ีมีความยินดีบ้าง เจริญสมาธิที่มีอุเบกขาบ้าง เมื่อใด 
สมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญดีแล้วอย่างน้ี เมื่อน้ัน เธอพึงสำเหนียกอย่างน้ีว่า เราจัก
พิจารณาเห็นกายในกาย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา พิจารณาเห็นจิตในจิต 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

  เมื่อใด สมาธน้ีิเป็นธรรมอันเธอเจริญแล้ว ทำให้มากแลว้อย่างน้ี เม่ือนั้น เธอพึง
เจริญสมาธินี้ท่ีมีวิตกมวิีจารบ้าง เจริญสมาธิท่ีไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้าง เจริญสมาธิท่ี
ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้าง เจริญสมาธิท่ีมีปีติบ้าง เจริญสมาธิท่ีไม่มีปีติบ้าง เจริญสมาธิท่ีมี
ความยินดีบ้าง เจริญสมาธิท่ีมีอุเบกขาบ้าง 

  เมื่อใด สมาธิน้ีเป็นธรรมอันเธอเจริญแล้ว เจริญดีแล้วอย่างน้ี เมื่อน้ัน เธอจะเดิน
ไปที่ใด ๆ ก็เดินไปได้อย่างผาสุกในท่ีน้ัน ๆ จะยืนอยู่ในท่ีใด ๆ ก็ยืนอยู่ได้อย่างผาสุก
ในที่น้ัน ๆ จะนั่งอยู่ในท่ีใด ๆ ก็น่ังอยู่ได้อย่างผาสุกในที่น้ัน ๆ จะนอนอยู่ในท่ีใด ๆ ก็
นอนอยู่ได้อย่างผาสุกในที่น้ัน ๆ ภิกษุรปูนั้นลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท ทำ
ประทักษิณแลว้จากไปบำเพ็ญเพียร ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตตผล (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๖๓/๓๖๒) 

 7.สังขิตตสูตร (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลจัดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์ ๕ มี
สัทธินทรีย์เป็นต้นนั้น ครบทั้ง ๕ จัดว่าเป็นพระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน 
พระโสดาบันผู้ธัมมานุสารี พระโสดาบันผู้สัทธานุสารี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่ากัน
ตามลำดับ  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๘๒/๒๙๓) 

 8.สังขิตตสูตร (ทุติย) พระสตูรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลจัดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์ ๕ มี
สัทธินทรีย์เป็นต้นนั้น ครบทั้ง ๕ จัดว่าเป็นพระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน 
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พระโสดาบันผู้ธัมมานุสารี พระโสดาบันผู้สัทธานุสารี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่ากัน
ตามลำดับ ทีมี่ผลต่างกันเพราะอินทรีย์ต่างกัน บุคคลต่างกันเพราะผลต่างกัน (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๔๘๓/๒๙๔) 

 9.สังขิตตสูตร (ตติย) พระสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ (สูตรท่ี ๓)  พระ
ผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลจัดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์ ๕ มี
สัทธินทรีย์เป็นต้นนั้น ครบทั้ง ๕ จัดว่าเป็นพระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน 
พระโสดาบันผู้ธัมมานุสารี พระโสดาบันผู้สัทธานุสารี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่ากัน
ตามลำดับ แล้วตรัสสรุปว่า ผู้บำเพ็ญมรรคย่อมได้บรรลุผล และตรัสว่า การเจริญ
อินทรีย์ไม่เป็นหมัน  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๘๔/๒๙๕) 

สังขิตตุโปสถสตูร : พระสูตรว่าด้วยอุโบสถโดยย่อ  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขต
กรุงสาวัตถี ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ คือ อริยสาวกย่อม
เห็นประจักษ์ว่า พระอรหันต์ท้ังหลาย (๑) ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิต (๒) 
ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ตลอดชีวิต (๓) ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์
ตลอดชีวิต (๔) ละเว้นขาดจากการพูดเท็จตลอดชีวิต (๕) ละเว้นขาดจากการด่ืม
น้ำเมาคือสุราและเมรัยตลอดชีวิต (๖) ฉันมือ้เดียว ไม่ฉันในเวลาวิกาลตลอดชีวิต (๗) 
ละเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่น การทัดทรงประดับ
ตกแต่งตลอดชีวิต (๘) ละเว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงและใหญ่ นอนบนที่นอน
ต่ำตลอดชีวิต ท่ีบุคคลอยู่จำแล้ว ย่อมมีผลานิสงส์มาก แม้เราก็ละเว้นขาดจากการฆ่า
สัตว์ จากการลกัทรัพย์ จากพฤติกรรมที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย ์จากการพูดเท็จ จาก
การด่ืมน้ำเมาคอืสุราและเมรัย จากการบริโภคในเวลาวิกาล จากการฟ้อนรำ ขับร้อง 
ประโคมดนตรี ดูการละเล่น การทัดทรงประดับตกแต่ง จากการนอนบนที่นอนสูง
และที่นอนใหญ่ นอนบนทีน่อนต่ำ อยู่ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งในวันน้ี เพราะประพฤติ
เช่นนี้ เราช่ือว่าทำตามพระอรหันต์ท้ังหลายและอยู่จำอุโบสถ(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๔๑/๓๐๓) 

สังเขป ย่อความ,ใจความ, ย่นย่อ, เร่ืองย่อ ๆ 
 ในคหปติวรรค กันทรกสูตร พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า 

นายเปสสะบุตรของควาญช้างเป็นคนเฉลียวฉลาด มีปัญญามาก ถ้านายเปสสะบุตร
ของควาญช้างจะพึงน่ังสักครู่เพียงช่ัวเวลาที่เราจำแนกบุคคล ๔ ประเภทน้ีโดยพิสดาร 
ก็จักได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวง แต่ถึงจะฟังโดยสังเขปเพียงเท่านี้ นายเปสสะบุตร
ของควาญช้างก็ยังได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวง กล่าวคือโสดาปัตติผล (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๖/๒๕๕๐,ม.ม.อ.(บาลี)๒/๖/๗) 



 

๕๐๖๐ 
 

 

สังเขยยกะ,ภูเขาภูเขาช่ือสังเขยยะ, ภูเขาลูกหน่ึงในมหิสวัตถุชนบท วฏชาลิกาวิหาร, ภูเขาท่ีพระอุตต
ระแสดงธรรมเร่ืองวิบัติ 

 ในอุตตรวิปัตติสูตร  เรื่องพระอุตตระแสดงธรรมเรื่องวิบัติ ว่าท่านพระอุตตระอยู่ที่วฏ
ชาลิกาวิหาร ใกล้ภูเขาสังเขยยกะ มหิสวัตถุชนบท ณ ท่ีน้ันแล ท่านพระอุตตระเรียก
ภิกษุท้ังหลายมากล่าวว่า ทางท่ีดี ภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของตนและของผู้อ่ืนตาม
กาลอันควร ทางท่ีดี ภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของตนและของผู้อ่ืนตามกาลอันควร 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘/๒๐๙) 

สังคณิการามสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมูค่ณะ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ฐานะที่
เป็นไปไม่ได้ ๖ คือ (๑) เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผูช้อบการคลุกคลีด้วยหมู่ จักยินดีในปวิเวก
ตามลำพังได้ (๒) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุผู้ไม่ยินดีในปวิเวกตามลำพัง จักถือเอานิมิตแห่ง
จิตได้ (๓) เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ไม่ถือเอานิมิตแห่งจิต จักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์
ได้ (๔) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสมัมาทิฏฐิให้บริบรูณ์แล้ว จักบำเพ็ญสัมมาสมาธิ
ให้บริบูรณ์ได้ (๕) เป็นไปไม่ได้ท่ีภิกษุผูไ้ม่บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ จักละ
สังโยชน์ได้ (๖) เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ละสังโยชน์ไม่ได้แล้ว จักทำให้แจ้งนิพพานได้ แล้ว
ทรงแสดงฐานะที่เป็นไปได้ ๖ คือ เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ จักบำเพ็ญ
ธรรมท้ัง ๖ ประการน้ันให้บริบูรณ์ได้ตามลำดับกันไป (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๘/
๕๘๗) 

สังคม กลุ่มคน, ชุมชน, บริษัท, คนจำนวนหน่ึงที่มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน, สภาพการณ์ท่ีเป็นไปตามแนวคิดของนักคิด 
เช่น สัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ 

 ในสันทกสูตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า ‘ความเศร้า
หมองของสัตว์ท้ังหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเอง ความบริสุทธ์ิ
ของสัตว์ท้ังหลาย ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย สัตว์ท้ังหลายบริสุทธ์ิเอง ไม่มีกำลัง ไม่มีความ
เพียร ไม่มีความสามารถของมนุษย์ ไม่มีความพยายามของมนุษย์ สัตว์ ปาณะ ภูตะ 
ชีวะท้ังปวง ล้วนไม่มีอำนาจ ไม่มีกำลัง ไม่มีความเพียร ผันแปรไปตามโชคชะตา ตาม
สถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตน ย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติ (ม.
ม.(ไทย)๑๓/๒๒๗/๒๖๕) 

สังครวพราหมณ์พราหมณ์ช่ือสังครวะ, พราหมณ์ผู้อาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล, พราหมณ์ผู้
ถือความบริสุทธ์ิในการอาบน้ำเช้า-เย็น 



 

๕๐๖๑ 
 

 

 ใน สังครวสูตร สังครวพราหมณ์อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี มีลัทธิถือความบริสุทธ์ิด้วยน้ำ 
ถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายท้ังเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำ พระภาคตรัส
ถามสังครวพราหมณ์ว่า ท่านถือความบริสุทธ์ิในการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลา
เย็นและเวลาเช้าเป็นประจำ จริงหรือ พราหมณ์กราบทูลว่า จริง พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า บุคคลผู้ถึงเวทท้ังหลายน่ันแล อาบในห้วงน้ำคือธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย มีท่าคือ
ศีล ไม่ขุ่นมัว อันสัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญแล้ว มีตัวไม่เปียก ย่อมข้ามถึงฝั่ง เมื่อพระ
ผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว สังครวพราหมณ์ได้กราบทูลว่า พระภาษิตของพระองค์
ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ขอพระโคดมผู้เจริญ โปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึง
สรณะ ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๗/๒๙๙) 

สังครวสูตร : พระสูตรว่าด้วยสังครวพราหมณ์ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ราวป่าแห่ง
หนึ่ง แคว้นโกศล สังครวพราหมณ์อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีมีลัทธิถือความบริสุทธ์ิด้วย
น้ำ ปรารถนาความบริสุทธ์ิด้วยน้ำ ลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้า
เป็นประจำ ท่านพระอานนท์เห็นเข้าจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเพ่ือให้เสด็จไปโปรด
เขา  พระผู้มพีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปหาเขาแล้ว
ตรัสถามว่า ท่านเห็นประโยชน์อะไร จึงได้เช่ือลัทธิถือความบริสุทธ์ิด้วยน้ำน้ี เมื่อเขา
ทูลตอบว่า ข้าพระองค์ลอยบาปกรรมที่ทำตอนกลางวันด้วยการอาบน้ำตอนเย็น ลอย
บาปกรรมท่ีทำตอนกลางคืนน้ันด้วยการอาบน้ำตอนเช้า พระองค์จึงตรัสว่า บุคคลผู้
ถึงเวทอาบในห้วงน้ำคือธรรมของสัตบุรุษ มีท่าคือศีล ไม่ขุ่นมัว อันสัตบุรุษสรรเสรญิ
แล้ว มีตัวไม่เปียก ย่อมข้ามถึงฝั่ง เม่ือพระองค์ตรัสเช่นน้ัน สังคารวพราหมณ์ก็เกิด
ความเลื่อมใสแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๐๗/๒๙๙) 

สังคหธรรม  ธรรมเครื่องสงเคราะห์, สังคหวัตถุ ๔, ธรรมทึ่อุปมาด้วยลิ่มสลักที่เป็นกระดุมล้อรถ
แล่นไปได้ 

 ในสังคหสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสังคหธรรม ๔ ประการ คือ (๑) ทาน การให้ (๒) 
เปยยวัชชะ วาจาเป็นท่ีรัก (๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ (๔) สมานัตตตา 
การวางตนสม่ำเสมอ สังคหธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลก เหมือนลิ่มสลกัท่ียึดคุมรถซึ่ง
แล่นไปไว้ได้ฉะน้ัน ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดา ก็ไม่พึงได้การนับถือหรือ
การบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหธรรม
เหล่าน้ี ฉะน้ัน บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญแ่ละเป็นผู้น่าสรรเสริญ (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๑๑/๑๗๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๓/๒๑๘,(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๒/๕๑,ขุ.
จริยา.(ไทย)๓๓/๘/๗๕๙) 



 

๕๐๖๒ 
 

 

สังคหพละ กำลังคือการสงเคราะห์, คุณสมบัติของพระโยคาวจรผู้ละนิวรณ์ ๕ ด้วยอำนาจเนกขัม
มะ,หน่ึงในพละ ๔ 

             ตัวอย่างในพลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสังคหพละ ว่าคือ สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึด
เหน่ียว)  ๔  ประการน้ี คือ (๑) ทาน การให้ (๒) เปยยวัชชะ  วาจาเป็นท่ีรัก (๓) อัตถ
จริยา การประพฤติประโยชน์ (๔) สมานัตตตา การวางตนสม่ำเสมอ ภิกษุท้ังหลาย  
การให้ธรรมเลิศกว่าการให้ท้ังหลาย การแสดงธรรมบ่อย ๆ  แก่บุคคลผู้ต้องการจะฟัง 
เง่ียโสตลงสดับเลิศกว่าวาจาเป็นที่รักทั้งหลาย  การชักชวนคนท่ีไม่มีศรัทธาให้ต้ังม่ัน  
ดำรงมั่นในสัทธาสัมปทา  ชักชวนคนที่ไม่มีศีลให้ต้ังมั่น  ดำรงมั่นในสีลสัมปทา  
ชักชวนคนท่ีมีความตระหนี่ให้ต้ังมั่นดำรงม่ันใน      จาคสัมปทา  ชักชวนคนที่มี
ปัญญาทรามให้ต้ังมั่น  ดำรงมั่นในปัญญาสัมปทา  เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์
ท้ังหลาย  การท่ีพระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบัน พระสกทาคามีมีตนเสมอกับ
พระสกทาคามี  พระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามี  พระอรหันต์มีตนเสมอกับ
พระอรหันต์ เลิศกว่าความมีตนเสมอทั้งหลาย  น้ีเรียกว่า  สังคหพละ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๕๓/๒๑๕,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๕/๔๓๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๔/๕๑๖) 

สังคหวัตถุ ธรรมเครื่องยึดเหน่ียว,หลักการสงเคราะห์หรือธรรมเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจกันไว้ได้,
ธรรมอุปมาดังลิ่มสลักยึดเหน่ียวใจให้สัมพันธ์กันเสมอ, คุณสมบัติของหัตถกอุบาสก
ชาวกรุงอาฬวีเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ 

 ในสังคหสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ (๑) ทาน การให้ (๒) 
เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก (๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ (๔) สมานัตตตา 
การวางตนสม่ำเสมอ กล่าวคือ ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยาในโลกนี้และสมานัตตตา
ในธรรมนั้น ๆ ตามสมควร สังคหธรรมเหล่าน้ีแลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักท่ียึดคุม
รถซึ่งแล่นไปไว้ได้ฉะน้ัน ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่าน้ี มารดาหรือบิดา ก็ไม่พึงได้การนับถือ
หรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหธรรม
เหล่าน้ี ฉะน้ัน บัณฑิตเหล่าน้ันจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญ (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๑๐/๑๗๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๓/๒๙๕,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๕๑/๓๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๒/๕๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๕๖/๓๗๓,องฺ.อฏฐก.(ไทย)๒๓/๒๔/
๒๖๗,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๗๘/๘๓, ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๗๙/๘๓,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๘๐/
๘๓) 

สังคหวัตถุสูตร : พระสูตรว่าด้วยสังคหวัตถุ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึด
เหน่ียว) ๔ คือ (๑) ทาน การให้ (๒) เปยยวัชชะ วาจาเป็นท่ีรัก (๓) อัตถจริยา การ



 

๕๐๖๓ 
 

 

ประพฤติประโยชน์ (๔) สมานัตตตา การวางตนสม่ำเสมอ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๕๖/๓๗๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมานัตตตา หมายถึง สุขทุกขท์ี่เสมอกัน เพราะบางคน
ไม่หวังบุญแม้อย่างหน่ึงในทานเป็นต้น คือ หวังสุขและทุกข์อันเสมอกันว่า น่ังด้วยกัน 
นอนด้วยกัน กินด้วยกัน สำหรับคฤหัสถ์กพึ็งเสมอกันโดยชาติ สำหรับบรรพชิตก็พึง
เสมอกันโดยศีล (อง.จตุกก.อ. (บาลี) ๒/๓๒/๓๒๘) 

สังคหสูตร : พระสูตรว่าด้วยสังคหวัตถุ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึด
เหน่ียว) ๔ คือ (๑) ทาน การให้ (๒) เปยยวัชชะวาจาเป็นท่ีรัก (๓) อัตถจริยา การ
ประพฤติประโยชน์ (๔) สมานัตตตา การวางตนสม่ำเสมอ แล้วตรัสคาถาสรุปใจความ
ว่า ธรรม ๔ นี้ช่วยอุ้มชูโลก เหมือนลิ่มสลกัท่ียึดคุมรถซึ่งแล่นไปได้ฉะน้ัน ถ้าไม่พึงมี
ธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดา ก็ไม่พึงได้การนับถือ หรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ 
แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหธรรมเหล่าน้ี ฉะน้ัน บัณฑิตเหล่านั้นจึง
ถึงความเป็นใหญ่ และเป็นผู้น่าสรรเสริญ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๒/๕๐) 

สังคามชิ, พระ พระผู้ชนะสงครามคือกิเลสเครื่องข้อง,ผู้ชนะภรรยาเก่าอุ้มลูกน้อยที่ให้ท่านช่วยเลี้ยงดู 
 ในสังคามชิสูตร เรื่องพระสังคามชิเถระ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน 

อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ท่านพระสังคามชิเดินทางมาเฝ้าพระผู้
มีพระภาค อดีตภรรยาของท่านทราบข่าว จึงอุ้มลูกน้อยไปพบ กล่าวกับท่านพระ
สังคามชิว่า “ข้าแต่สมณะ ขอท่านจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีลูกน้อยเถิด” ๓ ครั้ง ท่านพระ
สังคามชิก็ได้นิ่งอยู่ นางจึงวางลูกไว้ข้างหน้าท่านแล้วเดินหนีไป นางไปแอบดูอยู่ในท่ี
ไม่ไกลนัก พระสังคามชิไม่แลดูและไม่พูดกับเด็กน้อยน้ัน เลย จึงคิดว่า “สมณะน้ี คง
ไม่ต้องการลูกน้อย”จึงอุ้มลูกน้อยเดินไป พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นนางมี
อาการแปลกอย่างนั้นด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิล่วงจักษุของมนุษย์ จึงทรงเปล่งอุทาน
น้ี ผู้ไม่ใยดีอดีตภรรยาผู้มาหา ไม่เศร้าโศกถึงอดีตภรรยาผู้จากไป เราเรียกผู้ชนะ
สงคราม ผู้พ้นจากกิเลสเครื่องข้องแล้ว ว่าพราหมณ์ (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๘/๑๘๐) 

สังคามชสิูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสังคามชิเถระ ท่านพระสังคามชิน่ังพักกลางวันอยู่ใต้ต้นไม้แห่ง
หนึ่ง  ครั้งน้ัน  อดีตภรรยาของท่านพระสังคามชิเข้าไปหาถึงที่พัก ได้กล่าวกับท่าน
พระสังคามชิ ดังน้ีว่า “ข้าแต่สมณะ  ขอทา่นจงเลี้ยงดูดิฉันผู้มีลูกน้อยเถิด”  เมื่อนาง
กล่าวถึง ๓ ครั้ง อย่างนี้แล้ว ท่านพระสังคามชิได้น่ิงอยู่  ครั้งน้ัน  อดีตภรรยาของ
ท่านพระสังคามชิจึงอุ้มลูกน้อยนั้นไปวางไว้ข้างหน้าท่านพระสังคามชิแล้วเดินหนีไป
โดยพูดว่า“สมณะ น่ันลูกของท่าน  จงเลี้ยงดูลูกนั้น ด้วยเถิด” ครั้งน้ัน  ท่านพระ
สังคามชิท้ังไม่แลดูและไม่พูดกับเด็กน้อยนั้นเลย  ขณะน้ันอดีตภรรยาของท่านพระ



 

๕๐๖๔ 
 

 

สังคามชิไปแอบดูอยู่ในท่ีไม่ไกลนัก  ได้เห็นท่านทั้งไม่แลดูและไม่พูดกบัเด็กน้อยน้ัน  
จึงคิดว่า  “สมณะน้ี  คงไม่ต้องการลูกน้อย” จึงกลับออกจากท่ีนั้นแล้วอุ้มลูกน้อยเดิน
ไป พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นอดีตภรรยาของท่านพระสังคามชิแสดง 

 อาการแปลกอย่างนั้นด้วยทิพยจักษุอันบริสทุธ์ิล่วงจักษุของมนุษย์  จึงทรงอุทานว่า ผู้
ไม่ใยดีอดีตภรรยาผู้มาหา ไม่เศร้าโศกถึงอดีตภรรยาผู้จากไป เราเรียกผู้ชนะสงคราม  
ผู้พ้นจากกิเลสเคร่ืองข้องแล้วว่าพราหมณ์ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๘/๑๘๐) 

สังคามวิชัย ตำราพิชัยสงคราม, เรื่องการชนะสงคราม, ช่ือธรรมบรรยายที่ไม่ปรากฏมาก่อน 
 ในพรหมชาลสูตร ว่าด้วยไม่มีวัฏฏะเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมบรรยายที่ไม่

เคยปรากฏมาก่อน ช่ือว่า ตำราพิชัยสงคราม (สังคามวิชัย) และธรรมบรรยายอ่ืน คือ
ข่ายแห่งประโยชน์ (อรรถชาละ) ก็ได้ ข่ายแห่งธรรม (ธรรมชาละ) ก็ได้ ข่ายแห่ง
สัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ (พรหมชาละ) ก็ได้ ข่ายแห่งทิฏฐิ (ทิฏฐิ ชาละ) ก็ได้ เมื่อ
พระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนี้จบลง โลกธาตุท่ีประกอบด้วย ๑๐,๐๐๐ 
จักรวาลได้หว่ันไหวแล้วแล (ที.สี.(ไทย)๙/๑๔๘/๔๗) 

สังคามสูตร (ปฐม) : มี ๒ สูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยสงคราม แต่เนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สังคามสูตร (ปฐม) (สูตรที ่๑)  สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดบุพพา

ราม ได้สดับเรื่องจากภิกษุท้ังหลายว่า พระเจ้าอชาตศัตรูทรงทำสงครามชนะพระ
เจ้าปเสนทิโกศล จึงตรัสว่า พระเจ้าอชาตศัตรูมีสหายเลว มีเพ่ือนเลว ฝ่ายพระเจ้าป
เสนทิโกศลเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี ทรงพ่ายแพ้มาแล้วอย่างน้ีจักบรรทมเป็น
ทุกข์ตลอดราตรี ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ผู้ละท้ังความชนะและ
ความพ่ายแพ้ได้แล้ว มีใจสงบ ย่อมนอนเป็นสุข (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๕/๑๔๖) 

 2.สังคามสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดบุพพาราม 
ได้สดับเรื่องจากภิกษุทั้งหลายว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงชนะพระเจ้าอชาตศัตรู
พร้อมทั้งจับเป็นเชลยศึกแล้วทรงดำริว่า ถึงแม้พระเจ้าอชาตศัตรูจะประทุษร้ายเรา 
แต่เธอก็ยังเป็นหลานเรา เราควรยึดพลช้าง พลม้า พลรถและพลเดินเทา้ท้ังหมดของ
เธอแล้วปล่อยไป จึงตรัสว่า คนจะแย่งชิงได้เท่าท่ีจะแย่งชิงได้ เม่ือใด  คนเหล่าอ่ืนมา
แย่งชิงบ้าง เขาก็จะถูกชงิกลับไป เพราะบาปยังไม่ให้ผลเพียงใด คนพาลย่อมสำคญั
บาปว่าเป็นของดีเพียงน้ัน แต่เมื่อบาปให้ผล เขาย่อมประสบทุกข์ ผู้ฆ่าย่อมได้รับการ
ฆ่าตอบ ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ และผู้โกรธย่อม
ได้รับการโกรธตอบ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๘) 

สังคามาวจรชาดก : ชาดกว่าด้วยช้างเข้าสู่สงคราม มีเน้ือความอธิบายได้ว่า นายหัตถาจารย์โพธิสัตว์ 
ได้พูดปลุกใจพญาช้างให้ฮึกเหิมในการเข้าทำลายข้าศึกจนพญาช้างเกิดกำลังใจ



 

๕๐๖๕ 
 

 

สามารถทำลายประตูเมืองเข้าไปยึดราชสมบัติมาถวายพระราชาได้การรู้จักให้กำลังใจ
และความฉลาดในอุบายวิธีสอนเป็นคุณสมบัติของคุณสมบัติของผู้นำ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) 
๒๗/๖๓/๘๐) 

สังคารวพราหมณ์ พราหมณ์ช่ือสังคารวะ, พราหมผู้ทูลถามปัญหาถึงสาเหตุท่ีมนต์ท่ีสาธยายแล้วไม่
แจ่มแจ้ง 

 ในสังคารวสูตร เรื่องสังคารวพราหมณ์ ณ กรุงสาวัตถี สังคารวพราหมณ์เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาค ได้ทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนตร์ แม้ท่ีสาธยายมาเป็น
เวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า บุคคลมีจิตถูกกามราคะกลุ้มรุม มีจิตถูกพยาบาทกลุ้มรุม มีจิตถูกถีน
มิทธะกลุ้มรุม มีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุม มีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ้มรุมอยู่ และไม่รู้ชัด
ธรรมเคร่ืองสลัดออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง บุคคลนั้นก็จะไม่รู้ 
ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน และประโยชน์ท้ังสองตามความเป็นจริง มนตร์
แม้ท่ีสาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ท่ีไม่ได้
สาธยายเลย (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๓๖/๑๘๐, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๑/๒๓๒) 

สังคารวสูตร : มี ๔ สูตร แปลช่ือต่างกัน พระสูตรว่าด้วยมาณพช่ือสังคารวะ ๑ สูตร แปลว่า พระ
สูตรว่าด้วยสังคารวพราหมณ์ ๓ สูตร แต่เนือ้หาต่างกัน คือ  

 1.สังคารวสูตร พระสูตรว่าด้วยมาณพช่ือสังคารวะ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระ
สูตรมีลักษณะเป็นการสนทนาและบรรยายโวหารแบบมีการถาม-ตอบแกส่ังคารว
มาณพ ณ สวนมะม่วงของพราหมณ์ชาวบ้านโตเทยยะ ใกล้บ้านปัจจลกปัปะ แคว้น
โกศล  สังคารวมาณพทูลถามว่า มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้มีบารมีขั้นสุดท้าย 
เพราะรู้ย่ิงในปัจจุบัน ปฏิญญาอาทิพรหมจรรย์ ท่านพระโคดมจัดอยู่ในจำพวกไหน 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า สมณพราหมณเ์หล่าน้ันมีหลายจำพวกแตกต่างกัน คือ  

  จำพวกท่ี ๑ ปฏิญญาเพราะฟังตามกันมา เช่น พวกพราหมณ์ผู้รู้ไตรเพท 
  จำพวกท่ี ๒ ปฏิญญาเพราะความเชื่อ เช่น พวกนักตรรกะ นักอภิปรัชญา 
  จำพวกท่ี ๓ ปฏิญญาเพราะรู้ธรรมด้วยปัญญาในธรรมท่ีไม่เคยฟังมาก่อน  
  พระองค์จัดอยู่ในจำพวกท่ี ๓ จากนั้นทรงเล่าประวัติของพระองค์ ต้ังแต่ทรงออก

มหาภิเนษกรมณ์ บำเพ็ญเพียรจนถึงตรัสรูธ้รรมและทรงแสดงเทศนาโปรดพระปัญจ
วัคคีย์ จนได้ตรัสรู้ตามพระองค์ 

  ในเรื่องที่ทรงเล่ามีการกล่าวถึงเทวดาหลายตอน ซึ่งสังคารวมาณพยอมรับว่า พระ
ผู้มีพระภาคมีความเพียรไม่ย่อหย่อน มีความเพียรของสัตบุรุษ สมควรเป็นพระ
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าจริง แต่ไม่มั่นใจว่าท่ีตรัสเล่าเรื่องเทวดาน้ันเพราะทรงทราบ



 

๕๐๖๖ 
 

 

หรือเพราะคล่องปากจึงทูลถามว่า เทวดามีจริงหรือไม่ พระองค์ตรัสตอบว่า การจะรู้
ว่าเทวดามีหรือไม่น้ัน รู้ได้โดยฐานะ เมื่อสังคารวมาณพกราบทูลว่า การตอบเช่นน้ัน
เป็นการกล่าวเท็จ จึงตรัสว่า ผู้รู้เท่าน้ันท่ีจะรู้ได้ เพราะเร่ืองเทวดาเป็นคำที่ชาวโลก
สมมติกันด้วยคำศัพท์ช้ันสูง  

  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว สังคารวมาณพมีใจยินดีช่ืนชมพระ
ภาษิตของพระองค์ พร้อมกับประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิต (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๔๗๓/๕๙๘) 

 2.สังคารวสูตร พระสูตรว่าด้วยสังคารวพราหมณ์  สังคารวพราหมณ์ทูลถามพระผู้
มีพระภาคว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัยท่ีทำใหม้นตร์ไม่แจ่มแจ้ง(เสื่อม) และเปน็เหตุปัจจัย
ท่ีทำให้มนตรแ์จ่มแจ้ง พระองค์ตรัสตอบว่า ถ้าถูกนิวรณ์ ๕ ครอบงำ และไม่รู้ชัดธรรม
เครื่องสลัดออก มนตร์ก็ไมแ่จ่มแจ้ง ถ้าไมถู่กนิวรณ์ ๕ ครอบงำและรู้ชัดธรรมเครื่อง
สลัดออก มนตร์ก็แจ่มแจ้งได้ แลว้ตรัสว่า โพชฌงค์ ๗ เป็นไปเพ่ือผลแห่งวิชชา
(ความรู้) และวิมุตติ (ความหลุดพ้น) (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๖/๑๘๐) 

 3.สังคารวสูตร  สังคารวพราหมณ์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ กราบทูลว่า 
ข้าพเจ้าท้ังหลายช่ือว่าเป็นพราหมณ์ บูชายัญเองบ้าง ให้ผู้อ่ืนบูชาบ้าง ในหมู่
พราหมณ์นั้น ผู้ใดบูชายัญเองและผู้ใดให้ผูอ่ื้นบูชายัญ คนเหล่านั้นท้ังหมดช่ือว่าปฏิบัติ
ปุญญปฏิปทาที่เกิดแก่หลายสรีระคือยัญญาธิกรณ์ ส่วนบุคคลใดออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิต ฝึกตนเอง ทำตนเองให้สงบ ให้ดับเย็นสนิท บุคคลน้ันช่ือว่าปฏิบัติปุญญ
ปฏิปทาที่เกิดแก่สรีระเดียวคือปัพพัชชาธิกรณ์  

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าอย่างน้ันเราจะย้อนถามท่าน ท่านพึงตอบตามท่ีท่าน
เข้าใจ ตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วตรัสอีกว่า ในข้อนี้
เราปฏิบัติตามมรรคปฏิปทานี้ทำให้แจ้งประโยชน์อันสูงสุดแล้วจึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้
ตาม แม้ท่านทัง้หลายก็จงปฏิบัติตามท่ีท่านทั้งหลายปฏิบัติแล้วทำให้แจง้ประโยชน์อัน
สูงสุดเถิด พระองค์ทรงแสดงธรรมไว้ และคนที่ได้ฟังก็ปฏิบัติตามเพ่ือเป็นอย่างนั้น ผู้
แสดงและผู้ปฏิบัติตามมีจำนวนมากกว่าร้อย มากกว่าพัน มากกว่าแสน เม่ือเป็น
เช่นนั้น ปุญญปฏิปทาคือปัพพัชชาธิกรณ์ย่อมเกิดแก่สรีระเดียวหรือหลายสรีระ เมื่อ
พราหมณ์กราบทูลว่า ย่อมเกิดแก่หลายสรีระ  

  พระอานนท์ถามสังคารวพราหมณ์ถึงปฏิปทา ๒ นี ้ ว่า ท่านชอบใจปฏิปทา
อย่างไหน ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์น้อยกว่า มีความวุ่นวายน้อยกว่า แต่มีผลมากกว่า และมี
อานิสงส์มากกว่า สังคารวพราหมณ์กล่าวกับพระอานนท์ว่า พระโคดมเป็นฉันใด พระ
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อานนท์ก็เป็นฉันน้ัน ท่านท้ัง ๒ น้ี เราบูชาแล้ว และสรรเสริญแล้ว เมื่อถูกถามอย่าง
น้ันถึง ๓ ครั้ง ก็ยังพูดอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิม  

  พระผู้มีพระภาคทรงดำริจะช่วยเหลือสังคารวพราหมณ์ จึงตรัสว่า วันน้ี พวกราช
บุรุษสนทนากนัในระหว่างการประชุมว่าอย่างไร เมื่อพราหมณ์กราบทูลว่า สนทนา
กันว่า ในกาลก่อน ภิกษุธรรมดามีจำนวนน้อย ภิกษุที่ได้บรรลุอุตตริมนุสสธรรมแสดง
อิทธิปาฏิหาริย์มีจำนวนมาก แต่ทุกวันน้ีไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์จึงทรงแสดง
ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง คือ (๑) อิทธิปาฏิหาริย์ หมายถึงภิกษุบางรูปแสดงฤทธ์ิได้หลาย
อย่าง เช่น คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้
ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ (๒) อาเทสนา
ปาฏิหาริย์ หมายถึงภิกษุบางรูปกล่าวดักใจได้โดยเคร่ืองหมายว่า ใจของท่านเป็น
อย่างนี้ ใจของท่านกำลังคิดอย่างน้ี แม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่อง คำท่ีเธอ
กล่าวก็เป็นอย่างนั้นจริง (๓) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมายถงึภิกษุบางรูปพร่ำสอนอยู่ว่า 
จงตรึกอย่างน้ี จงมนสิการอย่างนี้ จงอย่าตรึกอย่างนี้ จงอย่ามนสิการอย่างน้ี จงละ
ธรรมนี้ จงบรรลุธรรมน้ี ในปาฏิหาริย์ ๓ นี ้ ท่านชอบใจปาฏิหาริย์ไหน ซึ่งงดงามและ
ประณีตกว่า  

  สังคารวพราหมณ์กราบทูลว่า ปาฏิหาริย์ ๒ อย่างข้างต้น ปรากฏแก่เขาเหมือน
ภาพมายา แล้วยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระองค์สามารถ
แสดงปาฏิหาริย์ได้ท้ัง ๓ อย่าง เมื่อพราหมณ์ทูลถามด้วยความสงสัยว่า นอกจาก
พระองค์ ภิกษุอ่ืนแสดงได้หรือไม่ จึงตรัสว่า มีเป็นจำนวนหลายร้อยทีเดียว เมื่อ
พราหมณ์ทูลถามว่า มีอยู่ท่ีไหน ตรัสตอบว่า มีอยู่ในหมูภิ่กษุน้ีแหละ เมื่อเทศนาจบ 
สังคารวพราหมณ์ช่ืนชมพระภาษิตแล้ว แสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะตลอดชีวิต (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๑/๒๓๒) 

 4.สังคารวสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสกับสังคารวพราหมณ์ท่ีเข้าเฝ้าว่า เหตุปัจจัยท่ีทำ
ให้มนต์แม้ท่ีสาธยายมาเป็นเวลานานไม่แจ่มแจ้งได้ในกาลบางคราวมี ๕ สมัย คือ (๑) 
สมัยท่ีบุคคลมีจิตถูกกามราคะครอบงำ ทำให้ไม่รู ้ ไม่เห็นประโยชน์ตน(คืออรหัตตผล) 
ประโยชน์ผู้อ่ืนและประโยชน์ท้ัง ๒ ฝ่าย ตามความเป็นจริง แม้มนต์ทีส่าธยายมาเป็น
เวลานาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ เหมือนภาชนะท่ีมีน้ำเต็มด้วยคร่ัง เป็นต้น คนมีตาดีก็มอง
ไม่เห็นเงาหน้าของตนในภาชนะนั้นได้ตามความเป็นจริง (๒) สมัยที่บุคคลมีจิตถูก
พยาบาทครอบงำ ทำให้ไม่รู้ ... ก็ไม่แจม่แจ้งได้ เหมอืนภาชนะที่มีน้ำร้อนเพราะไฟ 
เดือดพล่าน คนมีตาดีกม็องไม่เห็นเงาหน้าของตนในภาชนะนั้นได้ตามความเป็นจริง 
(๓) สมัยที่บุคคลมีจิตถูกถีนมิทธะครอบงำ ทำให้ไม่รู้ ... ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ เหมือน
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ภาชนะมีน้ำถูกสาหร่ายและแหนปกคลุมไว้ คนมีตาดีก็มองไม่เห็นเงาหน้าของตนใน
ภาชนะนั้นได้ตามความเป็นจริง (๔) สมัยท่ีบุคคลมีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ ทำ
ให้ไม่รู ้ ...ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ เหมือนภาชนะที่มีน้ำถูกลมพัดไหว เป็นคลื่น คนมีตาดีก็มอง
ไม่เห็นเงาหน้าของตนในภาชนะนั้นได้ตามความเป็นจริง (๕) สมัยที่บุคคลมีจิตถูก
วิจิกิจฉาครอบงำ ทำให้ไม่รู้ ไม่เห็นประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืนและประโยชน์ท้ัง ๒ 
ฝ่าย ตามความเป็นจริง แมม้นต์ท่ีสาธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ เหมือน
ภาชนะที่มีน้ำขุ่นมัว เป็นต้น คนมีตาดีก็มองไม่เห็นเงาหน้าของตนในภาชนะน้ันได้
ตามความเป็นจริง ส่วนเหตุปัจจัยท่ีทำให้มนต์แม้ท่ีไม่ได้สาธยายเป็นเวลานานแต่ก็
ยังแจ่มแจ้ง มนัียตรงกันข้าม จบเทศนา สังคารวพราหมณ์ช่ืนชมพระภาษิตแล้วแสดง
ตนเป็นอุบาสก ขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๓/๓๒๔) 

สังคารวะ, มาณพ มาณพช่ือสังคารวะ, มาณพผู้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเร่ืองยัญเป็นเหตุและ
บรรพชาเป็นเหตุ 

 ในสังคารวสูตร เรื่องสังคารวพราหมณ์ สังคารวพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับ ได้กราบทูลถามว่า ข้าพเจ้าท้ังหลายช่ือว่าเป็นพราหมณ์ บูชายัญเองบ้าง 
ให้ผู้อ่ืนบูชาบ้าง ในหมู่พราหมณ์น้ัน ผู้ใดบูชายัญเอง และผู้ใดให้ผู้อ่ืนบูชายัญ คนช่ือ
ว่าปฏิบัติปุญญปฏิปทาที่เกิดแก่หลายสรีระคือยัญญาธิกรณ์ มียัญเป็นเหตุ ส่วนบุคคล
ใดออกจากเรือนแห่งตระกูลใดก็ตาม บวชเป็นบรรพชิต ฝึกตนเอง ทำตนเองให้สงบ 
ทำตนเองให้ดับเย็นสนิท เมื่อเป็นอย่างน้ี บุคคลน้ันช่ือว่า ปฏิบัติปุญญปฏิปทาที่เกิด
แก่สรีระเดียวคือ ปัพพัชชาธิกรณ์ มีบรรพชาเป็นเหตุ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๑/๒๓๒) 
๑๓/๔๗๓/๕๙๘ ไม่มีคำน้ี 

สังคีตทิพย์ การร้องรําทําเพลงอันอัศจรรย์บรรเลงในอากาศ, การร้องรำประกอบเครื่องดนตรีอัน
เป็นทิพย์ 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังควงไม้สาละคู่ ตรัสสั่งให้พระ
อานนท์ต้ังเตียงระหว่างต้นสาละทั้งคู่หันด้านพระเศียรไปทางทิศเหนือ พระองค์ทรง
สำเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศว์เบื้องขวา ทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท ทรงมี
สติสัมปชัญญะ ต้นสาละทั้งคู่ผลิดอกนอกฤดูกาลบานสะพร่ังเต็มต้น ดอกสาละ
เหล่าน้ันร่วงหล่นโปรยปรายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพ่ือบูชาพระตถาคต 
ดอกมณฑารพ อันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปรายตกต้องพระสรีระของ
พระตถาคตเพ่ือบูชาพระตถาคต ดนตรีทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคต 
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ท้ังสังคีตทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพ่ือบูชาพระตถาคต (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๘/๑๔๘, ที.
ม.(ไทย)๑๐/๑๙๙/๑๔๘) 

สังคีติ บอกประชุมสงฆ์, ประชุมสงฆ์เพ่ือบอกนิสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ แก่ภิกษุณี 
 ในภิกขุนี ขันธกะ ตติยภาณวาร เรื่องการวัดเงาเป็นต้น การวัดเงาแดดเพ่ือบอก

ประมาณแห่งฤดู บอกส่วนแห่งวัน บอกสังคีติ สั่งภิกษุณีท้ังหลายว่า “พวกเธอพึงบอก
นิสสัย ๓ และอกรณียกิจ ๘ แก่ภิกษุณีนี้” ภิกษุณี อุปสมบทจากสงฆ์ฝ่ายเดียว 
หลังจากท่ีอุปสมบทในฝ่ายภิกษุสงฆ์แล้ว พึงวัดเงาแดด บอกประมาณฤดู บอกส่วน
แห่งวัน บอกสังคีติ ประชุมสงฆ์ บอกนิสัย ๓ อกรณียกิจ ๘ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๒๕/
๓๕๓, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๓๖/๓๗๒) 

สังคีติกาจารย์, พระ อาจารย์ผู้บอกธรรม, พระสังคีติกาจารย์ผู้รวบรวมพุทธวจนะ, อาจารย์ผู้บอก
การประชุม,อาจารย์ผู้มาร่วมสวดพร้อมกันในการประชุมชำระพระไตรปิฎกให้เป็น
แบบเดียวกัน 

 ในขัลลาฏิยเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตศีรษะล้าน นางเวมานิกเปรต กล่าวถึงทักษิณาทาน
ว่า ผ้านั้นถึงท่านจะหยิบย่ืนให้ท่ีมือของดิฉันเอง ก็ไม่สำเร็จแก่ดิฉัน ถ้าในหมู่ชนน้ีมี
อุบาสกผู้มีศรัทธา เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอท่านจงให้อุบาสกนั้นนุ่งห่ม
ผ้าท่ีท่านจะให้ดิฉันแล้วอุทิศส่วนบุญให้ดิฉัน เมื่อทำอย่างน้ัน ดิฉันจักถึงความสุข พรั่ง
พร้อมด้วยสมบัติตามปรารถนาทุกอย่าง พระสังคีติกาจารย์ท้ังหลายกล่าวคาถา
เหล่านี้ว่า พ่อค้าเหล่าน้ันให้อุบาสกน้ันอาบน้ำ ลูบไล้ด้วยของหอม ให้นุ่งห่มผ้าแล้ว 
อุทิศส่วนบุญไปให้นางเวมานิกเปรตน้ัน วิบากคืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม และน้ำด่ืม ก็
เกิดขึ้นแก่นางเวมานิกเปรตน้ัน นี้เป็นผลแห่งทักษิณา (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๖๓/๑๗๘) 

สังคีตสิูตร : พระสูตรว่าด้วยการสังคายนา พระสูตรน้ี ท่านพระสารีบุตรแสดงแก่ภิกษุจำนวน 
๕๐๐ รูป ณ ท้องพระโรงหลังใหม่ ช่ืออุพภตกะของพวกเจ้ามัลละ เขตกรุงปาวา 
แคว้นมัลละโดยมีพระผู้มี พระภาคประทับอยู่ด้วย สาเหตุที่ท่านพระสารีบุตรแสดง
พระสูตรน้ีมีว่า ก่อนหน้าน้ันเล็กน้อย นิครนถ์ นาฏบุตร หรือศาสดามหาวีระของ
ศาสนาเชนได้ดับขันธ์ ณ กรุงปาวาน้ี หลังจากศาสดาดับขันธ์ สาวกของท่านกแ็ตก
สามัคคีกันเป็น ๒ ฝ่าย ท่านพระสารีบุตรจึงยกเหตุการณ์น้ีขึ้นปรารภว่า เป็นเพราะ
ศาสดาสอนไว้ไม่ดี จึงทำใหส้าวกตีความคำสอนแตกต่างกัน ส่วนพระธรรมวินัยของ
พระศาสนานี้ พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ดีแล้ว และเสนอให้เพ่ือนพรหมจารีของ
ท่านร่วมกันสังคายนาพระธรรมวินัยนี้ เพ่ือให้ดำรงอยู่ได้นาน ไม่ควรทะเลาะวิวาทกัน
ในเรื่องพระธรรมวินัย ในช่วงท่ีพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมลัละ พร้อม
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ด้วยภิกษุสงฆ์ ประมาณ ๕๐๐ รูป และทรงแวะพัก ณ สวนมะม่วงของนายจุนท
กัมมารบุตร ทรงได้รับนิมนต์จากพวกเจ้ามัลละแห่งกรุงปาวาให้เสด็จไปประทับ เพ่ือ
เป็นสิริมงคล ณ ท้องพระโรงอุพภตกะ ซึ่งเพ่ิงสร้างเสร็จใหม่ ๆ ยังมิได้ใช้สอย ณ ท่ี
น้ัน พระองค์ ทรงแสดงธรรมแก่ผูม้าเฝ้าจนค่อนคืน ครั้นทรงแสดงธรรมจบลง และ
ทรงอนุญาต ให้พวกเจ้ามัลละและชาวกรุงปาวากลับบ้านได้ จากนั้น ทรงมอบหมาย
ให้ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลายแทนพระองค์ แล้วทรงสำเร็จสีหไสยา 
ณ ท่ีประทับนัน่เอง 

  ท่านพระสารีบุตรกล่าวปรารภการแตกสามัคคีของพวกนิครนถ์ หลังจาก นิครนถ ์
นาฏบุตร ผู้เป็นศาสดาดับขันธ์ไม่นาน ณ กรุงปาวานั่นเอง ว่าเป็นเพราะศาสดาน้ัน
สอนธรรมไว้ไม่ดี ส่วนพระธรรมวินัยนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ดี จึงเป็นหน้าที่
ของภิกษุท้ังหลายจะพร้อมกันทำสังคายนาพระธรรมวินัย เพ่ือให้ดำรงมั่นคงยืนนาน 
เพ่ือประโยชน์สุขของคนทั้งหลายสืบไป  

  จากนั้น ท่านได้เสนอวิธีการสังคายนาโดยประมวลหลักธรรมท้ังหลายทีม่ีจำนวน
หัวข้อเท่ากันรวมไว้เป็นหมวดเดียวกันคล้ายวิธีการของอังคุตตรนิกาย เช่น ประมวล
หลักธรรมจำนวน ๑ ประการ เข้าเป็นหมวดหน่ึง เรียกว่า ธรรมหมวดละ ๑ ประการ 
ประมวลหลักธรรมจำนวน ๒ ประการ เข้าเป็นหมวดหนึ่ง เรียกว่า ธรรมหมวดละ ๒ 
ประการ โดยทำนองน้ีจนถึง ธรรมหมวดละ ๑๐ ประการ 

  ตัวอย่าง 
   ธรรมหมวดละ ๑ ประการ 
   - สัตว์ท้ังหลายดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร 
   - สัตว์ท้ังหลายดำรงอยู่ได้ด้วยสังขาร 
  ธรรมหมวดละ ๒ ประการ คอื 
  ๑ 
  ๑.  นาม ๒. รูป 
  ๒ 
  ๑. อวิชชา ๒. ภวตัณหา 
  ๓ 
  ๑. ภวทิฏฐิ ๒. วิภวทิฏฐิ 
  ๔ 
  ๑. อหิริกะ ๒. อโนตัปปะ 
  ฯลฯ 
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  ธรรมหมวดละ ๓ ประการ คอื  
  ๑  อกุศลมูล ๓ 
  ๑. อกุศลมูลคือโลภะ ๒. อกุศลมูลคือโทสะ 
  ๓. อกุศลมูลคือโมหะ 
  ๒ กุศลมูล ๓  
  ๑. กุศลมูลคืออโลภะ ๒. กุศลมูลคืออโทสะ 
  ๓. กุศลมูลคืออโมหะ 
  ฯลฯ 
  ๑๐.๕ ข้อสังเกต 
  ในพระสูตรน้ีมขี้อท่ีน่าสังเกต ดังน้ี 
  ๑. พระสูตรน้ี ถือเป็นผลงานท่ีสำคัญมากช้ินหนึ่งของท่านพระสารีบุตร อัครสาวก

ฝ่ายขวา ผู้เลศิทางปัญญา และได้รับยกย่องว่า เป็นพระธรรมเสนาบดี ของพระผู้มี
พระภาคผู้เป็นพระธรรมราชา ผลงานท่ีสำคัญมากนอกจากพระสูตรน้ีท่ีควรกล่าวถึง 
ได้แก่ 

   ๑. มหานิทเทส (พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๙) 
   ๒. จูฬนิทเทส (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๐) 
   ๓. ปฏิสัมภิทามรรค (พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๓๑) 
   ๔. สัมมาทิฏฐสิูตร ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๒) 
   ๕. ทสุตตรสูตร (คอื พระสูตรท่ี ๑๑ ในเล่มน้ี) 
  ๒. เหตุเกิดหรือความเป็นมาของพระสูตรนี้ อรรถกถาอธิบายไว้ว่า เป็นไปตาม

พระประสงค์ของพระผู้มีพระภาค คือ ทรงตรวจดูหมู่สัตว์ท่ีควรโปรดตามพุทธกิจ 
ประจำวันน้ันแล้ว ทรงเห็นว่า วันน้ัน เมื่อพระองค์ทรงมอบหมายให้ท่านพระสารีบุตร 
แสดงธรรมแทนพระองค์ พระเถระจะแสดงพระสูตรน้ีและภิกษุจำนวน ๕๐๐ รูป จะ
บรรลุอรหัตตผล พระองค์จึงเสด็จนำภิกษุสงฆ์ไปประทับท่ีท้องพระโรงน้ัน (ที.ปา.อ.
(บาลี) ๒๙๖/๑๖๓) 

  ๓. พระสูตรน้ีกับปาสาทิกสูตร (พระสูตรท่ี ๖ ในเล่มนี้) ปรารภเหตุการณ์ 
เดียวกัน คือ การแตกสามัคคีของพวกนิครนถ์ หลังจากนิครนถ์ นาฏบุตร ผู้เป็น
ศาสดาดับขันธ์ไปไม่นาน เหตุการณ์ในปาสาทิกสูตรน่าจะเกิดก่อน เพราะสังเกตจาก 
พฤติกรรมและคำบอกเล่าของท่านพระจุนทะ สมณุทเทส เรื่องนิครนถ์ นาฏบุตร ดับ
ขันธ์ ทำให้ท่านพระอานนท์เห็นเป็นข่าวใหญ่ สมควรนำขึ้นกราบทูลพระผู้มีพระภาค
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ได้และในพระสูตรน้ัน พระผูม้ีพระภาคทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายทำ สงัคายนาพระ
ธรรมวินัย เพ่ือให้ดำรงอยู่ได้นาน (ดูคำแนะนำปาสาทิกสูตร ประกอบ) 

  เหตุการณ์ในพระสูตรน้ี แม้จะเกิดทีหลัง แต่เน่ืองจากห่างกันไม่นาน และสถานที่
แสดงพระสูตรกับสถานท่ีดับขันธ์ของนิครนถ์ นาฏบุตรเป็นท่ีเดียวกัน จึงอ้างซ้ำได้อีก 
และที่สำคัญ ท่านได้สนองพระดำริของพระผู้มีพระภาคที่ทรงแนะนำไว้ในปาสาทิก
สูตร โดยเสนอวิธีการทำสังคายนาพระธรรมวินัยให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งพระผู้มีพระ
ภาคก็ทรงรับรองว่าถูกต้อง เป็นผลงานที่ดี 

  จุดเด่นและสำคัญของพระสตูรนี้ คือ เป็นต้นแบบของการทำสังคายนาพระธรรม
วินัยในสมัยต่อมา หลังจากทา่นและพระผู้มพีระภาคปรินิพพานแล้ว 

  ๔. การรวบรวมพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่ตามลำดับจำนวนแบบสังคีติสตูรนี้ 
พระธรรมสังคาหกาจารย์ผู้ทำสังคายนาหลังพุทธปรินิพพาน ก็ได้นำไปใช้อย่างเห็น ได้
ชัด คือ การจัดหมวดหมู่พระสูตรในอังคุตตรนิกาย ซึง่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา
ค้นคว้าเป็นอย่างย่ิง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๖/๒๔๖) 

สังฆกรรม กิจท่ีสงฆ์พึงทำโดยประชุมสงฆ์, กิจท่ีสงฆ์ทำโดยญัตติกรรม มีญัตติทุติยกรรม ญัตติ
จตุตถกรรม อปโลกน กรรม (บอกกล่าวกันในท่ีประชุม) 

 ในสังฆาทิเสสกัณฑ์ ปฐมทุฎฐโทสสิกขาบท บทภาชนีย์ เป็นเรื่องการกล่าวโทษว่า ตน
ไม่เห็นโจทว่าได้เห็น ภิกษุผู้โจทก์น้ัน ไม่เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิก เช่นว่า “ข้าพเจ้า
เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้ว ท่านไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเช้ือสายศากยบุตร ท่าน
ร่วมอุโบสถ ปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้” ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด (วิ.มหา.
(ไทย)๑/๓๘๗/๔๒๐) 

สังฆทาน อาหารท่ีถวายบิณฑบาตแก่พระสงฆ์, สิ่งของที่ถวายแก่ทักขิไณยบุคคล 
 ในทัททัลลวิมาน วิมานอันรุ่งเรืองท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายสังฆทาน ภัทราเทพธิดาผู้

พ่ีสาวถามสุภัทราเทพธิดาซึ่งเป็นน้องสาวว่า เธอรุ่งเรืองด้วยรัศมี มีเกียรติยศบริวาร
ยศ มีรัศมีรุ่งโรจน์เหนือเทพช้ันชาวดาวดึงส์ท้ังปวง เธอได้รับเกียรติยศเช่นน้ี ได้รับสุข
ไพบูลย์วิเศษเช่นนี้ ผิวพรรณงานปานน้ี จงบอกพ่ีว่าด้วยบุญอะไร สุภัทราเทพธิดา
ตอบว่า ชาติก่อนดิฉันเลื่อมใส ได้ถวายอาหารบิณฑบาต ๘ ที่ เป็นสังฆทานแด่
พระสงฆ์ ผู้เป็นทักขิไณยบุคคลด้วยมือท้ังสองของตน เพราะบุญน้ันผิวพรรณดิฉันจึง
งามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๒๖/๖๙) 
๑๓/๔๒๑/๕๓๐ ไม่มีคำน้ี 

สังฆบิดร ผู้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์, ผู้นำในหมู่สงฆ์, ผู้เป็นท่ีเคารพ นับถือในหมู่สงฆ์ 



 

๕๐๗๓ 
 

 

 ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงภิกขุอปริหานิยธรรม ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีภิกษุยัง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดร 
เป็นสังฆปริณายก และสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๓๖/๘๒, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๔๗/๓๘๐) 

สังฆปริณายก ผู้นำในหมู่สงฆ์ , ผู้ เป็นผู้ ใหญ่ในหมู่สงฆ์ , ผู้ เป็นหัวหน้าในหมู่สงฆ์ เช่น สมเด็จ
พระสังฆราชของประเทศไทยมีคำลงท้ายว่า สังฆปริณายก 

 ในมหาปรินิพพานสูตร กล่าวถึงภิกขุอปริหานิยธรรมอันไม่เสื่อม พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าท่ีภิกษุยัง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดร 
เป็นสังฆปริณายก และ สำคัญถ้อยคำของท่านเหล่าน้ันว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง แต่จะ
เสื่อมก็ต่อเมื่อ ไม่บูชาภิกษุท้ังหลายผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู เป็นผู้บวชนาน เป็นสังฆ
บิดร เป็นสังฆปริณายก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๖/๘๒, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๔๗/๓๘๐)  

สังฆปวารณา สังฆกรรมประเภทสังฆปวารณา, การปวารณาต่อที่ประชุมสงฆ์ด้วยต้ังญัตติ, ปวารณา
ท่ีทำโดยสงฆ์มีภิกษุ ๕ รูปขึ้นไป 

 ในเอกุตตริกนัย ติกวาร เรื่องท่ีกล่าวถึงสังฆอุโบสถและสังฆปวารณาย่อมสำเร็จแก่
สงฆ์ ไม่สำเร็จแก่คณะและบุคคลมีอยู่ และปวารณาอีกอย่างหนึ่ง มี ๓ อย่าง คือ (๑) 
สังฆปวารณา ปวารณาท่ีทำโดยสงฆ์มีภิกษุ ๕ รูปขึ้นไปด้วยการต้ังญัตติ คือประกาศ
แก่สงฆ์ก่อนแล้วภิกษุท้ังหลายจึงจะมีกล่าวคำปวารณาต่อไป (๒) คณปวารณา ปวา
ราณาท่ีทำโดยคณะคือมีภิกษุ ๒-๔ รูป (๓) บุคคลปวารณา ปวารณาท่ีทำโดยบุคคล
คือมีภิกษุรูปเดียว (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๘) 

สังฆภัต อาหารถวายสงฆ์, ภัตตาหารถวายสงฆ์ทั้งหมด,อาหารท่ีบุคคลหรือสมาคมนำมาถวาย
แด่พระสงฆ์ในอารามพอแจกทั่วกัน, เป็นข้อหน่ึงในนิสสัย ๔, อติเรกลาภ 

              ในมหาขันธกะ ปณามิตกถา นิสสัย ๔ ข้อท่ี ๑ ว่า บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำข้าวท่ีพึงได้
ด้วยปลีแข้งเธอพึงทำอุตสาหะในโภชนะคือคำข้าวท่ีพึงได้ด้วยปลีแข้งนั้นจนตลอดชีวิต 
อติเรกลาภ คือ สังฆภัต อุทเทสภัต นิมันตนภัต สลากภัต ปักขิกภัต อุโปสถิกภัต  
ปาฏิปทิกภัต 

 (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๗๘/๒๖๙,วิ.มหา.(ไทย)๒/๒๔๒/๓๙๙,วิ.ม.(ไทย)๔/๗๓/๑๐๑, วิ.ม.
(ไทย)๔/๑๒๘/๑๙๗,วิ.จู.(ไทย)๗/๒๕๐/๑๓, วิ.จู.(ไทย)๗/๒๕๐/๑๔, วิ.จู.(ไทย)๗/
๒๗๓/๖๐, วิ.จู.(ไทย)๗/๒๙๓/๘๕, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๙๕/๘๓๐) 



 

๕๐๗๔ 
 

 

สังฆเภท ความแตกแยกแห่งสงฆ์, กรรมท่ีสงฆ์ทำสังฆกรรมแยกกัน สวดปาติโมกข์แยกกัน, การ
ไม่ทำอุโบสถ ปวารณา และสังฆกรรมร่วมกัน,หน่ึงในอนันตริยกรรม ๕ 

 ในสังฆเภทสูตร เหตุให้สงฆ์แตกกัน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบพระอุบาลีท่ีทูลถามว่า 
สงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุแห่งธรรมวินัยนี้ คือ (๑) แสดงอธรรมว่า ‘เป็นธรรม’ (๒) 
แสดงธรรมว่า ‘เป็นอธรรม’ (๓) แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่า ‘เป็นวินัย’ (๔) แสดงวินัยว่า 
‘มิใช่วินัย’ (๕) แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ว่า ‘ตถาคตได้ภาษิตไว้ 
ได้กล่าวไว้’ (๖) แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ว่า ‘ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ 
ไม่ได้ กล่าวไว้’ (๗) แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่า ‘ตถาคตได้ประพฤติมา’ 
(๘) แสดงกรรมท่ีตถาคตได้ประพฤติมาว่า ‘ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา’ (๙) แสดงสิ่งที่
ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ‘ตถาคตได้บัญญัติไว้’ (๑๐) แสดงสิ่งท่ีตถาคตได้บัญญัติไว้
ว่า ‘ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้’ ภิกษุเหล่าน้ันแตกกัน แยกกัน ทำสังฆกรรมแยกกัน สวด
ปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุ ๑๐ ประการนี้ (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๑/๒๑๒, วิ.จู.(ไทย)๗/
๓๕๑/๒๑๓, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๑/๒๑๔, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๒/๒๑๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๓๗/๘๘, ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๑๘/๓๖๒,ขุ.อิติ.อ.(บาลี)๑๘/๗๘) 

สังฆเภทกรรม กรรมที่ทำลายสงฆ์ให้แตกแยกกัน, กรรมที่ทำสงฆ์แยกสังฆกรรม, กรรมไม่ทำอุโบสถ 
ปวารณา และสังฆกรรมร่วมกัน,กรรมที่ให้ผลแน่นอน เป็นปกตูปนิสสยะ, หนึ่งใน
อนันตริยกรรม ๕ 

 ในทุกปัฏฐาน นิยตทุกะ ปัญหาวาร อุปนิสสยปัจจัย สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีให้ผลแน่นอนโดยอุปนิสสยปัจจัย มีอย่างเดียว คือ   ปกตูปนิสส
ยะ ได้แก่ มาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรม ปิตุฆาตกรรม อรหันตฆาตกรรม 
โลหิตุปปาทกรรม สังฆเภทกรรม (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๒๓/๒๗๕,๔๐/๑๐๓/๗๕๘,
อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๔๕/๕๐๗,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๓๓๕/๖๒๖) 

สังฆเภทกสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ พระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุง
โกสัมพี ตรสัถามพระอานนท์ว่า อธิกรณ์ (หมายถึงการเถียงกันเกี่ยวกับพระวินัย) 
ระงับหรือยัง เม่ือพระอานนท์ทูลตอบว่า อธิกรณ์ยังไม่ระงับ เพราะพระพาหิยะ ซึ่ง
เป็นสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธะ มุ่งทำลายสงฆ์ฝ่ายเดียว พระอนุรุทธะยังไม่พูดอะไร
สักคำเดียว จึงตรัสว่า เม่ือไร อนุรุทธะจะจัดการชำระอธิกรณ์ในท่ามกลางสงฆ์ 
อธิกรณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้น เธอท้ังหลายกับสารีบุตรและโมคคัลลานะจะต้องชำระ
อธิกรณ์ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดนั้นให้ระงับไปมิใช่หรือ ตรัสว่า ภิกษุผู้เลวทราม ยินดีการ
ทำลายสงฆ์ เพราะเล็งเห็นอำนาจประโยชน์ ๔ คือ ภิกษุผู้เลวทราม (๑) เป็นคนทุศีล 



 

๕๐๗๕ 
 

 

มีธรรมเลวทราม ไม่สะอาด ไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ คือ มคีวามกังวลว่า 
ถ้าพวกภิกษุรู้ว่า ตนเป็นเช่นน้ัน ก็จักพร้อมใจกันทำลายตนเสีย แต่ถ้าพวกภิกษุ
แตกแยกกันกจั็กทำลายตนไม่ได้ จึงยินดีการทำลายสงฆ์ (๒) เป็นมิจฉาทิฏฐ ิ
ประกอบด้วยอันตัคคาหิกทิฏฐิ (คือความเหน็ท่ียึดเอาท่ีสุด คือ แล่นไปถึงท่ีสุดในเรื่อง
หนึ่ง ๆ มี ๑๐ เช่น โลกเที่ยง เป็นต้น) คือ มีความกังวลว่า ถ้าพวกภิกษุรู้ว่า ตนเป็น
เช่นนั้น จักพร้อมใจกันทำลายตนเสีย แต่ถา้พวกภิกษุแตกแยกกันก็จักทำลายตนไม่ได้ 
จึงยินดีการทำลายสงฆ์ (๓) เป็นมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ คือ มีความ
กังวลว่า ถ้าพวกภิกษุรู้ว่า ตนเป็นเช่นน้ัน ก็จักพร้อมใจกนัทำลายตนเสีย แต่ถ้าพวก
ภิกษุแตกแยกกันก็จักทำลายตนไม่ได้ จึงยินดีการทำลายสงฆ์ (๔) ปรารถนาลาภ
สักการะและชือ่เสียง มีความกังวลว่า ถ้าพวกภิกษุรู้ว่าตนเป็นเช่นน้ัน ก็จักพร้อมใจ
กันไม่สักการะ ไม่บูชาตน แต่ถ้าพวกภิกษุแตกแยกกันก็จักทำสักการะ บูชาตน จึง
ยินดีการทำลายสงฆ์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๓/๓๕๙) 

สังฆเภทปริสักกนวัตถุ :เรื่องความพยายามเพ่ือทำลายสงฆ์ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่พระ
อานนท์ปรารภถึงพระเทวทัตว่า กรรมท่ีไมดี่  และไม่มปีระโยชน์แก่ตน  ทำได้ง่าย 
ส่วนกรรมท่ีดี และมีประโยชน์  ทำได้ยากอย่างย่ิง (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๓/๘๓) 

สังฆเภทสูตร :  พระสูตรว่าด้วยเหตุให้สงฆ์แตกกัน มี ๓ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สังฆเภทสูตร พระอุบาลีทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ที่พระองค์ตรสัว่า สังฆเภท 

สงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุท้ังหลายใน
ธรรมวินัยนี้ จะเป็นผู้แตกกัน แยกกันทำสังฆกรรม แยกกนัสวดปาติโมกข์ ด้วยเหตุ 
๑๐ คือ (๑) แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม (๒) แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม (๓) แสดงสิ่งที่
มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย (๔) แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย (๕) แสดงสิ่งท่ีตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ 
ไม่ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ (๖) แสดงสิ่งท่ีตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้
กล่าวไว้ว่า ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้ กล่าวไว้(๗) แสดงกรรมท่ีตถาคตไม่ได้ประพฤติ
มาว่าตถาคตได้ประพฤติมา (๘) แสดงกรรมท่ีตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้
ประพฤติมา (๙) แสดงสิ่งท่ีตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ (๑๐) แสดง
สิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๗/๘๘) 

 2.สังฆเภทสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน  กลันทกนิวาปสถาน เขต
กรุงราชคฤห์  สมัยน้ัน ในเวลาเช้า  วันอุโบสถ  ท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสก ถือ
บาตรและจีวร  เข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ พระเทวทัตพบท่านพระอานนท์กำลัง
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์  จึงเข้าไปหาแล้วกล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า 
ท่านอานนท์  ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะทำอุโบสถ  จะทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มี



 

๕๐๗๖ 
 

 

พระภาค แยกจากภิกษุสงฆ์ พระอานนท์กราบทูลพระผู้มพีระภาคให้ทรงทราบ พระผู้
มีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลาน้ันว่า กรรมดี  คน
ดีทำได้ง่าย กรรมดี คนช่ัวทำได้ยาก กรรมช่ัว คนช่ัวทำได้ง่าย กรรมช่ัว  พระอริยะ
ท้ังหลายทำได้ยาก (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๘/๒๗๕) 

 3.สังฆเภทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ธรรมอย่างหน่ึง  เมื่อเกิดขึ้น
ในโลก  ย่อมเกิดขึ้น  เพ่ือไมใ่ช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก  เพ่ือไม่ใช่ความสขุแก่คนหมูม่าก  
เพ่ือไม่ใช่ประโยชน์  เพ่ือไมใ่ช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก  เกิดขึ้นเพ่ือความทุกข์แก่เทวดา
และมนุษย์ท้ังหลาย คือสังฆเภท และตรสัว่า ภิกษุท้ังหลาย  ก็เม่ือสงฆ์แตกกัน  ย่อม
มีความบาดหมางกัน  มีการบริภาษกันมีการดูหมิ่นกัน  และมีการขับไล่กนั  ในเพราะ
สังฆเภทนั้น  ชนทั้งหลายท่ียังไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใส  และบางพวกท่ีเลื่อมใสแล้ว  ก็
ย่อมเป็นอ่ืนไป (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๓๖๑) 

สังฆรักขิตเถรคาถา : ภาษิตของพระสังฆรักขิตเถระ,คาถาของพระสังฆรักขิตเถระ ท่านพระสังฆ
รักขิตเถระกล่าวไว้ว่า ภิกษุผู้อยู่ในท่ีสงัดรูปน้ีเห็นจะไม่คำนึงถึง คำสอนของพระผู้มี
พระภาค ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประโยชน์สูงสุดเป็นแน่ เพราะเหตุน้ันแล  จึง
ไมส่ำรวมอินทรีย์อยู่ เหมือนแม่เน้ือลูกอ่อนในป่า (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๙/๓๔๒) 

สังฆรักขิตเถรวัตถุ : เรื่องพระสังฆรักขิตเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่พระสังฆรกัขิตเถระ
ว่า คนเหล่าใดสำรวมจิต ท่ีเที่ยวไปไกล  เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในถ้ำ 
คนเหล่านั้นจักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๗/๓๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เที่ยวไปไกล หมายถึงรับอารมณ์ท่ีอยู่ไกลได้ คำว่า 
เที่ยวไปดวงเดียว หมายถึงเกิดขึ้นทีละดวง ๆ ดวงหน่ึงดับ ดวงหน่ึงจึงเกิดขึ้น จะไม่
เกิดขึ้นพร้อมกัน คำว่า ไม่มีรูปร่าง หมายถึงไม่มีสัณฐาน ไม่มีสี เป็นต้น คำว่า อาศัย
อยู่ในถ้ำ หมายถึงอาศัยอยู่ในมหาภูตรูป ๔ และหทัยรปู คำว่า เครือ่งผูกแห่งมาร 
หมายถึงวัฏฏะอันเป็นไปในภูมิ ๓ (กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ) (ขุ.ธ.อ. 
(บาลี) ๒/๑๒๖) 

สังฆราชี ความร้าวรานแห่งหมู่สงฆ์, ความบาดหมางแห่งสงฆ์, ความแตกแยกท่ีไม่ถึงขั้น
แยกสังฆกรรมกัน 

 ในสังฆเภท ขันธกะ อุปาลิปัญหา ปัญหาของพระอุบาลี กล่าวถึงสังฆราชี ว่า ฝ่ายหน่ึง 
มีภิกษุ ๒ รูป อีกฝ่ายหน่ึง ก็มี ๒ รูป รูปท่ี ๕ ประกาศให้จับสลากว่า ‘น้ีเป็นธรรม นี้
เป็นวินัย น้ีเป็นสัตถุศาสน์ พวกท่านจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้’ อย่างนี้ก็จัดเป็น
สังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๑/๒๑๒, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๑/๒๑๓, วิ.จู.
(ไทย)๗/๓๕๑/๒๑๔, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๑/๒๑๕) 



 

๕๐๗๗ 
 

 

สังฆสามัคคี ความสามัคคีแห่งหมู่สงฆ์, การยินยอมระงับอธิกรณ์เข้าหมู่สงฆ์, การทำสังฆกรรม
ร่วมกัน ไม่แยกฝ่ายแยกสงฆ์กัน 

 ในโกสัมพิกขันธกะ สังฆสามัคคีกถา เรื่องสังฆสามัคคี กล่าวว่า พวกภิกษุผู้ประพฤติ
ตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมเหล่าน้ัน รับเธอผู้ถูกลงอุกเขปนีย กรรมเข้าหมู่แล้ว
เข้าไปหาพวกภิกษุผู้ลงอุกเขปนีย กรรมถึงที่อยู่กล่าวว่า ความบาดหมาง ความ
ทะเลาะ ความขัดแย้ง ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความ
แบ่งแยกแห่งสงฆ์ การทำสงฆ์ให้เป็นต่าง ๆ กันได้มีแล้วเพราะเรื่องใด ภิกษุรูปน้ัน ผู้
ต้องอาบัติถูกลงอุกเขปนียกรรมแล้ว เห็นอาบัติและสงฆ์รับเข้าหมู่แล้ว เอาละ พวก
เราจะทำสังฆสามัคคี เพ่ือระงับเรื่องน้ัน (วิ.ม.(ไทย)๕/๔๗๕/๓๖๘, วิ.ม.(ไทย)๕/
๔๗๕/๓๖๙, วิ.ม.(ไทย)๕/๔๗๕/๓๗๐, วิ.ม.(ไทย)๕/๔๗๖/๓๗๐,วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๓/
๒๑๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๓๘/๘๙,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๑๙/๓๖๓) 

สังฆสามัคคสูีตร : มี ๒ สูตร แปลช่ือสูตร และมีเน้ือหาต่างกัน คือ  
 1.สังฆสามคัคสีูตร พระสูตรว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกัน พระอุบาลีทูลถามพระผู้มี

พระภาคว่า ท่ีพระองค์ตรัสว่า สังฆสามัคคี สงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไร 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ จะไม่แตกกัน ไม่แยกกันทำ
สังฆกรรม ไม่แยกกันสวดปาติโมกข์ ด้วยเหตุ ๑๐ คือ (๑) แสดงอธรรมว่า เป็นอธรรม 
(๒) แสดงธรรมว่า เป็นธรรม (๓) แสดงสิง่ที่มิใช่วินัยว่า มิใช่วินัย (๔) แสดงวินัยว่า 
เป็นวินัย (๕) แสดงสิ่งท่ีตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ 
ไม่ได้กล่าวไว้ (๖) แสดงสิ่งท่ีตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้
กล่าวไว้ (๗) แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่า ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา (๘) 
แสดงกรรมท่ีตถาคตได้ประพฤติมาว่า ตถาคตได้ประพฤติมา (๙) แสดงส่ิงท่ีตถาคต
ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้(๑๐) แสดงสิ่งท่ีตถาคตได้บัญญัติไว้ว่า 
ตถาคตได้บัญญัติไว้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๘/๘๙) 

 ๒.สังฆสามัคคสูีตร พระสูตรว่าด้วยการทำสงฆ์ให้สามคัคกีัน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอย่างหน่ึง  เม่ือเกิดขึน้ในโลก  ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่
มาก  เพ่ือความสุขแก่คนหมู่มาก  เพ่ือประโยชน์  เพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเกิดขึ้น
เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย คือสังฆสามัคคี ตรัสอีกว่า ภิกษุท้ังหลาย  
ก็เม่ือสงฆ์พร้อมเพรียงกัน  ย่อมไม่มีความบาดหมางกัน  ไม่มีการข่มขู่กัน  ไม่มีการด่า
ว่ากัน  และไมมี่การขับไล่กัน  ในเพราะความสามัคคีของสงฆ์น้ัน  ชนท้ังหลายท่ียังไม่
เลื่อมใส  ก็เลื่อมใส ส่วนชนทัง้หลายที่เลื่อมใสแล้ว  ก็เลื่อมใสย่ิง ๆ  ขึ้นไป และตรัสไว้
อีกว่า ความสามัคคีแห่งสงฆ์  เป็นเหตุให้เกิดสุข  และบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้



 

๕๐๗๘ 
 

 

สามัคคีกันแล้ว ผู้ยินดีในความสามัคคีกัน  ต้ังอยู่ในธรรม ย่อมไม่พลาดจากธรรมอัน
เป็นแดนเกษมจากโยคะ ย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกัป เพราะสมานสงฆ์ให้สามคัคี
กัน (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๙/๓๖๒) 

สังฆโสภณ ความงามแห่งหมู่สงฆ์, บุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม, ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
 ในโสภณสูตร เร่ืองบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลผู้เฉียบแหลม

ได้รับคำแนะนำดี แกล้วกล้า เป็นพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อม
ทำหมู่ให้งามในธรรมวินัยน้ี คือ (๑) ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เฉียบแหลม 
ได้รับคำแนะนำดี แกล้วกล้า เป็นพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อม
ทำหมู่ให้งาม เหล่านี้แลช่ือว่า สังฆโสภณ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๗/๒๕๕๕) 

สังฆอุโปสถ อุโบสถท่ีรักษาปรารภอริยบุคคล ๘ จำพวก, อุโบสถของพระสงฆ์มีภิกษุต้ังแต่ ๔ รูป
ขึ้นไป 

 ในอุโบสถสูตร สังฆอุโบสถและสังฆปวารณาย่อมสำเร็จแก่สงฆ์ ไม่สำเร็จแก่คณะและ
บุคคลมีอยู่ และการทำจิตท่ีเศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร คือ อริย
สาวกในธรรมวินัยน้ีระลึกถึงพระสงฆ์ว่า “พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้
ปฏิบัติดี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก” เมื่อเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ จิตย่อมผ่อง
ใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่ารักษา
สังฆอุโบสถ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๘, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๔,องฺ.ติก.อ.
(บาลี)๒/๗๑/๒๑๘) 

สังฆาฏนรก       นรกท่ีเป็นแผ่นเหล็กบดขย้ีร่างกาย, นรกสำหรับผู้ประพฤติผิดในกามเป็นส่วนมาก 
 ในสังกิจจชาดก ฤษีโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่า คนผู้ประพฤติล่วงธรรมท้ังหลาย มี

ชีวิตไม่ราบรื่น ตายไปแล้วจะไปสู่คติใดในนรก ขอพระองค์ทรงสดับการกล่าวถึงนรก
เหล่าน้ัน ว่า (๑) สัญชีวนรก (๒) กาฬสุตตนรก (๓) สังฆาฏนรก ส่วน โรรุวนรก ๒ คือ 
(๔. ชาลโรรุวนรก ๕. ธูมโรรุวนรก) (๖) ตาปนนรก (๗) ปตาปนนรก (๘) อเวจีมหา
นรก นรก ๘ ขุมเหล่านี้บัณฑิตกล่าวว่า ก้าวพ้นได้โดยยาก เกลื่อนกล่นไปด้วยเหล่า
สัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้า (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๘๓/๔๗, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๙๑๐/๙๓๙) 

สังฆาฏิ, ผ้า, ผ้าห่มซ้อน ผ้าทาบ,ผ้าคลุมกันหนาวที่ใช้ทาบบนจีวร, ผ้าท่ีทับซ้อน ๔ ช้ันปูสำหรับสีห
ไสยาสน์ของพระผู้พระมีพระภาค 

 ในสังคีติสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่กรุงปาวา เม่ือพวกเจ้ามัลละแห่งกรุงปาวา 
เสด็จจากไปแล้วไม่นาน ทรงเหลียวดูหมู่ภิกษุผู้นั่งน่ิงแล้ว รับสั่งเรียกท่านพระสารี
บุตรมาตรัสว่า “สารีบุตร ภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะ สารีบุตร จงแสดงธรรมีกถาแก่



 

๕๐๗๙ 
 

 

ภิกษุท้ังหลายเราเมื่อยหลัง จักขอพักสักหน่อย” ท่านพระสารีบุตรทูลรับสนองพระ
ดำรัสแล้วจากนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูสังฆาฏิซ้อนกัน ๔ ช้ัน ทรงสำเร็จสีห
ไสยาโดยพระปรัศว์เบ้ืองขวา ทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท ทรงมีสติสัมปชัญญะ 
ทรงกำหนดพระทัยพร้อมจะเสด็จลุกขึ้น(วิ.ม.(ไทย)๔/๖๗/๘๘,วิ.ม.(ไทย)๕/๓๔๕/
๒๑๔,ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๔/๗๓,ที.สี.(ไทย)๙/๔๕๕/๒๐๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๐/๒๔๙,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๘๗/๔๑๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒/๑๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๒/๑๘๓,ม.อุ.
(ไทย)๑๔/๑๕/๒๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๕/๘๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๓/๑๒๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๕๔/๑๙๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๘/๕๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔๙/๑๘๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๙/
๒๘๗,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๒๔๓/๒๔๗,๑๘/๒๕๕/๒๗๗,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๙๒/๔๖๕) 

สังฆาฏิ ๔ ชั้น ผ้าพาดทับจีวร, หนึ่งในผ้าไตรจีวร, ผ้าท่ีพระอานนท์ทับคร่ึงสี่ช้ันปูให้พระผู้พระภาค
ประทับน่ัง 

 ในจุนทสูตร พระผู้มีพระภาคเสวยสูกรมัททวะแล้ว ได้เกิดอาการพระประชวรอย่าง
รุนแรงลงพระบังคนหนัก ตรัสกับพระอานนท์ว่า เราจะไปยังกรุงกุสินารา พระผู้มีพระ
ภาคทรงแวะลงข้างทาง เสด็จเข้าไปยังควงไม้ต้นหน่ึงแล้ว รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์
มาตรัสว่า อานนท์ เธอจงปูสังฆาฏิ ๔ ช้ันแก่เรา เราเหน็ดเหนื่อย จะนั่ง” ท่านพระ
อานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงปูสังฆาฏิ ๔ ช้ัน พระผู้มีพระภาคประทับน่ังบน
พุทธอาสน์น้ันแล้วตรัสกับท่านพระอานนท์ดังน้ี ว่า “อานนท์ เธอจงนำน้ำด่ืมมาเพ่ือ
เรา เรากระหายจะด่ืมน้ำ” (ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๗๕/๓๒๗) 

สังฆาฏิกัณณสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย แม้ถ้า
ภิกษุจับชายผ้าสังฆาฏิแล้วเดินตามรอยเท้าเรา ติดตามไปข้างหลัง แต่ภิกษุน้ันมีความ
ละโมบ กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตพยาบาท  คิดประทุษร้าย หลงลืมสติ 
ไม่รู้สึกตัว  มีจิตไม่ต้ังมั่น กระสับกระส่าย ไม่สำรวมอินทรย์ี  แท้จริงแล้ว  ภิกษุน้ันก็
ยังชื่อว่าอยู่ห่างไกลเรา  เราก็ห่างไกลภิกษุน้ัน น่ันเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นยัง
ไม่เห็นธรรม  เมื่อไม่เห็นธรรมช่ือว่าไม่เห็นเรา  ภิกษุท้ังหลาย  แม้ถ้าภกิษุอยู่ไกลเรา
ถึง ๑๐๐  โยชน์ แต่ภิกษุนั้นไม่มีความละโมบ  ไม่กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มี
จิตไม่พยาบาท ไม่คิดประทษุร้าย มสีติต้ังม่ัน มคีวามรูส้ึกตัว มีจิตต้ังมั่น แน่วแน่  
สำรวมอินทรีย์ แท้จริงแล้ว ภิกษุนั้นก็ช่ือว่าอยู่ใกล้เรา  เราก็อยู่ใกล้ภิกษุน้ัน นั่นเป็น
เพราะเหตุไร เพราะภิกษุน้ันเห็นธรรม  เมื่อเห็นธรรม  ช่ือว่าเห็นเรา (ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๙๒/๔๖๕) 

สังฆาเถรคีาถา : ภาษิตของพระสังฆาเถรี,คาถาของพระสังฆาเถรี ท่านพระสังฆาเถรี (รับพระพุทธ
โอวาทแล้วได้กล่าวว่า) เราละเรือน  บุตร  และสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นท่ีรัก  บวชแล้ว ละ



 

๕๐๘๐ 
 

 

ราคะโทสะ  และคลายอวิชชาเสีย ถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้ว เปน็ผู้สงบระงับ  
ดับสนิทแล้ว (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๘/๕๕๖) 

สังฆาทิเสส คำสอนที่พระอุบาลีเถระจำได้ในอดีตชาติ, อาบัติสังฆาทิเสสสำหรับภิกษุผู้ละเมิด 
 ในอุปาลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ ท่านประกาศประวัติใน

อดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะ ในกรุงหงสวดี มีกองทรัพย์ 
๘๐ โกฏิ มีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นอันมาก ข้าพระองค์ถึงความสำเร็จในวินัย เป็น
เหมือนภิกษุผู้แสวงคุณผู้มีช่ือเสียง ไม่มีภิกษุรูปอ่ืนจะเสมอเหมือน ข้าพระองค์ทรงจำ
คำสั่งสอนไว้ได้ในวินัยปิฎกท้ังสิ้นน้ี คือ ในวินัย ในขันธกะ ในปริจเฉท ๓ คือ ใน
สังฆาทิเสส ๓ หมวดและปาจิตตีย์ ๓ หมวด ในหมวดที่ ๕๑ ข้าพระองค์ไม่มีความ
สงสัยอักขระ คือสระหรือแม้ในพยัญชนะเลย (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๑๙/๗๘) 

สงัฆาทิเสส,อาบัติ ช่ือเรียกกองอาบัติ แปลว่าหมู่อาบัติท่ีต้องการสงฆ์ท้ังในระยะเบื้องต้นและในระยะ
ท่ีเหลือ, ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส จะออกจากอาบัติน้ันได้ต้องอาศัยสงฆ์ให้ปริวาส 
ให้มานัตชักกลับเข้าหาอาบัติเดิม และอัพภาน ในกรรมท้ังหมดน้ีขาดสงฆ์เสียแล้วก็ทำ
ไม่สำเร็จ  

 ในทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท การบอกอาบัติช่ัวหยาบ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี ท่านพระอุปนันทศากยบุตรทะเลาะกับพวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย์ว่า อุปนนทะต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อจงใจทำน้ำอสุจิให้เคล่ือน จึงขอสงฆ์
อยู่ปริวาสเพ่ือออกจากอาบัติน้ัน สงฆ์ให้ท่านอยู่ปริวาส (วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๓๗/๒๕๒, 
วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๗๒/๒๙๔, วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๓๙/๔๗๐,(วิ.มหา.(ไทย)๒/๗๘/๒๖๙,วิ.
ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๖๘๐/๒๘, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๖๘๔/๓๓, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๖๙๒/๔๐, 
วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๖๙๖/๔๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๔/๓๖๒,วิ.อ.(บาลี)๒/๒๓๗/๖) 

สังฆานุสสติ การระลึกถึงพระสงฆ์, ธรรมอันเป็นเอก, ธรรมเพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
 ในเอกธัมมบาลี ธรรมอันเป็นเอก ธรรมที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือ

ความเบ่ือหน่ายอย่างท่ีสุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัส
รู้เพ่ือนิพพาน คือ ธัมมานุสสติ การระลึกถึงพระธรรม สังฆานุสสติ การระลึกถึง
พระสงฆ์ สีลานุสสติ การระลึกถึงศีล จาคานุสสติ การระลึกถึงการบริจาค เทวตานุสส
ติ การระลึกถึงเทวดา อานาปานัสสติ สติกำหนดลมหายใจเข้าออก มรณัสสติ การ
ระลึกถึงความตาย กายคตาสติ สติอันไปในกาย อุปสมานุสสติ การระลึกถึงธรรมอัน
เป็นที่สงบ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๗/๓๒๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๘๘,องฺ.เอกก.(ไทย)
๒๐/๒๙๗/๓๗,๒๐/๔๗๓/๕๐, องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๔๗๔/๕๐,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/



 

๕๐๘๑ 
 

 

๔๗๕/๕๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๙/๔๒๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๖/๔๖๐,องฺ.เอกก(ไทย)
๒๔/๑๑/๔๑๓,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๐๑/๒๓๗) 

สังฆาราม อารามของพระสงฆ์, สังฆารามท่ีพระสุเมธาเถรีในอดีตชาติสร้างถวายสงฆ์ 
 ในสุเมธาเถรีคาถา ภาษิตพระสุเมธาเถรี ท่านพระเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่าน้ีว่า เราเป็น

ธิดาของพระอัครมเหสีพระเจ้าโกญจะกรุงมันตาวดี ช่ือว่า สุเมธา ผู้ที่พระอริยเจ้า
ท้ังหลายผู้ทำตามคำสั่งสอน ทำให้เกิดเลื่อมใสแล้ว “เม่ือพระผู้มีพระภาคทรงพระ
นามว่าโกนาคมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เมื่อสร้างสังฆารามเสร็จใหม่ ๆ ข้าพเจ้าได้เป็น
หญิงรวมกับเพ่ือนกัน ๓ คน ได้ถวายวิหารแด่สงฆ์ การสร้างอารามถวายสงฆ์เป็น
วิหารทานนั้น เป็นเหตุเป็นแดนเกิด (แห่งทิพยสมบัติตามท่ีกล่าวมาแล้ว) ข้อน้ันเป็น
มูล และเป็นความเกษมในพระศาสนา เป็นเหตุต้ังมั่น พร้อมด้วยธรรมคร้ังท่ี ๑ ข้อน้ัน
เป็นนิพพานสำหรับข้าพเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรม (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๕๒๐/๖๔๐,ขุ.เถรี.
(ไทย)๒๖/๕๕๘/๔๓๖, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒/๒๘๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๔๙/๒๓,ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๑๕๐/๒๓) 

สังฆุปัฏฐากเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสังฆุปัฏฐากเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ ท่านได้อุปัฏฐากพระสงฆ์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าเวสสภู เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๗ ท่านได้เกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิถึง ๗ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๕/๓๔๕) 

สังปวัตตะ, ภูเขา ภูเขาลูกหนึ่งในแคว้นอวันตี, พระมหากัจจายนะเคยอาศัยอยู่ใกล้ภูเขาน้ี 
 ในหาลิททกานิสูตร เรื่องหาลิททกานิคหบดี พระมหากัจจานะอยู่ที่เรือนตระกูลใกล้

ภูเขาสังปวัตตะแคว้นอวันตี คหบดีเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ ได้เรียน
ถามท่านว่า พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังน้ีว่า ‘เพราะอาศัยธาตุต่าง ๆ ผัสสะต่าง ๆ จึง
เกิด เพราะอาศัยผัสสะต่าง ๆ เวทนาต่าง ๆ จึงเกิด’ เป็นอย่างไร” ท่านพระมหากัจ
จานะตอบว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรู้ชัดว่า ‘รูปอย่างน้ี น่าพอใจ’ 
เพราะอาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนา สุขเวทนาจึงเกิด เพราะ
อาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่งทุกขเวทนา ทุกขเวทนาจึงเกิด เพราะ
อาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ต้ังแห่งอทุกขมสุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาจึง
เกิดอีกประการหนึ่ง ภิกษุฟังเสียงทางหู ฯลฯ ดมกลิ่นทางจมูก ฯลฯ ลิ้มรสทางลิ้น 
ฯลฯถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วรู้ชัดว่า ‘ธรรมารมณ์
อย่างนี้น่าพอใจ’(สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๓๐/๑๕๗) 



 

๕๐๘๒ 
 

 

สังยมะ ศีล,การสำรวม, การยับย้ัง, การงดเว้นจากบาปการเบียดเบียน, การควบคุตนฟังธร
รมีกถาโดยเคารพ  

 ในกิงสีลสูตร การจะบรรลุประโยชน์สูงสุดต้องประพฤติเช่นไร ท่านพระสารีบุตรทูล
ถามพระผู้มีพระภาคว่า นรชนมีปกติอย่างไร มีความประพฤติอย่างไร เพ่ิมพูนการทำ
อะไรบ้าง จึงช่ือว่า พึงดำรงตนอยู่อย่างถูกต้องและบรรลุประโยชน์สูงสุดได้ พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า นรชนควรเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ไม่ริษยา และควร
รู้จักกาลท่ีจะเข้าไปหาครูท้ังหลาย รู้จักขณะที่จะฟังธรรมีกถาท่ีท่านกล่าว และต้ังใจ
ฟังสุภาษิตอ่ืน ๆ จากท่านโดยเคารพ ควรลดมานะ นบนอบอ่อนน้อม เข้าไปยังสำนัก
ของครูตามเวลาเหมาะสม ต้ังใจระลึกถึงอรรถ ธรรม สังยมะ พรหมจรรย์ พร้อมท้ัง
ยึดถือปฏิบัติตามน้ัน ดังน้ี (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๓๒๙/๕๗๕,ขุ.สุ.อ.(บาลี)๒/๓๒๙/๑๔๘) 

สังโยคสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้อง พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ธรรมบรรยายเรือ่งความเก่ียวข้อง คือ สตรีย่อมกำหนด (๑) ความเป็น
สตรีภายในตน (๒) กิริยาของสตรี (๓) ท่าทางของสตรี (๔) ความไว้ตัวของสตรี (๕) 
ความพอใจของสตรี (๖) เสียงของสตรี (๗) เครื่องประดับของสตรี ครั้นเธอติดใจยินดี
ย่ิงในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้นแล้วย่อมกำหนด (๑) ความเป็นบุรุษภายนอก
ตน (๒) กิริยาของบุรุษ (๓) ท่าทางของบุรุษ (๔) ความไว้ตัวของบุรุษ (๕) ความพอใจ
ของบุรุษ (๖) เสียงของบุรุษ (๗) เครื่องประดับของบุรุษ ครั้นเธอติดใจยินดีย่ิงในความ
เป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นน้ันแล้วย่อมมุ่งหวังการเก่ียวข้องภายนอกและมุ่งหวังสุขและ
โสมนัสท่ีจะเกดิขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องน้ันเป็นปัจจัย สัตว์ท้ังหลายผู้ยินดีย่ิงในความ
เป็นสตรีย่อมเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุรุษ สตรีล่วงพ้นความเป็นสตรีไปไม่ได้อย่างน้ี แม้
บุรุษก็ย่อมกำหนดในทำนองเดียวกันกับสตรี คือ กำหนดเพศภาวะของตนมีความเป็น
บุรุษภายในตนเป็นต้น และเพศภาวะของสตรี แล้วตรัสถงึธรรมบรรยายเรื่องความไม่
เกี่ยวข้อง โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๑/๘๕)  

สังโยคะ สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ มี ๔ คือ กาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา 
 ในสัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ ๓๐ 

รูป ว่าเมื่อใด พราหมณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมท้ังสอง คือสมถะ และวิปัสสนา เม่ือน้ัน สัง
โยคะทั้ งหมดของเขาผู้รู้อ ยู่ ย่อมถึงความต้ังอยู่ไม่ ได้ (ขุ .ธ .(ไทย) ๒๕/๓๘๔/
๑๕๓,ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๙๓) ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๖๒, ขุ.ธ.อ.(บาลี)๘/๑๐๙ ขุ.ธ.อ.(บาลี)๘/
๙๓) 



 

๕๐๘๓ 
 

 

สังโยชน์ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์ ได้แก่ (๑) สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน (๒) 
วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย (๓) สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลพรต (๔) กามราคะ 
ความติดใจในกามคุณ (๕) ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังในใจ (๖) รูปราคะ ความติดใจ
ในรูปธรรม (๗) อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม (๘) มานะ ความถือว่าตัวเป็นน่ัน
เป็นนี่ (๙) อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน (๑๐) อวิชชา ความไม่รู้จริง 

 ในมหาลิสูตร กล่าวถึงอริยผล ๔ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถาม
เรื่องว่า ธรรมท่ีดีกว่าและประณีตกว่า ที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค
มุ่งจะบรรลุน้ันคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบัน เพราะละสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง ไม่มี
ทางตกต่ำ มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จสัมโพธิ ในวันข้างหน้า ธรรมนี้แลดีกว่าและ
ประณีตกว่า ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุ ภิกษุเป็นสกทาคามี เพราะ
ละสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง บรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางได้ ภิกษุไปบังเกิดเป็น
โอปปาติกะ เพราะละสังโยชน์เบ้ืองต่ำได้ ๕ อย่าง ปรินิพพานในภพน้ัน ไม่หวน
กลับมาจากโลกน้ันอีก ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ
เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ธรรมเหล่านี้แลทั้ง
ดีกว่าและประณีตกว่า ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุ ดังน้ี (วิ.มหา.
(ไทย)๑/๒๒๓/๒๑๔, ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๓/๑๕๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๓/๒๐๕,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๒๗๔/๒๐๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๕/๒๐๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๗/๒๐๘,(ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๕๔/๑๑๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๕/๑๑๕, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๕/๑๔๓,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๘ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓/๑๔, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๔๐/๔๖๐) 

สังโยชน์คือทิฏฐิ ความยึดถือ, ความเห็นผิด, การติดยึดในทางท่ีผิดนำไปสู่ความพินาศ คลาดเคลื่อน 
 ในทุกปุคคลบัญญัติ เรื่องท่ีกล่าวถึงทิฏฐิ ความเห็นผิด ได้แก่ รกชัฏคือทิฏฐิ กันดาร

คือทิฏฐิ ความเห็นอันเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิ สังโยชน์คือทิฏฐิ 
ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความถือผิดทางชั่ว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิท่ีเป็นบ่อเกิด
แห่งความพินาศ ความยึดถือโดยคลาดเคลื่อน นี้เรียกว่า ทิฏฐิวิบัติ (อภิ.ปุ.(ไทย)๓๖/
๖๒/๑๖๑) 

สังโยชน์ซ่ึงเป็นเหตุ เครื่องข้องต่อพระนิพพาน, สภาวธรรมซึ่งเป็นเหตุทำให้อริยสาวกไม่มามาสู่
โลกนี้อีก 

 ในสัญโญชนทุกะ เหตุทุกะ กล่าวถึงการอาศัยสภาวธรรมท่ีเป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นเหตุ 
อธิบายเพ่ิมว่า ภิกษุท้ังหลาย ในหน้าสารท ท้องฟ้าแจ่ม ปราศจากเมฆ ดวงอาทิตย์
ส่องฟ้า ขจัดความมืดในอากาศสิ้น ท้ังสว่าง ท้ังสุกใส ท้ังรุ่งเรือง ฉันใด ภิกษุท้ังหลาย 



 

๕๐๘๔ 
 

 

เม่ือธรรมจักษุ ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรม อันปราศจากธุลีไม่มีมลทิน (คือกิเลส) 
เกิดขึ้นแก่อริยสาวก ก็ฉันน้ันเหมือนกันพร้อมกับเกิดความเห็นขึ้นน้ัน สังโยชน์ ๓ คือ 
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส อริยสาวกย่อมละได้ ต่อไป เธอออกจากธรรม
อีก ๒ ประการ คืออภิชฌา และพยาบาท เธอสงัดจากกาม จากอกุศลธรรมทั้งหลาย
เข้าปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอริยสาวก
ทำกาลกิริยา (ตาย) ในสมัยน้ัน สังโยชน์ซึ่งเป็นเหตุทำให้ อริยสาวกผู้ติดอยู่มาสู่โลกนี้
อีก ย่อมไม่มี (อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๘๕/๘๓๔) 

สังโยชน์ซ่ึงเป็นอกุศล สังโยชน์เป็นกิเลสอกุศลธรรม, สิ่งที่ผูกมัดเหล่าสัตว์ไว้ ในสังสารวัฏฏ์ ไม่ให้พ้น
ไปจากสังสารวัฏฏ์ ตราบใดท่ียังมีกิเลสอยู่ ย่อมไม่พ้นไปจาก การถูกผูกไว้ด้วยกิเลส
ประการนั้น ๆ ไม่ปล่อยให้เป็นกุศล ไม่ปล่อยให้ออกไปจากสังสารวัฏฏ์ 

 ในสัญโญชนทุกะ สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็น
สังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็น
อกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ เป็นสังโยชน์ซึ่ งเป็นอกุศลเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย 
สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และท่ีไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็น
สังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๓/๒๙๔) 

สังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิ เครื่องผูกร้อยรัดคือกิเลสที่ไม่เป็นทิฏฐิ มี ๙ ประการ มี กามราคะ เป็นต้น มี
อวิชชา เป็นท่ีสุด 

 ในทิฏฐิกถาอัสสาททิฏฐินิทเทส เรื่องท่ีเกี่ยวกับสังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิ ได้แก่ (๑) กาม
ราคสังโยชน์ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือกามราคะ (๒) ปฏิฆสังโยชน์ กิเลส
เครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือปฏิฆะ (๓) มานสังโยชน์ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้
ในภพคือมานะ (๔) วิจิกิจฉาสังโยชน์ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือวิจิกิจฉา 
(๕) ภวราคสังโยชน์ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือภวราคะ (๖) อิสสาสังโยชน์ 
กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออิสสา (๗) มัจฉริยสังโยชน์ กิเลสเครื่องประกอบ
สัตว์ไว้ในภพคือมัจฉริยะ (๘) อนุสัยสังโยชน์ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือ
อนุสัย (๙) อวิชชาสังโยชน์ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคืออวิชชา เหล่านี้เป็น
สังโยชน์แต่ไม่เป็นทิฏฐิ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๙/๑๙๗) 

สังโยชน์เบื้องต่ำ สังโยชน์อย่างหยาบ เป็นไปในภพต่ำ, สังโยชน์ ๕ ข้อแรกใน ๑๐ ข้อ ได้แก่ (๑) สัก
กายทิฏฐิ, (๒) วิจิกิจฉา (๓) สีลัพพตปรามาส (๔) กามราคะ (๕) ปฏิฆะ 

 ในสีหนาทวรรค สอุปาทิเสสสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคล ๙ จำพวก พวกท่ี ๑ 
คือ บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ มีปกติทำสมาธิ ให้บริบูรณ์ มี



 

๕๐๘๕ 
 

 

ปกติทำปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ ประการสิ้นไป เขาจึงเป็น
อันตราปรินิพพายี ผู้เป็นสอุปาทิเสส เมื่อตายไป ก็พ้นจากนรกได้ พ้นจากกำเนิด สัตว์
ดิรัจฉานได้ พ้นจากเปรตวิสัยได้ พ้นจากอบาย ทุคติ และ วินิบาตได้ ภิกษุเป็น
โอปปาติกะ เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ ประการสิ้นไป ปรินิพพาน ในโลกน้ัน ไม่หวน
กลับมาจากโลกน้ันอีก (ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๓/๑๕๖, ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๓/๒๐๕,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๗๔/๒๐๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๕/๒๐๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๗/๒๐๘,ที.ปา.
(ไทย )๑๑/๑๕๔/๑๑๕ ,ที .ปา .(ไทย)๑๑/๑๘๕/๑๔๓ ,องฺ.นวก .(ไทย)๒๓/๑๒/
๔๕๗,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑๕/๒๓,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๓๖/๕๑๐) 

สังโยชน์เบื้องสูง เคร่ืองร้อยรัดคือกิเลส ๕ ข้อสุดท้ายใน ๑๐ ข้อ ได้แก่ (๑) รูปราคะ (๒) อรูปราคะ 
(๓) มานะ (๔) อุทธัจจะ (๑๐) อวิชชา 

 ในสัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ พึงละสังโยชน์เบื้องสูง ๕ 
และพึงเจริญอินทรีย์ ๕ ให้ย่ิงขึ้นไป ภิกษุผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้อง ๕ ได้แก่ ราคะ 
โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิ ได้แล้ว เราเรียกว่า ผู้ข้ามโอฆะได้ บุคคลผู้เป็นสสังขาร
ปรินิพพายี เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำท้ัง ๕ ประการ สิ้นไป เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพาน
ในช้ันสุทธาวาสนั้น ไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลน้ันยังอริยมรรคให้
เกิดขึ้นโดยต้องใช้ความพยายามมากเพ่ือละสังโยชน์เบ้ืองสูงบุคคลน้ีเรียกว่า ผู้เป็นส
สังขารปรินิพพายี (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๗๐/๑๔๙,(อภิ.ป.(ไทย)๓๖/๓๖/๑๕๕,อภิ.ป.(ไทย)
๓๖/๓๗/๑๕๕,อภิ.ป.(ไทย)๓๖/๓๘/๑๕๕,อภิ.ป.(ไทย)๓๖/๓๙/๑๕๖,อภิ.ป.(ไทย)๓๖/
๔๐/๑๕๖,อภิ.ป.(ไทย)๓๖/๖๔/๑๖๑สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๕/๒๔, ขุ.ธ.อ.๘/๖๗)) 

สังโยชน์และทิฏฐิ การยึดติดถือมั่นในตัวตน, การลูบคลำศีลและพรต 
 ในทิฏฐิกถา อัสสาททิฏฐินิทเทส เรื่องสังโยชน์และทิฏฐิ ได้แก่ (๑) สักกายทิฏฐิ (๒) 

สีลัพพตปรามาส เหล่านี้เป็นสังโยชน์และทิฏฐิ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๙/๑๙๗) 
สังโยชนสูตร :  มี ๕ สูตร คอื แปลช่ือพระสูตรว่าด้วยสังโยชน์ ๓ สูตร แต่แปลช่ือพระสูตรว่าด้วย

บุคคลผูล้ะสังโยชน์ได้ ๑ สูตร แปลช่ือว่า พระสูตรว่าด้วยผู้สิ้นสังโยชน์  ๑ สูตร แต่
เน้ือหาต่างกัน คือ 

 1.สังโยชนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สงัโยชน์(สิ่งท่ีมัดสัตว์ไว้กับทุกข์) ๑๐ คือ โอ
รัมภาคิยสังโยชน์ ๕ และอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ทรงอธิบายว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ 
คือ (๑) สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน (๒) วิจิกิจฉา ความลงัเลสงสัย (๓) 
สีลัพพตปรามาส ความถือม่ันศีลพรต (๔) กามฉันทะ ความพอใจในกาม (๕) 
พยาบาท ความคิดร้าย อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ คือ (๑) รูปราคะ ความติดใจใน



 

๕๐๘๖ 
 

 

อารมณ์แห่งรูปฌาน (๒) อรปูราคะ ความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน (๓) มานะ 
ความถือตัว (๔) อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน (๕) อวิชชา ความไม่รู้แจ้ง (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๓/๒๑) 

 2.สังโยชนสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่าเม่ือภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ ตัณหา
ย่อมเจริญและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไป เหมือนประทีปน้ำมันท่ีคนคอยเติมน้ำมันและ
ไส้ตลอดเวลา ตรงกันข้าม ถา้ภิกษุพิจารณาเห็นโทษในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ 
ตัณหาย่อมดับ เมื่อตัณหาดับ อุปาทานเป็นต้นจึงดับ เหมือนประทีปน้ำมันพึงดับไป 
เพราะเช้ือเก่าหมดไปและเช้ือใหม่ไม่มี (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๕๓/๑๐๖ 

 3.สังโยชนสูตร (ทุติย) (สูตรที่ ๒) พระผู้มพีระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่ง
สังโยชน์ ตัณหาย่อมเจริญและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปเป็นต้น  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๕๔/
๑๐๗) 

 4.สังโยชนสูตร พระสูตรว่าด้วยผู้ส้ินสังโยชน์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ 
จำพวก คือ บุคคล (๑) ผู้เป็นสมณะผู้ไมห่ว่ันไหว ได้แก่โสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้น
ไป ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า (๒) ผู้เป็นสมณะ
เหมือนดอกปุณฑริก ได้แก่พระสกทาคาม ีเพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และบรรเทาราคะ 
โทสะ โมหะให้เบาบาง มาสู่โลกน้ีอีกเพียงคร้ังเดียว ก็จะทำท่ีสุดทุกข์ได้ (๓) ผู้เป็น
สมณะเหมือนดอกปทุม ได้แก่ ภิกษุเป็นโอปปาติกะ เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ สิ้นไป 
จะปรินิพพานในภพนั้น (๔) ผูเ้ป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ ได้แก่ ภิกษุทำให้
แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๘/๑๓๔) 

 5.สังโยชนสูตร พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ละสังโยชน์ได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล 
๔ จำพวก คอื บุคคล (๑) ผู้ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ละสังโยชน์ท่ีเป็นปัจจัย
แห่งการเกิดไม่ได้ และละสังโยชน์ท่ีเป็นปัจจัยให้ได้ภพไม่ได้ คือพระสกทาคามี (๒) ผู้
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดไม่ได้ ละสังโยชน์ที่
เป็นปัจจัยให้ได้ภพไม่ได้ คือพระอนาคามีผู้มุ่งไปสู่อกนิฏฐภพ (๓) ผูล้ะโอรัมภาคิย
สังโยชน์ และละสังโยชน์ท่ีเป็นปัจจัยแห่งการเกิดได้ แต่ยังละสังโยชน์ท่ีเป็นปัจจัยให้
ได้ภพไม่ได้ คือ พระอนาคามีผู้ปรินิพพานในระหว่าง (๔) ผู้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ละ
สังโยชน์ท่ีเป็นปัจจัยแห่งการเกิดได้ และละสังโยชน์ท่ีเป็นปัจจัยให้ได้ภพได้ ได้แก่ 
พระอรหันต์ผู้หมดกิเลส (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๑/๒๐๐) 



 

๕๐๘๗ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า พระอนาคามีผู้ปรินิพพานในระหว่าง หมายถึงพระ
อนาคามีผู้ละสงัโยชน์ท่ีได้ในอุปปัตติภพได้แล้ว แต่ยังละสังโยชน์ที่ได้เฉพาะในภพ
ไม่ได้ (อง.จตุกก.อ.(บาลี) ๒/๑๘๑/๑๗๙–๓๘๐) 

สังโยชนัปปหานาทิสุตตฉักกะ :  พระสูตรว่าด้วยพระสูตร ๖ สูตร มสีังโยชนปหานสูตรเป็นต้น พระผู้
มีพระภาคตรัสพระสูตร ๖ สตูรในลักษณะเดียวกัน คือ พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า ถ้าถูกอัญเดียรถีย์ถามว่า ท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสมณโคดมเพ่ือ
อะไร ให้ตอบว่า (๑) เพ่ือการละสังโยชน์(สังโยชนปหานสูตร) (๒) เพ่ือการถอนอนุสัย
(อนุสยสมคุฆาตนสูตร) (๓) เพ่ือการกำหนดรู้อัทธานะ(อัทธานปริญญาสตูร) (๔) เพ่ือ
ความสิ้นอาสวะ(อาสวักขยสูตร) (๕) เพ่ือการทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ (วิชชา
วิมุตติผลสัจฉิกริิยสูตร) (๖) เพ่ือญาณทัสสนะ(ญาณทัสสนสูตร) (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๒-
๔๗/๔๐) 

สังวร ช่ือของสติ การสำรวม การระวัง การปิด การก้ัน มี ๕ อย่าง คือ (๑) ปาติโมกขสังวร 
(สำรวมในปาติโมกข์) (๒) สติสังวร (สำรวมด้วยสติ) (๓) ญาณสังวร (สำรวมด้วย
ญาณ) (๔) ขันติสังวร (สำรวมด้วยขันติ) (๕) วิริยสังวร (สำรวมด้วยความเพียร)  

 ในสามัญญผลสูตร ลัทธิของครูสัญชัยเวลัฏฐบุตร ครูนิครนถ์ นาฏบุตรตอบปัญหาพระ
เจ้าอชาตศัตรูว่า ‘มหาบพิตร นิครนถ์ในโลกน้ีสำรวมด้วยการสังวร ๔ อย่าง คือ (๑) 
เว้นน้ำดิบทุกอย่าง (๒)ประกอบกิจที่เว้นจากบาปทุกอย่าง (๓) ล้างบาปทุกอย่าง (๔) 
รับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาป นิครนถ์สำรวมด้วยการสังวร ๔ อย่างน้ี ดังนั้น 
บัณฑิตจึงเรียกว่า ผู้ถึงที่สุดแล้ว สำรวมแล้ว ต้ังมั่นแล้ว’ แต่พระองค์ไม่ช่ืนชมไม่
ตำหนิคำกล่าวของครูนิครนถ์นาฏบุตร ถึงไม่ช่ืนชมไม่ตำหนิ แต่ก็ไม่พอใจ และไม่
เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมา เม่ือไม่ยึดถือ ไม่ใส่ใจคำกล่าวน้ัน ก็ได้ลุกจากที่
น่ังจากไป (ที.สี.ไทย)๙/๑๗๗/๕๘,๙/๑๗๗/๕๙,ที.สี.ไทย)๙/๑๙๓/๖๕,ที.สี.ไทย)๙/
๔๕๐/๑๙๙,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๐/๔๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๒/๕๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๓/
๕๒,(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๘/๕๔๗,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๓๕/๓๘๒,ขุ.อิติ.(ไทย๒๕/๙๗/
๔๗๑, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๕๑๑/๓๘๗,ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๓๕/๑๒๖, องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)๓/๕๘/
๑๓๙)องฺ.จตุกฺก.ฏีกา ๒/๒๕/๓๒๓-๓๒๔) 

สังวรชาดก :  พระสูตรว่าด้วยพระเจ้าสังวร โพธิสัตว์เป็นอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตได้ถวาย
โอวาทแก่สังวรกุมารให้ต้ังอยู่ในศีลธรรม แมเ้ป็นพระโอรสองค์สุดท้าย แต่เพราะมีศีล 
จึงได้รับเลือกให้ครองราชสมบัติต่อจากพระบิดา ต่อมาพระองค์ได้ตรัสเล่าให้อุโสถ
กุมารสดับว่าที่เป็นเช่นนั้น เพราะพระองค์ทรงเช่ือฟังต้ังอยู่ในโอวาทของสมณะชี
พราหมณ์ผู้สั่งสอน อุโบสถกมุารจึงสรรเสริญว่าพระองค์ทรงมีปัญญา มคุีณธรรมและ



 

๕๐๘๘ 
 

 

เพียบพร้อมด้วยหมู่ญาติและพระราชทรัพย์ ซึ่งก็เป็นความจริงเช่นน้ัน (ขุ.ชา.เอกา
ทสก.(ไทย) ๒๗/๙๗/๓๗๐) 

สังวรในปาติโมกข์ การสำรวมในพระปาติโมกข์, การระวังในศีล, การระงับยับย้ังการล่วงละเมิดกาย
วาจา 

 ในสัมโพธิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ถ้าพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก
ถามอย่างน้ีว่า ‘ผู้มีอายุท้ังหลายอะไรเป็นเหตุแห่งการเจริญธรรมท่ีเป็นฝ่ายแห่ง
สัมโพธิ’ เธอท้ังหลายควรตอบน้ีว่า ภิกษุเป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ 
เพียบพร้อมด้วย อาจาระและโคจรอยู่ มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทาน 
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย นี้เป็นเหตุประการท่ี ๒ แห่งการ เจริญธรรมที่เป็นฝ่าย
แห่งสัมโพธิ (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑/๔๒๖,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒/๑๙๗,องฺ.นวก.(ไทย)
๒๓/๓/๔๓๓,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑๓/๒๓๖) 

สังวรปธาน เพียรระวัง, เพียรสำรวม, เพียรปิดกั้นอกุศลธรรม, เป็นข้อท่ีหน่ึงในปธาน ๔ 
 ในสังคีติสูตร ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเห็นรูปทางตาแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อม 

ปฏิบัติเพ่ือความสำรวมจักขุนทรีย์ ซ่ึงเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศล
ธรรม คืออภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา) และโทมนัส (ความทุกข์ใจ) 
ครอบงำได้ จึงรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียงทางหู ดมกลิ่น
ทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่
รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือความสำรวมมนินทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะ
เป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษา      มนินท
รีย์ ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ น้ีเรียกว่า สังวรปธาน (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๐/
๒๘๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔/๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖๙/๑๑๓) 

สังวรสูตร :  มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สังวรสูตร พระสูตรว่าด้วยความสำรวม พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด

พระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ความไม่สำรวม ได้แก่การทีภิ่กษุเพลิดเพลิน 
เชยชม ยึดติดรูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตา เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้นท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ 
น่าพอใจ เม่ือเป็นเช่นน้ี ภิกษุพึงทราบว่า เรากำลังเสื่อมจากกุศลธรรม มคีวามไม่โลภ 
ความไม่โกรธและความไม่หลงเป็นต้น ส่วนความสำรวม พึงทราบโดยนัยตรงกันข้าม 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๙๘/๑๐๘) 

 2.สังวรสูตร พระสูตรว่าด้วยสังวรปธาน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปธาน (ความเพียร) 
๔ คือ (๑) สงัวรปธาน (เพียรระวัง) ได้แก่ เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ 



 

๕๐๘๙ 
 

 

ย่อมปฏิบัติเพ่ือความสำรวมจักขุนทรีย์ ซึง่เมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูก บาป
อกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสำรวมใน
จักขุนทรีย์ แมก้ารได้ฟังเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะ
ทางกาย รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ก็ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ปฏิบัติเพ่ือความสำรวมใน
ทำนองเดียวกันกับการเห็นรูปทางตา (๒) ปหานปธาน (เพียรละ) ได้แก่ไม่ยินดี
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ทั้งไม่ยินดีอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ละ 
บรรเทา ทำใหห้มดสิ้นไป ทำให้ถึงความไม่ม ี (๓) ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ) ได้แก ่
เจริญสติสมัโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ท่ีอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ (๔) อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา) ได้แก่ภิกษุตามรักษา
สมาธินิมิตที่ชัดซึ่งเกิดขึ้นแลว้ คือ อัฏฐิกสญัญา ปุฬุวกสญัญา นีลกสัญญา วิปุพพก
สัญญา วิจฉิททกสัญญา อุทธุมาตกสัญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/๒๔) 

สังวสิตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังวสิตะ, พระองค์ผู้ในอดีตชาติได้ถวาย
น้ำหอมรดต้นมหาโพธ์ิ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังวสิตะ 

 ในคันโธทกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกทายกเถระ พระ
เถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ครั้งน้ัน ได้มีการฉลองต้นมหาโพธ์ิของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ข้าพเจ้าได้ถือหม้อน้ำอันวิจิตร ได้ถวายน้ำหอมรด
ต้นมหาโพธ์ิ มีอานิสงส์ช่างน่าอัศจรรย์ พระพุทธเจ้า พระธรรม การท่ีข้าพเจ้าได้
ประจวบกับพระศาสดา ร่างกายของข้าพเจ้าล้มตายลงไปแล้ว ข้าพเจ้าได้รื่นรมย์ในเท
วโลก วิมานของข้าพเจ้ามี ๗ ช้ัน สูงตระหง่าน นางเทพกัญญา ๑๐๐,๐๐๐ นาง 
แวดล้อมข้าพเจ้าทุกเมื่อ ข้าพเจ้าไม่มีความเจ็บไข้ ไม่มีความเศร้าโศก ไม่ประสบความ
เร่าร้อนเลย น้ีเป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัปที่ ๒,๘๐๐ (นับจากกัปนี้ไป) ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่าสังวสิตะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๑/๑๙๒) 

สังวัฏฏกัป กัปฝ่ายเสื่อม,ช่วงระยะเวลาที่โลกกำลังพินาศ,ช่ัวระยะการระลึกชาติได้ถึงสังวัฏฏกัป
บ้าง 

 ในพรหมชาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสงทิฏฐิ ๖๒  สัสสตวาทะ ว่า สมณะหรือ
พราหมณ์บางคนในโลกน้ี อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส ความเพียรท่ีต้ังมั่น ความ
หมั่นประกอบ ความไม่ประมาท และอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโต
สมาธิท่ีเป็นเหตุทำจิตให้ต้ังมั่น ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ สังวัฏฏกัปและ
วิวัฏฏกัป บ้าง ๒ สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง ๓ สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง ๔ 



 

๕๐๙๐ 
 

 

สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง ๕ สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปบ้าง ๑๐ สังวัฏฏกัปและ
วิวัฏฏกัปบ้าง (ที.สี.(ไทย)๙/๓๒/๑๓, ที.สี.(ไทย)๙/๓๓/๑๔,ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๔/๘๒,ที.
สี.(ไทย)๙/๒๔๕/๘๒, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๒/๕๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๖/๑๑๗,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๕๗/๑๑๘, ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๒/๔๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๔๘/๑๔๖, ม.ม.(ไทย)
๑๓/๑๔/๑๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๘/๒๓๗,วิ.อ.(บาลี) ๑/๑๒/๑๕๘) 

สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป สังวัฏกัปคือ กัปฝ่ายเสื่อม ช่วงระยะเวลาที่โลกกำลังพินาศ, วิวัฏฏกัป คือ 
กัปฝ่ายเจริญ ช่วงระยะเวลาที่โลกกลับฟ้ืนขึ้นมาใหม่ 

 ในมหาวรรค อัตตันตปสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิ ผ่องแผ้ว ไม่
มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ต้ังมั่น ไม่
หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติก่อนได้
หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง 
๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมาก
บ้าง ตลอด สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๐/๑๐๒/
๓๔๔) 

สังวัฏฏฐายีกัป ช่วงระยะเวลาที่โลกอยู่ถัดจากความเสื่อมไป หรือหมายถึงต้ังแต่เปลวไฟท่ีให้กัปพินาศ
ดับลงจนถึงมีมหาเมฆเต็มบริบูรณ์ใน ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล  

 ในกัปปสูตร ว่าด้วยกัป พระผู้มีพระภาคตรัสถึงอสงไขยกัป ว่า ในเวลาท่ีสังวัฏฏฐายี
กัปดำเนินไป ไม่มีใครกำหนดนับได้ว่า จำนวนเท่าน้ีหลายปี จำนวนเท่านี้ ๑๐๐ ปี 
จำนวนเท่าน้ี ๑,๐๐๐ ปี หรือจำนวนเท่าน้ี ๑๐๐,๐๐๐ ปี(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๖/
๒๑๖,องฺ.จตุกฺก.ฏีกา ๒/๑๕๖-๑๕๘/๔๒๑,วิสุทฺธิ. ๒/๔๐๖/๕๕) 

สังวัฏฏวิวัฏฏกัป จำนวน ๗ มหากัป, จำนวนกัปท่ีไม่กลับมาเกิดอีก ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเพราะเจริญ
เมตตาพรหมวิวหาร ๗ ปี 

 ในเมตตสูตร การเจริญเมตตา พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลาย
อย่ากลัวบุญเลย คำว่า ‘บุญ’ น้ี เป็นช่ือของความสุขที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก น่า
พอใจ เรารู้ชัดผลท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารักน่าพอใจของบุญท่ีเราทำไว้ตลอดกาล
นาน เราเจริญเมตตาพรหมวิหารมาถึง ๗ ปี จึงไม่มาเกิดในโลกน้ีอีกถึง ๗ สังวัฏฏ
วิวัฏฏกัป ทราบมาว่า เมื่อกัปพินาศไป เราบังเกิดอยู่ในพรหมโลกช้ันอาภัสสระ เมื่อ
กัปเจริญขึ้นใหม่ เราบังเกิดอยู่ในพรหมวิมานท่ีว่างเปล่า (ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๒๒/
๓๖๖,ขุ.อิติ.อ.(บาลี)๒๒/๘๖) 



 

๕๐๙๑ 
 

 

สังวาลทองคำ เคร่ืองประดับคล้องคอทองคำ, เครื่องประดับของนางนาคกัญญาท่ีตามเสด็จพระเจ้า
กาสี แห่งแคว้นกาสี 

 ตัวอย่างในจัมเปยยชาดก พระเจ้ากาสีเสด็จขึ้นสู่นาคนิเวศน์ ซึ่งมีหมู่นางนาคกัญญา
ตามเสด็จ ทรงพอพระทัย ประทับน่ังบนภัทรบิฐทองคำ มีพนักอิงฉาบไล้ด้วยจุรณ
แก่นจันทน์หอมซึ่งเป็นทิพย์ พระองค์เสวยและทรงรื่นรมย์อยู่ในนาคพิภพนั้นแล้ว ได้
ตรัสกับพญานาคจัมเปยยะว่า ท่านมีวิมานอันประเสริฐเหล่าน้ี ซึ่งรัศมีเปล่งปลั่งดัง
รัศมีดวงอาทิตย์ วิมานเช่นน้ีในมนุษยโลกไม่มี นาคราช เพ่ือประสงค์อะไรอีก ท่านจึง
ยังบำเพ็ญตบะอยู่ นางนาคกัญญาเหล่าน้ันสวมสังวาลทองคำ ใส่เสื้อผ้าสวยงาม มี
องคุลีกลมกลึง มีฝ่ามือฝ่าเท้าแดง ผิวพรรณไม่ทรามเลย คอยประคองให้ท่านด่ืมน้ำ
ทิพย์ ความงามเช่นน้ีในมนุษยโลกไม่มี (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๗๐/๕๑๗,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/
๖๖/๑๒ 

สังวาลย์ สายรัดเอวผู้หญิง, เข็มขัดสตรี, พระเถรีเมขลทายิกาผู้ในอดีตชาติได้ถวายสังวาลที่
สถูปท่ีตนสร้าง 

 ตัวอย่างในเมขลทายิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเมขลทายิกาเถรี 
พระเถรีประกาศประวัติในอดีตชาติของตน ว่า หม่อมฉันได้สร้างพระสถูป เพ่ือพระผู้
มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ หม่อมฉันได้ถวายสังวาล เพ่ือนวกรรมสถูปของพระ
ศาสดาและเม่ือมหาสถูปสำเร็จแล้ว หม่อมฉันเลื่อมใสต่อพระมุนี ผู้ทรงเป็นที่พ่ึงของ
สัตว์โลก ได้ถวายสังวาลอีกด้วยมือทั้ง ๒ ของตนในกัปท่ี ๙๔ นับจากกัปน้ีไป หม่อม
ฉันได้ถวายสังวาลไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการสร้างพระสถูป (ขุ.
อป.(ไทย)๓๓/๒๐/๓๖๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๑/๓๖๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๒/๓๖๘,
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ น. ๘๑๘) 

สังวาส กรรมที่ทำร่วมกัน อุทเทส ปาติโมกข์ท่ียกขึ้นแสดงที่สวดร่วมกัน, ความมีสิกขาเสมอ
กัน, ภิกษุท่ีอาบัติปาราชิกมีโทษหาสังวาสมิได้  

 ตัวอย่างในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร เรื่องอาบัติเป็นปาราชิก
ท่ีภิกษุต้องแล้ว เช่นเสพเมถุนธรรม รูปน้ันย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเช้ือสายพระศากย
บุตร เปรียบเหมือนคนถูกตัดศีรษะ ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ โดยการต่อศรีษะเข้ากับ
ร่างกายนั้น ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เป็นปาราชิก โทษคือ หาสังวาส
มิได้ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๕๕/๔๓, วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๗๒/๑๔๒, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๐/
๒๕๓,อุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๔๕/๒๖,วิ.มหา.(แปล) ๑/๕๕/๔๓) 

สังวาสสูตร : มี ๒ สูตร ช่ือเหมือนกัน พระสูตรว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 



 

๕๐๙๒ 
 

 

 1.สังวาสสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างเมืองมธุรา
กับเมืองเวรัญชา แล้วเสด็จลงข้างทาง ประทับนั่งท่ีโคนต้นไม้ต้นหนึ่ง คหบดีและคหป
ตานีเป็นจำนวนมากได้เดินทางไกล ได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วพากันเข้าไปเฝ้า ถวาย
อภิวาทแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา ๔ 
คือ (๑) สามีผอียู่ร่วมกับภรรยาผี คือ สามเีป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลกัทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม 
พูดเท็จ ด่ืมสุราและเมรัย เป็นผู้ทุศีล อยู่ครองเรือน แม้ภรรยาก็เป็นเช่นน้ัน (๒) สามีผี
อยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา คือ สามีเป็นผู้มีคณุสมบัติเหมือนข้อ ๑ ส่วนภรรยาเป็นผู้เว้น
ขาดจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การด่ืมสุราและเมรัย 
เป็นผู้มีศลี อยู่ครองเรือน (๓) สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผี คือ สามีเป็นผู้เว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การด่ืมสุราและเมรัย เป็นผู้มี
ศีล อยู่ครองเรอืน ส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับข้อ ๒ (๔) สามี
เทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา คือ ท้ังสามีและภรรยามีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับข้อ 
๑ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๓/๘๘) 

 2.สังวาสสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การอยู่ร่วมกัน ๔ มี
เน้ือหาเหมือนในปฐมสังวาสสตูร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๔/๙๑) 

สังวิคคัสสะ โยนิโส ปธานะความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจ, ธรรมในสังคีติหมวด ๒ 
อย่าง 

 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๒ กล่าวถึงความสลดใจ ๒ ประการ คือ (๑) สังเวชนีเยสุ 
ฐาเนสุ สังเวคะ ความสลดใจในท่ีท่ีควรสลดใจ (๒) สังวิคคัสสะ โยนิโส       ปธานะ 
ความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๘) 

สังเวคธรรม ธรรมเครื่องทำใจให้สังเวช, ญาณที่มีความกลัวต่อภัยคือชาติ ชรา มรณะ ทุกข์ใน
อบาย วัฏฏมูลกทุกข์ อาหารปริเยฏฐิมูลกทุกข์ 

 ตัวอย่างในทุกนิบาต ปฐมวรรค ธรรม ๒ ประการ คือ (๑) ความมีสังเวคธรรมในฐานะ
ท่ีควรมีสังเวคธรรม (๒) ความเพียรโดยแยบคายแห่งบุคคลผู้มีสังเวคธรรม ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้แล ย่อมอยู่อย่างมีความสุขโสมนัส
มากในปัจจุบัน และย่อมเร่ิมประกอบความเพียรโดยแยบคาย เพ่ือความสิ้นอาสวะ 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ภิกษุผู้ เป็นบัณฑิต มีความเพียร มีปัญญารักษาตน 
พิจารณาเห็นชอบด้วยปัญญา ควรมีสังเวคธรรมในฐานะที่ควรมีสังเวคธรรมทีเดียว 
ภิกษุผู้ มีความเพียร เป็นต้นดังกล่าว พึงถึงความสิ้นทุกข์ (ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๓๗/
๓๘๔,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๑๔๔/๗๖,ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๓๗/๑๓๑) 



 

๕๐๙๓ 
 

 

สังเวคสูตร : พระสูตรว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพ่ือความสังเวช พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  
ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสญัญาท่ีบุคคลเจรญิ  ทำให้มากแลว้ย่อมเป็นไปเพ่ือความสังเวช
มาก  (๑) ย่อมบรรลุอรหัตตผล หรือเป็นพระอนาคามี (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๘/๑๙๑)  

สังเวช ความสลดใจโดยธรรม, เครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาท, ธรรมตัดกามสังโยชน์
และกามพันธ์ 

 ในสักกปัญหสูตร โคปกเทพบุตรผู้เป็นสาวกของพระโคดมตักเตือนคนธรรพ์ จึงเกิด
ความสังเวชว่า ‘เอาเถิด พวกเราจะเพียรพยายาม อย่าได้เป็นคนรับใช้ของผู้อ่ืนอีก
เลย’ บรรดาคนธรรพ์เหล่านั้น คนธรรพ์ ๒ ตนระลึกถึงคำสอนของพระโคดมได้ จึงได้
เริ่มต้ังความเพียร หน่ายความคิดในภพนี้ เห็นโทษในกาม ตัดกามสังโยชน์และกาม
พันธน์ อันเป็นโยคะที่ละได้ยากของมารผู้มีบาปก้าวล่วงเหล่าเทพช้ันดาวดึงส์ เพราะ
ตัดกามคุณอันมีอยู่เสียได้ ประดุจช้างตัดบ่วงบาศได้ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๔/๒๘๓,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๓๙๓/๔๒๔,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๕๖๔/๕๑,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๕๖๕/
๕๑,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๕๖๖/๕๑,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๕๖๗/๕๑) 

สังเวชนียธรรม ธรรมเคร่ืองสลดใจให้คิด, ความรู้สึกเตือนใจให้สำนึกหรือให้ฉุกคิด กระตุ้นใจถึงความ
ตาย 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสังเวชนียธรรม ธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่ง
ความสังเวช พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ 
เราขอเตือนเธอท้ังหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย
จงทำหน้าท่ีให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด อีกไม่นานการปรินิพพานของตถาคต
จะมี จากน้ีไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน”(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๕/๑๓๑) 

สังเวชนียสถาน สถานที่เป็นที่ต้ังแห่งความสังเวช, สถานที่เน่ืองด้วยพุทธประวัติท่ีควรเข้าไปดูให้เห็น
ความสังเวช, สถานที่ยังใจให้สังเวชโดยธรรมตามกฎไตรลักษณ์ 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล คือ (๑) สังเวช
นียสถานท่ีกุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ‘ตถาคตประสูติในท่ีนี้’ (๒) 
‘ตถาคต ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในท่ีนี้’ (๓ ) ‘ตถาคตทรงประกาศ
ธรรมจักรอันยอดเย่ียมในที่นี้’ (๔) สังเวชนียสถานท่ีกุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วย
ระลึกว่า ‘ตถาคต ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีนี้’ (ที.
ม.(ไทย)๑๐/๒๐๒/๑๕๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๒/๑๕๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๑๘/๑๘๐)  

สังเวชนียสูตร : พระสูตรว่าด้วยสังเวชนียสถาน  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สังเวชนียสถาน(สถานท่ีท่ีทำ
ความสังเวชให้เกดิขึ้น) ซึ่งเปน็สถานที่ท่ีกลุบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยความระลึก ๔ 



 

๕๐๙๔ 
 

 

แห่ง คือ (๑) สถานท่ีที่ตถาคตประสูติ (๒) สถานท่ีท่ีตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสมัโพธิ
ญาณ (๓) สถานท่ีท่ีตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเย่ียม (๔) สถานท่ีท่ีตถาคต
เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๘/
๑๘๐) 

สังเวชนีเยสุ ฐาเนสุ สังเวคะความสลดใจในท่ีท่ีควรสลดใจ, ธรรมที่ควรสลดใจโดยธรรมตามกฎไตร
ลักษณ์ 

 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๒ พระสารีบุตรกล่าวถึงความสังเวชในฐานะท่ีควรสังเวชว่า 
(๑) สังเวชนีเยสุ ฐาเนสุ สังเวคะ ความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจ (๒) สังวิคคัสสะ 
โยนิโส ปธานะ ความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/
๒๕๘) 

สั่งสมสุตะ ภิกษุผู้เป็นพหูสูต, ผู้สั่งสมการได้ยินได้ฟังมาก, ผู้คงแก่เรียน 
 ในทสุตตรสูตร ธรรมมีอุปการะมาก ข้อที่ ๕ ในธรรม ๘ ประการ คือ ภิกษุเป็นพหูสูต 

ทรงสุตะสั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมาก ซึ่งธรรมทั้งหลายท่ีมีความงามในเบ้ืองต้น มีความ
งามในท่ามกลาง มีความงาม ในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน แล้วทรงจำไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดี
ด้วยทิฏฐิ น้ีเป็นเหตุเป็นปัจจัยประการท่ี ๕ เป็นไปเพ่ือได้อาทิพรหมจริยกปัญญาท่ียัง
ไม่ได้ เพ่ือภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มท่ีแห่งปัญญาท่ีได้แล้ว (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๘/๔๐๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๒๘, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗/๓๑,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๑๘/๓๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๓๓/๘๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๔๔/๙๗) 

สังสวกะ นรกคูถ ช่ือว่า สังสวกะ, นรกมีแต่อุจจาระ ปัสสาวะ สิ่งสกปรก มีกลิ่นเหม็นร้ายกาจ 
คละคลุ้งไปเล่า 

 ในเรวตีวิมาน นางเรวดีกล่าวว่า นางเป็นภรรยาของนันทิยอุบาสก รื่นรมย์ในวิมาน
ของสามี ไม่ปรารถนาจะเห็นนรก นายนิรยบาล (ยักษ์) สองตนน้ันไม่ยอมเช่ือจึงพาตัว
นางลงไปใกล้อุสสทนรกแล้วกล่าวว่า นาง บุญเจ้าไม่ได้ทำไว้ในมนุษยโลก เพราะคน
ตระหน่ี มักโกรธ มีบาปธรรม ย่อมไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้เกิดในสวรรค์ นางเรวดีเห็นนาย
นิรยบาลสองตนพากันมาฉุดคร่าตน เพ่ือจะโยนลงไปในคูถนรก ช่ือว่า สังสวกะ จึง
ถามถึงนรกน้ันว่า ทำไมหนอจึงปรากฏแต่อุจจาระ ปัสสาวะ สิ่งสกปรก เหตุไฉน 
อุจจาระนี้จึงมีกลิ่นเหม็นร้ายกาจ คละคลุ้งไปเล่า นายนิรยบาลตอบว่า นางเรวดี นรก
ท่ีเจ้าจะหมกไหม้อยู่หลายพันปีน้ี นางเรวดีจึงถามว่า ฉันทำกรรมช่ัวอะไรไว้นายนิรย
บาลตอบว่า เจ้าลวงสมณพราหมณ์และวณิพกพวกอ่ืน ด้วยการกล่าวเท็จน่ันแหละ



 

๕๐๙๕ 
 

 

บาปที่เจ้าทำไว้ เพราะบาปน้ันเจ้าจึงตกสังสวกนรกท่ีลึก ๑๐๐ ช่ัวคน (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/
๘๗๐/๑๐๒) 

สังสัปปติปริยายสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความกระเสือกกระสน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราจัก
แสดงธรรมบรรยาย(หมายถึงพระธรรมเทศนา) ท่ีแสดงเหตุแห่งความ กระเสือก
กระสนแก่เธอทั้งหลาย เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า ธรรม
บรรยายที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสน คือ สตัว์ท้ังหลายเป็นผู้มีกรรมเป็น
ของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่
พ่ึงอาศัย ทำกรรมใดไว้ จะเป็นกรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ตาม ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรม
น้ัน คือ บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีการฆ่าสัตว์เป็นต้น ย่อมกระเสือก
กระสนด้วยกาย วาจา และใจ จึงทำให้กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม คติ และการอุบัติ
ของเขาคดเคีย้ว สำหรบัผู้มคีติและอุบัติคดเคี้ยว เรากล่าวว่ามีคติอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง 
คือ นรกมทุีกข์โดยส่วนเดียว หรือกำเนิดสตัว์ดิรัจฉานที่มปีกติกระเสือกกระสน คือ ง ู
แมงป่อง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเคา้แมว หรือสัตว์ดิรัจฉานเหล่าอ่ืนเห็นมนุษย์
แล้ว ย่อมกระเสือกกระสน การอุบัติของสัตว์ท้ังหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่มีแล้ว คือ 
สัตว์น้ันย่อมอุบัติด้วยกรรมท่ีตนทำไว้ ผัสสะอันเป็นวิบากท้ังหลายย่อมถูกต้องสัตว์น้ีผู้
อุบัติแล้ว แล้วตรัสว่า สัตว์ท้ังหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นต้น คือบุคคลผู้
ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ มีการงดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นไม่กระเสือก
กระสนด้วยกายวาจาและใจ จึงทำให้กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม คติ และอุบัติของ
เขาตรง สำหรบับุคคลผู้มคีติและอุบัติตรง เรากล่าวว่ามีคติอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ 
เป็นคนมีสุขโดยส่วนเดียว หรือเป็นคนมีตระกูลสูง เช่น ตระกูลกษัตริย์มหาศาล เป็น
ต้น มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีเงินทองมาก มีทรพัย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้ม
ใจมาก มีทรัพย์และ ข้าวเปลอืกมาก การอุบัติของสัตว์ท้ังหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่
มีแล้วอย่างน้ี คือสัตว์น้ันย่อมอุบัติด้วยกรรมท่ีตนทำไว้ ผัสสะอันเป็นวิบากย่อม
ถูกต้องสัตว์น้ีผู้อุบัติแล้ว (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๖/๓๕๓) 

สังสารโมจกเปติวัตถุ : เรื่องนางเปรตสังสารโมจิกา เป็นเรื่องแสดง ผลแห่งการไม่ทำบุญให้ทานของ
หญิงคนหน่ึงในตระกูลสังสารโมจกะ ในแคว้นมคธ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๙๕/๑๘๔) 

สังสารวัฏ การเวียนเกิดในภพใหม่, การกลับมาเกิดอีก, การวนเวียนอยู่ในภพ 
 ในชฏาสูตร เรื่องความยุ่ง เทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความยุ่งว่า หมู่สัตว์ยุ่งท้ัง

ภายใน ยุ่งทั้งภายนอก ถูกความยุ่งพาให้นุงนังแล้ว ใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้ พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในสังสารวัฏ ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ
จิตและปัญญา มีความเพียร มีปัญญาเครื่องบริหาร นั้นพึงแก้ความยุ่งน้ีได้ (ที.สี.(ไทย)



 

๕๐๙๖ 
 

 

๙/๑๖๘/๕๖, ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๖๐/๑๖๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๐๗/๓๗๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๙/๕๘๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓/๒๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๒/
๒๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๙/๑๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๐/๑๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๔๙/๘๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๙/๓๑๑) 

สังสุสมาหตนรก นรกท่ีสัตว์นรกต้องถูกแทงด้วยขอเหล็ก, นรกขุมหน่ึงในสามขุม คือ (๑) ฉผัสสาย
ตนิกนรก (๒) ปัจจัตตเวทนียนรก 

 ในมารตัชชนียสูตร เรื่องมาร พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันธะผู้เป็นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร มีท่านพระวิธุระเป็นปัจฉา
สมณะ (ผู้ติดตาม) เสด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพ่ือบิณฑบาต ทูสีมารได้เข้าสิงเด็กคนหน่ึงแล้ว
เอาก้อนหินขว้างท่ีศีรษะของท่าน พระวิธุระแตก เดินตามเสด็จไปข้างหลัง ๆ ลำดับ
น้ัน พระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูเหมือนช้างชำเลืองดู แล้วตรัสว่า ‘ทูสีมารน้ีไม่รู้จัก
ประมาณเลย’ ก็แล ทูสีมารเคลื่อนแล้วจากท่ีน้ัน ได้ไปเกิดในมหานรก และมหานรก
น้ันมี ๓ ช่ือ คือ (๑) ฉผัสสายตนิกนรก (๒) สังกุสมาหตนรก (๓) ปัจจัตตเวทนียนรก 
ครั้งน้ัน พวกนายนิรยบาลเข้ามาหาเรา(ผู้เป็นทูสีมาร)แล้วบอกว่า ‘เมื่อใดหลาวเหล็ก
กับหลาวเหล็กมารวมกันที่กลางหทัยของท่าน เมื่อนั้น ท่านจะพึงรู้ว่า ‘เราไหม้อยู่ใน
นรกพันปีแล้ว เราน้ัน หมกไหม้อยู่ในมหานรกหลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี และ
หมกไหม้อยู่ในอุสสทนรกซึ่งเป็นบริวารแห่งมหานรกนั้น เสวยทุกขเวทนาหนักกว่า
ก่อนอีกหนึ่งหมื่นปี เราน้ันมีร่างกายเหมือนมนุษย์ มีศีรษะเป็นปลา’ (ม.มู.(ไทย)๑๒/
๕๑๒/๕๕๐,ม.มู.อ.(บาลี)๒/๕๑๒/๓๒๙) 

สังเสทชโยนิ กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเถ้าไคล, กำเนิดของชีวิตที่เกิดในที่ช้ืนแฉะ, กำเนิดของชีวิตท่ี
เกิดในโคลนตม, หนึ่งในกำเนิด ๔ 

 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๔ พระสารีบุตรกล่าวถึง    โยนิ กำเนิด ๔ คือ (๑) อัณฑ
ชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในไข่ (๒) ชลาพุชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในครรภ์ (๓) 
สังเสทชโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิดในเถ้าไคล (๔) โอปปาติกโยนิ กำเนิดของสัตว์ท่ีเกิด
ผุดขึ้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๓) 

สังเสทชะ กำเนิดของนาคที่เกิดในเถ้าไคลหรือท่ีช้ืนแฉะ, หน่ึงในกำเนิด ๔ 
 ตัวอย่างในนาคสังยุต สุทธิกสูตร เรื่องกำเนิดนาคล้วน ๆ ว่า ท่ีกรุงสาวัตถี พระผู้มี

พระภาคตรัสว่า กำเนิดของนาค ๔ ประเภทน้ี คือ (๑) นาคท่ีเป็นอัณฑชะ เกิดในไข่ 
(๒) นาคท่ีเป็นชลาพุชะ เกิดในครรภ์ (๓) นาคที่เป็นสังเสทชะ เกิดในเถ้าไคลหรือท่ีช้ืน



 

๕๐๙๗ 
 

 

แฉะ (๔) นาคที่เป็นโอปปาติกะ เกิดผุดขึ้น (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๔๒/๓๕๐,สํ.ข.(ไทย)๑๗/
๓๔๓/๓๕๐,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๔๖/๓๕๒,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๙๒/๓๕๘) 

สัจจกถา : ว่าด้วยสัจจะ กถาว่าด้วยสัจจะ แบ่งเป็นนิทเทสได้ ๒ นทิเทส คือ (๑) ปฐมสุตตันตนิท
เทส (๒) ทุติยสุตตันตนิทเทส เพ่ืออธิบายพระสูตรท่ีท่านนำมาแสดงเป็นอุทเทส 
ดังต่อไปนี้ 

  อุทเทสท่ี ๑ 
  ท่านพระสารีบุตรนำพระสูตรท่ีว่าด้วยสัจจะ ๔ ประการมาแสดงเป็นอุทเทส ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย สัจจะ ๔ ประการน้ี เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอ่ืน สัจจะ ๔ 
ประการที่เป็นของแท้ ไมผ่ิด ไม่เป็นอย่างอ่ืน อะไรบ้าง คือ 

  ๑. สัจจะว่า “นี้ทุกข์” เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอ่ืน 
  ๒. สัจจะว่า “นี้ทุกขสมุทัย” เปน็ของแท้ ไมผ่ดิ ไม่เป็นอย่างอ่ืน 
  ๓. สัจจะว่า “นี้ทุกขนิโรธ” เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอ่ืน 
  ๔. สัจจะว่า “นีทุ้กขนิโรธคามนีิปฏิปทา” เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอ่ืน 

 (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๐/๓๗๕) 
  นิทเทสท่ี ๑ 
  ๒.๑ ปฐมสุตตันตนิทเทส 
  ปฐมสุตตันตนิทเทสอธิบายอุทเทสท่ี ๑ ของสัจจกถา โดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา 

แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี ๑  
  คำปุจฉาว่า “ทุกข์ ช่ือว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ เป็นอย่างไร” ท่าน

วิสัชนาไว้มีใจความว่า สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์ ๔ ประการ เป็นของแท้ ไมผ่ิด ไม่
เป็นอย่างอ่ืน คือ สภาวะที่บีบคั้น ท่ีปัจจัยปรุงแต่ง ท่ีทำให้เดือดร้อน และที่แปรผัน 

  คำปุจฉาว่า “สมุทัยช่ือว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ เป็นอย่างไร” ท่าน
วิสัชนาไว้มีใจความว่า สภาวะแห่งสมุทัยที่เป็นเหตุเกิด ๔ ประการ เป็นของแท้ ไมผ่ดิ 
ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือ สภาวะที่ประมวลมา ท่ีเป็นเหตุเกิด ท่ีเกี่ยวข้อง และที่พัวพัน 

  คำปุจฉาว่า “นิโรธช่ือว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ เป็นอย่างไร” ท่าน
วิสัชนาไว้มีใจความว่า สภาวะท่ีเป็นความดับแห่งนิโรธ ๔ ประการ เป็นของแท้ ไม่ผิด 
ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือ สภาวะท่ีเป็นเครื่องสลัดออก ท่ีเป็นวิเวก ท่ีเป็นอสังขตะ และ ที่
เป็นอมตะ 



 

๕๐๙๘ 
 

 

  คำปุจฉาว่า “มรรคช่ือว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ เป็นอย่างไร” ท่าน
วิสัชนาไว้มีใจความว่า สภาวะท่ีเป็นทางแห่งมรรค ๔ ประการ เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่
เป็นอย่างอ่ืน คือ สภาวะที่นำออก ท่ีเป็นเหตุ ที่เห็น และที่เป็นใหญ ่

  รวมเป็นอาการ ๑๖ ประการ 
  ตอนท่ี ๒ 
  คำปุจฉาและวิสัชนาในหัวข้อว่า “สัจจะ ๔ ประการมกีารรู้แจ้งด้วยญาณเดียว” 

แบ่งเป็น ๔ นัย คือ  
  นัยที่ ๑ ลำดับที่ ๑ คำปุจฉาว่า “สัจจะ ๔ ประการมีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียว 

พร้อมด้วยอาการเท่าไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า พร้อมด้วยอาการ ๔ ประการ คือ 
(๑) สภาวะที่เป็นของแท้ (๒) สภาวะท่ีเป็นอนัตตา (๓) สภาวะที่เป็นของจริง (๔) 
สภาวะที่รู้แจ้ง 

  สัจจะ ๔ ประการ ท่านสงเคราะห์เข้ากับอาการ ๔ ประการนี้ สัจจะใดท่าน
สงเคราะห์เข้าด้วยกัน สัจจะน้ันเป็นสภาวะเดียว พระโยคาวจรรู้แจ้งสัจจะที่เป็น
สภาวะเดียว ด้วยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ ประการ จึงมีการรู้แจ้งด้วยญาณ
เดียว 

  ลำดับท่ี ๒ ท่านนำคำวิสัชนาข้างต้นมาต้ังเป็นคำปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ รวม 
๔ ประเด็น ดังน้ี 

  ๑. คำปุจฉาว่า “สัจจะ ๔ ประการ มีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียว พร้อมด้วยสภาวะที่
เป็นของแท้ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า พร้อมด้วยสภาวะที่เป็น ของแท ้
๔ ประการ คือ (๑) สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์เป็นของแท้ (๒) สภาวะที่เป็นเหตุเกิด
แห่งสมุทัย... (๓) สภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธ... (๔) สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรค... 

  สัจจะ ๔ ประการ ท่านสงเคราะห์เข้ากับอาการ ๔ ประการนี้ สัจจะใดท่าน
สงเคราะห์เข้าด้วยกัน สัจจะน้ันเป็นสภาวะเดียว พระโยคาวจรรู้แจ้งสัจจะที่เป็น
สภาวะเดียว ด้วยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ ประการ จึงมีการรู้แจ้งด้วยญาณ
เดียว 

  คำปุจฉาและวิสัชนาอีก ๓ ประเด็น ก็มีนัยเดียวกันน้ี ต่างกันแต่เปลี่ยนคำขยาย
ความของสภาวะแห่งอริยสัจแต่ละประการจากคำว่า “เป็นของแท้” มาเป็น คำว่า 
“เป็นอนัตตา” “เป็นของจริง” “เป็นสภาวะที่รู้แจ้ง” ตามลำดับ 

  นัยที่ ๒ คำปุจฉาว่า “สัจจะ ๔ ประการมีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียว เป็นอย่างไร” 
ท่านวิสัชนาว่า  



 

๕๐๙๙ 
 

 

  สัจจะใดไม่เที่ยง สัจจะนั้นเป็นทุกข์ สัจจะใดเป็นทุกข์ สัจจะน้ันไม่เที่ยง สัจจะใด
ไม่เที่ยงและเปน็ทุกข์ สจัจะน้ันเป็นอนัตตา 

  สัจจะใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา สัจจะนั้นเป็นของแท้  
  สัจจะใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และเป็นของแท้ สจัจะน้ันเป็นของจริง 
  สัจจะใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นของแท้ และเป็นของจริง สัจจะน้ัน 

ท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกัน สัจจะใดท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกัน สัจจะน้ันเป็นสภาวะ
เดียว 

  นัยที่ ๓ คำปจุฉาว่า “สัจจะ ๔ ประการมีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียว พร้อมด้วย
อาการเท่าไร” ท่านวิสัชนามใีจความว่า พรอ้มด้วยอาการ ๙ ประการ คอื (๑) สภาวะ
ท่ีเป็นของแท้ (๒) ...ท่ีเป็นอนตัตา (๓) ...ที่เป็นของจริง (๔) ...ท่ีรู้แจ้ง (๕) ...ท่ีควรรู้ย่ิง 
(๖) ...ท่ีควรกำหนดรู้ (๗) ...ท่ีควรละ (๘) ...ท่ีควรเจริญ (๙) ...ท่ีควรทำให้แจ้ง 

  ลำดับต่อไป ท่านนำคำวิสัชนาที่ ๑-๔ มาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา
ตามลำดับดังน้ี 

  ๑. คำปุจฉาว่า “สัจจะ ๔ ประการมีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียว พร้อมด้วยสภาวะที่
เป็นของแท้ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า พร้อมด้วยสภาวะท่ีเป็นของแท้ ๙ 
ประการ คือ (๑) สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์เป็นของแท้ ... (๑-๔ เหมอืนใน นัยท่ี ๑ 
ลำดับท่ี ๒ ข้อที่ ๑) (๕) สภาวะที่ควรรู้ย่ิงแห่งอภิญญา... (๖) ...ท่ีควรกำหนด รู้แห่ง
ปริญญา... (๗) ...ท่ีควรละแห่งปหานะ... (๘) ...ที่ควรเจริญแห่งภาวนา... (๙) สภาวะที่
ควรทำให้แจ้งแห่งสัจฉิกิริยาเป็นของแท้ 

  สัจจะ ๔ ประการ ท่านสงเคราะห์เข้ากับสภาวะท่ีเป็นของแท้พร้อมด้วย อาการ ๙ 
ประการนี้ สัจจะใดท่านสงเคราะห์เข้าด้วยกัน สัจจะน้ันเป็นสภาวะเดียว พระ
โยคาวจรรู้แจ้งสัจจะที่เป็นสภาวะเดียว ด้วยญาณเดียว เพราะเหตุน้ัน สัจจะ ๔ 
ประการ จึงมีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียว 

  คำปุจฉาและวิสัชนาอีก ๓ ประเด็น ก็มีนัยเดียวกันน้ี ต่างกันแต่เปลี่ยนคำขยาย
ความของสภาวธรรมแต่ละประการจากคำว่า “เป็นของแท้” มาเป็นคำว่า “เป็น
อนัตตา” “เป็นของจริง” “เป็นสภาวะท่ีรู้แจ้ง” ตามลำดับ 

  นัยที่ ๔ คำปจุฉาว่า “สัจจะ ๔ ประการมีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียว พร้อมด้วย
(สภาวะ) อาการเท่าไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า พร้อมด้วยสภาวะ ๑๒ ประการ คอื 
(๑) สภาวะที่เป็นของแท้ (๒) ...ท่ีเป็นอนัตตา (๓) ...ที่เป็นของจริง (๔) ...ท่ีรู้แจ้ง (๕) 
...ที่เป็นเคร่ืองรู้ย่ิง (๖) ...ที่เป็นเคร่ืองกำหนดรู้ (๗) ...ที่เป็นธรรม (๘) ...เป็นของแท้ 
(๙) ...ท่ีรูแ้ล้ว (๑๐) ...ท่ีควรทำให้แจ้ง (๑๑) ...ที่ถูกต้อง (๑๒) สภาวะที่ตรสัรู ้



 

๕๑๐๐ 
 

 

  ลำดับต่อไป ท่านนำคำวิสัชนาข้างต้นมาต้ังเป็นคำปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ 
ดังนี้ 

  คำปุจฉาว่า “สัจจะ ๔ ประการมีการรู้แจ้งด้วยญาณเดียว พร้อมด้วยสภาวะ ท่ี
เป็นของแท้ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความเหมือนในตอนท่ี ๑ คอื สภาวะแห่ง
อริยสัจ ๔ รวม ๑๖ อาการ 

  ตอนท่ี ๓  
  ท่านต้ังคำปุจฉาและวิสัชนาถึงลักษณะแห่งสัจจะไว้ ๓ นัย มีใจความ ดังนี้  
  ๑. สัจจะมีลักษณะ ๒ ประการ คือ สังขตลักษณะ และอสังขตลักษณะ 
  ๒. สัจจะมีลักษณะ ๖ ประการ เช่น สัจจะที่ปัจจัยปรุงแต่งมีความเกิดขึ้น ปรากฏ 
  ๓. สัจจะมีลักษณะ ๑๒ ประการ เช่น ทุกขสจัมคีวามเกิดขึ้นปรากฏ 
  ตอนท่ี ๔  
  คำปุจฉาว่า “สัจจะ ๔ ประการ เป็นกุศลเท่าไร เป็นอกุศลเท่าไร เป็น อัพยากฤต

เท่าไร” ท่านวิสัชนาว่า สมุทยสัจเป็นอกุศล มัคคสัจเป็นกศุล นิโรธสัจเป็นอัพยากฤต 
ทุกขสัจเป็นกุศลก็มี เป็นอกศุลก็ม ี เป็นอัพยากฤตก็มี สัจจะ ๓ ประการน้ี ท่าน
สงเคราะห์เข้ากับสัจจะ ๑ ประการ สัจจะ ๑ ประการ ท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะ ๓ 
ประการ ด้วยวัตถุ และด้วยปริยาย 

  จากนั้น ท่านนำคำวิสัชนามาต้ังเป็นคำปุจฉาว่า “เป็นได้อย่างไร” แล้ววิสัชนามี
ใจความว่า ทุกขสัจเป็นอกุศล สมุทยสัจเป็นอกุศล สัจจะ ๒ ประการน้ี ท่าน
สงเคราะห์เข้ากับสัจจะ ๑ ประการ ด้วยสภาวะเป็นอกุศล สัจจะ ๑ ประการ (ท่ีเป็น
อกุศล) ท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะ ๒ ประการ เป็นได้อย่างน้ี 

  ทุกขสัจเป็นกุศล มัคคสัจเป็นกุศล สัจจะ ๒ ประการน้ี ท่านสงเคราะห์เข้ากับ
สัจจะ ๑ ประการ ด้วยสภาวะเป็นกุศล สัจจะ ๑ ประการ (ท่ีเป็นกุศล) ท่าน
สงเคราะห์ เข้ากับสัจจะ ๒ ประการ เป็นได้อย่างน้ี 

  ทุกขสัจเป็นอัพยากฤต นิโรธสัจเป็นอัพยากฤต สัจจะ ๒ ประการนี้ ท่าน
สงเคราะห์ เข้ากับสัจจะ ๑ ประการ ด้วยสภาวะเป็นอัพยากฤต สัจจะ ๑ ประการ (ท่ี
เป็น อัพยากฤต) ท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะ ๒ ประการ เป็นได้อย่างนี้ 

  อุทเทสท่ี ๒ 
  ท่านนำพระพุทธพจน์ส่วนท่ี ๒ คือ ทุติยสุตตันตบาลี มาแสดงเป็นอุทเทส ดังนี้  
  ภิกษุทั้งหลาย ก่อนตรัสรู ้ เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ ได้มีความคิด ดังนี้ว่า 

“อะไรหนอแล เป็นคุณแห่งรปู อะไรเป็นโทษแห่งรูป อะไรเป็นเคร่ืองสลัดออกจากรูป 
อะไรเป็นคุณแห่งเวทนา ... อะไรเป็นคุณแห่งสัญญา ... อะไรเป็นคุณแห่งสังขาร ... 



 

๕๑๐๑ 
 

 

อะไรเป็นคุณแห่งวิญญาณ ... อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณ” เรานั้นได้มี
ความคิดอย่างนี้อีกว่า “สุขโสมนัสท่ีอาศัยรปูเกิดขึ้นเป็นคุณแห่งรูป รูปท่ีไม่เที่ยง ท่ี
เป็นทุกข์ ท่ีมีความแปรผันเป็นธรรมดา เป็นโทษแห่งรูป ธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ 
ธรรมเป็นท่ีละฉันทราคะในรูป เป็นเคร่ืองสลัดออกจากรูป สุขโสมนัสที่อาศัยเวทนา
เกิดขึ้น... สุขโสมนัสท่ีอาศัยสัญญาเกิดขึ้น ... สขุโสมนัสท่ีอาศัยสังขารเกิดขึ้น ... สุข
โสมนัสท่ีอาศัยวิญญาณเกิดขึน้ เป็นคุณแห่งวิญญาณ วิญญาณท่ีไม่เที่ยงที่เป็นทุกข ์ ท่ี
มีความแปรผันเป็นธรรมดา เป็นโทษแห่งวิญญาณ ธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรม
เป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณ เป็นเคร่ืองสลัดออกจากวิญญาณ ฯลฯ 

  นิทเทสท่ี ๒ 
  ๒.๒ ทุติยสุตตันตนิทเทส 
  ทุติยสุตตันตนิทเทสอธิบายพระสูตรในอุทเทสที ่๒ ของสจัจกถา โดยวิธีปุจฉาและ

วิสัชนา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ท่านพระสารีบุตรนำข้อความในอุทเทสที่ ๒ มาจำแนกด้วยอริยสัจ ๔ ประการ 

โดยมีองค์ธรรมท่ีเป็นส่วนประกอบคือสุขโสมนัสที่อาศัยขันธ์ ๕ แต่ละขันธ์เกิดขึ้น
ตามลำดับ เช่น 

  ๑. การรู้แจ้งด้วยการละสุขโสมนัสท่ีอาศัยรูปเกิดขึ้นว่า “น้ีเป็นคุณของรูป” 
จัดเป็นสมุทยสจั 

  ๒. การรู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้รูปที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา
ว่า “นี้เป็นโทษของรูป” จัดเป็นทุกขสัจ 

  ๓. การรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้งธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ เป็นท่ีละ ฉันทราคะ 
ในรูปว่า “นี้เป็นเคร่ืองสลัดออกจากรูป” จัดเป็นนิโรธสัจ 

  ๔. การรู้แจ้งด้วยการเจริญทิฏฐ ิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะวายามะ สติ 
สมาธิในฐานะทั้ง ๓ น้ี จัดเป็นมัคคสัจ  

  ลำดับต่อไป ท่านอธิบายคำว่า “สัจจะ” โดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา มีใจความว่า ช่ือ
ว่าสัจจะด้วยอาการ ๓ ประการ คือ (๑) ด้วยมีสภาวะแสวงหา (๒) ด้วยมีสภาวะ
กำหนด (๓) ด้วยมีสภาวะรู้แจ้ง 

  จากนั้น ท่านนำปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ประการมาจำแนกด้วยสัจจะ ๓ ประการ
ข้างต้น โดยเริ่มจากชรามรณะไปหาอวิชชา เช่น 

  ๑. ช่ือว่าสัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่า “ชรามรณะมีอะไรเป็นเหตุ มีอะไร
เป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด” 



 

๕๑๐๒ 
 

 

  ๒. ช่ือว่าสัจจะด้วยมีสภาวะกำหนดอย่างน้ีว่า “ชรามรณะมีชาติเป็นเหตุ มีชาติ
เป็นเหตุเกิด มีชาติเป็นกำเนิด มีชาติเป็นแดนเกิด” 

  ๓. ช่ือว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่า “ญาณรู้ชัดชรามรณะ เหตุเกิดแห่ง
ชรามรณะ ความดับแห่งชรามรณะ ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งชรามรณะ” 

  ลำดับต่อไป ท่านนำปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ประการมาจำแนกด้วยอริยสัจ ๔ 
ประการ แบ่งเป็น ๒ นัย คือ  

  นัยที่ ๑ ท่านจำแนกด้วยอริยสัจ ๔ ประการตามลำดับ เช่น ชรามรณะเป็น ทุกข
สัจ ชาติเป็นสมุทยสจั การสลัดออกจากชรามรณะและชาติเป็นนิโรธสัจ การรู้ชัด 
ความดับแห่งชรามรณะและชาติเป็นมัคคสัจ 

  นัยที่ ๒ ท่านจำแนกให้เห็นว่าเป็นเหตุและผลของกันและกัน เช่น ชาติ เม่ือทำ
หน้าท่ีเป็นเหตุของชรามรณะก็เป็นสมุทยสัจ เมื่อทำหน้าท่ีเป็นผลของชรามรณะก็เป็น
ทุกขสัจ เช่น ชรามรณะเป็นทุกขสัจ ชาติเป็นทุกขสัจก็ม ี เป็นสมทุยสัจก็มี การสลัด
ออกจากชรามรณะและชาติท้ังสองเป็นนิโรธสัจ การรู้ชัดความดับแห่งชรา-มรณะและ
ชาติท้ังสองเป็นมัคคสัจ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘/๔๒๗) 

สัจจกะ นิครนถบุตร เจ้าลัทธิสัจจกนิครถบุตร, ผู้อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลี เป็นนักโต้วาทะ พูดยกตนว่า
เป็นบัณฑิต ชนจำนวนมากยกย่องว่าเป็นผู้มีลัทธิดี 

 ในจูฬสัจจกสูตร สัจจกะนิครถบุตรกล่าวท้าทายว่า “สมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้า
หมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ ผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อ
โต้ตอบวาทะกับเรา แล้วจะไม่พึงประหม่าไม่สะทกสะท้าน ไม่หว่ันไหว ไม่มีเหงื่อไหล
จากรักแร้ เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียว หากเราโต้ตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจ แม้
ต้นเสาน้ันโต้ตอบวาทะกับเรา ก็ต้อง ประหม่า สะทกสะท้าน หว่ันไหว ไม่จำเป็นต้อง
กล่าวถึงมนุษย์เลย ครั้นในเวลาเช้าสัจจกะ นิครนถบุตรเดินเที่ยวเล่นอยู่ในกรุง เวสาลี
ได้เห็น ท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ไกล ได้ถามว่า “ท่านพระอัสสชิ พระสมณโคดม
แนะนำพวกสาวกอย่างไร และคำสั่งสอนของพระสมณโคดมที่เป็นไปใน พวกสาวก
โดยส่วนมากเป็นอย่างไร” ท่านพระอัสสชิตอบว่า พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวก
ท้ังหลาย และคำส่ังสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมาก
เป็นอย่างน้ีว่า ‘รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เท่ียง สังขารทั้งหลาย ไม่เท่ียง 
วิญญาณไม่เท่ียง รูปไม่ใช่อัตตา เวทนาไม่ใช่อัตตา สัญญาไม่ใช่อัตตา สังขารทั้งหลาย
ไม่ใช่อัตตา วิญญาณไม่ใช่อัตตา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตา ธรรมทั้งหลายทั้ง
ปวงไม่ใช่อัตตา’ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๓/๓๘๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๖๔/๔๐๑) 



 

๕๑๐๓ 
 

 

สัจจกิริยา การทำสัจวาจา, การยึดถือคำสัตย์, การต้ังกิริยาถือความสัตย์ 
 ตัวอย่างในวัฏฏกชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ กล่าวถึงนกคุ่มโพธิสัตว์เมื่อจะห้ามไฟป่า 

ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในอดีต ปรารภสัจจะท่ีมีอยู่ในตน เมื่อจะทำสัจ
จกิริยา จึงกล่าวว่า ปีกของเรามีอยู่แต่ยังบินไม่ได้ เท้าท้ัง ๒ ข้างของเรามีอยู่ก็ยังเดิน
ไม่ได้ และมารดาบิดาของเราก็หนีภัยออกไปแล้ว น่ีไฟป่า เจ้าจงถอยกลับไปเถิด ศีล
คุณ ความสัตย์ ความสะอาด และความเอ็นดู ยังมีอยู่ในโลก ด้วยความสัตย์นั้น เราจัก
ทำสัจจกิริยาอันยอดเย่ียม (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๕/๑๕,(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๗๙/๗๖๘,ขุ.
จริยา.(ไทย)๓๓/๘๒/๗๖๘,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๘๗/๗๖๙,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๐๑/
๗๗๑,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๐๔/๗๗๑) 

สัจจญาณ ญาณคือความรู้ในสิ่งที่มีจริง, ปรีชากำหนดรู้ความ จริง, ความหย่ังรู้สัจ, ความรู้
อริยสัจจ์ ๔ แต่ละอย่างตามภาวะท่ีเป็นจริงว่าน้ีทุกข์ นี้สมุทัย น่ีนิโรธ น้ีมรรค, 
จำนวน ๓ รอบ ๑๒ อาการ หมายถึงสัจจญาณ      กิจจญาณ กตญาณ เกิดขึ้นเวียน
ไปในอริยสัจ ๔ ข้อ ข้อละ ๓ รอบ (๔ x ๓ = ๑๒) รวมเป็น ๑๒ อาการ 

                         ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระผู้มรพระภาคตรัสว่า  
 สัจจญาณ คือ ปัญญาท่ีรู้ความจริงในอริยสัจ ๔ ว่านี้ทุกข์ คือ สภาพธรรมท่ีมีจริงใน

ขณะน้ี เป็นสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ที่เกิดขึ้นและดับไป ปัญญาท่ีรู้ความจริงใน
ความเป็นทุกข์อริยสัจ เป็นสัจจญาณ เห็นถูกว่า สภาพธรรมท่ีมีจริงในขณะน้ีเองที่เป็น
ทุกข์ นี่สมุทัย นี่นิโรธ และนี่มรรค (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๕,วิ.ม.๔/๑๖/๒๓) 
๒๗/๓๒/๗๑ ไม่มีคำน้ี 

สัจจญาณจตุกกทวยนิทเทส :แสดงญาณในสัจจะ ๔ สองหมวด อธิบายอุทเทสท่ี ๕๖-๖๓ ของ
ญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำปุจฉา ดังนี้ ท่านพระสารีบุตรจำแนกญาณในสัจจะ ๔ เป็น 
๒ หมวด คือ  

  หมวดท่ี ๑ จำแนกสภาวะแห่งอริยสัจแต่ละข้อ ดังน้ี  
  ๑. สภาวะแห่งทุกข์ ได้แก่ สภาวะที่บีบคั้น ท่ีปัจจัยปรุงแต่ง ท่ีทำให้เดือดร้อน ที่

แปรผัน ท่ีควรกำหนดรู้ 
  ๒. สภาวะแห่งสมุทัย ได้แก ่สภาวะท่ีประมวลมา ท่ีเป็นเหตุ ท่ีเกี่ยวข้อง ทีพั่วพัน 

ท่ีควรละ 
  ๓. สภาวะแห่งนิโรธ ได้แก ่ สภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออก ที่เป็นวิเวก ท่ีเป็น 

อสังขตะ ท่ีเป็นอมตะ ท่ีควรทำให้แจ้ง 



 

๕๑๐๔ 
 

 

  ๔. สภาวะแห่งมรรค ได้แก ่สภาวะที่นำออก ท่ีเป็นเหตุ ที่เห็น ท่ีเป็นใหญ ่ ท่ีควร
เจริญ 

  สรุป ช่ือว่าญาณ เพราะมีสภาวะรู้ ช่ือว่าปัญญา เพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุ
น้ัน ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในสภาวะท่ีควรกำหนดรู้ ช่ือว่าทุกขญาณ ปัญญา ใน
สภาวะที่ควรละ ช่ือว่าสมุทยญาณ ปญัญาในสภาวะที่ควรทำให้แจ้ง ช่ือว่า นิโรธญาณ 
ปัญญาในสภาวะที่ควรเจริญ ช่ือว่ามัคคญาณ 

  หมวดท่ี ๒ ท่านแสดงว่า ญาณของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยมรรค ช่ือว่าทุกขญาณ 
ทุกขสมทุยญาณ ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ จากน้ัน ท่านนำญาณ 
๔ ประการขา้งต้นมาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๑๐๘/๑๖๘) 

สัจจธรรม ธรรมคือความจริง, ธรรมท่ีเป็นจริงตามท่ีเป็น 
 ในสุจจชชาดก พระราชาไม่ทรงสละส่ิงที่สละได้ง่าย พระราชเทวีตรัสกับอำมาตย์ว่า 

พระราชาเมื่อไม่พระราชทานภูเขาด้วยเพียงพระวาจา ช่ือว่าไม่ทรงสละสิ่งที่ควรสละ
ได้ง่ายหนอ ฉันจะพึงให้อะไร พระราชาไม่พระราชทานภูเขาด้วยพระวาจา พระราชา
ตรัสว่า งานใดควรทำ พึงพูดถึงแต่งานน้ันเถิด งานใดไม่ควรทำ ก็อย่าพูดถึงงานน้ัน
เลย คนไม่ทำ เอาแต่พูด บัณฑิตย่อมรู้ทัน พระราชเทวีกราบทูลว่า ข้าแต่ราชบุตร 
พระองค์ดำรงอยู่ในสัจจธรรม ถึงแม้จะถูกเนรเทศก็ยังมีพระหฤทัยยินดีในสัจจธรรม
(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๗๙/๔๖๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๘๐/๔๖๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๘๑/
๔๖๐,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๘๒/๔๖๐,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๐/๑๖๐,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๗๙/
๑๗๒) ๒๕/๘๔/๔๕๑ ไม่มีคำน้ี 

สัจจบารมี การบำเพ็ญสัจจะ, การทำสัตยาธิษฐาน, การประกาศสัจจะ เช่น นกคุ่ม ซึ่งประกาศ
คุณสัจจะ ทำไฟให้ดับด้วยสัจจะ  

 ในวัฏฏกโปตกจริยา เรื่องจริยาของลูกนกคุ่ม นกคุ่มระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้พิชิตมาร
ซึ่งมีในก่อน คำนึงถึงกำลังพระธรรม ได้กระทำสัจจกิริยา เพ่ือฝนคือกำลังความสัตย์
ว่า ปีกของเรามีอยู่ แต่ขนไม่มี เท้าของเรามีอยู่ แต่ยังเดินไม่ได้ มารดาและบิดาก็พา
กันบินออกไปแล้ว แน่ะไฟจงกลับไป(จงดับไปเสีย) พร้อมกับเม่ือเราทำสัจจกิริยา 
เปลวไฟท่ีลุกโชติช่วงเว้นท่ีไว้ ๑๖ กรีส เหมือนเปลวไฟท่ีจุ่มน้ำ บุคคลมีสัจจะเสมอเรา
ไม่มี น้ีเป็นสัจจบารมีของเรา (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๘๒/๗๖๘,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๙๑/
๗๖๙,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๐๔/๗๗๑,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๔๖/๕๘๖,ขุ.จริยา.(ไทย) 
๓๓/๑๔๗/๕๘๖,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๔๙/๕๘๗) 



 

๕๑๐๕ 
 

 

สัจจปฏิญญา การแสดงตนด้วยสัจจะ, การยึดถือความจริง, การยอมรับคำสัตย์ 
 ในมหาสุตโสมชาดก พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์เสด็จเข้าไปหากษัตริย์เกินกว่า ๑๐๐ 

พระองค์เหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า พระองค์ทั้งหลายอย่าได้ประทุษร้ายต่อพระราชาน้ีด้วย
ความเคียดแค้นว่า “เราท้ังหลายถูกพระเจ้ากัมมาสบาทเบียดเบียน ถูกร้อยฝ่ามือ 
ร้องไห้ มีหน้านองไปด้วยน้ำตา ขอพระองค์ท้ังหลายจงทรงรับสัตย์ปฏิญาณของหม่อม
ฉัน” กษัตริย์เหล่านั้นตรัสตอบว่า พวกหม่อมฉันจะไม่ประทุษร้าย ต่อพระราชา
พระองค์นี้ด้วยความเคียดแค้น หม่อมฉันท้ังหลายขอรับสัจจปฏิญญาของพระองค์” 
(ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๔๗๕/๑๗๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๓/๑๘๙) 

สัจจปรมัตถบารมี การบำเพ็ญบารมีที่สูงสุดด้วยการรักษาสัจจะ, การบำเพ็ญการรักษาสัจจะขั้น
สูงสุด เช่น พระเจ้าสุตโสม รักษาสัจจะอย่างสูงด้วยการช่วยปล่อยกษัตริย์ ๑๐๑ 
พระองค์ 

 ในสโมธานกถา สรุปการบำเพ็ญบารมี ๓๐ พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ 
ได้ตรัสไว้ดังนี้ ว่า“การบำเพ็ญบารมีอันเป็นธรรมเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่าน้ี 
จัดเป็นบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ ในภพที่เราเป็นสุปารบัณฑิตผู้
เป็นนักปราชญ์ ยังเรือให้ข้ามสมุทรจนถึงฝั่งด้วยสัจจะ และสมัยท่ีเป็นวานรข้าม
กระแสแม่น้ำคงคาได้ด้วยสัจจะ ในภพที่เป็นสุตโสมราชา รักษาสัจจะอย่างสูง ช่วย
ปล่อยกษัตริย์ ๑๐๑ น้ีเป็นสัจจปรมัตถบารมี ๑๗ (ขุ.ชา.ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๘) 

สัจจวาจา พูดคำจริง, วาจาท่ีเป็นจริง, การงดเว้นจากคำเท็จ 
 ตัวอย่างในอังคุลิมาลสูตร พระองคุลิมาลโปรดหญิงมีครรภ์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

“องคุลิมาล ถ้าเช่นนั้น เธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นถึงท่ีอยู่แล้วกล่าวอย่างน้ีว่า ‘น้องหญิง 
ต้ังแต่อาตมภาพเกิดมา ไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจจวาจานี้ ขอความ
สวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิด” (ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๕๑/๔๒๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๔๙/๒๑๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒๑/๓๓๘,    ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๗๔/๔๘๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๗๖/๔๘๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๒๐/๓๗๓,ขุ.
จริยา.(ไทย)๓๓/๘๙/๗๖๙,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๙๑/๒๔๙,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๙๒/๒๕๐) 

สัจจวาที       กล่าวเร่ืองจริงที่อิงอริยสัจ,กล่าวในเวลาอันเหมาะสม, กล่าวสภาวะท่ีเป็นจริง, กล่าว
ตามท่ีทรงกระทำมา, กล่าวเร่ืองที่ไม่คลาดเคลื่อน, กล่าวเร่ืองจริงแท้ไม่เป็นอย่างอ่ืน 

 ในปุคคลกถา ปรวาที (ปร.) ถาม สกวาที (สก.) ว่า พระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจจวาที 
กาลวาที ภูตวาที ตถวาที อวิตถวาที อนัญญถวาที มิใช่หรือ สก. ตอบว่า ใช่ ปร.ถาม
ว่า พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองมีอยู่” มีอยู่



 

๕๑๐๖ 
 

 

จริงมิใช่หรือ สก.ตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๒๙/๑๐๑,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๓๑/
๑๐๒,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๓๕/๑๐๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๓๗/๑๐๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๒๓๘/๑๐๘ขุ.จู.อ.(บาลี)๘๓/๖๔) 

สัจจวิภังคสูตร : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกสจัจะ พระผู้มพีระภาคทรงแสดงอุทเทสว่า เม่ือพระองค์
ประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี ได้ประกาศพระธรรมจักรฯ
อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ คือ ทรง
บอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ ๔ อันได้แก่ทุกขอ
ริยสัจ ทุกขสมทุยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  

  ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายขยายความโดยยกคำในอุทเทสขึ้นเป็นคำปุจฉาแล้ว
วิสัชนาไปเป็นลำดับดังนี้ คือ 

  ๑. ทุกขอริยสจั ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์ โทมนัส อุปายาส 
การไม่ได้สิ่งท่ีต้องการ อุปาทานขันธ์ ๕ 

  ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ ได้แก่ ตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ เป็นเหตุให้
เพลิดเพลินในอารมณ์ต่าง ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

  ๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ ได้แก่ความสำรอกและความดับไปโดยไม่เหลือซึ่งตัณหา 
ความปล่อยวาง ความสละคืน ความพ้น ความไม่ติดอยู่ 

  ๔. ทุกขนิโรธคามินปีฏิปทาอริยสัจ ได้แกอ่ริยมรรคมีองค์ ๘  
  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ภิกษุท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระ

ภาษิตของพระองค์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๑/๔๑๖) 
สัจจวิวัฏ ปัญญาในสภาวะที่แท้, ญาณในการหลีกออกจากภาวะที่ไม่แท้ด้วยภาวะที่แท้, การ

ย่อมหลีกไปในสภาวะแท้ 
 ในญาณกถา ปัญญาในสภาวะแท้ ช่ือว่าสัจจวิวัฏฏญาณ คือ พระโยคาวจรเม่ือกำหนด

รู้สภาวะที่บีบคั้น สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งญาณกถา สภาวะที่ทำให้เดือดร้อน สภาวะที่
แปรผันแห่งทุกข์ ย่อมหลีกไป เพราะฉะน้ัน ปัญญาในสภาวะแท้ จึงช่ือว่าสัจจวิวัฏฏ
ญาณ(ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๐๐/๑๕๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๓๐/๓๙๐) 

สัจจวิวัฏฏญาณ ปัญญาในสภาวะที่แท้, ญาณเครื่องสลัดออกจากทุกข์ 
 ในญาณกถา ปัญญาในสภาวะแท้ ช่ือว่าสัจจวิวัฏฏญาณ คือ พระโยคาวจรเม่ือกำหนด

รู้สภาวะที่บีบค้ัน สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่ง สภาวะท่ีทำให้เดือดร้อน สภาวะท่ีแปรผัน
แห่งทุกข์ ย่อมหลีกไป เพราะฉะนั้น ปัญญาในสภาวะแท้ จึงช่ือว่าสัจจวิวัฏฏญาณ 
เมื่อละสภาวะที่ประมวลมา สภาวะที่เป็นเหตุ สภาวะที่เกี่ยวข้อง สภาวะที่พัวพันแห่ง



 

๕๑๐๗ 
 

 

สมุทัย ย่อมหลีกไป เพราะฉะนั้น ปัญญาในสภาวะแท้ จึงช่ือว่า สัจจวิวัฏฏญาณ เมื่อ
ทำให้แจ้งสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออก สภาวะที่เป็นวิเวก สภาวะที่เป็นอสังขตะ 
สภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธ ย่อมหลีกไป เพราะฉะน้ัน ปัญญาในสภาวะแท้ จึงช่ือว่า
สัจจวิวัฏฏญาณ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๐๐/๑๕๙) 

สัจจสวหยปัณฑิตจริยา : พระสูตรว่าด้วยจริยาของบัณฑิตช่ือสัจจะ พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ใน
สมัยท่ีเป็นดาบสได้ต้ังสัจจอธิษฐานว่าจะช่วยรักษาสัตว์โลกไว้ ทำให้หมูช่นสามัคคีกัน 
(ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๗๑/๗๖๗) 

สัจจสัญญกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัจจสัญญกเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้เป็นคนยากจน แต่ได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้า พระนาม
ว่าเวสสภู เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ท่านเกิดในเทพบุรี ๓๐ กัป ใน
กัปที่ ๒๖ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑/๓๘๑) 

สัจจสัญญา การได้ความทรงจำในสัจจะ, ได้ความทรงจำว่าได้ฟังธรรมของพระศาสดาตายแล้วไป
เกิดในรเทวโลก 

 ในสัจจสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัจจสัญญกเถระ พระเถระ
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสสภู มี
หมู่ภิกษุแวดล้อม ทรงแสดงอริยสัจช่วยมหาชนให้สงบเย็น ข้าพเจ้าถึงความเป็นคนน่า
สงสารอย่างย่ิง ได้ไปสู่ที่ประชุม น่ังฟังธรรมของพระศาสดา ข้าพเจ้าครั้นฟังธรรมของ
พระศาสดาน้ันแล้ว ตายแล้วได้ไปเกิดยังเทวโลก อยู่ในเทพบุรีน้ันตลอด ๓๐ กัป ใน
กัปท่ี ๓๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในคร้ังน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้
เป็นผลแห่งสัจจสัญญา (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๔/๓๘๑) 

สัจจเสละ, พระ พระเถรีช่ือเสลา, ชาวเมืองสาวัตถี, นางได้เห็นพระกัสสปพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมจาก
พระองค์, นางทำอาสวะให้สิ้นแล้วบรรลุพระอรหัตผล 

 ในเสลาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสลาเถรี พระเถระประกาศประวัติ
ในอดีตชาติของตนว่าในภัทรกัปน้ี พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ุของพราหมณ์ พระนาม
ว่ากัสสปะ ตามพระโคตร เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว หม่อมฉันเกิดในตระกูลอุบาสก ในกรุงสา
วัตถี เห็นพระองค์ผู้ประเสริฐและฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ถึงพรพระองค์เป็นท่ีพ่ึง
และสมาทานศีล ด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยเจตนาท่ีต้ังไว้มั่น 
หม่อมฉันละกายมนุษย์แล้ว ฉันเกิดในตระกูลมหาเศรษฐี ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้
ฟังพระสัทธรรมอันประกอบด้วยมัจจุบวชแล้ว ค้นคว้าอรรถธรรมทั้งปวง ทำอาสวะ



 

๕๑๐๘ 
 

 

ท้ังปวงให้สิ้นไปแล้ว ได้บรรลุอรหัตตผลโดยกาลไม่นานเลย (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๒๐/
๕๕๐, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๓๙/๒๘๔) 

สัจจะ คำสัตย์, คำท่ีเป็นจริง, คุณลักษณะของมหาบุรุษท่ีทรงยินดีในสัจจะ 
 ตัวอย่างในลักขณสูตร กล่าวถึงลักษณะมหาบุรุษมีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน พระ

โบราณกเถระท้ังหลายกล่าวคาถาประพันธ์ในเร่ืองลักษณะมหาบุรุษน้ันว่า “มหาบุรุษ
ทรงยินดีในสัจจะ ในธรรม ในการฝึก ในความสำรวม ในความสะอาด ในศีลท่ีเป็น
อาลัย ในอุโบสถกรรม ในความไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ังหลาย ในกรรมอันไม่สาหัส ทรง
สมาทานมั่น ทรงประพฤติอย่างรอบคอบ เพราะกรรมนั้น มหาบุรุษจึงไปสู่โลกทิพย์ 
เสวยสุขและสมบัติที่น่าเพลิดเพลินยินดี จุติจากโลกทิพย์แล้ว เสด็จมาในโลกนี้อีก 
ทรงเหยียบปฐพีด้วยพระบาทท้ังสองอันราบเสมอกัน (ที .ม .(ไทย)๑๐/๓๘๖/
๓๒๔,๑๐/๔๐๓/๓๓๘,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๓/๑๖๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๔๖/๒๖๔,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๘๓/๒๑๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๒๘/๕๓๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๔/๕๘๖,ที.ปา.อ.
(บาลี) ๒๐๓/๑๑๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๔๘/๔๐๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๖๖/๔๑๒,ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๓๖๘/๔๑๓,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๗๓/๘๐,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๗/๒๒๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๙๕/๒๗๖) 

สัจจะ ๔         ของจริงแท้, ความจริง, คำสัตย์ ๔ ประการ คือ น้ีทุกข์ น้ีสมุทัย น้ีนิโรธ น้ีมรรค 
 ในจตุกกมูลกนัย สัจจะ ๔ เว้นธาตุท่ีไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันธ์แล้ว สงเคราะห์

เข้า ได้กับขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ ในสัจจกถา ท่าน ปร. ถาม ท่าน สก. 
ว่า ท่านไม่ยอมรับว่า “สัจจะ ๔ เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง” ใช่ไหม ท่าน 
สก. ตอบว่า ใช่ ท่าน ปร. ถามว่า พระสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า สัจจะ ๔ อย่าง
น้ีเป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอ่ืน สัจจะ ๔ คือ (๑) คำว่า น้ีทุกข์ เป็นของแท้ ไม่ผิด 
ไม่เป็นอย่างอ่ืน (๒) คำว่า นี้สมุทัย (๓) คำว่า น้ีทุกขนิโรธ (๔) คำว่า น้ีทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอ่ืน สัจจะ ๔ อย่างนี้ เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่
เป็นอย่างอ่ืน มีอยู่จริงมิใช่หรือ ท่าน สก. ตอบว่า ใช่ (อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๔๙/๑๔,
อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๕๒/๔๘๐, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๕๔/๔๘๕) 

สัจจะ, ฆรวาสธรรม ความจริง, ความสัตย์, ข้อท่ีหนึ่งในฆรวาสธรรม ๔ ประการ 
 ในวานรินทชาดก พญาวานรพ้นศัตรู กล่าวถึงจระเข้กล่าวถึงบุคคลท่ีประกอบด้วย

คุณธรรม ๔ ประการ จึงปราบศัตรูได้ว่า พญาวานร ผู้ใดมีธรรม ๔ ประการน้ี คือ (๑) 
สัจจะ (๒) ธรรมะ (๓) ธิติ (๔) จาคะ เช่นกับท่าน ผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูท่ีตนพบเห็น
ได้(ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๕๗/๒๔,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔๗/๑๐๔,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔๘/๑๐๔) 



 

๕๑๐๙ 
 

 

สัจจะ, ดาบส ดาบสช่ือว่าสัจจะ, ดาบสผู้รักษาสัตว์โลกด้วยคำสัจและให้สามัคคีกัน 
 สัจจสวหยปัณฑิตจริยา เรื่องจริยาของดาบสผู้เป็นบัณฑิตช่ือว่าสัจจะ ในกาลท่ีท่าน

เป็นดาบสนามว่าสัจจะ ท่านรักษาสัตว์โลกไว้ด้วยคำสัจ ได้ทำหมู่ชนให้สามัคคีกัน 
ฉะนี้แล (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๗๑/๗๖๗) 

สัจจะมีอย่างเดียว สัจจะมีอย่างเดียวคือ นิพพาน, มรรคสัจ (มีองค์ ๘) เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์ 
 ในจูฬวิยูหสุตตนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงสัจจะมีอย่างเดียว ว่า สัจจะนั้นมีอย่าง

เดียวเท่าน้ัน ไม่มีอย่างที่ ๒ นิพพาน คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ความระงับสังขารทั้ง
ปวง ความสลัดท้ิงอุปธิท้ังหมด ความสิ้นตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับกิเลส 
ความเย็นสนิท ตรัสเรียกว่า สัจจะอย่างเดียวอีกนัยหน่ึง มรรคสัจจะ เป็นสัจจะท่ีเป็น
เหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือ (๑) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ 
(๒) สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ (๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ (๔) สัมมากัมมันตะ กระทำ
ชอบ (๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ (๗) สัมมาสติ 
ระลึกชอบ (๘) สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ เรียกว่า สัจจะอย่างเดียว รวมความว่า 
เพราะสัจจะน้ันมีอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีอย่างท่ี ๒ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๑๙/๓๔๗) ๒๕/
๘๙๑/๗๑๔ ไม่มีคำน้ี 

สัจจังกิรชาดก :  พระสูตรว่าด้วยความจริงท่ีได้ยินมา มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ฤษีโพธิสัตว์ไม่สะทก
สะท้านและไมก่ลัวในการที่ตนถูกพระกุมารที่ท่านเคยช่วยชีวิตไว้ ในคราวท่ีพระองค์
ถูกกระแสน้ำพัดมาประทุษร้ายเอา เพราะพระกุมารโกรธที่ฤษีช่วยสัตว์ก่อนช่วย
พระองค์จึงผูกโกรธไว้ เม่ือได้เป็นพระราชาแล้วจึงรับสั่งให้ฤษีเข้าเฝ้าเพ่ือลงโทษ แต่
ท่านได้กล่าวในท่ีประชุมว่า ขอนไม้ลอยน้ำยังประเสริฐกว่าคนประทุษร้ายมิตร คนที่
ประทุษรา้ยมิตรไม่ดีเลย อำมาตย์ท้ังหลายทราบความจริงว่า พระกุมารหายไปคราว
น้ันได้ฤษีช่วยเหลือเอาไว้ แต่พระกุมารกลับจ้องทำร้าย จึงพากันสำเร็จโทษพระราชา
ผู้อกตัญญูนั้นเสียแล้ว ขอร้องให้พระโพธิสัตว์ลาพรตมาเสวยราชสมบัติแทน (ขุ.ชา.เอ
กก.(ไทย) ๒๗/๗๓/๓๐) 

สัจจาธิษฐาน ธรรมท่ีควรต้ังไว้ในใจคือสัจจะ, หน่ึงในธรรมาธิษฐาน หมวด ๔ 
 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๔ พระสารีบุตรกล่าวถึงอธิษฐาน คือธรรมท่ีควรต้ังไว้ในใจ 

๔ ประการ คือ (๑) ปัญญาธิษฐาน ธรรมที่ควรต้ังไว้ในใจคือปัญญา (๒) สัจจาธิษฐาน 
ธรรมท่ีควรตั้งไว้ในใจคือสัจจะ (๓) จาคาธิษฐาน ธรรมท่ีควรต้ังไว้ในใจคือจาคะ (๔) 
อุปสมาธิษฐาน ธรรมที่ควรต้ังไว้ในใจคืออุปสมะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๙๐) 

สัจจานุโลมิกจิต จิตประกอบด้วยการอนุโลกตามสัจจะ, ผู้กินยาจากโรงพยาบาลต้องระวังหมากัด 



 

๕๑๑๐ 
 

 

 ในอภิสมยกถา เรื่องการตรัสรู้ คำว่าการตรัสรู้ ตรัสรู้ด้วยอะไร คือตรัสรู้ด้วยจิต ตรัสรู้
ด้วยจิตหรือ ถ้าอย่างน้ัน บุคคลผู้ไม่มีญาณ ก็ตรัสรู้ได้ บุคคลผู้ไม่มี ญาณตรัสรู้ไม่ได้ 
ตรัสรู้ด้วยญาณ ถ้าอย่างนั้น ก็ตรัสรู้ได้ด้วยสัจจานุโลมิกจิตและญาณนะซิ ตรัสรู้ด้วย
สัจจานุโลมิกจิตและญาณไม่ได้ (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๙/๕๗๓) 

สัจจานุโลมิกญาณ  ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหย่ังรู้อริยสัจ, ญาณอันคล้อยต่อการตรัสรู้
อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไป เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณ 

 ในจตุกกนิทเทส สัจจานุโลมิกญาณ ได้แก่ความสามารถ ความคิดอ่าน ความพอใจ 
ความกระจ่าง ความเพ่งพินิจ ปัญญาที่สามารถไตร่ตรองสภาวธรรมอันเหมาะสมซึ่งมี
ลักษณะหรือว่า “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง" ดังน้ีบ้าง นี้เรียกว่า 
สัจจานุโลมิกญาณ (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๔/๒๒๔,(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๙๓/๕๐๙,อภิ.วิ.
(แปล) ๓๕/๗๙๓/๕๐๙) 

สัจฉิกรณียธรรม ธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง มี ปุพเพนิวาส เป็นต้น มีความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นท่ีสุด 
 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๔ พระสารีบุตรกล่าวถึงสัจฉิกรณียธรรม ๔ ประการ คือ 

(๑) ปุพเพนิวาส ควรทำให้แจ้งด้วยสติ (๒) การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย ควรทำ
ให้แจ้งด้วยจักษุ (๓) วิโมกข์ ๘ ควรทำให้แจ้งด้วยกาย (๔) ความส้ินอาสวะท้ังหลาย 
ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๑) 

สัจฉิกรณียสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง ๔ 
คือ ธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง (๑) ด้วยกายคือวิโมกข์ ๘ (๒) ด้วยสติคือ ปุพเพนิวาส (๓) 
ด้วยจักษุคือการจุติและการอุบัติของสัตว์ท้ังหลาย (๔) ด้วยปัญญาคือความสิ้นอาสวะ
ท้ังหลาย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๙/๒๗๓) 

สัจฉิกาตัพพสตูร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง และที่ไม่ควรทำใหแ้จ้ง มี ๒ สูตร แต่เน้ือหา
ต่างกัน คือ 

 1.สัจฉิกาตพัพสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้ง คือ มิจฉัตต
ธรรม ๑๐ มมีิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง คือ สัมมัตตธรรม ๑๐ มี
สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๔/๒๙๖) 

 สัจฉิกาตัพพสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราจักแสดงธรรมท่ีควรทำให้แจ้งและธรรม
ท่ีไม่ควรทำให้แจ้งแก่เธอท้ังหลาย เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึง
ตรัสว่า ธรรมท่ีไม่ควรทำให้แจ้ง คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง คือ 
กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๘/๓๔๑) 

สัจฉิกาบัญญัติ บัญญัติท่ีทำให้แจ้ง, เป็นพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้า 



 

๕๑๑๑ 
 

 

 ในปุราเภทสุตตนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงคำว่า พระผู้มีพระภาค นี้ เป็นวิโมก
ขันติกนาม เป็นสัจฉิกาบัญญัติ ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมกับการ
บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ท่ีโคนต้นโพธ์ิ รวมความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ 
ก่อนดับขันธปรินิพพานพระอรหันต์ เป็นผู้คลายตัณหา(ขุ.ม.(ไทย) ๒ ๙ / ๗ ๒ /
๒๑๘,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๔/๒๒๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๖/๒๒๙,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๔/๒๔๘,ขุ.
ม.(ไทย)๒๙/๑๔๙/๔๐๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๑/๔๑๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๘๙/๕๓๔,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๑๙๘/๕๘๑,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๑๐/๖๒๐) 

สัจฉิกิริยา ทำให้แจ้ง, สภาวะที่ทำให้แจ้ง 
 ในสุตมยญาณนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงสภาวะท่ีรู้แห่งอภิญญาควรรู้ย่ิง สภาวะที่

พิจารณาแห่งปริญญา สภาวะที่สละแห่งปหานะ สภาวะท่ีมีรสเป็นอย่างเดียวกันแห่ง
ภาวนา สภาวะที่ถูกต้องแห่งสัจฉิกิริยา สภาวะท่ีเป็นกองแห่งขันธ์ท้ังหลาย สภาวะที่
ทรงไว้แห่งธาตุทั้งหลาย สภาวะที่ต่อแห่งอายตนะทั้งหลาย สภาวะท่ีปัจจัยปรุงแต่ง
แห่งสังขตธรรม สภาวะที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่งแห่งอสังขตธรรมควรรู้ย่ิง (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๑๓/๒๓, (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๔/๔๙๗) 

สัจธรรม ธรรมท่ีเป็นจริง, อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
 ในสุเมธาเถรีคาถา มหานิบาต ภาษิตพระสุเมธาเถรี ท่านได้กล่าวภาษิตเหล่าน้ีว่า เรา

เป็นธิดาของพระอัครมเหสีพระเจ้าโกญจะกรุงมันตาวดี ช่ือว่าสุเมธา ผู้ท่ีพระอริยเจ้า
ท้ังหลายผู้ทำตามคำสั่งสอน ทำให้เกิดเลื่อมใสแล้ว พวกคนเขลาไม่สำรวมกายวาจา
และใจ ทำแต่ความช่ัว พวกคนเขลาเหล่าน้ันมีปัญญาทราม ไม่มีความคิด ยินดีแล้วใน
ทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้สัจธรรม ๔ ที่พระอริยะแสดงอยู่ จึงรู้อริยสัจไม่ได้ (ขุ.
เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๕๕/๖๓๐,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๕๑๗/๖๓๘,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๙๐๘/
๑๐๙) 

สัจปฏิญญา ความมุ่งมั่นต่อสัตย์, การต้ังใจต่อสัตย์, การยินยอมต่อความสัตย์ 
 ในอัมพสักขรเปตวัตถุ เปรตให้โอกาสแด่พระเจ้าอัมพสักขระลิจฉวี เขาบอกว่า เราจะ

เช่ือทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเห็นด้วยตา ถ้าแม้นเราเห็นสิ่งน้ันแล้วไม่เช่ือ ก็ขอให้ลงโทษถอด
ยศเราเถิด ยักษ์ เปรตนั้นกราบทูลว่าน้ีขอจงเป็นสัจปฏิญญาของพระองค์ต่อข้า
พระองค์ พระองค์ได้ทรงฟังธรรมแล้ว จงทรงได้ความเลื่อมใสดีงาม ข้าพระองค์
ต้องการทราบ มิได้มีจิตคิดประทุษร้าย จักขอกราบทูลถวายทุกเรื่องที่พระองค์ได้สดับ
แล้วบ้าง หรือไม่ได้สดับแล้วบ้าง แด่พระองค์ เท่าท่ีรู้มา (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๕๓๐/
๒๕๒) ๒๘/๔๗๕/๑๗๘,๒๘/๔๗๖/๑๗๘ ไม่มีคำน้ี 



 

๕๑๑๒ 
 

 

สัจปฏิญาณ ความม่ันในคำสัตย์, พระวาจาไม่เป็นสอง, วาจาไม่เหลวไหล ไม่ตรัสให้คลาดเคล่ือน
แก่ใคร ๆ ตรัสตามความจริงแท้แน่นอน 

 ในลักขณสูตร ลักษณะพระโลมชาติเด่ียวของมหาบุรุษว่า ในชาติก่อน ๆ มหาบุรุษมี
สัจปฏิญาณ มีพระวาจาไม่เป็นสอง เว้นคำเหลวไหล ไม่ตรัสให้คลาดเคลื่อนแก่ใคร ๆ 
ตรัสตามความจริงแท้ แน่นอน มีพระอุณาโลมสีขาวอ่อนเหมือนนุ่น เกิดในระหว่าง
พระโขนงและไม่มีพระโลมชาติเกิดในขุมเดียวกัน ๒ เส้นทั่วพระสรีระสะพร่ังด้วยพระ
โลมชาติเด่ียว พระอุณาโลมต้ังอยู่ในตำแหน่งท่ีบ่งชัดว่า คนหมู่มากจะประพฤติตาม
พระองค์ผู้มีลักษณะเช่นน้ี มหาบุรุษแม้ทรงเป็นคฤหัสถ์ผู้เช่นน้ี มหาชนก็ประพฤติตาม 
แม้ทรงเป็นพระพุทธเจ้า เป็นบรรพชิตผู้ยอดเย่ียม(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๓/๑๙๐)  

สัจวาจา คำสัตย์, คำจริง, การต้ังคำสัตย์, การขอความสวัสดีให้เกิดขึ้นจากคำสัตย์น้ี 
 ในสุวัณณสามชาดก มารดาบิดาของสุวรรณสามกล่าว ว่า ลูกสามผู้บำรุงเลี้ยงดูเราทั้ง 

๒ ผู้ตาบอดน้ีมาตายแล้ว บัดน้ี ใครเล่าจักให้เราท้ัง ๒ บริโภคมูลผลาผลไม้ในป่า 
มารดาได้เห็นสามกุมารผู้เป็นบุตรล้มคลุกฝุ่นอยู่ เป็นผู้อึดอัดเพราะความโศกถึงบุตร 
จึงได้กล่าวสัจวาจาว่าลูกสามน้ีได้เคยมีปกติประพฤติธรรมมาก่อน ด้วยสัจวาจาน้ี ขอ
พิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปสุวรรณสามโพธิสัตว์ได้กล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ช่ือว่าสาม 
ลุกขึ้นได้แล้วโดยความสวัสดี ขอท่านทั้งหลายจงอย่าคร่ำครวญไปนักเลย จงพูดกับ
ข้าพเจ้าด้วยเสียงอันไพเราะเถิด(ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๘๑/๒๔๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๘๒/
๒๔๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๘๓/๒๔๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๘๔/๒๔๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๘๕/
๒๔๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๘๖/๒๔๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๘๗/๒๔๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๘๘/
๒๔๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๘๙/๒๔๑) 

สัจสัญญา ความจำได้หมายรู้ว่าสัตย์, ความต้ังมั่นในคำสัตย์, ความสำคัญหรือความรู้สึกว่ามีปีติ
และสุขเป็นต้น เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง 

 ในโปฏฐปาทสูตร เรื่องสัญญามีเหตุมีปัจจัยเกิด-ดับ ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ท่ี
ตนละได้แล้ว ย่อมเกิดความเบิกบานใจ เมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติ เม่ือใจมีปีติ กาย
ย่อมสงบ เธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุข เม่ือมีความสุข จิตย่อมต้ังมั่น ภิกษุน้ันสงัด
จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติ และสุขอัน
เกิดจากวิเวกอยู่ กามสัญญา (ความจำได้หมายรู้เรื่องกาม) ของเธอ ท่ีมีอยู่ก่อนจะดับ
ไป สัจสัญญาอันละเอียดมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะเกิดขึ้นแทน สัญญาอย่างหน่ึง
เกิดเพราะการศึกษา สัญญาอีกอย่างหน่ึงดับเพราะการศึกษาอย่างน้ี (ที.สี.(ไทย)๙/
๔๑๓/๑๗๘, ที.สี.(ไทย)๙/๔๑๓/๑๗๙,ที.สี.อ.(บาลี)๔๑๓/๓๐๗) 



 

๕๑๑๓ 
 

 

สัชชาเทพธิดา, ช่ือ เทพธิดาสัชชา, นางบาทปริจาริกาของท้าวสักกเทวราช, เทพธิดาหน่ึงใน ๕ ผู้ลง
สรงสนามน้ำเย็นในป่าหิมพานต์ 

 ในลตาวิมาน วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่เทพธิดาช่ือลดา เทพธิดาช่ือสัชชาเทพธิดา มีความ
รุ่งเรือง เป็นธิดาของท้าวเวสสวัณมหาราชต่างเป็นนางบาทปริจาริกาของท้าวสักก
เทวราช ทรงสิริ งดงามอยู่ด้วยคุณธรรม เทพธิดา ๕ คือนาลดาเทพธิดา สัชชา
เทพธิดา ปวราเทพธิดา อัจฉิมุดีเทพธิดาและสุดาเทพธิดา ได้พากันไปสรงสนานยัง
แม่น้ำ มีกระแสน้ำเย็น ดารดาษด้วยดอกอุบลเป็นที่ปลอดภัย ซึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์นี้ 
ครั้นสรงสนาน ณ ท่ีนั้นแล้ว เทพธิดาเหล่านั้นพากันร่าเริง ฟ้อนรำ ขับร้อง (ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๓๑๖/๕๑) 

สัชฌสูตร : พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือสัชฌะ สัชฌปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ กราบทูลว่า ข้าพระองค์อยู่ในกรุงรา
ชคฤห์ช่ือว่าคิริพพชะ สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุผู้เป็น
อรหันตขีณาสพไม่อาจล่วงละเมิดฐานะ ๕ เหมือนในสุตวาสูตรแล้วทูลถามว่า คำนี้ข้า
พระองค์ได้สดับรับมาแล้วใสใ่จ ทรงจำไว้ได้ถูกต้องดีแล้ว ใช่ไหม พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า เป็นจริงอย่างน้ัน คราวก่อนและคราวน้ีเราก็ยังกล่าวอย่างน้ีว่า ภิกษุผู้เป็นอรหันต
ขีณาสพ ไม่อาจล่วงละเมิดฐานะ ๙ คือ (๑-๕) เหมือนท่ีกล่าวแล้วในสุตวาสูตร (๖) ไม่
อาจบอกคืนพระพุทธเจ้า(คือปฏิเสธว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้า) (๗) ไม่อาจบอกคืนพระ
ธรรม (๘) ไมอ่าจบอกคืนพระสงฆ์ (๙) ไม่อาจบอกคืนสิกขา (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๘/
๔๔๗) 

สัชฌะ,ปริพาชก ปริพาชกช่ือสัชฌะ, ผู้สดับธรรมจากพระพักตร์พระผู้มีพระภาค ณ กรุงราชคฤห์ 
 ในสัชฌสูตร เรื่องปริพาชกช่ือสัชฌะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ 

เขตกรุงราชคฤห์ ปริพาชกช่ือสัชฌะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคว่า เม่ือข้าพระองค์อยู่ในกรุงราชคฤห์ อันมีช่ือว่าคิริพพชะนี้แล ข้าพระองค์ได้
สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ‘สัชฌะ ภิกษุใดเป็นอรหันตขีณาสพ 
อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจท่ีควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตน
โดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นไม่อาจล่วง
ละเมิดฐานะ ๕ ประการ คือ (๑) ไม่อาจจงใจปลงชีวิตสัตว์(๒) ไม่อาจถือเอาส่ิงของที่
เจ้าของเขามิได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย (๓) ไม่อาจเสพเมถุนธรรม (๔) ไม่
อาจพูดเท็จท้ังท่ีรู้ (๕) ไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนท่ีเคยเป็นคฤหัสถ์มาก่อน
(องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๘/๔๔๗) 



 

๕๑๑๔ 
 

 

สัชฌายสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้สาธยายธรรม สมัยท่ีภิกษุรูปหน่ึงอยู่ ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง แคว้น
โกศล เม่ือก่อนสาธยายมากไป ต่อมา  เธอไม่ค่อยสาธยาย เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราว
ป่าไม่ได้ยินธรรมของเธอจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า เหตุไร ท่านเม่ืออยู่กับภิกษุท้ังหลาย 
จึงไม่สาธยายบทแห่งธรรม เพราะบุคคลฟังธรรมแล้ว ย่อมเลื่อมใส และสรรเสริญใน
ปัจจุบัน ภิกษุน้ันกล่าวว่า ความพอใจในบทแห่งธรรมได้มีแล้วในกาลก่อน จนถึงเวลา
ท่ีเรามาอยู่กับผู้ปราศจากราคะ และเพราะตั้งแต่เรามาอยู่ร่วมกับผู้ปราศจากราคะ ผู้รู้
ท่ัวถึงรูป เสียง กลิ่น รสและโผฏฐัพพะแล้ว จึงได้ปล่อยวางอารมณ์นั้น ๆ (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒๓๐/๓๓๑) 

สัญเจตนา ความจงใจ, ความจงใจใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณ ์
 ในสัญเจตนาสูตร เรื่องสัญเจตนา พระผู้มีพระภาคตรัสถามราหุล ยว่าเธอจะเข้า

ใจความข้อนั้นว่าอย่างไร รูปสัญเจตนา (ความจำนงรูป) เท่ียงหรือไม่เที่ยง “ไม่เท่ียง 
พระพุทธเจ้าข้า” ฯลฯ“สัททสัญเจตนา (ความจำนงเสียง) คันธสัญเจตนา (ความ
จำนงกล่ิน) รสสัญเจตนา (ความจำนงรส) โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจำนงโผฏฐัพพะ) 
ธัมมสัญเจตนา ความจำนงธรรมารมณ์ เที่ยงหรือไม่เท่ียง “ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า” 
“ราหุล อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปสัญเจตนา ในสัทท
สัญเจตนา ในคันธสัญเจตนา ในรสสัญเจตนา ในโผฏฐัพพสัญเจตนา ในธัมม
สัญเจตนา รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มี
กิจอ่ืน เพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๙๔/๒๙๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑๗๑/๒๔๐) 

สัญเจตนาสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัญเจตนา ม ี๓ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สัญเจตนาสตูร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดง

ธรรมแก่ท่านพระราหุลว่า สัญเจตนา ๖ มีรูปสัญเจตนาเป็นต้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มี
ความแปรผันเป็นธรรมดาเป็นต้น(สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๙๔/๒๙๔) 

 2.สัญเจตนาสตูร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดง
สัญเจตนา ๖ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๓๑๘/๓๓๒) 

 สัญเจตนาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย  ฉันทราคะในรปูสัญเจตนา น้ี
เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต  ฉันทราคะในสัททสญัเจตนา  ฯลฯ  ฉันทราคะในคันธ
สัญเจตนา  ... ฉันทราคะในรสสัญเจตนา  ...  ฉันทราคะในโผฏฐัพพสัญเจตนา  ... 
ฉันทราคะในธมัมสญัเจตนา  นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใด  
ภิกษุ  ฯลฯ  ในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ย่ิง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๘/๓๓๘) 



 

๕๑๑๕ 
 

 

สัญเจตนิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยกรรมท่ีสัตว์เจตนาสั่งสม ม ี๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ  
 1.สัญเจตนิกสตูร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะสัตว์ยังไม่รู้แจ้ง

วิบากกรรม เราจึงไม่กล่าวความสิ้นสุดแห่งกรรมท่ีมีเจตนาอันสัตว์ทำสั่งสมไว้ ก็วิบาก
น้ันเองท่ีสัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มี ในอัตภาพถัดไปก็มี หรอืในอัตภาพต่อๆ ไปก็ม ี
เพราะสัตว์ยังไม่รู้แจ้งวิบากกรรม เราจึงไม่กล่าวการทำที่สุดแห่งทุกขข์องกรรมท่ีมี
เจตนาอันสัตว์ทำสั่งสมไว้ ในข้อน้ันแล วิบัติคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศล 
มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก ๓ วิบัติคือโทษแห่งวจีกรรมท่ีมีเจตนาเป็นอกุศล มี
ทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก ๔ วิบัติคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศล มี
ทุกข์เป็น กำไร มีทุกข์เป็นวิบาก ๓  

  วิบัติคือโทษแห่งกายกรรมท่ีมีเจตนาเป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก 
๓ คือ บางคนเป็นผู้ (๑) ฆ่าสัตว์ (๒) ลักทรพัย์ (๓) ประพฤติผิดในกาม 

  วิบัติคือโทษแห่งวจีกรรมท่ีมเีจตนาเป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก ๔ 
คือ บางคนเป็นผู้ (๑) พูดเทจ็ (๒) พูดส่อเสยีด (๓) พูดคำหยาบ (๔) พูดเพ้อเจ้อ 

  วิบัติคือโทษแห่งมโนกรรมทีมี่เจตนาเป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก 
๓ คือ บางคนเป็นผู้ (๑) เพ่งเล็งอยากได้ของเขา (๒) มีจิตพยาบาท (๓) เป็น
มิจฉาทิฏฐ ิ

  เพราะวิบัติคือโทษแห่งกายกรรมท่ีมีเจตนาเป็นอกุศล ๓ เพราะวิบัติคือโทษแห่ง
วจีกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศล ๔ หรือเพราะวิบัติคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็น
อกุศล ๓ สัตว์ท้ังหลายหลังจากตายแล้ว จึงไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เปรียบ
เหมือนแก้วมณีหกเหลี่ยมถกูโยนขึ้นสูงก็กลับลงมาต้ังอยู่ด้วยดีตามปกติ ฉะน้ัน 

  แล้วจึงตรัสว่า เพราะสัตว์ยังไมรู่้แจ้งวิบากกรรม เราจึงไม่กล่าวความสิ้นสดุแห่งกรรม
ท่ีมีเจตนาอันสตัว์ทำสั่งสมไว้ ก็วิบากน้ันเองท่ีสัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มี ในอัตภาพ
ถัดไปก็มี หรือในอัตภาพต่อๆ ไปกมี็ เพราะสัตว์ยังไม่รูแ้จง้วิบากกรรม เราจึงไม่กล่าว
การทำที่สดุแหง่ทุกข์ของกรรมที่มเีจตนาอันสัตว์ทำสั่งสมไว้ ในข้อน้ันแล สมบัติแห่ง
กายกรรมท่ีมีเจตนาเป็นกศุล มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก ๓ สมบัติแหง่วจีกรรมทีม่ี
เจตนาเป็นกุศล มีสขุเป็นกำไร มีสขุเป็นวิบาก ๔ สมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็น
กุศล มสีุขเป็นกำไร มสีุขเป็นวิบาก ๓  

  สมบัติแห่งกายกรรมท่ีมีเจตนาเป็นกุศล มีสขุเป็นกำไร มีสขุเป็นวิบาก ๓ คือ บาง
คนเป็นผู้ (๑) ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ (๒) ละเว้นขาดจากการลักทรพัย์ (๓) ละเว้น
ขาดจากการประพฤติผิดในกาม 



 

๕๑๑๖ 
 

 

  สมบัติแห่งวจีกรรมท่ีมีเจตนาเป็นกุศล มีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก ๔ คือ บาง
คนเป็นผู้ (๑) ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ (๒) ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด (๓) ละ
เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ (๔)  ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ 

  สมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศล มีสุขเป็นกำไร มีสขุเป็นวิบาก ๓ คือ บาง
คนเป็นผู้ (๑) ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา (๒) มีจิตไม่พยาบาท (๓) เป็นสมัมาทิฏฐ ิ

  เพราะสมบัติแห่งกายกรรมท่ีมีเจตนาเป็นกุศล ๓ เพราะสมบัติแห่งวจีกรรมท่ีมี
เจตนาเป็นกุศล ๔ หรือเพราะสมบัติแห่งมโนกรรมท่ีมีเจตนาเป็นกุศล ๓ สัตว์ท้ังหลาย
หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เปรียบเหมือนแก้วมณี ๔ เหลี่ยมที่
บุคคลโยนข้ึนขา้งบน ตกลงมาทางเหลี่ยมใด ๆ ก็ต้ังอยู่ได้ตามเหล่ียมที่ตกลงน้ัน ๆ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓๕๗) 

 2.สัญเจตนิกสตูร (ทุติย) (สตูรที่ ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะสัตว์ยังไม่รู้แจ้ง
วิบากกรรม เราจึงไม่กล่าวความสิ้นสุดแห่งกรรมท่ีมีเจตนาอันสัตว์ทำสั่งสมไว้ ก็วิบาก
น้ันเองท่ีสัตว์พึงเสวยในปัจจุบันก็มี ในอัตภาพถัดไปก็มี หรือในอัตภาพต่อ ๆ ไปกม็ ี
เพราะสัตว์ยังไม่รู้แจ้งวิบากกรรม เราจึงไม่กล่าวการทำที่สุดแห่งทุกขข์องกรรมท่ีมี
เจตนาอันสัตว์ทำสั่งสมไว้ ในข้อน้ันแล วิบัติคือโทษแห่งกายกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศล 
มีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก ๓ วิบัติคือโทษแห่งวจีกรรมท่ีมีเจตนาเป็นอกุศล มี
ทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก ๔ วิบัติคือโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศล มี
ทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบาก ๓ แล้วจึงตรัสว่า เพราะสัตว์ยังไม่รู้แจ้งวิบากกรรม 
เราจึงไม่กล่าวความสิ้นสุดแห่งกรรมที่มีเจตนาอันสัตว์ทำส่ังสมไว้ ก็วิบากน้ันเองท่ีสัตว์
พึงเสวยในปัจจุบันก็มี ในอัตภาพถัดไปก็มี หรือในอัตภาพต่อ ๆ ไปก็มี เพราะสัตว์ยัง
ไม่รู้แจ้งวิบากกรรม เราจึงไม่กล่าวการทำที่สุดแห่งทุกขข์องกรรมที่มีเจตนาอันสัตว์ทำ
สั่งสมไว้ ในข้อนั้นแล สมบัติแห่งกายกรรมทีม่ีเจตนาเป็นกุศล มสีุขเป็นกำไร มีสุขเป็น
วิบาก ๓ สมบัติแห่งวจีกรรมท่ีมีเจตนาเป็นกุศล มสีุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก ๔ 
สมบัติแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นกุศล มีสขุเป็นกำไร มสีุขเป็นวิบาก ๓ ครั้นแล้ว 
พระองค์ทรงอธิบายวิบัติและสมบัติท้ังสองฝ่ายเหมือนในปฐมสญัเจตนิกาสูตร 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๘/๓๖๒) 

สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ อาบัติท่ีภิกษุต้องเพราะจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน 
 ในสมุจจยขันธกะ สุกกวิสัฏฐิ เรื่องวิธีการออกจากอาบัติท่ีต้องเพราะทำน้ำอสุจิให้

เคลื่อน พระอุทายี สมัยท่ี พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุง
สาวัตถี ท่านพระอุทายีต้องอาบัติ ๑ ตัวช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ได้ปิดไว้ กระผม
จะปฏิบัติอย่างไร ภิกษุท้ังหลายจึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 



 

๕๑๑๗ 
 

 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุท้ังหลาย ถ้าอย่างนั้น สงฆ์จงให้มานัต ๖ ราตรี เพ่ือ
อาบัติ ๑ ตัว ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายี ภิกษุท้ังหลาย สงฆ์
พึงให้มานัตอย่างนี้"(วิ.จู.(ไทย)๖/๙๗/๑๘๙,วิ.จู.(ไทย)๖/๙๗/๑๙๓,วิ.จู.(ไทย)๖/๙๘/
๑๙๓,วิ.จู.(ไทย)๖/๙๙/๑๙๓)  

สัญชยเถรคาถา : ภาษิตของพระสัญชยเถระ,คาถาของพระสัญชยเถระ, ท่านพระสัญชยเถระกล่าว
ไว้ว่า ต้ังแต่เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ความดำริอันต่ำทราม ประกอบด้วย
โทษ ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักเลย (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๘/๓๒๐) 

สัญชยวัตถุ : เรื่องสัญชัยปริพาชก พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ชนเหล่าใด
เห็นสิ่งท่ีไม่มีสาระว่ามีสาระ และเห็นสิ่งท่ีมีสาระว่าไม่มีสาระ ชนเหล่าน้ัน ช่ือว่ามี
ความดำริผิดเป็นทางปฏิบัติ  ย่อมไม่ประสบสิ่งท่ีมีสาระ ส่วนชนเหล่าใดที่รู้สิ่งท่ีมี
สาระว่ามีสาระ และรู้สิ่งท่ีไม่มีสาระว่าไม่มีสาระ ชนเหล่าน้ัน ช่ือว่ามีความดำริชอบ
เป็นทางปฏิบัติ  ย่อมประสบสิ่งท่ีมีสาระ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๑/๒๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สิ่งที่ไม่มีสาระ หมายถึงปัจจัย ๔ มิจฉาทิฏฐมิีวัตถุ ๑๐ 
และธรรมเทศนาที่ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิน้ัน  คำว่า สิ่งท่ีมีสาระ หมายถึงสมัมาทิฏฐิมีวัตถ ุ
๑๐ และธรรมเทศนาที่ส่งเสริมสมัมาทิฏฐินั้น คำว่า สาระ ในท่ีนี้หมายถึงสีลสาระ 
สมาธิสาระ ปัญญาสาระ วิมุตติสาระ วิมุตติญาณทัสสนสาระ ปรมัตถสาระและ
นิพพาน (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๑) 

สัญชัย อากาสโคตร, พราหมณ์ พราหมณ์ช่ือสัญชัย อากาสโคตร, พราหมณ์ผู้กล่าวตู่พระผู้พระมี
พระภาคในราชวังปเสนทิโกศล 

 ในกัณณกัตถลสูตร พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสถามเสนาบดีช่ือวิฑูฑภะ ใครหนอกล่าว
ไม่ตรงตามและกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคภายในพระราชวัง วิฑูฑภเสนาบดีกราบทูลว่า 
พราหมณ์ช่ือสัญชัย อากาสโคตร พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 
พระดำรัสอย่างหน่ึงที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้ แต่คน
กลับเข้าใจพระดำรัสไปอีกอย่างหน่ึง มีบ้างไหม พระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัสที่
ตรัสแล้วได้อยู่หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อาตมภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือ
คำที่กล่าวไว้แล้วอย่างน้ีว่า ไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงใน
คราวเดียวกัน เหตุนี้เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่า พระผู้มีพระภาคได้
ตรัสสภาพที่เป็นเหตุ ท้ังยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่า ไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ มีปกติ
เห็นธรรมท้ังปวงในคราวเดียวกัน เหตุน้ีเป็นไปไม่ได้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๘/๔๖๒) 

สัญชัย เจ้าลัทธิช่ือสัญชัย เวลัฏฐบุตร, ลัทธิตอบปัญหาหลบเลี่ยง 



 

๕๑๑๘ 
 

 

 ในสามัญญผลสูตร กล่าวถึงลัทธิของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร ลัทธิที่หลบเลี่ยงไม่แน่นอน 
พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสถามท่านสัญชัยว่า อาชีพท่ีอาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้ ท่านสัญ
ชัยจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นน้ันบ้างหรือไม่ 
ครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร ตอบว่า ‘ถ้ามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพว่า โลกหน้ามีจริง
หรือ หากอาตมภาพมี ความเห็นว่ามีจริง ก็จะทูลตอบว่ามีจริง แต่อาตมภาพมี
ความเห็นว่า อย่างนี้ก็มิใช่ อย่างน้ันก็มิใช่ อย่างอ่ืนก็มิใช่ จะว่าไม่ใช่ก็มิใช่ จะว่ามิใช่
ไม่ใช่ก็มิใช่ (ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๙/๕๙, ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๓/๑๖๑) 

สัญชัย เวลัฏฐบุตร สัญชัย เวลัฏฐบุตร นายสัญชัย บุตรของช่างสาน, เจ้าลัทธิผู้ตอบปัญหาหลบเลี่ยง 
 ตัวอย่างในจูฬสาโรปมสูตร เรื่องอุปมาด้วยแก่นไม้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 

พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี พราหมณ์ช่ือปิงคลโกจฉะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบ
ทูลพระผู้มีพระภาคว่าครูปูรณะกัสสปะ มักขลิโคสาล อชิตะเกสกัมพล ปกุธะกัจจาย
นะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร นิครนถ์นาฏบุตร รู้อย่างชัดเจนตามปฏิญญาของตน ๆ หรือทุก
คนไม่รู้อย่างชัดเจนเลย หรือว่าบางพวกรู้อย่างชัดเจน บางพวกไม่รู้อย่างชัดเจน พระ
ผู้มีพระภาคตรัสว่า “อย่าเลย พราหมณ์ จงงดไว้เถิด เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน ท่าน
จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ปิงคลโกจฉพราหมณ์ทูลสนองรับพระดำรัสแล้ว พระ
ผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเร่ืองนี้ว่า เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ เที่ยวเสาะ
แสวงหาแก่นไม้อยู่ กลับมองข้ามแก่นไม้ จึงตัดนำไป กิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจัก
ไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขา (ที.สี.(ไทย)๙/๑๗๙/๕๙,ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๐/๕๙,ที.สี.(ไทย)
๙/๑๘๑/๖๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๑๒/๓๔๙, ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๘๙/๔๒๐,สํ.ส.(ไทย)๑๘/
๔๑๘/๔๙๑(ที.สี.อ.(บาลี)๑/๑๕๕/๑๓๒, ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๑๒/๑๔๑)๙/๑๕๕/๔๙, 

สัญชัย, นาย คนเฝ้าสวนช่ือสัญชัย, นายผู้นำเน้ือสมันมาสู่อำนาจเพราะรส 
 ในวาตมิคชาดก เรื่องเน้ือสมัน พระราชาทรงดำริว่า สภาวะที่เลวกว่าความอยากในรส

ไม่มี จึงตรัสว่า สภาวะอย่างอ่ืนท่ีจะเลวย่ิงกว่ารสท้ังหลายไม่มี รสเป็นสภาวะท่ีเลว
กว่าท่ีอยู่อาศัย กว่าความสนิทสนม คนเฝ้าสวนช่ือสัญชัย นำเนื้อสมันท่ีอาศัยอยู่ในป่า
ทึบมาสู่อำนาจได้ก็เพราะรส (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๔/๖) 

สัญชัย, พราหมณ์  พราหมณ์ช่ือสัญชัย ผู้คงแก่เรียน ทรงมนตร์ จบไตรเพท, เจ้าสำนักสัญชัยท่ีพระสา
รีบุตรอาศัยและได้พบพระอัสสชิเกิดความเลื่อมใสในสำนักนี้ 

 ในสารีปุตตเถราปทาน พระสารีบุตรเถระ ผู้กราบทูลพระผูม้ีพระภาคว่า ข้าพระองค์
อยู่ในสำนักของพราหมณ์นามว่าสัญชัย พราหมณ์นามว่าอัสสชิ สาวกของพระองค์ 
เที่ยวบิณฑบาตในคร้ังน้ัน ข้าพระองค์ได้เห็นท่าน มีจิตต้ังม่ันในความเป็นมุนี มีจิต



 

๕๑๑๙ 
 

 

สงบ เบิกบานดุจดอกปทุมที่แย้มบาน เพราะเห็นท่านผู้ฝึกฝนดีแล้ว จึงเกิดขึ้นว่า ท่าน
ผู้น้ีคงจะเป็นพระอรหันต์ เคลื่อนไหวกิริยาท่าทางน่าเลื่อมใส รูปงาม สำรวมดี คงจะ
เป็นผู้เห็นทางอมตะ ท่านแสดงธรรมว่า ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุจะดับไปก็เพราะเหตุ
ดับไป พระมหาสมณะมีปกติตรัสสอนอย่างน้ี (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๗๖/๔๔) 

สัญชัยปริพาชก : ช่ือปริพาชกผู้เป็นอาจารย์ใหญ่คนหน่ึงในพุทธกาล ต้ังสำนักสอนลัทธิอยู่ในกรุงรา
ชคฤห์ มีศิษย์มาก พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเคยบวชอยู่ในสำนักน้ี ภายหลัง 
เม่ือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยศิษย์ 
๒๕๐ คนพากันไปสู่สำนักพระพุทธเจ้า สัญชัยเสียใจเป็นลมและอาเจียนเป็นโลหิต; 
นิยมเรียกว่าสญชัยปริพาชก เป็นคนเดียวกับสัญชัยเวลัฏฐบุตร คนหน่ึงในติตถกร 
หรือครูทั้ง ๖ มีปรากฏในมหาวรรค ดังคำว่า สัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์
พร้อมด้วยบริษัทปริพาชกหมู่ใหญ่จำนวน ๒๕๐ ท่าน คร้ังน้ัน สารีบุตรและโมคคัลลา
นะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักสัญชัยปริพาชก ได้ต้ังกติกากันไว้ (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๖๐/๗๒, ๔/๖๒/๗๖, ๔/๖๒/๗๗) ; สญชัย ก็เขียน  

สัญชัยฤษี : ช่ือฤษีตนหน่ึง เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสสีไปแสดงธรรม ทำให้เทวดาและ
มนุษย์บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก  มีปรากฏในธัมมทัสสี พุทธวงศ์  ดังคำว่า 
(พระพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสสี) ทรงประกาศพระธรรมจักร เทวดาและมนุษย์
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรมครั้งท่ี ๑ในกาลที่พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าธัมมทัสสี ทรงแนะนำสัญชัยฤษี เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๙๐ โกฏิได้บรรลุธรรม
ครั้งท่ี ๒ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓/๖๖๕) 

สัญชัยเวลัฏฐบุตร, เจ้าลัทธิ :ช่ือเจ้าลัทธิ ๑ ใน ๖ คือ เจ้าลัทธิปูรณกัสสปะ เจ้าลัทธิมักขลิโคสาล เจ้า
ลัทธิอชิตเกสกัมพล เจ้าลัทธิปกุธกัจจายนะ เจ้าลัทธิสัญชัยเวลัฏฐบุตร เจ้าลัทธิ
นิครนถ์นาฏบุตร มีอมราวิกเขปวาทะ ลัทธิท่ีหลบเลี่ยงไม่แน่นอน ดังคำในจูฬวรรคท่ี
กล่าวไว้ว่า เจ้าลัทธิมักขลิโคสาล... เจ้าลัทธิอชิตเกสกัมพล... เจ้าลัทธิปกุธกัจจายนะ... 
เจ้าลัทธิสัญชัยเวลัฏฐบุตร... เจ้าลัทธินิครนถ์นาฏบุตรเข้าไปหาเศรษฐีถึงที่อยู่ คร้ัน
แล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ดังนี้ว่า คหบดี อาตมาน่ีแหละเป็นพระอรหันต์
และมีฤทธ์ิ ท่านโปรดให้บาตรแก่อาตมาเถิด,ในสามัญญผลสูตร กล่าวไว้ว่า พระเจ้า
อชาตศัตรูเคยเฝ้าไปสนทนาธรรมด้วย (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๒/๑๙,ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๙/
๕๙) ; ดู สัญชัยปริพาชก  

สัญชิกาบุตร, มาณพ : มาณพคนหน่ึง ชาวเมืองสุงสุมารคิระ ในภัคคชนบท ท่ีพระเจ้าโพธิราชกุมาร
ปกครอง,เป็นสหายรัก เป็นข้าราชบริพาร เป็นบุรุษที่พระเจ้าโพธิราชกุมาร ทรงรับสั่ง
ไปให้นิมนต์พระพุทธเจ้า ณ เภสกฬามฤคทายวัน  เมืองสุงสุมารคิระในภัคคชนบท 



 

๕๑๒๐ 
 

 

เพ่ือให้มาฉลองประสารทช่ือว่าโกกนุท พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ 
ดังคำว่า มาณพสัญชิกาบุตรทราบการท่ีพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว จึงลุกจาก
อาสนะ เข้าไปเฝ้าโพธิราชกุมาร ณ ท่ีประทับ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๖๘/๔๙, ๗/๒๖๘/๕๐,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๔/๓๙๒) 

สัญชีวชาดก :  ชาดกว่าด้วยสัญชีวมาณพ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์โพธิสัตว์ 
ตำหนิลูกศิษย์ผู้ชุบชีวิตเสือโคร่งท่ีตายแล้วให้กลับฟ้ืนคืนชีพขึ้นมา เมื่อเสือฟ้ืนแล้ว
กลับกินสัญชีวมาณพผู้ชุบชีวิตของมันเป็นอาหาร ท่านได้เตือนศิษย์ที่เหลือว่า ผู้ใดยก
ย่องและคบหากับคนช่ัว คนช่ัวย่อมทำผู้น้ันให้เป็นเหย่ือ เหมือนเสือโคร่งท่ีสัญชีว
มาณพทำให้ฟ้ืนขึ้น แล้วทำสัญชีวมาณพให้เป็นเหย่ือ  การคบหาคนช่ัวย่อมพาตัวให้
เกิดร้อนเสมอ อนึ่ง การเรียนวิชาควรเรียนท้ังผูกและแก้ เม่ือถึงคราวคับขันจัก
สามารถเอาตัวรอดได้ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๕๐/๖๑) 

สัญชีวนรก : นรกที่ตายแล้วฟ้ืน หมายถึงสัตว์นรกในนรกน้ีถูกสับถูกฟันเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยแล้ว 
กลับฟ้ืนขึ้นมาบ่อยๆ,เป็น ๑ ในนรก ๘ ขุม คือ (๑) สัญชีวนรก  (๒) กาฬสุตตนรก (๓) 
สังฆาฏนรก โรรุวนรก ๒ คือ (๔. ชาลโรรุวนรก ๕. ธูมโรรุวนรก)(๖) ตาปนนรก (๗) 
ปตาปนนรก (๘) อเวจีมหานรก,ในสังกิจจชาดกอธิบายไว้ว่า นรก ๘ ขุมเหล่าน้ีบัณฑิต
กล่าวว่า ก้าวพ้นได้โดยยากเกลื่อนกล่นไปด้วยเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าแต่ละขุมๆ 
มีอุสสทนรก ๑๖ ขุมเป็นบริวาร (ขุ.ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๘๓/๔๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๙๑๐/๙๓๙) 

  ในพระไตรปิฎก มีกล่าวว่า มหานรกทั้ง ๘ ขุมนี้แต่ละขุม มีประตู ๔ ด้าน ประตู
หน่ึง ๆ มีอุสสุทนรก (นรกบริวาร) ด้านละ ๔ มหานรกขุมหนึ่งๆจึงมีอุสสทนรก ๑๖ 
แห่ง มหานรก ๘ ขุมมีอุสสทนรก ๑๒๘ รวมกับมหานรก ๘ เป็น ๑๓๖ ขุม (ขุ.ชา.อ. 
๘/๘๓-๘๔/๑๑๑-๑๑๔) ดูการทำกรรมและวิธีเสวยผลกรรมต่างๆจากเนมิราชชาดก 
(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๒๑-๕๘๙/๑๖๖-๑๘๗) (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๙/๔๒๑-๕๘๙/๑๕๑-
๒๐๙) และดูเทวทูตสูตรใน ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๖๑-๒๗๑/๒๓๐-๒๔๐, ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/
๒๖๑-๒๗๑/๑๖๗-๑๗๓)  

สัญชีวมาณพ : ช่ือมาณพคนหนึ่ง เป็นคนเกียจคร้าน ชอบหลับนอน เรียนอยู่กับสหาย ๕๐๐ คน ใน
สำนักอาจารย์ทิสาปาโมกข์ เรียนมนต์ทำให้สัตว์ท่ีตายแล้วฟ้ืนคืนชีพ ต่อมาไปกับ
เพ่ือนไปป่า พบร่างเสือที่ตาย จึงอวดเพื่อนร่ายมนต์ ทำให้เสือตัวดังกล่าวฟ้ืนและกัด
มาณพผู้น้ีถึงแก่ความตาย ดังคำในสัญชีวชาดกท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้ใดยกย่องและคบหาคน
ช่ัว คนช่ัวย่อมกระทำผู้น้ันให้เป็นเหย่ือเหมือนเสือโคร่งที่สัญชีวมาณพทำให้ฟ้ืนขึ้น
แล้วทำสัญชีวมาณพให้เป็นเหยื่อ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๕๐/๖๑)   



 

๕๑๒๑ 
 

 

สัญชีวะ, พระ : ช่ือพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านามว่ากกุสันธะ ดังคำในมหาปทานสูตร
และเวปุลลปัพพตสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า พระกกุสันธพุทธเจ้า ทรงมีคู่พระอัครสาวก เป็นคู่
ท่ีเจริญได้แก่ พระวิธูระและพระสัญชีวะ,ในมารตัชชนียสูตรกล่าวไว้ว่า ท่านพระสัญ
ชีวะอยู่ในป่าก็ดี อยู่ท่ีโคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติด้วยความลำบากเล็กน้อย เรื่องเคยมีมาแล้วท่านพระสัญชีวะน่ังเข้าสัญญา
เวทยิตนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่ง พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว์ พวกคนไถนา 
และพวกคนเดินทาง ได้เห็นท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ท่ีโคนไม้แห่ง
หนึ่ง แล้วได้ปรึกษากันและเข้าใจว่าท่านมรณภาพ จึงหาหญ้า  ไม้  และมูลโคมากอง
สุมกายท่านพระสัญชีวะ จุดไฟเผาแล้วจากไป เม่ือราตรีนั้นผ่านพ้นไปแล้ว ท่าน
พระสัญชีวะออกจากสมาบัติน้ันแล้วก็สลัดจีวร  เวลาเช้าครองอันตรวาสกแล้วถือ
บาตรและจีวร เข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้าน พวกคนเล้ียงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวก
คนไถนาและพวกคนเดินทาง ได้เห็นท่านพระสัญชีวะเที่ยวบิณฑบาตแล้วได้ปรึกษา
กันว่า ท่านผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไมเ่คยปรากฏ พระสมณะนี้น่ังมรณภาพแล้ว กลับ
ฟ้ืนชีพคืนได้ ด้วยเหตุน้ีท่านพระสัญชีวะจึงมีช่ือว่าสัญชีวะ สัญชีวะ,ในอิทธิกถา กล่าว
ไว้ว่า ท่านพระสัญชีวะมีฤทธ์ิท่ีแผ่ไปด้วยสมาธิ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙/๔,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๕๐๗/๕๔๖,๓๑/๑๖/๕๗๐,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๔๓/๒๓๐,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๖/๕๗๐) 

สัญญมะ : ความสำรวม คือการสำรวมกาย วาจา หมายถึงมีศีล, ดังคำว่า บุคคลเป็นพราหมณ์ได้  
เพราะกรรมน้ี คือ ตบะ พรหมจรรย์ สัญญมะ ทมะน้ี เป็นคุณธรรมสูงสุดของ
พราหมณ์ , ในติกนิบาตรอธิบายสิ่งท่ี บัณฑิตบัญญั ติว่า ทาน อหิงสา(ความไม่
เบียดเบียน) สัญญมะ(ความสำรวม) ทมะ(การฝึกฝน) มาตาปิตุอุปัฏฐาน(การบำรุง
มารดาบิดา) เป็นสิ่งท่ีสัตบุรุษบัญญัติไว้,ในนิธิกัณฑสูตรกล่าวว่าเป็นทรัพย์ท่ีจะติดตาม
ไปตลอด คนอ่ืนลักไปไม่ได้ ดังคำว่า คนอ่ืนขนเอาไปไม่ได้ จะติดตามคนฝังตลอดไป
,ในอุภยัตถสูตรกล่าวไว้ว่าสัญญมะ ทำให้มีฤทธ์ิมาก อานุภาพมาก,ในอุปสาฬหกชาดก 
กล่าวไว้ว่า เป็นคุณท่ีไม่ตาย อยู่คู่กับโลก ดังคำว่า สัจจะ  ธรรมะ  อหิงสา สัญญมะ  
และทมะมี อ ยู่ ใน ผู้ ใด  พ ระอริ ย ะ เจ้ า ท้ั งห ลาย ย่ อมคบห าบุ คคล เช่น น้ั น                     
(เพราะ) คุณธรรมช่ือว่าไม่ตายในโลก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๐/๕๘๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๔๕/๒๐๗,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๖/๑๘,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๖๑/๑๑๓,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๒/
๓๖๗, ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๖๖๑/๖๕๔,ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๓๘/๒๘๐,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๘๓/๖๐๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ช่ือว่าสัญญมะ เพราะมีศีล ช่ือว่า ทมะ เพราะฝึก
อินทรีย์แล้ว (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๖๐/๓๑๗)  



 

๕๑๒๒ 
 

 

สัญญา : การกำหนดหมาย, ความจำได้หมายรู้,คือ หมายรู้ไว้ ซึ่ง รูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
และอารมณ์ท่ีเกิดกับใจว่า เขียว ขาว ดำ แดง ดัง เบาเสียงคน เสียงแมว เสียงระฆัง 
กลิ่นทุเรียน รสมะปราง เป็นต้น และจำได้คือ รู้จักอารมณ์น้ันว่าเป็นอย่างนั้นๆ ใน
เมื่อไปพบเข้าอีก (ข้อ ๓ ในขันธ์ ๕) มี ๖ อย่าง ตามอารมณ์ท่ีหมายรู้น้ันเช่นรูปสัญญา 
หมายรู้รูป สัททสัญญาหมายรู้เสียง เป็นต้น ดังคำในพรหมชาลสูตรที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย มีทวยเทพชื่ออสัญญีสัตว์จุติ (เคลื่อน) จากช้ันน้ันเพราะเกิด
สัญญาขึ้น ข้อท่ีสัตว์ผู้จุติจากช้ันน้ันแล้วมาเป็นอย่างน้ี เป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ หรือดังคำ
ในมโหสธชาดกที่กล่าวไว้ว่า พระเจ้าพรหมทัตผู้ครองแคว้นปัญจาละ เสด็จยาตราทัพ
มาพร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่า กองทัพของพระเจ้าปัญจาละน้ันประมาณไม่ได้ มี
กองช่างโยธา  กองราบล้วนแต่ฉลาดในสงครามทุกอย่าง  มีเสียงอึกทึกกึกก้อง เป็น
สัญญาให้กันและกันรู้ได้ด้วยเสียงกลองและเสียงสังข์ (ที.สี.(ไทย) ๙/๖๘/๒๘,๙/๗๕/
๓๐,๙/๗๖/๓๑,๙/๗๗/๓๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๓/๓๕,๑๐/๑๒๗/๗๒ ,๑๐/๑๒๗/
๗๓,๑๐/๑๒๘/๗๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๖/๓๓,๑๑/๑๕๙/๑๒๑,๑๑/๓๐๗/๒๗๙,๑๑/
๓๔๔/๓๕๘,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๕๙๑/๒๗๔); ความหมายสามัญในภาษาบาลีว่า
เครื่องหมาย ที่สังเกตความสำคัญว่าเป็นอย่างน้ันๆ,ในภาษาไทยมักใช้หมายถึง
ข้อตกลง,คำมั่น  ดังคำในมหาวิภังค์ที่ท้าวเธอทรงให้สัญญาที่จะถวายคนวัดแก่พระ
เถระแต่ทรงลืม  เมื่อเวลาผ่านไปนานทรงระลึกได้ ตรัสถามมหาอมาตย์ผู้สนองราชกิจ
คนหนึ่ง(วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๑๙/๑๔๐) 

สัญญา ๑ : ความจำได้ กิริยาท่ีจำได้ ภาวะที่จำได้ นี้ช่ือว่าสัญญา ๑ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๐๙/๔๗) 
สัญญา ๖ :    ความหมายรู้ หมายถึงความหมายรู้ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ 

ดังคำในอุปาทานปริปวัตตนสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า สัญญา เป็นอย่างไร คือ สัญญา ๖ 
ประการน้ี ได้แก่ (๑) รูปสัญญา(ความหมายรู้รูป)(๒) สัททสัญญา(ความหมายรู้เสียง) 
(๓) คันธสัญญา(ความหมายรู้กลิ่น) (๔) รสสัญญา (ความหมายรู้รส) (๕) โผฏฐัพ
พสัญญา (ความหมายรู้โผฏฐัพพะ) (๖) ธัมมสัญญา(ความหมายรู้ธรรมารมณ์) น้ี
เรียกว่า สัญญา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕/๘๔,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๙๗/๔๑๙) 

สัญญา ๑๐ :  ความกำหนดหมาย, สิ่งที่ควรกำหนดหมายไว้ในใจ มี ๑๐ อย่างคือ๑. อนิจจสัญญา 
กำหนดหมายความไม่เท่ียงแห่งสังขาร ๒. อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็น
อนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง ๓. อสุภสัญญา กำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย ๔. 
อาทีนวสัญญา กำหนดหมายโทษแห่งกาย คือมีอาพาธต่างๆ ๕. ปหานสัญญา กำหนด
หมายเพ่ือละอกุศลวิตกและบาปธรรม๖. วิราคสัญญา กำหนดหมายวิราคะคือ
อริยมรรคว่าเป็นธรรมอันสงบประณีต ๗. นิโรธสัญญา กำหนดหมายนิโรธ คืออริยผล 



 

๕๑๒๓ 
 

 

ว่าเป็นธรรมอันสงบประณีต ๘. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา กำหนดหมายความไม่น่า
เพลิดเพลินในโลกท้ังปวง ๙. สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญากำหนดหมายความไม่น่า
ปรารถนาในสังขารทั้งปวง ๑๐. อานาปานัสสติ สติกำหนดลมหายใจเข้าออก ดังคำใน
ปฐมสัญญาสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการน้ี  ท่ี
บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หย่ังลงสู่อมตะ  มีอมตะเป็น
ท่ีสุด (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๖/๑๒๓) 

สัญญาใกล้ :  สัญญาอยู่ใกล้เคียงกัน หมายถึงอยู่ชิดกัน ดังคำในวิภังค์ท่ีอธิบายสัญญาใกล้ว่า สัญญา
ท่ีเป็นอกุศลเป็นสญัญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอกุศล สัญญาท่ีเป็นกุศลเป็นสัญญาใกล้กับ
สัญญาที่เป็นกุศล สัญญาที่เป็นอัพยากฤตเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอัพยากฤต 
สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา 
สัญญาท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา 
สัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขม
สุขเวทนา สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ 
สัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้เข้าสมาบัติ สัญญาที่เป็น
อารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะ สัญญาที่ไม่เป็น
อารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาท่ีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่า
สัญญาใกล้ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๙/๑๐) 

สัญญาไกล :  สัญญาอยู่ไกลกัน หมายถึงอยู่ไกลห่างกัน ดังคำในวิภังค์ท่ีอธิบายสัญญาไกลว่า สัญญา
ท่ีเป็นอกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตสัญญาท่ีเป็นกุศลและ
อัพยากฤตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอกุศล  สัญญาท่ีเป็นกุศลเป็นสัญญาไกล
จากสัญญาท่ีเป็นอกุศลและอัพยากฤต  สัญญาท่ีเป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญา
ไกลจากสัญญาที่เป็นกุศล  สัญญาที่เป็นอัพยากฤตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็น
กุศลและอกุศล  สัญญาท่ีเป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาท่ีเป็นอัพยาก
ฤต  สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตด้วยสุข
เวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา
เป็นสัญญาไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา
เป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาท่ี
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตด้วย
สุขเวทนา สัญญาท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุต
ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา  สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็น
สัญญาไกลจากสัญญาท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็น
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สัญญาไกลจากสัญญาของผู้เข้าสมาบัติ สัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาไกลจาก
สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติสัญญาท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่
ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสัญญาท่ีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจาก
สัญญาท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าสัญญาไกล (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๙/๙) 

สัญญาขันธ์ : กองสัญญา, กองคือความจำได้หมายรู้ ดังคำในวิภังค์ว่า สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง คือ 
สัญญาที่เป็นอดีต สัญญาที่เป็นอนาคตสัญญาท่ีเป็นปัจจุบัน สัญญาท่ีเป็นภายในตน
สัญญาที่เป็นภายนอกตน สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด สัญญาช้ันต่ำ สัญญาช้ัน
ประณีต สัญญาไกล หรือสัญญาใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่า
สัญญาขันธ์ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๖/๙๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๘๒/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖/๒๘,อภิ.สํ.(ไทย)๓๔/๖๑/๓๘,๓๔/๑๓๘/๕๑,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๑๔/๗,๓๕/๖๒/๔๒,๓๕/๑๖๗/๑๑๘,๓๕/๑๘๔/๑๔๕,อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/
๘/๕) 

สัญญาขันธ์ ๑ : ความจำได้ กิริยาท่ีจำได้ ภาวะท่ีจำได้ น้ีช่ือว่าสัญญาขันธ์ ๑ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๑๓/
๔๘) 

สัญญาชั้นต่ำ สัญญาช้ันประณีต : สัญญาท่ีเป็นอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำ  สัญญาที่เป็นกุศลและอัพยาก
ฤตเป็นสัญญาช้ันประณีต สัญญาท่ีเป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาช้ันต่ำ  สัญญาท่ีเป็น
อัพยากฤตเป็นสัญญาช้ันประณีต สัญญาท่ีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาช้ันต่ำ 
สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาช้ันประณีตสัญญาท่ี
สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาช้ันต่ำสัญญาท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขม
สุขเวทนาเป็นสัญญาช้ันประณีต  สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาช้ันต่ำสัญญา
ของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาช้ันประณีต สัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาช้ัน
ต่ำ สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาช้ันประณีต (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๘/
๘) 

สัญญาท่ีเป็นปัจจุบัน : สัญญาเกิดอยู่ เป็นอยู่ เกิดพร้อมแต่สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจท่ี
เป็นปัจจุบัน ดังคำในวิภังค์ว่า สัญญาใดเกิดอยู่ เป็นอยู่ เกิดพร้อม บังเกิด บังเกิด
เฉพาะ ปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อม ต้ังขึ้น ต้ังขึ้นพร้อม ที่เป็นปัจจุบัน สงเคราะห์เข้า
กับส่วนปัจจุบัน ได้แก่ สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัส นี้
เรียกว่าสัญญาท่ีเป็นปัจจุบัน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๕/๗) 

สัญญาท่ีเป็นภายนอกตน :สัญญาของสัตว์และบุคคลอ่ืนท่ีเกิดแต่สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ ดังคำในวิภังค์ว่า สัญญาใดของสัตว์อ่ืน ของบุคคลอ่ืนน้ันๆ ที่เป็นภายในตน มี
เฉพาะตนเกิดในตน มีเฉพาะบุคคล ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ 
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ได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัส  น้ีเรียกว่าสัญญาที่
เป็นภายนอกตน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๖/๘) 

สัญญาท่ีเป็นภายในตน : สัญญาของสัตว์ท่ีเป็นภายในตน ท่ีเกิดแต่สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ ดังคำในวิภังค์ว่า สัญญาใดของสัตว์นั้นๆ ท่ีเป็นภายในตน มีเฉพาะตน เกิดในตน มี
เฉพาะบุคคล ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ได้แก่ สัญญาที่เกิดแต่
จักขุสัมผัส ฯลฯสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัส นี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นภายในตน (อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๑๖/๗) 

สัญญาท่ีเป็นโลกิยะ : ความจำได้หมายรู้ระดับโลกิยะ มีปรากฏในกถาวัตถุ ที่พระสกวาทีถามพระปร
วาทีตอนหน่ึงว่า บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรค เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะที่เป็นโลกิยะ
เวทนาท่ีเป็นโลกิยะ สัญญาท่ีเป็นโลกิยะ เจตนาท่ีเป็นโลกิยะ จิตท่ีเป็นโลกิยะสัทธาท่ี
เป็นโลกิยะ วิริยะท่ีเป็นโลกิยะ สติท่ีเป็นโลกิยะ สมาธิที่เป็นโลกิยะปัญญาที่เป็นโลกิยะ 
พระปรวาทีก็ตอบปฏิเสธ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๘๗/๖๔๑) 

สัญญาที่เป็นอดีต : ความจำได้หมายรู้ท่ีผ่านมา ดังคำในวิภังค์ว่า สัญญาใดล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว 
ปราศจากไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้ว ท่ีเกิดขึ้นปราศจาก
ไปแล้ว ท่ีเป็นอดีต สงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส 
สัญญาท่ีเกิดแต่โสตสัมผัส สัญญาท่ีเกิดแต่ฆานสัมผัส สัญญาท่ีเกิดแต่ชิวหาสัมผัส
สัญญาท่ีเกิดแต่กายสัมผัส สัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัส นี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นอดีต (อภิ.
วิ.(ไทย) ๓๕/๑๕/๗,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๘๗/๑๘๗) 

สัญญาที่เป็นอนาคต : ความจำได้หมายรู้ท่ียังมาไม่ถึง ดังคำในวิภังค์ว่า สัญญาใดยังไม่เกิด ยังไม่เป็น 
ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่
เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ต้ังขึ้น ยังไม่ต้ังขึ้นพร้อม ท่ีเป็นอนาคต สงเคราะห์เข้ากับส่วน
อนาคต ได้แก่ สัญญาท่ีเกิดแต่จักขุสัมผัส ฯลฯสัญญาท่ีเกิดแต่มโนสัมผัส นี้เรียกว่า
สัญญาท่ีเป็นอนาคต (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๕/๗) 

สัญญาที่วิปริต : จำได้คลาดเคล่ือน, ความจำได้หมายรู้สิ่งท่ีผิด,การรับรู้ท่ีไม่ถูกต้อง หมายถึงสัญญาท่ี
คลาดเคลื่อน เช่น กำหนดให้ต่างออกไปจากความเป็นจริงโดยประการต่าง ๆ ด้วย
กิเลสเป็นเหตุเน่ินช้า คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ท่ีมีกำลัง ดังคำที่สภิยปริพาชกสดุดี
พระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักตร์ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ผู้มีปัญญาดุจแผ่นดิน 
พระองค์ทรงกำจัดมิจฉาทิฏฐิ ๓ และมิจฉาทิฏฐิ ๖๐ ที่อาศัยคัมภีร์เป็นหลักการของ
พวกสมณะลัทธิอ่ืนซึ่งอาศัยอักษรสื่อความหมาย และสัญญาที่วิปริต ทรงก้าวพ้น
ความมืดคือโอฆะได้แล้ว (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๔๔/๖๒๗) 
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สัญญาท่ีสั่งสม : อุปจยสัญญา หมายถึงความจำได้หมายรู้ท่ีสั่งสมไว้ เป็นไวพจน์กัน ดังเช่น กรรมและ
กรรมท่ีสั่งสมเป็นไวพจน์กัน สัมปยุตด้วยจิต และรับรู้อารมณ์ได้ ต่างกันในเวลาให้ผล
เท่าน้ัน มีปรากฏในกถาวัตถุ ที่พระสกวาทีถามพระปรวาทีว่า ผัสสะกับผัสสะที่สั่งสม
เป็นคนละอย่างกัน  เวทนากับเวทนาท่ีสั่งสมเป็นคนละอย่างกัน สัญญากับสัญญาท่ีสัง่
สมเป็นคนละอย่างกัน... ใช่ไหม พระปรวาทีก็ตอบปฏิเสธ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๗๓๗/
๗๘๑,อภิ.ปญฺจ.อ. ๗๓๗/๒๘๓) 

สัญญาธาตุ : ธาตุคือสัญญา,เป็น ๑ ในธาตุ ๕ คือรูปธาตุ เวทนาธาตุ สัญญาธาตุ สังขารธาตุ และ
วิญญาณธาตุ ดังคำในหลิททิกานิสูตร ท่ีพระมหากัจจายนเถระกล่าวแก่คหบดีไว้ว่า 
สัญญาธาตุเป็นท่ีอาศัยแห่งวิญญาณ วิญญาณท่ีผูกพันกับราคะในสัญญาธาตุ ตรัส
เรียกว่าผู้เท่ียวซ่านไปหาที่อยู่,ในอนิจจสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ถ้า
จิตของภิกษุคลายกำหนัดจากรูปธาตุ  ก็เป็นจิตท่ีหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่ถือมั่น ถ้าจิตของภิกษุคลายกำหนัดจากเวทนาธาตุฯลฯ  ถ้าจิตของภิกษุ
คลายกำหนัดจากสัญญาธาตุ ฯลฯ,ในมาคันทิยสุตตนิทเทส ท่านพระมหากัจจายนะ
ตอบว่า  ท่านคหบดี  รูปธาตุเป็นท่ีอาศัยแห่งวิญญาณ วิญญาณท่ีผูกพันไว้ด้วยรา
คะในรูปธาตุ ตรัสเรียกว่า การเท่ียวซ่านไปหาท่ีอาศัยเวทนาธาตุ ... สัญญาธาตุ ... 
สังขารธาตุ เป็นท่ีอาศัยแห่งวิญญาณ  วิญญาณที่ผูกพันไว้ด้วยราคะในสังขารธาตุ 
ตรัสเรียกว่า การเท่ียวซ่านไปหาที่อาศัย,ในจูฬนิทเทส อธิบายไว้ว่า ความพอใจ ความ
กำหนัดความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก  อุบายและความยึดม่ันอันเป็นเหตุท่ีใจ
เข้าไปต้ังมั่นถือมั่นนอนเน่ืองในสัญญาธาตุ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาด
แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลท่ีถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้
ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้  ฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงช่ือว่าผู้ละห้วงน้ำคืออาลัยได้ (สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๓/๑๒,๑๗/๔/๑๖,๑๗/๔๕/๖๓,๑๗/๕๔/๗๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗๙/๒๓๔,ขุ.
จู.(ไทย) ๓๐/๗๐/๒๕๗) 

สัญญานานัตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยความต่างแห่งสัญญา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ทรงแสดงความต่างแห่งสัญญา เช่น รูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป
ธาตุ รูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป
สังกัปปะ รูปปริฬาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัย
รูปปริฬาหะ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๑/๑๗๓) 

สัญญานิมิต : นิมิตคือสัญญา หมายถึงเคร่ืองหมายแห่งสัญญา มีปรากฏในปฏิสัมภิทามรรค ดังคำ
ในญาณกถาท่ีอธิบายไว้ว่า พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเวทนานิมิตฯลฯ สัญญานิมิต
ฯลฯ สังขารนิมิต ฯลฯ วิญญาณนิมิตฯลฯ จักขุ  ฯลฯ  เม่ือพิจารณาชรามรณนิมิตโดย
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ความเป็นภัย ถูกต้องแล้วๆ ย่อมเห็นความเสื่อม เพราะจิตน้อมไปในนิพพานท่ีไม่มี
นิมิตน้ีช่ือว่าอนิมิตตวิหาร (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๙/๑๓๔) 

สัญญาภพ : ภพคือสัญญา หมายถึงภพท่ีมีสัญญา เป็น ๑ ในสัญญา ๓ คือ สัญญาภพ  อสัญญาภพ 
เนวสัญญานาสัญญาภพ ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค ท่ีอธิบายไว้ว่า สัญญาภพ (ภพท่ีมี
สัญญา) ... อสัญญาภพ (ภพที่ไม่มีสัญญา)...  เนวสัญญานาสัญญาภพ (ภพที่มีสัญญาก็
มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่) ... ควรรู้ย่ิง,ในวิภังค์อธิบายสัญญาภพว่าเป็นอุปปัตติภพ ดังคำ
ว่า กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพเอก
โวการภพ จตุโวการภพ และปัญจโวการภพ น้ีเรียกว่า อุปปัตติภพ(ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๗๔/๒๒๖,๒๙/๘๐/๒๓๙,๒๙/๘๗/๒๖๔,๒๙/๑๕๗/๔๔๑,๓๑/๕/๑๓,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๓๔/๒๒๑,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๖๗/๑๘,๓๖/๔๖๘/๑๒๐) 

สัญญาภาวนา : การเจริญสัญญา หมายถึงการเจริญสัญญา ๑๐ ประการ, แนวความคิดความเข้าใจ 
สำหรับใช้กำหนดพิจารณาในการเจริญกัมมัฏฐาน ได้แก่ (๑) อนิจจสัญญา (๒) อนัตต
สัญญา (๓) อสุภสัญญา (๔) อาทีนวสัญญา (๕) ปหานสัญญา (๖) วิราคสัญญา (๗) 
นิโรธสัญญา (๘) สัพพโลเก อนภิรตสัญญา (๙) สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา (๑๐) อา
นาปานสติ ดังคำในมหานิทเทสท่ีกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่ง
สัญญาภาวนา  ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปานสติสมาธิ อสุภสมาบัติ จึงช่ือว่าพระผู้
มีพระภาค (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๔,๒๙/๘๔/๒๔๙,๒๙/๑๔๙/๔๐๔,๒๙/๑๕๑/
๔๑๓,๒๙/๑๙๘/๕๘๑) 

สัญญามนสิการ : การใส่ใจสัญญา หมายถึงการกระทำไว้ในใจโดยการกำหนดหมาย ดังคำในปฐมัช
ฌานปัญหาสูตร ท่ีพระมหาโมคคัลลานเถระกล่าวกับภิกษุท้ังหลายตอนหนึ่งว่า ผมน้ัน
สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข
อันเกิดจากวิเวกอยู่ เม่ือผมอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี สัญญามนสิการ (การใส่ใจสัญญา) 
ประกอบด้วยกามก็ปรากฏขึ้น,แม้ในทุติยฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระก็กล่าวว่าสัญญามนสิการปรากฏได้เช่นกัน ซึ่งเป็น
มนสิการถึงทุติยฌานว่าไม่มีวิตก มีสัญญามนสิการคอยตักเตือนเพ่ือให้บรรลุทุติยฌาน 
จึงออกจากปฐมฌาน,ในวิภังค์กล่าวไว้ว่า เป็นปัญญาฝ่ายเสื่อมและปัญญาฝ่ายวิเศษ 
ดังคำว่า สัญญามนสิการท่ีสหรคตด้วยกามครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้ปฐมฌาน ช่ือ
ว่าหานภาคินีปัญญา… สัญญามนสิการท่ีไม่สหรคตด้วยวิตกครอบงำ...ช่ือว่าวิเส
สภาคินีปัญญา...สัญญามนสิการท่ีสหรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะครอบงำโยคาวจร
บุคคลผู้ได้อากิญจัญญายตนะช่ือว่า  หานภาคินีปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรม
น้ันต้ังมั่นช่ือว่า ฐิติภาคินีปัญญา สัญญามนสิการท่ีสหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายต
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นะครอบงำ...ช่ือว่าวิเสสภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สหรคตด้วยนิพพิทา 
ประกอบด้วยวิราคะครอบงำ...ช่ือว่านิพเพธภาคินีปัญญา(สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๓๓๒/
๓๕๐,๑๘/๓๓๓/๓๕๐,๑๘/๓๓๔/๓๕๐,๑๘/๓๓๕/๓๕๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๙๙/
๕๑๑,๕๑๒) 

สัญญาว่าปฏิกูลในอาหาร :กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร, กำหนดหมายอาหารว่าปฏิกูล,
ความจำได้หมายรู้อาหารว่าเป็นของปฏิกูล เช่นการกำหนดหมายอาหารว่า เม่ือลิ้มรส
ใด ย่อมเกิดความกำหนัดเป็นต้นขึ้นมา รสอย่างนั้นไม่พึงเสพ แต่เมื่อลิ้มรสใด ย่อม
เกิดความเข้าใจว่า เป็นของปฏิกูลในอาหาร และย่อมอาศัยแรงกายเพราะรสที่ได้ลิ้ม
เป็นปัจจัยแล้วสามารถก้าวลงสู่อริยภูมิได้ หรือเมื่อบริโภคก็ย่อมมีการสิ้นกิเลสไป รส
เห็นปานนั้นพึงเสพ,เป็นข้อท่ี ๔ ในสัญญา ๕ เรียกว่าอาหาเร ปฏิกูลสัญญา,เป็นข้อท่ี 
๓ ในสัญญา ๗ เรียกว่าอาหาเร ปฏิกูลสญัญา ดังคำในสสังขารสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย มีสัญญาว่าปฏิกูลใน
อาหาร มีสัญญาว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง พิจารณาเห็นความไม่เท่ียงใน
สงสารท้ังปวงอยู่,เป็นข้อ ๓ ในสัญญา ๙,เป็นข้อ ๓ ในสัญญา ๑๐  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๖๙/๒๓๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๑/๑๑๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๘/๗๕,องฺ.นวก.
(ไทย) ๒๓/๙๓/๕๖๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๖/๑๒๓) 

สัญญาวิปริต : ความจำคลาดเคลื่อน หมายถึงความจำแปรปรวนจนลืมนึกถึงกิริยาอาการของตน ดัง
คำในสุราปานชาดกท่ีเหล่าดาบสถูกพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอาจารย์ถามจึงบอกเรื่องท่ี
พวกตนด่ืมสุราเมาแล้วพากันฟ้อนรำขับร้องว่า พวกกระผมได้พากันด่ืม พากันฟ้อนรำ
พากันขับร้องแล้วก็พากันร้องไห้ เพราะด่ืมสุราที่ทำให้สัญญาวิปริต แต่ยังดีท่ีไม่ได้
กลายเป็นลิงให้เห็น,ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายไว้ว่า สัตว์โลกนี้พร้อมท้ังเทวโลก มี
สัญญาวิปริตว่าเป็นทุกข์ในนิโรธท่ีเป็นสุขใด  ในนิโรธน้ันไม่มีญาณ เพราะมีสัญญา
วิปริตว่าเป็นทุกข์ (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๑/๓๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔๘/๒๒๗) 

สัญญาวิปลาส : ความหมายรู้ผิด หมายถึงความคลาดเคลื่อนของการรับรู้ หมายถึงการรับรู้สิ่งที่ไม่
เท่ียงว่าเที่ยง การรับรู้สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข การรับรู้สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่าอัตตา การ
รับรู้สิ่งที่ไม่งามว่างาม ดังคำในวิปัลลาสสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย 
สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส  ๔  ประการนี้ คือ (๑) สัญญาวิปลาส จิต
วิปลาส ทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง (๒) สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส
ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข (๓) สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาสในสิ่งท่ีเป็น
อนัตตาว่าเป็นอัตตา (๔) สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาสในสิ่งท่ีไม่งามว่างาม 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๙/๗๙) 



 

๕๑๒๙ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัญญาวิปลาส ความคลาดเคลื่อนของการรับรู้ 
หมายถึงการรับรู้สิ่งท่ีไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นต้น (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๔๙/๓๔๖)  

สัญญาวิปัลลาส : ความหมายรู้ผิด หมายถึงความหมายรู้ผิดในสิ่งท่ีไม่เท่ียงว่าเท่ียงความหมายรู้ผิด
ในสิ่งท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ความหมายรู้ผิดในสิ่งท่ีไม่ใช่อัตตาว่าอัตตา ความหมายรู้ผิด
ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม ดังท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย สัญญาวิปัลลาส
(ความหมายรู้ผิด) จิตตวิปัลลาส (ความคิดผิด) ทิฏฐิวิปัลลาส (ความเห็นผิด) ๔ 
ประการนี้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๓๖/๓๙๙) 

สัญญาวิโมกข์ : ความหลุดพ้นเพราะสัญญา,หมายถึงสัญญาสมาบัติ ๗ อันได้แก่รูปฌาน ๔และอรูป
ฌาน ๓ ดังคำในอุปสีวมาณวกปัญหา ท่ีอุปสีวมาณพ ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า
บุคคลใดเป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งปวง ละสมาบัติอ่ืนอาศัยอากิญจัญญายตนส
มาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกข์ช้ันสูง บุคคลน้ันไม่หว่ันไหว ดำรงอยู่ในพรหมโลกช้ัน
อากิญจัญญายตนะน้ันได้หรือ,หรือดังคำในจูฬนิทเทสท่ีกล่าวไว้ว่า คำว่า น้อมใจไปใน
สัญญาวิโมกข์ช้ันสูงอธิบายว่า สัญญาสมาบัติ ๗ ตรัสเรียกว่าสัญญาวิโมกข์,เป็นข้อท่ี 
๗๑ ในบรรดาวิโมกข์ ๗๕,ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายไว้ว่า สัญญาวิโมกข์ เป็นอย่างไร 
คือ สัญญาวิโมกข์ ๑ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑๐ สัญญาวิโมกข์๑๐ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑ 
ด้วยอำนาจวัตถุ (และ) ด้วยปริยาย (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๗๘/๗๕๗,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๔๐/
๑๘๔,๓๐/๔๑/๑๘๖,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๐๙/๓๔๘,๓๑/๒๑๔/๓๕๕) 

  ในพระไตรปิฎก อธิบายว่า สัญญาวิโมกข์ หมายถึงสัญญาสมาบัติ คุณธรรมช้ันสูง
ท่ีบุคคลบรรลุ มี ๗ ประการ ได้แก่ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๓ (ยกเว้นเนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ) (ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๔๐/๑๘๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัญญาวิโมกข์ ๑ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑๐ ด้วยอำนาจ
วัตถุ หมายถึงเป็นสัญญาวิโมกข์ ๑๐ ด้วยอำนาจ  วัตถุ ๑๐ มีนิจจสัญญาเป็นต้น คำ
ว่า สัญญาวิโมกข์ ๑๐ เป็นสัญญาวิโมกข์ ๑ ด้วยปริยาย หมายถึงเป็นสัญญาวิโมกข์ ๑ 
ด้วยการพ้นจากสัญญาน้ัน (ขุ.ป.อ.(บาลี) ๒/๒๑๔/๑๘๓-๔) 

สัญญาวิวัฏ : การปรับเปลี่ยนสัญญา คือได้อรูปาวจรฌาน ๔ (อากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญ
จายตนฌานอากิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน)ดังคำในเอกก
นิบาตที่กล่าวถึงมหาปันถกเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผู้ฉลาดในสัญญาวิวัฏ,
อีกนัยหน่ึง หมายถึงการหลีกออกจากอกุศลด้วยสัญญา,ในญาณกถาอธิบายว่า พระ
โยคาวจรเมื่อหมายรู้ย่อมหลีกไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือว่าสัญญาวิวัฏ (องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๒๐๐/๒๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๐/๑๕๙,๓๑/๒๓๐/๓๙๐) 
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สัญญาวิวัฏฏญาณ : ญาณในการหลีกออกจากอกุศลด้วยสัญญา ดังคำในมาติกาว่า ปัญญาท่ีมีกุศล
ธรรมเป็นใหญ่  ช่ือว่าสัญญาวิวัฏฏญาณ,เป็นญาณที่ ๔๔ ในญาณ ๗๓ ในปฏิสัมภิทา
มรรคอธิบายว่า ปัญญาท่ีมีเนกขัมมะเป็นใหญ่ ย่อมหลีกออกจากกามฉันทะด้วย
สัญญา(ความหมายรู้) เพราะฉะนั้น ปัญญาท่ีมีกุศลธรรมเป็นใหญ่ จึงช่ือว่าสัญญา
วิวัฏฏญาณ ปัญญาที่มีอพยาบาทเป็นใหญ่ ย่อมหลีกออกจากพยาบาทด้วยสัญญา ... 
ปัญญาท่ีมีอาโลกสัญญาเป็นใหญ่ ย่อมหลีกออกจากถีนมิทธะด้วยสัญญา ... ปัญญาที่
มีอวิกเขปะเป็นใหญ่  ย่อมหลีกออกจากอุทธัจจะด้วยสัญญา ... ปัญญาที่มีธัมมววัต
ถานเป็นใหญ่ ย่อมหลีกออกจากวิจิกิจฉาด้วยสัญญา ...ปัญญาท่ีมีญาณเป็นใหญ่ ย่อม
หลีกออกจากอวิชชาด้วยสัญญา ... ปัญญาท่ีมีปามุชชะเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจาก
อรติด้วยสัญญา ...ปัญญาที่มีปฐมฌานเป็นใหญ่  ย่อมหลีกออกจากนิวรณ์ด้วยสัญญา
ฯลฯ ปัญญาที่มีอรหัตตมรรคเป็นใหญ่  ย่อมหลีกออกจากกิเลสท้ังปวงด้วยสัญญา 
เพราะฉะน้ัน ปัญญาท่ีมีกุศลธรรมเป็นใหญ่ จึงช่ือว่าสัญญาวิวัฏฏญาณ ช่ือว่าญาณ 
เพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นช่ือว่าปัญญา  เพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุน้ัน ท่านจึง
กล่าวว่า ปัญญาท่ีมีกุศลธรรมเป็นใหญ่ ช่ือว่าสัญญาวิวัฏฏญาณ  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๙๕/
๑๕๕) 

สัญญาเวทยิตนิโรธ : การดับสัญญาและเวทนาเป็นสมาบัติเรียกเต็มว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
เรียกสั้นๆ ว่านิโรธสมาบัติ (ข้อ ๙ ในอนุปุพพวิหาร๙),เป็นวิโมกข์ข้อที่ ๘ ในวิโมกข์ ๘ 
ดังคำว่า บุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญา
เวทยิตนิโรธอยู่ น้ีเป็นวิโมกข์ประการท่ี ๘,หรือดังคำที่กล่าวถึงพุทธปรินิพพานท่ีว่า
พระองค์ทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ,เป็นข้อท่ี ๙ ในอนุปุพพนิโรธ ๙ คือ (๑) กาม
สัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป (๒) วิตก วิจารของผู้เข้าทุติยฌานดับไป (๓) ปีติของ
ผู้เข้าตติยฌานดับไป (๔) ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกของผู้เข้าจตุตถฌานดับไป (๕) 
รูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนฌานดับไป(๖)อากาสานัญจายตนสัญญาของผู้
เข้าวิญญาณัญจายตนฌานดับไป (๗ ) วิญญาณัญจายตนสัญญาของผู้ เข้าอา
กิญจัญญายตนฌานดับไป (๘) อากิญจัญญายตนสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานา
สัญญายตนฌานดับไป(๙) สัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ดับไป,ใน
วิภังค์อธิบายไว้ว่า เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง  
โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ น้ีช่ือว่าวิโมกข์ข้อท่ี ๘ (ที.ม.(ไทย)๑๐/
๑๒๙/๗๖,๑๐/๑๗๔/๑๒๒,๑๐/๒๑๙/๑๖๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๙/๓๕๑,๑๑/๓๔๓/
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๓๕๗ ,๑๑/๓๔๔/๓๕๘,๑๑/๓๕๘/๔๑๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๗๑/๒๙๔,๑๒/๓๒๓/
๓๕๕,๑๒/๔๕๗/๔๙๕,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๒๘/๕๓๑) ; ดู นิโรธสมาบัติ  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัญญาเวทยิตนิโรธ หมายถึงสมาบัติท่ีดับสัญญาและ
เวทนามี ๒ คืออสัญญาสมาบัติ และนิโรธสมาบัติ ท่ีเป็นอสัญญาสมาบัติมีแก่ปุถุชน ที่
เป็นนิโรธสมาบัติ มีเฉพาะแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้ชำนาญในสมาบัติ ๘ 
แล้วเท่านั้นจึงจะเข้าได้,เป็นข้อท่ี ๙ ในสมาบัติ หมายถึงอนุปุพพสมาบัติ ๙ คือ รูป
ฌาน ๔ อรูปฌาน ๔  และสัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ (ม.มู.อ. ๑/๑๔๘/๓๕๑, องฺ.ทสก.อ. 
๓/๒๑/๓๒๙,(อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๗๓๕/๒๘๒) 

สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ :ธาตุคือความดับสัญญาและเวทนา หมายถึงความดับขันธ์ ๔ ขันธ์ เป็นช่ือของ
นิโรธสมาบัติ สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุอาศัยนิโรธสมาบัติจึงปรากฏได้, เป็นธาตุท่ี ๗ ใน
ธาตุ ๗ คือ ๑. อาภาธาตุ ๒. สุภธาตุ ๓. อากาสานัญจายตนธาตุ ๔.วิญญาณัญจายตน
ธาตุ ๕.อากิญจัญญายตนธาตุ ๖.เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ ๗. สัญญาเวทยิตนิโรธ
ธาตุ,ใน สัตตธาตุสูตรอธิบายถึงการปรากฏและการเข้าถึงไว้ว่า สัญญาเวทยิตนิโรธ
ธาตุอาศัยนิโรธสมาบัติจึงปรากฏได้, สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ เป็นนิโรธสมาบัติท่ีบุคคล
จะเข้าถึงได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๕/๑๘๐-๑๘๑) 

สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ :สมาบัติด้วยการดับสัญญาและเวทนา, เป็นสมาบัติท่ีพระอนาคามีและ
พระอรหันต์เข้าได้ ดังคำในพุทธปรินิพพานกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคออกจาก
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  ทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ,ในจูฬเวทัลล
สูตร กล่าวถึงสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเกี่ยวกับการเข้าและการออก ดังคำท่ีวิสาข
อุบาสกถาม-และภิกษุณีธัมมทินนาตอบตอนหน่ึงว่า “แม่เจ้าขอรับ  การเข้าสัญญา
เวทยิตนิโรธ  เป็นอย่างไร” “ท่านวิสาขะ  ภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ  มิได้มี
ความคิดอย่างน้ีว่า  ‘เราจักเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ เรากำลังเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ 
หรือเราเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธแล้ว’  ท่ีแท้  จิตที่ท่านอบรมไว้ในเบ้ืองต้นอย่างนั้น  
ย่อมนำเข้าไปในภาวะนั้นได้เอง” “เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ  ธรรมเหล่าไหนที่
ดับไปก่อน  กายสังขาร วจีสังขาร  หรือจิตตสังขาร” “เม่ือภิกษุเข้าสัญญาเวทยิต
นิโรธ  วจีสังขารดับไปก่อน  จากน้ันกายสังขารจึงดับส่วนจิตตสังขารดับทีหลัง” 
“การออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  เป็นอย่างไร” “ภิกษุผู้ออกจากสัญญา
เวทยิตนิโรธสมาบัติ  มิได้มีความคิดอย่างน้ีว่า  ‘เราจักออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติ  เรากำลังออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติหรือเราออกจากสัญญาเวทยิต
นิโรธสมาบัติแล้ว’  ท่ีแท้  จิตที่ท่านอบรมไว้ในเบ้ืองต้นอย่างน้ัน  ย่อมนำเข้าไปใน
ภาวะน้ันได้เอง” “เม่ือภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  ธรรมเหล่าไหน
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เกิดขึ้นก่อน กายสังขาร วจีสังขาร หรือจิตตสังขาร” “เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิต
นิโรธสมาบัติ  จิตตสังขารเกิดขึ้นก่อน  จากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้นส่วนวจีสังขาร
เกิดขึ้นทีหลัง”,ในกล่าวถึงคนที่เข้าสมาบัตินี้ไม่มีใครหรืออะไรมาทำร้ายได้ ดังคำว่า 
ท่านพระสัญชีวะอยู่ในป่าก็ดี  อยู่ท่ีโคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมเข้าสัญญา
เวทยิตนิโรธสมาบัติด้วยความลำบากเล็กน้อย, แม้จะถูกไฟเผา ก็ไม่มีอันตรายเลย,ใน
วิภังค์กล่าวไว้ว่า เป็นสมาบัติข้อที่ ๙ ในสมาบัติ ๙ คือ ๑. ปฐมฌานสมาบัติ ๒.  ทุติย
ฌานสมาบัติ ๓.ตติยฌานสมาบัติ ๔.จตุตถฌานสมาบัติ ๕. อากาสานัญจายตน
สมาบัติ๖.วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ๗.อากิญจัญญายตนสมาบัติ ๘. เนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ ๙.สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๙/๑๖๗,ม.มู.
(ไทย) ๑๒,๔๖๔/๕๐๔, ๑๒/๕๐๗/๕๔๖, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๘/๓๘๓,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๕๑๐/๓๒๑,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๔๙/๔๐๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๒๘/๕๓๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ หมายถึงสมาบัติท่ีดับสัญญา
และเวทนามี ๒ อย่างคือ อสัญญสมาบัติ และนิโรธ  สมาบัติ ท่ีเป็นอสัญญสมาบัติมี
แก่ปุถุชน ท่ีเป็นนิโรธสมาบัติมีเฉพาะแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้ชำนาญใน
สมาบัติ ๘ ข้างต้นแล้วเท่านั้น จึงจะเข้าได้,และมีอธิบายอีกว่า สัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติเป็นเพียงความดับแห่งขันธ์ ๔ เท่าน้ัน จึงไม่เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตตระ 
(อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๗๓๕/๒๘๒,อภิ.ปญฺจ.อ. ๗๒๘-๗๒๙/๒๘๐-๒๘๑) 

สัญญาสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัญญา มี ๑๓ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ  
 1.สัญญาสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดงธรรม

แก่ท่านพระราหุลว่า สัญญา ๖ มีรูปสญัญาเป็นต้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มคีวามแปรผัน
เป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๓/๒๙๓) 

 2.สัญญาสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดง 
สัญญา ๖ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๓๑๗/๓๓๑) 

 3.สัญญาสูตร เรื่องเกิดขึ้นท่ีกรุงสาวัตถี   พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  
ฉันทราคะในสญัญา ๖ มีรูปสัญญา  นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ภิกษุท้ังหลาย 
เมื่อใดภิกษุ  ฯลฯ  ในธรรมท่ีควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ย่ิง (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๗/
๓๓๘) 

 4.สัญญาสูตร (ปฐม) (สูตรที ่๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า สญัญาที่
บุคคลเจริญมีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ (คือนิพพาน) ๕ คือ (๑) อนิจจสัญญา 
กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร (๒) อนัตตสัญญา กำหนดหมายความเป็น



 

๕๑๓๓ 
 

 

อนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง (๓) มรณสัญญา กำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็น
ธรรมดา(๔) อาหาเร ปฏิกูลสญัญา กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร (๕) สัพพโลเก 
อนภิรติสัญญา กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๖๑/๑๑๐) 

 5.สัญญาสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัญญาที่บุคคลเจรญิ มี
อานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ ๕ มีเนื้อความเหมือนในปฐมสัญญาสูตร (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๖๒/๑๑๑) 

 6.สัญญาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสัญญาฝ่ายอกุศล คือ (๑) กามสัญญา (๒) พยา
ปาทสัญญา (๓) วิหิงสาสัญญา และตรัสสญัญาฝ่ายกุศล คอื (๑) เนกขัมมสัญญา (๒) 
อพยาปาทสัญญา (๓) อวิหิงสาสัญญา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๐/๖๓๑) 

 7.สัญญาสูตร พระสูตรว่าด้วยสัญญาท่ีเป็นอปริหานิยธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
อปริหานิยธรรม ๗ คือ ภิกษุพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบ
เท่าท่ีภิกษุยังเจริญ (๑) อนิจจสัญญา กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร (๒) 
อนัตตสัญญา กำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมท้ังปวง (๓) อสุภสัญญา 
กำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย (๔) อาทีนวสัญญา กำหนดหมายความเป็นโทษ
ทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่าง ๆ (๕) ปหานสัญญา กำหนดหมายเพ่ือละอกุศล
วิตกและบาปธรรมทั้งหลาย (๖) วิราคสัญญา กำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรม
ละเอียดประณีต (๗) นิโรธสัญญา กำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๗/๔๒) 

 8.สัญญาสูตร (ปฐม) (สูตรที่ ๑) พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สัญญา ๗ 
คือ (๑) อสุภสัญญา กำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย (๒) มรณสญัญา กำหนด
หมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา (๓) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา กำหนด
หมายความปฏิกูลในอาหาร (๔) สัพพโลเก อนภิรตสัญญา กำหนดหมายความไม่น่า
เพลิดเพลินในโลกทั้งปวง (๕) อนิจจสัญญา กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 
(๖) อนิจเจ ทุกขสัญญา กำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร และ
(๗) ทุกเข อนัตตสัญญา กำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ ท่ีภิกษุ
เจริญทำให้มากแล้ว ย่อมมผีลานิสงส์มาก หย่ังลงสู่อมตะได้ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๔๘/๗๕ ) 

 9.สัญญาสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒)  พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายว่า สัญญา ๗ ท่ีภิกษุ
เจริญทำให้มากแล้ว ย่อมมผีลานิสงส์มาก หย่ังลงสู่อมตะได้ เพราะ (๑) ผู้เจริญอสุภ
สัญญาแล้วส่วนมาก จิตย่อมหดกลับ ไม่ออกไปรับการร่วมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือ



 

๕๑๓๔ 
 

 

ความเป็นของปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ ถ้าจิตยังไหลไปตามการร่วมเมถุนธรรม ความเป็นของ
ปฏิกลูยังต้ังอยู่ก็พึงทราบว่า เราไม่ได้เจริญอสุภสัญญาแลว้ คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและ
เบ้ืองปลายจึงไม่มีแก่เรา ภาวนาพละของเรายังไม่ถึงท่ี แต่ถ้าผู้เจริญอสุภสัญญาแล้ว
ส่วนมาก จิตย่อมหดกลับ ไม่ออกไปรับการร่วมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเป็นของ
ปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ พึงทราบว่า เราได้เจริญอสุภสัญญาดีแล้ว คุณวิเศษทัง้เบื้องต้นและ
เบ้ืองปลายจึงมีแก่เรา ภาวนาพละของเราถึงท่ีแล้ว (๒) ผู้เจริญมรณสัญญาแล้ว
ส่วนมาก จิตย่อมหดกลับ ไมอ่อกไปรับความติดใจในชีวิต อุเบกขาหรือความเป็นของ
ปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ ถ้าจิตยังไหลไปตามความเป็นของไม่ปฏิกูลยังต้ังอยู่ก็พึงทราบว่า เรา
ไม่ได้เจริญมรณสัญญาแล้ว คุณวิเศษทั้งเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลาย จึงไม่มีแก่เรา ภาวนา
พละของเรายังไม่ถึงท่ี แต่ถา้ผู้เจริญมรณสญัญาแล้วส่วนมาก จิตย่อมหดกลับ ไม่
ออกไปรับความติดใจในชีวิต อุเบกขาหรือความเป็นปฏิกลูย่อมต้ังอยู่ พึงทราบว่า เราได้
เจรญิมรณสญัญาดแีล้ว … (๓) ผู้เจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้วส่วนมาก จิตย่อมหด
กลับ ไม่ออกไปรับตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ ถ้าจิตยัง
ไหลไปตามความเป็นของไม่ปฏิกูลยังต้ังอยู่ก็พึงทราบว่า เราไม่ได้เจริญอาหาเร ปฏิกูล
สัญญาน้ีแล้ว คุณวิเศษทั้งเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายจึงไม่มีแก่เรา ภาวนาพละของเรายัง
ไม่ถึงท่ี แต่ถ้าผูเ้จริญอาหาเร ปฏิกูลสัญญาแล้วส่วนมาก จิตย่อมหดกลับ ไม่ออกไปรับ
ตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเป็นปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ พึงทราบว่า เราได้เจริญอาหาเร 
ปฏิกูลสัญญาดีแล้ว … (๔) ผูเ้จริญสัพพโลเก อนภิรตสัญญาแล้วส่วนมาก จิตย่อมหด
กลับ ไม่ออกไปรับความวิจิตรของโลก อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ ถ้า
จิตยังไหลไปตามความเป็นของไม่ปฏิกูลยังต้ังอยู่ก็พึงทราบว่า เราไม่ได้เจริญสัพพโลเก 
อนภิรตสัญญาแล้ว คณุวิเศษท้ังเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายจึงไม่มีแก่เรา ภาวนาพละของ
เรายังไม่ถึงที่ แต่ถ้าผู้เจริญสพัพโลเก อนภิรตสัญญาแล้วส่วนมาก จิตย่อมหดกลับ ไม่
ออกไปรับความวิจิตรของโลก อุเบกขาหรือความเป็นปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ พึงทราบว่า 
เราได้เจริญสัพพโลเก อนภิรตสัญญาดีแล้ว … (๕) ผู้เจรญิอนิจจสญัญาแล้วส่วนมาก 
จิตย่อมหดกลับ ไม่ออกไปรับลาภสักการะและช่ือเสียง อุเบกขาหรือความเป็นของ
ปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ ถ้าจิตยังไหลไปตามความเป็นของไม่ปฏิกูลก็ยังต้ังอยู่ก็พึงทราบว่า 
เราไม่ได้เจริญอนิจจสัญญาแล้ว คุณวิเศษทั้งเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายจึงไม่มีแก่เรา 
ภาวนาพละของเรายังไม่ถึงท่ี แต่ถ้าผู้เจริญอนิจจสัญญาแล้วส่วนมาก จิตย่อมหดกลับ 
ไม่ออกไปรับลาภสักการะและชื่อเสียง อุเบกขาหรือความเป็นปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ พึง
ทราบว่า เราได้เจริญอนิจจสัญญาดีแล้ว … (๖) ผู้เจรญิอนิจเจ ทุกขสัญญาแล้ว
ส่วนมาก สญัญาในความเฉือ่ยชา ความเกียจคร้าน ความท้อถอย ความประมาท ใน



 

๕๑๓๕ 
 

 

การไม่เพิกถอนความเพียร และในการไม่พิจารณาปรากฏว่าเป็นภัยอันร้ายแรงเหมือน
เพชฌฆาตผู้เง้ือดาบขึ้น ก็พึงทราบว่า เราไม่ได้เจริญอนิจเจ ทุกขสัญญาแล้ว คุณวิเศษ
ท้ังเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เรา ภาวนาพละของเรายังไม่ถึงท่ี แต่ถ้าผู้เจริญ
อนิจเจ ทุกขสัญญาแล้วส่วนมาก สญัญาในความเฉื่อยชา ความเกียจคร้าน ความ
ท้อถอย ความประมาท ในการไม่เพิกถอนความเพียร และในการไม่พิจารณาปรากฏ
ว่าเป็นภัยอันร้ายแรงเหมอืนเพชฌฆาตผู้เง้ือดาบขึ้น พึงทราบว่า เราได้เจริญอนิจเจ 
ทุกขสญัญาดีแล้ว … (๗) ผู้เจริญทุกเข อนัตตสัญญาแล้วส่วนมาก มีใจปราศจาก
อหังการ(ทิฏฐิที่มีความยึดถือว่าของเรา) มมังการ(ตัณหาคือความทะยานอยากว่าเป็น
ของเรา) และมานะ(คือมานะ ๙) ในร่างกายท่ีมีวิญญาณและในนิมิตภายนอกท้ังปวง 
ก้าวล่วงมานะ สงบแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว ถ้าใจไม่ปราศจากอหังการ มมังการ และมานะ
ในร่างกายท่ีมีวิญญาณน้ี และในนิมิตภายนอกท้ังปวง ไม่ก้าวล่วงมานะ ไม่สงบ ไม่
หลุดพ้นแล้ว พึงทราบว่า เราไม่ได้เจริญทกุเข อนัตตสัญญาน้ี คุณวิเศษทั้งเบ้ืองต้น
และเบ้ืองปลายจึงไม่มีแก่เรา ภาวนาพละของเรายังไม่ถึงที่ แต่ถ้าผู้เจรญิทุกเข อนัตต
สัญญาแล้วส่วนมาก มีใจปราศจากอหังการ มมังการ และมานะ ในร่างกายที่มี
วิญญาณอยู่ภายใน และในนิมิตภายนอกท้ังปวง ก้าวล่วงมานะ สงบแลว้ หลุดพ้นดี
แล้ว พึงทราบว่า เราได้เจริญทุกเข อนัตตสญัญาดีแล้ว คณุวิเศษทั้งเบ้ืองต้นและเบ้ือง
ปลายจึงมีแก่เรา ภาวนาพละของเราถึงท่ีแล้ว (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๙/๗๕) 

 10.สัญญาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สญัญาที่บุคคลเจริญทำใหม้ากแล้วย่อมมี
ผลานิสงส์มาก หย่ังลงสู่อมตะ(นิพพาน) ม ี๙ คือ (๑) อสุภสัญญา (๒) มรณสญัญา 
(๓) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา (๔) สัพพโลเก อนภิรตสัญญา (๕) อนิจจสญัญา (๖) อนิจ
เจ ทุกขสัญญา (๗) ทุกเข อนัตตสัญญา (๘) ปหานสัญญา (๙) วิราคสัญญา (องฺ.นวก.
(ไทย) ๒๓/๑๖/๔๖๔ ) 

 11.สัญญาสูตร (ปฐม) (สูตรที่ ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัญญาที่บุคคลเจรญิแล้ว 
ย่อมมีผลานิสงส์มาก หย่ังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นท่ีสุด คือ (๑) อสุภสญัญา กำหนด
หมายความไม่งามแห่งกาย (๒) มรณสัญญา กำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึง
เป็นธรรมดา (๓) อาหาเรปฏิกูลสัญญา กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร (๔) สัพพ
โลเก อนภิรตสัญญา กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง (๕) อนิจจ
สัญญา กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร (๖) อนิจเจ ทุกขสญัญา กำหนด
หมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร (๗) ทุกเข อนัตตสัญญา กำหนด
หมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ (๘) ปหานสัญญา กำหนดหมายเพ่ือละ
อกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย (๙) วิราคสัญญา กำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรม



 

๕๑๓๖ 
 

 

ละเอียดประณีต (๑๐) นิโรธสัญญา กำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๖/๑๒๓)  

 12.สัญญาสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลาย สญัญาที่
บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลานิสงสม์าก หย่ังลงสูอ่มตะ มีอมตะเป็นท่ีสุด คือ 
(๑) อนิจจสัญญา กำหนดหมายความไม่เทีย่งแห่งสังขาร(๒) อนัตตสัญญา กำหนด
หมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมท้ังปวง (๓) มรณสัญญา กำหนดหมายความตายที่
จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา (๔) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา กำหนดหมายความปฏิกูลใน
อาหาร (๕) สัพพโลเก อนภิรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ัง
ปวง (๖) อัฏฐิกสญัญา กำหนดหมายซากศพท่ียังเหลอือยู่แต่ร่างกระดกูหรือกระดูก
ท่อน (๗) ปุฬุวกสัญญา กำหนดหมายซากศพท่ีมีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด (๘) วินี
ลกสัญญา กำหนดหมายซากศพท่ีมีสีเขียวคล้ำคละด้วยสต่ีางๆ (๙) วิจฉิททกสัญญา 
กำหนดหมายซากศพท่ีขาดจากกันเป็น ๒ ท่อน (๑๐) อุทธุมาตกสญัญา กำหนด
หมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืด (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๗/๑๒๔) 

 13.สัญญาสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ แล้วทูลถามว่า เป็นไปได้หรือ การท่ีภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุ
ดินว่าเป็นธาตุดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ ในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟ ในธาตุลมว่าเป็น
ธาตุลม ในอากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนฌาน ในวิญญาณัญจาย
ตนฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนฌาน ในอากิญจัญญายตนฌานว่าเป็นอา
กิญจัญญายตนฌาน ในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน ในโลกนีว่้าเป็นโลกน้ี ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า ไม่ต้องมีสัญญาแม้ในรูปที่ได้
เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ท่ีได้ทราบ และธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้ง ท่ีถึง ท่ีแสวงหา ที่ตรอง
ตามด้วยใจ แต่ต้องมีสัญญา 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เป็นไปได้ เม่ือพระอานนท์ทูลถามว่า เป็นไปได้
อย่างไร จึงตรัสตอบว่า เป็นไปได้อย่างนี้ คือ ภิกษุเป็นผู้มีสญัญาอย่างน้ีว่า ภาวะที่
สงบ ประณีต คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคนือุปธิกิเลสท้ังปวง ความสิ้น
ไปแห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับ นิพพาน เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ 
พระอานนท์ช่ืนชมพระภาษิตแล้วถวายอภิวาท ทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาพระสารี
บุตรถึงที่อยู่แลว้ถามว่า เป็นไปได้หรือหนอ การท่ีภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาใน
ธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ ในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟ ในธาตุลมว่า
เป็นธาตุลม ในอากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนฌาน ในวิญญาณัญ
จายตนฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนฌาน ในอากิญจัญญายตนฌานว่าเป็นอา



 

๕๑๓๗ 
 

 

กิญจัญญายตนฌาน ในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน ในโลกนีว่้าเป็นโลกน้ี ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า ไม่ต้องมีสัญญาแม้ในรูปท่ีได้
เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ท่ีได้ทราบ และธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้ง ท่ีถึง ท่ีแสวงหา ที่ตรอง
ตามด้วยใจ แต่ต้องมีสัญญา พระสารีบุตรตอบว่า เป็นไปได้ เมื่อพระอานนท์ถามว่า 
เป็นไปได้อย่างไร จึงเล่าว่า สมัยหน่ึง ผมอยู่ที่ป่าอันธวัน เขตกรุงสาวัตถีนั้น ผมได้
เข้าสมาธิโดยไม่มีสญัญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ เป็นต้น แต่
ผมเป็นผู้มสีัญญา เมื่อถูกถามว่า ในสมัยน้ัน ท่านเป็นผูม้ีสัญญาอย่างไร จึงตอบว่า 
สัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ผมว่า ความดับภพเป็นนิพพาน ความดับภพเป็นนิพพาน
สัญญาอย่างหนึ่งดับไป เปรียบเหมือนเมื่อไฟมีเช้ือกำลังไหม้อยู่ เปลวไฟอย่างหน่ึง
เกิดขึ้น เปลวไฟอย่างหน่ึงดับไป พระอานนท์กล่าวว่า น่าอัศจรรย์จริง การที่อรรถกับ
อรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดาและพระสาวก เปรียบเทียบกันได้ เสมอ
กัน ไม่ผิดกันในบทอันเลิศ เมื่อสักครู่น้ี ผมเข้าไปเฝา้พระผู้มีพระภาค ได้ทูลถาม
เน้ือความนี้แลว้ แม้พระผู้มพีระภาคก็ทรงตอบเหมือนที่ท่านสารีบุตรตอบทุกประการ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗/๓๙๘)  

สัญญาโสขุมมญาณ : ญาณเป็นเครื่องกำหนดรู้ลักษณะละเอียดคือสัญญา, เป็นข้อท่ี ๓ ในโสขุมม
ญาณ ๔ ดังคำว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้ประกอบด้วยสัญญาโสขุมมญาณไม่เห็น
ญาณอ่ืนที่ย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าสัญญาโสขุมมญาณน้ันและไม่ปรารถนาสัญญาโส
ขุมมญาณอย่างอ่ืนท่ีย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าสัญญาโสขุมมญาณน้ัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๖/๒๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า โสขุมมญาณ หมายถึงญาณท่ีเป็นเครื่องกำหนดรู้ลักษณะ
ละเอียด เช่น ลักษณะท่ีไม่เที่ยง (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๖/๒๙๔, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา 
(บาลี) ๒/๑๖/๓๐๑) 

สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด :  สัญญาไม่ละเอียด หมายถึงสัญญาท่ีเกิดแต่ปฏิฆสัมผัส, สัญญาท่ี
เป็นอกุศล,สัญญาท่ีเป็นกุศลและอกุศล,สัญญาท่ีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา,สัญญาท่ี
สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา,สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ,สัญญาของผู้ไม่เข้า
สมาบัติ,สัญญาท่ีเป็นอารมณ์ของอาสวะ  

 สัญญาประณีต หมายถึงสัญญาที่เกิดแต่อธิวจนสัมผัส, สัญญาท่ีเป็นกุศลและอัพยาก
ฤตเป็นสัญญาละเอียด,สัญญาท่ีเป็นอัพยากฤต,สัญญาท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาและ
อทุกขมสุขเวทนา, สัญญาท่ีสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา,สัญญาของผู้เข้าสมาบัติ
เป็นสัญญาละเอียด, สัญญาท่ีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาละเอียด,เป็น
สัญญาอย่างหนึ่งในสัญญา มีปรากฏในสัญญาขันธ์ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๔/๗) 



 

๕๑๓๘ 
 

 

  ในวิภังค์อธิบายว่า สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด ว่าหมายถึงสัญญาที่เกิดแต่ปฏิฆ
สัมผัส(คือสัมผัสที่เกิดทางปัญจทวาร) เป็นสัญญาหยาบ สัญญาท่ีเกิดแต่อธิวจนสัมผัส
(คือสัมผัสท่ีเกิดทางมโนทวาร)เป็นสัญญาละเอียด สัญญาท่ีเป็นอกุศล เป็นสัญญา
หยาบ สัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่เป็นกุศลและ
อกุศลเป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่เป็นอัพยากฤตเป็นสัญญาละเอียด สัญญาท่ีสัมปยุต
ด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบ สัญญาท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุข
เวทนาเป็นสัญญาละเอียด สัญญาท่ีสัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญา
หยาบ สัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียด สัญญาของผู้ไม่เข้า
สมาบัติเป็นสัญญาหยาบ สัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาละเอียด สัญญาท่ีเป็น
อารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญา
ละเอียด (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๗/๘) 

สัญญาอัญญาณสูตร : พระสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในสญัญา ปรพิาชกช่ือวัจฉโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิ
ท่ีว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เหตุปัจจัยท่ีทำให้
เกิดทิฏฐิน้ัน คือความไม่รู้ในสัญญา ในความเกิด ในความดับและในปฏิปทาท่ีให้ถึง
ความดับแห่งสัญญา (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๐๙/๓๗๖) 

สัญญีครรภ์ : ครรภ์มีสัญญา มี ๗ อย่าง ซ่ึงในนัตถิกวาทะอธิบายไว้ว่าหมายถึง อูฐ โค ลาแพะ สัตว์
เลี้ยง มฤคและควาย ในสามัญญผลสูตร สันทกสูตร มหาทิฏฐิสูตร กล่าวถึงลัทธิของ
ครูมักขลิ โคศาล ลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ไว้ตอนหน่ึงว่า สัญญีครรภ์ ๗ อสัญญี
ครรภ์ ๗ นิคัณฐีครรภ์ ๖ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๗,สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓) 

สัญญีภพ : ภพมีสัญญา หมายถึงภพของสัตว์ท่ีมีขันธ์ ๔ คือเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
และวิญญาณขันธ์, เป็น ๑ ในภพ ๓ คือ สัญญีภพ อสัญญีภพ หรือเนวสัญญีนาสัญญี
ภพ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๗/๑๑๙,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๓๔/๕๕) 

  อรรถกถาอธิบายถึงภพ ๓ ไว้ว่า สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ, (ขุ.
เถร.อ.(บาลี) ๑/๑๒๑/๓๗๖,อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๒๓๔/๑๙๘-๒๒๐, ขุ.ป.อ. ๑/๕/๙๗) 

สัญญีวาทะ : วาทะมีสัญญา,ลัทธิว่ามีสัญญา,ลัทธิท่ีถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตายังมีสัญญาเหลืออยู่
,ลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตามีสัญญา มี ๑๖ ลัทธิ คำว่า สัญญา ในท่ีน้ีไม่ได้
หมายถึงความจำได้หมายรู้ธรรมดา แต่หมายถึงภาวะท่ีเป็นความรู้สึกรู้ขั้นละเอียด,ใน
พรหมชาลสูตร กล่าวถึงสัญญีวาทะว่ามี ๑๖ ประการ คือ สมณพราหมณ์เหล่านั้น
ย่อมบัญญัติว่า (๑) อัตตาท่ีมีรูป ย่ังยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา (๒) อัตตาท่ีไม่มีรูป 



 

๕๑๓๙ 
 

 

ย่ังยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา (๓) อัตตาทั้งท่ีมีรูปและไม่มีรูป ย่ังยืน หลังจากตาย
แล้วมีสัญญา (๔) อัตตาที่มีรูปก็มิใช่ ไม่มีรูปก็มิใช่ ย่ังยืน หลังจากตายแล้วมี สัญญา 
(๕) อัตตาท่ีมีท่ีสุด ย่ังยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา (๖) อัตตาท่ีไม่มีที่สุด ย่ังยืน 
หลังจากตายแล้วมีสัญญา (๗) อัตตาท้ังท่ีมีท่ีสุดและไม่มีท่ีสุด ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว
มี สัญญา (๘) อัตตาท่ีมีท่ีสุดก็มิใช่ ไม่มีท่ีสุดก็มิใช่ ย่ังยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา (๙) 
อัตตาท่ีมีสัญญาอย่างเดียวกัน ย่ังยืน หลังจากตายแล้วมี สัญญา (๑๐) อัตตาที่มี
สัญญาต่างกัน ย่ังยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา (๑๑) อัตตาที่มีสัญญาเล็กน้อย ย่ังยืน 
หลังจากตายแล้วมีสัญญา (๑๒) อัตตาท่ีมีสัญญาหาประมาณมิได้ ย่ังยืน หลังจากตาย
แล้ว มีสัญญา (๑๓) อัตตาที่มีสุขอย่างเดียว ย่ังยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา (๑๔)
อัตตาท่ีมีทุกข์อย่างเดียว ย่ังยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา (๑๕) อัตตาที่มีท้ังสุขและ
ทุกข์ ย่ังยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา (๑๖) อัตตาที่มีทุกข์ก็มิใช่ มีสุขก็มิใช่ ยั่งยืน 
หลังจากตายแล้วมีสัญญา(ที.สี.(ไทย) ๙/๗๕/๓๐,๙/๗๗/๓๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒/
๒๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔๒/๒๒๑) 

สัญญูปาทานขันธ์ : อุปาทานขันธ์คือสัญญา,ขันธ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งความยึดม่ันคือสัญญา,กองแห่งความ
ยึดมั่นคือสัญญา, เป็นข้อที่ ๓ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ดังคำว่า อุปาทานขันธ์ คือรูปู
ปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือรูป) เวทนูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือเวทนา) สัญญู
ปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือสัญญา) สังขารูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือสังขาร) 
วิญญาณูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ) ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า โดย
ย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์,ในขันธสูตรอธิบายว่า สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่
เป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรือ
ประณีต ไกล หรือใกล้ก็ตาม ประกอบด้วยอาสวะ เกื้อกูลแก่อุปาทาน นี้เรียกว่า 
สัญญูปาทานขันธ์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๙๙/๓๒๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๐,๑๑/
๓๕๕/๓๘๐, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๒/๓๔,๑๗/๔๘/๖๗,๑๗/๕๖/๘๑,๑๗/๘๒/๑๓๔) 

สัญโญคาภินิเวส : ความยึดมั่นเพราะกิเลสเครื่องประกอบ ดังคำในญาณกถา ท่ีกล่าวไว้ว่า เม่ือ
ละสัญโญคาภินิเวส ธรรมท้ังหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งวิวัฏฏนานุปัสสนา ย่อมไม่
ล่วงเลยกันและกัน เพราะฉะน้ันจึงช่ือว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกัน,ในสีลมยญาณนิทเทสอธิบายไว้ว่า การละสัญโญคาภิ
นิเวสด้วยวิวัฏฏนานุปัสสนา, ในสุตตันตนิทเทส อธิบายว่า อินทรีย์ ๕ ในวิวัฏฏนา
นุปัสสนา  สลัดออกจากสัญโญคาภินิเวส(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๔,๓๑/๔๑/๖๓, ๓๑/
๑๙๓/๓๐๙) 
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สัญโญชนปหานสูตร :  พระสูตรว่าด้วยการละสังโยชน์  ภิกษุทัง้หลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันว่า บุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะละสังโยชน์ได้ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบโดยนัยแห่งอวิชชาปหานสูตรในวรรคนี้ ต่างเพียงเปลี่ยนคำว่า โดยความ
ไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น เป็นคำว่า โดยความไม่เที่ยงจึงจะละ
สังโยชน์ได้ (สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๕๔/๔๖) 

สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปัญญา: ปัญญาในมรรคและปัญญาในผล ดังคำในวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ช่ือว่าสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 

สัญโญชนสมุคฆาตสูตร :  พระสูตรว่าด้วยการถอนสังโยชน์ ภิกษุท้ังหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันว่า บุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะถอนสังโยชน์ได้ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบโดยนัยแห่งอวิชชาปหานสูตรในวรรคนี้ ต่างเพียงเปลี่ยนคำว่า จึงละ
อวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น เป็นคำว่า จึงจะถอนสังโยชน์ได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๕๕/
๔๖) 

สัญโญชนสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสังโยชน์  มี ๕ สูตร แปลช่ือสูตรต่างกัน และเน้ือหาต่างกัน คือ  
 1.สัญโญชนสตูร พระสูตรว่าด้วยเครื่องประกอบไว้  สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับ

อยู่ ณ วัดพระเชตวัน เทวดาทูลถามว่า โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้ อะไรเป็น
เหตุเที่ยวไปของโลกน้ัน เพราะละอะไรได้ พระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเคร่ืองประกอบไว้ วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของ
โลก เพราะละตัณหาได้ เราจึงกล่าวว่านิพพาน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๖๔/๗๔) 

 2.สัญโญชนสตูร พระสูตรว่าด้วยสังโยชน์ ภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปอยู่ ณ อัมพาฏก
วัน เขตเมืองมัจฉิกาสัณฑ์ หลังกลับจากบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วน่ังสนทนา
กันว่า สังโยชน์ก็ดี ธรรมท่ีเกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะต่างกัน 
หรือมีอรรถอยา่งเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะ แล้วก็ให้คำตอบต่างกันไปว่า ธรรม
เหล่าน้ีมีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะต่างกันบ้าง ธรรมเหล่าน้ีมีอรรถอย่างเดียวกัน 
ต่างกันแต่พยัญชนะบ้าง ลำดับน้ัน จิตตคหบดีได้ยินเช่นนั้นจึงกลา่วว่า ธรรมเหล่านี้มี
อรรถต่างกัน มีพยัญชนะต่างกัน เปรียบเหมือนโคดำกับโคขาวท่ีเขาผูกติดกันด้วย
เชือกเส้นเดียวกัน การจะกล่าวว่า โคท้ัง ๒ นั้นเน่ืองกัน ช่ือว่ากล่าวไม่ถูก เพราะมัน
ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกัน แต่โคทั้งสองนั้นถูกเขาผูกด้วยเชือกเส้นเดียวกัน เชือกน้ันเท่าน้ันที่
เกี่ยวเนื่องในโคท้ังสองนั้น อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น อายตนะภายใน ๖ ไม่
เกี่ยวข้องกับอายตนะภายนอก ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะ



 

๕๑๔๑ 
 

 

ภายใน ๖ แต่เพราะอาศัยอายตนะทั้ง ๒ น้ัน ฉันทราคะจึงเกิดขึ้น เหตุนั้น อายตนะ
ท้ัง ๒ จึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้น (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๓/๓๗๐) 

 3.สัญโญชนสตูร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือละสังโยชน์ พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ธรรม ๒ คอื (๑) การเห็นธรรมท่ีเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความพอใจ (๒) การ
เห็นธรรมท่ีเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความเบ่ือหน่าย แล้วตรัสอีกว่า บุคคลผู้เห็น
ธรรมท่ีเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความพอใจอยู่ ย่อมละราคะ โทสะ โมหะไม่ได้ 
บุคคลผู้ท่ียังละราคะ โทสะ โมหะไม่ได้ ย่อมไม่พ้นจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 
ความตาย ความเศร้าโศก ความคร่ำครวญ ความทุกข์กาย ความทุกขใ์จ ความคับ
แค้นใจ และย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ ส่วนบุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์
โดยความเบื่อหน่ายอยู่ย่อมละราคะ โทสะ โมหะได้ บุคคลผูล้ะราคะ โทสะ โมหะได้
แล้ว ย่อมพ้นจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความเศร้าโศก ความคร่ำ
ครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ และย่อมพ้นจากความทกุข์ (สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๕๓๑/๓๔๕) 

 4.สัญโญชนสตูร พระสูตรว่าด้วยกิเลสท่ีผกูมัดใจสัตว์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม 
๒ คือ (๑) การเห็นธรรมท่ีเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความพอใจ (๒) การเห็นธรรมที่
เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความเบ่ือหน่าย แล้วตรัสอีกว่า บุคคลผู้เห็นธรรมท่ีเป็น
ปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความพอใจอยู่ ย่อมละราคะ โทสะ โมหะไม่ได้ บุคคลผูท้ี่ยังละ
ราคะ โทสะ โมหะไม่ได้ ย่อมไม่พ้นจากความเกิด ความแก่ ความเจบ็ ความตาย 
ความเศร้าโศก ความคร่ำครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคบัแค้นใจ และ
ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ ส่วนบุคคลผู้เห็นธรรมท่ีเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความ
เบ่ือหน่ายอยู่ย่อมละราคะ โทสะ โมหะได้ บุคคลผูล้ะราคะ โทสะ โมหะได้แล้ว ย่อม
พ้นจากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความเศร้าโศก ความคร่ำครวญ 
ความทุกข์กาย ความทุกขใ์จ ความคับแคน้ใจ และย่อมพ้นจากความทุกข์ (องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๖/๖๒) 

 สัญโญชนสูตร พระสูตรว่าด้วยสังโยชน์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สังโยชน์ ๗ คือ (๑) 
อนุนยสังโยชน์ สังโยชน์คือความยินดี (หมายถึงกามราคสังโยชน์) (๒) ปฏิฆสังโยชน์ 
สังโยชน์คือความยินร้าย (๓) ทิฏฐิสังโยชน์ สังโยชน์คือความเห็นผิด (๔) วิจิกิจฉา
สังโยชน์ สังโยชน์คือความลังเลสงสัย (๕) มานสังโยชน์ สังโยชน์คือความถือตัว (๖) 
ภวราคสังโยชน์ สังโยชน์คือความติดใจในภพ (๗) อวิชชาสังโยชน์ สังโยชน์คือความไม่
รู้แจ้ง (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘/๑๔) 
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สัญโญชนัปปหานสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือละสังโยชน์ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญ กระทำให้มากแล้ว ย่อมเปน็ไปเพ่ือละ
สังโยชน์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๙๓/๔๘๕) 

สัญโญชนิกาทิฏฐิ : ความเห็นเป็นเครื่องผูกสัตว์,เป็นทิฏฐิข้อท่ี ๑๐ ในบรรดาทิฏฐิ ๑๖,ในสัญโญชนิ
กาทิทิฏฐินิทเทส แสดงสัญโญชนิกาทิทิฏฐิ อธิบายไว้ว่า สัญโญชนิกาทิฏฐิมีความยึด
มั่นด้วยอาการ ๑๘ อย่าง อะไรบ้าง คือ ๑. การตกอยู่ในทิฏฐิ ๒. ความรกชัฏคือทิฏฐิ 
๓. ความกันดารคือทิฏฐิ ๔. เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ ๕. ความด้ินรนคือทิฏฐิ ๖. สังโยชน์
คือทิฏฐิ ๗. ลูกศรคือทิฏฐิ  ๘. สมภพคือทิฏฐิ ๙. เครื่องกังวลคือทิฏฐิ ๑๐. เครื่องผูก
คือทิฏฐิ ๑๑. เหวคือทิฏฐิ ๑๒. อนุสัยคือทิฏฐิ ๑๓.เหตุให้เดือดร้อนคือทิฏฐิ ๑๔. เหตุ
ให้เร่าร้อนคือทิฏฐิ ๑๕. เครื่องร้อยรัดคือทิฏฐิ ๑๖. ความยึดถือคือทิฏฐิ ๑๗.ความยึด
มั่นคือทิฏฐิ ๑๘.ความถือม่ันคือทิฏฐิ สัญโญชนิกาทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการ ๑๘ 
อย่างนี้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔๓/๒๒๒)  

สัญโญชนิกาทิทิฏฐินิทเทส : แสดงสัญโญชนิกาทิทิฏฐ ิ  อธิบายอุทเทสท่ี ๑๐-๑๒ คอื สัญโญชนิ
กาทิฏฐิ เป็นต้น โดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา ดังนี้ 

  อุทเทสท่ี ๑๐ สัญโญชนิกาทฏิฐิ 
  คำปุจฉาว่า “สัญโญชนิกาทฏิฐิ มคีวามยึดมั่นด้วยอาการ ๑๘ ประการ เป็น

อย่างไร” ท่านพระสารีบุตรวิสัชนาโดยนำปริยุฏฐานแห่งทิฏฐิ ๑๘ ประการในความ
นำของทิฏฐิกถา มาวิสัชนาเป็นอาการ ๑๘ ประการ 

  นิทเทสท่ี ๑๑ และท่ี ๑๒ ใช้ช่ือเดียวกัน คือ มานวินิพันธาทิฏฐ ิแต่มีความหมาย
ต่างกัน คือ นิทเทสท่ี ๑๑ หมายถึงทิฏฐิท่ีว่า “เป็นเรา” ส่วนนิทเทสท่ี ๑๒ หมาย
ถึงทิฏฐทิี่ว่า “เป็นของเรา” 

  อุทเทสท่ี ๑๑ มานวินิพันธาทิฏฐิว่า “เป็นเรา” 
  คำปุจฉาว่า “มานวินิพันธาทิฏฐิว่า “เป็นเรา” มีความยึดมั่นด้วยอาการ ๑๘ 

ประการ เป็นอย่างไร” ท่านพระสารีบุตรวิสัชนาโดยนำธรรม ๑๘ ประการ (หมวด
ธรรมท่ีควรรู้ย่ิงในสุตมยญาณท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ ชุดที่ ๑ หมวดที่ ๒ และท่ี ๓ หมวดย่อย 
ท่ี ๑-๓) มาจำแนกมานวินิพันธาทิฏฐิเป็น ๑๘ ประการ  

  มานวินิพันธาทิฏฐิแต่ละประการมีสาระสำคัญแบ่งเป็น ๗ ส่วนเหมือนในอัตตา
นุทิฏฐิ ในที่น้ีขอแสดงส่วนที่ต่างกันเป็นตัวอย่างดังน้ี 

  ส่วนท่ี ๑ อธิบายคำว่า “มานวินิพันธาทิฏฐิ” 
  ความยึดมั่นถือมั่นว่า “จักขุเป็นเรา” จึงช่ือว่ามานวินิพันธาทิฏฐิว่า “เป็นเรา” 
  ส่วนท่ี ๒ อธิบายคำว่า “ทิฏฐิและวัตถุ” 
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  ทิฏฐิไม่ใช่วัตถ ุ วัตถุก็ไม่ใช่ทิฏฐิ ทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่ง วัตถุก็เป็นอย่างหน่ึง ทิฏฐิและ
วัตถุน้ีเป็นมานวินิพันธาทิฏฐิว่า “เป็นเรา” เป็นอาการที่ ๑อุทเทสท่ี ๑๒ มานวินิ
พันธาทิฏฐิว่า “ของเรา” 

  คำปุจฉาว่า “มานวินิพันธาทิฏฐิว่า “ของเรา” มีความยึดมั่นด้วยอาการ ๑๘ 
ประการ อะไรบ้าง” ท่านพระสารีบุตรวิสัชนาไว้เหมือนในอุทเทสท่ี ๑๑ ต่างกันแต่
เปลี่ยนคำว่า “เป็นเรา” มาเป็นคำว่า “ของเรา” เท่าน้ัน (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๔๓/
๒๒๒) 

สัญโญชนิยธัมมสูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเกื้อกูลแก่สังโยชน์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ ได้แก่รูปท่ีพึงรู้
แจ้งทางตา เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 
โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายและธรรมารมณ์ท่ีพึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนา น่าใคร่ 
น่าพอใจ ส่วนสังโยชน์ ได้แกฉ่ันทราคะในอายตนะภายนอก ๖  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๒๒/๑๔๘) 

สัญโญชนิยปัญญา : ปัญญาในสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤต ในภูมิ ๓ คือกามาวจรภูมิ รู
ปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ ดังคำในวิภังค์อธิบายว่า ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศล
และอัพยากฤตในภูมิ ๓ ช่ือว่า สัญโญชนิยปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 

สัญโญชนิยสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเกื้อกูลแก่สังโยชน์ มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สัญโญชนิยสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ

ท้ังหลายว่า ขันธ์ ๕ เป็นธรรมท่ีเกื้อกูลแก่สังโยชน์ ฉันทราคะ(ความกำหนัดเพราะ
ความพอใจ)ในขันธ์ ๕ นั้นเป็นสังโยชน์ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๒๐/๒๑๔) 

 2.สัญโญชนิยสูตร พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ธรรมท่ีเกื้อกูลแก่สังโยชน์ ได้แก่อายตนะภายใน ๖ ส่วนสงัโยชน์ ได้แก่
ฉันทราคะ(ความกำหนัดเพราะความพอใจ)ในอายตนะภายใน ๖ เหล่าน้ัน (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๐๙/๑๒๔) 

สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ : เรื่องเปรตถูกค้อนต่อยศีรษะ มี ๒ เรื่อง และเน้ือหาคล้ายกัน คือ 
 1.สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ เป็นเร่ืองแสดงผลแห่งกรรมช่ัวของชายคนหน่ึงชาวกรุงพาราณสี

ผู้เรียนศิลปะดีดกรวดจากบุรุษ เปล้ียดีดกรวด แล้วไปหัดดีด กรวดไปถูกพระเศียรของ
พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุเนตร ทำให้พระเศียรแตกและปรินิพพาน ณ ฝั่ง
แม่น้ำคงคา เขาจึงถูกประชาชน ชาวเมืองลงประชาทัณฑ์จนถึงแก่ความตาย และไป
เกิดในอเวจีมหานรก ถูกไฟนรก หมกไหม้เป็นเวลานาน แล้วมาเกิดเป็นเปรตเสวย
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ทุกขเวทนาถูกค้อนเหล็ก ๖๐,๐๐๐ ลูกกระหน่ำตีศีรษะตลอดเวลา (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๘๐๖/๓๐๐) 

 2.สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ความรู้เกิด
แก่คนพาลเพียงเพ่ือทำลายถ่ายเดียว ความรู้ของคนพาลน้ัน กำจัดคุณงามความดี ทำ
ปัญญาของเขาให้ตกต่ำ  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๗๒/๔๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความรู้ ในท่ีนี้หมายรวมถึงศิลปะ ยศ ช่ือเสยีง (ขุ.ธ.อ. 
๓/๑๕๖) 

สัณฐาคาร : ท่ีประชุมของรัฐ, สถานท่ีประชุมของประเทศ เรียกทางราชการว่ารัฐสภา ดังคำว่า 
พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินารา กำลังประชุมกันอยู่ท่ีสัณฐาคารด้วยราชกิจ
บางอย่าง,ในวาลสูตร กล่าวไว้ว่า ลิจฉวีกุมารจำนวนมากฝึกยิงลูกศรอยู่ในสัณฐาคาร
ให้เข้าทางช่องดาลเล็กๆ จากท่ีไกล ติดต่อกันได้ ไม่ผิดพลาด,ในอัตตันตปสูตร กล่าว
ไว้ว่า พระราชามหากษัตริย์ได้รับมูรธาภิเษก หรือว่าเป็นพราหมณมหาศาล เขาให้
สร้างสัณฐาคารใหม่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนครแล้วโกนผมและหนวด นุ่งหนังสัตว์
มีเล็บชโลมกายด้วยเนยและน้ำมัน เกาหลังด้วยเขามฤค เข้าไปสู่สัณฐาคารใหม่พร้อม
ด้วยมเหสีและพราหมณ์ผู้ เป็นปุโรหิต(ที .ม .(ไทย)๑๐/๒๑๑/๑๕๙ ,๑๐/๒๒๖/
๑๗๐,๑๐/๒๓๕/๑๗๖,๑๐/๓๑๗/๒๔๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๕/๖๒๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๙๘/๓๐๕) 

สัณฐาน : รูปทรง, ลักษณะ, เช่น โลกมีสัณฐานกลมอย่างผลส้ม พระอาทิตย์มีสัณฐานกลม ดัง
คำในวาเสฏฐสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่วาเสฏฐพราหมณ์ว่า เธอทั้งหลายรู้จัก
หญ้าและต้นไม้ แต่หญ้าและต้นไม้ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นหญ้าเป็นต้นไม้ หญ้าและต้นไม้
เหล่าน้ันต่างมีรูปร่างสัณฐานสำเร็จมาแต่กำเนิด เพราะธรรมชาติของพวกมันต่างกัน 
แต่สำหรับมนุษย์ไม่มีความแตกต่างกัน ดังคำว่า รูปร่างสัณฐานของพวกสัตว์เหล่านี้ 
ต่างกันตามกำเนิดมากมาย ฉันใด แต่ในหมู่มนุษย์  ไม่มีรูปร่างสัณฐานแตกต่างกันไป
ตามกำเนิดมากมาย ฉันน้ันคือผมก็ไม่แตกต่างกัน ศีรษะ ใบหู นัยน์ตา ใบหน้า จมูก 
ริมฝีปาก คิ้ว คอ บ่า ท้อง หลัง สะโพก อก ซอกอวัยวะ อวัยวะสืบพันธ์ุ มือ เท้า น้ิว
มือ เล็บ แข้ง ขาอ่อน ผิวพรรณ หรือเสียงก็ไม่แตกต่างกันในหมู่มนุษย์จึงไม่มีรูปร่าง
สัณฐานตามกำเนิดแตกต่างกันมากมายเหมือนในกำเนิดอ่ืน ๆ เลย หรือดังคำว่า สุริย
เทพบุตรเป็นผู้ส่องแสง  ทำความสว่างในที่มืดมิด มีสัณฐานเป็นวงกลม มีเดชสูง (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๔๕๖/๕๗๕-๕๗๖,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๑/๙๗) 

สัณฐานมทะ : ความเมาในความมีทรวดทรงงาม,เป็นธรรมข้อท่ี ๒๖ ในเอกกมาติกา ๗๓ ข้อ ดังคำ
ในวิภังค์อธิบายไว้ว่า ความเมา กิริยาท่ีเมา ภาวะท่ีเมา ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว 
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ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม 
ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงงาม น้ีเรียกว่า
สัณฐานมทะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๙) 

สัณหวาจา : วาจาอ่อนหวาน,พูดอ่อนหวาน หมายถึงพูดไพเราะ พูดปลูกไมตรี ไม่พูดคำหยาบแก่
คนอ่ืน, เป็นธรรมข้อ ๑ ในวจีสุจริต ๔ คือ (๑) สัจจวาจา (พูดจริง) (๒) อปิสุณาวาจา 
(พูดไม่ส่อเสียด) (๓) สัณหวาจา (พูดอ่อนหวาน) (๔) มันตภาสา (พูดด้วยปัญญา) (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๙/๒๑๒,๒๑/๒๒๑/๓๓๘) 

สัตตกทัมพปปุผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตกทัมพปุปผิยเถระ มีเนื้อความท่ี
ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้ถวายดอกกระทุ่มแด่พระปัจเจก
พุทธเจ้า ๗ พระองค์ องค์ละดอก เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ได้เสวย
มนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติหลายร้อยชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๖๑/๔๐) 

สัตตกสูตร : พระสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ มี ๓ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สัตตกสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต

กรุงราชคฤห์ ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อปริหานิธรรม ๗ คอื ภิกษุพึงหวังได้ความเจริญ
อย่างเดียวไม่มคีวามเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ยัง (๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกัน
มากครั้ง (๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกัน
ทำกิจที่สงฆ์พึงทำ (๓) ไม่บญัญัติสิ่งที่เรามไิด้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งท่ีเราบัญญัติไว้
แล้ว ถือปฏิบัติม่ันในสิกขาบทที่บัญญัติไว้ (๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู้เป็น
เถระ เป็นรัตตัญญู (หมายถึงรู้ราตรีนาน คือ บวชรู้แจ้งธรรมและเป็นพระขีณาสพ
ก่อนพระสาวกอ่ืน) บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปรินายก และสำคัญถ้อยคำ
ของท่านเหล่าน้ันว่าเป็นสิ่งควรฟัง (๕) ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัณหาอันก่อให้เกิดภพ
ใหม่ท่ีเกิดขึ้น (๖) มุ่งหวังเสนาสนะป่า (๗) ต้ังสติม่ันไว้ภายในว่า ทำอย่างไรเพื่อน
พรหมจารีท้ังหลายผู้มศีีลงาม ท่ียังไม่มา ขอให้มาและท่านท่ีมาแล้ว พึงอยู่อย่างผาสุก 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๓/๓๗) 

 2.สัตตกสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อปริหานิยธรรม ๗ คือ ภิกษุ
พึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ (๑) ไม่
ชอบการงาน (อรรถกถาอธิบายหมายถึงการหยุดพัก ทำกิจมีการทำจีวร ประคตเอว 
ผ้ากรองน้ำ ไม้กวาด และผ้าเช็ดเท้า หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างวิหาร เป็น
ต้น ท่ีเป็นเหตุให้ละเลยต่อการบำเพ็ญคันถธุระและวิปัสสนาธุระหันมามุ่งบำเพ็ญสมณ
ธรรม) ไม่ยินดีในการงาน ไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน (๒) ไม่ชอบการ



 

๕๑๔๖ 
 

 

พูดคุย (หมายถึงไม่มุ่งสนทนาเร่ืองนอกธรรมวินัย เช่น เรื่องบุรุษ สตรี เป็นต้น แต่
สนทนาเรื่องธรรม ถามปัญหา ตอบปัญหาเกี่ยวกับธรรมวินัย พูดน้อย พูดมีท่ีจบ ดัง
พระพุทธพจน์ท่ีว่า ภิกษุผู้น่ังประชุม มีหน้าท่ี ๒ อย่าง คือ (๑) สนทนาธรรม (๒) เป็น
ผู้น่ังอย่างพระอริยะ) ไม่ยินดีการพูดคุย ไม่หม่ันประกอบการพูดคุย (๓) ไม่ชอบการ
นอนหลับ ไม่ยินดีในการนอนหลับ ไม่หม่ันประกอบการนอนหลับ (๔) ไม่ชอบการ
คลุกคลีด้วยหมู่ ไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ (๕) ไม่มีความปรารถนาช่ัว ไม่ตกไปสู่
อำนาจของความปรารถนาชั่ว (๖) ไม่มีมิตรช่ัว ไม่มีสหายช่ัว ไม่มีเพ่ือนช่ัว (๗) ไม่หยุด
เสียกลางคัน เพียงเพราะได้บรรลุคุณวิเศษช้ันต่ำ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๔/๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ไม่ชอบการหลับนอน หมายถึงจะยืน เดินหรือนั่ง จะมี
จิตตกภวังค์ เพราะร่างกายเจ็บป่วยก็ตาม ก็ไม่ถูกถีนมทิธะครอบงำ (องฺ.สตฺตก.อ. 
(บาลี)๓/๒๔/๑๗๗) 

 3.สัตตกสูตร (ตติย) (สูตรที่ ๓) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อปริหานิยธรรม ๗ คือ ภิกษุ
พึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเส่ือมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้ (๑) มี
ศรัทธา (๒) มหิีริ (๓) มีโอตตัปปะ (๔) พหูสูต (คือเป็นปริยัตติพหูสูต แตกฉานใน
พระไตรปิฎก) (๕) ปรารภความเพียร (๖) มีสติต้ังมั่น (๗) มีปัญญา (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๒๕/๓๙) 

สัตตกัมมปถสตูร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีกรรมบถ ๗  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สัตว์ผู้มีกรรมบถ ๗ คือ (๑) เว้นขาดจากการ
ฆ่าสัตว์ (๒) เว้นขาดจากการลักทรัพย์ (๓) เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม (๔) 
เว้นขาดจากการพูดเท็จ (๕) เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด (๖) เว้นขาดจากการพูดคำ
หยาบ (๗) เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์ผู้มีกรรมบถ ๗ ส่วน
สัตว์ผู้ไม่มีกรรมบถ ๗ ย่อมคบค้าสมาคมกบัสัตว์ผู้ไม่มีกรรมบถ ๗ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๑๑๐/๒๐๒) 

สัตตกัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยกรรม ๗ ประการ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ 
(๑) อสัตบุรุษ หมายถึงผู้ทำกรรม ๗ มีฆ่าสตัว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ (๒) อสัตบุรุษท่ีย่ิงกว่าอสัตบุรุษ หมายถึง
ผู้ทำกรรม ๗ เหมือนบุคคลท่ี ๑ และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรม ๗ เหมอืนกับตน (๓) 
สัตบุรุษ หมายถึงผู้เว้นขาดจากการทำกรรม ๗ นั้น มีการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็น
ต้น (๔) สัตบุรษุท่ีย่ิงกว่าสัตบุรุษ หมายถึงผูเ้ว้นขาดจากการทำกรรม ๗ และชักชวน
ผู้อ่ืนให้เว้นขาดจากการทำกรรม ๗ เหมอืนกับตน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๓/๓๒๒) 

สัตตชฏิลสูตร : มี ๒ สูตร ช่ือและเนื้อหาต่างกัน คือ 



 

๕๑๔๗ 
 

 

 1.สัตตชฏิลสูตร พระสูตรว่าด้วยชฎิล ๗ คน สมัยที่พระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัด
บุพพาราม พระเจ้าปเสนทิโกศลเห็นพวกชฏิล พวกนิครนถ์ พวกอเจลก พวกเอก
สาฎก และพวกปริพาชก พวกละ ๗ คนมีขนรักแร้ เล็บและขนยาวเป็นต้นจึงตรัสถาม
ว่า คนเหล่าน้ีเป็นพระอรหันต์หรือไม่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ผู้รู้ดีไม่ควร
ไว้วางใจใครเพราะผิวพรรณและรูปร่าง เพราะการเห็นกันครู่เดียว เพราะนักบวชผู้ไม่
สำรวมมักเท่ียวไปด้วยเครื่องบริขารของนักบวชผู้สำรวม นักบวชเหล่าน้ันภายในไม่
บริสุทธ์ิ งามแต่ภายนอก แวดล้อมด้วยบริวารท่องเท่ียวไป ดุจตุ้มหูดินและเหรียญ
โลหะคร่ึงมาสกหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๒/๑๔๑) 

 2.สัตตชฏิลสูตร พระสูตรว่าด้วยนักบวชพวกละ ๗ คน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  
ณ  ปราสาทในปุพพารามของนางวิสาขามิคารมาตา  เขตกรุงสาวัตถี สมัยน้ัน ชฎิล ๗ 
คน  นิครนถ์  ๗  คน  อเจลก  ๗  คน เอกสาฎก๗ คน และปริพาชก ๗ คนผูม้ีขน
รักแร้  เล็บ  และขนยาว  ถือเคร่ืองบริขารต่าง ๆ  เดินผ่านไปไม่ไกลจากพระผู้มีพระ
ภาค พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นชฎิล ๗ คน  นคิรนถ์  ๗ คน อเจลก 
๗  คน  เอกสาฎก  ๗ คน  และปริพาชก  ๗  คนผู้มีขนรักแร้  เล็บ  และขนยาวถือ
เครื่องบริขารต่าง ๆเดินผ่านไปไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค  จึงเสด็จลุกจากที่ประทับ
น่ัง  ทรงห่มพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหน่ึง  ทรงจดพระชานุมณฑลเบ้ืองขวาลงที่
พ้ืนดิน  ทรงประคองอัญชลีไปทางนักบวชเหล่าน้ัน  แล้วทรงประกาศพระนาม๓  
ครั้งว่า  ท่านเจ้าข้า  ข้าพเจ้าคือพระราชาปเสนทิโกศล  ท่านเจ้าข้า  ข้าพเจ้าคือ
พระราชาปเสนทิโกศล  ท่านเจ้าข้า  ข้าพเจ้าคือพระราชาปเสนทิโกศล เม่ือนักบวช
เหล่าน้ันจากไปไม่นาน  พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ สนทนาธรรม (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๒/๒๘๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า พระองค์ทรงปรารภเรื่องที่ราชบุรุษของพระเจ้าปเสนทิโกศล
ปลอมเป็นนักบวชทำหน้าที่สายลับ ทรงเปล่งอุทานแสดงว่าการกระทำเช่นน้ัน เป็น
เสมือนการหลอกลวงชาวโลกเพื่อปากท้องของตน นักบวชไม่ควรเป็นคนของใคร ไม่
ควรมีผู้อ่ืนเป็นท่ีพ่ึง แต่ควรมีตนเป็นท่ีพ่ึง และไม่ควรแสดงธรรมเพราะต้องการทรัพย์ 
(ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๕๒/๓๕๘)  

สัตตธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรม ๗ ประการที่เป็นเหตุให้บรรลุวิมุตติ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ คือ (๑) มศีรัทธา (๒) มีศีล (๓) เป็นพหูสูต (๔) เป็นผู้หลกี
เร้น(๕) ปรารภความเพียร (๖) มีสติ และ(๗) มีปัญญา ไม่นานนัก ก็จะทำให้แจ้งเจโต
วิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๐/๑๑๕) 



 

๕๑๔๘ 
 

 

สัตตธาตุสูตร : พระสูตรว่าด้วยธาตุ ๗ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ธาตุ ๗ คือ (๑) อาภาธาตุอาศัยความมืดจึงปรากฏ (๒) สุภธาตุอาศัย
ความไม่งามจึงปรากฏ (๓) อากาสานัญจายตนธาตุอาศัยรูปสมาบัติจึงปรากฏ (๔) 
วิญญาณัญจายตนธาตุอาศัยอากาสานัญจายตนธาตุจึงปรากฏ (๕) อากิญจัญญายตน
ธาตุอาศัยวิญญาณัญจายตนธาตุจึงปรากฏ (๖) เนวสญัญานาสัญญายตนธาตุอาศัยอา
กิญจัญญายตนธาตุจึงปรากฏ (๗) สญัญาเวทยิตนิโรธธาตุอาศัยนิโรธสมาบัติจึง
ปรากฏ และธาตุเหล่าน้ี คืออาภาธาตุ สุภธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ วิญญาณญั
จายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เป็นสัญญาสมาบัติท่ีบุคคลจะเข้าถึงได้ เนวสัญญา
นาสัญญายตนธาตุเป็นสังขาราวิเสสสมาบัติท่ีบุคคลจะเข้าถึงได้ สัญญาเวทยิตนิโรธ
ธาตุเป็นนิโรธสมาบัติท่ีบุคคลจะเข้าถึงได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๕/๑๘๐)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อาภาธาตุ หมายถึงธาตุคือแสงสว่าง ซึ่งเป็นช่ือของ
อาโลกกสิณ ได้แก่ ฌานพรอ้มทั้งอารมณ์ท่ีทำให้ปีติเกิดขึ้น เพราะบริกรรมโดยเพ่ง
แสงสว่างเป็นอารมณ์ อาภาธาตุอาศัยความมืดจึงปรากฏได้ คำว่า สุภธาตุ หมายถึง
ฌานพร้อมท้ังอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น เพราะบริกรรมโดยเพ่งสุภกสิณ สุภธาตุอาศัย  ความ
ไม่งามจึงปรากฏได้ (สํ.นิ.อ. ๒/๙๕/๑๕๑) คำว่า อากาสานัญจายตนธาตุ หมายถึงธาตุ
ท่ีกำหนดอากาศ คือความว่างอันหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์เป็นขั้นที่ ๑ ของอรูปฌาน 
อากาสานัญจายตนธาตุอาศัยรูปสมาบัติจึงปรากฏได้ (ขุ.ม.อ. ๗/๙๖) คำว่า 
วิญญาณัญจายตนธาตุ หมายถึงธาตุท่ีกำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์ วิญญาณัญจายตน
ธาตุอาศัย อากาสานัญจายตนสมาบัติจึงปรากฏได้ คำว่า อากิญจัญญายตนธาตุ 
หมายถึงธาตุท่ีกำหนดความไม่มีอะไรเหลือเป็นอารมณ์ อากิญจัญญายตนธาตุ อาศัย
วิญญาณัญจายตนสมาบัติจึงปรากฏได้ คำว่า เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ หมายถึง
ธาตุท่ีเข้าถึงภาวะท่ีมีสัญญากม็ิใช่ ไม่มีสญัญาก็มิใช่ เนวสัญญานาสญัญายตนธาตุ
อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติจึงปรากฏได้ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๗/๙๗) คำว่า สัญญา
เวทยิตนิโรธธาตุ หมายถึงความดับขันธ์ ๔ ขันธ์ เป็นช่ือของนิโรธสมาบัติ สัญญา
เวทยิตนิโรธธาตุอาศัยนิโรธสมาบัติจึงปรากฏได้ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๙๕/๑๕๒) คำว่า 
เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ หมายถึงธาตุท่ีเข้าถึงภาวะท่ีมีสัญญาก็มใิช่ ไม่มีสัญญา
ก็มิใช่ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุอาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติจึงปรากฏได้ (ขุ.
ม.อ. (บาลี) ๗/๙๗) 

สัตตบท : บทของสัตว์ มี ๓๖ ประการคือ โสมนัสอาศัยเรือน ๖ โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ 
โทมนัสอาศัยเรือน ๖ โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ  ๖  อุเบกขาอาศัยเรือน ๖ อุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ ๖ หมายถึงทางของสัตว์, ทางเป็นที่ไปของหมู่สัตว์ ดังคำในสฬายตน



 

๕๑๔๙ 
 

 

วิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอท้ังหลายพึงทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะ
ภายนอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖ มโนปวิจาร ๑๘  สัตตบท ๓๖,ในพระ
สูตรน้ีอธิบายถึงโสมมัสอาศัยเรือน ๖ เช่น โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็น
การได้เฉพาะซึ่งรูป ท่ีพึงรู้แจ้งทางตา ท่ีน่าปรารถนา ประกอบด้วยโลกามิส  โดยเป็น
ของอันตนได้เฉพาะ หรือหวน ระลึกถึงรูปท่ีตนเคยได้มาก่อน  โสมนัสเช่นน้ีเรา
เรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือน(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๐๔/๓๖๘,๑๔/๓๐๖/๓๗๑,๑๔/๓๐๙/
๓๗๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัตตบท แปลว่าทางดำเนินไปของสัตว์ทั้งหลายที่อาศัย
วัฏฏะและวิวัฏฏะ ในท่ีน้ีแบ่งออกเป็น ๒ คือ  (๑) วัฏฏบท ทางดำเนินไปสู่วัฏฏะ ๑๘ 
ทาง (๒) วิวัฏฏบท ทางดำเนินไปสู่วิวัฏฏะ ๑๘ ทาง รวม วัฏฏบทกับวิวัฏฏบทเข้า
ด้วยกัน เรียกว่า สัตตบท ๓๖ ประการ (ม.อุ.อ. ๓/๓๐๔/๑๘๙) 

สัตตบรรณ, ถ้ำ : ช่ือถ้ำท่ีภูเขาเวภารบรรพต ในกรุงราชคฤห์ เป็นที่พระพุทธเจ้าเคยทรงทำนิมิตต์
โอภาสแก่พระอานนท์ ดังคำว่า เราอยู่ท่ีถ้ำสัตตบรรณ  ข้างภูเขาเวภาระเขตกรุงรา
ชคฤห์ และเป็นที่ทำสังคายนาครั้งแรก,ในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า พระทัพพมัลลบุตร
จัดสถานที่พัก คือถ้ำสัตตบรรณให้ภิกษุอาคันตุกะไปพัก หรือดังคำว่า ท่านจงจัดแจง
เสนาสนะให้พวกกระผมท่ีถ้ำสัตตบรรณคูหาข้างภูเขาเวภาระ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/
๔๑๔,วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๙๑/๓๐๒, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘๐/๑๒๘);เขียน สัตตปัณณิคูหา 
หรือ สัตตบัณณคูหา ก็มี 

สัตตบรรณคูหา,ถ้ำ : ช่ือถ้ำท่ีภูเขาเวภารบรรพต ในกรุงราชคฤห์ ซึ่งเป็นสถานที่พักท่ีพระทัพพมัลล
บุตรจัดให้ภิกษุอาคันตุกะไปพักตามท่ีร้องขอ ดังคำท่ีกล่าวถึงภิกษุเหล่าน้ันจงใจอ้างที่
ไกลๆว่า ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ถ้ำสัตตบรรณคูหาข้างภูเขาเวภาระ 
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔,วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๙๑/๓๐๒) ; สัตตบรรณ  

สัตตปทุมิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปทุมิยเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้นำดอกบัวไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะ
ผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รูจั้กทุคติเลย ในกัปท่ี ๗ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสดุท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑๔/๔๗๔) 

สัตตปัณณิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปัณณิยเถระ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านนำต้นตีนเป็ดไปบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า 
สุมนะ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รูจั้กทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๕๕๕) 



 

๕๑๕๐ 
 

 

สัตตปัตตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระนฬินเกสริย
เถระ ดังคำในนฬินเกสริยเถราปทานท่ีท่านเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่า 
ข้าพเจ้าเป็นนกกาน้ำ ข้าพเจ้ามีใจผ่องใส จึงใช้จะงอยปาก คาบดอกบัวมาบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุของโลกในกัปท่ี  ๙๒  นับจากกัปนี้ไป
ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ใน
กัปที่ ๗๓ (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าสัตตปัตตะ สมบูรณ์
ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๒/๔๐๙) 

สัตตปัตตะ, วิมาน : ช่ือวิมานหลังหน่ึง สูง ๖๐ โยชน์ กว้าง  ๓๐  โยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ช่างดอกไม้อยู่ใน
กรุงหงสวดี เลือกเก็บดอกบัวอยู่ เห็นพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระทรงถึง
ความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงพร้อมด้วยพระขีณาสพประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เด็ด
ดอกบัวที่ก้านแล้วโยนขึ้นไป (บูชา) ในอากาศในกาลนั้นดอกบัวเหล่านั้นได้ลอยกั้นอยู่
เหนือพระเศียรด้วยพุทธานุภาพด้วยกรรมท่ีข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยการต้ัง
เจตนาไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วได้ไปเกิดยังสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ดังคำว่า ใน
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์นั้นวิมานของข้าพเจ้าท่ีบุญกรรมสร้างไว้ อย่างสวยงาม เรียกช่ือว่า
สัตตปัตตะสูง ๖๐ โยชน์ กว้าง ๓๐ โยชน์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓๖/๕๑๙) 

สัตตปาฏลิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปาฏลยิเถระ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้ใช้ดอกแคฝอยบูชาพระพุทธเจ้า(พระนามว่าสิทธัตถะ) 
เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๗/๔๑๘) 

สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ : เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๗ ตน เป็นเรื่องแสดงผลแห่งการกล่าวเท็จ
ทำนองเดียวกับเรื่องที่ ๖ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๕/๑๗๓) 

สัตตมสูตร : สูตรท่ี ๗ ว่าด้วยธรรมมีผลมาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม ๑๐ มีสมัมาทิฏฐิเป็น
ต้นท่ีบุคคลเจรญิทำใหม้ากแลว้ ย่อมมีผลานิสงส์มาก เฉพาะในวินัยของพระสุคต
เท่าน้ัน (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒๙/๒๘๐) 

สัตตรสวัคคีย์,สัตตรสวัคคีย์,ภิกษุ : กลุ่ม ๑๗, หมู่ ๑๗ หมายถึงภิกษุพวกที่เป็นสหายกัน ๑๗ รูป 
ดังคำว่า พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้นิ้วมือจี้ภิกษุรูปหน่ึงในกลุ่มพวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์ให้
หัวเราะ,หรือดังคำว่า พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์เป็นสหายกัน ภิกษุเหล่าน้ันเม่ือจะอยู่ก็
อยู่ด้วยกัน เมื่อจะจากไปก็จากไปพร้อมกัน (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๘๗/๑๖๙,วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๑๑๔/๒๙๕) 



 

๕๑๕๑ 
 

 

  คำนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ๒/๑๒๔/๓๐๒,๒/๒๔๗/๔๐๔,๒/
๓๓๐/๔๖๗,วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๑๖/๑๓๓, ๗/๓๑๖/๑๓๔, ๗/๓๒๙/๑๖๒,วิ.ป.(ไทย) ๘/
๖๘/๕๔,๘/๙๐/๖๖,๘/๑๐๖/๗๕) 

สัตตวัสสานุพนัธสูตร : พระสูตรว่าด้วยมารหาโอกาสทำลายพระพุทธเจ้าตลอด ๗ ปี สมัยทีพ่ระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา มาร
คอยหาโอกาสถึง ๗ ปี ก็ยังไม่ได้โอกาส ภายหลังได้เข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลว่า ท่านถูก
ความเศร้าโศกทับถมหรือ จึงมาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ ท่านเสื่อมจากทรัพย์สมบติั
หรือ หรือว่ากำลังปรารถนาอะไรอยู่ ท่านได้ทำความเสียหายร้ายแรงอะไรไว้ใน
หมู่บ้านหรือ เพราะเหตุไรท่านจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเล่า หรือว่าท่านเป็นมิตรกับ
ใคร ๆ ไม่ได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราขุดรากของความเศร้าโศกได้หมดแล้ว ไม่มี
ความเสียหาย ไม่เศร้าโศก เพ่งพินิจอยู่ เราตัดความติดแน่นคือความโลภในภพท้ังปวง 
ไม่มีอาสวะ เพ่งพินิจอยู่ เม่ือมารกราบทูลว่า ชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดว่า น้ีของเรา ท้ัง
ยังกล่าวว่าของเรา ถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งน้ัน ท่านก็จะไม่พ้นจากเราไปได้ จึง
ตรัสว่า ชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใด สิ่งน้ันไม่มีแก่เรา ชนเหล่าใดกล่าว ชนเหล่าน้ันไม่ใช่
เรา ท่านจงรู้อย่างน้ี ท่านย่อมไม่เห็นแมท้างของเรา (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๐/๒๐๘) 

สัตตวิญญาณัฏฐิติสูตร : พระสูตรว่าด้วยวิญญาณฐิติ ๗ ประการ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วิญญาณฐิติ 
(ท่ีต้ังแห่งปฏิสนธิวิญญาณ) ๗ คือ (๑) มีสัตว์ผู้มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน คือ 
มนุษย์บางพวก เทวดาบางพวก และวินิปาติกะบางพวก (๒) มีสัตว์ผู้มกีายต่างกัน แต่
มีสญัญาอย่างเดียวกัน คือ เทวดาช้ันพรหมกายิกาเกิดในปฐมฌานภูม ิ (๓) มีสัตวผู้มี
กายอย่างเดียวกัน แต่มีสญัญาต่างกัน คือ เทวดาช้ันอาภัสสระ (๔) มีสัตว์ผู้มีกาย
อย่างเดียวกัน มีสญัญาอย่างเดียวกัน คือ เทวดาช้ันสุภกิณหะ (๕) มสีัตว์ผู้บรรลุอา
กาสานัญจายตนฌาน(๖) มีสตัว์ผู้บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน (๗) มีสตัว์ผู้บรรลุอา
กิญจัญญายตนฌาน (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๔/๖๗) 

สัตตสัตตลิปปุผปูชกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถระ มีเน้ือความที่
ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๑ ท่านได้ใช้ดอกมะลิบูชาพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าเวสสภู เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๔๑๒) 

สัตตสุริยสูตร : พระสูตรว่าด้วยดวงอาทิตย์ ๗ ดวง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน เขต
กรุงเวสาลี ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สังขารทั้งหลาย เป็นสภาวะไม่เที่ยง ไม่ย่ังยืน ไม่
น่าช่ืนชม นี้เป็นข้อควรเบื่อหน่าย คลายกำหนัด ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง แล้ว
ตรัสถึงธรรม มีอุปมา ๗ ขอ้ดังน้ี (๑) เปรียบเหมือนขุนเขาสิเนรุ ซึ่งมีขนาดยาวและ
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กว้างด้านละ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ หย่ังลงในมหาสมุทรและสงูขึ้นไปจากมหาสมุทรด้านละ 
๘๔,๐๐๐ โยชน์ เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้งบางคราว ฝนไม่ตกหลาย ๆ ปี เมื่อ
ฝนไม่ตก พีชคาม ภูตคาม และติณชาติท่ีใช้เป็นยา ป่าไม้ใหญ่ย่อมเฉา เห่ียวแห้ง 
เป็นอยู่ไม่ได้ (๒) เปรียบเหมือนเม่ือเวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้งบางคราว มีดวง
อาทิตย์ดวงที่ ๒ ปรากฏ ทำให้แม่น้ำน้อย หนองน้ำ ทุกแห่ง ระเหย เหือดแห้ง (๓) 
เปรียบเหมือนเมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้งบางคราว มีดวงอาทิตย์ดวงที่ ๓ 
ปรากฏ ทำให้แม่น้ำสายใหญ่ ๆ คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ทกุแห่ง ระเหย 
เหือดแห้ง (๔) เปรียบเหมือนเมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้งบางคราว มีดวงอาทิตย์ดวง
ท่ี ๔ ปรากฏ ทำให้แหล่งน้ำใหญ่ ๆ ซึ่งเป็นท่ีไหลมารวมกันของแม่น้ำเหล่านี้ คือ สระ
อโนดาด สระสีหปปาตะ สระรถการะ สระกัณณมุณฑะ สระกุณาลา สระฉัททันต์ สระมัน
ทากินี ทุกแห่ง ระเหย เหือดแห้ง (๕) เปรียบเหมือนเมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้ง
บางคราว ดวงอาทิตย์ดวงที่ ๕ ปรากฏ ทำให้น้ำในมหาสมทุรลึก ๑๐๐ โยชน์ ไปจนถึง 
๒๐๐ โยชน ์ งวดลงตามลำดับ เหลืออยู่เพียง ๗ ช่ัวต้นตาล ไปจนถึงน้ำในมหาสมุทร
เหลืออยู่เพียงในรอยเท้าโค ในท่ีนั้นๆ (๖) เปรียบเหมือนเมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน 
บางครั้งบางคราว ดวงอาทิตย์ดวงท่ี ๖ ปรากฏ ทำให้แผ่นดินใหญ่น้ีและขุนเขาสิเนรุมี
กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้น (๗) เปรียบเหมือนเมือ่เวลาผ่านไปยาวนาน บางครัง้บางคราว ดวง
อาทิตย์ดวงที ่๗ ปรากฏ ทำให้แผน่ดินใหญน่ี้และขุนเขาสเินรุเกิดไฟลุกโชน เปลวไฟถูก
ลมพัดขึน้ไปจนถึงพรหมโลก ยอดเขาแม้ขนาด ๑๐๐ โยชน์จนถึง ๕๐๐ โยชน์ย่อม
พังทะลาย แต่ไม่ปรากฏขี้เถ้าและเขม่า คลา้ยกับเมื่อเนยใสถูกไฟเผาผลาญ ขี้เถา้และ
เขม่าไม่ปรากฏ แล้วตรัสอีกว่า ในเรื่องน้ี ใครเล่าช่ือว่าเป็นผู้รู้และเช่ือว่า แผ่นดินใหญ่
น้ีและขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญ พินาศ ไม่เหลืออยู่ นอกจากอริยสาวกผู้มีบทอัน
เห็นแล้ว และทรงเล่าเรื่องครูสุเนตต์ให้ฟังว่า ครูสุเนตต์เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความ
กำหนัดในกามทั้งหลาย มีสาวกหลายร้อยคน ได้แสดงธรรมแก่สาวกท้ังหลาย เพ่ือ
ความเป็นผู้เกิดร่วมกับเทวดาช้ันพรหมโลกเหล่าสาวกผู้รู้ชัดคำสอนอย่างดีย่ิง 
หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติพรหมโลก ส่วนเหล่าสาวกผู้ไม่รู้ชัดคำสอนอย่างดีย่ิง 
หลังจากตายแล้ว บางพวกได้ไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นกามาวจร ลดหลั่นกันมา
ตามลำดับจนถึงช้ันจาตุมหาราช บางพวกได้ไปเกิดร่วมกับขัตติยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล และคหบดีมหาศาล ส่วนครูสุเนตต์คิดว่า การท่ีเรามีคติในสมัปรายภพเสมอ
เหมือนกับเหลา่สาวกไม่สมควรเลย ทางท่ีดีเราควรเจริญเมตตาให้ย่ิงขึ้น แล้วได้เจริญ
เมตตาจิตตลอด ๗ ปี ไม่มาสู่โลกนี้ตลอด ๗ สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป เมื่อโลกเสื่อม 
ครูสุเนตต์ได้เข้าถึงพรหมโลกช้ันอาภัสสรา เมื่อโลกเจริญได้เข้าถึงพรหมวิมานอันว่าง
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เปล่า ในพรหมวิมานน้ัน ครสูุเนตต์ เป็นพรหม เป็นมหาพรหม ถัดมาได้เป็นท้าวสักกะ 
ผู้เป็นจอมเทพถึง ๓๖ คร้ัง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา 
ประกอบด้วยรตันะ ๗ ต้ังหลายร้อยครั้ง เคยมีบุตรมากกว่พันคน ล้วนแต่เป็นคนกล้า
หาญชาญชัย ย่ำยีข้าศึกได้ ปกครองแผ่นดินน้ี อันมมีหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยธรรม 
โดยไมต้่องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา ครสูุเนตต์ถึงจะมีอายุยืนนานก็ยังไม่พ้นจากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนสั อุปายาส เพราะยังไม่หลดุพ้น ยังไม่แทงตลอด
อริยศลี อริยสมาธิ อรยิปญัญา และอริยวิมุตติ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๒) 

สัตตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีติดอยู่ในกาม (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคทรงปรารภหมู่
มนุษย์ผู้หมกมุน่ในกามแล้ว ทรงเปล่งอุทานแสดงโทษแห่งกามและกิเลสท้ังหลาย 
ทรงเปล่งอุทานว่า สัตว์ท้ังหลายติดใจในกาม ข้องด้วยกิเลสเคร่ืองข้องในกาม ไม่เห็น
โทษในสังโยชน์  ข้องในกิเลสเครื่องข้องคือสังโยชน์ จะพึงข้ามโอฆะอันกว้างใหญ่ไม่ได้
เลย  (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖๓/๓๑๑) 

สัตตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีติดอยู่ในกาม (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคทรงปรารภหมู่
มนุษย์ผู้หมกมุน่ในกามแล้ว ทรงเปล่งอุทานแสดงโทษแห่งกามและกิเลส ท้ังหลาย 
ทรงเปล่งอุทานว่า สัตว์ท้ังหลายมืดมนเพราะกาม ถูกข่ายรัดรึงไว้แน่น  ถูกเคร่ืองมุง
บังคือตัณหาปกคลุมไว้ ถกูเครื่องผูกคือความประมาทผูกพันไว้ เหมือนปลาในข้อง
สัตว์เหล่าน้ัน  จึงไปสู่ความแก่และความตายเหมือนลูกโคท่ียังไม่อดนม ว่ิงตามแม่โค 
ฉะนั้น (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖๔/๓๑๒) 

สัตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ ท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวันแล้วทูลถามว่า ท่ีพระองค์ตรัสว่าสัตว์น้ัน ด้วยเหตุเท่าไร  พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า บุคคลผู้ข้องติดอยู่ในความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความ
ทะยานอยากในขันธ์ ๕ ช่ือว่าสัตว์ เปรียบเหมือนเด็กเล่นเรือนฝุ่นผู้ยังไม่ปราศจาก
ความกำหนัด ความพอใจ ความรักในเรือนฝุ่น ก็ย่อมอาลัย อยากเล่น หวงแหน 
ยึดถือเรือนฝุ่น แต่เม่ือพวกเขาผู้ปราศจากความกำหนัดเป็นต้นเสียย่อมร้ือ ย้ือแย่ง 
ทำลายเรือนฝุ่นน้ันด้วยตนเอง แมฉ้ันใด แมเ้ธอท้ังหลายก็ฉันน้ัน จงรื้อ แยก กระจาย
ออก ทำขันธ์ ๕ ให้ยินดีไม่ได้ ปฏิบัติเพ่ือความสิ้นตัณหา ก็ความส้ินตัณหาช่ือว่า
นิพพาน (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖๑/๒๕๔) 

สัตตอุปปลมาลิกาเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตอุปปลมาลิกาเถรี มีเนื้อความท่ีท่าน
เล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้ถวายดอกอุบล ๗ ดอก แด่พระพุทธเจ้า 
เพราะ ผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในเทวดาและ
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มนุษย์ เท่านัน้ ในชาติสุดทา้ย ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๗๑/๓๗๗) 

สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน : โสดาบันผู้เกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง หมายถึงอริยบุคคลเวียนเกิดในสุคติภพ
อีกอย่างมากเพียง ๗ ครั้ง ก็จักบรรลุอรหัตตผล,โสดาบันผู้ละสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๓ 
ประการได้แล้ว เป็นผู้ไม่ตกไปในอบาย ๔ มีความแน่นอนที่จะตรัสรู้มรรค ๓ เบื้องสูง,  
เป็น ๑ ในโสดาบัน ๓ คือ (๑) เอกพีชีโสดาบัน (๒) โกลังโกลโสดาบัน (๓) สัตตักขัต
ตุปรมโสดาบัน ดังคำในทุติยาสิกขาสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุน้ันมีศีล
ประจำตัวและมีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหล่าน้ันสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย  
เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป  เธอจึงเป็นสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน๑  ท่องเที่ยวไป
ในเทวดาและมนุษย์อย่างมาก ๗ ครั้งแล้วทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้,เป็น ๑ ในบุคคลสำเร็จ 
๕ จำพวก ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล  ๕  จำพวกไหนสำเร็จในโลกน้ี  คือ 
(๑) สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน  (๒) โกลังโกลโสดาบัน (๓) เอกพีชีโสดาบัน (๔) พระ
สกทาคามี (๕) พระอรหันต์ในปัจจุบัน บุคคล ๕ จำพวกนี้สำเร็จในโลกน้ี (สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๔๙๔/๓๐๕,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๘๘/๓๑๕,๒๐/๘๙/๓๑๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๓/
๑๔๑,๒๔/๖๔/๑๔๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๕๑/๒๓๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน หมายถึงผู้เกิด ๗ ครั้งเป็น
อย่างย่ิง คือ เวียนเกิดในสุคติภพอีกอย่างมากเพียง ๗ ครั้ง ก็จักบรรลุอรหัตตผล, สัต
ตักขัตตุปรมโสดาบัน เม่ือจะเกิดในภพใหม่เป็น เทวดาหรือมนุษย์ก็เกิดได้ไม่เกิน ๗ 
ครั้ง (องฺติก.อ. (บาลี) ๒/๘๓/๒๔๒,อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๓๑/๕๓,สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/
๔๙๔/๓๑๔)  

สัตตสติกขันธกะ : ช่ือขันธกะที่ ๑๒ แห่งจุลวรรคในพระวินัยปิฎก ว่าด้วยการสังคายนาครั้งท่ี ๒ (วิ.จู.
(ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๓) 

สัตตักขัตตุปรมะ : ๗ ครั้งเป็นอย่างย่ิง,หมายถึงเกิด ๗ ครั้งเป็นอย่างย่ิง ดังคำในสอุปาทิเสสสูตร ท่ี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ มีปกติทำ
สมาธิ พอประมาณ  มีปกติทำปัญญาพอประมาณ  เพราะสังโยชน์ ๓ ประการส้ินไป 
เขาจึงเป็นสัตตักขัตตุปรมะ  ท่องเท่ียวไปในเทวดา และมนุษย์อย่างมาก ๗ ครั้ง ก็จะ
ทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้  น้ีเป็นบุคคล จำพวกท่ี ๙ ผู้เป็นสอุปาทิเสสเมื่อตายไปก็พ้นจาก
นรกได้ พ้นจาก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานได้ พ้นจากอบาย  ทุคติ  และวินิบาตได้,ในปุคคล
บัญญัติ อธิบายถึง บุคคลผู้เป็นสัตตักขัตตุปรมะไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกน้ี  เพราะ
สังโยชน์ ๓  ประการสิ้นไป  เป็นโสดาบัน  ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จ
สัมโพธิ๑ในวันข้างหน้า บุคคลนั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ๗  ชาติแล้ว



 

๕๑๕๕ 
 

 

จึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้  บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสัตตักขัตตุปรมะ (องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๑๒/๔๕๘,อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๓๑/๑๕๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็น ๑ ในพระโสดาบัน ๓ จำพวก คือ (๑) เอกพีชี (๒) โกลัง
โกละ (๓) สัตตักขัตตุปรมะ (ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๖๐)  

สัตตัพภันตรสีมา : สีมา ๗ อัพภันดร หมายถึงอพัทธสีมาชนิดที่กำหนดเขตแห่งสามัคคีขึ้นในป่า อันหา
คนต้ังบ้านเรือนมิได้ โดยวัดจากที่สุดแนวแห่งสงฆ์ออกไปด้านละ ๗ อัพภันดรโดยรอบ
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) คำน้ีมีปรากฏในมหาวรรค แต่แปลออก
ศัพท์ว่าสีมา๗ อัพภันดร ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ถ้าในป่าไม่มี
หมู่บ้านชั่ว ๗ อัพภันดรโดยรอบ สีมาน้ีในป่าน้ันเป็นสมานสังวาส มีอุโบสถเดียวกัน(วิ.
ม.(ไทย) ๔/๑๔๗/๒๒๕)    

สัตตัฏฐานสูตร : พระสูตรว่าด้วยฐานะ ๗ ประการ  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ ๗ คือ (๑) รู้ชัดขันธ์ ๕ (๒) รู้ชัด
ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ ๕ (๓) รู้ชัดความดับแห่งขันธ์ ๕ (๔) รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความ
ดับแห่งขันธ์ ๕ (๕) รู้ชัดคุณของขันธ์ ๕ (๖) รู้ชัดโทษของขันธ์ ๕ (๗) รู้ชัดธรรมเครื่อง
สลัดออกจากขันธ์ ๕ แล้วเป็นผู้เพ่งพินิจ ๓ วิธี คือ (๑) เพ่งพินิจว่าเป็นธาตุ (๒) เพ่ง
พินิจว่าเป็นอายตนะ (๓) เพ่งพินิจว่าเป็นปฏิจจสมุปบาท เราเรียกว่าอุดมบุรุษ หมด
กิเลสโดยสิ้นเชิง อยู่จบพรหมจรรย์ แล้วตรัสอธิบายขันธ์ ๕ โดยเริ่มจากขันธ์ที่ ๑ ว่า 
รูป ได้แก่มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ เพราะอาหารเกิด รูปจึงเกิด 
เพราะอาหารดับ รูปจึงดับและอริยมรรคมอีงค์ ๘ เป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับรูป 
เน้ือความจากนี้จนถึงวิญญาณพึงทราบโดยนัยแห่งอุปาทานปริปวัตตนสูตรในวรรคนี้ 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๗/๘๗) 

สัตตัมพเจดีย์ : เจดียสถานแห่งหน่ึงท่ีนครเวสาลี แคว้นวัชชี ณ ท่ีน้ีพระพุทธเจ้าเคยทำนิมิตต์โอภาส
แก่พระอานนท์ ดังคำในมหาปรินิพพานสูตร เจติยสูตร และภูมิจาลสูตร ท่ีพระผู้มี
พระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังน้ีว่า  อานนท์ กรุงเวสาลีน่ารื่นรมย์ อุเทนเจดีย์
น่ารื่นรมย์ โคตมกเจดีย์น่ารื่นรมย์ สัตตัมพเจดีย์ น่ารื่นรมย์ พหุปุตตเจดีย์น่าร่ืนรมย์ 
สารันททเจดีย์น่ารื่นรมย์ ปาวาลเจดีย์น่าร่ืนรมย์อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้หน่ึงเจริญ  ทำให้
มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานแล้ว  ทำให้เป็นท่ีต้ังแล้ว ให้ต้ังมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดี
แล้ว ผู้น้ันเมื่อมุ่งหวัง พึงดำรงอยู่ได้ ๑ กัป หรือเกินกว่า  ๑  กัป (ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๑๖๗/๑๑๒,๑๐/๑๖๗/๑๑๓,๑๐/๑๘๒/๑๒๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑/๒๕๕๓,สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๘๒๒/๓๘๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๐/๓๗๒) 



 

๕๑๕๖ 
 

 

สัตติบัญชร : เรือนระเบียบหอก, ซี่กรงทำด้วยหอก หมายถึงจัดวางกำลังพลหอกไว้รอบสัณฐานคารซ่ึง
จัดเป็นกองกำลังรอบในสุด มีปรากฏในอรรถกถาแห่งมหาปรินิพพานสูตรท่ีอธิบาย
การรักษาความปลอดภัยพระบรมสารีริกธาตุของเจ้ามัลละตอนหน่ึงว่า ในการ
อารักขาพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงประดิษฐานบนสัณฐาคารน้ัน พวกเจ้ามัลละได้ทรงจัด
วางกำลังอารักขาไว้เป็นช้ัน ๆ โดยรอบ ดังน้ี  

  ๑. ทรงจัดวางกำลังพลหอกที่เรียกว่า สัตติบัญชร ไว้รอบสัณฐานคารซึ่งจัดเป็น
กองกำลังรอบในสุด  

  ๒. ทรงจัดวางกำแพงธนูที่เรียกว่า ธนูปราการ ถัดออกมาจากกำลังพลหอกธนู
ปราการ (กำแพงธนู) ประกอบด้วย 

   ๒.๑ พลช้าง (ให้ยืนแถวชิดกันจนกระพองจดกระพอง) 
     ๒.๒ พลม้า (ให้ยืนแถวชิดกันจนคอจดคอ) 
   ๒.๓ พลรถ (ให้จอดแถวชิดกันจนดุมจดดุม) 
   ๒.๔ พลราบ (ให้ยืนแถวชิดกันจนแขนจดแขน) 
   ๒.๕ พลธนู (ให้ยืนแถวถือธนูขัดกันและกัน) ซึ่งจัดเป็นกองกำลังอารักขารอบ

นอกสุด (ที.ม.อ. (บาลี) ๒๓๕/๒๑๔, ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๒๓๕/๒๓๕,พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 

สัตตาวาส : ภพเป็นท่ีอยู่ของสัตว์,สถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกจำพวก มี ๙ เหมือนกับวิญญาณัฏ
ฐิติ ๗ ต่างแต่เพ่ิมข้อ ๕ เข้ามาเป็น ๕. สัตว์ท้ังหลายผู้ไม่มีสัญญา ไม่เสวยอารมณ์คือ 
พวกเทพช้ันอสัญญีสัตตพรหม, เลื่อนข้อ ๕,๖,๗ ออกไปเป็นข้อ ๖, ๗, ๘ แล้วเติมข้อ
๙.สัตว์ท้ังหลายผู้ล่วงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุเนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน ดังคำในอรหันตสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย  พระ
อรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้เลิศ ประเสริฐท่ีสุดในโลกกว่าสัตว์ในสัตตาวาสและภวัคคภพ,
หรือดังคำในจูฬนิทเทสที่กล่าวไว้ว่า โลก ๙ คือสัตตาวาส ๙ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๑/
๓๕๔ ,๑๑ /๓๕๙ /๔๒๐ ,สํ .ข .(ไทย )๑๗ /๗๗ /๑๑๗ ,องฺ .นวก .(ไทย ) ๒๓ /๒๔ /
๔๘๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๗/๖๔,ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๔/๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัตตาวาส ๙ คือท่ีอยู่ของสัตว์ท้ังหลาย ได้แก่วิญญาณัฏ
ฐิติ ๗ อสัญญสัตตภูมิ ๑ และเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑ รวมเป็น ๙ (ขุ.จู.อ. 
(บาลี) ๑๐๔/๘๗),ในอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า สัตตาวาส ๙ ได้แก่ ข้อ (๑-
๔) ตรงกับวิญญาณฐิติ ๔ ข้อต้น, (๕) สัตว์บางพวก ไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา เช่น 
เหล่าเทพอสัญญีสัตว์, ข้อ (๖-๘) ตรงกับวิญญาณฐิติ ข้อที่ ๕-๗, (๙) สัตว์บางพวกผู้
เข้าถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนะ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๒๑/๑๒๔)  



 

๕๑๕๗ 
 

 

สัตตาหะ :  สัปดาห์, เจ็ดวัน; มักใช้เป็นคำเรียกย่อ หมายถึงสัตตาหกรณียะ ดังคำในวัสสูปนายิก
ขันธกะ ที่กล่าวไว้ว่า เร่ืองพักอยู่ ๒ - ๓ วันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหะกรณียะ (วิ.ม.
(ไทย) ๔/๒๐๘/๓๓) 

สัตตาวาสสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตตาวาส พระผู้มีพระภาคทรงตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สัตตาวาส (ภพ
เป็นที่อยู่ของสตัว์) มี ๙ คือ (๑) มีสัตว์ผู้มกีายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน คือ มนุษย์บาง
พวก เทวดาบางพวก และวินิปาติกะบางพวก (๒) มสีัตว์ผู้มกีายต่างกัน แต่มีสญัญาอย่าง
เดียวกัน คือ เทวดาช้ันพรหมกายิกา เกิดในปฐมฌานที ่ ๑ (๓) มสีัตว์ผู้มีกายอย่าง
เดียวกัน แต่มีสัญญาต่างกัน คือ เทวดาช้ันอาภัสสระ (๔) มีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกัน 
มีสัญญาอย่างเดียวกัน คือ เทวดาช้ันสุภกิณหะ(๕) มีสัตว์ผู้ไม่มีสญัญา ไม่เสวยเวทนา 
คือ เทวดาช้ันอสัญญสีัตตพรหม(๖) มีสัตว์ผู้บรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยู่ โดย
กำหนดว่า อากาศหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไม่กำหนด
นานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวง (๗) มีสัตว์ผูล้่วงอากาสานัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานอยู่ โดยกำหนดว่า วิญญาณหาท่ีสุดมิได้ 
(๘) มสีัตว์ผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตน
ฌานอยู่ โดยกำหนดว่า ไม่มีอะไร (๙) มีสตัว์ผู้ล่วงอากญิจัญญายตนฌานโดยประการ
ท้ังปวง บรรลุเนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู่ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๔/๔๘๑) 

สัตตาหกรณียะ : “สัตตาหกรณียะ” คือธุระท่ีพึงทำเสร็จได้ในเวลา ๗ วัน หมายถึงธุระเป็นเหตุให้ภิกษุ
ออกจากวัดไปค้างคืนที่ อ่ืนได้ แต่ต้องกลับมาภายในเวลา ๗ วัน เป็นธุระที่ภิกษุ 
ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกาส่งข่าวมานิมนต์ไป เช่นไปเพ่ือ
พยาบาลภิกษุและภิกษุณีเป็นต้น(สหธรรมิก) หรือมารดาบิดา  ไปเพ่ือระงับเพ่ือน
ภิกษุเป็นต้นผู้กระสันจะสึก ไปเพื่อกิจของสงฆ์ เช่นสร้างวิหารหรือซ่อมวิหารท่ีชำรุด 
ไปกิจนิมนต์ ,ธุระเป็นเหตุให้ภิกษุออกจากวัดในระหว่างพรรษาได้ ๗ วันได้แก่ ๑. ไป
เพ่ือพยาบาลสหธรรมิกหรือมารดาบิดาผู้เจ็บไข้ ๒.ไปเพื่อระงับสหธรรมิกท่ีกระสันจะ
สึก ๓. ไปเพ่ือกิจสงฆ์ เช่น ไปหาทัพพสัมภาระมาซ่อมวิหารท่ีชำรุดลงในเวลาน้ัน ๔. 
ไปเพ่ือบำรุงศรัทธาของทายกซึ่งส่งมานิมนต์เพ่ือการบำเพ็ญกุศลของเขา และธุระอ่ืน
จากนี้ที่เป็นกิจจะลักษณะอนุโลมตามน้ีได้ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๘๗/๒๙๖, ๔/๑๘๗-๒๐๒/
๒๐๕-๒๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัตตาหกรณียะ แปลว่า ธุระที่จะพึงทำให้เสร็จได้
ภายใน ๗ วัน หมายถึงธุระเป็นเหตุให้ภิกษุออกจากวัดไปค้างแรมที่อ่ืนได้ในระหว่าง
พรรษา เป็นเวลา ๗ วัน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๘๗/๑๔๖) 



 

๕๑๕๘ 
 

 

สัตตาหกาลิก : ของที่รับประเคนเก็บไว้ฉันได้ช่ัว ๗ วัน หมายถึงของที่ภิกษุรับประเคนไว้แล้วฉันได้
ภายใน ๗ วัน คือ เภสัชทั้ง ๕ ได้แก่ (๑) สัปปิ เนยใส (๒) นวนีตะ เนยข้น (๓) เตละ 
น้ํามัน (๔) มธุ น้ําผึ้ง (๕) ผาณิต น้ําอ้อย,เป็น ๑ ในกาลิก ๔ อย่าง ดังคำว่า กาลิกท่ี
รับประเคนไว้ฉันมี ๔ อย่าง คือ (๑) ยาวกาลิก(เช้าถึงเท่ียง)(๒)ยามกาลิก(วันหนึ่งกับ
คืนหนึ่ง) (๓) สัตตาหกาลิก(๗ วัน) (๔) ยาวชีวิก(ไม่จำกัดเวลาวันตลอดชีวิต) ดังคำว่า 
ภิกษุฉันของท่ีเป็นยามกาลิก สัตตาหกาลิก และยาวชีวิก เมื่อมีเหตุผลท่ีสมควร (วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๒๓๙/๓๙๖,๒/๒๔๑/๓๙๘, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๐๓๙/๒๗๕,๓/
๑๐๔๐/๒๗๖, ๓/๑๐๔๑/๒๗๖,วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๕/๑๔๐, ๕/๓๐๕/๑๔๑,วิ.ป.(ไทย) 
๘/๓๒๔/๔๕๕) ; ดูกาลิก 

สัตตาหปัพพชติเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตาหปัพพชิตเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้
สรุปได้ว่าในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้ต้ังใจบวชในศาสนาของพระพทุธเจ้าพระนาม
ว่าวิปัสสี ได้เพียง ๗ วัน เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๖๗ 
ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๓/๔๔๘) 

สัตติคุมพชาดก :   ชาดกว่าด้วยนกแขกเต้าช่ือว่าสัตติคุมพะ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ลูกนก
แตกเต้าชือ่สัตติคุมพะ พลัดพรากจากนกพ่ีชายช่ือปุปผกะไม่อยู่ในสำนักโจรจึงเรียนรู้
เรื่องโจรธรรม คือเรื่องปล้น เรื่องฆ่า วันหนึ่งมันเห็นพระเจ้าปัญจาละซึง่เสด็จออกไป
ล่าสัตว์แต่พลัดหลงจากข้าราชบริภารไปประทับพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ไมใ่กลจากสำนัก
โจร มันจึงร้องบอกพวกโจร ร้องบอกพ่อครัวให้ไปจับพระปัญจาละปลงพระชนม์แล้ว
ริบเอาทรัพย์สมับัติให้หมด พระราชาได้สดับเสียงนั้นตกพระทัยต่ืนเร่งนายสารถีให้รบี
ขบัรถหนีไปเมือ่ไปถีงสำนักฤษีกลับได้สดับเสียงนกแขกเต้าปุปผกะร้องเช้ือเชิญด้วย
ผลไมแ้ละน้ำด่ืม พระราชาทรงแปลกพระทัยว่าเป็นนกแขกเต้าเหมอืนกันแต่จิตใจ
ต่างกันจึงได้สอบถามดู นกแขกเต้าโพธิสัตว์ช่ือปุปผกะ กราบทูลว่า นกสตัติคุมพะน้ัน
เป้นน้องชายของตนแต่ไปอยู่ในสำนักโจรเรยีนรู้แต่เรื่องโจรจึงมีจิตใจหยาบกระด้าง 
ส่วนตนเองนั้นถูกฤษีชุบเลี้ยงจึงมีจิตอ่อนโยน เรียนรู้แต่เร่ืองเมตตากรุณา และได้
แสดงธรรมแก่พระเจ้าปัญจาละ ถึงเรื่องการคบคนพาลและบัณฑิตว่ามีผลต่างกัน คบ
คนเช่นใดก็เป็นเช่นคนน้ัน คบคนพาลก็พลอยเป็นคนพาล คบบัณฑิตก็พลอยเป็น
บัณฑิต คบคนช่ัวก็แปดเป้ือนด้วยความช่ัว เหมือใบไม้ห่อปลาเน่าย่อมกลายเป็นของมี
กลิ่นเหม็นไป ส่วนคนที่คบหานักปราชญ์ช่ือเสียงก็พลอยฟุ้งไปเหมือนใบไม่ห่อกฤษณา 
ถึงไม่เป็นของหอมมาก่อนก็กลายเป็นของหอมไปได้เช่นกัน คนจึงควรคบหาแต่คนดี 
(ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๕๙/๔๙๗) 



 

๕๑๕๙ 
 

 

สัตติคุมพะ, นกแขกเต้า : ช่ือนกแขกเต้าพาล , เป็นนกแขกเต้า ๒ ตัวที่ เกิดเป็นพ่ีน้องกันแต่
เจริญเติบโตในที่ต่างกันคือ นกปุปผกะอยู่กับท่านฤษี มีศีล และส่วนสัตติคุมพะอยู่ใน
กลุ่มโจร จึงเป็นพาล ดังคำในสัตติคุมพชาดกท่ี พ่อครัวปติโกลัมพะได้ฟังคำพูดของลูก
นกแขกเต้านั้นจึงออกไปดู รู้ว่าเป็นพระราชา ตกใจกลัว จึงกล่าวว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้ว
หรืออย่างไร สัตติคุมพะ พูดออกมาได้ ธรรมดาพระราชาท้ังหลายยากท่ีจะเข้าถึง
พระองค์ได้เหมือนดังไฟท่ีลุกโพลง นกแขกเต้าสัตติคุมพะกล่าวโต้ตอบพ่อครัวว่า ปติ
โกลัมพะ เม่ือท่านเมาคุยคำโตๆ ออกมา เมื่อมารดาของเราเปลือยกาย ท่านจึง
รังเกียจโจรกรรมหรือหนอ (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๑๖๔/๔๙๘) 

สัตติปัณณิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัตติปัณณิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรปุได้
ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ใช้ดอกมะลิบูชาพระสรีระของพระพุทธเจ้า 
(พระนามว่าปทุมุตตระ) ในขณะที่มหาชนกำลังอัญเชิญออกไปถวายพระเพลิง เพราะ
ผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รูจ้ักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๘/๑๐๐) 

สัตติโลมเปรต : เปรตร่างมีขนเป็นหอกเพศชาย ดังคำในมหาวิภังค์ วินีตวัตถุ ที่พระมหาโมคคัลลานะ
กล่าวแก่พระลักษณะว่า ท่าน เมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏได้เห็นสัตติโลมเปรต
เพศชายลอยในอากาศ (ขน)หอกเหล่าน้ันของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงที่ร่าง
ของมันเองจนมันร้องครวญคราง  กระผมมีความรู้สึกว่า น่าอัศจรรย์จริงไม่เคย
ปรากฏ ที่มีสัตว์เช่นน้ี มียักษ์เช่นนี้  มีเปรตเช่นน้ี มีการได้อัตภาพเช่นน้ีอยู่,ในสัตติ
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เปรตน้ันเคยเป็นพรานล่าเน้ือในกรุงรา
ชคฤห์ ฯลฯ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๒๙/๒๒๗, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๗/๓๐๖) 

สัตติสตสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผู้ถูกหอก ๑๐๐ เล่มท่ิมแทง พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ถ้ามีผู้เสนอให้ยอมรับการรู้แจ้งอริยสัจ ๔ โดยถูกหอก ๑๐๐ เล่มท่ิมแทง
วันละ ๓ เวลา รวมวันละ ๓๐๐ เลม่ เป็นเวลา ๑๐๐ ปี กุลบุตรผู้เห็นประโยชน์ควร
ยอมรับข้อเสนอน้ัน เพราะการเวียนว่ายตายเกิดแล้วถูกประหารด้วยหอก ดาบ หลาว 
ขวาน ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไร เราไม่กล่าวว่า การรู้แจ้งอรยิสัจตามข้อเสนอน้ันมีทุกข์
โทมนัส แต่กลา่วว่า มีสุขโสมนัสเท่าน้ัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๕/๖๑๖) 

สัตติสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยหอก สมัยทีพ่ระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เทวดาตน
หนึ่งกราบทูลว่า ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพ่ือละกามราคะ เหมือนคนถกูแทงด้วยหอก
มุ่งถอนหอก หรือเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะมุ่งดับไฟ ฉะน้ัน พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพ่ือละสักกายทิฏฐิ เหมือนคนถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอน
หอก หรือเหมือนคนท่ีถูกไฟไหม้บนศีรษะมุง่ดับไฟ ฉะนั้น (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑/๒๕) 



 

๕๑๖๐ 
 

 

สัตติสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นหอกเพศชาย พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเวฬุวัน ได้ทรงแสดงบุพกรรมของเปรตรางมีขนเป็นหอกเพศชายว่า เปรตตนนี้
เคยเป็นพรานล่าเนื้อ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๗/๓๐๖) 

สัตติสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยหอก พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับ
ภิกษุท้ังหลายว่า เมตตาเจโตวิมุตติท่ีภิกษุเจริญบำเพ็ญให้มากแล้ว ย่อมทำให้มารผู้คิด
จะเบียดเบียนได้รับความลำบาก เหมือนบุรุษเอามือกำหอกที่คม ย่อมได้รับความ
ลำบาก (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๗/๓๑๕) 

สัตติสูละ, ช่ือนรก : ช่ือนรกขุมหน่ึง เป็นสถานท่ีท่ีพระราชานามว่าอัชชุนะไปเสวยกรรม มีศีรษะห้อย
ลง มีพระบาทช้ีฟ้า เหตุเพราะเบียดเบียนโคตมฤษี ดังคำในสรภังคชาดกท่ีกล่าวไว้ว่า 
พระเจ้าอัชชุนะทรงตกนรกช่ือสัตติสูละ ทรงมีพระเศียรห้อยลง พระบาทช้ีขึ้นเบ้ือง
บน เพราะทรงเบียดเบียนพระอังคีรสโคตมฤษีผู้มีขันติ มีตบะ ประพฤติพรหมจรรย์
มาช้านาน (ขุ.ชา.จตฺตาลีส.(ไทย) ๒๗/๗๒/๖๐๗) 

สัตตุ :  ข้าวคั่วผง, ขนมผง ขนมแห้งที่ไม่บูด เช่น ขนมท่ีเรียกว่าจันอับและขนมปัง เป็นต้น ดัง
คำในอภิชชมานเปตวัตถุ ท่ีกล่าวไว้ว่า มหาอำมาตย์ซึ่งปรากฏช่ือว่าโกลิยะ เห็นเปรต
น้ันแล้วจึงได้ให้ข้าวสัตตุและผ้าสเีหลืองคู่หน่ึงแก่เปรต (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๘๙/๒๒๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัตตุ หมายถึงข้าวตู คือข้าวตากค่ัวแล้วตำเป็นผงเคล้า
กับน้ำตาลและมะพร้าว (ขุ.เป.อ. (บาลี) ๓๘๙/๑๘๑)  

สัตตุก้อน : ข้าวตู เสบียงเดินทางที่นางอมิตตตาพราหมณีของเฒ่าชูชกเตรียมให้ ดังคำใน
เวสสันตรชาดกท่ีกล่าวถึงพราหมณ์ชูชกได้กล่าวกับนางพราหมณีว่าพราหมณี  เธอจง
ทำเสบียงเดินทางให้ฉัน ท้ังขนมงา  ขนมเทียน  สัตตุก้อน สัตตุผงและข้าวผอก  เธอ
จงจัดให้ดี (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๔๓/๔๘๗) 

สัตตุตตมะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระกักการุปุปผ
ปูชกเถระ ดังคำในกักการุปุปผปูชกเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของ
ตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นเทพบุตร บูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขี                   ผู้
ทรงเป็นผู้นำ ได้ประคองดอกฟักทิพย์บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ในกัปท่ี ๓๑ นับ
จากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชา
พระพุทธเจ้า และในกัปที่ ๙ นับจากกัปน้ีไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระ
นามว่าสัตตุตตมะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๒๓/๓๒๑) 

สัตตุผง : ข้าวตู,ข้าวตูผงและข้าวตูก้อน ซึ่งเป็นเสบียงเดินทางที่สองพ่อค้า คือ ตปุสสะ กับภัลลิ
กะถวายแด่พระพุทธเจ้า ขณะท่ีประทับอยู่ใต้ต้นราชายตนะ(วิ.ม.(ไทย) ๔/๖/๑๐),ใน
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เวสสันตรชาดกกล่าวไว้ว่าเป็นข้าวผสมน้ำผึ้ง ดังคำที่ชูชกกล่าวแก่พราหมณเจตบุตร
ตอนหน่ึงว่า ก็ข้าวสัตตุผงที่ระคนด้วยน้ำผึ้งและข้าวสัตตุก้อนที่มีรสหวานอร่อยของ
เราน้ี ท่ีนางอมิตตตาได้จัดแจงให้ เราจะแบ่งให้แก่เจ้า หรือเป็นอามิสทานท่ีนิยมถวาย
พระสงฆ์ ดังคำในอปทานที่กล่าวไว้ว่า ชนท้ังปวงย่อมถวายอามิสคือสัตตุก้อน สัตตุผง 
น้ำ และข้าวแด่พระศาสดาและในสงฆ์ผู้เป็นเน้ือนาบุญอย่างยอดเย่ียม(ขุ.ชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๙๔๓/๔๘๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓-/๕๕/๑๗๔) 

สัตถะ : เกวียน, ต่าง, หมู่เกวียน, หมู่พ่อค้าเกวียน มีปรากฏในเถยยสัตถสิกขาบท สิกขาบท 
ว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๐๗/๕๑๘)  

สัตถกรรม :  การผ่าตัด หมายถึงการใช้ศัสตราผ่าตัด มีปรากฏในมหาวรรค สัตถกัมมปฏิกเขปกถา 
เรื่องว่าด้วยการทรงห้ามทำสัตถกรรม(วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๗๘/๗๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัตถกรรม คือ การผ่าตัดด้วยศัสตรา การบ่งด้วยเข็ม
หรือหนาม การตัดด้วยกรรไกรหรือใช้เล็บหยิก ในที่ลับ (วิ.อ. ๓/๒๗๙/๑๗๗)  

สัตถวาหะ : หัวหน้ากองเกวียน หมายถึงหัวหน้ากองเกวียนพาบริวารข้ามทางกันดาร, ผู้นำหมู่
คณะ ดังคำในสีลสัมปันนสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ทรงคุณ
เห็นปานนี้น้ัน เราเรียกว่า ศาสดา บ้าง สัตถวาหะ(ผู้นำหมู่คณะ) บ้าง (ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๑๐๔/๔๘๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัตถวาหะ หมายถึงหัวหน้า กองเกวียนพาบริวารข้าม
ทางกันดาร (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘, สารตฺถ.ฏีกา. (บาลี)๑/๒๗๐-๔๐๐) 

สัตถวาหะ, พระโอรส : ช่ือโอรสของพระโกนาคมนราชกุมารกับพระมเหสีพระนามว่ารุจิคัตตา แห่ง
กรุงช่ือว่าโสภวดี ซึ่งมีกษัตริย์พระนามว่าโสภะปกครอง และเป็นนัดดาของยัญญทัตต
พราหมณ์และอุตตราพราหมณี ดังคำในโกนาคมนพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า พระโกนาค
มนราชกุมารทรงครองฆราวาสอยู่ ๓,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง คือดุสิต
ปราสาท  สันดุสิตปราสาท และสันตุฏฐปราสาท มีนางสนมกำนัล ๑๖,๐๐๐ นาง 
ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่ารุจิคัตตา พระราชโอรสพระนามว่า
สัตถวาหะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๗๑๐) 

สัตถุศาสน์ : คำสั่งสอนของพระศาสดา หมายถึงพระพุทธพจน์ อันได้แก่ (๑)สุตตะ(พระสูตร
ท้ังหลายรวมท้ังพระวินัยปิฎกและนิทเทส) (๒) เคยยะ(ข้อความร้อยแก้วผสมร้อย
กรอง ได้แก่ พระสูตรท่ีมีคาถาทั้งหมด) (๓) เวยยากรณะ(ความร้อยแก้ว) (๔) คาถา
(ข้อความร้อยกรอง) (๕) อุทาน(พระคาถาพุทธอุทาน)(๖) อิติวุตตกะ พระสูตรท่ีตรัส
อ้างอิง (๗) ชาตกะ (ชาดก ๕๕๐ เรื่อง) (๘) อัพภูตธรรม(เรื่องอัศจรรย์) (๙) เวทัลละ
(พระสูตรแบบถาม-ตอบ) ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า คำว่า โดยสัตถุศาสน์ คือ โดยคำสั่ง
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สอนของพระชินเจ้า โดยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๗๐/๑๖, 
๓/๖๗๐/๑๗, ๓/๖๗๑/๑๖ , ๓/๖๗๑/๑๗ , ๓/๖๙๖/๔๓ ,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๘/
๑๓๔,๑๐/๑๘๘/๑๓๕,๑๐/๑๘๘/๑๓๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๘๒/๑๓๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๘๐/๒๕๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๓/๓๓๙) ; ดูนวังคสัตถุศาสน์ 

สัตถุสาสนสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตถุศาสน์ พระอุบาลีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้ว กราบทูลขอให้ทรง
แสดงธรรมโดยย่อ เพ่ือหลีกออกไปอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจ
อยู่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า ธรรมเหล่าใดไม่เป็นไป (๑) เพ่ือความเบ่ือหน่าย
อย่างที่สุด (๒) เพ่ือคลายกำหนดั (๓) เพ่ือความดับ (๔) เพ่ือความระงับ (๕) เพ่ือรู้ย่ิง 
(๖) เพ่ือตรัสรู้ (๗) เพ่ือนิพพาน เธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้ให้ดีว่า นี้ไม่ใช่ธรรม นี้
ไม่ใช่วินัย น้ีไม่ใช่สัตถุศาสน์ แต่ถ้าธรรมเหล่าใดเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายอย่างท่ีสุด
เป็นต้น เธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้ให้ดีว่า น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวินัย น้ีเป็นสัตถุศาสน์ 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘๓/๑๗๘) 

สัตถุสูตร : พระสูตรว่าด้วยศาสดา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลผู้ไม่รู้ชราและมรณะตามความเป็นจริง ไม่รู้ความเกิด ไม่รู้
ความดับและไม่รู้ปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริง ก็พึง
แสวงหาศาสดาเพ่ือรู้ชราและมรณะ รู้ความเกิด รู้ความดับและรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความ
ดับแห่งชราและมรณะ ตามความเป็นจริง (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๓/๑๕๗) 

สัตบุรุษ : คนสงบ, คนดี, คนมีศีลธรรม,คนท่ีประกอบด้วยสัปปุริสธรรม,คนท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ,คน
ดีน่านับถือ มีคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีลในธรรม ดังคำในมูลปริยายสูตรท่ีพระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ปุถุชน๑ในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับ  ไม่ได้พบพระอริยะ
ท้ังหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะ
ไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลาย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๒๓/๒๕๒,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๑/๑๙๗,
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒/๒,๑๒/๑๗/๑๘,๑๒/๒๐/๒๐,๑๒/๒๔๑/๒๕๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๐/
๑๔๔,๑๓/๒๒๑/๒๕๙,๑๓/๓๕๒/๔๓๑,๑๓/๔๘๕/๖๑๓) 

  ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัตบุรุษ โดยท่ัวไป หมายถึงคน
กตัญญูกตเวที เป็นนักปราชญ์ เป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้มีความภักดีมั่นคง กระทำการ
ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจ แต่ในที่ น้ี หมายถึงพระพุทธเจ้า พระ
ปัจเจกพุทธเจ้า  และพระพุทธสาวก (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๘-๗๙/๖๐๘, ม.มู.อ. (บาลี) 
๑/๒/๒๒)  

สัตบรุุษท่ียิ่งกว่าสัตบุรุษ :คนท่ีพร้อมด้วยอริยมรรค ๑๐ ประการ ดังคำในทุติยอสัปปุริสสูตร ท่ีพระผู้มี
พระภาคตรัสอธิบายว่า สัตบุรุษที่ย่ิงกว่าสัตบุรุษ ว่าหมายถึงบุคคลบางคนในโลกน้ี
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เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มี
สัมมาวายามะ มีสัมมาสมาธิ มีสัมมาญาณะ (รู้ชอบ)  มีสัมมาวิมุตติ  (หลุดพ้นชอบ) 
บุคคลน้ีเรียกว่า  สัตบุรุษท่ีย่ิงกว่าสัตบุรุษ,ในสิกขาปทสูตร อธิบายไว้ว่า บุคคลบางคน
ในโลกน้ีตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์  
ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการลักทรัพย์  
ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม  ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้น
จากการพูดเท็จ  ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น
เหตุแห่งความประมาทและชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและ
เมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท  บุคคลนี้ เรียกว่าสัตบุรุษท่ี ย่ิงกว่าสัตบุรุษ
,ในอัสสัทธสูตรอธิบายว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีศรัทธาและชักชวนผู้อ่ืน
ให้มีศรัทธาตนเองเป็นผู้มีหิริและชักชวนผู้อ่ืนให้มีหิริ  ตนเองเป็นผู้มีโอตตัปปะและ
ชักชวนผู้อ่ืนให้มีโอตตัปปะ  ตนเองเป็นพหูสูตและชักชวนผู้อ่ืนให้เป็นพหูสูต ตนเองมี
สติต้ังมั่นและชักชวนผู้อ่ืนให้มีสติต้ังมั่น  ตนเองเป็นผู้มีปัญญาและชักชวนผู้อ่ืนให้มี
ปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษท่ีย่ิงกว่าสัตบุรุษ,ในสัตตกัมมสูตร อธิบายว่า บุคคลบาง
คนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการฆ่า
สัตว์  ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการลัก
ทรัพย์  ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้น
จากการประพฤติผิดในกาม  ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อ่ืนให้
งดเว้นจากการพูดเท็จ  ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดและชักชวนผู้อ่ืนให้
งดเว้นจากการพูดส่อเสียด  ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบและชักชวนผู้อ่ืน
ให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบ  ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและชักชวน
ผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อบุคคลน้ีเรียกว่าสัตบุรุษที่ย่ิงกว่าสัตบุรุษ,ในทสกัมม
สูตร อธิบายว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวน
ผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ ตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและชักชวน
ผู้อ่ืนให้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทและชักชวนผู้อ่ืนให้มี
จิตไม่พยาบาท ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อ่ืนให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลน้ี
เรียกว่า สัตบุรุษท่ีย่ิงกว่าสัตบุรุษ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๖/๒๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐//
๓๒๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๒/๓๒๒,๒//๒๐๓/๓๒๓,๒//๒๐๔/๓๒๔) 
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สัตย์ :  ความจริง, ความซื่อตรง, ความจริงใจ ดังคำในสุภาสิตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย ธรรมน้ีเป็นของเก่าสัตบุรุษทั้งหลายต้ังม่ันแล้วในคำสัตย์
ท้ังท่ีเป็นอรรถและเป็นธรรม(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๓/๓๑๐) ;ดู สัจจะ 

สัตยาธิษฐาน : การต้ังความจริงเป็นหลักอ้าง, ความต้ังใจกำหนดแน่วให้เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึงโดย
อ้างเอาความจริงใจของตนเป็นกำลังอำนาจ ดังคำในฆฏสูตร ท่ีพระมหาโมคคัลลานะ
กล่าวถึงการสนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาค แก่พระสารีบุตรตอนหน่ึงว่า พระผู้มี
พระภาคได้ตรัสกับผมว่า โมคคัลลานะ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้ปรารภความเพียร
อยู่ด้วยต้ังสัตยาธิษฐานว่า เน้ือและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจะเหลืออยู่แต่หนัง  
เอ็น กระดูกก็ตามทีเถิด ผลอันใดพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียร
ของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษ (ถ้า)ไม่บรรลุผลน้ันแล้วก็จักไม่หยุดความเพียร 
ภิกษุช่ือว่าป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นอย่างน้ี (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๗/๓๒๘) คำเดิมใน
คัมภีร์นิยมใช้ สัจกิริยา, สัตยาธิษฐานนี้ เป็นรูปสันสกฤต รูปบาลีเป็นสัจจาธิฏฐาน
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศพัท์) ; ดูสัจกิริยา, สัจจาธิฏฐาน 2  

สัตว์ :  “ผู้ติดข้องในรูปารมณ์เป็นต้น” สิ่งที่มีความรู้สึกและเคลื่อนไหวไปได้เองรวมตลอดท้ัง
เทพ มาร พรหม มนุษย์เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน และสัตว์นรกในบาลีเพ่งเอามนุษย์
ก่อนอย่างอ่ืน ดังคำในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วย
พระองค์เองแล้วจึงทรงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม ทรงแสดงธรรม(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๒) , 
ไทยมักเพ่งเอาดิรัจฉาน (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สัตว์เช่ือฟัง : สัตว์ท่ีทำตาม หมายถึงช้างท่ีต้ังใจ ใฝ่ใจ สำรวมใจ เง่ียหูฟังเหตุการณ์ท่ีควาญช้างให้
ทำ ดังคำในนาคสูตรท่ีกล่าวถึงช้างเป็นสัตว์เช่ือฟังไว้ตอนหน่ึงว่า ช้างของพระราชาใน
โลกน้ีต้ังใจ ใฝ่ใจ สำรวมใจ เง่ียหูฟังเหตุการณ์ที่ควาญช้างให้ทำคือเหตุการณ์ท่ีเคยทำ
หรือไม่เคยทำ,ในโสตสูตร กล่าวไว้ว่าเป็นองค์ ๑ ในองค์ ๕ ของช้างท่ีเป็นราชพาหนะ 
ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ ๕ 
ประการเป็นช้างควรแก่พระราชา ควรเป็นช้างต้น นับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ องค์ 
๕ ประการ คือ ช้างของพระราชาในโลกนี้ ๑.เป็นสัตว์เช่ือฟัง ๒. เป็นสัตว์ฆ่าได้ ๓.
เป็นสัตว์รักษาได้ ๔. เป็นสัตว์อดทนได้ ๕. เป็นสัตว์ไปได้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๔/
๑๗๕) 

สัตว์ดิรัจฉาน : สัตว์มีร่างกายเจริญโดยขวาง หมายถึงสัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นสุกร สุนัข วัว ควาย ดัง
คำในเอกกนิบาต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัตว์ท่ีจุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานมาเกิดใน
หมู่มนุษย์ มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานไปเกิดในนรกฯลฯ เกิด
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ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานฯลฯ เกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๘/
๑๐๓ ,๑๐/๑๕๙/๑๐๓ ,๑๐/๑๕๙/๑๐๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๕๑/๒๙๖ ,๑๔/๓๗๙/
๔๒๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๘/๑๑๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๒๑/๓๓๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/
๓๓๖/๔๔,๒๐/๓๓๗/๔๔,๒๐/๓๓๘/๔๔),ในภาษาไทยมักใช้เป็นคําด่า; เดียรัจฉาน ก็
ใช้  

  อรรถกถาอธิบายถึงคำว่าสัตว์ดิรัจฉานเป็นคำด่า เป็น ๑ ในอักโกสวัตถุ ๑๐ อย่าง 
คือ (๑) เจ้าเป็นโจร (๒) เจ้าเป็นคนพาล (๓) เจ้าเป็นคนหลง (๔) เจ้าเป็นอูฐ (๕) เจ้า
เป็นโค (๖) เจ้าเป็นลา (๗) เจ้าเป็นสัตว์นรก (๘) เจ้าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน  (๙) เจ้าไม่ได้
สุคติ (๑๐) เจ้าหวังได้แต่ทุคติเท่าน้ัน (ที.ปา.อ. (บาลี) ๑๑๓/๔๖) 

สัตว์ท้ังหลายที่มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย : สัตว์ท่ีไม่ได้เสพกิเลสวัตถุ ๑๐ คือ ๑. โลภะ(ความ
อยากได้) ๒. โทสะ(ความคิดประทุษร้าย) ๓.โมหะ(ความหลง)๔. มานะ(ความถือตัว) 
๕. ทิฏฐิ(ความเห็นผิด) ๖. วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย) ๗. ถีนะ(ความท้อแท้) ๘. อุทธัจ
จะ(ความฟุ้งซ่าน)  ๙. อหิริกะ (ความไม่ละอาย) ๑๐.  อโนตตัปปะ (ความไม่เกรง
กลัว) ดังคำในวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า สัตว์ท้ังหลายท่ีมีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย 
เหล่าน้ันเป็นไฉน กิเลสวัตถุ ๑๐ เหล่าน้ี สัตว์เหล่าใดไม่ส้องเสพ ไม่เจริญ ไม่ทำให้มาก 
ไม่เพ่ิมพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่าน้ีน้ันช่ือว่ามีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย(อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๘๒๐/๕๒๘) 

สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอินทรีย์แก่กล้า  :สัตว์ท่ีเจริญอินทรีย์ ๕ คือ ๑.สัทธินทรีย์ (อินทรีย์คือศรัทธา) ๒. วิริ
ยินทรีย์(อินทรีย์คือวิริยะ) ๓. สตินทรีย์ (อินทรีย์คือสติ) ๔.สมาธินทรีย์ (อินทรีย์คือ
สมาธิ) ๕. ปัญญินทรีย์ (อินทรีย์คือปัญญา) ดังคำในวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า สัตว์ท้ังหลายที่
มีอินทรีย์แก่กล้า เหล่าน้ันเป็นไฉน อินทรีย์ ๕ เหล่าน้ีอันสัตว์เหล่าใดส้องเสพ เจริญ 
ทำให้มาก เพ่ิมพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่าน้ีนั้นช่ือว่าผู้มีอินทรีย์แก่กล้า (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๘๒๒/๕๒๘) 

สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอินทรีย์อ่อน :สัตว์ท่ีไม่ได้เจริญอินทรีย์ ๕ มีสัทธินทรีย์ เป็นต้น ดังคำในวิภังค์ท่ีกล่าว
ไว้ว่า อินทรีย์ ๕ เหล่าน้ีอันสัตว์เหล่าใดไม่ส้องเสพ ไม่เจริญ ไม่ทำให้มาก  ไม่ทำให้
เพ่ิมพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่าน้ีนั้นช่ือว่าผู้มีอินทรีย์อ่อน (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๒๑/๕๓๘) 

สัตว์ท้ังหลายท่ีไม่มีเท้า :สัตว์ไม่มีขา เช่น งู ใส้เดือน ดังคำในอัคคัปปสาทสูตร และอัปปมาทสูตรพระผู้
มีพระภาคตรัสว่า สัตว์ท้ังหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้า มีสี่เท้า หรือมีเท้ามากก็ตาม  มี 
รูปหรือไม่มีรูปก็ตาม มีสัญญา ไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตาม 
มีประมาณเท่าใด ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณ
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เท่าน้ัน  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๔๙,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕/๒๘,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/
๙๐/๔๖๑) 

สัตว์ท้ังหลายผู้ควรบรรลุธรรม :  สัตว์ผู้ไม่มีเครื่องกั้นคือกรรม กิเลส และวิบากครอบงำ มีศรัทธา มี
ฉันทะ มีปัญญา ดังคำในวิภังค์ที่กล่าวไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายผู้ควรบรรลุธรรม  เหล่าน้ัน
เป็นไฉน สัตว์เหล่านั้นใดไม่ประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือกรรม ไม่ประกอบด้วย
เครื่องกางกั้นคือกิเลส ไม่ประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือวิบาก มีศรัทธา มีฉันทะ  มี
ปัญญา ควรที่จะหย่ังลงสู่มรรคคือสัมมัตตนิยามในสภาวธรรมที่เป็นกุศลท้ังหลาย 
สัตว์เหล่าน้ีน้ันช่ือว่าผู้ควรบรรลุธรรม (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๒๗/๕๒๙) 

สัตว์ท้ังหลายผู้ท่ีแนะนำให้เข้าใจได้ยาก : สัตว์ท่ีมีอาสวะช่ัว มีอนุสัยช่ัว มีจริตช่ัว มีอัธยาศัยช่ัว มีธุลี
คือกิเลสในปัญญาจักษุมาก มีอินทรีย์อ่อน ช่ือว่าผู้มีอาการชั่ว และผู้มีอาการช่ัวเช่นนี้
แหละได้ช่ือว่าผู้แนะนำให้เข้าใจได้ยาก ดังคำในวิภังค์ที่กล่าวไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายผู้ท่ี
แนะนำให้เข้าใจได้ยาก เหล่าน้ันเป็นไฉน ก็สัตว์เหล่าใดมีอาการชั่ว สัตว์เหล่านั้นแล
ช่ือว่าผู้แนะนำให้เข้าใจได้ยาก (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๒๕/๕๒๘) 

สัตว์ท้ังหลายผู้ไม่ควรบรรลุธรรม :สัตว์ผู้ถูกเครื่องกั้นคือกรรม กิเลส วิบากครอบงำ ขาดศรัทธา 
ฉันทะ มีปัญญาทราม ดังคำในวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ควรบรรลุธรรม 
เหล่านั้นเป็นไฉน สัตว์เหล่านั้นใดประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือกรรม ประกอบด้วย
เครื่องกางกั้นคือกิเลส ประกอบด้วยเคร่ืองกางกั้นคือวิบาก เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มี
ฉันทะ มีปัญญาทราม ไม่ควรท่ีจะหยั่งลงสู่มรรคคือสัมมัตตนิยาม ในสภาวธรรมที่เป็น
กุศลท้ังหลาย สัตว์เหล่าน้ีนั้นช่ือว่าผู้ไม่ควรบรรลุธรรม  (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๒๖/๕๒๘) 

สัตว์ท้ังหลายผู้อาการดี : สัตว์ผู้มีอาสยะ จริต และอัธยาศัยดี มีกิเลสน้อย อินทรีย์แก่กล้า ดังคำใน
วิภังค์ที่กล่าวไว้ว่า สัตว์ท้ังหลายผู้มีอาการดี เหล่าน้ันเป็นไฉนสัตว์เหล่าน้ันใดท่ีมีอา
สยะดี มีจริตดี มีอัธยาศัยดี มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย มีอินทรีย์แก่กล้า สัตว์
เหล่าน้ันน้ีช่ือว่าผู้มีอาการดี (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๒๔/๕๒๘) 

สัตว์นรก : สัตว์ผู้ทำบาปท่ีไปเกิดและเสวยความทุกข์, สัตว์เสวยกรรมอยู่ในนรก,จัดเป็นโอปปา
ติกสัตว์ คือสัตว์ท่ีเกิดและเติบโตเต็มที่ทันที และเมื่อจุติ(ตาย) ก็หายวับไป ไม่ท้ิง
ซากศพไว้, ในภาษาไทย ใช้เป็นคำด่า ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า ท่านเป็นอูฐ 
ท่านเป็นแพะ ท่านเป็นโคท่านเป็นลา ท่านเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ท่านเป็นสัตว์นรก ท่าน
ไม่มีสุคติ หวังได้แต่ทุคติเท่าน้ัน (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๕/๒๐๔, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๕๒/
๑๕๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๑/๘๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๐/๓๑๗,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๒๙/
๓๓๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๓/๓๔๖) 
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  อรรถกถาอธิบายถึงสัตว์นรกเป็น ๑ ในคำท่ีใช้ด่า ๑๐ อย่าง คือ คำด่าว่า (๑) เจ้า
เป็นโจร (๒) เป็นคนพาล (๓) เป็นคนหลง  (๔) เป็นอูฐ (๕) เป็นโค (๖) เป็นลา (๗) 
เป็นสัตว์นรก (๘) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน (๙) เป็นคนไม่มีสุคติ  (๑๐) เป็นคนหวังได้เฉพาะ
ทุคติ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๕/๔๖) 

สัตว์และสังขาร : สัตว์ท่ีมีสรีระรูปร่างเสวยอารมณ์ ดังคำในอปทาน ท่ีพระมหาปชาบดีโคตมีกล่าว
ว่า ในที่ใดไม่มีความแก่และความตาย ไม่มีการสมาคมกับสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่
รัก ไม่มีการพลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นท่ีรักท่ีน้ันนักปราชญ์กล่าวว่าเป็น
อสังขตสถาน (สถานที่ท่ีไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง) (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑๓/๔๐๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัตว์และสังขาร หมายถึงอารมณ์ของสิ่งอันเป็นท่ีรัก 
(ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๓๒/๑๖๐)  

สัตว์โลก : โลกคือหมู่สัตว์,เป็น ๑ ในโลก ๓ คือ สังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก ดังคำในปริวาร 
ท่ีกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมไม่มีท่ีสุด ทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลก ทรงเห็น
วิเวก ได้ตรัสบอกสมุฏฐานทางกายไว้แล้ว (วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๘๓/๓๘๑, ที.ม.(ไทย) ๑๐/
๕๗/๓๑,๑๐/๕๘/๓๓,๑๐/๖๙/๓๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๐/
๙๖,๑๕/๙๑/๙๗,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑/๓๓,๑๘/๙๑/๙๒,๑๘/๓๕๘/๔๐๑,ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๔๙/๒๖) 

สัตว์ใหญ่ : 1.สัตว์ใหญ่ หมายถึงวัว ควาย แพะ แกะ เป็นต้นในท่ีน้ีมีปรากฏในมหาปรินิพพาน
สูตร สัมปสาทนียสูตร นาลันทสูตร และอุตติยสูตรดังคำว่า นายประตูของเมืองน้ัน
เป็นคนเฉลียวฉลาด หลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จัก  อนุญาตให้คนท่ีรู้จักเข้าไปได้ เขา
เดินสำรวจดูหนทางตามลำดับรอบเมืองนั้น ไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้
เพียงท่ีท่ีพอแมวลอดออกได้ เขาย่อมรู้ว่า สัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกเมืองนี้ 
ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้น (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๔๖/๙๑,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๑๔๓/๑๐๕,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๘/๒๓๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๕/๒๒๕) 

 2.หมายถึงสัตว์ท่ีอยู่ในสมองคน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสัตว์ ๒ ตัว ดังคำที่หมอ
ชีวกกล่าวแก่เศรษฐีเมืองราชคฤห์ตอนหน่ึงว่า ชีวกโกมารภัจให้เศรษฐีคหบดีนอนบน
เตียง มัดไว้กับเตียงแล้วถลกหนังศีรษะเปิดรอยประสานกระโหลก นำสัตว์มีชีวิต
ออกมา ๒ ตัว แสดงแก่ชาวบ้านว่า  พวกท่านจงดูสัตว์มีชีวิต ๒ ตัวนี้ ตัวหน่ึงเล็ก อีก
ตัวหน่ึงใหญ่ พวกอาจารย์ท่ีกล่าวว่า เศรษฐีคหบดีจะถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ คงจะ
มองเห็นสัตว์ตัวใหญ่มันจะเจาะกินมันสมองของเศรษฐีคหบดีในวันท่ี ๕ เศรษฐีคหบดี
ถูกมันเจาะกินสมองก็จะถึงอนิจกรรม สัตว์ใหญ่ตัวน้ีพวกอาจารย์เห็นถูกต้อง ส่วน
พวกอาจารย์ท่ีกล่าวว่าเศรษฐีคหบดีจะถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ คงจะมองเห็นสัตว์ตัว



 

๕๑๖๘ 
 

 

เล็ก มันจะเจาะกินมันสมองของเศรษฐีคหดบีในวันท่ี ๗ เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะกิน
สมองก็จะถึงอนิจกรรม สัตว์เล็กตัวน้ีพวกอาจารย์เห็นถูกต้องแล้วให้ปิดแนวประสาน
กระโหลกเย็บหนังศีรษะแล้วทายาสมานแผล (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๒/๑๘๘) 

สัททตัณหา : อยากได้เสียง,ความอยากได้เสียง, ความทะยานอยากได้เสียง, เป็นข้อที่ ๒ ในตัณหา 
๖ คือ รูปตัณหา(อยากได้รูป)  สัททตัณหา(อยากได้เสียง)คันธตัณหา(อยากได้กลิ่น)รส
ตัณหา(อยากได้รส)โผฏฐัพพตัณหา(อยากได้โผฏฐัพพะ) และธัมมตัณหา (อยากได้
ธรรมารมณ์),ในวิภังค์ กล่าวว่าเป็นตัณหากาย ๖ ดังคำว่า ตัณหากาย ๖ เป็นไฉน
ตัณหากาย ๖ คือ (๑) รูปตัณหา (ตัณหาในรูป) (๒) สัททตัณหา (ตัณหาในเสียง) (๓) 
คันธตัณหา (ตัณหาในกลิ่น) (๔) รสตัณหา (ตัณหาในรส) (๕) โผฏฐัพพตัณหา(ตัณหา
ในโผฏฐัพพะ) (๖) ธัมมตัณหา(ตัณหาในธรรม) เหล่านี้ช่ือว่าตัณหากาย ๖ (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๐๑/๖๐,๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๘,๑๑/
๓๕๖/๓๘๙,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๐๙/๓๒๕,๑๗/๓๒๙/๓๓๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,๓๑/
๑๒๓/๑๙๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๔๔/๖๐๐)  

สัททธาตุ : ธาตุคือสัททารมณ์,ธาตุคือโสตปสาท หมายถึงสิ่งท่ีทรงสภาวะของตนอยู่เองตามที่เหตุ
ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ไม่มีผู้สร้างผู้บันดาลคือเสียง ในพาหิรธาตุนานัตตสูตร กล่าวว่าเป็น
ธาตุที่ ๒ ในธาตุ ๖ คือรูปธาตุสัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ  ธัมมธาตุ, ใน
พหุธาตุกสูตร กล่าวว่า เป็นธาตุท่ี ๕ ในธาตุ ๑๘ คือจักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณ
ธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหา
ธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ 
ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาต,ในธาตุนานัตตสูตร กล่าวถึงความต่างแห่งธาตุว่าอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันไว้ว่า โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท) สัททธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ์)โสต
วิญญาณธาตุ(ธาตุคือโสตวิญญาณ),ในวิภังค์อธิบายไว้ว่า  สัททะ (เสียง) ใดอาศัย
มหาภูตรูป ๔ เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ สัตว์น้ี เคยฟัง กำลังฟัง จักฟัง หรือพึง
ฟังเสียงท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ด้วยโสตะใด ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้ช่ือว่าโสตะ
บ้าง โสตายตนะบ้าง นี้ช่ือสัททธาตุบ้าง น้ีเรียกว่า สัททธาตุ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๘๕/
๑๖๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๘๔/๑๔๓,อภิ.ธา.
(ไทย) ๓๖/๓๒/๑๑) 

สัททนิมิต : นิมิตคือเสียง หมายถึงนิมิตเสียงของเสียงท้ังหลาย ในท่ีไกล ในท่ีใกล้ หยาบ ละเอียด 
ละเอียดย่ิง ในทิศต่างๆ, เป็น ๑ ในนิมิต ๖ คือ รูปนิมิต คือสัททนิมิต คันธนิมิต รส
นิมิต โผฏฐัพพนิมิต และธัมมนิมิต ดังคำในหลิททิกานิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ความซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัย คือสัททนิมิต ... คันธนิมิต...รสนิมิต... 
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โผฏฐัพพนิมิต... ธัมมนิมิต พระตถาคตละได้เด็ดขาด,ในมหานิทเทส พระมหากัจจาย
นะกล่าวแก่คหบดีตอนหน่ึงว่า ท่านคหบดี  บุคคลผู้เท่ียวซ่านไปหาท่ีอาศัย เป็น
อย่างไรคือ  ความเท่ียวซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัย คือ รูปนิมิต ... สัทท
นิมิต... คันธนิมิต... รสนิมิต ... โผฏฐัพพนิมิต ... ธัมมนิมิต  ตรัสเรียกว่า ผู้เท่ียวซ่าน
ไปหาท่ีอาศัยท่านคหบดี บุคคลผู้เท่ียวซ่านไปหาท่ีอาศัย เป็นอย่างน้ีแล,ในโสตธาตุวิ
สุทธิญาณนิทเทส กล่าวถึงภิกษุผู้เจริญอิทธิบาทไว้ว่า ภิกษุน้ันย่อมอบรมข่มจิต ทำให้
เป็นจิตอ่อน ควรแก่การงานในอิทธิบาท ๔ ประการนี้แล้ว ย่อมใส่ใจสัททนิมิตแห่ง
เสียงท้ังหลายในที่ไกลบ้าง ย่อมใส่ใจสัททนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายในที่ใกล้บ้าง ย่อมใส่
ใจสัททนิมิตแห่งเสียงท้ังหลายหยาบบ้าง ย่อมใส่ใจสัททนิมิตแห่งเสียงทั้งหลาย
ละเอียดบ้างย่อมใส่ใจสัททนิมิตแห่งเสียงท้ังหลายละเอียดอย่างย่ิง...(สํ.นิ.(ไทย) ๑๗/
๓/๑๓,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๗๙/๒๓๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๓/๑๖๑) 

สัททวิจาร : ความตรองถึงเสียง,ความตรองเก่ียวกับเสียง,เป็นปิยรูปสาตรูป ดังคำในมหาสติปัฏ
ฐานสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า รูปวิจาร (ความตรองถึงรูป)  เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้
เมื่อเกิดก็เกิดท่ีรูปวิจารนี้ เมื่อต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ที่รูปวิจารน้ี สัททวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปใน
โลกฯลฯ,เป็นข้อที่ ๒ ในวิจาร ๖ คือ รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพ
วิจาร ธัมมวิจาร,ในญาณกถากล่าวถึงสัททวิจารว่าควรรู้ยิ่ง ดังคำว่า รูปวิจาร (ความ
ตรองเกี่ยวกับรูป) ควรรู้ย่ิง สัททวิจาร (ความตรองเก่ียวกับเสียง)... คันธวิจาร (ความ
ตรองเก่ียวกับกลิ่น)...รสวิจาร(ความตรองเก่ียวกับรส)...โผฏฐัพพวิจาร(ความตรอง
เกี่ยวกับโผฏฐัพพะ)...ธัมมวิจาร(ความตรองเก่ียวกับธรรมารมณ์)ควรรู้ย่ิง (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐)  

สัททวิตก : ความตรึกถึงรูป,ความตรึกเกี่ยวกับเสียง,เป็นปิยรูปสาตรูป,เป็นข้อท่ี ๒ ในวิตก ๖ คือ 
รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก  ดังคำในมหาสติปัฏฐาน
สูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า รูปวิตก(ความตรึกถึงรูป)เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเม่ือเกิดก็
เกิดท่ีรูปวิตกน้ี เม่ือต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีรูปวิตกนี้ สัททวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกฯลฯ
,ในญาณกถา กล่าวถึงสัททวิตกว่าควรรู้ย่ิง ดังคำว่า รูปวิตก (ความตรึกเกี่ยวกับรูป) 
ควรรู้ย่ิง สัททวิตก (ความตรึกเกี่ยวกับเสียง) ...คันธวิตก (ความตรึกเกี่ยวกับกลิ่น) ... 
รสวิตก(ความตรึกเกี่ยวกับรส)...โผฏฐัพพวิตก(ความตรึกเกี่ยวกับโผฏฐัพพะ)... ธัมม
วิตก (ความตรึกเกี่ยวกับธรรมารมณ์)ควรรู้ย่ิง (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/
๓๓๔,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๙๐)  

สัททสมบัติ : สมบัติคือเสียง หมายถึงสมบูรณ์ด้วยเสียง,เสียงดี เกิดขึ้นเพราะการให้ทานสมาทาน
ศีล รักษาอุโบสถ ดังคำในปัฏฐาน ท่ีกล่าวไว้ว่า บุคคลเมื่อปรารถนาวรรณสมบัติท่ียัง



 

๕๑๗๐ 
 

 

ไม่เกิดขึ้น จึงให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ เมื่อปรารถนาสัททสมบัติท่ียังไม่
เกิดขึ้น...คันธสมบัติ... รสสมบัติ ... โผฏฐัพพสมบัติ ... ขันธ์ท่ียังไม่เกิดขึ้นจึงให้ทาน 
สมาทานศีล รักษาอุโบสถ (อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๘/๕๖๓,๔๑/๙/๕๕๓,อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/
๓๙๘/๒๓๔) 

สัททสัญเจตนา : ความจำนงในรูป,ความจำนงเสียง, เป็นปิยรูปสาตรูป ดังคำในมหาสติปัฏฐานสูตร ท่ี
กล่าวไว้ว่า รูปสัญเจตนา (ความจำนงในรูป)  เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อ
เกิดก็เกิดที่รูปสัญเจตนาน้ี เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีรูปสัญเจตนาน้ี สัททสัญเจตนาเป็นปิย
รูปสาตรูปในโลกฯลฯ,ในสัญเจตนาสูตร กล่าวไว้ว่า สัททสัญเจตนาเป็นของไม่เที่ยง
,เป็นข้อท่ี ๒ ในสัญเจตนา ๖(เจตนา ๖ ก็มี) คือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธ
สัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา,ในญาณกถาอธิบายสัทท
สัญเจตนาว่าควรรู้ยิ่ง ดังคำว่า รูปสัญเจตนา  (ความจำนงรูป)  ควรรู้ ย่ิง  สัทท
สัญเจตนา  (ความจำนงเสียง)...คันธสัญเจตนา  (ความจำนงกล่ิน) ... รสสัญเจตนา 
(ความจำนงรส)... โผฏฐัพพสัญเจตนา  (ความจำนงโผฏฐัพพะ)... ธัมมสัญเจตนา 
(ความจำนงธรรมารมณ์)ควรรู้ย่ิง (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๑,๑๐/๔๐๑/๓๓๓,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๒๓/๓๑๘,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๔/๒๙๔,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕๖/๘๔,๑๗/๓๐๘/
๓๒๔,๑๗/๓๒๘/๓๓๘,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙) 

สัททสัญญา  ความกำหนดหมายรู้เสียง, ความจำในเสียง, สัญญาในเสียง, หน่ึงในสญัญา ๖ 
 ตัวอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสัททสัญญาว่า เป็นปิยรูปสาตรูป

ในโลก ตัณหา เม่ือเกิดก็เกิดที่สัททสัญญาน้ี เมื่อต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ท่ีสัททสญัญานี้ และ
สัญญา ๖ น้ีควรรู้ยิ่ง คือ รูปควรรู้ย่ิง เวทนาควรรู้ย่ิง สัญญาควรรู้ย่ิง สงัขารควรรู้ย่ิง 
วิญญาณควรรู้ย่ิง จักขุควรรู้ย่ิง โสตะ ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... มโน... รูป ... สัท
ทะ ...คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ควรรู้ย่ิง (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๐/๓๓๐,
ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๑/๓๓๓,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕๖/๘๔,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๕๗/๘๙,สํ.ข.(ไทย)
๑๗/๓๐๗/๓๒๔,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๒๗/๓๓๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๓/๕๗๕,ขุ.ป.(ไทย)
๓๑/๓/๑๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๓/๑๘๙) 

สัททสัญญิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสญัญิกเถระ มีเนื้อความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้
ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๒ ท่านเคยเลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
ผุสสะ เพราะผลแห่งกรรมนัน้ ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๕๓๓) 

สัททะ เสียง, เสียงที่หูได้ยิน, หน่ึงในสัญญา ๖ คือ สัททสญัญา 



 

๕๑๗๑ 
 

 

 ตัวอย่างในรูปสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เสียงไม่เที่ยง มีความแปร
ผัน มีภาวะโดยอาการอ่ืน ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดศรัทธาเช่ือมั่นธรรมเหล่าน้ีอย่างนี้ ผู้นี้
เราเรียกว่า ‘สัทธานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หย่ังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของ
ปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรทำกรรมท่ีทำแล้วไปเกิดในนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิ
แห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผล’(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๕๕/
๑๙๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๐๓/๓๒๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๑๓/๓๒๙,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๒๓/
๓๓๖,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๔/๔,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๕/๔,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๖/๔,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๔/
๕,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓/๙,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๙/๔๖,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๖/๕๒๕,ข.ุป.(ไทย)
๓๑/๑๒๐/๑๘๓,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๓/๑๘๙) 

สัททะที่เปน็ภายนอก ปัญญาในการกำหนดธรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นภายนอก, เสียงท่ีหูได้ยิน, หนึ่งใน
อายตนะภายนอก 

 โคจรนานัตตญาณนิทเทส พระสารีบุตรแสดงโคจรนานัตตญาณว่า พระโยคาวจร
กำหนดสัททะ (เสียง)ท่ีเป็นภายนอก คือ กำหนดว่า “สัททะเกิดเพราะอวิชชา 
กำหนดว่า สัททะเกิดเพราะตัณหา กำหนดว่า “สัททะเกิดเพราะกรรม” กำหนดว่า 
“สัททะเกิดเพราะอาหาร” กำหนดว่า “สัททะอาศัยมหาภูตรูป ๔” กำหนดว่า “สัท
ทะเกิดแล้ว” กำหนดว่า “สัททะมาร่วมกันแล้ว” กำหนดว่า “สัททะไม่มีแล้วเกิดมี มี
แล้วจักไม่มี” (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๖๗/๑๑๓) 

สัททายตนะ อายตนะคือเสียง, ที่เช่ือมต่อให้เกิดการได้ยิน, หนึ่งในอายตนะภายนอก 
 ตัวอย่างในอายตนวิภังค์ กล่าวถึงสัททายตนะ คือ เสียงใดอาศัยมหาภูตรูป ๔ เป็นรูป

ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เช่น เสียงกลองเสียงตะโพน เสียงสังข์ เสียงบัณเฑาะว์ เสียง
ขับร้อง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ เสียงร้องของสัตว์ เสียงกระทบกันแห่ง
ธาตุ เสียงลม เสียงน้ำ เสียงมนุษย์เสียงอมนุษย์ หรือเสียงแม้อ่ืนใด อาศัยมหาภูตรูป 
๔ เป็นรูปท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่ เช่น บุคคลเคยฟัง กำลังฟัง จักฟัง หรือพึงฟัง
เสียงใด ท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตะท่ีเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ น้ีเรียกว่า สัททะ
บ้าง สัททายตนะบ้าง สัททธาตุบ้าง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๖,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๖๐/๔๓๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/๑๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๑๖๓/
๑๑๖,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๒๓/๙,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒/๒,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๐/๙,อภิ.ป.
(ไทย)๔๐/๒๑/๑๒,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๔/๑๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๑๐/๒๖๐,อภิ.ป.(ไทย)
๔๐/๔๓๕/๒๘๙) 

สัททารมณ์ อารมณ์คือสัททะ, อารมณ์ที่เสวยคือเสียง, การถือเสียงเป็นอารมณ์ 



 

๕๑๗๒ 
 

 

 ในโสณโกฬิวิสวัตถุ กล่าวถึงอารมณ์ท่ีรับรู้ตามอายตนะ ๖ เช่น กล่าวถึงสัททารมณ์ว่า 
ถ้าสัททารมณ์ที่รุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางหู มาปรากฏทางหูของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้น
แล้วโดยชอบอย่างนี้ สัททารมณ์เหล่าน้ันย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุน้ันได้เลย จิต
ของภิกษุน้ันไม่ถูกอารมณ์ครอบงำ เป็นธรรมชาติม่ันคงหนักแน่น และภิกษุน้ันก็
พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้น (วิ.ม.(ไทย)๕/๒๔๔/๑๑, วิ.ม.(ไทย)๕/๒๔๔/
๑๒,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๙๙/๓๓๙) 

สัทธรรม ธรรมอันงาม หรือธรรมของสัตบุรุษ, คำสอนของพระผู้มีพระภาค, คำสอนอันจะพึง
เล่าเรียน, ปฏิปทาอันจะต้องปฏิบัติ, ผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ,ผู้
ประกอบด้วยสัทธรรม คือ สตับุรุษในโลกน้ี เป็นผู้มีศรัทธา มหิีริ มีโอตตัปปะ มีสุตะ
มากปรารภความเพียร มีสติต้ังมั่น มีปัญญา 

 ตัวอย่างในจูฬปุณณมสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสถึงสัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม 
มีความภักดีต่อสัตบุรุษ มีความคิดอย่างสัตบุรุษ มีความรู้อย่างสัตบุรุษ มีถ้อยคำอย่าง
สัตบุรุษ มีการกระทำอย่างสัตบุรุษ มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษ ให้ทานอย่างสัตบุรษุ(ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๗๑/๑๓๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๔/๑๓๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๕/๑๓๕,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๐/๓๓๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๙/๘๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๓/๒๖,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๕/๒๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๕/๑๖๑,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๙๒/๑๐๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๓๑/๓๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๒/๑๐๙,ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๓/๒๒) 

สัทธสูตร :  พระสูตรว่าด้วยอานิสงส์แห่งศรัทธา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กุลบุตรผู้มีศรัทธา ย่อม
ได้รับอานิสงส์ ๕ คือ (๑) ย่อมได้รับการอนุเคราะห์จากสัตบุรุษก่อน(๒) ย่อมได้รับ
การเข้าเย่ียมจากสัตบุรุษก่อน (๓) ย่อมได้รับการต้อนรับจากสัตบุรุษก่อน (๔) 
สัตบุรุษย่อมแสดงธรรมแก่เขาก่อน (๕) หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์
กุลบุตรผู้มีศรทัธาย่อมเป็นที่พ่ึงของคนหมู่มาก เหมือนต้นไทรใหญ่เป็นทีพ่ึ่งของหมู่นก
ฉะนั้น (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๕) 

สัทธัมมสัมโมสสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม ๕ คือ (๑) ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ (๒) 
ไม่เรียนธรรมโดยเคารพ (๓) ไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพ (๔) ไม่ใครค่รวญอรรถแห่ง
ธรรมท่ีทรงจำไว้แล้วโดยเคารพ (๕) รู้อรรถรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
โดยเคารพ แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม ๕ โดยนัยตรงกัน
ข้าม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๔/๒๕๒) 

สัทธัมมสัมโมสสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธรรมเป็นเหตุเส่ือมแห่งพระสัทธรรม ๕ คือ (๑) ไม่เรียนธรรมคือ
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นวังคสัตถุศาสน์ มีสุตตะ เคยยะ เป็นต้น (๒) ไมแ่สดงธรรมโดยพิสดารแก่ผู้อ่ืนตามที่
ได้สดับได้เรียนมา (๓) ไม่บอกธรรมโดยพิสดารแก่ผู้อ่ืนตามท่ีได้สดับได้เรียนมา (๔) 
ไม่สาธยายธรรมโดยพิสดารตามที่ได้สดับได้เรียนมา (๕) ไม่ตรึกตามไม่ตรองตาม ไม่
เพ่งตามด้วยใจถึงธรรมตามท่ีได้สดับได้เรียนมา แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุดำรงม่ัน
แห่งพระสัทธรรม ๕ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๑๕๕/๒๕๓) 

สัทธัมมสัมโมสสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม (สูตรท่ี ๓) พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธรรมเป็นเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม ๕ คือ (๑) เล่าเรียนพระสูตรที่เล่าเรียน
กันมาไม่ดีด้วยบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดี (๒) เป็นผูว่้ายาก (๓) เป็นพหูสูต แต่
ไม่ถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อ่ืนโดยเคารพ (๔) เป็นเถระมักมาก ย่อหย่อน ไม่สนใจปฏิบติั
ธรรม (๕) สงฆ์แตกแยกกัน แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม ๕ 
โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๖/๒๕๕) 

สัทธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัทธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัทธรรม ๗ คือ (๑) มีศรัทธา (๒) มี
หิริ (๓) มีโอตตัปปะ (๔) เป็นพหูสูต (๕) ปรารภความเพียร (๖)มสีติ (๗) มีปัญญา 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๙๔/๑๘๔ ) 

สัทธัมมสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสัทธรรม และอสัทธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อสัทธรรม คือ มิจ
ฉัตตธรรม ๑๐ มีมิจฉาทิฏฐ ิเป็นต้น สัทธรรม คือ สัมมัตตธรรม ๑๐ มีสมัมาทิฏฐ ิเป็น
ต้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๗/๒๙๒) 

สัทธัมมสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยสัทธรรม และอสัทธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสสอนภิกษุท้ังหลายว่า 
เราจักแสดงสทัธรรมและอสทัธรรมแก่เธอทั้งหลาย เม่ือภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระ
ดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า อสัทธรรม คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ สัทธรรม คือ กุศลกรรมบถ 
๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๑/๓๓๘) 

สัทธัมมังอโสตกัุมยตา ความไม่อยากฟังพระสัทธรรม, ความไม่ประสงค์ท่ีจะฟังคำสอนของพระผู้มี
พระภาค 

 ในติกนิทเทสพระสารีบุตรกล่าวถึงสัทธัมมังอโสตุกัมยตาว่าสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน 
๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ น้ีเรียกว่า สัทธรรม
ความไม่ต้องการจะฟัง ความไม่ต้องการจะสดับ ความไม่ต้องการจะเรียน ความไม่
ต้องการจะทรงจำสัทธรรมน้ี น้ีเรียกว่า สัทธัมมังอโสตุกัมยตา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๔/
๕๘๕) 

สัทธัมมัปปฏิรปูกสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัทธรรมปฏิรปู พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ทรงแสดงเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญแห่งสัทธรรมแก่ท่านพระ
มหากัสสปะว่า เหตุท่ีทำใหส้ทัธรรมเสื่อมม ี๕ ประการ คือ  
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  ๑. บริษัท ๔ ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดา 
  ๒. บริษัท ๔ ไม่เคารพยำเกรงในพระธรรม 
  ๓. บริษัท ๔ ไม่เคารพยำเกรงในพระสงฆ์ 
  ๔. บริษัท ๔ ไม่เคารพยำเกรงในสิกขา 
  ๕. บริษัท ๔ ไม่เคารพยำเกรงในสมาธิ 
  ส่วนเหตุท่ีทำให้สัทธรรมเจรญิมี ๔ ประการ คือ 
  ๑. บริษัท ๔ เคารพยำเกรงในพระศาสดา 
   ๒. บริษัท ๔ เคารพยำเกรงในพระธรรม 
  ๓. บริษัท ๔ เคารพยำเกรงในพระสงฆ์ 
  ๔. บริษัท ๔ เคารพยำเกรงในสิกขา 
  ๕. บริษัท ๔ เคารพยำเกรงในสมาธิ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๖/๒๖๒) 
สัทธัมมสัสวนะ การฟังพระสัทธรรม, การฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาค, ธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุ

โสดา 
 ในทุติยสารีปุตตสูตร ท่านพระสารีบุตรทูลตอบพระผู้มีพระภาคเร่ืองสัทธัมมสัสวนะ 

ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสตับุรุษ เป็นองค์เครื่องบรรลุ
โสดา สัทธัมมัสสวนะ การฟังพระสัทธรรม เป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา โยนิโสมนสิการ 
การมนสิการโดยแยบคาย เป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา” (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๖,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๓/๓๗๒,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๑/๔๙๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๙/๓๖๘) 

สัทธา ความเช่ือ, ความเช่ือถือ, ความต้ังมั่น 
 ในเสขสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สัทธาที่เป็นไปตามปัญญา วิริยะ

ท่ีเป็นไปตามปัญญา สติที่เปน็ไปตามปัญญา สมาธิที่เป็นไปตามปัญญาของอริยสาวก
ผู้มีปัญญา ย่อมต้ังมั่น”(ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๕/๗๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๘๗/๘๐,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๕๒๒/๓๓๖,ขุ.ป.(ไทย)๓๐/๑๔/๓๗๗,อภิ.ย.(ไทย)๓๙/๑๑๐/๒๐๕,อภิ.ย.(ไทย)๓๙/
๑๕๖/๒๓๗) 

สัทธาจริต จริตในการมีศรัทธา, ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ, ผู้น้อมจิตใจเลือ่มใสโดยง่าย, 
บุคคลประเภทหน่ึงท่ีพระผู้มพีระภาคทรงทราบว่ามีศรัทธาจริต 

 ในตุวฏกสุตตนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวว่า พระผู้มีพระภาค เมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลก
ด้วยพุทธจักขุ ได้ทรงเห็นสตัว์ท้ังหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักขุ ผูม้ีกิเลสดุจ
ธุลีมากในปัญญาจักขุมีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม ผูท้ี่
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แนะนำให้รู้ได้ง่ายผู้ท่ีแนะนำให้รู้ได้ยาก บางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็
มี บางพวกเป็นผู้ไม่เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มี พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า 
“บุคคลน้ีมรีาคจริต บุคคลนี้มีโทสจริต บุคคลน้ีมีโมหจริต บุคคลน้ีมีวิตกจริต บุคคลนี้
มีสัทธาจริต บุคคลน้ีมญีาณจริต” (ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๖/๔๓๐) 

สัทธาธนะ ทรัพย์คือศรัทธา, มีศรัทธาเป็นทรัพย์, ทรัพย์ในทางศาสนาคือศรัทธา, ทรัพย์คือ
ศรัทธาของพระผู้มีพระภาค 

 ตัวอย่างในธนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงทรัพย์ ๕ อย่างคือ (๑) สัทธาธนะ (ทรัพย์
คือศรัทธา) (๒) สลีธนะ (ทรพัย์คือศีล) (๓) สุตธนะ (ทรพัย์คือสุตะ) (๔) จาคธนะ 
(ทรัพย์คือจาคะ) (๕) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คอืปัญญา) สทัธาธนะ คือ อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา เช่ือปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า ‘แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มี
พระภาคพระองค์น้ัน เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค’ น้ีเรียกว่า สัทธาธนะ 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๒/๑๘๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๐/๓๓๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๗/
๓๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๗/๗๖,อง.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕/๘,อง.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖/
๙,อง.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๗/๑๓) 

สัทธาธิมุต มุ่งมั่นด้วยศรัทธา, พระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผลขึ้นไป พ้นด้วยศรัทธา, คำท่ี
พระวักกลิเถระกล่าว ในอดีตชาติของตน 

 ในวักกลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวักกลิเถระพระเถระน้ีเมื่อจะประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าหมอบลงแล้วจมลง(ด่ืมด่ำ)ในสาคร คือ
พระอนันตคณุของพระตถาคตพระองค์นั้น เต็มเป่ียมไปด้วยปีติ ได้กราบทูลคำนี้ว่า 
ข้าแต่พระมหามุนี ผู้เป็นพระฤษี ขอข้าพระองค์จงเป็นเช่นกับภิกษุผู้เป็นสัทธาธิมุต 
มุ่งมั่นด้วยศรัทธา ท่ีพระองค์ทรงตรัสชมเชยว่า เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้มีศรัทธา (ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๒๒๑/๓๖๙,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๒๒/๓๗๔,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๖/๓๘๐,ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๓๘/๒๔๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๖๑/๒๔๕,องฺ.ติก.อ.(บาลี)๒/๒๑/๙๘,องฺ.สตฺ
ตก.อ.(บาลี) ๓/๑๔/๑๖๑-๑๖๒) 

สัทธานุสารี ผู้แล่นไปตามศรัทธา คือ ผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผล มีศรัทธาแก่กลา้ บรรลุผล
แล้วกลายเป็นสัทธาวิมุตข้อหน่ึงในทักขิเณยยบุคคล ๗ จำพวก 

 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๗ กล่าวถึงทักขิเณยยบุคคล บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา ๗ 
ประการ คือ (๑) อุภโตภาควิมุต ผู้หลุดพ้นท้ัง ๒ ส่วน (๒) ปัญญาวิมุต ผู้หลุดพ้นด้วย
ปัญญา (๓) กายสักขี ผู้เป็นพยานในนามกายด้วยกาย (๔) ทิฏฐิปัตตะ ผู้บรรลุ
สัมมาทิฏฐิ (๕) สัทธาวิมุต ผูห้ลุดพ้นด้วยศรัทธา (๖) ธัมมานุสารี ผูแ้ลน่ไปตามธรรม 
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(๗) สัทธานุสารี ผู้แล่นไปตามศรัทธา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๐/๑๑๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๓๒/๓๓๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๔๘/๒๖๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๕๒/๓๘๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๓๖/๑๕๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๒/๒๑๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๐๒/๓๒๐,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๓๐๓/๓๒๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๐๕/๓๒๓,(องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. 
(บาลี)๓/๑๔/๑๖๒) 

สัทธานุสารี, พระโสดาบนั พระโสดาบันผู้แล่นไปตามศรัทธา,ผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปัตติผลมีศรัทธา
แก่กล้า บรรลุผลแล้วกลายเป็นสัทธาวิมุตติ, เป็นข้อหนึ่งในบุคคลทีแ่ตกต่างกันแห่ง
ผล ๖ ประการ  

 ตัวอย่างในทุติยสังขิตตสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสถึงความแตกต่างแห่งผลย่อมมีเพราะ
ความแตกต่างแห่งอินทรีย์ความแตกต่างแห่งบุคคลย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่งผล 
๖ ประการ คือ (๑) เป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์ ๕ ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 
(๒) เป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น (๓) เป็นพระสกทาคามี
เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีน้ัน (๔) เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อน
กว่าพระสกทาคามีนั้น (๕) เป็นพระโสดาบันผู้ธัมมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่า
พระโสดาบันน้ัน (๖) เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระ
โสดาบันผู้ธัมมานุสารีน้ัน (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๘๒/๒๙๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๘๕/๒๙๖,สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๔๙๔/๓๐๕,องฺ.ทุก.อ.(บาลี) ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๑๔/๑๖๒) 

สัทธาพลสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัทธาพละ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พละ ๔ คือ (๑) สทัธาพละ (๒) วิ
ริยพละ (๓) สมาธิพละ (๔) ปัญญาพละ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๒/๒๑๔) 

สัทธาพละ กำลังคือศรัทธา, มีศรัทธาเป็นกำลัง, กำลังในศรัทธา, เปน็หนึ่งในพละ ๗ และหน่ึง
ในอสังขตธรรม 

 ตัวอย่างในอสังขตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงทางที่ให้ถงึอสังขตธรรม ว่า ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เจริญสัทธาพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการ
สละ น้ีเราเรียกว่า ทางท่ีใหถ้ึงอสังขตธรรม (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๑/๓๓๕,สํ.ส.(ไทย)
๑๘/๓๗๗/๔๕๘,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๑๓/๓๒๕,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๐๗/๔๗,องฺ.เอก.
(ไทย)๒๐/๔๐๘/๔๗,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๐๙/๔๗,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๑๐/๔๗,องฺ.
เอก.(ไทย)๒๐/๔๘๙/๕๐,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๙๐/๕๐,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๙๑/๕๐) 

ศรัทธาและปติี ความเช่ือที่ต้ังมั่นและความยินดีท่ีเกิดขึ้น, ศรัทธาและปีติของพระเวสสภูพุทธเจ้าใน
อดีตชาติที่ศรัทธาและปีติในศาสนาของพระชินเจ้า 



 

๕๑๗๗ 
 

 

 ในเวสสภูพุทธวงศ์ เรื่องพระประวัติของพระเวสสภูพุทธเจ้า กล่าวว่า ในมัณฑกัปน้ัน
แล ได้มีพระชินเจ้าพระนามว่าเวสสภูตามพระโคตร พระองค์ประกาศในอดีตชาติว่า 
เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจารคุณ ต้ังมั่นอยู่ในวัตรและศีล แสวงหาสัพพัญญุตญาณ 
ยินดีในศาสนาของพระชินเจ้า เราทำศรัทธาและปีติให้เกิดขึ้น ไหว้พระพุทธเจ้าผู้พระ
ศาสดา ปีติเกิดขึ้นแก่เราเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณนั่นเอง (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๔/
๖๙๗) 

สัทธาวิมุต ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา,ผู้อาศัยศรัทธาหลุดพ้น, เป็นหน่ึงในบุคคลและทกัขิเณยยบุคคล 
๗ จำพวก 

 ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา เข้าใจอริยสัจถูกต้อง กิเลสบางสว่นก็สิ้นไป เพราะเห็นด้วย
ปัญญามีศรัทธาแก่กล้าและหมายถึงผู้บรรลุโสดาปัตติผลจนถึงผู้ปฏิบัติเพ่ืออรหัตตผล  

              ในสังคีติสูตร หมวด ๗ กล่าวถึงทักขิเณยยบุคคล บคุคลผู้ควรแก่ทักษิณาวา สัทธาวิมุต เป็น
ข้อหนึ่งในวิมุติ ๗ จำพวก คือ (๑) อุภโตภาควิมุต (ผู้หลดุพ้นท้ัง ๒ ส่วน) (๒) ปัญญา
วิมุต (ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา) (๓) กายสักขี (ผู้เป็นพยานในนามกายด้วยกาย) (๔) ทิฏฐิ
ปัตตะ (ผู้บรรลสุัมมาทิฏฐ)ิ (๕) สัทธาวิมุต (ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา) (๖) ธัมมานุสารี (ผู้
แล่นไปตามธรรม) (๗) สทัธานุสารี(ผู้แล่นไปตามศรัทธา) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๐/
๑๑๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๖/๑๕๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๒/
๒๑๐,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๔๙/๙๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๑๔/๒๑,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/
๕๖/๑๐๗,องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๑๔/๑๖๑-๑๖๒) 

สัทธาวิมุตตบคุคลสัทธาวิมุตตบุคคลท่ีดีย่ิงกว่าและประณีตกว่า, สัทธินทรีย์ของบุคคลท่ีแก่กล้าย่ิงนัก, 
พระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผลขึ้นไป ผูห้ลุดพ้นด้วยศรัทธา, เป็นหน่ึงในบุคคล ๓ 
จำพวก  

 ในสวิฏฐสูตร ว่าด้วยพระสวิฏฐะและมหาโกฏฐิตะ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อ
ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี ท่านพระสวิฏฐะและท่านพระมหาโกฏฐิตะ
เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงท่ีอยู่ ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระสวิฏฐะดังนี้
ว่า บุคคล ๓ จำพวกน้ีมีปรากฏอยู่ในโลก คือ (๑) กายสักขีบุคคล (๒) ทิฏฐิปัตต
บุคคล (๓) สทัธาวิมุตตบุคคล ในบุคคล ๓ จำพวกน้ีแลมปีรากฏอยู่ในโลก ท่านชอบ
ใจสัทธาวิมุตตบุคคลซึ่งดีย่ิงกว่าและประณีตกว่า เพราะสัทธินทรีย์ของบุคคลนี้แก่กล้า
ย่ิงนัก (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๑/๑๖๖, (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๒๑/๙๘, องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) 
๓/๑๔/๑๖๑-๒) 



 

๕๑๗๘ 
 

 

สัทธาวุฑฒิ ความเจริญด้วยศรัทธา, การอาศัยศรัทธาให้เจริญ, ธรรมเป็นเคร่ืองเจริญด้วยศรัทธา, 
ธรรมคือศรัทธาเป็นเหตุให้ถึงความเจริญ 

 ในวุฑฒิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสวุฑฒิ ๓ ประการ คือ (๑) สัทธาวุฑฒิ ความเจรญิ
ด้วยศรัทธา (๒) สีลวุฑฒิ ความเจริญด้วยศีล (๓) ปัญญาวุฑฒิ ความเจริญด้วยปัญญา 
(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๔๐/๓๘๗) 

สัทธาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา, สมบูรณ์ด้วยศรัทธา,มีความพร้อมในศรัทธา, ธรรมอัน
บุตรทำตอบแทนมารดาบิดาแท้จริง 

 สมจิตตวรรค กล่าวถึงการกระทำที่ช่ือว่าอันบุตรได้ทำและทำตอบแทนแก่มารดาและ
บิดาแท้จริง กล่าวคือ บุตรคนใดใหม้ารดาและบิดาผู้ไม่มีศรัทธา สมาทาน ต้ังม่ัน 
ดำรงอยู่ในสัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา) ใหม้ารดาและบิดาผู้ทุศีล 
สมาทาน ต้ังม่ัน ดำรงอยู่ในสีลสมัปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) ให้มารดาและบิดาผู้
ตระหนี่ สมาทานต้ังมั่น (ดำรงอยู่ในจาคสัมปทา) ความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ ให้
มารดาและบิดาผู้ไม่มีปัญญา สมาทาน ต้ังมั่น ดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทา (ความถึง
พร้อมด้วยปัญญา) (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๔/๗๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๓๙/๓๘๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย(๒๑/๖๑/๑๐๑,องฺ.ปญจฺก.(ไทย)๒๒/๔๖/๗๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๑/
๑๖๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๔/๓๔๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๕/๓๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)
๒๓/๗๖/๓๘๙) 

สัทธาสูตร : พระสูตรว่าด้วยศรัทธา สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เทวดา
กล่าวในสำนักของพระองค์ว่า ศรัทธาเป็นเพ่ือนของบุรุษ หากว่าความไม่มีศรัทธาไม่
ต้ังอยู่ ยศและเกียรติย่อมมีแก่เขา ผู้น้ันละท้ิงร่างกายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ บุคคลควร
ละความโกรธ สละมานะ ก้าวล่วงสังโยชน์ให้ได้ทุกอย่าง เพราะว่ากิเลสเป็นเคร่ืองข้อง
ย่อมไม่รุมเร้าผูไ้ม่ติดอยู่ในนามรูป ผู้ไม่มีกิเลสเคร่ืองกังวล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คน
พาลมีปัญญาทราม ประกอบความประมาทอยู่เสมอ ส่วนคนฉลาดรักษาความไม่
ประมาทไว้เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐ ฉะน้ัน ท่านทั้งหลายอย่าประกอบ
ความประมาทและอย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลย เพราะผู้ไม่ประมาทแล้ว 
เพ่งพินิจอยู่ ย่อมได้รับความสุขอย่างย่ิง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๖/๔๗) 

สัทธาสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยศรัทธา (สูตรท่ี ๑) ในสตูรท่ี ๑ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ภิกษุ (๑) มีองค์ไม่สมบูรณ ์มศีรทัธา แต่ไม่มีศลี มีองค์สมบูรณ ์คือมีศรทัธา
และมีศีล (๒) มีองค์ไม่สมบูรณ์ มีศีล แต่ไม่เป็นพหูสูต มีองค์สมบูรณ์ คือมีศีลและเป็น
พหูสูต (๓) มอีงค์ไม่สมบูรณ ์ คือ เป็นพหูสตู แต่ไม่เป็นธรรมกถึก มีองค์สมบูรณ ์คือ



 

๕๑๗๙ 
 

 

เป็นพหูสูตและเป็นธรรมกถึก (๔) มีองค์ไมส่มบูรณ์ คือ เป็นธรรมกถึก แต่ไม่เข้าไปสู่
บริษัท มีองค์สมบูรณ์ คือ เปน็ธรรมกถึก และเข้าไปสู่บริษัท (๕) มีองค์ไม่สมบูรณ ์คือ 
เข้าไปสู่บริษัท แต่ไม่แกล้วกลา้แสดงธรรมแก่บริษัท มีองค์สมบูรณ์ คือ เข้าไปสู่บริษัท 
และแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท (๖) มอีงค์ไม่สมบูรณ์ คือ แกล้วกลา้แสดงธรรมแก่
บริษัท แต่ไม่บรรลุฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิง มอีงค์สมบูรณ ์ คือ แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่
บริษัท และบรรลฌุาน ๔ อันมีในจิตย่ิง (๗) มีองค์ไม่สมบูรณ์ คือ บรรลุฌาน ๔ อันมีใน
จิตย่ิง แต่ไม่ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ มีองค์สมบูรณ์ คอื 
บรรลุฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิง และทำใหแ้จ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ 
แล้วตรัสว่า เมือ่ใด ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๘ คือ (๑) มศีรัทธา (๒) มศีีล (๓) เป็น
พหูสูต (๔) เปน็ธรรมกถึก (๕) เข้าไปสู่บรษัิท (๖) แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท (๗) 
บรรลุฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิง (๘) บรรลุเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เมื่อน้ัน 
ภิกษุนั้นจึงมีองค์สมบูรณ ์ ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๘ ดังกล่าว ช่ือว่าเป็นผู้ก่อให้เกิด
ความเลื่อมใสได้รอบด้าน(มีกายกรรมและวจีกรรมท่ีน่าเลือ่มใส) และเป็นผู้บริบูรณ์
ด้วยอาการทั้งปวง(คือบริบูรณ์ด้วยอาการของสมณะ ด้วยธรรมของสมณะ) (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๗๑/๓๗๙) 

สัทธาสูตร (ทติุย) : พระสูตรว่าด้วยศรัทธา (สูตรท่ี ๒) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ (๑) มีองค์ไม่
สมบูรณ ์ คือ มีศรทัธา แต่ไม่มีศลี มีองคส์มบูรณ์ คือ มศีรัทธาและมศีลี(๒) มีองค์ไม่
สมบูรณ์ คือ มศีีล แต่ไม่เป็นพหูสูต มีองค์สมบูรณ์ คือ มีศลี และเป็นพหูสูต (๓) มีองค์
ไม่สมบูรณ์ คือ เป็นพหูสูต แต่ไม่เป็นธรรมกถึก มีองค์สมบูรณ์ คือ เป็นพหูสูต และ
เป็นธรรมกถึก (๔) มีองค์ไม่สมบูรณ์ คือ เป็นธรรมกถึก แต่ไม่เข้าไปสู่บริษัท มีองค์
สมบูรณ์ คือเป็นธรรมกถึก และเข้าไปสูบ่ริษัท (๕) มีองค์ไม่สมบูรณ ์ คือ เข้าไปสู่
บริษัท แต่ไม่แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท มีองค์สมบูรณ์ คือ เข้าไปสู่บริษัท และ
แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท (๖) มีองค์ไม่สมบูรณ์ คือ แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่
บริษัท แต่ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกข์ (อรูปฌานที่พ้นได้อย่างสิ้นเชิง) ซึ่งไมม่ีรูป มีองค์
สมบูรณ ์คือ แกล้วกล้าแสดงธรรมแกบ่ริษัท และได้สมัผสัสันตวิโมกข์ ซึ่งไม่มีรูป (๗) มี
องค์ไม่สมบูรณ์ คือ ได้สัมผัสสันตวิโมกข์ซึ่งไม่มีรูป แต่ไมท่ำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติอันไม่มีอาสวะ มีองค์สมบูรณ์ คอืได้สมัผัสสันตวิโมกข์ ซึ่งไม่มรีูป และทำให้แจ้ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ แลว้ตรัสว่า เมื่อใด ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๘ 
คือ (๑) มีศรัทธา (๒) มีศลี (๓) เป็นพหูสูต (๔) เป็นธรรมกถึก (๕) เข้าไปสู่บริษัท (๖) 
แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท (๗) ได้สมัผัสสันตวิโมกข์ซึ่งไม่มีรูป (๘) บรรลุเจโต
วิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เมือ่น้ัน ภิกษุนั้นจึงมีองค์สมบูรณ์ ภิกษุ



 

๕๑๘๐ 
 

 

ประกอบด้วยธรรม ๘ ดังกล่าว ช่ือว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสได้รอบด้าน และ
เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการท้ังปวง (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๒/๓๘๑) 

สัทธนิทรีย์ อินทรีย์คือศรทัธา, ความเป็นใหญใ่นศรัทธา, เป็นหน่ึงในอินทรีย์ ๕ ในฝ่ายคุณวิเศษ 
 ในสังคีติสูตร หมวด ๕ กลา่วถึงอินทรีย์ ๕ อีกนัยหน่ึงท่ีเป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ คือ 

(๑) สัทธินทรย์ี อินทรีย์คือศรัทธา (๒) วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ (๓) สตินทรีย ์
อินทรีย์คือสติ (๔) สมาธินทรย์ี อินทรีย์คือสมาธิ (๕) ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๑๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๕/๓๘๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๒/
๒๑๑,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๗๗/๔๕๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๗๗/๒๘๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๗๙/
๒๘๗,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๘๐/๒๘๙,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๘๙/๓๐๐,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๔๐๒/
๔๗) 

สัทธิวิหาริก ผู้อยู่ด้วยกัน, คำเรียกผู้ที่ได้รบัอุปสมบทกับพระอุปัชฌาย์รูปน้ัน, ธรรมท่ีทำให้เจรญิ
ของอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก,ช่ือนครหลวงของแคว้นวังสะ อยู่ตอนใต้ของแม่น้ำยมุนา 
เรียกว่าโกสุม (ผู้หญิงเรียกว่า สัทธิวิหารินี)  

 ในอุปัชฌายวัตตกถา กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตอุปัชฌาย์ ว่า อุปัชฌาย์จัก
เข้าไปต้ังจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉนับุตร สทัธิวิหาริกจักเข้าไปต้ังจิตสนิทสนมใน
อุปัชฌาย์ฉันบิดาเมื่อเป็นเช่นน้ี อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพ ยำเกรง
ประพฤติ กลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ พระ
อุปัชฌาย์จะปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก คือ (๑) เอาธุระในการศึกษา (๒) สงเคราะห์ด้วย
บาตร จีวร และบริขารอ่ืน ๆ (๓) ขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสียเช่น 
ระงับความคิดจะสึก เปลื้องความเห็นผิด (๔) พยาบาลเม่ืออาพาธ (วิ.ม.(ไทย)๔/๖๕/
๘๑,วิ.ม.(ไทย)๔/๖๖/๘๒,วิ.ม.(ไทย)๔/๖๗/๘๕,วิ.ม.(ไทย)๔/๖๗/๘๗,วิ.ม.(ไทย)๕/
๓๖๕/๒๔๐,วิ.ม.(ไทย)๕/๓๖๕/๒๔๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๔๙/๒๔๓,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/
๑๕๔/๒๕๖,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๒๐/๑๔๑, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๖/๙๗, องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๓๔/๘๕) 

สัทธิวิหารนิี, ภิกษุณี สัทธิวิหาริกผู้หญิง คือ สทัธิวิหาริกในฝ่ายภิกษุณี, ผู้ที่อยู่รว่มกันฝ่ายภิกษุณี 
 ในกุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ เป็นปวัตตินี 

กล่าวคือ เม่ือภิกษุณีท้ังหลายมีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติบวชให้
กุลธิดา พวกเธอเป็นผู้โง่เขลา ไม่ฉลาด ไม่รูส้ิ่งท่ีควรหรือไม่ควร แม้สทัธิวิหารินีก็เป็นผู้
โง่เขลา บรรดาภิกษุณีผู้มักนอ้ย พากันตำหนิ ประณาม โพนทะนา พระผู้มีพระภาค
ทรงตำหนิภิกษุท้ังหลายแล้วได้ทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า  



 

๕๑๘๑ 
 

 

“ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตวุฏฐาปนสมมติแก่ภิกษุณีผู้มพีรรษาครบ  ๑๒  แล้ว ภิกษุ
ท้ังหลาย สงฆพึ์งให้วุฏฐาปนสมมติ คือการแต่งต้ังให้ทำหน้าท่ีเป็นอุปัชฌาย์อย่างน้ี” 
(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๑๔๐/๓๓๕) 

สันดุสิต แดนที่อยู่แห่งเทพผู้อ่ิมเอิบด้วยสิริสมบัติของตน,ท้าวสันดุสิตผู้เป็นหัวหน้าเทพช้ันดุสิต
, เทพที่ท้าวสักกกเทวราชตอบปัญหาภิกษุว่าคงทราบว่าธาตุ ๔ ดับสนิททีไ่หน 

 ในเกวัฏฏสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุผู้แสวงหาความดับของมหาภูตรูป ๔ ว่า
ดับสนิทที่ไหน ภิกษุจึงเข้าไปหาท้าวสักกเทวราชแล้วถามว่า ‘ท่านผู้มีอายุ มหาภูตรูป 
๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ย่อมดับสนิทที่ไหน’ ท้าวสักก
เทวราชตอบว่า ‘แม้เราก็ไมท่ราบว่ามหาภูตรูป ๔ ดับสนิทไปเหมือนกัน แต่พวกเทพ
ช้ันยามา เทพบุตรช่ือสุยาม พวกเทพช้ันดุสิต เทพบุตรช่ือสันดุสิต พวกเทพช้ัน
นิมมานรดี เทพบุตรช่ือสุนิมมิต พวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี เทพบุตรช่ือวสวัตดีซึ่ง
ย่ิงใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบ’ (ที.สี.(ไทย)๙/๔๙๑/๒๑๗) 

สันดุสิตเทพบตุร หัวหน้าเทพช้ันดุสิต, ช้ันท่ีมพีระโพธิสัตว์สถิตย์อยู่มากที่สุดและเป็นท่ีสถติย์อยู่ภพ
สุดท้ายก่อนที่จะจุติมาเป็นพระสัมมาสมัพุทธเจ้าในภูมิมนุษย์นามว่า สันดุสิตเทพบุตร 

 ในรตนจังกมนกัณฑ์ พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว ตรัสถึงท้าวสหัมบดีพรหม 
ผู้เป็นใหญแ่ห่งชาวโลกท้าวได้ประนมมือทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระองค์
โปรดอนุเคราะห์หมู่สัตว์น้ีแล้วแสดงธรรมเถิด และในกาลนั้น พระผูม้พีระภาคเป็น
เทพอยู่ในสวรรค์ช้ันดุสิต มช่ืีอว่าสันดุสติเทพบุตร (สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๔๒/๓๖๙, ขุ.
พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๖๖/๕๖๕) 

สันดุสิตปราสาท ปราสาทช่ือดุสิต, เป็นหน่ึงในปราสาท ๓ หลังของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะสมัย
ครองฆราวาสอยู่ 

 ในโกนาคมนพุทธวงศ์ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ 
สมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ พระโกนาคมนะพุทะเจ้าทรงบำเพ็ญ
บารมีธรรม ๑๐ ประการให้บริบูรณ์ ข้ามทางกันดารได้แล้ว ลอยมลทินทั้งปวงแล้ว 
ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๓,๐๐๐ ปี มี
ปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คอืดุสิตปราสาท สันดุสิตปราสาท และสันตุฏฐปราสาท มี
นางสนมกำนัล ๑๖,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่า
รุจิคัตตา พระราชโอรสพระนามว่า สัตถวาหะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๘/๗๑๐) 

สันโดษ ความยินดีหรือพอใจเท่าท่ีตนมีอยู่หรอืเป็นอยู่,ความยินดี ความพอใจ ในสิ่งซ่ึงได้มา
ด้วยเรี่ยวแรง และความชอบธรรมของตน ตามท่ีมี ตามท่ีได้ มีความรู้จักอ่ิม รู้จักพอ 



 

๕๑๘๒ 
 

 

มักน้อย มี ๓ อย่างคือ ยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ และยถาสารุปปสันโดษ เช่น
สันโดษในปัจจยั ๔ มจีีวรเป็นต้น 

 ตัวอย่างในจูฬหัตถิปโทปมสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วย
จีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออ่ิมท้องเธอไป ณ ท่ีใด ๆ ก็ไปได้ทันที นกมีปีกจะ
บินไป ณ ท่ีใด ๆ ก็มีแต่ปีกของมันเป็นภาระบินไป แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน 
เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออ่ิมท้อง เธอจะไป ณ ท่ีใด ๆ ก็
ไปได้ทันที ภกิษุน้ันประกอบด้วยอริยสีลขันธ์น้ีแล้ว ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษภายใน
ทุกเมื่อ(ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๓/๖๑ที.สี.(ไทย),๙/๑๘๖/๖๓,ที.สี.(ไทย)๙/๑๙๓/๖๕,ที.สี.
(ไทย)๙/๔๐๐/๑๗๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๙๔/๓๒๕,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๖/๓๖๙,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๔๑๑/๔๔๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑/๑๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๘/๕๒๕,ม.อุป.(ไทย)๑๔/
๑๔/๒๒,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๐๒/๑๒๓) 

สันโดษตามมีตามได้ยินดีตามท่ีได้, ยินดีในสิ่งของที่ได้มาอย่างเหมาะสม,ไม่ยินดีได้มาด้วยความ
เบียดเบียน, พระสารีบุตรเถระถูกผู้สันโดษแวดล้อมอยู่ 

 ในสารีปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ ท่านพระเถระมี
ศิษย์และชุมนุมชนของพระผู้มีพระภาคท่ีพระองค์ทรงแนะนำดีแล้วให้ศกึษาดีแล้ว 
ฝึกฝนในอุบายเคร่ืองฝึกอันสูงสุดแวดล้อมอยู่ทุกเมื่อ ท่านเหล่าน้ันมักน้อย มีปัญญา
รักษาตน เป็นนักปราชญ์ ฉันอาหารแต่น้อย ไม่โลภ สันโดษตามมีตามได้ (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๓๐๖/๔๘) 

สันโดษในบรขิารแห่งชีวิต มีธุระน้อย,มีกิจน้อย,เล้ียงง่าย,ประพฤติตนเป็นผู้ท้องพร่องอยู่เสมอ, 
ประกอบตนด้วยชาครธรรม, เป็นหน่ึงในภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 

 ตัวอย่างในสุตธรสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้ทรงสุตะ ผู้สันโดษในบริขารแห่ง
ชีวิต เป็นหน่ึงในภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ คือ (๑) เป็นผู้มธุีระน้อย มีกิจ
น้อย เลี้ยงง่าย สันโดษในบรขิารแห่งชีวิต (๒) เป็นผู้มีอาหารน้อย หม่ันประกอบความ
ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง (๓) เป็นผู้มีการหลบัน้อย หมั่นประกอบความเพียรเครื่องต่ืน
อยู่ (๔) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปน็ผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงาม
ในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อม
ท้ังอรรถและพยัญชนะ บริสทุธ์ิ บริบูรณ์ ครบถ้วน แล้วทรงจำไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ 
แทงตลอดดี ด้วยทิฏฐิ (๕) พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้ว ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประการนี้แล เสพอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู่ ไม่นานนัก ย่อมบรรลุอกุปปธรรม 



 

๕๑๘๓ 
 

 

(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๖/๑๖๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๙๘/๑๖๘) 

สันตกายเถรวัตถุ : เรื่องพระสันตกายเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุผู้
มีกายสงบ  มวีาจาสงบ  มีใจสงบ  มีจิตต้ังมั่นดีแล้ว และเป็นผู้ละโลกามิสได้  เรา
เรียกว่าผู้สงบระงับ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๗๘/๑๕๐) 

  อรรถกถาอธิบายไว้ว่า คำว่า มีกายสงบ หมายถึงไม่มีความประพฤติช่ัวทางกายมี
การฆ่าสัตว์ เป็นต้น คำว่า มวีาจาสงบ หมายถึงไม่มีความประพฤติช่ัวทางวาจามีการ
พูดเท็จ เป็นต้น คำว่า มใีจสงบ หมายถึงไม่มีความประพฤติช่ัวทางใจมีการเพ่งเล็ง
อยากได้ของผู้อ่ืน เป็นต้น (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๗๒)    

สันตติมหามัตตวัตถุ : เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลาย
ว่า แม้บุคคลจะแต่งตัวแบบใดก็ตาม ถ้าเขาเป็นผู้สงบ ฝึกตนได้ เป็นผู้แน่นอน 
ประพฤติพรหมจรรย์ ละเว้นการเบียดเบียนสรรพสัตว์ ประพฤติสม่ำเสมอ ควรเรียก
บุคคลเช่นน้ันว่า  พราหมณ์ สมณะ  หรือภิกษุ ก็ได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๔๒/๗๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สงบ หมายถึงสงบจากกเิลสมีราคะเป็นต้น ฝึกตนได้ 
หมายถึงควบคุมอินทรีย์ท้ัง ๖ ได้  คำว่า เป็นผู้แน่นอน หมายถึงเป็นผู้แน่นอนในโลกุต
ตรมรรคท้ัง ๔ คำว่า “พราหมณ์ สมณะ ภิกษุ” ตามหลักการพุทธศาสนามี
ความหมายดังน้ี พราหมณ ์หมายถึง  ผูล้อยบาปได้ สมณะ หมายถึงผูส้งบระงับบาป
ได้ ภิกษุ หมายถึงผู้ทำลายกิเลสได้ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๕/๖๘)  

สันตบท ทางปฏิบัติให้ถึงท่ีสุด, นิพพาน, ธรรมอันเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุข 
 ในเมตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายผู้อยู่ป่าว่าผู้ฉลาดใน

ประโยชน์มุ่งหวังบรรลุสันตบท ซึ่งเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุข ควร
บำเพ็ญกรณียกิจควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน และไม่
เย่อหย่ิง(ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๑/๒๐,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๔๓/๕๓๓,ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๓๖๘/
๑๔๘,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๘๑/๑๕๑, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๑/๓๐๗,ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๙/๒๑๒) 

สันตบทคือนิพพาน  ทางปฏิบัติให้ถึงท่ีสุดแห่งทุกข์, นิพพาน, ทางอันเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุข 
 ในจูฬวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระจูฬวัจฉเถระ ท่านพระจูฬวัจฉเถระได้กล่าวคาถา

ไว้ว่า ภิกษุที่มากด้วยความปราโมทย์ในธรรม อันพระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว พึง
บรรลุสันตบทคือนิพพานอันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุข (ขุ.เถร.(ไทย)
๒๖/๗๒๕/๔๖๒) 



 

๕๑๘๔ 
 

 

สันตวิโมกข์ อรูปฌานที่พ้นได้อย่างสิ้นเชิง, การพ้นจากธรรมท่ีเป็นขา้ศึก กล่าวคือนิวรณ์ ๕ 
ประการ และเพราะไม่เกี่ยวข้องในอารมณ์ เป็นต้น  

 ในโคลิสสานิสตูรพระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตรว่า ควรทำความ
เพียรในสันตวิโมกข์ ซ่ึงไม่มีรปูเพราะล่วงรูปฌาน เพราะเมื่อมีคนถามปญัหาในสันต
วิโมกข์ ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ถ้าภิกษุผู้ถือการ
อยู่ป่าเป็นวัตรถูกถามปัญหาในสันตวิโมกข์ ซึ่งไมม่ีรูปเพราะล่วงรูปฌานแล้ว ตอบ
ไม่ได้ จะมีผู้ติเตียนภิกษุน้ันได้ว่า ‘จะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียว 
สำหรับท่านผู้ถอืการอยู่ป่าเป็นวัตรน้ี แต่ถูกถามปัญหาในสันตวิโมกข์ ซ่ึงไม่มีรูป
เพราะล่วงรูปฌานแล้ว ตอบไม่ได้’ จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ เพราะฉะน้ัน ภกิษุผู้ถือ
การอยู่ป่าเป็นวัตร จึงควรทำความเพียรในสนัตวิโมกข์ ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานนี้ 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๓/๑๙๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๒/๒๐๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๒/
๓๘๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙/๒๕๕๗,องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๙/๓๒๐) 

สันตวิโมกขสตูร : พระสูตรว่าด้วยสนัตวิโมกข์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุช่ือว่า มีองค์ไม่สมบูรณ ์
เพราะเป็นผู้มีศรัทธา แต่ไมม่ีศีล เพราะเป็นผู้มีศีล แต่ไมเ่ป็นพหูสูต เพราะเป็นพหูสูต 
แต่ไม่เป็นธรรมกถึก เพราะเป็นธรรมกถึก แต่ไม่เข้าไปสู่บริษัท เพราะเข้าไปสู่บริษัท 
แต่ไม่เป็นผู้แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท เพราะแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท แต่
ไม่ทรงวินัย เพราะทรงวินัย แต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัตรและไม่อยู่ในเสนาสนะอันสงัด เพราะ
อยู่ป่าเป็นวัตรและอยู่ในเสนาสนะอันสงัด แต่ไม่ได้สมัผัสสันตวิโมกข์(หมายถึงอรปู
ฌานที่พ้นได้อย่างสิ้นเชิง เพราะพ้นจากธรรมท่ีเป็นข้าศึกกล่าวคือนิวรณ์ ๕ และ
เพราะไม่เกี่ยวข้องในอารมณ์เป็นต้น) ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานเสียได้ด้วยรูปกาย 
เพราะได้สัมผัสสันตวิโมกข์ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานเสยีได้ด้วยรูปกาย แต่ไม่ทำให้
แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ มีองค์สมบูรณ ์ เพราะมีศรัทธา มีศีล เป็น
พหูสูต เป็นพระธรรมกถึก เข้าไปสู่บริษัท แกล้วกล้าแสดงธรรม ทรงวินัย อยู่ป่าเป็น
วัตรและอยู่ในเสนาสนะอันสงัด ได้สัมผสัสันตวิโมกข์ ซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานเสีย
ได้ด้วยรูปกาย และทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๙/๑๔) 

สันตะวา พันธ์ุไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเส้นใบแบบร่างแห, พันธ์ุไม้ชนิดหนึ่งในป่าหิมพานต์ 
 ในขุททกนิกาย ชาดก กล่าวถึงพันธ์ุไม้เป็นอันมาก มีต้นไม้หลากหลายขึน้ออกสะพรั่ง 

เกิดขึ้นใกล้ขอบสระนั้นป่าหิมพานต์ คือ ตะไคร้ ถัว่เขียว ถั่วราชมาสสาหร่าย 
สันตะวา (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๐๔๕/๕๐๒) 



 

๕๑๘๕ 
 

 

สันติ ความสงบ,ความระงับดับหายหมดไปแห่งความพลุ่งพล่านเร่าร้อนกระวนกระวาย, 
ความระงับดับไปแห่งกิเลสท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเร่าร้อนว้าวุ่น ขุ่นมัว, ความสงบ
ระงับจากโลกามิส, นิพพาน, อนุปาทิเสสนิพพาน  

 ตัวอย่างในอุปนียสูตร เทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ชีวิตถูกอะไรนำไป อายุจึง
สั้น บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำอย่างไร ทำอะไรจะนำความสุขมาให ้
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชีวิตถูกชรานำเข้าไป อายุจึงสั้น บุคคลพิจารณาเห็นภัยน้ีใน
มรณะ ละโลกามิส มุ่งสูส่ันติจึงนำสุขมาให้ (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓/๔, สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๐๐/
๑๐๖,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๓๓๓/๕๗๖,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙/๘๘,ข.ุจู.(ไทย)๓๐/๖๕/
๒๔๗,สํ.ส.อ.(บาลี)๑/๓/๒๒,ส.ํส.อ.๑/๑๘๖/๒๑๓) 

สันติธรรม ธรรมคือที่สุดแห่งทุกข์ ม ี๓ ประการ คือ (๑) อัจจันตสันติ ความสงบอย่างสิ้นเชิง (๒) 
ตทังคสันติ ความสงบด้วยองค์น้ัน ๆ (๓) สมัมุติสันติ ความสงบโดยสมมติ แต่ในท่ีนี้
หมายถึงอัจจันตสันติ กล่าวคือนิพพาน  

 ตัวอย่างในอุฏฐานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุท้ังหลาย ว่า เธอท้ังหลายจง
ลุกขึ้นเถิด จงนั่งเถิด ความหลับจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลาย ผู้เร่าร้อนด้วยโรค
คือกิเลสมีประการต่าง ๆ ถูกลูกศร คือราคะเป็นต้นทิ่มแทงจนย่อยยับอยู่ เธอ
ท้ังหลายจงลุกขึ้นเถิด จงนั่งเถิด จงบากบ่ันขยันศึกษาปฏิบัติเพ่ือบรรลุสันติธรรมกัน
เถิด อย่าให้มัจจุราชรู้ว่า เธอท้ังหลายมัวแต่ประมาทลุ่มหลง แล้วบังคับให้หลงใหลอยู่
ในอำนาจเลย (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๓๓๕/๕๗๗,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๖๐/๓๘๑,ขุ.สุ.อ. (บาลี) 
๒/๓๓๕/๑๕๔) 

สันติธรรม,ชื่อยัญยัญท่ีโยงเข้ากับการฆ่าสัตว์, พวกพราหมณ์โยงลาภสักการะซึ่งไม่ปรากฏประมาณ
เท่าน้ีเข้ากับหมู่สัตว์ แล้วเช่ือมสันติธรรมกล่าวคือ ลัทธิธรรมของตนอันประกอบด้วย
การฆ่าสัตว์แลว้ร้อยกรองคัมภีร์ช่ือยัญญสูตรขึ้นไว้ ในภูรทัิตตชาดก กล่าวถึง คำของ
พวกพราหมณ์น่าหัวเราะเยาะ ไม่ควรสวด  ไม่เป็นความจริง พราหมณ์เหล่าน้ันได้
กล่าวคำเท็จไว้ก่อน เพราะเหตุแห่งสักการะพราหมณ์เหล่าน้ัน เมื่อลาภสกัการะยังไม่
ปรากฏขึ้น ก็ร้อยกรองยัญท่ีช่ือว่า “สันติธรรม”  โยงเข้ากับการฆ่าสัตว์ (บูชายัญ) (ขุ.
ชา. ๒๘/๓๙๑/๓๒๗,ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑๐/๙๓๑/๗๑)     

สันติบท การปฏิบัติถึงที่สุดแล้ว, การถึงท่ีสุดแห่งทุกข,์ นิพพาน 
 ในหัตถิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระหัตถิทายกเถระ ท่านพระหัตถิ

ทายกเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่าข้าพเจ้าได้ถวายช้างเชือกซึ่ง
ประเสริฐ มีงางอนงามควรเป็นราชพาหนะแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ 



 

๕๑๘๖ 
 

 

ข้าพเจ้าบรรลุสันติบทอันเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งยอดเย่ียม ในกัปท่ี ๙๔ นับจากกัปนี้
ไป ข้าพเจ้าจึงไม่พบทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการถวายช้าง (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๑๐/
๓๐๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖/๒๘,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๖๒/๔๑๘,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๖๓/
๔๑๘,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๘๗/๔๕๕,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๙๒๒/๗๒๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๐/
๔๑๐, ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒/๓๗๙,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๐๔/๗๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๑๗/
๗๘,องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๖/๒๙๔) 

สันติวรบท บทอันประเสริฐสงบ, บทแห่งความสิ้นทุกข์, บทแห่งความสงบสุข 
 ในกินติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย ว่า สันติวรบท บทอันประเสริฐ

สงบ ไม่มีบทอ่ืนย่ิงกว่า ท่ีตถาคตรู้แล้วน้ี คอื ความรู้เหตุเกิด เหตุดับ คณุ โทษ และ
อุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะ ๖๑ ตามความเป็นจริง แล้วจึงหลุดพ้นได้
เพราะไม่ถือม่ันสันติวรบททีต่ถาคตรู้แล้วน้ีน้ัน คือ ความรู้เหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ 
และอุบายเป็นเคร่ืองสลัดออกจากผัสสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง แล้วจึงหลุดพ้น
ได้เพราะไม่ถือม่ัน (ม.อุป.(ทไย)๑๔/๓๓/๔๓) 

สันติสุข ความสุขสงบ, นิพพาน 
 ในปิลินทวัจฉเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระ  ปิลินทวัจฉเถระ อานิสงส์ของ

การถวายธูปแด่พระผู้มีพระภาคและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะท่ีประเสริฐสุดแล้วได้รับ
อานิสงส์ ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า ๑๐ ประการ คอื เป็นผู้มีกลิ่นตัวหอมฟุ้ง ๑ 
มียศ ๑ มีปัญญาไว ๑ มีช่ือเสียง ๑ มีปัญญาเฉียบแหลม ๑ มีปัญญากว้างขวาง ๑ มี
ปัญญาร่าเริง ๑ มีปัญญาลกึซึ้ง ๑ มีปญัญาไพบูลย์ ๑ มปัีญญาแล่นไปเร็ว ๑ เพราะ
ผลแห่งการถวายธูปนั้นข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ ่ ได้บรรลุ
นิพพานซ่ึงเป็นสันติสุข (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๐๔/๖๐๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๕๗/๔๖๓,ขุ.
อป.(ไทย)๓๓/๙๒/๒๕๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๑๐/๓๐๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๔๕/๒๕๗,ขุ.
อป.(ไทย)๓๓/๒๑๗/๔๑๖) 

สันตุฏฐปราสาท ปราสาทชื่อสันตุฏฐะ, ปราสาทหนึ่งในสามหลังของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ 
 ในโกนาคมนพุทธวงศ์ พระประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ สมัยต่อ

จากพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ สมัยนั้น พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๓,๐๐๐ 
ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือ ดุสิตปราสาท สนัดุสิตปราสาท และสันตุฏฐ
ปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๓/๖๗๙) 

สันตุฏฐสูตร : พระสูตรว่าด้วยความสันโดษ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า พระมหากัสสปะเป็นผู้สันโดษ ไมห่ลงติดใจ มองเห็นโทษและ



 

๕๑๘๗ 
 

 

ใช้ปัจจัย ๔ ได้อย่างเหมาะสม คือท้ังไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควร เพราะ
อยากได้ปัจจัยน้ัน เมื่อไม่ได้ปัจจัยนั้นก็ไม่กระวนกระวาย หรือเมื่อได้แลว้ก็ไม่ติดใจ ไม่
หลง ไม่พัวพัน มองเห็นโทษ มีปัญญาเครื่องสลัดออก ใช้สอยอยู่ แล้วทรงแนะนำให้
ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติตาม (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๔/๒๓๓) 

สันตุฏฐอุบาสก อุบาสกช่ือว่าสันตุฏฐิ, อุบาสกผู้ถึงกรรมไปเกิดเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ
ได้ ๕ ประการ 

 ในตติยคิญชกาวสถสูตร พระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ กกุฏอุบาสกในหมู่บ้านญาติกะถึงแก่กรรมแล้ว คติของเขาเป็นอย่างไร อภิ
สัมปรายภพเป็นอย่างไร กฬิภอุบาสกในหมูบ้่านญาติกะฯลฯ นิกตอุบาสกในหมู่บ้าน
ญาติกะ ฯลฯ กฏิสสหอุบาสกในหมู่บ้านญาติกะ ...ตุฏฐอุบาสกในหมู่บ้านญาติกะ ... 
สันตุฏฐอุบาสกในหมู่บ้านญาติกะ ... ภัทท-อุบาสกในหมู่บ้านญาติกะ ... สุภัทท
อุบาสกในหมู่บา้นญาติกะถึงแก่กรรมแล้วคติของเขาเป็นอย่างไร อภิสัมปรายภพเป็น
อย่างไร” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “อานนท์ กกุฏอุบาสกถึงแก่กรรมแล้วไปเกิด
เป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป ปรินิพพานในภพน้ัน ไม่
หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๖/๕๐๘) 

สันตุฏฐะ, อบุาสก อุบาสกช่ือสันตุฏฐะ, อุบาสกผู้ถึงกรรมแลว้ เป็นโอปปาติกะเพราะละสังโยชน์เบ้ือง
ต่ำได้ ๕ ประการ 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสความไม่หวนกลับมาและจะสำเร็จสัมโพธิ
ในวันข้างหน้า ว่า อุบาสกสันตุฏฐะ มีคติเป็นอย่างไร มีภพหน้าเป็นอย่างไร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า อุบาสกสันตุฏฐะเป็นโอปปาติกะ เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ ประการ
สิ้นไปปรินิพพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๖/๑๐๑,
ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๗/๑๐๒) 

สันตุฏฐิกถา เรื่องความสันโดษ, เรื่องความยินดีในสิ่งท่ีมีท่ีได้ ตามกำลงั ตามสมควร, ความเสื่อม
ของภิกษุท่ีไม่ได้ขัดเกลาด้วยสันตุฏฐิกถา 

 ในทุติยเสขสูตร ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ ข้อท่ี ๕ คือ ภิกษุผู้
เป็นเสขะไม่ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลา ไม่ได้กถาเป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต 
คือ สันตุฏฐิกถา เรื่องความสันโดษ ไม่ประกอบความสงบใจภายใน เป็นไปเพ่ือความ
เสื่อมแก่ภิกษุผูเ้ป็นเสขะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๐/๑๖๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๗/
๑๖๗,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑/๔๒๖,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๓/๔๓๓,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๓๐/
๗๘,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๓๑/๒๓๔) 



 

๕๑๘๘ 
 

 

สันตุฏฐิตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยสันตุฏฐิตา,พระสูตรว่าด้วยความเป็นผู้สันโดษ พระผู้มีพระภาคตรัส
ธรรมฝ่ายอกุศล คือ (๑) อสนัตุฏฐิตา (๒) อสัมปชัญญะ (๓) มหิจฉตา และตรัสธรรม
ฝ่ายกุศล คือ (๑) สันตุฏฐิตา (๒) สมัปชัญญะ (๓) อัปปจิฉตา (องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๒/
๑๑๔/๖๓๕) 

สันตุฏฐิสูตร : พระสูตรว่าด้วยความสันโดษด้วยปัจจัย ๔ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปัจจัยที่มีค่าน้อย 
หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ๔ อย่าง คือ (๑) บังสุกุลจีวร (ผ้าทีไ่ด้มาจากกองฝุ่น(๒) ปิณฑิ
ยาโลปโภชนะ (โภชนะคือคำข้าวท่ีได้มาด้วยกำลังปลีแข้ง) (๓) รุกขมูลเสนาสนะ 
(เสนาสนะคือโคนไม้) (๔) ปูติมุตตเภสัช (ยาดองน้ำมูตรเน่า) แล้วตรัสอีกว่า ปัจจัยท้ัง 
๔ ประการนี้เป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะอย่างหน่ึง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๗/๔๒) 

สันถวชาดก :  ชาดกว่าด้วยการสนิทสนม มีเนื้อความเล่าสรุปได้ว่า ดาบสโพธิสัตว์ได้ตำหนิการบูชา
ไฟว่าไม่มีประโยชน์อะไร เพราะในคราวท่ีท่านไปงานนิมนตร์ได้ข้าวปายาสพร้อมกับ
เนยใสมา ต้ังใจจะเอาไปบูชาพระพรหม จึงเอาเนยใสกับข้าวปายาสใส่ลงในกองเพลิง
บูชาพระอัคนีภควา แต่ข้าวปายาสมีมันมาก ไฟจึงลุกโชนไหม้บรรณศาลาของท่าน
หมดทั้งหลัง ท่านตกใจกลัวที่บรรณศาลาถูกไฟไหม้จึงพูดว่า สิ่งอ่ืนท่ีจะช่ัวช้าไปกว่า
ความสนิทสนมกับคนช่ัวไม่มี ไฟที่เราให้อ่ิมหนำด้วยข้าวปายาสกับเนยใสยังไหม้
บรรณศาลาที่เราสร้างได้แสนยาก การสนิทสนมกับสัตบุรษุเป็นสิ่งท่ีประเสริฐกว่า ว่า
แล้วจึงเอาน้ำดับไฟ เอาไม้ฟาดแล้วเข้าป่าบำเพ็ญเพียรทางจิต เจริญอภิญญาสมาบัติ
ให้เกิดขึ้น ความสนิทสนมทัง้โดยตัณหาหรือโดยฐานมิตรใคร ๆ ไม่ควรทำกับคนช่ัว
เลย เพราะนำความเดือดร้อนมาโดยส่วนเดียว (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๒๓/๖๙) 

สันถวไมตรี ไมตรีจิตที่มีต่อกัน, มิตรภาพสนิทใจ,การสมาคมกับมิตรสหาย, ความเป็นมิตรสนิท
สนมกัน เช่น ต้อนรับด้วยสันถวไมตรี ทูตสันถวไมตรี 

 ในชุณหชาดก พราหมณ์เมื่อจะสนทนาจึงกล่าวกราบทูลพระเจ้าชุณหะว่า การ
สมาคมกับคนดีย่อมมีในมนุษย์ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายไม่ทำการสมาคมหรือ
สันถวไมตรี สว่นคนพาลท้ังหลายย่อมทำการสมาคมหรือสันถวไมตรี คณุเป็นอันมาก
ท่ีทำไว้ในคนพาลท้ังหลายก็เสื่อมสญูไปเองบ้างคนพาลท้ังหลายเป็นคนอกตัญญู ส่วน
นักปราชญ์ท้ังหลายไม่ทำการสมาคมหรือสนัถวไมตรี คุณความดีที่ทำไว้ในนักปราชญ์
ท้ังหลายแม้เลก็น้อยก็ไม่เสื่อมสลายไป(ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๑/๓๕๗,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/
๒๓/๓๕๗,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๕๙๙/๒๗๕) 



 

๕๑๘๙ 
 

 

สันถัดหญา้ เคร่ืองลาดสำหรับปูนั่ง, เครื่องปูน่ังเจือด้วยไหม, ท่ีนั่งลาดหญ้า, พระผู้มพีระภาคทรง
ลาดสันถัดหญา้ท่ีศาลาของช่างหม้อ 

 ในธาตุวิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงกุลบุตรช่ือปุกกุสาติ ผู้ออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาค เขาเข้าไปพักอยู่ในศาลาของ
นายช่างหม้อ ครั้งน้ัน พระผูมี้พระภาคเสด็จเข้าไปหาท่านปุกกุสาติถึงท่ีอยู่แล้วได้ตรสั
ว่า “ถ้าเธอไม่หนักใจ เราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่ง” ท่านปุกกุสาติตอบว่า “ท่านผู้มี
อายุ ศาลาของนายช่างหม้อกว้างขวาง เชิญท่านพักตามสบายเถิด” พระผู้มีพระภาค
เสด็จเข้าไปยังศาลาของนายช่างหม้อ ทรงลาดสันถัดหญ้า ณ ส่วนข้างหน่ึง แล้ว
ประทับน่ังขัดสมาธิ ต้ังพระวรกายตรง ดำรงพระสติไว้เฉพาะหน้า พระองค์ประทับน่ัง
จนล่วงเลยราตรีไปมากแม้ท่านปุกกุสาติก็นั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นอันมากเหมือนกัน 
(ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๔๒/๔๐๑) 

สันถัต, ผา้รองนั่ง ผ้ารองนั่งท่ีหล่อ, เครื่องลาด, เครื่องปูน่ังเจือด้วยไหม 
 ในโกสิยสิกขาบท สกิขาบทวิภังค์ พระผู้มีพระภาคตรัสตำหนิภิกษุฉัพพัคคีย์ว่าเป็น

โมฆะบุรุษ ทำศรัทธาไทยใหต้กไป เพราะภิกษุฉัพพัคคีย์ให้ต้มตัวไหมจำนวนมากแก่
เขา อ้างว่า ตนจะทำสันถัตผสมใยไหม (วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๔๔/๗๒,วิ.มหา.(ไทย)๒/
๕๔๙/๗๖,วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๕๔/๘๐,วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๖๒/๘๖,วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๖๗/
๕๖๘/๙๓) 

สันถัตเก่า ท่ีนั่งปูลาดเก่า, เครื่องลาดนั่งเก่าเจือด้วยไหม, ผ้ารองน่ังที่หล่อ 
 ในนิสีทนสันถตสิกขาบท สกิขาบทวิภังค์ พระผู้มีพระภาคทรงพระบัญญัติว่า ภิกษุ

ผู้ใช้ใหท้ำสันถตัรองนั่ง พึงเอาสันถัตเก่า ๑ คืบสุคตโดยรอบมาปนเพ่ือทำให้เสียสี ถ้า
ไม่เอาสันถัตเก่า ๑ คืบสุคตโดยรอบมาปนใช้ให้ทำสันถตัรองนั่งใหม่ ต้องอาบัตินิส
สัคคิยปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๕๖๘/๙๓) 

สันถัตขนเจียมดำล้วน อาสนะผ้ารองนั่ง เบาะรองนั่ง ถ้าทำด้วยขนเจียมดำล้วน, เครื่องรองน่ังท่ีหล่อ, 
ภิกษุฉัพพัคคีย์ให้ทำสันถัตดำล้วนข่าวหน่อยหนึ่งท่ีชายสันถัต 

 ในเทฺวภาคสิกขาบท พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ไม่เอา
ขนเจียมดำล้วน ๒ ส่วน ขนเจียมขาว ๑ สว่น ขนเจียมแดง ๑ ส่วน มาปนแล้วให้ทำ
สันถัตใหม่ เรื่องที่พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ให้นำขนเจียมขาวหน่อยหน่ึงปนไว้ท่ีชายสันถัต 
แล้วให้ทำสันถตัขนเจียมดำล้วนอย่างเดิม ในสุทธกาฬกสกิขาบท กล่าวว่า ภิกษุใช้ให้
ทำสันถัตขนเจียมดำล้วน ต้องอาบัติ ๒ อย่าง คือ (๑) กำลงัใช้ให้ทำ ต้องอาบัติทุกกฏ 



 

๕๑๙๐ 
 

 

เพราะพยายาม (๒) เมื่อใช้ให้ทำเสร็จแล้ว ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ (วิ.ป.(ไทย)๘/
๓๕/๓๕, วิ.ป.(ไทย)๘/๔๓/๓๙,วิ.ป.(ไทย)๘/๑๖๓/๑๓๐,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๖๐/๓๔๙) 

สันถัตผสมใยไหม อาสนะผ้ารองน่ัง เบาะรองน่ังท่ีผสมใยไหม, เครื่องรองน่ังท่ีหล่อผสมใยไหม 
 ในโกสิยสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ใช้ใหท้ำ

สันถัตผสมใยไหม ณ เมืองอาฬวี ทรงปรารภพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ เรือ่งที่พวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย์เข้าไปหาพวกช่างทอผ้าไหม กล่าวอย่างน้ีว่า “พวกท่านจงต้มตัวไหมจำนวน
มาก ให้แก่พวกอาตมาบ้าง พวกอาตมาต้องการจะทำสันถัตผสมใยไหม” ดังน้ี และใน
โกสิยสิกขาบท ปรับอาบัติภิกษุผู้ใช้ให้ทำสันถัตผสมใยไหม ๒ อย่าง คือ (๑) กำลังใช้
ให้ทำ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะพยายาม (๒) เมื่อใช้ให้ทำเสร็จแล้ว ต้องอาบัตินิส
สัคคิยปาจิตตีย์ (วิ.ป.(ไทย)๘/๓๔/๓๕,วิ.ป.(ไทย)๘/๔๓/๓๙,วิ.ป.(ไทย)๘/๑๖๓/๑๓๐) 

สันถันตรกัป กัปท่ีโลกพินาศในระหว่างด้วยศาสตรา, กัปทีมี่ขึ้นได้แก่หมู่สตัว์ท่ีหนาด้วยโทสะ, หน่ึง
ในกัปสามกัป 

 กัปท่ีพินาศในระหว่างด้วยศาสตรา คือยังไม่ทันถึงสังวัฏฏกัป โลกก็พินาศเสียใน
ระหว่าง ก็ช่ือว่าอันตรกัป มี ๓ อย่างคือ ทุพภิกขันตรกัป กัปท่ีโลกพินาศในระหว่าง
ด้วยทุพภิกขภัย ๑ โรคันตรกัป กัปท่ีโลกพินาศในระหว่างด้วยโรค ๑ สัตถันตรกัป กัป
ท่ีโลกพินาศในระหว่างด้วยศาสตรา ๑ ในกปัเหล่านั้น ทุพภิกขันตรกัป มีขึ้นได้แก่หมู่
สัตว์ท่ีหนาด้วยความโลภ โรคันตรกัป มีขึน้ได้แก่หมู่สัตว์ท่ีหนาด้วยความโมหะ สัน
ถันตรกัป มีขึ้นได้แก่หมู่สัตว์ทีห่นาด้วยโทสะ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๔/๗๕) 

สันถาคาร อาคารท่ีประชุมราชกิจสำหรบัราชตระกูล, อาคารท่ีพัก, อาคารเป็นท่ีสั่งการด้วย
ตนเอง 

 ในสีหสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี 
สมัยน้ันเจ้าลิจฉวีผู้มีช่ือเสียงเป็นจำนวนมาก นั่งประชุมกันในสันถาคาร กล่าว
สรรเสริญพระพุทธเจ้า กล่าวสรรเสริญพระธรรม กล่าวสรรเสรญิพระสงฆ์โดย
ประการต่าง ๆ มีความหมาย ๒ นัย คือ นัยที่ ๑ หมายถึงอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่
พักผ่อนสำหรบัมหาชน อาคารนี้ถูกสร้างขึ้นที่ใจกลางเมือง คนที่อยู่รอบ ๆ ท้ัง ๔ ทิศ 
สามารถมองเห็นได้ คนที่มาจาก ๔ ทิศ จะพักที่อาคารนี้ก่อนที่จะเข้าไปพักในที่
สะดวกสำหรับตน นัยท่ี ๒ หมายถึงอาคารท่ีสร้างขึ้นเพ่ือประชุมพิจารณาราชกิจ
สำหรับราชตระกูลในที่น้ีหมายถึงนัยที่๒ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๒/๒๒๖,องฺ.อฏฺฐก.อ.
(บาลี)๓/๑๒/๒๒๙-๒๓๐) 

สันถาร การรับรอง, การต้อนรับ, การต้อนรับด้วยอามิสปฏิสันถารกับธัมมปฏิสันถาร 



 

๕๑๙๑ 
 

 

 ใน สันถารวรรค พระผู้มีพระภาคตรัสสันถาร (การรับรอง) ๒ คือ (๑) อามิสสันถาร 
การรับรองด้วยอามิส (๒) ธัมมสันถาร การรับรองด้วยธรรม ในสันถาร ๒ อย่างนี้แล 
ธัมมสันถารเป็นเลิศ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๕๒/๑๒๓) 

สันทกสูตร : พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือสันทกะ ท่านพระอานนท์แสดงพระสูตรมีลักษณะเป็น
การสนทนาแบบถาม-ตอบแกส่ันทกปริพาชกพร้อมกับปรพิาชกบริษัท ณ ถ้ำปิลักขะ 
เขตกรุงโกสัมพี ท่านพระอานนท์ชวนภิกษุทั้งหลายเข้าไปดูถ้ำปิลักขะ ในขณะท่ีสันทก
ปริพาชกกำลังนั่งสนทนาดิรัจฉานกถาอยู่กับปริพาชกบริษัท เห็นพระเถระกำลังเดิน
มาจึงบอกให้บริษัทเงียบ แล้วนิมนต์ให้ท่านแสดงธรรมให้ฟัง ท่านจึงอ้างพระดำรัส
พระผู้มีพระภาคและแสดงลัทธิท่ีไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์แก่สันทกปริพาชก ๔ 
ลัทธิ คือ 

  ๑. ลทัธิที่มีศาสดาเป็นอุจเฉทวาที(ถือว่าทุกสิ่งขาดสูญ) เช่นมีความเห็นว่า ทานที่
ให้แล้วไมม่ีผล  

  ๒. ลัทธิท่ีมีศาสดาเป็นอกิริยวาที(ถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำ) เช่นมีความเห็นว่า 
เมื่อบุคคลทำเองหรือใช้ให้ผูอ่ื้นทำ ก็ไม่จัดว่าทำบาป  

  ๓. ลัทธิท่ีมศีาสดาเป็นนัตถิกวาที(ถือว่าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย) เช่นมีความเห็นว่า 
ความเศร้าหมอง ความบริสุทธ์ิของสัตว์ท้ังหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย สัตว์ท้ังหลาย
เศร้าหมองเอง บริสุทธ์ิเอง  

  ๔. ลัทธิท่ีมีศาสดาเป็นนัตถิกวาที เช่นมีความเห็นว่า สภาวะ ๗ กอง คือ (๑) กอง
ธาตุดิน (๒) กองธาตุน้ำ (๓) กองธาตุไฟ (๔) กองธาตุลม (๕) กองสุข (๖) กองทุกข ์
(๗) กองชีวะ ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีผู้บันดาล ไม่มผีู้เนรมิต  

  และแสดงพรหมจรรย์ท่ีไม่น่าวางใจ ๔ ประการ คือ 
  ๑. พรหมจรรย์ท่ีมีศาสดาต้ังตนเป็นสัพพัญญู ยืนยันว่ามญีาณทัสสนะทกุอิริยาบท 

แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ 
  ๒. พรหมจรรย์ท่ีมีศาสดาเป็นผู้เช่ือถือการฟังตามกันมา ถือความจริงตามท่ีฟังมา 

สอนธรรมด้วยการฟังตามกันมาและด้วยการอ้างตำรา  
  ๓. พรหมจรรย์ที่มีศาสดาเป็นนักตรรกะ เป็นนักอภิปรัชญา สอนตามปฏิภาณ 

หลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริง 
  ๔. พรหมจรรย์ท่ีมีศาสดาเป็นคนเขลา งมงาย เมื่อถูกถามก็ตอบซัดส่ายไปมา  
  และได้กล่าวถึงพรหมจรรย์ทีพ่ระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ ซึง่

เป็นพรหมจรรย์มีผล คือ ฌาน ๔ วิชชา ๓ เมื่อสันทกปรพิาชกได้รู้ว่า พระอรหันต์ไม่
ละเมิดฐานะ ๕ คือ (๑) ไมฆ่่าสัตว์ (๒) ไม่ลักทรพัย์ (๓) ไม่เสพเมถุนธรรม (๔) ไม่



 

๕๑๙๒ 
 

 

กล่าวเท็จทั้งทีรู่้ (๕) ไม่บริโภคกาม และญาณทสัสนะของพระอรหันต์ก็มีปรากฏ
เฉพาะเวลาที่ท่านพิจารณา จึงกล่าวสรรเสริญว่า ในธรรมวินัยน้ี ไม่มีการยกย่องธรรม
ของตน ไม่มีการติเตียนธรรมของผู้อ่ืน แสดงธรรมมีเหตุผล แต่กลับมีผู้กำจัดกิเลสและ
กองทุกข์ได้มาก ส่วนพวกอาชีวกยกย่องตนเองและติเตียนคนอ่ืน กลับบัญญัติว่ามีผู้
กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้เพียง ๓ คน คือ (๑) นันทะ วัจฉะ (๒) กสิะ สังกิจจะ (๓) 
มักขล ิ โคสาล จากนั้นสันทกปริพาชกได้อนุญาตให้บริษัทของตนไปประพฤติ
พรหมจรรย์ ในสำนักของพระผู้มีพระภาค (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๓/๒๖๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ถ้ำปิลักขะ เป็นถ้ำดิน ซ่ึงชาวบ้านร่วมกันขุดให้เป็น
อุโมงค์ใต้เนินดิน แล้วเอาเสาค้ำไว้ เอาใบไม้มุงทำเป็นเรือน ในฤดูฝนน้ำจะท่วม แต่ฤดู
แล้งอาศัยอยู่ได้ พวกนิครนถ์อาศัยถ้ำน้ีเป็นที่พัก (ม.ม.อ. ๒/๒๒๓/๑๖๓)   

สันทกอุบาสก อุบาสกช่ือสันทกะ, อุบาสกที่เป็นอุปัฏฐากพระสยัมภูพระนามว่าปิยทัสส ี
 ในปิยทัสสีพุทธวงศ์ พระประวัติในอดีตชาติของพระปิยทัสสีพุทธเจ้า สมัยต่อจาก

พระพุทธเจ้าพระนามว่า   สุชาตะ  พระปิยทัสสีพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก หาผู้
กระทบกระทั่งได้ยาก ไม่มีผู้เสมอเหมือน มีพระยศย่ิงใหญ่ พระสุชาตาเถรีและพระ
ธรรมทินนาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน 
ชาวโลกเรียกว่า ต้นกุ่ม มีสันทกอุบาสกและธรรมิกอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๒๒/๖๕๙) 

สันทกะ, ปริพาชก ปริพาชกช่ือสันทกะ, นักบวชนอกศาสนาช่ือสันทกะมีบริวาร ๕๐๐ คนสนทนา
ด้วยเสียงดังเรื่องดิรัจฉานกถา 

 ในสันทกสูตร เม่ือพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี 
ปริพาชกช่ือสันทกะกับหมู่ปริพาชกประมาณ ๕๐๐ คน พร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่
ใหญ่อาศัยอยู่ ณ ถ้ำปิลักขะ (ถ้ำไม้มะเดื่อ) เวลาเย็นพระอานนท์แจ้งภิกษุท้ังหลายมา
กล่าวว่า พวกเราจะเข้าไปยังบ่อน้ำฝนเซาะเพ่ือจะดูถ้ำ ได้พบปริพาชก   สันทกะ
กำลังสนทนาถงึดิรัจฉานกถาต่าง ๆ ด้วยเสียงอันดัง (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๓/๒๖๐) 

สันทิฏฐิกธรรม ธรรมท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเอง 
 ในสันทิฏฐกิธัมมสูตร พระอุทายีถามพระอานนท์ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘สันทิฏฐิ

กธรรม สันทิฏฐิกธรรม’ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องน้ี พระ
อานนท์ตอบว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม บรรลุปฐมฌาน ด้วยเหตุเพียง
เท่าน้ี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสันทิฏฐิกธรรมโดยปริยายแล้ว ภิกษุล่วงเนวสัญญานา
สัญญายตนโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ อาสวะทั้งหลายของเธอ
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หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันทิฏฐิ
กธรรม โดยนิปปริยายแล้ว (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๔๖/๕๓๙,องฺ.นวก.อ.(บาลี) ๓/๔๖-
๕๑/๓๑๖) 

สันทิฏฐิกธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยสันทิฏฐิกธรรม พระอุทายีถามพระอานนทว่์า พระผูม้ีพระภาคตรสั
ว่า สันทิฏฐิกธรรม(หมายถึงธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นแจ้ง) ด้วยเหตุเท่าไร พระอานนท์
ตอบว่า ด้วยเหตุเท่าน้ี คือ (๑) ภิกษุบรรลุปฐมฌาน (๒) ภิกษุบรรลุทุติยฌาน (๓) ภิกษุ
บรรลุตติยฌาน (๔) ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน (๕) ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน 
(๖) ภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน (๗) ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน (๘) 
ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน (๙) บรรลสุัญญาเวทยิตนิโรธแล้วทำอาสวะ
ให้หมดสิ้นไป เพราะเห็นด้วยปัญญา (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๕๓๙) 

สันทิฏฐิกนพิพาน นิพพานท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเอง, ความดับกิเลส  
 ในสันทิฏฐกินิพพานสูตร พระอุทายีถามพระอานนท์ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

‘สันทิฏฐิกนิพพาน สันทิฏฐกินิพพาน’ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ พระอานนท์ตอบว่า 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม บรรลปุฐมฌาน ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี พระผู้มีพระ
ภาคจึงตรัสสันทิฏฐิก นิพพานโดยปริยายแล้ว ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน
โดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ อาสวะท้ังหลายของเธอหมดสิ้นแล้ว
เพราะเห็นด้วยปัญญา ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันทิฏฐิกนิพพาน 
โดยนิปปริยายแล้ว (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๔๗/๕๔๐,องฺ.นวก.อ.(บาลี) ๓/๔๖-๕๑/๓๑๖) 

สันทิฏฐิกนพิพานสูตร :พระสูตรว่าด้วยสันทิฏฐิกนิพพาน   พระอุทายีถามพระอานนท์ว่า พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า สันทิฏฐิกนพิพาน(หมายถึงนิพพานคือความดับกิเลสท่ีผู้ปฏิบัติจะพึง
เห็นเอง) ด้วยเหตุเท่าไร พระอานนท์ตอบว่า ด้วยเหตุเท่านี้ คือ ภิกษุบรรลุรูปฌาน ๔ 
อรูปฌาน ๔ และบรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธแล้วทำอาสวะให้หมดสิ้นไป เพราะเห็นด้วย
ปัญญา (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๗/๕๔๐) 

สันทิฏฐิกสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง (สูตรท่ี ๑) โมฬิยสีวก
ปริพาชกทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่
ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 
มีด้วยเหตุเท่าไร พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ท่านรู้ชัดโลภะที่อยู่ภายในว่า โลภะมีอยู่
ภายในเรา รู้ชัดโลภะที่ไม่มีอยู่ในเรา ว่าโลภะไม่มีอยู่ในเรา หรือไม่ เม่ือได้รับคำทูล
ตอบว่า รู้ชัด จึงตรัสว่า นั่นแหละเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่
ประกอบด้วยกาล เป็นต้น แล้วตรัสถามโดยทำนองเดียวกันอีก ๕ คือ โทสะ โมหะ 
ธรรมท่ีประกอบด้วยโลภะ ธรรมท่ีประกอบด้วยโทสะ และธรรมที่ประกอบด้วยโมหะ 
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แม้ปริพาชกก็กราบทูลโดยทำนองเดียวกันทุกครั้ง สีวกปรพิาชกช่ืนชมพระภาษิต แล้ว
แสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๗/๕๑๔) 

สันทิฏฐิกสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง (สูตรท่ี ๒) พราหมณ์คน
หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคเหมือนในปฐมสันทิฏฐิกสูตร เพียงแต่องค์ธรรมแตกต่าง
กันบางประการ คือ ราคะ โทสะ โมหะ เหตุเคร่ืองประทุษร้ายทางกาย เหตุเครื่อง
ประทุษร้ายทางวาจา และเหตุเครื่องประทุษร้ายทางใจ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๘/
๕๑๕) 

สันธสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีทรงแสดงแก่พระสันธะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ณ คิญชกาวสถาราม ในนาทิกคาม ได้ตรัสกับพระสันธะซึ่งเข้าไปเฝ้าถึงท่ีประทับว่า 
เธอจงเพ่ง(คิด) อย่างการเพ่งของม้าอาชาไนยเท่าน้ัน อย่าเพ่งอย่างการเพ่งของม้า
กระจอก  

  พระองค์ทรงอธิบายว่า การเพ่งของม้ากระจอก คือธรรมดาม้ากระจอกถูกผูกไว้
ใกล้รางข้าวเหนียว ย่อมเพ่งว่า ข้าวเหนียว เพราะถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว ไม่มี
ความคิดว่า วันน้ี สารถีผูฝ้ึกม้าจะให้เราทำเหตุอะไร เราจะทำอะไรตอบแทนเขา ย่อม
เพ่งว่า ข้าวเหนียว ฉันใด  

  บุรุษกระจอกบางคนก็ฉันน้ันไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี มีจิตถูก
กามราคะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกจุจะ และวิจิกิจฉากลุ้มรมุครอบงำอยู่ ไม่รู้
วิธีสลัดกามราคะเป็นต้นท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง จึงทำกามราคะเป็นต้นเท่าน้ันไว้
ภายในแล้วเพ่งอย่างทั่วถึงเป็นนิตย์(หมายถงึเพ่งฌานต่าง ๆ อย่างทัว่ถึง หรือเพ่ง
ต่อเน่ืองไม่ขาดตอน) ย่อมเพ่งโดยอาศัยธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลมบ้าง อาศัยอา
กาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานา
สัญญายตนฌานบ้าง อาศัยโลกน้ี โลกหน้าบ้าง อาศัยแม้รูปท่ีได้เห็น เสียงท่ีได้ฟัง 
อารมณ์ท่ีได้ทราบ ธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้ง ท่ีถึง ท่ีแสวงหา ท่ีตรองตามด้วยใจบ้าง  

  การเพ่งของม้าอาชาไนย คือธรรมดาว่าม้าอาชาไนยที่ดีท่ีถูกผูกไว้ใกล้รางข้าว
เหนียวย่อมไม่เพ่งว่า ข้าวเหนียว เพราะถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว ก็มีความคิดว่า 
วันนี้ สารถีผู้ฝกึม้าจะให้เราทำอะไร เราจะทำอะไรตอบแทนเขา ไม่เพ่งว่า ข้าวเหนียว 
เพราะม้าอาชาไนยท่ีดีย่อมพิจารณาเห็นการถูกประตักแทง เหมือนคนเป็นหน้ีคิดถึง
หนี้ เหมือนคนถูกจองจำมองเห็นการจองจำ เหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อม
ทรัพย์ เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิด ฉันใด  

  บุรุษอาชาไนยผู้เจริญกฉ็ันน้ัน ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี ไม่มีจิต
ถูกกามราคะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉากลุ้มรุมครอบงำอยู่ รู้
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วิธีสลัดกามราคะเป็นต้นท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วย่อมเพ่งโดยไม่อาศัยธาตุดิน 
ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลมบ้าง อาศัยอากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณญัจายตนฌาน อา
กิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌานบ้าง อาศัยโลกน้ี โลกหน้าบ้าง 
อาศัยแม้รูปที่ได้เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ท่ีได้ทราบ ธรรมารมณ์ท่ีรูแ้จ้ง ท่ีถึง ที่
แสวงหา ที่ตรองตามด้วยใจบ้าง แต่ย่อมเพ่ง(หมายถึงเพ่งผลสมาบัติ มีนิพพานเป็น
อารมณ์)  

  ตรัสว่า เทวดาท้ังหลายพร้อมท้ังพระอินทร์ พรหม มนุษย์ย่อมนอบน้อม บุรุษ
อาชาไนยผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างน้ีแต่ที่ไกลทีเดียว เม่ือพระสันธะทูลถามว่า บุรุษ
อาชาไนยผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรเทวดาทั้งหลายพร้อมท้ังพระอินทร์ 
พรหม มนุษย์ จึงพากันนอบน้อมแต่ท่ีไกลทีเดียว จึงตรัสว่า บุรุษอาชาไนยผู้เจริญมี
สัญญาอย่างแจ่มแจ้งในธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ ในธาตุไฟว่า
เป็นธาตุไฟ ในธาตุลมว่าเป็นธาตุลม ในอากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นอากาสานัญ
จายตนฌานวิญญาณัญจายตนฌานว่าเป็น วิญญาณัญจายตนฌาน  ในอา
กิญจัญญายตนฌานว่าเป็นอากิญจัญญายตนฌาน ในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานว่า
เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ในโลกน้ีว่าเป็นโลกน้ี ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า มี
สัญญาในรูปท่ีได้เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบ ธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้ง ท่ีถึง ท่ี
แสวงหา ท่ีตรองตามด้วยใจบุรุษอาชาไนยผู้เจริญมีปกติเพ่งอย่างน้ีแล ย่อมเพ่งโดยไม่
อาศัยธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลมบ้าง อาศัยอากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญ
จายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌานบ้าง อาศัยโลกนี้ 
โลกหน้าบ้าง อาศัยแม้รูปที่ได้เห็น เสียงท่ีได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบ ธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้ง 
ท่ีถึง ท่ีแสวงหา ท่ีตรองตามด้วยใจบ้าง แต่ย่อมเพ่ง เทวดาท้ังหลายพร้อมทั้งพระ
อินทร์ พรหม มนุษย์ จึงพากันนอบน้อมแต่ที่ไกลทีเดียว (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙/
๔๐๒) 

สันธะ, พระ พระช่ือสันธะ, ภิกษุผู้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องเพ่งอย่างม้าอาชาไนย ไม่ใช่อย่างม้า
กระจอก 

 ในสันธสูตร พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแกพ่ระสันธะ  พระผู้มีพระภาคเมื่อประทับ
อยู่ ณ คิญชกาวสถาราม ในนาทิกคาม พระสันธะเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคจึงตรัส
กับท่านว่า สันธะ เธอจงเพ่ง อย่างการเพ่งของม้าอาชาไนยเท่านั้น อย่าเพ่งอย่างการ
เพ่งของม้ากระจอก (องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๙/๔๐๒) 



 

๕๑๙๖ 
 

 

สันธาน, คหบดี คหบดีช่ือสันธาน, ผู้รอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้หลีกเร้นอยู่จึงแวะเข้าไปมหานิโครธ
ปริพาชกก่อน 

 ในอุทุมพริกสูตร พระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ 
ปริพาชกช่ือนิโครธอาศัยอยู่ในปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกาพร้อมกับ
ปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ครั้งน้ัน คหบดีช่ือสันธาน ออกจากกรุง
ราชคฤห์เพ่ือจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวัน คหบดนีั้นคิดว่า ยังมิใช่เวลาท่ีจะเข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อน เราควรเข้าไปหานิโครธปริพาชกถึงปริพาชการามของพระ
นางอุทุมพริกา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๔๙/๓๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๑/๓๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๕๒/๓๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๕๓/๓๖) 

สันธิตเถรคาถา : ภาษิตของพระสันธิตเถระ,คาถาของพระสันธิตเถระท่านพระสันธิตเถระเมื่อจะ
ประกาศการบรรลุคุณวิเศษของตน  จึงได้กล่าวว่า เรามีสติต้ังม่ันได้สัญญาอย่างหน่ึง 
ซึ่งประกอบด้วยพุทธานุสติ  ณ  โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์ สว่างไสวไปด้วยรัศมีสีเขียว  
งามสะพรั่ง ในกัปท่ี ๓๑  แต่ภัททกัปน้ีไป เราได้ถึงความส้ินอาสวะแล้ว เพราะนำ
สัญญาที่เราได้ในคร้ังนั้นมา (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๑๗/๓๗๒) 

สันธิตเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสันธิตเถระ มีเน้ือความท่ีทา่นเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านเคยหวนระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ที่เคยประทับท่ี
โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกปัท่ี ๑๓ ท่าน
ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๓๘๓) 

สันธิเภทชาดก :  ชาดกว่าด้วยการทำลายมิตรไมตรี มีเนื้อความสรุปได้ว่า พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์
ทรงแสดงโทษแห่งความเป็นคนหูเบาหลงเช่ือคำยุยงส่อเสียด ว่าทำให้เพ่ือนต้องมาฆ่า
กันตาย โดยทรงยกเรื่องราชสีห์และโคซ่ึงเป็นสหายกัน แต่ต้องมาฆ่ากันตายเพราะ
เช่ือคำส่อเสียดของสุนัขจ้ิงจอก เพราะสัตว์ท้ังสองมีตัวเมียก็ต่างกัน อาหารก็ต่างกัน 
แต่ต้องทะเลาะกันเพราะคำส่อเสียด เหตุที่เกิดการส่อเสียดเพราะสุนัขจ้ิงจอกต้องการ
เน้ือสัตว์ท้ังสองเท่าน้ัน ท่ีใดมมีือท่ีสาม ที่ใดมีคำส่อเสียด ท่ีน้ันมักมแีตกกันเสมอ และ
ประสพกับความวิบัติได้เช่นกัน (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๙๓/๑๙๖) 

สันนิฏฐาปกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสันนิฏฐาปกเถระ มเีนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายผลแฟงและน้ำด่ืมแด่พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปที ่ ๔๑ ท่านได้
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มพีลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗๐/๑๗๖) 



 

๕๑๙๗ 
 

 

สันนิบาต นัยที่ ๑ คือ การประชุม, ท่ีประชุม, นัยที่ ๒ คือ อาการโรคพาร์กินสัน, อาการสั่น
ขณะน่ังน่ิง ๆ หรืออยู่นิ่ง ๆ, โรคมือและเท้าสั่น, โรคคางส่ัน ปากสั่น และลิ้นสั่น, 
มูลเหตุของทุกขเวทนา, ธรรมในบุคคลเป็นสมณะผูล้ะเอียดอ่อนในหมู่สมณะ 

 ในปุตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงเวทนาที่มีดีเป็นสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเป็น
สมุฏฐานกดี็ มีลมเป็นสมุฏฐานก็ดี เกิดเพราะสันนิบาตก็ดี เกิดเพราะฤดูแปรผันก็ดี 
เกิดเพราะการบริหารไม่สม่ำเสมอก็ดี เกิดเพราะความแก่ก็ดี เกิดเพราะผลกรรมก็ดี 
ส่วนมากย่อมไม่เกิดแก่เธอ เธอมีความเจ็บไข้น้อย จึงเป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิง 
ซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก 
ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะส้ินไปด้วยปัญญาอันย่ิง
เองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน บุคคลเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ เป็นอย่างนี้แล 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๗/๑๓๓) 

สันนิพพาปกะ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสันนิพพาปกะ, ในอดีตชาติพระองค์
ได้ถวายพระแท่นสีหาสน์ด้วยผลกรรมนั้นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสันนิพพาปกะ 

 ในอาสนุปัฏฐายกเถราปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระอาสนุปัฏฐายกเถระ 
ท่านประกาศประวัติในอดีตชาติของตน ว่า ข้าพเจ้าเข้าป่าดงทึบท่ีเงียบสงัดไม่มีเสียง
อ้ืออึง ได้ถวายพระแท่นสีหาสน์ ถือดอกไมก้ำหน่ึง แล้วทำประทักษิณพระองค์เข้าไป
เฝ้าพระศาสดาแล้ว บ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือด้วยผลกรรมน้ัน ข้าพระองค์ทำตน
ให้ดับสนิทได้ ภพทั้งปวงข้าพระองค์ก็ถอนได้แล้ว ในกัป ๑๑๘ (นับจากกัปนี้ไป) ข้า
พระองค์ได้ถวายทานไว้ครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายพระแท่นสี
หาสน์ ในกัปท่ี ๑๐๗ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสันนิพ
พาปกะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๑/๒๕๗) 

สันนิษฐาน ลงความเห็นโดยการคาดคะเน, คาดการณ์,คาดคะเน, คาดเดา,คะเน, เทียบเคียงว่านี่
เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคหรือไม่ 

 ในมหาปเทสสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงมหาปเทส ๔ ขอ้ที่ ๑ ว่า น้ีเป็นธรรม น้ีเป็น
วินัย น้ีเป็นสัตถุสาสน์ เธอทัง้หลายยังไม่พึงช่ืนชม ยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้น้ัน 
พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่าน้ันให้ดีแล้ว พึงสอบดูในสูตร เทียบดูในวินัย ถ้าบท
และพยัญชนะเหล่าน้ัน สอบลงในสูตรกไ็ม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ พึงลง
สันนิษฐานว่า นี้มิใช่ดำรัสของพระผู้มีพระภาคน้ันแน่นอน และภิกษุนีร้ับมาผิด เธอ
ท้ังหลายพึงท้ิงคำน้ันเสีย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๐/๒๕๓) 



 

๕๑๙๘ 
 

 

สัปปกเถรคาถา : ภาษิตของพระสัปปกเถระ,คาถาของพระสัปปกเถระ ท่านพระสัปปกเถระกล่าวคำ
เป็นต้นว่า เม่ือใด นางนกยางมีขนขาวสะอาด ถูกความกลัวต่อเมฆดำ(ฝนฟ้าคะนอง)
คุกคาม  ปรารถนาจะกลับรงั จะบินเข้าสู่รัง เมื่อน้ัน แม่น้ำอชกรณี ย่อมทำเราให้
รื่นรมย์ เม่ือใด นางนกยางมีขนขาวสะอาด  ถูกความกลัวต่อเมฆดำคุกคาม  ไม่เห็นท่ี
เร้นท่ีหลบภัย ย่อมเสาะหาที่เร้นท่ีหลบภยั เม่ือนั้น แม่น้ำอชกรณี  ย่อมทำเราให้
รื่นรมย์ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๐๗/๓๙๐) 

สัปปทาสเถรคาถา : ภาษิตของพระสัปปทาสเถระ,คาถาของพระสัปปทาสเถระ ท่านพระสัปปทาส
เถระ กล่าวคำเป็นต้นว่า ต้ังแต่เราบวชมาได้  ๒๕  พรรษาไม่ได้ความสงบใจ  แม้เพียง
ดีดน้ิวมือ เราไม่ได้เอกัคคตาจิต ถูกกามราคะรบกวน ประคองแขนคร่ำครวญ ไม่ยอม
ออกจากวิหารโดยคิดว่า ชีวิตจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเรา เราจะนำศัสตรามา คน
อย่างเรา  จะบอกลาสิกขาทำไมเล่า ควรตายเสียเถิด (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๐๕/๔๐๙) 

สัปปทาสเถรวัตถุ : เรื่องพระสัปปทาสเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ผู้มี
ความเพียรมั่นคง แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผูเ้กียจคร้าน ไมม่ีความเพียร 
ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง  ๑๐๐  ปี (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๒/๖๕) 

สัปปสูตร : พระสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญางู สมัยท่ีพระผูมี้พระภาคประทับอยู่ ณ 
พระเวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ มารต้องการจะให้ความกลัว 
ความหวาดสะดุ้ง ความขนพอง สยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระองค์จึงแปลงกายเป็นพญางู
ใหญม่ีกายเหมอืนเรือลำใหญท่ี่ขุดด้วยซุงท้ังต้น มีพังพานเหมือนเสื่อลำแพนผืนใหญ่
สำหรับปูตากแป้งของช่างสุรา มีนัยน์ตาเหมือนถาดสำริดใบใหญ่ของพระเจ้าโกศล มี
ลิ้นแลบออกจากปากเหมือนสายฟ้าแลบในขณะที่เมฆกำลังกระห่ึม มีเสียงหายใจเข้า
หายใจออกเหมือนเสียงสูบของช่างทองที่กำลังพ่นลมอยู่เข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า มุนีผู้อาศัยเรือนว่างอยู่ สำรวมตนได้แล้วย่อมสละความอาลัยในอัตภาพเที่ยว
ไป สัตว์ท่ีสัญจรไปมาก็มาก สิง่ท่ีน่ากลัวก็มาก เหลือบและสัตว์เลื้อยคลานก็ชุกชุม แต่
มหามุนีผู้อยู่ในเรือนว่าง ไม่หว่ันไหวเพราะสิ่งท่ีน่ากลัวเหล่าน้ันแม้เพียงขนลุก ถึงแม้
ท้องฟ้าจะแตก แผ่นดินจะไหว สัตว์ท้ังหลายจะสะดุ้งกลัวกันก็ตามที ถึงแมห้อกจะจ่อ
อยู่ท่ีอกก็ตามเถิด พระพุทธเจ้าท้ังหลายก็ไม่ทรงป้องกันตัว (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๔๒/
๑๘๑) 

สัปปโสณฑิก, เงื้อม เงื้อมป่าช่ือสัปปโสณฑิกะ,เง้ือมที่ภิกษุบอกแก่พระทัพพมลัลบุตรท่ีปูลาด
อาสนะ เขตกรุงราชคฤห์ 

 ในสมถขันธกะ สติวินัย กล่าวถึงพระทัพพมัลลบุตรกล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า “ท่าน
ท้ังหลายต้องการพักท่ีไหนเล่า ข้าพเจ้าจะจัดแจงในท่ีไหน” ภิกษุเหล่านั้นจงใจอ้างที่



 

๕๑๙๙ 
 

 

ไกล ๆ ว่า “ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมท่ีภูเขาคิชฌกูฏ ท่านจงจัดแจง
เสนาสนะให้พวกกระผมท่ีเหวสำหรับท้ิงโจร ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่
กาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิ ทา่นจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมท่ีถ้ำสัตตบรรณคูหา
ข้างภูเขาเวภาระ ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่เงื้อมสัปปโสณฑิกะใกล้สี
ตวัน” (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๙๑/๓๐๒) 

สัปปโสณฑิกะ เง้ือมช่ือสัปปโสณฑิกะ, เงื้อมท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ เขตกรุงราชคฤห์อันนา่
รื่นรมย์ 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอานุภาพของอิทธิบาท ๔ ประการว่า 
สมัยหน่ึง เราอยู่ท่ีโคตมนิโครธ เขตกรุงราชคฤห์ เราอยู่ที่เหวทิ้งโจร เขตกรุง   รา
ชคฤห์ เราอยูท่ี่ถ้ำสัตตบรรณ ข้างภูเขาเวภาระ เขตกรุงราชคฤห์ เราอยู่ท่ีกาฬศิลา 
ข้างภูเขาอิสิคิลิ เขตกรุงราชคฤห์ เราอยู่ท่ีเง้ือมสัปปโสณฑิกะ ในสีตวัน เขตกรุงรา
ชคฤห์ อันน่ารื่นรมย์ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๐/๑๒๘) 

สัปปโสณฑิกะ,เงื้อมเขาเงื้อมเขาช่ือสัปปโสณฑิกะ, เงื้อมที่ภิกษุท้ังหลายอ้างให้พระทัพพมัลลบุตรจัด
ให้ ใกล้สีตวัน เขตกรุงราชคฤห์ 

 ในปฐมทุฎฐโทสสิกขาบท นิทานวัตถุ กล่าวถึงพระทัพพมัลลบุตร สงฆ์แต่งต้ังให้เป็น
เสนาสนปัญญาปกะและภัตตุทเทสกะแล้วสงฆ์เห็นด้วย ฉะน้ันจึงนิ่ง เม่ือภิกษุ
เหล่าน้ันจงใจอ้างท่ีไกลๆ ว่า “ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมทีภู่เขาคิชฌกูฏ
...ที่เหวสำหรับทิ้งโจร...ท่ีกาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิ...ท่ีถ้ำสัตตบรรณคูหาข้างภูเขาเว
ภาระ...ท่ีเง้ือมเขาสัปปโสณฑกิะใกล้สีตวัน...ท่ีซอกเขาโคตมกะ...ท่ีซอกเขาตินทุกะ...
ท่ีซอกเขาตโปทกะ...ท่ีตโปทาราม...ท่ีชีวกัมพวัน...ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวก
กระผมท่ีมทัทกุจฉิมฤคทายวัน” (วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔) 

สัปปะ,ชื่องู ช่ืองู, งูช่ือสัปปะเพราะเลื้อยไป, อุปมาการเบ่ียงจากกามดังเดินเลี่ยงหัวงู 
 ในกามสุตตนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวว่า เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงู งู เรียกว่า สัปปะ งู

ช่ือว่าสัปปะ เพราะเลื้อยไป ช่ือว่าภุชคะ เพราะเลื้อยไป เพราะนอนพาดหัวบนขนด 
ช่ือว่าพิลาสยะ เพราะนอนในรู ช่ือว่าคุหาสยะ เพราะนอนในถ้ำ ช่ือว่าทาฐาวุธะ 
เพราะมีเขี้ยวเป็นอาวุธ ช่ือว่าโฆรวิสะ เพราะมีพิษร้ายแรงช่ือว่าทุชิวหา เพราะมีลิ้น ๒ 
แฉก ช่ือว่าทิรสัญญู เพราะลิ้มรสด้วยลิ้น ๒ แฉก บุรุษผู้ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ ไม่
อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ พึงเดินหลบ หลีกเลี่ยง เบี่ยงหนีหัวงู ฉันใด บุคคลผูร้ัก
สุข เกลียดทุกข์ พึงหลบ หลีก เลี่ยง เบ่ียงหนีกามท้ังหลาย ฉันนั้นเหมอืนกัน รวม
ความว่า เหมือนคนเดินเล่ียงหัวงู (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๓/๙) 



 

๕๒๐๐ 
 

 

สัปปายะ อารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความเจริญ, ประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดความเจริญ, สบาย, 
สะดวกสบาย, สัปปายะ ๗ ประการ คือ (๑) อาวาสสัปปายะ (๒) โคจรสปัปายะ (๓) 
ภัสสสัปปายะ (๔) ปุคคลสัปปายะ (๕) โภชนะสัปปายะ (๖) อุตุสัปปายะ (๗) อิริยา
ปถสัปปายะ  

 ตัวอย่างในฉันโนวาทสูตร ท่านสารีบุตรกล่าวกับพระฉันนะผู้แจ้งว่า กระผม จักนำ
ศัสตรามา กระผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ พระสารีบุตรกล่าวว่า “ท่านฉันนะ อย่านำ
ศัสตรามา ท่านจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิด พวกเราต้องการให้ท่านรักษาตัวอยู่ต่อไป 
ถ้าท่านฉันนะไม่มีโภชนะท่ีเป็นสัปปายะ ผมจักแสวงหามาให้ ถ้าท่านฉันนะไม่มีเภสัช
ท่ีเป็นสัปปายะ ผมก็จักแสวงหามาให้ถ้าท่านฉันนะไม่มีพวกอุปัฏฐากผู้เหมาะสม ผม
จักอุปัฏฐากเอง ท่านฉันนะอย่านำศัสตรามาเลย ขอท่านฉนันะจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไป
เถิด พวกเราต้องการให้ท่านฉันนะรักษาตัวอยู่ต่อไป” (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๖๓/๖๖,ม.
อุป.(ไทย)๑๔/๓๙๐/๔๔๓,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๑/๓๒,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๒/๓๔,สํ.ส.(ไทย)
๑๘/๘๗/๘๑,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๔๖/๑๘๐,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๒๒/๑๖๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)
๒๒/๗๑/๕๙๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๒๓/๒๐๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๒๕/
๒๐๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๓๐/๗๘,ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๖๔/๓๗) 

สัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตอาการเป็นท่ีสบายและเป็นอุปการะแก่การชักนำจิตเข้าสู่สมถะและ
วิปัสสนา “เจโตวิจรณสปฺปายา”, คุณสมบัติผู้มีมิตรดี สหายดี 

 ในสัมโพธิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตว่า ภิกษุผู้มี
มิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี พึงหวังได้ข้อน้ี คือ จักเป็นผู้มศีีล สำรวมด้วยการสังวรใน
ปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่ มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย อน่ึง ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี พึง
หวังได้ข้อนี้ คือ จักเป็นผู้ได้กถาเป็นเคร่ืองขัดเกลาอย่างย่ิง ท่ีเป็นสัปปายะแห่งความ
เป็นไปของจิต (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑/๔๒๖, องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๓/๔๓๓, องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๓๐/๗๘,องฺ.นวก.อ.(บาลี) ๓/๑/๒๘๕)  

สัปปิทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิทายกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๒ ท่านได้ถวายเนยใสและน้ำมันแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๕๖ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณ
วิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๘/๓๓๒) 



 

๕๒๐๑ 
 

 

สัปปิทายกเถราปทาน๒ : ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิทายกเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าสรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านถวายเนยใสกับน้ำมันแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๑๗ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดินามว่าทุติเทพ ผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ พระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๓๘๗) 

สัปปนิิกา,แมน่้ำ แม่น้ำช่ือสัปปินิกา, แม่น้ำอยู่ท่ีใกลส้รภปรพิาชก, แม่น้ำท่ีพระโมคคัลลานะเข้าฌาน
อาเนญชสมาธิ 

 ในวินีตวัตถุ กล่าวถึงเรื่องได้ยินเสียงช้างลงน้ำว่า สมัยนั้น พระมหาโมคคัลลานะเรียก
ภิกษุท้ังหลายมาบอกว่า “กระผมเข้าอาเนญชสมาธิท่ีฝั่งแม่น้ำสัปปินิกาในตำบลน้ี ได้
ยินเสียงโขลงช้างลงน้ำแล้วขึ้นจากน้ำส่งเสียงดังเหมือนนกกระเรียน” ภิกษุท้ังหลาย
พากันตำหนิ ประณาม โพนทนาว่า “ไฉนพระมหาโมคคัลลานะกล่าวอย่างน้ันเล่า 
ท่านกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม”แล้วนำเรื่องน้ีกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 
(วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๓๒/๒๔๖, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๕/๒๕๓) 

สัปปริุสทาน ทานของสัตบุรุษ, ทานท่ีสัตบุรุษให้ของท่ีสะอาด ประณีต ให้ตามกาลที่เหมาะสม 
 ในสัปปุริสทานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสัปปุริสทาน ๘ ประการ คือ (๑) สัตบุรุษ

ย่อมให้ของที่สะอาด (๒) สัตบุรุษย่อมให้ของท่ีประณีตให้ (๓) สัตบุรุษให้ของตามกาล 
(๔) สัตบุรุษให้ของสมควร (๕) สัตบุรุษย่อมเลือกให ้ (๖) สตับุรุษย่อมให้เป็นนิตย์ (๗) 
สัตบุรุษกำลังให้ก็ทำจิตให้ผ่องใส (๘) สตับุรุษครั้นให้แล้วก็ดีใจ อน่ึง คือท่านผู้
ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เป็นเขตดี บริจาคอามิสมากมายก็ไม่เดือดร้อน บัณฑิตผู้มี
ปัญญา มีศรัทธา มีใจเสียสละ ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มคีวามเบียดเบียน เป็นสุข (องฺ.ปญ
จก.(ไทย)๒๒/๑๔๗/๒๔๔,องฺ.ปญจก.(ไทย)๒๒/๑๔๘/๒๔๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๗/
๒๙๖) 

สัปปริุสทานสตูร : พระสูตรว่าด้วยสัปปุริสทาน พระผู้มีพระภาคตรัสสอนว่า อสัปปุริสทาน (การให้
ทานของอสัตบุรุษ) ๕ คือ (๑) ให้โดยไม่เคารพ (๒) ให้โดยความไม่อ่อนน้อม (๓) ไมใ่ห้
ด้วยมือตนเอง (๔) ให้ของที่เป็นเดน (๕) ไมเ่ห็นผลที่จะพึงมาถึงก็ให้ แล้วตรัสว่า สัปปุ
ริสทาน (การให้ทานของสัตบุรุษ) ๕ คือ (๑) ให้ทานโดยเคารพ (๒) ให้ทานโดยความ
อ่อนน้อม (๓) ให้ทานด้วยมือตนเอง (๔) ให้ของที่ไม่เป็นเดน (๕) เห็นผลที่จะพึงมาถึง
จึงให้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๘/๒๔๔) 

สัปปริุสทานสตูร๒ : พระสูตรว่าด้วยสัปปุริสทาน  พระผู้มีพระภาคตรัสสอนว่า สัปปุริสทานมี ๘ คือ 
สัตบุรุษ (๑) ยอ่มให้ของท่ีสะอาด (๒) ย่อมให้ของที่ประณีต (๓) ย่อมให้ตามกาล (๔) 



 

๕๒๐๒ 
 

 

ย่อมให้ของที่สมควร (๕) ย่อมเลือกให้ (คือเลือกสิ่งท่ีไม่ดีออก แล้วถวายแต่สิ่งท่ีดีด้วย
การแสวงหาปฏิคาหกคือพระทักขิไณยบุคคลและต้ังความปรารถนาว่า ถวายแก่ท่าน
รูปนี้จักมีผลมาก ถวายแก่ท่านรูปน้ีจักไม่มีผลมาก ) (๖) ย่อมให้เป็นนิตย์ (๗) กำลังให้
ก็ทำจิตให้ผ่องใส (๘) ครั้นใหแ้ล้วก็ดีใจ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๗/๒๙๖) 

สัปปริุสธรรม ธรรมท่ีให้เป็นสัตบุรุษ, ธรรมของผู้ดี, คุณสมบัติของคนดี, เป็นธรรมข้อในสัปปุริส
ธรรม ๗ 

 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๗ กล่าวถึง สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ (๑) เป็นธัมมัญญ ู
รู้จักเหตุ (๒) เป็นอัตถัญญู ผูรู้้จักผล (๓) เป็นอัตตัญญู ผู้รูจั้กตน (๔) เป็นมัตตัญญู ผู้รู้
จักประมาณ (๕) เป็นกาลัญญู ผู้รู้จักกาลเวลา (๖) เป็นปริสัญญ ูผู้รู้จักชุมชน (๗) เป็น
ปุคคลัญญู ผู้รูจั้กบุคคล (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๐/๓๓๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๗/๔๐๐) 

สัปปริุสธัมมสตูร : พระสูตรว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
ธรรมของอสัตบุรุษ คือ มิจฉตัตธรรม ๑๐ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ธรรมของสัตบุรุษ คือ 
สัมมัตตธรรม ๑๐ มสีัมมาทฏิฐิ เป็นต้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๘/๒๙๒) 

สัปปริุสธัมมสตูร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
เราจักแสดงธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษแก่เธอท้ังหลายเม่ือภิกษุเหล่าน้ัน
ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า ธรรมของอสัตบุรุษ คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ธรรมของสัตบุรุษ คือ กุศลกรรมบถ ๑๐  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๒/๓๓๘) 

สัปปริุสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ, การเสพสตับุรุษ, การเป็นสหายกับสัตบุรุษ 
 ตัวอย่างในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๔ กล่าวถึงองค์แห่งการบรรลุโสดาบัน ๔ ประการ 

คือ (๑) สัปปุรสิสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ (๒) สัทธัมมสัสวนะ การฟังพระสัทธรรม 
(๓) โยนิโสมนสิการ การมนสิการโดยแยบคาย (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม กล่าวถงึธรรม ๓ ประการท่ีมีอุปการะมาก คือ (๑) สัปปุริสสังเส
วะ การคบหาสัตบุรุษ (๒) สทัธัมมัสสวนะ การฟังพระสัทธรรม (๓) ธัมมานุธัมมปฏิ
ปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๓/๓๗๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๔/๓๗๕, สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๑/๔๙๕,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๔๙/๓๖๘) 

สัปปริุสสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
พระสูตรมีลักษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ภิกษุท้ังหลาย ณ วัด
พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี เพราะทรงพระประสงค์
ให้เปรียบเทียบธรรมของอสัตบุรุษกับธรรมของสัตบุรุษแลว้จะได้เว้นธรรมของอ



 

๕๒๐๓ 
 

 

สัตบุรุษ  พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างธรรมของอสัตบุรุษและ
สัตบุรุษเป็นคู่ ๆ รวม ๒๖ คู่ คือ 

  ๑. เป็นผู้มีตระกูลสูง  ๒. เป็นผู้มีตระกูลใหญ ่
  ๓. เป็นผู้มีตระกูลท่ีมีโภคะมาก ๔. เป็นผู้มีตระกูลท่ีมีโภคะโอฬาร 
  ๕. เป็นผู้มีช่ือเสียง มียศ ๖. เป็นผู้มีปัจจยั ๔ มาก 
  ๗. เป็นพหูสูต  ๘. เป็นพระวินัยธร 
  ๙. เป็นธรรมกถึก ๑๐. เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร 
  ๑๑. เป็นผู้ถือการทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร 
  ๑๒. เป็นผู้ถือการเท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตร 
  ๑๓. เป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร  
  ๑๔. เป็นผู้ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัตร 
  ๑๕. เป็นผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร 
  ๑๖. เป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัตร 
  ๑๗. เป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัตร 
  ๑๘. เป็นผู้ถือการฉัน ณ อาสนะเดียวเป็นวัตร 
  ๑๙. เป็นผู้ได้ปฐมฌาน ๒๐. เป็นผู้ได้ทุติยฌาน 
  ๒๑. เป็นผู้ได้ตติยฌาน ๒๒. เป็นผู้ได้จตุตถฌาน 
  ๒๓. เป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนฌาน  
  ๒๔. เป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนฌาน 
  ๒๕. เป็นผู้ได้อากิญจัญญายตนฌาน  
  ๒๖. เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสญัญายตนฌาน 
  อสัตบุรุษเม่ือมธีรรม ๒๖ ประการนี้แล้วมักจะยกตนข่มผู้อ่ืน ส่วนสัตบุรุษเมื่อมี

ธรรม ๒๖ ประการน้ีแล้วก็หายกตนข่มผู้อ่ืนไม่ และยังมธีรรมสูงขึ้นไปอีก ๑ ประการ 
คือ สัญญาเวทยิตนิโรธ(การดับสัญญาและเวทนา) เม่ือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระ
ภาษิตนี้แล้ว ภิกษุท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์  (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๐๕/๑๒๕) 

สัปปริุสสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมของอสัตบุรุษและสัตบุรุษ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อสัตบุรุษ
ประกอบด้วยธรรม ๔ คือ (๑) แม้ไม่มใีครถามก็เปิดเผยข้อเสียของบุคคลอ่ืน (๒) แม้
ถูกใครถามก็ไม่เปิดเผยข้อดีของบุคคลอ่ืน (๓) แม้ถูกใครถามก็ไม่เปดิเผยข้อเสียของ
ตน (๔) แม้ไม่ถูกใครถามก็เปิดเผยข้อดีของตน ส่วนสัตบุรุษประกอบด้วยธรรม ๔ คือ 
(๑) แมถู้กใครถามก็ไม่เปิดเผยข้อเสียของบุคคลอ่ืน (๒) แม้ไม่ถูกใครถามก็เปิดเผย



 

๕๒๐๔ 
 

 

ข้อดีของบุคคลอ่ืน (๓) แม้ไมถู่กใครถามก็เปิดเผยข้อเสียของตน (๔) แมถู้กใครถามก็
ไม่เปิดเผยข้อดีของตน จากน้ัน พระองค์ตรัสสอนภิกษุให้มีความละอาย มีความเกรง
กลัวมากในภิกษุ ภิกษุณ ี อุบาสก อุบาสิกา รวมถึงพวกคนวัดและสมณุทเทส 
(หมายถึงสามเณร) โดยทำตัวให้เป็นเหมือนภิกษุผู้บวชในวันแรก และเหมือนหญิง
สะใภ้ท่ีถูกนำมาสู่ตระกูลสามใีนวันแรกมีความละอายและเกรงกลัวมากในแม่สามี พ่อ
สามี รวมถึงพวกทาสกรรมกร และคนรับใช้ ฉะนั้น แล้วทรงสรุปว่า ขอให้ภิกษุจงมีใจ
เหมือนหญิงสะใภ้ที่มาอยู่ใหม่ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๓/๑๑๘) 

สัปปริุสสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยสัตบุรุษ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัตบุรุษย่อมเกิดมาเพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลและเพ่ือความสุขแก่คนหมู่มาก คือ แก่มารดา บิดา บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร 
คนใช้ มิตร อำมาตย์ และสมณพราหมณ์ เหมือนมหาเมฆที่ทำฝนให้ตกลงมาเพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสขุแก่คนหมู่มาก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๒/๖๖) 

สัปปริุสสูตร๔  : พระสูตรว่าด้วยคุณประโยชน์ของสัตบุรุษ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัตบุรุษเม่ือเกิด
ในตระกูลย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก ๘ จำพวก คือ (๑) 
มารดาบิดา (๒) บุตรภรรยา (๓) ทาส กรรมกร (๔) มติรและอำมาตย์ (๕) ญาติผู้
ล่วงลับไปแล้ว (๖) พระราชา (๗) เหล่าเทวดา (๘) สมณพราหมณ์ แล้วตรัสอีกว่า การ
เกิดขึ้นของสัตบุรุษ เปรียบเหมือนก้อนเมฆฝนใหญ่ เมื่อตกลงมาทำให้ขา้วกล้าท้ังปวง
เจริญงอกงาม ย่อมตกเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูลเพ่ือสุขแก่คนหมูม่าก (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๓๘/๒๙๗) 

สัปปริุสานสิังสสูตร : พระสูตรว่าด้วยอานิสงส์ท่ีพึงได้จากสัตบุรุษ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล
อาศัยสัตบุรุษแล้วพึงหวังได้อานิสงส์ ๔ คือ เจรญิด้วย (๑) อริยศีล (๒) อริยสมาธิ (๓) 
อริยปัญญา (๔) อริยวิมุตติ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๒/๓๕๘) 

สัปปริุสปูัสสยะ การสมาคมกับสัตบุรุษ, การคบกับสัตบุรุษ, การมีสัตบุรุษเป็นสหาย 
 ในจักกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย ว่า จักร ๔ ประการน้ีเป็นเหตุให้

เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้ และถึงความเป็นใหญ ่ ความไพบูลย์ใน
โภคะทั้งหลายต่อกาลไม่นานนัก คือ (๑) ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในถิ่นท่ีดี (๒) สัปปุริ
สูปัสสยะ การสมาคมกับสัตบุรุษ (๓) อัตตสัมมาปณิธิ การต้ังตนไว้ชอบ (๔) ปุพเพกต
ปุญญตา ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๑/๕๐) 

สัปเหร่อ คนเก็บศพ, คนทำการเผาศพ, คนจัดการเก็บอัฐิศพ, เป็นคนจำพวกหน่ึงท่ีสตรี
ท้ังหลายติดตามเขาไปดังเถาวัลย์ 



 

๕๒๐๕ 
 

 

 ในกุณาลชาดก กล่าวถึงลักษณะของสตรีท้ังหลายว่า ธรรมดาว่าบุรุษเป็นท่ีรักของ
หญิงไม่ม ี ไม่เป็นท่ีรักก็ไม่ม ี เพราะว่าหญิงท้ังหลายมีความต้องการทรัพย์ จึงยอม
พัวพันด้วย เหมือนเถาวัลย์ท่ีเกี่ยวพันต้นไม้ ชายที่มีทรัพย์จะเป็นควาญช้าง คนเลี้ยง
ม้า คนเลี้ยงโค คนจัณฑาล สัปเหร่อ หรือคนล้างส้วมก็ตาม นารีท้ังหลายจะติดตาม
เขาไป (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๓๘/๑๕๒) 

สัพพกามา, พระมเหสี พระมเหสีพระนามว่าสัพพกามา, พระมเหสีของพระราชาพระนามว่าสิขีสมัย
ครองฆราวาส 

 ในสิขีพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระประวัติในอดีตชาติของพระสิขีพุทธเจ้า สมัยต่อจากพระ
วิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยนั้น มีกรุงช่ือว่าอรุณวดี มีกษัตริย์พระนามว่าอรุณเป็น
พระชนก มีพระเทวีพระนามว่าประภาวดีเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
สิขี พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๗,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลัง มีนางสนม
กำนัล ๒๔,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสัพพกามา 
พระราชโอรสพระนามว่าอตุละ ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงทรงราชพาหนะคือช้าง
ออกผนวชแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๑๗/๖๙๔) 

สัพพกามี, ภิกษุ พระภิกษุช่ือว่าสัพพกามี, พระสัพพกามีเถระผู้ปุจฉาปัญหาในการทำสงัคายนาคร้ังที่ 
๒, พระเรวตเถระผู้วิสัชนาในการทำสังคายนาคร้ังท่ี ๒ 

 ในสัตตสติก ขนัธกะ ทุติยภาณวาร กล่าวถงึสงฆ์มุ่งจะวินิจฉัยอธิกรณ์ว่า สงฆ์ประสงค์
จะวินิจฉัยอธิกรณ์น้ัน จึงได้ประชุมกัน พระเรวตะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ
กรรมวาจาว่า “ท่านท้ังหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าพวกเราจะระงับอธิกรณ์นี้ บาง
ทีจะมีภิกษุผู้ถอืว่าอธิกรณ์มีมูลรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ ถ้าสงฆ์พร้อมแล้วพึงระงับอธิกรณ์นี้
ในที่ท่ีอธิกรณน้ี์เกิดขึ้น” ต่อมาภิกษุผู้เถระท้ังหลายพากันเดินทางไปกรุงเวสาลีเพ่ือ
วินิจฉัยอธิกรณ์นั้น ครั้งนั้น ท่านพระสัพพกามีเป็นพระสังฆเถระทั่วสังฆมณฑล มี
พรรษา ๑๒๐ นับแต่อุปสมบทมา เป็นสทัธิวิหาริกของท่านพระอานนท์ พักอยู่ใน
กรุงเวสาลี พระเรวตะบอกท่านพระสัมภูตสาณวาสี ดังน้ีว่า “ท่าน ผมจะไปวิหารที่
ท่านพระสัพพกามีอยู่ ท่านเข้าไปหาท่านพระสัพพกามีก่อน แล้วเรียนถามวัตถุ ๑๐ 
ประการ” (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๕/๔๐๙, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๕/๔๑๐, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๕/
๔๑๑, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๖/๔๑๒) 

สัพพกามีเถรคาถา : ภาษิตของพระสัพพกามีเถระ,คาถาของพระสัพพกามีเถระ ท่านพระสัพพกามี
เถระกล่าวคำเป็นต้นว่า สัตว์สองเท้าน้ี ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น เต็มไปด้วยซากศพต่าง 



 

๕๒๐๖ 
 

 

ๆ หลั่งของไม่สะอาดออกทั่วท้ังร่างกาย ต้องบริหารอยู่ประจำ กามคุณ ๕ ย่อมลวง
เบียดเบียนปุถุชน เหมือนนายพรานแอบใช้เครื่องดัก  ดักเน้ือ เหมือนชาวประมงใช้
เบ็ดตกปลา (และ)เหมือนพรานเน้ือใช้ตังดักลิง ส่วนผูใ้ดเว้นขาดสตรีเหล่าน้ัน  ผู้น้ัน
ช่ือว่ามีสติ ก้าวล่วงตัณหาที่ซ่านไปในโลกน้ีได้ด้วยดี เหมือนคนสลัดหัวงูจากเท้า เรา
เห็นโทษในกามท้ังหลายเห็นการออกบวชโดยความเกษม พรากจากกามเสียได้ท้ัง
หมดแล้วได้ถึงความสิ้นอาสวะ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๕๓/๔๑๖) 

สัพพกิตติกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพกิตติกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าสรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเป็นเป็นนักบวชนุ่งผ้าเปลือกไม้ เกิดความเลื่อมใส 
ได้กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ไว้มาก เพราะผลแห่งกรรม
น้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๓๐๔/๖๒๓) 

สัพพคนัธิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพคันธิยเถระ มีเน้ือความที่ทา่นเล่าไว้สรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายดอกไม้และของหอมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปัสสี เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่รูจ้ักทุคติเลย ในกัปที่ ๑๕ ท่านได้เกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดทา้ยนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕/๔๖๓) 

สัพพทาฐิชาดก :  ว่าด้วยสุนัขจ้ิงจอกได้เป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งปวง มีเนื้อความเล่าสรุปได้ว่า  
ปุโรหิตโพธิสัตว์หาวิธีแก้กลอุบายของสุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงท่ีมันไปแอบจำปฐวีวิชัย
มนตร์คือมนตร์บังคับสัตว์ให้อยู่อำนาจของพราหมณ์ท่านหน่ึงท่ีไปสาธยายอยู่ในป่าได้ 
มันได้บังคับให้สัตว์ป่าท้ังหมดอยู่ในอำนาจของมัน สถาปนาตนเองเป็นราชาสัตว์ช่ือ
สัพพทาฐะ แต่งต้ังนางสุนัขจิ้งจอกตัวหน่ึงเป็นอัครมเหสี เวลาไปที่ใดมันพร้อมกับอัคร
มเหสีจักน่ังบนหลังราชสีห์ ให้ราชสีหย่ื์นอยู่บนหลังช้างสองเชือกเดินไป มันหลง
อำนาจเมายศ เกิดมานะปรารถนาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองพาราณสีจึงให้กองทัพ
สัตว์ท้ังปวงยกเข้าล้อมเมืองพาราณสี ส่งสาส์นไปว่าจักยอมมอบราชสมบัติให้หรือจะ
ทำการรบ พระเจ้าพรหมทัตส่ังให้ปิดประตูพระนครแล้วให้พระโพธิสัตว์หาวิธีต่อสู้กับ
กองทัพสัตว์ พระโพธิสัตว์ขึ้นบนเชิงเทินสอบถามดูว่าจักทำการรบอย่างไร ได้ฟังว่า
พญาสัพพทาฐะจักให้ราชสีหแ์ผดเสียงร้องให้ชาวเมืองพาราณสีตกใจกลัว ให้ถึงแก่
ความตาย เพ่ือจะยึดเอาราชสมบัติ ท่านจึงลงมาส่ังให้ชาวเมืองท้ังสินเอาแป้งถั่วเขึยว
ถั่วราชมาสอุดหูเสียให้หมด แล้วจึงขึ้นไปกำแพงยุให้สุนขัจ้ิงจอกสั่งให้พญาราชสีห์ตัว
ท่ีมันนั่งอยู่บนหลังนั้นแหละแผดเสียง มันไม่รู้กลอุบายของมนุษย์ ท้ังยังกระด้าง
เพราะมานะถือตัว จึงสั่งให้พญาราชสีห์แผดเสียงขึ้น บรรดาสัตว์ท้ังหมดต่างก็สะดุ้ง



 

๕๒๐๗ 
 

 

ตกใจกลัวแตกต่ืนโกลาหลเพราะเสียงราชสีห์ พญาช้างสองเชือกก็ตกใจจึงขยับกาย
ออกห่างกันสลัดพญาราชสีห์ที่อยู่บนกระพองของมันให้หลันลงมา พญาสุนัขจ้ิงจอกก็
หลนลงที่แทบเท้าช้าง ถูกเหยียบจนสมองเละร่างกายแหลกเหลว สุนัขจ้ิงจอกถูก
ช้างเหยียบตาย เพราะนิสัยท่ีกระด้างและความอยากใหญ่อยากมีบรวิารมากของมัน 
ฉันใด คนทีม่ีบริวารมาก ท้ังยังมีความประมาทย่อมพินาศเพราะบริวาร ฉันน้ัน
เหมือนกัน (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๘๒/๑๑๔) 

สัพพทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพทายกเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าสรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๓๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ 
พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๐๐,๐๐๐ องค ์ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไมรู่้จักทุคติเลย 
รื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ 
ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๕๖/๖๔๔) 

สัพพปรญิญาสูตร : พระสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้ธรรมท้ังปวง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย 
ผู้ไม่รู้ซึ้งถึงธรรมทั้งปวงยังกำหนดรู้ธรรมท้ังปวงไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในธรรมท้ัง
ปวงนั้น ยังละธรรมท้ังปวงไม่ได้ ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้  ภิกษุท้ังหลาย สว่นผู้รู้ซึ้งถึง
ธรรมท้ังปวง กำหนดรู้ธรรมท้ังปวงได้  คลายความพอใจในธรรมท้ังปวงนั้นได้ละธรรม
ท้ังปวงได้ จึงอาจสิ้นทุกข์ได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๗/๓๕๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ไม่รู้ซึ้งถึงธรรมทั้งปวง หมายถึงไม่รู้ธรรมท่ีควรรู้ท้ังปวง 
โดยนัยว่า “เหล่าน้ีคือขันธ์ ๕ เหล่าน้ีคืออายตนะ  ๑๒ เหลา่นี้คือธาตุ ๑๘ นี้คือทุกขอ
ริยสัจ น้ีคือทุกขสมุทัยสัจ” เป็นต้น คำว่า ยังกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงไม่ได้ หมายถึงยัง
ไม่สามารถกำหนดรู้ธรรมด้วยญาตปรญิญา ตีรณปริญญา และปหานปริญญาได้ คำว่า 
ยังละธรรมทั้งปวงไม่ได้ หมายถึงยังละกิเลสวัฏท่ีควรละด้วยมัคคปัญญาไม่ได้ (ขุ.อิ
ติ.อ. (บาลี) ๗/๖๐)  

สัพพผลทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพผลทายกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าสรปุ
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายผลไม้ต่าง ๆ แด่พระพุทธเจ้าพระนาม 
ว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๑/๒๑๐) 

สัพพมิตตเถรคาถา : ภาษิตของพระสัพพมิตตเถระ,คาถาของพระสัพพมิตตเถระ ท่านพระสัพพมิตต
เถระกล่าวไว้ว่า คนเกี่ยวข้องกับคน คนยินดีกับคน  คนถูกคนเบียดเบียน  และคน
เบียดเบียนคน จะต้องการอะไรด้วยคนสำหรับเขา  หรอืสิ่งที่คนให้เกดิ จงละคนท่ี
เบียดเบียนคนเปน็อันมากไปเสีย (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๔๙/๓๕๔) 

สัพพมิตตะ, ภิกษุ พระภิกษุช่ือว่าสัพพมิตตะ, พระภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระกัสสปะพุทธเจ้า 



 

๕๒๐๘ 
 

 

 ในมหาปทานสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสปุพพเพนิวาส ว่า พระวิปัสสีพุทธเจ้า มีภิกษุอ
โสกะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก พระสิขีพุทธเจ้ามีภิกษุเขมังกรเป็นอุปัฏฐาก 
เป็นอัครอุปัฏฐาก พระเวสสภูพุทธเจ้า มีภิกษุอุปสันตะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอัคร
อุปัฏฐาก พระกกุสันธพุทธเจ้ามีภิกษุวุฑฒิชะ เป็นอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก พระโก
นาคมนพุทธเจ้ามีภิกษุโสตถิชะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก พระกัสสปพุทธเจ้ามี
ภิกษุสัพพมิตตะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก บัดนี้ เรามีภิกษุอานนท์เป็นอุปัฏฐาก 
เป็นอัครอุปัฏฐาก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๑/๒๕๔๘) 

สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ความกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 
 ในปฐมสัญญาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสัญญา ๗ ท่ีภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ย่อม

มีผลมาก มีอานิสงส์มาก หย่ังลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นท่ีสุด คือ (๑) อสุภสัญญา 
กำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย (๒) มรณสัญญา กำหนดหมายความตายท่ีจะต้อง
มาถึงเป็นธรรมดา (๓) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร (๔) 
สัพพโลเก อนภิรตสัญญา กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง (๕) 
อนิจจสัญญา กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร (๖) อนิจเจ ทุกขสญัญา กำหนด
หมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร (๗) ทุกเข อนัตตสัญญา กำหนด
หมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๒๕,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๖๐/๔๓๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๐๓/๔๐๗, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๐๔/๔๐๗, 
องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔๘/๗๕,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๔๙/๗๕,อง.ฺทสก.(ไทย) ๒๔/๒๓๗/
๓๘๕) 

สัพพสังวร, พระเจดีย์ พระเจดีย์ช่ือสัพพสังวร,พระเจดีย์ท่ีพระสกุลาเถรีจุดน้ำมันบูชาสมัยปทุมตุตร
พุทธเจ้า 

 ในสกุลาเถริยาปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระสกุลาเถรี พระสกุลาเถรี
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า สมัยพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ หม่อม
ฉันเป็นปริพาชิกา ประพฤติอยู่ผู้เดียว เที่ยวภิกขาจารได้เพียงน้ำมัน มีใจผ่องใส ใช้
น้ำมันนั้นตามประทีปบูชา พระเจดีย์ช่ือว่าสัพพสังวรของพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่า
เทวดาและมนุษย์ด้วยกรรมทีห่ม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วน้ันและด้วยเจตนาที่ต้ังไว้มั่น 
หม่อมฉันละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๔๙/
๔๗๕) 

สัพพสังหารกปัญหชาดก : ชาดกว่าด้วยการพูดของหญิง ๒ ประเภท มีเนื้อความท่ีท่านเล่าสรุปได้ว่า 
มโหสธบัณฑิตโพธิสัตว์ชำระความเร่ืองโจรลักเคร่ืองประดับโดยการให้นำ



 

๕๒๐๙ 
 

 

เครื่องประดับแช่น้ำแล้วให้คนที่รู้กลิ่นดอกประยงค์มาดมดู ก็รู้ว่าหญิงผู้เป็นขโมยพูด
เท็จที่บอกว่าเคร่ืองประดับของตนย้อมด้วยเครื่องหอมทุกชนิดส่วนหญิงผู้เป็นเจ้าของ
พูดจริงที่ว่านางเป็นคนยากจน นางไม่มีเครื่องหอมหลายอย่าง จึงย้อมเครื่องประดับ
ของนางด้วยดอกประยงค์ทุกวัน (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๐/๔๕) 

สัพพสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสิ่งท้ังปวง พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า ท่ีช่ือว่าสิ่งท้ังปวง ได้แก่อายตนะภายใน ๖ เป็นคู่กับอายตนะ
ภายนอก ๖ คือ ตาคู่กับรูป หูคู่กับเสียง จมูกคู่กบักลิ่น ลิ้นคู่กบัรส กายคู่กบั
โผฏฐัพพะและใจคู่กับธรรมารมณ์ คำพูดของผู้ท่ีพูดว่า ข้าพเจ้าจักบอกเลิกสิ่งท้ังปวง
แล้วบัญญัติสิ่งอ่ืนแทน น้ันคงเป็นเพียงคำพูดเท่าน้ัน เพราะพอถูกถามเข้าจริง เขาก็
จะตอบไม่ได้ เกิดความอึดอัด เพราะเขาถูกถามในสิ่งอันมิใช่วิสัย (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๓/๒๒) 

สัพพัญญุตญาณ ญาณคือความเป็นพระสัพพัญญู, พระปรีชาญาณหย่ังรู้สิ่งทั้งปวงในอดีต ปัจจุบัน 
อนาคต, คาถาภาษิตของพระเมตตชิเถระ 

 ในเมตตชิเถรคาถา ท่านพระเมตตชิเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระผู้มีพระภาคศากยบุตรผู้ทรงพระสิริพระองค์น้ัน พระองค์ผู้ทรงบรรลุสัพพัญญตุ
ญาณอันเลิศ ทรงแสดงนวโลกุตตรธรรมอันเลิศน้ีไว้เป็นอย่างดี (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๙๔/
๓๓๗,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๖๕/๔๘๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๓๘/๕๐๐,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๑๙/
๑๘๓,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๓/๖๙๗) 

สัพพัญญุตญาณนิทเทส :แสดงสัพพัญญุตญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๗๒-๗๓ ของญาณกถาที่ยกมา
ต้ังเป็นคำปุจฉา ดังน้ี 

  ในอุทเทสท่ีว่า “สัพพัญญตุญาณของพระตถาคต” ท่านพระสารีบุตรอธิบาย
สัพพัญญุตญาณคู่กับอนาวรณญาณ มีใจความ ดังน้ี 

  ท่านจำแนกสพัพัญญุตญาณและอนาวรณญาณด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้ได้ช่ือ ท้ัง
สองนี้โดยแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ 

  ตอนที่ ๑ ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ได้ช่ือว่าสัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณ มี ๒๔๒ 
ประการ แบ่งเป็น ๑๑ หมวด ได้แก ่

  หมวดท่ี ๑ มี ๑ ประการ คือ สังขตธรรมกบัอสังขตธรรม 
  หมวดท่ี ๒ ม ี๓ ประการ คือ (๑) ธรรมส่วนอนาคต (๒) ธรรมส่วนอดีต (๓) ธรรม

ส่วนปัจจุบัน  
  หมวดท่ี ๓ ม ี๖ ประการ คือ (๑) จักขุกับรูป (๒) โสตะกับสัททะ (๓) ฆานะกับ

คันธะ (๔) ชิวหากับรส (๕) กายกับโผฏฐัพพะ (๖) มโนกับธรรมารมณ์ 



 

๕๒๑๐ 
 

 

  หมวดท่ี ๔ มี ๒๐๒ ประการ คือ สภาวธรรมหลัก ได้แก ่สภาวะท่ีไม่เที่ยง สภาวะ
ท่ีเป็นทุกข์ สภาะท่ีเป็นอนัตตา กับธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมท่ี ควรรู้ย่ิงในสุ
ตมยญาณท่ี ๑ ตอนที่ ๒ ชุดท่ี ๑ หมวดท่ี ๒-๑๒) ท่ีนำมาขยายกับสภาวธรรมหลักน้ัน 
เช่น สภาวะที่ไม่เที่ยง สภาวะที่เป็นทุกข ์สภาวะที่เป็นอนัตตาแห่งรูป ...แห่งเวทนา ...
แห่งสัญญา ...แห่งสังขาร ...แห่งวิญญาณ  

  หมวดท่ี ๕ มี ๕ ประการ คือ (๑) สภาวะท่ีควรรู้ย่ิงแห่งอภิญญา (๒) สภาวะที่ควร
กำหนดรู้แห่งปริญญา (๓) สภาวะท่ีควรละแห่งปหานะ (๔) สภาวะที่ควรเจริญแห่ง
ภาวนา (๕) สภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งสจัฉิกิริยา 

  หมวดท่ี ๖ มี ๕ ประการ คือ (๑) สภาวะที่เป็นกองแห่งขันธ์ (๒) สภาวะ ท่ีทรงไว้
แห่งธาตุ (๓) สภาวะที่เป็นบ่อเกิดแห่งอายตนะ (๔) สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขต
ธรรม (๕) สภาวะท่ีปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังขตธรรม 

  หมวดท่ี ๗ มี ๗ ประการ คอื (๑) กุศลธรรม (๒) อกุศลธรรม (๓) อัพยากตธรรม 
(๔) กามาวจรธรรม (๕) รูปาวจรธรรม (๖) อรูปาวจรธรรม (๗) อปริยาปันนธรรม 

  หมวดท่ี ๘ ม ี๔ ประการ คอื (๑) สภาวะท่ีทนได้ยากแห่งทุกข์ (๒) สภาวะ ท่ีเป็น
เหตุเกิดแห่งสมุทัย (๓) สภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธ (๔) สภาวะท่ีเป็นทางแห่ง
มรรค 

  หมวดท่ี ๙ ม ี ๔ ประการ คือ (๑) สภาวะแห่งปัญญาท่ีแตกฉานดีในอรรถ แห่ง
อัตถปฏิสัมภิทา (๒) ...ในธรรมแห่งธัมมปฏิสัมภิทา (๓) ...ในนิรุตติแห่งนิรุตติ-
ปฏิสัมภิทา (๔) ...ในปฏิภาณแห่งปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

  หมวดท่ี ๑๐ มี ๔ ประการ คอื (๑) ญาณในความย่ิงและความหย่อนแห่ง อินทรีย ์
(๒) ญาณในอาสยะและอนุสัยของสัตว์ (๓) ญาณในยมกปาฏิหาริย์ (๔) ญาณ ในมหา
กรุณาสมาบัติ 

  หมวดท่ี ๑๑ มี ๑ ประการ คือ อารมณ์ ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ์ 

  ในท่ีน้ีขอแสดงการจำแนกสัพพัญญุตญาณคูก่ับอนาวรณญาณเป็นตัวอย่าง ๒ ข้อ
ดังนี้ 

  เหตุท่ี ๑ ช่ือว่าสัพพัญญุตญาณ เพราะรู้สงัขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งปวง ไม่มี
อะไรเหลือ ช่ือว่าอนาวรณญาณ เพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณน้ัน 

      ฯลฯ 
  เหตุท่ี ๒๔๒ ช่ือว่าสัพพัญญุตญาณ เพราะรู้รูปท่ีได้เห็น เสยีงท่ีได้ฟัง อารมณ์ท่ีได้

ทราบ ธรรมารมณ์ท่ีรูแ้จ้ง ที่ถึง ท่ีแสวงหา ท่ีตรองตามด้วยใจ แห่ง โลกพร้อมทั้งเท



 

๕๒๑๑ 
 

 

วโลก มารโลก พรหมโลก แห่งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์
ตลอดทั้งหมด ช่ือว่าอนาวรณญาณ เพราะไม่มีเครื่องก้ันในญาณน้ัน 

  ท่านจำแนกพุทธญาณ ๑๔ ประการ ซึ่งเป็นช่ือของสมันตจักขุ เช่น 
  ๑. ญาณในทุกข์ ช่ือว่าพุทธญาณ  
   ฯลฯ 
  ๑๔.อนาวรณญาณ ช่ือว่าพุทธญาณ 
  พุทธญาณที่ ๘ ข้างต้นเป็นญาณท่ีเกิดขึ้นท่ัวไปแก่สาวก สว่นญาณอีก ๖ ประการ 

เกิดขึ้นได้เฉพาะพระผู้มีพระภาค 
  ตอนที่ ๒ ธรรมที่เป็นเหตุให้ได้ช่ือว่าสัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณ มี ๑๓ 

ประการ แบ่งเป็น ๔ หมวด ได้แก่ หมวดท่ี ๘-๑๑ ในตอนที่ ๑ 
  ท่านนำธรรม ๑๓ ประการนั้นมาอธิบายว่าเป็นเหตุให้ได้ช่ือว่าสัพพัญญุตญาณ

และอนาวรณญาณอีก แต่ปรับเปลี่ยนสำนวนใหม่ และจำแนกธรรมแตล่ะข้อเป็น ๒ 
ประการ เช่น 

  ช่ือว่าสพัพัญญุตญาณ เพราะสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์ พระตถาคต ทรงทราบ
แล้วตลอดทั้งหมด ที่มิได้ทรงทราบไม่มี ช่ือว่าอนาวรณญาณ เพราะไม่มีเคร่ืองกั้นใน
ญาณนั้น 

  ช่ือว่าสัพพัญญุตญาณ เพราะสภาวะท่ีทนได้ยากแห่งทุกข์ พระตถาคตทรงทราบ
แล้ว ทรงเห็นแล้ว ทรงรูแ้จ้งแล้ว ทรงทำให้แจ้งแล้ว ทรงถูกต้องแล้วตลอด ท้ังหมด 
ด้วยพระปัญญา ท่ีมิได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาไม่มี ช่ือว่าอนาวรณญาณ เพราะไม่
มีเครื่องกั้นในญาณน้ัน(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๑๙/๑๘๓) 

สัพพัญญู ผู้รู้ธรรมท้ังปวง, ผู้รู้ท่ัวท้ังหมด,พระนามของพระพุทธเจ้า 
 ในนิคัณฐสูตร เมื่อพระอานนท์อยู่ท่ีกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี เจ้าอภัย

ลิจฉวีและเจ้าบัณฑิตกุมารลิจฉวีพากันเข้าไปหาท่านแล้วถามท่านว่า นิครนถนาฏ
บุตรเป็นสัพพัญญู (ผู้รู้ทุกสิง่) มองเห็นทุกอย่างปฏิญญาญาณทัสสนะโดยไม่เหลือว่า 
‘เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และต่ืน ญาณทสัสนะก็ปรากฏเป็นนิตย์’ เขาบัญญัติว่ากรรม
เก่าสิ้นสุดเพราะตบะ (การบำเพ็ญเพียรอย่างหนัก) บัญญัติการกำจัดเหตุได้เพราะไม่
ทำกรรมใหม่ ด้วยเหตุนี้ เพราะกรรมสิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึง
สิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ท้ังสิ้นจึงจกัเป็นอันสลายไป การล่วงพ้นทุกข์ท้ังสิ้น
ย่อมมีได้ด้วยความบริสุทธ์ิท่ีทำให้กิเลสสิ้นไป ซึ่งประจักษ์ชัดด้วยตนเองนี้ ในเรื่องนี้
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไร ท่านพระอานนท์ตอบว่า ความบริสุทธ์ิท่ีทำให้กิเลส
สิ้นไปมี ๓ ประการน้ี คือ (๑) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีมีศลี (๒) ภิกษุในธรรมวินัยนี้
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เพียบพร้อมด้วยศีล สงัดจากกาม (๓) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและ
ปัญญาวิมุตติท่ีไม่มีอาสวะเพราะอาสวะส้ินไป (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๗๙/๑๘๒, ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๘๕/๒๑๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒๙/๒๗๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๗๑/๓๑๙,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๓๗๗/๔๖๑, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔/๒๕๔๙,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๕/๒๙๗, ขุ.สุ.(ไทย)
๒๕/๒๕/๕๐๔,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๗๘/๔๐๘) 

สัพพัตถคามนิสีูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้รูชั้ดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิท้ังปวง ภิกษุท้ังหลายถามท่าน
พระอนุรุทธะว่า ท่านบำเพ็ญธรรมอะไรจึงทำให้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวง ท่าน
พระอนุรุทธะตอบว่า สติปัฏฐาน ๔  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๑๕/๔๔๔) 

สัพพัตถบัญญตัิ การบัญญัติทีใ่ช้ประโยชน์ทุกกรณี, การบัญญัติท่ีใช้ได้ที่ทุกท้ังปวง 
 ปาราชิกกัณฑ์ กล่าวถึงคำถาม - คำตอบสถานท่ีบัญญัติเป็นต้นในปาราชิกกัณฑ์ ว่า 

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ผู้ทรงรู้ ทรงเห็นทรงบัญญัติ
ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ ณ ท่ีไหน ทรงปรารภใคร เพราะเรื่องอะไร ในปาราชิก
สิกขาบทที ่ ๑ น้ัน มีพระบัญญัติ พระอนุบัญญัติ อนุปปันนบัญญัติ สัพพัตถบัญญติั 
ปเทสบัญญัติ สาธารณบัญญติั อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติอยู่หรือ 
ถาม : มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติอยู่หรอื ตอบ : มีสัพพัตถบัญญัติ (วิ.ป.(ไทย)๘/
๑/๑,วิ.ป.(ไทย)๘/๒/๒,วิ.ป.(ไทย)๘/๗/๙,วิ.ป.(ไทย)๘/๘/๑๐,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๑/๒๑) 

สัพพาสวสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะท้ังปวง  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมี
ลักษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ภิกษุท้ังหลาย ณ วัดพระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี เพ่ือให้ภิกษุเหล่าน้ันกำจัดอุปกิเลส
ของตนให้หมดสิ้นไป  พระผูมี้พระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า เราจะแสดง
วิธีกำจัดอาสวะทั้งปวงให้ฟัง เมื่อภิกษุเหล่านั้นพร้อมจะรับฟัง จึงได้ตรัสวิธีกำจัดอา
สวะทั้งปวงไว้ ๗ วิธี คือ 

  ๑.  อาสวะท่ีต้องละด้วยทัสสนะ คือ ปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับ ไม่ได้พบพระอริยะหรือ
สัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมและยังไม่ได้รับการแนะนำจากท่านเหล่าน้ัน จึงพิจารณาแต่
ธรรมท่ีไม่ควรพิจารณาอันเป็นเหตุให้เกิดอาสวะ ๓ ประการ อันได้แก ่ (๑) กามาสวะ
(อาสวะคือกาม) หมายถึงความกำหนัดในกามคุณ ๕ (๒) ภวาสวะ(อาสวะคือภพ) 
หมายถึงความกำหนัดในรูปภพและอรูปภพ (๓) อวิชชาสวะ(อาสวะคืออวิชชา) หมาย
ถึงทิฏฐิ ๖ จึงต้องละอาสวะเหล่าน้ีด้วยการพิจารณาโดยแยบคาย ด้วยปัญญาอันย่ิง  

  ๒. อาสวะท่ีต้องละด้วยการสังวร คือ เมื่อภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย สำรวม
ระวังอินทรีย์ ๖ มิให้อาสวะและความเร่ารอ้นเกิดขึ้นได้  
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  ๓. อาสวะท่ีต้องละด้วยการใช้สอย คือ เม่ือภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้
สอยจีวร อาหาร เสนาสนะและคิลานปัจจัยให้เหมาะสมกับความเป็นสมณะ จนอา
สวะและความเร่าร้อนท่ีทำให้คับแค้นไม่มี 

  ๔. อาสวะท่ีต้องละด้วยการอดกล้ัน คือ เมื่อภิกษุพิจารณาโดยแยบคายและ
อดทนต่อความร้อน หนาว หิวกระหาย กระวนกระวาย การรบกวนของธรรมชาติ
และสัตว์เลื้อยคลาน ถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่าง ๆ และทุกขเวทนาในร่างกาย จน
อาสวะและความเร่าร้อนไม่มี 

  ๕. อาสวะที่ตอ้งละด้วยการเว้น คือ เม่ือภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วหลีกเลี่ยง
สัตว์ดุร้าย สถานท่ีที่ไม่ควรเท่ียวไป ไม่คบมิตรช่ัว จนอาสวะและความเร่าร้อนท่ีทำให้
คับแค้นไม่ม ี

  ๖. อาสวะท่ีตอ้งละด้วยการบรรเทา คือ เมื่อภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่
รับกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ตน 
แต่พยายามละมิให้เกิดขึ้นมาอีก จนอาสวะและความเร่ารอ้นที่ทำให้คับแค้นไม่ม ี

  ๗. อาสวะที่ตอ้งละด้วยการเจริญคือ เมื่อภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสัม
โพชฌงค์ ๗ อาศัยวิเวก วิราคะ นิโรธ ซ่ึงน้อมไปเพ่ือความสละ จนอาสวะและความ
เร่าร้อนที่ทำให้คับแค้นไม่ม ี

  และได้ตรัสสรปุไว้ว่า ความสิ้นอาสวะท้ังปวงจะมีได้เฉพาะผู้รู้ ผู้เห็นเทา่น้ัน เมื่อ
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้วภิกษุท้ังหลายได้ยินดีช่ืนชมและได้บรรลุผล
ตามประสงค์ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔/๑๗) 

สัพพุปาทานปริญญาสูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวง พระผู้มีพระภาค
ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ธรรมเพื่อกำหนดรู้
อุปาทานท้ังปวง ได้แก่เพราะอาศัยอายตนะภายใน และอายตนะภายนอก ๖ 
วิญญาณ ๖ จงึเกิดขึ้นได้ เพราะธรรม ๓ ข้างต้นน้ันประจวบกันจึงเป็นผัสสะ เพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา ๖ จึงเกิด อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมเบ่ือหน่าย
แม้ในธรรมเหลา่น้ัน เม่ือเบ่ือหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตย่อม
หลุดพ้น เพราะหลุดพ้น จึงรู้ชัดว่า เรากำหนดรู้อุปาทานได้แล้ว 

  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๐/๔๙) 
สัพพุปาทานปริยาทานสูตร (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยธรรมเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวง (สูตรท่ี ๑) 

พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ทรงแสดงเนื้อหาสาระของสูตรนี้
โดยนัยแห่งสัพพุปาทานปริญญาสูตรในวรรคนี้ ต่างกันเพียงเปลี่ยนจากคำว่า เพราะ
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หลุดพ้น จึงรู้ชัดว่า เรากำหนดรู้อุปาทานได้แล้ว เป็นคำว่า เพราะหลุดพ้น จึงรู้ชัดว่า 
เราครอบงำอุปาทานได้แล้ว(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๑/๕๐) 

สัพพุปาทานปริยาทานสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยธรรมเพ่ือครอบงำอุปาทานทั้งปวง (สูตรท่ี ๒) พระ
ผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ทรงแสดงเนื้อหาสาระของสูตรนี้
โดยนัยแห่งสัพพุปาทานปริญญาสูตรในวรรคน้ี แล้วตรัสถามโดยนัยเป็นต้นว่า 
อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผสั ๖ และแม้ความเสวย
อารมณ์ท่ีเป็นสขุหรือทุกข์หรอืมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัย
เที่ยงหรือไม่เที่ยง เม่ือภิกษุทั้งหลายทูลตอบตามลำดับ เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบ
โดยนัยแห่งสัพพุปาทานปริญญาสูตร (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๒/๕๐) 

สัพโพภวะ, พระเจา้จักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า สัพโพภวะ, พระองค์ผู้ในอดีตชาติได้
พาพระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุส่งข้ามน้ำ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด์ิพระนามสัพโพภวะ 
๕ ชาติ 

 ในตรณิยเถราปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ พระผู้มีพระภาค
พระนามว่าอัตถทัสส ีมีหมู่พระสาวกแวดล้อม เสด็จไปยังฝัง่แม่น้ำคงคา แม่น้ำคงคามี
น้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่ง กาด่ืมกินได้ ข้ามได้ยาก ข้าพเจ้าพาพระพุทธเจ้าผู้สูงสุด
แห่งเทวดาและมนุษย์และหมู่ภิกษุส่งข้ามแล้ว ในกัปท่ี ๑๑๘ (นับจากกัปน้ีไป) 
ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการพาพระพุทธเจ้า
ส่งข้าม(แม่น้ำ) ในกัปที ่๑๑๓ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕ ชาติ พระ
นามว่าสัพโพภวะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๘/๓๗๒) 

สัพโพภวะ,พระปัจเจกพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสัพโพภวะ,ผู้ในอดีตชาติได้พา
พระพุทธเจ้าและภิกษุข้ามแม่น้ำคงคา ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสัพโพภวะ 

 ในตรณิยเถราปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ เมื่อพระผู้มีพระ
ภาคพระนามว่าอัตถทัสสี มีหมู่พระสาวกแวดล้อม เสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำคงคา แม่น้ำคง
คามีน้ำเต็มเป่ียมเสมอขอบฝั่ง กาด่ืมกินได้ ข้ามได้ยาก ข้าพเจ้าพาพระพุทธเจ้าผู้
สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ และหมู่ภิกษุส่งข้าม ในกัปที่ ๑๑๘ (นับจากกัปน้ีไป) 
ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการพาพระพุทธเจ้า
ส่งข้าม(แม่น้ำ) ในกัปที ่๑๑๓ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า
สัพโพภวะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๘/๓๗๒) 



 

๕๒๑๕ 
 

 

สัพภิสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตบุรุษ สมยัท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เทวดา
กราบทูลว่า บุคคลควรสมาคม ควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ เพราะรู้แจ้ง
สัทธรรมของสตับุรุษแล้วย่อมประเสริฐ ไม่ตกต่ำ ย่อมได้ปัญญา ย่อมไม่เศร้าโศก ย่อม
รุ่งเรือง ย่อมไปสู่สุคติ ย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไป พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลควร
สมาคม ควรทำความสนิทสนมกบัพวกสตับุรุษเท่าน้ัน เพราะรู้แจ้งสัทธรรมของ
สัตบุรุษแล้วย่อมได้ปัญญา ไม่เศร้าโศก รุ่งเรือง ไปสู่สุคติ ดำรงอยู่ได้ และย่อมพ้นจาก
ทุกข์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๑/๓๕) 

สัพยอก พูดเร่ืองน่าหัวเราะ, พูดเล่นหัว, พูดตลกขบขัน , เป็นอาการความขาด ความด่าง
พร้อยแห่งพรหมจรรย์อย่างหน่ึง 

 ในเมถุนสูตร พราหมณ์ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ท่านพระโคดม อะไรเล่าช่ือว่า
เป็นความขาด ความทะลุความด่าง ความพร้อยแห่งพรหมจรรย์” พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ี ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีอย่าง
ถูกต้อง ไม่ประพฤติกิจสองต่อสองกับมาตุคาม ท้ังไม่ยินดีการลูบไล้ การขัดถู การให้
อาบน้ำ และการนวดฟ้ันของมาตุคาม แต่ยังสัพยอก เล่นหัว หัวเราะร่ากับมาตุคาม 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๐/๘๓,องฺ.สตฺตก.อ.(บาลี) ๓/๕๐/๑๘๕) 

สัพยาปัชฌสูตร : พระสูตรว่าด้วยกรรมท่ีมคีวามเบียดเบียน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลพึงทราบ
ว่าเป็นคนพาล เพราะประกอบด้วยธรรม ๓ คือ (๑) มีกายกรรมท่ีมคีวามเบียดเบียน 
(๒) มีวจีกรรมท่ีมีความเบียดเบียน (๓) มีมโนกรรมท่ีมีความเบียดเบียน แล้วตรัสว่า 
บุคคลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิต เพราะประกอบด้วยธรรม ๓ คือ (๑) มีกายกรรมท่ีไมมี่
ความเบียดเบียน (๒) มีวจกีรรมท่ีไม่มีความเบียดเบียน (๓) มีมโนกรรมท่ีไมมี่ความ
เบียดเบียน ดังนั้น เธอท้ังหลายจึงควรประพฤติเว้นธรรมของคนพาล และถือ
ประพฤติปฏิบัติธรรมของบัณฑิต (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘/๑๔๖) 

สัมปชัญญะ ความรู้ตัว, รู้ตัวในการเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมใน
ธรรม และรู้ตัวในทุกอิริยาบถ 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสหลักธรรมที่ช่ือว่าแว่นธรรม คือ
สัมปชัญญะว่า ภิกษุพึงมีสติสมัปชัญญะ น้ีเป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย 
ได้แก่ (๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ฯลฯ (๓) 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ (๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มสีติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ และ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำ



 

๕๒๑๖ 
 

 

ความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ ทำความรู้สึกตัวในการแลดู การเหลียวดู ทำ
ความรู้สึกตัวในการคู้เข้า การเหยียดออก ทำความรู้สึกตัวในการครองสังฆาฏิ บาตร 
และจีวร ทำความรู้สึกตัวในการฉัน การด่ืม การเคี้ยว การลิ้ม ทำความรู้สึกตัวในการ
ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ทำความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การต่ืน 
การพูด การน่ิง (ที.สี.(ไทย)๙/๔๒๙/๑๙๑,ที.สี.(ไทย)๙/๔๓๐/๑๙๑,ท.ีสี.(ไทย)๙/
๔๓๑/๑๙๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๐/๑๐๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๕/๑๑๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๒๘๙/๒๒๒,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๙/๒๒๓,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๐/๕๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๐๙/๘๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๙/๑๒๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๔/๑๔๒) 

สัมปชานมุสาวาท กล่าวเท็จทั้งท่ีรู้,การปกปิดอาบัติท่ีไม่ยอมเปิดเผยเมื่อสงฆ์ประกาศในปาติโมกขุ
ทเทสานุชานนา 

 ในอุโปสถขันธกะ คำในปาติโมกขุทเทสานชุานนา ว่า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าสงฆ์
พร้อมกันแล้ว สงฆ์พึงทำอุโบสถพึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง อะไรเป็นบุพพกิจของสงฆ์ 
ท่านท้ังหลายพึงบอก จงใส่ใจปาติโมกข์นั้น ท่านรูปใดมีอาบัติ ท่านรูปน้ันพึงเปิดเผย 
เม่ือไม่มีอาบัติพึงนิ่ง ด้วยความเป็นผู้น่ิง ข้าพเจ้าจักทราบว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้
บริสุทธ์ิ ก็การสวดประกาศถึง ๓ ครั้ง ในบริษัทเช่นนี้เป็นเหมือนการเปิดเผยอาบัติ
ของภิกษุแต่ละรูปท่ีถูกถาม กเ็มื่อกำลังสวดประกาศถึงครั้งท่ี ๓ ภิกษุใดระลึกได้ ยังไม่
ยอมเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่ สัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้น ท่านท้ังหลาย ก็สัมป
ชานมุสาวาท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นธรรมท่ีทำอันตราย เพราะฉะน้ัน ภิกษุต้อง
อาบัติแล้วระลึกได้ หวังความบริสุทธ์ิ ก็พึงเปิดเผยอาบัติท่ีมีอยู่ เพราะเปิดเผยอาบัติ
แล้ว ความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุรูปน้ัน (วิ.ม.(ไทย)๔/๑๓๔/๒๐๙, วิ.มหา. (แปล) ๒/๒-
๓/๑๘๖-๑๘๗) 

สัมปทา ความถึงพร้อม, ความถึงแห่งญาติ หรือความถึงพร้อมแห่งศรัทธา ศีล ปัญญา  
               ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๕ กล่าวถึงสัมปทา ๕ คือ (๑) ญาติสัมปทา ความถึงพร้อม

แห่งญาติ (๒) โภคสัมปทา ความถึงพร้อมแห่งโภคะ (๓) อาโรคยสัมปทา ความถึง
พร้อมด้วยความไม่มีโรค (๔) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมแห่งศีล (๕) ทิฏฐิสัมปทา 
ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ และในสัมปทาสูตร สมัปทา ๓ ประการ คือ (๑) สัทธา
สัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา (๒) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล (๓) ปัญญา
สัมปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๖/๓๐๔,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๑๑๘/๓๖๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑๙/๓๖๔,องฺ.ทกุ.(ไทย)๒๐/๑๒๐/๓๖๖,องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๑๓๙/๓๘๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๖/๗๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๑/



 

๕๒๑๗ 
 

 

๑๖๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๕/๓๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๖/๓๘๙,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/
๒๐๑/๓๖๘) 

สัมปทาสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสัมปทา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัมปทา (ความถึงพร้อม) ๕ คอื 
(๑) สทัธาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา (๒) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล 
(๓) สุตสมัปทา ความถึงพร้อมด้วยสุตะ (๔) จาคสมัปทา ความถึงพร้อมด้วยจาคะ (๕) 
ปัญญาสมัปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๖/๗๕) 

สัมปทาสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสัมปทา (สูตรท่ี ๑) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า สัมปทา มี ๕ คือ (๑) 
สัทธาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา (๒) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล (๓) 
สุตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยสุตะ (๔) จาคสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยจาคะ (๕) 
ปัญญาสมัปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๑/๑๖๓) 

สัมปทาสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสัมปทา (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัมปทา ๕ คอื (๑) สลี
สัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล (๒) สมาธิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยสมาธิ (๓) 
ปัญญาสมัปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา (๔) วิมุตติสัมปทา ความถึงพร้อมด้วย
วิมุตติ (๕) วิมุตติญาณทัสสนสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๙๒/๑๖๓) 

สัมปทาสูตร๑ (ปฐม : พระสูตรว่าด้วยสัมปทา (สูตรท่ี ๑) พระผู้มพีระภาคตรัสว่า สัมปทา ๘ คอื (๑) อุฏ
ฐานสัมปทา (๒) อารักขสัมปทา (๓) กัลยาณมิตตตา (๔) สมชีวิตา (๕) สัทธาสัมปทา 
(๖) สีลสมัปทา (๗) จาคสัมปทา (๘) ปัญญาสัมปทา  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๕/
๓๘๘) 

สัมปทาสูตร๒ (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสัมปทา (สูตรที่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรัสว่า สัมปทา ๘ คือ (๑) 
อุฏฐานสัมปทา หมายถึงเลี้ยงชีพด้วยการงานใด ๆ เป็นผูข้ยันไม่เกียจคร้านในการงาน
ท่ีจะต้องช่วยกันทำนั้น มีปัญญาพิจารณาในการงานท่ีจะต้องช่วยกันทำน้ัน สามารถ
ทำได้จัดได้ (๒) อารักขสัมปทา หมายถึงรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์น้ันด้วยคิดว่า ทำ
อย่างไร โภคทรัพย์เหล่าน้ีของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบ โจรไมล่ัก ไฟไม่ไหม ้ น้ำไม่
พัดไป ทายาทผู้ไม่เป็นท่ีรักไม่ลักไป (๓) กัลยาณมิตตตา หมายถึงวางตัวเหมาะสม 
เจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่ จะเป็นคหบดี บุตรคหบดี 
คนหนุ่มหรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตาม ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา คอย
ศึกษาสัทธาสัมปทาเป็นต้นของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยสทัธาสัมปทาเป็นต้น ตามสมควร 
(๔) สมชีวิตา หมายถึงรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้ว เลี้ยงชีพแต่
พอเหมาะ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก เปรียบเหมือนคนช่ังของยกตราช่ังขึ้นดู
ก็รู้ได้ ถ้ามีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือย ก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่า ใช้จ่ายโภค
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ทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเด่ือ ถ้ามีรายรับมาก แต่เลี้ยงชีพอย่างฝืดเคือง ก็จะมีผู้
กล่าวหาเขาได้ว่า จักตายอย่างไม่สมฐานะ แต่หากเขารู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และ
ทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ให้ฝืดเคือง
นัก สัทธาสัมปทา หมายถึงเป็นผู้มีศรัทธา เช่ือปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้
เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ...เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ท้ังหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค สีลสมัปทา หมายถึงเป็นผู้เว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ ... เว้นขาดจากการด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัย จาคสัมปทา หมายถึงมี
ใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน...ควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทาน ปัญญา
สัมปทา หมายถึงเป็นผู้มีปัญญา ...ให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ แล้วตรัสสรุปคาถา
ใจความว่า คนขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ไม่ประมาท รู้วิธีการเลี้ยงชีวิตแต่
พอเหมาะ รักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ มีศรัทธา มีศีล รูค้วามประสงค์ของผู้ขอ ไม่ตระหนี่ 
ชำระทางแห่งประโยชน์ท่ีมีในภพหน้าอยู่เป็นนิตย์ ท่ีพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าสัจจะ
ตรัสธรรม ๘ ดังกล่าวมานี้ เพ่ือผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธา อันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลก
ท้ัง ๒ คือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้า จาคะบุญน้ีย่อมเจริญย่ิงขึ้นแก่
คฤหัสถท้ั์งหลาย อย่างน้ี (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๖/๓๘๙) 

สัมปทาสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยสัมปทา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัมปทา ๓ คือ (๑) สัทธาสัมปทา ถึง
พร้อมด้วยศรัทธา (๒) สลีสมัปทา ถึงพร้อมด้วยศีล(๓) ปญัญาสมัปทา ถึงพร้อมด้วย
ปัญญา (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๓๙/๓๘๗) 

สัมปยุต ประกอบด้วย, พร้อมด้วย, ร่วมด้วย เช่น สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยเหตุซ่ึงเป็นกุศล 
 ในเหตุสัมปยุตตทุกะ กล่าวถึงกุสลติกะ กุสลบท ปฏิจจวาร ปัจจยจตุกกนัย - เหตุ

ปัจจัยว่า สภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยเหตุซ่ึงเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมท่ีสัมปยุตด้วยเหตุ 
ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย และสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ 
ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะ
เหตุปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๒๕/๒๒๘,๔๔/๗๑/๒๔๔) 

สัมปยุตด้วยผสัสะ ประกอบด้วยผัสสะ, เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะ, เกิดร่วมกับผัสสะ เช่น เสียงสัมปยุต
ด้วยเวทนา 

 ในสัทโทวิปาโกติกถา เรื่องเสียงเป็นวิบาก สกวาทีถาม ปรวาทีว่า เสียงเป็นวิบากใช่
ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า เสียงมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขมสุข
เวทนา สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สมัปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา 
สัมปยุตด้วยผัสสะสัมปยุตด้วยเวทนา สัมปยตุด้วยสัญญา สัมปยุตด้วยเจตนา สัมปยุต
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ด้วยจิต รับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึง มีความผูกใจ มีความสนใจ มีความใฝ่ใจ มีความ
จงใจ มคีวามปรารถนา มคีวามต้ังใจใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน 
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๓๖/๖๙๕) 

สัมปยุตด้วยเวทนา ประกอบด้วยเวทนา, เกิดพร้อมกับเวทนา, มาร่วมกับเวทนา เช่น สัมปยุตด้วย
สุขเวทนา 

 ในสัทโทวิปาโกติกถา เรื่องเสยีงเป็นวิบาก สกวาที ถามปรวาทีว่า เสียงเป็นวิบากใช่
ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า เสียงมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขมสุข
เวทนา สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สมัปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา 
สัมปยุตด้วยผัสสะสัมปยุตด้วยเวทนา สัมปยตุด้วยสัญญา สัมปยุตด้วยเจตนา สัมปยุต
ด้วยจิต รับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึง มีความผูกใจ มีความสนใจ มีความใฝ่ใจ มีความ
จงใจมีความปรารถนา มีความต้ังใจใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน 
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๓๖/๖๙๕) 

สัมปยุตด้วยสญัญา ประกอบด้วยสัญญา, เกิดพรอ้มกับสัญญา, มาร่วมกับสัญญา 
 ในสัทโทวิปาโกติกถา เรื่องเสียงเป็นวิบาก กล่าวถึง     สกวาทีถามปรวาทีว่า เสียง

เป็นวิบากใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า เสียงมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอ
ทุกขมสขุเวทนา สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สัมปยุตด้วยอทุกขม
สุขเวทนา สมัปยุตด้วยผัสสะสัมปยุตด้วยเวทนา สัมปยุตด้วยสัญญา สัมปยุตด้วย
เจตนา สัมปยุตด้วยจิต รับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึง มีความผูกใจ มีความสนใจ มี
ความใฝ่ใจ มีความจงใจมคีวามปรารถนา มคีวามต้ังใจใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ไม่ควร
กล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๓๖/๖๙๕) 

สัมปยุตด้วยสขุเวทนา ประกอบด้วยสุขเวทนา, เกิดพร้อมกับสุขเวทนา, มาร่วมกบัสุขเวทนา 
 ในรูปังวิปาโกติกถา เรื่อง รปูเป็นวิบาก สกวาทีถาม  ปรวาทีว่า รูปเป็นวิบากใช่

ไหมปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า รูปมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขมสุข
เวทนา สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สมัปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา 
สัมปยุตด้วยผัสสะ สมัปยุตด้วยจิต รับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึง มีความต้ังใจใช่ไหม 
ปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๗๖๕/๘๐๗)  

สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา ประกอบด้วยการไม่ทุกข์ไม่สขุ, เกิดพร้อมกับการไมทุ่กขไ์ม่สุข, มา
ร่วมกับอุเบกขาเวทนา 

 ในสัทโทวิปาโกติกถา เรื่องเสียงเป็นวิบาก สกวาทีถามปรวาทีว่า เสียงเป็นวิบากใช่
ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า เสียงมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขมสุข
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เวทนา สัมปยุตด้วย สุขเวทนา สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สัมปยุตด้วยอทุกขมสขุเวทนา 
สัมปยุตด้วยผัสสะ สัมปยุตด้วยเวทนา สัมปยุตด้วยสัญญา สัมปยุตด้วยเจตนา 
สัมปยุตด้วยจิต รับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึง มีความผูกใจ มีความสนใจ มีความใฝใ่จ 
มีความจงใจมีความปรารถนา มีความต้ังใจใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่าง
น้ัน (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๓๖/๖๙๕) 

สัมปยุตตกิเลส กิเลสท่ีมาพร้อมกับ,การเกิดขึ้นพร้อมกันของกเลส เช่นเหตุปัจจัยของกิเลสทีส่ัมปยุตต
ขันธ์ กิเลส และจิตสมุฏฐาน 

 ในกิเลสทุกะ ปัญหาวาร ปัจจยานุโลม วิภังควาร เหตุปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมที่เป็น
กิเลสเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมท่ีเป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุท่ีเป็นกิเลสเป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตกิเลสโดยเหตุปัจจัย (พึงอ้างบทที่เป็นมูล) เหตุท่ีเป็นกิเลสเป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย (พึงอ้างบทที่เป็นมูล) เหตุ
ท่ีเป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ กิเลส และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย ใน
กิเลสสัง    กิเลสิกทุกะ ปัญหาวาร ปัจจยานุโลม วิภังควาร เหตุปัจจัย กล่าวถึง
สภาวธรรมที่เป็นกเิลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลส
และเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัย ได้แก่ เหตุท่ีเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของ
กิเลสเป็นปัจจยัแก่สัมปยุตตกิเลสโดยเหตุปัจจัย (โดยนัยน้ี จึงมี ๔ วาระเหมือนกับ
กิเลสทุกะ) (อภิ.ป.ไทย)๔๓/๑๖/๓๖๐,อภิ.ป.ไทย)๔๓/๗๕/๓๙๓,อภิ.ป.ไทย)๔๓/๘๖/
๓๙๘) 

สัมปยุตตขนัธ์ ขันธ์ท่ีประกอบด้วย, ขันธ์ท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับ เช่น ขันธ์ท่ีเป็นเหตุท่ีเป็นสังกิลิฏฐสังกิเล
สิกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ท้ังหลาย ด้วยอำนาจของเหตุปัจจัย 

 ในสังกิลิฏฐติกะ ปัญหาวาร ปัจจยานุโลม วิภังควาร เหตุปัจจัย กล่าวถึงสังกิ
ลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ด้วยอำนาจของเหตุปัจจัย 
คือ เหตุท่ีเป็นสังกิลิฏฐสังกเิลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่สมัปยุตตขันธ์ท้ังหลาย ด้วย
อำนาจของเหตุปัจจัย(อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๘/๘๘๐,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๑/๘๘๓,อภิ.ป.
(ไทย)๔๐/๑๒/๘๘๔,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๐/๘๙๒,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๒๒/๘๙๔,อภิ.ป.
(ไทย)๔๐/๓๘/๖๖๓,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๒/๖๖๗,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๓/๖๖๘,อภิ.ป.
(ไทย)๔๐/๔๔/๖๖๘,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๕๑/๘๑๕,อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๕๘/๖๗๗) 

สัมปยุตตขนัธท่ี์มีมรรคเป็นเหตุ ขันธ์ท่ีประกอบข้ึนกับมรรค, อธิปติธรรมท่ีเป็นมัคคเหตุกธรรม เป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรมและมัคคาธิปติธรรม 
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 ในมัคคารัมมณติกะ ปัญหาวาร กล่าวว่ามัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม
และมัคคาธิปติธรรม ด้วยอำนาจของอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คือที่เป็น        สห
ชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมท่ีเป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์
ท้ังหลายที่เป็นมัคคเหตุกธรรมและมคัคาธิปติธรรม ด้วยอำนาจของอธิปติปัจจัย
(อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๓๒/๕๓๕) 

สัมปยตุตขนัธท่ี์มีมรรคเป็นอธิบด ีมรรคท่ีเป็นอธิบดีประกอบกับขันธ์, อธิปติธรรมท่ีเป็นมัคคารัมมณ
ธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ท้ังหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม 

 ในอธิปติปัจจัย กล่าวถึงมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มคัคาธิปติธรรม ด้วยอำนาจ
ของอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือท่ีเป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัค
คารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขนัธ์ทั้งหลายท่ีเป็นมัคคาธิปติธรรม ด้วย
อำนาจของอธิปติปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๗/๕๓๓) 

สัมปยุตตขนัธท่ี์มีมรรคเป็นอารมณ์มรรคท่ีเป็นอธิบดีประกอบกับขันธ์, อธิปติธรรมท่ีเป็นมัคคารัมมณ
ธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ท้ังหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม 

 ในอธิปติปัจจัย กล่าวถึงมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มคัคาธิปติธรรม ด้วยอำนาจ
ของอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คือท่ีเป็นสหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัค
คารัมมณธรรมเป็นปัจจัยแก่สมัปยุตตขันธ์ท้ังหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ด้วยอำนาจ
ของอธิปติปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๗/๕๓๓) 

สัมปยุตตคนัถะ คันถะท่ีประกอบด้วยเหตุปัจจัย, คันถะธรรมท่ีเป็นเหตุปัจจัย, เหตุท้ังหลายที่เป็นคันถ
ธรรม เป็นปัจจัยแก่     คันถะที่เป็นสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย 

 ในคันถทุกะ ปัญหาวาร ปัจจยานุโลม วิภังควาร เหตุปัจจัย กล่าวถึงสภาวธรรมท่ีเป็น
คันถะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็นคันถะโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุท่ีเป็นคันถะเป็น
ปัจจัยแก่สัมปยุตตคันถะโดยเหตุปัจจัย และคันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถธรรม ด้วย
อำนาจของเหตุปัจจัย คือ เหตุทั้งหลายที่เป็นคันถธรรม เป็นปัจจัยแก่คันถะท่ีเป็น
สัมปยุตตธรรมทั้งหลาย ด้วยอำนาจของเหตุปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๑๙/๓๓๘) 

สัมปยุตตเจตนา มรรคที่เป็นอธิบดีประกอบกับขันธ์, อธิปติธรรมท่ีเป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัย
แก่สัมปยุตตขนัธ์ท้ังหลายที่เป็นมัคคาธิปติธรรม 

 ในอธิปติปัจจัย กล่าวถึงมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่มคัคาธิปติธรรม ด้วยอำนาจ
ของอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือท่ีเป็น สหชาตาธิปติ ได้แก่ อธิปติธรรมที่เป็นมัค
คารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขนัธ์ทั้งหลายท่ีเป็นมัคคาธิปติธรรม ด้วย
อำนาจของอธิปติปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๒๗/๕๓๓) 



 

๕๒๒๒ 
 

 

สัมปยุตตปัจจยั :  คำว่า สัมปยุตตะ หมายถึง สภาวธรรมที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ อยา่ง คือ เอ
กุปปาทะ (อุบัติขึ้นพร้อมกัน) เอกนิโรธะ(ดับพร้อมกัน) เอกาลัมพนะ(รับอารมณ์อย่าง
เดียวกัน) และ เอกวัตถุกะ (มีฐานที่ต้ังอย่างเดียวกัน) ลักษณะ ๔ อย่างท่ีกล่าวมานี้
ท่านเรียกว่า สัมปโยคลักษณะ สัมปยุตตธรรมเหล่าน้ีแลช่ือว่าปัจจัย  

 คำว่า สัมปยตุตปัจจัย แปลว่าสภาวธรรมท่ีช่วยอุปการะโดยความเป็นการประกอบ 
คือสามารถทำอุปการะแก่ธรรมท่ีประกอบกับตนด้วยอำนาจของสัมปโยค
ลักษณะ ๔ ประการประดุจอาหาร ๔ชนิด คือ นม เนย น้ําผึ้งและนํ้าตาลซึ่งต่างก็ชูรส
ให้กันและกัน 
   สัมปยุตตปัจจัยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   ๑. ปัจจัย ได้แก ่ จิต เจตสิกทั้งหมด ทั้งที่เป็นไปในปวัตติกาล และ 
     ปฏิสนธิกาล โดยเป็นปัจจัยให้กันและกัน 
   ๒. ปัจจยุปบัน ได้แก่จิต เจตสิกทั้งหมด ท้ังท่ีเป็นไปในปวัตติกาล และปฏิสนธิกาล 
   ๓. ปัจจนีกะ ได้แก่จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป พาหิรรูป อาหารชรูป อุตุช
รูป อสัญญสัตตกัมมชรูปปวัตติกัมมชรูป 
   สัมปยุตตปัจจัยนี้เป็นไปได้ทั้งในช่วงปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล แต่เป็นไปได้เฉพาะ
ในปัจจุบันกาลและจัดอยู่ในประเภทสหชาตปัจจัย สามารถเป็นไปในภูมิท้ังหมด 
ยกเว้นเอกโวการภูมิ ดังคำในปัฏฐานที่กล่าวไว้ว่า สัมปยุตตปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๔ ที่ไม่
เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกนัโดยสัมปยุตตปัจจัย (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๙/๓๖๖,
อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๑๙/๑๑,๔๐/๗๕/๔๐,๔๐/๑๙๐/๙๘,๔๐/๒๒๕/๑๒๐,๔๐/๒๗๕/
๑๕๐,อภิ.ป.(ไทย) ๔๑/๑๒๔/๑๐๕,อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๒๐๕/๕๘๖) 

สัมปยุตตเหตุ : เหตุท่ีสัมปยุต ดังคำในปัฏฐานที่กล่าวไว้ว่า สหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมท่ีเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยแก่สมัปยุตตเหตุโดยอธิปติปัจจัย หรือดังคำว่า   สหชาตะ  ได้แก่เจตนาที่
ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตเหตุโดยกัมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะฯลฯ , เป็น ๑ ใน
เหตุ ๒ คือ (๑) สัมปยุตตเหตุ (๒) ปัจจยเหตุ  (อภิ.ป.(ไทย) ๔๒/๒๑/๑๑,๔๒/๓๓/
๑๘,อภิ.ป.(ไทย) ๔๔/๒๐๕/๕๘๕) 

สัมปยุตตอุปาทาน : อุปาทานท่ีสัมปยุต หมายถึงมีอุปาทาน โดยเหตุปัจจัย และโดยกัมมปัจจัย ดังคำ
ในปัฏฐานที่กลา่วไว้ว่าสภาวธรรมท่ีเป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
อุปาทานโดยเหตุปัจจัย ได้แก่ เหตุที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตอุปาทานโดย
เหตุปัจจัย หรือดังคำว่า สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีเป็น
อุปาทานโดยกัมมปัจจัย ได้แก่ เจตนาท่ีไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตต
อุปาทานโดยกัมมปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย) ๔๓/๑๗/๒๙๖,๔๓/๒๒/๒๙๙,๔๓/๙๘/๓๔๑) 



 

๕๒๒๓ 
 

 

สัมปโยค : การประกอบกัน, การรวมกัน, การประกอบพรัอมกัน มีปรากฏในธาตุกถา สัมปโยค
วิปปโยคปทนิทเทส แสดงบทท่ีเป็นสัมปโยควิปปโยค (อภิ.ธา.(ไทย) ๓๖/๒๒๘/๕๙)  

สัมปรายภพ : ภพหน้า หมายถึงโลกหน้า ภพที่จะสัตว์จะไปเกิดหลังจากตายแล้ว (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๗๘/๔๖๓,๑๓/๓๙๑/๔๘๕,๑๓/๓๙๒/๔๘๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๐/๔๑๕,สํ.ม.(ไทย)
๑๕/๑๔๕/๑๘๔,๑๕/๑๔๖/๑๘๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/๘๔,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๔/
๕๔๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๕/๒๙๒) 

สัมปรายิกัตถะ : ประโยชน์ภายหน้า, ประโยชน์ในโลกหน้า,ประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไป อันได้แก่ความมี
จิตใจเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมความดี ทำให้ชีวิตน้ีมีค่าและเป็นหลักประกันชีวิตใน
ภพหน้า ซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วย
ศรัทธา ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล ๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาค ๔. 
ปัญญาสมัปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา ธรรม ๔ อย่างน้ีเรียกเต็มว่า สัมปรายิกัตถสังวัต
ตนิกธรรม มีขอ้ความธรรมท้ัง ๔ ประการน้ีในทีฆชาณุสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   
พยัคฆปัชชะ  ธรรม ๔ ประการน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลในภพหน้า เพ่ือสุขในภพหน้า
แก่กุลบุตรคือ(๑) สทัธาสัมปทา (๒) สลีสัมปทา (๓) จาคสัมปทา (๔) ปญัญาสมัปทา 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็น ๒ ในประโยชน์ ๒ อย่าง คอื (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
(ประโยชน์ในโลกน้ี) (๒) สัมปรายิกัตถะ(ประโยชน์ในโลกหน้า) (ที.ปา.อ. (บาลี) 
๑๘๙/๑๐๕),เป็น ๑ ในประโยชน์ ๓ อย่าง คือ (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ในโลก
น้ี) (๒) สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์ใน โลกหน้า) (๓) ปรมตัถะ (ประโยชน์ยอดเย่ียม) 
(ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๑/๓๗/๖๙)  

  ฎีกาอธิบายว่า เป็น ๑ ในประโยชน์ ๓ อย่าง คือ (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ(ประโยชน์ใน
โลกนี้) (๒) สมัปรายิกัตถะ (ประโยชน์ในโลกหน้า) (๓) ปรมัตถะ (ประโยชน์สูงสุดคือ
พระนิพพาน) (ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๑๖๐/๑๐๐)  

สัมปหังสนา : การทำให้ร่าเริงหรือปลุกให้ร่าเริง คือ ทำบรรยากาศให้สนุก สดช่ืนแจ่มใส เบิกบานใจ 
ให้ผู้ฟังแช่มช่ืนมีความหวัง มองเห็นผลดีและทางสำเร็จ; เป็นลักษณะอย่างหน่ึงของ
การสอนท่ีดีตามแนวพุทธจริยา (ข้อก่อนคือสมุตเตชนา),เป็น ๑ ในลลีาการสอน หรือ 
เทศนาวิธี ๔ คอื (๑) สันทัสสนา ช้ีแจงให้เห็นชัด (๒) สมาทปนา ชวนให้ อยากรับเอา
ไปปฏิบัติ (๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า (๔) สัมปหังสนา ปลอบชโลม
ใจให้สดช่ืนร่าเริง (มาในบาลมีากแห่ง วิ.มหา.๑/๒๒-๒๔,๒๙๐/๑๓-๔,๒๒๒,วิ.ภิกฺขุนี.
๓/๗๘๓/๗๒-๓,วิ.ม.๔/๒๙,๘๙-๙๐,๑๐๕,๑๓๒,๑๓๗/๒๕,๑๐๖-๗,๑๒๐,๑๔๖,๑๕๐,
วิ.ม.๕/๒๗๐,๒๗๖,๒๘๐-๑,๒๘๘,๒๙๔,๒๙๘,๓๓๗/



 

๕๒๒๔ 
 

 

๓๘,๔๕,๕๐,๕๒,๖๕,๗๔,๘๑,๑๓๙,วิ.จู.๖/๓๓,๑๙๒/๔๓-๔,๒๒๕, วิ.จู. ๗/๒๖๐, 
๒๖๘-๙,๔๐๔,๔๔๕/๒๑,๓๓-๔,๒๓๗,๒๘๒,ที.สี. ๙/๓๔๔,๓๕๘/๑๔๐,๑๕๐, ที.ม. 
๑๐/๑๖๑-๒,๑๙๔/๘๗-๙,๑๑๗-๘, ที.ปา. ๑๑/๓๔,๒๙๙/๒๒,๑๘๙, ม.มู. ๑๒/
๒๕๒,๒๕๕-๖,๒๘๙/๒๑๕-๒๑๗,๒๕๓-๔,ม.ม. ๑๓/๒๒,๒๘๕,๓๗๑/๑๘,๒๖๑,๓๕๕, 
สํ.ส.๑๕/๑๕๒-๓,๑๕๕,๑๘๕,๒๔๑/๑๓๕-๘,๑๘๗, ๒๕๓, สํ.นิ. ๑๖/๒๔๑/๒๖๕, สํ.ข.
๑๗/๘๑/๗๗,ส.ํสฬา.๑๘/๑๓๓/๑๑๔,องฺ.อฏฺฐก-นวก.๒๓/๑๒,๒๔,๗๘,๔/
๑๕๖,๑๘๐,๒๗๓,๒๙๖, องฺ.ทสก. ๒๔/๙๓/๑๕๒, ขุ.อุ. ๒๕/๖๑,๗๑-๕/๒๐๓,๒๑๒-
๕, ขุ.อิติ. ๒๕/๑๐๔/๓๒๓)   

สัมปสาทนียสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสย่ิงในพระผู้มีพระภาค พระสูตรว่าด้วยความเลื่อมใส
ย่ิงในพระผู้มีพระภาค กล่าวถึงท่านพระสารีบุตรมีความเลื่อมใสย่ิงจึงบันลือสีหนาท 
ประกาศพุทธคุณด้วยอาสภิวาจา ณ เบ้ืองพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค ขณะที่
พระองค์ประทับอยู่ในปาวาริกัมพวัน เขตเมืองนาฬันทา แคว้นมคธ ท่านพระสารีบุตร 
เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วกล่าวอาสภิวาจาว่า ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระ
ภาคว่าทรงมีปัญญาในด้านพระสัมโพธิญาณย่ิงกว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอ่ืน ท้ัง
ในอดีตอนาคตและปัจจุบัน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การที่เธอพูดอย่างนี้ ได้กำหนดรู้
ด้วยใจของตนหรือว่า แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี ้
ทรงมีธรรมอย่างน้ี ทรงมีปัญญาอย่างนี้ ทรงมีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อย่างนี้ ทรงมีธรรม
เป็นเคร่ืองหลุดพ้นอย่างน้ี ในเรื่องน้ี เธอไม่มีเจโตปริยญาณ ไฉนเธอจึงกล้ากล่าวอา
สภิวาจาเช่นน้ีเล่าพระสารีบุตรกราบทูลว่า ถึงข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณใน
เรื่องน้ี แต่ก็รู้ได้ด้วยวิธีอนุมานว่า พระผู้มีพระภาคเหล่าน้ัน ทรงละนิวรณ์ ๕ มีพระทยั
มั่นคงในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญสัมโพชฌงค์ ๗ จนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  

  จากนั้น ท่านพระสารีบุตร กล่าวถึงเมือ่ครั้งท่ีตนเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์เพ่ือฟัง
ธรรม แล้วพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเย่ียมท้ังฝ่ายดำฝ่ายขาว และฝ่ายท่ีมี
ส่วนเปรียบ ตนเองก็ได้รู้ย่ิงในธรรมท่ีพระผูม้ีพระภาคทรงแสดงทุกประการ และได้ถึง
ความสำเร็จในส่วนแห่งธรรมท้ังหลาย แล้วเลื่อมใสในพระรัตนตรัย  

  จากนั้น ท่านพระสารีบุตร ได้นำพระธรรมเทศนาท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็น
ธรรมยอดเย่ียมท่ีตนเคยฟังมาแสดง จำนวน ๑๕ เรื่อง คือ  

  ๑. เรื่องกุศลธรรมคือโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 
  ๒. เรื่องการบัญญัติอายตนะ ๖ 
  ๓. เรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 
  ๔. เรื่องอาเทศนาปาฏิหาริย์ ๔ ประการ 



 

๕๒๒๕ 
 

 

  ๕. เรื่องทัศนะสมาบัติ ๔ ประการ 
  ๖. เรื่องบุคคลบัญญัติ ๗ จำพวก 
  ๗. เรื่องปธาน กล่าวคือ โพชฌงค์ ๗ ประการ  
  ๘. เรื่องปฏิปทา ๔ ประการ ม ีทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา เป็นต้น  
  ๙. เรื่องมารยาทในการพูดเป็นต้น 
  ๑๐. เรื่องวิธีส่ังสอน ๔ ประการ  
  ๑๑. เรื่องการหย่ังลงสู่ความหลุดพ้นของบุคคลอ่ืน ๔ ประการ 
  ๑๒.เรื่องสัสสตวาทะ ๓ ลัทธิ 
  ๑๓.เรื่องความหย่ังรู้ท่ีทำให้ระลึกชาติได้ 
  ๑๔.เรื่องความหย่ังรู้การจุติและการอุบัติ 
  ๑๕.เรื่องการแสดงฤทธ์ิ ๒ อย่าง  
  ท่านยังได้แสดงคุณของพระศาสดาอีก ๓ ประการ คือ 
  ๑. บรรดาสิ่งที่กุลบุตรผู้ศรัทธา มีความเพียร มีเรี่ยวแรงจะพึงบรรลุ พระผูมี้พระ

ภาคได้ทรงบรรลุครบบริบูรณ์แลว้ 
  ๒. ไม่ทรงหมกหมุน่กับกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค 
  ๓. ทรงได้ฌาน ๔ ท่ีอยู่เหนือกามาวจรจิต เป็นฌานที่ทรงใช้เพ่ือดำรงอยู่อย่างเป็น

สุขในปัจจุบัน 
  ท่านสรุปโดยประกาศความเช่ือมั่นว่า ถ้ามีผู้ถามท่านว่า มีสมณะหรือพราหมณ์อ่ืน

ในอดีตกาล ในอาคตกาล และในปัจจุบันกาล ซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณ
ย่ิงกว่าพระผู้มีพระภาคบ้างหรือไม่ ท่านจะตอบว่า ไม่มี 

  ถ้าเขาถามว่าได้มีสมณะหรือพราหมณ์ในอดีตกาลซึ่งปัญญาในทางพระสัมโพธิ
ญาณเสมอกับพระผู้มีพระภาคบ้างหรือไม่ ท่านจะตอบว่า มี ถ้าเขาถามว่า จักมี
สมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตกาล ซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับพระผู้
มีพระภาคบ้างหรือไม่ ท่านจะตอบว่า มี แต่ถ้าเขาถามว่า จะมีสมณะหรอืพราหมณ์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะมีปัญญาเสมอกับพระผู้มีพระภาคบ้างหรือไม่ ท่านจะตอบว่า ไม่มี 
เพราะท่านได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่พระ
สัมมาสมัพุทธเจ้า ๒ พระองค์ จะทรงอุบัติขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกัน และได้ทูล
ถามพระผู้มีพระภาคว่า ท่ีท่านพรรณนามานั้นถูกต้องหรือไม่ เป็นการกลา่วตู่พระองค์
หรือไม่ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองว่า ถูกต้อง มิได้กล่าวตู่พระองค์ ท่านพระมหาอุทายี 
ซึ่งได้นั่งฟังโดยตลอด ได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณว่า แม้ทรงมีคณุธรรมดังท่ีท่าน



 

๕๒๒๖ 
 

 

พระสารีบุตรพรรณนามา พระองค์ไม่ทรงโอ้อวด ช่างน่าอัศจรรย์จริง ๆ พระผู้มีพระ
ภาคจึงรับสั่งให้ท่านพระสารีบุตรกล่าวธรรมบรรยายน้ีแกพุ่ทธบริษัทบ่อย ๆ เพ่ือให้ผู้
ท่ียังเคลือบแคลงสงสัยในพระองค์ จักละความเคลือบแคลงสงสัยไปได้ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๔๑-๑๖๓/๑๐๓-๑๒๔) 

สัมปสาทนียะ : ความเลื่อมใสอย่างย่ิง ในท่ีนี้หมายถึงสัมปสาทนียสูตร พระสูตรว่าด้วยความเลื่อมใส
ย่ิงในพระผู้มีพระภาคด้วยการบันลือสีหนาทของพระสารีบุตร จัดเป็นเวยยากรณ
ภาษิตที่พระสารีบุตรกล่าว ดังคำท้ายสูตรนี้ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารี
บุตรว่า เพราะเหตุน้ีแลสารีบตุร เธอพึงกล่าวธรรมบรรยายน้ีแก่ภิกษุ ภกิษุณี อุบาสก 
อุบาสิกาเนืองๆ เถิด พวกโมฆบุรุษที่มีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตฟัง
ธรรมบรรยายน้ีแล้วจักละความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตน้ันได้เพราะ
เหตุท่ีท่านพระสารีบุตรประกาศความเลื่อมใสน้ีเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค 
ฉะนั้น เวยยากรณภาษิตน้ีจึงมีช่ือว่าสัมปสาทนียะแล (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๖๓/๑๒๔) 

สัมปสาทิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัมปสาทิกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านเลือ่มใสในพระพทุธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่ง
กรรมนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณ
วิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๔/๔๖๖) 

สัมปันนสลีสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้มีศีลสมบูรณ์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุควรเดินสำรวม  ยืน
สำรวม  นั่งสำรวม นอนสำรวม คู้เข้าสำรวม  เหยียดออกสำรวม  พิจารณาความเกิด 
และความดับแห่งธรรมขันธ์ท่ัวภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งช้ันบน ช้ันกลางช้ันล่าง 
นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกภิกษุเช่นนั้น  ผู้มคีวามเพียร ละกิเลสอยู่อย่างนี้ ประพฤติตน
สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ผู้ศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความสงบใจ มีสติทุกเมื่อว่า ‘ผู้อุทิศกาย
และใจต่อเนื่อง (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๑๑/๔๙๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมขันธ์ หมายถึงเบญจขันธ์ (ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๑/๔๑๐, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๒/
๒๙๑) คำว่า ผู้ศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความสงบใจ หมายถึงผูป้ฏิบัติบำเพ็ญให้
เกิดญาณทัสสนวิสุทธิอันเป็นข้อปฏิบัติสมควรแก่อริยมรรค กล่าวคือ เจโตสมถะ 
เพราะสงบระงับกิเลสได้สิ้นเชิง (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๑/๔๑๐)  

สัมปันนสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุรูปหน่ึงว่า ผู้
สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ คือ ผูเ้จริญอินทรีย ์ ๕ มีสัทธินทรยีเป็นต้น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๔๘๙/๓๐๐) 



 

๕๒๒๗ 
 

 

สัมปัสสนะ, พระเจา้จักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิ ซึง่เป็นอดีตชาติของอนุโลมทายกเถระ ดังคำใน
อนุโลมทายกเถราปทานที่พระเถระกล่าวอดีตชาติของตนไว้ว่าข้าพเจ้าได้ทำแท่นบูชา
ท่ีต้นโพธ์ิของพระมุนีพระนามว่าอโนมทัสส ี ข้าพเจ้าใส่ก้อนปูนขาวแล้วปาดให้เกลี้ยง
ด้วยเกรียง(ของตนเอง)ด้วยผลกรรมคือการฉาบด้วยปูนขาวนี้  และด้วยการต้ังเจตนา
ไว้มั่น ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสีหน้าผ่องใส เป็นผูมี้จิตมีอารมณ์เดียว มีใจต้ังมั่นด้วยดี ทรง
ร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ในกัปท่ี ๑๐๐ นับ
จากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสัมปัสสนะบริบูรณ์ไม่
บกพร่อง มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๓๑๑) 

สัมผัปปลาปสตูร : พระสูตรว่าด้วยผู้พูดเพ้อเจ้อและผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลดำรงอยู่ในนรก ๔ คือ (๑) พูดเพ้อเจ้อ (๒) ชักชวน
ผู้อ่ืนให้พูดเพ้อเจ้อ (๓) พอใจการพูดเพ้อเจ้อ (๔) สรรเสรญิการพูดเพ้อเจ้อ แล้วตรัส
ว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลดำรงอยู่ในสวรรค์ ๔ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๗๐/๓๘๖) 

สัมผัปปลาปสตูร๒ : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ สัตว์ท่ีเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อจึงมีจำนวนน้อย
กว่าสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุ่นท่ีเราใช้ปลายเล็บ
ช้อนขึ้นมา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๔๗/๖๔๕) 

สัมผัปปลาป-อสัมผัปปลาปสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้พูดเพ้อเจ้อและผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ  
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย  บุคคลประกอบด้วย ธรรม  ๓  ประการ ย่อม
ดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ คือ (๑) ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ (๒) ชักชวนผู้อ่ืน
ให้พูดเพ้อเจ้อ (๓) เป็นผู้พอใจการพูดเพ้อเจ้อ และตรสัอีกว่า บุคคลผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๓ ประการ ย่อมดำรงอยู่ในสวรรคเ์หมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ คือ 
(๑) ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ (๒) ชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการพูด
เพ้อเจ้อ (๓) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖๔-
๑๘๓/๔๐๗) 

สัมผัปปลาปะ : พูดเพ้อเจ้อ,พูดเหลวไหล,พูดไม่เป็นประโยชน์ ไม่มีเหตุผล ไร้สาระไม่ถกูกาลถูกเวลา 
(ข้อ ๗ ในอกศุลกรรมบถ ๑๐ คือ (๑) ปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์)  (๒) อทินนาทาน (ลัก
ทรัพย์) (๓) กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม) (๔) มุสาวาท (พูดเท็จ)  (๕) ปิสุณ
วาจา (พูดส่อเสียด) (๖) ผรสุวาจา (พูดคำหยาบ) (๗) สัมผปัปลาปะ (พูดเพ้อเจ้อ) (๘) 
อภิชฌา  (เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) (๙) พยาบาท (คิดร้าย) (๑๐) มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด) 
ดังคำในจักกวัตติสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 



 

๕๒๒๘ 
 

 

๕,๐๐๐ ปี ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจา(การพูดคำหยาบ) และสมัผปัปลาปะ(การ
พูดเพ้อเจ้อ)ก็แพร่หลายเมื่อธรรม ๒ ประการแพร่หลาย คนเหล่าน้ันก็มีอายุเสื่อมถอย
บ้าง มีวรรณะเสื่อมถอยบ้าง,ในวจีทุจจริตสูตร กล่าวไว้ว่า ข้อท่ี ๔ ในวจีทุจริต ๔ คือ 
๑. มุสาวาท (พูดเท็จ) ๒. ปิสุณาวาจา (พูดส่อเสียด) ๓. ผรสุวาจา (พูดคำหยาบ) ๔.
สัมผัปปลาปะ (พูดเพ้อเจ้อ)ในทุจจริตวิปากสูตร กล่าวไว้ว่า สัมผัปปลาปะ  (การพูด
เพ้อเจ้อ)  ทีบุ่คคลเสพ  เจริญ  ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  
อำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน อำนวยผลใหไ้ปเกิดในเปรตวิสัย  วิบาก
แห่งสัมผัปปลาปะอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้มีวาจาที่ไม่น่าเช่ือถือแก่ผู้เกิดเป็น
มนุษย์(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๙๘/๗๑,๑๑/๑๐๒/๗๓,๑๑/๓๑๓/๒๙๕,๑๑/๓๔๗/๓๖๒,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๙๔/๒๒๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๘/๒๑๒,๒๑/๒๒๑/๓๓๘,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖๗/๓๐๒,๒๔/๑๖๘/๓๐๔) 

สัมผัปปลาปา เวรมณี : เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ,เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ,เว้นจากพูดเหลวไหลไม่
เป็นประโยชน์, พูดคำจริง มีเหตุผล มีประโยชน์ ถูกกาลเทศะ (ข้อ ๗ ในกุศลกรรมบถ 
๑๐),ในสังคีติสตูร กล่าวว่าเป็นข้อ ๔ ในอริยโวหาร ๔ คือ ๑. มุสาวาทา เวรมณี
(เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ) ๒. ปิสุณาย  วาจาย เวรมณี (เจตนางดเว้นจากการพูด
ส่อเสียด) ๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี(เจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ) ๔. สัมผัป
ปลาปา เวรมณี(เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ)(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๓/๒๙๖,๑๑/
๓๔๗/๓๖๒) 

สัมผสั : ความถูกต้อง, ความแตะต้อง, ความกระทบ, การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก, ความ
ประจวบกันแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ มี ๖ เริ่มแต่ จักขุ
สัมผสัสัมผัสทางตา เป็นต้น จนถึง มโนสัมผัสสมัผัสทางใจ (เรียงตามอายตนะภายใน 
๖) ดังคำว่า สมณพราหมณ์เหล่าน้ันทุกจำพวกรับสัมผัส (ผัสสะ)๑ ทางผัสสายตนะ ๖ 
แล้วเกิดเวทนา (ความรูส้ึก) เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหา (ความอยาก) (ที.
สี.(ไทย) ๙/๑๔๔/๔๕) 

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น (ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๘/๕๕,๙/๑๗๗/
๕๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๗/๓๒,๑๐/๑๑๔/๖๕,๑๐/๒๔๙/๑๘๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๓/
๖๐,๑๓/๑๗๘/๒๐๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๑/๒๕๔,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๑/๒๙๒); ผสัสะ 
ก็เรียก 

สัมผสันิพพาน,สัมผสัพระนพิพาน : บรรลุนิพพาน หมายถึงเข้าสู่ทางพระนิพพาน ดังคำท่ีพระธรรม
ทินนาเถรีกล่าวว่า ผู้ท่ีเกิดฉันทะมีอัตภาพสุดท้ายก็พึงสัมผัสนิพพานด้วยใจ มีจิตไม่
ปฏิพัทธ์ในกามทั้งหลาย หรอืดังคำท่ีพระอุบาลีเถระกล่าวไว้ว่า ข้าพระองค์ด่ืมธรรม



 

๕๒๒๙ 
 

 

โอสถแล้วก็ถอนพิษได้ท้ังหมด ข้าพระองค์ได้สัมผัสพระนพิพาน ซึ่งไม่แก่ ไม่ตาย เป็น
ภาวะเย็นสนิท (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๒/๕๕๔,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙๕/๗๕,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๔๐/๙๗) 

สัมผสันิโรธ : ดับสัมผัส หมายถึงดับผัสสายตนะท้ัง ๖ แล้วเข้าสู่นิพพาน ดังคำที่พระธีราเถรี รับ
พระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวว่า ธีรา เธอจงสัมผัสนิโรธซึ่งเป็นความสงบระงับสัญญา
อันเป็นสุขจงยินดีนิพพานที่ยอดเย่ียม(ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๖/๕๕๓) 

สัมผสัสชาสูตร พระสูตรว่าด้วยสัมผัสสชาเวทนา มี ๓ สูตร 
  สัมผสัสชาสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัมผสัสชาเวทนา พระผู้มีพระภาคขณะ

ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เวทนา ๖ คือ จักขุสัมผัสสชา
เวทนา(เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา) โสตสัมผัสสชาเวทนา(เวทนาเกิดจากสัมผัสทาง
หู) ฆานสัมผัสสชาเวทนา(เวทนาเกิดจากสัมผสัทางจมูก) ชิวหาสัมผสัสชาเวทนา
(เวทนาเกิดจากสัมผสัทางลิ้น) กายสัมผัสสชาเวทนา(เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย) 
และมโนสัมผัสสชาเวทนา(เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ) ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มี
ภาวะโดยอาการอ่ืน ผู้ท่ีศรทัธาเช่ือมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ช่ือว่าสัทธานุสารี เน้ือหา
สาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งจักขุสูตรในวรรคนี้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๖/๓๒๓) 

  สัมผสัสชาสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ความเกิดขึ้น ความต้ังอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏแห่งเวทนา ๖  น้ีเป็น
ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เน้ือหาสาระที่เหลอืพึงทราบโดยนัยแห่งจักขุสูตร ในสังยุตนี ้
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๑๖/๓๓๐) 

  สัมผสัสชาสูตร พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ฉนัทราคะในเวทนา ๖ น้ีเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต เน้ือหาสาระที่เหลอื
พึงทราบโดยนัยแห่งจักขุสูตร ในสังยุตนี้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๖/๓๓๗) 

สัมผสัสสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัมผสั มี ๔ สตูร  
 1.สัมผสัสสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดงธรรม

แก่ท่านพระราหุลว่า สัมผสั ๖ มีจักขสุัมผสัเป็นต้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผัน
เป็นธรรมดาเป็นต้น (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๙๑/๒๙๒) 

 2.สัมผสัสสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า สมัผัส ๖ คือ จกัขุสัมผสั(ความกระทบทางตา) โสตสมัผัส(ความกระทบ
ทางหู) ฆานสัมผัส(ความกระทบทางจมูก) ชิวหาสัมผสั(ความกระทบทางล้ิน) กาย
สัมผสั(ความกระทบทางกาย) และมโนสัมผัส(ความกระทบทางใจ) ไมเ่ที่ยง มีความ
แปรผัน มีภาวะโดยอาการอ่ืน ผู้ท่ีศรทัธาเช่ือมั่นธรรมเหล่าน้ีอย่างนี้ ช่ือว่าสัทธานุสารี 



 

๕๒๓๐ 
 

 

เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งจักขุสูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๐๕/
๓๒๒) 

 3.สัมผสัสสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ความเกิดขึ้น ความต้ังอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏแห่งสัมผัส ๖ น้ีเป็น
ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เน้ือหาสาระที่เหลอืพึงทราบโดยนัยแห่งจักขุสูตร ในสังยุตน้ี 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๑๕/๓๓๐) 

 4.สัมผสัสสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ฉันทราคะในสัมผัส ๖ นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต เน้ือหาสาระที่เหลือ
พึงทราบโดยนัยแห่งจักขุสูตร ในสังยุตนี้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๒๕/๓๓๗) 

สัมผสัแห่งสัตว์เลื้อยคลาน :ถูกสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู ตะขาบ เบียดเบียน ดังคำในสัพพาสวสูตรและ 
อาสวสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรสัถึงการใช้จีวรเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์เลื้อยคลาน
เบียดเบียน ตอนหนึ่งว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวร
เพียงเพ่ือป้องกันความหนาว  ความร้อน  เหลือบ ยุง ลม  แดด  และสัมผสัแห่ง
สัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอาย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/
๒๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๘/๕๔๘) 

สัมพริมายาสตูร : พระสูตรว่าด้วยมายาของจอมอสูร สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ท้าวเวปจิตติผู้เจ็บไข้ ได้รับทุกข ์เห็นท้าวสักกะ
เสด็จมาเย่ียมจึงตรัสว่า จงช่วยรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิด เม่ือท้าวสักกะตรัสว่า เชิญบอก
มายาของจอมอสูรให้ข้าพเจ้าทราบก่อน เม่ือพระองค์ถูกพวกอสูรทูลทัดทานว่า 
พระองค์อย่าตรัสบอกมายาของจอมอสูร จึงตรสัว่า ท่านท้าวมฆวาสุชัมบดีเทวราช 
บุคคลผู้มีมายาย่อมเข้าถึงนรกครบ ๑๐๐ ปี เหมือนจอมอสูร ฉะนั้น (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๒๖๙/๓๙๓) 

สัมพลอบุาสก : ช่ืออุบาสกคนหนึ่ง ผู้เป็นอัครอุบาสกเบ้ืองซ้ายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ดัง
คำในติสสพุทธวงศ์ตอนหนึ่งว่า สัมพลอุบาสกและสิริอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๗๙) 

สัมพละ, ภิกษุ : ช่ือพระภิกษุชาวชมพูทวีปรูปหนึ่งซึ่งเดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนายังเกาะตามพ
ปัณณะ(ศรีลังกา) เป็นผู้เช่ียวชาญพระวินัยปิฎก ดังคำว่า พระเถระผู้ประเสริฐมี
ปัญญามากเหล่าน้ี  คือพระมหินทะ พระอิฏฏิยะ  พระอุตติยะ  พระสัมพละ  และ
พระภัททบัณฑิต  เดินทางจากชมพูทวีปมาที่เกาะสิงหลน้ี ท่านเหล่านั้นสอนพระวินัย
ปิฎกท่ีเกาะตามพปัณณิ สอนนิกาย  ๕  และปกรณ์  ๗ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓/๕,๘/๘/
๑๓,๘/๒๒/๒๕,๘/๑๙๒/๑๘๐) 



 

๕๒๓๑ 
 

 

สัมพหลุกุมารวัตถุ : เรื่องเด็กชายหลายคน พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่เด็กชายชาวเมืองสาวัต
ถีประมาณ ๕๐๐ คนที่กำลังตีงูในระหว่างทางว่า ผู้ใดใฝ่หาความสุขเพ่ือตน แต่กลับใช้
ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ท้ังหลายผู้รักสุข ผู้นั้นตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขเลย ส่วน
ผู้ใดใฝห่าความสุขเพ่ือตน ไม่ใช้ท่อนไม้ทำรา้ยสัตว์ท้ังหลายผู้รักสุข ผู้น้ันตายไปแล้ว
ย่อมได้รับความสุข (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๓๑/๗๓) 

สัมพหลุภิกขุวัตถุ : เรื่องภิกษุหลายรูป มี ๕ เรื่อง คือ 
  1.สัมพหุลภิกขุวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูปว่า 

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย เป็นเหตุนำสุขมาให้ การแสดงสทัธรรม  เป็น
เหตุนำสุขมาให้  ความสามัคคีของหมู่  เป็นเหตุนำสุขมาให้ ความเพียรของคนที่
สามัคคีกัน  เป็นเหตุนำสุขมาให้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๙๔/๙๓) 

 2.สัมพหุลภิกขุวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุทั้งหลายท่ีพูดจา
คล่องแคล่วว่า เพราะเหตุเพียงการพูดจาคล่องแคล่ว  หรือเพราะมีผิวพรรณงดงาม 
แต่ยังมีความริษยา  ตระหน่ี  และโอ้อวด บุคคลก็หาช่ือว่าคนดีได้ไม่ ส่วนผู้ตัดความ
ริษยาเป็นต้นน้ีได้ ถอนข้ึนทำให้รากขาดแล้ว คายโทษได้แล้ว  เป็นผูมี้ปัญญา จึงจะ
ช่ือว่า  คนดี (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๖๒/๑๑๔) 

 3.สัมพหุลภิกขุวัตถุ พระผู้มพีระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ถ้าบุคคลพึง
ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน เที่ยวไปด้วยกัน  เป็นสาธุวิหารี เป็นนักปราชญ์ ครอบงำ
อันตรายท้ังปวงได้แล้ว  พึงมีใจแช่มช่ืน  มีสติ เที่ยวไปกับสหายน้ันเถิด ถ้าบุคคลไม่
พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน เที่ยวไปด้วยกันได้  เป็นสาธุวิหารี  เป็นนักปราชญ์ ก็
พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิด เหมอืนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นท่ีทรงชนะแล้วทรง
ประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้น การ
เที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐ เพราะคุณเครื่องความเป็นสหายไม่มีใน
คนพาล อนึ่ง  บุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเท่ียวไปผู้เดียว  ไม่พึงทำความช่ัว 
เหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่า ฉะนั้น (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๘/๑๓๕) 

  คำว่า สาธุวิหารี หมายถึงผู้เพียบพร้อมด้วยพรหมวิหารธรรม ๔ รูปฌาน ๔ อรูป
ฌาน ๔ และสญัญาเวทยิต  นิโรธ ๑ (ขุ.จู. (แปล) ๓๐/๑๓๑/๔๓๓)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า คุณเคร่ืองความเป็นสหาย หมายถึงคุณธรรมเหล่าน้ี คือ 
จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวัตถุ ๑๐  ธุดงคคุณ ๑๓ วิปัสสนาญาณ มรรค ๔ ผล ๔ 
วิชชา ๓ อภิญญา ๖ อมตมหานิพพาน (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๗/๑๔๓)  

 4. สัมพหุลภิกขุวัตุถุ พระผู้มพีระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลาย มีใจความสรุป
ได้ว่า ภิกษุผู้อยู่ด้วยเมตตา  เลื่อมใสในพุทธศาสนา ก็จะพึงบรรลุสันตบท  อันเป็นที่



 

๕๒๓๒ 
 

 

ระงับสังขารเป็นสุข ภิกษุ  เธอจงวิดเรือน้ี เรือท่ีเธอวิดแล้วจักถึงเร็ว เธอตัดราคะ  
โทสะได้แล้ว ต่อจากน้ัน  ก็จักบรรลุนิพพาน ภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบ้ืองต่ำ  ๕  พึงละ
สังโยชน์เบ้ืองสูง  ๕ และพึงเจริญอินทรีย์  ๕ ให้ย่ิงขึ้นไป ภิกษุผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่อง
ข้อง  ๕ได้แล้ว เราเรียกว่า  ผู้ข้ามโอฆะได้ ภิกษุ  เธอจงเพ่งพินิจ  และอย่าประมาท  
จงอย่าปล่อยจิตของเธอ  ให้วนเวียนอยู่ในกามคุณ อย่าเผลอกลืนก้อนเหล็กแดง(ใน
นรก)  อย่าเร่าร้อนคร่ำครวญอยู่ว่า  น่ีทุกข์จริง ฌาน  ย่อมไม่มแีก่ผู้ไมม่ีปัญญา 
ปัญญาก็ย่อมไม่มีแกผู่้ไม่มีฌาน ผู้มีท้ังฌานและปัญญาน่ันแล  จึงนับว่าอยู่ใกล้นิพพาน 
ภิกษุผู้เข้าไปยังเรือนว่าง มีจิตสงบ  เห็นแจ้งธรรมโดยชอบ  ย่อมเกิดความยินดีที่ไม่ใช่
เป็นของคนทั่วไป (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๘/๑๔๘) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สันตบท หมายถึงนิพพาน (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๖๖) 
คำว่า เรือ ในทีน้ี่หมายถึงอัตภาพ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๖๖) กิเลสเครื่องข้อง ๕ อย่าง คือ 
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิ (สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๕/๒๔, ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๘/๖๗) คำ
ว่า กิเลสเคร่ืองข้อง ๕ อย่าง คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิ (สํ.ส.อ. (บาลี) 
๑/๕/๒๔, ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๘/๖๗) คำว่า เรือนว่าง ในท่ีน้ีหมายถึงการน่ังเจริญกัมมัฏฐาน
ในที่สงัดแห่งใดแห่งหน่ึง (ขุ.ธ.อ. (บาลี)๘/๖๘)  

  5.สัมพหุลภิกขุวัตถุ พระผู้มพีระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุ  ๓๐  รูปว่า เมื่อใด 
พราหมณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมท้ังสอง เม่ือนั้น  สังโยคะทั้งหมดของเขาผู้รู้อยู่ ย่อมถึง
ความต้ังอยู่ไม่ได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๔/๑๕๓) อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ธรรมท้ัง
สอง หมายถึงสมถะ และวิปัสสนา (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๙๓) คำว่า สังโยคะ หมายถึง
โยคะ(สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ) มี ๔ คือ กาม ภพ ทิฏฐ ิและอวิชชา (ขุ.ธ.อ.
(บาลี) ๘/๙๓)  

สัมพหลุภิกขุสตูร เรื่องภิกษุหลายรูป มี ๒ สตูร คือ 
 ๑.สัมพหุลภิกขุสูตร เรื่องภิกษุหลายรูป ภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้

ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วได้ทูลว่า เมื่อพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกถามพวกข้า
พระองค์ว่า พวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพ่ือต้องการอะไร การที่
พวกข้าพระองค์ตอบว่า เพ่ือกำหนดรู้ทุกข์ น้ีช่ือว่าพูดตรงตามท่ีพระองค์ตรัสไว้
หรือไม่ พระผูมี้พระภาคตรัสว่า การตอบอย่างน้ีถูกต้องดีแล้ว แต่หากถกูถามว่า ก็
ทุกข์ท่ีพวกท่านกำหนดรู้น้ันเป็นอย่างไร พึงตอบว่า อายตนะภายใน ๖ วิญญาณ ๖ 
สัมผสั ๖ และแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกขห์รือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้น
เพราะสัมผัส ๖ เป็นปัจจัยท่ีเป็นทุกข์ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๑/๗๔)  



 

๕๒๓๓ 
 

 

 ๒. สัมพหลุภิกขุสูตร เร่ืองภิกษุหลายรูป ภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามและพระผู้มีพระภาคตรัสตอบโดยนัยแห่ง
อัญญตรภิกขุสูตรในวรรคนี้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๔/๓๐๗)  

สัมพหลุมหัลลกภิกขุวัตถุ : เรื่องภิกษุแก่หลายรูป พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตัดป่า แต่อย่าตัดต้นไม้ เพราะภัยย่อมเกิดจากป่า เธอ
ท้ังหลายครั้นตัดป่า และหมู่ไม้ในป่าแล้ว จงเป็นผู้ไม่มีป่าอยู่เถิด ตราบใด บุรุษยังไม่
ตัดหมู่ไม้ในป่า แม้เพียงเล็กน้อยในสตรีท้ังหลาย ตราบน้ัน เขาย่อมมีใจผกูพัน เหมือน
ลูกโคท่ียังด่ืมนมมีใจผูกพันในแม่โคฉะนั้น (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๘๓/๑๒๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ป่า ในท่ีนี้หมายถึงกิเลสมีราคะ เป็นต้น คำว่า ภัย 
ในที่น้ีหมายถึงภัยคือชาติ (การเกิด) เป็นต้น ท่ีเกิดจากป่าคือกิเลส  คำว่า หมู่ไม้ในป่า 
หมายถึงกิเลสอื่น ๆ ที่ให้วิบาก หรือท่ีให้เกิดในภพต่อ ๆ ไป (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๖๘)  

สัมพหลุสลีาทิสัมปันนภิกขุวตัถุ : เรื่องภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นหลายรูป พระผู้มีพระภาคตรัส
เน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุด้วยเหตุเพียงมีศีลและวัตร แม้ด้วยความเป็น
พหูสูต  ด้วยการได้สมาธิ  หรือด้วยการนอนในท่ีสงัด หรอืด้วยการรู้ประจักษ์ว่าเราได้
สัมผสัเนกขัมมสุข  ท่ีปุถุชนไม่เคยได้สัมผสั แต่ถ้าเธอยังไม่บรรลุความสิน้อาสวะ ก็
อย่าไว้วางใจ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๑/๑๑๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ศีล หมายถึงปาริสุทธิศีล ๔ (ปาติโมกขสังวรศีล 
อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปัจจัยสันนิสิตศีล) คำว่า ความเป็นพหูสูต 
หมายถึงเรียนปิฎก ๓ (พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก) คำว่า 
สมาธิ หมายถงึสมาบัติ ๘ (รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔) คำว่า เนกขัมมสขุ หมายถึงสุข
ของพระอนาคามี (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๕๒)  

สัมพหลุสูตร :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูป มี ๔ สูตร คอื 
 1.สัมพหุลสูตร สมัยท่ีพระผูม้ีพระภาคประทับอยู่ ณ นครศิลาวดี แคว้นสักกะ มาร

แปลงกายเป็นพราหมณ์ สวมชฎาใหญ่ นุ่งหนังเสือ เป็นคนแก่ หลังโกง หายใจเสียงดัง
ครืดคราด ถือไม้เท้าไม้มะเด่ือ เข้าไปหาพวกภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกาย
และใจอยูใ่กลพ้ระผู้มีพระภาคถึงท่ีอยู่แล้วกล่าวว่า พวกท่านยังหนุ่มแน่น มีผมดำสนิท 
อยู่ในวัยแรกรุน่ แต่ไม่เพลดิเพลินในกามคุณ ขอพวกท่านจงบริโภคกามอันเป็นของ
มนุษย์ อย่าละกามท่ีเห็นเฉพาะหน้าว่ิงไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลย  

   ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า พวกเรามิได้ละกามท่ีเห็นเฉพาะหน้าแล้วว่ิงไปหากาม
ทิพย์ แต่พวกเราละกามทิพย์แล้วว่ิงไปหาธรรมท่ีเห็นเฉพาะหน้า เพราะพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า กามอันมีอยู่ตามกาลมีทุกขม์าก มีความคับแค้นมาก มีโทษย่ิงนัก ส่วน



 

๕๒๓๔ 
 

 

ธรรมนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มา
ดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน เม่ือภิกษุเหล่าน้ันกลา่วอย่างน้ีแล้ว 
มารจึงสั่นศีรษะ แลบลิ้น ทำหน้าผากให้ย่นแล้วจากไป  

   พระผู้มีพระภาคหลังจากทราบเรื่องน้ันจึงตรัสว่า น่ันมิใช่พราหมณ์ น่ันคือมาร
ผู้มีบาป มาเพ่ือลวงพวกเธอให้หลงเข้าใจผิด ผู้ใดเห็นทุกขว่์ามีกามเป็นต้นเหตุแล้ว ผู้
น้ันจะพึงน้อมไปในกามได้อย่างไร บุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเคร่ืองข้องในโลกแล้ว พึง
ศึกษาเพ่ือกำจัดอุปธินั้น (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๕๗/๒๐๑) 

 2.สัมพหุลสูตร สมัยท่ีภิกษุหลายรูปอยู่ ณ ราวป่าแห่งหน่ึง แคว้นโกศล เธอเหล่าน้ัน
อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสแล้วก็หลีกไปสู่ท่ีจาริก เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่าน้ันเมื่อ
ไม่เห็นก็คร่ำครวญว่า ความเย่ือใยย่อมปรากฏเหมือนความไม่ยินดี เพราะเห็นอาสนะ
มากมายเงียบสงัด สาวกของพระสมณโคดมผู้มีถ้อยคำไพเราะ เป็นพหูสูต ไปท่ีไหน
กัน เทวดาอีกองค์ได้กล่าวว่า ภิกษุทั้งหลายไม่ติดในที่อยู่ เที่ยวไปเป็นหมู่ เหมือนฝูง
วานร ไปสู่แคว้นมคธและแคว้นโกศล บางพวกก็ไปสู่แคว้นวัชชี  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๒๔/๓๒๖) 

 3.สัมพหุลสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) ภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า เวทนามีเท่าไร ความเกิด ความดับและปฏิปทาที่
ให้ถึงความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไร อะไรเป็นคุณ เป็นโทษและเป็นเคร่ืองสลัดออก
จากเวทนา ซึ่งพระผู้มพีระภาคก็ได้ตรัสตอบโดยนัยแห่งปฐมอานันทสูตรในวรรคนี้ 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๕/๒๙๑) 

 4.สัมพหุลสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสถามภิกษุเหล่าน้ัน แล้วตรัสตอบอธิบายเองโดยนัยแห่งทุติยอานันทสูตรใน
วรรคนี้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๖/๒๙๒) 

สัมพันธ์ : 1. เก่ียวข้อง, ผูกพัน, เนื่องกัน เช่น มีความสัมพันธ์กันในทางชู้สาว ดังคำในอุปาลิวาท
สูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า คหบดี ท่านจงใส่ใจแล้วช้ีแจงดูที  ทำไมคำหลังกับคำ
ก่อน หรือคำก่อนกับคำหลัง  ของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเลา่ หรือดังคำท่ีฤษีกล่าวแก่
พังพอนว่า น่ีเจ้าพังพอนผู้เกิดในครรภ์ ท่านเช่ือมสัมพันธ์กับงูท่ีเป็นศัตรู  ยังจะนอน
แยกเขี้ยวอยู่  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๒/๖๐,ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๙/๗๑) 

  2. ในทางอักขรวิธีภาษาบาลี หมายถึงมีต่างบทมาสนธิเช่ือมเข้าด้วยกัน เช่น ตุณฺหิสสฺ 
หรือ ตุณฺหสฺส (= ตุณฺหี +อสฺส) ดังคำในจฬูนิทเทสท่ีกล่าวไว้ว่า   คำว่า  ว่า  เป็น
คำสนธิ  เป็นคำเช่ือมบท  เป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ ์ เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษร 
เป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะ  คำว่า ว่า  นี้เป็นคำเช่ือมบทหน้ากับบทหลังเข้า
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ด้วยกัน (ขุ.จู.(ไทย) ๒๙/๑๔๗/๔๗๐); ในความหมายน้ี ตรงข้ามกับ ววัตถิตะ 
(พจนานุกรมพระพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สัมพาธสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในท่ีคับแคบ พระอานนท์อยู่ ณ วัดโฆสิตาราม เขต
กรุงโกสัมพี เมื่อพระอุทายีเข้าไปหาแล้วถามว่า ปัญจาลจัณฑเทพบุตรได้กล่าวว่า 
พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้ทรงหลีกเร้นอยู่ ทรงเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐ ตรัสรู้ฌานแล้ว 
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีพระปัญญากว้างขวาง ได้ทรงรู้วิธีบรรลุช่องว่างในท่ีคับ
แคบ ท่ีคับแคบเป็นอย่างไร วิธีบรรลุช่องว่างในท่ีคับแคบ พระผู้มพีระภาคตรัสไว้
อย่างไร  

   จึงตอบว่า ท่ีคับแคบ คือ กามคุณ ๕ ได้แก ่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ วิธี
บรรลุช่องว่างในท่ีคับแคบ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างน้ี คือ ภิกษุ (๑) บรรลุ
ปฐมฌาน และในปฐมฌานนั้น ยังมีท่ีคับแคบคือวิตกและวิจารท่ียังไม่ดับ (๒) บรรลุ
ทุติยฌาน และในทุติยฌานนั้น ยังมีท่ีคับแคบคือปีติที่ยังไม่ดับ (๓) บรรลุตติยฌาน 
และในตติยฌานน้ัน ยังมีท่ีคบัแคบคืออุเบกขาและสุขท่ียังไม่ดับ (๔) บรรลุจตุตถฌาน 
และในจตุตถฌานนั้น ยังมีที่คับแคบคือรูปสัญญาที่ยังไมดั่บ (๕) บรรลุอากาสานัญ
จายตนฌาน และในอากาสานัญจายตนฌานน้ัน ยังมีท่ีคบัแคบคืออากาสานัญจายตน
สัญญาที่ยังไมดั่บ (๖) บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน และในวิญญาณัญจายตนฌานน้ัน 
ยังมีท่ีคับแคบคือวิญญาณัญจายตนสัญญาท่ียังไม่ดับ (๗) บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน 
และในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ยังมีท่ีคบัแคบคืออากิญจัญญายตนสญัญาท่ียังไม่
ดับ (๘) บรรลุเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน และในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานน้ัน 
ยังมีท่ีคับแคบคือเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาที่ยังไมดั่บ (๙) บรรลุสัญญาเวทยติ
นิโรธแล้ว ก็จะทำให้อาสวะทั้งหลายสิ้นไป เพราะเห็นด้วยปัญญา วิธีบรรลุช่องว่างใน
ท่ีแคบประการที่ ๑-๘ พระผูมี้พระภาคตรัสไว้โดยปริยาย ส่วนประการที่ ๙ พระองค์
ตรัสไว้โดยนิปปริยาย(หมายถึงวิธีท่ีบรรลุช่องว่าง คือการสิ้นอาสวะได้อย่างดีเย่ียม 
เพราะเป็นวิธีท่ีละที่คับแคบไดอ้ย่างสิ้นเชิง) (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๕๓๓) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ปริยาย ในที่น้ีหมายถึงเหตุหน่ึง ๆ หรือวิธีหน่ึง ๆ 
กล่าวคือ ทรงแสดงว่า วิธีแต่ละอย่างต่างก็เป็นช่องว่างในที่แคบแต่ละอย่าง เช่น 
ปฐมฌาน มีช่องว่างในท่ีแคบคือกามคุณ ๕ และนิวรณ ์ ๕ ทุติยฌาน มีช่องว่างในที่
แคบคือวิตกและวิจาร (องฺ.นวก.อ. (บาลี)๓/๔๒/๓๑๕) 

สัมพุทธะ : ท่านผู้ตรัสรู้เอง, พระพุทธเจ้า ดังคำในอกิตติชาดกท่ี พระเจ้ากาลิงคะได้ตรัสกับ
พราหมณ์ปุโรหิตกาลิงคะดังนี้ว่า ท่านน่ันแหละเป็นสัมพุทธะ  สัพพัญญูรู้เห็นเหตุท้ัง
ปวง (ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๗๘/๔๐๘) 
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สัมพุลกัจจานเถรคาถา : ภาษิตของพระสัมพุลกัจจานเถระ,คาถาของพระสัมพุลกัจจานเถระ  ท่าน
พระสัมพุลกัจจานเถระเม่ือจะพยากรณ์พระอรหัต  จึงได้กล่าวว่า ฝนตกไปเถิด ฟ้า
ร้องครืน ๆ ไปเถิด และเราคนเดียวอยู่ในถ้ำท่ีน่ากลัว ถงึเราคนเดียวจะอยู่ในถ้ำท่ีน่า
กลัว ก็ไม่มีความกลัว  ความสะดุ้งหวาดเสียว หรือขนลุกขนพอง การท่ีเราคนเดียวอยู่
ในถ้ำท่ีน่ากลัว ก็ไม่มีความกลัว ความสะดุ้งหวาดเสียว หรือขนลุกขนพอง  น้ีเป็น
ธรรมดา (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๘๙/๓๖๔) 

สัมพุลาชาดก : ชาดกว่าด้วยความซื่อสัตย์ของพระนางสัมพุลา มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นพระราชฤษี ประทานโอวาทแก่พระเจ้าโสตถิเสนพระราชโอรส ผู้
ลุ่มหลงมัวเมาในสตรีอ่ืน ๆ จนลืมพระอัครมเหสีผู้เคยทุกข์ยากด้วยกันมาในป่า ให้ยก
ย่องให้เกียรติแก่พระนาง (ขุ.ชา.ติงสติ.(ไทย) ๒๗/๒๙๗/๕๘๓)  

สัมโพชฌงค์ : ธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้, องค์ของผู้ตรัสรู้ มี ๗ ข้อ คือ ๑.สติ ๒. ธัมมวิจยะ (การ
สอดส่องเลือกเฟ้นธรรม) ๓. วิริยะ ๔. ปีติ ๕. ปัสสทัธิ ๖.สมาธิ ๗. อุเบกขา ดังคำ
ในสัมปสาทนียสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์
ในอดีตกาล ทรงละนิวรณ์ ๕ ท่ีเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญา มีพระทัย
มั่นคงดีในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริญสมัโพชฌงค์ ๗ ตามความเป็นจริง จึงตรัสรู้อนุตตร
สัมมาสมัโพธิญาณ,ในทสุตตรสูตร กล่าวไว้ว่าเป็นธรรมท่ีควรเจริญ มี ๗ ประการ คือ 
๑.สติสัมโพชฌงค์(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้)๒.ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรม) ๓.วิรยิสัมโพชฌงค์ 
(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรูค้ือความเพียร) ๔. ปีติสัมโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์แห่ง
การตรัสรู้คือความอ่ิมใจ)๕.ปัสสัทธิสมัโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความ
สงบกายสงบใจ) ๖.สมาธิสมัโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความต้ังจิตม่ัน)
๗.อุเบกขาสัมโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลาง) (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๑๔๓/๑๐๕,๑๑/๓๕๗/๓๙๗) 

สัมโพชฌังคสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัมโพชฌงค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เจรญิสติสัมโพชฌงค์(ธรรม
เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้) เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์(ธรรมเป็นองค์
แห่งการตรัสรูค้ือความเฟ้นธรรม) เจริญวีริยสัมโพชฌงค(์ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้
คือความเพียร) เจริญปีติสัมโพชฌงค์(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรูค้ือความอิ่มใจ) 
เจริญปัสสทัธิสมัโพชฌงค์(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ) เจรญิ
สมาธิสัมโพชฌงค์(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความต้ังจิตมั่น)  เจรญิอุเบกขาสัม
โพชฌงค์(ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลาง)  ฯลฯ (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๑๕๗/๔๐๔) 



 

๕๒๓๗ 
 

 

สัมโพธสุข : สุขท่ีเกิดจากการตรัสรู้ หมายถึงสุขในอริยมรรค ดังคำในนาคิตสูตรท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า นาคิตะ เราไม่ติดยศ และยศก็ไม่ติดเรา  ผู้ใดแลไม่ได้ตามความปรารถนา 
ไม่ได้โดยไม่ยาก ไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนกขัมมสุข  ปวิเวกสุข อุปสมสุข  สมัโพธสุข ที่
เราได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก  ได้โดยไม่ลำบากน้ี ผู้น้ันช่ือว่ายินดีสุขท่ีไม่
สะอาด สุขในการนอนหลับ และสุขที่อิงอาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ(องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๒,องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๒/๔๒/๔๙๕); ดู โพธิปักขิยธรรม 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมโพธสุข หมายถึงสุขในอริยมรรค (ขุ.จู.อ. (บาลี) 
๑๔๐/๑๓๓)  

สัมโพธิ : การตรัสรู้ หมายถึงมรรค ๓ คอืสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ท่ีสูงขึ้น
ไป ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า   สารีบุตร ก็ภิกษุสงฆ์ยังไม่มีเสนียด 
ไม่มีโทษ  ไม่มีสิ่งมัวหมอง บริสุทธ์ิผุดผ่อง ดำรงอยู่ในสารคุณแท้จริงในภิกษุ ๕๐๐ รูป
น้ี  ผู้มีคณุธรรมอย่างต่ำก็ช้ันโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ  มีความแน่นอนที่จะสำเร็จ
สัมโพธิในวันข้างหน้า (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๑/๑๔) 

  คำน้ีมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่นที.สี.(ไทย) ๙/๓๗๓/๑๕๖,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๑๕๖/๑๐๐,๑๐/๑๕๗/๑๐๑,๑๐/๑๕๗/๑๐๒,๑๐/๑๕๘/๑๐๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/
๖๗/๕๙,๑๒/๒๔๘/๒๖๖,๑๒/๓๕๒/๓๘๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๙/๑๙๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๔๑๕/๔๖๙ 

สัมโพธญิาณ : ญาณคือความตรัสรู้, ญาณคือปัญญาตรัสรู้, มรรคญาณทัง้ ๔ มีโสดาปัตติมัคคญาณ
เป็นต้น ดังคำในมหานิทเทสท่ีกล่าวไว้ว่า อธิบายว่า  ญาณในมรรคท้ัง  ๔  ตรสั
เรียกว่าสัมโพธิญาณ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๘/๕๘๒) หรือดังคำในอุปัญญาตสูตร พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า สัมโพธิญาณนั้นเราบรรลุได้ด้วยความไม่ประมาท ธรรมเป็นแดน
เกษมจากโยคะที่ยอดเย่ียม เราก็บรรลุได้ด้วยความไม่ประมาท หรือดังคำในชาครยิ
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุควรประพฤติธรรมเป็นเหตุให้ต่ืน มคีวามเพียรมี
ปัญญารักษาตน  มีปกติได้ฌาน ตัดสังโยชน์ในชาติและชราได้แล้ว ก็จะบรรลุสัมโพธิ
ญาณอันยอดเยี่ยม (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๔/๑๑๔,๑๑/๑๕๕/๑๑๕,๑๑/๑๘๕/
๑๔๓,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๐๔/๒๙๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕/๖๑, ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๔๗/
๓๙๘,๒๕/๑๑๐/๔๙๒)   

สัมโพธสิุข : สุขจากการตรัสรู้, สุขที่เกิดจากความตรัสรู้, หมายถึงความสุขจากการตรัสรู้ เพราะ
เป็นไปเพ่ือตรัสรู้มรรค,สุขในอริยมรรค ดังคำมหาสุญญตสูตร และยสสตูร ที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า เป็นไปได้ ท่ีภิกษุผู้หลีกออกจากคณะ  อยู่ตามลำพังผู้เดียว  พึงหวัง
เนกขัมมสุขปวิเวกสขุ  อุปสมสุข  สัมโพธิสุข จักเป็นผู้ได้สุขนั้น ตามปรารถนาได้โดย



 

๕๒๓๘ 
 

 

ไม่ยากโดยไม่ลำบาก หรือดังคำในจูฬนิทเทสท่ีกล่าวไว้ว่า ข้อท่ีภิกษุใดหลีกออกจาก
คณะ  อยู่ตามลำพังผู้เดียว  ภิกษุนั้นพึงหวังเนกขัมมสขุ  ปวิเวกสุข  อุปสมสุข  
สัมโพธิสุขจักเป็นผู้ได้สุขนั้นตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก โดยไม่ลำบาก ก็เป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๖/๒๒๓,๒๓/๘๖/๔๑๒,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๔๐/๔๕๑)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมโพธิสุข หมายถึงความสุขจากการตรัสรู้ เพราะ
เป็นไปเพ่ือตรัสรู้มรรค,คำว่า สัมโพธิสุข หมายถึงสุขในอริยมรรค (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/
๑๘๖/๑๑๔,ขุ.จู.อ. (บาลี) ๑๔๐/๑๓๓)  

สัมโพธสิูตร : พระสูตรว่าด้วยสัมโพธิ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรงุสาวัตถ ี ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ถ้าพวกอัญเดียรถีย์
ปริพาชกถามว่า อะไรเป็นเหตุแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝา่ยแห่งสัมโพธิ เธอทั้งหลาย
ถูกถามอย่างน้ี จะตอบว่าอย่างไร เมื่อภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า ธรรมของข้าพระองค์
ท้ังหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พ่ึง ขอพระผู้มีพระภาค
โปรดทรงอธิบายเน้ือความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจม่แจ้งเถิด ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจาก
พระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ จึงตรัสเหตุแห่งการเจริญธรรมท่ีเป็นฝา่ยแห่งสัมโพธิ
มี ๕ คือ ภิกษุ (๑) มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี (๒) มศีีล สำรวมด้วยการสังวรใน
ปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย (๓) ได้กถาเป็นเคร่ืองขัดเกลาอย่างย่ิงที่
เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิต(คือเป็นอุปการะแก่การชักนำจิตเข้าสู่สมถะและ
วิปัสสนา) คือ เรื่องความมักน้อย ความสันโดษ ความสงัด ความไมค่ลุกคล)ี การ
ปรารภความเพียร ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และความรูค้วามเห็นในวิมุตติ ตามความ
ปรารถนา ได้โดยไม่ยาก โดยไม่ลำบาก (๔) ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม 
เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม (๕) มีปัญญาเคร่ืองพิจารณาเห็นท้ัง
ความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ แล้ว
ตรัสว่า ภิกษุดำรงอยู่ในเหตุแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ ๕ นี้แล้วพึง
เจริญธรรมอีก ๔ คือ (๑) เจริญอสุภะเพ่ือละราคะ (๒)เจริญเมตตาเพ่ือละพยาบาท
(ความโกรธ) (๓) เจริญอานาปานสติเพ่ือตัดวิตก (๔) เจริญอนิจจสัญญาเพ่ือถอน
อัสมิมานะ ให้ย่ิงขึ้นไป แล้วตรัสว่า อนัตตสัญญาจะปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญา 
ผู้ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลนุิพพานที่ถอนอัสมิมานะได้ในปัจจุบัน  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๑/๔๒๕) 



 

๕๒๓๙ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมโพธิ ในท่ีนีห้มายถึงมรรค ๔ คือโสดาปัตติมรรค 
สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค(องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๗/๒๔๒, ที.
สี.อ. (บาลี) ๑/๓๗๓/๒๘๑, องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี) ๒/๘๗/๒๓๕) 

สัมโพสธะ, พระเจา้จักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระติกิจฉกเถระ 
ซึ่งท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ในติกิจฉกเถราปทานตอนหน่ึงว่า ข้าพเจ้า
เป็นหมอ  ศกึษาดีแล้ว  อยู่ในกรุงพันธุมดีเป็นผู้นำความสุขมาให้แกม่หาชนผู้มีโรคภัย 
ได้ถวายยา  (บำบัดไข้) พระสมณะผูส้ำรวมอินทรีย์มีนามว่าอโศก ผู้เป็นอุปัฏฐากของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี หายจากโรคด้วยยานั้นน่ันแล  ในกัปที่  ๙๑  
นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้ถวายยาไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายยาใน
กัปท่ี ๘  นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่าสัพโพสธะ 
สมบูรณ์ด้วยรตันะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๓๔๕) 

สัมภวกุมาร : ช่ือพระกุมารองค์หน่ึง มีอายุ ๗ ขวบ ชาวเมืองอินทปัตถ์ แคว้นกุร ุทีมี่พระเจ้าธนัญ
ชยโกรัพยะปกครอง เป็นพระโอรสของพระเจ้าธนัญชยโกรัพยะ สามารถแสดงธรรรม
แกพ่ราหมณ์สจีุรตะ ผู้เป็นอาจารย์ของพระราชาได้ มหาชนต่างบันลือโห่ร้องตบมือ 
กระทำสาธุการพันครั้ง  ยังการยกธงและการดีดนิ้วมือให้เป็นไป ท้ังซดัไปซึ่งวัตถุมี
เครื่องประดับมือเป็นต้น ทรัพย์สินท่ีมหาชนซัดไปแล้วอย่างน้ี นับได้ถึงโกฏิ แม้
พระราชาก็ทรงโปรดปรานพระราชทานยศใหญ่แก่สมัภวกุมาร ฝ่ายสุจีรตพราหมณ์ 
ทำการบูชาด้วยทองคำพันลิ่มแล้วจารึกคำวิสัชนาปัญหาลงในแผ่นทองคำด้วยชาดกับ
หรดาล แล้วเดินทางไปยังอินทปัตตนครกราบทูลธัมมยาคปัญหาแด่พระราชา
พระราชาทรงประพฤติในธรรมน้ันแล้วยังเมืองสวรรค์ให้แน่นบริบูรณ์ มีปรากฏในสัม
ภวชาดก ท่ีสัญชัยกุมารกล่าวสรรเสริญสัมภวกุมารไว้ตอนหน่ึงว่าสัมภวกุมารถึงยัง
เป็นเด็กก็ฉันนั้นเพราะประกอบด้วยปัญญาท่านยังไม่ได้ถามสัมภวกุมารกอ่นแล้วอย่า
เพ่ิงเข้าใจเธอว่าเป็นเด็กพราหมณ์ ท่านถามสัมภวกุมารแล้วพึงรู้อรรถและธรรมได้ (ขุ.
ชา.ติงสติ.(ไทย)๒๗/๑๕๘/๕๖๔,๒๗/๑๖๐/๕๖๔,๒๗/๑๖๒/๕๖๔,๒๗/๑๖๔/
๕๖๕,๒๗/๑๖๗/๕๖๕,๒๗/๑๖๙/๕๖๕,๒๗/๑๗๐/๕๖๕) 

สัมภวชาดก :   ชาดกว่าด้วยสัมภวกุมาร  มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นสัมภวกุมารอายุ ๗ ขวบได้แสดงยาคธรรมแก่พราหมณ์สุจีรตะว่า ถ้าประโยชน์
เกิดขึ้นควรทำเสียแต่วันนี้ ไมค่วรเดินทางผิด ไม่ควรประพฤติอธรรมเป็นต้น (ขุ.ชา.
ติงสติ.(ไทย) ๒๗/๑๓๘/๕๖๑) 

สัมภเวสี : ผู้แสวงสมภพ หมายถึงสัตว์ผู้แสวงหาที่เกดิ ดังคำในเมตตสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า  เหล่าสัตว์ท่ีเคยเห็นก็ดี  เหล่าสัตว์ท่ีไม่เคยเห็นก็ดี เหล่าสัตว์ท่ีอยู่ใกล้และอยู่ไกลก็



 

๕๒๔๐ 
 

 

ดี  ภูตหรือสมัภเวสีก็ดี ขอสตัว์เหล่านั้นท้ังหมดจงมีตนเป็นสุขเถิด (ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๕/
๒๑,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๔๗/๕๓๔) ; ดู ภูตะ 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมภเวสี คือ สัตว์ท่ีเกิดในกำเนิดทั้ง ๔ ได้แก่ (๑) อัณฑ
ชะ (เกิดจากไข่) (๒) ชลาพุชะ (เกิดจากครรภ์) (๓) สังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคล) (๔) 
โอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น)  สัตว์จำพวกที่เป็นอัณฑชะ และชลาพุชะ ท่านเรียกว่า 
สัมภเวสี เพราะยังอยู่ในไข่และในครรภ์ ถา้ออกจาก  ไข่และครรภ์แล้วไม่เรียกว่า 
สัมภเวสี แต่ท่านเรียกว่า สัตว์ผู้เกิดแล้ว สัตว์จำพวกที่เป็นสังเสทชะ และ  
โอปปาติกะน้ัน ท่านเรียกว่า สัมภเวสี ในขณะจิตแรกที่เกดิขึ้น ต้ังแต่ขณะจิตที่ ๒ ไป   
ท่านเรียกว่า สตัว์ผู้  เกิดแล้ว (สํ.นิ.อ. (บาล)ี ๒/๑๑/๒๖),ในอรรถกถาแห่งเมตตสูตร
อธิบายไว้อีกว่า สัมภเวส ี หมายถึงพระเสขะและปุถุชนผู้ยังต้องแสวงหาที่เกิดต่อไป 
เพราะยังละภวสังโยชน์ไม่ได้ อีกนัยหน่ึง ในกำเนิด ๔ สัตว์ท่ีเกิดในไข่และเกิดในครรภ์ 
ถ้ายังไม่เจาะเปลือกไข่หรือคลอดจากครรภ์ออกมา ยังเรียกว่า สัมภเวสี ต่อเม่ือเจาะ
เปลือกไข่หรือคลอดออกมา เรียกว่า ภูต, พวกสังเสทชะ (เกิดที่ช้ืนแฉะ) และพวก
โอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น) ในขณะจิตแรก กเ็รียกว่า สัมภเวสี ต้ังแต่ขณะจิตที่ ๒ เป็น
ต้นไป เรียกว่า ภูต (ขุ.ขุ.อ.(บาลี)  ๙/๒๒๑)  

สัมภาระ : สิ่งของต่างๆ, วัตถุ, วัสดุ,เครื่องใช้, องค์, สว่นประกอบ, บริขาร,ปัจจัย, ความดีหรือ
ความช่ัวท่ีประกอบหรือทำสะสมไว้ ดังคำในมหาวิภังค์กล่าวไว้ว่า อุบาสกคนหน่ึงได้
ตัดเครื่องทัพพสัมภาระท้ิงไว้ในป่า อุบาสกน้ันได้ส่งทูตไปในสำนักภิกษุทัง้หลายว่า ถ้า
พระคุณเจ้าทั้งหลายจะพึงขนเครื่องทัพพสัมภาระน้ันมาได้ กระผมขอถวายเครื่อง
ทัพพสัมภาระนั้น หรือดังคำในกสิภารทวาชสูตร ท่ีกสภิารทวาชพราหมณ์ได้ทูลถาม
พระผู้มีพระภาคว่าท่านปฏิญญาว่าเป็นชาวนา แต่ข้าพเจ้าไม่เห็นสัมภาระแห่งการไถ
ของท่านเลย ท่านผู้เป็นชาวนา  ข้าพเจ้าถามแล้ว ขอจงบอกข้าพเจ้าจะรู้สัมภาระแห่ง
การไถของท่านได้อย่างไร (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๙๙/๓๑๒,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๕๑๘) ; การ
ประชุมเข้า ดังคำว่า ผ้าทำด้วยสัมภาระเจือกัน (วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๐๘/๕๗๙)  

สัมภูตเถรคาถา : ภาษิตของพระสัมภูตเถระ,คาถาของพระสัมภูตเถระ ท่านพระสัมภูตเถระกล่าวคำว่า 
ผู้ใดรีบในเวลาที่ควรช้า และช้าในเวลาที่ควรรีบ ผู้น้ันเป็นคนเขลา  ย่อมประสบทุกข์ 
เพราะไม่จัดแจงโดยแยบคาย ประโยชน์ของเขาย่อมเสื่อมไป เหมอืนดวงจันทร์
ข้างแรม  เขายอ่มได้รับความตำหนิจากวิญญูชน  และพลาดจากมิตรทั้งหลาย ผู้ใดช้า
ในเวลาที่ควรช้า และรีบในเวลาที่ควรรีบ  ผู้น้ันเป็นบัณฑิตย่อมประสบสุขเพราะ
จัดแจงโดยอุบายที่แยบคาย ประโยชน์ของเขา  ย่อมบริบูรณ์ เหมือนดวงจันทร์



 

๕๒๔๑ 
 

 

ข้างขึ้น เขาย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญ และไม่พลาดจากมิตรท้ังหลาย (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๒๙๑/๓๘๗) 

สัมภูตสาณวาสี, ภิกษุ : ช่ือพระเถระองค์หน่ึงในการกสงฆ์ ผู้ทำสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ดังคำในจูฬวรรคที่
กล่าวว่า ท่านพระสัมภูตสาณวาสี บอกท่านพระยสกากัณฑกบุตรว่าท่าน ท่านพระเร
วตะรูปนี้  เป็นพหูสูต  เช่ียวชาญปริยัติ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๐/๔๐๐, ๗/๔๕๐/๔๐๑, 
๗/๔๕๒/๔๐๓, ๗/๔๕๕/๔๐๙) 

สัมเภชชสูตร  พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำท่ีไหลมาบรรจบกัน มี ๒ สูตร คือ 
 1.สัมเภชชสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑)  พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ทุกข์ท่ี

หมดสิ้นไปของพระอริยสาวกผู้รู้ชัดอริยสัจ ๔ มีมากกว่า เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่
ก่อน เหมือนน้ำท่ีไหลมาบรรจบกันหมดสิ้นไปมากกว่าน้ำ ๒-๓ หยดท่ีบุรุษช้อนขึน้มา 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๓/๖๓๕) 

 2.สัมเภชชสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ทุกข์ท่ี
หมดสิ้นไปของพระอริยสาวกผู้รู้ชัดอริยสัจ ๔ มีมากกว่า เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่
ก่อนเหมือนน้ำท่ีไหลมาบรรจบกันซึ่งหมดสิน้ไปมากกว่าน้ำ ๒-๓ หยดที่เหลืออยู่ (สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๔/๖๓๖) 

สัมเภชชอุทกสูตร : พระสูตรว่าด้วยแม่น้ำไหลมาบรรจบกัน มี ๒ สูตร คือ 
 1.สัมเภชชอุทกสูตร พระผูมี้พระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับ

ภิกษุทั้งหลายว่า ความทุกข์ของพระอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ผูรู้้แจ้งท่ีหมดสิ้นไป
น้ันมีมาก เหมอืนน้ำในแม่น้ำทั้ง ๕ คอื คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหท่ีีไหลมาบรรจบ
กัน ส่วนความทุกข์ท่ีเหลือมีน้อย เหมือนน้ำ ๒-๓ หยด ดังน้ัน การตรัสรู้ธรรม การได้
ธรรมจักษุจึงมปีระโยชน์อย่างมากมาย (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๖/๑๖๓) 

 2.สัมเภชชอุทกสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ความทุกข์ของพระอริยสาวกผู้ถึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิ ผู้รู้แจ้งท่ีหมดสิ้นไปน้ันมีมาก เหมอืนน้ำในแม่น้ำทั้ง ๕ คือ คงคา ยมุนา อจิร
วดี สรภู มหีท่ีไหลมาบรรจบกัน ส่วนความทุกข์ท่ีเหลือมน้ีอย เหมือนน้ำ ๒-๓ หยด 
ดังนั้น การตรัสรู้ธรรม การได้ธรรมจักษุจึงมีประโยชน์อย่างมากมาย (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๗๗/๑๖๓) 

สัมโภคนาสนา : ให้ฉิบหายเสียจากการกินร่วม, เป็นศัพท์ที่แปลจากคำว่า ทัณฑกรรมนาสนา(การให้
ฉิบหายด้วยทัณฑกรรม คือ ลงโทษสามเณรผู้กล่าวตู่พระธรรมเทศนาโดยไล่จากสำนัก 
และไม่ให้ภิกษุท้ังหลายคบด้วย ตามสิกขาบทท่ี ๑๐ แห่งสัปปาณกวรรค ปาจิตติย
กัณฑ์) ดูประกอบใน วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๒๕/๕๓๔  



 

๕๒๔๒ 
 

 

สัมมติกา, กัปปิยภูมิ : กัปปิยภูมิท่ีสงฆ์สมมติ, คือกุฎีที่สงฆ์เลือกจะใช้เป็นกัปปิยกุฎีแล้วสวดประกาศ
ด้วยญัตติทุติยกรรม เป็นข้อ ๔ ในกัปปิยภูมิ ๔ อย่าง คือ ๑.  อุสสาวนันติกา (กัปปิย
ภูมิท่ีประกาศให้รู้กันแต่เริ่มสร้าง)๒. โคนิสาทิกา(กัปปิยภูมิเคลื่อนที่ได้) ๓. คหปติกา
(เรือนคหบดีท่ีเขาถวายให้เป็นกัปปิยภูมิ) ๔. สัมมติกา(กัปปิยภูมิที่สงฆ์สมมติ) (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๙๕/๑๒๐); ดู กัปปิยภูมิ  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมมติกา แปลว่า กัปปิยภูมิท่ีสงฆ์สมมติ ได้แก่ สถานที่
หรือกุฎีที่ภิกษุท้ังหลายตกลงกันเลือก  ใช้เป็นกัปปิยกุฎี สถานท่ีนั้นอาจเคยเป็นที่อยู่
ของภิกษุมาก่อน โดยสวดประกาศให้สงฆท์ราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่า จะใช้ที่
แห่งน้ีเป็นกัปปิยกุฎีหรือเป็นกัปปิยภูมิ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๙๕/๑๘๒-๑๘๓)  

สัมมติญาณ : ความรู้ในสมมติ,ญาณคือสมมติมีปรากฏในสังคีติสูตรและทสุตตรสูตร, เป็นข้อ ๔ ใน
ญาณ ๔ คือ ๑. ธัมมญาณ(ความรู้ในธรรม)๒.อันวยญาณ(ความรู้ในการคล้อยตาม)๓.
ปริยญาณ(ความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อ่ืน)๔.สัมมติญาณ(ความรู้ในสมมติ),ในวิภังค์
กล่าวไว้ว่า เป็นข้อ ๔ ในญาณวัตถุหมวดละ ๔ คือ ธัมมญาณ  อันวยญาณ  ปริจจ
ญาณ  สัมมติญาณ  และอธิบายความหมายของคำว่าสัมมติญาณไว้ว่า ปัญญาใน
มรรค  ๔  ผล  ๔  ช่ือว่า  ธัมมญาณ  ปัญญา  กิริยาท่ีรู้ชัด  ฯลฯ  ความไม่หลงงมงาย 
ความเลือกเฟ้นธรรม สมัมาทิฏฐิในการนำนัยคือปัจจเวกขณญาณไปน้ัน  น้ีเรียกว่า
อันวยญาณ ปัญญา  กิรยิาท่ีรู้ชัด  ฯลฯ  ความไม่หลง ความเลือกเฟ้นธรรม 
สัมมาทิฏฐิ ในจิตของสัตว์เหล่าอ่ืน  ของบุคคลเหล่าอ่ืนน้ัน น้ีเรียกว่าปริจจญาณ เว้น
ธัมมญาณอันวยญาณ  ปริจจญาณแล้ว  ปัญญาท่ีเหลือช่ือว่าสมมติญาณ  (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๕,๑๑/๓๕๔/๓๗๘,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๕๔/๔๙๑, ๓๕/๗๙๖/
๕๑๑) 

สัมมสนญาณ : ญาณหย่ังรู้ด้วยพิจารณานามรูปโดยไตรลักษณ์,ญาณกำหนดรู้ด้วยพิจารณาเห็นนาม
และรูปโดยไตรลักษณ์, ญาณท่ีพิจารณาหรือตรวจตรานามรูปหรือสังขาร มองเห็น
ตามแนวไตรลักษณ์ คือ รู้ว่า ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน (ข้อ ๓ในญาณ ๑๖ คือ 
(๑) นามรูปปริจเฉทญาณ (ญาณกำหนดรูน้ามและรูป) (๒) ปัจจยปริคคหญาณ  
(ญาณกำหนดรูปั้จจัยของนามและรูป) (๓) สมัมสนญาณ (ญาณกำหนดรู้ด้วยพิจารณา
เห็นนามและรปูโดยไตรลักษณ์) (๔) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็น
ความเกิดและความดับ) (๕) ภังคานุ  ปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความสลายเห็น
ว่าสังขารทั้งปวงล้วนจะต้องสลายไปหมด) (๖) ภยตูปัฏ ฐานญาณ (ญาณอันมองเห็น
สังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว เพราะล้วนแต่จะต้องสลายไปไม่ปลอดภัยท้ังสิ้น)  (๗) 
อาทีนวานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคำนึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่าเป็นโทษ) (๘) นิพพิทา
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นุปัสสนาญาณ  (ญาณอันคำนึงเห็นด้วยความหน่าย) (๙) มุญจิตุกัมยตาญาณ (ญาณ
อันคำนึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย เม่ือหน่ายสงัขารทั้งหลายแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะพ้น
ไปเสียจากสังขารเหล่าน้ัน) (๑๐) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคำนึงพิจารณา
หาทาง เพ่ือมองหาอุบายที่จะปลดเปลื้องออก) (๑๑) สังขารุเปกขาญาณ (ญาณ อัน
เป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร ไม่ยินดียินร้ายต่อสังขารทั้งหลาย) (๑๒) สัจจา
นุโลมิกญาณ หรืออนุโลมญาณ (ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลม ได้แก่การหย่ังรู้อริยสัจ)
(๑๓) โคตรภูญาณ (ญาณหย่ังรู้ท่ีเป็นหัวต่อแห่งการข้ามพ้นจากภาวะปุถุชน เข้าสู่
ภาวะอริยบุคคล) (๑๔) มคัคญาณ ญาณในอริยมรรค (ความหย่ังรู้ท่ีให้สำเร็จภาวะ
อริยบุคคลแต่ละขั้น) (๑๕) ผลญาณ ญาณในอริยผล (ความหย่ังรู้ท่ีเป็นผลสำเร็จของ
พระอริยบุคคลช้ันนั้น ๆ) (๑๖) ปัจจเวกขณญาณ (ญาณหย่ังรู้ด้วยการพิจารณา
ทบทวน สำรวจรู้มรรคผล กเิลสท่ีละแล้ว กิเลสท่ีเหลืออยู่และนิพพาน) ) ดังคำใน
มาติกา ปฏิสัมภิทามรรค ท่ีกล่าวไว้ว่า ปัญญาในการย่อธรรมทั้งหลายท้ังที่เป็นอดีต 
อนาคต และปัจจุบันแล้วกำหนดไว้  ช่ือว่าสัมมสนญาณ  (ญาณที่กำหนดนามธรรม
และรูปธรรม) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๕/๑, ๓๑/๔๘/๗๔) 

สัมมสนญาณนิทเทส : แสดงสัมมสนญาณ  อธิบายอุทเทสท่ี ๕ ของญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำปุจฉา 
ดังนี้ 

   สาระสำคัญของสัมมสนญาณนิทเทสแบ่งเปน็ ๒ ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ ๑ 
  ท่านพระสารีบุตรนำธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมท่ีควรรู้ยิ่งในสุตมยญาณท่ี 

๑ ตอนที ่ ๒ ชุดท่ี ๑ หมวดที่ ๒-๑๒) มาจำแนกสัมมสนญาณ วิธีการ จำแนกน้ัน
แตกต่างกัน แบ่งเป็น ๓ นัย แต่ละนัยมี ๒๐๑ รอบ แต่ละรอบมีรูปแบบ เหมือนกัน 
ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่าน้ัน คอื 

   นัยท่ี ๑ รอบที ่๑ 
   พระโยคาวจรกำหนดรูปทุกอย่างทั้งท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็น

ภายในก็ตาม เป็นภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดกต็าม เลวก็ตาม ประณีต ก็
ตาม มีในที่ไกลก็ตาม มใีนท่ีใกล้ก็ตาม กำหนดโดยความไม่เที่ยง การกำหนดน้ีช่ือว่า 
สัมมสนญาณอย่างหน่ึง กำหนดโดยความเป็นทุกข์ การกำหนดนี้ช่ือว่าสัมมสน- ญาณ
อย่างหน่ึง กำหนดโดยความเป็นอนัตตา การกำหนดน้ีช่ือว่าสัมมสนญาณอย่างหน่ึง  

   นัยท่ี ๒ รอบที ่๑ 
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   ปัญญาในการย่อแล้วกำหนดว่า “รูปท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ช่ือว่า
ไม่เที่ยง เพราะมีสภาวะสิ้นไป ช่ือว่าเป็นทุกข์ เพราะมีสภาวะเป็นภัย ช่ือว่า เป็น
อนัตตา เพราะมีสภาวะไม่มีแก่นสาร” ช่ือว่าสัมมสนญาณ  

   นัยท่ี ๓ รอบที ่๑ 
   ปัญญาในการย่อแล้วกำหนดรูปทั้งท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันว่า “ไม่ 

เที่ยง ถูกปจัจัยปรุงแต่ง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มคีวามเสื่อม ไป
เป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา” ช่ือว่า สัมมสน
ญาณ 

   ตอนที่ ๒ 
   ท่านนำปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ประการมาจำแนกสัมมสนญาณโดยย้อนจากข้าง

ปลายไปหาข้างต้น รวม ๑๑ รอบ แต่ละรอบมีรูปแบบเหมือนกัน ต่างกันแต่องค์ธรรม
เท่าน้ัน ดังน้ี 

   รอบที่ ๑ 
   ปัญญาในการย่อแล้วกำหนดว่า “เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี เมื่อ 

ชาติไม่มี ชรามรณะจึงไม่มี” ช่ือว่าสัมมสนญาณ 
   ปัญญาในการย่อแล้วกำหนดในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดีว่า “เพราะชาติ

เป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี เม่ือชาติไม่มี ชรามรณะจึงไม่มี” ช่ือว่าสัมมสนญาณ  
     ฯลฯ 

   รอบที่ ๑๑ 
   ปัญญาในการย่อแล้วกำหนดว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เมื่อ 

อวิชชาไม่มี สังขารจึงไม่มี” ช่ือว่าสัมมสนญาณ 
   ปัญญาในการย่อแล้วกำหนดในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดีว่า “เพราะ 

อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารจึงไม่มี” ช่ือว่าสัมมสนญาณ 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๗๔) 

  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายไว้ว่า คำว่า สัมมสนญาณ คือญาณกำหนดรู้ด้วย
พิจารณาเห็นนามและรูปโดย ไตรลักษณ์ วิสทฺุธิ. (บาลี) ๒/๖๖๒-๘๐๔/๒๕๐-๓๕๐) 

สัมมสสูตร : พระสูตรว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยภายใน พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้สามารถรูไ้ด้ว่า ชราและมรณะมีอุปธิ
เป็นเหตุ เป็นเหตุเกิด เป็นกำเนิด เป็นแดนเกิด รู้ท้ังความเกิด ความดับและปฏิปทา
เครื่องดำเนินไปสู่ความดับแห่งชราและมรณะ ช่ือว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรม 
ปฏิบัติเพ่ือความดับทุกขโ์ดยชอบ แล้วทรงสอนให้พิจารณาปัจจัยภายในอันเป็นปัจจัย 
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เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คืออุปธิ ตัณหาและรูป โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และ
เป็นอนัตตาเป็นต้น เพราะเม่ือพิจารณาเห็นความเกิดและความดับแห่งปัจจัยเหล่านี้ 
ย่อมพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะและทุกข์ได้  (สํ.
นิ.(ไทย) ๑๖/๖๖/๑๒๙) 

สัมมัชชนเถรวัตถุ : เรื่องพระสัมมัชชนเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ว่า ผู้ใด
ประมาทแล้วในกาลก่อน ภายหลังไม่ประมาท ผู้น้ันย่อมทำโลกน้ีให้สว่างไสว  ดุจดวง
จันทร์พ้นจากเมฆ  ฉะน้ัน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๗๒/๘๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทำโลกน้ีให้สว่างไสว หมายถึงทำโลกคือขันธ์ ๕ เป็นต้น 
ให้สว่างด้วยมรรคญาณ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๖/๓๔)  

สัมมัตตธรรม : ธรรมท่ีชอบ หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ มสีัมมาทิฏฐิ เปน็ต้น มีปรากฏในมิจฉัตตสูตร 
หรือดังคำในมิจฉัตตสูตร แห่งทสกนิบาต ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  
เพราะอาศัยสัมมัตตธรรม(ธรรมที่ถูก)  จงึมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล ไม่มีการ
พลาดจากสวรรค์และมรรคผล,ในเอกาทสมสูตร กล่าวไว้ว่า สัมมัตตธรรม ม ี ๑๐ 
ประการ เพ่ิมสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑/๒๔,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๐๓/๒๔๕,๒๔/๑๓๓/๒๘๒) 

สัมมัตตนิยตราสี : กองแห่งธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแนน่อน, เป็นข้อ ๓ ในราส ี๓ คอื๑. มิจฉัต
ตนิยตราสี (กองแห่งธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน)  ๒.  สัมมัตตนิยตราสี(กอง
แห่งธรรมท่ีมสีภาวะชอบและให้ผลแน่นอน)๓.อนิยตราสี(กองแห่งธรรมท่ีให้ผลไม่
แน่นอน) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖) 

สัมมัตตนิยาม : กำหนดความเป็นธรรมที่ถูก หมายถึงอริยมรรคมีองค ์ ๘ ดังคำในปฐมสัมมัตตนิยาม
สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  บุคคลประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
(คือ๑. ไม่วิพากษ์วิจารณ์คำพูด ๒. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้พูด ๓. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ตน ๔.  
เป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน  คือมีจิตแน่วแน่ฟังธรรม ๕.มนสิการโดยแยบคาย)  ฟังสัทธรรม
อยู่เป็นผู้อาจหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลาย,ในอาวรณตาสูตร พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม  ๖  ประการ(คือ ๑. เป็นผู้
ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเคร่ืองกั้น ๒.  เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเป็น
ผู้มีกิเลสเป็นเครื่องก้ัน ๓.เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิบากเป็นเครื่องกั้น ๔. 
เป็นผู้มีศรัทธา๕. เป็นผู้มฉีันทะ  ๖.  เป็นผู้มีปัญญา ) ฟังสัทธรรมอยู่ อาจก้าวลง
สู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลายได้,ในอาสยานุสยญาณนิทเทส อธิบายไว้ว่า สัตว์
ท้ังหลายผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกั้น  คือกรรม กิเลส  วิบาก เป็นผู้มีศรัทธา 
มีฉันทะ มีปัญญาดี อาจเข้าสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลาย  เหล่านี้ช่ือว่าภัพพ
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สัตว์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๑/๒๔๙, องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๖/๖๑๐,๒๒/๘๗/
๖๑๒,๒๒/๙๘/๖๒๑,๒๒/๑๐๑/๖๒๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๖/๕๙๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๔๓๑/๔๖๑,๓๗/๔๔๖/๔๗๖)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมมัตตนิยาม ในท่ีน้ีหมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ 
(องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๑๕๑/๕๙, สํ.ข.อ. (บาลี) ๒/๓๐๒-๓๑๑/๓๗๘),ในอรรถกถา
แห่งปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า คำว่า สมัมัตตนิยาม หมายถึงโลกุตตรมรรค โดย
วิเศษก็คือโสดาปัตติมรรค (ข.ุป.อ.(บาลี) ๒/๓๖/๓๖๗)   

สัมมัตตนิยามสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสัมมัตตนิยาม มี ๓ สูตร คอื 
 1.สัมมัตตนิยามสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้

บุคคลผู้ฟังพระสัทธรรมไม่อาจหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม (หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘) ใน
กุศลธรรม ๕ คือ (๑) วิพากษ์วิจารณ์คำพูด(เช่น พูดว่า นั่นเรื่องอะไร) (๒) 
วิพากษ์วิจารณ์ผู้พูด (เช่น พูดว่า ผู้น้ันพูดเรื่องอะไร ผู้น้ีจะรู้อะไร) (๓) วิพากษ์วิจารณ์
ตน (เช่น พูดว่า เรารูห้รือว่าคำพูดของเรามนี้ำหนักท่ีน่าเช่ือถือได้แค่ไหนกัน) (๔) มีจิต
ฟุ้งซ่านไม่แน่วแน่ฟังธรรม (๕) มนสกิารโดยไม่แยบคาย แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุ
ให้บุคคลผู้ฟังพระสัทธรรมอาจหย่ังลงสู่สัมมตัตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลาย ๕ โดยนัย
ตรงกันข้าม  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๑/๒๔๙) 

 2.สัมมัตตนิยามสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้
บุคคลผู้ฟังพระสัทธรรมไม่อาจหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม ในกุศลธรรมทั้งหลาย ๕ คอื 
(๑) วิพากษ์วิจารณ์คำพูด (๒) วิพากษ์วิจารณ์ผู้พูด (๓) วิพากษ์วิจารณ์ตน (๔) มี
ปัญญาทราม โง่เขลา เป็นคนเซอะ (๕) ถอืตัวว่ารู้ในสิ่งท่ีตนยังไม่รู้ แล้วตรัสว่า ธรรมท่ี
เป็นเหตุให้บุคคลผู้ฟังพระสัทธรรมอาจหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม ๕ โดยนัยตรงกันข้าม 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๒/๒๕๐) 

 3.สัมมัตตนิยามสูตร (ตติย) (สูตรที่ ๓) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้
บุคคลผู้ฟังพระสัทธรรมไม่อาจหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยาม ในกุศลธรรมทั้งหลาย ๕ คอื 
(๑) ฟังธรรมอย่างลบหลู่คุณท่าน(๒) ฟังธรรมอย่างคิดแข่งดี คอยจับผิด (๓) มีจิต
กระด้างในผู้แสดงธรรม (๔) มีปัญญาทราม โง่เขลา เป็นคนเซอะ (๕) ถอืตัวว่ารู้ในสิ่ง
ท่ีตนยังไม่รู้ แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลผู้ฟังพระสัทธรรมอาจหย่ังลง
สู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลาย ๕ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๕๓/๒๕๑) 

สัมมัตตะ : ความเป็นธรรมท่ีถูก, ความเป็นถูก, ภาวะที่ถูก มี๑๐ อย่าง ๘ ข้อต้นตรงกับองค์มรรค
ท้ัง๘ ข้อ เพ่ิม ๒ ข้อท้าย คอื ๙. สัมมาญาณ รู้ชอบ ได้แก่ผลญาณ และปัจจเวกขณ



 

๕๒๔๗ 
 

 

ญาณ ๑๐. สมัมาวิมุตติ หลุดพ้นชอบ ได้แก่พระอรหัตตผลวิมุตติ; เรยีกอีกอย่างว่า 
อเสขธรรม ๑๐; ตรงข้ามกับมิจฉัตตะ ๑๐ มีปรากฏในสังคีติสูตร (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๓๓/๓๔๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๖๖๓/๗๑๕)  

สัมมัทธสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เรารู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัดออกจาก
อินทรีย์ ๖ มีจักขุนทรีย์เป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง จึงกล้ายืนยันว่า วิมุตติของเราไม่
กำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดน้ีภพใหม่ไม่มีอีก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๙๘/๓๐๗) 

สัมมัปธานสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสัมมัปปธาน พระผู้มีพระภาคตรัสปฏิปทา ๓ เหมือนในสติปัฏฐาน
สูตร ต่างกันเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทา คือ ภิกษุสร้างฉันทะ ปรารภความเพียร เพ่ือ
ป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น ... เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดแล้ว ... 
เพ่ือทำกุศลธรรมท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น … เพ่ือความดำรงอยู่เจริญเต็มท่ีแห่งกุศลธรรม
ท่ีเกิดขึ้นแล้ว (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๔๐๓)  

สัมมัปปธาน : ความเพียรชอบ,เป็นมัคคภาวนา,เป็นองค์ธรรมหมวด ๑ ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗,ใน
สังคีติสูตร อธิบายไว้ว่า มี ๔ ประการ คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ๑. สร้างฉันทะ 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไม่
เกิดมิให้เกิดขึ้น ๒.สร้างฉันทะ  พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น  เพ่ือ
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตมุ่งม่ัน เพ่ือทำกุศลธรรมท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๔.สร้างฉันทะ พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพ่ือความดำรงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ 
ไพบูลย์ เจริญเต็มท่ีแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๕/๑๐๖,๑๑/
๑๗๗/๑๓๘,๑๑/๓๐๖/๒๗๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๑,
ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๕/๔๔,๑๔/๔๓/๕๑,๑๔/๑๔๗/๑๘๖,๑๔/๔๓๑/๔๙๐,สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๘๑/๑๓๐); ดู ปธาน,โพธิปักขิยธรรม  

สัมมัปปธานสูตร ความเพียรชอบ,สัมมัปปธานเพ่ือรู้ยิ่งราคะ  มี ๒ สูตร คอื 
 ๑.สมัมัปปธานสูตร ความเพียรชอบ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้

ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า อสังขตธรรม ได้แก่ความสิ้นราคะ โทสะและโมหะ ทางที่ให้
ถึงอสังขตธรรม ได้แกส่ัมมปัปธาน ๔ เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งกายค
ตาสติสูตรในวรรคนี้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๑/๔๕๐) 

 ๒.สัมมัปปธานสูตร สมัมัปปธานเพ่ือรู้ย่ิงราคะ  พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีภิกษุ
ควรเจริญเพ่ือรู้ย่ิงราคะ มี ๔ คือ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต 
มุ่งมั่น (๑) เพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น (๒) เพ่ือละบาปอกุศล



 

๕๒๔๘ 
 

 

ธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว (๓) เพ่ือทำกุศลธรรมทียั่งไม่เกิดให้เกิดขึ้น (๔) เพ่ือดำรงอยู่ ไม่
เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจรญิเต็มที่แห่งกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๗๕/๓๙๐) 

สัมมา :  โดยชอบ, ดี, ถูกต้อง, ถูกถ้วน,สมบูรณ์, จริง, แท้ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์) มกัใช้ประกอบกับศัพท์อ่ืน เช่น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสัมโพธิญาณ 
สัมมาชีพ สัมมาคารวะ  

สัมมากัมมันตะ : ทำการชอบ หรือการงานชอบ,กระทำชอบ ได้แก่ การกระทำที่เว้นจากความประพฤติ
ช่ัวทางกายสามอย่าง คือ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม คือ เว้นจากกายทุจริต 
๓(ข้อ ๔ ในมรรค ๘ คือ สมัมาทิฏฐิ(เห็นชอบ),สัมมาสังกัปปะ(ดำริชอบ),สัมมาวาจา
(เจรจาชอบ),สัมมากัมมันตะ(กระทำชอบ),สัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ), สัมมาวายามะ
(พยายามชอบ), สัมมาสติ(ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ(ต้ังจิตม่ันชอบ),ในธัมมสังคณี
อธิบายว่า ความงด  ความเว้น  ความเว้นขาด  เจตนาเป็นเหตุเว้น  การไม่ทำ  การไม่
ประกอบ การไม่ล่วงละเมิด  การไม่ล้ำเขต  การกำจัดต้นเหตุแห่งกายทุจริต  ๓  การ
งานชอบ  อันเป็นองค์มรรค  นับเนื่องในมรรค  น้ีช่ือว่าสัมมากัมมันตะ ,ในวิภังค์
อธิบายว่า เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการลัก
ทรัพย์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ (วิ.
ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/๑๔/๒๒,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗,๙/๓๙๓/๑๖๔,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/๔๐๒/๓๓๕,๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๓๓๐/๓๓๒,๑๑/๓๓๓/๓๔๐,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๓๐๑/๙๔, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๕/
๑๗๒) 

สัมมากัมมันตะที่เปน็อเสขะ :กระทำชอบที่เป็นของอริยบุคคลคือพระอรหันต์ ซึ่งเปน็ธรรมระดับโลกุต
ตระของพระอรหันตขีณาสพ,เป็นข้อ ๔ ในอเสขธรรม ๑๐ และมีปรากฏในปฐมอเสข
สูตรและทุติยอเสขสูตร(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๘/๓๖๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๑/๒๕๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อเสขะ หมายถึงธรรมท่ีเป็นผลและธรรมท่ีสัมปยุตด้วย
ธรรมเป็นผลน้ัน เป็นธรรมระดับโลกุตตระของพระอเสขะ คือพระอรหันตขีณาสพ (ที.
ปา.อ. (บาลี) ๓๔๘/๒๕๒) 

สัมมาญาณ : รู้ชอบ หมายถึงปัจจเวกขณญาณให้บรรลอุรหัตผล,ในตติยโมรนิวาปสูตร กล่าวว่า 
เป็นข้อ ๒ ในธรรม ๓ (คือ๑.สัมมาทิฏฐ(ิเห็นชอบ) ๒. สมัมาญาณะ (รู้ชอบ)๓. สัมมา
วิมุตติ (หลุดพ้นชอบ)) ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๓  ประการน้ี
แลย่อมมีความสำเร็จสูงสุด มีความเกษมสงูสุด  ประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงท่ีสุด  
และถึงท่ีสุดแห่งท่ีสุด ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ดังคำในทสังคสูตรที่



 

๕๒๔๙ 
 

 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัตว์ท้ังหลายผู้มีสมัมาญาณ คบคา้สมาคมกับสัตว์ท้ังหลายผู้มี
สัมมาญาณ,เป็นข้อ ๙ ในอเสขธรรม ๑๐ คอื ๘ ข้อข้างต้นตรงกับมรรค ๘ เพ่ิมอีก ๒ 
ข้อ คือสมัมาญาณ (รู้ชอบ) และสัมมาวิมุตติ (พ้นชอบ) (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๓/
๒๐๔,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๖/๓๙๔, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๙) 

  คำว่า สัมมาญาณะ หมายถึงสัมมาทิฏฐิน่ันเอง ท่านตรัสไว้เพ่ือให้องค์ธรรมครบ
บริบูรณ์ และธรรมท้ังหมดน้ี เป็นธรรมช้ันอรหัตตผล (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๑/
๓๗๓),คำว่า สมัมาญาณ หมายถึงปัจจเวกขณญาณ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๔๔/ ๒๖๗)  

สัมมาญาณะ : ความรู้ชอบ ได้แก่ผลญาณ คือญาณอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากมรรคญาณ เช่น โสดา
ปัตติผล เป็นต้น และปัจจเวกขณญาณ (ขอ้ ๙ ในสัมมัตตะ ๑๐),ในสัลเลขสูตร กล่าว
ไว้ว่า สัมมาญาณะ(ความรู้ชอบ)  เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผูม้คีวามรู้ผิด,เป็น
ข้อ ๙ ในองค์คณุ ๑๐ ของพระอรหันต์,เป็นธรรมท่ีดี มีปรากฏในสาธุสูตร  (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๙๐/๒๒๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๘/๗๖,๑๒/๘๗/๗๙,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๔,๑๓/๒๖๘/๓๑๖,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๖/๒๗,๑๙/๑๐๒๒/
๕๓๙,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๖/๓๙๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๖/๓๒๗,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๓๔/๒๔๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมมาญาณะ ในที่น้ีหมายถึงปัญญาทีท่ำหน้าที่รู้อารมณ์
ของตนถูกต้อง ท้ังสัมมาทิฏฐิและสัมมาญาณะ ในพระสูตรน้ีหมายถึงปัญญา
เหมือนกัน แต่ทำหน้าท่ีต่างกัน (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓๔๘/๒๕๒, องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/
๑๑๑/๓๗๓)  

สัมมาทัสสนะ : ความเห็นชอบ หมายถึงเห็นชอบ ท่ีประกอบด้วยมรรคและผล เป็นข้อ ๕ ในธรรมท่ี
ภิกษุผู้ใหม่ควรประพฤติปฏิบัติ ดังคำในอันธกวินทสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอ
ท้ังหลายพึงยังภิกษุเหล่าน้ันให้สมาทานให้ต้ังมั่นให้ดำรงอยู่ในสัมมาทัสสนะ(ความ
เห็นชอบ)ว่าผู้มีอายุท้ังหลายมาเถิดขอท่านท้ังหลายจงเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิประกอบด้วย
สัมมาทสัสนะ,ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า บุคคลผูม้นสิการโดยความไม่เที่ยงจะรู้
เห็นนิมิตตามความเป็นจริง  เพราะรู้เห็นนิมิตตามความเป็นจรงินั้น ท่านจึงกล่าวว่า 
สัมมาทสัสนะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๔/๑๙๓,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๗/๓๘๒) 

สัมมาทิฏฐิ : ปัญญาอันเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ ๔, เหน็ชอบตามคลองธรรมว่า ทานท่ีให้แล้วมีผล
ยัญท่ีบูชาแล้วมีผล  การเซ่นสรวงมีผล  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและทำช่ัวมี  โลกนีม้ ี 
โลกหน้ามี  มารดามีคุณ  บิดามีคุณ โอปปาติกสัตว์มี  สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ  ทำให้แจ้ง โลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้ง  
มีอยู่ ในโลก เห็นถูกต้องตามท่ีเป็นจริงว่าขันธ์ ๕ ไม่เที่ยงเป็นต้น (ข้อ ๑ ในมรรค ๘),
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ในธัมมสังคณีอธิบายไว้ว่า ปัญญา  กิริยาทีรู่้ชัด ความวิจัย  ความเลือกสรร ความวิจัย
ธรรม  ความกำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้  
ภาวะที่ฉลาด  ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง  ความค้นคิด  ความใคร่ครวญ 
ปัญญาเหมือนแผ่นดิน  ปัญญาเคร่ืองทำลายกิเลส  ปัญญาเครื่องนำทาง ความเห็น
แจ้ง ความรู้ดี  ปัญญาเหมือนปฏัก  ปัญญา  ปัญญินทรีย์  ปัญญาพละ  ปัญญา
เหมือนศัสตรา  ปัญญาเหมอืนปราสาท  ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา 
ปัญญาเหมือนประทีป  ปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความไมห่ลงงมงาย ความเลือกเฟ้น
ธรรม  สมัมาทิฏฐิ น้ีช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ (อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๒๐/๓๑),ในวิภังค์อธิบายว่า 
ความรู้ในทุกข ์ (ความทุกข)์ ความรู้ในทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์)ความรู้ในทุกขนิ
โรธ (ความดับทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอ้ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) 
น้ีเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ หรือดังคำว่า ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย 
ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์มรรค นับเนื่องใน
มรรค น้ีเรียกว่าสัมมาทิฏฐ ิ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/๑๔/๒๒,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔๓/
๑๓๗,๙/๓๗๕/๑๕๗,๙/๓๙๓/๑๖๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/
๔๐๒/๓๓๕,๑๐/๔๑๔/๓๔๖,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๒,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๕/
๑๗๑,๓๕/๒๐๖/๑๗๔) 

สัมมาทิฏฐิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้มีความเห็นชอบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  เราได้
เห็นเหล่าสัตว์ท่ีประกอบกายสุจริต วจีสุจรติ  และมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะ  มี
ความเห็นชอบ และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้ว  จะ
ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ และตรัสอีกว่า บุคคลในโลกนี้  ต้ังจิตไว้ชอบ  กล่าววาจา
ชอบ  ทำการงานทางกายที่ชอบ  มีความขวนขวายมาก ได้ทำกรรมอันเป็นบุญไว้ใน
ชีวิตอันน้อยในโลกน้ี เขามีปัญญา  หลังจากตายแล้ว  จะไปเกิดในสวรรค์ (ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๗๑/๔๒๘)  

สัมมาทิฏฐิท่ีเป็นอเสขะ :เห็นชอบของพระอริยบุคคลคอืพระอรหันต์ ซึ่งเป็นธรรมระดับโลกุตตระของ
พระอเสขะ คือพระอรหันตขีณาสพ หมายถึงปัญญาที่ทำหน้าที่เห็นอารมณ์ของตน
ถูกต้อง ซึ่งเป็นธรรมท่ีเป็นผลและธรรมท่ีสัมปยุตด้วยธรรมเป็นผลนั้น เป็นธรรม
ระดับโลกุตตระของพระอเสขะ ดังคำในสงัคีติสูตร และปฐมอเสขสูตรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิท่ีเป็นอเสขะ เป็นผู้
ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะท่ีเป็นอเสขะ เป็นต้น,ในทุติยอเสขสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า เป็นข้อที่ ๑ ในธรรมทีเ่ป็นอเสขะ ๑๐ คือ ๑.สมัมาทิฏฐิท่ีเป็นอเสขะ ๒. สมัมา
สังกัปปะที่เป็นอเสขะ ๓.สัมมาวาจาที่เป็นอเสขะ ๔.สัมมากัมมันตะที่เป็นอเสขะ๕.
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สัมมาอาชีวะที่เป็นอเสขะ๖.สัมมาวายามะที่เป็นอเสขะ๗. สัมมาสติท่ีเป็นอเสขะ ๘. 
สัมมาสมาธิท่ีเป็นอเสขะ ๙. สัมมาญาณะทีเ่ป็นอเสขะ๑๐.สัมมาวิมุตติท่ีเป็นอเสขะ(ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๘/๓๖๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๑/๒๕๖,๒๔/๑๑๒/๒๕๗) 

สัมมาทิฏฐิสูตร :  พระสูตรว่าด้วยความเห็นชอบ มี ๓ สูตร คอื 
 1.สัมมาทิฏฐิสตูร ท่านพระสารีบุตรแสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นการสนทนาธรรมมี

การถาม-ตอบแก่ภิกษุทั้งหลาย ณ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี ท่านพระสารีบุตรได้แสดงหัวข้อธรรมเหล่าน้ี คือ  

   ๑. อกุศลมลู ๓ ประการ คือ 
   ๑. โลภะ ความอยากได้ ๒. โทสะ ความคิดประทุษร้าย 
   ๓. โมหะ ความหลง 
   ๒. อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  
   แบ่งเป็นความประพฤติช่ัวทางกาย ๓ ประการ คือ 
   ๑. ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์  ๒. อทินนาทาน ลักทรัพย์ 
   ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 
   แบ่งเป็นความประพฤติช่ัวทางวาจา ๔ ประการ คือ 
   ๑. มุสาวาท พูดเท็จ  ๒. ปิสุณวาจา พูดส่อเสียด 
   ๓. ผรุสวาจา พูดคำหยาบ  ๔. สัมผัปปลาป พูดเพ้อเจ้อ 
   แบ่งเป็นความประพฤติช่ัวทางใจ ๓ ประการ คือ 
   ๑. อภิชฌา เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อ่ืน 
   ๒. พยาบาท การคิดปองร้ายผู้อ่ืน 
   ๓. มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด 
   ๓. กุศลมูล ๓ ประการ คือ 
   ๑. อโลภะ ความไม่อยากได้ ๒. อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้าย 
   ๓. อโมหะ ความไม่หลง 
   ๔. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  
   แบ่งเป็นความประพฤติดีทางกาย ๓ ประการ คือ 
   ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี  เว้นจากการฆ่าสัตว์  
   ๒. อทินนาทานา เวรมณี  เว้นจากการลักทรัพย์ 
   ๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
   แบ่งเป็นความประพฤติดีทางวาจา ๔ ประการ คือ 
   ๑. มุสาวาทา เวรมณี  เว้นจากการพูดเท็จ  
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   ๒. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี  เว้นจากการพูดส่อเสียด 
   ๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี  เว้นจากการพูดคำหยาบ  
   ๔. สัมผัปปลาปา เวรมณี  เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
   แบ่งเป็นความประพฤติดีทางใจ ๓ ประการ คือ 
   ๑. อนภิชฌา ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อ่ืน  
   ๒. อพยาบาท การไม่คิดปองร้ายผู้อ่ืน   
   ๓. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูก 
   ๕. อาหาร ๔ ประการ คือ  
   ๑. กวฬิงการาหาร อาหารคือคำข้าว  
   ๒. ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ 
   ๓. มโนสญัเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา  
   ๔. วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ  
   ๖. ทุกข์ ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ การ

ประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นท่ีรัก การไม่ได้
สิ่งที่ต้องการ เมื่อกล่าวโดยย่อก็ได้แก่อุปาทานขันธ์ ๕  

   ๗. ชรา ได้แก่ ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความ
มีหนังเห่ียวย่น ความเสื่อมอายุ ความแก่หงอ่มแห่งอินทรีย์ของสัตว์ท้ังหลาย  

   ๘. มรณะ ได้แก่ ความจุติ ความเคลื่อนไป ความทำลายไป ความหายไป ความ
ตาย การทำกาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิง้ร่างกาย ความขาดสูญแห่ง
ชีวิตินทรีย์ของสัตว์ท้ังหลาย  

   ๙. ชาต ิ ได้แก่ ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหยั่งลง ความบังเกิด ความ
บังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะของสัตว์ทั้งหลาย  

   ๑๐. ภพ ๓ ประการ คือ 
   ๑. กามภพ ภพที่เป็นกามวจร  ๒. รูปภพ ภพที่เป็นรูปาวจร 
   ๓. อรูปภพ ภพที่เป็นอรูปาวจร 
   ๑๑. อุปาทาน ๔ ประการ คอื 
   ๑. กามุปาทาน   ความยึดมั่นในกาม 
   ๒. ทิฏฐุปาทาน   ความยึดมั่นในทิฏฐ ิ
   ๓. สีลัพพตุปาทาน  ความยึดม่ันในศีลและวัตร  
   ๔. อัตตวาทุปาทาน  ความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา  
   ๑๒. ตัณหา ๖ ประการ คือ 
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   ๑. รูปตัณหา   ความทะยานอยากในรูป 
   ๒. สัททตัณหา  ความทะยานอยากในเสียง 
   ๓. คันธตัณหา  ความทะยานอยากในกลิ่น 
   ๔. รสตัณหา   ความทะยานอยากในรส 
   ๕. โผฏฐัพพตัณหา  ความทะยานอยากในโผฏฐัพพะ  
   ๖. ธัมมตัณหา   ความทะยานอยากในธัมมารมณ์ 
   ๑๓. เวทนา ๖ ประการ คือ 
   ๑. จักขุสมัผัสสชาเวทนา  เวทนาที่เกิดจากความถูกต้องทางตา 
   ๒. โสตสัมผัสสชาเวทนา  เวทนาที่เกิดจากความถูกต้องทางหู 
   ๓. ฆานสัมผัสสชาเวทนา  เวทนาที่เกิดจากความถูกต้องทางจมูก 
   ๔. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  เวทนาที่เกิดจากความถูกต้องทางลิ้น 
   ๕. กายสัมผสัสชาเวทนา  เวทนาที่เกิดจากความถูกต้องทางกาย 
   ๖. มโนสัมผัสสชาเวทนา  เวทนาที่เกิดจากความถูกต้องทางใจ  
   ๑๔. ผสัสะ ๖ ประการ คือ 
   ๑. จักขุสมัผัส ความถูกต้องทางตา 
   ๒. โสตสัมผัส ความถูกต้องทางหู 
   ๓. ฆานสัมผัส ความถูกต้องทางจมูก  
   ๔. ชิวหาสัมผัส ความถูกต้องทางลิ้น 
   ๕. กายสัมผสั ความถูกต้องทางกาย  
   ๖. มโนสัมผัส ความถูกต้องทางใจ  
   ๑๕. อายตนะ ๖ ประการ คอื 
   ๑. จักขวายตนะ อายตนะคือตา๒. โสตายตนะ อายตนะคือหู 
   ๓. ฆานายตนะ อายตนะคือจมูก๔. ชิวหายตนะ อายตนะคือลิ้น 
   ๕. กายายตนะ อายตนะคือกาย ๖. มนายตนะ อายตนะคือใจ  
   ๑๖. นาม ได้แก่ เวทนา สญัญา เจตนา ผัสสะ และมนสิการ  
   ๑๗. รปู ได้แกม่หาภูตรูป ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ 

(อุปาทายรูป ๒๔)  
   ๑๘. วิญญาณ ๖ ประการ คอื 
   ๑. จักขุวิญญาณ  ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา  
   ๒. โสตวิญญาณ  ความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู 
   ๓. ฆานวิญญาณ  ความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก 



 

๕๒๕๔ 
 

 

   ๔. ชิวหาวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น 
   ๕. กายวิญญาณ  ความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย 
   ๖. มโนวิญญาณ  ความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจ 
   ๑๙. สังขาร ๓ ประการ คือ 
   ๑. กายสังขาร สภาพท่ีปรุงแต่งกาย  
   ๒. วจีสังขาร สภาพท่ีปรุงแต่งวาจา 
   ๓. จิตตสังขาร สภาพท่ีปรุงแต่งจิต 
   ๒๐. อวิชชา ได้แก่ ความไม่รู้ทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ความดับแห่งทุกข ์และ

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์  
   ๒๑. อาสวะ ๓ ประการ คือ 
   ๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม ๒. ภวาสวะ อาสวะคือภพ 
   ๓. อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา 
   และท่านพระสารีบุตรได้แสดงให้ภิกษุท้ังหลายทราบถึงความเกี่ยวเน่ืองของข้อ

ธรรมเหล่านี้กบัสัมมาทิฏฐิโดยสรุปว่า บุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้แก่พระอริยสาวกผู้รู้
ชัดอกุศลและรากเหง้าของอกุศล รู้ชัดกศุลและรากเหง้าของกุศลแล้วละราคานุสัย 
บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยได้โดยประการทั้งปวง ละอวิชชาได้
แล้ว ทำวิชชาให้เกิดขึ้น เป็นผู้ทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบัน เมื่อท่านพระสารีบุตร
แสดงสูตรน้ีจบลง ภิกษุท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชมภาษิตของท่าน (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๘๙/๘๑) 

 2.สัมมาทิฏฐิสตูร พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ภิกษุปฏิบัติปฏิปทาท่ีไม่
ผิด และช่ือว่าได้สร้างเหตุเพ่ือความสิ้นอาสวะ ๔ คือ (๑) เนกขัมมวิตก ความตรึก
ปลอดจากกาม (๒) อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท (๓) อวิหิงสาวิตก 
ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน (๔) สมัมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๗๒/๑๑๗) 

 3.สัมมาทิฏฐิสตูร  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ บุคคล (๑) ผู้เป็น
สมณะผู้ไม่หว่ันไหว หมายถึงภิกษุเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ สมัมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สมัมาสติ สัมมาสมาธิ (๒) ผู้เป็นสมณะ
เหมือนดอกปุณฑริก หมายถึงภิกษุเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น แต่เธอไม่ได้สัมผัส
วิโมกข์ ๘ ด้วยนามกาย (๓) ผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุม หมายถึงภิกษุเป็นผู้มี
สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น และเธอได้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยนามกาย (๔) ผู้เป็นสมณะผู้
ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ หมายถึงภิกษุมีคนขอรอ้งเท่าน้ันจึงใช้สอยจีวร ฉัน



 

๕๒๕๕ 
 

 

บิณฑบาต ใช้สอยเสนาสนะ บริโภคคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารมาก ไม่มีใครขอร้อง
ย่อมใช้สอยแต่น้อย ...เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิงแล้วจึงทำใหแ้จ้งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๙/๑๓๖) 

สัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระเสขะ : เห็นชอบพระอริยบุคคล ต้ันแต่โสดาปัตติมรรคขึ้นไป ซึ่งเป็น
ความเห็นชอบที่เกิดพร้อมกับผล ๓ และมรรค ๔ ดังคำในเสกขสูตรท่ี ภิกษุรูปหน่ึง
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามว่า ขา้แต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า พระ
เสขะ พระเสขะ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงช่ือว่าเป็นพระเสขะ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระเสขะ
ฯลฯ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๓/๑๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมมาทิฏฐอัินเป็นของพระเสขะ ในทีน้ี่หมายถึง
สัมมาทิฏฐิที่เกดิพร้อมกับผล ๓ และมรรค ๔ (สํ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๓-๑๗/๑๙๕)  

สัมมานะ : ความนับถือ, การยกย่อง, การให้เกียรติ ดังคำในมหานิทเทส ที่กลา่วไว้ว่า พวก
เดียรถีย์ มีความประสงค์อย่างนี้ว่า พวกเราฆ่านางสุนทรีปริพาชิกาแล้ว  ประกาศโทษ
พวกสมณศากยบุตร  ก็จักเอาลาภ  ยศ  สักการะและสัมมานะกลับคืนมาได้ด้วย
วิธีการอย่างน้ี หรือดังคำในโสมนัสสจริยาที่ พระราชาทรงปราบปรามปัจจันตชนบท
สงบราบคาบแล้ว ได้ตรัสถามชฎิลโกงว่า พระผู้เป็นเจ้าสบายดีหรือ  สักการสัมมานะ
ยังเป็นไปแก่พระผู้เป็นเจ้าหรือ ชฎิลช่ัวน้ันกราบทูลพระราชา โดยประการท่ีกุมารน้ัน
จะพึงถูกทำให้พินาศเสีย(ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖/๗๖,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๖/๗๖๐) ; 
ตรงข้ามกับ อวมานะ, ดู มานะ  

สัมมาปฏิบัติ : การปฏิบัติชอบ คือปฏิบัติชอบธรรม, ปฏิบัติถูกทำนองคลองธรรม,ดำเนินในมรรคมี
องค์ ๘ ประการ(ปฏิบัติตามมรรค) มีปรากฏในปฐมปฏิปัตติสูตร ดังคำที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดงมิจฉาปฏิบัติ  (การปฏิบัติผิด) และสมัมา
ปฏิบัติ  (การปฏิบัติชอบ)  แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟัง และตรัสอธิบายไว้ว่า 
สัมมาปฏิบัติ ได้แก่ สัมมทิฏฐ ิเป็นต้น  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๑/๓๑) 

สัมมาปฏิปทา : ข้อปฏิบัติถูก,ข้อปฏิบัติชอบหมายถึงปฏิปทาชอบ ดังคำในปฏิปทาสูตรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทา(ข้อปฏิบัติผิด) และสัมมา
ปฏิปทา(ข้อปฏิบัติถูก) แก่เธอทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 
และตรัสอธิบายว่า ภิกษุท้ังหลาย สมัมาปฏิปทา เป็นอย่างไร คือเพราะอวิชชาดับไป
ไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับ
แห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ี มีได้ด้วยประการฉะนี้ น้ีเรียกว่าสัมมาปฏิปทา,ในปฐมปฏิปทา
สูตร ตรัสว่า สัมมาปฏิปทา อะไรบ้าง คอื ๑.สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ๘.สัมมาสมาธิ  นี้



 

๕๒๕๖ 
 

 

เรียกว่า สัมมาปฏิปทา (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๓/๒๕๕๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓/๒๕,๑๙/๒๔/
๒๖) 

สัมมาปณหิิตจติ : จิตที่ต้ังไว้ชอบ หมายถึงจิตที่ต้ังถูกแนวกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ซ่ึงเป็นความ
ประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรม ท่ีมีปรากฏอยู่ในโลก ดังคำในมหาลิสูตร 
เจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิทูลถามว่า  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้
กรรมดีเป็นไป  พระพุทธเจ้าข้า  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มหาลิ  อโลภะเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไป  อโทสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดี  
และให้กรรมดีเป็นไปอโมหะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไป  
โยนิโสมนสิการ(การมนสิการโดยแยบคาย) เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดี  และให้
กรรมดีเป็นไป  สมัมาปณิหติจิต(จิตที่ต้ังไว้ถูก)แล  เป็นเหตุเปน็ปัจจัยให้ทำกรรมดี 
และให้กรรมดีเป็นไป (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๗/๑๐๓) 

สัมมาปรพิพาชนียสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุควรละเว้นอยู่ในโลกโดยชอบ พระพุทธเนรมิตทูล
ถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อปฏิบัติของภิกษุว่า จะพึงละเว้นอยู่ ในโลกโดยชอบได้
อย่างไร ทรงปรารภคำถามนั้นตรัส ๑๕ พระคาถามุ่งแสดงข้อ ปฏิบัติของพระขีณาสพ
ว่า ภิกษุควรละขาดรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ ธรรมารมณ์ เป็นต้น ว่าเป็น
มงคล กำจัดความกำหนัด กำจัดความส่อเสียดเป็นต้น ภิกษุผู้ปฏิบัติได้อย่างน้ี ช่ือว่า 
ละเว้นอยู่ในโลกโดยชอบ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๖๒/๕๘๔) 

สัมมาปาสะ : “บ่วงคล้องไว้มั่น”, ความรูจั้กผูกผสานรวมใจประชาชน ด้วยการส่งเสริมอาชีพ เช่น 
ให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวในพาณิชยกรรม เป็นต้น (ข้อ๓ ใน ราชสงัคหวัตถุ ๔) ดัง
คำในเมตตสูตรและเมตตาภาวนาสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระราชาผู้ทรงธรรม
เช่นกับฤษีทรงชนะใจหมู่สัตว์ท่ัวแผ่นดินด้วยราชธรรมทรงบูชายัญ คือ สัสสเมธะ ปุ
ริสเมธะ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ และนิรัคคฬะ เสด็จเที่ยวไป (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๐/
๑๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๖๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑/๑๙๕,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๓๐๖/๕๗๐) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า เป็น ๑ ในยัญท้ัง ๕ น้ีมีความหมายตรงกันข้ามกับ
มหายัญ ๕ ประการของพราหมณ์ โดย ๔ ยัญแรก (สัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ 
วาชเปยยะ) หมายถึงหลักสงเคราะห์ที่ดีงามของพระราชา (ราชสังคหวัตถุ) จัดเป็น
ส่วนเหตุ ยัญที ่ ๕ (นิรัคคฬะ) จัดเป็นส่วนผล ยัญทั้ง ๕ นั้น มีความหมายดังน้ี (๑) 
สัสสเมธะ หมายถงึความฉลาดในการสงเคราะห์พสกนิกรด้วยการบำรุงพืชพันธ์ุ
ธัญญาหาร สง่เสริมการเกษตร มีความหมายตรงกันข้ามกับอัศวเมธะ(การฆ่าม้าบูชา
ยัญ) ของพราหมณ์ (๒) ปุรสิเมธะ หมายถึงความฉลาดในการบำรุงข้าราชการ รู้จัก



 

๕๒๕๗ 
 

 

ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ มีความหมายตรงกันข้ามกับปุริสเมธะ (การฆ่าคนบูชา
ยัญ) ของพราหมณ์ (๓) สัมมาปาสะ หมายถึงความมีอัธยาศัยดุจบ่วงคล้องใจ
ประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพเช่น ให้คนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวไม่เก็บภาษีเป็นเวลา ๓ 
ปี เป็นต้น มีความหมายตรงกันข้ามกับสัมมาปาสะ (การทำบ่วงแล้วขว้างไม้ลอดบ่วง 
ไม้ตกที่ไหนทำพิธีบูชายัญท่ีน้ัน)ของพราหมณ์(๔) วาชเปยยะ หมายถึงความมีปิยวาจา
เป็นที่ดูดด่ืมใจคน เช่น เรียกว่า ‘พ่อ’ ‘ลุง’ (๕) นิรัคคฬะ หมายถึงบ้านเมืองสงบสุข
ปราศจากโจรผู้ร้าย ไม่ต้องระแวงภัย บ้านเรือนไม่ต้องลงกลอน เป็นผลที่เกิดจาก ๔ 
ประการแรก มีความหมายตรงกันข้ามกับนิรัคคฬะของพราหมณ์ ซึ่งหมายถึงการฆ่า
ครบทุกอย่างบูชายัญไม่จำกัด  

  ต่อมาพราหมณ์สมัยหน่ึงดัดแปลงเป็นการบูชายัญ เพ่ือผลประโยชน์ในทางลาภ
สักการะแก่ตน และมคีวามหมายแตกต่างออกไปดังนี้ อัสสเมธะ (การฆา่ม้าบูชายัญ) 
ปุริสเมธะ (การฆ่าคนบูชายัญ) สมัมาปาสะ  (การทำบ่วงแล้วขว้างไม้ลอดบ่วง ไม้ตกที่
ไหนก็ทำพิธีบูชายัญท่ีน่ัน) วาชเปยยะ (การด่ืมน้ำเมาเพ่ือกล่อมจิตใจให้พร้อมที่จะ
บูชายัญ) นิรัคคฬะ (ยัญไม่มลีิ่มสลัก คือท่ัวไปไม่มีขีดขั้นจำกัด หรือการฆ่าครบทุก
อย่าง  บูชายัญ) (องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาลี) ๓/๑/๒๑๓, ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๒๗/๑๐๖-๑๐๘, 
องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑/๒๔๙-๒๕๒, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๙/๓๗๑-๓๗๒)   

สัมมาวัตตนสูตร : พระสูตรว่าด้วยการประพฤติชอบ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงตัส
สปาปิยสิกากรรมแล้ว พึงประพฤติชอบในธรรม ๘ คือ (๑) ไม่พึงให้อุปสมบท (๒) ไม่
พึงให้นิสสัย (๓) ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๔) ไม่พึงรบัสมมติเป็นผู้สัง่สอนภิกษุณี 
(๕) แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี (๖) ไม่พึงรบัสมมติอะไร ๆ จากสงฆ์ (๗) 
ไม่พึงดำรงอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าอะไร ๆ (๘) ไม่พึงให้ประพฤติวุฏฐานวิธีเพราะตำแหน่ง
เดิมน้ัน (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๙๐/๔๑๙) 

สัมมาวาจา : เจรจาชอบ คือเว้นจากวจีทุจริต ๔ หมายถึงพูดคำสัตย์ พูดไม่ส่อเสียด พูดคำ
อ่อนหวาน พูดส่ิงมีสาระ (ข้อ ๓ ในมรรค) ในพระไตรปิฎกอธิบายไว้ว่า  สัมมาวาจา  
เป็นอย่างไร  คอื เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการ
พูดส่อเสียด  เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคำหยาบ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจาก
การพูดเพ้อเจ้อ,ในธัมมสังคณีอธิบายไว้ว่า ความงด ความเว้น  ความเว้นขาด เจตนา
เป็นเหตุเว้น  การไม่ทำ  การไม่ประกอบ การไม่ล่วงละเมิด  การไม่ล้ำเขต  การกำจัด
ต้นเหตุแห่งวจีทุจริต ๔ การกล่าววาจาชอบ อันเป็นองค์มรรค  นับเนือ่งในมรรค  นี้
ช่ือว่าสัมมาวาจา  (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/๑๔/๒๒,๙/๓๗๕/๑๕๗,ที.สี.(ไทย) ๙/
๓๙๓/๑๖๔,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/๔๐๒/๓๓๕,๑๐/๔๓๘/



 

๕๒๕๘ 
 

 

๓๖๙,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๒,๑๑/๓๓๓/๓๔๐,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๓๐๑/๙๔, อภิ.
วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒) 

สัมมาวาจาไม่คล้อยไปตามจติ :เจรจาชอบ ย่อมไม่เป็นตามจิต เพราะสมัมาวาจา ไม่ใช่เจตสิก ไม่เกิด
พร้อมกับจิต มีปรากฏในกถาวัตถุ สีลังนจิตตานุปริวัตตีติกถา ว่าด้วยศีลไม่คล้อยไป
ตามจิต ดังคำที่พระสกวาทีถามว่า สัมมาวาจาไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหม พระปรวาทีก็
ตอบยอมรับ (อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๕๙๖/๖๕๐) 

สัมมาวายามะ : เพียรชอบ,พยายามชอบ หมายถึงเพียรระวังความช่ัวไม่ให้เกิดขึ้น เพียรกำจัดความช่ัว
ท่ีเกิดขึ้นแล้ว เพียรทำความดีให้เกิด เพียรรกัษาความดีไว้, เพียรในที่๔ สถาน ได้แก่ 
(๑) สังวรปธาน (๒) ปหานปธาน (๓) ภาวนาปธาน (๔) อนุรักขนาปธาน (ข้อ ๖ ใน
มรรค),ในพระไตรปิฎกอธิบายไว้ว่า ข้อท่ีภิกษุในธรรมวินัยน้ีสร้างฉันทะ พยายาม 
ปรารภความเพียร  ประคองจิตมุ่งม่ันเพ่ือป้องกันบาปอกุศลธรรมทียั่งไม่เกิดมิให้
เกิดขึ้น  ฯลฯเพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว  ฯลฯ  เพ่ือทำบาปอกุศลธรรมท่ียัง
ไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ฯลฯสร้างฉันทะ  พยายาม  ปรารภความเพียร ประคองจิต 
มุ่งมั่นเพ่ือความดำรงอยู่ไม่เลือนหาย ภิยโยภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มทีแ่ห่งกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้ว น้ีเรียกว่าสัมมาวายามะ,ในธัมมสังคณีอธิบายไว้ว่า การปรารภความเพียร
ทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความขวนขวายความพยายาม ความอุตสาหะ  
ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความมุ่งม่ันอย่างไม่ท้อถอย  ความไม่ทอดทิ้ง
ฉันทะความไมท่อดทิ้งธุระ ความเอาใจใส่ธุระ วิรยิะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ 
สัมมาวายามะ นี้ช่ือว่าสัมมาวายามะ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/๑๔/๒๒,ที.สี.(ไทย) 
๙/๓๗๕/๑๕๗,๙/๓๙๓/๑๖๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/๔๐๒/
๓๓๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๓/๓๔๐,๑๑/๓๕๘/๔๐๗,๑๑/๓๖๐/๔๓๖,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/
๒๒/๓๑, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒) ; ดู ปธาน  

สัมมาวายามะท่ีเปน็อเสขะ :เพียรชอบของพระอริยบุคคล ซึ่งเป็นธรรมระดับโลกุตตระของพระอเสขะ 
คือพระอรหันตขีณาสพ, เป็นข้อ ๖ ในอเสขธรรม ๑๐ ประการ มีปรากฏในทสุตรสูตร
และทุติยอเสขสูตร (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๒/๒๕๗) 

สัมมาวิมุตติ : หลุดพ้นชอบ ได้แก่อรหัตตผลวิมุตติ หมายถงึธรรมที่ประกอบด้วยผลเว้นมรรค มีองค์ 
๘ (ข้อ ๑๐ ในสัมมัตตะ ๑๐,ข้อ ๑๐ ในอเสขธรรม ๑๐, ขอ้ ๑๐ ในสิ่งท่ีเป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์ ๑๐,ข้อ ๑๐ ในองค์คุณ ๑๐),ในสลัเลขสตูร อธิบายไว้ว่า สัมมาวิมุตติ
(ความหลุดพ้นชอบ) เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มคีวามหลุดพ้นผิด, เป็นทาง
เพ่ือความดับสนิทสำหรบับุคคลผู้มีความหลดุพ้นผิด ในชราสุตตนิทเทสอธิบายไว้ว่า 
สัมมาวิมุตติ เป็นเคร่ืองกำจัด ชำระล้าง และซักฟอกมิจฉาวิมุตติได้ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/



 

๕๒๕๙ 
 

 

๒๙๐/๒๒๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๘๕/๗๖,๑๒/๘๗/๗๙,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๔,๑๓/๒๖๘/๓๑๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๑/๑๘๑,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๑๑๓/๒๐๕,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๒๖/๒๗,๑๙/๑๐๒๒/๕๓๙,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๔๘/๑๖๖,ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมมาวิมุตติ หมายถึงธรรมท่ีประกอบด้วยผลเว้นมรรค
มีองค์ ๘ (ขุ.ป.อ. ๒/๔๔/๒๖๗)  

สัมมาสติ : ระลึกชอบ คือระลึกในสติปัฏฐาน ๔ หมายถึงสติ ความตามระลึก  ความหวนระลึก 
กิริยาที่ระลึก ความทรงจำ ความไม่เลื่อนลอย  ความไม่หลงลืม สตินทรีย์  สติพละ  
สัมมาสติ น้ีช่ือว่าสัมมาสติ,(ข้อ ๗ ในมรรค),ในมหาสติปัฏฐานสูตร อธิบายไว้ว่า 
สัมมาสติเป็นไฉน ข้อท่ีภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียร สัมปชัญญะ มสีติ 
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู่ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ เป็นผู้มีความเพียร  มี
สัมปชัญญะมีสติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได ้
น้ีเรียกว่าสัมมาสติ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/๑๔/๒๒, ที.สี.(ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗,๙/
๓๙๓/๑๖๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๒๙๐/๒๒๕,๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/๔๐๒/
๓๓๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๙,๑๑/๓๓๐/๓๓๒,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๒๓/๓๑, อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒)  

สัมมาสมาธิ : ต้ังจิตมั่นชอบ, จิตมั่นชอบคือสมาธิท่ีเจริญตามแนวของ ฌาน ๔,ในธัมมสงัคณีอธิบาย
ไว้ว่า ความต้ังอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่ ความต้ังม่ัน  ความไม่ซัดส่าย  ความไม่
ฟุ้งซ่าน ความที่จิตไม่ซัดส่าย  สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ นี้ช่ือว่า
สัมมาสมาธิ,ในพระไตรปิฎกอธิบายไว้ว่าข้อที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและ
อกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก  มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่  
เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายใน ภาวะที่จิต
เป็นหน่ึงผุดขึ้น  ไม่มีวิตกไม่มวิีจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่  เพราะปีติจาง
คลายไป มีจิตเป็นอุเบกขา  มีสติ มีสมัปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยกาย (นามกาย) 
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะท้ังหลายกล่าวสรรเสรญิว่า  ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสขุ  
เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่
ไม่มีทุกข์ไม่มีสขุ มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ น้ีเรียกว่าสัมมาสมาธิ (ข้อ ๘ ในมรรค) 
(วิ.ม.(ไทย)๔/๑๓/๒๑,๔/๑๔/๒๒,ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๕/๑๕๗,๙/๓๙๓/๑๖๔,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๙๐/๒๒๕,๑๐/๓๒๙/๒๕๘,๑๐/๔๐๒/๓๓๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๙,๑๑/



 

๕๒๖๐ 
 

 

๓๓๓/๓๔๐,๑๑/๓๕๕/๓๘๐,อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๒๔/๓๑,๓๔/๓๐๔/๙๕, อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๒๐๕/๑๗๒-๑๗๓) 

สัมมาสมาธิมญีาณ ๕ : ระลึกชอบ ที่ประกอบด้วยญาณที่เกิดขึ้นเฉพาะตน ๕ อันได้แก่ สมาธิมีสุขใน
ปัจจุบันให้ผลในอนาคต สมาธิไกลจากกิเลส สมาธิท่ีคนมีปัญญาเสพ สมาธิสงบ
ประณีต และตนเองมีสติเข้า-ออกสมาธิได้ ดังคำในวิภังค์ท่ีอธิบายว่า ญาณเกิดขึ้น
เฉพาะตนว่า สมาธินี้มีสุขในปัจจุบัน  และมีสุขเป็นวิบากในอนาคต ญาณเกิดขึ้น
เฉพาะตนว่า สมาธิน้ีไกลจากกิเลส หาอามิสมิได้ ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธิน้ีอัน
บุรุษผู้มีปัญญาทรามเสพไม่ได้ ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธิ น้ีสงบ ประณีต ได้
ความสงบระงับ  ได้บรรลุแล้วโดยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้น และไม่ได้บรรลุโดยการ
ข่มนิวรณ์ห้ามกิเลสด้วยจิตที่เป็นสสังขาริก ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า ก็เรานั้นแลมีสติ
เข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี้ น้ีเรียกว่า สมัมาสมาธิมญีาณ ๕ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๗๕๕/๔๙๒, ๓๕/๘๐๔/๕๑๖) ; ดูประกอบใน ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๘๔  

สัมมาสมาธสิตูร : พระสูตรว่าด้วยสัมมาสมาธิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ 
คอื ไม่อดทนต่อ (๑) รูป (๒) เสียง (๓) กลิ่น (๔) รส (๕) โผฏฐัพพะ ย่อมไม่อาจบรรลุ
สัมมาสมาธิได้ ส่วนภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ มีนัยตรงกันข้าม ย่อมเป็นผู้อาจบรรลุ
สัมมาสมาธิได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๓/๑๙๑) 

สัมมาสมาธิอนัเปน็ของพระเสขะ : ต้ังจิตม่ันชอบ หมายถึงจิตมั่นชอบที่เกิดพร้อมกับผล ๓ และมรรค 
๔ดังคำในเสกขสูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยน้ีประกอบด้วย
สัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระเสขะ ฯลฯ ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นของพระเสขะ 
ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีแล ภิกษุจึงช่ือว่าเป็นพระเสขะ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๓/๑๘) 

สัมมาสังกัปปะ : ดำริชอบ คือ (๑) เนกขัมมสังกัปปะ ดำริจะออกจากกามหรือปลอดจากโลภะ (๒) อัพ
ยาปาทสังกัปปะ ดำริในอันไมพ่ยาบาท (๓) อวิหิงสาสังกัปปะ ดำริในอันไม่เบียดเบียน 
(ข้อ ๒ ในมรรค), ในธัมมสงัคณีอธิบายว่า ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ 
ความดำริ ความท่ีจิตแนบแน่นในอารมณ์ ความท่ีจิตแนบสนิทในอารมณ์ ความยกจิต
ขึ้นสู่อารมณ์  สัมมาสังกัปปะ น้ีช่ือว่าสัมมาสังกัปปะ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/๑๔/
๒๒,ที.สี.(ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗,๙/๓๙๓/๑๖๔,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๓๒๙/
๒๕๘,๑๐/๔๐๒/๓๓๕,๑๐/๔๓๘/๓๖๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๐/๓๓๒,๑๑/๓๓๓/๓๔๐,
อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๒๑/๓๑) 

สัมมาสังกัปปะที่เปน็อเสขะ :ดำริชอบของพระอริยบุคคล ซ่ึงเป็นธรรมระดับโลกุตตระของพระอเสขะ 
คือพระอรหันตขีณาสพ, เป็นข้อ ๒ ในอเสขธรรม ๑๐ ประการ มีปรากฏในสังคีติสูตร 
ทสุตรสูตรและทุติยอเสขสูตร (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๕,๑๑/๓๖๐/๔๓๗) 
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สัมมาสัมพุทธเจ้า, พระ :พระผู้ตรัสรู้โดยชอบและโดยพระองค์เอง หมายถึงพระผู้มีพระภาค ดังคำว่า 
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระองค์นั้น หรือดังคำในวิมาน
วัตถุว่า เทพธิดาน้ันดีใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถาม จึงทูลตอบปัญหาผลกรรม
ตามท่ีพระผู้มพีระภาค(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑/๑, ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๖๗/๑๒,๒๖/๑๓๘/๒๔) 

สัมมาสัมพุทธสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุท่ีทำให้เป็นพระสัมมาสมัพุทธเจ้า มี ๒ สูตร คือ 
 1.สัมมาสัมพุทธสูตร  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับ

ภิกษุทั้งหลายว่า พระตถาคตหลุดพ้นแล้วเพราะเบ่ือหน่าย คลายกำหนัด ดับและไม่
ถือมั่นขันธ์ ๕ บัณฑิตจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา 
หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่าย คลายกำหนัด ดับและไม่ถือมั่นขนัธ์ ๕ เราเรียกว่าผู้หลุดพ้น
ด้วยปัญญา เพราะพระตถาคตทำทางท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทำให้รู้จักทางที่ไม่มีใคร
รู้จัก บอกทางที่ยังไม่มีใครบอกได้ เป็นผู้รู้จัก รู้แจ้งและฉลาดเรื่องทาง ส่วนเหล่าสาวก
เป็นผู้ดำเนินตามทาง เป็นผู้ตามมาภายหลัง  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๘/๙๒) 

 2.สัมมาสัมพุทธสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจ 
๔ ตามความเป็นจริง บัณฑิตจึงเรียกเราว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๙๓/๖๐๗) 

สัมมาสัมพุทธะ :(พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน) เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ คือรู้อริยสัจ ๔ โดยไม่เคยได้เรียนรู้
จากผู้อ่ืนจึงทรงเป็นผู้เริ่มประกาศสัจจธรรมเป็นผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา และจึง
ได้พระนามอย่างหน่ึงว่า ธรรมสามี คือเป็นเจ้าของธรรม (ข้อ ๒ ในพุทธคุณ ๙) 
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๑๐๖/๖๐,๓๗/๒๓๖/๑๐๗,๓๗/๕๗๓/๖๒๗,๓๗/๕๗๓/๖๒๘,๓๗/
๕๗๕/๖๓๐,๓๗/๕๘๘/๖๔๒,๓๗/๕๙๓/๖๔๘,๓๗/๘๗๓/๙๐๓) 

สัมมาสัมพุทธเจดีย์ :เจดีย์เก่ียวเน่ืองด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, เจดีย์ท่ีเป็นเครื่องเตือนจิตให้ระลึกถึง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู เจดีย์ 

สัมมาสัมโพธิญาณ,สัมมาสมัโพธิญาณอันยอดเย่ียม : ญาณเป็นเครื่องตรัสรู้เองโดยชอบ หมายถึง
อนุตตรสัมมาสมัโพธิญาณ ดังคำในปุพเพสัมโพธสูตรที่กล่าวไว้ว่า เมื่อใดเรารู้คุณโดย
ความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเคร่ืองสลัด
ออกจากธาตุ ๔ ประการนี ้ ตามความเป็นจริง เมื่อน้ันเราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็นผู้ได้
ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๖/๒๓,สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๑๑๕/๒๐๗,๑๖/๑๑๖/๒๐๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๖/๓๙,๑๗/๕๖/๘๑,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๓/๑๒,๑๘/๑๔/๑๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๘/๒๓๒,๑๙/๔๙๑/๓๐๒,๑๙/๔๙๘/
๓๐๗,๑๙/๑๐๘๑/๕๙๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๗/๑๙๕) 
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สัมมาอาชีวะ : เลี้ยงชีพชอบ, เลี้ยงชีวิตชอบ คือเว้นจากเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น โกงเขาหลอกลวง 
สอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญ ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น (ข้อ ๕ ในมรรค),ใน
มหาสติปัฏฐานสูตรอธิบายว่า ข้อท่ีพระอริยสาวกในธรรมวินัยน้ีละมิจฉาอาชีวะแล้ว 
สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ น้ีเรียกว่า สัมมาอาชีวะ,ในธัมมสังคณีอธิบายไว้
ว่า ความงด ความเว้น  ความเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุเว้น การไม่ทำ การไม่ประกอบ 
การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพ การเลี้ยงชีพชอบ  อัน
เป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค น้ีช่ือว่าสัมมาอาชีวะ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๑, ๔/๑๔/
๒๒,ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๕/๑๕๗,๙/๓๙๓/๑๖๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๙๐/๒๒๔,๑๐/๓๒๙/
๒๕๘,๑๐/๔๐๒/๓๓๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๐/๑๙๖,๑๑/๓๓๐/๓๓๒,๑๑/๓๓๐/๓๓๒,
อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๓๐๑/๙๔, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๒)  

สัมมขุาถวิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านเคยพยากรณ์พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ในขณะ
ประสูติใหม่ๆ ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า และได้ชมเชยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เพราะ
ผลแห่งกรรมน้ันท่านได้เสวยมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเป็นอันมากในชาติสุดท้าย
น้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๑/๒๘๒) 

สัมมุขีภาวสูตร :  พระสูตรว่าด้วยความพร้อมแห่งธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความพร้อมแห่งธรรม 
๓ ท่ีเป็นเหตุให้กุลบุตรผู้มีศรทัธาประสพบุญเป็นอันมาก คือ (๑) ความพร้อมแห่ง
ศรัทธา (๒) ความพร้อมแห่งไทยธรรม (๓) ความพร้อมแห่งทักขิไณยบุคคล (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๔๑/๒๐๕)  

สัมมุขาถวิกะ, พระเจา้จักรพรรดิ: ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิ
กเถระ ดังคำในสัมมุขาถวิกเถราปทาน ที่พระเถระกลา่วถึงอดีตชาติของตนหนึ่งว่า 
เมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประสูติข้าพเจ้าพยากรณ์นิมิตและทำหมู่ชนให้เย็นใจว่า พระ
โพธิสัตว์น้ีจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลก ภายหลัง ข้าพเจ้าทำหมู่ชนให้เกิดสังเวชแล้ว 
ชมเชยพระผู้มีพระภาค ในกัปที่  ๙๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าชมเชยพระพุทธเจ้าไว้
จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการชมเชย ในกัปท่ี๙๐ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิมีพระนามว่าสมัมุขาถวิกะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๔/๒๘๔) 

สัมมุขาวินยั : ระเบียบอันพึงทำในที่พร้อมหน้า, วิธีระงับต่อหน้า ได้แก่ การระงับอธิกรณ์ในท่ีพร้อม
หน้าสงฆ์ (สังฆสัมมุขตา คอืภิกษุเข้าประชุมครบองค์สงฆ์), ในที่พร้อมหน้าบุคคล 
(ปุคคลสมัมุขตา คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องนั้นอยู่พร้อมหน้ากัน), ในท่ีพร้อมหน้า
วัตถุ (วัตถุสัมมุขตา คือยกเร่ืองที่เกิดขึ้นน้ันวินิจฉัย), ในท่ีพร้อมธรรมวินัย(ธัมมสัมมุข
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ตา และวินยสมัมุขตา คือนำเอาหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามพระธรรมวินัยมาใช้ปฏิบัติ 
ได้แก่วินิจฉัยถกูธรรม ถูกวินัย); สัมมุขาวินยั ใช้เป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ได้ทุกอย่าง (วิ.
จู.(ไทย) ๖/๑๘๘/๒๙๘,๖/๑๘๘/๒๙๙,๖/๒๒๘/๓๔๔,๖/๒๔๒/๓๖๘,๖/๒๔๒/๓๖๙,
วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๔๕/๓๑๕,๘/๒๔๖/๓๑๗,๘/๒๔๖/๓๑๘,๘/๒๕๕/๓๓๘,ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๓๒/๓๓๘) 

สัมมุขาวินยัปฏิรูป : ไม่ใช่ของแท้ของระเบียบอันพึงทำในที่พร้อมหน้า ดังคำในจูฬวรรคทีก่ล่าวไว้ว่า 
อธรรมวาทีบุคคล  ยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอม ให้พินิจ  ให้เพ่ง  ให้ใคร่ครวญ  ให้
แสดง  ให้แสดงตามว่า น้ีธรรม  นี้วินัย  น้ีสตัถุศาสน์  ท่านจงถือเอาข้อนี้  จงพอใจข้อ
น้ี  ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้  ช่ือว่าระงับโดยไม่ชอบธรรม เป็นสมัมุขาวินัยปฏิรูป 
ฯลฯ อธรรมวาทีสงฆ์ ยังอธรรมวาทีสงฆ์ให้ยินยอม ให้พินจิ  ให้เพ่ง  ให้ใคร่ครวญให้
แสดง  ให้แสดงตามว่า  “น้ีธรรม น้ีวินัย น้ีสัตถุศาสน์  ทา่นจงถือเอาข้อนี้  จงพอใจ 
ข้อน้ี”  ถ้าอธิกรณ์น้ันระงับอย่างน้ี  ช่ือว่าระงับโดยไม่ชอบธรรม  เป็นสัมมุขาวินัย 
ปฏิรูป (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๘๗/๒๙๖,๖/๑๘๗/๒๙๗,๖/๑๘๗/๒๙๘)  

สัมโมทนียกถา : “ถ้อยคำเป็นท่ีบันเทิงใจ”, คำต้อนรับทักทาย, คำปราศรัย หมายถึงคำน่าบันเทิงใจ
สำหรับผู้กระทำกุศล;ปัจจุบันนิยมเรียกสุนทรพจน์ท่ีพระสงฆ์กล่าวว่าสัมโมทนียกถา 
ดังคำในจูฬวรรคที่กล่าวว่า สมาคมหน่ึงถวายสังฆภัต ท่านพระสารีบุตรเป็นพระสังฆ
เถระ ภิกษุท้ังหลายคิดว่า  พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระกล่าวอนุโมทนา
ในโรงอาหารจึงปล่อยให้ท่านพระสารีบุตรอยู่รูปเดียว แล้วพากันจากไป ลำดับน้ัน  
ท่านพระสารีบุตรกล่าวสัมโมทนียกถาแก่คนเหล่าน้ันแล้วตามไปทีหลังเพียงรูปเดียว 
หรือดังคำที่นกปุณณมุขะ เขา้ไปหานกกุณาละจนถึงท่ีอยู่  ครั้นเข้าไปหาแล้วกล่าว
สัมโมทนียกถากับนกกุณาละ มีปรากฏในกณุาลชาดก (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๖๒/๒๒๙,ขุ.
ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๘๙/๑๓๘) 

สัมโมทมานชาดก : ชาดกว่าด้วยความร่าเริงบันเทิงใจ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญานกกระจาบ
โพธิสัตว์สอนนกทั้งหลายให้สามัคคีกันจนสามารถยกตาข่ายหนีนายพรานมาได้ จึง
ได้รับความบันเทิงใจ ต่อมานกเหล่านั้นเกิดการทะเลาะกัน ต่างอวดอ้างกันว่าตนเอง
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการนำตาข่ายไปได้ พระโพธิสัตว์ห้ามไม่ฟังจึงพาบริวารของ
ตนหนีไปอยู่ท่ีอ่ืนทำให้รอดพ้นอันตราย เพราะในขณะท่ีพระโพธิสัตว์พาบริวารหนีไป
แล้ว นายพรานนกได้นำตายข่ายมาดักนกท่ีชอบทะเลาะกันเหล่าน้ัน เมือ่ต่างฝ่ายต่าง
เกี่ยงกันและกันให้ยกตาข่ายหนีไป นายพรานได้มายกตาข่ายนำนกเหล่าน้ันไปให้
ภรรยาปรุงเป็นอาหารอย่างร่าเริงใจ ท่ีเหลือก็ขายได้เงินอีกด้วย การทะเลาะแตก



 

๕๒๖๔ 
 

 

ความสามัคคีกนัเป็นเหตุนำความพินาศมาให้ บุคคลไม่ควรทำแม้ในการไหน ๆ (ขุ.ชา.
เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๓/๑๔) 

สัมโมหาภินิเวส :ความยึดม่ันเพราะความหลง ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคท่ีกล่าวไว้ว่า เมื่อละสมัโมหาภิ
นิเวส(ความยึดมั่นเพราะความหลง)ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดด้วยอำนาจแห่ง
ยถาภูตญาณทัสสนะ ย่อมไม่ล่วงเลยกันและกัน  ... (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๓) 

สัมฤทธ์ิ, บาตร : 1.ช่ือบาตรชนิดหนึ่ง ทำด้วยสัมฤทธิซ์ึ่งมีสว่นผสมกับทองแดงกับดีบุก คล้ายบาตร
พระในปัจจุบัน ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรสัมฤทธิ ์
(วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๕๒/๑๙) 

 2.สัมฤทธิ์ความสำเร็จดังคำในภิกขุนีวิภังค์ท่ีภิกษุณีท้ังหลายได้กล่าวกับภิกษุณี
เหล่าน้ันดังน้ีว่าแม่เจ้าท้ังหลายจำพรรษาที่ไหน โอวาทสัมฤทธ์ิผลดีละหรือ  ภิกษุณี
เหล่าน้ันตอบว่า  แม่เจ้า  ในอาวาสที่พวกเราจำพรรษาไม่มีภิกษุเลยโอวาทจักสัมฤทธ์ิ
ผลดีจากท่ีไหนกัน (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๐๔๖/๒๗๙)  

สัมฤทธิผล : ผลสำเร็จ หมายถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้สำเร็จ ดังคำในมหาวิภังค์ท่ี พระผู้มีพระภาคได้
ตรัสกับพวกภิกษุณีว่า “การสั่งสอนพวกภิกษุณีสัมฤทธิผลดีหรือ   พวกภิกษุณีกราบ
ทูลว่า การสั่งสอนจะสัมฤทธิผลได้แต่ท่ีไหนกัน  พระพุทธเจ้าข้า พระคุณเจ้าฉัพพัคคีย์
แสดงธรรมีกถาเพียงเลก็น้อย  แล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับ
ดิรัจฉานกถา  แล้วส่งให้กลบั หรือดังคำในมหาทุกขักขนัธสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า ถ้าเมื่อ
กุลบุตรน้ันขยัน  พากเพียร  พยายามอยู่อย่างนี้  โภคสมบัติเหล่าน้ัน ย่อมสัมฤทธผิล 
เขากลับเสวยทุกข์โทมนัสอันมีเหตุมาจากการรักษาโภคสมบัติเหลา่น้ัน (วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๑๔๔/๓๑๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๗/๑๖๘,๑๒/๑๗๘/๑๗๙) 

สัยหอำมาตย์ : ช่ืออำมาตย์คนหน่ึง ชาวเมืองพาราณสี เป็นอำมาตย์ รับใช้พระราชาแห่งเมืองพาราณ
สีภายหลังเมื่อบุตรปุโรหิต ซึ่งเปน็เพ่ือนร่วมกินร่วมนอนกับพระราชาต้ังแต่ยัง
พระโอรส ออกบวช ณ ป่าหิมพานต์ แล้วทำฌานและอภิญญาให้เกิด และพระราชา
ระลึกเพ่ือนเก่าและต้องการจะมอบตำแหน่งปุโรหิต จึงได้ตรัสให้สัยหอำมาตย์ไป หา
ฤษี เพ่ือนำพระราชาเสด็จไปพบท่านฤษี ณ ป่าหิมพานต์ ดังคำในสยัหชาดกและ
โลมสกัสสปชาดกท่ีกล่าวไว้ว่า ฤษีโลมสกัสสปะกล่าวกับสัยหอำมาตย์ว่า อาตมาไม่
ปรารถนาแผ่นดินอันมีสมุทรเป็นขอบเขตมีสาครล้อมรอบประดุจต่างหู พร้อมกับคำ
นินทา ท่านจงทราบอย่างน้ีเถิด สัยหอำมาตย์ (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๓๗/๑๖๔,ขุ.
ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๖๑/๓๑๐) 

สัลลวดี, แม่นำ้ : แม่น้ำท่ีกันอาณาเขตมัชฌิมชนบท ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดังคำในมหาวรรค 
กำหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิมชนบท ท่ีกล่าวไว้ว่า ทางทิศเหนือมีแม่น้ำสัลลวดี  
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เป็นขอบเขต  พ้นเขตน้ันออกไปเป็นปัจจันตชนบทด้านในเป็นมัชฌิมชนบท (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๕๙/๓๘)  

สัลลสูตร :  พระสูตรว่าด้วยลูกศร,  พระสูตรว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส มี ๒ สูตร คือ  
 1.สลัลสูตรพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุ

ท้ังหลายว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาถูกต้องย่อมเศร้าโศกแลว้เสวยเวทนา
ทางกายและเวทนาทางใจ เปรียบเหมือนนายขมังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษคนหน่ึงซ้ำ ๒ 
ครั้ง บุรุษน้ันยอ่มเสวยเวทนาน้ัน ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อม
ขัดเคือง ปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาผู้ขัดเคือง แต่ถึงจะถูก
ทุกขเวทนาถูกต้องแล้วเขาก็ยังเพลิดเพลินกามสุข เพราะเขาไม่รู้วิธีสลัดออกจาก
ทุกขเวทนานอกจากกามสุข เมื่อเขาเพลดิเพลินกามสุข ราคานุสัยในสุขเวทนาย่อม
ไหลไปตาม เขาก็ยังไม่รู้ความเกิด ความดับ คุณ โทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนา
น้ันตามความเป็นจริง เม่ือเขาไม่รู้ชัด อวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไหลไปตาม 
เขาจึงจัดเป็นผู้เสวยสุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา และเป็นผูป้ระกอบด้วย
กิเลสเสวยเวทนาเหล่าน้ัน ปุถุชนน้ีจัดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสและเป็นผูป้ระกอบด้วยทุกข์ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ
แล้วมีนัยตรงกันข้าม (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๔/๒๗๔) 

 2.สลัลสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรนี้แก่อุบาสกคนหนึ่งผู้เศร้าโศกเพราะ
บุตรตาย มีใจความว่า ชีวิตของสรรพสัตว์ดำเนินไปสู่ความตาย ทุกขณะ ไม่มีกิริยา
อาการบ่งบอกให้ใครรู้ได้ว่าจะตาย มีกาลเวลาที่เป็นอยู่สั้นและประกอบด้วยทุกข์ ไม่มี
วิธีที่จะหยุดยั้งความตายได้ แต่มีวิธีหยุดย้ังความเศร้าโศกได้ คือถอนลูกศรคือกิเลส
น้ันเสีย (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๘๐/๖๔๑) 

สัลเลขสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมเครื่องขดัเกลากิเลส พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมี
ลักษณะเป็นการบรรยายโวหารแก่ท่านพระมหาจุนทะที่ทูลถามเรื่องทิฏฐิและการ
สละทิฏฐิ ณ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี  ท่านพระ
มหาจุนทะทูลถามว่า ทิฏฐิท้ังหลายในโลกน้ีมีท้ังที่เกี่ยวกับอัตตวาทะและท่ีเก่ียวกับ
โลกวาทะ เมื่อภิกษุพิจารณาเพียงเบ้ืองต้น(ท่ีเกิดหรือเหตุเกิดของทิฏฐิแต่ละอย่าง) ก็
สละทิฏฐิเหล่าน้ันได้อย่างน้ันหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เม่ือภิกษุพิจารณาเห็น
อารมณ์เป็นที่เกิดขึ้น เป็นท่ีหมักหมมและเป็นที่ท่องเท่ียว(คือปรากฏตัวออกมาทาง
วาจาและทางกาย) ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่
เป็นนั่น น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา ก็สามารถสละท้ิงทิฏฐิเหลา่นั้นได้ แลว้ทรงแสดงธรรม
เครื่องขัดเกลากิเลส ๔๔ ประการ คือ 
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  ๑. ความไม่เบียดเบียน ๒. การเว้นจากการฆ่าสัตว์  
  ๓. การเว้นจากการลักทรัพย์ ๔. การประพฤติพรหมจรรย์ 
  ๕. การเว้นจากการพูดเท็จ ๖. การเว้นจากการพูดส่อเสียด 
  ๗. การเว้นจากการพูดคำหยาบ๘. การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
  ๙. ความไม่เพ็งเล็งอยากได้ของของผู้อ่ืน ๑๐. ความไม่พยาบาท 
  ๑๑. ความเห็นชอบ  ๑๒. ความระลกึชอบ 
  ๑๓. การเจรจาชอบ  ๑๔. การทำชอบ 
  ๑๕. การเล้ียงชีวิตชอบ ๑๖. ความพยายามชอบ 
  ๑๗. การระลึกชอบ  ๑๘. การต้ังจิตมั่นชอบ  
 ๑๙. ความรู้ชอบ    ๒๐. ความหลดุพ้นชอบ 
 ๒๑. ความปราศจากความหดหู่และเซื่องซมึ๒๒. ความไม่ฟุ้งซ่าน 
 ๒๓. ความข้ามพ้นความสงสัย ๒๔. ความไม่โกรธ 
 ๒๕. ความไม่ผกูโกรธ   ๒๖. ความไม่ลบหลู่คุณท่าน 
 ๒๗. ความไม่ตีเสมอ   ๒๘. ความไม่รษิยา 
 ๒๙. ความไม่ตระหนี่   ๓๐. ความไม่โอ้อวด 
 ๓๑. ความไม่มมีารยา  ๓๒. ความไม่ด้ือรั้น 
 ๓๓. ความไม่ถอืตัวจัด  ๓๔. ความเป็นผู้ว่าง่าย 
 ๓๕. ความเป็นผู้มีมิตรดี  ๓๖. ความไม่ประมาท 
 ๓๗. ความเช่ือ    ๓๘. ความละอาย(บาป) 
 ๓๙. ความเกรงกลัว(บาป)  ๔๐. ความเป็นผู้ได้ฟังมามาก 
 ๔๑. การปรารภความเพียร ๔๒. ความมีสติต่ังม่ัน 
 ๔๓. ความสมบูรณ์ด้วยปัญญา ๔๔. ความไม่ยึดม่ัน 
 แล้วทรงตรัสว่า ธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสท้ัง ๔๔ ประการก็ได้แก่วิธีคิดเพ่ือขัดเกลา

กิเลสท่ีเกิดขึ้นแต่ละอย่าง เช่น เมื่อชนเหล่าอ่ืนเบียดเบียนกันอยู่ ภิกษุควรคิดอย่างนี้
ว่า เราจะไม่เบียดเบียนกันเป็นต้น น้ีไม่ใช่สมาบัติ ๘ ตามท่ีภิกษุบางรูปเข้าใจ แล้วได้
ตรัสไว้ในตอนท้ายว่า จุนทะ เราได้แสดงเหตุแห่งธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส เหตุแห่ง
จิตตุปบาท เหตุแห่งการหลีกเลี่ยง เหตุแห่งการไปสู่ความเจริญ (และ)เหตุแห่งความ
ดับสนิทไว้แล้วด้วยประการอย่างน้ี เราผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล เอ้ือเอ็นดู
อนุเคราะห์สาวกท้ังหลาย ได้ทำกิจที่ควรทำแก่เธอท้ังหลายแล้ว เม่ือพระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ท่านพระจุนทะมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์ (ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๘๑/๗๐) 



 

๕๒๖๗ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า คำว่า อัตตวาทะ หมายถึงมิจฉาทิฏฐิท่ีปรารภ
อัตตา เช่น เห็นว่ารูปเป็นอัตตาเป็นต้น ส่วนคำว่า โลกวาทะ หมายถงึมิจฉาทิฏฐิท่ี
ปรารภโลก เช่น เห็นว่าอัตตาและโลกเท่ียงเป็นต้น (ม.มู.อ. ๑/๘๑/๑๙๔) คำว่า ธรรม
เครื่องขัดเกลากิเลส ๔๔ ประการเหล่าน้ีเป็นคุณเคร่ืองให้ถึงโลกุตรธรรมได้ แต่
สมาบัติ ๘ นอกพุทธศาสนายังเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ (ม.มู.อ. 
๑/๘๓/๑๙๙) 

สัลเลขัฏฐญาณนิทเทส : แสดงสัลเลขัฏฐญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๓๗ ของญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็น
คำ ปุจฉา ดังน้ี 

   ในอุทเทสที่ว่า “ปัญญาในสภาวะแต่ละอย่าง สภาวะต่าง ๆ สภาวะเดียว และ 
เดช ช่ือว่าสัลเลขัฏฐญาณ(ญาณในอรรถแหง่ธรรมเครื่องขัดเกลา)” ท่านพระสารี
บุตรอธิบายความหมายของคำ รวม ๔ คำ ดังน้ี  

   ๑. คำว่า “สภาวะแต่ละอย่าง” หมายถึงธรรมแต่ละอย่างในธรรม ๒๑ อย่าง 
คือ ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถย
ยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ กิเลสท้ังปวง ทุจริตทั้งปวง อภิ
สังขารทั้งปวง กรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ไปสูภ่พทั้งปวง  

   ๒. คำว่า “สภาวะต่าง ๆ และสภาวะเดียว” ท่านอธิบายโดยนำธรรมท่ีเป็นคู่
ตรงกันข้าม ๓๗ คู่ (หมวดภาวนาที่ ๕ ในสตุมยญาณท่ี ๔) มาจำแนกเป็นสภาวะ ต่าง 
ๆ และสภาวะเดียว เป็นคู่ ๆ เช่น กามฉันทะช่ือว่าสภาวะต่าง ๆ เนกขัมมะ ช่ือว่า
สภาวะเดียว ฯลฯ กิเลสทั้งปวงช่ือว่าสภาวะต่าง ๆ อรหัตตมรรคช่ือว่าสภาวะเดียว 

   ๓. คำว่า “เดช” ท่านจำแนกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายกุศล และฝ่ายอกุศล ฝ่ายละ 
๕ ประการ ฝ่ายกุศล ได้แก่ (๑) เดชคือศีลเครื่องดำเนินไป (๒) เดชคือคณุ (๓) เดชคือ
ปัญญา (๔) เดชคือบุญ (๕) เดชคือธรรม ส่วนฝ่ายอกศุลมีนัยตรงกันข้าม  ท่าน
แสดงว่า เดชฝ่ายกุศลแต่ละประการทำให้เดชฝ่ายอกุศลแต่ละประการท่ีเป็นคู่ตรงกัน
ข้ามสิ้นไป 

   ๔. คำว่า “ธรรมเครื่องขัดเกลา” ท่านอธิบายโดยนำธรรมที่เป็นคู่ตรง กันข้าม 
๓๗ คู่มาจำแนกเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาคู่กับธรรมมิใช่เครือ่งขัดเกลา เช่น กามฉันทะ
มิใช่ธรรมเครื่องขัดเกลา เนกขัมมะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลา ฯลฯ กิเลส ท้ังปวงมิใช่
ธรรมเครื่องขัดเกลา อรหัตตมรรคเป็นธรรมเครื่องขัดเกลา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘๘/
๑๔๘) 

สัสสตทิฏฐิ : ความเห็นว่าเที่ยง ความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยง ความเห็นว่าอัตตาและโลก เป็นสิ่ง
เที่ยงแท้ย่ังยืน คงอยู่ตลอดไป เช่น เห็นว่าคนและสัตว์ตายไปแล้ว ร่างกายเท่าน้ันทรุด



 

๕๒๖๘ 
 

 

โทรมไป ส่วนดวงชีพหรือเจตภูตหรือมนัสเป็นธรรมชาติไม่สูญ ย่อมถือปฏิสนธิใน
กำเนิดอ่ืนสืบไป เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหน่ึงดังคำในอเจลกัสสปสูตรท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า กัสสปะ  เม่ือเบ้ืองต้นมี(วาทะ)ว่า  ผู้น้ันกระทำ  ผู้น้ันเสวย(ทุกข์) ต่อมามีวา
ทะว่า ทุกข์เป็นสิ่งท่ีตนกระทำเอง อันน้ันเป็นสัสสตทิฏฐิ (ความเห็นว่าเที่ยง) หรือดัง
คำในปาลิเลยยสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปุถุชนีทิฏฐิ (ความเห็น) อย่างนี้ว่า  
อัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน เรานั้นละโลกน้ีไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยงแท้ ย่ังยืน คงทน 
ไม่ผันแปร กส็ัสสตทิฏฐิ(ความเห็นว่าเที่ยง)น้ันจัดเป็นสังขาร,ในสัสสตทฏิฐิสูตรกล่าว
ถึงทิฏฐิว่าโลกเท่ียง ; ตรงข้ามกับ อุจเฉททิฏฐิ(ข้อ ๑ ในทิฏฐิ ๒) (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๗/
๒๘,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๑/๑๓๓,๑๗/๒๑๔/๒๙๕,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๙/๔๙๓,ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๙๑/๒๘๕,๒๙/๓/๒๘๙,๒๙/๑๑๒/๓๓๖,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๓๘/๒๑๓,
อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๓๒๒/๓๓๑,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๙๗/๕๖๓,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๘๕๐/
๘๘๕)  

สัสสตทิฏฐินิทเทส : แสดงสัสสตทิฏฐิ  อธิบายอุทเทสท่ี ๕ คือ สสัสตทิฏฐิ โดยวิธีปุจฉาและ วิสัชนา 
ซึ่งมีรายละเอียดคล้ายกับคำวิสัชนาในอัสสาททิฏฐิ ต่างกันแต่ลดอาการจาก ๒๐ 
อาการเหลือ ๑๕ อาการ เช่น ในการพิจารณาเห็นรูป ลดคำว่า “พิจารณาเห็นรูปโดย
ความเป็นอัตตา” เหลือคำว่า “พิจารณาเห็นอัตตามีรูป พิจารณาเห็นรูปในอัตตา 
พิจารณาเห็นอัตตาในรูป” เมื่อนำคำทั้ง ๓ น้ีไปหมุนกับขันธ์ ๕ แต่ละขันธ์ ก็จะได้
อาการ ๑๕ ประการ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๓๘/๒๑๓) 

สัสสตทิฏฐิสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกเท่ียง  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อมีขันธ์ ๕ เพราะถือมั่นและยึดม่ันขันธ์ ๕ จึงเกิด
มีทิฏฐิว่า โลกเที่ยง เนื้อหาสาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งวาตสูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๔/๒๙๕) 

สัสสตวาทะ : วาทะว่าเที่ยง คือมีวาทะว่าอัตตาและโลกเท่ียง เป็นสิ่งเที่ยงแท้ย่ังยืนตลอดไป มี ๔ 
ประการ(อยู่ในลำดับข้อท่ี๕-๘ ในลทัธิ ๖๒ แห่งพรหมชาลสูตร) คือ ๕.ลัทธิท่ีถือว่า 
พระพรหมเที่ยง แต่พวกท่ีพระพรหมสร้างขึ้นมาไม่เที่ยง ๖. ลัทธิที่ถอืว่าเทวดาพวก
อ่ืนเที่ยง แต่พวกขิฑฑาปโทสิกา(พวกท่ีต้องจุติเพราะชอบเล่นสนุก)ไม่เที่ยง๗. ลัทธิที่
ถือว่า เทวดาพวกอ่ืนเท่ียง แต่พวกมโนปโทสิกา (พวกที่ต้องจุติเพราะคิดร้ายกันและ
กัน)ไม่เที่ยง ๘.ลัทธิท่ีถอืเอาตามท่ีคิดคาดคะเนด้วยเหตุผลว่าอัตตาฝ่ายจิตเที่ยงแต่
อัตตาฝ่ายกายไม่เที่ยง,ในสัมปสาทนียสูตร กล่าวถึงสัสสตวาทะ ลัทธิท่ีถือว่าอัตตา
และโลกเที่ยง ไว้ว่ามี ๓ ประการ,ในกถาวัตถุอธิบายถึงสัสสตวาทะไว้ว่า ศาสดาที่
บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็นของย่ังยืน  และบัญญัติ



 

๕๒๖๙ 
 

 

อัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็นของยั่งยืน  (วาทะ)น้ีเรียกว่า 
สัสสตวาทะ  (วาทะว่าอัตตาและโลกเท่ียง) (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐/๑๑,๙/๓๕/๑๖,ที.ส.ี
(ไทย) ๑๑/๑๕๖/๑๑๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๒๓๖/๑๐๖) 

สัสสเมธะ, มหายัญ : ความฉลาดในการบำรุงข้าวกล้า, ปรีชาในการบำรุงพืชพันธ์ุธัญญาหาร สง่เสริม
การเกษตรให้อุดมสมบูรณ์เปน็สังคหวัตถุประการหน่ึงที่ผู้ปกครองบ้านเมืองจะพึง
บำเพ็ญ (ข้อ ๑ในราชสังคหวัตถุ ๔) ดังคำในเมตตาสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
พระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับฤษีทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผน่ดินด้วยราชธรรม ทรงบูชา
ยัญ คือสัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ และนิรัคคฬะ เสด็จเที่ยวไป 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑/๑๙๕) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า สสัสเมธะ หมายถงึความฉลาดในการ
สงเคราะห์พสกนิกรด้วยการบำรุงพืชพันธ์ุธัญญาหารส่งเสริมการเกษตร มีความหมาย
ตรงกันข้ามกับอัศวเมธะ(การฆ่าม้าบูชายัญ) ของพราหมณ์(องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาลี) ๓/๑/
๒๑๓,  ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๗/๑๐๖-๑๐๘, องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑/๒๔๙-๒๕๒)  

สากมุฏฐิทายกิาวิมาน : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วายผักดอง เป็นเรื่องวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผูถ้วาย 
ผักดอง ๑ กำแด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๔๘๕-๔๙๒/๖๔) 

สากลนคร : ช่ือเมืองแห่งหน่ึง ในแคว้นมัททะ ท่ีพระเจ้ามัททราชปกครอง เป็นเมืองเกิดของพระ
เขมาเถรีในอดีตชาติ ดังคำในเขมาเถริยาปทาน ท่ีพระเขมาเถรีกล่าวถึงอดีตชาติของ
ตนไว้ว่า หม่อมฉันเป็นพระธิดาที่พอพระทัย รักใคร ่ โปรดปรานของพระเจ้ามัททราช 
ในสากลนครทีอุ่ดมสมบูรณ์  พร้อมกับในกาลที่หม่อมฉันพอเกิดมานครนั้นได้มีแต่
ความเกษมสำราญเพราะฉะน้ัน นามว่าเขมาจึงเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันโดยคุณ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๓๒๔/๔๓๐) ; สาคละ ก็เรียก  

สากัจฉสูตร :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุที่เพ่ือน
พรหมจารีควรสนทนา หมายถึงภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ คือ (๑) สลีสัมปทา (๒) 
สมาธิสัมปทา (๓) ปัญญาสัมปทา (๔) วิมตุติสัมปทา (๕) วิมุตติญาณทัสสนสัมปทา 
และตอบปัญหาที่มาในเรื่องธรรม ๕ น้ันได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๕/๑๑๓) 

สากัจฉสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย พระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุที่
เพ่ือนพรหมจารีควรสนทนาด้วย คือภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ คือ (๑) สีลสัมปทา 
(๒) สมาธิสัมปทา (๓) ปัญญาสัมปทา (๔) วิมุตติสัมปทา (๕) วิมุตติญาณทัสสนะ และ
สามารถตอบปัญหาที่มาในเรือ่งสีลสัมปทา เป็นต้นได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๓/
๒๗๐) 



 

๕๒๗๐ 
 

 

สากัจฉา : การพูดจา, การสนทนา ในมหาเวทัลลสูตร กล่าวถึงการพูดจาเพ่ือการปรับกัมมัฏฐาน
ให้เกิดความเหมาะสม ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัมมาทิฏฐซิึ่งมีเจโตวิมุตติเป็น
ผล และมีเจโตวิมุตติเป็นผลานิสงส์ มีปัญญาวิมุตติเป็นผล  และมีปัญญาวิมุตติเป็น
ผลานิสงส ์  เพราะมีองค์ธรรม ๕ ประการสนับสนุน คือ ๑. มีศลีสนับสนุน ๒. มีสตุะ
สนับสนุน ๓. มีสากัจฉาสนับสนุน ๔. มีสมถะสนับสนุน ๕. มีวิปัสสนาสนับสนุน,ใน
อนุคคหิตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  สัมมาทิฏฐิ๑อันองค์ ๕ (คือ ศีล 
สุตะ สากัจฉา สมถะและวิปัสสนา) สนับสนุนแล้ว  ย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผล  มีเจโต
วิมุตติเป็นผลานิสงส์  และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นผลานิสงส์(ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕/๓๒) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า คำว่า สากัจฉา ในที่น้ีหมายถึงการสนทนาบอกความ
เป็นไปแห่งจิตของตน (ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๔๕๒/๒๕๔, องฺ.  ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๕/
๑๐) 

  ฎีกาอธิบายถึงสากัจฉาเชิงเปรียบไว้ เป็นข้อ ๓ในองค์ ๕ ประการไว้ว่าเปรียบ
เหมือนกระบวนการปลูกมะม่วง คือ ศีล เปรียบเหมอืนการทำร่องน้ำรอบต้นไม้ 
เพราะเป็นมูลเหตุให้สัมมาทฏิฐิเจริญ สุตะ เปรียบเหมือนการรดน้ำให้เหมาะแก่เวลา 
เพราะเพ่ิมพูนภาวนา สากัจฉาเปรียบเหมือนการตัดแต่งกิ่งเพราะนำความยุ่งยากแห่ง
ภาวนาออกไปได้  สมถะ เปรียบเหมือนการทำทำนบก้ันน้ำให้แข็งแรง เพราะทำ
ภาวนาให้มั่นคงยิ่งขึ้น วิปัสสนาเปรียบเหมือนการใช้จอบขุดราก เพราะขุดรากตัณหา 
มานะ และทิฏฐิได้ (องฺ.เอกก.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๑/๙๓, องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๕/
๙-๑๒) 

สากิยานี : เจ้าหญิงวงศ์ศากยะ ดังคำในจูฬวรรคที่ พระนางปชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่  ณท่ีสมควรได้
กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่าหม่อมฉันจะปฏิบัติอย่างไรกับนางสากิยานีพวกน้ี 
พระพุทธเจ้าข้าภายหลังพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้พระนางปชาบดีโคตมี
อุปสมบทภิกษณีุ,ในนันทสูตร กล่าวถึงนางชนบทกัลยาณีสากิยานี มีเกสาที่เกล้าไว้
เพียงคร่ึงเดียวเหลียวมากล่าวกับเจ้าชายนันทะว่า ข้าแต่ทูลกระหม่อม ขอพระองค์รีบ
เสด็จกลับมา (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๐๔/๓๒๐,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๒/๒๑๑) 

สาเกต, เมือง : ช่ือมหานครแห่งหน่ึงอยู่ในแคว้นโกศลห่างจากเมืองสาวัตถี ๗ โยชน์ ธนัญชัยเศรษฐี 
บิดาของนางวิสาขา ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าปเสนทิโกศล ให้เข้าต้ังถิ่น
ฐานและสร้างขึ้น เม่ือคราวที่ท่านเศรษฐีอพยพจากเมืองราชคฤห์มาอยู่ในแคว้นโกศล
ตามคำเชิญชวนของพระองค์ ดังคำว่า อติเรกจีวรเกิดขึ้นแก่ท่านพระอานนท์  ท่าน
ต้องการจะถวายอติเรกจีวรน้ันแก่ท่านพระสารีบุตร แต่ท่านพระสารีบุตรอยู่ท่ีเมืองสา



 

๕๒๗๑ 
 

 

เกต หรือดังคำว่า พระภัททกาปิลานีเดินทางจากเมืองสาเกตไปถึงกรุงสาวัตถี ภิกษุณี
ถุลลนันทาได้ให้ที่พักแก่พระภัททกาปิลานี , ตามท่ีกำหนดกันได้ในปัจจุบัน ท่ีต้ังของ
เมืองสาเกตอยู่ท่ีฝั่งล่างของแม่น้ำฆาฆระ (Ghāghara,สาขาใหญ่สายหนึ่งของแม่น้ำ
คงคา) ตรงกับเมืองอโยธยา (Ayodhya)ห่างจากเมือง Kasia (กุสินารา) ตรงไปทาง
ทิศตะวันตก ประมาณ ๑๗๐ กม. (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖๑/๓,๒/๕๑๗/๔๑,๒/๖๐๐/
๑๒๓,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๙๕๐/๒๒๒, วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๑๔/๑๗๘, ๔/๑๑๕/๑๗๙,วิ.ม.
(ไทย) ๕/๓๐๖/๑๔๖,๕/๓๓๐/๑๘๒,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๐/๑๕๘,๑๐/๒๔๑/๑๘๑,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๒๕๙/๒๘๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๕/๙๙/๑๐๔, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์)  

สาเกตชาดก : มี ๒ ชาดก คือ ชาดกท่ี ๑และชาดกที่ ๒ แปลต่างกัน   
 1.สาเกตชาดก ชาดกว่าด้วยพระพุทธเจ้าครั้งเสวยเป็นบุตรพราหมณ์ชาวเมืองสาเกต 

มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า บุตรพราหมณ์โพธิสัตว์เมืองสาเกต เคยเกิดเป็นบิดามารดา
กัน ๓,๐๐๐ ชาติ แม้ชาติปัจจุบันเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีความคุ้นเคยกับพราหมณ์ 
๒ สามีภรรยาน้ัน พระพุทธองค์ตรัสว่า คนที่มีจิตเลื่อมใสมีใจฝังแน่นในบุคคลใดพึง
สนิทสนมในบุคคลน้ันแม้จะไม่เคยพบเห็นหน้ากันก่อนก็ตามความคุ้นเคยจึงเป็น
เหมือนญาติสนิท (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๖๘/๒๘)  

 2.สาเกตชาดก ชาดกว่าด้วยทรงปรารภพราหมณ์ช่ือสาเกต มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า 
พระโพธิสัตว์เป็นบุตรพราหมณ์หลายร้อยชาติ ทำให้เกิดความรักความเย่ือใยเมื่อได้
พบหน้ากันในชาติปัจจุบันท่ีพระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธองค์จึง
ทรงแสดงเหตุแห่งความรักว่า ความรักนั้นเกิดด้วยเหตุ ๒ ประการคอื ด้วยการอยู่
ร่วมกันในชาติปางก่อน และด้วยการเกื้อกูลกันและกันในปัจจุบัน เหมือนดอกอุบล
เกิดในน้ำอาศัยน้ำและเปือกตม ฉะนั้น (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๗๓/๑๑๑) 

สาเกตสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีเมืองสาเกต พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า อินทรีย์ ๕ ก็คือพละ ๕ และพละ ๕ กค็ือ อินทรีย์ ๕ เหมือนแม่น้ำไหลไปสู่ทิศ
ปราจีน ตรงกลางแม่น้ำนั้นมเีกาะ น้ำท่ีอยู่ทิศตะวันออกกับตะวันตกของเกาะน้ันช่ือ
ว่าเน่ืองเป็นกระแสเดียวกัน ส่วนน้ำท่ีอยู่ทิศเหนือกับทิศใต้นับได้ว่ามี ๒ กระแส (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๕๑๓/๓๒๕) 

สาขนคร :  เมืองกิ่ง, เมืองเล็ก ในมหาปรินิพพานสูตร พระอานนท์กล่าวหมายถงึเมืองกุสินารา 
ดังคำที่ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มพีระภาคดังน้ีว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระผู้มีพระภาคอย่าได้ปรินิพพานในเมืองเล็ก  เมืองดอน  เมืองกิ่งเช่นน้ี (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๒๑๐/๑๕๘, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  



 

๕๒๗๒ 
 

 

สาขเสนาบดี : เสนาบดีนามว่าสาขะ เป็นบุตรของอนุเศรษฐ ี กรุงราชคฤห์ และเปน็เด็กท่ีเกิดวัน
เดียวกับนิโครธกุมารท่ีภรรยาเศรษฐีกรุงราชคฤห์นำมาเลี้ยงเป็นบุตร และเป็นเพ่ือน
ของบุตรของภรรยาของช่างชุนท่ีอาศัยมหาเศรษฐีอยู่ มีช่ือว่าโปตติกะ เมื่อเจริญวัย
แล้ว ภายหลังท้ัง ๓ ไปเรียนหนังสือท่ีเมืองตักกสิลา แต่โปตติกะไม่มีเงินเรียน จึงคอย
เรียนจากนิโครธกุมาร ภายหลังเม่ือทั้ง ๓ เรียนจบแล้ว จึงเดินทางกลับมาถึงเมือง
พาราณสี ระหว่างทางท่ีพัก นายโปติกะ ได้ยินไก่ ๒ ตัวท่ีนอนอยู่บนต้นไม้ทะเลาะกัน 
และไก่ตัวบนคุยว่า ผู้กินเนื้อของเราจะได้ทรัพย์ ๑ พัน ส่วนไก่ตัวล่างกล่าวว่า ผู้กิน
เน้ือกล้ามจะได้เป็นพระราชา ผู้กินเน้ือกลางๆ  จะได้เป็นเสนาบดี และผู้กินเน้ือติด
กระดูกจะได้เป็นขุนคลัง จึงจับไก่ตัวล่างน้ันไปฆ่าแลว้ ให้เน้ือกล้ามแก่พระโอรส เนื้อ
กลางๆ แก่สาขะ และตนเองกินเน้ือติดกระดูก แล้วเล่าเรื่องราวให้แก่คนทั้ง ๒ ฟัง
ต้ังแต่ต้นจนจบ ภายหลัง เมื่อนิโครธกุมาร เป็นพระราชา และแต่งต้ังสาขะเป็น
เสนาบดี และให้โปตติกะไปอยู่ด้วย รับใช้เป็นอุปัฏฐาก วันหน่ึง พระราชารับสั่งให้ไป
เชิญพ่อแม่มาอยู่ด้วย นายโปตติกะ จึงกลับไปยังเมืองราชคฤห์ และเล่าเรื่องราวให้ฟัง 
พร้อมเชิญให้พ่อแม่ของพระราชานิโครธไปอยู่ด้วย แต่ได้รับการปฏิเสธ และไปเชิญ
พ่อแม่ของตน ให้ไปอยู่ด้วยก็ได้รับการปฏิเสธเช่นกัน จึงกลับมาเมืองพาราณสี ผ่าน
บ้านของสาขเสนาบดี เพ่ือจะขอพัก แต่เพ่ือนสาขะให้บรวิารทำร้ายเขา เพราะโกรธที่
ไม่ให้ตนกินเน้ือกล้าม แล้วขับไล่ไป ภายหลังนายโปตติกะ จึงเข้าเฝ้าพระราชา ก็ได้รับ
การต้อนรับอย่างดี ส่วนสาขะเสนาบดี คิดว่านายโปตติกะจะทูลเร่ืองราวที่เกิดขึ้นแก่
พระราชาจึงรีบไปยังท่ีประทับ และนายโปตติกะก็ทูลเรื่องท่ีเกิดขึ้นแก่พระราชา ดังคำ
ในนิโครธชาดก ท่ีนายโปตติกะกราบทูลพระเจ้านิโครธว่า ขอเดชะพระเจ้านิโครธ 
พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างไร ตามท่ีสาขเสนาบดีกล่าวว่า เราไม่รู้จักมนัเลยว่า มันผู้
น้ีเป็นใคร หรือเป็นคนสอดแนมของใคร   พระเจ้านิโครธตรัสว่า เพ่ือน  เรื่องน้ีเรายัง
ไม่ทราบ  ทั้งใคร ๆ  ก็มิได้บอกเราถึงเรื่องที่สาขะได้กระทำการฉุดคร่าท่าน  มีแต่ท่าน
ได้บอกเรา ท่านส่งเสริมเพ่ือนทั้งสอง  คือ  เราและสาขะให้มีอาชีพดีขึ้น คือ  ท่านได้
ให้อิสริยยศแก่พวกเราเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์ สมบัติเหล่าน้ีพวกเราได้มาก็เพราะท่าน
(ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๗๒/๓๓๔,๒๗/๗๓/๓๓๕,๒๗/๗๔/๓๓๕,๒๗/๘๑/๓๓๖)  

สาขะ, เนื้อ : ช่ือเน้ือทรายตัวหน่ึง ตัวมีปัญญาทราม อยากจะเป็นใหญ่เป็นผู้นำฝูง แต่ไม่มีภาวะ
ผู้นำ แมแ้ต่เมียและลกูของตน ก็ไม่รับผดิชอบ เมื่อคราวมีภัยก็หนีไป ไม่คอย
ช่วยเหลือ ต่างจากเน้ือทรายชื่อว่านิโครธ เมื่อนำฝูงก็ทำให้บริวารปลอดภัย คราวหน่ึง
เคยช่วยเหลือแม่เน้ือทรายท้องแก่ ผู้เป็นเมยีของสาขะน่ันแหละให้พ้นภัย โดยยอม
สละชีวิตของตนเข้าแลก แม่เนื้อทรายตัวนั้นกตัญญู ภายหลังแม่เน้ือทรายจงึกล่าว



 

๕๒๗๓ 
 

 

สอนลูกของตนว่า ลูกหรือผู้อ่ืนควรคบหาเน้ือช่ือนิโครธเท่านั้น ไม่ควรเข้าไปคบหา
เน้ือช่ือสาขะ,ในอปทาน พระกุมารกัสสปเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนว่าเคยเป็นลูก
เน้ือช่ือว่าสาขะ ดังคำในกุมารกัสสปเถราปทานท่ีพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้
ว่า ข้าพเจ้าเป็นลูกของเน้ือช่ือสาขะ ได้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของแม่เน้ือ ครั้งน้ัน  เมื่อ
ข้าพเจ้ายังอยู่ในครรภ์ ถึงวาระที่จะต้องถูกฆ่า มารดาของข้าพเจ้าถูกเน้ือช่ือสาขะท
อดทิ้ง จึงยึดเน้ือช่ือนิโครธเป็นที่พ่ึง (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๒/๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๑๖๓/๒๕๙,๓๓/๑๖๔/๒๕๙,๓๓/๑๖๖/๒๖๐) 

สาขลัยะ : ความมีวาจาอ่อนหวาน หมายถึงพูดไม่มีปม อ่อนหวาน ไมเ่ผ็ดร้อนต่อผู้อ่ืน ไม่กระทับ
กระทั่งผู้อ่ืน ไกลต่อความโกรธ เป็นไปเพ่ือสมาธิ, เป็นข้อ ๑ ในธรรม ๒ คือ (๑) สาขลั
ยะ (ความมีวาจาอ่อนหวาน) (๒) ปฏิสันถาร (การต้อนรับ),ในวิภังค์อธิบายคำว่าอ
สาขัลยะ ซึ่งเป็นคำที่ตรงกันข้ามไว้ว่า วาจาใดเป็นปม หยาบคาย  เผ็ดร้อนต่อผู้อ่ืน 
กระทบกระทั่งผู้อ่ืน ใกล้ต่อความโกรธ  ไม่เป็นไปเพ่ือสมาธิ บุคคลเป็นผู้พูดวาจา
เช่นนั้น  ความเป็นผู้มีวาจาไม่อ่อนหวาน ความเป็นผู้มีวาจาไม่ละมุนละมยั ความเป็น
ผู้มีวาจาหยาบ ในลักษณะดังกล่าวน้ัน น้ีเรียกว่าอสาขัลยะ  (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/
๒๕๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๗/๑๒๖,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๐๔/๕๖๕) 

สาคตเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระสาคตเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติ ท่านมีจิตเลื่อมใสชมเชยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่ง
กรรมนั้น ท่านร่ืนรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๑๐๐,๐๐๐ กปั ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๗/๑๕๒) 

สาคตะ, พระ : , ภิกษุ : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เกิดในตระกูลพราหมณ์ในพระนครสาวัตถี ได้ฟังพระ
ธรรมเทศนาของพระศาสดามีความเลื่อมใส ขอบวชแล้วทำความเพียรเจริญสมาบัติ 
๘ ประการ จนมีความชำนาญในสมาบัติ ท่านเป็นต้นบัญญัติสุราปานสิกขาบท และ
เพราะเกิดความสังเวชในเหตุการณ์ที่เกิดกับตนครั้งน้ี จึงเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานจน
ได้สำเร็จพระอรหัต ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางเตโชธาตุสมาบัติ ดังคำว่า 
สาคตะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา  ผู้ฉลาดในเตโชธาตุ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/
๒๓๒/๓๐) หรอืดังคำว่า พวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีทราบข่าวว่าพระสาคตะ
ต่อสู้กับนาคท่ีท่าอัมพติตถะ,เป็นต้นบัญญัติในสุราปานสิกขาบท ดังคำที่ท่านพระสาค
ตะด่ืมน้ำเมา,ในมหาวรรคกลา่วไว้ว่าท่านพระเถระเคยเป็นพุทธอุปัฏฐาน ดังคำว่า 
ท่านพระสาคตะเป็นพระอุปัฏฐากพระผู้มีพระภาค  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๒๖/๔๖๓,วิ.
ม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๒, วิ.ป.(ไทย) ๘/๑๐๔/๗๔, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๑๕๓) 



 

๕๒๗๔ 
 

 

สาคร : ทะเล,สมุทร ดังคำว่า สาครล้อมรอบชมพูทวีป หรือกระแสแม่น้ำคงคาไหลไปสู่สาคร
,ในสมุททชาดก กล่าวไว้ว่า ได้ยินว่า  สาครอันใคร ๆ  ไม่อาจด่ืมให้หมดสิ้นไปได้ 
(วิ.ป.(ไทย) ๘/๕๐๑/๗๒๑, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๖/๗๘,๑๑/๒๔๐/๑๙๖,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๘๔/๔๗๓,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๘/๓๕๙,ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๓๘/๑๕๑) 

สาคร, พระ : ช่ือพระสาวกองค์หน่ึง สมัยพระพุทธเจ้านามว่าอัตถทัสสี ภายหลังเม่ือพระพุทธเจ้า
นามว่าอัตถีทัสสีปรินิพพานแล้ว พระเถระรูปนี้ท่ีได้ช่วยเหลือยักษ์ให้สร้างพุทธสถูป 
บูชาพระธาตุ  บำรุงพระสถูปช้ันเลิศของพระมุนีนามว่าอัตถทีสสีอยู่  ๕  ปี ครั้นสมัย
พุทธกาลน้ียักษ์ในคร้ังน้ันได้มาเกิดเป็นพระปัจจุปัฏฐานสัญญกเถระ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๗๔/๒๗๒) 

สาคระ, กษัตรยิ์ : ช่ือกษัตริย์พระองค์หนึ่งเป็นพุทธบิดาของพระพุทธนามว่าอัตถทัสส ี เป็นพระราชา
ปกครองเมืองโสภณะ มีพระมเหสีช่ือว่าสุทัสสนา มีปรากฎในอัตถทัสสพุทธวงศ์ (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๔/๖๖๓) 

สาคระ, พระ : ช่ือพระสาวกองค์หน่ึง เป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้านามว่าสุเมธะ ดังคำว่า พระ
เถระนามว่าสาคระเป็นพระอุปัฏฐาก มีปรากฏในสุเมธพุทธวงศ์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๒๓/๖๔๘) 

สาคละ,เมือง : ช่ือนครหลวงของแคว้นมัททะต่อมาภายหลังพุทธกาลได้เป็นราชธานีของพระเจ้ามิ
ลินท์ กษัตริยนั์กปราชญ์ท่ีได้โต้วาทะกับพระนาคเสน, ปัจจุบันอยู่ในแคว้นปัญจาป; 
แคว้นมัททะนัน้บางคราบถูกเข้าใจสับสนกบัแคว้น มัจฉะทำให้สาคละพลอยถูกเรียก
เป็นเมืองหลวงของแคว้นมัจฉะไปก็มี ในมหาวิภังค์ วินีตวัตถุ กล่าวถึงเมืองสาคละไว้
ว่า ภิกษุสัทธิวิหาริกของท่านพระทัฬหิกะ  กรุงสาคละ  อยากจะสึกจึงไปลักผ้าโพก
ของชาวร้านตลาดมาแล้ว  ได้กล่าวกับท่านพระทัฬหิกะว่า กระผมไม่เป็นพระเสียแล้ว
จักสึกล่ะ  ขอรับ    คุณทำผิดอะไรเล่า    กระผมลักผ้าโพกของชาวร้านตลาด  ท่าน
พระทัฬหิกะให้นำผ้าน้ันมาตีราคา  ราคาผา้ไม่ถึง  ๕  มาสก  ท่านพระทัฬหิกะกล่าว
ว่า เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แล้วได้แสดงธรรมีกถาให้ฟัง ภิกษุน้ันยินดีย่ิง  (วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๑๓๑/๑๐๐, ๑/๑๖๑/๑๓๓) 

สาชพี : แบบแผนแห่งความประพฤติท่ีดีทำให้มีชีวิตร่วมเป็นอันเดียวกัน,สิกขาบทที่พระผู้มี
พระภาคทรงบัญญัติไว้ ได้แก่สิกขาบททั้งปวงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในพระ
วินัย อันทำให้ภิกษุท้ังหลายผู้มาจากถ่ินฐานชาติตระกูลต่างๆกัน มามีความเป็นอยู่
เสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวว่าภิกษุใดถึงพร้อมด้วยสิกขา
และสาชีพของภิกษุท้ังหลาย  ไม่บอกคืนสกิขา  ไม่เปิดเผยความท้อแท้  เสพเมถุน
ธรรมโดยที่สุดแม้กับสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุนั้นเป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ คำว่า 



 

๕๒๗๕ 
 

 

สิกขา ได้แก ่  สิกขา ๓ อย่างคืออธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ใน
สิกขา ๓ สลีสิกขาน้ีท่ีทรงประสงค์เอาในความหมายนี้ ท่ีช่ือว่า สาชีพ หมายถึง
สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ ภิกษุศึกษาสาชีพน้ัน เหตุน้ันพระผู้มีพระ
ภาคจึงตรัสว่า  ผู้ถึงพร้อมด้วยสาชีพ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๘/
๕๒๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๑๙,๑๔/๑๐๒/๑๒๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๖/๑๑๔,๒๒/
๑๖๔/๒๗๑); มาคู่กับ สิกขา  

  ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาอธิบายไว้ว่า คำว่า สาชีพ หมายถึงสิกขาบทท่ีพระผู้
มีพระภาคทรงบัญญัติสำหรับภิกษุผู้อยู่ร่วมกัน ผู้ดำเนินชีวิตร่วมกัน มีความประพฤติ
เสมอกัน (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๒/๑๑๓) และดู วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓, องฺ.ทสก. 
(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๕  

สาชีวสูตร :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรแกส่าชีพ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 
๕ เหมือนในสากัจฉสูตร และตอบปัญหาที่ต้ังขึ้นถามในเรื่องธรรม ๕ น้ันได้ จึงเป็นผู้
ควรแก่สาชีพของเพื่อนพรหมจารี (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๖/๑๑๔) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สาชีพ หมายถึงถามปัญหาและตอบปัญหา เพราะ
เพ่ือนพรหมจารีจะอยู่รวมกันได้ ก็ด้วยอาศัยความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันมีข้อสงสัยก็ถาม
กัน แก้ปัญหาให้กัน (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๖๖/๓๓) 

สาฏิยคาหาปกะ :  ผู้ให้ถือผ้าสาฎก มุ่งหมายอธิบายให้ทราบถึงภิกษุท่ีสงฆ์ควรแต่งให้รบัผ้าสาฎก 
เป็นการสมมติให้ภิกษุรูปหน่ึงทำหน้าท่ีรับผ้าสาฎก มีปรากฏในปัญจกนิบาต ดังคำที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ สงฆ์พึง
แต่งต้ังให้เป็นสาฏิยคาหาปกะ ธรรม ๕ คอื ๑. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ ๒.ไม่ลำเอียง
เพราะชัง ๓. ไม่ลำเอียงเพราะหลง  ๔.ไมล่ำเอียงเพราะกลัว  ๕. รู้จักผ้าสาฎกท่ีรับ
แล้วและผ้าสาฎกที่ยังมิได้รับ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๓-๒๘๕/๔๐๒-๔๐๓)  

สาฎก : ผ้า, ผ้าห่ม, ผ้าคลุม,ผ้าปิดแผล หมายถึงผ้านุ่งผ้าห่มท่ีพราหมณ์ชาวอินเดียใช้กัน 
ส่วนมากมีลักษณะสีขาว ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า ทรัพย์ท่ีไปในอากาศ คือ
นกยูง นกคับแค นกกระทา นกกระจาบ ผ้าสาฎก ผ้าโพก หรือดังคำว่า ภิกษุรูปหน่ึง
พบผ้าสาฎกถูกลมบ้าหมูพัดมา จึงเก็บไว้ด้วยต้ังใจจะนำคืนเจ้าของ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๙๖/๘๓,๑/๑๓๖/๑๐๖),ในบางครั้ง ใช้ต่อท้ายศัพท์อ่ืน เช่น ผ้าวัสสกิสาฎก คือผ้า
อาบน้ำฝน ดังคำที่นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉนั
ประสงค์จะถวายผ้าวัสสิกสาฎก หรือพราหมณ์ช่ือว่าจูเฬกสาฎก หมายถึงพราหมณ์ผู้
มีผ้าห่มผืนเดียว (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๕๐/๒๒๑,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๖/๖๗)   



 

๕๒๗๖ 
 

 

สาฏิมัตติยเถรคาถา : ภาษิตของพระสาฏิมัตติยเถระ,คาถาของพระสาฏิมัตติยเถระ ท่านพระ
สาฏิมัตติยเถระเม่ือกล่าวสอนธรรมแก่เจ้าของเรือนน้ัน จึงได้กล่าวว่า เม่ือก่อน  ท่าน
มีศรัทธา (แต่)วันน้ี ท่านไม่มีศรัทธา สิ่งใดเป็นของท่าน  ขอสิ่งน้ันจงเป็นของท่าน
ตามเดิมเถิด เราไม่มีความทจุริต เพราะศรัทธาไม่เที่ยง คลอนแคลน ศรทัธาน้ัน เรา
เห็นมาแล้วอย่างนั้น คนทั้งหลายรักง่ายหน่ายเร็ว ในความรักและความหน่ายน้ัน 
พระมุนีจะชนะได้อย่างไร คนทั้งหลายย่อมหุงอาหารไว้เพ่ือมุนี ทุกตระกูล  ตระกูลละ
เล็กละน้อย เราจะเที่ยวบิณฑบาตด้วยปลีแข้ง เพราะกำลังแข้งของเรายังมีอยู่ (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๒๔๖/๓๗๘) 

สาณวาส,ี ภิกษุ : ช่ือพระเถระองค์หน่ึง ผู้จำพรรษาอยู่เมืองปาฏลีบุตร สมัยพุทธกาล ดังคำใน
มหาวรรคที่กลา่วไว้ว่า พระเถระหลายรูป คือ ท่านพระนีลวาสี  ท่านพระสาณวาสี  
ท่านพระโคปกะ  ท่านพระภคุ  และท่านพระผลิกสันทานะอยู่ในกุกกุฏาราม  เขต
กรุงปาตลีบุตร (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๓/๒๓๖) 

สาณะ, ผา้ : ช่ือผ้าปาน, เป็น ๑ ในจีวร ๖ ชนิดที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต ในมหานิทเทส 
ตุวฏกสุตตนิทเทส ก็กล่าวถึงสาณะว่าเป็นผ้าชนิดหนึ่ง ดังคำว่า คำว่า ผา้  ได้แก ่จีวร 
๖ ชนิด  คือ๑. โขมะ(ผ้าเปลือกไม้) ๒. กัปปาสิกะ (ผา้ฝ้าย) ๓.โกเสยยะ (ผ้าไหม)
๔.กัมพละ (ผ้าขนสัตว์)๕. สาณะ (ผ้าป่าน)๖.  ภังคะ  (ผ้าที่ทำด้วยวัสดุผสมกัน) (วิ.ม.
(ไทย) ๕/๓๓๙/๒๐๐, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๙/๔๔๔,๒๙/๒๐๖/๖๐๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สาณะ เป็น ๑ ในผ้า(จีวร) ๖ ชนิด คือ โขมะ(จีวรผ้า
เปลือกไม้) กัปปาสิกะ (จีวรผา้ฝ้าย) โกเสยยะ (จีวรผ้าไหม) กัมพละ (จีวรผ้าขนสัตว์) 
สาณะ (จีวรผ้าป่าน) ภังคะ (จีวรผ้าผสม) (วิ.อ. (บาลี) ๒/๔๖๒-๔๖๓/๑๔๒)  

สาณะ, ผา้ป่าน : ผ้าทำด้วยเปลือกป่าน, ผ้าป่าน ดังคำในมหาวรรคที่พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ ๑. โขมะ  (ผ้าเปลือกไม้) ๒. กัปปาสิกะ (ผ้า
ฝ้าย) ๓. โกเสยยะ (ผ้าไหม) ๔.กัมพล (ผ้าขนสัตว์) ๕. สาณะ (ผ้าป่าน)๖. ภังคะ(ผ้าที่
ทำด้วยของผสมกัน) (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๙/๒๐๐) 

สาณัตติกะ  อาบัติท่ีต้องเพราะสั่ง คือ สัง่ผู้อ่ืนทำ ตัวเองไม่ได้ทำ ก็ต้องอาบัติเช่น สั่งให้ผู้อ่ืนลัก
ทรัพย์ เป็นต้น (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สาตรปู : รูปเป็นท่ีช่ืนใจ,รูปท่ีน่ายินดี น่าต้องการ หมายถึงจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และ
ใจ หรือรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ รวมถึงสัมผสั ๖ 
สัมผสัสชาเวทนา ๖ สญัญา ๖ สัญเจตนา ๖ ตัณหา ๖ วิตก ๖ และวิจาร ๖ ดังคำว่า 
ก็ตัณหานี้แหละเมื่อเกิดขึ้น  เกิดที่ไหน  เมื่อต้ังอยู่  ต้ังอยู่ที่ไหน  คือ  ปิยรปูสาตรูปใด



 

๕๒๗๗ 
 

 

มีอยู่ในโลก  ตัณหาน้ีเมื่อเกิด ก็เกิดที่ปิยรูปสาตรูปน้ีเมื่อต้ังอยู่  ก็ต้ังอยู่ท่ีปิยรูปสาตรูป
น้ี (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๒๙, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๖/๑๓๐,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๕๕/๒๒๑) 
; ดู ปิยรูป 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สาตรูป หมายถึงสภาวะที่น่าช่ืนใจ เป็นส่วนอิฏฐารมณ์
ที่เป็นเหตุให้เกิดตัณหา คำว่า สาตรูป คือรูปท่ีน่ายินดี น่าต้องการ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/
๖๖/๑๓๕,อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๒๐๓/๑๑๙-๑๒๐) 

สาตัจจมูลกสัปปายการีสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเพียรต่อเน่ืองและผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้
ได้ฌานม ี๔ จำพวก คือ 

   ๑. บางคนทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ แต่ไม่ทำสัปปายะในสมาธิ  
   ๒. บางคนทำสัปปายะในสมาธิ แต่ไม่ทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ  
   ๓. บางคนไม่ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิ และไมท่ำสัปปายะในสมาธิ  
   ๔. บางคนทำความเพียรต่อเน่ืองในสมาธิ และทำสัปปายะในสมาธิ (สํ.ข.(ไทย) 

๑๗/๗๑๖/๔๐๖) 
สาตาคิระ, ยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง เป็นยักษ์ผู้มฤีทธ์ิ มีผิวพรรณงดงาม เคยเดินทางมายังป่าท่ีประชุม

ของภิกษุท้ังหลาย ณ ป่ามหาวัน, ในบรรดายักษ์ ๔๑ ตน ผู้เป็นบริวารของท้าวเวสส
วัณ มีปรากฏในอาฏานาฏิยสูตร,ในภิสชาดกกล่าวถึงสาตาคิระ ได้เคยเกิดเป็นยักษ์ใน
สมัยน้ันด้วย ซึ่งในชาดกนี้ยังเป็นท่ีมาของการเกิดพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์อีกด้วย
,ในมหาสมยสูตรกล่าวถึงภูเขาสาตาคีรียักษ์เป็นท่ีอยู่ของยักษ์ ๓,๐๐๐ ตน (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑,ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๑๐๐/๔๓๙,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๕/
๒๖๓) 

สาตาคีรี, ภูเขา : ช่ือภูเขาลูกหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ เป็นท่ีอยู่ของยักษ์ ๓,๐๐๐ ตน มีปรากฏ
ในมหาสมยสูตร ดังคำว่า ยักษ์ ๓,๐๐๐  ตนอยู่ท่ีภูเขาสาตาคีรี ผิวพรรณหลายหลาก 
มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มยีศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุ
ท้ังหลาย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๕/๒๖๓) 

สาติ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึง เป็นบุตรชาวประมง กรุงสาวัตถี มีทิฏฐิช่ัว มีความเห็นผิด ดังคำใน
มหาตัณหาสังขยสูตร ที่กล่าวไว้ว่าภิกษุช่ือว่าสาติบุตรชาวประมง มีทิฏฐิช่ัวเช่นนี้
เกิดขึ้นว่า เรารู้ท่ัวถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า วิญญาณน้ีน่ันแลมิใช่
อ่ืน ท่องเที่ยวไป แล่นไป,ในท้ายพระสูตรน้ี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย 
เธอทั้งหลายจงทรงจำตัณหาสังขยวิมุตติโดยย่อของเราน้ี อน่ึง เธอทั้งหลายจงทรงจำ



 

๕๒๗๘ 
 

 

สาติภิกษุบุตรชาวประมงว่า เป็นผู้ติดอยู่ในข่ายคือตัณหาและกองแห่งตัณหาใหญ ่ (ม.
ม.(ไทย) ๑๒/๓๙๖/๔๒๗,๑๒/๔๑๔/๔๕๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทิฏฐิ ในท่ีน้ีหมายถึงสัสสตทิฏฐิ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/
๓๙๖/๒๑๒)  

สาเถยยะ : โอ้อวด, ความโอ้อวดหลอกเขา มีปรากฏในวัตถูปมสูตร (ข้อ ๖ ในมละ๙ คือ๑.โกธะ 
(ความโกรธ)๒. มักขะ(ความลบหลู่คุณท่าน) ๓. อิสสา(ความริษยา)๔. มัจฉริยะ(ความ
ตระหนี่)๕. มายา(ความเจ้าเล่ห์)๖.สาเถยยะ(ความโอ้อวด)๗.มุสาวาท(การพูดเท็จ)๘. 
ปาปิจฉตา(ความปรารถนาลามก)๙. มิจฉาทิฏฐิ(ความเห็นผิด), ข้อ ๑๐ ในอุปกิเลส 
๑๖ คือ (๑) อภิชฌาวิสามโลภะ คิดเพ่งเล็งอยากได้  (๒) พยาบาท คิดร้ายเขา (๓) 
โกธะ ความโกรธ (๔) อุปนาหะ ความผูกโกรธ (๕) มักขะ ความลบหลู ่  คุณท่าน (๖) 
ปลาสะ ความตีเสมอ (๗) อิสสา ความริษยา (๘) มัจฉรยิะ ความตระหนี่ (๙) มายา 
มารยา (๑๐) สาเถยยะ ความโอ้อวดหลอกเขา (๑๑) ถัมภะ ความหัวด้ือ (๑๒) 
สารัมภะ ความแข่งดี (๑๓) มานะ ความถือตัว (๑๔) อติมานะ ความถือตัวว่าย่ิงกว่า
เขา(๑๕) มทะ ความมัวเมา (๑๖) ปมาทะ ความประมาท),ในทุกนิบาต กล่าวว่าเป็น
ธรรม ๒ คือ๑.มายา   (มารยา)๒.สาเถยยะ (ความโอ้อวด),ในวิภังค์อธิบายความหมาย
ของคำว่าสาเถยยะไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวด เป็นผู้โอ้อวดจัด  ความโอ้
อวด กิริยาที่โอ้อวด ภาวะท่ีโอ้อวด ความกระด้าง การพูดเป็นเหลี่ยมคู ภาวะที่
กระด้างในบุคคลน้ัน นี้เรียกว่าสาเถยยะ,ในวิภังค์ยังกล่าวอีกว่าเป็นข้อ ๔ วิวาทมูล ๖ 
คือ วิวาทมูล ๖ คือ๑.  โกธะ(โกรธ) ๒.  มักขะ(ลบหลู่คณุท่าน) ๓.อิสสา(ริษยา) ๔. 
สาเถยยะ(โอ้อวด) ๕.  ปาปิจฉตา(ปรารถนาลามก) ๖.สันทิฏฐิปรมาสิตา  (ยึดถือแต่
ความเห็นของตน) (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓/๓๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๑/๑๓๐,๒๐/๒๓๒/
๑๓๗,๒๐/๒๓๓/๑๓๗,๒๐/๒๓๔/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๐๔/๓๙๒,๒๑/๓๐๕/
๓๙๒,๒๑/๓๐๖/๓๙๒,๒๑/๓๐๗/๓๙๒,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๙๔/๕๖๒,๓๕/๙๔๔/
๕๙๙,๓๕/๙๖๑/๖๑๖) ; เขียน สาไถย ก็ได้ 

สาธก :  อ้างตัวอย่างให้เห็นชัด,ยกตัวอย่างมาอ้างให้เห็น ดังคำในเตลปัตตชาดกที่พระศาสดา
ทรงประมวลเรื่องในอดีตมาสาธกตรัสว่า บุคคลเมื่อปรารถนาจะไปสู่ทศิทางที่ยังไม่
เคยไป พึงตามรักษาจิตของตนด้วยสติ เหมือนบุคคลประคับประคองภาชนะท่ีมี
น้ำมันเต็มเป่ียมไม่ให้หก (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๙๖/๔๐)  

สาธยาย,สาธยายธรรม :การท่อง, การสวด เช่นในมหาวิภังค์ กล่าวไว้ว่า ภิกษุผู้สาธยายพร้อมกัน หรือ
ดังคำในสังคีติสูตรที่กล่าวว่า ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียน
มาโดยพิสดาร หรือดังคำในวสลสูตรท่ีกล่าวว่า พวกพราหมณ์ท่ีเกิดในตระกูลสาธยาย



 

๕๒๗๙ 
 

 

มนตร์  มีหน้าท่ีร่ายมนตร์,ในปฐมธัมมวิหารีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมา  ตามท่ีตนได้เรียนมา แก่ผู้อ่ืนโดย
พิสดาร เธอปล่อยให้วันคืนลว่งเลยไป  ละการหลีกเร้นอยู่ ไม่ประกอบความสงบใจ
ภายใน เพราะการสาธยายธรรมนั้น ภิกษุน้ีเราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการสาธยาย
ธรรม  ไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๘/๒๓๕, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/
๒๒๒/๓๑๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๓/๑๒๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๓/๑๖๑,๒๒/
๑๕๕/๒๕๔,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๑๔๐/๕๓๒)  

สาธยายมนตร์ : สวดมนต์ หมายถึงร่ายมนต์ ดังท่ีพราหมณ์มีหน้าที่คือการร่ายมนต์ ดังคำในพ
ราหมณธัมมิกสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า พราหมณ์สมัยก่อน ไมม่ีสตัว์เลี้ยง ไม่สะสมเงินทอง ไม่
มีสิ่งของต่าง ๆ พวกเขามีทรัพย์และธัญชาติคือการสาธยายมนตร์ รักษาขุมทรัพย์ที่
ประเสริฐไว้ หรือดังคำในสุทธิกสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พราหมณ์ ท่านจงรู้
อย่างนี้ว่า บุคคลถึงจะเป็นพราหมณ์โดยกำเนิด สาธยายมนตร์เป็นอันมาก แต่เป็นผู้
เน่าและสกปรกภายในอาศัยการโกหกเลี้ยงชีพ ไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๙๓/๒๗๓,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๘๘/๕๖๘)  

สาธารณ ์:  ท่ัวไป, ทั่วไปแก่หมู่, ของส่วนรวม ไม่ใช่ของใครโดยเฉพาะ ดังคำในวิธุรชาดก ฆราวาส
ปัญหา ท่ีวิธุรบัณฑิตผู้มีคติ มีความเพียร มีปัญญาเห็นอรรถธรรม กำหนดรู้ธรรมท้ัง
ปวง ได้กราบทูลแด่พระราชาว่า ผู้อยู่ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสาธารณ์เป็นภรรยาไม่
ควรบริโภคอาหารอันมีรสอรอ่ยแต่ผู้เดียว(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๕๑/๔๑๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า หญิงสาธารณ์ หมายถึงภรรยาของคนอ่ืนท่ัวไป ผู้ครอง
เรือนไม่พึงประทุษร้าย(เป็นชู้) ในภรรยาของคนอ่ืน (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑๐/๑๔๕๒/
๒๒๖)  

สาธารณบัญญัติ : ข้อบัญญัติท่ัวไป,สิกขาบทที่ทรงบัญญัติท่ัวไปท้ังแก่ภิกษุและภิกษุณี หมายถงึ
สิกขาบทมีกล่าวไว้ท้ังภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์  

  สาธารณบัญญติั ได้แก่ บทบัญญัติท่ีพระผูมี้พระภาคทรงปรารภภิกษุสงฆ์บัญญัติ
ไว้ เป็นข้อปฎิบัติสำหรับภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์พึงรักษาด้วย จำนวน ๑๗๔ 
สิกขาบท ดังท่ีแสดงไว้แล้วในพระวินัยปิฎก  มหาวิภังค์ ภาค ๑ และภาค ๒ ดังคำใน
จูฬวรรคที่พระมหาปชาบดีโคตมีทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  พระพุทธเจ้าข้า  พวก
หม่อมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทของภิกษุณีท้ังหลายที่เป็นสาธารณบัญญัติกับภิกษุ
ท้ังหลายอย่างไร  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “โคตมี  พวกเธอจงศึกษาสิกขาบทของ
ภิกษุณีท้ังหลายที่เป็นสาธารณบัญญัติกับภกิษุท้ังหลาย เหมือนที่ภิกษุท้ังหลายศึกษา
กันฉะน้ัน หรือดังคำว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุทำอภิวาทมาตุคาม 



 

๕๒๘๐ 
 

 

ตรัสวิธีปฏิบัติในสิกขาบทที่เป็นสาธารณบัญญัติและไม่เป็นสาธารณบัญญติั,ในปริวาร
กล่าวไว้ว่าเป็นข้อ ๓ ในบัญญติั ๓ คือ ๑.สัพพัตถบัญญัติ ๒.ปเทสบัญญัติ ๓. สาธารณ
บัญญัติ  (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๐๕/๓๒๒, ๗/๔๓๖/๓๖๗,วิ.ป.(ไทย) ๘/๑/๑,๘/๒/๒,๘/๒/
๓,๘/๗/๙,๘/๓๒๓/๔๓๙)  

  ในพระไตรปิฎก อธิบายว่า เสขิยสิกขาบทท่ีเหลือเป็นสาธารณบัญญัติ คือ
สิกขาบทที่ทรงบัญญัติท่ัวไปทัง้แก่ภิกษุและภิกษุณี พึงทราบ โดยนัยที่แสดงไว้ในภิกขุ
วิภังค์ พระไตรปิฎกเล่ม ๒ ท่านละข้อความวรรคเหล่านี้ คือ (๒) อุชชัคฆิกวรรค (๓) 
ขัมภกตวรรค (๔) สักกัจจวรรค (๕) กพฬวรรค (๖) สรุุสุรวุรรค พึงทราบว่า ในเสขิย
กัณฑ์ท้ังของ ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ มจีำนวนวรรคและสิกขาบทเทา่กัน (ดู วิ.มหา.
(ไทย) ๒/๕๗๖-๖๕๔/๖๔๙-๗๓๙)  

สาธารณสิกขาบท:สกิขาบทท่ีท่ัวไป,สิกขาบทท่ีใช้บังคับท่ัวกันหรือเสมอเหมือนกัน หมายถึง สิกขาบท
สำหรับภิกษุณี ที่เหมือนกันกบัสิกขาบทของภิกษุ เช่น ปาราชิก ๔ ข้อต้นในจำนวน ๘ 
ข้อของภิกษุณีเหมือนกันกับสกิขาบทของภิกษุ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์) ในพระไตรปิฎก คำว่าสาธารณสิกขาบท หมายถึงสิกขาบทท่ัวไป จึงไม่ได้
อธิบายไว้ แต่อธิบายคำว่าอสาธารณสิกขาบทไว้หลายแหง่ เช่น วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๓๘/
๕๑๒-๕๑๔ ; เทียบ อสาธารณสิกขาบท  

สาธินราชชาดก : ชาดกว่าด้วยพระเจ้าสาธินะ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
พระเจ้าสาธินะ ครองราชสมบัติในกรุงมิถิลา เพราะบำเพ็ญกุศลมีการใหท้าน รักษา
ศีล เป็นต้นไว้มาก ท้าวสักกะจึงอัญเชิญให้เสด็จไปเสวยราชในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เป็น
เวลา ๗๐๐ ปี เม่ือจะสิ้นบุญรู้สึกไม่ยินดีในเสวยกามสวรรค์ ท้าวสักกะจึงเรียนให้
ทราบว่าเพราะใกล้จะหมดบุญแล้วและเสนอจะให้อยู่ต่อด้วยอำนาจเทวดา ท่านได้
กล่าวท้าวสักกะว่าสิ่งท่ีได้มาเพราะผู้อ่ืนให้ย่อมไม่ย่ังยืน จะขอกลับไปโลกมนุษย์และ
ทำบุญทำทานใหม่ แต่เมื่อพลับมาถึงเมืองมิถิลาไม่มีผูใ้ดจำได้ จึงแสดงพระองค์ให้
พระเจ้าสาธินะผู้เป็นหลานได้ทราบและนำไปดูพ้ืนต่าง ๆ ท่ีเคยสร้างอะไรไว้ พระเจ้า
สาธินะจึงเช่ือและอำนวยให้ได้ทำบุญตามประสงค์ พระองค์ได้ถวายทานอยู่ ๗ วัน จึง
สิ้นพระชนม์แล้วกลับไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์อีก (ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/
๒๐๒/๔๕๕) 

สาธินะ, พระราชา : ช่ือพระราชาองค์หนึ่ง เมืองมิถิลา มีบุญบารมีมาก มีอีกช่ือหน่ึง เรียกกันว่า พระ
เจ้าวิเทหะ พระราชาองค์นี้ไปเที่ยวชมสวรรค์ โดยมีมาตลีเทพบุตร เทพสารถีผู้มีฤทธ์ิ
มากพาเยี่ยมชม ดังคำในสาธินราชชาดก ท่ีกล่าวไว้ว่า พระเจ้าวิเทหะทรงพระนาม
สาธินะ ผู้ครอบครองมิถิลานคร เสด็จประทับรถทิพย์ ซึ่งเทียมด้วยม้าอัสดร ๑,๐๐๐ 



 

๕๒๘๑ 
 

 

ตัวได้เสด็จไปในสำนักแห่งเทพ เทพครั้นเหน็พระราชาเสด็จมาก็ยินดีต้อนรับพระองค์ 
(ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๒๐๕/๔๕๕) 

สาธุ : “ดีแล้ว”, “ชอบแล้ว”, คำท่ีพระสงฆ์เปล่งออกมาเพ่ือแสดงความเห็นชอบต่อการ
กระทำ ต่อเรื่องราวท่ีดำเนินไป หรือต่อกิจกรรมในพิธีน้ันๆ, โดยนัย หมายถึงเปล่ง
วาจาแสดงความช่ืนชม อนุโมทนาหรือเห็นชอบ, อีกนัยหนึ่ง มักใช้เป็นคำบอกแก่เด็ก 
เพ่ือให้แสดงความเคารพด้วยการทำกริิยาไหว้ (บางทีคำกร่อนลงเหลือเพียงพูดสั้นๆ 
ว่า “ธุ”) ดังคำในอุมมัคคสูตรท่ี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ  โลกอันจิตนำไป  อัน
จิตชักนำมา  และบุคคลย่อมลุอำนาจจิตที่เกิดขึ้น ภิกษุน้ันช่ืนชมยินดีพระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาคว่า สาธุ พระพุทธเจ้าข้าแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไป (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๘๖/๒๖๘) 

สาธุชน :  คนดี, คนที่มคุีณงามความดี,(ใช้ในการยกย่อง) คนมีกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรมสะอาดบริสุทธ์ิ, คนที่ประพฤติสุจริต ดังคำในมหาปรินิพพานสูตรว่าด้วย
พระเดชแห่งพระบรมสารีริกธาตุน้ันแผ่นดินใหญ่น้ีประดับด้วยนักพรตผู้ประเสริฐพระ
บรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระจักษุน้ีช่ือว่าอันสาธุชนสักการะกันดีแล้ว หรือดังคำใน
วิหารวิมานท่ีเทพธิดากล่าวว่า วิมานนี้กึกก้องไปด้วยดนตรีชนิดต่างๆ เหล่าเทพอัปสร
ก็ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว  แม้นรชนที่ฝันเห็นดิฉันแล้วต้องปล้ืมใจ วิมานน่าอัศจรรย์ น่า
ทัศนา มีรัศมีสว่างไสวไปทุกทิศ  เช่นน้ี บังเกิดเพราะกุศลกรรมของดิฉัน (ฉะนั้น)จึง
ควรแท้ท่ีสาธุชนจะทำบุญไว้ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๔๐/๑๘๐,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๔๓/๘๖) 

สาธุวาที, ชื่อ : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง, เป็น ๑ ในบรรดาดุริยเทพหกหมื่นองค์  ดังคำในทาสีวิมานที่
เทพธิดาองค์กล่าวว่า ท้าวสักกเทวราชผู้ทรงอำนาจเชิญดิฉันมา เหล่าดุริยเทพหก
หมื่นองค์ ช่วยกันปลุกเร้าดิฉัน ให้เกิดปีติโสมนัส ได้แก่  เทพบุตรมีนามว่าอาลัมพะ 
คัคคระ ภีมะ สาธุวาที ปสังสิยะ โปกขระและสุผสัสะ (ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๑๖๖/๓๐,๒๖/
๘๔๙/๙๘) 

สาธุวิหารี : คนที่ได้ฌานมีปฐมฌานจนถึงนิโรธสมาบัติ หมายถึงผู้เพียบพร้อมด้วยพรหมวิหาร
ธรรม ๔ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และสัญญาเวทยิตนิโรธ ๑, ในจูฬนิทเทสอธิบายสาธุ
วิหารีว่า  ผู้เพียบพร้อมด้วยปฐมฌาน  ช่ือว่าสาธุวิหารี ผู้เพียบพร้อมด้วยทุติยฌาน
ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน ช่ือว่าสาธุวิหารี ผู้เพียบพร้อมด้วยเมตตาเจโตวิมุตติ 
ช่ือว่าสาธุวิหารี  ผู้เพียบพร้อมด้วยกรุณาเจโตวิมุตติฯลฯ  มทิุตาเจโตวิมุตติ ฯลฯ 
อุเบกขาเจโตวิมุตติ  ช่ือว่าสาธุวิหารีผู้เพียบพร้อมด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ช่ือ
ว่าสาธุวิหารีวิญญาณัญจายตนสมาบัติฯลฯ อากิญจัญญายตนสมาบัติฯลฯ เนวสัญญา
นาสัญญายตนสมาบัติช่ือว่าสาธุวิหารี ผู้เพียบพร้อมด้วยนิโรธสมาบัติ ช่ือว่าสาธุวิหารี 
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ผู้เพียบพร้อมด้วยผลสมาบัติ ช่ือว่าสาธุวิหารี (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๗/๒๗๙,ขุ.สุ.(ไทย) 
๒๕/๔๕/๕๑๐,๒๕/๔๖/๕๑๐,ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๓๑/๔๓๓,๓๐/๑๓๒/๔๓๕)  

 คนดี หมายถึงคนที่บำเพ็ญธรรมได้ฌานสมาบัติ ดังคำในมหาวรรคว่า ถ้าบุคคลพึงได้
สหาย ผู้มีปัญญารักษาตน เที่ยวไปด้วยกันได้ เป็นสาธุวิหารี เป็นปราชญ์ครอบงำ
อันตรายท้ังปวงได้แล้ว พึงมีใจแช่มช่ืน มีสติเที่ยวไปกับสหายน้ันถ้าบุคคลไม่พึงได้
สหายผู้มีปัญญารักษาตนเท่ียวไปด้วยกันได้ เป็นสาธุวิหารี เป็นนักปราชญ์ พึง
ประพฤติอยู่ผู้เดียว (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๖๔/๓๕๕)  

  จูฬนิทเทสอธิบายว่า สาธุวิหารี หมายถึงผูเ้พียบพร้อมด้วยปฐมฌาน ฯลฯ ด้วย
นิโรธสมาบัติ (ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๓๒/๒๖๙)  

สาธุสีลชาดก :  ชาดกว่าด้วยเลือกเอาผู้มีศีล มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์โพธิสัตว์ 
ถูกศิษย์ถามวิธีการเลือกบุตรเขยว่า ในคน 4 คน คือ คนรปูงาม คนอายุยืน คนมีชาติ
ตระกูลสูงและคนมีศีลธรรมควรจะเลือกใคร ท่านได้ตอบศิษย์ว่า ร่างกายงามก็มี
ประโยชน์ เราขอนอบน้อมท่านผู้เจรญิด้วยอายุ แม้ชาติตระกูลสูงก็มีประโยชน์
เหมือนกัน แต่เราชอบใจคนมีศีล ลูกศิษย์ของท่านจึงเลือกชายหนุ่มผู้มีศีลเป็นลูกเขย 
(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๙๙/๙๐) 

สาธุสูตร : มี ๓ สูตร ช่ือเหมือนกัน แต่แปลต่างกัน คอื สูตรท่ี ๑ แปลอย่างหนึ่ง และสูตรท่ี ๒
และ ๓ แปลเหมือนกัน  

 1.สาธสุูตร พระสูตรว่าด้วยผลสำเร็จแห่งทาน  สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวัน เทวดากราบทูลว่า ทานสามารถให้ผลสำเร็จได้จริง แต่เพราะตระหนี่
และประมาท บุคคลจึงไม่สามารถให้ทานได้ ผู้หวังบุญจึงจะให้ทานได้ คนที่สามารถ
แบ่งของน้อยให้ทานได้ย่อมมีค่าเป็นพันเท่า การให้ทานด้วยศรัทธาย่อมให้สำเร็จ
ผลได้ นักปราชญ์กล่าวว่า การใหท้านกบัการรบยากเท่ากัน การให้ทานแก่ผู้บรรลุ
ธรรมแล้วนับว่าเป็นการดีย่ิง ทานท่ีบุคคลเลอืกให้ย่อมให้สำเร็จผลได้ ความสำรวมใน
สัตว์ท้ังหลายนับว่าเป็นการดี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า แม้บัณฑิตสรรเสริญทานที่ให้
ด้วยศรัทธาก็จริง แต่ถึงกระนั้นบทแห่งธรรม ก็ยังประเสริฐกว่าทาน เพราะทำให้
สัตบุรุษท้ังหลายได้บรรลุนิพพาน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๓/๔๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า บทแห่งธรรม หมายถึงนิพพาน (สํ.ส.อ. ๑/๓๓/๖๑) 
 2..สาธสุูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีดี และธรรมท่ีไม่ดี พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ

ท้ังหลายว่า ธรรมท่ีไม่ดี คือ (๑) มิจฉาทิฏฐิ (๒) มิจฉาสังกัปปะ (๓) มิจฉาวาจา (๔) 
มิจฉากัมมันตะ (๕) มิจฉาอาชีวะ (๖) มิจฉาวายามะ (๗) มิจฉาสติ (๘) มิจฉาสมาธิ 
(๙) มิจฉาญาณะ (๑๐) มิจฉาวิมุตติ ธรรมที่ดี คือ (๑) สัมมาทฏิฐิ (๒) สัมมาสังกัปปะ 
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(๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ (๕) สัมมาอาชีวะ (๖) สัมมาวายามะ (๗) 
สัมมาสติ (๘) สัมมาสมาธิ (๙) สัมมาญาณะ (๑๐) สมัมาวิมุตติ   (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๓๔/๒๘๔)  

 3.สาธสุูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เราจักแสดงธรรมท่ีดีและธรรม
ท่ีไม่ดีแก่เธอท้ังหลาย เม่ือภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า ธรรมท่ี
ไม่ดี คือ (๑) ปาณาติบาต (๒) อทินนาทาน (๓) กาเมสุมจิฉาจาร (๔) มุสาวาท (๕) ปิ
สุณาวาจา (๖) ผรุสวาจา (๗) สัมผัปปลาปะ (๘) อภิชฌา (๙) พยาบาท (๑๐) 
มิจฉาทิฏฐ ิ ธรรมที่ดี คือ (๑) เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต (๒) เจตนางดเว้นจาก
อทินนาทาน (๓) เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร (๔) เจตนางดเว้นจากมุสาวาท 
(๕) เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจา (๖) เจตนางดเว้นจากผรุสวาจา (๗) เจตนางดเว้น
จากสัมผัปปลาปะ (๘) อนภิชฌา (ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) (๙) อพยาบาท 
(ความไม่คิดร้าย) (๑๐) สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๘/๓๓๐) 

สานเุถรคาถา : ภาษิตของพระสานุเถระ,คาถาของพระสานุเถระ ท่านพระสานุเถระ กล่าวไว้ว่า โยม
แม่  ชนท้ังหลายร่ำไห้ถึงคนที่ตายไปแล้ว หรือยังมีชีวิตอยู่  (แต่)หาไม่พบ โยมแม ่ 
โยมยังแลเห็นอาตมามีชีวิตอยู่ ทำไมจึงร่ำไห้ถึงอาตมาเล่า โยมแม่ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๔๔/๓๑๙) 

สานุบรรพต : ช่ือภูเขาลูกหนึ่ง เป็นท่ีอยู่อาศัยของพระโคสาลเถระ ดังคำในเถรวัตถุท่ีพระโคสาล
เถระกล่าวไว้ว่า เราฉันข้าวมธุปายาส ใต้พุ่มไผ่ พิจารณาถึงความเกิดและความเสื่อม
ของขันธ์ทั้งหลายโดยเคารพ จะกลับไปสู่สานุบรรพตที่เราเคยอยู่ แลว้เพ่ิมพูนวิเวก
ต่อไป (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๓/๓๑๑) 

สาปคุะ, โกฬิยราชสกุล :ช่ือราชสกุลหน่ึง ท่ีเป็นญาติของพระอานนท์ อยู่แคว้นโกฬิยะ ดังคำในสาปุคิ
ยาสูตรว่า ท่านพระอานนท์อยู่ในนิคมของโกฬิยราชสกุลช่ือสาปุคะ แคว้นโกฬิยะ ครั้ง
น้ันแลโกฬิยบุตรชาวสาปุคิยนิคม๒จำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่  ไหว้
แล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับโกฬิยบุตรชาวสาปุคิยนิคม (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๔/๒๘๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า เป็นราชสกุลท่ีอยู่ในนิคมช่ือว่าสาปุคะ (องฺ.จตุกฺก.อ. 
(บาลี) ๒/๑๙๔/๔๑๓) 

สาปคุิยาสูตร : พระสูตรว่าด้วยโกฬิยบุตรชาวสาปุคิยนิคม  พระอานนท์ขณะอยู่ท่ีสาปุคิยนิคม 
แคว้นโกฬิยะ ได้แสดงธรรมแก่พวกชาวสาปุคิยนิคมจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่ององค์
แห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ ๔ คือ (๑) องค์ความเพียรเพ่ือสีลปาริสุทธิ (ความ
บริสุทธ์ิแห่งศีล) คือ ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น 
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ความไม่ท้อถอย สติสัมปชัญญะในสีลปาริสุทธิว่า เราจักบำเพ็ญสีลปาริสุทธิท่ียังไม่
บริบูรณ์ ให้บริบูรณ์ หรือประคับประคองสีลปาริสุทธิท่ีบริบูรณ์ในฐานะน้ัน ๆ ด้วย
ปัญญา (๒) องค์ความเพียรเพ่ือจิตตปาริสุทธิ (ความบรสิุทธ์ิแห่งจิต) คือ ความพอใจ 
... สติสัมปชัญญะในจิตตปาริสุทธิว่า เราจักบำเพ็ญจิตตปาริสุทธิท่ียังไม่บริบูรณ์ ให้
บริบูรณ์ หรือประคับประคองจิตตปาริสุทธิท่ีบริบูรณ์ในฐานะน้ันๆ ด้วยปัญญา (๓) 
องค์ความเพียรเพ่ือทิฏฐิปาริสุทธิ(ความบรสิุทธ์ิแห่งทิฏฐ)ิ คือ ความพอใจ ... 
สติสัมปชัญญะในทิฏฐิปาริสทุธิว่า เราจักบำเพ็ญทิฏฐิปาริสุทธิที่ยังไมบ่ริบูรณ์ ให้
บริบูรณ์ หรือประคับประคองทิฏฐิปาริสุทธิที่บริบูรณ์ในฐานะนั้นๆ ด้วยปัญญา (๔) 
องค์ความเพียรเพ่ือวิมุตติปาริสุทธิ (คือประกอบด้วยองค์ความเพียรเพ่ือสีลปาริสุทธิ 
จิตตปาริสุทธิ ทิฏฐิปาริสุทธิแล้ว ย่อมคลายจิตในธรรมท่ีเป็นเหตุแหง่ความกำหนัด 
ย่อมเปลื้องจิตในธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความเปลื้องแล้ว ย่อมถูกต้องสัมมาวิมุตติ) คือ 
ความพอใจ ... สติสัมปชัญญะในวิมุตติปาริสุทธิว่า เราจักบำเพ็ญวิมุตติปาริสุทธิท่ียัง
ไม่บริบูรณ์ ให้บรบิูรณ์ หรอืประคับประคองวิมุตติปาริสุทธิท่ีบริบูรณ์ในฐานะนั้น ๆ 
ด้วยปัญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๔/๒๘๙) 

สามกสูตร : พระสูตรว่าด้วยหมู่บ้านสามะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารช่ือโปกขรณีย์ ใกล้
หมู่บ้านสามะ แคว้นสักกะ ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า เทวดาองค์หนึ่งเข้าเฝ้าแล้ว
กราบทูลว่า ปริหานิยธรรม (ธรรมเป็นเหตุแห่งความเสื่อม) ของภิกษุ ๓ คือ (๑) ความ
เป็นผู้ชอบการงาน (๒) ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย (๓) ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 
แล้วตรัสว่า ปริหานิยธรรมของภิกษุอีก ๓ คือ (๑) ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู ่
(๒) ความเป็นผู้ว่ายาก(๓) ความเป็นผู้มีปาปมิตร (มิตรช่ัว) แล้วตรัสสรปุว่า เพราะ
ธรรม ๖ เหลา่น้ี จึงทำให้ชนบางพวกในอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน เสื่อมจากกุศล
ธรรมท้ังหลาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑/๔๕๐) 

สามกุมาร : ช่ือกุมารคนหน่ึง เป็นดาบสหนุ่มช่ือว่าสามะ(สาม) หมายถึงสุวรณสามดาบส, เป็นพระ
โพธิสัตว์ผู้มีผิวพรรณดังทอง,เป็นลูกของปาริกาดาบสินีและทุกูลบัณฑิตผู้มตีาบอด ดัง
คำในชาดก ภาค ๒ บทนำตอนหนึ่งว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุวรรณสาม
ดาบส เลี้ยงดูบิดามารดาผู้เป็นดาบสตาบอดอยู่ในป่า ต่อมาวันหน่ึงสุวรรณสามดาบส
ไปตักน้ำและถูกพระเจ้าปิลยักษ์ราชาแคว้นกาสี ยิงด้วยลูกศร ท่านได้ทูลถามพระ
เจ้าปิลยักษ์ว่า ยิงข้าพเจ้าทำไม พระองค์ตรัสตอบว่า  เข้าใจผิดด้วยคิดว่าเจ้าเป็นคน
ไล่เน้ือให้หนีไป ก่อนจะสลบล้มลงไป ท่านได้ทูลขอร้องว่า ขอพระองค์โปรดช่วยเลี้ยง
ดูบิดามารดาแทนข้าพระองค์ด้วย พระเจ้าปิลยักษ์เข้าพระทัยว่าสุวรรณสามตายแล้ว 
จึงเสด็จไปนำบิดามารดาของสุวรรณสามมาดูศพเมื่อท่านทั้ง ๒ มาดูแล้วจำได้ว่า เป็น



 

๕๒๘๕ 
 

 

บุตรของตนจริงๆจึงพากันร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนา จากน้ันจึงได้ทำสัจกิริยา
ขอให้พิษร้ายออกจากร่างกายของสุวรรณสาม นอกจากนี้เทพธิดาอีกองค์หนึ่งก็มา
ช่วยทำสัจกิริยาด้วยเม่ือสุวรรณสามฟ้ืนจากสลบแล้วจำความต่าง ๆ ได้ จึงแสดงธรรม
แก่พระเจ้าปิลยักษ์และให้ต้ังอยู่ในศีล ๕ พระโพธิสัตว์ปรนนิบัติบิดามารดาจนท่านทั้ง 
๒ สิ้น ชีวิตแล้วจึงได้ดับขันธ์ไปสู่พรหมโลก หรือดังคำในสุวัณณสามชาดก ท่ีพระ
เจ้าปิลยักษ์กลา่วแก่มารดาบิดาไว้ว่า ข้าพเจ้าได้ฆ่าสามกุมารผู้บำรุงบำเรอท่าน ผู้เห็น
แก่กัลยาณธรรมท่ีท่านกล่าวถงึแล้ว เขามีผมยาวดำสนิท มีปลายงอนช้อนขึ้นข้างบน 
ถูกข้าพเจ้าฆ่าแล้ว นอนอยู่ทีห่าดทรายที่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๓๖๐/๒๓๖,๒๘/๓๖๒/๒๓๙,๒๘/๓๖๓/๒๓๙,๒๘/๓๖๔/๒๓๙,๒๘/๓๖๕/๒๓๙,๒๘/
๓๘๑/๒๔๑,๒๘/๓๘๙/๒๔๑,๒๘/๓๙๗/๒๔๒,๒๘/๓๙๘/๒๔๒) 

สามคาม, หมู่บ้าน : ช่ือหมู่บ้านท่ีมีข้าวฟ่างมากมาย,เป็นหมู่บ้านอยู่ในแคว้นสกักะ ดังคำในปาสาทิก
สูตรว่า พระจุนทะ  สมณุทเทสจำพรรษาอยู่ในกรุงปาวาได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์
ซึ่งอยู่ในสามคาม กราบท่านพระอานนท์แล้วน่ัง  ณ  ท่ีสมควรแล้วสนทนาธรรมกับ
พระอานนท์หรือดังคำในสามคามสูตรว่า  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  หมู่บ้าน
สามคาม  แคว้นสักกะสมัยนัน้แล  นิครนถ์  นาฏบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นาน  ท่ีกรุงปา
วา  เพราะการถึงแก่กรรมของนิครนถ์ นาฏบุตรน้ัน  นิครนถ์ท้ังหลายได้แตกกันเป็น  
๒ ฝ่าย ต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๖๕/๑๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๑/๕๐) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สามคาม หมายถึงช่ือหมู่บ้านที่มีข้าวฟ่างมากมาย 
(ที.ปา.อ. ๑๖๕/๙๖)  

สามคามสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านสามคาม พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมี
ลักษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ท่านพระอานนท์และท่านพระ
จุนทะ สมณุทเทส ณ หมู่บ้านสามคามของชาวศากยะ แคว้นสักกะ เพราะทรงปรารภ
คำทูลของท่านพระอานนท์ เรื่องการแตกสามัคคีถึงขั้นวิวาทกันของพวกนิครนถ์ ท่าน
พระจุนทะ สมณุทเทสน้องชายของท่านพระสารีบุตรซึ่งจำพรรษาอยู่ในกรุงปาวาได้
ทราบข่าวการดับขันธ์ของนิครนถนาฏบุตรและการแตกสามัคคีของพวกนิครนถ์
หลังจากนิครนถนาฏบุตรถึงแก่กรรมได้ไม่นานนัก จึงออกเดินทางมาหาท่านพระ
อานนท์ท่ีหมู่บ้านสามคาม ของชาวศากยะ ในแคว้นสกักะ เล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่าน
พระอานนท์ฟัง พระเถระเห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาธรรม
ท่ีสำคัญได้เรื่องหน่ึงจึงชวนท่านพระจุนทะเข้าเฝ้าถึงท่ีประทับ พร้อมท้ังกราบทูล
เรื่องราวตามที่ท่านพระจุนทะเล่าให้ฟังข้างต้นและทูลความคิดเห็นของท่านเองว่า 



 

๕๒๘๖ 
 

 

เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานไป ความวิวาทเช่นน้ีอย่าได้เกิดขึ้นในสงฆ์
เลย พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า เคยเห็นภิกษุ ๒ รูปวิวาทกันเพราะ
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการที่พระองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุท้ังหลายบ้างหรือไม่ เมื่อ
ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่า ไม่เคยเห็นภิกษุ ๒ รูปวิวาทกันเพราะโพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
ประการเลย แต่หลังพุทธปรินิพพาน อาจมีบุคคลท่ีอาศัยพระผูม้ีพระภาคก่อการ
วิวาทขึ้นในสงฆ์ เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ (๑) เพราะอาชีวะอันเคร่งครัด (๒) เพราะ
ปาติโมกข์อันเคร่งครัด พระองค์จึงตรัสว่า การวิวาทที่เกิดขึ้นเพราะเหตุ ๒ ประการ
น้ันเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การวิวาทที่เกิดขึ้นเพราะมรรคหรือปฏิปทาเป็นเรื่องใหญ่ 
แล้วทรงแสดงข้อธรรมเหล่าน้ี คือ  

 ๑. มูลเหตุแห่งการวิวาท ๖ ประการ คือ 
   ๑. ภิกษุเป็นผูม้ักโกรธ ผูกโกรธ ไม่มีความเคารพยำเกรงพระรัตนตรัย ไม่ทำ

สิกขาให้บริบูรณ์  
   ๒. ภิกษุเป็นผูล้บหลู่ ตีเสมอ ฯลฯ 
   ๓. ภิกษุเป็นผู้รษิยา มีความตระหน่ี ฯลฯ  
   ๔. ภิกษุเป็นผู้โอ้อวด มีมารยา ฯลฯ 
   ๕. ภิกษุเป็นผูมี้ความปรารถนาช่ัว เป็นมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ 
   ๖. ภิกษุเป็นผูยึ้ดม่ันทิฏฐิของตนมีความถือรั้น สละสิ่งท่ีตนยึดมั่นได้ยาก ฯลฯ 
 ๒. อธิกรณ์(เรือ่งท่ีเกิดข้ึนแลว้สงฆ์จะต้องระงับ) ๔ ประการ คือ 
   ๑. วิวาทาธิกรณ์   ๒. อนุวาทาธิกรณ์ 
   ๓. อาปัตตาธิกรณ์   ๔. กิจจาธิกรณ์ 
 ๓. อธิกรณสมถะ(การระงับอธิกรณ์ด้วยวิธีอย่างใดอยา่งหนึ่ง) ๗ ประการ คือ 
   ๑. สัมมุขาวินัย   ๒. สติวินัย 
   ๓. อมูฬหวินัย    ๔. ปฏิญญาตกรณะ 
   ๕. เยภุยยสิกา    ๖. ตัสสปาปิยสิกา 
   ๗. ติณวัตถารกะ 
  ๔. สารณียธรรม ๖ ประการ 
  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ท่านพระอานนท์มีใจยินดีช่ืนชมพระ

ภาษิตของพระองค์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๑/๕๐) 
สามเณร : เหล่ากอแห่งสมณะ,บรรพชิตในพระพุทธศาสนาผู้ยังมิได้อุปสมบทเพียงแต่รับ

บรรพชาด้วยไตรสรณคมน์ถอืสิกขาบท ๑๐ และกิจวัตรบางอย่างตามปกติ มีอายุยัง
ไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ;พระราหุลเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา ดังคำใน



 

๕๒๘๗ 
 

 

จตุตถอนาคตภยสูตรว่า ในอนาคต  หมูภิ่กษุจักอยู่คลกุคลีกับภิกษุณนีางสิกขมานา 
และเหล่าสามเณร หรือดังคำในวนวัจฉเถรสามเณรคาถาที่ท่านพระเถระกล่าวไว้ว่า 
สามเณรของทา่นพระวนวัจฉเถระได้กล่าวว่า พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวกับเราว่า สีวกะ  
เราจะไปจากที่น่ี  กายเราอยู่บ้าน  (แต่)ใจเราอยู่ป่า แม้ลกุไม่ไหว  เราก็จะไป  ผู้รูแ้จ้ง
หาข้องอยู่ไม่ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๐/๑๔๗,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๔/๓๐๘) 

สามเณรจาละ : ช่ือสามเณรองค์หน่ึง ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรและพระขทิรวนิยเถระ ดังคำในขทิ
รวนิยเถรคาถา ท่านพระขทิรวนิยเถระได้กล่าวว่า สามเณรจาละ สามเณรอุปจาละ 
สามเณรสสีูปจาละ พวกเธอครองสติมั่นคงอยู่หรือเปล่าหลวงลุงของพวกเธอ ผู้เปรียบ
เหมือนนายขมังธนู ผู้สามารถยิงทะลวงปลายขนทรายได้ เพราะมีปัญญาหลักแหลม
ว่องไวรู้แจ้งตลอดมาถึงแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๒/๓๑๘) 

สามเณรเปรต : เปรตในรา่งสามเณร ลอยในอากาศ สังฆาฏิ บาตร ประคตเอวและร่างกายของมันถูก
ไฟ ดังคำในปาปสามเณรสูตรท่ีพระมหาโมคคัลลานเถระกล่าวแก่พระลกัขณะว่า ได้
เห็นสามเณรเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศ  สังฆาฏิของมันถูกไฟติดลุกโชน จนมันร้อง
ครวญครางฯลฯ(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓๐/๒๔๓, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๑/๓๑๑,๑๖/๒๒๒/
๓๑๒) 

สามเณรเปสกะ : ผู้ใช้สามเณร หมายถึงภิกษุผู้ได้รับสมมติ คอืแต่งต้ังจากสงฆ์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้
สามเณร, เป็นตำแหน่งหน่ึงในบรรดา เจ้าอธิการแห่งอาราม ดังคำใน ท่ีพระผูมี้พระ
ภาคตรัสว่า สงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นสามเณรเปสกะ (ผูใ้ช้สามเณร)ฯลฯ สงฆ์พึงแต่งต้ัง
ให้เป็นสามเณรเปสกะ ฯลฯ ถึงแต่งต้ังแล้วก็ไม่พึงส่งไปฯลฯสงฆ์แต่งต้ังแล้วพึงส่งไป
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๗๓/๔๐๒,๒๒/๒๗๔/๔๐๒,๒๒/๒๗๕/๔๐๒,๒๒/๒๗๖/๔๐๒) 

สามเณรวัตถุ : เรื่องสามเณร พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า  ผู้ไม่มุ่งร้ายในหมู่
คนผู้มุ่งร้าย ผูส้งบในหมู่คนผูช้อบหาเรื่องใส่ตนผู้ไม่ถือม่ันในหมู่คนผู้ถือมัน่เราเรียกว่า  
พราหมณ์ อรรถกถาเรื่องน้ีเล่าไว้ว่า มีเรื่องเล่าว่า พราหมณีคนหนึ่งจัดแจงอุทเทศภัตร
ไว้เพ่ือภิกษุ ๔ รูป กล่าวกบัพราหมณ์ว่า  พราหมณ ์ ท่านจงไปวิหาร เจาะจงนำ
พราหมณ์แก่ ๔ คนมา  พราหมณ์นั้นไปวิหาร กล่าวว่า ท่านท้ังหลายจงเจาะจงให้
พราหมณ์ ๔ คนแก่ผม สามเณรผู้เป็นขีณาสพ ๔ รูป ซึ่งมีอายุ ๗ ปี คอื  สังกิจจสาม
เณร บัณฑิตสามเณร โสปากสามเณร เรวตสามเณร ถึงแก่พราหมณ์น้ัน ฯ พราหมณี
แต่งต้ังอาสนะท้ังหลายควรแก่ค่ามากไว้ เห็นสามเณร ก็โกรธบ่นพึมพำอยู่ กล่าวว่า  
ท่านไปวิหาร พาเด็ก ๔ คน แม้คราวหลานของตนซึ่งไม่สมควรมา จึงไม่ให้สามเณร
เหล่าน้ันน่ังบนอาสนะเหล่าน้ัน ลาดต่ังท่ีต่ำๆ กล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงน่ังบนต่ังเหล่า
น่ัน  กล่าวว่า พราหมณ์ ท่านจงไปเลือกพราหมณ์แกแ่ลว้นำมา พราหมณ์ไปวิหาร พบ



 

๕๒๘๘ 
 

 

พระสารีบุตรเถระ เรียนว่า  มาเถิดท่าน เราจักไปเรือนของเราท้ังหลาย นำมา ฯ พระ
เถระมาเห็นสามเณรท้ังหลาย ถามว่า  พราหมณ์เหล่าน้ีได้ภัตรแล้วหรือ เมื่อเขาตอบ
ว่า  ยังไม่ได้ จึงทราบความที่เขาจัดภัตรไว้เพ่ือพราหมณ์ ๔ คนเท่าน้ัน กล่าว่า พวก
ท่านจงนำบาตรของเรามา  รับบาตรหลีกไป ฯ ฝ่ายพราหมณีถามว่า  พราหมณ์นี้
กล่าวอะไร  เมื่อพราหมณ์ตอบว่า  ท่านกล่าวว่าการท่ีพราหมณ์ผู้น่ังอยู่เหล่าน่ันได้
(ก่อน)จึงควร จงนำบาตรของเรามา รับบาตรของตนแล้วไป จึงกล่าวว่า พระเถระน้ัน
เห็นจะไม่ประสงค์จะฉัน ท่านจงรีบไปเลือกดูพราหมณ์อ่ืนแล้วนำมา พราหมณ์ไปพบ
พระมหาโมคคลัลานเถระ กก็ล่าวอย่างน้ันเหมือนกัน นำมา ฯ แม้ท่านเห็นสามเณร
ท้ังหลาย ก็กล่าวอย่างน้ันเหมือนกัน รับบาตรแล้วหลีกไป ฯ พราหมณีกล่าวกับ
พราหมณ์นั้นว่า  พราหมณ์เหล่าน้ันเป็นผู้ไม่ประสงค์จะฉัน ท่านจงไปโรงสวดของ
พราหมณ์ นำพราหมณ์แก่คนหนึ่งมา ฝ่ายสามเณรท้ังหลายไม่ได้อะไรๆ ต้ังแต่เช้า ถูก
ความหิวบีบคั้นน่ังอยู่ ฯ อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน เพราะเดชแห่งคุณ
ของสามเณรเหล่านั้นฯท้าวเธอทรงใคร่ครวญอยู่ ก็รู้ความท่ีสามเณรเหล่าน้ันน่ังหิวอยู่
ต้ังแต่เช้า ทรงดำริว่า การที่เราไปในที่น้ันควร จึงแปลงเป็นพราหมณ์แก่คร่ำคร่า
เพราะชรา ประทับน่ังอยู่บนอาสนะท่ีเลิศของพราหมณ์ท้ังหลาย ในโรงสวดของ
พราหมณ์นั้น ฯ พราหมณ์พอเห็นท้าวสักกะนั้น คิดว่า คราวน้ีพราหมณีของเราจัก
พอใจ  กล่าวว่า มาเถิดท่าน พวกเราจักไปเรือน  ได้พาท้าวเธอไปเรือน ฯ พราหมณี
พอเห็นท้าวสักกะนั้นเท่านั้น มีใจยินดี ลาดเคร่ืองลาดบนอาสนะ ๒ (ซ้อน) ในที่
เดียวกัน กล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้า เชิญท่านน่ังบนเคร่ืองลาดน้ีเถิด ท้าวสักกะเสด็จเข้า
ไปเรือน ไหว้สามเณรทั้ง ๔ รูปด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ประทับน่ังโดยบัลลังกท่ี์พ้ืน
ท้ายอาสนะของสามเณรเหล่านั้น ฯ ครั้งน้ัน พราหมณีเห็นท้าวเธอ กล่าวกับพราหมณ์
ว่า แย่จริง พราหมณ์ท่านนำมาแล้ว ท่านพาพราหมณ์บ้าแม้นั้นมา พราหมณ์น้ันเท่ียว
ไหว้สามเณรคราวหลานของตนได้ ประโยชน์อะไรด้วยพราหมณ์น้ี ท่านจงขับไล่
พราหมณ์นี้ออกไป  พราหมณ์แปลงนั้นถูกเขาจับที่คอบ้าง ท่ีมือบ้าง ท่ีรกัแร้บ้าง ฉุด
คร่าออกไปอยู่ ก็ไม่ปรารถนาแม้จะลุกขึ้น ฯ  พราหมณีกลา่วกับพราหมณ์ผู้สามีน้ันว่า 
พราหมณ์ มาเถิด ท่านจงจับที่มือข้างหนึ่ง ฉันจักจับที่มือข้างหน่ึง  ท้ัง ๒ คนจับทีม่ือ
ท้ัง ๒ โบยที่หลัง ช่วยกันฉุดคร่าไปไว้ภายนอกประตูเรือน ฯ ฝ่ายท้าวสกักะก็ประทับ
น่ังในที่ตนน่ังนั่นแล กวักพระหัตถ์แล้ว ฯ สามีภรรยาทั้ง ๒ นั้นกลับมาเห็นท้าวสักกะ
น้ันประทับน่ังอยู่อย่างเดิม ร้องด้วยความกลัว ปล่อยไปแล้ว ฯ ในขณะน้ัน ท้าวสักกะ
ให้เขารู้ความทีพ่ระองค์เป็นท้าวสักกะ ฯ สามีภรรยาทั้ง ๒ ได้ถวายอาหารแก่สามเณร
เหล่าน้ัน ฯ ชนแม้ท้ัง ๕ รบัอาหารแล้ว รูปหน่ึงทำลายมณฑลช่อฟ้าไป ฯ รูปหน่ึง
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ทำลายส่วนเบ้ืองหน้าแห่งหลังคาไป รูปหน่ึงทำลายส่วนเบ้ืองหลังแห่งหลังคาไป รูป
หนึ่งดำลงในแผ่นดินไป ฝ่ายท้าวสักกะก็เสด็จออกไปโดยทางหน่ึง ชนแม้ท้ัง ๕ ได้ไปสู่
ท่ีท้ัง ๕ ด้วยประการฉะน้ี (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๐๖/๑๖๑,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๔๐๖/๔๙๘-
๕๐๐) 

สามเณรสานุ : ช่ือสามเณรองค์หน่ึง ชาวกรุงสาวัตถี เป็นบุตรของอุบาสิกาคนหน่ึง เมือ่อยู่ในวัยหนุ่ม 
คิดจะสึก จึงถกูยักษ์เข้าสิง ดังคำในสานุสูตรว่า สมัยน้ัน  บุตรของอุบาสิกาคนหน่ึงช่ือ
สานุ ถูกยักษ์เข้าสิง  ครั้งนั้น  อุบาสิกานั้นได้คร่ำครวญกลา่วว่า คนได้สดับคำของพระ
อรหันต์ทั้งหลายว่า ชนเหล่าใดเข้าอยู่จำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ
ด้วยดีตลอดดิถีท่ี  ๑๔  ท่ี๑๕ และที่๘แหง่ปักษ์  ท้ังตลอดปาฏหิาริยปักษ์ ประพฤติ
พรหมจรรย์อยู่ ยักษ์ท้ังหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้ เป็นการถูกต้องแล้ว บัดนี้  
ฉันเห็นแล้ว ในวันน้ียักษ์เข้าสิงสามเณรสานุ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๙/๓๔๒) 

สามเณรสีสปูจาระ : ช่ือสามเณรองค์หน่ึง ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรและพระขทิรวนิยเถระ ดังคำ
ในขทิรวนิยเถรคาถา ท่านพระขทิรวนิยเถระได้กล่าวว่า สามเณรจาละ สามเณรอุปจา
ละ สามเณรสสีูปจาละ พวกเธอครองสติมั่นคงอยู่หรือเปล่าหลวงลุงของพวกเธอ ผู้
เปรียบเหมือนนายขมังธนู ผู้สามารถยิงทะลวงปลายขนทรายได้ เพราะมีปัญญาหลัก
แหลมว่องไวรู้แจ้งตลอดมาถึงแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๒/๓๑๘)  

สามเณรสูตร : พระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐาก มี ๒ สูตร คือ   
 1.สามเณรสูตร  พระอุบาลทูีลถามพระผู้มีพระภาคว่า ภกิษุประกอบด้วยธรรมเทา่ไร 

พึงให้สามเณรอุปัฏฐากได ้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๑๐ 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐากได้ คือ ภิกษุ (๑-๓) มีเนื้อความเหมือนในอุพพาหิกาสูตร (๔) 
สามารถพยาบาลได้เองหรือใช้ให้ผู้อ่ืนพยาบาลสัทธิวิหาริกผู้เจ็บไข้ (๕) สามารถระงับ
ได้เองหรือใช้ให้ผู้อ่ืนช่วยระงับความไม่ยินดี (๖) สามารถบรรเทาความรำคาญที่
เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม (๗) สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม (๘) 
สามารถให้สมาทานอธิศีล (๙) สามารถใหส้มาทานอธิจิต (๑๐) สามารถให้สมาทาน
อธิปัญญา (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๖/๘๗) 

 2.สามเณรสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ พึงให้สามเณร
อุปัฏฐากได้ มีเนื้อความเหมือนในอุปสัมปาเทตัพพสูตร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๓/
๓๙๓) 

สามเณรอุปจาละ : ช่ือสามเณรองค์หน่ึง ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรและพระขทิรวนิยเถระ ดังคำ
ในขทิรวนิยเถรคาถา ท่านพระขทิรวนิยเถระได้กล่าวว่า สามเณรจาละ สามเณรอุปจา
ละ สามเณรสสีูปจาละ พวกเธอครองสติมั่นคงอยู่หรือเปล่าหลวงลุงของพวกเธอ ผู้
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เปรียบเหมือนนายขมังธนู ผู้สามารถยิงทะลวงปลายขนทรายได้ เพราะมีปัญญาหลัก
แหลมว่องไวรู้แจ้งตลอดมาถึงแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๒/๓๑๘)  

สามเณรี : สามเณรผู้หญิง, หญิงรับบรรพชาในสำนักภิกษุณี ถือสิกขาบท๑๐ เหมือนสามเณร ดัง
คำในภิกขุนีวิภังค์ว่า ที่ช่ือว่าปริพาชิกา ได้แก่ นักบวชหญิงคนใดคนหนึ่งผู้อยู่ในลัทธิ
ปริพาชิกายกเว้นภิกษุณี  สกิขมานาและสามเณรี หรือดังคำท่ีพระพักกุลเถระกล่าวไว้
ว่า... ไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สามเณรีเลย (วิ.มหา.(ไทย) ๓/๙๑๘/๒๐๕,๓/๑๐๑๐/
๒๕๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๑/๒๔๔) 

สามเพท : ช่ือคัมภีร์ท่ี ๓ ของพระเวท,ช่ือคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ในสมัยพระเวท มี ๓ คมัภีร์ คือ 
ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดูไตรเพท  

สามบณัฑิต : บัณฑิตช่ือสาม หมายถึงสุวรรณสามดาบส,ในท่ีน้ีเป็นคำเรียกช่ือที่เจ้าปิลยักษ์ตรัสแก่
มารดาบิดาของสุวรรณสามดาบส ดังคำในสวัุณณสามชาดกว่า พระราชา(ปิลยักษ์)น้ัน
ทรงคร่ำครวญเป็นท่ีน่าสงสารอย่างมากว่า เราเข้าใจว่าจะเป็นผู้ไม่แก่และไม่ตาย เรา
ได้เห็นสามบัณฑิตตาย วันน้ี  จึงได้รู้ความแก่และความตายแต่ก่อนหาได้รู้ไม่ความ
ตายจะไม่มาถึงเป็นไม่มี สามบัณฑิตถูกลูกศรอาบยาพิษเสียบแทงแล้ว ตอบโต้กับเรา
อยู่แท้ๆ ครั้นกาลล่วงเลยไปวันน้ีเอง เขาพูดอะไร ๆ ไม่ได้เลย (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๓๒๙/๒๓๕,๒๘/๓๓๐/๒๓๕) 

สามแพร่ง : ทางท่ีแยกเป็น ๓ สาย เกิดจากทางสายหนึ่งมาบรรจบเป็นมุมฉากกับทางอีกสายหน่ึง 
เรียกว่า ทางสามแพร่ง, โบราณถือว่าเป็นทางผีผ่าน ไม่เป็นมงคล เช่นไปทำพิธีเซ่นวัก
เสียกบาลท่ีทางสามแพร่งดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า ภิกษุณีถุลลนนัทายืนเคียงคู่กันบ้าง
สนทนากันบ้างพูดกระซิบข้างหูบ้างสองต่อสองกับชายในถนนบ้าง ตรอกตันบ้างทาง
สามแพร่งบ้าง ส่งภิกษุณีผู้เป็นเพ่ือนกลับไปก่อนบ้าง หรือดังคำในติโรกุฑฑสูตรท่ีพระ
ผู้มีพระภาคตรัสอนุโมทนาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐว่า พวกเปรตพากันมาสู่
เรือนของตนบ้างยืนอยู่ท่ีฝาเรือนด้านนอก บ้างยืนอยู่ท่ีทางสี่แพร่ง  สามแพร่งบ้างยืน
พิงอยู่ที่บานประตูเมื่อมีข้าวและน้ำด่ืมมากมาย เม่ือของเคี้ยวของกินถูกจัดเตรียมไว้
แล้วญาติสักคนก็ไม่นึกถึงเปรตเหล่าน้ันเพราะกรรมของสัตว์เหล่าน้ันเป็นปัจจัย(วิ.
ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๘๕๐/๖๑๔, ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑/๑๕) 

สามะ, หมู่บา้น : ช่ือหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แคว้นสกักะ พระผู้มีพระภาคเคยเสด็จประทับและตรัสสามกสูตร
แก่เทวดาที่เข้าเฝ้า ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีวิหารช่ือโปกขรณีย์  ใกล้
หมู่บ้านสามะ แคว้นสกักะ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๑/๔๕๐) 

สามัคคี : ความพร้อมเพรียง, ความกลมเกลียว, ความมีจุดรวมตัวเข้าด้วยกันหรือมุ่งไปด้วยกัน 
(โดยวิเคราะห์ว่า อคฺเคน สิขเรน สงฺคตํ สมคฺคํ, สมคฺคภาโว สามคฺคี), คำเสริมท่ีมกัมา
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ด้วยกันกับสามัคคี คือ สังคหะ (ความยึดเหน่ียวใจให้รวมกัน) อวิวาท (ความไม่วิวาท
ถือต่าง) และเอกีภาพ (ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน); เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมพรักพร้อมกัน เรียกว่า กายสามัคค ี (สามัคคีด้วยกาย) เม่ือบุคคลเหล่าน้ันมี
ความช่ืนชมยินดีเห็นชอบร่วมกัน พอใจรวมเป็นอย่างเดียวกัน หรืออย่างภิกษุ แม้มิได้
ไปร่วมประชุมทำสังฆกรรม แต่มอบให้ฉันทะ เรียกว่า จิตสามัคคี (สามัคคีด้วยใจ); 
ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์ คือ สังฆสามคัคี เป็นหลักการสำคัญย่ิงในพระวินัย ท่ีจะ
ดำรงพระพุทธศาสนา จึงมีพุทธบัญญัติหลายอย่างเพื่อให้สงฆ์มีวิธีปฏิบัติในการรักษา
สังฆสามัคคีนั้น ส่วนการทำให้สงฆ์แตกแยก ก็คือการทำลายสงฆ์ เรียกว่า สังฆเภท 
ถือว่าเป็นกรรมช่ัวร้ายแรง ถงึขั้นเป็นอนันตริยกรรม (ถ้ามกีารทะเลาะวิวาทบาดหมาง 
กีดกั้นกัน ไม่เอ้ือเฟ้ือกัน ไม่ร่วมมือกัน ไมป่ฏิบัติข้อวัตรต่อกัน ยังไม่ถือว่าสงฆ์แตกกัน 
แต่เป็นความร้าวรานแห่งสงฆ์ เรียกว่า สังฆราชี แต่เม่ือใดภิกษุท้ังหลายแตกแยกกัน
ถึงขั้นคุมกันเป็นคณะ แยกทำอุโบสถ แยกทำปวารณาแยกทำสังฆกรรม แยกทำกรรม
ใหญ่น้อยภายในสีมา เม่ือนัน้เป็นสังฆเภท) ดังคำในธัมมเจติยสูตรที่พระเจ้าปเสนทิ
โกศลกราบทูลว่า หม่อมฉนัได้เห็นภิกษุท้ังหลายในพระธรรมวินัยนี้ สมัครสมาน
สามัคคีไม่วิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนม  มองดูกันและกันด้วยสายตา
เป่ียมด้วยความรักอยู่  หม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอ่ืนท่ีสมัครสมานสามคัคีกันอย่างนี้  
นอกจากบริษัทน้ี หรือดังคำในกินติสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ภิกษุทั้งหลาย  ได้
ยินว่าเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างนี้ในเราว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดู  
แสวงหาประโยชน์เก้ือกูล อาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรม ภิกษุท้ังหลาย  
เพราะเหตุน้ัน ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายในที่น้ี ด้วยความรู้ย่ิง คือ
สติปัฏฐาน ๔สมัมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมี
องค์ ๘ เธอท้ังหมดพึงเป็นผู้สามัคคีกันร่วมใจกัน ไม่วิวาทกัน ต้ังใจศึกษาในธรรม
เหล่าน้ัน แต่เม่ือเธอทั้งหลายสามัคคีกัน ร่วมใจกัน ไม่วิวาทกัน ศึกษาอยู่ จะพึงมีภิกษุ 
๒ พวกท่ีมีวาทะต่างกันในอภิธรรมบ้าง หรือดังคำในมหามังคลชาดกท่ีพระโพธิสัตว์
กล่าวไว้ว่า ผู้ใดมีภรรยาซึ่งมีวัยเท่าๆ กัน สามัคคีกัน คล้อยตามกันเป็นผู้ใคร่ธรรม ให้
กำเนิดลูกได้เป็นหญิงมีสกลุ มีศีลมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อสามี บัณฑิตทั้งหลาย
กล่าวการประพฤติน้ันในภรรยาทั้งหลายว่า เป็นความสวัสดีของผู้น้ัน(ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๖๘/๔๕๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๕/๔๔,๑๔/๔๐/๔๘,๑๔/๒๓๙/๒๘๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๙๘/๓๐๘,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๙๔/๙๓,ขุ.ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๖๐/๓๔๙); 
หลักธรรมสำคญัท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพ่ือให้สงฆ์มีสามัคคีเป็นแบบอย่าง ได้แก่
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สาราณียธรรม ๖ ส่วนหลักธรรมสำคัญสำหรับเสริมสร้างสามัคคีในสังคมทั่วไปได้แก่ 
สังคหวัตถุ ๔  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อภิธรรม ในท่ีน้ีหมายถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 
(ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๕/๑๙)  

สามัคคีปวารณา : กรณีอย่างสามัคคีอุโบสถนั่นเอง เม่ือทำปวารณา เรียกว่าสามัคคีปวารณา และ
วันท่ีทำน้ันก็เรียกวันสามัคคี,เป็น ๑ ในปวารณา ๓ ดังคำในปริวารว่า ปวารณามี ๓ 
อย่าง คือ ๑. ปวารณาในวัน ๑๔ ค่ำ ๒.ปวารณาในวัน ๑๕ ค่ำ ๓. สามัคคีปวารณา 
(วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๘) 

สามัคคีอุโบสถ :อุโบสถท่ีทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษเม่ือสงฆ์สองฝ่ายซ่ึงแตกกันกลับมาปรองดองสมานกัน
เข้าได้ สามัคคอุีโบสถไม่กำหนดด้วยวันที่ตายตัว สงฆ์พร้อมเพรียงกันเม่ือใด ก็ทำเมื่อ
น้ันเรียกวันน้ันว่า วันสามัคค,ีเป็น ๑ ในอุโบสถ ๓ ดังคำในปริวารว่า อุโบสถมี ๓ 
อย่าง คือ ๑.อุโบสถในวัน ๑๔ ค่ำ ๒.อุโบสถในวัน  ๑๕ ค่ำ ๓. สามัคคอุีโบสถ (วิ.ป.
(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๘)  

สามัญคุณ : คุณแห่งความเป็นสมณะ สมณกรรม ได้แก่การบำเพ็ญตบะ อันเป็นสิ่งที่ทำให้ความ
เป็นสมณะสมบูรณ์ ตามความเข้าใจของคนยุคน้ัน ดังคำในมหาสีหนาทสูตรท่ีอเจลกัส
สปะกราบทูลว่า ท่านพระโคดม การบำเพ็ญตบะที่นับว่าเป็นสามัญคุณ และเป็น
พรหมัญคุณ ของสมณพราหมณ์แม้เหล่าน้ี (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๙๔/๑๖๔,๙/๓๙๕/
๑๖๕,๙/๓๙๖/๑๖๕,๙/๓๙๗/๑๖๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘๔/๖๗๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สามัญคุณ หมายถึงสมณกรรม ได้แก่การบำเพ็ญตบะ 
อันเป็นสิ่งท่ีทำให้ความเป็นสมณะสมบูรณ์ ตามความเข้าใจของคนยุคนั้น (ที.สี.อ. 
(บาลี) ๓๙๔/๒๙๒) 

สามัญ :  1. ปรกติ, ธรรมดา, ท่ัวๆ ไป ดังคำในพรหมชาลสตูรตอนหน่ึงว่า ลักษณะช้าง  
ลักษณะม้า  ลักษณะกระบือ  ลักษณะโคอุสภะ ลักษณะโคสามัญ  ลกัษณะแพะ... 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๒๒/๙, 2.ความเป็นสมณะ ดูประกอบในสามัญญผลสูตร (ที.สี.(ไทย) 
๙/๑๕๐/๔๘) ; มักเขียนสามญัญะ 

สามัญชน : คนธรรมดาไม่ใช่เจ้า ดังคำในจังกีสูตร ท่ีจังกีพราหมณ์กราบทูลว่า ข้าแต่ท่านพระโค
ดม  เม่ือก่อนข้าพระองค์รู้อย่างนี้ว่า  ‘พวกสมณะโล้นเหล่านี้เป็นสามัญชน เกิดจาก
พระบาทของพระพรหมเป็นกัณหชาติ(วรรณะศูทร)  เป็นใครกันและจะรู้ท่ัวถึงธรรม
ได้อย่างไร  ท่านพระโคดมได้ทรงทำให้ข้าพระองค์เกิดความรักสมณะในหมู่สมณะ (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๕/๕๔๗) 
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สามัญญลักษณะ :ลักษณะธรรมดา หมายถึงลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมดา หมายถึงลักษณะที่เป็น
สามัญคือร่วมกันหรือเสมอกนั ดูประกอบในสามัญญวรรค หมวดว่าด้วยสามัญญ
ลักษณะ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๒-๒๙/๔๔๕) ; ดู สามญัลักษณะ 

สามัญญกานเิถรคาถา :ภาษิตของพระสามัญญกานิเถระ,คาถาของพระสามัญญกานิเถระ ท่านพระ
สามัญญกานิเถระกล่าวไว้ว่า บุคคลผู้ต้องการนิรามิสสุข ประพฤติให้สมควรแก่การได้
ความสุขนั้น  ย่อมได้ความสุข ผู้บำเพ็ญอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางสายตรง ไม่คด
เคี้ยว เพ่ือบรรลุอมตบท  ย่อมได้เกียรติคุณและเจรญิยศ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๕/
๓๑๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อมตบท หมายถึงธาตุท่ีไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง (ขุ.เถร.อ. 
(บาลี) ๑/๓๕/๑๕๔)  

สามัญญผล : 1.ผลแห่งความเป็นสมณะ หมายถึงผลของการบวช,ในสามัญญผลสูตร เร่ืองผลการ
บวชหรือความเป็นสมณะพระผู้มีพระภาคทรงพิสูจน์ให้พระเจ้าอชาตศัตรูเห็น
ประจักษ์ว่า การบวชในพระพุทธศาสนามีผลดีอย่างไร โดยทรงจำแนกเป็นข้อ ๆ และ
ทรงซักถามใหพ้ระเจ้าอชาตศัตรูตรัสตอบเป็นบางข้อดังน้ี 
   ๑. ตรัสถามว่า ถ้าคนทีเ่คยเป็นทาสหรือกรรมกรของพระเจ้าอชาตศัตรูออกบวช
แล้วประพฤติตนดีงาม พระเจ้าอชาตศัตรูจะทรงเรียกร้องให้พระรูปนั้นสึกออกมารับ
ใช้เป็นทาสหรอืกรรมกรต่อไปอีกหรือไม่ ทลูตอบว่า ไม่ทรงเรียกร้องให้สึก แต่กลับจะ
ทรงแสดงความเคารพ จะทรงถวายปัจจัย ๔ และความคุ้มครองป้องภัยให้พระผู้มี
พระภาคจึงทรงสรุปว่านี้แหละผลแห่งการบวชท่ีเห็นประจักษ์ในปัจจุบัน 
   ๒. ตรัสถามว่า ถ้าคนที่เคยทำนาของพระเจ้าอชาตศัตรูออกบวชแล้วประพฤติตนดี
งาม พระเจ้าอชาตศัตรูจะทรงเรียกร้องให้สึกออกมาทำนาอย่างเดิมหรือไม่ ทูลตอบว่า 
ไม่ แต่กลับจะทรงแสดงความเคารพ จะทรงถวายปัจจัย ๔ และความคุม้ครองป้องภัย
ให้ พระผูม้ีพระภาคจึงทรงสรุปว่านี้ก็เป็นผลแห่งการบวชที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน 
ท้ังดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อก่อน๓. ตรัสต่อไปว่า เมื่อคหบดีหรือบุตรคหบดีฟังธรรม
ของพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงออกบวชแล้วประพฤติพรหมจรรย์ 
สมบูรณ์ด้วยจูฬศีลมัชฌมิศีล และมหาศีล สำรวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจ มใิห้บาปอกุศลเข้ามาท่วมทับใจ มสีติสัมปชัญญะ มีความสันโดษยินดีด้วย
ปัจจัย ๔ ตามมีตามได้ ออกป่าหาความสงัด บำเพ็ญสมาธิ ละกิเลสที่เรยีกว่านิวรณ์ ๕ 
ได้ จึงได้บรรลุฌานที่ ๑ (ปฐมฌาน) น้ีก็เป็นผลแห่งการบวชที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน
ท้ังดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อก่อน ๆ 
   ๔. ภิกษุผู้ได้ฌานที่๑ แล้ว เมื่อปฏิบัติธรรมต่อไปก็ได้ฌานที่ ๒ (ทุติยฌาน) น้ีก็เป็น
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ผลแห่งการบวชท่ีเห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ทั้งดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อก่อน ๆ 
   ๕. ภิกษุผู้ได้ฌานท่ี ๒ แล้ว เมื่อปฏิบัติธรรมต่อไปก็ได้ฌานที่ ๓ (ตติยฌาน) น้ีก็เป็น
ผลแห่งการบวชท่ีเห็นประจักษ์ในปัจจุบันท้ังดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อกอ่นๆ 
  ๖. ภิกษุผู้ได้ฌานที่ ๓ แลว้ เม่ือปฏิบัติธรรมต่อไปก็ได้ฌานที ่ ๔ (จตุตถฌาน) นี้ก็
เป็นผลแห่งการบวชท่ีเห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ท้ังดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อก่อน ๆ 
   ๗. ภิกษุผู้ได้ฌาน ๔ แลว้ เมื่อน้อมจิตไปเพ่ือให้เกิดวิปัสสนาญาณ (ญาณคือการ
เห็นแจ้ง) เธอก็สามารถเห็นแจ้งว่า กายน้ีไม่เที่ยง มีการแตกทำลายไปเป็นธรรมดา
วิญญาณก็อาศัยอยู่ในกายน้ี เกี่ยวเนื่องอยู่ในกายน้ี น้ีก็เป็นผลแห่งการบวชท่ีเห็น
ประจักษ์ในปัจจุบัน ท้ังดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อก่อน ๆ 

    ๘. ภิกษุผู้ได้ฌาน ๔ แล้ว เมื่อน้อมจิตไปเพ่ือให้เกิดมโนมยิทธิญาณ (ญาณคือ
ฤทธ์ิทางใจ) เธอก็สามารถเนรมิตกายอ่ืนขึ้นมาด้วยอำนาจจิต นี้ก็เป็นผลแห่งการบวช
ท่ีเห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ท้ังดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อกอ่น ๆ 

    ๙. ภิกษุผู้ได้ฌาน ๔ แล้ว เมื่อน้อมจิตไปเพ่ือให้เกิดอิทธิวิธญาณ (ญาณคือการ
แสดงฤทธ์ิ) เธอสามารถแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง เช่น คนเดียวแสดงให้เห็นเป็นหลาย
คนได้ นี้ก็เป็นผลแห่งการบวชท่ีเห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ท้ังดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อ
ก่อน ๆ 

   ๑๐. ภิกษุผู้ได้ฌาน ๔ แล้ว เมื่อน้อมจิตไปเพ่ือให้เกิดทิพพโสตธาตุญาณ (ญาณ
คือหูทิพย์) เธอก็สามารถได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงคนและเสียงทิพย์ได้ชัดเจนท้ังที่
อยู่ใกล้และไกลนี้ก็เป็นผลแห่งการบวชที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ทั้งดีกว่าและสำคัญ
กว่าผลข้อก่อนๆ 

    ๑๑. ภิกษุผูไ้ด้ฌาน ๔ แลว้ เมื่อน้อมจิตไปเพ่ือให้เกิดเจโตปริยญาณ (ญาณคือการ
กำหนดรู้จิตของผู้อ่ืน) เธอก็สามารถกำหนดรู้จิตของคนอ่ืนตลอดจนจิตของสัตว์
ท้ังหลายได้ชัดเจน นี้ก็เป็นผลแห่งการบวชที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ท้ังดีกว่าและ
สำคัญกว่าผลข้อก่อน ๆ 
   ๑๒. ภิกษุผู้ได้ฌาน ๔ แล้ว เมื่อน้อมจิตไปเพ่ือให้เกิดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
(ญาณคือการระลึกชาติได้) เธอก็สามารถระลึกชาติก่อน ๆ ได้ นี้ก็เป็นผลแห่งการบวช
ท่ีเห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ท้ังดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อกอ่น ๆ 
   ๑๓. ภิกษุผูไ้ด้ฌาน ๔ แลว้ เมื่อน้อมจิตไปเพ่ือให้เกิดทิพพจักขุญาณ (ญาณคอืตา
ทิพย์) เธอก็สามารถมองเห็นหมู่สัตว์ทุก ๆ ช้ัน ท่ีกำลังจุติ กำลังปฏิสนธิ น้ีก็เป็นผล
แห่งการบวชที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ทั้งดีกว่าและสำคญักว่าผลข้อก่อน ๆ 
   ๑๔. ภิกษุผูไ้ด้ฌาน ๔ แลว้ เมื่อน้อมจิตไปเพ่ือให้เกิดอาสวักขยญาณ (ญาณคือการ



 

๕๒๙๕ 
 

 

ทำลายอาสวะให้หมดไป) เธอก็สามารถรู้เหน็ตามความเป็นจริงว่า นี่ทุกข์ น่ีเหตุแห่ง
ทุกข์ นี่ความดับทุกข์ น่ีทางให้ถึงความดับทุกข์ (รู้อริยสจั ๔) พร้อมกับรู้อย่างน้ี จิต
ของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะและอวิชชา เกิดความรู้ชัดว่า “การเกิดสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจทีค่วรทำได้ทำสำเร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างนี้
อีกต่อไป” นี้ก็เป็นผลแห่งการบวชท่ีเห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ท้ังดีกว่าและสำคัญกว่า
ผลข้อก่อน ๆ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๐/๔๘) ; ดูสามัญญผลสูตร 

 2.ผลแห่งความเป็นสมณะ,ในสังคีติสูตร ทสุตตรสูตร พระสารีบุตรกล่าวถึงสามัญญผล
ว่ามี ๔ คือ ๑. โสดาปัตติผล ๒. สกทาคามิผล ๓. อนาคามิผล ๔. อรหัตตผล,เป็น
ธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง หรือดังคำในปฐมสามัญญสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โสดา
ปัตติผล  สกทาคามิผล อนาคามิผลอรหัตตผล เหล่าน้ีเรียกว่าสามัญญผล(ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๓๑๑/๒๘๗,๑๑/๓๕๔/๓๗๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๕/๓๔,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๓๖/
๒๓,๒๖/๑๘๓/๓๒,๒๖/๑๘๔/๓๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖/๕๕๔,๓๑/๑๘๗/๒๙๔,ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑๘๒/๖๐๕,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓/๕๙๒)  

สามัญลักษณะ : 1. ลักษณะที่เป็นสามัญคือร่วมกันหรือเสมอกัน; คู่กับ ปัจจัตตลักษณะ 2. ลักษณะที่
เสมอกันแก่สังขารท้ังปวง คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ; ในความหมายน้ี ดู ไตร
ลักษณ์  

สามัญญผลสตูร :  พระสูตรว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะพระพุทธศาสนา พระสูตรน้ี พระผู้มีพระ
ภาคตรัสเป็นแบบการสนทนาธรรมถาม-ตอบแก่พระเจ้าอชาตศัตรู ขณะประทับอยู ่
ณ สวนมะม่วงของหมอชีวก โกมารภัจ เขตกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ท่ามกลางภิกษุ
จำนวน ๑,๒๕๐ รูปในคืนวันขึ้น ๑๕ คำ เดือน ๑๒  สาเหตุท่ีตรัสพระสูตรน้ี เพราะ
พระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าแลว้ทูลถามว่า คนที่มีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถนำมา
ประกอบอาชีพให้เกิดผลประจักษ์ นำผลนัน้มาบำรุงเลี้ยงบิดามารดาบุตรภริยา ญาติ
มิตรให้เป็นสุข และนำผลบางส่วนมาบำเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ท้ังหลายก็
ได้ผลอย่างสูงคือได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ พระผู้มีพระภาคจะทรงอธิบายให้เข้าใจได้
ไหมว่า การบวชให้ผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เหมือนผลแห่งศิลปะดังกล่าว 
พระองค์ตรัสตอบว่า การบวชมีผลมากกว่า ในตอนต้น พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเล่าว่า 
ได้เสด็จไปหาเจ้าลัทธิหรือคร ู๖ คน คือ 

   ๑. ครูปูรณะ กัสสปะ ผู้เห็นว่า ทำแลว้ไม่เป็นอันทำ ซึ่งจัดเป็นพวกอกิริยวาทะ 
   ๒.  ครูมักขล ิโคศาล ผู้เห็นว่า ไมม่ีเหตุ ไม่มีปัจจัย ซึ่งจัดอยู่ในพวกนัตถิกวาทะ 
   ๓.  ครูอชิตะ เกสกัมพล ผู้เห็นว่าอัตตาขาดสูญ ยัญท่ีบูชาแล้วไม่มีผล ซึ่งจัดอยู่

ในพวก อุจเฉทวาทะ 
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   ๔.  ครูปกุธะ กัจจายนะ ผู้เห็นว่า ไม่มีเหตุ ไมมี่ปัจจัย ซึ่งจัดอยู่ในพวกนัตถิกวา
ทะ 

   ๕.  ครูนิครนถ์นาฏบุตรผู้เห็นว่าการทรมานตนเองเป็นการเผากิเลส เห็นว่าชีวะ
เที่ยงซ่ึงจัดอยู่ในพวกสัสสตวาทะ 

   ๖.  ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร ผู้มวีาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนตายตัว ซึ่งจัดอยู่ใน
พวกอมราวิกเขปวาทะ 

   หลังจากน้ันพระผู้มีพระภาคทรงพิสูจน์ให้พระเจ้าอชาตศัตรเูห็นประจักษ์ว่า 
การบวชในพระพุทธศาสนามีผลดีอย่างไร โดยทรงจำแนกเป็นข้อ ๆ และในบางข้อก็
ทรงซักถามใหพ้ระเจ้าอชาตศัตรูทูลตอบ ดังน้ี 

  ๑. ตรัสถามว่า ถ้าคนท่ีเคยเป็นทาส กรรมกร ชาวนา คหบดี ของพระองค์บวช
แล้วประพฤติตนดีงาม พระองค์จะทรงเรียกร้องให้สึกหรอืไม่ เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรู
ทูลตอบว่า ไม่ทรงเรียกร้องให้สึก ท้ังยังถวายความอุปถัมภ์บำรุงอีกด้วย จึงทรง
สรุปว่า นี้แหละเป็นผลแห่งการบวชที่เห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบัน 

  ๒. เมื่อบวชแล้ว มีความสำรวมในปาฏิโมกข์ สมบูรณ์ด้วยศีล มีอินทรียสังวร มี
สติสัมปชัญญะ และสันโดษทีเ่ป็นอริยะ แลว้บำเพ็ญสมาธิจนสามารถบรรลุรูปฌาน ๔ 
คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน น้ีแหละเป็นผลแห่งการบวชท่ีเห็น
ประจักษ์ได้ในปัจจุบัน ท้ังดีกว่าและสำคัญกว่ากลุ่มแรก อนึ่ง ในกลุ่มที่ ๒ น้ีก็ยังมีผล
แห่งการบวชที่ดีและสำคัญในกลุ่มน้ีอีก กลา่วคือ ผู้ได้บรรลุทุติยฌาน ก็ดีกว่าและ
สำคัญกว่าผู้ได้ปฐมฌาน เป็นต้น 

  ๓. ผู้บวชแล้วบำเพ็ญตนจนได้บรรลุรูปฌาน ๔ แล้ว น้อมจิตไป ก็สามารถทำให้
บรรลุวิชชา ๘ ประการ คือ (๑) วิปัสสนาญาณ (๒) มโนมยิทธิ (ฤทธ์ิทางใจ) (๓) อิทธิ
วิธญาณ (ญาณคือการแสดงฤทธ์ิ) (๔) ทิพพโสตธาตุญาณ (ญาณคือหูทิพย์) (๕) เจโต
ปริยญาณ (ญาณคือการกำหนดรู้จิตของผู้อ่ืน) (๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ญาณคอื
การระลึกชาติได้) (๗) ทิพพจักขุญาณ (ญาณคือตาทิพย์) (๘) อาสวักขยญาณ ซึ่งผูท้ี่
บรรลุวิชชา ๘ ประการนี้ ก็ดีกว่า และสำคัญกว่า ๒ กลุ่มข้างต้นนั้น  

  อน่ึง ในกลุม่น้ี ยังมีผลแหง่การบวชที่เห็นประจักษ์ได้ท่ีดีและสำคัญกว่ากัน ไป
ตามลำดับขึ้นท่ีได้บรรลุดังน้ี กล่าวคือ ผู้ท่ีได้บรรลุขั้นสุงสุด ก็ดีกว่าและสำคัญกว่าขั้น
ต่ำ ๆ  เช่น ผู้ได้บรรลุมโนมยิทธิก็ดีกว่าและสำคัญกว่าวิปัสสนาญาณ 

  ๔. เมื่อได้บรรลุอภิญญา ๖ สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริง รู้อริยสัจ ๔ พร้อมกับ
รู้อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะและอวิชชา เกิดความรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แลว้ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป นี้



 

๕๒๙๗ 
 

 

ก็เป็นผลแห่งการบวชท่ีเห็นประจักษ์ได้ ทั้งดีกว่าและสำคัญกว่าผลข้อกอ่น ๆ (ที.สี.
(ไทย) ๙/๑๕๐/๔๘) 

สามัญญสูตร  มี ๓ สูตร แปลต่างกัน คือ สูตร ๑และ ๒ แปลว่า พระสูตรว่าด้วยความเป็นสมณะ   
 1.สามัญญสูตร (ปฐม) (สูตรที่ ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 

สามัญญะ ได้แก่อรยิมรรคมีองค์ ๘ และสามัญญผล ได้แก่ผล ๔ คือ โสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๕/๓๔) 

 2.สามัญญสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
สามัญญะ ได้แก่อริยมรรคมอีงค์ ๘ ประโยชน์แห่งสามัญญะ ได้แก่ธรรมเป็นท่ีสิ้น
ราคะ โทสะ และโมหะ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๖/๓๕) 

 3.สามัญญสูตร พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเก้ือกูลแก่สมณะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ สตัว์ที่เกื้อกูลแกส่มณะจึงมีจำนวนน้อยกว่า
สัตว์ท่ีไม่เกื้อกูลแก่สมณะ เหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าฝุน่ท่ีเราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๓๘/๖๔๒) 

สามัญญะ : ความเป็นสมณะ หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ดังคำในปฐมสามัญญสูตรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า สามัญญะ  เป็นอย่างไร คือ  อริยมรรคมอีงค์  ๘  น้ีแล ได้แก ่ ๑. 
สัมมาทิฏฐิฯลฯ ๘.สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า  สามัญญะ หรอืดังคำในอนวัฏฐิตสูตรท่ีพระ
ผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุพิจารณาเห็นว่า ๑. สังขารทั้งปวงจักปรากฏว่าเป็นของไม่
มั่นคง  ๒. ใจของเราจักไม่ยินดีในโลกท้ังปวง ๓. ใจของเราจักออกไปจากโลกท้ังปวง  
๔. ใจของเราจักน้อมไปสู่นพิพาน  ๕. สังโยชน์ท้ังหลายของเราจักถึงการละได้  ๖. 
เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญะอันยอดเย่ียม(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๕/๓๔,๑๙/๓๖/
๓๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๒/๖๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สามัญญะ ในทีนี้หมายถึงความเป็นสมณะ ได้แก่ 
อริยมรรค (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๐๒/๑๕๖)  

สามัณฑกปริพาชก : ช่ือปริพาชกคนหนึ่งท่ีอยู่ ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา  เขตอุกกเจลนครแคว้นวัชชี เขา
เข้าไปสนทนาธรรมกับพระสารีบุตร ดังคำในสามัณฑกสูตร ท่ีเขาถามว่า ท่านสารีบุตร 
ท่ีเรียกกันว่านิพพาน นิพพาน นิพพานคืออะไร ท่านพระสารีบุตรตอบว่า  ผู้มีอายุ คือ
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะ  นี้เรียกว่านิพพาน 

  มีมรรค  มีปฏิปทาเพ่ือทำให้แจ้งนิพพานน้ันอยู่หรือ 
  มีมรรค  มีปฏิปทาเพ่ือรู้แจ้งนิพพานน้ันอยู่ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๓๐/๓๔๘) 
สามัณฑกสูตร : พระสูตรว่าด้วยสามัณฑกปริพาชก สามัณฑกปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรผู้อยู่ 

ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา เขตอุกกเจลนคร แคว้นวัชชีแล้วถามว่า นิพพานคืออะไร เมื่อท่าน



 

๕๒๙๘ 
 

 

พระสารีบุตรตอบว่า ความสิ้นราคะ โทสะและโมหะ เรียกว่านิพพาน และมรรคและ
ปฏิปทาเพ่ือทำให้แจ้งนิพพานน้ัน ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ จึงกล่าวว่า มรรคและ
ปฏิปทาเพ่ือทำให้แจ้งนิพพานน้ันดีจริง เราไม่ควรประมาทในมรรคและปฏิปทานน้ัน 
 (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๓๐/๓๔๘) 

สามัณฑกานิ,ปริพาชก :ช่ือปริพาชกคนหน่ึง ท่ีอยู่ ณ นาลกคาม แคว้นมคธ เขาเข้าหาพระสารีบุตร
แล้วถามท่านว่า ท่านสารบุีตรอะไรหนอ เป็นเหตุให้เกิดสุข  อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข ์
ท่านพระสารีบุตรตอบว่า  ผู้มีอายุ  การเกดิเป็นเหตุให้เกิดทุกข ์การไม่เกิดเป็นเหตุให้
เกิดสุข เมื่อมีการเกิด ทุกขน์ี้เป็นอันพึงหวังได้คือความหนาว ร้อน หิวกระหาย ปวด
อุจจาระ ปวดปัสสาวะ  สมัผัสไฟ ถูกตีด้วยไม้ ถูกทำร้ายด้วยศัสตราทั้งญาติมิตรต่างก็
พากันโกรธเคืองเขา เมื่อมีการเกิด ทุกข์นี้เป็นอันพึงหวังได้ เมื่อไม่มีการเกิด  สุขน้ีเป็น
อันพึงหวังได้ มีปรากฏในปฐมสุขสูตร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๕/๑๔๓,๒๔/๖๖/๑๔๔) 

สามันตราช : พระราชาแคว้นใกล้เคียง (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท) 
สามาเถรีคาถา : ภาษิตของพระสามาเถรี,คาถาของพระสามาเถรี ท่านพระสามาเถรีกลา่วไว้ว่า เรา

บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้  จึงไม่ได้ความสงบใจ ต้องเข้าออกจากท่ีอยู่ถึง  ๔-๕  
ครั้งต้ังแต่ได้รับโอวาทของพระอานนทเถระแล้ว ในคืนท่ี  ๘  เรานั้นจึงถอนตัณหาได้ 
  เราถูกทุกข์มากมายกระทบแล้วจึงยินดีในความไม่ประมาท บรรลคุวามสิ้นตัณหา 
ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๓๗/๕๖๐) 

สามารถทำได ้: มีศักยภาพให้งานสำเร็จได้ ดังคำในมหาวรรคท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์  เธอ
เห็นนาของชาวมคธซึ่งเขาพูนดินเป็นคันนาส่ีเหลี่ยม  ยาวทั้งด้านยาวและด้านกว้าง 
คั่นระหว่างด้วยคันนาสั้นๆ เช่ือมกันเหมือนทางสี่แพร่งหรือ ท่านพระอานนท์กราบทูล
ว่า เห็น พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า เธอสามารถทำจีวรของภิกษุให้มี
รูปอย่างน้ันได้หรือ ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า  สามารถทำได้ พระพุทธเจ้าข้า หรือ
ดังคำในทุติยสัมปทาสูตร ท่ีอธิบายอุฏฐานสัมปทาไว้ว่า กุลบุตรในโลกนี้เล้ียงชีพด้วย
การงานใด จะเป็นกสิกรรม พาณิชยกรรม... ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา
อันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้ สามารถจัดได้ น้ีเรียกว่า
อุฏฐานสัมปทา (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๒/๕๒,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย)๒๓/๕๔/๓๔๑,๒๓/๕๕/๓๔๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๓๒,๒๔/๑๘/๓๖,๒๔/
๕๐/๑๐๘) 

สามารถอธิบายเนื้อความใหแ้จ่มแจ้งได้ : กล่าวธรรมให้กระจ่างชัด ในท่ีน้ีหมายถึงความถนัดเฉพาะ
บุคคลมุ่งหมายถึงท่านพระอานนท์ ดังคำในขิปปนิสันติสตูรท่ีพระอานนท์ถามเหตุให้
ใคร่ครวญได้เรว็ และ ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ท่านอานนท์เป็นพหูสูต  เฉพาะท่าน



 

๕๒๙๙ 
 

 

อานนท์เท่าน้ันท่ีจะสามารถอธิบายเน้ือความนี้ให้แจ่มแจ้งได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๖๙/๒๘๔,๒๒/๑๗๐/๒๘๕) 

สามาวดี, อุบาสิกา : อุบาสิกาคนหน่ึง เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทน ได้รับยกย่องจากพระศาสดา
ว่าเป็นผู้เลิศอยู่ด้วยเมตตา ในบ้ันปลายชีวิตถูกไฟเผาตาย ดังคำว่า สามาวดีเลิศกว่า
อุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา,ในอุทาน กล่าวไว้ว่า พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี  สมยัน้ันเม่ือพระเจ้าอุเทนเสด็จ
ประพาสพระราชอุทยาน ภายในพระราชวังถูกไฟไหม้ หญงิ๕๐๐ คน  มีพระนางสา
มาวดีเป็นหัวหน้าต่างเสียชีวิตท้ังหมด, ในปฏิสัมภิทามรรคอธิบายไว้ว่า อุตตรา
อุบาสิกามีฤทธ์ิท่ีแผ่ไปด้วยสมาธิ สามาวดีอุบาสิกามีฤทธ์ิท่ีแผ่ไปด้วยสมาธิ (องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๒๑๖/๓๒,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๐/๓๑๙, ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖/๕๗๐) 

สามาวตีวัตถุ : เรื่องพระนางสามาวดี พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ความไม่
ประมาท เป็นทางแห่งอมตะ ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย คนผู้ไม่ประมาท
ช่ือว่าย่อมไม่ตาย คนผู้ประมาทจึงเหมือนคนตายแล้ว บัณฑิตทราบความต่างกัน 
ระหว่างความไม่ประมาทกับความประมาทน้ัน แล้วต้ังอยู่ในความไม่ประมาท ย่อม
บันเทิงใจในความไม่ประมาท ยินดีในทางปฏิบัติของพระอริยะท้ังหลาย  บัณฑิตผู้เป็น
นักปราชญ์เหลา่นั้น  เพ่งพินิจ มีความเพียรต่อเนื่อง  มีความบากบ่ันม่ันคงเป็นนิตย์ 
ย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นสภาวะยอดเย่ียม  ปลอดจากโยคะ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๑/
๓๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความไม่ประมาท น้ีเป็นช่ือของสติ คำว่า ทางแห่ง
อมตะ หมายถงึอุบายบรรลุอมตะ คำว่า อมตะ (ไม่ตาย) หมายถึงนิพพาน นิพพานน้ัน
แล ที่ช่ือว่าไม่แก่ ไม่ตาย เพราะไม่เกิด คำว่า ทางปฏิบัติของพระอริยะ หมายถึงโพธิ
ปักขิยธรรม๓๗ ประการ มสีติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น และโลกุตตร ธรรม ๙ ประการ คำ
ว่า เพ่งพินิจ หมายถึงการเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่มี ๒ อย่าง คือ 
อารัมมณูปนิชฌาน (การเพ่งอารมณ์ ได้แก่สมาบัติ ๘) และลักขณูปนิชฌาน (การเพ่ง
ลักษณะ ได้แก่ วิปัสสนา มรรค และผล) คำว่า โยคะ หมายถึงสภาวะอันประกอบ
สัตว์ไว้ในภพมี ๔ ประการ คือ กาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๒/๖๑- ๖๒, 
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๙๓,๑๐๙, ขุ.อุ.อ. (บาลี)๑๙/๑๖๗) 

สามาอบุาสิกา : ช่ืออุบาสิกาคนหนึ่ง เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้านามว่าโกนาคมนะ ดังคำใน
โกนาคมนพุทธวงศ์ว่าอุคคอุบาสกและโสมเทพอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐากสีวลาอุบาสิกา
และสามาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๔/๗๑๐) 



 

๕๓๐๐ 
 

 

สามิทัตตเถรคาถา : ภาษิตของพระสามิทัตตเถระ,คาถาของพระสามิทัตตเถระ ท่านพระสามิทัตตเถระ 
กล่าวไว้ว่า ขันธ์  ๕  เรากำหนดรู้แล้ว ขันธ์เหล่านั้นดำรงอยู่อย่างถูกตัดรากถอนโคน
แล้ว การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้ว บัดน้ีไม่มีการเกิดอีก (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๐/
๓๓๖) 

สามิส  :    เจือด้วยอามิสคือเครื่องล่อ,ต้องขึ้นต่อวัตถุหรืออารมณ์ภายนอกมีปรากฏใน
ปฏิสัมภิทามรรค ในวิโมกข ์ ๗๕ ในข้อ ว่า สามสิวิโมกข์ ดังคำว่า วิโมกข์อัน
ประกอบด้วยรูป  น้ีช่ือว่าสามิสวิโมกข์ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๐๙/๓๔๘) 

สามิสสุข   สุขเจืออามิส, สุขท่ีต้องอาศัยเหย่ือล่อ ได้แก่สุขท่ีเกิดจากกามคุณ(ข้อ ๑ ในสขุ ๒) ดู
ประกอบในทุกนิบาต ดังคำว่า เป็นข้อ ๑ ในความสุข ๒ คือ ๑. สุขท่ีอิงอามิส ๒.สุขท่ี
ไม่อิงอามิส(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๙/๑๐๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุขท่ีอิงอามิส หมายถึงสุขอาศัยเหย่ือล่อ เป็นสุขท่ีทำให้
ใจเศร้าหมองทำให้สัตว์อยู่ในวงจรแห่งวัฏฏะ (องฺ.ทุก.อ.(บาลี)  ๒/๖๙/๖๑)   

สามีจิกรรม : การชอบ, กิจชอบ, การกระทำที่สมควร, การแสดงความเคารพ ดังคำในครุธรรม ๘ 
ข้อ ว่า ภิกษุณีถึงจะบวชได้ ๑๐๐ พรรษา  ก็ต้องทำการกราบไหว้  ต้อนรับ ทำอัญชลี
กรรม ทำสามีจิกรรมแก่ภิกษุผู้บวชแม้ในวันนั้น  (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๑๔๙/๓๒๒,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๑๗/๘๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๘/๔๖๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๗๗/๔๒๖,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๘๗/๒๗๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๑/๓๓๔,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๖๐๑/
๖๕๕,๓๗/๖๐๓/๖๕๘) 

สามีจิปฏิปนฺโน :     (พระสงฆ์) เป็นผู้ปฏิบัติชอบ, ปฏิบัติสมควรได้รับสามีจิกรรมคือ ปฏิบัติน่าเคารพ
นับถือ (ข้อ ๔ ในสังฆคุณ ๙) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สามีเทวดา : สามีมีศีล รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตระหน่ี ดังคำในปฐมสังวาสสูตรที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สามีเป็นผู้มีศีล รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความ
ตระหนี่ ส่วนภรรยาเป็นผู้ทุศลี ตระหนี่  ชอบด่าว่าสมณพราหมณ์ภรรยาน้ันช่ือว่าเป็น
ผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๓/๘๘) 

สามีผี : สามีทุศีล ตระหน่ี  ชอบด่าว่าสมณพราหมณ์ ดังคำในปฐมสังวาสสตูรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า สามีเป็นผู้ทุศีล ตระหน่ี  ชอบด่าว่าสมณพราหมณ์ ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีล 
รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตระหน่ี ภรรยานั้นช่ือว่าเป็นเทวดาอยู่
ร่วมกับสามีผี(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๓/๘๘)  

สามีภรรยา,สามีและภรรยา : ผัวเมีย หมายถึงชายและหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยากัน ดังคำในมหา
วิภังค์ว่า สมัยน้ัน หญิงคนหน่ึงทะเลาะกับสามีเดินไปบ้านมารดา ภิกษุที่ใกล้ชิด
ตระกูลพูดชักจูงให้กลับคืนดีกนั หรือดังคำในอัสสลายนสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัส
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ถามพราหมณ์ว่า ขัตติยกุมารในโลกน้ีสำเรจ็การอยู่ร่วมกับนางพราหมณี เพราะอาศัย
การอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันของคนทั้งสองน้ัน จึงเกิดบุตรขึ้น บุตรท่ีเกิดจากนาง
พราหมณีกับขัตติยกุมารน้ัน ซึ่งเหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ควรจะเรียกว่า 
กษัตริย์หรือพราหมณ์ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๔๑/๓๗๗, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๙/๕๑๐),ใน
ปฐมสังวาสสูตร มีทั้งเป็นสามีและภรรยาที่เป็นผี และเป็นสามีและภรรยาที่เป็น
เทวดา ดังคำว่า สามีในโลกน้ีเป็นผู้ฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์  ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ 
พูดส่อเสียด  พูดคำหยาบ  พูดเพ้อเจ้อ เพ่งเล็งอยากได้ของเขา มีจิตพยาบาท  เป็น
มิจฉาทิฏฐิ  เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม มีใจถูกความตระหน่ีอันเป็นมลทินครอบงำ
ด่าและติเตียนสมณพราหมณ ์ อยู่ครองเรือน แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลกั
ทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยาก
ได้ของเขา มีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐ ิ  เป็นผู้ทุศีล  มธีรรมเลวทรามมีใจถูกความ
ตระหนี่อันเป็นมลทินครอบงำด่าและติเตียนสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน สามีผีอยู่
ร่วมกับภรรยาผี เป็นอย่างน้ีแล หรือดังคำว่า สามีในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่า
สัตว์ ฯลฯ มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน ไม่ด่าและไม่ติเตียนสมณ
พราหมณ์  อยู่ครองเรือน แม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ ไม่
ด่าและไม่ติเตียนสมณพราหมณ์สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา เป็นอย่างนี้แล 
ส่วนอีก ๒ ประเภท คือ สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา และสามีเทวดาอยู่ร่วมกับ
ภรรยาผี มีอธิบายคำว่า ผี หมายถึงทุศีล ตระหนี่  ชอบด่าว่าสมณพราหมณ์ มีปรากฏ
ในสามีและภรรยาคนใด ก็ทำให้คนผู้น้ันเป็นผีคำว่า เทวดา หมายถึงมีศีล รู้ความ
ประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตระหน่ี มีปรากฏในสามีและภรรยาคนใด ก็ทำให้
คนผู้นั้นเป็นเทวดา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๓/๙๐,๒๑/๕๖/๙๔) 

สามุกกังสิกเทศนา,สามุกกังสิกธรรมเทศนา : พระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นถือเอาเอง คือ 
ทรงเห็นด้วยพระสยัมภูญาณ(ตรัสรู้เอง) ได้แก่อริยสัจจเทศนา, ตามแบบเรียน แปลว่า 
ธรรมเทศนาทีพ่ระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเอง คือ ไม่ต้องปรารภคำถามเป็นต้นของ
ผู้ฟัง ได้แก่เทศนาเรื่องอริยสัจ ดังคำในอัมพัฏฐสูตรว่า พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพีก
ถา คือทรงประกาศเรื่องทาน  เรื่องศีลเรื่องสวรรค์ เรื่องโทษ ความต่ำทราม ความ
เศร้าหมองแห่งกาม และอานิสงส์ในการออกบวช  แก่พราหมณ์โปกขรสาติซ่ึงน่ังอยู่ 
ณ  ที่สมควร  เม่ือทรงทราบว่าพราหมณ์โปกขรสาติมีจิตควรบรรลุธรรม สงบ อ่อน 
ปราศจากนิวรณ์ เบิกบานผอ่งใส จึงทรงประกาศสามุกกงัสิกเทศนา คอืทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันไร้ธุลีคือกิเลส ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแก่พราหมณ์โปกขร
สาติบนท่ีน่ังนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นท้ังหมดล้วนดับไป
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เป็นธรรมดา (ที.สี.(ไทย) ๙/๒๙๘/๑๐๙,๙/๓๕๕/๑๔๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๕/
๔๘๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๒๓๓,๒๓/๒๑/๒๕๘,๒๓/๒๒/๒๖๑,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/
๔๓/๒๕๖,๔/๒๖/๓๓) หรอืดังคำในมหาวรรคว่า พระผู้มีพระภาค เมื่อทรงทราบว่า  
ยสกุลบุตรมีจิตควร อ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบานผ่องใส จึงทรงประกาศสามุก
กังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  ธรรมจักษุ
อันปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ได้เกิดแก่ยสกุลบุตร ณ  อาสนะนั้นแลว่า สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือน
ผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทนิควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดี (วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๗/๓๔, 
๔/๒๙/๓๖, ๔/๓๐/๓๘, ๔/๓๑/๓๙, ๔/๓๖/๔๖, ๔/๕๖/๖๘,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๔, 
๕/๒๘๔/๙๕, ๕/๒๙๓/๑๑๔, ๕/๒๙๘/๑๒๕, ๕/๒๙๘/๑๒๖) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สามุกกังสิกธรรมเทศนา หมายถึงพระธรรมเทศนา
ท่ีพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ทรงเห็นด้วยสยัมภูญาณ ไม่ท่ัวไป
แก่ผู้อ่ืน คือมิได้รับคำแนะนำจากผู้อ่ืน ทรงตรัสรู้ลำพังพระองค์เองก่อนใครในโลก 
(วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๙๓/๑๘๑) 

สายโยค  : สายรัด ใช้แกถุ่งต่างๆ เช่น ท่ีประกอบกับถุงบาตรแปลกันว่า สายโยคบาตร (บาลว่ีา 
อํสวทฺธก) มปีรากฏในอาโยคปัฏฏทายิกาวิมาน ท่ีกลา่วถึงวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้
ถวายสายโยคบาตรดังคำว่าดิฉันได้ถวายแผ่นผ้าสายโยคแด่ภิกษุผู้กำลังเที่ยว
บิณฑบาต ฯลฯ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๕๔๙/๖๖) ; บางแห่งแปลอาโยค คือผ้ารัดเข่า หรือ 
สายรัดเข่า ว่าสายโยค ก็มี แต่ในพระวินัยปิฎก ไม่แปลเช่นนั้น ดังคำในปิลินทวัจฉ
เถราปทานท่ีท่านเถระกลา่วถึงสมัยที่ตนเกิดเป็นเศรษฐีแลว้ทำบุญตอนหนึ่งว่า จ้าง
ช่างให้ทำยารักษาไข้ ยาหยอดตาไม้ป้ายยาตา กระบอกกรองน้ำลูกกุญแจ และกล่อง
ลูกกุญแจ  ซึ่งเย็บด้วยด้าย ๕ ส ี สายโยค กระบอกเป่าควันไฟ ตะเกียงต้ังคนโทน้ำ
และผอบให้สมควร(แก่สมณบริโภค) (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๕๘๑) (พจนานุกรมเขียน 
สายโยก)  

สายสิญจน์  : เส้นด้ายสีขาวท่ีใช้โยงในศาสนพิธีเพ่ือเป็นสิริมงคลหรือเพ่ือความคุ้มครองป้องกัน เป็น
ต้น เช่นท่ีพระถือในเวลาสวดมนต์ และท่ีนำมาวงรอบบ้านเรือนหรือบริเวณที่ต้องการ
ความคุ้มครอง, ตามท่ีปฏิบัติสืบกันมาใช้ด้ายดิบ นำมาจับทบเป็น ๓ หรอื ๙ เส้น, ถ้า
พิจารณาตามรูปศัพท์ “สิญจน์”คือการรดน้ำ ซึ่งคงหมายถึงการรดน้ำในพิธีอภิเษก
สายสิญจน์จึงอาจจะหมายถึงสายมงคลหรือสายศักด์ิสิทธ์ิซึง่สืบมาจากเส้นด้ายหรือ
สายเชือกที่ใช้ในพิธีอภิเษก,บางทีต้นเดิมของสายสิญจน์อาจมาจาก“ปริตฺต
สุตฺต”(ปริตตสูตร-สายพระปริตร) ในคมัภีร์บาลีช้ันหลัง ซึง่หมายถึงเส้นด้ายเพ่ือความ
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คุ้มครองป้องกัน หรือเส้นด้ายในการสวดพระปริตร) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์) ; ดูปริตร, ปริตต์ 

สามุทธระ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระยุธิกปุปผิย
เถระ ดังคำในยุธิกปุปผิยเถราปทาน ที่ท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตน สรุป
ความได้ว่า ข้าพเจ้าเที่ยวไปตามกระแสน้ำ  ใกล้ฝั่งแมน่้ำจันทภาคา ณ  ท่ีน้ัน  
ข้าพเจ้าได้เห็นพระสยัมภูพุทธเจ้า ผู้ดังต้นพญาไม้สาละมดีอกบานสะพร่ัง ข้าพเจ้าได้
ถือดอกเข็มเข้าเฝ้าพระมหามุนี เพราะผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ในกปัที่  ๖๗  นับ
จากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่าสามุทธระ สมบูรณ์ด้วย
รัตนะ ๗  ประการ  มีพลานภุาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๓๓๔) 

สายกลาง : พอดี พอประมาณ หมายถึงไม่ดึงหรือหย่อน ไม่เอนไปท่ีสุดข้างใดข้างหน่ึง ดังคำใน
ปริวารว่า ก็พระวินัยธร  ผู้เรืองนาม  มีปัญญามาก  ทรงสุตะ มีวิจารณญาณ ถาม
แนวทางของท่านบูรพาจารย์ในท่ีน้ัน ๆ คดิแล้วให้เขียนข้อพิสดารและสังเขปน้ีไว้ใน
สายกลาง ตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งจะนำความสะดวกมาให้แก่เหล่าศษิย์ หรือดังคำ
ในกัจจานโคตตสูตร ท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ท่ีสุดอย่างท่ี ๑ น้ี  คือ  สิ่งท้ังปวงมีอยู่  
ท่ีสุดอย่างที่  ๒  นี ้  คือ สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่  ตถาคตไม่เขา้ไปใกล้ที่สุดทัง้  ๒  อย่างนี้  
ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่า‘เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  เพราะสังขาร
เป็นปัจจัย  วิญญาณจึงมี  ฯลฯความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ี  มีได้ด้วยประการ
ฉะนี้  อนึ่ง  เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ  สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ ฯลฯ  ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ี  มไีด้ด้วยประการฉะน (วิ.ป.
(ไทย) ๘/๕๐๑/๗๒๑, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕/๒๕,๑๖/๑๗/๒๘,๑๖/๑๘/๓๑,๑๖/๓๕/
๗๕) 

สายัณห์ :  เวลาเย็น (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
สารกัป  :  ช่ือกัปหมายถึงกัปที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์เดียว ช่ือว่าสารกัป (พจนานุกรมพุทธ

ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู กัป 
  อรรถกถาอธิบายว่า เป็น ๑ ในช่ือกัป ๔ ดังคำว่า กัปมี ๔ คือ (๑) กัปที่มี

พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์เดียว ช่ือว่าสารกัป (๒) กัปที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๒  หรอื 
๓ องค ์ช่ือว่าวรกัป (๓) กัปทีม่ีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๔ องค์ ช่ือว่ามัณฑกปั (๔) กัปที่มี
พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๕ องค์ ช่ือว่าภัทรกัป ในภัทรกัปน้ีมพีระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๕ องค ์
คือ พระกกุสันธ  พุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคดมพุทธ
เจ้า พระเมตเตยยพุทธเจ้า (ขุ.อป.อ. (บาลี) ๒/๒๒๕/๓๓๐)   



 

๕๓๐๔ 
 

 

สารคันธาทิทาตาสุตตนวกะ :  ว่าด้วยพระสูตร ๙ สูตร มีสารคันธทาตาสูตรเป็นต้น พระผู้มีพระ
ภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตรท้ัง ๙ สูตรนี้ โดยชือ่เดียวกัน แต่
แบ่งเป็น ๙ สูตรตามวัตถุทานท่ีให้ เช่น สารคันธทาตาสูตรที่ ๑ มีเนื้อหาสาระว่า ภิกษุ
รูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไร
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนหลังจากตายแล้ว จะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ
เทพทั้งหลายผูส้ถิตอยู่ท่ีต้นไมม้ีกลิ่นท่ีแก่น  

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เพราะบุคคลบางคนประพฤติสุจริตทางกาย วาจา
และใจ เมื่อได้ฟังมาว่า เทพท้ังหลายผูส้ถิตอยู่ท่ีต้นไมม้ีกลิ่นท่ีแก่น มีอายุยืน มี
ผิวพรรณงาม มีความสุขมาก จึงต้ังความปรารถนาว่า ไฉนหนอ หลังจากตายแล้ว ขอ
เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีแก่น บุคคล
น้ันจึงให้ต้นไม้มีกลิ่นท่ีแก่น หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพ
ท้ังหลายผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ท่ีแก่น เป็นต้น สูตรท่ี ๒ บุคคลนั้นให้ต้นไม้มีกลิ่นที่
กระพี้ สูตรที ่๓ บุคคลน้ันใหต้้นไม้มีกลิ่นท่ีเปลือก สูตรท่ี ๔ บุคคลน้ันให้ต้นไม้มีกลิ่นท่ี
สะเก็ด สูตรท่ี ๕ บุคคลน้ันให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบ สูตรท่ี ๖ บุคคลน้ันให้ต้นไม้มีกลิ่นที่
ดอก สูตรท่ี ๗ บุคคลน้ันให้ต้นไม้มีกลิ่นท่ีผล สูตรท่ี ๘ บคุคลนั้นให้ต้นไม้มีกลิ่นที่รส 
สูตรท่ี ๙ บุคคลน้ันให้ต้นไม้มกีลิ่นท่ีกลิ่น หลังจากตายแล้ว ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่
ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้นั้น ๆ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๔๑-๔๔๙/๓๖๕) 

สารคันธาทิทานูปการสุตตนวุติกะ : พระสูตรว่าด้วยพระสูตร ๙๐ สูตร มีสารคันธทานูปการสูตรเป็น
ต้น พระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตรท้ัง ๙๐ สูตรน้ี โดย
แบ่งเป็น ๙ กลุม่ใหญ่ โดยในแต่ละกลุ่มยังแบ่งเป็นสูตรย่อยอีกสูตรละ ๑๐ สูตร ดังน้ี 

  สูตรท่ี ๒๓–๓๒ สารคันธทานูปการสูตร ว่าด้วยผู้ให้วัตถุทานแล้วเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ที่แก่น ๑๐ สูตร พึงทราบเน้ือหาสาระ
ท้ังหมดโดยนัยแห่งมูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ในสังยุตน้ี  

  สูตรท่ี ๓๓–๔๒ เผคคุคันธทานูปการสตูร ว่าด้วยผู้ให้วัตถุทานแล้วเข้าถึงความเป็น
ผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถติอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นที่กระพ้ี ๑๐ สูตร พึงทราบเน้ือหา
สาระทั้งหมดโดยนัยแห่งมูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ในสังยุตน้ี 

  สูตรท่ี ๔๓–๕๒ ตจคันธทานปูการสูตร ว่าด้วยผู้ให้วัตถุทานแล้วเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ที่เปลือก ๑๐ สูตร พึงทราบเน้ือหา
สาระทัง้หมดโดยนัยแห่งมูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ในสงัยุตน้ี 



 

๕๓๐๕ 
 

 

  สูตรท่ี ๕๓–๖๒ ปปฏิกคันธทานูปการสูตร ว่าด้วยผู้ให้วัตถุทานแล้วเขา้ถึงความ
เป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพท้ังหลายผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีสะเก็ด ๑๐ สูตร พึงทราบ
เน้ือหาสาระท้ังหมดโดยนัยแห่งมูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ในสังยุตน้ี 

  สูตรท่ี ๖๓–๗๒ ปัตตคันธทานูปการสูตร ว่าด้วยผู้ให้วัตถุทานแล้วเข้าถึงความเป็น
ผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถติอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นที่ใบ ๑๐ สูตร พึงทราบเน้ือหาสาระ
ท้ังหมดโดยนัยแห่งมูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ในสังยุตน้ี 

  สูตรท่ี ๗๓–๘๒ ปุปผคันธทานูปการสูตร ว่าด้วยผู้ให้วัตถุทานแล้วเข้าถึงความเป็น
ผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถติอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นที่ดอก ๑๐ สูตร พึงทราบเน้ือหาสาระ
ท้ังหมดโดยนัยแห่งมูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ในสังยุตน้ี 

  สูตรท่ี ๘๓–๙๒ ผลคันธทานปูการสูตร ว่าด้วยผู้ให้วัตถุทานแล้วเข้าถึงความเป็นผู้
อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิน่ที่ผล ๑๐ สูตร พึงทราบเน้ือหาสาระ
ท้ังหมดโดยนัยแห่งมูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ในสังยุตน้ี 

  สูตรท่ี ๙๓–๑๐๒ รสคันธทานูปการสูตร ว่าด้วยผู้ให้วัตถุทานแล้วเข้าถึงความเป็น
ผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถติอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นที่รส ๑๐ สตูร พึงทราบเน้ือหาสาระ
ท้ังหมดโดยนัยแห่งมูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ในสังยุตน้ี 

  สูตรท่ี ๑๐๓–๑๑๒ คันธคันธทานูปการสูตร ว่าด้วยผู้ให้วัตถุทานแล้วเขา้ถึงความ
เป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพท้ังหลายผู้สถิตอยู่ท่ีต้นไม้มีกลิ่นท่ีกลิ่น ๑๐ สูตร พึงทราบเน้ือหา
สาระทั้งหมดโดยนัยแห่งมูลคันธทานูปการสุตตทสกะ ในสังยุตน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๔๖๐-๕๔๙/๓๖๗) 

สารณา  :  การให้ระลึก ได้แก่กิริยาที่สอบถามเพ่ือฟังคำให้การของจำเลย, การสอบสวน 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สารณียธรรม : ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึง ม ี ๖ อย่าง คอืภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ๑. ต้ังมั่นเมตตา
กายกรรม๒  ในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  ท้ังต่อหน้า และลับหลัง  แม้นี้ก็เป็นสารณีย
ธรรมท่ีทำให้เป็นท่ีรัก  ทำให้เป็นท่ีเคารพ  เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน  เพ่ือความ
ไม่วิวาทกัน  เพ่ือความสามัคคีกัน  เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน ๒.  ต้ังมั่นเมตตา
วจีกรรม  ในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  ทัง้ต่อหน้าและลับหลัง  ... ๓.  ต้ังมั่นเมตตา
มโนกรรม  ในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย  ท้ังต่อหน้าและลบัหลัง  .... ๔.  บริโภคโดย
ไม่แบ่งแยก๓ลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรม  ได้มาโดยธรรม  โดยท่ีสุดแม้เพียง
บิณฑบาต  (อาหารในบาตร)  บริโภคกับเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายผู้มีศีล  ... ๕. มีศลี
ไม่ขาด  ไม่ทะลุ  ไม่ด่าง  ไม่พร้อย  เป็นไท  ท่านผู้รู้สรรเสริญ  ท่ีไม่ถกูตัณหา
และทิฏฐิครอบงำ  เป็นไปเพ่ือสมาธิ  เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย  ท้ังต่อ



 

๕๓๐๖ 
 

 

หน้าและลับหลัง ๖.มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องนำออก เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบ 
แก่ผู้ทำตาม  เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  ท้ังต่อหน้าและ ลับหลัง  แม้นี้ก็
เป็นสารณียธรรมท่ีทำให้เป็นที่รัก  ทำให้เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน  
เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน  มีปรากฏใน
สังคีติสูตรปฐมสารณียสูตร และทุติยสารณยีสูตร (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑,๑๑/
๓๕๖/๓๘๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖)  

สารณียสูตร  พระสูตรว่าด้วยสารณียธรรม มี ๒ สูตร คือ 
 1.สารณียสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผูม้พีระภาคตรัสว่า สารณียธรรม (ธรรมเป็น

เหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ คือ (๑-๓) ต้ังมั่นเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย ทั้งต่อหน้าและลบัหลัง (๒) ต้ังมั่นในเพ่ือน
พรหมจารีท้ังหลาย ท้ังต่อหน้าและลับหลัง (๔) บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภท้ังหลาย 
(หมายถึงไม่แบง่แยกอามิสโดยคิดว่า จะให้เท่านี้ๆ ไม่แบ่งแยกบุคคล โดยคิดว่า จะ
ให้แก่คนน้ันไมใ่ห้แก่คนน้ี) บริโภคร่วมกับเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย (๕) มีศีลเสมอกัน
กับเพ่ือนพรหมจารียท้ังต่อหน้าและลับหลัง (๖) มีอริยทิฏฐิ(อริยมัคคสัมมาทิฏฐิ) 
เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีท้ังต่อหน้าและลับหลัง (องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖) 

 2.สารณียสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารณียธรรมที่ทำให้เป็น
ท่ีรัก ทำให้เป็นท่ีเคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกนั เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน มี ๖ เหมือนในปฐมสารณียสูตร (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๑๒/๔๒๗) 

สารณียสูตร : พระสูตรว่าด้วยสถานท่ีอันกษัตริย์และภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า สถานทีท่ี่กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษก พึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ มี ๓ แห่ง คือ 
(๑) สถานท่ีประสูติ (๒) สถานท่ีทรงได้รบัมูรธาภิเษก (๓) สถานท่ีทรงชนะสงครามคร้ัง
ใหญ ่ พิชิตชัยสงคราม ครอบครองสนามรบไว้ได้ และตรสัว่า สถานท่ีทีภิ่กษุพึงระลึก
ถึงตลอดชีวิตมี ๓ แห่ง คือ (๑) สถานท่ีปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสาวพัสตร์ออก
บวช (๒) สถานท่ีรู้อริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง (๓) สถานที่บรรลุเจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติ อันไม่มีอาสวะ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒/๑๕๐) 

สารถี, นาย : คนขับรถ, คนบังคับม้า, โดยปริยายหมายความว่า ผู้บังคับหรือฝึกหัด ในความว่า 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึก ดังคำในจักกวัตติสูตรท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  เม่ือมนุษย์มีอายุขัย  ๘๐,๐๐๐  ปีพระผู้มีพระภาคพระนามว่า
เมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  พระองค์เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง
โดยชอบ  เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดี รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝกึผู้ท่ีควรฝึก



 

๕๓๐๗ 
 

 

ได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็น
พระผู้มีพระภาค หรือดังคำในสมยสูตรท่ีเทวดาองค์หนึ่งกล่าวว่า นายสารถีถือ
บังเหียนม้าบังคับให้ว่ิงไปตามทาง (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๗/๗๘,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๔/
๖๖,๑๒/๔๑๐/๔๔๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐/๑๐,๑๓/๒๕/๒๘,๑๓/๗๖/๗๓,๑๓/๒๐๗/
๒๔๕,๑๔/๑๓/๑๘,๑๔/๒๑๘/๒๕๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๐๔/๓๖๘,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/
๓๔๑/๓๕๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๗/๔๙) 

สารท, ฤดู,สารทฤดู : 1. อันเกิดมีหรือเป็นไปในสรทสมัย เช่น ดวงจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วงอันนวลแจ่ม
สดใส ดังคำในมหาวรรคว่า สมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี เขตกรุงสาวัตถี  ครั้งน้ัน  ภิกษุท้ังหลายป่วยด้วย
อาพาธท่ีเกิดในฤดูสารท แม้ข้าวต้มท่ีด่ืมเข้าไปก็กลับอาเจียนออกมา หรือดังคำ
ในอัปปมาทสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในสารทฤดู  เมื่อฝนขาดหายปราศจากเมฆ  
ดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศท้ังหมด  ย่อมส่องแสง  
แผดแสงเจิดจ้า  และแจ่มกระจ่าง (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๐/๔๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕/
๒๙,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๔๖/๗๖,๑๙/๑๔๗/๗๖,๑๙/๑๔๘/๗๖) 

 2. เทศกาลทำบุญสิ้นเดือนสบิ เดิมเป็นฤดูทำบุญด้วยเอาข้าวท่ีกำลังท้อง (ข้าวรวงเป็น
น้ำนม) มาทำยาคูและกวนขา้วปายาสเลี้ยงพราหมณ์เรียกว่ากวนข้าวทิพย์ ส่วนผู้นับ
ถือพระพุทธศาสนานำคตินั้นมาใช้ แต่เปลี่ยนเป็นถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ อุทิศส่วน
กุศลให้แก่ญาติในปรโลก สำหรับชาวบ้านทั่วไปมักทำแต่กระยาสารท เป็นต้น(ต่าง
จาก ศราทธ์) (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฤดูสารท คือฤดูใบไม้ร่วง หรือดังคำว่า สารทะ คือ ฤดู
ใบไม้ร่วง (สาราทานีติ สรทมาเส วา นิพฺพตฺตานิ) ( (วิ.อ.(บาลี) ๓/๒๖๐/
๑๗๓,องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๖๒/๑๔๘)   

สารทกาล : ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูสารท, เทศกาลทำบุญสิ้นเดือน ๑๐ ดังคำในมหาปรินิพพานสูตรที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์  ในสารทกาลคือเดือนท้ายฤดูฝน  เมื่ออากาศแจ่มใส
ไร้เมฆหมอก  ดวงอาทิตย์ส่องนภากาศ  มองดูได้ยาก เพราะมีแสงสะท้อนบาดตา 
หรือดังคำในมหาธัมมสมาทานสูตรท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ในสารทกาลซึ่งเป็น
เดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโปร่งปราศจากเมฆฝน ดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้า 
กำจัดความมืดในอากาศทั้งส้ินย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้า  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๕๘/๑๙๒,
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๘๖/๕๒๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๗๓/๓๒๓,๑๓/๒๗๙/๓๓๔,องฺ.องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๖๔/๒๔๘,๒๐/๙๕/๓๒๘,ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๗/๓๗๒,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๑๔๙/๗๘,๒๕/๒๘๕/๑๒๑ 



 

๕๓๐๘ 
 

 

สารทสมัย : สมัยหรือฤดูสารท, ฤดูใบไม้รว่ง, เดือน ๑๐ ดังคำในจูฬโคปาลสูตรท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า นายโคบาลชาวแคว้นมคธ  เป็นคนโง่มาแต่กำเนิด  ในสารทสมัยซึ่งเป็นเดือน
ท้ายแห่งฤดูฝน  มิได้พิจารณาฝั่งน้ีและฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคา  ต้อนฝงูโคให้ข้ามไปสู่
ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะ  ณ  สถานท่ีท่ีมิใช่ท่า  ครั้งน้ัน  ฝูงโคว่ายเข้าไปในวัง
น้ำวนกลางแม่น้ำคงคา  ถึงความพินาศในแม่น้ำนั้น (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๘/๒๒๐,๑๒/
๓๕๐/๓๘๔) 

สารธรรม : ธรรมท่ีเป็นแกน่ หมายถึงวิมุตติ ความหลุดพ้น ดังคำในอานาปานัสสติสูตรที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย บริษัทน้ีไม่สนทนากัน บริษัทนี้เงียบเสียงสนทนากัน  
ดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธ์ิ  ภิกษุสงฆ์บริษัทน้ีเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่
ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ  ควรแก่ทักษิณาทาน ควรแก่การทำอัญชลี
เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก ภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวาย
ของน้อยแต่มีผลมาก,ในสารสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สารธรรม  
(ธรรมท่ีเป็นแกน่สาร) ๔ ประการนี้ คือ ๑. สีลสารธรรม (ธรรมท่ีเป็นแกน่สารคือศีล) 
๒.สมาธิสารธรรม (ธรรมท่ีเป็นแก่นสารคือสมาธิ) ๓. ปัญญาสารธรรม(ธรรมท่ีเป็น
แก่นสารคือปัญญา) ๔. วิมุตติสารธรรม (ธรรมท่ีเป็นแกน่สารคือวิมุตติ),ในมหากัสสป
สูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ไม่เลี้ยงคนอ่ืนผู้รู้จักตนดี ผูฝ้ึกฝนตนได้แลว้ดำรงม่ันอยู่
ในสารธรรมผูส้ิน้อาสวะแล้ว ผู้คายโทษได้แล้วเราเรียกว่า พราหมณ์(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๔๖/๑๘๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๐/๒๑๓,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖/๑๗๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สารธรรม หมายถงึวิมุตติสาระ (ขุ.อุ.อ. ๖/๖๖)  
สารนาถ  : ช่ือปัจจุบันของอิสิปตนมฤคทายวันใกล้นครพาราณสี สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม

เทศนา เคยเจริญรุ่งเรืองมากเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางพุทธศาสนาที่สำคัญแห่ง
หนึ่ง มีเจดีย์ใหญ่สูง ๒๐๐ฟุต ถูกชาวฮินดูทำลายก่อน แล้วถูกนายทัพมุสลิมทำลาย
สิ้นเชิงใน พ.ศ.๑๗๓๘ (สารนาถมาจาก สารังคนาถแปลว่า ท่ีพ่ึงของเหล่ากวางเนื้อ) 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท)์  

สารมัณฑกัป  : ช่ือกัป ในที่น้ี หมายถึง ๒ กัป คือ สารกัป และมัณฑกัป คำว่า สารกัป คือกัปทีมี่
พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์เดียว คำว่า มัณฑกัป คือกัปท่ีมพีระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๔ องค์,  
ในอรรถกถาอธิบายว่า กัปมี ๔ คือ (๑) กัปที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์เดียว ช่ือว่า
สารกัป (๒) กปัที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๒  หรือ ๓ องค์ ช่ือว่าวรกัป (๓) กัปที่มี
พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๔ องค์ ช่ือว่ามัณฑกัป (๔) กัปทีมี่พระ พุทธเจา้อุบัติขึ้น ๕ องค์ 
ช่ือว่าภัทรกัป ในภัทรกัปน้ีมพีระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๕ องค ์คือ พระกกสุนัธ  พุทธเจ้า 



 

๕๓๐๙ 
 

 

พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคดมพุทธเจ้า พระเมตเตยยพุทธเจ้า 
(ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๒๒๕/๓๓๐, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ;ดู กัป  

สารสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยสารธรรม  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารธรรม ๔ คือ (๑) สลีสาระ 
แก่นสารคือศีล (๒) สมาธิสาระ แก่นสารคือสมาธิ (๓) ปัญญาสาระ แก่นสารคือ
ปัญญา (๔) วิมุตติสาระ แก่นสารคือวิมุตติ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๐/๒๑๓) 

สารสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ปัญญิ
นทรีย์ท่ีเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้เลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมคืออินทรีย์ ๔ ท่ีเหลือ เหมือน
จันทน์แดงเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๒๕/๓๓๙ 

สารชัชสูตร : พระสูตรว่าด้วยความแกล้วกล้าและความครั่นคร้าม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม
เครื่องทำความแกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ ๕ คือ (๑) มีศรัทธา (๒) มีศีล (๓) 
เป็นพหูสูต (๔) ปรารภความเพียร (๕) มีปัญญา(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๑/๑๗๕) 

สารชัชสูตร ๒: พระสูตรว่าด้วยความครั่นครา้มและความแกล้วกล้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมที่
เป็นเหตุให้ภิกษุครั่นคร้าม ๕ คือ (๑)ไม่มีศรัทธา (๒) ทุศลี (๓) มสีุตะน้อย (๔) เกียจ
คร้าน (๕) มีปัญญาทราม แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ภิกษุแกล้วกล้า มีนัยตรงกัน
ข้าม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๘/๒๖๒) 

สารชัชสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้ครั่นคร้าม พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเช
ตวัน เขตกรุงสาวัตถี ตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้อุบาสกครัน่คร้าม ๕ คือ (๑) ฆ่าสัตว์ 
(๒) ลักทรัพย์ (๓) ประพฤติผิดในกาม (๔) พูดเท็จ (๕) ด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัย 
แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้อุบาสกแกล้วกล้า ๕ คือ (๑) เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 
(๒) เว้นขาดจากการลักทรัพย์ (๓) เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม (๔) เว้นขาด
จากการพูดเท็จ (๕) เว้นขาดจากการด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๗๑/๒๘๗) 

สารัตถทีปนี  : ช่ือคัมภีร์ฎีกาอธิบายความ_ในสมันตปาสาทิกา ซ่ึงเป็นอรรถกถาแห่งพระวินัยปิฎก 
พระสารีบุตรเถระแห่งเกาะลังกา เป็นผู้รจนาในรัชกาลของพระเจ้าปรักกมพาหุท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๑๖๙๖–๑๗๒๙) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สารัตถปกาสนิี  : ช่ือคัมภีร์อรรถกถาอธิบายความในสังยุตตนิกาย แห่งพระสุตตันตปิฎก พระพุทธโฆ
สาจารย์เรียบเรียงขึ้น โดยอาศัยอรรถกถาเก่าภาษาสิงหฬที่สืบมา แต่เดิมเป็นหลัก 
เมื่อ พ.ศ.ใกลจ้ะถึง ๑๐๐๐ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์); ดู โป
ราณัฏฐกถา,อรรถกถา  

สารนัททสูตร : พระสูตรว่าด้วยการแสดงอปริหานิยธรรมทีส่ารันททเจดีย์ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ณ สารันททเจดีย์ (คือสถานท่ีเป็นที่อยู่ของยักษ์ช่ือสารันททะ หรือสถานท่ีทรงทำ



 

๕๓๑๐ 
 

 

นิมิตโอภาสแก่พระอานนท์) เขตกรุงเวสาลี ตรัสกับเจ้าลจิฉวีท้ังหลายว่า อปริหานิย
ธรรม ๗ คือ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเทา่ที่
ยัง (๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากคร้ัง (๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำกิจท่ีพวกเจ้าวัชชีพึงทำ (๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่
มิได้บัญญัติไว้ (อรรถกถาอธิบายหมายถึงภาษี พลีกรรมหรืออาชญากรรม ท่ีไม่เคย
กระทำไว้ ก็จะไม่บัญญัติสิ่งน้ันเพ่ิมขึ้น) ไม่ล้มล้างสิ่งท่ีบัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นใน
วัชชีธรรมท่ีวางไว้เดิม (อรรถกถาอธิบายหมายถึงประเพณีท่ีสืบต่อกันมานาน เช่น จับ
ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโจร ผู้จับจะไม่สอบสวนเอง แต่จะส่งให้ฝ่ายสอบสวน ฝ่ายสอบสวน
สืบสวนแล้ว รูว่้าไม่ใช่ก็ปล่อย ถ้ายังสงสัยก็ส่งต่อขึ้นไป ตามลำดับช้ัน บางกรณีอาจส่ง
ถึงเสนาบดี บางกรณีอาจส่งถึงพระราชาเพ่ือทรงวินิจฉัย) (๔) สักการะ เคารพ นับถือ 
บูชาเจ้าวัชชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัชชี และสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่าน้ันว่า
เป็นสิ่งท่ีควรรับฟัง (๕) ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกลุกุมารีให้อยู่รว่มด้วย (๖) 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ของชาววัชชีท้ังในเมืองนอกเมืองและไม่ละเลยการ
บูชาที่ชอบธรรมซ่ึงเคยกระทำต่อเจดีย์เหล่าน้ันให้เสื่อมสูญไป (๗)จัดการรักษา 
คุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ท้ังหลายโดยชอบธรรมด้วยต้ังใจว่า “ทำอย่างไร พระ
อรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก” 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๑/๓๑) 

สารนัททสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีสารันททเจดีย์ พระผูมี้พระภาคประทับอยู่ ณ กูฏา
คารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเวลาเช้า เจ้าลิจฉวี
สนทนากันท่ีสารันททเจดีย์ถงึความปรากฏแห่งแก้วที่หาได้ยาก ๕ คือ (๑) ช้างแก้ว 
(๒) ม้าแก้ว (๓) มณแีก้ว (๔) นางแก้ว (๕) คหบดีแก้ว เมือ่เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จ
มาจึงนิมนต์ให้เสด็จเข้าไปยังสารันททเจดีย์ พระองค์ตรัสถามถึงเรื่องที่กำลังสนทนา
กัน เม่ือเจ้าลจิฉวีกราบทูลให้ทรงทราบแลว้จึงทรงแสดงว่า ความปรากฏแห่งแก้ว ๕ 
ท่ีทรงสนทนากันเป็นความปรากฏแห่งแก้วทางคดีโลก แล้วทรงแสดงความปรากฏ
แห่งแก้วทางคดีธรรมท่ีหาได้ยาก ๕ อันได้แก่ความปรากฏแห่งบุคคล ๕ จำพวก คือ 
(๑) พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) ผูแ้สดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ (๓) ผูรู้้
แจ้งธรรมวินัยท่ีตถาคตทรงประกาศไว้ซึ่งผู้อ่ืนแสดงแล้ว(๔) ผู้รูแ้จ้งธรรมวินัยท่ีตถาคต
ทรงประกาศไว้ ซึ่งผู้อ่ืนแสดงแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (๕) กตัญญกูตเวทีบุคคล 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๓/๒๓๗) 

สารัมภชาดก :  ชาดกว่าด้วยโคช่ือสารัมภะ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า โคโพธิสัตว์ช่ือสารัมภะสอน
พราหมณ์เจ้าของผู้พูดคำหยาบให้พ่ายแพ้การพนัน ต่อมาภายหลังเม่ือพราหมณ์



 

๕๓๑๑ 
 

 

พูดจาไพเราะจึงให้ท้าพนันลากเกวียนจนชนะได้ทรัพย์มากย่ิงขึ้น คนควรพูดแต่คำ
ไพเราะอ่อนหวานเท่าน้ัน ไม่ควรพูดคำหยาบเลย การพูดไพเราะอ่อนหวานเป็นการดี 
การพูดคำหยาบไม่ดีเลยย่อมมีแต่เดือดร้อน (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๘/๓๗) 

สารนัททเจดีย ์: เจดียสถานแหง่หนึ่งท่ีเมืองเวสาลี นครหลวงของแคว้นวัชชี ณ ท่ีน้ีพระพุทธเจ้าเคยทำ
นิมิตต์โอภาสแก่พระอานนท์ บาลีเป็น สารันททเจดีย์ดังคำในมหาปรินิพพานสูตรที่
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า  อานนท์ กรุงเวสาลีน่ารื่นรมย์  อุ
เทนเจดีย์น่ารื่นรมย์  โคตมกเจดีย์น่ารื่นรมย์  สัตตัมพเจดีย์ น่ารื่นรมย์  พหุปุตตเจดีย์
น่ารื่นรมย์  สารันททเจดีย์น่ารื่นรมย์ ปาวาลเจดีย์น่าร่ืนรมย์ อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้หน่ึง
เจริญ ทำใหม้ากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานแล้ว  ทำให้เป็น ท่ีต้ังแล้ว  ให้ต้ังมั่นแล้ว สั่งสม
แล้ว ปรารภดีแล้ว ผู้น้ันเมื่อมุ่งหวัง  พึงดำรงอยู่ได้๑ กัป๒ หรือเกินกว่า ๑ กัป หรือ
ดังคำในเจติยสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์  กรุงเวสาลีน่ารื่นรมย์ อุเทนเจดีย์
น่ารื่นรมย์ โคตมกเจดีย์น่ารื่นรมย์  สัตตัมพเจดีย์น่ารื่นรมย์พหุปุตตกเจดีย์น่ารื่นรมย์ 
สารันททเจดีย์น่ารื่นรมย์ ปาวาลเจดีย์ก็น่ารื่นรมย์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๕/๘๑,๑๐/
๑๖๗/๑๑๒,๑๐/๑๖๗/๑๑๓,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๘๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๓/
๒๓๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๑/๓๑,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๐/๓๗๒) 

สารัมภะ : ความแข่งดี (ข้อ ๑๒ ในอุปกิเลส ๑๖ มีปรากฏในวัตถูปมสูตร),ในวิภังค์อธิบาย
ความหมายไว้ว่า ความแข่งดี ความแข่งดีตอบ กิริยาที่แขง่ดี  กิริยาที่แขง่ดีตอบ ภาวะ
ท่ีแข่งดีตอบ น้ีเรียกว่า สารัมภะ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๖/๗๓,องฺ.
ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๓๒/๑๓๗,๒๐/๒๓๓/๑๓๗,๒๐/๒๓๔/๑๓๗,๒๐/๒๓๕/๑๓๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๓/๑๔๗/๔๒๔,๒๓/๑๔๘/๔๒๔,อภิ.วิ.
(ไทย) ๓๕/๘๔๘/๕๕๐) 

สาราค : ราคะกล้า, ความกำหนัดย้อมใจ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 
สาราณียธรรม : ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ทำให้มีความเคารพ

กัน ช่วยเหลือกัน และสามัคคพีร้อมเพรียงกัน มี ๖ อย่าง คือ ๑. ต้ังกายกรรม
ประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนภิกษุสามเณร ๒. ต้ังวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาใน
เพ่ือนภิกษุสามเณร ๓. ต้ังมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนภิกษุสามเณร ๔. 
แบ่งปันลาภท่ีได้มาโดยชอบธรรม ๕. รักษาศีลบริสุทธ์ิเสมอกับเพ่ือนภิกษุสามเณร(มี
สีลสามญัญตา) ๖. มีความเห็นร่วมกันได้กับภิกษุสามเณรอ่ืนๆ (มีทิฏฐิสามญัญตา) 
(วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๗๔/๓๖๘, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑-๓๒๒, องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๒/
๑๒/๔๒๗-๔๒๘, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๙๒/๕๓๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๔/๕๙,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๕๐/๑๐๖); สารณียธรรม ก็เขียน 



 

๕๓๑๒ 
 

 

สารี :   ช่ือนางพราหมณีผู้เป็นมารดาของพระสารีบุตร(พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวล
ศัพท์) 

สาราทานาภินเิวส : ความยึดมั่นว่าเป็นแก่นสาร ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคว่า เมื่อละสาราทานาภินิเวส  
(ความยึดมั่นว่าเป็นแก่นสาร)ธรรมท้ังหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอธิปัญญาธัมม
วิปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกัน... หรือดังคำว่า การละสาราทานาภินิเวสด้วยอธิ
ปัญญาธัมมวิปัสสนา  ฯลฯ   (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๓,๓๑/๔๑/๖๓) 

สารบีุตร, ปรพิาชก : ช่ือพระสารีบุตรเถระ ก่อนบวชเป็นภิกษุ ท่านเกิดหมู่บ้านนาลกะ เป็นลูกของ
วังคันตพราหมณ์ หัวหน้าหมู่บ้าน กับนางพราหมณีช่ือว่าสารี จึงได้นามว่าสารีบุตร มี
ช่ือเดิมว่า อุปติสสะ เป็นสหายกับโกลิตะ เมื่อวันหนุ่ม ทั้งสองเท่ียวดูมหรสพที่ยอดเขา
ด้วยกัน คราวหน่ึงไปดูแล้วเกิดความสลดใจ คิดออกแสวงหาโมกขธรรม ต่อมาได้ไป
บวชอยู่ในสำนักของสัญชัยปริพาชก แต่ก็ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย จนวันหน่ึงอุปติสส
ปริพาชก พบพระอัสสชิเถระขณะท่านบิณฑบาต เกิดความเลื่อมใสติดตามไปสนทนา
ขอถามหลักคำสอน ได้ฟังความย่อเพียงคาถาเดียวก็ได้ดวงตาเห็นธรรม กลับไปบอก
ข่าวแก่โกลิตะ แล้วพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า มีปริพาชกท่ีเป็นศิษย์ตามไปด้วยถึง 
๒๕๐ คน ดังคำในมหาวรรคว่า โมคคัลลานปริพาชกได้กล่าวกับสารีบุตรปริพาชกว่า 
ท่านเราไปสำนักพระผู้มีพระภาคกันเถิด เพราะพระองค์เป็นศาสดาของเรา สารีบุตร
ปริพาชกกล่าวว่า ท่าน ปริพาชก ๒๕๐  คนเหล่าน้ี  อาศัยเราเห็นแก่เรา จึงอยู่ใน
สำนักนี้  เราบอกลาปริพาชกเหล่านั้นก่อน  พวกเขาจักทำตามที่เขาเข้าใจ ต่อมา สารี
บุตรและโมคคัลลานะพากันเข้าไปหาปริพาชกเหล่าน้ันถึงท่ีอยู่ ได้กล่าวดังน้ีว่า ท่าน
ท้ังหลาย พวกเราจะไปสำนักพระผู้มีพระภาค เพราะพระองค์เป็นศาสดาของพวกเรา 
(วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๐/๗๒, ๔/๖๐/๗๓, ๔/๖๐/๗๔, ๔/๖๑/๗๔, ๔/๖๒/๗๖, ๔/๖๒/๗๗) 

สารบีุตร, พระ,ภิกษุ : อัครสาวกเบ้ืองขวาของพระพุทธเจ้า เกิดที่หมู่บ้านนาลกะ (บางแห่งเรียกนา
ลันทะ)ไม่ไกลจากเมืองราชคฤห์เป็นบุตรแห่งตระกูลหัวหน้าหมู่บ้านน้ันบิดาช่ือวังคันต
พราหมณ์ มารดาช่ือสารีจึงได้นามว่าสารีบุตร แต่เมื่อยังเยาว์เรียกว่า อุปติสสะ มี
เพ่ือนสนิทช่ือ โกลิตะซึ่งต่อมาคือพระมหาโมคคัลลานะ มน้ีองชาย ๓ คนช่ือ จุนทะ 
อุปเสนะ และเรวตะ น้องหญิง ๓ คน ช่ือจาลา อุปจาลาและสีสุปจาลา ซึ่งต่อมาได้
บวชในพระธรรมวินัยท้ังหมด เมื่ออุปติสสะและโกลิตะจะบวชน้ัน ทั้งสองคนไปเท่ียว
ดูมหรสพที่ยอดเขาด้วยกัน คราวหนึ่งไปดูแล้วเกิดความสลดใจ คิดออกแสวงหาโมกข
ธรรม และต่อมาได้ไปบวชอยู่ในสำนักของสัญชัยปริพาชก แต่ก็ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย 
จนวันหน่ึงอุปติสสปริพาชก พบพระอัสสชิเถระขณะท่านบิณฑบาต เกิดความเลื่อมใส
ติดตามไปสนทนาขอถามหลักคำสอน ได้ฟังความย่อเพียงคาถาเดียวก็ได้ดวงตาเห็น
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ธรรม กลับไปบอกข่าวแก่โกลิตะ แล้วพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า มีปริพาชกท่ีเป็นศิษย์
ตามไปด้วยถึง ๒๕๐ คน ได้รับเอหิภิกขุอุปสมบททั้งหมดท่ีเวฬุวัน เมื่อบวชแล้วได้ 
๑๕ วัน พระสารีบุตรได้ฟังพระธรรมเทศนาเวทนาปริคคหสูตรท่ีพระพุทธเจ้าทรง
แสดงแก่ทีฆนขปริพาชก ณ ถ้ำสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ ก็ได้บรรลุพระอรหัต ได้รับยก
ย่องเป็นเอตทัคคะในทางมีปญัญามาก และเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวา ท่านได้เป็น
กำลังสำคัญของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนา และได้รับการยกย่องเป็น 
พระธรรมเสนาบดี คำสอนของท่านปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นอันมาก เช่นสังคีติ
สูตร และทสตุตรสูตร ท่ีเป็นแบบอย่างแห่งการสังคายนา เป็นต้น ท่านปรินิพพาน
ก่อนพระพุทธเจ้าไม่กี่เดือนเม่ือจวนจะปรินิพพาน ท่านเดินทางไปโปรดมารดาของ
ท่านซึ่งยังเป็นมิจฉาทฐิิให้มารดาได้เป็นพระโสดาบันแล้วปรินิพพานที่บ้านเกิด ด้วย
ปักขันทิกาพาธหลังจากปลงศพแล้วพระจุนทะน้องชายของท่านนำอัฐิธาตุไปถวาย
พระบรมศาสดา พระองค์ตรัสว่าให้ก่อสถูปบรรจุอัฐิธาตุของท่านไว้ ณ พระเชตวัน 
เมืองสาวัตถี (อรรถกถาว่าท่านปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน ๑๒ จึงเท่ากับ ๖ เดือน
ก่อนพุทธปรินิพพาน)พระสารีบุตรมีคุณธรรมและจริยาวัตรที่เป็นแบบอย่างหลาย
ประการ เช่นเป็นผู้มีความกตัญญูสูง ดังได้แสดงออกเกี่ยวกับพระอัสสชิ (นอนหัน
ศีรษะไปทางท่ีพระอัสสชิพำนักอยู่) และราธพราหมณ์ (ระลกึถึงบิณฑบาตหน่ึงทัพพี
และรับเป็นอุปัชฌาย์แก่ราธะ) สมบูรณ์ด้วยขันติธรรมต่อคำว่ากล่าว (ยอมรับ
คำแนะนำแม้ของสามเณร ๗ ขวบ) เป็นผู้เอาใจใส่อนุเคราะห์เด็ก (เช่น ช่วยเอาเด็ก
ยากไร้มาบรรพชา มีสามเณรอยู่ในความปกครองดูแลซึ่งเก่งกล้าสามารถหลายรูป)
และเอาใจใส่คอยดูแลภิกษุอาพาธเป็นต้น (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๔๕/๙๐,๑๐/๑๔๕/๙๑,
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๑/๑๐๓,๑๑/๑๔๓/๑๐๔,๑๑/๓๐๐/๒๔๙,๑๑/๓๐๒/๒๕๐,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๓๑/๒๙,๑๒/๕๗/๔๔,๑๒/๘๙/๘๑,๑๒/๒๕๖/๒๗๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๕๗/
๑๗๗,๑๓/๔๔๕/๕๕๗,วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๘/๑๐, ๑/๑๘/๑๑, ๑/๑๘/๑๒, ๑/๑๘/๑๓, 
๑/๔๓๓/๔๖๔,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๖๑/๓,๒/๖๐๐/๑๒๓,๒/๑๙๒/๓๕๖,๒/๒๐๔/
๓๖๖,วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๙/๙๗, ๔/๑๐๕/๑๖๕, ๔/๑๐๕/๑๖๘) 

สารปีุตตโกฏฐิตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ (สูตรท่ี ๑) เมื่อท่าน
พระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท่านพระมหา
โกฏฐิตะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วถามโดยนัยแห่งเขมาสูตรในวรรคน้ี ใน
ตอนท้าย เมื่อท่านพระมหาโกฏฐิตะถามอีกว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่ีพระผู้มีพระ
ภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาน้ัน ท่านพระสารีบุตรจึงตอบว่า หลังจากตายแล้ว ตถาคต
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เกิดอีกก็ดี ไม่เกิดอีกก็ดี เกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดี จะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็
มิใช่ก็ดี นี้เป็นสักแต่ว่าขันธ์ ๕  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๒/๔๗๘) 

สารปีุตตโกฏฐิตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ (สูตรท่ี ๒) เมื่อท่าน
พระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะพักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท่านพระมหา
โกฏฐิตะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วเรียนถามโดยนัยแห่งเขมาสูตรในวรรคน้ี ใน
ตอนท้าย เมื่อท่านพระมหาโกฏฐิตะถามอีกว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่ีพระผู้มีพระ
ภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาน้ัน ท่านพระสารีบุตรจึงตอบว่า ทิฏฐิว่า หลังจากตายแล้ว 
ตถาคตเกิดอีกก็ดี ไม่เกิดอีกก็ดี เกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดี จะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่
เกิดอีกก็มิใช่ก็ดี ย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ ๕ เหตุเกิดขันธ์ ๕ ความดับขันธ์ ๕ 
และปฏิปทาที่ให้ถึงความดับขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง แต่ทิฏฐิเช่นน้ันย่อมไม่มีแก่
บุคคลผู้รู้เห็นขนัธ์ ๕ เป็นต้น ตามความเป็นจริง (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๓/๔๗๙) 

สารปีุตตโกฏฐิตสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ (สูตรที่ ๓) เมื่อท่าน
พระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะพักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท่านพระมหา
โกฏฐิตะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วเรียนถามโดยนัยแห่งเขมาสูตรในวรรคน้ี ใน
ตอนท้าย เมื่อท่านพระมหาโกฏฐิตะถามอีกว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่ีพระผู้มีพระ
ภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาน้ัน ท่านพระสารีบุตรจึงตอบว่า ทิฏฐิว่า หลังจากตายแล้ว 
ตถาคตเกิดอีกก็ดี ไม่เกิดอีกก็ดี เกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดี จะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่
เกิดอีกก็มิใช่ก็ดี ย่อมมีแก่บุคคลผู้ยังไม่ปราศจากราคะ(ความกำหนัด) ฉันทะ(ความ
พอใจ) ความรกั ความกระหาย ความเร่าร้อน ตัณหา(ความทะยานอยาก)ในขันธ์ ๕ 
แต่ทิฏฐิเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ปราศจากราคะเป็นต้นในขันธ์ ๕ (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๔๑๔/๔๘๐) 

สารปีุตตโกฏฐิตสูตร (จตุตถ) :พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ (สูตรท่ี ๔) เมื่อท่าน
พระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะพักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท่านพระมหา
โกฏฐิตะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วเรียนถามโดยนัยแห่งเขมาสูตรในวรรคน้ี 
 ท่านพระมหาโกฏฐิตะถามอีกว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่ีพระผู้มีพระภาคไม่ทรง
พยากรณ์ปัญหาน้ัน ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ทิฏฐิว่า หลงัจากตายแล้ว ตถาคตเกิด
อีกก็ดี ไม่เกิดอีกก็ดี เกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดี จะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่
ก็ดี ย่อมมแีก่บุคคลผู้ช่ืนชม ยินดี บันเทิงในขันธ์ ๕ แต่ทิฏฐิเช่นน้ันย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้
ไม่ช่ืนชมเป็นต้นในขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง เมื่อท่านพระสารีบุตรถามบ้างว่า เหตุ
แม้อย่างอ่ืนที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาน้ัน มีอยู่หรือ ท่านพระมหา
โกฏฐิตะจึงตอบว่า มีอยู่ คือ ทิฏฐิว่า หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกก็ดีเป็นต้น ย่อม
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มีแก่บุคคลผู้ช่ืนชม ยินดี บันเทิงในภพ อุปาทานและตัณหา ผู้ไม่รู ้ไม่เหน็ความดับภพ 
อุปาทานและตัณหา ตามความเป็นจริง แต่ทิฏฐิเช่นน้ันย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ชื่นชม
เป็นต้นในภพเป็นต้น ตามความเป็นจริง และเม่ือท่านพระสารีบุตรถามต่อไปอีกว่า 
เหตุแม้อย่างอ่ืนที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้น มีอยู่หรือ ท่านพระมหา
โกฏฐิตะจึงตอบว่า บัดนี้ท่านจะต้องการรู้ในปัญหานี้ ย่ิงไปกว่าน้ีอีกทำไมเล่า เพราะ
ไม่มีธรรมเนียมที่จะอวดอ้างให้รู้ไปถึงภิกษุผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาแล้ว (สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๔๑๕/๔๘๑) 

สารปีุตตเถรคาถา : ภาษิตของพระสารีบุตรเถระ,คาถาของพระสารีบุตรเถระ ท่านพระสารีบุตรเถระ 
เมื่อจะพยากรณ์พระอรหัตแก่ภิกษุท้ังหลาย จึงได้กล่าวคำเป็นต้นว่าผู้ใดมีสติประพฤติ
เหมือนผู้สำรวมกาย เหมือนสัตบุรุษ ไม่ประมาท เหมือนผู้สำรวมความคิด  ยินดีใน
การเจริญกรรมฐานไว้ภายใน มีจิตต้ังมั่นดีอยู่ผู้เดียว สันโดษ นักปราชญ์ท้ังหลาย 
เรียกผู้น้ันว่าเป็นภิกษุ ภิกษุ เมื่อฉันอาหารสดก็ตาม  แห้งก็ตาม ไม่พึงฉันให้อ่ิมเกินไป  
ไม่พึงฉันให้น้อยเกินไป พึงฉันแต่พอประมาณ  พึงมีสติอยู่ พึงเลิกฉันก่อนอ่ิม ๔-๕คำ 
แล้วด่ืมน้ำเท่าน้ีก็เพียงพอเพ่ืออยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีใจเด็ดเด่ียวมุ่งนพิพาน ฯลฯเรา
ปรนนิบัติพระศาสดา ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ปลงภาระท่ีหนักได้  
ถอนตัณหาที่นำไปสู่ภพได้ขาดแล้ว  ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์
ผู้อ่ืน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด  น้ีเป็นคำพร่ำสอนของเรา เราหลุดพ้นจาก
กิเลสและภพได้ทั้งหมดแล้วจะปรินิพพานละ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๘๑/๕๐๐) 

สารปีุตตเถรภาคิเนยยวัตถุ : เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัส
เน้ือความนี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระว่า การบูชาของบุคคลผู้
บูชาท่านที่อบรมตนดีแล้ว คนเดียว แม้เพียงครู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคล
ผู้บูชาไฟในป่าเป็นเวลา ๑๐๐ ปี (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๐๗/๖๓) 

สารปีุตตเถรมาตุเปติวัตถุ : เรื่องนางเปรตอดีตมารดาพระสารีบุตรเถระ เป็นเรื่องแสดงผลแห่งการไม่
ทำบุญใหท้านของหญิงคนหน่ึงผู้เคยเป็นมารดาของท่านพระสารีบุตรเถระเม่ือชาติท่ี 
๕ นับจากชาตินี้ไป (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๑๑๖/๑๘๗) 

สารปีุตตเถรมาตุลพราหมณวัตถุ : เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลงุของพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัส
เน้ือความนี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระว่า การบูชาของบุคคลผู้บูชา
ท่านท่ีอบรมตนดี๑แล้ว คนเดียว แม้เพียงครู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้
บูชายัญด้วยทรัพย์จำนวน ๑,๐๐๐ กหาปณะทุกๆ เดือน ตลอด ๑๐๐ปี  (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๑๐๖/๖๓) 



 

๕๓๑๖ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ท่านท่ีอบรมตนดี ในที่น้ีหมายถึงพระอริยบุคคลต้ังแต่
พระโสดาบันจนถึงพระอรหันตขีณาสพ (ขุ.ธ.อ. ๔/๙๙) คำว่า บูชายัญ หมายถึงให้
ทานแก่มหาชน (ขุ.ธ.อ.๔/๙๗)  

สารปีุตตเถรวัตถุ : เรื่องพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุ
ผู้คงที่ มีวัตรงาม ไม่ยินดียินรา้ย  เสมอด้วยแผ่นดิน เปรียบด้วยเสาเขื่อน (มีใจผ่องใส) 
เหมือนห้วงน้ำไร้เปือกตม สังสารวัฏย่อมไม่มีแก่ผู้เช่นนั้น (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๙๕/๕๙) 

สารปีุตตเถรวัตถุ๒ : เรื่องพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุผู้อยู่ในป่า ๓๐  
รูปว่า นรชนใดผู้ไม่ต้องเช่ือใคร รู้จักนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้  ตัดรอยต่อ๑
แห่งการเกิดใหม่ ทำลายโอกาส แห่งการท่องเท่ียวไปในสงสาร คายความหวังแล้ว  
นรชนน้ันแล  เป็นบุรุษสูงสุด (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๙๗/๕๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ไม่ต้องเช่ือใคร ในที่น้ีหมายถึงรูแ้จ้งธรรมอย่างประจักษ์
ชัดด้วยตนเอง ไม่ต้องรอสดับธรรมจากผู้อ่ืน (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๘๘/๓๓๙-๓๔๑) คำว่า 
รอยต่อ หมายถึงวัฏฏสนธิ (รอยต่อคือวัฏฏะ) สังสารสนธิ (รอยต่อคือสงสาร) คำว่า 
ทำลายโอกาส หมายถึงทำลายโอกาสท่ีจะเกิดอีกได้ เพราะสิ้นเช้ือพันธ์ุคือกุศลกรรม
และอกุศลกรรม(ขุ.ธ.อ. (บาล)ี ๔/๖๖) 

สารปีุตตเถรวัตถุ๓ : เรื่องพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระสารีบุตรซึ่งถูกพราหมณ์
ทำร้าย  จึงตรสัเนื้อความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า พราหมณ์ไม่พึงทำร้ายพราหมณ์  ไม่
พึงจองเวรพราหมณ์ผู้ทำร้ายน้ัน  น่าตำหนิพราหมณ์ผู้ทำร้ายพราหมณ์ พราหมณ์ท่ี
จองเวรตอบน้ัน น่าตำหนิย่ิงกว่า ข้อท่ีพราหมณ์หา้มใจจากอารมณ์อันเป็นท่ีรัก
ท้ังหลายได้ เป็นความประเสริฐไม่น้อยเลย ใจท่ีมีความเบียดเบียน กลับจากวัตถุใด ๆ 
ความทุกข์ก็ย่อมสงบระงับจากวัตถุนั้น ๆ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๙/๑๕๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อารมณ์อันเป็นท่ีรัก หมายถึงการเกิดขึ้นแห่งความโกรธ
ของผู้มักโกรธ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๙๙) 

สารปีุตตเถรวัตถุ๔ : เรื่องพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระสารีบุตร  นอบน้อมทิศที่
พระอัสสชิเถระอยู่  จึงตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุทั้งหลายว่า บุคคลรู้แจ้งธรรมท่ีพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว จากอาจารย์ใด ควรนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพ 
เหมือนพราหมณ์๒นอบน้อมไฟที่บูชา ฉะนั้น (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๙๒/๑๕๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า พราหมณ ์ ในท่ีนี้หมายถึงพราหมณ์โดยชาติกำเนิด 
(ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๑๐๒)  



 

๕๓๑๗ 
 

 

สารปีุตตเถรวัตถุ๕ : เรื่องพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า ผู้ไม่
มักโกรธ มีศีล มีวัตร ไม่มีตัณหาเครื่องฟูขึ้น ฝึกตนได้แล้ว มีสรีระเป็นร่างกายสุดท้าย 
เราเรียกว่า พราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๐๐/๑๕๙) 

สารปีุตตเถรวัตถุ๖ : เรื่องพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า ผู้ใด
ไม่มีความหวัง ในโลกน้ีและโลกหน้าปราศจากความหวัง ปราศจากโยคะ เราเรียกผู้
น้ันว่า พราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๑๐/๑๖๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ความหวัง (อาสา) หมายถึงตัณหา (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/
๑๓๐)  

สารปีุตตเถรสหายกพราหมณวัตถุ : เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นเพ่ือนของพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสเน้ือความนี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นเพ่ือนของพระสารีบุตรเถระว่า การไหว้ท่านผู้
ปฏิบัติตรง ประเสริฐกว่าการบูชายัญและการบวงสรวงใด ๆ ในโลก ท่ีผู้หวังบุญทำอยู่
ตลอดปี เพราะการบูชายัญและการบวงสรวงทั้งหมดน้ัน มีค่าไม่ถึงหน่ึงในสี่ (ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๑๐๘/๖๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มีค่าไม่ถึงหนึ่งในสี่ หมายถึงอานิสงส์ไม่ถึง ๑ ส่วนใน ๔ 
ส่วนแห่งผลท่ีเกิดจากการมีกุศลเจตนาคือจิต เลื่อมใสแล้วน้อมกายไหว้พระอริยบุคคล
ผู้ปฏิบัติตรง (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๔/๑๐๑)  

สารปีุตตเถรสทัธิวิหาริกวัตถุ : เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคตรัส
เน้ือความนี้แก่ภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรว่า เธอจงตัดความรักของตน เหมือน
ตัดดอกบัวที่เกิดในสารทกาล จงเพ่ิมพูนทางแห่งสันติเท่าน้ัน เพราะพระสุคตเจ้า
แสดงนพิพานไว้แล้ว  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๘๕/๑๒๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทางแห่งสันติ หมายถึงมรรคมีองค์ ๘ ที่ยังสัตว์ให้ถึง
นิพพาน (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๗๒)  

สารปีุตตเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ มเีน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติ ท่านเป็นดาบสช่ือสุรุจิ มีศิษย์ผูฉ้ลาดจำนวน ๕๐๐ คน คอยปรนนิบัติทุก
เมื่อ สร้างอาศรมอยู่ใกล้ภูเขาลัมพกะ ในป่าหิมพานต์ซึ่งคราคร่ำไปด้วยฝูงสัตว์นานา
ชนิด ท่านสุรจิุและศิษย์ชอบเข้าฌานและอยู่ด้วยเมตตา ต่อมาท่านได้ใช้ดอกไม้บูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสส ี และได้กล่าวชมพระญาณของพระพุทธเจ้าเป็นอัน
มาก เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านได้รับคำพยากรณ์ว่า ชีวิตจักรุ่งเรืองไม่มีท่ีสิ้นสุด ใน
ชาติสุดท้าย จักได้บรรลุพระอรหัตและจักได้เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าโคดม หลังจากท่านออกบวชแสวงหาโมกข-ธรรมจนได้บรรลุพระอรหัตพร้อม
ด้วยคุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ อภิญญา ๖ ท่านได้เป็นกำลังสำคัญ



 

๕๓๑๘ 
 

 

ของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาจนตลอดชีวิตของท่าน (ขุ.ธ.(ไทย) ๓๒/
๑๔๑/๒๖) 

สารปีุตตสัทธิวิหาริกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร ภิกษุรูปหน่ึงเข้าไปหาท่าน
พระสารีบุตรผู้อยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วกล่าววว่า สัทธิวิหาริกของท่านบอกคืนสิกขา 
กลับไปเป็นคฤหัสถ ์  ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ภิกษุไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ ไม่รู้
ประมาณในการบริโภค ไม่ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยู่ ย่อมเป็นอย่างน้ี เป็นไป
ไม่ได้ท่ีเธอจักสืบต่อพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิต ส่วนภิกษุผู้มีลักษณะ
ตรงกันข้ามย่อมสามารถสืบต่อพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิ บรบูิรณ์ได้ตลอดชีวิตและภิกษุ
ช่ือว่าคุ้มครองทวารในอินทรย์ี ได้แก่ผู้เห็นรูปทางตา ฟังเสียงทางหูเป็นต้นแล้วไม่รวบ
ถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมอินทรย์ี ๖ คือ จักขนุทรีย์(อินทรีย์คือ ตา) โสติ
นทรีย์(อินทรีย์คือ หู) ฆานินทรีย์(อินทรีย์คือ จมูก) ชิวหินทรีย์(อินทรีย์คือ ลิ้น)และมนิ
นทรีย์(อินทรีย์คือ ใจ) ซ่ึงเม่ือไม่สำรวมแลว้ ก็จะเป็นเหตุให้ถูกธรรมที่เป็นบาปอกุศล
คืออภิชฌา(ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา)และโทมนัส(ความทุกข์ใจ)ครอบงำได้  ภิกษุ
ช่ือว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหาร ได้แก่ภิกษุผู้พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉัน
อาหาร ไม่ฉันเพ่ือเล่น ไม่ฉันเพ่ือมัวเมา ไม่ฉันเพ่ือประดับ ไม่ฉันเพ่ือตกแต่ง แต่ฉัน
เพียงเพ่ือให้กายดำรงอยู่ได้ เป็นไปได้ เพ่ือกำจัดความเบียดเบียน เพ่ืออนุเคราะห์
พรหมจรรย์ภิกษุช่ือว่าประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยู่ได้แก่ภิกษุผู้ชำระจิตให้บริสทุธ์ิ
จากนิวรณ์ธรรม(ธรรมท่ีเป็นตัวขัดขวาง)ด้วยการจงกรม ด้วยการน่ังตลอดวัน ตลอด
ปฐมยาม นอนดุจราชสีห์โดยข้างเบ้ืองขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ 
หมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยาม แล้วลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมนิวรณ์
ธรรมด้วยการจงกรม ด้วยการน่ัง ตลอดปัจฉิมยาม (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๐/๑๔๑) 

สารปีุตตสุตตนิทเทส : อธิบายสารีปุตตสูตร การอธิบายสารปีุตตสูตร ซึ่งว่าด้วยพระสารีบุตร ทูลถาม
ปัญหา ข้อความในพระสตูรนี้เป็นคำถาม-ตอบระหว่างท่านพระสารีบุตรกับพระผู้มี 
พระภาค มี ๒๑ คาถา เป็นคำสรรเสริญพระพุทธคุณ ๒ คาถา เป็นคำถาม ๖ คาถา 
เป็นคำตอบของพระผู้มีพระภาค ๑๓ คาถา 

  คำสรรเสริญพระพุทธคุณ ๒ คาถา ท่านพรรณนาพระพุทธคุณตามความรู้สึกของ
ท่าน แต่แฝงไว้ด้วยอรรถหลากหลาย เช่น คาถาท่ี ๑ ว่า ดังนี้ 

  พระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอย่างน้ีได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระ
คณาจารย์ ก่อนหน้าน้ี ข้าพเจ้าไม่เคยเห็น ทั้งไม่เคยได้ยินจากใคร ๆ เลย 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 



 

๕๓๑๙ 
 

 

  คำว่า ก่อนหน้าน้ี ข้าพเจ้าไม่เคยเห็น อธิบายว่า ก่อนหน้าน้ีท่าน ไม่เคยเห็นพระผู้
มีพระภาคด้วยตาน้ี ด้วยอัตภาพนี้เลย  

  คำว่า ก่อนหน้าน้ี หมายถึงก่อนหน้าท่ีท่านจะเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออก
พรรษาที่ปัณฑกัุมพลศิลาอาสน์ ณ ควงต้นปาริฉัตตกะในภพดาวดึงส์ อันหมู่เทวดา
แวดล้อมเสด็จลงสู่สังกัสสนครทางบันไดแก้วมณีตรงกลาง นับแต่น้ีย้อนขึ้นไป ท่านไม่
เคยเห็น 

  คำว่า พระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอย่างนี้ ท่านอธิบายว่า พระศาสดามีพระ
สุรเสียงไพเราะ คือทรงเป็นผู้มีพระสุรเสยีงอ่อนหวาน มีพระสุรเสยีงเป็นที่ต้ังแห่ง
ความรัก มีพระสุรเสียงดูดด่ืมหทัย มีพระสุรเสียงเสนาะดุจเสียงนก การเวก พระสุ
รเสียงท่ีเปล่งออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มพีระภาคนั้นประกอบด้วยองค์ ๘ คือ 

  ๑.  สละสลวย ๒.  เข้าใจง่าย 
  ๓.  ไพเราะ  ๔.  น่าฟัง 
  ๕.  กลมกล่อม ๖.  ไม่แปร่ง 
  ๗.  ลึกล้ำ  ๘.  ก้องกังวาน 
  ท่านขยายความต่อไปมีใจความว่า เมื่อทรงพระประสงค์จะให้บริษัทใดได้ยินพระสุ

รเสียงของพระองค์ พระสุรเสียงจะไม่ดังออกไปพ้นบริษัทน้ัน พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้นมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม มีปกติตรัสไพเราะดุจเสียงนกการเวก รวม
ความว่า พระศาสดาผู้มีพระสรุเสียงไพเราะอย่างนี ้ 

  คำว่า พระศาสดา อธิบายว่า พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงนำหมู ่ช่ือว่าพระศาสดา และ
ได้ขยายความเพ่ิมเติมด้วยอุปมาโวหารว่า  

  ๑. บุคคลผู้นำหมู่เกวียน ย่อมนำหมู่เกวียนข้ามที่กันดาร ข้าม คือ ข้ามขึ้น ข้าม
ออก ข้ามพ้นท่ีกันดารเพราะโจร ท่ีกันดารเพราะสัตว์ร้าย ท่ีกันดารเพราะ อดอยาก ท่ี
กันดารเพราะขาดน้ำ ได้แก่ให้ถึงถิ่นท่ีปลอดภัยฉันใด พระผู้มีพระภาคผู้ทรงนำหมู่ 
ย่อมทรงนำหมู่ข้ามท่ีกันดาร ข้าม คือ ข้ามขึ้น ข้ามออก ข้ามพ้นท่ีกันดารเพราะความ
เกิด ท่ีกันดารเพราะความแก่ ท่ีกันดารเพราะความเจ็บป่วย ท่ีกันดารเพราะความตาย 
ท่ีกันดารเพราะความเศร้าโศก ความ คร่ำครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความ
คับแค้นใจ ท่ีกันดารเพราะความ กำหนัด ที่กันดารเพราะความขัดเคือง ที่กันดาร
เพราะความจมลง ท่ีกันดารเพราะความถือตัว ท่ีกันดารเพราะทิฏฐิ ท่ีกันดารเพราะ
กิเลส ท่ีกันดารเพราะทุจริต ได้แก่ให้ถงึอมตนิพพานอันเป็นแดนเกษม ฉันน้ัน
เหมือนกัน เพราะเหตุน้ัน พระผู้มี-พระภาคจึงช่ือว่า ผู้ทรงนำหมู่อย่างน้ีบ้าง 



 

๕๓๒๐ 
 

 

  ๒.  พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้นำ เป็นผู้นำไปโดยวิเศษ เป็นผู้ตามแนะนำ ทรงให้
รู้จักประโยชน์ ให้พินิจพิจารณา ให้เพ่งประโยชน์ ทรงทำให้เลื่อมใสได้ เพราะเหตุน้ัน 
พระผู้มีพระภาคจึงช่ือว่า ผู้ทรงนำหมู่อย่างนี้บ้าง 

  ๓.  พระผู้มีพระภาคทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้
เกิดพร้อม ตรัสบอกมรรคที่ยงัมิได้ตรัสบอก ทรงรู้จักมรรค ทรงรูม้รรค ทรงฉลาดใน
มรรค และสาวกของพระองค์ผู้ดำเนินไปตามมรรคอยู่ในบัดนี้ จะเพียบพร้อมด้วยศี
ลาทิคุณในภายหลัง เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาค จึงช่ือว่า ผู้ทรงนำหมู่อย่างน้ีบ้าง 

  คำว่า พระคณาจารย์ อธิบายว่า  
  ๑.  ทรงเป็นอาจารย์แห่งหมู่คณะ จึงชื่อว่าพระคณาจารย์ 
  ๒.  ทรงเป็นศาสดาแห่งหมู่คณะ จึงช่ือว่าพระคณาจารย์ 
  ๓.  ทรงบริหารหมูค่ณะ จึงช่ือว่าพระคณาจารย์ 
  ๔.  ทรงสั่งสอนหมูค่ณะ จึงช่ือว่าพระคณาจารย์ 
  ๕.  ทรงตามสอนหมู่คณะ จึงช่ือว่าพระคณาจารย์ 
  ๖.  ทรงแกล้วกล้าเสด็จเข้าสู่หมู่คณะ จึงช่ือว่าพระคณาจารย์ 
  ๗.  หมู่คณะย่อมต้ังใจฟัง เงี่ยโสตลงฟังพระองค์ ต้ังจิตเพ่ือความรู้ จึงช่ือว่าพระ

คณาจารย์ 
  ๘.  พระศาสดาทรงทำหมู่คณะใหอ้อกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศล จึงช่ือว่า

พระคณาจารย์ 
  ๙. ทรงเป็นพระคณาจารย์ของหมู่ภิกษุ...หมู่ภิกษุณี...หมู่อุบาสก...หมู่อุบาสิกา ...

หมู่พระราชา....หมู่กษัตริย์...หมู่พราหมณ์...หมู่แพศย์...หมู่ศูทร...หมู่เทพ...หมู่พรหม 
จึงช่ือว่าพระคณาจารย์ 

  พระศาสดาทรงเป็นผู้นำหมู่ เป็นพระคณาจารย์ เป็นอาจารย์แห่งหมู่คณะ 
  คาถาท่ี ๓-๘ เป็นคำถาม คือ 
  ... ข้าพระองค์มีความต้องการ (ถาม) ปัญหา จึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน 

 ผู้ไม่ทรงถูกกิเลสอาศัย เป็นผู้ม่ันคง ไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นพระคณาจารย์ของ
คนเป็นอันมาก ผู้ยังผูกพันอยู่ในศาสนานี ้

   ... เมื่อภิกษุเบ่ือหน่ายใช้สอยที่นั่งอันว่างเปล่าในถ้ำแห่งภูเขา ท่ีโคนต้นไม้หรือที่
ป่าช้า 

  ... ภิกษุอยู่บนที่นอนที่นั่งอันไม่มีเสียงอ้ืออึง เห็นอารมณ์ท่ีน่าหวาดเสียวเหล่าใดแล้ว 
ไม่พึงหว่ันไหวภิกษุ(อ่ืน)พึงหว่ันไหวร้องอยู่บนท่ีนอนสูงและใหญ ่ ซึ่งเป็นท่ีมีอารมณ์ที่
น่าหวาดเสียว 



 

๕๓๒๑ 
 

 

 ... ภิกษุเม่ือจะไปสู่ทิศท่ีไม่เคยไป พึงปราบปรามอันตรายเท่าท่ีมีอยู่ในโลก บนที่น่ังที่
นอนอันเงียบสงัด 

 ... ภิกษุอบรมตนอยู่ พึงมีแนวทางแห่งถ้อยคำอย่างไร  พึงมีโคจรในศาสนาน้ีอย่างไร 
พึงมีศีลและวัตรอย่างไร 

 ... ภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไร จึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมีปัญญารักษาตน มี
สติกำจัดมลทนิของตนได้ เหมือนช่างทองกำจัดมลทินทอง ฉะน้ัน  

 คาถาท่ีตรัสตอบ ๑๓ คาถา เช่น 
  ... เราจักบอกความผาสุกและธรรมอันสมควรนั้น ของผู้เบื่อหน่าย ใช้สอยที่น่ังที่

นอนอันสงัดผู้ปรารถนาสัมโพธิญาณ แก่เธอ ตามท่ีรู ้
  ... ภิกษุผู้เป็นนักปราชญ์ มีสติประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบ ไม่พึงกลัวภัย ๕ 

อย่าง คือ เหลือบ สัตว์ไต่ตอม สัตว์เลื้อยคลาน สัมผัสจากมนุษย์และสตัวสี่เท้า 
  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 
  คำว่า ธรรมอันเปน็ส่วนสุดรอบ หมายถึง ศีลสังวร อินทรีย์สังวร โภชเนมัตตัญญุ

ตา และ ชาคริยานุโยค 
  ...ภิกษุไม่พึงหวาดกลัวผู้ถือธรรมอ่ืนแม้เห็นอารมณ์น่าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้

ถือธรรมอ่ืนเหล่านั้นก็ไม่พึงหวาดกลัวอน่ึงภิกษุผู้หมั่นแสวงหากุศล พึงปราบปราม
อันตรายอ่ืน ๆ  

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 
  คำว่า ผู้ถือธรรมอื่น หมายถึง พวกท่ีไม่เลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม และ

พระสงฆ์ 
  ... ภิกษุถูกผัสสะแห่งความเจ็บป่วยและความหิวกระทบแล้ว  
 พึงอดกลั้นความหนาว หรือความร้อน ภิกษุนั้น ถูกผสัสะเหล่านั้นกระทบแล้ว โดย

อาการมากอย่าง ก็ไม่ให้โอกาส พึงทำความเพียรและความบากบั่นให้ม่ันคง 
  ... ภิกษุไม่พึงขโมย ไม่พึงพูดเท็จ พึงแผ่เมตตาไปยังสัตว์ท้ังผู้สะดุ้งและผู้มั่นคง 

เมื่อใดภิกษุรู้แจ้งความขุ่นมัวแห่งใจ เม่ือนั้น เธอพึงบรรเทาเสียด้วยมนสิการว่า นี้
เป็นฝักฝ่ายแหง่มารผู้มีกรรมดำ 

   ฯลฯ 
  คาถาคำตอบสุดท้ายของพระสูตรคือ  
  ... ภิกษุเป็นผู้มีสติ มีจิตหลดุพ้นด้วยดีแล้ว พึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี ้

ภิกษุนั้นเมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามกาลเป็นผู้มีธรรมเอกผุดขึ้น พึงกำจัด
ความมืด 



 

๕๓๒๒ 
 

 

  คาถาท้ังที่เป็นคำสรรเสรญิพระพุทธคุณ ท่ีเป็นคำถาม และที่เป็นคำตอบซึ่งยกมา
เป็นตัวอย่างพอมองเห็นแนวคำตอบปัญหาน้ี ท่านพระสารีบุตรได้อธิบาย ขยายความ
โดยละเอียด น่าสนใจย่ิง จงึควรอ่านให้ตลอด จะได้ความรู้อย่างกว้างขวาง  การ
แนะนำพระสูตรในมหานิทเทสโดยสังเขปน้ี มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือนำ ประเด็นท่ีเห็น
ว่าน่าสนใจมาเสนอเพ่ือให้เกิดฉันทะในการศึกษาคัมภีร์นี้โดยละเอียดต่อไป(ขุ.ม.(ไทย) 
๒๙/๑๙๐/๕๓๕) 

สารปีุตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรกราบทูลพระผูม้ีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระ
สารีบุตรว่า พระองค์แสดงธรรมโดยย่อก็ได้ โดยพิสดารก็ได้ ท้ังโดยย่อและโดยพิสดาร
ก็ได้ แต่บุคคลผู้จะรู้ท่ัวถึงธรรมนั้นหาได้ยาก  

  พระสารีบุตรกราบทูลให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ โดยพิสดาร ท้ังโดยย่อและโดย
พิศดาร เพราะจักมีผู้รู้ท่ัวถึงธรรมได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอทั้งหลายไม่พึงมี
อหังการ มมังการ และมานานุสัยทั้งในกายท่ีมีวิญญาณและในนมิิตภายนอกท้ังปวง 
และพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัยอยู่ 
เพราะเมื่อไม่มีอหังการเป็นต้นท้ังในกายที่มวิีญญาณและในนิมิตภายนอกท้ังปวงและ
เพราะเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติก็จักช่ือว่าเป็นผู้ตัดตัณหา ถอนสังโยชน์ ทำท่ีสุด
แห่งทุกข์เพราะรู้ย่ิงได้โดยชอบ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๓/๑๘๕) 

สารปีุตตสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นเหตุให้จิตของพระสารีบุตรหลุดพ้น พระสารีบุตรตอบ
คำถามของพระมหาโมคคัลลานะว่า ในบรรดาปฏิปทาท้ัง ๔ เพราะอาศัยสุขาปฏิปทา 
ขิปปาภิญญา จิตของท่านจึงหลุดพ้น ไม่ถอืม่ันด้วยอุปาทาน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๖๘/๒๓๔) 

สารปีุตตสูตร๓  :พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรตอบปัญหาพระอานนท์ พระอานนท์เข้าไปหาพระสารี
บุตรถึงที่อยู่แลว้ถามว่า เป็นไปได้หรือหนอ การท่ีภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาใน
ธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ ในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟ ในธาตุลมว่า
เป็นธาตุลม ในอากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนฌาน ในวิญญาณัญ
จายตนฌานว่าเปน็วิญญาณัญจายตนฌานในอากิญจัญญายตนฌานว่าเป็นอา
กิญจัญญายตนฌาน ในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน ในโลกน้ีว่าเป็นโลกน้ี ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า แต่ต้องมีสัญญา พระสารีบุตร
ตอบว่า เป็นไปได้ เมื่อพระอานนท์ถามว่า เป็นไปได้อย่างไร จึงเล่าว่า สมัยหน่ึง ผมอยู่
ท่ีป่าอันธวัน เขตกรุงสาวัตถีนั้น ผมได้เข้าสมาธิโดยไม่มีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุ
ดิน ในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำ เป็นต้น แต่ผมเป็นผู้มีสญัญา เมื่อถูกถามว่า ในสมัยน้ัน 
ท่านต้องเป็นผู้มีสัญญาอย่างไร จึงตอบว่า สัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ผมว่า ความดับ



 

๕๓๒๓ 
 

 

ภพเป็นนิพพาน ความดับภพเป็นนิพพาน สญัญาอย่างหน่ึงดับไป เปรียบเหมือนเมื่อ
ไฟมีเช้ือกำลังไหม้อยู่ เปลวไฟอย่างหน่ึงเกิดขึ้น เปลวไฟอย่างหนึ่งดับไป  (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๗/๑๑) 

สารปีุตตสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตร พระสารีบุตรอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุทัง้หลายว่า หากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อ่ืน ท่านท้ังหลาย
พึงสำเหนียกว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน คือ เปรียบเหมือนสตรี
หรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาว มีปกติชอบแต่งตัว ส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาหรือใน
ภาชนะน้ำท่ีใส ถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้าก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำน้ันเสีย หากไม่
เห็นก็ดีใจว่า เป็นลาภของเรา หน้าของเราสะอาดเกลี้ยงเกลา ฉันใด ภกิษุก็ฉันน้ันมี
การพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่า (๑) เรามีอภิชฌาอยู่โดยมาก
หรือไม่ (๒) เรามีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือไม่ (๓) เราม ีถีนมิทธะกลุ้มรมุอยู่โดยมาก
หรือไม่ (๔) เรามีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือไม่ (๕) เรามีความสงสัยอยู่โดยมากหรือไม่
(๖) เรามักโกรธอยู่โดยมากหรือไม่ (๗) เรามีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือไม่ (๘) เรา
มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือไม่ (๙) เราเกียจคร้านอยู่โดยมากหรือไม่ (๑๐) 
เรามีจิตไม่ต้ังม่ันอยู่โดยมากหรือไม่  

  ท่านแสดงว่า ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ว่า เราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมาก เป็นต้น ควร
ทำความพยายามอย่างย่ิง มีสติและสัมปชัญญะเพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหล่าน้ัน 
เปรียบเหมือนบุคคลท่ีถูกไฟไหม้ผ้าหรือศีรษะแล้วพึงทำความพยายามอย่างย่ิง มีสติ
และสัมปชัญญะเพ่ือดับไฟนั้น ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้น ควรทำความพยายามอย่างย่ิง 
มีสติและสัมปชัญญะเพ่ือละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้น ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ว่า เราเป็น
ผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมาก เป็นต้น ควรต้ังมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่าน้ันแล้วทำความ
เพียรให้ย่ิงขึ้นไปเพ่ือทำอาสวะทั้งหลายให้สิน้ไป (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๒/๑๑๒ ) 

สารปีุตตสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตร สมัยที่ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ช้ีแจง
ให้ภิกษุท้ังหลายเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า 
ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมีกถา ด้วยวาจาชาวเมือง ที่สละสลวย ไม่หยาบ
คาย และภิกษุเหล่าน้ันต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์ น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจ เง่ีย
โสตสดับธรรมอยู่ ท่านพระวังคีสะเห็นเช่นน้ันจึงสรรเสริญท่านว่า ท่านพระสารีบุตร
เป็นนักปราชญ์ มีปัญญาลึกซึง้ ฉลาดในทางและมิใชท่าง มปัีญญามาก แสดงธรรมแก่
ภิกษุทั้งหลายโดยย่อก็ได้ โดยพิสดารก็ได้ เสียงที่เปล่งออกไพเราะเหมือนเสียงนก
สาลิกา ปฏิภาณดีเยี่ยม  เมื่อท่านแสดงธรรมอยู่ ภิกษุท้ังหลายต่างก็มีจิตร่าเริงเบิก
บานด้วยเสียงท่ีน่ายินดี น่าฟัง ไพเราะจับใจ  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๔/๓๑๐) 



 

๕๓๒๔ 
 

 

สารปีุตตสูตร๖ : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตร ท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ความ
เป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์ท้ังหมด พระองค์ตรัสว่า ถูกต้อง แล้วทรงแสดงธรรม
เหมือนในอุปัฑฒสูตร  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓/๔) 

สารปีุตตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตร (สูตรท่ี ๑) ท่านพระอานนท์ถามท่านพระสารี
บุตรว่า ธรรมอะไรท่ีเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคพยากรณ์หมู่สัตว์ว่าเป็นโสดาบัน ท่าน
พระสารีบุตรตอบว่า ธรรม ๔ มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้น  
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๐/๔๙๓) 

สารปีุตตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตร (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระสารี
บุตรว่า องค์เครื่องบรรลุโสดาและผู้บรรลุโสดาเป็นอย่างไร พระเถระทูลตอบว่า องค์
เครื่องบรรลุโสดา ได้แก่ (๑) สัปปริุสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ (๒) สัทธัมมัสสวนะ การ
ฟังพระสัทธรรม (๓) โยนิโสมนสิการ การมนสิการโดยแยบคาย (๔) ธัมมานุธัมมปฏิ
ปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโสดา ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ และผู้บรรลุโสดา 
ได้แก่ผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๑/๔๙๔) 

สารปีุตตสูตร๗ : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรเถระ  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน  
เขตกรุงสาวัตถี  สมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรน่ังคู้บัลลังก์ต้ังกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะ
หน้าอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค  พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่าน
พระสารีบุตรแล้ว ทรงเปล่งอุทานว่า ภูเขาศิลาล้วนต้ังม่ันไม่หว่ันไหว  ฉันใด ภิกษุก็
ฉันนั้น เพราะส้ินโมหะ  ย่อมไม่หว่ันไหวดุจภูเขา (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๔/๒๑๙) 

สารปีุตตสูตร๘ : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรเถระ  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน เขต
กรุงสาวัตถี สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรผู้มีความปรารถนาน้อย สันโดษชอบสงัด ไม่
คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารภความเพียร  หมั่นประกอบอธิจิต  นั่งคู้บัลลังก์ต้ังกายตรง  
อยู่ในท่ีไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสา
รีบุตร จึงทรงเปล่งอุทานว่า ผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาทางแห่งความ
เป็นมุนี ผู้คงที่ สงบ มีสติทุกขณะ ย่อมเป็นผูไ้ม่เศร้าโศก (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๗/๒๔๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มีจิตมั่นคง ในท่ีน้ีหมายถึงประกอบด้วยอรหัตตผลจิตที่
ยอดเย่ียมกว่าจิตท้ังปวง คำว่า มุนี ในที่น้ีหมายถึงพระขีณาสพที่ประกอบด้วย
อรหัตตผลญาณที่เรียกว่า โมนะ คำว่า ทางแห่งความเป็นมุนี หมายถึงโพธิปักขิยธรรม 
๓๗ ประการ (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๓๗/๒๗๒)  

สารปีุตตสูตร๙ : พระสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรกล่าวสรรเสิรญพระพุทธคุณ พระสารีบุตรเถระกล่าว
สรรเสริญพระพุทธคุณ คือพระสารีบุตรเถระไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ทูลสรรเสริญ
พระพุทธคุณ แล้วทูลถามปัญหาเรื่องคุณธรรมของภิกษุ พระผู้มีพระภาคทรงแสดง



 

๕๓๒๕ 
 

 

คุณธรรมของภิกษุว่า ภิกษุควรเป็นผู้มีสติไมห่วาดกลัว มีความเพียร ไม่ลกัขโมย ไม่ลุ
อำนาจโทสะ มีปีติ รู้จักประมาณในการบรโิภคและสำรวมอินทรีย์ เป็นต้น ถ้าภิกษุมี
คุณธรรมเหล่าน้ี ก็จะสามารถทำสมาธิให้เกดิขึ้น และกำจัดความมืดคือโมหะได้ (ขุ.สุ.
(ไทย) ๒๕/๙๖๒/๗๓๐) 

สารปีุตตอุปสมสูตร : พระสูตรว่าด้วยการระงับกิเลสของพระสารีบุตรเถระ พระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน  เขตกรุงสาวัตถี  สมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรนั่งคู้บัลลังก์  ต้ังกาย
ตรงพิจารณาถึงการระงับกิเลสลงได้หมดสิ้นของตน อยู่ในท่ีไม่ไกลจากพระผู้มีพระ
ภาค พระผู้มพีระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตรแล้ว จึงทรงเปล่งอุทาน
ว่า ภิกษุผู้มีจิตสงบและระงับกิเลสได้ ตัดตัณหาที่นำไปสู่ภพได้ มีชาติสงสารสิ้นแลว้ 
ช่ือว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมาร (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๐/๒๕๑) 

สารรีิกธาตุ : ส่วนสำคัญแห่งพระพุทธสรีระซึ่งคงอยู่เป็นท่ีเคารพบูชาโดยเฉพาะพระอัฐิ, กระดูก
ของพระพุทธเจ้า และส่วนสำคัญอ่ืนๆ แห่งพระสรีระของพระองค์เช่น พระเกสา, มัก
ใช้ว่า พระบรมสารีริกธาตุ; เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโน
ทยาน เมืองกุสินารา และมีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ท่ีมกุฏพันธนเจดีย์แล้ว 
ได้มีกษัตริย์ผู้ครองแคว้นต่างๆ ๖ กับมหาพราหมณ์เจ้าเมอืง ๑ รวมเป็น ๗ นคร (คือ 
๑. พระเจ้าอชาตศัตรู เมืองราชคฤห์ ๒. กษัตริย์ลิจฉวี เมืองเวสาลี๓. ศากยกษัตริย์ 
เมืองกบิลพัสด์ุ ๔.ถูลีกษัตริย์ อัลลกัปปนคร ๕. โกลิยกษัตริย์ แห่งรามคาม ๖. มัล
ลกษัตริย์เมืองปาวา ๗. มหาพราหมณ์ เจ้าเมืองเวฏฐทีปกนคร) ส่งทูตมาขอส่วนแบ่ง
พระสารีริกธาตุ, หลังจากเจรจากันนานและในท่ีสุดได้ฟังสุนทรพจน์ของโทณ
พราหมณ์แล้ว ท้ัง ๗ เมืองนัน้ ร่วมกับมัลลกษัตริย์แห่งเมอืงกุสินารา เป็น ๘พระนคร 
ได้ตกลงมอบให้โทณพราหมณ์เป็นผู้แบ่งพระบรมธาตุเป็น ๘ ส่วนเท่าๆ กัน ให้แก่พระ
นครท้ัง ๘ นัน้เสร็จแล้วโทณพราหมณ์ได้ขอตุมพะคือทะนานทองที่ใช้ตวงพระธาตุไป
บูชา,ฝ่ายโมริยกษัตริย์ เมืองปิปผลิวัน ได้ทราบข่าว ก็สง่ราชทูตมาขอส่วนแบ่งพระ
สารีริกธาตุ แต่ไม่ทัน จึงได้แต่พระอังคารไปบูชา, พระนครท้ัง ๘ ท่ีได้ส่วนแบ่งพระ
สารีริกธาตุ ก็ได้สร้างพระสถูปบรรจุ เป็นพระธาตุสถูป ๘ แห่ง โทณพราหมณ์ก็
อัญเชิญตุมพะไปก่อพระสถูปบรรจุ เป็นตุมพสถูป ๑ แห่ง โมริยกษัตริย์ ก็อัญเชิญพระ
อังคารไปสร้างพระสถูปบรรจุไว้ เป็นพระอังคารสถูป ๑ แห่ง รวมมีพระสถูป
เจดียสถานในยุคแรกเริ่ม ๑๐ แห่ง ฉะน้ีนอกจากน้ี คาถาสุดท้ายแห่งมหาปรินิพพาน
สูตร กล่าวความเพ่ิมเติมอีกว่า ยังมีพระสารีริกธาตุอีกทะนานหน่ึงซึ่งพวกนาคราช
บูชากันอยู่ในรามคามพระทาฐธาตุองค์หนึ่งอันเทพชาวไตรทิพย์บูชา (คือในพระจุฬา
มณีเจดีย์) อีกองค์หน่ึงอยู่ในคันธารบุรี อีกองค์หนึ่งอยู่ในแคว้นกาลิงคะ (คือองค์ที่
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ต่อไปยังลังกาทวีป) และอีกองค์หน่ึงพระยานาคบูชากันอยู่ ดังคำว่า พระบรม
สารีริกธาตุของพระผู้มีพระจักษุซึ่งเป็นบุคคลประเสริฐสุดมี ๘ ทะนาน ประชาชนบูชา
กันอยู่ในชมพูทวีป  ๗ ทะนาน พระราชาเผ่านาคบูชาอยู่ในรามคาม ๑ ทะนาน (ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๘๐/๑๘๐) ; ดู ทาฐธาตุ 

สารปู  :  เหมาะ, สมควร; ธรรมเนียมควรประพฤติในเวลาเข้าบ้าน, เป็นหมวดที่ ๑ แห่งเสขิย
วัตร มี ๒๖ สิกขาบท เช่น พึงทำความสำเหนียกว่า  เราจักครองอันตรวาสกให้
เรียบร้อย ดูประกอบใน วิ.มหา.(ไทย) ๒/๕๗๖/๖๕๐) 

สาลกชาดก  : ชาดกว่าด้วยสาลกวานร กุฎุมพีโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือก ได้ช่วยเหลือรับ
ฝากลิงฝึกเล่นกลของหมองูไว้ตัวหนึ่งเน่ืองจากเจ้าของปรารถนาจะไปเที่ยวชมมหรสพ
ในงานประจำปีตลอด ๗ วัน เม่ือครบกำหนดแล้วได้มาขอรับลิงกลับคืน แต่เขาเป็น
คนอันธพาลได้เฆ่ียนตีมันต่อหน้าพระโพธิสัตว์ผู้ใจดีท่ีเลี้ยงดูมันทั้ง ๗ วัน เม่ือเจ้าของ
เผลอหลับ มนัจึงปลดโว่ออกหนีขึ้นต้นไม้มะม่วงไป กินลูกมะม่วงสุกแล้วเอาเมล็ดปา
ศีรษะเจ้า เขาต่ืนขึ้นพยายามอ้อนวอนให้มันลงมาแต่ไม่เป็นผลแม้จะใช้คำไพเราะ
อ่อนหวานแล้ว แถมยังโดนลิงว่าเอาว่า ท่านเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์ใจดีมิใช่หรือ ทำไม
จึงเอาเรียวไม่ไผ่เฆ่ียนเราเล่า เราพอใจที่อยู่ในป่ามะม่วงน้ีแหละ ท่านจงกลับบ้านไป
เสียเถิด ว่าแล้วก็เข้าป่าไป การลงอาชญาต่อผู้ท่ีไม่มีความผิด โดยไม่มีสาเหตุ ย่อม
ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกลงอาชญา ยังกลับได้รับความอาฆาตพยาบาทเพ่ิมอีก 
บัณฑิตจึงพิจารณาให้รอบคอบก่อนจึงค่อยทำ กรรมโหดร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่า (ขุ.
ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๙๘/๑๑๘) 

สาลกวานร : ช่ือลูกตนหนึ่งท่ีหนีเจ้าของไปอยู่ป่ามะม่วง ดังคำในสาลกชาดกท่ีหมองูคิดจะจับลิง จึง
เกลี้ยกล่อมลิงว่า พ่อสาลกวานร เจ้าเป็นลูกคนเดียวของพ่อและเจ้าจักได้เป็นใหญ่ใน
โภคะในตระกูลของพ่อ ลงมาจากต้นไม้เถิด มาเถิดลูกพ่อ เราจะพากันกลับบ้าน
เด๋ียวน้ี ลิงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์ใจดีมิใช่หรือ ไฉนจึงเฆ่ียนตี
เราด้วยเรียวไผ่ เราพอใจอยู่ในป่ามะม่วงท่ีมีผลสุก ท่านจงกลับไปบ้านตามสบายเถิด 
(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๙๘/๑๑๘) 

สาลวัน,สาลวัน, ป่า : ป่าไม้สาละ ดังคำในมหาปรินิพพานสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในปัจฉิม
ยามแห่งราตรีวันนี้ ตถาคตจะปรินิพพานในระหว่างไม้สาละท้ังคู่  ในสาลวันของ
มัลละ อันเป็นทางเข้า (ด้านทิศใต้) กรุงกุสนิารา มาเถิด  อานนท์  เราจะเข้าไปยัง
แม่น้ำกกุธากัน (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙๕/๑๔๕,๑๐/๑๙๘/๑๔๗,๑๐/๒๐๐/๑๔๙,๑๐/
๒๑๑/๑๕๙,๑๐/๒๑๒/๑๖๐,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘๖/๒๕๙,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๒/๒๓๗) 
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สาลสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีหมู่บ้านพราหมณ์ช่ือสาลา  พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายขณะประทับอยู่ ณ หมู่บ้านพราหมณ์ช่ือสาลาว่า ภิกษุผู้บวชใหม่ควร
เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพราะแม้แต่ภิกษุผู้เป็นเสขะ(ผู้กำลังศึกษา)ยังไม่บรรลุอรหัตตผล 
และภิกษุผู้เป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ก็ยังเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๐/๒๑๔) 

สาลสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีหมู่บ้านพราหณ์ช่ือสาลา พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า อินทรีย์ ๕ มีสัทธินทรีย์เปน็ต้นเป็นโพธิปักขิยธรรม และในอินทรีย์
เหล่าน้ันปัญญนิทรีย์เลิศท่ีสุด เหมือนพญาราชสีห์เลิศกว่าสัตว์ท้ังหลาย โดยพละกำลัง 
ความเร็ว ความกล้า  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๒๑/๓๓๕) 

สาละ,สาละ, ดอก, ต้น, ไม้,สาละใหญ่, ต้นไม้:ไม้ยืนต้นชนิดหน่ึงของอินเดียพระพุทธเจ้าประสูติและ
ปรินิพพานใต้ร่มไม้สาละ (เคยแปลกันว่า ต้นรัง) ดังคำในพรหมนิมันตนิกสูตร ท่ีพระผู้
มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  สมัยหน่ึง  เราอยู่ที่โคนต้นสาละใหญ่ในสุภควัน  
ใกล้เมืองอุกกฏัฐา ในสมัยนัน้  พกพรหมมทิีฏฐิช่ัวเช่นน้ีเกิดขึ้นว่า พรหมสถานน้ีเที่ยง
ย่ังยืน ม่ันคง แข็งแรง มีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดา พรหมสถานน้ี  ไม่เกิดไม่แก่ 
ไม่ตาย ไม่จุติ  ไม่อุบัติ หรือดังคำในอัคคิวัจฉโคตตสูตรท่ีว่า วัจฉโคตรปริพาชกได้
กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม ต้นสาละใหญ่ ในท่ีใกล้บ้านหรือ
นิคมกิ่ง  ใบ เปลือกสะเก็ด และกระพี้ ของต้นสาละใหญน้ั่น จะหลุดร่วง กระเทาะไป  
เพราะเป็นของไม่เที่ยง สมยัต่อมา ต้นสาละใหญ่นั้น ก็ไร้กิง่ ใบ เปลือก สะเก็ด และ
กระพี้ คงอยู่แต่แก่นล้วนๆ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๘/๓,๑๐/๑๙๘/๑๔๗,๑๐/๑๙๘/
๑๔๘,๑๐/๑๙๙/๑๔๘,๑๕/๑๖๖/๒๒๒,๑๐/๑๙๘/๑๔๘,๑๐/๑๙๙/๑๔๘,๒๘/๒๖๑/
๑๒๘,๑๐/๑๙๕/๑๔๕,๑๐/๑๙๘/๑๔๗,๑๐/๒๓๕/๑๗๖,๑๐/๒๔๑/๑๘๑,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๕๐๑/๕๓๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๒/๒๒) 

สาลกุสุมิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสาลกุสุมิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่าในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ใช้ดอกสาละบูชาพระสรีระของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระ บนจิตกาธาน เพราะผลแห่งการบชูาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย
หลายแสนชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๓/๑/๑๐๓) 

สาลคาม  :  ช่ือตำบลหนึ่งในสักกชนบท (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
สาลทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสาลทายกเถระ  มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 

ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านเกิดเป็นราชสีห์ ได้นำดอกสาละไปบูชาพระพุทธเจ้า (พระ
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นามว่าวิปัสสี) เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๐/๓๐๒) 

สาลปุปผกะ : ของเคี้ยวท่ีทำด้วยแป้งข้าวสาลี ปรุงด้วยของอร่อย ๔ ชนิด คือ เนยใส  น้ำมัน น้ำผึ้ง 
น้ำอ้อย ดังคำในมนาปทายีสตูรท่ีอุคคคหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคว่า ผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจ ก็ของเคี้ยวช่ือสาลปุปผกะเป็นที่
น่าพอใจของข้าพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาทนียา
หารของข้าพระองค์น้ันด้วยเถิด (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๔/๖๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สาลปุปผกะ หมายถึงของเค้ียวท่ีทำด้วยแป้งข้าว
สาลีปรุงด้วยของอร่อย ๔ ชนิด คือเนยใสน้ำมัน น้ำผึ้งนำ้อ้อย (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) 
๓/๔๔/๒๕)  

สาลปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสาลปุปผิยเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า    
ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านเป็นคนขายขนมได้ถวายอาหารบิณฑบาต และดอกสาละ
แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปที่ 
๑๔ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙/๔๐๐) 

สาลพฤกษ์  : ต้นสาละ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)   
สาลมัณฑปิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสาลมัณฑปิยเถระ มีเนื้อความที่ท่านเล่าไว้สรุป

ได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๑๘ ท่านได้สรา้งปะรำมุงด้วยดอกสาละถวายแด่
พระพุทธเจ้า พระนามว่าปิยทัสส ี เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านได้เสวยมนุษยสมบัติ
และสวรรคส์มบัติหลายแสนชาติ ไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙๐/๑๖๑) 

สาลวดี, เด็กสาว : ช่ือหญิงสาวงาม ตำแหน่งนางงาม แห่งกรงุราชคฤห์ เป็นแม่ของหมอชีวกโกมาร
ภัจ มีค่าตัว ๑๐๐ กหาปณะ เก่งการร่ายรำ ดังคำในมหาวรรคว่า ก็สมัยนั้น ในกรุงรา
ชคฤห์ มีเด็กสาวช่ือสาลวดีมีรูปงาม น่าดู น่าชม มผีิวพรรณผุดผ่องอย่างย่ิง คณะ
กุฎุมพีชาวกรุงราชคฤห์จึงคัดเลือกเธอให้เป็นหญิงงามเมืองเมื่อเธอได้รับเลือกไม่นาน
นักก็เป็นผู้ชำนาญในการฟ้อนรำ  ขับร้องและประโคมดนตรีคนทั้งหลายที่ต้องการจะ
พาเธอไปร่วมอภิรมย์ด้วย ต้องจ่ายค่าตัวถึงคืนละ  ๑๐๐กหาปณะ  (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๓๒๗/๑๘๐) 

สาลวติกา, หมู่บ้าน : ช่ือเขตปกครองตนเอง เป็นดินแดนมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืช
พันธ์ุธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านที่พระเจ้าปเสนทิโกศล



 

๕๓๒๙ 
 

 

พระราชทานแก่โลหิจจพราหมณ์ ดังคำว่าในโลหิจจสูตรว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค
เสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึง
หมู่บ้านสาลวติกา สมัยนั้น โลหิจจพราหมณป์กครองหมู่บ้านสาลวติกา ซึ่งมีประชากร
และสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธ์ุธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์ เป็นพระราช
ทรัพย์ท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทย (ส่วนพิเศษ) 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๕๐๑/๒๒๑,๙/๕๐๓/๒๒๑,๙/๕๐๘/๒๒๓,๙/๕๐๙/๒๒๓) 

สาลวโนทยาน  : สวนป่าไม้สาละ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)    
สาลา, บา้นพราหมณ์ : ช่ือหมู่บ้านแห่งหน่ึงแคว้นโกศล พระผูมี้พระภาคเสด็จไปหมู่บ้านแห่งนี้ แล้ว

ตรัสเหตุปัจจัยนำไปสุคติและทุคติ ดังคำในสาเลยยกสูตรว่า สมัยหน่ึง พระผู้มีพระ
ภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลกับภิกษุหมู่ใหญ่ถึงบ้านพราหมณ์ช่ือสาลาของชาว
โกศล,ในอปัณณกสูตรก็กล่าวไว้ทำนองเดียวกัน แต่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการปฏิบัติ
ไม่ผิด,ในสาลสตูรพระผู้มีพระภาคตรัสถึงสติปัฏฐาน ๔ แกช่าวหมู่บ้านพราหมณ์ช่ือสา
ลาแคว้นโกศล (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๓๙/๔๗๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๒/๙๕,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๓๗๐/๒๑๔,๑๙/๕๒๑/๓๓๕) 

สาลิเกทารชาดก :  ชาดกว่าด้วยนกแแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่ พญานกแขกเต้าโพธิสัตว์ ไปคาบรวงข้าว
สาลีจากไร่ของโกสิยพราหมณ์มาเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่า แต่ไปติดบ่วงของ
พราหมณ์ เม่ือถูกพราหมณ์ถามว่าเหตุไรจึงทำอย่างน้ัน เจ้ามีเวรมีกรรมกันไว้แต่
เมื่อไร หรือมียุ้งฉางไว้หรืออย่างไร พญานกแขกเต้าตอบว่า ไม่ได้มียุ้งฉางแต่ได้นำรวง
ข้าวไปสร้างหน้ีใหม่ ใช้หนีเ้ก่า และฝังดินไว้ เศรษฐีไม่เข้าใจพญานกจึงอธิบายว่า 
นำไปสร้างหนี้ใหม่คอืเลี้ยงดูบุตรท่ีมีอยู่ นำไปใช้หน้ีเก่าคือเลี้ยงดูพ่อแม่ นำไปฝังไว้คือ
เลี้ยงดูนกที่แกช่ราซ่ึงมีอยู่ในท่ีนั้นจึงได้แสดงว่าธรรมเร่ืองการใช้จ่ายทรัพย์ให้ฟัง 
พราหมณ์พอใจ จึงยกนาข้าวสาลีให้ประมาณพันกรีสแลว้ปล่อยไป (ข.ุชา.ปกิณฺณก.
(ไทย) ๒๗/๑/๔๒๓) 

สาลิตตกชาดก : ชาดกว่าด้วยศิลปะในการดีดก้อนกรวด อำมาตย์โพธิสัตว์ของพระเจ้ากรุงพาราณสี 
ได้กราบทูลลาพระราชาไปเรียนศิลปวิทยา โดยให้เหตุผลว่า ศิลปะจะเป็นชนิดใดก็
ตาม ก็สามารถให้สำเร็จประโยชน์ได้ท้ังนั้น ขอให้ดูเรือ่งบุรุษง่อยดีดมูลแพะแล้วได้
หมู่บ้านท้ัง ๔ ทิศเป็นรางวัล เป็นตัวอย่าง พระราชาเห็นด้วยจึงทรงอนุญาต ขึ้นช่ือว่า
วิชาความรู้แล้วควรเรียนท้ังน้ัน ใคร ๆ ไมค่วรเกียจคร้านที่จะเรียน (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๑๐๗/๔๔) 

สาลิยชาดก :  ชาดกว่าด้วยลูกนกสาลิกา บุตรกุฎุมพีโพธิสัตว์ถูกหมองูหลอกให้ขึ้นต้นไม้ไปจับงูใน
โพรงไม้โดยบอกว่าเป็นลูกนกสาลิกา แต่เมื่อเห็นว่าเป็นงูจึงโยนมาข้างล่างถูกหมองู 



 

๕๓๓๐ 
 

 

และงูได้กัดหมองูถึงแก่ความตายทันที ท่านได้ติเตียนหมองูว่า คนที่ลวงเราให้ขึ้นไป
จับงูเห่าโดยบอกว่าเป็นลูกนกสาลิกานั้น เป็นคนพร่ำสอนแต่สิ่งช่ัว ถูกงูกัดตายแล้ว 
คนที่ต้องการทำร้ายคนอ่ืนท่ีเขาไม่ได้ทำร้ายตอบ คนน้ันย่อมถูกงูเหง่ากัดตายเหมือน
หมองูคนนี้ คนที่ซัดฝุ่นไปทวนลม ฝุ่นย่อมกลับมากระทบเขาเหมือนชายคนนี้ถูกงูกัด
ตาย ผู้ใดประทุษร้ายผู้ท่ีไม่ประทุษร้ายตอบ ซึ่งเป็นผู้บริสทุธ์ิไม่มคีวามผดิ บาปย่อม
กลับมาถึงคนโง่เขลาน้ันเอง เหมือนผงธุลีท่ีคนซัดไปทวนลม ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์น้ัน
ถึงตน (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๙๐/๒๑๖) 

สาลิสสรดาบส : ช่ือดาบสคนหนึ่ง เป็นศิษย์ผูใ้หญ ่ รับใช้สรภังคโพธิสัตว์ มีปรากฏในสรภังคชาดก ดัง
คำประชุมชาดกท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สาลิสสรดาบสคือสารีบุตร เมณฑิสสรดาบส
คือกัสสปะ ปัพพตดาบสคืออนุรุทธะ เทวิลดาบสคือกัจจายนะ อนุสิสสดาบสคือ
อานนท์  กีสวัจฉดาบสคือโกลิตะ นารทดาบสคืออุทายีเถระ  บริษัทท้ังหลายคือพุทธ
บริษัท ส่วนสรภังคโพธิสัตว์คือเราตถาคต เธอทั้งหลายจงทรงจำชาดกไว้อย่างน้ีแล(ขุ.
ชา.จตฺตาลิส.(ไทย) ๒๗/๙๓/๖๑๑) 

สาลูกชาดก :  ชาดกว่าด้วยสุกรสาลูกะถูกเลี้ยงไว้ฆ่า มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า โคโพธิสัตว์ช่ือแดงใหญ่
(มหาโลหิต) สอนน้องชายช่ือแดงเล็ก(จุฬโลหิต) ไม่ให้อิจฉาสุกรสาลูกะทีเ่ขาเลี้ยงด้วย
อาหารอย่างดี ส่วนตนกินเพียงข้าวฟ่างและหญ้าแก่ ๆ ว่า เจ้าสุกรนั้นเขาเลี้ยงไว้ฆ่า
อย่างเดียว และต่อมาไม่นานสุกรนั้นก็ถูกเขาฆ่าปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงาน
แต่งงานของลูกสาวเจ้าของบ้าน ทำให้โคแดงเล็กสำนึกได้ว่า ต้นข้าวลีบที่เป็นอาหาร
ของตนน้ันแหละประเสริฐกว่า (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๖/๑๔๔) 

สาเลยยกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู้บ้านสาละ  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมี
ลักษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบตอบปัญหาแก่พราหมณ์และคหบดี ณ หมู่บ้าน
พราหมณ์ช่ือสาลา เพ่ือตอบปัญหาของพราหมณ์และคหบดี พราหมณ์และคหบดี
ชาวบ้านสาลาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกใน
โลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้
สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ พระองค์ตรัสตอบว่า 
สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ
ประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ สว่นสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไป
เกิดในสุคติโลกสวรรค์ เพราะประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เม่ือพระผู้มีพระ
ภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว พราหมณ์และคหบดีชาวบ้านสาลาต่างมีใจยินดีช่ืนชม
พระภาษิตของพระองค์ พร้อมกับประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนะตรัยเป็นสรณะ
จนตลอดชีวิต (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๓๙/๔๗๑) 



 

๕๓๓๑ 
 

 

สาโลหิต : สายโลหิต, ผู้รว่มสายเลือด ดังคำว่า ขณะนั้น  มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเจ้าวัฑฒ
ลิจฉวี  ได้กลา่วกับเจ้าวัฑฒ  ลิจฉวีดังน้ีว่า ท่านอย่าเศร้าโศก  อย่าคร่ำครวญเลย  
พวกเราจะขอให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ยกโทษให้ หรือดังคำในอากังเขยยสูตร
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า หากภิกษุพึงหวังว่า  ญาติสาโลหิตเหล่าใดผูล้่วงลับไปแล้ว  
มีจิตเลื่อมใส  ระลึกถงึเราอยู่ขอการระลึกถึงเราของญาติสาโลหิต เหล่าน้ันพึงมีผล
มาก มีอานิสงส์มาก ภิกษุน้ันพึงทำศีลให้บริบูรณ์ หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองสงบใจ
ภายในตน  ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพ่ิมพูนเรือนว่าง หรือดังคำ
ในทุกขธัมมสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย  ถ้าพระราชา  มหาอำมาตย์
ของพระราชา  มิตร อำมาตย์ญาติสาโลหิตก็ตาม  พึงปวารณาภิกษุผู้ประพฤติอยู่
อย่างนี้เพ่ือให้ยินดีย่ิงด้วยโภคทรัพย์ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๒๖/๔๗, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๖๕/
๕๗,๑๒/๑๓๐/๑๒๐,๑๒/๔๖๘/๕๑๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๔/๒๕๔,๑๘/๓๕๒/
๓๙๒,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๐/๘๙,๑๙/๔๑๔/๒๗๑,๑๙/๙๐๖/๔๓๘,๑๙/๑๐๑๒/
๕๑๕,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๖/๒๙๙) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สาโลหิต หมายถึงผู้ร่วมสายเลอืดเดียวกัน ได้แก่ ปู่
หรือตา เป็นต้น (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๖๕/๑๗๒),ในอรรถกถาและฎีกาอังคุตตรนิกาย
อธิบายว่า คำว่า สาโลหิต หมายถึงผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน เช่นพ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว 
น้องสาว ลุง ป้า เป็นต้น (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๗๖/๒๒๗) หรือญาติฝ่ายมารดา (องฺ.
ติก.ฏีกา(บาลี) ๒/๗๖/๒๒๙)  

สาวก,สาวกของตถาคต : ผู้ฟัง, ผู้ฟังคำสอน, ศิษย์ของพระพุทธเจ้า ดังคำในอุทุมพริกสูตรที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเมื่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตกำลังแสดง
ธรรมอยู่ ย่อมไม่คล้อยตามธรรมบรรยายท่ีควรคล้อยตามอันมีอยู่น่ันเทียวข้อท่ี ฯลฯ 
น้ีแลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผูมี้ตบะ หรือดังคำในทุติยขตสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า บัณฑิตผู้เฉยีบแหลม เป็นสัตบุรุษ  ปฏิบัติชอบในสาวกของตถาคต ย่อมบริหารตน
ไม่ให้ถูกกำจัด ไม่ให้ถูกทำลาย ไม่มีความเสยีหาย ไม่ถูกผูรู้้ติเตียนและประสพบุญเป็น
อันมาก  (ที.ส.ี(ไทย) ๙/๓๘๕/๑๖๒,๙/๓๘๗/๑๖๒,๙/๓๘๙/๑๖๓,๙/๓๙๑/๑๖๓,ที.
ม.(ไทย)๑๐/๘๖/๔๖,๑๐/๑๖๘/๑๑๓,๑๐/๑๖๘/๑๑๔,๑๐/๑๖๘/๑๑๕,๑๐/๑๗๕/
๑๒๓,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๕๑/๓๖,๑๑/๕๖/๓๘,๑๑/๖๒/๔๓,๑๑/๖๘/๔๖,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๒๔๒/๒๕๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๕/๕๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔/๖) ; คู่กับสาวิกา 

สาวกของนิครนถ์,สาวกของนิครนถ์ นาฏบุตร,สาวกนคิรนถ์ : ผู้ฟัง ผู้ฟังคำสอน ศิษย์ของนิครนถ์ ใน
ท่ีนี้ หมายถึงสาวกของนิครนถ์ (นักบวชเปลือย) เช่น สีหเสนาบดี  ดังคำว่า สมัย
น้ัน เจ้าลิจฉวีผู้มีช่ือเสียงน่ังประชุมกันในสันถาคารกล่าวสรรเสริญพระพุทธ กล่าว
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สรรเสริญพระธรรม กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์โดยประการต่าง ๆ สมัยนัน้สีหเสนาบดี
สาวกของนิครนถ์นั่งอยู่ในท่ีประชุมนั้นด้วย,เจ้าลัทธิอยู่เมืองปาวา ดังคำในปาสาทิก
สูตรและสามคามสูตรว่า นิครนถ์นาฏบุตร ได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวา  เพราะ
การถึงแก่กรรมของนิครนถ์  นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถ์จึงแตกกัน เกิดแยกเป็น ๒ 
พวก หรือดังคำในกุลสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้ใหญ่บ้านช่ืออสิพันธกบุตร สาวกของนิครนถ์ 
เข้าไปหานิครนถ์นาฏบุตรถึงท่ีอยู่  ไหว้แล้ว นั่ง ณ ท่ีสมควรนิครนถ์ นาฏบุตรได้กล่าว
กับผู้ใหญ่บ้านช่ืออสิพันธกบุตร  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๐/๑๐๘, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๑/๕๐,
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๑/๒๔๙,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๑/๔๑๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๙๕/๒๙๒) 

สาวกเดียรถีย์ : ผู้ฟัง ผู้ฟังคำสอน ศิษย์ของเดียรถีย์ ดังคำในมหาสุญญตสตูรที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่
พระอานนท์ว่า ถ้าภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอำมาตย์ของพระราชา 
เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ เข้ามาหาตถาคตผู้มีโชค อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ในท่ีนั้น ตถาคต
ย่อมมีจิตน้อมไปในวิเวก,ในธรรมบทพระผู้มพีระภาคตรัสแก่สาวกเดียรถีย์ว่า สัตว์
ท้ังหลายผู้เห็นสิ่งท่ีไม่มีโทษว่ามีโทษและเห็นสิ่งท่ีมีโทษว่าไม่มีโทษ ช่ือว่าถือมั่น
มิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุคติ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๗/๒๒๔,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๑๘/๑๓๒) 

สาวกบริษทั : บริษัทคือสาวก ชุมชนผู้ฟังคำสอน (ของพระพุทธเจ้า) (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบาสิกา) ดังคำในมหาสีหนาทสูตรท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ก็บัดน้ี  เราชรา แก่ เฒ่า 
ล่วงกาล ผ่านวัยไปโดยลำดับ เรามีอายุ ๘๐ ปี สาวกบริษัท ๔ ของเราในธรรมวินัยนี้มี
อายุ ๑๐๐ ปี เป็นอยู่ได้ ๑๐๐ ปี มีสติ มีคติ  มีธิติ อันยอดเย่ียมและมปัีญญาเฉลียว
ฉลาดอย่างย่ิง,ในอรักเขยยสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสาวกบริษัทผูบ้รรลุธรรมเป็น
พระอรหันต์ ดังคำว่า สาวกบริษัทของเราหลายร้อย ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติฯลฯเราไม่เห็นนิมิตน้ีว่าสมณะพราหมณ์เทวดาพรหมหรือใครๆในโลกจักทักท้วง
เราด้วยคำพูดท่ีมีเหตุผลในธรรมน้ันว่า แม้เพราะเหตุน้ี สาวกบริษัทหลายร้อยของ
ท่านมิได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้น้ัน จึงถึงความเกษมไมม่ี
ความกลัว แกล้วกล้าอยู่ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๑/๑๖๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๘/๑๑๓) 

สาวกบารมี : บารมีทำให้สำเร็จเป็นสาวก คือบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ดังคำในนิธิ
กัณฑสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลอาศัยมิตตสัมปทา ประกอบความเพียรโดย
แยบคายก็จะเป็นผู้ชำนาญในวิชชาและวิมุตติท้ังหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์น้ี ปฏิสัมภิทา 
วิโมกข์ สาวกบารมี ปัจเจกโพธิ และพุทธภูมิท้ังหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์น้ี, ใน
ปฏิสัมภิทามรรคปุคคลวิเสสนิทเทส อธิบายว่า พวกท่ีเป็นพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา
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ก็มี ๒ จำพวก คือพวกหน่ึงบรรลุสาวกบารมี พวกหน่ึงไม่บรรลุสาวกบารมี พวกที่
บรรลุสาวกบารมีเป็นผู้ประเสริฐวิเศษย่ิงกว่าพวกที่ไม่บรรลุสาวกบารมี และญาณของ
ผู้บรรลุสาวกบารมีน้ันย่อมแตกฉาน, พวกที่เป็นพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มี ๒ 
จำพวก คือ พวกหน่ึงบรรลุสาวกบารมี  พวกหน่ึงเป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า พวกที่
เป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐวิเศษย่ิงกว่าพวกที่บรรลุสาวกบารมีน้ัน 
และญาณของผู้เป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าน้ันย่อมแตกฉาน (ขุ.ข.ุ(ไทย) ๒๕/๑๕/
๑๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๘/๕๖๑) 

   อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สาวกบารมี หมายถึงบารมีท่ีให้สำเร็จเป็นพระสาวก 
(ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๘/๒๐๖)  

สาวกปัญญาบารมี : ปัญญาบารมีของพระสาวก ในที่น้ีหมายถึงพระสารีบุตร ดังคำในสารีปุตตเถร
คาถาท่ีพระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า พระเถระผู้ประพฤติตามพระธรรมจักร ท่ีพระ
ศาสดาทรงให้เป็นไป มีปัญญามาก มีจิตต้ังม่ัน เป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดิน น้ำ  และไฟ  
ไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้าย  ภิกษุถึงท่ีสุดสาวกปัญญาบารมี มีความรู้มาก เป็นมหามุนี ไม่
โง่เขลา ไม่ใช่เหมือนผู้โง่เขลา เป็นผู้เย็นอยู่เป็นนิตย์ เราปรนนิบัติพระศาสดา ได้ทำ
ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ปลงภาระท่ีหนักได้  ถอนตัณหาทีน่ำไปสู่ภพได้
ขาดแล้ว ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาทเถิด น้ีเป็นคำพร่ำสอนของเรา เราหลุดพ้นจากกิเลสและภพได้ทั้งหมดแล้ว  
จะปรินิพพานละ (๒๖/๑๐๑๔/๕๐๖) 

สาวกภาษิต : ธรรมท่ีสาวกกล่าว,คำพูดของพระสาวก, เป็นธรรมคำสอนทางศาสนา ดังคำในมหา
วิภังค์ว่าท่ีช่ือว่าธรรม ได้แกพุ่ทธภาษิต สาวกภาษิต ฤษีภาษิต  เทวดาภาษิต ที่
ประกอบด้วยอรรถ ท่ีประกอบด้วยธรรม,ในอาณิสูตรคำสอนนอกพระพุทธศาสนา ดัง
คำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ในอนาคตเม่ือผู้อ่ืนกล่าวสูตรท่ีตถาคต
กล่าวไว้ล้ำลึกมีเน้ือความลึกซึ้ง เป็นโลกุตตรธรรม ประกอบด้วยความว่าง ภิกษุ
ท้ังหลายจักไมต้ั่งใจฟังให้ดีไม่เง่ียหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพ่ือรู้ทั่วถึงและไม่ให้
ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผูอ่ื้นกล่าวสูตรท่ีท่าน
ผู้เช่ียวชาญได้รจนาไว้ เป็นบทกวี มีอักษรวิจิตรมีพยัญชนะวิจิตร อยู่ภายนอก เป็น
สาวกภาษิต ภิกษุเหล่านั้นกลบัต้ังใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟัง  เข้าไปต้ังจิตไว้เพ่ือรู้ท่ัวถึง และ
จักสำคัญธรรมว่า ควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจ  ฉนัใดแต่เมื่อผู้อ่ืนกล่าวสูตรที่
ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตตรธรรม ประกอบด้วยความว่าง ก็จัก
อันตรธานไป ฉันนั้น, ในตติยอนาคตภยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ข้อท่ี ๔ ในภัย
อนาคต ๕ ว่า ในอนาคต หมู่ภิกษุจักไม่เจรญิกาย  ไม่เจรญิศีล  ไม่เจรญิจิต  ไม่เจรญิ
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ปัญญา เมื่อผูอ่ื้นกล่าวสูตรที่ตถาคตตรัสไว้ล้ำลึกมีเน้ือความลึกซึ้ง เป็นโลกุตตรธรรม 
ประกอบด้วยความว่าง  ภิกษุเหล่าน้ันไม่ต้ังใจฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ต้ังใจใฝ่รู้ 
และไม่ให้ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจ แต่เมื่อผูอ่ื้นกล่าวสูตรที่
ท่านผู้เช่ียวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตรมีพยัญชนะวิจิตร อยู่ภายนอก  
เป็นสาวกภาษิตภิกษุเหล่าน้ันกลับต้ังใจฟังด้วยดี เง่ียโสตสดับ ต้ังใจใฝ่รู้ และให้
ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจ โดยนัยน้ีแล เพราะธรรมเลอะเลือน 
วินัยจึงเลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือน ธรรมจึงเลอะเลอืน (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๔๖๒๓๔, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๙/๓๑๘,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๘/๙๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๗๙/๑๔๕) 

   อรรถกถาในอาณิสูตรและตติยอนาคตภยสูตร อธิบายว่า สาวกภาษิต หมายถึง
ภาษิตอันเหล่าสาวกของเจ้าลัทธิคนใดคนหน่ึงท่ีไม่ได้ช่ือว่าเป็นพระพุทธสาวกได้
ภาษิตไว้ คือเป็นภาษิตของเหล่าสาวกของเจ้าลัทธินอกพุทธศาสนา (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) 
๒/๔๘/๕๕) 

สาวกสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสาวก  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สังสารวัฏนับว่ามีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ เหมือน
สาวก ๔ รูปซึง่มีอายุรูปละ ๑๐๐ ปี แต่ละรูประลึกย้อนหลังไปได้วันละ ๑๐๐,๐๐๐ 
กัป ถึงกระนั้น กัปท่ีพวกเธอระลึกไปไม่ถึงก็ยังมีอยู่มาก (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๓๐/๒๒๑) 

สาวเทื้อ : สาวแก่, ทึนทึก ดังคำในมหาวิภังค์ว่า กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์  เป็นผู้มีหญิง
แพศยาเป็นโคจรมีหญิงม่ายเป็นโคจรมีสาวเท้ือเป็นโคจร มีบัณเฑาะก์เป็นโคจรหรอืมี
ภิกษุณีเป็นโคจร แม้เช่นน้ีกช่ื็อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี หรือดังคำในอุสสังกิตสูตร
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ (คือ๑. 
เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร ๒.เป็นผูม้ีหญิงหม้ายเป็นโคจร๓.เป็นผูม้ีสาวเท้ือเป็น
โคจร ๔. เป็นผู้มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร ๕. เป็นผู้มีภิกษุณีเป็นโคจร) ย่อมเป็นท่ีรังเกียจ
สงสัยว่า เป็นภิกษุช่ัว แม้จะเป็นผู้มีอกุปปธรรม(เป็นพระอรหันต์) ก็ตาม(วิ.มหา.(ไทย) 
๒/๘๗/๑๓๙, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๒/๑๗๗) 

   อรรถกถาอธิบายว่า สาวเทื้อ หมายถึงสาวแก่ (มหลลฺิกกมุารี) (องฺ.ปญฺจก.อ. 
(บาลี) ๓/๑๐๒/๔๖)  

สาวนะ, สาวนมาส :  เดือน ๙ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
สาวพรหมจารี : หญิงที่ยังบริสทุธ์ิ หมายถึงผูบ้ริสุทธ์ิไม่ผ่านการเสพสม ดังคำในสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี

คาถา ท่ีนักเลงเจ้าชู้กล่าวแก่พระเถรีว่า ดอกอุบลโผล่พ้นน้ำไม่มีมนุษย์ชมแล้วฉันใด 
แม่นางเป็นสาวพรหมจารีก็ฉนัน้ัน เม่ือส่วนเรือนร่างของแม่นางยังไม่มีใครเชยชมเลย 



 

๕๓๓๕ 
 

 

แม่นางก็จักถึงความชราร่วงโรยไปเสียเปล่า ๆ หรือดังคำในกุกกุฏชาดก ท่ีแมวได้ฟัง
ดังนั้นคิดหาอุบายใหม่กล่าวว่า ฉันจะเป็นภรรยาสาวของท่านท่ีพูดจาอ่อนหวาน 
น่ารัก ขอท่านจงรับฉันผู้เลอโฉม ผู้เป็นสาวพรหมจารีไว้ ด้วยการรับอันดีงามเถิด (ขุ.
เถรี.(ไทย) ๒๖/๓๘๑/๖๑๘,ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๖/๕๙/๒๓๘) 

สาวัชชสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยกรรมท่ีมีโทษ พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า บุคคลพึงทราบว่าเป็นคนพาล 
เพราะประกอบด้วยธรรม ๓ คือ (๑) มีกายกรรมที่มีโทษ (๒) มีวจีกรรมท่ีมีโทษ (๓) มี
มโนกรรมท่ีมีโทษ แล้วตรัสว่า บุคคลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิต เพราะประกอบด้วยธรรม 
๓ คือ (๑) มีกายกรรมท่ีไม่มีโทษ (๒) มีวจีกรรมท่ีไม่มีโทษ (๓) มีมโนกรรมที่ไม่มีโทษ 
(องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗/๑๔๕) 

สาวัชชสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยกรรมท่ีมีโทษเป็นเหตุให้ตกนรก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็น
เหตุให้บุคคลตกนรกเหมือนถกูนำไปฝังไว้ ๓ คือ (๑) กายกรรมท่ีมีโทษ (๒) วจีกรรมที่
มีโทษ (๓) มโนกรรมท่ีมีโทษ ตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลขึ้นสวรรค์เหมือนได้รับ
อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ๓ คือ (๑) กายกรรมท่ีไมมี่โทษ (๒) วจีกรรมท่ีไม่มีโทษ (๓) 
มโนกรรมท่ีไมมี่โทษ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๘/๓๙๕) 

สาวัชชสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มแีต่โทษ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ บุคคล 
(๑) ผู้มแีต่โทษ คือประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมท่ีมีโทษ (๒) ผู้มีโทษ
เป็นส่วนมาก คือประกอบด้วยกายกรรมเป็นต้นท่ีมีโทษเป็นส่วนมาก ไม่มีโทษเป็น
ส่วนน้อย (๓) ผู้มีโทษเป็นส่วนน้อย คือประกอบด้วยกายกรรม เป็นต้นท่ีไม่มีโทษเป็น
สว่นมาก ท่ีมีโทษเป็นส่วนน้อย (๔) ผู้ไมมี่โทษ คือประกอบด้วยกายกรรม เป็นต้นที่ไม่
มีโทษ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๕/๒๐๓) 

สาวัชชสูตร๔ : พระสูตรว่าด้วยกรรมและทิฏฐิท่ีมีโทษ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้
บุคคล หลังจากตายแล้วไปเกิดในนรก ๔ คอื (๑) กายกรรมท่ีมีโทษ (๒) วจีกรรมท่ีมี
โทษ (๓) มโนกรรมท่ีมีโทษ (๔) ทิฏฐิที่มีโทษ แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคล
หลังจากตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ ๔ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๙/
๓๕๕) 

สาวัชชสูตร๕ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีมีโทษ และท่ีไม่มีโทษ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีมีโทษ 
คือ มิจฉัตตธรรม ๑๐ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ธรรมท่ีไมม่ีโทษ คือ สัมมัตตธรรม ๑๐ มี
สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๐/๒๘๗) 

สาวัตถี,กรุง : นครหลวงของแคว้นโกศล;แคว้นโกศลต้ังอยู่ระหว่างภูเขาหิมาลัยกับแมน้่ำคงคา
ตอนกลาง อาณาเขตทิศเหนือจดเทือกเขาเนปาล ทิศตะวันออกจดแคว้นกาสี ต่อกับ
แคว้นมคธ ทศิใต้และทิศตะวันตกจดแม่น้ำคงคา; พระนครสาวัตถีเป็นศูนย์กลางการ



 

๕๓๓๖ 
 

 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งพุทธกาล เป็นท่ีที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากท่ีสุด
รวมถึง ๒๕ พรรษา, บัดน้ีเรียก สะเหต-มะเหต (Sahet-Mahet, ล่าสดุ รื้อฟ้ืนช่ือใน
ภาษาสันสกฤตขึ้นมาใช้ว่า śrāvasti คือศราวัสตี) ดังคำว่า สมัยนั้น  ภิกษุรูปหน่ึง  
จำวัดกลางวันในป่าอันธวัน  เขตกรุงสาวัตถี หรือดังคำว่า คร้ังน้ัน ภิกษุณีอุบลวรรณา
พักอยู่ ณ กรุงสาวัตถี หรือดังคำว่า สมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ 
พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี   (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๗๔/
๖๔, ๑/๗๙/๖๙, ๑/๑๕๕/๑๒๔, ๑/๒๓๔/๒๔๙,๑/๒๖๙/๒๙๑, ๑/๒๘๓/๓๑๕,วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๔๗๑/๙,๒/๔๙๗/๑๙,๒/๕๐๓/๒๖,๒/๕๐๘/๓๒, ๒/๕๑๕/๓๙,๒/
๕๑๗/๔๑,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๕๖/๑,๓/๖๘๒/๓๐) ; ดู โกศล, เชตวัน, บุพพาราม   

สาวิกา : หญิงผู้ฟัง, หญงิผู้ฟังคำสอน, สาวกหญิง,ศิษย์ผู้หญิง ดังคำในมหาวรรคท่ีพระผู้มีพระ
ภาคทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารมาตาว่าสตรีใดเมื่อให้ขา้วและน้ำก็เบิกบานใจมีศีล  
เป็นสาวิกาของพระสุคต ...สตรีนั้นอาศัยหนทางท่ีไม่มีธุล ี ไม่มีกิเลสยวนใจ ย่อมได้
กำลังและอายุทิพย์  เธอผู้ประสงค์บุญ มคีวามสุข มีพลานามัย ย่อมปลื้มใจในชาว
สวรรค์ตลอดกาลนาน หรือดังคำในมหาปรินิพพานสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระ
วาจาน้ีไว้ว่า มารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าท่ีภิกษุณีท้ังหลายผู้สาวิกา
ของเรายังไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม 
ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ปฏิบัติตามธรรม เรยีนกับอาจารย์
ของตน แต่ยังบอก แสดง บญัญัติกำหนด เปิดเผย  จำแนก ทำให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดง
ธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้หรือดังคำใน
มหาวัจฉโคตตสูตรที่พระผู้มพีระภาคตรัสแก่วัจฉปริพาชกว่า ภิกษุณีท้ังหลายผู้เป็น
สาวิกาของเรา  ผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้น
ไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน มิใช่มีเพียง ๑๐๐ รูป  ๒๐๐ รูป  ๓๐๐  
รูป ๔๐๐ รูป  ๕๐๐ รูป ความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียว (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๕๑/
๒๒๕, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๘/๑๑๔,๑๐/๑๖๘/๑๑๕,๑๐/๑๗๕/๑๒๓,๑๐/๑๗๖/๑๒๔,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๕/๒๓๐,สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๐/๔๖๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๒/
๑๑๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๖/๒๔๘,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๑/๒๕,๒๖/๑๔๗/๒๖) ; คู่
กับ สาวก  

สาสนวงส์ :  ช่ือหนังสือตำนานพระพุทธศาสนา ว่าด้วยเรื่องพระศาสนทูต ๙ สายท่ีพระโมคคัลลี
บุตรติสสเถระส่งไปประดิษฐานพระพุทธศาสนา ในดินแดนต่างๆ เมื่อเสร็จการ
สังคายนาครั้งท่ี ๓ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณ พ.ศ.
๒๓๕, แต่งโดยพระปัญญาสามี ในประเทศพม่า เม่ือจ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔), ข้อที่
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น่าสังเกตเป็นพิเศษ คือ สาสนวงส์นี้บอกว่า มหารัฐ ท่ีพระมหาธรรมรักขิตเถระไป
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา คือดินแดนใกล้สยามรฐั, อปรันตรัฐ ท่ีพระโยนกธรรม
รักขิตเถระ เป็นพระศาสนทูตนำคณะไป สาสนวงส์ว่า ก็คือสุนาปรันตชนบท ท่ีพระ
ปุณณะได้อาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปในพุทธกาล และว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งใน
ประเทศพม่าแถบฝั่งขวาของแม่น้ำอิรวดี ใกล้เมืองพุกาม (Pagan) แต่นักปราชญ์บาง
ท่านอย่าง Dr. G.P. Malalasekera เห็นว่าสุนาปรันตะน่าจะเป็นดินแดนทาง
ตะวันตกตอนกลางของประเทศอินเดียน่ันเองแถบรัฐ Gujarat ไปจนถงึแคว้นSindh 
ด้านปากีสถาน (สอดคล้องกับเรื่องในอรรถกถาที่ว่า พระพุทธศาสนาเสด็จไปท่ีน่ัน 
ผ่านแม่น้ำนัมมทา คือNarmada), ส่วน สุวรรณภูมิ สาสนวงส์ว่า ได้แก่รามัญรฐั คือ
แคว้นมอญ ต้ังแต่หงสาวดี ลงมาถึงเมาะตะมะ โดยมีศูนย์กลางของสุวรรณภูมิ ท่ีเมือง
หลวงช่ือสุธรรมนคร อันได้แก่สะเทิม(Thaton); ดู โมคคลัลีบุตรติสสเถระ,ปุณณสุนา
ปรันตะ, สุวรรณภูมิ 

สาวิตติฉันท์ : ช่ือฉันท์อย่างหนึ่ง เป็นฉันท์ท่ีใช้กล่าวนำ เป็นบทเริ่มต้นแห่งพระเวท ก่อนการบูชา
ยัญ ดังคำในโกสิยชาดกท่ีท้าวสักกะตรัสไว้ว่า เม่ือใดพราหมณ์ท้ังหลายเรียนพระเวท 
เรียนสาวิตติฉันท์ และเรียนยัญวิธีแล้วเท่ียวรับจ้างทำการบูชายัญ เม่ือน้ันสุนัขดำก็จะ
หลุดออกไป(กินเนื้อพราหมณ์เหล่าน้ัน),ในมหาวรรค์ พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนา
แกเ่กณิยชฎลิว่า ยัญพิธีมีการบูชาไฟเป็นประธาน สาวิตตีฉันท์ (ขุ.ชา. ๒๗/๖๖/๓๘๔,
วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๓๒)  ; สาวิตรีฉันท์ ก็เขียน 

   ฎีกาอธิบายว่า พวกพราหมณ์เมื่อจะสวดสาธยายพระเวท ย่อมสวดสาวิตตี
ฉันท์ก่อน ฉันท์นี้จึงช่ือว่าเป็นบทนำ เป็นบทเริ่มต้นแห่งพระเวท (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) 
๓/๓๐๐/๔๐๐)  

สาวิตรีฉันท์ : ช่ือฉันท์อย่างหนึ่ง เป็นยอดแห่งฉันท์ท้ังหมด เป็นบทกล่าวนำ เป็นบทเริ่มต้นแห่งพระ
เวท มี ๓ บาท ๒๔ พยางค์ ดังคำในเสลสูตร ท่ีพระผูม้ีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่
เกณิยชฎิลว่าการบูชาไฟเป็นการบูชายัญอันประเสริฐ ว่าด้วยเรื่องฉันท์  สาวิตรีฉันท์
เป็นฉันท์อันดับแรก พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ท้ังหลาย สมุทรสาครเป็นศูนย์
รวมแห่งแม่น้ำท้ังหลาย หรือดังคำในสุนทริกภารทวาชสูตรพราหมณ์ทูลถามดังนี้ว่า 
พราหมณ์ พราหมณ์ท้ังหลายด้วยกันเท่านั้นท่ีจะถามว่า  ท่านเป็นพราหมณ์หรือไม ่ 
(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้) ถ้าท่านเรียกตัวเองว่าพราหมณ์แต่มาสนทนากับเราผู้
มิใช่พราหมณ์เพราะฉะน้ันเราจะถามท่านถึงเรื่องสาวิตรีฉันท์ ท่ีมี ๓ บาท ๒๔  
พยางค์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๐/๔๙๙,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๖๑/๖๐๕,๒๕/๕๗๔/๖๓๙) 



 

๕๓๓๘ 
 

 

   อรรถกถาอธิบายว่า สาวิตรีฉันท์ โดยท่ัวไปหมายถึงบทสวดในคัมภีร์พระเวท 
แต่ในที่น้ีพระพุทธองค์ทรงหมายเอาอริยสาวิตรี คือพุทธัง สรณัง คัจฉามิ, ธัมมัง 
สรณัง คัจฉามิ, สังฆัง สรณัง คัจฉามิ (ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๔๖๑/๒๒๖)  

สาสวสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีมีอาสวะ และท่ีไม่มอีาสวะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีมี
อาสวะ คือ มจิฉัตตธรรม ๑๐ มมีิจฉาทิฏฐ ิ เป็นต้น ธรรมท่ีไม่มีอาสวะ คือ สัมมัตต
ธรรม ๑๐ มีสมัมาทิฏฐิ เป็นต้น  (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓๙/๒๘๗) 

สาสวสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีมีอาสวะ และที่ไม่มีอาสวะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราจัก
แสดงธรรมที่มีอาสวะและธรรมท่ีไม่มีอาสวะแก่เธอท้ังหลาย เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับ
สนองพระดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า ธรรมท่ีมีอาสวะ คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมท่ีไม่มี
อาสวะ คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘๓/๓๓๓) 

สาสวะ : เป็นไปกับด้วยอาสวะ, ประกอบด้วยอาสวะ, มีอาสวะ, เป็นโลกิยะ มีปรากฏในสาสวสูตร 
หมายถึงธรรมท่ีมีอาสวะ ดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมที่มีอาสวะ อะไรบ้าง 
คือ ๑. มิจฉาทิฏฐิฯลฯ ๑๐.มิจฉาวิมุตติ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าธรรมท่ีมีอาสวะ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๙/๒๘๗) 

สาสปสูตร : พระสูตรว่าด้วยเมล็ดผักกาด พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สังสารวัฏนับว่ามีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ เหมือนนคร
ท่ีมีความยาว กว้างและสูง อย่างละ ๑ โยชน์ เต็มไปด้วยเมล็ดผักกาด บรุุษหยิบเมล็ด
ผักกาดออกจากเมืองนั้น ๑๐๐ ปีเพียง ๑ เมล็ด ทำอยู่อย่างน้ันจนเมล็ดผักกาดหมด 
ถึงกระน้ัน ก็ไมส่ามารถเทียบกับอายุของกัปหน่ึงได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๒๙/๒๒๐) 

สาสวปัญญา : ปัญญาท่ีมีอาสวะ หมายถึงปัญญาในสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ดัง
คำในวิภังค์ท่ีอธิบายไว้ว่า ปัญญาในสภาวธรรมท่ีเป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ ๓ ช่ือ
ว่า สาสวปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล  ๔  ช่ือว่าอนาสวปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/
๗๖๗/๕๐๐) 

สาหัตถิกะ :   ทำด้วยมือของตนเอง หมายถึงลักด้วยมือของตนเอง เป็นอวหารอย่างหน่ึงใน ๒๕ 
อย่าง ท่ีพระอรรถกถาจารย์แสดงไว้ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ (พจนนุกรมพุทธศาสน ์
ฉบับประมวลศัพท์)  

สาฬหสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยนายสาฬหะถามถึงหลักความเช่ือ หลานของมิคารเศรษฐีช่ือว่า
สาฬหะ และหลานของเปขุณิยะช่ือว่าโรหนะ พากันไปหาพระนันทกะ ถึงท่ีอยู่ ณ มิ
คารมาตาปราสาท เขตกรุงสาวัตถี พระนันทกะแสดงหลักความเช่ือ ๑๐ มีอย่าปลงใจ
เช่ือด้วยการฟังตามกันมาเป็นต้น แก่คนทัง้สองว่า เม่ือท่านท้ังหลายรู้ด้วยตนเอง



 

๕๓๓๙ 
 

 

เท่าน้ันว่า ธรรมเหล่าน้ันเป็นอกุศล เป็นธรรมมีโทษ ผู้รู้ติเตียน เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือ
ไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์ แก่บุคคลผู้ถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ก็ควรละธรรมเหล่าน้ันเสีย  

  พระนันทกะถามคนทั้งสองว่า ธรรมท่ีเป็นฝ่ายอกุศลคือ โลภะ โทสะ และโมหะ มี
อยู่หรือไม่ เม่ือได้ฟังคำตอบว่า มี จึงถามอีกว่า เราจะอธิบายคำว่า อภิชฌา พยาบาท 
และอวิชชาแต่ละอย่าง เพราะบุคคลผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา เป็นผู้โลภ บุคคลผูมี้จิต
พยาบาท เป็นตัวร้าย บุคคลผู้ตกอยู่ในอวิชชาเป็นคนหลง จึงทำให้ฆ่าสตัว์ ลักทรัพย์ 
ล่วงเกินภรรยาของผู้อ่ืน พูดเท็จ ชักชวนผู้อ่ืนเพ่ือสิ่งท่ีไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์ จึงถาม
ตามลำดับดังน้ีว่า ธรรมเหล่านี้ เป็นกุศลหรอือกุศล เป็นธรรมมีโทษหรือไม่มีโทษ เป็น
ธรรมท่ีผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญ เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือเกื้อกูล เพ่ือทุกข์ แก่บุคคลผู้
ถือปฏิบัติบริบูรณ์หรือไม่ ก็ได้รับคำตอบตามลำดับดังน้ีว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล 
เป็นธรรมมีโทษ เป็นธรรมท่ีผู้รู้ติเตียน เป็นธรรมที่เป็นไปเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือทุกข์แก่
บุคคลผู้ถือปฏิบัติบริบูรณ์  

  พระนันทกะกล่าวอีกว่า ธรรมฝ่ายที่เป็นกศุล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
โดยนัยตรงกันข้ามกับธรรมฝ่ายอกุศล แล้วถามตอบกับนายสาฬหะและนายโรหนะ 
ในทำนองเดียวกันทุกประการ แล้วกล่าวอีกว่า พระอริยสาวกปราศจากอภิชฌา 
พยาบาท ไม่ลุม่หลง มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นคง มีจิตประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม ๔ 
แผ่ไปในที่ทุกแห่งอย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ก็จะทำให้รู้
อริยสัจ ๔ ทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะท้ัง ๓ มีกามาสวะเป็นต้น จึงรู้ชัด กล่าวอีกว่า 
เมื่อก่อน เรามโีลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดี บัดนี้ โลภะเป็นต้นไม่มี นับว่าเป็นสิ่ง
ท่ีดี ซึ่งทำให้ไม่มีความทะยานอยาก ดับสนิทเยือกเย็น เสวยสุข มีตนเป็นประหน่ึง
พรหมอยู่ในปัจจุบัน (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๗/๒๖๔) 

สาฬหสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยเจ้าลิจฉวีพระนามว่าสาฬหะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคาร
ศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี เจ้าลิจฉวีพระนามว่าสาฬหะและเจ้าลจิฉวีพระนาม
ว่าอภัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามว่า มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงบัญญัติ
การข้ามโอฆะเพราะเหตุ ๒ คือ สีลวิสุทธิ และการเกลยีดตบะ ส่วนในธรรมวินัยนี้ 
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไร 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า สีลวิสทุธิเปน็องค์ของสมณธรรมอย่างหนึ่ง สมณ
พราหมณ์ท่ีถือการเกลียดตบะ(หมายถึงการรังเกียจบาปด้วยตบะคือการบำเพ็ญทุกกร
กิริยาเพ่ือย่างกิเลส) เป็นวาทะ ถือการเกลียดตบะเป็นสาระ ยึดม่ันการเกลียดตบะอยู่ 
ไม่สามารถข้ามโอฆะได้ สมณพราหมณ์ท่ีมคีวามไม่บริสุทธ์ิทางกาย ทางวาจา ทางใจ 
และมีอาชีพไม่บริสุทธ์ิ ย่อมไม่ควรเพ่ือญาณทัสสนะและความตรัสรู้ช้ันเย่ียม เปรียบ



 

๕๓๔๐ 
 

 

เหมือนบุรุษใคร่จะข้ามแม่น้ำถือผึ่งเข้าป่า พอพบต้นรังใหญ่ ลำต้นตรง แต่เป็นไม้อ่อน 
ก็จะพึงตัดที่โคนและปลายแลว้ลิดกิ่งและใบ ถากด้วยผึ่งเกลาด้วยมีด ขุดเป็นร่อง ขัด
ด้วยลูกหินแล้วปล่อยลงในน้ำ แล้วตรัสถามสาฬหลิจฉวีว่า บุรุษน้ันจะข้ามแม่น้ำน้ันได้
หรือไม่ เมื่อเขากราบทูลว่า ไม่ได้ จึงตรัสถามว่า เพราะเหตุไร เมื่อเขากราบทูลว่า 
เพราะต้นรังน้ัน บุรุษน้ันแต่งเกลี้ยงเกลาภายนอก แต่ภายในไม่เรียบร้อย บุรุษนั้นพึง
หวังได้ว่า ไม้รังน้ันจะต้องจมนำ้ และบุรุษน้ันก็ต้องพินาศ  

  ตรัสว่า ส่วนสมณพราหมณ์ท่ีไม่ถือการเกลียดตบะเป็นวาทะ ไม่ถือการเกลียดตบะ
เป็นสาระ ไม่ยึดมั่นการเกลียดตบะอยู่ ย่อมสามารถข้ามโอฆะได้ อน่ึง สมณพราหมณ์
ท่ีมีความบริสุทธ์ิทางกาย ทางวาจา ทางใจ และมีอาชีพบริสุทธ์ิ ย่อมควรเพ่ือญาณทสั
สนะและความตรัสรู้ช้ันเย่ียม เปรียบเหมือนบุรุษใคร่จะขา้มแม่น้ำถือผึ่งเข้าป่า พอพบ
ต้นรังใหญ่ ลำต้นตรง แต่เป็นไม้อ่อน ก็จะพึงตัดที่โคนและปลายแล้วลิดกิ่งและใบ 
ถากด้วยผึ่ง เกลาด้วยมีด ขีดแต่งด้วยสิ่ว ทำภายในให้เรียบร้อย ขุดเป็นร่อง ขัดด้วย
ลูกหินทำให้เป็นเรือติดกรรเชียงและหางเสือแล้วปล่อยลงในน้ำ แล้วตรัสถามสาฬ
หลิจฉวีว่า บุรุษน้ันจะข้ามแม่น้ำน้ันได้หรือไม่ เมื่อเขากราบทูลว่า ได้ จึงตรัสถามว่า 
เพราะเหตุไร เมื่อเขากราบทูลว่า เพราะต้นรังน้ัน บุรุษน้ันแต่งเกลี้ยงเกลาภายนอก 
และภายในเรียบร้อยดี ทำเป็นเรือติดกรรเชียงและหางเสือ บุรุษน้ันพึงหวังได้ว่า เรือ
จักไม่จม และบุรุษนั้นจะข้ามฝั่งได้โดยสวัสดี 

  ตรัสองค์ประกอบของนักรบอาชีพเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของอริยสาวก มี 
๓ คือ (๑) นักรบอาชีพยิงลูกศรได้ไกล เปรียบเหมือนอริยสาวกผู้มีสัมมาสมาธิ
พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน 
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ด้วยปัญญาอัน
ชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา (๒) 
นักรบอาชีพยิงไม่พลาด เปรยีบเหมือนอริยสาวกผู้มีสัมมาทิฏฐิรู้ชัดทุกข ์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค ตามความเป็นจริง (๓) นักรบอาชีพทำลายกายขนาดใหญ่ได้ เปรียบเหมือนอริย
สาวกผู้มีสัมมาวิมุตติทำลายอวิชชากองใหญ่ได้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๖/๒๙๖) 

สาฬหภิกษุ,สาฬหะ, ภิกษุ : 1.ช่ือภิกษุรูปหน่ึงท่ีได้รับการพยากรณ์ว่าเป็นพระอรหันต์ มีปรากฏใน
ปฐมคิญชกาวสถสูตร ดังคำท่ีพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญสาฬหภิกษุมรณภาพแล้ว คติของท่านเป็นอย่างไร  อภิสัมปรายภพ
เป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อานนท์  สาฬหภิกษุมรณภาพแล้วทำให้
แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเอง



 

๕๓๔๑ 
 

 

เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๔/๕๐๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๑,๑๐/
๑๕๗/๑๐๑)  

 2.ช่ือพระเถระองค์หนึ่งในการกสงฆ์ผู้ทำสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ดังคำในจูฬวรรคว่า ท่าน
พระสาฬหะหลีกเร้นอยู่ท่ีสงดั  เกิดความคิดคำนึงขึ้นในจิตอย่างน้ีว่า ภิกษุพวกไหนที่
เป็นฝ่ายธรรมวาที ภิกษุชาวปราจีนหรือชาวเมืองปาเฐยยะ หรือดังคำว่า ท่านพระเร
วตะจึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ท่านผู้เจริญ  ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า  เมื่อพวกเรากำลัง
วินิจฉัยอธิกรณ์นี้ มีเสียงเซ็งแซ่เกิดขึ้นไม่มีท่ีสิ้นสุดและไม่มีใครทราบความหมายแห่ง
ถ้อยคำท่ีกล่าวแล้วได้แมแ้ต่เรื่องเดียว ถ้าสงฆ์พร้อมแล้วพึงระงับอธิกรณ์เรื่องน้ีด้วย
อุพพาหิกวิธี สงฆ์จึงคัดเลือกภิกษุชาวปราจีน ๔ รูป คือ ท่านพระสัพพกามี ท่านพระ
สาฬหะ ท่านพระอุชชโสภิตะและท่านพระวาสภคามกิะ  และภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ
อีก๔ รูป คือทา่นพระเรวตะ ท่านพระสัมภูตสาณวาสี ท่านพระยสกากัณฑกบุตรและ
ท่านพระสุมนะ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๓/๔๐๗, ๗/๔๕๖/๔๑๒) 

สาฬหมิคารนดัดา : ช่ือชายหนุ่ม หลานชายของนางวิสาขา,เป็นชายท่ีได้รับฟังหลักกาลามสูตรจาก
พระนันทกะดังคำในสาฬหสูตรท่ีท่านพระนันทกะอยู่ท่ีปราสาทของวิสาขามิคารมาตา 
ในบุพพาราม เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น นายสาฬหะผู้เป็นหลานชายของมิคารเศรษฐี
และนายโรหนะผู้เป็นหลานชายของเปขุณิยเศรษฐี เข้าไปหาท่านพระนันทกะถึงที่อยู่  
ไหว้แล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร ท่านพระนันทกะได้กล่าวกับสาฬหมิคารนัดดา (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๖๗/๒๖๔) 

สาฬหะ, เจา้ลิจฉวี : ช่ือเจ้าลิจฉวีองค์หนึ่ง อยู่กรุงเวสาลี เป็นสหายกับอภัยลิจฉวี ดังคำในสาฬหสูตรว่า 
สมัยหน่ึง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  กูฏาคารศาลา  ป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี  
ครั้งน้ันแล  เจ้าลิจฉวีพระนามว่าสาฬหะและพระนามว่าอภัยเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคถึงท่ีประทับแล้วได้สนทนาธรรม และทูลถามการข้ามโอฆะ พระผู้มีพระภาค
ตรัสถึงสัมมาวมิุตติให้ฟัง(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๖/๒๙๖) 

สาฬหะ, นาย,สาฬหะ, หลานชายนางวิสาขา  : ชายหนุ่ม ท่ีเป็นหลานของนางวิสาขา มีความ
หลงรักในภิกษุณีสุนทรีนันทา ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ว่า นายสาฬหะหลานของนาง
วิสาขา มิคารมาตาประสงค์จะสร้างวิหารถวายภิกษุณีสงฆ์  นายสาฬหะหลานของ
นางวิสาขามิคารมาตาจึงเข้าไปแจ้งความประสงค์แก่ภิกษุณีว่า  กระผมต้องการจะ
สร้างวิหารถวายภิกษุณีสงฆ์ ท่านทั้งหลายโปรดให้ภิกษุณผีู้ดูแลการก่อสร้างสัก ๑รูป
เถิด ขอรับ(วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๕๖/๑, ๓/๖๕๖/๒, ๓/๖๕๖/๓,๓/๖๖๔/๑๐) 

สาฬสิาอบุาสิกา : ช่ืออุบาสิกาคนหนึ่ง เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสสี ดังคำ
ว่าสุภัททอุบาสกและกฏิสสหอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก สาฬิสาอุบาสิกาและกฬิสสา



 

๕๓๔๒ 
 

 

อุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระศาสดานามว่าธัมมทัสสี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๒๐/๖๖๙) 

สำนัก : อยู่, ท่ีอยู่, ท่ีพัก, ท่ีอาศัย, แหล่ง ดังคำในมหาวิภังค์ว่า สุทินกลันทบุตรได้รับการ
บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้า  เม่ือบวชได้ไม่นาน  ท่านพระสุทินได้ถือ
ธุดงควัตรดังนี้  คือ อยู่ป่าเป็นวัตร ๑ เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ๑ ใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร 
๑ เที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนเป็นวัตร ๑ พักอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านชาววัชชี
ตำบลหนึ่ง หรือดังคำว่า ภิกษุรูปหน่ึงเป็นไข้อยู่กรุงโกสัมพี  พวกญาติส่งทูตไปสำนัก
ของภิกษุน้ันให้แจ้งข่าวว่า นิมนต์พระคุณท่านมาเถิด  พวกเราจะอุปัฏฐาก (วิ.มหา.
(ไทย) ๑/๓๐/๒๐,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๔๗๓/๑๐)  

สำนักภิกษุณี : ท่ีอยู่ของภิกษุณี ท่ีพักของภิกษุณี ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ภิกษุรูปหนึง่  เพศกลับ
กลายเป็นหญิง ภิกษุท้ังหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูม้ีพระภาคให้ทรงทราบ  มี
พระพุทธานุญาตว่า ภิกษุท้ังหลายเราอนุญาตให้ถืออุปัชฌาย์เดิมให้ถอือุปสมบทเดิม  
นับพรรษาเดิมและให้อยู่ร่วมกับภิกษุณีท้ังหลายได้ เราอนุญาตให้ปลงอาบัติของภิกษุ
ท้ังหลายที่ท่ัวไปกับภิกษุณีทั้งหลายในสำนักภิกษุณี ดังคำในภิกขุนูปัสสยสูตรว่า ครั้น
ในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังสำนักภิกษุณี
แห่งหน่ึงน่ังบนอาสนะที่ปูลาดไว้ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๖๙/๕๗, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๑/
๒๔๔,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๖/๒๒๔) 

สำนักอาจารย์ : ท่ีอยู่ของอาจารย์, ท่ีพักของอาจารย์ ดังคำในเกสีสูตรท่ี เกสีสารถีผู้ฝกึม้าทูลตอบว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ถา้ม้าที่ควรฝึกของข้าพระองค์ฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธี
แบบรุนแรง วิธีท้ังแบบสุภาพแและแบบรนุแรง ข้าพระองค์จะฆ่ามันเสีย ข้อน้ันเพราะ
เหตุไร เพราะข้าพระองค์คิดว่าความเสียหายอย่าได้มีแก่สำนักอาจารย์ของเราเลย 
หรือดังคำในนาวาสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลผู้ยังไม่เข้าใจ
ธรรมอย่างแจ่มแจ้งก็ฉันนั้นไม่พิจารณาความหมายแห่งธรรมให้ถ่องแท้ในสำนัก
อาจารย์ผู้เป็นพหูสูต ตนเองยังไม่รู้แจ้งจริง ท้ังยังไม่หมดความสงสัย จะสามารถสอน
ผู้อ่ืนให้เพ่งพินิจธรรมได้อย่างไร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๖๙,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๓๒๓/๕๗๔) 

สำรวม,สำรวมกาย : ระมัดระวัง, เหนี่ยวรั้ง, ระวังรักษาให้สงบเรียบร้อย เช่น สำรวมตา,สำรวมกาย, 
ไม่มีความคะนองมือและเท้า ดังคำในสามัญญผลสูตรที่กล่าวไว้ว่า เมื่อบวชแล้วเป็นผู้
สำรวมกาย วาจา ใจ อยู่สันโดษด้วยอาหารพอประทังความหิวและผ้าพอคุ้มกายยินดี
ย่ิงในความสงัด หรือดังคำในสูกรมุขเปตวัตถุ ท่ี (เปรตน้ันตอบว่า) ท่านพระนารทะ  
เมื่อก่อนข้าพเจ้าได้สำรวมกาย แต่ไม่ได้สำรวมวาจา เพราะเหตุน้ัน  ข้าพเจ้าจึงมี



 

๕๓๔๓ 
 

 

รูปร่างและผิวพรรณตามที่ท่านเห็นอยู่น้ัน(ที.สี.(ไทย)๙/๑๖๖/๕๔,๙/๑๗๗/๕๘,๙/
๑๗๗/๕๙,๙/๑๙๓/๖๕,๙/๑๘๓/๖๑,๙/๑๘๖/๖๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒,ขุ.เปต.
(ไทย) ๒๖/๕/๑๖๘) ; ดู สังวร 

สำรวมใจ : ระวังรักษาใจให้สงบเรียบร้อย หมายถึงคุ้มครองรักษาใจให้สงบน่ิง ดังคำในรุกขสูตรท่ี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใฝ่ใจ สำรวมใจ เงี่ย
โสตสดับธรรมสมัยน้ัน นิวรณ์ ๕ ประการย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ประการย่อมถึง
ความเจริญเต็มท่ี หรือดังคำในสูกรเปตวัตถุ ท่ีพระผูมี้พระภาคตรัสว่า บุคคลพึงรักษา
วาจาพึงสำรวมใจและไม่พึงทำความช่ัวทางกายพึงชำระกรรมบถทั้ง๓ประการน้ีให้
หมดจดจะพึงพบทางท่ีพระพุทธเจ้าประกาศไว้ หรือดังคำใน ปุราเภทสุตตนิทเทสที่
พระสารบุีตรกล่าวไว้ว่า พระอรหันต์ฝึก คุม้ครอง รักษา สำรวมใจ และแสดงธรรม
เพ่ือสำรวมใจนั้น (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๙/๑๕๑,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๘๑/๑๑๙,๒๙/๓๐/
๒๘๒) 

สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ : สำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยในปาติโมกข์ หมายถึงการ
ไม่ล่วงละเมิดทางกายวาจาในสีลสิกขาบทที่เป็นเหตุให้ผู้รักษาหลุดพ้นจากทุกข์  ดัง
คำในจูฬวรรค ท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ภิกษุเป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรใน
ปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อย  
สมาทานศึกษา อยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย หรอืดังคำในสีลวันตสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุเป็นผู้มีศีล  สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์  เพียบพร้อมด้วย อาจาระ
(มารยาท)และโคจร(การเท่ียวไป)  มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษา
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย (วิ.จู.(ไทย) ๖/๒๓๑/๓๔๙, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๙/
๑๘๖,๒๒/๑๑๐/๑๘๗,๒๒/๒๓๒/๓๗๔) 

   มีอธิบายไว้ว่า สังวรในปาติโมกข์ มีอรรถาธิบายแต่ละคำดังน้ีคือ สังวร 
หมายถึงการไม่ล่วงละเมิดทางกายวาจา ปาติโมกข์ หมายถึงสีลสิกขาบท ท่ีเป็นเหตุให้
ผู้รักษาหลุดพ้นจากทุกข์ (ปาติ=รักษา+โมกขะ=ความหลดุพ้น) (วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/
๑๔/๑๗)  

สำรวมตา : ระวังรักษาตาให้สงบเรียบร้อย หมายถึงระวังรักษาจักษุทวาร ดังคำในมาคัณฑิยสูตร
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มาคัณฑิยะ ตามีรูปเป็นท่ียินดี ยินดีแล้วในรูป อันรูปให้
บันเทิงแล้ว ตาน้ันตถาคตฝึกดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว รักษาดีแล้ว สำรวมดีแล้ว อน่ึง 
ตถาคตย่อมแสดงธรรมเพ่ือสำรวมตาน้ัน หรือดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคว่า การสำรวม
ตา เป็นการดี การสำรวมหู  เป็นการดี การสำรวมจมูก เป็นการดี การสำรวมลิ้น เป็น
การดี หรือดังคำในมหานิทเทสว่า ตาชอบรูป ยินดีในรูป ช่ืนชมในรูป พระอรหันต์ฝึก 
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คุ้มครอง รักษาสำรวมตา และแสดงธรรมเพ่ือสำรวมตานั้น (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๙/
๒๔๗, ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๐/๑๔๖,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๙๐/๒๘๒) 

สำรวมในปาตโิมกข์,สำรวมในพระปาติโมกข์ : ปาติโมกขสังวร, การไม่ล่วงละเมิดทางกายวาจาใน
ปาติโมกข์ คอืสีลสิกขาบท ท่ีเป็นเหตุให้ผู้รักษาหลุดพ้นจากทุกข์ ดังคำว่า การไม่
กล่าวร้ายผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ความสำรวมในปาติโมกข์ ความเป็นผู้รู้จัก
ประมาณในอาหาร การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต นี้คือ
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย,ในสักกปัญหสูตร อธิบายความสำรวมใน
ปาติโมกข์ไว้สรุปความได้ว่า กายสมาจาร(ความประพฤติทางกาย)  ไว้  ๒  อย่าง  คือ  
กายสมาจารท่ีควรเสพและกายสมาจารท่ีไม่ควรเสพ ให้เลือกเสพกายสมาจารที่ควร
เสพ ดังคำว่า กายสมาจารใดบุคคลรู้ว่า  เม่ือเราเสพกายสมาจารนี้แล  อกุศลธรรม
ท้ังหลายเสื่อมลง  กุศลธรรมทั้งหลายเจรญิย่ิงขึ้น กายสมาจารเช่นน้ีเป็นกายสมาจาร
ท่ีควรเสพ, วจีสมาจาร(ความประพฤติทางวาจา)ไว้ ๒ อย่างคือ วจีสมาจารท่ีควรเสพ
และวจีสมาจารท่ีไม่ควรเสพ,ปริเยสนา(การแสวงหา)ไว้ ๒ อย่างคือปริเยสนาท่ีควร
เสพและปริเยสนาที่ไม่ควรเสพก็มีอธิบายแนวเดียวกันแล้วพระองค์ตรัสว่า จอมเทพ 
ภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แล  จึงจะช่ือว่าปฏิบัติเพ่ือสำรวมในปาติโมกข์หรือดังคำในอปทาน
ท่ีพระอุบาลีเถระกล่าวไว้ว่า  ข้าพเจ้าสำรวมในพระปาติโมกข์และในอินทรีย์ ๕ทรง
พระวินัยทั้งหมดซึ่งเป็นบ่อเกิดรัตนะท้ังมวลไว้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๕/๙๑,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๖๔/๒๘๙,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๒/๑๖๙) 

สำรวมวาจา : สำรวม เคร่งครัด คุ้มครอง ปกปัก รักษา สังวร สงบวาจา, ระวังรักษาวาจาให้สงบ
เรียบร้อยหมายถึงระมัดระวังการพูดดังคำในอัคคัญญสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
กษัตริย์ผู้สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรม ๗ หมวด
แล้ว จะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียว หรือดังคำในมหานารทกัสสปชาดกท่ีนารทฤษี
กล่าวพระราชาทั้ง ๖ พระองค์ว่า มหาบพิตรจงสำคัญพระวรกายของพระองค์ว่าเป็น
ดังรถ มีใจเป็นนายสารถี กระปรี้กระเปร่ามีอวิหิงสาเป็นเพลา มีปริจาคะเป็นหลังคา 
มีการสำรวมเท้าเป็นกง มีการสำรวมมือเป็นดุม มีการสำรวมท้องเป็นน้ำมันหยอด มี
การสำรวมวาจาเป็นความเงียบสนิท,ในมหานิทเทสอธิบายไว้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ละการกล่าวเท็จ  เว้นขาดจากการกล่าวเท็จได้แล้ว คือเป็นคนพูดจริงต้ังม่ันในความ
สัตย์  มีถ้อยคำมั่นคง เช่ือถือได้  ไม่กล่าวคำหลอกลวงชาวโลก ละวาจาส่อเสียด  เว้น
ขาดจากวาจาส่อเสียดได้แลว้  ฟังจากข้างน้ีแล้ว  ไม่ไปบอกข้างโน้น  เพ่ือทำลายคน
หมู่น้ี  ฟังจากข้างโน้นแล้วไม่ไปบอกข้างนี้  เพ่ือทำลายคนหมู่โน้นเป็นผู้สมานคนท่ี
แตกแยกกัน หรือส่งเสริมคนที่มีประโยชน์ร่วมกัน  มีความสามคัคีเป็นท่ีช่ืนชม ยินดี
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ในความสามัคคี  รื่นเริงในสามัคคีธรรม เป็นผู้กล่าววาจาก่อให้เกิดความสามัคคี ละ
วาจาหยาบ เว้นขาดจากวาจาหยาบได้แล้ว วาจาใด ไร้โทษสบายหู น่ารัก จับใจ แบบ
ชาวเมือง คนส่วนใหญ่ชอบใจ พอใจก็กล่าววาจาเช่นน้ัน ละการพูดเพ้อเจ้อ  เว้นขาด
จากการพูดเพ้อเจ้อได้แล้ว พูดถูกเวลา พูดจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย 
กล่าววาจาเป็นหลักฐาน มีท่ีอ้างอิง มีต้นมีปลาย ประกอบด้วยประโยชน์ตามกาลอัน
สมควร ประกอบด้วยวจีสุจริต ๔กล่าววาจาปราศจากโทษ ๔ สถาน  เปน็ผู้งดแล้ว งด
เว้นแล้ว เว้นขาดแล้ว ออกแล้วสลัดออกแล้ว หลุดพ้นแล้ว ไม่เก่ียวข้องแล้วกับ
เดรัจฉานกถา ๓๒ ประการ มีใจเป็นอิสระ  (จากกิเลส)  อยู่ภิกษุย่อมกล่าวกถาวัตถุ 
๑๐ มีอัปปิจฉกถา(ถ้อยคำท่ีชักนำให้มีความปรารถนาน้อย) เป็นต้น ย่อมกล่าวสติปัฏ
ฐานกถา สัมมปัปธานกถา อิทธิบาทกถา อินทริยกถา พลกถา โพชฌงคกถา มัคคกถา 
ผลกถา นิพพานกถา รวมความว่า บุคคล ... เป็นผู้สำรวมวาจานั้นแล  (ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๑๓๘/๑๐๑,ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๓๔/๓๘๙,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๕/๒๕๗) 

สำรวมอินทรีย์ : อินทรียสังวร, ความคุ้มครอง กิริยาที่คุ้มครอง ความรักษา ความสำรวมอินทรีย์ ๖ คือ
ระวังรักษาอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจใหเ้รียบร้อย,ในสกักปัญหสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายสรุปความได้ว่า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและ
ธรรมารมณ์ มท่ีีควรเสพและท่ีไม่ควรเสพ ให้เลือกเสพรูปเป็นต้นท่ีควรเสพ ดังคำว่า 
เมื่อบุคคลเสพรูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตาเช่นใด  อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง  กุศลธรรม
ท้ังหลายเจริญย่ิงขึ้น  รูปท่ีพึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้เป็นรูปที่ควรเสพ, แม้เสียงเป็นต้น ก็มี
อธิบายแนวเดียวกัน  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๖๕/๒๙๑,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๙/๒๒๘,ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๑๙๖/๕๘๗,๒๖/๙๗๕/๔๙๙,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๗/๓๙๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เสพ มีความหมายตามบริบท เช่น เสพรูป หมายถึงเห็น
รูป เสพเสียง หมายถึงฟังเสียง เสพกลิ่น  หมายถึงดมกลิ่น เสพรส หมายถึงลิ้มรส 
เสพโผฏฐัพพะ หมายถึงถูกต้องโผฏฐัพพะ เสพธรรมารมณ์ หมายถึงนึกถงึธรรมารมณ์ 
(ที.ม.อ. (บาลี) ๓๖๕/๓๕๑-๓๕๓)  

สำรอก  :  ทำสิ่งท่ีไม่ต้องการให้หลุดออกมา, นำออก, เอาออก เช่น สำรอกสี จิตสำรอกจากอา
สวะ อวิชชาสำรอกไป (วิราคะ) ดังคำในมหาวิภังค์ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม
โดยประการต่างๆ เพ่ือสำรอกราคะ  เพ่ือสร่างความเมา เพ่ือดับความกระหาย เพ่ือ
ถอนความอาลัย  เพ่ือตัดวัฏฏะ เพ่ือความส้ินตัณหา  เพ่ือคลายความกำหนัด เพ่ือดับ
ทุกข์  เพ่ือนิพพาน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘/๒๖) 

สำเร็จสัมโพธิ :  บรรลุมรรค ๓ ช้ันสูงขึ้นไปแน่นอน เพราะได้ปฐมมรรค(คือโสดาปัตติมรรค)แล้ว ดังคำ
ในมหาวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า อุบาสิกาสุชาดาเป็นพระโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ 
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ประการสิ้นไป  ไม่มีทางตกต่ำ  มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า(ที.ม.
(ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๐๕,๑๐/๒๗๔/๒๐๖,๑๐/๒๗๕/๒๐๖,๑๐/๒๗๗/๒๐๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สัมโพธิ ในท่ีน้ีหมายเอา มรรค ๓ เบ้ืองสูง 
(สกทาคามมิรรค อนาคามิมรรค และอรหตัตมรรค) (ที.ส.ีอ.(บาลี) ๓๗๓/๒๘๑)  

สำเหนียก : ฟัง, คอยเอาใจใส่, กําหนดจดจํา,ศึกษา เช่นผู้ใหญ่สอนอะไร กใ็ห้สำเหนียกไว้ให้ดี ดัง
คำว่า สำเหนียกว่า จะรู้ชัดกองลมท้ังปวง  หายใจออกสำเหนียกว่า จะรู้ชัดกองลมทั้ง
ปวง หายใจเขา้ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖๕/๑๓๗, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๒๔/๒๓๕,๑๒/๔๑๕/
๔๕๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๕/๔๓๗,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑/๒,๒๒/๒/๕,๒๒/๑๖/๑๖,๒๒/๓๓/๕๒) 

สิกกาสมมติ : “สิกกาสมมติ” คือสงฆ์ประกาศอนุญาตให้ใช้สาแหรกได้เป็นกรณีพิเศษ “สาแหรก” 
คือ ภาชนะที่ทำด้วยหวายสำหรับห้ิวหรือหาบ ส่วนบนทำเป็นหูห้ิว สว่นล่างใช้ไม้
ขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระจาด ดังคำในจูฬวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุรูปหนึ่งเป็น
ไข้  ขาดสาแหรกแล้วไมส่ามารถนำบาตรไปได้ ภิกษุท้ังหลายจึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูล
พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้
สงฆ์ให้สิกกาสมมติแก่ภิกษุไข ้(วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๗๑/๕๗, ๗/๒๗๑/๕๘, ๗/๒๙๓/๘๕) 

สิกขมานา : สามเณรีท่ีมีอายุครบ ๑๘ ปี ก่อนอุปสมบทเป็นภิกษุณีจะต้องรักษาสิกขาบท ๖ 
ประการ เป็นเวลา ๒ ปี ดังคำว่า ในกรุงเวสาลี  เจ้าชายลิจฉวีท้ังหลายจับภิกษุให้เสพ
เมถุนธรรมกับสิกขมานา เธอท้ังสองยินดี พึงให้สึกเสียทั้งคู่ ท้ังสองไม่ยินดีไม่ต้อง
อาบัติ หรือดังคำว่า ภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สิกขมานาผู้ไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ 
ข้อตลอด ๒ ปี  สิกขมานาผู้บวชเป็นภิกษุณีเหล่านั้นโง่เขลาไม่ฉลาด ไม่รู้สิ่งท่ีควร
หรือไม่ควร,ในภิกขุนีวิภังค์ สิกขาบท ๖ ประการ คือ ๑. ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์  โดยไม่ล่วงละเมิดตลอด ปี ๒. ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากการถือเอาของ
ท่ีเจ้าของมิได้ให้ โดยไม่ล่วงละเมิดตลอด ๒ ปี ๓.ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจาก
พฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ โดยไม่ล่วงละเมิดตลอด ๒ ปี  ๔. ดิฉันขอสมาทานงด
เว้นจากการพูดเท็จ โดยไมล่่วงละเมิดตลอด ๒ ปี ๕.ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจาก
น้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาทโดยไม่ล่วงละเมิดตลอด ๒ ป ี
๖. ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล โดยไม่ล่วงละเมิด
ตลอด ๒ ปี (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๘๐/๗๒, วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๙๑๘/๒๐๕, ๓/๑๐๑๐/
๒๕๗, ๓/๑๐๗๗/๒๙๖, ๓/๑๐๗๗/๒๙๗,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๒๔/๒๕๕,๘/๒๒๕/๒๖๒,๘/
๒๒๕/๒๖๓,๘/๒๒๕/๒๖๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๑/๒๔๔,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๙๙/๕๗๒) 



 

๕๓๔๗ 
 

 

สิกขมานาเปรต : เปรตมีรูปเป็นสิกขมานา เปรตตนนี้อยู่กรุงราชคฤห์ ดังคำท่ีพระมหาโมคคัลลานะ
บอกให้พระลักษณะฟังว่าตนเองได้เห็นสิกขมานาเปรตลอยในอากาศสังฆาฏิ  บาตร  
ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน จนมันรอ้งครวญคราง, ในปาปสิก
ขมานาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เปรตนั้นเคยเป็นสิกขมานาช่ัว ใน
พระกัสสปพุทธเจ้า (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓๐/๒๓๒, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๐/๓๑๑) 

สิกขัตตยสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยไตรสิกขา (สตูรท่ี ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อธิสีลสิกขา อธิ
จิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา แล้วตรัสอีกว่า อธิสีลสิกขา หมายถึงภิกษุมีศีล สำรวมด้วย
การสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษ
แม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย อธิจิตตสิกขา หมายถึงภิกษุบรรลุ
ฌาน ๔ มีปฐมฌาน เป็นต้น อธิปัญญาสิกขา หมายถึงภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า 
น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย น้ีทกุขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๐/
๓๑๘) 

สิกขัตตยสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยไตรสิกขา (สตูรท่ี ๒) พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า สิกขา ๓ ต่างกัน
ท่ีอธิปัญญาสิกขา คือ การทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๙๑/๓๑๙) 

สิกขา : การศึกษา, การสำเหนียก, การเรียน, การฝกึฝนปฏิบัติ, การเล่าเรียนใหรู้้เข้าใจ และ
ฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบติัที่เกิดมีขึ้นในตนหรือให้ทำได้ทำเป็น ตลอดจนแก้ไข
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์; ข้อท่ีจะต้องศกึษา, ข้อปฏิบัติ
สำหรับฝึกอบรมพัฒนาบุคคล; สิกขา ๓ คือ ๑. อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันย่ิง, อธิศีล
อันเป็นข้อที่จะต้องศึกษา, ข้อปฏิบัติเพ่ือการฝึกอบรมพัฒนาศีลอย่างสูง (ศีล ๕ ศีล ๘
ศีล ๑๐ เป็นศลี, ปาฏิโมกขสงัวรศีลเป็นอธิศีล; แต่ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ท่ีรักษาด้วย
ความเข้าใจ ให้เป็นเคร่ืองหนุนนำออกจากวัฏฏะ ก็เป็นอธิศีล) ๒.อธิจิตตสิกขา สิกขา
คือจิตอันย่ิง, อธิจิตอันเป็นข้อท่ีจะต้องศึกษา, ข้อปฏิบัติเพ่ือการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ
ให้มีสมาธิเป็นต้นอย่างสูง (กุศลจิตทั้งหลายจนถึงสมาบัติ ๘ เป็นจิต, ฌานสมาบัติที่
เป็นบาทแห่งวิปัสสนา เป็นอธิจิต; แต่สมาบัติ๘ นั้นแหละ ถ้าปฏิบัติด้วยความเข้าใจ
มุ่งให้เป็นเคร่ืองหนุนนำออกจากวัฏฏะก็เป็นอธิจิต) ๓. อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือ
ปัญญาอันย่ิง, อธิปัญญาอันเป็นข้อท่ีจะต้องศึกษา, ข้อปฏิบัติเพ่ือการฝึกอบรมพัฒนา
ปัญญาอย่างสูง (ความรู้เข้าใจหลักเหตุผลถูกต้องอย่างสามัญ อันเป็นกัมมัสสกตา
ญาณคือความรู้จักว่าทุกคนเป็นเจ้าของแห่งกรรมของตน เป็น ปัญญา, วิปัสสนา
ปัญญาที่กำหนดรู้ความจริงแห่งไตรลักษณ์ เป็นอธิปัญญา; แต่โดยนัยอย่างเพลา 
กัมมัสสกตาปัญญาท่ีโยงไปให้มองเห็นทุกขท่ี์เนื่องด้วยวัฏฏะหรือแม้กระทั่งความรู้



 

๕๓๔๘ 
 

 

ความเข้าใจที่ถกูต้องในการระลึกถึงคุณพระรตันตรัย ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ก้าวไป
ในมรรค ก็เป็นอธิปัญญา); สิกขา ๓ นี ้ นยิมเรียกว่า ไตรสิกขา และเรยีกข้อย่อยทั้ง
สามง่ายๆ สั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ดังคำว่า คำว่า  สกิขา  ได้แก่  สิกขา ๓ อย่าง 
คือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  และอธิปัญญาสิกขา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๓,ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๖/๗,๑๑/๓๐๕/๒๗๒,๑๑/๓๒๔/๓๑๙,๑๑/๓๕๕/๓๘๑,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๖๓/๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๔/๑๕๑,๑๓/๑๕๑/๑๖๘,๑๓/๑๖๕/๑๘๕,๑๓/
๑๘๓/๒๑๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๑๙) 

สิกขาคารวตา : ความเคารพในสิกขา หมายถึงเคารพ ยำเกรงในสิกขา, เป็นข้อ ๔ ในคารวะ ๖ 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ดังคำท่ีอธิบายไว้ว่า ภิกษุใดกระทำสิกขา 
๓ ให้บริบูรณ์ ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเคารพในสิกขา ดูประกอบใน อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๔๕/
๖๐๐) ; ดู คารวะ   

สิกขากามบคุคล : บุคคลผูใ้คร่ศึกษา หมายถึงพระเถระผู้ใคร่ศกึษาที่ผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา พระ
อุบาลี  พระทาสกะ  พระโสณกะ  พระสิคควะ และพระโมคคัลลีบุตร รวมเป็น ๕  
รูป เป็นผู้นำพระวินัยสืบ ๆกันมาในชมพูทวีปอันมีสิริ ดังคำท่ีเป็นคำถาม-คำตอบท่ี
กล่าวไว้ว่า  

   ถาม  : สิกขาบทนี้ต้ังอยู่ในใคร 
         ตอบ  : ต้ังอยู่ในสิกขากามบุคคล(บุคคลผูใ้คร่ศึกษา) 
         ถาม  : ใครทรงเอาไว้ 
         ตอบ  : พระเถระท้ังหลายผู้ทรงจำปาราชิกสิกขาบทที่  ๑  ได้ทรงเอาไว้ 
         ถาม  : เป็นถ้อยคำของใคร 
         ตอบ  :  เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า(วิ.ป.

(ไทย) ๘/๒/๕,๘/๘/๑๒,๘/๒๒/๒๕,๘/๒๐๒/๒๐๖) 
สิกขาทุพพัลยสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เหตุ

ท้อแท้ในสิกขามี ๕ คือ (๑) ฆา่สัตว์(๒) ลักทรัพย์ (๓) ประพฤติผิดในกาม (๔) พูดเท็จ 
(๕) การด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัย แล้วตรัสว่า เพ่ือละเหตุความท้อแท้ในสิกขา ๕ 
ภิกษุควรเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ (๑) พิจารณาเห็นกายในกาย มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (๒) พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนา มีความเพียร มีสมัปชัญญะ มีสติกำจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (๓) พิจารณา
เห็นจิตในจิต มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (๔) 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม มคีวามเพียร มีสมัปชัญญะ มสีติกำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๖๓/๕๔๘) 



 

๕๓๔๙ 
 

 

สิกขานิสังสสตูร : พระสูตรว่าด้วยผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอ
ท้ังหลายจงเป็นผู้มีสิกขา เป็นอานิสงส์ มีปัญญาเป็นเย่ียม  มีวิมุตติเป็นแก่นสาร มีสติ
เป็นใหญ่อยู่เถิด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีสกิขาเป็นอานิสงส์ มีปัญญา
เป็นเย่ียมมีวิมุตติเป็นแก่นสาร มีสติเป็นใหญ่อยู่ พึงหวังได้ผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี (ขุ.อิติ.(ไทย) 
๒๕/๔๖/๓๙๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สิกขา ในท่ีน้ีหมายถึงสิกขา ๓ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิต
ตสิกขา อธิปัญญาสิกขา คำว่า ปัญญา ในทีน้ี่หมายถึงอธิปัญญาสิกขา คำว่า วิมุตติ ใน
ท่ีนี้หมายถึงอรหัตตผล คำว่า สติเป็นใหญ ่ หมายถึงมีจิตต้ังมั่นในสติปัฏฐาน ๔ (ขุ.อิ
ติ.อ. (บาลี) ๔๖/๑๙๔)  

สิกขานิสังสสตูร๒ : พระสูตรว่าด้วยพรหมจรรย์มสีิกขาเป็นอานิสงส์พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
พรหมจรรย์ท่ีพระองค์ทรงอยู่ประพฤติ ๔ คือ พรหมจรรย์ (๑) มีสิกขาเป็นอานิสงส์ 
(๒) มีปัญญาเป็นยอด (๓) มีวิมุตติเป็นแก่น (๔) มสีติเป็นอธิปไตย แล้วตรัสอธิบาย
พรหมจรรย์ ๔ ดังนี้ (๑) พรหมจรรย์มสีิกขาเป็นอานิสงส์คืออภิสมาจาริกสิกขา ท่ีทรง
บัญญัติแกส่าวกเพ่ือความเลื่อมใสของคนทั้งหลาย และอาทิพรหมจริยกสิกขา ท่ีทรง
บัญญัติแกส่าวกเพ่ือความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ เพราะสาวกไม่ทำสิกขานั้นให้ขาด 
ทะลุ ด่าง พร้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท (๒) พรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอด คือ 
ใช้ปัญญาพิจารณาธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบ (๓) 
พรหมจรรย์มีวิมุตติเป็นแก่น คือ ธรรมท่ีทรงแสดงเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ เป็น
ธรรมท่ีวิมุตติถูกต้องแล้ว (๔) พรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตย คือต้ังสติไว้ดีภายในว่า 
เราจักบำเพ็ญอภิสมาจาริกสิกขาให้บริบูรณ ์ หรือจักอนุเคราะห์อภิสมาจาริกสิกขา
และอาทิพรหมจริยกสิกขาทีบ่ริบูรณ์แล้ว ด้วยปัญญาในฐานะน้ันๆ บ้าง ว่าเราจัก
พิจารณาธรรมที่เราไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญา หรือจักอนุเคราะห์ธรรมท่ีเราพิจารณา
แล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นบ้างว่า เราจักถูกต้องธรรมที่เราไม่ได้ถูกต้องด้วยวิมุตติ 
หรือจักอนุเคราะหธ์รรมท่ีเราถูกต้องแล้วด้วยปัญญาในฐานะน้ันๆ บ้าง (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๔๕/๓๖๔) 

สิกขานุตตริยะ : การศึกษาอันเย่ียม ได้แก่ การฝึกอบรมในอธิศีล อธิจิตต์และอธิปัญญา (ข้อ ๔ ในอนุต
ตริยะ ๖ คือทสัสนานุตตริยะ การเห็นอันเย่ียม สวนานุตตริยะ การฟังอันเยี่ยม ลาภา
นุตตริยะ การได้อันเย่ียม สิกขานุตตริยะ การศึกษาอันเย่ียม ปาริจริยานุตตริยะ การ
บำรุงอันเย่ียม อนุสสตานุตตริยะ การระลึกอันเย่ียม) มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลาย
แห่ง เช่น ในอนุตตริยสูตร กล่าวไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกน้ีศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้าง
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บ้าง  ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับม้าบ้าง ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับรถบ้าง  ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับ
ธนูบ้าง  ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับดาบบ้าง  ศึกษาศิลปะช้ันสูงช้ันต่ำบ้าง  หรือศึกษา
ศิลปะจากสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดบ้าง ภิกษุท้ังหลาย  การศึกษานั้นมี
อยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี แต่ว่าการศึกษาน้ียังเป็นการศึกษาที่เลว  ฯลฯ ไม่เป็นไปเพ่ือ
นิพพาน  ส่วนบุคคลใดมีศรทัธาต้ังม่ัน  มีความรักต้ังม่ัน บรรลุทีสุ่ด มคีวามเลื่อมใส
อย่างยิ่ง ศึกษาอธิศีลบ้าง ศึกษาอธิจิตบ้าง ศึกษาอธิปัญญาบ้าง ในธรรมวินัยท่ีตถาคต
ประกาศไว้ การศึกษานี้ของบุคคลน้ันเป็นการศึกษาที่ยอดเย่ียมกว่าการศึกษา
ท้ังหลาย เป็นไปเพ่ือความบริสุทธ์ิของสัตว์ท้ังหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ
เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำให้แจ้งนิพพาน การที่บุคคลมี
ศรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ังมั่น บรรลุท่ีสุด มีความเลื่อมใสอย่างย่ิง ศึกษาอธิศีลบ้าง  
ศึกษาอธิจิตบ้าง ศึกษาอธิปัญญาบ้าง  ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศไว้ น้ีเรียกว่า
สิกขานุตตริยะ ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๗/๓๒๘,๑๑/๓๕๖/๓๙๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘/
๔๒๐,๒๒/๓๐/๔๗๑,๒๒/๑๔๐/๖๔๒)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า การบำเพ็ญไตรสิกขา (สลี,สมาธิ,ปัญญา) จัดเป็น สิกขา
นุตตริยะ ส่วนการศึกษาศิลปะอย่างอ่ืน เช่นศิลปะการฝึกช้าง หาใช่สิกขานุตตริยะไม่ 
(องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๘-๙/๙๖)  

สิกขาบท : ข้อที่ต้องศึกษา, ข้อศีล, ข้อวินัย, บทบัญญัติข้อหน่ึงๆ ในพระวินัยท่ีภิกษุพึงศึกษา
ปฏิบัติ, ศีล ๕ ศีล ๘ ศลี ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีล ๓๑๑ แต่ละขอ้ๆเรียกว่าสิกขาบท เพราะ
เป็นข้อที่จะต้องศึกษา หรือเป็นบทฝึกฝนอบรมตนของสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา 
สามเณรสามเณรี ภิกษุ และภิกษุณี ตามลำดับ มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่ง 
เช่น ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๓/๖๕,๙/๓๕๒/๑๔๗,๙/๓๕๓/๑๔๘,๙/๔๐๐/๑๗๐,ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๑๓๖/๘๒,๑๐/๒๑๖/๑๖๕,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๑,๑๑/๓๑๕/๓๐๒,๑๑/
๓๔๕/๓๕๙,ม.ม.(ไทย) ๑๒/๖๔/๕๖,๑๒/๖๙/๖๒) 

สิกขาสมมติ  :ข้อตกลงเร่ืองข้อท่ีควรศึกษา, ข้อตกลงยินยอมร่วมกันท่ีจะให้สิกขมานานั้นศึกษาใน
ธรรม ๖ ขอ้เป็นเวลา ๒ ปี หมายถึงความตกลงยินยอมของภิกษุณีสงฆ์ท่ีจะให้
สามเณรีผู้มีอายุ ๑๘ปีเต็มแลว้ เริ่มรักษาสิกขาบท ๖ประการ ตลอดเวลา ๒ ปี ก่อนที่
จะได้อุปสมบท, เม่ือภิกษุณีสงฆ์ให้สิกขาสมมติแล้ว สามเณรีน้ันได้ช่ือว่าเป็น
สิกขมานา ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ที่พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย  เราอนุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์ให้สิกขาสมมติในธรรม  ๖ ข้อ เป็นเวลา ๒ ปีแก่
สิกขมานา (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๑๐๗๗/๒๙๗) 
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สิกขาปทสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิกขาบทเป็นเหตุให้เกื้อกูลและไม่เกื้อกูล พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
บุคคล ๔ จำพวก คือ บุคคล (๑) ผู้ปฏบัิติเพ่ือเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล
ผู้อ่ืน หมายถึงบางคนผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
และด่ืมสุราและเมรัย แต่ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้น (๒) ผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน แต่ไม่
ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง หมายถึงบางคนผู้ไม่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น แต่
ชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น (๓) ผู้ไม่ปฏบัิติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและไม่
ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน หมายถึงบางคนตนเองเป็นผู้ไม่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็น
ต้น และไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น (๔) ผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล
ตนเองและปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน หมายถงึบางคน ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่า
สัตว์ เป็นต้น และชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๙๙/๑๔๘) 

สิกขาปทสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสิกขาบท  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ (๑) 
อสัตบุรุษ หมายถึงผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ด่ืมสรุาและเมรัย 
(๒) อสัตบุรุษยิ่งกว่าอสัตบุรุษ หมายถึงผู้ฆา่สัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูด
เท็จ ด่ืมสรุาและเมรัย และชักชวนผู้อ่ืนใหเ้ป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลกัทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม 
พูดเท็จ ด่ืมสุราและเมรัย (๓) สัตบุรุษ หมายถึงผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น (๔) 
สัตบุรุษย่ิงกว่าสัตบุรุษ หมายถึงผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น และชักชวนผู้อ่ืนให้
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๑/๓๒๐) 

สิกขาปทสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสิกขาบท (สตูรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมแสดงกรรม
ท่ีพระองค์ทรงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม ๔ ทรง
อธิบายกรรม ๔ เหมือนในวิตถารสูตร แตกต่างกันเฉพาะประการที่ ๑ และ ๒ ดังนี้ 
แต่ละข้อมีความหมายดังนี้ (๑) กรรมดำมีวิบากดำ หมายถึงผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ด่ืมสุราและเมรัย (๒) กรรมขาวมีวิบากขาว หมายถึงผู้
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ด่ืมสุราและเมรัย (๓) 
กรรมทั้งดำและขาว มีวิบากทั้งดำและขาว หมายถึงผู้ปรุงแต่งสังขาร ๓ ทีมี่ความ
เบียดเบียน ไม่มีความเบียดเบียน ระคนกันไป แล้วเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียน ที่
ไม่มีความเบียดเบียน ถูกผัสสะท่ีมีความเบียดเบียน ไม่มคีวามเบียดเบียน กระทบเข้า
ย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียน ไม่มคีวามเบียดเบียน มีสขุและทุกข์ระคนกันไป 
เหมือนมนุษย์ เทวดาบางพวก (หมายถึงเทวดาช้ัน จาตุมหาราช ดาวดึงส์ ยามา ดุสติ 
นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี) และวินิปาติกะบางพวก (หมายถึง เปรตผู้อยู่ใน
วิมานเสวยสุขและทุกขส์ลับกันไป) (๔) กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาว มีวิบากท้ังไม่ดำและ
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ไม่ขาว เป็นไปเพ่ือความสิ้นกรรม ได้แก ่เจตนา (หมายถึงเจตนาในอริยมรรคท่ีเป็นข้อ
ปฏิบัติให้ถึงนิพพาน) ท่ีละกรรมดำมีวิบากดำ กรรมขาวมีวิบากขาว กรรมท้ังดำและ
ขาวมีวิบากทั้งดำและขาวเป็นไปเพ่ือความสิ้นกรรม (อง.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๕/
๓๕๐) 

สิกขาปทสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสิกขาบท (สตูรที่ ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กรรมท่ีพระองค์
ทรงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้ว จึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม ๔ และทรงอธิบาย
กรรม ๔ น้ันเหมือนในวิตถารสูตร แตกต่างกันเฉพาะ ประการที่ ๑ และ ๒ ดังน้ี (๑) 
กรรมดำมีวิบากดำ หมายถึงผู้ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ประทุษร้ายพระ
ตถาคตให้พระโลหิตห้อขึ้น และทำสงฆ์ให้แตกกัน (๒) กรรมขาวมีวิบากขาว หมายถึง
ผู้มีอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๖/
๓๕๑) 

สิกขาและสาชพี :  คำว่า  สิกขา หมายถึงสิกขา  ๓  อย่าง  คืออธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา และอธิ
ปัญญาสิกขา  ในสิกขา ๓ นัน้  อธิสีลสิกขานี้ท่ีทรงประสงค์เอาในความหมายนี้  ที่ช่ือ
ว่าสาชีพ หมายถึงสิกขาบทท่ีพระผู้มีพระภาคทรงบัญญติัไว้  ภิกษุศึกษาสาชีพน้ัน 
เหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยสาชีพ ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวไว้
ว่า ภิกษุใดถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุท้ังหลาย ไม่บอกคืนสิกขา ไม่
เปิดเผยความท้อแท้ หรือดังคำจูฬหัตถิปโทปมสูตร ทีพ่ระผู้มีพระภาคตรัสว่า เขา
(กุลบุตร) เมือ่บวชแล้วอย่างน้ี เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุ
ท้ังหลาย (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๓, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๒/๓๒๓,๑๒/๔๑๑/๔๔๖,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๒๕๕๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สิกขา หมายถึงไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา 
และอธิปัญญาสิกขา แต่ในท่ีนี้หมายเอาอธิสีลสิกขา สาชีพ หมายถึงสิกขาบทท่ีพระผู้
มีพระภาคทรงบัญญัติสำหรับภิกษุผู้อยู่ร่วมกัน ผู้ดำเนินชีวิตร่วมกัน มีความประพฤติ
เสมอกัน (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๒/๑๑๓)  

สิกขาสุตตาทิเปยยาลเอกาทสกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๑๑ สูตรท่ีละไว้มีสิกขาสตูรเป็นต้น พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดงสูตรท้ัง ๑๑ คือ สกิขาสูตร โยค
สูตร ฉันทสูตร อุสโสฬหิสูตร อัปปฏิวานิสตูร อาตัปปสูตร วิริยสูตร สาตัจจสูตร สติ
สูตร สัมปชัญญสูตร อัปปมาทสูตรโดยนัยเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนสาระไปตามช่ือ
สูตรน้ัน ๆ เช่น บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะตามความเป็นจริง พึงศึกษา ทำความ
เพียร ทำความพอใจ ทำความอุตสาหะ ทำความเพียรไม่ถอยกลับ ทำความเพียร
เครื่องเผากิเลส ทำความเพียรอย่างกล้าหาญ ทำความเพียรติดต่อ มีสติ มีสมัปชัญญะ 



 

๕๓๕๓ 
 

 

มีความไม่ประมาท เพ่ือรู้ชราและมรณะนีต้ามความเป็นจริง (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๓/
๑๕๙) 

สิกขาสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยไตรสิกขา (สตูรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สิกขา ๓ คือ อธิสี
ลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ว่าเป็นท่ีรวมของสิกขาบท ๑๕๐ ถ้วน 
จากนั้น ทรงแสดงผลแห่งไตรสิกขาว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำศีลใหบ้รบูิรณ์ ทำสมาธิ
และปัญญาพอประมาณ ต้องอาบัติเล็กน้อย แล้วออกจากอาบัติน้ัน ๆ แล้ว แต่ภิกษุ
น้ัน มีศีลประจำตัว และมีศีลม่ันคงในสิกขา ท่ีเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลาย เพราะสังโยชน์(กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์
ไว้ ธรรมท่ีมัดสตัว์ไว้กับทุกข์ ๑๐ ข้อ) ๓ สิ้นไป เธอจึงสำเร็จเป็นโสดาบัน จากน้ัน เมื่อ
เธอทำราคะ โทสะ และโมหะให้เบาบางก็จะสำเร็จเป็นพระสกทาคามี ภิกษุทำศีลและ
สมาธิให้บริบูรณ์แต่ทำปัญญาพอประมาณ เพราะสังโยชน์เบ้ืองต้น ๕ ประการสิ้นไป 
เธอจึงเป็นโอปปาติกะ(พระอนาคามีท่ีเกิดในสุทธาวาส)นิพพานในภพน้ัน ไม่หวน
กลับมาจากโลกนั้นอีก เมือ่เธอทำให้บริบูรณ์ในไตรสิกขาแล้ว ก็จะทำให้แจ้งเจโต
วิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่
ในปัจจุบัน แลว้ตรัสว่า ภิกษุผู้ทำได้เพียงบางส่วน ย่อมใหส้ำเร็จได้บางส่วน ภิกษุผู้ทำ
ได้บริบูรณ์ย่อมให้สำเร็จได้บริบูรณ์ เรากล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายไม่เป็นหมันเลย (องฺ.
ติก.(ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒) 

สิกขาสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยไตรสิกขา (สตูรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สิกขา ๓ คือ อธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาว่าเป็นท่ีรวมของสิกขาบท ๑๕๐ ถ้วน แล้ว
ตรัสผลแห่งไตรสิกขาว่า ภิกษุทำศีลให้บริบูรณ์ ทำสมาธิและปัญญาพอประมาณ มี
คุณสมบัติเหมอืนกับปฐมสิกขาสูตรทุกประการ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป จึงสำเร็จเป็น
สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน(โสดาบันท่ีมีความแน่นอนท่ีจะตรัสรู้มรรค ๓ เบ้ืองบน เมื่อจะ
เกิดในภพใหม่ เป็นเทวดาหรือมนุษย์ ก็เกิดได้ไม่เกิน ๗ ครั้ง) โกลงัโกลโสดาบัน
(โสดาบันผู้เม่ือจะเกิดในภพใหม่เป็นเทวดาหรือมนุษย์ ก็เกิดได้ ๒ หรือ ๓ ภพ ถ้าเกิด
เป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลท่ีมทีรัพย์สมบัติมาก) เอกพีชีโสดาบัน(โสดาบันท่ีเกิดอีกครั้ง
เดียวจะบรรลุอรหัตตผล) เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จึง
เป็นสกทาคามมีาสู่โลกน้ี อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ภิกษุทำศีลและ
สมาธิให้บริบูรณ์ แต่ทำปัญญาพอประมาณ และมีคุณสมบัติเหมือนกับข้างต้นทุก
ประการ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ส้ินไป เธอจึงเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีอนาคามี 
สสังขารปรินิพพายีอนาคามี อสังขารปรินิพพายีอนาคามี อุปหัจจปรินิพพายีอนาคามี 
และอันตราปรินิพพายีอนาคามี (ดูรายละเอียดหมายของพระอนาคามีท้ัง ๕ ในอรรถ



 

๕๓๕๔ 
 

 

กถาติกนิบาตร อังคุตตรนิกาย) แล้วตรัสว่า ภิกษุทำให้บริบูรณ์ในไตรสิกขา คืออธิสี
ลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 
อันไม่มีอาสวะ ภิกษุผู้ทำได้เพียงบางส่วนย่อมให้สำเร็จบางส่วน ภิกษุผู้ทำได้บริบูรณ์
ย่อมให้สำเร็จได้บริบูรณ์ เรากล่าวว่า สิกขาบททั้งหลายไมเ่ป็นหมันเลย (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๘๘/๓๑๔) 

สิกขาสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยไตรสิกขา (สตูรท่ี ๓) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สิกขา ๓ คือ อธิสี
ลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ว่าเป็นท่ีรวมของสิกขาบท ๑๕๐ ถ้วน แล้ว
ตรัสว่า ภิกษุผู้ทำให้บริบูรณ์ในไตรสิกขาก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่
มีอาสวะ เมื่อยังไม่ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะสังโยชน์
เบ้ืองต่ำ ๕ สิ้นไป ก็จะเป็นอนาคามี ๕ จำพวกตามลำดับ มีอันตราปรินิพพายี
อนาคามี เป็นต้น เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะและโมหะเบาบาง 
ก็จะเป็นพระสกทาคามี และเพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป จึงเป็นเอกพีชีโสดาบัน โกลังโก
ลโสดาบัน และสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน แล้วตรัสว่า ภิกษุผูท้ำได้บริบูรณ์ ย่อมให้
สำเร็จได้บริบูรณ์ ภิกษุผู้ทำได้เพียงบางส่วนย่อมให้สำเรจ็ได้บางส่วน เรากล่าวว่า 
สิกขาบททั้งหลายไม่เป็นหมนัเลย (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๙/๓๑๗) 

สิกขาสูตร :  พระสูตรว่าด้วยการลาสิกขาท่ีเป็นเหตุให้ได้รับฐานะท่ีน่าติเตียน พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปผู้บอกคนืสิกขา เพราะประกอบด้วยฐานะ ๕ คือ (๑) ไมมี่
ศรัทธาในกุศลธรรม (๒) ไม่มหิีริในกุศลธรรม (๓) ไมม่ีโอตตัปปะในกุศลธรรม (๔) ไมมี่
วิริยะในกุศลธรรม (๕) ไม่มปัีญญาในกุศลธรรม ส่วนภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป แม้ได้รับ
ความทุกข์กายทุกข์ใจร้องไห้น้ำตานองหน้า ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสทุธ์ิ
บริบูรณ์ได้ เพราะประกอบด้วยฐานะ ๕ คือ (๑) มีศรทัธาในกุศลธรรม (๒) มีหิรใิน
กุศลธรรม (๓) มีโอตตัปปะในกุศลธรรม (๔) มีวิริยะในกุศลธรรม (๕) มีปัญญาในกุศล
ธรรม (องฺ.ปญจฺก.(ไทย) ๒๒/๕/๗) 

สิกขาสูตร๒ :  พระสูตรว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขา  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เหตุ
ท้อแท้ในสิกขา มี ๕ มีเนื้อความเหมือนในสิกขาทุพพัลยสูตรแห่งสติปัฏฐานวรรคแล้ว
ตรัสว่า เพ่ือละความท้อแท้ในสิกขา ๕ น้ัน ภิกษุพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ คือ ภิกษุ
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น (๑) เพ่ือป้องกันบาป
อกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น(๒) เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว (๓) เพ่ือทำ
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น (๔) เพ่ือความดำรงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ 
ไพบูลย์ เจริญเต็มท่ีแห่งกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๓/๕๕๙) 



 

๕๓๕๕ 
 

 

สิกขาสูตร๓ : พระสูตรว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขา พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เหตุ
ท้อแท้ในสิกขามี ๕ มีเน้ือความเหมือนในสกิขาทุพพัลยสตูร แห่งสติปัฏฐานวรรคแล้ว
ตรัสว่า เพ่ือละเหตุท้อแท้ในสกิขา ๕ นั้น ภิกษุพึงเจริญอิทธิบาท ๔ คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ (๑) เจรญิอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (๒) เจรญิอิทธิบาทที่
ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (๓) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิ
ปธานสังขาร(๔) เจรญิอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร (องฺ.นวก.
(ไทย) ๒๓/๘๓/๕๖๑) 

สิขัณฑี : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง เป็นบุตรของมาตลีสังคาหกเทพบุตร, เป็นผู้ท่ีภัททาสุริยวัจฉสา 
ธิดาของท้าวติมพรุคันธรรพราชรักใคร่  ดังคำท่ีปัญจสขิะ  คันธรรพบุตรกล่าวว่า ข้า
พระองค์หลงรักภัททาสุริยวัจฉสา ธิดาของท้าวติมพรุคันธรรพราช แต่นางรักผู้อ่ืนคือ
หลงรักสิขัณฑบุีตรของมาตลีสังคาหกเทพบุตร (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๙/๒๗๗) 

สิขาโมคคัลลานะ, พราหมณ์ : พราหมณ์ตระกูลโมคคัลลานโคตร ท่ีมีมวยผมใหญอ่ยู่กลาง
กระหม่อมศีรษะ จึงมีช่ือว่าสิขา มีลูกศิษย์ช่ือว่าโสณกายนมาณพ เคยสนทนาธรรมกับ
พระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ มีปรากฏในโสณกายนสูตร (อง.ฺจตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๔/
๓๔๘) 

สิขี,สิข,ี พระผู้มีพระภาค,พระพุทธเจา้ : พระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หน่ึงในอดีต ๗ พระองค์ 
ดังคำในมหาปทานสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า นับจากกัปนี้ถอยหลังไป๓๑ กัป พระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี  ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก,พระสิขพุีทธเจ้า  มี
พระชาติเป็นกษัตริย์,พระสิขีพุทธเจ้ามีพระโคตรว่าโกณฑัญญะ,พระสิขพุีทธเจ้ามี
พระชนมายุประมาณ  ๗๐,๐๐๐  ปี,พระสิขีพุทธเจ้ามีพระเจ้าอรุณะเป็นพระบิดา 
พระนางปภาวดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด กรุงอรุณวดีเป็นราชธานีของพระเจ้า
อรุณะ, พระสิขีพุทธเจ้าตรัสรู้ท่ีควงต้นมะม่วง,พระสิขีพุทธเจ้า ทรงมีคูพ่ระอัครสาวก 
เป็นคู่ท่ีเจริญ ได้แก่  พระอภิภูและพระสัมภวะ, พระสิขีพุทธเจ้ามีภิกษุเขมังกรเป็น
อุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก, พระสิขีพุทธเจ้า  มีการประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งที่ 
๑ มีภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูปครัง้ท่ี ๒ มีภิกษุ ๘๐,๐๐๐ รูป ครั้งท่ี ๓ มีภิกษุ ๗๐,๐๐๐ รปู 
พระสาวกท่ีเข้าประชุมท้ัง ๓ ครั้ง ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๘/
๑๑, ๑/๑๘/๑๒, ๑/๑๙/๑๑, ๑/๑๙/๑๒,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔/๒๕๔๕,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๘๕/๒๕๖,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๑/๓๐๕, สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๕/๒๕๕๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑/๒๑๕,๓๒/๒/๓๕๘,๓๒/๒/๔๕๒,๓๒/๓/๓๑๗,๓๒/๓/๕๓๓,๓๒/๕/๓๗๐,๓๒/๗/
๒๐๓);ดู พระพุทธเจ้า 



 

๕๓๕๖ 
 

 

สิขีพุทธวงศ์ : พระสูตรว่าด้วยพระประวัติของพระสิขีพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในกัปที่ 
๓๑ นับถอยหลังจากกัปน้ี พระสิขีพุทธเจ้าประสูติในกรุงอรุณวดี พระชนกพระนามว่า
อรุณะ พระชนนีพระนามว่าประภาวดี พระมเหสีพระนามว่าสัพพกามา พระโอรส
พระนามว่าอตุละ ครองฆราวาสอยู่ ๗,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จึงเสด็จออกผนวช
ด้วยราชพาหนะคือช้าง บำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือน จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ภายใต้
ต้นกุ่มบก พระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมจักร เทวดาและมนุษย์ประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐โกฏิ  ได้บรรลุธรรมครั้งท่ี  ๑ เมื่อพระองค์ผู้ประเสริฐทีสุ่ดในหมู่คณะ เป็น
ผู้สูงสุดแห่งนระทรงแสดงธรรมแม้อ่ืนอีก เทวดาและมนุษย์ประมาณ  ๙๐,๐๐๐โกฏิ
ได้บรรลุธรรมคร้ังที่ ๒ เมื่อพระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ในมนุษย์โลกพร้อมเท
วโลก เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๘๐,๐๐๐  โกฏิได้บรรรลุธรรมคร้ังที่  ๓ มีการ
ประชุมแห่งพระขีณาสพ ผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผู้คงท่ี ๓ คร้ัง พระ
ขีณาสพจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ รูป มาประชุมกัน  เป็นครัง้ท่ี ๑ มีพระขณีาสพจำนวน 
๘๐,๐๐๐ รูป มาประชุมกันเป็นครั้งท่ี ๒ มีพระขีณาสพจำนวน  ๗๐,๐๐๐รูป  มา
ประชุมกัน เป็นครั้งท่ี  ๓ ภิกษุท่ีมาประชุมกันแม้นั้น  ไม่แปดเป้ือนด้วยโลกธรรม 
พระอภิภูเถระและพระสัมภวเถระเป็นคู่อัครสาวกพระเขมังกรเถระเป็นพุทธ-
อุปัฏฐาก พระสขิลาเถรีและพระปทุมาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา สิริวัฑฒอุบาสกและนันท
อุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐาก จิตตาอุบาสิกาและสุจิตตาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุปัฏฐายิกา 
ในกัปน้ีมนุษย์มีอายุขัย ๗๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่าน้ัน 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐ เสด็จดับขันธปรินิพพานที่อัสสา
ราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ ท่ีอัสสารามน้ันสงูถึง  ๓  โยชน ์ทรงเล่าต่อไป
ว่า ในคร้ังนั้น พระองค์เป็นกษัตริย์พระนามว่าอรินทมะ ได้ถวายข้าวและน้ำเป็นอัน
มากแด่พระสิขพุีทธเจ้าและพระสงฆ์ ได้รับคำพยากรณ์ว่า จะได้มาตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ในกาลภายหน้า (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๙๐) 

สิขีโพธิสัตว์, พระ : ช่ือพระโพธิสัตว์นามว่าสิขีก่อนท่ีจะตรสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี, 
พระองค์เป็นชาติกษัตริย์ เกิดที่กรุงอรุณวดี มีพระเจ้าอรุณ พระนางปภาวดีเป็นพุทธ
บิดาและพุทธมารดา มีนางสนมกำนัล  ๒๔,๐๐๐  นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม 
พระมเหสีพระนามว่าสัพพกามา  พระราชโอรสพระนามว่าอตุละ พระองค์ทรงครอง
ฆราวาสอยู่  ๗,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือสุวัฑฒกปราสาท  คิริปราสาท 
และวาหนปราสาท (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔/๒๕๔๕, ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๕-๑๕-๖๙๓) 

สิขีสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า พระสิขีพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ได้



 

๕๓๕๗ 
 

 

มีความคิดคำนึงว่า โลกน้ีถึงความคับแค้นจึงเกิด แก ่ตาย จุติและอุบัติ บุคคลเมื่อไม่รู้
อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เป็นต้น เน้ือหาของสูตรท่ีเหลือพึงทราบ
เหมือนวิปัสสีสตูร(สูตรที่ ๔) (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๕/๑๔) 

สิคควะ, ภิกษุ : ช่ือพระเถระองค์หน่ึง ผู้เป็นพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา เป็นชาวชมพูทวีป 
ดังคำว่า พระเถระเหล่านี้  คอื พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ และ
พระโมคคัลลีบุตร รวมเป็น ๕ รูป  เป็นผู้นำพระวินัยสืบ ๆกันมาในชมพูทวีปอันมีสิร ิ
(วิ.ป.(ไทย) ๘/๓/๕,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/๒๕,๘/๑๙๒/๑๘๐) 

สิคาลสูตร :  พระสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอก
เป็นโรคเร้ือน พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารณุเป็นต้น ภิกษุผู้เห็นแกล่าภ
สักการะและความสรรเสริญ ย่อมเป็นเหมือนสุนัขจ้ิงจอกเป็นโรคเร้ือนจะไปอยู่ ณ ท่ี
ไหน ๆ ก็ไม่พอใจ ไมม่ีความสขุ  (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๔/๒๗๐) 

สิคาลสูตร๒ : พระสูตรว่าด้วยสุนัขจ้ิงจอก พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สุนัขจ้ิงจอกแก่เป็นโรคเร้ือน อยากไปไหนก็ไป อยากยืนไหน
ก็ยืน อยากนั่งไหนก็น่ัง อยากนอนไหนก็นอน ลมเย็นย่อมพัดโชยให้มัน ข้อที่ภิกษุบาง
รูปผู้ปฏิญาณว่าเป็นศากยบุตร ได้อัตภาพเช่นน้ี เป็นการดีย่ิงนัก เหตุน้ัน เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอย่างน้ีว่า เราทั้งหลายจักไม่ประมาท (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๓/๓๒๓) 

สิคาลสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสุนัขจ้ิงจอก (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ความกตัญญูกตเวทีบางอย่างยังมีในสุนัข
จ้ิงจอกแก่ แต่ไม่มีในภิกษุบางรูปผู้ปฏิญาณว่าเป็นศากยบุตรในธรรมวินัยนี้เลย เหตุ
น้ัน เธอทั้งหลายพึงศกึษาอย่างน้ีว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้กตัญญูกตเวที และอุปการะ
แม้เพียงเล็กน้อยที่บุคคลอ่ืนกระทำในเรา จักไม่สญูไป (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๔/๓๒๓) 

สิง :  อยู่, เข้าอยู่ ดังคำในมหาวิภังค์ว่า ภิกษุรูปหน่ึงไปป่าช้า  ถือเอาผ้าบังสุกุลที่ซากศพยัง
สดซึ่งมีเปรตสงิอยู่ในร่าง เปรตนั้นพูดกับภิกษุน้ันว่า อย่าเอาผ้าของเราไป  ภิกษุไม่ใส่
ใจถือเอาไป ทันใดน้ัน ร่างนั้นลุกขึ้นติดตามภิกษุไป (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๓๗/๑๐๖)  

สิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ : สิ่งที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต หมายถึงทรัพย์ท่ีเจ้าของหวงแหน, ของที่เจ้าของ
ยังไม่สละ มีอธิบายสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ หมายถึง ทรัพย์ที่เจ้าของไม่ให้  ไมส่ละ ไม่
บริจาค ยังรักษาคุ้มครองอยู่  ถือกรรมสิทธ์ิอยู่ เป็นทรัพย์ท่ีคนอ่ืนหวงแหน มีกล่าวไว้
ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/
๘๔/๗๔, ๑/๙๒/๘๑) 



 

๕๓๕๘ 
 

 

สิ่งของที่หวงแหน : สิ่งที่เจ้าของยังไม่สละ, ทรพัย์ท่ีเจ้าของยังถือกรรมสิทธ์ิ ยังไม่บริจาค เช่น 
ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงินทอง ดังคำในทุติยอปุตตกสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ข้าวเปลือก ทรพัย์ เงินทอง สิง่ของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทาส กรรมกร คน
รับใช้ และผู้อาศัยท่ีมีอยู่ ท้ังหมดนั้นเขานำไปไม่ได้ จำต้องละทิ้งไว้ท้ังหมด (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๓๕/๑๕๙) 

สิ่งควรเสพ : บุคคล จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ หมู่บ้าน นิคม ชนบท และประเทศ ท่ีเมื่อเข้าไปเสพ
แล้ว อกุศลธรรมท้ังหลายเสือ่มไปกุศลธรรมท้ังหลายเจรญิย่ิงขึ้น บุคคลเป็นต้นเช่นนี้
แหละช่ือว่าสิ่งควรเสพ ดังคำในชนวสภสูตร ท่ีสนังกุมารพรหมตรัสแก่พวกเทพช้ัน
ดาวดึงส์ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ... รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  น้ีเป็นสิ่งควรเสพ ย่อมรู้
ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นสิ่งไม่ควรเสพ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๘/๒๒๑,๑๐/๒๙๖/
๒๒๙,๑๐/๒๙๖/๒๓๐,๑๐/๓๐๒/๒๓๖,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๖/๔๔๓) 

สิงคะ : ความย่ัวยวน ดังคำในวิภังค์ท่ีอธิบายความหมายไว้ว่า ความย่ัวยวน  ความน่ารกั 
ความสวยสง่า ความเพริดพริ้ง ความมีเสน่ห์ ความไฉไล น้ีเรียกว่าสิงคะ (อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๘๕๒/๕๕๑) 

สิงคาลกสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิงคาลกมาณพ พระผู้มพีระภาคตรัสเป็นบรรยายโวหารแบบถาม-
ตอบ แก่สิงคาลกมาณพ ขณะเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ เพ่ือทรงแนะนำให้เขา
ไหว้ทิศตามแบบอริยวินัย (แบบพุทธ) พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นสิงคาลก
มาณพกำลังไหว้ทิศอยู่แต่เช้าตรู่ มีผมและผ้าเปียกปอน จึงตรัสถามเพ่ือชวนสนทนา
ว่า กำลังทำอะไร เม่ือเขา กราบทูลว่า กำลังไหว้ทิศตามคำสั่งของบิดาก่อนบิดาจะ
ตาย จึงตรัสว่า ในอริยวินัย เขาไม่ได้ไหว้ทิศกันแบบนี้ เขาทูลถามว่า ในอริยวินัย เขา
ไหว้ทิศกันอย่างไร 

  ตรัสตอบว่า พระอริยสาวกเว้นจากบาปกรรม ๑๔ ประการ คือ กรรม- กิเลส ๔ 
เหตุ ๔ ประการที่ให้ทำบาปกรรม และอบายมุข ๖ ประการ ช่ือว่า เป็นผู้ปิดป้องทิศ 
๖ ปฏิบัติเพ่ือครองโลกท้ังสอง ทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า หลังจาก
ตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์

  ทรงอธิบายขยายความในภาคอุทเทสข้างต้น ดังนี ้
  ๑. กรรมกิเลส ๔ ประการ ได้แก่ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร และ

มุสาวาท 
  ๒. เหตุ ๔ ประการ ได้แก่ อคติ ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ 
  ๓. อบายมุข ๖ ประการ ได้แก่  
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  ๓.๑ การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่ง ความ
ประมาท 

  ๓.๒ การหมกมุ่นในการเท่ียวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 
  ๓.๓ การเท่ียวดูมหรสพ 
  ๓.๔ การหมกมุ่นในการเล่นการพนัน 
  ๓.๕  การคบคนช่ัวเป็นมิตร 
  ๓.๖  การเกียจคร้าน 
  จากนั้น ทรงอธิบายอบายมุข ๖ ประการน้ีโดยละเอียด แล้วทรงอธิบายเรื่อง มิตร 

๒ ประเภท คอื มิตรเทียม และมิตรแท้หรอืมิตรมีใจดี ประเภทละ ๔ พวก แล้วทรง
ขยายความของมิตรแต่ละพวกท้ังฝ่ายมิตรเทียมและมิตรแท้พวกละ ๔ ๆ อีก รวม
เรื่องมิตรทั้งหมดมี ๓๒ ประการ 

  จากนั้น ทรงอธิบายเรื่องการปิดป้องทิศ ๖ โดยทรงแบ่งบุคคล ๖ ประเภท ตาม
จำนวนทิศท้ัง ๖ ทิศ คือ บิดา-มารดาเป็นทิศเบ้ืองหน้า อาจารย์เป็นทิศ เบ้ืองขวา 
บุตรและภรรยาเป็นทิศเบ้ืองซ้ายทาสและกรรมกรเป็นทิศเบ้ืองล่างและสมณ
พราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนและทรงแนะนำให้ปฏิบัติต่อกันตามหน้าท่ีฝ่าย ละ ๕ 
ประการ (ยกเว้นหน้าท่ีของสมณพราหมณ์ ซึ่งมี ๖ ประการ) เมื่อปฏิบัติได้ ครบถ้วน
ตามหน้าท่ีของทิศน้ัน ๆ แล้ว ก็ช่ือว่าเป็นผู้ไหว้ทิศตามแบบอริยวินัย หรือ แบบพุทธ
ครบบริบูรณ์ ผูไ้หว้ทิศแบบนีจ้ะปิดป้องทิศได้สำเร็จ จบธรรมบรรยาย สิงคาลกมาณพ
มีความเลื่อมใสได้แสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต(ที.ปา.(ไทย) 
๑๑/๒๔๒/๑๙๙) 

สิงคาลกะ, คหบดีบุตร :ช่ือมาณพหนุ่ม เป็นบุตรคหบดี ชาวกรุงราชคฤห์ เป็นผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา ท้ังคหบดีและภรรยาเป็นพระโสดาบัน แต่บุตรไม่มีศรัทธาในพระ
ศาสนา เมื่อบิดามารดาแนะนำให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและพระมหาเถระมีท่านพระ
สารีบุตร ท่านพระมหาโมคคลัลานะ ท่านพระมหากัสสปะ เป็นต้น ผู้เป็นบุตรมักตอบ
ว่า เขาไม่มีกจิจะต้องไปหาสมณะเหล่าน้ัน การเข้าไปหาสมณะจะต้องไหว้ การน้อม
ตัวลงไหว้ทำให้เจ็บหลัง การน่ังคุกเข่าทำให้เจ็บเข่า การน่ังบนพ้ืนทำให้เสือ้ผ้าแปด
เป้ือน เศร้าหมอง เก่าเร็ว การเข้าไปนั่งใกล้ทำให้ต้องสนทนาพูดจากัน ซึ่งจะนำไปสู่
ความสนิทสนม และจะต้องนิมนต์ให้รับจีวร บิณฑบาตเป็นต้น ซึ่งทำให้สิ้นเปลือง
ทรัพย์เปล่าๆ ด้วยเหตุน้ี บิดา-มารดาจึงเลิกแนะนำต่อมา เมื่อบิดาป่วยหนัก นอนซม
อยู่บนเตียง ได้สั่งสิงคาลกมาณพก่อนตายให้หม่ันไหว้ทิศ ทั้งน้ีโดยหวังว่า สิงคาลก
มาณพคงไม่เข้าใจความหมาย และต้องไหว้ทิศอย่างที่คนทั่วไปไหว้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้
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พระผู้มีพระภาคหรือพระอริยสาวกเห็นเข้าแล้วจะช่วยแนะนำให้เข้าใจความหมาย
ตามเจตนาของตนได้ ภายหลัง สิงคาลกมาณพ ได้สนทนาธรรมกับผู้มีพระภาค เรื่อง
การไหว้ในอริยวินัย เมื่อจบจึงแสดงตนเป็นอุบาสก นับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต ดัง
คำในสิงคาลกสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า สิงคาลกะ  คหบดีบุตร ลกุขึ้นแต่เช้า ออกจากกรุงรา
ชคฤห์ มผี้าเปียก มีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหน้า(ทิศ
ตะวันออก) ทิศเบ้ืองขวา(ทิศใต้) ทิศเบื้องหลัง(ทิศตะวันตก) ทิศเบ้ืองซา้ย(ทิศเหนือ)
ทิศเบ้ืองล่าง ทิศเบ้ืองบน (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๒/๑๙๙) 

สิงคาลคหบดี : ช่ือคหบดีคนหน่ึง ชาวเมืองบุปผวดี สมัยท่ีพระเจ้าเอกราช ผู้มีกรรมหยาบช้าปกครอง, 
เป็น ๑ ในคหบดี ๔ ท่ีจะถกูจับบูชายัญ ดังคำในจันทกุมารชาดกท่ีพระราชาเอกราช
ตรัสว่า พวกท่านจงไปบอกพวกคหบดี คือ ปุณณมุขคหบดี ภัททิยคหบดี สิงคาล
คหบดี และวัฑฒคหบดีเถิดว่าได้ยินว่า พวกท่านจงรวมกันเป็นหมู่อยู่ในท่ีเดียวกัน 
เพ่ือประโยชน์แก่การบูชายัญ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๑/๓๓๖) 

สิงคาลชาดก๑ :  ชาดกว่าด้วยพราหมณ์เช่ือสุนัขจิ้งจอก มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า รุกขเทวดาโพธิสัตว์
ปลอบใจพราหมณ์ผู้เสียรูสุ้นัขจ้ิงจอกที่มันด่ืมสุราจนเมามายแล้วออกจาก
พระราชฐานไม่ได้ มันของร้องให้พราหมณ์ช่วยอุ้มมันออกไปนอกเมืองโดยบอกว่าจะ
ให้ทรัพย์ ๒๐๐ กหาปณะ เม่ือเขาช่วยอุ้มมันออกไปแล้ว มันให้เขาเอาผา้ขาวปูลงและ
บอกว่าจะให้ทรัพย์ แต่มันกลับถ่ายอุจจาระรดแล้วหนีไป เขาเสียใจที่เสียที่เสียรู้มัน 
เทวดาโพธิสตัว์ให้สติเขาว่า ทา่นเช่ือหรือว่าสุนัขจ้ิงจอกจะมีทรัพย์ต้ัง ๒๐๐ กหาปณะ 
คนที่มีศลิปะจะหาทรัพย์สัก ๑๐๐ กหาปณะยังหายาก คนทีถู่กหลอกเสียทรัพย์มา
มากแล้วก็เพราะความโลกของตน (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๓/๔๗) 

สิงคาลชาดก๒ : ชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พญาสุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์
กล่าวตำหนินักเลงสุราผู้ต้องการเนื้อสุนัขจ้ิงจอกเป็นกับแกล้ม จึงใช้อุบายลวงทำทีว่า
เป็นคนนอนตายอยู่ในป่าช้า พญาสุนขัจ้ิงจอกไปเห็นเข้าไม่รีบด่วนเข้าไปแต่พิจารณา
ดูโดยการไปสูดกลิ่นอยู่ทางใต้ลมก็รู้ว่า เขายังไม่ตาย จึงแกล้งไปคาบไม่พลองที่เขาถือ
อยู่ในมือ ไม้พลองก็ไม่หลุด จึงกล่าวติเตียนว่า เหตุท่ีท่านนอนลวงทำเป็นคนตายน้ันรู้
ยาก ไม้พลองของท่านเมื่อข้าพเจ้าคาบที่ปลายลากมาก็ไม่หลุดจากมือ นักเลงสุรารู้ว่า
สุนัขจิ้งจอกรู้ทันตนจึงลุกขึ้นเอาไม้พลองขว้างใส่แต่ไม่ถูกจึงพูดส่งไปว่า ไปเถิดมงึ 
คราวนี้กูพลาดไป สนุขจ้ิงจอกจึงว่า ถึงเจ้าจะพลาดเรา แต่เจ้าไม่พลาดอุสสทนรก
แน่นอน ว่าแล้วก็พาบริวารหลบเข้าป่าไป นักเลงสุราก็กลับมือเปล่า คนช่ัวย่อม
พยายามตะเกียกตะกายเพ่ือทำลายคนอ่ืน โดยไม่กลัวต่อผลของความช่ัวเลย (ขุ.ชา.
เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๔๒/๕๘) 
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สิงคาลชาดก๓ : ชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกเข้าไปในซากช้าง มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า สุนัขจ้ิงจอก
โพธิสัตว์ติดรสอาหาร จึงเข้าไปติดอยู่ในซากช้าง เห็นอาหารสมบูรณ์ไม่คิดจะไปที่อ่ืน
จึงกินนอนอยู่ในน้ัน ครั้นนานวันเข้า ซากช้างแห้งแข็งทวารทางเข้าออกจึงปิด อาหาร
ก็หมด อากาศก็ร้อน ภายในก็มืดมิด เหมือนอยู่ในโลกกันตริกนรก ตัวสุนัขน้ันเหมือน
ก้อนแป้งในหม้อข้าว ต้องประสพทุกข์แทบปางตาย ต่อมาเมื่อฝนตก ทวารเปิดช่อง
พอเห็นแสงสว่างคิดว่าตนรอดตายแล้วคราวน้ีจึงถอยไปจนถึงส่วนหัวแล้วกระโจน
ออกมาทางทวารหนักของช้างด้วยกำลังท่ีมี ทำให้ขนหลุดหมดทั้งตัว น่ังมองดูตนเอง
เหมือนลอนตาล เกิดความสลดใจว่า ทุกขน์ี้เกิดเพราะความโลภของเรา จึงกล่าวว่า 
ไม่เอาอีกแล้ว กูไม่เอาอีกแล้ว  กูจะไม่เข้าไปในซากช้างอีกแล้ว เพราะเวลาที่อยู่ใน
ซากช้างนั้นกูกลัวแทบตาย ว่าแล้วก็หนีเข้าป่าไปไม่ยอมเข้าใกลซ้ากช้างตัวอ่ืนอีกเลย 
กิเลสท่ีเกิดภายใน คือความโลภ ความโกรธ ความหลง บุคคลไมค่วรให้พอกพูนขึน้ 
ควรหาทางข่มทันท่ี ไม่ควรให้งอกงาม เพราะเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้ (ขุ.ชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๑๔๘/๖๐) 

สิงคาลชาดก๔ : ชาดกว่าด้วยเหตุท่ีทำให้สนัุขจ้ิงจอกตาย มีเน้ือความอธิบายว่า พญาราชสีห์โพธิสัตว์ 
เห็นน้องชายท้ัง ๖ ตายเพราะความโง่เขลา ขาดปัญญาพิจารณา ท่ีน้องสาวคนสุดท้อง
บอกให้ฟังว่าขณะที่พวกพ่ี ๆ ไม่อยู่ มีสุนัขจ้ิงจอกหนุ่มมาเกี้ยวพาราสีนาง นางรังเกียจ
สุนัขจิ้งจอกน้ัน ไม่อยากอยู่ดูหน้าคน อยากจะฆ่าตัวตาย พวกพ่ีชายท้ัง ๖ ตัวฟังแล้ว
เกิดความโกรธเต็มกำลัง มองเห็นสุนัขจ้ิงจอกนอนอยู่ในถ้ำแก้วผลึก ไม่ทันพิจารณา 
เข้าใจว่ามันนอนอยู่ท่ีกลางแจ้งจึงว่ิงไปโดยเร็วจะเข้าไปทำร้าย แต่ต้องอกแตกตาย
หมด เพราะอกกระแทกกับแท่งแก้วผลึกอย่างแรง พระโพธิสัตว์พ่ีชายกลับมาเห็นเข้า
เกิดความสลดใจจึงกล่าวว่า ผู้ทำการงานโดยไม่พิจารณา ทำด้วยความรีบร้อน การ
งานน้ันย่อมทำให้เดือดร้อน เหมือนบุคคลอมของร้อนเอาไว้ในปาก ว่าแล้วจึงบันลือสี
หนาทให้สุนัขจ้ิงจอกหัวใจแตกตาย (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๓/๖๒) 

สิงคาลเถรคาถา :ภาษิตของพระสิงคาลเถระ,คาถาของพระสิงคาลเถระ ท่านพระสิงคาลเถระกล่าวไว้
ว่า ภิกษุอยู่ในป่าเภสกฬาวัน พิจารณาแผ่นดินคืออัตภาพน้ี ด้วยเข้าใจว่า เป็นกระดูก
ล้วน เป็นอารมณ์ย่อมช่ือว่าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้า เราเข้าใจว่า ท่านรูปนั้นเห็น
จะละกามราคะได้เร็วพลันแน่แท้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๘/๓๐๙) 

สิงคาลมาตุเถริยาปทาน :ประวัติในอดตีชาติของพระสิงคาลมาตาเถรี มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าปทุมุตตระ เกิดความเล่ือมใสแล้วออกบวช มีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างแรง
กล้าเห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งต้ังภิกษุณีรูปหน่ึงไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุณี



 

๕๓๖๒ 
 

 

ท้ังหลายผู้น้อมไปในศรัทธา ท่านจึงปรารถนาตำแหน่งนั้น ท่านจุติจากอัตภาพน้ันแล้ว 
ได้ไปเกิดในสวรรค์ ในชาติสุดท้ายน้ี เกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ ท่านเป็น
มารดาของสิงคาลมาณพ ผูม้ีความเห็นผิด ได้ฟังภาษิตของพระพุทธเจ้าท่ีสอนสิงคาล
มาณพได้บรรลุโสดาปัตติผล จึงบวชในพุทธศาสนา ต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุวิชชา ๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ และได้รับตำแหน่งผู้เลิศกว่า ภิกษุณีท้ังหลายผู้น้อมไปในศรัทธา 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๒/๕๓๐) 

สิงคาลมาณพ : มาณพหนุ่มช่ือสิงคาละ เป็นบุตรคหบดี ชาวกรุงราชคฤห์ ภายหลังมารดาฟังธรรม
แล้วออกบวชบรรลุอรหัตผล ส่วนบิดาป่วย และสั่งเสียก่อนตายให้ไหว้ทิศ ๖ และฟัง
ธรรมเรื่องการไหว้ตามอริยวินัย ได้แสดงตนเป็นอุบาสก นับถือพระรัตนตรัยตลอด
ชีวิต ดังคำในสิงคาลมาตุเถริยาปทาน ท่ีท่านพระเถรีกล่าวอดีตก่อนบวชตอนหน่ึงว่า 
หม่อมฉันเกิดในตระกลูเศรษฐี มีความเจรญิรุ่งเรือง  สั่งสมรัตนะไว้เป็นอันมาก  ใน
กรุงราชคฤห์  ท่ีประเสริฐสุด บุตรของหม่อมฉันช่ือสิงคาลมาณพ มีความเห็นผิดแล่น
ไปสู่มิจฉาทิฏฐิ  มุ่งแต่การบูชาทิศ น้อมทิศต่าง ๆ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษ 
เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนคร ทอดพระเนตรเห็นเขาแล้ว  ประทับยืนโอวาทที่
หนทาง เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรม  บุตรของหม่อมฉัน ส่งเสียงร้อง  น่าประหลาด
ใจ บุรุษสตรี ๒โกฏิได้บรรลุธรรม ครั้งนั้น หม่อมฉันได้เขา้ไปยังท่ีประชุมนั้น ฟังภาษิต
ของพระสุคตแล้ว  ได้บรรลุโสดาปัตติผล ออกบวชเป็นบรรพชิต ได้เห็นพระพุทธเจ้า
เป็นปกติ เจริญพุทธานุสสติอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตตผล (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๙๗/
๕๓๒,๓๓/๑๐๔/๕๓๓); ดู สงิคาลกะ, คหบดีบุตร  

สิงคาลมาตา : พระมหาสาวิกาองค์หนึ่งเป็นธิดาเศรษฐีในพระนครราชคฤห์เจรญิวัยแลว้ แต่งงาน มี
บุตรคนหนึ่งช่ือสิงคาลกุมาร วันหนึ่งได้ฟังธรรมีกถาของพระศาสดา มีความเลื่อมใส
(คัมภีร์อปทานว่า ได้ฟังสิงคาลกสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บุตรของนาง ซ่ึงว่า
ด้วยเร่ืองอบายมุข มิตรแท้ มติรเทียม ทิศ ๖เป็นต้น และได้บรรลุโสดาปัตติผล) ขอ
บวชเป็นภิกษุณี ต่อมาได้ไปฟังธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดง นางคอยต้ังตาดู
พระพุทธสิริสมบัติด้วยศรัทธาอันแรงกลา้ พระพุทธองค์ทรงทราบดังนั้นก็ทรงแสดง
ธรรมให้เหมาะกับอัธยาศัยของนาง นางส่งใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาก็ได้
บรรลุพระอรหัต ได้รับยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะในทางศรทัธาวิมุต ดังคำว่า สิงคาล
มาตาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา  ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา (องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๒๔๗/๓๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๙๓/๕๓๒); สิคาลกมาตา หรือ สิงคาลมาตา ก็เรียก 

สิงคิยะ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึง ผู้เป็นอนาคามี บังเกิดในพรหมโลกแล้วบรรลุอรหัตผล, เป็น ๑ ใน
ภิกษุ ๗ รูป ดังคำในฆฏิการสูตร ท่ีฆฏิการอุบาสกที่กราบทูลพระผู้มีพระภาคตอนหน่ึง



 

๕๓๖๓ 
 

 

ว่า ภิกษุ ๓ รูปเหล่าน้ีคือท่านอุปกะ ท่านผลคัณฑะ และท่านปุกกุสาติ ภิกษุอีก ๔ รูป 
คือท่านภัททิยะ ท่านขัณฑเทวะ ท่านพหุทันตีและท่านสิงคิยะ ภิกษุเหล่าน้ันละทิ้ง
กายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๕๐/๖๕,๑๕/๑๐๕/๑๑๕) 

สิงคิวรรณ :  ผ้าเน้ือเกลี้ยงสีดังทองสิงคีบุตรของมัลลกษัตริย์ ช่ือปุกกุสะถวายแด่พระพุทธเจ้าใน
วันท่ีจะปรินิพพาน มีปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร ท่ีกลา่วไว้ว่า ท่านพระอานนท์ได้
น้อมคู่ผ้าเน้ือละเอียดสีทองน่าใช้คู่น้ันเข้าไปคลุมพระวรกายของพระผู้มีพระภาค  พอ
ท่านพระอานนท์น้อมเข้าไปคลุมพระวรกายของพระผู้มีพระภาค ผ้าน้ันปรากฏสีเปล่ง
ปลั่งเหมือนถ่านไฟที่ปราศจากเปลว (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙๕/๑๔๔) 

สิงคี,ทอง : ช่ือทองชนิดหน่ึง เป็นแร่ทองคำธรรมชาติ ลักษณะเป็นแท่ง เนื้อสุก ดังคำใน
มหาวรรค ท่ีกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีพระฉวีวรรณเสมอด้วยสีลิ่มทองสิงค ี
หรือดังคำในวิตถตุโปสถสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทรัพย์  คือ แก้วมุกดา แก้วมณี  
แก้วไพฑูรย์ทองสิงคีและทองคำตลอดถึงทองช่ือว่าหฏกะเท่าท่ีมีอยู่ในสถานท่ี
ประมาณเท่าน้ัน และแสงดวงจันทร์ หมู่ดาวท้ังหมดยังไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ แห่งอุโบสถที่
ประกอบด้วยองค์ ๘ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๘/๗๐,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๙๐, องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๔๓/๓๑๒,๒๓/๔๕/๓๑๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สิงคี หมายถึงทองเน้ือสุก (ขุ.วิ.อ. (บาลี) ๑๐๔๒/๓๒๙) 
สิ่งต่ำทราม : กามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สมัผสั อันน่าปรารถนา น่าใคร นา่พอใจ ดังคำ

ในทหรภิกขุวัตถุ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุหนุ่มรูปหน่ึงว่า บุคคลไม่พึงเสพสิ่งต่ำ
ทราม ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๗/๘๕) 

สิงหนาท : บันลือของราชสีห์ เป็นการเปรียบเทียบพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค องอาจดังพญา
ราชสีห์ เป็นการบรรลืออันเป็นท่ีน่าเกรงขามของคนทั้งปวง เหมือนเสียงของราชสีห์
เป็นที่น่าเกรงขามของสตัว์ท้ังปวง มีปรากฏในมหาสีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือ
อย่างองอาจดังพญาราชสีห์ (ดูประกอบใน ที.สี.(ไทย) ๙/๓๘๑/๑๖๑,พจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดูสีหนาท  

สิงหล, เกาะ : ชาวสิงหล, ชาวลังกา, ซึ่งมีหรืออยู่ในประเทศลังกา, ชนเช้ือชาติสิงหลหรือเผ่าสิงหล 
ท่ีต่างหากจากชนเช้ือชาติอ่ืน มีทมิฬเป็นต้น ในประเทศศรีลังกา ดังคำในปริวารที่
กล่าวไว้ว่า พระมหินทะ พระอิฏฏิยะ พระอุตติยะ พระสัมพละ และพระภัททบัณฑิต 
เดินทางจากชมพูทวีปมาที่เกาะสิงหลนี้ ท่านเหล่านั้นสอนพระวินัยปิฎกที่เกาะ
ตามพปัณณิ สอนนิกาย ๕ และปกรณ์ ๗ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓/๕,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/๒๕); 
สีหล หรือ สีหฬ ก็เรียก  



 

๕๓๖๔ 
 

 

สิถิล : พยัญชนะท่ีออกเสียงเพลา (ถกูฐานของตนหย่อนๆ มีเสียงเบา) ได้แก่พยัญชนะท่ี ๑ ท่ี 
๓ ในวรรคท้ัง ๕ คือก, ค; จ, ช; ฏ, ฑ; ต, ท; ป, พ; คู่กับ ธนิต (เทยีบระดับเสียง
พยัญชนะ ดูท่ี ธนิต)(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สิ่งอันเปน็ที่รัก : บุตร ทรัพย์สนิ เงินทอง ในปิยชาติกสูตรนี้กล่าวถึงบุตรอันเป็นท่ีรัก ดังคำที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โสกะ(ความเศร้าโศก) ปริเทวะ(ความคร่ำ
ครวญ) ทุกข์(ความทุกข์กาย) โทมนัส(ความทุกข์ใจ)  และอุปายาส(ความคับแค้นใจ) 
เกิดจากสิ่งอันเป็นท่ีรัก มมีาจากสิ่งอันเป็นท่ีรัก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๓/๔๓๔) 

สิ่งอันมิใช่วิสัย : สิ่งที่เป็นไปไม่ได้,สิ่งท่ีอยู่เกินความสามารถท่ีบุคคลคนหน่ึงจะทำได้ หรือกระทำในสิ่ง
ท่ีเป็นไปไม่ได้ เช่น การฉุดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ลงมา ดังคำในสัพพสูตรท่ีพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสิ่งท้ังปวงแก่เธอท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 
ก็อะไรเล่าช่ือว่าสิ่งท้ังปวง คือ (๑) จักขุกับรูป (๒) โสตะกบัสัททะ (๓) ฆานะกับคันธะ 
(๔) ชิวหากับรส(๕)  กายกับโผฏฐัพพะ (๖) มโนกับธรรมารมณ์ น้ีเราเรียกว่า  ‘สิ่งท้ัง
ปวง’  ภิกษุท้ังหลาย ผูใ้ดพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ‘ข้าพเจ้าจักบอกเลิกสิ่งท้ังปวงแล้ว
บัญญัติสิ่งอ่ืนแทน’ คำพูดของผู้น้ันคงเป็นเพียงคำพูดเท่าน้ัน ครั้นถูกถามเข้าก็คงตอบ
ไม่ได้และถึงความลำบากอย่างย่ิง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาถูกถามในสิ่งอันมิใช่
วิสัย (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓/๒๒, สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๓๓/๑๖๙,๑๙/๒๓๕/๑๗๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สิ่งอันมิใช่วิสัย ในที่น้ีหมายถึงการทำในสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ เช่นการเทินศิลาขนาดเท่าเรือนยอดข้ามน้ำลึก และการฉดุดวงจันทร์ดวง
อาทิตย์ลงมา เป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ (สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๒๓/๕)  

สิทธัตถพุทธวงศ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระสิทธัตถพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในกัปที ่
๙๔ นับถอยหลังจากกัปนี้ไป พระสิทธัตถพุทธเจ้าประสูติ ในกรุงเวภาระ พระชนก
พระนามว่าอุเทน พระชนนีพระนามว่าสุผัสสา พระมเหสี พระนามว่าสุมนา 
พระโอรสพระนามว่าอนุปมะ ครองฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จึงเสด็จ
ออกผนวชด้วยราชพาหนะคือวอทอง บำเพ็ญเพียรอยู่ ๑๐ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าภายใต้ต้นไม้กรรณิการ์สาวกแมข้องพระองค์ผู้มีพระเดชไม่มีอะไร
เปรียบเทียบ ได้มีการบรรลธุรรม ๓  ครัง้เทวดาและมนุษย์ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ 
โกฏิ ได้บรรลธุรรมคร้ังท่ี ๑ ในกาลท่ีพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  ทรงลั่นอมตเภรีที่
ภีมรัฏฐนคร เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๙๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรมคร้ังท่ี  ๒ ในกาลที่
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นนระผู้สูงสดุ ทรงแสดงธรรมท่ีเวภารบรรพต เทวดา
และมนุษย์ประมาณ  ๙๐  โกฏิ  ได้บรรลุธรรมคร้ังท่ี ๓ มีการประชุมของพระขีณาสพ
ผู้ปราศจากมลทิน  ๓  ครั้งเหล่านี้ คือพระขีณาสพประมาณ ๑๐๐ โกฏิ ๑  ครั้ง พระ



 

๕๓๖๕ 
 

 

ขีณาสพประมาณ ๙๐  โกฏิ ๑ ครั้ง พระขีณาสพประมาณ ๘๐ โกฏิ ๑ คร้ัง พระ
สัมพลเถระและพระสุมิตตเถระเป็นคู่อัครสาวก พระเรวตเถระเป็นพุทธ-อุปัฏฐาก 
พระสีวลาเถรีและพระสุรามาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกาสุปปิยอุบาสกและสมุทท- อุบาสก
เป็นคู่อัครอุปัฏฐาก รัมมาอุบาสิกาและสุรมัมาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุปัฏฐายิกา ในกัปนี้
มนุษย์มีอายุขยั ๑๐๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่าน้ัน  
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐ เสด็จดับขันธปรินิพพานท่ีอ
โนมาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ ท่ีอโนมารามนั้น สูงถึง ๔ โยชน์  ทรง
เล่าต่อไปว่าในครั้งนั้นพระองค์เป็นดาบสช่ือมงคลได้ถวายผลหว้าแด่พระพุทธเจ้า 
และได้รับคำพยากรณ์ว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลภายหน้า (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๑/๖๗๐) 

สิทธัตถะ, พระพุทธเจา้ : พระนามพระพุทธเจ้าพระองค์หน่ึง เสด็จอุบัติในโลก ในกัปที่ ๙๒ มีกล่าวถึง
ในอปทานหลายแห่ง ดังคำท่ีพระคันธมาลิยเถระ กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของตน
ตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้ทำสถูปไม้หอมปกคลุมด้วยดอกมะลิ ทำใหส้มควรแด่พระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำช้ันเลิศของโลก เช่น
กับทองคำที่ล้ำค่า ทรงรุ่งเรืองดุจต้นราชพฤกษ์ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๔/๒๔๒,๓๒/๓๙/
๓๓๔,๓๒/๗๗/๔๙๕,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑/๑๓๖) 

สิทธัตถกุมาร,สิทธัตถราชกุมาร : พระนามเดิมของพระพุทธเจ้า ก่อนเสด็จออกบรรพชา ทรงเป็นพระ
ราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา คำว่า สทิธัตถะแปลว่า มี
ความต้องการสำเร็จ หรือ สำเร็จตามทีต้่องการ คือสมประสงค์จะต้องการอะไรได้
หมดทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราเมื่อพระชนมายุ ๑๖ ปีเสด็จออกบรรพชา
เมื่อพระชนมายุ ๒๙ ปีได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ ป ี ปรินิพพาน
เมื่อพระชนมายุ ๘๐ ปี ดังคำในนาลกสูตรท่ีอสิตฤษีกล่าวสอนหลานชายของตนไว้ว่า 
พระสิทธัตถราชกุมารน้ีทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วกำลังทรงเผยแผ่ทางดำเนิน
สู่อมตธรรมเจ้าจงไปทูลสอบถามด้วยตนเองในสำนักของพระองค์จงประพฤติ
พรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเถิด(ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๐๒/๖๖๖) 

สินไถ่ : เงินไถ่ค่าตัวทาส หมายถึงทาสท่ีเอาเงินไปซื้อ(ไถ่) มา เช่นในมหาวิภังค์ กล่าวถึง
ภรรยาสินไถ่ หรือในมหานิทเทสกล่าวถึงทาสก็เรียกว่าทาสสินไถ่ ดังคำว่า ทาสท่ีซื้อ
มาด้วยทรัพย์(ทาสสินไถ่) ซ่ึงเป็นทาสที่ ๒ในทาส ๔ จำพวก (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๐๓/
๓๔๕,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๔/๑๔)  

สิ้นตัณหา : ไม่มีตัณหา,หมดตัณหา คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา,ไม่มีความอยาก ดังคำใน
มหาวรรคที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาตอบอุปกาชีวกว่า เราเป็นผู้ครอบงำธรรมท้ัง



 

๕๓๖๖ 
 

 

ปวง รู้ธรรมท้ังปวง มิได้แปดเป้ือนในธรรมท้ังปวง ละธรรมท้ังปวงได้สิ้นเชิง หลุดพ้น
เพราะสิ้นตัณหา ตรัสรู้ย่ิงเอง หรือดังคำในตัณหาสังขยสูตร ที่กล่าวว่า ท่าน
พระอัญญาโกณฑัญญะน่ังคูบั้ลลังก์ต้ังกายตรง พิจารณาความหลุดพ้นเพราะสิ้น
ตัณหาอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๑/๑๗,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖๖/
๓๑๕,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๙๐/๔๖๑) 

สินธพ, ม้า : ม้าพันธ์ุดีเกิดที่ลุ่มน้ำสินธุ มีอธิบายว่า ม้าอาชาไนย เกิดมาจากม้าสินธพ ดังคำในอัตต
ทันตวัตถุ ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ม้าอัสดร ม้าอาชาไนย  ม้าสินธพ ช้างใหญ ่ ที่
ได้รับการฝึกหัดแล้ว เป็นสัตว์ประเสริฐ หรือดังคำในโภชาชานียชาดก ท่ีม้าสินธพชาติ
อาชาไนยโพธิสัตว์ กล่าวกับหมู่ญาติว่า ม้าสินธพชาติอาชาไนยท่ีถูกยิงด้วยลูกศร แม้
นอนตะแคงอยู่ ก็ยังประเสริฐกว่าม้ากระจอก (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๓,ขุ.ชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๒๓/๑๐)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ม้าอาชาไนย หมายถึงม้าท่ีเกิดในตระกูลม้าสินธพ หรือ
ในตระกูลพญาม้าวลาหก (ธ.อ. (บาลี) ๖/๑๑๒) หรือม้ารู้เหตุท่ีควรแลไม่ควร (องฺ.ติ
ก.อ. (บาลี) ๒/๑๔๓/๒๗๓)  

สินธวสนัทนะ, พระเจา้จักรพรรด ิ :พระนามพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของโขม
ทายกเถระ ดังคำในโขมทายกเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตของตนไว้ว่า 
ข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าอาศัยอยู่ในกรุงพันธุมดี  ได้เลี้ยงดูภรรยาด้วยการค้าขายน้ัน  และ
ปลูกพืชสมบัติ ข้าพเจ้าต้องการบุญกุศล จึงได้ถวายผ้าเปลือกไม้ผืนหนึ่ง แด่พระ
ศาสดาทรงพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งการถวายผ้าเปลือกไม้ ในกปัท่ี  ๒๗ นับ
จากกัปนี้ ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง พระนามว่าสินธวสันทนะ
สมบูรณ์ด้วยรตันะ ๗ ประการ เป็นใหญใ่นทวีปท้ัง ๔ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘๗/๑๔๘) 

สินธุ, ประเทศ : ช่ือเมืองแห่งหน่ึง ในอดีต เป็นเมืองขายสินค้า ท่ีพ่อค้าจากถ่ินต่างๆ เดินทางมาขาย
สินค้าของตน ดังคำในเสริสสกวิมาน ท่ีกล่าวไว้ว่า พ่อค้าเกวียนอยู่ในแคว้นมคธและ
แคว้นอังคะต้องการทรัพย์ หวังกำไรจึงบรรทุกสินค้ามามากพากันไปยังสินธุและโสวี
ระประเทศ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๓๔/๑๕๖,๒๖/๑๒๗๙/๑๖๓) 

สินธุ,แคว้น : ช่ือแคว้นหนึ่ง ในอดีต เป็นแหล่งกระจายสินค้า ท่ีพ่อค้าจากต่างถิ่นมาขายสินค้า เป็น
แคว้นท่ีพระอิสิทาสีเถรี เคยเกิดเป็นแพะที่แคว้นแห่งนี ้ ดังคำใน อิสิทาสีเถรีคาถาที่
พระอิสิทาสีเถรีกล่าวถึงอดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่า ดิฉันน้ันตายจากกำเนิดวานรน้ัน
แล้ว เกิดในทอ้งแม่แพะตาบอด  และเป็นง่อยอยู่ในป่า แคว้นสินธุพออายุได้  ๑๒ ปี 
พาเด็กขึ้นหลังไปถูกเด็กตัดอวัยวะสืบพันธ์ุ ป่วยเป็นโรคหมู่หนอนชอนไชที่อวัยวะ
สืบพันธ์ุ น้ีเป็นผลกรรมที่ดิฉันเป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืน (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๔๐/๖๒๗) 



 

๕๓๖๗ 
 

 

สินธุมาณพ : ช่ือมานพคนหนึ่ง เป็นคนรับใช้ของอังกุรพาณิช มีปรากฏในอังกุรเปตวัตถุ ท่ีกล่าวไว้
ว่า ชนย่อมยกย่องเราว่า อังกุรพาณิชนอนเป็นสุข สินธุมาณพเอ๋ย เพราะไม่เห็นเหล่า
ชนผู้ขอ เราจงึนอนเป็นทุกข์ ชนย่อมยกย่องเราว่า อังกุรพาณิชนอนเป็นสุข สินธุ
มาณพเอ๋ย เมื่อวณิพกมีน้อย เราจึงนอนเป็นทุกข์ (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๒๙๕/๒๑๕) 

สินบน : ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผูน้ั้นกระทําการหรือไม่กระทํา
การอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการน้ันชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ีดังคำที่กล่าวไว้ว่า ภิกษุ
เว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง  และการตลบตะแลงหรือดังคำใน อุกโกฏน
สูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๙๓/๓๒๕,๑๒/๔๑๑/๔๔๘,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๑๑๖๕/๖๕๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๘) 

สิ้นบญุ : หมดบุญ ในทีน้ี่หมายถึงจุติ (ตาย) จากภพหนึ่งไปอีกภพหน่ึง ดังคำในพรหมชาลสูตร
ท่ีกล่าวไว้ว่า สตัว์ผู้จุติจากชั้นอาภัสสรพรหมโลก เพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญ ย่อมเกิดที่
วิมานพรหมอันว่างเปล่า นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนา (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๐/
๑๗,๙/๔๑/๑๗) 

สิ้นพระชนม์ : ตาย หมดอายุ ดังคำท่ีพระเทวทัตกล่าวแก่อชาตศัตรูกุมารว่า  พระกุมาร เม่ือก่อน
มนุษย์ท้ังหลายมีอายุยืน บัดน้ีมีอายุสั้น การที่พระองค์จะพึงสิ้นพระชนม์เมื่อยังเป็น
พระกุมาร เป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้ (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๓๙/๑๘๕)  

สิ้นภวสงัโยชน์ : หมดความติดใจในภพ,เป็นข้อ ๘ ในสังโยชน์ ๑๐ ๑.กามราคะ ๒. ปฏิฆะ ๓. มานะ ๔. 
ทิฏฐิ(ความเห็นผิด) ๕. วิจิกจิฉา ๖. สีลัพพตปรามาส ๗. ภวราคะ (ความติดใจในภพ) 
๘. อิสสา (ความริษยา) ๙.มัจฉริยะ (ความตระหน่ี) ๑๐. อวิชชา ดังคำในอัคคัญญสูตร
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่
ควรทำเสร็จแลว้ ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิน้ภวสังโยชน์
แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ผู้น้ันเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนท้ังหลายในวรรณะ ๔ 
เหล่าน้ัน โดยธรรมเท่าน้ัน ไม่ใช่โดยอธรรมเพราะธรรมเท่าน้ันประเสริฐท่ีสุดในหมู่ชน
ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า(ม.มู.(ไทย)๑๒/๘/๑๑,๑๒/๑๐/๑๓,๑๒/๒๔๘/๒๖๖,๑๒/
๓๕๒/๓๘๖,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖๗/๒๕๙,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๐/๒๑๕,๑๙/๔๗๔/
๒๘๔,๑๙/๔๙๖/๓๐๖,๑๙/๕๐๓/๓๑๑) 

  คำว่า สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หมายถึงสังโยชน์ ๑๐ ประการ คือ (๑) กามราคะ (๒) 
ปฏิฆะ (๓) มานะ (๔) ทิฏฐิ (๕) วิจิกิจฉา (๖) สลีัพพตปรามาส (๗) ภวราคะ (๘) 
อิสสา (๙) มัจฉริยะ (๑๐) อวิชชา สังโยชน์เหล่าน้ี เรียกว่าภวสังโยชน์ เพราะผูกพัน
หมู่สัตว์ไว้ในภพน้อยภพใหญ่ (ม.มู.อ. (บาล)ี ๑/๘/๔๗)  



 

๕๓๖๘ 
 

 

สิ้นอาสวะ : ไม่มีอาสวะ หมายถึงทำใหก้ิเลสอาสวะท้ัง ๔ มีกามาสวะเป็นต้นสิ้นไป ดังคำใน
มหาวรรคที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชนเหล่าใดได้ถึงความส้ินอาสวะแล้ว ชนเหล่าน้ัน
ย่อมเป็นพระชินะเช่นเรา หรือดังคำในเถรีคาถาท่ีกล่าวไว้ว่า  พระภัททกาปิลานีเถรีก็
ได้วิชชา ๓ เหมือนพระมหากัสสปะ ละมัจจุราชได้ ชนะมารพร้อมทั้งเสนามารได้แลว้
ยังทรงร่างกายท่ีมีในภพสุดทา้ยอยู่ เราทั้ง ๒ เห็นโทษทางโลก แล้วออกบวช ฝึกฝน
ตน สิ้นอาสวะ เป็นผู้เย็น ดับสนิทแล้ว (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๑/๑๗, ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๖/
๕๖๖) 

สิเนรุ, ขุนเขา : ช่ือภาษาบาลีของภูเขาเมรุ ดังคำในจูฬนิกา ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องน้ีว่า  อานนท์ 
สหัสสีโลกธาตุเท่าโอกาสที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรส่องทิศท้ังหลายให้สว่าง
รุ่งโรจน์ ในสหัสสีโลกธาตุน้ัน มีดวงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวง  มีดวงอาทิตย์ ๑,๐๐๐ ดวง มี
ขุนเขาสิเนรุ ๑,๐๐๐ ลกู (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๘๑/๓๐๖) ; ดู เมรุ  

สิเนรุ, ภูเขา : ช่ือภาษาบาลีของภูเขาเมรุ ดังคำในอาฏานาฏิยสูตร ที่ท้าวเวสสวัณมหาราชกล่าวไว้
ว่า ชนท้ังหลายรู้จักห้วงน้ำน้ันว่าสมุทรท่ีเต็มด้วยน้ำ คนเรียกทิศน้ันว่า ทิศนั้นเป็นทิศ
ตะวันออกจากภูเขาสิเนรุนี้ไป ซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้มียศองค์น้ันอภิบาลอยู่(ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๕,๑๑/๒๙๐/๒๓๘,๑๑/๒๙๑/๒๓๙,ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๑๓/
๕๕๓,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๖/๑๓๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๖๙,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/
๓๘๖/๖๑๙)  

สิเนรุปพัพตราชสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า ทุกข์ท่ีหมดสิ้นไปของพระอริยสาวกผู้รู้ชัดอริยสัจ ๔ มีมากกว่า 
เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อน เหมือนขุนเขาสิเนรุมากกว่าก้อนหินขนาดเมล็ดถั่ว
เขียว ๗ ก้อน ท่ีเก็บมาจากขุนเขาสิเนรุน้ัน  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๙/๖๓๑) 

สิเนรุปพัพตราชสูตร (ทุติย) :  พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุ (สตูรท่ี ๒) พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ทุกข์ท่ีหมดสิน้ไปของพระอริยสาวกผู้รู้ชัดอริยสัจ ๔ มี
มากกว่า เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อน เหมือนขุนเขาสิเนรุท่ีหมดสิ้นไปมากกว่า
ก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อนที่เหลืออยู่  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๒๐/๖๓๒) 

สิบสองตำนาน : “สิบสองเร่ือง” คือ พระปริตรท่ีมีอำนาจคุ้มครองป้องกันตามเรื่องต้นเดิมท่ีเล่าไว้ ซึ่ง
ได้จัดรวมเป็นชุดรวม ๑๒ พระปริตร; อีกนัยหนึ่งว่า “สิบสองปริตร” แต่ตาม
ความหมายนี้ น่าจะเขียน สบิสองตำนาณ คือ สิบสองตาณ(ตาณ=ปริตต์,แผลงตาณ
เป็นตำนาณ)(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ;ดู ปริตร, ปริตต์ 



 

๕๓๖๙ 
 

 

สิปปมทะ : ความเมาในศิลปะ ในวิภังค์อธิบายว่า สิปปมทะ เป็นไฉน ความเมา ฯลฯ ความที่จิต
ต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยศิลปะ น้ี เรียกว่า สิปปมทะ  (อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๘๔๔/๕๔๙) 

สิปปสูตร : พระสูตรว่าด้วยการสนทนาเร่ืองศิลปะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ใดไม่อาศัยศิลปะ
เลี้ยงชีพ  เป็นอยู่เรียบง่าย มุ่งบำเพ็ญประโยชน์  สำรวมอินทรีย์ หลุดพ้นแล้วในธรรม
ท้ังปวงไม่ต้องแล่นไปในโอกะ ไม่มีการยึดถือว่าของเรา ไม่มีความหวัง  กำจัดมารได้
แล้ว เที่ยวไปผูเ้ดียว ผู้น้ันช่ือว่า ภิกษุ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๙/๒๒๖) 

  อรรถกถากล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงตำหนิพวกภิกษุท่ีสนทนาเร่ืองศิลปะต่าง ๆ ว่า 
เป็นกิจไม่ควรทำ ทรงแนะให้ทำกิจ ๒ อย่าง เหมือนใน ปิณฑปาติกสูตร ทรงเปลง่
อุทานแสดงว่าศิลปะทั้งมวลลว้นมิใช่ทางพ้นทุกข์ แต่ศลีเป็นต้นเป็นทางพ้นทุกข์ (ขุ.
อุ.อ. (บาลี) ๒๙/๒๑๗) คำว่า หลุดพ้นแลว้ในธรรมท้ังปวง หมายถึงหลุดพ้นจากภพ
เป็นต้น เพราะละสังโยชน์ท้ังหลายได้ด้วยอริยมรรค ๔ ประการ คำว่า ไม่ต้องแล่นไป
ในโอกะ หมายถึงไม่ต้องแล่นไปในอำนาจของอายตนะทั้ง ๖ ท่ีเรียกว่า “โอกะ” 
เพราะไม่ มีธรรมเครื่องแล่นไปคือตัณหา (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๒๙/๒๑๗)  

สิปปนิี, แม่น้ำ : ช่ือแม่น้ำสายหนึ่ง เขตกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นท่ีต้ังอาศรมของปริพาชก เป็น
สถานที่พระพุทธเจ้าได้สนทนาธรรมเรื่องธรรมบท ๔ กับเหล่าปริพาชก ณ ริมฝัง่
แม่น้ำสิปปินี ดังคำในปริพพาชกสูตร ท่ีกลา่วว่า ปริพาชกหลายท่านท่ีมีช่ือเสียงเป็นที่
รู้จักกัน อาศยัอยู่ในปริพาชการาม ริมฝั่งแม่น้ำสิปปินี คืออันนภารปริพาชก วธร
ปริพาชก สกุลุทายีปริพาชก และปริพาชกท่านอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกัน (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐/๔๖,๒๑/๑๘๕/๒๖๔) 

สิริ : ศรี, ม่ิงขวัญ, มงคล, ความน่านิยม,ลักษณะดีงามท่ีนำโชคหรือต้อนรับเรียกมาซึ่งความ
เจริญรุ่งเรือง (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๑๘/๒๔๖,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๐๒/๕๓๙,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๗๙/๘๕,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๒/๒๕,๒๖/๒๙๖/๔๗) ; ตรงข้ามกับ กาฬกรรณี  

สิริกะ, ช้าง : ช่ือช้างทรงของพระกุมารนามว่าจันทนะ ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอัญชสะ แห่งเมือง
เมืองหน่ึง ซ่ึงไม่ปรากฏนาม, ช้างตัวนี้อยู่ในตระกูลมาตังคะ ขณะที่พระกุมารจันทนะ 
ผู้มีกิริยาแข็งกระด้าง เพราะความมัวเมาในชาติตระกูล ในยศและในโภคะ กำลังตก
มัน มีปรากฏใน อุปาลิเถราปทาน ท่ีพระอุบาลีเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้า
พระองค์มีกำลังพลของตนห้อมล้อม ต้องการจะประพาสอุทยานจึงทรงช้างช่ือสิริกะ
ออกจากนครไป (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๕๔/๘๔) 

สิริกาฬกัณณชิาดก :  ชาดกว่าด้วยสิริกับกาฬกัณณี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า มโหสธบัณฑิต ได้ตอบ
คำถามเร่ืองสิริกับกาฬกัณณีว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้โดยทูลตอบคำถามที่พระเจ้าวิเทหะ



 

๕๓๗๐ 
 

 

ตรัสถามว่า พ่อมโหสธ เธอเช่ือหรือว่าหญิงท่ีมีรูปงาม มีกิริยามารยาทและมีความ
ประพฤติเรียบร้อยที่จะไม่มีชายต้องการ มีอยู่หรือ ได้กราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า 
ข้าพระองค์เช่ือ พระเจ้าข้า ชายคนน้ันคงเป็นคนต่ำต้อย เพราะสิริกับกาฬกัณณีเข้า
กันไม่ได้เลยไมว่่าในกาลไหน ๆ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๘๓/๘๖) 

สิริกาฬกัณณชิาดก๒ :  ชาดกว่าด้วยสิริกับกาฬกัณณี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า เศรษฐีโพธิสัตว์ช่ือสุจิ
บริวารได้สองถามเทพธิดาสองนางที่มาขอพักอาศัยในเรือนของท่าน แต่และนางได้
บอกพฤติกรรมที่ตนชอบประพฤติอยู่เสมอให้ท่านเศรษฐทีราบ ท่านจึงไม่อนุญาตให้
นางกาฬกัณณีเทพธิดาเข้ามาพักอาศัย แต่อนุญาตให้นางสิริเทพธิดาเท่านั้นเข้ามาพัก
ได้ เพราะคนกาฬกัณณีเป็นคนรูปช่ัว ตัวดำ ไม่น่าดู ไม่น่ารักใคร่ เป็นคนโหดร้าย ใจ
บอด ไร้ปัญญา และหล่อนยังชอบหาบุรุษท่ีมีรูปช่ัว ตัวดำโหดร้าย ลบหลู่คุณคน ตี
เสมอ แข่งดี ริษยา ตระหน่ี โอ้อวด ชอบทำทรัพย์ให้พินาศ มักโกรธ ผูกโกรธ ส่อเสียด 
ทำลายมิตรภาพ พูดจาหยาบคาย เช่นเดียวกับหล่อนด้วย ใครคบหาคนเช่นน้ันจะมี
แต่ความเดือดร้อน ส่วนนางสิริเทพธิดานั้น เป็นคนรูปงาม จิตใจงาม และคบหาแต่
บุคคลที่มคีวามประพฤติดีงาม ถ้าใครคบหาคนเช่นนี้จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว  
การท่ีจะรับใครเข้ามาอาศัยร่มไม้ชายคา หรือจะแสดงความสงเคราะห์ใครควร
พิจารณาให้ดีก่อน จะได้ไม่เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลัง (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/
๔๐/๒๓๕) 

สิริคือรูปสมบัติ : รูปสวยงาม หมายถึงมีรูปเป็นสิริ ดังคำในอุปปลวัณณาเถริยาปทาน ท่ีพระอุปปล
วัณณาเถรีกล่าวถึงอดีตชาติของตนหน่ึงไว้ว่า หม่อมฉันเป็นหญิงท่ีน่าปรารถนาย่ิงนัก 
ด้วยสิริคือรูปสมบัติและโภคสมบัติ บุตรเศรษฐีท้ังหลายและบริวารของตนจำนวนมาก
ต่างปรารถนา (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๕๒/๔๔๗)  

สิริจันทปราสาท : ช่ือประสาทหลังหน่ึงของพระกัสสปโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระกัสสปสัมมาสัม
พุทธเจ้า ในเมืองพาราณสีท่ีมีพระเจ้ากิกีปกครอง ดังคำในกัสสปพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า 
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๒,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลงั คือหังสปรา
สาท ยสปราสาท และสิริจันทปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๔/๗๑๕) 

สิริชาดก :  ชาดกว่าด้วยสมบัติเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ฤษีโพธิสัตว์ให้นาย
ครวญช้างผู้เป็นอุปัฏฐากของตนให้ได้กินเน้ือไก่ที่มีอานุภาพมาก ที่เขาเก็บได้จากถาด
ท่ีลอยน้ำมา จนนายครวญช้างได้เป็นพระราชาและภรรยาของเขาก็ได้เป็นพระอัคร
มเหสี เพราะเมื่อมีข้าศึกยกทัพมาประชิดติดเมืองพระเจ้าพรหมทัตให้เขาแต่งตัวเป็น
พระราชาออกรบแทน ส่วนพระราชาปลอมพระองค์เป็นทหารเลวปะปนไปกับทหาร
แต่ถูกลูกศรถึงแก่สิ้นพระชนม์สนามรบ เขาทราบข่าวว่าพระราชาสิ้นพระชนม์แล้วจึง



 

๕๓๗๑ 
 

 

ให้ขนทรัพย์ออกมาประกาศแก่ทหารว่าถ้าใครอยากได้ทรัพย์ให้รบข้าศึกให้ได้ชัยชนะ 
ทหารทุกคนต่างเร่งทำศึกจนได้ชัยชนะ สามารถตัดศีรษะของพระราชาฝ่ายข้าศึกได้ 
เมื่อศึกษาสงบได้จัดการถวายพระเพลิงพระเจ้าพรหมทัตแล้ว ชาวเมืองจึงได้แต่งต้ัง
นายควาญเป็นพระราชา ภรรยาของเขาเป็นมเหสี ส่วนฤษีโพธิสัตว์เป็นพระประจำ
ตระกูลของเขา ในเรื่องอานุภาพแห่งบุญนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ไม่มีบุญจะมี
ศิลปะวิชาความรู้หรือไม่ก็ตาม ขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมาก ทรัพย์น้ันผู้
มีบุญย่อมได้ใช้สอย สมบัติจำนวนมากล่วงเลยคนเหล่าอ่ืนไปเสีย ย่อมเกิดขึ้นแก่
ผู้กระทำบุญไว้ในท่ีท้ังปวงเท่าน้ัน แม้รตันะท้ังหลายก็เกิดขึ้นในที่มใิช่บ่อเกิดแห่ง
รัตนะ  อย่างเช่น ไก่ แก้วมณี ไม้เท้า และหญิงช่ือปุญญลักขณาเทวีเกิดขึ้นแก่อนาถ
บิณฑิกเศรษฐีผู้ไม่ทำบาป ทำแต่บุญไว้แล้ว (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๐๐/๑๔๓) 

สิรินนัทา, พระมเหสี : ช่ือพระมเหสีของสุชาตโพธิสัตว์ก่อนท่ีตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าสุ
ชาตะ แห่งกรุงสุมังคละ ที่มีพระเจ้าอุคคตะและเป็นพุทธบิดาปกครอง ดังคำในสุชาต
พุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีนางสนมกำนัล 
๒๓,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม มีพระมเหสีพระนามว่าสิรินันทา (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๕๔) 

สิรินาคาอุบาสกิา : ช่ืออุบาสิกาคนหนึ่ง ผู้เป็นอัครอุปัฏฐายิกาเบ้ืองซ้ายของพระพุทธเจ้านามว่าปุสสะ 
ดังคำในปุสสพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า ธนัญชัยอุบาสกและวิสาขอุบาสก  เป็นอัคร
อุปัฏฐาก ปทุมาอุบาสิกาและสิรินาคาอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ของของพระ
ปุสสพุทธเจ้า) (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๘๔) 

สิริปราสาท : 1.ช่ือประสาทหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระอโนมทัสสีโพธิสัตว์ กอ่นที่จะตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้า แห่งกรุงจันทวีดี ท่ีพระเจ้ายสวาปกครอง และรับสั่งให้สร้าง ดังคำ
ในอโนมทัสสีพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า กรุงช่ือว่าจันทวดี กษัตริย์พระนามว่ายสวาเป็น
พระชนก พระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนี ของพระศาสดาพระนามว่าอ
โนมทัสสี พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง คือ
สิริปราสาท อุปสิริปราสาท และวัฑฒปราสาท ปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/
๖๒๗) 

 2.ช่ือประสาทหลังหนึ่งของพระสุชาตโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่า
สุชาตะ แห่งกรุงสุมังคละ ท่ีมีพระเจ้าอุคคตะปกครองและเป็นพุทธบิดา ดังคำใน
สุชาตพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่
อุดมอยู่ ๓ หลังคือสิริปราสาท อุปสิริปราสาท  และจันทปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๒๑/๖๕๓) 



 

๕๓๗๒ 
 

 

สิริมงคล : มงคลดีงาม,มิ่งขวัญ ม่ิงมงคล ดังคำในจูฬวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า สตรีผูห้นึ่งไม่มีครรภ ์
นิมนต์ภิกษุท้ังหลายแล้วปูผ้ากล่าวว่า พระคุณเจ้าท้ังหลาย  นิมนต์เหยียบผ้าเถิด 
ภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมเหยียบ นางกล่าวว่า  พระคุณเจ้าทั้งหลายนิมนต์
เหยียบผ้าเพ่ือเป็นสิริมงคล ภิกษุท้ังหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมเหยียบภายหลัง พระผู้
มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถ์ต้องการสิริมงคล ภิกษุท้ังหลายเราอนุญาต
ให้ภิกษุท่ีถูกขอเพ่ือเป็นสิริมงคลเหยียบผืนผ้าได้,ในขุททกวัตถุ พระพุทธเจ้าทรง
อนุญาตให้พรตอบเพ่ือความเป็นสิริมงคล แม้เวลาจาม ก็ให้พรกันได้ ดังคำท่ีพระผู้มี
พระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย  คนทัง้หลายต้องการความเป็นสิริมงคล ภิกษุ
ท้ังหลาย เมื่อพวกคฤหัสถ์ให้พรว่าจงมีอายุยืน เราอนุญาตให้ภิกษุให้พรตอบว่า  ท่าน
ก็จงมีอายุยืน (วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๖๘/๕๒, ๗/๒๘๘/๗๓, ๗/๒๙๓/๘๗) 

สิริมเถรคาถา : ภาษิตของพระสิริมเถระ,คาถาของพระสิริมเถระ ท่านพระสิริมเถระเม่ือจะติเตียน
ความเป็นปุถุชน จึงได้กล่าวว่า ถ้าตนมีจิตไม่ต้ังมั่น แม้ชนเหล่าอ่ืนจะสรรเสริญ ชน
เหล่าอ่ืนก็สรรเสริญเปล่า เพราะตนมีจิตไม่ต้ังมั่น ถ้าตนมีจิตต้ังม่ันดีแล้ว แม้ชนเหล่า
อ่ืนจะติเตียน ชนเหล่าอ่ืนก็ติเตียนเปล่า เพราะตนมีจิตต้ังม่ันดีแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๑๕๙/๓๕๖) 

สิริมัณฑเถรคาถา : ภาษิตของท่านพระสิริมัณฑเถระ,คาถาของพระสิริมัณฑเถระ ท่านพระสิริมัณฑ
เถระกล่าวคำเป็นต้นว่าทุจริตท่ีปิดบังไว้ย่อมร่ัวรดที่เปิดเผยย่อมไม่รั่วรด เพราะฉะน้ัน  
ควรเปิดเผยทุจริตที่ปิดไว้น้ันเสีย ทุจริตที่เปิดเผยน้ัน  จะไม่รั่วรดได้ด้วยอาการอย่างนี้ 
ฯลฯ บุคคลควรทำวันคืนไม่ให้ไร้ประโยน์ ด้วยการใส่ใจถึงวิปัสสนาไม่ว่าน้อยหรือมาก 
ชีวิตของผู้ท่ีผ่านวันคืนไปเท่าใด ก็เป็นอันพร่องไปเท่าน้ัน วันคืนสุดทา้ย  ย่อมคืบ
คลานเข้าไปใกล้บุคคล ทุกอิรยิาบถ คือยืน เดิน นั่ง หรือนอนเพราะฉะนั้น ท่านไม่พึง
ประมาทกาลเวลา (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๔๗/๔๑๕) 

สิริมา, นาง : หญิงโสเภณีคนหน่ึง เป็นหญิงงามเมือง มีความสวยเป็นเลิศ เป็นน้องสาวของชีวกโก
มารภัจ ชาวกรุงราชคฤห์ ภายหลังนางได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาบัน
จึงเลิกอาชีพโสเภณี ได้ต้ังสลากภัตร ๘ ที ่ ถวายสงฆ์ทุกวัน ต่อมานางป่วยหนัก
เสียชีวิตแต่ยังสาว ตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในวิมาน ดังคำในธัมมบทวัตถุที่
พระผู้มีพระภาคตรัสแก่บริษัท ๔ ท่ีมุงดูศพนางสิริมาว่า จงดูอัตภาพที่ตกแต่งอย่าง
สวยงาม แต่มกีายเป็นแผล มีกระดูกเป็นโครงร่าง อันกระสับกระส่าย ท่ีมหาชนดำริ
หวังกันมาก,ในวิมานวัตถุกล่าวไว้ว่า พระวังคีสะประสงค์จะให้นางสิริมาเทพธิดา
ประกาศบุญกรรมที่นางได้ทำไว้ในคร้ังก่อนจึงถามนาง (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๔๗/๗๗,ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๓๗/๒๓,๒๖/๑๔๒/๒๕) 



 

๕๓๗๓ 
 

 

สิริมา, พระเทวี : ช่ือเทวีองค์หน่ึง ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าชัยเสนะ แห่งกรุงกาสิกะ และเป็น
พุทธมารดาของพระพุทธเจ้านามว่าปุสสะ ดังคำในปุสสพุทธวงศ์ที่กล่าวไว้ว่า กรุงช่ือ
ว่ากาสิกะ กษัตริย์พระนามว่าชัยเสนเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสิริมาเป็น
พระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะ ผู้แสวงหาคณุอันย่ิงใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๑๔/๖๘๓) 

สิริมา, พระมเหสี : ช่ือมเหสีองค์หน่ึง ซึ่งเป็นพระเทวีของพระอโนทัสสีโพธิสัตว์ แห่งกรุงจันทวดี ซึ่งมี
พระเจ้ายสวาปกครอง นางอยู่ครองเรือนกับพระอโนทัสสีโพธิสัตว์ ก่อนท่ีจะผนวช
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จนมีพระราชโอรสพระนามว่าอุปสาละ ดังคำในอโนมทัสส
พุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดมอยู ่
๓ หลัง คือสริปิราสาท อุปสริิปราสาท และวัฑฒปราสาท มีนางสนมกำนัล ๒๓,๐๐๐ 
นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามว่าสิริมา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/
๖๒๗) 

สิริมา,อบุาสิกา : 1.ช่ืออุบาสิกาคนหน่ึงท่ีถือศลีอุโบสถ ๘ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๙๑/๔๒๑,๒๓/๙๒/
๔๒๑,๒๓/๙๓/๔๒๑,๒๓/๙๔/๔๒๑) 

 2.ช่ืออุบาสิกาคนหน่ึง ผู้เป็นอัครอุบาสิกาเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านามว่าทีปังกร ดัง
คำในทีปังกรพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า ตปุสสอุบาสกและภัลลิกอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก 
สิริมาอุบาสิกาและโสณาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๕๙๕) 

 3.ช่ืออุบาสิกาคนหน่ึง ผู้เป็นอัครอุบาสิกาเบ้ืองซ้าย ของพระพุทธเจ้านามว่าโกณ
ฑัญญะ ดังคำในโกณฑัญญพุทธวงศ์ที่กล่าวไว้ว่า โสณอุบาสกและอุปโสณอุบาสกเป็น
อัครอุปัฏฐากนันทาอุบาสิกาและสิริมาอุบาสกิาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๓๒/๖๐๐) 

 4.ช่ืออุบาสิกาคนหน่ึง ผู้เป็นอัครอุบาสิกาเบื้องซ้าย ของพระพุทธเจ้านามว่าสุเมธะดัง
คำในสุเมธพุทธวงศ์ที่กล่าวไว้ว่า อุรุเวลาอุบาสกและยสวาอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก 
ยโสธราอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/
๖๔๙)  

 5.ช่ืออุบาสิกาคนหน่ึง ผู้เป็นอัครอุบาสิกาเบ้ืองขวา ของพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสี ดัง
คำในวิปัสสีพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า ปุนัพพสุมิตตอุบาสกและนาคอุบาสกเป็นอัคร
อุปัฏฐากสิริมาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๓๑/๖๘๙) 

สิริมาปราสาท : 1.ช่ือปราสาทหลังหน่ึง ซึ่งเป็นประสาททีพ่ระเจ้านามว่าอุตตระ แห่งกรุงอุตตระให้
ทรงขึ้นเพ่ือให้เป็นประทับของมังคลโพธิสัตว์ ดังคำในมังคลพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า



 

๕๓๗๔ 
 

 

พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๙,๐๐๐  ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือยสวา
ปราสาท สุจิมาปราสาท และสิริมาปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๐๕) 

 2.ช่ือปราสาทหลังหน่ึง ซึ่งเป็นประสาททีพ่ระเจ้านามว่าพันธุมะ แห่งกรุงพันธุวดี ให้
ทรงขึ้นเพ่ือให้เป็นประทับของวิปัสสีโพธิสัตว์ ดังคำในวิปัสสีพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๘,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลังคือนันท
ปราสาท สุนันทปราสาท และสิริมาปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๘๘) 

สิริมาวัตถุ : เรื่องนางสิริมา พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่บริษัท ๔ ท่ีมุงดูศพนางสิริมาว่า จง
ดูอัตภาพท่ีตกแต่งอย่างสวยงามแต่มีกายเป็นแผลมีกระดูกเป็นโครงร่างอัน
กระสับกระส่าย ท่ีมหาชนดำริหวังกันมาก ซึ่งไม่มีความยั่งยืนต้ังม่ัน (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๑๔๗/๗๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มีกายเป็นแผล หมายถึงมีทวาร ๙ คำว่า มีกระดูกเป็น
โครงร่าง หมายถึงมีกระดูก ๓๐๐ ท่อนเป็นโครงร่าง (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๕/๙๐)  

สิริมาวิมาน : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นางสิริมา เป็นการกล่าวถึงวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นางสิริมา(หญิงนคร
โสเภณี กรงุราชคฤห์ น้องสาวของหมอชีวก โกมารภัจ และเป็นเพ่ือนของนางอุตตรา 
ดังกล่าวข้างต้น) เป็นวิมานท่ีรุ่งเรืองย่ิงในสวรรค์ช้ันนิมมานรดี เพราะได้ฟังธรรมจาก
พระผู้มีพระภาคและได้บรรลุโสดาปัตติผลในคราวเดียวกับที่นางอุตตราบรรลุ
สกทาคามิผล หลังจากน้ันนางได้ถวายสลากภัตแด่สงฆ์วันละ ๘ ท่ีเป็นประจำ (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๓๗/๒๓) 

สิริมาอุบาสิกา : ช่ืออุบาสิกาคนหนึ่ง ผู้เป็นอัครอุบาสิกาเบ้ืองซ้าย ของพระพุทธเจ้านามว่าเวสสภู ดัง
คำในเวสสภูพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า โสตถิกอุบาสกและรมัมอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก
โคตมีอุบาสิกาและสิรมิาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๗๐๐) 

สิริมิตตเถรคาถา : ภาษิตของพระสิริมิตตเถระ,คาถาของพระสิริมิตตเถระท่านพระสิริมิตตเถระ 
กล่าวคำเป็นต้นว่า ภิกษุใดไม่มักโกรธ ไมผู่กโกรธ ไม่มีมายาไม่ส่อเสยีด  ภิกษุน้ันผู้
คงที่ละไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศกด้วยข้อปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาน้ี ภิกษุใดไม่มักโกรธ ไม่
ผูกโกรธ ไม่มีมายา ไม่ส่อเสียด ภิกษุนั้นคุ้มครองทวารไว้ได้ทุกเมื่อ  ละไปแล้ว ย่อมไม่
เศร้าโศกด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมาน้ี ฯลฯ ผู้ใดมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ ท้ังมี
ความเห็นตรง พระอริยเจ้าท้ังหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ได้เรียกผู้น้ันว่า เป็นผู้ไม่ขัด
สน ชีวิตของเขาก็ไม่ไร้ประโยชน์ เพราะฉะน้ัน  ผูมี้ปัญญา เมื่อระลึกถึงคำสอนของ
พระพุทธเจ้าท้ังหลายจึงควรประกอบศรัทธา ศีลความเลือ่มใสและความเห็นธรรมไว้
เนือง ๆ (ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๕๐๒/๔๒๕) 



 

๕๓๗๕ 
 

 

สิริและปัญญา : ศรีและความรู ้ หมายถึงมีสริิและมีความรูร้อบ ดังคำในสังขปาลชาดกท่ีกล่าวไว้ว่า 
อาฬารดาบสถามว่า พวกบุตรนายพรานได้เห็นท่านผู้สมบรูณ์ด้วยพลังและผิวพรรณที่
หนทางที่เดินได้คนเดียว นาคราช ก็ท่านเป็นผู้เจริญแล้วด้วยสิริและปญัญายังบำเพ็ญ
ตบะอยู่เพ่ือประโยชน์อะไร(ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.(ไทย)๒๗/๑๘๒/๖๒๕) 

สิริและอลักขี, ชื่อ : ช่ือนก ในท่ีน้ีหมายถึงนกช่ือว่าสิริและนกช่ือว่าอลักขี เป็นนกช่ือว่าเวสสันดร
กล่าวถึง อยู่เมืองพาราณสี มีพระเจ้ากังสะปกครอง เป็นนกท่ีสนทนาธรรมกับมนุษย์
ได้ ดังคำในเตสกุณาชาดกท่ีนกเวสสันดรกราบทูลพระราชาว่า  ขอเดชะเสด็จพ่อ 
เทพธิดาช่ือสิริและอลักขีถูกสุจิวารเศรษฐีถาม ได้ตอบว่า ดิฉันช่ืนชมยินดีคนที่
ขยันหม่ันเพียรและไม่ริษยา(ข.ุชา.จตฺตาฬีสะ.(ไทย) ๒๗/๖/๕๙๖) 

สิริวัฑฒ์, อำมาตย์ : ช่ืออำมาตย์คนหน่ึง ของพระเจ้าปเสนทิโกศล กรุงสาวัตถ ี แคว้นโกศล คราวหน่ึง
ได้ตามเสด็จพระราชา และได้ถวายรายงานพระราชาอย่างใกล้ชิด เป็นสหายสนิทของ
พระราชาอีกด้วย ดังคำในพาหิติกสูตรท่ีกลา่วไว้ว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จขึ้นช้าง
เอกบุณฑริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลัง
เดินมาแต่ไกลได้รับสั่งเรียกอำมาตย์ช่ือสิริวัฑฒ์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๘/๔๔๒) 

สิริวัฑฒเถรคาถา : ภาษิตของพระสิริวัฑฒเถระ,คาถาของพระสิริวัฑฒเถระ ท่านพระสริิวัฑฒเถระ 
กล่าวว่า ภิกษุผู้เป็นบุตรของพระพุทธองค์ผู้คงที่  หาผู้เสมอเหมือนมิได้ ไปเข้าฌานอยู่
ตามซอกเขาเหมือนสายฟ้าแลบส่องลอดเข้าไป ตามช่องเขาที่ช่ือเวภาระและปัณฑวะ 
(ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๑/๓๑๘) 

สิริวัฑฒปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นประสาทที่พระเจ้านามว่าสุทัตตะ แห่งกรุงช่ือว่าสุทัส
สนะ ให้ทรงขึ้นเพ่ือเป็นประทับของสุเมธโพธิสัตว์ ดังคำในสุเมธพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า 
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลัง คือสุจันท
ปราสาท กัญจนปราสาท และสิริวัฑฒปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๔๘) 

สิริวัฑฒสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิริวัฑฒคหบดี สิริวัฑฒคหบดีป่วยหนักจึงให้คนไปอาราธนาท่านพระ
อานนท์มาเพ่ือแสดงธรรม พระเถระจึงไปแสดงสติปัฏฐาน ๔ ให้ฟัง (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๓๙๕/๒๕๒) 

สิริวัฑฒอุบาสก : 1.ช่ืออุบาสกคนหนึ่ง เป็นอุบาสกเบ้ืองซ้าย ของพระพุทธเจ้านามว่าอโนมทัสส ี ดัง
คำในอโนมทัสสีพุทธวงศ์ท่ีกลา่วไว้ว่า นันทิวัฑฒอุบาสกและสิริวัฑฒอุบาสกเป็นอัคร
อุปัฏฐาก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๔/๖๒๗) 

 2.ช่ืออุบาสกคนหน่ึง เป็นอุบาสกเบ้ืองขวา เป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้านามว่า
สิขี ดังคำในสิขีพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า สิริวัฑฒอุบาสกและนันทอุบาสกเป็นอัคร
อุปัฏฐาก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๙๔) 



 

๕๓๗๖ 
 

 

สิริวัฑฒะ, คหบดี : ช่ือคหบดีคนหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห์ เป็นอุบาสก บรรลุธรรม คราวหน่ึง ป่วย ได้รับ
ทุกข์ เป็นไข้หนัก ส่งคนให้ไปบอกพระอานนท์ พระอานนท์มาเยี่ยม แสดงธรรมคือสติ
ปัฏฐาน ๔ จากนั้น ท่านคหบดีกล่าวแก่พระอานนท์ว่า ท่านผู้เจริญ โอรัมภาคิย
สังโยชน์ ๕ ประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ผมไม่เลง็เห็นโอรัมภาคิย
สังโยชน์ ๕ ประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้ พระอานนท์จึงกล่าวว่า 
คหบดี เป็นลาภของท่านหนอ ท่านได้ดีแล้วหนอ อนาคามิผลท่านกท็ำให้แจ้งแล้ว (สํ.
ม.(ไทย) ๑๙/๓๙๕/๒๕๒) 

สิริอุบาสก : ช่ืออุบาสกคนหนึ่ง เป็นอุบาสกเบื้องซ้าย ของพระพุทธเจ้านามว่าติสสะ ดังคำในติสส
พุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่าสัมพลอุบาสกและสิริอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าติสสะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๗๙) 

สิรีเทวี, เทพธิดา : ช่ือเทพธิดาองค์หน่ึง เป็นบริวารของท้าวสักกะ คราวหนึ่งได้สนทนาธรรมกับโกสิย
ดาบส ดังคำในสุธาโภชนชาดก ท่ีกล่าวไว้ว่า สิรีเทพกัญญาตอบว่า ดิฉันช่ือสิรีเทวี 
ได้รับการบูชาจากหมู่มนุษย ์ มีปกติไม่คบหาสัตว์ผู้มีใจช่ัวทุกเมื่อมายังสำนักพระคุณ
เจ้าเพราะทะเลาะกันด้วยเรื่องอาหารทิพย์ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๒๓๖/๑๒๓, ๒๘/
๒๘๐/๑๓๒,๒๘/๒๘๑/๑๓๒) 

สิรีธระ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของรโหสัญญิกเถระ ดังคำ
ในรโหสญัญิกเถราปทานที่ท่านเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่าข้าพเจ้าเป็น
พราหมณ์ผู้จบมนตร์ นั่ง ณ  ท่ีสมควรแล้ว แสวงหาพุทธเวท ทำจิตให้เลือ่มใสในพระ
ญาณ ข้าพเจ้าครั้นทำจิตให้เลื่อมใสในพระญาณนั้นแล้ว นั่งขัดสมาธิอยู่บนเครื่องลาด
ใบไม้ ได้สิ้นชีวิตลง ณ ท่ีน้ัน ในกัปที่ ๓๑ นบัจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ใน
ครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๒๗ (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
นามว่าสิรีธระ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๓๙/๒๙๙) 

สิรีมันตชาดก :  ชาดกว่าด้วยปัญหาความมีสิรกิับมีปัญญา มีเน้ือความอธิบายว่า มโหสธบัณฑิต ได้
แสดงเหตุผลว่า ปัญญาประเสริฐกว่าสิร ิ เพราะว่าคนโง่ทำแต่กรรมช่ัว เข้าใจว่า
อิสริยยศเท่าน้ันประเสริฐ คนโง่เห็นแต่โลกนี้ ไม่เห็นโลกหน้า จึงยึดถือเอาแต่โทษใน
โลกท้ัง ๒ คนมีปัญญาน้อยได้รับความสุขย่อมัวเมา แม้ถกูความทุกข์กระทบย่อมหลง 
ถูกความสุขและความทุกข์กระทบเข้าย่อมหว่ันไหวเหมือนปลาในฤดูร้อน คนโง่ถึงจะ
มีกำลังกายก็หายังประโยชน์ให้สำเร็จได้ไม่ พวกนายนิรยบาล ย่อมฉุดครา่คนมีปัญญา
ทรามผู้คร่ำครวญถึงทรัพย์ทีต่นหามาได้ด้วยกรรมอันโหดร้ายไปสู้นรกท่ีมีเวทนาอัน
แรงกล้า น้ำในมหาสมุทรย่อมไม่ล้นฝั่งฉันใด ถ้อยคำของคนโง่ก็ฉันน้ัน ในกาลบางครั้ง



 

๕๓๗๗ 
 

 

บางคราวถึงคนก็ไม่ล่วงเลยคนมีปัญญาไปได้ คนโง่มีปัญญาน้อยย่อมพูดเท็จ เพ่ือคน
อ่ืนก็ได้ เพ่ือตนเองก็ได้ เขาย่อมถูกนินทาในสภา ภายหลังย่อมไปสู่ทุคติ คนมีปัญญา
ดุจแผ่นดินจะไม่พูดเหลาะแหละ เพ่ือคนอ่ืนหรือเพ่ือตนเอง เขาย่อมได้รับการบูชายก
ย่องในท่างกลางสภา ในภายหลังย่อมไปสู่สคุติ สิริย่อมละคนโง่ผู้ไม่จัดแจงการงาน มี
ความคิดเลวทราม มีปัญญาทรามไปเหมือนงูกรอกคราบเก่าท้ิง คนโง่มียศเมื่อมีเหตุ
ต่าง ๆ เกิดขึ้นก็เป็นทาสคนมีปัญญา บัณฑิตย่อมจัดการเหตุท่ีลึกซึ้งได้ คนโง่ย่อมถึง
ความงวยงงในเหตุน้ัน มโสธบัณฑิตสรรเสริญปัญญาต่อไปว่า แท้จริงปัญญาเท่าน้ัน 
สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญ สริิเป็นที่ต้องการของคนโง่ผู้ยินดีในโภคะ ส่วนญาณของ
ท่านผู้รู้ท้ังหลายชั่งไม่ได้ คนมีสิริล่วงเลยคนมีปัญญาไม่ได้ไม่ว่าในกาลไหน ๆ (ขุ.ชา.วี
สติ.(ไทย) ๒๗/๘๓/๔๘๔) 

สิลายูปสูตร :  พระสูตรว่าด้วยจิตเปรียบด้วยเสาหิน พระสารีบุตรและพระจันทิกาบุตร ขณะอยู่ ณ 
พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน(สถานท่ีสำหรับพระราชทานเหย่ือแก่กระแต) เขต
กรุงราชคฤห์ พระจันทิกาบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายถึง ๓ ครั้งว่า พระเทวทัตกล่าว
กับภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อใด ภิกษุอบรมจิตด้วยจิต เม่ือน้ัน ภิกษุนั้นควรพยากรณ์ว่า 
เรารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจทีค่วรทำเสร็จแลว้ ไม่มีกิจอ่ืน
เพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป  

  พระสารีบุตรกล่าวกับพระจันทิกาบุตรถึง ๓ ครั้งว่า พระเทวทัตไม่กล่าวกับภิกษุ
ท้ังหลายอย่างนั้น แต่แสดงว่า เมื่อใด ภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิต เมื่อน้ัน ภิกษุนั้นควร
พยากรณ์ว่า เรารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มี
กิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป  

  ภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิต คือ ภิกษุอบรมจิตดีด้วยจิตว่า (๑) จิตของเราปราศจาก
ราคะแล้ว (๒) จิตของเราปราศจากโทสะแล้ว (๓) จิตของเราปราศจากโมหะแล้ว (๔) 
จิตของเราไม่มีราคะเป็นธรรมดา (๕) จิตของเราไม่มีโทสะเป็นธรรมดา (๖) จิตของเรา
ไม่มีโมหะเป็นธรรมดา (๗) จิตของเราไม่กลับมาในกามภพเป็นธรรมดา (๘) จิตของ
เราไม่กลับมาในรูปภพเป็นธรรมดา (๙) จิตของเราไม่กลับมาในอรูปภพเป็นธรรมดา 

 แม้หากรูปอย่างหยาบที่พึงรู้แจ้งทางตา ผ่านมาทางคลองจักษุ แม้หากเสียงอย่าง
หยาบที่พึงรู้แจ้งทางหู ผ่านมาทางคลองโสตะ แม้หากกลิน่อย่างหยาบที่พึงรู้แจ้งทาง
จมูก ผ่านมาทางคลองฆานะ แมห้ากรสอย่างหยาบท่ีพึงรู้แจ้งทางชิวหา ผ่านมาทาง
คลองชิวหา แม้หากโผฏฐัพพะอย่างหยาบที่พึงรู้แจ้งทางกาย ผ่านมาทางคลองกาย 
แม้หากธรรมารมณ์อย่างหยาบท่ีพึงรู้แจ้งทางใจ ผ่านมาทางคลองใจของภิกษุผู้มีจิต
หลุดพ้นโดยชอบแล้วอย่างน้ี รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์ ก็



 

๕๓๗๘ 
 

 

ครอบงำจิตของเธอไม่ได้ จิตของเธอไม่ระคนกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์เหล่านั้น เป็นจิตต้ังม่ัน ไม่หว่ันไหว เปรียบเหมือนเสาหินยาว ๑๖ ศอก
หย่ังลงไปในหลุม ๘ ศอก อยู่บนหลุม ๘ ศอก แมล้มพายุอย่างแรงพัดมาจากทิศท้ัง ๔ 
ก็ไม่พึงทำให้เสาหินนั้นสั่นคลอน สะเทือนโอนเอนได้ เพราะหลุมลึกและเสาหินฝังไว้ดี 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๖/๔๘๔) 

สิลิฏฐพจน์ : คำสละสลวย,คำไพเราะ,ได้แก่คำควบกับอีกคำหนึ่งเพ่ือให้ฟังไพเราะในภาษา หาได้มี
ใจความพิเศษออกไปไม่ เช่น ในคำว่า “คณะสงฆ์”คณะ ก็คือ สงฆ์ ซึ่งแปลว่าหมู่ 
หมายถึงหมู่แหง่ภิกษุจำนวนหนึ่ง คำว่า คณะ ในท่ีนี้เรียกว่าเป็นสิลิฏฐพจน์ ใน
ภาษาไทยเรียกว่า คำติดปาก ไม่ได้เพ่งเน้ือความ )(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์)  

สิสิระ, สสิิรกาล, สิสิรฤดู : ฤดูเยือก,ฤดูท้ายหนาว (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔)
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู มาตรา  

สิลุจจยะ : พระนามพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หน่ึงซ่ึงเป็นอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ 
ดังคำในสีหาสนทายกเถราปทานท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ตอนหนึ่ง
ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้ทรงเป็นท่ีพ่ึงของสัตว์โลก  ทรงเป็น
ผู้นำเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส มีใจยินดีได้ถวายพระแท่นสี
หาสน์ ข้าพเจา้มีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี  ไหว้ต้นโพธ์ิท่ีประเสริฐแล้ว ไมไ่ปเกิดในทุคติ
เลยตลอด ๑๐๐,๐๐๐ กัป ในกัปท่ี  ๑,๐๑๕  (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๘  ชาติ มีพระนามว่าสิลุจจยะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๔/๓๔๒)  

สิวกเถรคาถา : ภาษิตของพระสิวกเถระ,คาถาของพระสิวกเถระ ท่านพระสิวกเถระเมื่อจะพยากรณ์
พระอรหัต  จึงได้กล่าวว่า  เรือนคืออัตภาพที่เกิดในภพนั้นๆ บ่อย ๆ เป็นของไม่เที่ยง 
เรามัวแสวงหานายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือน จึงได้ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลมีประมาณ
เท่าน้ี การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ แน่ะนายช่างผู้สร้างเรือน บัดน้ี เราพบท่านแล้ว  ท่าน
จะสร้างเรือนอีกไม่ได้ กลอนเรือนคือกิเลสของท่าน เราหักสิ้นแล้ว และช่อฟ้าคือ
อวิชชาแห่งเรือนที่ท่านสร้าง เราก็ทำลายแลว้ จิตของเรา เราทำให้สิ้นสุด จะดับในภพ
น้ีเอง (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๘๓/๓๖๓) 

สิวกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสิวกเถระ มเีน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายขนมกุมมาสแด่พระพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสส ี
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑๗/๓๕๓) 



 

๕๓๗๙ 
 

 

สิวกะ, ยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้เป็นบริวารของท้าวเวสสวัณมหาราช ปกครองดูแลโลกด้านทิศ
เหนือ มีตำแหน่งท่ีเป็นหัวหน้า เป็น ๑ ในบรรดายักษ์ ๔๑ ตน มีปรากฏในอาฏานา
ฏิยสูตร (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

สิวกยักษ์ :  ช่ือยักษ์ตนหน่ึงท่ีอยู่กรุงราชคฤห์เป็นผู้ให้กำลังใจแก่สทัุตตเศรษฐี ขณะเกิดความมืด
แล้วเปลี่ยนใจจะไม่ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ดังคำในสทัุตตสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า สิวก
ยักษ์หายตัวไปได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่า ท่านจงก้าวไปเถิดคหบดี ท่านจงก้าวไปเถิด
คหบดี การก้าวไปของท่านประเสริฐ การถอยหลังไม่ประเสริฐเลย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๒๔๒/๓๔๖) 

สิวเถระ : ช่ือพระเถระผู้มีปัญญา ฉลาดด้านพระวินัย ดังคำในปริวารท่ีกล่าวไว้ว่า  พระจูฬเทวะ
ผู้มีปัญญาและเช่ียวชาญในพระวินัยและพระสิวเถระผู้มีปัญญาฉลาดในพระวินัย
ท้ังหมดได้ประกาศพระวินัยปิฎกไว้ในเกาะตามพปัณณิ (วิ.ป.(ไทย) ๘/๓/๖,๘/๘/
๑๔,๘/๒๒/๒๖) 

สิวเทพบุตร : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง ผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ เชตวัน 
แล้วทูลถามแก่พระผู้มีพระภาค ดังคำในสวิสูตร ท่ีเทพบุตรทูลถามว่า บุคคลควร
สมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่าน้ัน ควรทำความสนิทสนมกบัพวกสัตบุรุษ บุคคลรู้แจ้ง
สัทธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐ ไม่เป็นผูต้กต่ำ พระผู้มีพระภาคได้
ตรัสตอบสิวเทพบุตรด้วยคาถาว่า บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่าน้ัน ควรทำ
ความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ บุคคลรูแ้จ้งสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแล้ว ย่อมหลุด
พ้นจากทุกข์ท้ังปวง(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๒/๑๐๙) 

สิวบท : บทที่เกษม หมายถึงนิพพาน ดังคำในอปทานที่ ยโสธราภิกษุณีผู้อยู่ในสำนักของ
ภิกษุณี ในนครท่ีน่ารื่นรมย์น้ัน ได้มีความรำพึงอย่างน้ีว่า พระเจ้าสุทโธทนมหาราช
และพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระมหาเถระผู้มีช่ือเสียงและพระเถรีผู้มีฤทธ์ิมากท่าน
เหล่าน้ันล้วนนิพพานไปแล้วเหมือนเปลวประทีปหมดเช้ือดับไปฉะน้ัน เม่ือพระ
โลกนาถยังทรงพระชนม์อยู่แม้เราก็จักบรรลถุึงสิวบท(นิพพาน) (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/
๓๑๗/๔๙๖) 

สิวสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิวเทพบุตร สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณวัดพระเชตวัน สิว
เทพบุตรกราบทูลว่า บุคคลควรสมาคมควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ เพราะรู้
แจ้งสัทธรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมประเสริฐ ไม่ตกต่ำ ย่อมได้ปัญญา ยอ่มไม่เศร้าโศก 
ย่อมรุ่งเรือง ย่อมไปสู่สุคติ ย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไป พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล
ควรสมาคมควรทำความสนิทสนมกับพวกสตับุรุษเท่าน้ัน เพราะรู้แจ้งสัทธรรมของ
สัตบุรุษแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๒/๑๐๙) 



 

๕๓๘๐ 
 

 

สิวิ, กษัตริย์ : ช่ือกษัตริย์ แห่งกรุงอริฏฐะ ซึ่งเป็นพระชาติหน่ึงของพระพุทธเจ้านามว่าโคตมะ ได้
บำเพ็ญทานบารมี ด้วยการบริจาคดวงตาให้แก่ท้าวสักกะ ซึ่งแปลงเป็นพราหมณ์
ยาจกผู้ตาบอด ดังคำในสิวิราชจริยา ที่กล่าวไว้ว่า ในกาลที่เราเป็นกษัตริย์นามว่าสิวิ 
อยู่ในกรุงช่ืออริฏฐะ เราน่ังอยู่ในปราสาททีป่ระเสริฐ (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๕๑/๗๓๔) 

สิวิราชจริยา : ว่าด้วยพระจริยาของพระเจ้าสิวิ พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยท่ีเป็นพระเจ้าสิริ
ราชเป็นกษัตริย์ในกรุงอริฏฐะ ทรงพิจารณา ถึงทานชนิดใดที่ยังไม่ได้บริจาค ทรงเห็น
ว่า ดวงตายังไม่ได้บริจาค จึงประกาศบริจาค ดวงตา ท้าวสักกะแปลงเพศเป็น
พราหมณ์ตาบอดมาขอ ก็พระราชทานให้ เพราะปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ จึงทำ
ให้พระองค์ได้ดวงตาใหม่กลบัคืนมา (ขุ.จรยิา.(ไทย) ๓๓/๕๑/๗๓๔) 

สีกา :  สีกา คำที่พระภิกษุใช้เรียกผูห้ญิงอย่างไม่เป็นทางการเลือนมาจาก อุบาสิกา บัดนี้ได้
ยินใช้น้อย (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สีฆปัญญาสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาเร็ว พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ธรรม ๔ มีสัปปุรสิสังเสวะเป็นต้น ท่ีบุคคลเจรญิ กระทำให้มากแล้ว เป็น
ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาเร็ว (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๖๕/๕๘๐) 

สีชมพู : สีแดงอ่อน สีแดงเจือขาว ดังคำในมหาวรรคท่ีกล่าวว่า พวกภิกษุฉัพพัคคยี์  สวม
รองเท้าสีชมพูล้วน คนท้ังหลายจึงตำหนิ ประณาม โพนทะนา หรือดังคำในวัตถูปม
สูตรท่ีภิกษุท้ังหลาย ช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าท่ีสกปรก เปรอะเป้ือน ใส่ลงในน้ำย้อมสี
คือ สีเขียว สีเหลือง สแีดง หรือสีชมพู ผ้าผนืน้ันจะพึงเป็นผ้าท่ีย้อมได้ไมดี่ มีสีไม่สดใส 
(วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๑๖/๑๔,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๐/๖๒) 

สีดอกอุบล : สีเขียวอ่อน ดังคำในจตุโปสถิยชาดกท่ีพระราชาตรัสแก่วิธุรบัณฑิตตอนหน่ึงว่า ท่านผู้
เป็นนักปราชญ์ ข้าพเจ้าพอใจการแก้ปัญหาของท่านน้ีเป็นผ้าสีดอกอุบล ผุดผ่อง เนื้อ
ละเอียดเสมือนควันไฟ หาค่ามิได้ ข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านเพ่ือบูชาธรรมหรือดังคำใน
อปทานท่ีพระสัตตอุปปลมาลิกาเถรีกล่าวถงึชีวประวัติตนว่า ผิวพรรณของหม่อมฉัน
เหมือนสีดอกอุบลและกลิ่นกายของหม่อมฉนัก็หอมฟุ้งไปคล้ายกลิ่นหอมของดอก
อุบล หรือดังคำที่พระอุบลวรรณาเถรีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า หม่อมฉันมี
ผิวพรรณเหมือนสีดอกอุบล จึงมีนามว่าอุบลวรรณา เป็นธิดาของพระองค์ (ขุ.
ชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๓๔/๓๒๗,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๓/๓๗๙,๓/๓๙๐/๔๓๙) 

สีดำล้วน : สีดำสนิท ดังภิกษุห่มจีวรสีดำล้วน ดังคำในมหาวรรค ท่ีกลา่วไว้ว่า พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ 
สวมรองเท้าสีเขียวล้วน ... สวมรองเท้าสีดำล้วน หรือดังคำในอปทานที่กล่าวถึง
ปราสาทว่าประกอบด้วยเรือนยอดช้ันเยี่ยม ประดับด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีสีเขียว  
สีเหลือง สแีดง สีขาว สีดำล้วน (วิ.มหา.(ไทย) ๕/๒๔๖/๑๔, ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๓) 



 

๕๓๘๑ 
 

 

สีแดง : สีเลือดหรือสีชาด ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า กุฎีน้ันงดงามน่าดูน่าชม  มีสแีดง
เหมือนสีแมลงค่อมทอง หรือดังคำในกกจูปมสูตร ท่ีกล่าวว่า บุรุษถือเอาครั่งสีเหลือง 
สีเขียว หรือสแีดงเลือดนก (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๘๔/๗๔, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๒๙/๒๔๑, 
๑๒/๔๕๐/๔๙๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๗/๒๕๕,๑๓/๒๕๒/๓๐๐,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓/
๓,๓๒/๑๖/๔) 

สีตวนิยเถรคาถา : ภาษิตของพระสีตวนิยเถระ,คาถาของพระสีตวนิยเถระ ท่านพระสีตวนิยเถระ
กล่าวว่า ภิกษุผู้เข้าไปสู่ป่าสีตวันแล้ว ย่อมเป็นผู้โดดเด่ียว สันโดษ มีจิตต้ังมั่น ชนะ
กิเลสได้แล้ว ปราศจากความขนพองสยองเกล้า มีปัญญา เจริญกายคตาสติ (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๖/๓๐๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า เจริญกายคตาสติ หมายถึงกำหนดกายเป็นอารมณ์ (ขุ.
เถร.อ. (บาลี) ๑/๖/๖๙)  

สีตะ : เย็น, หนาว (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  
สีตวลาหก, พวก : ช่ือเทพพวกหน่ึง ท่ีอยู่ในจำพวกเทพวลาหก ดังคำในเทสนาสูตร ท่ีพระผู้มีพระ

ภาคได้ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงเทพพวกวลาหกแก่เธอทัง้หลาย เธอ
ท้ังหลายจงฟังฯลฯ เทพพวกวลาหก เป็นอย่างไร คือ เทพทั้งหลายท่ีเป็นสีตวลาหกก็มี 
ท่ีเป็นอุณหวลาหกก็มี ท่ีเป็นอัพภวลาหกก็มี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๕๐/๓๖๙,๑๗/๕๕๒/
๓๗๐,๑๗/๕๕๓/๓๗๐,๑๗/๕๕๔/๓๗๐) 

สีตวลาหกทานูปการสุตตทสกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตร มสีีตวลาหกทานูปการสูตรเป็นต้น พระผู้
มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสพระสูตรท้ัง ๑๐ สูตรนี้ โดยช่ือ
เดียวกัน แต่แบ่งเป็น ๑๐ สูตรตามวัตถุทานที่ให้ เช่น สีตวลาหกทานูปการสูตรท่ี ๑ มี
เน้ือหาสาระว่า ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน
แล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนหลังจากตายแล้วได้เข้าถึง
ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพท้ังหลายผู้นับเนื่องในหมู่เทพพวกสีตวลาหก พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า เพราะบุคคลบางคนประพฤติสุจรติทางกาย วาจาและใจ เม่ือได้ฟัง
มาว่า เทพเทพพวกสีตวลาหก มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมาก จึงต้ังความ
ปรารถนาว่า ไฉนหนอหลงัจากตายแล้ว ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพ
เทพพวกสีตวลาหก บุคคลนัน้จึงให้ข้าว หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่
ร่วมกับเทพเทพพวกสีตวลาหก เป็นต้น สูตรท่ี ๒ บุคคลน้ันให้น้ำ สูตรท่ี ๓ บุคคลน้ัน
ให้ผ้า สูตรที ่๔ บุคคลน้ันให้ยาน สูตรท่ี ๕ บุคคลนั้นให้ดอกไม้ สูตรท่ี ๖ บุคคลนั้นให้
ของหอม สูตรท่ี ๗ บุคคลนัน้ให้เครื่องลูบไล้ สูตรท่ี ๘ บุคคลน้ันให้ท่ีนอน สูตรท่ี ๙ 



 

๕๓๘๒ 
 

 

บุคคลน้ันให้ท่ีพัก สูตรท่ี ๑๐ บุคคลนั้นให้เครื่องประทีป (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๕๒-๕๖๑/
๓๗๐) 

สีตวลาหกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเทพพวกสีตวลาหก ภิกษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับ
อยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า ความหนาวมีได้อย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่า เพราะหากเทพพวกสีตวลาหกอยากให้มี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๖๐๒/๓๗๑) 

สีตวัน : ป่าหนาวเย็น ซึ่งเป็นสถานท่ีน่ารื่นรมย์ใจ เขตกรุงราชคฤห์ อยู่ไม่ไกลจากที่เงื้อมสัปป
โสณฑิกะ ครั้งหน่ึงพระพุทธเจ้าไปประทับแสดงนิมิตโอภาส แก่พระอานนท์ ดังคำที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราอยู่ท่ีเง้ือมสัปปโสณฑิกะ ในสตีวัน เขตกรุงราชคฤห์,เป็น
สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่สทัุตตะ ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
ป่าสีตวัน  เขตกรุงราชคฤห์ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘๐/๑๒๘,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๒/๓๔๖,) 

สีตวัน,ป่า : ช่ือป่าหนาวเย็น เป็นท่ีบำเพ็ญเพียรของหมู่ภิกษุ เช่น พระโสณโกฬิวิสะไปบำเพ็ญ
เพียร หรือเป็นสถานท่ีพัก ดังคำว่า โสณโกฬิวิสะได้รับการบรรพชาอุปสมบทในพุทธ
สำนัก และเมื่อท่านอุปสมบทได้ไม่นาน พำนักอยู่ ณ ป่าสตีวัน ท่านปรารภความเพียร
อย่างยิ่งเดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตก สถานท่ีเดินจงกรมเป้ือนเลือดดุจที่ฆ่าโค หรือ
ดังในโสณสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า ท่านพระโสณะอยู่ที่ป่าสีตวัน เขตกรุงราชคฤห์ หรือดังคำ
ว่า พระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะให้ภิกษุอาคันตุกะพัก ทีเ่ง้ือมเขาสัปปโสณฑิกะใกล้
สีตวัน (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔,วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๔๓/๖, ๒๔๓/๘,วิ.จู.(ไทย) ๗/
๓๐๕/๑๑๒, ๗/๓๒๙/๑๖๑, สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๙/๕๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๕/
๕๓๓) 

สีติภาวสูตร : พระสูตรว่าด้วยสีติภาวะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้ภิกษุไม่อาจ
บรรลุสีติภาวะ(หมายถึงพระนิพพาน หรือธรรมเครื่องระงับกิเลส) อันยอดเย่ียม ๖ คือ 
(๑) ไม่ข่มจิตในสมัยท่ีควรข่ม(หมายถึงขณะท่ีจิตฟุ้งซ่านเพราะบำเพ็ญเพียรมากเกินไป
เป็น) (๒)ไม่ประคองจิตในสมัยท่ีควรประคอง (หมายถึงขณะที่จิตตกอยู่ในความเกียจ
คร้าน เพราะมีความเพียรย่อหย่อน เป็นต้น) (๓) ไม่ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยท่ีควรให้ร่า
เริง (๔) ไม่วางจิตในสมัยท่ีควรวาง (หมายถึงขณะที่จิตดำเนินดี คือหย่ังลงสู่ภาวนาวิธี
ท่ีถูกต้อง) (๕) น้อมไปในธรรมที่เลว (๖) ยินดีย่ิงในสักกายทิฏฐิ จากนัน้ ทรงแสดง
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ภิกษอุาจบรรลุสีติภาวะอันยอดเย่ียม ๖ คือ (๑) ขม่จิตในสมัยท่ีควร
ข่ม (๒) ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง (๓) ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 
(๔) วางจิตในสมัยท่ีควรวาง (๕) น้อมไปในธรรมที่ประณีต (๖) ยินดีย่ิงในนิพพาน 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๕/๖๐๙) 



 

๕๓๘๓ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่าสมัยท่ีควรให้ร่าเริง หมายถึงขณะที่จิตดำเนินสม่ำเสมอ 
ขณะท่ีจิตปราศจากความยินดี ไม่ดำเนินไปในภาวนา เพราะมีความพยายามด้วย
ปัญญาน้อย หรือขณะที่จิตไม่บรรลุสุขคือความสงบ อน่ึงเม่ือทำจิตให้ร่าเริง ภิกษุต้อง
พิจารณาสังเวควัตถุมีชาติเป็นต้น (องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๘๕/๑๗๙)  

สีติภาวะ : ภาวะเย็น,ภาวะที่เย็น หมายถึงนิพพาน หรือธรรมเครื่องระงับกิเลส ดังคำในสีติภาว
สูตร ท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ(คอื 
๑.ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม ๒.ประคองจิตในสมัยท่ีควรประคอง ๓. ทำจิตให้ร่าเริงใน
สมัยท่ีควรให้รา่เริง ๔. วางจิตในสมัยท่ีควรวาง ๕. น้อมไปในธรรมที่ประณีต ๖.ยินดี
ย่ิงในนิพพาน) เป็นผู้อาจทำให้แจ้งสีติภาวะ(สภาวะที่เย็น)อันยอดเย่ียม (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๘๕/๖๐๙) 

สีทองชมพูนุท : สีทองคําเน้ือบริสุทธ์ิ เหลืองอร่าม ในอปทานกล่าวถึงพระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ 
มีพระรัศมีดังสทีองชมพูนุท ดังคำว่า พระพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมดัีงสีทองชมพูนุท 
ประมาณมิได้ ไม่มีใครเปรียบได้ ไม่มีใครเสมอด้วยพระรูป เสด็จจงกรมอยู่ในอากาศ 
๓๒/๒๔/๑๒๕) 

  อรรถกถาและฎีกาอธิบายไว้ว่า คำว่า ทองชมพูนุท หมายถึงทองคำเน้ือบริสุทธ์ิ 
(องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๖๔/๑๙๑) ที่เรียกว่า ชมพูนุท เพราะเป็นทอง ท่ีเกิดขึ้นในแคว
ของแม่น้ำมหาชมพู (องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี) ๒/๖๔/๑๙๙) 

สีเท้านกพิราบ : สีแดงปนเหลือง ซึ่งเป็นลักษณะผิวของเทพอัปสร ดังคำในนันทสูตร ท่ีกลา่วไว้ว่า นาง
อัปสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบประมาณ  ๕๐๐ นาง  กำลังมาสู่ท่ีเฝ้ารับใช้ท้าว
สักกะจอมเทพ หรือดังคำในอุมมาทันตีชาดกที่กล่าวถึงความงามของนางว่ามีสีเท้าดุจ
สีเท้านกพิราบ ดังคำที่พระเจ้ากรุงสีพีตรัสว่า เราได้เห็นนางนุ่งผ้าสีแดงดุจสีเท้า
นกพิราบแล้วสำคัญว่าดวงจันทร์ขึ้น ๒ ดวง(ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๒/๒๑๑,ขุ.ชา.ปญฺญาส.
(ไทย) ๒๘/๖๒/๑๒) 

สีนวล : สีขาวปนเหลืองเล็กน้อย หมายถึงผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง มักใช้เปรียบเทียบเรื่อง
วิปัสสนาญาณ ดังคำในสามญัญผลสูตรท่ีกล่าวว่า แก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติ 
มีแปดเหลี่ยม ท่ีเจียระไนดีแล้ว สุกใสเป็นประกายได้สัดส่วน มีด้ายสีเขียว เหลือง 
แดง ขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างใน ดุจร่างกายมีวิญญาณอยู่ฉะนั้น (ที.สี.(ไทย) ๙/
๒๓๕/๗๘, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๒/๓๐๐) 

สีนำ้ตาล : สีคล้ายสีน้ําตาลหม้อท่ีเคี่ยวแก่ไฟ ซึ่งเป็นการบรรยายลักษณะนัยน์ตาของเทพธิดา ณ 
ป่าหิมพานต์ว่ามีนัยน์ตาสีน้ำตาล ดังคำในวิมานวัตถุ ท่ี  สุดาเทพธิดาได้พูดกับลดา
เทพธิดาว่า ข้าแต่พ่ีผู้ทัดทรงพวงอุบล มีมาลัยแก้วประดับเทริด มีผิวพรรณเปล่งปลั่ง
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ด่ังทองคำ มีนัยน์ตาสีน้ำตาล มีผิวพรรณงดงาม ประดุจท้องฟ้า ไร้เมฆหมอก มีอายุ
ยืน (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๓๑๘/๕๑)  

สี่แพร่ง : แยกทางบก ๔ สาย เป็นการบรรยายถึงการตัดจีวรเหมือนทาง ๔ แพร่ง ดังคำท่ีกล่าว
ว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปทักขิณาคริีชนบท ทอดพระเนตรเห็นนาของชาว
มคธซึ่งเขาพูนดินเป็นคันนาสี่เหลี่ยมจตุรัส ก่อคันนายาวท้ังด้านยาวและด้านกว้างคั่น
ระหว่างด้วยคันนาสั้นๆเช่ือมกันเหมือนทางสี่แพร่ง ตามท่ีซึ่งคันนาตัดผ่านกัน แล้ว
ตรัสถามว่า เธอสามารถทำจีวรของภิกษุให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือ ท่านพระอานนท์
กราบทูลว่า  สามารถทำได้  พระพุทธเจ้าข้า หรือดังคำในติโรกุฑฑสูตรท่ีกล่าวถงึ
เปรตมาขอส่วนบุญท่ีทางสี่แพร่ง ดังคำว่า พวกเปรตพากันมาสู่เรือนของตน                  
บ้างยืนอยู่ท่ีฝาเรือนด้านนอก บ้างยืนอยู่ท่ีทางสี่แพร่ง  สามแพร่งบ้างยืนพิงอยู่ท่ีบาน
ประตู (วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๓, ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑/๒๕)  

สีมสัมเภท :  สีมาสังกระกัน หมายถึงการทำเขตแดนให้ระคนปะปนกัน, การทลายขีดคั่นรวมแดน 
ในทางพระวินัย หมายถึงการที่สีมาก่ายเกยคาบเก่ียวกัน คือเป็นสีมาสงักระ ดังคำใน
มหาวรรคที่กลา่วไว้ว่า เรื่องสีมาสังกระกัน ดังคำท่ี พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย สีมาที่ภิกษุเหล่าใดสมมติไว้ก่อนแล้วกรรมนั้นของภิกษุเหล่าน้ันเป็นกรรมที่
ถูกต้อง ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ สีมาท่ีภิกษุเหล่าใดสมมติในภายหลัง  กรรมนั้นของ
ภิกษุเหล่านั้นไม่ถูกต้อง กำเริบได้ ไม่ควรแก่ฐานะ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔๘/๒๒๖, ๔/
๑๘๓/๒๘๙),(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู สมีาสัมเภท  

สีมันตริก : เขตค่ันระหว่างมหาสีมา กับขัณฑสีมาเพ่ือมิให้ระคนกัน เช่นเดียวกับชานที่ก้ันเขต
ของกันและกันในระหว่าง (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 

สีมา : เขตกำหนดความพร้อมเพรียงสงฆ์,เขตชุมนุมของสงฆ์, เขตที่สงฆ์ตกลงไว้สำหรับภิกษุ
ท้ังหลายที่อยู่ภายในเขตน้ันจะต้องทำสังฆกรรมร่วมกันแบ่งเป็น ๒ประเภทใหญ่คือ ๑. 
พัทธสีมา แดนท่ีผูกได้แก่ เขตที่สงฆ์กำหนดขึ้นเอง ๒.อพัทธสีมา แดนที่ไม่ได้ผูก ได้แก่
เขตที่ทางบ้านเมืองกำหนดไว้แล้วตามปกติของเขา หรือท่ีมีอย่างอ่ืนในทางธรรมชาติ
เป็นเคร่ืองกำหนด สงฆ์ถือเอาตามกำหนดนั้นไม่วางกำหนดขึ้นเองใหม่ ดังคำใน
มหาวรรค สมีานุชานนา ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตสีมา (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕)  

สีมามีฉายาเป็นนิมิต : สีมาท่ีทำเงาอย่างใดอย่างหน่ึง มีเงาภูเขาเป็นต้น เป็นนิมิตจัดเป็นสีมาวิบัติอย่าง
หนึ่ง (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  

สีมาวิบัติ :  ความเสียโดยสีมา, เสียเพราะเขตชุมนุม (ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ)์,สีมาใช้ไม่ได้ ทำ
ให้สังฆกรรมซึง่ทำ ณ ท่ีนั้นวิบัติคือเสียหรือใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ)ไปด้วย, คัมภีร์ปริวาร
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แสดงเหตุให้กรรมเสียโดยสีมา ๑๑ อย่าง ดังคำว่า สีมาวิบัติ ถาม : กรรมย่อมวิบัติโดย
สีมาอย่างไร  

  ตอบ : กรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการ ๑๑ อย่าง คือ ๑. สมมติสีมาเลก็เกิน ๒. 
สมมติสมีาใหญ่เกิน ๓. สมมติสีมามีนิมิตขาด ๔.  สมมติสมีาใช้เงาเป็นนิมิต ๕. สมมติ
สีมาไม่มีนิมิต ๖. ภิกษุอยู่ภายนอกสีมาสมมติสีมา ๗.สมมติสีมาในแม่น้ำ๘.สมมติสีมา
ในทะเล ๙. สมมติสีมาในสระเกิดเอง ๑๐.คาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมา ๑๑.ทับสีมาด้วย
สีมา กรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการ ๑๑ อย่างนี้ สังฆกรรมที่ทำในทีเ่ช่นนี้ก็เท่ากับ
ทำในที่มใิช่สีมาน่ันเองจึงย่อมใช้ไม่ได้(วิ.ป.(ไทย)๘/๔๘๖/๗๐๓) (พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ;ดู วิบัติ (ของสังฆกรรม) 

สีมาสมบัติ : ความพร้อมมูลโดยสีมา,ความสมบูรณ์แห่งเขตชุมนุม, สีมาซึ่งสงฆ์สมมติแล้วโดยชอบ ไม่
วิบัติ ทำให้สังฆกรรมซึ่งทำให้สีมานั้นมีผลสมบูรณ์กล่าวคือ สีมาปราศจากข้อบกพร่อง
ต่างๆ ท่ีเป็นเหตุให้สีมาวิบัติ สังฆกรรมซึ่งทำ ณ ที่น้ันจึงช่ือว่าทำในสีมา จึงใช้ได้ในข้อ
น้ี (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ; ดู สมบัติ (ของสังฆกรรม) 

สีมาสังกระ : สีมาคาบเกี่ยวกัน, เป็นเหตุสีมาวิบัติอย่างหน่ึง(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์)  

สีมาสัมเภท :  การทำเขตแดนให้ระคนปะปนกัน, การทลายขีดคั่นรวมแดน 1.ในทางพระวินัย 
หมายถึงการที่สีมาก่ายเกยคาบเก่ียวกัน คือเป็นสีมาสังกระ; ดูสีมาสังกระ 2. ในการ
เจริญเมตตาภาวนา (และเจริญพรหมวิหารข้ออ่ืนทุกข้อ) สีมาสัมเภท เป็นขั้นตอน
สำคัญของความสำเร็จ กล่าวคือ เบื้องต้น ผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาต่อบุคคลท่ีรักเคารพ
เริ่มแต่เมตตาต่อตนเองเพื่อเอาตัวเป็นพยานแล้วขยายจากคนที่รักมาก (ตอนน้ีไม่รวม
เพศตรงข้ามและคนท่ีตายแลว้) ออกไปยังคนที่รักท่ีพอใจ ต่อไปสู่คนที่เฉยๆเป็น
กลางๆ จนกระทั่งคนท่ีเกลียดชังเป็นศัตรูหรือคนคู่เวร เมือ่ใดทำใจให้เมตตาปรารถนา
ดีต่อคน ๔ กลุม่ได้เสมอกันหมด คือ ต่อตนเอง ต่อคนที่รัก ต่อคนที่เป็นกลางๆ และ
ต่อศัตรูคนคู่เวร เม่ือนั้นเรียกว่าเป็น “สีมาสัมเภท”(คือเหมือนกำแพงที่กั้นพังทลายให้
สี่แดนคือคนสีก่ลุ่มน้ันรวมเขา้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียว) ลุถึงขั้นท่ีมีจิตเมตตาเป็นต้น
เสมอกันหมดต่อสรรพสัตว์ทั่วสรรพโลกในแง่การปฏิบัติ เมื่อจิตหมดความแบ่งแยก
รวมเรียบเสมอลงได้ ก็เกิดเป็นอุปจารสมาธิ และสีมาสัมเภทน่ันเองก็เป็นนิมิตสำหรับ
การเจริญพรหมวิหาร-ภาวนาผู้ท่ีเจรญิเมตตาก็ดี เจริญกรณุาก็ดีเจริญมทิุตาก็ดี เมื่อ
เสพเจริญนิมิตนั้นไป ในทีสุ่ดก็จะเกิดเป็นอัปปนาสมาธิเข้าถึงปฐมฌาน แล้วเสพเจริญ
นิมิตน้ันต่อไปอีก ก็จะเข้าถึงทุติยฌาน และตติยฌาน ตามลำดับ ต่อจากตติยฌานน้ัน
เขาเจริญอุเบกขาภาวนา จนกระท่ังมีจิตเป็นอุเบกขาต่อสรรพสัตว์เสมอกันได้เป็นสีมา
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สัมเภท และเสพเจริญนิมิตแห่งสีมาสัมเภทน้ันไปจนเกิดจตุตถฌานสำหรับบุคคลที่
กล่าวมานี้ เมือ่มีจิตเป็นอัปปนาแล้วต้ังแต่ขั้นปฐมฌาน จะมีวิกุพพนา คือ เพราะจิต
สงบปลอดโปร่งแคล่วคล่องและเป็นจริง ก็จึงสามารถแผกผันปรับแปรการแผ่เมตตา 
เป็นต้นน้ัน ทั้งในแบบทั่วตลอดไร้ขอบเขตเป็นอโนธิโสผรณา ท้ังในแบบเจาะจงจำกัด
ขอบเขต เป็นโอธิโสผรณา และในแบบจำเพาะทิศจำเพาะแถบ เป็นทิสาผรณา ช่ือว่า
เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยอัปปมัญญาธรรม(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์) ; ดู แผ่เมตตา, วิกุพพนา,อโนธิโสผรณา, โอธิโสผรณา, ทิสาผรณา  

สีแมลงค่อมทอง : สีเขียวเหลืองทอง มีอธิบายไว้ว่า แมลงค่อมทอง คือแมลงปีกแข็ง ตัวเล็กกว่า
แมลงทับ ปีกสีเขียวเหลืองทอง ดังคำในมหาวิภังค์ท่ีกล่าวถึงกุฏิดินท่ีพระฉัพพัคคีย์
สร้างไว้ว่า พระธนิยกุมภการบุตรขยำโคลนก่อกุฎีดินล้วน และรวบรวมหญ้า ไม้และขี้
วัวแห้งมาสุมไฟเผากุฎีน้ันจนสุก กุฎีนั้นงดงามน่าดูน่าชม มีสแีดงเหมือนสีแมลงค่อม
ทอง(เวลาลมพัด)ส่งเสียงเหมือนเสียงกระดึง,หรือดังคำท่ีบรรยายถึงผิวพรรณของ
พญานาคภูมิทัตว่ามีสีแมลงคอ่มทอง ดังคำในภูริทัตตชาดกที่กล่าวว่า พราหมณ์เนสา
ทะพาพราหมณ์อลัมปายนะไป  เห็นพญานาคภูริทัตนอนขนดอยู่บนจอมปลวกจึงช้ี
มือบอกว่าท่านจงจับนาคใหญ่นั้น จงส่งแก้วมณีน้ีมาให้แก่เรานาคใหญ่นี้มีผิวพรรณดัง
สีแมลงค่อมทอง ศีรษะแดง (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๘๔/๗๔, ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๔๕/
๓๑๔)  

สีลกถา : เรื่องศีล หมายถึงถ้อยคำที่ชักนำให้ต้ังอยู่ในศีล(ข้อ ๖ ในกถาวัตถุ ๑๐,ขอ้ ๒ ในอนุปุ
พพิกถา ๕) มกีล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น  วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๖/๓๒, วิ.ม.
(ไทย) ๕/๒๔๒/๔,๕/๒๘๔/๙๕,๕/๒๙๓/๑๑๔, ๕/๓๐๑/๑๓๔,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๕/
๔๒,๑๐/๗๙/๔๔,๑๐/๘๓/๔๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๙/๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๐/
๑๖๑,๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑/๔๒๗ 

สีลขันธ์ : กองศีล, หมวดธรรมว่าด้วยศีลเช่น กายสุจริต สมัมาอาชีวะ อินทรียสังวร โภช
เนมัตตัญญุตา เป็นต้น (ข้อ๑ ในธรรมขันธ์ ๕) (วิ.ม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๓, ๔/๘๔/๑๒๔, 
๔/๘๕/๑๓๐, ๔/๘๕/๑๓๑,วิ.ป.(ไทย) ๘/๓๒๖/๔๗๘,๘/๓๒๖/๔๗๙,๘/๔๕๔/
๖๓๗,๘/๔๕๔/๖๓๘,ที.สี.(ไทย) ๙/๔๕๐/๑๙๘,ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐) 

สีลขันธวรรค :วรรคว่าด้วยกองศีล หมายถึงตอนท่ี ๑ ใน ๓ ตอนแห่งคัมภีร์ทีฆนิกาย พระสุตตันตปิฎก 
(ที.สี.(ไทย) ๑/๑/๑)  

สีลคันธะ : กลิ่นศีล กลิ่นคือศีล,เป็น ๑ ในคันธะ ๓ คือ สีลคันธะ(กลิ่นคือศีล) สมาธิคันธะ(กลิ่น
คือสมาธิ) ปัญญาคันธะ(กลิน่คือปัญญา) มีปรากฏในยมก (อภิ.ย.(ไทย) ๓๘/๑๐/
๑๒๓,๓๘/๑๑/๑๒๖,๓๘/๑๐/๓๔๐,๓๘/๑๑/๓๔๒) 
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สีลธนะ : ทรัพย์คือศีล,เป็นข้อ ๒ ในธนะ ๗,อริยทรพัย์ ๗  คือ สทัธาธนะ (ทรพัย์คือศรัทธา) 
สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) โอตตัปปธนะ(ทรัพย์คือโอตตัปปะ) สุตธ
นะ (ทรัพย์คือสุตะ) จาคธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) ปัญญาธนะ(ทรัพย์คือปัญญา),ในธน
สูตร กลา่วไว้ว่าสีลธนะเป็นอย่างไร คืออริยสาวกในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้เว้นขาดจากการ
ฆ่าสัตว์ ฯลฯ เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย๓อันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาทนี้เรียกว่าสีลธนะ(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๒/๑๘๑,๑๑/๓๓๐/๓๓๑,๑๑/๓๕๗/
๓๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๗/๗๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕/๘,๒๓/๖/๙,๒๓/๗/๑๓) 

สีลปารสิุทธิ : ความบริสุทธ์ิคอืศีล ดังคำในสาปุคิยาสูตรท่ีอธิบายไว้ว่า องค์ความเพียรเพ่ือสีลปาริ
สุทธิ เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินยัน้ีเป็นผู้มีศีลฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย นี้เรียกว่าสีลปาริสุทธิ,เป็นข้อ ๑ ในปาริสุทธิ ๔ คือ ๑. สีลปารสิุทธิ 
๒. จิตตปาริสุทธิ ๓. ทิฏฐิปาริสุทธิ ๔. วิมุตติปาริสุทธิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๔/
๒๙๐) 

สีลพยสนะ : ความวิบัติแห่งศีล,ความพินาศแห่งศีล,เป็นข้อ๑ในพยสนะ๕ คือ ๑. ญาติพยสนะ 
(ความวิบัติแห่งญาติ) ๒.โภคพยสนะ(ความวิบัติแห่งโภคะ) ๓. โรคพยสนะ (ความวิบัติ
เพราะโรค) ๔.สีลพยสนะ(ความวิบัติแห่งศีล) ๕. ทิฏฐิพยสนะ(ความวิบัติแห่งทิฏฐิ) (ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๖/๓๐๓,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๔๒/๕๙๖)  

สีลมทะ :  ความเมาในศีล ในวิภังค์อธิบายว่า สีลมทะ เป็นไฉนความเมา ฯลฯ ความท่ีจิต
ต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยศีล น้ีเรียกว่าสีลมทะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๔๔/
๕๔๙) 

สีลมยญาณนทิเทส : แสดงสีลมยญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๒ ของญาณกถา โดยวิธีปุจฉาและ วิสัชนา 
ดังนี้ 

  สาระสำคัญของสีลมยญาณนทิเทสแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ 
  ตอนที่ ๑ จำแนกศีลประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 
  ศีล ๕ ประเภท ได้แก่  
  ๑. ปริยันตปาริสุทธิศีล (ศีลคือความบริสุทธ์ิอันมีท่ีสุด) ได้แก่ ศีลของอนุปสัมบันผู้

มีสิกขาอันมีท่ีสุด 
  ๒. อปริยันตปาริสุทธิศีล (ศลีคือความบริสุทธ์ิอันไม่มีท่ีสุด) ได้แก่ ศลีของ 

อุปสัมบันผู้มีสกิขาอันไม่มีท่ีสดุ  
  ๓. ปริปุณณปาริสุทธิศีล (ศลีคอืความบริสุทธ์ิบริบูรณ์) ได้แก่ ศีลของกัลยาณ

ปุถุชนผู้ประกอบกุศลธรรม บำเพ็ญธรรมซึ่งเป็นท่ีสุดของพระเสขะให้บริบูรณ์ ไม่
อาลัยในกายและชีวิต สละชีวิตได้ 
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  ๔. อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล (ศลีคือความบริสุทธ์ิท่ีไม่ยึดม่ันด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิ) 
ได้แก่ ศีลของพระเสขะ ๗ จำพวก  

  ๕. ปฏิปัสสัทธิปาริสุทธิศีล (ศีลคือความบริสุทธ์ิเพราะการสงบระงับ) ได้แก่ ศีล
ของสาวกพระตถาคตผู้เป็นขีณาสพ ของพระปัจเจกพุทธเจ้า และของพระตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า 

  ศีล ๒ ประเภท ได้แก่  
  ๑. ศีลมีท่ีสุด   ๒. ศีลไม่มีท่ีสุด 
  ศีลมีทีสุ่ด ม ี๕ ประเภท ได้แก่  
  ๑. ศีลมีลาภเป็นท่ีสุด ได้แก่ ศลีท่ีขาดเพราะลาภ  
  ๒. ศีลมียศเป็นท่ีสดุ ได้แก่ ศีลท่ีขาดเพราะยศ  
  ๓. ศีลมญีาติเป็นท่ีสุด ได้แก ่ศีลท่ีขาดเพราะญาติ  
  ๔. ศีลมีอวัยวะเป็นท่ีสุด ได้แก ่ศีลท่ีขาดเพราะอวัยวะ  
  ๕. ศีลมีชีวิตเป็นท่ีสุด ได้แก่ ศีลทีข่าดเพราะชีวิต  
  ศีลดังกล่าวน้ีไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน ส่วนศีลไม่มีท่ีสุดมีนัยตรงกันข้าม 
  ลำดับต่อไป ท่านต้ังคำปุจฉาว่า “อะไรช่ือว่าศีล ศีลมีเท่าไร ศีลมอีะไรเป็น 

สมุฏฐาน ศลีเป็นท่ีรวมแห่งธรรมอะไร” แลว้วิสัชนา มีใจความว่า 
  เจตนาช่ือว่าศีล ความสำรวมช่ือว่าศีล ความไม่ล่วงละเมิดช่ือว่าศีล  
  ศีลมี ๓ ประเภท คือ (๑) กุศลศีล (๒) อกุศลศีล (๓) อัพยากตศีล 
  กุศลศีลมีกุศลจิตเป็นสมุฏฐาน อกุศลศีลมอีกุศลจิตเป็นสมุฏฐาน อัพยากตศีล มี

อัพยากตจิตเป็นสมุฏฐาน 
  ศีลเป็นท่ีรวมแห่งความสำรวม เป็นท่ีรวมแห่งความไม่ลว่งละเมิด เป็นที่รวมแห่ง

เจตนาที่เกิดในขณะแห่งความสำรวมและความไม่ล่วงละเมิดน้ัน 
  ตอนที่ ๒ ท่านนำธรรม ๒ หมวดมาจำแนก แบ่งเป็น ๒ วิธีดังน้ี 
  วิธีที่ ๑ ท่านนำธรรม ๒ หมวด คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และธรรม ท่ีเป็น

คู่ตรงกันข้าม ๓๗ ประการ (ในหมวดภาวนาที่ ๕ แห่งสุตมยญาณท่ี ๔) มาจำแนก
ด้วยธรรม ๒ ประการท่ีเป็นเหตุให้ได้ช่ือว่าศีล ได้แก่ (๑) ความสำรวมอกุศลกรรม (๒) 
ความไม่ล่วงละเมิดอกุศลกรรม รวมเป็นธรรมท่ีเป็นเหตุให้ได้ช่ือว่าศีล ๙๔ ประการ 
(๔๗ x ๒ = ๙๔) แบ่งเป็น ๒ นัย คือ 

  นัยที่ ๑ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ประการละ ๒ เหตุ รวม ๒๐ เหตุ เช่น ช่ือว่า
ศีล เพราะมีความหมายว่าสำรวมปาณาติบาต ช่ือว่าศีล เพราะมี ความหมายว่าไม่ล่วง
ละเมิดปาณาติบาต  
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  นัยที่ ๒ ธรรมที่เป็นคู่ตรงกันข้าม ๓๗ คู่ คูล่ะ ๒ เหตุ รวม ๗๔ เหตุ เช่น ช่ือว่าศีล 
เพราะมีความหมายว่าสำรวมกามฉันทะด้วยเนกขัมมะ ช่ือว่าศีล เพราะมีความหมาย
ว่าไม่ล่วงละเมิดกามฉันทะด้วยเนกขัมมะ  

  วิธีที่ ๒ ท่านนำธรรม ๒ หมวดข้างต้นรวม ๔๗ ประการมาหมุน ๔๗ รอบ แต่ละ
รอบมีธรรม ๑ ประการท่ีจำแนกเป็นศีล ๕ ประเภท คือ  

  ๑. ปหานะ (การละ)   ๒.เวรมณี (การเว้น)  
  ๓.  เจตนา (ท่ีเป็นข้าศึกต่ออกุศล) ๔.สังวร (ความสำรวม) 
  ๕.  อวีติกกมะ (ความไม่ล่วงละเมิด) 
  ตัวอย่าง รอบท่ี ๑ แบ่งเป็น ๔ ลำดับ คือ 
  ลำดับท่ี ๑ จำแนกเป็นศีล ๕ ประเภท ได้แก่ 
  ๑. การละปาณาติบาต ช่ือว่าศีล 
  ๒. การเว้นปาณาติบาต ช่ือว่าศีล 
  ๓. เจตนาที่เป็นข้าศึกต่อปาณาติบาต ช่ือว่าศีล 
  ๔. ความสำรวมปาณาติบาต ช่ือว่าศีล 
  ๕. ความไม่ล่วงละเมิดปาณาติบาต ช่ือว่าศีล 
  ลำดับท่ี ๒ แสดงจุดประสงค์ของศีลไว้ดังน้ี 
  ศีลดังกล่าวน้ีย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เดือดร้อนใจ เพ่ือปราโมทย์ เพ่ือปีติ เพ่ือ

ปัสสัทธิ เพ่ือโสมนัส เพ่ือการปฏิบัติโดยเอ้ือเฟ้ือ เพ่ือความเจริญ เพ่ือทำให้มาก เพ่ือ
เป็นเคร่ืองประดับ เพ่ือเป็นเคร่ืองป้องกัน เพ่ือเป็นเครื่องแวดล้อม เพ่ือความ สมบูรณ์ 
เพ่ือความเบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือ
ตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 

  ลำดับท่ี ๓ จัดศีลเข้าในสิกขา ๓ ประการดังนี้ 
  ความบริสุทธ์ิด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกลา่วน้ี ช่ือว่าอธิศีล จิตที่ต้ังอยู่ในความ

บริสุทธ์ิด้วยความสำรวม ย่อมไม่ฟุ้งซ่าน ความบริสุทธ์ิแห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน ช่ือว่าอธิจิต 
พระโยคาวจรเห็นความบริสทุธ์ิด้วยความสำรวมโดยชอบ เห็นความบริสุทธ์ิแห่งจิตที่
ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบ ความบริสุทธ์ิแห่งความเห็น(ท้ัง ๒ ประการนี้) ช่ือว่าอธิปัญญา 

  บรรดาความสำรวม ความไมฟุ้่งซ่าน และความเห็นนั้น ความสำรวม ช่ือว่า อธิสี
ลสิกขา ความไม่ฟุ้งซ่าน ช่ือว่าอธิจิตตสิกขา ความเห็น ช่ือว่าอธิปัญญาสิกขา 

  ลำดับท่ี ๔ ท่านใช้คำกริยา ๑๕ คำแสดงเป็นอาการของการศึกษาตามลำดับ คือ 
นึกถึง รู ้ เห็น พิจารณา อธิษฐานจิต น้อมใจเช่ือด้วยศรัทธา ประคองความเพียร ต้ัง
สติมั่น ต้ังจิตมั่น รู้ชัดด้วยปัญญา รู้ย่ิงธรรมที่ควรรู้ย่ิง กำหนดรู้ธรรมท่ีควร กำหนดรู้ 
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ละธรรมท่ีควรละ ทำใหแ้จ้งธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง เจรญิธรรมที่ควรเจริญ เช่น ภิกษุ
เมื่อนึกถึง ช่ือว่าศึกษา เม่ือรู ้ ช่ือว่าศึกษา เม่ือเห็น ช่ือว่าศึกษา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๓๗/
๕๗) 

สีลมยปญัญา :  ปัญญาท่ีสำเร็จจากศีล,เป็นข้อ ๓ ในปัญญา ๓ คือ ทานมยปัญญา สีลมยปัญญา 
ภาวนามยปัญญา,ในวิภังค์อธิบายว่า สีลมยปัญญา เป็นไฉน ปัญญา กิรยิาที่รู้ชัดฯลฯ
ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐ ิปรารภศีลเกิดขึ้นแกบุ่คคลผู้รักษา
ศีล นี้เรียกว่า สีลมยปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๖๙/๕๐๔) 

สีลมัยบญุกิริยาวัตถุ : บุญกิริยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยศีล, เป็นข้อ ๒ ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ๑. ทานมัย
บุญกิริยาวัตถุ(บุญกิริยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยทาน)๒.สีลมัยบุญกิริยาวัตถุ(บุญกิริยาวัตถุท่ี
สำเร็จด้วยศีล)๓.ภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ (บุญกิริยาวัตถุท่ีสำเร็จด้วยภาวนา) (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙) 

สีลมัย : สำเร็จด้วยศีล หมายถึงบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล, ทำบุญด้วยการประพฤติดีงาม 
(ข้อ ๒ ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ และ ๑๐) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ศีลมัย เป็น ๑ บุญกิริยาวัตถุ  ๓ อย่าง คือ (๑) ทานมัย 
(๒) สีลมัย  (๓) ภาวนามัย (ข.ุอิติ.อ. (บาลี) ๒๗/๑๐๒) 

สลีวเถรคาถา : ภาษิตของพระสีลวเถระ,คาถาของพระสีลวเถระ ท่านพระสีลวเถระแสดงธรรมไว้ มี
อาทิว่า กุลบุตรในสัตว์โลกนี้ผู้ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาศีลนั่นแหละให้เป็นอันศึกษาดี
แล้วในโลกนี้ เพราะศีลท่ีรักษาแล้วย่อมนำสมบัติทุกประเภทมาให้ได้ ผู้มีปัญญาเมื่อ
ปรารถนาความสุข ๓ อย่าง คือ การสรรเสริญ ๑ การได้ความปล้ืมใจ ๑  การตายไป
แล้วบันเทิงในสวรรค์ ๑ ควรรักษาศีลฯ ลฯ ธีรชนต้ังมั่นดีในศีลย่อมไดร้ับช่ือเสียงใน
โลกนี้ และตายไปแล้ว ย่อมได้รับสุขโสมนัสในสวรรค์ย่อมได้รับสุขโสมนัสในท่ีท่ัวไป 
ศีลเท่าน้ันเป็นเลิศในโลกนี ้  ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดทั้งในหมู่มนุษย์และหมู่เทวดา 
ชัยชนะก็เพราะศีลและปัญญา (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๐๘/๔๔๕) 

สีลวนาค : ช้างช่ือว่าสีลวะ เป็นชาติที่พระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นช้างสีลวะ ได้ช่วยพรานป่าหลงทาง
ให้ออกป่า ภายหลังถูกพรานป่าคนน้ันกลับมาขอตัดงา ครั้งแรก ตัดครึ่งหน่ึง ครั้งที่ ๒ 
ตัดอีกนิดหน่ึง ครั้งท่ี ๓ ตัดถงึโคน พอลับตาช้างนั้น พรานนั้นก็ถูกแผ่นดินสูบ ดังคำ
ในสีลวนาคชาดก ท่ีรุกขเทวดาสถิตอยู่ในไพรสณฑ์นั้นในเวลาที่คนช่ัวถูกแผ่นดินสูบจึง
กล่าวว่า คนอกตัญญูคอยจับผิดอยู่เป็นนิตย์ถึงจะให้แผ่นดินท้ังหมด ก็ทำให้เขาพึง
พอใจไม่ได้,ในจริยาปิฎกอธิบายว่าเป็นพระชาติท่ีพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญทานปรมัตถ
บารมี ดังคำว่า ในภพที่เราเป็นพญาไก่ป่า  สีลวนาคและพญากระต่าย เป็นทาน
ปรมัตถบารมี (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๒/๓๐,ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๖) 



 

๕๓๙๑ 
 

 

สีลวัตร วัตรของพระเจ้าสังวรคือการไม่ริษยาสมณะทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่, วัตรคือ
การนอบน้อมสมณะเหล่าน้ันโดยเคารพ, วัตรคือการกราบเท้าสมณะผู้คงที่ท้ังหลาย, 
สีลวัตรของพระเจ้าสังวรท่ียกย่องพระโอรสและญาติ, สีลวัตรของพระเจ้าสังวรท่ีไม่
ริษยาสมณะท้ังหลาย 

 ในสังวรชาดก พระอุโบสถกุมารตรัสกับสงัวรกุมารถึงพระเจ้าสังวรว่า พระองค์เป็น
พระมหากษัตริย์ ทรงทราบอยู่ถึงสีลวัตรของพระองค์ พระองค์ทรงยกย่องพระกุมาร
ท้ังสอง พระญาติทั้งหลายพากันยอมรับพระองค์และพระองค์ทรงดำรงอยู่เหนือพระ
เจ้าพ่ีผู้มีพระชาติเสมอกัน บรรดาพระญาติท่ีมาประชุมกันแล้วก็ไม่ล่วงเกินพระองค์ 
พระเจ้าสังวรตรัสถึงคุณของพระองค์เองว่า หม่อนฉันไม่ริษยาสมณะท้ังหลายผู้
แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ย่อมนอบน้อมสมณะเหล่าน้ันโดยเคารพ ย่อมกราบเท้าสมณะ
ผู้คงที่ท้ังหลาย (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๑/๔๗๔) 

สีลวันตสูตร :  มี ๓ สูตร แต่แปลต่างกัน คือ 
 1.สลีวันตสูตร พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีศีล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บรรพชิตผู้มีศีล 

ซึ่งเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลอยู่ย่อมทำให้มนุษย์ท้ังหลายประสพบุญมากด้วย
ฐานะ ๓ คือ กาย วาจา และใจ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕) 

 2.สลีวันตสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีภิกษุผู้มีศีลควรมนสกิารโดยแยบคาย เมื่อท่าน
พระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท่านพระมหา
โกฏฐิตะได้เข้าไปถามว่า ภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการธรรมเหล่าไหนโดยแยบคาย ท่าน
พระสารีบุตรตอบว่า ควรมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ เป็นโรค เป็นดุจหัวฝี เป็นดุจลกูศร เป็นความลำบากลำบาก เป็นความเจ็บไข้ 
เป็นอย่างอ่ืน เป็นของทรุดโทรม เป็นของสูญ เป็นอนัตตา จึงจะสามารถทำให้แจ้ง
โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตตผลได้ ท่านพระมหาโกฏฐิตะได้
ถามอีกว่า ภิกษุผู้เป็นโสดาบัน สกทาคามี อนาคามีและอรหันต์ควรมนสิการธรรม
เหล่าไหนโดยแยบคาย ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ควรมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ โดย
ความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น แต่กิจท่ีจะพึงทำให้ย่ิงขึ้นไป หรือการสั่งสมกิจที่ทำแล้ว
ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์และธรรมเหล่าน้ีท่ีภิกษุผู้เป็นอรหันต์เจริญ ทำให้มาก
แล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพ่ือสติสัมปชัญญะเทา่น้ัน (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๑๒๒/๒๑๕) 

 3.สลีวันตสูตร พระสูตรว่าด้วยบรรพชิตผู้มีศีล พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้เถระ 
ย่อมเป็นท่ีรัก เป็นที่เคารพของเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย เพราะประกอบด้วยธรรม ๕ 
คือ (๑) มีศีล สำรวมในปาติโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย (๒) เป็น



 

๕๓๙๒ 
 

 

พหูสูต ทรงความรู้ได้ยินได้ฟังมาก (๓) เป็นผู้มีวาจางาม เจรจาถ้อยคำไพเราะ (๔) 
เป็นผู้แคล่วคลอ่งในฌาน ๔ สำหรับอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่
ยาก ไม่ลำบาก (๕) ได้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ (องฺ.ติก.(ไทย) 
๒๐/๔๖/๒๐๘) 

สีลวิบัติ เสียศีล, ศีลด่างพร้อย, สีลวิบัติในอธิสลี, อาจารวิบัติในอัชฌาจาร, ทิฏฐิวิบัติใน
อติทิฏฐิ  

 ในมหาขันธกะ อุปสัมปาเทตัพพฉักกะ กัณหปักษ์ ๔ กล่าวถึงภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 
๖ ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไมพึ่งใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ (๑) เป็นผูมี้
สีลวิบัติในอธิสีล (๒) เป็นผูม้อีาจารวิบัติในอัชฌาจาร (๓) เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐ ิ
(๔) เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย (๕) เป็นผู้มีปญัญาทราม (๖) มีพรรษาหย่อน ๑๐ (วิ.ม.
(ไทย)๔/๘๕/๑๓๓, วิ.ม.(ไทย)๔/๘๕/๑๓๔, วิ.ม.(ไทย)๔/๑๐๓/๑๕๙, วิ.ม.(ไทย)๔/
๒๓๗/๓๘๐, วิ.จุ.(ไทย)๖/๖/๑๔,วิ.จุ.(ไทย)๖/๖/๑๕,วิ.จุ.(ไทย)๖/๑๕/๓๒,วิ.จุ.(ไทย)
๖/๑๕/๓๓,วิ.จุ.(ไทย)๖/๒๗/๕๕, วิ.จุ.(ไทย)๗/๒๖๖/๔๖) 

สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล, ความบริสุทธ์ิแห่งศีล, ความสะอาดแห่งศีล, ศีลบริสิทธ์ิ, เป็น
หนึ่งในธรรม คอืองค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ ๙ ประการ 

 ในทสุตตรสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมคือองค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ ๙ 
ประการ ได้แก่ (๑) องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือสลีวิสุทธิ (๒) องค์ความเพียร
เพ่ือความบริสุทธ์ิ คือ จิตตวิสุทธิ (๓) องคค์วามเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ 
(๔) องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือ กงัขาวิตรณวิสุทธิ (๕) องค์ความเพียรเพ่ือ
ความบริสุทธ์ิ คือ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสทุธิ (๖) องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ 
คือ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุธิ (๗) องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือ ญาณทัสสนวิ
สุทธิ (๘) องค์ความเพียรเพ่ือความบริสุทธ์ิ คือปัญญาวิสุทธิ (๙) องค์ความเพียรเพ่ือ
ความบริสุทธ์ิ คือวิมุตติวิสุทธิ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๑๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๕๗/
๒๗๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๗๖/๑๒๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๖/๒๙๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๑๙/๒๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๗๐/๒๖๗) 

สีลวีมังสกชาดก :  มี ๒ ชาดก แปลช่ือชาดกเหมือนกัน คือชาดกว่าด้วยการพิจารณาอานิสงส์ของศีล 
 1.สลีวีมังสกชาดกมีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ปุโรหิตโพธิสัตว์ต้องการทราบว่าพระราชา

นับถือตนด้วยชาติตระกูลหรือด้วยศีล จึงทดลองไปลักของหลวงดู ถูกพระราชาจับได้
และตำหนิโทษ ท่านจึงสรรเสริญคุณของศีลว่าเป็นสิ่งท่ีงาม เป็นสิ่งท่ียอดเย่ียมในโลก 



 

๕๓๙๓ 
 

 

แม้สัตว์ร้ายเวลามันไม่ทำอันตรายใคร คนก็ยกย่องมันว่ามีศีล เมื่อเห็นคุณของศีล
อย่างนี้แล้ว จึงทูลลาพระราชาออกบวช (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๖/๓๖) 

 2.สลีวีมังสกชาดก  มีเน้ือความอธิบายว่า ปุโรหิตโพธิสัตว์ของพระเจ้าพรหมทัต ได้
ทดลองศีลให้เห็นว่าเป็นสิ่งประเสริฐ โดยท่านทดลองขโมยของหลวงดูแล้วถูกจับได้ 
พระราชาจะส่ังลงโทษจึงกราบทูลความจริงให้ทรงทราบว่า ศีลเป็นส่ิงท่ีดีงาม เป็นสิ่ง
ท่ียอดเย่ียมในโลก จากน้ันจึงกราบทูลขออนุญาตออกบวช ซึ่งพระราชาก็ทรงอนุญาต  
(ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๑๘/๑๔๗) 

สีลวีมังสชาดก :  มี ๓ ชาดก แต่แปลความหมายต่างกัน คือ  
 1.สลีวีมังสชาดก ชาดกว่าด้วยการทดลองศีล มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์

ได้ไปศึกษาวิชากับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ถกูอาจารย์ทดลองใจเพ่ือจะดูพฤติกรรมของ
ศิษย์จึงให้ไปลกัทรัพย์ของผู้อ่ืนมาให้ โดยบอกว่าจะยกธิดาของตนให้เป็นภรรยา ศิษย์
พวกอ่ืนหวังได้ธิดาของอาจารย์มาเป็นภรรยา จึงยอมประพฤติผิดธรรมไปลักทรัพย์
ของผู้อ่ืน แต่พระโพธิสัตว์ไม่ไปโดยให้เหตุผลว่า สถานที่ลบัในการทำช่ัวไม่มี อาจารย์
พอใจจึงยกธิดาให้เป็นภรรยา บางคนเพียงต้องการลาภอย่างหน่ึง แต่ก็ยอมลว่ง
ละเมิดธรรมประพฤติผิดศีล คนเหล่านัน้จะไม่ได้ลาภอย่างที่ตนปรารถนา เพราะ
ประพฤติผิดธรรมต้ังแต่ต้น (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๗/๑๕๙) 

 2.สลีวีมังสชาดก ชาดกว่าด้วยการพิจารณาอานิสงส์ของศีล มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า 
ปุโรหิตโพธิสัตว์ของพระเจ้าพรหมทัต อยากทราบว่าพระราชาและชาวเมืองยกย่อง
ตนเพราะเป็นคนมีศีลเพราะยศตำแหน่ง จึงทดลองไปขโมยเงินหลวงท่ีเจ้าหน้า
การเงินที่กำลังนับอยู่ ท่านทำอยู่อย่างนี้ ๒-๓ ครั้ง เจ้าหน้าท่ีการเงินทนไม่ได้จึงบอก
ให้ตำรวจจับ เพ่ือพระราชาสอบสวน ได้กราบทูลให้ทราบความเป็นจริงว่าท่ีทำน้ีเป็น
ทดลองศีลและบัดน้ีได้รู้แล้วว่าศีลเป็นสิ่งสำคัญทีสุ่ดแล้วทูลลาพระราชาออกบวช (ขุ.
ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๑๗/๑๘๐ ) 

 3.สลีวีมังสชาดก ชาดกว่าด้วยการทดลองศีล มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ปุโรหิต
โพธิสัตว์ผู้สอนอรรถธรรมแก่พระราชาต้องการจะทราบว่า พระราชานับถือตนเพราะ
ความประพฤติดีมีศีลหรือเพราะการท่ีตนการศึกษาเล่าเรียนมีความรู้มาก จึงทดลอง
หยิบเอากหาปณะจากที่นับเงินของเหรัญญกิไปถึง ๓ ครั้ง เขาจึงกราบทูลพระราชาให้
ทรงทราบเรื่อง พระราชาทรงสอบสวนเร่ืองน้ันทันที ท่านจึงกราบทูลความสงสัยของ
ตนว่าระหว่างความมีศีลกับมกีารศึกษาน้ันอย่างไหนประเสริฐกว่ากัน บัดน้ีทราบแล้ว 
ชาติตระกูลหรือผิวพรรณเป็นของเปล่าประโยชน์ ศีลเท่าน้ันประเสริฐสุด คนไม่มีศลี
ถึงมีการศึกษาก็หาความเจริญมิได้ กษัตริย์หรือพ่อค้าประชาชนถ้าไม่ต้ังอยู่ในธรรม



 

๕๓๙๔ 
 

 

ตายไปแล้วก็เข้าถึงทุคติ คนทั่วไปถ้าประพฤติธรรมก็เสมอกันได้ในเทวโลก พระเวท 
ชาติตระกูล หรือพวกพ้องไม่สามารถจะให้ความสุขในสมัปรายภพได้ แต่ศีลของตนที่
รักษาบริสุทธ์ิดีแล้ว นำมาความสุขในสมัปรายภพมาให้ได้ เมื่อทราบว่าศีลประเสริฐ
กว่าท่านจึงทูลลาพระเจ้าพรหมทัตออกบวช (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๖๕/๒๑๑) 

สีลวุฑฒิ ความเจริญด้วยศีล, ความเจริญแห่งศลี, ศลีข้อ ๒ ในวุฑฒิ ๓ 
 ในวุฑฒิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสวุฑฒิ ๓ ประการ คือ (๑) สัทธาวุฑฒิ ความเจรญิ

ด้วยศรัทธา (๒) สีลวุฑฒิ ความเจริญด้วยศีล (๓) ปัญญาวุฑฒิ ความเจริญด้วยปัญญา 
(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๔๐/๓๘๗) 

สีลสมบัติ  สมบัติแห่งศีล, ความถึงพร้อมแห่งศีล, ปัจจัยแห่งอานิสงส์ ๕ ประการ 
 ในปาฏลิคามวัตถุ เร่ือง ศีลสมบัติของผู้มีศีล ย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ (๑) ได้

โภคทรัพย์ใหญห่ลวงมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ (๒) ได้กิตติศัพท์อันดีงามของบุคคล
ผู้มีศีล(๓) จะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ ย่อมแกล้วกล้า ไม่เก้อเขินเข้าไป (๔) ย่อมไม่
หลงลืมสติตาย (๕) หลังจากตายแล้วย่อมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค ์ (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๒๘๕/๙๙) 

สีลสังวร สำรวมในปาติโมกข์, สำรวมในอาจาระและโคจร, ระมัดระวังในศีล, สมาทานศึกษา
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 

 ในสารีปุตตสุตตนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบ คือ สลีสังวร 
กล่าวคือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ สมบูรณ์
ด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ท้ังหลาย พิจารณาเห็นความเน่าเสียภายใน ประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบ คือสีล
สังวรภายใน ไม่ทำลายกฎเกณฑ์ นี้ช่ือว่าธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบ คือ สลีสังวร (ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๑๙๙/๕๘๔) 

สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล, คุณสมบัติอันแท้จริงของสมณะพราหมณ์, หน่ึงในสัมปทา ๓  
 ตัวอย่างในมหาสีหนาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสการหลีกบาปด้วยตบะท่ีไร้ประโยชน์ 

กล่าวถึงคุณสมบัติท่ีแท้จริงของสมณพราหมณ์ เป็นผู้นุ่งห่มผ้าป่าน นุ่งห่มผ้าแกมกัน 
อาบน้ำวันละ ๓ ครั้ง คือ ถือการลงอาบน้ำ มีสีลสัมปทา จิตสัมปทา หรือปัญญา
สัมปทาก็ยังไม่เป็นอันสมณพราหมณ์นั้นอบรมทำให้แจ้ง ท่ีแท้ เขายังห่างไกลจาก
สามัญคณุและพรหมัญคุณ (ที.สี.(ไทย)๙/๓๙๗/๑๖๖,ที.สี.(ไทย)๙/๔๐๐/๑๗๐,ที.สี.
(ไทย)๙/๔๐๑/๑๗๐,ที.สี.(ไทย)๙/๔๐๑/๑๗๑,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๔/๒๕๗,ที.ปา.



 

๕๓๙๕ 
 

 

(ไทย)๑๑/๓๑๖/๓๐๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๐/๔๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๑/๔๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๕๒/๔๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๓/๔๔,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๔/๗๘) 

สีลสัมปทาทิสตุตปัญจกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๖ สูตร มสีีลสมัปทาสูตรเป็นต้น มี ๖ แห่ง และแปล
เหมือนกันทั้ง ๖ แห่งคือ 

 1.สลีสัมปทาทิสุตตปัญจกะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๕ สตูรในลักษณะ
เดียวกัน คือ พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า (๑) สลีสมัปทา(สีลสัมปทาสูตร) (๒) 
ฉันทสมัปทา(ฉนัทสัมปทาสูตร) (๓) อัตตสมัปทา(อัตตสัมปทาสูตร) (๔) ทิฏฐิสัมปทา
(ทิฏฐิสมัปทาสตูร) (๕) อัปปมาทสัมปทา(อัปปมาทสัมปทาสูตร)เป็นบุพนิมิต เพ่ือให้
เกิดอริยมรรคมีองค์ ๘ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
เหมือนแสงอรณุท่ีมาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๐-๕๔/๔๔) 

 2.สลีสัมปทาทิสุตตปัญจกะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๕ สตูรในลักษณะ
เดียวกัน คือ พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า (๑) สลีสมัปทา(สีลสัมปทาสูตร) (๒) 
ฉันทสมัปทา(ฉนัทสัมปทาสูตร) (๓) อัตตสมัปทา(อัตตสัมปทาสูตร) (๔) ทิฏฐิสัมปทา
(ทิฏฐิสมัปทาสตูร) (๕) อัปปมาทสัมปทา(อัปปมาทสัมปทาสูตร)เป็นบุพนิมิต เพ่ือให้
เกิดอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นจุดหมาย 
เหมือนแสงอรณุท่ีมาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๗-๖๑/๔๖) 

 3.สลีสัมปทาทิสุตตปัญจกะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๕ สตูรในลักษณะ
เดียวกัน คือ พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า (๑) สลีสมัปทา(สีลสัมปทาสูตร) (๒) 
ฉันทสมัปทา(ฉนัทสัมปทาสูตร) (๓) อัตตสมัปทา(อัตตสัมปทาสูตร) (๔) ทิฏฐิสัมปทา
(ทิฏฐิสมัปทาสตูร) (๕) อัปปมาทสัมปทา(อัปปมาทสมัปทาสูตร)เป็นธรรมอันเอก 
เพ่ือให้เกิดอริยมรรคมีองค์ ๘ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวส
สัคคะ เหมือนแสงอรุณท่ีมากอ่นดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๖๔-๖๘/
๔๙) 

 4.สลีสัมปทาทิสุตตปัญจกะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๕ สตูรในลักษณะ
เดียวกัน คือ พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า (๑) สลีสมัปทา(สีลสัมปทาสูตร) (๒) 
ฉันทสมัปทา(ฉนัทสัมปทาสูตร) (๓) อัตตสมัปทา(อัตตสัมปทาสูตร) (๔) ทิฏฐิสัมปทา
(ทิฏฐิสมัปทาสตูร) (๕) อัปปมาทสัมปทา(อัปปมาทสมัปทาสูตร)เป็นธรรมอันเอก 
เพ่ือให้เกิดอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็น
จุดหมาย เหมือนแสงอรุณทีม่าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๗๑-
๗๕/๕๑) 
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 5.สลีสัมปทาทิสุตตปัญจกะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๕ สตูรในลักษณะ
เดียวกัน คือ พระองค์ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เราไม่เห็นธรรมอันเอกอ่ืน นอกจาก 
(๑) สลีสมัปทา(สีลสัมปทาสูตร) (๒) ฉันทสมัปทา(ฉันทสัมปทาสูตร) (๓) อัตตสัมปทา
(อัตตสัมปทาสตูร) (๔) ทิฏฐิสัมปทา(ทิฏฐสิัมปทาสูตร) (๕) อัปปมาทสัมปทา(อัปป
มาทสัมปทาสตูร)ซึ่งเป็นธรรมอันเอก เพ่ือให้เกิดอริยมรรคมีองค์ ๘ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ เหมือนแสงอรุณท่ีมากอ่นดวงอาทิตย์
ขึ้นในยามเช้า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๗๘-๘๒/๕๔) 

 6.สลีสัมปทาทิสุตตปัญจกะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตร ๕ สตูรในลักษณะ
เดียวกัน คือ พระองค์ตรัสกบัภิกษุท้ังหลายว่า เราไม่เห็นธรรมอันเอกอ่ืน นอกจาก 
(๑) สลีสมัปทา(สีลสัมปทาสูตร) (๒) ฉันทสมัปทา(ฉันทสัมปทาสูตร) (๓) อัตตสัมปทา
(อัตตสัมปทาสตูร) (๔) ทิฏฐิสัมปทา(ทิฏฐสิัมปทาสูตร) (๕) อัปปมาทสัมปทา(อัปป
มาทสัมปทาสตูร)ซึ่งเป็นธรรมอันเอก เพ่ือให้เกิดอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นธรรมมี
การกำจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นจุดหมาย เหมือนแสงอรุณท่ีมากอ่นดวงอาทิตย์
ขึ้นในยามเช้า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๕-๘๙/๕๖) 

สีลสัมปนันสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีล สมบูรณ์ด้วยสมาธิ สมบูรณ์ด้วยปัญญา สมบูรณ์ด้วย
วิมุตติ สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้แจ้ง ช้ีแจงให้เห็นชัด  ชวน
ใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง 
เป็นผู้สามารถกล่าวบรรยายสัทธรรมให้เข้าใจง่าย การได้เห็นภิกษุเหล่าน้ัน รากล่าว
ว่ามีอุปการะมากการได้ฟัง(ธรรม)ภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก  การได้
เข้าไปหาภิกษุเหล่าน้ัน เรากล่าวว่า มีอุปการะมาก การได้เข้าไปน่ังใกล้ภิกษุเหล่าน้ัน 
เรากลา่วว่ามีอุปการะมาก การได้ระลึกถึงภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก 
และการได้ออกบวชตามภิกษุเหล่าน้ัน เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก  นั่นเป็นเพราะเหตุ
ไร ภิกษุท้ังหลาย เพราะเมื่อภิกษุเสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้ ภิกษุผู้ทรงคุณดังกล่าวนั้น สีล
ขันธ์ สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ วิมุตติญาณทัสสนขนัธ์  แม้ท่ียังไม่บริบรูณ์ก็จะ
ถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนา (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๒) 

สีลสารธรรม ธรรมท่ีเป็นแกน่สารคือศีล,ศลีท่ีให้สำเร็จประโยชน์ท่ีเป็นแก่นสาร, เป็นหนึ่งในสาร
ธรรม ๕ ประการ 

 ในสารสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องสารธรรม ธรรมท่ีเป็นแก่นสาร ๔ ประการ คือ 
(๑) สลีสารธรรม ธรรมท่ีเป็นแก่นสารคือศีล (๒) สมาธิสารธรรม ธรรมที่เป็นแก่นสาร
คือสมาธิ (๓) ปัญญาสารธรรม ธรรมท่ีเป็นแก่นสารคือปัญญา (๔) วิมุตติสารธรรม 
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ธรรมท่ีเป็นแกน่สารคือวิมุตติ(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๕๐/๒๑๓,องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/
๑๔๙-๑๕๐/๓๘๓) 

สีลสูตร : มี ๑๐ สูตร ส่วนมากแปลว่า พระสูตรว่าด้วยศีล แต่ก็มีแปลต่างกันบ้าง เช่น พระสูตร
ว่าด้วยบุคคลผู้มีศีล 

 1.สลีสูตร พระสูตรว่าด้วยบุคคลผูมี้ศีล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย มีศีล
สมบูรณ์ สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติ
เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท ปราศจากอภิชฌา พยาบาท 
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ได้ ปรารภความเพียร มสีติต้ังม่ัน มีจิตแน่วแน่
เป็นสมาธิในอิริยาบถต่าง ๆ คือ เดิน ยืน น่ัง นอน หรอืต่ืนอยู่ ช่ือว่า เป็นผู้ปรารภ
ความเพียร อุทิศกายและใจ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒/๒๒) 

 2.สลีสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผูมี้พระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ บุคคล 
(๑) ผู้ไม่บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญาให้บริบูรณ์ (๒) ผู้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ แต่ไม่บำเพ็ญ
สมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ (๓) ผู้บำเพ็ญศีล สมาธิให้บริบูรณ์ แต่ไม่บำเพ็ญปัญญาให้
บริบูรณ์ (๔) ผู้บำเพ็ญศีล สมาธิ และปญัญาให้บริบูรณ์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๖/
๒๐๕ ) 

 3.สลีสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ (๑) ผู้ไม่
เคารพศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ถอืศีล สมาธิ ปัญญาเป็นใหญ ่ (๒) ผู้เคารพศลี ถือศีลเป็น
ใหญ ่ แต่ไม่เคารพสมาธิ ปญัญา และไมถ่ือสมาธิ ปัญญาเป็นใหญ ่ (๓) ผู้เคารพศลี 
สมาธิ และถอืศีล สมาธิเป็นใหญ ่ แต่ไม่เคารพปัญญา ไม่ถือปัญญาเป็นใหญ่ (๔) 
บุคคลผู้เคารพศีล สมาธิ ปัญญา ถือศลี สมาธิ ปัญญา เป็นใหญ่ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๓๗/๒๐๕) 

 4.สลีสูตร พระสูตรว่าด้วยศีลท่ีเป็นองค์ประกอบของภิกษุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ คือ ประกอบด้วย (๑) ศีล (๒) สมาธิ (๓) ปัญญา (๔) 
วิมุตติ(๕) วิมตุติญาณทัสสนะ ย่อมเป็นผูค้วรแก่ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของ
ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี และเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๗/๑๘๕) 

 5.สลีสูตร พระสูตรว่าด้วยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล พระสารีบุตร
กล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า สำหรับผู้ทศีุลสัมมาสมาธิย่อมมีเหตุถูกกำจัด เม่ือไม่มี
สัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะย่อมมีเหตุถูกกำจัด เมื่อไม่มียถาภูตญาณทัสสนะ 
นิพพิทาและวิราคะย่อมมีเหตุถูกกำจัด เมื่อไม่มีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัส
สนะย่อมมีเหตุถูกกำจัด เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติ สะเก็ด เปลือก กระพ้ี 
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แม้แก่นของต้นไม้นั้น ย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ ส่วนผู้มีศลี สัมมาสมาธิ ย่อมมีเหตุ
บริบูรณ์ เมื่อมีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะย่อมมีเหตุสมบูรณ์ เมื่อมี
ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะย่อมมีเหตุสมบูรณ์ เมื่อมีนิพพิทาและวิราคะ 
วิมุตติญาณทัสสนะย่อมมีเหตุสมบูรณ ์ เปรียบเหมือนต้นไม้ท่ีมีกิ่งและใบสมบูรณ์ 
สะเก็ด เปลือก กระพี้ แมแ้ก่นของต้นไม้น้ันย่อมถึงความบริบูรณ์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๖๘/๒๘๒) 

 6.สลีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โทษของบุคคลผู้ทุศีล ๕ คือ (๑) เสือ่มโภคทรัพย์ 
(๒) กิตติศัพท์อันช่ัวย่อมกระฉ่อนไป (๓) จะเข้าไปยังบริษัทใดๆ ย่อมไม่แกล้วกล้า 
เก้อเขินเข้าไป (๔) หลงลืมสติตาย (๕) หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก แล้วทรงแสดงอานิสงส์ของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ ๕ คือ (๑) มีโภคทรัพย์ 
(๒) กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป (๓) จะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ ย่อมแกลว้กล้า ไม่เก้อ
เขินเข้าไป (๔) ไม่หลงลืมสติตาย(๕) หลังจากตายแล้ว ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค ์
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑๓/๓๕๕)  

 7.สลีสูตร (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยศีลและทิฏฐิ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ศีล
วิบัติและมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุให้ตกนรก และตรัสอีกว่า นรชนผู้มปัีญญาทราม  
ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการน้ีคือ ศีลวิบติั และมิจฉาทฏิฐิหลังจากตายแล้ว จะไป
เกิดในนรก (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๒/๓๗๙) 

 8.สลีสูตร (ทุตยิ) พระสูตรว่าด้วยศีลและทิฏฐิ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ศีล
สมบัติและสมัมาทิฏฐิ เปน็เหตุให้ไปเกิดในสวรรค์ ตรัสอีกว่า นรชนผู้มีปัญญา 
ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้ คือศีลสมบัติ และสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้ว  จะ
ไปเกิดในสวรรค์ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๓/๓๘๐) 

 9.สลีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า การคบหาสมาคมกับภิกษุผู้มีศีล 
สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ เป็นเหตุให้ได้เจริญโพชฌงค์ ๗ ได้ และ
จะได้รับอานิสงส์ถึง ๗ ประการ เช่น ได้บรรลุอรหัตตผลในปัจจุบันเป็นต้น (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๘๔/๑๑๔) 

 10.สลีสูตร พระสูตรว่าด้วยศีลท่ีเป็นกุศล ท่านพระภัททะถามท่านพระอานนท์ว่า 
พระผู้มีพระภาคตรัสศีลท่ีเป็นกุศลไว้เพ่ืออะไร ท่านพระอานนท์ตอบว่า เพ่ือเจริญสติ
ปัฏฐาน ๔ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๘๗/๒๔๕) 

สีลอุโบสถ การรักษาศีลอุโบสถ, การรักษาศีล ๘, การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วด้วยการ
รักษาศีล 



 

๕๓๙๙ 
 

 

 ในอุโบสถสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อม มีได้ด้วย
ความเพียร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยน้ีระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาด เปน็ไปเพ่ือสมาธิ
เม่ือเธอระลึกถึงศีลของตนอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้า
หมองแห่งจิตเสียได้ เรียกว่า รักษาสีลอุโบสถ โดยอยู่ร่วมกับศีลและเพราะปรารภศีล 
จิตของเธอจึงผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ (องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๗๑/๒๘๔) 

สีลัพพตปรามาสความยึดถอืว่าบุคคลจะบริสุทธ์ิหลุดพ้นได้ด้วยศีลและวัตร, การถือว่าเพียงประพฤติ
ศีลและวัตรให้เคร่งครัดก็พอท่ีจะบริสุทธ์ิหลุดพ้นได้ไม่ต้องอาศัยสมาธิปละปญัญา, 
การถือศีลและวัตรที่งมงาย, การถือศีลและพรตโดยสักว่าทำตามกันไปอย่างงมงาย, 
ข้อ ๓ ในสังโยชน์ ๑๐, หนึ่งในสามของสังโยชน์เบ้ืองต่ำ,อุปมาเมฆหมอกบนท้องฟ้า 

 ตัวอย่างในสรทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องธรรมจักษุกับท้องฟ้าในสารทกาล 
กล่าวถึงเม่ือท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกในสารทกาล ดวงอาทิตย์ส่องแสงไป
ท่ัวท้องฟ้า ขจัดความมืดมัวท่ีอยู่ในอากาศทั้งหมด กำลังส่องแสง แผดแสงและส่อง
สว่างอยู่ ฉันใด เมื่อธรรมจักษุท่ีปราศจากธุลี ปราศจากมลทินเกิดแก่อริยสาวก พร้อม
กับการเกิดขึ้นแห่งทัสสนะแลว้ อริยสาวกนั้นย่อมละสังโยชน์ ๓ ประการ คือ 
สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย และสีลัพพตปรา
มาส ฉันน้ัน (วิ.ม.(ไทย)๕/๒๔๔/๑๐,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๔,๑๑/๓๑๕/๓๐๒,ม.
ม.(ไทย)๑๓/๑๒๙/๑๔๒,(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๙๕/๓๒๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๕/
๕๓๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๘๙/๖๑๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๙๐/๖๑๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/
๙๑/๖๑๖,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๖๗/๕๕๒,วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๔๓/๑๖๕) 

สีลัพพตปรามาสกายคันถะกายคันถะคือสีลัพพตปรามาส, เครื่องร้อยรัดกายคือสีลัพพตปรามาส 
 ตัวอย่างในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๔ กล่าวถึงคันถะ เครื่องร้อยรัด ๔ ประการ คือ 

(๑) อภิชฌากายคันถะ กายคันถะคืออภิชฌา (๒) พยาปาทกายคันถะ กายคันถะคือ
พยาบาท (๓) สีลัพพตปรามาสกายคันถะ กายคันถะคือสีลพัพตปรามาส (๔) อิทังสัจ
จาภินิเวสกายคันถะ กายคนัถะคือความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่าน้ันจริง (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๑๒/๒๙๓,อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๑๔๓/๒๙๒,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๘/๕๘๗,อภิ.ป.(ไทย)
๔๒/๑/๓๓๑,อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๓๖/๓๔๗,อภิ.ป.(ไทย)๔๒/๑๐๓/๓๘๑,อภิ.ป.(ไทย)
๔๒/๑๐๗/๓๘๓) 

สีลัพพตปรามาสท่ีเปน็อดีตความยึดถือว่าบุคคลจะบริสทุธ์ิหลุดพ้นได้ด้วยศีลและวัตรท่ีเป็นอดีต, การ
ประพฤติศีลและวัตรให้เคร่งครัดก็พอท่ีจะบริสุทธ์ิหลุดพ้นได้ท่ีป็นอดีต 



 

๕๔๐๐ 
 

 

 ในสัพพมัตถีติกถา สกวาทีถามปรวาทีว่า วิจิกิจฉาที่เป็นอดีต สีลัพพตปรามาสท่ีเป็น
อดีต กามราคะอย่างละเอียดท่ีเป็นอดีต พยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของพระ
อนาคามีมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๒๙๑/๒๐๑) 

สีลัพพตปรามาสสังโยชน์สงัโยชน์คือความถือมั่นในศลีและพรต, สีลัพพตปรามาสสังโยชน์และอวิชชา
สังโยชน์อาศัยกามราคสังโยชน์เกิดขึ้น, สังโยชน์ที่อาศัยกันเกิดขึ้น 

 ตัวอย่างในปัจจยานุโลม วิภงัควาร เหตุปัจจัย คือ สภาวธรรมท่ีเป็นสังโยชน์อาศัย
สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ทิฏฐิสังโยชน์และอวิชชา
สังโยชน์อาศัยกามราคสังโยชน์เกิดขึ้น สีลพัพตปรามาสสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์
อาศัยกามราคสังโยชน์เกิดขึ้น มานสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยกามราคสังโยชน์
เกิดขึ้น อวิชชาสังโยชน์อาศัยกามราคสงัโยชน์เกิดขึ้น อิสสาสังโยชน์และอวิชชา
สังโยชน์อาศัยปฏิฆสังโยชน์เกิดขึ้นมัจฉริยสงัโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยปฏิฆ
สังโยชน์เกิดขึ้น อวิชชาสังโยชน์อาศัยปฏิฆสังโยชน์เกิดขึ้น ภวราคสังโยชน์และอวิชชา
สังโยชน์อาศัยมานสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาสังโยชน์อาศัยภวราคสังโยชน์เกิดขึ้น อวิชชา
สังโยชน์อาศัยวิจิกิจฉาสังโยชน์เกิดขึ้น (ขุ.จู.(ไทย)๓๔/๑๑๒๔/๒๘๖, (อภิ.ป.(ไทย)
๔๒/๑/๒๗๔) 

สีลัพพตสูตร : พระสูตรว่าด้วยผลแห่งศลีและวัตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่า ศีล วัตร 
ชีวิต พรหมจรรย์ และการบำบวง(คือการบนบาน เซ่นสรวงบูชา) มีผลทุกอย่างหรือ 
พระอานนท์กราบทูลว่า ในกรณีนี้ จะตอบโดยแง่เดียวไม่ได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ถ้าอย่างนั้น เธอจงจำแนกตอบ พระอานนท์จำแนกตอบว่า เมื่อบุคคลน้ันประพฤติศีล 
วัตร ชีวิต พรหมจรรย์ และการบำบวงใดอยู่ อกุศลธรรมเจริญย่ิงขึ้น กุศลธรรมเสื่อม
ไป ศีล วัตร ชีวิต พรหมจรรย์ และการบำบวงนั้นช่ือว่าไม่มีผล แต่เม่ือบุคคลประพฤติ
ศีล วัตร ชีวิต พรหมจรรย์ และการบำบวงใดอยู่ อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญ
ย่ิงขึ้น ศีล วัตร ชีวิต พรหมจรรย์ และการบำบวงน้ันช่ือว่ามีผล พระผู้มพีระภาคทรง
พอพระทัย พระอานนท์ทราบถึงอาการที่ทรงพอพระทัยจึงลุกจากทีน่ั่งถวายอภิวาท
แล้วหลีกไป เม่ือพระอานนท์หลีกไปได้ไมน่าน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า อานนท์ยังเป็นพระเสขะ แต่ผู้ท่ีเสมอกับอานนท์ทางปัญญา มิใช่หาได้ง่าย (องฺ.ติก.
(ไทย) ๒๐/๗๙/๓๐๓) 

สีลัพพตปุาทาน ความถือมั่นในศีลและพรต,ความยึดมั่นในศีลและพรต, การถือว่าจะบริสุทธ์ิหลุดพ้น
ได้เพียงด้วยศีลและวัตร, หลกัความประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบ วิธี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีต่าง ๆ ถือว่าจะต้องเป็นอย่างน้ัน ๆ โดยสักแต่ว่าทำ



 

๕๔๐๑ 
 

 

สืบ ๆ กันมา หรือปฏิบัติตาม ๆ กันไปอย่างงมงาย โดยนิยมว่าขลัง ว่าศักด์ิสิทธ์ิ มิได้
เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุผล, หนึ่งในอุปาทาน ๔ 

 ตัวอย่างในอุปาทานปัญหาสูตร ชัมพุขาทกปริพาชกถามพระสารีบุตรว่า “ท่านสารี
บุตร ท่ีเรียกกนัว่า ‘อุปาทาน อุปาทาน’ อุปาทานมีเท่าไร” ท่านพระสารีบุตรตอบว่า 
“ผู้มีอายุ อุปาทานมี ๔ คือ (๑) กามุปาทาน ความยึดมัน่ในกาม (๒) ทิฏฐุปาทาน 
ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี (๓) สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศลีและพรต (๔) 
อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่าอัตตา ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๓,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๑๔๓/๑๓๗, (สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๒๕/๓๔๓,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๑๘/๓๖๒,อภิ.สงฺ.(ไทย)
๓๔/๑๒๒๒/๓๐๘,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๘/๕๘๘) 

สีลานสิังสชาดก :  ชาดกว่าด้วยอานิสงส์ของศีล มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า เทวดาประจำสมุทรโพธิสัตว์
ได้ช่วยเหลืออุบาสกผู้มีศรทัธา มีศีลและมีจาคะให้พ้นจากอันตรายในท่ามกลาง
มหาสมุทรโดยการให้พญานาคนิรมิตกายเป็นสำเภาทอง ประกาศรับผู้ รับเฉพาะผู้มี
ศีลเดินทางเข้าไปฝ่ังทะเล เพราะไปคา้ขายทางทะเลเกิดสำเภาแตกไปติดอยู่ที่เกาะ
พร้อมกับช่างกัลบกประจำตัว แต่เขาเป็นผู้ทศีุล เทวดาไม่ยอมให้ขึ้นเรือ อุบาสกจึงแผ่
ส่วนบุญให้เขา เทวดาจึงยอมรับขึ้นสำเภาไปด้วย เมื่อนำส่งท่ีถึงบ้านเกิดแล้ว เทวดา
ได้กล่าวถึงคุณของการสังสรรค์กับบัณฑิตว่า ดูเอาเถิด น้ีแหละผลของศรัทธา ศีลและ
จาคะ พญานาคแปลงกายเป็นเรือนำอุบาสกผู้มีศรทัธาไปสู่ฝั่ง บุคคลพึงคบหาสัตบุรุษ
เท่าน้ัน พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะการอยู่ร่วมกับสัตบุรุษ นายช่างกัลบก
จึงถึงความสวัสดี(ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๗๙/๘๕) 

สีลานสุสติ การระลึกถึงศีล, หนึ่งในอนุสสติ ๖ 
 ตัวอย่างในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๖ กล่าวถึงอนุสสติฏฐาน ๖ ประการ ท่ีเป็นธรรม

เอก คือ (๑) พุทธานุสสติ การระลึกถึงพระพุทธเจ้า (๒) ธัมมานุสสติ การระลึกถึง
พระธรรม (๓) สังฆานุสสติ การระลึกถึงพระสงฆ์ (๔) สีลานุสสติ การระลึกถึงศีล (๕) 
จาคานุสสติ การระลึกถึงการบริจาค (๖) เทวตานุสสติ การระลึกถึงเทวดา (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๒๗/๓๒๘, .ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๘๙, องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๙๗/๓๗,องฺ.
เอกก.(ไทย)๒๐/๔๗๓/๕๐,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๔๗๔/๕๐,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๔๗๕/
๕๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๙/๔๒๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๒๖/๔๖๑,องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/
๑๑/๔๑๓,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๐๑/๒๓๗) 

สีเลื่อมประภัสสรสีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก, หนึ่งในสีของฉัพพัณณรังสี,อานิสงส์ท่ีพระนฬาคาริก
เถระในอดีตชาติได้สร้างเรือนไม้อ้อถวายพระนารทพุทธเจ้า 



 

๕๔๐๒ 
 

 

 ในนฬาคาริกเถราปทาน กลา่วถึงอดีตชาติของท่านนฬาคาริกเถระ เมื่อสมัยพระสยัม
ภูปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่านารทะ ท่านประทับอยู่ท่ีโคนไม้ ในครั้งน้ัน ท่านได้สร้าง
เรือนไม้อ้อ มุงด้วยหญ้า แผ้วถางท่ีจงกรมแล้ว ได้ถวายแด่พระสยัมภู ด้วยอานิสงส์นี้ 
วิมานของท่านสูงลอยเด่น เหมือนสายรุ้ง วิมานของท่านมีเสา ๑,๐๐๐ ต้น มีสีเลื่อม
ประภัสสร (ไม่มีวิมานอื่นเสมอเหมอืน (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๕/๕๒๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๖๐/๕๐๙) 

สีวก, ยักษ์ ยักษ์ช่ือสีวก, ยักษ์ที่หายตัวไปแต่ประกาศให้ได้ยินว่า ช้างแสนเชือก เป็นต้น ก็ไม่ถึง
เสี้ยวท่ี ๑๖ ท่ีย่างไปของอนาถปิณฑิกเศรษฐ ี

 ในเสนาสน ขนัธกะ ทุติยภาณวาร กล่าวถงึอนาถบิณฑิกคหบดีเดินไปทางประตูป่าสี
ตวัน พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ เมื่อท่านอนาถบิณฑิกคหบดีเดินออกจากเมืองไปแล้ว 
แสงสว่างพลันหายไป ปรากฏความมืดแทน ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง อาการขน
พองสยองเกล้าบังเกิดขึ้น แม้ครั้งท่ี ๓ สีวกยักษ์ก็หายตัวอยู่แต่ประกาศให้ได้ยินเสียง
ว่า “ช้าง ๑ แสนเชือก ม้า ๑ แสนตัว รถม้าอัสดร ๑ แสนคัน สาวน้อยประดับต่างหู
เพชร ๑ แสนคน ก็ยังไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ แห่งการย่างเท้าไปก้าวหนึ่ง เชิญก้าวไปเถิด
คหบดี ท่านก้าวไปดีกว่า อย่าถอยกลับเลย” (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๐๕/๑๑๒, วิ.จู.
(ไทย)๗/๓๐๕/๑๑๓) 

สีวกสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสีวกปริพาชก ปริพาชกช่ือโมฬิยสีวกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันแล้วทูลถามว่า การท่ีสมณพราหมณ์บางพวกมีทิฏฐิอย่างนี้
ว่า เม่ือบุคคลเสวยสุข ทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหน่ึง สุข ทุกขห์รอือทุกขมสุข
น้ันมีเหตุที่ได้ทำไว้ในปางก่อน พระองค์เห็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
เวทนาบางอย่างมีดี มีเสลด มีลมและมีดีเสลดและลมรวมกันเป็นสมุฏฐาน เกิดจาก
การเปลี่ยนฤดู เกิดจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอ เกดิจากการถูกทำร้ายและเกิด
จากผลกรรม เกิดขึ้นในกายนี้ก็มี การที่เวทนาบางอย่างซึ่งมีดีเป็นต้นเป็นสมุฏฐาน
เกิดขึ้นในกายน้ี บุคคลพึงรู้ได้เองก็มี การทีเ่วทนาบางอย่างซึ่งมีดีเป็นต้นเป็นสมุฏฐาน
เกิดขึ้นในกายน้ี ชาวโลกสมมติว่าเป็นความจริงก็มี ในขอ้น้ัน สมณพราหมณ์เหล่าใด
มีทิฏฐิว่า บุคคลเสวยสุข ทุกข์ หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่ง สุข ทุกข์หรืออทุกขม
สุขน้ันมีเหตุที่ได้ทำไว้ในปางก่อน ย่อมแล่นไปหาสิ่งท่ีตนเองรู้และแล่นไปหาสิ่งท่ี
ชาวโลกสมมติว่าเป็นความจริง น่ันเป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน เม่ือพระ
ผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ปริพาชกช่ือโมฬิยสีวกะได้กล่าวช่ืนชมพระภาษิตของ
พระองค์พร้อมท้ังขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นท่ีพ่ึงท่ีระลึกตลอดชีวิต (สํ.สฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๖๙/๓๐๑) 



 

๕๔๐๓ 
 

 

สีวถิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยป่าช้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โทษของป่าช้า ๕ คือ (๑) ไม่สะอาด 
(๒) มีกลิ่นเหม็น (๓) มีภัย (๔) เป็นท่ีอยู่ของอมนุษย์ผู้ดุร้าย (๕) เป็นท่ีคร่ำครวญของ
คนจำนวนมาก แล้วตรัสว่า โทษของบุคคลผู้เปรียบด้วยป่าช้า ๕ คือ (๑) เป็นเหมือน
ป่าช้าที่ไม่สะอาด เพราะเขามีกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ท่ีไม่สะอาด (๒) เป็น
เหมือนป่าช้าที่มีกลิ่นเหม็น เพราะกิตติศัพท์อันช่ัวของเขาผู้มีกายกรรมเป็นต้นที่ไม่
สะอาดย่อมกระฉ่อนไป (๓) เป็นเหมือนป่าช้าท่ีมีภัย เพราะเพ่ือนพรหมจารีผู้มีศีลเป็น
ท่ีรักพากันเว้นห่างไกลเขามีกายกรรมเป็นต้นท่ีไม่สะอาด (๔) เป็นเหมือนป่าช้าเป็นที่
อยู่ของอมนุษย์ ผู้ดุร้าย เพราะเขาผู้มีกายกรรมเป็นต้นที่ไม่สะอาด อยู่ร่วมกันกับ
บุคคลที่เหมือนกัน (๕) เป็นเหมือนป่าช้าเป็นที่คร่ำครวญของคนจำนวนมาก เพราะ
เพ่ือนพรหมจารีผู้มีศีลเป็นท่ีรกัเห็นเขาผู้มีกายกรรมเป็นต้นท่ีไม่สะอาดแลว้ ก็พากัน
หมดอาลัยเป็นธรรมดาว่า โอ ทุกข์จริงหนอ สำหรับเราที่จำต้องอยู่ร่วมกับบุคคลเช่นนี ้
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๔๙/๓๘๙) 

สีวละ, พระโอรสพระโอรสพระนามว่าสีวละ, พระโอรสของพระมังคลพุทธเจ้าเม่ือครั้งเป็นฆราวาสใน
อดีตชาติ 

 ในมังคลพุทธวงศ์ ประวัติในอดีตชาติของพระมังคลพุทธเจ้า สมัยต่อจากพระพุทธเจ้า
พระนามว่าโกณฑัญญะ ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ ผู้ทรงเป็นผู้นำ ทรงชูคบ
เพลิงคือพระธรรม กำจัดความมืดในโลก พระองค์เม่ือทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ 
ปี มีปราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลงั คือ ยสวาปราสาท สุจิมาปราสาท และสริิมาปราสาท 
มีนางสนมกำนัล ๓๐,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามว่ายส
วดี พระราชโอรสพระนามว่าสีวละ พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงทรงราช
พาหนะคือม้าออกผนวชแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม จึงได้บรรลุพระ
โพธิญาณ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๐/๖๐๕) 

สีวลาอุบาสิกา อุบาสิกานามว่าสีวลา, พระนางในอดีตชาติเป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระโกนาคมนะ
พุทธเจ้า 

 ในโกนาคมนพุทธวงศ์ พระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคม
นะ สมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ พระองค์มีพระสมุททาเถรีและพระ
อุตตราเถรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน 
ชาวโลกเรียกว่าต้นมะเด่ือ มีอุคคอุบาสกและโสมเทพอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก มี
สีวลาอุบาสิกาและสามาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๔/๗๑๐) 



 

๕๔๐๔ 
 

 

สีวลิเถรวัตถุ : เรื่องพระสีวลีเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุทั้งหลาย ว่า ผู้ใดก้าวพ้น
ทางอ้อม ทางหล่ม สงสารและโมหะได้แลว้ ข้ามไปถึงฝั่งแล้ว เจริญฌานไม่หว่ันไหว 
หมดความสงสยั ดับเย็น เพราะไม่ถือมั่น เราเรียกผู้นั้นว่า พราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๔๑๔/๑๖๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทางอ้อม หมายถึงราคะ คำว่า ทางหล่ม หมายถึงกิเลส 
(ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๑๓๕) คำว่า สงสาร หมายถึงสังสารวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด) 
(ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๑๓๗)  

สีวลี, กษัตริย์ กษัตริย์พระนามว่าสิวลี, ในอดีตชาติเป็นกษัตริย์สมัยท่ีโคตมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น, สาวก
ของพระศาสดา 

 ในสีวลีเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสีวลีเถระ ท่านประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า สมัยพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ในกัปที ่
๑๐๐,๐๐๐ นบัจากกัปนี้ไป พระศาสดาพระนามว่าโคดม ตามพระโคตร ทรงสมภพ
ในราชสกุลโอกกากราช จักอุบัติขึ้นในโลก ครั้งนั้น กษัตริย์องค์นี้จักมีนามว่าสีวลี เป็น
ธรรมทายาท เป็นโอรสท่ีธรรมเนรมิต เป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้น (ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๖๘/๒๙๘) 

สีวลี, พระ พระสาวกช่ือพระสวิลี, ท่านอยู่ในท้องมารดาถึง ๗ ปี กับอีก ๗ วัน,เป็นบุตรของนาง
สุปปวาสา, ผู้ได้รับเอตทัคคะในทางมีลาภกว่าภิกษุสาวกท้ังหลาย 

 ในสีวลีเถราปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระสีวลีเถระ ว่า สมยัพระชินเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระ พระศาสดาผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ได้
ตรัสสรรเสริญท่านในท่ามกลางบริษัทว่า ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสาวกของเรา ภิกษุช่ือ
ว่าสีวลีนี้ เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้ท่ีมีลาภมาก (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๐๗/๒๗,(ขุ.อป.
(ไทย)๓๓/๙๒/๓๐๒) 

สีวลีเถรคาถา : ภาษิตของพระสีวลีเถระ,คาถาของพระสีวลีเถระ ท่านพระสีวลีเถระกล่าวไว้ว่า ความ
ปรารถนาที่เราเข้าไปสู่กุฎี เฝ้าแสวงหาวิชชาและวิมุตติอันเป็นเคร่ืองถอนมานานุสัย 
ความดำริน้ันของเราสำเร็จแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๐/๓๒๕) 

สีวลีเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระสีวลีเถระ มีเน้ือความท่ีทา่นเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติ
กัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ 
และได้ยินพระองค์ทรงสรรเสริญพระสาวกผูม้ีลาภมาก ท่านจึงได้ถวายทานแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ พร้อมด้วยพระสาวก แล้วปรารถนาตำแหน่งน้ัน 
ในกัปที่ ๙๑ สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ท่านเกิดเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีใน



 

๕๔๐๕ 
 

 

กรุงพันธุมดี ได้นำนมส้มและน้ำผึ้งไปร่วมถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ในชาติ
ต่อมา ได้เกิดเป็นกษัตริย์กรุงพาราณสี สั่งให้ล้อมเมืองของศัตรูไว้วันหน่ึง เพราะผล
แห่งกรรมน้ัน ท่านจึงไปตกนรกเป็นเวลานาน ในชาติสุดท้ายนี้ เกิดเป็นโอรสของพระ
นางสุปปวาสา ธิดาแคว้นโกลิยะ เพราะวิบากกรรมในการล้อมประตูเมืองยังเหลือ 
ท่านจึงอยู่ในพระครรภ์ของพระมารดานานถึง ๗ ปี กับ ๗ วัน เมื่อประสูติแลว้ได้
อุปสมบทและได้บรรลุอรหัตตผลในวันน้ันเอง ท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้เลิศ
ด้วยลาภ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๕๔/๒๙๖) 

สีวิราชชาดก : ชาดกว่าด้วยพระเจ้าสีวิ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระเจ้าสีวีโพธิสัตว์ทรงบริจาคพระ
เนตรเป็นทานแก่ท้าวสักกะท่ีปลอมพระองค์เป็นคนยากจนมาทูลขอ แม้พวก
ข้าราชการจะกราบทูลทัดทานไม่ให้บริจาคก็ตาม ให้บริจาคทรัพย์สมบัติอย่างอ่ืนแทน 
แต่พระองค์หายอมไม่ กลับบริจาคจนได้ ต่อมากลับได้พระเนตรทิพย์ด้วยอำนาจการ
ต้ังสัจจะว่าแม้จะตาบอดเจ็บปวดทรมานก็ยังยินดีในการให้ทานท้าวสักกะจึงประทาน
ตาทิพย์ให้ และทรงแนะนำให้ประชาชนยินดีในการบริจาคทาน คนทีส่ร้างความดีอยู่
ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวคำนินทาของใคร แต่เขาจะภูมิใจในแดนสวรรค์ (ขุ.ชา.วีสติ.
(ไทย) ๒๗/๕๒/๔๗๘) 

สีไวยกะ, ผ้า ผ้าช้ันดี, ผ้าท่ีพระเจ้าปัชโชติถวายแด่ชีวกโกมารภัฏ,ผ้าท่ีชาวแคว้นอุตตรกุรุใช้ห่อศพ
ไปทิ้งไว้ในป่าช้า พวกนกหัสดีลิงค์คาบซากศพพร้อมท้ังผ้าน้ันไปที่ยอดเขาหิมาลัย ดึง
ผ้าออกแล้วกินซากศพ พวกนายพรานเห็นผ้าน้ัน จึงนำมาถวายพระเจ้าปัชโชติ  

 ในสิเวยยกทุสสยุคกถา พระเจ้าปัชโชตได้รับผ้าสิไวยกะ ๑ คู่ เป็นผ้าเน้ือดีเลิศ 
ประเสริฐสุดซึ่งมีช่ือเด่นเย่ียมกว่าผ้าเป็นอันมาก คูผ่้าหลายคู่ คู่ผ้าหลายร้อย คู่ผ้า
หลายพัน คูผ่า้หลายแสน ต่อมาพระเจ้าปัชโชตจึงทรงส่งผ้าสิไวยกะน้ัน ๑ คู่ไป
พระราชทานแก่ชีวกโกมารภัจ ชีวกโกมารภัจคิดว่า “พระเจ้าปัชโชตทรงส่งผ้าสิไวย
กะ ๑ คู่น้ีอันเป็นผ้าเน้ือดีเลิศซึ่งมีช่ือเด่นเย่ียมกว่าผ้าเป็นอันมาก คู่ผ้าหลายคู่ คู่ผ้าต้ัง
หลายร้อยคู่ผ้าหลายพัน คู่ผา้หลายแสน นอกจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าหรือพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรฐัแล้ว ไม่มีใครอ่ืนเหมาะที่จะใช้คู่ผ้านี้
เลย” (วิ.ม.(ไทย)๕/๓๓๕/๑๙๔, วิ.ม.(ไทย)๕/๓๓๖/๑๙๔, วิ.ม.(ไทย)๕/๓๓๗/๑๙๗,
วิ.อ.(บาลี)๓/๓๓๕/๒๐๖) 

สีสปาวนสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีสีสปาวัน พระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบประดู่ลาย 
๒-๓ ใบขึน้มาแล้วตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า ใบประดู่ลายที่ทรงหยิบขึ้นมากับบน
ต้นไม้ อย่างไหนมากกว่ากัน เม่ือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า บนต้นไม้มากกว่า จึงตรัส
ว่า สิ่งท่ีพระองค์ทรงรู้แต่มิได้ตรัสบอกเพราะไม่มีประโยชน์ก็มีมากเหมือนใบไม้บนต้น 
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ส่วนสิ่งที่พระองค์ตรัสบอกเหมือนกับใบไม้ในกำมือ ซึ่งได้แก่อริยสัจ ๔ นี้ เพราะเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓) 

สีสปาวัน ป่าต้นประดู่ลาย, ป่าสีปาวัน อยู่ในเขตกรงุโกสัมพี, ป่าแห่งนี้พระผู้มีพระภาคตรัส
เปรียบเทียบความรู้ท่ีเรามีดังใบไม้ในกำมือ แต่สิ่งท่ียังไม่รูดั้งใบไม้ท่ีอยู่ในป่า 

 ในสีสปาวนสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ สีสปาวัน เขตกรุงโกสัมพี ครั้งน้ัน 
พระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบขึ้นมา แล้วรบัสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมา
ตรัสว่า “เธอท้ังหลายจะเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบท่ีเราหยิบ
ขึ้นมากับใบท่ีอยู่บนต้น อย่างไหนจะมากกว่ากัน” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ใบที่อยู่
บนต้นไม้น้ันแลมากกว่า ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบท่ีพระองค์ทรงหยิบขึ้นมามีเพียง
เล็กน้อย พระพุทธเจ้าข้า” พระองค์ตรัสว่า “สิ่งท่ีเรารู้แล้วแต่มิได้บอกเธอทั้งหลายก็
มีมากเหมือนกนั” (สํ.ม.(ไทย)๒๐/๓๕/๑๘๙,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓) 

สีสุปจาลาภิกษุณีภิกษุณีผูบ้ิณฑบาตในกรุงสาวัตถี, ภิกษุณีผู้อยู่ป่าอันธพวัน มารได้เข้าพบ กล่าวว่า 
ภิกษุณี เลื่อมใสในสมณะโล้น 

 ในสีสุปจาลาสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สีสุปจาลาภิกษุณีครองอันตรวาสก จึงน่ัง
พักกลางวันท่ีโคนต้นไม้แห่งหน่ึง มารผู้มีบาปเข้าไปภิกษุณีถึงท่ีนั่งพัก ได้ถามภิกษุณี
ว่า “ท่านชอบใจลัทธิของใคร” ภิกษุณีตอบว่า “ท่านผู้มีอายุ เราไม่ชอบใจลัทธิของ
ใครเลย” มารผู้มีบาปกล่าวว่า “ท่านเป็นคนหัวโล้น ปรากฏตัวเหมือนสมณะ แต่
ทำไมท่านจึงไมช่อบใจลัทธิ ท่านประพฤติงมงาย” ภิกษุณีกล่าวกะมารว่า “เจ้าลัทธิ
ภายนอกพระศาสนาน้ี ย่อมจมอยู่ในทิฏฐิท้ังหลาย เราไม่ชอบใจธรรมของพวกเขา 
พวกเขาเป็นคนไม่ฉลาดในธรรม” (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๙/๒๒๕) 

สีสุปจาลาสูตร : พระสูตรว่าด้วยสีสุปจาลาภิกษุณี สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน  
มารเข้าไปหาสีสุปจาลาภิกษุณีถึงท่ีอยู่เม่ือทราบว่านางไม่ชอบใจลัทธิของใคร จึงกล่าว
ว่า ท่านเจาะจงใครจึงปรากฏตัวเหมือนสมณะ ทำไมท่านจึงไม่ชอบใจลัทธิ ท่าน
ประพฤติอย่างน้ีเพราะความงมงายหรือ  

  นางสีสุปจาลาภิกษุณีกล่าวว่า เจ้าลัทธินอกศาสนาน้ีจมอยู่ในทิฏฐิ เราไม่ชอบใจ
ธรรมพวกเขา พวกเขาไม่ฉลาดในธรรม พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีบุคคลอ่ืนเปรยีบ ครอบงำ
สิ่งทั้งปวง บรรเทามารได้ ไม่ปราชัยในท่ีทุกสถาน พ้นจากกิเลส ไม่มีตัณหาและทิฏฐิ
อาศัย มีพระจักษุ เห็นธรรมท้ังปวง บรรลุธรรมเป็นท่ีสิ้นกรรม หลุดพ้น  เป็นศาสดา
ของเรา เราชอบใจคำสอนของพระองค์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๙/๒๒๕) 
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สีสูปจาลาเถรคีาถา : ภาษิตของพระสีสูปจาลาเถรี,คาถาของพระสีสูปจาลาเถรี ท่านพระสีสปูจาลา
เถรีเม่ือจะกล่าวภาษิตที่มารกล่าวแก่ตนจึงได้กล่าวคำเป็นต้นแก่มารว่าภิกษุณี ผูม้ีศีล
สมบูรณ์ สำรวมอินทรีย์ดีแล้ว บรรลุบทอันสงบท่ีใครทำให้เสียหายมิได้ มีสภาวะช่ืนใจ 
เทวดาช้ันดาวดึงส์ ช้ันยามา ช้ันดุสิต ช้ันนิมมานรดี และช้ันปรนิมมิตวสวัตดี พากันไป
จากภพสู่ภพตลอดกาล ติดอยู่ในกายตน ลว่งกายของตนไปไม่ได้ ก็แล่นไปหาชาติและ
มรณะ เราฟังคำสอนของพระองค์แล้ว ยินดีอยู่ในคำสอนได้บรรลุวิชชา ๓  ได้ทำตาม
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว กำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวง ทำลายกองแห่ง
ความมืดได้แลว้  มารผู้ช่ัวช้าเลวทราม ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า  ท่านถูกเรากำจัดแล้ว (ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๖/๕๘๗) 

สีเสียดเทศ พันธ์ุไม้ชนิดหนึ่งในสระมุจลนิทร์ในเวสสันดรชาดก มีผลทางยา คือแกท้้องร่วง แก้บิด
มูกเลือด ทาสมานแผล ใช้ใส่แผลเน่าเป่ือย ใสแ่ผลริดสดีวง ห้ามโลหิต ห้ามเลือด
กำเดา แก้ลงแดง ทำยาอม ยาบ้วนปาก 

 ในมหาวนวัณณนา กล่าวถึงสระมุจลินทรใ์นเวสสันดรชาดก ในสระนัน้มีดอกปทุมสี
ขาวดังผ้าโขมพัสตร์ น้ำในสระนี้ ถูกลมรำเพยพัด เกิดเป็นระลอกคล่ืนกระทบฝ่ัง มี
หมู่แมลงโผบินเคล้าเกสรดอกไม้ท่ีแย้มบาน สีเสียดเทศ เต่าร้าง และผักทอดยอดมีอยู่
มาก (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๐๔๖/๕๐๓) 

สีแสด สีส้มแกมเหลือง, สีท่ีคนตาบาดเพราะบริโภคกามมองไม่เห็น, หนึ่งในสีอุปมาคนตา
บอดท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่มาคันทิยะ, อุปมาผู้บริโภคกามกับคนตาบอด 

 ในมาคัณฑิยสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสการเปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด ว่า 
เขาไม่ได้เห็นรูปสีดำ รูปสีขาว รูปสีเขียว รปูสีเหลือง รูปสีแดง รูปสแีสดไม่ได้เห็นท่ีอัน
เสมอและไมเ่สมอ ไม่ได้เห็นดวงดาว ไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เขาได้ฟัง
จากคนมีตาดีผู้กล่าวว่า ‘ท่านผู้เจริญ ผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนัก ไม่สกปรก สะอาด
สะอ้าน’ เขาจึงเท่ียวแสวงหาผ้าขาว บุรุษผู้หนึ่งหรอกคนตาบอดโดยเอาผ้าเน้ือหยาบ
เป้ือนน้ำมันมาลวงคนตาบอดมาแต่กำเนิดน้ันว่า ‘พ่อคุณ ผ้าผืนน้ี เป็นผ้าขาวผ่อง
งดงามย่ิงนัก ไม่สกปรก สะอาด สะอ้าน เป็นของท่าน’ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๗/๒๕๕) 

สีหโกตถุชาดก :  ชาดกว่าด้วยตัวเหมือนราชสีห์แต่เสียงไม่เหมือน มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญา
ราชสีห์โพธิสัตว์ได้สอนลูกของตนที่เกิดแต่นางสุนัขจ้ิงจอกไม่ให้บันลือเสียงใน
ท่ามกลางหมู่ราชสีห์ว่า เจ้าอย่าบันลืออีกเลย จงเงียบเสียงอยู่แต่ในป่าเถิด เพราะว่า
ราชสีห์ตัวอ่ืน ๆ จะรู้จักเจ้าเพราะเสียงของเจ้าน้ันแหละ เขาจะรังเกียจเอา การท่ีจะ
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รู้จักว่าคนน้ันมีชาติตระกูลมีการศึกษาหรือมีวิชาเพียงใดอาศัยการเจรจาก็พอจะรู้ได้ 
คนโอ้อวดมักไม่มีความรู้จริง  (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๗๕/๘๔) 

สีหจัมมชาดก :  ชาดกว่าด้วยลาปลอมตัวเป็นราชสีห์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า ชาวนาโพธิสัตว์รู้ทันลาที่
เจ้าของมันเอาหนังราชสีห์มาสวมให้แล้วไปลงกินข้าวกล้าในท้องนา ทำให้คนเฝ้านา
ไม่กล้าเข้าไปไล่มันจึงไปตามชาวบ้านมาช่วยกันไล่ ต่างคนต่างมีไม ้มีอาวุธเข้าไปขับไล่ 
ลากลัวตายจึงร้องออกมา ต่อเมื่อมันร้องออกมาพระโพธิสัตว์จึงรู้ว่าไม่ใช่ราชสีห์ จึง
บอกพวกชาวนาให้ทราบ พวกเขาจึงไล่ตีมันจนตาย แล้วแกะเอาหนังราชสีห์ไป พ่อค้า
เจ้าของลามาเห็นเข้าก็รู้ว่าท่ีลาตายน้ีเพราะเสียงร้องของมัน จึงท้ิงมันไว้แล้วหนีไป ผู้
ท่ีไม่มีอำนาจหรือไม่มีความสามารถจริงแมจ้ะพยายามเปล่งเสียงบอกอำนาจสัก
เพียงใดก็หาได้รับความไว้วางใจจากอ่ืนไม่ บางทีกลับมีอันตรายเสียอีก (ขุ.ชา.ทุก.
(ไทย) ๒๗/๗๗/๘๔) 

สีหเถรคาถา : ภาษิตของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระสีหเถระว่า สีหะ เธออย่าประมาทอยู่เลย อย่า
เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน จงบำเพ็ญกุศลธรรม ละฉันทราคะในอัตภาพเสีย
ให้ได้โดยพลันเถิด (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘๓/๓๓๓) 

สีหนาท การเปล่งเสียงดังของราชสีห์ด้วยความกรุณาต่อสัตว์ท่ีอ่อนแอเพ่ือให้หลีกหนีไป
เสียก่อน, การบันลอือย่างประเสริฐ องอาจเหมือนพญาราชสีห์, อุปมาทีพ่ระผู้มีพระ
ภาคตรัสชมพระสารีบุตรว่าบันลือสีหนาท 

 ในสัมปสาทนียสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงการบันลือสีหนาทของพระสารีบุตร เมื่อ
ครั้งท่ีพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้า
พระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคว่า ‘ไม่เคยมี จักไม่ม ี และย่อมไม่มีสมณะหรือ
พราหมณ์ผู้อ่ืนซ่ึงจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาค’ พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า “สารีบุตร เธอกล่าวอาสภิวาจา (วาจาอย่างองอาจ) อย่างสูง เธอ
ถือเอาด้านเดียว บันลือสีหนาทว่า ‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระ
ผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า ‘ไม่เคยมี จักไม่มี และย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อ่ืนซึ่งจะ
มีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณย่ิงกว่าพระผู้มีพระภาค’(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๗/๒๒,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๘/๒๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๒/๑๐๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๙/๔๙๘,องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๖๕/๒๕๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘/๑๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๓/๕๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๑/๓๕๗,ที.ปา.อ.(บาลี) ๒๗/๑๒,ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๔๒/๖๕) 

สีหนาทของตถาคตอาการที่ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทท่ีองอาจดังสีหนาท, อุปมาความอาจหาญ
แกล้วกล้า, คุณลักษณของของพระตถาคต 
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 ในสีหนาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในเวลาเย็น พญาราชสีห์ออกจากท่ีอาศัยแล้ว
บิดกาย ชำเลืองดูรอบ ๆ ทั้ง ๔ ทิศ บันลือสหีนาท ๓ ครั้งแล้วก็หลีกไปหากิน ข้อน้ัน
เพราะเหตุไร เพราะมันคิดว่า ‘เราอย่าทำให้สัตว์เล็ก ๆ ท่ีหากินอยู่ในทีไ่ม่สม่ำเสมอ
ต้องถูกฆ่าเลย’ คำว่า สีหะ น้ี เป็นช่ือของตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า อาการที่
ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัท เป็นสีหนาทของตถาคตแท้ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๑/๔๓)  

สีหนาทสูตร : มี ๓ สูตร แปลช่ือสูตรเหมือนกันว่า พระสูตรว่าด้วยการบันลือสีหนาท  แต่เนื้อหา
แตกต่างกัน คือ 

 1.สีหนาทสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกำลังของตถาคต ๖ ท่ีเป็นเหตุให้พระองค์
ปฏิญญาฐานะที่องอาจ บันลอืสีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษัท กำลงัของตถาคต 
๖ นั้น คือ (๑) รู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะ และอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจริง 
(ฐานาฐานญาณ) (๒) รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมท่ีเป็นท้ังอดีต อนาคต และ
ปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริง (กัมมวิปากญาณ) (๓) รูชั้ดความเศร้า
หมอง ความผอ่งแผ้วแห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ และการออกจากฌาน 
วิโมกข์ สมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริง (ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ) (๔) ระลึกชาติ
ก่อนได้หลายชาติ (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) (๕) รู้ชัดจุติและอุบัติของสัตว์ท้ังหลาย
อันเป็นไปตามกรรม (จุตูปปาตญาณ) (๖) ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ (อาส
วักขยญาณ) ทรงแสดงอีกว่า ญาณ ๖ น้ัน เมื่อมีคนมาทลูถามพระองค์ก็จะพยากรณ์
แก่เขาได้ เพราะทรงรู้ชัดตามความเป็นจริง และญาณทัง้ ๖ น้ัน  ตรสัว่า เป็นของ
บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ ไม่ตรสัว่า เป็นของบุคคลผู้มจิีตไมเ่ป็นสมาธิ แลว้ตรัสอีกว่า 
สมาธิเป็นมรรค (หมายถึงอุบายแห่งการบรรลุญาณ คือ มรรคมีองค์ ๘) อสมาธิเป็น
กุมมรรค (คือมิจฉามรรค กล่าวคือทางผิดจากการบรรลุญาณทั้งหลาย มีมิจฉาทิฏฐ ิ
เห็นผิดเป็นต้น) (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๔/๕๗๙) 

 2.สีหนาทสูตร พระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ พระเช
ตวัน เขตกรุงสาวัตถี แล้วกราบทูลว่า ข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถีแล้ว
ปรารถนาจะจาริกไปในชนบทบ้าง เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้ว พระสารีบุตร
ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจากไป จากน้ันไม่นาน ภิกษุรูปหน่ึงกราบ
ทูลว่า พระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้ว ไม่ยอมขอโทษก่อนจาริกไป พระผู้มีพระ
ภาคจึงรับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปตามพระสารีบุตรมา ในระหว่างน้ัน พระมหาโมคคัลลา
นะและพระอานนท์เที่ยวประกาศในวิหารว่า เชิญท่านผู้มีอายุไปฟังพระสารีบุตร
บันลือสีหนาท ณ เบ้ืองพระพักตร์พระผู้มีพระภาค  



 

๕๔๑๐ 
 

 

  เมื่อพระสารีบุตรเข้ามาเฝ้าและทราบเร่ืองแล้วจึงบันลือสีหนาทว่า ภิกษุท่ีไม่ต้ัง
กายคตาสติไว้ในกายเท่าน้ันท่ีกระทบเพ่ือนพรหมจารีแล้ว ไม่ขอโทษก่อนจาริกไป 
แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยอุปมา ๙ ข้อ คือ ข้าพระองค์มีใจเสมอด้วย (๑) 
แผ่นดิน ท่ีไม่อึดอัด ไม่ระอา หรือไม่รังเกียจสิ่งต่าง ๆ ท่ีชนท้ังหลายทิ้งลงเหนือตน ซึ่ง
เป็นของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง เป็นมูตรบ้าง คูถบ้าง น้ำลายบ้าง หนองบ้าง เลือด
บ้าง (๒) น้ำ ทีไ่ม่อึดอัด ไม่ระอา หรือไม่รังเกียจสิ่งต่าง ๆ ท่ีชนท้ังหลายทิ้งลงเหนือตน 
ซึ่งเป็นของสะอาดบ้าง ...เลือดบ้าง (๓) ไฟ ท่ีไม่อึดอัด ไม่ระอา หรือไม่รังเกียจสิ่งต่าง 
ๆ ท่ีตนเผา ซึ่งเป็นของสะอาดบ้าง ... เลือดบ้าง (๔) ลม ที่ไม่อึดอัด ไม่ระอา หรือไม่
รังเกียจสิ่งต่าง ๆ ท่ีตนพัด ซึง่เป็นของสะอาดบ้าง ... เลือดบ้าง (๕) ผ้าเช็ดธุลี ท่ีไม่อึด
อัด ไม่ระอา หรือไม่รังเกียจสิ่งต่าง ๆ ท่ีตนเช็ด ซึ่งเป็นของสะอาดบ้าง ...เลือดบ้าง (๖) 
เด็กจัณฑาลผู้ชายหรือผู้หญิง ห้ิวตะกร้า นุ่งผ้าชายขาด เมื่อเข้าไปสูบ้่านหรือนิคม 
ย่อมต้ังจิตนอบน้อมเท่านั้นเข้าไป (๗) ขา้พระองค์มีใจเสมอด้วยโคผู้มเีขาหัก สงบ
เสง่ียมได้รับการฝึกมาดี เดินไปตามถนนหนทาง ตามทางแยกน้อยใหญ่ ไม่ดีดหรือ
ขวิดใครๆ (๘) ข้าพระองค์ย่อมอึดอัด ระอา รังเกียจกายอันเปื่อยเน่าน้ี เปรียบเหมือน
สตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาว มีปกติชอบแต่งตัว อาบน้ำ ดำหัวแล้ว พึงอึดอัด ระอา หรือ
รังเกียจซากงู ซากสุนัข หรือซากมนษุย์ ท่ีคลอ้งคอไว ้(๙) ขา้พระองค์ย่อมบริหารกายนี้ 
ท่ีมีช่องน้อยช่องใหญ่ ไหลเข้าไหลออกอยู่ เปรียบเหมือนบุรุษประคองถาดมันข้นท่ีมี
ช่องน้อยใหญ่ น้ำไหลเข้าไหลออกได้ข้างล่าง  

  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุนั้นว่า โทษมาถึงเธอผู้เป็นคนพาล กล่าวตู่สารีบุตร
ด้วยคำที่ไม่เป็นจริง แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรม เรา
ย่อมอดโทษน้ันแก่เธอ ข้อท่ีภิกษุเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรม ถึง
ความสำรวมต่อไป น้ีเป็นความเจริญในอรยิวินัย แล้วตรสักับพระสารีบุตรว่า เธอจง
อดโทษให้แก่โมฆบุรุษผู้นี้เถิด ก่อนที่ศีรษะของเขาจะแตกเป็น ๗ เสี่ยง เพราะโทษน้ัน 
พระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าพระองค์จะอดโทษแก่ท่านรูปน้ัน ถ้าท่านรปูน้ันกล่าวกับ
ข้าพระองค์ว่า ขอท่านผู้มีอายุน้ัน จงอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/
๑๑/๔๕๑) 

 3.สีหนาทสูตร พระผูม้ีพระภาคตรสักับภิกษุทั้งหลายว่า ในเวลาเย็น พญาราชสีห์ออก
จากที่อาศัยบิดกาย ชำเลืองดูรอบ ๆ ท้ัง ๔ ทิศ บันลือสหีนาท ๓ ครั้งแลว้จึงออกไปหา
กิน เพราะคิดว่า เราอย่าทำให้สัตว์เล็ก ๆ ท่ีหากินอยู่ในท่ีไม่สม่ำเสมอต้องถูกฆ่าเลย
(เพราะมีความเอ็นดูต่อสัตว์เล็ก ๆ มีกำลังน้อยที่หากินอยู่ในท่ีไม่ราบเรยีบ ขรุขระ (ว่ิง
หนีไม่สะดวก) เมื่อมีความหวาดกลัว จะได้ว่ิงหนีทัน) ครั้นแล้วทรงแสดงว่า คำว่า สีหะ 



 

๕๔๑๑ 
 

 

น้ี เป็นช่ือของตถาคตอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า อาการทีต่ถาคตแสดงธรรมแก่บรษัิท 
เป็นสีหนาทของตถาคต กำลังของตถาคตที่ตถาคตประกอบแล้ว เป็นเหตุให้ปฏิญญา
ฐานะท่ีองอาจ บันลือสหีนาท ประกาศพรหมจกัร(หมายถึงธรรมจักรอันประเสริฐ ๒ 
คือ ปฏิเวธญาณ หมายถึงญาณท่ีแสดงถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า และเทสนา
ญาณ หมายถึงญาณที่แสดงถึงพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า) ในบริษัท (๘ มีขัต
ติยบริษัท เป็นต้น) ๑๐ คือ ตถาคต (๑) รูชั้ดฐานะ(หมายถึงเหตุและปัจจัย) โดยเป็น
ฐานะและอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจริง (๒) รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่
เป็นทั้งอดีต อนาคต และปจัจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามความเป็นจริง (๓) รู้ชัด
ปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิท้ังปวง(หมายถึงคติท่ีควรไปและคติท่ีไมค่วรไป) ตามความเป็นจริง 
(๔) รู้ชัดโลกท่ีมีธาตุหลายชนิด(หมายถึงธาตุ ๑๘ มีจักขุธาตุเป็นต้น ) มีธาตุที่แตกต่าง
กัน(หมายถึงธาตุท่ีมีลักษณะต่างกัน) ตามความเป็นจริง (๕) รู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มี
อัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริง (๖) รู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอ่ืนและบุคคลเหล่าอ่ืนมี
อินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริง (๗) รู้ชัดความเศร้าหมอง(ธรรมฝ่าย
เสื่อม ได้แก่ กาม วิตก วิจาร และปีติ เป็นต้น ) ความผ่องแผ้ว(ธรรมฝ่ายเจริญ ได้แก ่
การสงัดจากกาม การระงับวิตกวิจาร การจางคลายไปแห่งปีติเป็นต้น) แห่งฌาน(คือ
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน) วิโมกข์ (หมายถึง วิโมกข์๘) สมาธิ
(สมาธิ ๓ คือ สมาธิท่ีมีวิตกและวิจาร สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร และสมาธิท่ีไม่มีท้ัง
วิตกและวิจาร) และสมาบัติ(หมายถึงอนุปุพพสมาบัติ ๙ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ 
และสญัญาเวทยิตนิโรธ ๑) และการออกจากฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติตามความ
เป็นจริง (๘) ตถาคตระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง เป็นต้น 
(ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) (๙) ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งช้ันต่ำและ
ช้ันสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดหมู่
สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม (๑๐) ตถาคตทำใหแ้จ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑/๔๓) 

สีหปปาตะ,สระ สระน้ำสีหปปาตะ, แหล่งน้ำใหญ่แหล่งหน่ึงในหลาย ๆ แหล่งท่ีไหลมารวมกนั, อุปมา
สระน้ำท่ีแห้งดังสังขารมีสภาวะไม่เที่ยง 

 ในสัตตสุริยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสระสีหปปาตะว่า สมัยท่ีเวลาผ่านไปยาวนาน 
บางครั้งบางคราว มีดวงอาทิตย์ดวงท่ี ๔ ปรากฏ เพราะดวงอาทิตย์ดวงที่ ๔ ปรากฏ 
แหล่งน้ำใหญ่ๆ ที่เป็นแดนไหลมารวมกันของแม่น้ำใหญ่ๆ  เหล่าน้ี คือ สระอโนดาด 
สระสีหปปาตะ สระรถการะ สระกัณณมุณฑะ สระกุณาลา สระฉทัทันต์ สระมันทา



 

๕๔๑๒ 
 

 

กินี ทุกแห่ง ระเหย เหือดแห้ง ไม่มีน้ำ ฉนัใด สังขารทั้งหลายก็ฉันน้ัน เป็นสภาวะไม่
เที่ยง ควรหลุดพ้นในสังขารทัง้ปวง (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๓) 

สีหพยคัฆ์ เสือราชสีห์, อุปมาความงดงามของพระนางสัม พุลาที่สว่างไสวในป่าท่ีสีหพยัคฆ์
อาศัยอยู่ 

 ในสัมพุลาชาดก เรื่องความซื่อสัตย์ของพระนางสัมพุลา กล่าวถึงยักษ์ทานพเห็นพระ
นางสัมพุลามีจิตปฏิพัทธ์ จงึกล่าวว่า แม่นางผู้มีลำขาอันกลมกลึง เธอเป็นใครยืนสั่น
สะท้านอยู่แต่ผูเ้ดียวใกล้ ๆ ซอกเขา แม่นางผู้มีทรวดทรงอนังดงาม เธอเป็นใคร หรือ
เป็นกัลยาณีของใคร ส่องสว่างไสวไปทั่วป่าที่น่ารื่นรมย์ซึ่งเป็นท่ีท่ีสีหพยัคฆ์อยู่อาศัย 
เราขอไหว้เธอ เราคือทานพขอนอบน้อมแก่เธอพระนางสัมพุลาตอบว่า ข้าพเจ้าช่ือสัม
พุลาเป็นพระชายาของพระราชบุตรพระเจ้ากรุงกาสี ซึ่งประชาชนรู้จักพระองค์โดย
พระนามว่า เจ้าชายโสตถิเสน (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๙๘/๕๘๓) 

สีหสูตร : มี ๖ สูตร แต่แปลเหมือนกัน ก็มี ต่างกันก็มี กล่าวคือ 
 1.สีหสูตร พระสูตรว่าด้วยราชสีห์ สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเช

ตวัน มารเห็นพระองค์แวดล้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญแ่สดงธรรมอยู่ เพ่ือให้บริษัทหลง
เข้าใจผิด จึงกราบทูลว่า ทำไมท่านจึงกล้าบันลือดุจราชสีห์ในท่ามกลางบริษัท คนที่
พอจะต่อสู้กับท่านได้ก็ยังมี ท่านเข้าใจว่า เป็นผู้ชนะแล้วหรือ  พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
พระตถาคตทั้งหลายเป็นมหาวีระ บรรลุทสพลญาณ ข้ามตัณหาอันเป็นเหตุซ่านไปใน
โลกได้แล้ว จึงกล้าบันลือในท่ามกลางบริษัท (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๔๘/๑๘๗) 

 2.สีหสูตร พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพญาราชสีห์ พระผูม้ีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสเปรียบเทียบราชสีห์กับพระองค์แก่ภิกษุท้ังหลายว่า เวลาเย็น 
พญาราชสีห์ออกจากท่ีอาศัย บิดกายชำเลืองดูทั้ง ๔ ทิศ บันลือสีหนาท ๓ คร้ังแล้ว
ออกไปหาเหย่ือ ส่วนมากสัตว์ทุกหมู่เหล่าได้ยินเสียงพญาราชสีห์บันลือสีหนาท ต่าง
พากันกลัว หวาดหว่ันและสะดุ้ง แม้พญาช้างของพระมหากษัตริย์ซึ่งผกูไว้ด้วยเชือก
อย่างมั่นคงในเมืองหลวง ตกใจกลัวจนกลั้นอุจจาระและปัสสาวะไม่ได้ ถึงกับทำลาย
เครื่องผูกหนีไป ฉันใด แม้ตถาคตก็มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากกว่าโลกพร้อมทั้งเท
วโลกอย่างนั้นเหมือนกัน คือ ในขณะที่ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้
ได้โดยชอบด้วยตนเอง เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึก
ผู้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เป็น
พระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค แม้เทพท้ังหลายผู้มีอายุยืน มีวรรณะงดงาม มี
ความสุขมากสถิตอยู่ในวิมานสูงเป็นเวลานาน ได้สดับธรรมเทศนาของตถาคตที่ทรง
แสดงว่า ขันธ์ ๕ ความเกิดขึ้นและความดับแห่งขันธ์ ๕ ไม่เที่ยงเป็นต้น ต่างก็พากัน
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กลัว หวาดหว่ันและสะดุ้งว่า  พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า ถึงพวกเราก็ไม่เที่ยง ไม่
ย่ังยืน ไม่คงท่ี เกี่ยวเน่ืองอยู่ในสักกายะ คือ ขันธ์ ๕ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๘/๑๑๘ ) 

 3.สีหสูตร พระสูตรว่าด้วยพญาราชสีห์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บรรดาสัตว์ดิรัจฉาน 
พญาราชสีห์เป็นสัตว์มีฤทธ์ิมาก เพราะในเวลาเย็น พญาราชสีห์ออกจากท่ีอาศัย บิด
กาย ชำเลอืงดูรอบๆ ท้ัง ๔ ทิศ บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แล้วจึงออกไปหาเหย่ือ สัตว์
ดิรัจฉานโดยมากท่ีได้ฟังพญาราชสีห์บันลือสหีนาทย่อมกลวัหนีไป บรรดาชาวโลก
พร้อมทั้งเทวโลก ตถาคตเป็นผู้มีฤทธ์ิมาก เพราะเมื่อใดตถาคตอุบัติในโลก เป็นพระ
อรหันต์ ตรัสรูด้้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้
แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผูท้ี่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ท้ังหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค  แสดงธรรมว่า สักกายะ (อุปาทาน
ขันธ์ ๕) เป็นอย่างน้ี สักกายสมุทัย (เหตุเกิดสักกายะ) เป็นอย่างน้ี สักกายนิโรธ 
(ความดับสักกายะ) เป็นอย่างน้ี สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
สักกายะ) เป็นอย่างน้ี เม่ือนั้นพวกเทวดาท่ีมีอายุยืน ฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้ว 
โดยมากย่อมกลัว หวาดหว่ัน สะดุ้งว่า พวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ย่ังยืน ไม่คงท่ี แต่ได้
สำคัญตนว่า เที่ยง ย่ังยืน คงที่ พวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยง ไมย่ั่งยืน ไม่คงที ่ เก่ียวเน่ืองอยู่
ในสักกายะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๓/๕๑) 

 5.สีหสูตร พระสูตรว่าด้วยพญาราชสีห์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พญาราชสีห์ออกจาก
ท่ีอยู่แล้วบิดกายชำเลืองดูรอบๆ ท้ัง ๔ ทิศ บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แลว้จึงหลีกไปหา
กิน แม้จะจับช้าง กระบือ โค เสือเหลือง หรือพวกสัตว์เล็ก ๆ มีกระต่ายและแมวเป็น
ต้น ก็จับได้แมน่ยำ ไม่พลาด เพราะคิดว่า ช่องทางหากินของเราอย่าเสียไป และทรง
แสดงต่อไปว่า คำว่า สีหะ เป็นช่ือของตถาคต อาการท่ีทรงแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นสี
หนาท คือ แมจ้ะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาโดยท่ีสุดแม้แก่คน
ขอทานและพรานนกก็ทรงแสดงโดยเคารพ เพราะพระตถาคตเป็นผู้หนักในธรรม 
เคารพธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๙/๑๖๘) 

 6.สีหสูตร พระสูตรว่าด้วยสีหเสนาบดี พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา 
ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี สีหเสนาบดี ผู้เป็นสาวกของนิครนถ์ได้ยินเจ้าลิจฉวีผูม้ี
ช่ือเสียง ซึ่งนั่งประชุมกันในสนัถาคาร (หมายถึงอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือประชุมพิจารณา
ราชกิจสำหรับราชตระกูล) พากันสรรเสริญพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ ์
แล้วคิดว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต้องเป็นพระอรหันต์ จึงเข้าไปหานิครนถ์ 
นาฏบุตรแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดม เมื่อถูกนิครนถ์
นาฏบุตรกล่าวว่า ท่านเป็นผู้สอนให้ทำ ไฉน จึงจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมผู้สอน
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ไม่ให้ทำเล่า เพราะพระสมณโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทำ ย่อมแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ทำ 
ท้ังแนะนำสาวกตามแนวน้ัน แล้วจึงเลิกล้มความต้ังใจที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  

  แม้คร้ังท่ี ๒ เม่ือสีหเสนาบดีได้ยินเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นประชุมกันในสณัฐาคารแล้วพา
กันสรรเสริญพระรัตนตรัย ก็มีความคิดที่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอีกจึงแจ้งให้
นิครนถ์ นาฏบุตรทราบแล้วถูกห้ามและล้มเลิกความต้ังใจที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคเหมือนคร้ังแรก พอคร้ังที่ ๓ เมือ่สีหเสนาบดีได้ฟังการกล่าวสรรเสริญพระ
รัตนตรัยของเจ้าลิจฉวีเช่นนั้นจึงมีความคิดว่า ก็ พวกนิครนถ์เหล่าน้ี เราจะบอก
หรือไม่ก็ไม่มีประโยชน์ ทางที่ดี เราไม่ต้องบอกพวกนิครนถ์ แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาค ถวายอภิวาทกราบทูลเรื่องที่ตนทราบมาว่า พระสมณโคดมเปน็ผู้สอนไม่ให้
ทำ แสดงธรรมเพ่ือการไม่ให้ทำ ท้ังแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้น ข้อน้ันเป็นความจริง
หรือไม่ เพราะตนไม่ประสงค์จะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาค  

  พระผู้มีพระภาคทรงยอมรับคำกล่าวหานั้นและทรงแสดงคำที่เขากล่าวหา
พระองค์อีก ๗ ประการ รวมเป็น ๘ ประการ พร้อมทั้งแก้ข้อกล่าวหา ๘ คือ (๑) ข้อ
กล่าวหาว่า เป็นผู้สอนไม่ให้ทำ แสดงธรรมเพ่ือการไม่ให้ทำ ท้ังแนะนำพวกสาวกตาม
แนวนั้น มีมูลอยู่ เพราะตถาคตสอนไม่ให้ทำทุจริต ๓ ตลอดถึงการไม่ให้ทำบาปอกุศล
ธรรมต่าง ๆ (๒) ข้อกล่าวหาว่า เป็นผู้สอนให้ทำ แสดงธรรมเพ่ือการใหท้ำ ท้ังแนะนำ
พวกสาวกตามแนวน้ัน มีมูลอยู่ เพราะตถาคตสอนให้ทำสุจริต ๓ ตลอดถึงการให้ทำ
กุศลธรรมต่าง ๆ (๓) ข้อกล่าวหาว่า เป็นผู้สอนให้ทำลาย แสดงธรรมเพ่ือความทำลาย 
ท้ังแนะนำพวกสาวกตามแนวน้ัน มีมลูอยู่ เพราะตถาคตสอนให้ทำลายราคะโทสะ
โมหะ ตลอดถงึให้ทำลายบาปอกุศลธรรมต่างๆ (๔) ข้อกลา่วหาว่า เป็นคนช่างรังเกียจ 
แสดงธรรมเพ่ือความรังเกียจ ท้ังแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้น มีมูลอยู่ เพราะตถาคต
รังเกียจทุจริต ๓ ตลอดถึงรังเกียจบาปอกุศลธรรมต่างๆ (๕) ข้อกล่าวหาว่า เป็นคน
ช่างกำจัด แสดงธรรมเพื่อการกำจัด ท้ังแนะนำพวกสาวกตามแนวน้ัน มีมูลอยู่ เพราะ
ตถาคตแสดงธรรมเพ่ือกำจัดราคะโทสะโมหะ ตลอดถึงแสดงธรรมเพ่ือกำจัดบาปอกุศล
ธรรมต่างๆ (๖) ข้อกล่าวหาว่า เป็นคนช่างเผาผลาญ แสดงธรรมเพ่ือความเผาผลาญ 
ท้ังแนะนำพวกสาวกตามแนวน้ัน มีมูลอยู่ เพราะตถาคตกล่าวถึงบาปอกุศลธรรมคือ
ทุจริต ๓ ว่าเป็นสิ่งท่ีควรเผาผลาญ (๗) ข้อกล่าวหาว่า เป็นคนไม่ผุดไม่เกิด แสดงธรรม
เพ่ือความไม่ผุดไม่เกิด ทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้น มีมูลอยู่ เพราะตถาคตเรียกคนที่
ละการอยู่ในครรภ์และการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นแล้วว่าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิด (๘) ข้อกล่าวหา
ว่า เป็นคนเบาใจ แสดงธรรมเพ่ือความเบาใจ ท้ังแนะนำพวกสาวกตามแนวน้ัน มีมูล
อยู่ เพราะตถาคตเป็นคนเบาใจด้วยความเบาใจอย่างย่ิง แสดงธรรมเพ่ือความเบาใจ 
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ท้ังแนะนำพวกสาวกตามแนวน้ัน สีหเสนาบดีเกิดความเลื่อมใสประกาศตนเป็น
อุบาสกถึงรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพีกถา คือ 
ทานกถา สลีกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมานิสังสกถา จบลงด้วยสามุกกังสิก
เทสนา ทำให้สีหเสนาบดีได้ธรรมจักษุว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่ง
น้ันท้ังปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา สีหเสนาบดีได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุ
สงฆ์ไปฉันในวนัรุ่งขึ้นแลว้ได้สั่งให้คนเตรียมอาหารอันปรุงด้วยเน้ือสด เป็นเหตุให้พวก
นิครนถ์พอทราบข่าว จึงพากันกอดแขนคร่ำครวญไปตามถนนโพนทะนาว่า วันน้ี สี
หเสนาบดีฆ่าสัตว์เลี้ยงตัวอ้วน ๆ ทำอาหารเลี้ยงพระสมณโคดม พระสมณโคดมท้ังที่
รู้อยู่ก็ยังฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงตนเอง  สีหเสนาบดีทราบข่าวเช่นนั้นกล่าวว่า 
ช่างเถิด ท่านนิครนถ์เหล่าน้ัน ประสงค์จะตำหนิพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์
มานาน แล้วจึงกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยเรื่องท่ีไม่มีอยู่ ส่วนพวกเราไม่จงใจฆ่าสัตว์
แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลย หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารเสร็จแล้ว ได้
ทรงช้ีแจงให้สหีเสนาบดีเห็นชัดด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลกุจากอาสนะจากไป 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๒๒๖) 

สีหเสนาบดี  สีหราชกุมาร ท่ีได้นามว่าเสนาบดีเพราะได้รับเลือกให้เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็น 
๑ ใน ๓ คนที่เป็นสาวกช้ันแนวหน้าของนิครนถ์ นาฏบุตร คือ อุบาลีคหบดีในเมืองนา
ลันทา เจ้าวัปปะ ศากยะในกรุงกบิลพัสด์ุ และสีหเสนาบดีในกรุงเวสาลี, ผู้ทูลถามถึง
ผลแห่งทานที่เห็นได้เองได้แก่อะไรบ้าง 

 ตัวอย่างในสีหเสนาปติสูตร เมื่อสีหเสนาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได้
ทูลถามพระผูม้พีระภาคว่า “พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติผลแห่งทาน
ท่ีจะพึงเห็นเองได้ไหม” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ได้ สีหะ” คือ (๑) ทายก ทาน
บดีย่อมเป็นท่ีรักท่ีพอใจของคนหมู่มาก แมข้้อน้ีก็เป็นผลแห่งทานท่ีจะพึงเห็นเอง (๒) 
สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายก ทานบดี (๓) กิตติศัพท์อันงามของทายก ทานบดีย่อม
ขจรไป (๔) ทายก ทานบดีจะเข้าไปสู่บริษัทใด ๆ ก็เป็นผู้แกล้วกล้า ไม่เก้อเขินเข้าไป 
(๕) ทายก ทานบดีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ข้อนี้ก็เป็นผลแห่ง
ทานท่ีจะพึงเห็นเองในภพหน้า” (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๐/๑๐๘, วิ.ม.(ไทย)๕/๒๙๐/
๑๐๙, วิ.ม.(ไทย)๕/๒๙๑/๑๑๐, วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๙๑/๑๑๐ , องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๓๔/๕๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๒/๒๒๖,องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาลี)๓/๑๒/๒๓๑) และดู วิ.ม. 
(แปล) ๕/๒๙๐-๒๙๔/๑๐๘-๑๑๖) 

สีหเสนาปตสูิตร : มี ๒ สูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยสีหเสนาบดี เหมือนกัน แต่เน้ือหาแตกต่างกัน 
คือ 



 

๕๔๑๖ 
 

 

 1.สีหเสนาปตสิูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขต
กรุงเวสาลี ตรัสกับสีหเสนาบดีว่า ผลแห่งทานท่ีพึงเห็นได้เอง ๕ คือ (๑) เป็นท่ีรักของ
คนทั้งหลาย (๒) สัตบุรุษย่อมคบหา (๓) กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป (๔) เป็นผู้
องอาจในชุมชนต่าง ๆ (๕) หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๓๔/๕๔) 

 2.สีหเสนาปตสิูตร สีหเสนาบดีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผูป้ระทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา 
ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติผลแห่งทานที่จะพึง
เห็นเองได้ไหม  

  พระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามว่า ท่านจงตอบปัญหาตามที่ท่านเข้าใจ มีคน ๒ คน 
คือ คนที่ไม่มีศรัทธา ตระหน่ี ถี่เหนียว ชอบด่าบริภาษ กับคนมีศรัทธา เป็นทานบดี 
ยินดีให้ทานสมำ่เสมอ ในคนทั้งสองนัน้ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร พระอรหันต์เม่ือจะ
อนุเคราะห์ พึงอนุเคราะห์ใครก่อน เม่ือจะเข้าไปหา พึงเขา้หาใครก่อน เมื่อจะรับทาน 
พึงรับทานของใครก่อน เม่ือจะแสดงธรรรม พึงแสดงธรรมแก่ใครก่อน  

  สีหเสนาบดีทูลตอบว่า ในคนท้ังสองน้ัน พระอรหันต์เมื่อจะอนุเคราะห์ พึง
อนุเคราะห์คนมีศรัทธา เป็นทานบดี ยินดีให้ทานสม่ำเสมอ เมื่อจะเข้าไปหา พึงเข้าไป
หาคนมีศรัทธา เป็นทานบดี ยินดีให้ทานสมำ่เสมอ เม่ือจะรับทาน พึงรับทานของคนมี
ศรัทธา เป็นทานบดี ยินดีให้ทานสม่ำเสมอ เมื่อจะแสดงธรรม พึงแสดงธรรมแก่คนมี
ศรัทธา เป็นทานบดี ยินดีให้ทานสม่ำเสมอ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า กิตติศัพท์อันงามของใครย่อมขจรไป ใครแกล้วกลา้ 
เก้อเขิน เข้าไปยังบริษัท และใครหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ กิตติศัพท์
อันงามของผู้มีศรัทธา ย่อมขจรไป คนมีศรทัธาย่อมแกล้วกล้า ไม่เก้อเขิน เข้าไปยัง
บริษัทและคนมีศรัทธา หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสคุติโลกสวรรค์  

  สีหเสนาบดีกราบทูลว่า ผลแห่งทานที่พึงเห็นเอง ๖ พระผูม้ีพระภาคตรัสบอกแล้ว 
ในผลแห่งทานที่จะเห็นเอง ๖ ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่เช่ือพระผู้มีพระภาคเท่าน้ัน แต่
ยังทราบอีกด้วย ส่วนผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองประการที่ ๗ ที่พระผูมี้พระภาคตรสั
บอกแก่ข้าพระองค์ว่า ทายกทานบดี หลังจากตายไปแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 
ข้าพระองค์ยังไม่ทราบ แต่ในข้อน้ี ข้าพระองค์เช่ือพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ข้อนัน้เป็นอย่างนั้น คอื ทายก ทานบดี หลังจากตายแล้วจะไปเกดิในสุคติโลก
สวรรค ์(องฺ.อฏฐฺก.(ไทย) ๒๓/๕๗/๑๐๙) 

สีหไสยา นอนอย่างราชสีห์, นอนตะแคงขวา, นอนซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า, นอนมสีติสัมปชัญญะ 
กำหนดใจถึงการลุกขึ้น 



 

๕๔๑๗ 
 

 

 ตัวอย่างในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จ
เข้าไปยังแม่น้ำกกุธา เสด็จลงสรงในแม่น้ำกกุธา ทรงด่ืมแล้วเสด็จขึน้ไปยังอัมพวัน 
รับสั่งเรียก ท่านพระจุนทกะมาตรัสว่า “จุนทกะ เธอช่วยปูสังฆาฏิซ้อนกัน ๔ ช้ัน เรา
เหน็ดเหนื่อยจะนอนพัก” ท่านพระจุนทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว ปูสังฆาฏิซ้อน
กัน ๔ ช้ัน พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหไสยา โดยพระปรัศว์เบ้ืองขวา ทรงซ้อนพระ
บาทเหล่ือมพระบาท ทรงมสีติสัมปชัญญะ ทรงกำหนดพระทัยพร้อมจะเสด็จลุกขึ้น 
ส่วนท่านพระจุนทกะน่ังเฝ้าอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคในท่ีน้ัน (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๙๖/๑๔๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๘/๑๔๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๕/๑๙๗,(ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๐๐/๒๔๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒/๒๖,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๘/๕๑,สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๔๓/๑๘๒,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔๙/๑๘๙,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๒๔๓/๒๔๗,องฺ.สตฺตก.(ทไย)
๒๓/๖๑/๑๑๗,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๗๕/๓๒๘,ที.ม.ฏีกา ๑๙๘/๒๑๖) 

สีหไสยาสน์ นอนอย่างราชสีห์, บรรทมสีหไสยาสน์โดยพระปรัศว์เบ้ืองขวา วางพระบาทเหลื่อม
พระบาท ทรงมีสติสัมปชัญญะ, นอนทรงทำอุฏฐานสัญญา ความกำหนดหมายว่าจะ
ลุกขึ้นไว้ในพระหทัย 

 ตัวอย่างปฐมนฬกปานสูตร พระผู้มีพระภาคทรงเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่า 
ภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะ ความหดหู่และเซื่องซมึแล้ว เฉพาะเธอเท่าน้ันท่ีจะ
อธิบายธรรมีกถาให้แจ่มแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายได้ เราเมื่อยหลัง จักเอนหลัง พระสารี
บุตรได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มพีระภาครับสั่งให้ปูลาดสังฆาฏิทบ ๔ ช้ัน 
บรรทมสีหไสยาสน์โดยพระปรัศว์เบ้ืองขวา ทรงวาง พระบาทเหลื่อมพระบาท ทรงมี
สติสัมปชัญญะ ทรงทำอุฏฐานสัญญา ความกำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นไว้ในพระหทัย 
พระสารีบุตรได้เรียกภิกษุท้ังหลายมากล่าวว่า ผู้ใดผูห้นึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรม
ท้ังหลาย ไมมี่หิริ ... ไม่มีโอตตัปปะ ... ไม่มีวิริยะ ... ไม่มีปัญญาในกุศลธรรมท้ังหลาย 
เม่ือกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป เขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวใน
กุศลธรรมท้ังหลาย จะไมม่คีวามเจริญเลย (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๗/๑๔๕,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๖๘/๑๔๘,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๓๖๗/๔๐๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๐/๖) 

สีหะ พญาราชสีห์, สมัญญานามของตถาคต,อาการที่ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัท, สีหนาท
ของตถาคต 

 ตัวอย่างในสีหสูตร คำว่า สหีะ เป็นช่ือของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อาการที่
ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัท เป็นสีหนาทของตถาคตแท้ คือ (๑) แม้จะแสดงธรรมแก่
ภิกษุท้ังหลาย ก็แสดงโดยเคารพ (๒) แม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุณีท้ังหลาย ก็แสดงโดย



 

๕๔๑๘ 
 

 

เคารพ (๓) แม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลาย ก็แสดงโดยเคารพ (๔) แม้จะแสดง
ธรรมแก่อุบาสกิาท้ังหลาย กแ็สดงโดยเคารพ (๕) แม้จะแสดงธรรมแก่ปุถุชนท้ังหลาย 
ก็แสดงโดยเคารพ โดยท่ีสุดแม้จะแสดงแก่คนขอทานและพรานนก ก็แสดงโดยเคารพ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๙/๑๖๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๓/๗๕,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๔๔/๗๕,ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๙๓/๓๙) 

สีหะ, พระโอรส พระโอรสพระนามว่าสีหะ, พระโอรสของพระเจ้าโสภิตะเมื่อครั้งครองฆรวาสในกรุ
งช่ือว่า สุธรรม, กษัตริย์พระนามว่าสุธรรม เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่า สุธรร
มา 

 ในโสภิตพุทธวงศ์ประวัติในอดีตชาติของพระโสภิตพุทธเจ้า สมัยต่อจากพระพุทธเจ้า
พระนามว่าเรวตะ ในอดีตชาติพระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่
อุดมอยู่ ๓ หลงั คือ กุมุทปราสาท นฬินีปราสาท และปทมุปราสาท มีนางสนมกำนัล 
๔๓,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่า มกิลา พระราช
โอรสพระนามว่า สีหะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๘/๖๒๑) 

สีหะ, สามเณร สามเณรสีหะเป็นหลานชายของท่านพระนาคิตะ, สามเณรผู้ขอให้เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี
ได้โอกาสเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ กูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาล ี

 ในมหาลสิูตร เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีประทับนั่งรอ เพ่ือหวังเข้าเฝ้าพระผู้มพีระภาค ต่อมา
สามเณรสีหะ เข้าไปหาท่านพระนาคิตะ เรียนถามพระกัสสปะผู้เจริญว่า พวก
พราหมณ์ทูตชาวโกศลและชาวมคธจำนวนมาก เข้ามาท่ีนี่เพ่ือจะขอเข้าเฝ้าพระผู้มี
พระภาค แม้เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีพร้อมด้วยเจ้าลิจฉวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญก่็เสด็จมาขอ
โอกาสเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค สามเณรกลา่วว่า เม่ือหลายวันมาแล้ว เจ้าสุนักขัตตะ
ลิจฉวีบุตรเข้าไปพบข้าพระองค์ (ที.สี.(ไทย)๙/๓๖๒/๑๕๒,ที.สี.(ไทย)๙/๓๖๒/๑๕๓,
ที.สี.(ไทย)๙/๓๖๓/๑๕๓,ที.สี.อ. (บาลี)๓๖๒/๒๗๘) 

สีหาเถรีคาถา : ภาษิตของพระสีหาเถรี,คาถาของพระสีหาเถรี ท่านพระสีหาเถรีกล่าวว่า เม่ือก่อน  
เราได้ถูกกามราคะเบียดเบียนมีจิตฟุ้งซ่าน บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ เพราะไม่ทำ
ไว้ในใจโดยแยบคาย ถูกกิเลสกลุ้มรมุ มักเข้าใจกามว่าสวยงาม ตกอยู่ในอำนาจราคะ
จึงไม่ได้ความสงบจิตผอมเหลืองและมีผิวพรรณไม่ผ่องใส ประพฤติ(พรหมจรรย์)อยู ่๗ 
ปี มแีต่ทุกข ์ ไม่ได้ความสุขท้ังกลางวันและกลางคืน เพราะเหตุน้ัน เราจึงถือเชือกเข้า
ไปสู่ราวป่า ด้วยคิดว่า จะผูกคอตายเสียในที่น้ี ดีกว่าท่ีจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์อีกจึงทำ
บ่วงให้ม่ัน ผูกท่ีกิ่งไม้ แล้วสวมบ่วงท่ีคอ ทนัใดน้ัน จิตของเราก็หลุดพ้นจากกิเลส (ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๗๗/๕๖๘) 



 

๕๔๑๙ 
 

 

สีหาราม สถานที่พระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
 ในโสภิตพุทธวงศ์ ประวัติในอดีตชาติของพระโสภิตพุทธเจ้า สมัยต่อจากพระพุทธเจ้า

พระนามว่าเรวตะ พระโสภิตสัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ เสด็จดับขันธปรินิพพานที่สี
หาราม พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่ไปอย่างกว้างขวางในนานาอารยประเทศ 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓๐/๖๒๓) 

สีหาสนทายกเถราปทาน : มี ๒ องค์ แต่แปลช่ือเรื่องว่า ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ 
เหมือนกันแต่เน้ือหาเป็นคนละองค์กัน คือ 

 1.สีหาสนทายกเถราปทาน มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ 
หลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ปรินิพพาน แล้ว ท่านได้สร้างอาสนะและ
ต่ังสำหรับรองพระยุคลบาทถวาย เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ท่านได้
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ ๙ ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ 
ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๑๐๒) 

 2.สีหาสนทายกเถราปทาน มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี 
๑๐๐,๐๐๐ ทา่นมีจิตเลื่อมใส ได้กราบไหว้ต้นโพธ์ิสถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระ
นามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในกัปท่ี ๑,๕๐๐ ท่าน
ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๘ ชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๓๔๑) 

สีหาสนพีชิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนพีชิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๒ ท่านได้ถวายงานพัดพุทธอาสน์ของพระพุทธเจ้า พระนาม
ว่าติสสะ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา 
๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๗/๙๓) 

สีหาสนิกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนิกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ถวายพระแท่นสีหาสน์แด่พระพุทธเจ้า พระนาม
ว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุ
วิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๒/๘๒) 

สีเหลือง สีเหลือง,สีของแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติแปดเหลี่ยม ท่ีเจียระไนดีแล้ว 
สุกใส เป็นประกายได้สัดส่วนมีด้ายสีเขียว สีเหลือง,สีเครื่องประดับหน่ึงใน ๔ สีของ
มาณพชฎิลผู้ประพฤติพรหมจรรย์น้ัน มสีีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีขาว, อุปมาคน
ตาบอดแสวงหาสีท่ีสดสวยแมต้นก็ไม่เคยเห็น 



 

๕๔๒๐ 
 

 

 ตัวอย่างในมาคัณฑิยสูตร เรื่องท่ีเปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า คนตาบอดมาแต่กำเนิด เขาไม่ได้เห็นรูปสีดำ รูปสีขาว รูปสีเขียว รูปสี
เหลือง รูปสีแดง รูปสีแสดไม่ได้เห็นท่ีอันเสมอและไม่เสมอ ไม่ได้เห็นดวงดาว ไม่ได้
เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เขาได้ฟังจากคนมีตาดีผู้กล่าวว่า ผ้าขาวผ่องงดงามย่ิง
นักไม่สกปรก สะอาดสะอ้าน เขาจงึเท่ียวแสวงหาผ้าขาวน้ัน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๗/
๒๕๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๒/๓๐๐,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๑/๖,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓/๓,ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๑๖/๔) 

สุกกธรรม กุศลธรรม, ธรรมท่ีเป็นฝ่ายขาว,ธรรมบริสุทธ์ิ, ธรรมท่ีคุม้ครองโลก ได้แก่ หิริและ
โอตตัปปะ 

 ในสุกกธัมมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสุกกธรรม คุ้มครองโลก ๒ ประการ คือ (๑) หิริ 
(๒) โอตตัปปะ ถ้าสุกกธรรม ๒ ประการนี้ไม่คุ้มครองโลก ในมนุษยโลกน้ีก็จะไม่
ปรากฏให้รู้ว่าหญิงน้ีเป็นมารดา หญิงน้ีเป็นน้า หญิงนี้เป็นป้า หญิงนี้เป็นภรรยาของ
อาจารย์หรือหญิงน้ีเป็นภรรยาของครู มนุษยโลกก็จะประพฤติสำส่อนกันไปหมด 
เหมือนอย่างพวกแพะ แกะ ไก่ สุกร สุนัข และสุนขัจ้ิงจอก ฉะน้ัน ภิกษุท้ังหลาย ก็
เพราะเหตุท่ีสุกกธรรม ๒ ประการนี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ (ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๔๒/
๓๙๐,ขุ.อิติ.อ.(บาลี)๔๒/๑๗๙) 

สุกกธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมขาว  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารณุ ทำธรรมฝ่าย
ขาวของพระเทวทัตให้ขาดสญูไป (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๓/๒๘๔) 

สุกกธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สุกกธรรม ๒ ประการ ได้แก ่
(๑) หิร ิ(๒) โอตตัปปะ เป็นธรรมคุ้มครองโลกให้อยู่เป็นสขุ ถ้าโลกปราศจาก ธรรม ๒ 
ประการนี้ โลกก็จะได้รับผลคอืความเดือดร้อน (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๔๒/๓๙๐) 

สุกกปักษ์ ปักษ์ฝ่ายสว่าง, ดวงจันทร์ข้างขึ้น, อุปมาการคบสัตบุรุษ 
 ในมหาสุตโสมชาดก กล่าวถึงโจรโปริสาทกราบทูลพระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ว่า ในกาฬ

ปักษ์ ดวงจันทร์ย่อมอ่อนแสงลงทุก ๆ วัน การสมาคมคบหาอสัตบุรุษ ย่อม
เปรียบเสมือนดวงจันทร์ในข้างแรมฉันใด หม่อมฉันกฉ็ันน้ันเหมือนกัน อาศัยพ่อครัว
ซึ่งเป็นคนช่ัวเลวทรามได้ทำแต่บาปกรรมท่ีจะเป็นเหตุให้ไปทุคติ ในสุกกปักษ์ ดวง
จันทร์ย่อมส่องแสงสว่างขึ้นทุก ๆ วันฉันใด ข้าแต่พระราชา การสมาคมคบหาสัตบุรุษ 
ก็เปรียบเสมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้น ฉันน้ัน (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๔๘๖/๑๘๐) 



 

๕๔๒๑ 
 

 

สุกกสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมฝ่ายขาว ๒ คือ (๑) หิร ิ
ความละอายบาป (๒) โอตตัปปะ ความกลัวบาป (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๘/๖๓) 

สุกกะ ขาว, สะอาด, บริสุทธ์ิ, ช่ือของเทพอีก ๑๐ หมู่ รุ่งเรืองมายังประชุมท่ีของภิกษุ
ท้ังหลาย 

 ในมหาสมัยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงเทพ ๑๐ หมู่ โดยแบ่งเป็น ๑๐ พวก ล้วนมี
ผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่งมายัง
ป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย เทพอีก ๑๐ หมู่น้ี คือ สุกกะ กรุมหะ อรณุะ เวฆนสะ 
โอทาตคัยหะผู้เป็นหัวหน้า วิจักขณะ สทามัตตะ หารคชะ มิสสกะผู้มียศและปชุนน
เทวราช ผู้บันดาลฝนให้ตกท่ัวทุกทิศก็มา (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

สุกกาเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุกกาเถรี มีเน้ือความที่ท่านเลา่ไว้สรุปได้ว่าในอดีตชาติ
กัปท่ี ๙๑ ท่านเกิดในกรุงพันธุมดี ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปัสสี เกิดศรทัธาเลื่อมใสจึงออกบวชประพฤติธรรม และเป็นพระธรรมกถึก จุติจาก
อัตภาพน้ันแล้ว ได้ไปเกิดในสวรรค์ ในกัปท่ี ๓๑ ได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าสิขี และพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู ในภัทรกัปน้ี ได้บวชในศาสนาของ
พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ กกุสันธะ โกนาคมนะ และ กัสสปะ ทุกชาติล้วนเป็น
พหูสูต และเป็นนักเทศก์ จุติจากอัตภาพน้ันแล้วไปเกิดในสวรรค์ ในชาติสุดท้ายนี้ 
เกิดในตระกูลเศรษฐีกรุงราชคฤห์ ได้เห็นพุทธานุภาพ และได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว
เกิดความเลื่อมใสจึงบวชในสำนักของพระธรรมทินนาเถรี ไม่นานก็ได้บรรลุวิชชา ๓ 
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑๑/๕๓๔) 

สุกกาเถรีคาถา : ภาษิตของพระสุกกาเถรี,คาถาของพระสุกกาเถรี ท่านพระสุกกาเถรีกล่าวไว้ว่า พวก
มนุษย์เมืองราชคฤห์เหล่าน้ีทำอะไรกัน มัวด่ืมน้ำผึ้ง ดีดนิ้วมืออยู่ ไม่เข้าไปหาพระสุก
กาเถรีผู้กำลังแสดง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เล่า ส่วนพวกคนที่มีปัญญา เข้าใจ
ด่ืมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน้ัน ซึง่เป็นธรรมไม่นำกลับหลัง ทำผู้ฟังให้ชุ่มช่ืน  
มีโอชะดุจบุคคลเดินทางไกลด่ืมน้ำฝน พระสุกกาเถรีมีธรรมบริสุทธ์ิ ปราศจากราคะ มี
จิตต้ังมั่น ชนะมารพร้อมท้ังเสนามาร ยังทรงร่างกายท่ีมีในภพสุดท้ายอยู่ (ขุ.เถรี.
(ไทย) ๒๖/๕๔/๕๖๓) 

สุกกาภิกษุณี ภิกษุณีช่ือว่าสุกกา, ภิกษุณีผูแ้สดงอมตธรรมในกรุงราชคฤห์ 
 ในปฐมสุกกาสตูร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ 

ภิกษุณีช่ือสุกกามีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ ยักษ์ผู้เลื่อมใสอย่างย่ิงในสุก
กาภิกษุณี ได้กล่าวคาถาในเวลาน้ันว่า พวกมนุษย์ในกรุงราชคฤห์เหล่าน้ี ทำอะไรกัน 



 

๕๔๒๒ 
 

 

มัวด่ืมน้ำผึ้ง นอนอยู่ ไม่เข้าไปน่ังใกล้สุกกาภิกษุณี ผู้แสดงอมตบทอยู่ ส่วนพวกคนท่ีมี
ปัญญา เข้าใจดื่มอมตบทน้ัน ซึ่งเป็นธรรมไม่นำกลับหลัง ทำผู้ฟังให้ชุ่มช่ืน มีโอชะ ดุจ
บุคคลเดินทางไกลด่ืมน้ำฝน (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๓/๓๔๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๔/๓๕๐) 

สุกกาภิชาติ ชาติกำเนิดดี, คนเกิดในตระกูลสูง, หน่ึงในตระกูล ๖ ประการ 
 ในสังคีติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงอภิชาติว่าการกำหนดหมายชนเป็นช้ัน เป็นกลุ่ม 

เช่น หมู่คนที่ประพฤติอย่างน้ี ๆ ๖ ประการ คือ (๑) บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกัณ
หาภิชาติ (เกิดในตระกูลต่ำ) ประพฤติธรรมดำ (๒) บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นกัณหาภิ
ชาติ ประพฤติธรรมขาว (๓) บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกณัหาภิชาติ บรรลุนิพพานที่
ไม่ดำ ไม่ขาว (๔) บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นสุกกาภิชาติ (เกิดในตระกูลสูง) ประพฤติ
ธรรมดำ (๕) บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นสุกกาภิชาติ ประพฤติธรรมขาว (๖) บุคคล
บางคนในโลกนี้เป็นสุกกาภิชาติ บรรลุนิพพานท่ีไม่ดำ ไม่ขาว (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๙/
๓๒๙, องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๕๗/๕๔๔,ที.สี.อ.(บาลี)๑๖๘/๑๔๗) (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/
๕๗/๑๓๙) 

สกุกาสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยสุกกาภิกษุณี (สูตรท่ี ๑) สมยัท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระ
เวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ ภิกษุณีช่ือสุกกาแสดงธรรมอยู่ใน
บริษัทหมู่ใหญ ่ ยักษ์ผู้เลื่อมใสนางภิกษุณีนั้นจึงกล่าวในท่ีต่าง ๆ ว่า พวกมนุษย์ในกรุง
ราชคฤห์น้ีทำอะไรกัน มัวด่ืมน้ำผึ้ง มัวนอน ไม่เข้าไปนั่งใกล้สุกกาภิกษุณีผู้แสดงอม
ตบท ส่วนพวกคนที่มีปัญญา เข้าใจด่ืมอมตบทน้ันซึ่งเป็นธรรมไม่นำกลับหลัง ทำผู้ฟัง
ให้ชุ่มช่ืน มีโอชะ ดุจบุคคลเดินทางไกลดื่มน้ำฝน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๓/๓๔๙) 

สุกกาสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยสุกกาภิกษุณี (สูตรท่ี ๒) สมยัท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระ
เวฬุวัน สถานที่ให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ อุบาสกคนหน่ึงได้ถวายโภชนาหาร
แก่สุกกาภิกษุณี ยักษ์ผู้เลื่อมใสในนางภิกษุณีน้ันจึงกล่าวในที่ต่าง ๆ ว่า อุบาสกน้ีมี
ปัญญา ถวายโภชนาหารแก่สุกกาภิกษุณี ผูห้ลุดพ้นแล้วจากกิเลสเคร่ืองร้อยรัดทั้งปวง 
ได้ประสบบุญมากหนอ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๔/๓๕๐) 

สุกชาดก :  ชาดกว่าด้วยลูกนกแขกเต้า มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญานกแขกเต้าโพธิสัตว์มีนก
แขกเต้าเป็นบริวารจำนวนมาก อาศยัอยู่ในป่าหิมพานต์ เมื่อแก่ชราแลว้สอนลูกชายผู้
เลี้ยงดูตนไม่ให้ไปหากินผลมะม่วงสุกซึ่งรสอร่อยที่อยู่ในเกาะกลางทะเล แต่ลูกนกไม่
เช่ือฟังบินไปหากินท่ีเกาะน้ัน มันกินมากเกินไป ขากลับยังคาบผลมะม่วงมาฝากบิดา
มารดาด้วย เพราะกินมากทำให้มันง่วงจึงเผลอหลับตกลงไปในมหาสมทุร ถูกปลาฮุบ
กินเป็นอาหาร มารดาบิดาแก่ชราตาบอดเมื่อไม่เห็นลูกกลับมาก็รู้ว่าลูกของตนคงตก
ทะเลตายแล้ว และไม่นานนกโพธิสัตว์และภรรยาก็อดอาหารตาย การรู้จักประมาณ



 

๕๔๒๓ 
 

 

คือการไม่ติดอยู่ในรสอาหารเป็นการดี ทำให้อายุยืนสามารถอยู่บำรุงมารดาบิดาและ
บำเพ็ญกุศลได้อีกนานคนที่ไม่รู้จักประมาณคอืติดในรสอาหารเป็นเหตุให้ทำ
อกุศลกรรมเพราะอาหารจะจมลงในอบายทั้ง ๔ ส่วนคนที่รู้จักประมาณจะไม่จมลง 
(ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๓/๑๒๒) 

สุกตาเวฬิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุกตาเวฬิยเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านเป็นช่างดอกไม้ ได้นำพวงมาลัยไปบูชาพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสิขี เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปท่ี ๒๕ ท่านได้เกิด
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๓๙๖) 

สุกรขาตา, ถ้ำ ถ้ำช่ือสุกร, ถ้ำท่ีพระสารีบุตรอาศัยอยู่, ถ้ำท่ีต้ังอยู่ข้างทางขึ้นไปคันธกุฎี ณ ยอด
เขาคิชฌกูฏ กรงุราชคฤห์ แคว้นมคธ 

               ในสูกรขตสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ถ้ำสุกรขาตา สมัยมีพระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่  ณ  ถ้ำสุกรขาตา  เขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์  ณ  ท่ีนั้นแล  พระผู้มี
พระภาครับส่ังเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสถามว่า  “สารีบุตร  ภิกษุขีณาสพเห็น
อำนาจประโยชน์อะไร  จึงระพฤตินอบน้อมอย่างย่ิงในตถาคตหรือในคำสอนของ
ตถาคต” ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่า  “ขา้แต่พระองค์ผู้เจริญ  ภิกษุขีณาสพเห็น
ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม  จึงประพฤตินอบน้อมอย่างย่ิงในพระ
ตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคต” “ดีละ  ดีละ  สารีบุตร  ภิกษุขีณาสพเห็น
ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม  จึงประพฤตินอบน้อมอย่างย่ิงในตถาคต
หรือในคำสอนของตถาคต (ที.ม.(ไทย)๑๙/๕๒๘/๓๔๒) 

สุกรสาลูกะ ลูกสุกรสาลูกะ, คำอุปมาอาหารท่ีกินแล้วให้เดือดร้อน กินข้าวลีบยังดีกว่า 
 ในสาลูกชาดก โคมหาโลหิตโพธิสัตว์ได้กล่าวกับโคจูฬโลหิตผู้น้องว่า เจ้าอย่า

ปรารถนาเป็นเช่นสุกรสาลูกะเลย เพราะสุกรสาลูกะนีก้ินอาหารที่ทำให้เดือดร้อน 
เจ้าอย่าทะเยอทะยานไปนัก จงกินต้นข้าวลีบเถิด น่ันเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้มีอายุ
ยืน อีกไม่นานนัก ข้าราชสำนักพร้อมกับบริวารนั้นจะเป็นแขกมาที่น้ี ตอนนั้นเจ้าจะ
เห็นสุกรสาลูกะถูกตีด้วยสากนอนตายอยู่ พระศาสดาตรัสพระคาถานี้ว่า ครั้นเห็น
สุกรสาลูกะถูกฆ่าด้วยสากนอนตายถูกชำแหละอยู่ โคแก่ท้ัง ๒ ได้คิดว่า ต้นข้าวลีบ
ของพวกเราเท่าน้ันประเสริฐท่ีสุด (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๐๖/๑๔๔,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๐๗/
๑๔๔) 



 

๕๔๒๔ 
 

 

สุข ความสบายกาย สบายใจ, ความสุขท่ีได้จากการฟังธรรม, ความสขุที่ได้จากการ
เรียนรู้,พระพุทธเจ้าส่งพระอรหันตสาวกไปเผยแผ่ศาสนาก็เพ่ือความสุขทั้งแก่เทวดา
และมนุษย ์

 ตัวอย่างในมหาปทานสูตร พระผู้มีพระภาคทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา เวลา
น้ี ในกรุงพันธุมดีมีภิกษุสงฆอ์ยู่จำนวนมากถึง ๑๖๘,๐๐๐ รูปทางที่ดีเราควรประกาศ
ให้ภิกษุท้ังหลายรู้ท่ัวกันว่า ‘ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงจาริกไป เพ่ือประโยชน์ 
เพ่ือเกื้อกลู เพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย แต่อย่าไปทางเดียวกัน ๒ รูป จง
แสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด 
จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน ในโลก
น้ียังมีเหล่าสัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาเบาบาง สัตว์เหลา่นั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม 
เหล่าสัตว์ผู้ท่ีอาจจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่ แต่เมื่อเวลาล่วงไปทุก ๆ ๖ ป ีเธอทั้งหลาย
ควรกลับมายังกรุงพันธุมดีราชธานี เพ่ือแสดงปาติโมกข์’ (ที.สี.(ไทย)๙/๗๖/๓๑,ที.สี.
(ไทย)๙/๙๕/๓๗,ที.สี.(ไทย)๙/๙๖/๓๘,ที.สี.(ไทย)๙/๙๗/๓๘,ที.สี.(ไทย)๙/๙๘/
๓๘,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๘๖/๔๖,ที.ม.(ไทย)๑๐/๘๖/๔๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๘๗/๔๗,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๘๘/๔๘,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๒/๕๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๘๔/๖๓,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๑๑๐/๘๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๑) 

สุขของปุถุชน สุขอย่างหยาบ, สุขอันเกิดจากกาม, สุขอันเกิดแต่เมถุนธรรม 
 ในอรณวิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสสุขโสมนัสท่ีอาศัยกามคุณ ๕ ประการ เป็นสุข

ท่ีเกิดแต่เมถุนธรรม เป็นสุขของปุถุชน ไม่ใช่สุขของพระอริยะ ‘ภิกษุไม่พึงเสพ ไม่พึง
เจริญ ไม่พึงทำให้มาก พึงกลัวสุขชนิดน้ี’ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๒๘/๓๙๕, ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๓๓๗/๓๙๙) 

สุขของพระอรยิะความสุขท่ีสงัดจากกามและอกุศลทั้งหลาย, สุขท่ีเกิดจากความสงบ จากการรู้แจ้ง 
 ในอรณวิภังคสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศล

ธรรมท้ังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 
เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่
จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ ... บรรลุตติย
ฌาน ... บรรลุจตุตถฌาน ... สุขนี้เราเรียกว่า เนกขัมมสุข เป็นสุขอันเกิดจากความ
สงัด เป็นสุขเกิดจากความสงบ เป็นสุขเกิดจากการตรัสรู้ เรากล่าวว่า ‘ภิกษุพึงเสพ 
พึงเจริญ พึงทำให้มาก ไม่พึงกลัวสุขชนิดน้ี’ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๒๘/๓๙๕) 

สุขของมนุษย์ สุขท่ีเจือด้วยอามิส, สุขที่เจือด้วยกาม, สุขแห่งอาชีพ, ความสุขจากการปฏิบัติธรรม 



 

๕๔๒๕ 
 

 

 ในกุกกุฬกถา เรื่องเถ้ารึง สกวาทีถามปรวาทีว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุจเถ้ารึงโดยไม่
จำกัดใช่ไหม ปรวาทีตอบว่า ใช่ สกวาทีถามว่า สุขเวทนา สุขทางกาย สขุทางใจ ทิพย
สุข สุขของมนุษย์ สุขในลาภ สุขในสักการะ สุขในการไป สุขในการนอน สุขในความ
มีอำนาจ สุขในความเป็นใหญ่สุขของคฤหสัถ์ สขุของสมณะ สุขมีอาสวะ สุขไม่มีอา
สวะ สุขมีอุปธิ สุขไม่มีอุปธิ สุขเจืออามิส สุขไม่เจืออามสิ สุขมีปีติ สุขไม่มีปีติ สขุใน
ฌาน สุขอันเกดิจากวิมุตติ สุขในกาม สุขในเนกขัมมะ สขุอันเกิดจากวิเวก สุขอันเกิด
จากความสงบ สุขอันเกิด จากความตรัสรู้ มีอยู่มิใช่หรือ ปรวาทีตอบว่า ใช่ (อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๓๓๘/๓๑๐) 

สขุของสมณะ สุขท่ีเกิดจากการได้ปัจจัย ๔, สุขท่ีเกิดจากการประพฤติพรหมจรรย์ 
 ในสมณสุขสูตร พระผู้พระภาคตรัสสุขของสมณะ ๕ ประการ คือ (๑) สันโดษด้วย

จีวรตามแต่จะได้ (๒) สันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ (๓) สันโดษด้วยเสนาสนะ
ตามแต่จะได้ (๔) สันโดษด้วยคิลานปัจจัย เภสัชชบริขารตามแต่จะได้ (๕) ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๒๘/๒๐๘) 

สขุคือพระนิพพานความสุขในพระนิพพาน, การทำนิพพานให้แจ้ง เพราะนิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง,
นิพพานเป็นสุข 

 ในนิพพานสุขสูตร พระสารบุีตรกล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า “ผู้มีอายุท้ังหลาย นิพพาน
น้ีเป็นสุข นิพพานนี้เป็นสุข” เมื่อพระสารีบุตรกล่าวอย่างน้ีแล้ว ท่านพระอุทายีได้
กล่าวกับท่านว่า “ท่านสารบุีตร ก็นิพพานน้ีไม่มีเวทนา จะเป็นสุขได้อย่างไร”ท่าน
พระสารีบุตรกล่าวว่า ผู้มีอายุ นิพพานท่ีไม่มีเวทนาน่ันแลเป็นสุข (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/
๓๔/๕๐๐) 

สุขทางกาย ความสุขทางทวารท้ัง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย, ความสุขท่ีได้จากการสัมผัสทาง
กาย, เป็นหน่ึงในสุข ๒ อย่าง คือ สุขทางกาย กับ สุขทางใจ ตัวอย่างในสุขวรรค 
กล่าวถึงความสุข ๒ ประการ คือ (๑) สุขทางกาย (๒) สุขทางใจ บรรดาสุข ๒ อย่างนี้ 
สุขทางใจเป็นเลิศ ความสุขทางทวารท้ัง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งคู่กับเจโตสุข
หรือสุขทางใจ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๕-๗๗/๑๐๒-๑๐๕,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๘/๓๑๐,
อภิ.ป.ไทย)๔๐/๑๔/๘๘๗,อภิ.ป.ไทย)๔๐/๑๕/๘๘๘,อภิ.ป.ไทย)๔๐/๖๑/๘๒๙,อภิ.ป.
ไทย)๔๐/๖๒/๘๓๑,อภิ.ป.ไทย)๔๐/๖๓/๘๓๒,อภิ.ป.ไทย)๔๐/๑๐๒/๔๐/๗๕๗,อภิ.ป.
ไทย)๔๐/๑๐๓/๗๕๘,อภิ.ป.ไทย)๔๐/๑๐๔/๗๕๙) 

สุขทางใจ เจตสิกสุข, สุขไม่อิงอามิส, สขุท่ีเป็นเลิศ, สขุท่ีเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อวัตถุ, หน่ึงในสุขสอง
อย่าง 



 

๕๔๒๖ 
 

 

 ตัวอย่างในสุขวรรค กล่าวถึงความสุข ๒ อย่าง คือ (๑) สุขทางกาย (๒) สุขทางใจ 
บรรดาสุข ๒ อย่างน้ี สุขทางใจเป็นเลิศคู่กับกายิกสุข คือ ความสุขทางทวารท้ัง ๕ คือ 
ตา หู จมูก ลิน้ กาย (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๕-๗๗/๑๐๒-๑๐๕,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๓๘/
๓๑๐) 

สุขทิพย์ สุขช้ันเลิศ, สขุแท้, สขุที่ล่วงเลยเหล่าเทพทัง้หลาย, หน่ึงในฐานะของเทพสิบอย่าง  
 ในลักขณสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในชาติก่อน ภพก่อน กำเนิดก่อน ตถาคตเกิด

เป็นมนุษย์สมาทานในกุศลธรรม ในการจำแนกทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษา
อุโบสถ ในความเกื้อกูลมารดา ในความเกื้อกูลบิดา ในความเกื้อกูลสมณะ ในความ
เกื้อกูลพราหมณ์ ในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล ตถาคตได้ทำ สั่งสม 
พอกพูนกรรมนั้น ทำกรรมนั้นให้ไพบูลย์แล้ว หลังจากตายแล้ว ตถาคตจึงไปเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์ ครอบงำเทพเหล่าอ่ืนในเทวโลกน้ันด้วยฐานะ ๑๐ คือ อายุทิพย์ 
วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นใหญ่ทิพย์ รูปทิพย์ เสียง ทิพย์ กลิ่นทิพย์ รส
ทิพย์ โผฏฐัพพะทิพย์ จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างน้ี จึงได้ลักษณะ
มหาบุรุษนี้ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๑/๑๖๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๐/๑๙๖) 

สุขท่ีไม่อิงอามิส สุขท่ีไม่ต้องอาศัยเหย่ือล่อ, สุขท่ีไม่ทำใจให้เศร้าหมองพ้นจากวงจรแห่งวัฏฏะ,สุขใน
ปฐมฌาน ทุติยฌาน และตติยฌาน,สุขท่ีเกิดจากการต้ังมั่นในอริยวินัย 

 ในอิณสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ใดมีศรทัธาต้ังม่ันในอริยวินัย มีจิตประกอบด้วย
หิริ มีโอตตัปปะ มีปัญญา และสำรวมในศีล เขาได้สุขท่ีไม่อิงอามิส อุเบกขาต้ังมั่น ละ
นิวรณ์ ๕ ประการได้ ปรารภความเพียรเป็นนิตย์ บรรลฌุานท้ังหลายมีเอกัคคตาจิต
ปรากฏ มีปัญญารักษาตน มีสติ รู้ชัดเหตุนั้นตามความเป็นจริง ในธรรมเป็นท่ีสิ้นไป
แห่งสังโยชน์ท้ังปวง จิตย่อมหลุดพ้นโดยชอบ เพราะไม่ถือมั่นโดยสิ้นเชิง (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๔๕/๕๑๑,องฺ.ทุก.อ.(บาลี)๒/๖๙/๖๑,องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี)๓/๔๕/๑๒๗) 

สุขทุกข์ ความสบายกับความไม่สบาย, ท้ังสุขและทุกข์, สุขและทุกข์เกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่ง
มโนสังขาร 

 ในเจตนาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุข
ทุกข์ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง บุคคลอ่ืนปรุงแต่งมโนสังขารของบุคคลน้ันอันเป็น
ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลน้ันบ้าง บุคคลรู้สกึตัว ปรุงแต่งมโนสังขารอัน
เป็นปัจจัยให้สขุทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง บุคคลไม่รู้สึกตัว ปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็น
ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง อวิชชาย่อมตกไปตามธรรมเหล่าน้ี แต่เพราะ
อวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ กายอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคล



 

๕๔๒๗ 
 

 

น้ันจึงไม่มี วาจาอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแกบุ่คคลน้ันจึงไม่มี ใจอันเป็น
ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลน้ันจึงไม่มี เขต วัตถุ อายตนะ อธิกรณะอัน
เป็นปัจจัยให้สขุทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น จึงไม่ม ี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๑/
๒๓๙) 

สุขทุกขีสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีท้ังสุขและทุกข์ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า เม่ือมีขันธ์ ๕ เพราะถือมั่นและยึดมั่นขันธ์ 
๕จึงเกิดมีทิฏฐว่ิาหลังจากตายแล้ว อัตตาทีม่ีท้ังสุขและทุกข์ไม่สลายไป เน้ือหาสาระที่
เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งวาตสูตรในวรรคนี้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๔๘/๓๑๐) 

สุขธาตุ ความสำราญทางกาย, ความสุขทางกาย, ความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิด
แต่กายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีสำราญเป็นสุข, หนึ่งในสุขธาตุหกประการ 

 ในพหุธาตุกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เหตุท่ีภิกษุรู้เห็นธาตุ ๖ ประการ จึงควร
เรียกว่า ภิกษุผูฉ้ลาดในธาตุ คือ (๑) สุขธาตุ ธาตุคือสุข (๒) ทุกขธาตุ ธาตุคือทุกข์ (๓) 
โสมนัสสธาตุ ธาตุคือโสมนัส (๔) โทมนสัสธาตุ ธาตุคือโทมนัส (๕) อุเปกขาธาตุ ธาตุ
คืออุเบกขา (๖) อวิชชาธาตุ ธาตุคืออวิชชา (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๒๕/๑๖๒, อภิ.วิ.(ไทย) 
๓๕/๑๘๐/๑๓๙) 

สุขในการนอนหลับยินดีสุขท่ีไม่สะอาด, สขุที่อิงอาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ 
 ในนาคิตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับนาคิตะว่า “นาคิตะ เราไม่ติดยศ และยศก็ไม่

ติดเรา ผู้ใดแลไม่ได้ตามความปรารถนา ไม่ได้โดยไม่ยาก ไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่ง
เนกขัมมสุข ปวิเวกสุข อุปสมสุข สัมโพธสุข ท่ีเราได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่
ยาก ได้โดยไม่ลำบากน้ี ผู้น้ันช่ือว่า ยินดีสุขท่ีไม่สะอาด สุขในการนอนหลับ และสขุที่
อิงอาศัยลาภสักการะและการสรรเสรญิ” (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๓๐/๔๒) 

สุขปฏิปทา ขิปปาภิญญาสขุที่บรรลฌุาน ชนิดสุญญตะ, ปฏิบัติได้ง่าย รู้ได้เร็ว 
 ในสุญญตปฏิปทา โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเป็นโลกุตระ อันเป็นเครื่องออกไปจาก

โลกนำไปสู่นิพพาน เพ่ือละทิฏฐิ เพ่ือบรรลภูุมิเบ้ืองต้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมท้ังหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา 
ชนิดสุญญตะ เป็นสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ เป็นสุขาปฏิปทาขิปปา
ภิญญา บรรลทุุติยฌาน บรรลุตติยฌาน บรรลุจตุตถฌาน บรรลุปฐมฌาน บรรลุปัญ
จมฌาน ชนิดสุญญตะ เป็นสุขปฏิปทาขิปปาภิญญา (อภิ.สงฺ.๗๖/๔๓๗/๑๑๙, ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๕๒/๑๑๓) 



 

๕๔๒๘ 
 

 

สุขปัตถนาสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้ปรารถนาความสุข คำว่า ความสุข ในพระสูตรน้ีหมายถึง (๑) การได้
การสรรเสริญ (๒) การได้โภคทรัพย์ (๓) การไปเกิดในสุคติ ทรงแสดงว่า เม่ือบัณฑิต
ปรารถนาความสุขท้ัง ๓ ประการน้ี ก็พึงรักษาศีล (ขุ.อิติ.(ไท) ๒๕/๗๖/๔๓๖) 

สุขวิหาริชาดก :ชาดกว่าด้วยการอยู่เป็นสุข มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์
มหาศาลเม่ือสิน้มารดาบดาแล้วเห็นโทษในกามจึงสละแสดงธรรมแก่พระราชา
เกี่ยวกับการอยู่เป็นสุขว่า ผูท่ี้ไม่ต้องคุ้มครองผู้อ่ืน ไม่ต้องให้ผู้อ่ืนคุ้มครองและไม่หวัง
อยากได้กามคุณน้ันแหละอยู่เป็นสุข(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๐/๔) 

สุขเพียงเล็กนอ้ยสุขในกาม, สุขไม่ถาวร, สุขดุจปลาไหลกลืนเบ็ด ท่ีเดือดร้อนภายหลัง ต่างจากสุขอัน
ไพบูลย์ 

 ในสุเมธาเถรีคาถา ภาษิตพระสุเมธาเถรีว่า เราเป็นธิดาของพระอัครมเหสีพระเจ้า
โกญจะกรุงมันตาวดี ช่ือว่า สุเมธา ผู้ท่ีพระอริยเจ้าท้ังหลายผู้ทำตามคำสัง่สอน ทำให้
เกิดเลื่อมใสแลว้ นางกล่าวว่า โปรดอย่าละสุขอันไพบูลย์ เพราะเหตุแห่งกามสุขเพียง
เล็กน้อย อย่าทรงเป็นดุจปลาใหญ่กลืนเบ็ด ต้องเดือดร้อนในภายหลัง โปรดอย่าทรง
เป็นดุจสุนัขถูกล่ามโซ่หมุนไปหมุนมา เพราะกามท้ังหลายเลย เพราะกามท้ังหลายจัก
ทำพระองค์ให้เป็นเหมือนคนจัณฑาลหิวจัด ได้สุนัขแล้วทำให้พินาศได้ (ขุ.เถรี.(ไทย)
๒๖/๕๑๐/๖๓๘) 

สุขไพบูลย์ ความสุขอันเต็มเป่ียม, ความสมบูรณแ์ห่งสุข, ความสขุที่เกิดจากถวายทานแด่พระเร
วตะที่น่าเจริญใจ 

 ในทัททลัลวิมาน พ่ีสาวถามสภัุทราเทพธิดาน้องสาวว่า พ่ีถวายทานมากกว่าเธอ แต่
กลับอุบัติในหมู่เทพชั้นต่ำกว่า ส่วนน้องถวายทานน้อยกว่า แต่ทำไมจึงได้รับสุข
ไพบูลย์วิเศษเล่า เทพธิดา พ่ีถามแล้ว ขอเธอจงบอก น้ีเป็นผลของกรรมอันใดเล่า 
สุภัทราเทพธิดาตอบว่า ชาติกอ่นดิฉันได้พบภิกษุรูปหน่ึง น่าเจริญใจ จึงได้นิมนต์ภิกษุ
รูปนั้น คือพระเรวตะ เป็นรูปที่ ๘ ให้ฉันภัตตาหาร พระเรวตเถระน้ันมุ่งจะอนุเคราะห์
ให้เกิดประโยชน์แก่ดิฉัน จึงบอกดิฉันให้ถวายสงฆ์ ดิฉันได้ทำตามคำแนะนำของท่าน 
ทักษิณาของดิฉันนั้นถวายเป็นสังฆทาน มีผลประมาณมิได้ ส่วนทานของพ่ีท่ีถวายเป็น
รายบุคคลน้ันมีผลไมม่าก (ข.ุวิ.(ไทย)๒๖/๖๒๕/๖๘) 

สุขภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิต, เรื่องที่สุภมาณพโตเทยยบุตรถามท่านพระอานนท์ถึง
สุขภาพ 

 ในสุภสูตร พระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปไม่นาน พระอานนท์พำนักอยู่ 
ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี สุภมาณพโตเทยยบุตร 



 

๕๔๒๙ 
 

 

มีกิจธุระพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถี สุภมาณพโตเทยยบุตรเรียกมาณพคนหน่ึงมาส่ังว่า 
“มาน่ีแน่ะพ่อหนุ่ม เธอจงเข้าไปหาพระสมณะช่ืออานนท์ แล้วเรียนถามถึงสุขภาพ 
ความมีโรคาพาธน้อย กระปร้ีกระเปร่า มพีลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญตามคำของ
เราว่า สุภมาณพโตเทยยบุตรถามท่านพระอานนท์ถึงสุขภาพ ความมีโรคาพาธน้อย 
กระปรี้กระเปร่า มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ และเธอจงเรียนว่าขอท่านพระ
อานนท์โปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภมาณพโตเทยยบุตรบ้าง” (ที.สี.(ไทย)
๙/๔๔๕/๑๙๗,ที.สี.(ไทย)๙/๔๔๖/๑๙๗,ที.สี.(ไทย)๙/๕๐๔/๒๒๒,ที.สี.(ไทย)๙/๕๐๕/
๒๒๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๔/๑๕๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๔/๒๐๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๔/
๓๖๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๔/๓๙๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๒๒/๓๒,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑๘/
๒๐๐) 

สุขวัจฉนมาณพมาณพช่ือสุขวัจฉนะ, มาณพผู้ละธรรมเพราะต้องการหญิงสาว, หน่ึงในมาณพหกคน 
ท่ีต้องการหญิงสาว 

 ในสีลวีมังสชาดก พระศาสดาได้ตรัส ๒ พระคาถาน้ีว่า ทุชัจจมาณพ สุชัจจมาณพ 
นันทมาณพ สุขวัจฉนมาณพ วัชฌมาณพ และอัทธุวสีลมาณพน้ัน มีความต้องการ
หญิงสาว จึงพากันละธรรมเสีย ส่วนพราหมณ์ผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง มีปัญญา มี
ความก้าวหน้าในสัจจธรรม ตามรักษาธรรมอยู่ ละทิ้งอิตถีลาภเพราะเหตุอะไรเล่า (ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๑๙/๑๖๐) 

สุขวิหารธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข, ธรรมของพระผู้มีพระมีภาค, ธรรมท่ีภิกษุอธรรมวาที
ขอให้พระผู้มีพระภาคประกอบตาม 

 ตัวอย่างในโกสัมพิกวิวาทกถา พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุว่า “พวกเธออย่า
บาดหมาง อย่าทะเลาะ อย่าขัดแย้ง อย่าวิวาทกันเลย ภิกษุฝ่าย อธรรมวาทีรูปน้ันได้
กราบทูลอีกเป็นครั้งท่ี ๒ ว่า ขอพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงเป็นธรรมสามีทรงโปรดรอไป
ก่อน ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงขวนขวายน้อย ประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบัน
อยู่เถิด พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระองค์จะปรากฏเพราะความบาดหมาง ความ
ทะเลาะ ความขัดแย้ง และความวิวาทน่ังเอง” (วิ.ม.(ไทย) ๕/๔๕๗/๓๔๒, ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๒๓๖/๒๗๗) 

สุขวิหารสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม ๒ ประการ คือ 
(๑) ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย (๒) ความรู้จักประมาณในการบริโภค 
อาหาร เป็นเหตุให้อยู่เป็นสุข ไม่อึดอัด ไม่คับแค้น ไม่กระวนกระวายในปัจจุบัน 
หลังจากตายแล้วย่อมไปสู่สุคติ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๙/๓๗๖) 



 

๕๔๓๐ 
 

 

สุขวิหาริชาดก :ชาดกว่าด้วยการอยู่เป็นสุข มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์
มหาศาลเม่ือสิน้มารดาบดาแล้วเห็นโทษในกามจึงสละแสดงธรรมแก่พระราชา
เกี่ยวกับการอยู่เป็นสุขว่า ผูท่ี้ไม่ต้องคุ้มครองผู้อ่ืน ไม่ต้องให้ผู้อ่ืนคุ้มครองและไม่หวัง
อยากได้กามคุณน้ันแหละอยู่เป็นสุข(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๐/๔) 

สุขเวทนา ความรู้สึกสุข, การเสวยสุขเวทนา  
 ในสังคีติสูตร หมวด ๓ กลา่วถึงเวทนา ๓ คือ (๑) สขุเวทนา ความรู้สึกสขุ (๒)

ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข ์ (๓) อทุกขมสขุเวทนา ความรู้สึกไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข(ที.ม.
(ไทย)๑๐/๑๒๒/๗๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๓/๗๐, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๖,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๓/๓๗๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๑๓/๑๐๙,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๖๘/๔๐๔,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๓๘๓/๔๑๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๘๘/๙๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๘/๒๐๔,ม.ม.(ไทย)
๑๓/๒๐๕/๒๔๓) 

สุขเวทนามีอามิสสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิส, การกำหนดรู้ชัดว่าเสวยเวทนามีอามิส, หน่ึงในสติปัฏฐาน 
๔ 

 ในเวทนานุปัสสนานิทเทส พระสารีบตุรกล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ภายในตนอยู่ คือภิกษุในธรรมวินัยน้ีเมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา 
เม่ือเสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัด
ว่า เราเสวยอทุกขมสขุเวทนา เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา
มีอามิส หรือเม่ือเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส เมื่อ
เสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือเมื่อเสวย
ทุกขเวทนาไมม่ีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส เม่ือเสวยอทุกขมสุข
เวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสขุเวทนามีอามิส หรือเม่ือเสวยอทุกขมสุข
เวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๓๖๓/๓๒๐)  

สุขเวทนาไม่มีอามิสสุขเวทนาท่ีไม่เจือด้วยอามิส, การเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส, หน่ึงในสติปัฏฐาน 
๔ 

 ในเวทนานุปัสสนานิทเทส พระสารีบตุรกล่าวถึงภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ภายในตนอยู่ ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา 
เม่ือเสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัด
ว่า เราเสวยอทุกขมสขุเวทนา เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา
มีอามิส หรือเม่ือเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส เมื่อ



 

๕๔๓๑ 
 

 

เสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือเมื่อเสวย
ทุกขเวทนาไมม่ีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส เม่ือเสวยอทุกขมสุข
เวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสขุเวทนามีอามิส หรือเม่ือเสวยอทุกขมสุข
เวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสขุเวทนาไม่มีอามิส(อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๓๖๓/๓๑๐) 

สุขสมบัติ สมบัติคือความสุข, ความถึงพร้อมด้วยความสุข, มีความสุขพร้อมสรรพ 
 ในอัฏฐารสเถรสีหัสสานมปทาน เร่ืองอดีตชาติของพระเถรี ท่านประกาศว่า หม่อม

ฉันทั้งหลายได้รับทุกข์หลายอย่าง และสขุสมบัติหลายอย่าง ถึงความเป็นผู้บริสุทธ์ิ ได้
สมบัติทุกอย่าง ด้วยประการฉะน้ีบุคคลผูถ้วายตนของตนแด่พระพุทธเจ้า ผู้แสวงหา
คุณอันยิ่งใหญ ่ เพ่ือต้องการบุญก็ย่อมพรั่งพร้อมด้วยสหาย บรรลุพระนิพพานซึ่งเป็น
อสงัขตะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๘๒/๕๑๗) 

สุขสหคตปัญญาปัญญาที่สมัปยุตด้วยสุข, ปัญญาท่ีประกอบด้วยสุข 
 ในญาณวิภังค์ ติกนิทเทส พระสารีบุตรกล่าวถึงปัญญา ๓ คือ ปัญญาที่สัมปยุตด้วย

ปีติช่ือว่า ปีติสหคตปัญญา ปญัญาทีส่ัมปยุตด้วยสุขช่ือว่า สุขสหคตปัญญา ปัญญาที่
สัมปยุตด้วยอุเบกขาช่ือว่า อุเปกขาสหคตปัญญา (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๗๕/๕๐๖) 

สุขสัญญา ความหมายรู้ว่าเป็นสุข, ความหมายรู้ว่าสบาย 
 ในอโยคุฬสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตถาคตต้ังกายไว้ในจิตหรือต้ังจิตไว้ในกาย 

ก้าวลงสู่สุขสญัญา (ความหมายรู้ว่าสบาย) และลหุสัญญา (ความหมายรู้ว่าเบา) ใน
กายอยู่ สมัยน้ัน กายของตถาคตย่อมเบากว่า อ่อนกว่า ควรแก่การงานกว่า และผุด
ผ่องกว่า ก้อนเหล็กที่ไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมเบากว่า อ่อนกว่า ควรแก่การงานกว่า 
และผุดผ่องกว่า แม้ฉันใด สมยัใด ตถาคตต้ังกายไว้ในจิตหรือต้ังจิตไว้ในกาย ก้าวลงสู่
สุขสญัญาและลหุสญัญาในกายอยู่ สมัยน้ัน กายของตถาคตย่อมเบากว่า อ่อนกว่า 
ควรแก่การงานกว่า และผดุผ่องกว่า ก็ฉันน้ันเหมือนกัน (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๓๔/
๔๑๔,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๘/๔๕,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๕๒/๘๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๖๗/๒๕๘,ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๒๑๔/๓๕๖) 

สุขสัมผสั การสัมผสัเป็นสุข, สมัผัสด้วยความสบาย, การกระทบด้วยความสุข 
 ในอทันตอคตุตสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงสุขสัมผสัว่า ในกาลใดที่บุคคลอบรมใจดี

แล้ว ในอารมณ์ ๖ ประการอย่างนี้ ในกาลน้ันจิตของเขาถูกสุขสัมผัสหรอืทุกขสัมผัส
กระทบแล้ว ย่อมไม่หว่ันไหวในที่ไหน ๆ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายครอบงำราคะ
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และโทสะได้แล้ว ย่อมเป็นผู้ถึงจุดจบแห่งความเกิดและความตาย (สํ.ส.(ไทย)๑๘/
๙๔/๙๙) 

สุขสามเณรวัตถุ : เรื่องสุขสามเณร พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า  คนไขน้ำ 
ย่อมไขน้ำ ช่างศร ย่อมดัดลูกศร ช่างไม้ ย่อมถากไม้ ผู้มีวัตรดีย่อมฝึกตน (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๑๔๕/๗๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ผู้มวัีตรดี ในท่ีนีห้มายถึงคนที่ว่าง่าย สอนง่าย (ขุ.ธ.อ. 
(บาลี) ๕/๘๒)  

สุขสูตร :  มี ๓ สูตร แต่แปลความหมายต่างกัน คือ  
 1.สุขสูตร พระสูตรว่าด้วยความสุข พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช

ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้รู้ว่าเวทนาทั้งหมดทั้งท่ีเป็นภายในและภายนอก
น้ีว่าล้วนเป็นทุกข์ มีความพินาศแตกสลายเป็นธรรมดา ถูกต้องความเสื่อมอยู่ ย่อม
คลายความยินดีในเวทนาเหล่าน้ันได้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๐/๒๗๐) 

 2.สุขสูตร (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทกุข์ (สูตรท่ี ๑) พระสารีบุตร
ตอบว่า การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุข เม่ือมีการเกิด ทุกข์
เหล่าน้ีก็ตามมา คือ ความหนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ สัมผัส
ไฟ ถูกตีด้วยไม้ ถูกทำร้ายด้วยศัสตรา ท้ังญาติมิตรต่างก็พากันโกรธเคืองเขา  เมื่อไม่มี
การเกิด สุขเหล่าน้ีก็ตามา คือ ความไม่หนาว ไม่ร้อน ไม่หิว ไม่กระหาย ไม่ต้องปวด
อุจจาระ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๕/๑๔๓) 

 3.สุขสูตร (ทุตยิ) พระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์ (สูตรที่ ๒) ปริพาชกช่ือ
ว่าสามัณฑกานิเข้าไปหาพระสารีบุตรท่ี ณ นาลกคาม แคว้นมคธ ครั้นสนทนา
ปราศรัยแล้วได้เรียนถามว่า อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุข อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พระสา
รีบุตรตอบว่า ในธรรมวินัยน้ี ความไม่ยินดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความยนิดีเป็นเหตุให้
เกิดสุข เมื่อไมยิ่นดี ทุกข์เหลา่น้ีก็ตามมา คือ บุคคลผู้ไม่ยินดี แม้จะเดินอยู่ ยืนอยู่ น่ัง
อยู่ นอนอยู่ ไปสู่บ้าน ไปสู่ป่า ไปสู่โคนไม้ ไปสู่เรือนว่าง ไปสู่ท่ีแจ้ง ไปสูท่่ามกลางภิกษุ
สงฆ์ ก็ไม่ประสพความสุขสำราญ เม่ือมีความยินดี สุขเหล่าน้ีก็ตามมา คือ บุคคลผู้
ยินดี แม้จะเดินอยู่ ยืนอยู่ นั่งอยู่ นอนอยู่ ไปสู่บ้าน ไปสู่ป่า ไปสู่โคนไม้ ไปสู่เรือนว่าง 
ไปสู่ที่แจ้ง ไปสู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ก็ประสพความสุขสำราญ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๖๖/๑๔๔) 

สุขโสมนัส ความสุขทางใจ, ความสบายใจ, คุณทางใจ, สภาพท่ีสุขโสมนันอาศัยรูปเกิดขึ้น เป็น
คุณในรูป 
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 ในมหาปุณณมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงคุณ โทษ และการสลัดออกจากอุปาทาน
ขันธ์ ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไร
เป็นเคร่ืองสลัดออกจากรูป อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเคร่ืองสลัดออกจาก
เวทนา อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสัญญา อะไรเป็น
คุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเคร่ืองสลัดออกจากสังขาร อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ 
อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณ” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ สภาพที่
สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้น น้ีเป็นคุณในรูป สภาพท่ีรูปไม่เที่ยง เป็นทุกข ์มีความแปร
ผันเป็นธรรมดา น้ีเป็นโทษในรูป ธรรมเป็นท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นที่ละฉันทรา
คะในรูป น้ีเป็นเครื่องสลัดออกจากรูป (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๗๙/๕๒๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๙๐/๙๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๕๕/๑๗๓,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๘๘/๑๐๐,ม.อุป.(ไทย)๑๔/
๒๕๓/๒๙๙,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๕๙/๓๐๗,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๑๑๕/๒๐๗,สํ.ข.(ไทย)๑๗/
๒๖/๓๘,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๓/๑๑,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๔/๑๑,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๓/๑๒) 

สุขโสมนัสสสตูร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้มีสุขโสมนัส พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็น
เหตุให้มีสุขโสมนัสมากในปัจจุบันและเป็นผูป้รารภเหตุแห่งธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ
ท้ังหลาย ๖ คอื (๑) ความยินดีในธรรม (๒) ความยินดีในภาวนา (๓) ความยินดีใน
การละ (๔) ความยินดีในปวิเวก (๕) ความยินดีในความไม่พยาบาท (๖) ความยินดีใน
ธรรมท่ีไม่เป็นเครื่องเนิ่นช้า (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๘/๖๐๑) 

สุขหนอ คำเปล่งอุทานของพระภัททิยะที่ไม่หวาดหว่ัน ไม่ระแวง ไม่สะดุ้ง มีจิตอิสระดุจมฤค
ในป่า ควงไม้ หรือเรือนว่าง 

 ในภัททิยสูตร พระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ ณ อนุปิยอัมพวัน พระภัททิยะ กาฬิ
โคธาบุตร อยู่ในป่าก็ดี อยู่ท่ีควงไม้ก็ดี หรืออยู่ในเรือนว่างก็ดี ก็เปล่งอุทานเนือง ๆ ว่า 
‘สุขหนอ สขุหนอ’ ภิกษุจำนวนมากได้ฟังท่านพระภัททิยะ ก็เปล่งอุทานเนือง ๆ ว่า 
‘สุขหนอ สุขหนอ’ พระผูม้ีพระภาคตรัสถามท่านว่า “จริงหรือ” ท่านพระภัททิยะ 
กาฬิโคธาบุตรทูลตอบว่า “จริง พระพุทธเจ้าข้า” (ขุ.อุป.(ไทย)๒๕/๒๐/๒๐๖) 

สุขะ ความสบายกายสบายใจ, กรรมท่ีให้ผลเป็นสุขของจุนทกัมมารบุตร, หนึ่งในธรรม ๔ 
ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแกผู่้กราบไหว้ ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ ่

 ตัวอย่างในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังควงไม้สาละคู่ ตรัสกับพระ
อานนท์ว่า บิณฑบาต ๒ คราว อะไรบ้าง คือ (๑) บิณฑบาตที่พระตถาคตเสวยแล้ว
ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (๒) บิณฑบาตท่ีพระตถาคตเสวยแล้วปรินิพพานด้วย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ บิณฑบาต ๒ คราวนี้มีผลเสมอกัน มีวิบากเสมอกัน มผีล
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มากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า ย่ิงกว่าบิณฑบาตอ่ืน ๆ’ กรรมที่จุนทกมัมารบุตรสั่งสมไว้
เป็นไปเพ่ืออายุ เป็นไปเพ่ือวรรณะ เป็นไปเพ่ือสุขะเป็นไปเพ่ือยศ เป็นไปเพ่ือเกิดใน
สวรรค์ เป็นไปเพ่ือความเป็นใหญ่’ อานนท์ เธอพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของจุนท
กัมมารบุตรอย่างน้ี” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๗/๑๔๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๗/๙๕,ขุ.ธ.
(ไทย)๒๕/๑๐๙/๖๔,ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๓๒๒/๕๒) 

สุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่นในการเสพสุข, การยึดอยู่กาม, การถือคติสุขารมณ์  
 ในปาสาทิกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสุขัลลิกานุโยค ว่า จุนทะ สุขลัลิกานุโยคนี้

เป็นธรรมต่ำทราม เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน มิใช่ของพระอริยะ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือคลายกำหนัด ไม่
เป็นไปเพ่ือดับ ไม่เป็นไปเพ่ือสงบระงับ ไม่เป็นไปเพ่ือรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่
เป็นไปเพ่ือนิพพาน(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๓/๑๔๑,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๔/๑๔๒,ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๑๘๕/๑๔๓,ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๘๓/๑๐๒) 

สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญาปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า, หนึ่งในปฏิปทา ๔ 
 ในสัมปสาทนียสูตร พระผู้มพีระภาคทรงแสดงธรรมในเร่ืองปฏิปทานับว่ายอดเย่ียม 

๔ ประการ คอื (๑) ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติลำบาก และรู้ได้ช้า(๒) ทุกขา
ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว (๓) สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา 
ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า (๔) สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวก และรู้ได้เร็ว 
บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนัน้ ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทานี้ บัณฑิตกล่าว
ว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำท้ัง ๒ สว่น คือ เพราะปฏิบัติลำบาก และเพราะรู้ได้ช้า ทุกขา
ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทานี้ บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำ เพราะปฏิบัติ
ลำบาก สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทานี้ บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำเพราะรู้
ได้ช้า สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทานี้ บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติประณีตทั้ง 
๒ ส่วน คือ เพราะปฏิบัติสะดวก และเพราะรู้ได้เร็ว (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๙,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๒/๒๒๖) 

สุขิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้มีความสุข พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สังสารวัฏนับว่ามีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ เธอทั้งหลาย
พึงพิจารณาให้เห็นความสุขในสังสารวัฏท่ีสัตว์ได้รับ เพราะแม้เราก็เคยได้รับความสุข
มาแล้ว (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๓๕/๒๒๕) 

สุขินทรีย์ อินทรีย์คือสุขเวทนา, อินทรีย์คือความสุขกาย 



 

๕๔๓๕ 
 

 

 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๕ กล่าวถึงสุขนิทรีย์ ๕ คือ (๑) สุขินทรย์ี อินทรีย์คือ
ความสุขกาย (๒) ทุกขินทรีย์ อินทรีย์คือความทุกข์กาย (๓) โสมนัสสินทรีย์ อินทรีย์
คือความสุขใจ (๔) โทมนัสสินทรีย์ อินทรีย์คอืความทุกข์ใจ (๕) อุเปกขินทรีย์ อินทรีย์
คืออุเบกขา(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๐/๓๑๐,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๒๗๐/๓๐๓,สํ.ส.ไทย)๑๙/
๕๐๕/๓๑๒,สํ.ส.ไทย)๑๙/๕๑๐/๓๑๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๒๓/
๑๙๑,อภิ.ส.(ไทย)๓๔/๔๕๒/๑๒๘,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๒๒๐/๑๙๙,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๕๔/
๑๕,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๘๒/๔๑) 

สุขุมบัณฑิต บัณฑิตช่ือสุขุม,ฤษีบัณฑิตผู้สามารถพยากรณ์ปัญหาอันละเอียดสุขุมของพระราชาได้ 
 ในสรภังคชาดก อนุสิสสดาบสลุกจากอาสนะ ขอโอกาสกับหมู่ฤษี กล่าวว่า ท้าว

มัฆวาน สุชัมบดีเทวราช องค์ปุรินททะจอมเทพ ผู้เป็นใหญ่กว่าภูตพระองค์นั้น ทรง
พระยศ ย่ำยีหมู่อสูร บรรดาฤษีเหล่านี้ผู้เปน็บัณฑิต ณ ท่ีนี่ ใครเล่าหนอถูกถามแล้ว
จักพยากรณ์ปัญหาอันละเอียดสุขุม ของพระราชาผู้เป็นใหญ่กว่ามนษุย์ท้ัง ๓ 
พระองค์ และของท้าววาสวะจอมเทพได้ หมู่ฤษีได้ฟังดังน้ันแล้ว จึงกล่าวแนะนำว่า 
ฤษีตนนี้ช่ือสรภังคะ มีตบะ เว้นจากเมถุนธรรมต้ังแต่เกิด เป็นบุตรของปุโรหิตาจารย์ 
ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอันดี ท่านจักพยากรณ์ปัญหาทัง้หลายของพระราชาเหล่าน้ัน
ได้ (ขุ.ขา.(ไทย)๒๗/๕๗/๖๐๓) 

สุขุมพญาปักษีทิชาชาติช่ือพญาหงษ์สุขมุ, หงษ์ท่ีปฏิบัติธรรมแม้อยู่ในเง้ือมมือโจร, หนึ่งในหงษ์สอง
ตัวท่ีพระราชาพอพระทัย 

 ในจูฬหังสชาดก นายพรานทลูถามมหาราช ว่า พญาหงส์ธตรัฏฐะท้ัง ๒ คือพญาหงส์
สุมุขะกับพญาหงส์ธตรัฏฐะ เป็นอธิบดีแห่งหงส์ หงสน้ี์เป็นราชาแห่งหงส์ท้ังหลาย 
ส่วนอีกตัวหน่ึงนี้เป็นเสนาบดี พระราชาผู้ทรงเป็นนราธิบดีทอดพระเนตรเห็นพญา
หงส์น้ีแล้ว จะทรงปรีดา ปลาบปลื้ม พอพระทัย จะพระราชทานพระราชทรัพย์ให้
ท่าน เป็นจำนวนมากอย่างไม่ต้องสงสัย หงส์ท้ัง ๒ เหลา่น้ีข้าพระองค์นำมา ตามคำ
ของหงส์สุมุขะน้ัน ความจริง ข้าพระองค์ได้อนุญาต ให้หงส์ท้ัง ๒ เหล่าน้ีอยู่ที่สระน้ัน
ตามเดิม ก็สุมขุพญาปักษีทิชาชาติตัวน้ีนั้น เป็นหงส์ประกอบอยู่ในธรรมอยา่งย่ิง แม้
ตกอยู่ในเง้ือมมือของศัตรูอย่างน้ี (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๕๕/๙๒) 

สุขุมวิหค วิหคช่ือสุขุม, สุขุมวิหคผูร้อดปลอดภัยเพราะอาศัยนายพราน 
 ในจูฬหังสชาดก พญาหงส์โพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่า ในคราวมีอันตรายอย่างนี้ 

ความปลอดภัยได้มีแล้ว ด้วยว่านายพรานผู้น้ี หาได้ดำเนินการบางสิ่งบางอย่างในข้า
พระองค์ท้ัง ๒ เหมือนศัตรูไม่ นายพรานคอ่ย ๆ ก้าวเข้าไปหาและได้ปราศรัยขึ้นก่อน 



 

๕๔๓๖ 
 

 

ในกาลนั้น สุมขุวิหค (บัณฑิต) ผู้น้ีแหละได้กล่าวตอบ นายพรานสดับคำของสุมุขวิหค
น้ันแล้วจึงกลับเลื่อมใสจากน้ันจึงได้ปลดปล่อยข้าพระองค์จากบ่วง ก็การมาสู่สำนัก
ของพระองค์ผู้ทรงพระเจริญน้ี สุมุขวิหคน่ันแหละปรารถนาทรัพย์เพ่ือนายพรานผู้นี้ 
ได้คิดแล้วเพ่ือประโยชน์แก่เขา (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๖๘/๙๔,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๖๙/๙๕) 

สุขุมาลชาติ มีตระกลูผู้ดี, มีตระกูลสูง, มีลักษณะอย่างผู้ดี กิริยามารยาทเรียบร้อย, คุณลักษณะ
ของเจ้าอนุรุทธะ, หน่ึงในเจ้าศากยะท้ังหก 

              ในสุขุมาลสูตร พระผู้พระมีพระภาคตรัสกับ  ภิกษุท้ังหลายว่า  เราเป็นผู้สุขุมาลชาติ 
เป็นผู้สุขุมาลชาติอย่างย่ิง พระราชบิดารับสั่งให้ขุดสระโบกขรณี (สระบวั) สระหน่ึง
ปลูกอุบล  สระหนึ่งปลูกปทุม  สระหนึ่งปลูกปุณฑริก ไว้เพ่ือเราภายในที่อยู่  เรา
ไม่ได้ใช้เฉพาะไม้จันทน์แคว้นกาสี (พาราณสี)เท่านั้น  ผ้าโพกของเราก็ทำในแคว้นกา
สีเสื้อก็ทำในแคว้นกาสี  ผ้านุ่งก็ทำในแคว้นกาสี  ผ้าห่มก็ทำในแคว้นกาสีทั้งคนรับใช้
คอยกั้นเศวตฉัตรให้เราตลอดวันและคืนด้วยหวังว่า  หนาว ร้อน ธุลี  หญ้า  หรือ
น้ำค้างอย่าได้กระทบพระองค์ท่าน  เราน้ันมีปราสาทอยู่  ๓  หลัง  คือ ปราสาทหลัง
หนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อน  หลังหนึ่งเป็นท่ีอยู่ในฤดูฝน  
เราน้ันได้รับการบำเรอด้วยดนตรีท่ีไม่ใช่บุรษุบรรเลง  ตลอด  ๔  เดือนฤดูฝน  

 วิ.จู.(ไทย)๗/๓๓๐/๑๖๘, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๕/๒๒๐,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๓๐/๓๑๙,องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๓๙/๑๙๘,ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๗๕/๔๒๐,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๗๐/๔๖๕, ขุ.
อป.(ไทย)๓๒/๑๖๓/๖๐๒) 

สุขุมาลชาติ, รูปลักษณะผูไ้ม่มีทุกข์, มีตระกูลผู้ดี, มีตระกูลสูง, มีลกัษณะอย่างผู้ดี กิริยามารยาท
เรียบร้อย, คุณลักษณะของนายยสกุลบุตร ลูกเศรษฐี ชาวเมืองพาราณสี 

 ในปัพพัชชากถา เรื่องกุลบุตรช่ือยสะเป็นลูกเศรษฐีเป็นผูส้ขุุมาลชาติ ได้รับการบำเรอ
ด้วยดนตรี ไม่มีบุรุษเจือปน ตลอด ๔ เดือน เม่ือ ยสกุลบุตรได้รับการบำเรออ่ิมเอม
เพียบพร้อมด้วยกามคุณ โทษจึงปรากฏแก่ยสกุลบุตร จิตต้ังอยู่ในความเบ่ือหน่าย จึง
เปล่งอุทานขึ้นว่า ท่ีนี่วุ่นวายหนอ ท่านผู้เจริญ ท่ีน่ีขัดข้องหนอ (วิ.ม.(ไทย)๔/๒๕/๓๑, 
(องฺ.ติก. (แปล) ๒๐/๓๙/๑๙๘, องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๙/๑๔๐) 

สุขุมาลสูตร : พระสูตรว่าด้วยสุขุมาลชาติ พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าว่า พระองค์ทรงเป็นสุขุมาลชาติ
อย่างยิ่ง พระบิดารับสั่งให้ขุดสระโบกขรณีและให้สร้างปราสาท ๓ หลงั สำหรับ ๓ 
ฤดู เพ่ือพระองค์ มีคนคอยรบัใช้ท้ังกลางวันและกลางคืน ได้รับการบำรุงบำเรออย่าง
ดี แม้จะเพียบพร้อมด้วยความสำเร็จอย่างน้ียังคิดว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ตนเองเป็นผู้มี
ความแก่ ความเจ็บไข้และความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ 



 

๕๔๓๗ 
 

 

เห็นคนอ่ืนแก่ เจ็บไข้ และตาย ก็อึดอัด ระอารังเกียจลืมตัว ไม่คิดว่า แม้ตัวเราก็จะ
เป็นเช่นน้ัน ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างน้ันไปได้ ข้อน้ันไมส่มควรแก่พระองค์เลย เมื่อ
พิจารณาเห็นอย่างนี้ จึงละความมัวเมา ๓ คือ ความมัวเมาใน (๑) ความเป็นหนุ่มสาว 
(๒) ความไม่มีโรค (๓) ชีวิต ได้ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเป็นต้น 
ประพฤติทุจริต ๓ หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้าเป็นภิกษุ
ก็จะบอกลาสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์(องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๓๙/๑๙๘) 

สุคต พระนามของพระผู้มีพระภาค, พระองค์ผู้ตรัสว่าควรปฏิบัติตามส่ิงที่เป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์ 

 ในตติยอธัมมสตูร สิ่งท่ีไม่เป็นธรรม กล่าวถึงบุคคลควรทราบท้ังสิ่งท่ีไม่เป็นธรรมและ
สิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ ครั้นทราบ
แล้ว ควรปฏิบัติตามส่ิงที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ พระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นตรัส
พระพุทธพจน์น้ีแล้วจึงเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปยังพระวิหาร (องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๑๑๕/๒๖๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๒/๓๐๘) 

สุคต, พระ พระนามของพระผู้มีพระภาค, พระผู้เสด็จไปดี, ผู้ดำเนินไปดี, ผู้ให้ผลแก่ทานอันเลิศ 
 ในทานสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังน้ีว่า วิญญูชนผูมี้จิตเลื่อมใสใน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เมื่อทราบชัดทานและการจำแนก
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญว่า ยอดเย่ียมอย่างย่ิง ใครเล่าจะไม่ถวายทานในกาล
อันสมควร ประโยชน์อย่างยอดเย่ียมนั้นย่อมสำเร็จแก่คน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายแสดงธรรม
และฝ่ายฟังธรรม ผู้มีจิตเลื่อมใสในคำสอนของพระสุคต และผู้ไม่ประมาทในคำสอน
ของพระสุคต(ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๙๘/๔๗๓) 

สุคตจีวร จีวรของพระสุคต, จีวรมีขนาดเท่าสุคตจีวร 
 ในนันทสิกขาบท พระผู้มพีระภาคทรงบัญญัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ให้ทำจีวรมีขนาด

เท่ากับสุคตจีวรณ ณ กรุงสาวัตถี ทรงปรารภท่านพระนันทะ เรื่องที่ทา่นพระนันทะ
ห่มจีวรมีขนาดเท่ากับสุคตจีวรทรงบัญญัติว่า ภิกษุให้ทำจีวรเท่ากับสุคตจีวร ต้อง
อาบัติ ๒ อย่าง คือ (๑) กำลังทำ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะพยายาม (๒) เมื่อทำเสร็จ
แล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (วิ.ป.(ไทย)๘/๑๔๕/๙๕,วิ.ป.(ไทย)๘/๑๗๓/๑๕๔,วิ.ป.(ไทย)
๘/๑๗๓/๑๕๕,วิ.ป.(ไทย)๘/๒๖๐/๓๕๐) 

สุคตวินยสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสุคตและวินัยของพระสุคต พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระสุคตหรือ
วินัยของพระสุคตเมื่อดำรงอยู่ในโลก พึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมูม่าก 
เพ่ือประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย  พระสุคต คือตถาคตเกิดขึ้นในโลกน้ีเป็น
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พระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จ
ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ท้ังหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค  วินัยของพระสุคต คือธรรมที่
มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในท่ีสุดและพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์สิ้นเชิงครบถ้วน ท่ีพระสุคตทรงแสดง 
แล้วตรัสว่าธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม ๔ คือ ภิกษุ (๑) เล่า
เรียนสูตรท่ีนำสืบทอดกันมาผิดและถ่ายทอดต่อไปอย่างผิด ๆ (๒) เป็นคนว่ายาก ไม่
อดทน ไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพ (๓) เป็นพหูสูต เรียนจบคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย 
ทรงมาติกา ไม่ถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อ่ืนโดยเคารพ เม่ือภิกษุเหล่าน้ัน ล่วงลับไปแล้วสูตรก็
ขาดรากฐาน ไม่มีท่ีพึงอาศัย (๔) เป็นเถระมักมาก ย่อหย่อน เป็นผูน้ำในโอกกมน
ธรรม(นิวรณ ์ ๕) ทอดธุระในปวิเวก(หมายถึงทอดท้ิงอุปธิวิเวก คือทอดทิ้งพระ
นิพพาน) ไม่ปรารภความเพียรเพ่ือบรรลุธรรมช้ันสูงสุด หมู่คนรุ่นหลังก็พากัน
ประพฤติตามอย่างภิกษุผู้เปน็เถระเหล่าน้ัน ต่อจากนั้นตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือ
ความดำรงมั่นไม่เสื่อมสญูหายไปแห่งพระสัทธรรม ๔ โดยนัยตรงกันข้าม (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๖๐/๒๒๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า คัมภีร์ คือคัมภีร์พระไตรปิฎก ๕ นิกาย ได้แก่ ทีฆนิกาย 
มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขทุทกนิกาย (องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๒๐/
๙๘) 

สุคตศาสดา พระศาสดา, พระสุคต, พระสมัมาสัมพุทธเจ้า, ผู้เสด็จมาถึงแล้ว 
 ในอนุพุทธสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริ

ยศีล เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญา เราได้รู้แจ้ง
แทงตลอดอริยวิมุตติ เราถอนภวตัณหาได้แล้ว ภวเนตติสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มี
อีก” พระผู้มพีระภาคผู้สุคตศาสดา ได้ตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๑/๒๕๔๕) 

สุคตะ,พระ ขนาดมาตรวัด ยาว ๑๒ คืบ กว้าง ๗ คืบ โดยคืบพระสุคต, มาตราวัดขนาดสิ่งของที่
ใช้ในครั้งพุทธกาล ๑ คืบพระสุคต เท่ากับ ๓ คืบของคนสณัฐานปานกลาง 

 ในวาสิฏฐีเถรีคาถา พระวาสิฏฐีเถรี ได้กล่าวภาษิตว่า เรากระทบกระเทอืนใจเพราะ
ความเศร้าโศกถึงบุตร มีจิตฟุ้งซ่าน ไม่รู้สึกตัว เปลือยกายและมีผมรุงรงั เที่ยวร้องไห้
ไปตามท่ีต่าง ๆ ได้เที่ยวไปตามถนน กองขยะ ในป่าช้า ในตรอกใหญ่ตรอกน้อย อด ๆ 
อยาก ๆ ถึง ๓ ปีภายหลัง ได้พบพระสุคตผู้ฝึกคนที่ยังไมไ่ด้ฝึก ไม่เกิดความกลัวแต่ที่
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ไหน ๆ กำลังเสด็จไปยังกรุงมิถิลา เรากลบัได้สติแล้วเข้าไปถวายบังคม พระองค์ได้
ทรงพระกรุณาแสดงธรรมโปรดเราเราฟังธรรมของพระองค์แล้วบวชเป็นบรรพชิต 
เพียรพยายามในคำสอนของพระศาสดา ได้ทำให้แจ้งซึ่งบทธรรมอันปลอดโปร่ง (ขุ.
เถรี.(ไทย)๒๖/๑๓๕/๕๗๗) 

สุคติ ภพที่ดี, ภูมิท่ีสบาย, ผลรองรับกรรมที่ดี, สคุติ ๒ คือ (๑) ปฏิปัตติสุคติ คือการปฏิบัติ
ดีด้วยจิตบริสทุธ์ิ (๒) คติสุคติ คือคติหรือภูมิเป็นที่ไปอันเป็นสุข 

 ในเวรัญชกัณฑ ์กล่าวถึงสัตว์ท่ีประกอบกายทุจริต วจีทุจรติ มโนทุจริต กล่าวร้ายพระ
อริยะมีความเห็นผิด และชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจาก
ตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แต่หมู่สัตว์ท่ีประกอบกายสุจริต วจี
สุจริตมโนสุจรติ ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ ชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตาม
ความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์(วิ.มหา.(ไทย)
๑/๑๓/๗, วิ.มหา.(ไทย)๑/๒๙๕/๓๓๗,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๗๓/๕๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๑๓๖/๑๐๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๘/๑๑๙,ม.มู.(ไทย)๑๒/๗๐/๖๓,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๘/
๒๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๔/๓๓๖,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๒/๑๑,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๓๔๗/๓๕๓,องฺ.
เอก.(ไทย)๒๐/๔๔/๙,องฺ.เอก.(ไทย)๒๐/๑๖/๗๒,ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๗๐/๑๘๐) 

สุคตพิรหมโลก โลกของพรหม, โลกแห่งความสุข, ผลการคลายกามฉันทะหลังจากตายแล้วไปเกิดใน
สุคติพรหมโลก 

 ในมหาสุทสัสนสูตร พระผู้มพีระภาคทรงสรุปพระธรรมเทศนา กล่าวถงึพระเจ้ามหา
สุทัสสนะเสด็จสู่พรหมโลก ว่า อานนท์ ต่อจากนั้นไม่นาน พระเจ้ามหาสุทัสสนะก็ได้
สวรรคต ท้าวเธอทรงมีความรู้สึกขณะใกล้จะสวรรคตเหมือนคหบดีหรือบุตรคหบดี 
ผู้บริโภคโภชนะที่ชอบใจและก็ย่อมเมาในรสอาหาร ฉะนั้น พระเจ้ามหาสุทัสสนะ 
เม่ือสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในสุคติพรหมโลก(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๖๙/๒๐๒,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๒๘/๒๕๗) 

สุคติภพ ภพของนางสิริมา, นางผู้ชำนาญขับร้อง ฟ้อนรำ, นางชาวกรุงราชคฤห์ 
 ในอิตถีวิมาน พระเถระถามนางเทพธิดาว่า เธอมีมวลเทพห้อมล้อม สกัการะ เธอจุติ

มาจากคติไหนจึงมาถึงสุคติภพน้ีหรือว่าเธอได้ทำตามคำสอนของพระศาสดาพระองค์
ไหน หากเธอเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าจริง ขอจงบอกอาตมาเถิด สิริมาเทพธิดา
ตอบว่า ดิฉันเป็นพระสนมของพระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มพีระสิริ อยู่ใน
พระนครซึ่งสถาปนาไว้เป็นอย่างดีท่ามกลางขุนเขามีความชำนาญอย่างย่ิงในการฟ้อน
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รำ ขับร้อง ชาวเมืองราชคฤห์ได้พากันเรียกขานดิฉันว่า สริิมา(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๔๑/
๒๕,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๗/๑๖,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๙๘๓/๓๓๕,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๔/๔๗๐) 

สุคติภูมิ ภูมิท่ีมีความสขุสบาย, ภพของมนุษย์ภูมิ, สวรรค์ ๖ ช้ัน, ภพของรูปพรหมสิบหกช้ัน, 
ภพของอรูปพรหมภูมิ,ผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยและเป็นรัตตัญญ ู

 ในชนวนสภสูตรเรื่องคำกราบทูลเลียบเคียงของพระอานนท์กล่าวถึงท่านพระอานนท์ 
มีความคิดดังน้ีว่า “มีชาวมคธเหล่าน้ีจำนวนมาก เป็นผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยและ
เป็นรัตตัญญูซึง่ล่วงลับดับชีพไปแล้ว แต่เพราะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ชาว
อังคะและชาวมคธผู้เลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ 
ผู้รักษาศีลให้บริบูรณ์ท่ีล่วงลบัดับชีพไปแล้วเหล่าน้ัน แคว้นอังคะและแคว้นมคธ จึงดู
ประหน่ึงว่าว่างจากชาวอังคะและชาวมคธ ผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยท่ีล่วงลับดับชีพไป
แล้ว การพยากรณ์คนเหล่าน้ันพึงให้สำเร็จประโยชน์ได้(คือ)คนจำนวนมากพึงเลื่อมใส 
จากน้ันจะไปสู่สุคติภูมิ(ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๖/๒๐๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๗/๒๐๘,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๒๗๗/๒๐๙) 

สุคติโลกสวรรค์ ภพแห่งความสุขสบาย,ภูมิของผู้ประพฤติสุจริต,ภูมิหรอืดินแดนที่มีอารมณ์เลิศด้วยดี 
เป็นที่อยู่ของเทวดาเหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นเทวดาเพราะได้สร้างบุญกุศลไว้เมื่อครั้งยัง
เป็นมนุษย์ 

 ในสามญัญผลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสวิชชา ๘ ประการ กล่าวถึงหมู่สตัว์ท่ีประกอบ
กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวน
ผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก แต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้าย
พระอริยะ มีความเห็นชอบและชักชวนผู้อ่ืนให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ พวกเขา
หลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์’ (ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๖/๘๓,ที.สี.(ไทย)
๙/๒๔๗/๘๓,ท.ีสี.(ไทย)๙/๓๔๘/๑๔๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๐/๙๕,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๒/
๑๕๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๖/๑๕๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๖/๑๕๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๐/
๑๙๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๔/๒๐๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๓๙/๔๗๒) 

สุคนธชาตคืิอคุณไม้มีกลิ่นหอม ๑๐ อย่าง คือ (๑) มูลคันธะ รากหอม (๒) สารคันธะ แก่นหอม (๓) 
เผคคุคันธะ กระพ้ีหอม (๔) ตจคันธะ เปลือกหอม (๕) ปัปปฏกคันธะ สะเก็ดหอม (๖) 
รสคันธะ ยางหอม (๗) ปัตตคันธะ ใบหอม (๘) ปุปผคนัธะ ดอกหอม (๙) ผลคันธะ 
ผลหอม (๑๐) สัพพคันธะ หอมทุกอย่าง 
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 ในจูฬสุคันธเถราปทาน กลา่วถึงพระพุทธองค์ทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ 
ประการเหมือนดวงจันทร์ซึ่งเป็นนักษัตรท่ีงาม ทรงสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะ เหมือน
ต้นพญาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่ง ไม่ถูกโลกธรรมแปดเป้ือน เหมือนดอกบัวไม่เป้ือน
ด้วยน้ำ ประทับอยู่ดังกองไฟที่เผาเสี้ยนตอคือวาทะช่ัว พระองค์ทรงเป็นเหมือนยา
บำบัดโรค ในที่ท้ังปวง ทรงทำลายยาพิษคือกิเลสให้พินาศ ทรงประดับด้วยสุคนธชาติ
คือคุณ เหมือนยอดเขาคันธมาทน์(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๘๔/๓๓๐) 

สุคันธเถรคาถา : ภาษิตของพระสุคันธเถระ,คาถาของพระสุคันธเถระ ท่านพระสุคันธเถระกล่าวไว้ว่า 
ภิกษุบวชยังไม่ทันครบพรรษา มองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงาม บรรลุวิชชา ๓  แล้ว 
ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๔/๓๑๒) 

สุคันธเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุคันธเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติในภัทรกัปน้ี ท่านได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ เพราะผลแห่ง
กรรมนั้น ท่านได้เสวยมนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติเป็นอันมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้
บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๑/๒๒๙) 

สุคันธะ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุคันธะ, พระเจ้าจักดพรรดิได้ถวายน้ำหอม 
ประพรมบูชาพระวิปัสสีพุทธเจ้า ได้อานิสงส์เป็นพระสุคันธะจักรพรรดิ 

 ในคันโธทกิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกิยเถระ ท่านประกาศ
ประวัติในอดีตชาติของตนว่า เมื่อตนนั่งอยู่ในปราสาทที่ประเสริฐ ได้เห็นพระชินเจ้า
พระนามว่าวิปัสสี เสด็จดำเนินไปในที่ไม่ไกลปราสาท รศัมีของพระองค์สว่างไสว ใน
เม่ือดวงอาทิตย์อัสดงคตแล้ว ท่านประคองน้ำหอม ประพรม (บูชา) พระพุทธเจ้าผู้
ประเสริฐทีสุ่ด แล้วสิ้นชีวิตลง ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้น ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปน้ีไป 
ข้าพเจ้าได้ประพรมน้ำหอมไว้ จึงไม่พบทุคติเลย ในกัปที ่๓๑ นับจากกปันี้ไป ได้เป็น
กษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสุคันธะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๙/๒๘๑) 

สุงสุมารคริะ, กรุงช่ือนครหลวงแห่งแคว้นภัคคะที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ ๘, เมืองนี้มารใจ
บาปเข้าสิงในท้องในใส้ของพระโมคคัลลานะ 

 ตัวอย่างในมารตัชชนียสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการคุกคามของมาร เม่ือพระมหา
โมคคัลลานะอยู่ ณ เภสกฬาวันสถานท่ีให้อภัยแก่หมู่เนื้อ เขตกรุงสุงสมุารคิระ ใน
แคว้นภัคคะ สมัยน้ัน ท่านพระมหาโมคคัลลานะเดินจงกรมอยู่ในท่ีแจ้ง ถูกมารใจ
บาปเข้าสิงในท้องในไส้ ได้มีความคิดอย่างน้ีว่า “ท้องเราเป็นเหมือนว่ามีก้อนหินหนัก 
ๆ และเป็นเช่นกระสอบที่บรรจุถั่วเหลืองเต็มเพราะเหตุไรหนอ” จึงลงจากท่ีจงกรม
แล้วเข้าไปสู่วิหาร น่ังบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วได้มนสิการโดยแยบคายเฉพาะตนพระ
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มหาโมคคัลลานะได้เห็นมารใจบาป เข้าสิงในท้องในไส้ แล้วจึงได้กล่าวกับมารใจบาป
ว่า “มาร ท่านจงออกมา ทา่นจงออกมา ท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวก
ของพระตถาคตเลย การเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพ่ือสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือความ
ทุกข์แกท่่านตลอดกาลนาน” (ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๘๑/๑๘๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๐๖/๕๔๕,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๒๔/๓๙๒,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๖/๔๒๐,สํ.ข.(ไทย)๑๗/๑/๒๕๔๔,สํ.ส.
(ไทย)๑๘/๑๓๑/๑๕๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๓๐/๒๗๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๘/
๓๒๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖๑/๑๑๖) 

สุงสุมารคริะ, เมืองเมืองช่ือสุงสุมารคิระ แคว้นภัคคะ, เมืองทีพ่ระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสกิขา
ปาจิตตีย์เพราะก่อไฟผิง 

 ตัวอย่างในโชติกสิกขาบท การก่อไฟผิง พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เภ
สกฬามฤคทายวัน เขตเมืองสุงสุมารคิระ แคว้นภัคคะ ครัง้น้ันในฤดูหนาว พวกภิกษุ
ก่อไฟที่ขอนไม้ใหญ่ ขอนหน่ึงซึ่งมีโพรงแล้วผิง งูเห่าในโพรงไม้น้ัน พอถูกไฟร้อน ได้
เลื้อยออกมาไล่พวกภิกษุ ภิกษุท้ังหลายว่ิงหนีไปในท่ีน้ัน ๆ บรรดาภิกษุผู้มักน้อย ฯลฯ 
พากันตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “ไฉน ภิกษุท้ังหลายจึงก่อไฟผิงเล่า” ครั้นภิกษุ
ท้ังหลายตำหนิภิกษุเหล่าน้ันโดยประการต่าง ๆ แล้วจึงนำเรื่องน้ีไปกราบทูลพระผู้มี
พระภาคให้ทรงทราบ พระองค์พระบัญญัติว่า ภิกษุใดต้องการผิงไฟ ก่อหรือใช้ให้ก่อ
ไฟ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๕๐/๔๗๙,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๓๑/๗๐๘,วิ.
มหา.(ไทย) ๒/๖๓๒/๗๐๘,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๓๒/๗๐๙,วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๓๒/๗๑๐, 
วิ.จุ.(ไทย) ๗/๒๖๘/๔๙) 

สุงสุมารคีระ, นครนครสุงสมุารคีระ แคว้นภัคคะ, เมืองที่ภรรยาเตือนสามีว่าอย่าตายทั้งท่ียังมีความ
ห่วงใย เป็นทุกข์ 

 ในนกุลปิตุสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าเภสกฬามิคทายวันนครสุงสุมารคี
ระ แคว้นภัคคะ สมัยน้ัน นกลุปิตาคหบดีมีความเจ็บไข้ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ครั้ง
น้ัน นกุลมาตาคหปตานีได้กล่าวเตือนนกุลปิตาคหบดีว่า คหบดี ท่านอย่าได้ตายท้ังที่
ยังมีความห่วงใยเลย เพราะการตายของผู้ท่ียังมีความห่วงใย เป็นทุกข ์ และพระผู้มี
พระภาคก็ทรงติเตียน (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๖/๔๓๖) 

สุงสุมารชาดก : ชาดกว่าด้วยปัญญาของจระเข้ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาวานรโพธิสัตว์เอาตัวรอด
จากจระเข้ได้ด้วยปัญญา โดยท่ีพญาวานรถูกจระเข้หลอกจะพาข้ามน้ำไปหากินท่ีฝั่ง
โน้นแต่เม่ือไปถึงกลางแม่น้ำกลับจะนำด่ิงลงใต้น้ำสอบถามทราบความว่า ภรรยาแพ้
ท้องต้องการกินหัวใจลิง จึงคดิเอารอดด้วยการบอกว่า หัวใจไม่ได้นำมาด้วย ฝากไว้ที่
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ต้นมะเด่ือ จระเข้หลงเช่ือนำมาส่งขึ้นฝั่ง เม่ือขึ้นฝั่งได้แล้ว พญาวานรจึงกล่าวว่า ท่าน
มีร่างกายใหญ่โตเสียเปล่าแต่ไม่มีปัญญาสมกบัร่างกายเลย น่ีจระเข้ ท่านถูกเราลวง
แล้ว บัดนี้ท่านจงกลับไปที่อยู่ของท่านเสียเถิด ผู้มีปัญญาเมือ่ประสพภัย อุปสรรคหรือ
ปัญหาย่อมเอาตัวรอดได้เสมอ คนจึงควรแสวงหาปัญญา (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑๕/
๙๕) 

สุจจชชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระราชาไม่ทรงสละสิ่งที่สละได้ง่าย มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัต ทราบว่าพระมเหสีเป็นคนดี
แต่ถูกพระราชาทอดทิ้งไม่แลเหลียวเอาพระทัยใส่ แต่กลบัหลงใหลอยู่ในกามสุขส่วน
พระองค์ประสงค์จะยกย่องพระนางให้ปรากกจึงแกล้งทูลขอของรางวัลกับพระนาง 
พระเทวีตรัสว่าเมื่อพระราชาไม่พระราชทานอะไรมา เราก็ไม่มีสิ่งใดที่ให้แก่พวกท่าน 
พระโพธิสัตว์จึงนัดแนะให้พระเทวีตรัสเรื่องนี้ต่อพระพักตร์พระราชา เมื่อพระเทวีตรัส
แล้ว พระราชาจึงตรัสว่า งานใดควรทำ พึงพูดแต่งานนั้น งานใดไม่ควรทำ ก็อย่าพูด
ถึงงานนั้นเลย คนไม่ทำเอาแต่พูดบัณฑิตย่ิงรู้ทัน พระเทวีจึงทูลว่า ข้าแต่พระราชบุตร 
ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ พระองค์ดำรงอยู่ในสัจธรรม ถึงแม้จะถูกเนรเทศ ก็
ยังมีพระทัยยินดีในสัจธรรม พระโพธิสัตว์ฟังพระเทวีตรัสคุณความดีของพระราชาอยู่
อย่างนั้น เม่ือจะทูลสรรเสริญพระเทวีที่เป็นยอดภรรยาว่า หญิงใดเป็นภรรยาของสามี
ท่ียากจนก็พลอยจนด้วย เมื่อร่ำรวยก็พลอยร่ำรวยมีชื่อเสียงด้วย หญิงนัน้นับว่าเป็น
ภรรยาสุดประเสริฐของเขา ส่วนหญิงท่ีเป็นภรรยาของชายผู้มีเงินทองอยู่แล้วไม่น่า
อัศจรรย์เลย (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๗๗/๑๗๒) 

สุจฉวิ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิสุจฉวิ, พระจักรพรรด์ิในอดีตชาติได้ทาน้ำมันที่แท่นไพที 
ต้นโพธ์ิ ได้เป็นกษัตริย์ในกัปที ่๒๔ 

 ในเตลมักขิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเตลมักขิยเถระ ท่านพระเตล
มักขิยเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า เม่ือพระผู้มีพระภาคพระนามว่า
สิทธัตถะ ผู้องอาจกว่านรชน เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ครั้งน้ัน ข้าพเจ้าใช้น้ำมัน
ทาที่แท่นไพทีแห่งต้นโพธ์ิ ด้วยอานิสงส์ ในกัปท่ี ๙๔ นบัจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทา
น้ำมันไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการทาน้ำมัน ในกัปที่ ๒๔ นับ
จากกัปนี้ไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสุจฉวิ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ 
ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘/๔๒๕) 

สุจริต พระเจ้าจักรพรรดิสุจฉวิ, พระจักรพรรด์ิในอดีตชาติได้ทาน้ำมันท่ีแท่นไพที ต้นโพธ์ิ ได้
เป็นกษัตริย์ในกัปท่ี ๒๔ 
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 ในเตลมักขิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเตลมักขิยเถระ ท่านพระเตล
มักขิยเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า เม่ือพระผู้มีพระภาคพระนามว่า
สิทธัตถะ ผู้องอาจกว่านรชน เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ครั้งน้ัน ข้าพเจ้าใช้น้ำมัน
ทาที่แท่นไพทีแห่งต้นโพธิ์ ด้วยอานิสงส์ ในกัปท่ี ๙๔ นบัจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทา
น้ำมันไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการทาน้ำมัน ในกัปที่ ๒๔ นับ
จากกัปนี้ไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสุจฉวิสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ 
ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘/๔๒๕) 

สุจริตธรรม พระเจ้าจักรพรรดิสุจฉวิ, พระจักรพรรด์ิในอดีตชาติได้ทาน้ำมันท่ีแท่นไพที ต้นโพธ์ิ ได้
เป็นกษัตริย์ในกัปท่ี ๒๔ 

 ในเตลมักขิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเตลมักขิยเถระ ท่านพระเตล
มักขิยเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า เม่ือพระผู้มีพระภาคพระนามว่า
สิทธัตถะ ผู้องอาจกว่านรชน เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ครั้งน้ัน ข้าพเจ้าใช้น้ำมัน
ทาที่แท่นไพทีแห่งต้นโพธิ์ ด้วยอานิสงส์ ในกัปท่ี ๙๔ นบัจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทา
น้ำมันไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการทาน้ำมัน ในกัปที่ ๒๔ นับ
จากกัปนี้ไป ได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสุจฉวิ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ 
ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘/๔๒๕) 

สุจริตสตูร : พระสูตรว่าด้วยสุจริต มี ๔ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ  
 1.สุจริตสูตร ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน

แล้วทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนหลงัจากตายแล้วได้เข้าถึง
ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพท้ังหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันธัพพเทพ พระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่า เพราะบุคคลบางคนประพฤติสุจริตทางกาย วาจาและใจ เมื่อได้ฟังมาว่า เทพ
ท้ังหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันธัพพเทพ มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมาก จึงต้ัง
ความปรารถนาว่าหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพท้ังหลาย
ผู้นับเนื่องในหมู่คันธัพพเทพหลังจากตาย แล้วย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพ
ท้ังหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันธัพพเทพ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๓๙/๓๖๓)  

 สุจริตสตูร ภิกษุรูปหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้ว
ทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนหลงัจากตายแล้วได้เข้าถึงความ
เป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพท้ังหลายผู้นับเนื่องในหมู่เทพพวกวลาหก พระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่า เพราะบุคคลบางคนประพฤติสุจริตทางกาย วาจาและใจ เมื่อได้ฟังมาว่า เทพ
ท้ังหลายผู้นับเนื่องในหมู่วลาหก มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมากจึงต้ังความ
ปรารถนาว่า หลังจากตายแล้ว ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพท้ังหลายผู้



 

๕๔๔๕ 
 

 

นับเนื่องในหมู่เทพพวกวลาหกแล้วให้วัตถุทานเพียง ๑ อย่างบรรดาวัตถุทาน ๑๐ 
อย่าง คือ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ท่ีนอน ท่ีพัก และเครื่อง
ประทีป หลังจากตายแล้ว ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพท้ังหลายผู้นับเนื่องใน
หมู่เทพพวกวลาหก (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๕๑/๓๖๙) 

 3.สุจริตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สุจรติ ๔ คือ (๑) สจัจวาจา พูดจริง (๒) อปิสุณ
วาจา ไม่พูดส่อเสียด (๓) สณัหวาจา พูดอ่อนหวาน (๔) มันตภาสา พูดด้วยปัญญา 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๙/๒๑๒) 

 4.สุจริตสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า ผู้มีปัญญาประพฤติสุจริต ๓ ประการ 
ได้แก่ (๑) กายสจุริต (๒) วจีสุจริต (๓) มโนสุจริต เม่ือตายแล้วย่อมไปเกิดในสวรรค์ 
(ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๕/๔๒๑) 

สุจันทปราสาท : ช่ือประสาทหลังหน่ึง แห่งกรุงเมขละ ท่ีพระโพธิสัตว์นามว่าสุมนะประทับอยู่ก่อนที่
จะออกผนวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสุมนะ ดังคำในสุมนพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า 
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๙,๐๐๐  ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือจันท
ปราสาท สุจันทปราสาท และวฏังสปราสาท, ช่ือประสาทหลังหนึ่ง, แห่งกรุงสุทัสสนะ
ท่ีพระโพธิสัตว์สุเมธะประทับอยู่ก่อนท่ีจะออกผนวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสุ
เมธะ ดังคำว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง 
คือสุจันทปราสาท กัญจนปราสาท และสิริวัฑฒปราสาท,และช่ือประสาทหลังหน่ึง 
แห่งกรุงกบิลพัสด์ุท่ีพระโพธิสัตว์สิทธัตถะประทับอยู่ก่อนที่จะออกผนวชตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้านามว่าโคตมะ ดังคำท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า เราครองฆราวาสอยู่ ๒๙ ปี มี
ปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลังคือสุจันทปราสาท โกกนุทปราสาทและโกญจปราสาท (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๑๑, ๓๓/๑๙/๖๔๘,๓๓/๑๔/๗๑๙) 

สุจันทา, พระเทวี : พระเทวี ผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าสุทัตตะ แห่งกรุงสุธัญญะ เป็นพระชนนีของ
พระพุทธเจ้านามว่าปิยทัสสี ดังคำในปิยทัสสีพุทธวงศ์ท่ีกลา่วไว้ว่า กรุงช่ือว่าสุธัญญะ 
กษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุจันทาเป็นพระชนนี 
ของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัสส ี(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/๖๕๙) 

สุจารุทัสสนะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระปัจจาคมนิยเถระ 
ดังคำในปัจจาคมนิยเถราปทานที่พระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้า 
เป็นนกจักรพาก ได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้ปราศจากธุลีคือกิเลสเสด็จไปในอากาศ  จึง
คาบดอกสาละบูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีเพราะผลแห่งการบูชา
พระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๑๗ (นับจากกัปน้ีไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ ชาติ พระ
นามว่าสุจารุทัสสนะ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๒๐๕) 



 

๕๔๔๖ 
 

 

สุจิตตา, พระมเหสี :พระเทวีผู้เป็นมเหสีของพระโพธิสัตว์เวสสภูก่อนท่ีจะผนวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
นามว่าเวสสภู มีพระราชโอรสพระนามว่าสุปปพุทธะ ดังคำในเวสสภูพุทธวงศ์ท่ีกล่าว
ไว้ว่าเวสสภูโพธิสัตว์มีพระมเหสีพระนามว่าสุจิตตาพระราชโอรสพระนามว่าสุปป
พุทธะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๙๙) 

สุจิตตาอุบาสกิา :1.ช่ืออุบาสิกาผู้เป็นอัครอุบาสิกาเบ้ืองซ้ายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ดัง
คำท่ีปรากฏในปทุมุตตรพุทธวงศ์ว่า หัตถาอุบาสิกาและสุจิตตาอุบาสิกาเป็นอัครอุ
ปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(บาลี) ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๖๔๔) 

 2. ช่ืออุบาสิกาผู้เป็นอัครอุบาสิกาเบ้ืองซ้ายของของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ดังคำ
ท่ีปรากฏในสิขพุีทธวงศ์ว่าจิตตาอุบาสิกาและสุจิตตาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๙๔) 

สุจิตติ, อสูร : ช่ืออสูรตนหนึ่ง มีตำแหน่งเป็นหัวหน้า เดินทางเฝ้าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ ณ ป่า
มหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ ดังคำในมหาสมยสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า พวกอสูรกาลกัญชะมี
ร่างน่ากลัวมาก พวกอสูรทานเวฆสะ สูรเวปจิตติ อสูรสุจติติ อสูรปหาราทะและพญา
มารนมุจีก็มาด้วย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๙/๒๖๗) 

สุจินติตเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ มี ๒ เรื่อง แต่เนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สุจินตติเถราปทาน มีเน้ือความที่ท่านเลา่ไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๑๘ ท่าน

เป็นพรานอยู่ท่ีซอกภูเขา ได้ถวายเนื้อย่างแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี เพราะ
ผลแห่งทานนัน้ ท่านรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๑,๕๐๐ กัป และได้ครองจักรพรรดิ
ราชอีกหลายชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลพุระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๓๖/๒๐๗) 

 2.สุจินตติเถราปทานมีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ 
ท่านได้ถวายข้าวใหม่แด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เป็นประธาน 
เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านได้เสวยมนุษย-สมบัติและสวรรค์สมบัติหลายแสนชาติ 
ชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๐๗/๔๗) 

สุจินติยะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ผู้เป็นอดีตชาติของพระเวยยาวัจจกเถระ 
ดังคำในเวยยาวัจจกเถราปทานที่ท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่า 
ได้มีการประชุมใหญ่แห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ข้าพเจ้าได้เปน็ไวยาวัจกร 
ขวนขวายในกิจทุกอย่าง ข้าพเจ้าไม่มีไทยธรรมที่จะถวาย แด่พระสุคตผู้แสวงหาคุณ
อันย่ิงใหญ่ เพราะผลแห่งความขวนขวาย ในกัปท่ี ๘ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุจินติยะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพ
มาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๔/๒๔๖) 



 

๕๔๔๗ 
 

 

สุจิปราสาท : ช่ือประสาทหลังหน่ึง ในบรรดาปราสาท ๓ หลัง ซึ่งเป็นประสาทท่ีพระเจ้าสุนันทะ 
แห่งกรุงรัมมวดีให้สร้างไว้เพ่ือโกณฑัญญโพธิสัตว์ประทับก่อนท่ีจะผนวชตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าดังคำในโกณฑัญญูพุทธวงศ์ไว้ว่าพระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  
๑๐,๐๐๐ ปี มปีราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลังคือสุจิปราสาท สรุุจิปราสาทและสุภปราสาท 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๕๙๙) 

สุจิมหิตา, ช่ือ : ช่ือเทพธิดาน้อย ในบรรดาเหล่าดุริยเทพหกหมื่นองค์ ในภพดาวดึงส์ ดังคำในวิมาน
วัตถุท่ีทาสีเทพธิดากล่าวไว้ว่า ท้าวสักกเทวราชผู้ทรงอำนาจเชิญดิฉันมา เหล่าดุริย
เทพหกหมื่นองค์ ช่วยกันปลุกเร้าดิฉัน ให้เกิดปีติโสมนัส ได้แก่เทพบุตรมีนามว่าอาลัม
พะ คัคคระ ภีมะ สาธุวาที ปสังสิยะ โปกขระและสุผสัสะ เหล่าเทพธิดานอ้ย ๆ มีนาม
ว่า วีณา โมกขา นันทา สุนันทา โสณทินนา สุจิมหิตา (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๖๗/๓๐) 

สุจิมาปราสาท : ช่ือปราสาทหลัง ๑ ในบรรดาประสาท ๓ หลังที่ พระเจ้าอุตตระและพระนางอุตตรา 
แห่งกรุงอุตตระทรงให้สร้างขึน้เพ่ือเป็นที่ประทับของพระมังคลโพธิสัตว์ก่อนท่ีจะ
เสด็จออกผนวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามมังคละ ดังคำในมังคลพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้
ว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลัง คือยสวา
ปราสาท สุจิมาปราสาท และสิริมาปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๐๕) 

สุจิมุขี, ปรพิาชิกา : ช่ือนักบวชหญิงคนหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห์ พบพระสารีบุตรขณะบิณฑบาตจึงได้
สนทนาถาม-ตอบ เรื่องก้มหน้าฉัน เงยหน้าฉัน มองดูทิศใหญ่ฉัน มองดูทิศน้อยฉัน ซึ่ง
พระสารีบุตรอธิบายให้ฟังว่า น้องหญิง ก็สมณพราหมณ์ท่ีเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ
เพราะดิรัจฉานวิชา คือวิชาดูพ้ืนท่ีเรียกได้ว่า ก้มหน้าฉัน สมณพราหมณ์ท่ีเลี้ยงชีวิต
ด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาคือ  วิชาดูดาวดูฤกษ์ เรียกได้ว่า เงยหน้าฉัน สมณ
พราหมณ์ท่ีเลีย้งชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร เรียกได้ว่า
มองดูทิศใหญฉ่ัน สมณพราหมณ์ท่ีเล้ียงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาคือวิชา
ดูอวัยวะ เรียกได้ว่ามองดูทิศน้อยฉัน น้องหญิง เราน้ันมิได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ
เพราะเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูพ้ืนท่ีมิได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาคือ
วิชาดูดาวดูฤกษ์ มิได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร
มิได้เล้ียงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูอวัยวะ (แต่)เราแสวงหา
ภิกษาโดยชอบธรรมแล้วจึงฉนั หลังจากน้ัน นักบวชหญิงผู้นี้ได้บอกแก่ชาวกรุงรา
ชคฤห์ พร้อมให้เหตุผลว่า ท่านสมณศากยบุตรท้ังหลายฉันอาหารที่ได้มาโดยชอบ
ธรรม ไมมี่โทษ ขอเชิญท่านท้ังหลายถวายบิณฑบาตแก่สมณศากยบุตรท้ังหลายเถิด 
(สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๔๑/๓๔๗) 



 

๕๔๔๘ 
 

 

สุจิมุขีสูตร : พระสูตรว่าด้วยสุจิมุขีปริพาชิกา ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ พระเวฬุวัน ในเวลาเช้า 
ได้ครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ อาศัยเชิงฝา
แห่งหน่ึงฉันบิณฑบาต ขณะน้ัน ปริพาชิกาช่ือสุจิมุขี ได้เข้าไปถามเป็นต้นว่า ทำไม
ท่านจึงก้มหน้าฉันเล่า เมื่อท่านพระสารีบุตรตอบว่า เรามิได้ก้มหน้าฉัน จึงถามอีกว่า 
ก็บัดน้ี ท่านฉันอย่างไรเเล่า  

  ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวตอบว่า สมณพราหมณ์ท่ีเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชาคือวิชาดูพ้ืนท่ี เรียกว่าก้มหน้าฉัน พวกท่ีเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชาคือวิชาดูดาวดูฤกษ์ เรียกว่าเงยหน้าฉัน พวกที่เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ
เพราะทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร เรียกว่ามองดูทิศใหญ่ฉัน พวกท่ีเลี้ยงชีวิต
ด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูอวัยวะ เรียกว่ามองดูทิศน้อยฉัน แต่เราน้ัน
มิได้เล้ียงชีวิตด้วยมิจฉาชีพอย่างนั้น เราแสวงหาภิกษาโดยชอบธรรมแล้วจึงฉัน สุจิมุขี
ปริพาชิกาเมื่อได้ฟังเช่นน้ันจึงเข้าไปกรุงราชคฤห์แล้วประกาศว่า ท่านสมณศากยบุตร
ท้ังหลายฉันอาหารที่ได้มาโดยชอบธรรม ไม่มีโทษ  ขอเชิญท่านท้ังหลายถวาย
บิณฑบาตแก่สมณศากยบุตรทั้งหลายเถิด (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๔๑/๓๔๗) 

สุจิวารเศรษฐี : ช่ือเศรษฐีคนหน่ึงที่ได้สนทนาธรรมกับนกเวสสันดรของพระราชานามว่า กังสะ กรุง
พาราณสี ดังคำที่นกเวสสันดรกราลทูลพระราชาตอนหนึ่งว่า ขอเดชะเสด็จพ่อ 
เทพธิดาช่ือสิริและอลักขี ถกูสุจิวารเศรษฐถีาม ได้ตอบว่า  ดิฉันช่ืนชมยินดีคนที่
ขยันหม่ันเพียรและไม่ริษยา เดชะมหาราช ส่วนอลักขีเทพธิดาเป็นคนกาฬกัณณี หัก
กุศลจักร ย่อมช่ืนชมยินดีคนริษยา คนใจรา้ย มักทำลายกุศลกรรม (ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.
(ไทย) ๒๗/๖/๕๙๖) 

สุเจละ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตขาติของพระกัปปรุกขิยเถระ ดัง
คำในกัปปรุกขยิเถราปทานที่พระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้า
ได้ประดิษฐานต้นกัลปพฤกษ์คล้องผ้างดงามวิจิตรหลายผนืไว้ตรงหน้าพระสถูปอัน
ประเสริฐทีสุ่ดของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆคือ
จะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆ ต้นกัลปพฤกษ์ประดิษฐาน ส่องแสง
งดงามที่ประตูของข้าพเจ้า เพราะผลแห่งการประดิษฐานต้นกัลปพฤกษ์ไว้และในกัป
ท่ี ๗นับจากกปัน้ีไปข้าพเจ้าได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิ ๘ ชาติมีพระนามว่าสุเจละ 
สมบูรณ์ด้วยรตันะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๒/๑๖๖) 

สุเจฬะ, พระเจ้าจักรพรรด ิ :พระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสัพพคันธิยเถระ ดัง
คำในสัพพคันธิยเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนตอนหนึ่งไว้ว่า  
ข้าพเจ้าได้ถวายของหอมและดอกไม้แด่พระพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสี  ผู้แสวงหา



 

๕๔๔๙ 
 

 

คุณอันย่ิงใหญ ่ ได้ถวายผ้าไหมอย่างดีแด่พระองค์ผู้ซื่อตรง ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปนี้
ไป ข้าพเจ้าได้ถวายของหอมไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย เพราะผลแห่งการถวาย
ของหอม ในกัปที่ ๑๕ นับจากกัปน้ีไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสุเจฬะ 
สมบูรณ์ด้วยรตันะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๗/๔๖๓) 

สุชัจจมาณพ : มาณพคนหน่ึง ท่ีต้องการหญงิ ประสงค์อิตถีลาภ จึงละธรรม ดังคำในสลีวีมังสชาดกที่
พระศาสดาตรัสว่า ทุชัจจมาณพ สุชัจจมาณพ นันทมาณพ สุขวัจฉนมาณพ วัชฌ
มาณพ และอัทธุวสีลมาณพนั้น มีความต้องการหญิงสาว จึงพากันละธรรมเสีย ส่วน
พราหมณ์ผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมท้ังปวง มีปัญญา มีความก้าวหน้าในสัจจธรรมตามรักษา
ธรรมอยู่ละท้ิงอิตถีลาภเพราะเหตุอะไรเล่า (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๙/๑๖๐) 

สุชัมบดี, ช่ือ : ช่ือท้าวสักกะช่ือหนึ่ง เป็น ๑ ใน ๗ ช่ือของท้าวสักกะ, ท้าวสักกะ ท่ีได้ช่ือว่าสุชัมบดี 
เพราะเป็นพระสวามีของนางสุชาดา ดังคำในเถรคาถาทีพ่ระวสภเถระเมื่อจะติเตียน
ความปรารถนาเลวทราม จึงกล่าวว่า ท่านสุชัมบดี บุคคลผู้มีวรรณะภายนอกไม่ช่ือว่า
เป็นพราหมณ์เพราะพราหมณ์ต้องมีวรรณะภายใน ผู้ใดมีกรรมช่ัว ผู้น้ันแลเปน็คนช้ัน
ต่ำ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๔๐/๓๕๒),ในสังยุตตนิกาย ทุติยเทวสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า เป็นช่ือหนึ่งของท้าวสักกะ ท้าวสักกะมีชื่อที่รู้กันส่วนมาก ๗ 
ช่ือ คือ (๑) ท้าวมฆวาน เพราะเคยเกิดเป็นมนุษย์ ช่ือมฆมาณพ (๒) ท้าวปุรินททะ 
เพราะเคยให้ทานในกาลก่อน (๓) ท้าวสักกะ เพราะให้ทานโดยเคารพ (๔)ท้าววาสวะ 
เพราะให้ท่ีพักอาศัย (๕) ท้าวสหัสสักขะ เพราะคิดเน้ือความต้ังพันได้โดยครู่เดียว (๖) 
ท้าวสุชัมบดี เพราะเป็นพระสวามีของนางสุชาดา (๗) ท้าวเทวานมินทะ เพราะ
ครองราชเป็นใหญ่กว่าเทพช้ันดาวดึงส์ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๘/๓๗๖-๓๗๗) 

  มีอธิบายอีกว่า  อีกนัยหน่ึง มี ๒๐ ช่ือ คือ สักกะ ปุรินททะ เทวราชา วชิรปาณี 
สชัุมบดี สหัสสกัขะ มหินทะ วชิราวุธ วาสวะ ทสสตนัย (สหัสสนัย) ติทิวาธิภู สุรนาถ 
วิชิรหัตถะ ภูตปัตยะ มฆวา โกสีย์ อินโท วัตรภู ปากสาสน์ วิโฑโช (ดูอภิธา. (บาลี) 
คาถา ๑๘-๑๙) 

สุชัมบดี,ท้าว,สุชัมบดเีทวราช :ช่ือท้าวสักกะอีกช่ือหน่ึง ดังคำในเวสสันดรชาดกท่ีกล่าวว่า สุชัมบดี
เทวราช คร้ันตรัสพระดำรัสน้ีจึงโปรดประทานพรแก่พระนางผุสดีแล้วทรงอนุโมทนา 
(ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๖๗/๔๔๙) 

สุชา, อสุรกัญญา,สชุาดา :ช่ือเทพธิดาองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นเทพธิดาของพวกอสูร ภายหลังท้าวสักกะพามา
เป็นปชาบดี ดังคำในทุติยเทวสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย  ท้าว
สักกะจอมเทพ ทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชา เป็นปชาบดี เพราะเหตุน้ัน จึงได้พระ
นามว่า ท้าวสุชัมบดี หรือดังคำในสักกุทานสูตรที่กล่าวไว้ว่าท้าวสักกะจอมเทพมีพระ



 

๕๔๕๐ 
 

 

ประสงค์จะถวายบิณฑบาตแก่ท่านพระมหากัสสปะจึงทรงแปลงพระวรกายเป็นนาย
ช่างหูกทอผ้าอยู่ นางสุชาดาอสุรกัญญากำลังกรอด้ายหลอด (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕๘/
๓๗๖,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๒๗/๒๒๒)  

สุชาดา : ช่ืออุบาสิกาคนหนึ่ง เป็นน้องสาวของนางวิสาขาตอนแรกไม่มีธรรม ภายหลังได้
แต่งงานกับญาติของอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี มีนิสัยชอบกล่าวเอะอะโวยวาย ดังคำใน
ภริยาสูตร ท่ีอนาถบิณฑิกคหบดีกล่าวไว้ว่า นางสุชาดาน้ี ข้าพระองคพ์ามาจาก
ตระกูลมั่งคั่ง เป็นสะใภ้ในเรอืน นางไม่เช่ือฟังแม่ผัว ไมเ่ช่ือฟังพ่อผัว ไม่เช่ือฟังสามี 
แม้แต่พระผู้มพีระภาค นางก็ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นบัถือ ไม่บูชา ภายหลังจากที่
นางสุชาดาฟังธรรมเรื่องภรรยา ๗ จำพวกแล้ว ก็กลับประพฤติธรรม เป็นอุบาสิกาท่ีดี
งาม (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๒) 

สุชาดา, พระเทวี : 1.ช่ือพระเทวี เป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุนันทะ แห่งกรุงรัมมวดี เป็นพระชนนี
ของพระพุทธเจ้านามว่าโกณฑัญญะ ดังคำในโกณฑัญญพุทธวงศ์ที่กล่าวไว้ว่า กรุงช่ือ
ว่ารัมมวดีกษัตริย์พระนามว่าสุนันทะเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุชาดา เป็น
พระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ (ขุ.พุทธฺ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๕๙๙) 

 2. ช่ือพระเทวี เป็นมเหสีของพระเจ้าอานนท์ แห่งกรุงหงสวดี เป็นพระชนนีของ
พระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ ดังคำในปทุมุตตรพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า กรุงช่ือว่า
หงสวดี กษัตริย์พระนามว่าอานนท์เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุชาดาเป็น
พระชนนี ของพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตตระ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๔๓)  

สุชาดา, อุบาสิกา : อุบาสิกา ชาวนาทิกคาม เป็นโสดาบันบุคคล หมู่บ้านญาติกะ ดังคำในมหา
ปรินิพพานสูตรและหมู่บ้านญาติกะที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาสิกาสุชาดาเป็นพระ
โสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จ
สัมโพธิ ในวันข้างหน้า หรือดังคำว่า สุชาดาธิดาของเสนานีกุฎุมพีเลิศกว่าอุบาสิกา
สาวิกาทั้งหลายของเราผู้ถึงสรณะก่อน (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๖/๑๐๑,๑๐/๑๕๗/
๑๐๑,สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๔/๕๐๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๘/๓๒) 

สุชาต, พระ : ภิกษุรูปหน่ึง ชาวกรุงสาวัตถี มีรูปงาม น่าดู น่าชม ประกอบด้วยผิวพรรณงามย่ิงนัก 
ดังคำในสุชาตสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรน้ีย่อมงามด้วย
สมบัติ ๒ ประการ คือ (๑) มีรูปงาม น่าดู น่าชม  ประกอบด้วยผิวพรรณงามย่ิงนัก 
(๒) ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์ท่ีเหล่ากุลบุตรออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 
(สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๙/๓๓๑) 



 

๕๔๕๑ 
 

 

สุชาตกุมาร : เด็กชายคนหนึ่ง ผู้แกล้งเป็นบ้าเอาหญ้าให้โคท่ีตายแล้วกิน เพ่ือเป็นอุบายกล่าวสอน
ธรรมแก่บิดาทีเ่สียใจเพราะพ่อตาย ดังคำในโคณเปตวัตถุ ท่ีกล่าวว่า กุฎุมพีผู้เป็นบิดา
ถามสุชาตกุมารว่า) เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ จึงเกี่ยวหญ้าสด แล้วเพ้อร้องเรียกโคแก่ซึ่ง
ตายแล้วว่า จงกิน จงกิน โคตายแล้ว ลุกขึน้กินหญ้าและน้ำไม่ได้หรอก เจ้าเป็นคนโง่
เขลาเบาปัญญาเหมือนคนโง่อ่ืน ๆ ในท้ายชาดก สุชาตกุมารช่วยมารดาบิดาให้หาย
จากความเศร้าโศกได้ (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๔๖/๑๗๕),ในสชุาตชาดก ก็กล่าวเนื้อหาไว้
ทำนองเดียวกัน ดังคำที่กล่าวสรรเสริญสุชาตกุมารไว้ตอนหนึ่งว่า นรชนท้ังหลายผู้มี
ปัญญาจะเป็นผู้อนุเคราะห์ย่อมกระทำให้ผูอ่ื้นปราศจากความเศร้าโศกเหมือนสุชาต
กุมารทำให้บิดาปราศจากความเศร้าโศก (ข.ุชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑๓/๒๐๑) 

สุชาตชาดก :  ชาดกว่าด้วยสุชาตกุมารโพธิสัตว์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า  สุชาตกุมารโพธิสัตว์หาวิธี
สอนบิดาให้หายเศร้าโศกถึงปู่ที่ตายไปแล้วได้ โดยการเก่ียวหญ้าให้โคที่ตายแล้วกิน 
แต่โคไม่กิน ท่านก็พยายามเขี้ยวเข็นอยู่ บิดามาเห็นเข้าจึงถามว่า ทำไมจึงเกี่ยวหญ้า
สดไปให้โคท่ีตายไปแล้วกิน โคท่ีตายไปแลว้ลุกขึ้นมากินขา้วกินน้ำไม่ได้หรอก สุชาต
กุมารจึงพูดกับบิดาว่า โคท่ีตายไปแลว้นี้ อวัยวะยังอยู่ครบ ผมเข้าใจว่า มันจะลุก
ขึ้นมากินอาหาร แต่ปู่ตายและถูกเผาไปต้ังนานแล้ว ผมยังเห็นพ่อไปร้องไห้ท่ีสถูปดิน
ซึ่งใช้บรรจุอัฐิปู่ทุกวันเหมือนคนไร้สติ เป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์และเสียเวลา
เปล่า ผู้เป็นบิดาได้สติจึงชมเชยบุตรชายว่ามีปัญญาท่ีทำให้บิดาหายเศร้าโศกถึงปู่ 
เหมือนคนเอาน้ำมารดพ่อผู้กำลังเร่าร้อนให้ประสพกับความร่มเย็น ปัญหาบางอย่าง
เราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง จึงต้องอาศัยผู้มีปัญญาช่วยแก้ไขให้ (ขุ.ชา.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๗/๖/๒๐๐) 

สุชาตพุทธวงศ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระสุชาตพุทธเจ้า  พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในมัณฑกัป 
พระสุชาตพุทธเจ้าประสูติในกรุงสุมังคละ พระชนกพระนามว่าอุคคตะ พระชนนีพระ
นามว่าประภาวดี พระมเหสีพระนามว่าสิรินันทา พระโอรสพระนามว่าอุปเสนะ ครอง
ฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จึงเสด็จออกผนวชด้วยราชพาหนะคอืม้า 
บำเพ็ญเพียรอยู่ ๙ เดือนจงึได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ภายใต้ต้นไผ่ใหญ่ พระองค์  
ทรงแสดงพระธรรมอันประเสริฐ   

  ในการแสดงธรรมคร้ังท่ี  ๑ เทวดาและมนษุย์จำนวน  ๘๐  โกฏิ ได้บรรลุธรรม   
  ครั้งท่ี  ๒ ในคราวท่ีพระสุชาตพุทธเจ้าผู้มีพระยศหาประมาณมิได้ เสด็จจำพรรษาใน

เทวโลก  เทวดาและมนุษย์จำนวน  ๓,๗๐๐,๐๐๐  โกฏิ  ได้บรรลุธรรม   
 ครั้งท่ี  ๓ ในคราวท่ีพระสุชาตพุทธเจ้า เสด็จเข้าไปยังสำนักของพุทธบิดา เทวดาและ

มนุษย์จำนวน  ๖,๐๐๐,๐๐๐  โกฏิ ได้บรรลธุรรม    
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 มีการประชุมแห่งพระขีณาสพ ๓ ครั้ง  
  ครั้งท่ี  ๑ พระขีณาสพล้วนบรรลุอภิญญาและพลธรรมประมาณ  ๖,๐๐๐,๐๐๐  รูป 

เหล่าน้ันมาประชุมกัน   
 ครั้งท่ี  ๒ ในกาลเมื่อพระชินเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงสเทวโลก มีพระขีณาสพประมาณ  

๕,๐๐๐,๐๐๐  รูปมาประชุมกัน   
 ครั้งท่ี ๓ พระอัครสาวกพร้อมด้วยพระขีณาสพประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  รูป ของพระ

สัมมาสมัพุทธเจ้าพระองค์นั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องอาจกว่านรชน  
 พระสุทัสสนเถระและพระสุเทวเถระเป็นคู่อัครสาวกพระนารทเถระเป็นพุทธอุปัฏฐาก 

พระนาคาเถรีและพระนาคสมานาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา สุทัตตอุบาสกและจิตต
อุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐากสุภัททาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุปัฏฐายิกา 
ในกัปน้ีมนุษย์มีอายุขัย ๙๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่าน้ัน 
พระชินพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าสุชาตะ  เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เสลาราม 
พระเจดีย์ของพระศาสดาที่เสลารามน้ัน สงูถึง ๓ คาวุต (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๕๐) 

สุชาตสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสุชาต พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรง
ยกย่องท่านพระสุชาตซึ่งกำลังเดินมาสู่วัดพระเชตวันว่า ท่านพระสุชาตมีความงาม
ด้วยคุณสมบัติ ๒ ประการ คือ (๑) รูปงาม น่าดูน่าชม ผิวพรรณผ่องใส (๒) บรรลุ
นิพพานอันเป็นประโยชนอ์ย่างยอดเย่ียมในธรรมวินัยนี้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๙/๓๓๑) 

สุชาตะ, พระพุทธเจ้า : ช่ือพระพุทธเจ้าองค์หน่ึง เสด็จอุบัติในมัณฑกัป ดังคำในสุชาตพุทธวงศ์ท่ีกล่าว
ไว้ว่า ในมัณฑกัปน้ันแล ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ ทรงเป็นผู้นำ มีพระหนุ
ดังคางราชสีห์หรือดังคำในอุททาลกปุปผิยเถราปทานท่ีท่านพระเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะประทับอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำ
คงคาข้าพเจ้าได้ถือดอกคูนไปบูชาพระองค์ ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๔/
๕๔๖,ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๕๐,๓๓/๑/๖๕๖) 

สุชาตะ, กุฎุมพี : ช่ือกุฎุมพีคนหนึ่งท่ีพระเจ้าโปริสารทกล่าวถงึ เป็นลูกของตน แต่เพราะไม่ได้ช้ินลูก
หว้ากิน จึงต้องตาย ดังคำในมหาสุตโสมชาดก ที่กล่าวไว้ว่า พระราชาได้สดับดังน้ัน  
เมื่อจะนำเรื่องเก่ามาแสดง จึงตรัสว่า กุฎุมพีช่ือว่าสุชาตะ ลูกท่ีเกิดกับตัวเขา ไม่ได้ช้ิน
ลูกหว้าเขาก็ตาย เพราะช้ินลูกหว้าน้ันหมดสิ้นไป ท่านกาฬะ เราก็เหมือนกัน บริโภค
อาหารท่ีมีรสอร่อยที่สุด ถ้าไม่ได้เน้ือมนุษย์ เข้าใจว่าคงเสยีชีวิตแน่ (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) 
๒๘/๓๘๑/๑๖๐) 

สุชาตะ, ชื่อ,พระราชกุมาร :ราชโอรสของพระเจ้าอัสสกะ คราวหน่ึงไปป่าล่าสัตว์ พบพระมหากัจ
จายนเถระ ได้สนทนาธรรม เกิดความเลื่อมใสพอได้ฟังคำเตือนสติอีกว่า พระองค์ทรง
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ทราบเถิดว่า พระองค์ใกล้สวรรคต เหลืออีกไม่ถึง๕เดือน โปรดรีบเปลื้องตนเสียเถิด 
แล้วตรัสว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า กับท้ังพระธรรมท่ียอดเย่ียมและพระสงฆ์ซึ่ง
เป็นที่พ่ึงท่ีระลึกของเทวดา และมนุษย์ว่าเป็นที่พ่ึงท่ีระลึก ภายหลังไปเกิดในสวรรค์
แล้วกลับมาสนทนาธรรมกับพระมหากัจจายนเถระอีกดังคำในวิมานวัตถุท่ีเทพบุตร
กล่าวแก่พระมหากัจจายนเถระว่า พระคุณเจ้าผู้เจริญ  ชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นราชโอรส
นามว่าสุชาตะ และพระคุณเจ้าได้อนุเคราะหใ์ห้ข้าพเจ้าได้ต้ังอยู่ในความสำรวม (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๙๘๒/๑๒๐)  

สุชาตะ, พระ : ช่ือพระสาวกรูปหนึ่ง ของพระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ แห่งกรุงหงสวดี คราวหน่ึง
เที่ยวแสวงหาผ้าบังสุกุลท่ีกองหยากเหยือ ภายหลังได้ผ้าบังสุกุลท่ีคนรบัจ้างทอดถวาย 
ดังคำในอปทานว่า สาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระช่ือสุชาตะกำลัง
แสวงหาผ้าบังสุกุลท่ีกองหยากเหยือใกล้ถนน (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๑/๑๗๑) 

สุชาตะ, พราหมณ์ : 1.ช่ือพราหมณ์คนหนึ่ง ชาวกรุงหงสวดี มีทรัพย์ ๘๐ โกฏิ มีทรัพย์และขา้วเปลือก
เป็นอันมาก เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงมนตร์ จบไตรเพท สำเร็จในคัมภีร์พยากรณ์
ลักษณะ คัมภรี์อิติหาสะ และไตรเพท อันเป็นธรรมของตน ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอุ
บาลีเถระ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๔๑/๖๘) 

 2.ช่ือพราหมณ์โพธิสัตว์คนหน่ึงที่พระพุทธเจ้านามว่าโคตมะไปเสวยพระชาติเกิด
พราหมณ์และได้บำเพ็ญทานถวายแก่พระพุทธเจ้านามว่าโสภิตะ ดังคำในโสภิตพุทธ
วงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า เราเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะ เราได้อังคาส พระพุทธเจ้าพร้อม
ท้ังสาวกให้อ่ิมหนำด้วยข้าวและน้ำ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๒/๖๑๙) 

สุชาตะ,กษัตรยิ์ : ช่ือกษัตริย์ ท่ีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน(โคตมะ) ไปเสวยพระชาติเกิดเป็นกษัตริย์ ดัง
คำในพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า เราเป็นกษัตริย์มีนามว่าสุชาตะ ละท้ิงโภคะเป็นอันมาก
แล้ว บวชเป็นฤษี เม่ือเราบวชแล้ว พระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จอุบัติขึ้น 
เพราะได้ฟังเสียงว่า พุทโธ ปีติจึงเกิดแก่เราผู้กำจัดมานะแล้ว ใช้มือท้ัง ๒ ประคอง
ดอกมณฑารพ ดอกปทุม และดอกปาริฉัตตกะอันเป็นทิพย์เข้าเฝ้า เราถือดอกไม้น้ัน 
กั้นเหนือพระเศียรใช้ดอกมณฑารพ บูชาพระชินเจ้าพระนามว่าติสสะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๙/๖๗๖) 

สุชาตาชาดก :  ว่าด้วยทรงปรารภนางสุชาดา มี ๒ ชาดก แต่เนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สุชาตาชาดก มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์ทรงหาอุบายสอน

พระมารดาที่มักตรัสคำหยาบเสมอ มิให้ตรัสคำหยาบ โดยการเปรียบเทียบเสียงนก
ต้อยตีวิด และนกดุเหว่าให้ทรงสดับว่านกต้อยตีวิดรูปสวย แต่เสียงร้องไม่ไพเราะ ไม่
เป็นที่ปรารถนาของใคร ส่วนนกดุเหว่าสีตัวดำไม่สวย แต่เสียงร้องไพเราะ เป็นท่ีชอบ



 

๕๔๕๔ 
 

 

ใจของชนเป็นจำนวนมาก บุคคลควรพูดคำสละสลวย คิดก่อนพูด พูดพอประมาณไม่
ฟุ้งซ่าน ถ้อยคำของผู้ท่ีแสดงเป็นอรรถเป็นธรรมเป็นถ้อยอันไพเราะ เป็นคำที่เป็น
สุภาษิต (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๕๕/๑๓๒) 

 2.สุชาตาชาดก มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า อำมาตย์โพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชา ขอ
พระราชทานอภัยโทษให้แก่พระนางสุชาดาเทวีผู้พลั้งพลาดไป เพราะมีความประสงค์
จะเอาพระทัยพระราชาในเวลาเสวยผลพุทราซึ่งเป็นผลไม้ท่ีพระนางเคยเร่ขายอยู่
ก่อน ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งอัครมเหสี จึงได้แกล้งทูลถามว่าพระราชาทรงเสวยผล
อะไรที่เกลี้ยงเกลาสีแดงเหมือนเลือด ทำให้พระราชาทรงกร้ิวไม่พอพระทัย จึงด่าว่า
เจ้าไม่รู้จักผลไม้ประจำตระกูลของเจ้าหรือ รับสั่งให้ปลดพระนางจากตำแหน่ง พระ
โพธิสัตว์อำมาตย์จึงได้กราบว่าสตรีท่ีได้ยศอาจทำความผิดเพราะความประมาท
เลินเล่อได้ ขอพระองค์โปรดยกโทษให้แกพ่ระมเหสีด้วยเถิด อย่าถือโทษต่อพระนาง
เลย พระราชาทรงยอมตามที่อำมาตย์กราบทูลขอ ได้ประทานตำแหน่งแก่พระนาง
ตามเดิม คนผูป้ระมาทไม่ว่าบุรุษหรือสตรี ย่อมทำความผดิได้เสมอ คนจึงไม่ควรเป็น
คนประมาท (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๑/๑๖๐) 

สุชาตาเถรีคาถา : ภาษิตของพระสุชาดาเถรี ,คาถาของพระสุชาดาเถรี ท่านพระสุชาดาเถรีเปล่ง
อุทานว่า เราแต่งตัว นุ่งห่มผ้าอย่างดี สวมมาลัย ลูบไล้ด้วยจุรณแก่นจนัทน์ ประดับ
ด้วยอาภรณ์ทุกอย่าง  มีหมู่สาวใช้แวดล้อม  ใช้หมูส่าวใช้ให้ถือข้าว  น้ำ  ของเคี้ยว 
และของบริโภคมิใช่น้อย นำออกจากเรือนไปยังอุทยาน รื่นรมย์สนุกสนานในอุทยาน
น้ันแล้ว ขณะเดินกลับเรือนตน แวะเข้าไปในป่าอัญชันใกล้เมืองสาเกตเพ่ือชมวิหาร 
ฯลฯและเราได้ฟังธรรมเทศนาของพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่แล้วก็ได้รู้แจ้งชัด
สัจจะได้สัมผสัธรรมคืออมตบท ซึ่งปราศจากกิเลสดุจธุลีในท่ีนั้นนั่นเอง ต่อแต่นั้น ได้รู้
แจ้งพระสัทธรรมแล้วบวชเป็นบรรพชิต ได้บรรลุวิชชา ๓ แล้ว คำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไม่เปล่าปราศจากประโยชน์เลย (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๔๕/๕๗๘) 

สุญญกถา : ว่าด้วยความว่าง  กถาว่าด้วยสุญญะ (ความว่าง) แบ่งเป็นอุทเทส (มาติกา)และนิท
เทสได้อย่างละ ๒๕ ดังน้ี 

  อุทเทส 
  ท่านพระสารีบุตรนำพระสูตรมาแสดงไว้เป็นอุทเทส มีสาระสำคัญ ดังน้ี 
  ท่านพระอานนท์ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่ีกล่าวกันว่า “โลกว่าง โลก

ว่าง” ด้วยเหตุเท่าไรหนอ” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ เพราะว่างจากอัตตา 
หรือจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา ฉะน้ัน เราจึงกล่าวว่า “โลกว่าง” อานนท์ อะไรเล่าว่าง
จากอัตตา หรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา คือ จักขุเป็นธรรมว่างจากอัตตา หรือจาก สิ่ง
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ท่ีเน่ืองด้วยอัตตา รูป... จักขุวิญญาณ... จักขุสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อุเบกขาเวทนาท่ีเกิดเพราะจักขุสัมผสัเป็นปัจจัย ว่างจากอัตตา หรือสิ่งที่เนื่องด้วย
อัตตา ฯลฯ(องค์ธรรมท่ีว่างจากอัตตา หรือสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา มี ๓๐ ประการ ดู
หมวดธรรมท่ีควรรู้ย่ิงในสุตมยญาณท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ ชุดที่ ๑ หมวดท่ี ๑) มาติกา ๒๕ 

  ๑. สุญญสญุญะ (ความว่างด้วยธรรมที่ว่าง) 
  ๒. สังขารสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นสังขาร) 
  ๓. วิปริณามสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีแปรผัน) 
  ๔. อัคคสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นเลิศ) 
  ๕. ลักขณสญุญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นลักษณะ) 
  ๖. วิกขัมภนสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุข่ม) 
  ๗. ตทังคสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับ) 
  ๘. สมุจเฉทสญุญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้ตัดขาด) 
  ๙. ปฏิปัสสัทธิสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุทำให้สงบระงับ) 
  ๑๐. นิสสรณสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุสลัดออก) 
  ๑๑. อัชฌัตตสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นภายใน) 
  ๑๒.พหิทธาสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นภายนอก) 
  ๑๓.ทุภโตสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นภายในและภายนอก) 
  ๑๔.สภาคสุญญะ(ความว่างด้วยธรรมท่ีเป็นกลุ่มเดียวกัน) 
  ๑๕.วิสภาคสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่ต่างกลุ่มกัน) 
  ๑๖. เอสนาสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีแสวงหา) 
  ๑๗.ปริคคหสญุญะ (ความว่างด้วยธรรมที่กำหนด) 
  ๑๘.ปฏิลาภสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีได้) 
  ๑๙.ปฏิเวธสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่รู้แจ้ง) 
  ๒๐.เอกัตตสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นสภาวะเดียว) 
  ๒๑.นานัตตสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่เป็นสภาวะต่าง ๆ) 
  ๒๒.ขันติสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมที่พอใจ)  
  ๒๓.อธิษฐานสญุญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีอธิษฐาน) 
  ๒๔.ปริโยคาหนสุญญะ (ความว่างด้วยธรรมท่ีหยั่งลง) 
  ๒๕. ความว่างขั้นสูงสุดของความว่างท้ังปวง ที่บุคคลผู้มีสัมปชัญญะทำความ

เป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไป 
  นิทเทส 



 

๕๔๕๖ 
 

 

  ท่านนำอุทเทส(มาติกา)ข้างต้นมาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ ดังน้ี 
  ๑. คำปุจฉาว่า “สญุญสุญญะ เปน็อย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า จักขุเป็นธรรมว่างจาก

อัตตา จากสิ่งท่ีเนื่องด้วยอัตตา จากความเที่ยง จากความย่ังยืน จากความม่ันคง หรอื
จากความไม่แปรผันเป็นธรรมดา โสตะ... ฆานะ... ชิวหา... กาย... มโน... 

  ๒. คำปุจฉาว่า “สังขารสุญญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า สังขาร ๓ ได้แก่ (๑) 
ปุญญาภิสังขาร (๒) อปุญญาภิสังขาร (๓) อาเนญชาภิสังขาร  

  ๑. ปุญญาภิสังขารเป็นธรรมว่างจากอปุญญาภิสังขารและอาเนญชาภิสังขาร 
  ๒. อปุญญาภิสังขารเป็นธรรมว่างจากปุญญาภิสังขารและอาเนญชาภิสังขาร 
  ๓. อาเนญชาภิสังขารเป็นธรรมว่างจากปุญญาภิสังขารและอปุญญาภิสังขาร  
  อีกนัยหน่ึง สังขาร ๓ ได้แก ่ 
  ๑. กายสังขาร   ๒.วจีสังขาร  
  ๓. จิตตสังขาร 
  อีกนัยหน่ึง สังขาร ๓ ได้แก ่
  ๑. สังขารส่วนอดีต   ๒.สังขารส่วนอนาคต  
  ๓. สังขารส่วนปัจจุบัน 
  สังขารทั้ง ๒ หมวดนี้มีวิธีการจำแนกเช่นเดียวกับสังขาร ๓ ประการแรก 
  ๓. คำปุจฉาว่า “วิปริณามสญุญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า รูปที่เกิดแล้ว เป็น

ธรรมว่างตามสภาวะ รูปที่ดับไปเป็นธรรมแปรผันและว่าง เวทนา... สัญญา... สังขาร
... วิญญาณ ... 

  ๔. คำปุจฉาว่า “อัคคสญุญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า ทางที่เลิศ ทางที ่
ประเสริฐ ทางที่วิเศษ คือ ความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง 
ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับ นิพพาน ช่ือว่าอัคคสุญญะ 

  ๕. คำปุจฉาว่า “ลักขณสุญญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า ลักษณะ ๒ ประการ 
ได้แก่ (๑) พาลลักษณะ (๒) บัณฑิตลักษณะ 

  พาลลักษณะเป็นธรรมว่างจากบัณฑิตลักษณะ  
  บัณฑิตลักษณะเป็นธรรมว่างจากพาลลักษณะ 
  ลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ 
  ๑. อุปปาทลักษณะ (ลักษณะความเกิดขึ้น) 
  ๒. วยลักษณะ (ลกัษณะความเสือ่ม) 
  ๓. ฐิตัญญถัตตลักษณะ (ลักษณะความแปรผันเม่ือยังต้ังอยู่) 
  ลักษณะอีก ๓ ประการ ได้แก่   



 

๕๔๕๗ 
 

 

  ๑. อุปปาทลักษณะเป็นธรรมว่างจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ 
  ๒. วยลักษณะเป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและฐิตัญญถตัตลักษณะ 
  ๓. ฐิตัญญถัตตลักษณะเป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและวยลักษณะ 
  ลำดับต่อไป ท่านนำธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมท่ีควรรู้ย่ิงในสุตมยญาณ ที่ 

๑ ตอนท่ี ๒ ชุดที่ ๑ หมวดที่ ๒-๑๒) มาจำแนกด้วยลักษณะ ๓ ประการข้างต้น เช่น 
  ๑. อุปปาทลักษณะแห่งรูปเป็นธรรมว่างจากวยลักษณะและฐตัิญญถัตตลักษณะ 
  ๒. วยลักษณะแห่งรูปเป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและฐตัิญญถัตตลักษณะ 
  ๓. ฐิตัญญถัตตลักษณะแห่งรูปเป็นธรรมว่างจากอุปปาทลักษณะและ วยลักษณะ 
  ๖. คำปุจฉาว่า “วิกขัมภนสุญญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยนำธรรม ท่ีเป็นคู่

ตรงกันข้าม ๓๗ คู่ (หมวดธรรมท่ีควรเจรญิ ในสุตมยญาณท่ี ๔) มาจำแนกคำปุจฉาน้ี 
เช่น กามฉันทะเป็นธรรมท่ีบุคคลข่มไว้ด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ 

  ๗. คำปุจฉาวา่ “ตทังคสญุญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสชันาโดยนำธรรมท่ีเป็นคู่ 
ตรงกันข้าม ๓๗ คู่ มาจำแนกคำปุจฉาน้ี เช่น กามฉันทะเป็นเป็นธรรมท่ีบุคคลละได้ 
ด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ 

  ๘. คำปุจฉาว่า “สมุจเฉทสญุญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยนำธรรมท่ีเป็นคู่
ตรงกันข้าม ๓๗ คู่ มาจำแนกคำปุจฉาน้ี เช่น กามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วย
เนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ 

  ๙. คำปุจฉาว่า “ปฏิปัสสัทธิสญุญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยนำธรรมท่ีเป็นคู่
ตรงกันข้าม ๓๗ คู่ มาจำแนกคำปุจฉาน้ี เช่น กามฉันทะเป็นธรรมท่ีบุคคลทำให้สงบ
ระงับด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ 

  ๑๐. คำปุจฉาว่า “นิสสรณสญุญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยนำธรรมท่ีเป็นคู่
ตรงกนัข้าม ๓๗ คู ่มาจำแนกคำปุจฉาน้ี เช่น กามฉันทะเป็นธรรมท่ีบุคคล สลัดออก
ด้วยเนกขัมมะ และเป็นธรรมว่างจากเนกขัมมะ 

  ๑๑. คำปุจฉาว่า “อัชฌัตตสุญญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า จักขุท่ีเป็น 
อายตนะภายในเป็นธรรมว่างจากอัตตา จากสิ่งท่ีเนื่องด้วยอัตตา จากความเท่ียง จาก
ความย่ังยืน จากความมั่นคง หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดา โสตะ... ฆานะ... 
ชิวหา... กาย... วิญญาณ... 

  ๑๒. คำปุจฉาว่า “พหิทธาสุญญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความตรงกันข้าม
กับอัชฌัตตสุญญะ 

  ๑๓. คำปุจฉาว่า “ทุภโตสุญญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า ได้แก่ อัชฌัตต
สุญญะกับพหิทธาสุญญะรวมกัน 



 

๕๔๕๘ 
 

 

  ๑๔. คำปุจฉาว่า “สภาคสุญญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาว่าอายตนะ ภายใน ๖ 
เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่าง อายตนะภายนอก ๖ เป็นธรรมกลุ่มเดียวกัน
และเป็นธรรมว่าง ฯลฯ (องค์ธรรมท่ีว่าง ต่อจากนี้ ได้แก่ วิญญาณ ๖ ผสัสะ ๖ เวทนา 
๖ สญัญา ๖ และเจตนา ๖)  

  ๑๕. คำปุจฉาว่า “วิสภาคสุญญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาว่าอายตนะ ภายใน ๖ 
เป็นธรรมต่างกลุ่มกับอายตนะภายนอก ๖ และเป็นธรรมว่าง อายตนะภายนอก ๖ 
เป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดวิญญาณ ๖ และเป็นธรรมว่าง ฯลฯ (องคธ์รรมท่ีว่างต่อ
จากนี้ ได้แก่ (๑) อายตนะภายนอกกับวิญญาณ ๖ (๒) วิญญาณ ๖ กบัผัสสะ ๖ (๓) 
ผัสสะ ๖ กับเวทนา ๖ (๔) เวทนา ๖ กับสัญญา ๖ (๕) สญัญา ๖ กับเจตนา ๖) 

  ๑๖. คำปุจฉาว่า “เอสนาสญุญะ เป็นอย่างไร” ท่านวิสชันาโดยนำธรรม ท่ีเป็นคู่
ตรงกันข้าม ๓๗ คู่ มาจำแนกคำปุจฉาน้ี เช่น เนกขัมมะทีบุ่คคลแสวงหาเป็นธรรมว่าง
จากกามฉันทะ 

  ๑๗-๑๙. ปริคคหสุญญะ ปฏิลาภสุญญะ และปฏิเวธสุญญะ มีนัยเดียวกับ คำว่า 
“เอสนาสุญญะ” เปลี่ยนแต่ความหมายของคำเท่าน้ัน เช่น 

  เนกขัมมะท่ีบุคคลกำหนด เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ 
  เนกขัมมะท่ีบุคคลได้ เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ 
  เนกขัมมะท่ีบุคคลรู้แจ้ง เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ 
  ๒๐-๒๑. คำปุจฉาว่า “เอกัตตสุญญะ นานัตตสุญญะ เป็นอย่างไร” ท่าน วิสัชนา

โดยนำธรรมที่เป็นคู่ตรงกันข้าม ๓๗ คู่มาจำแนกเป็นสภาวะต่าง ๆ และสภาวะเดียว 
คือ ฝ่ายอกุศลเป็นสภาวะต่าง ๆ ฝ่ายกุศลเป็นสภาวะเดียว และฝา่ย กุศลว่างจากฝ่าย
อกุศล เช่น 

  กามฉันทะเป็นสภาวะต่าง ๆ เนกขัมมะเป็นสภาวะเดียว เนกขัมมะท่ีเป็นสภาวะ 
เดียวของบุคคลผู้คิดอยู่ เป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ 

  ๒๒-๒๔. ขันติสุญญะ อธิษฐานสญุญะ ปริโยคาหนสุญญะ มีนัยเดียวกับคำว่า 
“เอสนาสุญญะ” เปลี่ยนแต่ถ้อยคำเท่านั้น เช่น 

  เนกขัมมะท่ีบุคคลพอใจเป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ 
  เนกขัมมะท่ีบุคคลอธิษฐานเป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ 
  เนกขัมมะท่ีบุคคลหย่ังลงเป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ 
  ๒๕. คำปุจฉาว่า “ความว่างขั้นสูงสุดของความว่างทั้งปวง คือ การท่ีบคุคล ผู้มี

สัมปชัญญะทำความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไป เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า ได้แก ่
การท่ีบุคคลผูม้สีัมปชัญญะทำอกุศลใหส้ิ้นไปด้วยกุศลมีสาระสำคัญแบ่งเป็น๒ตอนคือ 



 

๕๔๕๙ 
 

 

  ตอนที่ ๑ ท่านนำหมวดธรรมที่เป็นคู่ตรงกันข้าม ๓๗ คู่มาจำแนก เช่น 
  บุคคลผู้มีสัมปชัญญะในโลกนี้ย่อมทำความเป็นไปแห่งกามฉันทะให้สิ้นไปด้วย 

เนกขัมมะ 
  ตอนที่ ๒ ท่านนำอายตนะภายใน ๖ มาจำแนก เช่น 
  เมื่อบุคคลผู้มสีมัปชัญญะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความเป็นไป 

แห่งจักขุน้ีย่อมสิ้นไป และความเป็นไปแห่งจักขุอ่ืนก็ไม่เกดิขึ้น (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๖/
๕๒๔) 

สุญญตธรรม : ธรรมว่าด้วยความว่าง หมายถึงว่างจากราคะ โทสะ โมหะ โกธะ  อุปนาหะ มักขะ 
ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถมัภะ สารัมภะ  มานะ อติมานะ มทะ ปมา
ทะ กิเลสทุกชนิด ทุจริตทุกทาง ความกระวนกระวายทุกอย่าง ความเร่าร้อนทุกสถาน 
ความเดือดร้อนทุกประการ  อกุสลาภิสังขารทุกประเภท หรือดังคำที่พระยโสธราเถรี
กล่าวไว้ว่า หม่อมฉันช่ือว่ายโสธรา ขอกราบพระยุคลบาท แล้วใช้ดอกบัวบานปิด 
๑,๐๐๐  โลกธาตุไว้ เนรมิตเป็นพรหมแสดงสุญญตธรรมอยู่ กราบทูลว่า ข้าแต่พระวี
ระ ผู้มีพระจักษุ หรือดังคำใน ท่ีเหล่าพระเถรีกล่าวไว้ว่า พระเถรีเหล่าน้ัน  กราบพระ
ยุคลบาทของพระมุนีแล้ว แสดงฤทธ์ิต่าง ๆ  บางพวกแสดงแสงสว่าง บางพวกแสดง
ความมืด  บางพวกแสดงอย่างอ่ืน บางพวกแสดงตนเป็นพรหม บางพวกเนรมิตที่
จงกรมมีค่ามาก และเพศพระพรหม แสดงสุญญตธรรมอยู่ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๘๖/๒๔๖, 
ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๔๑/๔๙๙, ๓๓/๒๕/๕๒๓),ในวิภังคอ์ธิบายว่า สุญญตธรรม คอื
ฌาน (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๒๓/๒๑๔,๓๘๕,๒๔๕)  

สุญญตธาตุ : ธาตุคือความว่าง ดังคำในปฏิสัมภิทามรรค ที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า ประตูสู่
วิโมกข์  ๓  ประการน้ี  ย่อมเป็นไปเพ่ือการนำออกจากโลก คือ ๑. การออกจากโลกมี
ได้ เพราะพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวง ท้ังโดยส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายและ
เพราะจิตดำเนินไปในอนิมิตตธาตุ ๒. การออกจากโลกมีได้  เพราะทำใจให้อาจหาญ
ในสังขารทั้งปวง และเพราะจิตดำเนินไปในอัปปณิหิตธาตุ ๓. การออกจากโลกมีได้ 
เพราะพิจารณาเห็นธรรมท้ังปวงโดยความเป็นฝ่ายอ่ืนและเพราะจิตดำเนินไปใน
สุญญตธาตุ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๙/๓๖๕) 

สุญญตผสัสะ : สัมผสัว่าด้วยความว่าง เป็น ๑ ในผัสสะ ๓ คือ สุญญตผสัสะ อนิมิตตผสัสะ  อัปปณิ
หิตผัสสะ หรือดังคำว่า น้ีสุญญตผัสสะ น้ีอนิมิตตผัสสะ นีอั้ปปณิหิตผัสสะ,ในกถาวัตถุ 
นิโรธสมาปัตติกถา อธิบายไว้ว่า ผัสสะทั้ง ๓ คือ (๑)  สญุญตผัสสะ (๒) อนิมิตตผัสสะ 
(๓) อัปปณิหิตผัสสะ (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓, ๒๙/๘๖/๒๖๐,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/
๔๕๘/๔๙๐) 



 

๕๔๖๐ 
 

 

สุญญตโลกสูตร :  พระสูตรว่าด้วยโลกว่าง ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ 
ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า ด้วยเหตุเพียงเท่าไร ช่ือว่าโลกว่าง  พระผู้มีพระภาค
ตรัสตอบว่า โลกช่ือว่าว่าง เพราะว่างจากอัตตาหรือจากส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตา อันได้แก่
สิ่งเหล่านี้ คือ อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ และแม้
ความเสวยอารมณท่ี์เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกขท่ี์เกิดขึ้นเพราะสัมผัส ๖ 
เป็นปัจจัยว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๕/๗๘) 

สุญญตวิโมกข์ : หลุดพ้นด้วยสุญญตะ,ฌานทีป่ระกอบด้วยสุญญตวิโมกข์ หมายถึงสภาวะที่หลุดพ้น 
เพราะว่างจากราคะ โทสะ โมหะ ดังคำในเพฬัฏฐสีสเถรวัตถุ ที่พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ผู้ไม่มีการสัง่สม กำหนดรู้อาหารก่อนแล้วจึงบริโภค มีสุญญตวิโมกข์ และอนิมิตต
วิโมกข์ เป็นอารมณ์ไม่ทิ้งทางไว้ให้เป็นที่รู้ได้เหมือนนกไม่ท้ิงทางไว้ในอากาศ ฉะน้ัน 
เป็น ๑ ในวิโมกข์ ๓ คือ สญุญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์,ในวิโมกข
กถาอธิบายไว้ว่า สญุญตวิโมกข์  เป็นอย่างไร คือ  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ไปสู่ป่าก็ดี  
ไปสู่โคนไม้ก็ดี  ไปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณาดังน้ีว่า  นามรูปน้ีว่างจากอัตตาและจากสิ่ง
ท่ีเน่ืองด้วยอัตตา เธอไม่ทำอภินิเวส(ความยึดมั่น) ในนามรูปน้ัน  เพราะเหตุน้ัน 
วิโมกข์ของภิกษุนั้นจึงเป็นวิโมกข์ท่ีเป็นสญุญตะ น้ีช่ือว่าสุญญตวิโมกข์ (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๙๒/๕๗,๒๕/๙๓/๕๘,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๒/๓๓๗,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๒๓/
๓๗๗,๓๑/๒๒๙/๓๘๗) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุญญตวิโมกข์ ความหลุดพ้นด้วยความว่างเพราะไม่มี
กิเลสมีราคะเปน็ต้น (ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๙๒/๓๐๐)  

สุญญตวิหาร : อยู่ด้วยสุญญตะ ดังคำในญาณกถาที่พระสารีบุตรเถระอธิบายว่า เมื่อพิจารณาอภินิ
เวส (ความยึดม่ัน) โดยความเป็นภัย ถูกต้องแล้วๆ (ซึ่งอภินิเวสด้วยญาณ) ย่อมเห็น
ความเสื่อม เพราะจิตน้อมไปในนิพพานท่ีเป็นสุญญตะนี้ช่ือว่าสุญญตวิหาร (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๗๘/๑๓๒) 

สุญญตวิหารธรรม : ธรรมเป็นเครื่องอยู่อันว่าง, ธรรมเป็นเครื่องอยู่ด้วยสุญญตะ,เป็นธรรมข้อ ๑ ใน
วิหารธรรม ๓ ดังคำในจูฬวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า ท่านพระสัพพกามีตอบแก่พระเรวตเถระ
ว่า ท่านเรวตะ เวลาน้ีผมอยู่ด้วยสุญญตวิหารธรรมเป็นส่วนมาก,ผมกยั็งอยู่ด้วยสุญญต
วิหารธรรมเป็นส่วนมาก แต่ผมบรรลุอรหัตตผลนานแล้ว หรือดังคำท่ีพระอุบาลีเถระ
กราบทูลว่า พระองค์มีสุญญตวิหารธรรม(ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อันว่าง) อนิมิตตวิหาร
ธรรม(ธรรมเปน็เคร่ืองอยู่ไม่มีนิมิต)อัปปณิหิตวิหารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีความ
ต้ังปรารถนา) (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๕/๔๑๐,๓๒/๕๓๘/๘๒) 



 

๕๔๖๑ 
 

 

สุญญตสมาธิ : สมาธิที่พิจารณาเห็นความว่าง, เป็น ๑ ในสมาธิ ๓ คือ สุญญตสมาธิ (สมาธิท่ี
พิจารณาเห็นความว่าง) อนิมิตตสมาธิ (สมาธิท่ีพิจารณาธรรมอันไม่มีนิมิต) อัปปณิหิต
สมาธิ(สมาธิท่ีพิจารณาธรรมไม่มีความต้ังปรารถนา),ในสญุญตสมาธิสูตร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ทางที่ให้ถึงอสังขตธรรมคืออะไร คือ สุญญตสมาธิ (สมาธิ
พิจารณาความว่าง) อนิมิตตสมาธิ (สมาธิพิจารณาธรรมไม่มีนิมิต) อัปปณิหิตสมาธิ 
(สมาธิพิจารณาธรรมไม่มีความต้ังปรารถนา) น้ีเราเรียกว่า ทางที่ให้ถึงอสงัขตธรรม,ใน
ปฏิสัมภิทามรรคท่ีพระสารีบตุรเถระอธิบายว่าเป็นข้อ ๗ ในสมาธิ ๙ คอื ๑.รูปาวจร
สมาธิอย่างต่ำ ๒. รูปาวจรสมาธิอย่างปานกลาง ๓. รปูาวจรสมาธิอย่างประณีต ๔. 
อรูปาวจรสมาธิอย่างต่ำ ๕. อรูปาวจรสมาธิอย่างปานกลาง ๖. อรูปาวจรสมาธิอย่าง
ประณีต ๗. สุญญตสมาธิ (สมาธิพิจารณาเห็นความว่าง) ๘. อนิมิตตสมาธิ (สมาธิ
พิจารณาเห็นธรรมไม่มีนิมิต) ๙. อัปปณิหิตสมาธิ (สมาธพิิจารณาเห็นธรรมไม่มีความ
ต้ังปรารถนา) (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๓,สํ.สฬา.(ไทย)
๑๘/๓๖๙/๔๕๐,๑๘/๓๗๗/๔๕๔,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๘๔/๔๐๙,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๓/
๖๗) 

สุญญตสมาธสูิตร :  พระสูตรว่าด้วยสุญญตสมาธิ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า อสังขตธรรม ได้แก่ความสิ้นราคะ โทสะและโมหะ ทางท่ีให้
ถึงอสังขตธรรม ได้แก ่สุญญตสมาธิ(สมาธิพิจารณาความว่าง)อนิมิตตสมาธิ (สมาธิ
พิจารณาธรรมไม่มีนิมิต)และอัปปณิหิตสมาธิ(สมาธิพิจารณาธรรมไม่มีความต้ัง
ปรารถนา) เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งกายคตาสติสูตรในวรรคน้ี 
 (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๙/๔๔๙) 

สุญญตสมาบตัิ : สมาบัติด้วยสุญญตะ, เป็นขอ้ ๑ ในสมาบัติ ๓ คือ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ 
อัปปณิหิตสมาบัติ,ในวินัยปิฎก จูฬวรรค ท่านพระสพัพกามีกล่าวว่า ท่านเรวตะ 
เมื่อก่อนคราวเป็นคฤหัสถ ์ ผมได้ประพฤติส่ังสมสุญญตสมาบัติ ฉะน้ันเวลานี้ ผมก็ยัง
อยู่ด้วยสุญญตวิหารธรรมเป็นส่วนมากแต่ผมบรรลุอรหัตตผลนานแล้ว ดังคำท่ีพระ
อปราอุตตมาเถรี กล่าวไว้ว่า เราเจริญแล้วทั้งหมดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ได้
สุญญตสมาบัติและอนิมิตตสมาบัติเป็นประจำตามปรารถนา เราเป็นธิดาซึ่งเกิดแต่
พระอุระของพระพุทธเจ้า ยินดีแล้วในนิพพานทุกเมื่อ,ในญาณกถาท่ีพระสารีบุตร
เถระอธิบายว่า เมื่อพิจารณาอภินิเวสโดยความเป็นภัย เพ่งเฉยความเป็นไปแล้ว นึก
ถึงนิพพานอันเป็นความดับเป็นสุญญตะแล้ว ย่อมเข้าสมาบัติ  เพราะจิตน้อมไปใน
นิพพานท่ีเป็นสุญญตะ น้ีช่ือว่าสุญญตสมาบัติ, เมื่อพิจารณารูปาภินิเวสโดยความเป็น
ภัย  เพ่งเฉยความเป็นไปแล้ว นึกถึงนิพพานอันเป็นความดับเป็นสุญญตะแล้ว ย่อม



 

๕๔๖๒ 
 

 

เข้าสมาบัติ เพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่เป็นสุญญตะ น้ีช่ือว่าสุญญตสมาบัติ, เมื่อ
พิจารณาชรามรณาภินิเวสโดยความเป็นภัย เพ่งเฉยความเป็นไปแล้วนึกถงึนิพพานอัน
เป็นความดับเป็นสุญญตะแลว้ ย่อมเข้าสมาบัติ เพราะจิตน้อมไปในนิพพานที่เป็น
สุญญตะ น้ีช่ือว่าสุญญตสมาบัติ (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๕/
๔๑๐,ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๖/๕๖๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๗๘/๑๓๒)  

สุญญตะ : ความว่าง หมายถึงฌานท่ีเป็นสุญญตะ, เป็น ๑ ในผสัสะ ๓ ดังคำในจูฬเวทัลลสูตร ที่
พระธัมมทินนาภิกษุณีกล่าวแก่วิสาขอุบาสกว่า  ผัสสะ ๓ อย่าง  คือ (๑)  ผัสสะช่ือ
สุญญตะ(ว่าง) (๒) ผัสสะช่ืออนิมิตตะ(ไม่มีนิมิต) (๓) ผสัสะช่ืออัปปณิหิตะ(ไม่มีท่ีต้ัง) 
ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ,ในข้อ ๓ ในธรรม ๓ คือ (๑) 
สุญญตะ(ความว่าง) (๒) อนิมิตตะ(ธรรมไม่มีนิมิต) (๓) อัปปณิหิตะ(ธรรมไม่มีความต้ัง
ปรารถนา),ในปฏิสัมภิทามรรคท่ีพระสารีบุตรเถระอธิบายว่า เป็นปัจจัยแห่งสมาธิ ดัง
คำว่า โคตรภูธรรม  ๘ ประการ คือ (๑) มีอามิส (๒) ไมม่ีอามิส (๓) มีที่ต้ัง (๔) ไมม่ี
ท่ีต้ัง (๕) เป็นสุญญตะ(๖) เป็นวิสุญญตะ (๗) เป็นวุฏฐิตะ (๘) เป็นอวุฏฐิตะ ๘ 
ประการเป็นปัจจัยแห่งสมาธิ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๖๔/๕๐๕,องฺ.ติก.(ไทย)๒๐/๑๘๖/
๔๑๑,ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๖๐/๙๘)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุญญตะ ในทีน้ี่หมายถึงโคตรภูธรรมท่ีประกอบด้วยนิ
กันติ,ในอรรถกถาวิภังค์อธิบายว่า สุญญตะ หมายถึงสุญญตะ ๒ อย่าง คือ (๑) สัตต
สุญญตะ ว่างจากสัตว์ หมายถึงเบญจขันธ์  (๒) สังขารสญุญตะ ว่างจากสังขารทั้งปวง 
หมายถึงนิพพาน (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๖๐/๒๙๕,อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๓๕๗/๑๙๑)  

สุญญตา : ความว่าง มีปรากฏในจูฬสุญญตสูตร พระสูตรว่าด้วยสุญญตา สูตรเล็ก (ม.อุ.(ไทย)
๑๔/๑๗๖/๒๑๖,๑๔/๑๗๗/๒๑๗,๑๔/๑๗๙/๒๑๘,๑๔/๑๘๐/๒๑๙) 

สุญญตาเจโตวิมุตติ : ความหลุดพ้นทางใจด้วยความว่าง หมายถึงหลุดพ้นโดยว่างจากราคะ โทสะ 
โมหะ เพราะพิจารณานามรูปโดยความเป็นอนัตตา ดังคำในมหาเวทัลลสูตรท่ีพระ
มหาโกฏฐิตเถระกล่าวแก่พระสารีบุตรไว้ว่า ท่านผู้มีอายุ ธรรมเหล่าน้ี คอือัปปมาณา
เจโตวิมุตติอากิญจัญญาเจโตวิมุตติ สุญญตาเจโตวิมุตติ อนิมิตตาเจโตวิมุตติ มีอรรถ
ต่างกันมีพยัญชนะต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่าน้ัน,ใน
สูตรน้ีอธิบายว่า   สญุญตาเจโตวิมุตติ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีอยู่ใน
ป่าก็ดี อยู่ท่ีโคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี พิจารณาเห็นว่า สิ่งน้ีว่างจากตนบ้าง จากสิ่ง
ท่ีเน่ืองด้วยตนบ้างนี้เรียกว่าสุญญตาเจโตวิมุตติ,ในโคทัตตสูตร กล่าวไว้ว่าเป็นข้อ ๑ 
ในเจโตวิมุตติ ๔ คือ (๑) อัปปมาณาเจโตวิมุตติ (๒) อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ (๓) 



 

๕๔๖๓ 
 

 

สุญญตาเจโตวิมุตติ (๔) อนิมิตตาเจโตวิมุตติ (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๙/๔๙๗,สํ.สฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๔๙/๓๘๕,๑๘/๓๔๙/๓๘๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สญุญตาเจโตวิมุตติ คือความหลุดพ้นโดยว่างจากราคะ 
โทสะ โมหะ เพราะพิจารณานามรูปโดยความเป็นอนัตตา (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๔๕๙/
๒๖๓, สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๔๙/๑๖๑)  

สุญญตานปุัสสนา : การพิจารณาเห็นความว่าง,ในญาณกถาอธิบายว่า ความคิดเพ่ือสุญญตานุปัสสนา 
(การพิจารณาเห็นความว่าง) อันเป็นเพียงกิริยาอัพยากฤต  ฯลฯ  (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๑๘/๒๖,๓๑/๒๒/๓๑,๓๑/๒๑๖/๓๕๙,๓๑/๒๒๒/๓๗๔,๓๑/๒๒๗/๓๘๓) 

สุญญตานปุัสสนาญาณ :ญาณคือการพิจารณาเห็นความว่าง มีกล่าวไว้ในวิโมกขกถา,ในปฏิสัมภิทา
มรรคที่พระสารีบุตรเถระ อธิบายว่า สุญญตานุปัสสนาญาณพ้น จากอุปาทาน ๓ คือ 
๑. ทิฏฐุปาทาน ๒. สีลัพพตุปาทาน ๓. อัตตวาทุปาทาน  (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/
๓๕๖,๓๑/๒๖๘/๓๑๔) 

สุญญตานปุัสสนายถาภูตญาณ :ยถาภูตญาณคือการพิจารณาเห็นความว่าง มีกล่าวไว้ในวิโมกขกถา 
(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒๑๕/๓๕๗) 

สุญญตาวิหารธรรม : ธรรมคือการอยู่ด้วยสุญญตผลสมาบัติ ดังคำในในจูฬสญุญตสูตรท่ีพระอานนท์
กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระ
ภาคว่า อานนท์ ปัจจุบันนี้ เราอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก ข้อน้ีข้าพระองค์ได้
สดับมาดีแล้ว รับมาดีแล้ว ใส่ใจไว้ดีแล้ว ทรงจำไว้ดีแล้วหรือ พระพุทธเจ้าข้า หรือดัง
คำในปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ สารีบุตร ได้ยินว่า
เธออยู่ด้วยวิหารธรรมของมหาบุรุษเป็นส่วนมากในบัดนี้ เพราะวิหารธรรมของมหา
บุรุษ๒นี้ก็คือสญุญตาเพราะฉะนั้น ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึงอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรม
เป็นส่วนมาก (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๗๖/๒๑๕,๑๔/๔๓๘/๔๙๙)  

สุญญผสัสะ : สัมผสัคือความว่าง,เป็น ๑ ในผัสสะ ๓ คอื (๑) สญุญผสัสะ (๒นิมิตตผัสสะ  (๓) 
อัปปณิหิตผัสสะ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๘/๓๘๔) 

สุญญสุญญะ : ความว่างด้วยธรรมท่ีว่าง,เป็นข้อ ๑ ในสญุญะ ๒๕ มีกลา่วไว้ในสุญญกถา ท่ีพระสารี
บุตรเถระอธิบายความหมายของสุญญสุญญะไว้ว่า จักขุเป็นธรรมว่างจากอัตตา  จาก
สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา  จากความเที่ยงจากความยั่งยืน จากความม่ันคง  หรือจากความ
ไม่แปรผันเป็นธรรมดา โสตะฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ  กาย ฯลฯ มโนเป็นธรรม
ว่างจากอัตตา จากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยอัตตา จากความเท่ียง จากความย่ังยืน จากความ
มั่นคง  หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดา  น้ีช่ือว่าสุญญสุญญะ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๔๘/๕๒๖) 



 

๕๔๖๔ 
 

 

สุญญาคาร : เรือนว่าง หมายถึงสถานที่ว่าง สงบ เงียบ ดังคำในมหาวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระ
ภาคได้เสด็จเข้าสุญญาคาร หรือดังคำในจูฬวรรคที่พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า  คหบดี 
ตถาคตทั้งหลายย่อมยินดีในสญุญาคาร หรอืดังคำใน ปิยาลผลทายกเถราปทาน ที่
ท่านพระเถระกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าขึ้นสู่ปราสาทคือธรรม อันควรเป็นสุญญาคารที่
ประเสริฐอยู่ในศาสนาของพระศากยบุตรตามความปรารถนา (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๕/
๐,๗/๓๐๖/๑๑๗, ๗/๓๓๒/๑๗๒, ๗/๓๓๒/๑๗๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๙๙/๑๘๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุญญาคาร คือ สถานท่ีว่าง โอกาสที่เงียบสงัด สถานที่
เหมาะแก่การบำเพ็ญอานาปานสติกัมมัฏฐาน  (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๖๕/๔๔๔)  

สุณสิา : หญิงสะใภ้ ดังคำในมหาปรินิพพานสูตร ท่ีกล่าวไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 
พวกเจ้ามัลละ โอรส สณิุสา และปชาบดีของพวกเจ้ามัลละพอสดับคำของท่านพระ
อานนท์ ทรงเศร้าเสียพระทัย เป่ียมไปด้วยโทมนัส หรือมีกล่าวไว้ในปฐมสุณิสาวิมาน 
วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้ เรื่องที่ ๑ (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๑/๑๕๙,๑๐/๒๒๖/
๑๗๐,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๐๘/๑๙) 

สุณสิาวิมาน :  วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้ มี ๒ เรื่อง แต่เนื้อหาต่างกัน คือ 
 ๑.สณุิสาวิมาน (ปฐม) (เร่ืองที่ ๑) เป็นวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้เรื่องที่ ๑ เป็น

วิมานอันรุ่งเรืองในสวรรคช้ันดาวดึงส์ หญงิสะใภ้ในท่ีน้ีคอืหญิงชาวกรุงสาวัตถีได้เห็น
ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์รูปหน่ึงเกิดความเลื่อมใสได้แบ่งขนมถวายด้วยมือตนเอง (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๐๘/๑๙) 

 ๒.สณุิสาวิมาน (ทุติย) (เร่ืองท่ี ๒) เป็นวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้เรื่องที่ ๒ เป็น
วิมานอันรุ่งเรืองในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ หญิงสะใภ้ในท่ีนี้เป็นชาวกรุงสาวัตถีได้เห็นภิกษุ
ผู้เป็นพระอรหันต์ เกิดความเลื่อมใส ได้ถวายขนมกุมมาสด้วยมือตนเอง (ขุ.วิ.(ไทย) 
๒๖/๑๑๖/๒๐) 

สุดาเทพธิดา, ช่ือ : ช่ือเทพธิดาองค์หน่ึง เป็นธิดาของท้าวเวสสวัณมหาราชในบรรดาธิดา ๕ (คือ ลดา
เทพธิดา สัชชาเทพธิดา ปวราเทพธิดา อัจฉิมุดีเทพธิดาและสุดาเทพธิดา) เป็นนาง
บาทปริจาริกาของท้าวสักกเทวราช ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงสิริ งดงามอยู่ด้วย
คุณธรรม ก่อนท่ีจะไปเกิดในสวรรค์ มีประวัติกล่าวไว้ว่า เมื่อเกิดเป็นมนุษย์อยู่ใน
มนุษยโลก เป็นสะใภ้ในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหน่ึง มีนสิัยไม่มักโกรธ ปฏบัิติตามคำสั่ง
ของสามีเสมอ ไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีล ประพฤติเกื้อกูลยำเกรงสามี (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๓๑๖/๕๑) 

สุตกวี : กวีด้านสุตะ หมายถึงนักกวีด้านการประพันธ์สิ่งท่ีฟังมา เป็นข้อ ๒ ในกวี ๔  ๑.จิ
นตากวี ๒. สุตกวี ๓. อัตถกวี ๔. ปฏิภาณกวี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๑/๓๔๓)  



 

๕๔๖๕ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุตกวี คือ ผู้เช่ียวชาญในศิลปะการประพันธ์ตามที่ได้
ฟังมา (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๒๑-๒๓๑/๔๔๐)  

สุตตเปตวัตถุ : เรื่องหญิงผู้ถวายด้ายได้ไปอยู่กับเปรต เป็นเรื่องหญิงผู้ถวายด้ายได้ไปอยู่กับเปรต เป็น
เรื่องแสดงผลแห่งการถวายผ้าแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า คือ เม่ือก่อนพุทธกาล ชายหนุ่ม
คนหนึ่ง ชาวบ้านใกล้กรุงสาวัตถีได้อุปัฏฐากพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ต่อมา
มารดาได้สู่ขอหญิงสาวในตระกูลท่ีเสมอกันให้แต่งงาน แต่ชายหนุ่มถูกงูกัดเสียชีวิต
เสียก่อน และได้ไปเกิดเป็นเวมานิกเปรต คิดถึงหญิงสาวที่มารดาสู่ขอให้แต่งงาน จึง
ทำอุบายให้นางได้ถวายผ้าแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้น ด้วยผลแห่งบุญน้ันเขา
จึงพานางไปอยู่ในวิมานของตนถึง ๗๐๐ ปี (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๓๔๑/๒๒๑) 

สุตตรา,(ยสุตตรา) ช่ือ :ช่ือเทพธิดาองค์หน่ึง ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เป็นปาทจาริกาของท้าวสักกะ มี
ปรากฏในนาควิมาน ก่อนที่เกิดเป็นเทพธิดา ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีกรุงพาราณสี ได้
ถวายผ้าคู่หน่ึงแด่พระองค์ ถวายอภิวาทพระยุคลบาทแล้วน่ังอยู่บนพ้ืนดิน มีจิตยินดี
ได้ทำอัญชลีแด่พระองค์แล้ว ดังคำว่า ดิฉันถึงแก่กรรมต้ังแต่อายุยังน้อย เคลื่อนจาก
อัตภาพน้ันแล้ว บังเกิดในหมู่เทพช้ันดาวดึงส์ มีบริวารยศ เป็นปชาบดีองค์หน่ึงของ
ท้าวสักกะ มีนามว่ายสุตตรา ปรากฏไปทั่วทุกทิศ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๑๐/๘๒) 

สุตตะ : สุตตะ ได้แก่ อุภโตวิภังค์ นิทเทส ขันธกะ ปริวาร พระสูตรในสุตตนิบาต และพุทธ
วจนะอ่ืน ๆ ที่มีช่ือว่าสุตตะหรือสุตตันตะ ดังคำในมหาวิภังค์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่
สารีบุตรว่าสารีบุตรพระพุทธเจ้าวิปัสสี พระพุทธเจ้าสิขี พระพุทธเจ้าเวสสภู  ทรง
ผ่อนคลายที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวก สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์จึงมี
น้อยมิได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แก่สาวกไม่มกีารแสดงปาติโมกข์,เป็นข้อ ๑ ในนวังค
สัตถสาสน์ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูต
ธรรม เวทัลละ  (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๙/๑๑,วิ.ม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๙, ๔/๘๕/๑๓๖, ๔/
๘๕/๑๓๗, ๔/๑๐๓/๑๖๐,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓๘/๒๕๒,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๑/
๒๘๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๖/๑๐,๒๑/๑๐๒/๑๕๖,๒๑/๑๙๑/๒๗๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๕๑/๕๒๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า เป็นข้อที่ ๑ ในนวังคสัตถุสาสน์ คำสอนของพระศาสดามีองค์ 
๙ คือ สุตตะ ได้แก่ อุภโตวิภังค์ นิทเทส ขนัธกะ ปริวาร พระสูตรในสุตตนิบาต และ
พุทธวจนะอ่ืน ๆ ทีมี่ช่ือว่าสุตตะ หรือสุตตันตะ  (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๖/๒๘๒, วิ.อ. 
(บาลี) ๑/๒๖)   



 

๕๔๖๖ 
 

 

สุตตันตนิทเทส : แสดงพระสูตร คือ อธิบายอุทเทสท่ี ๑-๓ ของยุคนัทธกถา โดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา 
ดังนี้  

  อุทเทสท่ี ๑  
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุเจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้า เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนา ไว้ถึง 

๗๗ ประการ โดยนำองค์ธรรม ๗๗ ประการ (เหมือนในอานันตริกสมาธิ-ญาณนิทเทส
แห่งญาณกถา) มาจำแนกความหมายของคำปุจฉาน้ี เช่น  

  ประการที่ ๑ มีองค์ธรรมคือเนกขัมมะ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนท่ี ๑ 
  ความท่ีจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจเนกขัมมะ เป็นสมาธิ ช่ือว่า

วิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธิน้ัน โดยความ ไม่เที่ยง โดย
ความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา ด้วยประการดังนี้ สมถะจึงมี ก่อน วิปัสสนามี
ภายหลัง เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า “เจริญวิปัสสนามีสมถะ นำหน้า” 

  ส่วนท่ี ๒ 
  ท่านนำคำต่าง ๆ ในอุทเทสที่ ๑ มาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา มีใจความดังนี้ 
  คำว่า “เจริญ” ท่านอธิบายว่า หมายถึงภาวนา ๔ ประการ (มีความหมายเหมือน

ในภาวนาหมวดที่ ๕ แห่งสุตมยญาณที่ ๔) 
  คำว่า “มรรคย่อมเกิด” ท่านอธิบายว่า มรรคท่ีช่ือว่าสัมมาทิฏฐิเพราะมี สภาวะ

เห็น ย่อมเกิด ... มรรคท่ีช่ือว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมเกิด 
  คำว่า “เธอปฏิบัติ เจริญ ทำให้มากซ่ึงมรรคนั้น” ท่านอธิบายโดยใช้คำกริยา ๑๕ 

คำ แสดงเป็นอาการของการปฏิบัติ การเจริญ และการทำให้มากตามลำดับ (คำกริยา 
๑๕ คำนี้เป็นชุดเดียวกันกับท่ีใช้แสดงเป็นอาการของการศึกษาตามลำดับในสีลมย
ญาณนิทเทสแห่งญาณกถา) เช่น  

  ภิกษุนั้นเมื่อนึกถึง ช่ือว่าปฏิบัติ เมื่อรู้ ช่ือว่าปฏิบัติ 
  ภิกษุนั้นเมื่อนึกถึง ช่ือว่าเจริญ เมื่อรู ้ช่ือว่าเจริญ 
  ภิกษุนั้นเมื่อนึกถึง ช่ือว่าทำให้มาก เมื่อรู้ ช่ือว่าทำให้มาก 
  คำว่า “เมื่อเธอปฏิบัติมรรคน้ัน ฯลฯ อนุสยัย่อมสิ้นไป” ท่านอธิบายว่า 
  ๑. ภิกษุละสังโยชน์ ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสได้ 

อนุสัย ๒ ประการ คือ ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย สิ้นไปด้วยโสดาปัตติมรรค 
  ๒.  ภิกษุละสังโยชน์ ๒ ประการ คือ กามราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์ส่วนหยาบ 

ๆ ได้ อนุสัย ๒ ประการ คือ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยส่วนหยาบ ๆ สิ้นไปด้วย
สกทาคามิมรรค 
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  ๓. ภิกษุละสังโยชน์ ๒ ประการ คือ กามราคสังโยชน์ และปฏิฆสังโยชน์ส่วน
ละเอียดๆ ได้ อนุสัย ๒ ประการ คือ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยส่วนละเอียด ๆ 
สิ้นไปด้วยอนาคามิมรรค 

  ๔. ภิกษุละสังโยชน์ ๕ ประการ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และ
อวิชชาได้ อนุสัย ๓ ประการ คือ มานานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัยสิ้นไปด้วย
อรหัตตมรรค 

  ประการที่ ๒-๗๗ ก็มรีูปแบบเช่นเดียวกันนี้ ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่าน้ัน 
  อุทเทสท่ี ๒ 
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุเจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้า เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดย

แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนท่ี ๑ 
  ช่ือว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นโดยความไมเ่ที่ยง ช่ือว่าวิปัสสนา 

เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์   ช่ือว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะ
พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา สภาวะที่จิตปล่อยธรรมท้ังหลายที่เกดิในวิปัสสนา 
น้ันเป็นอารมณ์ และสภาวะที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ วิปัสสนาจึง
มีก่อน สมถะมีภายหลัง ด้วยประการดังนี้ เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงกล่าวว่า “เจริญ
สมถะมีวิปัสสนานำหน้า” 

  ส่วนท่ี ๒ (เหมอืนในอุทเทสท่ี ๑) 
  ส่วนท่ี ๓ 
  ท่านนำธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรมท่ีควรรู้ย่ิงในสุตมยญาณที่ ๑ ตอนที่ ๒ 

ชุดที่ ๑ หมวด ๒-๑๒) มาจำแนกการเจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้าตามวิธีการ 
ข้างต้น เป็น ๒๐๑ ประการ เช่น ประการท่ี ๑ มีองค์ธรรมคือ รูป ดังนี้ 

  ช่ือว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นรูปโดยความไม่เที่ยง ช่ือว่าวิปัสสนา 
เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์ ช่ือว่าวิปัสสนา เพราะมีสภาวะ
พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาสภาวะที่จิตปล่อยธรรมท้ังหลายที่เกิดใน 
วิปัสสนานั้นเป็นอารมณ์ และสภาวะที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ 
วิปัสสนาจึงมีก่อน สมถะมีภายหลัง ด้วยประการดังนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า 
“เจริญสมถะมวิีปัสสนานำหน้า” 

  อุทเทสท่ี ๓ 
  คำปุจฉาว่า “ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไป เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดย

แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 



 

๕๔๖๘ 
 

 

  ส่วนท่ี ๑  
  ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปด้วยอาการ ๑๖ ประการ คือ (๑) ด้วยมี

สภาวะเป็นอารมณ์ (๒) ด้วยมีสภาวะเป็นโคจร (๓) ด้วยมีสภาวะละ (๔) ด้วยมีสภาวะ
สละ (๕) ด้วยมีสภาวะออกไป (๖) ด้วยมสีภาวะหลีกออกไป (๗) ด้วยมีสภาวะเป็น
ธรรมละเอียด (๘) ด้วยมีสภาวะเป็นธรรมประณีต (๙) ด้วยมีสภาวะ หลุดพ้น (๑๐) 
ด้วยมีสภาวะไม่มีอาสวะ (๑๑) ด้วยมีสภาวะเป็นเคร่ืองข้าม (๑๒) ด้วยมี สภาวะไม่มี
นิมิต (๑๓) ด้วยมีสภาวะไม่มีปณิหิตะ (๑๔) ด้วยมีสภาวะเป็นสุญญตะ (๑๕) ด้วยมี
สภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน (๑๖) ด้วยมีสภาวะเป็นธรรมคู่กันเพราะมีสภาวะไม่
ล่วงเลยกัน 

  ส่วนท่ี ๒  
  ท่านอธิบายการเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กนัไปด้วยอาการ ๑๖ ประการโดยวิธี

ปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ เช่น เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ จึงมีสมาธิคือความที่จิตเป็น
เอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน มนิีโรธเป็นอารมณ์ เม่ือภิกษุน้ันละอวิชชา จึงมี วิปัสสนา 
เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น มีนิโรธเป็นอารมณ์ ด้วยประการดังนี้ สมถะและ
วิปัสสนาจึงมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เป็นคู่กัน ไม่ล่วงเลยกัน ด้วยมีสภาวะเป็น อารมณ ์
ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกลา่วว่า “ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไป” 

  ส่วนท่ี ๓ (เหมอืนส่วนท่ี ๒ ในอุทเทสที ่๑) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๒/๔๑๔) 
สุตตันตนิทเทส : แสดงพระสูตร อธิบายพระสูตรในอุทเทสท่ี ๒ ของโพชฌังคกถา โดยวิธีปุจฉาและ

วิสัชนา ดังน้ี 
  คำปุจฉาว่า “โพชฌงค์ในขอ้ว่า “ถ้าสติสัมโพชฌงค์ของเรามีอยู่อย่างน้ี” มีอยู่ 

อย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า นิโรธปรากฏอยู่เพียงใด โพชฌงค์ในคำว่า “ถ้าสติ-สัม
โพชฌงค์ของเรามีอยู่อย่างนี้” ก็มีอยู่เพียงนั้น เหมือนประทีปน้ำมันกำลังสว่างอยู่ 
เปลวไฟมีอยู่เพียงใด แสงก็มีอยู่เพียงน้ัน แสงมีอยู่เพียงใด เปลวไฟก็มีอยู่เพียงนั้น  

  คำปุจฉาว่า “โพชฌงค์ในข้อว่า “สติสัมโพชฌงค์ของเรา ช่ือว่าหาประมาณมิได้
อย่างนี้” มีอยู่อย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า กิเลสทั้งหลาย ได้แก่ กิเลสท่ีกลุม้รุมจิตทั้งปวง 
สังขารที่ให้เกิดในภพใหม่มีประมาณ นิโรธช่ือว่าหาประมาณมิได้ เพราะมีสภาวะไม่
หว่ันไหว เพราะมีสภาวะเป็นอสังขตธรรม นิโรธปรากฏเพียงใด โพชฌงค์ในข้อว่า 
“สติสัมโพชฌงค์ของเรา ช่ือว่าหาประมาณมิได้อย่างนี้” ก็มีอยู่เพียงน้ัน 

  คำปุจฉาว่า  “โพชฌงค์ในข้อว่า “สติสัมโพชฌงค์ของเรา ช่ือว่าเราปรารภเสมอ
ดีแล้วอย่างน้ี” มีอยู่อย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า กิเลสท้ังหลาย ได้แก่ กิเลสท่ีกลุ้มรมุ จิต
ท้ังปวง สังขารที่ให้เกิดในภพใหม่ไม่มีความเสมอ นิโรธมีความเสมอเป็นธรรมดา 
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เพราะมีสภาวะเป็นธรรมละเอียด เพราะมีสภาวะเป็นธรรมประณีต นิโรธปรากฏ 
เพียงใด โพชฌงค์ในข้อว่า “สติสัมโพชฌงค์ของเรา ช่ือว่าเราปรารภเสมอดีแล้ว อย่าง
น้ี” ก็มีอยู่เพียงน้ัน 

  คำปุจฉาว่า “เมื่อเรากำลังเที่ยวไป ก็รู้ชัดสติสัมโพชฌงค์ท่ีดำรงอยู่ว่า “ดำรง
อยู่” ถ้าสติสัมโพชฌงค์ของเราเคลื่อนไป ก็รู้ชัดว่า “สติสัมโพชฌงค์ของเราเคลื่อนไป
เพราะปัจจัยน้ี” เป็นอย่างไร สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการเท่าไร สติสัมโพชฌงค์
เคลื่อนไปด้วยอาการเท่าไร” ท่านวิสัชนาว่า สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการ ๘ 
ประการ สติสมัโพชฌงค์เคลือ่นไปด้วยอาการ ๘ ประการ 

  ลำดับต่อไป ท่านนำคำวิสัชนาสุดท้ายมาต้ังเป็นคำปุจฉาและวิสัชนาตามลำดับ 
ดังนี้ 

  คำปุจฉาว่า “สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการ ๘ ประการ อะไรบ้าง” ท่าน
วิสัชนาว่า (๑) สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิพพานท่ีไม่มีความเกิด (๒) ...
ด้วยการไม่นึกถึงความเกิด (๓) ...ด้วยการนึกถึงนิพพานท่ีไม่มีความเป็นไป (๔) ...ด้วย
การไม่นึกถึงความเป็นไป (๕) ...ด้วยการนึกถึงนิพพานที่ไม่มีนิมิต (๖) ...ด้วยการไม่
นึกถึงนิมิต (๗) ...ด้วยการนึกถึงนิโรธ (๘) ...ด้วยการไม่นึกถึงสังขาร 

  คำปุจฉาว่า “สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยอาการ ๘ ประการ อะไรบ้าง” คำ
วิสัชนามีนัยตรงกันข้ามกับข้างต้น 

  คำอธิบายโพชฌงค์ข้อท่ี ๒-๗ ก็มีนัยเดียวกันน้ี ต่างกันแต่องค์ธรรมเท่านั้น (ขุ.ป.
(ไทย) ๓๑/๒๑/๔๕๗) 

สุตตันตะ : พระสูตร หมายถึงพระสุตตันตปิฎก ดังคำในจูฬวรรค ท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุบางพวก
กราบทูลอย่างน้ีว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้ทรงสุตตันตะควรได้อาสนะอันเลิศ น้ำอัน
เลิศ บิณฑบาตอันเลิศ,ในปริวารกล่าวไว้ว่า พระองค์ผู้ทรงอุดมกว่าสรรพสัตว์ดุจ
ราชสีห์ ทรงแสดงพระไตรปิฎก คือพระสุตตันตะ พระอภิธรรม พระวินัย ซึ่งมีคุณมาก 
(วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๑๐/๑๒๓,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๕๗/๓๔๒, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๕/๗๔)  

สุตตุทเทสอุโบสถ : อุโบสถคือสุตตุทเทส, เป็นข้อ ๑ ในวิสุทธิ ๕ แม้อ่ืนอีก คอื ๑. สุตตุทเทสอุโบสถ 
๒.ปาริสุทธิอุโบสถ ๓.อธิษฐานอุโบสถ ๔.สามัคคีอุโบสถ ๕.  ปวารณา (วิ.ป.(ไทย) ๘/
๓๒๓/๔๔๘,๘/๓๒๕/๔๗๖) 

สุตธนะ : ทรัพย์คือสุตะ,ข้อ ๕ ในธนะ ๗ ท่ีเรียกว่าอริยทรัพย์ ๗ คือ สัทธาธนะ (ทรัพย์คือ
ศรัทธา) สีลธนะ (ทรัพย์คอืศีล) หิริธนะ (ทรัพย์คือหริิ) โอตตัปปธนะ(ทรัพย์คือ
โอตตัปปะ) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) จาคธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) ปัญญาธนะ(ทรัพย์คือ
ปัญญา),ในธนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธนะ ๕ประการ  อะไรบ้าง คือ ๑. สัทธาธ
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นะ (ทรัพย์คือศรัทธา) ๒. สลีธนะ (ทรัพย์คือศีล) ๓. สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) ๔.จาคธ
นะ (ทรัพย์คือจาคะ) ๕. ปญัญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา),ในสุตสูตร กล่าวไว้ว่า สุตธนะ 
เป็นอย่างไร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยน้ีเป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสตุะ เป็นผู้ได้ฟัง
มากซึ่งธรรมทัง้หลายที่มีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามใน
ท่ีสุดประกาศพรหมจรรย์พรอ้มทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน แล้ว
ทรงจำไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ น้ีเรียกว่าสุตธนะ(ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๒๒๒/๑๘๑,๑๑/๓๓๐/๓๓๑,๑๑/๓๕๗/๓๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๗/๗๖,องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๕/๘,๒๓/๖/๙,๒๓/๗/๑๓)  

สุตธรสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทรงสุตะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ 
เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู่ ไม่นานนัก ก็จะบรรลุอกุปปธรรม คือ (๑) มีกิจธุระ
น้อย เลี้ยงง่าย สันโดษ (๒) มีอาหารน้อย ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง (๓) มกีารหลับน้อย 
หมั่นประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืนอยู่ (๔) เป็นพหูสูต ทรงความรู้ ได้ยินได้ฟังมาก (๕) 
พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแลว้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๖/๑๖๖) 

สุตนชาดก :  ชาดกว่าด้วยสุตนโพธิสัตว์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า คนยากจนโพธิสัตว์ช่ือสุตนะ เป็น
คนเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่ชรา ได้รับอาสาพระเจ้าพรหมทัตนำอาหารไปให้ยักษ์กิน 
ก่อนไปได้ทูลขอฉลองพระบาท พระขรรค ์ เศวตรฉัตรและถาดทองไปด้วย เมื่อไปถึง
ต้นไทรไม่ยอมเข้าเขตยักษ์ ได้กั้นเศวตรฉัตรถือพระขรรค์ยืนบนฉลองพระบาท นำ
ถาดอาหารไปส่งให้ แม้ถูกยักษ์ร้องเชิญชวนก็ไม่ยอมเข้าไป แต่ได้สอนยักษ์ว่า ท่านละ
ท้ิงประโยชน์ท่ีย่ิงใหญ่เพราะเห็นแก่ของเล็กน้อย เวลานี้มหาชนหวาดกลัวไม่มีใครกล้า
นำอาหารมาให้ท่าน ถ้าท่านจะกินเราอีกก็จะไม่มีใครนำอาหารมาให้ท่าน แต่ท่านจะ
กินเราไม่ได้ เพราะเรายืนอยู่บนฉลองพระบาท ใต้ร่มเศวตรฉัตร และก็จะใช้พระขรรค์
ฟันเจ้าให้ขาดเป็นท่อน ยักษไม่สามารถทำอะไรได้จึงได้คิดขอบคุณพระโพธิสัตว์และ
ขอให้นำถาดทองของพระราชาพร้อมท้ังพระขรรค์และฉัตรกลับไปด้วย และขอให้
กลับไปด้วยความสวัสดี ท่านก็ได้ให้พรแก่ยักษ์ให้เลิกฆ่าสัตว์และให้ต้ังอยู่ในกุศล
กรรมบถ ได้ทรมานยักษ์ให้เลิกพยศร้ายและให้ต้ังอยู่ในศีลตลอดไป และท่านได้รับ
ตำแหน่งเสนาบดี เลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นสุขสืบมา (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๕/๒๕๗) 

สุตนมาณพ : มาณพช่ือว่าสุตนะ เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นหนุ่มที่เลี้ยงมารดา นำอาหารไปให้ยักษ ์
ภายหลังยักษ์ปล่อยตัว ดังคำในสุตนชาดกที่กล่าวไว้ว่า พ่อสุตนะ เน้ือความตามท่ีท่าน
พูด เป็นประโยชน์แก่เราทีเดียว เราอนุญาตท่าน ขอให้ท่านจงกลับไปพบมารดาโดย
ความสวัสดีเถิด (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๙/๒๕๘) 



 

๕๔๗๑ 
 

 

สุตนุ, แม่น้ำ : ช่ือแม่น้ำสายหนึ่ง อยู่ในกรุงสาวัตถี พระอนุรุทธะได้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุตนุ  แล้วสนทนา
ธรรมเรื่องสติปัฏฐาน ๔ กับภิกษุท้ังหลาย ดังคำในสุตนุสูตรว่า ท่านพระอนุรุทธะอยู่
ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำสุตนุ เขตกรุงสาวัตถี (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๐๑/๔๓๔) 

สุตนสุูตร : พระสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ริมฝั่งแม่น้ำสตุนุ  ภิกษุท้ังหลายถามท่านพระอนุ
รุทธะขณะอยู่ ณ ริมฝั่งแมน้่ำสุตนุว่า ท่านบำเพ็ญธรรมอะไรจึงได้บรรลุอภิญญา ๖ 
ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า สติปัฏฐาน ๔ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๐๑/๔๓๔) 

สุตบท : การยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงทั้ง ๕ แบบน้ี สรปุเรียกช่ือเป็นภาษาเฉพาะว่า ๑. แบบที่ ๑ 
เรียกว่า นิทานุทเทส ๒. แบบท่ี ๒ เรียกว่า ปาราชิกุทเทส  ๓. แบบท่ี ๓ เรียกว่า 
สังฆาทิเสสุทเทส ๔. แบบที ่๔ เรียกว่า อนิยตุทเทส ๕. แบบที่ ๕ เรียกว่า วิตถารุท
เทส ดังคำในมหาวรรค ที่พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุท้ังหลาย  การยกปาติโมกข์
ขึ้นแสดงน้ีมี ๕ แบบ คือ ๑. ภิกษุยกนิทานข้ึนแสดงจบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือ
ด้วยสุตบท นี้ เป็นการยกปาติโมกข์แบบที่ ๑ ๒. ยกนิทานข้ึนแสดง ยกปาราชิก ๔ 
ขึ้นแสดงจบแลว้ พึงสวดอุทเทสท่ีเหลือด้วยสุตบท น้ีเป็นการยกปาติโมกข์แบบที่ ๒ 
๓. ยกนิทานขึน้แสดง ยกปาราชิก ๔ ขึ้นแสดง ยกสังฆาทิเสส ๑๓ ขึ้นแสดงจบแล้ว 
พึงสวดอุทเทสท่ีเหลือด้วยสุตบท น้ีเป็นการยกปาติโมกข์แบบที่ ๓ ๔. ยกนิทานขึ้น
แสดง ยกปาราชิก ๔ขึ้นแสดง ยกสังฆาทิเสส ๑๓ ขึ้นแสดง ยกอนิยต ๒ ขึ้นแสดงจบ
แล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็นการยกปาติโมกข์แบบที่ ๔ ๕. ยกขึ้น
แสดงโดยพิสดารทั้งหมด น้ีเป็นการยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแบบที่ ๕ (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๑๕๐/๒๒๘, ๔/๑๕๐/๒๒๙)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุตบท คือ การยกนิทานขึ้นแสดงสอบถามย้ำถึงความ
บริสุทธ์ิของแต่ละท่าน ในธรรมเหล่านั้น ๆ แล้วประกาศอุทเทสท่ีเหลือโดยสุตบท
อย่างนั้นว่า ธรรม คือ ปาราชิก๔ ธรรมคือสงัฆาทิเสส ๑๓ ธรรมคืออนิยต ๒ ธรรมคือ
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ ธรรมคือปาจิตตีย์ ๙๒ ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๔ ธรรมคือเสขิ
ยะ ๗๕ ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้ว สิกขาบทของพระผู้มีพระ
ภาคนั้นมีเท่าน้ี มาในสูตร นับเนื่องในสูตร มาสู่วาระที่จะยกขึ้นแสดงเปน็ข้อ ๆ
ตามลำดับทุกกึ่งเดือน พวกเราท้ังหมด พึงพร้อมเพรียงกันร่วมใจกัน ไม่วิวาทกัน 
ศึกษาในพระสตูรนั้นเทอญ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๕๐/๑๓๑) สตุบทในอีก ๔ วิธีท่ีเหลือ มี
นัยเหมือนกับวิธีท่ี ๑ เพียงแต่ยกขึ้นแสดงจบตอนใดแล้วก็ไม่ต้องประกาศตอนน้ันไว้
ในสุตบทอีก  



 

๕๔๗๒ 
 

 

สุตมทะ :  ความเมาในการสดับตรับฟัง ดังคำในอภิธรรมปิฎก วิภังค์ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สุ
ตมทะ เป็นไฉน ความเมา ฯลฯ ความท่ีจิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยการ
สดับตรับฟังมาก น้ีเรียกว่าสุตมทะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๘) 

สุตมยญาณนทิเทส : แสดงสุตมยญาณ อธิบายอุทเทสที ่ ๑ ของญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำปุจฉา 
ดังนี้ 

  อุทเทสท่ี ๑ 
  คำปุจฉาว่า “ปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้สดับมา ช่ือว่าสุตมยญาณ เป็น

อย่างไร” ท่านพระสารีบุตรวิสัชนาไว้ ดังน้ี 
  ๑. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมเหลา่น้ีควรรู้ย่ิง” ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้

สดับมาน้ัน ช่ือว่าสุตมยญาณ 
  ๒. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมเหล่าน้ีควรกำหนดรู้”... 
  ๓. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมเหล่าน้ีควรละ”... 
  ๔. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมเหล่าน้ีควรเจริญ”... 
  ๕. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมเหล่าน้ีควรทำให้แจ้ง”... 
  ๖. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม”... 
  ๗. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนแห่งความต้ังอยู่”... 
  ๘. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนแห่งคุณวิเศษ”... 
  ๙. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส”... 
  ๑๐. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง”... 
  ๑๑. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์”... 
  ๑๒.การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา”... 
  ๑๓.การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “น้ีทุกขอริยสัจ”... 
  ๑๔.การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “น้ีทุกขสมุทยอริยสจั”... 
  ๑๕.การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “น้ีทุกขนิโรธอริยสัจ”... 
  ๑๖. การทรงจำธรรมท่ีได้สดับมาว่า “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจควร

กำหนดรู้” ปัญญารู้ชัดธรรมทีไ่ด้สดับมาน้ัน ช่ือว่าสุตมยญาณ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑/๗) 
สุตมยปัญญา : ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง,เป็น ๓ ในปัญญา ๓ อีกนัยหนึ่ง คือ ๑.จินตามยปัญญา

(ปัญญาท่ีเกิดจากการคิด) ๒. สุตมยปัญญา(ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง) ๓.ภาวนามย
ปัญญา(ปัญญาท่ีเกิดจากการอบรม),ในวิภังค์อธิบายความหมายของสตุมยปัญญาไว้ว่า 
สุตมยปัญญา  เป็นไฉน  ในการงานทั้งหลายท่ีต้องจัดการด้วยปัญญา ในศิลปะ
ท้ังหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญา  ในวิชาทัง้หลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญา บุคคลได้



 

๕๔๗๓ 
 

 

ฟังจากผู้อ่ืน ได้กัมมัสสกตาญาณ หรือได้สัจจานุโลมิกญาณว่า รูปไม่เที่ยง ฯลฯ 
เวทนาไม่เที่ยง ฯลฯ สัญญาไม่เที่ยง ฯลฯ สังขารไม่เที่ยงฯลฯ วิญญาณไม่เที่ยงดังนี้
บ้าง ได้ความสามารถ ความคิดอ่าน ความพอใจ ความกระจ่าง ความเพ่งพินิจและได้
ปัญญาท่ีสามารถไตร่ตรองสภาวธรรมอันเหมาะสม มีลกัษณะเช่นว่าน้ีน้ีเรียกว่าสุตมย
ปัญญา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๖๘/๕๐๔) 

สุตวันตสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีภิกษุผูไ้ด้สดับควรมนสิการโดยแยบคาย ท่านพระสารีบุตรและ
ท่านพระมหาโกฏฐิตะอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท่านพระมหาโกฏฐิตะได้เข้าไป
ถามว่า ภิกษุผู้ได้สดับควรมนสิการธรรมเหลา่ไหนโดยแยบคาย ท่านพระสารีบุตรตอบ
ว่า ควรมนสิการอุปาทานขันธ์ ๕ โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น จึงจะสามารถทำ
ให้แจ้งโสดาปัตติผลเป็นต้นได้ เน้ือหาสาระที่เหลือท้ังหมดเหมือนสีลวันตสูตรในวรรค
น้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๒๓/๒๑๗) 

สุตวา, พระเจา้จักรพรรด ิ :1.ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระธัมมสัญญกเถระ 
ดังคำในธัมมสญัญกเถราปทาน ท่ีท่านเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ได้มีการ
ฉลองต้นมหาโพธ์ิแห่งพระผู้มีพระภาค พระนามว่าวิปัสสี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้
เจริญท่ีสุดในโลก ทรงองอาจกว่านรชน ปรากฏเหมือนว่าประทับอยู่ที่ต้นโพธ์ิ ทรง
แสดงโดยย่อ และทรงแสดงโดยพิสดาร ทรงช่วยมหาชนให้สงบเย็น ข้าพเจ้าได้ฟัง
ธรรมของพระองค์ ผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้คงท่ี ถวายอภิวาทแทบพระบาทของพระ
ศาสดาแล้ว บ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือ เพราะผลแห่งการฟังธรรม ในกัปท่ี ๓๓ 
นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าสุตวา เป็นใหญ่ใน
แผ่นดิน มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๔๖๕) 

สุตวา : 1.ช่ือพระปัจเจกปจัเจกพุทธเจ้า ดังคำในอิสิคิลิท่ีกล่าวไว้ว่า พระสุตวาปัจเจกสัมพุทธ
เจ้า ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลนิี้มานานแล้ว (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๔/๑๗๑) 

 2.ช่ือปริพาชกคนหนึ่ง ชาวกรุงราชคฤห์อันมีช่ือว่าคิริพพชะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงท่ีประทับ สนทนาปราศรัย ดังคำในสุตวาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สุตวา  
คราวก่อนและคราวน้ี เราก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่า  ภิกษุใดเป็นอรหันตขีณาสพ ... ภิกษุ
น้ันไม่อาจล่วงละเมิดฐานะ ๙ ประการ คอื ๑. ไม่อาจจงใจปลงชีวิตสัตว์ ๒. ไม่อาจ
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย ๓. ไมอ่าจเสพเมถุน
ธรรม ๔.ไม่อาจพูดเท็จทั้งท่ีรู้ ๕. ไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนที่เคยเป็นคฤหัสถ์มา
ก่อน ๖. ไม่อาจลำเอียงเพราะชอบ ๗. ไม่อาจลำเอียงเพราะชัง ๘. ไม่อาจลำเอียง
เพราะหลง ๙. ไม่อาจลำเอียงเพราะกลัว น้ีแล (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๗/๔๔๕) 
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 3.สุตวา เป็นกิริยากิตก์ แปลว่า ฟังแล้ว มีกล่าวไว้ในอัสสตุวาสูตร (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/
๖๑/๑๑๕) 

สุตวาสูตร : พระสูตรว่าด้วยปริพาชกช่ือสุตวา  สุตวาปริพาชกเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ กราบทูลว่า ข้าพระองค์อยู่ในกรุงรา
ชคฤห์ช่ือว่าคิริพพชะ สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุผู้เป็น
อรหันตขีณาสพไม่อาจล่วงละเมิดฐานะ ๕ คือ (๑) ไม่อาจจงใจปลงชีวิตสัตว์ (๒) ไม่
อาจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย (๓) ไม่อาจเสพ
เมถุนธรรม (๔) ไม่อาจพูดเท็จทั้งท่ีรู้ (๕) ไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนที่เคยเป็น
คฤหัสถม์าก่อน คำนี้ข้าพระองค์สดับรับมาแล้วใสใ่จ ทรงจำไว้ได้ถูกต้องดีแล้ว ใช่ไหม 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นจริงอย่างนั้น คราวก่อนและคราวน้ีเราก็ยังกล่าวอย่างนี้
ว่า ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพไม่อาจล่วงละเมิดฐานะ ๙ คือ (๑-๕) เหมือนท่ีกล่าว
แล้ว (๖) ไม่อาจลำเอียงเพราะชอบ (๗) ไม่อาจลำเอียงเพราะชัง (๘) ไม่อาจลำเอียง
เพราะหลง (๙) ไม่อาจลำเอียงเพราะกลัว (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๗/๔๔๕) 

สุตสัมปทา : ความถึงพร้อมด้วยสุตะ, เป็นข้อ ๓ ในสมัปทา ๕ คือ ๑. สทัธาสัมปทา (ความถึง
พร้อมด้วยศรัทธา) ๒. สีลสัมปทา (ความถงึพร้อมด้วยศีล) ๓. สุตสัมปทา (ความถึง
พร้อมด้วยสุตะ) ๔.จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยจาคะ) ๕.ปัญญาสมัปทา (ความ
ถึงพร้อมด้วยปัญญา),ในทุกกถาสูตรอธิบายถึงสุตสัมปทาไว้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า บุคคลผู้เป็นพหูสูต  เมื่อพูดเรื่องพาหุสัจจะ ก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท 
ไม่ขึ้งเคียด ไมแ่สดงอาการโกรธ ขัดเคือง และไม่พอใจ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะ
บุคคลผู้เป็นพหูสูตนั้นพิจารณาเห็นสุตสัมปทาในตนและได้ปีติปราโมทย์ท่ีมีสุต
สัมปทานั้นเป็นเหตุฉะน้ันการพูดเรื่องพาหุสัจจะจึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้เป็น
พหูสูต (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๖/๗๕,๒๒/๙๑/๑๖๓,๒๓/๑๕๗/๒๖๑) 

สุตสูตร : พระสูตรว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมา  มี ๕ สูตร แปลช่ือสูตรเหมือนกัน ๔ สูตร ต่างกัน ๑ 
สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน  

 1.สุตสูตร พระสูตรว่าด้วยเรื่องท่ีได้ฟังมา  ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคน
หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคท่ีเป็นอัณฑชะ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลบางคนมีปกติกระทำกรรมท้ัง ๒ ด้วยกาย 
วาจาและใจ เมื่อได้ฟังมาว่า พวกนาคที่เป็นอัณฑชะมีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มี
ความสุขมาก จึงมีความปรารถนาว่า ไฉนหนอ หลังจากตายแล้ว ขอเราพึงเข้าถึง
ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคท่ีเป็นอัณฑชะ ด้วยความปรารถนานั้น หลังจากตาย
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แล้ว เขาจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคท่ีเป็นอัณฑชะ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๓๔๘/๓๕๓ ) 

 2.สุตสูตร (ทุติย) (สูตรที่ ๒) ภิกษุรูปหนึง่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนหลังจากตาย
แล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคท่ีเป็นชลาพุชะ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบ
โดยนัยแห่งสุตสูตรในสังยุตน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๔๙/๓๕๔) 

 3.สุตสูตร (ตติย) (สูตรท่ี ๓) ภิกษุรูปหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนหลังจากตาย
แล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคท่ีเป็นสังเสทชะ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบ
โดยนัยแห่งสุตสูตรในสังยุต (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๕๐/๓๕๔) 

 4.สุตสูตร (จตตุถ) (สูตรท่ี ๔) ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันแล้วทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนหลังจากตาย
แล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคท่ีเป็นโอปปาติกะ พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
ตอบโดยนัยแห่งสุตสูตรในสังยุต (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๕๑/๓๕๕) 

 5.สุตสูตร พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีได้ฟัง วัสสการพราหมณ์ ผู้เป็นมหาอำมาตย์แห่งแคว้น
มคธ เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ณ พระเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ แล้วกราบ
ทูลว่า คนมีวาทะ(หมายถึงลทัธิ ความเช่ือ เช่น นัตถิกวาทะ ลัทธิท่ีถอืว่า ไม่มีเหตุ
ปัจจัยท่ีทำใหส้ตัว์บริสุทธ์ิหรือเศร้าหมอง) มทิีฏฐิว่า ผู้ใดผูห้น่ึงกล่าวถึง (๑) สิ่งท่ีตนได้
เห็น (๒) สิ่งท่ีตนได้ฟัง (๓) สิ่งท่ีตนได้รู้ (๔) สิ่งท่ีตนได้รู้แจ้ง ย่อมไม่มีโทษเพราะการ
พูดถึงสิ่ง ๔ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราไมก่ล่าวส่ิง ๔ น้ันว่าเป็นสิ่งท่ีควรกล่าวและไม่
ควรกล่าว เม่ือบุคคลกล่าวถึง (๑) สิ่งท่ีตนได้เห็น (๒) สิ่งท่ีตนได้ฟัง (๓) สิ่งท่ีตนได้รู้ 
(๔) สิ่งท่ีตนได้รู้แจ้ง อกุศลธรรมเจรญิขึ้น กศุลธรรมเสื่อมไป สิ่งน้ันเป็นสิ่งไม่ควรกล่าว 
แต่เม่ือบุคคลกล่าวถึงสิ่งท้ัง ๔ น้ัน อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึน้ สิ่งนั้นเป็น
สิ่งควรกล่าว วัสสการพราหมณ์ได้ช่ืนชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วจากไป 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๓/๒๕๙) 

สุตโสม, พระราชา : ช่ือพระราชาองค์หนึ่ง เป็นพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติท่ีรักษาสัจจะอย่างสูงช่วย
ปล่อยกษัตริย์ ๑๐๑ ได้บำเพ็ญสัจจปรมัตถบารมี ดังคำในจริยาปิฎกที่กล่าวไว้ว่า ใน
กาลท่ีเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินนามว่าสุตโสม ถูกพระยาโปริสาทจับตัวไปได้ ระลึกถึง
คำผัดเพ้ียนไว้กะพราหมณ์(โปริสาท) ภายหลังถูกปล่อยกลับไปยังเมืองของตนแล้ว
กลับมา ในการกลับมายังสำนักของพระยาโปริสาทน้ัน เราไม่มีความสงสัยว่าจักถูกฆ่า
หรือไม่ เราตามรักษาสัจจวาจา ยอมสละชีวิตเข้าไปหาพระยาโปริสาทบุคคลมสีัจจะ
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เสมอเราไม่ม ี น้ีเป็นสัจจบารมีของเรา(ขุ.ชา.ม.(ไทย)๒๗/๓๗๑/๑๕๘,ขุ.จริยา.(ไทย)
๓๓/๑๐๕/๗๗๑,๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า พระเจ้ามหาสุตโสมโพธิสัตว์ทรงเป็นพระสหายร่วมสำนัก
เรียนกับพระเจ้าพรหมทัตและพระกุมารอ่ืนๆอีก  ประมาณ ๑๐๑พระองค์ ต่อมาเมื่อ
แยกย้ายกลับบา้นเมืองของตนแล้ว พรหมทัตกุมารได้ครองเมือง พาราณสี แต่หลงผิด
ไปติดใจบริโภคเน้ือมนุษย์ทำให้ถูกเนรเทศ พระเจ้ามหาสุตโสม ต้องไปทรมานจนกลับ
ใจ (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/๓๗๘-๓๗๙)  

สุตโสมจริยา : ว่าด้วยจริยาของพระเจ้าสุตโสม พระผูม้ีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยท่ีเป็นพระเจ้าสุต
โสมถูกโปริสาท(มนุษย์กินคน)จับตัวไปพ่ือทำพลีกรรม แต่พระองค์ทรงระลึกถึงข้อที่
ได้สัญญากับพราหมณ์คนหนึง่จึงขออนุญาต โปริสาท(มนุษย์กินคน)น้ันกลับมาทำธุระ
ก่อนแล้วจะกลบัไป โปริสาท(มนุษย์กินคน) ไม่เช่ือ พระองค์จึงให้สัจจะวา่ จะกลับมา 
เมื่อได้รับอนุญาตกลับไปทำธุระเสร็จแล้ว พระองค์ก็กลับมาอีก โปริสาท(มนุษย์กิน
คน)ยอมเช่ือและรับฟังคำสอน จนกลับตัวเป็นคนดีดังเดิม (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๐๕/
๗๗๑) 

สุตะ : การฟัง หมายถึงการศึกษาที่นำประโยชน์สุขมาให้แก่สัตว์ท้ังหลาย ดังคำในวินัยปิฎก 
มหาวิภังค์ท่ีกล่าวไว้ว่า ภิกษุเป็นพหูสูต เป็นผู้ทรงสุตะ (จำสิ่งท่ีได้เล่าเรียนมา) ส่ังสมสุ
ตะ (สั่งสมสิ่งทีไ่ด้เล่าเรียนมา) เธอได้ยินได้ฟังธรรมอันงามในเบ้ืองต้นงามในท่ามกลาง 
งามในที่สุดอันประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทัง้พยัญชนะ ครบถ้วน 
บริบูรณ์มากทรงจำได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดแล้วด้วยทิฏฐิ (วิ.มหา.(ไทย) ๒/
๑๔๗/๓๒๐, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๔/๑๘๒,๑๑/๒๒๕/๑๘๓,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๒/
๔๙๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๙/๑๙๐,๑๓/๑๗๒/๑๙๔,๑๓/๔๓๗/๕๕๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๖๑/๒๐๘,๑๔/๑๗๕/๒๑๔,๑๔/๑๙๒/๒๓๐) 

สุตาวุธ : อาวุธคือการฟัง เป็นข้อ ๑ ในอาวุธ ๓ คอื๑. สุตาวุธ(อาวุธคือสุตะ) ๒. ปวิเวกาวุธ
(อาวุธคือปวิเวก)๓.ปัญญาวุธ(อาวุธคือปัญญา)(ทึ.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑) 

สุทธกสูตร : พระสูตรว่าด้วยองค์คุณล้วนของพระโสดาบัน พระผู้มพีระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลาย
ว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ คือ (๑) ความเป็นผู้มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวใน
พระพุทธเจ้า (๒) ความเป็นผู้มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระธรรม (๓) ความ
เป็นผู้มีความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ (๔) ความเป็นผู้มีศีลท่ีพระอริยชอบใจ 
ย่อมเป็นพระโสดาบัน ไม่มคีวามตกต่ำ และจะสำเร็จสมัโพธิในวันหน้า (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๔๒/๕๖๕) 

สุทธสูตร : มี ๒ สูตร แปลช่ือสูตรต่างกันและเน้ือหาต่างกัน คือ  



 

๕๔๗๗ 
 

 

 1.สุทธสูตร พระสูตรว่าด้วยสติปัฏฐานล้วน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
สติปัฏฐานมี ๔ ประการ คือ 

  ๑. พิจารณาเห็นกายในกาย ๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
  ๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๙๑/๒๔๘) 
 2.สุทธสูตร พระสูตรว่าด้วยอินทรีย์ล้วน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 

อินทรีย์มี ๖ ประการ คือ 
  ๑. จักขุนทรีย์ อินทรีย์คือจักขุปสาท  
  ๒. โสตินทรีย์ อินทรีย์คือโสตปสาท 
  ๓. ฆานินทรีย์ อินทรีย์คือฆานปสาท  
  ๔. ชิวหินทรีย์ อินทรีย์คือชิวหาปสาท 
  ๕. กายินทรีย์ อินทรีย์คือกาย  
  ๖. มนินทรีย ์อินทรีย์คือใจ  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๙๕/๓๐๕) 
สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส : อธิบายสุทธัฏฐกสูตร การอธิบายสุทธัฏฐกสูตร ซึ่งว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความ

หมดจด 
  ใจความสำคัญ 
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
  เราเห็นนรชนผู้หมดจดว่า เป็นผู้ไม่มีโรคอย่างย่ิง  
  ความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็น 
  บุคคลเม่ือรู้จรงิอย่างน้ี ก็รู้แล้วว่าความเห็นน้ียอดเย่ียม 
  จึงเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจด 
  เพราะฉะน้ัน ย่อมเชื่อว่าความเห็นน้ันเป็นญาณ 
  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า พระผู้มีพระภาคทรงเห็นนรชนผู้ถึงความ

ปลอดโรค ถึงความเกษม ถึงธรรมเคร่ืองป้องกัน ถึงธรรมเครื่องปกป้อง ถึงธรรมเป็นที่
พ่ึง เป็นท่ีเป็นไปในเบื้องหน้า ถึงความปลอดภัย ถึงความท่ีไม่เกิดไม่ตาย เป็นท่ีดับเย็น
อันยอดเย่ียม คือนิพพาน คำว่า ความหมดจดย่อมมีแก่นรชน เพราะความเห็น 
หมายความว่า ความสะอาดบริสุทธ์ิ ความหลุดพ้น ย่อมมีได้เพราะการเห็นรูปด้วย
จักขุวิญญาณ 

  คำว่า ย่อมเช่ือว่าความเห็นน้ันเป็นญาณ หมายถึง เช่ือว่า ความเห็นน้ันเป็นญาณ 
เป็นมรรค เป็นทางนำออกจากทุกข์ได้ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่า 



 

๕๔๗๘ 
 

 

  ถ้าความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็น 
  หรือถ้านรชนน้ันละทุกข์ได้เพราะญาณ 
  นรชนผู้ยังมีอุปธิน้ัน ย่อมหมดจดเพราะมรรคอ่ืน (ก็ได้) 
  เพราะว่าทิฏฐิย่อมบ่งบอกถึงนรชนนั้นผู้พูดอย่างนั้น 
  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 
   ถ้านรชนถึงความบริสุทธ์ิ หลุดพ้นจากทุกข์ได้ เพราะความเห็นหรือญาณ นร

ชนที่ยังมีอุปธิคือกิเลส แต่อวดอ้างว่าถึงความบริสุทธ์ิหลุดพ้นจากทุกข์ได้ ก็ต้องถึงได้
เพราะมรรคอ่ืนนอกจากมรรคในธรรมวินัยนี้ คือ ไม่ใช่สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิ
บาท อินทรีย์ พละ โพชฌงค ์อริยมรรคมีองค์ ๘ มรรคอ่ืนนั้น คือทิฏฐอิย่างใดอย่าง
หนึ่งในทิฏฐิ ๖๒ ซ่ึงเป็นมรรคท่ีผิด ปฏิปทาที่ผิด ไม่หมดจด นำออกจากทุกข์ไม่ได้ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่า 
  พราหมณ์ไม่กล่าวความหมดจดในรูปที่เห็น 
  เสียงท่ีได้ยิน ศีลวัตร หรืออารมณ์ที่รับรู้โดยมรรคอ่ืน 
  พราหมณ์นั้นผูไ้ม่เข้าไปติดในบุญและบาป ละตนได้  
  เรียกว่า ผู้ไม่ทำเพ่ิมเติมในโลกน้ี 
  ท่านพระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่า 
  คำว่า พราหมณ์ ในท่ีนี ้ หมายถึง พระอรหันต์ผู้ลอยธรรม ๗ ประการ คือ (๑) 

สักกายทิฏฐิ (๒) วิจิกิจฉา (๓) สลีัพพตปรามาส (๔) ราคะ (๕) โทสะ (๖) โมหะ (๗) 
มานะ 

  พราหมณ์เช่นนี้ไม่ถือว่า การเห็นรูป ได้ยินเสียง เป็นมงคล ไม่ถือว่า คนจะบริสุทธ์ิ
ได้ด้วยการประพฤติศีลวัตร 

  คำว่า พราหมณ์ผู้ไม่เข้าไปติดในบุญและบาป ละตนได้ เป็นผู้ไม่ทำเพ่ิมเติมในโลก
น้ี หมายความว่า ท่านไม่กลบัมาเกิดในโลกนี้อีก เพราะท่านละบุญและบาปที่เป็นเหตุ
ให้เกิดในภพได้แล้ว ละการยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนหรืออัตตาถาวร ได้แล้ว ท่านจึงข้าม
พ้นเขตแดน ๔ อย่าง 

  เขตแดน ๔ อย่าง คือ 
  ๑. สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สลีัพพตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และกิเลสท่ี

เป็นพวกเดียวกัน 
  ๒. กามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์อย่างหยาบ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อย่าง

หยาบ และกิเลสท่ีเป็นพวกเดยีวกัน 



 

๕๔๗๙ 
 

 

  ๓. กามราคสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์อย่างละเอียด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อย่าง
ละเอียด และกเิลสท่ีเป็นพวกเดียวกัน 

  ๔. รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชา
นุสัย และกิเลสท่ีเป็นพวกเดียวกัน 

  พระอรหันต์ล่วงพ้นเขตแดนทั้ง ๔ นี้ ด้วยมรรค ๔ มีโสดาปัตติมรรค เป็นต้น (ขุ.ม.
(ไทย) ๒๙/๒๓/๑๐๑) 

สุทธัฏฐกสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความหมดจด ผู้พิจารณาเห็นความหมดจด ในท่ีน้ี
หมายถึงความบริสุทธ์ิจากความยึดมั่นถือมัน่ในอัตตาด้วยอำนาจตัณหาและ
มิจฉาทิฏฐิ คือทรงแสดงว่าบุคคลช่ือว่าเป็นพราหมณ์ เพราะเป็นผู้พิจารณาเห็นความ
หมดจดด้วยมัคคญาณ เพราะลอยบาป ๗ ประการ คือ (๑) สักกายทิฏฐิ (๒) วิจิกิจฉา 
(๓) สีลัพพตปรามาส (๔) ราคะ (๕) โทสะ (๖) โมหะ (๗) มานะ (ขุ.ม. (แปล) ๒๙/
๒๕/๑๐๔) เพราะ รู้ธรรมด้วยเวทท้ังหลาย(หมายถึงรู้อริยสัจ ๔ ด้วยมัคคญาณ ๔) 
และเพราะเป็นผู้ข้ามพ้นกิเลส ไม่มคีวามกำหนัดในกามคุณ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๗๙๕/
๖๙๒) (ดู ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๗๙๙-๘๐๒/๓๖๓-๓๖๔)  

สุทธนัตปริวาส : ช่ือการอยู่ปริวาสอย่างหนึ่ง ในปริวาส ๓ คือปริวาส ม ี๓ อย่างคือ ปฏิจฉันนปริวาส 
สโมธานปริวาสและสทุธันตปริวาส, ปริวาสท่ีภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายคราว
ด้วยกัน จำนวนอาบัติและวันท่ีปิดได้บ้างอยู่ปริวาสไปจนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธ์ิ ดังคำ
ในจูฬวรรคที่พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภกิษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงให้สุทธันตปริ
วาสเพ่ืออาบัติเหล่านั้น  แก่ภิกษุนั้น,ในปริวารกล่าวไว้ว่าเป็นข้อ ๒ในปริวาส ๔ คือ ๑. 
ปฏิจฉันนปริวาส ๒. อัปปฏิจฉันนปริวาส ๓. สุทธันตปริวาส ๔. สโมธานปริวาส (วิ.จู.
(ไทย) ๖/๑๕๖/๒๕๕,๖/๑๕๗/๒๕๕,๖/๑๕๘/๒๕๕,๖/๑๕๖/๒๕๖,วิ.ป.(ไทย) ๘/
๓๒๓/๔๔๑,๘/๓๒๔/๔๕๔)  

สุทธาวาส : ท่ีอยู่ของท่านผู้บริสุทธ์ิ หมายถึงท่ีเกิดของพระอนาคามี ๕ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา 
สุทัสสี อกนิฏฐา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๘/๓๐๗,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๖๐/๑๖๓,อภิ.ปุ.
(ไทย)๓๖/๓๕/๑๕๕,๓๖/๓๖/๑๕๕,๓๖/๓๗/๑๕๕,๓๖/๓๘/๑๕๕,๓๖/๓๙/
๑๕๖,๓๖/๔๐/๑๕๖) 

สุทธาวาส, เทวโลก :  ท่ีอยู่ของท่านผู้บริสุทธ์ิ หมายถึงพรหมโลก ดังคำในจูฬวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า 
เทวดาช้ันสุทธาวาสตนหน่ึง ทราบความคิดคำนึงในจิตของท่านด้วยจิต(ของตน) จึง
หายไปจากเทวโลกช้ันสุทธาวาสแล้วมาปรากฏต่อหน้าท่านพระสาฬหะ (วิ.จู.(ไทย) 
๗/๔๕๓/๔๐๗)  



 

๕๔๘๐ 
 

 

สุทธาวาส, พรหม, พรหมโลก :ท่ีอยู่ของท่านผู้บริสุทธ์ิท่ีเกิดของพระอนาคามี ได้แก่ พรหม ๕ ช้ันที่
สูงสุดในรูปาวจร คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสส ีอกนิฏฐา (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๓๗/
๔๙,๒๑/๑๒๖/๑๙๔) 

สุทธาวาสปัจเจกพรหม : ช่ือพรหมองค์หน่ึง เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ กรุงสาวัตถี ได้ยืนพิงบาน
ประตูคนละข้าง ดังคำในปมาทสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า สุพรหมปัจเจกพรหม  และสุทธาวาส
ปัจเจกพรหมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับได้ยืนพิงบานประตูคนละข้าง,เป็น
ผู้แนะนำพรหมตนหน่ึงผู้ประมาทให้เข้าเฝา้พระผู้มีพระภาคดังคำว่า สุพรหมปัจเจก
พรหมและสุทธาวาสปัจเจกพรหม ให้พรหมนั้นสลดใจแล้วหายตัวไปณ ท่ีน้ันเองอน่ึง
พรหมน้ันสมัยต่อมาได้ไปสู่ท่ีบำรุงของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าแล้ว(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๗๗/๒๔๔,๑๕/๑๗๘/๒๔๖,๑๕/๑๗๙/๒๔๖,๑๕/๑๙๓/
๒๗๒) 

สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส :  แสดงญาณในปฏิสัมภิทาล้วน อธิบายอุทเทสที ่๖๔-๗๖ ของญาณ
กถาที่ยกมา ต้ังเป็นคำปุจฉา ดังนี้ 

  ท่านพระสารีบุตรจำแนกปฏิสัมภิทา ๔ คอื อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา 
นิรุตติปฏิสัมภิทา และปฏิภาณปฏิสัมภิทาเป็น ๑๐ นัย แต่ละนัยมีปฏิสัมภิทา ๔ 
ประการ แต่ใช้คำขยายความแห่งอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ ต่างกัน เช่น  

  นัยที่ ๑ 
  ญาณในอรรถ ช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณ ญาณในธรรม ช่ือว่าธัมมปฏิสัมภิทา

ญาณ ญาณในนิรุตติ ช่ือว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ญาณในปฏิภาณ ช่ือว่าปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทาญาณ 

  นัยที่ ๒-๑๐  
  ท่านเปลี่ยนคำว่า “ญาณ” มาเป็นคำว่า “ปัญญา” และเปล่ียนคำขยายความของ

คำว่า อรรถ ธรรม นิรุตติ และ ปฏิภาณ ในแต่ละนัย เช่น คำขยายความของ คำว่า
อรรถต้ังแต่นัยที่ ๒-๑๐ ดังนี ้

  ปัญญาในอรรถต่าง ๆ ช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณ ...ในการกำหนดอรรถ ...ในการ
พิจารณาอรรถ ...ในการเข้าไปพิจารณาอรรถ ...ในประเภทแห่งอรรถ ...ในความ
ปรากฏแห่งอรรถ ...ในความกระจ่างแห่งอรรถ ...ในความรุ่งเรืองแห่งอรรถ.. ปัญญา
ในการประกาศอรรถ ช่ือว่าอัตถปฏิสัมภิทาญาณ 

  คำขยายความของคำว่า ธรรม นิรุตติ และ ปฏิภาณ ก็มีนัยเดียวกันนี้ (ขุ.ป.(ไทย) 
๓๑/๑๑๐/๑๗๐) 



 

๕๔๘๑ 
 

 

สุทธิกภารทวาชะ, พระ :ช่ืออรหันต์องค์หนึ่ง เคยเป็นพราหมณ์ชาวกรุงสาวัตถี ภายหลังฟังคำสอนของ
พระพุทธเจ้แล้วออกบวชแล้วบรรลุเป็นอรหันต์ มีปรากฏในสุทธิกสูตร (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๙๓/๒๗๓) 

สุทธิกสูตร : มี ๑๐ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน  
 1.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยสุทธิกภารทวาชพราหมณ์ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาค

ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ สุทธิกภารทวาช
พราหมณ์เข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลว่า พราหมณ์บางคนแม้เป็นผู้มีศีล บำเพ็ญตบะแล้วก็
ยังหมดจดไม่ได้ ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเท่าน้ันจึงจะหมดจดได้ สัตว์อ่ืนจากนี้
หมดจดไม่ได้ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลถึงจะเป็นพราหมณ์โดยกำเนิดแล้วสาธยายมนตร์
เป็นอันมาก แต่เป็นผู้เน่าและสกปรกภายใน อาศัยการโกหกเลี้ยงชีพ ไม่จัดว่าเป็น
พราหมณ์ ส่วนกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล และคนเทขยะ ผู้ปรารภ
ความเพียร อุทิศกายและใจ มีความบากบั่นเป็นนิตย์ ย่อมถึงความหมดจดได้ เมื่อ
พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ สุทธิกภารทวาชพราหมณ์เกิดความเลื่อมใสขอบรรพชา
อุปสมบทแล้วต้ังใจบำเพ็ญเพียร ไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๑๙๓/๒๗๒) 

 2.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยขันธ์ล้วน ๆ ภิกษุรปูหน่ึงทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้
ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันว่า ขันธ์ ๕ ท่ีจักเที่ยงแท้ ย่ังยืน คงทน ไมผ่ันแปร เที่ยง
เสมออยู่อย่างน้ัน มีอยู่หรือ  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ไม่มีเลย เนื้อหาสาระที่
เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งโคมยปิณฑสูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๙๘/๑๘๘ ) 

 3.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยกำเนิดนาคล้วน ๆ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า กำเนิดของนาคมี ๔ ประเภท คือ  

  ๑. นาคท่ีเป็นอัณฑชะ(เกิดในไข่)  
  ๒. นาคท่ีเป็นชลาพุชะ(เกิดในครรภ์) 
  ๓. นาคท่ีเป็นสงัเสทชะ(เกิดในเถ้าไคลหรือที่ช้ืนแฉะ)  
  ๔. นาคท่ีเป็นโอปปาติกะ(เกิดผุดขึ้น) (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๔๒/๓๕๐) 
 4.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยกำเนิดครุฑล้วน ๆ พระผู้มพีระภาคขณะประทับอยู่ ณ 

วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า กำเนิดของครุฑมี ๔ ประเภท คอื  
  ๑. ครุฑที่เป็นอัณฑชะ(เกิดในไข่) 
  ๒. ครุฑที่เป็นชลาพุชะ(เกิดในครรภ์) 
  ๓. ครุฑที่เป็นสังเสทชะ(เกิดในเถ้าไคลหรือท่ีช้ืนแฉะ) 



 

๕๔๘๒ 
 

 

  ๔. ครุฑที่เป็นโอปปาติกะ(เกิดผุดขึ้น) 
  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๓๙๒/๓๕๘) 
 5.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยเทพผู้นับเน่ืองในหมู่คันธัพพเทพล้วน ๆพระผู้มีพระภาค

ขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เทพทั้งหลายสถิตอยู่ที่
ต้นไม้มีกลิ่นท่ีรากก็มี มีกลิ่นท่ีแก่นก็ม ี มีกลิ่นท่ีกระพี้ก็ม ี มีกลิ่นท่ีเปลือกก็มี มีกลิ่นท่ี
สะเก็ดก็มี มีกลิ่นท่ีใบกม็ี มีกล่ินท่ีดอกก็มี มีกลิ่นทีผ่ลก็ม ีมีกลิ่นท่ีรสก็ม ีและมีกลิ่นที่
กลิ่นก็มี เทพเหล่านี้เราเรียกว่าเทพทั้งหลายผู้นับเน่ืองในหมู่คันธัพพเทพ (สํ.ข.(ไทย) 
๑๗/๔๓๘/๓๖๓) 

 6.สุทธิกสูตร  พระสูตรว่าด้วยเวทนาล้วน ๆพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เวทนามี ๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุก
ขมสุขเวทนา  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๘/๓๐๙) 

 7.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยอินทรีย์ล้วน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
อินทรีย์มี ๕ ประการ คือ ๑. สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธา๒. วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือ
วิริยะ๓. สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ๔. สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ๕. ปัญญินทรยี ์
อินทรีย์คือปัญญา(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๑/๒๘๒) 

 8.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยอินทรีย์ล้วน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
อินทรีย์มี ๕ ประการ คือ ๑. สุขินทรีย์ อินทรีย์คือสุขเวทนา ๒. ทุกขินทรีย์ อินทรีย์
คือทุกขเวทนา ๓. โสมนัสสินทรีย์ อินทรีย์คือโสมนัสสเวทนา ๔. โทมนัสสินทรีย์ 
อินทรีย์คือโทมนัสสเวทนา ๕. อุเปกขินทรีย์ อินทรีย์คืออุเบกขาเวทนา (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๕๐๑/๓๑๐) 

 9.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยอิทธิบาทล้วน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
อิทธิบาทมี ๔ ประการ คือ ๑. อิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร ๒. 
อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร ๓. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิ
ปธานสังขาร ๔. อิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๘๓๖/๔๑๕) 

 10.สุทธิกสูตร พระสูตรว่าด้วยอานาปานสติล้วน พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ภิกษุผู้เข้าไปสู่ปา่ก็ดี โคนไม้กดี็ เรือนว่างก็ดี น่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง 
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติกำหนดลมหายใจเข้า-ออกเป็นต้น ช่ือว่าผู้เจริญอานาปาน
สติ ย่อมได้รับอานิสสงส์มาก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙๗๙/๔๕๖) 

สุทโธทนวัตถุ : เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่พระเจ้าสุทโธทนะพระ
บิดาของพระองค์ว่า ภิกษุไม่พึงประมาทบิณฑบาตท่ีตนยืนรับ พึงประพฤติสจุริตธรรม 
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ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขท้ังในโลกน้ีและโลกหน้า พึงประพฤติสุจริตธรรม  ไม่
พึงประพฤติทุจริตธรรม ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขท้ังในโลกนี้และโลกหน้า (ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๑๖๘/๘๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ไม่พึงประมาทบิณฑบาตท่ีตนยืนรับหมายถึงไม่พึงดู
หมิ่นอาหารที่ต้องลุกขึ้นไปยืนรับตามลำดับตรอก  ไม่เลอืกรับเฉพาะบ้าน (ขุ.ธ.อ. 
(บาลี) ๖/๒๙) คำว่า สุจริตธรรม หมายถงึภิกขาจริยธรรม คือ การเท่ียวบิณฑบาต
ตามลำดับตรอก ซึ่งตรงกันข้ามกับทุจริตธรรม คือ การเท่ียวบิณฑบาตในสถานที่อ
โคจร เช่น สถานท่ีท่ีมีหญิงแพศยา เป็นต้น (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๖/๓๐) 

สุทโธทนศากยะ, ราชา : กษัตริย์ศากยวงศ์ซึ่งเป็นราชาผู้ครองแคว้นศากยะ หรือสักกชนบท ณ นคร
กบิลพัสด์ุ มีพระมเหสีพระนามว่าพระนางสิริมหามายา หรือ เรียกสั้นๆว่ามายา เมื่อ
พระนางมายาสวรรคตแล้วพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้เป็นพระมเหสีต่อมา พระเจ้า
สุทโธทนะเป็นพระราชบุตรองค์ท่ี ๑ ของพระเจ้าสีหหนุเป็นพระราชบิดาของพระ
สิทธัตถะ เป็นพระอัยกาของพระราหุล และเป็นพระพุทธบิดา พระองค์สวรรคตในปีท่ี 
๕ แห่งพุทธกิจ ก่อนสวรรคต พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดให้ได้ทรงบรรลุ
อรหัตผลและได้เสวยวิมุตติสุข๗ วันก่อนปรินิพพาน (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๐๕/๑๖๖, ๔/
๑๐๕/๑๖๗,พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 

สุทโธทนะ, พระบิดา : ช่ือพุทธบิดา อยู่กรุงกบิลพัสด์ แคว้นสักกะ มีพระมเหสีช่ือสิริมหามายา มี
พระโอรสช่ือว่า สิทธัตถะ แปลว่า “มีความต้องการสำเร็จ” หรอื“สำเร็จตามที่
ต้องการ” ดังคำว่า พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้เชิญพราหมณ์ผู้จบไตรเพทจำนวน 
๑๐๘ คนมาฉันโภชนาหารแล้วทำมงคลรับพระลักษณะ และขนานพระนามว่า 
“สิทธัตถะ”, ในบรรดาพราหมณ์ร้อยแปดคนน้ัน พราหมณ์ท่ีเป็นผู้รับพระลักษณะมี 
๘ คน คือ ราม ธัชลักขณ์ สุชาติมนตรี โภช สุยาม สทุัตต์ และโกณฑัญญะ ในแปดคน
น้ี เจ็ดท่านแรกชูนิ้วขึ้น ๒ นิว้ และพยากรณ์เป็น ๒ อย่าง คือ ถ้าทรงอยู่ครองฆราวาส
จะทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช แต่หากออกผนวช จะเป็นพระพุทธเจ้าส่วนท่านที่ 
๘ ซึ่งมีอายุน้อยที่สุด คือโกณฑัญญะ ชูน้ิวเดียว และพยากรณ์ว่าจะทรงเป็น
พระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๘๒,๓๓/๑๑/๖๖๗,๓๓/๑๑/
๖๗๒,๓๓/๑๑/๗๐๓,๓๓/๑๒/๖๖๒,๓๓/๑๓/๕๙๘,๓๓/๑๓/๖๐๓,๓๓/๑๓/
๖๑๔,๓๓/๑๓/๖๔๑,๓๓/๑๓/๖๕๗,๓๓/๑๓/๖๙๒) ; ดูมหาบุรุษลักษณะ; เทียบ อสติ
ดาบส 

สุทัตตสูตร : มี ๒ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน คือ  



 

๕๔๘๔ 
 

 

 1.สุทัตตสูตร พระสูตรว่าด้วยคหบดีช่ือสุทัตตะ สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวัน วาสุทัตตเทพบุตรกราบทูลว่า ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพ่ือละกามราคะ 
เหมือนคนถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอก หรอืเหมือนคนทีถู่กไฟไหม้บนศรีษะมุ่งดับไฟ 
ฉะนั้น พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติ เพ่ือละสักกายทิฏฐิ เหมือนคน
ถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอก หรือเหมือนคนที่ถกูไฟไหมบ้นศีรษะมุ่งดับไฟ ฉะน้ัน 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๒/๓๔๖) 

 2.สุทัตตสูตรพระสูตรว่าด้วยสุทัตตคหบดี พระผู้มีพระภาตรัสกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
(สุทัตตะ) ว่า อริยสาวกผู้ให้โภชนะ ช่ือว่าให้ฐานะ ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ แก่
ปฏิคาหก มีเน้ือหาสาระเหมือนในสุปปวาสาสูตร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๘/๙๗) 

สุทัตตอนาถบณิฑิกคหบดี : ช่ือของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เดิมช่ือว่าสุทัตตะ เป็นชาวกรุงสาวัตถี 
ภายหลังจากได้บรรลุธรรมแล้ว ได้บริจาคสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นผู้เลิศผู้ยินดีย่ิงในการถวายทาน ดังคำว่า สุทัตตอนาถบิณฑิกคหบดีเลิศกว่า
อุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผู้ยินดีย่ิงในการถวายทาน,ในภัลลิกาทิสูตร กล่าวไว้ว่า 
สุทัตตอนาถบิณฑิกคหบดี ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ คือ๑. ความเลื่อมใสอันไม่
หว่ันไหวในพุทธเจ้า ๒.ความเลื่อมใสอันไมห่ว่ันไหวในธรรม ๓. ความเลื่อมใสอันไม่
หว่ันไหวในสงฆ์ ๔. อริยศีล ๕. อริยญาณ ๖.อริยวิมุตติ เป็นผู้เช่ือม่ัน ในตถาคต เห็น
อมตธรรม ทำให้แจ้งอมตธรรมอยู่ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๔๙/๓๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๑๒๐-๑๓๙/๔๖๑) 

สุทัตตอุบาสก : 1.ช่ืออุบาสกคนหน่ึง หมู่บ้านญาติกะ เป็นอริยบุคคลช้ันสกทาคาม ี มีปรากฏใน
ปฐมคิญชกาวสถสูตร ขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระตำหนักอิฐ ใน
หมู่บ้านญาติกะ ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาท
แล้วทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สุทัตตอุบาสกถึงแก่กรรมแล้ว คติของเขาเป็น
อย่างไร อภิสัมปรายภพเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สุทัตตอุบาสกถึงแก่
กรรมแล้วได้เป็นพระสกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไปและบรรเทาราคะ 
โทสะ โมหะให้เบาบางได้ มาสู่โลกน้ีอีกเพียงคร้ังเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ (สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๐๔/๕๐๕);ดูประกอบ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๑,๑๐/๑๕๗/๑๐  

 2.ช่ืออุบาสกคนหน่ึงผู้เป็นอัครอุปัฏฐากเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านามว่าสุชาตะ ดัง
คำในสุชาตพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า สุทัตตอุบาสกและจิตตอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก 
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๐/๖๕๕)  

สุทัตตะ : ช่ือเดิมของอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระพุทธเจ้าตรัสเรียกอนาถบิณฑิกคหบดีให้เข้าพบ 
ณ ป่าสีตะวัน เขตกรุงราชคฤห์ ดังคำว่า อนาถบิณฑิกคหบดีเดินเข้าไปยังป่าสีตวัน 



 

๕๔๘๕ 
 

 

เช้ามืดวันน้ัน พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมท่ีกลางแจ้งได้ทอดพระเนตรเห็น
ท่านอนาถบิณฑิกคหบดีเดินมาแต่ไกล  ครั้นแล้วจึงเสด็จลงจากท่ีจงกรมประทับน่ัง
บนอาสนะที่ปูไว้ ครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกคหบดีดังน้ีว่า มาเถิดสุทัตตะ 
จากนั้น ทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่อนาถบิณฑิกคหบดี เม่ือจบเทศนา อนาถบิณฑิก
คหบดีได้บรรลุธรรมแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตแล้วนิมนต์
พระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ไปฉันยังท่ีพัก กรุงราชคฤห์ ก่อนท่ีจะกลับมายังกรุงสาวัต
ถี สร้างวัดพระเชตะวันมหาวิหาร หรือดังคำในสุทัตตสูตร ที่กล่าวไว้มีเน้ือหาอย่าง
เดียวกัน (วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๐๕/๑๑๔,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๒/๓๔๖) 

สุทัตตะ, กษัตริย์ : 1.ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึง แห่งกรุงสุทัสสนะ เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าสุ
เมธะ ดังคำในสุเมธพุทธวงศ์ท่ีกลา่วว่า กรุงช่ือว่าสุทัสสนะ กษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะ
เป็นพระชนก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๔๘) 

 2. .ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึง แห่งกรุงสุธัญญะ เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าปิยทัส
สี ดังคำในปิยทัสสีพุทธวงศ์ท่ีกล่าวว่า กรุงช่ือว่าสุธัญญะ  กษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะ
เป็นพระชนก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/๖๕๙)  

 3. ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึง แห่งกรุงเมขละ เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าสุมนะ  
ดังคำในสุมนพุทธวงศ์ที่กล่าวว่า  กรุงช่ือว่าเมขละ  กษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะเป็น
พระชนก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๑๑)  

สุทัตตะ, พระ : ช่ือพระสาวกผู้เป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสส ี ดังคำในธัมมทัสสี
พุทธวงศ์ท่ีกล่าวว่า พระเถระนามว่าสุทัตตะเป็นพระอุปัฏฐาก ของพระศาสดานาม
ว่าธัมมทัสสี (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๖๙)  

สุทัตตะ, อุบาสก : ช่ืออุบาสกคนหนึ่ง ชาวนาทิกคาม เป็นพระอริยบุคคลช้ันสกิทาคามี มปีรากฏใน
มหาปรินิพพานสูตร ดังคำว่า พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึง
นาทิกคาม ประทับอยู่ท่ีพระตำหนักอิฐ ในนาทิกคาม พระอานนท์ทูลถามว่า อุบาสก
สุทัตตะที่ดับชีพในนาทิกคาม  มีคติเป็นอย่างไร  มีภพหน้าเป็นอย่างไร พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า อุบาสกสุทัตตะเป็นพระสกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และ
เพราะราคะ โทสะ  โมหะเบาบาง มาสู่ภพนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๑,๑๐/๑๕๗/๑๐๑) ; ดูประกอบ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๔/
๕๐๕  

สุทัตตา : 1.ช่ือพระเทวีของกษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะ แห่งกรุงสุทสัสนะ เป็นพระชนนีของ
พระพุทธเจ้านามว่าสุเมธะ ดังคำในสุเมธพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า พระเทวีพระนามว่า



 

๕๔๘๖ 
 

 

สุทัตตาเป็นพระชนนีของพระชินเจ้าพระนามว่าสุเมธะผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๔๘) 

 2.ช่ือพระเถรีองค์หน่ึง เป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ของพระพุทธเจ้านามว่าติสสะ ดังคำ
ในติสสพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า พระผุสสาเถรีและพระสทัุตตาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา 
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผูแ้สวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/
๖๗๙)  

สุทัศนนคร : 1.ช่ือพระนครท่ีพระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระเสด็จปรินิพพาน ดังคำในปทุมุตตรพุทธ
วงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่าพระนารทชินเจ้าผู้ประเสริฐ(พระปทุมุตตระ) เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ท่ีสุทัสสนนคร พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ สุทัศนนครน้ันสูง ๔ โยชน์ (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๓๓/๖๓๙)  

 2.ช่ือพระนครท่ีพระพุทธเจ้านามว่าสุเมธเสด็จไปแสดงธรรม ในการแสดงธรรมคร้ังมี 
มีผู้บรรลุธรรม ๑๐๐ โกฏิ ดังคำในสุเมธพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า ในกาลท่ีพระชินเจ้า
เสด็จเข้าไปยังสุทัศนนคร พระขีณาสพจำนวน ๑๐๐ โกฏิ มาประชุมกัน (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๘/๖๔๕) 

สุทัสสนเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุทัสสนเถระ มเีน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้ใช้ดอกการะเกดบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เพราะผล
แห่งการบูชาน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต พร้อม
ด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐/๒๙๔) 

สุทัสสนปราสาท : 1.ช่ือประสาทหลังหนึ่งของพระเรวตโพธิสัตว์ แห่งกรุงสธัุญญกะ ท่ีพระกษัตริย์
นามว่าวิปุละให้สร้างเพ่ือเป็นท่ีประทับของพระเรวตโพธิสัตว์  ดังคำในเรวตพุทธวงศ์
ท่ีกล่าวไว้ว่า  พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๖,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง 
คือสุทัสสนปราสาท รัตนัคฆิปราสาท และอาเวฬปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๔/
๖๖๘) 

 2.ช่ือประสาทหลังหนึ่งของพระธัมมทัสสีโพธิสัตว์ แห่งกรุงสรณะ ท่ีพระกษัตริย์นาม
ว่าสรณะให้สรา้งเพ่ือเป็นที่ประทับของพระธัมมทัสสีโพธิสัตว์ ดังคำในธัมมทัสสีพุทธ
วงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ 
หลัง คืออรชปราสาท วิรชปราสาท และสุทัศนปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๔/
๖๖๘) 

สุทัสสนะ, กรุง : ช่ือกรุงแห่งหน่ึง ท่ีกษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะปกครอง ดังคำในสุเมธพุทธวงศ์ท่ีกล่าว
ไว้ว่า กรุงช่ือว่าสุทัสสนะ กษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะ เป็นพระชนก (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๑๘/๖๔๘) 



 

๕๔๘๗ 
 

 

สุทัสสนะ, กษัตริย์ : 1.ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของเอกสังขิยเถระ ดังคำในเอกสังขิย
เถราปทานท่ีพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า  ได้มีงานสมโภชต้นมหาโพธ์ิ ของ
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ข้าพเจ้าถือสังข์เป่าบูชาต้นโพธ์ิตลอดวันแล้วไหว้
ต้นมหาโพธ์ิท่ีประเสริฐเพราะผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ในกัปที่  ๗๑ นับจากกัปนี้
ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชามีนามว่าสุทัสสนะ มีชัยชนะเป็นใหญ่ในชมพูทวีป มี
มหาสมุทรท้ัง ๔ เป็นขอบเขต (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๑ 

 2.ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระโคตมโพธิสัตว์ ดังคำในเวสสภูพุทธวงศ์
ท่ีกล่าวไว้ว่า เราเป็นกษัตริย์มีนามว่าสุทัสสนะ ทูลอาราธนาพระมหาวีรเจ้า แล้วถวาย
ทานอันมีค่ามาก ได้บูชาพระชินเจ้าพร้อมท้ังภิกษุสงฆ์ด้วยข้าวน้ำและผ้า (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๙๖) 

สุทัสสนะ, ช่างดอกไม้ : ช่ือช่างดอกไม้ ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระมุฏฐิปุปผิยเถระ ดังคำในมุฏฐิปุปผิย
เถราปทาน ทีท่่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นช่างดอกไม้ มี
ช่ือว่าสุทัสสนะได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีคือกิเลส ผู้เจริญท่ีสุดในโลก ทรง
องอาจกว่านรชน ข้าพเจ้ามีใจยินดี ถือดอกมะลิไปบูชา พระผู้มีพระภาคพระนามว่าป
ทุมุตตระ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๔/๒๕๓) 

สุทัสสนะ, ปราสาท : ช่ือประสาทหลังหน่ึง ในกรุงเรณุวดี ยาว ๓๐๐ โยชน์ ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ของพระ
เจ้าจักรพรรดินามว่าวิมละ ที่วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้ ดังคำว่า มีกรุงนามว่าเรณุ
วดี ยาว ๓๐๐  โยชน์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีปราสาทช่ือว่าสุทัสสนะ วิสสุกรรมเทพบุตร
เนรมิตให้ ประกอบด้วยเรือนยอดอย่างดี ประดับประดาด้วยรัตนะ ๗ ประการ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๗๖/๑๑๓) 

สุทัสสนะ, พระ : ช่ือพระเถระผู้เป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้านามว่าปิยทัสสี ดังคำว่า พระเถระผู้
อุปัฏฐากนามว่าสุทัสสนะ มฤีทธ์ิมาก รู้พระดำริของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสส ี
ผู้ศาสดามีภิกษ ุ ๘๐,๐๐๐ รปูแวดล้อมแล้ว เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์
โลกซึ่งประทับน่ังเป็นสุขอยู่ท่ีชายป่า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖๒/๖๓๑) ๓๓/๖๖/๒๙๘ 

สุทัสสนะ, พระปัจเจกพทุธเจ้า : ช่ือพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หน่ึง ประทับอยู่ ณ ภูเขาลูกหน่ึงช่ือฉาป
ละ ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์ ซึ่งพระจัมปกปุปผิยเถระ ได้ยกดอกจำปา  ๗ ดอกขึ้น
ไว้เหนือศีรษะบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสยัมภูดังคำในจัมปกปุปผิยเถราปทาน ที่
ท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนไว้ว่า ในท่ีไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ มภูีเขาลูกหน่ึง
ช่ือฉาปละ พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุทัสสนะ ประทับอยู่ระหว่างภูเขา ข้าพเจ้าถือ
ดอกจำปาเหาะไปทางอากาศ ได้เห็นพระพุทธเจ้า ขณะนั้น ข้าพเจ้าได้ยกดอกจำปา 



 

๕๔๘๘ 
 

 

๗ ดอกขึ้นไว้เหนือศีรษะ บูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสยัมภู (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๙/
๕๒๗) 

 2.ช่ือพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ประทับอยู่ ณ ภูเขาลูกหน่ึงช่ืออัจจละ ไม่ไกลจาก
ภูเขาหิมพานต์ ซึ่งพระกุฏชปุปผิยเถระได้ถือดอกโมกใหญ่ทูลเกล้า บูชาพระสยัมภู
พุทธเจ้า ดังคำในกุฏชปุปผิยเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวอดีตชาติของตนไว้ว่า 
ในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์  มีภูเขาลูกหนึ่งช่ืออัจจละ พระพุทธเจ้าพระนามว่า
สุทัสสนะ ประทับอยู่ที่ระหว่างภูเขา ข้าพเจ้าถือดอกไม้ซึ่งเกิดที่ภูเขาหิมพานต์เหาะไป 
ณ ท่ีน้ัน ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้น  ข้าพเจ้าถือดอกโมกใหญ่ทูลเกล้าบูชา
พระสยัมภูพุทธเจ้า (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๗/๒๐๘)   

สุทัสสนะ, พระราชา : ช่ือพระราชาองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระมธุปิณฑิกเถระ ดังคำในมธุปิณ
ฑิกเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวอดีตชาติของตนไว้ว่า ในป่าใหญ่ดงทึบท่ีเงียบ
สงัดไม่มีเสียงอ้ืออึง ข้าพเจ้าเห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ข้าพเจ้ามีความ
ปลื้มใจเป็นอันมาก ญาณได้เกิดขึ้นในขณะน้ัน  ข้าพเจ้าได้ถวายน้ำผึ้ง แด่พระศาสดา
ผู้เสด็จออกจากสมาธิแล้ว มีจิตผ่องใสจึงหมอบกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระ
ภาค พระนามว่าสิทธัตถะแล้ว  บ่ายหน้าหลีกไปทางทิศตะวันออก ในกัปท่ี ๓๔ (นับ
จากกัปนี้ไป) ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชามีนามว่าสุทัสสนะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๐/
๒๔๔,๓๒/๔๓/๒๔๔)  

สุทัสสนะ, มาณพ : ช่ือมาณพคนหนึ่ง ท่ีคนรับใช้ ทำหน้าท่ีจัดเคร่ืองเสวยของพระเจ้าปเสนทิโกศล 
ภายหลังกล่าวคาถาในเวลาที่พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารว่า มนุษย์ผู้มี
สติอยู่ทุกเม่ือ รู้จักประมาณในโภชนะท่ีได้แล้ว ย่อมมีเวทนาเบาบาง เขาย่อมแก่ช้า 
อายุก็ย่ังยืน ทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศล มีพระวรกายเบา ดังคำในโทณปากสูตรที่
กล่าวไว้ว่า มาณพช่ือสุทัสสนะ ยืนอยู่เบ้ืองพระปฤษฎางค์ของพระเจ้าปเสนทิโกศล 
พระเจ้าปเสนทิโกศลรับสั่งเรยีกสุทัสสนมาณพมาตรัสว่า มาน่ีสุทสัสนะ เจ้าจงเรียน
คาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาค  แล้วจงกล่าวในเวลาท่ีเราเสวยกระยาหาร (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๖) 

สุทัสสนา, พระมเหสี : 1.ช่ือพระมเหสีของพระเรวตโพธิสัตว์ แห่งกรุงสุธัญญกะ ท่ีมีกษัตริย์พระนาม
ว่าวิปุละปกครอง อยู่ใช้ชีวิตกับพระเรวตโพธิสัตว์ ประมาณ  ๖,๐๐๐ ปีมีพระราช
โอรสพระนามว่าวรุณะดังคำในเรวตพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า พระองค์มีพระมเหสีพระ
นามว่าสุทัสสนา พระราชโอรสพระนามว่าวรุณะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๑๖,๓๓/
๑๔/๖๖๓, ๓๓/๒๖/๖๘๘) 



 

๕๔๘๙ 
 

 

 2. ช่ือพระมเหสีของพระเจ้าสาคระ แห่งกรุงโสภณะ ภายหลังเป็นพระชนนีของ
พระพุทธเจ้านามว่าอัตถทัสสี ดังคำในอัตถทัสสีพุทธวงศ์ท่ีกล่าวไว้ว่า กรุงช่ือว่า
โสภณะ กษัตริย์พระนามว่าสาคระเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุทัสสนาเป็น
พระชนนี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย๓๓/๑๔/๖๖๓) 

 3.ช่ือพระมเหสีของพระวิปัสสีโพธิสัตว์ แห่งกรุงพันธุมดี ท่ีมกีษัตริย์พระนามว่าพันธุ
มะปกครอง อยู่ใช้ชีวิตกับพระเรวตโพธิสัตว์ ประมาณ๘,๐๐๐พระราชโอรสพระนาม
ว่าสมวัตตขันธ์ ดังคำในวิปัสสีพุทธวงศ์ท่ีกลา่วไว้ว่า พระองค์มีพระมเหสีพระนามว่า
สุทัสสนา พระราชโอรสพระนามว่าสมวัตตขันธ์ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๖๘๘) 

สุทัสสา : ช่ือเทพพวกจำพวกหน่ึง หมายถึงท่านผู้บริสทุธ์ิ อยู่ในช้ันสุทธาวาส, เป็นเทพผู้งดงาม
น่าทัศนา, เป็นจำพวกที่ ๓ ในสุทธาวาส ๕ คอื๑.อวิหา ๒.อตัปปา ๓. สุทัสสา ๔.สุทัส
สี ๕.อกนิฏฐา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๘/๓๐๗) 

สุทัสสา, เทพช้ัน : ช่ือเหล่าเทพช้ันอนาคามีพวกหน่ึง เป็นเทพผู้งดงามน่าทัศนา ดังคำในมหาปทาน
สูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า เราพร้อมกับเหล่าเทพช้ันอวิหาและช้ันอตัปปาได้เข้าไป
หาเหล่าเทพช้ันสุทัสสาถึงที่อยู่,ในกถาวัตถุอธิบายไว้ว่า เหล่าเทพช้ันสุทัสสา... ต้ังอยู่
ได้ตลอด ๔,๐๐๐ กัป (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๒/๕๓,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๘) 

สุทัสสาภพ : ภพช่ือสุทัสสา หมายถึงภูมิช้ันอนาคามี เป็นท่ีอยู่ของเทพผู้บริสุทธ์ิ ดังคำในปุคคล
บัญญัติท่ีกล่าวถึงอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะสังโยชน์
เบ้ืองต่ำท้ัง ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในช้ันสุทธาวาสนั้น ไม่
กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลน้ัน...จุติจากช้ันอตัปปาภพแล้วไปสู่ช้ันสุทัสสา
ภพ จุติจากชั้นสุทัสสาภพแล้วไปสู่ช้ันสุทัสสีภพ จุติจากช้ันสุทัสสีภพแล้วไปสู่ช้ันอก
นิฏฐภพ ยังอริยมรรคให้เกิดขึน้ในช้ันอกนิฏฐภพเพื่อละสังโยชน์เบ้ืองสูงบุคคลนี้
เรียกว่าอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๐/๑๕๖)  

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุทัสสาภพ หมายถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ เรียกว่า 
สุทธาวาสภูมิ มี ๕ ภพ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สทัุสสแีละอกนิฏฐา (ขุ.ธ.อ. (บาลี) 
๗/๕) 

สุทัสสี : ช่ือเทพจำพวกหน่ึง หมายถึงท่านผู้บริสุทธ์ิ อยู่ในช้ันสทุธาวาส,เป็นเทพผู้มองเห็น
ชัดเจนดี หรือผู้มีทัศนาแจ่มชัด, เป็นจำพวกที่ ๔ ในสทุธาวาส ๕ ช้ัน คือ ๑.อวิหา 
๒.อตัปปา ๓. สุทัสสา ๔.สทัุสสี ๕.อกนิฏฐา (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๘/๓๐๗)  

สุทัสสี, เทพ : ช่ือเหล่าเทพช้ันอนาคามีพวกหน่ึง เป็นเทพผู้มองเห็นชัดเจนดี หรือผู้มีทัศนาแจ่มชัด
,ในกถาวัตถุอธิบายว่า เหล่าเทพช้ันสุทัสสี ต้ังอยู่ได้ตลอด ๘,๐๐๐กัป ดังคำในมหาป
ทานสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราพร้อมกับเหล่าเทพช้ันอวิหา ช้ันอตัปปาช้ันสุทัส



 

๕๔๙๐ 
 

 

สา และช้ันสุทัสสีได้เข้าไปหาเหล่าเทพช้ันอกนิฏฐาถึงท่ีอยู่  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๒/๕๓,
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๗/๔๘๖,อภิ.ก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๘) 

สุทัสสีภพ : ภพช่ือสุทัสสีหมายถึงภูมิช้ันอนาคามีเป็นที่อยู่ของเทพผู้บริสุทธ์ิ,ที่อยู่ของเทพผู้
มองเห็นชัดเจนดี หรือผู้มีทัศนาแจ่มชัด,เป็นอริยภูมิอันเป็นทิพย์ ดังคำในปุคคล
บัญญัติท่ีกล่าวถึงบุคคลผู้เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ 
เพราะสังโยชน์เบ้ืองต่ำทั้ง ๕ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะปรินิพพานในช้ันสุทธาวาส
น้ัน ไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลน้ัน…จุติจากช้ันสุทัสสีภพแล้วไปสู่ช้ันอก
นิฏฐภพยังอริยมรรคให้เกิดขึน้ในช้ันอกนิฏฐภพเพ่ือละสังโยชน์เบ้ืองสูงบุคคลนี้
เรียกว่าอุทธังโสโตอกนิฏฐคาม (อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๔๐/๑๕๖) 

สุทายกะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของอชินทายกเถระ ดัง
คำในอชินทายกเถราปทานท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุปความได้ว่า 
ข้าพเจ้าเป็นคนคอยต้อนรับหมู่คณะ  ได้เห็นพระพุทธเจ้า ข้าพระองค์ได้ถวายแผ่น
หนังแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุของโลก  ด้วยผลกรรมน้ัน เพราะ
ผลแห่งการถวายหนังสัตว์ ในกัปที่ ๕๐ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  
พระนามว่าสทุายกะ สมบูรณด้์วยรัตนะ ๗  ประการ  มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๐/๓๙๐) 

สุทิน,ลูกชายเศรษฐี : ลูกเศรษฐี เกดิ ณ หมู่บ้านกลันทคามไมห่่างจากกรุงเวสาลี เม่ือเจริญวัยแล้ว 
ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้า เกิดศรัทธาอยาก อดข้าวจึงได้ออกบวช เม่ือบวชเป็น
พระภิกษุ บิดามารดาจึงขอร้องให้มอบพันธ์ุ จึงเสพเสพกับภรรยา จึงเป็นต้นบัญญัติ
แห่งปฐมปาราชิกสิกขาบท ดังคำในมหาวิภังค์ว่า สมัยน้ัน  ท่ีหมู่บ้านกลันทคามไม่
ห่างจากกรุงเวสาลีมีบุตรชายเศรษฐีชาวกลนัทคาม  ช่ือสุทิน วันหน่ึง เขามีธุระ
บางอย่างจึงเดินทางไปในกรุงเวสาลีกับเพ่ือนๆขณะน้ันพระผู้มีพระภาคกำลังประทับ
น่ังแสดงธรรมห้อมล้อมด้วยบริษัทจำนวนมาก (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๔/๑๗, ๑/๒๔/๑๘, 
๒๔/๑๙, ๑/๓๙/๒๖, ๑/๓๙/๒๗) 

สุทินกลันทบุตร, ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึง เป็นบุตรเศรษฐี ณ หมู่บ้านกลันทคาม แห่งกรุงเวสาลี เป็นต้น
บัญญัติแห่งปฐมปาราชิกสิกขาบท ดังคำในมหาวิภังค์ว่า พระสุทินกลันทบุตรกลับมา
กรุงเวสาลีจึงนำอาหาร  ๖๐  สำรับไปถวาย  ท่านสละอาหารท้ังหมดถวายภิกษุ
ท้ังหลายแล้วครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านกลันทคาม
ในตอนเช้า ดังคำในปริวารว่า เรื่องที่พระสุทินกลันทบุตรเสพเมถุนธรรมกับอดีต
ภรรยา (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๐/๒๑, วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๓๙/๓๗๘,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒/๒,๘/
๑๘๘/๑๗๕) 



 

๕๔๙๑ 
 

 

สุทินนา : ช่ือเทพธิดาองค์หน่ึง ดังคำในสุทินนาวิมานที่เทพธิดากล่าวไว้ว่า ชาวกรุงราชคฤห์รู้จัก
ดิฉันในนามว่า  สุทินนา ดิฉนัเป็นอุบาสิกาอยู่ในกรุงราชคฤห์ เป็นผู้มีศรทัธาสมบูรณ์
ด้วยศีล และยินดีแจกจ่ายทานทุกเม่ือ ดิฉันมีใจเลื่อมใสในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรงจึง
ได้ถวายเครื่องนุ่งห่มอาหารเสนาสนะ และเครื่องตามประทีป ดิฉันเข้าจำอุโบสถศีลซึ่ง
ประกอบด้วยองค์  ๘ ทุกวัน ๑๔ ค่ำ๑๕ค่ำและ ๘ ค่ำแห่งปักษ์ และตลอดปาฏิหาริย
ปักษ์ดิฉันสำรวมระวังในศีลตลอดเวลา และแจกจ่ายทานด้วยความเคารพ จึงได้
ครอบครองวิมานน้ี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๖๒/๔๓) 

สุทินนาวิมาน : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นางสุทินนาอุบาสิกา เป็นเรื่องวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นางสุทินนา
อุบาสิกา เพราะได้ปฏิบัติธรรม รกัษาอุโบสถศีลเป็นประจำ และได้ถวายทานแด่พระ
อริยสงฆ์ด้วยความเคารพ นางจึงไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๕๘/
๔๒) 

สุเทพ, กษัตรย์ิ : 1.ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึงซ่ึงเป็นพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าทีปังกร ครองราชย์
ในกรุงรัมมวดี มีพระมเหสนีามว่าสุเมธา ดังคำในพุทธวงศ์ว่า เมืองช่ือว่ารัมมวดี  
กษัตริย์พระนามว่าสุเทพ  เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุเมธาเป็นพระชนนี ของ
พระศาสดาพระนามว่าทีปังกร (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๕๙๔) 

 2.ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึงซึ่งเป็นพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่านารทะ ครองราชย์
ในกรุงธัญญวดี มีพระมเหสนีามว่าอโนมา ดังคำในพุทธวงศ์ว่า กรุงช่ือว่าธัญญวดี 
กษัตริย์พระนามว่าสุเทพ  เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าอโนมา เป็นพระชนนี 
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/
๖๓๗) 

สุธชะ, พระราชา : ช่ือพระราชาองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของวีถิสัมมัชชกเถระ ดังคำในวีถิสัมมัชชก
เถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุปความได้ว่า เมื่อพระผู้มีพระ
ภาคทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก  เสด็จดำเนินไป ข้าพเจ้ามีจิตผ่องใส  จึงกวาดถนนน้ัน แล้ว
ได้ยกธงขึ้นท่ีถนนน้ัน เพราะผลแห่งการยกธง(ถวายบูชา) ในกัปที่ ๔ นับจากกัปน้ีไป 
ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชาปรากฏพระนามว่าสุธชะ สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง มีพลา
นุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๙/๓๒๐) 

สุธรรม, กรุง : ช่ือเมืองแห่งหน่ึงที่กษัตริย์นามว่าสุธรรมปกครองเป็นท่ีอุบัติแห่งพระพุทธเจ้านามว่า
โสภิตะดังคำในพุทธวงศ์ว่ากรุงช่ือว่าสุธรรม กษัตริย์พระนามว่าสุธรรมเป็นพระชนก 
พระเทวีพระนามว่าสุธรรมา  เป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโสภิตะ 
ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๒๑) 
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สุธรรม, กษัตริย์ : ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึงแห่งกรุงสุธรรม ผู้เปน็พระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่า
โสภิตะ มีพระมเหสีนามว่า สุธรรมา ดังคำในพุทธวงศ์ซ่า กรุงช่ือว่าสุธรรม  กษัตริย์
พระนามว่าสุธรรม เป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุธรรมา  เป็นพระชนนี ของ
พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโสภิตะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/
๖๒๑) 

สุธรรม, ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึงมีความมักใหญ่ ได้ด่าจิตตคฤหบดี และถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม ให้
ไปขอขมาคฤหบดีนั้น นับเป็นต้นบัญญัติในเรื่องน้ี ดังคำในจูฬวรรคว่า ท่านพระสุ
ธรรมเป็นพระนักก่อสร้าง รับภัตตาหารประจำในอาวาสของจิตตคหบดีเมืองมัจฉิกา
สณฑ ์ทุกครั้งท่ีจิตตคหบดีต้องการนิมนต์สงฆ์คณะ หรือบุคคล ถ้ายังไม่เรียนให้ท่านสุ
ธรรมทราบจะไม่นิมนต์ (วิ.จู.(ไทย) ๖/๓๓/๖๕,๖/๓๓/๖๖,๖/๓๔/๖๖,๖/๓๔/๖๗) 

สุธรรมเทพนคร : ช่ือเมืองแห่งหน่ึง ที่พระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะแสดงธรรม ดังคำในพุทธวงศ์ว่า 
พระชินเจ้าทรงแสดงธรรมท่ีสุธรรมเทพนคร  ที่รื่นรมย์น้ัน ทรงทำให้เทวดาประมาณ 
๓,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๖/๗๑๒) 

สุธรรมมา, พระธิดา : ช่ือพระธิดาองค์หน่ึงของพระเจ้ากิกี สมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ เป็นธิดา
องค์ท่ี ๖ ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระธัมมทินนาเถรี แม้จะพอใจในบรรพชา แต่ไม่ได้รับ
อนุญาต จึงครองเรือน ๒๐,๐๐๐ ปี ดังคำในอปทานว่า พระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี 
ทรงเป็นใหญ่กว่านรชนในกรุงพาราณสีท่ีประเสริฐสุด ทรงเป็นอุปัฏฐากของ
พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่  หม่อมฉันเป็นธิดาคนท่ี  ๖ ของพระองค์ มีนาม
ปรากฏว่าสุธรรมา  ได้ฟังธรรมของพระชินเจ้าผู้เลิศแล้ว พอใจการบรรพชา แต่พระ
ชนกนาถมิได้ทรงอนุญาตให้หม่อมฉันท้ังหลายบวช ครั้งน้ันหม่อมฉันท้ังหลายไม่เกียจ
คร้าน ครองเรือนอยู่ ๒๐,๐๐๐ ปี (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๑๑/๔๗๐) 

สุธรรมา, พระเทวี : ช่ือพระเทวีองค์หนึ่ง ผู้เป็นพระเทวีของพระเจ้าสุธรรม เป็นพระพุทธมารดาแห่ง
พระพุทธเจ้านามว่าโสภิตะ ดังคำในพุทธวงศ์ว่า กรุงช่ือว่าสุธรรม  กษัตรย์ิพระนามว่า
สุธรรม เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุธรรมา  เป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้า
ทรงพระนามว่าโสภิตะ  ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ่(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๒๑)  

สุธัญญกะ, กรงุ : ดังคำในพุทธวงศ์ว่า กรุงช่ือว่าสุธัญญกะ กษัตริย์พระนามว่าวิปุละเป็นพระชนก 
พระเทวีพระนามว่าวิปุลาเป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ ผู้แสวงหา
คุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๑๖) 

สุธัญญะ, กรุง : ช่ือเมืองแห่งหน่ึง ท่ีกษัตริย์สุทัตตะปกกครอง เป็นเมืองที่เสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้า
นามว่าปิยทัสส ี ดังคำในพุทธวงศ์ว่า กรุงชื่อว่าสุธัญญะ  กษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะ
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เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุจันทาเป็นพระชนนี ของพระศาสดาพระนามว่า
ปิยทัสสี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/๖๕๙) 

สุธัมมเถรวัตถุ : เรื่องพระสุธัมมเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่พระสุธัมมเถระ ว่า ภิกษุพาล
ปรารถนาการยกย่องที่ตนไม่มีปรารถนาใหภิ้กษุท้ังหลายตามแวดล้อมตน ปรารถนา
ความเป็นใหญใ่นอาวาส และปรารถนาเครื่องบูชาจากชาวบ้านทั้งหลาย  ภิกษุพาล
เกิดความดำริว่า  “ขอให้คฤหสัถ์และบรรพชิตทั้ง ๒ ฝ่าย จงเข้าใจว่า เราผู้เดียวทำกิจ
น้ี เราผู้เดียวพึงมีอำนาจในการงาน ไม่ว่ากิจการใหญ่หรือเล็ก” ความริษยา และความ
ถือตัว จึงเกิดพอกพูนขึ้น (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๗๓/๕๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ปรารถนาการยกย่องที่ตนไม่มี หมายถึงไม่มีศรัทธา 
ต้องการให้คนชมว่ามีศรัทธา ทุศลีต้องการให้คนชม ว่ามีศีล เป็นต้น (ขุ.ธ.อ. (บาลี) 
๓/๑๕๙) คำว่า ความริษยา ในท่ีนี้หมายถึงตัณหาที่เกิดในทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กายและใจ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๓/๑๖๐) คำว่า ความถือตัว ในท่ีนี้หมายถึงมานะ ๙ อย่าง 
(๑) เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา (๒) เป็นผู้เลศิกว่าเขา ถอืตัวว่าเสมอเขา 
(๓) เป็นผู้เลศิกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา (๔) เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 
(๕) เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเสมอเขา (๖) เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา (๗) 
เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา (๘) เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าเสมอเขา (๙) 
เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๓/๑๖๐) และดู ขุ.ม. (ไทย) 
๒๙/๒๑/๙๖-๙๗ 

สุธัมมาเทวสภา : ช่ือที่ประชุมของเทวดา ในภพดาวดึงส์ หมายถึงท่ีประชุมฟังธรรมของเหล่าเทวดา 
ดังคำในสักกปัญหสูตรว่า เมือ่คร้ังท่ีพวกเทพช้ันดาวดึงส์ท้ังสิ้นน่ังประชุมกันในสุธัมมา
เทวสภา มีเทพบริษัทมากมายน่ังอยู่โดยรอบ  มีท้าวจาตุมหาราชประทับอยู่ในทิศทั้ง  
๔  น้ีเป็นธรรมเนียมในการนั่งของท้าวจาตุมหาราช  ข้างหลังถัดออกมาเป็นที่น่ังของ
ข้าพระองค์ทั้งหลาย หรือมฆเทวสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์เรื่องเคยมี
มาแล้ว อันตรากถาน้ีเกิดขึ้นแล้วแก่เทพทั้งหลายช้ันดาวดึงส์ผู้น่ังประชุมกัน  ณ  สภา
ช่ือสุธัมมา (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๒/๒๑๒,๑๐/๒๘๒/๒๑๓,๑๐/๒๘๒/๒๑๔,๑๐/๒๙๔/
๒๒๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑๒/๓๗๗) 

สุธาปิณฑิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุธาปิณฑิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่าในอดีตชาติกัปท่ี๙๔ท่านเคยใส่ปูนขาวในระหว่างแผ่นอิฐที่พระเจดีย์ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ใน
ชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๓๘) 



 

๕๔๙๔ 
 

 

สุธาโภชน์ : ข้าวที่สะอาดบริสุทธ์ิซึ่งเป็นอาหารของเทวดารสอาหารทิพย์ของเทวดาเช่น สุธาโภชน์
ของเทวดายังเป็นปัจจัยให้สัตว์ต้องเสวยทุกข์ในสังสารวัฏ ดังคำในเถรคาถาท่ี ท่าน
พระปริปุณณกเถระได้กล่าวว่า สุธาโภชน์ มีรสนับร้อยท่ีเราบริโภคแล้ว ยังไม่
เทียบเท่านิพพานสุขท่ีเราได้บรรลุในวันน้ี เพราะนิพพานธรรมน้ันเป็นธรรมอันพระโค
ดมสัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นนิพพานอันอะไรกำหนดมิได้ทรงแสดงไว้แล้ว,ในมหาสุต
โสมชาดกกล่าวไว้ว่า พระอินทร์ทรงเสวยสุธาโภชน์  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๙๑/๓๓๖,ข.ุ
ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๔๗๙/๑๗๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ข้าวท่ีสะอาดบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นอาหารของเทวดา (ขุ.เถร.อ. 
๑/๙๑/๒๙๗)  

สุธาโภชนชาดก : ว่าด้วยอาหารทิพย์ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นคหบดี
ผู้มีทรัพย์มาก ได้บริจาคทานเป็นประจำทุกวัน เม่ือตายแล้วจึงไปบังเกิดเป็นท้าว
สักกะ แม้บุตรของท่านอีก ๕ คน ก็ได้รับบริจาคทานเจริญรอยตาม เมือ่ตายแล้วก็ไป
บังเกิดเป็นเทพบุตร แต่บุตรคนท่ี ๖ กลับเป็นคนตระหนี่ แม้จะมีทรัพย์มากก็ไม่ยอม
บริจาคทาน ท้าวสักกะทรงเห็นว่าการกระทำของบุตรคนท่ี ๖ เป็นการทำลายวงศ์
ตระกูล จึงเสด็จมาจากเทวโลกพร้อมด้วยเทพบุตรท้ัง ๕ ผูเ้ป็นบุตร เพ่ือทรงสอนบุตร
คนที่๖ ให้ขจดัความตระหน่ีและบริจาคทานต่อไป (ขุ.ชา.อสีติ.(ไทย) ๒๘/๑๙๒/
๑๑๕) 

สุธาโภชนาหาร : ช่ืออาหารรสเลิศท่ีพระเจ้าเจตราชจัดถวายพระเวสสันดร ดังคำว่า ข้าแต่มหาราช  
ขอเชิญพระองค์เสวยสุธาโภชนาหาร ข้าวสาลี  ผักดอง  เหง้ามัน  น้ำผึ้ง  และเน้ือเถิด 
พระองค์เป็นแขกท่ีข้าพระองค์ทั้งหลายสมควรต้อนรับ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๘๗/
๔๘๐) 

สุนขชาดก :  ชาดกว่าด้วยสุนัขฉลาดเอาตัวรอดได้ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า บุตรเศรษฐีโพธิสัตว์ได้
บอกอุบายให้สุนัขตัวหน่ึงท่ีถูกเขาจับมาแลว้เอาเชือกหนังล่ามไว้ให้กัดเชือกหนังที่ผูก
ล่ามตนไว้แล้วหนีไปว่า สุนัขท่ีไม่กัดเชือกหนังน้ีโง่จริง ธรรมบุคคลควรเปลื้องตนจาก
เครื่องผูก กินแล้วกลับบ้านเสีย สุนัขได้ฟังคำพระโพธิสัตว์จึงกล่าวขอบคุณว่า คำท่ี
ท่านพูดนั้นยังฝังใจข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรอจนกว่าคนที่จับข้าพเจ้ามาจะนอนหลับ 
ตกกลางคืนสุนัขน้ันก็กัดกินหนังท่ีล่ามตนเองเสีย แล้วกลับบ้านไปอยู่กับเจ้าของเดิม
ทันที คนที่ประสพทุกข์หรือภัยต่าง ๆ ย่อมตกใจและหวาดสะดุ้ง ถ้าไม่ต้ังสติให้ดี ย่อม
ไม่มีปัญญาเห็นทางออก ต่อเมื่อมีผู้อ่ืนให้สติจึงเกิดปัญญาเอาตัวรอดมาได้ คนจึงควร
มีกัลณมิตรเป็นเพ่ือน (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๘๔/๑๑๔) 



 

๕๔๙๕ 
 

 

สุนทร,ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห์ ขณะเท่ียวบิณฑบาต ถูกหญิงแกล้งทำทีว่าไหน แล้ว
เลิกผ้าอมองคชาต ดังคำว่า พระสุนทรเป็นชาวกรุงราชคฤห์  บวชด้วยศรัทธา  เดินไป
ตามถนน  หญิงคนหน่ึงเห็นเข้า ได้กล่าวกับท่านว่า ท่านนิมนต์รอสักครู ่ ดิฉันจะไหว ้
(วิ.มหา.(ไทย) ๑/๗๒/๕๙) 

สุนทรสมุททเถรคาถา : ภาษิตของพระสุนทรสมุทรเถระ,คาถาของพระสุนทรสมุทรเถระ  ท่าน พระ
สุนทรสมุทรเถระได้กล่าวว่า หญิงแพศยาตกแต่งร่างกาย  นุ่งผ้าสวยงาม ทัดทรง
ดอกไม้  ลูบไล้ของหอม มีเท้าย้อมด้วยสีแดงได้สวมเขียงเท้า ยืนอยู่ นางได้ถอดเขียง
เท้า  ประนมมือไว้ข้างหน้า พูดเล้าโลมเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานว่า ท่านเป็น
นักบวชที่ยังหนุ่มแน่น โปรดเช่ือฟังดิฉัน  จงบริโภคกามที่เป็นของมนุษย์ ดิฉันจะมอบ
ทรัพย์สมบัติให้ท่าน ดิฉันขอให้สัจจะแก่ทา่น ถ้าท่านไมเ่ช่ือ  จะให้ดิฉันนำไฟมาทำ
การสบถต่อท่านก็ได้ ฯลฯ โยนิโสมนสิการก็เกิดขึ้นแก่เรา โทษก็ปรากฏ  ความเบื่อ
หน่ายก็เกิดขึ้นพร้อม ต่อจากนั้น  จิตของเราก็หลุดพ้น ท่านจงเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดี
งาม เราบรรลวิุชชา๓ ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๔๕๙/๔๑๘) 

สุนทรสมุททเถรวัตถุ : เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ  พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุทัง้หลาย
ว่าผู้ใดในโลกนีล้ะกามได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้สิ้นกามและภพ เราเรียกผู้
น้ันว่า พราหมณ์ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๑๕/๑๖๕) 

สุนทริกสูตร : พระสูตรว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์  สมัยท่ีพระผู้มพีระภาคประทับอยู่ที่ฝ่ัง
แม่น้ำสุนทรกิา แคว้นโกศล สุนทริกภารทวาชพราหมณ์บูชาไฟ บำเรอการบูชาไฟอยู่
ท่ีฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่า ใครควรบริโภคข้าวปายาสท่ีเหลือจากการบูชานี้ ครั้นเห็นพระผู้
มีพระภาคห่มผ้าคลุมพระวรกายตลอดพระเศียรประทับน่ังที่โคนต้นไม้จึงถือข้าว
ปายาสและคนโทน้ำเข้าไปเฝ้า แต่เมื่อเห็นพระองค์เปิดผ้าที่คลุมพระเศยีรออกจึงเห็น
เป็นสมณะโล้นไม่อยากเข้าไปหา พรันนึกได้ว่า พราหมณ์บางพวกเป็นคนโล้น จึงเข้า
ไปถามถึงชาติ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ท่านอย่าถามถึงชาติ แต่จงถามถึงความประพฤติ ไฟย่อม
เกิดจากไม้ บุคคลถึงแม้เกิดในตระกูลต่ำก็เป็นมุนี มคีวามทรงจำ เป็นผู้เฉลียวฉลาด 
กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริ ฝึกตนด้วยสัจจะ ประกอบแล้วด้วยทมะ ถึงท่ีสุดเวท อยู่
จบพรหมจรรย์ได้  

  สุนทริกภารทวาชพราหมณ์กราบทูลว่า เชิญพระองค์บริโภค เพราะพระองค์เป็น
พราหมณ์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราไม่ได้กล่าวคาถาเพ่ืออาหาร น้ีไม่ใช่ธรรมเนียม
ของผู้เห็นธรรมเป็นต้น และเมื่อสุนทริกภารทวาชพราหมณ์เห็นข้าวปายาสท่ีที่เขาเท



 

๕๔๙๖ 
 

 

ลงในน้ำมีเสียงดังจี่จ่ี และเดือดเป็นควันคลุ้ง เหมือนผาลที่ร้อนตลอดทั้งวัน ท่ีบุคคล
จุ่มลงในน้ำ ก็เกิดขนลุกชูชันเข้าไปเฝ้าอีก  

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ท่านกำลังเผาไม้ อย่าสำคัญว่าตัวบริสุทธ์ิ และการเผาไม้นี้
เป็นของภายนอก ผู้ฉลาดไมก่ล่าวความบริสุทธ์ิด้วยการเผาไม้ ความบริสุทธ์ิด้วยการ
เผาไม้สามารถยังไฟให้โพลงภายในตนทีเดียว เราเป็นพระอรหันต์มีไฟอันโพลงแล้ว มี
จิตต้ังไว้ชอบแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ มานะเป็นดุจภาระคือหาบของท่าน ความ
โกรธเป็นดุจควัน มุสาวาทเป็นดุจเถ้า ลิ้นเป็นดุจภาชนะเครื่องบูชา หทัยเป็นดุจที่ต้ัง
กองไฟ ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นความรุ่งเรืองของบุรุษ บุคคลผู้ถึงเวทแลอาบในห้วงน้ำคือ
ธรรมของสัตบุรุษ มีท่าคือศีลไม่ขุ่นมัว อันสตับุรุษสรรเสรญิ มีตัวไม่เปียก ย่อมข้ามถึง
ฝั่ง สัจจะ ธรรม ความสำรวม พรหมจรรย์ การถึงธรรมอันประเสริฐ อาศัยใน
ท่ามกลาง ท่านจงทำความนอบน้อมพระขีณาสพผู้ซ่ือตรง ผู้มีธรรมเป็นสาระ 

  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ี สุนทริกภารทวาชพราหมณ์เกิดความเลื่อมใสขอ
บรรพชาอุปสมบทแล้วต้ังใจบำเพ็ญเพียร ไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๕) 

สุนทริกภารทวาชพราหมณ ์ :ช่ือพราหมณ์คนหน่ึง ดังคำในวัตถูปมสตูรท่ีสุนทริกภารทวาชพราหมณ์
กราบทูลว่า ท่านพระโคดม คนจำนวนมากถือกันว่า  แม่นำ้พาหุกาให้ความบริสุทธ์ิได้  
คนจำนวนมากถือกันว่า แม่น้ำพาหุกาเป็นบุญสถาน อน่ึง คนจำนวนมากลอย
บาปกรรมท่ีตนทำแล้วในแมน้่ำพาหุกา ภายหลังเขาผู้นี้ได้บวชและบรรลุอรหัตผล ดัง
คำว่า สุนทริกภารทวาชพราหมณ์  ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค
แล้ว  ไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียว  ไม่ประมาท  มีความเพียร  อุทิศกายและใจอยู่  ไม่
นานนักก็ทำใหแ้จ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์  ท่านพระภาร
ทวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึงในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย (ม.มู.(ไทย) ๑๒/
๗๙/๖๘) 

 2.ช่ือพราหมณ์คนหน่ึงชาวแคว้นโกศล บูชาไฟ เห็นพระผู้มีพระภาคจึงนำข้าวปายาส
เข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาค และได้ฟังธรรม ภายหลังออกบวชและบรรลุธรรม
เป็นพระอรหันต์ ดังคำว่า สมัยนั้น  สุนทริกภารทวาชพราหมณ์บูชาไฟ  บำเรอการ
บูชาไฟอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกา สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๕) 

สุนทริกภารทวาชสูตร : พระสูตรว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์  พราหมณ์ช่ือว่าสุนทริกภาร
ทวาชะได้ประกอบพิธีบูชาไฟด้วยเครื่องเซ่นครั้นเสร็จพิธีแล้วได้มองหาคนรับ
เครื่องเซ่นท่ีเหลือพลันเหลือบไปเห็นพระผู้มีพระภาคที่ประทับน่ังคลุมพระวรกาย
จนถึงพระเศียรที่โคนไม้ต้นหน่ึง จึงนำเคร่ืองเซ่นไปด้วยต้ังใจจะถวาย แต่ครั้นพระองค์



 

๕๔๙๗ 
 

 

เปิดผ้าคลุมพระเศียรออก จึงกล่าวว่า “คนหัวโล้น” ต้ังใจจะหัน หลังกลบั พลันฉุกคิด
ขึ้นว่า อันท่ีจริงพราหมณ์บางพวกที่หัวโล้นก็มี จึงเข้าไปทูลถามถึงชาติตระกูล ตรัสว่า
อย่าถามถึงชาติตระกูลเลย ควรถามถึงความประพฤติ จะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า 
จากนั้นทรงแสดงคุณสมบัติของพราหมณ์มุนีว่า บุคคล แม้เกิดในตระกูลต่ำ แต่
ประพฤติดีก็สามารถทำลายกิเลสได้ ผูท้ำลายกเิลสได้ย่อม ควรแก่เครื่องบูชา เมื่อ
พระองค์ทรงแสดงจบลงพราหมณ์เลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสก (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/
๔๕๗/๖๐๔) 

สุนทริกา, แม่น้ำ : ช่ือแม่น้ำสายหนึ่ง แคว้นโกศล เป็นแม่น้ำสำหรับล้างบาปของพราหมณ์ดังคำในวัต
ถูปมสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสตรัสกับสุนทริกภารทวาชพราหมณ์ว่า คนพาลมีกรรม
ช่ัว แม้จะไปยังแม่น้ำพาหุกา ท่าน้ำอธิกักกะ  ท่าน้ำคยาแม่น้ำสุนทริกา แม่น้ำสรสัสดี 
ท่าน้ำปยาคะ  และแม่น้ำพาหุมดี เป็นประจำ ก็ยังบริสุทธ์ิไม่ได้ แม่น้ำสุนทริกา ท่า
น้ำปยาคะ แม่น้ำพาหุกา  จักทำอะไรได้ จะพึงชำระคนผู้มีเวร ผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มี
กรรมช่ัวนั้นให้บริสุทธ์ิไม่ได้เลย,ในสุนทริกสตูรกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่
ท่ีฝั่งแม่น้ำสุนทริกา แคว้นโกศล,ในสุนทริกภารทวาชสูตรกล่าวไว้ว่า สุนทรกิภาร
ทวาชพราหมณ์กำลังประกอบพิธีบูชาไฟบำเรอการบูชาไฟอยู่ท่ีริมฝั่งแม่น้ำสุนทริกา 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๗๙/๖๘,สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๕/๒๗๕,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๖๕๗/๖๐๔) 

สุนทรี, ชื่อคน : ช่ือหญิงสาว ลูกศิษย์ของพวกนิครนถ์ ท่ีไปกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคว่าเสพสมกับนาง 
ภายหลังถูกฆ่าตายแล้วโยนความผิดใส่ร้ายพระพุทธศาสนา ดังคำว่า เดียรถีย์มีทฏิฐิ
อย่างนี้ มีความพอใจ มีความชอบใจมีลัทธิ  มีอัธยาศัย มีความประสงค์อย่างน้ีว่า 
พวกเราฆ่านางสุนทรีปริพาชิกาแล้ว ประกาศโทษพวกสมณศากยบุตร ก็จักเอาลาภ 
ยศ  สกัการะและสัมมานะกลบัคืนมาได้ด้วยวิธีการอย่างน้ี  (ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๖/๗๖) 

สุนทรีเถรคีาถา : ภาษิตของพระสุนทรีเถรี,คาถาของพระสุนทรีเถรี ท่านพระสุนทรีเถร ี เมื่อจะประกาศ
ความท่ีตนต้ังใจจะออกบวชจึงได้กล่าวว่า บิดาของลูกกระทบกระเทือนใจ เพราะ
ความเศร้าโศกถึงลูกชาย จึงละช้าง  ม้า  โค แก้วมณี แก้วกุณฑล และอุปกรณ์เรือนที่
น่ารื่นรมย์นี้ออกบวชถึงลูกก็กระทบกระเทือนใจ เพราะความเศร้าโศกถึงพ่ีชายมาก ก็
จักออกบวชด้วย  (มารดาเมื่อจะชักนำสุนทรีธิดาในทางเนกขัมมะ  จึงได้กล่าวว่า) ลูก
สุนทรี ขอความดำริของลูกจงสำเร็จตามที่ลูกปรารถนาเถิด  ลกูเมื่อใช้สอยสิ่งเหล่านี ้ 
คือก้อนข้าวที่พึงลุกขึ้นยืนรับการเท่ียวแสวงหาอาหาร และนุ่งห่มผ้าบังสุกุล จงเป็นผู้
ไม่มีอาสวะในโลกหน้าเถิด (พระสุนทรีจึงกล่าวขออนุญาตพระภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌาย์
ว่า) ข้าแต่แม่เจ้า  ดิฉันเมื่อเป็นสิกขมานาก็ชำระทิพยจักขุให้หมดจดได้แล้วดิฉันระลึก
รู้ถึงชาติก่อนที่เคยอยู่อาศัยมาได้ ข้าแต่แม่เจ้า ผู้มีคุณความดีเป็นผู้งามในหมู่พระเถร ี



 

๕๔๙๘ 
 

 

เพราะอาศัยแม่ท่าน ดิฉันบรรลุวิชชา ๓  ได้ทำตามคำส่ังสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 
ข้าแต่แม่เจ้า โปรดอนุญาตเถิดเจ้าค่ะ ดิฉันประสงค์จะไปกรุงสาวัตถี จักบันลือสีหนาท
ในสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด (พระสุนทรีเถรีไปถึงกรุงสาวัตถีแล้ว เข้าไปยัง
พระวิหารได้เห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู่บนธรรมาสน์  จึงพูดกับตนเองว่า) สุนทรี
ท่านจงดูพระศาสดาผู้มีพระรัศมีดังทองคำ มีพระฉวีวรรณเรืองรองดังทองคำ ทรงฝกึ
เหล่าชนที่ใครๆ ฝึกไม่ได้ ตรสัรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีภัยแต่ท่ีไหนๆ (กราบทูลพระผู้มี
พระภาคว่า) ขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรหม่อมฉันผูช่ื้อว่าสุนทรี ซึ่งหลุดพ้นแล้ว 
ไม่มีอุปธิกิเลส ปราศจากราคะ ไม่เกาะเก่ียว  ไม่มีอาสวะ ทำกิจเสร็จแล้วมาเฝ้าอยู ่
ฯลฯ (ลำดับน้ัน พระศาสดาเม่ือจะชมเชยการมาเฝ้าของนาง จึงได้ตรัสว่า) สุนทรีผู้
เจริญ เธอมาดีแล้ว มาไม่เลวเลย  เพราะว่าผู้ท่ีฝึกแล้วอย่างนี้ ปราศจากราคะ ไม่เกาะ
เกี่ยว ไม่มีอาสวะ ทำกิจเสร็จแล้ว  ย่อมมากราบเท้าพระศาสดา (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๓๑๓/๖๐๗) 

สุนทรีนนัทา, ธิดา : ช่ือธิดาคนหน่ึง ในบรรดาธิดา ๓ คนของพราหมณี ท่ีครั้งหนึ่ง เมื่อพ่อตายแล้วไป
เกิดเป็นหงส์ทอง ภายหลังพราหมณีผู้เปน็แม่ กลับถอนขนหงส์หมดตัว และขนก็
กลายเป็นขนสีขาว ดังคำในภิกขุนีวิภังค์ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุณีถุลลนันทา
เคยเป็นภรรยาของพราหมณ์คนหนึ่ง มีธิดา ๓  คน ช่ือนันทา นันทวดี สุนทรีนันทา 
ภิกษุทั้งหลาย  ต่อมาพราหมณ์นั้นตายไปเกิดเป็นหงส์ตัวหน่ึง มีขนเป็นทองคำล้วน 
หงส์น้ันมาสลัดขนทองคำให้แก่ธิดาเหล่าน้ันคนละขน ต่อมาภิกษุณีถุลลนันทาคิดว่า 
หงส์ตัวนี้สลัดขนให้พวกเราคนละขนเท่านั้น จึงจับพญาหงส์ถอนขนจนหมด แต่ขนท่ี
งอกข้ึนใหม่กลายเป็นสีขาว ในคร้ังน้ัน (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๗๙๓/๑๒๘) 

สุนทรีนนัทา,ภิกษุณี : ช่ือภิกษุณีรูปหนึ่ง ชาวกรุงสาวัตถี เป็นท่ีรักของนายสาฬหะหลานของนาง
วิสาขามิคารมาตา เป็นต้นปฐมปาราชิกของภิกษุณีสงฆ์ มีปรากฏในภิกขุนีวิภังค์,ใน
ปริวารกล่าวไว้ว่า เรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทามีความกำหนัดยินดีการถูกต้องกายกับ
ชายผู้กำหนัด  (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย) ๓/๖๕๖/๑, ๓/๖๕๖/๒, ๓/๖๕๖/๓, ๓/๖๕๖/๔, ๓/
๖๙๙/๔๕, ๓/๗๐๔/๔๘,วิ.ป.(ไทย) ๘/๒๐๒/๒๐๓,๘/๒๑๑/๒๑๒,๘/๒๑๑/๒๑๓,๘/
๒๔๗/๓๑๘,๘/๒๔๘/๓๒๕) 

สุนทรีนนัทาเถรีคาถา : ภาษิตของพระสุนทรีนันทาเถรี,คาถาของพระสุนทรีนันทาเถรี ท่านพระ
สุนทรีนันทาเถรีบรรลุพระอรหัตแล้วได้กล่าวว่า เมื่อเรานั้นไม่ประมาท ค้นคว้าอยู่โดย
แยบคาย ได้เห็นร่างกายน้ีท้ังภายในและภายนอกตามความเป็นจริง ทีน้ัน เราจึงเบื่อ
หน่ายในร่างกาย และคลายความกำหนัดในภายใน ไม่ประมาท ไม่เกาะเก่ียวในสิ่ง
อะไร ๆ เป็นผูส้งบระงับ ดับสนิทแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘๒/๕๖๙) 



 

๕๔๙๙ 
 

 

สุนทรีปริพาชิกาวัตถุ : เรื่องปริพาชิกาช่ือสุนทรี พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
คนที่ชอบกล่าวคำไม่จริง หรือคนที่ทำความช่ัวแล้วกล่าวว่า ‘ฉันไม่ได้ทำ’ ต่างก็ตก
นรก คน ๒ จำพวกน้ัน ต่างก็มีกรรมช่ัวตายไปแล้ว  มีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้า 
(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๐๖/๑๒๘) 

สุนทรีสูตร : พระสูตรว่าด้วยนางสุนทรปีริพาชิกา พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกมี ความริษยาที่เห็น
ลาภสักการะมากมายเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ จึง สร้างสถานการณ์
โดยส่งนางสุนทรีปริพาชิกาไปพระเชตวันวิหารทุกวัน ภายหลังได้ จ้างวานให้คนฆ่า
นางแล้วโจษจันกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของภิกษุสงฆ ์ ภิกษุทั้งหลาย นำความกราบ
ทูลพระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัสว่า เสียงโจษจันกล่าวหานั้นจักเงียบสงบไปภายในไม่
เกิน ๗ วันน้ี แล้วทรงเปล่งอุทานแสดงคุณสมบัติของบัณฑิตว่าบัณฑิตต้องมีอธิวาสน
ขันติ (ขันติคอืความอดกลั้น) สามารถอดกลั้นคำหยาบคายท้ังหลายได้ (ขุ.อุ.(ไทย) 
๒๕/๓๘/๒๔๖,ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๓๘/๒๗๓-๒๘๐)  

สุนักขัตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยเจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมี
ลักษณะเป็นแบบสนทนาธรรมถาม-ตอบและมีอุปมาอุปไมยแก่เจ้าสุนักขัตตะลิจฉวี
บุตร ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี เพราะทรงปรารภคำถามของเจ้าสุ
นักขัตตะ เจ้าสุนักขัตตะทราบว่า มีภิกษุมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคและได้พยากรณ์
อรหัตตผลของตน ณ เบ้ืองพระพักตร์ จึงเข้าเฝ้าและทูลถามว่า ภิกษุเหล่าน้ัน
พยากรณ์อรหัตตผลถูกต้องตามความเป็นจริงหรือตามที่ตนเข้าใจเอาเองว่าได้บรรลุ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มีท้ัง ๒ พวก เม่ือทรงฟังการพยากรณ์ของพวกหลัง 
พระองค์ทรงคิดจะแสดงธรรมให้ฟัง นอกจากบางพวกที่แต่งปัญหาเข้ามาทูลถามเพ่ือ
ลองปัญญา พระดำริจะทรงแสดงธรรมก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอ่ืน จากน้ัน ทรงแสดง
กามคุณ ๕ และฐานะท่ีเป็นไปได้ ๗ ประการ แก่เจ้าสุนักขตัตะ ดังน้ี 

  ๑.บุรุษผู้น้อมใจไปในโลกามิส ไม่สนใจเรื่องอาเนญชสมาบัติ(สมาบัติท่ีไมห่ว่ันไหว) 
เปรียบเหมือนคนท่ีห่างบ้านไปนาน พบคนท่ีมาจากบ้านนั้นแล้วพึงสอบถามถึงความ
เป็นไปของบ้านน้ัน 

  ๒. บุรุษผู้น้อมใจไปในอาเนญชสมาบัติ ไม่สนใจเรื่องโลกามิสเปรียบเหมือนใบไม้
เหลืองที่หลุดจากขั้วแล้วไม่มวัีนท่ีจะกลับมาเขียวสด 

  ๓.บุรุษผู้น้อมใจไปในอากิญจัญญายตนสมาบัติ ไม่สนใจเร่ืองอาเนญชสมาบัติ 
เปรียบเหมือนก้อนศิลาที่แตกออกเป็น ๒ เสี่ยง ย่อมยากที่จะเช่ือมกันให้สนิท 

  ๔.บุรุษผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไม่สนใจเรื่องอา
กิญจัญญายตนสมาบัติ เปรียบเหมือนคนท่ีบริโภคจนอิ่มหนำแล้วหยุด 
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  ๕. บุรุษผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ ไม่สนใจเนวสญัญานาสัญญายตนสมาบัติ 
เปรียบเหมือนตาลยอดด้วนไม่อาจงอกงามได้อีก 

  ๖.บุรุษผู้น้อมใจไปในนิพพานแล้ว ดูรูปอันไม่เป็นท่ีสบายตาเป็นต้น จึงถูกราคะ
ครอบงำจิต ถึงความตาย(จากศาสนา)หรือทุกข์ปางตาย เปรียบเหมือนคนที่ถูกยิงด้วย
ลูกศร หมอมารักษาเขาจนพ้นขีดอันตรายแล้วสั่งห้ามของแสลงบางอย่างไว้ เขากลับ
คิดว่าหมอรักษาเราเป็นอย่างดีแล้วก็ละเลยของแสลงท่ีหมอสั่งห้ามจึงทำให้แผลน้ัน
อักเสบ แล้วเขาก็ถึงความตายหรือทุกข์ปางตาย 

  ๗. บุรุษผู้น้อมใจไปในนิพพานแล้ว ไม่ดูรปูอันไม่เป็นท่ีสบายตาเป็นต้น จึงไม่ถูก
ราคะครอบงำ ไม่ถึงความตายหรือทุกข์ปางตาย เปรียบเหมือนคนท่ีถกูยิงด้วยลูกศร 
หมอมารักษาเขาจนพ้นขีดอันตรายแล้วสั่งห้ามของแสลงบางอย่างไว้ เขาก็ไม่ละเลย
ของแสลงที่หมอสั่งห้ามจึงทำให้แผลนั้นหายสนิท 

  และได้ทรงอุปมาบุรุษกับอสรพิษว่า บุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตาย รักสุขเกลียด
ทุกข์ เมื่อพบอสรพิษ มีพิษกล้า จะไม่ย่ืนมอืให้อสรพิษ เพราะรู้จักพิษของมันดีฉันใด 
บุรุษผู้สำรวมในผัสสายตนะ ๖ รู้ดีว่า อุปธิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ จึงไม่น้อมกายหรือ
ปล่อยใจไปในอุปธิฉันน้ันเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว เจ้าสุนักขัตตะ 
ลิจฉวีมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของพระองค์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๕/๖๑) 

สุนักขัตตะ, ลิจฉวีบุตร, โอรสเจ้าลิจฉวี :  ช่ือบุตรเจ้าลัจฉวี ชาวมัลละช่ืออนุปิยะ ในแคว้นมลัละ 
เข้ามาบวชในพระศาสนา แล้วก็สึกออกไป เพราะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาค ภายหลัง
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภัคควะว่า ภัคควะ  สนุักขัตตะ  ลิจฉวีบุตร  เม่ือถกูเราต่อว่าอยู่
อย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้ว  เหมอืนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรก ฉะน้ัน
,ในมหาสหีนาทสูตรกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ราวป่าด้านตะวันตก
ภายนอกพระนคร เขตกรุงเวสาลี  สมัยนัน้แล โอรสเจ้าลิจฉวีพระนามว่าสุนักขัตตะ
ลาสิกขาจากพระธรรมวินัยน้ีได้ไม่นาน เธอได้กล่าวในชุมชน ณ กรุงเวสาลี  (ที.ปา.
(ไทย) ๑๑/๒/๒,๑๑/๗/๘,๑๑/๙/๙,๑๑/๑๔/๑๒,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๔๖/๑๔๑) 

สุนัขกัณณมุณทกะ : ช่ือสุนัขดำ ในเปตโลก อยู่ในสระนำที่คอยกัดกินอวัยวะสัตว์ผู้เกิดในเปตโลก 
ดังคำในกัณณมุณฑเปติวัตถุ ท่ีพระเจ้าพาราณสีถามนางเวมานิกเปรตว่า ทันใดน้ัน  
สุนัขช่ือกัณณมณุฑกะก็ขึ้นมาจากสระน้ัน กดัอวัยวะน้อยใหญ่ของท่าน เมื่อใดท่านถูก
สุนัขกัดกินเหลือแต่ร่างกระดูก เมื่อน้ัน  ท่านจึงลงสู่สระโบกขรณี ร่างกายก็กลับเป็น
เหมือนเดิม (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๓๕๗/๒๒๓) 

สุนัขจิง้จอก : หมาจิ้งจอก,เป็นสัตว์กินเน้ือหรือซากสัตว์ ดังคำว่า ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่า
ช้าซึ่งถูกกาจิกกินนกตะกรุม จิกกิน  แร้งท้ึงกิน  สุนัขกัดกิน  สุนัขจ้ิงจอกกัดกิน หรือ
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สัตว์เล็ก ๆ หลายชนิดกัดกินอย หรือดังคำในปาฏิกสูตรว่า มีสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหน่ึง 
เจริญเติบโตด้วยการกินเนื้อท่ีเป็นเดนของราชสีห์เจ้าแห่งสตัว์ป่านั้นน่ันเอง อ้วนท้วน 
มีกำลัง หรือดังคำในจักกวัตติสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในเมื่อมนษุย์ท้ังหลายมี
อายุขัย ๑๐  ปี  พวกเขาจักไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรงว่า ‘แม่’ ว่า ‘ป้า  น้า’ ว่า  ‘ป้า
สะใภ้  น้าสะใภ้’ ว่า  ‘ภรรยาของอาจารย์’  หรือว่า‘ภรรยาของครู’  สัตว์โลกจักถึง
ความสมสู่ปะปนกันหมด เป็นเสมือน แพะแกะ  ไก่สุกร  สุนัขบ้าน และสุนัขจ้ิงจอก 
ฉะนั้น (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘/๒๒,๑๑/๒๙/๒๓,๑๑/๓๐/๒๔,๑๑/๓๑/๒๔,ม.มู.(ไทย) 
๑๒/๑๑๒/๑๐๗,๑๒/๑๗๒/๑๗๓,๑๒/๕๐๘/๕๔๘,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๔/๒๐๐,สํ.นิ.
(ไทย) ๑๖/๑๖๔/๒๗๐,๑๖/๒๓๓/๓๒๓) 

สุนนัทดาบส : ช่ือดาบสคนหนึ่ง ชาวหงสวดี เป็นท่ีผู้ให้ดอกไม้บังแดดแก่พุทธบริษัท สมัย
พระพุทธเจ้านามว่าปทุมุตตระ ซึ่งเป็นอดีตชาติชาติหนึ่งของพระอุบาลีเถระ ดังคำว่า 
พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุพระองค์น้ัน ได้ทรงแสดงธรรมเป็นประโยชน์แก่พระบิดา มี
ชุมนุมชนอยู่โดยรอบตลอดหนึ่งโยชน์  ตามเวลานั้น ครั้งน้ัน  สุนันทดาบสได้รับสมมติ
จากหมู่ชน(ว่าเป็นเลิศ) ได้ใช้ดอกไม้บังแดดท่ัวพุทธบริษัท เมื่อพระพุทธเจ้าทรง
ประกาศสัจจะ ๔ ณ  มณฑปดอกไม้ท่ีงดงาม (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๔๙/๖๙,๓๒/๔๕๑/
๖๙,๓๒/๔๕๕/๗๐,๓๒/๔๕๖/๗๐) 

สุนนัทปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ในบรรดาปราสาท ๓ หลังของพระวิปัสสโพธิสัตว์ ที่ประทับ
ก่อนที่จะออกผนวชแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสี ในพันธุมดี  ที่มีพระเจ้า
พันธุมะปกครอง  ดังคำในพุทธวงศ์ว่า กรุงช่ือว่าพันธุมดี  กษัตริย์พระนามว่าพันธุมะ
เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าพันธุมดีเป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปัสสี  ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐ ป ีมีปราสาท
ท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง คือนันทปราสาท สุนันทปราสาท และสิรมิาปราสาท (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) 
๓๓/๒๕/๖๘๘) 

สุนนัทะ, กษัตริย์ : ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึง แห่งกรุงรัมมวดี ผู้เป็นพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่า
โกณฑัญญะ มพีระมเหสีนามว่าสุชาดา ดังคำในพุทธวงศ์ว่า กรุงช่ือว่ารัมมวดี กษัตริย์
พระนามว่าสุนันทะเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุชาดา เป็นพระชนนี ของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ ผูแ้สวงหาคุณอันย่ิงใหญ ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/
๒๕/๕๙๙) 

สุนนัทะ, พระ : ช่ือพระเถระรูปหน่ึง ผู้เป็นสาวกของพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสส ี ดังคำในอปทานที่ท่าน
พระติวัณฏิปุปผิยเถระ กล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุปความไว้ว่า พวกข้าพเจ้าทุกคน
น้ันมาประชุมกัน เพ่งโทษพระเถระช่ือว่าอภิภู ความเร่าร้อนได้เกิดขึ้นแก่พวกข้าพเจ้า



 

๕๕๐๒ 
 

 

ผู้เพ่งโทษ ครั้งน้ันพระเถระมีนามว่าสุนันทะ เป็นสาวกของพระมุนีพุทธเจ้าพระนาม
ว่าธัมมทัสสี มาในสำนักของข้าพเจ้า ครั้งน้ันชนทั้งหลายที่เป็นคนรับใช้ของข้าพเจ้าได้
ให้ดอกไม้แก่ขา้พเจ้า ข้าพเจ้าได้ถือดอกไม้นั้นไปบูชาสาวก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๘/
๓๕๖) 

สุนนัทะ, พระเจ้าจักรพรรด ิ :1.ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอักกันตสัญญก
เถรั ดังคำในอกักันตสัญญกเถราปทานท่ีทา่นพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุป
ความได้ว่า ข้าพเจ้าหยิบผ้าสาฎกผืนน้อย(ผ้าปิดแผล) ในผ้าห่มของพระอุปัชฌาย์ 
กำลังพร่ำศึกษามนตร์  เพ่ือบรรลุวิชาสูญฝทีรงเหยียบผ้าสาฎกผืนน้อยที่ข้าพเจ้าลาด
ไว้ทรงเหยียบผ้าสาฎกผืนน้อยที่ข้าพเจ้าลาดไว้ เพราะผลแห่งการถวายผ้าสาฎกผืน
น้อย ในกัปที ่ ๓๗ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง มีพระนามว่า
สุนันทะ เป็นใหญ่ในหมู่ชน  มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๒/๓๘๖ 

 2.ช่ือพระเจ้าจักรองค์หน่ึง สมัยพระพุทธเจ้านามว่ามังคละ ผู้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุ
ธรรม ดังคำในพุทธวงศ์ว่า  ในกาลเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุนันทะ   เสด็จ
เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสมัพุทธเจ้าทรงลั่นธรรมเภรี(กลองคือธรรม) 
อันประเสริฐยอดเย่ียม และครั้งนั้นบริวารของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุนันทะ 
มีประมาณ ๙๐ โกฏิ ท้ังหมดนั้น  ไม่เหลือเลยได้บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา(ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๖/๖๐๒,๓๓/๗/๖๐๒) 

สุนนัทะ, พราหมณ์ : ช่ือพราหมณ์คนหน่ึง ท่ีบูชายัญช่ือว่าวาชเปยยะ ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระปุปผ
ฉทนิยเถระ ดังคำในปุปผฉทนิยเถราปทานที่ท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตน
สรุปความได้ว่า พราหมณ์มีนามว่าสุนันทะ เป็นผู้คงแก่เรียน  จบมนตร ์ เป็นผู้ควรแก่
การขอ ได้บูชายัญช่ือว่าวาชเปยยะ  (กล่าวคำอ่อนหวาน) ภายหลังพระพุทธเจ้านาม
ว่าปทุมุตตระเสด็จมาโปรด  เขาได้เด็ดดอกไม้ท่ีขั้วแล้ว ประชุมศิษย์ทั้งหมด  ให้
ช่วยกันโยนดอกไม้ขึ้นไปในอากาศ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๒๙๗) 

 2.ช่ือพราหมณ์คนหนึ่ง ท่ีทำหน้าที่กั้นฉัตร จบมนตร์ มีปรากฏในสปริวารฉัตตทายกเถ
ราปทาน ดังคำที่พระเถระกล่าวไว้ว่า พราหมณ์มีนามว่าสุนันทะ จบมนตร์ เขาได้ถือ
ฉัตรมีสีดังแก้วผลึกมาถวายพระอัครสาวก  พระสารีบุตรผู้มีความเพียรมากผู้มีวาจา
น่าบูชาอนุโมทนาแล้วข้าพเจ้าฟังอนุโมทนาของท่านแล้ว ระลึกถึงบุพกรรมได้ จึง
ประนมมือ  ทำจิตของตนให้เลื่อมใส ระลกึถึงกรรมเก่าแลว้ได้บรรลุอรหัตตผล (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๙๗/๔๙๗) 

สุนนัทา, พระมเหสี : ช่ือพระมเหสีของพระเจ้าสรณะ แห่งกรุงสรณะ และเป็นพระพุทธมารดาของ
พระพุทธเจ้านามว่าธัมมทัสส ี ดังคำในพุทธวงศ์ว่า กรุงช่ือว่าสรณะ  กษัตริย์พระนาม
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ว่าสรณะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุนันทาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระ
นามว่าธัมมทัสสี(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๓/๖๖๘) 

 2.ช่ือพระเทวีของกัสสปโพธิสัตว์ กรุงพาราณสี สมัยพระเจ้ากิกี ก่อนที่พระกัสสป
โพธิสัตว์จะออกผนวชแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ ดังคำในพุทธวงศ์ว่า 
พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๒,๐๐๐  ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือหังสปรา
สาท  ยสปราสาท และสิริจันทปราสาท มีนางสนมกำนัล  ๔๘,๐๐๐  นาง ล้วน
ประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสุนันทา พระราชโอรสพระนามว่าวิชิต
เสนะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๓๕/๗๑๖) 

สุนนัทา,เถรี : ช่ือพระเถรีองค์หนึ่ง ผู้เป็นอัครสาวิกาของพระพุทธเจ้านามว่าทีปังกร ดังคำในพุทธ
วงศ์ว่า พระสุมังคลเถระและพระติสสเถระเป็นพระอัครสาวก พระสาคตเถระเป็น
อุปัฏฐากของพระศาสดาพระนามว่าทีปังกร พระนันทาเถรีและพระสุนนัทาเถรีเป็น
พระอคัรสาวิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๕๙๕) 

สุนนัทา,ช่ือ : 1.ช่ือเทพธิดาองค์หน่ึง เป็นดุริยเทพ ดังคำในทาสีวิมานทีเ่ทพธิดากล่าวไว้ว่า เหล่า
เทพธิดาน้อยๆ มีนามว่า วีณา โมกขา นันทา  สุนันทา  โสณทินนา  สุจิมหิตา อลัมพุ
สา  มสิสเกสีและบุณฑริกา (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๖๗/๓๐) 

 2.ช่ืออุบาสิกาคนหน่ึง ผู้มีพระตาโต ชาวกรุงราชคฤห์ มีศรัทธา เล่ือมใสทำบุญตาย
แล้วไปเป็นในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดังคำในวิสาลักขิวิมานท่ีเทพธิดากล่าวแก่ท้าวสักกะ
ว่า หม่อมฉันเป็นอุบาสิกามีนามว่าสุนันทา อยู่ในกรุงราชคฤห์  อันน่ารื่นรมย์ เป็นผู้มี
ศรัทธา  สมบรูณ์ด้วยศีล  ยินดีแจกจ่ายทานเป็นนิตย์หม่อมฉันมีจิตเลื่อมใสในเหล่า
ภิกษุผู้ปฏิบัติตรง จึงได้ถวายผ้านุ่งผ้าห่ม  ภัตตาหาร  เสนาสนะ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๖๗๐/๗๖) 

สุนนัทาอุบาสกิา : 1.ช่ืออุบาสิกาคนหนึ่ง ผู้เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้านามว่าอัตถทัสสี ดัง
คำในพุทธวงศ์ว่า นกุลอุบาสกและนิสภอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก มกิลาอุบาสิกาและ
สุนันทาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๖๔) 

 2.ช่ืออุบาสิกาคนหน่ึง ผู้เป็นเป็นอัครอุปัฏฐายิกา ของพระพุทธเจ้านามว่ากกุสันธะ ดง
คำในพุทธวงศ์ว่าอัจจุคคตอุบาสกและสมุนอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐากนันทาอุบาสิกา
และสุนันทาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๗๐๕) 

 3.ช่ือพระมเหสีพระองค์หนึ่ง ในบรรดาพระมเหสี ๔ คน ของพระเจ้าเอกราช แห่งกรุง
ปุปผวดี ดังคำในจันทกุมารชาดกที่พระราชาตรัสว่า พวกเจ้าจงไปทูลพระนางวิชยา 
พระนางเอราวดี  พระนางเกศินี และพระนางสุนันทาผู้เป็นมเหสีของเรา ผู้ซึ่ง
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ประกอบด้วยลักษณะอันประเสริฐเถิดว่า ได้ยินว่า  พวกท่านจงรวมกันเป็นหมู่อยู่ในที่
เดียวกัน เพ่ือประโยชน์แก่การบูชายัญ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๙๐/๓๓๖) 

สุนาคเถรคาถา : ภาษิตของพระสุนาคเถระ,คาถาของพระสุนาคเถระ ท่านพระสุนาคเถระกล่าวไว้ว่า ผู้
ฉลาดในนิมิตแห่งจิต  รู้รสแห่งวิเวก เพ่งพินิจอยู่  ฉลาดในการบริหารกรรมฐาน  มสีติ
ต้ังมั่น พึงบรรลุนริามิสสขุได้  (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๘๕/๓๓๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า นิรามิส หมายถึงนิพพาน (ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๘๕/
๒๘๔) 

สุนาปรนัตะ, ชนบท : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง ในจำนวนอสีติมหาสาวก ช่ือเดิมว่า ปุณณะ เกิดที่
เมืองท่า ช่ือ สุปปารกะ ในแคว้นสุนาปรันตะเม่ือเติบโตขึ้น ได้ประกอบการค้าขาย
ร่วมกับน้องชาย ผลัดกันนำกองเกวียน๕๐๐ เล่ม เทีย่วค้าขายตามหัวเมืองต่างๆ 
คราวหน่ึง น้องชายอยู่เฝ้าบ้านปุณณะนำกองเกวียนออกค้าขายผ่านเมืองต่างๆ มา
จนถึงกรุงสาวัตถี พักกองเกวียนอยู่ใกล้พระเชตวัน รับประทานอาหารเช้าแล้วก็น่ัง
พักผ่อนกันตามสบาย ขณะน้ันเอง ปุณณะมองเห็นชาวพระนครสาวัตถีแต่งตัวสะอาด
เรียบร้อยพากันเดินไปยังพระเชตวันเพ่ือฟังธรรมไต่ถามทราบความก็ดีใจ จึงพา
บริวารเดินตามเขาเข้าไปสู่พระวิหาร ยืนอยู่ท้ายสุดที่ประชุม ได้ฟังพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสอยากจะบวช วันรุ่งขึ้นถวายมหาทานแด่พระสงฆ์มี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วมอบหมายธุระแก่เจ้าหน้าท่ีคมุของให้นำสมบัติไปมอบ
ให้แก่น้องชาย แล้วออกบวชในสำนักพระศาสดา ต้ังใจทำกรรมฐาน แต่ก็ไม่สำเร็จ คิด
จะไปบำเพ็ญภาวนาที่ถิ่นเดิมของท่านเอง จึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลขอพระ
โอวาท ดังปรากฏเนื้อความในปุณโณวาทสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานพระ
โอวาทแสดงวิธีปฏิบัติต่อรูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์โดยอาการที่จะ
มิให้ทุกข์เกิดขึ้น แล้วตรัสถามท่านว่าจะไปอยู่ในถิ่นใด ท่านทูลตอบว่าจะไปอยู่ใน
แคว้นสุนาปรันตะตรัสถามว่าชาวสุนาปรันตะเป็นคนดุร้ายถ้าเขาด่าว่าท่านจะวางใจ
ต่อคนเหล่าน้ันอย่างไร ทูลตอบว่า จะคิดว่ายังดีนัก หนาที่เขาไม่ตบตี ตรัสถามว่า ถ้า
เขาตบตีจะวางใจอย่างไร ทูลตอบว่า จะคิดว่ายังดีนักหนาท่ีเขาไม่ขว้างปาด้วยก้อน
ดินตรัสถามว่า ถ้าเขาขว้างปาด้วยก้อนดินจะวางใจอย่างไร ทูลตอบว่า จะคิดว่ายังดี
นักหนาท่ีเขาไม่ทุบตีด้วยท่อนไม้ ตรัสถามว่า ถ้าเขาทุบตีด้วยท่อนไม้จะวางใจอย่างไร 
ทูลตอบว่า จะคิดว่ายังดีนักหนาท่ีเขาไม่ฟันแทงด้วยศัสตรา ตรัสถามว่า ถ้าเขาฟัน
แทงด้วยศัสตราจะวางใจอย่างไร ทูลตอบว่า จะคิดว่ายังดีนักหนาที่เขาไม่เอาศัสตรา
อันคมฆ่าเสียตรัสถามว่า ถ้าเขาเอาศัสตราอันคมปลิดชีพเสียจะวางใจอย่างไร ทูลตอบ
ว่า จะคิดว่า มีสาวกบางท่านเบื่อหน่ายร่างกายและชีวิตต้องเที่ยวหาศัสตรามาสังหาร
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ตนเอง แต่เราไม่ต้องเท่ียวหาเลย ก็ได้ศัสตราแล้ว พระผูมี้พระภาคประทานสาธุการ 
และตรัสว่าท่านมีทมะและอุปสมะอย่างนี้ สามารถไปอยู่ในแคว้นสุนาปรนัตะได้ พระ
โอวาทและแนวคิดของพระปุณณะนี้เป็นคติอันมีค่าย่ิงสำหรับพระภิกษุผู้จะจาริกไป
ประกาศพระศาสนาในถ่ินไกลพระปุณณะกลับสู่แคว้นสุนาปรันตะแล้ว ได้ย้ายหาที่
เหมาะสำหรับการทำกรรมฐานหลายแห่ง จนในท่ีสุดแห่งท่ี ๔ได้เข้าจำพรรษาแรกที่
วัดมกุฬการาม ในพรรษาน้ัน น้องชายของท่านกับพ่อค้ารวม ๕๐๐ คน เอาสินค้าลง
เรือจะไปยังทะเลอ่ืน ในวันลงเรือ นอ้งชายมาลาและขอความคุ้มครองจากท่าน 
ระหว่างทางเรือไปถึงเกาะแห่งหน่ึง พากันแวะบนเกาะพบป่าจันทน์แดงอันมีค่าสูง จึง
ล้มเลิกความคิดที่จะเดินทางต่อ ช่วยกันตัดไม้จันทน์บรรทุกเรือจนเต็มแล้วออก
เดินทางกลับถิ่นเดิม แต่พอออกเรือมาได้ไม่นาน พวกอมนุษย์ท่ีสิงในป่าจันทน์ซึ่งโกรธ
แค้น ได้ทำให้เกิดลมพายุอย่างแรงและหลอกหลอนต่างๆ น้องชายของพระปุณณะ
ระลึกถึงพระพ่ีชายพระปุณณะทราบ จึงเหาะมายืนอยู่ท่ีหน้าเรือ พวกอมนุษย์ก็พากัน
หนีไป ลมพายุก็สงบพวกพ่อค้าท้ัง ๕๐๐ คน กลับถึงถิ่นเดิมโดยสวัสดีแล้ว ได้พร้อม
ท้ังภรรยาพากันประกาศนับถือพระปุณณะและถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แล้วแบ่งไม้
จันทน์แดงส่วนหน่ึงมาถวายท่านพระปุณณะตอบว่าท่านไม่มีกิจที่จะต้องใช้ไม้
เหล่าน้ัน และแนะให้สร้างศาลาถวายพระพุทธเจ้า ศาลาน้ันเรียกว่าจันทนศาลา เมือ่
ศาลาเสร็จแล้ว พระปุณณะได้ไปทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จมายังแคว้นสุนาปรัน
ตะพร้อมด้วยพระสาวกจำนวนมาก ระหว่างทางพระผู้มีพระภาคทรงแวะหยุดประทับ
โปรดสัจจพันธดาบส ท่ีภูเขาสัจจพันธ์ก่อนแล้วนำพระสัจจพันธ์ ซึ่งบรรลุอรหัตตผล
แล้วมายังสุนาปรันตะด้วย ทรงแสดงธรรมโปรดชาวสุนาปรันตะ และประทับท่ีจันทน
ศาลา ในมกุฬการาม ๒–๓ วันเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้าน แล้วทรงเดินทางกลับ 
ระหว่างทางเสด็จถึงฝ่ังแม่น้ำนัมมทา ได้แสดงธรรมโปรดนัมมทานาคราช นาคราชขอ
ของที่ระลึกไว้บูชา จึงประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทาน้ัน จากน้ันเสด็จ
ต่อไปถึงภูเขาสัจจพันธ์ ตรัสสั่งพระสัจจพันธ์ให้อยู่สั่งสอนประชาชน ณ ท่ีน้ัน พระ
สัจจพันธ์ทูลขอสิ่งท่ีระลึกไว้บูชาจึงทรงประทับรอยพระบาทไว้ท่ีภูเขานั้นด้วยอัน
นับว่าเป็นประวัติการเกิดขึ้นของรอยพระพุทธบาท เหตุการณ์ท่ีเล่าน้ีเกิดขึ้นในพรรษา
แรกที่พระปุณณะกลับมาอยู่ในแคว้นสุนาปรนัตะ และท่านเองก็ได้บรรลุอรหัตตผลใน
พรรษาแรกน้ันเช่นกันท่านพระปุณณเถระบำเพ็ญจริยาเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน
สบืมาจนถึงปรินิพพาน ณ แคว้นสุนาปรันตะนั้นก่อนพุทธปรินิพพานดังคำในปุณณ
สูตรท่ีพระผู้มพีระภาคตรัสว่า ปุณณะ เรากล่าวสอนด้วยโอวาทอย่างย่อน้ี เธอจักอยู่
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ในชนบทไหน ท่านพระปุณณะกราบทูลดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขา้พระองค์จัก
อยู่ในชนบทช่ือว่าสุนาปรันตะ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๘๘/๘๕) ; ดู ปุณณสนุาปรันตะ 

สุนามอำมาตย์ : ช่ืออำมาตย์คนหน่ึงของพระเจ้าวิเทหะนามว่าอังคติ แคว้นวิเทหะ เป็น ๑ อำมาตย์
ผู้ใหญ่ ๓ คน ดังคำในมหานารทกัสสปชาดกว่า พระองค์รับสั่งให้ประชุมเหล่า
อำมาตย์ราชบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยการศึกษาเล่าเรียนมีปกติย้ิมก่อนจึงพูดเฉลียว
ฉลาด และอำมาตย์ผู้ใหญ่อีก๓ นาย คือ  (๑)  วิชัยอำมาตย์  (๒)  สนุามอำมาตย์  
(๓) อลาตเสนาบดีอำมาตย์ (ขุ.ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๕๕/๓๖๓,๑๑๕๙/๓๖๔,๑๑๖๒/
๓๖๔,๑๒๒๐/๓๗๒,๑๓๔๓/๓๙๐) 

สุนิกขิตตวิมาน : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบอยู่หน้าสถูป เป็นวิมานที่เกิดขึ้น
แก่อุบาสกผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบอยู่หน้าสถูป เป็นวิมานอันรุ่งเรืองในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ เจ้าของวิมาน นี้เป็นอุบาสกในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม
ว่ากัสสปะ ไปบูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน
เป็นประจำเหมือนคนอ่ืน ๆ และเมื่อเห็นดอกไม้ท่ีคนทั้งหลายวางไว้เกะกะไม่เป็น
ระเบียบ ก็ได้จัดวางใหม่ให้เป็นระเบียบสวยงาม เพราะเขาปฏิบัติอย่างน้ีเป็นประจำ
จึงได้ไปเกิดในวิมานน้ี (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๘๒/๑๖๔) 

สุนิททา, ชื่อ : ช่ืออุบาสิกาคนหนึ่ง ผู้มีใจบุญ รักษาอุโบสถศีลทุกเมื่อ ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ ดังคำในสุนิททาวิมานที่เทพธิดากล่าวว่า ชาวเมืองราชคฤห์รู้จักดิฉันในนาม
ว่า  สุนิททา ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในกรุงราชคฤห์ เป็นผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล 
และยินดีแจกจ่ายทานทุกเม่ือ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๕๐/๔๑) 

สุนิททาวิมาน : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นางสุนิททาอุบาสิกาเป็นวิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นางสุนิททาอุบาสิกา 
เพราะได้ปฏิบัติธรรม รักษาอุโบสถศีลเป็นประจำ และได้ถวายทานแด่พระอริยสงฆ์
ด้วยความเคารพ นางจึงไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๔๖/๔๑) 

สุนิมมลปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง เป็นท่ีประทับของพระปิยทัสสีโพธิสตัว์ ก่อนที่จะออผนวช
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ กรุงสุธัญญะ ท่ีมีพระเจ้าสุทัตตปกครอง ,เป็น ๑ ใน
ปราสาท ๓ หลัง ดังคำว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๙,๐๐๐  ปี มีปราสาทที่
อุดมอยู่  ๓  หลัง คือสุนิมมลปราสาท  วิมลปราสาท  และคิริคูหาปราสาท (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๕๙) 

สุนิมมิต : ช่ือเทพบุตรในสวรรค์ช้ันนิมมานรดีดังคำในเกวัฏฏสูตรที่เทพบุตรกล่าวไว้ว่า เทพบุตร
ช่ือสุนิมมิต ฯลฯ พวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี ฯลฯ  เทพบุตรช่ือวสวัตดีซ่ึงย่ิงใหญ่
และสำคญักว่าพวกเราคงจะทราบ หรือดังคำในวิมานวัตถุว่า ท้าวสุนิมมิตเทวราชผู้
เป็นใหญ่กว่าเทวดา (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๙๑/๒๑๗,ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๙๙/๑๕๐) 
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สุนิมมิตเทพบตุร : หัวหน้าเทพบุตรในสวรรค์ช้ันนิมมานดี ดังคำว่า ครั้งน้ัน สนิุมมิตเทพบุตร .... หรือ
ดังคำในสัปปุริสทานสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลายท้าวสุนิมมิตเทพบุตร
ในช้ันนิมมานรดีน้ันทำบุญกิรยิาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานให้ย่ิงขึ้นทำบุญกิริยาวัตถุท่ี
สำเร็จด้วยศีลให้ย่ิงขึ้นย่อมครอบงำเทวดาช้ันนิมมานรดีได้โดยฐานะ๑๐ ประการ คือ 
อายุท่ีเป็นทิพย์ฯลฯ  โผฏฐัพพะท่ีเป็นทิพย์ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๒/๓๖๙,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๓๖/๒๙๖) 

สุนิมิตเทวราช : ช่ือท้าวสุนิมิตเทวราช ในสวรรค์ช้ันนิมมานรดี ดังคำในวิหารวิมาน ท่ีเทพธิดากล่าวแก่
พระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญนางวิสาขามหาอุบาสิกาสหายของดิฉันนั้นได้สร้าง
มหาวิหารถวายสงฆ์ รู้แจ้งธรรม ได้ถวายทานเกิดแล้วในหมู่ทวยเทพช้ันนิมมานรดี 
เป็นปชาบดีของท้าวสุนิมิตเทวราชน้ันวิบากแห่งกรรมของนางเป็นเรื่องที่ใครๆ ไม่พึง
คิดดิฉันได้ช้ีแจงถึงคำถามที่พระคุณเจ้าถามถึงท่ีที่นางเกิดแด่พระคุณเจ้าแล้วตาม
ความเป็นจริง (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๗๔๖/๘๗) 

สุนีตเถรคาถา : ภาษิตของพระสุนีตเถระ,คาถาของพระสุนีตเถระ  ท่านพระสุนีตเถระด้บันลือสี
หนาทว่า เราเกิดมาในสกุลต่ำ  ซ้ำขัดสน มีของกินน้อย  มีการงานต่ำ ได้เป็นคนเก็บ
ดอกไม้ท่ีเห่ียวแห้งไปท้ิง เราถูกคนท้ังหลายเกลียดชัง ดูหมิ่น ข่มขู่ ได้ถ่อมตน  ไหว้หมู่
ชนเป็นอันมาก ฯลฯ เรานั้นอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว ไม่เกียจคร้าน ได้ทำตามพระโอวาท
พระศาสดาผู้ชนะมารทรงสั่งสอนเรามา ในราตรีปฐมยาม เราระลึกชาติก่อนได้ใน
มัชฌิมยาม  ได้ชำระทิพยจักษุให้สะอาดแลว้ ในปัจฉิมยาม ได้ทำลายกองแห่งความ
มืดคืออวิชชาแล้ว ต่อเม่ือราตรีสิ้นไป ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนตก พระอินทร์และท้าว
มหาพรหมพากันมาประณมอัญชลี  นอบน้อมเราพร้อมกับกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เป็น
บุรุษอาชาไนย ขอความนอบน้อมจงมีแด่ท่าน ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษสงูสุด ขอความ
นอบน้อมจงมีแด่ท่าน ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านสิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้ควรแก่ทักษิณา ลำดับ
น้ัน พระศาสดาได้ทรงเห็นซึ่งหมู่เทวดาแวดล้อมอยู่ จึงทรงแย้ม แล้วได้ตรัสเนื้อความ
น้ีว่าบุคคลช่ือว่าเป็นพราหมณ์เพราะคุณธรรมน้ี คือ ตบะ  พรหมจรรย์  ความสำรวม  
และความฝึกฝน ตบะเป็นต้นน้ีจัดเป็นพราหมณ์ช้ันสูงสุด (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๒๐/
๔๔๖) 

สุนธีะ, มหาอมาตย์ : ช่ือมหาออมาตย์ แห่งกรุงราชคฤห์ เป็นสหายร่วมกับวัสสการพราหมณ์ เป็น
ผู้ดูแลการก่อสร้างเมืองปาตลีบุตร ในรัชชสมัยของพระเจ้าอชาตศัตรู ดังคำว่า สมัย
น้ัน  สุนีธะและวัสสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคธรัฐ  กำลังสร้างเมอืงที่ปาฏลิคาม
เพ่ือป้องกันพวกวัชชี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๐, ๕/๒๘๖/๑๐๑, ๕/๒๘๖/๑๐๒, ๕/
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๒๘๖/๑๐๓,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๒/๙๕,๑๐/๑๕๒/๙๖,๑๐/๑๕๓/๙๖,๑๐/๑๕๓/
๙๗,๑๐/๑๕๔/๙๘,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๓๓๔) 

สุเนกขัมมะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสัตตาหปัพพ
ชิตเถระ ดังคำในสัตตาหปัพพชิตเถราปทาน ที่ท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตน
สรุปความได้ว่า สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีท่ีมหาชนสักการะนับ
ถือแล้ว  เมื่อกอ่น ข้าพเจ้าได้ถึงความวิบัติแตกจากญาติ ข้าพเจ้าเข้าบวช  ก็เพ่ือความ
สงบระงับความพินาศ ยินดีในการบวชนั้นได้เพียง  ๗  วัน ก็เพราะความเป็นผู้ใครใ่น
สัตถุศาสตร์เพราะผลแห่งการบวช ในกัปท่ี ๖๗ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ  ๗  ชาติปรากฏนามว่าสุเนกขัมมะทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน  มีพลานุภาพ
มาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๖/๔๔๙) 

สุเนตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยครูช่ือสุเนตตะ พระผู้มีพระภาคตรัสถึงอดีตนิทาน ๗ เรื่อง โดยทรงยก
เรื่องครูสุเนตตะขึ้นเป็นหลัก ส่วนอีก ๖ เรื่องน้ัน คือ เรื่องครูช่ือมูคปักขะ เรื่องครูอร
เนมิ เรื่องครูกุททาละ เรื่องครูหัตถิปาละ เรื่องครูโชติปาละ และเรื่องครอูรกะ ท้ัง ๖ 
เรื่องน้ันมีเนื้อหาทำนองเดียวกัน ในเรื่องครูสุเนตต์ ทรงแสดงว่า ครูสุเนตต์เป็นเจ้า
ลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามท้ังหลาย มีสาวกหลายร้อยคน เมื่อท่านแสดง
ธรรม เพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก ถ้าสาวกเหล่าใดทำจิตให้เลื่อมใส สาวก
เหล่าน้ันหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าสาวกเหล่าใดไม่ทำจิตให้
เลื่อมใส สาวกเหล่านั้น หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แล้ว
ตรัสอีกว่า ผู้ใดมีจิตถูกโทสะประทุษร้าย พึงด่าบริภาษครูทั้ง ๗ พร้อมทัง้หมู่สาวก ผู้
น้ันจะพึงประสพสิ่งท่ีมิใช่บุญเป็นอันมาก ส่วนผู้ใดมีจิตถกูโทสะประทุษร้าย พึงด่า
บริภาษท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (หมายถึงพระอริยบุคคลช้ันโสดาบัน) คนเดียว ผู้น้ัน
ย่อมประสพสิ่งท่ีมิใช่บุญย่ิงกว่าน้ัน เพราะเราไม่กล่าวว่าการขุดโค่นคุณความดีของตน
เช่นนี้ จะมีภายนอกศาสนานี้ เหมือนการด่าการบริภาษเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย แล้ว
ตรัสสอนภิกษุท้ังหลายไม่ให้มีจิตคิดประทุษร้ายในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย (องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๗๓/๑๖๖) 

สุเนตตอุบาสก : ช่ืออุบาสกคนหนึ่ง ผู้เป็นเป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้านามว่าโสภิตะ ดังคำใน
พุทธวงศ์ว่ารัมมอุบาสกและสเุนตตอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก นกุลาอุบาสิกาและจิตตา
อุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๒๒) 

สุเนตตะ, ครู : นามของพระศาสดาองค์อนึ่งในอดีต มีคุณสมบัติคือ กาเมสุ วีตราโค (มีราคะไปปราศ
แล้วในกามทั้งหลาย) มีศิษย์จำนวนมาก ได้เจริญเมตตาจิตถึง๗ ปี แต่ก็ไม่อาจพ้นจาก
ชาติ ชรามรณะเพราะไม่รู้อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา และอริยวิมุตติ ดังคำในธัม



 

๕๕๐๙ 
 

 

มิกสูตรและสุเนตตสูตร ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีครูช่ือสุเนตตะเป็นเจ้าลัทธิผู้
ปราศจากความกำหนัดในกามท้ังหลาย  มสีาวกหลายร้อยคน  ได้แสดงธรรมแก่สาวก
ท้ังหลายเพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก สาวกเหล่าใดเมื่อครูสุเนตตะแสดงธรรมเพ่ือ
ความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ ไม่ทำจิตใหเ้ลื่อมใส สาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้
ไปเกิดในอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก  ส่วนสาวกเหล่าใด  เม่ือครูสุเนตตะแสดงธรรม
เพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ ได้ทำจิตให้เลื่อมใส สาวกเหลา่น้ันหลังจากตาย
แล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๖๒๙,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/
๖๖/๑๓๔,๒๓/๗๓/๑๖๖) 

สุเนละ, พระเจ้าจักรพรรด ิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระคิริเนลมุฏฐิปูชก
เถระดังคำในคิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทานท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุป
ความได้ว่า พระผู้มีพระภาคชินเจ้าพระนามว่าสุเมธะ  ผู้เจริญที่สุดในโลก ้าพเจ้าจึงใช้
ดอกอัญชันเขียวกำมือหนึ่ง บูชาพระพุทธเจ้า  พระองค์น้ัน ด้วยจิตที่เลื่อมใสน้ัน  
ข้าพเจ้าถูกกุศลมูลตักเตือนแล้ว จึงไม่ไปเกิดในทุคติเลยตลอด ๓๐,๐๐๐  กัป ในกัปท่ี  
๑๒๓  (นับจากกัปน้ีไป) ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสุเนละ 
สมบูรณ์ด้วยรตันะ  ๗  ประการ  มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๕/๓๖๕) 

สุบิน : ความฝัน, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสุบิน ดังคำในปายาสิสูตรท่ีพระกุมารกัสสปเถระถาม
พระเจ้าปายาสิว่า บพิตร  ถา้อย่างน้ัน  อาตมภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ใน
เรื่องน้ี โปรดตรัสตอบตามท่ีพอพระทัย  พระองค์ทรงเคยบรรทมกลางวัน ทรงสุบิน
เห็นสวนอันน่ารื่นรมย์  ป่าอันน่ารื่นรมย์  พ้ืนท่ีอันน่ารื่นรมย์ และสระโบกขรณีอันน่า
รื่นรมย์บ้างไหม หรือดังคำในมหาสุปินสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  
มหาสุบิน ๕  ประการ  ปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ก่อนจะตรัสรู้  
ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ (ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๒๒/
๓๕๕,สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๖/๓๓๕) 

สุปฏทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุปฏทายกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า  
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายผ้าเน้ือดีแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะ
ผลแห่งทานนัน้ ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๓๑/๒๒๑) 

สุปฏิปนฺโน : (พระสงฆ์)เป็นผู้ปฏิบัติดีคือ ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติไม่ถอยหลัง ปฏิบัติ
สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในธรรมวินัย (ข้อ ๑ ในสังฆคุณ ๙) 
(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) 



 

๕๕๑๐ 
 

 

สุปติฏฐิตะ, พระเจา้จักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซ่ึงเป็นอดีตชาติของพระโคสีสนิกเขปก
เถระ ดังคำในโคสีสนิกเขปกเถราปทาน ท่ีทา่นพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุป
ความได้ว่า ข้าพเจ้าออกจากประตูอารามแล้ว ได้ลาด(ทอด)ไม้จันทน์เหลืองไว้ 
(เพ่ือให้สงฆ์เดิน) เพราะผลแห่งการลาดไม้จันทน์เหลือง  ในกัปที่  ๗๕  (นับจากกัปนี้
ไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าสุปติฏฐิตะ มีเดชมาก  มีพลานุภาพมาก (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๔๕๖) 

สุปติสูตร : พระสูตรว่าด้วยการบรรทม สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่
ให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ ได้ทรงเสด็จจงกรมอยู่ในท่ีกลางแจ้งเกือบตลอด
ราตรี เวลาใกล้รุ่งทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าพระวิหารสำเร็จสีหไสยาโดยพระ
ปรัศว์เบ้ืองขวา ทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ทรงทำ
ความหมายรู้ท่ีจะเสด็จลุกขึ้นไว้ในพระทัย มารเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลว่า ท่านหลับ
หรือ ทำไมท่านยังหลับอยู่ ท่านหลับเหมือนตายเชียวหรือ ท่านหลับโดยคิดว่า เราได้
เรือนว่างอย่างนั้นหรือ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้ว ทำไมท่านยังหลับอยู่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ผู้ไม่มีตัณหาดุจตาข่ายซึ่งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีจะนำไปสู่ภพไหน ๆ 
ถึงหลับอยู่ก็ช่ือว่าต่ืน เพราะอุปธิท้ังปวงสิ้นไป เกี่ยวอะไรกับท่าน (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/
๑๔๓๑๘๒) 

สุปปเคธะ, ยักษ์ (เขียนศัพท์ผิด) ช่ือยักษ์ตนหน่ึงผู้เป็นบริวารของท้าวเวสสวัณ มีปรากฏใน
อาฏานาฏิยสูตร (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑)  

สุปปติตะ, กษัตริย์ : ช่ือกษัตริย์องค์หน่ึง แห่งกรุงอโนมะ ผู้เป็นพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่า
เวสสภู ดังคำในมหาปทานสตูรและในพุทธวงศ์ว่า พระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระเจ้าสปุปติ
ตะเป็นพระบิดา  พระนางยสวดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด  กรุงอโนมะเป็นราช
ธานีของพระเจ้าสุปปติตะ หรือดังคำว่า กรุงช่ือว่าอโนมะ  กษัตริย์พระนามว่าสุปปติ
ตะเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่ายสวดีเป็นพระมารดา ของพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าเวสสภู ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๙๙) 

สุปปพุทธกุฏฐิวัตถุ:เรื่องนายสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเร้ือน พระผูม้ีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแกภ่ิกษุ
ท้ังหลายว่าคนพาลผู้มีปัญญาทราม ทำตนให้เป็นดุจข้าศึก เที่ยวทำบาปกรรมท่ีให้ผล
เผ็ดร้อน  (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๖๖/๔๗) 

สุปปพุทธกุฏฐิสูตร : พระสูตรว่าด้วยชายโรคเร้ือนช่ือสุปปพุทธะ ชายโรคเร้ือนช่ือ สุปปพุทธะได้ฟัง
ธรรมจนบรรลโุสดาปัตติผลแล้ว ประกาศตนเป็นอุบาสก ต่อมาเขาถูกโคขวิดเสียชีวิต 
ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระผูม้พีระภาคถึงคติของเขาพระองค์ตรัสตอบว่าเขาเป็น
โสดาบันพร้อมที่จะบรรลุสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ อรหัตตมรรค ทรงตรัส



 

๕๕๑๑ 
 

 

เหตุท่ีทำให้เขาเป็นโรคเร้ือนว่าในชาติก่อนเขาถ่มน้ำลายแสดงความรังเกียจพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า แล้วทรงเปล่งอุทานแสดงโทษแห่งการไม่เว้นบาปและอานิสงส์แห่ง
การเว้นบาป (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๓/๒๕๕,ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๔๓/๓๑๔)  

สุปปพุทธสักกวัตถุ:เรื่องเจ้าศากยะสุปปพุทธะพระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
บุคคลถึงจะเหาะขึ้นไปในอากาศก็ไม่พ้นจากความตาย ถึงจะดำลงไปกลางทะเล ก็ไม่
พ้นจากความตาย ถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขา ก็ไม่พ้นจากความตาย เพราะไม่มี
แผ่นดินสักส่วนหน่ึงท่ีบุคคลยืนอยู่แล้ว จะไม่ถูกความตายครอบงำได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/
๑๒๘/๗๑) 

สุปปพุทธะ : 1.กษัตริย์โกลิยวงศ์ เป็นพระราชบุตรองค์ท่ี ๑ ของพระเจ้าอัญชนะเป็นพระบิดาของ
พระเทวทัตและพระนางยโสธราพิมพา มีปรากฏในสุปปพุทธสักกวัตถุ (ขุ.ธ.(ไทย) 
๒๕/๑๒๘/๗๑)  

 2.ช่ือชายคนหนึ่ง ชาวกรุงราชคฤห์ เป็นโรคเร้ือน ยากจน  กำพร้ายากไร้   ภายหลงั
ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรม ดังคำในสุปปพุทธกุฏฐิสูตรว่า  สมัยหน่ึง  พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน  กลันทกนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ สมยัน้ัน  ชายคน
หนึ่งช่ือสุปปพุทธะ  เป็นโรคเรื้อน  ยากจน  กำพร้ายากไร้ วันหน่ึง พระผู้มีพระภาคมี
บริษัทหมู่ใหญแ่วดล้อมประทบัน่ังแสดงธรรมอยู่ชายโรคเรื้อนช่ือสุปปพุทธะได้เห็นหมู่
มหาชนนั้นนั่งประชุมกันแต่ท่ีไกล (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๓/๒๕๕) 

สุปปพุทธะ, พระเจา้จักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระมัคคทา
ยกเถระดังคำในมัคคทายกเถราปทานท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุป
ความได้ว่า ข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ มพีระลักษณะ
อันประเสริฐพระองค์นั้น ข้าพเจ้าจึงถือจอบและปุ้งกี๋มา ปรับหนทางน้ันให้ราบเรียบ 
เพราะผลแห่งการทำทางถวาย ในกัปที่ ๕๗ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิองค์หน่ึงมีพระนามว่าสุปปพุทธะผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนเป็นผู้นำ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๓๕/๓๑๒) 

สุปปพุทธะ, พระโอรส : ช่ือพระโอรสของพระเวสสภูโพธิสัตว์กับพระมเหสีนามว่าสจิุตตา ดังคำใน
พุทธวงศ์ว่า   พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๖,๐๐๐  ปี  มีปราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลงั
คือรุจิปราสาท สุรติปราสาท  และวัฑฒกปราสาท มีนางสนมกำนัล ๓๐,๐๐๐ นาง 
ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสุจิตตา พระราชโอรสพระนามว่า
สุปปพุทธะ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๙๙) 

สุปปเมยยบคุคล : บุคคลที่ประมาณได้ง่าย, เป็น ๑ ในบุคคล ๓ จำพวก คอื ๑.  สุปปเมยยบุคคล  
(บุคคลที่ประมาณได้ง่าย) ๒. ทุปปเมยยบุคคล  (บุคคลท่ีประมาณได้ยาก) ๓.อัปป



 

๕๕๑๒ 
 

 

เมยยบุคคล (บุคคลท่ีประมาณไม่ได้),ในอัปปเมยยสูตรอธิบายความหมายไว้ว่า บุคคล
บางคนในโลกน้ีฟุ้งซ่าน  ถือตัว  โลเล  ปากกล้า พูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติ ไม่มี
สัมปชัญญะ มีจิตไม่ต้ังมั่น  มีจิตกวัดแกว่ง ไม่สำรวมอินทรีย์ น้ีเรียกว่าสุปปเมยย
บุคคล (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๖/๓๕๘) 

สุปปวาสาโกลิยธิดา, อุบาสกิา :ช่ืออุบาสิกาคนหนึ่ง อยู่ ณ นิคมของโกฬิยราชสกุล(คือดินแดนของ
กษัตริย์โกฬิยวงศ์ เป็นแคว้นหน่ึงในชมพูทวีปครั้งพุทธกาล มีนครหลวงชื่อเทวทหะ)  
ช่ือปัชชเนละ  แคว้นโกฬิยะ ผู้เป็นเลิศผูถ้วายรสอันประณีต,ในสุปปวาสาสูตร กล่าว
ไว้ว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  ป่ากุณฑิฏฐานวัน  ใกล้หมู่บ้านกุณฑิยา  สมัย
น้ัน  พระนางสุปปวาสา  โกลิยธิดา ทรงครรภ์อยู่ถึง  ๗  ปี  มีพระครรภห์ลงอยู่ถึง ๗  
วัน พระนางได้รับทุกขเวทนากล้าแข็ง  เจ็บปวด  เผ็ดร้อน  แต่ทรงอดกลั้นไว้ด้วย
ความตรึก ๓  ประการ  คือ  (๑)  พระผู้มพีระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง
โดยชอบ  ทรงแสดงธรรมเพ่ือละทุกข์เห็นปานน้ี  (๒)  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระ
ภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดี  ปฏิบัติเพ่ือละทุกข์เห็นปานน้ี(๓) พระนิพพานซ่ึงไม่มี
ทุกข์เห็นปานนี้  เป็นสุขดีอย่างแท้จริง ดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สุปปวาสา
โกลิยธิดาเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเราผู้ถวายรสอันประณีต (องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๒๖๓/๓๓,ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๑๙๙)  

สุปปวาสาสูตร : มี ๒ สูตร แปลช่ือสูตรต่างกัน และเนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.สุปปวาสาสตูร พระสูตรว่าด้วยพระนางสุปปวาสา พระผู้มีพระภาคตรัสถามพระ

นางสุปปวาสาผู้ทรงพระครรภ์เป็นเวลานานจึงคลอดว่า ยังอยากจะมีพระโอรสเช่นนี้
อีกหรือไม่ พระนางกราบทูลว่ายังอยากจะมีอีกถึง ๗ พระองค์ จึงทรงเปล่งอุทาน
แสดงว่า ความรักท่ีประกอบด้วยตัณหาสามารถทำความฉิบหายแก่บุคคลผู้ประมาท
ได้ (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๑๙๙,ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๑๘/๑๖๔)  

 สุปปวาสาสูตร พระสูตรว่าด้วยสุปปวาสาโกฬิยธิดา  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใน
นิคมของโกฬิยราชสกุล ช่ือปัชชเนละ แคว้นโกลิยะ เวลาเช้าทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของสุปปวาสาโกฬิยธิดา ประทับน่ังบนพุทธอาสน์ เสวย
ภัตตาหารท่ีสุปปวาสาโกฬิยธิดาจัดถวายเพียงพอแก่อัตภาพแล้ว ทรงวางพระหัตถ์
จากบาตรตรัสว่า อริยสาวิกาผู้ให้โภชนะช่ือว่าให้ฐานะ ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 
แก่ปฏิคาหก ครั้นให้ฐานะทั้ง ๔ แล้ว ย่อมได้อายุ วรรณะ สุขะ พละที่เป็นของทิพย์
หรือที่เป็นของมนุษย์(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๗/๙๕) 

สุปปสันนะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งซึ่งเป็นอดีตชาติของพระรัตติปุป
ผิยเถราปทาน ดังคำในรัตติปุปผิยเถราปทานที่ท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตน
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สรุปความได้ว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าดงทึบได้เห็นพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าวิปัสสีข้าพเจ้าเห็นต้นมวกเหล็กขึ้นบนแผ่นดินมีดอกบานสะพรั่งอยู่กลางคืนจึง
เก็บมาพร้อมท้ังขั้วน้อมเข้าไปถวายแด่พระพุทธเจ้าเพราะผลแห่งการถวายดอกไม้ 
และในกัปท่ี ๘ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าสุปปสัน
นะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗  ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖/๓๔๐) 

สุปปารกชาดก :  ชาดกว่าด้วยพ่อค้าสุปปารกะ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ต้นหนโพธิสัตว์ช่ือสุปปาร
กะ ถึงตาบอดเพราะน้ำทะเลแต่ก็ยังเลี้ยงชีพด้วยวิชาต้นหนท่ีตนเรียนมาจากบิดา ได้
แสดงทะเลมีลกัษณะต่าง ๆ แก่พ่อค้าท่ีเดินทางไปค้าขายทางเรือว่าถ้าเรือออกจากท่า
ภรกัจฉาเดินผิดทางจะเห็นพวกมนุษย์จมูกแหลมดำผุดดำว่ายในทะเลขุรมาลี ให้นำ
เรือไปทางน้ี ถ้าไปเห็นกองไฟและดวงอาทิตย์อยู่ทะเล แสดงว่าผ่านทะเลช่ืออัคคิมาลี 
ถ้าเห็นทะเลเหมอืนนมสดนมส้มแสดงว่าผ่านทะเลช่ือทธิมาลี ถ้ามองเห็นทะเลเหมือน
ทุ่งหญ้าคาและข้าวกล้า แสดงว่าผ่านทะเลช่ือกุสมาลี ถ้าผ่านไปเห็นทะเลเหมือนป่า
ต้นอ้อต้นไผ่ แสดงว่าผ่านทะเลช่ือนฬมาลี ถ้าได้ยินเสียงอ้ืออึงเหมือนเสียงอมนุษย์ 
และทะเลมองดูเป็นหลุมเป็นบ่อ แสดงว่าผ่านทะเลช่ือพลวามุขี ทุกสถานที่ท่ีผ่านไป
ล้วนแต่น่ากลัว พระโพธิสัตว์ได้ต้ังสัจอธิษฐานว่าต้ังแต่เกิดจำความได้จนถึงบัดนี้ ยังไม่
เคยทำบาปเลย ด้วยความจริงน้ีขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และท่านก็นำพ่อค้า
ชาวเรือเหล่านั้นกลับบ้านโดยสวัสดีพร้อมได้ทรัพย์มาด้วยจำนวนมาก (ขุ.ชา.เอกา
ทสก.(ไทย) ๒๗/๑๐๘/๓๗๑) 

สุปปารกะ, ท่าน้ำ : ท่าน้ำแห่งหน่ึง เป็นท่ีพาหิยะต้ังอาศรมอยู่ ดังคำในพาหิยสูตรว่า สมัยหนึ่ง  พระผู้
มีพระภาคประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัต
ถีครั้งนั้น บุรุษช่ือพาหิยะทารุจริียะ อาศัยอยู่  ณท่าสุปปารกะใกล้ฝ่ังทะเล มีคน
จำนวนมากพากันสักการะ เคารพ  นับถือ บูชานอบน้อม จึงได้จีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร หรือดังคำในสุปปารกชาดกท่ี (พวกพ่อค้า
กล่าวว่า) มนุษย์ท้ังหลายมีจมกูแหลม ย่อมโผล่ขึ้น ดำลง ท่านสุปปารกะ พวกเราขอ
ถาม ทะเลนีช่ื้ออะไร (พระโพธิสัตว์กล่าวว่า) เมื่อเรือของพวกท่านผู้เป็นพ่อค้า
แสวงหาทรัพย์ออกไปจากท่าภรุกัจฉาแล่นไปผิดทิศทางทะเลน้ีเขาเรียกว่าขุรมาลี 
หรือดังคำในอปทานที่พระเถระกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าพยายามว่ายน้ำข้ามทะเลใหญ ่ ไป
ถึงท่าประเสริฐชื่อสุปปารกะ ข้าพเจ้ามีคนรู้จักน้อย (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๓,ขุ.ชา.
เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๑๑๖/๓๗๓,๒๗/๑๑๘/๓๗๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๙๒/๒๖๔) 

สุปปิยเถรคาถา : ภาษิตของพระสุปปิยเถระ,คาถาของพระสุปปิยเถระ ท่านพระสุปปิยเถระกล่าวไว้
ว่า บุคคลผู้มีความชรา เพียรเผาผลาญกิเลสอยู่ พึงบรรลุนิพพานอันปราศจากความ
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แก่ ปราศจากอามิส เป็นธรรมสงบเกษมจากโยคะ (และ)ยอดเย่ียมอย่างย่ิง (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๓๒/๓๑๔) 

สุปปิยปริพาชก : ปริพาชกช่ือว่าสุปปิยะ ผู้เป็นสาวกของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร เป็นนักบวชปริพาชก
นิกายหน่ึงที่นุ่งผ้าขาว ดังคำในพรหมชาลสตูรว่า สุปปิยปริพาชก ก็ได้เดินทางไกล
ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทตัมาณพผู้เป็นศิษย์
เช่นเดียวกันทราบว่าในการเดินทางคร้ังน้ัน สุปปิยปรพิาชกกล่าวติเตียนพระพุทธ 
พระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพรหมทัตมาณพผู้เป็นศิษย์ของเขากลับกล่าวยก
ย่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์หลายอย่าง (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๔๐/๓๘๑,ที.สี.(ไทย) 
๙/๑/๑,๙/๒/๑,๙/๓/๒,๙/๔/๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สาวกของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร เป็นนักบวชปริพาชก
นิกายหน่ึงที่นุ่งผ้าขาว (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๓๕)  

สุปปิยอบุาสก,สุปปิยะ, อุบาสก :1. ช่ืออุบาสกคนหน่ึง ผู้เป็นเป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้านาม
ว่าสิทธัตถะ ดังคำในพุทธวงศ์ว่าสุปปิยอุบาสกและสมุททอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก รัม
มาอุบาสิกาและสุรัมมาอุบาสกิาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๗๔) 

  2.ช่ืออุบาสก ผู้เป็นกัปปิยการก ชาวเมืองพาราณสี ดังคำในมหาวรรคว่า อุบาสก
สุปปิยะและอุบาสิกาสุปปิยา ท้ัง ๒ คนมีศรัทธาทั้งเป็นทายก เป็นกัปปิยการก เป็นผู้
บำรุงพระสงฆ์ในกรุงพาราณสี (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๐/๘๐, ๕/๒๘๐/๘๑, ๕/๒๘๐/๘๒) 

สุปปิยา, อุบาสิกา : ช่ืออุบาสิกา ผู้เป็นกัปปยิการก ชาวเมืองพาราณสี,เป็นผู้ถวายเน้ือขาของตน
พระภิกษุผู้เป็นไข้,เป็นเลิศด้านผู้บำรุงภิกษุอาพาธ ดังคำในมหาวรรคว่า  อุบาสกสุปปิ
ยะและอุบาสิกาสุปปิยา  ท้ัง  ๒  คนมศีรัทธาท้ังเป็นทายก  เป็นกัปปิยการก  เป็นผู้
บำรุงพระสงฆ์ในกรุงพาราณสี หรือดังคำว่า นางหยิบมีดหั่นเน้ือมาเชือดเน้ือขาอ่อน
ตนส่งให้หญิงรบัใช้สั่งว่าแม่สาวใช้  เธอจงต้มเนื้อน้ีแล้วนำไปถวายภิกษุไข้ท่ีวิหารหลัง
โน้น  และใครถามถึงเราก็จงบอกว่าเราเป็นไข้ แล้วใช้ผ้าห่มพันขาเข้าห้องนอนบน
เตียง หรือดังคำท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สุปปิยาอุบาสิกาเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกา
ท้ังหลายของเรา  ผู้บำรุงภิกษุอาพาธ  (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๐/๘๐, ๕/๒๘๐/๘๑, ๕/
๒๘๐/๘๒, ๕/๒๘๐/๘๓,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๖๔/๓๓) 

สุปัชชลิตะ, พระเจา้จักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ 
ดังคำในจิตกปูชกเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวอดีตชาติของตนสรุปความได้ว่า
ครั้งน้ันข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าอชิตะ ประสงค์จะทำการบูชา  จึงรวบรวม
ดอกไม้ต่างๆ ไว้ ข้าพเจ้าได้เห็นจิตกาธานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ผู้เป็น
เผ่าพันธ์ุของโลกที่กำลังลุกโพลงอยู่จึงนำดอกไม้น้ันมาโปรยลงที่จิตกาธานเพราะผล



 

๕๕๑๕ 
 

 

แห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ในกัปที่ ๒๗  นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ 
ชาติ มีพระนามว่าสุปัชชลิตะเป็นใหญ่ในหมูม่นุษย์มีพลานภุาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๔/๔๕๒) 

สุปัตตชาดก  : ชาดกว่าด้วยเมียพญากาสุปัตตะแพ้ท้อง มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ฝูงกาบริวารของ
พญากาโพธิสัตว์ช่ือสุปัตตะ พากันเสี่ยงชีวิตไปชิงเคร่ืองเสวยของพระเจ้าพรหมทัตไป
ให้นางสปัุสสามเหสีของพญากาได้บริโภคเพ่ือระงับอาการแพ้ท้องแต่ถูกพระเจ้า
พรหมทัตจับได้ ทรงสอบถามดูทราบว่า นางกาแพ้ท้องต้องการเสวยเครื่องเสวยของ
พระราชา พวกตนเป็นอำมาตย์จึงยอมสละชีวิตเพ่ือให้ราชาและราชินีของตนเป็นอยู่
ได้ เพราะในหมู่สัตว์ท้ังหลายที่ไม่มีผู้นำย่อมขาดความสามัคคี ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ พวก
ข้าพระองค์ประสงค์จะทำความจงรักภักดีต่อเจ้านายจึงยอมทำร้ายคนเชิญเคร่ือง
เสวย เพ่ือให้ได้อาหารน้ันไป พระเจ้าพรหมทัตทรงพอพระทัยท่ีแม้สัตว์ดิรัจฉานยัง
รู้จักเสียสละชีวิตเพ่ือตัว ส่วนในหมู่มนุษย์แม้ท่ีพระองค์พระราชทานรางวัลมากมายก็
ไม่แน่ใจว่าจะยงัมีความจงรักภักดี ทรงเสื่อมใสจึงให้เชิญพญากามาแสดงธรรมให้ฟัง 
ได้พระราชทานอภัยแก่กาทั้งหมด และต้ังอยู่ในโอวาทของพญากาทำกุศลจนตลอด
ชีวิต การแสดงความจงรักภักดี ใช่ว่ามีแต่ในหมู่มนษุย์ แม้ในหมู่สัตว์ดิรัจฉานก็มีได้ 
และสามารถทำความเจริญให้แก่หมู่คณะได้เช่นกัน (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๒๔/๑๔๘) 

สุปัตตะ, พญากา : ช่ือพญากา กรุงพาราณสี ผู้มีบริวาร ๘๐,๐๐๐  ตัว ทำกรรมช่ัว เพราะช่วยเมียแพ้
ท้องดังคำสุปัตตชาดกท่ี(กากราบทูลพระราชาถึงเหตุท่ีตนกระทำความช่ัวว่า)ข้าแต่
มหาราชพญากาช่ือสุปัตตะ มีบริวาร๘๐,๐๐๐ ตัวแวดล้อม อาศัยอยู่ท่ีกรุงพาราณสี 
(ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๒๔/๑๔๘) 

สุปัตตะ, ลูกแร้ง : ช่ือลกูแร้งท่ีเป็นจ่าฝูง แต่ไม่เช่ือคำสอนของพ่อแม่ บินเลยคำสอนเม่ือเห็นภัยทำให้
บริวารถึงความพินาศ เพราะลมเวรัมภา ดังคำในคิชฌชาดก ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
หนทางที่คิชฌบรรพตช่ือปริสังกุปถะมีมาแต่โบราณ ณ หนทางนั้นมีนกแร้งเลี้ยงพ่อ
แม่ท่ีแก่อยู่ มนัได้นำเอามันข้นของงูเหลือมมาให้พ่อแมก่นิโดยมาก ก็พ่อของแร้งรู้อยู่
ว่า ลูกบินสูงเกินไปจะตก จึงได้สอนลูกแรง้ช่ือสุปัตตะตัวแข็งแรง กล้าหาญ บินไปได้
ไกล (ขุ.ชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๒/๓๐๑) 

สุปสัสะ, พญานาค : ช่ือพญานาคท่ีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลขอมใิห้ภิกษุฉันเน้ืองู ดังคำใน
มหาวรรคว่า พญานาคสุปัสสะซึ่งยืนณ ท่ีสมควร ได้กราบทูลพระผู้มพีระภาคดังน้ีว่า 
พระพุทธเจ้าข้า นาคงูท่ีไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมีอยู่ นาคเหลา่นั้น พึงเบียดเบียนภิกษุแม้
ด้วยเหตุเล็กน้อยได้ พระพุทธเจ้าข้าขอประทานวโรกาส  พระคุณเจ้าทัง้หลายไม่พึง
ฉันเนื้องูเลย (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๑/๘๕) 



 

๕๕๑๖ 
 

 

สุปสัสะ, ภูเขา : ช่ือหนึ่งของภูเขาเวปุลละ สมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ ดังคำในเวปุลลปัพพตสูตร 
ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภูเขาเวปุลละน้ีได้ชื่อว่าสุปัสสะ  สมัยนั้น หมู่มนุษย์ได้ช่ือว่า
เผ่าสุปปิยา มนุษย์เผ่าสุปปิยามีอายุประมาณ ๒ หมื่นป ี มนุษย์เผ่าสุปปิยาขึ้นภูเขา
สุปัสสะใช้เวลา  ๒ วัน ลงก็ใช้เวลา ๒วัน สมัยนั้น พระผูม้พีระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๓/๒๓๑) 

สุปสัสา, นางกา : ช่ือภรรยาของพญานกนามว่าสุปัตตะ มีปรากฏในสุปัตตชาดก ดังคำท่ีกากราบทูล
พระราชาถึงเหตุท่ีตนกระทำความช่ัวว่า พญากาน้ันช่ือนางสุปัสสาแพ้ท้อง ต้องการ
จะกินพระกระยาหารของพระราชาอันมีค่ามาก พวกพ่อครัวปรุงแล้วในห้องเครื่อง 
(ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๑๒๕/๑๔๘) 

สุปารบัณฑิต : ช่ือบัณฑิตนามว่าสุปาระ เป็นปราชญ์ ข้ามทะเลได้เพราะสัจจะ ดังคำในจริยาปิฎกว่า 
ในภพท่ีเราเป็นสุปารบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ ยังเรือให้ข้ามสมุทรจนถึงฝั่งด้วยสัจจะ
เป็นกัณหทีปายนดาบสระงับพิษได้ด้วยสัจจะ (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๙) 

สุปาริจริยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุปาริจริยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้บำรุงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ 
เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในกัปท่ี ๑๒๙ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๑/๓๒๘) 

สุปาริจริยะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : 1.ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระชาติปู
ชกเถระ ดังคำในชาติปูชกเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุป
ความได้ว่า เมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประสูติ  ได้มีแสงสว่างเจิดจ้า แผ่นดินพร้อมทั้ง
สมุทรสาครและภูเขาก็ไหวแล้วข้าพเจ้าได้ฟังคำของพวกโหราจารย์แล้ว ได้ทำการ
บูชาพระชาติกำเนิด เพราะผลแห่งการบูชาพระชาติกำเนิด ในกัปท่ี ๓ นับจากกัปน้ีไป 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๔ ชาติ พระนามว่าสุปาริจริยะ เป็นใหญ่ในหมูช่น มีพลานุ
ภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘๙/๒๗๕) 

 2.ช่ือพระเถระองค์หน่ึง ผู้เป็นพระอรหันต์ มีปรากฏในสุปาริจริยเถราปทาน  ประวัติ
ในอดีตชาติของพระสุปาริจริยเถระ (ขุ.อป.(ไทยป ๓๒/๑/๓๒๘) 

สุปีฐิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุปีฐิยเถระ มีเนื้อความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๒ ท่านเคยถวายต่ังแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ เพราะ ผลแห่ง
ทานน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลยตลอด ๙๒ กัป ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๘/๒๓๙) 



 

๕๕๑๗ 
 

 

สุปุฏกปูชกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุปุฏกปูชกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้ถวายห่อเกลือแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะ
ผลแห่งทานนัน้ ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๕๓๘) 

สุปุปผิตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ 
ดังคำในกุฏชปุปผิยเถราปทาน ท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุปความได้
ว่า ข้าพเจ้าเห็นดอกโมกมันบานสะพรั่ง ท้ังดอกใหญ่และดอกเล็ก  จึงเก็บมาจากต้น 
แล้วบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ เพราะผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 
ในกัปที่ ๑๗  นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ ชาติ พระนามว่าสุปุปผิตะ
สมบูรณ์ด้วยรตันะ ๗ ประการ  มีพลานุภาพมาก ๓๒/๔/๓๔๗ 

สุผสัสา, ช่ือ : ช่ือเทพกัญญาองค์หน่ึง เป็นเทพบริวารของทาสีเทพธิดา ในภพช้ันดาวดึงส์ มีปรากฏ
ในทาสีวิมาน ดังคำว่า เทพกัญญาอีกพวกหน่ึง  คือเอณีปัสสา สผุัสสา สุภัททา และ
มุทุวาทินี ผู้ประเสริฐกว่านางอัปสรท้ังหลาย ผู้มีหน้าท่ีปลกุเร้าให้เกิดปีติโสมนัส (ขุ.วิ.
(ไทย) ๒๖/๑๖๘/๓๐) 

สุผสัสา, พระเทวี : ช่ือพระเทวีของกษัตริย์นามว่าอุเทนแห่งกรุงเวภาระเป็นพุทธบิดาของพระพุทธเจ้า
นามว่าสิทธัตถะ ดังคำในพุทธวงศ์ว่า กรุงช่ือว่าเวภาระ  กษัตริย์พระนามว่าอุเท
นเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุผัสสาเป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
สิทธัตถะ ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๓/๖๗๓) 

สุพพตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ ดัง
คำในนฬมาลิยเถราปทานท่ีท่านพระเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตนสรุปความได้ว่า 
เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  ผู้เจรญิท่ีสุดในโลก ผูค้งท่ี  ผู้สงบระงับ  
ประทับน่ังบนเครื่องลาดหญ้า ข้าพเจ้านำดอกอ้อมาผูกเป็นพัดแล้ว เข้าไปถวายงาน
พัดพระพุทธเจ ด้วยการถวายงานพัดน้ีและด้วยความยกย่องนับถืออย่างไพบูลย์ ใน 
๑๐๐,๐๐๐ กปั ผู้น้ีจะไม่ไปเกิดยังทุคติเลย ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ (นับจากกัปนี้ไป) จัก
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๘ ชาติ พระนามว่าสุพพตะ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๒/
๒๕๖,๓๒/๔๕/๒๕๖) 

สุพรหม : ช่ือพรหมองค์หน่ึง เป็นเทพผู้บรรลุธรรม มีปรากฏมหาสมยสูตร เป็นผู้มาเข้าเฝ้าพระผู้
มีพระภาค พร้อมภิกษุสงฆ์ ณ ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ ดังคำว่า สุพรหมและ
ปรมัตตพรหม ผู้เป็นบุตร ของพระผู้ทรงฤทธิ์ ก็มาด้วย สนังกุมารพรหมและติสส
พรหมก็มายังป่าท่ีประชุม (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๑/๒๗๐) 



 

๕๕๑๘ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า บุตร บุตร ในทีน้ี่หมายถึงพุทธบุตรผู้ที่เป็นอริยสาวกผู้
เป็นพรหม (ที.ม.อ. (บาลี) ๓๔๑/๓๐๘)  

สุพรหมเทพบุตร : ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่ง เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลว่า จิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิตย์  ใจน้ี
หวาดเสียวอยู่เป็นนิตย์ เมื่อกิจทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นก็ดี  เกิดขึ้นแล้วก็ดี ถ้าความไม่
สะดุ้งกลัวมีอยู่ พระองค์ผู้ท่ีขา้พระองค์ทูลถามแล้ว ขอจงตรัสบอกข้อความน้ันแก่ข้า
พระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นอกจากปัญญาเคร่ืองตรัสรู้  ความเพียรเคร่ืองเผา
กิเลส ความสำรวมอินทรีย์  และการสละทกุสิ่งทุกอย่าง เรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่ง
สัตว์ท้ังหลายเลย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๘/๑๐๔) 

สุพรหมปัจเจกพรหม : ช่ือพรหมองค์หนึ่งท่ีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค สุพรหมปัจเจกพรหมเนรมิตตน
เป็น ๒,๐๐๐ องค ์ไปพรหมโลกทำให้พรหมเกิดความสลดใจ ดังคำในปมาทสูตรว่า สุ
พรหมปัจเจกพรหมได้กล่าวกับสุทธาวาสปัจเจกพรหมว่า  ท่านผู้นิรทุกข ์  ไม่ใช่เวลา
อันควรที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อน พระผูมี้พระภาคทรงหลีกเร้นประทบั
พักผ่อนอยู่ในท่ีพักกลางวัน ก็พรหมโลกโน้นบริบูรณ์และเบิกบานแล้ว  แต่พรหมใน
พรหมโลกน้ันย่อมอยู่ด้วยความประมาท มาเถิด  พวกเราจักเข้าไปพรหมโลก พึงให้
พรหมน้ันสลดใจ สุทธาวาสปัจเจกพรหมได้รับคำของสุพรหมปัจเจกพรหมว่า อย่าง
น้ัน ท่านผู้นิรทุกข์ หรือดังคำว่า สุพรหมปัจเจกพรหมและสุทธาวาสปัจเจกพรหม  ให้
พรหมน้ันสลดใจแล้วหายตัวไป ณ ท่ีนั้นเอง (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๗/๒๔๔,๑๕/๑๗๘/
๒๔๖,๑๕/๑๗๙/๒๔๖) 

สุพรหมสูตร : พระสูตรว่าด้วยสุพรหมเทพบุตร สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
สุพรหมเทพบุตรกราบทูลว่า จิตน้ีสะดุ้งอยู่เป็นนิตย์ ใจน้ีหวาดเสียวอยู่เป็นนิตย์ เมื่อ
กิจทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นก็ดี เกิดขึ้นแล้วก็ดี ถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่ ขอพระองค์จง
ตรัสบอกข้อความน้ัน พระผูมี้พระภาคตรัสว่า นอกจากปัญญาเคร่ืองตรัสรู ้ ความ
เพียรเครื่องเผากิเลส ความสำรวมอินทรีย ์ และการสละทุกสิ่งทุกอย่าง เรายังไม่เห็น
ความสวัสดีแห่งสัตว์ท้ังหลายเลย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๙๘/๑๐๔) 

สุพาหุ, ช่ือเสอืโคร่ง : ช่ือเสือโครง ท่ีเป็นสหายกับพญาราชสีห์ เพราะเกิดความเข้าใจผิดเพราะสุนัข
จ้ิงจอกที่มาอยู่อาศัย ดังคำในวัณณาโรหชาดก ท่ี(เสือโคร่งเข้าไปหาพญาราชสีห์แล้ว
ถามว่า) ท่านผู้มีเขี้ยวงาม ท่านได้กล่าวว่า เสือโคร่งช่ือสุพาหุไม่ประเสริฐไปกว่าเรา
ด้วยผิวพรรณ ทรวดทรง ชาติ กำลังกายและกำลังความเพียรหรือ(ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๗/๖๐/๒๑๐,๒๗/๖๑/๒๑๐,๒๗/๖๒/๒๑๐,๒๗/๖๒/๒๑๑) 

สุพาหุ, พระเจา้จักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระเอกาสนิยเถระ ดัง
คำในเอกาสนิยเถราปทาน ท่ีท่านเถระกลา่วถึงอดีตชาติของตนสรุปความได้ว่า เมื่อ



 

๕๕๑๙ 
 

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นท่ีพ่ึง ของสัตว์โลกพระนามว่าอัตถทัสสีผูสู้งสุดแห่ง
เทวดาและมนุษย์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วข้าพเจ้าได้นำดนตรีท้ังปวงไปยังต้นโพธ์ิ
อันอุดม ในกัปท่ี ๑๐๕  นับจากกัปน้ีไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๔ ชาติมีพระนาม
ว่าสุพาหุสมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗  ประการ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๘/๒๖๗) 

สุพาหุ, สหายของยสะ : บุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี เป็นสหายของยสกุลบุตร ได้ทราบข่าวยสกุลบุตร
ออกบวช จึงได้บวชตามพร้อมด้วยสหายอีก ๓ คน คือ วิมละปุณณชิ และควัมปติ ได้
เป็นสาวกรุ่นแรกที่พระพุทธเจ้าส่งไปประกาศพระศาสนา ดังคำในมหาวรรคว่า สหาย
คฤหัสถ์ของท่านพระยสะ ๔ คน คือ วิมละ  สุพาหุปุณณชิ ควัมปติ เป็นบุตรของ
ตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยในกรุงพาราณสี (วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๐/๓๗) 

สุพาหุเถรคาถา : ภาษติของพระสุพาหุเถระ,คาถาของพระสุพาหุเถระ ท่านพระสุพาหุเถระกล่าวไว้
ว่า ฝนตกลงมา เสียงดังกระห่ึมคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะ กุฎีของเราสบาย  มุงบัง
มิดชิดดี จิตเราต้ังมั่นดีแล้ว ถ้าต้องการจะตกก็จงตกลงมาเถิดฝน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๕๒/๓๒๒) 

สุพุทธะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระปัพภารทายก
เถระ ดังคำในปัพภารทายกเถราปทาน ท่ีท่านเถระกล่าวอดีตชาติของตนสรุปความได้
ว่า พระพุทธเจ้าผู้เจริญท่ีสุดในโลก ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก พระนามว่าสิทธัตถะ ทรง
เป็นผู้นำสัตว์โลก ข้าพเจ้าได้ฝันเห็นจึงทำจิตให้เล่ือมใสในพระองค์แล้ว(หลังจากตาย
ไป)ได้เข้าถึงสุคติภพ เพราะผลแห่งความทรงจำในพระพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๓๒ นับจาก
กัปนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสุพุทธะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ 
มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๕๐/๔๗๑) 

สุภกิณหพรหม  :  ช่ือพรหมองค์หน่ึง นุ่งผ้าขาวล้วนยืนประนมมือ งคำในมูลปริยายสูตรที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า ปุถุชน หมายรู้สุภกิณหพรหมโดยความเป็นสุภกิณหพรหม ครั้น
หมายรู้สุภกิณหพรหมโดยความเป็นสุภกิณหพรหมแล้ว กำหนดหมายซึ่งสุภกิณห
พรหม กำหนดหมายในสุภกิณหพรหมกำหนดหมายนอกสุภกิณหพรหม กำหนด
หมายสุภกิณหพรหมว่าเป็นของเรา ยินดีสุภกิณหพรหม,เป็นเทพท่ีเวทนาที่ไม่มีความ
เบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังคำว่า เสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียน เป็นสุข
โดยส่วนเดียวเหมือนสุภกิณหพรหม หรือดังคำในพุทธวงศ์ว่า เหล่าอาภัสสรพรหม สุภ
กิณหพรหม เวหัปผลพรหม และอกนิฏฐพรหม ต่างองค์ก็นุ่งผ้าขาวล้วนยืนประนมมอื 
ต่างก็โปรยปรายดอกไม้ ๕สี และดอกมณฑารพที่เจือด้วยกระแจะจันทน ์  และพากัน
โบกผ้าอยู่บนท้องฟ้า (ม.มู.(ไทย) (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓/๕,องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๓/๑๗๑,ขุ.
พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๕๕๙) 



 

๕๕๒๐ 
 

 

สุภกิณหะ : เทพที่เต็มไปด้วยความงดงาม ดังคำในมหานิทานสูตร วิญญาณฐิติ ข้อท่ี ๔ว่า มีสัตว์
ท้ังหลายผู้มีกายอย่างเดียวกัน  มีสญัญาอย่างเดียวกัน  คือ พวกเทพช้ันสุภกิณหะ 
หรือดังคำในปฐมนานากรณสูตรท่ีกล่าวไว้ว่า พวกเทวดาช้ันสุภกิณหะมีอายุประมาณ  
๔  กัป  (ที.ม.(ไทย) ๑๑/๑๒๗/๗๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๓/๑๘๗,๒๑/๑๒๕/
๑๙๒) 

สุภควัน : ช่ือป่าเป็นท่ีสถิตของเทวดา ดังคำในมหาปทานสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย  สมัยหน่ึง  เราอยู่ท่ีควงต้นราชสาละ  ป่าสุภควันกรุงอุกกัฏฐะ หรือ ดังคำ
ในมูลปริยายสูตรว่า สมัยหนึง่  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  โคนไม้รังใหญ่ในสุภค
วัน  เขตเมืองอุกกัฏฐา หรือดังคำในพรหมนิมันตนิกสูตร ท่ีพระผูม้ีพระภาคตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย  สมัยหน่ึง  เราอยู่ท่ีโคนต้นสาละใหญใ่นสุภควัน ใกล้เมืองอุกกัฏฐา ใน
สมัยน้ัน พกพรหมมีทิฏฐิช่ัวเช่นน้ีเกิดขึ้นว่า พรหมสถานน้ีเที่ยงย่ังยืน ม่ันคง  แข็งแรง  
มีความไม่เคลือ่นไปเป็นธรรมดา พรหมสถานนี้ ไม่เกิดไม่แก่  ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติก็
แลเหตุเคร่ืองสลัดออกจากทุกข์อย่างย่ิง  นอกจากพรหมสถานนี้ไม่มีครั้งนั้นเรารู้
ความคิดคำนึงของพกพรหมด้วยใจแล้ว จึงอันตรธานจากโคนต้นสาละใหญ่ในสุภควัน
ใกล้เมืองอุกกฏัฐา ไปปรากฏในพรหมโลก,ในสุภสูตรกล่าวไว้ว่า พราหมณ์ช่ือโปกขร
สาติ  โอปมัญญโคตร  ผู้เปน็ใหญ่ในป่าช่ือสุภควัน  (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๑/๕๑, ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑/๑,๑๒/๕๐๑/๕๓๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๖/๕๘๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่าป่าสุภควันและป่าท่ีต้ังศาลเป็นท่ีสถิตของเทวดาเป็นต้น  
(ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๔๙/๑๒๙) 

สุภฏะ, อุบาสก : ช่ืออุบาสกคนหนึ่ง ชาวนาทิกคาม ผู้เปน็พระอริยบุคคลช้ันอนาคามี ดังคำในมหา
ปรินิพพานสูตร ท่ีพระอานนท์ทูลถามว่า อุบาสกสุภฏะท่ีดับชีพในนาทิกคาม  มีคติ
เป็นอย่างไร มีภพหน้าเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาสกสุภฏะเป็น
โอปปาติกะ  เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการสิ้นไปปรินิพพานในภพน้ัน ไม่หวน
กลับมาจากโลกนั้นอีก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๕๖/๑๐๑,๑๐/๑๕๗/๑๐๒) 

สุภธาตุ : ธาตุคือสุภะ เป็นธาตุท่ี ๒ ในธาตุ ๗ คือ ๑. อาภาธาตุ  ๒. สุภธาตุ ๓.  อากาสานัญ
จายตนธาตุ ๔. วิญญาณัญจายตนธาตุ ๕. อากิญจัญญายตนธาตุ ๖. เนวสัญญานา
สัญญายตนธาตุ ๗. สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ มีปรากฏในสัตตธาตุสูตร พระผู้มีพระภาค
ตรัสอีกว่า สุภธาตุอาศัยความไม่งามจึงปรากฏได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๕/๑๘๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุภธาตุ ในท่ีนีห้มายถึงฌานพร้อมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้น 
เพราะบริกรรมโดยเพ่งสุภกสิณ สุภธาตุอาศัยความไม่งามจึงปรากฏได้ (สํ.นิ.อ. (บาลี) 
๒/๙๕/๑๕๑)  



 

๕๕๒๑ 
 

 

สุภนิมิต : นิมิตงาม, นิมิตคือสุภะ,อารมณ์ท่ีเกิดจากสิง่ท่ีงดงาม หมายถึงอารมณ์อันเป็นที่ต้ังแห่ง
ความใคร ่ ดังคำในกายสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สภุนิมิตมีอยู่  การทำมนสิการ
โดยไม่แยบคายในสุภนิมิตน้ันให้มาก น้ีเปน็อาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น  
หรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว้ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น หรือดังคำท่ีพระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า  ภิกษุท้ังหลาย  เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้กามฉันทะ(ความ
พอใจในกาม)ทียั่งไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์
ย่ิงขึ้นเหมือนสุภนิมิตน้ี เมื่อมนสิการสุภนิมติโดยไม่แยบคาย กามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้น
ก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น,ในทุกนิบาตอธิบาย
ว่าเป็น ๑ ในปัจจัย ๓ ทีท่ำให้เกิดราคะ ดังคำว่า ปัจจัย  ๒  อย่าง คือ ๑. สุภนิมิต 
(นิมิตงาม)  ๒. อโยนิโสมนสกิาร (การมนสกิารโดยไม่แยบคาย) ปัจจัยให้เกิดราคะ ๒ 
อย่างนี้แล,ใน กัณฏกสูตร กล่าวไว้ว่า การเจริญสุภนิมิต เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เจริญอสุภ
นิมิต  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๓/๑๑๐,๑๙/๒๓๒/๑๖๒,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๑/๒,๒๐/
๑๒๔/๑๑๕,๒๐/๖๙/๒๗๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๒/๑๕๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุภนิมิต หมายถึงอารมณ์อันเป็นที่ต้ังแห่งความใคร่ 
(องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๑/๒๘) คำว่า สุภนิมิต หมายถึงสิ่งท่ีงดงามหรืออารมณ์ท่ีเกิด
จากสิ่งท่ีงดงาม (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๓/๒๐๕)  

สุภปราสาท : ช่ือปราสาทหลังหนึ่ง ของพระโกณฑัญญโพธิสัตว์ แห่งกรุงรัมมวดี ท่ีมีพระเจ้าสุนันทะ
ผู้เป็นพระพุทธบิดาปกครอง พระโกณฑัญญโพธิสัตว์ทรงใช้ปราสาทเหล่านี้ ครอง
ฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี ก่อนออกผนวชแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังคำในพุทธวงศ์
ว่า พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือสุจิ
ปราสาท สุรุจิปราสาทและสภุปราสาท (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๕๙๙) 

 
สุภสูตร : พระสูตรว่าด้วยสุภมาณพ มี ๓ สูตร แปลช่ือสูตรและเน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สุภสูตร พระสูตรว่าด้วยสุภมาณพ ท่านพระอานนท์แสดงแก่สุภมาณพ ณ บ้านของ

สุภมาณพ หลังจากพระผู้มีพระภาคปรินิพพานไปแล้วไม่นาน ต่างกับพระสูตรช่ือ
เดียวกันน้ีใน มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก ์เพราะพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้
ตรัสแก่มาณพ ผู้น้ี เน้ือเรื่องที่ตรัสก็ต่างกัน สุภมาณพทราบว่าท่านพระอานนท์มาพัก
ท่ีพระเชตวันมหาวิหาร จึงให้คนไป นิมนต์มาท่ีบ้าน เรียนถามว่า พระผู้มีพระภาค
ทรงสรรเสริญธรรมอะไร ทรงชักชวนให้ประชาชนตั้งม่ันอยู่ในธรรมอะไร ท่านพระ
อานนท์ตอบว่าทรงสรรเสริญขันธ์ ๓ และทรงชักชวนให้ประชาชนต้ังมั่นอยู่ในขันธ์ ๓ 
สุภมาณพเรียนถามว่าขันธ์ ๓ คืออะไร ตอบว่าขันธ์ ๓ คือ สีลขันธ์ (กองศีล) สมาธิ



 

๕๕๒๒ 
 

 

ขันธ์ (กองสมาธิ) และปัญญาขันธ์ (กองปัญญา) และอธิบายความอย่างเดียวกับ ที่
พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระเจ้าอชาตศัตรู ดังปรากฏในสามัญญผลสูตรทุกประการ 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๔/๑๙๗) 

 2.สุภสูตร พระสูตรว่าด้วยมาณพช่ือสุภะ พระผู้มพีระภาคทรงแสดงพระสูตรมี
ลักษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบแก่สภุมาณพ ณ วัดพระเชตวัน เขตกรุงสาวัต
ถี เพ่ือทรงตอบปัญหา สุภมาณพได้ทราบว่ากรุงสาวัตถีไม่ว่างจากพระอรหนัต์จึง
ต้องการจะเข้าไปสนทนากับท่านเหล่าน้ัน เมื่อได้รับคำแนะนำว่า ควรเข้าไปสนทนา
กับพระผู้มีพระภาค จึงเข้าไปเฝ้าถึงท่ีประทับและได้ทูลถามปัญหา ๔ ขอ้ คือ  

  ถาม ที่พวกพราหมณ์กล่าวว่า คฤหัสถ์เป็นผูท้ำกุศลธรรมเคร่ืองนำออกจากทุกข์ให้
เกิดขึ้นได้ แต่บรรพชิตไม่สามารถทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้นั้น ทรงเห็นอย่างไร  

  ตอบ(แยกตอบ) ไม่ทรงสรรเสริญการปฏิบัติผิดไม่ว่าของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต 
เพราะไม่ทำกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ให้เกิดขึ้นได้ แต่ทรงสรรเสริญการปฏิบัติ
ถูก เพราะทำให้กุศลธรรมเกดิขึ้นได้ 

  ถาม ท่ีพวกพราหมณ์กล่าวว่า ฐานะแห่งการงานของฆราวาสมีความต้องการมาก 
มีกิจมาก มีเร่ืองมาก มีความเพียรมาก มีผลมาก ส่วนฐานะแห่งการงานของบรรพชิต
ตรงกันข้ามนั้น ทรงเห็นอย่างไร 

  ตอบ(แยกตอบ) ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากเป็นต้น อาจมีผลมากหรือ
น้อยก็ได้ เช่น การไถ(การทำนา) เม่ือวิบัติก็มีผลน้อย เมือ่ถึงพร้อมก็มีผลมาก ฐานะ
แห่งการงานที่มีความต้องการน้อยเป็นต้น อาจมีผลมากหรือน้อยก็ได้ เช่น การค้าขาย 
เมื่อวิบัติก็มีผลน้อย เมื่อถึงพร้อมก็มีผลมาก ฐานะแห่งการงานของฆราวาสก็เหมือน
การไถ ส่วนฐานะแห่งการงานของบรรพชิตก็เหมือนการค้าขาย 

  ถาม ธรรม ๕ ประการ คือ (๑) สจัจะ (๒) ตบะ (๓) พรหมจรรย์ (๔) การเรียน
มนตร์ และ (๕) การบริจาค ที่พวกพราหมณ์บัญญัติไว้เพ่ือทำบุญ เพ่ือทำกุศลธรรมให้
เกิดขึ้น ทรงเห็นอย่างไร 

  ตอบ ไม่มีพราหมณ์แมส้ักคนที่จะกล้ายืนยันว่าตนรู้แจ้งและยืนยันผลของธรรม ๕ 
ประการนี้ พวกพราหมณ์จึงเหมือนคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกัน ต่างก็มองไม่เห็น
กัน  

  เมื่อสุภมาณพได้ฟังพระผู้มีพระภาคเปรียบเทียบอย่างนี้ก็โกรธ จึงยกโปกขรสาติ
พราหมณ์ โอปมัญญโคตรซึ่งมีช่ือเสียงขึ้นมาข่มขู่พระผูม้ีพระภาคว่า โปกขรสาติ
พราหมณ์ยืนยันว่า ไม่มีมนุษย์ผู้รู้เห็นหรือมีญาณทสัสนะวิเศษ พระองค์จึงตรัสว่า 
พวกพราหมณ์พูดโดยพิจารณาบ้าง ไม่พิจารณาบ้าง รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง จึงไม่มีประโยชน์ 



 

๕๕๒๓ 
 

 

แม้โปกขรสาติพราหมณ์ก็ถูกนิวรณ์ ๕ กางกั้น ถูกกามคณุ ๕ ประการครอบงำ จึงไม่รู้ 
ไม่เห็น ไม่มญีาณทัสสนะวิเศษ ธรรม ๕ ประการนั้นมีมากในบรรพชิตและเป็น
เครื่องปรุงแต่งจิต อบรมจิตไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียน 

  ถาม ผู้จะไปสู่พรหมโลกได้จะต้องทำอย่างไร  
  ตอบ จะต้องเจริญเมตตาจิต กรุณาจิต มุทิตาจิตและอุเบกขาจิต  
  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว สุภมาณพมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิต

ของพระองค์ พร้อมกับประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิตแล้วทูลลากลับ 
ขณะน้ัน ชาณุสโสณิพราหมณ์เห็นสุภมาณพจึงเข้าไปสนทนาด้วย เม่ือได้รับฟังคำ
สรรเสริญพระผู้มีพระภาคจากสุภมาณพ จึงประนมมือไปทางทิศท่ีพระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานว่า เป็นลาภของพระเจ้าปเสนทิโกศล ท่ีพระตถาคตอรหันต
สัมมาสมัพุทธเจ้ามาประทับอยู่ในแว่นแคว้นของพระองค์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๒/
๕๘๓) 

 3.สุภสูตร พระสูตรว่าด้วยร่างกายที่งาม สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่
ท่ีต้นอชปาลนิโครธ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา มารต้องการจะให้ความกลัว 
ความหวาดสะดุ้ง ความขนพอง สยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระองค์จึงแสดงเพศ
หลากหลายท้ังที่งามและไม่งามในท่ีไม่ไกลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ท่านแปลงกายทั้งท่ีงามและไม่งาม ท่องเท่ียวอยู่ตลอดกาลอันยาวนาน พอกันที
สำหรับการแปลงกายของท่าน มารผู้กระทำซึ่งท่ีสุด เราได้กำจัดท่านเสียแล้ว ชนผู้
สำรวมกาย วาจา ใจดีแล้วย่อมไม่ตกอยู่ในอำนาจของมาร ย่อมไม่เดินตามหลังมาร 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๓๙/๑๗๗) 

สุภมาณพ : มาณพคนหน่ึงซึ่งเป็นบุตรของโตเทยยพราหมณ์ ผู้มีความตระหนีj อาศัยอยู่หมู่บ้าน
ช่ือตุทิคาม ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถี มีกิจธุระพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถี จึงได้เรียกมาณพ
คนหนึ่งมาส่ังความแล้วให้ไปหาพระอานนท์เพ่ือไต่ถามเรื่องสุขภาพ ดังว่า “มาน่ีแน่ะ 
พ่อหนุ่ม เธอจงเข้าไปหาพระสมณะช่ืออานนท์ แล้วเรียนถามพระสมณะช่ืออานนท์ถึง
สุขภาพ ความมีโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ ตาม
คำของเราว่า สุภมาณพโตเทยยบุตรถามท่านพระอานนท์ถึงสุขภาพ ความมีโรคาพาธ
น้อย กระปรี้กระเปร่า มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ และเธอจงเรียนว่าขอท่านพระ
อานนท์โปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภมาณพโตเทยยบุตรบ้าง” เมื่อมาณพ
น้ันกล่าวอย่างน้ี ท่านพระอานนท์ตอบว่า “เวลาน้ีไม่เหมาะ วันนี้อาตมาดื่มยาถ่ายเข้า
ไปแล้ว เอาไว้พรุ่งน้ี เม่ือมีเวลาอาตมาจะเข้าไปเย่ียม” ครั้นล่วงราตรีน้ัน ยามเช้า 
ท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร มีพระเจตกะเป็นปัจฉาสมณะ 



 

๕๕๒๔ 
 

 

(พระผู้ติดตาม) เข้าไปยังนิเวศน์ของสุภมาณพโตเทยยบุตรแล้วน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูไว้ 
สุภมาณพโตเทยยบุตรจึงได้สนทนาและซักถามกับพระอานนท์ว่า อยู่ใกล้เบ้ืองพระ
ยุคลบาทพระพุทธเจ้ามานาน ธรรมเหล่าไหนหนอแลท่ีท่านพระโคดมตรัสสรรเสริญ
และทรงให้ประชาชนสมาทานต้ังมั่นอยู่ พระอานนท์จึงตอบคำถามของเขาไปว่า 
“มานพ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานต้ังมั่นอยู่ใน
ขันธ์ ๓ คือ อริยสีลขันธ์อริยสมาธิขันธ์ และอริยปัญญาขันธ์” ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๔/
๑๙๗ , ๙/๔๔๗/๑๙๗), หลังจากท่ีสุภมาณพโตเทยยพราหมณ์ได้ฟังธรรมอย่าง
ละเอียดดังน้ันแล้ว จึงสรรเสริญธรรมเทศนาของพระอานนท์ ดังที่ปรากฏว่า “ภาษิต
ของท่านอานนท์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ท่านอานนท์ประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการ
ต่าง ๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือ
ตามประทีปในที่มืดโดยต้ังใจว่า คนมีตาดีจักเห็นรูปได้ ข้าพเจ้าน้ีขอถึงท่านพระโคดม 
พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอท่านอานนท์โปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็น
อุบาสกผู้ถึงสรณะต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต” (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๘๐/๒๑๒) 

สุภมาณพโตเทยยบุตร : ดู สุภมาณพ (ที.สี.(ไทย)๙/๔๔๔/๑๙๗,๙/๔๔๕/๑๙๗,๙/๔๔๖/๑๙๗,๙/
๔๔๗/๑๙๗,๑๔/๒๘๙/๓๔๙ 

สุภวิโมกข์ : การเข้าฌานด้วยการ เพ่งสิ่งท่ีดีงาม หรือวรรณกสิณเป็นอารมณ์ เม่ือพระโยคาวจร (ผู้
เจริญสมาธิ) ผู้เข้าสุภวิโมกข์ ย่อมรู้ชัดสิ่งที่ดีงาม พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภัคค
วะ ดังท่ีปรากฏว่า “ในเวลาที่พระโยคาวจรเข้าสุภวิโมกข์อยู่ ย่อมรู้ชัดส่ิงท้ังปวงว่า ไม่
งาม แต่เรากล่าวอย่างนี้ว่า ในเวลาท่ีพระโยคาวจรเข้าสุภวิโมกข์อยู่ย่อมรู้ชัดแต่สิ่งท่ีดี
งามเท่าน้ัน” พระพุทธองค์ตรัสบอกภัคควะต่อไปอีกว่า “การท่ีเธอซึ่งมีทิฏฐิแตกต่าง
กันมีความถูกใจแตกต่างกัน มีความพอใจแตกต่างกัน มีความมุ่งหมายแตกต่างกันมี
อาจารย์แตกต่างกัน เข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่ได้ น้ีเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก ขอให้เธอรักษา
ความเลื่อมใสในเรา (พระพุทธเจ้า )ไว้ให้ดีเถิด ภัคควะจึงได้กราบทูลพระพุทธองค์
ด้วยคำ ดังท่ีปรากฏว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถึงการท่ีข้าพระองค์ซ่ึงมีทิฏฐิแตกต่าง
กันมีความถูกใจแตกต่างกัน มีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกัน มี
อาจารย์แตกต่างกัน เข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่ น้ีเป็นสิ่งท่ีกระทำได้ยากก็จริง แต่ข้าพระองค์
จักรักษาความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ให้ดีให้ได้” (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๔๗/
๓๔,๑๑/๔๘/๓๔), แม้เมตตาเจโตวิมุตติก็มีสุภวิโมกข์เป็นอย่างย่ิง ดังท่ีปรากฏว่า 
“ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวเมตตาเจโตวิมุตติว่ามีสุภวิโมกข์เป็นอย่างย่ิงสำหรับภิกษุผู้มี
ปัญญาอันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติท่ียอดเยี่ยมในธรรมวินัยน้ี” (สํ.ม.(ไทย)๑๙/
๒๓๕/๑๗๘) 



 

๕๕๒๕ 
 

 

สุภะ, มาณพ : สุภมาณพผู้เป็นบุตรของโตเทยยพราหมณ์ ในสมัยหน่ึงได้อาศัยอยู่ในนิเวศน์ของ
คหบดีผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถี ด้วยกรณียกิจบางอย่างได้กล่าวกับคหบดีผู้ท่ีตนอาศัยอยู่
ในนิเวศน์ว่า ในเมืองาวัตถีน้ันไม่ว่างจากพระอรหันต์เลย ดังท่ีปรากฏว่า “ท่านคหบดี 
ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่า ‘กรุงสาวัตถีไม่ว่างจากพระอรหันต์เลย’วันน้ี เราควร
เข้าไปน่ังใกล้สมณะหรือพราหมณ์คนใดดีหนอ” ดู สุภมาณพ, สุภมาณพโตเทยยบุตร 
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๒/๕๘๓) 

สุภัททเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุภัททเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า  ใน
อดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้นำกฤษณาและดอกมะลิไปบูชาพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งการบูชาน้ัน ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในเทวดาและ
มนุษย์ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๑/๑๘๑) 

สุภัททปริพาชก :ช่ือของปริพาชกคนหน่ึงภายหลังบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นสาวกรูป
สุดท้ายด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

  เดิมเป็นพราหมณ์ตระกูลใหญ่ ต่อมาออกบวชเป็นปริพาชก อยู่ในเมืองกุสินารา ใน
วันท่ีพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานสุภัททปริพาชกได้ยินข่าวแล้ว คิดว่าตนมี
ข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง อยากจะขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อแก้ข้อสงสัยน้ัน
เสียก่อนท่ีจะปรินิพพาน จึงเดินทางไปยังสาลวัน ตรงไปหาพระอานนท์ แจ้งความ
ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา พระอานนท์ได้ห้ามไว้เพราะเกรงว่าพระองค์เหน็ด
เหน่ือยอยู่แล้ว จะเป็นการรบกวนให้ทรงลำบากสุภัททปริพาชกก็คะย้ันคะยอจะขอ
เข้าเฝ้าให้ได้ พระอานนท์ก็ยืนกรานห้ามอยู่ถึง ๓ วาระ จนพระผู้มีพระภาคทรงได้ยิน
เสียงโต้ตอบกันน้ัน จึงตรัสสั่งพระอานนท์ว่าสุภัททะมุ่งหาความรู้ มิใช่ประสงค์จะ
เบียดเบียนพระองค์ ขอให้ปล่อยให้เขาเข้าเฝ้าเถิด สุภัททปริพาชกเข้าเฝ้าแล้ว ทูล
ถามว่า สมณพราหมณ์เจ้าลัทธิท่ีมีช่ือเสียงท้ังหลาย คือ เหล่าครูท้ัง ๖ น้ัน ล้วนได้ตรัส
รู้จริงท้ังหมดตามที่ตนปฏิญญา หรือได้ตรัสรู้เพียงบางส่วน หรือไม่มีใครตรัสรู้จริงเลย
พระพุทธเจ้าทรงห้ามเสียและตรัสว่าจะทรงแสดงธรรม คือ หลักการหรือหลักความ
จริงให้ฟัง แล้วตรัสว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ หาไม่ได้ในธรรมวินัยใด สมณะ (คือ
อริยบุคคลท้ัง ๔) ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น อริยมรรคมีองค์ ๘ หาได้ในธรรมวินัยใด 
สมณะก็หาได้ในธรรมวัยนั้น อริยมรรคมีองค์ ๘ หาได้ในธรรมวินัยน้ี ลัทธิอ่ืนๆ ว่าง
จากสมณะ และตรัสสรุปว่า ถ้าภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบ โลกก็จะไม่ว่างจากพระ
อรหันต์ท้ังหลาย เม่ือจบพระธรรมเทศนา สุภัททปริพาชกเลื่อมใส ทูลขอบรรพชา
อุปสมบท พระพุทธเจ้าตรัสสั่งพระอานนท์ให้บวชสุภัททะในสำนักของพระองค์ โดย



 

๕๕๒๖ 
 

 

ประทานพุทธานุญาตพิเศษให้ยกเว้นไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวาสท่านสุภัททะบวชแล้วไม่
นาน  (อรรถกถาว่าใน วัน น้ัน เอง) ก็ ได้บรรลุอรหัตตผลนับ เป็น พุทธปัจฉิม 
สักขิสาวก (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๒/๑๖๐,๑๐/๒๑๒/๑๖๑,๑๐/๒๑๓/๑๖๑,๑๐/๒๑๓/
๑๖๒,๒๑๕/๑๖๒) 

สุภัททปรพิาชกวัตถุ : เรื่องสุภัททปริพาชก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาของสุภัททปริพาชกว่า  
ไม่มีรอยเท้าในอากาศ ไม่มีสมณะภายนอก หมู่สัตว์เป็นผูยิ้นดีในปปัญจธรรม แต่พระ
ตถาคตทั้งหลาย ไม่มีปปัญจธรรม ไมม่ีรอยเท้าในอากาศ ไม่มีสมณะภายนอก ไม่มี
สังขาร ท่ีเที่ยงแท้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความหว่ันไหว(ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๔/
๑๑๑) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ไม่มีสมณะภายนอก หมายถึงไม่มีสมณะผูด้ำรงอยู่ใน
อริยมรรคและอริยผลภายนอกพระพุทธศาสนา  คำว่า ปปัญจธรรม หมายถึงกิเลส
ธรรมท่ีทำให้เน่ินช้า คือตัณหา ทิฏฐิ และมานะ คำว่า สังขาร ในท่ีนีห้มายถึงขันธ์ ๕ 
(ขุ.ธ.อ.(บาลี)๗/๓๗) 

สุภัททอุบาสก : ช่ือของอุบาสกคนหนึ่งในบรรดาอุบาสกซึ่งประกอบด้วยกกุฏอุบาสก กฬิภอุบาสก 
นิกตอุบาสก กฏิสสหอุบาสก ตุฏฐอุบาสก สันตุฏฐอุบาสก ภัททอุบาสก และสุภัทท
อุบาสก ในหมู่บ้านญาติกะซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะ เพราะโอ
รัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป ปรินิพพานในภพน้ัน ไม่หวนกลับมาจากโลกน้ัน
อีก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบพระอานนท์ ดังปรากฏว่า “อานนท์ กกุฏอุบาสกถึงแก่
กรรมแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป 
ปรินิพพานในภพน้ัน ไม่หวนกลับมาจากโลกน้ันอีก กฬิภอุบาสก ฯลฯ นิกตอุบาสก... 
กฏิสสหอุบาสก ...ตุฏฐอุบาสก ... สันตุฏฐอุบาสก ... สภุัททอุบาสก ... ภัททอุบาสกถึง
แก่กรรมแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป 
ปรินิพพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกน้ันอีก” (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๖/๕๐๘), 
ช่ือของอุบาสกคนหน่ึงซึ่งคู่กันกับฏิสสหอุบาสก ซึ่งเป็นคู่อัครอุปัฏฐากของพระธัมม
ทัสสีพุทธเจ้า ดังว่า “สุภัททอุบาสกและกฏิสสหอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก สาฬิสา
อุบาสิกาและกฬิสสาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๐/๖๖๙) 

สุภัททะ : ช่ือของพระเถระรูปหน่ึงซึ่ งเคยเป็นปริพาชก ภายหลังบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา เป็นสาวกรูปสุดท้ายด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นสาวกท่ีเห็น
พระพุทธเจ้า (เป็นสักขิสาวก) สาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า หรือท่ีเรียกกันสั้น ๆ 
ว่า ปัจฉิมสาวก (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๒/๑๖๐,๑๐/๒๑๒/๑๖๑,๑๐/๒๑๓/๑๖๑,๑๐/
๒๑๔/๑๖๒),๓๗/๘๗๕/๙๐๔ ดู สุภัททะปริพาชก 



 

๕๕๒๗ 
 

 

สุภัททะ, ภิกษุ : ช่ือของภิกษุผู้บวชตอนแก่รูปหน่ึงซ่ึงเป็นต้นเหตุแห่งการปรารภที่จะทำสังคายนาครั้ง
ท่ี ๑ ก่อนบวช เป็นช่างตัดผมในเมืองอาตุมา มีบุตรชาย ๒ คน เมื่อบวชแล้ว คราว
หน่ึงได้ข่าวว่า พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยสงฆ์หมู่ใหญ่จะเสด็จมายังเมืองอาตุมา จึงให้
บุตรทั้ง ๒ เอาเครื่องมือตัดผมออกไปเที่ยวขอตัดผมตามบ้านเรือนทุกแห่ง แลกเอา
เครื่องปรุงยาคูมาได้มากมาย แล้วบัญชาการให้ผู้คนจัดเตรียมข้าวยาคูไว้เป็นอันมาก 
เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึง ก็นำเอาข้าวยาคูนั้นเข้าไปถวาย พระพุทธเจ้าตรัสถาม 
ทรงทราบความว่า พระสุภัททะได้ข้าวนั้นมาอย่างไรแล้ว ไม่ทรงรับและทรงติเตียน 
แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท ๒ ข้อ คือ บรรพชิตไม่พึงชักชวนคนทำในส่ิงท่ีเป็นอกัปปิยะ 
และภิกษุผู้เคยเป็นช่างกัลบกไม่พึงเก็บรักษาเคร่ืองตัดโกนผมไว้ประจำตัว จากการท่ี
ได้ถูกติเตียนและเสียของเสียหน้าเสียใจ ในเหตุการณ์ครั้งน้ัน พระสุภัททะก็ได้ผูก
อาฆาตไว้ ต่อมา เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วได้ ๗ วัน พระสุภัททะ
ร่วมอยู่ในคณะของพระมหากัสสปเถระ ซึ่งกำลังเดินทางจากเมืองปาวาสู่เมืองกุสิ
นารา ระหว่างทางนั้น คณะได้ทราบข่าวพุทธปรินิพพานจากอาชีวกผู้หน่ึง ภิกษุ
ท้ังหลายที่ยังไม่สิ้นราคะ (คือพระปุถชน โสดาบัน และสกทาคามี) พากันร้องไห้คร่ำ
ครวญเป็นอันมากในขณะนั้นเอง พระสุภัททะวุฒบรรพชิต ก็ร้องห้ามขึ้นว่า “อย่าเลย 
ท่านผู้มีอายุ พวกท่านอย่าเศร้าโศก อย่าร่ำไห้ไปเลย พวกเราพ้นดีแล้ว พระมหา
สมณะน้ันคอยเบียดเบียนพวกเราว่า สิ่งน้ีควรแก่เธอ สิ่งน้ีไม่ควรแก่เธอ บัดนี้พวกเรา
ปรารถนาสิ่งใด ก็จักกระทำส่ิงนั้น”  

  พระมหากัสสปเถระได้ฟังแล้วเกิดธรรมสังเวช ดำริว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
เพียง ๗ วัน ก็ยังเกิดเสี้ยนหนามข้ึนแล้วในพระศาสนา หากต่อไปคนช่ัวได้พวกพ้องมี
กำลังเติบกล้าขึ้น ก็จะทำพระศาสนาให้เส่ือมถอย ดังนั้น หลังจากเสร็จงานถวายพระ
เพลิงพระพุทธสรีระแล้ว ท่านจึงได้ยกถ้อยคำของสุภัททะวุฒบรรพชิต ดังว่า “พอที
เถิด พวกท่านอย่าโศกเศร้า อย่าคร่ำครวญเลย พวกเรารอดพ้นดีแล้วจากพระมหา
สมณะรูปนั้นที่คอยจ้ำจ้ีจ้ำไชพวกเราอยู่ว่า ‘สิ่งนี้ควรแก่พวกเธอ สิ่งนี้ไม่ควรแก่พวก
เธอ’ บัดนี้ พวกเราปรารถนาสิ่งใด ก็จักทำสิ่งน้ัน ไม่ปรารถนาสิ่งใด ก็จักไม่ทำสิ่งน้ัน” 
(วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๓๗/๓๗๖, ๗/๔๔๕/๓๙๐) 

สุภัททา, พระมเหสี : ช่ือของพระมเหสีพระองค์หนึ่ง ในอดีตชาติเป็นมเหสีของพระโพธิสัตว์ ดัง
ปรากฏว่า “...มีนางสนมกำนัล ๓๐,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี
พระนามว่าสุภัททา พระราชโอรสพระนามว่าอานันทะ” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/
๖๗๘) 



 

๕๕๒๘ 
 

 

สุภัททาอุบาสิกา : ช่ือของอุบาสิกาคนหน่ึงในอดีตชาติเป็นคู่กันกับปทุมาอุบาสิกา ท้ังคู่เป็นอัครอุ
ปัฏฐายิกาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาต ดังว่า “สุทัตตอุบาสกและจิตตอุบาสก
เป็นอัครอุปัฏฐาก สุภัททาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา” (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย) ๓๓/๓๐/๖๕๕) 

สุภากัมมารธีตเุถรีคาถา : ภาษิตของพระสุภากัมมารธิดาเถรี,คาถาของพระสุภากัมมารธิดาเถรีท่าน
พระสุภากัมมารธิดาเถรีกล่าวว่า เพราะเม่ือก่อน  เรายังสาวนุ่งห่มผ้าสะอาด  ได้ฟัง
ธรรมแล้ว เรานั้นไม่ประมาท จึงได้ตรัสรู้สัจธรรม ฉะนั้น  เราจึงไม่ยินดีอย่างย่ิงในกาม
ท้ังปวง เห็นภัยในกายของตน  กระหย่ิมเฉพาะเนกขัมมะเท่าน้ัน ละหมู่ญาติ ทาส 
กรรมกร บ้าน  ไร่นา  ความมัง่คั่ง และกองโภคะท่ีน่ารื่นรมย์ ท่ีเขาบันเทิงกันนัก ฯลฯ 
เราน้ันละความพินาศซึ่งมีกามเป็นเหตุเช่นนั้นได้แล้ว จักไม่กลับมาหามนัอีก เพราะว่า
ต้ังแต่บวชแล้ว เรายินดีอย่างย่ิงในนิพพาน หวังความเยือกเย็น  จึงทำสงครามต่อกาม
ท้ังหลาย ยินดีแล้วในนิพพานเป็นท่ีสิ้นสังโยชน์ จักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ เดินตามทาง
อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นทางสายตรง ไม่เศร้าโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี เป็นทาง
ปลอดโปร่ง ซึ่งเป็นทางที่เหล่าท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พากันข้ามไปแล้ว (ขุ.เถร.
(ไทย) ๒๖/๓๓๙/๖๑๑) 

สุภาชีวกัมพวนิกาเถรคีาถา :ภาษิตของพระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี,คาถาของพระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี 
ท่านพระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีกล่าวไว้ว่า นักเลงเจ้าชู้คนหนึ่งได้ยืนขวางกั้นพระสุภา
ภิกษุณี ซ่ึงกำลังเดินไปสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจที่น่ารื่นรมย์ พระสุภา
ภิกษุณีได้พูดกับชายนักเลงเจ้าชู้นั้นว่า  ฉันประพฤติผิดอะไรต่อท่านหรือ  จึงมายืน
ขวางกั้นฉันไว้ ท่านผู้อาวุโส  ชายไม่ควรถูกต้องหญิงนักบวชเลย เพราะเหตุไร  ท่าน
จึงยืนขวางกั้นดิฉันผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุย่ัวยวน มีส่วนบริสุทธ์ิด้วยสิกขาที่พระสุคตทรง
แสดงไว้ ในศาสนาที่ควรเคารพแห่งพระศาสดาของดิฉัน ฯลฯ พระสุภาเถรีมีดวงตา
งามและมีใจไม่ข้องไม่ติดในดวงตาน้ันก็ควักดวงตาออกจากเบ้าตาส่งมอบให้ชายเจ้าชู้
ผู้น้ันทันทีพร้อมกับกล่าวว่า เชิญนำดวงตาน้ันไปเถิดเพราะเรามอบให้ท่านแล้ว ทันใด
น้ันเอง ความกำหนัดในดวงตาน้ัน ของนักเลงเจ้าชู้น้ันก็หายไป และเขาขอขมาพระ
เถรีน้ันด้วยคำว่า ข้าแต่แม่นางผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ขอความสวัสดีพึงมีแก่แม่นาง
เถิด ความประพฤติอนาจารเช่นน้ีจักไม่มีต่อไปอีกละ (พระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีกล่าว
ว่า) ท่านกระทบกระทั่งคนเช่นดิฉันนี้ ก็เหมือนกอดกองไฟที่ลุกโชน เหมอืนจับงูมีพิษ
ร้าย ท่านขอโทษดิฉัน  พึงมีความสวัสดีได้บ้าง ภิกษุณีนั้นพ้นจากนักเลงเจ้าชู้นั้นแล้ว 
ได้ไปยังสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ  ได้ชมบุญลักษณะอันประเสริฐ จักษุก็กลับเป็น
ปกติเหมือนอย่างเดิม (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๓๖๘/๖๑๖) 



 

๕๕๒๙ 
 

 

สุภาษิต : ถ้อยคำที่กล่าวดีแล้ว, คำพูดท่ีถือเป็นคติได้, ถ้อยคำท่ีกล่าวแนะนำ, ถ้อยคำท่ีกล่าว
แล้วไม่มีโทษ , วิญญูชน(นักปราชญ์ ) ไม่ติเตียน ดังปรากฏว่า “ทันใดนั้น พวก
พราหมณ์ได้ถามพราหมณ์กูฏทันตะว่า “เหตุใด ท่านกูฏทันตะจึงไม่ช่ืนชมสุภาษิตของ
พระสมณโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องเล่า” (ที.สี.(ไทย) ๙/๓๔๘/๑๔๕,๙/๔๒๑/
๑๘๕ ,๙/๔๒๒/๑๘๕ ), ดังปรากฏว่า “พระธรรมที่ วิญญูชนพึงรู้ เฉพาะตน  ที่
พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงไว้ดีแล้ว แม้เราก็เข้าไปหาพวกท่านได้
ฟังสุภาษิตของพระอริยเจ้า ได้เป็นบุตรของท้าวสักกะ มีอานุภาพมาก มีความรุ่งเรือง
มาก มาเกิดในเทวโลกช้ันดาวดึงส์” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕๔/๒๘๑), ดังท่ีปรากฏว่า “ผล
น้ันย่อมสำเร็จแก่มหาบุรุษผู้ตรัสอยู่ แม้เมื่อทรงเป็นคฤหัสถ์ ฉันใด ถ้ามหาบุรุษนั้น
ทรงออกผนวช หมู่ชนจะเช่ือถือพระดำรัสของพระองค์ ผู้ตรัสสุภาษิตหลากหลายแก่
คน หมู่ ม าก  ฉั น น้ั น ” (ที .ป า .(ไท ย )๑๑ /๒๓๗ /๑๙๔ ,๑๑ /๓๔๒ /๓๕๖ ) ,  
ดังปรากฏว่า “เม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างน้ีแล้ว ท่านพระสารีบุตร ได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “คำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าได้ตรัสว่า “สารีบุตร คำของเธอท้ังหมดเป็นสุภาษิตโดยเหตุนั้น ๆ....... ” 
(ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๔๕/๓๗๕), ดังปรากฏว่า “ลำดับน้ัน เทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า คำของใครหนอเป็นสุภาษิต”พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “คำของพวกท่านท้ังหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อม แต่ขอพวกท่าน
จงฟังคำของเราบ้าง.....”(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๓๑/๓๖), วาจาท่ีตรงข้ามกับวาจาทุพภาษิต 
ดังปรากฏว่า “ภิกษุท้ังหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ ๔ เป็นสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต 
ไม่มีโทษ และวิญญูชนทั้งหลายไม่ติเตียนวาจาประกอบด้วยองค์ ๔ อะไรบ้าง คือภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี 

  ๑. กล่าวแต่วาจาสุภาษิตอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาทุพภาษิต 
   ๒. กล่าวแต่วาจาท่ีเป็นธรรมอย่างเดียว  ไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม 
   ๓. กล่าวแต่วาจาอันเป็นท่ีรักอย่างเดียว  ไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นท่ีรัก 
   ๔. กล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาเหลาะแหละ” (สํ.ส.(ไทย)๑๕/

๒๑๓/๓๐๘),เนื้อความของถ้อยคำที่เป็นสุภาษิต ดังที่ปรากฏว่า “สัตว์ท่ีมีปัญญา ไม่โง่
เขลา ไม่เป็นเหมือนคนหนวก คนใบ้ สามารถรู้ เนื้อความแห่งคำสุภาษิตและ 
ทุพภาษิตได้มีจำนวนน้อย ส่วนสัตว์ท่ีไม่มีปัญญา โง่เขลา เป็นเหมือนคนหนวก คนใบ้ 
ไม่สามารถรู้เน้ือความแห่งคำสุภาษิตและทุพภาษิตได้มีจำนวนมากกว่า” (อํ.เอกก.
(ไทย)๒๐/๓๒๔/๔๓) 



 

๕๕๓๐ 
 

 

สุภาษิตท่ีแท้ : สุภาษิตท่ีประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนา ดังปรากฏว่า “ควรเป็นผู้พอใจธรรม ยินดี
ในธรรม  ดำรงอยู่ในธรรม รู้จักพิจารณาธรรม ไม่ควรกล่าววาจาท่ีประทุษร้ายธรรม 
ควรให้เวลาสิ้นไปกับสุภาษิตที่แท้” (ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๓๓๐/๕๗๕) 

สุภาษิตอันเป็นสาระ : ถ้อยคำท่ีกล่าวดีแล้ว, คำพูดท่ีถือเป็นท่ีเช่ือถือได้, ถ้อยคำที่กล่าวแนะนำ, 
ถ้อยคำที่พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนพูด ดังปรากฏว่า “นรชนใดเป็นผู้
ประพฤติรีบด่วน เป็นผู้ประมาทเพียงแต่รู้สุภาษิตอันเป็นสาระ และได้สดับสมาธิอัน
เป็นสาระในธรรมที่รู้เท่านั้น ปัญญาและสุตะย่อมไม่เจริญแก่นรชนนั้นเลย” (ขุ.สุ.
(ไทย)๒๕/๓๓๒/๕๗๖) 

สุภาสิตชยสูตร : พระสูตรว่าด้วยการแข่งขันคำสุภาษิต สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุท้ังหลายฟังว่า เมื่อครั้งสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกัน  
ท้าวเวปจิตติและท้าวสักกะได้ตกลงที่จะแขง่ขันกันกล่าวคำสุภาษิต พวกเทพและพวก
อสูรจึงได้ร่วมกันต้ังผู้ตัดสินท่ีรู้คำสุภาษิต และคำทุพภาษิต 

  ท้าวเวปจิตติกล่าวขึ้นก่อนว่า คนพาลพึงทำลายได้ทุกสิ่ง ถ้าเราไม่กีดกันไว้
เสียก่อน เพราะฉะน้ัน ธีรชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ด้วยอาชญาอย่างรุนแรง   

  ท้าวสักกะกล่าวว่า ผู้ใดรู้ว่าผู้อ่ืนโกรธ เป็นผู้มีสติ สงบใจไว้ได้ เราเห็นว่า การสงบ
ใจไว้ได้ของผู้น้ันเป็นการกีดกันพวกคนพาลไว้ได้   

  :  ข้าพเจ้าเห็นคุณ และโทษในความอดกลั้นนี้ว่า เมื่อใด คนพาลเข้าใจบุคคลน้ันว่า 
ผู้น้ีย่อมอดกลัน้ต่อเราเพราะความกลัวเป็นต้น 

  :บุคคลจะเข้าใจว่าผู้น้ีอดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามที ประโยชน์
ท้ังหลายของตนเป็นอย่างย่ิง ประโยชน์ท่ีย่ิงกว่าขันติไม่มีเป็นต้น 

  ครั้งน้ัน ผู้ตัดสินกล่าวว่า ท้าวเวปจิตติตรัสแต่คาถาท่ีมคีวามเก่ียวข้องกับอาชญา 
เกี่ยวข้องกับศัสตรา เหตุน้ัน จึงยังมีความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ส่วน
ท้าวสักกะตรัสคาถาที่ไม่เก่ียวข้องกับอาชญา ศัสตรา เหตุนัน้ จึงไม่มีความทะเลาะ ไม่
มีความแก่งแย่ง ไม่มีความวิวาท ท้าวสักกะชนะเพราะได้กล่าวคำสุภาษิต (สํ.ส.(ไทย) 
๑๕/๒๕๑/๓๖๖) 

สุภาสิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยวาจาสุภาษิต ๔ ประการ มี ๒ สูตร แต่เนือ้หาต่างกัน คือ 
 1.สุภาสิตสูตร พระสูตรว่าด้วยวาจาสุภาษิต ๔ ประการ พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

องค์ประกอบของวาจาที่เป็นสุภาษิต ไม่มีโทษ และผูรู้้ไม่ติเตียน องค์ประกอบของ
วาจาน้ันมี ๔ ประการ คือ (๑) เป็นคำสุภาษิต (๒) เป็นธรรม (๓) เป็นคำที่น่ารัก (๔) 
เป็นคำสัตย์ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๕๒/๖๐๒) 



 

๕๕๓๑ 
 

 

 2.สุภาสิตสูตร พระสูตรว่าด้วยวาจาสุภาษิต สมัยที่พระผูมี้พระภาคประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า วาจาประกอบด้วยองค์ ๔ เป็นสภุาษิต ไม่เป็น
ทุพภาษิต ไม่มโีทษ และวิญญูชนท้ังหลายไม่ติเตียน คือ  

  ๑. วาจาสุภาษิตอย่างเดียว ไม่ใช่วาจาทุพภาษิต 
  ๒. วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียว ไม่ใช่วาจาท่ีไม่เป็นธรรม 
  ๓. วาจาอันเป็นท่ีรักอย่างเดียว ไม่ใช่วาจาอันไม่เป็นท่ีรัก 
  ๔. วาจาจริงอย่างเดียว ไม่ใช่วาจาเหลาะแหละ 
  ครั้นแล้วจึงตรสัว่า สัตบุรุษกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นวาจาสูงสุด บุคคลพึงกล่าว

วาจาที่เป็นธรรม ไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม พึงกล่าววาจาอันเป็นท่ีรัก ไม่พึง
กล่าววาจาอันไม่เป็นท่ีรัก พึงกล่าววาจาจริง ไม่พึงกล่าววาจาเท็จ  

  ท่านพระวังคีสะเห็นเช่นน้ันจึงทูลว่าบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่ทำให้ตนเดือดร้อน 
และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน พึงกลา่วแต่วาจาอันเป็นท่ีรักท่ีชนช่ืนชอบ ไม่พึงพูดหยาบคาย
ต่อผู้อ่ืน พึงพูดแต่วาจาอันเป็นท่ีรัก คำสตัย์แลเป็นวาจาไม่ตาย ธรรมน้ีเป็นของเก่า 
สัตบุรุษต้ังมั่นแล้วในคำสัตย์ ท้ังที่เป็นอรรถและเป็นธรรม พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจา
ใด อันเกษม เพ่ือบรรลุนิพพาน เพ่ือทำที่สดุแห่งทุกข์ พระวาจาน้ันแล สูงสุดกว่าวาจา
ท้ังหลาย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๓/๓๐๘) 

สุภูตเถรคาถา : ภาษิตของพระสุภูตเถระ,คาถาของพระสุภูตเถระ ท่านพระสุภูตเถระกล่าวว่า คนผู้
ประสงค์จะทำการงาน ประกอบตนอยู่ในการงานท่ีไม่ควรประกอบ หากยังขืนทำอยู่ 
จะไม่ประสบความสำเร็จ การประกอบในการงานที่ไม่ควรประกอบนั้นแล เป็น
ลักษณะแห่งความล้มเหลว ฯลฯ ดอกไม้งาม มีสีสวย(แต่)ไม่มีกลิ่น  แม้ฉันใด วาจา
สุภาษิตก็ฉันน้ัน ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำตาม ดอกไม้งาม  มีทั้งสีและมีกลิน่  แม้ฉันใด 
วาจาสุภาษิต ก็ฉันน้ัน ย่อมมผีลแกผู่้ทำตามด้วยดี (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๒๐/๓๙๓) 

สุภูติ, กุลบุตร: ช่ือของกุลบุตรคนหนึ่งเป็นบุตรสุมนเศรษฐี ผู้ท่ีปฏิบัติตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ให้ศึกษาในอรณวิภังค์ว่า รู้ธรรมท่ีมีกิเลสและรู้ธรรมท่ีไม่มีกิเลสแล้ว ปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติเพ่ือไม่มีกิเลส ดังว่า “ภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน เธอทั้งหลายพึงศึกษา
ในอรณวิภังค์น้ีอย่างน้ีแลว่า‘เราทั้งหลาย รู้ธรรมที่มีกิเลสและรู้ธรรมที่ไม่มีกิเลสแล้ว 
จักปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพ่ือไม่มีกิเลส’ กุลบุตรผู้มีนามว่าสุภูติ ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
เพ่ือไม่มีกิเลสแล้ว” (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔๐/๔๐๑) 

สุภูติ, พระ : พระมหาสาวกองค์หนึ่งเป็นบุตรสุมนเศรษฐี ในพระนครสาวัตถี ได้ไปร่วมงานฉลอง
วัดเชตวันของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา มีความ
เลื่อมใสบวชในพระพุทธศาสนา ท่านมีปฏิปทาท่ีพิเศษกว่าผู้อ่ืน คือเมื่อแสดงธรรมก็



 

๕๕๓๒ 
 

 

จะไม่ออกไปนอกจากนิยาม (กำหนด) ท่ีพระศาสดาทรงแสดงไว้ ไม่พูดถึงคุณหรือโทษ
ของใคร เวลาเที่ยวไปบิณฑบาต ก่อนจะรับอาหารบิณฑบาต ท่านจะเข้าเมตตาฌาน
ก่อน ออกจากฌานแล้วจึงรับอาหารบิณฑบาต ทำอย่างน้ีทุก ๆ เรือน ด้วยต้ังใจว่าทำ
อย่างน้ีผู้ถวายอาหารบิณฑบาตจะได้ผลบุญมาก ประกอบร่างกายของท่านสง่างาม
และผิวพรรณผุดผ่อง จึงนำมาซึ่งความเล่ือมใสแก่บุคคลเป็นจำนวนมาก ต่อมาเจริญ
วิปัสสนาทำเมตตาฌานให้เป็นบาท ได้สำเร็จพระอรหัต พระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็น
เอตทัคคะ ๒ ทาง คือในทางอรณวิหาร (เจริญฌานประกอบด้วยเมตตา) และเป็น
ทักขิไณย บุคคล ดังที่ปรากฏว่า “ครั้งนั้น ท่านพระสุภูติกับภิกษุผู้มีศรัทธาเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร พระผู้มีพระภาค
เจ้าได้ตรัสถามท่านพระสุภูติดังนี้ว่า “สุภูติ ภิกษุน้ี (หมายถึงภิกษุผู้เป็นบุตรของอนาถ
บิณฑิกคหบดี ซึ่งมีศรัทธาออกบวชในสำนักของท่านพระสุภูติเถระผู้เป็นอาว์ ต่อมา
พระเถระนำเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค แม้พระองค์จะทรงทราบดีว่า ภิกษุน้ีเป็นใคร ช่ือ
อะไรแต่ก็ทรงตรัส ถามเพ่ือปรารภเหตุที่จะแสดงพระธรรมเทศนาช่ือไร” (องฺ.เอกา
ทสก.(ไทย). ๓/๑๔/๓๘๔)) (อํ.เอกาทก.(ไทย) ๒๔/๑๔/๔๒๐), ท่านได้สละทรัพย์
ประมาณ  ๘๐  โกฏิ  รวมท้ังทาสและกรรมกรจำนวนมากแล้วเข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนา ดังปรากฏว่า “ ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ (นับจากกัปน้ีไป) พระศาสดา
พระนามว่าโคดม ตามพระโคตร ทรงสมภพในราชสกุลโอกกากราช จักอุบัติขึ้นในโลก
เธอจักสละทรัพย์ประมาณ ๘๐ โกฏิรวมทั้งทาสและกรรมกรจำนวนมากแล้วบวชใน
ศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม ท่านจักให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ
นามว่าโคดมศากยะผู้ประเสริฐ ทรงพอพระทัยแล้วเป็นสาวกมีนามว่าสุภูติ ของพระ
ศาสดา” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๒/๑๒๗) 

สุภูติ, ภิกษุ : ดู สุภูติ,พระ (อง.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๐๑/๒๗,๒๐/๒๐๒/๒๗) 
สุภูติเถรคาถา : ภาษิตของพระสุภูติเถระ,คาถาของพระสุภูติเถระ ท่านพระสุภูติเถระกล่าวไว้ว่า ฝน

เอ๋ย กุฎีของเราสบาย มุงบังมิดชิดดี จงตกตามสบายเถิด จิตเราหลุดพ้น ต้ังมั่นดีแล้ว 
เราปรารภความเพียรอยู่ จงตกลงมาเถิดฝน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑/๓๐๓) 

สุภูติเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุภูติเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ใน
อดีตชาติ ท่านเป็นชฎิลบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าผู้เดียว ได้ให้โอวาทตนเองไม่ให้กำหนัดใน
อารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งความกำหนัดเป็นต้นอยู่เป็นเวลานาน ต่อมาได้ทำจิตให้
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ได้ปูเครื่องลาดจัดอาสนะถวาย และยืน
เฝ้าอยู่ตลอด ๗ วัน เมื่อพระพุทธเจ้าออกจากสมาธิแล้ว สอนให้ท่านเจริญพุทธานุสส
ติภาวนา เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านได้เกดิเป็นท้าวสักกะ ๘๐ ชาติ เกดิเป็นพระเจ้า



 

๕๕๓๓ 
 

 

จักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าประเทศราชนับชาติไม่ถ้วน ในชาติสุดท้ายนี้ 
ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๑๒๓) 

สุภูติสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีทรงแสดงแก่พระสุภูติ มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน 
คือ 

 1.สุภูติสูตร พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีทรงแสดงแก่พระสุภูติ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสถามพระสุภูติกับภิกษุผู้มีศรทัธาซึ่งเข้ามาเฝ้าว่า สุภูติ ภิกษุน้ี ช่ือไร เม่ือพระสุ
ภูติกราบทูลว่า ภิกษุนี้มีศรทัธา เป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธา ออกบวชด้วยศรัทธา 
จึงตรัสว่า ภิกษุน้ีเห็นลกัษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาหรือ เมื่อพระสุภูติกราบทูลว่า 
บัดนี้ เป็นกาลสมควรแสดงลักษณะของผูมี้ศรัทธาน้ัน ขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัส
ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มศีรัทธาเถิด ข้าพระองค์จักทราบว่า ภิกษุนี้จะเห็นลักษณะ
แห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาหรอืไม่ จึงตรัสว่า ภิกษุ (๑) เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวร
ในปาติโมกข์ (๒)  เป็นพหูสตู ทรงสุตะ สัง่สมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมาก (๓) มีมิตรดี มี
สหายดี มีเพ่ือนดี (๔) เป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมเป็นเคร่ืองทำให้เป็นผู้ว่าง่าย 
อดทน รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ (๕) ขยัน ไม่เกยีจคร้านในการงานท่ีจะต้อง
ช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย ประกอบด้วยปัญญา
เป็นเคร่ืองพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานท่ีจะต้องช่วยกันทำน้ัน สามารถทำได้ 
สามารถจัดได้ (๖) เป็นผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นท่ีพอใจ มี
ปราโมทย์อย่างย่ิงในอภิธรรม ในอภิวินัย (๗) ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม 
เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบ่ันมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม
ท้ังหลาย (๘) ได้ฌาน ๔ อันมีในจิตย่ิง ซึง่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความ
ปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก (๙) ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติ
บ้าง ๒ ชาติบ้าง เป็นต้น (๑๐) เห็นหมูส่ัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ท้ังช้ันต่ำและช้ันสูง 
งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้
เป็นไปตามกรรม (๑๑) ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ 

  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว พระสภูุติได้กราบทูลว่า ลักษณะแห่งศรัทธา
ของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วน้ีมีอยู่พร้อมแก่ภิกษุนี้ และภิกษุน้ีก็เห็น
ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มศีรัทธาเหล่าน้ี พระผู้มีพระภาคได้ประทานสาธุการแก่พระ
สุภูติว่า ถ้าเช่นนั้น เธอพึงอยู่กับภิกษุช่ือว่ามีศรัทธานี้เถิด แต่เมื่อเธอหวังจะมาเย่ียม
เยือนตถาคต เธอกับภิกษุช่ือว่ามีศรัทธาน้ีพึงมาเย่ียมเยือนตถาคตเถิด (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๔/๔๒๐) 



 

๕๕๓๔ 
 

 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สุภูติรูปน้ี คือภิกษุผู้เป็นบุตรของอนาถบิณฑิกคหบดี 
ซึ่งมีศรัทธาออกบวชในสำนักของท่านพระสุภูติผู้เป็นอาว์ ต่อมาพระเถระนำเข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาค แม้พระองค์จะทรงทราบดีว่า ภิกษุน้ีเป็นใคร ช่ืออะไร แต่ก็ตรัสถาม
เพ่ือปรารภเหตุท่ีจะแสดงพระธรรมเทศนา (องฺ.เอกาทสก.อ. ๓/๑๔/๓๘๔) 

 2.สุภูติสูตร พระสูตรว่าด้วยพระสุภูติเถระ พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานปรารภ
การเข้าอรหัตตผล-สมาบัติและอนุปาทิเสสนิพพานของท่านพระสุภูติเถระ มีใจความ
ว่า ผู้กำจัดวิตกได้ และล่วงพ้นกิเลสท้ังหลายได้อย่างสิ้นเชิง ย่อมไม่หวนกลับมาเกิด
อีก (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๕๗/๓๐๓) 

สุมทุมพุ่มไม้ : พุ่มไม้,ซุ้มไม้,สุมทุม เป็นท่ีซึ่งมีต้นไม้หรือเถาวัลย์ที่เป็นพุ่มหรือร่มเงาปกคลุมอยู่ทำให้
ร่มครึ้ม ตัวอย่างเช่น พวกหนุ่มสาวชอบแอบไปพลอดรักกันหลังสุมทุมพุ่มไม้ตาม
สวนสาธารณะ มักใช้เข้าคู่กับคำ พุ่มไม้ เป็น สุมทุมพุ่มไม้ ดังที่ว่า “ครั้งน้ัน มนุษย์
เหล่านั้นบางพวก มีความคิดอย่างนี้ว่า  ‘พวกเราอย่าฆ่าใคร ๆ และใคร ๆ ก็อย่าฆ่า
พวกเรา ทางที่ดี เราควรเข้าไปตามป่าหญ้า สุมทุมพุ่มไม้ป่าไม้ เกาะกลางแม่น้ำ หรือ
ซอกเขา ใช้รากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีพ” (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๔/๗๕) 

สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนตาลวัณฏิยเถระ มี ๒ เรื่อง แต่เน้ือหา
เป็นคนละองคักัน คือ 

 1.สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปที ่
๙๔ ท่านถวายพัดใบตาลอบด้วยดอกมะลิแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะ
ผลแห่งทานนัน้ ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๕๕๘) 

 2.สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปที ่
๙๔ ท่านได้ถวายพัดใบตาลแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งทาน
น้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.
อป.(ไทย) ๓๓/๒๑/๑๐๗)  

สุมนเถรคาถา : ภาษิตของพระสุมนเถระ,คาถาของพระสุมนเถระ มี ๒ คาถา แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สุมนเถรคาถา ภาษิตของพระสุมนเถระ,คาถาของพระสุมนเถระ ท่านพระสุมน

เถระเมื่อเปล่งอุทานจึงได้กล่าวว่า  พระอุปัชฌาย์ปรารถนาธรรมข้อใด ในบรรดา
ธรรมท้ังหลาย จึงได้อนุเคราะห์เราผู้มุ่งหวังแต่นิพพาน กิจที่ควรทำ เราได้ทำเสร็จสิ้น
แล้ว ธรรม เราได้บรรลุแล้ว ให้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว  เราน้ันมีญาณบริสทุธ์ิ  
หมดความสงสยั จึงประกาศให้แจ้งในสำนักท่าน เรารู้จักขนัธ์ท่ีอาศัยอยู่มาก่อน ชำระ
ทิพยจักษุให้หมดจดแล้ว  เราได้บรรลุประโยชน์ตน ได้ทำตามคำสั่งสอนของ



 

๕๕๓๕ 
 

 

พระพุทธเจ้าแล้ว เราไม่ประมาท ศกึษาสกิขามาอย่างดีในคำสอนของท่าน กิเลสอา
สวะทั้งมวลของเราสิ้นไปแล้ว บัดน้ี ไมมี่การเกิดอีก ท่านมแีต่ความเอ็นดู ได้
อนุเคราะห์สั่งสอนเรา ด้วยข้อวัตรปฏิบัติท่ีประเสริฐ คำสอนของท่านไม่ไร้ค่า เราเป็น
อันเตวาสิกศึกษาแล้วในสำนักของท่าน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๓๐/๓๙๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มรรค ๔ (๑) โสดาปัตติมรรค (๒) สกทาคามิมรรค (๓) 
อนาคามิมรรค (๔) อรหัตตมรรค (ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒/๓๓๑/๕๕)  

 2.สุมนเถรคาถา ภาษิตของพระสุมนเถระ,คาถาของพระสุมนเถระ ท่านพระสุมน
เถระกล่าวไว้ว่า เม่ือครั้งเราบวชใหม่ มีอายุได้ ๗ ขวบ โดยกำเนิดได้ข่มพญานาค ผูม้ี
ฤทธ์ิมากด้วยฤทธ์ิ ได้ตักน้ำจากสระใหญ่อโนดาดมาถวายพระอุปัชฌาย์ พระศาสดา
ได้ทอดพระเนตรเห็นเราแล้วตรัสดังน้ีว่า  สารีบุตร เธอจงดูเด็กน้อยนี้ ผูม้ีใจต้ังม่ันดี
ภายใน กำลังถือหม้อน้ำมาน้ี สามเณรของพระอนุรุทธะ มีวัตรน่าเลื่อมใส มีอิริยาบถ
งดงาม ท้ังแกล้วกล้าด้วยฤทธ์ิ อันพระอนุรุทธะผู้เป็นบุรุษอาชาไนย ฝึกให้เป็นบุรุษ
อาชาไนย ผู้เป็นคนดีฝึกให้เป็นคนดี  ผูส้ำเร็จกิจแล้ว  แนะนำสั่งสอนแล้ว สมุน
สามเณรน้ัน  ได้ถึงความสงบอย่างย่ิง ทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันไม่กำเริบพระอรหัตตผล 
แล้วหวังว่าใคร ๆ อย่าพึงรู้จักเรา (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๒๙/๔๑๓) 

สุมนเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนเถระ มีเนื้อความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านเกิดเป็นช่างร้อยดอกไม้ ได้นำดอกมะลิซ้อนไปบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๒/๒๑๑) 

สุมนทามิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนทามิยเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านถวายพวงมาลัยดอกมะลิแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัต
ถะ เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๘/๕๕๙) 

สุมนพทุธวงศ ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระสุมนพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า นับถอยหลังจาก
กัปนี้ไป ๒ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป พระสมุนพุทธเจ้าประสูติในกรุงเมขละ พระชนก
พระนามว่าพระเจ้าทัตตะ พระชนนีพระนามว่าสิริมา พระมเหสีพระนามว่าวฏังสกี 
พระโอรสพระนามว่าอนูปมะทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จึง
เสด็จออกผนวชด้วยราชพาหนะคือช้าง บำเพ็ญบารมีอยู่ ๑๐ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าภายใต้ต้นกากะทิง พระศาสดาทรงช่วยเหลือมหาชนด้วยความเพียรน้ัน
อย่างนี้ ทรงช่วยเทวดาและมนุษย์ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  โกฏิ  ให้บรรลุธรรมคร้ังที ่ 
๑ พระมหาวีระตรัสสอนหมู่เดียรถีย์ในกาลใด  ในกาลน้ันทรงช่วยเหล่าสัตว์ ประมาณ  



 

๕๕๓๖ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐  โกฏิ ให้บรรลธุรรมในกาลแสดงธรรมคร้ังท่ี ๒  ในกาลเมื่อเทวดาและ
มนุษย์ผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกันมาทลูถามนิโรธปัญหาและความสงสยัทางใจ ใน
กาลทรงแสดงธรรมเป็นเคร่ืองแสดงนิโรธแม้ครั้งนั้นเหล่าสตัว์ประมาณ  ๙๐,๐๐๐  
โกฏิได้บรรลุธรรมคร้ังท่ี  ๓ มีการประชุมแห่งพระขีณาสพ  ผู้ปราศจากมลทิน  มีจิต
สงบระงับ ผู้คงที่ ๓  ครั้ง เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้ว เม่ือสงฆ์ประกาศ
ปวารณา พระตถาคตทรงปวารณาพร้อมด้วยภิกษุประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  โกฏิจากน้ัน  
ในการประชุมกันท่ีสุวรรณบรรพตอันสุกปลั่ง พระขีณาสพประมาณ ๙๐,๐๐๐  โกฏ ิ
มาประชุมกัน  เป็นคร้ังท่ี  ๒ ในกาลเมื่อท้าวสักกเทวราชเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
พระขีณาสพจำนวน ๘๐,๐๐๐  โกฏิ มาประชุมกัน เป็นครั้งท่ี  ๓ พระสรณเถระและ
พระภาวิตัตตเถระเป็นคู่อัครสาวก พระอุเทนเถระเป็นพุทธอุปัฏฐากพระโสณาเถรี
และพระอุปโสณาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา วรุณอุบาสกและสรณอุบาสกเป็นคู่อัคร
อุปัฏฐาก จาลาอุบาสิกาและอุปจาลาอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุปัฏฐายิกา ในกัปนี้มนุษย์มี
อายุขัย ๙๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณเท่าน้ัน พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสุมนะผู้ทรงพระยศ เสด็จดับขันธปรินิพพานท่ีอังคาราม พระสถูปของพระชิน
เจ้าน้ันสูงท่ีอังคารามน้ันสูงถึง ๔ โยชน์(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๐๗) 

สุมนมาลาการวัตถุ : เรื่องช่างดอกไม้ช่ือสุมนะ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง อ่ิมเอิบดีใจ เสวยผลกรรมอยู ่
กรรมนั้นช่ือว่า เป็นกรรมดี (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๖๘/๔๘) 

สุมนวีชนิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนวีชนิยเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรปุได้ว่า 
ในอดีตชาติกัปที่๙๑ ท่านได้ใช้พัดวิชนีพัดต้นโพธ์ิซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้
บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๔๖/๑๒๔) 

สุมนสามเณรวัตถุ : เรื่องสุมนสามเณร พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุใดแล
ยังหนุ่มแน่น ย่อมประกอบขวนขวายในพุทธศาสนา  ภิกษุน้ันย่อมทำโลกน้ีให้สว่าง
ไสว  เหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆ  ฉะน้ัน (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๒/๑๕๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ทำโลกน้ีให้สว่างไสว หมายถงึให้โลกคือขันธ์ ๕ สว่าง
ไสวด้วยอรหัตตมรรคญาณ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๙๐) 

สุมนสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสุมนาราชกุมารี  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขต
กรุงสาวัตถี ตรัสกับสุมนาราชกุมารีเก่ียวกับความแตกต่างกันแห่งสาวก ๒ คน ท่ีมี
ศรัทธาเสมอกนั มีศลีเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน แต่คนหนึ่งเป็นทายก อีกคนหน่ึง
ไม่ใช่ทายก คนท้ังสองนั้น หลังจากตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาดังน้ีว่า เทวดาผู้เคยเป็น



 

๕๕๓๗ 
 

 

ทายกย่อมข่มเทวดาผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ ๕ คือ (๑) อายุ (๒) วรรณะ (๓) สุข 
(๔) ยศ และ (๕) อธิปไตย แต่ละอย่างท่ีเป็นทิพย์ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ผู้ท่ีเคยเป็น
ทายกย่อมข่มผูไ้ม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ ๕ คือ (๑) อายุ (๒) วรรณะ (๓) สุข (๔) 
ยศ และ (๕) อธิปไตย แต่ละอย่างที่เป็นของมนุษย์  

  ถ้าเป็นบรรพชิตผู้ที่เคยเป็นทายกย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ ๕ 
คือ (๑) เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยจีวรมาก เมือ่เขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย (๒) เมื่อเขา
ขอร้องจึงฉันบิณฑบาตมาก เมื่อเขาไม่ขอร้องจึงฉันน้อย (๓) เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอย
เสนาสนะมาก เมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย (๔) เม่ือเขาขอร้องจึงใช้สอยเภสัชมาก 
เมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย (๕) เพ่ือนพรหมจารีท่ีอยู่รว่มกัน ย่อมประพฤติต่อเธอ
ด้วยกายวาจาและใจ เป็นท่ีพอใจเป็นส่วนมาก ท่ีไม่พอใจเป็นส่วนน้อย นำสิ่งเป็นที่
พอใจมาเป็นส่วนมาก ท่ีไม่พอใจเป็นส่วนน้อย แต่ถ้าสาวกท้ังสองคนบรรลุอรหัตตผล
แล้วจะไม่มีความแตกต่างกันเลย แล้วตรัสว่า สุมนา บุคคลควรใหท้าน ควรทำบุญ 
เพราะบุญเป็นอุปการะแก่เทวดา มนุษย์ และบรรพชิต (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๑/
๔๕) 

สุมนอุบาสก : ช่ือของอุบาสกคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่กับอัจจุคคตอุบาสกทั้งคู่นี้เป็นอัครอุปัฏฐากในกาลของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ดังปรากฏว่า “...อัจจุคคตอุบาสกและสุมน
อุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก นันทาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา...” 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๒/๗๐๕) 

สุมนะ, ช่างดอกไม้ :ช่ือของช่างดอกไม้คนหน่ึง ภายหลังอุปสมทในพระพุทธศาสนา พระสุมนเถระ 
เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า “ครั้งน้ัน  ข้าพเจ้าเป็นช่าง
ดอกไม้ มีนามว่าสุมนะ ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีคือกิเลสผู้สมควรรับเคร่ือง
บูชาของชาวโลก” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๒/๒๑๑) 

สุมนะ, พระ : ช่ือของพระเถระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาล สมัยหนึ่งพักอยู่ท่ีอยู่ท่ีป่าอันธวัน เขตกรุงสา
วัตถีกับท่านพระเขมะ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงท่ีประทับและทูลถามพระผู้
มีพระภาคเจ้าเกี่ยวกับพระอรหันตขีณาสพว่า ย่อมไม่มีผู้ท่ีประเสริฐกว่าเรา ไม่มีผู้
เสมอเรา ไม่มีผู้ที่ด้อยกว่าเรา ดังปรากฏว่า “ท่านพระสุมนะได้กราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว ทำกิจท่ีควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดย
ลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นไม่มีความคิดอย่างนี้
ว่า‘ผู้ท่ีประเสริฐกว่าเราไม่มี’ ว่า ‘ผู้ท่ีเสมอกับเราไม่มี’ หรือว่า ‘ผู้ท่ีด้อยกว่าเราไม่มี” 
(อง.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๙/๕๑๖), ช่ือของพระเถระรูปหน่ึงซึ่งในอดีตชาติมีช่ือว่าพระเอก



 

๕๕๓๘ 
 

 

จินติกเถระ เคยเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ดังท่ี
ปรากฏว่า “...ท่านมีนามว่าสุมนะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุ
มุตตระพร่ำสอนอรรถธรรม ให้ข้าพเจ้าสลดใจ” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๒/๓๕๓,๓๒/๔๗/
๔๙๐,๓๓/๒๔/๖๔๔) 

สุมนะ, พระเจ้าจักรพรรดิ :ช่ือขอพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ในอดีตชาติเคยเป็นพระเถระนามว่า 
พระสีหาสนทายกเถระ ในกาลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ท่านได้มีจิต
เลื่อมใสมีใจยินดีได้ทำพระแท่นสีหาสน์ (หมายถึงอาสนะอย่างดี) (ขุ.อป.อ.๒/๑๒๙/
๓๕) เป็นอาสนะของพระผู้มีพระภาคผู้องอาจดุจสีหะ เป็นอาสนะท่ีประดับด้วยของมี
ค่า เช่น เงิน และทองเป็นต้น (ขุ.อป.อ. ๒/๒๑/๒๑๙)) ครั้นทำเสร็จแล้วได้ทำต่ัง
สำหรับรองพระบาทถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะน้ัน ในฤดูฝน ได้สร้าง
เรือนคลุมบนพระแท่นสีหาสน์นั้น ด้วยบุญกรรมน้ัน ทำให้ท่านเกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่าสุมนะจำนวน ๓ ชาติ ดังปรากฏว่า “.....ในกัปที่ ๗๒ นับจากกัป
น้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ ชาติ มีพระนามว่าสุมนะ” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๐/๑๐๓) 

สุมนะ, พระพุทธเจ้า : พระนามของพระพุทธเจ้าคือสุมนพุทธเจ้า ได้เสด็จอุบัติในสมัยต่อจาก
พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะน้ัน พระองค์ไม่มีใคร
เสมอโดยธรรมทั้ งปวงทรงสูงสุดแห่งสัตว์ท้ังปวง ดังปรากฏว่า “สมัยต่อจาก
พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ ได้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำพระนามว่าสุมนะไม่มี
ใครเสมอโดยธรรมทั้งปวง ทรงสูงสุดแห่งสัตว์ท้ังปวง” (ขุ.พุทฺธ (ไทย)๓๒/๒๘/
๕๕๕,๓๓/๑/๖๐๗,๓๓/๑/๖๑๓,๓๓/๕/๗๒๑,๓๓/๒๒/๖๑๑,๓๓/๒๕/๖๑๑,๓๓/
๒๖/๖๑๑,๓๓/๓๔/๖๑๒,๓๓/๖๖/๑๒๘,๓๓/๑๑/๖๐๘,๓๓/๑๘/๖๐๙) พ ร ะ
สุมนะพุทธเจ้า ประสูติเป็นพระสุมนะราชกุมาร ในราชวงศ์กษัตริย์แห่งเมขละนคร 
พระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทัตตะ และพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระ
นางสิริมา สุมนะราชกุมารทรงเกษมสำราญอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ในปราสาท ๓ หลัง ช่ือ สิริ
วัฒนะ โสมวัฒนะ และอิทธิวัฒนะ มีพระมเหสีพระนามว่า พระนางวฏังสิกาเทวี และ
ทรงมีสนมนารีแวดล้อมอีก ๓๖๐,๐๐๐ นาง วันหน่ึง พระสุมนะทอดพระเนตรเห็น
เทวทูตท้ังสี่ พระองค์จึงมีพระทัยน้อมไปทางบรรพชา เม่ือพระนางวฏังสิกาเทวี
ประสูติพระโอรส พระนามว่า อนูปมะกุมาร จึงได้เสด็จออกบรรพชาด้วยคชยาน โดย
มีผู้ออกบรรพชาตาม จำนวน ๓๐ โกฏิ สุมนะราชกุมาร ๑๐ ทรงบำเพ็ญความเพียร
อยู่ ณ อโนมนิคม เป็นเวลา เดือน จนถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ทรงรับข้าวมธุปายาส
จากนางอนุปมา ธิดาของอโนมเศรษฐี และรับหญ้า ๘ กำจากอนุปมาชีวก ปูลาดใต้



 

๕๕๓๙ 
 

 

ต้นนาคะ (ต้นกากะทิง) เป็นโพธิบัลลังก์ กำจัดเหล่ามารให้พ้นไป และได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าในคืนนั้น พระสุมนะพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่พระภิกษุผู้
บรรพชาตามจำนวน ๓๐ โกฏิ พร้อมสรณกุมารพระอนุชาต่างมารดา และภาวิตัตต
มาณพบุตรปุโรหิต ท่ีราชอุทยาน ในเมขละนคร ทำให้พระภิกษุ ๓๐ โกฏิน้ัน พร้อม
พระอนุชาและบุตรปุโรหิต สำเร็จเป็นพระอริยบุคล 

  ธรรมาภิสมัยในพุทธกาลของพระสุมนะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ๓ วาระ คือ  
 วาระที่ ๑ แสดงปฐมเทศนา ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา ๑๐๐,๐๐๐ 
โกฏิ   

   วาระท่ี ๒ แสดงธรรมย่ำยีพวกเดียรถีย์ ณ สุนันทวดีนคร ธรรมาภิสมัยบังเกิด
แก่มนุษย์และเทวดา ๑,๐๐๐ โกฏิ     
 วาระท่ี ๓ แสดงนิโรธปัญหาแก่พระเจ้าอรินทมะ ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์
และเทวดา ๙๐,๐๐๐ โกฏิ 

  พระสุมนะพุทธเจ้า ทรงประชุมสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง คือ   
  คร้ังที่ ๑ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๑,๐๐๐ โกฏิ 

   คร้ังที่ ๒ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๙๐,๐๐๐ โกฏิ  
   คร้ังที่ ๓ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๘๐,๐๐๐ โกฏิ 
  พระสุมนะพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ คือ พระอัครสาวก คือ พระสรณะเถระ 

และพระภาวิตัตตะเถระ พระอัครสาวิกา คือ พระโสณาเถรี และพระอุปโสณาเถรี 
พระอุปัฏฐาก คือ พระอุเทนะเถระ 

  พระสุมนะพุทธเจ้ามีพระวรกายสูง ๙๐ ศอก พระพุทธรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระ
วรกายส่องแสงสว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ เมื่อพระชนมายุได้ ๙๐,๐๐๐ ปี จึง
ปรินิพพานท่ีพระวิหารอังคาราม พระศาสนาดำรงอยู่ ๙๐,๐๐๐ ปีแล้วอันตรธานไป 

สุมนะ, ภิกษุ : ช่ือของพระเถระรูปหน่ึงซึงเป็นชาวปาเฐยยะ ได้รับเลือกจากท่านพระเรวตะพร้อม
ภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะอีก ๔ รูป คือท่านพระเรวตะ ท่านพระสัมภูตสาณวาสี ท่าน
พระยสกากัณฑกบุตร เพ่ือที่วินิจฉัยอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี (คือวิธีระงับอธิกรณ์ ใน
กรณีท่ีประชุมสงฆ์มีความไม่สะดวกด้วยเหตุบางอย่าง สงฆ์จึงเลือกภิกษุบางรูปในท่ี
ประชุมนั้น ต้ังเป็นคณะทำงานแล้วมอบเรื่องให้นำไปวินิจฉัย (วิ.อ. ๓/๒๓๑/๒๙๙)) 
ดังท่ีปราฏว่า “......สงฆ์จึงคัดเลือกภิกษุชาวปราจีน ๔ รูป คือท่านพระสัพพกามี ท่าน
พระสาฬหะ ท่านพระอุชชโสภิตะ และท่านพระวาสภคามิกะ และภิกษุชาวเมือง
ปาเฐยยะอีก ๔  รูป คือท่านพระเรวตะ ท่านพระสัมภูตสาณวาสี ท่านพระย
สกากัณฑกบุตร และท่านพระสุมนะ” (วิ.จู.(ไทย)๗/๔๕๖/๔๑๒), ช่ือของพระเถระรูป



 

๕๕๔๐ 
 

 

หน่ึงซึ่งทรงจำพระวินัยสืบต่อกันมา เป็นศิษย์ของพระติสสเถระ เป็นพหูสูต ดังท่ี
ปรากฏว่า “ต่อมา พระอภยะผู้มีปัญญา ฉลาดในพระปิฎกทั้งหมด พระติสสเถระผู้มี
ปัญญาเช่ียวชาญในพระวินัย พระสุมนะมีปัญญามาก ผู้เป็นศิษย์ของพระติสสเถระนั้น 
เป็นพหูสูตรักษาพระศาสนาต่อกันมาอยู่ในชมพูทวีป” (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๘/๓/๖),๘/๘/
๑๓,๘/๒๒/๒๖ 

สุมนะ, ยักษ์ : ช่ือของยักษ์ตนหน่ึงในหมู่ของยักษ์ มหายักษ์  เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์ ดังท่ี
ปรากฏว่า “ยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์  คือใคร คืออินทะ โสมะ 
วรุณะ ภารทวาชะ ปชาบดี จันทนะ กามเสฏฐะ กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ ปนาทะ
โอปมัญญะ เทวสูตะ มาตลิ จิตตเสนะ คันธัพพะ นโฬราชา ชโนสภะ สาตาคิระ เหม
วตะ ปุณณกะกรติยะ คุฬะ สิวกะ มุจลินทะ เวสสามิตตะ ยุคันธระ โคปาละ สุปป
เคธะ หิริ เนตติ มันทิยะ ปัญจาลจันทะ อาฬวกะ ปชุนนะ สุมนะ สุมุขะทธิมุขะ มณิ 
มานิจระ ทีฆะ รวมทั้งเสรีสกะด้วย” (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

สุมนา : เทพธิดาองค์หน่ึงในบรรดาเทพธิดา ๔ ตนท่ีเกิดในสวรร์วิมาน ซึ่งถวายดอกไม้ต่าง
ชนิดกัน เทพธิดาสุมนาน้ีได้ถวายดอกมะลิตูม ดังที่ปราฏว่า “...ชาติก่อนดิฉันช่ือว่า
สุมนา ได้ถวายดอกมะลิตูม มีสีคล้ายงาช้าง แด่ภิกษุผู้กำลังเท่ียวบิณฑบาตอยู่
ในปัณณกตนครซึ่งต้ังอยู่บนเนิน เป็นเมืองท่ีรุ่งเรือง น่าร่ืนรมย์ ของแคว้นเอสิกา 
เพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทิศอย่าง
น้ี” (ขุ.วิ.(ไทย ๒๖/๗๘๐/๙๐) 

สุมนา, พระมเหสี : พระมเหสีพระองค์หนึ่ง ในอดีตชาติเป็นพระมเหสีของพระโพธิสัตว์พระนามว่า
สิทธัตถะ มีพระราชโอรสพระนามว่าอนุปมะดังปรากฏว่า “....มีนางสนมกำนัล 
๔๘,๐๐๐ นางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสุมนา พระราชโอรส
พระนามว่าอนุปมะ” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๕/๖๗๓), ช่ือของพระมเหสีพระองค์หน่ึง 
ในอดีตชาติเป็นพระมเหสีของพระโพธิสัตว์พระนามว่าสุเมธ มีพระราชโอรสพระนาม
ว่าปุนัพพะ ดังว่า “มีนางสนมกำนัล  ๔๘,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระ
มเหสีพระนามว่าสุมนา พระราชโอรสพระนามว่าปุนัพพะ” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๐/
๖๔๘) 

สุมนา, ราชกุมารี : พระราชธิดาของพระเจ้ามหาโกศลแห่งแคว้นมคธ เป็นพระราชกนิษฐาของพระ
เจ้าปเสนทิโกศลท่ีมีพระนามว่า “สุมนา” เพราะอดีตชาติเคยถวายสักการะด้วยพวง
ดอกมะลิ(สุมนมาลา) แด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกุมารี ๕๐๐ คนซึ่งล้วนแล้วแต่
ประสูติในวันเดียวกันเป็นบริวารมีรถ ๕๐๐ คันเป็นพาหนะในชมพูทวีป มีกุมารีเพียง 
๓ นางเท่าน้ันท่ีมีรถเป็นพาหนะถึง ๕๐๐ คัน คือ จุนทีราชกุมารีพระธิดาของพระ



 

๕๕๔๑ 
 

 

เจ้าพิมพิสาร นางวิสาขา ธิดาของธนญชัยเศรษฐี และสุมนาราชกุมารี (องฺ.ปญฺจก.อ. 
๓/๓๑/๑๔-๑๘),๒๒/๓๑/๔๕ 

สุมนาเถรีคาถา : ภาษิตของพระสุมนาเถรี,คาถาของพระสุมนาเถรี ท่านพระสุมนาเถรี(รับพระพุทธ
โอวาทแล้วได้กล่าวว่า เธอพิจารณาเห็นธาตุท้ังหลายว่าเป็นทุกข์แล้วอย่ามาเกิดอีก 
คลายความพอใจในภพแล้ว จะเป็นผู้สงบระงับท่องเที่ยวไป (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๑๔/
๕๕๕)  

สุมนาเทวี : ดู สุมนา,ราชกุมารี (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๙๙/๔๙๔) 
สุมนาเทวีวัตถุ : เรื่องนางสุมนาเทวี พระผู้มพีระภาคทรงปรารภนางสุมนาเทวีธิดาคนเล็กของเศรษฐี

ซึ่งเสียชีวิตจึงตรัสเน้ือความนี้แก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า ผูท้ำบุญไว้ ย่อมเพลิดเพลินใจ
ในโลกน้ี ตายไปแล้วก็ยังเพลิดเพลินใจในโลกหน้า ช่ือว่าเพลิดเพลินใจในโลกท้ังสอง 
เขาย่อมเพลิดเพลนิใจว่า“เราได้ทำบุญไว้แลว้” ครั้นไปสู่สุคติ เขายิ่งเพลิดเพลินใจ
มากขึ้น (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๒๙) 

สุมนาเวฬิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนาเวฬิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้ใส่ก้อนปูนขาวและวางพวงมาลัยดอกมะลิ ไว้หน้า 
แท่นบูชาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่ได้พบ
ทุคติเลย ในกัปท่ี ๑๑ ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติ 
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๖๔/๔๙๓) 

สุมนาอุบาสิกา : ช่ือของอุบาสิกาคนหน่ึงซึ่งคู่กับอนุฬาอุบาสิกา ซึ่งท้ังคู่เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ ดังว่า “นันทอุบาสกและวิสาขอุบาสกเป็นอัคร
อุปัฏฐาก อนุฬาอุบาสิกาและสุมนาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/
๒๕/๖๐๖) 

สุมภะ, แคว้น : แคว้น ๆ หน่ึงของชาวสุมภะ ซึ่งในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่พระอุทายีได้
เข้าไปเฝ้าแล้วทูลถาม ดังว่า “สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ นิคมของชาว
สุมภะช่ือเสตกะ แคว้นสุมภะ  ครั้งนั้นแลท่านพระอุทายีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
เจ้าถึงท่ีประทับ” (สํ.มหา.(ไทย)๑๙/๒๑๑/๑๔๓),แคว้น ๆ หนึ่งของชาวสุมภะ ซึ่งใน
สมัยหน่ึงพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ทรงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาเฝ้า ดังปรากฏว่า 
“สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิคมของชาวสุมภะช่ือเสทกะในแคว้น
สุมภะ ณ ท่ี น้ันแล พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย”ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรื่อง
น้ีว่า “ภิกษุท้ังหลาย หมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่า ‘มีนางงามในชนบท มีนางงามใน
ชนบท’ จึงประชุมกัน ก็นางงามในชนบทนั้นน่าดูย่ิงนักในเวลาฟ้อนรำ น่าฟังย่ิงนัก” 



 

๕๕๔๒ 
 

 

(สํ.มหา.(ไทย)๑๙/๓๘๕/๒๔๑), ช่ือของแคว้น ๆ หน่ึงของชาวสุมภะ ซึ่งในสมัยหน่ึง
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ทรงรับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมา ดังปรากฏว่า “สมัยหน่ึง 
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวสุมภะช่ือเสทกะ แคว้นสุมภะ ณ ท่ีน้ันแล 
พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมี
มาแล้ว คนจัณฑาลผู้เป็นนักไต่ราว ยกไม้ไผ่ขึ้นต้ังไว้แล้วเรียกศิษย์ช่ือเมทกถาลิกะมา
บอกว่า ‘เมทกถาลิกะผู้สหาย เธอจงขึ้นราวไม้ไผ่แล้วยืนบนคอของเราเถิด”(สํ.มหา.
(ไทย)๑๙/๓๘๖/๒๔๓) 

สุมังคลชาดก :  ชาดกว่าด้วยนายสุมังคละ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
พระเจ้าพรหมทัต ทรงอดกลั้นไม่ลงโทษนายสุมังคละท่ีฆ่าพระปัจเจกพุทธเจ้าอันเป็น
บุญเขตของพระองค์ เพราะความเข้าใจผิดคดิว่าเป็นเน้ือ เม่ืออำมาตย์ทูลถามว่า เหตุ
ไรเมื่อข้าพระองค์กราบทูลว่านายสุมังคละกลับมาถึงสองคร้ัง พระองค์จึงไม่ตรัสอะไร 
แต่ในคร้ังท่ีสามซึ่งเป็นปีที่สามพระองค์กลับให้อภัยแก่เขา พระโพธิสัตว์ได้แสดงราช
จริยาวัตรแก่อำมาตย์ว่าผู้เป็นใหญ่รู้ตัวว่ากำลังโกรธจัดอย่าเพ่ิงลงโทษ เพราะการ
ลงโทษในขณะที่โกรธอาจทำการโดยไม่เหมาะสม อาจก่อทุกข์โทษให้แกค่นอ่ืน
มากมาย ต่อเม่ือจิตผ่องใสหายโกรธแล้วจึงค่อยพิจารณาโทษ ผู้ไม่ลำเอียงย่อมลงโทษ
โดยเหมาะสม กษัตริย์ผู้ลำเอียงลงโทษไม่เหมาะสมย่อมถกูติเตียน สวรรคตแล้วย่อม
ไม่พ้นทุคติ ส่วนกษัตริย์ทรงยินดีในธรรมมีขนัติ โสรัจจะ และสมาธเิป็นต้นท่ีอริยะชน
ประกาศไว้ดีแล้วย่อมไปสู่ปรโลกนายสุมังคละได้สรรเสริญพระราชาโพธิสัตว์เป็นอย่าง
ย่ิงที่ได้ประทานอภัยให้แก่เขาและได้พระราชทานตำแหน่งนายอุทยานให้เขาอีก 
กรรมที่ทำด้วยความโกรธย่อมเกิดความเสียหายและเสียใจในภายหลังบุคคลควรระงับ
ความโกรธให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยทำกรรม (ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๒๗/๒๘๙) 

สุมังคลเถรคาถา : ภาษิตของพระสุมังคลเถระ,คาถาของพระสุมังคลเถระท่านพระสุมังคลเถระ กล่าว
ไว้ว่า เราพ้นดีแล้ว พ้นแลว้ด้วยดี  พ้นดีแลว้จากการหลังค่อม ๓ กรณ ีคือ จากการ
เกี่ยวข้าว การไถนาและการถางหญ้า แม้ว่างานเก่ียวหญ้าเป็นต้น จะมีอยู่ในท่ีใกล้ๆ นี้
ก็ตาม แต่ก็ไมเ่หมาะ  ไม่ควรแก่เราท้ังสิ้น เพียรเพ่งเถิด สุมังคละ จงเผาเถิด  สุ
มังคละ เธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เถิด สุมังคละ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๓/๓๑๘) 

สุมังคลเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ ม ี๒ เรื่อง แต่เนือ้หาต่างกัน คือ 
 1.สุมังคลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่า

ไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติ ในขณะที่ท่านกำลังเตรียมพิธีต้อนรับพวกพราหมณ์ ได้เห็น
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี พร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จมา มีจติเลื่อมใสจึง
ได้นิมนต์เข้าบ้านถวายอาหารบิณฑบาต เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านได้เกิดเป็นท้าว
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สักกะ ๒๗ ชาติ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘๐ ชาติ เป็นพระเจ้าประเทศราช ๕๐๐ ชาติ 
ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๒๔/
๑๑๙) 

 2.สุมังคลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่า
ไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๑๑๘ ท่านเคยฟ้อนรำ ขับร้อง บูชาพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าอัตถทัสสี เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านเสวยมนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติ
หลายร้อยชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๑๑/๒๖๒) 

สุมังคลนคร : ช่ือของนครหน่ึงซึ่งเป็นนครที่พระพุทธเจ้าพะนามว่าสุชาตะได้ทรงประกาศพระ
ธรรมจักร ดังว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณ อันประเสริฐอย่าง
สิ้นเชิงแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรท่ีสุมังคลนคร” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓/๖๕๐) 

สุมังคลมาตาเถรีคาถา : ภาษิตของพระสุมังคลมาตาเถรี,คาถาของพระสุมังคลมาตาเถรี ท่านพระสุมัง
คลมาตาเถรีกล่าวว่า เราพ้นดีแล้ว ในการพ้นดีแล้ว  เปน็ผู้พ้นแล้วโดยชอบจากสาก 
จากสามีของเราผู้ไม่มีหิริ จากร่ม จากหม้อข้าว และจากงูน้ำ เรากำลังตัดราคะ และ
โทสะ อาศัยโคนไม้ เข้าฌานอยู่โดยความสุขว่า สขุหนอ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๒๓/๕๕๘) 

สุมังคลอุบาสก : ช่ือของอุบาสกคนหน่ึงซึ่งคู่ กับฆฏิการอุบาสก ท้ังคู่ น้ีเป็นอัครอุปัฏฐากของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ดังว่า “....สุมังคลอุบาสกและฆฏิการอุบาสกเป็น
อัครอุปัฏฐากวิชิตเสนาอุบาสิกาและภัททาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา” (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๔๐/๗๑๖) 

สุมังคละ, กรุง : ช่ือของเมืองหนึ่งซึ่งมีเจ้าเมืองพระนามว่าอุคคตะเป็นเมืองท่ีในอดีตพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสุชาตะประทับอยู่ ดังปรากฏว่า “...กรุงช่ือว่าสุมังคละ  กษัตริย์พระนามว่า
อุคคตะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าประภาวดีเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสุชาตะผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๐/๖๕๓) 

สุมังคละ, ช่ือ : ช่ือของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งท่านใช้เรียกตัวเองในคราวที่ภาษิตคาถาไว้ ดังว่า “เราพ้น
ดีแล้ว พ้นแล้วด้วยดีพ้นดีแล้วจากการหลังคอ่ม ๓ กรณี คือ จากการเก่ียวข้าว การไถ
นา และการถางหญ้า แม้ว่างานเกี่ยวหญ้าเป็นต้น จะมีอยู่ในท่ีใกล้ ๆ นี้ก็ตาม แต่ก็ไม่
เหมาะ ไม่ควรแก่เราท้ังสิ้น เพียรเพ่งเถิดสุมังคละ จงเผาเถิด สุมังคละ เธอจงเป็นผู้ไม่
ประมาทอยู่เถิด สุมังคละ”(ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๔๓/๓๑๙) 

สุมังคละ, พระ : ช่ือของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ดังว่า 
“พระพรหมเทพเถระและพระอุทัยเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าสุมังคละ
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เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่” (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๑/๖๗๙) 

สุมังคละ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หน่ึงซึ่งเป็นอดีตชาติของพระผล
ทายกเถระ ดังว่า “ในกัปท่ี  ๑๐๗ นับจากกัปน้ีไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
พระนามว่าสุมังคละสมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษ
เหล่าน้ี คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แล” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘๒/
๒๘๘) 

สุมังคละ, พระพุทธเจ้า : พระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน่ึง ดังปรากฏว่า “พระผู้มี
พระภาคผู้สยัมภูชินเจ้า ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ พระนามว่าสุมังคละเสด็จออกจากป่าใหญ่
เขา้ไปยังนคร” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๗/๓๖๖) พระมังคละพุทธเจ้า ประสูติเป็น
มังคละราชกุมาร ในวงศ์กษัตริย์แห่งอุตตระนคร พระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้า
อุตตระ และพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางอุตตรา มังคละราชกุมารทรง
เกษมสำราญอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ในปราสาท ๓ หลัง ช่ือ ยสวา รุจิมา และสิริมา มีพระ
มเหสีพระนามว่า พระนางยสวดี และทรงมีสนมนารีแวดล้อมอีก ๓๐,๐๐๐ นาง วัน
หน่ึง พระมังคละทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ
นักบวช พระองค์จึงมีพระทัยน้อมไปทางบรรพชา เมื่อพระนางยสวดีเทวีประสูติ
พระโอรส พระนามว่า สีลวากุมาร จึงได้เสด็จออกบรรพชาด้วยม้าปัณฑระ มีผู้ออก
บรรพชาตามจำนวน ๓ โกฏิมังคละราชกุมารทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่ ณ บ้านอุตต
รคาม เป็นเวลา ๘ เดือน จนถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ทรงรับข้าวมธุปายาสจากนาง
อุตตรา ธิดาของอุตตรเศรษฐี และรับหญ้า ๘ กำจากอุตตระอาชีวก ปูลาดใต้ต้นนาคะ 
(ต้นกากะทิง) เป็นโพธิบัลลังก์ ทรงเอาชนะเหล่ามารด้วยพระบารมี และได้ตรัสรู้เป็น
พระวิริยาธิกะพุทธเจ้าในคืนน้ัน พระมังคละพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่
พระภิกษุผู้บรรพชาตามจำนวน ๓ โกฏิ ท่ีชัฏสิริวัน สิริวัฒนนคร ทำให้พระภิกษุ ๓ 
โกฏิน้ันสำเร็จเป็นพระอริยบุคล 

   ธรรมาภิสมัยในพุทธกาลของพระมังคละพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ๓ วาระ คือ วาระ
ท่ี ๑ แสดงปฐมเทศนา ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ
วาระท่ี ๒ แสดงธรรมบนดาวดึงส์เทวโลกโปรดพุทธมารดา ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่
เทวดา ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ วาระท่ี ๓ แสดงธรรมแก่พระเจ้าสุนันทะ ธรรมาภิสมัย
บังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา ๙๐ โกฏิ  

   พระมังคละพุทธเจ้า ทรงประชุมสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง คือ 
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 ครั้งท่ี ๑ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ มีคู่อัครสาวกเป็น
ประธาน ครั้งท่ี ๒ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ ณ อุตตรา
ราม คร้ังท่ี ๓ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๙๐ โกฏิ มีพระเจ้าสุนันทะซ่ึง
ออกบวชเป็นประธาน 

  พระมังคละพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ คือพระอัครสาวก คือ พระสุเทวะเถระ 
และพระธรรมเสนะเถระ พระอัครสาวิกา คือ พระสีวลาเถรี และพระอโสกาเถรี พ ร ะ
อุปัฏฐาก คือ พระปาลิตะ พระมังคละพุทธเจ้ามีพระวรกายสูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมี
แผ่ท่ัวหมื่นโลกธาตุ พระรัศมีน้ีรุ่งเรืองกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใด ๆ เมื่อพระชนมายุได้ 
๙๐,๐๐๐ ปี จึงปรินิพพานที่พระวิหารอุตตราราม พระศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่
นาน ๙๐,๐๐๐ ปีจึงอันตรธานไป 

สุมาคธา, สระโบกขรณี , สระโบรณี : ช่ือของสระบัวชนิดหน่ึง เป็นสถานท่ีให้เหย่ือนกยูงและ
พระพุทธเจ้าเคยทรงเสด็จจงกรมอยู่สถานที่น้ันดังท่ีปรากฏว่า “คร้ังน้ัน พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏแล้วเสด็จเข้าไปยังสถานท่ีให้เหย่ือนกยูง ท่ีฝั่งสระ
โบกขรณีสุมาคธาเสด็จจงกรมอยู่ในท่ีแจ้ง ณ สถานท่ีน้ัน นิโครธปริพาชกเห็นพระผู้มี
พระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในท่ีแจ้ง ณ สถานท่ีให้เหย่ือนกยูง ท่ีฝั่งสระโบกขรณีสุมาคธา
จึงห้ามบริษัทของตนว่า “ท่านทั้งหลายโปรดเงียบเสียงหน่อย  อย่าส่งเสียงอ้ืออึงพระ
สมณโคดมน้ีเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ณ สถานท่ีให้เหยื่อนกยูง ท่ีฝั่งสระโบกขรณีสุ
มาคธา พระองค์โปรดเสียงเบา ทรงได้รับการอบรมในเรื่องเสียงเบา ตรัสสรรเสริญ
เสียงเบา” (ที..(ไทย)๑๑/๕๔/๓๗,๑๑/๕๕/๓๘), และดังที่ปรากฏว่า “พระผู้มีพระ
ภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วบุรุษคนหน่ึง
ออกจากกรุงราชคฤห์เข้าไปยังสระโบกขรณีช่ือสุมาคธาด้วยต้ังใจว่า ‘จักคิดเร่ืองโลก’
แล้วน่ังคิดเรื่องโลกอยู่ริมสระโบกขรณีช่ือสุมาคธา เขาได้เห็นกองทัพ ๔ เหล่าเข้าไปสู่
ก้านบัวท่ีริมสระโบกขรณีช่ือสุมาคธาแล้วคิดดังน้ีว่า ‘เราช่ือว่าเป็นคนบ้า มีจิตฟุ้งซ่าน 
เห็นสิ่งท่ีไม่มีในโลก’ต่อมา เขาเข้าไปยังเมืองบอกแก่หมู่มหาชนว่า ‘ท่านท้ังหลาย
ข้าพเจ้าเป็นคนบ้า มีจิตฟุ้งซ่าน เห็นสิ่งท่ีไม่มีในโลก’”(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๑๑/๖๒๒) 

สุมิตตะ, นาย : ช่ือของบุรุษคนหน่ึง เกิดท่ีแคว้นกาสี ในอดีตชาติเป็นอดีตสามีของพระภัททกาปิลานี
เถรีในอดีตชาติ พระภัททกาปิลานีเถรีเม่ือจะเล่าเร่ืองในอดีตของตนจึงกล่าวไว้ ดังว่า 
“แม้ครั้งน้ัน หม่อมฉันมีส่วนในบุญน้ันโดยพิเศษ สามีของหม่อมฉันไปเกิดในแคว้นกา
สี มีนามปรากฏว่าสุมิตตะ หม่อมฉันเป็นภรรยาของเขา มีความสุขอันเขาประดับ
ตกแต่งแล้ว เป็นท่ีรัก ครั้งน้ัน สามีของหม่อมฉันได้ถวายผ้าโพกศีรษะเนื้อดีแก่พระ
ปัจเจกมุนี” (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๙๐/๔๙๓) 



 

๕๕๔๖ 
 

 

สุมิตตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หน่ึงซึ่งเป็นอดีตชาติของพระอัตถ
สันทัสสกเถระ ๆ เมื่อจะประกาศเร่ืองในดีตของท่านจึงกล่าวเอาไว้ ดังที่ปรากฏว่า 
“ในกัปที่ ๑๓๐ นับจากกัปน้ีไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุมิตตะ สมบูรณ์
ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำ
สำเร็จแล้ว” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๓/๓๐๑) 

สุมิตตา, หญิงสาว : ช่ือของหญิงสาวนางหน่ึงเกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นอดีตชาติของพระพระยโส
ธราเถรีได้ถือเอาดอกบัวจำนวน ๘ กำ ไปเพ่ือบูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งพระยโสธราเถรีเมื่อ
จะประกาศประวัติของตนจึงได้กล่าวไว้ ดังที่ปรากฏว่า “ครั้งน้ัน หม่อมฉันได้เกิดใน
ตระกูลพราหมณ์ เป็นหญิงสาวมีนามว่าสุมิตตา  เข้าไปสู่สมาคม ถือดอกอุบลไป ๘ 
กำเพ่ือบูชาพระศาสดาได้เห็นพระองค์ผู้เป็นฤษีผู้ประเสริฐในท่ามกลางหมู่ชน” (ขุ.
อป.(ไทย)๓๓/๓๖๔/๕๐๒) 

สุมิตตาราม : ช่ือของพระสถูปหน่ึงซึ่งเป็นท่ีเสด็จกับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปัสสี มีความสูงถึง ๗ โยชน์ ดังปรากฏว่า “พระวีรเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทรงเป็นนระ
ผู้ประเสริฐเ สด็จดับขันธปรินิพพานที่สุมิตตาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์
ท่ีสุมิตตารามนั้น สูงถึง ๗ โยชน์ ฉะน้ีแล” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓๗/๖๙๐) 

สุมุขะ, ยักษ์ : ช่ือของยักษ์ตนหน่ึงในหมู่ของยักษ์ มหายักษ์  เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์, ดู 
สุมนะยักษ์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๒) 

สุเมขลิยะ,  พระเจ้าจักรพรรดิ : ช่ือของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง เป็นอดีตชาติของ
พระพิฬาลิทายกเถระ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก พระพิฬาลิ
ทายกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติอดีตของตนจึงกล่าวไว้ดังว่า “ในกัปที่ ๕๔ นับจาก
กัปน้ีไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุเมขลิมะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ 
มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้
แล” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๒/๖๐/๒๕๘) 

สุเมฆฆนะ,  พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง เป็นอดีตชาติของพระมิเนลปุป
ผิยเถระ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก พระมิเนลปุปผิยเถระเมื่อ
จะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวไว้ ดังว่า “ในกัปที่ ๒๙ (นับจากกัปนี้
ไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีพระนามว่าสุเมฆฆนะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ 
มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่าน้ี คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 



 

๕๕๔๗ 
 

 

ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธ เจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้
แล”(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๒/๘/๓๗๐) 

สุเมธ : ช่ือของภิกษุผู้เป็นเสขะ ดังปรากฏว่า “คำว่า  สุเมธ นั้น เป็นช่ือของภิกษุผู้เป็นเสขะ 
คำว่า ศัสตรา  น้ัน เป็นช่ือแห่งปัญญาอันประเสริฐ” (ม.มู(ไทย)๑๒/๒๕๑/๒๗๑) 

สุเมธ, ช่ือ : พระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ดังปรากฏว่า “ท่านผู้เจริญ เมื่อก่อนข้าพเจ้า
น้ันเป็นพระสาวก ของพระชินเจ้าทรงพระนามว่าสุเมธยังเป็นปุถุชน มิได้ตรัสรู้ บวช
อยู่ ๗ พรรษา” (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๒๐๓/๑๕๐) 

สุเมธกถา : ว่าด้วยสุเมธดาบส พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงพระชาติท่ีเป็นสุเมธะ ชาวกรุงอมระ สละ
ทรัพย์ออกผนวชเป็นดาบส บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ จนบรรลุอภิญญา ๕ 
สมาบัติ ๘ ต่อมาได้ทอดตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร พร้อมด้วย
พระสงฆ์ขีณาสพ ๔๐๐,๐๐๐ องค์ เสด็จข้ามไป และพระทีปังกรพระพุทธเจ้าได้ทรง
พยากรณ์ว่า ท่านผู้น้ีจักเป็นพระพุทธเจ้านามว่าโคดมในอนาคต จึงทรงเริ่มบำเพ็ญ
บารมีเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้ามาแต่ชาติน้ัน และในการบำเพ็ญบารมี ต่อจากน้ันมาก็ทรง
ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ตามลำดับ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/
๕๖๗) 

สุเมธดาบส : ดาบสตนหน่ึงซึ่งเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระนามสมณโคดม ก่อนที่จะมาอุบัติ
เป็นพระพุทธเจ้าน้ัน ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์พระนามว่าสุเมธ  ค รั้ ง น้ั น ท่ าน เกิ ด ใน
ตระกูลของเศรษฐีพราหมณ์ ได้รับมรดกจากครอบครัวของบิดาและมารดาที่ตกทอด
มานานถึง ๗ ช่ัวอายุคน มากมายมหาศาล ท่านคิดว่าสมบัติเหล่าน้ีซึ่งเคยเป็นของ
บรรดาญาติท้ังหลาย ๗ ช่ัวอายุคน ซึ่งสะสมไว้มากมายนัก แต่ท่านเหล่าน้ันก็หาได้นำ
ติดตัวไปได้เลย ต่างล้มหายตายจากแล้วท้ิงสมบัติเหล่านี้ไว้จนกระทั่งตกทอดมาถึงเรา 
จึงเกิดปลงสังเวช เลยกราบทูลพระราชาให้ทรงประกาศเรียกคนยากคนจนมารับ
ทรัพย์สมบัติของท่านไป ท่านได้ขนทรัพย์สมบัติออกแจกจ่ายเป็นทานหมดเลย แล้วก็
ออกบวชเป็นฤษีบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าภายใน ๗ วัน ท่านก็ได้บรรลุฌานสมบัติ ๘ เกิด
อภิญญาต่าง ๆในสมัยน้ัน ท่านเพียงแต่เจริญสมถะ แล้วก็ได้รับอภิญญาอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริย์เท่าน้ัน ไม่รู้วิธีการเจริญวิปัสสนา ได้แต่เพ่งให้จิตแน่วแน่จนได้ฌานสูงสุด
คือ อรูปฌาน มีฤทธ์ิเหาะได้ และฤทธ์ิอ่ืน ๆ วันหนึ่งท่านเหาะมาทางอากาศ เห็น
คนกำลังถากทางกันมากมาย สุเมธดาบสจึงได้เหาะลงไปถามว่าท่านท้ังหลายกำลังทำ
อะไร คนเหล่าน้ันตอบว่ากำลังถางทางเพ่ือต้อนรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระทีปัง
กรกำลังเสด็จมาใกล้จะถึงแล้ว พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาก็เกิดศรัทธาขอ
รว่มถากถางทางด้วย ในขณะที่สุเมธดาบสกำลังกุลีกุจอถากถางทางอยู่แต่ยังไม่เสร็จดี 



 

๕๕๔๘ 
 

 

พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวก ๑๐๐,๐๐๐ รูปเดินทางมาถึง สุเมธ
ดาบสเห็นว่าหนทางยังปรับแต่งไม่เสร็จยังคงช้ืนแฉะเป็นโคลนเลนอยู่ จึงนอนราบลง
บนพ้ืนท่ีบริเวณท่ีช้ืนแฉะน้ัน ท่านเอาแผ่นหลังของท่านต่างสะพาน หวังที่จะให้พระที
ปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกเสด็จไปบนร่างกายของตนเอง นี่เป็นการสร้าง
บารมีของท่าน แล้วในใจก็ต้ังความปรารถนาหวังท่ีจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าใน
อนาคต 

  ท่านสุเมธดาบสได้เห็นพุทธลีลาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระทีปังกรแล้วเกิด
ความช่ืนชมเลื่อมใสย่ิงนัก เม่ือพระองค์ทรงเสด็จมาถึงและได้ทอดพระเนตรเห็นสุเมธ
ดาบสนอนราบอยู่เช่นนั้น พระพุทธเจ้าทีปังกรทรงทราบถึงความปรารถนาของสุเมธ
ดาบส จึงทรงตรัสพยากรณ์แก่พระสงฆ์สาวกของพระองค์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จงดูดาบสผู้มีตบะรุ่งเรืองน้ี ในกัปอันหาประมาณมิได้ระหว่างภัทรกัป (กัปที่ มี
พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์) ดาบสผู้ น้ีจะสำเร็จสมความปรารถนาได้ตรัสรู้ เป็น
พระพุทธเจ้านามว่า “โคดม” ดาบสผู้นี้จะกำเนิดเป็นโอรสของกษัตริย์ พระบิดานาม
ว่า พระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดานามว่า พระนางสิริมหามายา แล้วจะสละราช
สมบัติออกบวช ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณใต้ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ (ต้นอัสสัตถะ) จะมี
อัครสาวกเบื้องขวาและซ้ายช่ือว่า พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลาน์ มีพระอานนท์ 
เป็นพุทธอุปัฏฐาก มีพระเขมาเถรี และ พระอุบลวรรณาเถรี เป็นอัครสาวิกา จิตต
คหบดีและหัตถกอาฬวกะ จักเป็นอัครอุบาสก นางอุตตราและนางขุชชุตตรา จักเป็น
อัครอุบาสิกา” ดังท่ีปรากฏว่า “ในเวลาที่พระพุทธชินเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรง
พยากรณ์สุเมธดาบสว่าในกัปนับประมาณมิได้จากกัปน้ีไปดาบสนี้จักเป็นพระพุทธเจ้า
พระมารดาผู้ให้กำเนิดดาบสน้ีจักมีพระนามว่ามายา พระบิดาจักมีพระนามว่าสุทโธท
นะดาบสน้ีจักมีนามว่าโคดมดาบสน้ีจักต้ังความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาแล้วจักเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระยศย่ิงใหญ่ตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์” (ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๑๖๔/๑๕๗), ๓๓/๑๗๑/๑๕๘,๓๓/๑๗๒/๑๕๘,๓๓/๑๘๗/๕๙๑, ในเวลาต่อมา
สุเมธดาบสได้ใคร่ครวญถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่ีต้องบำเพ็ญ
คือ “ทศบารมี” หรือบารมี ๑๐ ประการ เพ่ือบำเพ็ญให้บริบูรณ์ ดังปรากฏว่า “ครั้ง
น้ัน สุเมธดาบสน้ัน อันทวยเทพและหมู่มนุษย์เหล่าน้ันชมเชย สรรเสริญแล้ว สมาทาน
ธรรม ๑๐ ประการ (บารมี ๑๐) เม่ือจะบำเพ็ญธรรมเหล่าน้ันให้บริบูรณ์ จึงเข้าไปยัง
ป่าใหญ”่ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๔๖๖/๕๑๕) 

สุเมธบัณฑิต : บัณฑิตท่านหน่ึงซึ่งในอดีตเป็นสามีของนางสุมิตตาได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า
พระนามว่าทีปังกรว่ามีมีสุขและทุกข์ร่วมกัน ดังว่า “พระมหาวีรพุทธเจ้าพระนามว่าที



 

๕๕๔๙ 
 

 

ปังกรทรงเป็นผู้นำวิเศษทรงพยากรณ์ว่า ‘สุเมธบัณฑิตกับนางสุมิตตามีสุขและทุกข์
ร่วมกัน’” (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๑๔/๕๐๘) 

สุเมธบัณฑิตกับนางสุมิตตา : ดู สุเมธบัณฑิต (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๔๑๔/๕๐๘) 
สุเมธพุทธวงศ ์: ว่าด้วยพระประวัติของพระสุเมธพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในมัณฑกปั 

พระสุเมธพุทธเจ้าประสูติในกรุงสุทัสสนะ พระชนกพระนามว่าสุทัตตะ พระชนนีพระ
นามว่าสุทัตตา พระมเหสีพระนามว่าสุมนา พระโอรสพระนามว่าปุนัพพะ ครอง
ฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ทรงเห็นนิมิต ๔ จงึเสด็จ ออกผนวชด้วยราชพาหนะคือช้าง 
บำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือน จึงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ภายใต้ต้นสะเดา มีการบรรลุ
ธรรม ๓ ครั้ง เทวดาและมนุษย์ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรม ครั้งท่ี ๑ 
พระชินเจ้าทรงทรมานยักษ์ช่ือว่ากุมภกรรณ์ เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๙๐,๐๐๐ 
โกฏิ  ได้บรรลุธรรม ครั้งท่ี ๒ อีกเรื่องหนึ่ง พระองค์ผู้มีพระยศนับไม่ได้ ทรงประกาศ
อริยสัจ ๔ เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๘๐,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรม ครั้งที่ ๓ มีการ
ประชุมแห่งพระขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน  ๓  ครั้ง ในกาลท่ีพระชินเจ้าเสด็จเข้าไป
ยังสุทัศนนคร พระขีณาสพจำนวน ๑๐๐ โกฏิ มาประชุมกัน เม่ือภิกษุทั้งหลายกราน
กฐิน ณ เทวกฏูบรรพต พระขีณาสพประมาณ  ๙๐  โกฏิ มาประชุมกัน เป็นครั้งท่ี  ๒ 
ในกาลที่พระทศพลเสด็จจารกิไป พระขีณาสพประมาณ ๘๐ โกฏิ มาประชุมกัน เป็น
ครั้งท่ี ๓ พระสรณเถระและพระสัพพกามเถระเป็นคู่พระอัครสาวก พระสาครเถระ
เป็นพุทธอุปัฏฐาก พระรามาเถรีและพระสุรามาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา อุรุเวลาอุบาสก
และยสวาอุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐาก ยโสธราอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นคู่อัคร อุ
ปัฏฐายิกา ในกัปน้ีมนุษย์มีอายุขัย ๙๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณ
เท่าน้ัน พระชินพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าสุเมธะ เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมธา
ราม พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ แผ่ไปอย่างกว้างขวางในนานาอารยประเทศ 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๔๕) 

สุเมธมหาฤษี : ช่ือของฤษีตนหน่ึงในกาลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ได้รับดอกบัวแล้วบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ดังปรากฏว่า “สุเมธมหาฤษีรับดอกอุบลแล้วบูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ มีบริวารยศมากมายเสด็จ
ดำเนินมาท่ามกลางชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่พระโพธิญาณ” (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๗๐/
๕๐๒) 

สุเมธะ, พระ : ช่ือของพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นภิกษุอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระนามว่าสุ
เมธะ ดังที่ปรากฏว่า “ครั้งน้ัน มีภิกษุอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุ
เมธะ ภิกษุนั้นก็มีนามว่าสุเมธะได้อนุโมทนา ในคร้ังนั้น” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๗/๑๑๐ 



 

๕๕๕๐ 
 

 

สุเมธะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระนามของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หน่ึงเป็นอดีตชาติของ
พระปทสัญญกเถระ ท่านเม่ือจักประกาศเรื่องในอดีตของท่านเอง ได้กล่าวเอาไว้ ดัง
ว่า “ในกัปท่ี ๗ นับจากกัปนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสุเมธะสมบูรณ์
ด้วยรัตนะ ๗ประการ มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ข้าพเจ้าก็ได้ทำ
สำเร็จแล้ว” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗/๒๑๖), ๑๑/๒๐๔ 

สุเมธะ, พระพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงเสด็จอุบัติต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุ
มุตตระ  

  พระสุเมธะพุทธเจ้า ประสูติเป็นสุเมธะราชกุมาร ในราชวงศ์กษัตริย์แห่งสุทัสสนะ
นคร พระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทัตตะ และพระราชมารดาทรงพระนาม
ว่าพระนางสุทัตตาเทวี สุเมธะราชกุมารทรงเกษมสำราญอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ในปราสาท ๓ 
หลัง คือ สุจันทนะปราสาท สุกัญจนะปราสาท และสิริวัฒนะปราสาท มีพระมเหสี
พระนามว่า สุมนาเทวี และทรงมีสนมนารีแวดล้อมอีก ๓๘,๐๐๐ นาง วันหน่ึง สุเมธะ
ราชกุมารทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช 
พระองค์จึงมีพระทัยน้อมไปทางบรรพชา เมื่อพระนางสุมนาเทวีประสูติพระโอรส 
พระนามว่าปุนัพพสุมิตตะกุมาร จึงได้เสด็จทรงคชยานออกบรรพชา โดยมีผู้ออก
บรรพชาตาม ๑๐๐ โกฏิ สุเมธะราชกุมารทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่ในพระราช
อุทยานเป็นเวลา ๘ เดือน จนถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ทรงรับข้าวมธุปายาสจากธิดา
นกุลเศรษฐี ณ นกุลนิคม และรับหญ้า ๘ กำจากสุวัฑฒอาชีวกปูลาดใต้ต้นมหานีปะ 
(ต้นกะทุ่ม) เป็นโพธิบัลลังก์ และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระสุเมธะพุทธเจ้าทรง
แสดงปฐมเทศนา แก่สรณอนุชา และสัพพกามีอนุชา พร้อมท้ังพระภิกษุท่ีบรรพชา
ตามจำนวน ๑๐๐ โกฏิ ในราชอุทยานนั้นเอง ธรรมาภิสมัยในพุทธกาลของพระสุ
เมธะพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ๓ วาระ คือวาระท่ี ๑ แสดงปฐมเทศนาธรรมาภิสมัยบังเกิด
แก่มนุษย์และเทวดา ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิวาระท่ี ๒ แสดงธรรมแก่ยักษ์กุมภกรรณ
ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดา ๙๐,๐๐๐ โกฏิ 

  วาระท่ี ๓ แสดงธรรมที่ราชอุทยานสิรินันทะ อุปการีนคร ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่
มนุษย์และเทวดา ๘๐,๐๐๐ โกฏิ 

  พระสุเมธะพุทธเจ้า ทรงประชุมสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง คือ 
  คร้ังท่ี ๑ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๑๐๐ โกฏิ ณ กรุงสทัสสนะ 

  ครั้งท่ี ๒ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๙๐ โกฏิ ณ ภูเขาเทวกูฏ ใน



 

๕๕๕๑ 
 

 

พิธีกรานกฐินครั้งท่ี ๓ ทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก ๘๐ โกฏิ ที่ประชุมกัน
คราวพระสุเมธะพุทธเจ้าเสด็จจาริก 

  พระสุเมธะพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ คือ พระอัครสาวก คือ พระสรณะเถระ 
และพระสัพพกามะเถระ พระอัครสาวิกา คือ พระรามาเถรี และพระสุรามาเถรี พระ
อุปัฏฐาก คือ พระสาคระพระสุเมธะพุทธเจ้ามีพระวรกายสูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีแผ่
ไปได้โยชน์หนึ่งโดยรอบ เมื่อพระชนมายุได้ ๙๐,๐๐๐ ปี จึงปรินิพพาน (ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๓๐/๒๒๐,๓๒/๔๓/๓๑๓,๓๒/๔๖/๖๖๐,๓๒/๔๗/๖๖๑,๓๒/๔๘/๖๖๑,๓๒/๕๕/
๑๑๐,๓๒/๕๗/๑๑๐,๓๒/๗๗/๑๗๗,๓๒/๓๓๖/๖๒๘,๓๒/๓๓๗/๖๒๘) 

สุเมธะ, พราหมณ์ : ช่ือของพราหมณ์ท่านหน่ึงซ่ึงเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดม 
ซึ่งพระยโสธราเถรี เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวไว้ว่า “ครั้งน้ัน 
พระองค์เกิดเป็นพราหมณ์นามว่าสุเมธะ กำลังตกแต่งหนทางเพ่ือพระสุคตผู้ทรงเห็น
ธรรมท้ังปวงกำลังเสด็จมา”(ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๖๓/๕๐๒,๓๓/๔๖๓/๕๑๕) 

สุเมธา, พระเทวี : พระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าทีปังกรในอดีตดังปรากฏว่า “เมืองช่ือว่ารัมม
วดี กษัตริย์พระนามว่าสุเทพ เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุเมธาเป็นพระชนนี 
ของพระศาสดาพระนามว่าทีปังกรพระชินเจ้าทรงครองฆราวาสอยู่ ๒๐,๐๐๐ ปีทรงมี
ฝูงหงส์ นกกระเรียน นกยูงมากมาย มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง” (ขุ.พุทฺธ(ไทย)๓๓/
๑๘/๕๙๔) 

สุเมธาเถรยิาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุเมธาเถรี มีเนือ้ความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ใน
อดีตชาติในภัทรกัปน้ี ท่านเคยร่วมกบันางธนัญชานีพราหมณีและพระเขมาเถรี ได้
สร้างวิหารถวายแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ เพราะผลแห่ง ทานน้ัน ท่าน
เกิดในภพใด ๆ จะถึงพร้อมด้วยความเป็นหญิงเลิศทั้งในเทวดาและมนุษย์ ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑/๓๖๕) 

สุเมธาเถรคีาถา : ภาษิตพระสุเมธาเถรี,คาถาของพระสุเมธาเถรี ท่านพระสุเมธาเถรีกล่าวคำว่าเป็น
ต้นว่า เราเป็นธิดาของพระอัครมเหสีพระเจ้าโกญจะกรุงมันตาวดีช่ือว่า สุเมธา  ผู้ท่ี
พระอริยเจ้าท้ังหลายผู้ทำตามคำสั่งสอน  ทำให้เกิดเลื่อมใสแล้ว เจ้าหญิงสุเมธามีศีล  
กล่าวธรรมได้วิจิตร เป็นพหูสูต ถูกแนะนำในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เข้าเฝ้าพระ
ชนกและพระชนนี  กราบทูลว่า “ขอพระชนกพระชนนีท้ัง  ๒  พระองค์ โปรดต้ัง
พระทัยสดับคำของลูก ลูกยินดีอย่างย่ิงในนิพพาน ภพถึงแม้ว่าจะเป็นทิพย์ก็ไม่ย่ังยืน 
จะกล่าวไปใยถึงกามทั้งหลายซึ่งเป็นของว่างเปล่ามีความยินดีน้อย  มคีวามคับแค้น
มาก ฯลฯ การสร้างอารามถวายสงฆ์เป็นวิหารทานนั้น เป็นเหตุเป็นแดนเกิด(แห่ง
ทิพยสมบัติตามท่ีกล่าวมาแลว้) ข้อน้ันเป็นมูล และเป็นความเกษมในพระศาสนา เป็น
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เหตุต้ังมั่น  (พร้อมด้วยธรรมคร้ังที่  ๑) ข้อนั้นเป็นนิพพานสำหรับข้าพเจ้าผู้ยินดีแล้ว
ในธรรม ชนเหล่าใดเช่ือพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค ผู้มีพระปัญญาไม่ทราม   ชน
เหล่าน้ันย่อมกล่าวอย่างน้ีย่อมเบื่อหน่ายในภพคร้ันเบ่ือหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัด 
(ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๔๕๐/๖๒๙) 

สุยานะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระนามกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระองค์หน่ึงเป็นอดีตชาติของพระปานธิ
ทายกเถระ ท่านเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวไว้ดังปรากฏว่า 
“ในกัปท่ี ๗๗ นับจากกัปนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิ ๘ ชาติพระนามว่าสุยานะ  
มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา  ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว” (ขุ.
อป.(ไทย)๓๒/๙/๓๘๐) 

สุยาม : ช่ือของเทพบุตรตนหน่ึง ดังปรากฏว่า “แต่พวกเทพช้ันยามา ฯลฯ เทพบุตรช่ือสุยาม 
ฯลฯ พวกเทพช้ันดุสิต ฯลฯ เทพบุตรช่ือสันดุสิต ฯลฯ พวกเทพช้ันนิมมานรดี ฯลฯ 
เทพบุตรช่ือสุนิมมิต ฯลฯ พวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดี ฯลฯ เทพบุตรช่ือวสวัตดีซ่ึง
ย่ิงใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบ’”(ที.สี.(ไทย)๙/๔๙๑/๒๑๗) 

สุยามเทพบุตร : เทพบุตรตนหน่ึงเป็นผู้ปกครองสวรรค์ช้ันยามา ได้เข้าไปหาและถามพระโมคคัลาน
เถระ และพระเถระท่านได้ตอบคำถามว่า การถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ์เป็นสรณะ เป็นที่พ่ึง เป็นเหตุแห่งการได้ส่ิงอันเป็นทิพย์ ดังปรากฏว่า “ท่าน
พระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวดังนี้ว่า “ท่านสุยาม การถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนัก 
เพราะการถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะเป็นเหตุ การถึงพระธรรมเป็นสรณะดีนัก เพราะ
การถึงพระธรรม เป็นสรณะเป็นเหตุ การถึงพระสงฆ์เป็นสรณะดีนัก เพราะการถึง
พระสงฆ์ เป็นสรณะเป็นเหตุ สัตว์บางพวกในโลกน้ีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์ ท่านเหล่านั้นย่อมครอบงำเทวดาเหล่าอ่ืนด้วยฐานะ  ๑๐ ประการ คือ 
อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ ความเป็นใหญ่ทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่น
ทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพะทิพย์” (สํ.ส.(ไทย)๑๘/๓๔๒/๓๖๘) 

สุยามนเถรคาถา : ภาษิตของพระสุยามนเถระ,คาถาของพระสุยามนเถระท่านพระสุยามนเถระกล่าว
ว่า ความพอใจในกามคุณ ความคิดร้ายผู้อ่ืน ความหดหู่ซึมเซาความฟุ้งซ่านรำคาญใจ
ท้ังความลังเลสงสัยย่อมไม่มีแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวงเลย(ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๗๔/
๓๓๐) 

สุรคิปราสาท : ช่ือของปราสาทหลังหน่ึงในจำนวน ๓ หลังคืออมรคิปราสาท สุรคิปราสาท และคิริพา
หนาปราสาท อันเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสีเมื่อครั้งท่ี
พระองค์ยังทรงครองฆราวาสอยู่ ดังปรากฏว่า “พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  
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๑๐,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คืออมรคิปราสาท สุรคิปราสาท และคิริพา
หนาปราสาท”(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๕/๖๖๔) 

สุรติปราสาท : ปราสาทหลังหน่ึงในจำนวน ๓ หลัง คือ รุจิปราสาท  สุรติปราสาท และวัฑฒกปรา
สาท อันเป็นที่ประทับอันอุดมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู เม่ือครั้งท่ีพระองค์
ยังทรงครองฆราวาสอยู่ ๖,๐๐๐ ปี ดังปรากฏว่า “พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  
๖,๐๐๐ ปี มีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง คือรุจิปราสาท สุรติปราสาท และวัฑฒกปรา
สาท”(ขุ.พุทฺธ(ไทย)๓๓/๑๙/๖๙๙) 

สุรภี, พระปัจเจกพุทธเจ้า : พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หน่ึงได้ถูกนักเลงช่ือว่า ปุนาลิกล่าวตู่ (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๖๗/๕๗๕) 

สุรเสนะ, แคว้น : ช่ือแคว้นหน่ึงในบรรดา ๑๖ แคว้นใหญ่แห่งชมพูทวีป ต้ังอยู่ทางใต้ของแคว้นกุรุ 
ระหว่างแม่น้ำสินธุกับแม่น้ำยมุนาตอนล่าง นครหลวงช่ือมธุรา แต่ปัจจุบันเรียกมถุรา 
(Mathura) (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๗๓/๒๐๕,๑๐/๒๗๔/๒๐๕,๑๐/๒๗๕/๒๐๖,๑๐/๒๗๗/
๒๐๘), (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๒/๓๐๗,๒๓/๔๓/๓๑๐,๒๓/๔๕/๓๑๕), (องฺ.ทุก.(ไทย)
๒๐/๗๑/๒๘๘) 

สุระ, ยักษ์ : ยักษ์ตนหน่ึงในบรรดายักษ์ คือยักษ์ช่ือตโตลาช่ือตัตตลา ช่ือตโตตลาช่ือโอชสี ช่ือเตชสี 
ช่ือตโตชสี ช่ือสุระ ช่ือราชา ช่ือสูโรราชา ช่ืออริฏฐะ ช่ือเนมิ  ช่ืออริฏฐเนมิ ทำหน้าท่ี
ครองเมืองแต่ละตน แยกกันทำหน้าที่ดูแล รักษาผลประโยชน์ของเมืองนั้นและแจ้ง
ข่าวแก่ยักษ์ผู้เฝ้าประตูในทิศต่าง ๆ ๑๒ ทิศของวิสาณาราชธานี เพ่ือให้นำไปถวายแก่
ท้าวเวสวัณ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๗,๑๑/๒๙๑/๒๔๑) 

สุรัมมาอุบาสิกา : ช่ือของอุบาสิกาท่านหนึ่งคู่กันกับรัมมาอุบาสิกา ท้ังคู่เป็นอัครอุปัฏฐายิกาของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ดังว่า“สุปปิยอุบาสกและส
มุททอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก รัมมาอุบาสิกาและสุรัมมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิ
กา” (ขุ.พุทฺธ(ไทย)๓๓/๒๐/๖๗๔) 

สุรัสวดี, แม่น้ำ : แม่น้ำใหญ่สายหน่ึงท่ีไหลไปถึงบาดาล มีปากอ่าวใหญ่ท้ังน่ากลัว ดังว่า “เม่ือไรหนอ
เราจะพึงข้ามพ้นแม่น้ำคงคา ยมุนา สุรัสวดี ท่ีไหล ไปถึงบาดาล มีปากอ่าวใหญ่ท้ังน่า
กลัว ไปได้ด้วยฤทธ์ิ ไม่ติดขัดความตรึกเช่นนี้ น้ันของเราจะสำเร็จเมื่อไรหนอ” 
(ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๑๐๗/๕๒๐) 

สุรา : เหล้า, น้ำเมาท่ีกลั่นแล้ว, เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ (ชนิดเอทิลแอลกอฮอล์) เป็น
ส่วนประกอบท่ีสำคัญโดยแอลกอฮอล์มีฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ท่ีกินเหล้า
ในปริมาณไม่มาก จะรู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากแอลกอฮอล์ไปกดจิตใต้สำนึกท่ีคอย
ควบคุมตนเอง ทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้น แต่เม่ือกินมากขึ้นก็จะกดสมองบริเวณ
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อ่ืนๆ ทำให้เสียการทรงตัว พูดไม่ชัด จนแม้กระทั่งหมดสติในท่ีสุด สุรา คือ เครื่องด่ืม
ท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ปริมาณไม่เกิน ๖๐ ดีกรี ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คน
สามารถใช้ด่ืมได้ สุราจัดเป็นสิ่งเสพย์ติดประเภทหนึ่ง เม่ือด่ืมสุราจนมีการสะสมใน
ระดับหนึ่งจะติดสุราและเมื่อหยุดการด่ืมแล้วจะมีปฏิกิริยาของร่างกายที่เรียกว่า 
อาการลงแดง  

  สุรา แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ๑. สุรากล่ัน คือ สุราท่ีเกิดจากการเอาน้ำสา 
(แป้งหรือน้ำตาล หมักด้วยยีสต์ จนเกิดแอลกอฮอล์๗ มากล่ัน อาจจะมีการเติมสีปรุง
กลิ่น แต่งรส ด้วยสารปรุงแต่ง อ่ืนๆ แล้วเก็บบ่มต่อไป สุราประเภทน้ีได้แก่ สุราขาว 
สุรา ผสมสุราผสมพิเศษ และสุราปรุงพิเศษ เป็นต้น 

             ๒. สุราไม่กลั่น คือ สุราท่ีได้จากการหมักส่าให้เกิดเป็นน้ำเมา แต่ไม่นำมากลั่น 
มักจะหมักจากเมล็ดธัญพืช ผลไม้และน้ำตาลจากพืช เช่น เบียร์ ไวน์ กระแช่ น้ำขาว 
น้ำตาลเมา เป็นต้น (ที่มา : สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) การผลิต 

  การทำเหล้าอาศัยยีสต์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหน่ึงเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็น
แอลกอฮอล์ เหล้าผลิตได้จากวัตถุดิบทุกอย่างท่ีมีน้ำตาล แต่มีช่ือเรียกแตกต่างกันไป 
เหล้าทำจากน้ำตาลโตนดเรียกว่าน้ำตาลเมาหรือ ตวาก จากน้ำตาลขององุ่นเรียกว่า
ไวน์ เป็นต้น มนุษย์ยังรู้จักใช้เช้ือรา(บางชนิด)เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ ทุกอย่างท่ี
เป็นแป้ง เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ สามารถใช้ผลิตเหล้าได้ 
สาโท น้ำขาว อุ และ กระแช่ ผลิตจากแป้ง หากต้องการให้มีฤทธ์ิแรงขึ้นก็นำเอาไป
กลั่น หลังจากน้ันสามารถนำไปดื่มหรือนำไปหมักหรือบ่มต่อไป 

 ชนิดสุรา 
  สุราแช่ หมายความว่า สุราท่ียังไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้

ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน ๑๕ ดีกรีด้วย เช่น เบียร์, ไวน์ 
เป็นต้น เบียร์ คือ สุราแช่ท่ีทำจากข้าวมอลท์ ดอกฮอพหรือข้าวสุราแช่ผลไม้ คื อ 
สุราท่ีทำจากองุ่น แบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ ๑) ทำจากองุ่นเขียว ๒) ทำจากองุ่นแดง 

  สุราแช่พ้ืนเมือง คือ สุราท่ีไม่ได้กลั่น ซึ่งทำจากวัตถุดิบจำพวก น้ำตาล หรือข้าว 
เช่น กะแช่ อุ สาโท หากทำจากผลไม้ชนิดอ่ืน จะต้องระบุชนิดของสุราน้ันๆ ต่อท้าย 
เช่นไวน์สับปะรด ไวน์มังคุด 

  สุรากลั่น หมายความว่า สุราท่ีได้กลั่นแล้ว และให้ความหมายรวมถึงสุรากลั่นท่ีได้
ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า ๑๕ ดีกรีด้วยสุราขาว คือ สุรากลั่น
ท่ีปราศจากเคร่ืองย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่งมีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า ๘๐ ดีกรี 



 

๕๕๕๕ 
 

 

  สุรากลั่นชุมชน คือ สุรากลั่นชนิดสุราขาว มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า ๑๕ ดีกรี แต่
ไม่เกิน ๔๐ ดีกรี 

  สุราผสม คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่งมีแรงแอลกอฮอล์ต่ำ
กว่า ๘๐ ดีกรี เช่น เชียงชุน หงส์ทอง แสงทิพย์สุราปรุงพิเศษ (แม่โขง) คือ สุรากลั่นที่
ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษมีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า ๘๐ ดีกรี 

 สุราพิเศษ   
  วิสกี้ คือ สุราท่ีกลั่นจากธัญญพืชเช่น ข้าวมอลท์ ข้าว ข้าวโพด มีการเก็บบ่มน้ำ

สุรา อย่างน้อย ๒ ปี ก่อนปรุงแต่งออกจำหน่ายบรั่นดี คือ สุราท่ีกลั่นจากไวน์องุ่น
  สุรากลั่นอย่างอ่ืน เช่น รัม คือ สุราท่ีกลั่นจากน้ำตาล หรือกากน้ำตาล 

  สุราสามทับ คือ สุรากล่ันที่มีแรงแอลกอฮอล์ต้ังแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป (ท่ีมา : กรม
สรรพสามิต)  

  สุราที่ทำจากแป้ง สุราท่ีทำจากขนม สุราที่ทำจากข้าวสุก สุราหมักแป้งเชื้อเหล้า 
สุราท่ีผสมเครื่องปรุงหลายชนิด (วิ.มหา.(ไทย๒/๓๒๘/๔๖๕), (ที.สี.(ไทย)๙/๓๕๒/
๑๔๗, ๙/๓๙๔/๑๖๕), (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐/๑๒, ๑๐/๔๑๖/๓๔๙, ๑๐/๔๑๗/๓๕๐), 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๑/๑๐, ๑๑/๕๗/๓๙, ๑๑/๒๕๓/๒๐๖), (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๖๖/
๔๐๒), (ม.ม.(ไทย)๑๓/๗/๘) 

สุราธเถรคาถา : ภาษิตของพระสุราธเถระ,คาถาของพระสุราธเถระ ท่านพระสุราธเถระเมื่อจะ
พยากรณ์พระอรหัต กล่าวไว้ว่า ด้วยว่าชาติของเราสิ้นไปแล้วคำสั่งสอนของพระชิน
เจ้าเราอยู่จบแล้ว ทิฏฐแิละอวิชชาคือข่ายเราละได้แล้ว ตัณหานำไปสู่ภพเราก็ถอนได้
แล้ว เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพ่ือประโยชน์ใด ประโยชน์น้ันเราได้บรรลุ
แล้ว ความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ท้ังปวงเราก็ได้บรรลุแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๓๕/๓๕๐) 

สุราธสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระสุราธะ ท่านพระสุราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันว่า เมื่อบุคคลรู้ เห็นอย่างไร ใจจึงจะปราศจากอหังการ มมังการและมา
นานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตทัง้ปวงในภายนอก กา้วล่วงมานะด้วยดี สงบ
ระงับ หลุดพ้นดีแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อริยสาวกพิจารณาเห็นขันธ์ ๕ 
ท้ังหมดด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ัน
ไม่ใช่อัตตาของเรา จึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นและปราศจากอหังการ มมังการ
และมานานุสัยในกายท่ีมีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอก ก้าวล่วงมานะ
ด้วยดี สงบระงับ หลุดพ้นดีแล้ว  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสจบลง ท่านพระสุราธะช่ืน
ชมยินดีพระภาษิตของพระองค์เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งอนิจจสูตรใน
วรรคนี้ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๒/๑๑๒) 



 

๕๕๕๖ 
 

 

สุราธะ, พระ : ช่ือของพระเถระรูปหน่ึงซึ่งได้ทูลถามพระพุทธเจ้าเก่ียวกับการมองเห็นรูปอย่างไร จึง
จะปราศจากอหังการ มมังการ ดังปรากฏว่า “คร้ังน้ัน ท่านพระสุราธะ ได้ทูลถามพระ
ผู้มีพระภาคดังน้ีว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ เมื่อบุคคลรู้ เห็นอย่างไร ใจจึงจะ
ปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัยในกายท่ีมีวิญญาณน้ี และในนิมิตท้ังปวง
ในภายนอก ก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบระงับหลุดพ้นดีแล้ว”(สํ.ข.(ไทย)๑๗/๗๒/๑๑๒) 

สุราปานชาดก : ชาดกว่าด้วยโทษของการด่ืมสุรา มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า ฤษีโพธิสัตว์ติเตียนลูกศิษย์
ของตนผู้อยู่ห่างจากอาจารย์แล้วพากันด่ืมสุราแสดงอาการวิปลาสไม่น่าดูว่า เป็นสิ่งไม่
ควรทำ พวกลูกศิษย์พากันสำนึกผิดกล่าวตอบอาจารย์ว่า พวกผมพากันด่ืมสุราแล้ว
พากันเสียสติฟ้อนรำขับร้องสนุกสนานแล้วพากันร้องไห้แต่ก็ยังดีที่พวกผมไม่
กลายเป็นลิงให้เห็น (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๑/๓๔) 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน : การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๘๘/๓๔๕), (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๓/๒๓๗) 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี : เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากน้ำเมา คือสุราและเมรัย อันเป็น
ท่ีต้ังแห่งความประมาท (ข้อท่ี ๕ ในศีล ๕ ศีล ๘ และศีล ๑๐) (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/
๓๐๓) 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณีสิกขาบท : ข้อศีล,ข้อวินัย,ข้อที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับเจตนาเป็น
เครื่องงดเว้นจากน้ำเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท, ดังท่ี
ปรากฏว่า “จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ 
เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความ
ประมาทในสมัยใด ในสมัยน้ัน ความจงใจ กิริยาที่จงใจ ภาวะท่ีจงใจ ก็เกิดขึ้น น้ี
เรียกว่า สุราเมรยมัชช ปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท” (อภิ.วิ(ไทย๓๕/๗๐๖/
๔๔๘,๓๕/๗๐๖/๔๔๙,๓๕/๗๐๖/๔๕๐,๓๕/๗๐๖/๔๕๑,๓๕/๗๐๖/๔๕๒,๓๕/๗๐๖/
๔๕๓,๓๕/๗๐๖/๔๕๔,๓๕/๗๐๖/๔๕๕) 

สุราเมรยสูตร : พระสูตรว่าด้วยสัตว์ท่ีเว้นขาดจากการด่ืมสุราและเมรัย พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ สตัว์ท่ีเว้นขาดจากการด่ืมสุราและเมรัยจึงมี
จำนวนน้อยกว่าสัตว์ท่ีไม่งดเว้นจากการด่ืมสุราและเมรัย เหมือนแผ่นดินใหญม่ากกว่า
ฝุ่นที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมา (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๓๔/๖๔๑) 

สุราเมรัย,สุราและเมรัย : เหล้า,ของมึนเมา, น้ำเมาที่กลั่นแล้วเรียกว่า เหล้า น้ำเมาที่ยังไม่ได้กลั่น,
น้ำเมาท่ีเกิดจากการหมักหรือแช่ เรียกว่า เมรัย (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๖/๒๙๑), 
 สุรา ๕ อย่าง คือ สุราแป้ง สุราขนม สุราข้าวสุก สุราใส่เช้ือ และสุราผสม 



 

๕๕๕๗ 
 

 

เครื่องปรุง เมรัย ๕ อย่าง คือ เครื่องดองดอกไม้ เครื่องดองผลไม้ เครื่องดองน้ำอ้อย 
เครื่องดองน้ำผึ้งและเครื่องดองผสมเครื่องปรุง 

  โทษของสุราและเมรัย ดังปรากฏว่า “คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเสพของมึน
เมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ ๖ ประการน้ี คือ  

  ๑. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 
  ๒. ก่อการทะเลาะวิวาท 
  ๓. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 
  ๔. เป็นเหตุให้เสียช่ือเสียง          ๕. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย 
  ๖. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา”(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๗/๒๐๒), เพ่ือนท่ีชักชวนไปด่ืม

สุราเมรัยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม ดังปรากฏว่า “เป็นเพ่ือนที่
ชักชวนให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท”(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๘/๒๐๘,๑๑/๒๗๖/๒๑๙,๑๑/๒๘๖/๒๓๓), สุราและ
เมรัยเป็นอุปกิเลสท่ีเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง                มัวหมอง ไม่สง่า 
ไม่ผ่องใส ไม่รุ่งเรือง ดังปรากฏว่า “สมณพราหมณ์พวกหน่ึงด่ืมสุราและเมรัย ไม่เว้น
ขาดจากการดื่มสุราและเมรัย น้ีเป็นอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหน่ึง มัว
หมองไม่สง่า  ไม่ผ่องใส ไม่รุ่งเรือง ประการที่ ๑” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๕๐/๘๒,๒๑/
๕๓/๘๘,๒๑/๖๑/๑๐๑,๒๑/๙๙/๑๔๙), (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๖๕/๓๖๕), (ขุ.ชา.(ไทย)
๓๗/๓๘๐/๓๘๔,๓๗/๖๐๑/๖๕๕) 

สุริยกุมาร : พระราชกุมารพระองค์หนึ่งซึ่งอยู่ในจำนวนของพระกุมารคือ จันทกุมาร สุริยกุมาร 
ภัททเสนกุมาร สูรกุมาร และวามโคตตกุมาร ท่ีถูกขัณฑหาลปุโรหิตจับมาเพ่ือทำการ
บูชายัญ (ขุ.ชา.(ไทย๒๘/๙๘๘/๓๓๖,๒๘/๑๐๘๗/๓๕๒,๒๘/๑๐๙๐/๓๕๓,๒๘/
๑๐๙๑/๓๕๓) 

สุริยคราส : สุริยุปราคา,สุริยอุปราคา,สุริยเคราะห์ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเม่ือดวงอาทิตย์ ดวง
จันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ท่ีส่องมายัง
โลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือท้ังหมด เป็นสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าทรง
ห้ามภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา (ที.สี.(ไทย)๙/๒๔/๙,๙/
๒๐๘/๗๑) 

สุริยเทพบุตร : เพบุตรองค์หนึ่งที่ถูกอสุรินทราหูเข้าจับตัวไว้คร้ังน้ัน  ได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า 
อสุรินทราหูจึงปล่อยสุริยเทพบุตร ดังปรากฏว่า “สมัยน้ัน สุริยเทพบุตรถูกอสุรินท
ราหูเข้าจับตัวไว้ ครั้งนั้น สุริยเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กล่าวคาถาน้ีใน
เวลานั้นว่า ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์



 

๕๕๕๘ 
 

 

เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขันขอพระองค์จงเป็น
สรณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด” (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๙๑/๙๗,๑๕/๒๔๗/๓๕๕),เทพบุตรท่ีคู่
กันกับจันทเทพบุตร ดังว่า “เหล่าเทพท่ีมา ณ ท่ีน้ี คือ จันทเทพบุตรและสุริยเทพบุตร
ท้ัง  ๒ ส่วนผู้น้ีคือมาตลีเทพสารถี เราคือท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพช้ันไตรทศ และ
ผู้นี้ ช่ือว่าปัญจสิขเทพบุตร”(ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๘๖/๓๘๗), (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๐๕/
๑๑๗,๒๘/๒๘๙/๑๓๓), (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๔๖/๔๘๗) 

สุริยพราหมณ์ : ช่ือของพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเคยอดีตชาติของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บำเพ็ญ
ปัญญาบารมี ดังปรากฏว่า “ในภพที่เราเป็นวิธูรบัณฑิตและสุริยพราหมณ์ มาตังค
พราหมณ์  ผู้ เป็น ศิษ ย์ เก่ าของอาจารย์  บารมี ท้ั ง ๒  น้ี  เป็นปัญญาบารมี  ๘ 
”(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

สุริยวัจฉสา : ช่ือของเทวดาตนหน่ึงในเทวดาทั้งหลายใน ๑๐ โลกธาตุที่มาประชุมกันเพ่ือเย่ียม
ตถาคตและภิกษุสงฆ์ ดังว่า “ปนาทะ โอปมัญญะ มาตลิผู้เป็นเทพสารถี จิตตเสนะ 
นโฬราชะ ชโนสภะ ปัญจสิขะติมพรุ (คันธรรพเทวราชา) และสุริยวัจฉสา (คันธรรพ
เทวธิดา) ก็มาด้วย เทวราชเหล่าน้ันและคนธรรพ์อ่ืน ๆ ท่ีมาพร้อมเทวราชต่างยินดีมุ่ง
มายังป่าที่ประชุมของภิกษุท้ังหลาย” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๓๗/๒๖๖) 

สุริยสูตร : มี ๓ สูตร แปลช่ือสูตรต่างกันและเน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สุริยสูตร พระสูตรว่าด้วยสุริยเทพบุตร สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัด

พระเชตวัน สุริยเทพบุตรถูกอสุรินทราหูจับตัวไว้จึงได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคแล้ว
กล่าวคาถาว่า ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกลว้กล้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค ์
พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสท้ังปวง ข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขัน ขอ
พระองค์จงเป็นสรณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด   

  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอสุรินทราหูว่าสุริยเทพบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์
เป็นสรณะ ท่านจงปล่อยสุริยเทพบุตรเสียเถิด พระพุทธเจ้าท้ังหลายเปน็ผู้อนุเคราะห์
สัตว์โลก สุริยเทพบุตรเป็นผู้ส่องแสง ทำความสว่างในท่ีมืดมิด มีสัณฐานเป็นวงกลม มี
เดชสูง ท่านอย่าอมสุริยเทพบุตรผู้เที่ยวไปในอากาศเลย ท่านจงปล่อยสุริยเทพบุตรผู้
เป็นบุตรของเราเสียเถิด 

  อสุรินทราหูได้ยินเช่นนั้นจึงปล่อยสุริยเทพบุตรแล้วก็เร่งรีบเข้าไปหาท้าวเวปจิตติ
จอมอสูรกล่าวว่า ข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้า หากข้าพเจ้าไม่ปล่อยสุริย
เทพบุตร ศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตก ๗ เสีย่ง มีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับความสุขเลย (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๙๑/๙๗) 



 

๕๕๕๙ 
 

 

 2.สุริยสูตร (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า สมัมาทิฏฐเิป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือความตรัสรู้อริยสัจ ๔  
เหมือนแสงอรณุท่ีมาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๗/๖๑๗) 

 2.สุริยสูตร (ทุติย) พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระ
ภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เม่ือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นใน
โลก ความสว่างไสวก็ไม่ปรากฏ มีแต่ความมดืมนอนธการ การบอก การแสดงอริยสัจ 
๔ ก็ยังไม่มี เหมือนเม่ือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่เกิดขึ้นในโลก ความสว่างไสวก็
ไม่ปรากฏ มีแต่ความมืดมนอนธการ กลางวัน กลางคืน เดือน กึ่งเดือน ฤดูและปีก็ไม่
ปรากฏ แต่เม่ือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก มีนัยตรงกันข้าม(สํ.ม.
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๘/๖๑๘) 

สุริยูปมสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ มี ๒ สูตร คือ 
 1.สุริยปูมสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า กัลยาณ

มิตตตาเป็นบุพนิมิต เพ่ือให้เกิดโพชฌงค์ ๗ เหมือนแสงอรุณท่ีมาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
ในยามเช้า (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๙๓/๑๒๖) 

 2.สุริยปูมสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า โยนิโส
มนสิการเป็นบุพนิมิต เพ่ือให้เกิดโพชฌงค์ ๗ เหมือนแสงอรุณท่ีมาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
ในยามเช้า  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๙๔/๑๒๗) 

สุรุจิ, ดาบส : ดาบสตนหนึ่งซึ่งบริบูรณ์ด้วยศีล ๕ เพ่งฌานเป็นปกติ สำเร็จอภิญญาพละ ๕ ประการ 
(แสดงฤทธิ์ได้ หูทิพย์ รู้ใจผู้อ่ืน ระลึกชาติได้ และตาทิพย์) เป็นอดีตชาติของพระสา
รีบตรเถระ ๆ เมื่อจะประกาศประวัติของตนจึงได้กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าเป็นดาบสช่ือสุ
รุจิ มีศีล สมบูรณ์ด้วยข้อวัตร มีปกติเพ่งฌาน ยินดีในฌานในกาลทุกเม่ือ สำเร็จ
อภิญญาพละ ๕ ประการ” (ขุ.อป.อ. ๑/๑๗๔/๒๖๓) (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๗๔/๓๐,๓๒/
๒๒๖/๓๘) 

สุรุจิ, พราหมณ์ : พราหมณ์คนหน่ึงเป็นผู้คงแก่เรียน ทรงจำมนต์ จบไตรเพท เป็นอดีตชาติชิหนึ่ง
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ ดังปรากฏว่า “สมัยน้ัน เราเป็นพราหมณ์มีนาม
ว่าสุรุจิ เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงจำมนตร์ จบไตรเพท” และว่า “ในกัปอันประมาณมิได้
นับจากกัปน้ีไป“พราหมณ์ช่ือสุรุจิน้ีจักเป็นพระ พุทธเจ้า” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๐/
๖๐๒,๓๓/๑๒/๖๐๓) 

สุรุจิชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระมเหสีของพระเจ้าสุรุจิ มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระโพธิสัตว์
เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะประสงค์จะสงเคราะห์พระนางสุเมธาผู้ประพฤติสุจริต
ธรรมคือมีความภักดีต่อพระเจ้าสุรุจิพระสวามีท้ังต่อหน้าและลับหลัง ปรนนิบัติพ่อผัว



 

๕๕๖๐ 
 

 

แม่ผัวดี ไม่ริษยานางกำนันหญิงร่วมสามีจำนวนมาก รักใคร่ใช้สอยทาสให้สมควรแก่
ความสามารถของ ได้ทำบุญแก่สมณะชีพราหมณ์พร้อมทัง้ยาจกวณิพกเป็นประจำ ท้ัง
ยังรักษาอุโบสถศีลทุกวันอุโบสถไม่ขาดจึงพระราชทานพระโอรสผู้มียศให้แก่พระนาง
ผู้อ้างความสุจริตที่มีต่อพระสาวมีมาอ้อนวอนขออยู่(ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย) ๒๗/๑๐๒/
๔๔๐) 

สุรุจิปราสาท : ช่ือของปราสาทหน่ึงในจำนวน ๓ หลัง คือ สุจิปราสาท สุรจิุปราสาท และสุภปราสาท 
เป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงครอง
ฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี ดังปรากฏว่า “พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่  ๑๐,๐๐๐ ปี มี
ปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือสุจิปราสาท สุรุจิปราสาท และสุภปราสาท” (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๒๖/๕๙๙) 

สุลทัตตา, พระมเหสี : พระเหสีของพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคราวท่ีทรงครองราชย์อยู่เป็น
คฤหัสถ์ ดังว่า “พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง 
คือนารีปราสาท พาหนปราสาท และยสวดีปราสาท มีนางสนมกำนัล  ๔๓,๐๐๐ นาง 
ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าวสุลทัตตา พระราชโอรสพระนาม
ว่าอุตตระ” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๑/๖๔๓) 

สุลภสัมมตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หน่ึงสมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗ ประการ มีพ
ลานุภาพมาก เกิดเป็นอดีตชาติของพระปัญจหัตถิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน จึงกล่าวไว้ ดังว่า “ในกัปที่ ๑๓  นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๕ ชาติพระนามว่าสุลภสัมมตะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗  ประการ มีพลานุ
ภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำ
ให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังน้ีแล” (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๒๒/๓๕๐) 

สุลภสูตร : พระสูตรว่าด้วยปัจจัยท่ีหาได้ง่าย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปัจจัย ๔ อย่าง คือ (๑) ผ้า
บังสกุุลจีวร (๒) อาหารบิณฑบาต (๓) เสนาสนะโคนไม้ (๔) ยาดองน้ำมูตรเน่า ท้ัง ๔ 
อย่างนี้ เป็นของมีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ภิกษุควรยินดีในปัจจัย ท้ัง ๔ น้ัน
ตามมีตามได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๗๘) 

สุลสาชาดก :  ชาดกว่าด้วยนางสุลสาหญิงงามเมืองมีเน้ือความอธิบายว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นเทวดา สถิตอยู่ที่ยอดภูเขา เห็นการกระทำของนางสุลสาท่ีเอาตัวรอดจากโจรได้
ด้วยปัญญาสาเหตุมาจากท่ีนางสุลสาเป็นหญงิงามเมืองที่มั่งคั่ง วันหน่ึงนางเห็น
เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองกำลังนำโจรร้ายไปสู่ท่ีประหาร นางเห็นแล้วเกิดความรักใคร่จึงให้
คนใช้ของตนนำทรัพย์ไปไถ่ตัวมา นำมาเป็นสามีของตนอยู่มาได้สามสีเดือนนายโจร
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เกิดเบื่อหน่ายคิดจะหาทางออกไปให้พ้นนาง จึงบอกว่าท่ีเขารอดชีวิตมาได้เพราะเขา
ได้บนบานแก่เจ้าป่าเจ้าเขาไว้จะไปแก้บนโดยให้ภรรยาแต่งตัวสวยงามด้วย
เครื่องประดับที่มีค่ามาก พาขึ้นไปบนยอดเขา เม่ือไปถึงแล้วเขากลับแสดงตัวเป็นโจร
อีกครั้งสั่งให้นางเปล้ืองเครื่องประดับออกให้หมด ก่อนท่ีจะถูกผลักลงหน้าผา นาง
ตกใจร้องอ้อนวอนสามีอย่างไรเขาก็ไม่ยอม จึงบอกว่านางเป็นหญิงงามเมืองมีวิชาร่าย
รำติดตัวมาขอรำบูชาสามีก่อนที่จะตายจากกัน แล้วแสดงอาการร่ายรำเมื่อเห็นสามี
เผลอนางจึงผลักเขาตกหน้าผาถึงแก่ความตายไป เทวดาโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า มิใช่แต่
บุรุษเท่านั้นท่ีเป็นบัณฑิต สตรีท่ีมีปัญญาเฉลียวฉลาดก็เป็นบัณฑิตได้ ความมีปัญญา
เฉลียวฉลาดไม่จำกัดด้วยเพศและภาวะแต่อย่างใด (ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๑๘/
๒๘๘) 

สุลักขณา, พระชายา : พระชนนีของพระนางมหาปชาบตีโคตมี อภิเษกสมรสกับพระเจ้าอัญชน
ศากยะ ดังว่า “พระชนกของข้าพเจ้าทรงพระนามว่าอัญชนศากยะพระชนนีของ
ข้าพเจ้าทรงพระนามว่าสุลักขณา ต่อมา ข้าพเจ้าได้ไปสู่พระราชวังของพระเจ้าสุทโธท
นะในกรุงกบิลพัสด์ุ” (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๑๔/๔๑๕) 

สุเลยยะ : เทพตนหน่ึงในบรรดาเทพทั้งหลาย คือ สหภู ผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟ อริฏฐกะ โรชะ ผู้มี
รัศมีดังสีดอกผักตบ วรุณะ สหธรรม อัจจุตะ อเนชกะ สุเลยยะ รุจิระ และวาสวเนสี 
เทพเหล่าน้ีต่างยินดีมุ่งมายังป่าท่ีประชุมของภิกษุท้ังหลาย ดังว่า “เทพอีก (๑๐  หมู่) 
คือสหภู ผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟ อริฏฐกะ โรชะ  ผู้มีรัศมีดังสีดอกผักตบ วรุณะ สหธรรม 
อัจจุตะ  อเนชกะ สุเลยยะ รุจิระ และวาสวเนสีก็มา”(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๘) 

สุวบัณฑิต : บัณฑิตคนหน่ึงเป็นสหายของนางนกสาลิกา ดังปรากฏว่า “นางนกสาลิกาตอบว่า สุว
บัณฑิตผู้สหายฉันสบายดีและไม่มีโรคเบียดเบียน อน่ึง ฉันได้ข้าวตอกและน้ำผึ้งอยู่
นะ” (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๖๑๗/๒๗๘) 

สุวรรณดาราปราสาท : ปราสาทหลังหนึ่งในจำนวนปราท ๓ หลังคือ ครุฬปราสาท หังสปราสารท 
และสุวรรณดาราปราสาท อันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะ  ผู้
แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ เม่ือครั้งท่ีพระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี ดังปรากฏ
ว่า “พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปีมีปราสาทท่ีอุดมอยู่ ๓ หลัง คือครุฬ
ปราสาท หังส ปราสาท และสุวรรณดาราปราสาท” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๕/๖๘๓) 

สุวรรณบรรพต : ภูเขาท่ีมีสีทองอร่ามเหมือนทองคำ มีรัศมีรุ่งเรือง เป็นสถานท่ีท่ีพระขีณาสพประมาณ 
๙๐,๐๐๐  โกฏิ มาประชุมกัน ดังปรากฏว่า “มีข่ายคือพระรัศมีแวดล้อม เหมือน
สุวรรณบรรพตมีรัศมีรุ่งเรือง มีพระรัศมีล้อมรอบด้านละวา เหมือนดวงอาทิตย์มีรัศมี
เป็นร้อย” และว่า “จากน้ัน ในการประชุมกันที่สุวรรณบรรพตอันสุกปลั่ง พระ
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ขีณาสพประมาณ  ๙๐,๐๐๐ โกฏิ มาประชุมกัน เป็นครั้งที่ ๒” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/
๑๓/๖๐๘,๓๓/๒๗๙/๓๒๙) 

สุวรรณปัสสคีรี, ภูเขา : ช่ือของภูเขาสูงใหญ่ มีพันธ์ุบุปผชาติบานสะพรั่ง  มีหมู่กินนรสัญจรไม่ขาดสาย 
ดังท่ีปรากฏว่า “จากนี้ตรงไปทิศอุดร ข้ามภูเขาสูงใหญ่ ๗ เทือกภูเขานั้นสูงใหญ่ ช่ือ
ว่าสุวรรณปัสสคีรี มีพันธ์ุบุปผชาติบานสะพร่ัง มีหมู่กินนรสัญจรไม่ขาดสาย” (ขุ.ชา.
(ไทย)๒๗/๑๐๕/๕๕๕,๒๗/๑๑๔/๕๕๗) 

สุวรรณปุปผามาลัย : พวงดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมีสีอร่ามเหมือทองคำใช้ประดับประดาท่ีต่าง ๆ เช่น 
ปราสาท ราชวัง ดังปรากฏว่า “พระราชาทรงมีพระสนมกำนัลในห้อมล้อม เสด็จไป 
ณ ปราสาทใดหนอ น้ีคือปราสาทของพระองค์ เกลื่อนกล่นไปด้วยสุวรรณบุปผา
มาลัย”(ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๒๙/๖๓๓) 

สุวรรณสาม :  พระชาติของพระโคตมพุทธเจ้า เสวยพระชาติเป็นสุวรรรณสามดาบส ในการบำเพ็ญ
เมตตาบารมี โดยสุวรรรณสามดาบสต้องรับภาระเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ตาบอด วันหน่ึง
พระเจ้ากบิลยักขราชแผลงศรมาถูกได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส แต่ก็ไม่ได้โกรธ กลับ
แสดงเมตตาจิตต่อ และเทศนาทศพิธราชธรรมให้กบิลยักษ์ฟัง ด้วยอำนาจแห่งเมตตา
ธรรมทำให้พระสุวรรณสามหายเจ็บปวดรอดชีวิตมาได้ และบิดามารดาก็กลับมีจักษุดี 
ดังปรากฏว่า “สุวรรณสามผู้หนุ่มแน่นเห็นแก่กัลยาณธรรม ครั้นได้กราบทูลคำน้ีแล้ว
ถึงกับสลบแน่น่ิงไปเพราะกำลังยาพิษ” (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๓๒๘/๒๓๔), (ขุ.จริยา.(ไทย)
๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

สุวรรณาภะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่งสมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗ ประการ มีพ
ลานุภาพมากเป็นอดีตชาติของพระปัลลังกทายกเถระ ๆ เม่ือจะประกาศประวัติใน
อดีตชาติของตน จึงกล่าวไว้ดังว่า “ในกัปท่ี  ๒๐,๐๐๐ (นับจากกัปนี้ไป) ได้เป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิ ๓ ชาติ พระนามว่าสุวรรณาภะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุ
ภาพมาก คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำ
ให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังน้ีแล” (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๕๑/๓๑๕) 

สุวัจฉะ, พราหมณ์ : พราหมณ์คนหน่ึงผู้จบมนตร์ มีพวกศิษย์ของตนห้อมล้อม อาศัยอยู่ระหว่างภูเขา 
เป็นอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึง
กล่าวไว้ว่า “(ข้าพเจ้าเป็น) พราหมณ์มีนามว่าสุวัจฉะ ผู้จบมนตร์ มีพวกศิษย์ของตน
ห้อมล้อม อาศัยอยู่ระหว่างภูเขา” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๙/๓๒๔) 

สุวัฑฒกปราสาท : ปราสาทหลังหนึ่งในจำนวนปราสาท ๓ หลัง คือ สุวัฑฒกปราสารท คิริปราสาท 
และวาหนปราสาท เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ในคราวที่



 

๕๕๖๓ 
 

 

พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๗,๐๐๐  ปี ดังปรากฏว่า “พระองค์ทรงครองฆราวาส
อยู่  ๗,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือสุวัฑฒก ปราสาท คิริปราสาท และวา
หนปราสาท” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๖/๖๙๓) 

สุวัณณกักกฏกชาดก :  มี ๒ ชาดก แต่เน้ือหาต่างกัน 
 1.สุวัณณกักกฏกชาดก ชาดกว่าด้วยนางช้างพังอ้อนวอนปูทอง มีเนื้อความอธิบายไว้

ว่า พญาช้างโพธิสัตว์ลงไปด่ืมน้ำในสระน้ำ ถูกปูทองหนีบร้องให้นางช้างพังช่วย นาง
ช้างพังร้องขอให้ปูทองปล่อยสามีของนางโดยการพรรณนายกย่องปูทองว่า ปูทองเป็น
สัตว์น้ำท่ีประเสริฐกว่าปูท้ังหลายในมหาสมทุร ในแม่น้ำคงคา และในแม่น้ำยมุนา 
ขอให้ปล่อยสามีของข้าพเจ้าผู้กำลังร้องไห้อยู่เถิดปูทองฟังเสียงอ้อนวอนอัน
อ่อนหวานของนางช้างพังทำให้ลืมตัวหลงใหลในเสียงของสตรี เผลอตัวลืมสติขยับ
ก้ามให้หลวมพญาช้างจึงชักเท้าออกเหยียบปูทองนั้นจนตาย กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส ของสตรีย่อมครอบงำจิตบุรุษไว้ได้และเช่นเดียวกันกามคุณ ๕ มีรูป
เป็นต้นของบุรุษก็ย่อมครอบงำจิตของสตรีไว้ได้เช่นกันผู้ที่ไม่ได้ฝึกสำรวมหรือคุ้มครอง
อินทรีย์ไว้บ้าง ย่อมตกเป็นทาสของกามคุณได้ง่าย (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๔๙/๑๓๑) 

 2.สุวัณณกักกฏกชาดก ชาดกว่าด้วยปูทองที่ฉลาด มีเนือ้ความอธิบายไว้ว่า ชาวนา
โพธิสัตว์ได้ทำความสนิทสนมคุ้นเคยรักใคร่กับปูทองตัวหน่ึงในบึงท้ายนา ได้ไปมาหาสู่
กันเป็นประจำทุกวัน นางกาตัวหน่ึงอาศัยอยู่ที่ยอดตาลปลายนาอยากกินลูกตาปูและ
ลูกตาชาวนาจึงออกอุบายให้สามีไปทำความคุ้นเคยกับงูเห่าตัวหน่ึง และขอรอ้งให้
งูเห่าไปกัดชาวนา วันหน่ึง ขณะท่ีชาวนามาดูนาแต่เช้าตรู่ในฤดูข้าวต้ังท้อง ได้แวะไป
ท่ีบึงเล่นกับปูทองก่อนแล้วเอาชายผ้าห่อปูทองเดินตามคันนามา งูเหง่าได้กัดชาวนา
ล้มลง นางกาก็บินมาเกาะบนหน้าอกชาวนาจะจิกลูกตา ปูทองก็ออกมากจากชายผ้า
ตรงเข้าหนีบคอกาไว้ทันที กากร้องเสียงหลงให้งูเหง่ามาช่วย เมื่องูเหง่าเข้ามาปูทอง
จึงหนีบคองูเห่าเข้าไว้อีก งูถามว่าเมื่อท่านไม่กินทั้งงูทั้งกาเหตุไรจึงมาหนีบเราทั้งสอง
ไว้ ปูจึงว่าชาวนาและเราเป็นเพ่ือนกันถ้าชาวนาตายเราก็ต้องตาย เพราะคนที่
อยากจะกินเน้ืออร่อย อ่อนนุ่มของเรามีอยู่ ขอให้ท่านดูดพิษร้ายออกจากร่างกาย
ชาวนานี้ก่อน แล้วคลายก้ามออกพอให้งูขยับปากดูดพิษได้ เมื่อเห็นเพ่ือนชาวนา
ปลอดภัยแล้ว คิดว่าถ้าสัตว์ร้ายทั้งสองน้ียังอยู่เพ่ือนของเราไม่ปลอดภัยจึงได้หนีบคองู
และกาให้ขาดตายที่ตรงน้ัน เพ่ือนแท้ แม้ต่างชาติต่างเผ่าพันธ์ุก็สามารถเป็นท่ีพ่ึงกัน
ได้ มนุษย์จึงควรมีมิตรสหายที่เป็นคนดี (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๙๔/๒๔๕) 

สุวัณณนิกขสตุตาทิอัฏฐกะ : ว่าด้วยพระสูตร ๘ สูตร มีสตูรว่าด้วยทองแท่งเป็นต้น พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ทรงแสดงสูตรทั้ง ๘ น้ี คือ สวัุณณนิกขสูตร 



 

๕๕๖๔ 
 

 

สุวัณณนิกขสตสูตร สิงคินิกขสูตร สิงคินิกขสตสูตร ปฐวิสตูร อามิสกิญจิกขสูตร ชีวิต
สูตร ชนปทกลัยาณีสูตร ในลักษณะเดียวกันกับรูปิยปาติสูตร เพียงแต่เปลี่ยนเครื่อง
ล่อไปตามช่ือของสูตรต่าง ๆ ตามลำดับนี้ คือ ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่ง
ทารุณเป็นต้น แม้บุคคลผู้ไม่เคยพูดเท็จ เพราะทองคำแท่ง ทองคำ ๑๐๐ แท่ง ทอง
สิงคี ทองสิงคี ๑๐๐ แท่ง แผ่นดินเต็มด้วยแร่ทองคำ ของกำนัล ชีวิตและนางงาม
ประจำแคว้น แต่เม่ือถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำ ยอ่มสามารถพูด
เท็จได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๙/๒๗๔) 

สุวัณณปาตสูิตร : พระสูตรว่าด้วยถาดทองคำ พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นส่ิงทารณุเป็นต้น แม้
บุคคลผู้ไม่เคยพูดเท็จเพราะเหตุแห่งถาดทองคำ เมือ่ถูกลาภสักการะและความ
สรรเสริญครอบงำ ย่อมสามารถพูดเท็จได้ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๗/๒๗๓) 

สุวัณณปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุวัณณปุปผิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้นำดอกไม้ทองคำไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปัสสี เพราะผลแห่งการบูชานั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสดุท้ายน้ี ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๐/๒๖๗) 

สุวัณณพิพโพหนิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุวัณณพิพโพหนิยเถระ มีเนื้อความท่ี
ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้ถวายหมอนแด่พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุ
พระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๔๓๓) 

สุวัณณมคิชาดก :  ชาดกว่าด้วยพญากวางทอง มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญากวางทองโพธิสัตว์ไปติด
บ่วงนายพราน ภรรยาได้ร้องบอกให้กำลังใจให้พยายามออกแรงดึงให้มาก แต่ไม่
สามารถดึงบ่วงให้ขาดได้ นางจึงไปร้องขอชีวิตของสามีต่อนายพรานโดยนางยอมตาย
แทน นายพรานเกิดความเสื่อมใส จึงยอมให้ชีวิตแก่พญาเน้ือและภรรยา เน้ือท้ัง ๒ 
จึงมอบแก้วมณีท่ีตนไปหากินพบให้เป็นเครื่องตอบแทน และขอให้นายพรานจงมี
ความสุขอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติเช่นกัน สตรท่ีีมีความดีงามน้ันจะไม่ทอดทิ้งสามีในยาม
วิบัติประสพทุกข์ยาก ย่อมหาทางด้ินรนขวนขวายช่วยเหลือทันทีแม้ชีวิตก็ยอมตาย
แทนได้ (ขุ.ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๕๐/๒๐๘) 

สุวัณณวิมาน : วิมานทองคำที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้า เป็นวิมานทองคำที่
เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้า เพราะได้สร้างพระคันธกุฎีบนภูเขา
โลน้ใกล้หมู่บ้านนั้นถวายพระผู้มีพระภาค (ข.ุวิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๓๔/๑๔๒) 



 

๕๕๖๕ 
 

 

สุวัณณสามจรยิา : จริยาของดาบสช่ือสุวรรณสาม พระผูม้ีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยท่ีเป็นสุวรรณ
สามดาบส (เลีย้งดูมารดาบิดาตาบอดอยู่ในป่า)ไปไหนมาไหนกับฝูงสัตว์ป่า เช่น กวาง 
ราชสีห์ เสือเหลือง เสือโคร่งเป็นต้น สัตว์เหล่านั้นหาทำอันตรายกันไม่ ด้วยอานิสงส์
แห่งเมตตา (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๑๑๑/๗๗๒) 

สุวัณณสามชาดก :  ชาดกว่าด้วยสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามดาบส เลี้ยงดูบิดามารดาผู้เป็นดาบสตาบอดอยู่
ในป่า ต่อมาวันหน่ึงสุวรรณสามดาบสไปตักน้ำและถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยลูกศร  
ท่านได้ทูลถามพระเจ้าปิลยักษ์ว่า ยิงข้าพเจ้าทำไม พระองค์ตรัสตอบว่า เข้าใจผิดด้วย
คิดว่าเจ้าเป็นคนไล่เน้ือให้หนีไป ก่อนจะสลบล้มลงไป ท่านได้ทูลขอรอ้งว่า ขอ
พระองค์โปรดช่วยเลี้ยงดูบิดามารดาแทนข้าพระองค์ด้วยพระเจ้าปิลยักษ์เข้าพระทัย
ว่าสุวรรณสามตายแล้ว จึงเสด็จไปนำบิดามารดาของสุวรรณสามมาดูศพ เม่ือท่านทั้ง 
๒ มาดูแล้วจำได้ว่า เป็นบุตรของตนจริง ๆ จึงพากันร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนา 
จากนั้นจึงได้ทำสัจกิริยาขอให้พิษร้ายออกจากร่างกายของสุวรรณสาม นอกจากนี้
เทพธิดาอีกองค์หน่ึงก็มาช่วยทำสัจกิริยาด้วย เม่ือสุวรรณสามฟ้ืนจากสลบแล้วจำ
ความต่าง ๆ ได้ จึงแสดงธรรมแก่พระเจ้าปิลยักษ์และให้ต้ังอยู่ในศีล ๕ พระโพธิสัตว์
ปรนนิบัติบิดามารดาจนท่านท้ัง ๒ สิ้น ชีวิตแล้วจึงได้ดับขันธ์ไปสู่พรหมโลก (ขุ.ชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๒๙๖/๒๒๙) 

สุวัณณหังสชาดก :  ชาดกว่าด้วยพญาหงส์ทองถูกถอนขน มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาหงส์ทอง
โพธิสัตว์บินมาสลัดขนทองให้แก่อดีตภรรยาและธิดาในชาติท่ีเป็นมนุษย์ขายเลี้ยงชีวิต 
แต่ถูกนางจับถอนขนจนหมด เพราะกลัวว่าท่านจะไม่บินมาสลัดขนให้อีก ขนท่ีขึ้นมา
ใหม่กลับเป็นสขีาวตามปรกติ พระพุทธเจ้าทรงยกเรื่องนี้มาแล้วตรัสสอนนางถุลลนัน
ทาภีกษุณีผู้ขอกระเทียมเขาแล้วถือเอามากเกินประมาณจนเป็นเหตุให้ถูกตำหนิว่า 
บุคคลได้สิ่งใด ควรยินดีสิ่งนั้น เพราะความโลภเกินไปเป็นความช่ัวแท้ เหมือนนาง
พราหมณีจับเอาพญาหงส์ทองถอนขนแล้วจึงเสื่อมจากทองคำ(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๑๓๖/๕๖) 

สุวิทูรสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีอยู่ห่างไกลกันเหลือเกนิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สิ่งท่ีอยู่ห่างไกล
กันเหลือเกิน ๔ คือ (๑) ท้องฟ้ากับแผ่นดิน (๒) ฝั่งน้ีกับฝั่งโน้นของทะเล (๓) จุดที่ดวง
อาทิตย์ขึ้นกับจุดที่ดวงอาทิตย์ตก (๔) ธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษ (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๗/๗๗) 

สุวีรสูตร : พระสูตรว่าด้วยสุวีรเทพบุตร สมัยที่พระผู้มพีระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้
ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า เมื่อครั้งพวกอสูรรบกับพวกเทพ ท้าวสกักะจอมเทพ



 

๕๕๖๖ 
 

 

ตรัสกับสุวีรเทพบุตรผู้ซ่ึงพระองค์ได้ตรัสสั่ง ๓ ครั้งว่า พวกอสูรกำลังพากันมารบกับ
พวกเทพ ท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้ ซึ่งเทพบุตรนั้นรับพระบัญชาแล้วก็เผลอลืม
เสียทุกครั้งว่า บุคคลไม่ขยัน ไม่พยายาม แต่ประสบความสุขได้มี ณ ท่ีใด ถ้าท่านเจอ
ท่ีเช่นนั้นก็จงไปและอย่าลืมพาเราไปด้วย 

  สุวีรเทพบุตรกราบทูลว่า บุคคลผู้เกียจคร้าน ไม่ขยัน ท้ังยังไม่ใช้ใคร ๆ ให้ช่วยทำ
กิจ แต่พรั่งพร้อมด้วยกามทุกอย่าง ขอพระองค์จงตรัสบอกฐานะน้ันแก่ข้าพระองค์
ด้วยเถิด  ข้าพระองค์จะพึงได้ความสุขใด โดยไม่ต้องทำการงาน ขอพระองค์จงตรัส
บอกความสุขนั้น ท่ีไมมี่ความเศร้าโศก ไม่มีความคับแคน้ใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 
ท้าวสักกะตรัสตอบว่า บุคคลผู้เกียจคร้าน ไม่ขยัน จะประสบความสุขได้ ณ ท่ีไหน ถ้า
ความสุขมีได้โดยไม่ต้องทำการงานไม่ว่าในท่ีไหน ๆ ใครก็ดำรงชีพอยู่ไม่ได้ เพราะน่ัน
เป็นทางแห่งนิพพาน ถ้าท่านเจอที่เช่นน้ันก็จงไปและอย่าลืมพาเราไปด้วย 

  ภิกษุทั้งหลาย เพราะท้าวสักกะจอมเทพอาศัยผลบุญของพระองค์ เสวยราชสมบัติ
อันใหญ่ยิ่ง ยังพรรณนาคุณแห่งความเพียรคือความขยันได้ ข้อท่ีพวกเธอบวชในธรรม
วินัยท่ีเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างน้ีขยันหม่ันเพียร พยายามเพ่ือบรรลุมรรคผลท่ียังไม่
บรรลุ เพ่ือได้มรรคผลท่ียังไม่ได้ เพ่ือทำให้แจ้งมรรคผลท่ียังไม่ได้ทำให้แจ้ง นี้จะพึง
งดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๗/๓๕๕) 

สุสสูสติสูตร : พระสูตรว่าด้วยการฟังด้วยดี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลแม้ฟัง
พระสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลายได้ ๖ คือ (๑) ไม่
ต้ังใจฟังด้วยดี (๒) ไม่เง่ียโสตสดับ (๓) ไม่ต้ังใจใฝรู่้ (๔) ถือเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 
(๕) ท้ิงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ (๖) ประกอบด้วยอนนุโลมิกขันติ (คือข้อพินิจที่เกื้อกูลแก่
การบรรลุอริยสัจ ๔ หรือเหมาะแก่คำสอน หมายถึงปัญญาหรือวิปัสสนา) แล้วตรัสว่า 
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้บุคคลฟังพระสัทธรรมอยู่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรม
ท้ังหลายได้ ๖ มีนัยตรงกันข้าม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๘/๖๑๓) 

สุสัญญกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสุสัญญกเถระ มีเนื้อความทีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๒ ทา่นเคยไหว้ผ้าบังสุกุลจีวรของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติส
สะ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙/๒๑๖) 

สุสัญญตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ : พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หน่ึงสมบูรณ์ด้วยรัตนะ  ๗ ประการ มีพลา
นุภาพมากเป็นอดีตชาติของพระตัมพปุปผิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติ
ของตน จึงกล่าวไว้ว่า “ในกัปท่ี ๓ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
พระนามว่าสุสัญญตะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก คุณวิเศษ



 

๕๕๖๗ 
 

 

เหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แล” (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๓/
๓๑๙) 

สุสันธชีาดก :  ชาดกว่าด้วยพระนางสุสนัธี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พญาครุฑโพธิสัตว์ไปเล่นสกากับ
พระเจ้าพรหมทัต ได้ลักพาพระนางสุสันธีไปอยู่ในวิมานของตน พระเจ้าพรหมทัตส่ง
คนธรรพ์ไปเท่ียวตามหานาง คนธรรพ์ได้ออกตามไปทางทะเล เรืออัปปางลงเพราะฝูง
ปลาเขาเกาะแผ่นกระดานไปถึงเกาะที่ของพญาครุฑท่ีเอาพระเทวีไปซ่อนไว้ พระนาง
เทวีได้ช่วยเขาไว้ ในเวลาพญาครุฑไม่อยู่พระนางก็ร่วมอภิรมย์ยินดีด้วยอำนาจกามกับ
คนธรรพ์น้ัน ต่อมามีพ่อค้าผ่านมาทางนั้น เขาจึงพาพระนางกลับ เมื่อพญาครุฑมา
เล่นสกากับพระราชา พบพระนางเข้าจึงได้สอบถามคนธรรพ์ว่าเขาทราบได้อย่างไร 
คนธรรพ์จึงร้องเพลงบอกว่า เพราะกลิ่นกายของพระนางนั้นหอม พระนางนั้นเป็นที่
รักของข้า ข้าย่อมรู้ดีว่าพระนางนั้นอยู่ท่ีใด พญาครฑุทราบว่าพระนางเป็นชู้กับ
คนธรรพ์อีกคนหน่ึง จึงเกิดความสลดพระทัยว่าสตรีทุศีลน้ันรักษาได้ยากเหลือเกิน 
แม้นำไปไว้ที่เกาะกลางทะเลนางยังทุศีลได้ จึงได้ถวายพระนางมาส่งคืน (ขุ.ชา.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๗/๕๕/๒๐๙) 

สุสัมมุฏฐสูตร : พระสตูรว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรม สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
เทวดาองค์หน่ึงกราบทูลว่า บุคคลผู้ลืมเลือนธรรม ย่อมถูกชักนำไปในวาทะของคน
เหล่าอ่ืน บุคคลเหล่านั้นจัดว่าหลับอยู่ ยังไม่ต่ืน บัดน้ีเป็นกาลท่ีบุคคลเหล่าน้ันควรจะ
ต่ืน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลผู้ไมล่ืมเลือนธรรม ย่อมไม่ถูกชักนำไปในวาทะของ
คนเหล่าอ่ืน บุคคลเหล่าน้ันรูดี้ รู้ชอบ ย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในทีท่ี่ไม่สม่ำเสมอ 
(ส.ส.(ไทย) ๑๕/๘/๘) 

สุสารทเถรคาถา : ภาษิตของพระสุสารทเถระ,คาถาของพระสุสารทเถระท่านพระสุสารทเถระกล่าว
ว่า การได้พบเห็นเหล่าสัตบุรุษผู้อบรมตนดีแล้วเป็นการดี เป็นเหตุให้ตัดความสงสัย
เสียได้ ทำความรู้ให้เจรญิงอกงาม เหล่าสัตบุรุษย่อมทำคนแม้ท่ีเป็นพาลให้กลายเป็น
บัณฑิตได้ ฉะน้ัน การสมาคมกับเหล่าสัตบุรุษจึงเป็นการดี (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๗๕/
๓๓๐) 

สุสิมปริพพาชกสูตร : พระสูตรว่าด้วยสุสิมปริพาชก สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุ
วัน สุสิมปริพาชกเข้ามาบวชเพ่ือจะมาขโมยหลักธรรม เม่ือบวชแล้วจึงเที่ยวถามภิกษุ
ผู้เป็นปัญญาวมิุตติว่า ท่านสามารถแสดงฤทธ์ิ มีหูทิพย์ กำหนดรู้ใจคนอ่ืนได้ ระลึก
ชาติได้ มีตาทิพย์และบรรลุอารุปปวิโมกข์ได้หรือไม่ เมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่าไม่ได้ แต่
พวกผมหลุดพ้นได้ด้วยปัญญา ท่านจึงเกิดความสงสัยนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มี



 

๕๕๖๘ 
 

 

พระภาค พระองค์ทรงสอนให้พิจารณาขันธ์ ๕ ท้ังที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันว่า 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และให้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วตรัสถามว่า เมื่อรู้
แล้วย่อมสามารถแสดงฤทธ์ิ มีหูทิพย์เป็นต้นได้หรือไม่ ท่านจึงรู้ตัวว่า ตนเองยังโง่เขลา
เบาปัญญาอยู่ เกิดสำนึกผิดได้แล้วจึงกราบทูลให้พระองค์ยกโทษให ้  ซึ่งพระองค์ได้
ตรัสว่า เพราะเธอเห็นโทษแล้วขอโทษตามวิธีท่ีถกูต้อง เรารับโทษน้ัน เพราะผู้เห็น
โทษแล้วขอโทษตามวิธีท่ีถูกต้อง จะได้สำรวมต่อไป ข้อน้ีเป็นความเจริญในวินัยของ
พระอริยะ (สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๓) 

สุสิมสูตร : พระสูตรว่าด้วยสุสิมเทพบุตร มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ  
 1.สสุิมสูตร สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับสุสมิ

เทพบุตรเป็นต้นว่า ท่านพระสารีบุตร ไม่ใช่คนมักโกรธ มีความมักน้อย สงบเสง่ียม 
ฝึกอบรมมาดี รอเวลาอยู่ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๐/๑๒๑) 

 2.สสุิมสูตร สมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุ
ท้ังหลายฟังว่า เมื่อครั้งพวกอสูรรบกับพวกเทพ ท้าวสักกะจอมเทพตรัสกับสุสสุิม
เทพบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ตรัสสั่ง ๓ ครั้งว่า พวกอสูรกำลังพากันมารบกับพวกเทพ 
ท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้ ซึ่งเทพบุตรนั้นรับพระบัญชาแล้วก็เผลอลืมเสียทุกครั้ง
ว่า บุคคลไม่ขยัน ไม่พยายาม แต่ประสบความสุขได้ ณ ท่ีใด ถ้าท่านเจอท่ีเช่นนั้นก็จง
ไปและอย่าลืมพาเราไปด้วย เน้ือความของสูตรที่เหลือพึงทราบโดยแนวแห่งสุวีรสูตร
(สูตรท่ี ๑) (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๘/๓๕๗) 

สุสิม, ปริพาชก : ช่ือของปริพาชกคนหนึ่งท่ีเข้าไปหาพระอานนท์ ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ใน
ธรรมวินัย พระอานนท์เถระจึงพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วกราบทูลว่า สุสิมะ
ปริพาชกปรารถนาจะบวช พระพุทธองค์จึงตรัสว่า จงให้สุสิมะบวชเถิด ดังท่ีปรากฏ
ว่า “สุสิมปริพาชกรับคำบริษัทของตนแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงท่ีอยู่ ได้
สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันกับท่านพระอานนท์แล้วน่ัง 
ณ ท่ีสมควร ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า “ท่านพระอานนท์ ผมปรารถนาจะ
ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้” (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๐/๑๔๓) 

สุสิมเทพบุตร : เทพบุตรผู้มีเทพบุตรบริษัทจำนวนมากแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึง
ท่ีประทับ ดังปรากฏว่า “ครั้งน้ัน เมื่อพระผู้มีพระภาคและท่านพระอานนท์ กำลัง
กล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ สุสิมเทพบุตรผู้มีเทพบุตรบริษัทจำนวน
มากแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ 
ท่ีสมควรแล้ว”(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๑๐/๑๒๒), และว่า “ภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว 
พวกอสูรได้รบกับพวกเทพ คร้ังนั้น ท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมเทพบุตรมา



 

๕๕๖๙ 
 

 

ตรัสว่า ‘สุสิมะ พวกอสูรเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพ ท่านจงไปป้องกันพวก
อสูรไว้เถิด’ สุสิมเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสีย” 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๘/๓๕๗) 

สุสิมะ, ชฎิล : ช่ือของชฎิลตนหนึ่งซึ่งมีตบะแก่กล้า ประชาชนยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดใน
แผ่นดิน เป็นอดีตชาติของพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า ดังปรากฏว่า “สมัยนั้น  เราเป็นชฎิล
มีช่ือว่าสุสิมะ ตามโคตร มีตบะแก่กล้าประชาชนยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดใน
แผ่นดิน” (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๙/๖๖๑) 

สุสีมชาดก :  มี ๒ ชาดก แต่เน้ือหาต่างกัน คือ  
 สุสีมชาดก ชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะ มีเน้ือความอธิบายว่า บุตรพราหมณ์ปุโรหิต

โพธิสัตว์ของพระเจ้าสุสีมะ เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี บิดาได้ถึงแก่กรรม เมื่อถึงคราวสมโภช
ช้างบรรดาพราหมณ์เหล่าอ่ืนต้ังใจจะทำการสมโภชเสียเอง เพราะความต้องการ
ทรัพย์ เม่ือเหลืออีกสี่วันจะถึงวันงาน มารดาพระโพธิสัตว์ร้องไห้เสียใจที่ไม่มี
ผู้สืบตระกูลไปเรียนไตรเพทและวิชาสูตรช้าง กุมารถามมารดาทราบความแล้วจึง
ถือเอาทรัพย์เดินทางไปเมืองตักกศิลาเรียนจบไตรเพทพร้อมทั้งหัตถีสูตรในคืนเดียว 
แล้วเดินทางกลับมาทันวันสมโภชช้างและได้รับแต่งต้ังให้ทำหน้าท่ีสมโภชช้างแทน
บิดาของตน จึงได้ทรัพย์เป็นอันมากธรรมดาบุตรย่อมพากเพียรพยายามท้ังการศึกษา
เล่าเรียนและการประกอบอาชีพการงานสร้างคุณงามความดีเพ่ือรักษาวงศ์ตระกูลให้
มั่นคง (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๒๕/๗๐) 

 สุสีมชาดก ชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะออกผนวช มีเนื้อความอธิบายไว้ว่า พระเจ้า
สุสีมโพธิสัตว์ถูกพระมเหสีท่ีมชีนมายุมากกว่าซึ่งมีพระเกศาหงอกแล้วลวงว่าแม้พระ
เกศาของพระราชาก็หงอกแล้วเช่นกันด้วยปรารถนาจะลวงว่าต่างก็เป็นคนแก่เช่นกัน 
ควรที่จะช่ืนชมในการบริโภคกามร่วมกัน พระราชาให้ถอนมาดู พระนางจึงถอนพระ
เกศาของพระราชาทิ้งเส้นหน่ึงแล้วถอนพระเกศาหงอกของพระนางออกให้ พระราชา
เห็นพระเกศาหงอกเส้นเดียวนั้นก็ทรงสะดุ้งพระทัยจึงเตือนพระองค์ว่าตนเองแก่แล้ว 
ควรจะออกบวช จึงทรงน่ัง นอน ยืน เดิน อยู่เพียงพระองค์เดียว ตริตรองหาวิธีออก
บวช แม้พระเทวีจะกราบทูลว่าพระนางหลอกลวง แต่พระราชาก็กลับสอนพระเทวีให้
เห็นว่าอีกไม่นานมนุษย์เราจะเป็นอย่างน้ัน เราปรารถนาจะบวช เพราะเวลาน้ีเป็น
เวลาท่ีควรจะบวช เราปรารถนาจะละกามออกบวช แล้วพระองค์ก็ทรงสละกามสุข
ออกบวช บำเพ็ญฌานอยู่ในป่าหิมพานต์ คนโง่ผู้ปรารถนาประโยชน์ตนอาจหลอกลวง
ได้เฉพาะคนโง่ด้วยกันเท่าน้ัน ไม่สามารถหลอกลวงผู้ฉลาดได้เลย (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) 
๒๗/๑๑๔/๒๗๖) 



 

๕๕๗๐ 
 

 

สุสีมะ, พระราชา : ช่ือของพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเมื่อจะให้โอวาทตนเองก่อนจะออกบวช ดัง
ปรากฏว่า“เมื่อก่อนผมสีดำได้งอกบริเวณศีรษะวันน้ีผมเหล่าน้ันมีสีขาว สุสมีะ เจ้า
เห็นแล้วจงประพฤติธรรมเถิด เวลานี้เป็นเวลาสมควรที่จะประพฤติพรหมจรรย์” (ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๒๕/๗๐) 

สุสีลสูตร :  พระสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้มีศลีดี พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน 
เมื่อท่านพระอนุรุทธทูลถามปัญหาเหมือนในอโกธนสูตร จึงตรัสตอบว่า เพราะ
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ คือ (๑) มีศรทัธา (๒) มีหิร ิ(๓) มีโอตตัปปะ (๔) มีศลี 
(๕) มีปัญญา (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙๙/๓๒๔)  

สุสุ, ปลาร้าย : ปลาร้ายชนิกหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในทะเล ดังว่า “อน่ึง  ฝูงปลา จระเข้ มังกร ปลาร้ายช่ือ
สุสุ ท่ีอยู่ในสมุทรก็พากันข่มเหงฮุบกินกานั้น ซึ่งกำลังด้ินรนจนขนปีกขาด” (ขุ.ชา.
(ไทย) ๒๘/๓๑/๓๙)  

  อีกนัยหน่ึงคือปลาฉลาม คือ เกิดความปรารถนาทางเพศ รักผู้หญิง จัดเป็นภัยข้อ
ท่ี ๔ ในภัยสำหรับกุลบุตรผู้บวชในธรรมวินัยน้ี อันเป็นเหตุให้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่
ได้ไม่ย่ังยืน ต้องลาสิกขาไป  

สุสุกาภัย : ภัยที่เป็นช่ือเรียกมาตุคาม (ผู้หญิง,สตรี) ในเพราะภิกษุผู้ไม่สำรวม เพราะเห็นมาตุคาม
นุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยเธอมีจิตฟุ้งซ่านเพราะราคะ  จึงลาสิกขากลับมา
เป็นคฤหัสถ์ ดังปรากฏว่า “เธอบวชอยู่อย่างน้ี ในเวลาเช้าครองอันตรวาสก ถือบาตร
และจีวรเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบล ไม่รักษากาย ไม่รักษาวาจา มีสติไม่
ต้ังมั่น ไม่สำรวมอินทรีย์ เธอเห็นมาตุคาม(สตรี)ในหมู่บ้านหรือนิคมน้ันนุ่งไม่เรียบร้อย 
หรือห่มไม่เรียบร้อย ราคะรบกวนจิตของเธอ เพราะเห็นมาตุคามนุ่งไม่เรียบร้อยหรือ
ห่มไม่เรียบร้อย เธอมีจิตฟุ้งซ่านเพราะราคะจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์” (ม.
ม.(ไทย)๑๓/๑๖๕/๑๘๕), ภัยจากปลาร้าย ดังว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ท่ี
คนลงไปในน้ำพึงประสบภัย ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ 

  ๑. อูมิภัย (ภัยจากคลื่น) 
  ๒. กุมภีลภัย (ภัยจากจระเข้) 
  ๓. อาวัฏฏภัย (ภัยจากน้ำวน) 
  ๔. สุสุกาภัย (ภัยจากปลาร้าย)” (อํ.จตุกฺก(ไทย) ๒๑/๑๒๒/๑๘๔) 
สุหนุ, ม้า ม้าทรงของพระราชาช่ือสุหนุ, ม้า ๒ ตัวท่ีลกัษณะเหมือนกัน, อุปมาพฤติกรรมของม้า

กับความช่ัว ความสงบ  
               เรื่องสุหนุชาดก กล่าวถึงพฤติกรรมของม้าสุหนุ โดยอำมาตย์ผู้สำเร็จราชกิจโพธิสัตว์

ได้กราบทูลพระราชาถึงพฤติกรรมของม้าว่า การที่ม้าพยศสุหนุกับม้าพยศโสณะ 



 

๕๕๗๑ 
 

 

กระทำความสนิทสนมกันไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ม้าโสณะเป็นเช่นใด แมม้้าสุหนุก็เป็น
เช่นนั้น ม้าโสณะมีอารมณ์ฉุนเฉียวเช่นใด ม้าสุหนุก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวเช่นนั้น ม้าท้ัง ๒ 
ตัวมีปกติว่ิงพล่านไปด้วยอารมณ์ คึกคะนองชอบกัดเชือกล่ามตัวเองเป็นนิตย์พอ ๆ 
กัน ความช่ัวเข้ากันได้กับความช่ัว ความไม่สงบ เข้ากันได้กับความไม่สงบ (ขุ.ชา.
(ไทย)๒๗/๑๕/๖๖)  

สุหนชุาดก :  ชาดกว่าด้วยพฤติกรรมของม้าสุหนุ มีความเนื้อความอธิบายว่า อำมาตย์โพธิสัตว์ของ
พระเจ้าพรหมทัต หาวิธีแก้ไขกลโกงของอำมาตย์ท่ีโกงพวกพ่อค้าม้าต่างเมือง โดยการ
ให้พ่อค้าม้าปลอ่ยม้าเกเรเข้าไปอยู่กับม้าเกเรของอำมาตย์ท่ีปล่อยมาให้กัดม้าดีตัวอ่ืน 
ๆ เพ่ือให้มีตำหนิเสียราคา จักได้ประมูลในราคาถูกเอาเข้าเป็นม้าหลวง ทำให้ม้าท้ัง
สองรู้นิสัยกนั รู้ทันกัน อยู่ด้วยกันได้ ท่านจึงกราบทูลพระราชาว่า ความช่ัวเข้ากันได้
กับความช่ัว ความไม่สงบเข้ากันได้กับความไม่สงบ การสอนคนบางคนถ้ารู้นิสัยหรือ
จริตอันเป็นพ้ืนฐานเดิมของเขาแล้วทำให้ง่ายต่อการสอนเพราะสะดวกท่ีจะช้ี
จุดบกพร่องให้เขาแก้ไขตนเอง (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕/๖๖) 

สุเหมนัตเถรคาถา : ภาษิตของพระสุเหมันตเถระ,คาถาของพระสุเหมันตเถระ ท่านพระสุเหมันตเถระ 
เน้ือความที่มีความหมายต้ังร้อย มีลักษณะถึงร้อย คนโง่เห็นได้ลักษณะเดียวเท่าน้ัน 
ส่วนคนฉลาดเห็นได้ท้ังร้อยอย่าง (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๖/๓๔๑) 

สุเหมานางพญาหงส์ นางพญาหงส์นามว่าสุเหมา, พญาหงส์มีผิวพรรณดังทองคำ, นางพญาหงส์เป็น
ธิดาของพญาปากหงส์ผู้จะตายตามพญาหงส์ธตรัฏฐะท่ีถูกนายพรานฆ่า  

              เรื่องมหาหังสชาดก กล่าวถึงหงส์สองตัว คือ หงส์สุมุขะและพญาหงส์ธตรัฏฐะ โดย
พญาหงส์ธตรัฏฐะถูกนายพรานนำไปอยู่ ได้กล่าวกับหงส์สุมุขะว่า เรากลัวนัก ราง
พญาหงส์ตัวมีผิวพรรณดังทองคำ มีลำขาอ่อน รู้ว่าเราถูกฆ่าแล้วจักฆ่าตัวตายตาม 
หงส์สุมุขะ กส็เุหมานางพญาหงส์ แม่เน้ือเหลืองผู้เป็นธิดาของพญาปากหงส์จักร่ำไห้
อย่างแน่นอน เสมือนนางนกกระเรียนผู้กำพร้าร่ำไห้อยู่ท่ีริมฝั่งสมุทร (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/
๑๑๓/๑๐๒)  

สูกรขตสูตร : พระสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ถ้ำสุกรขาตา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
ถ้ำสกุรขาตา ได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า พระขีณาสพเห็นประโยชน์อะไร จึง
ประพฤตินอบน้อมในพระองค์หรือคำสอนของพระองค์ พระเถระกราบทูลว่า เพราะ
เห็นอินทรียธรรม ๕ มีสัทธินทรีย์เป็นต้นอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๕๒๘/๓๔๒) 

สูกรชาดก :  ชาดกว่าด้วยสุกรท้าราชสีห์ มีเน้ือความอธิบายว่า ราชสีห์โพธิสัตว์ไปเท่ียวหากินได้กิน
อาหารอ่ิมแล้ว เห็นสุกกรอ้วนตัวหน่ึงต้ังใจว่าจะจบักินวันหลังจึงเดินหลีกไป สุกรเห็น



 

๕๕๗๒ 
 

 

ราชสีห์เดินหนีไปเข้าใจว่าราชสีห์กลัวตน จึงถ้าสู้กัน แต่ราชสีห์บอกไว้ ๗ วันจะ
กลับมา มันได้ทีจึงนำเรื่องน้ีไปคุยให้ญาติ ๆ ฟัง บรรดาสกุรท้ังหลายต่างตำหนิมันว่า
หาภัยมาให้แกต่นเองและพวกพ้อง จึงแนะนำให้มันไปนอนกลิ้งเกลือกอุจจาระของ
พวกฤษีแล้วไปตากแดด ในวัตสุกท้ายจึงไปตากน้ำค้างแล้วค่อยไปสนามต่อสู้ เมื่อ
ราชสีห์เห็นมันเข้าจึง ยอมยกชัยชนะให้สุกร โดยไม่ยอมต่อสู้ เพราะเกลียดคูถท่ีติดอยู่
ท่ีตัวสุกร คนเย่อหย่ิง ไม่รู้ประมาณตนย่อมหาความเดือดร้อนมาให้แก่ตนและพวก
พ้องเสมอ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๕/๖๓) 

สูกรเปตวัตถุ : เรื่องสูกรเปรต พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า บุคคลพึงรักษา
วาจา พึงสำรวมใจ และไม่พึงทำความช่ัวทางกายพึงชำระกรรมบถท้ัง ๓ ประการน้ีให้
หมดจด จะพึงพบทางที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๘๑/๑๑๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ๓ รักษาวาจา หมายถึงระมัดระวังวาจา โดยเว้นจากวจี
ทุจริต ๔ อย่าง (เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจาก การพูดคำหยาบ เว้นจากการพูด
ส่อเสียด เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ) คำว่า สำรวมใจ หมายถึงควบคุมใจ โดยไม่ให้มโน
ทุจริตเกิดขึ้น คำว่า ความช่ัวทางกาย หมายถึงกายทุริต ๓ อย่าง (ฆ่าสตัว์ ลักทรัพย ์
ประพฤติผิดในกาม) (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๖๔)  

สูกรโปติกาวัตถุ : เรื่องลูกสุกรตัวเมีย พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ต้นไม้  
เมื่อรากยังแข็งแรง  ยังไม่ถกูทำลาย แมล้ำต้นถูกตัดแล้ว  ก็งอกข้ึนได้ใหม่  ฉันใด 
ความทุกข์นี้  เม่ือบุคคลขจัดตัณหานุสัยไม่ได้ขาด ก็ย่อมเกิดขึ้นเรื่อย ๆ  ฉันน้ัน 
บุคคลใดยังมีกระแสตัณหาอันแรงกล้า  ๓๖  สาย ท่ีมักไหลไปยังอารมณ์อันน่าพอใจ 
ความดำริเป็นอันมากท่ีอาศัยราคะ ย่อมนำบุคคลน้ันซึง่มีความเห็นผิดไป กระแส
ตัณหาทั้งหลายไหลไปในอารมณ์ท้ังหมด ตัณหาดุจเถาวัลย์  ก็งอกงามขึ้น                   
พวกเธอ  ครั้นเห็นตัณหาดุจเถาวัลย์ท่ีงอกงามนั้น จงตัดรากด้วยปัญญา  สัตว์โลกผูม้ี
แต่โสมนัสซาบซ่าน ฉ่ำช้ืนด้วยเสน่หา  มัวแต่จะแสวงหาความสุขสำราญกันอยู่ จึง
ต้องเข้าถึงชาติและชราร่ำไป หมู่สัตว์ถูกลอ้มไว้ด้วยตัณหาที่ทำให้สะดุ้ง  จึงด้ินรน
เหมือนกระต่ายติดบ่วงหมู่สัตว์ผู้ถูกสังโยชน์และกิเลสเครื่องข้อง ผูกไว้แน่น ย่อมได้รับ
ความทุกข์ร่ำไปช่ัวกาลนาน หมู่สัตว์ถูกล้อมไว้ด้วยตัณหาที่ทำให้สะดุ้ง จึงด้ินรน
เหมือนกระต่ายติดบ่วง  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุเมื่อหวังให้ตนสิ้นราคะ ควรบรรเทา
ตัณหาที่ทำให้สะดุ้งเสีย (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๓๘/๑๓๘) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ตัณหา ๓๖ สาย ได้แก่ ตัณหา ๓ (กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา) อาศัยอายตนะภายใน ๖  (๓ x ๖ = ๑๘) อาศัยอายตนะ
ภายนอก ๖ (๓ x ๖ = ๑๘) ได้กระแส ๓๖ สายที่ไหลไปในอารมณ์มีรปู  เป็นต้นท่ีน่า



 

๕๕๗๓ 
 

 

ชอบใจ คำว่า ปัญญา หมายถึงปัญญาอันสัมปยุตด้วยมรรค คำว่า ฉ่ำช้ืนด้วยเสน่หา 
หมายถึงเปียกชุ่มด้วยยางเหนียว คือตัณหา (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๑๐)  

สูกรมัททวะ,สกูรมัทวะตามมติของเกจิอาจารย์ คือ (๑) ปวัตตมังสะ เน้ือสุกรหนุ่ม (๒) ข้าวสุกอ่อน ที่
ปรุงด้วยนมสด นมสม้ เนยใส เปรียง เนยแข็ง และถั่ว (๓) วิธีปรุงอาหารชนิดหนึ่ง, 
หน่อไม้ชนิดหน่ึงท่ีสุกรแทะดนุ,เห็ดชนิดหนึ่งท่ีเกิดในถิ่นท่ีสุกรแทะดุน, รสอาหารชนิด
หนึ่งช่ือว่า สูกรมัททวะ, อาหารที่พระผู้มพีระภาครับนิมนต์นายจุนทกัมมารบุตรเพ่ือ
เสวย  

               ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงนายจุนทกัมมารบุตร (บุตรช่างทอง) 
ว่า นายจุนทะ ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์รับภัตตาหาร นายจุนทกัมมาร
บุตรได้เตรียมของขบฉันอันประณีตและสกูรมัททวะจำนวนเพียงพอไว้ในนิเวศน์ของ
ตน ให้คนไปกราบทูลพระผู้มพีระภาคเพ่ือเสวย พระองค์เสวยภัตตาหารน้ันแล้ว ทรง
พระประชวรอย่างแสนสาหัส จวนเจียนจะปรินิพพาน ลงพระบังคนหนักตรัสว่า ‘เรา
จะไปยังกรุงกุสินารากัน’(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๙/๑๓๘, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๙๐/๑๓๙, ขุ.
อุ.(ไทย)๒๕/๗๕/๓๒๕,ที.ม.อ.(บาลี) ๑๘๙/๑๗๒, ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๗๕/๔๒๗)  

สูกรมุขเปตวัตถุ : เรื่องเปรตปากหมู เป็นเรื่องแสดงผลแห่งกรรมช่ัวของภิกษุรูปหน่ึงในศาสนาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ คือไม่สำรวมวาจา ชอบด่าว่าภิกษุอ่ืน ๆ (ขุ.
เถร.(ไทย) ๒๖/๔/๑๖๘) 

สูกสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเดือย มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สูกสูตร พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเดือย พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 

เดือยข้าวที่ต้ังไว้ไม่ตรง ไม่สามารถตำมือและเท้าให้เลือดออกได้ ถ้าต้ังไว้ตรงจึงจะทำ
ให้เลือดออกได้ ภิกษุก็เหมือนกัน ถ้าต้ังทิฏฐิไว้ผิด ก็จะทำลายอวิชชาไม่ได้ ทำวิชชา
ให้เกิดขึ้นไม่ได้ และรู้แจ้งนิพพานไม่ได้ แต่ถ้าต้ังทิฏฐิไว้ถูกจึงจะทำลายอวิชชาได้ ทำ
วิชชาให้เกิดขึ้นได้ และรู้แจ้งนิพพานได้ การเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘  จัดว่าเป็นวิธี
ต้ังทิฏฐิให้ถูก (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๙/๑๓) 

 2.สูกสูตร พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเดือย พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า 
เดือยข้าวที่ต้ังไว้ตรงสามารถตำมือและเท้าให้เลือดออกได้ภิกษุก็เหมือนกันถ้าต้ังทิฏฐิ
และมรรคภาวนาไว้ถูกก็สามารถทำลายอวิชชาได้ทำวิชชาให้เกิดขึ้นได้และรู้แจ้ง
นิพพานได้ แล้วทรงแสดงการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นวิธีต้ังทิฏฐิและมรรค
ภาวนาให้ถูก  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๔/๘๓) 



 

๕๕๗๔ 
 

 

สูงสุด ประเสริฐสุด,มคีุณธรรมสูงสุด,บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล
ผู้อ่ืน  

               ในฉวาลาตสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องบุคคลเปรียบเหมอืนท่อนไม้ที่ถกูทิ้งไว้ในป่า
ช้า ว่าบุคคล ๔ จำพวกน้ีมปีรากฏอยู่ในโลก คือ (๑) บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล
ตนเองและไม่ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน (๒) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน แต่ไม่ปฏิบติั
เพ่ือเกื้อกูลตนเอง (๓) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู้อ่ืน 
(๔) บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู้อ่ืน ในบุคคล ๔ จำพวกนี้ 
บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลผู้อ่ืน เป็นผู้เลิศ ผู้ประเสริฐ
ท่ีสุด เป็นประธานสูงสุด ย่ิงใหญ่ท่ีสุด (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๙๕/๑๔๔,อภิ.(ไทย)๓๖/
๒๐๑/๒๒๖)  

สูจิเปรต เปรตท่ีถูกเข็มทิ่มแทง, บุพพกรรมของเปรตที่พูดส่อเสียดในกรุงราชคฤห์  
              ในทุติยสูจิโลมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องเปรตท่ีมีร่างถูกเข็มท่ิมแทงเพศชาย ว่า 

เม่ือพระผู้มีพระภาคเมื่อผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นสูจิเปรต เพศชาย ลอยขึ้นสู่
กลางอากาศ เข็มเหล่านั้นแทงเข้าไปในศีรษะของมันทะลุออกทางปาก แทงเข้าไปใน
ปากทะลุออกทางอก แทงเข้าไปในอกทะลุออกทางท้อง แทงเข้าไปในท้องทะลุออก
ทางขาอ่อนท้ัง ๒ แทงเข้าไปในขาอ่อนทะลอุอกทางแข้งท้ัง ๒ แทงเข้าไปในแข้งทะลุ
ออกทางเท้าทั้ง ๒ จนมันร้องครวญคราง ภิกษุท้ังหลาย เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะ
เปรตน้ันพูดส่อเสียด (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๑๐/๓๐๗) 

สูจิชาดก :  ชาดกว่าด้วยเข็ม  ช่างทองโพธิสัตว์ทำเข็มท่ีประณีตสวยงามไปเที่ยวร้องขายใน
ตระกูลช่างทอง ถูกธิดาช่างทองทักท้วงว่าเป็นไม่เหมาะสม ไม่รู้จักท่ีขาย เพราะว่าท้ัง
เข็มและเบ็ดเขาก็นำออกไปจากตระกูลนี้ท้ังนั้น แต่ท่านก็ยังด้ือร้องขายอยู่และบอกว่า
ถ้าอาจารย์บิดาของเธอเห็นเข็มน้ีแล้วจะต้องยอมรับเราเมื่ออาจารย์ช่างทองทราบ
อย่างนั้นได้มีการพิสูจน์เข็มขึน้ปรากฏว่าเข็มท่ีพระโพธิสัตว์ทำน้ันเป็นเข็มอย่างดี 
สามารถเจาะทะลุท่ังได้ จึงได้รับการยอมรับจากอาจารย์ช่างทองว่าเป็นของดีจริงและ
ได้ยกธิดาของตนเป็นภรรยาของช่างทองหนุ่มผู้มีความสามารถคนดีท่ีมคีวามรู้
ความสามารถจริงไม่ว่าจะเป็นด้านใด ย่อมได้รับการยกย่องและให้เกียรติจากบัณฑิต
ในที่ทุกสถาน  และชีวิตของเขาประสพความเจริญย่ิงขึ้นไป (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/
๘๒/๒๔๓) 

สูจิทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ 



 

๕๕๗๕ 
 

 

 1.สูจิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ มี ๒ เรื่องแต่
เน้ือหาต่างกัน คือ 

 ๒.สูจิทายกเถราปทานมีเน้ือความท่ีท่านเลา่ไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ 
ท่านเคยถวายเข็ม ๕ เล่มแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ เพราะผลแห่งทานน้ัน 
ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๓๐/๒๒๐) 

 ๓.สูจิทายกเถราปทาน มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่าน
เป็นช่างทอง ได้ถวายเข็มแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งทานน้ัน 
ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๒/๑๙/๒๔๑)  

สูจิโลมเปรต เปรตร่างมีขนเป็นเขม็, บุพพกรรมของเปรตที่มีร่างกายมีขนเป็นเข็มเพศชาย ในกรุง
ราชคฤห์  

               ในสูจิโลมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเร่ืองเปรตมีร่างถูกเข็มท่ิมแทงเพศชาย ว่า พระผู้
มีพระภาค เมื่อเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นสูจิโลมเปรต เพศชาย ลอยขึ้นสู่กลาง
อากาศขนเข็มเหล่าน้ันของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงมาท่ีร่างของมันเองจนมัน
ร้องครวญคราง ภิกษุท้ังหลาย เหตุท่ีเป็นเช่นน้ัน เปรตน้ันเคยเป็นนายสารถีในกรุงรา
ชคฤห์” (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๐๙/๓๐๖)  

สูจิโลมยักษ์ ยักษ์ช่ือสูจิโลม, ยักษ์ผู้ถามปัญหาพระผู้มีพระภาคว่ากลัวสมณะไหม  
               ในสูจิโลมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องสูจิโลมยักษ์ ว่า เม่ือพระผู้มีพระภาคประทับ

อยู่บนเตียงชนิดมีเท้าตรึงติดกับแม่แคร่ อันเป็นภพของสูจิโลมยักษ์ ใกล้หมู่บ้านคยา 
ก็มีขรยักษแ์ละสูจิโลมยักษ์ เดินผ่านไปในทีไ่ม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค ขรยักษ์พูดว่า 
“น่ันสมณะ” สูจิโลมยักษ์กลา่วว่า “นั่นไม่ใช่สมณะ นั่นเป็นสมณะน้อย แต่จะเป็น
สมณะ หรือสมณะน้อย เราพอจะรู้ได้” สูจิโลมยักษ์เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้
เหน่ียวพระวรกาย พระผู้มีพระภาคทรงถอยพระวรกายไปเล็กน้อย สูจิโลมยักษ์ได้ทูล
ถามว่า “ท่านกลัวเราไหมสมณะ” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ผู้มีอายุ เราไม่กลัว
ท่านหรอก แต่สัมผัสของท่านหยาบกร้าน” สูจิโลมยักษ์ทูลถามว่า “สมณะ เราจัก
ถามปัญหากับท่าน ถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เรา เราจักทำจิตของท่านให้พลุ่งพล่าน 
จักฉีกหัวใจของท่าน หรือจักจับท่ีเท้าแล้วเหว่ียงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้น” พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า “ผู้มีอายุ เราไม่เห็นใครเลยในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ท่ีจะพึงทำจิตของเรา



 

๕๕๗๖ 
 

 

ให้พลุ่งพล่าน ฉีกหัวใจของเรา หรือจับเราที่เท้าแล้วเหว่ียงไปยังข้ามแม่น้ำคงคาได้ 
(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๓๗/๓๓๙)  

สูจิโลมสูตร : มี ๔ สูตร แปลช่ือสูตร และเน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.สูจิโลมสูตร พระสูตรว่าด้วยสูจิโลมยักษ ์สมัยที่พระผูมี้พระภาคประทับอยู่บนเตียง

ชนิดมีเท้าตรึงติดกับแม่แคร ่ อันเป็นภพของสูจิโลมยักษ์ใกล้หมู่บ้านคยา ขรยักษ์และ
สูจิโลมยักษ์เขา้ไปใกล้พระองค์ แล้วได้เถียงกันว่า นั่นไม่ใช่สมณะ นั่นเป็นสมณะน้อย
เป็นต้น  

  สูจิโลมยักษ์เขา้ไปหาพระองค์แล้วเหน่ียวพระวรกาย เมื่อเห็นพระองค์ทรงถอยไป
เล็กน้อยจึงกล่าวว่า ท่านกลัวเราไหม เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราไม่กลัว แต่
สัมผสัของท่านหยาบกร้าน จึงกล่าวขู่ว่า เราจักถามปัญหา ถ้าท่านไม่พยากรณ์ เราจัก
ทำให้ท่านพลุ่งพล่าน ฉีกหัวใจท่าน หรือจักจับเท้าแล้วเหว่ียงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาโน้น 
แล้วถามว่า ราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุ ความไม่ยินดี ความยินดี และความขน
พองสยองเกล้า เกิดจากอะไร ความตรึกเกิดจากอะไร 

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ราคะและโทสะมีอัตภาพน้ีเป็นเหตุ ความไม่ยินดี 
ความยินดี และความขนพองสยองเกล้าเกิดจากอัตภาพน้ี ความตรึกเกิดจากอัตภาพนี้ 
อกุศลวิตกเป็นอันมาก เกิดจากความเย่ือใยคือตัณหา เกดิขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปใน
วัตถุกาม ชนท่ีรู้ว่าอัตภาพเกิดจากสิ่งใด ย่อมบรรเทาเหตุเกิดน้ันได้ และชนเหล่าน้ัน
ย่อมข้ามห้วงแห่งกิเลสซึ่งข้ามได้ยาก อันตนไม่เคยข้ามเพ่ือความไม่มีภพใหม่ (สํ.ส.
(ไทย) ๑๕/๒๓๗/๓๓๙)  

 2.สูจิโลมสูตร พระสูตรว่าด้วยเปรตร่างถูกเข็มท่ิมแทงเพศชาย พระผู้มีพระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน ได้ทรงแสดงบุพกรรมของเปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศ
ชายว่า เปรตตนนี้เคยเป็นนายสารถีใช้แสห้วดม้าให้ได้รับความเจ็บปวด (สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๒๐๙/๓๐๖) 

 3.สูจิโลมสูตร (ทุติย) พระสูตรว่าด้วยเปรตมีร่างถูกเข็มท่ิมแทงเพศชาย (สูตรที่ 
๒) พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน ได้ทรงแสดงบุพกรรมของเปรต
มีร่างถูกเข็มทิม่แทงเพศชายตนท่ี ๒ ว่า เปรตตนน้ีเคยเป็นคนพูดส่อเสียด(สํ.นิ.(ไทย) 
๑๖/๒๑๐/๓๐๗) 

 4.สจูิโลมสูตร พระสูตรว่าด้วยสูจิโลมยักษ์ทูลถามปัญหา สจิูโลมยักษ์ทูลถาม พระผู้มี
พระภาคว่า ราคะ โทสะ ความไม่ยินดี ความยินดี ความกลัว และอกุศล- วิตกเกิดจาก
อะไร ตรัสตอบว่า เกิดจากอัตภาพคือร่างกายและจิตใจน้ีท้ังสิ้น หมู่สัตว์รู้และบรรเทา
กิเลสเหล่าน้ีเสยีได้ ช่ือว่าข้ามพ้นโอฆะได้ (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๒๗๒/๕๖๓) 



 

๕๕๗๗ 
 

 

สูจิวิมาน : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายเข็ม ม ี๒ เรื่อง แต่เนื้อหาต่างกันคือ  
 1.สูจิวิมาน (ปฐม) (เรื่องท่ี ๑) เป็นวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายเข็ม(แด่ท่านพระสารี

บุตรเถระ) เรื่องที่ ๑ เป็นวิมานอันรุ่งเรืองยิ่งในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๙๔๔/๑๑๕) 

 2.สูจิวิมาน (ทุติย) (เรื่องที่ ๒) เป็นวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรษุผู้ถวายเข็ม(แด่ภิกษุผู้กำลัง
เย็บจีวร) เรื่องที่ ๒ เป็นวิมานอันรุ่งเรืองย่ิง ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/
๙๕๒/๑๑๖) 

สูตร พระธรรมเทศนาหรือธรรมกถาเรื่องหนึ่ง ๆ ในพระสุตตันตปิฎก, เรื่องราวที่พระผู้มี
พระภาคตรัส  

             ตัวอย่างไว้ในมหาปเทส เรื่อง การเทียบความในพระสูตรว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พึง
กล่าวอย่างน้ีว่า ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ‘น้ีเป็น
ธรรม นี้เป็น วินัย น้ีเป็นสัตถสุาสน์’ เธอทั้งหลายยังไม่พึงช่ืนชม ยังไม่พึงคัดค้าน คำ
กล่าวของผู้น้ัน พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแลว้ พึงสอบดูในสูตร เทียบดู
ในวินัยเหล่าน้ัน ถ้าสอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า 
น้ีมิใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันแน่นอน (วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๑๒๒๑/
๓๘๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๘/๑๓๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๘/๑๓๕, ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘๘/
๑๓๖,อง.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๐/๒๒๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๐/๒๕๓)  

สูทสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพ่อครัว  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้
โง่เขลาไม่ฉลาดเฉียบแหลมถึงจะพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ก็ไม่ได้รับธรรมท่ีทำให้อยู่เป็น
สุขในปัจจุบัน และไม่มสีติสัมปชัญญะ เหมอืนพ่อครัวผู้เขลา ไม่รู้จักสังเกตว่าอาหาร
ชนิดไหนที่พระราชาหรือมหาอำมาตย์โปรด ชนิดไหนท่ีไมโ่ปรด ก็ไม่ได้รบัค่าจ้างหรือ
รางวัล ส่วนภิกษุผู้เป็นบัณฑิต ฉลาดเฉียบแหลมมีนัยตรงกันข้าม (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๓๗๔/๒๒๐) 

สูรกถา เรื่องคนกล้าหาญ, หนึ่งในดิรจัฉานกถา ๒๘ ประการ  
               พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องน้ีในกัฏฐปาทุกาทิปฏิกเขปะ เรื่องทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้

เป็นต้น บรรดาภิกษุผู้มักน้อย ฯลฯ จึงตำหนิ ประณาม โพนทะนาพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ 
ว่า ไฉนจงึลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด สวมเขียงเท้าไม้ เดินจงกรมในท่ีกลางแจ้ง มีเสียงกึก
กัก ดังอึกทึก สนทนาดิรัจฉานกถาต่าง ๆ มีเรื่อง (๑) ราชกถา เรื่องพระราชา ๒. โจร
กถา เร่ืองโจร ฯลฯ (๓) สูรกถา ฯลฯ ๒๘. อิติภวาภวกถา เรื่องความเจริญและความ
เสื่อม เล่า (วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐)  



 

๕๕๗๘ 
 

 

สูรกุมาร กุมารนามว่าสุระ, หน่ึงในพระกุมารท่ีต้องไปรวมเป็นหมู่เดียวกันเพ่ือประโยชน์แก่การ
บูชายัญ  

               เรื่อง จันทกุมารชาดก กล่าวถึงขัณฑหาลปุโรหิตที่กราบทูลพระราชาว่า ควรบูชายัญ
ด้วยพระราชโอรส พระราชธิดา พระมเหสี ชาวนิคม โคอุสภราช และม้าอาชาไนย 
อย่างละ ๔ ควรบูชายัญด้วยของครบอย่างละ ๔ พระเจ้าข้า ขณะนั้นในพระราชวังมี
เสียงระเบ็งเซ็งแซ่เป็นอันเดียวกัน เพราะได้ยินคำว่า พระกุมาร พระกุมารีและพระ
มเหสีจะถูกประหาร พระราชาตรัสว่า ขอพวกท่านจงไปทูลพระกุมารท้ังหลาย คือ 
จันทกุมาร สุรยิกุมาร ภัททเสนกุมาร สูรกมุาร และวามโคตตกุมารเถิดว่า พวกท่าน
จงรวมกันเป็นหมู่ในท่ีเดียวกนั เพ่ือประโยชน์แก่การบูชายัญ (ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๙๘๘/
๓๓๖)  

สูรอัมพัฏฐะ, อุบาสก อุบาสกนามว่า สูรอัมพัฏฐะ ผู้เลิศทางเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น  
              คัมภีร์ฉฏฺฐวรรค กล่าวถึงความเป็นเลิศของสูรอัมพัฏฐะ ว่า เลิศกว่าอุบาสกสาวก ผู้

เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๕/๓๒)  
สูริยสมะ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุริยสมะ, พระสุริยสมะในอดีตชาติได้สร้าง

แท่นไพทีไว้ท่ีต้นโพธิ์ ด้วยอานิสงส์นั้น ในกปัท่ี ๑๑ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนาม
ว่าสุรยสมะ  

              เรื่องเวทิทายกเถราปทาน กล่าวถึงประวัติในอดีตชาติของพระเวทิทายกเถระ ท่าน
ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า มีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ได้ให้ช่างสร้างแท่นไพที
ไว้ท่ีต้นโพธ์ิ ซึ่งเป็นต้นไม้ประเสริฐของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ด้วยเหตุนี้ 
ในกัปที่ ๑๑ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสูริยสมะ (ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๒๑/๔๐๒)  

สูโรราชา, ยักษ์ ยักษ์ช่ือสูโรราชา, ยักษ์ตนหนึ่งในหมู่ยักษ์ที่ทำหน้าท่ีประกาศข่าวในวิสาณาราชธานี
ของท้าวเวสวัณ  

              พระผู้มีพระภาคตรัส ในอาฏานาฏิยสูตร ภาณวารท่ี ๑ ว่ายักษ์ช่ือตโตลา ช่ือตัตตลา 
ช่ือตโตตลา ช่ือโอชสี ช่ือเตชสี ช่ือตโตชสี ช่ือสุระ ช่ือราชา ช่ือสูโรราชา ช่ืออริฏฐะ 
ช่ือเนมิ ช่ืออริฏฐเนมิต่างทำหน้าที่หาข่าวและประกาศใหท้ราบ ในวิสาณาราชธานีน้ัน 
มห้ีวงน้ำช่ือธรณี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆ เกดิฝนตก ในวิสาณาราชธานีน้ัน มีสภาช่ือ
ภคลวดี เป็นท่ีประชุมของพวกยักษ์มีต้นไม้ท้ังหลาย ผลิผลเป็นนิจ ดารดาษด้วยหมู่
นกชนิดต่าง ๆ มีเสียงร้องของนกยูง นกกะเรียนและเสียงขับกล่อมจากนกดุเหว่า 
เป็นต้น (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๗,๑๑/๒๙๑/๒๔๑)  



 

๕๕๗๙ 
 

 

เสกขปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ และ ผล ๓ 
 ในญาณวิภังค์ ติกนิทเทส กลา่วถึงปัญญาในมรรค ๔ และในผล ๓ ว่า เสกขปัญญา 

คือปัญญาในอรหัตตผลอันเป็นผลเบ้ืองบน ส่วนอเสกขปัญญาคือปัญญาในสภาวธรรม
ท่ีเป็นกุศลในภูมิ ๓ ท่ีเป็นวิบากในภูมิ ๓ และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ ๓ เนว
เสกขนาเสกขปัญญา มรรค ๔ ได้แก่ (๑) โสดาปัตติมรรค (๒) สกทาคามิมรรค (๓) 
อนาคามิมรรค(๔) อรหัตตมรรค ผล ๓ ได้แก่ (๑) โสดาปัตติผล (๒) สกทาคามิผล (๓) 
อนาคามิผล (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๗๗๗/๕๐๖) 

เสกขพละ พระเสขะยังต้องศึกษาสัมมาสังกัปปะ, พระเสขะยังต้องศึกษาสัมมาวาจา ฯลฯ 
สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สมัมาสติ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ ฯลฯ สัมมาญาณ ฯลฯ สมัมาวิมุตติ, หน่ึงในพละ ๕ 

 พระผู้มีพระภาคตรัสในอสุภสตูร เรื่องการพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย ว่า 
ปฏิปทา ๔ คือ (๑) ทุกขาปฏปิทา ทันธาภิญญา (๒) ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา (๓) 
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา (๔) สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ในปฏิปทาเหล่านี้ ทุกขา
ปฏิปทา ทันธาภิญญา คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย มี
สัญญา ความจำได้หมายรู้ ว่าปฏิกูลในอาหาร มีสัญญาว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกท้ัง
ปวง พิจารณาเห็นความไม่เทีย่งในสังขารทั้งปวงอยู่ เธอมีมรณสัญญาที่ต้ังม่ันดีภายใน 
เธอเข้าไปอาศัยเสกขพละ ๕ ประการนี้อยู่ คือ (๑) สัทธาพละ กำลังคือศรัทธา (๒) 
หิริพละ กำลังคือหิริ (๓)โอตตัปปพละ กำลังคือโอตตัปปะ(๔) วิริยพละ กำลังคือวิริยะ 
(๕) ปญัญาพละ กำลังคือปัญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๓/๒๒๘, (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๖๙/๒๓๖,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔๔/๕๑๙) 

เสกขสมมติ การแต่งต้ังตระกูลเสกสมบัติ,ตระกูลท่ีมีศรทัธามากให้ทานวัตถุมากจนหมดทุนทรัพย์, 
การห้ามภิกษุสงฆ์รบกวนตระกูลเช่นนี้ตระกูลท่ี 

 ตัวอย่างในอาคันตุกวัตตกถา กล่าวถึงภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาส ที่แก่พรรษา พึง
อภิวาท ถ้าเป็นพระนวกะ พึงให้ท่านอภิวาท ให้ถามถึงเสนาสนะว่า “ผมได้เสนาสนะ
แห่งไหน” ให้ถามถึงเสนาสนะที่มีภิกษุหรือท่ีไม่มีภิกษุอยู่ ให้ถามถึงโคจรคามและ
อโคจรคาม ให้ถามถึงตระกูลท่ีเป็นเสกขสมมติ ให้ถามถงึวัจกุฎี ให้ถามถึงน้ำด่ืมและ
น้ำใช้ ให้ถามถึงไม้เท้า หใถามถึงกติกาสงฆ์ท่ีต้ังไว้ว่า “ควรเข้าเวลาไหน ควรออก
เวลาไหน” ถ้าวิหารไม่มีภิกษุอยู่ก็พึงเคาะประตูรอสักครู่หน่ึงแล้วถอดลิ่มผลักบาน
ประตู ยืนอยู่ข้างนอกมองดูให้ท่ัว อรรถกถา อธิบายว่า ตระกูลท่ีมีศรทัธามาก ให้ทาน
วัตถุมากจนหมดทุนทรัพย์ เพ่ือไม่ให้ตระกูลเช่นน้ี เดือดร้อนหรือเพ่ือไม่ให้ภิกษุสงฆ์
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รบกวนตระกูลเช่นนี้ สงฆ์จึงประกาศ สมมติ แต่งต้ังตระกูลเช่นนี้ให้เป็น “เสกขสมม
ติ” (วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๗/๒๒๓, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๕๙/๒๒๖, วิ.จู.(ไทย)๗/๓๘๒/๒๖๗, วิ.
จู.(ไทย) ๗/๓๘๒/๒๖๙,ดู วิ.อ.(บาลี)๒/๕๖๒/๔๔๔) 

เสกขสูตร : มี ๒ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน คือ  
 1.เสกขสูตร พระสูตรว่าด้วยองค์คุณของพระเสขะ ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามพระผู้มีพระ

ภาคว่า พระเสขะเป็นผู้เช่นไร พระองค์ตรัสตอบว่า ผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ 
อันเป็นของพระเสขะ จึงจะเป็นพระเสขะ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๓/๑๘) 

 2.เสกขสูตร พระสูตรว่าด้วยเสกขบุคคล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าแล้ว ทูลถามถึงเหตุท่ีทำ
ให้บุคคลเป็นเสขะ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ผู้ท่ีได้ช่ือว่าเสขะ เพราะยังต้องศึกษา
ในไตรสิกขา คอื อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/
๘๖/๓๑๑) 

เสขธรรม เสขปัณณัตติศีล,ศีลบัญญัติท่ีว่าด้วยเสขิยวัตร,ระเบียบปฏิบัติท่ีพึงศึกษา,วัตรท่ีต้อง
บำเพ็ญให้บริบูรณ์ 

 ในปฐมอคารวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความไม่เคารพจักบำเพ็ญเสขธรรมให้
บริบูรณ์ไม่ได้ ๕ ประการ คอื (๑) เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่มีความเคารพ ไม่มีความ
ยำเกรง ไม่มีความประพฤติเสมอภาคในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย จักบำเพ็ญอภิสมา
จาริกธรรมใหบ้ริบูรณ์ได้ (๒) เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไมบ่ำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้
บริบูรณ์แล้ว จักบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ได้ (๓) เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญ
เสขธรรมให้บรบูิรณ์แล้ว จักบำเพ็ญศีลทั้งหลาย๓ให้บริบูรณ์ได้ (๔) เป็นไปไม่ได้เลยที่
ภิกษุไม่บำเพ็ญศีลท้ังหลายให้บริบูรณ์แล้ว จักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บรบูิรณ์ได้ (๕) 
เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้ว จักบำเพ็ญสมัมาสมาธิให้
บริบูรณ์ได้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๑/๒๔, (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๒/๒๖, (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๖๗/๕๘๖) 

เสขบุคคล บุคคลที่ยังต้องศึกษา, ผู้ยังไมไ่ด้บรรลุพระอรหันต์ เช่น พระอานนท์ 
 ตัวอย่างในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสความเป็นอัจฉริยะของพระ

อานนท์ ว่าพระอานนท์เข้าไปสู่พระวิหาร ยืนเหนี่ยวไม้สลักเพชรร้องไห้อยู่ว่า “เรายัง
เป็นเสขบุคคล มีกิจที่จะต้องทำ แต่พระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เราจะปรินิพพานเสีย
แลว้” พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า “อย่าเลย อานนท์ เธออย่าเศร้าโศก 
อย่าคร่ำครวญเลย เราบอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่า ‘ความพลัดพรากความทอดทิ้ง 
ความแปรเปลีย่นเป็นอย่างอ่ืนจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมี’ ฉะนั้น จะพึง
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หาได้อะไรจากท่ีไหนในสังขารน้ี สิ่งท่ีเกิดขึน้ มีขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลาย
เป็นธรรมดา” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๐๗/๑๕๔,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๙,ม.มู.(ไทย)
๑๒/๗/๒๕๕๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒/๒๕๔๖,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๒๒๒/๓๗๓,อภิ.ป.(ไทย)
๔๔/๓๘/๔๔๗, อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๑๐๔/๗๒๕, อภิ.ป.(ไทย)๔๔/๑๐๙/๗๘๙,อภิ.ป.
(ไทย)๔๕/๑๘/๗๙, อภิ.ป.(ไทย)๔๕/๕๙/๑๒๘) 

เสขปฏิปทา ข้อปฏิบัติของพระเสขะ, ปฏิปทาท่ีเป็นมงคล, การถือพระผู้มีพระภาคเข้าใช้สอย
อาคารเป็นปฐมฤกษ ์

 ในเสขปฏิปทาสูตร พระผูม้พีระภาคว่า เจ้าศากยะผู้ครองกรุงกบิลพัสด์ุ สร้างท้อง
พระโรงหลังใหม่เสร็จแล้ว ยังไม่มีสมณะ พราหมณ์ หรือใคร ๆ ท่ีเป็นมนุษย์เข้าพัก
อาศัย พวกเจ้าศากยะได้กราบทูลพระองค์ว่า ขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรง
น้ันเป็นปฐมฤกษ์ด้วยเถิด เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือสุขแก่พวกเจ้า อรรถกถาอธิบาย
ว่า ปฏิปทาที่เป็นมงคล เป็นปฏิปทาของผู้เจริญในพระพุทธศาสนา เพ่ือมุ่งหวังความ
เป็นมงคลแก่ท้องพระโรง (สันถาคารศาลา) หลังใหม่ และเพราะมีพระเสขบุคคลเป็น
อันมากน่ังอยู่ในบริษัท เมื่อตรัสปฏิปทาข้อนี้แล้ว พระเสขบุคคลเหล่านั้นจักกำหนด
ได้อย่างไม่ลำบาก ท้ังเป็นปฏิปทาที่รวมไว้ซึง่ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญัญา ซึ่งเป็น
หัวใจ เป็นข้อปฏิบัติหลักในพระศาสนา (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๒/๒๕, ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๗/
๓๑,ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๒/๒๑) 

เสขปฏิปทาสตูร : พระสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติของพระเสขะ พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระอานนท์
แสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นการบรรยายโวหารแก่พวกเจ้าศากยะผู้ครองกรุง
กบิลพัสด์ุ ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ เพ่ือเป็นมงคลแก่ท้องพระ
โรงหลังใหม่ของพวกเจ้าศากยะ ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับเจ้ามหานามว่า บุคคลผู้
เพียบพร้อมด้วยศีล รู้จักสำรวมอินทรีย์ รู้ประมาณในการบริโภค ประกอบความเพียร
เครื่องต่ืนอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ คือ ศรัทธา หิร ิโอตตัปปะ 
พหูสูต การปรารภความเพียร สติมั่นคง และปัญญา เป็นผู้ได้ฌาน ๔ ประการ คือ 
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน จึงควรเรียกว่าผู้มีเสขปฏิปทา เปรียบ
เหมือนฟองไข่ที่แม่ไก่นอนกกเอาไว้อย่างดี ให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม่ไก่จะ
ไม่ต้องการให้มันฟักออกมาเป็นตัว แต่ลูกไก่ก็ต้องฟักออกมาเป็นตัวอยู่ดีฉะน้ัน เมื่อ
พระอริยสาวกอาศัยฌาน ๔ มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาท่ียอดเย่ียม บรรลุวิชชา ๓ 
อันได้แก่ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณ จึงจะได้ช่ือว่า
ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ฉะน้ัน เมื่อ
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ท่านพระอานนท์กล่าวพระภาษิตน้ีแล้ว พระผู้มีพระภาคก็ทรงยินดี เจ้าศากยะ
ท้ังหลายต่างก็มีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของท่าน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒/๒๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า คำว่า เสขปฏิปทา บางทีเรียกว่าจรณะ เพราะเหตุผล 
๒ ประการ คอื (๑) เพราะเป็นธรรมสำหรับประพฤติ (๒) เพราะเป็นธรรมสำหรับ
ดำเนินไปสู่ทิศท่ีไม่เคยไป เสขปฏิปทาหรือจรณะน้ีเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุวิชชาหรือ
บรรลุนิพพาน (ม.ม.อ. ๒/๒๙/๒๕) 

เสขปัญญา ปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษา, หน่ึงในปัญญา ๓ 
 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๓ กล่าวถึงปัญญา ๓ ว่า (๑) เสขปัญญา ปัญญาของบุคคล

ผู้ยังต้องศึกษา (๒) อเสขปัญญา ปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา (๓) เนวเสขานาเสข
ปัญญา ปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ท่ีไม่ต้องศึกษาก็มิใช่ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๕/๒๗๑) 

เสขพละ กำลังของพระเสขบุคคล ๗ จำพวก คือ (๑) พระโสดาบัน (๒) ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้
แจ้งโสดาปัตติผล (๓) พระสกทาคาม ี (๔) ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจง้สกทาคามิผล 
(๕) พระอนาคามี (๖) ท่านผูป้ฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งอนาคามิผล (๗) ท่านผูป้ฏิบัติเพ่ือทำ
ให้แจ้งอรหัตตผล, เสขพละ ๕ ประการ 

 ในสังขิตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย เสขพละ ๕ 
ประการ คือ (๑) สัทธาพละ กำลังคือศรัทธา (๒) หิริพละ กำลังคือหิริ (๓) โอตตัป
ปพละ กำลังคือโอตตัปปะ (๔) วิริยพละ กำลังคือวิริยะ (๕) ปัญญาพละ กำลังคือ
ปัญญา (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑/๑, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒/๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๑๒/๑๖,องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๑/๑) และดู ที.ปา.๑๑/๓๓๓/๒๒๔) 

เสขภูมิ ภิกษุผู้เป็นเสขะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า ‘น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทา’ 

 ตัวอย่างในเสขสูตร พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ตรสั
กับภิกษุทั้งหลายว่า เหตุท่ีให้ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วต้ังอยู่ในเสขภูมิ รู้ชัดว่า ‘เรา
เป็นพระเสขะ‘ คือ ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า ‘นี้ทุกข์ น้ี
ทุกขสมทัุย น้ีทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา’(สํ.ม.(ไทย)๑๙/๕๒๓/๓๓๗,ขุ.อป.
(ไทย)๓๒/๖๖๐/๑๐๐) 

เสขวิหารธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระเสขะ, ภิกษุผู้ยังต้องละนิวรณ์ ๕ อยู่ 
 ในกังเขยยสูตร ข้อกังขาของเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ เม่ือท่านพระโลมสกังภิ

ยะอยู่ที่นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสด์ุแคว้นสักกะ เจ้าศากยะทรงพระนามว่ามหานา
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มะ เสด็จเข้าไปหาท่าน ได้ตรัสถามท่านว่า เสขวิหารธรรม ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของ
พระเสขะกับตถาคตวิหารธรรมเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ ท่านพระโลมสกังภิยะ ถวาย
พระพรว่ามหาบพิตรเสขวิหารธรรมกับตถาคตวิหารธรรมไม่ใช่อย่างเดียวกัน 
กล่าวคือ พระภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตตผล แต่ปรารถนาธรรมละ
นิวรณ์ ๕ ขอพระองค์ทรงทราบเรื่องน้ีโดยปริยายที่ว่า เสขวิหารธรรมเป็นอย่างหน่ึง 
ตถาคตวิหารธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๙๘๘/๔๗๐) 

เสขสูตร : มี ๖ สูตร แปลช่ือสูตรและมีเน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.เสขสูตร พระสูตรว่าด้วยพระเสขะและพระอเสขะ พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุ

ท้ังหลายว่า เหตุท่ีทำให้พระเสขะรู้ตัวว่าเป็นพระเสขะ และเหตุท่ีทำใหพ้ระอเสขะรู้ตัว
ว่าเป็นพระอเสขะมีหรือไม ่ แล้วตรัสตอบด้วยพระองค์เองว่า ม ี เช่น การรู้ชัดอริยสัจ 
๔ การรู้ชัดอินทรีย์ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๒๓/๓๓๖) 

 2.เสขสูตร (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยธรรมของพระเสขะ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ คือ (๑) 
ความเป็นผู้ชอบการงาน (คือกะจีวร ทำจีวร เย็บปะจีวร ทำถลกบาตร อังสะ ประคด
เอว ผ้ากรองน้ำ ทำเชิงรองบาตร ผ้าเช็ดเท้า ไม้กวาด เป็นต้นตลอดวัน) (๒) ความ
เป็นผู้ชอบการพูดคุย (๓) ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ (๔) ความเป็นผู้ชอบการคลุก
คลีด้วยหมู่ (๕) ไม่พิจารณาจิตตามท่ีหลุดพ้นแล้ว(หมายถึงไม่พิจารณาโทษท่ีตนละ 
และคุณท่ีตนได้ ตามท่ีจิตหลุดพ้นแล้ว) สว่นธรรม ๕ ท่ีมีนัยตรงกันข้าม ย่อมเป็นไป
เพ่ือความไม่เส่ือมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๙/๑๕๙) 

 3.เสขสูตร (ทุติย) พระสูตรว่าด้วยธรรมของพระเสขะ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ธรรม ๕ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ คือ (๑) เป็นผู้มีกิจมาก 
(๒) ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปกับงานเล็กน้อย (๓) คลุกคลกีับคฤหัสถแ์ละบรรพชิต (๔) 
เข้าไปหมู่บ้านเช้าเกินไป กลับมาสายเกินไป (๕) ไม่ได้ฟังกถาเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส 
มีอัปปิจฉกถา เป็นต้น ส่วนธรรม ๕ ท่ีมีนัยตรงกันข้าม ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อม
แก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๐/๑๖๐) 

 4.เสขสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมของพระเสขะ พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเสื่อมของภิกษุผู้เป็นเสขะ ๖ คือ (๑) ความเป็นผู้ชอบการ
งาน (๒) ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย (๓) ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ ( ๔) ความ
เป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ (๕) ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย 
(๖) ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค แล้วตรัสว่า ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือความไม่
เสื่อมของภิกษุผู้เป็นเสขะมี ๖ มีนัยตรงกันขา้ม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๑/๔๗๗) 
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 5.เสขสูตร (ปฐม) พระสูตรว่าด้วยพระเสขะ (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรม
คือโยนิโสมนสกิาร แล้วตรัสว่า ไม่มีธรรมอ่ืนท่ีจะมีอุปการะมากแก่ภิกษุผู้เป็นพระ
เสขะเพ่ือการบรรลุประโยชน์สูงสุด เหมือนกับโยนิโสมนสกิาร เพราะภิกษุเมื่อเริ่มต้ัง
ความเพียรด้วยโยนิโสมนสิการไว้ก็พึงบรรลุความสิ้นทุกข์ได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๑๖/
๓๖๐ ) 

 6.เสขสูตร (ทุติย) พระสูตรว่าด้วยพระเสขะ (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรม
คือความมีมิตรดี ธรรม ๒ ประการ ใน ๒ สูตรน้ีเป็นเหตุ ให้บรรลุอรหัตตผลและ
นิพพาน แล้วตรัสว่า  ภิกษุผูม้ีมิตรดี  มีความเคารพ  ยำเกรง ปฏิบัติตามคำของมิตร
ท้ังหลายมีสติสมัปชัญญะมั่นคง ก็พึงถึงความส้ินสังโยชน์ท้ังปวงได้โดยลำดับ (ขุ.อิติ.
(ไทย) ๒๕/๑๗/๓๖๑) 

เสขะ บุคคลที่ยังต้องศึกษาอยู่, ผู้ยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์,พระอริยบุคคล ๗ จำพวกเบ้ืองต้น
ในจำนวนพระอริยบุคคล ๘  

 ตัวอย่างในกีฏาคิริสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุเหล่าใด เป็น
เสขะยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์ยังปรารถนาธรรมท่ีเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม
อยู่เรากล่าวว่า ‘ภิกษุเห็นปานน้ัน ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท’(ม.ม.
(ไทย)๑๓/๑๘๑/๒๐๗,สํ.ส.(ไทย)๑๘/๑๓๔/๑๖๘,องฺ.ทุก.ไทย)๒๐/๗๔/๒๙๖,องฺ.ทุก.
ไทย)๒๐/๘๖/๓๑๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘๗/๑๓๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๙/๑๕๙, 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๐/๑๖๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๒๘/๔๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๕/
๕๙๘,ขุ.จู.(ไทย)๓๐/๗/๖๓,อภิ.ธา.(ไทย)๓๖/๑๙/๑๕๒,องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒๗๔/๒๒๕, 
องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๗๘/๓๖๔) 

เสขะ, พระ พระอริยบุคคล ๗ จำพวก มพีระโสดาบัน พระสกิทาคาม ีพระอนาคามี, ผู้ศึกษาตาม
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา  

 ตัวอย่างในปัญจสตภิกขุวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูปถึง
คุณสมบัติของพระเสขะ ว่า พระเสขะจกัรู้แจ้งแผ่นดินน้ี ยมโลกและมนุษยโลกนี ้
พร้อมทั้งเทวโลก พระเสขะจักเลือกบทธรรมที่ตถาคตแสดงไว้ดีแล้ว เหมือนช่าง
ดอกไม้ผู้ชาญฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ (ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๑๖/๓๖๐, (ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/
๑๗/๓๖๑,ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๔๕/๔๐,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๖๒/๔๑๘,ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๓/๒). 

เสคคชุาดก :  ชาดกว่าด้วยนางเสคคุ มีเน้ือความอธิบายว่า รุกขเทวดาโพธิสัตว์เห็นอุบาสกทดลอง
จับมือธิดาช่ือเสคคุทำทีปรารถนาด้วยอำนาจกามราคะเพ่ือจะรู้ว่านางมีกุมารีกาธรรม
หรือยัง เห็นนางร้องไห้คร่ำครวญจึงแกล้งพูดว่า สัตวโลกท้ังหมดล้วนแต่มีความยินดี
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พอใจในการเสพกาม แม่เสคคุเอ๋ย เจ้ายังไม่รู้เรื่องของชาวบ้าน แม้เด็กน้อย เจ้าพอถูก
พ่อจับมือเท่าน้ันก็ร้องไห้คร่ำครวญข้ึน มันเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าในวันน้ี ได้ฟังลูกสาว
ว่า ยามท่ีฉันมทุีกข์ คนที่เป็นท่ีพ่ึงก็คือพ่อของฉัน แต่พ่อกลับจะมาทำมิดีมิร้ายฉันอยู่
ในป่า แล้วฉันจะร้องไห้คร่ำครวญให้ใครช่วยเล่าในท่ามกลางป่าใหญ่อย่างนี้ คนที่จะ
ช่วยเหลอืได้กลับมาทำกรรมที่น่าบัดสีเสียเอง บิดาได้ฟังอย่างน้ันก็รู้ว่าธิดาของตนยัง
บริสุทธ์ิ ยังไม่รู้เรื่องความรักความใคร่ ยังเป็นสาวพรหมจารีอยู่ และเธอเป็นคนดีมีศีล 
ยังมีความละอายไม่ได้สนองตอบต่ออาการของบิดา จึงพานางกลับบ้านแล้วจัดการ
แต่งงานให้ออกเรือนไป (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๓๓/๑๐๐) 

เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ : เรื่องเปรตเศรษฐีบุตร เป็นเรือ่งแสดงผลแห่งกรรมช่ัวของบุตรเศรษฐี ๔ คนในกรุง
สาวัตถี คือ ได้ประพฤติล่วงละเมิดภรรยา ของผู้อ่ืนและทำช่ัวอย่างอ่ืนอีกมาก ตาย
แล้วไปเกิดในนรกชื่อโลหกุมภี ได้รับทุกข-เวทนาแสนสาหัส อยากจะระบายความ
ทุกข์ จึงผุดจากก้นนรกกล่าวได้ตนละ ๑ อักษรตัวแรกก็จมด่ิงลงสู่ก้นนรกต่อไป เสียง
อักษรตัวแรกท่ีแต่ละตนเปล่งออกมา คือ ส น ทุ โส กลบัดังกึกก้องถึงพระโสตของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้กำลงับรรทม รอคอยให้ถึงเวลารุ่งอรุณเร็ว ๆ จะได้ทรงเชยชม
สตรีรูปงามท่ีทอดพระเนตรในวันน้ัน และรับสั่งให้สามีของนางไปหาดินสีอรุณมาจาก
สระแห่งหนึ่ง ณ ที่ไกล แล้วกลับมา ใหทั้นเวลาทรงสนานของพระองค์ ซ่ึงเป็นอุบาย
จะประหารชีวิตสามีของนาง ด้วยความกลัวเสียงนั้น พอรุ่งอรุณ พระองค์เสด็จไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคตามคำแนะนำของพระนางมัลลิกาเทวี พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเล่า
เรื่องเปรตเศรษฐีบุตรถวาย และ ขณะนั้น สามีของสตรน้ัีนได้มาน่ังอยู่ด้วย เพราะ
กลับมาทันเวลาแต่ประตูพระนครปิดก่อนกำหนด จึงเอาดินสีอรุณแขวนไว้ท่ีประตู
แล้วมารอจะเขา้เฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ พระเชตวัน 

  อักษร ส มาจากคำว่า สฏฺฐิวสสฺสหสสฺานิ (๖ หม่ืนปี) คือ เขาต้องการ จะบอกว่า 
  สฏฺฐิวสฺสสหสฺสานิ ปริปุณฺณานิ สพฺพโส 
  นิรเย ปจฺจมานานํ กทา อนฺโต ภวิสฺสติ 
  เมื่อพวกเราหมกไหม้อยู่ในนรก  ๖  หมื่นปีครบถ้วนบริบูรณ์ 
             เมื่อไรจักมีความสิน้สุด  
  อักษร น มาจากคำว่า นตฺถิ (ไม่มี) คือ เขาต้องการจะบอกว่า 
  นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ 
  ตถา หิ ปกตํ ปาปํ   มม ตุยฺหญจฺ มาริส 
  ความสิ้นสุดไม่มี  ความสิ้นสุดจะมีท่ีไหน  ความสิ้นสดุจักไมป่รากฏเพ่ือนยาก  

เพราะเราและท่านได้ทำกรรมช่ัวไว้อย่างนั้น 
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  อักษร ทุ มาจากคำว่า ทุชฺชีวิตํ ชีวมฺห (มีชีวิตอยู่อย่างลำบาก) คือ เขาต้องการจะ
บอกว่า 

  ทุชฺชีวิตํ ชีวมฺห  เย สนฺเต น ททมฺหเส 
  สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ   ทีปํ นากมฺหมตฺตโน 
  พวกเรา  เมื่อไทยธรรมมีอยู่  ไม่ให้ของที่มีอยู่ จึงมีชีวิตเป็นอยู่อย่างลำบากเมื่อ

ไทยธรรมมีอยู่ พวกเราไม่ได้ทำที่พ่ึงแก่ตน 
  อักษร โส มาจากคำว่า โสหํ (เรานั้น) คือ เขาต้องการจะบอกว่า 
  โสหํ นูน อิโต คนฺตวา โยนึ ลทฺธาน มานุสึ 
  วทญฺญู สีลสมปฺนฺโน  กาหามิ กุสล ํพหุ 
  เราน้ันจากเปตโลกน้ีไปแล้ว  ได้เกิดเป็นมนุษย์ จกัรู้ความประสงค์ของผู้ขอ  

สมบูรณ์ด้วยศลี ทำกุศลใหม้ากเป็นแน่ 
  (ดูคำแปลในเรือ่งน้ี) (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๘๐๒/๓๐๐) 
เสด็จไปดี พระผู้มีพระภาคทรงดำเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมาหากิเลสท่ีทรงละได้แล้ว, พระ

สุคต, สุคโต 
 ตัวอย่างในธชัคคสูตร บทพุทธคุณ ว่า ตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์

เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผูค้วร
ฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า เป็น
พระผู้มีพระภาค ภิกษุท้ังหลาย เพราะว่า เมื่อพวกเธอระลึกถึงเราเนือง ๆ อยู่ ความ
กลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้าท่ีจักเกิดขึ้น ก็จักหายไป (สํ.ส.
(ไทย)๑๕/๒๔๙/๓๖๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒/๒๕๔๖,อง.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๒๙/๒๗๔, 
อง.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๙/๓๒๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑/๔๑๑,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๓/
๔๑๙) 

เสตกัณณิกะ, นิคม นิคมช่ือเสตกัณณิกะ,นิคมท่ีอยู่ทางทิศใต้ท่ีพ้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันตชนบท 
ด้านในเป็นมัชฌิมชนบท 

 ในมหากัจจานปัญจวรปริทัสสนา กล่าวถงึการกำหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิม
ชนบท โดยปัจจันตชนบทกำหนดเขตไว้ ว่า ทางทิศตะวันออกมีนิคมกชังคละ เป็น
ขอบเขต ถัดเข้ามาถึงมหาสาลนครพ้นเขตน้ันไปเป็นปัจจันตชนบท ด้านในเป็นมัชฌิม
ชนบท ทางทิศเหนือมีแมน้่ำสัลลวดี เป็นขอบเขต พ้นเขตน้ันออกไปเป็นปัจจันต
ชนบท ทางทิศใต้มีนิคมเสตกัณณิกะเป็นขอบเขต พ้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันต
ชนบทด้านในเป็นมัชฌิมชนบท ทางทิศตะวันตกมีหมู่บ้านพราหมณ์ถูณะเป็นขอบเขต 
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พ้นเขตน้ันออกไปเป็นปัจจันตชนบท ด้านในเป็นมัชฌิมชนบท ทางทิศอุดรมีภูเขาอุสี
รธชะเป็นขอบเขต พ้นเขตน้ันออกไปเป็นปัจจันตชนบทด้านในเป็นมัชฌิมชนบท (วิ.
ม.(ไทย) ๕/๒๕๙/๓๙) 

เสตเกตุชาดก :  ชาดกว่าด้วยเสตเกตุดาบส อาจารย์ทิศาปาโมกข์โพธิสัตว์ สอนเสตเกตุมาณพผู้เป็น
ศิษย์ซึ่งเป็นคนมักโกรธและถอืตัวจัด วันหน่ึงเขาท้าพนันตอบปัญหากับคนจัณฑาล
เกี่ยวกับเร่ืองทิศ ถ้าเขาแพ้เขายินดีรอดหว่างขาคนจัณฑาล เขาตอบไมถู่กจึงต้องทำ
ตามคำพูด เมื่อกลับถึงสำนักถูกอาจารย์ตำหนิว่าเป็นถึงหัวหน้าศิษย์ไม่รู้เร่ืองทิศท้ังหก 
และอาจารย์แสดงให้ฟังว่าได้แก่มารดาบิดาเป็นต้น เขาอับอายและเสียใจจึงหนีไปหา
เรียนวิชาทุกอย่าง เรียนทุกลัทธิศาสนาอยู่ที่เมืองอ่ืน แลว้ออกบวชเป็นดาบสมีบริวาร
เป็นอันมาก เข้าไปอาศัยพระราชอุทยานของพระเจ้าพรหมทัต พระราชาเกดิความ
เลื่อมใส แต่ก็เห็นการปฏิบัติตัวของพวกดาบสท่ีปฏิบัติผิดๆ จึงตรัสกบัปุโรหิตว่าไม่
น่าจะพ้นจากอบาย สาเกตุดาบสพยายามท่ีจะแก้ตัวให้ศิษย์ของตนว่าผู้ท่ีมีการศีกษา
แต่ยังไม่บรรลธุรรมก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ แต่จรณธรรมพร้อมทั้งความสำรวมเท่านั้นเป็น
สัจจะ  ส่วนปุโรหิตยืนยันว่า พระเวททั้งหลายใช่ว่าจะไร้ก็หาไม่ จรณธรรมพร้อมทั้ง
ความสำรวมเท่าน้ันเป็นสัจจะ เพราะบุคคลบรรลุพระเวททั้งหลายแล้วย่อมได้เกียรติ 
บุคคลผูฝ้ึกตนดีแล้วด้วยจรณธรรมย่อมบรรลุความสงบ เม่ือสาเกตุดาบสไม่สามารถโต้
วาทะของปุโรหิตได้ จึงต้องถูกจับสึกและนำไปเป็นคนทำงานหนักให้พระเจ้าพรหมทัต 
คนมักโกรธ คนถือตัวจัดย่อมไม่เห็นอรรถเห็นธรรม อาจนำพาตนเองพร้อมทั้งหมู่
คณะให้ประสพความทุกข์ความเดือดร้อนได้ (ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๘/๒๒๘) 

เสตพัยะ, ชาวเมือง ชาวเมืองเสตัพยะ, ชาวเมืองที่ต้ังอยู่ในแคว้นโกศล, เมืองที่สมณกมุารกสัสปะ
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รปูพักอยู่ ณ ป่าไม้สีเสียดทางทิศเหนือ
เมืองเสตัพยะและได้ถวายพระพรแด่พระเจ้าปายาสิ เรื่องโลกอ่ืนไม่มีเป็นต้น, 

 ในปายาสิสูตร เรื่องพระเจ้าปายาสิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เจ้าปายาสิ มีความเห็น
ช่ัวเช่นน้ีเกิดขึ้นว่า โลกอ่ืนไม่มี โอปปาติกสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมท่ีทำดีและทำ
ช่ัวไม่มี พราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสตัพยะได้ฟังข่าวว่า “ท่านสมณกมุารกัสสปะ 
ผู้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกำลังจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่
ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงเมืองเสตัพยะโดยลำดับ กำลังพักอยู่ ณ ป่าไม้สีเสียดทาง
ทิศเหนือเมืองเสตัพยะ ท่านสมณกุมารกัสสปะน้ัน มีช่ือเสียงดีงามขจรไปอย่างน้ีว่า 
‘เป็นผู้ฉลาดเฉยีบแหลม มีปญัญา เป็นพหูสูต กล่าวถ้อยคำไพเราะ ปฏิภาณดี เป็นผู้
เจริญและเป็นพระอรหันต์ การได้เห็นพระอรหันต์เช่นน้ันเป็นการดีแท้’ ท่านพระ
กุมารกัสสปะถวายพระพรว่า “มหาบพิตร อาตมภาพ ไม่เคยเห็น หรือได้ยินบุคคลผู้มี



 

๕๕๘๘ 
 

 

วาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างน้ี ทำไมพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่า ‘แม้เพราะเหตุน้ี โลกอ่ืน
ไม่มี โอปปาติกสัตว์ไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำช่ัวไม่มี’(ที.ม.(ไทย)๑๐/
๔๐๗/๓๔๑, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๘/๓๔๒, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๙/๓๔๓) 

เสตพัยะ,เมือง เมืองเสตัพยะต้ังอยู่แคว้นโกศล, เมืองที่เจ้าปายาสิปกครอง, เมืองที่อุดมสมบูรณ์แห่ง
พันธ์ุธัญญาหาร, เมืองที่โทณพราหมณ์เห็นรอยกงจักรมีซี่กำพันซี่ท่ีรอยพุทธพระบาท 

 ในปายาสิสูตร กล่าวถึงพระกุมารกัสสปะกำลังจาริกอยู่ในแคว้นโกศล พร้อมด้วยภิกษุ
สงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงเมืองเสตัพยะของชาวโกศล พักอยู่ ณ ป่าไม้
สีเสียดทางทิศเหนือเมืองเสตัพยะ สมัยน้ัน เจ้าปายาสิปกครองเมืองเสตัพยะ ซึ่งมี
ประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธ์ุธัญญาหาร และน้ำ หญ้าอุดมสมบูรณ์ มี
พระราชทรัพย์ที่พระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทย ใน
โทณสูตร กลา่วถึงพระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตัพ
ยะ โทณพราหมณ์ก็ได้เดินทางไกลระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตัพยะ ได้เห็นรอย
กงจักรมีซี่กำต้ังพันซี่ มีกง มีดุมครบ มีส่วนประกอบครบทุกอย่างท่ีรอยพระบาทของ
พระผู้มีพระภาค (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๖/๓๔๑, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๗/๓๔๑, (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๔๐๘/๓๔๒องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๖/๕๘,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๑๐๑๙/๗๔๑) 

เสตพัยาราม อารามช่ือเสตัพยะ ต้ังอยู่ในแคว้นโกศล, เมืองที่เจ้าปายาสิปกครอง, เมืองที่กัสสป
พุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน 

 ในกัสสปพุทธวงศ์ พระประวัติอดีตของพระกัสสปพุทธเจ้า สมัยต่อจากพระพุทธเจ้า
พระนามว่าโกนาคมนะ พระชินศาสดาพระนามว่ากัสสปะ เสด็จดับขันธปรินิพพานที่
เสตัพยาราม พระสถูปของพระชินเจ้านั้นท่ีเสตัพยารามน้ัน สูงถึง ๑ โยชน์ (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๕๑/๗๑๘) 

เสตุจฉเถรคาถา : ภาษิตของพระเสตุจฉเถระ,คาถาของพระเสตุจฉเถระ ท่านพระเสตุจฉเถระกล่าว
ไว้ว่า ชนท้ังหลายที่ยังถูกมานะหลอกลวง เศร้าหมองในสังขารทั้งหลาย ถูกลาภและ
ความเสื่อมลาภครอบงำได้ ย่อมบรรลุสมาธไิม่ได้ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๒/๓๔๐) 

เสตุทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเสตุทายกเถระ  มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้สร้างสะพานถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้
กำลังเสด็จจงกรมอยู่ เพราะผลแห่งกรรมนัน้ ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ 
ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖/๑๐๖) 

เสตุมาณพ มาณพช่ือเสตุ, มาณพท่ีบรรลุอรหันต์ขณะเป็นคฤหัสถ์ในคิหิสสอรหาติกถา เรื่อง
ท่านปรวาที ถามสกวาทีว่า ยสกุลบุตร อุตติยคหบดี เสตุมาณพ บรรลุอรหัตตผลขณะ
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มีเพศคฤหัสถม์ใิช่หรือ สกวาทีตอบว่า ใช่ ปรวาทีถามว่า หากยสกุลบุตรอุตติยคหบดี 
เสตุมาณพ บรรลุอรหัตตผลขณะมีเพศคฤหัสถ์ดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่า “คฤหัสถ์
เป็นพระอรหันต์ได้” (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๓๘๗/๔๐๑) 

เสทกสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่เสทกนิคม พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่  ณ เสทก
นิคมได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือเป็นการ
รักษาตนและรักษาผู้อ่ืน เหมอืนอาจารย์กับศิษย์ซึ่งเป็นนักไต่ราว ขึ้นไต่ราวไม้ไผ่ ต้อง
รักษาซึ่งกันและกัน จึงจะไต่ราวได้ (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๘๕/๒๔๑) 

เสนกชาดก :  พระสูตรว่าด้วยเสนกบัณฑิต มีเน้ือความอธิบายว่า อำมาตย์โพธิสัตว์ช่ือเสนกะ ได้
ช่วยชีวิตพราหมณ์ชราผู้หลงภรรยาให้พ้นจากถูกงูกัดตาย เพราะภรรยาใช้ให้แกไป
เที่ยวหาขอเงินเพ่ือนำมาซื้อทาสชายหญิงให้นางได้ใช้ ในขณะที่เดินกลบับ้านได้แวะ
พักกลางทางเพ่ือลงอาบน้ำ งูเห่าได้เลื้อยเข้าไปกินอาหารในย่ามของแก เมื่อขึ้นจาก
น้ำแล้วพราหมณ์ได้ถือย่ามไปโดยไม่พิจารณา เทวดาได้แสดงตนบอกว่าถ้าแกพักกลาง
ทางแกจักตาย ถ้าไปถึงบ้านภรรยาจักตาย พราหมณ์เฒ่าไม่รู้จักทำอย่างไร จึงเดิน
ร้องไห้ไปตามทาง พระโพธิสัตว์เห็นเข้าจึงสอบถามสาเหตุ พราหมณ์เล่าสาเหตุ
ท้ังหมดให้ฟัง ปุโรหิตพิจารณาแล้วเข้าใจว่าในขณะที่พราหมณ์พักท่ีท่านำ้ งูเห่าในที่
น้ันคงจักเข้าไปอยู่ในถุงย่ามของแก จึงให้เปิดปากถุงย่ามออกดูก็พบงูเห่าตัวหนึ่งให้
เอาไม้ไล่ออกไป พราหมณ์ดีใจมากที่รอดตายได้กล่าวสรรเสริญพระราชาท่ีมีอำมาตย์
ท่ีมีปัญญาและได้นำทรัพย์ ๗๐๐ กหาปณะท่ีหาขอทานมาได้มอบให้พระโพธิสัตว์ 
พระโพธิสัตว์กล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่รับค่าจ้างเพราะคาถาที่วิจิตร แล้วให้พร
แก่พราหมณ์ให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย ให้มีแต่คนรัก และมคีวามสุข อำนาจ
ของความรักความใคร่ทำให้ชายแก่ต้องทนลำบากแทบเอาชีวิตไม่รอด ยอมทำตามใจ
ภรรยาผู้นอกใจเพียงเพ่ือจะเอาใจเธอ มนุษย์เป็นอันมากต้องตายเพราะต้องการสนอง
ตัณหาของตน (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๔๖/๒๖๓) 

เสนกเถรคาถา : ภาษิตของพระเสนกเถระ,คาถาของพระเสนกเถระ ท่านพระเสนกเถระกล่าวเปล่ง
อุทานว่า เป็นการดีหนอที่เรามาใกล้ท่าน้ำคยาในวันเพ็ญเดือน ๔ เพราะได้เห็นพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ซึ่งพระองค์มีพระรัศมีมากอย่าง เป็น
พระคณาจารย์  ผู้ถึงความเป็นผู้เลิศ ทรงเป็นผู้นำอย่างยอดเย่ียมของชาวโลกพร้อม
ท้ังเทวโลก  ทรงเป็นผู้ชนะมาร มีพระญาณหาประมาณมิได้  มีอานุภาพมาก  มีความ
เพียรมาก มีความรุ่งเรืองมาก ไม่มีอาสวะ สิ้นอาสวะทั้งมวล เป็นพระศาสดา ไม่มีภัย
แต่ท่ีไหนๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ได้ทรงปลดเปลื้องเรามีนามว่าเสนกะ ผู้เศร้า



 

๕๕๙๐ 
 

 

หมองมานาน ถูกมิจฉาทิฏฐหุ้ิมห่อไว้ จากกิเลสเคร่ืองร้อยรัดทั้งสิ้น (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๒๘๗/๓๘๖) 

เสนกบัณฑิต บัณฑิตช่ือเสนกะ,บัณฑิตผู้ตอบปัญหาพระราชาว่าทานที่ให้แล้วภายหลังไม่เดือดร้อน 
การให้ของผู้น้ันทำได้ยาก 

 ในเสนกชาดก กล่าวถึงพระราชาตรัสถามเสนกบัณฑิตว่า ปุกกุสบัณฑิตผู้ฉลาดใน
ธรรมได้แก้เน้ือความแห่งปัญหานั้นแล้ว บัดน้ีเราจะถามท่านเสนกบัณฑิตบ้าง เหตุอ่ืน
ใดท่ีทำได้ยากกว่าน้ันมีอยู่หรือ เสนกบัณฑติทูลตอบว่า ทานจะน้อยหรือมากก็ตาม 
คนก็ควรจะให้ แต่ว่าผู้ใดเม่ือให้แล้ว ภายหลังไม่เดือดร้อน การให้ของผูน้ั้นทำได้ยาก
กว่า เหตุอ่ืนท้ังหมดทำได้ง่าย ขอเดชะพระเจ้ามัททวะผู้สมมติเทพ ขอพระองค์ทรง
ทราบอย่างน้ี (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๓/๒๖๒, (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๔๕/๒๖๒, (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๔๗/๒๖๓, (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๒๗/๕๒๖) 

เส้นประสาท เป็นหน่ึงในมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ 
 ในพรหมายุสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงมหาปุริสลักษณะว่า มหาบุรุษมเีส้นประสาท

รับรสพระกระยาหารได้ดี ข้อท่ีท่านพระโคดมมีเส้น ประสาทรับรสพระกระยาหารได้
ดีน้ี เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษน้ัน มีพระหนุดุจคางราชสีห์ ข้อที่ท่านพระโค
ดมมีพระหนุดุจคางราชสีห์นี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษน้ัน เป็นต้น (ม.ม.
(ไทย)๑๓/๓๘๖/๔๗๗) 

เสน่หา ความรัก, ความสุขสำราญ, อุปมากระแสตัณหา, อุปมาของท่ีเปียกชุ่มด้วยยางเหนียว 
 ในสูกรโปติกาวัตถุกล่าวถึงเรื่องกระแสตัณหาทั้งหลายไหลไปในอารมณ์ท้ังหมด 

ตัณหาดุจเถาวัลย์ ก็งอกงามข้ึน พวกเธอ ครั้นเห็นตัณหาดุจเถาวัลย์ท่ีงอกงามนั้น จง
ตัดรากด้วยปัญญา สัตว์โลกผู้มีแต่โสมนสัซาบซ่าน ฉ่ำช้ืนด้วยเสน่หา มัวแต่จะ
แสวงหาความสุขสำราญกันอยู่ จึงต้องเข้าถึงชาติและชราร่ำไป (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๔๑/
๑๓๙, (ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๘/๑๐) 

เส้นเอน็เล็ก อวัยวะส่วนภายในของสัตว์, อุปมาการแยกหนังแม่โคกับลกูโคท่ีไม่ใช่เนื้อเดียวกัน 
 ในนันทโกวาทสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการแยกส่วนจากกันว่า คนฆ่าโคผู้ชำนาญ

โน้น ฆ่าแม่โคแล้ว แยกส่วนเน้ือไว้ข้างใน แยกส่วนหนงัไว้ข้างนอก ใช้หนังนั้นน่ัน
แหละคลมุแม่โคน้ันไว้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ‘แม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนน้ีผืน
เดียวเท่านั้น’ ถึงอย่างน้ัน แม่โคน้ันก็แยกกนัแล้วจากหนังผืนนั้นน่ันเอง (ม.อุป.(ไทย)
๑๔/๔๐๔/๔๕๙, (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔๑๓/๔๖๘) 

เส้นเอน็ใหญ่ อวัยวะส่วนภายในของสัตว์, อุปมาการแยกหนังแม่โคกบัเน้ือโคที่ไม่เป็นเน้ือเดียวกัน 
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 ในนันทโกวาทสูตร พระผูมี้พระภาคตรัสถึงมหาปุริสลักษณะกับน้องหญิงท้ังหลายว่า 
เปรียบเหมือนคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าแม่โคแล้ว แยกส่วนเน้ือไว้ข้างใน แยกส่วนหนังไว้
ข้างนอก ใช้หนังน้ันน่ันแหละคลุมแม่โคนั้นไว้ แล้วพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ‘แม่โคตัวนี้เรา
ประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่าน้ัน’ คนฆ่าโคน้ัน กล่าวชอบหรือไม่ น้องหญิงท้ังหลาย
กราบทูลว่า ไม่ชอบ เจ้าข้า (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔๐๔/๔๕๙, (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๔๑๓/
๔๖๘) 

เสนา,เสนา ๔ เหลา่ กองทัพ, กิเลสเช่นรูปอันเป็นท่ีช่ืนใจ, เสนามาร, เสนา ๔ เหล่า คือ เหล่าช้าง 
เหล่าม้า เหล่ารถ เหล่าราบ 

 ตัวอย่างในกาลีสูตร เรื่องอุบาสิกาช่ือกาลี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาสิกาช่ือกาลี
ชาวกรุงกรุรฆระ เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะ ได้ถามท่านว่า พระผู้มีพระภาคได้
ตรัสพระดำรัสน้ีไว้ในกุมารีปัญหาว่า การบรรลุประโยชน์ เป็นความสงบแห่งหทัย เรา
ชนะเสนา ท่ีมีรูปเป็นที่รักเป็นท่ีช่ืนใจแล้ว เป็นผู้เดียวเพ่งอยู่ ได้ตรัสรู้ความสุขโดย
ลำดับ เราจึงไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยาน อรรถกถาอธิบายว่า เสนามาร คือ กาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๒๐/๑๗๙, ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๗๒/
๓๒๐,ม.อุป.(ไทย) ๑๔/๒๘๘/๓๔๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๒๖/๕๗,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๙๒๑/
๗๒๑,องฺ.ทสก.อ.(บาลี) ๓/๒๖/๓๓๔,ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒๙/๑๔๙/๒๗๗) 

เสนากถา เรื่องกองทัพ, พูดถึงเรื่องกองทัพ, เป็นหนึ่งในเดรัจฉานกถา 
 ในปฐมกถาวัตถุสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเมื่อประทับอยู่กรุงสาวัตถี สมัยนั้นแล ภิกษุ

จำนวนมากกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังภัตตาหาร นั่งประชุมกันท่ีหอฉัน สนทนา
ติรัจฉานกถาต่าง ๆ คือ (๑) ราชกถา เรือ่งพระราชา (๒) โจรกถา เรื่องโจร (๓) 
มหามัตตกถา เรื่องมหาอำมาตย์ (๔) เสนากถา เรื่องกองทัพ เป็นต้น (วิ.ม.(ไทย) ๕/
๒๕๐/๑๙, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖๙/๑๕๐) 

เสนานีกุฎุมพี กุฏมพีช่ือเสนา, แม่ของสุชาดา, นางผู้เลิศในการเข้าถึงสรณะก่อน 
 ในเอตทัคควรรคกล่าวถึงสุชาดาธิดาของเสนานีกุฎุมพีเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกา

ท้ังหลายของเราผู้ถึงสรณะก่อน (องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๒๕๘/๓๒) 
เสนาบดี แม่ทัพหทาร, แม่ทัพของพระราชา, อุปมาอมนุษย์ทั้งหลายท่ีไม่เช่ือฟังท้าวมหาราช, 

อุปมามหาโจรผู้ไม่เช่ือฟังเสนาบดีของพระราชา 
 ในอาฎานาฎิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงอมนุษย์ท้ังหลาย ที่ดุร้าย โหดเห้ียม ทำ

เกินเหตุ อมนษุย์เหล่าน้ันไม่เช่ือฟังท้าวมหาราช ไม่เช่ือฟังเสนาบดีของท้าวมหาราช 
ไม่เช่ือฟังผู้ช่วยเสนาบดีของท้าวมหาราช อมนุษย์เหล่านั้น เรียกว่า เป็นศัตรูของท้าว
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มหาราช เหมือนมหาโจรท้ังหลายในแว่นแคว้นของพระราชาผู้ครองแคว้นมคธ มหา
โจรเหล่านั้นไมเ่ช่ือฟังพระราชา ไม่เช่ือฟังเสนาบดี ไม่เช่ือฟังผู้ช่วยเสนาบดี (ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๓๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๙/๔๙๖,ขุ.จริยา,(ไทย)๓๓/๕๙/๗๖๕) 

เสนาบดยีักษ์ กองทัพยักษ์, เสนาบดียักษ์ คอื อินทะ, โสมะ, วรุณะ เป็นต้น 
 ในอาฏานาฏิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงพุทธบริษัทที่ พึงกล่าวโทษ ร้องทุกข์ 

ร้องเรียนต่อยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้ว่า ‘ยักษ์น้ีสิง 
ยักษ์น้ีเข้าสิง ยักษ์น้ีระราน ยักษ์นี้รุกรานยักษ์น้ีเบียดเบียน ยักษ์น้ีบีบคัน้ ยักษ์นี้ไม่
ยอมปล่อย’ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๓๑, (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๒/๒๔๔) 

เสนามาร กองทัพมาร,ตัณหา, ถีนมิทธะความหดหู่ง่วงเหงาซึมเซา,ความกลัว, วิจิกิจฉา (ความ
ลังเลสงสัย), มักขะ(ลบหลู่คณุท่าน) และถมัภะ(หัวด้ือ),ลาภ ความสรรเสริญ สักการะ
และยศท่ีได้มาผิด ๆ, การยกตนข่มผู้อ่ืน 

 ในอัญญตราธีราเถรีคาถา ภาษิตของพระธีราเถรีอีกรูปหน่ึง กล่าวถึงพระธีราเถรีอีก
รูปหนึ่งรับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวภาษิตนี้ว่า ธีราภิกษุณี ผู้อบรมอินทรีย์แล้ว
ด้วยธรรมทั้งหลายที่ทรงไว้ ย่อมชนะมารพร้อมทั้งเสนามาร (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๒/
๒๗๑, (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๓/๒๗๒, ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๙/๔๙๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๑/
๒๑๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓/๒๔,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๕๗/๔๑๑, ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๖๒/
๔๑๘,ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๗/๕๕๓,๒๖/๖๕/๕๖๖, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๑๗๗/๓๖๑) 

เสนาราม อารามท่ีพระชินศาสดาผู้ประเสริฐพระนามว่าปุสสะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
 ในปุสสพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระประวัติของพระปุสสพุทธเจ้าว่า ในมัณฑกัปน้ัน ได้มี

พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมพระนามว่าปุสสะ พระองค์ตรสัสอนเวไนยสัตว์เป็นจำนวน
มาก ทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก พระองค์ผู้เป็นไปกับสาวกเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานแล้ว พระชินศาสดาผู้ประเสริฐพระนามว่าปุสสะ เสด็จดับขันธปริ
นิพพานท่ีเสนาราม พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ แผ่ไปอย่างกว้างขวางในนานา
อารยประเทศ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๕/๖๘๔) 

เสนาสนคาหาปกะภิกษผุู้ได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีจัดเสนาสนะ, ภิกษุผูรู้้เสนาสนะที่จดั
แจ้งพึงได้รับแต่งต้ัง, ภิกษุผู้ไม่รู้เสนาสนะทีจั่ดแจงไม่พึงได้รับแต่งต้ังให้ดูเสนาสนะ 

 ในเสนาสนปัญญาปกสุตตาทิ กล่าวถึง สงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นเสนาสนคาหาปกะ 
เพราะไม่รู้จักเสนาสนะท่ีจัดแจงแล้วและเสนาสนะท่ียังมิได้จัดแจง สงฆ์พึงแต่งต้ังให้
เป็นเสนาสนคาหาปกะเพราะรู้จักเสนาสนะที่จัดแจงแล้วและเสนาสนะที่ยังมิได้
จัดแจง (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๗๓/๔๐๑, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๗๔/๔๐๑,องฺ.ปญฺ
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จก.(ไทย)๒๒/๒๗๕/๔๐๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๗๖/๔๐๑,วิ.อ.(บาลี)๓/๓๑๘/๒๒๘-
๓๔๑) 

เสนาสนทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเสนาสนทายกเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเลา่ไว้
สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๙๔ ท่านเคยถวายเคร่ืองปูลาดใบไม้แด่พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสิทธัตถะ เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายน้ี ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๕/๒๔๕) 

เสนาสนปัญญาปกสุตตาทิ :พระสูตรว่าด้วยภิกษุเสนาสนปัญญาปกะเป็นต้น พระผู้มพีระภาคตรัสว่า 
คุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์ไมพึ่งแต่งต้ังให้เป็นเสนาสนปัญญาปกะเป็นต้นและที่สงฆ์พึง
แต่งต้ังให้เป็นเสนาสนปัญญาปกะเป็นต้นอย่างละ ๕ เหมือนในภัตตุทเทสกสูตร 
ต่างกันเพียงประการท่ี ๕ เทา่น้ัน คือ สำหรับคุณสมบัติ ท้ัง ๔ อันได้แก่ (๑) ลำเอียง
เพราะชอบ (๒) ลำเอียงเพราะชัง (๓) ลำเอียงเพราะหลง (๔) ลำเอียงเพราะกลัว) 

  (๒.เสนาสนปญัญาปกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นเสนาสน
ปัญญาปกะ (คอืผู้ได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีจดัแจงเสนาสนะ) ประการท่ี ๕ 
คือ ไม่รู้จักเสนาสนะท่ีจัดแจงแล้วและเสนาสนะที่ยังไม่ได้จัดแจง ส่วนคณุสมบัติของ
ภิกษุที่สงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นเสนาสนปัญญาปกะ ประการที่ ๕ คือ รู้จักเสนาสนะท่ี
จัดแจงแล้วและเสนาสนะท่ียังมิได้จัดแจง  

  (๓.เสนาสนคาหาปกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นเสนาสน
คาหาปกะ(คือผู้ได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีจัดเสนาสนะ) ประการที่ ๕ คือ 
ไม่รู้จักเสนาสนะท่ีจัดแจงแลว้และเสนาสนะที่ยังมิได้จัดแจง ส่วนคุณสมบัติของภิกษุที่
สงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นเสนาสนคาหาปกะ ประการที่ ๕ คือ รู้จักเสนาสนะท่ีจัดแจงแล้ว
และเสนาสนะที่ยังมิได้จัดแจง  

   (๔.ภัณฑาคาริกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นภัณฑาคาริกะ
(คือผู้ได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาเรือนคลัง) ประการที ่ ๕ คือ ไม่
รู้จักภัณฑะท่ีเก็บแล้วและภัณฑะท่ียังมิได้เก็บ ส่วนคุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์พึงแต่งต้ัง
ให้เป็นภัณฑาคาริกะ ประการที่ ๕ คือ รู้จักภัณฑะท่ีเก็บแล้วและภัณฑะท่ียังมิได้เก็บ  

   (๕. จีวรปฏิคคาหกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นจีวรปฏิค
คาหกะ(คือผู้ได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นเจา้หน้าที่รับจีวร) ประการท่ี ๕ คือ ไม่รู้จัก
จีวรที่รับไว้แลว้และจีวรท่ียังมิได้รับไว้ ส่วนคุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็น
จีวรปฏิคคาหกะ ประการท่ี ๕ คือ รู้จักจีวรท่ีรับไว้แล้วและจีวรท่ียังมิได้รับ  

   (๖.จีวรภาชกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นจีวรภาชกะ(คือผู้
ได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็นเจา้หน้าท่ีแจกจีวร) ประการท่ี ๕ คอื ไม่รูจั้กจีวรท่ีแจก
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แล้วและจีวรทียั่งไม่ได้แจก สว่นคุณสมบัติของภิกษุที่สงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นจีวรภาชกะ 
ประการที่ ๕ คือ รู้จักจีวรท่ีแจกแล้วและจีวรท่ียังไม่ได้แจก  

  (๗.ยาคุภาชกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นยาคุภาชกะ 
ประการที่ ๕ คือ ไม่รู้จักข้าวต้มที่แจกแล้วและข้าวต้มท่ียังไม่ได้แจก ส่วนคุณสมบัติ
ของภิกษุที่สงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นยาคุภาชกะ ประการท่ี ๕ คือ รู้จักข้าวต้มที่แจกแล้ว
และข้าวต้มท่ียังไม่ได้แจก  

  (๘.ผลภาชกสตูร) คณุสมบัติของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นผลภาชกะ 
ประการที่ ๕ คือ ไม่รู้จักผลไม้ท่ีแจกแล้วและผลไมท่ี้ยังไม่ได้แจก ส่วนคุณสมบัติของ
ภิกษุที่สงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นผลภาชกะ ประการที่ ๕ คือ รู้จักผลไมท่ี้แจกแล้วและ
ผลไม้ท่ียังไม่ได้แจก  

  (๙.ขัชชกภาชกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นขัชชกภาชกะ 
ประการที่ ๕ คือ ไม่รู้จักของขบฉันท่ีแจกแล้วและของขบฉันที่ยังไม่ได้แจก ส่วน
คุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นขัชชภาชกะ ประการท่ี ๕ คอื รู้จักของขบ
ฉันที่แจกแล้วและของขบฉันท่ียังไม่ได้แจก  

  (๑๐.อปัปมัตตกวิสัชชกสูตร) คณุสมบัติของภิกษุท่ีสงฆไ์ม่พึงแต่งต้ังให้เป็นอัปป
มัตตกวิสัชชกะ ประการท่ี ๕ คือ ไม่รู้จักของเล็กน้อยทีแ่จกแล้วและของเล็กน้อยที่ยัง
ไม่ได้แจก ส่วนคุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นอัปปมัตตกวิสัชชกะ ประการที ่
๕ คือ รู้จักของเล็กน้อยทีแ่จกแล้วและของเลก็น้อยที่ยังไม่ได้แจก  

  (๑๑.สาฏิยคาหาปกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นสาฏิกคา
หาปกะ ประการที่ ๕ คือ ไม่รู้จักผ้าสาฎกท่ีรับแล้วและผ้าสาฎกท่ียังไม่ได้รับ ส่วน
คุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นสาฏิยคาหาปกะ ประการที่ ๕ คือ รู้จักผ้า
สาฎกท่ีรับแล้วและผ้าสาฎกท่ียังไม่ได้รับ  

  (๑๒.ปัตตคาหกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นปัตตคาหาปกะ 
ประการที่ ๕ คือ ไม่รู้จักบาตรท่ีรับแล้วและบาตรท่ียังไม่ได้รับ ส่วนคุณสมบัติของ
ภิกษุที่สงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นปัตตคาหาปกะ ประการที่ ๕ คือ รู้จักบาตรท่ีรับแล้วและ
บาตรที่ยังไม่ได้รับ  

  (๑๓.อารามเปสกสูตร) คุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นอารามเปสกะ 
ประการที่ ๕ คือ ไม่รู้จักคนวัดที่ใช้แล้วและคนวัดที่ยังไม่ได้ใช้ ส่วนคุณสมบัติของภิกษุ
ท่ีสงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นอารามเปสกะ ประการที่ ๕ คือ รูจ้ักคนวัดที่ใช้แล้วและคนวัด
ท่ียังไม่ได้ใช้  
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  (๑๔.สามเณรเปสกสูตร)คุณสมบัติของภิกษุท่ีสงฆ์ไม่พึงแต่งต้ังให้เป็นสามเณรเปส
กะ ประการที่ ๕ คือ ไม่รูจั้กสามเณรท่ีใช้แลว้และสามเณรที่ยังไม่ได้ใช้ สว่นคุณสมบัติ
ของภิกษุท่ีสงฆ์พึงแต่งต้ังให้เป็นสามเณรเปสกะ ประการที่ ๕ คือ รู้จักสามเณรท่ีใช้
แล้วและสามเณรท่ียังไม่ได้ใช้  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๓-๒๘๕/๔๐๑) 

เสนาสนปัญญาปกะ ภิกษุผู้ฉลาดในการจัดแจงเสนาสนะ,ภิกษุผู้ได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ให้เป็น
เจ้าหน้าท่ีจัดแจงเสนาสนะ,พระทัพพมัลลบุตรได้รับแต่งต้ังให้เป็นเสนาสนปัญญาปกะ
น้ี  

 ในปฐมทุฎฐโทสสิกขาบทนิทานวัตถุ กล่าวถึงการแต่งต้ังภิกษุให้เป็นเสนาสนปัญญาป
กะด้วยญัตติว่า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าสงฆ์พร้อมกันแลว้ พึงแต่งต้ังท่านพระทัพ
พมัลลบุตรให้เป็นเสนาสนปัญญาปกะและภัตตุทเทสกะ น่ีเป็นญัตติ ท่านรูปใดเห็น
ด้วย ท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปน้ันพึงทักท้วง สงฆ์เห็นด้วย เป็น
มติอย่างน้ี (วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๘๐/๔๑๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๗๓/๔๐๑,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๒๗๔/๔๐๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๗๕/๔๐๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๗๖/
๔๐๑) 

เสนาสนสูตร :  พระสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของเสนาสนะ  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลาย
ว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ (๑) มีศรัทธา เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต 
(๒) มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหาร สม่ำเสมอ ไม่
เย็นจัด ไม่ร้อนจัด เป็นปานกลาง ควรแก่การบำเพ็ญเพียร (๓) ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา 
ทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพ่ือนพรหมจารีผู้รู้ท้ังหลาย (๔) 
ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความ
บากบ่ันมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย และ(๕) มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา
เห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิน้ทุกข์โดยชอบ 
อาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ ๕ คือ (๑) อยู่ไม่ไกลนัก ไมใ่กล้นัก มีทาง
ไปมาสะดวก กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนมีเสียงน้อย ไม่อึกทึก มีเหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว์เลื้อยคลานกระทบน้อย (๒) เมื่อภิกษุอยู่ในเสนาสนะน้ัน มีจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคืองเลย (๓) ภิกษผุู้เถระท้ังหลาย 
เป็นพหูสูต เรียนจบคัมภีร์(คือเรียนจบพระไตรปิฎก ๕ นิกาย มีทีฆนกิาย เป็นต้น) ทรง
ธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกาอยู่ในเสนาสนะนั้น (๔) ภิกษุน้ันเข้าไปหาภิกษุผู้เถระ
เหล่าน้ัน ในเวลาท่ีสมควรแล้ว จึงสอบถาม ไต่ถามว่า พุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร 
เน้ือความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร และ(๕)  ภิกษุผู้เถระเหล่าน้ัน ย่อมเปิดเผยข้อที่
ยังไม่เปิดเผย ทำข้อที่เข้าใจยากให้เขา้ใจง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมท่ีน่า



 

๕๕๙๖ 
 

 

สงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้น  ไม่นานนักจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มี
อาสวะ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗) 

เสนาสนะ ท่ีอยู่,ท่ีนอนและที่น่ัง, เสนาสนะสงฆ์, กุฎีสงฆ์, การให้กล่าวเพ่งโทษผู้อ่ืน 
 ตัวอย่างในอุชฌาปนกสิกขาบท การกล่าวให้เพ่งโทษว่า พระเมตติยะและพระภุมมช

กะเป็นพระบวชใหม่ มีบุญนอ้ย เสนาสนะของสงฆ์ช้ันเลว ภัตตาหารก็ช้ันเลว ก็ตกถึง
ท่านท้ังสองนี้ ท่านไม่ยินดี จึงให้ภิกษุท้ังหลายเพ่งโทษพระทัพพมัลลบุตรว่า จัดแจง
เสนาสนะด้วยอคติ บรรดาภิกษุผู้มักน้อย จึงตำหนิ ประณาม โพนทะนาพระเมตติยะ
และพระภุมมชกะ พระผู้มีพระภาคทรงพระบัญญัติว่า ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
เพราะกล่าวให้ผู้อ่ืนเพ่งโทษ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๑๐๓/๒๘๗,๒/๑๐๘/๒๙๑,วิ.ภิกฺนี.(ไทย)
๓/๑๐๔๘/๒๘๐,วิ.ม.(ไทย)๔/๗๓/๑๐๒,ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๔/๖๒,ที.สี.(ไทย)๙/๑๘๗/
๖๓,ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๖/๗๓,ที.สี.(ไทย)๙/๔๕๗/๒๐๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๙๐/๕๑,ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๗/๒๙๕) 

เสนาสนะใกลบ้้านเสนาสนะที่อยู่ระแวกบ้าน, เสนาสนะอยู่ไม่ไกลบ้าน, กล่าวถึงพักกุละผู้ไม่รู้จักการ
นอนตลอดเวลาในเสนาสนะใกล้บ้าน 

 ในพักกุลัตเถรจัฉริยัพภูตสูตร กล่าวถึงท่านพักกุละผู้ไม่รู้จักการนอนตลอดเวลา ๘๐ 
พรรษา ท่านปฏิญญาจะจำไว้ว่า เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏ เมื่อเราบวช
มาตลอดเวลา ๘๐ พรรษา เราไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บา้นเลย เป็น
ธรรมอันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏ เราเป็นผู้มกีิเลส ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้น 
๗ วันเท่าน้ัน ในวันท่ี ๘ ก็ได้บรรลุอรหัตตผล (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๑๑/๒๔๕) 

เสนาสนะปัญญาปกะ ภิกษุผู้รอบรู้การจัดแจงเสนาสนะ, ตำแหน่งตามคุณสมบัติของพระทัพพมัลล
บุตร, ภิกษุผู้เลศิในการจัดแจงเสนาสนะ 

 ในสมถขันธกะ สติวินัย กลา่วถึงญัตติท่ีสงฆ์พร้อมกันแต่งต้ังท่านพระทัพพมัลลบุตร 
ให้เป็นเสนาสนปญัญาปกะและภัตตุทเทสกะ ท่านรูปใดเห็นด้วยท่านรูปน้ันพึงน่ิง 
ท่านรูปใดไม่เหน็ด้วย ท่านรูปน้ันพึงทักท้วง สงฆ์เห็นด้วย ฉะน้ันจึงนิ่ง (วิ.จู.(ไทย)๖/
๑๙๐/๓๐๑,วิ.จู.(ไทย)๖/๑๘๙/๓๐๑) 

เสนาสนะป่า เสนาสนะในปา่, วัดป่า,เสนาสนะมีระยะจากบ้าน ๕๐๐ ช่ัวธนูเป็นอย่างต่ำ, 
คุณสมบัติของภิกษุผู้ต้ังอยู่ในอปริหานิยธรรม 

 ในสิกขาบทวิภังค์ พระผู้มีพระภาคทรงพระบัญญัติ ว่า ภกิษุจำพรรษาแล้วหวังจะอยู่
ในเสนาสนะปา่ท่ีรู้กันว่าน่าหวาดระแวง มีภัยน่ากลัว จนถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ พึงเก็บ
ไตรจีวรผืนใดผนืหน่ึงไว้ในละแวกบ้านได้ ภิกขุอปริหานิยธรรม กล่าวว่า ภิกษุพึงหวัง



 

๕๕๙๗ 
 

 

ได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ถ้าตราบใดเท่าท่ีภิกษุยังเป็นผู้มุ่งหวัง
เสนาสนะป่าเช่นนี้ (วิ.มหา.(ไทย)๒/๖๕๔/๑๗๔,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๓๖/๘๓) 

เสนาสนะอันเงียบสงัด,เสนาสนะอันสงัดเสนาสนะต้ังอยู่ในป่า, โคนต้นไม้, ซอกเขา, ถ้ำ ป่าทึบ, 
เสนาสนะท่ีสงบปราศจากเสียงรบกวน 

 ในปฐมโยธาชีวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้พิชิตสงคราม ยึด
ค่ายสงครามน้ันไว้ได้ คือ มาตุคามเข้าไปหาภิกษุในธรรมวินัยน้ีผู้ไปสู่ป่า ไปสู่โคนไม้ 
หรือไปสู่เรือนว่าง แล้วน่ังทับ นอนทับ ข่มขืน เธอถูกมาตุคามนั่งทับ นอนทับ ข่มขนื
อยู่ ไม่พัวพัน หลีกออกได้ แล้วหลีกไปตามความประสงค์ เธอพักอยู่ ณ เสนาสนะอัน
เงียบสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าทึบ ท่ีแจ้ง ไปสู่เรือนว่าง 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๕/๑๒๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๖/๑๓๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๗๘/๑๔๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๐/๑๔๗) 

เสนิยะ, ชีเปลอืย ชีเปลือยช่ือเสนิยะ, ชีเปลือยผู้ประพฤติกุกกุรวัตรท่าตะกุยดังสุนัข 
 ในกุกกุรวติกสตูร เรื่องการประพฤติวัตรเลียนแบบสุนัข พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุตร

ของชาวโกลิยะช่ือปุณณะผู้ประพฤติโควัตรและชีเปลือยช่ือเสนิยะผู้ประพฤติกุก
กุรวัตร ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ท้ังสองได้ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระ
ภาคแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร ส่วนชีเปลือยช่ือเสนิยะ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิง
ใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว ก็แสดงท่าตะกุยดุจสุนัขแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร (ม.ม.(ไทย)
๑๓/๗๘/๗๕) 

เสบยีง อาหารท่ีจะนำไปกินระหว่างเดินทาง, เสบียงท่ีควรแก่ผู้ควรรับ เช่น วิชชาจรณสัมปัน
โน เป็นพระขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ 

 ตัวอย่างในอานาปานัสสติสูตร เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ ซึ่งนิ่งเงียบ
อยู่ จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า บริษัทน้ีไม่สนทนากัน นั่งเงียบเสียง ดำรง
อยู่ในสารธรรมอันบริสุทธ์ิ ภิกษุสงฆ์บริษัทน้ี เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่ของ
ท่ีเขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณาทาน ควรแก่การทำอัญชลี เป็น
เน้ือนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ภิกษุสงฆน้ี์เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัททีเ่ขาถวายของ
น้อยแต่มีผลมาก และถวายของมากก็ย่ิงมีผลมากขึ้น ภิกษุทั้งหลาย ในภิกษุสงฆ์น้ี มี
ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจทีค่วรทำเสร็จแลว้ ปลงภาระ
ได้แล้ว บรรลปุระโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้
โดยชอบ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๑๔๖/๑๘๕,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๗๙/๘๔) 

เสบยีงเดินทาง กุศล,บุญ, การกำจัดลิเลส, ท่ีพึง, การเป็นบัณฑิต,เสบียงเดินทางของนายโคฆาต 



 

๕๕๙๘ 
 

 

 ในโคฆาตกปุตตวัตถุ เร่ืองบุตรของคนฆ่าโค พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บุตร
ของคนฆ่าโคผู้แก่เฒ่า ว่า บัดนี้ ท่านเปรียบเหมือนใบไม้เหลือง ท้ังยมทูตมาปรากฏแก่
ท่านแล้ว ท่านอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อมและแมแ้ต่เสบยีงเดินทางของท่านก็ยังไม่มี
เลย ท่านน้ันจงทำที่พ่ึงแก่ตนเอง จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต เมื่อท่านขจัดมลทินได้
แล้ว ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๓๕/
๑๐๕,ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/๕) 

เสบยีงทาง  อาหารท่ีจะนำไปกินระหว่างเดินทาง, กุศล, บุญ, ทานท่ีถวายแด่ทักขเิณยยบุคคล 
พระขีณาสพถือเป็นเสบียงทาง 

 ในอุโปสถสูตร พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ผู้น่ิงเงียบ รับสั่งเรียกภิกษุ
ท้ังหลายมาตรัสว่า บริษัทน้ีเงียบ ปราศจากเสียงสนทนา บริสุทธ์ิ ต้ังอยู่ในสาระ 
บริษัทนี้ก็เป็นเหมือนบริษัทผูค้วรแก่ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่
ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก บริษัทนี้ก็เหมือน
บริษัทที่แม้จะต้องเดินทางไปดู แม้เป็นระยะทางหลายโยชน์ ต้องมีเสบียงทางไปด้วย
ก็ควรไป (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๐/๒๗๔) 

เสพ คบกับ, ยึดติด, หน่วงเหนี่ยว, สอดเคร่ืองหมายเพศเข้าไปทางเคร่ืองหมายเพศ,สอ
ดองคชาตเข้าไปทางองค์กำเนิด โดยที่สุดเข้าไปแม้เพียงเมล็ดงาช่ือว่า เสพ 

 ตัวอย่างในทุจจริตวิปากสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการเสพว่า ปาณาติบาต ท่ีบุคคล
เสพ ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ไปเกิดในเปรตวิสัย 
อย่างเบาที่สุด เป็นผู้มีอายุน้อยแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ อทินนาทาน ที่บุคคลเสพ เจรญิ 
ฯลฯ ส่งผลให้เป็นผู้เสื่อมโภคทรัพย์แกผู่้เกิดเป็นมนุษย์ กาเมสุมิจฉาจาร ท่ีบุคคลเสพ 
ส่งให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เปรตวิสัย อย่างเบาที่สุด มีศัตรูและเป็นผู้มีเวรแก่
ผู้เกิดเป็นมนุษย์ มุสาวาท ท่ีบุคคลเสพ ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ไปเกิดในเปรต
วิสัย อย่างเบาที่สุดส่งผลให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ การด่ืมสุรา
และเมรัยท่ีบุคคลเสพ ไปเกดิในนรก ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ไปเกิดในเปรต
วิสัย อย่างเบาที่สุด เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกดิเป็นมนุษย์ อรรถกถาอธิบายว่า การนึก
หน่วง การรู้ เห็น พิจารณา อธิษฐานจิต น้อมใจเช่ือ ประคองความเพียร ต้ังสติไว้ ต้ัง
จิตไว้ กำหนดรู้ด้วยปัญญา รู้ย่ิงธรรมท่ีควรรู้ย่ิง กำหนดรู้ธรรมท่ีควรกำหนดรู้ ละ
ธรรมท่ีควรละ เจริญธรรมท่ีควรเจริญ ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ในท่ีนี้หมายเอา
การเสพโดยมุ่งแผ่ประโยชน์ไป โดยมีเมตตาจิตเป็นเบ้ืองต้น (วิ.มหา.(ไทย)๑/๕๕/๔๒,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๘/๑๘๘,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๕๓/๑๐,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๗๙/
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๓๐๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๐/๒๓๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๕๗/๑๐๒,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๙๖/๖๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๐/๓๐๑,องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๕/
๔๒๕,องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๕๓/๖๒) 

เสพกาม ยินดีในการยึดติด, ปรารถนาที่จะติดตาม, หน่วงเหน่ียวในกาม, การเสพกาม ๓ 
ประการ 

 ในกามูปปัตติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การเสพกาม ๓ ประการนี้ คือ (๑) การ
เสพกามของสัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิตย์ (๒) การเสพกามของเทวดาผู้ยินดี
ในกามสมบัติท่ีตนเนรมิต (๓) การเสพกามของเทวดาผู้ยินดีในกามสมบติัที่เทวดาอ่ืน
เนรมิตให้ (ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๙๕/๔๖๙, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๙๑/๔๓๘) 

เสพเมถุน กระทำการร่วมประเวณี, ตัวอย่างพระสุทินร่วมประเวณีกับภรรยาเก่า เป็นปฐม
ปาราชิก 

 ตัวอย่างในสุทินนภาณวาร ภิกษุผู้เป็นเพ่ือนของพระสุทินกล่าวกับท่านสุทินว่า “ท่าน
สุทินเมื่อก่อนท่านมีผิวพรรณเปล่งปลั่งกระชุ่มกระชวย หน้าตาสดใส มีน้ำมีนวล แต่
บัดน้ี ดูท่านซูบผอม หมองคล้ำ ซีดเหลือง เส้นเอ็นขึ้นสะพรั่ง มีเรื่องในใจ ใจหดหู่ 
เป็นทุกข์เสียใจ เดือดร้อนใจ เศร้าซมึ ท่านไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์กระมัง” 
พระสุทินตอบว่า กระผมมีบาปกรรมท่ีทำไว้ คือ ได้เสพเมถุนธรรมกบัอดีตภรรยา
กระผมจึงเกิดความกลุ้มใจเดือดร้อนใจว่า มิใช่ลาภของเราหนอ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๘/
๒๖, วิ.มหา.(ไทย)๑/๓๙๑/๔๓๐) 

เสพเมถุนธรรม การร่วมประเวณี การร่วมสงัวาส กล่าวคือ การเสพอสทัธรรมอันเป็นประเวณีของ
ชาวบ้าน มีน้ำเป็นที่สุด เป็นกจิที่จะต้องทำในท่ีลับ เป็นการกระทำของคนที่เป็นคู่ ๆ 

 ตัวอย่งในปุคคลวรรค กล่าวถึงสิ่งท่ีมาตุคามไม่อ่ิม ว่า มาตุคาม(สตรี) ไม่อ่ิม ไม่ระอา
ต่อธรรม ๒ ประการจนกระท่ังตาย คือ (๑) การเสพเมถุนธรรม (๒) การคลอดบุตร 
(วิ.มหา. ๑/๕๕/๓๖,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๒/๙๙) 

เสภา การขับร้องเป็นเนื้อเร่ือง โดยใช้กรับ ๒ คู ่ขยับในอุ้งมือข้างละคู่เป็นเคร่ืองให้จังหวะ, 
การสวดบูชา,การขับลำนำสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า, เป็นหนึ่งในอบายมุข ๖ 

 ในสิงคาลกสูตร กล่าวถึงโทษแห่งการเท่ียวดูมหรสพ ๖ ประการ คือ (๑) มีการรำที่
ไหน ไปท่ีน่ัน (๒) มีการขับร้องท่ีไหน ไปที่น่ัน (๓) มีการประโคมท่ีไหน ไปท่ีนั่น (๔) มี
เสภาท่ีไหน ไปท่ีน่ัน (๕) มีการบรรเลงที่ไหน ไปท่ีนั่น (๖) มีเถิดเทิงท่ีไหน ไปท่ีน่ัน (ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๕๐/๒๐๔) 
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เสยยชาดก :  ชาดกว่าด้วยคบคนดีผู้คบก็เป็นคนดี มีเนื้อความอธิบายว่า พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์
ถูกพระราชาโจรจับขังไว้ในเรือนจำ ทรงแผเ่มตตาให้กับพระราชาโจรน้ันจนพระราชา
โจรพระทัยอ่อนยอมปล่อยให้เป็นอิสระ ได้กลับมาครองราชสมบัติตามเดิม และสอน
พระราชานั้นให้มีเมตตาในการปกครองบ้านเมืองเช่นกับพระองค์ หลังจากได้
ครองราชสมบัติแล้วได้ตรัสกับอำมาตย์ท้ังหลายว่า บุคคลคบหาคนประเสริฐก็มีส่วน
เป็นคนประเสริฐ เหมือนเราทำไมตรีกับพระราชาโจรพระองค์เดียว ได้ปลดปล่อย
พวกท่านต้ัง๑๐๐ คนให้พ้นจากการถูกประหารได้ เพราะเหตุนั้น บุคคลเพียงคนเดียว 
ทำไมตรีกับชาวโลกท้ังปวงละโลกนี้ไปแล้วพึงไปสู่สวรรค์ เมื่อปกครองแผ่นดินโดย
ธรรม ประชาชนอยู่เป็นสุขดีแล้ว พระองค์จึงสละราชสมบัติออกผนวช ถ้าผู้ปกครอง
หรือผู้เป็นใหญผู่กไมตรีกับศัตรูได้ ย่อมช่วยป้องกันความวิบัติอันจะเกิดมีแก่ประชาชน
ได้ แต่ถ้าผู้นำเพียงผู้เดียวสร้างศัตรู ก็สามารถนำความวิบัติมาสู่คนหมู่มากได้ ใคร ๆ 
จึงไม่มีควรมีศตัรู ควรมีเมตตาและมีมิตรใหม้าก (ขุ.ชา.ติก.(ไทย) ๒๗/๙๔/๑๔๑) 

เสยยสกเถรวัตถุ : เรื่องพระเสยยสกเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเน้ือความนี้แก่พระเสยยสกเถระว่า 
หากบุคคลทำบาปไป  ก็ไม่ควรทำบาปน้ันซ้ำอีก  ไมค่วรทำความพอใจในบาปน้ัน 
เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๗/๖๗) 

เสยยสกะ,ภิกษุ ภิกษุเสยยกะต้นบัญญัติจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน เป็นสังฆาทิเสส 
 ในสุกกวิสัฏฐสิกิขาบท กล่าวถึงการจงใจทำน้ำอสุจิให้เคล่ือนของพระเสยยสกะ เมื่อ

พระเสยยสกะไม่ยินดีท่ีจะประพฤติพรหมจรรย์ ซูบผอม หมองคล้ำ ซีดเหลืองเส้นเอ็น
ขึ้นสะพรั่ง พระอุทายีเห็นจึงถาม พระเสยยสกะรับว่าเป็นอย่างน้ัน (วิ.มหา.(ไทย)๑/
๒๓๔/๒๔๙,วิ.จุ. (ไทย)๖/๑๑/๒๑, วิ.จุ. (ไทย)๖/๑๑/๒๒,วิ.จุ. (ไทย)๖/๑๒/๒๒,วิ.จุ. 
(ไทย)๖/๑๒/๒๓,วิ.จุ. (ไทย)๖/๑๗/๓๔,วิ.จุ. (ไทย)๖/๒๐/๓๗,วิ.จุ. (ไทย)๖/๒๐/๓๘,
วิ.ป.(ไทย)๘/๘/๑๐,วิ.ป.(ไทย)๘/๑๙๒/๑๗๙) 

เสยยาสูตร : พระสูตรว่าด้วยการนอน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การนอน ๔ อย่าง คอื (๑) เปตเสย
ยา นอนอย่างคนตาย คือ นอนหงาย (๒) กามโภคีเสยยา นอนอย่างคนบริโภคกาม 
คือ นอนตะแคงซ้าย (๓) สหีเสยยา นอนอย่างสีหะ คือ นอนตะแคงขวา ซ้อนเท้า
เหลื่อมเท้า สอดหางเข้าไปในระหว่างโคนขา ต่ืนขึ้นยืดกายส่วนหน้าแลว้เหลียวดูกาย
ส่วนหลัง ถ้าเห็นกายผิดแปลกหรือไม่ปกติอย่างไร จะเสียใจด้วยเหตุน้ัน แต่ถ้าไม่เห็น
อะไรผิดปกติ ก็ดีใจ (๔) ตถาคตเสยยา นอนอย่างตถาคต คือ นอนแบบตถาคตผู้ได้
บรรลุฌาน ๔ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๖/๓๖๖) 

เสยโยหมสัมิสตูร :  พระสูตรว่าด้วยความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ 
วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า เม่ือมีอายตนะภายใน ๖ เพราะยึดมั่น
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อายตนะภายใน ๖ ความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขา เราเสมอเขา หรือเราด้อยกว่าเขาจึง
มี แล้วตรัสถามเป็นต้นว่า อายตนะภายใน ๖ เที่ยงหรือไม่เที่ยง เม่ือภิกษุทั้งหลายทูล
ตอบตามลำดับ เน้ือหาสาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งอุปาทายสูตรในวรรคน้ี 
(สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๘/๑๒๒) 

เสยโยหมสัมีติ วิธา ถือตัวว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขา 
 ในสังคีติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงวิธา ความถือตัว ๓ ประการ คือ (๑) เสยโย

หมัสมีติ วิธา ถือตัวว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขา (๒) สทิโสหมสัมีติ วิธา ถือตัวว่าเราเป็นผู้
เสมอเขา (๓) หีโนหมสัมีติ วิธา ถือตัวว่าเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๕/๒๖๕) 

เสรณิีเปติวัตถุ : เรื่องนางเสริณีเปรต เป็นเรื่องแสดงผลแห่งกรรมช่ัวของหญิงคณิกาผูห้ากินด้วยรูป
สมบัติคนหนึ่งช่ือเสริณีชาวเมืองหัตถินิปุระ แคว้นกุรุ นางไม่มีศรัทธา มีความตระหน่ี 
ไม่เคยให้ทานและด่าว่าสมณพราหมณ์ ตายแลว้ไปเกิดเป็นเปรตทนทุกข์ทรมาน 
อาศัยอยู่ท่ีหลังกำแพงเมืองแห่งหน่ึงในปัจจันตชนบท เมื่อพบอุบาสกชาวเมือง
เดียวกันจึงได้ถามตอบกัน (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๔๖๔/๒๔๑)  

เสริววาณิชชาดก :  ชาดกว่าด้วยพ่อค้าช่ือเสริวะ มีเน้ือความอธิบายว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
พ่อค้าเครื่องประดับ ไปเที่ยวเร่ขายสินค้าตามหมู่บ้าน พ่อค้าผู้สหายได้พบถาดทองคำ
มีราคามาก แต่โลภมากอยากได้เปล่า ๆ จึงพูดลวงเจ้าของว่าเป็นของไม่มีค่าอะไร กด
ราคาลงเสียมาก เจ้าของไม่ยอมขาย จึงวางไว้แล้วแกล้งเดินผ่านไปหวังจะย้อนกลับ
มาซื้อใหม ่ ขณะน้ันพระโพธิสัตว์ผ่านมาเห็นเข้า บอกเจ้าของให้รู้ว่าเป็นถาดทองคำ 
จึงซื้อด้วยทรัพย์ท้ังหมดท่ีตนมีแล้วได้ถาดทองคำไป พ่อค้าคนเดิมกลับมารู้ว่าพระ
โพธิสัตว์ซ้ือไปแล้ว ก็โกรธผกูอาฆาตในพระโพธิสัตว์นับแต่น้ันมา เรื่องนี้เป็นเรื่องใน
อดีตชาติเรื่องแรกที่พระเทวทัตผูกเวรกับพระพุทธเจ้า (ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓/๒) 

เสริวะ, พ่อค้า พ่อค้าช่ือเสริวะ, พ่อค้าผู้ละความเพียรได้รับความเดือดร้อน 
 ในเสริววาณิชชาดก กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภภิกษุผู้ละความเพียร 

ตรัสพระคาถาว่า ถ้าเธอพลาดจากสภาวะอันแน่นอนแห่งพระสัทธรรมในศาสนานี้
แล้ว เธอจะต้องเดือดร้อนตลอดกาลนาน เหมือนพ่อคา้ช่ือว่าเสริวะน้ี (ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๓-๔/๒) 

เสรสิสกวิมาน : วิมานไม้ซึกที่เกิดขึ้นแก่เจ้าปายาสิ เป็นวิมานไม้ซึกท่ีเกิดขึ้นแก่เจ้าปายาสิในสวรรค์
ช้ันจาตุมหาราชที่เกิดขึ้นแก่เจ้าปายาสิผู้ครองเสตัพยนคร ในแคว้นโกศล เพราะได้
สนทนาธรรมกับท่านพระกุมารกัสสปเถระ จนกลับใจจากมจิฉาทิฏฐ ิ(ท่ีถอืว่าโลกหน้า
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ไม่มี สัตว์ท่ีผุดเกิดไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมช่ัวไม่มี) มานับถือพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมจนตลอดพระชนมายุ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๒๘/๑๕๕) 

เสรเีทพบุตร เทพบุตรช่ือเสรี, เทพบุตรผู้ไม่ตระหน่ี, เทพบุตรผู้ให้ทาน, เทพบุตรผู้กล่าวว่าผู้พอใจ
ในข้าวเป็นเทพผู้ท่ีไม่พอใจในข้าวช่ือว่ายักษ์,บุญเป็นท่ีพ่ึงของสัตว์ท้ังหลายในโลกหน้า 

 ในเสรีสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงเสรีเทพบตุร ผู้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถา
ว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวก ต่างก็พอใจข้าวด้วยกันท้ังน้ัน ส่วนผูท้ี่ไม่พอใจข้าว 
ช่ือว่ายักษ์โดยแท้ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ พระผู้มพีระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดีย่ิง
นักว่า ชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใส ให้ข้าวน้ันด้วยศรัทธา ข้าวน้ันเองย่อมค้ำชูชนเหล่าน้ัน
ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า เพราะเหตุน้ัน บุคคลพึงกำจัดความตระหน่ี ครอบงำมลทิน
แล้วให้ทานเถิด เพราะบุญเป็นที่พ่ึงของสัตว์ท้ังหลายในโลกหน้า (สํ.ส.(ไทย)๑๕/
๑๐๔/๑๑๑) 

เสรสีกเปตวัตถุ : เรื่องเสรีสกเปรต  เป็นเรื่องเดียวกับเสริสสก-วิมาน ในวิมานวัตถุ สุนิกขิตตวรรคเรื่อง
ท่ี ๑๐ เปรตในท่ีน้ีคือเทพบุตรอดีตเจ้าปายาสิ (ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๐๔/๒๖๕)  

เสรสีกวิมาน วิมานช่ือเสรีสกะ, วิมานของเจ้าปายาสิผู้ให้ทานโดยไม่เคารพ ได้วิมานว่างเปล่า 
 ในปายาสิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องอุตตรมาณพ กับเจ้าปายาสิ คือ เจ้าปายาสิ

ทรงให้ทานโดยไม่เคารพ ไม่ทรงให้ทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ ทรงให้ทานโดย
ความไม่นอบน้อม ทรงให้ทานอย่างโยนท้ิง หลังจากถึงชีพิตักษัยแล้วจึงเข้าถึงความ
เป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพช้ันจาตุมหาราช คือ ได้วิมานว่างเปล่าชื่อเสรีสกวิมาน’ ส่วน
อุตตรมาณพผู้เป็น เจ้าหน้าท่ีในการให้ทานของเจ้าปายาสินั้น ให้ทานโดยเคารพ ให้
ด้วยมือ นอบน้อมให้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับพวกเทพช้ัน
ดาวดึงส์(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๔๐/๓๗๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๔๑/๓๗๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๔๑/
๓๗๒) 

เสรสีกะ, ยักษ์ ยักษ์ช่ือเสรีสกะ, ยักษ์ตนหน่ึงในบรรดายักษ์, มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดี
ยักษ์ท่ีมาเข้าสงิ ควรร้องทุกข์กล่าวโทษ 

 อาฎานาฎิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบรรดายักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์ มหา
เสนาบดียักษ์ อ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ เสรสีกะ เป็นต้น ท่ีพุทธบริษัท พึง
กล่าวโทษ รอ้งทุกข์ ร้องเรียนต่อยักษ์ มหายักษ์ เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์
เหล่าน้ีว่า ‘ยักษ์น้ีสิง ยักษ์น้ีเข้าสิง ยักษ์น้ีระราน ยักษ์น้ีรุกรานยักษ์นี้เบียดเบียน ยักษ์
น้ีบีบคั้น ยักษ์น้ีไม่ยอมปลอ่ย’ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๒,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๓/
๒๔๕) 
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เสรสีูตร : พระสูตรว่าด้วยเสรีเทพบุตร สมัยที่พระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เสรี
เทพบุตรกราบทูลว่า เทวดาและมนุษย์ต่างก็พอใจข้าว ผู้ท่ีไม่พอใจข้าวจัดว่าเป็นยักษ์ 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ท่ีมีใจเลื่อมใสให้ขา้วด้วยศรัทธา ข้าวนั้นย่อมค้ำจุนผู้นั้นท้ัง
ในโลกน้ีและโลกหน้า คนท้ังหลายจึงควรกำจัดความตระหน่ีแล้วใหท้าน เพราะบุญ
เป็นที่พ่ึงของสัตว์ท้ังหลายในโลกหน้า  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐๔/๑๑๑) 

เสเรยยกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเสเรยยกเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  
ในอดีตชาติกัปที่๑๐๐,๐๐๐ท่านเป็นผู้คงแก่เรียนได้โยนดอกไม้ซึกไปบูชาพระพุทธเจ้า
พระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ 
ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๗๖) 

เสลเถรคาถา : ภาษิตของพระเสลเถระ,คาถาของพระเสลเถระ ท่านพระเสลเถระคร้ังเปน็คฤหัสถ์ ได้
สดุดีพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค  พระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้ว ทรงมี
พระวิริยภาพ  มีพระวรกายสมบูรณ์  มีพระรัศมีท่ีซ่านออกจากพระวรกายงดงาม 
สวยงามน่าทัศนายิ่งนัก พระฉวีวรรณเปล่งปลั่งดังทองคำ  พระเขี้ยวแก้วท้ังซ้ายขวาก็
สุกใสเพราะพระลักษณะแห่งมหาบุรุษท่ีมีปรากฏแก่มหาบุรุษน้ัน ย่อมมีปรากฏใน
พระวรกายของพระองค์อย่างครบถ้วน พระองค์มีพระเนตรแจ่มใส พระพักตร์ผุดผ่อง 
พระวรกายสูงใหญ่ตรง มีพระเดช  ทรงรุ่งเรืองท่ามกลางหมู่สมณะ เหมือนดวง
อาทิตย์รุ่งเรืองอยู่ พระองค์เป็นภิกษุ  มีพระคุณสมบัติงดงามน่าชม มีพระฉวีวรรณ  
ผุดผ่องดังทองคำ พระองค์ทรงมีวรรณสงูส่งถึงเพียงน้ี  จะเป็นสมณะไปทำไม 
พระองค์ควรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ท่ีองอาจในหมู่พลรถ  ทรงปราบปรามไพรีชนะ 
ทรงเป็นใหญใ่นภาคพ้ืนชมพูทวีป ซึ่งมีสมทุรสาครท้ังสี่เป็นขอบเขต ข้าแต่พระโคดม 
ขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์  เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมมนุษย์ตามพระราช
ประเพณีท่ีกษัตราธิราชโดยพระชาติได้เสวยราชย์ มีหมู่เสวกามาตย์เสด็จตามพระองค์
เถิด (พระเสลเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัต  ได้กล่าวว่า) ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มี
พระจักษุ เพราะข้าพระองค์ท้ังหลายได้ถึงสรณคมน์นั้นในวันท่ี  ๘  แต่นี้  ฉะน้ันข้า
พระองค์ทั้งหลายจึงได้ใช้เวลาฝึกอินทรีย์ ในพระศาสนาของพระองค์มาเป็นเวลา ๗ 
วัน พระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้า เป็นศาสดา  เป็นจอมปราชญ์  ทรงครอบงำ
มารได้ ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้  ทรงข้ามห้วงน้ำใหญ่คือสงสารได้แล้ว จึงทรงยังหมู่สัตว์
น้ีให้ข้ามได้ด้วย พระองค์ทรงล่วงอุปธิกิเลสได้พ้น  ทำลายอาสวะแล้ว  ไม่มีความยึด
มั่น  ละความหวาดกลัวภัยได้ เหมือนราชสีห์  ไม่กลัวต่อหมู่เน้ือ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรง
แกล้วกล้า ภิกษุท้ัง ๓๐๐ รปูน้ี  ยืนประนมมืออยู่ ขอพระองค์ทรงเหยียดพระยุคล
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บาทเถิด ภิกษุท้ังหลาย  จะได้ถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นศาสดา (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๘๑๘/๔๗๖) 

เสลเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเสลเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเลา่ไว้สรุปได้ว่า ในอดีตชาติกัป
ท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านเป็นเจ้าของถนนสายหน่ึงในกรุงหงสวดี ชักชวนหมู่ญาติสร้างศาลา
โรงฉันอย่างสวยงามถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานน้ัน 
ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ท่านได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ๕๐๐ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ชาติ เกิดเป็นพระเจ้าประเทศราชอีกนับชาติไม่ถ้วน ในชาติ
สุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๐๘/๖๐๙) 

เสลบรรพต ภูเขาศิลา, ภูเขาที่อยู่เขตสุวรรณปัสสคิรี, ท่ีอยู่ของหมู่กินกร 
 ในฉัททันตชาดก กล่าวถึงนางสุภัทราราชเทวีของพระราชาทรงเหยียดพระหัตถ์ตรง

ไปยังป่าหิมพานต์ ตรัสกับบุตรของนายพรานว่า จากนี้ตรงไปทิศอุดร ข้ามภูเขาสูง
ใหญ ่ ๗ เทือก ภูเขาน้ันสูงใหญ ่ ช่ือว่าสุวรรณปัสสคีร ี มพัีนธ์ุบุปผชาติบานสะพรั่ง มี
หมู่กินนรสญัจรไม่ขาดสาย ท่านจงขึ้นไปยังเสลบรรพต ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของหมู่กินนร (ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๑๐๖/๕๕๖) 

เสลสูตร : พระสูตรว่าด้วยเสลพราหมณ์ มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.เสลสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-

ตอบแก่เสลพราหมณ์ ณ อาปณนิคม แคว้นอังคุตตราปะ เพ่ือทรงตอบปัญหา เกณิย
ชฎิลเมื่อฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงทูลนิมนต์พระผูมี้พระภาคเพื่อเสวยพระ
กระยาหารในวันรุ่งขึ้น แล้วกลับไปจัดแจงสถานที่เพ่ือรับเสด็จ ในขณะน้ัน เสลพ
ราหมณ์พร้อมกับลูกศิษย์ ๓๐๐ คน เดินเท่ียวเล่นอยู่ในตลาด เห็นเหตุการณ์น้ัน จึง
เข้าไปถาม เม่ือทราบว่าจัดงานเพ่ือรับเสด็จพระพุทธเจ้า ก็เกิดความสนใจในคำว่า
พุทธะ จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ และเม่ือได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ 
๓๒ ประการ ต้องตามคัมภีร์มันตร์ของตน แต่ยังไม่แนใ่จว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจริง
หรือไม่ จึงกล่าวคาถาทำทียกย่องว่าผู้มีลักษณะมหาบรุุษเหมือนพระองค์สมควรไป
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระองค์จึงตรัสว่า ทรงเป็นพระราชาอยู่แล้ว คือ พระธรรม
ราชา มีพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดี  และพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปเสวย
พระกระยาหารของเกณิยชฎิล และทรงทำอนุโมทนาด้วยพระคาถาเก่ียวกับการบูชา
ไฟเป็นต้น ในเช้าของวันรุ่งขึ้น ต่อมา ท่านพระเสละพร้อมด้วยบริวารได้เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๖/๔๙๐) 

 เสลสูตร  เสลพราหมณ์พร้อมด้วยพราหมณ์ผู้ ชำนาญเวท ๓๐๐ คน เข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาค ตรวจสอบมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ เมื่อเห็นไม่บกพร่อง จึงทูล



 

๕๖๐๕ 
 

 

ชมเชยความเป็นมหาบุรุษนั้น มีความประสงค์จะ ทดลองว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริง
หรือไม่ จึงทูลเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ตรัสตอบว่า ทรงเป็นราชาอยู่
แล้วมีพระนามว่าธรรมราชา มีสารีบุตรเป็นธรรม- เสนาบดี พร้อมทั้งทรงยืนยันว่า
พระองค์คือพระพุทธเจ้าผู้ย่ำยีอมิตรได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงยืนยันจบลง เส
ลพราหมณ์พรอ้มท้ังบริวารได้เกิดความเลื่อมใสขอบรรพชา อุปสมบท ณ เบ้ืองพระ
พักตร์พระผู้มีพระภาค จากนั้น ได้หลีกไปบำเพ็ญเพียรพร้อมทั้งบริวาร ไม่นานนักก็ได้
บรรลุอรหัตตผล (ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๕๕๓/๖๓๐) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า อมิตร หมายถึงมาร ๕ คือ (๑) กิเลสมาร (๒) ขันธมาร 
(๓) อภิสังขารมาร (๔) เทวปตุตมาร (๕) มจัจุมาร ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๕๖๗/๒๘๑)  

เสละ, พระโอรส พระโอรสพระนามว่าเสละ,พระโอรสของอัตถทัสสีพุทธเจ้าในอดีตชาติครอง
ฆราวาส ๑๐,๐๐๐ ป ี

 ในอัตถทัสสีพุทธวงศ์ พระประวัติในอดีตชาติของพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า กล่าวว่า 
ในมัณฑกัปนี ้ ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี เมื่อครั้งพระองค์ทรงครอง
ฆราวาสอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มปีราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง คือ อมรคิปราสาท สุรคิ
ปราสาท และคิริพาหนาปราสาท มีนางสนมกำนัล ๓๓,๐๐๐ นางล้วนประดับประดา
สวยงาม พระมเหสีพระนามว่าวิสาขา มีพระราชโอรสพระนามว่าเสละ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)
๓๓/๑๖/๖๖๔) 

เสละ, พราหมณ์ พราหมณ์ช่ือเสละ,ผู้อาศัยอยู่ในอาปณนิคม เรียนจบไตรเพท, ผู้ชำนาญในโลกายต
ศาสตร์,พราหมณ์ผู้ทูลนิมนต์พระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่ง 

 ในเสลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงพราหมณ์ช่ือเสละ เป็นผู้จบไตรเพท พร้อมทั้งนิ
ฆัณฑุศาสตร์ ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ ท้ังยังเป็นอาจารย์สอน
มนตร์แก่มาณพจำนวน ๓๐๐ คนอีกด้วย สมัยน้ัน เกณิยชฎิลก็เป็นผู้เลื่อมใสในเสละ
พราหมณ์ย่ิงนัก ขณะนั้น เสละพราหมณ์แวดล้อมด้วยมาณพ ๓๐๐ คนเดินเที่ยวเล่น
อยู่ ได้เข้าไปยังอาศรมของเกณิยชฎิล ได้เห็นชนบางพวกกำลังก่อเตาบางพวกกำลัง
ผ่าฟืน ส่วนเกณิยชฎิลกำลังจัดแจงโรงปะรำด้วยตนเอง จึงได้ถามเกณิยชฎิลว่า จักมี
พิธีอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล พิธีบูชามหายัญจะปรากฏแก่ท่าน หรอืท่านได้ทูล
เชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธ ให้เสด็จมาเสวยพระพระกระยาหาร เกณิยชฎิล
ตอบว่า ข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์ท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวัน
พรุ่งนี้ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๗/๔๙๒) 



 

๕๖๐๖ 
 

 

เสลาเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระเสลาเถรี มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ใน
อดีตชาติในภัทรกัปน้ี ท่านเกิดในตระกูลอุบาสกกรุงสาวัตถี ได้ฟังพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ เข้าใจอริยสัจที่ไม่เคยฟังมาก่อน เพราะผลแห่ง
กรรมนั้น ท่านจึงไปเกิดในสวรรค์ ในชาติสุดท้ายน้ี เกิดในตระกูลเศรษฐีใหญ่ ได้ฟัง
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเร่ืองความตาย จึงเกิดสลดใจแล้วออกบวช 
ไม่นานก็ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๒๐/๕๕๐) 

เสลาเถรีคาถา : ภาษิตของพระเสลาเถรี,คาถาของพระเสลาเถรี ท่านพระเสลาเถรีโต้ตอบมารด้วยคำ
ว่า กามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาว เป็นเขียงรองสับขันธ์ท้ังหลาย บัดนี้  เรา
ไม่มีความยินดีในกามที่ท่านพูดถึง เรากำจัดความเพลิดเพลินในกามท้ังปวงได้แล้ว 
ทำลายกองแห่งความมืดได้แล้ว มารผู้ช่ัวช้าเลวทราม  ท่านจงรู้อย่างนี้ ท่านถูกเรา
กำจัดแล้ว (ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๕๗/๕๖๔) 

เสลาภิกษุณี ภิกษุณีนามว่าเสลา, ผู้ผจญมารแล้วไม่กลัวผี, ผู้กล่าวกับพระอานนท์ว่าอาศัยเหตุจึง
เกิด 

 ในเสลาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวลาเช้า เสลาภิกษุณคีรองอันตรวาสก จึงน่ังพัก
กลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหน่ึง มารผู้มีบาปประสงค์จะให้เสลาภิกษุณีเกิดความกลัว 
ความหวาดสะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้า ได้กล่าวกับเสลาภิกษุณีด้วยคาถาว่า ใคร
สร้างร่างกายน้ี ผูส้ร้างร่างกายอยู่ท่ีไหน ร่างกายเกิดขึ้นท่ีไหน ร่างกายดับที่ไหน 
ภิกษุณีตอบว่า ร่างกายน้ีตนเองก็ไม่ได้สร้าง ผู้อ่ืนก็ไม่ได้สร้าง พืชชนิดใดชนิดหน่ึงที่
บุคคลหว่านลงในนา อาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ รสดินและยางพืช จึงงอกข้ึน ฉันใด 
ขันธ์ ธาตุ และอายตนะ ๖ น้ี ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน อาศัยเหตุจึงเกิด เพราะเหตุดับจึง
ดับ จากน้ัน มารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า “เสลาภิกษุณีรู้จักเรา” จึงหายตัวไป ณ ที่
น้ันเอง (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๐/๒๒๖) 

เสลาราม อารามท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระชินพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ, อารามที่ต้ัง
พระเจดีย์ของพระศาสดาที่เสลารามน้ัน สงูถึง ๓ คาวุต 

 ในสุชาตพุทธวงศ์ พระประวัติในอดีตชาติของพระสุชาตพุทธเจ้า ว่า ในมัณฑกัปน้ัน 
ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ มีพระหนุดังคางราชสีห์ มลีำพระศองามดุจลำคอ
โคอุสภะ ทรงมีพระคุณหาประมาณมิได้ หาผู้กระทบกระท่ังได้ยาก หาผู้เสมอเหมือน
มิได้ และพระคุณเหล่าน้ันก็หาอะไรเทียบเคียงมิได้ ทุกอย่างล้วนอันตรธานไป
หมดแล้ว สังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอ พระชินพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนาม
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ว่าสุชาตะ เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เสลาราม พระเจดีย์ของพระศาสดา ท่ีเสลาราม
น้ัน สูงถึง ๓ คาวุต (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๓๖/๖๕๕) 

เสลาสูตร : พระสูตรว่าด้วยเสลาภิกษุณี สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน มาร
ประสงค์จะให้เสลาภิกษุณีเกดิความกลัวเป็นต้นจึงเข้าไปหาแล้วถามว่า ใครสร้าง
ร่างกาย ผู้สรา้งร่างกายอยู่ท่ีไหน ร่างกายเกิดที่ไหน ร่างกายดับท่ีไหน นางเสลา
ภิกษุณีกล่าวว่า ร่างกายนี้ตนเองไม่ได้สร้าง ผู้อ่ืนไม่ได้สร้าง อาศัยเหตุจึงเกิด เพราะ
เหตุดับจึงดับ ขันธ์ ธาตุและอายตนะ ๖ น้ีอาศัยเหตุจึงเกิด เพราะเหตุดับจึงดับ 
เหมือนพืชท่ีบุคคลว่านลงในนาอาศัยเหตุ ๒ ประการ คอืรสดินและยางพืช จึงงอกข้ึน 
(สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๗๐/๒๒๖) 

เสวกามาตย์ อำมาตย์,ข้าราชบริพาร,เสนา,ขุนนาง, ผู้เสด็จตามกษัตราธิราชโดยพระชาติได้เสวย
ราชย์,คำท่ีเสลาพราหมณ์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเป็นราชประเพณีท่ีหมู่
เสวกามาตย์ตามเสด็จพระราชา 

 ในเสลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เสลาพราหมณ์กราบทูลพระผู้มีพระภาค ว่า 
พระองค์ควรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ท่ีองอาจในหมู่พลรถ ทรงปราบปรามไพรีชนะ 
ทรงเป็นใหญใ่นภาคพ้ืนชมพูทวีป ซึ่งมีสมทุรสาครท้ังสี่เป็นขอบเขต ขอเชิญพระองค์
ขึ้นครองราชย์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ จอมมนุษย์ตามพระราชประเพณีท่ีกษัตราธิราช
โดยพระชาติได้เสวยราชย์ มีหมู่เสวกามาตย์เสด็จตามพระองค์เถิด พระผู้มีพระภาค
ตรัสพระคาถาว่า “เสลพราหมณ์ เราเป็นพระราชาอยู่แล้ว คือเป็นพระธรรมราชาผู้
ยอดเย่ียม ยังธรรมจักรท่ีไม่มีใคร ๆ หมุนไปได้ ให้หมุนไปได้”(ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๙/
๔๙๖) 

เสวนาสูตร : พระสูตรว่าด้วยสิ่งท่ีควรเสพและไม่ควรเสพ พระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุท้ังหลายว่า 
(๑) บุคคลม ี ๒ ประเภท คือ บุคคลที่ควรคบ และบุคคลท่ีไม่ควรคบ (๒) จีวรมี ๒ 
ชนิด คือ จีวรที่ควรใช้สอยและจีวรท่ีไม่ควรใช้สอย (๓) บิณฑบาตมี ๒ อย่าง คือ 
บิณฑบาตท่ีควรฉัน และบิณฑบาตท่ีไม่ควรฉัน (๔) เสนาสนะมี ๒ อย่าง คือ 
เสนาสนะที่ควรอยู่อาศัย และเสนาสนะท่ีไม่ควรอยู่อาศัย (๕-๖) บ้านและนิคมมี ๒ 
อย่าง คือ บ้านและนิคมท่ีควรอยู่อาศัย และบ้านและนคิมท่ีไม่ควรอยู่อาศัย (๗-๘) 
ชนบทและประเทศมี ๒ อย่าง คือ ชนบทและประเทศท่ีควรอยู่อาศัย และชนบทและ
ประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัย แล้วกล่าวอีกว่า บรรดาบุคคล ๒ ประเภทน้ัน ภิกษุรู้บุคคล
ใดว่า เมื่อเราคบกับบุคคลนีแ้ล้ว อกศุลธรรมเจริญย่ิงขึ้น กุศลธรรมเสือ่มไป บริขาร
สำหรับชีวิตมีจีวรเป็นต้นเกดิขึ้นได้ยาก และประโยชน์คือจุดมุ่งหมายของการบวชไม่
เจริญเต็มท่ี บุคคลนั้น ภิกษุรูใ้นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม ก็ไม่ต้องบอกลา จาก
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ไปได้ ไม่ควรติดตามบุคคลนั้นไป ภิกษุรู้บุคคลใดว่า เมื่อเราคบกับบุคคลนี้แล้ว อกุศล
ธรรมเจริญย่ิงขึ้น ... บุคคลน้ันภิกษุรู้ก็ไม่ต้องบอกลา จากไปได้ ไม่ควรติดตามบุคคล
น้ันไป ภิกษุรู้บุคคลใดว่า เม่ือเราคบกับบุคคลน้ีแล้ว อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรม
เจริญย่ิงขึ้น บริขารสำหรับชีวิตมีจีวรเป็นต้นเกิดขึ้นได้ยาก และประโยชน์คือ
จุดมุ่งหมายของการบวชไม่เจริญเต็มท่ี บุคคลนั้นภิกษุรูแ้ล้วควรติดตามบุคคลนั้นไป 
ไม่ควรจากไป ภิกษุรู้บุคคลใดว่า เมื่อเราคบกับบุคคลน้ีแล้ว อกุศลธรรมเสื่อมไป ... 
บุคคลน้ัน ภิกษุควรติดตามไปจนตลอดชีวิต แม้จะถูกขับไล่ก็ตามก็ไม่ควรจากไป แล้ว
กล่าวว่า บรรดาจีวรเป็นต้นดังกล่าวมา แต่ละประเภท ภิกษุรู้ว่า เมื่อเราใช้สอยแล้ว 
อกุศลธรรมเจริญย่ิงขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป กไ็ม่ควรใช้สอย ส่วนจีวรเป็นต้นน้ันที่เราใช้
สอยแล้ว อกุศลธรรมเสื่อมไป กศุลธรรมยเจริญ กค็วรใช้สอย (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖/
๔๔๒) 

เสวยทิพยสมบัติ สมบัติอันเป็นทิพย์, สมบัติของเปรตพรานเน้ือผู้ฆ่าสัตว์แต่เฉพาะกลางวัน กลางคืน
เป็นผู้สำรวมงดเว้น, เปรตพรานเน้ือผู้เสวยทิพย์ในกลางคืนด้วยกุศลกรรม 

 ในมิคลทุทกเปตวัตถุ เรื่องเปรตพรานเน้ือ พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งว่า ท่าน
ยังหนุ่ม มีเทพบุตรและเทพธิดาห้อมล้อม งามด้วยกามคุณ ทำให้เกดิความกำหนัด
ยินดี เสวยเหตุในกลางวันชาติก่อน ท่านได้ทำกรรมอะไรไว้ เขาตอบว่า เขามีอุบาสก
ท่ีมีศรัทธาเป็นสหายที่ดีแนะนำข้าพเจ้าให้ต้ังอยู่ในความสำรวมด้วยอนุเคราะห์อีกว่า 
ถ้าท่านจะฆ่าสัตว์ในกลางวัน ในเวลากลางคืนก็จงงดเว้นเสีย เขาจึงฆ่าสตัว์แต่เฉพาะ
กลางวัน กลางคืนเป็นผู้สำรวมงดเว้น ดังน้ันกลางคืนเขาจึงได้รับการบำรุงบำเรอ 
กลางคืนได้เสวยทิพยสมบัติด้วยผลแห่งกุศลกรรมนั้น กลางวันฝูงสุนัขดุร้ายพากันว่ิง
เข้ามากัดกินข้าพเจ้ารอบด้าน (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๔๘๖/๒๔๕) 

เสวยทุกข์ ประสบทุกข์, ได้รับทุกข์, การประสบทุกขใ์นนรก, การเสยผลอกุศลกรรมของพระ
ราชโอรสของพระเจ้ากิตวะผู้ระรานฤษีผูป้ฏิบัติดีงาม 

 ในราชปุตตเปตวัตถุ กล่าวถึงพระราชโอรสของพระเจ้ากิตวะ ทำกรรมหยาบช้ามีผล
เผ็ดร้อน จึงได้ประสบทุกข์แสนสาหัสอยู่ในนรก ๘๔๐,๐๐๐ ป ีรวม ๖ ครั้ง พระราช
โอรสทำบาปหยาบช้าไว้ จึงประสบทุกข์แสนสาหัสอยู่ในนรกหลายพัน หลายหมื่นป ี
บุคคลผู้มีการกระทำอันเป็นบาป พากันระรานฤษีผู้ไม่ประทุษร้ายต่อผู้ประทุษร้าย ผู้
มีข้อปฏิบัติดีงาม จึงได้เสวยทุกข์เผ็ดร้อนอย่างย่ิงเช่นน้ี เปรตผู้เป็นราชบุตรนั้นเสวย
ทุกข์เป็นอันมากในนรกหลายแสนปี จุติจากนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตช่ือขุปปิปาส
หตะ (ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๒๒๐/๕๙๑,๒๖/๗๖๒/๒๙๒,(ขุ.เปต.(ไทย)๓๗/๕๓๙/๕๘๕) 



 

๕๖๐๙ 
 

 

เสวยทุกขโทมนัส ได้รับทุกข์ทางใจ, ความเดือดร้อนใจ, ความกลัดกลุ้มรุมร้อนใจจากการฆ่าสัตว์, ภัย
เวร ๕ ประการ (ศีล ๕)  

 ในภยสูตร กลา่วถึงอริยสาวกระงับภัยเวร ๕ อย่าง ด้วยการเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติในกาม มุสาวาท ด่ืมน้ำเมา เพราะการกระทำกรรมเหลา่น้ีเป็นปัจจัย 
จึงประสพภัยเในปัจจุบันบ้าง ในสัมปรายภพบ้าง เสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้าง บุคคล
ผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติในกาม มุสาวาท ด่ืมน้ำเมา 
ย่อมไม่ประสพภัยที่เป็นไปในปัจจุบันและสมัปรายภพท้ังไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัสทาง
ใจ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๒/๒๑๒) 

เสวยทุกขเวทนา ประสบกับความเจ็บปวดสาหัส, ตกอยู่ในความทุกข์ของอัตตา 
 ในมหานิทานสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงความเห็นว่าเป็นอัตตาเวทนามี ๓ อย่าง 

คือ สุขเวทนาทุกขเวทนา และอทุกขมสขุเวทนา บรรดาเวทนา ๓ อย่างนี้ เวทนาที่
เป็นอัตตา คือ ในคราวท่ีอัตตาเสวยสุขเวทนา ก็ย่อมไม่เสวยทุกขเวทนาและอทุกขม
สุขเวทนา คงเสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้น ในคราวท่ีอัตตาเสวยทุกขเวทนา ก็ย่อมไม่
เสวยสุขเวทนาและอทุกขมสขุเวทนา คงเสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้น ในคราวท่ีอัตตา
เสวยอทุกขมสขุเวทนา ก็ย่อมไม่เสวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา คงเสวยแต่อทุกขมสุข
เวทนาเท่านั้น(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๒/๗๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๓/๗๐,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๓๘๐/๓๑๓) 

เสวยทุกขเวทนาที่มีอามสิ ประสบทุกขเวทนาท่ีเจือด้วยอามิส,การพิจารณาในเวทนาอันเป็นทุกข์จาก
อามิส 

 ในมหาสติปัฏฐานสูตร เวทนานุปัสสนา พระผู้พระภาคตรัสถึงภิกษุพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่ ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เมื่อเสวยสุขเวทนา กร็ู้ชัดว่า ‘เรา
เสวยสุขเวทนา’ เมื่อเสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชัดว่า ‘เราเสวยทุกขเวทนา’ เมื่อเสวยอทุก
ขมสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า ‘เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา’ เม่ือเสวยสุขเวทนาที่มีอามิส ก็รู้
ชัดว่า ‘เราเสวยสุขเวทนาที่มีอามิส’ เม่ือเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส กร็ู้ชัดว่า ‘เรา
เสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิส’ เม่ือเสวยทกุขเวทนาท่ีมีอามิส กรู้็ชัดว่า ‘เราเสวย
ทุกขเวทนาที่มอีามิส’(ทุ.ม.(ไทย)๑๐/๓๘๐/๓๑๓) 

เสวยผลบุญ ได้รับผลบุญ, ได้อานิสงส์แห่งบุญ, เทพธิดาที่ครองฆราวาสยินดีในศีล ๕ ฉลาดใน
อริยสัจ ๔ 

 ในอุตตราวิมาน มหาโมคคัลลานะถามเทพธิดาว่า เมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญ
อะไรไว้ เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ
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อย่างนี้ เทพธิดาตอบว่า ดิฉันยินดีในศีล ๕ ฉลาดในอริยสัจ เป็นอุบาสิกาของพระผู้มี
พระภาคทรงพระนามว่าโคดม ผู้มีพระจักษุ มีพระยศ เพราะศีลของตน ดิฉันนั้น จึงมี
เกียรติยศบริวารยศ เสวยผลบุญ ของตนอยู่เป็นสุข ไรโ้รค เพราะบุญน้ันผิวพรรณ
ดิฉันจึงงามเช่นน้ี ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้ และโภคะท้ังมวล
ล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉัน (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๑๓๓/๒๓) 

เสวยสุข ได้รับความสุข, ประสบสุข, เกิดความสุข, อานิสงส์ของภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 
 ในสามญัญผลสูตร อินทรยีสังวร พระผู้มีพระภาคตรัสกับมหาบพิตรว่า ภิกษุผู้

สมบูรณ์ด้วยศลีอย่างน้ี ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสำรวมในศีลเลย เปรียบ
เหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกเป็นพระราชา กำจัดข้าศึกได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย
อันตรายจากข้าศึกเลย ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสีลขันธ์อย่างนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่มี
โทษในภายใน มหาบพิตร ภิกษุช่ือว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างน้ี (ที.ส.ี(ไทย)๙/๙๗/
๓๘,ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๒/๗๒,ที.สี.(ไทย)๙/๒๑๓/๗๓,ที.สี.(ไทย)๙/๒๓๐/๗๖,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๒๖๑/๑๙๔, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๕๓๙/๕๘๕) 

เสวยอารมณ์ รับอารมณ์ภายนอก, รับรู้อารมณ์จากภายนอกเข้ามาในชีวิต, ประสบอารมณ์ท่ีเป็น
สุข-ทุกข์หรือกลาง ๆ 

 ในมหานิทานสตูร พระภาคตรัสความเห็นว่าเป็นอัตตากับพระอานนท์ ว่า ‘เวทนา
ไม่ใช่อัตตาของเรา (เพราะ) อัตตาของเราไม่เสวยอารมณ์’ เขาจะถูกซักถามว่า ‘ในรูป
ขันธ์ซึ่งไม่มีการเสวยอารมณ์ จะมีความรู้สกึว่า ‘เป็นเรา’ เกิดขึ้นได้หรือไม่” พระ
อานนท์ทูลตอบว่า “เกิดขึ้นไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี จึงยังไม่ควรท่ีจะเห็นว่า เวทนาไม่ใช่อัตตาของเรา เพราะอัตตา
ของเราไม่เสวยอารมณ์(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๑/๖๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๔/๗๑,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๒๕/๗๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๒๖/๗๑) 

เสวิณเีปรต, นาง นางเปรตช่ือเสริณีนางผู้มีร่างกายซูบผอม มีแต่ซี่โครงปรากฏ เปลือยกาย มี
ผิวพรรณและรปูร่างน่าเกลียดน่ากลัวจากผลกรรมช่ัว,นางเปรตที่แม่นำทรัพย์สิน
ทำบุญอุทิศไปให้เกิดความสุขสบาย 

 ในเสริณีเปติวัตถุ กล่าวถึงเรื่องของนางเปรตเสริณี ว่า ดิฉนัมีทรัพย์อยู่สีแ่สน เก็บซ่อน
ไว้ใต้เตียงท้ังไม่ได้บอกใคร ๆ ไว้ ขอมารดาของดิฉันจงเอาทรัพย์ส่วนหน่ึงจากที่เก็บ
ซ่อนไว้น้ัน ให้ทานบ้าง เลี้ยงชีพบ้าง ครั้นให้ทานแล้วจงอุทิศส่วนบุญให้แก่ดิฉันบ้าง 
เม่ือนั้นดิฉันจักมีความสุข สำเร็จความประสงค์ทุกอย่าง มารดาของนางเสริณีเปรต
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ตามเช่นน้ัน อุทิศส่วนบุญไปให้นาง จึงมีความสุขและแม้มารดาของนางก็มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น (ขุ.เปต.(ไทย)๒๖/๔๗๗/๒๔๓) 

เสวิตพัพสูตร : พระสูตรว่าด้วยบุคคลท่ีควรคบ มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.เสวิตัพพสูตร พระสูตรว่าด้วยบุคคลท่ีควรคบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๓ 

จำพวก คือ (๑) บุคคลที่ไม่ควรคบ ไม่ควรน่ังใกล้ หมายถึงบุคคลผู้ต่ำกว่าตนในด้าน
ศีลสมาธิปัญญา บุคคลเช่นน้ีไม่ควรคบไม่ควรน่ังใกล้ นอกจากจะเมตตานุเคราะห์ (๒) 
บุคคลที่ควรคบควรน่ังใกล้ หมายถึงผู้เสมอตนในด้านศีลสมาธิปัญญา บุคคลเช่นน้ีควร
คบ ควรนั่งใกล้ เพราะการสนทนาเกี่ยวกับศีลเป็นต้นจะมีแก่ผู้เสมอกันในด้านศีลเป็น
ต้น และการสนทนาน้ันก็จะดำเนินไปได้และจะเป็นความสำราญ (๓) บุคคลท่ีควร
สักการะเคารพแล้วจึงคบ น่ังใกล้ หมายถึงบุคคลผู้เหนือกว่าตนในด้านศีลเป็นต้น 
บุคคลเช่นน้ีควรสักการะ เคารพ แล้วจึงคบ น่ังใกล้ หมายถึงผู้เหนือกว่าตนในด้านศีล
เป็นต้น เพราะบุคคลเช่นน้ีย่อมคิดว่า จักบำเพ็ญสีลขันธ์ สมาธิขันธ์ และปัญญาขันธ์ที่
ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรอืจักอนุเคราะห์สีลขันธ์ เป็นต้นที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่
น้ัน ๆ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๖/๑๗๔) 

 2.เสวิตัพพสูตร พระสูตรว่าด้วยบุคคลท่ีควรเสพ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๑๐ เป็นผู้ไม่ควรเสพ คือ (๑) มิจฉาทิฏฐิ (๒) 
มิจฉาสังกัปปะ (๓) มิจฉาวาจา (๔) มิจฉากัมมันตะ (๕) มิจฉาอาชีวะ (๖) มิจฉา
วายามะ (๗) มิจฉาสติ (๘) มิจฉาสมาธิ (๙) มิจฉาญาณะ (๑๐) มจิฉาวิมุตติ  ส่วน
บุคคลประกอบด้วยธรรม ๑๐ เป็นผู้ควรเสพ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สมัมาสังกัปปะ 
(๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ (๕) สัมมาอาชีวะ (๖) สัมมาวายามะ (๗) 
สัมมาสติ (๘) สัมมาสมาธิ (๙) สัมมาญาณะ (๑๐) สัมมาวิมุตติ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๕๕/๒๙๘) 

เสวิตพัพาเสวิตัพพสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีควรเสพและธรรมท่ีไม่ควรเสพ พระผู้มีพระภาคทรง
แสดงพระสูตรมีลักษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบอุทเทสและนิทเทสแก่ภิกษุ
ท้ังหลาย ณ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี เพราะ
พระประสงค์ให้เปรียบเทียบระหว่างธรรมท่ีควรและที่ไมค่วรเสพ พระผู้มีพระภาค
ทรงยกอุทเทสธรรมข้ึนแสดง ๓ ชุด คือ 

  ๑. ทรงยกอุทเทสธรรมเกี่ยวกับกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร จิตตุปบาท 
การได้สัญญา การได้ทิฏฐิ การได้อัตภาพ  

  ๒. ทรงยกอุทเทสธรรมเก่ียวกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ์ 
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  ๓. ทรงยกอุทเทสธรรมเก่ียวกับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ หมู่บ้าน นิคม นคร 
ชนบท(รัฐ)และบุคคล 

  โดยตรัสเน้นว่า ธรรมเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภทท่ีควรเสพ 
(๒) ประเภททีไ่ม่ควรเสพเช่น กายสมาจารมี ๒ ประเภท คือ (๑) กายสมาจารท่ีควร
เสพ (๒) กายสมาจารท่ีไม่ควรเสพ 

  อน่ึง ในอุทเทสธรรมแต่ละชุดท่านพระสารีบุตรก็จะทูลว่า ท่านเข้าใจเน้ือความ
แห่งอุทเทสน้ีดีแล้วแสดงนิทเทสถวายโดยละเอียดแบบแก้อรรถของอรรถกถาจารย์ว่า 
ท่ีว่าควรเสพ หมายถึงเสพแล้วทำให้กุศลธรรมเจริญขึ้น อกุศลธรรมเสือ่มไป ส่วนท่ีว่า
ไม่ควรเสพมีนัยตรงกันข้าม พระผู้มีพระภาคทรงรับรองว่าถูกต้อง พร้อมกับสรรเสริญ
ท่านพระสารีบุตร และตรัสสรุปว่า ธรรมบรรยายน้ีเป็นสิ่งท่ีคนทุกวรรณะ ตลอดทั้ง
โลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์น้อยใหญ่ควรรู้ เพราะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
เก้ือกูลแก่พวกเขาตลอดกาลนาน 

  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว ท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีช่ืนชมพระ
ภาษิตของพระองค์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๙/๑๓๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า  เสพ หมายถึงการนึกหน่วง รู้ เห็น พิจารณา อธิษฐาน
จิต น้อมใจเช่ือ ประครองความเพียร ต้ังสติไว้ ต้ังจิตไว้ กำหนดรู้ด้วยปัญญา รู้ย่ิง
ธรรมท่ีควรรู้ย่ิง กำหนดรู้ธรรมท่ีควรกำหนดรู้ ละธรรมท่ีควรละ เจรญิธรรมท่ีควร
เจริญ ทำให้แจ้งธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๓/๖๑-๖๒)  

เสาเข่ือน เสาที่ปักลงในน้ำลึก,เสาอาคารก้ันน้ำแรง,คำอุปมาความหนักแน่นของสมณะ
พราหมณ์  

 ตัวอย่างในอินทขีลสูตร กลา่วถึงอุปมาด้วยเสาเขื่อนที่ปักไว้ลึก ว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ ฯลฯ นี้
ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาสมณะพราหมณ์หลา่นั้นย่อมมองหน้าของสมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าอ่ืนด้วยคิดว่า ‘ท่านผู้นี้เมื่อรูก้็รู้จริง เมื่อเห็น ก็เห็นจริง’ เปรียบเหมือน
ปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายเป็นของเบา มักลอยไปตามลมวางไว้บนพ้ืนอันราบเรียบ ลมทาง
ทิศตะวันออกพัดปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนั้นไปทางทิศตะวันตก ลมทางทิศตะวันตกพัดไป
ทางทิศตะวันออก ลมทางทศิเหนือพัดไปทางทิศใต้ ลมทางทิศใต้พัดไปทางทศิเหนือ 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๖/๑๔๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๒/๑๖๔,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๐/
๑๙๖,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๑๐๙/๖๑๙, ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๘/๒๕๕๔) 

เสาตะลงุ เสาสำหรับผูกช้าง, คำอุปมาบารมีแห่งศีลทีจั่บงวงช้างได้ไม่ต้องใช้กำลัง 
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 ในหัตถินาควรรค หมวดว่าด้วยพญาช้าง การบำเพ็ญศีลบารมี เรื่องมาตุโปสกจริยา 
จริยาของพญาช้างตัวเลี้ยงมารดา กลา่วว่าในกาลท่ีพญาช้างเป็นช้างกุญชรเลี้ยง
มารดาอยู่ในป่าใหญ่ ครั้งน้ัน ในแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยคุณ (ศลี)ของเรา 
พรานป่าพบเราในป่าใหญ่แล้ว ได้กราบทูลแด่พระราชาว่า‘ข้าแต่มหาราช ช้างมงคล
ซึ่งสมควรแก่พระองค์อยู่ในป่าใหญ ่ การจับช้างน้ันไม่ต้องขุดคู แม้การปักเสาตะลุง 
(เสาสำหรับผูกช้าง) และการขุดหลุมพรางก็ไม่ต้อง ในขณะที่จับท่ีงวงเท่าน้ัน ช้างน้ัน
ก็จะมา พระราชาก็ทรงดีพระทัย ทรงส่งควาญช้างซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาดีแล้ว 
ครวญช้างพบช้างกำลังถอนเหง้าบัวอยู่ ในสระบัวหลวง เพ่ือเลี้ยงมารดา ควาญช้าง
รู้คุณคือศีลของเรา กล่าวว่า มาน่ีแนะลูก แล้วได้จับท่ีงวง กำลังของเรามีอยู่ในกาย
ตามปกติ แมน้กำลังช้างมากมายหลายพันเชือก (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๑๗/๒๕๐,ขุ.เถร.
(ไทย)๒๖/๑๑๐๘/๕๒๐,(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๓/๗๔๖,ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๙/๗๔๗,ขุ.
จริยา.(ไทย)๓๓/๑๐/๗๔๗) 

เสาระเนียด เสารั้ว, เสาค่าย, เสาล่ามช้าง, อุปมาความหนักแน่นม่ันคง ไม่เปลี่ยนแปลง ดังสภาวะ 
๗ กอง 

 ในสันทกสูตร กล่าวถึงศาสดาบางคนในโลกนี้ ผู้มีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
‘สภาวะ ๗ กอง คือ (๑) กองแห่งธาตุดิน (๒) กองแห่งธาตุน้ำ (๓) กองแห่งธาตุไฟ 
(๔) กองแห่งธาตุลม(๕) กองสุข (๖) กองทุกข์ (๗) กองชีวะ นี้ ไม่มผีู้สร้าง ไม่มผีู้
บันดาล ไม่มผีู้เนรมิต ไม่มีผูใ้ห้เนรมิต ยัง่ยืนม่ันคงดุจยอดภูเขา ดุจเสาะเนียด ไม่
หว่ันไหว ไม่ผนัแปรไม่กระทบกระท่ังกัน ไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์ หรอืท้ังสุขและ
ทุกข์แก่กันและกัน (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๔๒/๑๘๒,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๕๖/๑๑๗,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๒๔๕/๒๖๒,ม.ม.ไทย)๑๓/๒๒๘/๒๖๖,สํ.ข.ไทย)๑๗/๒๐๖/๒๗๘,สํ.ข.ไทย)
๑๗/๒๒๔/๓๐๔,สํ.ข.ไทย)๑๗/๒๕๐/๓๑๒,ส.ํข.ไทย)๑๗/๒๗๖/๓๑๕,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๗๑/๑๒๐) 

เสียงทิพย์ เสียงวิเศษ,เสียงที่มีลักษณะพิเศษต่างกับลักษณะปรกติ, หท่ีูสามารถได้ยนิเสียงได้เป็น
พิเศษ คือได้ยินไปไกล อยู่บนสวรรค์แต่สามารถได้ยินเสียงพูดของคนท่ีอยู่บนโลกได้ 
หรือได้ยินคำที่คนพูดอยู่ในใจ เป็นต้น 

 ตัวอย่างในมหาลิสูตร สมาธิที่ภิกษุเจริญเฉพาะส่วน พระผู้มีพระภาคตรัสกับมหาลิว่า 
“มหาล ิ เสียงทิพย์อันชวนให้รัก ชักให้ใคร ่พาใจใหก้ำหนัดที่เจ้าสุนักขตัตะลิจฉวีบุตร
ไม่ได้ยินนั้นมีอยู่จริง ไม่ใช่ไมมี่” เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
อะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เจ้าสุนักขัตตะลิจฉวีบุตรไมไ่ด้ยินเสียงทิพย์ พระผู้มี
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พระภาคตรัสตอบว่า “มหาลิ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเจริญสมาธิ เฉพาะส่วนเพ่ือเห็นรูป
ทิพย์น่าใคร่ พาใจให้กำหนัดในทิศตะวันออก แต่ไม่เจริญสมาธิเพ่ือให้ได้ยินเสียงทิพย์
อันชวนให้รัก ชักให้ใคร ่พาใจให้กำหนัด (ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๐/๘๐,ที.สี.(ไทย)๙/๒๔๑/
๘๐,ที.สี.(ไทย)๙/๓๖๔/๑๕๓,ที.สี.(ไทย)๙/๓๖๕/๑๕๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๘/๖๐,ม.มู.
(ไทย)๑๒/๑๔๗/๑๔๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๘/๒๓๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๕๕/๓๐๒,ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๘๒/๙๑,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๗๐/๑๔๕) 

เสียงประกอบด้วยองค์ ๘ ประการเสียงของสนังกุมารพรหม, เสียงเหมือนเสียงพรหมด้วยคุณสมบัติ 
๘ ประการ 

 ในมหาโควินทสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสถึงพระคุณตามความเป็นจริง ๘ ประการ ว่า 
เสียงของสนังกุมารพรหมกล่าวคือสนังกุมารพรหมได้ตรัสเน้ือความน้ีมีเสียง
ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ (๑) แจ่มใส (๒) ชัดเจน (๓) นุ่มนวล (๔) ชวนฟัง 
(๕) กลมกล่อม (๖) ไม่พร่า (๗) ลึกซึ้ง (๘) กังวาน สนังกุมารพรหมเปลง่เสียงให้รู้กัน
เฉพาะในบริษัทเท่านั้น เสียงของสนังกุมารพรหมน้ันไม่ได้ดังออกไปภายนอกบริษัท ผู้
มีเสียงประกอบด้วยองค์ ๘ ประการอย่างนี้เรียกว่า ‘มีเสียงเหมือนเสียงพรหม’’ (ที.
ม.(ไทย)๑๐/๓๐๑/๒๓๕) 

เสียงพรหม เสียงดุจเสียงของพรหม, มหาปุริสลักษณะที่ ๒๘,เสียงท่ีไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อม
จับใจ, เสียงมีคุณลักษณะ ๘ ประการ 

 ในมหาปทานสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึง ลักษณะมหาบุรษุ ๓๒ ประการ หนึ่งใน 
๓๒ นั้น คือ ลกัษณะข้อที่ ๒๘ ได้แกม่หาบุรุษมีพระสุรเสยีงดุจเสียงพรหม ในมหาโควิ
นทสูตร พระคุณตามความเป็นจริง ๘ ประการ คือเสยีงของสนังกุมารพรหม สนัง
กุมารพรหมได้ตรัสเน้ือความนี้มีเสียงประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ (๑) แจม่ใส 
(๒) ชัดเจน (๓) นุ่มนวล (๔) ชวนฟัง (๕) กลมกล่อม (๖) ไม่พร่า (๗) ลึกซึ้ง(๘) กังวาน 
สนังกุมารพรหมเปล่งเสียงให้รู้กันเฉพาะในบริษัทเท่าน้ัน เสียงของสนังกุมารพรหม
น้ันไม่ได้ดังออกไปภายนอกบริษัท ผู้มีเสียงประกอบด้วยองค์ ๘ ประการอย่างนี้
เรียกว่า‘มีเสียงเหมือนเสียงพรหม’(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๕/๑๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๘/๒๑,ที.
ม.(ไทย)๑๐/๒๘๕/๒๑๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๐๑/๒๓๕,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๐๐/๑๖๒,ที.
ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๖/๑๙๓,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๓๗/๑๙๔,ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๓๕/๒๙๓) 

เสียใจ ทุกข์ใจ, โทมนสั, ไม่น่าพอใจ, สะเทือนใจ,น่าสลดใจ,เศรา้ใจ เช่น เสียใจเพราะทุกข์
เวทนาเกิดขึ้น 
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 ในมหาสัจจกสตูร พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “บุคคลผู้มิได้อบรมกาย มิได้อบรมจิต 
คือ ปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับ มีสุขเวทนาเกิดขึ้น ถูกสุขเวทนากระทบแล้วมีความ
ยินดีย่ิงนักในสุขเวทนา และถึงความเป็นผู้ยินดีย่ิงนักในสุขเวทนา สุขเวทนาน้ันของ
เขาย่อมดับไป เพราะสุขเวทนาดับไป ทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้น เขาถูกทุกขเวทนากระทบ
เข้าแล้ว ก็เศรา้โศก เสียใจ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๖๘/๔๐๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๖/
๓๖๖) 

เสียทรัพย์ทนัตา โทษแห่งอบายมุข, โทษแห่งการด่ืมสุรา, หน่ึงในโทษการด่ืมสุรา ๖ ประการ 
 ในสิงคาลกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงโทษแห่งการสุราเมรัย ๖ ประการกับคหบดี

บุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท
มีโทษ ๖ ประการน้ี คือ (๑) เสียทรัพย์ทันตาเห็น (๒) ก่อการทะเลาะวิวาท (๓) เป็น
บ่อเกิดแห่งโรค (๔) เป็นเหตุให้เสียช่ือเสียง (๕) เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย (๖) เป็นเหตุ
ทอนกำลังปัญญา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๔๘/๒๐๒) 

เส้ียว เล็กน้อย, นิดหน่อย, ส่วน ๑ ใน ๔, ส่วนย่อยไม่เต็มจากหลาย ๆ ส่วน, อุปมาอานิสงส์
การรักษาอุโบสถมากกว่าการเป็นอิสราธิบดี 

              ในวิตถตุโปสถสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ที่บุคคล
อยู่จำแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความรุ่งเรอืงมาก แผ่ไพศาลมาก คือ 
เปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชย์ เป็นอิสราธิบดี (เป็นผู้ย่ิงใหญ่เหนือ
ผู้อ่ืน)แห่งชนบทใหญ่ ๑๖ แคว้นท่ีสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการน้ี คือ อังคะ มคธะ กา
สี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธา
ระ กัมโพชะ การครองราชย์ของพระราชาพระองค์นั้น ยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ แห่ง
อุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ
นำไปเปรียบกับสุขท่ีเป็นทิพย์ ถือว่าเป็นของเล็กน้อย(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๒/
๓๐๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๔๓/๓๑๒) 

เส้ียวที่ ๑๖ เล็กน้อย, นิดหน่วย, ส่วน ๑ ใน ๔, คำอุปมาการพิธีลอยของพราหมณ์ท่ีมีผลเลก็น้อย 
ไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ ในของอริยวินัย 

 ในปฐมปัจโจโรหณีสูตร กล่าวถึงชาณุสโสณิพราหมณ์ท่ีกราบทูลพระผูมี้พระมีพระ
ภาคว่า พิธีลอยบาปของพราหมณ์ท้ังหลายเป็นอย่างหน่ึง พิธีลอยบาปในอริยวินัยก็
เป็นอีกอย่างหน่ึง พิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ แห่งพิธี
ลอยบาปในอริยวินัยน้ี ในราชสูตร พุทธอุทาน กล่าวถึงกามสุขในโลกและทิพยสุข ยัง
ไม่ถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ แห่งความสุขคือความสิน้ตัณหา สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๒๔๒/๒๙๘, 
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สารตฺถ.ฏีกา ๓/๓๐๕/๔๗๔-๔๗๕, (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๒/๓๔๗,(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๑๑๙/๒๗๔,ขุ.อุ.(ไทย)๒๕/๑๒/๑๙๒, ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๗๐/๔๙) 

เส้ือคือศีล ศีล ๕ ศีล ๑๐ ปาริสุทธิศีล ๔, อุปมาศีลด้วยเสื้อคลุม 
 ในกัสสปพุทธวงศ์ กล่าวถึงพระประวัติในอดีตชาติของพระกัสสปพุทธเจ้า สมัยต่อ

จากโกนาคมนะพุทธเจ้าน้ัน พระองค์ทรงประทานเสื้อคือศีล ๕ เกราะหนังคือฌาน 
ทรงจัดหนังคือธรรมไว้คลุมกาย และเครื่องผกูสอด อย่างดีเลิศ ทรงประทานโล่คือสติ
ปัฏฐาน ๔ หอกคือญาณอันคมกล้า ดาบอย่างดี๗คือธรรม และศาสตราวุธเครื่องย่ำยี
ศัตรูคือศีลไว้ให้ ประทานภูษาคือวิชชา ๓ พวงมาลัยสำหรับสวมศีรษะคือผล ๔ 
เคร่ืองอาภรณ์คืออภิญญา ๖ และดอกไมเ้ครื่องประดับคือพระธรรม (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)
๓๓/๔๕/๗๑๗, ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๒๖/๓๘๗) 

เสือโคร่ง ช่ือพันธ์ุเสือขนาดใหญ่ชนิดหน่ึง ขนสีน้ำตาล มีลายพาดกลอน, สัตว์ดุร้ายกินเน้ือเป็น
อาหาร, ภัยของภิกษุผู้อยู่ป่าผู้เดียว, ภัยท่ีเตือนสติภิกษุไม่ให้ประมาท 

 ในปฐมอนาคตภยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยน้ีอยู่ป่าพิจารณาเห็น
ดังนี้ว่า ‘บัดน้ี เราอยู่ในป่าผู้เดียว เม่ือเราอยู่ในป่าผู้เดียว พึงพบสัตว์ร้ายคือราชสีห์ 
เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี หรือเสือดาวก็ได้ สัตว์เหล่าน้ันพึงทำร้ายเราถึง ตายก็ได้ 
เพราะเหตุน้ัน เราพึงตาย เราพึงมีอันตรายน้ัน เอาเถอะ เราจะปรารภความเพียรเพ่ือ
ถึงธรรมท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบ่รรลุ เพ่ือทำให้แจ้งธรรมทียั่งไม่ได้ทำให้
แจ้ง’ ภิกษุผู้อยู่ป่า เม่ือพิจารณาเห็นภัยน้ี ควรเป็นผู้ไม่ประมาท เพ่ือบรรลุธรรมท่ียัง
ไม่บรรลุ เพ่ือทำให้แจ้งธรรมท่ียังไม่ได้ทำให้แจ้ง (อง.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๗/๑๓๙,ขุ.
ชา.(ไทย)๒๗/๗๗/๘๔,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๑/๒๓๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๔/๖๙,ข.ุชา.(ไทย)
๒๗/๙๗/๑๔๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๙๙/๑๔๒,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๓๑/๑๕๐,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/
๑๒๖/๒๕๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๕๐/๖๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๑๗๒/๔๕๑) 

เสือดาว เสือที่ดุร้าย,เสือที่จะมารบกวนพญาวานรที่หลับจากการเหน็ดเหนื่อยที่ช่วยพราหมณ์
ติดซอกเขา 

 ในมหากปิชาดก ว่าด้วยพญาวานร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ได้มีพระราชาแห่งชนชาว
กาสี ได้ทอดพระเห็นพราหมณ์ผู้ลำบากติดอยู่ซอกป่า ๑๐ ราตรี พญาวานรผู้มีเดช
เห็นเขา กระโดดพาเขาขึ้นจากซอกเขาน้ันด้วยความยาก ครั้นนำเขาขึน้มาแล้ว พญา
วานรผู้เป็นบัณฑิต กล้าหาญ ได้กล่าวคำน้ีว่า เพ่ือนรัก ท่านโปรดรักษาความ
ปลอดภัยให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าจักหลับสักครู่หน่ึง สิงโต เสือโคร่ง เสือเหลือง 
หมี หมาป่า และเสือดาวพึงเบียดเบียนข้าพเจ้าผู้หลับไป ท่านเห็นพวกมันจงห้ามกัน
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ไว้ด้วย (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๐๓/๕๖๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๖๖/๑๒๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/
๕๓๖/๑๓๔,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๔๑๑/๔๐๓,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๐๖๕/๕๐๕,ขุ.ชา.(ไทย)
๒๘/๒๒๒๙/๕๒๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓๑/๖๕๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘๔/๕๑๒,ขุ.อป.(ไทย)
๓๒/๑๒๕/๖๗๑) 

เสือปลา สัตว์ส่ีเท้าชนิดหน่ึงตัวคล้ายแมว พ้ืนตัวสีเทา มีลายต่างๆ ชอบกินปลาและเป็ดไก่เป็น
อาหาร,อุปมาเสือปลาลงน้ำจะจมหรือลอยกบัภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิในป่าจะจมหรือ
ฟุ้งซ่าน 

 ในอุปาลิสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงกระต่ายหรือเสือปลามาถึงห้วงน้ำน้ัน เขาพึงคิด
อย่างนี้ว่า ‘เราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไร ทางที่ดี เราควรจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้ว
ล้างหูเล่นบ้าง ล้างหลังเล่นบ้าง อาบ ด่ืม ขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนา’ กระต่าย
หรือเสือปลาน้ันลงสู่ห้วงน้ำน้ันโดยฉับพลัน ไม่ทันได้พิจารณา จำต้องหวังข้อน้ีได้ว่า 
‘จักจมลงหรือจักลอยขึ้น’ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะกระต่ายหรือเสือปลาน้ัน มี
ร่างกายเล็ก ลงในห้วงน้ำลึกไม่ได้ ฉันใด ผูใ้ดพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ‘เราเมื่อยังไม่ได้สมาธิ 
จักอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด คือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ ผู้น้ันจำต้องหวังข้อน้ีได้ว่า 
‘จักจมลงหรือจักฟุ้งซ่าน’ ฉันน้ันเหมือนกัน (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๙๙/๒๓๓,ขุ.ชา.
(ไทย)๒๘/๒๖๗/๑๒๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๕๓๖/๑๓๔) 

เส่ือมจากสัทธรรมกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ, กายสุจริต ๒ วจีสุจริต ๔ มโนสุจริต ๓, หน่ึงในความ
เสื่อมจากสัทธรรมทำให้เกิดโทษทุจริต ๕ อย่าง 

 ในทุติยทุจริตสตูร ว่าด้วยทุจริต พระผู้มีพระภาคตรัสถึงทุจริตมีโทษ ๕ ประการนี้ คือ 
(๑) แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ (๒) ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียน (๓) กิตติศัพท์อันช่ัว
ย่อมกระฉ่อนไป (๔) เสื่อมจากสัทธรรม (๕) ต้ังอยู่ในอสัทธรรม (องฺ.ปญจฺก.(ไทย)๒๒/
๒๔๕/๓๘๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๔๘/๓๘๘) 

เส่ือมยศ ลดยศ, ถอดยศ, ยศไม่ขึ้น, หน่ึงในโลกธรรม ๘ ประการ 
 ในปฐมโลกธัมมสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสถึงโลกธรรม ๘ ประการที่หมนุไปตามโลก 

และโลกก็หมุนไปตาม ควรกำหนดรู้ คือ (๑) ได้ลาภ (๒) เสื่อมลาภ (๓) ได้ยศ (๔) 
เสื่อมยศ (๕) นินทา (๖) สรรเสรญิ (๗) สุข (๘) ทุกข์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/
๔๐๗,(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕/๒๐๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖/๒๐๔) 

เส่ือมลาภ พลาดจากสิ่งท่ีอยากได้, ไม่ได้ตามท่ีปรารถนา, ขาดทุน, หนึ่งในโลกธรรม ๘ ประการ 
 ในฐานสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคลบางคนในโลกน้ีประสบความเสื่อมญาติ 

ความเสื่อมโภคทรัพย์ หรือความเสื่อมเพราะโรค ย่อมไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า ‘โลก
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สันนิวาสนี้เป็นอย่างน้ีเองการได้อัตภาพน้ีเป็นอย่างน้ันในโลกสันนิวาสตามความเป็น
จริง ในการได้อัตภาพตาม ความเป็นจริง โลกธรรม ๘ คอื (๑) ได้ลาภ (๒) เสื่อมลาภ 
(๓) ได้ยศ (๔) เส่ือมยศ (๕) นินทา (๖) สรรเสริญ (๗) สุข (๘) ทุกข ์หมุนเวียนไปตาม
โลก และโลกก็หมุนเวียนไปตามโลกธรรม ๘’(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๐๗,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๙๒/๒๘๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕/๒๐๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖/๒๐๔) 

เส่ือลำแพน เคร่ืองจักสานชนิดหน่ึง มักสานด้วยตอกไม้ไผ่เส้นใหญ ่ๆ แบน ๆ ซึ่งเรียกว่า ตอกป้ืน 
ท่ีทําด้วยหวายหรือเส้นใยเปลือก ไม้ก็มี ใช้ปูหรือทําเป็นแผงใช้กั้นหรือกรุเป็นฝาเรือน
เป็นต้น, ผืนเสือที่นำมารองแป้งสุราของโรงงานสุรา 

 ในจูฬสัจจกสูตร พระผู้พระภาคตรัสถึงสัจจกะนิครนถบุตรชวนเจ้าลิจฉวีไปฟังการโต้
วาทะ มีเจ้าลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ พระองค์ ทรงประชุมกันอยู่ในหอประชุมด้วยกรณีย
กิจบางอย่าง สัจจกะนิครนถบุตรได้กล่าวกับเจ้าลิจฉวีเหล่าน้ันว่า“ขอเจ้าลิจฉวี
ท้ังหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณโคดม ถา้พระสมณะโค
ดมจักยืนยันตามคำท่ีพระอัสสชิยืนยันแล้วแก่ขา้พเจ้า ข้าพเจ้าจักฉุดกระชากลากพระ
สมณะโคดมไปมาด้วยคำต่อคำ ให้เป็นเหมอืนบุรุษผู้มีกำลังจับแกะมีขนยาวที่ขนแล้ว
ฉุดกระชากลากไปมาฉะนั้น หรือให้เป็นเหมือนคนงานในโรงสุรา ซึง่กำลังวางเสื่อ
ลำแพนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญใ่นห้วงลกึแล้วจับท่ีมมุลากฟาดไปฟาดมา ฉะน้ัน 
(ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๔/๓๙๐,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๐๐/๓๕๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๔๒/๑๘๑,ข.ุ
อป.(ไทย)๓๒/๑๕/๔๐๑,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๖/๔๐๒)  

เสือเหลือง    เสือดุร้าย, สัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร, เสื่อท่ีมกัทำอันตรายภิกษุในป่าท่ีประมาท 
 ในปฐมอนาคตภยสูตร พระผู้พระภาคตรัสถึงภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยู่ป่าพิจารณาเห็น

ว่า‘บัดน้ี เราอยู่ในป่าผู้เดียว พึงพบสัตว์ร้ายคือราชสีห์ เสือโคร่งเสือเหลือง หมี หรือ
เสือดาวก็ได้ สัตว์เหล่าน้ันพึงทำร้ายเราถึงตายก็ได้ เราพึงมีอันตราย เอาเถอะ เราจะ
ปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรมท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรล ุ เพ่ือทำให้แจ้ง
ธรรมท่ียังไม่ได้ทำให้แจ้ง’ เมือ่เป็นดังน้ี ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกาย
และใจอยู ่ เพ่ือถึงธรรมท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมบ่รรลุ เพ่ือทำให้แจ้งธรรมที่
ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๗/๑๓๙,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๔/๖๙,ขุ.ชา.
(ไทย)๒๗/๗๗/๓๒,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๒๐๓/๕๖๙,ข.ชา.(ไทย)๒๘/๓๐๕/๒๓๐,๒๘/
๕๓๖/๑๓๔,ข.ชา.(ไทย)๒๘/๙๖๑/๓๓๒,ข.ชา.(ไทย)๒๘/๒๐๖๕/๕๐๕,ข.ชา.(ไทย)
๒๘/๒๑๘๒/๕๒๒) 

แส้ขนหางจามรี แส้ท่ีทำด้วยขนหางจามรี, เคร่ืองตกแต่ง, เป็น ๑ ในเครื่องเบญจกกุธภัณฑ์. 



 

๕๖๑๙ 
 

 

 ในสามญัญผลสูตร มัชฌิมศลี พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการขวนขวายในการ
ประดับตกแต่งร่างกาย เช่นท่ีสมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารท่ีเขาให้
ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายในการประดับตกแต่งร่างกายอย่างนี้ คือ อบผิว นวด 
อาบน้ำหอมเพาะกาย ส่องกระจก แต้มตา ทัดพวงดอกไม้ ประทินผิว ผัดหน้า ทา
ปาก ประดับ ข้อมือ สวมเกีย้ว ใช้ไม้ถือ ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้พระขรรค์ ใช้ร่ม สวม
รองเท้าวิจิตร ติดกรอบหน้า ปักป่ิน นุ่งห่มผา้ขาวชายยาว ใช้พัดและ แสข้นหางจามรี 
(ที.สี.(ไทย)๙/๑๖/๗, ที.สี.(ไทย)๙/๒๐๐/๖๘)  

แสงแก้วมณีจินดา : แสงหรือรัศมท่ีีเปล่งออกมาจากแก้วมณีจินดา ในนารทพุทธวงศ์ ทานเปรียบเทียบ
แสงแก้วมณีจินดาที่ว่ารุ่งเรืองแวววาว แต่เมื่อรัศมีจากพระวรกายขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้า พระนามว่านารทะ เปล่งออกมา แสงแก้วมณีจินดานั้น ไม่ปรากฏ
เลย ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า...แสงดวงจันทร์ แสงดวงอาทิตย์ แสงรัตนะ แสงไฟ 
และแสงแก้วมณีจินดาแม้ทุกอย่างนั้น ครั้นมาถึงรัศมีอันสูงสุดของพระชินเจ้าแล้ว
ย่อมอันตรธานไป... (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๕/๖๓๓)  

แสงโชติช่วง : แสงที่มีความสว่างจ้ามาก, สิ่งท่ีทำให้ความมืดหายไป, ในปทีปวิมาน ท่านหมายถึง
แสงสว่างของวิมานในสวรรค์ ซึ่งเป็นผลานิสงส์อันเกิดจากการถวายประทีปเป็นทาน 
ดังมีปรากฏข้อความตอนหน่ึงว่า...ผู้ใดตามประทีปเป็นทานในเวลาที่ต้องตามประทีป 
ในยามข้างแรมเดือนมืด วิมานมีแสงโชติช่วง มากไปด้วยสวนไม้ดอก มีบัวขาวอยู่
มากมายย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้น้ัน... (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๘๑/๑๔) 

แสงสว่าง : แสงที่มีความสว่าง, สิ่งที่ทำให้ความมืดหายไป, ในมหาเวทัลลสูตร ท่านหมายถึงแสง
สว่างอันเกิดจากไฟธรรมดาท่ัวไป ดังมีปรากฏข้อความตอนหน่ึงว่า...ถ้าเช่นน้ัน ผมจัก
อุปมาให้ท่านฟัง เพราะวิญญูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบความแห่งภาษิตได้ด้วย
อุปมา เมื่อประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่ แสงสว่างอาศัยเปลวไฟจึงปรากฏ เปลวไฟก็
อาศัยแสงสว่างจึงปรากฏอยู่แมฉ้ันใด อายุอาศัยไออุ่น ดำรงอยู่ ไออุ่นก็อาศัยอายุ
ดำรงอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน... (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๖/๔๙๕), ส่วนในกันทรสูตร ท่าน
หมายถึง แสงสว่างที่เป็นอารมณ์กรรมฐาน ดังมีปรากฏข้อความตอนหน่ึงว่า...ภิกษุน้ัน
ประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ อรยิอินทรียสังวร และอรยิสติสมัปชัญญะนี้แลว้พักอยู่ ณ 
เสนาสนะเงียบสงัด…ละพยาบาทและความมุ่งร้าย มีจิตไม่พยาบาท มุ่งประโยชน์
เกื้อกูลสรรพสตัว์อยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากพยาบาทและความมุ่งร้าย ละถีนมิทธะ 
(ความหดหู่และเซื่องซึม) ปราศจากถีนมิทธะ กำหนดแสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู ่
ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากถีนมทิธะ... (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖), ในอัสสลายตนสูตร 
ท่านก็หมายถึงแสงสว่างอันเกิดจากไฟเช่นเดียวกัน (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๐๘/๕๐๙), 
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นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในท่ีหลายแห่ง ได้แก่ เอสุการีสูตร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๔๔/
๕๕๖), สุภสูตร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๖๘/๕๙๑), นัตถิปุตตสมสูตร (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๓/๑๓), ปัชโชตสูตร (แสงสว่างน้ี ในท่ีนี้หมายถึงแสงสว่างของพระพุทธเจ้า (สํ.ส.อ. 
(บาลี) ๑/๒๖/๕๒)) (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๖/๓๐), ปัชโชตสูตร (ในสูตรน้ีท่านหมายถึง
ปัญญา) (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕), มาคธสูตร (ในสูตรน้ี ท่านหมายถึงแสงสว่างอัน
ยอดเย่ียมคือพระสัมมาสมัพุทธเจ้า) (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๕/๘๙), นอกจากนั้น ยังปี
ปรากฏในนครสูตร (ท่านหมายถึงแสงสว่างในธรรม) (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๕/๑๒๗), 
และในญาณสูตร (สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๗๓/๓๐๖)  

แส้จามร : แส้หางจามรี, แส้ที่ทำด้วยขนหางจามรี, เป็นเครื่องใช้ประจำองค์พระมหากษัตริย์ 
เป็นหน่ึงในห้าของเบญจราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งรวมในช่ือว่าวาลวีชนี (พัดกับแส้), ในมหา
รถวิมาน ท่านหมายถึงแส้ของหมู่เทวดาที่ขับรถ ซ่ึงเป็นวิมานรถทิพย์ของเทพบุตร
องค์หนึ่งในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ดังมีข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า...รถคันน้ีคลุมด้วยข่าย
ทองคำ วิจิตรด้วยรัตนะต่าง ๆ มากมาย มีเสียงกึกก้องไพเราะน่าเพลิดเพลิน ท้ังมี
รัศมีรุ่งโรจน์ รุ่งเรืองด้วยหมู่เทวดาถือแส้จามร...(ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๐๑๗/๑๒๖), 
นอกจากนี้ ในปิลินทวัจฉเถราปทาน ท่านหมายถึงเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ ซึ่ง
อดีตชาติของท่านพระปิลินทวัจฉเถระได้ตระเตรียมอุปกรณ์ถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยมี
พระปทุมุตตรสัมมาสมัพุทธเจ้าเป็นประธาน ดังมีข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า...จ้าง
ช่างให้ทำมีดโกน มีดเล็ก เข็ม และมีดตัดเล็บ ท่ีสมควร(แก่สมณบริโภค) แล้วให้วางไว้
ภายใต้ร่ม จ้างช่างให้ทำพัดใบตาล พัดขนปีกนกยูง แสจ้ามร ผ้ากรองน้ำ ภาชนะ
น้ำมัน ให้สมควร (แกส่มณบริโภค)...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๒/๕๘๐), ๓๒/๑๑๗/๕๙๕) 

 แสดงความเลื่อมใส : แสดงความศรทัธาเลื่อมใส คอื ความเช่ือหรือเช่ือม่ัน ความรักใคร ่ได้แก ่ความ
เอ้ืออาทรต่อสิ่งต่างๆ เช่น ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เป็นต้น เป็นการแสดงออก
ด้วยความผ่องใสแห่งจิตใจ และน้อมกายใจเข้าไปหาแล้วสักการะเทิดทลูบูชา ด้วย
จิตใจอันบริสุทธ์ิ มีปรากฏในอวัณณาหารสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ภิกษุท้ังหลาย 
บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ 
ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง กล่าวสรรเสริญผูค้วรติ
เตียน ๒. ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง กล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญ ๓. ไม่พิจารณา ไม่
ไตร่ตรอง แสดงความเล่ือมใสในฐานะที่ไมค่วรเลื่อมใส ๔. ไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง 
แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะท่ีควรเลื่อมใส...(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๘๓/๑๒๗)  

แสดงโดยเคารพ : แสดงกิริยาอาการด้วยความนอบน้อม, เคารพนบนอบ, ในอรรถกถาท่านอธิบาย
ว่า คำว่า โดยเคารพ แปลจากคำว่า “สกฺกจฺจํ” ในที่น้ีหมายถึงความตั้งใจจริง เอาจริง
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เอาจังถือเป็นเรื่องสำคัญดุจในประโยคว่า วจฺฉกํ สกฺกจฺจํ อุปนิชฺฌายติ แปลว่า จ้องดู
ลูกวัวอย่างสนใจจริงจัง (วิ.ม. (บาล)ี ๕/๒๕๕/๑๙) และเทยีบ ที.ปา.อ. (บาลี) ๒๖๗/
๑๔๗) ฉะนั้น ในสีหสูตรท่านจึงหมายถึง ความต้ังใจจริงในการแสดงธรรม ดังมี
ข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า...อาการท่ีตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัท เป็นสีหนาทของ
ตถาคตแท้ คือ ตถาคต ๑. แม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลาย ก็แสดงโดยเคารพ ไม่
แสดงโดยไม่เคารพ ๒. แม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุณีท้ังหลาย ก็แสดงโดยเคารพ ไม่
แสดงโดยไม่เคารพ ๓. แม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลาย ก็แสดงโดยเคารพ ไม่
แสดงโดยไม่เคารพ ๔. แม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลาย ก็แสดงโดยเคารพ ไม่
แสดงโดยไม่เคารพ ๕. แมจ้ะแสดงธรรมแก่ปุถุชนท้ังหลาย กแ็สดงโดยเคารพ ไม่
แสดงโดยไม่เคารพ โดยท่ีสุดแม้จะแสดงแก่คนขอทานและพรานนก ก็แสดงโดย
เคารพ ไม่แสดงโดยไม่เคารพ...(องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๙๙/๑๖๙) 

แสดงธรรม : ช้ีแจง, อธิบาย, บอกข้อความให้รู้, ทำให้ปรากฏออกมาซึ่งธรรม คือ ความจริง, ใน
สามัญญผลสูตร ท่านหมายถึงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้นหมายถึงศีล ธรรมมี
ความงามในท่ามกลางหมายถึงอริยมรรค และธรรมมคีวามงามในท่ีสุดหมายถึงพระ
นิพพาน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑๙๐/๑๕๙) ดังมขี้อความตอนหนึ่งปรากฏว่า...ตถาคตรู้แจ้ง
โลกนี้พร้อมท้ังเทวโลกมารโลก พรหมโลก และหมูส่ัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์
เทวดาและมนุษย์ ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม แสดงธรรมมีความงามใน
เบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อม
ท้ังอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน... (ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๐/๖๔), ใน
อัมพัฏฐสูตรกม็ีความหมายเดียวกันน้ี (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๕๕/๘๘), และในโสณทณัฑ
สูตรก็เหมือนกนัน้ี (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๕๗/๘๙), (ที.ส.ี (ไทย) ๙/๓๐๑/๑๑๑), 
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในมหาปทานสูตร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖,๑๐/๖๕/
๓๗,๑๐/๖๖/๓๗,๑๐/๖๗/๓๗), ในสิงคาลกสูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๔/๒๐๐), 
และในอณังคสตูร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๐/๕๐)  

แสดงธรรมไปตามลำดบั : แสดงธรรมโดยเป็นไปตามขั้นตอน ไม่ข้ามขั้นตอนในอรรถกถาท่าน
หมายถึงแสดงธรรมให้มลีำดับ ไม่ตัดลัดให้ขาดความ เช่น แสดงเรื่องทานเป็นลำดับที่ 
๑ แสดงเรื่องศีลเป็นลำดับท่ี ๒ แสดงเรื่องสวรรค์เป็นลำดับที่ ๓ อีกนัยหน่ึง หมายถึง
แสดงธรรมให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระตามที่ต้ังสุตตบท หรือคาถาบทไว้ (องฺ.ปญฺจก.อ. 
(บาลี) ๓/๑๕๙/๖๐) มีปรากฏในอุทายีสูตร ในตอนที่องค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธ
เจ้า ตรัสกับท่านพระอานนท์เก่ียวกับการแสดงธรรมของภิกษุ ดังมีข้อความตอนหน่ึง
ว่า...การแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืนมิใช่ทำได้ง่าย ภิกษุเม่ือจะแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน พึงต้ังธรรม 
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๕ ประการไว้ในตนแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืนธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง คือภิกษุพึง
ต้ังใจว่า ๑. เราจักแสดงธรรมไปตามลำดับ ๒. เราจักแสดงอ้างเหตุ ๓. เราจักแสดง
ธรรมอาศัยความเอ็นดู ๔. เราจักเป็นผู้ไม่เพ่งอามิสแสดงธรรม ๕. เราจักไม่แสดง
ธรรมกระทบตนและผู้อ่ืน...(องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓) 

 แสดงฤทธิ์ : แสดงพลังอำนาจ คุณวิเศษหรือความสามารถวิเศษเหนือธรรมดาสามัญ, แสดงคุณ
วิเศษที่เหนือปุถุชน, ในสามัญญผลสูตร ท่านหมายถึงพลังจิตที่เกิดจากการฝึกจิต
(ปฏิบัติธรรม) จนได้ถึงอิทธิวิธญาณ สามารถแสดงฤทธ์ิได้ ดังมีข้อความตอนหน่ึง
ปรากฏว่า...เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความ
เศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ต้ังมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้ัน น้อมจิตไป
เพ่ืออิทธิวิธญาณ แสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คอื คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลาย
คนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้...(ที.สี. (ไทย) ๙/๒๓๘/
๗๙,๙/๒๓๙/๗๙), นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในสุภสูตร (ที.สี. (ไทย) ๙/๔๗๔/๒๐๗), 
และในเกวัฏฏสูตร (ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๔/๒๑๔) 

แสวงหา : สืบหา, ค้นหา, เสาะหา, สำรวจหา, ตามหา, มีปรากฏในปฐมเอสนาสูตร ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ การแสวงหา ๓ ประการ 
อะไรบ้าง คือ ๑. การแสวงหากาม ๒. การแสวงหาภพ ๓. การแสวงหาพรหมจรรย์๑ 
ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการน้ีแล...(ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๔/๔๐๗), 
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในทุติยเอสนาสูตร (ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๕/๔๐๘) และในอรรถ
กถา ท่านก็ได้แสดงธรรมเป็นท่ีดับการแสวงหา แยกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ปฐมมรรค
(โสดาปัตติมรรค) เป็นที่ดับการแสวงหาพรหมจรรย์ (๒) อนาคามิมรรค เป็นที่ดับการ
แสวงหากาม (๓) อรหัตตมรรค เป็นท่ีดับการแสวงหาภพ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๔/๒๒๔) 
และดู อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๙/๕๗๕ ประกอบ 

แสวงหาลาภด้วยลาภ : สืบหา ค้นหา เสาะหา สำรวจหา ตามหาลาภหรือผลประโยชน์โดยใช้ลาภหรือ
ผลประโยชน์เป็นเครื่องมือ หมายถึง ได้อะไรเอามาฝากเขา ทำให้เขาเกรงใจ ต้องให้
ตอบแทน (วิสทฺุธิ. ๑/๑๖/๒๕), มีปรากฏในกุหกสูตร ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า...ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีพอใจ 
ไม่เป็นท่ีเคารพ และไม่เป็นท่ียกย่องของเพ่ือนพรหมจารีทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการ 
อะไรบ้าง คือ ๑. เป็นผู้หลอกลวง ๒. เป็นผู้พูดป้อยอ ๓. เป็นผู้ทำนิมิต ๔. เป็นผู้พูด
บีบบังคับ ๕. เป็นผู้แสวงหาลาภด้วยลาภ...(องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๓/๑๕๑) 

โสกะ : ความเศร้าโศก, ความโศกเศร้า, ความโศกศัลย์, กิริยาทีเ่ศร้าโศก ภาวะที่เศร้าโศก 
ความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใด
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อย่างหน่ึง (หรือ)ผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ, มีปรากฏในโพธิกถา 
ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย 
วิญญาณจึงม ีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายต
นะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจยั เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะ
อุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงมี... (วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๒, ๔/๑/๓, 
๒/๔, ๔/๓/๕, ๔/๓/๖), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง เช่น พรหมชาลสูตร 
(ที.สี. (ไทย) ๙/๑๔๔/๔๕), มหาปทานสูตร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๘/๓๓,๑๐/๖๑/๓๕), 
มหานิทานสูตร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๗/๕๙), มหาสติปัฏฐานสูตร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๓๗๓/๓๐๑), สัพพาสวสูตร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๙/๒๐), มหาสติปัฏฐานสูตร (ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๑๒๔/๑๑๙), อลคัททูปมสูตร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๓/๒๕๙), และใน
กันทรกสูตร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓/๔)  

โสการักขะ,อำมาตย์ : ช่ืออำมาตย์ผู้สนองราชโองการของพระเจ้ามุณฑะแห่งกรุงปาฏลีบุตร อำมาตย์
ช่ือว่าโสการักขะนี้เป็นท่ีรักย่ิงของพระเจ้ามุณฑะ มีปรากฏในนารทสูตร ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...ลำดับนั้น พระเจ้ามุณฑะได้รับสั่งเรียกมหาอำมาตย์ช่ือว่าโสการักขะผู้
เป็นที่รักมาตรัสว่า “ท่านโสการักขะ ผู้เป็นท่ีรักท่านจงยกพระศพพระนางภัททาราช
เทวีใส่ไว้ในรางเหล็กท่ีเต็มด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอ่ืนปิดไว้ เพ่ือเราจะได้เห็นศพ
พระนางให้นาน ๆ ...(องฺ.ปญจฺก. (ไทย) ๒๒/๕๐/๘๒) 

โสขุมมญาณ : ญาณเป็นเครื่องกำหนดรู้ลักษณะละเอียด ท่านหมายถึงญาณท่ีเป็นเคร่ืองกำหนดรู้
ลักษณะละเอียด เช่น ลักษณะที่ไม่เที่ยง (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๑๖/๒๙๔, องฺ.
จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๖/๓๐๑) มีปรากฏในโสขุมมสูตร ดังข้อความอตอนหน่ึงว่า... 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑. เป็นผู้ประกอบด้วยรูปโสขุมมญาณ๑ ไม่เห็นรปูโสขุมมญาณ
อ่ืนที่ย่ิงกว่าหรือประณีตกว่ารูปโสขุมมญาณนั้น และไม่ปรารถนารูปโสขุมมญาณอย่าง
อ่ืนที่ย่ิงกว่าหรือประณีตกว่ารูปโสขุมมญาณนั้น ๒. เป็นผูป้ระกอบด้วยเวทนาโสขุมม
ญาณ ไม่เห็นญาณอ่ืนที่ย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าเวทนาโสขุมมญาณนัน้ และไม่
ปรารถนาเวทนาโสขุมมญาณอย่างอ่ืนท่ียิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเวทนาโสขุมมญาณน้ัน 
๓. เป็นผู้ประกอบด้วยสัญญาโสขุมมญาณ ไม่เห็นญาณอ่ืนท่ีย่ิงกว่าหรือประณีตกว่า
สัญญาโสขุมมญาณน้ัน และไม่ปรารถนาสัญญาโสขมุมญาณอย่างอ่ืนท่ีย่ิงกว่าหรือ
ประณีตกว่าสัญญาโสขมุมญาณน้ัน ๔. เป็นผู้ประกอบด้วยสังขารโสขุมมญาณ ไม่เห็น
สังขารโสขุมมญาณอ่ืนท่ีย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าสังขารโสขุมมญาณนั้น และไม่
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ปรารถนาสังขารสขุมมญาณอย่างอ่ืนท่ียิ่งกว่าหรือประณีตกว่าสังขารโสขุมมญาณนั้น 
...(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๖/๒๗) 

โสขุมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยโสขุมมญาณ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โสขุมมญาณ (หมายถึงญาณที่
เป็นเคร่ืองกำหนดรู้ลักษณะละเอียด เช่น ลักษณะที่ไม่เทีย่ง) ๔ ประการ คือ ภิกษุ
เป็นผู้ประกอบด้วย(๑) รูปโสขุมมญาณไม่เหน็รูปโสขุมมญาณอ่ืนที่ย่ิงกว่าหรือประณีต
กว่ารูปโสขุมมญาณน้ัน และไม่ปรารถนารูปโสขุมมญาณอย่างอ่ืนที่ย่ิงกว่าหรือประณีต
กว่ารูปโสขุมมญาณน้ัน (๒) เวทนาโสขุมมญาณ ไม่เห็นเวทนาโสขุมมญาณอ่ืนท่ียิ่งกว่า
หรือประณีตกว่าเวทนาโสขุมมญาณน้ัน และไม่ปรารถนาเวทนาโสขุมมญาณอย่างอ่ืน
ท่ีย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าเวทนาโสขุมมญาณน้ัน (๓)สญัญาโสขมุมญาณ ไม่เห็น
สัญญาโสขุมมญาณอ่ืนท่ีย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าสัญญาโสขุมมญาณน้ันและไม่
ปรารถนาสัญญาโสขุมมญาณอย่างอ่ืนท่ีย่ิงกว่าหรือประณีตกว่าสัญญาโสขุมมญาณน้ัน 
(๔)สังขารโสขุมมญาณไม่เห็นสังขารโสขุมมญาณอ่ืนท่ีย่ิงกว่าหรือประณีตกว่า
สังขารโสขุมมญาณนั้นและไม่ปรารถนาสังขารโสขุมมญาณอย่างอ่ืนท่ีย่ิงกว่าหรือ
ประณีตกว่าสังขารโสขุมมญาณน้ัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖/๒๗) 

โสคันธิกนรก : ช่ือสถานที่ทรมานสัตว์นรกในอเวจีมหานรก, ช่ือนรกเล็กในนรกใหญ่, เป็นหนึ่งใน ๑๐ 
นรกเล็ก ในอเวจีมหานรก ได้แก่ อัพพุทนรก นิรัพพุทนรก อพัพพนรก อุหหนรก 
อัฏฏนรก กุมุทนรก โสคันธิกนรก อุปปลนรก ปุณฑริกนรก ปทุมนรก ท้ังหมดน้ีอยู่ใน
อเวจีมหานรก เป็นนรกเล็กอยู่ในนรกใหญ ่ ไม่มีภูมิเป็นของตนเอง แต่เป็นท่ีซึ่งสัตว์
จะต้องรับกรรม เช่น อัพพุทนรกเป็นสถานที่ทรมานสัตว์โดยการนับช้ินเน้ือเป็นเครื่อง
บอกระยะเวลาในการทรมานสัตว์ (องฺ. ทสก. อ. (บาลี) ๓/๘๙/๓๖๖) มีปรากฏในโก
กาลิกสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... ๒๐ อัพพุทนรก เป็น ๑ นิรัพพุทนรก ๒๐ 
นิรัพพุทนรก เป็น ๑ อพัพพนรก ๒๐ อพัพพนรก เป็น ๑ อุหหนรก ๒๐ อุหหนรก 
เป็น ๑ อัฏฏนรก ๒๐ อัฏฏนรก เป็น ๑ กมุุทนรก ๒๐ กุมุทนรก เป็น ๑ โสคันธิกนรก 
๒๐ โสคันธิกนรก เป็น ๑ อุปปลนรก ๒๐ อุปปลนรก เป็น ๑ ปุณฑริกนรก ๒๐ 
ปุณฑริกนรก เป็น ๑ ปทุมนรก ...(สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๘๑/๒๕๑), นอกจากน้ัน ยังมี
ปรากฏใน (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๓) 

โสเจยยสูตร : พระสูตรว่าด้วยความสะอาด มี ๓ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.โสเจยยสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความสะอาด ๓ คือ (๑) 

ความสะอาดทางกาย หมายถึงคนที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดใน
กาม (๒) ความสะอาดทางวาจา หมายถึงคนที่เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด 
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พูดเพ้อเจ้อ (๓) ความสะอาดทางใจ หมายถึงคนท่ีไม่โลภมาก มีจิตไม่พยาบาท เป็น
สัมมาทิฏฐิ (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๑/๓๖๖) 

 2.โสเจยยสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความสะอาด ๓ เหมือน
ในปฐมโสเจยยสูตร ต่างกันเฉพาะประการท่ี ๓ คือ ความสะอาดทางใจ หมายถึงภิกษุ
ผู้รู้ชัดนิวรณ์ ๕ ได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉาที่
มีอยู่ในภายในตามความเป็นจริง รู้ชัดการเกิดขึ้นแห่งนิวรณ์ ๕ ท่ียังไมเ่กิดขึ้น รู้ชัด
การละนิวรณ์ ๕ ท่ีเกิดขึ้นแลว้ และรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งนิวรณ์ ๕ ท่ีละได้
แล้ว แล้วตรัสว่า ผู้มีกาย วาจาและใจสะอาด ไม่มีอาสวะ เป็นผู้สะอาด ถึงพร้อมด้วย
ความสะอาด ช่ือว่าผู้ล้างบาปได้แล้ว (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๒๒/๓๖๗) 

 3.โสเจยยสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า ผู้มีความสะอาด ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) 
ความสะอาดทางกาย (๒) ความสะอาดทางวาจา (๓) ความสะอาดทางใจ ละกิเลสทั้ง
ปวงได้ เรียกว่า ผู้ล้างบาปได้ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๖๖/๔๒๒) 

โสเจยยะ : ความสะอาด, เป็นหนึ่งในธรรม ๒ ในสังคีติสูตร ได้แก ่อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน
และโสเจยยะ ความสะอาด (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๕), นอกจากนี ้ ยังมีปรากฏ
ในสังคีติสูตรนัน่ ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...โสเจยยะ(ความสะอาด) ๓ คือ ๑. กายโส
เจยยะ (ความสะอาดทางกาย) ๒. วจีโสเจยยะ (ความสะอาดทางวาจา) ๓. มโนโสเจย
ยะ (ความสะอาดทางใจ)... (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓), และ ในอังคุตตรนิกาย ติ
กกนิบาต มีอธิบายในเรื่องความสะอาดว่า ความสะอาดกาย เป็นอย่างไร คือ บุคคล
บางคนในโลกน้ีเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม นี้
เรียกว่า ความสะอาดกาย ความสะอาดวาจา เป็นอย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี
เว้นขาดจากการพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ น้ีเรียกว่า 
ความสะอาดวาจา ความสะอาดใจ เป็นอย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่เป็นผู้
โลภมาก มีจิตไม่พยาบาท เป็นสัมมาทิฏฐิ น้ีเรียกว่า ความสะอาดใจ (องฺ.ติก. (ไทย) 
๒๐/๑๒๑/๓๖๗) ในท่ีน้ีหมายถึงความสะอาดด้วยอำนาจศีล (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/
๑๖๘/๗๑) 

โสณกชาดก :  ชาดกว่าด้วยพระราชาพระราชทานรางวัลแก่ผู้พบโสณกกมุาร มีเนื้อความอธิบายว่า 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระราชกุมารพระนามว่า อรินทมะ และมีพระสหาย
ช่ือว่าโสณกกุมาร เมื่อท้ัง ๒ เจริญวัยแล้วได้เดินทางไปศึกษาศิลปศาสตรท่ี์เมืองตักกสิ
ลาด้วยกัน ต่อมาอรินทมราชกุมารได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติ ณ กรุง
พาราณสี สว่นโสณกกุมารได้ออกบวชบำเพ็ญสมณ-ธรรมบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธ
เจ้า ภายหลังได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าอรินทมะ โดยอุปมาด้วยคนบริโภคกามว่า 
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เป็นเหมือนการบริโภคซากช้างไม่นานก็จะจมลงในห้วงน้ำใหญ่ พระเจ้าอรินทมะทรง
เกิดความเบ่ือหน่ายจึงได้สละราชสมบัติออกผนวช (ขุ.ชา.สฏฺฐี.(ไทย) ๒๘/๑/๓๕) 

โสณกปัจเจกพุทธะ : พระปัจเจกพุทธะ นามว่า โสณกะ เป็นพระสหายเล่นฝุ่นของพระเจ้าอรินทมะ 
แห่งกาสี ซึ่งน่ังปฏิบัติสมณธรรมอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้าอรินทมะน่ันเอง มี
ปรากฏในโสณกชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... ลำดับนั้นแล พระราชาได้เสด็จไป
พร้อมด้วยเสนา ๔ เหล่า ตรัสสั่งให้ปรับหนทางให้เรียบเสมอแล้ว ได้เสด็จไปจนถึงที่
อยู่ของโสณกปัจเจกพุทธะ...(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๖/๓๖,๒๘/๗/๓๖,๒๘/๙/๓๖)  

โสณกะ, พระกุมาร : พระกุมารนามว่าโสณกะ เป็นพระสหายเล่นฝุ่นของพระเจ้าอรินทมะแห่งกาสี 
ซึ่งต่อมาภายหลังออกบวช แล้วน่ังปฏิบัติสมณธรรมอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้า
อรินทมะนั่นเอง มีปรากฏในโสณกชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...(พระเจ้าอรินทมะ
ตรัสว่า) โสณกะสหายเล่นฝุ่นของเรา ใครได้สดับข่าวแล้วมาบอก เราจะให้ทรัพย์หน่ึง
ร้อย ใครได้พบเห็นแล้วมาบอก เราจะให้ทรัพย์หน่ึงพัน... (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑/
๓๕,๒๘/๒/๓๕,๒๘/๓/๓๕,๕/๓๖) 

โสณกะ, ภิกษุ : พระภิกษุช่ือโสณกะ เป็นหน่ึงในบรรดาพระเถระ ๕ องค ์ผูซ้ึ่งสืบทอดทรงจำพระวินัย
มาโดยลำดับไม่ให้ขาดสายในสิริชมพูทวีป (ในทวีปช่ือชมพูอันเป็นสิริ) จนถึงสงัคายนา
ครั้งท่ี ๓ คือ พระอุบาลี ๑ พระทาสกะ ๑ พระโสณกะ ๑ พระสิคควะ ๑ พระโมคคลี
บุตรติสสะ ๑, ท่านเป็นสัทธิวิหาริกของพระทาสกเถระ เรยีน(พระวินัย)ต่อจากพระทา
สกเถระ ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของตน, ท่านพร้อมกับท่านพระอุตตระเป็นพระธรรมทูต 
สายที่ ๙ ผู้นำพระพุทธศาสนามาประดิษฐานยังดินแดนสุวรรณภูมินี้ครั้งแรก มี
ปรากฏในปาราชิกกัณฑ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...พระเถระเหล่าน้ี คือ พระอุบาลี 
พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ และพระโมคคัลลีบุตร รวมเป็น ๕ รูป เป็นผู้นำ
พระวินัยสืบ ๆ กันมาในชมพูทวีปอันมีสริิ…(วิ.ป. (ไทย) ๘/๓/๕,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/
๒๕,๘/๑๙๒/๑๘๐) 

โสณกายนมาณพ : มาณพช่ือว่าโสณกายนะ เป็นอันเตวาสิกของพราหมณ์สิขาโมคคัลลานโคตร (องฺ.
จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๓๔/๔๔๑) มีปรากฏในโสณกายนสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “พราหมณ์ เราไม่รูส้ึกว่าได้เห็นโสณกายนมาณพเลยที่ไหนจะ
ได้กล่าวปราศรัยอย่างน้ีเล่า กรรม ๔ ประการนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญา อันย่ิงเอง
แล้วจึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม...(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๓๔/๓๔๘) 

โสณกายนสูตร : พระสูตรว่าด้วยมาณพช่ือโสณกายนะ พราหมณ์ช่ือสิขาโมคคัลลานะเข้าเฝ้าพระผู้มี
พระภาคแล้วกราบทูลว่า หลายวันมาแล้ว โสณกายนมาณพเข้ามาสนทนาด้วยแล้ว
พูดว่า พระสมณโคดมทรงบัญญัติกรรมท้ังปวงว่าเป็นอกิริยะ (หมายถึงการกระทำทุก
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อย่างไม่มีผล ทำดีก็ไม่ได้ดี) เมื่อบัญญัติกรรมท้ังปวงว่าเป็นอกิริยะ ช่ือว่ากล่าวความ
ขาดสูญแห่งโลก พอเล่าจบแล้ว ได้กราบทูลว่า โลกน้ีมีกรรมเป็นสภาพ ดำรงอยู่ได้
ด้วยการก่อกรรมมิใช่หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราไม่รู้สึกว่าได้เห็นโสณกายน
มาณพเลยไฉนจะกล่าวอย่างนี้แล้วทรงแสดงกรรมที่ทรงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิง
เองแล้วจึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม ๔ พร้อมทั้งทรงอธิบายกรรม ๔ น้ันเหมอืนกับ
วิตถารสูตรทุกประการ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๔/๓๔๘) 

โสณกุฏิกัณณเถรคาถา : ภาษิตของพระโสณกุฏิกัณณเถระ,คาถาของพระโสณกุฏิกัณณเถระ ท่าน
พระโสณกุฏิกัณณเถระกล่าวไว้ว่า เราได้อุปสมบทแล้ว  เป็นผู้หลุดพ้น  ไม่มีอาสวะ 
ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น และได้อยู่ร่วมกับพระองค์ในพระวิหาร พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่กลางแจ้งหลายราตรีนั่นเทียว คราวน้ันพระศาสดา  ผูท้รงฉลาด
ในธรรมเป็นเครื่องอยู่ ได้เสด็จเข้าไปสู่พระวิหาร พระโคดมได้ทรงลาดผ้าสังฆาฏิ สีห
ไสยาสน์  ละความขลาดกลัวได้แล้ว  เหมือนราชสีห์นอนอยู่ในถ้ำภูเขา จากน้ัน  โสณ
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กล่าววาจาไพเราะ ได้กล่าวพระสัทธรรมถวาย 
เบ้ืองพระพักตร์พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ กำหนดรู้เบญจขันธ์ ทำอริยมรรคมีองค์  ๘  
อันเป็นทางตรงให้เจริญ บรรลุนิพพานอันสงบอย่างย่ิง จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะ  
ปรินิพพาน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๓๖๕/๔๐๑) 

โสณกุฏิกัณณะ, ภิกษุ : พระภิกษุช่ือโสณกุฏิกัณณะ, เดิมท่านเป็นบุตรของอุบาสิกา ช่ือว่า กาฬี ผู้
โสดาบันในกรุงราชคฤห์ เดิมช่ือว่า โสณะ เพราะเหตุว่าท่านประดับเครื่องประดับท่ีหู
ควรค่าถึงโกฏิหนึ่ง จึงได้มีคำว่า กุฏิกัณณะ ตามหลังเป็น โสณกุฏิกัณณะ, เป็นพระ
เถระองค์อรหันต์ท่ีได้รับเอตทคัคะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้กล่าว
ถ้อยคำไพเราะ (ในท่ีน้ีหมายถึงแสดงธรรมกถาด้วยเสียงอันไพเราะ (องฺ.เอกก.อ. 
(บาลี) ๑/๒๐๖/๒๑๒))...โสณกุฏิกัณณะเลศิกว่าภิกษุสาวกท้ังหลายของเรา ผู้กล่าว
ถ้อยคำไพเราะ...(องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๐๖/๒๗) 

โสณกุฏิกัณณะ, อุบาสก : อุบาสกช่ือโสณกุฏิกัณณะ เป็นอุปัฏฐากของท่านพระมหากัจจายนะ เฝ้า
อุปัฏฐากท่านพระมหากัจจานยะที่ภูเขาปวัตตะ(ภูเขาปวัตตะ (ขุ.อ. (บาลี)๒๕/๔๖/
๑๗๑)) มิได้ขาด ท่านเป็นชาวเมืองกุรุรฆระ ในแคว้นอวันตี ภายหลังท่านขอบวชโดย
มีท่านพระมหากัจจายนะเป็นพระอุปัชฌาย์ แต่ต้องใช้เวลา ๓ ปี (เวลาผ่านไป ๓ 
พรรษา นับจากวันท่ีบรรพชาเป็นสามเณร (วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๕๗/๑๗๐)) จึงได้บวช
และต่อมาได้รับเอตทัคคะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าว่าเป็นผู้กล่าวถ้อยคำ
ไพเราะ มีปรากฏในโสณกุฏิกัณณวัตถุ ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...สมัยน้ัน ท่านพระ
มหากัจจานะพักอยู่ท่ีภูเขาปปาตะ๒ เมืองกุรุรฆระในแคว้นอวันตี ครั้งนั้น อุบาสกช่ือ



 

๕๖๒๘ 
 

 

โสณกุฏิกัณณะ เป็นอุปัฏฐากของท่านพระมหากัจจานะ...(วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๕๗/๓๒, 
๕/๒๕๗/๓๓), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในโสณสูตร ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า... คร้ังน้ัน 
อุบาสกช่ือโสณะ กุฏิกัณณะหลีกเร้นอยู่ในท่ีสงัด เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า “การที่
ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ ครบถ้วน ดุจสังข์ท่ีขัดดี
แล้ว อย่างที่พระมหากัจจานะแสดงธรรมไว้ มิใช่กระทำได้ง่าย ทางที่ดีเราควรปลงผม
โกนหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต...(ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๔๖/
๒๖๘) 

โสณโกฏิวีสเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฏิวีสเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรปุได้
ว่า ในอดีตชาติกัปที่ ๙๑ ท่านได้สร้างถ้ำถวายแด่พระสงฆ์ในศาสนาของพระพุทธเจ้า
พระนามว่าวิปัสสี เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้ายนี้ ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๙/๕๗๒) 

โสณโกสิยฤษี : ช่ือพระโพธิสัตว์ เดิมท่านช่ือโสณะ ผู้ซึ่งเปน็บุตรคนโตของพราหมณ์มหาศาลกับนาง
พราหมณีแห่งโกสิยโคตรในกรุงพรหมวัธน์ (ช่ือในอดีตกาลของกรุงพาราณสี) ท่านไม่
ประสงค์จะครองเรือนตามคำรบเร้าของบิดามารดา จนในที่สุด ท่านชวนบิดามารดา
พร้อมน้องชาย (นันทบัณฑิต) สละทรัพย์สมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ แล้วออกบวชเป็น
ฤษี สร้างอาศรมอยู่ในชัฏป่าอันน่ารื่นรมย์ใจ อาศัยสระอันดารดาษไปด้วยดอกปทุม
เบญจวรรณ ในหิมวันตประเทศ หาผลไม้มาอุปัฏฐากบำรุงบิดามารดาและปฏิบัติ
สมณธรรมจนได้บรรลุอภิญญา ๕ มีปรากฏในโสณนันทชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า
...เราทั้งหลายได้บรรลุญาณคอืปัญญาในความมืด ท่านโสณโกสิยฤษีผูเ้จริญได้แสดง
ธรรมอย่างชัดแจ้งแก่เราทั้งหลายเหมือนเปลวเพลิงจากไฟป่าในเวลามืดมิด...(ขุ.ชา. 
(ไทย) ๒๘/๑๕๐/๗๙,๒๘/๑๕๑/๗๙) 

โสณโกฬิวิสเถรคาถา : ภาษิตของพระโสณโกฬิวิสเถระ,คาถาของพระโสณโกฬิวิสเถระ ท่านพระโสณ
โกฬิวิสเถระกล่าวคำเป็นต้นว่า ผู้ใดเป็นคหบดีท่ีย่ิงใหญ่ สมความปรารถนาในรัฐของ
พระเจ้าอังคะ วันน้ี ผู้นั้นช่ือว่าโสณะ เป็นผู้เย่ียมท่ีสุดในธรรมท้ังหลาย  ได้ถึงท่ีสุด
ทุกข์ ภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ พึงละสังโยชน์เบ้ืองสูง ๕ และพึงเจริญอินทรีย ์๕
ให้ยิ่ง ภิกษุผูล้ว่งธรรมเป็นเครื่องข้องได้ท้ัง ๕ ท่านเรียกว่า  ข้ามโอฆะได้แล้ว สำหรับ
ภิกษุผู้ประมาท มีใจพองเหมือนต้นอ้อ ยังมีความยินดีในอายตนะภายนอก ศีล สมาธิ 
และปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์ ฯลฯภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมฉันใด รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ท้ังมวล ท้ังท่ีเป็นอิฏฐารมณ์และ
อนิฏฐารมณ์ ทำจิตของผู้คงท่ีให้หว่ันไหวไม่ได้  ฉันน้ัน จิตของผู้คงที่น้ัน  เป็นจิตต้ัง



 

๕๖๒๙ 
 

 

มั่น  ไม่หว่ันไหว ไม่เกาะเก่ียวด้วยอารมณ์อะไร เพราะผู้คงที่นั้นได้เห็นความเสื่อมไป
แห่งอารมณ์น้ันแล้ว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๖๓๒/๔๔๙) 

โสณโกฬิวิสเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฬิวิสเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุป
ได้ว่า  ในอดีตชาติ ๑ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป ท่านได้สร้างท่ีจงกรมฉาบทาด้วยปูน
ขาว และสร้างซุ้มดอกไม้ทำหลังคาถวายแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี เพราะ
ผลแห่งทานนัน้ ท่านได้เกิดในเทวโลก ๓๐,๐๐๐ กัป ได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ๒๕ กัป 
เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๗ ชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๑๗๐) 

โสณโกฬิวิสะ, บุตรเศรษฐี:บุตรเศรษฐีนามว่าโสณโกฬิวิสะ เป็นบุตรของอสุภเศรษฐีในนครจำปา 
นับต้ังแต่มารดาเริ่มต้ังครรภ์จนคลอด ชาวเมืองต่างพากันนำเครื่องบรรณาการมา
มอบให้แก่เศรษฐีเป็นอันมาก เมื่อคลอดแลว้มีผิวพรรณผดุผ่องงดงาม ดังน้ัน มารดา
บิดาจึงได้ขนานนามว่า โสณะ ส่วนโกฬิวิสะเป็นช่ือแห่งโคตร เป็นคนมีลักษณะ
ละเอียดอ่อน มีขนขึ้นท่ีฝ่าเท้าท้ังสอง ได้ไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้า
พร้อมกับพระเจ้าพิมพิสารและได้ฟังธรรมขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ทำความ
เพียรอย่างหนักด้วยการเดินจงกรมจนเท้าแตก องค์พระศาสดาจึงให้โอวาทเปรียบ
ด้วยพิณสามสาย ท่านปฏิบัติตามจนได้บรรลุพระอรหัตผล พระบรมศาสดาจึงตรัสยก
ย่องว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลาย ผู้ปรารภความเพียร นอกจากนี้ ท่านยังเป็นต้น
บัญญัติเรื่องรองเท้าด้วย มีปรากฏในจัมมขันธกะ (วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๔๒/๑, ๕/๒๔๒/
๒, ๕/๒๔๓/๕, ๕/๒๔๓/๖) 

โสณโกฬิวิสะ, ภิกษุ : เดิมท่านมีนามว่าโสณะ แห่งโกฬิวิสโคตร เป็นบุตรของอสุภเศรษฐีในนครจำปา 
นับต้ังแต่มารดาเริ่มต้ังครรภ์จนคลอดชาวเมืองต่างพากันนำเครื่องบรรณาการมามอบ
ให้แก่เศรษฐีเปน็อันมาก เมื่อคลอดแล้วมีผิวพรรณผุดผ่องงดงาม ดังนั้น มารดาบิดา
จึงได้ขนานนามว่า โสณะ เป็นคนมีลักษณะละเอียดอ่อน มีขนขึ้นท่ีฝ่าเท้าทัง้สอง ได้
ไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมพิสารและได้ฟังธรรม 
ขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ทำความเพียรอย่างหนักด้วยการเดินจงกรมจนเท้า
แตก องค์พระศาสดาจึงให้โอวาทเปรียบด้วยพิณสามสาย ท่านปฏิบัติตามจนได้บรรลุ
พระอรหัตผล พระบรมศาสดาจึงตรัสยกย่องว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลาย ผู้ปรารภ
ความเพียร นอกจากน้ี ท่านยังเป็นต้นบัญญัติเรื่องรองเท้าด้วย มีปรากฏในจัมมขันธ
กะ (วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๔๕/๑๓), ๒๐/๒๐๕/๒๗ 

โสณณกิงกณยิเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโสณณกิงกณิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่าน
เล่าไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๑๘ ท่านได้ถวายดอกกระด่ิงทองแด่พระพุทธเจ้า
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พระนามว่าอัตถทัสส ี เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านได้เสวยมนุษยสมบัติและสวรรค์
สมบัติหลายแสนชาติ ในชาติสุดท้ายน้ี ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.
(ไทย) ๓๓/๑๔๐/๕๒) 

โสณณาภะ, พระเจา้จักรพรรดิ :อดีตชาติของพระกณิการฉัตติยเถระ มีปรากฏในกณิการฉัตติย
เถราปทานด้วยเป็นผลแห่งการเก็บดอกกรรณิการ์มาทำเป็นร่มเพดานดอกไม้บูชา
พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู จึงไม่รู้จักทุคติเลยและได้เป็นพระเจา้จักรพรรดิ ๘ 
ชาติ ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...ในกัปที่ ๒๐ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
๘ ชาติ พระนามว่าโสณณาภะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก…(ขุ.
อป. (ไทย) ๓๒/๒๖/๓๓๒) 

โสณดาบส : ช่ือพระโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งเป็นบุตรคนโตของพราหมณ์มหาศาลกับนางพราหมณีแห่งโกสิย
โคตร ในกรุงพรหมวัธน์ (ช่ือในอดีตกาลของกรุงพาราณสี) ท่านไม่ประสงค์จะครอง
เรือนตามคำรบเร้าของบิดามารดา จนในท่ีสุด ท่านชวนบิดามารดาพร้อมน้องชาย 
(นันทบัณฑิต) สละทรัพย์สมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ แล้วออกบวชเป็นฤษี สร้าง
อาศรมอยู่ในชัฏป่าอันน่ารื่นรมย์ใจ อาศัยสระอันดารดาษไปด้วยดอกปทุมเบญจ
วรรณ ในหมิวันตประเทศ หาผลไม้มาอุปัฏฐากบำรุงบิดามารดาและปฏิบัติสมณธรรม
จนได้บรรลุอภิญญา ๕ มีปรากฏในโสณนันทชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... (โสณ
ดาบสโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาพระนามว่า มโนชะ แห่งกรุงพรหมวัธน์ว่า) ข้าแต่
มหาราช อาตมภาพคือโสณดาบส ผู้อดกลัน้ประพฤติวัตร ไม่เกียจคร้าน เลี้ยงดูมารดา
บิดาอยู่ทุกคืนวัน...(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๐๘/๗๓) 

โสณทัณฑสูตร :  พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือโสณทัณฑะ พระผูมี้พระภาคตรัสแก่โสณทณัฑ
พราหมณ์ขณะประทับอยู่ท่ีริมสระคัคครา เขตกรุงจัมปา เมืองหลวงของแคว้นอังคะ 
ซึ่งขณะนั้นขึ้นกับแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสาร โสณทัณฑพราหมณ์ได้รับ
พระราชทานเป็นพรหมไทยให้ปกครองกรุงจัมปา ฉะน้ัน เมื่อได้ทราบข่าวการเสด็จมา
ของพระผู้มีพระภาคจึงรีบไปเฝ้าถึงท่ีประทับ แม้ถูกพราหมณ์ผู้มาจากต่างถิ่น และ
พราหมณ์ผู้เป็นสานุศิษย์บริวารคัดค้านว่าไม่สมควรไปเฝ้า ควรให้พระผู้มีพระภาค
เสด็จมาหาเอง ก็ไม่ฟัง กลับโต้แย้ง พวกพราหมณ์เหล่าน้ันว่า พระผู้มีพระภาคทรงมี
คุณสมบัติย่ิงใหญ่สมควรไปเฝ้าท้ังหมดจึงพากันไปเข้าเฝ้า ขณะเข้าเฝ้าก็นึกภาวนา
ขอให้พระผู้มีพระภาคตรัสถามเรื่องที่ตนตอบได้เถิด จะได้ไม่เสื่อมเสียเกียรติยศ 
เพราะการเสื่อมเสียเกียรติยศหมายถึงการเสื่อมลาภสักการะที่ควรจะได้อีกด้วย พระ
ผู้มีพระภาคทรงทราบวาระจิตของโสณทัณฑพราหมณ์จึงตรัสถามเรื่องที่เขาตอบได้
คือเร่ืองคุณสมบัติของพราหมณ์อันเป็นเน้ือหาสำคัญของพระสูตรนี้ พระสูตรน้ีว่าด้วย
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เรื่องคุณสมบัติของพราหมณ์ คือพระผู้มีพระภาคตรัสถาม โสณทัณฑพราหมณ์ว่า ผู้
ประกอบด้วยคุณสมบัติกี่อย่าง พวกพราหมณ์จึงจะเรียกเขาว่าเป็นพราหมณ์ และผู้
น้ันจะเรียกตัวเองว่าเป็นพราหมณ์ ก็เรียกได้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่กล่าวเท็จ  

  โสณทัณฑพราหมณ์ทูลตอบว่าผู้ท่ีจะช่ือว่าเป็นพราหมณ์ต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติ ๕ อย่าง คือ 

  ๑. มีชาติตระกูลดี คือเกิดจากบิดามารดาเป็นพราหมณ์สืบต่อกันมาเจ็ดช่ัวบรรพ
บุรุษ 

  ๒. ท่องจำมันตระในพระเวทได้ เป็นผู้คงแก่เรียน 
  ๓. มีผิวพรรณดี มรีูปงาม 
  ๔. มีศีล ต้ังมั่นในศีล 
  ๕. มีปัญญา 
  พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ในคุณสมบัติ ๕ อย่างนี้ ถ้าจะตัดออกไปสักอย่าง 

หนึ่ง ควรตัดอย่างไหน โสณทัณฑพราหมณ์ทูลตอบว่า ตัดอย่างท่ี ๓ คือ ผิวพรรณดี
ออกไปได้ 

  ตรัสถามต่อไปว่า ในคุณสมบัติที่เหลือ ๔ อย่างน้ัน ถ้าจะตัดออกไปอีกสักอย่าง 
หนึ่ง ควรตัดอย่างไหน โสณทัณฑพราหมณ์ทูลตอบว่า ตัดอย่างท่ี ๒ คือท่องจำ มัน
ตระได้ออกไป 

  ตรัสถามต่อไปว่า ในคุณสมบัติที่เหลือ ๓ อย่างน้ัน ถ้าจะตัดออกไปอีกสักอย่าง 
หนึ่ง ควรตัดอย่างไหน โสณทัณฑพราหมณ์ทูลตอบว่า ตัดอย่างที่ ๑ คือชาติตระกูลดี 
ออกไป 

  พอโสณทัณฑพราหมณ์ตอบจบ พวกพราหมณ์ที่มาด้วยพากันคัดค้านและขอร้อง
ให้โสณทณัฑพราหมณ์อย่ายอมตัดคุณสมบัติใด ๆ ออกไป เพราะเป็นการ กระทบ
ผิวพรรณ มันตระ และชาติตระกูล การพูดตามวาทะของพระสมณโคดมเช่นนี้ทำให้
เสียเปรียบ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสแก่พวกพราหมณ์เหล่าน้ันว่า ถ้าเห็นว่าตัวเอง
ฉลาดกว่าโสณทัณฑพราหมณ์ ก็จงมาตอบคำถามแทนโสณทัณฑพราหมณ์ พวก 
พราหมณ์เหล่านั้นจำต้องยอมให้โสณทณัฑพราหมณ์ตอบคำถามต่อไป 

  โสณทัณฑพราหมณ์ตอบโต้พวกพราหมณ์เหล่านั้นโดยยกตัวอย่างใกล้ตัว คือ 
หลานของตนที่ช่ือว่า อังคกะ ซึ่งนั่งอยู่ในท่ีประชุมนั้นด้วย ว่ามีผิวพรรณดี ท่องจำ มัน
ตระได้ดี และมีชาติตระกูลดี แต่ยังฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดลูกเมียเขา พูด เท็จ 
และด่ืมน้ำเมา ในกรณีน้ี ผิวพรรณ มันตระ และชาติตระกูลจะช่วยอะไรได้ โสณทัณฑ
พราหมณ์กล่าวในที่สุดว่า ศีลและปญัญาต่างหากเป็นคุณสมบัติสำคญัของความเป็น
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พราหมณ์ ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๒ อย่างน้ีแหละท่ีพวกพราหมณ์จะเรียกว่าเป็น
พราหมณ์ และเม่ือเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นพราหมณ์ กเ็รียกได้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่
กล่าวเท็จ 

  พระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่า ในคุณสมบัติ ๒ อย่างนี้ ถ้าจะตัดออกไปอีกสัก
อย่างหน่ึง ควรตัดอย่างไหนได้ โสณทัณฑพราหมณ์ทูลตอบทันทีว่า ตัดออกไม่ได้เลย 
คุณสมบัติ ๒ อย่างนี้ต้องมีอยู่คู่กัน เพราะศีลช่วยชำระปัญญาให้บริสุทธ์ิ ปัญญาก็ช่วย
ชำระศีลให้บรสิุทธ์ิ ปัญญามแีก่ผู้มีศลี ศลีมีแก่ผูม้ีปัญญา นักปราชญ์จึงยกย่องศีลกับ
ปัญญาว่าเป็นสิ่งล้ำเลิศในโลก เปรียบเหมอืนบุคคลใช้มือล้างมือ ใช้เท้า ล้างเท้าฉันใด 
ศีลกับปัญญาก็ชำระกันและกันฉันนั้น 

  พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองคำกล่าวของโสณทัณฑพราหมณ์ว่าถูกต้องตรงกบัหลัก
คำสอนของพระองค์ แล้วตรัสถามโสณทณัฑพราหมณต่์อไปว่า ศีลเป็นอย่างไร 
ปัญญาเป็นอย่างไร โสณทณัฑพราหมณ์ไม่ตอบ กลับทูลขอให้พระผูม้ีพระภาคทรง
อธิบาย 

  พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายว่า ศีลได้แกศ่ีล ๓ ช้ัน คือ จูฬศีล มัชฌิมศีล และมหา
ศีล ผูมี้ศีล ๓ ช้ันน้ีสามารถบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌาน ๔ ผู้ได้ฌาน ๔ แลว้สามารถ
พัฒนาต่อไปจนได้วิชชา ๘ (ดังรายละเอียดในสามัญญผลสูตร) เมื่อทรง อธิบายจบ 
โสณทัณฑพราหมณ์ก็ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึงตลอดชีวิต 
(ที.สี.(ไทย) ๙/๓๐๐/๑๑๑) 

โสณทัณฑะ, พราหมณ์ : พราหมณ์ช่ือโสณทัณฑะ เป็นผู้ปกครองกรุงจัมปา ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ที่
พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นส่วยพิเศษ (พรหมไทย) 
มีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธ์ุธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์ มี
ปรากฏในโสณทัณฑสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...พราหมณ์โสณทัณฑะปกครอง
กรุงจัมปา ซึ่งมปีระชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธ์ุธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดม
สมบูรณ์ เป็นพระราชทรัพย์ท่ีพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธพระราชทานปูนบำเหน็จ
ให้เป็นพรหมไทย (ส่วยพิเศษ)...(ที.สี. (ไทย) ๙/๓๐๐/๑๑๑,๙/๓๐๒/๑๑๒,๙/๓๐๓/
๑๑๒,๙/๓๐๓/๑๑๓) 

 โสณทินนา, เทพธิดา : โสณทินนาเป็นช่ือของเทพธิดาน้อยและอุบาสิกาชาวเมืองนาลันทา มีปรากฏ
ในที่สองแห่งแตกต่างกัน คือ ในทาสีวิมานปรากฏเป็นนามเทพธิดาน้อย ในบรรดา
นางเทพอัปสรหน่ึงพันผู้เป็นบริวารของนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากองค์หน่ึง, ช่ือ
โสณทินนา เปน็หนึ่งในเทพธิดาน้อยทั้ง ๗ คือ นันทา สุนันทา โสณทินนา สุจิมหิตา 
อลัมพุสา มิสสเกสีและบุณฑริกา เหล่าน้ีล้วนแต่เลิศกว่านางอัปศรท้ังหลายในการขบั
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กล่อม (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๖๗/๓๐), ส่วนในโสณทินนาวิมาน (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๒๒๑/
๓๘) เป็นช่ือของอุบาสิกาชาวเมืองนาลันทา ผู้ซึ่งเข้าจำอุโบสถศีล ซึ่งประกอบด้วย
องค์ ๘ ทุกวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำและ ๘ ค่ำแห่งปักษ์ และตลอดปาฏิหาริยปักษ์ พร้อม
กับจ่ายแจกทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานน้ี ดังมีข้อความตอนหน่ึง
ปรากฏว่า...ชาวเมืองนาลันทารู้จักดิฉันในนามว่า โสณทินนา ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ใน
เมืองนาลันทา เป็นผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล ยินดีแจกจ่ายทานทุกเมื่อ 

โสณทินนาวิมาน : วิมานท่ีเกิดขึ้นแก่นางโสณทินนาอุบาสิกา เป็นวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางโสณทินนา 
อุบาสิกา เพราะได้ปฏิบัติธรรม รักษาอุโบสถศีลเป็นประจำ จนได้บรรลุโสดาปัตติผล 
และได้ถวายทานแด่พระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพ นางจึงไปเกิดในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
(ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๒๑๗/๓๘) 

โสณนนัทชาดก :  ชาดกว่าด้วยโสณนันทดาบส มีเน้ือความอธิบายว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
โสณบัณฑิต เม่ือเจริญวัย และเรียนจบพระเวทแล้วได้ออกบวชเป็นดาบสพร้อมด้วย
บิดามารดาและน้องชายอยู่ท่ีป่าหิมพานต์ ต่อมาโสณบัณฑิตได้ห้ามนันทบัณฑิตผู้เป็น
น้องชายมิให้ปรนนิบัติบิดามารดา เพราะมักจะแสวงหาผลไม้ดิบมาให้บิดามารดา
บริโภคอยู่เสมอ ๆ แต่นันทบัณฑิตไม่เช่ือฟังจึงถูกขับไล่ให้กลับไปอยู่ท่ีบรรณศาลาของ
ตน และได้เจรญิกสิณจนได้อภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ จากนั้นจึงเหาะไปเฝ้าพระเจ้า
มโนชะแห่งกรุงพรหมวัฒนะ พร้อมทั้งรับอาสานำกองทัพไปยึดหัวเมืองทั่วชมพูทวีป
มาเป็นเมืองขึ้นได้ เป็นผลสำเร็จ แล้วพาพระราชาเหล่าน้ันมาขอขมาโทษโสณบัณฑติ
ผู้เป็นพ่ีชาย โสณบัณฑิตได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่นันทบัณฑิตและพระราชา
เหล่าน้ัน และอนุญาตให้นันทบัณฑิตผู้เป็นน้องชายได้ปรนนิบัติเฉพาะมารดาต่อไป(ขุ.
ชา.สตฺตติ.(ไทย) ๒๘/๙๒/๗๑) 

โสณนนัทบณัฑิต : โสณนันทบัณฑิตเป็นช่ือของพระโพธิสัตว์ในอดีต ผู้บำเพ็ญเมตตาอุปบารมี ปรากฏ
ในสโมธานกถา ดังมีข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า...บารมี ๒ อย่างคือ ในภพท่ีเราเป็น
พระเจ้าพรหมทัตต์และคัณฑิติณฑกะ ท่ีกลา่วมาแล้วเป็นเมตตาบารมี ในภพท่ีเราเป็น
โสณนันทบัณฑิตผู้ทำความรัก บารมีเหล่าน้ันเป็นเมตตาอุปบารมี...(ข.ุจริยา. (ไทย) 
๓๓/๑๒๒/๗๗๘ 

โสณนนัทปณัฑิตจริยา :จริยาของโสณนันทบัณฑิต  พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยท่ีเป็นโสณะ
และนันทบัณฑติ เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล มทีรัพย์มากแต่ไม่ปรารถนาจะ
บริโภคกาม จึงชวนกันสละทรพัย์แล้วออกผนวชพร้อมด้วยมารดาบิดา (ขุ.จริยา.(ไทย) 
๓๓/๔๒/๗๖๓) 



 

๕๖๓๔ 
 

 

โสณบณัฑิต : บัณฑิตช่ือโสณะ เป็นพระโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งเป็นบุตรคนโตของพราหมณ์มหาศาลกับนาง
พราหมณีแห่งโกสิยโคตร ในกรุงพรหมวัธน์ (ช่ือในอดีตกาลของกรุงพาราณสี) ท่านไม่
ประสงค์จะครองเรือนตามคำรบเร้าของบิดามารดา จนในที่สุด ท่านชวนบิดามารดา
พร้อมน้องชาย (นันทบัณฑิต) สละทรัพย์สมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ แล้วออกบวชเป็น
ฤษี สร้างอาศรมอยู่ในชัฏป่าอันน่ารื่นรมย์ใจ อาศัยสระอันดารดาษไปด้วยดอกปทุม
เบญจวรรณ ในหิมวันตประเทศ หาผลไมม้าอุปัฏฐากบำรุงบิดามารดาและปฏิบัติ
สมณธรรมจนได้บรรลุอภิญญา ๕ มีปรากฏในโสณนันทชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า
...อาตมภาพไม่ได้ทำบุญในท่านทั้ง ๒ ผู้เป็นบุรพาจารย์นั้นเลย อาตมภาพจะทำการ
ทูลเชิญมหาบพิตรผู้ทรงพระเจริญแล้วจะขอการสังวร (ขอโทษ) กับโสณบัณฑิต...(ขุ.
ชา. (ไทย) ๒๘/๑๐๒/๗๒,๒๘/๑๑๕/๗๔,๒๘/๑๔๕/๗๘, (ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๔๗/
๗๖๔  

โสณโปฏิริยปตุตเถรคาถา:ภาษิตของพระโสณโปฏิริยปุตตเถระ,คาถาของพระโสณโปฏิริยปุตตเถระ 
พระผู้มีพระภาค  เมื่อจะตรัสสอนพระโสณโปฏิริยบุตรเถระ  จึงได้ตรัสว่า ราตรีที่
ประกอบด้วยฤกษ์มาลินี มิใช่เป็นราตรีท่ีจะหลับก่อน ราตรีเช่นนี้เป็นราตรีท่ีผู้รู้แจ้ง
ปรารถนาแล้วเพ่ือประกอบความเพียรโดยแท้ (พระโสณโปฏิริยเถระได้ฟังพระดำรัส
น้ันก็สลดใจกลบัได้หิริโอตตัปปะอธิษฐานอัพโภกาสิกังคธุดงค์กระทำการเจริญ
วิปัสสนาได้กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่า) ถ้าช้างพึงเหยียบเราผู้ตกจากคอช้าง เราตายเสียใน
สงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่จะประเสริฐอะไร (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๓/๓๖๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า ฤกษม์าลิน ี หมายถึง ฤกษ์ท่ีมีดวงดาวข้ึนเป็นกลุ่ม
เหมือนพวงดอกไม้ (ดาวลูกไก่) เป็นฤกษ์ท่ีควรทำความเพียร ไม่ใช่เวลานอน (ขุ.
เถร.อ. (บาลี) ๑/๑๙๓/๔๘๘) คำว่า ธุดงค์ หมายถึงองค์แห่งผู้ถือการอยู่ท่ีแจ้งเป็นวัตร 
(ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๑๙๓/๔๘๙)  

โสณฤษ ี: ฤษีช่ือโสณะ เป็นพระโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งเป็นบุตรคนโตของพราหมณ์มหาศาลกับนาง
พราหมณีแห่งโกสิยโคตร ในกรุงพรหมวัธน์ (ช่ือในอดีตกาลของกรุงพาราณสี) ท่านไม่
ประสงค์จะครองเรือนตามคำรบเร้าของบิดามารดา จนในที่สุด ท่านชวนบิดามารดา
พร้อมน้องชาย (นันทบัณฑิต) สละทรัพย์สมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ แล้วออกบวชเป็น
ฤษี สร้างอาศรมอยู่ในชัฏป่าอันน่ารื่นรมย์ใจ อาศัยสระอันดารดาษไปด้วยดอกปทุม
เบญจวรรณ ในหิมวันตประเทศ หาผลไม้มาอุปัฏฐากบำรุงบิดามารดาและปฏิบัติ
สมณธรรมจนได้บรรลุอภิญญา ๕ มีปรากฏในโสณนันทชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า
... ข้าพเจ้าขอกระทำความนอบน้อมแก่ภูตทั้งหลายแล้วจะกล่าวกับโสณฤษีผู้มีวัตรดี



 

๕๖๓๕ 
 

 

งาม ข้าพเจ้าน้ันชาวโลกสมมติแล้วว่า เป็นชาวโกสิยโคตรร่วมกับท่าน จึงนับว่าเป็น
แขนขวาของท่าน...(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๑/๗๘) 

โสณสูตร : มี ๖ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน คือ  
 1.โสณสูตร พระสูตรว่าด้วยโสณคหบดีบุตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด

พระเวฬุวันได้ตรัสกับโสณคหบดีบุตรว่า สมณะหรือพราหมณ์พวกหน่ึงเห็นว่า เราเลิศ
กว่าเขา เราเสมอเขา หรือเราด้อยกว่าเขา ด้วยขันธ์ ๕ ท่ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความ
แปรผันเป็นธรรมดา ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะไม่เห็นตามความเป็นจริง ส่วนสมณะหรือ
พราหมณ์พวกหนึ่งเห็นโดยนัยตรงกันข้าม เพราะพวกเขาเห็นตามความเป็นจริง แล้ว
ตรัสถามว่า ขนัธ์ ๕ เที่ยงหรือไม่เที่ยง เมื่อเขาทูลว่าไม่เที่ยง  

  : สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสขุ  
  : เป็นทุกข์  
  : สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข ์มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็นสิ่ง

น้ันว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา  
  : ข้อน้ันไม่ควรเลย  
  : เหตุน้ันแล เธอพึงเห็นขันธ์ ๕ ท้ังที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน ภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรอืใกล้ก็ตาม ทัง้หมดน่ันไม่ใช่
ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ จึงเบื่อ
หน่ายในขันธ์ ๕ เมื่อเบ่ือหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตย่อมหลุด
พ้น เมื่อจิตหลดุพ้นแล้ว ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจ
ท่ีควรทำเสร็จแล้ว ไมม่ีกิจเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีก (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๔๙/๖๘) 

 2.โสณสูตร (ทุติย) พระสูตรว่าด้วยโสณคหบดีบุตร (สูตรท่ี ๒) พระผูมี้พระภาคขณะ
ประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวันได้ตรัสกับโสณคหบดีบุตรว่า สมณพราหมณผ์ู้ไม่รู้ชัดขันธ์ 
๕ ไม่รู้ชัดความเกิดขึ้น ความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งขันธ์ ๕ ไม่ช่ือว่าเป็น
สมณะในหมู่สมณะ ไม่จัดเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ ์ ท้ังไม่สามารถทำให้แจ้งซึ่ง
ประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือแห่งความเป็นพราหมณ์ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์
ผู้ตรงกันข้ามจากพวกแรกน้ัน ช่ือว่าเป็นสมณะในหมูส่มณะ เป็นพราหมณ์ในหมู่
พราหมณ์ ท้ังสามารถทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่ง
ความเป็นพราหมณ์  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๕๐/๗๐) 

 3.โสณสูตร พระสูตรว่าด้วยโสณคหบดีบุตร บุตรคหบดีช่ือโสณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคผู้ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันแล้วทูลถามปัญหาและพระผู้มีพระภาคตรัสตอบ
โดยนัยแห่งเวสาลีสูตรในวรรคนี้ (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๘/๑๕๕) 



 

๕๖๓๖ 
 

 

 4.โสณสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมของพราหมณ์เปรียบเทียบกับสุนัข พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ธรรมของพราหมณ์เก่าแก่ ท่ีบดัน้ีปรากฏในพวกสุนัข ไม่
ปรากฏในหมู่พราหมณ์ ๕ คอื (๑) เมื่อกอ่นพวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณีเท่าน้ัน 
(๒) เมื่อก่อนพวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณีท่ีอยู่ในวัยมีระดูเท่านั้น (๓) เม่ือก่อน
พวกพราหมณ์ไม่ซื้อขายพราหมณี อยู่ร่วมกันด้วยความรักและผูกพัน (๔) เม่ือก่อน
พวกพราหมณ์ไม่สะสมทรัพย์สมบัติ (๕) เมื่อก่อนพวกพราหมณ์แสวงหาอาหารกิน
เฉพาะมื้อเท่าน้ัน แล้วตรัสว่า หลักของพราหมณ์เก่าแก่ ๕ นั้น บัดน้ีพวกพราหมณ์ไม่
ประพฤติดังแต่ก่อน คือ การเปลี่ยนแปลงดังนี้ (๑) สมสูก่ับนางพราหมณีบ้าง ไม่ใช่
บ้าง (๒) มีระดูบ้าง ไม่มีระดูบ้าง (๓) ซื้อขายนางพราหมณี (๔) สะสมทรัพย์ 
ข้าวเปลือก และเงินทอง (๕) บริโภคจนอิม่ท้องแล้วยังถือส่วนท่ีเหลือไปอีก ส่วนพวก
สุนัขทั้งเม่ือก่อนและบัดน้ี ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม คือ (๑) สุนัขสมสู่กบัสุนัขตัวเมีย
เท่าน้ัน ไม่สมสู่กับสัตว์ตัวเมียท่ีไม่ใช่สุนัข (๒) สุนัขสมสู่กบัสุนัขตัวเมียท่ีมีระดูเท่าน้ัน 
ไม่สมสู่กับสุนัขตัวเมียท่ีไม่มีระดู (๓) สุนัขไม่ซื้อไม่ขายสุนัขตัวเมีย ยังอยู่ร่วมกันด้วย
ความรักด้วยความผูกพัน (๔) สุนัขไม่ทำการสะสมทรัพย์ ข้าวเปลือก และเงินทอง 
(๕) สุนัขแสวงหาอาหารเย็นเพ่ือกินในเวลาเย็น อาหารเช้าเพ่ือกินในเวลาเช้า (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๙๑/๓๑๕) 

 5.โสณสูตร พระสูตรว่าด้วยพระโสณะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ 
เขตกรุงราชคฤห์ พระโสณะขณะท่ีหลีกเร้นอยู่ในท่ีสงัด ทีป่่าสีตวัน เกิดความคิดคำนึง
ว่า ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาค ที่ปรารภความเพียร เราก็รูปหน่ึง แต่ไฉนจิต
ของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นเล่า ทรพัย์สมบัติในตระกูลของเรามี
อยู่ เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ ทางท่ีดีเราควรบอกคืนสิกขากลบั
ออกไปอยู่ครองเรือน ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญ  

  พระผู้มีพระภาคทรงทราบเร่ืองนั้นด้วยพระญาณแล้วจึงเสด็จไปปรากฏต่อหน้า
พระโสณะด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ท่ีลาดไว้ทรงแสดงธรรม
อุปมาด้วยพิณ (๓ สาย) คือ เวลาสายที่พิณตึงและหย่อนเกินไปมีเสียงใช้การไม่ได้ แต่
เวลาท่ีสายพิณไม่ตึงและไม่หย่อน จึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะ มีเสยีงใช้การได้ดี 
เหมือนกับความเพียรที่ตึงเกินไปก็เป็นไปเพ่ือความฟุ้งซ่าน ความเพียรท่ีหย่อนเกินไป 
ก็เป็นไปเพ่ือความเกียจคร้าน ฉะน้ัน ควรที่จะต้ังความเพียรให้พอดี ปรับอินทรีย์ให้
เสมอกัน และควรถือเอานิมิตในความเสมอกันน้ัน ต่อมาพระโสณะได้ต้ังความเพียรให้
พอดี ปรับอินทรีย์ให้เสมอกนั และถือนิมติในความเสมอกันน้ัน ได้หลีกไปอยู่ผู้เดียว 
ไม่ประมาท บำเพ็ญเพียร ไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตตผล แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ



 

๕๖๓๗ 
 

 

ภาคกราบทูลว่าพระอรหันต์ย่อมน้อมไปในฐานะ(หมายถึงเหตุ เป็นคำใช้แทน
อรหัตตผล) ๖ คือ (๑) เนกขัมมะ (๒) ปวิเวก (๓) ความไม่เบียดเบียน (๔) ความสิ้น
ตัณหา(๕) ความสิ้นอุปาทาน (๖) ความไม่ลุ่มหลง แลว้ทรงอธิบายขยายความแห่ง
ธรรมท้ัง ๖ น้ันโดยพิสดาร (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๕/๕๓๓) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า พุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้ หมายถงึต่ัง เตียง แผ่นกระดาน 
แผ่นหินหรือกองทรายที่ภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรปูลาดไว้เพ่ือเป็นท่ีประทับของพระผู้มีพระ
ภาคท่ีจะเสด็จมาให้โอวาทแก้อารมณ์กัมมัฏฐานถึงท่ีอยู่ของตน ถ้าหาอาสนะน้ันไม่ได้ 
จะใช้ใบไม้แห้งปูลาดก็ได้ โดยลาดสังฆาฏิไว้ข้างบน น้ีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรบั
ภิกษุนักปฏิบัติ ในท่ีน้ีจึงหมายถึงพุทธอาสน์น้ัน (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาลี) ๓/๕๕/๑๓๕)  คำ
ว่า ปรับอนิทรีย์ให้เสมอกัน หมายถึงพระผู้บำเพ็ญกัมมัฏฐานต้องปรบัอินทรีย์ให้เสมอ
กัน กลา่วคือ (๑) ปรับศรทัธากับปัญญาให้เสมอกัน เพราะถ้าศรัทธามากกว่าปัญญา 
บุคคลจะเลื่อมใสจนเกินไป หรอืเลื่อมใสในเหตุท่ีไม่น่าเลือ่มใส ถ้าปญัญามากกว่าศรทัธา 
บุคคลจะหนักไปข้างอวดดี ถ้าธรรมทัง้สองเสมอกัน บุคคลจะเล่ือมใสในเหตุท่ีน่า
เลื่อมใส (๒) ปรับสมาธิกับวิริยะให้เสมอกนั เพราะถ้าสมาธิมากกว่าวิริยะ ความเกยีจ
คร้านจะครอบงำ เน่ืองจากสมาธิเป็นฝ่ายเดียวกันกับความเกียจคร้าน ถ้าวิริยะมากกว่า
สมาธ ิความฟุ้งซ่านจะครอบงำ แต่ สติ ผู้บำเพ็ญกมัมัฏฐาน ควรบำเพ็ญให้มีพลังทกุท่ี
ทุกเวลา (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาล)ี ๓/๕๕/๑๓๖)   

 6.โสณสูตร พระสูตรว่าด้วยพระโสณเถระ ท่านพระโสณเถระศิษย์ของท่านพระ
มหากัจจายนเถระ ผู้บรรพชาอุปสมบทแม้เพียง ๑ พรรษา ก็สามารถสาธยาย พระ
สูตร ณ เบ้ืองพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคได้ถึง ๑๖ สูตร (ดูอัฏฐกวรรค สุตตนิบาต 
หน้า ๖๘๗-๗๓๔ ในเล่มน้ี) พระองค์ตรัสถามท่านว่าไฉนจึงประมาทครองเรือนอยู่
นาน ท่านกราบทูลว่า แท้จรงิแล้ว ตนเห็นโทษในกามเป็นเวลานานแล้ว แต่เพราะการ
ครองเรือนมีกิจที่จะต้องทำมาก จึงต้องอยู่ครองเรือนไปก่อน พระผู้มพีระภาคทรง
ปรารภเหตุนั้นเปล่งอุทานแสดงว่า บุคคลผู้เห็นโทษในกาม แม้จะอยู่เกี่ยวข้องในกาม
เป็นเวลานาน ก็ไม่ยึดติดในกามดุจหยดน้ำไม่ติดบนใบบัว เพราะพระ อริยบุคคลย่อม
ไม่ยินดีในบาป (ขุ.อุ.(ไทย) ๒๕/๔๖/๒๖๘,ข.ุอุ.อ. (บาลี) ๔๖/๓๓๕)  

โสณอุบาสก : อุบาสกช่ือโสณะ เป็นอัครอุปัฏฐากฝ่ายซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ
นามว่าโกณฑัญญะ มีปรากฏในโกณฑัญญพุทธวงศ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... โสณ
อุบาสกและอุปโสณอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐากนันทาอุบาสิกาและสิรมิาอุบาสิกาเป็น
อัครอุปัฏฐายิกา...(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๓๒/๖๐๐) 



 

๕๖๓๘ 
 

 

โสณะ, คหบดีบุตร : บุตรคหบดีช่ือว่าโสณะ ชาวเมืองราชคฤห์ ผู้ซึ่งเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า เม่ือครั้งที่ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือกระแตเขตกรุงราชคฤห์ 
มีปรากฏในโสณสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระ
เวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือกระแตเขตกรุงราชคฤห์ ครั้งนั้น บุตรของคหบดีช่ือโสณะเข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโสณคหบดีบุตร...
(สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๔๙/๖๘,๑๗/๕๐/๗๐), นอกจากนี้ ยังมีปรากฏใน โสณสูตร (สํ.สฬา. 
(ไทย) ๑๘/๑๒๘/๑๕๕) 

โสณะ, ภิกษุ : พระโสณะ เดิมท่านเป็นบุตรของอสุภเศรษฐีแห่งโกฬิวิสโคตร ในนครจำปา นับต้ังแต่
มารดาเร่ิมต้ังครรภ์จนคลอด ชาวเมืองต่างพากันนำเคร่ืองบรรณาการมามอบให้แก่
เศรษฐีเป็นอันมาก เม่ือคลอดแล้วมีผิวพรรณผุดผ่องงดงาม ดังนั้น มารดาบิดาจึงได้
ขนานนามว่า โสณะ ในอรรถกถา ท่านอธิบายเสริมว่า ท่านพระโสณะปรารภความ
เพียรหนักเกินไปโดยเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตก และเมื่อเปลี่ยนมาใช้วิธีคลานจงกรม 
เข่าและฝ่ามือก็แตกเป็นแผลอีก จึงมีจิตฟุ้งซ่านท้อแท้ว่า ถ้าเราเป็นบุคคลประเภท
อุคฆฏิตัญญู (ผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลัน) วิปจิตัญญู (ผู้รู้เมื่อขยายความ) เนยยะ (ผู้ท่ีพอจะ
แนะนำได้) จิตของเราพึงหลุดพ้น จากกิเลสได้เป็นแน่ แต่เราคงเป็นบุคคลประเภท
ปทปรมะ (ผู้มีบทเป็นอย่างย่ิง) จิตของเราจึงไม่หลุดพ้น (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๕๕/
๑๓๕) มีปรากฏในโสณสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ท่านพระโสณะอยู่ท่ีป่าสีตวัน 
เขตกรุงราชคฤห์ ครั้งน้ัน ท่านพระโสณะหลีกเร้นอยู่ในท่ีสงัดเกิดความคิดคำนึงในจิต
ดังนี้ว่า ในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคท่ีปรารภความเพียร เราก็เป็นรูปหน่ึง 
แต่ไฉนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่า...(องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 
๒๒/๕๕/๕๓๓), นอกจากนี ้ ยังมีปรากฏในจัมมขันธกะ ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า... 
ท่านพระโสณะออกพรรษาแลว้ หลีกเร้นอยู่ในท่ีสงัด ได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้
ว่า เราเพียงแต่ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันทรงมีพระลักษณะเช่นน้ีและ
เช่นนี้... (วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๕๗/๓๓, ๕/๒๕๗/๓๔, ๕/๒๕๗/๓๕, ๕/๒๕๗/๓๖)  

โสณะ, พราหมณ์ : พราหมณ์ช่ือโสณะเป็นอดีตชาติของพระปรัปปสาทกเถระ ผูซ้ึ่งได้สรรเสริญ
พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐท่ีสุด พระนามว่าสิทธัตถะ มีปรากฏในพระปรัปปสาทก
เถราปทาน…พราหมณ์ช่ือว่าโสณะ ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐที่สุด พระ
นามว่าสิทธัตถะ ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ ด้วย ๔ คาถาเหล่านี้…(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๔/๒๐๖) 

โสณะ,นาย : นายโสณะ เป็นบุตรของอสุภเศรษฐีแห่งโกฬิวิสโคตร ในนครจำปา นบัต้ังแต่มารดา
เริ่มต้ังครรภ์จนคลอดชาวเมืองต่างพากันนำเคร่ืองบรรณาการมามอบให้แก่เศรษฐีเป็น
อันมาก เมื่อคลอดแล้วมีผิวพรรณผุดผ่องงดงาม ดังน้ัน มารดาบิดาจึงได้ขนานนามว่า 



 

๕๖๓๙ 
 

 

โสณะ ภายหลงัได้ฟังธรรม และอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ทำความเพียรอย่างหนัก
ด้วยการเดินจงกรมจนเท้าแตก องค์พระศาสดาจึงให้โอวาทเปรียบด้วยพิณสามสาย 
ท่านปฏิบัติตามจนได้บรรลุพระอรหัตผล พระบรมศาสดาจึงตรัสยกย่องว่า เป็นผู้เลิศ
กว่าภิกษุท้ังหลาย ผู้ปรารภความเพียร มีปรากฏในโสณโกฬิวิสเถราปทาน ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า...เขาถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจักจุติจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ 
มีช่ือว่าโสณะ...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๔๗/๑๗๒) 

โสณา, พระเถรี : พระเถรีช่ือว่าโสณา เดิมเป็นลูกสาวเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี เมื่อเจริญวัยแล้ว ได้มี
คู่ครองท่ีมีฐานะเสมอกัน อยู่ร่วมกันมามีบุตร ๑๐ คน ต่อมา ท้ังบุตรและสามีออก
บวชในพระพุทธศาสนา นางจึงออกบวชในสำนักภิกษุณี กระทำความเพียรอย่าง
ย่ิงยวด ในท่ีสุดก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมกับคุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ และบรมศาสดาจึงตรัสยกย่องว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณี
ท้ังหลาย ผู้ปรารภความเพียร มีปรากฏในโสณาเถริยาปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า
...สตรีผู้น้ีจักมีนามปรากฏว่าโสณา เป็นธรรมทายาท เป็นโอรสท่ีธรรมเนรมิต จักเป็น
สาวิกาของพระศาสดาพระองค์นั้น...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๒๕/๔๘๕)  

โสณา, ภิกษุณ ี: ภิกษุณีช่ือว่าโสณา เดิมเป็นลูกสาวเศรษฐ ี ในเมืองสาวัตถี เมื่อเจริญวัยแล้ว ได้มี
คู่ครองท่ีมีฐานะเสมอกัน อยู่ร่วมกันมามีบุตร ๑๐ คน ต่อมา ท้ังบุตรและสามีออก
บวชในพระพุทธศาสนา นางจึงออกบวชในสำนักภิกษุณี กระทำความเพียรอย่าง
ย่ิงยวด ในท่ีสุดก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมกับคุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ และบรมศาสดาจึงตรัสยกย่องว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณี
ท้ังหลาย ผู้ปรารภความเพียร มีปรากฏในเอตทัคควรรค ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...
โสณาเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผู้ปรารภความเพียร...(องฺ.เอกก. (ไทย) 
๒๐/๒๔๖/๓๐) 

โสณาเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโสณาเถรี มเีน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า ใน
อดีตชาติกัปที่๑๐๐,๐๐๐ท่านเกิดเป็นธิดาเศรษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เกิดความเลื่อมใส และเห็นพระพุทธเจ้าทรง
แต่งต้ังภิกษุณีรูปหน่ึงไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลายผู้ปรารภความเพียร ท่าน
จึงถวายสักการะแล้วปรารถนาตำแหน่งน้ัน เพราะผลแห่งทานน้ัน ท่านเวียนเกิดเวียน
ตายอยู่ในเทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ในชาติสุดท้ายน้ี เกิดเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงสา
วัตถี เมื่อเจริญวัยจึงมีครอบครัว มีบุตรถึง ๑๐ คน เมื่อสามีและลูกของท่านออกบวช
หมดแล้ว ท่านจึงบวชตาม ได้ปรารภความเพียรอย่างยอดย่ิง ไม่นานก็ได้บรรลุวิชชา 
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๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ และได้ตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลายผู้ปรารภความเพียร 
(ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๒๐/๔๘๔) 

โสณาเถรีคาถา : ภาษิตของพระโสณาเถรี,คาถาของพระโสณาเถรี  ท่านพระโสณาเถรีกลา่วไว้ว่า ใน
เรือนร่างคือรูปนี้  เราคลอดบุตร  ๑๐  คน เพราะเหตุนั้น จึงทรุดโทรมแก่ไป  ได้เข้า
ไปหาภิกษุณี ภิกษุณีนั้นแสดงธรรม  คือ ขนัธ์ อายตนะ และธาตุแก่เรา เราฟังธรรม
ของท่านแล้วก็โกนผมบวช เมื่อเราศึกษาอยู่  ก็ชำระทพิยจักษุให้หมดจด ระลึกถึง
ชาติก่อนที่เราเคยอยู่อาศัยมา และเจริญอนมิิตตสมาธิ มีจิตต้ังมั่นดี  มีอารมณ์เดียว มี
วิโมกข์เกิดขึ้นในลำดับ ไม่ยึดมั่น  ดับสนิทแล้ว ขันธ์ ๕ ท่ีเรากำหนดรู้แล้ว มีรากอัน
ขาดแล้ว คงอยู่  สิ่งท่ียังคงอยู่ ก็คงมีอยู่ในกายที่คร่ำครา่  เลวทราม บดันี้ไม่มีความ
เกิดอีก (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๒/๕๗๒) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สมาธิท่ีพิจารณาธรรมไม่มีนิมิต ได้แก่ วิปัสสนาท่ีให้ถึง
ความหลุดพ้นด้วยอำนาจอนิจจลักษณะ (ที.ปา.อ.(บาลี)  ๙/๓๐๕) คำว่า วิโมกข์ 
หมายถึงความหลุดพ้นท่ีเกิดขึ้นโดยลำดับนับแต่ปฐมมรรค(โสดาปัตติมรรค)เป็นต้นไป
จนถึงอรหัตตผล (ขุ.เถรี.อ.(บาลี) ๑๐๕/๑๒๖)  

โสณาอบุาสิกา : โสณาอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกาเบ้ืองขวา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระนามว่า ทีปังกร มีปรากฏในทีปังกรพุทธวงศ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ตปุสส
อุบาสกและภัลลิกอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐากสิริมาอุบาสิกาและโสณาอุบาสิกาเป็นอัคร
อุปัฏฐายิกา...(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๖/๕๙๕) 

โสณุตตรพราน : พรานป่าช่ือโสณุตตระ เป็นหนึ่งในบรรดาพรานป่าท่ีอาสาจะไปตัดงาของพญาช้าง
ฉัททันต์มาถวายพระนางเจ้าสุภัททาราชเทวีผู้เป็นรักย่ิงแหง่เจ้าพาราณสี เป็นคู่เวร
ของพระมหาสัตว์ ปรากฏเป็นเย่ียมกว่าพรานทุกคน รปูทรงสัณฐานช่ัวเห็นแจ้งชัด 
เช่น มีเท้าใหญ่ แข้งเป็นปมเช่นก้อนภัตต์ เข่าโต สีข้างใหญ่ หนวดดก เคราแดง ตา
เหลือง มีปรากฏในปุสสเถรคาถา ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นพญาช้างฉัททันต์ ได้เห็นผ้ากาสาวะ ซึ่งโสณุตตรพรานคลุมร่างไว้ท่ีย้อมดีแล้วเป็น
ธงชัยของพระอรหันต์ได้กล่าวภาษิตที่ประกอบด้วยประโยชน์ในขณะนั้น...(ขุ.เถร. 
(ไทย) ๒๖/๔๖๘/๔๙๙) 

โสดา : กระแส, กระแสน้ำ, กระแสอันจะนำไปสู่การบรรลุพระนิพพานแน่นอน, ในทุติยสารี
ปุตตสูตร ท่านหมายถึงกระแสอันจะนำไปสู่การบรรลุพระนิพพาน, พระอรรถกถา
จารย์อธิบายว่า เป็นช่ือของอริยมรรคมีองค์ ๘ (อภิ.ปญจฺ.อ. (บาลี) ๓๑/๔๒) ดังมี
ข้อความตอนหน่ึงปรากฏว่า... ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อรยิมรรคมีองค ์ ๘ คือ ๑. 
สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ๓. สมัมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. 
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สัมมาวายามะ ๗. สมัมาสติ ๘. สมัมาสมาธิ น้ีแลเป็นโสดา… (สํ.ส. (ไทย) ๑๙/
๑๐๐๑/๔๙๕) 

โสดาบนั : ผู้เข้าถึงกระแส, ผู้เข้าถึงกระแสอันจะนำไปสู่การบรรลุพระนิพพานแน่นอน, ในอรรถ
กถาท่านอธิบายว่า หมายถึงผู้เข้าถึงกระแสคืออริยมรรค (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๖๓-
๖๔/๓๕๓), ท่านผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว, พระอริยบุคคลประเภทหน่ึง เรียกอย่าง
หนึ่งว่าโสดาบันบุคคล เป็นผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผล สามารถตัดกิเลส(สงัโยชน์)ได้ ๓ 
ข้อ คือ สกักายทิฏฐิ (ความเห็นผิดว่าเป็นตน) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) และ
สีลัพพตปรามาส (ความยึดมัน่ถือมั่นในศีลวัตรท่ีผิด) ม ี ๓ ประเภท คือ ๑. พระสัต
ตักขัตตุปรมโสดาบัน ๒. พระโกลังโกลโสดาบัน ๓. พระเอกพีชีโสดาบัน มีปรากฏใน
เวรัญชกัณฑ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...สารีบุตร ก็ภิกษุสงฆ์ยังไม่มีเสนียด ไม่มีโทษ ไม่
มีสิ่งมัวหมอง บริสุทธ์ิผุดผ่อง ดำรงอยู่ในสารคุณ แท้จรงิในภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ผู้มี
คุณธรรมอย่างต่ำก็ช้ันโสดาบัน ไม่มทีางตกต่ำ มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จสัมโพธิในวัน
ข้างหน้า...(วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๔), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในท่ีหลายแห่ง เช่น วิ.
มหา. (ไทย) ๑/๑๙๓/๑๗๘, ที.สี. (ไทย) ๙/๓๗๓/๑๕๖, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๗/๑๐๑, 
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๘/๒๖๖,๑๒/๓๕๒/๓๘๖), ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๖๙/๑๙๐, ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๖,๑๔/๔๑๕/๔๖๙, และ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๐๙/๒๐๕ 

โสดาบนั,  พระอริยบุคคล,โสดาบันบุคคล :ผู้ถึงกระแสพระนิพพาน, ผู้ถึงกระแสอันจะนำไปสู่
การบรรลุพระนิพพานแน่นอน,ผู้บรรลุถึงกระแสพระนิพพาน, ในอรรถกถาท่าน
อธิบายว่า หมายถึงผู้เข้าถึงกระแสคืออริยมรรค (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๖๓-๖๔/๓๕๓) 
ท่านผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว,พระอริยบุคคลประเภทหน่ึง เรียกอย่างหนึ่งว่าโสดาบัน
บุคคล เป็นผูไ้ด้บรรลุโสดาปัตติผล สามารถตัดกิเลส(สังโยชน์)ได้ ๓ ข้อ คือ 
สักกายทิฏฐิ (ความเห็นผิดว่าเป็นตน) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) และสีลัพพตปรา
มาส (ความยึดมั่นถือมั่นในศีลวัตรท่ีผิด) มี ๓ ประเภท คือ ๑. พระสัตตักขัตตุปรม
โสดาบัน ๒. พระโกลังโกลโสดาบัน ๓. พระเอกพีชีโสดาบัน, ถ้าบรรลุเป็นโสดาบัน
แล้วจะไม่มีทางตกต่ำ หมายถึงไม่ตกไปในอบาย ๔ คือ นรก กำเนดิสัตว์ดิรัจฉาน 
เปรต อสูร (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๗/๒๔๒) มีปรากฏในสักกสูตร ดังข้อความตอนหน่ึง
ว่า...สาวกของเราในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ไม่ประมาท มคีวามเพียร อุทิศกายและใจ
ปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด ๑๐ ปี พึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่
ตลอด ๑๐๐ ปีก็ม ี ๑๐,๐๐๐ ปีก็มี ๑๐๐,๐๐๐ ปีก็มี และสาวกของเราน้ันแล เป็น
สกทาคามีก็มี เป็นอนาคามีก็มี เป็นโสดาบัน ไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มี ไม่จำเป็นต้องพูด
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ถึง ๑๐ ปี…(องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๖/๑๐๑), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในอเวจจัปปสันน
สูตร (องฺ.ทสก.๒๔/๖๔/๑๔๒), และในสิรมิาวิมาน (ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๑๔๗/๒๖) 

โสดาบนัผูสั้ตตักขุตตุปรมะ :พระโสดาบันผู้มี ๗ ครั้งเป็นอย่างย่ิง คือเวียนเกิดในสุคติภพอีกอย่างมาก
เพียง ๗ ครั้งก็จะบรรลุพระอรหัต, ผู้เกิดเพียง ๗ ชาติเป็นอย่างมาก คือ พระโสดาบัน
น้ีจะเกิดอีกภายใน ๗ ชาติกจ็ะได้บรรลุพระนิพพาน มีปรากฏในอนุปุพพาภิสมยกถา 
ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...เมื่อละกิเสสได้ ๑ ใน ๔ ส่วน ท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้ง 
เข้าถึงอยู่ สัมผสัโสดาปัตติผลด้วยกายอยู่ เม่ือละกิเลสได้ ๑ ใน ๔ ส่วน ไม่สัมผสัโสดา
ปัตติผลด้วยกายอยู่ เม่ือละกิเลสได้ ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะ 
โกลังโกละ เอกพีชี ประกอบด้วยความเลื่อมใสท่ีไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า…(อภิ.ก. 
(ไทย) ๓๗/๓๔๐/๓๑๘) 

โสดาปัตตินิยาม : กำหนดอันแน่นอนเก่ียวกับโสดาบัน, ข้อกำหนดอันแน่นอนเกี่ยวกับโสดาบัน, สิ่งที่
เป็นเคร่ืองกำหนดอันแน่นอนเกี่ยวกับโสดาบัน, มีปรากฏในนิยามกถา ท่ีท่านสกวาที
ถามปรวาทีเกี่ยวกับนิยามต่างๆ มีโสดาปัตตินิยาม เป็นต้น ว่าเป็นสภาวธรรมที่ถูก
ปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ซึ่งท่านปรวาทีตอบว่า ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/
๔๔๖/๔๗๔,๓๗/๖๔๔/๗๐๑,๓๗/๖๖๓/๗๑๖) 

โสดาปัตติผล : ผลแห่งการถึงกระแสท่ีจะนำไปสู่พระนิพพาน, ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย, เป็นหน่ึง
ในสามัญญผล (ผลแห่งการบำเพ็ญสมณธรรม) ๔ ได้แก ่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล 
อนาคามิผล และอรหัตตผล; อนึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้สรรเสริญ
โสดาปัตติผลไว้ในอนาถปิณฑิกปุตตกาลวัตถุ (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๗๘/๘๘) ไว้ว่า โสดา
ปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผน่ดิน กว่าการไปสู่สวรรค์ หรือกว่าความ
เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง (ความเป็นเอกราชในแผน่ดิน การไปสู่สวรรค ์ และความเป็น
ใหญใ่นโลก ยังไม่พ้นจากอบายภูมิมีนรกเป็นต้น แต่โสดาปัตติผลเป็นธรรมปิดกั้น
ประตูอบายภูมิได้ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๖/๕๕)), มีปรากฏในปาราชิกกัณฑ์ ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า...คำว่า การทำผลให้แจ้ง ได้แก ่ การทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง การทำ
สกทาคามิผลให้แจ้ง การทำอนาคามิผลให้แจ้ง การทำอรหัตตผลให้แจ้ง... (วิ.มหา. 
(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕, ๑/๒๑๘/๒๐๗), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในท่ีหลายแห่ง เช่น 
กูฏทัณฑสูตร (ที.สี. (ไทย) ๙/๓๕๕/๑๔๙), โลหิจจสูตร (ที.สี. (ไทย) ๙/๕๑๑/๒๒๕, 
๙/๕๑๒/๒๒๖), สังคีติสูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗, ๑๑/๓๓๓/๓๔๑), ทสุตตร
สูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๘), โกสมัพิยสูตร (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๐๐/๕๓๖, 
และในสัจจวิภังคสูตร (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๗๑/๔๑๗) 



 

๕๖๔๓ 
 

 

โสดาปัตติผลสมาบัต ิ: สมาบัติในโสดาปัตติผล, สมาบัติของพระโสดาบัน คือ เฉพาะพระโสดบัน
เท่าน้ันท่ีจะเข้าสมาบัตินี้ มีปรากฏในญาณกถา ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...โสดาปัตติ
มรรคควรรู้ย่ิง โสดาปัตติผลสมาบัติ ... สกทาคามิมรรค ...สกทาคามิผลสมาบัติ ... 
อนาคามิมรรค ... อนาคามิผลสมาบัติ ... อรหัตตมรรค ...อรหัตตผลสมาบัติควรรู้ย่ิง...
(ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๙/๒๖) 

โสดาปัตติมรรค : หนทางอันให้ถึงกระแสท่ีจะนำไปสู่พระนิพพานทีแรก, หนทางอันให้ถึงความเป็น
พระโสดาบัน ละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อ คือ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นผิดว่าเป็นตน) วิจิกิจฉา 
(ความลังเลสงสัย) และสีลัพพตปรามาส (ความยึดมั่นถือมั่นในศีลวัตรท่ีผิด), เป็นหน่ึง
ในมรรค ๔ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค 
มีปรากฏในรตนสูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...พระโสดาบันน้ันละธรรม ๓ ประการ 
คือ สักกายทฏิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสได้อย่างสิ้นเชิง พร้อมกับการบรรลุ
โสดาปัตติมรรค...(ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๐/๕๕๕), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง 
ได้แก่ กามสตุตนิทเทส ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า...บุคคลละกามได้โดยการตัดขาด 
เป็นอย่างไร คือ ๑. บุคคลกำลังเจริญโสดาปัตติมรรค ย่อมละกามอันเป็นเหตุไปสู่
อบาย ได้โดยการตัดขาด ๒. บุคคลกำลังเจริญสกทาคามิมรรค ยอ่มละกามอย่าง
หยาบได้โดยการตัดขาด ๓. บุคคลกำลงัเจริญอนาคามิมรรค ย่อมละกามอย่าง
ละเอียดได้โดยการตัดขาด ๔. บุคคลกำลังเจริญอรหัตตมรรค ย่อมละกามได้หมดสิ้น 
ไม่เหลือทุกสิ่งทุกประการ โดยการตัดขาด…(ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๓/๙), ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/
๘๐/๒๓๘), ในญาณกถา (ขุ,ปฏิ. (ไทย) ๓๑/๑๙/๒๖,๓๑/๒๒/๓๒,๓๑/๒๒๑/
๓๗๑,๓๑/๒๒๒/๓๗๔), อนาสวกถา (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๓๙๑/๔๐๕,๓๗/๔๓๐/
๔๖๑,๓๗/๔๔๖/๔๗๔) 

โสดาปัตติมรรคญาณ : ญาณในโสดาปัตติมรรค, ญาณท่ีทำให้เป็นโสดาบัน ได้แก่ โสดาปัตติมรรค 
หรือเรียกว่า ธรรมจักษุ มีปรากฏในอัญญาโกณฑัญญเถราปทาน ดังข้อความตอนหน่ึง
ว่า…พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้สิ่งท้ังปวง ในโลกพร้อมท้ังเทวโลก ได้เสด็จไปยังป่าใหญ่ ทรง
ลั่นอมตเภรีด้วยโสดาปัตติมรรคญาณ ท่ีข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้วนี้…(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๖๑๐/๙๓) 

โสตติกสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ช่ือว่าโสตติกะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลได้ช่ือว่าโสต
ติกะ เพราะธรรม ๗ ร้อยรัดไม่ได้ ดังมีเนื้อความเหมือนในภิกขุสูตร (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๘๘/๑๘๒) 

โสตติกะ, ชื่อ : บุคคลช่ือว่าไม่ถูกธรรมร้อยรดัไว้ มีปรากฏในโสตติกสูตร ซึ่งเป็นสูตรท่ีแสดงเหตุให้
บุคคลได้ช่ือว่าโสตติกะ เพราะธรรม ๗ ประการ คือ ๑. สักกายทิฏฐ ิ๒. วิจิกิจฉา ๓. 



 

๕๖๔๔ 
 

 

สีลัพพตปรามาส ๔. ราคะ ๕. โทสะ ๖. โมหะ ๗. มานะ ร้อยรัดไม่ได้ (องฺ.สตฺตก. 
(ไทย) ๒๓/๘๘/๑๘๒) 

โสตติยะ : ผู้สวดพระเวท, อีกนัยหน่ึง ภิกษุเป็นผู้ช่ือว่าโสตติยะ เพราะทำให้บาปอกุศลธรรมที่
ก่อให้เกิดความเศร้าหมอง นำไปเกิดในภพใหม่ มคีวามกระวนกระวาย มีทุกข์เป็น
วิบาก ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไปหลับหมดแล้ว มีปรากฏในมหาอัสสปุรสูตร ดังมี
ข้อความตอนหน่ึงว่า...ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกว่า สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง นหาต
กะ บ้าง เวทคูบ้าง โสตติยะบ้าง อริยะบ้าง อรหันต์บ้าง...(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๓๔/
๔๖๒)  

โสตถิกอุบาสก : อุบาสกช่ือว่าโสตถิกะเป็นอัครอุปัฏฐากเบ้ืองซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระนามว่าเวสสภู ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ ่ มีปรากฏในเวสสภูพุทธวงศ์ ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...โสตถิกอุบาสกและรัมมอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐากโคตมีอุบาสิกาและสิริ
มาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา...(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๕/๗๐๐) 

โสตถิชะ, พระเถระ : พระเถระนามว่าโสตถิชะ เป็นพระอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก ของพุทธเจ้า
พระนามว่าโกนาคมนะ ผูมี้พระยศ มีปรากฏในโกนาคมนพุทธวงศ์ ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า...พระภิยโยสเถระและพระอุตตรเถระเป็นพระอัครสาวก พระเถระนามว่า
โสตถิชะเป็นพระอุปัฏฐาก ของพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ ผูม้ีพระยศ (ขุ.พุทฺธ. 
(ไทย) ๓๓/๒๒/๗๑๐) 

โสตถิชะ, ภิกษุ : พระภิกษุนามว่าโสตถิชะ เป็นพระอุปัฏฐาก ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ
นามว่าโกนาคมนะ ผู้มีพระยศ มีปรากฏในมหาปทานสตูร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...
พระกกุสันธพุทธเจ้ามีภิกษุวุฑฒิชะ เป็นอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก พระโกนาคมน
พุทธเจ้ามีภิกษุโสตถิชะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก พระกัสสปพุทธเจ้ามีภิกษุ
สัพพมิตตะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอัครอุปัฏฐาก บัดน้ี เรามีภิกษุอานนท์เป็นอุปัฏฐาก เป็น
อัครอุปัฏฐาก...(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๑/๕) 

โสตถิยพราหมณ์ : พราหมณ์ผู้สวดพระเวท, พราหมณ์ช่ือโสตถิยะ มีปรากฏช่ือเป็นสองคน คือ ใน
มหาสุตตโสมชาดก ได้กล่าวถึงโสตถิยพราหมณ์ในอดีตกาล ซึ่งเป็นตัวอย่างในการ
รักษาความถูกต้อง คือ ยอดตัดลูกชายที่เป็นนักด่ืมสุราออกจากตระกูล ดังมีข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...(โสตถิยพราหมณ์กล่าวกะมาณพว่า) มาณพ เจ้าเป็นผู้มีรูปงาม เกิดใน
ตระกูลโสตถิยพราหมณ์ เจ้าไม่ควรกินอาหารที่ไม่ควรกินนะ...(ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/
๓๘๓/๑๖๑), ส่วนในปุณณิกาเถริยาปทาน เป็นพราหมณ์คนหนึ่งในพุทธุปบาทกาลนี้ 
ซึ่งเป็นเร่ืองที่นางปุณณิกากล่าวกะโสตถิยพราหมณ์ผู้มคีวามเห็นว่าบุคคลจะพ้นจาก
บาปกรรมได้ เพราะการอาบน้ำ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...หม่อมฉันไปตักน้ำ ได้เห็น



 

๕๖๔๕ 
 

 

โสตถิยพราหมณ์ น่ังหนาวสั่นอยู่ท่ามกลางน้ำ ครั้นเห็นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่า ฉันเป็นคน
ตักน้ำ…(ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๘๙/๕๔๕) 

โสตทวาร : ทวารคือหู, ทางรับรู้อารมณ์อันเกิดจากเสียงของจิต, เป็นหนึ่งในทวารทั้ง ๖ ได้แก ่
จักขุทวาร โสตทวารฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร และมโนทวาร มีปรากฏในกฏ
วิยสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ความมักใหญค่ืออภิชฌา กลิ่นดิบคือพยาบาท 
แมลงวันคือบาปอกุศลวิตก ภิกษุ เป็นไปไม่ได้เลยท่ีแมลงวันจักไม่ตอม ไม่กัดตนที่มัก
ใหญ ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบ แมลงวันคือความดำริท่ีอิงราคะ จักไต่ตอมบุคคลท่ีไม่คุ้มครอง
ในจักขุทวารและโสตทวาร ไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลาย...(องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๙/
๓๗๘) 

โสตธาต ุ: ธาตุคือหู (โสตปสาท), เป็นหนึ่งในบรรดาธาตุ ๑๘ คือ ๑. จักขุธาตุ (ธาตุคือจักขุ
ปสาท) ๒. รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์) ๓. จักขุวิญญาณธาตุ (ธาตุคือจักขุวิญญาณ) ๔. 
โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท) ๕. สัททธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ์) ๖. โสตวิญญาณธาตุ 
(ธาตุคือโสตวิญญาณ) ๗. ฆานธาตุ (ธาตุคือฆานปสาท) ๘. คันธธาตุ (ธาตุคือคัน
ธารมณ์) ๙. ฆานวิญญาณธาตุ (ธาตุคือฆานวิญญาณ) ๑๐. ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหา
ปสาท) ๑๑. รสธาตุ (ธาตุคือรสารมณ์) ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุคือชิวหา
วิญญาณ) ๑๓. กายธาตุ (ธาตุคือกายปสาท) ๑๔. โผฏฐพัพธาตุ (ธาตุคือโผฏฐัพพา
รมณ์) ๑๕. กายวิญญาณธาตุ (ธาตุคือกายวิญญาณ) ๑๖. มโนธาตุ (ธาตุคือมโน) ๑๗. 
ธรรมธาตุ (ธาตุคือธรรมารมณ์) ๑๘. มโนวิญญาณธาตุ (ธาตุคือมโนวิญญาณ) มี
ปรากฏในธาตุนานัตตสูตร (สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๘๕/๑๖๙, ๑๖/๘๖/๑๗๐), นอกจากนี้ 
ยังมีปรากฏในสีหาเถรีคาถา (ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๗๑/๕๖๗), (ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๒๒๗/
๕๙๒), ญาณกถา (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔/๑๒), ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๒๓/๑๙๑, อภิ.ธา. 
(ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๒, อภิ.ปุ. (ไทย)๓๖/๓๒/๑๑, และ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๐/
๑๗,๓๗/๓๕/๒๖,๓๗/๑๐๙/๖๑ 

โสตธาตุวิสุทธญิาณ : ญาณอันหมดจดในโสตธาตุ คือ ญาณท่ีทำให้ได้ยินเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์
ท้ังท่ีอยู่ไกลและใกล้ ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ มีปรากฏในโสตธาตุวิสุทธิ
ญาณนิทเทส ดังข้อความตอนหนึ่งว่า... เธอมีจิตอบรมแล้วอย่างน้ัน บริสุทธ์ิ ผ่องแผ้ว 
ย่อมน้อมนำจิตไปเพ่ือโสตธาตุวิสุทธิญาณ ได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพย์และเสียง
มนุษย์ท้ังท่ีอยู่ไกลและใกล ้ ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์...ปัญญาในการหยั่งลง
สู่สัททนมิิตที่มสีภาวะต่าง ๆ และสภาวะเดียว ด้วยอำนาจการแผ่วิตกไป ช่ือว่าโสต
ธาตุวิสุทธิญาณ...(ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๐๓/๑๖๑) 



 

๕๖๔๖ 
 

 

โสตธาตุวิสุทธญิาณนิทเทส : แสดงโสตธาตุวิสุทธิญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๕๑ ของญาณกถาที่ยก
มาต้ังเป็นคำปุจฉา ดังนี้ 

  ท่านพระสารีบุตรอธิบายโสตธาตุวิสุทธิญาณไว้ว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญ
อิทธิบาท ๔ อบรมข่มจิต ทำจิตให้อ่อน ควรแก่การงาน ใส่ใจนิมิตแห่งเสียง ท้ังหลาย
ในที่ไกลบ้าง ในที่ใกล้บ้าง หยาบบ้าง ละเอียดบ้าง ละเอียดอย่างย่ิงบ้าง ในแต่ละทศิ 
รวม ๑๐ ทิศ คือ บูรพา ปัจฉิม อุดร ทักษิณ อาคเนย์ พายัพ อีสาน หรดี เบื้องต่ำ 
เบ้ืองสูง แล้วน้อมจิตไปเพ่ือโสตธาตุวิสุทธิญาณ มีหูทิพย์ เหนือมนุษย์ ได้ยินเสียงทิพย์
และเสียงมนุษย์ท้ังที่อยู่ไกลและใกล ้(ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๐๓/๑๖๑) 

โสตประสาท : ประสาทหู, ประสาททางการได้ยิน มีปรากฏในปาสราสสิูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า
...สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท จงปล่อยศรัทธามาเถิด เรามิได้ปิดประตูอมตธรรม
สำหรับสัตว์เหล่าน้ัน แต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบาก จึงไม่คิดจะแสดงธรรมอัน
ประณีต ท่ีเราคล่องแคล่ว ในหมู่มนุษย์...(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๓/๓๐๘), นอกจากนี้ 
ยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง ได้แก่ โพธิราชกุมารสูตร (ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓๙/๔๑๐), 
โสตานุคตสูตร (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๑/๒๗๖, รตนจังกมนกัณฑ์ (ข.ุพุทฺธ. (ไทย) 
๓๓/๒/๕๕๔), และใน อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๘๙/๑๙๒,๓๗/๒๘๙/๑๙๒,๓๗/๓๓๖/
๓๐๖,๓๗/๕๖๓/๖๑๕,๓๗/๖๙๓/๗๔๐  

โสตวิญญาณ : ความรู้อารมณ์ทางหู, รู้เสียงด้วยหู คือ ได้ยิน, เป็นหนึ่งในวิญญาณ ๖ ได้แก่ ๑. จักขุ
วิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางตา รู้รูปด้วยตา, เห็น) ๒. โสตวิญญาณ (ความรู้อารมณ์
ทางหู คือ รู้เสยีงด้วยหู, ได้ยิน) ๓. ฆานวิญญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางจมูก คือ รู้กลิ่น
ด้วยจมูก, ได้กลิ่น) ๔. ชิวหาวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางลิ้น คือ รู้รสด้วยลิ้น, รู้รส) 
๕. กายวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางกาย คือ รู้โผฏฐัพพะด้วยกาย, รู้สึกสัมผสั) ๖. 
มโนวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางใจ คือ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ, รู้ความนึกคิด) มีปรากฏ
ในมหาสติปัฏฐานสูตร ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...จักขุวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก 
ตัณหาน้ีเม่ือเกิด ก็เกิดที่จักขุวิญญาณน้ี เม่ือต้ังอยู่ก็ต้ังอยู่ท่ีจักขุวิญญาณน้ี โสต
วิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ ฆานวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ 
ชิวหาวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูป...(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๒๙,๑๐/๔๐๑/๓๓๒), 
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในท่ีอีหลายแห่ง ได้แก่ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๖, ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๒๐๔/๒๑๔, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๘๕/๔๓๖, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๓/๘๙,๑๖/
๑๙๐/๒๙๑, และใน สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕๖/๘๕,๑๗/๕๗/๙๐,๑๗/๓๐๔/๓๒๒ 

โสตวิญญาณธาตุ :  ธาตุคือความรู้อารมณ์ทางหู, ธาตุคือรู้เสียงด้วยหู, ธาตุคือโสตวิญญาณ, เป็นหน่ึง
ในบรรดาธาตุ ๑๘ คือ ๑. จักขุธาตุ (ธาตุคือจักขุปสาท) ๒. รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์) 



 

๕๖๔๗ 
 

 

๓. จักขุวิญญาณธาตุ (ธาตุคือจักขุวิญญาณ) ๔. โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท) ๕. 
สัททธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ์) ๖. โสตวิญญาณธาตุ (ธาตุคือโสตวิญญาณ) ๗. ฆาน
ธาตุ (ธาตุคือฆานปสาท) ๘. คันธธาตุ (ธาตุคือคันธารมณ์) ๙. ฆานวิญญาณธาตุ (ธาตุ
คือฆานวิญญาณ) ๑๐. ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหาปสาท) ๑๑. รสธาตุ (ธาตุคือร
สารมณ์) ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุคือชิวหาวิญญาณ) ๑๓. กายธาตุ (ธาตุคือกาย
ปสาท) ๑๔. โผฏฐัพพธาตุ (ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์) ๑๕. กายวิญญาณธาตุ (ธาตุคือ
กายวิญญาณ) ๑๖. มโนธาตุ (ธาตุคือมโน) ๑๗. ธรรมธาตุ (ธาตุคือธรรมารมณ์) ๑๘. 
มโนวิญญาณธาตุ (ธาตุคือมโนวิญญาณ) มีปรากฏในธาตุนานัตตสูตร (สํ.นิ. (ไทย) 
๑๖/๘๕/๑๖๙), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง ได้แก่ ญาณกถา (ขุ.ป. (ไทย) 
๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑), อภิ.ธา. (ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๓, อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๓๒/
๑๑,๓๖/๑๗๒/๓๙,๓๖/๔๕๙/๑๑๗, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๐/๑๗, และ อภิ.ป. (ไทย) 
๔๐/๒/๒,๔๐/๔/๔,๔๐/๘/๗ 

โสตสมบัติ : ความถึงพร้อมด้วยโสตะ, ความครบถ้วนด้วยโสตะ, ความสมบูรณ์ด้วยโสตะ มีปรากฏ
ในติกปัฏฐาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... เม่ือปรารถนาโสตสมบัติ ... ฆานสมบัติ ... 
ชิวหาสมบัติ ... กายสมบัติ ...วรรณสมบัติ ... สัททสมบัติ ... คันธสมบัติ ... รสสมบัติ 
... โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขนัธ์ท่ีเป็นอนาคตจึงให้ทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ...
(อภิ.ป. (ไทย) ๔๑/๘/๕๖๓) 

โสตสัมผสั : การถูกต้องทางหู, การกระทบทางหู, การประจบหรือบรรจบพร้อมกันแห่งอายตนะ 
อารมณ์ และวิญญาณทางห ูมีปรากฏในมหานิทานสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...ก็ถ้า
เวทนา คือ เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผสั เวทนาที่เกิดจาก
ฆานสัมผสั เวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส และเวทนาที่เกิด
จากมโนสัมผสั ไม่ได้มีแก่ใคร ๆ ในภพไหน ๆ ท่ัวทุกแห่ง ...(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๐๒/
๖๐), ๑๐/๑๑๓/๖๔), นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในท่ีต่างๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ มหาสติ
ปัฏฐานสูตร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๐/๓๓๐,๑๐/๔๐๑/๓๓๓), ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๓/
๓๑๗, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๘๕/๔๓๖, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๕/๑๙๗, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/
๓๐๕/๓๒๒,๑๗/๓๒๕/๓๓๗, และใน ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙ 

โสตสัมผสัสชาเวทนา : เวทนาเกิดจากโสตสัมผสั, เวทนาอันเกิดจากการถูกต้องทางหู, เวทนา คือ 
ความรู้สึกอันเกิดจากการกระทบทางหู, เวทนา คือ ความรู้สึกอันเกิดจากการประจบ
หรือบรรจบพร้อมกันแห่งอายตนะ อารมณ์ และวิญญาณทางหู, เป็นหนึ่งในบรรดา
เวทนา ๖ มีปรากฏในสังคีติสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...๑. จักขุสัมผสัสชาเวทนา 
(เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส) ๒. โสตสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากโสตสัมผสั) ๓. 



 

๕๖๔๘ 
 

 

ฆานสัมผสัสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากฆานสัมผสั) ๔. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา (เวทนา
เกิดจากชิวหาสัมผสั) ๕. กายสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากกายสัมผัส) ๖. มโน
สัมผสัสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากมโนสัมผัส)...(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๗), 
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง ได้แก ่สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕๖/๘๓,๑๗/
๓๐๖/๓๒๓,๑๗/๓๒๖/๓๓๗, และใน ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓/๑๐,๓๑/๑๒๓/๑๘๙,๓๑/
๑๓๒/๒๐๓ 

โสตสูตร : พระสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นท่ีเช่ือฟัง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คุณสมบัติ
ของช้างต้นท่ีดี เปรียบเทียบคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นนาบุญของโลก มีฝ่ายละ ๕ 
พร้อมทั้งทรงอธิบายคุณสมบัติของแต่ละฝ่าย คือ (๑) เช่ือฟัง หมายถึงช้างต้ังใจ เง่ียหู
ฟังเหตุการณ์ท่ีควาญช้างให้ทำท้ังท่ีเคยทำหรือไม่เคยทำ เปรียบเทียบกับภิกษุ
ต้ังใจเงี่ยโสตสดับธรรมในเม่ือผู้อ่ืนแสดงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้ว (๒) ฆ่าได้ 
หมายถึงช้างเข้าสู่สมรภูมิแล้วฆ่าช้าง ควาญช้าง ม้า คนขี่ม้า ทำลายรถ ฆ่าพลรถ ฆ่า
พลเดินเท้า เปรียบเทียบกับภิกษุไม่รับกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และบาป
อกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้น ละ บรรเทา ทำให้ถงึความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป (๓) รักษาได้ 
หมายถึงชา้งเข้าสู่สมรภูมิแล้วรักษากายส่วนหน้า กายส่วนหลัง เท้าหน้า เท้าหลัง 
ศีรษะ ห ู งา งวง หาง และรักษาควาญช้าง เปรียบเทียบกับภิกษุเห็นรูปทางตา ฟัง
เสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมกู ลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย และรู้
ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่รวบถือ ไมแ่ยกถือ ปฏิบัติเพ่ือสำรวมรักษาจักขุนทรีย์ โสติ
นทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรย์ี กายินทรีย์ และมนินทรีย์ (๔) อดทนได้ หมายถึงช้าง
เข้าสู่สมรภูมิแล้ว อดทนต่อการประหารด้วยหอก ดาบ ลูกศร ง้าว เสียงกลอง 
บัณเฑาะว์ สังข์ และมโหระทึกท่ีกระห่ึม เปรียบเทียบกับภิกษุเป็นผู้อดทนต่อความ
หนาว ความร้อน ความหิวกระหาย เป็นต้น (๕) สัตว์ไปได้ หมายถึงช้างไปสู่ทิศที่
ควาญช้างไสไปทั้งท่ีเคยไปหรือไม่เคยไปโดยเร็วพลัน เปรียบเทียบกับภิกษุไปสูทิ่ศท่ีไม่
เคยไปตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี ้ คือความระงับสังขารท้ังปวง ความสละคนือุปธิ
กิเลสท้ังปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับ นิพพาน (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๔๐/๒๒๙) 

โสตะ : โสต, ประสาทหู, อวัยวะท่ีได้ยิน, อวัยวะเป็นเคร่ืองฟัง, เป็นหน่ึงในบรรดาอายตนะ
ภายใน ๖ คือ จักขุ-ตา โสตะ-หู ฆานะ-จมูก ชิวหา-ลิ้น กาย-กาย และมโน-ใจ; อีกนัย
หนึ่ง คือ กระแส, กระแสพระนิพพาน, อริยมรรค; อีกนัยหน่ึง คือ ธรรมท่ีถึงพระ
นิพพาน, ธรรมท่ีกำจัดกิเลส, ธรรมที่ยังกิเลสให้แห้ง, ธรรมท่ีละกิเลส, ในมหาสติปัฏ
ฐานสูตร ท่านหมายถึงโสตะ คืออวัยวะที่ได้ยิน ดังมีข้อความตอนหนึ่งปรากฏว่า...



 

๕๖๔๙ 
 

 

จักขุเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหาน้ีเม่ือเกิด ก็เกิดที่จักขน้ีุ เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีจักขุ
น้ี โสตะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ ฆานะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกฯลฯ ชิวหาเป็น
ปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ กายเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ฯลฯ มโนเป็นปิยรูปสาตรูปใน
โลก ตัณหานี้เม่ือเกิด ก็เกิดที่มโนนี้ เมื่อต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ท่ีมโนน้ี...(ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๔๐๐/๓๒๙,๑๐/๔๐๑/๓๓๒), นอกจากนี ้ ยังมีปรากฏใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๒/
๓๓๖,๑๔/๓๘๕/๔๓๕,๑๔/๓๙๙/๔๕๓,๑๔/๔๑๘/๔๗๒, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๕/
๑๙๗, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๖/๑๓๑, และ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๓๐๒/๓๒๐ 

โสตะ, หู : โสตะ-หู, ประสาทหู, อวัยวะที่ได้ยิน, อวัยวะเป็นเครื่องฟัง, เป็นหนึ่งในบรรดา
อายตนะภายใน ๖ คือ จักข-ุตา โสตะ-หู ฆานะ-จมูก ชิวหา-ลิ้น กาย-กาย และมโน-
ใจ; มีปรากฏในมหาขันธกะ ดังข้อความตอนหน่ึงท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสถึงอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักข ุ…ในรูปท้ังหลาย …
ในจักขุวิญญาณ …ในจักขุสมัผัส ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ท่ีเป็นสุขหรอื
ทุกข์หรือที่มใิช่สุขมิใช่ทุกข์ ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผสัเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
โสตะ...(วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๔/๖๔) 

โสตะท่ีเป็นภายใน : การกำหนดโสตะโดยให้เห็นถึงความจริงภายในของอริยสาวก เพ่ือให้เกิดความ
เบ่ือหน่ายแม้ในโสตะ โดยการกำหนดถึงเหตุเกิดเป็นต้นของโสตะ มีปรากฏในญาณ
กถา ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...พระโยคาวจรกำหนดโสตะท่ีเป็นภายใน อย่างไร คือ 
กำหนดว่า “โสตะเกิดเพราะอวิชชา” ฯลฯ พระโยคาวจรกำหนดโสตะที่เป็นภายใน
อย่างนี้...(ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖๖/๑๑๐) 

โสตะท่ีเป็นโลกิยะ : โสตะที่เป็นวิสัยของชาวโลก, โสตะท่ีทำให้ข้องอยู่ในโลก, ตรงกันข้ามกับโสตะที่
เป็นโลกุตตร คือ พ้นจากวิสัยของชาวโลก มีปรากฏในโวหารกถา ดังข้อความตอน
หนึ่งว่า...พระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า กระทบโสตะท่ีเป็นโลกุตตระ ไม่
กระทบโสตะที่เป็นโลกิยะ รับรู้ได้ด้วยวิญญาณท่ีเป็นโลกุตตระ รับรู้ไม่ได้ด้วยวิญญาณ
ท่ีเป็นโลกิยะ พระอริยสาวกรับรู้ได้ แต่ปุถชุนรับรู้ไม่ได้ใช่ไหม...(อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/
๓๔๗/๓๒๙) 

โสตานคุตสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเข้าถึงโสตประสาท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานิสงส์แห่ง
การเรียนธรรมคือสุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูต
ธรรม เวทัลละท่ีเข้าถึงโสตประสาท คล่องปาก ขึ้นใจ และแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ ม ี๔ 
คือ ภิกษุหลงลมืสติ เมื่อตายแล้วจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่ง (๑) บทแห่งธรรมท่ี
เคยเรียนมาจะปรากฏข้ึนเอง เม่ือกลับมสีติขึ้นมา และจะทำให้บรรลุคุณวิเศษได้เร็ว
พลัน (๒) บทแห่งธรรมท่ีเคยเรียนมาจะปรากฏข้ึนต่อเมื่อได้ฟังธรรมกถาจากภิกษุผู้มี
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ฤทธ์ิและจะทำให้บรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลัน (๓) บทแห่งธรรมท่ีเคยเรียนมาจะปรากฏ
ขึ้นต่อเมื่อได้ฟังธรรมจากเทพบุตรผู้เป็นธรรมกถึก และทำให้บรรลุคณุวิเศษได้เร็ว
พลัน (๔) บทแห่งธรรมท่ีเคยเรียนมาจะปรากฏข้ึนต่อเม่ือได้รับคำแนะนำจาก
เทพบุตรผู้เกิดก่อน และจะทำให้บรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลัน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๙๑/๒๗๖) 

โสตาบัต ิ: ช่ือเรียกอาบัติอุกกฤษฏ์ มปีรากฏในสมถขันธกะ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...บรรดา
อธิกรณ์น้ัน อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรณ์ เป็นไฉน อาบัติ ๕ กองเป็นอาปัตตาธิกรณ์บ้าง 
อาบัติ ๗ กองเป็นอาปัตตาธิกรณ์บ้าง นี้ช่ือว่า อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรณ์ บรรดาอาบัติ
น้ัน อาบัติท่ีไมเ่ป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน โสดาบัติ สมาบัติ นีช่ื้อว่า อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์...
(วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๒๖/๓๔๓) 

โสตาปัตติผลสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล พระผู้มีพระภาคตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า ธรรม ๔ คือ (๑) สัปปุรสิสังเสวะ (๒) สัทธัมมสัสวนะ (๓) โยนิโส
มนสิการ (๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ท่ีบุคคลเจริญ กระทำให้มากแล้ว  เป็นธรรมท่ี
เป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๑/๕๗๖) 

โสตาปัตติยังคะ : องค์คุณเคร่ืองบรรลุโสดา, องค์ประกอบของการบรรลุโสดา, คุณสมบัติท่ีทำให้เป็น
พระโสดาบันประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ คือ สัปปุรสิสังเสวะ (เสวนาสัตบุรุษ) 
สัทธัมมัสสวนะ (สดับพระสทัธธรรม) โยนิโสมนสิการ (รู้จักคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี) 
และธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) มปีรากฏในทัฏฐพัพสูตร ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า...ภิกษุท้ังหลาย พึงเห็นสัทธาพละได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในโสตา
ปัตติยังคะ พึงเห็นสัทธาพละได้ที่น้ี พึงเห็นวิริยพละได้ท่ีไหน พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน 
๔๒ พึงเห็นวิริยพละได้ที่น้ี พึงเห็นสติพละได้ท่ีไหน พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน ๔๓ พึง
เห็นสติพละได้ท่ีน้ี...(องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕/๑๙) 

โสตาปนันสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระโสดาบัน มี ๖ สูตร แต่เน้ือหาต่างกันคือ 
 1.โสตาปันนสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ

ท้ังหลายว่า อริยสาวกผู้รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษและธรรมเครื่องสลัดออก
จากอุปาทานขันธ์ ๕ นี้ตามความเป็นจริง จัดว่าเป็นโสดาบัน ไม่มทีางตกต่ำ มีความ
แน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๙/๒๐๔) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โสดาบนั หมายถึงผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ 
เพราะคำว่า โสตะ เป็นช่ือของอริยมรรคมอีงค์ ๘ (อภิ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓๑/๕๓๐) คำ
ว่า ไม่มีทางตกต่ำ หมายถึงไม่ตกไปในอบาย ๔ คือ นรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน แดน
เปรต และพวกอสูร (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๗/๒๔๒) คำว่า สัมโพธิ ในท่ีน้ีหมายถึง
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มรรค ๓ เบ้ืองสูง (คือ สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค) (องฺ.ติก.อ.
(บาลี) ๒/๘๗/๒๔๒, องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี) ๒/๘๗/๒๓๕)  

 2.โสตาปันนสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่าน
พระราธะว่า อริยสาวกผู้รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และเครื่องสลัดออกจาก
อุปาทานขันธ์ ๕ น้ีตามความเป็นจริง เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบัน ไม่มีทาง
ตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันหน้า (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๖๖/๒๕๘) 

 3.โสตาปันนสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า สาวก
ผู้รู้ชัดคุณ โทษ และธรรมเคร่ืองสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ มีสทัธินทรีย์เป็นต้นนั้นตาม
ความเป็นจริง เรียกว่าพระโสดาบัน  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๒/๒๘๒) 

 4.โสตาปันนสูตร (ทุติย) (สตูรท่ี ๒) พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า สาวก
ผู้รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ มี
สัทธินทรีย์เป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง เรียกว่าพระโสดาบัน  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๓/
๒๘๓) 

 5.โสตาปันนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สาวกผู้รู้ชัดความเกิด 
ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๖ มีจักขุนทรีย์เป็นต้นน้ัน
ตามความเป็นจริง เรียกว่าพระโสดาบัน  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๙๖/๓๐๖) 

 6.โสตาปันนสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า สาวกผู้รู้ชัดความเกิด 
ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ ๕ มสีุขินทรีย์เป็นต้นน้ัน
ตามความเป็นจริง เรียกว่าพระโสดาบัน  (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕๐๒/๓๑๐) 

โสตายตนะ : อายตนะคือหู เป็นหน่ึงในบรรดาอายตนะ ๖ คือ จักขวายตนะ-อายตนะ คือ ตา โส
ตายตนะ-อายตนะ คือ หู ฆานายตนะ-อายตนะ คือ จมกู ชิวหายตนะ-อายตนะ คือ 
ลิ้น กายายตนะ-อายตนะ คือ กาย และมนายตนะ-อายตนะ คือ ใจ; มีปรากฏใน
สังคีติสูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๕), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในทสตุตรสูตร (ที.
ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๘๙, ๑๑/๓๖๐/๔๓๐), ญาณกถา (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔/
๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑), อภิ.ธา. (ไทย) ๓๕/๑๕๗/๑๑๓, อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๒๓/๙, 
อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๑๙/๑๗,๓๗/๓๔/๒๖,๓๗/๔๓/๒๙,๓๗/๑๐๘/๖๑ 

โสตินทรยี์ : อินทรีย์คือโสตะ, อินทรีย์คือโสตปสาท, อินทรีย์คือหู, อินทรีย์คืออวัยวะฟังเสียง, เป็น
หนึ่งในบรรดาอินทรีย์ ๒๒ มีจักขุนทรีย์ เปน็ต้น มีปรากฏในสัพพาสวสูตร ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...เมื่อเธอสำรวมอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนท่ีก่อความคับแค้น ย่อมไม่มี
แก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวร
ในโสตินทรีย์อยู่ฯลฯ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในฆา
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นินทรีย์อยู่ ฯลฯ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว...(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒/๒๒,๑๒/
๔๕๕/๔๙๔), นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในขันธสูตร (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๔๗/๖๕), สํ.สฬา. 
(ไทย) ๑๘/๒๓๕/๒๓๑, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๐๐/๓๐๘,๑๙/๕๑๑/๓๒๒, ขุ.สุ. (ไทย) 
๒๕/๗๐๓/๖๖๖, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑, และใน อภิ.ธา. (ไทย) 
๓๕/๒๒๐/๑๙๗  

โสตุธาตุ :  ธาตุคือหู (โสตปสาท), เป็นหนึ่งในบรรดาธาตุ ๑๘ คือ ๑. จักขุธาตุ (ธาตุคือจักขุ
ปสาท) ๒. รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์) ๓. จักขุวิญญาณธาตุ (ธาตุคือจักขุวิญญาณ) ๔. 
โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท) ๕. สัททธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ์) ๖. โสตวิญญาณธาตุ 
(ธาตุคือโสตวิญญาณ) ๗. ฆานธาตุ (ธาตุคือฆานปสาท) ๘. คันธธาตุ (ธาตุคือคัน
ธารมณ์) ๙. ฆานวิญญาณธาตุ (ธาตุคือฆานวิญญาณ) ๑๐. ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหา
ปสาท) ๑๑. รสธาตุ (ธาตุคือรสารมณ์) ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุคือชิวหา
วิญญาณ) ๑๓. กายธาตุ (ธาตุคือกายปสาท) ๑๔. โผฏฐพัพธาตุ (ธาตุคือโผฏฐัพพา
รมณ์) ๑๕. กายวิญญาณธาตุ (ธาตุคือกายวิญญาณ) ๑๖. มโนธาตุ (ธาตุคือมโน) ๑๗. 
ธรรมธาตุ (ธาตุคือธรรมารมณ์) ๑๘. มโนวิญญาณธาตุ (ธาตุคือมโนวิญญาณ) มี
ปรากฏในปุคคลกถา (อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๔๔/๒๙) 

โสนกบุรุษ : บุรุษคนหน่ึงช่ือโสนกะ มีความเช่ียวชาญในนิติศาสตร์ มีปรากฏในอังกุรเปตวัตถุ ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า... เมื่อเราให้อยู่ ไทยธรรมไม่พึงสิ้นไป ครั้นเราให้ทานนั้นแล้ว ไม่
พึงเดือดร้อนในภายหลัง เม่ือกำลังให้ พึงยังจิตให้เลื่อมใส ข้าพเจ้าพึงเลือกขอพรอย่าง
น้ีกับท้าวสักกะ (โสนกบุรุษกลา่วเตือนอังกุรพาณิช...(ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๒๙๙/๒๑๕) 

โสปปสูตร : พระสูตรว่าด้วยการนอนหลับ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสา
วัต ตรัสกับภิกษุท้ังหลายผู้นอนต่ืนสาย ให้รู้จักคุ้มครองทวาร ให้รู้จักประมาณในการ
บริโภค ให้หม่ันประกอบความเพียร ให้เห็นแจ้งกุศลธรรมท้ังหลาย ให้เจริญโพธิปักขยิ
ธรรม โดยยกตัวอย่างนักปกครอง ๖ จำพวก คือ (๑) กษัตริย์ (๒) ท่านผู้ปกครองรัฐ 
(๓) ท่านผู้เป็นทายาทของตระกูล ( ๔) ท่านผู้เป็นเสนาบดี (๕) ท่านผู้ปกครองหมู่บ้าน 
(๖) ท่านผู้เป็นหัวหน้าคณะ  

  นักปกครองทั้ง ๖ น้ี ถ้ากินแล้วนอนก็จะไม่เป็นท่ีรักของคนใต้ปกครอง 
เปรียบเทียบสมณะหรือพราหมณ์ ถ้ากินแล้วนอน ก็จะไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ ไม่
รู้จักประมาณในการบริโภค ไม่หมั่นประกอบความเพียรเป็นเคร่ืองต่ืนอยู่ ไม่เห็นแจ้ง
กุศลธรรมไม่หมั่นประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมท้ังเบ้ืองต้นและ
เบ้ืองปลายแห่งราตรีแล้ว ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอา
สวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน แล้วตรัสสอนให้ภิกษุท้ังหลาย
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ศึกษาว่า เราจักคุ้มครองทวารในอินทรีย์๖ รู้จักประมาณในการบริโภคหมั่นประกอบ
ความเพียรเครื่องต่ืนอยู่ เห็นแจ้งกุศลธรรมท้ังหลาย หม่ันประกอบความเพียรในการ
เจริญโพธิปักขิยธรรม ท้ังเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายแห่งราตรีอยู่ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/
๑๗/๔๓๙) 

โสปากเถรคาถา : ภาษิตของพระโสปากเถระ,คาถาของพระโสปากเถระ ท่านพระโสปากเถระกล่าว
ไว้ว่า บุคคลมีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตา ในบุตรคนเดียวที่น่ารัก  ฉันใด ภิกษุพึงมี
อัธยาศัยประกอบด้วยเมตตา ในสัตว์ท้ังปวงในท่ีทุกแห่ง ฉันนั้น  (ขุ.เถร.(ไทย) 
๒๖/๓๓/๓๑๕) 

โสปากเถรคาถา : ภาษิตของพระโสปากเถระ,คาถาของพระโสปากเถระ ท่านพระโสปากเถระ กล่าว
ไว้ว่า บุคคลมอัีธยาศัยประกอบด้วยเมตตา ในบุตรคนเดียวท่ีน่ารัก  ฉนัใดภิกษุพึงมี
อัธยาศัยประกอบด้วยเมตตา ในสัตว์ท้ังปวงในท่ีทุกแห่ง  ฉันน้ัน (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/
๓๓/๓๑๕) 

  อีกแห่งหน่ึง ท่านพระโสปากเถระ กล่าวไว้ว่า เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าน
รชน เสด็จจงกรมท่ีร่มเงาแห่งพระคันธกุฎี ได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ซึ่งเป็นบุรุษผู้สูงสดุ 
แล้วถวายบังคม  ณ  ท่ีนั้น ได้ห่มจีวรเฉวียงบ่า  ประนมมือ  เดินจงกรมตามพระองค์ 
พระองค์ได้ตรัสถามปัญหากบัเรา เราเช่ียวชาญรอบรู้ปัญหาทั้งหลาย จึงไม่สะทก
สะท้านและหวาดกลัว ได้พยากรณ์ถวายพระศาสดา เมื่อเราแก้ปัญหาถวายเสร็จแล้ว 
พระตถาคตทรงอนโุมทนาแลว้ ทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ได้ตรัสเนื้อความน้ีว่า เป็นลาภ
ของชาวอังคะและชาวมคธ ที่โสปากภิกษุนี้บริโภค จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ  และคิ
ลานปัจจัย และได้ตรัสถึงการต้อนรับและสามีจิกรรม ของชาวอังคะและชาวมคธ
เหล่าน้ัน  ว่าเป็นลาภของพวกเขา โสปากะ ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป เธอจงมาพบเรา 
และการแก้ปัญหานี้แหละ จงเป็นการอุปสมบทของเธอ, เราเกิดมามีอายุได้ ๗ ขวบ ก็
ได้อุปสมบทแล้ว ยังทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ น่าอัศจรรย์จริง  ความท่ีธรรม
เป็นธรรมดี (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๔๘๐/๔๒๑) 

โสปากเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโสปากเถระ มเีน้ือความที่ท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ใน
อดีตชาติกัปที่ ๙๔ ท่านได้ปูเครื่องลาดถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ และได้
ฟังธรรมเทศนาเรือ่งสังขารไม่เที่ยง เกิดขึน้ ต้ังอยู่ แล้วดับไป ความเข้าไปสงบระงับ
สังขารเหล่านั้นเป็นสุข ท่านละมิจฉาทิฏฐแิล้วเริ่มเจริญอนิจจสัญญา แต่ทำได้วันเดียว
ก็ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน เพราะผลแห่งกรรมน้ัน ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในชาติสุดท้าย
น้ี ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๑๒/๑๑๘) 
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โสปากสามเณร : สามเณรช่ือโสปากะ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการถามปัญหาเพ่ือเป็นกรณีศึกษา มี
ปรากฏในสามเณรปัญหา ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า…๑. อะไรช่ือว่า หน่ึง ท่ีช่ือว่า หน่ึง 
ได้แก่ สัตว์ท้ังปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร (ท่านอธิบายเพ่ิมเติมว่า อาหารหมายถึง
ปัจจัยท่ีเป็นเหตุให้สัตว์ดำรงชีพอยู่ได้ ได้แก่ อาหาร ๔ คือ (๑) กวฬิงการาหาร 
(อาหารคือคำข้าว) (๒) ผสัสาหาร(อาหารคือผัสสะ) (๓) มโนสัญเจตนาหาร(อาหารคือ
มโนสัญเจตนา) (๔) วิญญาณาหาร(อาหารคือวิญญาณ) ยกเว้นอสัญญีสัตตพรหม ซ่ึงมี
ฌานเป็นอาหาร (ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๔/๖๕, องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๒๗/๓๓๖)) ๒. อะไรช่ือ
ว่า สอง ท่ีช่ือว่า สอง ได้แก่ นามและรูป ๓. อะไรช่ือว่า สาม ท่ีช่ือว่า สาม ได้แก่ 
เวทนา ๓ ๔. อะไรช่ือว่า สี่ ท่ีช่ือว่า สี่ ได้แก่ อริยสัจ ๔ ๕. อะไรช่ือว่า ห้า ท่ีช่ือว่า ห้า 
ได้แก่ อุปาทานขันธ์ ๕...(ขุ.ข.ุ (ไทย) ๒๕/๔/๕) 

โสภณสูตร : มี ๒ สูตร แปลช่ือสูตรและเนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.โสภณสตูร พระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคล ๔ 

จำพวกผู้เฉียบแหลม ได้รับคำแนะนำดี แกล้วกล้า เป็นพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม ช่ือว่าทำหมู่ให้งาม คือ (๑) ภิกษุ (๒) ภิกษุณี (๓) อุบาสก (๔) 
อุบาสิกา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗/๑๒) 

 2.โสภณสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อาวาสงดงาม พระผู้มีพระภาค  ตรัส
ว่า ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ภิกษุเจ้าอาวาสงดงาม ๕ คือ (๑) มีศลี สำรวมด้วยการสังวรใน
พระปาติโมกข์ (๒) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ (๓) มีวาจางาม เจรจาถ้อยคำ
ไพเราะ (๔) สามารถช้ีแจงธรรมกถาให้บุคคลผู้เข้าไปหาเห็นชัดได้ (๕) เป็นผู้ได้ฌาน 
๔ อันมีในจิตย่ิง(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓๓/๓๗๕) 

โสภณะ, กรุง : กรุงช่ือโสภณะ, ช่ือเมืองในอดีต, เป็นเมืองภายใต้ปกครองของกษัตริย์พระนามว่าสา
คระกับพระเทวีพระนามว่าสุทัสสนา ผู้เปน็พระชนกและชนนี ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่า อัตถทัสส ี มีปรากฏในอัตถทัสสีพุทธวงศ์ ดังมีข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...กรุงช่ือว่าโสภณะ กษัตริย์พระนามว่าสาคระเป็นพระชนก พระเทวีพระ
นามว่าสุทัสสนาเป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทสัสี ผูแ้สวงหาคุณ
อันย่ิงใหญ่... (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๔/๖๖๓); ส่วนในอุกกาสติกเถราปทาน ปรากฏ
เป็นช่ือเมืองของพระอุกกาสติกเถระในอดีตชาติท่ีท่านเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มี
ชัยชนะเป็นใหญ่ในชมพูทวีป มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ซึ่งเป็นผลานิสงส์จาก
การถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าโกสิกะ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...กรุง
ช่ือโสภณะที่วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้ เป็นกรุงที่สงัดจากเสียง ๑๐ ประการ (คือ 
เสียงช้าง เสียงม้า เสียงกลอง เสียงสังข์ เสียงรถ เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงเพลงขับ 
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เสียงฉิ่ง เสียงเช้ือเชิญทานอาหาร (ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๔๑, ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑/๔)) แต่
ประกอบด้วยเสียงกังสดาลอย่างไพเราะ...(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๓๘/๑๒๒ 

โสภณะ, สวน : สวนช่ือโสภณะ เป็นสวนท่ีพระอุปาลิเถระซ้ือโดยใช้ทรัพย์หนึ่งแสนเพ่ือสร้างเป็นสังฆา
ราม ถวายพระสงฆ์อันมีองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเป็น
ประมุข ในสมัยที่ท่านเกิดเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะ ในกรุงหงสวดี มีกองทรัพย์ 
๘๐ โกฏิ มทีรัพย์และข้าวเปลือกเป็นอันมาก มีปรากฏในอุปาลิเถราปทาน ดังมี
ข้อความตอนหน่ึงว่า...ข้าพเจ้าจ่ายทรัพย์หน่ึงแสนซื้อสวนช่ือว่าโสภณะ ด้านทิศ
ตะวันออกนคร สร้างให้เป็นสงัฆาราม...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๔๖๑/๗๑) 

โสภณะ, อาราม : อารามช่ือโสภณะ เป็นอารามที่พระอุปาลิเถระสร้างถวายพระสงฆ์อันมีองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเป็นประมุข ในสมยัท่ีท่านเกิดเป็น
พราหมณ์มีนามว่าสุชาตะ ในกรุงหงสวดี มีกองทรัพย์ ๘๐ โกฏิ มีทรัพย์และ
ข้าวเปลือกเป็นอันมาก ซึง่ท่านได้ซื้อสวนช่ือโสภณะโดยใช้ทรัพย์หน่ึงแสน จึงได้
เรียกช่ืออารามตามช่ือสวนน้ัน มีปรากฏในอุปาลิเถราปทาน ดังมีข้อความตอนหน่ึงว่า
...อารามช่ือโสภณะข้าพระองค์จ่ายทรัพย์หนึ่งแสนซื้อมาได้สร้างจนเสร็จเรียบร้อย
ด้วยทรัพย์จำนวนเทา่น้ันเช่นกัน ข้าแต่พระมุนี ขอพระองค์ทรงรับเถิด...(ขุ.อป. (ไทย) 
๓๒/๔๗๒/๗๒) 

โสภวดี, กรุง : กรุงช่ือโสภวดี เป็นช่ือเมืองในอดีตกาล คือ ในสมัยพระสมัมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
โกนาคมนะ มปีรากฏในที่ ๒ แห่ง แต่เป็นเมืองเดียวกัน คือ ในมหาปทานสูตร (ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๑๒/๕), เป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะ ดังข้อความตอนหน่ึงในพระสูตร
น้ันว่า..พระโกนาคมนพุทธเจ้ามีพราหมณ์ยัญญทัตเป็นพระบิดา นางพราหมณีอุตตรา 
เป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด สมัยน้ัน ได้มพีระราชาทรงพระนามว่าโสภะ กรุงโสภวดี 
เป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะ… และในโกนาคมนพุทธวงศ์ (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๖/
๗๐๙) ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...กรุงช่ือว่าโสภวดี กษัตริย์พระนามว่าโสภะ ตระกูล
ใหญ่ของพระสมัมาสัมพุทธเจา้ก็อยู่ในนครนั้น... 

โสภะ,พระราชา : ช่ือพระราชาพระองค์หน่ึง ในอดีตกาล คือ ในสมัยพระสมัมาสัมพุทธเจ้าพระนาม
ว่าโกนาคมนะ ผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษ มีกรุงโสภวดีเป็นราชธานี มีปรากฏในมหาปทาน
สูตร ดังข้อความตอนหน่ึงในพระสูตรน้ันว่า..พระโกนาคมนพุทธเจ้ามีพราหมณ์ยัญญ
ทัตเป็นพระบิดา นางพราหมณีอุตตรา เป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิด สมัยนั้น ได้มี
พระราชาทรงพระนามว่าโสภะ กรุงโสภวดี เป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะ…(ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๑๒/๕) 
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โสภะ, กษัตริย์ : กษัตริย์พระนามว่าโสภะ ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ ผู้ทรง
เป็นผู้นำวิเศษ มีกรุงโสภวดีเป็นราชธานี มีปรากฏในโกนาคมนพุทธวงศ์ ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...กรุงช่ือว่าโสภวดี กษัตริย์พระนามว่าโสภะ ตระกูลใหญ่ของพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าก็อยู่ในนครนั้น...(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๖/๗๐๙) 

โสภิตเถรคาถา : ภาษิตของพระโสภิตเถระ,คาถาของพระโสภิตเถระ ท่านพระโสภิตเถระเมื่อเปล่ง
อุทาน  จึงได้กล่าวว่า เราเป็นภิกษุ มีสติ  มีปัญญา บำเพ็ญเพียรอย่างแรงกล้าระลึก
ชาติก่อนได้ ๕๐๐ กัปเพียงคนืเดียว เราเจริญสติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ มรรค  ๘ 
ระลึกชาติก่อนได้ ๕๐๐ กัป เพียงคืนเดียว (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๕/๓๕๘) 

โสภิตเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระโสภิตเถระ มีเน้ือความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้ว่า  ใน
อดีตชาติกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ประคองอัญชลีต่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุต
ตระ เพราะผลแห่งกรรมนั้น ท่านไม่ไปสู่ทุคติเลย ในชาติสดุท้ายน้ี ได้บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๙๓) 

โสภิตพุทธวงศ์ :   พระสูตรว่าด้วยพระประวัติของพระโสภิตพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า นับ
ถอยหลังจากกัปน้ีไป ๒ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัป พระโสภิตพุทธเจ้าประสูติในกรุงสุ
ธรรมา พระชนกพระนามว่าสุธรรม พระชนนีพระนามว่าสุธรรมา พระมเหสีพระนาม
ว่ามกิลา พระโอรสพระนามว่าสีหะ ครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ป ีทรงเห็นนิมิต ๔ จึง
เสด็จออกจากปราสาทไปบวชบำเพ็ญบารมี ๗ วัน ได้ฌาน ๔ ต่อจากน้ันไปบำเพ็ญ
เพียรจนได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นกากะทิง พระองค์ประกาศพระธรรมจักรแล้ว จากเบ้ืองบน
จรดอเวจีมหานรก  จากเบือ้งล่างจรดภวัคคพรหม  ในระหว่างน้ี  มีบริษัทเป็นหน่ึง
เดียวกัน  ในการแสดงธรรม พระสมัมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรแก่
บริษัทนั้น ผู้ได้บรรลุธรรมคร้ังท่ี  ๑  จะคำนวณนับมิได้เลย ถัดจากนั้น  เม่ือพระองค์
ทรงแสดงธรรม ในสมาคมของเทวดาและมนุษย์ เทวดาและมนุษย์ประมาณ  
๙๐,๐๐๐  โกฏิได้บรรลุธรรม ครั้งท่ี ๒ ในกาลน้ัน  พระราชบุตรผู้เป็นกษัตริย์พระ
นามว่าชัยเสน ทรงรับสั่งให้สร้างพระอารามอีกแห่งหน่ึงน้อมถวายพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมประกาศการบูชาของกษัตริย์พระองค์นี้ 
เทวดาและมนุษย์ประมาณ ๑,๐๐๐  โกฏิ  ได้บรรลุธรรม ครั้งที่ ๓ มีการประชุมแห่ง
พระขีณาสพ  ผู้ปราศจากมลทิน ๓ ครั้งพระราชาทรงพระนามว่าอุคคตะพระองค์น้ัน 
ทรงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชน  ในทานนั้น พระอรหันต์
ประมาณ ๑๐๐ โกฏิ  มาประชุมกัน ครั้งน้ัน  มีหมู่คณะมาถวายทานแด่พระพุทธเจ้า 
เป็นผู้สูงสุดแห่งนรชน พระอรหันต์ประมาณ  ๙๐  โกฏิ มาประชุมกัน  ครั้งท่ี ๒ ใน
กาลเม่ือพระชินเจ้าทรงเสด็จจำพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลง พระอรหันต์ประมาณ 
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๘๐ โกฏิ มาประชุมกัน ครั้งที่ ๓ พระอสมเถระและพระสุเนตตเถระเป็นคู่อัครสาวก 
พระอโนมเถระเป็นพุทธ-อุปัฏฐาก พระนกุลาเถรีและพระสุชาดาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา 
รัมมอุบาสกและสุเนตต-อุบาสกเป็นคู่อัครอุปัฏฐาก นกุลาอุบาสิกาและจิตตาอุบาสิกา
เป็นคู่อุปัฏฐายิกา ในกัปน้ีมนุษย์มีอายุขัย ๙๐,๐๐๐ ปี และพระองค์ก็มีพระชนมายุ
ประมาณเท่าน้ัน พระโสภิตสัมมาสมัพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ เสด็จดับขันธปรินิพพานที่สี
หาราม พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ แผ่ไปอย่างกว้างขวางในนานาอารยประเทศ 
(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๑๘) 

โสภิตะ, ดาบส : ดาบสช่ือว่าโสภิตะ เป็นอดีตชาติติสสเมตเตยยเถระ ในพุทธุปบาทกาลน้ี ดาบสน้ัน
แสวงหาประโยชน์อย่างสูงสุดเพ่ือเกิดในพรหมโลกจึงนำฟืนสำหรับก่อไฟมาสุมไฟให้
ลุกโพลงบนยอดเง้ือมอยู่ในระหว่างภูเขา ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้
ทรงรู้แจ้งโลก ท่านดาบสน้ันได้เก็บผลมะพลับใสห่าบจนเต็ม นำผลมาคลุกเคล้าด้วย
น้ำผึ้งแล้วได้ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระองค์น้ันผู้เสด็จมาโปรด ด้วยอานิสงส์นั้น ท่าน
ได้ครองเทวสมบัติ ๒๕ ชาติ และจักเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ชาติ และได้
บรรลุพระอรหัตในพุทธุปบาทกาลนี้ มีปรากฏในติสสเมตเตยยเถราปทาน ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า ... (ข้าพเจ้าเป็น)ดาบสชื่อโสภิตะ บริโภคแต่ผลไม้ท่ีหล่นเอง อาศัยยอด
เง้ือมอยู่ในระหว่างภูเขา... (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑/๖๕๔) 

โสภิตะ, พระเถระ : พระโสภิตะ ปรากฏนามในที่ ๒ แห่ง แตกต่างกัน คือ ในโสภิตเถราปทาน เป็น
หนึ่งในอสีติมหาเถระในพุทธุปบาทกาลนี้ เดิมท่านถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์ ใน
เมืองสาวัตถี มีนามว่า โสภิตมาณพ ต่อมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ไม่ประมาท 
ทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็ได้บรรลุพระ
อรหัตตผล พร้อมด้วยปฏสิัมภิทาญาณท้ัง ๔ ท่านระลึกชาติได้ ๕๐๐ กัป พระผู้มีพระ
ภาคจึงได้ทรงต้ังท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลาย ฝ่ายข้าง
ระลึกซึ่งปุพเพสันนิวาส ดังมีปรากฏข้อความตอนหน่ึงว่า...ผู้นั้นจักเผากิเลสท้ังหลาย
ได้แล้ว เป็นผูม้ีจิตมีอารมณ์เดียว มีใจต้ังมัน่ มีนามว่าโสภิตะ เป็นสาวกของพระ
ศาสดา...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๖/๒๙๓), ส่วนในปิยทัสสีพุทธวงศ์ มีปรากฏนามว่าเป็น
พระอุปัฏฐากของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัสส ี ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า...พระปา
ลิตเถระและพระสัพพทัสสีเถระเป็นพระอัครสาวก พระเถระนามว่าโสภิตะเป็นพระ
อุปัฏฐากของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัสส.ี..(ขุ.พุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๕๙) 

โสภิตะ, พระพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ ผู้ซึ่งมาตรสัรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัย
ต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ พระองค์มีพระวรกายสูง ๕๘ ศอก ประทับอยู่
ในกรุงช่ือว่าสุธรรม กษัตริย์พระนามว่าสุธรรม เป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุ
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ธรรมา เป็นพระชนนี พระมเหสีพระนามว่ามกิลา พระราชโอรสพระนามว่าสีหะ ทรง
ครองฆราวาสอยู่ ๙,๐๐๐ ปี มีปราสาทที่อุดมอยู่ ๓ หลัง ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึง
เสด็จออกจากปราสาทไปผนวช ทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่ ๗ วัน กไ็ด้บรรลุพระ
โพธิญาณ ท่ีโคนต้นกากะทิง พระอสมเถระและพระสุเนตตเถระเป็นพระอัครสาวก 
พระอโนมเถระเป็นอุปัฏฐาก พระนกุลาเถรีและพระสชุาตาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา 
รัมมอุบาสกและสุเนตตอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก นกลุาอุบาสิกาและจิตตาอุบาสิกา
เป็นอัครอุปัฏฐายิกา ขณะน้ัน มนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ ๙๐,๐๐๐ ปี พระองค์ก็
ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่าน้ัน ทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก มี
ปรากฏในพันธุชีวกเถราปทาน ดังข้อความตอนหนึ่งว่า...พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ
นามว่าโสภิตะ ผู้ซ่ึงสัตบุรุษสรรเสริญแล้ว พระองค์ประทับนั่งเข้าสมาธิอยู่ในระหว่าง
ภูเขา...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๖/๓๔๘), และในปทุมปูชกเถราปทาน (ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/
๔๔/๕๒๘), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในโสภิตพุทธวงศ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...สมัย
ต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะทรงเป็น
ผู้นำ มีพระทัยสงบม่ันคงไม่มีใครเสมอเหมือน ไม่มีบุคคลเปรียบ...(ขุ.พุทฺธ. (ไทย) 
๓๓/๑/๖๑๘,๓๓/๑/๖๒๓,๓๓/๕/๗๒๑,๓๓/๖/๗๒๒,๓๓/๘/๖๑๙,๓๓/๑๑/
๖๑๙,๓๓/๑๖/๖๒๑,๓๓/๒๐/๖๒๒,๓๓/๒๑/๖๒๒) 

โสภิตะ, พราหมณ์ : พราหมณ์มีนามว่าโสภิตะ เป็นช่ือในอดีตชาติของพระสาคตเถระ ในสมัยของพระ
สัมมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผูแ้สวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ พราหมณ์นั้นได้ทำ
จิตของตนให้เลื่อมใสชมเชยพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก และพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าพระองค์นั้นได้พยากรณ์ว่าจักรื่นรมย์ในเทวโลก ๑๐๐,๐๐๐ กัป มีปรากฏใน
สาคตเถราปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... ครั้งน้ัน ข้าพเจ้าได้เป็นพราหมณ์มีนามว่า
โสภิตะ ห้อมลอ้มด้วยศิษย์ของตนได้ไปยังอาราม...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๗/๑๕๒) 

โสภิตะ, ภูเขา : ภูเขาลูกหนึ่งช่ือโสภิตะ ในพุทธุปบาทกาลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระ
นามว่าอโนมทัสสี ต้ังอยู่ไม่ไกลจากป่าหิมพานต์ เป็นท่ีต้ังอยู่แห่งอาศรมของฤษีผู้เป็น
อดีตชาติของพระพักกุลเถระผู้ซึ่งได้ถวายยาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระ
นามว่าอโนมทัสสีนั้น มีปรากฏในพักกุลเถราปทาน ดังข้อความตอนหน่ึงว่า... (พระ
พักกุลเถระ เม่ือจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า) ในท่ีไม่ไกลภูเขา
หิมพานต์ มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือโสภิตะ พวกศิษย์ของข้าพเจ้าช่วยกันสรา้งอาศรมอย่าง
สวยงามให้ข้าพเจ้า...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๓๘๖/๖๓๕) 

โสภิตะ,ภกิษุ : พระภิกษุนามว่าโสภิตะ เป็นหนึ่งในอสีติมหาเถระในพุทธุปบาทกาลน้ี เดิมท่านถือ
กำเนิดในตระกูลพราหมณ ์ ในเมืองสาวัตถี มนีามว่า โสภิตมาณพ ต่อมาอุปสมบทใน



 

๕๖๕๙ 
 

 

พระพุทธศาสนา ไม่ประมาท ทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรม เจริญวิปัสสนา
กรรมฐานไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณท้ัง ๔ ท่าน
ระลึกชาติได้ ๕๐๐ กัป พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงต้ังท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศว่า เป็น
ผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลาย ฝ่ายข้างระลึกซึ่งปุพเพสันนิวาส ดังมีปรากฏข้อความตอน
หนึ่งว่า...พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ชาติในอดีตของโสภิตภิกษุนั้นมอียู่แต่
มีเพียงชาติเดียวเท่านั้น โสภิตะกล่าวจริง จึงไม่ต้องอาบัติ...(วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๓๒/
๒๔๗), นอกจากน้ี ยังมีปรากฏในเอตทัคควรรค (องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๒๗/๒๙) 

โสเภณี : หญิงงามเมือง, หญิงนครโสเภณี, นางคณิกา, หญิงที่เปน็เหมือนดอกไม้ประจำเมือง; 
อาชีพหญิงโสเภณี; ปัจจุบัน สังคมไทยไมใ่หเ้กียรติหญิงท่ีทำอาชีพน้ี เน่ืองจากต้องพลี
ร่างกายปรนเปรอชาย ถือเป็นอาชีพท่ีไม่มีเกียรติในสังคม แต่ในอดีต โดยเฉพาะใน
สังคมอินเดีย หญิงท่ีจะทำอาชีพนี้ได้ จะต้องเป็นผู้หญิงท่ีมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม 
พร้อมกับมีกิรยิามารยาทอ่อนช้อยงดงามและมีศิลปะในการแสดง โดยเฉพาะการ
ฟ้อนรำและการขับร้อง เพ่ือให้ความบันเทิงแก่แขกที่มาเท่ียว แต่ไมไ่ด้ใช้ร่างกาย
ปรนเปรอผู้ชายเหมือนในสังคมไทยปัจจุบัน หญิงโสเภณีท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัย
พุทธกาล คอื นางสิริมา แห่งนครราชคฤห์ นางเป็นโสเภณีผู้สูงศักด์ิ มีการคัดเลือก
จากทางการและคุณสมบัติครบ ๕ ข้อ คือ ๑.เล่นดนตรีเก่ง ๒.ร้องเพลงเก่ง ๓.ฉลาด
ในการรับแขก ๔.รูปร่างหน้าตาดีมาก ๕.บุคลิกดี นางเป็นน้องสาวของหมอชีวกโก
มารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์ของพระบรมศาสดา นางมีค่าตัวสูงถึงคืนละ ๑,๐๐๐ 
กหาปณะ แต่ภายหลังฟังธรรมต่อพระพักตร์พระสัมมาสมัพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบัน 
เลิกทำอาชีพน้ีแล้วหันมาบำรุงพระพุทธศาสนาจนส้ินอายุ มีปรากฏในคณิกาสูตร ดัง
ข้อความตอนหน่ึงว่า...ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส ในกรุงราชคฤห์ มี
นักเลง ๒ พวกมีจิตปฏิพัทธ์ยินดีในหญิงโสเภณีคนหน่ึงเกิดการบาดหมางกัน ทะเลาะ 
วิวาทกัน ถึงขั้นชกต่อยกันบ้าง ใช้ก้อนดินขว้างกันบ้าง ใช้ท่อนไม้ตีกันบ้าง ใช้ศัสตรา
ทำร้ายกันบ้าง นักเลงเหล่านั้นถึงแก่ความตายในที่นั้นบ้าง ได้รับทุกขป์างตายบ้าง 
พระพุทธเจ้าข้า...(ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๕๘/๓๐๔) 

โสมทัต, ช้าง : ลูกช้างโสมทัต ลูกช้างที่ฤษตีนหน่ึง(ซึ่งเคยเป็นพราหมณ์มหาศาลในเมืองกาสีในอดีต
ภายหลังออกบวชสร้างอาศรมอยู่ในป่าหิมพานต์) เลี้ยงไว้ในฐานะลูก ต่อมาภายหลัง
หายไปแล้วในท่ีสุดฤษีก็ไปพบว่าเสียชีวิตแล้วจึงเศร้าโศกเสียใจ จนท้าวสักกเทวราชผู้
เป็นพระโพธิสัตว์ต้องลงมาให้สติ เรื่องน้ี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกมาตรัส 
เพราะเป็นอดีตชาติของพระภิกษุผู้ชราองค์หน่ึงผู้ซึ่งครำครวญเสียใจที่สามเณรที่ตน
บวชให้เสียชีวิตด้วยโรคอย่างหนึ่ง มีปรากฏในโสมทัตตชาดก ดังข้อความตอนหน่ึงว่า



 

๕๖๖๐ 
 

 

...เมื่อก่อน โสมทัตพ่อช้างน้อยมีอัธยาศัยกว้างขวางมาต้อนรับเราแต่ไกลในป่า วันนี้
หายไปไหน จึงไม่เห็น...ช้างเชือกที่นอนตายเหมือนยอดเถาย่านทรายที่ถูกเด็ดทิ้งคือ
เจ้าโสมทัตน้ีเอง เจ้ากุญชรลม้ลงนอนท่ีพ้ืนดินตายเสียแล้วหนอ (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/
๑๐๕/๒๗๔,๒๗/๑๐๖/๒๗๔) 

โสมทัตตชาดก :  มี ๒ สูตร แปลช่ือต่างกันและมีความหมายต่างกัน คือ   
 1.โสมทัตตชาดก พระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ช่ือโสมทัตต์ มีเนื้อความอธิบายว่า 

โสมทัตตกุมารโพธิสัตว์สำเร็จการศึกษาจากเมืองตักกศิลา กลับมาเห็นบิดามารดา
ยากจนจึงเข้ารับราชการจนได้เป็นท่ีโปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัต เมื่อบิดาไม่มีโค
ไถนาได้พยายาม ฝึกบิดาให้เรียนรู้ระเบียบวิธีการเข้าเฝ้าเพ่ือทูลขอโคกับพระราชา 
แต่บิดาเข้าสู่ท่ีประชุมแล้วกลบัลืมคำพูดที่ต้ังใจว่าจะทูลขอโค กลับทูลถวายโคตัวที่
เหลือทำให้พระราชาทรงพอพระทัย  โสมทัตตกุมารจึงต้องกราบทูลขอแทนบิดา ทำ
ให้ได้รับพระราชทานโคถึง ๑๖ ตัวและเครื่องประดับอีกมากพร้อมทั้งบ้านเรือนที่
อาศัย ในขณะท่ีเดินทางกลับบ้าน โสมทัตตกุมารกล่าวกับบิดาว่า พ่อไม่ได้ประมาท
เลย พยายามฝึกซ้อมอยู่ในป่าช้าพีรณถัมภกะตลอดทั้งปี แต่เวลาเข้าสูท่ี่ประชุมกลับ
พูดอีกอย่างหนึ่ง ความเพียรพยายามนี้ป้องกันคนปัญญานอ้ยไม่ได้เลย บิดาตอบว่า 
พ่อโสมทัตตลูกรัก ขึ้นช่ือว่าผู้ขอย่อมไดผ้ล ๒ อย่างคือ (๑)ไม่ได้ทรัพย์ (๒)ได้ทรัพย์ 
เพราะว่าการขอย่อมมีธรรมดาอย่างนี้แหละ  บุตรผู้ท่ีได้รับการศึกษามาดี มีความ
ประพฤติดี ย่อมนำความเจริญมาสู่ตระกูลได้ (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๒๑/๙๗) 

 2.โสมทัตตชาดก ชาดกว่าด้วยลูกช้างช่ือโสมทัต มีเนื้อความอธิบายว่า ท้าวสักกะ
โพธิสัตว์ได้ให้โอวาทแก่ดาบสรูปหนึ่งผู้กำลังเศร้าโศกถงึช้างน้อยช่ือโสมทัตที่ตายจาก
ไปเพราะมันกินอาหารมากไป อาหารไม่ย่อยจึงป่วยหนักถึงตายว่า เป็นการไม่
เหมาะสมแก่ความเป็นสมณะ ท่านให้เหตุผลว่า เพราะการอยู่ร่วมกันมานานจึงทำให้
ผูกพันกัน ท้าวสักกะจึงกล่าวว่า การร้องไห้ถึงคนท่ีตายแล้วเป็นการกระทำที่ไร้
ประโยชน์ ถึงหมู่ญาติจะมาประชุมกันร้องไห้ทุกวัน คนตายแลว้ก็ไม่ฟ้ืนขึ้นมาได้ 
ดาบสได้สติจึงกล่าวขอบคุณท้าวสักกะที่มาช่วยดับความเร่าร้อนความเศร้าโศกถึงบุตร
ท่ีตายไปแล้ว เหมือนคนที่มาถอนลูกศรออกจากอกไปได้ ช่วยเกิดความสบายไม่เศร้า
โศก ไม่ขุ่นมัวอีกต่อไป การร้องไห้เศร้าโศกไม่ใช่อาการของสมณะผูส้งบจากบาปธรรม
แล้ว (ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๒๗๔) 

โสมเทพ, พระเจ้าจักรพรรดิ :อดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ ซึ่งเป็นผลานิสงส์อันเกิดจากการบูชา
พระสถูปขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้
แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ด้วยดอกฝ้าย มีปรากฏในอุมาปุปผิยเถราปทานดังขอ้ความ



 

๕๖๖๑ 
 

 

ตอนหนึ่งว่า... ในกัปที ่๙ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘๕ ชาติ มีพระ
นามว่าโสมเทพ มีพลานุภาพมาก...(ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๔/๓๑๐) 

โสมเทพอุบาสก : ช่ือของอุบาสกท่านหนึ่ง ผู้เป็นอัครอุปัฏฐากของพระโกนาคมนพุทธเจ้า มีปรากฏ
ในโกนาคมนพุทธวงศ์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...อุคคอุบาสกและโสมเทพอุบาสกเป็น
อัครอุปัฏฐาก สีวลาอุบาสิกาและสามาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระพุทธเจ้า
พระองค์นั้น ทรงมีพระวรกายสูง ๓๐ ศอก ประดับด้วยพระรัศมีเปล่งปลั่งดังทองคำที่
ปากเบ้า... (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒๔/๗๑๐) 

โสมนัส : ความสุขใจ, ความปลาบปลื้ม, ความเบิกบาน, ความแช่มช่ืนสบายใจ, เป็นหนึ่งใน
บรรดาเวทนา ๕ ได้แก่ สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส และอุเบกขา, ตรงกันข้ามกับโทมนัส 
มีปรากฏในพรหมชาลสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานใน
ปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่า น้ี เพราะเหตุไร เพราะตติยฌานที่จิต
ยังคำนึงถึงสุขอยู่นั้นบัณฑิตกล่าวว่า ยังหยาบ อยู่ เพราะเหตุท่ีละสุขและทุกข์ได้ 
เพราะโสมนัสและโทมนัสก่อนดับไปก่อน อัตตาน้ีจึงบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไมม่ี
สุข มสีติบริสทุธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ จึงช่ือว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรม
...(ที.สี. (ไทย) ๙/๙๘/๓๘), นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง ได้แก่ สามญัญผล
สูตร (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๓๒/๗๗), อัมพัฏฐสูตร (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๙/๑๐๑), โปฏฐปาท
สูตร (ที.สี. (ไทย) ๙/๔๑๓/๑๗๘), สุภสูตร (ที.สี. (ไทย) ๙/๔๗๐/๒๐๔), มหาสุทัสสน
สูตร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๖๑/๑๙๔), ชนวนสภสูตร (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๔/๒๐๖), (ที.
ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๕/๒๐๖), (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๗/๒๐๘), และ ปาสาทกิสูตร (ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๑๘๔/๑๔๒) 

โสมนัสกุมาร : กุมารช่ือโสมนัสสะ ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเรณุราชแห่ง
อุตตรปัญจาลนคร แคว้นกุร ุในอดีต ท่านพระโพธิสัตว์นามว่าโสมนัสสะนั้น มีปรากฏ
ในโสมนัสสชาดก ดังข้อความตอนหนึ่งว่า…(พระราชาทรงรับสั่งเรียกพระราชเทวีมา
ตรัสว่า) แมสุ่ธัมมา โสมนัสกมุารบุตรของเธอน้ียังหนุ่มอยู่ น่าเอ็นดู วันน้ีฉันขอร้องเขา
ไม่สำเร็จ แม้เธอก็ควรจะขอร้องเขาดูบ้าง... (ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๓๕/๕๑๐) 

โสมนัสสจริยา : ว่าด้วยพระจริยาของโสมนัสสกุมาร พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยท่ีเป็นพระ
โสมนัสสกมุารในกรุงอินทปัตถ์ เป็นผู้มีศลี มีธรรม ได้ตำหนิดาบสผู้ประพฤติสะสม
ทรัพย์ดุจผู้ครองเรือน ถูกดาบสใส่ความให้พระบิดาลงโทษ แต่ทรงชี้แจงจนพระองค์
รอดได้ เมื่อพ้นโทษแล้ว จึงออกผนวช เพราะต้องการพระโพธิญาณ (ขุ.จริยา.(ไทย) 
๓๓/๗/๗๕๙) 
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โสมนัสสชาดก :   ชาดกว่าด้วยโสมนัสกมุาร มีเน้ือความอธิบายว่า โสมนัสกมุารโพธิสัตว์เป็น
พระโอรสของพระเจ้าเรณู เมื่อพระชนมายุได้ ๗ พระชันษาได้รับหน้าท่ีปฏิบัติบำรุง
ชฎิลซึ่งเป็นท่ีนับถือของพระราชา เนื่องจากพระราชาต้องเสด็จไปในราชการสงคราม 
พระกุมารไปถึงท่ีอยู่ของชฎิลด้วยประสงค์จะทำตามคำของพระราชบิดา แต่เมื่อเสด็จ
ไปที่อยู่ของชฎิลซึ่งอยู่ติดกับกำแพงเมืองกลับเห็นชฎิลปลูกพืชผักสวนครัวไว้จำหน่าย
แก่ชาวเมืองแล้วเก็บรวบรวมทรัพย์ไว้ จึงได้เรียกชฎิลนั้นว่าว่าพ่อค้าผัก เพ่ือจะให้เกิด
ความละอาย เพราะไปบริโภคภายพระราชฐานทุกวันอยู่แล้วยังมาทำอาชีพอย่าง
ชาวบ้านอีก ชฎิลโกงโกรธที่ถูกพระราชกุมารว่ากล่าว เม่ือพระราชาเสด็จกลับมาจึง
ร้องไห้เข้าไปเฝ้าพระราชา กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารว่ากล่าวตน พระเจ้า
เรณูไม่ทันพิจารณาสั่งให้เจ้าพนักงานไปบอกนายเพชฌฆาตให้ไปจับตัวพระราชกุมาร
ไปประหารชีวิตทันที พระราชกุมารขอผ่อนโทษตายจากนายเพชฌฆาตขอเข้าเฝ้าพระ
ราชบิดาก่อน เมื่อได้เข้าเฝ้าพระราชบิดา โสมนัสกุมารถูกพระราชบิดาถามถึงเหตุท่ีไป
ว่ากล่าวชฎิลซึงปฏิบัติดีสำรวมตนและบูชาไฟเป็นประจำว่าเป็นพ่อค้าทำไม จึงแสดง
โทษของชฎิลโกงที่สะสมทรัพย์ไว้มากว่าไม่ต่างจากคฤหัสถ์ สะสมสิ่งของไว้ขาย
เหมือนพ่อค้า ถ้าไม่เช่ือก็ขอให้ไต่ถามคนท้ังหมดที่มาประชุมอยู่ท่ีนี้ เมื่อพระราชา
สอบถามทุกคนก็กราบทูลให้ทราบตามท่ีพระราชกุมารกราบทูล พระราชาจึงของให้
พระราชกุมารยกโทษให้ พระราชกุมารกราบทูลว่าพระราชาเป็นคนพาลจึงไม่ควรที่
ตนจะอยู่ร่วมด้วย ได้กราบทูลถวายโอวาทแด่พระราชบิดาว่า  จะทำส่ิงใดควรจะ
ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนจึงค่อยทำ ยังไม่ใครค่รวญให้ดีอย่างเพ่ิงทำ คฤหัสถ์ผู้บริโภค
กามเกียจคร้านไม่ดี บรรพชิตไม่สำรวมไม่ดี พระราชาไม่ทรงใคร่ครวญก่อนแล้วทำไม่
ดีการท่ีบัณฑิตโกรธไม่ดีเลยแล้วกราบทูลความสะดุ้งหวาดหว่ันต่อความตายที่
พระองค์รับส่ังให้นายเพชฌฆาตไปจับตัวมาประหารชีวิต จึงขออนุญาตออกบวช แม้
พระราชาจะขอร้องอย่างไรก็ไม่ยินดี แม้รับให้พระมเหสีช่วยขอร้อง แต่พระมเหสีกลับ
ส่งเสริมให้พระราชกุมารออกบวช เพราะเห็นว่าพระราชาเป็นคนพาลโกรธขึ้นมาจะ
สั่งประหารชีวิตเมื่อใดก็ได้ โสมนัสกมุารจึงได้ออกบวชตามประสงค์ การอยู่ร่วมกับคน
พาลน้ันมีแต่ทุกข์ เพราะต้องหวาดหว่ัน ต้องระแวงภัยอยู่ตลอดเวลา บัณฑิตจึงควร
หลีกคนพาลใหห่้างไกล (ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) ๒๗/๒๑๑/๕๐๖) 

โสมนัสสธาตุ :  ธาตุคือความโสมนัส ความสุขภายใน ความสุขใจ ความปลาบปลื้ม ความเบิกบาน 
ความแช่มช่ืนสบายใจ, เป็นหน่ึงในบรรดาธาตุ ๖๑ อีกนัยหนึ่ง มีปรากฏในสุตตันตภา
ชนีย์ ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...โสมนัสสธาตุ เป็นไฉน ความสำราญทางใจ ความสุข
ทางใจ ความเสวยอารมณ์ท่ีสำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่
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สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่า โสมนัสสธาตุ...(อภิ.วิ. (ไทย)๓๕/๑๘๐/
๑๓๙) 

โสมนัสสเวทนา : เวทนาคือความสุขใจ ความปลาบปลื้ม ความเบิกบาน ความแช่มช่ืนสบายใจ, 
ความรู้สึกสุขใจ, เป็นหนึ่งในบรรดาเวทนา ๕ ได้แก ่ สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส และ
อุเบกขา, ตรงกันข้ามกับโทมนัส มีปรากฏในกัฏโฐปมสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...
โสมนัสสินทรีย์เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัสสเวทนา ภิกษุน้ัน
สบายใจก็รู้ชัดว่า เราสบายใจ เพราะผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัสสเวทนาน้ันแลดับ
ไป เธอก็รู้ชัดว่า โสมนัสสนิทรีย์ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัสส
เวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไป คือสงบไป...(สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๐๙/๓๑๗) 

โสมนัสสสูตร : พระสูตรว่าด้วยความโสมนัส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรม ๒ ประการ ได้แก่ (๑) 
ความมีสังเวคธรรม กล่าวคือความมีสโหตตัปปญาณ(ญาณท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับ 
โอตตัปปะ) ในชาติ ชรา เป็นต้น (๒) ความเพียรโดยแยบคาย ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ 
เป็นเหตุให้มีโสมนัสและสิ้นอาสวะ (ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๓๗/๓๘๓,ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๗/
๑๓๑) 

โสมนัสสนิทรยี์ : อินทรีย์ (ความเป็นใหญ)่ คอืความสุขใจ ความปลาบปล้ืม ความเบิกบาน ความแช่ม
ช่ืนสบายใจ, ความรู้สึกสุขใจ, อินทรีย์คือโสมนัสสเวทนา, เป็นหน่ึงในบรรดาอินทรีย์ 
๕ อีกนัยหน่ึง ได้แก่ สุขินทรย์ี ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย ์โทมนัสสินทรีย์ และอุเบกขิ
นทรีย์, ตรงกันข้ามกับโทมนัสสินทรีย์ มีปรากฏในสังคีติสูตร (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๐/
๓๑๐), นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในที่หลายแห่ง ได้แก่ อัฏฐสตสูตร (สํ.ส. (ไทย) ๑๘/
๒๗๐/๓๐๓), กัฏโฐปมสูตร ดังข้อความตอนหน่ึงว่า...โสมนัสสินทรีย์เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัสสเวทนา ภิกษุน้ันสบายใจก็รู้ชัดว่า เราสบายใจ 
เพราะผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัสสเวทนาน้ันแลดับไป เธอก็รู้ชัดว่า โสมนัสสินทรีย์
ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัสสเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะ
น้ันดับไป คือสงบไป...(สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๐๕/๓๑๒), อุปปฏิปาฏิกสูตร (สํ.ม. (ไทย) 
๑๙/๕๑๐/๓๒๐), ญาณกถา (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔/๑๒, ๓๑/๑๒๓/๑๙๑), (อภิ.ธ. 
(ไทย) ๓๔/๑๘/๓๐,๓๔/๘๑/๔๑,๓๔/๒๙๔/๙๒,๓๔/๔๘๑/๑๓๓), และใน อภิ.วิ. 
(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๒๐๐ 

โสมนัสสูปวิจาร : การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัส มีปรากฏในสังคีติสูตร ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า...โสมนัสสูปวิจาร (การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัส) ๖ ๑. 
เห็นรูปทางตาแล้ว ใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ต้ังแห่งโสมนัส ๒. ฟังเสียงทางหูแล้ว 
ใคร่ครวญเสียงอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัส ๓. ดมกลิ่นทางจมกูแล้ว ใครค่รวญกลิ่นอัน
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เป็นที่ต้ังแห่งโสมนัส ๔. ลิม้รสทางลิ้นแลว้ ใคร่ครวญรสอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัส ๕. 
ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้ว ใคร่ครวญโผฏฐัพพะอันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัส ๖. รู้แจ้ง
ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ใครค่รวญธรรมารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งโสมนัส...(ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๓๒๔/๓๒๐) 

โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ : โสมนัสที่เกิดขึน้แก่บุคคลผู้ทราบความที่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ท้ังหลายนั่นแลไมเ่ที่ยง เห็นความแปรผัน ความคลายกำหนัด และความ
ดับนั่นตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างน้ีว่า ‘รูป…ธรรมารมณ์ในกาลก่อน
และในบัดน้ีทั้งหมดน้ัน ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา มีปรากฏ
ในสฬายตนวิภังคสูตร (ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๐๖/๓๗๑) ในอรรถกถา ท่านอธิบายว่าเป็น
โสมนัสอาศัยวิปัสสนา (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๐๖/๑๙๐)  

โสมนัสอาศัยเรือน : โสมนัสท่ีเกิดขึน้แก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งธรรมารมณ์ท่ีพึงรู้แจ้งทาง
ทวารท้ัง ๖ ได้แก่ ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย และใจ ท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวน
ให้รักประกอบด้วยโลกามิส โดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมารมณ์
ท่ีตนเคยได้มาก่อน อันล่วงลับ ดับ แปรผันไปแล้ว มีปรากฏในสฬายตนวิภังคสูตร (ม.
อุ. (ไทย) ๑๔/๓๐๖/๓๗๑) ในอรรถกถา ทา่นอธิบายว่าเป็นโสมนัสอาศยักามคุณ (ม.
อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๐๖/๑๙๐) 

โสมมิตตเถรคาถา : ภาษิตของพระโสมมิตตเถระ,คาถาของพระโสมมิตตเถระ ท่านพระโสมมิตตเถระ
เมื่อจะคุกคามพระวิมลเถระด้วยโอวาท จึงได้กล่าวว่า บุคคลเกาะท่อนไม้เล็กๆ  ย่อม
จมลงในมหาสมุทร  ฉันใด บุคคลแม้มีความเป็นอยู่ดี  อาศัยคนเกียจคร้าน ก็จมลงใน
สังสารวัฏได้  ฉันนั้นเพราะฉะน้ัน  บุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อน
เสีย บุคคลพึงอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิตผู้สงัด  เป็นอริยะ  ผู้มีใจเด็ดเด่ียว  เข้าฌานอยู่  
ปรารภความเพียรเป็นนิตย์ (ขุ.เถร.(ไทย) ๒๖/๑๔๗/๓๕๔) 

โสมยาคฤษี :  ช่ือฤษีตนหนึ่ง ในบรรดาฤษี ๗ ตนผู้ล่วงภพแห่งเปรตได้แล้วบังเกิดในพรหมโลกด้วย
การประพฤติพรหมจรรย์ ดังคำในเนมิราชชาดกที่ท้าวสักกเทวราชเม่ือจะทรงแสดง
เหลา่ดาบสผู้ลว่งภพแห่งเปรตได้แล้วบังเกิดในพรหมโลกดว้ยการประพฤติพรหมจรรย์ 
จึงตรัสว่าฤษีท้ัง ๗ เหล่าน้ี คือ ๑. ยานหนฤษี ๒.โสมยาคฤษี ๓. มโนชวฤษี ๔. สมุ
ททฤษี ๕. มาฆฤษี ๖. ภรตฤษี ๗.กาลปุรกัขิตฤษี (ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๔๓๓/๒๔๘) 

โสมะ : ช่ือเทพหมู่ ๑ ในเทพ ๑๐ หมู่ท่ีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค พร้อมภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป ณ 
ป่ามหาวัน เขตกรุงกบิลพัสด์ุ มีปรากฏในมหาสมยสูตรท่ีกล่าวว่า เวลานั้น เทพ (๑๐ 
หมู่)  คืออาโป ปฐวี เตโช วาโย วรุณะ วารณุะ โสมะ ยสสะ เมตตาและกรุณา เป็นผู้มี
ยศก็มาด้วย (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 



 

๕๖๖๕ 
 

 

โสมะ, ยักษ์ : ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ในบรรดายักษ์ ๔๑ ตน ผู้เป็นบริวารของท้าวเวสสวัณมหาราช มี
ตำแหน่งเป็นหัวหน้ายักษ์ มีปรากฏในอาฏานาฏิยสูตร (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

โสมา, พระภคินี : ช่ือพระภินีของพระเจ้าปเสนทิโกศล เป็น ๑ ในภคินี ๒ พระองค์ท่ีทูลขอให้พระ
เจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแทนพระองค์ ดังคำในกัณณกัตถลสูตรที่
กล่าวไว้ว่า พระภคินีทรงพระนามว่าโสมาและพระภคินีทรงพระนามว่าสกุลา ได้ทรง
สดับข่าวว่า ได้ยินว่า วันน้ี พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเช้าเสร็จแล้ว
ภายหลังเวลาพระกระยาหารจักเสด็จไปเฝา้พระผู้มีพระภาค  เวลาน้ันเอง พระ
ภคินีโสมา และพระภคินีสกุลา จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลในที่เสวยพระ
กระยาหารแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่มหาราช  ถ้าเช่นน้ัน ขอพระองค์จงทรงถวาย
อภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า จงทรงถามถึงพระสุขภาพ 
ความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ  ตาม
คำของหม่อมฉนัท้ังสอง (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๕/๔๖๐) 

โสมาเถรคีาถา : ภาษิตของพระโสมาเถรี,คาถาของพระโสมาเถรี ท่านพระโสมาเถรีฐานะใดอัน
ประเสริฐอย่างย่ิง คือพระอรหัตซึ่งฤษีทั้งหลายพึงบรรลุอันบุคคลเหล่าอ่ืนให้สำเร็จได้
ยาก ท่านเป็นหญิงมีปัญญาแค่  ๒  นิ้ว ไมส่ามารถจะบรรลุฐานะอันน้ันได้ พระโสมา
เถรี(โต้ตอบมารด้วยภาษิตเหล่านี้ว่า) เมื่อจิตต้ังมั่นดี ญาณเป็นไปอยู่ เมื่อเห็นแจ้ง
ธรรมโดยชอบ ความเป็นหญิงจะทำอะไรเราได้ เรากำจัดความเพลิดเพลินในกามท้ัง
ปวงได้แล้ว  ทำลายกองแห่งความมืดได้แล้ว มารผู้ช่ัวช้าเลวทราม  ท่านจงรู้อย่างนี้ 
ท่านถูกเรากำจัดแล้ว (ขุ.เถร.ี(ไทย) ๒๖/๖๐/๕๖๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า หญิงมีปัญญาแค่  ๒ นิ้ว หมายถึงมีปัญญาทราม (ขุ.
เถรี.อ. (บาลี) ๖๐/๘๕)  

โสมาภิกษุณ ี: ช่ือภิกษุณีรูปหน่ึง ชาวกรุงสาวัตถี เข้าไปยังป่าอันธวัน เพ่ือพักกลางวัน น่ังพัก
กลางวัน ท่ีโคนต้นไม้แห่งหน่ึง แล้วสนทนาธรรมกับมารผูมี้บาปตนหนึ่งว่า เม่ือจิตต้ัง
มั่นดี เมื่อญาณเป็นไปอยู่ เม่ือเห็นแจ้งธรรมโดยชอบ ความเป็นหญิงจะทำอะไรเราได้ 
ผู้ใดมีความคิดเห็นแน่นอนอย่างนี้ว่า เราเป็นสตรีหรือว่าเราเป็นบุรุษ ผู้ท่ียังมีความ
เกาะเก่ียวว่าเรา มีอยู่  มารควรจะกล่าวกับผู้น้ันเถิด (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๓/๒๑๘) 

โสมาสูตร : พระสูตรว่าด้วยโสมาภิกษุณี สมัยท่ีพระผูม้พีระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน มาร
ประสงค์จะให้โสมาภิกษุณีเกดิความกลัวเป็นต้นจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า ฐานะคือ
พระอรหัตบรรลุได้ยาก ท่านเป็นหญิงมีปัญญาแค่ ๒ นิ้ว ไม่สามารถบรรลุฐานะน้ันได้ 
นางโสมาภิกษุณีกล่าวว่า เม่ือจิตต้ังมั่นดี เมื่อญาณเป็นไปอยู่ เมื่อเห็นแจ้งธรรมโดย
ชอบ ความเป็นหญิงก็ไม่มีความหมาย (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๖๓/๒๑๘) 



 

๕๖๖๖ 
 

 

โสรัจจะ : ความเสง่ียม, ความมีอัธยาศัยงาม รักความประณีตหมดจดและสงบเรียบร้อย, ความ
เสง่ียมหรือความมีอัธยาศัยประณีต,เป็นข้อ ๑ ในธรรมท่ีทำให้งาม ๒ คือ ขันติ 
และโสรัจจะ ดังคำว่า ธรรม ๒ อย่าง  อะไรบ้าง  คือ๑. ขันติ  (ความอดทน) ๒.โสรัจ
จะ (ความเสงีย่ม) (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๘๔/๖๒,๑๑/๓๐๔/๒๕๔,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๓๕/
๑๗๐,๑๕/๑๙๗/๒๘๔,๑๕/๒๕๐/๓๖๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๖/๑๒๖,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๑/๖๕,ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๓๓/๕๗๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า โสรัจจะ หมายถึงมัคคปัญญาอันมีนิพพานเป็นอารมณ์ 
(ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๓๓๓/๑๕๑)   

โสเรยยวัตถุ : เรื่องพระโสเรยยเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีแก่ภิกษุท้ังหลายว่า จิตที่ต้ังไว้
ชอบ ย่อมอำนวยให้ได้ผลท่ีประเสริฐย่ิง ท่ีมารดาบิดาก็ทำให้ไม่ได้หรือแม้ญาติเหล่า
อ่ืนก็ให้ไม่ได้ (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔๓/๓๙) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า จิตที่ต้ังไว้ชอบ หมายถึงจิตทีมุ่่งมั่นประพฤติตามกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการ (ขุ.ธ.อ. (บาลี)๒/๑๔๙) 

โสเรยยะ,เมือง : ช่ือเมืองแห่งหน่ึง ไม่ไกลจากเมืองพาราณสี พระเรวตเถระ ได้มาพักอยู่ ณ เมืองโสเรย
ยะ ดังคำในมหาวรรคท่ีกล่าวไว้ว่า พระพุทธองค์ประทับอยู่  ณ เมืองเวรัญชาตาม
พระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จพระพุทธดำเนินไปยังเมืองท่าปยาคะ ไม่ทรงแวะเมืองโสเรย
ยะ เมืองสังกัสสะ เมืองกัณณกุชชะ  ทรงข้ามแม่น้ำคงคาทีเ่มืองท่าปยาคะ เสด็จพระ
พุทธดำเนินถึงกรุงพาราณสี (วิ.มหา.(ไทย) ๑/๒๓/๑๕), ในจูฬวรรคกล่าวไว้ว่า (หลัง
พุทธกาล) ท่านพระเรวตะผู้เป็นพหูสูต  เช่ียวชาญปริยัติ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง
มาติกา  เป็นบัณฑิต เฉลียวฉลาด มีปัญญา มีความละอาย มีความระมัดระวัง ใฝ่
การศึกษา พักอยู่ท่ีเมืองโสเรยยะ (วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๕๑/๔๐๒, ๗/๔๕๘/๔๑๙) 

โสวจัสสตา : ความเป็นผู้ว่าง่าย, ความเป็นบุคคลที่พูดด้วยง่าย,ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รู้จักรับ
ฟังเหตุผล (ข้อ ๔ ในนาถกรณธรรม ๑๐), เป็นข้อ ๑ ในธรรม ๒ คือ ๑. โสวจัสสตา
(ความเป็นผู้ว่าง่าย) ๒. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร),เป็นธรรมท่ีเป็นไปใน
ฝ่ายคุณวิเศษ,ในปฐมโสวจัสสตาสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสว่า เป็นข้อท่ี ๖ ในธรรม ๗ 
เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ,ในธัมมสังคณีอธิบายความหมายของโสวจัสสตาไว้ว่า 
กิริยาของผู้ว่าง่าย ภาวะของผู้ว่าง่าย  ความเป็นผู้ว่าง่าย  ความไม่ยึดถือข้างขัดขืน 
ความไม่พอใจในการโต้แย้ง ความเอ้ือเฟ้ือ ภาวะแห่งความเอ้ือเฟ้ือ ความเป็นผู้ความ
เคารพ  และการรับฟัง  ในเมื่อถูกสหธรรมิกว่ากล่าวอยู่ น้ีเรียกว่าความเป็นผู้ว่าง่าย 
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๓,๑๑/๓๕๒/๓๗๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๓/๓๔/๕๓,
อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๑๓๓๔/๓๓๓) 



 

๕๖๖๗ 
 

 

โสวจัสสตาสูตร: พระสูตรว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่าย มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ  
 1.โสวจัสสตาสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสเล่ากับภิกษุท้ังหลายว่า มี

เทวดาองค์หน่ึงมาเฝ้าแล้วกราบทูลว่า ธรรม ๗ ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่ภิกษ ุ
คือ ความเป็นผู้มีความเคารพใน (๑) พระพุทธเจ้า (๒) พระธรรม (๓) พระสงฆ์ (๔) 
สิกขา (๕) สมาธิ (๖) ความเป็นผู้ว่าง่าย (๗) ความมีกัลยาณมิตร แล้วตรัสว่า ภิกษุผู้มี
ธรรม ๗ นี้ เป็นผู้ไม่ควรเสื่อม ดำรงอยู่ใกล้นิพพาน (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๔/๕๒) 

 2.โสวจัสสตาสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี ๒) ต้นสูตรมีเน้ือความเหมือนในปฐมโสวจัสสตา
สูตร เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ี พระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าพระองค์รู้ชัด
เน้ือความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อน้ีได้โดยพิสดารว่า ภิกษุ (๑-
๓) ตนเองมีความเคารพในพระศาสดา พระธรรมและพระสงฆ์ สรรเสริญความเคารพ
ในพระศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์ ชักชวนภิกษุเหล่าอ่ืน ผู้ไม่มีความเคารพในพระ
ศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์ ให้มีความเคารพในพระศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์ 
ท้ังประกาศคุณท่ีมีจริงของภิกษุเหล่าอ่ืนผู้มีความเคารพในพระศาสดาพระธรรมและ
พระสงฆ์ ตามกาลอันควร (๔) ตนเองมีความเคารพในสิกขา สรรเสริญความเคารพใน
สิกขา ชักชวนภิกษุเหล่าอ่ืนผู้ไม่มีความเคารพในสิกขาให้มีความเคารพในสิกขา ท้ัง
ประกาศคุณท่ีมีจริงของภิกษุเหล่าอ่ืนผู้มีความเคารพในสิกขาตามกาลอันควร (๕) 
ตนเองมีความเคารพในสมาธิ สรรเสริญความเคารพในสมาธิ ชักชวนภิกษุเหล่าอ่ืนผู้
ไม่มีความเคารพในสมาธิให้มีความเคารพในสมาธิ ทั้งประกาศคุณท่ีมีจริงของภิกษุ
เหล่าอ่ืนผู้มีความเคารพในสมาธิตามกาลอันควร (๖) ตนเองเป็นผู้ว่าง่าย สรรเสริญ
ความเป็นผู้ว่าง่าย ชักชวนภกิษุเหล่าอ่ืน ผู้ไมเ่ป็นผู้ว่าง่ายให้มีความเคารพในความเป็น
ผู้ว่าง่าย ท้ังประกาศคุณท่ีมีจริงของภิกษุเหล่าอ่ืนผู้มีความเป็นผู้ว่าง่ายตามกาลอันควร 
(๗) ตนเองมีกัลยาณมิตร สรรเสริญความเป็นกัลยาณมิตร ชักชวนภิกษุเหล่าอ่ืนผู้ไม่มี
กัลยาณมิตรให้มีกัลยาณมิตร ท้ังประกาศคุณท่ีมีจริงของภิกษุเหล่าอ่ืนผู้มีกัลยาณมิตร
ตามกาลอันควร เม่ือพระสารีบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคประทาน
สาธุการว่า สารีบุตร เธอรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร 
ครั้นแล้วทรงแสดงธรรม ๗ ประการนั้นซ้ำอีก (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๕/๕๓) 

โสวัณณโกนตริกเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระโสวัณณโกนตริกเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่า
ไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ท่านได้ใช้กะโหลกน้ำเต้าตักน้ำถวายแด่
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานนัน้ ท่านได้เสวยมนุษย-สมบัติ
และสวรรคส์มบัติหลายแสนชาติ ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณ
วิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๕๗/๕๕) 



 

๕๖๖๘ 
 

 

โสวัณณวฏังสกิยเถราปทาน :ประวัติในอดีตชาติของพระโสวัณณวฏังสกิยเถระ มีเน้ือความที่ท่านเล่า
ไว้สรุปได้ว่า  ในอดีตชาติกัปที่ ๓๑ ท่านได้ถวายมาลัยทองคำบูชาพระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสิขี เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่ได้พบทุคติเลย ในกัปที่ ๒๗ ท่านได้เกิดเป็น
พระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมาก ในชาติสุดท้ายนี้ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
คุณวิเศษ(ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๔/๓๙๕) 

โสวีระ, ประเทศ : ช่ือประเทศหน่ึง เป็นประเทศที่เป็นแหล่งค้าขายของพ่อค้าจากแคว้นมคธและอัง
คะ ดังคำในวิมานวัตถุ ท่ีกล่าวไว้ว่า พวกพ่อค้าตอบว่า พวกข้าพเจ้าน้ันเป็นพ่อค้า
เกวียนอยู่ในแคว้นมคธและแคว้นอังคะต้องการทรัพย์หวังกำไรจึงบรรทุกสินค้ามา
มากพากันไปยังแม่น้ำสินธุและโสวีระประเทศ (ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๒๓๔/๑๕๖,๒๖/
๑๒๗๙/๑๖๓) 

โสวีรานะ, รัฐ : ช่ือรัฐแห่งหนึ่ง ในบรรดา ๗ รัฐ มีกรุงโรรุกะเป็นเมืองหลวงที่มหาโควินทพราหมณ์
แบ่งชมพูทวีปให้เป็น ๗ ส่วน ดังคำในมหาโควินทสูตรท่ีท่านมหาโควินทพราหมณ์ทูล
รับสนองพระราชดำรัสแล้ว แบ่งมหาปฐพีนี้ซ่ึงทางทิศเหนือผายออกและทางทิศใต้
สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวียน ให้เปน็ส่วนแบ่งอย่างดี ๗ ส่วนเท่าๆ กัน 
สถาปนารัฐ(อาณาจักร)ท้ังหมดให้มีลักษณะเหมือนส่วนหนา้ของเกวียน (ที.ม.(ไทย) 
๑๐/๓๐๙/๒๔๒) 

โสสานิกสูตร : พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็น
วัตร ๕ จำพวกเหมือนในอารัญญิกสูตร และตรัสยกย่องภิกษุจำพวกท่ี ๕ ผู้อยู่ป่าช้า
เป็นวัตร เพราะอาศัยความมักน้อย เป็นต้น เป็นผู้เลิศประเสริฐทีสุ่ด เปรียบเหมือน
บรรดาโครส ๕ อย่าง หัวเนยใส เป็นเลิศกว่านมสด นมสม้ เนยข้นและเนยใส ฉะน้ัน 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๔/๓๑๑) 

โสฬสญาณนทิเทส : แสดงญาณ ๑๖ อธิบายญาณ ๑๖ ประการโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนา ดังน้ี 
  คำปุจฉาว่า “จิตที่ฟุ้งซ่านและจิตที่สงบ ย่อมดำรงอยู่ในธรรมท่ีมีสภาวะเดียว และ

ย่อมหมดจดจากนิวรณ์ด้วยอาการ ๑๖ ประการน้ี ธรรมท่ีมสีภาวะเดียว คือ
อะไรบ้าง” ท่านพระสารีบุตรวิสัชนาไว้ ดังนี้ 

  คำว่า “ธรรมท่ีมีสภาวะเดียว” ได้แก่ กุศลธรรม ๘ ประการที่แสดงไว้ใน คณน
วาระ 

  คำว่า “นิวรณ์” ได้แก่ อกุศลธรรม ๘ ประการที่แสดงไว้ในคณนวาระ 
  ลำดับต่อไป ท่านนำคำว่า นิวรณ์ มาต้ังเป็นคำปุจฉาว่า ช่ือว่านิวรณ์ เพราะมี

ความหมายว่าอย่างไร แล้ววิสัชนาว่า เพราะมีความหมายว่าเป็นเคร่ืองกั้นธรรมเคร่ือง
นำออก 



 

๕๖๖๙ 
 

 

  ลำดับต่อไป ท่านนำคำว่า ธรรมเครื่องนำออก มาต้ังเป็นคำปุจฉาและวิสัชนา โดย
นำกุศลธรรม ๘ ประการ และอกุศลธรรม ๘ ประการทีแ่สดงไว้ในคณนวาระน้ัน มา
วิสัชนาเป็นคู่ ๆ มีใจความว่า กุศลธรรมแต่ละประการเป็นเคร่ืองนำออกของพระ
อริยะและทำให้พระอริยะออกไปจากอกุศลธรรมแต่ละประการ ส่วนอกุศลธรรมแต่
ละประการเป็นเคร่ืองกั้นธรรมเครื่องนำออก และทำใหบุ้คคลไม่รู้จักกศุลธรรมแต่ละ
ประการ เพราะถูกอกุศลธรรมแต่ละประการก้ันไว้ (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๕๓/๒๓๔) 

โสฬสปัญญานิทเทส : แสดงปัญญา ๑๖ ประการ อธิบายปัญญา ๑๖ ประการโดยนำพระบาลีที่ยก
เป็น อุทเทสขึน้มาต้ังเป็นวิธีปุจฉาและวิสัชนา ดังนี้  

  ๑. คำปุจฉาว่า “การได้ปัญญา (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือการได้ปัญญา) เป็น
อย่างไร” ท่านวิสัชนาว่า การได้ การได้เฉพาะ การถึง การถึงเฉพาะ การถูกต้อง การ
ทำให้แจ้ง การเข้าถึงพร้อมซึ่งมคัคญาณ ๔ ประการ ผลญาณ ๔ ประการ ปฏิสัมภิทา
ญาณ ๔ ประการ อภิญญาญาณ ๖ ประการ ญาณ ๗๓ ประการ (ดูในญาณกถา 
มหาวรรค) ญาณ ๗๗ ประการ (ญาณในปฏิจจสมุปบาท ๑๑ องค ์ องค์ละ ๗ 
ประการ) น้ีช่ือว่าการได้ปัญญา ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือการได้ปัญญา 

  ๒. คำปุจฉาว่า “ความเจริญแห่งปัญญา (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญแห่ง
ปัญญา) เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า ปัญญาของพระเสขะ ๗ จำพวก ของ
กัลยาณปุถุชน และของพระอรหันต์ ช่ือว่าความเจริญแห่งปัญญา 

  ๓. คำปุจฉาว่า “ความไพบูลย์แห่งปัญญา (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความไพบูลย์
แห่งปัญญา) เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความเหมือนในคำวิสัชนาท่ี ๒ 

  ๔. คำปุจฉาวา่ “ปัญญามาก (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มปัีญญามาก) 
เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า ช่ือว่าปัญญามากเพราะกำหนดอรรถได้มาก 
ช่ือว่าปัญญามากเพราะกำหนดธรรมได้มาก ... เพราะกำหนดนิรุตติได้มาก ... 
ปฏิภาณ ... สีลขันธ์ ... สมาธิขันธ์ ... ปัญญาขันธ์ ... วิมตุติขันธ์ ... วิมุตติญาณทัสสน
ขันธ์ ... ฐานะและอฐานะ ... วิหารสมาบัติ ... อริยสัจ ... สติปัฏฐาน ... สัมมัปปธาน 
... อิทธิบาท ... อินทรีย ์... พละ ... โพชฌงค ์... อริยมรรค ... สามัญญผล ... อภิญญา 
... เพราะกำหนดนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงได้มาก 

  ๕. คำปุจฉาว่า “ปัญญากว้างขวาง (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็น ผู้มีปัญญา
กว้างขวาง) เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า ช่ือว่าปัญญากว้างขวางเพราะ
ญาณเป็นไปในขันธ์ต่าง ๆ กว้างขวาง ช่ือว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปใน
ธาตุต่าง ๆ กว้างขวาง ...อายตนะ ...ปฏิจจสมุปบาท ...ความได้เนือง ๆ ซึ่งความว่าง 
...อรรถ ...ธรรม ...(มีองค์ธรรมเหมือนในคำวิสัชนาที่ ๔) 



 

๕๖๗๐ 
 

 

  ๖. คำปุจฉาว่า “ปัญญาไพบูลย์ (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญา
ไพบูลย์) เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า ช่ือว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนด
อรรถไพบูลย์ ...ธรรม...(มีองค์ธรรมเหมือนในคำวิสัชนาท่ี ๔) 

  ๗. คำปุจฉาว่า “ปัญญาลึกซึ้ง (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง) 
เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า ช่ือว่าปัญญาลึกซึง้เพราะญาณเป็นไป ในขันธ์
ลึกซึ้ง...ธาตุ...(มีองค์ธรรมเหมือนในคำวิสัชนาที่ ๕) 

  ๘. คำปุจฉาว่า “ปัญญาไมใ่กล้ (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาไม่
ใกล้) เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า บุคคลผู้ได้ปฏิสัมภิทา ๔ ประการ เป็นผู้
ไร้เทียมทาน ปุถุชนไม่อาจจะเทียบกับบุคคลนั้นได้ เพราะเหตุน้ัน ปัญญาของบุคคล
น้ันจึงเป็นปัญญาไม่ใกล ้

  ท่านจำแนกบุคคลผูม้ีปัญญาห่างกันเป็นคู่ตรงกันข้าม คือ ผู้มีปัญญาน้อยกว่ากับผู้
มีปัญญามากกว่า เปรียบเทียบกันเป็นคู่ ๆ รวม ๗ คู ่ได้แก ่

  คู่ท่ี ๑ กัลยาณปุถุชน กับท่านผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค 
  คู่ท่ี ๒ ท่านผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค กับพระโสดาบัน 
  คู่ท่ี ๓ พระโสดาบัน กับพระสกทาคาม ี
  คู่ท่ี ๔ พระสกทาคามี กับพระอนาคามี 
  คู่ท่ี ๕ พระอนาคามี กับพระอรหันต์ 
  คู่ท่ี ๖ พระอรหันต์ กับพระปัจเจกพุทธเจ้า 
  คู่ท่ี ๗ พระปัจเจกพุทธเจ้า กับพระพุทธเจ้า 
  ลำดับต่อไป ท่านพรรณนาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าโดยพิสดาร แล้วสรุปว่า 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศ มพีระปัญญาไม่ใกล้ 
  ๙. คำปุจฉาว่า “ปัญญาดุจแผ่นดิน (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญา

ดุจแผ่นดิน) เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนาโดยแบ่งเป็น ๒ นัย คือ  
  นัยที่ ๑ ช่ือว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำราคะ ช่ือว่าปัญญาดุจแผ่นดิน

เพราะครอบงำราคะแล้ว ... โทสะ ... โมหะ ... โกธะ ... อุปนาหะ ... มักขะ ... ปฬา
สะ ... อิสสา ... มัจฉริยะ ... มายา ... สาเถยยะ ... ถัมภะ ... สารัมภะ ... มานะ ... 
อติมานะ ... มทะ ... ปมาทะ ... กิเลสท้ังปวง ... ทุจริตทั้งปวง ... อภิสังขาร ... กรรม
อันเป็นเหตุให้เป็นไปในภพ... 

  นัยที่ ๒ ช่ือว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีราคะที่เป็นข้าศึก ช่ือว่า
ปัญญาดุจแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีโทสะท่ีเป็นข้าศึก ... โมหะ ... โกธะ ... อุปนา
หะ ... มกัขะ ... ปฬาสะ ... อิสสา ... มัจฉริยะ ... มายา ... สาเถยยะ ... ถัมภะ ... 
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สารัมภะ ... มานะ ... อติมานะ ... มทะ ... ปมาทะ ... กิเลสทั้งปวง ... ทุจริตทั้งปวง 
... อภิสังขาร ... กรรมอันเป็นเหตุให้เป็นไปในภพ... 

  ๑๐. คำปุจฉาว่า “ความเป็นผู้มากด้วยปัญญา (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็น
ผู้มากด้วยปัญญา) เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็น
ผู้หนักด้วยปัญญา ถือปัญญาเป็นใหญ ่ ใช้ปัญญาในการทำงานทุกอย่าง เหมือนภิกษุผู้
หนกัในคณะ ท่านเรียกว่า “ผู้มากด้วยคณะ” เป็นต้น 

  ๑๑. คำปุจฉาว่า “ปัญญาเรว็ (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว) 
เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า ช่ือว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญศีลได้ เร็วไว ช่ือ
ว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญอินทรียสังวรได้เร็วไว ... โภชเน มัตตัญญุตา ... 
ชาคริยานุโยค ... ศีล ... (มีองค์ธรรมเหมือนในคำวิสัชนาที่ ๔) 

  ๑๒. คำปุจฉาว่า “ปัญญาพลนั (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาพลัน) 
เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า ช่ือว่าปัญญาเร็ว เพราะบำเพ็ญ ศีลได้เร็วพลัน 
... อินทรียสังวร ... (มีองค์ธรรมเหมือนในคำวิสัชนาที่ ๑๑) 

  ๑๓. คำปุจฉาว่า “ปัญญาร่าเริง (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาร่า
เริง) เป็นอย่างไร” ท่านวิสชันามีใจความว่า บุคคลบางคนในโลกน้ี มคีวามร่าเริงมาก 
มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์มาก บำเพ็ญศีล เพราะเหตุน้ัน 
ปัญญาน้ันจึงช่ือว่าปัญญาร่าเริง...(มีองค์ธรรมเหมือนในคำ วิสัชนาท่ี ๑๑) 

  ๑๔. คำปุจฉาว่า “ปัญญาแล่นไป (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญา
แล่นไป) เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความแบ่งเป็น ๓ ชุด ดังน้ี 

  ชุดที่ ๑ 
  ช่ือว่าปัญญาแล่นไป เพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่รูปท้ังปวงที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน ท่ีเป็นภายใน หรือภายนอก ท่ีหยาบหรือละเอียด ท่ีเลวหรือประณีต ที่อยู่
ไกลหรือใกล ้ โดยความไม่เที่ยง ช่ือว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดย
ความเป็นทุกข์ ช่ือว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแลน่ไปโดยความเป็น อนัตตา 
... (มีองค์ธรรม ๒๐๑ ประการ ดูรายละเอียดในหมวดธรรมที่ควรรู้ย่ิงใน สุตมยญาณท่ี 
๑ แห่งญาณกถา มหาวรรค ตอนที่ ๒ ชุดที ่๑ หมวดท่ี ๒-๑๒)  

  ชุดที่ ๒  
  ช่ือว่าปัญญาแล่นไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทำให้แจ้งว่า “รูปท่ีเป็น 

อดีต อนาคต และปัจจุบัน ช่ือว่าไม่เที่ยง เพราะมีสภาวะส้ินไป ช่ือว่าเป็นทุกข์ เพราะ
มีสภาวะเป็นภัย ช่ือว่าอนัตตา เพราะมีสภาวะไม่มีแก่นสาร” พลันแล่นไปในนิพพาน
ซึ่งเป็นความดับแห่งรูป ... (มอีงค์ธรรม ๒๐๑ ประการเหมือนในชุดที่ ๑) 
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  ชุดที่ ๓  
  ช่ือว่าปัญญาแล่นไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทำให้แจ้งว่า “รูปท่ีเป็น 

อดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเป็นธรรมดา” พลันแล่นไปในนิพพาน
ซึ่งเป็นความดับแห่งรูป ... (มอีงค์ธรรม ๒๐๑ ประการเหมือนในชุดที่ ๑) 

  ๑๕. คำปุจฉาว่า “ปัญญาเฉียบแหลม (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็น ผูมี้
ปัญญาเฉียบแหลม) เป็นอย่างไร” ท่านวิสัชนามีใจความว่า ช่ือว่าปัญญาเฉียบ แหลม 
เพราะทำลายกิเลสได้ฉับพลนั ช่ือว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้น
ไว้ ละ บรรเทา ทำกามวิตกท่ีเกิดขึ้นให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป ... พยาบาท
วิตก ... วิหิงสาวิตก ... บาปอกุศลธรรม ... (องค์ธรรมต่อไปน้ีมี ๒๑ ประการ เหมือน
ในคำวิสัชนาท่ี ๙) ช่ือว่าปัญญาเฉียบแหลม เพราะทำให้บรรลุ ทำให้แจ้ง ทำให้
ถูกต้องอริยมรรค ๔ สามญัญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ ณ อาสนะเดียว 

  ๑๖. คำปุจฉาว่า “ปัญญาชำแรกกิเลส (ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็น ผู้มี
ปัญญาชำแรกกิเลส) เป็นอย่างไร” ท่านวิสชันามีใจความว่า บุคคลบางคน ในโลกนี ้
เป็นผู้มากด้วยความสะดุ้ง มากด้วยความหวาดเสียว มากด้วยความ เบ่ือหน่าย มาก
ด้วยความระอา มากด้วยความไม่พอใจ เบือนหน้าออก ไม่ยินดีในสังขารท้ังปวง ย่อม
ชำแรก ทำลายกองโลภะท่ีไม่เคยชำแรก ไม่เคยทำลายด้วย ปัญญา เพราะเหตุนั้น จึง
ช่ือว่าปัญญาชำแรกกิเลส ... (องค์ธรรมต่อไปนี้มี ๒๑ ประการเหมือนในคำวิสัชนาที่ 
๙) (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔/๕๔๔) 

โสอัตตาสูตร : พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน 
คือ  

 1.โสอัตตาสูตร :พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เม่ือมีขันธ์ ๕ เพราะ
อาศัยและเพราะยึดมั่นขันธ์ ๕ ทิฏฐิอย่างน้ีว่า อัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน เราน้ัน
ละโลกน้ีไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยงแท้ ย่ังยืน คงทน มีความไม่แปรผันเป็นธรรมดา แล้ว
ตรัสถามโดยนัยเป็นต้นว่า ขันธ์ ๕ เที่ยงหรือไม่เที่ยง เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบ
โดยนัยแห่งอัชฌัตตสูตรทั้งหมดในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๕๒/๒๔๑) 

 2.โสอัตตาสูตร :พระสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน พระผู้มีพระ
ภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า เมื่อมีขันธ์ ๕ 
เพราะถือมั่นและยึดมั่นขันธ์ ๕ จึงเกิดมีทิฏฐิว่า ถ้าเราไม่พึงมี แม้บริขารของเราก็ไม่
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พึงมี ถ้าเราจักไม่ได้มีแล้ว แม้บริขารของเราก็จักไม่มี เน้ือหาสาระท่ีเหลือพึงทราบ
โดยนัยแห่งวาตสูตรในวรรคน้ี (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๒๐๘/๒๘๒) 

ไส้น้อย : ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไป
ขดมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าท่ีย่อย ดูดซึมอาหารและนํ้า พักและขับถา่ยกากอาหาร
,เป็นอาการ ๑ ในอาการ ๓๒ ภายในกายน้ี,ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไส้น้อยว่าเป็นสิ่ง
ท่ีควรรู้ย่ิง,มีอธิบายไว้อีกว่าไส้อันเป็นสายพันอยู่ตามขนดไส้ใหญ ่ ไส้น้อย โดยสีขาวดัง
สีรากจงกลนี โดยสัณฐาน กส็ัณฐานดังรากจงกลนีนั่นแหละ โดยทิศเกดิในทิศท้ัง ๒ 
โดยโอกาส มันยึดขนดไส้ใหญ่ ให้เป็นมัดอยู่ด้วยกัน ดุจเชือกยนต์ยึดแป้นยนต์ไว้ ใน
เวลาท่ีพวกช่างผู้ทำงานต่าง ๆ มีงานขุดเจาะเป็นต้นชักยนต์ (มัน) อยู่ในระหว่างแห่ง
ขนดไส้ใหญ่ ๒๑ ทบ เหมือนเชือก (เล็ก) ท่ีเย็บร้อยไปตามระหว่างแห่งขดเชือก
สำหรับเช็คเท้าฉะน้ันโดยตัดตอนก็กำหนดตัดด้วยส่วนของไส้น้อยเอง,ในวิภังค์อธิบาย
ปฐวีธาตุท่ีเป็นภายในว่า ผม  ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น  กระดูก เย่ือในกระดูก ไต 
หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไสใ้หญ่ ไส้น้อย อาหารใหม ่อาหารเก่า (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/
๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๐,อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๗๓/๑๓๔) ; ลําไส้ ก็เรยีก ดูไส้ใหญ่ 
ประกอบ 

ไสยา : การนอน ดังคำในปฏิสัมภิทามรรคท่ีกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรม พระ
พุทธนิมิตประทับยืน ประทับน่ัง หรือทรงสำเร็จไสยา (ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๑๖/๑๗๘) 

ไส้ใหญ่ : ลำไส้ของผู้ชายยาวประมาณ ๓๒ ศอก ของผู้หญิงยาว ๒๘ ศอก ขดไปมา ๒๑ ทบ ไส้
ใหญ่นั้น โดยส ีขาวดังสีก้อนกรวด หรือปูขาว โดยสัณฐาน มีสัณฐานดังงูหัวขาดท่ีคน
วางขนไว้ในรางเลือก โดยทิศเกิดในทิศท้ัง ๒ โดยโอกาส ต้ังอยู่ภายในร่างกาย มีปลาย
อยู่ท่ีหอย (ข้าง ๑) และท่ีทวารหนัก (ข้าง ๑) เพราะข้างบนมันติดอยู่ท่ีคอย และ
ข้างล่างติดอยู่ที่ทวารหนัก โดยตัดตอนก็กำหนดตัดด้วยส่วนของไส้ใหญ่เอง,เป็น
อาการ ๑ ในอาการ ๓๒ ภายในกายน้ี, ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวไส้นอ้ยว่าเป็นสิ่งที่
ควรรู้ย่ิง (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๔/๑๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,๑๔/๒๗๐/
๓๑๗,สํ.สฬา.(ไทย)๑๘/๑๒๗/๑๕๓,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๘๓๒/๔๐๘,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๔/
๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) ; ดูไส้น้อย ประกอบ  
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อกัษรอวรรค ห อกัษร จำนวน ๒๗๗ ศัพท์ 
หงส  ์: นก ในตระกลูสงู มเีสยีงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม เดนิทีง่ดงามอ่อน

ชอ้ย ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัคท์ีก่ล่าววา่ พราหมณ์คนหนึ่ง ตายไปเกดิเป็นหงสต์วั
หน่ึง  มขีนเป็นทองคาํลว้น  หงสน์ัน้มาสลดัขนทองคาํใหแ้ก่ธดิาเหล่านัน้คนละ
ขน ; ชือ่นกจาํพวกเป็ด ลาํตวัใหญ่ คอยาว หรอืดงัคาํในลกุณฏกภทัทยิสตูรที่
กล่าวไวว้า่ สตัวท์ัง้หลาย จาํพวกหงส ์นกกระเรยีน นกยงู ชา้ง เนื้อฟาน ทัง้หมด 
ยอ่มกลวัราชสหี ์(ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๗๙๓/๑๒๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๔๐/๓๓๒)  

หงสช์ื่อธตรฏัฐะ,ธตรฏัฐะ,ชื่อหงส  ์: ชือ่หงสจ์าํพวกหน่ึง ทีเ่หริบนิไปในทอ้งฟ้า ถงึความตายไป
จนหมดเพราะกนิอาหารทีไ่มค่วรกนิ, เป็นนกทีโ่จรโปรสิาทยกมากล่าวใหก้าฬ
เสนาบดกีล่าว มปีรากฏในมหาสตุโสมชาดก (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๓๙๑/๑๖๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โปรสิาท แปลวา่ มคีนเป็นอาหาร, คนกนิคน เป็น
ชือ่ของพระเจา้พรหมทตั หลงัจากถูกชาวเมอืงเนรเทศแลว้  ไดไ้ปอาศยัโคนตน้
ไทรอยู ่ แลว้เทีย่วปลน้คนเดนิทาง เพือ่ฆา่เอาเนื้อมาปรุงอาหาร จงึปรากฏ
ชือ่เสยีงวา่โปรสิาท (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๘/๓๙๒/๓๙๗)  

หงสบาท : “เทา้หงส”์ หมายถงึสคีลา้ยเทา้หงส ์คอื แดงปนเหลอืง หรอืแดงเรื่อ,บางท ีทา่น
อธบิายวา่ สเีหมอืนดอกเซ่งหรอืหงอนไก่,เป็น ๑ ในฉพัพรรณรงัส ี คอืรศัม ี ๖ 
ประการ คอื (๑) นีละ เขยีวเหมอืนดอกอญัชนั (๒) ปีตะ เหลอืงเหมอืนหรดาล
ทอง (๓) โลหติะ แดงเหมอืนตะวนัอ่อน (๔) โอทาตะ ขาวเหมอืนแผน่เงนิ (๕) 
มญัเชฏฐะ สหีงสบาท เหมอืนดอกเซ่ง หรอืดอกหงอนไก่ (๖) ประภสัสร เลื่อม
พรายเหมอืนแกว้ผลกึ ดงัคาํในภทัทติถกิาวมิานทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถามถงึ
บุพกรรมทีน่างภทัทาเทพธดิานัน้ไดท้าํไวว้า่ เทพธดิาผูท้รงปัญญา เธอประดบั
มาลยัดอกมณฑารพ ซึง่มสีตี่าง ๆ  ไวท้ีศ่รีษะคอื สเีขยีว เหลอืง ดาํ หงสบาท
และแดง รายลอ้มดว้ยกลบีเกสร (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๐๖/๓๖,๒๖/๒๐๗/๓๖) ; ด ู
ฉัพพรรณรังสี  

  มอีธบิายไวว้า่ สหีงสบาท สคีลา้ยเทา้หงส ์สแีดงปนเหลอืง สแีดงเรือ่ หรอื สี
แสดกว็่า (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 

หงสวดี, กรงุ : ชือ่เมอืงแหง่หนึ่งซึง่เป็นเมอืงทีพ่ระตปิทุมยิเถระเคยไปเกดิเป็นชา่งดอกไม ้  อยู่
ในกรุงหงสวดไีดถ้อืดอกปทุม ๓ ดอกบชูาพระพทุธเจา้นามวา่ปทมุตุตระ มี
ปรากฏในตปิทุมยิเถราปทาน,ชือ่เมอืงแหง่หนึ่งซึง่อดตีชาตขิองพระอุตตเรยย
ทายกเถระ ทีเ่คยไปเกดิเป็นพราหมณ์ผูค้งแก่เรยีนทรงจาํมนตร ์จบไตรเพท อยู่
ในกรุงหงสวด,ีเป็นเมอืงทีแ่มน้ํ่าภาครีถ(ีคงคา)ใหลผา่น ดงัคาํวา่ แมน้ํ่าภาครีถ ี
เกดิจากภเูขาหมิพานตไ์หลผา่นไปทางประตกูรุงหงสวด,ีเป็นเมอืงทีพ่ระพทุธเจา้



 

๕๖๗๕ 
 

 

นามวา่ปทุมตุตรเสดจ็อุบตั ิ ดงัคาํวา่ มกีรุงชือ่วา่หงสวดเีป็นทีอ่ยู่อาศยัแหง่
ตระกลูของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูเ้ป็นพระมหามนีุพระนามวา่ปทุมตุตระ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๔๙/๒๒๓, ๓๒/๙๐/๕๑๓,๓๒/๗๒/๖๖๔, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๒/๕๒๔) 

หงสส์ขุมุะ : ชือ่หงสต์วัหนึ่ง ผูเ้ป็นบรวิารของพญาหงสช์ือ่วา่ธตรฏัฐะ เป็นหงสท์ีเ่ป็นเพือ่น
คูค่ดิ รว่มทุกขร์ว่มสขุ จงรกัภกัด ีฉลาดกล่าวถอ้ยคาํทีม่ปีระโยชน์ แมห้วัหน้าจะ
ตดิบ่วงกไ็มค่ดิหนีไป ดงัคาํในจฬูหงัสชาดกทีพ่ญาหงสโ์พธสิตัวเ์มือ่จะทดลองใจ
หงสส์มุขุะ จงึกล่าววา่  ทา่นสมุขุะ ฝงูหงสไ์มเ่หลยีวแลพากนับนิหนีไป แมท้า่นก็
จงหนีไปเถดิ  อยา่มวักงัวลอยูเ่ลย ความเป็นสหายไมม่อียูใ่นผูต้ดิบ่วง หงสส์ุ
มขุะกล่าววา่ ขา้พระองคจ์ะหนีไปหรอืไมห่นีไปกต็าม เพราะการหนีไปและไมห่นี
ไปนัน้ ขา้พระองคจ์ะไมต่ายกห็ามไิด ้ เมื่อพระองคม์คีวามสขุ ขา้พระองคไ์ด้
พึง่พาอาศยัเมือ่พระองคม์คีวามทุกข ์ ขา้พระองคจ์ะพงึละทิง้ไปไดอ้ยา่งไรว่า(ข.ุ
ชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๓๔/๙๐,๒๘/๔๐/๙๐,๒๘/๔๘/๙๒,๒๘/๕๔/๙๒,๒๘/๗๔/
๙๕,๒๘/๙๙/๑๐๐,๒๘/๑๐๑/๑๐๐,๒๘/๑๐๖/๑๐๑,๒๘/๑๑๐/๑๐๑,๒๘/๑๑๑/๑๐๒) 

หงสเ์สนาบดี : หงสท์ีเ่ป็นสหายในพญาหงส,์ในมหาหงัสชาดกหมายถงึหงสช์ือ่สขุมุะ ผูเ้ป็น
เพือ่นรว่มคดิของพญาหงส ์ ดงัคาํทีพ่ระราชาตรสัวา่ เราจะปล่อยพญาหงส์
ธตรฏัฐะผูม้ยีศออกจากกรง และเราจะปลอ่ยพญา ตวัทีเ่มือ่หงสผ์ูเ้ป็นพระราชามี
สขุกเ็ป็นสขุดว้ย เมือ่มทีุกขก์เ็ป็นทุกขด์ว้ย ซึง่เป็นหงสเ์สนาบด ี เป็นนกัปราชญ ์
มปัีญญาละเอยีดอ่อน เป็นนกัคดิแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ กล่าววาจาทีม่ปีระโยชน์ 
(ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๑๕๘/๑๐๙) 

หงอนไก่ : ชือ่ไมล้ม้ลุก ดอกสแีดงลกัษณะคลา้ยหงอนไก่, ไมพุ้ม่รอเลือ้ย ดอกสแีดง 
ลกัษณะคลา้ยหงอนไก่ ดงัคาํในอาสงักชาดกทีก่ล่าวไวว้า่ ดอกหงอนไก่มสีสีวย 
แต่ไมม่กีลิน่,ในหมูไ่มน้านาพนัธุ ์ ปลกูใกลอ้าศรมพระเวสสนัดร ดงัคาํว่า ใน
บรเิวณอาศรมนัน้มตีน้ราชพฤกษ์ มะเกลอื กฤษณา รกัดาํ ไทรใหญ่ หงอนไก่ 
และประดู ่ เป็นอนัมาก มดีอกบานสะพรัง่ (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๙/๒๓๓, ข.ุ
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๙๑/๔๙๕) ; หงอนไก่ป่า กเ็รยีก 

หงายบาตร : การระงบัโทษอุบาสก ซึง่เคยปรารถนารา้ยต่อพระรตันตรยั สงฆป์ระกาศควํา่
บาตรไวม้ใิหภ้กิษุทัง้หลายคบหาดว้ย ต่อมาอุบาสกนัน้รูส้กึโทษตนกลบัประพฤติ
ด ี สงฆจ์งึประกาศระงบัโทษนัน้ ใหภ้กิษุทัง้หลายคบกบัเขาไดอ้กีเชน่รบั
บณิฑบาต รบันิมนต ์ รบัไทยธรรมของเขาได ้ เป็นตน้ การทีส่งฆป์ระกาศระงบั
การลงโทษนัน้ เรยีกวา่ หงายบาตร ดงัคาํในจฬูวรรค พระผูม้พีระภาครบัสัง่กบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้สงฆจ์งหงายบาตรเจา้วฑัฒลจิฉว ี ให้
สมโภคกบัสงฆไ์ด,้ในปัตตนิกุชชนสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัเหตแุหง่การหงาย
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บาตรไวว้า่ ภกิษุทัง้หลาย สงฆเ์มือ่มุง่หวงัพงึหงายบาตรต่ออุบาสกผู้
ประกอบดว้ยองค ์ ๘ ประการ คอื ๑. ไมข่วนขวายเพือ่ไมใ่ชล่าภของภกิษุ
ทัง้หลาย ๒. ไมข่วนขวายเพือ่ไมใ่ชป่ระโยชน์ของภกิษุทัง้หลาย ๓. ไมข่วนขวาย
เพือ่ความอยูไ่มไ่ดข้องภกิษุทัง้หลาย ๔. ไมด่า่ไมบ่รภิาษภกิษุทัง้หลาย  ๕. ไมยุ่
ยงภกิษุทัง้หลายใหแ้ตกกนั ๖.กล่าวสรรเสรญิพระพทุธเจา้ ๗.กล่าวสรรเสรญิ
พระธรรม ๘. กล่าวสรรเสรญิพระสงฆ ์ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๖๖/๔๘, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๘๗/๔๑๖),คาํเดมิตามบาลวีา่ “ปัตตอุกกุชชนา” ดทูีป่กาสนียกรรม, อสัมมุขา
กรณีย์; คูก่บัควํา่บาตร  

หญ้ากบัแก้ : ชือ่ไมล้ม้ลุกไรด้อก ใชท้าํยาได ้ ใบอ่อนใชเ้ป็นผกั แปลจากภาษาบาลวี่า “กุทรู
สะ”,เป็นชือ่หนึ่งในธญัชาต ิ  ๗ คอื สาล ิ (ขา้วสาล)ี, วหี ิ (ขา้วเจา้), ยวะ (ขา้ว
เหนียว), โคธมุะ (โคธมูะกว็า่; ขา้วละมาน), กงัคุ (ขา้วฟ่าง), วรกะ(ลกูเดอืย), 
กุทรสูะ (หญา้กบัแก)้ ดงัคาํในจกักวตัตสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในเมือ่
มนุษยม์อีายขุยั ๑๐  ปี รสเหล่าน้ี  คอื  เนยใส  เนยขน้  น้ํามนั  น้ําผึง้  น้ําออ้ย  
และเกลอื  จกัอนัตรธานไปสิน้ ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๑๐ ปี หญา้กบัแกจ้กัเป็น
อาหารอยา่งด ี(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๓/๗๓) ; พอ่คา้ตเีมยี กเ็รยีก  

หญ้าคมบาง : ชือ่ไมล้ม้ลุก ขอบใบคม ในนทสีตูร กล่าวไวว้า่ ถา้แมห้ญา้คมบางทัง้หลายพงึเกดิ 
หญา้คมบางเหล่านัน้กจ็ะลูไ่ปตามแมน้ํ่านัน้,มกัใชเ้ป็นคาํอุปมาเกีย่วกบัตณัหา 
ดงัคาํวา่ ตณัหาทีเ่ลวทรามซ่านไปในโลกนี้ ยอ่มครอบงาํบุคคลใดไวไ้ด ้ ความ
โศกยอ่มเจรญิแก่บุคคลนัน้ เหมอืนหญา้คมบางทีถู่กฝนตกรดแลว้เจรญิงอกงาม
ขึน้ หรอืดงัคาํทีพ่ระนางมทัรตีรสัวา่ หมอ่มฉนัจกัแหวกตน้เป้ง  หญา้คา หญา้คม
บาง แฝก  หญา้ปลอ้ง และหญา้มงุกระต่ายไปดว้ยอก (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๙๓/
๑๗๗, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๐๐/๔๐๘,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๘๓๓/๔๗๒) 

หญ้าแฝก : ชือ่ไมล้ม้ลุกชนิด ใบใชม้งุหลงัคา มรีากยาวกนัน้ําเซอะได ้ ใชท้าํยาได ้ ดงัคาํที่
ทา่นพระโสมสกงัคยิเถระและพระมาตงัคบุตรเถระกล่าวไวว้่า เราจะใชอ้กฝ่า
หญา้แพรก หญา้คา หญา้ดอกเลา หญา้แฝก หญา้มงุกระต่าย และหญา้ปลอ้ง
เพิม่พนูวเิวก,ในธรรมบทพระผูม้พีระภาคตรสัเปรยีบเทยีบไวว้า่ ขอทา่นทัง้หลาย
จงขดุรากเหงา้แห่งตณัหา เหมอืนคนตอ้งการหญา้แฝกขดุหญา้แฝก (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๓๓๗/๑๓๘,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๗/๓๑๓,๒๖/๒๓๓/๓๗๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๒๔๒/๓๒๓) 

หญ้าแพรก : หญา้แพรก ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แหง่การไหวค้ร ู ใหม้คีวามอดทนดุจหญา้แพรก ดงั
คาํในมหาสปิุนสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ หญา้แพรกไดง้อกขึน้จากนาภขีองตถาคต
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ก่อนจะตรสัรู ้ยงัไมไ่ดต้รสัรู ้ยงัเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่ตัง้



 

๕๖๗๗ 
 

 

จรดทอ้งฟ้าปรากฏเป็นนิมติใหท้ราบวา่ ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ไดต้รสั
รูอ้รยิมรรคมอีงค๘์ประกาศดแีลว้จนถงึเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย หรอืดงัคาํที่
ทา่นพระโสมสกงัคยิเถระและพระมาตงัคบุตรเถระกล่าวไวว้่า เราจะใชอ้กฝ่า
หญา้แพรก หญา้คา หญา้ดอกเลา หญา้แฝก หญา้มงุกระต่าย และหญา้ปลอ้ง
เพิม่พนูวเิวก หรอืดงัคาํทีก่ล่าวไวว้า่ ทีภ่มูภิาคอนัน่ารื่นรมยใ์จมดีอกกุ่มรว่งหล่น
เรีย่ราดพืน้แผน่ดนิเขยีวชอุ่มไปดว้ยหญา้แพรก(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๖/
๓๓๕,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๗/๓๑๓,๒๖/๒๓๓/๓๗๕,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๒๘/
๕๐๑) 

หญ้ามงุกระต่าย : ชือ่พชืชนิดลม้ลุก ใบกลมมน คาย ดงัคาํในมหานิทานสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ ก็
เพราะไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจปฏจิจสมปุบาทน้ี  หมูส่ตัวจ์งึยุง่เหมอืนขอดดา้ยของชา่งหกู 
เป็นปมนุงนงัเหมอืนกระจุกดา้ยเหมอืนหญา้มงุกระต่ายและหญา้ปลอ้ง,ในอนิจจ
สญัญาสตูร อธบิายวา่ คนเกีย่วหญา้มงุกระต่าย เกีย่วเสรจ็แลว้ จบัปลาย เขยา่ 
ฟาด สลดัออก (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๕/๕๗, ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๙๓/๑๗๗,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๙/๓๑๑,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๗/๓๑๓,๒๖/๒๓๓/๓๗๕) 

หญ้าเลา : ชือ่ไมล้ม้ลุก ดอกสขีาวเงนิ เป็นมนั ดงัคาํในอปทานทีพ่ระโลมสตยิเถระกล่าวไว้
วา่ ขา้พเจา้จกัใชอ้กบดขยีห้ญา้คา หญา้เลา หญา้แฝก หญา้ปลอ้ง และหญา้มงุ
กระต่าย ใหแ้หลกละเอยีดทัง้หมด พอกพนูวเิวก,ในมหาวภิงัคอ์ธบิายวา่ นุ่นทาํ
มาจากดอกเลา(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๔๒/๓๒๓) ; พง หรอื ออ้ยเลา กเ็รยีก 

หญิงคณิกา,คณิกา,หญิง : หญงิงามเมอืง หญงิผูง้ามเลศิในหมูห่ญงิสาว,ในพระไตรปิฎก 
หมายถงึอมัพปาล ี ในเถรคาถา กล่าววา่ พระวมิลาเถรผีูเ้คยเป็นหญงิคณิกา
กล่าววา่ เรามวัเมาดว้ยผวิพรรณ รปูสมบตั ิความสวยงาม บรวิารยศ และเป็นผู้
มจีติกระดา้งอยา่งยิง่ ดว้ยความเป็นสาวดหูมิน่หญงิอื่น,หรอืดงัคาํในอฑัฒกาสี
เถรกีล่าวไวว้า่หมูช่นเหน็หมอ่มฉนัมรีปูน่าชมจงึตัง้หมอ่มฉนัในฐานะเป็นหญงิ
คณิกาในกรุงราชคฤหท์ีป่ระเสรฐิสดุ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๗๒/๕๖๗, ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๑๗๔/๕๔๓,๓๓/๑๗๗/๕๔๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หญงิแพศยา หรอืหญงิโสเภณี (ข.ุเถร.ีอ.(บาล)ี 
๗๒/๙๘)  

หญิงค่อม : เตีย้ผดิธรรมดาและหลงังอ เชน่ คนคอ่ม, เรยีกหลงัทีง่อมากวา่ หลงัคอ่ม เชน่
นางขชุชุตตรา หรอืพีเ่ลีย้งของนางปภาวด ี ดงัคาํในปายาสสิตูร ทีพ่ระกุมารกสั
สปะกล่าวถงึพระเจา้ปายาส ิ มหีญงิคอ่ม หญงิเตีย้ นางภษูามาลาหรอืเดก็สาว
คอยดแูลหรอืดงัคาํในกุสชาดกทีพ่ระเจา้กุสโพธสิตัวท์รงหยอกลอ้หญงิค่อม พระ
พีเ่ลีย้งพระนางประภาวดวีา่ แมค่อ่ม เรากลบัไปถงึกรุงกุสาวดแีลว้จกัใหช้า่งทอง



 

๕๖๗๘ 
 

 

ทาํสรอ้ยคอทองคาํแก่เจา้ ถา้พระนางประภาวดผีูท้รงมขีาอ่อนงดงามดงังาชา้ง 
จะพงึเหลยีวมองดเูรา หรอืดงัคาํในอปทานทีพ่ระเอกาสนทายกิาเถรกีล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนวา่มพีีเ่ลีย้งดแูลไวว้า่ พีเ่ลีย้งนางนม หญงิคอ่มและหญงิรบัใช้
จาํนวนมาก ต่างกป็รนนบิตั ิ(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๒๒/๓๕๕,ข.ุชา.สตฺตต.ิ(ไทย) ๒๘/
๑๗/๕๕๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๓/๓๙๓) 

หญิงงามเมือง : หญงิแพศยา,หญงิอาศยัเรอืนรา่งงดงามดาํรงชพี,ในมหาวรรคกล่าวถงึหญงิ
งามเมอืงชือ่อมัพปาลนิีมนตพ์ระพทุธเจา้ไปฉนัทีบ่า้น ภายหลงัสรา้งวดัอมัพวนั, 
นางเป็นชาวกรุงราชคฤห ์ เป็นหญงิงามเมอืงชือ่อมัพปาล ีรปูงาม น่าด ู น่าชม มี
ผวิพรรณผดุผอ่งอยา่งยิง่ ชาํนาญการฟ้อนราํ ขบัรอ้งและประโคมดนตร,ีในสลุสา
ชาดก กล่าวถงึนางสลุสาหญงิงามเมอืง (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๘๘/๑๐๕,ข.ุชา.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๗/๑๘/๒๘๘) 

หญิงจณัฑาล : คนตํ่า คนต่างวรรณะ เป็นหญงิทีบ่ดิาเป็นศทูร มารดาเป็นพราหมณ์ มปีรากฏใน
วมิานวตัถุ กล่าวถงึหญงิจณัฑาลผูเ้ลื่อมใสในพระพทุธเจา้แลว้ไหว ้ ภายหลงัถูก
โคขวดิตายไปเกดิในสวรรค,์ในจติตสมัภตูชาดก กล่าววา่ คนจณัฑาลนบัวา่ตํ่า
ตอ้ยทีส่ดุ,ในกสุชาดก มารดาของนางปภาวดเีคยวา่นางปภาวดวีา่เป็นหญงิ
จณัฑาล ดงัคาํวา่ เจา้เป็นชา่งถาก  เป็นหญงิจณัฑาล หรอืเป็นคนทาํลายวงศ์
ตระกลูเจา้เกดิในวงศต์ระกลูของพระเจา้มทัทะ ไฉนจงึทาํพระสวามใีหเ้ป็นทาส 
(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๙๕/๓๔, ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๘/๔๗๖,๒๗/๕๑/๔๗๘,๒๘/
๕๗/๖๕,๒๘/๕๘/๖๕) 

หญิงเพชฌฆาต : หญงิทีป่ระหารชวีติสาม ี เป็นคาํเปรยีบเทยีบทีน่กกลุาณะกล่าวอุปมาหญงิวา่
เป็นเหมอืนเพชฆาต ดงัคาํวา่ หญงิทัง้หลายไมใ่ชห่ญงิแพศยา  ไมใ่ชห่ญงิงาม
เมอืง ไมใ่ชห่ญงิคณิกา  เพราะหญงิเหล่านัน้จะชือ่วา่เป็นหญงิบรสิทุธิก์ไ็มไ่ด ้ที่
แท ้หญงิเหลา่น้ีเป็นหญงิเพชฌฆาต หญงิทัง้หลายโพกผมเหมอืนพวกโจร มพีษิ
รา้ยเหมอืนสรุาเจอืยาพษิ พดูโออ้วดเหมอืนพอ่คา้ กลบักลอกบดิพลิว้เหมอืนนอ
แรด ลิน้มสีองแฉกเหมอืนงปูกปิดความชัว่เหมอืนหลมุคถู ใหเ้ตม็ไดย้ากเหมอืน
บาดาล ใหย้นิดไีดย้ากเหมอืนนางรากษส นําไปสว่นเดยีวเหมอืนพญายม  กนิ
ทุกอยา่งเหมอืนเปลวไฟ พดัพาไปทุกอยา่งเหมอืนแม่น้ํา  ประพฤตติามใจตนเอง
เหมอืนลม ไมก่ระทาํอะไรใหว้เิศษเหมอืนภเูขาสเินรุ ผลติผลอยูเ่ป็นนิตยเ์หมอืน
ตน้ไมม้พีษิ,ในภรยิาสตูรอธบิายหญงิผูเ้ป็นภรรยาวา่เป็นดุจเพชฌฆาตไวว้า่ 
ภรรยาใดคดิประทุษรา้ย  ไมเ่กือ้กลูอนุเคราะห ์ยนิดตี่อชายเหล่าอื่น  ดหูมิน่สาม ี
เป็นหญงิทีเ่ขาซือ้มาดว้ยทรพัย ์ พยายามฆา่สาม ี ภรรยาเชน่นี้  เรยีกวา่ภรรยา
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ดุจเพชฌฆาต (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๓, ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๙๒/
๑๔๑)  

หญิงแพศยา : หญงิหาเงนิในทางประเวณี, หญงิถ่อย, หญงิสาํสอ่น ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าว
ไวว้า่ ในกรุงเวสาล ี  เจา้ชายลจิฉวทีัง้หลายจบัภกิษุใหเ้สพเมถุนธรรมกบัหญงิ
แพศยา  ภกิษุยนิด ี  พงึใหส้กึเสยี  ถา้ไมย่นิด ี  ไมต่อ้งอาบตั,ิใน อมัพปาลเีถริ
ยาปทาน กล่าวถงึภกิษุนีอมัพปาลมีอีดตีชาตเิป็นหมืน่ชาต ิดงัคาํวา่ ดฉินัมาเกดิ
ในหมูม่นุษยก์ม็คีวามเดอืดรอ้นเป็นประจาํ ครองตาํแหน่งหญงิแพศยาอยูถ่งึ 
๑๐,๐๐๐ ชาต ิ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๘๑/๗๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๐๘/๕๔๘,๓๓/๒๑๐/
๕๔๘) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๗๙๘/
๑๓๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๒/๑๗๖,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๕๙/๔๑๘,๒๖/๙๓๙/
๔๙๓,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๐๓/๔๐๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๒๐/๖๑๐) 

หญิงแมเ่ร ือน : หญงิผูป้กครองบา้นเรอืน,หญงิผูด้แูลภายในบา้น,ในกกจปูมสตูร กล่าวถงึหญงิ
แมเ่รอืนชื่อเวเทหกิาเป็นคนเรยีบรอ้ย เจยีมตน ใจเยน็,ในกุลฆรณีสตูร กล่าวถงึ
ภกิษุประมาท เทวดาประสงคจ์ะใหท้า่นสลดใจ จงึเนรมติเพศเป็นหญงิแม่เรอืน
ในตระกลู,ในเปตวตัถุกล่าวถงึเปรตบางพวกเคยเป็นหญงิแมเ่รอืน ดงัคาํวา่ ใน
ชาตกิ่อน พวกเราเป็นหญงิแมเ่รอืนเป็นมารดาทารกในตระกลู เป็นคนมบีาป 
เมือ่ไทยธรรมมอียู ่ ไมไ่ดท้าํทีพ่ึง่ใหแ้ก่ตน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๒๖/๒๓๗,ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๒๒๘/๓๒๙, ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๓๙๕/๒๙๙) ; แมเ่จา้เรอืน หรอื แม่
เหยา้แมเ่รอืน กว็า่ 

หญิงสะใภ้ : หญงิทีม่าแต่งงานกบัญาตผิูช้าย, เมยีของญาต,ิ เชน่ ถา้เป็นเมยีของลกูชาย 
เรยีก ลกูสะใภ ้ ถา้เป็นเมยีของลุง เรยีก ป้าสะใภ ้ ดงัคาํในมหาวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ 
ทา่นพระอุทายแีสดงธรรมใกลห้หูญงิแมเ่รอืนแลว้  จงึเขา้ไปหาหญงิสะใภถ้งึตวั 
ครัน้ถงึแลว้จงึแสดงธรรมใกลห้นูาง หรอืดงัคาํในมหาหตัถปิโทปมสตูรทีก่ล่าววา่ 
หญงิสะใภเ้หน็พอ่ผวัแลว้ยอ่มสลดหดหูใ่จ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๐/๒๔๖,ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๓๐๒/๓๓๒,๑๒/๓๙๓/๔๒๓) 

  คาํน้ีมปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๓/
๑๑๙,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๒๑/๕๒, ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๑๖/๑๔๖,๒๗/๑๑๗/
๑๔๖,ข.ุชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๕๖/๓๑๐) 

หญิงสาธารณ์ : หญงิทีเ่ป็นชูช้ายอื่น ดงัคาํทีว่ธิรุบณัฑติกล่าววา่  “ผูอ้ยู่ครองเรอืนไมค่วรคบ
หญงิสาธารณ์เป็นภรรยาไมค่วรบรโิภคอาหารอนัมรีสอร่อยแต่ผูเ้ดยีว ไมค่วรสอ้ง
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เสพกล่าวถอ้ยคาํอนัใหต้ดิอยูใ่นโลก เพราะวา่คาํอนัใหต้ดิอยูใ่นโลกน้ี ไมเ่ป็นทาง
เจรญิแหง่ปัญญา (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๕๒/๔๑๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หญงิสาธารณ์ หมายถงึภรรยาของคนอื่น ผูค้รอง
เรอืนไมพ่งึประทุษรา้ย (เป็นชู)้ ในภรรยาของคนอื่น (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๑๐/๑๔๕๒/
๒๒๖)  

หฏกะ, ทอง : ชือ่ทองชนิดหน่ึง มกีล่าวไวใ้นอุโปสถสตูรวติถตุโปสถสตูร วสิาขาสตูรและ
โพชฌาสตูร ทีก่ล่าววา่ ทรพัย ์ คอืแกว้มกุดา แกว้มณี แกว้ไพฑรูย ์ทองสงิคแีละ
ทองคาํ ตลอดถงึทองชือ่วา่หฏกะ เทา่ทีม่อียูใ่นสถานทีป่ระมาณเทา่นัน้ และแสง
จนัทร ์หมูด่าวทัง้หมด ยงัไมถ่งึแมเ้สีย้วที ่๑๖ ของอุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ 
(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๙๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๓/๓๑๒,๒๓/๔๕/๓๑๖) 

หทยัวตัถ ุ: ทีต่ัง้แห่งใจ, หวัใจ,เป็น ๑ ในอุปาทายรปู ม ี ๒๔ คอื (ปสาทรปู ๕ (รปูทีเ่ป็น
ประธานสาํหรบัรบัอารมณ์) (๑) ตา (๒) ห ู(๓) จมกู (๔) ลิน้ (๕) กาย  โคจรรปู 
หรอืวสิยัรปู ๕ (รปูทีเ่ป็นอารมณ์หรอืแดนรบัรูข้องอนิทรยี)์ (๖) รปู (๗) เสยีง (๘) 
กลิน่  (๙) รส (๑๐) โผฏฐพัพะ (ขอ้น้ีไมน่บัเพราะเป็นอนัเดยีวกนักบัมหาภูตรปู 
๓ คอื ปฐว ีเตโช วาโย) ภาวรปู ๒ (รปูทีเ่ป็นภาวะแหง่เพศ) (๑๐) อติถตัตะ อติถิ
นทรยี ์ความเป็นหญงิ (๑๑) ปุรสิตัตะ ปุรสินิทรยี ์ ความเป็นชาย หทยัรปู ๑ (รปู
คอืหทยั) (๑๒) หทยัวตัถุ ทีต่ัง้แหง่ใจ หวัใจ ชวีติรปู ๑ (รปูทีเ่ป็นชวีติ) (๑๓) 
ชวีตินิทรยี ์ อนิทรยีค์อืชวีติ อาหารรปู ๑ (รปูคอือาหาร) (๑๔) กวฬงิการาหาร 
อาหารคอืคาํขา้ว  ปรจิเฉทรปู ๑ (รปูทีก่าํหนดเทศะ) (๑๕) อากาสธาตุ สภาวะ
คอืชอ่งวา่ง วญิญตัริปู ๒ (รปูคอืการเคลื่อนไหวใหรู้ค้วามหมาย) (๑๖) กาย
วญิญตั ิ การเคลื่อนไหวใหรู้ค้วาม  หมายดว้ยกาย (๑๗) วจวีญิญตั ิ การ
เคลื่อนไหวใหรู้ค้วามหมายดว้ยวาจา วกิารรปู ๔ (รปูคอืการทีด่ดัแปลงทาํให้
แปลกใหพ้เิศษได)้ (๑๘) (รปัูสส) ลหุตา ความเบา (๑๙) (รปัูสส)  มทุุตา ความ
อ่อนสลวย (๒๐) (รปัูสส) กมัมญัญตา ความควรแก่การงาน ใชก้ารได ้     
ลกัขณรปู ๔ (รปูคอืลกัษณะหรอือาการเป็นเครือ่งกาํหนด) (๒๑) อุปจยะ ความ
ก่อตวั (๒๒) สนัตต ิ  ความสบืต่อ (๒๓) ชรตา ความทรุดโทรม (๒๔) อนิจจตา 
ความแปรแตกสลาย ),ในมหานิทเทสอธบิายหทยัวตัถุ ๑ ในธรรม ๓ ไวว้า่ มโน
วญิญาณ เกดิขึน้เพราะอาศยัใจและธรรมารมณ์ทัง้หลาย ประชุมแหง่ธรรม ๓ 
ประการ  คอื (๑) หทยัวตัถุ (๒) ธรรมารมณ์ (๓) มโนวญิญาณ ผสัสะจงึเกดิหทยั
วตัถุและธรรมารมณ์ทีม่รีปูทัง้หลายอยูใ่นสว่นรปู  สมัปยตุธรรมทัง้หลายเวน้มโน
สมัผสัอยูใ่นสว่นนาม  ผสัสะเกดิขึน้เพราะอาศยันามและรปู (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๑๐๗/๓๒๖, ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๕/๕๘,  อภ.ิสงฺ. (ไทย) ๓๔/๕๘๔-๙๘๔/๑๖๙-๒๕๕) 



 

๕๖๘๑ 
 

 

หนอนขยอก : ชือ่หนอนผเีสือ้ ทาํลายขา้วโดยกดัใบขา้วใหข้าดออกมามว้นเป็นปลอกหุม้ตวั 
ยาว ๓-๕ เซนตเิมตร ลอยไปตามน้ําได ้ตวัหนอนสเีขยีวซดี ผวิคอ่นขา้งใส หวั
สน้ํีาตาล ขา้งตวัมเีหงอืกเป็นครบีขา้งละ ๖ แถว สาํหรบัช่วยหายใจในน้ํา,หนอ
ขยอก พระผูม้พีระภาคใชค้าํน้ีเป็นการเปรยีบเทยีน ดงัคาํวา่ อานนท ์ ธรรมวนิยั
ทีม่มีาตุคามออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติจะไมต่ัง้อยูไ่ดน้านเหมอืนหนอน
ขยอกทีล่งในนาขา้วสาล ีซึง่อุดมสมบรูณ์กท็าํใหน้าขา้วนัน้ไมต่ัง้อยูไ่ดน้าน (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๗/๔๐๓/๓๒๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๑/๓๓๖), หนอนมว้นใบขา้ว กเ็รยีก  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หนอนขยอก ในทีน้ี่หมายถงึแมลงเจาะกลางลําตน้
ขา้วแลว้ทาํใหร้วงขา้วทีอ่อกมาไมม่น้ํีานม (องฺ.อฏฺฐก.อ.(บาล)ี ๓/๕๑/๒๖๔) 

หน่อพทุธางกรู : หน่อพระพทุธเจา้ คอืผูท้ีจ่ะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ในภายภาคหน้า ดงัคาํในพทุธ
วงศท์ีพ่ระทปัีงกรพทุธเจา้ทรงพยากรณ์สเุมธดาบสว่า ทา่นผูน้ี้เป็นหน่อ
พทุธางกรู สตัวท์ัง้หลายในหมืน่จกัรวาลพรอ้มทัง้เทวดา ต่างกเ็ปล่งเสยีงโหร่อ้ง
ปรบมอื รา่เรงิประนมมอื (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๘๓,๓๓/๑๑/๖๖๘,๓๓/๑๑/
๗๐๓,๓๓/๑๒/๖๖๓,๓๓/๑๓/๖๐๔,๓๓/๑๓/๖๑๕,๓๓/๑๓/๖๔๒,๓๓/๑๓/
๖๕๘,๓๓/๑๓/๖๙๓,๓๓/๑๓/๗๐๙,๓๓/๑๔/๖๒๐) 

หนะ : ชือ่ภาชนะหนึ่ง ดงัคาํในอรณวภิงัคสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภาชนะชนิด
เดยีวกนันัน่แหละในโลกนี้  บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัว่า  ปาตบิางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่  
ปัตตะ ... บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่  หนะ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ปิปิละ  (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๓๑/๓๙๗) 

หนักในอามิส : เหน็แก่สิง่ของ แปลมาจากภาษาบาลวีา่ “อามสิครุก”หมายถงึหวงัหรอืมุง่ถงึ
สิง่ของวตัถุเครือ่งล่อใจมเีงนิเป็นตน้ เชน่เหน็แก่อามสิสนิจา้ง ตดิใจ ลุ่มหลง 
หมกมุ่นในวตัถุสิง่ของ ดงัคาํในทุกนิบาตทีก่ล่าวไวว้า่ บรษิทัน้ีเรยีกวา่ บรษิทัที่
หนกัในอามสิ  ไมห่นกัในสทัธรรม,ในปรวิารกล่าวถงึผูห้นกัในอามสิไมค่วรตดัสนิ
อธกิรณ์ เป็นองค ์ ๑ ในองค ์ ๕ ของภกิษุผูร้ะงบัอธกิรณ์ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๔๕๗/
๖๕๑,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๙/๙๒) 

หนัง : สว่นของรา่งกายทีหุ่ม้เนื้ออยู่,หนงัสตัวท์ีเ่อามาทาํเป็นของใชห้รอืเป็นอาหาร มี
อธบิายไวว้า่ หนงันิ้วเทา้ สณัฐานดงัรงัไหม หนงัหลงัเทา้ สณัฐานดงัรองเทา้หุม้
หลงัเทา้ หนงัแขง้สณัฐานดงัใบตาลหอ่ขา้ว หนงัขา สณัฐานดงัไถบ้รรจุขา้วสาร
เตม็หนงัตะโพก สณัฐานดงัผนืผา้กรองอุม้น้ํา หนงัหลงั สณัฐานดงัหนงัหุม้โล่ 
หนงัทอ้ง สณัฐานดงัหนงัหุม้รางพณิ หนงัอก โดยมากมสีณัฐานสีเ่หลีย่ม หนงั
แขนทัง้สองขา้ง สณัฐานดงัหนงัหุม้แล่งธนูหนงัหลงัมอื สณัฐานดงัฝักมดี หรอื
สณัฐานดงัถุงโล่ หนงันิ้วมอืสณัฐานดงัฝักกุญแจ หนงัคอ สณัฐานดงัเสือ้ปิดคอ 



 

๕๖๘๒ 
 

 

หนงัหน้า มชี่องใหญ่น้อย สณัฐานดงัรงัตัก๊แตน หนงัศรีษะ สณัฐานดกัถลกบาตร
,ในพระไตรปิฎกอธบิายไวว้า่เป็นอาการ ๑ ในอาการ ๓๒ ดงัคาํวา่ ในกายนี้ม ี
ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั  เน้ือ เอน็ กระดกู.... เปลวมนั น้ําลาย น้ํามกู ไขขอ้ มตูร 
(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๑๔/๑๒๖,๑๓/๓๓๓/๔๐๒,ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๐)  

หน้ี : เงนิทีผู่ห้น่ึงตดิคา้งอยูจ่ะตอ้งใชใ้หแ้ก่อกีผูห้น่ึง โดยปรยิายหมายถงึการทีจ่ะตอ้ง
ตอบแทนบญุคุณเขา ดงัคาํในสามญัญผลสตูรทีก่ล่าววา่ คนกูห้น้ีมาลงทุนจน
ประสบผลสาํเรจ็ ใชห้น้ีเก่าทีเ่ป็นตน้ทุนจนหมด เกบ็กาํไรทีเ่หลอืไวเ้ป็นคา่เลีย้งดู
บุตรภรรยา (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑๘/๙๘, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๓/๒๐๖,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๓๘/๔๐๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๕/๕๐๗) ; 
หน้ีสนิ กว็่า 

หน้ีสิน : เงนิทีผู่ห้น่ึงตดิคา้งอยูจ่ะตอ้งใชใ้หแ้ก่อกีผูห้น่ึง ดงัคาํในมหาอสัสปุรสตูรทีก่ล่าว
ไวว้า่ เพราะความไมม่หีน้ีสนิเป็นเหตุ เขาจงึไดร้บัความเบกิบานใจและความสขุ
ใจ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๗/๑๘๗) 

หน่ึงในสี่ : ๑ เทา่จาก ๔ เทา่ มกัใชเ้ป็นสาํนวนเปรยีบเทยีบบุญกุศลระหวา่งศาสนา
พราหมณ์กบัพระพทุธศาสนา ดงัคาํในสารปีุตตเถรสหายกพราหมณวตัถุ  ทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผูเ้ป็นเพือ่นของพระสารบีุตรเถระ การ
ไหวท้า่นผูป้ฏบิตัติรง ประเสรฐิกวา่การบชูายญัและการบวงสรวงใด ๆ  ในโลกที่
ผูห้วงับุญทาํอยูต่ลอดปีเพราะการบชูายญัและการบวงสรวงทัง้หมดนัน้มคีา่ไมถ่งึ
หน่ึงในสี ่วา่ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๐๘/๖๔) 

  คาํวา่ หน่ึงในสี ่ หมายถงึอานิสงสไ์มถ่งึ ๑ สว่นใน ๔ สว่นแหง่ผลทีเ่กดิจาก
การมกีุศลเจตนาคอืจติเลื่อมใสแลว้น้อมกายไหวพ้ระอรยิบุคคลผูป้ฏบิตัติรง 
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๔/๑๐๑) 

หนุ่มร ุ่นเยาว ์: อ่อนวยั, รุน่หนุ่ม, รุน่สาว, เชน่ เยาวว์ยั วยัเยาว ์ดงัคาํในทุตยิอุรุเวลสตูรทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ บุคคล ถงึแมว้า่จะเป็นเดก็  ยงัเป็นหนุ่มรุน่เยาว ์ มผีมดาํสนิท 
ประกอบดว้ยความเป็นหนุ่มแน่นอยูใ่นปฐมวยั แต่เขาพดูถูกเวลา พดูคาํจรงิ พดู
องิประโยชน์ พดูองิธรรม พดูองิวนิยั พดูคาํมหีลกัฐาน มทีีอ่า้งองิ มทีีก่าํหนด 
ประกอบดว้ยประโยชน์เหมาะแก่เวลา เขายอ่มถงึการนบัวา่ เป็นเถระ๒ผูฉ้ลาด 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๕) 

หมองู : ผูรู้จ้กัง,ู ผูช้าํนาญง ูดงัคาํในพรหมชาลสตูร ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนั
โภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิาอยา่งนี้ 



 

๕๖๘๓ 
 

 

คอื ทาํนายอวยัวะ...วชิาตัง้ศาลพระภมู ิ วชิาหมอง ู วชิาวา่ดว้ยพษิ (ท.ีส.ี(ไทย) 
๙/๒๑/๘,๙/๒๐๕/๗๐) 

หมอช้าง : ควาญชา้ง, ผูรู้จ้กัชา้ง, ผูช้าํนาญชา้ง ดงัคาํในเวสสนัตรชาดกทีช่าวกรุงสพีีก่ราบ
ทลูพระเจา้สญชยัตอนหนึ่งวา่ พระเวสสนัดรจงึไดพ้ระราชทาน พญาชา้งราช
พาหนะซึง่เป็นยานชัน้เลศิเป็นทรพัยอ์ยา่งประเสรฐิ พรอ้มทัง้ฉตัรขาว เครือ่ง
ลาด หมอชา้ง และคนเลีย้งชา้งแก่พวกพราหมณ์ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๖๘๐/
๔๕๒,๒๘/๑๘๘๔/๔๗๙) 

หมอชีวก โกมารภจั,ชีวก โกมารภจั,หมอ : ชือ่หมอใหญ่ผูเ้ชีย่วชาญในการรกัษาและมชีือ่เสยีง
มากในครัง้พทุธกาลเป็นแพทยป์ระจาํพระองคข์องพระเจา้พมิพสิาร และพระ
เจา้พมิพสิารไดถ้วายใหเ้ป็นแพทยป์ระจาํพระองคข์องพระพุทธเจา้ดว้ย, ชือ่เตม็
วา่ ชวีกโกมารภจัจ์หมอชวีกเกดิทีเ่มอืงราชคฤหแ์ควน้มคธ เป็นบุตรของนาง
คณิกา(หญงิงามเมอืง) ชือ่วา่สาลวด ี แต่ไมรู่จ้กัมารดาบดิาของตน เพราะเมือ่
นางสาลวดมีคีรรภ ์ เกรงคา่ตวัจะตก จงึเกบ็ตวัอยู่ครัน้คลอดแลว้กใ็หค้นรบัใชเ้อา
ทารกไปทิง้ทีก่องขยะ แตพ่อดเีมือ่ถงึเวลาเชา้ตรูเ่จา้ชายอภยั โอรสองคห์น่ึงของ
พระเจา้พมิพสิาร จะไปเขา้เฝ้า เสดจ็ผา่นไปเหน็การุมลอ้มทารกอยู ่ เมือ่ทรง
ทราบวา่ เป็นทารกและยงัมชีวีติอยู ่ จงึไดโ้ปรดใหนํ้าไปใหน้างนมเลีย้งไวใ้นวงั 
ในขณะทีท่รงทราบวา่เป็นทารก เจา้ชายอภยัไดต้รสัถามวา่เดก็ยงัมชีวีติอยู ่
(หรอืยงัเป็นอยู)่ หรอืไม ่และทรงไดร้บัคาํตอบวา่ยงัมชีวีติอยู ่ (ชวีติ = ยงัเป็นอยู ่
หรอืยงัมชีวีติอยู)่ ทารกนัน้จงึไดช้ือ่วา่ ชวีก (ผูย้งัเป็น) และเพราะเหตุทีเ่ป็นผูอ้นั
เจา้ชายเลีย้งจงึไดม้สีรอ้ยนามวา่ โกมารภจัจ์(ผูอ้นัพระราชกุมารเลีย้ง)ครัน้ชวีก
เจรญิวยัขึน้ พอจะทราบวา่ตนเป็นเดก็กาํพรา้ กค็ดิแสวงหาศลิปวทิยาไวเ้ลีย้งตวั 
จงึไดเ้ดนิทางไปศกึษาวชิาแพทยก์บัอาจารยแ์พทยท์ศิาปาโมกขท์ีเ่มอืงตกัสลิา 
ศกึษาอยู ่๗ ปี อยากทราบวา่เมือ่ใดจะเรยีนจบ อาจารยใ์หถ้อืเสยีมไปตรวจดทูัว่
บรเิวณ ๑ โยชน์รอบเมอืงตกัสลิา เพือ่หาสิง่ทีไ่มใ่ชต่วัยา ชวีกหาไมพ่บ กลบัมา
บอกอาจารย ์ อาจารยว์่าสาํเรจ็การศกึษามวีชิาพอเลีย้งชพีแลว้และมอบเสบยีง
เดนิทางใหเ้ลก็น้อย ชวีกเดนิทางกลบัยงัพระนครราชคฤห ์ เมือ่เสบยีงหมดใน
ระหวา่งทาง ไดแ้วะหาเสบยีงทีเ่มอืงสาเกต โดยไปอาสารกัษาภรรยาเศรษฐเีมอืง
นัน้ซึง่เป็นโรคปวดศรีษะมา ๗ ปี ไมม่ใีครรกัษาหาย ภรรยาเศรษฐหีายโรคแลว้ 
ใหร้างวลัมากมายหมอชวีกไดเ้งนิมา ๑๖,๐๐๐ กษาปณ์พรอ้มดว้ยทาสทาสแีละ
รถมา้ เดนิทางกลบัถงึพระนครราชคฤห ์ นําเงนิและของรางวลัทัง้หมดไปถวาย
เจา้ชายอภยัเป็นคา่ปฏกิารคุณทีไ่ดท้รงเลีย้งตนมา เจา้ชายอภยัโปรดใหห้มอชี
วกเกบ็รางวลันัน้ไวเ้ป็นของตนเอง ไมท่รงรบัเอา และโปรดใหห้มอชวีกสรา้งบา้น



 

๕๖๘๔ 
 

 

อยูใ่นวงัของพระองค ์ ต่อมาไมน่าน เจา้ชายอภยันําหมอชวีกไปรกัษาโรค
รดิสดีวงงอกแดพ่ระเจา้พมิพสิาร จอมชนแหง่มคธทรงหายประชวรแลว้ จะ
พระราชทานเครือ่งประดบัของสตรชีาววงั ๕๐๐ นางใหเ้ป็นรางวลั หมอชวีกไม่
รบั ขอใหท้รงถอืวา่เป็นหน้าทีข่องตนเทา่นัน้ พระเจา้พมิพสิารจงึโปรดใหห้มอชี
วกเป็นแพทยป์ระจาํพระองค ์ ประจาํฝ่ายในทัง้หมด และประจาํพระภกิษุสงฆ์
อนัมพีระพทุธเจา้เป็นประมขุ หมอชวีกไดร้กัษาโรครา้ยสาํคญัหลายครัง้ เชน่ 
ผา่ตดัรกัษาโรคในสมองของเศรษฐเีมอืงราชคฤห ์ผา่ตดัเนื้องอกในลาํไสข้องบุตร
เศรษฐเีมอืงพาราณส ี รกัษาโรคผอมเหลอืงแดพ่ระเจา้จณัฑปัชโชตแหง่กรุงอุ
ชเชนี และถวายการรกัษาแดพ่ระพทุธเจา้ในคราวทีพ่ระบาทหอ้พระโลหติ
เนื่องจากเศษหนิจากกอ้นศลิาทีพ่ระเทวทตักลิง้ลงมาจากภูเขาเพือ่หมายปลง
พระชนมช์พีหมอชวีกไดบ้รรลุธรรมเป็นพระโสดาบนั และดว้ยศรทัธาใน
พระพทุธเจา้ปรารถนาจะไปเฝ้าวนัละ ๒–๓ ครัง้เหน็วา่พระเวฬุวนัไกลเกนิไป จงึ
สรา้งวดัถวายในอมัพวนัคอืสวนมะมว่งของตน เรยีกกนัวา่ ชวีกัมพวนั (อมัพวนั
ของหมอชวีก) เมือ่พระเจา้อชาตศตัรเูริม่น้อมพระทยัมาทางศาสนา หมอชวีกก็
เป็นผูแ้นะนําใหเ้สดจ็ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ดว้ยเหตทุีห่มอชวีกเป็นแพทยป์ระจาํ
คณะสงฆแ์ละเป็นผูม้ศีรทัธาเอาใจใสเ่กือ้กลูพระสงฆม์าก จงึเป็นเหตุใหม้คีนมา
บวชเพือ่อาศยัวดัเป็นทีร่กัษาตวัจาํนวนมาก จนหมอชวีกตอ้งทลูเสนอ
พระพทุธเจา้ใหท้รงบญัญตัขิอ้หา้มมใิหร้บับวชคนเจบ็ป่วยดว้ยโรคบางชนิด 
นอกจากนัน้ หมอชวีกไดก้ราบทลูเสนอใหท้รงอนุญาตทีจ่งกรมและเรอืนไฟ เพือ่
เป็นทีบ่รหิารกายชว่ยรกัษาสขุภาพของภกิษุทัง้หลาย หมอชวีกไดร้บัพระดาํรสั
ยกย่องเป็นเอตทคัคะในบรรดาอุบาสกผูเ้ลื่อมใสในบุคคล ดงัคาํในสามญัญผล
สตูร พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีส่วนมะมว่งของหมอชวีก โกมารภจัเขตกรุงรา
ชคฤห ์ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่จาํนวน ๑,๒๕๐ รปู  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๕๐/
๔๘,๙/๑๕๗/๕๐,๙/๑๕๘/๕๑,๙/๑๕๙/๕๑,๙/๑๖๐/๕๑,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๖/
๓๒) 

ชีวกโกมารภจัจ  ์ :ผูท้ีพ่ระราชกุมารเลีย้งชือ่ชวีก ดงัคาํวา่ ชวีกโกมารภจัจเ์ลศิกวา่อุบาสกสาวก
ทัง้หลายของเรา ผูเ้ลื่อมใสเฉพาะบุคคล องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๖/๓๒) ; ด ูชวีก  

หมอดลูกูแก้ว : ผูใ้ชล้กูกลม ๆ ทาํดว้ยแกว้คลา้ยลูกหนิทาํนาย, หมอดใูชล้กูกลมทาํดว้ยแกว้ 
มขีนาดต่าง ๆ กนั ในการทาํนายโชคชะตา ดงัคาํในพรหมชาลสตูรทีส่มณ
พราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัเลีย้งชพีผดิ
ทางดว้ยเดรจัฉานวชิาอยา่งนี้ คอืใหฤ้กษอ์าวาหมงคล ...ทาํใหห้อูือ้ เป็นหมอดู
ลกูแกว้ ใชห้ญงิสาวเป็นคนทรง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๖/๑๐,๙/๒๑๐/๗๑) 
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หมอตา : จกัษุแพทย ์ หมอรกัษาตา ดงัคาํในพรหมชาลสตูรทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบาง
พวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงัเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิา
อยา่งนี้ คอื ทาํพธิบีนบาน พธิแีกบ้น ... ยาป้ายตา เป็นหมอตา หมอผา่ตดั (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๒๗/๑๐,๙/๒๑๑/๗๒,๙/๔๕๑/๑๙๙) 

หมอบ : กริยิาทีคู่เ้ขา่ลงและยอบตวัใหท้อ่นแขน สว่นล่างราบอยูก่บัพืน้ ดงัคาํใน
มหาวรรค ทา่นพระโสณะคดิวา่ พระผูม้พีระภาคกาํลงัทรงชืน่ชมเรา  เวลานี้ควร
กราบทลูคาํสัง่ของพระอุปัชฌาย ์ จงึลุกจากอาสนะห่มอุตตราสงคเ์ฉวยีงบ่าขา้ง
หน่ึง หมอบลงแทบพระบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้กราบทลูพระผูม้ี
พระภาค (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๙/๒๒๒) 

หมอสิวิกะ : ชือ่หมอคนหน่ึง ซึง่เป็นหมอหลวง ทีช่ว่ยใหพ้ระโพธสิตัวส์มยัทีเ่สวยพระชาติ
เป็นพระเจา้สวิไิดท้าํดวงตาออกแลว้บรจิาคดวงตาใหแ้ก่พราหมณ์ ดงัคาํวา่ เรา
จกัใหท้านอนัประเสรฐิ ซึง่เรายงัไมเ่คยใหแ้ก่พวกยาจก มานี่แน่ะหมอสวิกิะ จง
ขมขีมนัอยา่ชกัชา้ อยา่ครัน่ครา้ม จงควกันยัน์ตาทัง้ ๒ ขา้งออกใหแ้ก่วณิพกไป
เถดิ (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๖๓/๗๓๕) 

ห่มอตุตราสงคเ์ฉวียงบา่ :ห่มจวีรทแยงพาดบ่า ดงัคาํวา่  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อุตต
ราสงคเ์ฉวยีงบ่าขา้งหนึ่ง กราบเทา้ภกิษุผูแ้ก่พรรษา นัง่กระโหยง่ประนมมอื 
กล่าวอย่างนี้วา่ ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ของกระผมเกนิกาํหนด ๑๐ วนั เป็นนิสสคั
คยี ์กระผมสละจวีรผนืนี้แก่สงฆ ์ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบตั ิหรอืดงัคาํในอุโปสถ
สตูร ทา่นพระอานนทล์ุกจากอาสนะ ห่มอุตตราสงคเ์ฉวยีงบ่า ประนมมอืไปทาง
ทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๖๓/๕, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๒๐/๒๕๒) 

หมกัหมมด้วยสงักิเลส : เกลอืกดว้ยกเิลส ระคนดว้ยสิง่หมกัหมนภายในจติ 
ดงัคาํทีพ่ระสภุตูเิถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวต้อนหนึ่งวา่ ขา้พเจา้บวชเป็น
ชฎลิ อยู ่ ณ ภเูขาลกูหน่ึงชือ่วา่นิสภะ ในทีไ่ม่ไกลภูเขาหมิพานต ์ ต่อภมา 
ขา้พเจา้หา้มใจทีห่มกัหมมดว้ยสงักเิลสอยา่งนี้ในทีน่ัน้  ไดก้ล่าวธรรมกถาต่าง ๆ 
หา้มจติจากความชัว่เมือ่ขา้พเจา้เป็นอยูด่ว้ยความไมป่ระมาทอยา่งนี้ ขา้พเจา้อยู่
ในป่าใหญ่ลว่งเลยมา๓๐,๐๐๐ ปี(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๑๒๕) 

หม ัน่ประกอบ : ทาํต่อเนื่อง พยายามทาํตอ่เนื่อง ในอตัตนัตปสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูท้าํตนใหเ้ดอืดรอ้น หมัน่ประกอบในการทาํตนให้
เดอืดรอ้น เป็น ๑ ใน ๔ ขอ้ซึง่เป็นสาเหตุผูท้าํตนใหเ้ดอืดรอ้น(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๙๘/๓๐๓) 
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หมายร ู้ : มุง่เรยีนรู ้ หมายถงึตัง้เป้าประสงคร์ู ้ ดงัคาํในมธุปิณฑกิสตูร ทีพ่ระมหากจัจายน
เถระกล่าวแก่ภกิษุทัง้หลายวา่จกัขวุญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศยัจกัขแุละรปูารมณ์  
ความประจวบกนัแหง่ธรรมทัง้ ๓ เป็นผสัสะ  เพราะผสัสะเป็นปัจจยั  เวทนาจงึ
เกดิ  บุคคลเสวยอารมณ์ใดยอ่มหมายรูอ้ารมณ์นัน้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๐๔/๒๑๓) 

หมื่นจกัรวาล ,จกัรวาล ,หมื่น :๑๐ พนับรเิวณรอบของโลก, ๑๐,๐๐๐ ทีเ่ป็นกาํแพงลอ้มรอบโลก
และเป็นเขตกัน้แสงสวา่งกบัความมดื หมายถงึ๑๐ โลกธาตุ คอื ๑๐ สหสัสี
โลกธาตุ ดงัคาํในกุณฑธานสตูรทีพ่ระกุณฑธานเถระกลา่วถงึอดตีชาตไิวว้า่ พระ
ผูม้พีระภาคชนิเจา้มเีหล่าสาวกแวดลอ้ม มหีมู่ภกิษุหอ้มลอ้ม  ประทบันัง่ใน
ทา่มกลางหมู่ภกิษุแลว้ ทรงใหข้า้พเจา้จบัสลาก ขา้พเจา้หม่ผา้เฉวยีงบ่า อภวิาท
พระศาสดาผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก เมือ่ภกิษุทัง้หลายกล่าวอยูไ่ดจ้บัสลากเป็น
ครัง้แรก ต่อพระพกัตรข์องพระผูม้พีระภาคผูป้ระเสรฐิ ดว้ยกรรมนัน้ พระผูม้พีระ
ภาค ทรงทาํหมืน่จกัรวาลใหห้วัน่ไหว ประทบันัง่ในทา่มกลางหมูภ่กิษุ ทรงตัง้
ขา้พเจา้ไวใ้นตาํแหน่งอนัเลศิ หรอืดงัคาํในอปทาน ทีก่ล่าวไวว้า่มือ่พระสมัมาสมั
พทุธเจา้  เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน โลกธาตุมหีมืน่จกัรวาลหวัน่ไหวแลว้หมูช่น
และเทวดาจาํนวนมากประชุมกนัแลว้  (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๔/๑๕๑,๓๒/๑๐๒/
๑๘๑) 

หกหมื่นปีทิพย  ์: ๖๐พนัปีของเทวดา หมายถงึ เวลาหกหมืน่ปีของเทวดาในชัน้ปรนิมมติว
สวตัด ี ดงัคาํในสนิุททาวมิาน ทีเ่ทพธดิากล่าวแก่มหาโมคคลัลานเถระไวว้า่ ขา้
แต่ทา่นจอมปราชญ ์ดฉินัจกัดาํรงอยู ่ในวมิานนี้นานประมาณหกหมื่นปีทพิย ์จุติ
จากเทวโลกนี้แลว้  จกัไปเกดิรว่มกบัมวลมนุษย(์ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๔๔/๔๑,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๑๐๒๓/๖๗๑) 

  คาํวา่ ปีทพิย ์ หมายถงึปีของเทวดาทีไ่ปเกดิในภพชัน้นัน้ๆ มรีะยะเวลาที่
แตกต่างกนั มอีธบิายในวภิงัค ์ ดงัคาํว่า ๕๐  ปีของมนุษย ์ นบัเป็นวนัหนึ่งคนื
หน่ึงของเทวดาชัน้จาตุมหาราช ๓๐ ราตรโีดยราตรนีัน้เป็น ๑เดอืน ๑๒  เดอืน
โดยเดอืนนัน้ เป็น ๑  ปี ๕๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้  เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้
จาตุมหาราช  นบัอยา่งปีมนุษย ์มปีระมาณเท่าไร มปีระมาณ านปี (อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๑๐๒๓/๖๗๐) 

หมื่นโลกธาต  ุ: หมืน่จกัรวาล หมายถงึ ๑๐ พนัโลกธาตุ ดงัคาํในอรุณวตสีตูรทีอ่ภภิภูกิษุกราบ
ทลูพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิวีา่  ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ ขา้พระองคย์อ่มทราบ ขา้พระองคเ์ป็นผูก้ล่าววาจาเหน็ปานนี้ ในทา่มกลาง
ภกิษุสงฆว์า่ ทา่นผูม้อีายทุัง้หลาย เราอยูท่ีพ่รหมโลกสามารถยงัหมืน่โลกธาตุให้
รูแ้จง้ดว้ยเสยีงได ้(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๕/๒๕๗) 



 

๕๖๘๗ 
 

 

หมู่คนธรรพ,์คนธรรพ ์: ชาวสวรรคพ์วกหนึ่ง เป็นบรวิารทา้วธตรฐ มคีวาม
ชาํนาญในวชิาดนตรแีละขบัรอ้ง  ดงัคาํในพทุธาปทานทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่
หมูม่นุษยห์มูน่าค หมู่คนธรรพ ์ และหมูเ่ทวดา ทัง้หมดนัน้ จงเขา้มาประนมมอื
นอบน้อมแวดลอ้มปราสาทของเรา (ผูเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดมินีามวา่ตโิลกวชิยั
ในครัง้นัน้) กุศลกรรมใดๆ ควรเพือ่บงัเกดิในสวรรคช์ัน้ไตรทพิย ์ ทีข่า้พเจา้พงึ
กระทาํดว้ยกาย วาจา ใจ กุศลกรรมนัน้ทัง้หมด ขา้พเจา้ไดก้ระทาํแลว้ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๔๘/๘) 

หมู่คนร ุ่นหลงั : คนทีม่าภายหลงัมาอยูร่ว่มกนั แปลจากภาษาบาลวีา่ “ปจฺฉิมา ชนตา,ปจฺฉิม
ชนตา” หมายถงึสทัธวิหิารกิ ผูม้าอยูร่ว่ม ดงัคาํในทุตยิอปาสาทกิสตูร ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ อานิสงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื๑. คนทีย่งัไมเ่ลื่อมใส ยอ่ม
เลื่อมใส ๒.คนทีเ่ลื่อมใสแลว้  ยอ่มเลื่อมใสยิง่ขึน้ ๓.ปฏบิตัตินตามคาํสอนของ
ศาสดา ๔. หมูค่นรุน่หลงัพากนัตามอยา่ง ๕. จติของเธอยอ่มเลื่อมใส ภกิษุ
ทัง้หลาย บุคคลผูน่้าเลื่อมใส มอีานิสงส ์๕ ประการนี้แล (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๑๘/๓๖๐) หรอืดงัคาํในปรสิวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถงึบรษิทัทีม่หีวัหน้า
ยอดเยีย่มไวว้า่ พวกภกิษุเถระ ไมม่กัมาก ไมย่อ่หยอ่น หมดธุระในโวกกมน
ธรรมเป็นผูนํ้าในปวเิวก ปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่งัไมถ่งึเพือ่บรรลุธรรม
ทีย่งัไมบ่รรล ุ เพือ่ทาํใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมไ่ดท้าํใหแ้จง้ หมูค่นรุน่หลงัพากนัตาม
อยา่งพวกภกิษุเถระเหล่านัน้ แมห้มูค่นรุ่นหลงันัน้กไ็มม่กัมาก ไมย่่อหย่อนหมด
ธุระในโวกกมนธรรมเป็นผูนํ้าในปวเิวกปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่งัไมถ่งึ
เพือ่บรรลุธรรมทีย่งัไมบ่รรลุ เพือ่ทาํใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมไ่ดท้าํใหแ้จง้ (องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๔๕/๘๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หมูค่นรุน่หลงั หมายถงึสทัธวิหิารกิ(ผูอ้ยูด่ว้ย) 
เป็นคาํเรยีกผูไ้ดร้บัอุปสมบทจากพระอุปัชฌายแ์ละ อนัเตวาสกิ(ผูอ้ยูใ่นสาํนกั) ม ี
๔ ประเภท คอื (๑) ปัพพชัชนัเตวาสกิ (อนัเตวาสกิในบรรพชา) (๒) อุปสมัปทนั
เตวาสกิ (อนัเตวาสกิในอุปสมบท) (๓) นิสสยนัเตวาสกิ (อนัเตวาสกิผูถ้อืนิสสยั)
(๔) ธมัมนัเตวาสกิ (อนัเตวาสกิผูเ้รยีนธรรม) (องฺ.ทุก.อ.(บาล)ี ๒/๔๕/๕๓)  

หมู่นกติร ีฏิ,ติร ีฎิ,นก : ชือ่นกชนิดหน่ึง ทีช่อบเตน้ราํ มปีรากฏในนฬลิกิา
ชาดก ทีก่ล่าวไวว้า่ เมือ่มาณพเดนิไปมา  มนักเ็ปลง่ประกายแวววาว สายรดั
ชฎาทีป่ระดบักโ็ชตชิว่งชชัวาลและเครือ่งประดบัอยา่งอื่นอกี๔อยา่งของมาณพ
นัน้ มสีเีขยีว สเีหลอืงสแีดงและสขีาวเมือ่มาณพเดนิไปมามนักแ็กวง่ไกวไปมา
เหมอืนหมูน่กตริฏี ิยามเมือ่ฝนตก (ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๓๑/๖) 



 

๕๖๘๘ 
 

 

หมู่นาค ,นาค ,หมู่ : พวกงใูหญ่มหีงอน หมายถงึงใูหญ่ในนิยาย ดงัคาํในสวีลเีถราปทาน ทีพ่ระ
สวีลเีถระกล่าวไวอ้ดตีชาตขิองตนไวว้า่ พระสารบีุตรเถระผูม้ปัีญญามากเป็นพระ
อุปัชฌายข์องขา้พเจา้ พระมหาโมคคลัลานเถระผูม้ฤีทธิม์าก เมื่อปลงผมใหไ้ด้
พรํ่าสอนขา้พเจา้ ในขณะกาํลงัปลงผม ขา้พเจา้กไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล ทวยเทพ 
หมูน่าค และมนุษยท์ัง้หลาย ต่างกน้็อมนําปัจจยัเขา้มาถวายขา้พเจา้ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๘๖/๓๐๑),หรอืดงัคาํในมหาสมยสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ หมู่
นาคทีอ่ยูใ่นสระนาภสะ และทีอ่ยูใ่นกรุงเวสาลมีาพรอ้มดว้ยพวกนาคตจัฉกะนาค
กมัพลและนาคอสัดรกม็าดว้ย และนาคทีอ่ยูใ่นทา่ปายาคะกม็าพรอ้มดว้ยหมู่
ญาต ิ(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๘/๒๖๖) 

หมู่บา้น : ทอ้งทีท่ีร่วมบา้นหลายบา้นใหอ้ยูใ่นความปกครองอนัเดยีวกนัและมปีระกาศ
จดัตัง้เป็นหมูบ่า้น มผีูใ้หญ่บา้นเป็นหวัหน้าปกครอง ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ วนีิต
วตัถุ ทีก่ล่าววา่ ชายหนุ่มคนหนึ่งมคีวามรกัใครภ่กิษุณีอุบลวรรณา วนัหนึ่งเมือ่
ภกิษุณีไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น จงึเขา้ไปซ่อนอยูใ่นกุฏ ิ หรอืดงัคาํว่า พระธนิย
กุมภการบุตร  ยงัพกัอยูท่ีน่ัน้ตลอดฤดฝูน  ฤดหูนาวและฤดรูอ้น  วนัหนึ่งเมือ่
ทา่นไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๖๘/๕๖,๑/๘๔/๗๔) 

หมู่บา้นคยา,คยา,หมู่บา้น :หมูบ่า้นทีพ่ระพทุธเจา้เคยเสดจ็เมือ่ครัง้โปรดนกับวชชฎลิ และได้
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอาทติตปรยิายสตูรทีต่าํบลคยาสสีะ, สถานทีต่รสัรูข้อง
พระพทุธเจา้ดงัคาํในสจูโิลมสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่บนเตยีง
ชนิดมเีทา้ตรงึตดิกบัแมแ่คร ่อนัเป็นภพของสจูโิลมยกัษ์ ใกลห้มูบ่า้นคยา  (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๒๓๗/๓๓๙) ; ปัจจุบนัตวัเมอืงคยาอยูห่า่งจากพุทธคยา สถานทีต่รสัรู้
ของพระพทุธเจา้ประมาณ ๗ ไมล ์

หมู่บา้นมลรฐั ,มลรฐั ,หมู่บา้น :ชื่อรฐัแหง่หนึ่ง อยู่แควน้มคธเป็นตน้ มปีรากฏในมหาโมรชาดก 
ดงัคาํทีห่มผีูอ้ยูจ่าํอุโบสถกล่าววา่ ขา้พเจา้ดหูมิน่ทีอ่ยู่ของตน  ไดไ้ปยงัหมูบ่า้น
มลรฐั เพราะความอยากเกนิไป ชนทัง้หลายออกจากหมูบ่า้นนัน้ ทุบตขีา้พเจา้
ดว้ยคนัธนูและไมค้อ้น (ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๑๓๘/๔๔๔) 

หมู่บา้นมีอปุจารเดียวกนั :หมูบ่า้นทีม่รี ัว้ลอ้มต่อกนั ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้่า ทีช่ือ่วา่  
หมูบ่า้นมอุีปจารเดยีวกนั  คอื หมูบ่า้นของตระกลูหนึ่งลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกนั ภกิษุ
เกบ็จวีรไวภ้ายในหมูบ่า้น  แลว้พงึอยูภ่ายในหมูบ่า้น (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๗๘/
๑๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หมูบ่า้นมอุีปจารเดยีวกนั คอืหมูบ่า้นทีจ่ดัวา่มี
อุปจารเดยีวกนั ท่านกาํหนดดว้ยลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกนั (ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๔๗๘/๑๕๗)  



 

๕๖๘๙ 
 

 

หมู่บา้นมีอปุจารแยกกนั :หมูบ่า้นทีไ่มม่รี ัว้ลอ้ม ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ ทีช่ือ่วา่หมูบ่า้น
มอุีปจารแยกกนั  คอืหมูบ่า้นของตระกลูหนึ่งไม่มรี ัว้ลอ้ม  ภกิษุตอ้งอยูใ่นเรอืนที่
ตนเกบ็จวีรไวห้รอืไมล่ะหตัถบาส (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๗๘/๑๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หมูบ่า้นมอุีปจารแยกกนั ทา่นกาํหนดหมูบ่า้นดว้ย
ไมม่รี ัว้ลอ้ม (ว.ิอ.(บาล)ี ๒/๔๗๘/๑๕๗) 

หมู่มงักร,มงักร,หมู่ : ชื่อปลาไหลทะเล ลาํตวัยาวทรงกระบอก สว่นหางแบนขา้ง ไมม่เีกลด็ 
ปากกวา้ง จะงอยปากบนยาวลํ้ากรามลา่ง ฟันคม แขง็แรง ครบีอกใหญ่ พืน้
ลาํตวัและครบีสน้ํีาตาลอ่อนปนเหลอืงหรอืคลํ้า ดา้นทอ้งสขีาวขอบครบีหลงั ครบี
กน้ และครบีหางสดีาํ ขนาดยาวได ้ ดงัคาํในสมทุทชาดก ที ่ เทวดาโพธสิตัว์
ประจาํสมทุรเหน็กริยิาของกา จงึกล่าววา่ น่ีใครหนอ  เทีย่วบนิเวยีนวนอยูร่อบ
ทะเลน้ําเคม็ คอยหา้มหมูป่ลาและหมูม่งักรอยู ่จงึเดอืดรอ้นอยูใ่นเกลยีวคลื่น (ข.ุ
ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๓๖/๑๕๑) 

หมู่พรหม,พรหม,หมู่ : ชือ่พระเป็นเจา้ผูส้รา้งโลกตามศาสนาพราหมณ์,
เทพในพรหมโลก จาํพวกมรีปู เรยีก รปูพรหม ม ี๑๖ ชัน้ จาํพวกไมม่รีปู เรยีก 
อรปูพรหม ม ี๔ ชัน้ ตามคตพิระพทุธศาสนา ดงัคาํในสาเลยยกสตูร ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เทพผูน้บัเนื่องในหมูพ่รหม  เป็นไปไดท้ีห่ลงัจากตายแลว้  
บุคคลนัน้จะพงึเกดิในเทพผูน้บัเน่ืองในหมูพ่รหม ขอ้นัน้เพราะเหตไุร  เพราะ
บุคคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิมํ่าเสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม หรอืดงัคาํในพรหมนิ
มนัตนิกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พรหม หมูพ่รหมอื่นมอียู ่ทา่นไมรู่ ้ ไมเ่หน็
หมูพ่รหมนัน้ (แต่)เรารูเ้หน็หมูพ่รหมนัน้  หมูพ่รหมชือ่อาภสัสรามอียู ่ ทา่น
เคลื่อนแลว้จากทีใ่ด มาอุบตัแิลว้ในทีน้ี่; ผูม้พีรหมวหิารทัง้ ๔ (เชน่ บดิามารดามี
พรหมวหิารทัง้ ๔ ต่อบุตร ไดช้ือ่วา่เป็นพรหมของบุตร) (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๒/
๔๗๙,๑๒/๕๐๔/๕๔๑)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หมู่พรหม(เทพชัน้พรหมกายกิา) หมายถงึเทวดาผู้
เคยไดบ้รรลุฌาน มฌีานชัน้ปฐมฌานเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๔๒/๒๔๑) 

หมู่มหาภตู ,มหาภตู ,หมู่ : หมูย่กัษ์ ดงัคาํในปทุมปชูกเถราปทานทีพ่ระปทมุปชูกเถระเมือ่จะ
ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานต ์ มี
ภเูขาลกูหน่ึงชือ่วา่โคตรมะดาษดืน่ไปดว้ยตน้ไมน้านาชนิด เป็นทีอ่ยูข่องหมู่
มหาภตู(คอืยกัษ์) (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙๗/๒๙๐), หมูเ่ทวดา ดงัคาํในสมัภวชาดก
ทีส่มัภวกุมาร กล่าวไวว้า่ ทา่นพราหมณ์  หมิวนัตบรรพตชือ่คนัธมาทน์ดารดาษ
ไปดว้ยตน้ไมน้านาพนัธุเ์ป็นทีอ่ยูแ่ห่งหมู่มหาภูตยอ่มสวา่งไสวและตลบอบอวล
ไปทัว่ทศิดว้ยทพิยโอสถ(ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๖๓/๕๖๔) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มหาภตู หมายถงึหมูเ่ทพ (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๗/
๑๖๓/๒๑๑) 

หมมูนิุกะ : ชือ่หมชูนิดหน่ึงทีเ่จา้ของเลีย้งดอูยา่งดใูหอ้ว้น แลว้มน้ํีาหนกัตวัไดข้นาดแลว้ถกู
ฆา่เป็นอาหาร มปีรากฏในมนิุกชาดก ทีโ่คโพธสิตัวพ์ดูกบัน้องซึง่มคีวามน้อยใจ
วา่ เขาเลีย้งดว้ยหญา้และฟาง เลีย้งสกุรดว้ยขา้วตม้และขา้วสวย จงึกล่าววา่ เธอ
อยา่ปรารถนาเป็นอยา่งหมมูนิุกะเลย หมมูนิุกะกนิอาหารอนัเป็นเหตใุห้
เดอืดรอ้นเธอจงเป็นผูข้วนขวายน้อย กนิขา้วลบีเถดิ การกนิขา้วลบีน้ีเป็นเหตุให้
มอีายยุนื (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๓๐/๑๓) 

หมู่แมลงค่อมทอง,แมลงค่อมทอง,หมู่ :ชื่อดว้งปีกแขง็ ลาํตวัยาวประมาณ ๑ เซนตเิมตร หวั
ยืน่ออกไปเป็นงวงสัน้ ๆ ตวัและปีกสเีขยีวเหลอืบทอง ดงัคาํในภรูทิตัตชาดก ที่
พราหมณ์เนสาทะพรรณนาสมบตัขิองพระโพธสิตัวว์า่แผน่ดนิมพีืน้ราบเรยีบรอบ
ดา้น มกีฤษณาเป็นอนัมาก ดารดาษไปดว้ยหมูแ่มลงคอ่มทอง มหีญา้สเีขยีว
ชะอุ่มอุดมสวยงาม (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๘๐๔/๓๐๘) ; คอ่มทอง หรอื ทบัเลก็ ก็
เรยีก 

หมู่ไม ้โอสถ : ยาแกโ้รค, ยารกัษาโรค; เครือ่งยา ดงัคาํในสมัพลุาชาดก ทีพ่ระนางสมัพลุาราช
บุตรผีูม้ยีศกลา่วไวว้า่ เมื่อไมท่รงพบพระราชบตุร  กท็รงไหวว้อนเทพเจา้ผูส้งิ
สถติอยูท่ีก่อหญา้ลดาวลัยแ์ละหมูไ่มโ้อสถตลอดจนบรรพตและพงศไ์พรวา่
ขา้พเจา้ขอถงึทา่นทัง้หลายเป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ (ข.ุชา.ตงฺิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๑๖/๕๘๖) 

หย ัง่ลงสู่นิพพาน : กา้วลงการดบักเิลสและกองทุกข,์เขา้ถงึความดบัสนิทแหง่กเิลสและกองทุกข ์
ดงัคาํในมารสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ราธะ เธอถามมากเกนิไปแลว้ เธอไม่
อาจกาํหนดขอบเขตของปัญหาได ้ เพราะกุลบตุรยอ่มอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยท์ี่
หยัง่ลงสูนิ่พพาน มนิีพพานเป็นจุดมุง่หมาย มนิีพพานเป็นทีส่ดุหรอืดงัคาํใน
อุณณาภพราหมณสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พราหมณ์ ท่านล่วงเลยปัญหา
ไป ไมส่ามารถกาํหนดทีส่ดุแหง่ปัญหาได ้ ดว้ยวา่พรหมจรรยท์ีบุ่คคลอยูจ่บแลว้ 
หยัง่ลงสูนิ่พพาน มนิีพพานเป็นเบือ้งหน้า มนิีพพานเป็นทีส่ดุ(ส.ํข.(ไทย)๑๗/
๑๖๐/๒๕๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๒/๓๒๔) 

หย ัง่ลงสู่พรหมจรรย  ์: กา้วลงสูค่วามประพฤตอินัประเสรฐิ เขา้ถงึการ
ดาํเนินชวีติอยา่งประเสรฐิ ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวใน
พระพทุธเจา้ ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ดงัคาํใน
พรหมจรโิยคธสตูร พระสตูรวา่ดว้ยผูป้ระสบสขุอนัหยัง่ลงสูพ่รหมจรรย์
ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระ
อรยิะชอบใจ ไมข่าดฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๙๘/๔๙๐) 
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หย ัง่ลงสู่อมตะ : เขา้ถงึความไมต่ายเชน่อมตธรรม, กา้วลงสูนิ่พพาน ดงัคาํในปฐมปาจนีนินน
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ทาํอรยิมรรคมี
องค ์๘ ใหม้ากยอ่มน้อมไปสูนิ่พพาน โน้มไปสูนิ่พพาน โอนไปสูน่ิพพาน อยา่งไร 
คอืภกิษุในธรรมวนิยันี้ ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอินัหยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้ง
หน้า มอีมตะเป็นทีส่ดุ ฯลฯ ๘. เจรญิสมัมาสมาธอินัหยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็น
เบือ้งหน้า มอีมตะเป็นทีส่ดุ หรอืดงัคาํในสหมัปตพิรหมสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ อนิทรยี ์๕ ประการนี้ทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้  ยอ่มหยัง่ลงสูอ่มตะ มี
อมตะเป็นเบือ้งหน้า มอีมตะเป็นทีส่ดุ หรอืดงัคาํในปฐมสญัญาสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลายสญัญา ๑๐ ประการนี้ ทีบุ่คคลเจรญิทาํใหม้ากแลว้
ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีส่ดุ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๒๑/๖๖,๑๙/๕๔๗/๓๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕๖/๑๒๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อมตะ ในทีน้ี่หมายถงึนิพพาน (องฺ.สตฺตก.อ. (บาล)ี 
๓/๔๘-๔๙/๑๘๔)  

หยาบคาย : ไมส่ภุาพ เชน่ พดูจาหยาบคาย กริยิาหยาบคาย ดงัคาํในอุปัฏฐานวมิานที่
เทพธดิาองคห์น่ึงเล่าถงึประวตัขิองตนไวว้า่ ดฉินัมนิีสยัไมร่ษิยา ตัง้ใจปฏบิตัแิม่
ผวัและพอ่ผวั ซึง่ทัง้ดุรา้ย โกรธงา่ยและหยาบคาย จงึเป็นผูไ้มป่ระมาทตามปกติ
นิสยัของตน (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๙๗/๖๑)  

หรดาล ,หรดาลกลีบทอง :แรช่นิดหน่ึง ประกอบดว้ยธาตุสารหนูและกาํมะถนั มปีรากฏใน
ธรรมชาต ิ๒ ชนิด คอื หรดาลแดงกบัหรดาลกลบีทอง มกัจะปรากฏอยูป่นกนั ใน
ปัจจุบนัสามารถสงัเคราะหข์ึน้ไดท้ัง้ ๒ ชนิด ดงัคาํใน ทีพ่ระอมัพปาลเีถรกีล่าวไว้
ประวตัขิองตนไวว้า่  เมื่อก่อน เวลายงัรุน่สาว จมกูของเราโดง่งาม เหมอืนเกลยีว
หรดาลทีปั่น้วางไว ้ เดีย๋วนี้เหีย่วแฟบเหมอืนจะจมลงไปเพราะชรา หรอืดงัคาํใน
เถรคีาถาทีก่ลา่วไวว้า่ บคุคลไดเ้หน็ภาพจติรกรรมทีจ่ติรกรระบายดว้ยหรดาลทาํ
ไวท้ีฝ่าผนงัหรอืดงัคาํในกุณาลชาดกทีก่ล่าวถงึป่าหมิพานตว์า่เป็นภมูปิระเทศ
ประดบัแน่นไปดว้ยแรธ่าตหุลายรอ้ยชนดิเป็นตน้วา่อญัชนั  มโนศลิา  หรดาล  
มหาหงิคุ ์  ทอง  เงนิ  และทองคาํ หรอืดงัคาํในมหาวรรคทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้ี
พระภาคตรสัแก่ภกิษุทัง้หลายวา่  เราอนุญาตยาหยอดตา  อนัไดแ้ก่ยาทาตาที่
ปรุงดว้ยครือ่งปรุงหลายอย่าง  ยาป้ายตาทีท่าํดว้ยเครือ่งปรุงต่าง ๆ  ยาทาตาที่
เกดิในกระแสน้ํา หรดาลกลบีทอง เขม่าไฟ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๒๕๘/๕๙๗,๒๖/
๓๙๕/๖๒๐, ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๔, ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๖๕/๕๐) 

หรนัติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยครุฑฉุดนาค พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั
ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ครุฑทีเ่ป็นอณัฑชะสามารถนํานาคทีเ่ป็นอณัฑชะไป
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ได ้แต่นํานาคทีเ่ป็นชลาพชุะ สงัเสทชะและโอปปาตกิะไปไมไ่ด ้ครุฑทีเ่ป็นชลาพุ
ชะสามารถนํานาคทีเ่ป็นอณัฑชะและชลาพชุะไปได ้ แต่นํานาคทีเ่ป็นสงัเสทชะ
และโอปปาตกิะไปไมไ่ด ้ครุฑทีเ่ป็นสงัเสทชะสามารถนํานาคทีเ่ป็นอณัฑชะ ชลา
พชุะ และสงัเสทชะไปได ้ แต่นํานาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะไปไมไ่ด ้ สว่นครุฑทีเ่ป็น
โอปปาตกิะสามารถนํานาคทีเ่ป็นอณัฑชะ ชลาพชุะ สงัเสทชะ และโอปปาตกิะไป
ได ้(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๙๓/๓๕๘) 

หริ : ชือ่เทพหมูห่น่ึง เป็นเทพทีเ่ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคพรอ้มภกิษุสงฆ ์ณ ป่ามหาวนั 
เขตกรุงกบลิพสัดุ ์มปีรากฏในมหาสมยสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ เทพอกี 
(๑๐ หมู)่ คอื สมานะ มหาสมานะ มานุสะ มานุสตุตมะ ขฑิฑาปทสูกิะ มโนปทสูิ
กะ หร ิ โลหติวาส ี ปารคะ และมหาปารคะผูม้ยีศกม็า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/
๒๖๙) 

หริตจชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยหรติจดาบสโพธสิตัว ์ มเีน้ือความอธบิายวา่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นพราหมณ์มทีรพัยส์มบตัเิป็นอนัมากเมือ่มารดาบดิาล่วงลบัไป
แลว้ ไดส้ละทรพัยอ์อกบวชเป็นฤาษชีือ่หรติจดาบส อยูใ่นป่าหมิพานต ์ ได้
อภญิญา ๕ สมาบตั ิ๘ ตอ่มา ไดเ้ขา้ไปจาํพรรษาอยูใ่นพระราชอุทยานของพระ
เขา้พรหมทตั เมือ่พระราชาเสดจ็ไปการสงคราม ไดม้อบการบาํรุงดาบสใหแ้ก่
พระเทว ี วนัหนึ่งทา่นมารบัอาหารเชา้ พระเทวจีดัอาหารไวเ้สรจ็แลว้ จงึสรงน้ํา
แลว้นุ่งพระภษูาเนื้อละเอยีดประทบันัง่รอตรงหน้าต่างบนปราสาท ทรงเคลิม้
หลบัไป ไดย้นิเสยีงผา้คากรองของพระโพธสิตัวท์ีเ่หาะมาทางอากาศจงึลุกขึน้
โดยเรว็ พระภษูาทรงเลื่อนหลุดลงทัง้หมด พระโพธสิตัวไ์มไ่ดส้าํรวมอนิทรยีถ์ูก
กเิลสคอืความกําหนดัเขา้ครอบงาํ จงึเสพอสทัธรรมกบัพระเทว ีฉนัอาหารแลว้จงึ
เดนิกลบัอุทยาน จากนัน้มาทา่นไดท้าํอยา่งนัน้ทุกวนั พระราชาเสดจ็กลบัมาแลว้
ทรงทราบความจรงิจงึไดถ้ามวา่ ทา่นเป็นสมณะมาบรโิภคกามไดอ้ยา่งไร ทา่น
ถวายพระพรวา่ ในโลกนี้มสีิง่ทีห่ยาบชา้มกีาํลงัอยา่งยิง่ทีปั่ญญาหยัง่ไมถ่งึอยู ่ ๔ 
ประการ คอื ๑.ราคะ ความกําหนดั ๒. โทสะ ความโกรธ ๓.มทะ ความมวัเมา 
และ ๔. โมหะ ความหลง พระราชาได ้ขอใหท้า่นบาํเพญ็ฌานขึน้ใหม ่เพราะการ
ยอมรบัความผดิตามความสจั ทา่นจงึไดบ้าํเพญ็ฌานใหเ้กดิขึน้ เหาะขึน้บน
อากาศ สอนพระราชาใหย้ดึมัน่ในกุศลธรรมแลว้ เหาะกลบัเขา้ไปอยูใ่นป่าหมิ
พานตไ์ม่กลบัมาอกี ผูไ้มส่าํรวมอนิทรยีค์อื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ มกัถูกวสิภา
คารมณ์ คอือารมณ์ทีน่่ายนิดมีรีปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั และธรรมารมณ์เป็นตน้
เขา้ครอบงาํ และเป็นเหตุใหท้าํความผดิพลาดไดง้า่ย(ข.ุชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๔๐/
๓๐๗) 
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หริตจดาบส : ดาบสชือ่วา่หรติจะ, เป็นชือ่พระโพธสิตัวท์ีป่ระพฤตผิดิศลีขอ้ ๓ เป็นชูก้บัภรรยา
ของผูอ้ื่น, เป็นพระชาตทิีพ่ระองคเ์คยไปเกดิเป็นหรติจดาบส และประพฤตผิดิศลี
กบัพระมเหส ีภายหลงัสนทนาธรรมกบัพระราชา ยดึมัน่สจัจะ มปีรากฏในหรติจ
ชาดก ดงัคาํทีพ่ระราชาตรสัถามหรติจดาบสวา่ ทา่นมหาพรหม โยมทราบขา่ว
มาวา่ หรติจดาบสบรโิภคกาม คาํกล่าวนัน้คงเป็นเทจ็ใชไ่หม พระคุณเจา้ยงั
บรสิทุธิอ์ยูใ่ชไ่หม หรอืดงัคาํวา่ หรติจฤๅษผีูย้ดึมัน่สจัจะคลายกามราคะแลว้ เป็น
ผูเ้ขา้ถงึพรหมโลก (ข.ุชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๔๐/๓๐๗,๒๗/๔๔/๓๐๘)  

หริตมาตชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยกบเขยีวสอนง ู มเีน้ือความอธบิายวา่ กบเขยีวโพธสิตัวไ์ดต้ดัสนิ
ความกรณีทีง่กูนิปลาตวัหนึ่งเขา้ไปกนิปลาในลอบทีช่าวบา้นดกัไว ้ แต่ถูกฝงูปลา
ทีม่มีากกวา่รุมกดัตอบไดร้บับาดเจบ็สาหสักระเสอืกกระสนหนีออกมานอนรอ
ความตายอยูบ่นผวิน้ํา เหน็กบัเขยีวกระโดดไปเกาะทีห่ลงัลอบจงึขอรอ้งใหช้ว่ย
ตดัสนิคดใีหด้ว้ย กบเขยีวโพธสิตัวต์อบวา่ คนทีก่ดขีข่ม่เหงผูอ้ื่นอยู่ตลอดเวลาที่
ตนเป็นใหญ่ เมือ่เขาถูกคนอื่นซึง่เป็นใหญ่กวา่กดขีข่ม่เหงบา้งกต็อบโต ้  (ข.ุชา.
ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๗๗/๑๑๒) 

หรีตกทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระหรตีกทายกเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไว้
สรุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดถ้วายผลสมอ มะขามป้อม มะมว่ง หวา้ 
สมอพเิภก กระเบา รกฟ้า และมะตมู ปรุงยาถวายแดพ่ระพทุธเจา้(พระนามวา่
สทิธตัถะ) เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมไ่ดพ้บทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๐/๖๙) 

หโรสะ : ชือ่ภาชนะชนดิหน่ึง เป็นภาษาถิน่ ดงัคาํในอรณวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภาชนะชนิดเดยีวกนันัน่แหละในโลกนี้ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่   ปาต ิบางทอ้งถิน่
รูจ้กักนัวา่ ปัตตะ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ ปิฏฐะ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ สราวะ 
บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่ หโรสะ บางทอ้งถิน่รูจ้กักนัวา่  โปณะ  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๓๓๑/๓๙๗) 

หลงงมงาย : หลงเชือ่โดยไมม่เีหตุผล หรอืโดยไมย่อมรบัฟังความคดิเหน็หรอืเหตุผลของผูอ้ื่น 
ดงัคาํในปัญหาปุจฉาสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุบางรปูถามปัญหากบัภกิษุอื่น 
เพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย หรอืดงัคาํในอารญัญกิสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุผู้
อยูป่่าเป็นวตัรเพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๕/
๒๗๒,๒๒/๑๘๑/๓๐๙) 

หลงมวัเมา : โงง่มงาย ดงัคาํในมหาโควนิทสตูร ที ่ ทา่นมหาโควนิทพราหมณ์เขา้ไปเฝ้า
กษตัรยิ ์ ๖ พระองคน์ัน้ถงึทีป่ระทบัไดก้ราบทลูวา่  ขอเดชะ พระเจา้ทสิมับดี
สวรรคตแลว้ พระราชบตุรเรณุไดร้บัอภเิษกเป็นพระเจา้แผน่ดนิ ทรงเอบิอิม่ พรัง่
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พรอ้ม ไดร้บัการบาํเรออยูด่ว้ยกามคุณ ๕ กใ็ครเล่าจะรูว้า่กามารมณ์เป็นเหตุให้
หลงมวัเมา (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๐๗/๒๔๑) 

หลงลืมสติ : เพอ้ราํพนั, มคีวามจาํเลอะเลอืน, มคีวามจาํเสือ่มจงึทาํใหล้มื, มสีตเิฟือนไป ดงั
คาํในมหาวรรคทีก่ล่าวไวว้่า บุคคลผูทุ้ศลี มศีลีวบิตั ิ ยอ่มหลงลมืสตติาย หรอืดงั
คาํในพรหมชาลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ ภกิษุทัง้หลาย มเีทวดาพวก
หน่ึงชือ่วา่ขฑิฑาปโทสกิะ เทวดาพวกนัน้หมกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเส
เฮฮาเกนิเวลาเมือ่หมกมุน่อยูใ่นความสนุกสนานสรวลเสเฮฮาเกนิเวลาย่อม
หลงลมืสต ิ เพราะหลงลมืสตจิงึพากนัจุตจิากชัน้นัน้ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๘๕/๒๙๘, 
๙/๔๕/๑๘) 

หลงลืมสติตาย : มสีตเิพอ้ราํพนั,ตายอยา่งไรส้ต ิดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร โทษของคนทุศลี 
๔ ประการ ซึง่ขอ้สดุทา้ยกล่าวไวว้า่ บุคคลผูท้ศุลี  มศีลีวบิตั ิ  ยอ่มหลงลมืสติ
ตาย น้ีเป็นโทษประการที ่  ๔  แหง่ศลีวบิตัขิองบคุคลผูทุ้ศลีหรอืดงัคาํในปฐมอกั
ขนัตสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่าภกิษุทัง้หลาย ความไมอ่ดทนมโีทษ ๕ 
ประการน้ี ขอ้ที ่ ๔ กล่าวไวว้า่ เป็นผูห้ลงลมืสตติาย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๙/
๙๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑๕/๓๕๘) 

หลอกลวง : ใชอุ้บายทุจรติลวงใหเ้ขา้ใจผดิ, แสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิ
ทีค่วรบอกใหแ้จง้ เพือ่ใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจผดิ ดงัคาํในกุหสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหล่าใดหลอกลวง  กระดา้ง  ประจบ  ชอบวางทา่ 
อวดด ี  มจีติไมต่ัง้มัน่  ภกิษุเหล่านัน้ชือ่วา่ไมใ่ชผู่น้บัถอืเรา หา่งไกลจากธรรม
วนิยันี้และยอ่มไมถ่งึความเจรญิงอกงามไพบูลยใ์นธรรมวนิยันี้ หรอืดงัคาํในกุหก
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม  ๕  
ประการ (คอืเป็นผูห้ลอกลวง เป็นตน้) ยอ่มไมเ่ป็นทีร่กั  ไมเ่ป็นทีพ่อใจ  ไมเ่ป็น
ทีเ่คารพ  และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๒๖/๔๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๓/๑๕๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๘/๔๘๘) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ หลอกลวง หมายถงึหลอกลวงดว้ยอาการ 
๓ คอื (๑) พดูเลยีบเคยีง (๒) แสรง้แสดงอริยิาบถคอืยนื เดนิ  นัง่ นอนใหน่้า
เลื่อมใส (๓) แสรง้ปฏเิสธปัจจยั (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี๓/๘๓/๘๓/๔๑, องฺ.ปญฺ
จก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๘๓/๔๓,  วสิทุธ.ิ (บาล)ี ๑/๑๖/๒๔) และด ูอภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/
๘๖๑/๕๕๓) 

หลกัการบญัญตัิ : สาระสาํคญัทีย่ดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัติาม, ขอ้ความทีต่ราหรอืกาํหนดขึน้ไว้
เป็นขอ้บงัคบั เป็นหลกัเกณฑห์รอืเป็นกฎหมาย,เป็น ๑ ในหลกัการ ๓ ประการ 
ดงัคาํในนิรุตตปถสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  หลกัการ ๓ 
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ประการน้ี คอื (๑) หลกัภาษา (๒) หลกัการตัง้ชือ่ (๓)  หลกัการบญัญตั ิไมไ่ดถู้ก
ทอดทิง้ไมเ่คยถูกทอดทิง้ ยอ่มไมถู่กทอดทิง้  จกัไมถู่กทอดทิง้ ไมถู่กสมณ
พราหมณ์ผูเ้ป็นวญิญชูนคดัคา้นแลว้ ในทีน้ี่หมายถงึรปู เวทนา สญัญา สงัขาร 
และวญิญาณ หรอืดงัคาํในฉฬภชิาตสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า คนพาลไม่
เฉียบแหลม ไมรู่ห้ลกัการบญัญตั ิ ไมฉ่ลาด (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๒/๑๐๐,องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๔, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๙๖/๒๑๔,๓๗/๒๙๘/๒๒๘) 

หลกัคาํสอน : คาํสอนของพระพทุธศาสนา ดงัคาํวา่ อุบาลคีหบดเีหน็ธรรม บรรลธุรรม รูธ้รรม 
หยัง่ลงสูธ่รรม หมดความสงสยั ไมม่คีาํถามใดๆ ความแกลว้กลา้  ไมต่อ้งเชือ่ใคร
อกีในหลกัคาํสอนของพระศาสดา ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่  ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  เอาเถดิ  บดัน้ีขา้พระองคข์อทลูลากลบั  เพราะมกีจิมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งทาํ
อกีมาก มปีรากฏในอุปาลวิาทสตูร หรอืดงัคาํในมหาวจัฉโคตตสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัไวว้า่ อุบาสกทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกของเราผูเ้ป็นคฤหสัถ ์  นุ่งขาวหม่ขาว  
บรโิภคกามทาํตามคาํสัง่สอน ทาํถูกตามโอวาท หมดความสงสยั  ไมม่คีาํถามใด 
ๆ มคีวามแกลว้กลา้ ไม่ตอ้งเชือ่ใครอกี ในหลกัคาํสอนของพระศาสดา  มใิช่มี
เพยีง ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน ๕๐๐คน ความจรงิแลว้มอียูจ่าํนวน
มากทเีดยีว หรอืดงัคาํในมหานิทเทสทีก่ล่าวไวว้า่  อาคารมนีุ  เป็นอยา่งไร คอื  
บุคคลผูค้รองเรอืน  เหน็ทาง(นิพพาน)แลว้  รูแ้จง้หลกัคาํสอนแลว้  เหล่าน้ี ชือ่
วา่อาคารมนีุ  อนาคารมุนี  เป็นอยา่งไร คอืบุคคลผูเ้ป็นบรรพชติ  เหน็ทาง
(นิพพาน)แลว้  รูแ้จง้หลกัคาํสอนแลว้ เหล่าน้ีชือ่วา่อนาคารมนีุ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๖๙/๖๖,๑๓/๒๐๖/๒๔๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๔/๗๐) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ หลกัคาํสอน หมายถงึจกัร (ว.ิอ. (บาล)ี๒/๔๑๐/
๑๐๘, วชริ.ฏกีา (บาล)ี ๓๔๓/๖๘๐)  

หลกัธรรม : พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ หมายถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว ้ดงัคาํ
ในมหาปรนิิพพานสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจะแสดงหลกัธรรมทีช่ือ่วา่
แวน่ธรรมเป็นเครือ่งมอืใหอ้รยิสาวก มไีว ้ เมื่อประสงคก์จ็ะพงึพยากรณ์ตนได้
ดว้ยตนเองวา่ เราหมดสิน้เหตุทีใ่หไ้ปเกดิในนรก หมดสิน้เหตุทีใ่หไ้ปเกดิใน
กาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน  หมดสิน้เหตุทีใ่หไ้ปเกดิในแดนเปรต  หมดสิน้เหตุทีใ่หไ้ป
เกดิในอบาย ทุคต ิ  และวนิิบาตแลว้  เราเป็นพระโสดาบนั ไมม่ทีางตกตํ่า มี
ความแน่นอนทีจ่ะสาํเรจ็สมัโพธใินวนัขา้งหน้า คอือะไร คอื พระอรยิสาวกใน
ธรรมวนิยันี้ ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ พระธรรม 
พระสงฆป์ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจหรอืดงัคาํวา่  พระผูม้พีระภาคได้
ตรสัคาถาน้ีแลว้  เมือ่ประทบัอยู ่  ณ  ปาสาณกเจดยีแ์ควน้มคธ  ไดท้รงรบั
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อาราธนากราบทลูหลายครัง้จากพราหมณ์ ๑๖ คน ผูเ้ป็นศษิยใ์กลช้ดิ  ไดต้รสั
ตอบปัญหาแลว้ ถา้แมบุ้คคลรูท้ ัว่ถงึอรรถ รูท้ ัว่ถงึธรรมแหง่ปัญหาแต่ละปัญหา
แลว้ปฏบิตัธิรรมถูกตอ้งตามหลกัธรรม กจ็ะพงึถงึฝัง่แหง่ชราและมรณะได้
แน่นอน (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๕๘/๑๐๓,๑๐/๑๕๙/๑๐๓,๑๐/๑๕๙/๑๐๔,ข.ุส.ุ(ไทย) 
๒๕/๑๑๓๐/๗๗๔) 

หลกัปฏิบตัิ (ส่วนปฏิบตัิ) :การปฏบิตัชิอบ  การปฏบิตัเิหมาะสม  การปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นขา้ศกึ  
การปฏบิตัทิีเ่อือ้ประโยชน์ การปฏบิตัธิรรมถูกตอ้งตามหลกัธรรม  การรกัษาศลี
ใหบ้รบิรูณ์ ความเป็นผูส้าํรวมอนิทรยีท์ัง้ ๖ ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณ ในการ
บรโิภคอาหาร ความเป็นผูม้คีวามเพยีรเครือ่งตื่นอยูเ่สมอ  สตสิมัปชญัญะ โพธิ
ปักขยิธรรม ๓๗ ประการ ดงัคาํ ๑๓/๑๘๔/๒๑๓ ,ในมหานิทเทสอธบิายหลกั
ปฏบิตั ิแต่ใชค้าํวา่สว่นปฏบิตั ิดงัคาํวา่ คาํสัง่สอนสว่นปฏบิตั ิ  เป็นอยา่งไร คอื 
การปฏบิตัชิอบ การปฏบิตัเิหมาะสม  การปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นขา้ศกึ  การปฏบิตัทิี่
เอือ้ประโยชน์  การปฏบิตัธิรรมถูกตอ้งตามหลกัธรรม การรกัษาศลีใหบ้รบิรูณ์
ความเป็นผูส้าํรวมอนิทรยีท์ัง้ ๖ (ตา ห ู จมกู ลิน้ กาย ใจ)  ความเป็นผูรู้จ้กั
ประมาณในการบรโิภคอาหาร ความเป็นผูม้คีวามเพยีรเครือ่งตื่นอยูเ่สมอ 
สตสิมัปชญัญะสตปัิฏฐาน ๔สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์ ๕ พละ ๕ 
โพชฌงค ์ ๗ อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ น้ีชือ่วา่คาํสัง่สอนสว่นปฏบิตั ิ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๕๐/๑๗๖)  

หลกัภาษา : ภาษาทีใ่ช,้ทางแหง่เนื้อความทีพ่งึรูแ้จง้ดว้ยอาํนาจภาษา, เป็นขอ้ ๑ ในหลกัการ 
๓ ประการ ดงัคาํในนิรุตตปถสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
หลกัการ ๓ ประการนี้ คอื (๑) หลกัภาษา (๒) หลกัการตัง้ชือ่  (๓) หลกัการ
บญัญตั ิ ไมไ่ดถู้กทอดทิง้ ไมเ่คยถูกทอดทิง้ยอ่มไม่ถูกทอดทิง้จกัไมถู่กทอดทิง้ 
ไมถู่กสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นวญิญชูนคดัคา้นแลว้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๒/๑๐๐,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๒๙๖/๒๑๔,๓๗/๒๙๘/๒๒๘) 

หลกัเหตผุล : แนวเหตุผล, วธิใีชเ้หตุผล ดงัคาํในพรหมชาลสตูร และสนัตกสตูร ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ มณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนกัตรรกะ เป็นนกัอภปิรชัญา
แสดงทรรศนะของตนตามหลกัเหตุผลและการคาดคะเนความจรงิ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๓๔/๑๕, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๑/๒๗๒)  

หลบัน้อยตื่นมาก : หลบัไมน่านเพราะคะนึงหา, นอนไมห่ลบัเพราะกงัวลใจ, นอนน้อย ทาํกจิ
มาก, นอนน้อย ปฏบิตัมิาก เพือ่มุง่นิพพาน ดงัคาํในอปัปังสปุตสิตูร ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย บุคคล ๕ จาํพวกนี้ หลบัน้อย ตื่นมากในราตร ี 
คอื ๑. สตรหีลบัน้อยตื่นมากเพราะประสงคบ์ุรุษ ๒.บุรษุหลบัน้อยตืน่มากเพราะ
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ประสงคส์ตร ี ๓.โจรหลบัน้อยตื่นมากเพราะประสงคจ์ะลกัทรพัย ์ ๔. พระราชาผู้
ทรงบาํเพญ็พระราชกรณียกจิทรงหลบัน้อยตื่นมาก๕.ภกิษุผูมุ้ง่ถงึธรรมที่
ปราศจากสงัโยชน์ หลบัน้อยตื่นมาก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๗/๒๒๒) 

หลบัเป็นสขุ : นอนหลบัสนทิ สบายไมฝั่นรา้ย เป็นขอ้ ๑ ในอานิสงสข์องเมตตา ดงัคาํในเมตตา
สตูรวา่ อานิสงส ์ ๘  ประการ  คอื๑.  หลบัเป็นสขุ ๒.  ตื่นเป็นสขุ ๓. ไมฝั่นรา้ย 
๔. เป็นทีร่กัของมนุษยท์ัง้หลาย ๕. เป็นทีร่กัของอมนุษยท์ัง้หลาย ๖. เทวดา
ทัง้หลายรกัษา ๗. ไฟ  ยาพษิ  หรอืศสัตรากลํ้ากรายไมไ่ด ้ ๘. เมื่อยงัไมแ่ทง
ตลอดคุณวเิศษ ยอ่มเขา้ถงึพรหมโลก ภกิษุทัง้หลายเมตตาเจโตวมิตุตทิีบุ่คคล
เสพ  เจรญิ  ทาํใหม้ากแลว้  ทาํใหเ้ป็นดุจยานแลว้ ทาํใหเ้ป็นทีต่ ัง้แลว้ใหต้ัง้มัน่
แลว้  สัง่สมแลว้  ปรารภดแีลว้  พงึหวงัไดอ้านิสงส ์๘  ประการนี้,ในเมตตาสตูร
แหง่เอกาทสกสตูร กล่าวไวว้า่ม๑ี๑ประการเพิม่ในขอ้๘.จติตัง้มัน่ไดเ้รว็ ๙. สหีน้า
สดใส ๑๐. ไมห่ลงลมืสตติาย (โดยขยบัขอ้ ๘ เดมิเป็น ๑๑)  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๑/๑๙๔,๒๔/๑๕/๔๒๕) 

หลิททกานิ, คหบดี : ชื่อคหบดคีนหน่ึง เป็นอุบาสกอุปัฏฐากของพระมหากจัจายนะ ชาวแควน้อ
วนัต ี ผูม้ผีวิเหลอืง ดงัคาํในหลทิทกานิสตูรวา่ ทา่นพระมหากจัจานะอยู ่  ณ  
ภเูขาทีม่หีน้าผาสงูชนั  เขตเมอืงกุรรฆระแควน้อวนัต ี ครัง้นัน้  คหบดชีือ่หลทิทิ
กานิเขา้ไปหาทา่นพระมหากจัจานะถงึทีอ่ยูอ่ภวิาทแลว้ นัง่  ณ  ทีส่มควร  ได้
สนทนาธรรมกบั ทา่นพระมหากจัจานะ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๑,๔/๑๖) 

หลิททราคชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยจติกลบักลอกเหมอืนผา้ยอ้มดว้ยขมิน้ มเีน้ือความอธบิายวา่ 
ดาบสโพธสิตัวส์อนดาบสบตุรชายทีอ่ยากจะไปอยูใ่นถิน่มนุษยเ์พราะถูกนางกุ
มารกิานางหนึ่งชวนไปอยูค่รองเรอืนดว้ยกนัวา่ ใหรู้จ้กัเลอืกคบหาคนด ี คนที่
อดทนต่อกระการทาํและคาํทีพ่ดูของลูกได ้ หรอืถา้มคีนดไีมท่าํความชัว่ทางกาย 
วาใจ กใ็หย้อมตนลงเป็นลกูเชือ่ฟังคนนัน้ อยา่คบหาทีม่จีติกลบักลอกเหมอืนลงิ 
รกังา่ยหน่ายเรว็เหมอืนน้ํายอ้มขมิน้ทีส่ตีกเรว็ หรอืคนทีม่จีติโกรธเหมอืนอสรพษิ
กอ็ยา่คบหา ถา้เป็นคนพาลกอ็ยา่คบหาโดยเดด็ขาด เพราะการคบหาสมาคมกบั
คนพาลทัง้หลายเป็นทุกข ์น้ีเป็นคาํสัง่สอนพอ่ (ข.ุชา.นวก.(ไทย) ๒๗/๗๘/๓๑๓) 

หลิททวสนะ, นิคม : นิคมหนึ่งอยูใ่นโกลยิชนบท ดงัคาํในเมตตาสหคตสตูรวา่ สมยัหนึ่ง  พระผู้
มพีระภาคประทบัอยู ่ณ นิคมของชาวโกลยิะ ชือ่หลทิทวสนะ  แควน้โกลยิะ (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๗๘/๗๕) 

หลิททาภิชาติ : ชาตเิหลอืง เป็นขอ้ที ่๔ ในอภชิาต ๖ ดงัคาํในฉฬภชิาตสิตูรวา่ ปรูณะ  กสัสปะ
บญัญตัอิภชิาต ิ ๖ จาํพวก คอื ๑.บญัญตักิณัหาภชิาต ิ  (ชาตดิาํ) ๒. บญัญตันีิ
ลาภชิาต ิ (ชาตเิขยีว) ๓.บญัญตัโิลหติาภชิาต ิ  (ชาตแิดง)  ๔. บญัญตัหิลทิทาภิ
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ชาต ิ  (ชาตเิหลอืง) ๕. บญัญตัสิกุกาภชิาต ิ  (ชาตขิาว) ๖. บญัญตัปิรมสกุกาภิ
ชาต ิ  (ชาตขิาวยิง่) และปรูณะ  กสัสปะ บญัญตัคิฤหสัถผ์ูนุ่้งผา้ขาว  หรอืสาวก
ของอเจลกวา่เป็นหลทิทาภชิาต(ิองฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๔) 

  อรรถกถามอีธบิายการกาํหนดหมายชนชัน้ เชน่ โจรเป็นกณัหาภชิาต ิ (สดีาํ) 
นกับวชเป็นนลีาภชิาต ิ (สเีขยีว)  นิครนถเ์ป็นโลหติาภชิาต ิ (สแีดง) คฤหสัถเ์ป็น
หลทิทาภชิาต(ิสเีหลอืง)อาชวีกเป็นสกุกาภชิาต ิ (สขีาว)  นกับวชทีเ่ครง่วตัร
ปฏบิตัเิป็นปรมสกุกาภชิาต ิ(สขีาวยิง่นกั) [ ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๑๖๘/๑๔๗]  

หลิททิกานิสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยหลทิทกิานิคหบด ีมชีือ่สตูรเหมอืนกนั แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.หลิททิกานิสตูร  : พระสตูรว่าดว้ยหลทิทกิานิคหบด ี  หลทิทกิานิคหบดี

เขา้ไปหาทา่นพระมหากจัจานะผูอ้ยู ่ ณ ภเูขาทีม่หีน้าผาสงูชนัแลว้ถามปัญหา
โดยยอ่ทีพ่ระผูม้พีระภาคไดต้รสัไวใ้นมาคณัฑยิปัญหาในอฏัฐกวรรคว่า ขอ้ทีว่า่ 
ผูไ้มเ่ทีย่วซ่านไปหาทีอ่าศยั มนีุไมท่าํความเยื่อใยในบา้น มนีุผูว้า่งจากกาม มนีุผู้
ไมมุ่ง่หวงัอตัภาพต่อไป มนีุผูไ้มพ่งึกล่าวถอ้ยคาํขดัแยง้กนั น้ีมคีวามพศิดารเป็น
อยา่งไร 

  ทา่นพระมหากจัจานะตอบวา่ ผูเ้ทีย่วซ่านไปหาทีอ่ยู ่ ไดแ้ก่วญิญาณทีผ่กูพนั
กบัความกาํหนดัในธาตุ ๔ อนัไดแ้ก่รปูธาตุ เวทนาธาตุ สญัญาธาตุและสงัขาร
ธาตุเป็นทีอ่าศยัแหง่วญิญาณ สว่นผูไ้ม่เทีย่วซ่านไปหาทีอ่าศยั ไดแ้ก่พระตถาคต
ผูล้ะนิมติ ๖ คอื รปูนิมติ สทัทนิมติ คนัธนิมติ รสนมิติ โผฏฐพัพนิมติและธมัม
นิมติ ไดเ้ดด็ขาด ตดัรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถู่กตดัรากถอนโคนไปแลว้  

  มนีุไม่เกดิความเยือ่ใยในบา้น ไดแ้ก่ภกิษุผูไ้มเ่กีย่วขอ้งกบัคฤหสัถ ์ ไม่
เพลดิเพลนิและไมเ่ศรา้โศกกบัพวกเขา ไมไ่ดร้ว่มสขุรว่มทุกขก์บัพวกเขา  

  มนีุผูว้า่งจากกาม ไดแ้ก่ภกิษุผูป้ราศจากความกาํหนดั ความพอใจ ความรกั 
ความกระหาย ความเรา่รอ้นและความทะยานอยากในกาม  

  มนีุผูไ้มมุ่ง่หวงัอตัภาพต่อไป ไดแ้ก่ภกิษุผูไ้มม่คีวามมุง่หวงัวา่ ในอนาคต เรา
พงึมขีนัธ ์๕  

  มนีุผูไ้มก่ล่าวถอ้ยคาํขดัแยง้กนั ไดแ้ก่ภกิษุผูไ้มก่ล่าวถอ้ยคาํเป็นตน้วา่ ทา่น
ไมรู่พ้ระธรรมวนิยั เรารูพ้ระธรรมวนิยั ทา่นรูพ้ระธรรมวนิยัไดอ้ยา่งไร ทา่น
ปฏบิตัผิดิ เราปฏบิตัถิูก (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๑) 

 2.หลิททิกานิสตูร (ทุติย) : พระสตูรว่าดว้ยหลทิทกิานิคหบด ี(สตูรที ่๒) หลทิทิ
กานิคหบดเีขา้ไปหาทา่นพระมหากจัจานะผูอ้ยู่ ณ ภเูขาทีม่หีน้าผาสงูชนัแลว้
ถามถงึปัญหาทีพ่ระผูม้พีระภาคไดต้รสัไวใ้นสกักปัญหาวา่ขอ้ทีว่า่ สมณ
พราหมณ์ผูห้ลุดพน้เพราะสิน้ตณัหาเทา่นัน้จงึจะมคีวามสาํเรจ็ มคีวามเกษมจาก



 

๕๖๙๙ 
 

 

โยคะ มกีารประพฤตพิรหมจรรยแ์ละมจุีดหมายขัน้สงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิสดุกวา่
เทวดาและมนุษย ์น้ีมคีวามพสิดารอยา่งไร  

  ทา่นพระมหากจัจานะตอบวา่ จติชือ่วา่หลุดพน้ดแีลว้ เพราะความสิน้ไป 
คลายกาํหนดั ดบั สละ ปล่อยวางความพอใจ ความกาํหนดั ความเพลดิเพลนิ 
ความทะยานอยาก อุบายและความยดึมัน่อนัเป็นเหตุใหใ้จเขา้ไปตัง้มัน่ถอืมัน่
และนอนเน่ืองในวญิญาณธาตุ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔/๑๖) 

หลีกเร้น ,หลีกเร้นอยู่ : อยูใ่นทีส่งดั หมายถงึเขา้ผลสมาบตั ิดงัคาํในมหาลสิตูรวา่ พราหมณทตู
ชาวโกศลและชาวมคธเหลา่นัน้เขา้ไปหาทา่นพระนาคติะแลว้เรยีนถามวา่ ทา่น
พระนาคติะ เวลานี้ทา่นพระโคดมนัน้ประทบัอยูท่ีไ่หน พวกเราตอ้งการเขา้เฝ้า
ทา่นพระโคดมนัน้  ทา่นพระนาคติะตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายเวลานี้ไมใ่ช่
เวลาเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค  เพราะพระผูม้พีระภาคประทบัหลกีเรน้อยู”่ หรอืดงั
คาํวา่ ครัน้ในเวลาเยน็  พระผูม้พีระภาคเสดจ็ออกจากการหลกีเรน้เขา้ไปยงัหอ
นัง่ใกลก้เรรมิณฑป  ประทบันัง่บนพทุธอาสน์ทีป่ลูาดไวแ้ลว้ตรสัถามภกิษุ
ทัง้หลาย (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๖๐/๑๕๑,๙/๓๖๑/๑๕๒,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔/๗,๑๐/๕๖/
๓๑,๑๐/๕๗/๓๑,๑๐/๘๖/๔๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐/๔๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๗๓/๑๒๓,๒๒/๙๐/๑๖๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๓/๒๑๖,๒๔/๙๔/๒๒๐,ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๑๐/๑๘๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หลกีเรน้ ในทีน้ี่หมายถงึผลสมาบตั ิ (ท.ีม.อ.(บาล)ี 
๑๔/๒๑, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลปี ๒/๓๐/๓๒๕)  

หลดุพ้น : เป็นอสิระจากสิง่ผกูมดั เชน่ หลุดพน้จากกเิลส ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ภกิษุไดรู้้
ชดัตามความเป็นจรงิวา่ น้ีทุกข ์ น้ีทุกขสมุทยั น้ีทุกขนิโรธ  น้ีทกุขนิโรธคามนีิ
ปฏปิทา น้ีอาสวะ น้ีอาสวสมทุยั น้ีอาสวนิโรธ น้ีอาสวนิโรธคามนีิปฏปิทา เมือ่เรา
รูเ้หน็อยูอ่ยา่งนี้ จติไดห้ลุดพน้จากกามาสวะ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๖/๑๖,๙/๕๑/๒๑,๙/
๕๙/๒๔,๙/๗๒/๓๐,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๓/๓๖,๑๐/๗๗/๔๓,๑๐/๘๑/๔๕,๑๐/๘๕/
๔๖,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๑/๑๑๕,๑๖/๖๑/๑๑๖,๑๖/๖๒/๑๑๗,๑๖/๖๒/๑๑๙) 

หลดุพ้นด้วยศรทัธา : สทัธาวมิตุต ิในทีน้ี่หมายถงึพระวกักลเิถระ ดงัคาํวา่ วกักลเิลศิกวา่ภกิษุ
สาวกทัง้หลายของเรา ผูห้ลุดพน้ดว้ยศรทัธา ,เป็นบุคคลจาํพวกที ่๔ ในบุคคล ๗ 
จาํพวก คอื ๑.  อุภโตภาควมิตุ (ผูห้ลุดพน้ทัง้ ๒สว่น) ๒. ปัญญาวมิตุ (ผูห้ลุดพน้
ดว้ยปัญญา) ๓. กายสกัข(ีผูเ้ป็นพยานในนามกาย) ๔. ทฏิฐปัิตตะ(ผูบ้รรลุ
สมัมาทฏิฐ)ิ๕. สทัธาวมิตุ(ผูห้ลุดพน้ดว้ยศรทัธา) ๖.ธมัมานุสาร ี (ผูแ้ล่นไปตาม
ธรรม) ๗. สทัธานุสาร ี (ผูแ้ล่นไปตามศรทัธา) (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๐๘/
๒๗,๒๐/๒๔๗/๓๑) 



 

๕๗๐๐ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สทัธาวมิตุ หมายถงึผูห้ลุดพน้ดว้ยศรทัธา เขา้ใจ
อรยิสจัถูกตอ้ง กเิลสบางสว่นกส็ิน้ไปเพราะเหน็ดว้ยปัญญา มศีรทัธาแก่กลา้และ
หมายถงึผูบ้รรลุโสดาปัตตผิลจนถงึผูป้ฏบิตัเิพือ่อรหตัตผล (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี ๒/
๔๙/๕๕,องฺ.สตฺตก.อ. (บาล)ี ๓/๑๔/๑๖๑-๑๖๒)  

ห้วงกิเลส : โอฆะทัง้ ๔ อนัไดแ้ก่ (๑) กาโมฆะ (โอฆะคอืกาม) (๒) ภโวฆะ (โอฆะคอืภพ) 
(๓) ทฏิโฐฆะ (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ (๔) อวชิโชฆะ (โอฆะคอือวชิชา) (ท.ีปา.อ. ๓๔/
๑๔) ดงัคาํในจฬูนิทเทสวา่ คาํวา่ ผูเ้ดยีว ในคาํวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูส้กักะ ขา้
พระองคผ์ูเ้ดยีว... หว้งกเิลสอนัยิง่ใหญ่ได ้อธบิายวา่ ขา้พระองคอ์าศยับุคคลหรอื
ธรรมใดขา้ม ขา้มไปขา้มพน้ กา้วลว่ง ลว่งเลยหว้งกเิลสใหญ่ คอืกาโมฆะ ภโวฆะ 
ทฏิโฐฆะอวชิโชฆะขา้พระองคไ์มม่บีุคคล หรอืธรรมนัน้เป็นเพือ่น (ข.ุจ.ู(ไทย) 
๓๐/๓๘/๑๗๗,๓๐/๗๐/๒๕๙) 

ห้วงนํ้า : โอฆะ, ทะเลหรอืแมน้ํ่าตอนทีก่วา้งใหญ่ ม ี๔ อยา่ง คอื ๑. กาโมฆะ (โอฆะคอื
กาม) ๒. ภโวฆะ(โอฆะคอืภพ) ๓.ทฏิโฐฆะ(โอฆะคอืทฏิฐ)ิ ๔.อวชิโชฆะ(โอฆะคอื
อวชิชา) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔/๒๖,๑๑/๒๗๘/๒๒๑,๑๑/๒๙๐/๒๓๘,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๐๐/๕๐๑,๑๔/๑๕๕/๒๐๑,๑๕/๑๑๑/๑๒๖,๑๕/๑๙๕/๒๗๘,๑๘/๒๒๘/
๒๑๗,๑๘/๒๒๙/๒๑๗,๑๘/๒๒๘/๒๑๘ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หว้งน้ํา หมายถงึโอฆะ ๔ ประการ คอื (๑) กา
โมฆะ(โอฆะคอืกาม) (๒) ภโวฆะ (โอฆะคอืภพ) (๓) ทฏิโฐฆะ (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ 
(๔) อวชิโชฆะ (โอฆะคอือวชิชา) (ท.ีปา.อ. ๓๔/๑๔)  

ห้วงบญุ,ห้วงบญุกศุล : ผลวบิากอนัเกดิขึน้จากบุญกุศล ซึง่หลัง่ไหลนําสขุมาสูผู่บ้าํเพญ็ไมข่าด
สาย แปลมาจากคาํวา่ “ปุญญาภสินัทะ” ดงัคาํในปฐมปุญญาภสินัทสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัไวใ้นขอ้ที๑่วา่ คอือรยิสาวกในธรรมวนิยันี้๑. ประกอบดว้ยความ
เลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่‘แม ้ เพราะเหตุน้ี พระผูม้พีระภาค
พระองคน์ัน้ฯลฯเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลายเป็นพระพทุธเจา้เป็น
พระผูม้พีระภาค’  น้ีเป็นหว้งบุญกุศลนําสขุมาใหป้ระการที ่  ๑ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๓๗/๔๘๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๗/๕๔๘,๑๙/๑๐๓๗/๕๖๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๕๑/๘๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๕/๗๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๙/๒๙๙,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๔๘๖/๕๑๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หว้งบุญกุศล ในทีน้ี่หมายถงึผลวบิากทีเ่กดิขึน้แหง่
บุญกุศล ซึง่หลัง่ไหลนําสขุมาสูผู่บ้าํเพญ็ไมข่าดสาย (ส.ํฏกีา ๒/๑๐๒๗/๖๓๒, 
องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๕๑/๓๔๘, องฺ.จตุกฺก.ฏกีา ๒/๕๑/๓๘๒)  



 

๕๗๐๑ 
 

 

ห่วงใยกายและชีวิต : มใีจพะวงอยู,่ มทีุกขก์งัวลอยู ่ ยงัมอีาลยัในชวีติของตน จงึทาํใหไ้มบ่รรลุ
อรหตัผลได ้ดงัคาํในอคัคธมัมสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุ
ประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ  เป็นผูไ้มอ่าจทาํใหแ้จง้อรหตัตผลอนัเป็นธรรมชัน้
เลศิไดค้อืภกิษุในธรรมวนิยันี้๑.เป็นผูไ้มม่ศีรทัธา ๒. เป็นผูไ้มม่หีริ ิ๓. เป็นผูไ้มม่ี
โอตตปัปะ ๔. เป็นผูเ้กยีจครา้น ๕. เป็นผูม้ปัีญญาทราม ๖.  เป็นผูห่้วงใยกาย
และชวีติ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๓/๖๐๖) 

หวาดสะด ุ้ง : ไหวตวัขึน้ทนัทดีว้ยความตกใจ เพราะไมท่นัรูต้วัหรอืไมไ่ดนึ้กคาดหมายไวเ้ป็น
ตน้ เชน่ เมือ่ไดย้นิเสยีงระเบดิกส็ะดุง้สดุตวั ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พวกชาวบา้น
ถูกรบกวนดว้ยการขอดว้ยการออกปากขอพบเหน็ภกิษุทัง้หลายต่างพากนัหวาด
สะดุง้บา้ง  หลบหนีไปทีอ่ื่นบา้ง  เดนิเลีย่งไปทางอื่นบา้ง  เมนิหน้าหนีบา้ง ปิด
ประตบูา้นบา้ง พบเหน็แมโ่คเขา้กว็ิง่หนเีพราะเขา้ใจวา่เป็นภกิษุบา้ง หรอืดงัคาํที่
พระผูม้พีระภาคตรสัแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูใ้ดละวางโทษทณัฑใ์นสตัวท์ัง้หลาย 
ไมว่า่จะเป็นสตัวท์ีย่งัหวาดสะดุง้ และสตัวท์ีม่ ัน่คง ไมฆ่า่เอง  ไมใ่ชใ้หค้นอื่นฆา่ 
เราเรยีกผูน้ัน้วา่  พราหมณ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๔๒/๓๗๘,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๐๕/
๑๖๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หวาดสะดุง้ หมายถงึมตีณัหา (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/
๑๒๑) 

หวาดหว ัน่ : พรัน่กลวั, สะดุง้กลวั, หวัน่หวาด ดงัคาํในสหีสตูรวา่ สตัวด์ริจัฉานทีไ่ดฟั้งพญา
ราชสหีบ์นัลอืสหีนาทย่อมถงึความกลวั หวาดหวัน่และสะดุง้ สตัวพ์วกทีอ่าศยัอยู่
ในโพรงกห็ลบเขา้โพรง พวกทีอ่ยูใ่นน้ํากด็าํลงในน้ํา  พวกทีอ่ยูใ่นป่ากห็นีเขา้ป่า  
พวกสตัวปี์กกบ็นิขึน้สูอ่ากาศ หรอืดงัคาํในปโตทสตูรวา่ มา้อาชาไนยพนัธุด์บีาง
ตวัในโลกนี้พอเหน็เงาปฏกักห็วาดหวัน่สาํนึกวา่  ‘วนันี้  สารถผีูฝึ้กมา้จกัใหเ้รา
ทาํการอะไรหนอ  เราจกัสนองเขาอยา่งไร’  มา้อาชาไนยพนัธุด์บีางตวัในโลกนี้  
เป็นอยา่งนี้แล  มา้อาชาไนยพนัธุด์ปีระเภทที ่ ๑ น้ีมปีรากฏอยูใ่นโลก  (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๓/๕๑,๒๑/๑๑๓/๑๗๒) 

หอกคือปาก : คาํพดูทิม่แทง หมายถงึใชเ้ป็นพดูทาํลายผูอ้ื่นดุจหอกทิม่แทง ดงัคาํในโกสมั
พยิสตูรวา่ สมยัหนึ่ง  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ  โฆสติาราม  เขตกรุงโกสมั
พ ีครัง้นัน้พวกภกิษุในกรุงโกสมัพตี่างบาดหมางกนั ทะเลาะววิาทกนั ใชห้อกคอื
ปากทิม่แทงกนัอยู ่ไมท่าํความเขา้ใจกนั  ไมป่รารถนาปรบัความเขา้ใจกนั ไมท่าํ
ความปรองดองกนั ไมป่รารถนาความปรองดองกนั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๙๑/๕๒๙,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๙/๙๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๖/๒๗๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๖/
๓๒๙,๒๐/๑๒๔/๓๗๑,๒๐/๑๒๕/๓๗๒) 



 

๕๗๐๒ 
 

 

ห้องพระธาต  ุ: สว่นของสถูปทีม่ฝีากัน้เป็นตอนเพือ่ใหเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระธาตุหรอืพระบรม
สารรีกิธาตุ ดงัคาํในอปทานทีก่ล่าวไวว้า่ เมือ่พระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระเสดจ็
ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ไดม้พีระสถูปทีก่วา้งใหญ่ชนทัง้หลายบาํรุงรกัษาสิง่ของที่
จะพงึถวายพระสถูป ในหอ้งพระธาตุซึง่ประเสรฐิทีส่ดุ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖/
๓๐๙) 

หอจิตรกรรม : ศาลาหรอือาคารแสดงศลิปะประเภทหนึ่งในทศันศลิป์เกีย่วกบัการเขยีนภาพวาด
ภาพ, รปูภาพทีเ่ขยีนหรอืวาดขึน้ ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัคว์า่ ระผูม้พีระภาคพทุธเจา้
ประทบัอยู ่ ณ  พระเชตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรุงสาวตัถ ี ที่
พระราชอุทยานของพระเจา้ปเสนทโิกศลมกีารแสดงภาพจติรกรรม ณ  หอ
จติรกรรม ครัง้นัน้  คนทัง้หลายพากนัไปดหูอจติรกรรม แมพ้วกภกิษุณีฉพัพคั
คยีก์ไ็ปดหูอจติรกรรม  (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๙๗๙/๒๓๙,ว.ิป.(ไทย) ๘/๒๒๒/
๒๔๔,๘/๒๓๕/๒๙๗) 

หอฉัน : อาคารทีส่รา้งขึน้ในวดั เป็นทีส่าํหรบัพระภกิษุสามเณรนัง่ฉนัอาหารและทาํวตัร
สวดมนตเ์ป็นตน้ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ทนีัน้ชายกรรมกรผูย้ากจนถวาย
ภตัตาหารภกิษุทัง้หลายทีห่อฉนัภกิษุทัง้หลายไดก้ล่าวอย่างนี้วา่ อุบาสก  จง
ถวายแต่น้อยเถดิ  อุบาสก  จงถวายแต่น้อยเถดิ หรอืดงัคาํในมหาปรนิิพพาน
สตูรวา่ เมือ่วสัสการพราหมณ์มหาอาํมาตยแ์ควน้มคธจากไปไมน่าน พระผูม้พีระ
ภาครบัสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรสัวา่  อานนท ์  เธอจงไปนิมนตภ์กิษุทีเ่ขา้
มาพกัอยูใ่นกรุงราชคฤหท์กุรปูใหม้าประชุมกนัทีห่อฉนั (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๒๑/
๓๘๐, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๑,๑๐/๑๓๖/๘๒,๑๐/๑๘๓/๑๓๐,๑๐/๑๘๔/๑๓๐,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๑๕๓/๑๙๖,๑๔/๑๙๗/๒๓๓,๑๔/๒๗๖/๓๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๔๘/๗๘,๒๑/๑๙๕/๒๙๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๗/๔๓๙) 

หอนัง่ : อาคารทีส่รา้งขึน้ในวดั เป็นทีส่าํหรบัพระภกิษุสามเณรทาํกจิกรรมหรอืเป็นที่
สนทนาธรรมกนั หรอืทีน่ัง่สาํหรบัพกัรอ้น ดงัคาํในพรหมชาลสตูรวา่ ครัน้เวลา
ใกลรุ้ง่ ภกิษุหลายรปูลุกขึน้นัง่สนทนากนัในหอนัง่ วา่ ทา่นผูม้อีาย ุ น่าอศัจรรย์
จรงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเหน็เป็นพระอรหนัตสมัมาสมั
พทุธเจา้พระองคน์ัน้ทรงทราบวา่สตัวม์อีธัยาศยัต่างกนั ดงัทีส่ปุปิยปรพิาชกผูน้ี้
กล่าวตเิตยีนพระพทุธ พระธรรม พระสงฆห์ลายอยา่ง สว่นพรหมทตัมาณพผู้
เป็นศษิยข์องเขากลบักล่าวยกยอ่งพระพทุธ  พระธรรม พระสงฆห์ลายอยา่ง  ๙/
๓/๒,๙/๔/๒,๙/๑๕๙/๕๑,๙/๑๖๐/๕๑,๑๐/๑/๑,๑๐/๒/๒,๑๐/๑๔/๗ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หอนัง่ หมายถงึอาคารทรงกลม ใชเ้ป็นทีพ่กัรอ้น 
โดยปกตจิะมสีระน้ําและสวนดอกไมล้อ้มรอบ (ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๓/๔๓)  



 

๕๗๐๓ 
 

 

หงัสฆาตกภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุฆา่หงส ์ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุผูฆ้า่หงสว์า่ 
บุคคลผูส้าํรวมมอื สาํรวมเทา้ สาํรวมวาจา สาํรวมตน ยนิดธีรรมภายใน  มจีติตัง้
มัน่  อยูผู่เ้ดยีว  สนัโดษ บณัฑติทัง้หลายเรยีกวา่ ภกิษุ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๒/
๑๔๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สาํรวมมอื หมายถงึไมค่ะนองมอื หรอืไมท่าํรา้ย
สตัวด์ว้ยมอื แมเ้ทา้ วาจา กม็นียัเดยีวกนันี้ (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๕๐) คาํวา่ ยนิดี
ธรรมภายใน หมายถงึยนิดใีนการเจรญิกมัมฏัฐาน คอื สมถกมัมฏัฐานและ
วปัิสสนากมัมฏัฐาน (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๕๐, ข.ุเถร.อ.(บาล)ี ๑๐๓๕/๔๖๘)  

หงัสปราสาท : 1.ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่ง ในบรรดาปราสาท ๓ หลงัของพระปุสสโพธสิตัว ์แห่งกรุง
กาสกิะดงัคาํในปุสสพทุธวงศว์า่ พระปสุสโพธสิตัวท์รงครองฆราวาสอยู ่ ๙,๐๐๐ 
ปีมปีราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลงัคอืครุฬปราสาท หงัสปราสาทและสวุรรณดารา
ปราสาท  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/๖๘๓) 

 1.ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่ง ในบรรดาปราสาท ๓ หลงัของพระกสัสสโพธสิตัว ์ แหง่
กรุงพาราณส ี ดงัคาํในกสัสปพทุธวงศว์า่พระกสัสปโพธสิตัวท์รงครองฆราวาสอยู่  
๒,๐๐๐  ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่ ๓  หลงั คอืหงัสปราสาท  ยสปราสาท  และสริิ
จนัทปราสาท (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๔/๗๑๕) 

หตัถกรรม : การทาํดว้ยฝีมอื, การชา่ง ดงัคาํในอปทานทีก่ล่าวไวว้า่ พระมหาวรีะพระนาม
วา่ปทุมตุตระ ผูท้รงเป็นทีเ่คารพของสรรพสตัว ์ ทรงทาํอนุโมทนาแลว้  ตรสั
พยากรณ์วา่ ‘เมือ่  ๑๐๐,๐๐๐  กปัล่วงไปแลว้  จกัมภีทัรกปั บุรุษนี้ไดค้วามสขุใน
ภพน้อยภพใหญ่แลว้ จกับรรลุพระโพธญิาณ บุรุษและสตรทีีช่ว่ยกนัทาํ
หตัถกรรมทัง้หมดจกัมพีรอ้มหน้ากนัในอนาคตกาล (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๓/๕๒๕) 

หตัถกกมุาร : ชือ่อุบาสกคนหนึ่ง ชาวเมอืงอาฬว ีเคยสนทนาธรรมกบัพระผูม้พีระภาค ดงัคาํใน
หตัถกสตูรวา่ หตัถกกุมารชาวกรุงอาฬว ี  เดนิพกัผอ่นอริยิาบถ  ไดเ้หน็พระผูม้ี
พระภาคประทบันัง่บนทีล่าดใบไมใ้นสสีปาวนัใกลท้างเดนิของโค  จงึเขา้ไปเฝ้า
ถงึทีป่ระทบัถวายอภวิาทแลว้นัง่  ณ  ทีส่มควร ไดท้ลูถามเรือ่งความสขุกบัพระผู้
มพีระภาค (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๕/๑๘๙) 

หตัถกคหบดีอบุาสก : ชือ่อุบาสกผูเ้ป็นอคัรอุบาสกของพระพุทธเจา้นามวา่สมณโคตม ดงัคาํวา่ 
จติตคหบดอุีบาสกและหตัถกคหบดอุีบาสก ชาวเมอืงอาฬว ี  จกัเป็นอคัร
อุปัฏฐากนนัทมารดาอุบาสกิาและอุตตราอุบาสกิาจกัเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา                   
พระโคดมผูม้ยีศพระองคน์ัน้จกัมพีระชนมายปุระมาณ ๑๐๐ ปี (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๑๑/๖๖๓,๓๓/๑๑/๗๐๓,๓๓/๑๒/๖๖๓,๓๓/๑๓/๖๐๔,๓๓/๑๓/๖๑๕,๓๓/๑๓/
๖๔๑,๓๓/๑๓/๖๕๘,๓๓/๑๓/๖๙๒,๓๓/๑๓/๗๐๘,๓๓/๑๓/๖๔๑,๓๓/๑๔/๖๒๐) 



 

๕๗๐๔ 
 

 

หตัถกเทพบตุร : ชือ่เทพบุตรองคห์น่ึงทีเ่ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ เชตะวนัมหาวหิาร แลว้
กล่าวสรรเสรญิพระผูม้พีระภาค, เป็นเทพบุตรทีเ่ป็นพรหม เกดิในพรหมโลกชัน้อ
วหิา ดงัคาํในหตัถกสตูรวา่ หตัถกเทพบุตรเมือ่ปฐมยามผา่นไปมวีรรณะงดงาม
ยิง่นกั เปล่งรศัมใีหส้วา่งทัว่พระเชตวนั  เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  
คดิวา่จกัยนืตรงพระพกัตรข์องพระผูม้พีระภาค  กลบัทรุดลงนัง่ตรงพระพกัตร์
ของพระผูม้พีระภาค  ไมส่ามารถยนือยูไ่ด ้และในตอนทา้ยสตูร สรุปเป็นคาถาไว้
วา่ ความอิม่ในการเฝ้าพระผูม้พีระภาค (การฟังสทัธรรม)  การบาํรุงพระสงฆจ์กั
มใีนกาลไหน ๆ  เป็นแน่แท ้หตัถกอุบาสกยงัศกึษาอธศิลีอยูย่นิดแีลว้ในการฟัง
สทัธรรมยงัไมอ่ิม่ธรรม  ๓  ประการกไ็ปพรหมโลกชัน้อวหิาเสยีแลว้  (องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๑๒๘/๓๗๖) 

หตัถกวตัถ ุ: เรือ่งหตัถกภกิษุ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่พระหตัถกะผูพ้ดูจา
เหลาะแหละ ผูไ้มม่วีตัร  พดูจาเหลาะแหละแมม้ศีรีษะโลน้  กไ็มช่ือ่วา่สมณะ ผู้
เตม็ไปดว้ยความปรารถนา  และความอยากได ้  จะเป็นสมณะไดอ้ยา่งไร สว่น
ผูใ้ดระงบับาปน้อยใหญ่ลงไดโ้ดยสิน้เชงิ และเพราะเหตุทีร่ะงบับาปทัง้หลายไดน้ี้
เอง เขาจงึเรยีกผูน้ัน้วา่  สมณะ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๖๔/๑๑๔) 

หตัถกศากยบตุร, ภิกษุ : ชือ่ภกิษุรปูหนึ่ง เชยีวชาญดา้นโตน้วาทะ ชาวกรุงสาวตัถ ีดงัคาํ
ในมหาวภิงัคว์า่พระหตัถกศากยบตุรเป็นนกัโตว้าทะเมือ่ทา่นเจรจากบัพวก
เดยีรถยี ์ ปฏเิสธแลว้รบั รบัแลว้ปฏเิสธ เอาเรือ่งหน่ึงมากล่าวกลบเกลื่อนอกีเรือ่ง
หน่ึง  กล่าวเทจ็ทัง้ทีรู่น้ดัหมายแลว้ทาํใหค้ลาดเคลื่อนพวกเดยีรถยีจ์งึพากนั
ตาํหนิ  ประณามโพนทะนา (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๑/๑๘๕,๒/๑/๑๘๖,ว.ิป.(ไทย) ๘/
๕๔/๔๖,๘/๕๔/๔๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ “เป็นนกัโตว้าทะ” ตามอธบิายแห่งอรรถกถาวา่ 
“วาท ํกรสฺิสาม”ีต ิเอว ํ ปรวิติกฺกเิตน วาเทน ปรวาทสีนฺตกิ ํขตฺิโต ปกฺขตฺิโต, ปหิ
โต เปสโิตต ิอตฺโถ วาทมฺห ิวา สเกน จตฺิเตนขตฺิโต, ยตฺร ยตฺร วาโท ตตฺร ตตฺเรว 
สนฺทสฺิสตตีปิิ วาทกฺขตฺิโต ถกูวาทะทีก่าํหนดไวว้า่ เราจกัโตว้าทะเหวีย่งไป ไสไป 
สง่ไปยงัสาํนกัปรวาท ี อกีประการหนึ่ง คอืถูกจติของตนสง่ไปในสถานทีโ่ตว้าทะ 
คอืในทีใ่ดๆมกีารโตว้าทะกนั ยอ่มไปปรากฏตวัในทีน่ัน้ๆ (ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๑/
๒๕๓)  

หตัถกสตูร : ม ี๓ สตูร แปลชือ่สตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.หตัถกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยหตัถกกมุารทลูถามถงึความสขุ หตัถกกุมารเขา้

เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ สสีปาวนั เขตกรุงอาฬว ี ทลูถามวา่ ในราตรฤีดหูนาว 
หมิะตก พืน้ดนิแตกระแหง ผา้กาสายะเยน็และลมเวรมัภะ(ลมทีพ่ดัมาจาก ๔ ทศิ
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พรอ้มๆกนั) ทีเ่ยอืกเยน็เชน่นี้ พระองคท์รงอยูส่ขุสบายดหีรอื พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ เราอยูส่ขุ สบายด ี เราเป็นหนึ่งในบรรดาคนทีอ่ยูเ่ป็นสขุในโลก แลว้ตรสั
ถามวา่ คหบดหีรอืบุตรคหบดทีีอ่ยูใ่นเรอืนทีม่งุบงัอยา่งด ี มสีิง่อาํนวยความ
สะดวกพรอ้มทุกอยา่ง มคีนปรนนิบตัทิีถู่กใจ เธอพงึเขา้ใจวา่ เขาพงึอยูเ่ป็นสขุ
หรอืไม ่ เมือ่ฟังดาํรสัถาม จงึกราบทลูว่า พงึอยูเ่ป็นสขุ เขาเป็นคนหนึ่งในบรรดา
คนทีอ่ยูเ่ป็นสขุ จงึตรสัวา่ คหบดหีรอืบุตรคหบดนีัน้ถูกความเรา่รอ้นเพราะราคะ
โทสะและโมหะแผดเผา เขาพงึอยู่เป็นทุกข ์ แต่ราคะเป็นตน้นัน้ตถาคตละได้
เดด็ขาดแลว้ เราจงึอยูเ่ป็นสขุ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๕/๑๘๙) 

 2.หตัถกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยหตัถกเทพบุตร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
พระเชตวนั ตรสัถามหตัถกเทพบตุรผูม้าเฝ้าถงึทีป่ระทบัวา่ ธรรม ๓ คอื (๑) การ
เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค (๒) การฟังพระสทัธรรม (๓) การบาํรุงพระสงฆ ์ ธรรม 
๓ น้ีเป็นธรรมประจาํตวัของทา่น เมือ่ครัง้ยงัเป็นมนุษย ์ บดัน้ียงัมอียูป่ระจาํตวั
ทา่นหรอืไม ่ เมือ่เทพบตุรนัน้กราบทลูวา่ ยงัมอียู ่ และยงัมธีรรมทีไ่มเ่คยมี
ประจาํตวัเมือ่ครัง้เป็นมนุษย ์ มาบดัน้ีกลบัมอียูป่ระจาํตวัขา้พระองค ์ คอื มหีมู่
เทพบตุรรายลอ้มดว้ยตัง้ใจวา่ จะฟังธรรมของทา่นหตัถกเทพบตุร เหมอืนพระผู้
มพีระภาคประทบัอยู ่ มภีกิษุ ภกิษุณีรายลอ้ม เป็นตน้ หตัถกเทพบุตรกราบทลู
ต่ออกีวา่ ขา้พระองค ์ยงัไมอ่ิม่ธรรม ๓ กไ็ปพรหมโลกชัน้ อวหิาเสยีแลว้ (องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๑๒๘/๓๗๖) 

 2.หตัถกสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีน่่าอศัจรรยข์องหตัถกอุบาสก 
(สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ อคัคาฬวเจดยี ์ เขตกรุงอาฬว ีตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ หตัถกอุบาสก(หมายถงึอุบาสกทีเ่ป็นพระราชกมุารทีพ่ระผูม้ี
พระภาคทรงรบัจากมอืของอาฬวกยกัษ์ดว้ยพระหตัถท์ัง้สอง) ชาวเมอืงอาฬวมีี
ธรรมทีน่่าอศัจรรย ์๗ คอื (๑) มศีรทัธา (๒) มศีลี (๓) มหีริ ิ(๔) มโีอตตปัปะ (๕) 
เป็นพหสูตู (๖) มจีาคะ (๗) มปัีญญา แลว้ไดเ้สดจ็ลุกจากพทุธอาสน์เขา้ไปสูพ่ระ
วหิาร เวลาเชา้ ภกิษุรปูหน่ึงเขา้ไปบณิฑบาตในนเิวศน์ของหตัถกอุบาสก ได้
โอกาสจงึกล่าวกบัคหบดวีา่ พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์วา่ ทา่นมธีรรมทีน่่า
อศัจรรย ์๗ มศีรทัธาเป็นตน้ หตัถกอุบาสกจงึเรยีนถามวา่ คฤหสัถค์นอื่นผูนุ่้งผา้
ขาวทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ไวเ้ชน่นี้ไมม่เีลยหรอื เมือ่ไดร้บัคาํตอบวา่ ไม่
ม ี จงึเรยีนวา่ ดจีรงิ คฤหสัถนุ่์งผา้ขาวทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ไวไ้มม่ ี
ภกิษุรปูนัน้นําความนัน้ไปกราบทลูทรงทราบ พระผูม้พีระภาค จงึตรสัวา่ กุลบุตร
นัน้เป็นผูม้กัน้อย ไมป่รารถนาใหผู้อ้ื่นรูกุ้ศลธรรมทีม่อียูใ่นตน ถา้เชน่นัน้ เธอจง
ทรงจาํหตัถกอุบาสกชาวเมอืงอาฬววีา่เป็นผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีน่่าอศัจรรยน้ี์ 
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ขอ้ที ่๘ วา่ไมป่รารถนาใหผู้อ้ื่นรูกุ้ศลธรรมทีม่อียูใ่นตนเพราะความเป็นผูม้กัน้อย 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๓/๒๖๔) 

 3.หตัถกสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีน่่าอศัจรรยข์องหตัถกอุบาสก 
(สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ อคัคาฬวเจดยี ์เขตกรุงอาฬว ีตรสัถาม
หตัถกอุบาสก ชาวเมอืงอาฬว(ีหมายถงึอุบาสกทีเ่ป็นอรยิสาวกชัน้โสดาบนั
สกทาคามแีละอนาคาม)ี พรอ้มกบับรวิาร ๕๐๐ คน ทีเ่ขา้มาเฝ้าวา่ ทา่น
สงเคราะหบ์รวิารอยา่งไร จงึมบีรวิารมาก เมือ่ทรงทราบวา่ อุบาสกสงเคราะห์
บรวิารดว้ยสงัคหวตัถุ ๔ คอื (๑) ทาน (๒) ปิยวาจา (๓) อตัถจรยิา (๔) สมานตัต
ตา จงึตรสัอกีวา่ ในอดตี ปัจจุบนั หรอือนาคต ใครกต็ามทีส่งเคราะหบ์รวิาร
จาํนวนมากได ้กล็ว้นแต่สงเคราะหด์ว้ยสงัคหวตัถุ ๔ น้ี เมือ่หตัถกอุบาสกทลูลา
กลบัไปแลว้ ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เธอทัง้หลายจงทรงจาํหตัถกอุบาสกวา่ มี
ธรรมทีน่่าอศัจรรย ์๘ คอื (๑) มศีรทัธา (๒) มศีลี (๓) มหีริ ิ(๔) มโีอตตปัปะ (๕) 
เป็นพหสูตู (๖) มจีาคะ (๗) มปัีญญา (๘) มคีวามมกัน้อย (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๒๔/๒๖๗) 

หตัถกอบุาสก : อรยิสาวกสาํคญัทา่นหนึ่งในฝ่ายอุบาสก เป็นอนาคาม ี ถอืกนัวา่เป็นอคัร
อุบาสก เนื่องจากเป็นผูท้ีพ่ระพทุธเจา้ทรงยกยอ่งวา่เป็นตราชขูองอุบาสกบรษิทั 
(คูก่บัจติตคฤหบด)ี ทา่นเป็นเอตทคัคะในบรรดาอุบาสกทีส่งเคราะหบ์รษิทัดว้ย
สงัคหวตัถุ ๔อรยิสาวกทา่นนี้มตีาํนานประวตัติามทีอ่รรถกถาเล่าไวว้า่ เป็นโอรส
ของพระเจา้อาฬวกะ ราชาแห่งแควน้อาฬวเีมือ่ประสตู ิ ไดน้ามวา่ อาฬวกกุมาร 
ต่อมา ไดม้คีาํนําหน้านามเดมิเพิม่ขึน้วา่“หตัถกะ” โดยมคีวามเป็นมาวา่ แต่เดมิ
มา ก่อนอาฬวกกุมารประสตู ิ ตามปกตริาชาอาฬวกะทรงนํากองทหารเสดจ็ออก
ป่าล่าสตัวเ์ป็นประจาํทุกสปัดาห ์ เพือ่เป็นการหา้มปรามโจรผูร้า้ย และป้องกนัอริ
ราชศตัร ูพรอ้มทัง้ซอ้มกาํลงัทพัไวค้รัง้หนึ่ง ทรงตัง้กตกิากบัเหล่าทหารวา่ถา้เนื้อ
วิง่หนีออกไปทางขา้งของผูใ้ด ใหเ้ป็นภาระของผูน้ัน้ทีจ่ะไปจบัเนื้อมาจาํเพาะวา่
เนื้อหนีออกไปทางขา้งของพระองค ์ จงึทรงไล่ตามเนื้อนัน้ไปเป็นหนทาง ๓ 
โยชน์ จนเนื้อนัน้หมดแรงยนืนิ่งแชน้ํ่าอยู ่ กท็รงจบัมนัฆา่เสยีไดแ้ต่แมก้ารจะ
สาํเรจ็ กท็รงเหน็ดเหน่ือย จงึแวะเขา้ไปประทบันัง่พกัใตร้ม่ไทรใหญ่ตน้หนึ่ง บดั
นัน้ เทวดาซึง่สงิสถติทีน่ัน่ กเ็ขา้มาจบัพระหตัถไ์ว ้และบอกวา่ตนคอือาฬวกยกัษ ์
ไดร้บัพรจากทา้วมหาราช(คอืทา้วโลกบาล) วา่ สตัวใ์ดกต็ามทีล่่วงลํ้าเขตซึง่เงา
ตน้ไมน้ัน้ตกในเวลาเทีย่งวนัเขา้ไป ใหจ้บักนิได ้อาฬวกราชจงึจะตอ้งเป็นอาหาร
ของตน พระราชาทรงหาทางรอด ในทีส่ดุ อาฬวกยกัษ์ยอมปล่อยโดยมเีงือ่นไข
วา่ อาฬวกราชจะทรงสง่มนุษยไ์ปใหอ้าฬวกยกัษ์กนิพรอ้มทัง้กบัแกลม้วนัละ ๑ 
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คน ตอนแรกกส็ง่นกัโทษประหารไปให ้ ต่อมานกัโทษหมด ตอ้งใชว้ธิลี่อคนโดย
ใหเ้อาเงนิหลวงไปทิง้ไวต้ามถนนหนทาง ใครหยบิหรอืแมแ้ต่จบัตอ้ง กต็ัง้ขอ้หา
แลว้จบัตวัมาสง่ใหอ้าฬวกยกัษ์ พอคนรูก้นักไ็มม่ใีครจบัตอ้งเงนิหลวงนัน้ ในขัน้
สดุทา้ย เมือ่ไมม่คีนทีจ่ะจบัได ้ กว็างกตกิาใหจ้บัเดก็ทีน่อนหงายสง่ไป ทาํใหแ้ม่
ลกูอ่อนและสตรมีคีรรภพ์ากนัหนีไปอยูใ่นต่างแควน้จนเดก็โต จงึพากลบัเขา้มา 
เวลาล่วงไป ในทีส่ดุ หาเดก็ไมไ่ด ้ อาฬวกราชถงึกบัตอ้งยอมใหส้ง่โอรสคอือาฬ
วกกุมารสง่ไปใหแ้ก่อาฬวกยกัษ์ ครัง้นัน้พระพทุธเจา้ทรงมองเหน็อุปนิสยัของ
อาฬวกกุมารทีจ่ะบรรลุอนาคามผิล และของอาฬวกยกัษ์ทีจ่ะเป็นโสดาบนัพรอ้ม
ทัง้ประโยชน์ทีจ่ะเกดิแก่มหาชนจงึเสดจ็ออกจากพระเชตวนั ทรงดาํเนินดว้ยพระ
บาทแตล่าํพงัพระองคเ์ดยีวผา่นหนทาง ๓๐ โยชน์ จนมาถงึทีอ่ยูข่องอาฬวกยกัษ ์
และเสดจ็เขา้ไปประทบัขา้งในขณะทีอ่าฬวกยกัษ์ไมอ่ยูเ่มือ่ยกัษ์กลบัมาและขบั
ไล่พระองคด์ว้ยอาการหยาบคายและรุนแรงต่างๆ กไ็ดท้รงใชว้ธิอ่ีอนโยนและ
ขนัตธิรรมเขา้ตอบ จนอาฬวกยกัษ์มใีจอ่อนโยนลงทา้ยสุดเปลีย่นเป็นถามปัญหา 
ซึง่พระองคก์ท็รงตอบตรงจดุ ทาํใหอ้าฬวกยกัษเ์กดิความเขา้ใจแจม่แจง้เหน็
ธรรมบรรลุโสดาปัตตผิล การทรงผจญและสอนยกัษด์าํเนินไปตลอดคนืจนอาฬ
วกยกัษบ์รรลธุรรมตอนรุง่สวา่ง กพ็อดรีาชบุรุษนําอาฬวกกุมารมาถงึ เมือ่อาฬ
วกยกัษ์ไดร้บัมอบอาฬวกกมุารมา กถ็วายกุมารนัน้แดพ่ระพทุธเจา้ และ
พระพทุธเจา้กท็รงมอบอาฬวกกุมารคนืใหแ้ก่พวกราชบุรุษทีนํ่ามา พรอ้มทัง้ตรสั
วา่ ใหพ้วกเขาเลีย้งราชกุมารนัน้จนเตบิโตแลว้จงึคอ่ยนํามาถวายแดพ่ระองค์
ใหมอ่กีและดว้ยเหตทุีอ่าฬวกกุมารนัน้เหมอืนเดนิทาง ผา่นจากมอืของราชบุรุษสู่
มอืยกัษ์ จากมอืยกัษ์สูพ่ระหตัถข์องพระพทุธเจา้ และจากพระหตัถข์อง
พระพทุธเจา้ วนกลบัสูม่อืของราชบุรุษอกี อาฬวกกุมารกจ็งึไดม้คีาํวา่ “หตัถกะ” 
มานําหน้าชือ่ เป็นหตัถกะอาฬวกะ เหตุการณ์น้ีเป็นเครือ่งเชือ่มโยงใหห้ตัถกะ
อาฬวกะ เมือ่เจรญิวยัขึน้มา กไ็ดม้าใกลช้ดิพระพทุธเจา้และพระสงฆ ์ และไมช่า้
ไมน่านนกั กไ็ดบ้รรลุอนาคามผิลดงัคาํในเอกกนิบาต เอตทคัคะวา่ หตัถก
อุบาสกชาวกรุงอาฬวเีลศิกวา่อุบาสกสาวกทัง้หลายของเราผูส้งเคราะหบ์รษิทั
ดว้ยสงัคหวตัถุ  ๔ หรอืดงัคาํในหตัถกสตูรวา่ อุบาสกิาผูม้ศีรทัธา เมือ่จะวงิวอน
บุตรคนเดยีวซึง่เป็นทีน่่ารกัน่าพอใจโดยถูกตอ้ง พงึวงิวอนวา่ ‘ลกูเอ๋ย ขอพอ่จง
เป็นเชน่จติตคหบดแีละหตัถกอาฬวกอุบาสกเถดิ’บรรดาอุบาสกสาวกของเราคอื 
จติตคหบดแีละหตัถกอาฬวกอุบาสก เป็นผูช้ ัง่ไดว้ดัได(้นางพงึวงิวอนอกีวา่) ถา้
พอ่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ กข็อใหเ้ป็นเชน่พระสารบุีตรและพระโมคคลั
ลานะเถดิ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๒/๒๗๗, องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๑/๓๑,องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๑๓๓/๑๑๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๒๘/๓๗๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๖/
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๒๔๘,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๓/๒๖๔,๒๓/๒๔/๖๗๒,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๐/
๖๘๒,๓๓/๑๑/๖๗๒,๓๓/๑๔/๖๗๗) ; ด ูตุลา, เอตทคัคะ  

หตัถบาส : บ่วงมอื คอืทีใ่กลต้วัชัว่คนหนึ่ง(นัง่ตวัตรง) เหยยีดแขนออกไปจบัตวัอกีคนหนึ่ง
ได ้อรรถกถา (เชน่ วนิย.อ.๒/๔๐๔)อธบิายวา่ เทา่กบัชว่งสองศอกคบื (๒ศอก ๑ 
คบื หรอื ๒ ศอกครึง่) วดัจากสว่นสดุดา้นหลงัของผูเ้หยยีดมอืออกไป(เชน่ถา้ยนื 
วดัจากสน้เทา้, ถา้นัง่ วดัจากสดุหลงัอวยัวะทีน่ัง่, ถา้นอน วดัจากสดุขา้งดา้นที่
นอน) ถงึสว่นสดุดา้นใกลแ้หง่กายของอกีคนหน่ึงนัน้ (ไมน่บัมอืทีเ่หยยีดออกมา), 
โดยนยันี้ ตามพระมตทิีท่รงไวใ้นวนิยัมขุ เล่ม ๑ และ ๒ สรปุไดว้า่ ใหห้า่งกนัไม่
เกนิ ๑ ศอก คอืมชีอ่งวา่งระหวา่งกนัไมเ่กนิ ๑ ศอก ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ทีช่ือ่
วา่  หมูบ่า้นมอุีปจารแยกกนั๑  คอื  หมูบ่า้นของตระกลูหนึ่งไมม่รี ัว้ลอ้ม  ภกิษุ
ตอ้งอยูใ่นเรอืนทีต่นเกบ็จวีรไวห้รอืไมล่ะหตัถบาส (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๗๘/๑๔, 
ว.ิป.(ไทย) ๘/๑๗๒/๑๕๒,๘/๒๓๑/๒๙๐,๘/๔๒๘/๖๑๑) 

หตัถปาโทปมสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยมอืและเทา้ ม ี๒ สตูร แตเ่นื้อหาต่างกนั คอื  
 1.หตัถปาโทปมสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั

พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มมีอืทัง้ ๒ จงึมกีารจบัและการวาง 
เมือ่มเีทา้ทัง้ ๒ จงึมกีารกา้วไปและการถอยกลบั เมือ่มขีอ้ทัง้หลาย จงึมกีารคูเ้ขา้
และการเหยยีดออก เมือ่มทีอ้ง จงึมคีวามหวิและความกระหาย เหมอืนเมือ่มี
อายตนะภายใน ๖ สขุและทกุขใ์นภายในเพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยัจงึเกดิขึน้ แต่
เมือ่ไมม่อืทัง้ ๒ เป็นตน้ การจบัและการวางเป็นตน้กไ็มป่รากฏ เหมอืนเมือ่ไม่
เมือ่อายตนะภายใน ๖ สขุและทุกขใ์นภายในเพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยั ยอ่มไม่
เกดิขึน้  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๖/๒๓๓) 

 2.หตัถปาโทปมสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายโดยนยัแห่งปฐมหตัถปาโทปมสตูรในวรรคนี้  
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๗/๒๓๔) 

หตัถปัปตาปกทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายเตาผงิ เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิ
ผูถ้วาย เตาผงิแดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๔๗๗-๔๘๔/๖๔) 

หตัถาจริยปพุพกภิกขวุตัถ ุ : เรือ่งภกิษุผูเ้คยเป็นนายควาญชา้ง พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความ
น้ีแก่ภกิษุผูเ้คยเป็นนายควาญชา้งว่า แทจ้รงิ บุคคลไมส่ามารถไปสูท่ศิทีย่งัไม่
เคยไปดว้ยยานเหล่าน้ี แตบุ่คคลผูฝึ้กตนไดแ้ลว้  สามารถไปสูท่ศิทีไ่มเ่คยไป 
ดว้ยตนทีฝึ่กแลว้ ทีฝึ่กดแีลว้  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๓/๑๓๔) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ทศิทีย่งัไมเ่คยไป หมายถงึนิพพาน (ข.ุธ.อ. 
(บาลปี ๗/๑๒๖) คาํวา่ ทีช่ือ่วา่ ฝึกแลว้ เพราะฝึกอนิทรยีไ์ดใ้นเบือ้งตน้ ทีช่ือ่วา่ 
ฝึกดแีลว้ เพราะอบรมตนไดด้ว้ยอรยิมรรค (ข.ุธ.อ. (บาลปี ๗/๑๒๖)  

หตัถาจารย  ์: ผูฝึ้กชา้ง, หมอชา้ง, ควาญชา้ง ดงัคาํในมหาวรรควา่ ทฆีาวุกุมารเสดจ็หลบเขา้
ป่า ทรงกนัแสงดว้ยความโศกเศรา้พระทยัทรงซบัน้ําพระเนตรแลว้เสดจ็เขา้กรุง
พาราณสถีงึโรงชา้งใกลพ้ระบรมมหาราชวงั ตรสัแก่นายหตัถาจารยด์งันี้วา่ ทา่น
อาจารย ์ ผมอยากเรยีนศลิปวทิยา นายหตัถาจารยต์อบวา่ ถา้อยา่งนัน้ เชญิพอ่
หนุ่มมาเรยีนเถดิ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๖๑/๓๔๙) 

หตัถาภรณ์ : สรอ้ยมอื ดงัคาํในจนัทกุมารชาดกที ่  (พระมารดาตรสักบัจนัทกุมารวา่) เชญิเถดิ  
ลกูโคตม ี  เจา้จงรดัเมาลดีว้ยใบบวั จงประดบัดอกไมอ้นัแซมดว้ยกลบีจาํปา น่ี
เป็นปกตขิองเจา้ทีม่มีาเก่าก่อน เชญิเถดิ  เจา้จงนุ่งผา้ของชาวแควน้กาสเีป็นครัง้
สดุทา้ย ซึง่เป็นผา้เน้ือละเอยีด  อ่อนนุ่ม เจา้นุ่งผา้กาสกิพสัตรน์ัน้ดแีลว้ยอ่มงาม
ในราชบรษิทั เชญิเจา้ประดบัหตัถาภรณ์อนัเป็นเครือ่งประดบัทองคาํฝังแกว้
มกุดาและแกว้มณีเจา้ประดบัหตัถาภรณ์นัน้แลว้ยอ่มงามในราชบรษิทั (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๑๑๑๒/๓๕๖) 

หตัถาโรหปตุตเถรคาถา :ภาษติของพระหตัถาโรหบุตรเถระ,คาถาของพระหตัถาโรหบตุรเถระ
  ทา่นพระหตัถาโรหบุตรเถระกล่าวไวว้่า แต่ก่อนจตินี้ไดท้อ่งเทีย่วไปใน
อารมณ์ต่าง ๆ ตามความปรารถนา  ตามความตอ้งการ  ตามความสบาย วนันี้  
เราจะขม่จตินัน่โดยอุบายอนัแยบยล เหมอืนควาญชา้งปราบพยศชา้งตกมนั (ข.ุ
เถร.(ไทย) ๒๖/๗๗/๓๓๑) 

หตัถาโรหสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยผูใ้หญ่บา้นชือ่หตัถาโรหะ ผูใ้หญ่บา้นชือ่หตัถาโรหะเขา้ไปเฝ้า
พระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามถงึ ๒ ครัง้วา่ คาํของ
พวกนายทหารชา้งผูเ้คยเป็นอาจารยแ์ละปาจารยท์ีก่ล่าวว่า ทหารชา้งผูอุ้ตสา่ห์
พยายามในการสงคราม ทหารชา้งพวกอื่นสงัหารทหารชา้งผูอุ้ตสา่หพ์ยายามนัน้
ใหถ้งึความตาย หลงัจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเหล่าเทวดาชือ่
สรชติ ในขอ้น้ีพระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งไร ซึง่พระผูม้พีระภาคกไ็ดต้รสัตอบโดน
นยัแหง่โยธาชวีสตูรในวรรคนี้  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๖/๓๙๙)  

หตัถาโรหะ, ผูใ้หญ่บา้น : ชือ่ผูใ้หญ่บา้นคนหน่ึง ชาวกรุงสาวตัถ ี ไดเ้คยสนทนาธรรมกบั
พระผูม้พีระภาค ภายหลงัแสดงตนเป็นอุบาสก ดงัคาํวา่ ผูใ้หญ่บา้นชือ่
หตัถาโรหะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ฯลฯ  ขอพระผูม้พีระภาคจง
ทรงจาํขา้พระองคว์า่เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๖/๓๙๙) 
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หตัถิควสัสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบัชา้ง โค มา้ ฯ พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบัชา้ง โค 
มา้ฯจงึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรบัชา้ง โค มา้ฯ เหมอืน
แผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๐/
๖๔๙) 

หตัถิคาม : ชือ่หมูบ่า้นแหง่หนึ่ง แควน้วชัช ี เป็นทีอ่ยูข่องอุคคคหบด ี ดงัคาํในวชัชสีตูรวา่ 
สมยัหนึ่ง  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  หตัถคิาม  แควน้วชัชคีรัง้นัน้อุคค
คหบดชีาวบา้นหตัถคิามเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัเพือ่สนทนาธรรม
กบัพระผูม้พีระภาคในเรือ่งเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี้ไมป่รนิิพพาน
ในปัจจุบนั (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๕/๑๕๑) 

หตัถิทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระหตัถทิายกเถระ  มี
เนื้อหาทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ท่านเคยถวายชา้งประเสรฐิ
ควรเป็นพาหนะแด่พระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่น
ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๗๘ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดถิงึ ๑๖ ชาต ิ ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๓๗๙) 

หตัถินีนคร : ชือ่เมอืงทีเ่คยเป็นทีอ่ยูข่องเสรณิีเปรต ผูซ้ึง่มาในรา่งเปรตแลว้พดูกบัอุบาสกคน
หน่ึง เพือ่ใหเ้ดนิทางไปเมอืงหตัถนีินครเพือ่บอกทีซ่่อนทรพัยแ์ละใหม้ารดาของ
นางทาํใหอุ้ทศิให ้ ดงัคาํทีน่างเปรตกล่าววา่ ทา่นไปถงึหตัถนีินครแลว้ชว่ยบอก
มารดาของดฉินัวา่ เราเหน็ธดิาของทา่นตกยาก  เกดิในยมโลก เพราะทาํกรรม
ชัว่ไว ้ เขาจงึตายไปเกดิยงัเปตโลก อุบาสกนัน้รบัคาํของนางวา่  สาธุ  แลว้ไปถงึ
หตัถนีินคร ไดบ้อกมารดาของนางวา่ ฉนัเหน็ธดิาของเธอตกยาก  เกดิในยมโลก 
เพราะทาํชัว่ไว ้ นางจงึตายไปเกดิยงัเปตโลก (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๔๗๐/๒๔๒) 

หตัถิบาล : ชือ่พระกุมารของเมอืงแห่งหนึ่ง มปีรากฏในหตัถปิาลชาดก ดงัคาํที ่  (ต่อมาพระ
ราชบดิาเมือ่ทรงพรํ่าสอนพระกุมารตามอธัยาศยั  จงึตรสัวา่  หตัถบิาลลกูรกั  
เจา้จงเล่าเรยีนวทิยาแสวงหาทรพัย ์ ปลกูฝังบุตรธดิาใหด้าํรงอยูใ่นเหยา้เรอืน 
แลว้จงเสวยคนัธารมณ์  รสารมณ์  และวตัถุกาม๑ทัง้ปวงเถดิ เป็นนกับวชไดใ้น
เวลาแก่  เป็นการด ี พระอรยิะสรรเสรญิผูบ้วชนัน้วา่เป็นมนีุ (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) 
๒๗/๓๔๐/๕๒๙) 

หตัถิปาลชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยหตัถปิาลกุมาร มเีน้ือหาอธบิายไวว้า่ พระเจา้เอสกุาร ี เสวย
ราชสมบตัใินเมอืงพาราณส ี มตีัง้พระสหายรกัเป็นปุโรหติ ทัง้สองคนไมม่บุีตรจงึ
ตกลงกนัวา่ถา้ใครมบีุตร จกัใหผู้น้ัน้ จะทาํอยา่งไร หตัถปิาลกุมารโพธสิตัวเ์ป็น
บุตรของปุโรหติ เพราะบดิากลวัจะออกบวชตัง้แต่ยงัหนุ่มจงึใหค้นเลีย้งชา้งเลีย้ง
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ไว ้แมน้้องชายทัง้ ๓ คนกเ็ชน่กนั คนหนึ่งชือ่ อสัสปาลกุมาร เพราะคนเลีย้งมา้
รบัเลีย้งไว ้คนหนึ่งชือ่ โคปาลกุมาร เพราะคนเลีย้งโครบัเลีย้งไว ้คนหน่ึงชือ่ อช
ปาลกุมาร เพราะคนเลีย้งแพะเลีย้งไว ้ และไดข้บัไล่นกับวชออกจากแวน่แควน้
ทัง้หมด เมือ่ไมม่ใีครอบรมสัง่สอน กุมารเหล่านัน้กค็วามหยาบชา้มากยิง่ขึน้ 
ทา่นพาบรวิารของตน ๆ ออกบวชไดเ้ป็นบรษิทัหมูใ่หญ่บาํเพญ็สมณธรรม 
เพราะไมป่ระมาทต่อชวีติ (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๓๗/๕๒๘) 

หตัถิปาละ, คร ,ู เจา้ลทัธิ : ชือ่เจา้เจา้ลทัธผิูป้ราศจากความกาํหนดัในกามทัง้หลาย  มสีาวก
หลายรอ้ยคน ไดแ้สดงธรรมแก่สาวกทัง้หลายเพือ่ความเป็นผูเ้กดิในพรหมโลก, 
เป็น ๑ ในบรรดาเจา้ลทัธ ิ๗ คนในอดตี ดงัคาํในธมัมกิสตูรและสเุนตตสตูรทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้  มคีรชูือ่สเุนตตะ ฯลฯ เรือ่ง
เคยมมีาแลว้  มคีรชูือ่มคูปักขะ ฯลฯ เรือ่งเคยมมีาแลว้  มคีรชูือ่อรเนม ิ  ฯลฯ  
เรือ่งเคยมมีาแลว้  มคีรชูือ่กุททาละ  ฯลฯ  เรือ่งเคยมมีาแลว้  มคีรชูือ่หตัถปิาละ  
ฯลฯ  เรือ่งเคยมมีาแลว้  มคีรชูือ่โชตปิาละ  ฯลฯ เรือ่งเคยมมีาแลว้มคีรชูือ่อรกะ
เป็นเจา้ลทัธผิูป้ราศจากความกาํหนดัในกามทัง้หลาย  มสีาวกหลายรอ้ยคน  ได้
แสดงธรรมแก่สาวกทัง้หลายเพือ่ความเป็นผูเ้กดิในพรหมโลก (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๕๔/๕๒๙,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๓/๑๖๖) 

หตัถิยะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระปัญจ
หตัถยิเถระ ดงัคาํในปัญจหตัถยิเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิอง
ตนสรุปความไดว้า่ พระสมัมาสมัพุทธเจา้พระนามวา่สเุมธะ ผูม้จีกัษุทอดลง  
ตรสัพอประมาณ  มสีต ิ ทรงสาํรวมอนิทรยี ์  เสดจ็ไปในระหวา่งรา้นตลาด ชน
ทัง้หลายไดใ้ชด้อกบวั๕ กาํทาํเป็นพวงมาลยัใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้เลื่อมใสจงึได้
ใชด้อกบวันัน้บชูาพระพทุธเจา้ดว้ยมอืของตนในกปัที ่  ๓๐,๐๐๐   (นบัจากกปันี้
ไป) ขา้พเจา้ไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไว ้ จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย น้ีเป็นผลแหง่การบชูา
พระพทุธเจา้ ในกปัที ่ ๒,๐๐๐  นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ  ๕  
ชาต ิมพีระนามวา่หตัถยิะ  มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๐/๑๗๘) 

หตัถิสารีบุตร, พระ : ชื่อพระภกิษุรปูหน่ึง ชาวกรุงสาวตัถ ี เป็นบุตรนายควาญชา้ง เป็นสหาย
ของโปฏฐปาทปรพิาชก บวชๆ สกึๆ จนครบ ๗ ครัง้ ภายหลงัไดเ้ป็นพระ
อรหนัต ์ดงัคาํวา่ จติตะ หตัถสิารบีตุร ไดบ้รรพชาอุปสมบทในสาํนกัของพระผูม้ี
พระภาคแลว้แลเมือ่ทา่นหตัถสิารบีตุรไดบ้รรพชาอุปสมบทแลว้ไมน่าน จากไป
อยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร มุง่มัน่พระนิพพานอยู ่ ไมน่านนกัทาํใหแ้จง้
ทีส่ดุแห่งพรหมจรรยอ์นัยอดเยีย่มทีเ่หล่ากุลบตุรผูอ้อกจากเรอืนไปบวชเป็น
บรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั รูช้ดัวา่ 
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‘ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่
ความเป็นอยา่งนี้อกีต่อไป’ จงึเป็นอนัวา่ท่านพระหตัถสิารบีตุรไดเ้ป็นพระ
อรหนัตอ์งคห์น่ึงในบรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๔๓/๑๙๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ จติตะ หตัถสิารบุีตร เป็นบุตรนายควาญชา้งกรุง
สาวตัถ ีบวชๆ สกึๆ จนครบ ๗ ครัง้ในตอนเกดิพระสตูรนี้ (ท.ีส.ีอ.(บาล)ี  ๔๒๒/
๓๑๓)  

หตัถิสารีปตุตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทา่นพระจติตหตัถสิารบีตุร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรุงพาราณส ีสมยันัน้ภกิษุเถระกาํลงัสนทนาอภธิมัมก
ถากนัอยู ่ พระจติตหตัถสิารบีุตรไดพ้ดูขึน้ในทีป่ระชุม พระมหาโกฏฐกิะจงึเตอืน
ทา่นใหอ้ดใจรอจนกวา่ภกิษุเถระจะสนทนากนัจบ ภกิษุผูเ้ป็นสหายของพระจติต
หตัถสิารบีตุรกล่าวโต ้ พระมหาโกฏฐกิะจงึกลา่ววา่ ผูไ้มรู่ว้าระจติของผูอ้ื่นจะรู้
พฤตกิรรมของผูอ้ื่นไดย้าก แลว้ยกบุคคล ๖ จาํพวกขึน้อธบิาย คอื (๑) ผูส้งบ
เสงีย่ม เรยีบรอ้ยเมือ่อยูก่บัพระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจาร ี(๒) ผูบ้รรลุปฐมฌาน 
(๓) ผูบ้รรลุทตุยิฌาน (๔) ผูบ้รรลตุตยิฌาน (๕) ผูบ้รรลุจตุตถฌาน (๖) ผูบ้รรลุเจ
โตสมาธทิีไ่มม่นิีมติเพราะไมม่นสกิารถงึนิมติทัง้ปวง ครัน้แลว้ไดอ้ธบิายพรอ้มทัง้
อุปมาวา่ บุคคลทัง้ ๖ จาํพวกน้ี ต่างยงัมคีวามประพฤต ิคอืเมือ่ไปคลุกคลอียูก่บั
บุคคลอื่น คอื ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา พระราชา มหาอาํมาตยข์อง
พระราชา เดยีรถยี ์ และสาวกของเดยีรถยี ์ กป็ล่อยตวัปล่อยใจ จนตอ้งลาสกิขา
มาเป็นคฤหสัถ ์จติตหตัถสิารบุีตรไดล้าสกิขา ไมน่านนกักก็ลบัมาบวชใหม ่ตัง้ใจ
บาํเพญ็เพยีรแลว้ไดบ้รรลุอรหตัตผลในทีส่ดุ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๐/๕๕๔) 

หตัถีคาม, หมู่บา้น : ชื่อหมูบ่า้นแหง่หนึ่ง แควน้วชัช ี เป็นเสน้ทางเสดจ็ของพระผูม้พีระภาค
ก่อนเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรวา่ พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยูต่ามความพอพระทยัในภณัฑคุามแลว้ รบัสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์า
ตรสัวา่  มาเถดิ  อานนท ์  เราจะเขา้ไปยงัหตัถคีามกนั,หมูบ่า้นแห่งนี้เป็นทีเ่กดิ
ของอุคคคหบด ี ดงัคาํวา่ อุคคตคหบดชีาวหตัถคีามเลศิกวา่อุบาสกสาวก
ทัง้หลายของเรา  ผูอุ้ปัฏฐากพระสงฆ ์ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๗/๑๓๔,องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๒๕๔/๓๒) หรอืดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  บา้นหตัถิ
คาม แควน้วชัช ีณ  ทีน่ัน้แล  พระผูม้พีระภาครบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่
ภกิษุทัง้หลายเธอทัง้หลายจงทรงจาํอุคคคหบดชีาวบา้นหตัถคิามวา่เป็นผู้
ประกอบดว้ยธรรมทีน่่าอศัจรรย ์  ไมเ่คยปรากฏ  ๘  ประการ  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๒๒/๒๖๐) 
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หวัเงื่อนคือทิฏฐิ : ปมแหง่ลทัธหิรอืวาทะ ๖๒ หมายถงึตน้ตอแหง่ทฏิฐ ิ๖๒ ดงัคาํในวาเสฏฐสตูร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราเรยีกผูต้ดัสงัโยชน์ไดท้ัง้หมด ไมห่วาดสะดุง้  พน้
จากกเิลสเครือ่งขอ้ง ปราศจากโยคะวา่ เป็นพราหมณ์ เราเรยีกผูต้ดัชะเนาะคอื
ความโกรธ ตดัเชอืกคอืตณัหา ตดัหวัเงือ่นคอืทฏิฐ ิ  ๖๒ พรอ้มทัง้สายโยงคอื
อนุสยักเิลสได ้ถอดลิม่สลกัคอือวชิชา ตรสัรูอ้รยิสจัแลว้วา่  เป็นพราหมณ์ (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๔๕๘/๕๗๗) 

หวัใจ : ใจ, สิง่ทีม่หีน้าทีรู่ ้ รูส้กึ นึก และคดิ เป็นอวยัวะภายในสาํหรบัฉีดเลอืดให้
หมนุเวยีนเลีย้งรา่งกาย,เป็น ๑ ในอาการ ๓๒ ของรา่งกาย ดงัคาํวา่ ในรา่งกายน้ี
มผีม ขน เลบ็  ฟัน  หนงั เน้ือ เอน็ กระดกู เยือ่ในกระดกู  ไต หวัใจ ตบั  พงัผดื 
มา้ม ปอดไสใ้หญ่ ไสน้้อย  อาหารใหม ่ อาหารเก่า ด ี เสลด หนอง เลอืด เหงือ่  
มนัขน้  น้ําตา เปลวมนั  น้ําลาย  น้ํามกู  ไขขอ้  มตูร และมนัสมอง (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๔/๑๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๘,ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๓/๔, ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 

หางเสือ : เครือ่งถอืทา้ยเรอื ดงัคาํในสาฬหสตูรวา่ บุรุษใครจ่ะขา้มแมน้ํ่า  พงึถอืผึง่อนัคม
เขา้ไปสูป่่า  เขาพบตน้รงัใหญ่ในป่านัน้  ลาํตน้ตรง  ยงัเป็นไมอ่้อน  ไมม่ทีีต่าํหนิ  
เขาพงึตดัทีโ่คน  ตดัทีป่ลายครัน้แลว้ลดิกิง่และใบเรยีบรอ้ยด ี ถากดว้ยผึง่  เกลา
ดว้ยมดี  ขดีแต่งดว้ยสิว่  ทาํภายในใหเ้รยีบรอ้ย  ขดุเป็นรอ่ง  ขดัดว้ยลกูหนิ  ทาํ
ใหเ้ป็นเรอื  ตดิกรรเชยีงและหางเสอืแลว้ปล่อยลงแมน้ํ่า (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๙๖/๒๙๘) 

หาได้ยากในโลก : ไมใ่ชจ่ะไมม่ ี แต่มน้ีอย เพราะเวลานานจงึเกดิ หมายถงึความปรากฏแหง่
บุคคลผูเ้ป็นเอกคอืพระพทุธเจา้ ดงัคาํในเสลสตูรวา่ ครัง้นัน้เสลพราหมณ์ไดค้ดิ
วา่ แมแ้ต่เสยีงประกาศวา่พทุธะนี้แลกห็าไดย้ากในโลก หรอืดงัคาํว่า ความ
ปรากฏแหง่บุคคลผูเ้ป็นเอกหาไดย้ากในโลก บุคคลผูเ้ป็นเอกคอืใคร  คอื พระ
ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  ความปรากฏแหง่บุคคลผูเ้ป็นเอก น้ีแลหาได้
ยากในโลก,ในทุกนิบาตกลา่วไวว้า่ บคุคล ๒ จาํพวกน้ีหาไดย้ากในโลก๑. บุพ
พการ ี (ผูท้าํอุปการะก่อน) ๒. กตญัญกูตเวท ี (ผูรู้อุ้ปการะทีเ่ขาทาํแลว้และตอบ
แทน),ในอฏิฐสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คหบด ี  ธรรม ๕ ประการนี้แล(อาย ุ
วรรณะ สขุ ยส และสวรรค)์  ทีน่่าปรารถนา  น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๙๘/๔๙๓,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๗๑/๒๓, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/
๑๒๐/๑๑๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๓/๖๗,๒๒/๕๙/๑๐๘,๒๒/๖๐/๑๐๙) 



 

๕๗๑๔ 
 

 

หานภาคินีปัญญา : สญัญามนสกิารทีส่หรคตดว้ยกามครอบงาํโยคาวจรบคุคลผูไ้ดป้ฐมฌาน
ชือ่วา่หานภาคนีิปัญญา สญัญามนสกิารทีส่หรคตดว้ยวติกครอบงาํโยคาวจร
บุคคลผูไ้ดทุ้ตยิฌาน....จนถงึ อากญิจญัญายตนะ ชือ่วา่หานภาคนีิปัญญา,เป็น ๑ 
ในปัญญา ๔ คอืหานภาคนีิปัญญา ฐติภิาคนีิปัญญา วเิสสภาคนีิปัญญา  นิพเพธ
ภาคนีิปัญญา  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๙๙/๕๑๑) 

หานภาคิยสมาธิ : สมาธฝ่ิายเสือ่ม เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๔ ทีแ่ทงตลอดไดย้าก คอื ๑. หานภาคยิ
สมาธ(ิสมาธฝ่ิายเสือ่ม) ๒. ฐติภิาคยิสมาธ(ิสมาธฝ่ิายดาํรง) ๓.วเิสสภาคยิสมาธิ
(สมาธฝ่ิายวเิศษ) ๔. นิพเพธภาคยิสมาธ ิ (สมาธฝ่ิายชาํแรกกเิลส) (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๕๔/๓๗๗) 

หานภาคิยสญัญา : สญัญาฝ่ายเสือ่ม, เป็นขอ้ ๑ ในสญัญา ๔ คอืหานภาคยิสญัญา ฐติภิาคยิ
สญัญา วเิสสภาคยิสญัญา และนิพเพธภาคยิสญัญา ดงัคาํในนิพพานสตูรทีพ่ระ
อานนทถ์ามทา่นพระสารบีตุรดงันี้วา่ ทา่นสารบีุตร  อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยั
ใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี้ไมนิ่พพานในปัจจุบนั ท่านพระสารบีุตรตอบวา่ ทา่น
อานนท ์  สตัวท์ัง้หลายในโลกนี้ไมท่ราบชดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘น้ีเป็นหา
นภาคยิสญัญา  (สญัญาฝ่ายเสือ่ม)’ ไม่ทราบชดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘น้ีเป็นฐติิ
ภาคยิสญัญา  (สญัญาฝ่ายดาํรง)’ ไมท่ราบชดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘น้ีเป็นวเิส
สภาคยิสญัญา  (สญัญาฝ่ายวเิศษ)’  ไม่ทราบชดัตามความเป็นจรงิวา่  ‘น้ีเป็นนิพ
เพธภาคยิสญัญา  (สญัญาฝ่ายชาํแรกกเิลส)’  ทา่นอานนทน้ี์แลเป็นเหตุเป็น
ปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกน้ีไมนิ่พพานในปัจจุบนั (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๙/
๒๕๒) 

หายนะ : ความเสือ่ม ดงัคาํในจฬูกาลงิคชาดกทีพ่ระเจา้กาลงิคะทรงกลวัต่อมรณภยั  จงึ
ดา่ดาบสวา่ทา่นผูป้ระพฤตพิรหมจรรยท์า่นไดก้ล่าววา่ ชยัชนะจะมแีก่พระเจา้กา
ลงิคะ ผูส้ามารถยํ่ายบีุคคลทีใ่ครยํ่ายไีมไ่ด ้สว่นความปราชยั  ความหายนะจะมี
แก่พระเจา้อสัสกะ คนซื่อยอ่มไมพ่ดูเทจ็ (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๒/๑๕๖)  

หารคชะ : ชือ่เทพหมูห่น่ึงทีม่าเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคค พรอ้มภกิษุสงฆ ์ณ ป่ามหาวนั เขต
กรุงกบลิพสัดุ ์มปีรากฏในมหาสมยสตูร ดงัคาํวา่ เทพอกี  (๑๐  หมู)่  คอื สกุกะ  
กรุมหะ  อรุณะ  เวฆนสะ โอทาตคยัหะผูเ้ป็นหวัหน้า  วจิกัขณะ สทามตัตะ  
หารคชะ  มสิสกะผูม้ยีศ และปชุนนเทวราชผูบ้นัดาลฝนใหต้กทัว่ทกุทศิกม็า (ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

หาริกะ: 1.ชือ่เพชฌฆาต กรุงราชคฤห ์ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุทัง้หลาย  
เปรตนัน้เคยเป็นเพชฌฆาตฆา่โจรชื่อหารกิะในกรุงราชคฤหฯ์ลฯ (ส.ํนิ.(ไทย) 
๑๖/๒๑๗/๓๑๐) 



 

๕๗๑๕ 
 

 

 2.ชือ่ภเูขาลกูหน่ึงอยูไ่มไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์ดงัคาํในนฬาคารกิเถราปทาน ที่
พระเถระกล่าวไวว้า่ ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานต ์ มภีเูขาลกูหน่ึงชือ่หารกิะ 
พระสยมัภปัูจเจกพทุธเจา้พระนามวา่นารทะ ประทบัอยูท่ีโ่คนไม ้  ในครัง้นัน้ 
ขา้พเจา้ไดส้รา้งเรอืนไมอ้อ้มงุดว้ยหญา้ แผว้ถางทีจ่งกรมแลว้  ไดถ้วายแด่
พระสยมัภ,ูในนฬกุฏกิทายกเถราปทาน แมพ้ระนฬกุฏกิทายกเถระ กก็ล่าวไว้
ทาํนองเดยีวกนั (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๕๒๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙๓/๑๘๐) 

หาริตเถรคาถา : ภาษติของพระหารติเถระ ,คาถาของพระหารติเถระ ม ี๒ คาถา แต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื 

 1.หาริตเถรคาถา : ภาษติของพระหารติเถระ ,คาถาของพระหารติเถระ
  ทา่นพระหารติเถระกล่าววา่ หารติะ เธอจงยกตนขึน้  เธอจงทาํจติใหต้รง  
เหมอืนชา่งศรดดัศรใหต้รง  แลว้ทาํลายอวชิชาเสยี (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๙/๓๑๓) 

 2.หาริตเถรคาถา :ภาษติของพระหารติเถระ,คาถาของพระหารติเถระ ทา่นพระ
หารติเถระเมือ่จะพยากรณ์พระอรหตั จงึไดก้ล่าววา่ ผูต้อ้งการจะทาํกจิทีค่วรทาํ
ก่อนในภายหลงั ยอ่มพลาดจากฐานะทีนํ่าความสขุมาให ้ และยอ่มเดอืดรอ้นใน
ภายหลงั บุคคลพงึพดูถงึสิง่ทีต่นทาํได ้ไมพ่งึพดูถงึสิง่ทีต่นทาํไมไ่ด ้บณัฑติย่อม
รูจ้กับุคคลผูไ้ม่ทาํ ดแีต่พดู นิพพานทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงแลว้ เป็น
สขุดหีนอ  ไมม่คีวามโศก ปราศจากกเิลสดุจธุลเีกษมเป็นทีด่บัทุกขไ์ด ้ (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๒๖๑/๓๘๑) 

หาริตะ : 1.ชือ่พรหมองคห์น่ึงในพรหมโลก มบีรวิาร ๑,๐๐๐ องค ์ไดม้าเขา้เฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคพรอ้มภกิษุสงฆ ์ ณ ป่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์ ดงัคาํวา่ มหาพรหมชือ่
หารติะ มบีรวิารหอ้มลอ้ม มาอยูท่า่มกลางพรหม  ๑,๐๐๐  องคน์ัน้ (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๔๑/๒๗๑) 

 2.ชือ่พระเถระรปูหน่ึงผูเ้ป็นอรหนัต ์ดงัคาํภาษติทีท่า่นกล่าวไวว้า่ หารติะ  เธอจง
ยกตนขึน้  เธอจงทาํจติใหต้รง เหมอืนชา่งศรดดัศรใหต้รง  แลว้ทาํลายอวชิชา
เสยี(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๙/๓๑๓) 

หาลิททกานิคหบดี : ชื่อคหบดคีนหน่ึง แควน้อวนัต ี เป็นผูอุ้ปัฏฐากของพระมหากจัจายนเถระ 
ดงัคาํในหาลทิทกานิสตูรวา่ สมยัหนึ่ง ทา่นพระมหากจัจานะอยูท่ีเ่รอืนตระกลู
ใกลภ้เูขาสงัปวตัตะแควน้อวนัต ีครัง้นัน้แล หาลทิทกานิคหบดเีขา้ไปหาทา่นพระ
มหากจัจานะถงึทีอ่ยูเ่พือ่สนทนาธรรมเกีย่วกบัธาตตุ่างๆ ซึง่มปีรากฏในมา
คนัทยิปัญหา  อนัมาในอฏัฐกวรรค (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๐/๑๕๗, ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๗๙/๒๓๓) 



 

๕๗๑๖ 
 

 

หาลิททกานิสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยหาลทิทกานิคหบด ี หาลทิทกานิคหบดเีขา้ไปหาทา่นพระ
มหากจัจานะผูอ้ยู ่ณ เรอืนตระกลูใกลภ้เูขาสงัปวตัตะ แควน้อวนัตแีลว้ถามว่า ที่
พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ เพราะอาศยัธาตุ ผสัสะจงึเกดิ เพราะอาศยัผสัสะ 
เวทนาจงึเกดิ น้ีเป็นอยา่งไร  

  ทา่นพระมหากจัจานะตอบวา่ ภกิษุเหน็รปูทางตา ฟังเสยีงทางหเูป็นตน้แลว้รู้
ชดัวา่ อายตนะภายนอก ๖ น่าพอใจ เพราะอาศยัวญิญาณ และผสัสะ ๖ ซึง่เป็น
ทีต่ ัง้แห่งสขุเวทนา สขุเวทนาจงึเกดิ เพราะอาศยัวญิญาณ และผสัสะ ๖ ซึง่เป็น
ทีต่ ัง้แห่งทุกขเวทนา ทุกขเวทนาจงึเกดิและเพราะอาศยัวญิญาณ และผสัสะ ๖ 
ซึง่เป็นทีต่ ัง้แหง่อทุกขมสขุเวทนา อทกุขมสขุเวทนาจงึเกดิ เพราะอาศยัธาต ุ
ผสัสะจงึเกดิ เพราะอาศยัผสัสะ เวทนาจงึเกดิเป็นอยา่งนี้แล(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๓๐/๑๕๗) 

หาสชนกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระหาสชนกเถระ มี
เนื้อหาทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเหน็ผา้บงัสกุุลของ
พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี จงึไดเ้ปล่งวาจาสรรเสรญิดว้ยเสยีงอนัดงั เพราะ
ผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๔๘๕) 

หาสปัญญา : ปัญญารา่เรงิ ดงัคาํในปฐมสรณานิสกักสตูร ทีก่ล่าวถงึบุคคลบางคน มหีาส
ปัญญา  (ปัญญาร่าเรงิ) มชีวนปัญญา (ปัญญาแล่นไป) และถงึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิ 
เขาทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุตปัิญญาวมิุตตอินัไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ย
ปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ ในปัจจุบนั (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๐/๕๓๐,๑๙/๑๐๒๑/
๕๓๓) 

หาสปัญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญารา่เรงิ พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรม ๔ มสีปัปุรสิสงัเสวะเป็นตน้ ทีบุ่คคลเจรญิ กระทาํให้
มากแลว้ เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญารา่เรงิ(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๖๗/
๕๘๑) 

หาสงัวาสมิได้ : ดงัคาํในปฐมปาราชกิวา่  ก ็ภกิษุใดเสพเมถุนธรรม ภกิษุนัน้เป็นปาราชกิ หา
สงัวาสมไิด,้ในมหาวภิงัค ์ สกิขาบทวภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ คาํวา่  หาสงัวาสมไิด ้ 
อธบิายวา่  ทีช่ือ่วา่  สงัวาส  ไดแ้ก่  กรรมทีท่าํรว่มกนัอุทเทสทีส่วดรว่มกนั  
ความมสีกิขาเสมอกนั  น้ีชือ่วา่  สงัวาส  สงัวาสนัน้ไมม่กีบัภกิษุรปูนัน้  ดว้ยเหตุ
นัน้  พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่  หาสงัวาสมไิด ้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๕๕/๔๓,๑/๙๒/
๘๒, ๑/๑๗๒/๑๔๒, ๑/๑๙๘/๑๘๕,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๖๕๘/๗, ๓/๖๖๖/๑๒, ๓/
๖๗๑/๑๘, ๓/๖๗๖/๒๓) 



 

๕๗๑๗ 
 

 

หินยาน,หีนยาน :  ชื่อนิกายพระพทุธศาสนาฝ่ายใตท้ีถ่อืกนัในลงักา พมา่ และ ไทยเป็นตน้, 
หนียาน หรอื เถรวาท กว็า่ “ยานเลว”, “ยานทีด่อ้ย” (คาํเดมิในภาษาบาลแีละ
สนัสกฤตเป็น ‘หนียาน’, ในภาษาไทย นิยมเขยีน‘หนิยาน’), เป็นคาํทีนิ่กายพทุธ
ศาสนาซึง่เกดิภายหลงั เมือ่ประมาณ พ.ศ.๕๐๐๖๐๐ คดิขึน้ โดยเรยีกตนเองวา่
มหายาน (ยานพาหนะใหญ่มคุีณภาพดทีีจ่ะชว่ยขนพาสตัวอ์อกไปจากสงัสารวฏั
ไดม้ากมายและอยา่งไดผ้ลด)ีแลว้เรยีกพระพทุธศาสนาแบบอื่นทีม่อียูก่่อน
รวมกนัไปวา่หนียาน (ยานพาหนะตํ่าตอ้ยดอ้ยคุณภาพทีข่นพาสตัวอ์อกไปจาก
สงัสารวฏัไดน้้อยและดอ้ยผล), พทุธศาสนาแบบเถรวาท (อยา่งทีบ่ดัน้ีนบัถอืกนั
อยูใ่นไทย พมา่ ลงักา เป็นตน้) กถ็ูกเรยีกรวมไวใ้นชือ่วา่เป็นนิกายหนิยานดว้ย
ปัจจุบนั พุทธศาสนาหนิยานทีเ่ป็นนิกายยอ่ยๆ ทัง้หลายไดส้ญูสิน้ไปหมด
(ตวัอยา่งนิกายยอ่ยหนึ่งของหนิยาน ทีเ่คยเดน่ในอดตีบางสมยั คอื สรวาสตวิาท
หรอืเรยีกแบบบาลวีา่ สพัพตัถกิวาท แต่กส็ญูไปนานแลว้) เหลอืแต่เถรวาทอยา่ง
เดยีว เมือ่พดูถงึหนิยานจงึหมายถงึเถรวาท จนคนทัว่ไปมกัเขา้ใจวา่หนิยานกบั
เถรวาทมคีวามหมายเป็นอนัเดยีวกนับางทจีงึถอืวา่หนิยานกบัเถรวาทเป็นคาํที่
ใชแ้ทนกนัได ้ แต่เมือ่คนรูเ้ขา้ใจเรือ่งราวดขีึน้ บดัน้ีจงึนิยมเรยีกวา่ เถรวาทไม่
เรยีกวา่ หนิยานเนื่องจากคาํวา่ “มหายาน” และ“หนิยาน” เกดิขึน้ในยคุทีพ่ทุธ
ศาสนาแบบเดมิเลอืนลางไปจากชมพทูวปี หลงัพทุธกาลนานถงึ ๕-๖ ศตวรรษ 
คาํทัง้สองนี้จงึไม่มใีนคมัภรีบ์าลแีมแ้ต่รุน่หลงัในชัน้ฎกีาและอนุฎกีา, ปัจจุบนั 
ขณะทีนิ่กายยอ่ยของหนิยานหมดไป เหลอืเพยีงเถรวาทอยา่งเดยีว แต่มหายาน
กลบัแตกแยกเป็นนิกายยอ่ยเพิม่ขึน้มากมาย บางนิกายยอ่ยถงึกบัไมย่อมรบัที่
ไดถู้กจดัเป็นมหายาน แต่ถอืตนว่าเป็นนิกายใหญ่อกีนิกายหน่ึงต่างหากคอื พทุธ
ศาสนาแบบทเิบต ซึง่เรยีกตนวา่เป็น วชัรยาน และถอืตนวา่ประเสรฐิเลศิกวา่
มหายานถา้ยอมรบัคาํวา่มหายาน และหนิยานแลว้เทยีบจาํนวนรวมของศาสนกิ 
ตามตวัเลขในปี ๒๕๔๘ วา่ มพีทุธศาสนิกชนทัว่โลก ๓๗๘ ลา้นคน แบ่งเป็น
มหายาน ๕๖% เป็นหนิยาน ๓๘%(วชัรยานนบัต่างหากจากมหายานเป็น๖%) 
แต่ถา้เทยีบระหวา่งประดานิกายยอ่ยของสองยานนัน้ (ไมน่บัประเทศจนี
แผน่ดนิใหญ่ทีม่ตีวัเลขไมช่ดั) ปรากฏวา่ เถรวาทเป็นนิกายทีใ่หญ่มผีูน้บัถอืมาก
ทีส่ดุ; บางทเีรยีกมหายานวา่ อุตร นิกาย เพราะมศีาสนิกสว่นใหญ่อยูใ่นแถบ
เหนือของทวปีเอเชยี และเรยีกหนิยานวา่ ทกัษิณนิกาย เพราะมศีาสนิกสว่นใหญ่
อยูใ่นแถบใตข้องทวปีเอเชยี (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ดเูถร
วาท, เทยีบ มหายาน 

หิตสตูร :  ม ี๔ สตูร แปลชือ่สตูรต่างกนั และเนื้อหาต่างกนั คอื  



 

๕๗๑๘ 
 

 

 1.หิตสตูร (ปฐม) : พระสตูรว่าดว้ยภกิษุผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลู (สตูรที ่๑) พระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) ศลี (๒) สมาธ ิ (๓) 
ปัญญา (๔) วมิตุต ิ (๕) วมิตุตญิาณทสัสนะ แต่ไมช่กัชวนผูอ้ื่นใหป้ระกอบดว้ย
ธรรม ๕ น้ี ชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แต่ไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๗/๒๑) 

 2.หิตสตูร (ทตุิย) : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลู (สตูรที ่๒)  พระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูไ้มป่ระกอบดว้ยธรรม ๕ มศีลีเป็นตน้ แตช่กัชวนผูอ้ื่น
ใหป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ น้ี ชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น แต่ไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลู
ตนเอง (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘/๒๑) 

 3.หิตสตูร (ตติย) : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูไ้มป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลู (สตูรที ่๓) พระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูไ้มป่ระกอบดว้ยธรรม ๕ มศีลีเป็นตน้ และไมช่กัชวน
ผูอ้ื่นใหป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ น้ี ชือ่วา่ไม่ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตน และไมป่ฏบิตัเิพือ่
เกือ้กลูผูอ้ื่น (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙/๒๒) 

 4.หิตสตูร (จตตุถ) : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลู (สตูรที ่๔) พระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) ศลี (๒) สมาธ ิ (๓) 
ปัญญา (๔) วมิตุต ิ (๕) วมิตุตญิาณทสัสนะ และชกัชวนผูอ้ื่นใหป้ระกอบดว้ย
ธรรม ๕ น้ี ชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง และปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๒๐/๒๓) 

หิมพานต ,์ภเูขา,หิมวนัตบรรพต , เชิงเขา: มหีมิะ, ปกคลุมดว้ยหมิะ, ชือ่ภเูขาใหญ่ทีอ่ยูท่างทศิ
เหนือของประเทศอนิเดยี บดัน้ีเรยีกภเูขาหมิาลยั,ชือ่ป่าหนาวแถบเหนือของ
อนิเดยี; ชือ่กณัฑท์ี ่๒ แหง่เวสสนัดรชาดก ป่าทีอ่ยูร่อบบรเิวณภเูขานี้ กเ็รยีกกนั
วา่ ป่าหมิพานต์ ดงัคาํในมหาสมยสตูรวา่ ยกัษ์  ๖,๐๐๐  ตนอยูท่ีภ่เูขาหมิพานต ์
มผีวิพรรณหลายหลาก มฤีทธิ ์มคีวามรุง่เรอืง มผีวิพรรณงดงาม  มยีศ ต่างยนิดี
มุง่มายงัป่าทีป่ระชุมของภกิษุทัง้หลาย (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๔๕/๓๘๑,ท.ีส.ี(ไทย) 
๙/๒๖๗/๙๒,๙/๒๖๗/๙๓,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๘/๒๑,๑๐/๓๓๕/๒๖๓,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๐๖/๑๑๗,๑๕/๑๕๖/๑๙๙,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๓๗/๓๒๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๔/
๔๕๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๐/๖๒,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๘๙/๑๓๕) ; หมิวนัต์ 
กเ็รยีก 

หิมวนัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยขนุเขาหมิพานต ์ ม ี ๒ สตูร มคีวามหมายสตูรเหมอืนกนั แต่
เนื้อหาต่างกนั คอื 

 1.หิมวนัตสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูอ้าศยัศลีแลว้
เจรญิโพชฌงค ์ ๗ ยอ่มถงึความเป็นใหญ่ไพบูลย ์ ในธรรมทัง้หลาย เหมอืนนาค



 

๕๗๑๙ 
 

 

อาศยัขนุเขาหมิพานต ์ หนอง บงึ แมน้ํ่าน้อย แมน้ํ่าใหญ่ และมหาสมทุร จงึ
เจรญิเตบิโตได ้(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๒/๑๐๙) 

 2.หิมวนัตสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหภ้กิษุทาํลายขนุเขาหมิ
พานตไ์ด ้ไมจ่าํตอ้งพดูถงึอวชิชาอนัเลวทรามเลย ม ี๖ คอื (๑) ความเป็นผูฉ้ลาด
ในการเขา้สมาธ(ิฉลาดเลอืกอาหารและฤดทูีเ่หมาะแก่การเจรญิสมาธ)ิ (๒) ความ
เป็นผูฉ้ลาดในการใหส้มาธติัง้อยูไ่ด(้สามารถรกัษาสมาธใิหด้าํรงอยูไ่ดน้าน) (๓) 
ความเป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาธ(ิกาํหนดเวลาทีจ่ะออกจากสมาธไิด)้ (๔) 
ความเป็นผูฉ้ลาดในความพรอ้มแหง่สมาธ(ิสามารถทาํสมาธจิติใหม้คีวามรา่เรงิ
ได)้ (๕) ความเป็นผูฉ้ลาดในอารมณ์แหง่สมาธ ิ(๖) ความเป็นผูฉ้ลาดในอภนิิหาร
แหง่สมาธ(ิฉลาดในการเจรญิสมาธใินชัน้ปฐมฌานเป็นตน้ตามลําดบัจนเกดิความ
ชาํนาญแลว้เขา้สมาธชิัน้สงูขึน้ไป)(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๔/๔๕๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ หมายถงึฉลาดใน
การเวน้ธรรมทีไ่มเ่ป็นอุปการะแก่สมาธแิลว้เลอืกเจรญิแต่ธรรมทีเ่ป็นสปัปายะ 
และเป็นอุปการะโดยรูว้า่ น้ีคอือารมณ์ทีเ่ป็นนิมติสาํหรบัใหจ้ติกาํหนด น้ีคอื
อารมณ์ทีเ่ป็นไตรลกัษณ์ (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาล)ี ๓/๒๔/๑๐๙)  

หิมะ : ละอองน้ําในอากาศทีแ่ปรสภาพเป็นของแขง็เพราะอุณหภมูติํ่า ลกัษณะฟูเป็นปุย 
ลอยลงมาจากทอ้งฟ้า; ความหนาว, ความเยอืกเยน็; ฤดหูนาว ดงัคาํใน
มหาวรรควา่ ชฎลิเหล่านัน้พากนัดาํลงบา้ง ผดุขึน้บา้งทัง้ดาํทัง้ผดุบา้งในแมน้ํ่า
เนรญัชรา ในราตรเีหมนัตฤดอูนัหนาวเยน็คราวหมิะตก  อยูใ่นระหวา่งปลาย
เดอืน ๓ กบัตน้เดอืน ๔ หรอืดงัคาํในมหาสหีนาทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
เรานัน้เขา้อาศยัแนวป่าน่ากลวัแห่งใดแหง่หนึ่งอยูท่ีว่า่น่ากลวันัน้เพราะเป็นแนว
ป่าทีน่่าสะพรงึกลวั  ผูใ้ดผูห้น่ึงซึง่ยงัมรีาคะเขา้ไปยงัแนวป่านัน้ โดยมากยอ่มขน
พองสยองเกลา้เรานัน้อยูท่ีก่ลางแจง้ตลอดทัง้คนื ในราตรทีีห่นาวเหน็บ ซึง่อยู่
ระหวา่งเดอืน ๓ ต่อเดอืน  ๔ เป็นชว่งเวลาทีห่มิะตกเหน็ปานนัน้(แต่) อยูใ่นแนว
ป่าในเวลากลางวนั  ในเดอืนทา้ยแหง่ฤดรูอ้น เราอยูใ่นทีแ่จง้ในเวลากลางวนั แต่
อยูใ่นแนวป่าในเวลากลางคนื หรอืดงัคาํในหตัถกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
วา่  อยา่งนัน้  กุมาร  เราอยูเ่ป็นสขุดแีละเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนทีอ่ยูเ่ป็นสขุใน
โลก หตัถกกุมารกราบทลูวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ราตรใีนฤดหูนาวตัง้อยูใ่น
ระหวา่ง เป็นสมยัทีห่มิะตกพืน้ดนิแขง็ แตกระแหง  ทีล่าดใบไมบ้าง  ใบไม้
ทัง้หลายอยูห่า่งกนั  ผา้กาสายะ(ผา้ยอ้มน้ําฝาด)เยน็  และลมเวรมัภะ ทีเ่ยอืก
เยน็กก็าํลงัพดั” (ว.ิม.(ไทย) ๔/๔๙/๕๙, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๕๗/๑๖๑,องฺ.ทุก.(ไทย) 
๒๐/๓๕/๑๘๙) 



 

๕๗๒๐ 
 

 

หิรญัญวดี, แม่นํ้า : แมน้ํ่าสายสดุทา้ยทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ขา้ม เมือ่เสดจ็ไปเมอืงกุสนิาราใน
วนัทีจ่ะปรนิิพพาน สาลวโนทยานของมลัลกษตัรยิ ์ ทีพ่ระพทุธเจา้ปรนิิพพานอยู่
รมิฝัง่แมน้ํ่าน้ี, ปัจจุบนัเรยีกแมน้ํ่าคัณฑกัน้อย (Little Gandak) อยูห่า่งจากแมน้ํ่า
คณัฑกัใหญ่ไปทางตะวนัตกประมาณ ๑๓ กโิลเมตร และไหลลงไปบรรจบแมน้ํ่า
สรภ,ูเป็นแมน้ํ่าสายสดุทา้ยทีพ่ระผูม้พีระภาคขา้มก่อนเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน 
ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรวา่ พระผูม้พีระภาครบัสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์า
ตรสัวา่ มาเถดิ  อานนท ์  เราจะขา้มไปยงัฝัง่โน้นแหง่แมน้ํ่าหริญัญวด ี ตรงสาล
วนัของพวกเจา้มลัละอนัเป็นทางเขา้กรุงกุสนิารากนั  ท่านพระอานนทท์ลูรบั
สนองพระดาํรสัแลว้พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ เสดจ็ไปยงัฝัง่
โน้นแหง่แมน้ํ่าหริญัญวดตีรงสาลวนัของพวกเจา้มลัละ อนัเป็นทางเขา้กรุงกุสิ
นารา (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๙๘/๑๔๗) 

หิรญัเวดีนคร : ชือ่เมอืงของนาค หมายถงึภพเป็นทีอ่ยูข่องพวกนาค เป็นเมอืงนิรมติลว้นแต่
ทองคาํ ดงัคาํในวธิุรชาดกวา่ ภพนาคนัน้เขาเรยีกวา่ โภควดนีครบา้ง วาสนา
นครบา้ง หริญัวดนีครบา้งเป็นเมอืงนิรมติลว้นแต่ทองคาํสาํเรจ็แก่พญานาคผู้
สมบรูณ์ดว้ยโภคทรพัยท์ุกอยา่ง (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๗๐/๓๙๖) 

หิริ : ความละอายแก่ใจ คอืละอายต่อความชัว่ (ขอ้ ๑ ในธรรมคุม้ครองโลก ๒ คอื ๑. 
หริ(ิความอายบาป) ๒. โอตตปัปะ (ความกลวับาป) , ขอ้ ๓ ในอรยิทรพัย ์๗, ขอ้ 
๒ ในสทัธรรม ๗),ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้า่ กริยิาทีล่ะอายต่อการ
ประพฤตทิุจรติอนัเป็นสิง่ทีค่วรละอาย กริยิาทีล่ะอายต่อการประกอบสภาวธรรม
ทีเ่ป็นอกุศลซึง่เป็นบาป  น้ีชือ่วา่หริ ิ  (ว.ิม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๕, ๔/๘๕/๑๓๓, ๔/
๑๐๓/๑๕๘, ๔/๑๐๓/๑๕๙, ๔/๑๐๔/๑๖๒,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๓๘/๘๕,ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๔/๒๕๓,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๘๕/๗๗,๑๒/๘๗/๘๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕/๒๘,ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๙๑/๑๐๕,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๓๘/๓๔) 

หิริ, ยกัษ์ : ชือ่ยกัษ์ตนหนึ่ง ผูเ้ป็นบรวิารของทา้วเวสสวณั เป็นยกัษ์ระดบัมหายกัษ์, เป็น ๑ 
ในบรรดายกัษ์ ๔๑ ยกัษ์ ดงัคาํในอาฏานาฏยิสตูรวา่ ยกัษ์ มหายกัษ์ เสนาบดี
ยกัษ์  มหาเสนาบดยีกัษ์  คอืใคร คอื อนิทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ฯลฯ ยคุนัธระ 
๑ โคปาละ ๑ สปุปเคธะ ๑ หริ ิ  ๑ เนตต ิ๑ มนัทยิะ ๑ ปัญจาลจนัทะ ๑ (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

หิริชาดก :  พระสตูรวา่ดว้ยความละอาย มเีน้ือหาอธบิายไวว้า่ เศรษฐโีพธสิตัวช์าวเมอืง
พาราณส ี กล่าวตเิตยีนเศรษฐสีหายชาวชนบททีไ่มม่คีวามละอาย ไมท่าํการ
ตอ้นรบัสหายทีเ่ดนิทางจากเมอืงหลวงไปเยีย่มเยยีนและไปคา้ขายถงึถิน่ตน 
ปล่อยใหส้หายขายสิน้คา้ตามลาํพงั ต่อมาเมือ่ตนเองสง่คนของตนมาคา้ขายใน
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เมอืงหลวง จงึไมไ่ดร้บัการตอ้นรบัจากคนของทา่นเศรษฐใีนเมอืงเชน่กนั ขากลบั
ถูกพวกโจรปลน้กลางทาง ทา่นเศรษฐชีาวเมอืงทราบขา่วจงึพดูกบัคนของตน 
บณัฑติควรรูจ้กับุคคลทีไ่มม่คีวามละอายเกลยีดชงัความเป็นมติร ถงึจะพดูวา่ 
เราเป็นมติรของทา่น แต่ไมม่คีวามเอือ้เฟ้ือในการงานกนัใหเ้หมาะสมกบัคาํพดู
วา่เป็นมติร คนเชน่นี้ไมใ่ชม่ติร งานใดควรทาํพงึพดูถงึแต่งานนัน้เถดิ งานใดไม่
ควรทาํไมพ่งึพดูถงึงานนัน้เลย คนไมท่าํดแีต่พดูบณัฑติยอ่มรูท้นั คนที่
หวาดระแวงคอยจบัผดิมติรอยูต่ลอดเวลา คนเชน่นี้ไมใ่ชม่ติร สว่นคนทีถู่กเขายุ
ยงใหแ้ตกกนัไมไ่ด ้ไมม่คีวามระแวงในมติรคนใด คนอยา่งนี้เรยีกวา่มติรแท ้เมื่อ
เหน็อานิสงสแ์หง่การคบมติรอยา่งนี้ คนจงึไมค่วรประมาทในการคบหามติรทีจ่ะ
นําความสขุมาให ้ แต่ความสขุทีเ่กดิจากรสแหง่ความสงบสงดันัน้ เป็นรสแหง่
ความมปีีตใินธรรม ยอ่มไม่มคีวามกระวนกระวาย ไมม่บีาป มคีวามสขุกวา่ (ข.ุ
ชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๗๐/๒๑๒) 

หิริธนะ : ทรพัยค์อืหริ,ิเป็นธรรมทีม่อุีปการะมาก, เป็นขอ้ ๓ ในธนะ ๗ คอื สทัธาธนะ  
(ทรพัยค์อืศรทัธา) สลีธนะ (ทรพัยค์อืศลี) หริธินะ (ทรพัยค์อืหริ)ิ โอตตปัปธนะ
(ทรพัยค์อืโอตตปัปะ) สตุธนะ (ทรพัยค์อืสตุะ) จาคธนะ (ทรพัยค์อืจาคะ) 
ปัญญาธนะ(ทรพัยค์อืปัญญา) ,ในติถตธนสตูรอธบิายความหมายไวว้า่ หริธินะ 
เป็นอยา่งไร  คอือรยิสาวกในธรรมวนิยันี้เป็นผูม้หีริ ิ คอืละอายต่อกายทุจรติ วจี
ทุจรติ มโนทุจรติ  ละอายตอ่การประกอบบาปอกุศลธรรมทัง้หลาย น้ีเรยีกวา่หริธิ
นะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๒/๑๘๑,๑๑/๓๓๐/๓๓๑,๑๑/๓๕๗/๓๙๗,องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๕/๘,๒๓/๖/๙,๒๓/๗/๑๓) 

หิริพละ : กาํลงัคอืหริ,ิ เป็นขอ้ ๓ ในพละ ๗ คอื  ๑. สทัธาพละ (กาํลงัคอืศรทัธา) ๒.  วริยิ
พละ(กาํลงัคอืวริยิะ) ๓. หริพิละ (กาํลงัคอืหริ)ิ ๔.  โอตตปัปพละ (กาํลงัคอื
โอตตปัปะ) ๕. สตพิละ (กาํลงัคอืสต)ิ ๖.สมาธพิละ (กาํลงัคอืสมาธ)ิ ๗.ปัญญา
พละ(กาํลงัคอืปัญญา)(ขอ้ ๒ ในพละ ๕,เสขพละ ๕ คอื สทัธาพละ  (กาํลงัคอื
ศรทัธา)  หริพิละ  (กาํลงัคอืหริ)ิ โอตตปัปพละ  (กาํลงัคอืโอตตปัปะ)  วริยิพละ  
(กาํลงัคอืวริยิะ)  ปัญญาพละ  (กาํลงัคอืปัญญา),ในวติถตสตูรอธบิายความหมาย
ไวว้า่ หริพิละ  เป็นอยา่งไร      คอื อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้เป็นผูม้หีริ ิ คอื
ละอายต่อกายทุจรติ  วจทีุจรติมโนทุจรติ  ละอายต่อการประกอบบาปอกุศล
ธรรมทัง้หลาย น้ีเรยีกวา่  หริพิละ,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้่า กริยิาที่
ละอายต่อการประพฤตทิุจรติอนัเป็นสิง่ทีค่วรละอาย  กริยิาทีล่ะอายต่อการ
ประกอบสภาวธรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่เป็นบาป  น้ีชือ่วา่หริพิละ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๓๑/๓๓๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๖๓/๒๒๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑/๒,๒๒/๒/
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๔,๒๒/๑๑/๑๕,๒๒/๒๐๔/๓๔๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓/๔,๒๓/๔/๕,ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๔๔/๕๑๔,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๓๐/๓๒,๓๔/๑๐๑/๔๕,๓๔/๓๑๐/๙๖) 

หิริโอตตปัปะ : ความละอายชัว่กลวับาป, ความละอายบาปและความเกรงกลวับาป ดงัคาํใน
มหาอสัสปุรสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีท่าํใหเ้ป็นสมณะและเป็น
พราหมณ์  เป็นอยา่งไร คอืเธอทัง้หลายควรสาํเหนียกอยา่งนี้ว่า เราทัง้หลายจกั
เป็นผูม้หีริโิอตตปัปะ บางทเีธอทัง้หลายจะมคีวามคดิอยา่งนี้วา่ เราทัง้หลายเป็น
ผูม้หีริโิอตตปัปะแลว้ พอละดว้ยกจิเพยีงเทา่น้ี เราทัง้หลายทาํกจิเสรจ็แลว้ ดว้ย
กจิเพยีงเทา่น้ี ประโยชน์จากความเป็นสมณะ เราทัง้หลายกไ็ดบ้รรลุแลว้โดย
ลาํดบั กจิอะไร ๆ ทีค่วรทาํใหย้ิง่ขึน้ไปมไิดม้,ีในเถรคาถา พระผูม้พีระภาคเมือ่จะ
ตรสัสอนพระโสณโปฏริยิบุตรเถระ  จงึไดต้รสัวา่ราตรทีีป่ระกอบดว้ยฤกษ์มาลนีิ
มใิช่เป็นราตรทีีจ่ะหลบัก่อนราตรเีชน่นี้เป็นราตรทีีผู่รู้แ้จง้ปรารถนาแลว้ เพือ่
ประกอบความเพยีรโดยแท ้ พระโสณโปฏริยิเถระไดฟั้งพระดาํรสันัน้กส็ลดใจ
กลบัไดห้ริโิอตตปัปะอธษิฐานอพัโภกาสกิงัคธุดงคก์ระทาํการเจรญิวปัิสสนา ได้
กล่าววา่ ถา้ชา้งพงึเหยยีบเราผูต้กจากคอชา้ง เราตายเสยีในสงครามประเสรฐิ
กวา่ แพแ้ลว้เป็นอยูจ่ะประเสรฐิอะไร(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๑๖/๔๕๒,ข.ุเถร.(ไทย) 
๒๖/๑๙๔/๓๖๖) 

หิร ีคารวสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเคารพในหริ ิ พระผูม้พีระภาคตรสัเล่ากบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
มเีทวดาองคห์น่ึงมาเฝ้าแลว้กราบทลูวา่ ธรรม ๗ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่ม
แก่ภกิษุ คอื ความเป็นผูม้คีวามเคารพใน (๑) พระพทุธเจา้ (๒) พระธรรม (๓) 
พระสงฆ ์ (๔) สกิขา(๕) สมาธ ิ (๖) หริ ิ (๗) โอตตปัปะ แลว้ตรสัวา่ ภกิษุผูม้ธีรรม 
๗ น้ี เป็นผูไ้ม่ควรเสือ่ม ดาํรงอยู่ใกลนิ้พพาน (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๓/๕๑) 

หิร ีเทวีเทพธิดา : ชือ่เทพธดิาองคห์น่ึง มเีรอืนร่างประดุจหุน่ทองคาํ ไดส้นทนาธรรมกบัโกสยิ
ดาบส ทศิใตร้มิฝัง่แมน้ํ่าคงคา ขา้งหมิวนัตบรรพต , เป็นเทพกญัญา ๑ ในบรรดา
เทพกญัญา ๔ องค ์คอื๑. เทพธดิาอาสา ๒. เทพธดิาสทัธา ๓. เทพธดิาสริ ี๔. 
เทพธดิาหริทีีท่า้วสกักะสง่อาหารทพิยแ์ก่โกสยิดาบส (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/
๒๕๙/๑๒๘,๒๘/๒๖๙/๑๓๐,๒๘/๒๗๑/๑๓๐,๒๘/๒๗๓/๑๓๐,๒๘/๒๘๐/
๑๓๒,๒๘/๒๘๑/๑๓๒,๒๘/๒๘๔/๑๓๒,๒๘/๒๘๘/๑๓๓) 

หิริโอตตปัปสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผลแหง่หริแิละโอตตปัปะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่
ไมม่หีริแิละโอตตปัปะ อนิทรยีส์งัวรยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่อีนิทรยีสงัวร ศลี
ยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไม่มศีลี สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ี
สมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ยีถาภตูญาณทสั
สนะ นิพพทิาและวริาคะยอ่มมเีหตุถูกกําจดั เมือ่ไมม่นิีพพทิาและวริาคะ วมิตุติ
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ญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบวบิตัแิลว้ 
สะเกด็ เปลอืก กระพี ้แมแ้ก่นของตน้ไมน้ัน้ยอ่มไมถ่งึความบรบิรูณ์ แลว้ตรสัอกี
วา่ เมือ่มหีริแิละโอตตปัปะ อนิทรยีสงัวรยอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มอีนิทรยีสงัวร ศลี
ยอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มศีลี สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มสีมัมาสมาธ ิ
ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาและ
วริาคะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มนิีพพทิาและวริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุ
สมบรูณ์ เปรยีบเหมอืนกบัไมท้ีม่กีิง่และใบสมบรูณ์ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้แมแ้ก่น
ของตน้ไมน้ัน้ยอ่มถงึความสมบรูณ์ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๓๑) 

หีนธาต  ุ: ธาตุอยา่งหยาบ, เป็นธาตชุนิดหน่ึงในธาตุ ๓ อกีนยัหนึ่ง อนัไดแ้ก่ ๑. หนีธาตุ
(ธาตุอยา่งหยาบ) ๒. มชัฌมิธาตุ (ธาตุอยา่งกลาง) ๓. ปณีตธาตุ(ธาตุอยา่ง
ประณีต) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๓) 

หีนาธิมตุติกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวผ์ูม้อีธัยาศยัเลวและอธัยาศยังาม พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สตัวท์ัง้หลายย่อม
คบคา้สมาคมกนัไดก้เ็พราะมธีาตุอย่างเดยีวกนั เชน่ สตัวผ์ูม้อีธัยาศยัเลวกค็บคา้
สมาคมกบัสตัวผ์ูม้อีธัยาศยัเลว สตัวผ์ูม้อีธัยาศยังามกค็บคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูม้ ี
อธัยาศยังาม  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๙๘/๑๘๖) 

หีโนหมสัมีติ วิธา : ถอืตวัวา่เราเป็นผูด้อ้ยกวา่เขา, เป็นขอ้ที๓่ ในวธิา ๓ อนัไดแ้ก่ ๑. เสยโย
หมสัมตี ิวธิา (ถอืตวัวา่เราเป็นผูเ้ลศิกวา่เขา) ๒. สทโิสหมสัมตี ิ วธิาถอืตวัวา่เรา
เป็นผูเ้สมอเขา) ๓. หโีนหมสัมตี ิ วธิา(ถอืตวัวา่เราเป็นผูด้อ้ยกวา่เขา) (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๕) 

หหุกุชาติ, พราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์คนหน่ึง ชอบตวาดผูอ้ื่นวา่ ห ึห ึพราหมณ์น้ีมทีฏิฐวิา่ สิง่ที่
เหน็แลว้เป็นมงคล ชอบเทีย่วตวาดวา่ ห ึ ห ึ เพราะความถอืตวัและเพราะความ
โกรธ ในมหาวรรคและนิหุหุงกสตูรกล่าวไวว้า่ ครัน้ลว่งไป ๗ วนั  พระผูม้พีระ
ภาคทรงออกจากสมาธนิัน้แลว้เสดจ็จากควงตน้โพธพิฤกษ์  ไปยงัควงตน้อชปาล
นิโครธ ครัน้ถงึแลว้ จงึประทบันัง่โดยบลัลงักเ์ดยีวเสวยวมิตุตสิขุอยู ่ณ  ควงตน้
อชปาลนิโครธเป็นเวลา ๗ วนั ครัง้นัน้ พราหมณ์หุหุกชาตผิูห้น่ึงไดเ้ขา้ไปเฝ้า
พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัครัน้ถงึแลว้ไดส้นทนาปราศรยักบัพระผูม้พีระภาค
ทลูถามวา่ พระโคดมผูเ้จรญิ บคุคลชือ่วา่เป็นพราหมณ์ดว้ยเหตุเพยีงไรหนอ ก็
และธรรมเหลา่ไหนทีท่าํบุคคลใหเ้ป็นพราหมณ์ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
พราหมณ์ใด ลอยบาปธรรมเสยี  ไมต่วาดผูอ้ื่นวา่ ห ึ ห ึ  ไมม่กีเิลสดุจน้ําฝาด 
สาํรวมตนเรยีนจบพระเวทอยู่จบพรหมจรรยพ์ราหมณ์นัน้ ไมม่กีเิลสเครือ่งฟูขึน้
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ในอารมณ์ไหนๆ ในโลกควรกล่าววาทะวา่ เราเป็นพราหมณ์โดยธรรม (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๔/๒๕๕๐,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔/๑๗๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พราหมณ์หุหุกชาต ิ เป็นพราหมณ์โดยชาตกิาํเนิด 
พราหมณ์น้ีมทีฏิฐวิา่ สิง่ทีเ่หน็แลว้เป็นมงคล ชอบ  เทีย่วตวาดวา่ หหึ ึ เพราะ
ความถอืตวัและเพราะความโกรธ (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๔/๕๕)  

หทิูพย  ์: หทูีจ่ะฟังอะไรไดย้นิทัง้หมด เป็นทพิพโสตธาตุ ดงัคาํในสามญัญผลสตูรวา่ ภกิษุ
น้อมจติไปเพือ่ทพิพโสตธาตุญาณไดย้นิเสยีง ๒ ชนิดคอื เสยีงทพิยแ์ละเสยีง
มนุษย ์ ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนือมนุษย ์ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๒๔๐/๘๐,๙/๒๔๑/๘๐,๙/๔๗๕/๒๐๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๒/๙๑,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๒๓๗/๓๒๘, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓/๒๘,๒๒/๒๘/๓๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒/
๔๑๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๗/๒๒๙) 

เหฏฐิมทิส : ทศิเบือ้งตํ่า หมายถงึบ่าวคอืคนรบัใชห้รอืคนงาน ดปูระกอบในสงิคาลกสตูร ดงั
คาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คหบดบีุตร นายพงึบาํรุงทาสกรรมกร  ผูเ้ป็นทศิ
เบือ้งตํ่าโดยหน้าที๕่  ประการ คอื ๑.  จดัการงานใหท้าํตามสมควรแก่กาํลงั ๒. 
ใหอ้าหารและคา่จา้ง ๓. ดแูลรกัษายามเจบ็ป่วย ๔. ใหอ้าหารมรีสแปลก  ๕.  ให้
หยดุงานตามโอกาส ทาสกรรมกรผูเ้ป็นทศิเบือ้งตํ่านายบาํรุงดว้ยหน้าที ่ ๕ 
ประการน้ีแล ย่อมอนุเคราะหน์ายดว้ยหน้าที ่๕ประการคอื ๑. ตื่นขึน้ทาํงานก่อน
นาย ๒. เลกิงานเขา้นอนทหีลงันาย ๓. ถอืเอาแต่ของทีน่ายให ้๔. ทาํงานใหด้ี
ขึน้๕.นําคุณของนายไปสรรเสรญิ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕) ; ด ูทิศหก 

เหต  ุ: สิง่หรอืเรือ่งทีท่าํใหเ้กดิผล, เคา้มลู, เรือ่ง; เหตุผล, สิง่ทีใ่หเ้กดิผล, เคา้มลู, เรือ่ง
ราว,สิง่ทีก่่อเรือ่ง ดงัคาํในพรหมชาลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
สมณพราหมณ์เหล่านัน้มวีาทะวา่ อตัตาหลงัจากตายแลว้ มสีญัญากม็ใิช ่ ไมม่ี
สญัญากม็ใิช ่บญัญตัอิตัตาหลงัจากตายแลว้วา่ มสีญัญากม็ใิช ่ ไมม่สีญัญากม็ใิช ่
ดว้ยมลูเหต ุ ๘ อยา่งนี้แล (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๘๓/๓๔,๙/๘๖/๓๕,๙/๘๗/๓๕,๙/๘๘/
๓๕,๙/๘๙/๓๖,ท.ีส.ี(ไทย) ๑๑/๒๔๔/๒๐๐,๑๑/๒๔๖/๒๐๑,๑๑/๒๕๓/๒๐๕,๑๑/
๓๕๘/๔๐๔,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๘/๔๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๒/๔๙,๑๓/๑๐๐/๑๐๖) 

เหต  ุ๓ : เหตุ ๓ อนัไดแ้ก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ หมายถงึความไมค่วามโลภ ความ
ไมโ่กรธ และความไมห่ลง ดงัคาํในธมัมสงัคณีวา่ เหตุ  ๓  คอื ๑. อโลภะ  ๒. 
อโทสะ ๓.  อโมหะ มอีธบิายไวว้า่ ความไมโ่ลภ กริยิาทีไ่มโ่ลภ ภาวะทีไ่มโ่ลภ 
ความไมก่าํหนดั  กริยิาทีไ่มก่าํหนดัภาวะทีไ่มก่าํหนดั  ความไมเ่พง่เลง็ กุศลมลู
คอือโลภะ น้ีชือ่วา่ อโลภะ ความไมค่ดิประทุษรา้ย  กริยิาทีไ่มค่ดิประทุษรา้ย 
ภาวะทีไ่มค่ดิประทุษรา้ยความไมพ่ยาบาท ความไมค่ดิเบยีดเบยีน กุศลมลูคอือ
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โทสะ  น้ีชือ่วา่อโทสะ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ความวจิยั  ความเลอืกสรร  ความ
วจิยัธรรม  ความกาํหนดหมาย  ความเขา้ไปกาํหนด ความเขา้ไปกาํหนดเฉพาะ 
ภาวะทีรู่ ้ ภาวะทีฉ่ลาด  ภาวะทีรู่ล้ะเอยีด ความรูอ้ยา่งแจม่แจง้ ความคน้คดิ 
ความใครค่รวญปัญญาเหมอืนแผน่ดนิ ปัญญาเครือ่งทาํลายกเิลส ปัญญาเครือ่ง
นําทาง  ความเหน็แจง้ ความรูด้ ี ปัญญาเหมอืนปฏกั ปัญญา  ปัญญนิทรยี ์
ปัญญาพละ ปัญญาเหมอืนศสัตรา  ปัญญาเหมอืนปราสาท  ความสวา่งคอื
ปัญญา แสงสว่างคอืปัญญาปัญญาเหมอืนประทปี ปัญญาเหมอืนดวงแกว้  ความ
ไมห่ลงงมงายความเลอืกเฟ้นธรรม  สมัมาทฏิฐ ิ  กุศลมลูคอือโมหะ  น้ีชือ่วา่อ
โมหะ (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๐๓/๔๖) 

เหตกุวาทะ : วาทะวา่มเีหต ุ หมายถงึเหตุปัจจยัมอียู ่ มุง่หมายถงึพระอรหนัตผ์ูเ้ป็นเหตุกวาทะ 
มปีรากฏในอปัณณกสตูร (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐๑/๑๐๗) 

เหตกุารณ์ : เรือ่งทีเ่กดิขึน้ หมายถงึเรื่องราวทีเ่กดิขึน้ ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัคท์ีพ่ราหมณ์นัน้
กล่าววา่ หญงิชัว่หวัโลน้พวกนี้เทหมอ้คถูลงทีศ่รีษะของเรา เราจกัเผาสาํนกัพวก
นาง อุบาสกกล่าววา่ กลบัเถดิ พราหมณ์ผูเ้จรญิ  เหตุการณ์น้ีจดัวา่เป็นมงคล
ทา่นจะไดท้รพัย ์ ๑,๐๐๐ และจะไดต้าํแหน่งนายด่านนัน้ (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/
๘๒๔/๑๔๖, ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๑๙/๕๒๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๓/๑๗๔) 

เหตเุกิด,เหตเุกิดขึน้ : สิง่ทีเ่กดิ หมายถงึสิง่ทีป่ระจวบกนัแหง่อายตนะภายในกบัอายตนะ
ภายนอก เชน่ ตากบัรปู เป็นตน้ ม ี๖ คอื (๑) จกัขสุมัผสั ความกระทบทางตา 
(๒) โสตสมัผสั ความกระทบกนัทางห ู (๓) ฆานสมัผสัความกระทบกนัทางจมกู 
(๔) ชวิหาสมัผสั ความกระทบกนัทางลิน้ (๕) กายสมัผสั ความ กระทบกนัทาง
กาย (๖) มโนสมัผสั ความกระทบกนัทางใจ ดงัคาํในปัญจตัตยสตูร ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย กส็นัตวิรบท(บทอนัประเสรฐิสงบ) ไมม่บีทอื่นยิง่กวา่
ทีต่ถาคตรูแ้ลว้นี้ คอืความรูเ้หตุเกดิ เหตดุบั คุณ โทษ และอุบายเป็นเครือ่งสลดั
ออกจากผสัสายตนะ  ๖ ตามความเป็นจรงิ  แลว้จงึหลุดพน้ไดเ้พราะไมถ่อืมัน่ 
(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๓/๔๓,๑๔/๓๑๓/๓๘๐,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘๗/๒๙๔,๓๑/๑๘๘/
๒๙๕,๓๑/๘/๔๒๗,๓๑/๒๐๙/๓๔๖) 

เหตเุกิดทุกข ,์เหตเุกิดแห่งทุกข  ์: ตณัหา ๓ อนัไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหาและ
วภิวตณัหา,ทุกขสมทุยั ดงัคาํในโปฏฐปาทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เรา
ตอบเรือ่งทุกข ์  เรือ่งทุกขสมทุยั  (เหตุเกดิทุกข)์เรือ่งทุกขนิโรธ (ความดบัทุกข)์  
เรือ่งทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา (ขอ้ปฏบิตัเิครือ่งดาํเนินไปสูค่วามดบัทกุข)์ หรอืดงั
คาํวา่ โปฏฐปาทะ  เราแสดงและบญัญตัธิรรมเหล่าไหนวา่เป็นเอกงัสกิธรรมคอื
ธรรมทีว่า่  น้ีทุกข ์ น้ีทุกขสมทุยั  (เหตเุกดิทุกข)์  น้ีทุกขนิโรธ  (ความดบัทุกข)์  
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น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา (ขอ้ปฏบิตัเิครือ่งดาํเนินไปสูค่วามดบัทุกข)์  เราแสดง
และบญัญตัธิรรมเหล่าน้ีวา่เป็นเอกงัสกิธรรม,ในวภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ ตณัหา  น้ี
เรยีกวา่  ทุกขสมทุยั  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๒๐/๑๘๔,๙/๔๒๔/๑๘๖,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๒๐๖/๒๘๐,๑๗/๒๒๓/๓๐๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๗๓,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๒๗/
๑๕๓,๓๖/๒๘/๑๕๓,๓๖/๙๖/๑๗๐,๓๖/๑๐๒/๑๗๑,๓๖/๑๕๘/๑๘๙,๓๖/๑๕๙/
๑๙๑,๓๖/๑๖๐/๑๙๒) 

เหตเุกิดผสัสะ : อตัภาพในอนาคตทีเ่กดิขึน้เพราะปัจจยัคอืกรรมทีเ่คยทาํไวใ้นอตัภาพปัจจุบนั 
ดงัคาํในมชัเฌสตูรทีภ่กิษุรปูหน่ึงไดก้ล่าวกบัภกิษุผูเ้ถระทัง้หลายวา่  ผูม้อีายุ
ทัง้หลาย  ผสัสะเป็นสว่นสดุดา้นหนึ่ง  เหตุเกดิผสัสะ๒เป็นสว่นสดุอกีดา้นหนึ่ง 
ความดบัผสัสะอยูท่า่มกลางตณัหาจดัเป็นเครือ่งรอ้ยรดั  เพราะตณัหายอ่มรอ้ย
รดัผสัสะและเหตุเกดิผสัสะนัน้ไวเ้พราะเป็นทีเ่กดิขึน้แห่งภพนัน้ๆ ดว้ยเหตุเพยีง
เทา่น้ีภกิษุชือ่วา่รูย้ ิง่ในธรรมทีค่วรรูย้ ิง่  กาํหนดรูธ้รรมทีค่วรกาํหนดรู ้  เมือ่รูย้ ิง่
ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่  กาํหนดรูธ้รรมทีค่วรกาํหนดรู ้ ย่อมทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ดใ้น
ปัจจุบนั (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๑/๕๖๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เหตุเกดิผสัสะ หมายถงึอตัภาพในอนาคตทีเ่กดิขึน้
เพราะปัจจยัคอืกรรมทีเ่คยทาํไวใ้นอตัภาพปัจจุบนั (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๖๑/
๑๔๕)  

เหตเุกิดโมหะ : สิง่ทีท่าํใหเ้กดิความหลง ในทีน้ี่หมายถงึอวชิชา ดงัคาํในสนุทรกิภารทวาชสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตถาคตไม่มเีหตุเกดิโมหะใดๆ มปีกตเิหน็ดว้ยญาณใน
ธรรมทัง้ปวง ทรงไวซ้ึง่รา่งกายเป็นรา่งกายสุดทา้ยและบรรลุพระสมัมาสมัโพธิ
ญาณทีย่อดเยีย่มอนัเกษม ดว้ยเหตุดงักล่าวมานี้ ตถาคตนบัวา่มคีวามบรสิทุธิท์ี่
น่าบชูา จงึควรแก่เครือ่งบชูา (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๔๘๓/๖๐๙) 

เหตเุกิดสกักายะ : สิง่ทีท่าํใหข้นัธเ์กดิ ในทีน้ี่หมายถงึอุปาทานขนัธ ์ ๕ อนัไดแ้ก่รปู เวทนา 
สญัญา สงัขาร และวญิญาณ ดงัคาํในสหีสตูรวา่ เมือ่ใดพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นศาสดา 
หาบุคคลเปรยีบเทยีบมไิด ้ตรสัรูย้ ิง่แลว้ ประกาศธรรมจกัรคอื สกักายะ เหตุเกดิ
สกักายะ  ความดบัสกักายะและอรยิมรรคมอีงค ์ ๘  ทีใ่หถ้งึความดบัทุกขแ์ก่โลก
พรอ้มทัง้เทวโลก หรอืดงัคาํในมชัเฌสตูรที ่ ภกิษุรปูหน่ึงไดก้ล่าวกบัภกิษุเถระ
ทัง้หลายวา่ ผูม้อีายทุัง้หลาย  สกักายะเป็นสว่นสดุดา้นหนึ่ง  เหตุเกดิสกักายะ
เป็นสว่นสดุอกีดา้นหนึ่ง  ความดบัสกักายะอยูท่า่มกลาง  ตณัหาจดัเป็นเครือ่ง
รอ้ยรดั เพราะตณัหายอ่มรอ้ยรดัสกักายะ เหตุเกดิสกักายะ  และความดบัสกักา
ยะนัน้ไว ้ เพราะเป็นทีเ่กดิขึน้แหง่ภพนัน้ๆ ดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ี  ภกิษุชือ่วา่รูย้ ิง่
ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กาํหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้  เมื่อรูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กาํหนดรู้
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ธรรมทีค่วรกาํหนดรู ้ ยอ่มทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ดใ้นปัจจุบนั” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๓๓/๕๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๑/๕๖๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สกักายะ หมายถงึอุปาทานขนัธ ์๕ หรอืสกักายะ 
ในทีน้ี่หมายถงึวฏัฏะ ๓ คอื กเิลส กรรม วบิาก ทีเ่กีย่วขอ้งในกามภูม ิ รปูภมู ิ
อรปูภมู ิ อกีแห่งหนึ่งหมายถงึตณัหา (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๓๓/๓๓๓,ท.ีปา.อ. 
(บาล)ี ๓๐๕/๑๘๖, องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๖๑/๑๔๗)  

เหตเุกิดแห่งตณัหา :สิง่ทีท่าํใหต้ณัหาเกดิ หมายถงึเวทนา ๖ อนัไดแ้ก่  ๑.จกัขสุมัผสัสชา
เวทนา (เวทนาทีเ่กดิจากสมัผสัทางตา) ๒. โสตสมัผสัสชาเวทนา(เวทนาทีเ่กดิ
จากสมัผสัทางห)ู ๓. ฆานสมัผสัสชาเวทนา(เวทนาทีเ่กดิจากสมัผสัทางจมกู) ๔. 
ชวิหาสมัผสัสชาเวทนา(เวทนาทีเ่กดิจากสมัผสัทางลิน้) ๕. กายสมัผสัสชาเวทนา
(เวทนาทีเ่กดิจากสมัผสัทางกาย) ๖. มโนสมัผสัสชาเวทนา(เวทนาทีเ่กดิจาก
สมัผสัทางใจ) ดงัคาํในสมัมาทฏิฐสิตูรทีพ่ระสารบีุตรกล่าวไวว้า่ ตณัหา เป็น
อยา่งไร เหตุเกดิแหง่ตณัหา  เป็นอยา่งไร ความดบัแหง่ตณัหาเป็นอยา่งไร ขอ้
ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่ตณัหา  เป็นอยา่งไร ตณัหา ๖ ประการนี้  คอื ๑. รปู
ตณัหา(ความทะยานอยากในรปู) ๒. สทัทตณัหา(ความทะยานอยากในเสยีง) ๓. 
คนัธตณัหา(ความทะยานอยากในกลิน่) ๔. รสตณัหา(ความทะยานอยากในรส) 
๕.  โผฏฐพัพตณัหา (ความทะยานอยากในโผฏฐพัพะ) ๖. ธมัมตณัหา(ความ
ทะยานอยากในธรรมารมณ์) เพราะเวทนาเกดิ เหตุเกดิแหง่ตณัหาจงึม ี เพราะ
เวทนาดบั ความดบัแหง่ตณัหาจงึม ี หรอืหมายถงึปัจจยั ๔ อนัไดแ้ก่จวีร 
บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานเภสชั(เนยใสและเนยขน้) ดงัคาํในตณัหุปปาท
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย มเีหตุเกดิแห่งตณัหา  ๔  ประการน้ี 
ทีต่ณัหาเมือ่จะเกดิแก่ภกิษุ ยอ่มเกดิขึน้ได ้ มเีหตุเกดิแหง่ตณัหา ๔ ประการ 
อะไรบา้ง คอื ๑. ตณัหาเมือ่จะเกดิแก่ภกิษุ  ยอ่มเกดิเพราะจวีรเป็นเหตุ ๒.
ตณัหาเมือ่จะเกดิแก่ภกิษุ ยอ่มเกดิเพราะบณิฑบาตเป็นเหตุ  ๓. ตณัหาเมือ่จะ
เกดิแก่ภกิษุ ยอ่มเกดิเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ ๔. ตณัหาเมือ่จะเกดิแก่ภกิษุ  
ยอ่มเกดิเพราะปัจจยัทีด่แีละดกีวา่ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๙๖/๙๒, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๙/๑๕,๒๑/๒๕๗/๓๗๔) 

เหตเุกิดแห่งรปู : รปูสมทุยั หมายถงึเหตุใหเ้กดิรปูขนัธ ์ดงัคาํในรปูอญัญาณสตูรที ่พระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบวา่ วจัฉะ เพราะความไมรู่ใ้นรปู เพราะความไมรู่ใ้นเหตุเกดิแหง่รปู  
เพราะความไมรู่ใ้นความดบัแหง่รปู เพราะความไมรู่ใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบั
แหง่รปู ทฏิฐหิลายอยา่งเหล่าน้ีจงึเกดิขึน้ในโลกวา่ โลกเทีย่งหรอืโลกไม่เทีย่ง 
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ฯลฯ  หรอืหลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่ จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช่ 
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๐๗/๓๗๕) 

เหตเุกิดแห่งโลก : ตณัหาทาํใหเ้กดิโลก,หมายถงึตณัหาแหง่โลก ๓ คอื สงัขารโลก สตัวโ์ลก และ
โอกาสโลก ดงัคาํในโลกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  โลก
ตถาคตตรสัรูแ้ลว้ ตถาคตพรากจากโลก  ตถาคตตรสัรูเ้หตุเกดิแหง่โลก ตถาคต
ละเหตเุกดิแหง่โลกแลว้  ตถาคตตรสัรูค้วามดบัแห่งโลก  ตถาคตทาํใหป้ระจกัษ์
ซึง่ความดบัแหง่โลก  ตถาคตตรสัรูข้อ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่โลก ตถาคต
บาํเพญ็ขอ้ปฏบิตัทิีใ่หถ้งึความดบัแหง่โลกแลว้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓/๓๗) 

เหตเุกิดแห่งวิญญาณ ปัจจยัใหเ้กดิวญิญาณ, คาํตอบพระผูม้พีระภาคต่อวจัฉโคตรปรพิาชก
วา่เพราะทฏิฐจิงึไมรู่เ้หตุเกดิแหง่วญิญาณ 

 ในวญิญาณอญัญาณสตูร ความไมรู่ใ้นวญิญาณ กล่าววา่ ทีก่รุงสาวตัถ ี วจัฉ
โคตรปรพิาชกนัง่ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจยั
ใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหล่าน้ีเกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง หรอื
หลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่ จะว่าไมเ่กดิอกีกม็ใิช”่ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไม่รูใ้นวญิญาณ เพราะความไมรู่ใ้นเหตุเกดิ
แหง่วญิญาณ เพราะความไมรู่ใ้นความดบัแหง่วญิญาณ เพราะความไมรู่ใ้น
ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่วญิญาณ ทฏิฐหิลายอยา่งเหล่าน้ีจงึเกดิขึน้” (ส.ํข.
(ไทย)๑๗/๖๑๑/๓๗๘,๑๗/๖๖๑/๓๘๓) 

เหตเุกิดแห่งเวทนาปัจจยัใหเ้กดิเวทนา, คาํตอบของพระผูม้พีระภาคต่อวจิฉโคตรปรพิาชกว่า
เพราะทฏิฐจิงึไมรู่เ้หตุเกดิแหง่เวทนา 

 ใน เวทนาอญัญาณสตูร ความไมรู่ใ้นเวทนา กล่าววา่ ทีก่รุงสาวตัถ ี วจัฉโคตร
ปรพิาชกนัง่ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหท้ฏิฐิ
หลายอยา่งเหล่าน้ีเกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง หรอืหลงัจากตาย
แลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่ จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช”่พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
“วจัฉะ เพราะความไมรู่ใ้นเวทนา เพราะความไมรู่ใ้นเหตุเกดิแห่งเวทนา เพราะ
ความไม่รูใ้นความดบัแหง่เวทนา เพราะความไม่รูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบั
แหง่เวทนา ทฏิฐหิลายอยา่งเหล่าน้ีจงึเกดิขึน้ในโลก” (ส.ํข.(ไทย)๑๗/๖๐๘/๓๗๖) 

เหตเุกิดแห่งสกักายะ ปัจจยัใหเ้กดิสกักายะ คอืตณัหา ๓ , เหตุเกดิของสกักายะ คอื ตณัหา 
๓ 

 ในสกักายสตูร เรือ่งสกักายะ กล่าวว่า ทีก่รุงสาวตัถ ี พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ เราจกัแสดงสกักายะ เหตุเกดิแหง่สกักายะ ความดบัแหง่สกักา
ยะ และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่สกักายะ ‘สกักายะนัน้ ไดแ้ก่ อุปาทานขนัธ ์
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๕ ประการ’ คอื (๑) รปูปูาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืรปู (๒) เวทนูปาทานขนัธ ์
อุปาทานขนัธค์อืเวทนา (๓) สญัญปูาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืสญัญา (๔) สงั
ขารปูาทานขนัธ ์ อุปาทานขนัธค์อืสงัขาร (๕) วญิญาณูปาทานขนัธ ์ อุปาทาน
ขนัธค์อืวญิญาณ เหตุเกดิแหง่สกักายะ คอื ตณัหาอนัทาํใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ย
ความเพลดิเพลนิและความกาํหนดั มปีกตเิพลดิเพลนิยิง่ในอารมณ์นัน้ ๆ คอื (๑) 
กามตณัหา (๒) ภวตณัหา (๓) วภิวตณัหา (ส.ํข.(ไทย)๑๗/๑๐๕/๒๐๑) 

เหตเุกิดแห่งสงัขาร ปัจจยัใหเ้กดิสงัขาร, คาํตอบทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงมตีอ่วจัฉโคตรปรพิาชก
วา่ทฏิฐ ิจงึไมรู่เ้หตุเกดิแหง่สงัขาร 

 ในสงัขารอญัญาณสตูร ความไมรู่ใ้นสงัขาร กล่าววา่ ทีก่รุงสาวตัถ ี วจัฉโคตร
ปรพิาชกนัง่ ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ “ขา้แต่พระโคดมผู้
เจรญิ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหล่าน้ีเกดิขึน้ในโลกวา่ 
‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช่ 
จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช”่ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมรู่ใ้น
สงัขาร เพราะความไมรู่ใ้นเหตุเกดิแหง่สงัขาร เพราะความไม่รูใ้นความดบัแหง่
สงัขาร เพราะความไม่รูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่สงัขาร ทฏิฐหิลายอยา่ง
เหล่าน้ีจงึเกดิขึน้ในโลก” (ส.ํข.(ไทย)๑๗/๖๑๐/๓๗๗) 

เหตเุกิดแห่งสญัญา ปัจจยัใหเ้กดิสญัญา, พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวจัฉโคตรวา่ เพราะทฏิฐิ
เกดิจงึไมรู่เ้หตุเกดิแหง่สญัญา 

 ในสญัญาอญัญาณสตูร ความไมรู่ใ้นสญัญา กล่าววา่ทีก่รุงสาวตัถ ี วจัฉโคตร
ปรพิาชกนัง่ ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “อะไรหนอ เป็นเหตุเป็น
ปัจจยัใหท้ฏิฐหิลายอย่างเหล่าน้ีเกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 
หรอืหลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิชจ่ะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช’่ พระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบว่า “วจัฉะ เพราะความไมรู่ใ้นสญัญา เพราะความไมรู่ใ้นเหตุ
เกดิแหง่สญัญา เพราะความไมรู่ใ้นความดบัแหง่สญัญา เพราะความไมรู่ใ้น
ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่สญัญา ทฏิฐหิลายอยา่งเหล่าน้ีจงึเกดิขึน้ในโลกวา่ 
โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง หรอืหลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช่จะวา่
ไมเ่กดิอกีกม็ใิช่”(ส.ํข.(ไทย)๑๗/๖๐๙/๓๗๖) 

เหตคุล ้อยตามวาทะ สาเหตุของการเหน็ดดีว้ยตามวาทะนี้, วาทะของบุคคลทีส่าํคญัธรรม
บท ๔ วา่ควรตเิตยีน คดัคา้น 

 ในปรพิพาชกสตูร กล่าวถงึบุคคลใดสาํคญัธรรมบท ๔ ประการนี้วา่ ควรตเิตยีน 
ควรคดัคา้น บุคคลนัน้ยอ่มไดร้บัฐานะ ๔ ประการ พรอ้มทัง้เหตุคลอ้ยตามวาทะ
ไมช่อบธรรม ทีน่่าตเิตยีนในปัจจุบนั คอื (๑) ถา้ตเิตยีน คดัคา้นอนภชิฌาที่



 

๕๗๓๐ 
 

 

จดัเป็นธรรมบท กช็ือ่วา่เป็นผูบู้ชา สรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้อีภชิฌา มี
ราคะแรงกลา้ในกามทัง้หลาย (๒) ถา้ตเิตยีน คดัคา้นอพยาบาททีจ่ดัเป็นธรรม
บท กช็ือ่วา่เป็นผูบ้ชูา สรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้จีติพยาบาท มคีวามดาํริ
แหง่จติชัว่รา้ย (๓) ถา้ตเิตยีน คดัคา้นสมัมาสตทิีจ่ดัเป็นธรรมบท กช็ือ่วา่เป็นผู้
บชูา สรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้สีตหิลงลมื ไมม่สีมัปชญัญะ (๔) ถา้ติ
เตยีน คดัคา้นสมัมาสมาธทิีจ่ดัเป็นธรรมบท กช็ือ่วา่เป็นผูบ้ชูาสรรเสรญิสมณะ
หรอืพราหมณ์ผูม้จีติไมต่ัง้มัน่ มจีติกวดัแกวง่ต่างจากปรพิาชกชือ่วสัสะ
และภญัญะ ผูอ้ยูใ่นอุกกลชนบท เป็นอเหตุกวาทะ อกริยิวาทะ นตัถกิวาทะ 
สาํคญัธรรมบท ๔ ประการนี้วา่ไมค่วรตเิตยีน ไมค่วรคดัคา้น ขอ้นัน้เพราะเหตุไร 
เพราะกลวัการนนิทา การกระทบกระทัง่ และการกล่าวใหร้า้ย” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๓๑/๔๙) 

เหตเุครื่องสลดัออก เหตุเครื่องสลดัออกจากทุกข,์ พรหมสถานทีเ่ทีย่ง ยัง่ยนื มัน่คง แขง็แรง 
ไมเ่กดิ ไมแ่ก่ ไมต่าย ไมจุ่ต ิไมอุ่บตั ิ

 ในพรหมนิมนัตนิกสตูร การเชือ้เชญิของพรหม กล่าวถงึเมือ่พระผูม้ภีาคประทบั
อยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ีณ ทีน่ัน้แล 
พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ สมยัหนึ่ง เราอยูท่ีโ่คนตน้สาละ
ใหญ่ในสภุควนั ใกลเ้มอืงอุกกฏัฐา ในสมยันัน้ พกพรหมมทีฏิฐชิัว่เชน่นี้เกดิขึน้
วา่ ‘พรหมสถานนี้เทีย่ง ยัง่ยนื มัน่คง แขง็แรง มคีวามไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดา 
พรหมสถานนี้ ไมเ่กดิ ไมแ่ก่ ไมต่าย ไมจุ่ต ิไมอุ่บตั ิกแ็ลเหตุเครือ่งสลดัออกจาก
ทุกขอ์ยา่งยิง่ นอกจากพรหมสถานน้ีไมม่’ี (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๐๑/๕๓๗) 

เหตเุครื่องหล่อเล ี้ยง เป็นคาํถามของสกวาทกีบัปรวาทวีา่ อนาคตญาณรูโ้ดยเหตุเครือ่ง
หล่อเลีย้งใชไ่หม ไดค้าํตอบวา่ไมค่วรกลา่วอยา่งนัน้ 

 ในอนาคตญาณกถา เรือ่งอนาคตญาณ เป็นคาํถามของสกวาทถีามปรวาทวีา่ 
อนาคตญาณมอียูใ่ชไ่หม ปรวาทตีอบวา่ใช ่ สกวาทถีามวา่ อนาคตญาณนัน้รู้
อนาคตไดโ้ดยมลู โดยเหตุ โดยแหล่งกาํเนิด โดยตน้กาํเนิด โดยบ่อเกดิ โดย
สมฏุฐาน โดยเหตุเครือ่งหล่อเลีย้ง โดยอารมณ์ โดยปัจจยัโดยสมทุยัใชไ่หม ปร
วาทตีอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๓๙/๔๖๗) 

เหตดุบั บทอนัประเสรฐิสงบ, เหตุดบัของความรูเ้หตุเกดิ เหตดุบั, เหตุของการรูคุ้ณ รู้
โทษ, เป็นหนึ่งในสนัตวิรบท, บททีพ่ระตถาคทรงตรูส้แลว้ 

 ในปัญจตัตยสตูร กล่าววา่ สนัตวิรบท (บทอนัประเสรฐิสงบ) ไมม่บีทอื่นยิง่กวา่ 
ทีต่ถาคตรูแ้ลว้นี้ คอื ความรูเ้หตุเกดิ เหตุดบั คุณ โทษ และอุบายเป็นเครือ่งสลดั
ออกจากผสัสายตนะ ๖๑ ตามความเป็นจรงิ แลว้จงึหลุดพน้ไดเ้พราะไมถ่อืมัน่ 



 

๕๗๓๑ 
 

 

สนัตวิรบททีพ่ระตถาคตรูแ้ลว้นี้นัน้ คอื ความรูเ้หตุเกดิ เหตุดบั คุณ โทษ และ
อุบายเป็นเครือ่งสลดัออกจากผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจรงิ แลว้จงึหลุดพน้
ไดเ้พราะไมถ่อืมัน่‘ (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๓/๔๓) 

เหตดุบัปัญญา การดบักามวติก, การไมป่ระมาทในการบรรเทา ในการละกามวติก ซึง่กามวติก
เป็นเหตุดบัปัญญา ไมเ่ป็นไปเพือ่นิพพาน 

 ในเทฺวธาวติกักสตูร กล่าววา่ กามวติกยอ่มเกดิขึน้แก่เราผูไ้มป่ระมาท มคีวาม
เพยีร อุทศิกายและใจ เมือ่เราทราบชดัวา่ ‘กามวติกนี้เกดิขึน้แก่เราแลว้’ 
กามวติกนัน้ ย่อมเบยีดเบยีนตนบา้ง ผูอ้ื่นบา้ง เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ื่นบา้ง 
เป็นเหตุดบัปัญญา เป็นสว่นแห่งความคบัแคน้ ไมเ่ป็นไปเพือ่นิพพาน ภกิษุ
ทัง้หลาย เรานัน้ยอ่มละ บรรเทา ทาํกามวติกทีเ่กดิขึน้บ่อย ๆ ใหห้มดสิน้ไป 
(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๐๗/๒๑๙) 

เหตถุอนลกูศรคือความโศกธรรมบรรยายชือ่โสกสลัลหรณะ (ถอนความโศก), คาํกราบทลู
ของนารทะต่อพระเจา้มณุฑะวา่ ประโยชน์เลก็น้อยยอ่มไมไ่ดด้ว้ยความเศรา้โศก 

 ในนารทสตูร นายนารทกล่าววา่ ประโยชน์แมเ้ลก็น้อยในโลกนี้ ใคร ๆ ยอ่ม
ไมไ่ดด้ว้ยความเศรา้โศก ยอ่มไมไ่ดด้ว้ยความครํ่าครวญ พวกศตัรทูราบวา่ เขา
เศรา้โศก เป็นทุกข ์ ยอ่มดใีจพระเจา้มณุฑะตรสัชมวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ธรรม
บรรยายชือ่ โสกสลัลหรณะ เป็นเหตุถอนลกูศรคอื ความโศกไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
ทา่นผูเ้จรญิ ธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลกูศรคอืความโศกไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
เพราะไดฟั้งธรรมบรรยายนี้ ขา้พเจา้จงึละลกูศรคอืความโศกได”้ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๕๐/๘๗) 

เหตทุ้อแท้ในสิกขา เหตุใหเ้บื่อหน่ายในการประพฤตพิรหมจรรย ์ ไดแ้ก่ การล่วงละเมดิศลี ๕ 
และเหตทุอ้แทใ้นอธสิลีสกิขา 

 ในสกิขาทุพพลัยสตูร เรือ่งเหตุทอ้แทใ้นสกิขา กล่าวถงึเหตุทอ้แทใ้นสกิขา ๕ 
ประการ คอื (๑) การฆา่สตัว ์(๒) การลกัทรพัย ์(๓) การประพฤตผิดิในกาม (๔) 
การพดูเทจ็ (๕) การเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความ
ประมาทแต่ ใหพ้งึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ คอื กายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน 
เวทนานุปัสสนาสตปัิฏฐาน จติตานุปัสสนาสตปัิฏฐาน และธรรมานุปัสสนาสตปัิฏ
ฐาน เพือ่ละเหตุทอ้แทใ้นสกิขา ๕ ประการนี้ (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๖๓/
๕๔๘,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๗๓/๕๕๙,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๘๓/๕๖๑) 

เหตทุาํปัญญาให้เจริญ เนกขมัมวติกทีเ่กดิแก่ผูไ้มป่ระมาท, เนกขมัมวติกเป็นไปเพือ่ทาํ
ปัญญาใหเ้จรญิ เป็นไปเพือ่นิพพาน 



 

๕๗๓๒ 
 

 

 ในเทฺวธาวติกักสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึเนกขมัมวติกทีเ่กดิขึน้แก่ผูไ้ม่
ประมาท มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี้ เรานัน้ยอ่มทราบชดัอยา่งนี้วา่ 
‘เนกขมัมวติกนี้ เกดิขึน้แก่เราแลว้’ แต่เนกขมัมวติกนัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน
ตน ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ื่น เป็น
เหตุทาํปัญญาใหเ้จรญิ ไมเ่ป็นสว่นแหง่ความคบัแคน้ เป็นไปเพือ่นิพพาน (ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๒๐๙/๒๒๐) 

เหตทุี่เป็นกามาวจร ๙ สภาวธรรมคอื เหตุทีเ่ป็นกศุลม ี๓ เหตุทีเ่ป็นอกุศลม ี๓ เหตุทีเ่ป็นอพั
ยากฤตม ี๓ 

 ในนิกเขปกณัฑ ์ ทุกนิกเขปะ เหตุโคจฉกะ กล่าวถงึเหตุทีเ่ป็นกามาวจร ๙ วา่ 
บรรดาเหตุเหล่านัน้ เหตทุีเ่ป็นกามาวจร ๙ คอื เหตทุีเ่ป็นกุศลม ี ๓ เหตุทีเ่ป็น
อกุศลม ี ๓ เหตุทีเ่ป็นอพัยากฤตม ี ๓ สภาวธรรมเหล่าน้ี ชือ่วา่เหตุทีเ่ป็น
กามาวจร ๙(อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๖๙/๒๗๔ 

เหตทุี่เป็นกศุล อโลภะ ไมโ่ลภ อโทสะ ไมโ่กรธ อโมหะ ไมห่ลง 
 ใน ทุกนิกเขปะ เหตุโคจฉกะ เหตุทุกะ กล่าวถงึสภาวธรรมทีเ่ป็นเหต ุคอื เหตุที่

เป็นกุศลม ี๓ เหตุทีเ่ป็นอกุศลม ี๓ เหตุทีเ่ป็นอพัยากฤตม ี๓ เหตทุีเ่ป็นกามาวจร
ม ี ๙ เหตุทีเ่ป็นรปูาวจรม ี ๖ เหตุทีเ่ป็นอรปูาวจรม ี ๖ เหตุทีเ่ป็นโลกุตตระม ี ๖ 
บรรดาสภาวธรรมทีเ่ป็นเหตเุหล่านัน้ เหตทุีเ่ป็นกุศล ๓ คอื อโลภะ อโทสะ และอ
โมหะ (อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๖๐/๒๗๑) 

เหตทุี่เป็นกศุล ๓ อโลภะ ความไมโ่ลภ อโทสะ ความไมโ่กรธ และอโมหะ ความไมห่ลง 
 ในทุกนิกเขปะ เหตุโคจฉกะ กล่าวถงึบรรดาเหตุทีเ่ป็นโลกุตตระ ๖ เหล่านัน้ เหตุ

ทีเ่ป็นกุศล ๓ คอื อโลภะ อโทสะ และอโมหะ อโลภะ คอื ความไม่โลภ กริยิาทีไ่ม่
โลภ ภาวะทีไ่มโ่ลภ ความไมก่าํหนดั กริยิาทีไ่มก่าํหนดั ภาวะทีไ่มก่าํหนดั ความ
ไมเ่พง่เลง็ อโทสะ ความไมค่ดิประทุษรา้ย กริยิาทีไ่มค่ดิประทุษรา้ย ภาวะทีไ่ม่
คดิประทุษรา้ย อโมหะ ความรูใ้นทุกข ์ความรูใ้นทุกขสมทุยั ความรูใ้นทุกขนิโรธ 
ความรูใ้นทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา ความรูใ้นสว่นอดตี ความรูใ้นสว่นอนาคต 
ความรูใ้นสว่นอดตีและอนาคต ความรูใ้นปฏจิจสมปุบาทวา่ เพราะธรรมนี้เป็น
ปัจจยั ธรรมนี้จงึม ี ปัญญากริยิาทีรู่ช้ดั ความวจิยั ความเลอืกสรร ความวจิยั
ธรรม ความกาํหนดหมาย ความเขา้ไปกาํหนด ความเขา้ไปกาํหนดเฉพาะ ภาวะ
ทีรู่ ้ ภาวะทีฉ่ลาด ภาวะทีรู่ล้ะเอยีดความรูอ้ยา่งแจม่แจง้ ความคน้คดิ ความ
ใครค่รวญ ปัญญาเหมอืนแผน่ดนิ ปัญญาเครือ่งทาํลายกเิลส สภาวธรรมเหล่าน้ี
ชือ่วา่เหตทุีเ่ป็นกุศล (อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๗๓/๒๗๔) 



 

๕๗๓๓ 
 

 

เหตทุี่เป็นรปูาวจร ๖ เหตุทีเ่ป็นอพัยากฤต ๓ และเหตทุีเ่ป็นกศุล ๓ คอื อโลภะ อโทสะ 
และอโมหะ ทีเ่ป็นรปูาวจร 

 นิกเขปกณัฑ ์ ทุกนิกเขปะ เหตุโคจฉกะ กล่าววา่ เหตุทีเ่ป็นรปูาวจร ๖ คอื 
บรรดาสภาวธรรมทีเ่ป็นเหตเุหล่านัน้  เหตุทีเ่ป็นรปูาวจร ๖ คอื เหตทุีเ่ป็นกุศลม ี 
๓  เหตุทีเ่ป็นอพัยากฤตม ี  ๓ สภาวธรรมเหล่าน้ีชือ่วา่เหตทุีเ่ป็นรปูาวจร  ๖ 
(อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๗๐/๒๗๔) 

เหตทุี่เป็นโลกตุตระ ๖ เหตุทีเ่ป็นกุศล ๓ ไดแ้ก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ, เหตุทีเ่ป็นอพั
ยากฤตม ี๓ ไดแ้ก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ทีเ่ป็นโลกุตตระ 

 ในทุกนิกเขปะ เหตุโคจฉกะ กล่าวถงึเหตุทีเ่ป็นโลกุตตระ ๖ วา่ ไดแ้ก่เหตุทีเ่ป็น
กุศลม ี๓ เหตทุีเ่ป็นอพัยากฤตม ี๓ เหตุทีเ่ป็นกุศล ๓ (อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๗๒/
๒๗๔) 

เหตทุี่เป็นอกศุล ๓ เหตุทีเ่ป็นอกุศลคอื โลภะ ความโลภ ความกาํหนดั โทสะ ความโกรธ 
ความอาฆาต โมหะ ความหลง ความไมรู่อ้รยิสจั ๔ 

 ในทุกนิกเขปะ เหตุโคจฉกะ กล่าวถงึเหตทุีเ่ป็นอกศุล ๓ คอื โลภะ โทสะ และ
โมหะ โลภะ คอื ความกาํหนดั ความคลอ้ยตามอารมณ์ ความยนิด ีความกาํหนดั
ดว้ยอาํนาจความ เพลดิเพลนิ ความหมกมุน่ ความใคร ่ ความขอ้งอยู ่ ความจม
อยู ่โทสะ คอื ความอาฆาตเกดิขึน้วา่ ผูน้ี้เคยทาํความเสือ่มเสยีแก่เรา ผูน้ี้จกัทาํ
ความเสือ่มเสยีแก่คนทีร่กั ผูน้ี้จกัทาํความเจรญิแก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กั ทีช่อบพอ
ของเรา ผูน้ี้คดิประทุษรา้ย ความคดิมุง่รา้ย ผูน้ี้คดิพโิรธ มคีวามแคน้ ดุรา้ย 
เกรีย้วกราด ไมแ่ชม่ชื่นแหง่จติ โมหะ คอื ความไมรู่ใ้นทุกข ์ ความไมรู่ใ้นทุกข
สมทุยั ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธ ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา ความไมรู่ใ้น
สว่นอดตี ความไมรู่ใ้นสว่นอนาคต ความไมรู่ใ้นสว่นอดตีและอนาคต ความไมรู่้
ในปฏจิจสมปุบาทวา่ เพราะธรรมนี้เป็นปัจจยัธรรมนี้จงึม ี (อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/
๑๐๖๔/๒๗๒) 

เหตทุี่เป็นอรปูาวจร ๖ เหตุทีเ่ป็นอรปูาวจร ๖ คอื เหตุทีเ่ป็นกุศล ๓ คอื อโลภะ อโทสะ อโม
หะ เหตุทีเ่ป็นอพัยากฤต ๓ คอื อโลภะ อโทสะ อโมหะ 

 ในทุกนิกเขปะ เหตุโคจฉกะ กล่าวถงึเหตุทีเ่ป็นอรปูาวจร ๖ เหตุทีเ่ป็นกุศลม ี๓ 
เหตุทีเ่ป็นอพัยากฤตม ี ๓ เหตุทีเ่ป็นกศุล ๓ คอื อโลภะ ความไมโ่ลภ อโทสะ 
ความไม่โกรธ อโมหะ ความไมห่ลง ฝ่ายวบิากแห่งสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศล เหตุที่
เป็นอพัยากฤต ๓ คอื อโลภะ อโทสะ และอโมหะ (อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๗๑/
๒๗๔) 

เหตทุี่เป็นอพัยากฤต ๓ เหตุแหง่อพัยากฤต คอื อโลภะ อโทสะ และอโมหะ 



 

๕๗๓๔ 
 

 

 ในทุกนิกเขปะ เหตุโคจฉกะ กล่าววา่ เหตุทีเ่ป็นอพัยากฤต ๓ ไดแ้ก่ อโลภะ อโท
สะ และอโมหะ (อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๖๘/๒๗๔,อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๗๗/๒๗๕) 

เหตเุที่ยวไป วติกเป็นเหตเุทีย่วไป, ความกงัวลทาํใหค้นเทีย่วไป, ปัญหาทีเ่ทวดาทลูถามพระ
ผูม้พีระภาค 

 ในสญัโญชนสตูร วา่ดว้ยเครือ่งประกอบไว ้ กล่าวถงึเทวดาทลูถามพระผูม้พีระ
ภาควา่ โลกมอีะไรเล่าเป็นเครือ่งประกอบไว ้ อะไรเล่าเป็นเหตุเทีย่วไปของโลก
นัน้ เพราะละอะไรไดเ้ล่า พระองคจ์งึตรสัวา่ นิพพาน พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
วา่ โลกมคีวามเพลดิเพลนิเป็นเครือ่งประกอบไว ้ วติกเป็นเหตุเทีย่วไปของโลก
นัน้ เพราะละตณัหาได ้เราจงึกล่าววา่ นิพพาน (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๖๔/๗๔) 

เหตนุ่าสะด ุ้ง ภยัและตณัหา, เหตุทีแ่กไ้ดด้ว้ยการพจิารณาเหน็รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วา่
ไมใ่ชข่องเรา นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา เป็นตน้ 

 ในอลคทัทปูมสตูร อุปมาดว้ยอสรพษิ กล่าวถงึอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัการพจิารณา
เหน็อยูอ่ยา่งนี้ ยอ่มไมส่ะดุง้ในเมือ่ไมม่เีหตุน่าสะดุง้ คอื ภยัและตณัหา ไดพ้บ
พระอรยิะทัง้หลาย ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไดร้บัคาํแนะนําดแีลว้ในธรรม
ของพระอรยิะ พบสตับุรุษทัง้หลายฉลาดในธรรมของสตับุรุษ ไดร้บัคาํแนะนําดี
แลว้ในธรรมของสตับุรุษ วา่ ‘จงึพจิารณาเหน็รปู เวทยา สญัญา สงัขาร วา่ นัน่
ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา’ พจิารณาเหน็รปูทีเ่หน็แลว้ 
เสยีงทีฟั่งแลว้ อารมณ์ทีท่ราบแลว้ ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้แลว้ ถงึแลว้ แสวงหาแลว้ 
ใครค่รวญแลว้ดว้ย ใจว่า ‘นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา’ 
พจิารณาทฏิฐฏิฐานทีเ่ป็นไปวา่ ‘นัน้โลก นัน้อตัตา เรานัน้ตายแลว้ จกัเทีย่ง 
ยัง่ยนื คงที ่ไมม่คีวามแปรผนัเป็นธรรมดา จกัดาํรงอยู ่เทยีบเทา่สิง่คงทีอ่ยา่งนัน้
แล’ วา่ ‘นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา’(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๒๔๑/๒๕๗,ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๒๔๑/๑๘) 

เหตนุ่าอศัจรรย์ น่าพศิวง,น่าประหลาดใจ,น่าแปลก,น่ามหศัจรรย,์ปรากฏการณ์อนัเนื่องแต่
บุญญาภนิิหารของพระโพธสิตัวแ์ละพระพทุธเจา้ เชน่เมือ่พระพทุธเจา้ประสตู ิ
ตรสัรูแ้สดงปฐมเทศนา ปลงอายสุงัขาร และปรนิิพพาน จะมเีหตุน่าอศัจรรยข์อง
โลกธาตเุกดิขึน้ 

 ในปรนิิพพานสตูร กล่าวถงึเมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็ปรนิิพพาน ทา่นพระ
อานนทไ์ดก้ล่าวคาถา พรอ้มกบัการเสดจ็ปรนิิพพานวา่ เมือ่พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ มพีระอาการอนัลํ้าเลศิทุกอยา่ง๒เสดจ็ปรนิิพพานแลว้ ในกาลนัน้ ไดเ้กดิเหตุ
น่าอศัจรรย ์ขนพองสยองเกลา้(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๖/๒๖๑) 



 

๕๗๓๕ 
 

 

เหตปุรากฏ เรือ่งทีเ่กดิขึน้, เรือ่งทีห่าไดย้ากในโลก ๖ ประการ เชน่ ความปรากฏแหง่ตถาคต
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

 ในปาตุภาวสตูร กล่าวถงึเหตุปรากฏ วา่ เหตุปรากฏ ๖ ประการ หาไดย้ากใน
โลก คอื (๑) ความปรากฏแหง่ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ หาไดย้ากในโลก 
(๒) บุคคลผูแ้สดงธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศไว ้หาไดย้ากในโลก (๓) บุคคลผู้
เกดิขึน้ในถิน่อรยิะ หาไดย้ากในโลก (๔) ความมอีนิทรยีไ์ม่บกพรอ่ง หาไดย้าก
ในโลก (๕) ความไมโ่งเ่ขลา ความไมเ่ป็นคนเซอะ หาไดย้ากในโลก (๖) ความ
พอใจในกุศลธรรม หาไดย้ากในโลก (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๙๖/๖๒๐) 

เหตปุัจจยั เหตุทีปั่จจยัทีส่มณพราหมณ์พวกหนึ่งมวีาทะวา่ อตัตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่ี
เหตุปัจจยั บญัญตัอิตัตาและโลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตุปัจจยั ดว้ยมลูเหตุ ๒ 
อยา่ง 

            พรหมชาลสตูร ทฏิฐ ิ๖๒ อธจิจสมปุปันนวาทะ ๒ พระผูม้พีระภาคตรสัมลูเหตุที ่
๑ ว่า มทีวยเทพชือ่อสญัญสีตัวจุ์ต ิ (เคลือ่น) จากชัน้นัน้เพราะเกดิสญัญาขึน้ ขอ้
ทีส่ตัวผ์ูจุ้ตจิากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี้ เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้ เมือ่เขามาเป็นอยา่ง
น้ีแลว้ออกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้อาศยัความเพยีรเครือ่ง
เผากเิลส ความเพยีรทีต่ ัง้มัน่ ความหมัน่ประกอบ ความไมป่ระมาท และอาศยั
การใชค้วามคดิอยา่งถูกวธิแีลว้บรรลุเจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตุทาํจติใหต้ัง้มัน่ ตาม
ระลกึถงึความเกดิสญัญา ถดัจากนัน้ไประลกึไมไ่ด ้ เขาจงึพดูอยา่งนี้วา่‘อตัตา
และโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตุปัจจยั เพราะเหตุไร เพราะเมือ่ก่อนเราไมไ่ดม้แีลว้
บดัน้ีกไ็มม่ ี จงึน้อมไปเพือ่เป็นผูส้งบ’ 

              พระผูม้พีระภาคตรสัมลูเหตุที ่ ๒ วา่ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิอาศยัอะไรปรารภ
อะไร จงึมวีาทะวา่ อตัตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตุปัจจยั บญัญตัอิตัตาและโลก
วา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตุปัจจยั ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกน้ี
เป็นนกัตรรกะ เป็นนกัอภปิรชัญา แสดงทรรศนะของตนตามหลกัเหตุผลและการ
คาดคะเนความจรงิอยา่งนี้วา่  ‘อตัตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตุปัจจยั’ 

 (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๖๗/๒๘, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๖๘/๒๘ท.ีส.ี(ไทย),๙/๖๘/๒๙,ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๖๙/๒๙,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๗๑/๑๑๗,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๗๑/๑๑๘,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๑๘/
๓๑,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๑๙/๓๑,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๒๐/๓๒,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๙๓/๙๕,ส.ํส.
(ไทย)๑๘/๑๔๐/๑๗๕,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๑๔๑/๑๗๕) 

เหตปุัจจยัให้พระสทัธรรมไม่ดาํรงอยู่ได้นานเหตุปัจจยั ๕ ประการ ทีท่าํใหพ้ระพทุธศาสนา
ตัง้อยูไ่ดไ้มน่าน คอื ไมเ่คารพพระศาสดา ไมเ่คารพในพระธรรม ไมเ่คารพใน
พระสงฆ ์ไมเ่คารพในไตรสกิขา และไมเ่คารพซึง่กนัและกนั 



 

๕๗๓๖ 
 

 

 ในกมิพลิสตูร เรือ่งทา่นพระกมิพลิะ กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ ป่า
ไผ ่ เขตเมอืงกมิลิา ครัง้นัน้ ทา่นพระกมิพลิะไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่
ประทบั ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่“ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็น
เหตุปัจจยัใหพ้ระสทัธรรมไมด่าํรงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่พระตถาคตปรนิิพพานแลว้ 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “กมิพลิะ เมือ่ตถาคตปรนิิพพานแลว้ ภกิษุ ภกิษุณี 
อุบาสก อุบาสกิาในธรรมวนิยันี้ (๑) อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรง
ในศาสดา (๒) อยูอ่ยา่งไม่มคีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในธรรม (๓) อยูอ่ยา่ง
ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในสงฆ ์ (๔) อยู่อยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่ี
ความยาํเกรงในสกิขา (๕) อยูอ่ยา่งไม่มคีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงกนัและ
กนั” (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๐๑/๓๔๓) 

เหตผุล     คาํทีเ่จา้ลจิฉวนีามวา่สนุกัขตัตะเคยกล่าว  สรรเสรญิพทุธคุณ เชน่ อรหงั สมัมาสมั
พทุโธ                         

 ในปาฎกิสตูร  เรือ่งเจา้ลจิฉวนีามวา่สนุกัขตัตะ กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคตรสักบั
สนุกัขตัตะวา่ เธอเคยกล่าวสรรเสรญิเราทีว่ชัชคีามดว้ยเหตุผลหลายอยา่งวา่ 
‘พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้  เป็นพระอรหนัต ์ ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์อง โดยชอบ  
เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ  เสดจ็ไปด ี รูแ้จง้โลก  เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วร ฝึก
ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 
เป็นพระผูม้พีระภาค’  สนุกัขตัตะ  เธอเคยกล่าวสรรเสรญิเราทีว่ชัชคีามดว้ย
เหตุผลหลายอยา่ง  อย่างนี้แล (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕/๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๗/๘๗,ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๒๗๓/๒๑๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๓/๙๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๘/๒๕๕๗) 

เหตฝุ่ายกศุล เหตุฝ่ายกุศล ไดแ้ก่ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
 คตกิถา เรือ่งคต ิกล่าวถงึในชวนขณะแหง่กุศลกรรม เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายกุศล

เป็นสหชาตปัจจยัแก่เจตนาทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ 
แมเ้พราะกุศลมลูเป็นปัจจยั สงัขารจงึม ีในขณะตดิใจ เหตุ ๒ ประการฝ่ายอกุศล
เป็นสหชาตปัจจยัแก่เจตนาทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เพราะเหตุนัน้ ท่านจงึกลา่ววา่ 
แมเ้พราะอกุศลมลูเป็นปัจจยั สงัขารจงึม ี ในปฏสินธขิณะ เหตุ ๓ ประการ ฝ่าย
อพัยากฤตเป็นสหชาตปัจจยัแก่เจตนาทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เพราะเหตุนัน้ ทา่น
จงึกล่าววา่ แมเ้พราะนามรปูเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม ี แมเ้พราะวญิญาณเป็น
ปัจจยั นามรปูจงึม ี(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓๒/๓๙๒,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓๓/๓๙๖,ข.ุป.อ.
(บาล)ี ๒/๒๓๒/๑๙๙) 

เหตฝุ่ายต ํา่ เหตุฝ่ายตํ่าทีท่าํใหส้ทัธรรมเสือ่มสญู, เหตุฝ่ายตํ่า ๕ ประการ คอืไมย่าํเกรงใน
พระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ์ในไตรสกิขา และไมย่าํเกรงในสมาธ ิ



 

๕๗๓๗ 
 

 

 ในสทัธมัมปัปฏริปูกสตูร เรือ่งสาเหตุทีท่าํใหส้ทัธรรมเสือ่มสญู กล่าวถงึ เหตุฝ่าย
ตํ่า ๕ ประการนี้ เป็นไปเพือ่ความเลอืนหาย เพือ่ความเสือ่มสญูไปแหง่สทัธรรม 
คอื (๑) ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา ในธรรมวนิยันี้ ไมเ่คารพยาํเกรงในพระ
ศาสดา (๒) ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา ในธรรมวนิยันี้ ไมเ่คารพยาํเกรง ใน
พระธรรม (๓) ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา ในธรรมวนิยันี้ ไมเ่คารพยาํเกรง
ในพระสงฆ ์ (๔) ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา ในธรรมวนิยันี้ ไมเ่คารพยาํ
เกรงในสกิขา (๕) ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา ในธรรมวนิยันี้ ไมเ่คารพยาํ
เกรงในสมาธ ิ(ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๕๖/๒๖๓) 

เหตฝุ่ายอกศุล เหตุ ๓ ประการ ไดแ้ก่ อโลภะ อโทสะ และ อโมหะ เหตุ ๒ ประการ ไดแ้ก่ 
โลภะและโมหะ 

 ในคตกิถา ว่าดว้ยคต ิ กล่าวถงึเหตุ ๒ ประการฝ่ายอกุศล เป็นสหชาตปัจจยัแก่
เจตนาทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ แมเ้พราะอกุศลมลู
เป็นปัจจยั สงัขารจงึม ี ในปฏสินธขิณะ เหตุ ๓ ประการ ฝ่ายอพัยากฤตเป็น
สหชาตปัจจยัแก่เจตนาทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เพราะเหตนุัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ แม้
เพราะนามรปูเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม ีแมเ้พราะวญิญาณเป็นปัจจยั นามรปูจงึม ี
(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓๒/๓๙๒,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓๓/๓๙๖,ข.ุป.อ.(บาล)ี๒/๒๓๒/
๑๙๙) 

เหตฝุ่ายอพัยากฤต เหตุฝ่ายอพัยากฤต ไดแ้ก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ  
 คตกิถา เรือ่งคต ิ กล่าวถงึในตเิหตุกปฏสินธขิณะ เหต ุ๓ ประการ ฝ่ายอพัยาก

ฤต คอื อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ฝ่ายวบิากแหง่สภาวธรรมทีเ่ป็นกุศล เป็น
สหชาตปัจจยัแก่เจตนาทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เพราะเหตนุัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ แม้
เพราะนามรปูเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม ีแมเ้พราะวญิญาณเป็นปัจจยั นามรปูจงึม ี
(ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓๒/๓๙๒,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓๓/๓๙๖,ข.ุป.อ.(บาล)ี๒/๒๓๒/
๑๙๙) 

เหตเุพลิดเพลิน คาํทีใ่กลธ้รรมทีไ่มเ่ป็นเหตเุพลดิเพลนิของสมณพราหมณ์ผูม้วีาทะวา่ สิง่ทัง้
ปวงไมเ่ป็นทีพ่อใจแก่เรา 

 ในทฆีนขสตูร ทฏิฐเิป็นเหตุใหเ้กดิววิาท กล่าววา่ “อคัคเิวสสนะ บรรดาทฏิฐิ
เหล่านัน้ ทฏิฐขิองสมณพราหมณ์ผูม้วีาทะอยา่งน้ีมทีฏิฐอิยา่งนี้วา่ ‘สิง่ทัง้ปวงไม่
เป็นทีพ่อใจแก่เรา’ นัน้ อยูใ่กลค้วามไมก่าํหนดั ใกลธ้รรมเป็นเครือ่งเปลือ้งสตัว ์
ใกลธ้รรมทีไ่มเ่ป็นเหตุเพลดิเพลนิ ใกลธ้รรมทีไ่ม่เป็นเหตุเกาะตดิ ใกลธ้รรมทีไ่ม่
เป็นเหตุยดึมัน่” (ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๑/๒๔๐) 

เหตสุตูร : ม ี๒ สตูร ความหมายสตูรต่างกนัและเนื้อหาต่างกนั คอื  



 

๕๗๓๘ 
 

 

 1.เหตสุตูร :พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่ไมม่เีหตุเป็นตน้ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์๕ เพราะถอื
มัน่และยดึมัน่ขนัธ ์ ๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ ความเศรา้หมองของสตัวไ์มม่เีหตุ ไมม่ี
ปัจจยั สตัวไ์มม่เีหตุ ไมม่ปัีจจยั เศรา้หมองเอง ความบรสิทุธิข์องสตัวไ์มม่เีหตุ ไม่
มปัีจจยั สตัวไ์มม่เีหตุ ไม่มปัีจจยั บรสิทุธิเ์อง ไมม่กีําลงั ไมม่คีวามเพยีร ไมม่ี
ความสามารถของบุรุษ ไมม่คีวามพยายามของบุรุษ สตัว ์ ปาณะ ภูตะ ชวีะทัง้
ปวง ลว้นไมม่อีาํนาจ ไม่มกีาํลงั ไม่มคีวามเพยีร ผนัแปรไปตามโชคชะตาตาม
สถานภาพทางสงัคมและตามลกัษณะเฉพาะของตน เสวยสขุและทุกขใ์นอภชิาต ิ
ทัง้ ๖ เทา่นัน้ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๒/๒๙๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ สตัว ์ หมายถงึสตัวท์ุกจาํพวก เชน่ อฐู โค ลา ปาณะ 
หมายถงึสตัวท์ีม่ ี๑ อนิทรยี ์๒ อนิทรยี ์ เป็นตน้ ภตูะ หมายถงึสตัวท์ุกจาํพวกที่
เกดิจากฟองไขแ่ละเกดิในครรภม์ารดา ชวีะ หมายถงึพวกพชืทุกชนิด คาํวา่  
อภชิาต ิ หมายถงึการกําหนดหมายชนชัน้ เชน่ โจรเป็นกณัหาภชิาต ิ (สดีาํ) 
นกับวชเป็นนลีาภชิาต ิ (สเีขยีว) นิครนถเ์ป็นโลหติาภชิาต ิ (สแีดง) คฤหสัถเ์ป็น
หลทิทาภชิาต ิ (สเีหลอืง) อาชวีกเป็นสกุกาภชิาต ิ (สขีาว) นกับวชทีเ่ครง่วตัร
ปฏบิตัเิป็นปรมสกุกาภชิาต ิ (สขีาวยิง่นกั) (ส.ํข.อ. ๒/๑๒๓-๒๑๕/๓๗๔, ท.ีส.ีอ. 
๑๖๘/๑๔๗) (ส.ํข.อ. ๒/๒๑๒/๓๗๒-๓๗๓,ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๖)  

 2.เหตสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีท่าํใหม้าตุคามไปเกดิในสุคต ิพระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ มาตคุามหลงัจาก
ตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคไ์ดเ้พราะเพราะกาํลงัศลีเป็นเหตุ ไมใ่ชเ่พราะ
กาํลงัรปู กาํลงัทรพัย ์กาํลงัญาตแิละกาํลงับุตรเป็นเหต ุ(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๐/
๓๓๑) 

เหตแุห่งกรรม การเกดิขึน้ของกรรม, ปัจจยัใหเ้กดิกรรม, เหตุแหง่กรรมดกีรรมชัว่ในชาตกิ่อน
ของตถาคต 

 เทวทหสตูร กล่าววา่ ตถาคตมวีาทะอยา่งนี้ คาํกล่าวเชน่นัน้และคาํทีก่ล่าวต่อ ๆ 
กนัมา จงึเป็นเหตุใหไ้ดร้บัการสรรเสรญิ คอื ถา้หมูส่ตัวเ์สวยสขุและทุกขเ์พราะ
เหตุแหง่กรรมทีท่าํไวใ้นชาตกิ่อน ตถาคตพงึเป็นผูท้าํกรรมดไีวใ้นชาตก่ิอนแน่ 
จงึเป็นเหตุใหต้ถาคต เสวยสขุเวทนาอนัไมม่อีาสวะเหน็ปานนี้ในบดัน้ี (ม.อุป.
(ไทย)๑๔/๒๐/๒๖,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๔๖/๕๙๐) 



 

๕๗๓๙ 
 

 

เหตแุห่งความประมาทคณุสมบตัขิองพระผูม้พีระภาคทีเ่วน้ขาดจากการดืม่สรุาเมรยัอนัเป็น
เหตุแหง่ความประมาท, คุณสมบตัทิีพ่ระนางมหาปชาบดโีคตมเีลื่อมใสใน
พระพทุธเจา้ 

 ในทกัขณิาวภิงัคสตูร กล่าวา่ พระผูม้พีระภาคกท็รงมพีระอุปการะมากแก่พระ
นางมหาปชาบดโีคตม ี วา่ พระผูม้พีระภาคเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ การลกั
ทรพัย ์ การประพฤตผิดิในกาม การพดูเทจ็ ทรงเป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของ
มนึเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาท นางทรงอาศยัพระผูม้พีระ
ภาคแลว้ จงึทรงมคีวามเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพทุธเจา้ ในพระธรรม ในพระสงฆ ์
มศีลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีทรงอาศยัพระผูม้พีระภาคแลว้ จงึเป็นผูห้มดความสงสยัใน
ทุกข ์ ในทุกขสมทุยั ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา เมือ่พระผูม้พีระ
ภาคตรสัอยา่งน้ีแลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขอพระผูม้ี
พระภาค โปรดรบัผา้ใหมท่ัง้คูข่องพระนางมหาปชาบดโีคตมเีถดิ พระนางทรงมี
อุปการะมาก เป็นพระมาตุจฉาของพระผูม้พีระภาค ทรงทะนุถนอมเลีย้งดใูห้
พระผูม้พีระภาคเสวยน้ํานม ในเมื่อพระชนนีสวรรคตแลว้ แมพ้ระผูม้พีระภาคก็
ทรงมอุีปการะมากแก่พระนางมหาปชาบดโีคตม ี พระนางมหาปชาบดโีคตมทีรง
อาศยัพระผูม้พีระภาค(ม.อุป.(ไทย)๑๔/๓๗๗/๔๒๖) 

เหตแุห่งจิตตปุบาท การขจดัขดัเกลาอกุศลธรรมมวีหิงิสา เป็นตน้, ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
บอกแก่นายจุนทะวา่ธรรมนี้พระองคไ์ดแ้สดงแลว้ 

 ในสลัเลขสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบันายจุนทะ วา่ เหตุแหง่สลัเลขธรรม เราได้
แสดงแลว้เหตแุหง่จติตุปบาท เราไดแ้สดงแลว้ เหตแุหง่การหลกีเลีย่ง เราได้
แสดงแลว้ เหตุแหง่ภาวะเบือ้งสงู เราไดแ้สดงแลว้ เหตแุหง่ความดบัทุกขเ์ราได้
แสดงแลว้ จุนทะ กจิอนัใดทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชน์ ผูเ้อน็ดอูนุเคราะหเ์หลา่
สาวกควรทาํกจินัน้ เราตถาคตไดท้าํแลว้แก่เธอทัง้หลายดกู่อนจุนทะ นัน่ควงไม ้
นัน่เรอืนรา้ง เธอทัง้หลายจงเพง่ดเูถดิ อยา่ประมาท อยา่ไดเ้ป็นผูม้คีวาม
เดอืดรอ้นในภายหลงัเลย น้ีเป็นคาํสอนสาํหรบัเธอทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคเจา้ 
ไดต้รสัพระพทุธพจน์น้ีแลว้ ทา่นพระมหาจุนทะ ชืน่ชม ยนิดภีาษติของพระผูม้ี
พระภาคเจา้ (ม.ม,ู (มหามกุฏ) ๑๗/๑๐๙/๔๘๖) 

เหตแุห่งทุกข์ สิง่ทีท่าํใหเ้กดิทุกขม์คีวามเสือ่มหรอืความสญูเสยี เป็นตน้ ไดแ้ก่ โสกะ ความ
โศก ปรเิทวะ ครํ่าครวญ อุปายาส ความแคน้ 

 ในมหาสตปัิฏฐานสตูร ธมัมานุปัสสนา กล่าวถงึเหตุแห่งทุกขว์า่ โสกะ คอื ความ
เศรา้โศก กริยิาทีเ่ศรา้โศก ภาวะทีเ่ศรา้โศก ความแหง้ผากภายในความแหง้
กรอบภายในของผูป้ระกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรอื ผูท้ีถู่กเหตุ
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แหง่ทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกระทบ ปรเิทวะ คอื ความรอ้งไห ้ ความครํ่าครวญ 
กริยิาทีร่อ้งไห ้ กริยิาทีค่รํ่าครวญ ภาวะทีร่อ้งไห ้ ภาวะทีค่รํ่าครวญ ของผู้
ประกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรอืผูท้ีถู่กเหตุแหง่ทุกขอ์ยา่งใด
อยา่งหนึ่งกระทบ อุปายาส คอื ความแคน้ ความคบัแคน้ ภาวะทีแ่คน้ ภาวะที่
คบัแคน้ ของผูป้ระกอบดว้ยความเสือ่มอยา่งใดอยา่งหนึ่ง(หรอื)ผูท้ีถู่กเหตุแห่ง
ทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่งกระทบ(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๙๑/๓๒๕,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๙๒/
๓๒๖,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๙๕/๓๒๖) 

เหตแุห่งวิมตุติ เหตุแหง่ความหลุดพน้ไดแ้ก่การแสดงธรรมแก่ภกิษุ แสดงธรรมตามทีไ่ดส้ดบั
มา สาธยายธรรม ตรกึตรองตามเพง่ธรรม เรยีนสมาธนิิมติของพระศาสดาหรอื
เพือ่นพรหมจาร ี

 ในสงัคตีสิตูร กล่าวถงึเหตุแหง่วมิตุต ิ๕ คอื (๑) พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารี
บางรปูผูต้ ัง้อยูใ่นฐานะครแูสดงธรรมแก่ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ เธอรูแ้จง้อรรถ รู้
แจง้ธรรมในธรรมนัน้ (๒) พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ ัง้อยูใ่นฐานะ
ครแูสดงธรรมตามทีต่นไดส้ดบัมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาแก่ผูอ้ื่นโดยพสิดาร (๓) 
พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผูต้ ัง้อยูใ่นฐานะคร ู ไดภ้กิษุสาธยายธรรม
ตามทีต่น ไดส้ดบัมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร (๔) พระศาสดาหรอืเพือ่น
พรหมจารบีางรปูผูต้ ัง้อยูใ่นฐานะครไูดต้รกึตามตรองตามเพง่ตาม ดว้ยใจซึง่
ธรรมตามทีต่นไดส้ดบัมาตามทีต่นไดเ้รยีนมา (๕) พระศาสดาหรอืเพือ่น
พรหมจารบีางรปูผูต้ ัง้อยูใ่นฐานะครไูดเ้รยีนสมาธนิิมติอยา่งใดอยา่งหนึ่งมาด ี
มนสกิารด ี ทรงจาํไวด้ ี แทงตลอดดดีว้ยปัญญา เธอรูแ้จง้อรรถ รูแ้จง้ธรรม ใน
ธรรมนัน้ตามทีเ่ธอไดเ้รยีนสมาธนิิมติอยา่งใดอยา่งหนึ่งมาด ี จติย่อมตัง้มัน่ น้ี
เป็นวมิตุตายตนะประการที ่ ๕ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๒๒/๓๑๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๒๖/๓๒) 

เหตใุห้เกิดกรรมเหตุใหเ้กดิกรรมชัว่ คอื โลภะ โทสะ โมหะ เหตุใหเ้กดิกรรมด ีคอื อโลภะ อโท
สะ อโมหะ 

 ในนิทานสตูร เหตุใหเ้กดิกรรม กล่าวถงึเหตุใหเ้กดิกรรมชัว่ ๓ ประการ คอื (๑) 
โลภะ(ความอยากได)้เป็นเหตุใหเ้กดิกรรม (๒) โทสะ(ความคดิประทุษรา้ย)เป็น
เหตุใหเ้กดิกรรม (๓) โมหะ(ความหลง)เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม และเหตุใหเ้กดิ
กรรมด ี๓ ประการ คอื (๑) อโลภะ ความไมอ่ยากได ้ เป็นเหตุใหเ้กดิกรรม (๒) 
อโทสะ ความไมค่ดิประทุษรา้ย เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม (๓) อโมหะ ความไมห่ลง
เป็นเหตุใหเ้กดิกรรม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๙/๔๙๐) 
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เหตใุห้เกิดทกุข์ สมทุยั เหตุใหเ้กดิทุกข,์ ขอ้ที ่๒ แหง่อรยิสจั ๔, พระผูม้พีระภาคผูแ้สดงธรรม
ทีพ่ระเถรตีอบปัญหาแก่มารทีม่าถาม 

 ตวัอยา่งในจาลาเถรคีาถา ภาษติของพระจาลาเถร ี พระจาลาเถรเีมือ่จะกล่าว
ภาษติทีม่าร กล่าวแก่ตน จงึไดก้ล่าวภาษติเหล่าน้ีกบัมารวา่ เราเป็นภกิษุณี 
อบรมอนิทรยีแ์ลว้ ตัง้สตไิวม้ัน่ รูแ้จง้บทอนัสงบเป็นเหตุเขา้ไปสงบระงบัสงัขาร
เป็นสขุ มารถามวา่ ทา่นมศีรีษะโลน้บวชเจาะจงใครหนอ ทา่นไม่ชอบใจลทัธิ
เดยีรถยี ์ทาํไมยงัมางมงายประพฤตทิางผดิน้ีอยูเ่ล่า พระจาลาเถรตีอบวา่ เหล่า
ชนทีถ่อืลทัธเิดยีรถยีน์อกจากศาสนาน้ี ยดึมัน่ในทฏิฐทิัง้หลาย ไมรู่แ้จง้ธรรม ไม่
ฉลาดในธรรม สว่นพระพทุธเจา้ ไดท้รงแสดงธรรมโปรดเราใหล้่วงเสยีซึง่ทฏิฐิ
ทัง้หลาย คอื ทุกข ์เหตใุหเ้กดิทุกข ์ความดบัทุกข ์และอรยิมรรคมอีงค ์๘ ซึง่เป็น
ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกข ์ เราฟังคาํสอนของพระองคแ์ลว้ ยนิดอียูใ่นคาํสอน 
ไดบ้รรลุวชิชา ๓ ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ (ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/
๑๘๖/๕๘๕ข.ุเถร.ี(ไทย),๒๖/๑๙๓/๕๘๖,ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๒๑๕/๕๙๐,ข.ุเถร.ี(ไทย)
๒๖/๓๑๑/๖๐๖,ข.ุเถร.ี(ไทย)๒๖/๔๕๕/๖๓๐) 

เหตใุห้ถกูตาํหนิ สาเหตุทีท่าํใหถู้กตเิตยีน, ถกูกล่าวโทษ, คาํทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลทลูถามพระ
ผูม้พีระภาคเรือ่งทีไ่มม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ป็นสพัพญัญ ู

             ในกณัณกตัถลสตูร พระเจา้ปเสนทโิกศล  ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ชน
เหล่าใดกล่าวถงึทีพ่ระสมณโคดมตรสัวา่ ไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ป็น
สพัพญัญ ูมปีกตเิหน็ธรรมทัง้ปวง  จกัปฏญิญาญาณทสัสนะอยา่งเบด็เสรจ็  ชน
เหล่านัน้ชือ่วา่ พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวห้รอื  ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลหรอื  ไมม่บีา้งหรอืทีค่าํกล่าวเชน่นัน้ จะเป็นเหตใุหถู้กตําหนิได ้ 
พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  “มหาบพติร ขอ้นัน้ การทีช่นเหล่า
ใดกล่าวเชน่นัน้ ไมเ่ป็นฐานะทีจ่ะมไีด ้  (ม.ม.(ไทย)๑๓/๕๑/๔๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๓๗๗/๔๖๑) 

เหตใุห้สตัวร์อ้งไห้ กเิลสเป็นเหตใุหส้ตัวร์อ้งไห,้ ความไมรู่แ้จง้ 
 ในปัจจยจตุกกนยั กล่าวถงึสภาวธรรมทีเ่ป็นเหตุใหส้ตัวร์อ้งไห ้ ซึง่เป็นปัจจุบนั

เป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นเหตุใหส้ตัวร์อ้งไห ้ ซึง่เป็นปัจจุบนัโดยเหตุปัจจยั 
ม ี๓ วาระ (อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๖๐/๗๐๗) 

เหตใุห้ให้ล ุ่มหลง กามคุณ ๕ ไดแ้ก่ รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั  
 ในคุหฏัฐกสตูร เรือ่งผูข้อ้งอยูใ่นถํ้า พระผูม้พีระภาคตรสัแก่ทา่นพระปิณโฑลภาร

ทวาชะ ณ กรุงสาวตัถ ีดงันี้วา่ นรชนผูข้อ้งอยู่ในถํ้า ถูกกเิลสมากหลายปิดบงัไว ้
เมือ่ดาํรงตนอยู ่ อยา่งนี้ กจ็มลงในเหตุใหลุ้่มหลง ผูเ้ป็นเชน่นัน้แล ยอ่มอยูไ่กล
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จากวเิวก เพราะกามทัง้หลายในโลกไมเ่ป็นของทีน่รชนละไดง้า่ยเลย (ข.ุส.ุ(ไทย)
๒๕/๗๗๙/๖๘๘,ข.ุม. (แปล) ๒๙/๗/๓๑) 

เหตใุห้อายสุ ัน้ อนายสุสธรรม, เหตุใหอ้ายสุัน้ คอื ไมส่ปัปายะ ไมรู่จ้กัประมาณบรโิภคสิง่ยอ่ย
ยาก เทีย่วไมเ่หมาะสม และไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

 ในปฐมอนายสุสาสตูร กล่าวถงึธรรมทีเ่ป็นเหตุใหอ้ายสุัน้ วา่ ภกิษุทัง้หลาย 
ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุใหอ้ายสุัน้ คอื (๑) ไมท่าํสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ (๒) ไม่
รูจ้กัประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ (๓) บรโิภคสิง่ทีย่อ่ยยาก (๔) เทีย่วในเวลาไม่
สมควร (๕) ไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๒๕/๒๐๕,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย)๒๒/๑๒๖/๒๐๖) 

เหตอุศัจรรย์ ปรากฏการณ์อนัเนื่องแต่บุญญาภนิิหารของพระโพธสิตัวแ์ละพระพทุธเจา้, เช่น 
เมือ่พระพทุธเจา้ประสตู ิตรสัรู ้แสดงปฐมเทศนา, เหตุ ๔ ประการ ยอ่มเกดิเหตุ
อศัจรรย ์

 ปฐมตถาคตอจัฉรยิสตูร เหตุอศัจรรยข์องพระตถาคต กล่าวถงึเหตุอศัจรรยไ์ม่
เคยปรากฏ ๔ ประการ แต่ปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้ คอื (๑) พระโพธสิตัวจุ์ตจิากสวรรคช์ัน้ดุสติ เสดจ็ลงสูพ่ระ
ครรภข์องพระมารดา แสงสว่างโอฬารประมาณไมไ่ด ้ เกนิเลยอานุภาพของ
เทวดาทัง้หลายยอ่มปรากฏขึน้ในโลกพรอ้มทัง้    เทวโลก มารโลก พรหมโลก 
(๒) พระโพธสิตัวป์ระสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา (๓) ตถาคตทรงบรรลุ
อนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ (๔) ตถาคตทรงประกาศธรรมจกัรอนัยอดเยีย่ม แสง
สวา่งโอฬารประมาณไมไ่ด ้ เกนิเลยอานุภาพของเทวดาทัง้หลายยอ่มปรากฏใน
โลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 
เทวดา และมนุษย ์ แมแ้ต่โลกนัตรกินรก ซึง่เปิดตลอด ไมม่อีะไรปิดกัน้ มดืมดิ 
มองไมเ่หน็อะไร ทีแ่สงสวา่ง(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๗/๑๙๔,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๒๘/๑๙๖) 

เหน็แก่ลาภ เหน็แก่ได,้ มกัโลภ, มกัโกรธเพราะเหน็แก่ลาภ, เป็นหนึ่งในบุคคลผูม้กัโกรธ 
 ในปฐมโกธครสุตูร บคุคลผูม้กัโกรธ กลา่วถงึบุคคล ๔ จาํพวก ทีม่กัโกรธ มี

ปรากฏอยูใ่นโลก คอื (๑) บคุคลผูม้กัโกรธ ไมเ่คารพสทัธรรม (๒) บคุคลผูม้กัลบ
หลู่ ไมเ่คารพสทัธรรม (๓) บุคคลผูเ้หน็แก่ลาภ ไมเ่คารพสทัธรรม (๔) บุคคลผู้
เหน็แก่สกัการะ ไมเ่คารพสทัธรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๓/๗๑,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๘๔/๑๒๘)  

เหน็แก่สกัการะ เหน็แก่ไดใ้นสกัการะ, มุง่แต่สกัการะ, การเหน็แก่สกัการะมผีลใหไ้มเ่คารพ
สทัธรรม ดาํรงอยูใ่นนรก  



 

๕๗๔๓ 
 

 

 ใน ปฐมโกธครุสตูร เรือ่งบคุคลผูม้กัโกรธ กล่าวถงึคนเหน็แก่ลาภสกัการะ ยอ่ม
ดาํรงอยูใ่นนรก เหมอืนถูกนําไปฝังไวอ้ยูใ่นกลุ่มบุคคล ๔ จาํพวก มปีรากฏอยูใ่น
โลก คอื (๑) บุคคลผูม้กัโกรธ ไมเ่คารพสทัธรรม (๒) บุคคลผูม้กัลบหลู่ ไม่
เคารพสทัธรรม (๓) บุคคลผูเ้หน็แก่ลาภ ไมเ่คารพสทัธรรม (๔) บุคคลผูเ้หน็แก่
สกัการะ ไมเ่คารพสทัธรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๓/๗๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๘๔/๑๒๘) 

เหน็แก่อามิส หวงัลาภสกัการะ เชน่ จวีร อาหาร, หวงัแก่อามสิน้ีเป็นคุณสมบตัขิองภกิษุผูไ้ม่
ควรพยาบาลภกิษุไขอ้ยา่งหน่ึง 

 ในทุตยิอุปัฏฐากสตูร กล่าวถงึภกิษุผูค้วรและไมค่วรพยาบาลภกิษุไข ้วา่ ภกิษุผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการไมค่วรพยาบาลภกิษุไข ้คอื (๑) ไมส่ามารถจดัยา 
(๒) ไม่ทราบสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะและสิง่ทีไ่มเ่ป็นสปัปายะ นําสิง่ทีไ่มเ่ป็นสปัปายะ
เขา้มา นําสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะออกไป (๓) เหน็แก่อามสิ ไมม่จีติเมตตา (๔) 
รงัเกยีจทีจ่ะนําอุจจาระ ปัสสาวะ อาเจยีน หรอืน้ําลายออกไปทิง้ (๕) ไมส่ามารถ
ชีแ้จงใหภ้กิษุไขเ้หน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิเรา้ใจ ใหอ้าจหาญแกลว้
กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ตามกาลอนัควร(องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๒๔/๒๐๔,องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๑๒๔/๔๙) 

เหน็แจ้ง เหน็อุปาทานขนัธ ์๕ โดยความไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา 
 ในโลภสตูร วา่ดว้ยโลภะ พระผูม้พีระภาคตรสัไวก้ารเหน็แจง้วา่ ภกิษุทัง้หลาย

ละธรรมอยา่งหนึ่งได ้ เราขอรบัรองความเป็นอนาคามขีองเธอทัง้หลาย ธรรม
อยา่งหนึ่ง คอื โลภะ (ความอยากได)้ได ้เราขอรบัรองความเป็นอนาคามขีองเธอ
ทัง้หลาย โลภะใดเป็นเหตใุหส้ตัวผ์ูโ้ลภไปสูทุ่คต ิ ผูม้ปัีญญาเหน็แจง้ ยอ่มละโล
ภะนัน้ไดเ้พราะรูโ้ดยชอบ ครัน้ละไดแ้ลว้ จงึไมต่อ้งหวนกลบัมาเกดิในโลกนี้อกี 
ไมว่่าในกาลไหน ๆ (ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๑/๓๔๖,ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๑/๔๙) 

เหน็ชอบ สมัมาทฏิฐ,ิ เหน็ถูกตอ้ง,ขอ้หนึ่งในบรขิารแหง่สมาธ ิ๗ ประการ 
 ในชวนสภสตูรบรขิารแหง่สมาธ ิ ๗ ประการ กล่าววา่ ‘พวกเทพชัน้ดาวดงึสผ์ู้

เจรญิเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อย่างไร พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเหน็ เป็นพระอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ทรงบญัญตับิรขิารแหง่สมาธ ิ ๗ ประการนี้ แมท้ี่
ทรงบญัญตัอิยา่งด ีกเ็พยีงเพือ่ความเจรญิ เพือ่ความบรบิรูณ์แห่งสมัมาสมาธ ิคอื 
(๑) สมัมาทฏิฐ ิ เหน็ชอบ(๒) สมัมาสงักปัปะ ดาํรชิอบ (๓) สมัมาวาจา เจรจา
ชอบ (๔) สมัมากมัมนัตะ กระทาํชอบ (๕) สมัมาอาชวีะ เลีย้งชพีชอบ (๖) 
สมัมาวายามะ พยายามชอบ (๗) สมัมาสต ิ ระลกึชอบ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๙๐/



 

๕๗๔๔ 
 

 

๒๒๔,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๒๙/๒๕๘,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๐๒/๓๓๕,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๑๔/
๓๔๖) 

เหน็ด้วยปัญญา เหน็ดว้ยวปัิสสนาปัญญา, เหน็ในไตรลกัษณะ ไดแ้ก่ ไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ ไมใ่ช่
ตวัตน 

 ตวัอยา่งในอนจิจลกัขณวตัถุ เรือ่งอนิจจลกัษณะ กล่าวถงึ พระผูม้พีระภาคตรสั
พระคาถานี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่ใด อรยิสาวกพจิารณาเหน็ดว้ยปัญญาวา่ 
สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง เมือ่นัน้ ย่อมหน่ายในทุกข ์นัน่เป็นทางแหง่ความ
บรสิทุธิเ์รื่องทกุขลกัษณะ เมือ่ใด อรยิสาวกพจิารณาเหน็ดว้ยปัญญาวา่ สงัขาร
ทัง้หลายทัง้ปวงเป็นทุกข ์เมือ่นัน้ยอ่มหน่ายในทุกขน์ัน่เป็นทางแหง่ความบรสิทุธิ ์ 
เรือ่งอนตัตลกัษณะ เมือ่ใด อรยิสาวกพจิารณาเหน็ดว้ยปัญญาวา่ ธรรมทัง้หลาย
ทัง้ปวงเป็นอนตัตา เมือ่นัน้ ยอ่มหน่ายในทุกข ์ นัน่เป็นทางแหง่ความบรสิทุธิ ์
(ข.ุธ. ๒๕/๒๗๗/๑๑๘,ข.ุธ.อ.(บาล)ี๗/๕๖) 

เหน็ธรรม รูธ้รรม, เขา้ใจธรรม,หยัง่ลงสูธ่รรมดว้ยปัญญา ไมม่คีวามสงสยัในคาํสอนของ
พระผูม้พีระภาค 

 ในอมัพฏัฐสตูร กล่าวถงึพราหมณ์โปกขรสาตปิระกาศตนเป็นอุบาสก เขาเหน็
ธรรม บรรลุธรรม รูธ้รรม หยัง่ลงสูธ่รรม หมดความสงสยั ไมม่คีาํถามใด ๆ มี
ความแกลว้กลา้ ไมต่อ้งเชือ่ใครอกี ในหลกัคาํสอนของพระศาสดา ไดก้ราบทลู
พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แต่ทา่นพระโคดมภาษติของทา่นพระโคดมชดัเจน
ไพเราะยิง่นกั ทา่นพระโคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ แจม่
แจง้ดงัตามประทปีในทีม่ดื ขอถงึทา่นพระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆ์
เป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจาํขา้พระองคว์า่เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตัง้แต่
วนันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ ขอทา่นพระโคดมจงเสดจ็เขา้ไปสูโ่ปกขรสาติ
ตระกลู เหมอืนดงัทีเ่สดจ็เขา้ไปสูต่ระกลูอุบาสกอื่น ๆ ในเมอืงอุกกฏัฐะ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ “พราหมณ์ ทา่นกล่าวดแีลว้” (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๙๙/๑๐๙,ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๓๕๖/๑๔๙, ท.ีม.(ไทย)๑๐/๗๖/๔๓,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๘๐/๔๕,ท.ีม.(ไทย)
๑๐/๘๔/๔๖) 

เหน็ปรมตัถธรรม รูแ้จง้ความจรงิ, ทาํใหแ้จง้นิโรธสจั คอืการดบัทุกข ์
 ในมนิุสตูร กลา่วถงึลกัษณะของมนีุ วา่ พระผูม้พีระภาคตรสั วา่ ผูรู้แ้จง้โลก เหน็

ปรมตัถธรรม ขา้มโอฆะ และสมทุรได ้ เป็นผูค้งที ่ ตดักเิลสเครือ่งรอ้ยรดัได้
เดด็ขาด ไมม่ตีณัหาและทฏิฐอิาศยั ปราศจากอาสวะ นกัปราชญท์ัง้หลาย
ประกาศวา่ เป็นมนีุ(ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๒๒๑/๕๕๑,ข.ุส.ุอ.(บาล)ี๑/๒๒๑/๓๐๗) 



 

๕๗๔๕ 
 

 

เหน็ภยัในโทษมีประมาณน้อย  รูโ้ทษอยา่งเบา, โทษเบา, สลดัออกในโทษทีม่ปีระมาณ
น้อยเหล่าน้ี 

 ในฌานวภิงัค ์ สุตตนัตภาชนีย ์ กล่าวถงึเหน็ภยัในโทษมปีระมาณน้อยวา่ โทษ
อยา่งตํ่า อยา่งเบา ทีส่มมตกินัวา่โทษเบา ทีจ่ะพงึทาํดว้ยความสาํรวมระวงั และ
ดว้ยจติตปุบาททีเ่น่ืองดว้ยมนสกิาร เหล่าน้ีเรยีกวา่ โทษมปีระมาณน้อย ภกิษุ
เป็นผูเ้หน็โทษ ภยั ความชัว่รา้ย และเหน็การสลดัออกในโทษทีม่ปีระมาณน้อย
เหล่าน้ี จงึเรยีกวา่ เหน็ภยัในโทษมปีระมาณน้อย (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๕๑๕/๓๘๙) 

เหน็เหตไุด้ดี เขา้ใจเหตไุดด้,ี เหน็เหตุในอานิสงสแ์หง่การทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล ๖ ประการ 
 ในอานิสงัสสตูร เรือ่งอานิสงสแ์หง่โสดาปัตตผิล กล่าวถงึอานิสงสแ์หง่การทาํให้

แจง้โสดาปัตตผิล ๖ ประการ คอื (๑) มคีวามแน่นอนในสทัธรรม (๒) มคีวามไม่
เสือ่มเป็นธรรมดา (๓) ทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ด ้ ไมม่คีวามทุกข ์ (๔) ประกอบดว้ยอ
สาธารณญาณ(๕) เหน็เหตุไดด้ ี (๖) เหน็ธรรมทีเ่กดิขึน้จากเหตุไดด้ ี (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย)๒๒/๙๗/๖๒๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๔/๖๒๖) 

เหมกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเหมกเถระ มเีนื้อหาทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ ใน
อดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นเป็นดาบสชือ่วา่อโนมะ ไดท้าํจติใหเ้ลื่อมใสต่อ
พระพทุธเจา้พระนามวา่ปิยทสัสอียูเ่สมอ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กั 
ทุคตเิลย ไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๓๒ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๗๕ ชาต ิ
เกดิเป็นพระเจา้ประเทศราชนบัชาตไิม่ถว้น ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตั
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๘๓/๖๗๘) 

เหมกมาณวกปัญหา : ปัญหาของเหมกมาณพ ปัญหาของเหมกมาณพผู้
เขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนที ่ ๘ เกีย่วกบัคาํพยากรณ์ของอาจารยเ์จา้
ลทัธ ิธรรมเครือ่งกาํจดัตณัหา และนิพพาน มทีัง้หมด ๔ คาถา โดยเหมกมาณพ
ทลูถาม ๒ คาถา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ ๒ คาถา 

  เหมกมาณพทลูถามว่า  
  ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดม 
  อาจารยเ์จา้ลทัธเิหล่าใดเคยพยากรณ์แก่ขา้พระองคว์า่ 
  เหตุน้ีไดเ้ป็นมาแลว้อยา่งนี้ จกัเป็นอยา่งนี้ 
  คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้เป็นคาํทีเ่ชือ่สบืตอ่กนัมา 
  คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้มแีต่จะทาํใหต้รกึไปต่าง ๆ  
  ขา้พระองคจ์งึไมย่นิดคีาํพยากรณ์นัน้ 
  ขา้แต่พระมุนี บุคคลรูช้ดัธรรมใดแลว้  
  มสีตเิทีย่วไปอยู ่พงึขา้มตณัหาทีช่ือ่วา่วสิตัตกิาในโลกได ้



 

๕๗๔๖ 
 

 

  ขอพระองคโ์ปรดตรสับอกธรรมทีเ่ป็นเครือ่งกาํจดัตณัหา 
  แก่ขา้พระองคเ์ถดิ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๙๑/๗๖๒) 
เหมกมาณวปัญหา : ปัญหาของเหมกมาณพ  (ท่านเหมกะทลูถาม ดงันี้) 
   ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดม อาจารยเ์จา้ลทัธเิหลา่ใดเคยพยากรณ์แก่ขา้

พระองคว์า่  เหตุน้ีไดเ้ป็นมาแลว้อยา่งนี้  จกัเป็นอยา่งนี้ คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้
เป็นคาํทีเ่ชือ่สบืต่อกนัมา คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้มแีต่จะทาํใหต้รกึไปต่าง ๆ ขา้
พระองคจ์งึไมย่นิดใีนคาํพยากรณ์นัน้  (๑)  

  (ทา่นเหมกะทลูถามวา่) ขา้แต่พระมนีุ  บคุคลรูช้ดัธรรมใดแลว้ มสีต ิ เทีย่วไป
อยูพ่งึขา้มตณัหาทีช่ื่อว่าวสิตัตกิาในโลกได ้ ขอพระองคโ์ปรดตรสับอกธรรม  
(นัน้) ทีเ่ป็นเครือ่งกาํจดัตณัหา  แก่ขา้พระองคเ์ถดิ  (๒) 

  (พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่) เหมกะ  นิพพานบทอนัไมแ่ปรผนั เป็นเครือ่ง
กาํจดัความกําหนดัดว้ยอํานาจความพอใจ ในปิยรปูทัง้หลายทีไ่ดเ้หน็  ไดย้นิได้
รบัรูแ้ละไดรู้ ้ ในโลกนี้  (๓) 

  (พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่) ชนเหล่าใดผูม้สีต ิ รูนิ้พพานนัน้แลว้ เหน็ธรรม  
ดบักเิลสไดแ้ลว้ ชนเหล่านัน้  เป็นผูส้งบทุกเมือ่ ขา้มตณัหาทีช่ือ่วา่วสิตัตกิาใน
โลกไดแ้ลว้ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๐๙/๒๕) 

เหมกมาณวปัญหานิทเทส :แสดงปัญหาของเหมกมาณพ คอือธบิายปัญหาของเหมกมาณพผู้
เขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนที ่ ๘ เกีย่วกบัคาํพยากรณ์ของอาจารยเ์จา้
ลทัธ ิธรรมเครือ่งกาํจดัตณัหา และนิพพาน มทีัง้หมด ๔ คาถา โดยเหมกมาณพ
ทลูถาม ๒ คาถา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ ๒ คาถา 

  เหมกมาณพทลูถามว่า ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดม อาจารยเ์จา้ลทัธเิหล่าใด
เคยพยากรณ์แก่ขา้พระองคว์า่ เหตุน้ีไดเ้ป็นมาแลว้อยา่งนี้ จกัเป็นอยา่งนี้ คาํ
พยากรณ์ทัง้หมดนัน้เป็นคาํทีเ่ชือ่สบืต่อกนัมา คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้มแีต่จะทาํ
ใหต้รกึไปต่าง ๆ ขา้พระองคจ์งึไมย่นิดคีาํพยากรณ์นัน้ ขา้แต่พระมนีุ บุคคลรูช้ดั
ธรรมใดแลว้ มสีตเิทีย่วไปอยู ่ พงึขา้มตณัหาทีช่ือ่วา่วสิตัตกิาในโลกได ้ ขอ
พระองคโ์ปรดตรสับอกธรรมทีเ่ป็นเครือ่งกาํจดัตณัหา แก่ขา้พระองคเ์ถดิ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ อาจารยเ์จา้ลทัธเิหล่าใด เคยพยากรณ์แก่ขา้พระองค ์ หมายถงึ 

พราหมณ์พาวรแีละอาจารยค์นอื่น ๆ ของพราหมณ์พาวรเีคยพยากรณ์ คอื เคย
บอก แสดง บญัญตั ิกําหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ย ประกาศหลกัการของ
ตน ลทัธแิละความประสงคข์องตนวา่ เหตน้ีุไดเ้ป็นอยา่งนี้ จกัเป็นอยา่งนี้ 



 

๕๗๔๗ 
 

 

  คาํวา่ คาํพยากรณ์ทัง้หมดนัน้เป็นคาํทีเ่ชือ่สบืต่อกนัมา หมายถงึ คาํพยากรณ์
นัน้ อาจารยเ์หล่านัน้ไมรู่ด้ว้ยตนเอง ไมไ่ดป้ระจกัษ์แก่ตนเอง (เป็นคาํทีเ่ชือ่) 
โดยการเล่าลอื โดยการถอืสบื ๆ กนัมา โดยการอา้งตาํรา โดยตรรก โดยอนุมาน 
โดยการคดิตรองตามแนวเหตุผล หรอืเพราะเขา้กบัทฤษฏทีีพ่นิิจไว ้

  คาํวา่ คาํพยากรณ์ทัง้หมดมแีต่จะทาํใหต้รกึไปต่าง ๆ หมายถงึ ทาํให้
กามวติก พยาบาทวติก วหิงิสาวติก เป็นตน้ เจรญิ  

  คาํวา่ ขอพระองคโ์ปรดตรสับอกธรรม หมายความวา่ ขอใหพ้ระพทุธเจา้
ประกาศพรหมจรรยท์ีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ งามในทา่มกลาง งามในทีส่ดุ 
พรอ้มทัง้ อรรถและพยญัชนะ สตปัิฏฐาน สมัมปัปธาน อทิธบิาท อนิทรยี ์พละ 
โพชฌงค ์ 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นิพพาน และปฏปิทาเครือ่งดาํเนินไปสูนิ่พพาน 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เหมกะ นิพพานบทอนัไมแ่ปรผนั เครือ่งบรรเทา

ความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความพอใจ ในปิยรปูทัง้หลายทีไ่ดเ้หน็ ไดย้นิ ไดร้บัรู้
และไดรู้ใ้นโลกนี้ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ นิพพานบทอนัไมแ่ปรผนั อธบิายวา่ นิพพานบท(ทางนิพพาน) คอื 

ตาณบท(ทางปกป้อง) เลณบท(ทางหลกีเรน้) ปรายนบท(ทางไปสูจุ่ดหมาย) 
อภยบท (ทางไมม่ภียั) อนัมัน่คง แน่แท ้ไมแ่ปรผนัไปเป็นธรรมดา 

  คาํวา่ เครือ่งบรรเทาความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความพอใจ หมายถงึ เครือ่ง
สละ เขา้ไปสงบ สลดัทิง้ ระงบัความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความพอใจ คอือมต
นิพพานนัน้เอง 

  คาํวา่ ปิยรปูทัง้หลาย หมายถงึ รปูทีน่่ารกั มหีลายอยา่ง คอื 
  ๑. จกัข ุโสตะ ฆานะ ชวิหา กาย มโน 
  ๒. รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ 
  ๓. จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชวิหาวญิญาณ   

 กายวญิญาณ มโนวญิญาณ 
  ๔. จกัขสุมัผสั ... มโนสมัผสั 
  ๕. รปูสญัเจตนา... ธมัมสญัเจตนา 
  ๖. รปูตณัหา ... ธมัมตณัหา 
  ๗. รปูวติก ... ธมัมวจิาร 
  เหล่าน้ีเป็นปิยรปู เป็นสาตรปูในโลก 
  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชนเหล่าใดรูนิ้พพาน เหน็แจง้ธรรมวา่ สงัขารทัง้ปวง

ไมเ่ทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทุกข ์ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตาดบักเิลส มรีาคะ โทสะ 
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โมหะ เป็นตน้ไดแ้ลว้ ชนเหล่านัน้ชือ่วา่เป็นผูส้งบจากราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุ
สลาภสิงัขารทุกอยา่ง เป็นผูข้า้มตณัหาทีช่ือ่วา่วสิตัตกิาในโลกไดแ้ลว้ (ข.ุจ.ู(ไทย) 
๓๐/๕๓/๒๑๗) 

เหมกะ, มาณพ มาณพชือ่เหมกะ, ผูเ้ป็นศษิยค์นหน่ึงในจาํนวนศษิย ์๑๖ คนของพราหมณ์พาวร ี
 ในวตัถุกถา กล่าวถงึพราหมณ์พาวร ีทีผู่เ้ป็นพราหมณ์ ๑๖ คน คอื (๑) อชติะ 

(๒) ตสิสเมตเตยยะ (๓) ปณุณกะ (๔) เมตตค ู (๕) โธตกะ (๖) อุปสวีะ (๗) นนั
ทะ (๘) เหมกะ (๙) โตเทยยะ (๑๐) กปัปะ (๑๑) ชตกุณัณิ ผูเ้ป็นบณัฑติ (๑๒) 
ภทัราวุธ (๑๓) อุทยั (๑๔) โปสาละ โมฆราช ผูม้ปัีญญา (๑๖) ปิงคยิะ ผูเ้ป็นมหา
ฤๅษ ีพราหมณ์ผูเ้ป็นศษิย ์๑๖ คนนัน้ แต่ละคนเป็นเจา้หมู ่เจา้คณะมชีือ่ปรากฏ
แก่ชาวโลกทัว่ไป เป็นผูบ้าํเพญ็ฌาน ยนิดใีนฌาน เป็นผูท้รงปัญญาปราดเปรือ่ง 
เคยอบรมวาสนาแต่ชาตปิางก่อนทัง้นัน้ (ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๑๐๑๔/๗๔๐) 

เหมวตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหมวตยกัษท์ลูถามปัญหา  ในตอนตน้ของพระสตูร วา่ดว้ยการ
ถามตอบกนัระหวา่งสาตาคริยกัษ์กบัเหมวตยกัษ์ กลา่วคอืสาตาคริยกัษ์ชกัชวน
เหมวตยกัษ์ไปเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค เหมวตยกัษ์จงึถามสาตาคริยกัษว์า่
พระองคม์ดีอียา่งไรจงึตอ้งเขา้เฝ้า สาตาคริยิกัษ์จงึพรรณนาพระคุณต่าง ๆ ของ
พระผูม้พีระภาค เชน่ ความเป็นผูค้งทีใ่นอฏิฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์เป็นตน้ สว่น
ตอนทา้ยของพระสตูรวา่ดว้ยเหมวตยกัษท์ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ เมือ่อะไร
เกดิ สตัวโ์ลกจงึเกดิ สตัวโ์ลกยนิดอีะไร ยดึถอือะไร และเพราะอะไรสตัวโ์ลกจงึ
เดอืดรอ้น ทรงตอบวา่ เมือ่อายตนะ ๖ เกดิสตัวโ์ลกจงึเกดิ สตัวโ์ลกยนิดอีายตนะ 
๖ ยดึถอื อายตนะ ๖ เพราะอายตนะ ๖ สตัวโ์ลกจงึเดอืดรอ้น แลว้ตรสัสรุปวา่ ถา้
สตัวโ์ลกคลายความพอใจในอายตนะ ๖ ยอ่มพน้จากทุกขไ์ด ้ (ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/
๑๕๓/๕๓๕) 

เหมวตะ, ยกัษ์ ยกัษ์ชือ่เหมวตะ, ยกัษ์ตนหนึ่งในบรรดายกัษ์ มหายกัษ์ เสนาบดยีกัษ์และมหา
เสนาบดยีกัษ ์

 ในอาฏานาฎยิสตูร ภาณวารที ่ ๑ กล่าวถงึยกัษ์ มหายกัษ์ เสนาบดยีกัษ์ มหา
เสนาบดยีกัษ ์ไดแ้ก่ อนิทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ภารทวาชะ ๑ ปชาบด ี๑ จนัท
นะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กนินุฆณัฑ ุ๑ นิฆณัฑ ุ๑ ปนาทะ ๑ โอปมญัญะ ๑ เทวสตูะ 
๑ มาตล ิ๑ จติตเสนะ ๑ คนัธพัพะ ๑ นโฬราชา ๑ ชโนสภะ ๑ สาตาคริะ ๑ เหม
วตะ ๑ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

เหยียดแขนออกหรือค ู้แขนเข้า อุปมาระยะการเดนิทางทีไ่กลเหมอืนใกลข้องพระมหา
โมคคลัลานะ, พระมหาโมคคลัลานะไดห้ายจากพระเชตวนัมาปรากฏในพรหม
โลกชัว่พรบิตาเดยีว ดงัเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ 
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             ในมหาโมคคลัลานสตูร เรือ่งพระมหาโมคคลัลานะ กล่าวถงึเมือ่พระผูม้พีระภาคประทบั
อยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรุงสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่น
พระโมคคลัลานะหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั เกดิความคดิคาํนึงขึน้ในจติวา่ “เทวดา
เหล่าไหนมญีาณอยา่งนี้ว่า ‘เราเป็นโสดาบนั ไมม่ทีางตกตํ่า มคีวามแน่นอนทีจ่ะ
สาํเรจ็สมัโพธใินวนัขา้งหน้า”สมยันัน้แล ภกิษุชือ่วา่ตสิสะมรณภาพไมน่าน ได้
บงัเกดิในพรหมโลกชัน้หนึ่ง ณ พรหมโลกชัน้นัน้ เทวดาทัง้หลายกร็ูจ้กัพรหมนัน้
วา่ “ตสิสพรหมมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก” ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ
ไดห้ายไปจากพระเชตวนั มาปรากฏในพรหมโลกนัน้ เหมอืนบุรุษผูม้กีาํลงั
เหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๓๔/๔๘๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)
๒๒/๕๕/๕๓๓,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘/๒๐๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๘/
๒๑๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖๑/๑๑๖,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๒๒/๒๑๑,ข.ุอุ.(ไทย)๒๕/๒๓/
๒๑๗)  

เหยี่ยวนกเขา เป็นสกุลของนกล่าเหยือ่สกุลหนึ่ง จดัอยูใ่นวงศเ์หยีย่วและอนิทร ี มลีกัษณะ
โดยรวม คอื ลาํตวัมขีนสเีทาน้ําตาล มลีายตลอดตวั อกสน้ํีาตาลลายกระขาว มกั
ล่าเหยือ่ดว้ยการซ่อนตวัเงยีบ ๆ ในพุม่ไมบ้นตน้เพือ่โฉบเหยือ่ไมใ่หรู้ต้วั, นกที่
ปรากฏในเวสสนัดรชาดก, คาํอุปมาการโคจรของภกิษุทีถ่กูตอ้งโดยไมต่ดิในอ
โคจรดงันกเหยีย่วนกเขาโฉบลงเตม็แรงอกกระแทกกอ้นมลูไถตายคาที ่

 ในสกุณคัฆชิาดก เรือ่งเหยีย่วนกเขาหลงกลนกมลูไถ กล่าวถงึพระศาสดาทรง
แสดงเรือ่งเหยีย่วนกเขากบันกมลูไถในอดตีแลว้ตรสัเรือ่งโคจรของภกิษุ วา่ 
เหยีย่วนกเขาโฉบลงเตม็แรงดว้ยหมายใจวา่ จะจบัเอานกมลูไถทีอ่ยูใ่นทีห่ากนิ 
โฉบลงอยา่งฉบัพลนั (อกกระแทกมลูไถถงึแก่ความตาย) เมือ่เหยีย่วนกเขาตาย
แลว้ นกมลูไถจงึออกมายนืบนอกของเหยีย่วนกเขาเปล่งอุทานวา่ เรานัน้เป็นผู้
ถงึพรอ้มดว้ยอุบาย ยนิดแีลว้ในทีห่ากนิอนัเป็นเขตแหง่บดิา เหน็ประโยชน์ของ
ตนอยู่ เป็นผูป้ราศจากศตัร ู ยอ่มเบกิบานใจ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๕/๗๒, ข.ุชา.
(ไทย)๒๘/๒๐๗๔/๕๐๖) 

เหยื่อแห่งมาร กามในภพนี้และภพหน้า, กามสญัญาในภพหน้า เป็นเหยือ่แหง่มาร 
 ในอาเนญชสปัปายสตูร กล่าวถงึอรยิสาวกยอ่มพจิารณาเหน็ในเรือ่งกามนัน้ดงันี้

วา่ ‘กามทีม่ใีนภพนี้ และกามทีม่ใีนภพหน้า กามสญัญาทีม่ใีนภพนี้ และกาม
สญัญาทีม่ใีนภพหน้า ทัง้ ๒ ประการนัน้ เป็นบ่วงแหง่มาร เป็นวสิยัแหง่มาร เป็น
เหยือ่แหง่มาร เป็นโคจรแหง่มาร ในกามน้ีมบีาปอกุศลทางใจเหล่าน้ี คอื อภชิฌา
บา้ง พยาบาทบา้ง สารมัภะบา้ง (ม.อุป.(ไทย)๑๔/๖๖/๗๓) 



 

๕๗๕๐ 
 

 

เหรญัญกานิเถรคาถา : ภาษติของพระเหรญัญกานเิถระ,คาถาของพระ
เหรญัญกานิเถระ ทา่นพระเหรญัญกานิเถระเมือ่จะตกัเตอืนน้องชาย  จงึไดก้ล่าว
วา่ วนัคนืผา่นพน้ไป  ชวีติยอ่มดบัไป อายขุองสตัวท์ัง้หลายยอ่มสิน้ไป เหมอืน
น้ําในแมน้ํ้าน้อยสิน้ไป เมือ่เป็นเชน่นัน้ คนพาลถงึทาํบาปกรรมอยูก่ไ็มรู่ส้กึตวั 
ภายหลงั  เขาไดร้บัทุกขแ์สนสาหสั เพราะบาปกรรมนัน้มผีลเลวทราม  (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๑๔๕/๓๕๓) 

เหรียญกษาปณ์ อุปมาลงโทษผูผ้ดิในกามดว้ยการหัน่เฉือนเนื้อออกเป็นแวน่ ๆ ดงัเหรยีญ
กษาปณ์ 

 ในมหาทุกขกัขนัธสตูร กล่าวถงึเรือ่งกามเป็นเหตุ ชนทัง้หลายตดัชอ่งยอ่งเบา
บา้ง ขโมยยกเคา้บา้ง ปลน้บา้นบา้ง ดกัจีใ้นทางเปลีย่วบา้ง ละเมดิภรรยาผูอ้ื่น
บา้ง พระราชากร็บัสัง่ใหจ้บัเขาลงอาญาดว้ยประการต่าง ๆ คอื เฆีย่นดว้ยแส้
บา้ง เฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ตดีว้ยไมพ้ลองบา้ง ตดัมอืบา้ง ตดัเทา้บา้ง ตดัทัง้มอื
และเทา้บา้ง ตดัใบหบูา้ง เอาผา้พนัตวัราดน้ํามนัแลว้จุดไฟเผาบา้ง พนัมอืแลว้
จุดไฟต่างคบบา้ง ถลกหนงัตัง้แต่คอถงึขอ้เทา้ใหลุ้กเดนิเหยยีบหนงัจนลม้ลงบา้ง 
สวมปลอกเหลก็ทีข่อ้ศอกและเขา่ แลว้เสยีบหลาวทัง้หา้ทศิเอาไฟเผาบา้ง ใชเ้บด็
เกีย่วหนงัเนื้อเอน็ออกมาบา้ง เฉือนเนื้อออกเป็นแวน่ๆ เหมอืนเหรยีญกษาปณ์
บา้ง (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๖๙/๑๗๐,ม.อุป.(ไทย)๑๔/๒๔๗/๒๙๒,ม.อุป.(ไทย)๑๔/
๒๕๔/๓๐๐,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๕๕/๑๘๘) 

เหลก็, บาตร บาตรทีท่รงอนุญาต,พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัหิา้มบาตรอื่น ๆ แก่พระฉพัพคั
คยี ์

 ในขทุทกวตัถุ กล่าวถงึเรือ่งพระฉพัพคัคยีใ์ชบ้าตรชนิดต่าง ๆ คอื บาตรทองคาํ 
บาตรเงนิ คนทัง้หลายตาํหนิ ประณาม โพนทะนาวา่ “ฯลฯ เหมอืนคฤหสัถ์
ผูบ้รโิภคกาม” ภกิษุเหล่านัน้จงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง
ทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไม่พงึใชบ้าตรทองคาํ ... ไม่
พงึใชบ้าตรเงนิ ... ไมพ่งึใชบ้าตรแกว้มณี ... ไมพ่งึใชบ้าตรแกว้ไพฑรูย ์... ไม่พงึ
ใชบ้าตรแกว้ผลกึ ... ไมพ่งึใชบ้าตรสมัฤทธิ ์ ... ไมพ่งึใชบ้าตรกระจก ... ไมพ่งึใช้
บาตรดบีุก... ไมพ่งึใชบ้าตรตะกัว่ ... ไมพ่งึใชบ้าตรทองแดง รปูใดใช ้ตอ้งอาบตัิ
ทุกกฏ ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คอื บาตรเหลก็ บาตรดนิ” (ว.ิจุ.
(ไทย) ๗/๒๕๒/๑๙) 

เหล่ากินนร สตัวใ์นวรรณคด,ี สตัวป่์าหมิพานต,์ สตัวใ์นนิยาย, สตัวค์รึง่คนครึง่นกทีอ่าศยั
แมน้ํ่า และสระหากนิ 



 

๕๗๕๑ 
 

 

 ในสารปีุตตเถราปทาน เรือ่งในอดตีชาตขิองพระสารบุีตรเถระ กล่าวถงึ พระสารี
บุตรเถระบรรลุสาวกบารมญีาณแลว้ไดอุ้ทานขึน้วา่ ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานต ์มี
ภเูขาลกูหน่ึงชือ่ลมัพกะ ใกล ้ ๆ ภเูขาลมัพกะนัน้ เขาสรา้งอาศรมและสรา้ง
บรรณศาลาไวอ้ยา่งดเีพือ่ขา้พเจา้ ในทีไ่มไ่กลอาศรมของขา้พเจา้ มแีมน้ํ่าสาย
หน่ึงมฝัีง่ตืน้ ทา่น้ําราบเรยีบ น่ารืน่รมยใ์จ มทีรายสะอาดเรีย่รายกระจายอยูท่ ัว่ 
มรีาชสหี ์เสอืโครง่ เสอืเหลอืง หม ีหมาใน เสอืดาว ชา้งตระกลูมาตงัคะตกมนั ๓ 
แหง่ (ไมท่าํอนัตราย) อาศยัสระนัน้หากนิ เหล่ากนินร (สตัวค์รึง่คนครึง่นก) ฝงู
วานร คนทาํงานในป่า สนุขัไล่เนื้อ นายพราน อาศยัสระนัน้หากนิ (ข.ุอป.(ไทย)
๓๒/๑๖๖/๒๙) 

เหลียวด ู ยดืกายสว่นหน้าแลว้เหลยีวดกูายสว่นหลงั, เหลยีวดอูยา่งราชสหีท์ีม่ลีกัษณะยดื
กายสว่นหน้าแลว้เหลยีวดกูายสว่นหลงั, นอนอยา่งราชสหี ์

 ในเสยยาสตูร เรือ่งการนอน กล่าวถงึการนอน ๔ ประการ คอื (๑) นอนอยา่งคน
ตาย (๒) นอนอยา่งคนบรโิภคกาม (๓) นอนอยา่งราชสหี ์(๔) นอนอยา่งตถาคต 
ในการนอน ๔ อยา่งนี้ การนอนอยา่งราชสหี ์ คอื พญาราชสหีย์อ่มสาํเรจ็การ
นอนตะแคงขวา ซอ้นเทา้เหลื่อมเทา้ สอดหางเขา้ในระหวา่งโคนขา มนัตื่นขึน้ยดื
กายสว่นหน้าแลว้เหลยีวดกูายสว่นหลงั ถา้มนัเหน็กายผดิแปลกหรอืไมป่กติ
อยา่งไรไป มนัยอ่มเสยีใจดว้ยเหตุนัน้ แต่ถา้ไม่เหน็อะไรผดิปกต ิมนัยอ่มดใีจ น้ี
เรยีกวา่ นอนอยา่งราชสหี ์ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๖/๓๖๖, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๕๖๖/๖๑๙) 

เหว ชอ่งลกึลงไปในภูเขา ชอ่งลกึหวา่งเขา, เหวทิง้ดาบและอาวุธขององคุลมิาล 
 ในองัคุลมิาลสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัองคุลมิาลวา่ “องคุลมิาล เราวาง

อาชญา ในสรรพสตัวไ์ดแ้ลว้ จงึชือ่วา่หยดุแลว้ตลอดกาล สว่นทา่นสชิือ่วา่ยงัไม่
หยดุ” โจรองคุลมิาลกล่าวว่า “สมณะ นานจรงิหนอ เสดจ็มาถงึป่าใหญ่เพือ่
อนุเคราะหข์า้พระองค ์ ขา้พระองคน์ัน้จกัละการทาํบาป เพราะฟังคาถาอนั
ประกอบดว้ยธรรมของพระองค”์ โจรองคุลมิาลไดก้ล่าวอยา่งนี้แลว้ทิง้ดาบและ
อาวุธลงในเหวลกึ มหีน้าผาชนั โจรองคุลมิาลไดถ้วายอภวิาทพระบาททัง้สอง
ของพระสคุตแลว้ทลูขอบรรพชากบัพระสคุต ณ ทีน่ัน้เอง (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๙/
๔๒๔,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๘/๕๑๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๑๑๒/๖๒๓,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๕๑/
๑๗๘)  

เหาะ เดนิทางดว้ยฤทธิเ์ดช,เคลื่อนทีไ่ปในอากาศดว้ยฤทธิ,์ อานิสงสเ์ป็นพระสนมของ
พระราชาผูท้รงคุณอนัประเสรฐิ มพีระสริ ิ



 

๕๗๕๒ 
 

 

 ในสริมิาวมิาน พระเถระถามนางสริมิาวา่ ชาตกิ่อนแต่จะมาเป็นเทพธดิาน้ี เธอ
ไดป้ระพฤตสิจุรติกรรมอะไรไว ้ เพราะบุญอะไรเธอจงึมบีรวิารยศอยูม่ากมาย 
เป่ียมไปดว้ยความสขุ อน่ึง เธอมฤีทธิท์ีห่าฤทธิใ์ดเทยีมเทา่มไิด ้ เหาะไปใน
อากาศได ้ ทัง้มรีศัมกีายสวา่งไสวไปทัว่สบิทศิ สริมิาเทพธดิาตอบวา่ ดฉินัเป็น
พระสนมของพระราชาผูท้รงพระคุณอนัประเสรฐิ มพีระสริ ิ อยูใ่นพระนครซึง่
สถาปนาไวเ้ป็นอยา่งดทีา่มกลางขนุเขา มคีวามชาํนาญอยา่งยิง่ในการฟ้อนราํ 
ขบัรอ้ง ชาวเมอืงราชคฤหไ์ดพ้ากนัเรยีกขานดฉินัวา่ สริมิา (ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๔๐/
๒๔) 

เหี้ยมหาญ กระทาํอยา่งทีส่ดุ, แสดงอยา่งยวดยิง่,กระทาํลกัษณะการเหีย้มหาญของอเจลกะ
คนไรม้ารยาท รบัประทานเลยีมอื เลอืกรบัภกิษา 

 ตวัอยา่งในอเจลกวรรค หมวดวา่ดว้ยคนเปลอืย วา่ดว้ยปฏปิทา ๓ อยา่ง พระผูม้ี
พระภาคตรสัปฏปิทา ๓ ประการ วา่ (๑) ปฏปิทาอยา่งหยาบ (๒) ปฏปิทาอยา่ง
เหีย้มหาญ (๓) ปฏปิทาอยา่งกลาง ในปฏปิทา ๓ อยา่งอยา่งนี้ ปฏปิทาอยา่ง
เหีย้มหาญ คอื คนเปลอืยบางคนในโลกน้ีไรม้ารยาท เลยีมอื เขาเชญิใหม้ารบั
ภกิษากไ็มม่าเขาเชญิใหห้ยดุกไ็มห่ยดุ ไมร่บัภกิษาทีเ่ขาแบ่งไวก่้อน ไมร่บั
ภกิษาทีเ่ขาเจาะจงทาํไวไ้มย่นิดกีจินิมนต ์ไมร่บัภกิษาปากหมอ้ ไมร่บัภกิษาจาก
กระเชา้ ไมร่บัภกิษาครอ่มธรณีประต ู ไมร่บัภกิษาครอ่มทอ่นไม ้ ไมร่บัภกิษา
ครอ่มสาก ไม่รบัภกิษาทีค่นสอง คนบรโิภคอยู ่ไมร่บัภกิษาของหญงิมคีรรภ ์ไม่
รบัภกิษาของหญงิทีก่าํลงัใหล้กูดดูนมไมร่บัภกิษาของหญงิทีค่ลอเคลยีคน (องฺ.
ทุก.(ไทย)๒๐/๑๕๗/๔๐๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๕๘/๔๐๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๕๙/
๔๐๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๖๐/๔๐๑) 

แหล่งนํ้า ทีเ่กบ็กกัน้ํา, ทีส่ะสมของน้ํา, ทีร่วมน้ําบนพืน้ผวิโลกหรอืบนผวิดาวเคราะห ์ เช่น 
มหาสมทุร ทะเล แมน้ํ่า ไปจนถงึ คลอง หรอื พืน้ทีชุ่ม่น้ํา, แหล่งน้ําอุปมาของ
เทวดาวา่เสมอดว้ยแสงอาทติยไ์มม่,ี แหล่งน้ําทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ฝนเป็น
แหล่งน้ําอนัเลศิ 

              ในนตัถปิตุตสมสตูร เรือ่งสิง่ทีเ่สมอดว้ยบุตรไมม่ ี กลา่วถงึทีก่รุงสาวตัถ ี เทวดา
ตนหนึ่งไดก้ลา่วคาถานี้ในสาํนกัของพระผูม้พีระภาควา่ ความรกัเสมอดว้ยบุตร
ไมม่ ี ทรพัยเ์สมอดว้ยโคไมม่ ี แสงสวา่งเสมอดว้ยดวงอาทติยไ์มม่ ี แหล่งน้ํา
ทัง้หลายมสีมทุรเป็นยอดเยีย่ม พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความรกัเสมอดว้ยตนไม่
ม ี ทรพัยเ์สมอดว้ยขา้วเปลอืกไมม่ ี แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไมม่ ี ฝนจดัเป็น
แหล่งน้ําอนัยอดเยีย่ม (ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๓/๑๓) 

โหดเหี้ยม ดุรา้ยทารุณ, อาํมหติ, โหดรา้ย, ทาํเกนิกวา่เหตุ, ไรค้วามปราณี 



 

๕๗๕๓ 
 

 

             ในอาฎานาฎยิสตูร ภาณวารที ่๑ กล่าวถงึอมนุษยท์ัง้หลายวา่ อมนุษยน์ัน้ไมพ่งึ
ไดส้กัการะหรอืความเคารพ ในหมูบ่า้นหรอืในนิคมของขา้พระพทุธเจา้ ไมพ่งึได้
พืน้ทีบ่า้น หรอืทีอ่ยูใ่นราชธานีชือ่วา่อาฬกมนัทาของขา้พระพทุธเจา้ ไมอ่าจเขา้
สมาคมของพวกยกัษ์ของขา้พระพทุธเจา้ อกีประการหน่ึง อมนุษยท์ัง้หลายไม่
พงึทาํอาวาหมงคลหรอืววิาหมงคลกบัอมนุษยน์ัน้ อมนุษยท์ัง้หลายด่าอมนุษย์
นัน้ดว้ยคาํดา่ทีต่รงตวัเตม็ปากเตม็คาํ อมนุษยท์ัง้หลายพงึเอาบาตรเปล่าครอบ
ศรีษะอมนุษยน์ัน้ อมนุษยท์ัง้หลายพงึผา่ศรีษะอมนุษยน์ัน้ออกเป็น ๗ เสีย่ง มี
อมนุษยท์ัง้หลาย ทีดุ่รา้ย โหดเหีย้ม ทาํเกนิเหตุ ไมเ่ชือ่ฟังทา้วมหาราช ไมเ่ชือ่
ฟังเสนาบดขีองทา้วมหาราช ไมเ่ชือ่ฟังผูช้ว่ยเสนาบดขีองทา้วมหาราช (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๓๐) 

โหติจนจโหติตถาคโตสตูร: พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอ ี
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ 
เมือ่มขีนัธ ์ ๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่ขนัธ ์ ๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ หลงัจากตายแลว้ 
ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรใน
วรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๒๒/๓๐๑) 

โหติตถาคโตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีพระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์ ๕ 
เพราะถอืมัน่และยดึมัน่ขนัธ ์๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ หลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 
เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรในวรรคน้ี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๒๒๐/๓๐๐) 

โหราจารย์ ผูช้าํนาญทางวชิาโหร, อาจารยผ์ูท้าํนายโชคชะตา, ผูร้ว่มถวายคาํปรกึษาแด่
พระราชาองคท์ี ่๒ เพือ่ประพฤตจิกัรวรรดวิตัร 

 ตวัอยา่งในจกักวตัตสิตูร เรือ่งพระเจา้จกัรพรรดอิงคท์ี ่๒ กล่าวถงึขา้ราชการ ขา้
ราชบรพิาร โหราจารยแ์ละมหาอาํมาตย ์ แมท่พั นายกอง ราชองครกัษ์ 
องคมนตร ีไดป้ระชุมกนักราบทลูทา้วเธอดงันี้วา่ ‘ขอเดชะ ทราบวา่ เมือ่พระองค์
ทรงปกครองชนบท ตามพระมตขิองพระองคเ์อง ประชาราษฎรก์ไ็มเ่จรญิต่อไป
เหมอืนเก่าก่อน เหมอืนเมือ่กษตัรยิพ์ระองคก่์อน ๆ ซึง่ไดท้รงประพฤตจิกัรวรรดิ
วตัรอนัประเสรฐิอยู ่ พระเจา้ขา้ ในแวน่แควน้ของพระองคม์ขีา้ราชการ ขา้ราช
บรพิาร โหราจารยแ์ละมหาอาํมาตย ์ ฯลฯ จดจาํจกัรวรรดวิตัรอนัประเสรฐิไดอ้ยู ่
ขอพระองคโ์ปรดตรสัถามถงึจกัรวรรดวิตัรอนัประเสรฐิเถดิ พระองคต์รสัถามแลว้ 
พวกขา้พระพทุธเจา้กจ็กักราบทลูจกัรวรรดวิตัรอนัประเสรฐิถวาย’ (ท.ีปา.(ไทย)



 

๕๗๕๔ 
 

 

๑๑/๙๐/๖๖,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๑/๖๗,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๐๔/๑๖๖,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๒๑๐/๑๗๑) 

โหราจารย ,์ มหาอมาตย์ มหาอมาตยอ์าจารยผ์ูท้าํนายโชคชะตา, อาจารยผ์ูพ้ยากรณ์, ภกิษุ
ฉพัพคัคยีผ์ูเ้ดนิกัน้รม่คลา้ยโหราจารยม์หาอมาตย ์

 ในขทุทกวตัถุ เรือ่งรม่ กล่าวถงึรม่เกดิขึน้แก่สงฆ ์ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาต
รม่ ครัง้นัน้ พวกภกิษุฉพัพคัคยีก์ัน้รม่เดนิเทีย่ว พวกสาวกอาชวีกผูร้ว่มเดนิกบั
อุบาสกคนหน่ึงเหน็พวกภกิษุฉพัพคัคยีเ์ดนิกัน้ร่มมาแต่ไกล จงึไดก้ล่าวกบั
อุบาสกนัน้ว่า “พระคุณเจา้ผูเ้จรญิเหล่าน้ีของทา่น เดนิกัน้รม่มาคลา้ยโหราจารย์
มหาอมาตย”์ อุบาสกกล่าววา่ “ท่านเหล่าน้ีไมใ่ชเ่ป็นภกิษุ แต่เป็นปรพิาชก
ขอรบั” พวกเขาพนนักนัวา่ “เป็นภกิษุไมใ่ชภ่กิษุ” อุบาสกจาํพวกภกิษุทีเ่ขา้มา
ใกลไ้ดจ้งึตาํหนิ ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระคณุเจา้ผูเ้จรญิทัง้หลายจงึกัน้
รม่เดนิเทีย่วเล่า” ภกิษุทัง้หลายไดย้นิอุบาสกตาํหนิ ประณาม โพนทะนา จงึนํา
เรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคท์รงตาํหนิแลว้ ทรง
แสดงธรรมกีถา รบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึกัน้รม่ รปู
ใดกัน้ ตอ้งอาบตัทุิกกฏ”(ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๒๗๐/๕๕) 

ให้ธรรม แสดงธรรม, เทศนาธรรม, กล่าวธรรม, สอนธรรม, ใหธ้รรมเป็นทานชนะการให้
ทัง้ปวง 

 ในสกักเทวราชวตัถุ เรื่องทา้วสกักะจอมเทพ กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคตรสัพระ
คาถานี้แก่ทา้วสกักะจอมเทพและเหล่าเทวดา วา่ การใหธ้รรม ชนะการใหท้ัง้
ปวง รสแหง่ธรรม ชนะรสทัง้ปวง ความยนิดใีนธรรม ชนะความยนิดทีัง้ปวง 
ความสิน้ตณัหา ชนะทุกขท์ัง้ปวง (ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๓๕๔/๑๔๔) 

ให้มรรคประชุมลง การรวมลงขององคม์รรค, ใหส้มัมาทฏิฐปิระชุมลง เพราะมสีภาวะเหน็ ให้
สมัมาสงักปัปะประชุมลง เพราะมสีภาวะตรกึตรอง ใหส้มัมาวาจาประชุมลง 
เพราะมสีภาวะกาํหนด ใหส้มัมากมัมนัตะประชุมลง เพราะมสีภาวะเกดิขึน้ ให้
สมัมาอาชวีะประชุมลง เพราะมสีภาวะผอ่งแผว้ ใหส้มัมาวายามะประชุมลง 
เพราะมสีภาวะประคองไว ้ ใหส้มัมาสตปิระชุมลง เพราะมสีภาวะเขา้ไปตัง้ไว ้ ให้
สมัมาสมาธปิระชุมลง 

 ในอานาปานสัสตกิถา สโตการญิาณนิทเทส กล่าวถงึภกิษุเมือ่รูค้วามทีจ่ติเป็น
เอกคัคตารมณ์ ไมฟุ้่งซ่านดว้ยอาํนาจลมหายใจเขา้หายใจออกยาว ยอ่มให้
อนิทรยีท์ัง้หลายประชุมลง รูช้ดัโคจรและรูแ้จง้ธรรมอนัมคีวามสงบเป็นประโยชน์ 
ใหพ้ละทัง้หลายประชุมลง ... ใหโ้พชฌงคท์ัง้หลายประชุมลง ... ใหม้รรคประชุม



 

๕๗๕๕ 
 

 

ลง ... ใหธ้รรมทัง้หลายประชุมลง รูช้ดัโคจร และรูแ้จง้ธรรมอนัมคีวามสงบเป็น
ประโยชน์ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๖๘/๒๖๑) 

ให้ร ู้ความหมายได้ เป็นลกัษณะบคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น แต่ไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง
ทีไ่มห่ยาบคาย สามารถพดูใหรู้ค้วามหมายได ้

 ตวัอยา่งในขปิปนิสนัตสิตูร กล่าวถงึบุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น แต่ไมป่ฏบิตัิ
เพือ่เกือ้กลูตนเอง วา่ บุคคลบางคนในโลกนี้ไมส่ามารถรูไ้ดเ้รว็ในกุศลธรรม
ทัง้หลาย ไมท่รงจาํธรรมทีฟั่งแลว้ไว ้ ไม่พจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไว ้
หารูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมไม ่แตม่วีาจางาม เจรจาถอ้ยคาํ
อ่อนหวาน อนัประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้้
ความหมายได ้ ทัง้ชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารเีหน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไป
ปฏบิตั ิ เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจ ใหส้ดชืน่รา่เรงิ อยา่งนี้แล 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๗/๑๔๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๗/๑๕๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
๒๒/๑๖๖/๒๗๖, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๕๒/๓๓๘) 

ให้ฤกษ์ ใหย้ามคราวหรอืเวลาซึง่เหมาะเป็นชยัมงคล, ใหฤ้กษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ววิาหมง
คล ฤกษ์เรยีงหมอน ฤกษ์หยา่รา้ง เป็นตน้ 

 ตวัอยา่งในพรหมชาลสตูร มหาศลี กล่าวถงึพระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากการ
เลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิา คอื ใหฤ้กษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ววิาหมงคล 
ฤกษ์เรยีงหมอน ฤกษ์หยา่รา้ง ฤกษ์รวบรวมทรพัย ์ฤกษ์ใชจ้า่ยทรพัย ์ทาํใหโ้ชค
ด ีทาํใหเ้คราะหร์า้ย ใหย้าผดุงครรภ ์ รา่ยมนตรท์าํใหล้ิน้แขง็ ทาํใหค้างแขง็ ทาํ
ใหม้อืสัน่ทาํใหค้างสัน่ ทาํใหห้อูือ้ เป็นหมอดลูกูแกว้ ใชห้ญงิสาวเป็นคนทรง ใช้
หญงิประจาํเทวาลยัเป็นคนทรง บวงสรวงดวงอาทติยแ์ละทา้วมหาพรหม รา่ย
มนตรพ์น่ไฟ ทาํพธิเีรยีกขวญั (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๖/๑๐, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๑๐/๗๑) 

ไหม, ผา้ ผา้ทีท่อดว้ยไหม, เครือ่งลาดทีปั่กดว้ยผา้ไหม, เครื่องลาดผา้ไหมอนัสงูใหญ่ที่
ทรงงดเวน้ 

             ตวัอยา่งในพรหมชาลสตูร มชัฌมิศลี พระสมณโคดมทรงเวน้ขาดจากทีน่อนอนั
สงูใหญ่ คอื เตยีงมเีทา้สงูเกนิขนาด เตยีงมเีทา้เป็นรปูสตัวร์า้ย พรมขนสตัว ์
เครือ่งลาดขนแกะลายวจิติร เครือ่งลาดขนแกะสขีาว เครือ่งลาดมลีายรปูดอกไม ้
เครือ่งลาดยดันุ่นเครือ่งลาดขนแกะวจิติรดว้ยรปูสตัวร์า้ยเชน่สหีะและเสอื เครือ่ง
ลาดขนแกะมขีน ๒ ดา้น เครือ่งลาดขนแกะมขีนดา้นเดยีว เครื่องลาดปักดว้ย
ไหมประดบัรตันะ เครือ่งลาดผา้ไหม ประดบัรตันะ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๕/๗, ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๑๙๙/๖๘) 

  



 

๕๗๕๖ 
 

 

อกัษรอวรรค องั อกัษร (คือสระ อ อา อิ อี อ  ุอ  ูเอ โอ)  จำนวน ๓,๒๑๑  ศัพท์ 
อกตเวทิตา : ความไม่กระทาํปฏกิารคุณตอบแทนและไมป่ระกาศเกยีรตคุิณใหป้รากฏ  
             ในอกตญัญตุาสตูร เรือ่งความเป็นผูไ้มรู่คุ้ณและความเป็นผูรู้คุ้ณ กล่าวถงึบุคคล

ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูกนําไปฝังไว ้ คอื 
(๑) กายทุจรติ (๒) วจทีุจรติ (๓) มโนทุจรติ (๔) อกตญัญุตา อกตเวทติา (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑๓/๓๓๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒๓/๓๔๐(องฺ.ทุก.อ.(บาล)ี ๒/
๓๓/๓๑,๑๒๐/๖๕, องฺ.ทุก.ฏกีา ๒/๓๓/๓๖,๑๒๐/๖๙-๗๐) 

อกตเวที ผูไ้มรู่จ้กัทาํอุปการะทีบุ่คคลอื่นกระทาํแก่ตนใหป้รากฏ,ภมูขิองอสตับุรษุคอืเป็น
คนอกตเวท ี  

 ในสมจติตวรรคเรือ่งเทวดาพรอ้มใจกนักล่าวถงึพระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ เราจกัแสดงภูมอิสตับุรุษและภมูสิตับุรษุแก่เธอทัง้หลาย วา่ ภมูอิ
สตับุรษุ คอื อสตับุรุษเป็นคนอกตญัญ ู เป็นคนอกตเวท ี ความเป็นคนอกตญัญ ู
ความเป็นคนอกตเวท ี อสตับุรษุทัง้หลายสรรเสรญิ ความเป็นคนอกตญัญ ู และ
ความเป็นคนอกตเวท ี ทัง้หมดนี้เป็นภมูอิสตับุรุษ สว่นภมูสิตับุรุษ คอื สตับุรุษ
เป็นคนกตญัญ ู เป็นคนกตเวท ี ความเป็นคนกตญัญ ู ความเป็นคนกตเวท ี
สตับุรษุทัง้หลายสรรเสรญิ ความเป็นคนกตญัญ ูและความเป็นคนกตเวททีัง้หมด
น้ีเป็นภมูสิตับรุุษ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๓/๗๗, องฺ.ปญฺจก(ไทย)๒๒/๒๖๔/
๓๙๗,องฺ.ทุก.อ.(บาล)ี ๒/๓๓/๓๑) 

อกตญัญชุาดก : ชาดกวา่ดว้ยคนอกตญัญ ู มเีน้ือความอธบิายวา่ มหาเศรษฐโีพธสิตัวช์าวกรุง
พาราณส ี ไดก้ล่าวตาํหนิคนของตนทีท่าํการแกแ้คน้แก่คนของเศรษฐชีาวชนบท
วา่เป็นเรื่องไมเ่หมาะสม ผูใ้ดไมรู่จ้กัคุณความดแีละประโยชน์ทีผู่อ้ื่นกระทาํไว้
ก่อน ผูน้ัน้เมือ่กจิการงานเกดิขึน้ในภายหลงัยอ่มหาผูช้ว่ยเหลอืไมไ่ด ้ (ข.ุชา.เอ
กก.(ไทย) ๒๗/๙๐/๓๗) 

อกตญัญตุา ความไม่รูอุ้ปการคุณทีผู่อ้ ื่นทาํแก่ตน,ความไมก่ระทาํปฏกิารคุณตอบแทนและไม่
ประกาศเกยีรตคุิณใหป้รากฏ 

 ในอกตญัญตุาสตูร เรือ่งความเป็นผูไ้มรู่คุ้ณและความเป็นผูรู้คุ้ณ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัถงึบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูก
นําไปฝังไว ้ คอื (๑) กายทุจรติ (๒) วจทีุจรติ (๓) มโนทุจรติ (๔) อกตญัญุตา 
อกตเวทติา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๑๓/๓๓๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒๓/
๓๔๐,องฺ.ทุก.อ.(บาล)ี๒/๓๓/๓๑,๑๒๐/๖๕, องฺ.ทุก.  ฏกีา ๒/๓๓/๓๖,๑๒๐/๖๙-
๗๐) 



 

๕๗๕๗ 
 

 

อกตญัญตุาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นผูไ้มรู่คุ้ณและความเป็นผูรู้คุ้ณ ม ี ๒ สตูร 
ความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 

 1.อกตญัญตุาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลหลงัจาก
ตายแลว้ไปเกดิในนรก ๔ คอื (๑) กายทุจรติ (๒) วจทีุจรติ (๓) มโนทุจรติ (๔) 
อกตญัญุตา อกตเวทติา แลว้แสดงธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคล หลงัจากตายแลว้ไป
เกดิในสวรรค ์๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๓/๓๓๓) 

 2.อกตญัญตุาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหค้นพาลบรหิารตน
ใหถู้กกาํจดั ถูกทาํลาย และประสพสิง่ทีไ่มใ่ช่บุญเป็นอนัมาก ๔ คอื (๑) กาย
ทุจรติ (๒) วจทีุจรติ (๓) มโนทุจรติ (๔) อกตญัญุตา อกตเวทติา แลว้ตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้ณัฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุุษบรหิารตนไมใ่หถู้กกาํจดั 
ไมใ่หถู้กทาํลาย และประสพบุญเป็นอนัมาก ๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๒๓/๓๓๙) 

อกตญัญู ผูไ้มรู่อุ้ปการะทีบุ่คคลอื่นกระทาํแก่ตน,ผูเ้ป็นอสตับุรษุ 
 ในสมจติตวรรค เรือ่งเทวดาพรอ้มใจกนั กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ

ทัง้หลายวา่ เราจกัแสดงภูมอิสตับุรุษและภมูสิตับุรษุแก่เธอทัง้หลาย วา่ ภมูอิ
สตับุรษุ คอื อสตับุรุษเป็นคนอกตญัญ ู เป็นคนอกตเวท ี ความเป็นคนอกตญัญ ู
ความเป็นคนอกตเวท ี อสตับุรษุทัง้หลายสรรเสรญิ ความเป็นคนอกตญัญ ู และ
ความเป็นคนอกตเวท ี ทัง้หมดนี้เป็นภมูอิสตับุรุษ สว่นภมูสิตับุรุษ คอื สตับุรุษ
เป็นคนกตญัญ ู เป็นคนกตเวท ี ความเป็นคนกตญัญ ู ความเป็นคนกตเวท ี
สตับุรษุทัง้หลายสรรเสรญิ ความเป็นคนกตญัญ ูและความเป็นคนกตเวททีัง้หมด
น้ีเป็นภมูสิตับรุุษ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๓/๗๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๒/๒๖๔/๓๙๗, ข.ุ
จรยิา.(ไทย)๒๗/๑๓/๓๙๘,ข.ุจรยิา.(ไทย)๒๗/๒๒/๓๕๗,ข.ุจรยิา.(ไทย)๒๗/๖๓/
๒๗,ข.ุจรยิา.(ไทย)๒๗/๗๒/๓๐,ข.ุจรยิา.(ไทย)๒๗/๗๔/๓๓๕,องฺ.ทุก.อ.(บาล)ี ๒/
๓๓/๓๑) 

อกนิฏฐภพ เทวภมูชิัน้อกนิฏฐภพ,ภพของเหล่าเทพผูไ้มม่คีวามดอ้ยหรอืเลก็น้อยกวา่ใคร, ผู้
สงูสดุ, ภพหนึ่งในรปูาวจร ๑๖ ชัน้ 

 ตวัอยางในสกักปัญหสตูร เรือ่งการไดโ้สมนสั กล่าวถงึทา้วสกักะพจิารณาเหน็
อาํนาจประโยชน์ประการที ่ ๖ น้ีแลวา่ ‘เทพเหล่านัน้ชัน้อกนิฏฐภพผูม้ยีศอนั
ประณีตกวา่ ในภพสดุทา้ยทีด่าํเนินไปอยู ่ อกนิฏฐภพนัน้จะเป็นทีอ่ยูข่องขา้
พระองค’์ จงึประกาศการไดค้วามยนิด ีการไดโ้สมนสัเชน่นี้(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๖๙/
๒๙๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๓๑/๒๐๑,อภ.ิก.(ไทย)๓๖/๔๐/๑๕๖) 



 

๕๗๕๘ 
 

 

อกนิฏฐา เหล่าท่านผูไ้มม่คีวามดอ้ยหรอืเลก็น้อยกวา่ใคร, ผูส้งูสดุ, เทพรปูาวจรภมูชิัน้อก
นิฏฐาประเภทสทุธาวาส 

 ในสงัคตีหิมวด ๕ กล่าวถงึเทพรปูาวจรภมูปิระเภทสทุธาวาสทีอ่ยูข่องทา่นผู้
บรสิทุธิ ์๕ (๑) อวหิา (๒) อตปัปา (๓) สทุสัสา (๔) สทุสัส ี(๕) อกนิฏฐา อธบิาย
เพิม่วา่ อวหิา คอืเหล่าทา่นผูไ้ม่เสือ่มจากสมบตัขิองตน หรอืผูไ้มล่ะไปเรว็, ผูค้ง
อยูน่าน อตปัปา คอืเหล่าทา่นผูไ้มท่าํความเดอืดรอ้นแก่ใคร หรอืผูไ้มเ่ดอืดรอ้น
กบัใคร สุทสัสา เหล่าทา่นผูง้ดงามน่าทศันา สทุสัส ีเหล่าทา่นผูม้องเหน็ชดัเจนด ี
หรอืผูม้ทีศันาแจม่ชดั อกนิฏฐา เหล่าทา่นผูไ้มม่คีวามดอ้ยหรอืเลก็น้อยกว่าใคร, 
ผูส้งูสดุ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๘/๓๐๗)  

อกนิฏฐา, เทพชัน้ เทพรปูาวจรชัน้อกนิฏฐา, หน่ึงในเทพรปูาวจรประเภทสทุธาวาส ๑๖ ชัน้ 
 ในจติตฏัฐติกิถา สกวาทถีามปรวาทวีา่ เหล่าเทพชัน้จาตุมหาราช ฯลฯ ชัน้

ดาวดงึส ์... ชัน้ยามา ... ชัน้ดุสติ... ชัน้นิมมานรด ี... ชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี... ชัน้
พรหมปารสิชัชา ... ชัน้พรหมปุโรหติา ... ชัน้มหาพรหมา ... ชัน้ปรติตาภา ... 
ชัน้อปัปมาณาภา ... ชัน้อาภสัสรา... ชัน้ปรติตสภุา ... ชัน้อปัปมาณสภุา ... ชัน้สุ
ภกณิหา ... ชัน้เวหปัผลา ...ชัน้อวหิา ... ชัน้อตปัปา ... ชัน้สทุสัสา ... ชัน้สทุสัส ี
ฯลฯ ชัน้อกนิฏฐา มจีติดวงเดยีวตัง้อยูไ่ดจ้นตลอดอายใุชไ่หม ปรวาทตีอบวา่ ไม่
ควรกล่าวอยา่งนัน้ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๓๗/๓๐๘) 

อกปัปิยภณัฑ์ สิง่ของเครื่องใชท้ีไ่มส่มควรแก่สมณะคอืพระภกิษุสามเณรเป็นสิง่ของทีพ่ระภกิษุ
สามเณรไมค่วรบรโิภคใชส้อย ผดิพระวนิยั มเีสนาสนะ เครือ่งลาดอาสนะ โต๊ะ 
เตยีง ตัง่ เป็นตน้ 

 ในเสนาสนขนัธกะ ตตยิภาณวาร พระผูม้พีระภาครบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ เรา
อนุญาตใหใ้ชส้อยปราสาททุกอยา่ง เมือ่สมเดจ็พระอยัยกิาของพระเจา้ปเสนทิ
โกศลทวิงคต เครื่องอกปัปิยภณัฑจ์าํนวนมาก จงึเกดิขึน้แก่สงฆ ์มเีตยีงมเีทา้สงู
เกนิขนาด เตยีงมเีทา้เป็นรปูสตัวร์า้ย พรมขนสตัว ์ เป็นตน้ พระผูม้พีระภาคทรง
อนุญาตใหต้ดัเทา้เกา้อีน้อนแลว้ใชส้อยได ้ ใหท้าํลายรปูสตัวร์า้ยเตยีงใหญ่แลว้ใช้
สอยได ้ ใหร้ือ้ฟูกทีย่ดันุ่นทาํเป็นหมอนแลว้ใชส้อยได ้นอกจากน้ีใหท้าํเป็นเครือ่ง
ลาดพืน้ (ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๓๒๐/๑๔๐) 

อกปัปิยะ สิง่ของทีภ่กิษุไมส่มควรจะบรโิภค, ของฉนัของเคีย้วทีหุ่งตม้เอง ทาํเอง เกบ็ไว้
ภายใน 

 ตวัอยา่งในอนัโตวุฏฐาทปิฏกิเขปกถา เรือ่งทรงหา้มการหุงตม้ภายในเป็นตน้ 
พระผูม้พีระภาคตรสัถามพระอานนทว์า่ “เธอไดข้า้วตม้นี้มาจากไหน พระ
อานนทไ์ดก้ราบทลูวา่ อาหารทีหุ่งตม้เอง พระผูม้พีระภาคทรงตาํหนิวา่ การทาํ



 

๕๗๕๙ 
 

 

อยา่งนี้ไมส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไม่ใชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้ ไม่
ควรทาํเลย ไฉนเธอจงึขวนขวายเพือ่ความมกัมากเชน่นี้เล่า อาหารทีเ่กบ็ไว้
ภายใน ทีหุ่งตม้ภายใน ทีหุ่งตม้เอง จดัเป็นอกปัปิยะ การกระทาํอยา่งนี้มไิดท้าํ
คนทีย่งัไมเ่ลื่อมใสใหเ้ลื่อมใส ทรงบญัญตัวิา่ ภกิษุไมพ่งึฉนัอาหารทีเ่กบ็ไว้
ภายใน ทีหุ่งตม้ภายใน ทีหุ่งตม้เอง รปูใดฉนั ตอ้งอาบตัทิุกกฏ (ว.ิม.(ไทย)๕/
๒๗๔/๗๑, ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๖๓/๑๘๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๒/๑๘๕) 

อกาลจีวร  ผา้สาํหรบัทาํจวีรทีเ่กดิขึน้นอกฤดกูาล คอืนอกกาลทีภ่กิษุจะพงึรบัผา้ผนืที ่ ๔ 
นอกจากไตรจวีรเกบ็ไวไ้ด,้ อกาลจวีร ไดแ้ก่ (๑) ผา้ทีเ่กดิขึน้ตลอด ๑๑ เดอืนใน
เมือ่ไมไ่ดก้รานกฐนิ (๒) ผา้ทีเ่กดิขึน้ตลอด ๗ เดอืนในเมือ่ไดก้รานกฐนิแลว้ (๓) 
แมผ้า้ทีเ่ขาถวายเจาะจงในกาล,ผา้ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตทาํจวีรตาม
ความหวงัทีจ่ะไดเ้พิม่ 

 ตวัอยา่งในจวีรวรรค เรือ่งภกิษุรบัอกาลจวีร กล่าวถงึพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้
ประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี อกาลจวีรไดเ้กดิขึน้แก่ภกิษุรปูหน่ึง 
ทา่นจะทาํจวีรแต่ผา้ไม่พอ จงึพยายามดงึผา้นัน้ใหย้ดืแลว้รดีเป็นหลายครัง้พระผู้
มพีระภาคเสดจ็ไปตามเสนาสนะ ทอดพระเนตรเหน็เธอพยายามดงึผา้นัน้ใหย้ดื
แลว้รดีเป็นหลายครัง้ จงึเสดจ็เขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้ ครัน้ถงึแลว้ตรสัถามวา่ “เธอ
พยายามดงึผา้นัน้ใหย้ดืแลว้รดีเป็นหลายครัง้ เพือ่อะไร” ภกิษุนัน้กราบทลูวา่ 
“ขา้พระองคไ์ดผ้า้ทีเ่ป็นอกาลจวีร ครัน้จะทาํจวีรผา้ไมพ่อดงันัน้จงึพยายามดงึผา้
นัน้ใหย้ดืแลว้รดีเป็นหลายครัง้ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ 
“ภกิษุ เธอมคีวามหวงัจะไดผ้า้สาํหรบัทาํจวีรอกีหรอื” ภกิษุนัน้กราบทลูวา่ “มี
ความหวงั พระพทุธเจา้ขา้” พระองคท์รงอนุญาตอกาลจวีร วา่ “เราอนุญาตใหร้บั
ผา้ทีเ่ป็นอกาลจวีรแลว้เกบ็ไวโ้ดยมคีวามหวงัวา่จะไดผ้า้มาเพิม่”(ว.ิมหา.(ไทย)๒/
๔๙๗/๑๙,ว.ิมหา.(ไทย)๒/๔๙๘/๒๐,ว.ิมหา.(ไทย)๒/๕๐๐/๒๑,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/
๗๔๐/๘๓, ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๙๒๕/๒๐๙,ว.ิป.(ไทย)๘/๒๖/๓๐,ว.ิป.(ไทย)๘/
๑๖๒/๑๒๘,ว.ิป.(ไทย)๘/๒๑๗/๒๑๗) 

อกาลมรณะ  การตายทีไ่มถ่งึเวลาอนัควร,ตายก่อนวยัอนัควร, การปรนิิพพานในเวลาอนัไม่
สมควรของพระอรหนัต ์

 ในนตัถอิรหโตอกาลมจัจตูกิถา เรือ่งพระอรหนัตไ์มม่อีกาลมรณะ กล่าวถงึ สก
วาทถีามปรวาทวีา่ พระอรหนัตไ์มม่อีกาลมรณะใชไ่หม ปรวาทตีอบว่า ใช่ สก
วาทถีามวา่ ผูฆ้า่พระอรหนัตไ์มม่ใีช่ไหม ปรวาทตีอบว่า ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ 
สกวาทถีามวา่ ผูฆ้า่พระอรหนัตม์อียูใ่ชไ่หม ปรวาท ี ใช ่ สกวาทถีามวา่ พระ
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อรหนัตไ์มม่อีกาลมรณะใชไ่หม ปรวาทตีอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ ฯลฯ 
(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๗๘๐/๘๑๗) 

อกาลราวิชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยไก่ทีข่นัไมถู่กเวลา มเีนื้อความอธบิายวา่ ปุโรหติโพธสิตัว์
ตาํหนิไก่ตวัทีไ่มเ่คยเจรญิเตบิโตมากบัพอ่แม ่ ไมเ่คยศกึษาสาํเหนียกในสาํนกัครู
อาจารยจ์งึขนัไมถู่กเวลา จนถูกฆา่ตาย คนทีไ่มศ่กึษาสาํเหนียกไมรู่อ้ะไรควรทาํ
ไมค่วรทาํ มกัทาํผดิพลาดยอ่มประสพความพนิาศได ้ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๑๑๙/๔๙) 

อกาลวาที ผูก้ล่าวไมถู่กเวลา, ผูก้ล่าวเรือ่งทีไ่มค่วรกล่าว, ผูไ้มก่ล่าวเรือ่งทีค่วรกล่าว 
 ในอกุสลมลูสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัถงึบุคคลกาลวาทถีูกบาปอกุศลธรรมทีเ่กดิ

เพราะโลภะครอบงาํ มจีติถูกบาปอกุศลธรรมทีเ่กดิเพราะโลภะกลุม้รุม ยอ่มอยู่
เป็นทุกข ์ ลาํบาก คบัแคน้ เดอืดรอ้นในปัจจุบนั หลงัจากตายแลว้ยอ่มหวงัได้
ทุคต ิ คอื ผูก่้อทุกขใ์หเ้กดิขึน้แก่ผูอ้ื่นดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ เขาเมือ่ถูกวา่กล่าว
ดว้ยเรือ่งทีเ่ป็นจรงิกป็ฏเิสธ ไมย่อมรบั เมือ่ถูกวา่กล่าวดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ 
กลบัไมพ่ยายามทีจ่ะปฏเิสธเรือ่งนัน้วา่ “แมเ้พราะเหตน้ีุเรือ่งนี้จงึไม่จรงิ ไมแ่ท”้ 
ฉะนัน้บุคคลเชน่นี้จงึเรยีกวา่ อกาลวาทบีา้ง อภตูวาทบีา้ง อนตัถวาทบีา้ง อธมัม
วาทบีา้ง อวนิยวาทบีา้ง(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๐/๒๗๖)  

อกิตติ, ดาบส ดาบสชือ่อกติต,ิ ดาบสผูบ้าํเพญ็ทานบารม ี ใหท้านแก่พราหมณ์ผูแ้ปลงเพศมา
ขอภกิษาแลว้ปรารถนาโพธญิาณ 

 ตวัอยา่งอกติตจิรยิา เรือ่งจรยิาของอกติตดิาบส กล่าวถงึอกติตดิาบสวา่ ใน ๔ 
อสงไขยแสนกปั ความประพฤตใิดในระหวา่งนี้ทัง้หมด เป็นเครือ่งบ่มพระ
โพธญิาณเราจกัเวน้ความประพฤตใินภพน้อยภพใหญ่ในกปัทีล่ว่งแลว้เสยี จกั
บอกความประพฤตใินกปัน้ีวา่ เราเป็นดาบสมนีามวา่อกติต ิ เขา้ไปอาศยัอยูใ่น
ป่าใหญ่ทีว่า่งเปล่าสงดัเงยีบปราศจากเสยีงอือ้องึในกาลใด ในกาลนัน้ ดว้ยเดช
แหง่ความประพฤตติบะของเรา ทา้วสกักะผูเ้ป็นใหญ่ในดาวดงึส เทวโลก ทรง
รอ้นพระทยั ทรงแปลงเพศเป็นพราหมณ์เขา้มาหาเราเพือ่ภกิษา เมือ่เราใหท้าน
แก่อนิทพราหมณ์นัน้ เราจะไดป้รารถนายศและลาภกห็ามไิด ้ แต่เราปรารถนา
พระสพัพญัญุตญาณเทา่นัน้ จงึไดป้ระพฤตกิรรมเหล่านัน้ (ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๓/
๗๒๗,ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๖,ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๑๔๓/๗๔๕) 

อกิตติจริยา : จรยิาของอกติตดิาบส พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยัทีพ่ระองคเ์ป็นอกติติ
ดาบสบําเพญ็บารมอียูใ่นป่า ทา้วสกักะแปลงเพศเป็นพราหมณ์มาขออาหาร พระ
ดาบสไดใ้หใ้บหมากเมา่น่ึงจนหมดแลว้ไม่แสวงหาอาหารอกี ทาํอยา่งนี้อยู ่๓ วนั 
ทา่นไมห่วิอาหารแต่มุง่บาํเพญ็ฌานใหเ้กดิปีตแิละสขุ ปรารถนาจะทาํทานให้
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ยิง่ขึน้ เพราะทา่นบาํเพญ็ทานไมป่รารถนาลาภ ยศ แต่ปรารถนาสพัพญัญุต
ญาณ (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑/๗๒๗) 

อกิตติชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยอกติตดิาบสขอพรทา้วสกักะ มเีน้ือความอธบิายวา่ ดาบสโพธสิตัว์
ชือ่อกติตปิระพฤตตินเป็นคนมกัน้อยอยูใ่นป่า เมือ่น่ึงใบหมากเมา่แลว้ก่อนจะ
รบัประทานจะตัง้จติคดิบรจิาคทานก่อนจงึจะรบัประทาน ทา้วสกักะเหน็การ
บาํเพญ็ตบะของทา่นตอ้งการจะทดลองดจูงึลงมาแปลงกายเป็นพราหมณ์เขา้ไป
ขออาหารทีเ่ป็นใบไมน่ึ้งตดิต่อกนัถงึ ๓ วนั ทา่นกย็นิดใีหท้านทุกครัง้ดว้ยความ
เตม็ใจ แมต้นจะอดอาหารกต็ามตัง้ความปรารถนาเพยีงสพัพญัญุตญาณ ทา้ว
สกักะเกดิความเลื่อมใสจงึประสาทพรให ้ใหข้อในสิง่ทีต่อ้งการ ทา่นขอพรวา่ ขอ
อยา่เกดิความโลภในทรพัยส์มบตั ิบุตรภรรยา ชา้งมา้โค ลา อยา่เกดิความโกรธ
เมือ่ทรพัยส์มบตัเิหล่านัน้เสือ่มสิน้ไป ไม่วา่ชาตน้ีิหรอืชาตไิหนขออยา่ไดพ้บ 
อยา่ไดเ้หน็ อย่าไดน้ัง่ใกล ้ อยา่ไดเ้จรจาปราศรยักบัคนพาลโดยเดด็ขาด เพราะ
คนพาลปัญญาทราม ยอ่มแนะนําในสิง่ทีไ่มค่วรแนะนํา ชกัชวนในสิง่ทีไ่มใ่ชธุ่ระ 
การแนะนําชัว่เป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิของเขา เขาถูกวา่กล่าวโดยชอบกโ็กรธ คลพาล
นัน้ไมรู่ว้นิยั การไมพ่บเหน็เขาเสยีไดเ้ป็นการด ี เมือ่ไมข่อพบคลพาลแลว้ทา่นได้
ขอพบบณัฑติซึง่มขีอ้ปฏบิตัติรงกบัขา้มกบัคนพาลนัน้ ทา้วสกักะทราบเหตุแลว้ก็
ใหพ้รตามประสงค ์(ข.ุชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๘๓/๔๐๙) 

อกิตติฤาษี ฤาษอีกติตผิูบ้าํเพญ็บารมใีนอาศรมคนเดยีว, ฤาษทีีต่อบคาํถามของทา้วสกักะ
วา่ขออยา่ใหม้คีวามโลภเกดิขึน้แก่ตน 

 ในอกติตชิาดกเรือ่งอกติตดิาบส(ฤาษ)ีกล่าวถงึทา้วสกักะผูเ้ป็นใหญ่แหง่ภตู
ทอดพระเนตรเหน็อกติตดิาบสเขา้ฌานอยู ่ จงึตรสัถามวา่ พระคุณเจา้ปรารถนา
อะไรหรอืจงึเขา้ฌานอยูอ่งคเ์ดยีวในเวลาอากาศอบอา้ว ฤาษกีราบทลูวา่ ขอ
ถวายพระพรทา้วสกักะ การเกดิอกี ๑ การทีส่รรีะแตกทาํลาย ๑ การหลงลมืสติ
ตาย ๑ เป็นทุกข ์ ทา้วสกักะถวายพรวา่ พระคุณเจา้กสัสปะ เพราะถอ้ยคาํที่
พระคุณเจา้เจรจานัน้ ไพเราะ เหมาะสม เป็นสภุาษติ โยมขอถวายพรแก่พระคุณ
เจา้ตามทีใ่จของทา่นปรารถนา ฤาษกีราบทลูวา่ ขอถวายพระพรทา้วสกักะ หาก
มหาบพติรจะประทานพรแก่อาตมา นรชนทัง้หลายไดบุ้ตร ภรรยา ทรพัย ์
ขา้วเปลอืกและสิง่ของอนัเป็นทีร่กัแลว้ยงัไมอ่ิม่ เพราะความโลภอนัใด ความโลภ
อนันัน้ขออยา่ไดม้อียูใ่นอาตมาเลย(ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๘๓/๔๐๙) 

อกิริยวาทะ  ลทัธทิีถ่อืวา่ทาํแลว้ไมเ่ป็นอนัทาํ การกระทาํทุกอยา่งไมม่ผีล ทาํดกีไ็มไ่ดด้ ีทาํ
ชัว่กไ็มไ่ดช้ัว่ เป็นความเหน็ทีป่ฏเิสธกฎแห่งกรรม,วาทะของครปูรูณกสัสปะ 
หน่ึงในเจา้ลทัธ ิ๖ 
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 ในสามญัญผลสตูร ลทัธขิองครปูรูณะ กสัสปะ พระผูม้พีระภาคตรสัถงึปัญหาของ
พระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบิตุร กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ในกรุง   ราชคฤหน้ี์ 
หมอ่มฉนัเขา้ไปหาครปูรูณะ กสัสปะ ถงึทีอ่ยู ่ เจรจาปราศรยักนัพอคุน้เคยด ี ได้
นัง่ลงถามครปูรูณะ กสัสปะ วา่ ‘ทา่นกสัสปะ อาชพีทีอ่าศยัศลิปะมากมายเหล่าน้ี 
คอื พลชา้ง พลมา้ พลรถ พลธนู เป็นตน้ คนเหล่านัน้ไดร้บัผลจากอาชพีทีอ่าศยั
ศลิปะทีเ่หน็ประจกัษ์มาเลีย้งชพีในปัจจุบนั จงึบํารุงตนเอง บดิามารดา บุตร
ภรรยา มติรสหายใหเ้ป็นสขุ บาํเพญ็ทกัษณิาในสมณพราหมณ์ซึง่มผีลมาก
เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ดมีสีขุเป็นผลใหเ้กดิในสวรรค ์ ทา่นกสัสปะจะบญัญตัผิล
แหง่ความเป็นสมณะทีเ่หน็ประจกัษ์ในปัจจุบนัไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม’่ ครปูรูณะ 
กสัสปะตอบวา่ ‘มหาบพติร เมือ่บุคคลทาํเอง ใชใ้หผู้อ้ืน่ทาํ ตดัเอง ใชใ้หผู้อ้ื่นตดั 
เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ื่นเบยีดเบยีน ทาํใหเ้ศรา้โศกเอง ฯลฯ ทาํโจรกรรมใน
บา้นหลงัเดยีว ดกัซุ่มทีท่างเปลีย่ว เป็นชู ้ พดูเทจ็ ผูท้าํ(เชน่นัน้) กไ็มจ่ดัวา่ทาํ
บาป เขายอ่มไมม่บุีญทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไม่มบีุญมาถงึเขา ไมม่บีุญทีเ่กดิจาก
การใหท้าน จากการฝึกอนิทรยี ์ จากการสาํรวม จากการพดูคาํสตัย ์ ไมม่บุีญ
มาถงึเขา’ หมอ่มฉนัถามถงึผลแหง่ความเป็นสมณะทีเ่หน็ประจกัษ ์ แต่ครปูรูณะ 
กสัสปะ กลบัตอบเรือ่งทีท่าํแลว้ไมเ่ป็นอนัทาํ (อกริยิวาทะ) (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๕/
๕๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๙๘/๑๐๓,ม.ม.(ไทย)๑๔/๑๔๓/๑๘๓, ส.ํข.(ไทย)๑๗/๖๒/
๑๐๒, องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๒/๒๓๘, องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๑/๔๙, อภ.ิก.(ไทย)
๓๗/๒๙๖/๒๑๕,ท.ีส.ีอ. ๑๖๖/๑๔๕) 

อกิริยะ การกระทาํทุกอยา่งไมม่ผีล ทาํดกีไ็มไ่ดด้ ี ทาํชัว่กไ็มไ่ดช้ัว่ เป็นความเหน็ที่
ปฏเิสธกฎแหง่กรรม  

 ในโสณกายนสตูร เรือ่งมาณพชือ่โสณกายนะ พระผูม้พีระภาคตรสัถงึพราหมณ์
ชือ่สขิาโมคคลัลานะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ไดส้นทนาปราศรยั
พอเป็นทีบ่นัเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกนัแลว้ จงึนัง่ ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระ
ผูม้พีระภาคดงันี้วา่ หลายวนัมาแลว้ โสณกายนมาณพไปหาขา้พเจา้ถงึทีอ่ยูไ่ด้
กล่าววา่ พระสมณโคดมทรงบญัญตักิรรมทัง้ปวงวา่ เป็นอกริยิะ กเ็มือ่บญัญตัิ
กรรมทัง้ปวงวา่เป็นอกริยิะ ชือ่วา่กล่าวความขาดสญูแห่งโลก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
๒๑/๒๓๔/๓๔๘,ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๑๖๖/๑๔๕) 

อกปุปธรรม คุณธรรมหรอืสภาวะทีผู่ด้แ้ลว้จะไมเ่สือ่ม,ธรรมอนัไมก่าํเรบิ, ผูม้ธีรรมอนัไมเ่สือ่ม 
คอืผูไ้ดส้มาบตัแิลว้สมาบตันิัน้ไมเ่สือ่ม, พระอรยิบุคคล, พระอรหตัตผล 

 ในอกุปปสตูร เรือ่งอกุปปธรรม พระผูม้พีระภาคตรสัถงึภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม 
๕ ประการ ไมน่านนกักจ็ะบรรลุอกุปปธรรม คอื (๑) เป็นผูบ้รรลุอตัถปฏสิมัภทิา 
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ปัญญาแตกฉานในอรรถ (๒) เป็นผูบ้รรลุธมัมปฏสิมัภทิา ปัญญาแตกฉานใน
ธรรม (๓) เป็นผูบ้รรลุนิรตุตปิฏสิมัภทิา ปัญญาแตกฉานในนิรุตต ิ (๔) เป็นผู้
บรรลุปฏภิาณปฏสิมัภทิา ปัญญาแตกฉานในปฏภิาณ (๕) พจิารณาจติตามที่
หลุดพน้แลว้(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๕/๑๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๖/
๑๖๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๙๘/๑๖๘,อภ.ิก.(ไทย)
๓๗/๒๗๒/๑๕๔ ,องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี๓/๙๔-๙๕/๔๔) 

อกปุปสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยอกุปปธรรม พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ 
ไมน่านนกั กจ็ะบรรลุอกุปปธรรม (อรหตัตผล) คอื การบรรลุ (๑) อตัถ
ปฏสิมัภทิา (๒) ธมัมปฏสิมัภทิา (๓) นิรุตตปิฏสิมัภทิา (๔) ปฏภิาณปฏสิมัภทิา 
และ(๕) การพจิารณาจติตามทีห่ลุดพน้แลว้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๕/๑๖๕) 

อกศุล ความไม่ด,ี ความชัว่, ความไมฉ่ลาด 
 ในพรหมชาลสตูร ทฏิฐ ิ๖๒ อมราวกิเขปวาทะ มลูเหตุที ่๑ พระผูม้พีระภาคตรสั

ถงึสมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้ ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘สิง่นี้เป็น
กุศลหรอืเป็นอกุศล’ เขามคีวามเหน็อยา่งนี้วา่ ‘เราไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 
สิง่นี้เป็นกุศลหรอืเป็นอกุศล กถ็า้เราไมรู่ช้ดั จะพงึตอบวา่ สิง่นี้เป็นกุศลหรอืเป็น
อกุศล คาํตอบกจ็ะเป็นเทจ็ คาํเทจ็นัน้จะนําความเดอืดรอ้นซึง่จะนําอนัตรายมา
ใหแ้ก่เราได’้ เขาจงึตอบวา่ ‘สิง่นี้เป็นกุศลกห็ามไิด ้ เป็นอกุศลกห็ามไิด’้ เพราะ
กลวัและรงัเกยีจการกล่าวเทจ็ เมือ่ถูกถามปัญหาในประเดน็นัน้ ๆ จงึกล่าวหลบ
เลีย่งไมแ่น่นอนวา่ ‘เรามคีวามเหน็วา่ อยา่งน้ีกม็ใิช ่ อยา่งนัน้กม็ใิช ่ อยา่งอื่นก็
มใิช ่ จะวา่ไมใ่ชก่ม็ใิช ่ จะวา่มใิชไ่มใ่ช่กม็ใิช’่ (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๖๒/๒๕,ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๖๓/๒๕,๙/๓๘๕/๑๖๒,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๘๖/๑๖๒,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๘๘/๒๒๑,ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๒๙๖/๒๒๙,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๙๖/๒๓๐,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๐๒/๒๓๖,(ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๘๔/๖๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๑๕/๘๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๑๖/๑๗๖) 

อกศุลกรรม การกระทาํทีเ่ป็นอกุศล, กรรมทีท่าํชัว่, กรรมแห่งคนพาล, กรรมนําไปสูน่รกหลงั
ตาย 

 ตวัอยา่งอกุสลสตูร เรือ่งอกุศลกรรม พระผูม้พีระภาคตรสัถงึบุคคลประกอบดว้ย
ธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็นคนพาล คอื (๑) กายกรรมทีเ่ป็นอกุศล (๒) 
วจกีรรมทีเ่ป็นอกุศล (๓) มโนกรรมทีเ่ป็นอกุศล บุคคลมปัีญญาทราม 
อกุศลกรรมเป็นการทาํกายทุจรติ วจทีุจรติ มโนทุจรติ และอกุศลกรรมอื่น ๆ ซึง่
ประกอบดว้ยโทษ ไมท่าํกุศลกรรมไว ้ทาํแต่อกุศลกรรมไวม้ากมายหลงัจากตาย
แลว้จะไปบงัเกดิในนรก (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๕๖/๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๑/๑๓,องฺ.
ทุก.(ไทย)๒๐/๑๑๒/๑๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๒๘/๑๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทยป๒๑/๖๖/
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๑๑๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๓๐/๓๗๗,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๓๑/๓๗๘,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๔๐/
๓๘๘,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๖๔/๔๒๐) 

อกศุลกรรมบถ ทางแหง่อกุศลกรรม, ทางทาํความชัว่, กรรมชัว่อนัเป็นทางนําไปสูค่วามเสือ่ม 
ความทุกขห์รอืทุคต ิ

 ในปฐมมหาปัญหาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึ ความเบื่อหน่ายโดยชอบธรรม 
การทีก่ล่าวไวเ้ชน่นัน้ เพราะเมือ่เบื่อหน่ายโดยชอบ คลายกาํหนดัโดยชอบ หลุด
พน้โดยชอบ มปีกตเิหน็ทีส่ดุโดยชอบ บรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรม ๑๐ 
ประการแลว้ จงึเป็นผูท้าํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ดใ้นปัจจุบนั ธรรม ๑๐ ประการคอือะไร 
คอื อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ภกิษุเมือ่เบื่อหน่ายโดยชอบคลายกาํหนดัโดย
ชอบ หลุดพน้โดยชอบ มปีกตเิหน็ทีส่ดุโดยชอบ บรรลุประโยชน์โดยชอบใน
ธรรม ๑๐ ประการนี้แลว้ จงึเป็นผูท้าํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ดใ้นปัจจุบนั (ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๑๐๓/๗๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๔๗/๓๖๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๖๐/๔๓๑,องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๒๗/๖๔,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๖/๓๒๒,◌ขุ.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๖๘/
๘๕๔) 

อกศุลจิต จติทีเ่ป็นอกุศล, จติทีม่โีทษ, ความคดิชัว่ 
 ตวัอยา่งในมหาสหีนาทสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึพรหมจรรยใ์นการอยูด่ว้ย

อุเบกขาของเรา ‘มนีุผูเ้สาะแสวงหาความหมดจด อาบแดด อาบน้ําคา้ง เปลอืย
กาย ทัง้มไิดผ้งิไฟ อยูค่นเดยีว ในป่าทีน่่ากลวั’ เรานอนแอบองิกระดกูผใีนป่าชา้ 
พวกเดก็เลีย้งโค เขา้ใกลเ้ราแลว้ ถ่มน้ําลายรดบา้ง ถ่ายปัสสาวะรดบา้ง โปรยฝุ่ น
ลงบา้ง เอาไมย้อนทีช่อ่งหบูา้ง แต่เราไมรู่ส้กึเลยวา่ มอีกุศลจติเกดิขึน้ในเดก็
เหลา่นัน้ ในอนูปมเถรคาถา ภาษติของพระอนูปมเถระ กล่าวถงึอกุศลจตินัน้วา่
เป็นจติมโีทษ กล่าวอกุศลจตินัน้วา่เป็นจติประทษุรา้ย พระศาสดาทีบุ่คคลหาได้
โดยยาก ทา่นกไ็ดแ้ลว้ ทา่นอยา่มาชกัชวนเราในทางฉิบหายเลย (ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๑๕๗/๑๖๑,ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๒๑๔/๓๗๑) 

อกศุลธรรม ธรรมทีเ่ป็นอกุศล, ธรรมฝ่ายอกุศล,ธรรมทีช่ ัว่, ธรรมฝ่ายชัว่ 
 ในทฏิฐธมัมนพิพานวาทะ ๕ เรือ่งเหน็วา่มสีภาพบางอยา่งเป็นนิพพานใน

ปัจจุบนั กล่าวถงึสมณะหรอืพราหมณ์คนอื่นกล่าวกบัสมณะหรอืพราหมณ์คนนัน้
อยา่งนี้วา่ ‘อตัตาทีท่า่นพดูถงึนัน้มจีรงิ แต่อตัตานี้ไมใ่ชจ่ะบรรลุนิพพานใน
ปัจจุบนัอนัเป็นบรมธรรมไดเ้พราะเหตุเพยีงเทา่น้ี เพราะกามไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์
ผนัแปรเป็นธรรมดา เพราะกามนัน้ผนัแปรไปเป็นอื่น ความโศกเศรา้ ความครํ่า
ครวญ ความไมส่บายกาย ความไม่สบายใจ และความคบัแคน้ใจจงึเกดิขึน้ 
เพราะเหตทุีอ่ตัตานี้สงดัจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุปฐมฌานทีม่ี
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วติก วจิาร ปีตแิละสขุเกดิจากวเิวกอยูจ่งึชือ่วา่บรรลนิุพพานในปัจจุบนัอนัเป็น
บรมธรรม’ สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบญัญตันิิพพานในปัจจุบนัวา่ เป็นบรมธรรม
ของสตัวอ์ยา่งนี้(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๙๕/๓๗,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๑๓/๗๒,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๑๓/
๗๓,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๒๖/๗๕,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๓/๖๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๐๔/๖๑,ท.ี
ม.(ไทย)๑๐/๒๖๑/๑๙๔,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๘๘/๒๒๐,(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๗๘/๕๗,ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๕/๗๕,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๑๐/๘๑) 

อกศุลธาต ุ ธาตุคอือกุศล มกีามธาตุ พยาปาทธาตุ วหิงิสาธาต ุ
 ในสงัคตีหิมวด ๓ กล่าวถงึอกุศลธาตุ ๓ (๑) กามธาตุ ธาตุคอืกาม (๒) พยาปาท

ธาตุ ธาตุคอืพยาบาท (๓) วหิงิสาธาต ุ ธาตุคอืวหิงิสา ในตกินิทเทส กล่าวถงึ
อกุศลธาตุ ๓ คอื (๑) กามธาตุ (๒) พยาปาทธาตุ (๓) วหิงิสาธาตุ (ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๓๐๕/๒๖๒) 

อกศุลบถ ทางแหง่กรรมทีเ่ป็นอกุศล คอื การกระทาํอนัเป็นทางนําไปสูทุ่คต ิ ม ี ๑๐ อยา่ง 
แยกไดเ้ป็น ๓ หมวด คอื กายทุจรติ ๓ วจทีุจรติ ๔ มโนทุจรติ ๓ 

 ในสงัคตีหิมวด ๑๐ กล่าวถงึอกุศลกรรมบถ ทางแหง่อกุศลกรรม ๑๐ คอื (๑) 
ปาณาตบิาต การฆา่สตัว ์ (๒) อทนินาทาน การลกัทรพัย ์ (๓) กาเมสมุจิฉาจาร 
การประพฤตผิดิในกาม (๔) มสุาวาท การพดูเทจ็ (๕) ปิสณุาวาจา การพดู
สอ่เสยีด (๖) ผรุสวาจา การพดูคาํหยาบ (๗) สมัผปัปลาปะ การพดูเพอ้เจอ้ (๘) 
อภชิฌา ความเพง่เลง็อยากไดข้องของเขา (๙) พยาบาท ความคดิรา้ย (๑๐) 
มจิฉาทฏิฐ ิความเหน็ผดิ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒) ๔๔/๕๖/๔๑๙) 

อกศุลมลู ตน้ตอของความชัว่,รากเหงา้ของอกุศล, มลูเหตุของอกุศล ม ี๓ ประการ คอื (๑) 
อกุศลมลูคอืโลภะ ความอยากได ้ (๒) อกุศลมลูคอืโทสะ ความคดิประทุษรา้ย 
(๓) อกุศลมลูคอืโมหะ ความหลง 

 ในอกุสลมลูสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ กรรมทีบุ่คคลผูม้โีลภะทางกาย วาจา 
และใจจดัเป็นอกุศลกรรม กรรมทีบุ่คคลผูม้โีทสะทาํทางกาย วาจา และใจจดัเป็น
อกุศลกรรม กรรมของบุคคลผูม้โีมหะทางกาย วาจา ใจจดัเป็นอกุศลกรรม แม่
กรรมทีบุ่คคลผูเ้บยีดเบยีน จองจาํ ใหเ้สยีทรพัยต์เิตยีน หรอืขบัไล่ โดยอวดอา้ง
วา่ “เรามกีาํลงั ทรงพลงั” กจ็ดัเป็นอกุศลกรรม บาปอกุศลธรรมจาํนวนมาก
เหล่าน้ีเกดิจากโลภะ โทสะ โมหะ มโีลภะ โทสะ โมหะเป็นเหตุ มโีลภะ โทสะ 
โมหะเป็นแดนเกดิ มโีลภะ โทสะ โมหะเป็นปัจจยั(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๕๙,ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๓/๓๗๓,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๐/๒๗๕,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๕๐/
๔๐๓,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๘๖/๒๕๘, ข.ุม.(ไทย)๒๙/๙๕/๒๙๒,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๙๙/



 

๕๗๖๖ 
 

 

๓๐๕,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๐๐/๓๐๗,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๐๑/๓๑๑, ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๐๗/
๓๒๖) 

อกศุลมลูคือโมหะ ตน้ตอของความชัว่คอืความหลง,มลูเหตขุองอกุศลคอืโมหะ, รากเหงา้ของ
อกุศลคอืโมหะ, เป็นหนึ่งในอกุศลมลู ๓ ประการ คอื โลภะ โทสะ โมหะ 

 ในอกุศลมลูสตูร พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัวา่ อกุศลมลูคอืโมหะ ความหลง โมหะ
จดัเป็นอกุศลมลู กรรมทีบุ่คคลผูม้โีมหะทาํทางกาย วาจา และใจจดัเป็น
อกุศลกรรม แมก้รรมของบุคคลผูม้โีมหะ ถูกโมหะครอบงาํ มจีติถูกโมหะกลุม้รุม
ก่อทุกขใ์หเ้กดิขึน้แก่ผูอ้ื่นดว้ยเรือ่งทีไ่มจ่รงิ ดว้ยการเบยีดเบยีน จองจาํ ใหเ้สยี
ทรพัยต์เิตยีน หรอืขบัไล ่ โดยอวดอา้งวา่ “เรามกีาํลงั ทรงพลงั” กจ็ดัเป็น
อกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมจาํนวนมากเหล่าน้ีเกดิจากโมหะ มโีมหะเป็นเหตุ มี
โมหะเป็นแดนเกดิมโีมหะเป็นปัจจยั (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๕๙) 

อกศุลวิตก ความตรกึในอกุศล, ความนกึคดิในอกุศล ม ี๓ ประการ คอื (๑) กามวติก ความ
ตรกึในทางกาม(๒) พยาบาทวติก ความตรกึในทางพยาบาท (๓) วหิงิสาวติก 
ความตรกึในทางเบยีดเบยีน อกุศลวติกอกีประการหนึ่ง คอื (๑) วติกทีเ่กีย่วกบั
ความไม่ตอ้งการใหผู้อ้ื่นดหูมิน่ตน (๒) วติกทีเ่กีย่วกบัลาภสกัการะและการ
สรรเสรญิ (๓) วติกทีเ่กีย่วกบัความเอน็ดใูนคนอื่น 

 ในวนสงัยตุ วเิวกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึภกิษุรปูหน่ึงอยู ่ ณ ราวป่าแหง่
หน่ึง แควน้โกศล สมยันัน้ ภกิษุนัน้พกัผอ่นอยูใ่นทีพ่กักลางวนั ตรกึถงึอกุศล
วติกอนัเลวทราม ซึง่องิอาศยัการครองเรอืน ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราว
ป่านัน้ มคีวามอนุเคราะหห์วงัดตี่อภกิษุนัน้ประสงคจ์ะใหเ้ธอสลดใจ จงึเขา้ไปหา
ภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูแ่ลว้กล่าวกบัภกิษุนัน้ดว้ยคาถาวา่ ทา่นตอ้งการความสงดัจงึเขา้
ป่า สว่นใจของทา่นกลบัพล่านไปภายนอก ทา่นเป็นคน จงกาํจดัความพอใจใน
คน แต่นัน้ทา่นปราศจากความกําหนดัแลว้ จกัมคีวามสขุ ทา่นมสีต ิทาํไมไมล่ะ
ความยนิดเีล่า ในสจูโิลมสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อกุศลวติกเป็นอนัมาก 
เกดิจากความเยือ่ใยคอืตณัหา เกดิขึน้ในตนแลว้แผซ่่านไปในวตัถุกามทัง้หลาย 
เหมอืนยา่นไทรเกดิจากลาํตน้ไทรแลว้แผซ่่านไปในป่า ในวติกักสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ อกุศลวติกม ี ๓ มปีระการนี้ คอื (๑) วติกทีเ่กีย่วกบัความไม่
ตอ้งการใหผู้อ้ื่นดหูมิน่ตน (๒) วติกทีเ่กีย่วกบัลาภสกัการะและการสรรเสรญิ (๓) 
วติกทีเ่กีย่วกบัความเอน็ดใูนคนอื่น (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/
๒๒๑/๓๒๓,๑๕/๒๓๑/๓๓๒,๑๕/๒๓๗/๓๔๐,ส.ข.(ไทย)๑๗/๘๐/๑๒๗,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๑๑/๒๕๖๔,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๘๐/๔๔๓, ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๘๗/๔๕๔, ข.ุอิ
ต.ิ(ไทย) ข.ุธ.(ไทย)๒๕/๑๔๓/๗๖) 



 

๕๗๖๗ 
 

 

อกศุลสงักปัปะ ความดาํรทิีเ่ป็นอกุศล, ความคดิเรือ่งอกุศล ม ี ๓ ประการ คอื (๑) กาม
สงักปัปะ ความดาํรใินทางกาม (๒) พยาปาทสงักปัปะ ความดาํรใินทาง
พยาบาท (๓) วหิงิสาสงักปัปะ ความดาํรใินทางเบยีดเบยีน 

 ในสงัคตีสิตูร พระสารบีุตรอธบิายถงึอกุศลสงักปัปะ ๓ ประการนี้ ในจรสตูร พระ
ผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย วา่ ถา้กามวติก พยาบาทวติก หรอืวหิงิสา
วติกเกดิขึน้แก่ภกิษุผูก้าํลงันอน ตื่นอยู ่และภกิษุไมย่นิดวีติกนัน้ ละ บรรเทา ทาํ
ใหห้มดสิน้ไป ทาํใหถ้งึความไมม่ ี มหีริโิอตตปัปะ เรากเ็รยีกวา่ ‘ผูป้รารภความ
เพยีร อุทศิกายและใจต่อเนื่องตลอดไป” ถา้ภกิษุใด ผูก้าํลงัเดนิ ยนื นัง่ หรอื
นอนนึกถงึอกุศลวติก ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการครองเรอืน ภกิษุนัน้ชือ่วา่เดนิทางผดิ 
(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๑) 

อกศุลสญัญา การกาํหนดหมายทีเ่ป็นอกุศล, การหมายรูท้ีเ่ป็นอกุศล ม ี ๓ ประการ คอื (๑) 
กามสญัญา ความกาํหนดหมายในทางกาม (๒) พยาปาทสญัญา ความกาํหนด
หมายในทางพยาบาท (๓) วหิงิสาสญัญา ความกาํหนดหมายในทางเบยีดเบยีน 

 ในขทุทกวตัถุวภิงัค ์ตกินิทเทส พระสารบีุตรอธบิายวา่ กามสญัญา คอืความจาํ
ได ้กริยิาทีจ่าํได ้ภาวะทีจ่าํได ้ทีเ่กีย่วดว้ยกาม พยาปาทสญัญา คอื ความจาํได ้
กริยิาทีจ่าํได ้ภาวะทีจ่าํได ้ทีเ่กีย่วกบัความพยาบาท วหิงิสาสญัญา คอื ความจาํ
ได ้ กริยิาทีจ่าํได ้ ภาวะทีจ่าํได ้ ทีเ่กีย่วดว้ยความเบยีดบยีน (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๓๐๕/๒๖๑,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๙๑๑/๕๖๙) 

อกสุลธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอกุศลธรรม พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อกุศล
ธรรม ไดแ้ก่มจิฉามรรคมอีงค ์๘ สว่นกศุลธรรม ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์๘ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๒๒/๒๔) 

อกสุลมลูสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยรากเหงา้ของอกุศล พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อกุศลมลู ๓ อยา่ง 
คอื (๑) โลภะ (๒) โทสะ (๓) โมหะ แลว้ตรสัอกีวา่ กรรมทีบุ่คคลผูม้โีลภะ โทสะ 
โมหะ ทาํทางกาย วาจาและใจ ทีก่่อใหเ้กดิทุกขแ์ก่บุคคลอื่นดว้ยเรือ่งทีไ่มจ่รงิ 
ดว้ยการเบยีดเบยีน จองจาํ ทาํใหเ้สยีทรพัย ์ ตเิตยีนหรอืขบัไล่ โดยอวดอา้งวา่ 
เรามกีาํลงั ทรงพลงั จดัเป็นอกุศลกรรม และบาปอกุศลธรรมจาํนวนมากเหล่าน้ี
ลว้นเกดิมาจากอกุศลมลูทัง้ ๓ น้ี  

 บุคคลผูม้โีลภะ โทสะ และโมหะ เรยีกวา่ อกาลวาทบีา้ง อภตูวาทบีา้ง อนตัถวาที
บา้ง อธมัมวาทบีา้ง และอวนิยวาทบีา้ง เพราะก่อทุกขใ์หเ้กดิขึน้แก่บุคคลอื่นๆ 
ดว้ยประการตา่ง ๆ อกีทัง้ตวัเองกอ็ยูเ่ป็นทุกข ์ ลาํบาก คบัแคน้ เดอืดรอ้นใน
ปัจจุบนั หลงัจากตายแลว้พงึหวงัทุคตไิด ้ เปรยีบเหมอืนตน้สาละ ตน้ตะแบก 



 

๕๗๖๘ 
 

 

หรอืตน้สะครอ้ทีเ่ถายา่นทราย ๓ ชนิด พนัรอบตน้แลว้ตายไปฉะนัน้ แลว้ทรง
แสดงกุศลมลู ๓ อยา่ง โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๐๒๗๕) 

อกสุลราสิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกองอกุศล ม ี ๒ สตูร ความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื 

 1.อกสุลราสิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ กองอกุศล ไดแ้ก่
นิวรณ์ ๕ สว่นกองกุศล ไดแ้ก่สตปัิฏฐาน ๔ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๑/๒๑๖) 

 2.อกสุลราสิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลเมือ่จะกล่าวถงึกองอกุศลให้
ถูกตอ้ง พงึกล่าวถงึนวิรณ์ ๕ เพราะกองอกุศลทัง้สิน้คอืนิวรณ์ ๕ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๕๒/๙๑) 

อกสุลสตูร : ม ี๓ สตูร ความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อกสุลสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยอกุศลกรรม พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลพงึ

ทราบวา่เป็นคนพาล เพราะประกอบดว้ยธรรม ๓ คอื (๑) มกีายกรรมทีเ่ป็น
อกุศล(๒) มวีจกีรรมทีเ่ป็นอกุศล (๓) มมีโนกรรมทีเ่ป็นอกุศล แลว้ตรสัวา่ บคุคล
พงึทราบวา่เป็นบณัฑติ เพราะประกอบดว้ยธรรม ๓ คอื (๑) มกีายกรรมทีเ่ป็น
กุศล (๒) มวีจกีรรมทีเ่ป็นกุศล (๓) มมีโนกรรมทีเ่ป็นกุศล (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖/
๑๔๔) 

 2.อกสุลสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอกุศลกรรมเป็นเหตุใหต้กนรก พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลตกนรกเหมอืนถูกนําไปฝังไว ้ ๓ คอื (๑) 
กายกรรมฝ่ายอกุศล (๒) วจกีรรมฝ่ายอกุศล (๓) มโนกรรมฝ่ายอกุศล แลว้ตรสั
วา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลขึน้สวรรคเ์หมอืนไดร้บัอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ ๓ 
คอื(๑) กายกรรมฝ่ายกุศล (๒) วจกีรรมฝ่ายกุศล (๓) มโนกรรมฝ่ายกุศล (องฺ.
ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๔๗/๓๙๕) 

 3.อกสุลสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอกุศลธรรม และกุศลธรรม  พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ อกุศลธรรม คอื มจิฉตัตธรรม ๑๐ มมีจิฉาทฏิฐ ิ เป็นตน้ กุศลธรรม คอื 
สมัมตัตธรรม ๑๐ มสีมัมาทฏิฐ ิเป็นตน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓๖/๒๘๕) 

อกสุลาภิสงัขาร สภาพทีป่รุงแต่งผลแหง่การกระทาํของบคุคลในกรรมทีช่ ัว่,อกุศลเจตนา, 
อนัตรายทีไ่มป่รากฏ 

 ในกามสตุตนทิเทส พระสารบีุตรอธบิายวา่ กเิลสทุกชนิด ทุจรติทกุทาง ความ
กระวนกระวายทุกอยา่ง ความเรา่รอ้นทกุสถาน ความเดอืดรอ้นทุกประการ อกุ
สลาภสิงัขารทุกประเภท เรยีกวา่อนัตรายทีไ่มป่รากฏ ทีช่ือ่อนัตรายเพราะ
ครอบงาํ เป็นไปเพือ่ความเสือ่ม เป็นอกุศลธรรมทีอ่าศยัอยูใ่นอตัภาพ(ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๕/๑๗,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๒๑/๙๓,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๒๗/๑๑๕,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๓๘/
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๑๓๙,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๖๙/๒๑๓,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๖๙/๒๑๓,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๗๔/
๒๒๖,๒๙/๘๐/๒๓๗,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๓๑/๓๖๔,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๔๗/๓๙๓, ข.ุ
ม.อ.(บาล)ี๕/๖๒) 

อขนัติ   ความไมอ่ดทน, ภาวะทีไ่มอ่ดทน, ความไมอ่ดกลัน้, ความดุรา้ย,ความเกรีย้ว
กราด, ความทีจ่ติไมเ่บกิบาน, ธรรมเป็นเครือ่งยกยอ่ง ชุบเลีย้ง สรรเสรญิบุคคล
ผูม้ปัีญญา 

 ในอสิสตัถสตูร พระผูม้พีระภาคไดต้รสัคาถาประพนัธว์่า ศลิปะธนู กาํลงั และ
ความเพยีรมอียูใ่นชายหนุ่มใด พระราชาผูท้รงการยทุธพ์งึชุบเลีย้งชายหนุ่มผู้
เชน่นัน้ ไม่พงึชุบเลีย้งชายหนุ่มผูม้อีขนัต ิไมก่ลา้หาญ เพราะเหตุแห่งชาต ิฉนัใด 
ธรรมคอืขนัตแิละโสรจัจะตัง้อยูใ่นบุคคลใด บุคคลพงึบชูา ชุบเลีย้งบุคคลนัน้ผูม้ ี
ปัญญา มคีวามประพฤตเิยีย่งพระอรยิะ แมม้ชีาตติระกลูตํ่า ฉนันัน้ เหมอืนกนั
(อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๙๐๓/๕๖๔,ส.ํส.(ไทย)๑๕,๑๓๕,๑๗๐) 

อคติ ฐานะอนัไมพ่งึถงึ, ทางแห่งความประพฤตทิีผ่ดิ, ความลาํเอยีง, ความไมม่ภีพที่
ไปเกดิ ไดแ้ก่อคต ิ ๔ ประการ คอื (๑) ฉนัทาคต ิ ลาํเอยีงเพราะชอบ (๒) 
โทสาคต ิ ลาํเอยีงเพราะชงั (๓) โมหาคต ิ ลาํเอยีงเพราะหลง (๔) ภยาคต ิ
ลาํเอยีงเพราะกลวั 

 ในปฐมอคตสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึโทษของอคตวิา่ ภกิษุทัง้หลาย อคต ิ๔ 
ประการนี้ บุคคลใดละเมดิความชอบธรรม เพราะฉนัทาคต ิ โทสาคต ิ โมหาคต ิ
ภยาคต ิยศของบุคคลนัน้ยอ่มเสือ่ม ดุจดวงจนัทรข์า้งแรมฉะนัน้(องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
 ๒๑/๑๗/๒๙, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๐/๑๗) 

อคติคมนะ การถงึอคต,ิ การไปสูอ่คต ิ๔ ประการ คอื (๑) ฉนัทาคต ิลาํเอยีงเพราะใคร ่ (๒) 
โทสาคต ิ ลาํเอยีงเพราะชงั (๓) โมหาคต ิ ลาํเอยีงเพราะหลง (๔) ภยาคต ิ
ลาํเอยีงเพราะกลวั 

 ในจตุกกนิทเทส พระสารบุีตรอธบิายถงึ บุคคลย่อมถงึอคต ิ คอื ความลาํเอยีง
ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง คอื เพราะรกัใครก่นั เพราะเกลยีดชงั เพราะเขลาเพราะ
กลวัความลาํเอยีง การถงึความลาํเอยีงเพราะรกัใคร่กนั เพราะเป็นพรรคพวกกนั 
ความหนัเหไปเหมอืนน้ําไหล (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๙๓๙/๕๘๙) 

อคติสตูร: พระสตูรวา่ดว้ยอคต ิม ี๓ สตูร ความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อคติสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ การถงึอคต ิ๔ คอื (๑) 

ฉนัทาคต ิ ลาํเอยีงเพราะชอบ (๒) โทสาคต ิ ลาํเอยีงเพราะชงั (๓) โมหาคต ิ
ลาํเอยีงเพราะหลง (๔) ภยาคต ิลาํเอยีงเพราะกลวั แลว้ตรสัวา่ บคุคลเมือ่ละเมดิ
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ความชอบธรรมเพราะอคต ิ ๔ ยอ่มทาํยศของเขาใหเ้สือ่มดุจดวงจนัทรข์า้งแรม 
ฉะนัน้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗/๒๙) 

 2.อคติสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ การไมถ่งึอคต ิ ๔ คอื 
(๑) ไมล่าํเอยีงเพราะชอบ (๒) ไมล่าํเอยีงเพราะชงั (๓) ไมล่ําเอยีงเพราะหลง 
(๔) ไมล่าํเอยีงเพราะกลวั แลว้ตรสัว่า บคุคลเมือ่ไมล่ะเมดิความชอบธรรมเพราะ
อคต ิ ๔ ยอ่มทาํยศของเขาใหบ้รบิรูณ์ดจุดวงจนัทรข์า้งขึน้ ฉะนัน้ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๘/๒๙) 

 3.อคติสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ การถงึอคตแิละการไมถ่งึ
อคตทิัง้ ๔ ประการ แลว้ตรสัสรุปดว้ยขอ้อุปมาเหมอืนในปฐมอคตสิตูรและทุตยิ
อคตสิตูรนัน้แล (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙/๓๐) 

อคนัถนิยปัญญา สภาวธรรมทีเ่ป็นไปกุศลและอพัยากฤต, ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ 
 ทุกนิทเทส พระสารบีุตรกล่าวถงึปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพัยากฤต

ในภมู ิ๓ คอืกามภูม ิรปูธรรม อรปูภมู ิชือ่วา่ คนัถนิยปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ 
ผล ๔ ชือ่วา่ อคนัถนิยปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 

อคารวสูตร : ม ี๔ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อคารวสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหไ้ม่เคารพ (สตูรที ่ ๑) 

พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) ไมม่ศีรทัธา (๒) ไม่
มหีริ ิ (๓) ไม่มโีอตตปัปะ (๔) เกยีจครา้น (๕) มปัีญญาทราม ย่อมเป็นผูไ้มม่ี
ความเคารพยาํเกรง ยอ่มเคลื่อนจากสทัธรรม ไมต่ัง้มัน่อยูใ่นสทัธรรม สว่นภกิษุ
ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ มศีรทัธาเป็นตน้ ยอ่มเป็นผูม้คีวามเคารพยาํเกรง ไม่
เคลื่อนจากสทัธรรม ตัง้มัน่อยูใ่นสทัธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙/๑๑) 

 2.อคารวสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหไ้มเ่คารพ (สตูรที ่๒) 
ตรสัวา่ ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) ไมม่ศีรทัธา (๒) ไมม่หีริ ิ (๓) ไมม่ี
โอตตปัปะ (๔) เกยีจครา้น (๕) มปัีญญาทราม ยอ่มเป็นผูไ้มม่คีวามเคารพยาํ
เกรง ไม่อาจถงึความเจรญิงอกงามไพบูลยใ์นพระธรรมวนิยั สว่นภกิษุผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๕ มศีรทัธาเป็นตน้ ยอ่มเป็นผูม้คีวามเคารพยาํเกรง ถงึความ
เจรญิงอกงามไพบลูยใ์นพระธรรมวนิยั (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐/๑๓) 

 3.อคารวสตูร๑ (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยความไมเ่คารพ (สตูรที ่๑) พระผูม้ี
พระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุ (๑) ผูไ้มม่คีวามเคารพ ไม่
มคีวามยาํเกรง ไมม่คีวามประพฤตเิสมอภาคในเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย จกั
บาํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้ (๒) ผูไ้มบ่าํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมให้
บรบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็เสขธรรม(หมายถงึเสขปัณณตัตศิลี กล่าวคอื ศลีบญัญตัิ
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ทีว่า่ดว้ยเสขยิวตัร ระเบยีบปฏบิตัทิีพ่งึศกึษา) ใหบ้รบิรูณ์ได ้(๓) ผูไ้มบ่าํเพญ็เสข
ธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็ศลีทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์ได ้ (๔) ผูไ้มบ่าํเพญ็ศลี
ทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็สมัมาทฏิฐ(ิวปัิสสนาสมัมาทฏิฐ)ิ ใหบ้รบิรูณ์ได ้
(๕) ผูไ้มบ่าํเพญ็สมัมาทฏิฐใิหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็สมัมาสมาธ(ิคอืผลสมาธ ิ
หรอือรหตัตผลสมาธ ิ หมายถงึเจโตวมิตุต ิ หลุดพน้ดว้ยกาํลงัจติทีป่ระกอบดว้ย
สมาธ ิซึง่กาํราบราคะหลุดพน้จากกเิลสเครือ่งผกูมดั) ใหบ้รบิรูณ์ได ้แต่เป็นไปได้
ทีภ่กิษุผูม้คีวามเคารพ มคีวามยาํเกรง มคีวามประพฤตเิสมอภาคในเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลาย จกับาํเพญ็ธรรมทัง้ ๕ ประการใหบ้รบิรูณ์ไดต้ามลาํดบักนัไป 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑/๒๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภิสมาจาริกธรรม หมายถงึอภสิมาจารกิศลี คอื
ศลีทีบ่ญัญตัวิา่ดว้ยเรือ่งวตัรอนัเป็นขอ้ปฏบิตั ิขนบธรรมเนียมชัน้สงู ไดแ้ก่ ขนัธ
กวตัร ๘๒ มหาวตัร ๑๔ เชน่ เจตยิงัคณวตัร ขอ้ปฏบิตัทิีล่านพระเจดยี ์ โพธิ
ยงัคณวตัร ขอ้ปฏบิตัทิีล่านตน้โพธิ ์ อุปัชฌายวตัร ขอ้ปฏบิตัทิีส่ทัธวิหิารกิพงึ
ปฏบิตัติ่ออุปัชฌาย ์(องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๒๑/๖) 

 4.อคารวสตูร๒ (ทุติย) :พระสตูรวา่ดว้ยความไม่เคารพ (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุ (๑) ผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรง ไมม่ี
ความเสมอภาคในเพือ่นพรหมจาร ี จกับาํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้
(๒) ผูไ้ม่บาํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็เสขธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้
(๓) ผูไ้มบ่าํเพญ็เสขธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็สลีขนัธใ์หบ้รบิรูณ์ได ้ (๔) ผู้
ไมบ่าํเพญ็สลีขนัธใ์หบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็สมาธขินัธใ์หบ้รบิรูณ์ได ้ (๕) ผูไ้ม่
บาํเพญ็สมาธขินัธใ์หบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็ปัญญาขนัธใ์หบ้รบิูรณ์ได ้ แต่เป็นไป
ไดท้ีภ่กิษุผูม้คีวามเคารพ มคีวามยาํเกรง มคีวาม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒/
๒๕) 

อคารวะ ความไม่เคารพ, ความไมย่าํเกรง, ธรรมทีเ่ป็นไปในฝ่ายเสือ่ม 
 ในสงัคตีสิตูร สงัคตีหิมวด ๖ ความวา่ อคารวะ คอื ความไมเ่คารพ ม ี๖ ประการ 

คอื (๑) อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในพระศาสดา (๒) อยูอ่ยา่ง
ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในพระธรรม (๓) อยูอ่ยา่งไม่มคีวามเคารพ 
ไมม่คีวามยาํเกรงในพระสงฆ ์ (๔) อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรง
ในสกิขา (๕) อยูอ่ยา่งไม่มคีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในความไมป่ระมาท 
(๖) อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในปฏสินัถาร ธรรม ๖ ประการที่
เป็นไปในฝ่ายเสือ่ม(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๒๔/๓๑๙, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๖/๓๙๐) 

อคารวสูตร : ม ี๔ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 



 

๕๗๗๒ 
 

 

 1.อคารวสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหไ้ม่เคารพ (สตูรที ่ ๑) 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) ไมม่ศีรทัธา (๒) ไม่
มหีริ ิ (๓) ไม่มโีอตตปัปะ (๔) เกยีจครา้น (๕) มปัีญญาทราม ย่อมเป็นผูไ้มม่ี
ความเคารพยาํเกรง ยอ่มเคลื่อนจากสทัธรรม ไมต่ัง้มัน่อยูใ่นสทัธรรม สว่นภกิษุ
ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ มศีรทัธาเป็นตน้ ยอ่มเป็นผูม้คีวามเคารพยาํเกรง ไม่
เคลื่อนจากสทัธรรม ตัง้มัน่อยูใ่นสทัธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙/๑๑) 

 2.อคารวสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหไ้มเ่คารพ (สตูรที ่๒) 
ตรสัวา่ ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) ไมม่ศีรทัธา (๒) ไมม่หีริ ิ (๓) ไมม่ี
โอตตปัปะ (๔) เกยีจครา้น (๕) มปัีญญาทราม ยอ่มเป็นผูไ้มม่คีวามเคารพยาํ
เกรง ไม่อาจถงึความเจรญิงอกงามไพบูลยใ์นพระธรรมวนิยั สว่นภกิษุผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๕ มศีรทัธาเป็นตน้ ยอ่มเป็นผูม้คีวามเคารพยาํเกรง ถงึความ
เจรญิงอกงามไพบลูยใ์นพระธรรมวนิยั (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐/๑๓) 

 3.อคารวสตูร๑ (ปฐม) :พระสตูรวา่ดว้ยความไมเ่คารพ (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุ (๑) ผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่ี
ความยาํเกรง ไมม่คีวามประพฤตเิสมอภาคในเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย จกั
บาํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้ (๒) ผูไ้มบ่าํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมให้
บรบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็เสขธรรม(หมายถงึเสขปัณณตัตศิลี กล่าวคอื ศลีบญัญตัิ
ทีว่า่ดว้ยเสขยิวตัร ระเบยีบปฏบิตัทิีพ่งึศกึษา) ใหบ้รบิรูณ์ได ้(๓) ผูไ้มบ่าํเพญ็เสข
ธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็ศลีทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์ได ้ (๔) ผูไ้มบ่าํเพญ็ศลี
ทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็สมัมาทฏิฐ(ิวปัิสสนาสมัมาทฏิฐ)ิ ใหบ้รบิรูณ์ได ้
(๕) ผูไ้มบ่าํเพญ็สมัมาทฏิฐใิหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับําเพญ็สมัมาสมาธ(ิคอืผลสมาธ ิ
หรอือรหตัตผลสมาธ ิ หมายถงึเจโตวมิตุต ิ หลุดพน้ดว้ยกาํลงัจติทีป่ระกอบดว้ย
สมาธ ิซึง่กาํราบราคะหลุดพน้จากกเิลสเครือ่งผกูมดั) ใหบ้รบิรูณ์ได ้แต่เป็นไปได้
ทีภ่กิษุผูม้คีวามเคารพ มคีวามยาํเกรง มคีวามประพฤตเิสมอภาคในเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลาย จกับาํเพญ็ธรรมทัง้ ๕ ประการใหบ้รบิรูณ์ไดต้ามลาํดบักนัไป 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑/๒๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภิสมาจาริกธรรม หมายถงึอภสิมาจารกิศลี คอื
ศลีทีบ่ญัญตัวิา่ดว้ยเรือ่งวตัรอนัเป็นขอ้ปฏบิตั ิขนบธรรมเนียมชัน้สงู ไดแ้ก่ ขนัธ
กวตัร ๘๒ มหาวตัร ๑๔ เชน่ เจตยิงัคณวตัร ขอ้ปฏบิตัทิีล่านพระเจดยี ์ โพธิ
ยงัคณวตัร ขอ้ปฏบิตัทิีล่านตน้โพธิ ์ อุปัชฌายวตัร ขอ้ปฏบิตัทิีส่ทัธวิหิารกิพงึ
ปฏบิตัติ่ออุปัชฌาย ์(องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๒๑/๖) 



 

๕๗๗๓ 
 

 

 4.อคารวสตูร๒ (ทุติย) :พระสตูรวา่ดว้ยความไม่เคารพ (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุ (๑) ผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรง ไมม่ี
ความเสมอภาคในเพือ่นพรหมจาร ี จกับาํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้
(๒) ผูไ้ม่บาํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็เสขธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้
(๓) ผูไ้มบ่าํเพญ็เสขธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็สลีขนัธใ์หบ้รบิรูณ์ได ้ (๔) ผู้
ไมบ่าํเพญ็สลีขนัธใ์หบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็สมาธขินัธใ์หบ้รบิรูณ์ได ้ (๕) ผูไ้ม่
บาํเพญ็สมาธขินัธใ์หบ้รบิรูณ์แลว้ จกับาํเพญ็ปัญญาขนัธใ์หบ้รบิูรณ์ได ้ แต่เป็นไป
ไดท้ีภ่กิษุผูม้คีวามเคารพ มคีวามยาํเกรง มคีวาม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒/
๒๕) 

อคารสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยเรอืนพกัพระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ คนทัง้หลายมาจากทศิต่าง ๆ แลว้เขา้พกัในเรอืนพกัคน
เดนิทาง เหมอืนเวทนาชนดิต่าง ๆ เกดิขึน้ในกายนี้ คอื สขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง 
ทุกขเวทนาเกดิขึน้บา้ง อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง สขุเวทนาเจอือามสิ เกดิขึน้
บา้ง ทุกขเวทนาเจอือามสิเกดิขึน้บา้ง อทุกขมสขุเวทนาเจอือามสิ เกดิขึน้บา้ง 
สขุเวทนาไม่เจอือามสิเกดิขึน้บา้ง ทุกขเวทนาไมเ่จอือามสิเกดิขึน้บา้ง อทุกขม
สขุเวทนาไม่เจอือามสิเกดิขึน้บา้ง  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๒/๒๘๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สขุเวทนาเจอือามสิ หมายถงึเวทนาอนั
ประกอบดว้ยอามสิคอืกาม คาํวา่ ทุกขเวทนาเจอือามสิ หมายถงึทุกขเวทนาทีม่ี
อามสิคอืกาม คาํวา่ อทุกขมสขุเวทนาเจอือามสิ หมายถงึอทุกขมสขุเวทนาทีม่ี
อามสิคอืกาม คาํวา่ สขุเวทนาไมเ่จอือามสิ หมายถงึเวทนาอนัเกดิขึน้ดว้ย
สามารถแหง่ปฐมฌานเป็นตน้ ดว้ยสามารถแห่ง วปัิสสนาและดว้ยสามารถแหง่
อนุสสต ิ คาํวา่ ทุกขเวทนาไมเ่จอือามสิ หมายถงึโทมนสัสเวทนาอนัเกดิขึน้แก่
ภกิษุผูเ้ขา้ไปตัง้ความปรารถนาไว ้ ใน วโิมกขอ์นัยอดเยีย่ม เพราะความ
ปรารถนาเป็นปัจจยั คาํวา่ อทุกขมสขุเวทนาไมเ่จอือามสิ หมายถงึอทุกขมสขุ
เวทนาอนัเกดิขึน้ดว้ยสามารถจตุตถฌาน (ส.ํสฬา.อ.(บาล)ี ๓/๒๖๒/๑๔๐)  

อคาริยวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่สองสามภีรรยาผูเ้ป็นดงัอู่ขา้วอู่น้ําของพระสงฆม์๒ีเรือ่ง 
ความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 

 1.อคาริยวิมาน (ปฐม) (เรือ่งที ่๑) เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่สองสามภีรรยาผูเ้ป็น 
อู่ขา้วอู่น้ําของพระสงฆเ์รือ่งที ่ ๑ เป็นวมิานทองคาํอนัรุง่เรอืงในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส(์ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๔๘/๑๓๑) 



 

๕๗๗๔ 
 

 

 2.อคาริยวิมาน (ทุติย) (เรือ่งที ่๒) เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่สองสามภีรรยาผูเ้ป็น 
อู่ขา้วอู่น้ําของพระสงฆเ์รือ่งที ่ ๒ เป็นวมิานทองคาํอนัรุง่เรอืงในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๕๔/๑๓๒) 

อโคจร  บุคคลหรอืสถานทีท่ีภ่กิษุไมพ่งึเขา้ไปมาหาสู ่คอื หญงิแพศยา หญงิหมา้ย สาว
เทือ้ ภกิษุณี บณัเฑาะก ์และรา้นสรุา 

 ในสารปีุตตสตุตนทิเทส พระสารบีุตรกลา่วว่า ภกิษุบางรปูในธรรมวนิยันี้ เป็นผู้
มหีญงิแพศยาเป็นโคจร มหีญงิหมา้ยเป็นโคจร มสีาวเทือ้เป็นโคจร มบีณัเฑาะก์
เป็นโคจร มภีกิษุณีเป็นโคจร หรอืมรีา้นสรุาเป็นโคจร เป็นผูอ้ยูค่ลุกคลกีบั
พระราชา มหาอํามาตยข์องพระราชา เดยีรถยีส์าวกเดยีรถยี ์ดว้ยการคลกุคลกีบั
คฤหสัถท์ีไ่มส่มควร หรอืเสพ คบ เขา้ไปนัง่ใกลต้ระกลูทีไ่มม่ศีรทัธา ไมเ่ลื่อมใส 
ไมเ่ป็นดุจบ่อน้ํา มกัดา่และบรภิาษ ปรารถนาแต่สิง่ทีม่ใิชป่ระโยชน์ ปรารถนาแต่
สิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู ปรารถนาแต่สิง่ทีไ่มผ่าสกุ ไมป่รารถนาความหลุดพน้จากโยคะ
แก่พวกภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก และอุบาสกิาเชน่นัน้ น้ีเรยีกวา่อโคจร (ข.ุม.(ไทย)
๒๙/๑๙๖/๕๗๑,อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๕๑๔/๓๘๘) 

อฆมลูสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมลูเหตุแหง่ทุกข ์ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ทุกข ์ ไดแ้ก่ขนัธ ์ ๕ มลูเหตุแหง่ทุกข ์ ไดแ้ก่
ตณัหา ๓ คอืกามตณัหา ภวตณัหาและวภิวตณัหา อนัทาํใหเ้กดิอกี ซึง่
ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความกาํหนดัอนัเป็นเหตุใหเ้พลดิเพลนิใน
อารมณ์ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๑/๔๔) 

องค ์ สว่นประกอบของสิง่หรอืเรือ่งหรอืขอ้นัน้ๆ, หวัขอ้ธรรมตัง้แต่สองขอ้เป็นตน้ไป
รวมกนัเป็นองคห์น่ึงหมวดธรรมนัน้ เชน่ องคแ์ห่งอุโบสถศลีซึง่มอีงคป์ระกอบ 
๘, มรรคมอีงคป์ระกอบ ๘, พรหมวหิารมอีงคป์ระกอบ ๔, นายโคปาลมี
องคป์ระกอบ ๑๑ มาตุคามมอีงคป์ระกอบ ๕ 

 ตวัอยา่งในมหาโคปาลสตูร วา่ดว้ยคนเลีย้งโค สตูรใหญ่ แสดงเหตุแหง่ความไม่
เจรญิมอีงค ์๑๑ ประการ คอื (๑) ไมรู่ร้ปูโค (๒) ไมฉ่ลาดในลกัษณะโค (๓) ไม่
กาํจดัไขข่าง (๔) ไมป่กปิดแผล (๕) ไมส่มุไฟ (๖) ไมรู่ท้่าน้ํา (๗) ไมรู่ว้า่โคดืม่น้ํา
แลว้ (๘) ไมรู่ท้าง (๙) ไมฉ่ลาดในทีห่ากนิ (๑๐) รดีนมไมใ่หเ้หลอื (๑๑) ไมบ่ชูา
โคผูท้ ัง้หลายทีเ่ป็นพอ่โค เป็นจา่ฝงู ดว้ยการบูชาอยา่งยิง่ นายโคบาล
ประกอบดว้ยองค ์ ๑๑ ประการนี้แล เป็นผูไ้มส่ามารถจะเลีย้งฝงูโคใหเ้จรญิ ให้
เพิม่ขึน้ได ้ มาตุคามสตูร วา่ดว้ยมาตุคามทีไ่มน่่าพอใจและน่าพอใจของบุรุษ 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มาตุคาม (สตร)ี ประกอบดว้ยองค ์ ๕ ยอ่มไมน่่าพอใจ
อยา่งยิง่สาํหรบับุรุษ คอื (๑) รปูไมส่วย (๒) ไมม่โีภคสมบตั ิ(๓) ไมม่ศีลี (๔) ไม่



 

๕๗๗๕ 
 

 

เกยีจครา้น (๕) ใหบุ้ตรแก่เขาไมไ่ด ้ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๔๖/๓๗๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๑๓๘/๑๗๗,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๒๘๐/๓๑๓,๑๘/๒๘๑/๓๑๓,๑๘/๒๘๐/๓๑๔,๑๘/๘๑/
๓๑๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๕๙/๓๗๖,ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๑๒๙/๒๒) 

องคค์วามเพียร  สว่นประกอบแหง่ความเพยีร มคีวามพอใจ ความพยายาม ความอุตสาห ์
เป็นตน้ 

 ในสาปุคยิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัองคแ์หง่ความเพยีรวา่ ความพอใจ ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความขะมกัเขมน้ ความไม่ทอ้ถอย มสีตสิมัปชญัญะ
ในทฏิฐปิารสิทุธนิัน้วา่ ‘เราจกับาํเพญ็ทฏิฐปิารสิทุธเิหน็ปานนัน้ทีย่งัไม่บรบิรูณ์
ใหบ้รบิรูณ์หรอืจกัประคบัประคองทฏิฐปิารสิทุธิท์ีบ่รบิรูณ์ไวใ้นฐานะนัน้ ๆ ดว้ย
ปัญญา’ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๔/๒๙๐) 

องคค์วามเพียรเพื่อความบริสทุธิ์  สว่นประกอบความเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิม์อีงค ์ ๙ 
ประการ 

 ในทสตุตรสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัแหง่ความเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิไ์วด้ว้ยธรรม
มอีงค ์๙ ประการทีค่วรเจรญิเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอื (๑) องคค์วามเพยีรเพือ่ความ
บรสิทุธิ ์คอืสลีวสิทุธ ิความหมดจดแหง่ศลี (๒) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์
คอืจติตวสิทุธ ิ ความหมดจดแหง่จติ (๓) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์
คอืทฏิฐวิสิทุธ ิความหมดจดแหง่ทฏิฐ ิ (๔) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอื
กงัขาวติรณวสิุทธ ิ ความหมดจดแหง่ญาณเป็นเครือ่งขา้มพน้ความสงสยั (๕) 
องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืมคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิความหมดจด
แหง่ญาณทีรู่เ้หน็วา่เป็นทางหรอืมใิชท่าง (๖) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์
คอืปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิ ความหมดจดแหง่ญาณทีรู่เ้หน็ทางดาํเนิน (๗) 
องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์ คอืญาณทสัสนวสิทุธ ิ ความหมดจดแหง่
ญาณทสัสนะ (๘) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืปัญญาวสิทุธ ิความหมด
จดแหง่ปัญญา (๙) องคค์วามเพยีรเพือ่ความบรสิทุธิ ์คอืวมิตุตวิสิทุธ ิความหมด
จดแหง่ความหลุดพน้ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๙/๔๑๘) 

องคค์ณุ คุณสมบตัทิีด่ขีองบุคคลนัน้, องคค์ุณของภกิษุทีไ่ดร้บัอนุญาตใหร้ะงบัอธกิรณ์
ดว้ยเยภุยยสกิา ๕ ประการ ใหจ้บัสลาก คอื (๑) ไมล่าํเอยีงเพราะชอบ (๒) ไม่
ลาํเอยีงเพราะชงั (๓) ไมล่าํเอยีงเพราะหลง (๔) ไม่ลาํเอยีงเพราะกลวั (๕) พงึ
รูจ้กัสลากทีจ่บัแลว้และยงัไมจ่บั องคคุ์ณของพระผูม้พีระภาค ๘ ประการทีท่า้ว
สกักะเทวราชประกาศ 

 ตวัอยา่งในมหาโควนิทสตูร ทา้วสกักะจอมเทพทรงประกาศพระคุณตามความ
เป็นจรงิ ๘ ประการของพระผูม้พีระภาคแก่พวกเทพชัน้ดาวดงึสว์า่ ๑ ใน ๘ 



 

๕๗๗๖ 
 

 

ประการ นัน้ ตราบเทา่ทีพ่ระผูม้พีระภาคพระองคน้ี์ ทรงปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูแก่คน
หมูม่าก เพือ่สุขแก่คนหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์ เพือ่เกือ้กลู 
เพือ่สขุแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย เราไมเ่คยเหน็พระศาสดาผูป้ระกอบดว้ย
องคคุ์ณแมเ้ชน่นี้ในอดตีกาลเลย ถงึในบดัน้ีเรากไ็มเ่หน็ใครอื่น นอกจากพระผูม้ี
พระภาคพระองคน์ัน้ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๙๖/๒๒๙,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๙๖/๒๓๐,ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๒๙๖/๒๓๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๐๒/๒๓๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๖/๑๖๒) 

องคเ์ครื่องบรรลโุสดา คุณสมบตัขิองพระโสดาบนั, องคธ์รรมปฏบิตัเิพือ่บรรลุโสดาบนั ๔ 
ประการ  

 ทฆีาวุอุปาสกสตูร ทฆีาวอุุบาสกกราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ องคเ์ครือ่งบรรลุ
โสดา ๔ ประการใดทีพ่ระผูม้พีระภาคไดท้รงแสดงไว ้ธรรม (คอืองคเ์ครือ่งบรรลุ
โสดา) เหล่านัน้มอียูใ่นขา้พระองค ์ และขา้พระองคก์เ็หน็ธรรมเหล่านัน้ คอื (๑) 
ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตุน้ี 
พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ เป็นศาสดาของ เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย เป็น
พระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ (๒) ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไม่
หวัน่ไหวในพระธรรม (๓) ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์
(๔) ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด เป็นไปเพือ่สมาธ’ิ(ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๙๙๙/๔๙๒,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๐๑/๔๙๔,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๑๐๑๒/๕๑๕,ส.ํม.(ไทย)
๑๙/๑๐๑๓/๕๑๖,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๒๗/๔๘๖,ส.ํม.อ. (บาล)ี ๓/๔๗๘/๓๐๗) 

องคฌ์าน  สว่นประกอบของฌาน, องคป์ระกอบของฌานเชน่ ปฐมฌาน ประกอบดว้ยองค์
ฌาน คอื วติก วจิารณ์ ปีต ิสขุ เอกคัคตา, องคฌ์านทีเ่ป็นปัจจยัแก่สภาวธรรม
อื่น ๆ 

 ในปัจจยนิทเทส ไดอ้ธบิายฌานปัจจยั ไดแ้ก่ องคฌ์านเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมที่
สมัปยตุดว้ยฌานและรปูซึง่มสีภาวธรรมนัน้เป็นสมฏุฐานโดยฌานปัจจยั 
สภาวธรรมทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอืและเป็นอารมณ์ของ
อุปาทานเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอื
และเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยฌานปัจจยั ไดแ้ก่ องคฌ์านทีก่รรมอนั
ประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอืและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจยัแก่
สมัปยตุตขนัธโ์ดยฌานปัจจยั ในปฏสินธขิณะ องคฌ์านทีก่รรมอนัประกอบดว้ย
ตณัหาและทฏิฐยิดึถอืและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจยัแก่สมัปยตุตขนัธ์
และกฏตัตารปูโดยฌานปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๗/๑๑, อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๗๖/
๘๔๗,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๗๗/๘๔๘,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๑๒/๗๖๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/
๔๓๑/๒๘๔) 



 

๕๗๗๗ 
 

 

องคธ์รรม องคแ์หง่การปฏบิตัใิหบ้รรลุธรรม,สว่นประกอบแหง่หมวดธรรม เชน่ องคธ์รรม
แหง่สมัมาทฏิฐทิีม่เีจโตวมิตุตเิป็นผล มผีลานิสงสด์ว้ยองค ์๕ มศีลี เป็นตน้ 

 ในชนวนสภสตูร สนงักุมารกล่าวถงึบรขิารแหง่สมาธ ิ ๗ ประการ คอื (๑) 
สมัมาทฏิฐ ิ เหน็ชอบ (๒) สมัมาสงักปัปะ ดาํรชิอบ (๓) สมัมาวาจา เจรจาชอบ 
(๔) สมัมากมัมนัตะ กระทาํชอบ (๕) สมัมาอาชวีะ เลีย้งชพีชอบ (๖) 
สมัมาวายามะ พยายามชอบ (๗) สมัมาสต ิ ระลกึชอบ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 
บุคคลเมือ่จะกล่าวใหถู้กตอ้งพงึกล่าวถงึองคธ์รรมใดวา่‘พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิตัจิะพงึเหน็ชดัดว้ยตนเองไมป่ระกอบดว้ยกาล 
ควรเรยีกใหม้าด ู ควรน้อมเขา้มาในตน อนัวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ ประตแูหง่
อมตะจงึจะชื่อว่าเปิดแลว้ ในเวทลัลสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “สมัมาทฏิฐซิึง่มี
เจโตวมิตุตเิป็นผล และมเีจโตวมิตุตเิป็นผลานิสงส ์มปัีญญาวมิตุตเิป็นผล และมี
ปัญญาวมิตุตเิป็นผลานิสงส ์เพราะมอีงคธ์รรม ๕ ประการสนบัสนุน คอื (๑) มศีลี
สนบัสนุน (๒) มสีตุะสนบัสนุน (๓) มสีากจัฉาสนบัสนุน (๔) มสีมถะสนบัสนุน 
(๕) มวีปัิสสนาสนบัสนุน” (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๙๐/๒๒๕,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๕๒/๔๙๒) 

องคป์ระกอบแห่งชีวิต (๑) อายุ (๒) ไออุ่น (๓) วญิญาณ, มหาภตูรปู ๔, ธรรม ๑๔ ธรรม 
๑๒ ธรรม ๒๖ อนิทรยี ์๔, เบญจขนัธ ์มรีปูขนัธ ์เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

 ในคตกิถา อธบิายวา่ ในปฏสินธขิณะ เบญจขนัธเ์ป็นสหชาตปัจจยั เป็นอญัญ
มญัญปัจจยั เป็นนิสสยปัจจยั เป็นวปิปยตุตปัจจยั ในปฏสินธขิณะ มหาภูตรปู ๔ 
เป็นสหชาตปัจจยัเป็นอญัญมญัญปัจจยั เป็นนิสสยปัจจยั ในปฏสินธขิณะ 
องคป์ระกอบแหง่ชวีติ ๓ ประการเป็นสหชาตปัจจยั เป็นอญัญมญัญปัจจยั เป็น
นิสสยปัจจยั เป็นวปิปยุตตปัจจยั ในปฏสินธขิณะ นามและรปูเป็นสหชาตปัจจยั 
เป็นอญัญมญัญปัจจยั เป็นนิสสยปัจจยั เป็นวปิปยตุตปัจจยั ในปฏสินธขิณะ 
ธรรม ๑๔ ประการน้ีเป็นสหชาตปัจจยั เป็นอญัญมญัญปัจจยั เป็นนิสสยปัจจยั 
เป็นวปิปยตุตปัจจยั ในปฏสินธขิณะอรปูขนัธ ์ ๔ เป็นสหชาตปัจจยั เป็นอญัญ
มญัญปัจจยั เป็นนิสสยปัจจยั เป็นสมัปยตุตปัจจยั ในปฏสินธขิณะ อนิทรยี ์ ๔ 
เป็นสหชาตปัจจยั เป็นอญัญมญัญปัจจยัเป็นนิสสยปัจจยั เป็นสมัปยตุตปัจจยั ใน
ปฏสินธขิณะ เหตุ ๒ ประการ เป็นสหชาตปัจจยั เป็นอญัญมญัญปัจจยั เป็น
นิสสยปัจจยั เป็นสมัปยตุตปัจจยั ในปฏสินธขิณะนามและวญิญาณเป็นสหชาต
ปัจจยั เป็นอญัญมญัญปัจจยั เป็นนิสสยปัจจยั เป็นสมัปยตุตปัจจยั ในปฏสินธิ
ขณะ ธรรม ๑๒ ประการนี้เป็นสหชาตปัจจยั เป็นอญัญมญัญปัจจยั เป็นนิสสย
ปัจจยั เป็นสมัปยตุตปัจจยั ในปฏสินธขิณะ ธรรม ๒๖ ประการนี้เป็นสหชาต
ปัจจยั เป็นอญัญมญัญปัจจยั เป็นนิสสยปัจจยั เป็นวปิปยตุตปัจจยั ในทวิ



 

๕๗๗๘ 
 

 

เหตุกปฏสินธขิณะ ความเกดิขึน้แหง่คตสิมบตัมิไีดเ้พราะปัจจยัแหง่เหตุ ๖ 
ประการนี้ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓๒/๓๙๓, ข.ุป.(ไทย)๓๑/๒๓๓/๓๙๖,ข.ุป.อ.(บาล)ี 
๒/๒๓๒/๒๐๑) 

องคเ์ป็นที่ต ัง้แห่งความเพียร องคแ์หง่การสรา้งความเพยีร, หลกัธรรมปฏบิตัสิาํหรบัตัง้ความ
เพยีรม ีศรทัธา สขุภาพ ไมโ่ออ้วด ปรารภความเพยีร และมปัีญญา 

 ในโพธริาชกุมารสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัโพธริาชกุมารว่า “ราชกุมาร องค์
ของภกิษุผูม้คีวามเพยีร ๕ ประการ (๑) เป็นผูม้ศีรทัธา เชือ่ปัญญาเครือ่งตรสัรู้
ของตถาคตวา่ ‘แมเ้พราะเหตุน้ี พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ เป็นพระอรหนัต ์
ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสดจ็ไปดรีูแ้จง้
โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทัง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ (๒) เป็นผูม้สีขุภาพ มี
โรคาพาธน้อย ประกอบดว้ยไฟธาตุสาํหรบัยอ่ยอาหารสมํ่าเสมอ ไม่เยน็นกั ไม่
รอ้นนกั ปานกลางพอเหมาะแก่การบาํเพญ็เพยีร (๓) เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่ี
มารยา เปิดเผยตนตามความเป็นจรงิในศาสดาหรอืในเพือ่นพรหมจารผีูรู้ ้
ท ัง้หลาย (๔) เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม เพือ่ยงักุศลธรรมใหถ้งึ
พรอ้ม เป็นผูม้กีาํลงั มคีวามบากบัน่มัน่คง ไมท่อดทิง้ธุระในกศุลธรรมทัง้หลาย 
(๕) เป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ยปัญญาทีเ่ป็นอรยิะ เหน็ความเกดิและความดบั 
สามารถชาํแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบราชกุมาร (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๕/๓๗๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๔/๔๑๘) 

องคมนตรี ราชบุรุษ, ทีป่รกึษาพระเจา้แผน่ดนิ, กลุ่มบุคคลทีใ่หค้าํปรกึษาแก่ประมขุแหง่รฐั, 
คณะผูเ้ขา้กราบทลูพระเจา้แผน่ดนิทีป่กครองโดยพระมตขิองตนทาํให้
ประชาราษฎรไ์ม่เจรญิดงัก่อน,คณะผูจ้ดจาํจกัรวรรดวิตัร อนัประเสรฐิไดอ้ยูเ่ขา้
กราบทลูพระราชาสนงักุมารทีไ่ดร้บัมรูธาภเิษกแทนพระบดิาทีเ่สดจ็ผนวช 

             ในจกักวตัตสิตูร พระเจา้จกัรพรรดิจ์ะไดเ้สดจ็ผนวช โดยไดม้อบการปกครองแผน่ดนิ
ใหพ้ระโอรสสนงักุมาร พระองคท์รงสัง่สอนพระโอรสในฐานะทีเ่ป็นองคใ์หญ่ใน
เรือ่งการครองราชยเ์รยีบรอ้ยแลว้กผ็นวช ปรากฏวา่จกัรแกว้ ๗ ประการอนัเป็น
ทพิยไ์ดอ้นัตรธานไป ราชบุรุษคนหนึ่งเขา้ไปเฝ้ากราบทลูพระโอรสผูเ้ป็น
กษตัราธริาชผูไ้ดร้บัมรูธาภเิษกแลว้ไดก้ราบทลู จกัรแกว้อนัเป็นทพิยอ์นัตรธาน
ไปแลว้ การปกครองกไ็มเ่จรญิต่อไปเหมอืนเก่าก่อน ซึง่ไดท้รงประพฤติ
จกัรวรรดวิตัรอนัประเสรฐิอยู ่จงึมขีา้ราชการ ขา้ราชบรพิาร โหราจารยแ์ละมหา
อาํมาตย ์แมท่พั นายกองราชองครกัษ์ องคมนตร ีไดป้ระชุมกนักราบทลูทา้วเธอ



 

๕๗๗๙ 
 

 

วา่ พระองคท์รงปกครองชนบท ตามพระมตขิองพระองคเ์อง ประชาราษฎรก์ไ็ม่
เจรญิต่อไปเหมอืนเก่าก่อน (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๐/๖๖, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๑/๖๗) 

องคม์รรค ขอ้หนึ่ง ๆ ของมรรค, มคัคปัจจยัทีเ่ป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยมรรค 
 ในปัจจยนิทเทส อธบิายวา่ มคัคปัจจยั ไดแ้ก่ องคม์รรคเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรม

ทีส่มัปยตุดว้ยมรรคและรปูซึง่มสีภาวธรรมนัน้เป็นสมฏุฐานโดยมคัคปัจจยั ในตกิ
ปัฏฐานอธบิายวา่ สภาวธรรมทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอืและ
เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหา
และทฏิฐยิดึถอืและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยมคัคปัจจยั ไดแ้ก่ องคม์รรคที่
กรรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอืและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็น
ปัจจยัแก่สมัปยตุตขนัธโ์ดยมคัคปัจจยั ในปฏสินธขิณะ (อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๘/๑๑,
อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๗๘/๘๔๘,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๑๓/๗๖๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๔๓๒/
๒๘๕) 

องคส์มบตัิ องคส์มบตัขิองชา้งป่าทีค่วาญชา้งฝึกดแีลว้, ชา้งทีพ่ระราชาสมควรใชส้อย, ชา้ง
ทีส่มควรแก่พระราชา 

 ในทนัตภมูสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัอคัคเิวสสนะ วา่ชา้งป่ารบัอาหาร คอื
หญา้และน้ําของควาญชา้ง ควาญชา้งใหช้า้งป่าฝึกยิง่ขึน้ดว้ยสัง่วา่ ‘รบัไป พอ่ 
วางลง พอ่’ เพราะชา้งหลวงทาํตามคาํสัง่รบัทาํตามโอวาทของควาญชา้งในการ
รบัและการวาง ควาญชา้งจงึใหช้า้งนัน้ฝึกยิง่ขึน้ดว้ยสัง่วา่ ‘เดนิไป พอ่ ถอยกลบั 
พอ่’ เพราะชา้งหลวงทาํตามคาํสัง่ รบัทาํตามโอวาทของควาญชา้งในการเดนิไป
และการถอยกลบั ควาญชา้งจงึใหช้า้งนัน้ฝึกยิง่ขึน้ดว้ยสัง่วา่ ‘ยนืขึน้ พอ่ หมอบ
ลง พอ่’ เพราะชา้งหลวงทาํตามคาํสัง่ รบัทาํตามโอวาทของควาญชา้งในการยนื
และการหมอบ ควาญชา้งจงึใหช้า้งนัน้ฝึกยิง่ขึน้จนถงึขัน้ทีช่ือ่วา่อาเนญชะ (ไม่
หวัน่ไหว) คอืผกูโล่ใหญ่ไวท้ีง่วงชา้งนัน้ จดับุรุษถอืหอกซดันัง่บนคอชา้ง ยนื
ลอ้มรอบ สว่นควาญชา้งถอืของา้วยาวยนือยูข่า้งหน้า ชา้งนัน้ไดร้บัการฝึกถงึขัน้
อาเนญชะอยู ่ จงึไม่ขยบัเทา้หน้า ไมข่ยบัเทา้หลงั ไมเ่ขยือ้นกายไปขา้งหน้า ไม่
เขยือ้นกายไปขา้งหลงั ไมโ่คลงหวั ไมก่ระดกิหไูมเ่หวีย่งงา ไมแ่กวง่หาง ไมข่ยบั
งวง เป็นชา้งหลวงผูอ้ดทนต่อการถูกหอกทิม่แทงถูกดาบฟัน ถูกลกูศรเสยีบแทง 
และถูกเครือ่งประหารของศตัรอูื่น อดทนต่อเสยีงอกึกระทกึแหง่กลองศกึ 
มโหระทกึ สงัข ์ และกลองเลก็ กาํจดันิสยัดือ้ร ัน้ทุกอย่างและหมดพยศ จงึนบัวา่ 
‘เป็นชา้งสมควรแก่พระราชา อนัพระราชาควรใชส้อยเป็นองคส์มบตัขิอง
พระราชา’ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๗/๒๕๑) 



 

๕๗๘๐ 
 

 

องคาพยพ ลกัษณะของมหาบุรุษทีส่มบรูณ์, รปูสมบตังิดงามสมสว่นของมหาบุรุษ, รปู
สมบตัทิีม่อีงคาพยพสมบรูณ์เพราะบุญจากการนําญาตทิีห่ายไปนานมาพบกนัใน
ชาตกิ่อน 

 ในลกัขณสตูร พระโบราณกเถระทัง้หลาย จงึกล่าวคาถาประพนัธน้ี์ในเรือ่ง
ลกัษณะมหาบุรุษนัน้วา่ “มหาบุรุษเป็นมนุษยใ์นชาตก่ิอน ๆ ไดท้รงนําพวกญาต ิ
มติรทีห่ายไปนาน จากกนัไปนานใหม้าพบกนั ครัน้ทรงทาํใหพ้บกนัแลว้กไ็ดร้บั
ความชืน่ชม เพราะกุศลกรรมนัน้ พระองคจ์งึเขา้ไปสูโ่ลกทพิย ์ เสวยความสขุ
และสมบตัเิป็นทีเ่พลดิเพลนิและยนิด ี จุตจิากเทวโลกแลว้เสดจ็มาในโลกนี้อกี ได้
องคาพยพ คอื พระคุยหฐาน ทีค่วรปกปิดดว้ยผา้ เรน้อยูใ่นฝัก ในมหานิบาต 
เตมยิชาดก กล่าววา่พระราชโอรสทรงถงึพรอ้มดว้ยองคาพยพ มพีระรปูสมบตัิ
งดงามสมสว่น มพีระวาจาสละสลวย มพีระปัญญา ทรงดาํรงอยูใ่นทางสวรรค ์
(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๒๑/๑๘๐) 

องคลุิมาล อหงิสกะในนามเดมิ, บุตรของนางพราหมณ์มนัตานี บดิาชือ่คคัคพราหมณ์ซึง่
เป็นปุโรหติ, ทา่นเป็นชาวเมอืงเมอืงสาวตัถ,ี ทา่นเขน่ฆา่มนุษยแ์ลว้ตดัเอานิ้วมอื
รอ้ยเป็นพวงมาลยัสวมไว ้

 ในองัคุลมิาลสตูร พระพทุธเจา้เสดจ็โปรดโจรชือ่องคุลมิาล ผูเ้ป็นคนหยาบชา้ มี
ฝ่ามอืเป้ือนเลอืด ชอบฆา่คน ไมม่คีวามกรุณาในสตัวท์ัง้หลาย โจรองคุลมิาลนัน้ 
ก่อกวนชาวบา้นบา้ง ชาวนิคมบา้ง ชาวชนบทบา้งใหเ้ดอืดรอ้นไปทัว่ เขาเขน่ฆา่
มนุษยแ์ลว้ตดัเอานิ้วมอืรอ้ยเป็นพวงมาลยัสวม (คอ)ไว ้ ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้ี
พระภาคเสดจ็เขา้ไปบณิฑบาตยงักรุงสาวตัถ ี เมือ่เสดจ็กลบั ภายหลงัเสวยพระ
กระยาหารเสรจ็แลว้ ทรงถอืบาตรและจวีรเสดจ็ไปตามทางทีโ่จรองคุลมิาลซุ่มอยู่ 
พวกคนเลีย้งโค พวกคนเลีย้งสตัว ์ พวกชาวนาทีเ่ดนิมาพบพระผูม้พีระภาคผู้
เสดจ็ไปตามทางทีโ่จรองคุลมิาลซุ่มอยู ่จงึกราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ อยา่เสดจ็
ไปทางนัน้ ในทางนัน้มโีจรชือ่องคุลมิาล เป็นคนหยาบชา้ มฝ่ีามอืเป้ือนเลอืด 
ชอบฆา่คน เขาเขน่ฆา่มนุษยแ์ลว้ตดัเอาน้ิวมอืรอ้ยเป็นพวงมาลยัสวมไว ้ เมือ่นัน้
โจรองคุลมิาลถอืดาบและโลผ่กูสอดแล่งธนูไวพ้รอ้ม ตดิตามพระผูม้พีระภาคไป
ทางเบือ้งพระปฤษฎางค ์พระผูม้พีระภาคทรงบนัดาลอทิธาภสิงัขาร โดยวธิทีีโ่จร
องคุลมิาลจะวิง่จนสดุกาํลงั กไ็มส่ามารถจะตามทนัพระผูม้พีระภาคผูเ้สดจ็ไป
ตามปกตไิด ้โจรองคุลมิาลคดิวา่ น่าอศัจรรยจ์รงิ เมือ่ก่อนแมช้า้งทีก่าํลงัวิง่ มา้ที่
กาํลงัวิง่รถทีก่าํลงัแล่น เนื้อทีก่ําลงัวิง่ เรากย็งัวิง่ตามทนัจบัได ้ แต่เราวิง่จน
สดุกาํลงัยงัไมท่นัสมณะรปูนี้ซึง่เดนิตามปกตไิด ้ จงึหยดุยนืกล่าวกบัพระผูม้พีระ
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ภาควา่ หยดุก่อนสมณะ หยดุก่อนสมณะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราหยดุแลว้ 
ทา่นต่างหากจงหยดุ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๔๗/๔๒๑) 

องคลุ ี น้ิวมอื, ชือ่มาตราวดัโบราณโดยองคุลเีทา่กบั ๑ น้ิว ยาวเทา่กบัชว่งขอ้ปลายของ
น้ิวกลาง,องคุลใีชส้อ่งแสงสวา่งเดนินําหน้าภกิษุเหล่าทัง้หลายของท่านพระทพั
พมลัลบตุรเมือ่เขา้เตโชกสณิ  

 ในสมถขนัธกะ สตวินิยั อธบิายวา่ ทา่นพระทพัพมลัลบตุรเขา้เตโชกสณิ ใช้
องคุลสีอ่งแสงสวา่งเดนินําหน้าภกิษุเหล่านัน้ ทา่นเหลา่นัน้เดนิตามทา่นพระทพั
พมลัลบตุรไปดว้ยแสงสวา่งนัน้ ท่านไดจ้ดัแจงเสนาสนะสาํหรบัภกิษุเหล่านัน้ 
ชีแ้จงว่า “น่ีเตยีง น่ีตัง่ น่ีฟูก น่ีหมอน น่ีทีถ่่ายอุจจาระ น่ีทีถ่่ายปัสสาวะ น่ีน้ําฉนั 
น่ีน้ําใช ้ น่ีไมเ้ทา้ น่ีระเบยีบกตกิาสงฆ ์ ควรเขา้เวลานี้ ควรออกเวลานี้” ครัน้
จดัแจงเสรจ็แลว้ กลบัมาพระเวฬุวนัวหิารตามเดมิ ในขทุทกวตัถุ ขนัธกะ กล่าว
วา่ ภกิษุเยบ็แผน่ผา้รองลกูดุม ผา้รองรงัดุมทีช่ายจวีร มมุผา้เปิด ภกิษุจงึนําเรือ่ง
น้ีไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ เราอนุญาต
ใหต้ดิแผน่ผา้รองลกูดุมผา้รองรงัดุมทีช่ายผา้ลกึเขา้ไป ๗-๘ องคุล ี (ว.ิจ.ู(ไทย) 
๖/๑๙๑/๓๐๓, ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๒๗๙/๖๗, ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๒๘๒/๗๐, ว.ิจ.ู(ไทย)๗/
๔๕๗/๔๑๔) 

อจริงสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเทีย่วแสวงหาคุณโทษและเครือ่งสลดัออกจากธาตุ ๔ พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ก่อนตรสั
รูเ้ราเทีย่วแสวงหาคุณ โทษและธรรมเครือ่งสลดัออกจากธาตุ ๔ เป็นตน้ เมือ่
ทราบแลว้จงึกลา้ยนืยนัการตรสัรู ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๖/๒๐๘) 

อจินเตยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอจนิไตย  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เรือ่งอจนิไตยทีบุ่คคลไม่
ควรคดิ ถา้ใครคดิเรือ่งเหล่าน้ีอาจเป็นบา้หรอืเดอืดรอ้นม ี ๔ คอื (๑) พทุธวสิยั 
วสิยัของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย(หมายถงึอานุภาพแหง่พระพทุธคุณทัง้หลาย มี
พระสพัพญัญตุญาณเป็นตน้) (๒) ฌานวสิยั วสิยัของผูไ้ดฌ้าน (๓) กมัมวบิาก 
วบิากแหง่กรรม (๔) โลกจนิตา ความคดิเรือ่งโลก (เชน่คดิวา่ ใครสรา้งดวงจนัทร ์
ดวงอาทติย ์ ใครสรา้งมหาปฐพ ี ใครสรา้งมหาสมทุร ใครใหส้ตัวเ์กดิ ใครสรา้ง
ภเูขา ใครสรา้งตน้มะม่วง ตน้ตาล และตน้มะพรา้ว เป็นตน้) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๗๗/๑๒๒) 

อจินไตย เรือ่งทีไ่มค่วรคดิ, สภาวะทีพ่น้ความคดิของตนทีจ่ะคดิได ้ คอืไม่อยูใ่นวสิยัทีจ่ะ
คดิได,้ อจนิไตย ๔ อยา่ง คอื (๑) พทุธวสิยั (๒) ฌานวสิยั (๓) วบิากแห่งกรรม 
(๔) โลก 



 

๕๗๘๒ 
 

 

 ตวัอยา่งในอจนิเตยยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายเรื่อง อจนิไตย 
(เรือ่งไมค่วรคดิ) ๔ ประการนี้ บุคคลไมค่วรคดิใครคดิพงึมสีว่นแหง่ความเป็นบา้ 
ความเดอืดรอ้น คอื (๑) พุทธวสิยัของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย (๒)ฌานวสิยัของผู้
ไดฌ้าน (๓) วบิากแหง่กรรม (๔) ความคดิเรือ่งโลก พทุธปาทาน พระผูม้พีระ
ภาคเมือ่จะทรงใหพ้ระอานนทเถระทราบพทุธจรติของพระองคจ์งึไดต้รสัธรรม
บรรยายชือ่วา่พทุธาปทานิยะ (การประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้) 
วา่พระพทุธเจา้ทัง้หลายเป็นอจนิไตย ธรรมของพระพทุธเจา้กเ็ป็นอจนิไตย 
สาํหรบัผูท้ีเ่ลือ่มใสในอจนิไตย ยอ่มมวีบิากเป็นอจนิไตย ในอภยเถราปทาน 
กล่าววา่ บุคคลผูใ้ด ถงึเป็นปุถุชนกไ็มต่กอยูใ่นอาํนาจของกเิลส ประกอบดว้ยสต ิ
มสีมัปชญัญะ เพราะฉะนัน้ บุคคลผูน้ัน้จงึเป็นอจนิไตย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๗๗/๑๒๒, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๒/๑๒,ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๕๘/๖๑๖, ๓๓/๒๐๘/
๓๑๙,ข.ุอป.อ.(บาล)ี ๑/๘๒/๑๓๖) 

อจิรปักกนัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการหลกีไปไมน่าน  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ ภู
เขาคชิฌกฎู เขตกรุงราชคฤห ์ ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายในขณะทีพ่ระเทวทตัหลกี
ไปไมน่านวา่ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเกดิแก่พระเทวทตัเพือ่ฆา่ตนเอง 
เพือ่ความเสือ่ม เหมอืนตน้กลว้ยเมือ่เผลด็ผลกเ็พือ่ฆา่ตนเอง ตน้ไผอ่อกขยุเพือ่
ฆา่ตนเอง ตน้ออ้ออกดอกเพือ่ฆา่ตนเอง แม่มา้อสัดรตัง้ครรภเ์พือ่ฆา่ตนเอง 
ฉะนัน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๔/๒๘๕) 

อจิรวดี,แม่นํ้า ชือ่แมน้ํ่าสายหนึ่งในแควน้โกศล ตดิกบัดา้นเหนือหมูบ่า้นพราหมณ์ของชาว
โกศลชือ่มนสากฏะ ตดิกบัอมัพวนั, แมน้ํ่าทีภ่กิษุเปลอืยกายอาบในทา่เดยีวกบั
หญงิแพศยา, เป็นหนึ่งในแมน้ํ่า คงคา ยมนุา สรภ ูมห ีทีไ่หลรวมมหาสมทุรดงั
ธรรมของพระพทุธเจา้ทีไ่รช้ือ่เดมิของตนไรช้ัน้วรรณะในการบรรลุธรรม 

 ในลสณุวรรค วา่ดว้ยการถอนขนในทีแ่คบ เรือ่งภกิษุณีฉพัพคัคยี ์ พระผูม้พีระ
ภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุง
สาวตัถ ี พวกภกิษุณีฉพัพคัคยีใ์หถ้อนขนในทีแ่คบเปลอืยกายอาบน้ําทา่เดยีวกนั
กบัพวกหญงิแพศยาในแมน้ํ่าอจริวด ี พวกหญงิแพศยาตําหนิ ประณาม 
โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุณีจงึใหถ้อนขนในทีแ่คบเหมอืนหญงิคฤหสัถ์
ผูบ้รโิภคกามเล่า” ในกฏัฐปาทุกาทปิฏกิเขปะ กล่าววา่ พวกภกิษุฉพัพคัคยีจ์บั
แมโ่คทีก่าํลงัขา้มแมน้ํ่าอจริวดทีีเ่ขาบา้ง จบัทีห่บูา้ง จบัทีค่อบา้ง จบัทีห่างบา้ง 
ขึน้ขีห่ลงับา้ง มคีวามกาํหนดัจบัองคก์ําเนิดบา้งกดลกูโคจนจมน้ําตายบา้ง ใน
มหาสมทุเทอฎัฐจัฉรยิะ กลา่ววา่ มหานททุีกสาย คอื คงคา ยมนุา อจริวด ีสรภู 
มห ี ไหลลงสูม่หาสมุทรแลว้ ยอ่มละชือ่และโคตรเดมิของตน รวมเรยีกวา่ 



 

๕๗๘๓ 
 

 

มหาสมทุรทัง้สิน้ (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๕๔/๑๒๒,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย)๓/๗๙๘/๑๓๑, ว.ิ
ภกฺิขนีุ.(ไทย)๓/๘๘๓/๑๘๔,ว.ิม.(ไทย)๕/๒๕๒/๒๔, ว.ิม.(ไทย)๕/๒๕๒/๒๕, ว.ิจ.ู
(ไทย)๗/๓๘๔/๒๘๑, ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๓๘๕/๓๘๓, ว.ิป.(ไทย)๘/๑๐๖/๗๕, ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๕๑๘/๒๓๐, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๒๑/๒๓๐, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๕๔๒/๒๓๘) 

อจิรวตะ, สมณุทเทส (สามเณร) สมณุทเทสชือ่อจริวตะ, ชาวกรุงราชคฤห,์ ผูต้อบปัญหา
แดพ่ระเจา้ชยเสนเรือ่งผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร สามารถบรรลุจติเอกคัคนาได ้

 ในทนัตภมูสิตูร เรือ่งภมูขิองผูไ้ดร้บัการฝึกแลว้ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์ สมยันัน้ สมณุทเทสชือ่อ
จริวตะ อยูใ่นกระทอ่มใกลป่้า ครัง้นัน้พระราชกุมารนามวา่ชยเสนทรงดาํเนินเล่น
ไปโดยลาํดบั เขา้ไปหาอจริวตะสมณุทเทสถงึทีอ่ยู ่ ไดร้บัสัง่กบัอจริวตะ สมณุท
เทสวา่ ‘ภกิษุในพระธรรมวนิยัน้ี เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีรอุทศิกายและใจ
อยู ่ พงึบรรลจุติเตกคัคตา (สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีว)ได ้ จรงิหรอื’ อจริวตะ 
สมณุทเทสถวายพระพรวา่ “พระราชกุมาร ขอ้น้ีเป็นอยา่งนัน้ภกิษุในพระธรรม
วนิยันี้ เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจอยู ่พงึบรรลุจติเตกคัคตา
ได”้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๓/๒๔๖) 

อเจลก คนประพฤตเิปลอืยกาย, นกับวชไม่นุ่งผา้, คนไมม่มีารยาท มทีานอาหารเลยีมอื, 
ใครเชญิใหไ้ปรบัอาหารกไ็มไ่ป 

 ตวัอยา่งในมหาสหีนาทสตูร เรือ่งการหลกีบาปดว้ยตบะ อเจลกสัสปะกราบทลู
พระผูม้พีระภาควา่ การบาํเพญ็ตบะทีน่บัวา่เป็นสามญัคุณและเป็นพรหมญัคุณ
ของสมณพราหมณ์แมเ้หล่าน้ี คอื เป็นอเจลก (ประพฤตเิปลอืยกาย) ไมม่ี
มารยาท เลยีมอื เขาเชญิใหไ้ปรบัอาหารกไ็มไ่ป เขาเชญิใหห้ยดุรบัอาหารกไ็ม่
หยดุ ไมร่บัอาหารทีเ่ขาแบ่งไว ้ไมร่บัอาหารทีเ่ขาทาํเจาะจง ไมย่นิดอีาหารทีเ่ขา
เชญิ ไมร่บัอาหารจากปากหมอ้ ไม่รบัอาหารจากปากภาชนะ ไมร่บัอาหารครอ่ม
ธรณีประต ู ไมร่บัอาหารครอ่มทอ่นไม ้ ไมร่บัอาหารครอ่มสาก ไมร่บัอาหารของ
คน ๒ คนทีก่าํลงับรโิภค ไม่รบัอาหารของหญงิมคีรรภ ์ ไมร่บัอาหารของหญงิผู้
กาํลงัใหบุ้ตรดืม่นม ไมร่บัอาหารของหญงิทีค่ลอเคลยีชาย ไมร่บัอาหารทีน่ดัแนะ
กนัทาํไว ้ไมร่บัอาหารในทีเ่ลีย้งสนุขั ไมร่บัอาหารในทีม่แีมลงวนัไตต่อมเป็นกลุ่ม 
ๆ ไมก่นิปลา ไมก่นิเนื้อ ไมด่ืม่สรุา ไม่ดื่มเมรยั ไมด่ืม่ยาดอง รบัอาหารในเรอืน
หลงัเดยีว ยงัชพีดว้ยขา้วคาํเดยีวรบัอาหารในเรอืน ๒ หลงั ยงัชพีดว้ยขา้ว ๒ 
คาํ รบัอาหารในเรอืน ๗ หลงั ยงัชพีดว้ยขา้ว ๗ คาํ ยงัชพีดว้ยอาหารในถาด
น้อย ๑ ใบ ยงัชพีดว้ยอาหารในถาดน้อย ๒ ใบ ยงัชพีดว้ยอาหารในถาดน้อย ๗ 
ใบ กนิอาหารทีเ่กบ็ไวค้า้งคนื ๑ วนั กนิอาหารทีเ่กบ็ไวค้า้งคนื ๒ วนั กนิอาหาร



 

๕๗๘๔ 
 

 

ทีเ่กบ็ไวค้า้งคนื ๗ วนั ถอืการบรโิภคอาหาร ๑๕ วนัต่อ ๑ มือ้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๓๙๔/๑๖๔,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๙๗/๑๖๖,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๙๘/๑๖๗,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๓๙๙/๑๖๘,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๓๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๕๕/๑๕๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๓๖๖/๔๐๒,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๗๐/๕๑๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗/๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐๖/
๑๑๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๑๕/๕๒๐) 

อเจลกคณุ ชเีปลอืยคนใดคนหนึ่งอยูใ่นลทัธปิรพิาชก, คุณลกัษณะของอจลก รบัประทาน
อาหารเลยีมอื ใครเขาเชญิกไ็มไ่ป 

 ในอุรุเวลกสัสปเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุรุเวลกสัสปเถระ ทา่น
พระอุรุเวลกสัสปเถระ เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ "ขา้พเจา้เมือ่
เกดิอยู่ในภพ เป็นเหมอืนนายชา่งดอกไม ้ ไดด้อกไมต้ามแต่จะหามาไดแ้ลว้ จดั
แสดงใหเ้ป็นแบบต่าง ๆ มากมาย ไดเ้ป็นพระเจา้วเิทหราช แต ่ ขา้พเจา้มี
อธัยาศยัเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ เพราะถอ้ยคาํของอเจลกคุณ ตกนรกเพราะไมเ่ชือ่คาํ
ตกัเตอืนของธดิาของขา้พเจา้นามวา่รุจา (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๒๘๐/๒๗๖) 

อเจลกปริพาชก ผูป้ระพฤตเิปลอืยในลทัธปิรพิาชก, ลทัธไิมนุ่่งผา้ ไม่มมีารยาท มรีบัประทาน
อาหารเลยีมอื เป็นตน้ 

 ในอเจลกสกิขาบท ภกิษุใหข้องเคีย้วหรอืของฉนัแก่อเจลกปรพิาชก หรอืปรพิาชิ
กาดว้ยมอืตน ตอ้งอาบตั ิ ๒ อย่าง คอื (๑) กาํลงัให ้ ตอ้งอาบตัทิุกกฏ เพราะ
พยายาม (๒) เมือ่ใหแ้ลว้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมั
พทุธเจา้พระองคน์ัน้ ผูท้รงรูท้รงเหน็ ทรงบญัญตัปิาจติตยีแ์ก่ภกิษุผูใ้หข้องเคีย้ว
หรอืของฉนัแก่อเจลกปรพิาชกที ่ กรุงเวสาล ี เรือ่งทีท่า่นพระอานนทแ์จกขนมให้
ปรพิาชกิาคนหนึ่ง ๒ ชิน้ดว้ยสาํคญัวา่เป็นชิน้เดยีว (ว.ิป.(ไทย)๘/๙๔/๖๘,ว.ิป.
(ไทย)๘/๑๖๙/๑๔๓) 

อเจลกสัสปสตูร :   ม ี๒ สตูร ความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื   
 1.อเจลกสัสปสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชกชือ่อเจลกสัสปะ สมยัทีพ่ระผูม้ี

พระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเวฬุวนั อเจลกสัสปะไดท้ลูถามวา่ ทุกขเ์ป็นสิง่ที่
ตนกระทาํเองหรอืคนอื่นกระทาํให ้ ทุกขเ์ป็นสิง่ทีต่นและคนอื่นกระทาํให ้ หรอื
ทุกขเ์กดิขึน้เพราะอาศยัเหตุทีต่นและคนอื่นกระทาํกม็ใิช ่ทุกขม์หีรอืไม ่

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทกุขม์อียู ่ แต่มใีนลกัษณะทีอ่าศยัสิง่อื่นเกดิขึน้ตาม
แนวปฏจิจสมปุบาท และการทีบุ่คคลมคีวามเชือ่วา่ทุกขม์ผีูก้ระทาํ มผีูเ้สวยเป็น
ตน้ น้ีถอืวา่เป็นสสัสตทฏิฐแิละอุจเฉททฏิฐ ิ ซึง่เป็นสว่นสดุทีไ่มค่วรเชือ่ และ
ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุทัง้ ๒ อยา่งนัน้ แสดงธรรมโดยสายกลางวา่ เพราะ
อวชิชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจยั วญิญาณจงึมเีป็นตน้ น้ีคอื
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ความเกดิขึน้แหง่กองทุกขท์ัง้หมด อน่ึง เพราะอวชิชาดบัไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ 
สงัขารจงึดบั เพราะสงัขารดบั วญิญาณจงึดบัเป็นตน้ น้ีคอืความดบัแหง่กองทุกข์
ทัง้หมด อนัเป็นเหตุใหอ้เจลกสัสปะขอบรรพชาอุปสมบทแลว้ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีร 
ไมป่ระมาท อุทศิกายและใจ แลว้ทาํใหแ้จง้ประโยชน์ยอดเยีย่ม อนัเป็นทีส่ดุแหง่
พรหมจรรย ์รูช้ดัว่า ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ 
ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกีตอ่ไป (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๗/๒๖) 

 2.อเจลกสัสปสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอเจลกสัสปะ จติตคหบดไีดท้ราบวา่ 
อเจลกสัสปะสหายเก่าเมือ่ครัง้เป็นคฤหสัถม์าเมอืงมจัฉิกาสณัฑจ์งึเขา้หา และ
เมือ่รูว้่า เขาบวชแลว้ประมาณ ๓๐ ปีแต่ยงัไมบ่รรลุญาณทสัสนะ ไดแ้คค่วามเป็น
คนเปลอืย ความเป็นคนโลน้และการสลดัฝุ่ นธุลดีว้ยขนหางนกยงู จงึกล่าววา่ น่า
อศัจรรยจ์รงิ เมือ่มทีีธ่รรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัไวเ้ป็นอยา่งด ี แต่ทา่นบวชมา
ตัง้นานกลบัไมบ่รรลุญาณทสัสนะอะไรเลย ซึง่แมค้ฤหสัถก์บ็รรลุธรรมเชน่นัน้ 
เพราะผมเองกไ็ดบ้รรลุปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌานและจตุตถฌาน เมือ่อ
เจลกสัสปะไดย้นิเชน่นัน้แลว้อยากบวชในพทุธศาสนา จติตคหบดจีงึไดพ้าเขา้ไป
หาเถระทัง้หลายแลว้ชว่ยใหเ้ขาไดบ้วช อเจลกสัสปะไดบ้รรพชาอุปสมบทไมน่าน 
กห็ลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร ไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์
 (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๑/๓๘๙) 

อเจลกสัสปะ อเจลกนามวา่กสัสปะ, นกับวชอเจละ คอืไมม่ผีา้โดยเพศ ชือ่กสัสปะโดยชือ่, ผู้
เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามเรือ่งการบาํเพญ็ตบะทีพ่ระองคต์าํหนิ 

 ตวัอยา่งในมหาสหีนาทสตูร เรือ่งการบนัลอือยา่งองอาจดงัพญาราชสหี ์ เรือ่งอ
เจลกสัสปะ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ กณัณกถล มฤคทายวนั เขตเมอืง
อุชุญญา อเจลกสัสปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ทลูถามวา่ ‘พระสมณโคดมทรง
ตาํหนิตบะทุกชนิด ทรงคดัคา้นและชีโ้ทษผูบ้าํเพญ็ตบะทัง้ปวงวา่เป็นผูม้อีาชวีะ
เศรา้หมองโดยสว่นเดยีว’ ชือ่วา่พดูตรงตามทีท่า่นพระโคดมตรสัไว ้ ไมช่ือ่วา่
กล่าวตู่ทา่นพระโคดมดว้ยคาํเทจ็หรอื ชือ่วา่เป็นผูพ้ดูอยา่งสมเหตุสมผลหรอื ไม่
มบีา้งหรอืทีค่าํเล่าลอือนัชอบธรรมนัน้จะเป็นเหตทุีค่วรตําหนิได ้ เพราะพวกขา้
พระองคไ์มป่ระสงคจ์ะกล่าวตู่ทา่นพระโคดมเลย พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
‘พระสมณโคดมทรงตาํหนิตบะทุกชนิด ทรงคดัคา้นและชีโ้ทษผูบ้าํเพญ็ตบะทัง้
ปวงวา่ เป็นผูม้อีาชวีะเศรา้หมองโดยสว่นเดยีว’ ไมถ่อืวา่พดูตรงตามทีเ่ราพดู ทัง้
ไมถ่อืว่ากล่าวตู่เราดว้ยคาํเทจ็ ดว้ยอาศยัตาทพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนือมนุษยเ์ราจงึ
เหน็บุคคลผูบ้าํเพญ็ตบะบางคนในโลกนี้มอีาชวีะเศรา้หมอง หลงัจากตายแลว้ 
ไปบงัเกดิในอบายทุคต ิ วนิิบาต นรกกม็ ี ไปบงัเกดิในสคุตโิลกสวรรคก์ม็ ี (ท.ีส.ี
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(ไทย)๙/๓๘๑/๑๖๑, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๙๔/๑๖๔, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๓๙๘/๑๖๖, ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๓๙๙/๑๖๘,ส.ํส.(ไทย)๑๘/๓๕๑/๓๘๙) 

อเจลกสัสปะ, ปริพาชก ปรพิาชกชือ่อเจลกสัสปะ ผูเ้ป็นสหายเก่าของทา่นพระพกักุละเมือ่ครัง้
ยงัเป็นคฤหสัถ,์ ผูท้ลูถามเรือ่งทุกขก์บัพระผูม้พีระภาค 

 ในอเจลกสัสปสตูร เรือ่งปรพิาชกชือ่อเจลกสัสปะ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ 
พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์ เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาค
เสดจ็เขา้ไปบณิฑบาตยงักรงุราชคฤห ์อเจลกสัสปะไดเ้หน็พระผูม้พีระภาค กาํลงั
เสดจ็มาแต่ไกล จงึเขา้ไปเฝ้า ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ ทุกขเ์ป็นสิง่ที่
ตนกระทาํเองหรอื อยา่กล่าวอย่างนัน้ กสัสปะ ทา่นพระโคดมทุกขเ์ป็นสิง่ทีค่น
อื่นกระทาํใหห้รอื อยา่กล่าวอยา่งนัน้กสัสปะ ทา่นพระโคดมทุกขเ์ป็นสิง่ทีต่น
กระทาํเองดว้ย และคนอื่นกระทาํใหด้ว้ยหรอื อยา่กล่าวอยา่งนัน้ กสัสปะ ทา่น
พระโคดมทุกขเ์กดิขึน้เพราะอาศยัเหตทุีต่นกระทาํเองกม็ใิช ่และคนอื่นกระทาํให้
กม็ใิชห่รอื อยา่กล่าวอยา่งนัน้ กสัสปะ ทา่นพระโคดม ทุกขไ์มม่หีรอืกสัสปะ 
ทุกขไ์มม่กีม็ใิช ่ ทุกขม์อียู ่ ถา้อยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม ยอ่มไม่รูเ้หน็ทุกขห์รอื 
กสัสปะ เราไมรู่เ้หน็ทุกขก์ม็ใิช ่ เรานี่แหละทีรู่เ้หน็ทุกขโ์ดยแท ้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/
๒๐๙/๒๔๒,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๗/๒๖) 

อชกลาปกเจดีย์ เจดยีช์ือ่วา่อชกลาปกะ, เจดยีท์ีอ่าศยัของยกัษ์ชือ่อชกลาปกะ กรุงปาวา 
 ในอชกลาปกสตูร เรือ่งอชกลาปกยกัษ์ สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ 

อชกลาปกเจดยีอ์นัเป็นทีอ่ยูข่องยกัษ์ชือ่วา่ อชกลาปกะ เขตกรุงปาวา สมยันัน้ 
พระผูม้พีระภาคประทบันัง่ ณ ทีแ่จง้ในความมดืมดิแหง่ราตร ี และฝนกโ็ปรย
ละอองอยู ่ อชกลาปกยกัษป์ระสงคจ์ะใหพ้ระผูม้พีระภาคเกดิความกลวั 
หวาดหวัน่ ขนพองสยองเกลา้ ไดส้ง่เสยีงรอ้งโหยหวนขึน้ ๓ ครัง้ ณ ทีใ่กลพ้ระผู้
มพีระภาควา่ “อกักุโล ปักกุโล” แลว้พดูวา่ “สมณะ นัน่ปีศาจปรากฏแก่ทา่น” 
พระผูม้พีระภาคจงึทรงเปลง่อุทานวา่ "เมือ่ใด บุคคลถงึฝัง่ในธรรมของตน ชือ่วา่
เป็นพราหมณ์ เมือ่นัน้ บุคคลนัน้ยอ่มไมก่ลวัปีศาจ และเสยีงรอ้งโหยหวนอยา่ง
น้ี" (ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๗/๑๗๙) 

อชกลาปกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอชกลาปกยกัษ์ คอื ยกัษต์นหนึ่งชือ่อชกลาปกะ เหน็พระผูม้ี
พระภาคประทบัอยูใ่นทีม่ดืมดิยามราตร ี ประสงคจ์ะใหพ้ระองคท์รงเกดิความ
กลวั จงึเขา้ไปสง่เสยีงรอ้งโหยหวน แปลงรา่งใหญ่โตน่าสะพรงึกลวัยนือยู ่ เบือ้ง
พระพกัตรข์องพระผูม้พีระภาค กล่าววา่ “น้ีคอืปีศาจ” แต่พระองคก์ลบัมพีระ 
อากปักริยิามัน่คงไมห่วาดหวัน่ ไมส่ะทกสะทา้น พรอ้มทัง้ทรงเปลง่อุทานทีแ่สดง
สภาวะแหง่การบรรลุอรหตัตผล สาํเรจ็กจิ ๑๖ ประการ มปีรญิญากจิเป็นตน้ที่
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เป็นเหตุใหพ้ระองคป์ราศจากความกลวั เมือ่อชกลาปกยกัษ์เหน็พระอาการนัน้ 
จงึมจีติเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสก ณ เบือ้งพระพกัตรข์องพระผูม้พีระภาค
นัน่เอง (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๗/๑๗๙,ข.ุ อุ.อ. (บาล)ี ๗/๖๗-๗๓)  

อชกลาปกะ, ยกัษ์ ยกัษ์ชือ่อชกลาปกะ กรุงปาวา, ผูท้าํใหพ้ระผูม้พีระภาคกลวั หวาดหวัน่ 
ดว้ยคาํวา่ “อกักุโล ปักกุโล” 

 มรอชกลาปกสตูร เรือ่งอชกลาปกยกัษ์ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ อชกลา
ปกเจดยีอ์นัเป็นทีอ่ยูข่องยกัษ์ชือ่วา่ อชกลาปกะ เขตกรุงปาวา ณ ทีแ่จง้ในความ
มดืมดิแหง่ราตร ี และฝนกโ็ปรยละอองอยู ่ ครัง้นัน้ อชกลาปกยกัษป์ระสงคจ์ะให้
พระผูม้พีระภาคเกดิความกลวั หวาดหวัน่ ขนพองสยองเกลา้ ครัน้แลว้ไดส้ง่
เสยีงรอ้งโหยหวนขึน้ ๓ ครัง้ ณ ทีใ่กลพ้ระผูม้พีระภาควา่ “อกักุโล ปักกุโล” แลว้
พดูวา่ “สมณะ นัน่ปีศาจปรากฏแก่ทา่น” พระผูม้พีระภาคจงึทรงเปล่งอุทานน้ี 
"เมือ่ใด บุคคลถงึฝัง่ในธรรมของตน ชือ่วา่เป็นพราหมณ์ เมือ่นัน้ บุคคลนัน้ยอ่ม
ไมก่ลวัปีศาจ และเสยีงรอ้งโหยหวนอยา่งนี้" (ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๗/๑๗๙) 

อชครเปตวตัถ ุ: เรือ่งเปรตงเูหลอืม พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุทัง้หลาย วา่ คน
พาลมปัีญญาทราม เมือ่ทาํบาปกรรมยอ่มไมรู่ส้กึตวั จงึมกัเดอืดรอ้นเพราะกรรม
ของตน เหมอืนคนถูกไฟไหมฉ้ะนัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๓๖/๗๔) 

อชปาลนิโครธ , ต้นไม้ ตน้ไทร ไมจ้าํพวกไทรหรอืกรา่งของอนิเดยี, พวกคนเลีย้งแพะชอบมา
นัง่ทีร่ม่เงาของตน้นิโครธนี้จงึชื่อว่า อชปาลนิโครธ,ตน้ไมท้ีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัเสวยวมิตุตมิขุ ๗ วนัและตรสักบัพราหมณ์หุหุกชาตถิงึคุณลกัษณะของ
พราหมณ์ 

 ตวัอยา่งในอชปาลกถา เรือ่งเหตุการณ์ขณะประทบัอยู ่ณ ควงตน้อชปาลนิโครธ 
พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมเป็นเหตุใหเ้ป็นพราหมณ์ เมือ่ครัง้ประทบับน
บลัลงักเ์ดยีวเสวยวมิตุตสิขุอยู ่ ณ ควงตน้อชปาลนิโครธเป็นเวลา ๗ วนั 
พราหมณ์หุหุกชาตผิูห้น่ึงไดเ้ขา้ไปเฝ้ากราบทลูพระผูม้พีระภาค วา่ “พระโคดมผู้
เจรญิ บุคคลชือ่วา่เป็นพราหมณ์ดว้ยเหตเุพยีงไรหนอ กแ็ละธรรมเหล่าไหนทีท่าํ
บุคคลใหเ้ป็นพราหมณ์” พระผูม้พีระภาคทรงเปล่งอุทานในเวลานัน้วา่ 
"พราหมณ์ใด ลอยบาปธรรมเสยี ไมต่วาดผูอ้ื่นวา่ ห ึ ห ึ ไมม่กีเิลสดุจน้ําฝาด 
สาํรวมตน เรยีนจบพระเวท อยูจ่บพรหมจรรย ์พราหมณ์นัน้ ไมม่กีเิลสเครือ่งฟู
ขึน้ในอารมณ์ไหน ๆ ในโลก ควรกล่าววาทะวา่ เราเป็นพราหมณ์โดยธรรม (ว.ิม.
(ไทย)๔/๔/๗,ว.ิม.(ไทย) ๔/๕/๘, ว.ิม.(ไทย) ๔/๗/๑๑,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๗๕/
๑๒๓,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๔๙/๒๗๗, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๗/๑๗๕,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
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๑๓๘/๑๗๖,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๖๐/๒๐๘,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๒๙, ส.ํม.(ไทย)
๑๙/๓๘๔/๒๔๐, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๐๙/๒๖๖) 

อชรสาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีไ่มช่าํรุด สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั 
เทวดาทลูถามวา่ อะไรทีไ่มช่าํรุดยงัประโยชน์ใหส้าํเรจ็ อะไรตัง้มัน่แลว้ยอ่มยงั
ประโยชน์ใหส้าํเรจ็ อะไรเป็นรตันะของคนทัง้หลาย อะไรโจรลกัไปไมไ่ด ้พระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบวา่ ศลีทีไ่มช่าํรุดยอ่มยงัประโยชน์ใหส้าํเรจ็ ศรทัธาทีต่ ัง้มัน่แลว้
ยอ่มยงัประโยชน์ใหส้าํเรจ็ได ้ ปัญญาเป็นรตันะของคนทัง้หลาย บุญอนัโจรลกัไป
ไมไ่ด ้(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๒/๖๗) 

อชาตศตัร  ู เวเทหิบตุร,พระราชาเป็นพระราชโอรสของพระเจา้พมิพสิารกบัพระนางเวเทห,ิ 
พระราชาแหง่แควน้มคธ, ผูส้มคบกบัพระเทวทตัฆา่พระราชบดิาตามทีโ่หร
ทาํนายไว,้ ผูเ้ป็นพทุธศาสนูปถมัภกในการทาํสงัคายนาครัง้ที ่๑  

 ตวัอยา่งในอุปกสตูร อุปกมณัฑกิาบุตรชืน่ชมยนิดพีระภาษติของพระผูม้พีระ
ภาค ลุกจากทีน่ัง่ ถวายอภวิาท ทาํประทกัษณิแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระเจา้แผน่ดนิ
มคธพระนามวา่อชาตศตัร ู เวเทหบิตุร ไดก้ราบทลูการสนทนากบัพระผูม้พีระ
ภาคทัง้หมดแดพ่ระเจา้แผน่ดนิ เมือ่อุปกมณัฑกิาบุตรกราบทลูอยา่งนี้แลว้ พระ
เจา้แผน่ดนิทรงกริว้ ไมท่รงพอพระทยั ไดต้รสักบัอุปกมณัฑกิาบุตรวา่ “เจา้เดก็
ลกูชาวนาเกลอืน้ีอวดด ี ปากกลา้ บงัอาจ จกัสาํคญัพระผูม้พีระภาคอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้วา่ควรรกุราน เจา้อุปกะจงไปเสยี จงพนิาศไป อยา่
มาใหเ้ราเหน็หน้าอกี” (ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๔๔๐/๓๘๑,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๕๐/๔๘,ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๑๓๑/๗๗,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๓๒/๗๗,(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๓๓/๗๘, ท.ีม.
(ไทย)๑๐/๑๓๕/๘๑,   ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๖๒/๔๔๘, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๓๐/๓๑๘, องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๘/๒๗๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๒๒/๓๒, ๒๖/๒๔๖/๒๐๗,ท.ี
ส.ีอ.(บาล)ี ๑๕๐/๑๒๗) 

อชาตศตัร ,ู ราชกมุาร พระโอรสของพระเจา้พมิพสิารกบัพระนางโกศลเทว,ี พระราชแหง่
แควน้มคธ, ผูส้มคบกบัพระเทวทตัฆา่พระราชบดิาตามทีโ่หรทาํนายไว,้ ผูเ้ป็น
พทุธศาสนูปถมัภกในการทาํสงัคายนาครัง้ที ่๑ 

 ในสงัฆเภท ขนัธกะ ปฐมภาณวาร เรื่องลาภสกัการะยอ่มฆา่คนชัว่ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ ณ พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต ในกรุง   ราชคฤหน์ัน้ 
ภกิษุจาํนวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระ
ภาควา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อชาตศตัรกูุมารเสดจ็โดยราชรถ ๕๐๐ คนั ไป
บาํรุงพระเทวทตั ทัง้เวลาเยน็เวลาเชา้ และรบัสัง่ใหนํ้าภตัตาหารทีส่มควรไป
พระราชทาน ๕๐๐ สาํรบั” พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “เธอทัง้หลายอยา่ยนิดลีาภ
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สกัการะและความสรรเสรญิของเทวทตัเลย แมอ้ชาตศตัรกุูมารจกัเสดจ็โดยราช
รถ ๕๐๐ คนัไปบาํรุงเทวทตั ทัง้เวลาเยน็เวลาเชา้ และจกัรบัสัง่ใหนํ้าภตัตาหารที่
สมควรไปพระราชทาน ๕๐๐ สาํรบัเพยีงใด เทวทตักพ็งึหวงัความเสือ่มในกุศล
ธรรมทัง้หลายเพยีงนัน้ หวงัความเจรญิไมไ่ด"้ (ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๓๓๓/๑๗๔, ว.ิจ.ู
(ไทย)๗/๓๓๕/๑๗๙, ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๓๓๙/๑๘๕, ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๙/๑๘๖) 

อชาตสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมชาตทิีไ่ม่เกดิ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรม ๒ 
ประการ ไดแ้ก่ (๑) ธรรมชาตทิีเ่กดิ (๒) ธรรมชาตทิีไ่มเ่กดิ ในธรรมชาต ิ ๒ 
ประการนัน้ ภกิษุผูส้ลดัความยนิดใีนอาหารและตณัหาเสยีได ้ จะบรรลุธรรมชาติ
ทีไ่มเ่กดิกล่าวคอืนิพพาน (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๔๓/๓๙๑) 

อชิตเถรคาถา : ภาษติของพระอชติเถระ,คาถาของพระอชติเถระ, ทา่นพระอชติเถระ กล่าววา่ 
เราไมม่คีวามกลวัตาย ไมม่คีวามเยือ่ใยในชวีติ  เราจะเป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะ ละ
ทิง้ร่างกายเราไป (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๐/๓๑๐) 

อชิตเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอชติเถระ มเีนื้อหาทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้่า ใน
อดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเหน็พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมุตตระ เกดิความ
เลื่อมใส ไดถ้วายน้ํามนัและน้ําผึง้ และไดต้ามประทปีถวาย เพราะผลแหง่ทาน
นัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๓๖ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรด ิ๗๐๐ ชาต ิเกดิเป็นพระเจา้ประเทศราชนบัชาตไิม่ถว้น ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๘๔/๖๔๘) 

อชิตมาณวกปัญหา : ปัญหาของอชติมาณพ คอือชติมาณพทลูถามพระ ผูม้พีระภาควา่ โลกถูก
อะไรหุม้ห่อไว ้ทรงตอบว่า อวชิชา ทลูถามวา่ โลกไมส่ดใสเพราะอะไร ทรงตอบ
วา่ เพราะความตระหนี่และความประมาท ทลูถามวา่ อะไรเป็นเครือ่งฉาบทาโลก 
ทรงตอบวา่ ความอยาก ทลูถามวา่ อะไรเป็นภยัใหญ่ของโลก ทรงตอบวา่ ทุกข ์
ทลูถามวา่ อะไรเป็นเครือ่งกัน้กระแส(หมายถงึตณัหา ทฏิฐ ิ กเิลส ทุจรติ และ
อวชิชา ด ูข.ุจ.ู (แปล) ๓๐/๓/๕๓) ทีไ่หลไปในอายตนะ ทรงตอบวา่ สต ิทลูถาม
วา่ ปัญญา สต ินามและรปู ดบัทีไ่หน ทรงตอบวา่ ดบัทีว่ญิญาณดบั ทลูถามวา่ 
พระขณีาสพและพระเสขะดาํเนินชวีติอยา่งไร ทรงตอบวา่ ดาํเนินชวีติโดยไม่
ยนิดยีิง่ ในกาม มใีจไมขุ่น่มวั มสีตดิาํรงอยู ่(ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๓๙/๗๔๕) 

อชิตมาณวปัญหา : ปัญหาของอชติมาณพ อชติมาณพทลูถามวา่ โลกถกูอะไรเล่าหุม้ห่อไว ้
เพราะเหตุไรเล่าโลกจงึไมส่ดใส... อะไรเป็นเครือ่งฉาบทาโลกนัน้ไว ้ อะไรเล่า 
เป็นภยัใหญ่ของโลกนัน้ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๕๗/๑๑) 

อชิตมาณวปัญหานิทเทส :แสดงปัญหาของอชติมาณพ คอือธบิายปัญหาของอชติมาณพผูเ้ขา้
ไปทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนแรก เกีย่วกบัโลก ธรรมเครือ่งป้องกนักระแส 
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นามและรปู การดาํเนินชวีติของพระอรหนัตแ์ละพระเสขะ มทีัง้หมด ๘ คาถา โด
ยอชติมาณพทลูถาม ๔ คาถา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ ๔ คาถา อชติมาณพทลู
ถามวา่ โลกถูกอะไรเล่าหุม้หอ่ไว ้ เพราะเหตุไรเล่าโลกจงึไมส่ดใส... อะไรเป็น
เครือ่งฉาบทาโลกนัน้ไว ้อะไรเล่า เป็นภยัใหญ่ของโลกนัน้ 

  คาํวา่ โลก ทา่นพระสารบีุตรอธบิายวา่ หมายถงึ โลกนรก โลกกาํเนิด
เดรจัฉาน โลกในเปตวสิยั มนุษยโลก เทวโลก ขนัธโลก อายตนโลก โลกนี้ โลก
หน้า พรหมโลก และเทวโลก 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ โลกถูกอวชิชาหุม้หอ่ไว ้โลกไมส่ดใสเพราะความ
ตระหนี่และความประมาท เราเรยีกความอยากวา่เป็นเครือ่งฉาบทาโลกไว ้ ทุกข์
เป็นภยัใหญ่ของโลกนัน้ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ โลกถูกอวชิชาหุม้หอ่ไว ้อธบิายวา่ อวชิชา หมายถงึ ความไมรู่ใ้นทุกข ์

ความไมรู่ใ้นทุกขสมทุยั ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธ ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธคามนีิ
ปฏปิทา ความไมรู่ใ้นสว่นอดตี ความไม่รูใ้นสว่นอนาคต ความไมรู่ท้ ัง้ในสว่นอดตี
และอนาคต ความไมรู่ใ้นปฏจิจสมปุบาทวา่ เพราะธรรมนี้เป็นปัจจยั ธรรมนี้จงึม ี
ฯลฯ โลกนี้ถูก อวชิชาโอบลอ้ม หุม้ห่อ หอ้มลอ้ม ครอบคลุม ปกคลมุ บดบงัไว ้

  คาํวา่ โลกไมส่ดใสเพราะความตระหนี่และความประมาท อธบิายวา่ ความ
ตระหนี่ ไดแ้ก่ ความตระหนี่ ๕ อยา่ง คอื ๑) ความตระหนี่ทีอ่ยู ่๒) ความตระหนี่
ตระกลู ๓) ความตระหนี่ลาภ ๔) ความตระหนี่วรรณะ ๕) ความตระหน่ีธรรม 

  คาํวา่ ความประมาท หมายถงึ ความปล่อยจติไป หรอืการเพิม่พนูการปล่อย
จติไปในกายทุจรติ วจทีุจรติ มโนทุจรติ หรอืในกามคุณ ๕ อยา่ง หรอืการทาํโดย
ไมเ่คารพ ฯลฯ 

  คาํวา่ เราเรยีกความอยากวา่เป็นเครือ่งฉาบทาโลกไว ้อธบิายวา่ ความอยาก 
หมายถงึ ความกาํหนดั ความกาํหนดันกั ความคลอ้ยตามอารมณ์ ความยนิด ี
ความเพลดิเพลนิ ความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความเพลดิเพลนิ ความกาํหนดันกั
แหง่จติ ฯลฯ โลกถูกความอยากฉาบทา ไล ้ทาํใหห้มองมวั แปดเป้ือน คละเคลา้ 
เกาะตดิ เกีย่วพนั พวัพนัไว ้เราจงึเรยีกความอยากวา่เป็นเครือ่งฉาบทาโลกไว ้

  คาํวา่ ทุกข ์ ในคาํวา่ ทุกขเ์ป็นภยัใหญ่ของโลกนัน้ อธบิายวา่ ชาตทิุกข ์ชรา
ทุกข ์พยาธทิกุข ์มรณทุกข ์ฯลฯ ทุกขเ์พราะสลีวบิตั ิ ทุกขเ์พราะทฏิฐวิบิตั ิทุกข์
เหล่าน้ีตรสัเรยีกวา่เป็นภยัใหญ่ เป็นเครือ่งบบีคัน้ เป็นอนัตราย เป็นอุปสรรคของ
โลก 
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  อชติมาณพทลูถามต่อไปวา่ กระแสทัง้หลายยอ่มไหลไปในทีท่ ัง้ปวง อะไรเป็น
เครือ่งกัน้กระแสทัง้หลาย ขอพระองคโ์ปรดตรสับอกธรรมเครือ่งป้องกนักระแส
ทัง้หลาย อะไรปิดกัน้กระแสทัง้หลายได ้

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ กระแส ไดแ้ก่ กระแสตณัหา กระแสทฏิฐ ิ กระแสกเิลส กระแสทุจรติ 

และกระแสอวชิชา 
  คาํวา่ ยอ่มไหลไปในทีท่ ัง้ปวง หมายถงึ ยอ่มไหลไปในอายตนะทัง้ปวง 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  กระแสเหล่าใดในโลก สตเิป็นเครือ่งกัน้กระแส

เหล่านัน้ได ้ เรากล่าวธรรมเครือ่งป้องกนักระแสทัง้หลาย ปัญญาปิดกัน้กระแส
เหล่านัน้ได ้

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่  
  คาํวา่ สต ิ ในคาํวา่ สตเิป็นเครือ่งกัน้กระแสเหล่านัน้ได ้ อธบิายวา่ สต ิ คอื 

ความระลกึถงึ ความระลกึไดเ้ฉพาะหน้า สต ิ คอื ความระลกึได ้ ความจาํได ้
ความไมเ่ลื่อนลอย ความไมห่ลงลมื สต ิ คอื สตนิทรยี ์ สตพิละ สมัมาสต ิ สติ
สมัโพชฌงค ์เอกายนมรรค 

  คาํวา่ ปัญญาปิดกัน้กระแสเหล่านัน้ได ้ อธบิายวา่ กระแสเหล่านัน้ปัญญาปิด
กัน้ได ้ คอื ตดัขาดไป จงึไมไ่หลไป ไมซ่่านไป ไมห่ลัง่ไหล ไมเ่ป็นไป กระแส
เหล่านัน้ ปัญญาของผูรู้ ้ ผูเ้หน็อยูว่า่ “สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็น
ทุกข ์ ธรรมทัง้ปวง เป็นอนตัตา ฯลฯ สิง่ใดสิง่หนึ่งมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาสิง่
นัน้ทัง้หมด ลว้นมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา” ปิดกัน้ได ้

  อชติมาณพทลูถามวา่ปัญญา สต ินามและรปูดบัทีไ่หน 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ นามและรปูดบัไม่มสีว่นเหลอืในทีใ่ดนามและรปู

นัน้ดบัไปในทีน่ัน้เพราะวญิญาณดบั 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ นามและรปูนัน้ดบัไปในทีน่ัน้ เพราะวญิญาณดบั อธบิายว่า ธรรมคอื

นามและรปูทีพ่งึเกดิในสงสารมเีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ เวน้ภพ ๗ ยอ่ม
ดบั ถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ ระงบัไปในทีน่ัน้ เพราะวญิญาณอนัประกอบดว้ยอภิ
สงัขารธรรมดบัไป ดว้ยโสดาปัตตมิคัคญาณธรรมคอืนามและรปูทีบ่งัเกดิในภพ 
๕ เวน้ภพ ๒ ยอ่มดบั คอืเขา้ไปสงบ ถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ระงบัไปในทีน่ัน้ เพราะ
วญิญาณอนัประกอบดว้ยอภสิงัขารธรรมดบัไปดว้ยสกทาคามมิคัคญาณ ธรรม
คอืนามและรปูทีบ่งัเกดิในรปูธาตุ หรอือรปูธาตุ เวน้ภพ ๑ ยอ่มดบั คอืเขา้ไปสงบ 
ถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ ระงบัไปในทีน่ัน้ เพราะวญิญาณอนัประกอบดว้ยอภสิงัขาร
ธรรมดบัไปดว้ยอนาคามมิคัคญาณธรรมคอืนามและรปูทีพ่งึเกดิได ้ ยอ่มดบั คอื
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เขา้ไปสงบ ถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ระงบัไปในทีน่ัน้ เพราะวญิญาณอนัประกอบดว้ย
อภสิงัขารธรรมดบัไปดว้ยอรหตัตมคัคญาณ ปัญญา สต ินามและรปู ยอ่มดบั คอื
เขา้ไปสงบ ถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ ระงบัไปในทีน่ัน้ เพราะจรมิวญิญาณของพระ
อรหนัตผ์ูป้รนิิพพานดว้ยอนุปาทเิสสนิพพาน-ธาตุดบัไป 

  อชติมาณพทลูถามวา่ ...ขอพระองคผ์ูม้พีระปัญญา โปรดตรสับอกการดาํเนิน
ชวีติของพระอรหนัตขณีาสพ และพระเสขะเหล่านัน้ดว้ยเถดิ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุไมพ่งึปรารถนายิง่ในกามทัง้หลาย พงึเป็น
ผูม้ใีจไมขุ่น่มวั ฉลาดในธรรมทัง้ปวง มสีตดิาํรงอยู ่

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่  
  คาํวา่ กามทัง้หลาย ไดแ้ก่ กาม ๒ อยา่ง คอื ๑) วตัถุกาม ๒) กเิลสกาม วตัถุ

กามคอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เป็นตน้ ทีน่่าพอใจ น่ายนิด ีกเิลสกาม คอื 
ความพอใจ ความกาํหนดั ความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความพอใจ เป็นตน้ 

  คาํวา่ ภกิษุไมพ่งึปรารถนายิง่ในกามทัง้หลาย อธบิายวา่ (ภกิษุ)ไมพ่งึ
ปรารถนายิง่ ๆ ขึน้ไป คอื ไมพ่งึพวัพนัในวตัถุกาม เป็นผูไ้มย่นิด ี ไมต่ดิใจ ไม่
ชอบ ไมห่มกมุ่น คอืเป็นผูค้ลายความยนิดแีลว้ ปราศจากความยนิดแีลว้ สละ
ความยนิดแีลว้ ฯลฯ มตีนอนัประเสรฐิ เสวยสขุอยู ่

  คาํวา่ พงึเป็นผูม้ใีจไมขุ่น่มวั อธบิายว่า พงึเป็นผูม้จีติไมเ่ศรา้หมอง ไมยุ่ง่ยาก 
ไมวุ่น่วาย ไมห่วัน่ไหว ไมห่มนุวน สงบ ไดแ้ก่ พงึละ บรรเทา ทาํใหห้มดสิน้ไป 
ใหถ้งึความไมม่อีกี 

  คาํวา่ ฉลาดในธรรมทัง้ปวง อธบิายวา่ เป็นผูฉ้ลาดในธรรมทัง้ปวงวา่ สงัขาร
ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทุกข ์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา ... อกี อยา่ง
หน่ึง เป็นผูฉ้ลาดในธรรมทัง้ปวง โดยความเป็นของไม่เทีย่ง เป็นทุกข ์ เป็นโรค 
เป็นดุจหวัฝี เป็นดุจลกูศร ... อกีอยา่งหนึ่ง เป็นผูฉ้ลาดในขนัธ ์ ธาตุ อายตนะ 
ปฏจิจสมปุบาท สตปัิฏฐาน สมัมปัปธาน อทิธบิาท อนิทรยี ์พละ โพชฌงค ์มรรค 
ผล และนิพพาน 

  อกีอย่างหน่ึง อายตนะ ๑๒ ตรสัเรยีกวา่ ธรรมทัง้ปวง ภกิษุละความกาํหนดั
ดว้ยอาํนาจความพอใจในอายตนะภายในและภายนอกไดเ้ดด็ขาดแลว้ ตดัราก
ถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถู่กตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต่พืน้ที ่ ทาํใหไ้มม่ ี
เกดิขึน้ต่อไปไมไ่ด ้

  คาํวา่ ภกิษุ...มสีตดิาํรงอยู ่อธบิายวา่ มสีตดิว้ยเหตุ ๔ อยา่ง คอื ๑. ชือ่วา่มี
สต ิเมือ่เจรญิสตปัิฏฐานพจิารณากายในกาย ๒. ชือ่วา่มสีต ิเมือ่เจรญิสตปัิฏฐาน
พจิารณาเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ๓. ชือ่วา่มสีต ิ เมือ่เจรญิสตปัิฏฐานพจิารณา
จติในจติ ๔. ชือ่วา่มสีต ิเมือ่เจรญิสตปัิฏฐานพจิารณาธรรมในธรรมทัง้หลาย ฯลฯ 
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  คาํวา่ ภกิษุ อธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะทาํลายธรรม ๗ ประการไดแ้ลว้ คอื 
  ๑. ทาํลายสกักายทฏิฐไิดแ้ลว้ 
  ๒. ทาํลายวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ 
  ๓. ทาํลายสลีพัพตปรามาสไดแ้ลว้ 
  ๔. ทาํลายราคะไดแ้ลว้ 
  ๕. ทาํลายโทสะไดแ้ลว้ 
  ๖. ทาํลายโมหะไดแ้ลว้ 
  ๗. ทาํลายมานะไดแ้ลว้ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑/๔๓) 
อชิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปรพิาชกชือ่วา่อชติะ อชติปรพิาชกเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 

สนทนาปราศรยักนัแลว้ไดก้ราบทลูวา่ เพือ่นพรหมจารขีองขา้พเจา้ทัง้หลาย ชือ่
วา่เป็นบณัฑติ เพราะมจีติตุปบาท ๕๐๐ ดวง ซึง่เป็นสิง่ทีท่าํใหอ้ญัเดยีรถยี์
ทัง้หลายผูถู้กขม่ขีแ่ลว้ รูต้วัวา่ถูกขม่ขี ่พระผูม้พีระภาคตรสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ 
เธอทัง้หลายยงัทรงจาํเหตุแหง่ความเป็นบณัฑติไดห้รอืไม ่ เมือ่ภกิษุทัง้หลาย
กราบทลูวา่ เวลานี้เป็นเวลาสมควรทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงแสดง เพือ่ทีภ่กิษุ
ทัง้หลายไดฟั้งพระดาํรสัแลว้จกัทรงจาํไว ้จงึทรงแสดงบุคคล ๕ จาํพวก คอื (๑) 
บางพวกใชว้าทะทีไ่มเ่ป็นธรรมขม่ขีบ่บีคัน้วาทะ ทีไ่มเ่ป็นธรรมดว้ยกนัแลว้ชกันํา
บรษิทัทีไ่มม่ธีรรมใหย้นิดดีว้ยวาทะนัน้ แลว้ทาํใหบ้รษิทัเชน่นัน้พากนัสรรเสรญิ
วา่ ทา่นผูน้ี้เป็นบณัฑติ (๒) บางพวกใชว้าทะทีเ่ป็นไมเ่ป็นธรรมขม่ขีบ่บีคัน้วาทะ
ทีเ่ป็นธรรม แลว้ชกันําบรษิทัทีไ่มม่ธีรรมใหย้นิดดีว้ยวาทะนัน้ แลว้ทาํใหบ้รษิทั
เชน่นัน้พากนัสรรเสรญิวา่ ทา่นผูน้ี้เป็นบณัฑติ(๓) บางพวกใชว้าทะทีไ่มเ่ป็น
ธรรมขม่ขีบ่บีคัน้วาทะทัง้ทีเ่ป็นธรรมและไมเ่ป็นธรรมแลว้ชกันําบรษิทัทีไ่มม่ี
ธรรมใหย้นิดดีว้ยวาทะนัน้ แลว้ทาํใหบ้รษิทัเชน่นัน้พากนัสรรเสรญิวา่ ทา่นผูน้ี้
เป็นบณัฑติ (๔) บางพวกใชว้าทะทีเ่ป็นธรรมขม่ขีบ่บีคัน้วาทะทีไ่มเ่ป็นธรรมแลว้
ชกันําบรษิทัทีไ่มม่ธีรรมใหย้นิดดีว้ยวาทะนัน้แลว้ทาํใหบ้รษิทัเชน่นัน้พากนั
สรรเสรญิวา่ ทา่นผูน้ี้เป็นบณัฑติ (๕) บางพวกใชว้าทะทีเ่ป็นธรรมขม่ขีบ่บีคัน้วา
ทะทีเ่ป็นธรรมแลว้ชกันําบรษิทัทีม่ธีรรมใหย้นิดดีว้ยวาทะนัน้ แลว้ทาํใหบ้รษิทั
เชน่นัน้พากนัสรรเสรญิวา่ ทา่นผูน้ี้เป็นบณัฑติ แลว้ตรสัวา่ บุคคลควรทราบทัง้สิง่
ทีไ่มเ่ป็นธรรมและสิง่ทีเ่ป็นธรรม ทัง้สิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์และสิง่ทีเ่ป็นประโยชน
แลว้ ควรปฏบิตัติามสิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ มเีนื้อความเหมอืนในทุตยิ
อธมัมสตูร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๖/๒๖๖) 

อชิตะ เกสกมัพล เจา้ลทัธชิือ่อชติะ ผูนุ่้งหม่ผา้ทีท่าํดว้ยผมของมนุษย,์ ลทัธขิองครอูชติะ 
เกสกมัพล ผูม้วีาทะอุจเฉทวาทะ = ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้อตัตาขาดสญู 
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 ในสามญัญผลสตูร พระเจา้อชาตศตัร ู เวเทหบิุตร กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 
คราวหนึ่งในกรุง    ราชคฤหน้ี์ หมอ่มฉนัเขา้ไปหา ครอูชติะ เกสกมัพล ถงึทีอ่ยู ่
เจรจาปราศรยักนัพอคุน้เคยด ี ไดน้ัง่ลงถามครอูชติะเกสกมัพลวา่ ‘ทา่นอชติะ 
อาชพีทีอ่าศยัศลิปะมากมายเหล่าน้ี คอื ทา่นอชติะ จะบญัญตัผิลแหง่ความเป็น
สมณะทีเ่หน็ประจกัษ์ในปัจจุบนัไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม’่ครอูชติะ เกสกมัพลตอบ
วา่ ‘มหาบพติร ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยญัทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซ่นสรวงกไ็มม่ี
ผล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่าํดทีาํชัว่กไ็มม่ ี โลกนี้ไมม่ ี โลกหน้าไมม่ ีบดิาไมม่คุีณ
มารดาไมม่คีุณ สตัวท์ีเ่กดิผดุขึน้ กไ็มม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิตัชิอบทาํ
ใหแ้จง้โลกนี้และโลกหน้าดว้ยปัญญาอนัยิง่เองแลว้สอนผูอ้ื่นใหรู้แ้จง้กไ็มม่ใีนโลก 
(ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๕๓/๔๙, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๗๐/๕๖, ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๗๑/๕๖, ท.ีส.ี
(ไทย)๙/๑๗๒/๕๗,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๑๒/๓๔๙, (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๘๙/๔๒๐,ส.ํส.
(ไทย)๑๘/๔๑๘/๔๙๑,ท.ีส.ีอ.(บาล)ี ๑๕๓/๑๓๑) 

อชิตะ, ปริพาชก ปรพิาชกชือ่อชติะ, ครอูชติะ เกสกมัพล เป็นเจา้ลทัธ ิ ผูม้ทีรรศนะตรงกบั
ปรชัญาวตัถุนิยม เป็นลกัษณะนตัถกิวาท ปฏเิสธวา่ ไมม่สีตัว ์ ไมม่บีุคคลใด ๆ 
ทัง้สิน้ ไมม่ชีาตหิน้า ไมม่บีุญ ไมม่บีาป ปฏเิสธกรรมดกีรรมชัว่ ไมม่อีะไรเหลอื
อกีหลงัจากตาย, ผูเ้ป็นบณัฑติทาํใหเ้ดยีรถยีร์ูว้า่ตนถูกขม่ขู ่

 ในอชติสตูร เรือ่งปรพิาชกชือ่วา่อชติะ อชติปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 
ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดม เพือ่นพรหมจารขีองขา้พเจา้
ทัง้หลาย ชือ่วา่เป็นบณัฑติเพราะมจีติตุปบาท ๕๐๐ ดวง ซึง่เป็นสิง่ทีท่าํใหอ้ญั
เดยีรถยีท์ัง้หลายผูถู้กขม่ขีแ่ลว้รูต้วัวา่ถูกขม่ขี”่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “ภกิษุ
ทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจกักล่าว” ภกิษุทัง้หลาย 
บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมขม่ขีบ่บีคัน้วาทะทีไ่ม่เป็นธรรมดว้ยวาทะทีไ่มเ่ป็น
ธรรม และยอ่มชกันําบรษิทัผูไ้มป่ระกอบดว้ยธรรมใหย้นิดดีว้ยวาทะทีไ่มเ่ป็น
ธรรมนัน้ เพราะวาทะทีไ่มเ่ป็นธรรมนัน้ บรษิทัผูไ้มป่ระกอบดว้ยธรรมนัน้ จงึ
สรรเสรญิขึน้พรอ้มกนัวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นผูน้ี้เป็นบณัฑติหนอ ทา่นผูน้ี้เป็น
บณัฑติหนอ’ (องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๑๖/๒๖๖) 

อชิตะ, พระเถระ พระอชติเถระ, สาวกของพระศาสดา, ผูย้งัโคตมพทุธเจา้พอพระทยั 
 ในอชติเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระ อชติเถระ พระอชติเถระประกาศ

ประวตัใินอดตีชาตขิองตน สมยัพระผูม้พีระภาคชนิเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ วา่ 
ขา้พเจา้ใหพ้ระสมัมา สมัพทุธเจา้พระนามวา่โคดมศากยะ ผูป้ระเสรฐิทรงพอ
พระทยัแลว้ จกัมนีามวา่อชติะ เป็นสาวกของพระศาสดา ขา้พเจา้รืน่รมยอ์ยูใ่นเท



 

๕๗๙๕ 
 

 

วโลกตลอด ๖๐,๐๐๐ กปั แมใ้นเทวโลกนัน้ ประทปี ๑๐๐ ดวง กส็อ่งสวา่งเพือ่
ขา้พเจา้ตลอดกาลเป็นนิตย ์(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๕๐๘/๖๕๑) 

อชินเถรคาถา : ภาษติของพระอชนิเถระ,คาถาของพระอชนิเถระ ทา่นพระอชนิเถระ เมือ่จะ
ใหภ้กิษุทัง้หลายสงัเวช จงึไดก้ล่าววา่ ถงึแมว้า่บุคคลจะมวีชิชา  ๓  ละมจัจุราช
ได ้ ไม่มอีาสวะ คนพาลทัง้หลายทีไ่มม่คีวามรูย้อ่มดหูมิน่บุคคลนัน้วา่ เป็นผูไ้มม่ี
ชือ่เสยีง สว่นบุคคลใดในโลกนี้เป็นผูม้กัไดข้า้วและน้ํา ถงึแมว้า่บุคคลนัน้จะเป็น
คนชัว่ชา้เลวทราม กเ็ป็นทีส่กัการะนบัถอืของพวกเขา (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๙/
๓๔๙) 

อชินทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอชนิทายกเถระ  มี
เนื้อหาทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดถ้วายแผน่หนงัแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖/๓๙๐) 

อชิตะ, พระพทุธเจ้า พระพทุธเจา้พระนามวา่อชติะ, ผูไ้มม่ใีครเอาชนะได ้
 ในจติกปชูกเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระจติกปชูกเถระ ทา่นพระจติก

ปชูกเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ สมยันัน้ ขา้พเจา้เป็นพราหมณ์
มนีามวา่อชติะ ประสงคจ์ะทาํการบชูา จงึรวบรวมดอกไมต้่าง ๆ ไว ้ขา้พเจา้ได้
เหน็จติกาธานของพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีผูเ้ป็นเผา่พนัธุข์องโลก ทีก่าํลงัลุก
โพลงอยู ่จงึนําดอกไมน้ัน้มาโปรยลงทีจ่ติกาธาน เหตุน้ี ในกปัที ่๓๑ นบัจากกปั
น้ีไป ขา้พเจา้ไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไว ้จงึไมพ่บทคุตเิลย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑/๔๕๒) 

อชิตะ, พราหมณ์ พราหมณ์นามวา่อชติะ,อดตีชาตขิองพระจติกปชูกะเถระผูโ้ปรยดอกไมล้ง
ทีจ่ติกาธานของสขิพีทุธเจา้ 

 ในจติกปชูกเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระจติกปชูกเถระ ทา่นพระจติก
ปชูกเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ ครัง้นัน้ ขา้พเจา้เป็นพราหมณ์มี
นามวา่อชติะ ประสงคจ์ะทาํการบชูา จงึรวบรวมดอกไมต้่าง ๆ ไว ้ ขา้พเจา้ได้
เหน็จติกาธานของพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีผูเ้ป็นเผา่พนัธุข์องโลก ทีก่าํลงัลุก
โพลงอยู ่ จงึนําดอกไมน้ัน้มาโปรยลงทีจ่ติกาธาน ในกปัที ่ ๓๑ นบัจากกปัน้ีไป 
ขา้พเจา้ไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาไว ้จงึไมพ่บทคุตเิลย (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑/๔๕๒) 

อชิตะ, มาณพ มาณพชือ่วา่อชติะ, มาณพผูท้ลูถามปัญหาการดาํเนินชวีติพระอรหนัตขณีาสพ 
 ในอชติมาณวกปัญหา อชติมาณพไดท้ลูถามปัญหากบัพระผูม้พีระภาควา่ พระ

อรหนัตขณีาสพเหล่าใด ผูม้ธีรรมทีพ่จิารณาแลว้ และพระเสขะเหล่าใดทีม่อียู่
เป็นอนัมากในทีน้ี่ ขา้แต่พระองคผ์ูนิ้รทกุข ์ขา้พระองคท์ลูถามแลว้ ขอพระองคผ์ู้



 

๕๗๙๖ 
 

 

มพีระปัญญา โปรดตรสับอกการดาํเนินชวีติของพระอรหนัตขณีาสพ และพระ
เสขะเหล่านัน้ดว้ยเถดิ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบดงันี้วา่ ภกิษุไมพ่งึปรารถนายิง่
ในกามทัง้หลาย เป็นผูม้ใีจไมขุ่น่มวั ฉลาดในธรรมทัง้ปวง มสีตดิาํรงอยู ่ (ข.ุสตุ.
(ไทย)๒๕/๑๐๑๓/๗๔๐, ข.ุสตุ.(ไทย) ๒๕/๑๐๔๔-๑๐๔๖/๗๔๗) 

อชิตะ, เสนาบดี เสนาบดขีองเจา้ลจิฉวชีือ่อชติะ,ผูไ้ปเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึสไ์ดบ้อกเรือ่ง
ปาฏกิบุตรวา่เป็นอยา่งนี้ 

 ในปาฎกิสตูร เรือ่งนกับวชเปลอืยชือ่ปาฎกิบุตร พระผูม้พีระภาคตรสักบั‘สนุกัขตั
ตะ วา่ เรากาํหนดรูใ้จของนกับวชเปลอืยปาฏกิบุตรดว้ยใจของเราวา่ ‘ถา้นกับวช
เปลอืยปาฏกิบุตรยงัไมล่ะวาจา ไมล่ะความคดิ ไมส่ลดัความเหน็นัน้กไ็มอ่าจทีจ่ะ
มาเผชญิหน้ากบัเราได’้ แมเ้ขาจะคดิอยา่งนี้วา่ ‘ถงึเราจะไมล่ะวาจา ไมล่ะ
ความคดิ ไมส่ลดัความเหน็นัน้ กอ็าจไปเผชญิหน้ากบัพระสมณโคดมได’้ ศรีษะ
ของเขาจะพงึแตกแน่ แมเ้สนาบดขีองเจา้ลจิฉวชีือ่อชติะ ซึง่ไดถ้งึแก่อนิจกรรม
ไปเมือ่เรว็ ๆ น้ี ไปเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์ กไ็ดเ้ขา้มาบอกเราอยา่งนี้วา่ 
‘นกับวชเปลอืยปาฏกิบุตรเป็นคนไมล่ะอาย เป็นคนพดูเทจ็ ทัง้ไดพ้ยากรณ์ขา้
พระองคท์ีว่ชัชคีามวา่ ‘เสนาบดขีองเจา้ลจิฉวชีือ่อชติะไปเกดิในมหานรก’ ขา้
พระองคม์ไิดไ้ปเกดิในมหานรก แต่ไปเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์ (ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๑๙/๑๕) 

อชินะ, พระพทุธเจ้า พระพทุธเจา้พระนามวา่อชนิะ, สทิธตัถพทุธเจา้ 
 ในอชัเชลผลทายกเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอชัเชลผลทายกเถระ 

คอืพระอชัเชลผลทายกเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ สมยันัน้พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่อชนิะ (สทิธตัถะ) ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยจรณะ ฉลาดใน
สมาธ ิ เป็นมนีุนัน้ ทา่นเจา้ถอืผลรกฟ้ามขีนาดเทา่หมอ้ ถอืร่มใบไมแ้ลว้ไดถ้วาย
พระศาสดา ดว้ยผลแห่งการถวายผลไมน้ัน้ ในกปัที ่๙๔ นบัจากกปัน้ีไป ทา่นจงึ
ไมพ่บทุคตเิลย (ข.ุอป.(ไทย)๓๓/๗๔/๑๙๕) 

อเชฬกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบัแพะและแกะ พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบัแพะและ
แกะจงึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรบัแพะและแกะ เหมอืน
แผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๕๘/
๖๔๙) 

อฐานะ แนวการปฏบิตัทิีไ่มถู่กตอ้ง, ตาํแหน่งทีอ่นัไมเ่หมาะสม, มติรแทแ้นะนํามติร
ป้องกนัไมใ่หท้าํในสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลู มคีตเิป็นทุกข ์ แตช่กัชวนใหท้าํ



 

๕๗๙๗ 
 

 

สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลูมคีตเิป็นสขุ, คุณสมบตัขิองบณัฑติทีฉ่ลาดในฐานะ
และอฐานะ  

 ในมหาสหีนาทสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระสารบีุตรวา่ กาํลงัของตถาคตที่
ตถาคตมแีลว้ เป็นเหตุใหป้ฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บนัลอืสหีนาท ประกาศพรหม
จกัร ในบรษิทั คอื ตถาคตรูช้ดัฐานะ โดยเป็นฐานะ และอฐานะโดยเป็นอฐานะใน 
โลกน้ีตามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดัฐานะโดยเป็นฐานะและอฐานะโดย
เป็นอฐานะตามความเป็นจรงิ น้ีเป็นกาํลงัของตถาคตทีต่ถาคตอาศยัแลว้ 
ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บนัลอืสหีนาท ประกาศพรหมจกัรในบรษิทั ในพหุธาตุก
สตูร ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ดว้ยเหตุมปีระมาณเทา่ไร
หนอ จงึควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูเ้ป็นบณัฑติ มปัีญญาเครือ่งไตรต่รอง พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ “อานนท ์ เพราะภกิษุเป็นผูฉ้ลาดในธาต ุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาด
ในปฏจิจสมปุบาท และฉลาดในฐานะและอฐานะ อานนท ์ ดว้ยเหตุมปีระมาณ
เทา่น้ีแล จงึควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูเ้ป็นบณัฑติ มปัีญญาเครือ่งไตรต่รอง” (ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๑๔๘/๑๔๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๒๔/๑๖๑,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๙๑๓/
๔๔๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓๗/๕๗) 

อดีตกาล กาลเวลาทีผ่า่นมาแลว้, หน่ึงในกาล ๓ คอื อนาคตกาล ปัจจุบนักาล, อดตีกาลที่
มนสกิารธรรมทีค่วรและไมค่วรของปุถุชน  

 ในอทัธาสตูร เรือ่งกาลเวลา พระผูม้พีระภาคตรสัไวเ้รือ่งกาลเวลา ๓ กาล คอื 
(๑) อดตีกาล (๒) อนาคตกาล (๓) ปัจจุบนักาล ในสพัพาสวสตูร ปถุุชนมนสกิาร
ถงึธรรมทีไ่มค่วรมนสกิาร ไมม่นสกิารถงึธรรมทีค่วรมนสกิาร อาสวะทัง้หลายที่
ยงัไมเ่กดิย่อมเกดิขึน้ และอาสวะทัง้หลายทีเ่กดิขึน้แลว้ ยอ่มเจรญิ ปุถุชนนัน้
มนสกิารโดยไมแ่ยบคายอยา่งนี้วา่ ‘ในอดตีกาลยาวนานเราไดม้แีลว้ หรอืมไิดม้ี
แลว้หนอ เราไดเ้ป็นอะไรมาหนอ เราไดเ้ป็นอยา่งไรมาหนอเราไดเ้ป็นอะไรแลว้
จงึมาเป็นอะไรอกีหนอ ในอนาคตกาลยาวนาน เราจกัมหีรอืจกัไม่มหีนอ เราจกั
เป็นอะไรหนอ เราจกัเป็นอยา่งไรหนอ เราจกัเป็นอะไรแลว้ไปเป็นอะไรอกีหนอ’ 
หรอืวา่บดัน้ี มคีวามสงสยัภายในตน ปรารภปัจจุบนักาลกล่าววา่ ‘เรามอียู่
หรอืไมห่นอ เราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอยา่งไรหนอ สตัวน้ี์มาจากไหนหนอและ
เขาจกัไปไหนกนัหนอ’(ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๘/๑๙, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑/๒,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๒/๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๒/๑๒๔, ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๖๓/๔๑๘) 

อดีตชาติ กาํเนิดในอดตี, ชวีติในชาตกิ่อน, สมยัชวีติของพระพทุธเจา้องคก่์อน ๆ, 
ทพิยจกัษุญาณเหน็สวรรค ์๒๖ ชัน้ และอบายภมู ิ๔ เป็นตน้, เป็นปุพเพนิวาสานุ
สตญิาณ คอื ๑ ใน ๓ ญาณ คอื จุตปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณของพระพทุธเจา้  



 

๕๗๙๘ 
 

 

 ตวัอยา่งในพทุธาปทาน เรือ่งพระประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้ คอืพระ
อานนทเถระ ผูเ้ป็นมนีุชาวแควน้วเิทหะ น้อมกายลงทลูถามพระตถาคตผูป้ระทบั
อยู ่ณ พระเชตวนัมหาวหิารวา่ พระสพัพญัญพูทุธเจา้เหล่านัน้ผูเ้ป็นนกัปราชญ ์
ทรงอุบตัขิึน้เพราะเหตุอะไร เมือ่นัน้ พระสพัพญัญผููป้ระเสรฐิ ไดต้รสักบัพระ
อานนทผ์ูเ้จรญิดว้ยพระสรุเสยีงทีไ่พเราะวา่ "ธรีชนเหล่าใดไดส้ัง่สมกุศลสมภาร
ไวใ้นพระพทุธเจา้องคก่์อน ๆ ยงัไมไ่ดค้วามหลุดพน้จากกเิลสในศาสนาของพระ
ชนิเจา้ทัง้หลาย เพราะมุง่หน้าตอ่สมัโพธญิาณนัน้แล ธรีชนผูม้ปัีญญาแก่กลา้ด ี
จงึไดบ้รรลุความเป็นพระสพัพญัญ ู ถงึเรากไ็ดเ้ป็นผูม้ใีจปรารถนาจะเป็น
พระพทุธเจา้ ในสาํนกัของพระพทุธเจา้องคก่์อน ๆ หลายพระองคพ์ระพทุธเจา้
เหล่านัน้ทรงเป็นพระธรรมราชา นบัไมถ่ว้น ต่อไปน้ี ขอใหเ้ธอทัง้หลายผูม้ใีจ
หมดจด จงฟังประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้ทัง้หลาย พระพทุธเจา้ผูท้รง
เป็นพระธรรมราชา สมบรูณ์ดว้ยบารม ี๓๐ ประการนบัไมถ่ว้น (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/
๑-๕/๑) 

อดีตเที่ยง อดตีทีค่งที ่ยัง่ยนื, เวลาในอดตีไมเ่ปลีย่นแปลง ไมผ่นัแปร 
 ในสพัพมตัถตีกิถา บทสนทนาระหวา่งสกวาท ี(สก.) กบั ปรวาท ี(ปร.) สก. ถาม

วา่ อดตีเทีย่ง ยัง่ยนื คงที ่ไมม่คีวามแปรผนัไปเป็นธรรมดาใชไ่หม ปร. ตอบวา่ 
ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ สก. ถามวา่ อดตีไมเ่ทีย่ง ไมย่ัง่ยนื ไมค่งที ่มคีวามแปรผนั
ไปเป็นธรรมดามใิชห่รอื ปร. ตอบวา่ ใช ่(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๘๖/๑๘๕) 

อดีตธรรม ญาณทีเ่ป็นกาํลงัของตถาคตแสดงแลว้, ธรรมทีต่ถาคตไดบ้อก แสดง บญัญตั ิ
กาํหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ยแลว้ 

 ในโปสาลมาณวปัญหานิทเทส กล่าวถงึอดตีธรรมวา่ พระอนิทรยิปโรปรยิตัต
ญาณ (ญาณอนักาํหนดรูค้วามยิง่และหยอ่นแหง่อนิทรยีข์องสตัวท์ัง้หลาย) เป็น
กาํลงัของตถาคต พระอาสยานุสยญาณ (ความรูจ้กัฉนัทะทีม่านอนและกเิลสที่
นอนเนื่อง) ของเหล่าสตัว ์เป็นกาํลงัของตถาคต พระยมกปาฏหิารยิญาณ (ญาณ
เป็นเครือ่งนําธรรมชาตคิูต่รงขา้มกนักลบัมาแสดง) เป็นกําลงัของตถาคต พระ
มหากรุณาสมาปัตตญิาณ (ญาณในพระมหากรุณาสมาบตั)ิ เป็นกาํลงัของ
ตถาคต พระสพัพญัญุตญาณ เป็นกาํลงัของตถาคต พระอนาวรณญาณ (ญาณที่
หาเครือ่งกางกัน้ไม่ได)้ เป็นกาํลงัของตถาคต พระอนาวรณญาณอนัไมม่อีะไร
ขอ้ง ไมม่อีะไรขดัไดใ้นทุกแห่งหน เป็นกาํลงัของตถาคต พระผูม้พีระภาคทรง
แสดง คอื บอก แสดง บญัญตั ิกาํหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ย ประกาศอดตี
ธรรมบา้ง อนาคตธรรมบา้ง ปัจจุบนัธรรมบา้ง ของพระองคแ์ละชนเหล่าอื่นอยา่ง
น้ี รวมความวา่ พระผูม้พีระภาคพระองค ์ ทรงแสดงอดตีธรรม ในอตตีารมัมณ



 

๕๗๙๙ 
 

 

ตกิะแสดงอดตีธรรมวา่ สภาวธรรมทีเ่ป็นเหตุซึง่มอีดตีธรรมเป็นอารมณ์อาศยั
สภาวธรรมที ่ เป็นเหตุซึง่มอีดตีธรรมเป็นอารมณ์เกดิขึน้เพราะเหตปัุจจยั (ข.ุจ.ู
(ไทย)๓๐/๘๑/๒๘๓, อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๕๙/๖๑๐, อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๔๘๔/๑๘๙) 

อดีตเป็นขนัธ ์ ขนัธใ์นชว่งกาลผา่นมาแลว้, สกวาทกีล่าวถงึ วญิญาณทีเ่ป็นอดตีเป็นขนัธ ์ เป็น
ธาตุ เป็นอายตนะ วญิญาณทีเ่ป็นอดตีไมม่ ี

 ในอตตีกัขนัธาทกิถา กล่าวถงึบทสนทนาระหวา่ง ปรวาท ี (ปร.) กบั สกวาท ี
(สก.) ปร.ถามวา่ วญิญาณทีเ่ป็นอดตีเป็นขนัธ ์เป็นธาต ุเป็นอายตนะ วญิญาณที่
เป็นอดตีมอียูใ่ชไ่หม สก.ตอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ ปร. วญิญาณทีเ่ป็นอดตี
เป็นอายตนะ วญิญาณทีเ่ป็นอดตีเป็นธาตุ วญิญาณทีเ่ป็นอดตีเป็นขนัธ ์เป็นธาตุ 
เป็นอายตนะ วญิญาณทีเ่ป็นอดตีไมม่ใีชไ่หม สก. ตอบวา่ ใช ่ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๒๙๗/๒๑๙) 

อดีตเป็นธาต ุ ธาตุทีเ่ป็นสว่นอดตี, สกวาทกีล่าววา่ รปูทีเ่ป็นอดตีเป็นธาตุไมม่ ี
 ในอตตีกัขนัธาทกิถา กล่าวถงึ ปรวาท ี (ปร.) ถาม สกวาท ีวา่ รปูทีเ่ป็นปัจจุบนั

เป็นขนัธ ์ รปูทีเ่ป็นปัจจุบนัไมม่ใีชไ่หม สก. ไมค่วรกลา่วอย่างนัน้ ปร. รปูทีเ่ป็น
อดตีเป็นอายตนะ รปูทีเ่ป็นอดตีเป็นธาตุ รปูทีเ่ป็นอดตีเป็นขนัธ ์ เป็นธาตุ เป็น
อายตนะ รปูทีเ่ป็นอดตีไมม่ใีช่ไหม สก. ใช ่(อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๙๗/๒๑๙) 

อดีตเป็นอายตนะ อายตนะทีเ่ป็นอดตี, สกวาทกีล่าววา่รปูเป็นอดตีเป็นอายตนะ วญิญาณที่
เป็นอดตีเป็นอายตนะ 

 ในอตตีกัขนัธาทกิถา กล่าวถงึ ปรวาท ี (ปร.) ถาม สกวาท ี (สก.) วา่ รปูทีเ่ป็น
ปัจจุบนัเป็นขนัธ ์รปูทีเ่ป็นปัจจุบนัไมม่ใีชไ่หม สก. ตอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ 
ปร. ถามวา่ รปูทีเ่ป็นอดตีเป็นอายตนะ รปูทีเ่ป็นอดตีเป็นธาตุ รปูทีเ่ป็นอดตีเป็น
ขนัธ ์เป็นธาต ุเป็นอายตนะ รปูทีเ่ป็นอดตีไมม่ใีชไ่หม สก.ตอบว่า ใช ่ปร.ถามวา่ 
วญิญาณทีเ่ป็นอดตีเป็นอายตนะ วญิญาณทีเ่ป็นอดตีเป็นธาตุ วญิญาณทีเ่ป็น
อดตีเป็นขนัธ ์ เป็นธาตุ เป็นอายตนะใชไ่หม สก.ตอบวา่ ใช ่ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๒๙๗/๒๑๙) 

อตปนียสตูร : ม ี๒ สตูรแปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อตปนียสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตุแห่งความเดอืดรอ้น พระผูม้ี

พระภาคตรสัวา่ ธรรมทีไ่ม่เป็นเหตุแหง่ความเดอืดรอ้นม ี ๒ คอื (๑) การทาํกาย
สจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ (๒) การไมท่าํกายทุจรติ วจทีุจรติ และมโนทุจรติ 
(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔/๖๐) 

 2.อตปนียสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยธรรมไมเ่ป็นเหตุใหเ้ดอืดรอ้น พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความเดอืดรอ้น ๒ ประการน้ี คอื 
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บุคคลบางคนในโลกนี้ ๑. ทาํแต่กายทุจรติ ๒. ไม่ไดท้าํกายสจุรติ ๑. ทาํแต่วจี
ทุจรติ๒. ไมไ่ดท้าํวจสีจุรติ ๑. ทาํแต่มโนทุจรติ๒. ไมไ่ดท้าํมโนสจุรติ  เขา
เดอืดรอ้นอยูว่า่ “เราทาํแต่กายทุจรติ  ไมไ่ดท้าํกายสจุรติ  ทาํแตว่จทีจุรติ ไมไ่ด้
ทาํวจสีจุรติ ทาํแต่มโนทุจรติ  ไมไ่ดท้าํมโนสุจรติ” (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๓๑/๓๗๘) 

อตปัปา เทพในรปูภมูใินหมูส่ทุธาวาสภมู ิ๕ กลุ่ม, อตปัปาเป็นชัน้ของรปูพรหมที ่๑๓, ที่
สถติแหง่พระพรหมผูไ้มเ่ดอืดรอ้นกบัใคร 

 ในสงัคตีสิตูร กล่าวถงึเทพชัน้อตปัปาสงักดัอยูใ่นเทพชัน้สทุธาวาส (ทีอ่ยูข่อง
ทา่นผูบ้รสิทุธิ)์ ๕ ชัน้ คอื (๑) อวหิา (๒) อตปัปา (๓) สทุสัสา (๔) สทุสัส ี(๕) อก
นิฏฐา (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๘/๓๐๗) 

อตปัปา, เทพชัน้ เทพในรปูภมูใินหมูปั่ญจสทุธาวาส, ชัน้ที ่ ๑๓ ของเทพรปูพรหม, ทีส่ถติ
แหง่พระพรหมผูไ้มเ่ดอืดรอ้นกบัใคร สงูขึน้ไปต่อจากอวหิาสทุธาวาสภมูขิึน้ไป
อกีประมาณ ได ้๕ ลา้น ๕ แสน ๘ พนัโยชน์ เป็นทีอ่ยูอ่นับรสิทุธิแ์หง่พระพรหม
อนาคาม ี

 ในจติตฏัฐติกิถา สกวาท ี (สก.) ถามปรวาท ี (ปร.) วา่ เหล่าเทพชัน้จาตุมหาราช 
ชัน้ดาวดงึส ์ชัน้ยามา ชัน้ดุสติ ชัน้นิมมานรด ีชัน้ปรนิมมติวสวตัด ีชัน้พรหมปา
รสิชัชา ชัน้พรหมปุโรหติาชัน้มหาพรหมา ชัน้ปรติตาภา ชัน้อปัปมาณาภา ชัน้อา
ภสัสรา ชัน้ปรติตสภุา ชัน้อปัปมาณสภุา ชัน้สภุกณิหา ชัน้เวหปัผลา ชัน้อวหิา 
ชัน้อตปัปา ชัน้สทุสัสา ชัน้สทุสัส ี ชัน้อกนิฏฐา มจีติดวงเดยีวตัง้อยูไ่ดจ้นตลอด
อายใุชไ่หม ปร. ตอบวา่ ไมค่วรกล่าวอยา่งนัน้ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๓๓๗/๓๐๘) 

อตปัปาภพ เทพในรปูภมูใินกลุ่มปัญจสทุธาวาส, เทพชัน้ที ่๑๓ ของรปูพรหม, บุคคลนัน้จุติ
จากอวหิาภพแลว้ไปสูช่ ัน้อตปัปาภพ 

 ในเอกกปุคคลบญัญตั ิ กลา่วถงึบุคคลผูเ้ป็นอุทธงัโสโตอกนิฏฐคาม ี วา่ บุคคล
บางคนในโลกน้ี เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่าทัง้ ๕ ประการสิน้ไป เป็นโอปปาตกิะ 
ปรนิิพพานในชัน้สทุธาวาสนัน้ ไมก่ลบัมาจากภพนัน้เป็นธรรมดา บุคคลนัน้จุติ
จาก อวหิาภพแลว้ไปสูช่ ัน้อตปัปาภพ จุตจิากชัน้อตปัปาภพแลว้ไปสูช่ ัน้สทุสัสา
ภพ จุตจิากชัน้สทุสัสาภพแลว้ไปสูช่ ัน้สทุสัสภีพ จุตจิากชัน้สทุสัสภีพแลว้ไปสูช่ ัน้
อกนิฏฐภพ ยงัอรยิมรรคใหเ้กดิขึน้ในชัน้ อกนิฏฐภพเพือ่ละสงัโยชน์เบือ้งสงู
บุคคลนี้เรยีกวา่ อุทธงัโสโตอกนิฏฐคาม ี(อภ.ิธา.(ไทย)๓๖/๔๐/๑๕๖) 

อตมัมยตา ความไม่มตีณัหา,วปัิสสนาทีเ่ป็นเครื่องนําสตัวอ์อกจากความยดึมัน่คอืตณัหานัน้  
 ในสปัปุรสิสตูร กล่าวถงึสมาบตั ิ ๘ ประการ วา่ดว้ยธรรมของสตับุรุษวา่ สว่น

สตับุรษุย่อมพจิารณาเหน็ดงันี้วา่ ‘แมเ้พราะปฐมฌานสมาบตั ิพระผูม้พีระภาคจงึ
ตรสัอตมัมยตาไว ้เพราะชนทัง้หลายเขา้ใจกนัดว้ยเหตุใด ๆ เหตุนัน้ ๆ ยอ่มเป็น



 

๕๘๐๑ 
 

 

อยา่งอื่นจากทีเ่ขา้ใจกนันัน้’ เพราะปฐมฌานสมาบตันิัน้ สตับุรษุนัน้จงึทาํอตมัมย
ตาเทา่นัน้ไวใ้นภายใน แลว้ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ื่น (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๘/๑๓๒, ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๓๑๐/๓๗๗,ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๑๐๘/๖๘,ม.อุ.อ.(บาล)ี ๓/๓๑๐/๑๙๔) 

อตมัมยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอตมัมยะ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่ภกิษุพจิารณาเหน็
อานิสงส ์ ๖ ยอ่มอาจทาํธรรมทัง้ปวงใหห้มดเขตจาํกดัแลว้ทาํอนตัตสญัญาให้
ปรากฏได ้ อานิสงส ์๖ ประการ คอื (๑) จกัเป็นอตมัมยะ (หมายถงึไมม่ตีณัหา
และทฏิฐ)ิ (๒) อหงัการจกัดบัไป (๓) มมงัการจกัดบัไป (๔) จกัเป็นผู้
ประกอบดว้ยอสาธารณญาณ (๕) จกัเป็นผูเ้หน็เหตุไดด้ ี(๖) จกัเป็นผูเ้หน็ธรรมที่
เกดิขึน้จากเหตุไดด้ ี(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๔/๖๒๕)อตมัมยะ ไมม่ตีณัหา
และทฏิฐ,ิ ๑ ใน ๖ อานิสงสท์ีส่ามารถทาํเขตไมจ่าํกดัในธรรมทัง้ปวงแลว้ทาํ
อนตัตสญัญาใหป้รากฏได ้ 

 ในอตมัมยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูพ้จิารณาเหน็
อานิสงส ์๖ ประการ สามารถทาํเขตไมจ่าํกดัในธรรมทัง้ปวงแลว้ทาํอนตัตสญัญา
ใหป้รากฏได ้อานิสงส ์๖ ประการ (๑) เราจกัเป็นอตมัมยะ (๒) อหงัการของเรา
จกัดบัไป (๓) มมงัการของเราจกัดบัไป (๔) เราจกัเป็นผูป้ระกอบดว้ยอสาธารณ
ญาณ (๕) เราจกัเป็นผูเ้หน็เหตุไดด้ ี (๖) เราจกัเป็นผูเ้หน็ธรรมทีเ่กดิขึน้จากเหตุ
ไดด้ ี(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๔/๖๒๕,องฺ.ฉกฺก.อ.(บาล)ี ๓/๑๐๔/๑๕๖) 

อติจารีสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูม้กัประพฤตนิอกใจ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนั เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในโกธนสตูร จงึตรสั
ตอบวา่ เพราะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื๑. ไมม่ศีรทัธา ๒. ไมม่หีริ ิ๓. 
ไมม่โีอตตปัปะ ๔. มกัประพฤตนิอกใจ ๕. มปัีญญาทราม (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๘๘/๓๑๘) 

อติชาตบตุร บุตรทีม่คุีณสมบตัสิงูกวา่มารดาบดิา, ๑ ใน ๓ ของบุตร ๓ จาํพวก คอื (๑) 
อตชิาตบุตร (๒) อนุชาตบตุร บุตรเสมอมารดาบดิา (๓) อวชาตบตุร บุตรตํ่ากวา่
มารดาบดิา 

 ในปุตตสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัอตชิาตบตุร วา่ มารดาบดิาของบุตรในโลกนี้ไม่
ถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ ไมถ่งึพระธรรมเป็นสรณะ ไมถ่งึพระสงฆเ์ป็นสรณะ 
ไมง่ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ ไมง่ดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ ไมง่ด
เวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ไมง่ดเวน้จากการพดูเทจ็ ไมง่ดเวน้จากการดืม่
น้ําเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาทเป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลว
ทราม สว่นบุตรของมารดาบดิาเหล่านัน้ ถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ ถงึพระธรรม
เป็นสรณะ ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ งดเวน้จากการฆา่สตัวง์ดเวน้จากการถอืเอา



 

๕๘๐๒ 
 

 

สิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ งดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม งดเวน้จากการพดู
เทจ็ งดเวน้จากการดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาทเป็น
ผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม อตชิาตบุตรเป็นอยา่งนี้ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๗๔/๔๓๑) 

อติตติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีเ่สพไมรู่จ้กัอิม่  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สิง่ทีเ่สพไม่
รูจ้กัอิม่ ๓ คอื (๑) การนอนหลบั (๒) การดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยั (๓) การเสพ
เมถุนธรรม (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๙/๓๕๑) 

อติถิพลี ตอ้นรบัแขก, การดแูลแขกใหไ้ดร้บัความสะดวกสบายดว้ยอาหาร ทีอ่ยู ่ทีน่อน ที่
พกั, ๑ ในพลกีรรม ๕, กรรมอนัสมควร  

 ในปัตตกมัมสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึกรรมอนัสมควร ๔ ประการแก่อรยิ
สาวกดว้ยโภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร เกบ็รวบรวมดว้ย
น้ําพกัน้ําแรง อาบเหงือ่ต่างน้ําประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม ขอ้ ๓ ใน ๔ 
ขอ้ คอื อรยิสาวกยอ่มทาํพล ี๕ อยา่ง คอื (๑) ญาตพิล ีสงเคราะหญ์าต ิ(๒) อตถิิ
พล ี ตอ้นรบัแขก       (๓) ปุพเพเปตพล ีทาํบุญอุทศิใหผู้ต้าย  (๔) ราชพล ี
ถวายเป็นของหลวงม ี เสยีภาษอีากร เป็นตน้ (๕) เทวตาพล ี ทาํบุญอุทศิให้
เทวดา ดว้ยโภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีรเกบ็รวบรวมดว้ย
น้ําพกัน้ําแรงอาบเหงือ่ต่างน้ํา ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม น้ีเป็นฐานะที ่
๓ ทีอ่รยิสาวกนัน้ถงึแลว้ ถงึโดยสมควร ใชส้อยตามเหตุ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/
๖๑/๑๐๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๔๑/๖๕,องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๖๑/๓๕๓) 

อติทิฏฐิ ผูล้ะสมัมาทฏิฐแิลว้ยดึถอือนตัคาหกิทฏิฐ ิ มโีลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ 
โลก ไมม่ทีีส่ดุเป็นตน้ ,องค ์๕ แหง่การใหอุ้ปสมบทแกบุ่คคลนัน้  

 ในอุปสมัปาเทตพัพปัญจกะ กล่าวถงึผูป้ระกอบดว้ยองค ์๕ พงึใหอุ้ปสมบท พงึ
ใหนิ้สสยั พงึใชส้ามเณรอุปัฏฐาก คอื (๑) เป็นผูไ้มม่สีลีวบิตัใินอธสิลี (๒) เป็นผู้
ไมม่อีาจารวบิตัใินอชัฌาจาร (๓) เป็นผูไ้มม่ทีฏิฐวิบิตัใินอตทิฏิฐ ิ(๔) เป็นผูไ้ดย้นิ
ไดฟั้งมาก (๕) เป็นผูม้ปัีญญา (ว.ิม.(ไทย)๔/๘๔/๑๒๖, ว.ิม.(ไทย) ๔/๘๕/๑๓๓, 
ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๐๓/๑๕๙, ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๐๔/๑๖๒,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๖/๑๔,ว.ิจ.ู(ไทย)
๖/๖/๑๕,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๑๕/๓๒,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๑๕/๓๓,ว.ิอ.(บาล)ี ๓/๘๔/๔๘๙) 

อติเทพ, พราหมณ์ พราหมณ์ชือ่วา่อตเิทพ, อดตีชาตขิองเรวตพทุธเจา้ 
 ในเรวตพทุธวงศ ์พระประวตัขิองพระเรวตพทุธเจา้ ต่อจากพระพทุธเจา้พระนาม

วา่สมุนะ พระชนิเจา้พระนามว่าเรวตะ ในการประชุมพระขณีาสพครัง้ที ่๓ มพีระ
ขณีาสพทีม่าเขา้เฝ้าพระมนีุ เพือ่ทลูถามพระอาการประชวรของพระองค ์ครัง้นัน้
มเีทวดาและมนุษยจ์าํนวน ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ มาประชมุกนั สมยันัน้ ทา่นเป็น



 

๕๘๐๓ 
 

 

พราหมณ์มนีามวา่อตเิทพ ไดเ้ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้พระนามวา่เรวตะ แลว้ถงึ
พระองคเ์ป็นสรณะ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๐/๖๑๔) 

อตินิปาตะ ความดหูมิน่ตนเองวา่เป็นคนเลว, ธรรมทีต่อ้งละเพือ่ทาํใหแ้จง้อรหตัตพล 
 ในอรหตัตสตูร เรือ่งอรหตัตผล พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย วา่ ภกิษุ

ยงัละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ กไ็ม่อาจทาํใหแ้จง้อรหตัตผลได ้ ธรรม ๖ ประการ 
คอื (๑) มานะ ความถอืตวั (๒) โอมานะ ความถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่เขา (๓) 
อตมิานะ ความดหูมิน่เขา (๔) อธมิานะ ความเขา้ใจผดิ (๕) ถมัภะ ความหวัดือ้ 
(๖) อตนิิปาตะ ความดหูมิน่ตนเองวา่เป็นคนเลว (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๗๖/๕๙๙) 

อตินิวาสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการอยูป่ระจาํทีน่าน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษของการอยู่
ประจาํทีน่าน ๕ คอื (๑) มสีิง่ของมาก สะสมสิง่ของมาก (๒) มเีภสชัมาก สะสม
เภสชัมาก (๓) มกีจิมากมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งทาํมาก ยดึตดิในการงานทีจ่ะพงึทาํ (๔) 
อยู่คลกุคลกีบัคฤหสัถแ์ละบรรพชติดว้ยการคลกุคลอียา่งคฤหสัถอ์นัไมส่มควร (๕) 
เมือ่จากอาวาสนัน้ไป กจ็ากไปทัง้ทีย่งัมคีวามห่วงใย แลว้ตรสัวา่ อานิสงสข์อง
การอยูม่กีาํหนดพอด ี๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๓/๓๖๕) 

อติมานะ ความดหูมิน่เขา,อุปกเิลสแหง่จติ, บาป, กเิลส, ธรรมเป็นเครื่องกัน้การเกดิจกัษุ 
การเกดิญาณ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงบั ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรสัรู ้ไม่
เป็นไปเพือ่นิพพาน 

 ตวัอยา่งในมหาโควนิทสตูร เป็นบทสนทนาทีม่หาโควนิทพราหมณ์ทลูถามสนงั
กุมารพรหมดว้ยคาถาวา่ 'บรรดามนุษย ์พวกไหนมกีลิน่ชัว่รา้ย อะไรรอ้ยรดั หมู่
สตัวจ์งึเหมน็เน่าคลุง้ ตอ้งไปอบาย ปิดพรหมโลกแลว้’ สนงักุมารพรหมตรสัตอบ
ดว้ยคาถาวา่ ‘อตมิานะ ความดหูมิน่ สตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยกเิลสนี้ จดัวา่เป็นผูม้ี
กลิน่ชัว่รา้ย ตอ้งไปอบาย ปิดพรหมโลกแลว้’ (ท.ีม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘, ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๓๓/๓๒) 

อติริจฉตา  ความอยากไดเ้กนิประมาณ, ความโลภ, ความไมส่นัโดษ, ความไมรู่ป้ระมาณ 
 ในขทุทกวตัถุวภิงัค ์เอกกนิทเทส อธบิายวา่ อตริจิฉตา คอื ความอยากไดย้ิง่ ๆ 

ขึน้ไปของภกิษุผูไ้มส่นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจยัเภสชั
บรขิาร หรอืดว้ยกามคุณ ๕ ตามมตีามได ้ ความอยากไดต้ามความปรารถนา 
ความอยากไดเ้กนิประมาณ ความกาํหนดั ความกาํหนดันกั ความกาํหนดันกั
แหง่จติอนัใด มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ ความอยากไดเ้กนิประมาณ (อภ.ิว.ิ
(ไทย)๓๕/๘๔๙/๕๕๐) 

อติริตตโภชนะ  โภชนะทีเ่ป็นเดน, อาการทีเ่ป็นเดน 



 

๕๘๐๔ 
 

 

 ในนวตัตพัพงัสงัโฆภุญชตตีกิถา เรือ่งไม่ควรยอมรบัวา่พระสงฆฉ์นัได ้ สกวาท ี
(สก.)ถามปรวาท ี (ปร.) วา่ คณโภชนะ ปรมัปรโภชนะ อตริติตโภชนะ อนตริติต
โภชนะ พระผูม้ ีพระภาคตรสัไวแ้ลว้มใิชห่รอื ปร.ตอบวา่ ใช ่ (อภ.ิก.(ไทย)๓๗/
๗๙๕/๘๓๐) 

อติเรกจีวร ผา้สว่นเกนิทีเ่ขาถวายภกิษุเพิม่เขา้มาจากผา้ทีอ่ธษิฐานเป็นไตรจวีร, ผา้ทีอ่ยู่
นอกผา้สามผนื มอีงัสะ ผา้อาบน้ํา ผา้เชด็ตวั เป็นตน้ 

 ในนิสสคัคยิกณัฑ ์อธบิายวา่ อตเิรกจวีรเกดิขึน้แก่ทา่นพระอานนท ์ทา่นตอ้งการ
จะถวายอตเิรกจวีรนัน้แก่ทา่นพระสารบุีตร แต่ทา่นพระสารบุีตรอยูท่ีเ่มอืงสาเกต 
ทนีัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดม้คีวามคดิวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัสิกิขาบทไว้
วา่ ‘ภกิษุไม่พงึทรงอตเิรกจวีร’ กอ็ตเิรกจวีรนี้เกดิขึน้แก่เรา เราตอ้งการจะถวาย
ทา่นพระสารบุีตรแต่ทา่นอยูท่ีเ่มอืงสาเกต เราพงึปฏบิตัอิยา่งไรหนอ” จงึไดนํ้า
เรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ “อกี
นานเพยีงไร สารบีุตรจะกลบัมา” พระอานนทก์ราบทลูวา่ “อกี ๙ หรอื ๑๐ วนัจงึ
จะกลบัมา พระพทุธเจา้ขา้” ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถา รบัสัง่
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลายเราอนุญาตใหท้รงอตเิรกจวีรได ้ ๑๐ วนัเป็น
อยา่งมาก” กาํหนดนัน้ไป ตอ้งอาบตันิิสสคัคยิปาจติตยี ์ (ว.ิมหา.(ไทย)๒/๔๕๙/
๒,ว.ิมหา.(ไทย)๒/๔๖๓/๔,ว.ิม.(ไทย)๕/๓๔๗/๒๑๖,ว.ิม.(ไทย)๕/๓๔๗/๒๑๗,
ว.ิป.(ไทย)๘/๒๔/๒๙,ว.ิป.(ไทย)๘/๑๖๒/๑๒๘,ว.ิป.(ไทย)๘/๓๓๕/๕๐๖) 

อติเรกบาตร บาตรนอกจากบาตรอธฏิฐานทีภ่กิษุตัง้ไวเ้ป็นบรขิารใชบ้ณิฑบาตเพยีงใบเดยีว 
 ในปัตตสกิขาบท สมยันัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั 

อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี ครัง้นัน้ พวกภกิษุฉพัพคัคยีท์าํ
การสะสมบาตรไวเ้ป็นอนัมาก พวกชาวบา้นเดนิเทีย่วตามวหิารเหน็เขา้จงึตาํหนิ 
ประณามโพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบุตรจงึทาํการสะสมบาตร
ไวเ้ป็นอนัมากจะขายบาตรหรอืตัง้รา้นขายภาชนะดนิเผาหรอื” ภกิษุทัง้หลายได้
ยนิชาวบา้นตาํหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้ มกัน้อย พากนัตาํหนิ 
ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉพัพคัคยีจ์งึทรงอตเิรกบาตรเล่า” ครัน้
ภกิษุเหล่านัน้ตาํหนิพวกภกิษุฉพัพคัคยีแ์ลว้จงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระ
ภาคใหท้รงทราบ ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงตาํหนิวา่ โมฆบุรุษทัง้หลาย 
ไฉนพวกเธอจงึทรงอตเิรกบาตรไวเ้ล่า โมฆบุรุษทัง้หลาย การกระทาํอยา่งนี้ 
มไิดท้าํคนทีย่งัไมเ่ลื่อมใสใหเ้ลื่อมใส หรอืทาํคนทีเ่ลื่อมใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลื่อมใสยิง่ขึน้
ไดเ้ลย แลว้จงึรบัสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลาย วา่ ก ็ภกิษุใดทรงอตเิรกบาตร ตอ้งอาบตัิ



 

๕๘๐๕ 
 

 

นิสสคัคยิปาจติตยี ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๙๘/๑๑๒, ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๐๒/๑๒๔,
ว.ิป.(ไทย)๘/๔๔/๔๐,ว.ิป.(ไทย)๘/๑๖๔/๑๓๒) 

อติเรกลาภ สิง่ทีไ่ดม้านอกเหนือจากปัจจยั ๔ คอื บณิฑบาต จวีร เสนาสนะ คลิานเภสชั 
 ในปณามติกถา กล่าวถงึอตเิรกลาภในนิสสยั ๔ คอื (๑) บรรพชาอาศยัโภชนะ

คอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้เธอพงึทาํอุตสาหะในโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ย
ปลแีขง้นัน้จนตลอดชวีติ อตเิรกลาภ ของโภชนะ คอื สงัฆภตัอุทเทสภตั นิมนัตน
ภตั สลากภตั ปักขกิภตั อุโปสถกิภตั ปาฏปิทกิภตั (๒) บรรพชาอาศยัผา้บงัสกุลุ 
เธอพงึทาํอุตสาหะในผา้บงัสกุุลนัน้จนตลอดชวีติ อตเิรกลาภของจวีร คอื ผา้
เปลอืกไม ้ ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ขนสตัว ์ ผา้ป่าน ผา้เจอืกนั (๓) บรรพชาอาศยั
เสนาสนะคอืควงไม ้ เธอพงึทาํอุตสาหะในเสนาสนะ คอื ควงไมน้ัน้จนตลอดชวีติ 
อตเิรกลาภของเสนาสนะ คอื วหิาร เรอืนมงุแถบเดยีว ปราสาทเรอืนโลน้ ถํ้า 
(๔) บรรพชาอาศยัยาคอืน้ํามตูรเน่า เธอพงึทาํอุตสาหะในยาคอืน้ํามตูรเน่านัน้
จนตลอดชวีติ อตเิรกลาภของคลิานเภสชั คอื เนยใส เนยขน้ น้ํามนั น้ําผึง้ 
น้ําออ้ย (ว.ิม.(ไทย)๔/๗๓/๑๐๑, ว.ิม.(ไทย)๔/๗๓/๑๐๒, ว.ิม.(ไทย)๔/๑๒๘/
๑๙๗) 

อติสารทิฏฐิ ทฏิฐ ิ๖,ทฏิฐทิีต่กลงใจ,ทฏิฐเิหล่านัน้กา้วล่วงเหตุ กา้วล่วงลกัษณะ กา้วล่วงฐานะ
, เดยีรถยีทุ์กจาํพวกเป็นผูม้อีตสิารทฏิฐ ิ

 ในจฬูวยิหูสตูร พระพทุธเนรมติทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ เพราะเหตุไรหนอ 
สมณพราหมณ์จงึพดูสจัจะไปต่าง ๆ อา้งตนวา่ เป็นคนฉลาดพดูพรํ่ากนัไป 
สจัจะทีส่มณพราหมณ์เหล่านัน้เล่าเรยีนมามหีลายอย่างต่าง ๆ กนัหรอื หรอืว่า
สมณพราหมณ์เหล่านัน้พากนันึกตรกึเอาเอง พระผูม้พีระภาคตรสัตอบดงันี้ มไิด้
มสีจัจะหลายอยา่ง ตา่ง ๆ กนัเลย เวน้แต่สจัจะทีแ่น่นอนดว้ยสญัญาในโลก เจา้
ลทัธนิัน้อวดอา้งตนเองวา่ เป็นคนฉลาด ย่อมดหูมิน่บุคคลอื่นและกล่าวเชน่นัน้
เหมอืนกนั เจา้ลทัธนิัน้เป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยอตสิารทฏิฐ ิ เมาดว้ยความถอืตวั มี
ความถอืตวัจดั อภเิษกตนเองดว้ยใจ เพราะทฏิฐนิัน้เจา้ลทัธถิอืกนัมาอยา่งนัน้ 
(ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๘๙๖/๗๑๕, ข.ุม.(ไทย)๒๙/๑๒๔/๓๕๔) 

อตีตอทัธา อดตีกาล, เวลาทีผ่า่นไปแลว้ 
 ในสงัคตีหิมวด ๓ กล่าวถงึอทัธา (กาล) ๓ คอื (๑) อตตีอทัธา อดตีกาล (๒) 

อนาคตอทัธา อนาคตกาล (๓) ปัจจุปปันนอทัธา ปัจจุบนักาล (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๐๕/๒๖๕) 

อตีตงัสญาณ ญาณหยัง่รูส้ว่นอดตี, ญาณทีเ่ป็นปุพเพนิวาสานุสตญิาณ 



 

๕๘๐๖ 
 

 

 ในทสตุตรสตูร กล่าวถงึธรรม ไดแ้ก่ ๓ ประการ ทีค่วรใหเ้กดิขึน้ คอื (๑) อตตีงัส
ญาณ ญาณหยัง่รูส้ว่นอดตี (๒) อนาคตงัสญาณ ญาณหยัง่รูส้ว่นอนาคต (๓) ปัจ
จุปปันนงัสญาณ ญาณหยัง่รูส้ว่นปัจจุบนั (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๕๓/๓๗๔) 

อตีตารมัมณปัญญา  ความรูอ้ารมณ์ทีเ่ป็นอดตี ไดแ้ก่ วชิชา, กริยิาทีรู่ช้ดั, ความไมห่ลงงม
งาย, ธมัมวจิยะ, สมัมาทฏิฐ ิ

 ในญาณวภิงัค ์ ตกินิทเทส กล่าวถงึอตตีารมัมณปัญญา วา่ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั 
ความไม่หลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐอินัใด ปรารภธรรมอนัเป็น
อดตีเกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่ อตตีารมัมณปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/๗๘๖/๕๐๗) 

อตลุพญานาค,อตุละ, พญานาค ประวตัใินอดตีชาตขิองสมุนพทุธเจา้, สมยัแหง่สมุน
พทุธเจา้น้ีทา่นเป็นพญานาคอตุละจดัองัคาสพระสงฆส์าวกหน่ึงแสนรปู จดัถวาย
พระคู ่ ไดถ้งึพระชนิเจา้เป็นสรณะ, ผูไ้ดร้บัพยากรณ์จากสมุนพทุธเจา้วา่ พตุ
ลพญานาคนี้จกัเป็นพทุธเจา้ในกปัต่อไป 

 ในสมุนพทุธวงศ ์พระประวตัขิองพระสมุนพทุธเจา้ สมยัต่อจากพระพุทธเจา้พระ
นามวา่มงัคละ สมยันัน้ ทา่นเป็นพญานาค ผูม้ฤีทธิม์าก มชีือ่วา่อตุละ เป็น
ผูส้รา้งกุศลใหเ้จรญิขึน้ ครัง้นัน้ เราพรอ้มดว้ยหมูญ่าตอิอกจากนาคพภิพจดั
องัคาสพระสงฆส์าวก ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ ใหอ้ิม่หนําดว้ยขา้วและน้ําแลว้ 
ถวายผา้รปูละหนึ่งคู ่ ไดถ้งึพระชนิเจา้พระองคน์ัน้เป็นสรณะ ดว้ยอานิสงสน้ี์ แม้
พระพทุธเจา้พระนามวา่สมุนะพระองคน์ัน้ กท็รงพยากรณ์เราวา่ ในกปัอนั
ประมาณมไิดน้บัจากกปัน้ีไป อตุลพญานาคน้ี จกัเป็นพระพทุธเจา้ (ข.ุพทฺุธ.
(ไทย)๓๓/๑๗-๑๘-๑๙/๖๐๘) 

อตลุยะ, พระเจ้าจกัรพรรดิพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่อตุลยะ, ผูท้าํหนงัสตัวเ์ฉวยีงบ่า
ประนมมอืสรรเสรญิพทุธเจา้, ผูไ้ดร้บัอานิสงสแ์หง่การกระทาํนัน้ในกปัที ่ ๒๗ 
จากนี้ไปไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๗ ชาต ิ

 ในอาสนสนัถวกิเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอาสนสนัถวกิเถระ ทา่น
พระอาสนสนัถวกิเถระ ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนวา่ ครัง้นัน้ ขา้พเจา้
เป็นผูบ้อด เทีย่วคน้หาพระเจดยีช์ือ่วา่อุตตมะ ของพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี
ขา้พเจา้ออกจากป่าใหญ่ ไดพ้บพระแทน่สหีาสน์ จงึทาํหนงัสตัวเ์ฉวยีงบ่าขา้ง
หน่ึง ประนมมอืสรรเสรญิพระพทุธเจา้ ผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก ในกปัที ่๒๗ นบั
จากกปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๗ ชาต ิพระนามวา่อตุลยะ สมบรูณ์ดว้ย
รตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก ดงันี้ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๓๒/๔๗๗)  

อตลุอปุาสกวตัถ ุ: เรือ่งอตุลอุบาสก พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่อตุลอุบาสกพรอ้มบรวิาร  
๕๐๐  คนวา่  อตุละเอ๋ย  การนินทาและสรรเสรญิน้ีมมีานานแลว้ มใิชเ่พิง่มใีน



 

๕๘๐๗ 
 

 

วนันี้เทา่นัน้ คนนัง่อยูเ่ฉย ๆ  เขากนิ็นทา คนพดูมาก  เขากนิ็นทา แมค้นพดู
น้อย  เขากนิ็นทา ไมม่ใีครเลยในโลกนี้ไมถู่กนินทา ทัง้ในอดตี  ในอนาคต  และ
ในปัจจุบนั กไ็มม่ใีครเลยทีจ่ะถูกนินทาอยา่งเดยีว หรอืไดร้บัการสรรเสรญิอยา่ง
เดยีว แต่วญิญชูนพจิารณาทุกวนั ๆ ยอ่มสรรเสรญิบุคคลผูด้าํเนินชวีติหาขอ้
ตาํหนิมไิด ้                  ผูเ้ป็นนกัปราชญ ์ ผูม้ปัีญญาและศลีมัน่คง ใครเล่าจะ
ควรตาํหนิผูน้ัน้ ผูเ้ปรยีบเหมอืนแทง่ทองชมพนุูท ผูเ้ชน่นัน้  แมเ้ทวดาและ
มนุษยก์ช็ืน่ชม ถงึพรหมกส็รรเสรญิ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๗/๑๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ นกัปราชญ ์ผูม้ปัีญญาและศลีมัน่คง น้ีความหมาย
ของคาถานี้ คอื การนินทาหรอืสรรเสรญิของคนพาล ไมถ่อืเป็นประมาณ แต่
บณัฑติผูใ้ครค่รวญแลว้ รูเ้หตุทีค่วรตเิตยีนหรอืเหตทุีค่วรสรรเสรญิ ยอ่มเลอืก
สรรเสรญินกัปราชญผ์ูม้ปัีญญา และศลีมัน่คง ดาํรงชวีติอยา่งหาขอ้ตาํหนิมไิด ้
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๖/๑๗๔)  

อตลุะ, พระราชโอรส พระโอรสพระนามวา่อตุละ, พระโอรสของกษตัรยิส์ขีกีบัพระมเหสพีระ
นามวา่สพัพกามาในอดตีชาตทิีค่รองฆราวาสเจด็พนัปี 

 ในสขิพีทุธวงศ ์ พระประวตัขิองพระสขิพีทุธเจา้ ต่อจากพระวปัิสสสีมัมาสมัพทุธ
เจา้ พระพทุธเจา้พระนามวา่สขิพีระองคน์ัน้ สมยันัน้ พระโอรสอตุละเป็นกษตัรยิ์
มนีามวา่อรนิทมะ ไดอ้งัคาสพระสงฆม์พีระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นประธาน ใหอ้ิม่
หนําดว้ยขา้วและน้ํา ไดถ้วายผา้อยา่งดมีากมายหลายโกฏผินื ไดถ้วายพาหนะ
คอืชา้งซึง่ประดบัแลว้อยา่งด ีแดพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดร้บัพยากรณ์วา่ ในกปั
ที ่๓๑ แต่น้ีไป จกัเป็นพระพทุธเจา้ มกีรุงชือ่วา่อรุณวด ีกษตัรยิพ์ระนามวา่อรุณ
เป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่ประภาวดเีป็นพระชนนีของพระพทุธเจา้พระ
นามวา่สขิ ีพระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่๗,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั
มนีางสนมกาํนลั ๒๔,๐๐๐ นาง พระมเหสพีระนามวา่สพัพกามา พระราชโอรส
พระนามวา่อตุละ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๗/๖๙๔) 

อตลุะ, อบุาสก อุบาสกชือ่วา่อตุละ, พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งการนินทาแก่อุบาสก 
 ในอตุลอุปาสกวตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัพระคาถาเรือ่งการนินทาแก่อตุลอุบาสก

พรอ้มบรวิาร ๕๐๐ คนวา่ การนินทาและสรรเสรญิน้ีมมีานานแลว้ คนนัง่อยูเ่ฉย 
ๆ เขากนิ็นทา คนพดูมาก เขากนิ็นทา แมค้นพดูน้อย เขากนิ็นทา แต่วญิญชูน
พจิารณาทุกวนั ๆ ยอ่มสรรเสรญิบุคคลผูด้าํเนินชวีติหาขอ้ตาํหนิมไิด ้ ผูเ้ป็น
นกัปราชญ ์ ผูม้ปัีญญาและศลีมัน่คง ใครเล่าจะควรตาํหนิผูน้ัน้ ผูเ้ปรยีบเหมอืน
แท่งทองชมพนุูท ผูเ้ชน่นัน้ แมเ้ทวดาและมนุษยก์ช็ืน่ชม ถงึพรหมกส็รรเสรญิ 
(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๗/๑๐๓) 



 

๕๘๐๘ 
 

 

อทลิททสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหเ้ป็นคนไมจ่น พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุรปูหนึ่งวา่ ผู้
เจรญิโพชฌงค ์๗ เราเรยีกวา่คนไมจ่น (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๒๘/๑๕๘) 

อทนัตอคตุตสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยการไมฝึ่กไมคุ่ม้ครองอายตนะ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ผสัสายตนะ ๖ ทีบุ่คคล
ไมฝึ่ก ไมคุ่ม้ครอง ไมร่กัษา ไมส่าํรวมแลว้ยอ่มนําทกุขม์าให ้ สว่นทีบุ่คคลฝึกดี
แลว้เป็นตน้ยอ่มนําสขุมาให ้ บุคคลผูไ้มส่าํรวมผสัสายตนะ ๖ ยอ่มประสบทุกข ์
บุคคลผูส้าํรวมมศีรทัธาเป็นเพือ่น ไมชุ่ม่ดว้ยราคะ เหน็รปู เสยีงเป็นตน้ทีน่่าชอบ
ใจหรอืไมน่่าชอบใจแลว้ บรรเทาราคะในรปู เสยีงเป็นตน้นัน้และไมเ่สยีใจวา่รปู 
เสยีงเป็นตน้ของเราไมน่่ารกั ไมย่นิรา้ยกบัอะไร นรชนผูต้ํ่าทรามมปีปัญจสญัญา
(กาํหนดหมายในกเิลสเครือ่งเนิ่นชา้)ปรุงแต่งอยู ่ยอ่มมมีสีญัญาวนเวยีนอยู ่สว่น
บุคคลผูบ้รรเทาใจทีอ่าศยัเรอืน ๕ ทัง้ปวงไดแ้ลว้ ยอ่มเปลีย่นจติใหป้ระกอบดว้ย
เนกขมัมะ เมือ่บุคคลอบรมใจดแีลว้ในอารมณ์ ๖ อยา่งนี้ จติของเขาแมถู้กสขุ
สมัผสัหรอืทุกขสมัผสักระทบแลว้ยอ่มไมห่วัน่ไหว บุคคลผูค้รอบงาํราคะและ
โทสะไดแ้ลว้ ยอ่มเป็นผูถ้งึจุดจบ แหง่ความเกดิและความตาย (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๙๔/๙๗)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เร ือน ในทีน้ี่ไดแ้ก่ กามคุณ ๕ (รปู เสยีง กลิน่ รส 
โผฏฐพัพะ) (ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๙๔/๓๒) คาํวา่ จดุจบ ในทีน้ี่หมายถงึ นิพพาน 
(ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๙๔/๓๒)  

อทินนาทาน การถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห,้ ๑ ใน ๓ ของกายทุจรติ คอื ฆา่สตัว ์ ลกั
ทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม, ศลี ๕ ขอ้ที ่๒ 

 ในจกักวตัตสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งความเสือ่มแห่งอายแุละวรรณะกบั
ภกิษุทัง้หลาย วา่ เมือ่พระมหากษตัรยิไ์มพ่ระราชทานทรพัยใ์หแ้ก่คนทีไ่มม่ี
ทรพัย ์ ความขดัสนกแ็พรห่ลาย เมือ่ความขดัสนแพรห่ลาย อทนินาทานก็
แพรห่ลาย เมือ่อทนินาทานแพร่หลาย ศสัตรากแ็พร่หลาย เมือ่ศสัตราแพรห่ลาย 
ปาณาตบิาต (การฆา่สตัว)์กแ็พรห่ลาย เมือ่ปาณาตบิาตแพรห่ลาย คนเหล่านัน้ก็
มอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้งเมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มี
วรรณะเสือ่มถอยบา้ง บุตรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี กม็อีายขุยัถอยลง
เหลอื ๔๐,๐๐๐ ปี ในทุจจรติวปิากสตูร กล่าวถงึ อทนินาทาน (การลกัทรพัย)์ ที่
บุคคลเสพ เจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มอาํนวย ผลใหไ้ปเกดิในนรก อํานวยผลให้
ไปเกดิในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน อํานวยผลใหไ้ปเกดิในเปรตวสิยั วบิากแหง่
อทนินาทานอยา่งเบาทีส่ดุ ยอ่มอาํนวยผลใหเ้ป็นผูเ้สือ่มโภคทรพัยแ์ก่ผูเ้กดิเป็น
มนุษย ์ (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๒/๖๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๔/๗๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๕/



 

๕๘๐๙ 
 

 

๗๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๙๖/๗๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๔/๒๒๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๗๔/
๓๒๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๘/๓๔๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๓/๒๓๗, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)
๒๓/๔๐/๓๐๑, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๖๗/๓๐๒) 

อทินนาทานสมฏุฐาน มลูเหตุแหง่อทนินาทาน, ตน้ตอแหง่อทนินาทาน 
               ในทุฏฐลุลาโรจนสกิขาบท พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัปิาจติตยีแ์ก่ภกิษุผูบ้อก

อาบตัชิัว่หยาบของภกิษุแก่อนุปสมับนั ณ กรุงสาวตัถ ี ทรงปรารภพวกภกิษุ
ฉพัพคัคยี ์ เพราะเรือ่งทีพ่วกภกิษุฉพัพคัคยีบ์อกอาบตัชิ ัว่หยาบของภกิษุแก่
อนุปสมับนั ในทุฏฐลุลาโรจนสกิขาบทนัน้ ม ี๑ พระบญัญตั ิบรรดาสมฏุฐานแหง่
อาบตั ิ ๖ สมฏุฐาน เกดิดว้ยสมฏุฐาน ๓ สมฏุฐาน เป็นอทนินาทานสมฏุฐาน 
(ว.ิป.(ไทย)๘/๖๒/๕๑) 

อทินนาทานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการลกัทรพัย ์ พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการลกัทรพัยจ์งึมี
จาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการลกัทรพัย ์ เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่
ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๔๒/๖๔๔)  

อทินนาทาน-อนทินนาทานสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีล่กัทรพัย ์ และสตัวท์ีเ่วน้ขาดจาก
การลกัทรพัย ์  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลาย  บุคคลประกอบดว้ย
ธรรม  ๓  ประการ ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูกนําไปฝังไว ้ คอื๑. ตนเอง
เป็นผูล้กัทรพัย ์๒. ชกัชวนผูอ้ื่นใหล้กัทรพัย ์๓. เป็นผูพ้อใจการลกัทรพัย ์บุคคล
ผูป้ระกอบดว้ยธรรม  ๓  ประการ  ยอ่มดาํรงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดร้บัอญัเชญิ
ไปประดษิฐานไว ้คอื ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการลกัทรพัย ์๒.  ชกัชวนผูอ้ื่น
ใหง้ดเวน้จากการลกัทรพัย ์๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการลกัทรพัย ์ (องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๑๖๔-๑๘๓/๔๐๖) 

อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขามไิดใ้ห,้ ขอ้ที ่ ๒ ใน
ศลี ๕, ขอ้ที ่๒ ในกายสจุรติของกุศลกรรมบถ ๑๐ 

 ในสกิขาบท ๕ กล่าวถงึอทนินาทาน เวรมณี ในศลี ๕ วา่ (๑) ปาณาตปิาตา 
เวรมณี เจตนางดเวน้จากการฆา่สตัว ์ (๒) อทนินาทานา เวรมณี เจตนางดเวน้
จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของเขามไิดใ้ห ้(๓) กาเมสุมจิฉาจารา เวรมณี เจตนา
งดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม (๔) มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเวน้จากการ
พดูเทจ็ (๕) สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี เจตนางดเวน้จากการเสพของ
มนึเมา คอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาท (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/
๓๐๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๔๗/๓๖๒) 



 

๕๘๑๐ 
 

 

อทินนาทายีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูล้กัทรพัยแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการลกัทรพัย ์ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นนรก ๔ คอื (๑) ลกัทรพัย ์ (๒) 
ชกัชวนผูอ้ื่นใหล้กัทรพัย ์ (๓) พอใจการลกัทรพัย ์ (๔) สรรเสรญิการลกัทรพัย ์
แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลดาํรงอยูใ่นสวรรค ์ ๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖๕/๓๘๒) 

อทุกขมสขุ ความรูส้กึไมทุ่กขไ์มสุ่ข, ความรูส้กึเฉย ๆ, อุเบกขาเวทนา, บุคคลทาํกรรมที่
ประกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจ อนัใหผ้ลเป็นอทุกขมสขุ 
ย่อมเสวยผลเป็นอทุกขมสขุ 

 ในเทวทหสตูร พระธรรมเทศนาทีเ่ทวทหนิคม แควน้สกักะ พระผูม้พีระภาคตรสั
ถงึวาทะของนิครนถก์บัภกิษุทัง้หลาย วา่ สมณพราหมณ์พวกหน่ึงมวีาทะอยา่งน้ี 
มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่ ‘บุรุษบุคคลน้ีเสวยสขุบา้ง เสวยทุกขบ์า้ง เสวยอทกุขมสขุบา้ง 
ทัง้หมดนัน้เพราะเหตุแหง่กรรมทีท่าํไวใ้นชาตกิ่อน เพราะกรรมเก่าสิน้สดุดว้ย
ตบะ (การบาํเพญ็เพยีรอยา่งหนกั) เพราะไมท่าํกรรมใหม ่ จงึไมต่กอยูใ่ตอ้าํนาจ 
(แหง่กรรม) ต่อไปเพราะไมเ่ป็นไปตามอาํนาจแหง่กรรมต่อไป กรรมจงึสิน้ไป 
เพราะกรรมสิน้ไปทุกขจ์งึสิน้ไป เพราะทกุขส์ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป เพราะเวทนา
สิน้ไป ทุกขท์ัง้ปวง จงึจกัเป็นอนัสลายไป นิครนถท์ัง้หลายเป็นผูม้วีาทะอยา่งนี้ 
สกวาท ี (สก.) ถาม ปรวาท ี (ปร.) วา่ “พระผูม้พีระภาคตรสักบัอานนท ์ วา่ ถา้
โมฆบุรุษนามวา่สมทิธน้ีิ ถกูปาตลบีุตรปรพิาชกถามอยา่งนี้ จะพงึตอบอยา่งนี้วา่ 
ทา่นปาตลบีตุรบุคคลทาํกรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ อนัใหผ้ลเป็นสขุ ยอ่มเสวยสขุ บุคคลทาํกรรมทีป่ระกอบดว้ยความจงใจ
ทางกาย ทางวาจาและทางใจ อนัใหผ้ลเป็นทุกข ์ยอ่มเสวยทุกข ์บคุคลทาํกรรม
ทีป่ระกอบดว้ยความจงใจทางกาย ทางวาจา และทางใจ อนัใหผ้ลเป็นอทุกขม
สขุ ยอ่มเสวยผลเป็นอทุกขมสขุ อานนท ์ โมฆบุรุษนามวา่สมทิธเิมือ่ตอบอยา่งนี้ 
ชือ่วา่ตอบโดยชอบแก่ปาตลบุีตรปรพิาชก” มอียูจ่รงิมใิชห่รอื ปร.ตอบวา่ ใช ่ (ม.ุ
อุ.(ไทย)๑๔/๑/๑,๑๔/๒/๓,๑๔/๓/๕,๑๔/๖/๘,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๓๙/๕๘๕) 

อทุกขมสขุเวทนา ความรูส้กึไมใ่ชทุ่กขไ์มใ่ชส่ขุ,อุเบกขา, ความรูส้กึ เฉย ๆ 
 ในมหานิทานสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งความเหน็วา่เป็นอตัตากบัพระ

อานนทว์า่ อานนท ์ แมส้ขุเวทนากไ็มเ่ทีย่ง ถูกปัจจยัปรุงแต่ง อาศยัเหตุปัจจยั
เกดิมคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามคลายไปเป็น
ธรรมดา มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา แมทุ้กขเวทนากไ็มเ่ทีย่ง ถูกปัจจยัปรุงแต่ง 
อาศยัเหตุปัจจยัเกดิ มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มี
ความคลายไปเป็นธรรมดา มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา แมอ้ทุกขมสขุเวทนากไ็ม่



 

๕๘๑๑ 
 

 

เทีย่ง ถูกปัจจยัปรุงแต่ง อาศยัเหตปัุจจยัเกดิ มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวาม
เสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามคลายไปเป็นธรรมดา มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา 
(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๒๒/๗๐,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๒๓/๗๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๖,ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๓/๓๗๓,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๑๓/๑๐๙,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๖๕/๕๐๕,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๘๘/๙๑,   ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๗๘/๒๐๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๐๕/๒๔๓,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๓๒/๔๑) 

อทุกขมสขุีสตูร : ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อทุกขมสขุีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีไ่มม่ที ัง้ทุกขแ์ละสขุ พระ

ผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมื่อมี
ขนัธ ์๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่ขนัธ ์๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตา
ทีไ่มม่ที ัง้สขุและทุกขไ์มส่ลายไป เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาต
สตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๔๙/๓๑๐) 

 2.อทุกขมสขุีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอตัตาทีไ่มม่ที ัง้ทกุขแ์ละสขุ พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์ ๕ 
เพราะถอืมัน่และยดึมัน่ขนัธ ์๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีไ่มม่ที ัง้
สขุและทุกขไ์มส่ลายไป เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรในวรรค
น้ี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๗๕//๓๑๓) 

 3.อทุกขมสขุีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีไ่มม่ที ัง้ทุกขแ์ละสุข พระ
ผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมื่อมี
ขนัธ ์๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่ขนัธ ์๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตา
ทีไ่มม่ที ัง้สขุและทุกขไ์มส่ลายไป เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาต
สตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๐๑/๓๑๗) 

อเทสนาคามินี อเทสนาคามนีิ ไดแ้ก่ อาบตัปิาราชกิและอาบตัสิงัฆาทเิสส, อาบตัทิีไ่มอ่าจพน้
ไดด้ว้ยการแสดงอาบตั ิ

 ในกมัมขนัธะ เรือ่งตชัชนียกรรม พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย วา่ ตชั
ชนียกรรมประกอบดว้ยองค ์๓ อกีอยา่งหนึ่ง ทีจ่ดัวา่เป็นกรรมไมช่อบดว้ยธรรม 
เป็นกรรมไมช่อบดว้ยวนิยั และระงบัไมด่ ีคอื (๑) ลงเพราะไมต่อ้งอาบตั ิ (๒) ลง
เพราะอาบตัทิีเ่ป็นอเทสนาคามนีิ (๓) ลงเพราะอาบตัทิีแ่สดงแลว้ (ว.ิจ.ู(ไทย)๖/
๔/๖,๖/๔/๘,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๑๓/๒๔,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๑๓/๒๖,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๒๕/๔๙) 

อโทสะ ความไม่คดิประทษุรา้ย, กริยิาทีไ่มค่ดิประทุษรา้ย, ภาวะทีไ่มค่ดิประทุษรา้ย
,ความไมพ่ยาบาท, ความไมค่ดิเบยีดเบยีน, กุศลมลูคอือโทสะ ๑ ใน กุศลมลู ๓ 
ประการ คอื (๑) อโลภะ (๒) อโทสะ (๓) อโมหะ  



 

๕๘๑๒ 
 

 

 ตวัอยา่งในสมัมาทฏิฐสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัรากเหงา้แหง่กุศล ๓ ประการ 
คอื (๑) อโลภะ ความไมโ่ลภ (๒) อโทสะ ความไมค่ดิประทุษรา้ย (๓) อโมหะ 
ความไม่หลง เมือ่ใด พระอรยิสาวกรูช้ดัอกุศลและรากเหงา้แห่งอกุศลอยา่งนี้ รู้
ชดักุศลและรากเหงา้แห่งกุศลอยา่งนี้ เมือ่นัน้ ทา่นละราคานุสยั (กเิลสทีน่อน
เนื่องคอืราคะ) คอื ทฏิฐ ิ และมานานุสยั (กเิลสทีน่อนเนื่องคอืมานะ) ทีว่า่ ‘เป็น
เรา’ โดยประการทัง้ปวง ละอวชิชาไดแ้ลว้ ทาํวชิชาใหเ้กดิขึน้ แลว้เป็นผูท้าํทีส่ดุ
แหง่ทุกขไ์ดใ้นปัจจุบนันี้เองดว้ยเหตุเพยีงเท่าน้ี พระอรยิสาวกกช็ือ่วา่มี
สมัมาทฏิฐ ิมคีวามเหน็ตรง มคีวามเลื่อมใสอนัแน่วแน่ในธรรม มาสูพ่ระสทัธรรม
น้ี (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๘๙/๘๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๔/๒๒๘,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๔/
๑๘๗,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๖/๒๖๐,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๗/๒๖๗,องฺ.ทุก.(ไทย) 
๒๐/๗๐/๒๗๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๓/๒๘๖, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๔๗/๑๐๓,
อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๓๓/๓๓,อภ.ิสงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๕/๔๖) 

อธรรม อธรรมใน มรรค ๘ มมีจิฉาทฏิฐ ิเหน็ผดิ เป็นตน้ มมีจิฉาสมาธเิป็นทีส่ดุ, อธรรม
ในความเหน็ผดิในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ปาณาตบิาต การฆา่สตัว ์ เป็นตน้ มี
มจิฉาทฏิฐ ิเหน็ผดิ เป็นทีส่ดุ 

 ในอคัคญัญสตูร แวดวงแพศย ์พระผูม้พีระภาคตรสัคาํวา่อธรรมกบัวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ วา่ บรรดาสตัวเ์หล่านัน้ บางพวกยดึมัน่เมถุนธรรมแลว้แยก
ประกอบการงานทีแ่ตกต่างออกไป เพราะเหตุทีส่ตัวเ์หล่านัน้ยดึมัน่เมถุนธรรม 
แลว้แยกประกอบการงานทีแ่ตกตา่งออกไป ฉะนัน้ คาํวา่ ‘เวสสาเวสสา’ จงึ
เกดิขึน้ จงึไดเ้กดิมแีวดวงแพศยน์ัน้ขึน้แก่สตัวเ์หล่านัน้เทา่นัน้ มแีก่สตัวพ์วก
เดยีวกนัเทา่นัน้ มโีดยธรรมเทา่นัน้ ไมใ่ชโ่ดยอธรรม ตามคาํโบราณทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทฤษฎวีา่ดว้ยตน้กาํเนิดของโลก กธ็รรมเท่านัน้ประเสรฐิทีสุ่ดในหมูช่นทัง้ใน
โลกน้ีและโลกหน้า (ท.ีปา.(ไทย)ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๑๖/๘๗,๑๑/๑๓๓/๙๘,ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๑๓๔/๙๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๓๕/๙๙, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๔๐/๒๕๖,ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๐๓/๑๑๑, องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๓๑/๒๐,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๑๔๐/
๒๐,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๓๘/๒๘๖,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๘๒/๓๓๓) 

อธรรมจริยา  ความประพฤตไิมเ่ป็นธรรม, ความประพฤตไิมถู่กตอ้ง, ความประพฤตผิดิ 
 ในขทุทกวตัถุวภิงัค ์ ตกินิทเทส อธบิายอธรรมจรยิา วา่ ความประพฤตไิมเ่ป็น

ธรรมทางกาย ความประพฤตไิมส่มํ่าเสมอทางกายความประพฤตไิมเ่ป็นธรรม
ทางวาจา ความประพฤตไิมส่มํ่าเสมอทางวาจา ความประพฤตไิมเ่ป็นธรรมทาง
ใจ ความประพฤตไิมส่มํ่าเสมอทางใจ น้ีเรยีกวา่ อธรรมจรยิา อภ.ิว.ิ(ไทย)๓๕/
๙๒๖/๕๘๐) 



 

๕๘๑๓ 
 

 

อธรรมจารีบคุคล อธรรมจารบีุคคล, บุคคลประพฤตไิมเ่ป็นธรรม, ผูท้าํการเบยีดเบยีนสตัว์
อื่น,ผูไ้มพ่ทิกัษ์ชวีติสตัวอ์ื่น 

 ในคนัธตนิทุกชาดก พระโพธสิตัวบ์นัดาลใหก้บแชง่ดา่พระราชาวา่ ขอพระ
เจา้ปัญจาละพรอ้มทัง้พระโอรสจงถูกฆา่กนิ ในสนามรบเหมอืนเราซึง่เกดิในป่า
ถูกกาบา้นฆา่กนิในวนันี้ ราชปุโรหติไดฟั้งดงันัน้ จงึสนทนากบักบวา่ เจา้กบ 
พระราชาทัง้หลายในมนุษยโลก จะจดัการพทิกัษ์รกัษาเหล่าสตัวท์ัง้ปวงหาไดไ้ม่ 
พระราชาจะจดัวา่เป็นอธรรมจารบีุคคล เพราะเหตเุพยีงกากนิสตัวเ์ชน่ทา่นหา
มไิด ้ กบไดฟั้งดงันัน้ จงึไดก้ล่าววา่ ทา่นเป็นพรหมจารบีุคคลผูไ้มม่ธีรรม จงึ
กล่าวยกยอ่งกษตัรยิ ์ เมือ่ประชากรจาํนวนมากถูกปลน้อยู ่ (ข.ุชา.(ไทย)๒๗/
๓๖๗/๕๙๓) 

อธรรมเทพบตุร ผูไ้มย่กยอ่งนบัถอืมารดาบดิาสมณะและพราหมณ์ในเรอืนของตน, เขา
หลงัจากตายไปทอดทิง้รา่งกายไวใ้นโลกนี้แลว้ ยอ่มตกนรกเหมอืนอธรรม
เทพบตุรลม้ศรีษะปักลงแลว้ 

 ตวัอยา่งในธมัมเทวปตุตชาดก เรือ่งของธรรมเทพบุตรกล่าวทา้ทายอธรรม
เทพบตุรว่า เราเป็นผูส้รา้งยศ เป็นผูส้รา้งบุญ จนเป็นทีช่มเชยของสมณะและ
พราหมณ์ทัง้หลาย เทวดาและมนุษยท์ัง้หลายบชูาแลว้ เป็นผูค้วรแก่หนทาง 
อธรรมเทพบตุรกล่าววา่ เราขึน้ยานฝ่ายอธรรมอยา่งมัน่คง มไิดห้วาดหวัน่ เป็น
ผูท้รงพลงั เพราะเหตุไร เราจะตอ้งใหห้นทางทีไ่มเ่คยใหแ้ก่ทา่นในวนัน้ีเล่า 
ธรรมเทพบตุรกล่าววา่ ธรรมแลปรากฏขึน้ก่อน เราเป็นผูเ้จรญิทีส่ดุและเก่าแก่
กว่า อธรรมเทพบุตรกลา่ววา่ เรากจ็ะไมใ่หห้นทางแก่ทา่นเพราะการขอรอ้ง 
เพราะการเจรจาไดถู้กตอ้ง หรอืเพราะเป็นผูค้วรแก่หนทาง วนันี้เราทัง้ ๒ จงรบ
กนัเถดิ ผูใ้ดชนะในการรบ หนทางเป็นของผูน้ัน้ ถา้ท่านมกีําลงัในการรบ ผูห้ลกั
ผูใ้หญ่และครขูองทา่นกจ็ะไมม่จีะดว้ยความพอใจหรอืไมพ่อใจกต็าม เรากจ็ะ
ยอมใหห้นทางแก่ทา่น แมค้าํหยาบคายของทา่น ขา้พเจา้กย็กโทษใหพ้ระผูม้ี
พระภาคครัน้ทรงทราบจงึไดต้รสัวา่ อธรรมเทพบุตรครัน้ไดส้ดบัคาํน้ีแลว้ กล็ม้
ศรีษะปักลง เทา้ชีข้ ึน้ ราํพงึราํพนัอยูว่า่ เราตอ้งการจะต่อสู ้ยงัไมท่นัไดต้่อสู ้คอื 
ผูใ้ดไมย่กยอ่งนบัถอืมารดาบดิาสมณะและพราหมณ์ในเรอืนของตน ผูเ้ชน่นัน้
หลงัจากตายไป ทอดทิง้รา่งกายไวใ้นโลกน้ีแลว้ ยอ่มตกนรกเหมอืนอธรรม
เทพบตุรลม้ศรีษะปักลงแลว้(ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๒๖/๓๕๘,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๐/
๓๕๙,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๒/๓๖๐,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๔/๓๖๐,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๓๕/
๓๖๐) 



 

๕๘๑๔ 
 

 

อธรรมวาที,อธรรมวาที, ภิกษุ ภกิษุผูร้ะงบัอธกิรณ์ไมเ่ป็นธรรม, ภกิษุผูร้ะงบัอธกิรณ์โดย
บงัคบัใหคู้ก่รณียนิยอม, ภกิษุผูป้ระพฤตติามภกิษุผูถู้กสงฆล์งอุกเขปนียกรรม  

 ในสมัมขุาวนิยั เรือ่งการระงบัอธกิรณ์สงฆ ์อธรรมวาทบีุคคล ยงัธรรมวาทบีุคคล
ใหย้นิยอม ใหพ้นิิจ ใหเ้พง่ ใหใ้ครค่รวญ ใหแ้สดง ใหแ้สดงตามวา่ “น้ีธรรม น้ี
วนิยั น้ีสตัถุศาสน์ ทา่นจงถอืเอาขอ้น้ี จงพอใจขอ้น้ี” ถา้อธกิรณ์นัน้ระงบัอยา่งนี้ 
ชือ่วา่ระงบัโดยไม่ชอบธรรม เป็นสมัมขุาวนิยัปฏริปู    (ว.ิม.(ไทย)๕/๔๕๗/
๓๔๒,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๑๘๖/๒๙๖,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๑๘๗/๒๙๖,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๑๘๘/
๒๙๖,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๑๘๖/๒๙๗,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๑๘๗/๒๙๗,ว.ิอ. (บาล)ี ๓/ ๔๕๗/
๒๔๕) 

อธรรมวาทีเทพบตุร เทพบตุรผูไ้มต่ัง้อยูใ่นกุศลกรรมบถ ๑๐, ผูท้าํสงครามกบัธรรมวาที
เทพบตุรซึง่แผน่ดนิไดแ้ยกออกรบัเขาลงไป 

 ในธมัมเทวปตุตจรยิา เรือ่งจรยิาของธรรมเทพบุตรกบัอธรรมวาทเีทพบตุรโดย
วดัจากกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ คอื เทพบุตรนามวา่ธรรมะ มศีกัดิใ์หญ่ มฤีทธิ ์
มาก มบีรวิารมาก เป็นผูอ้นุเคราะหโ์ลกทัง้ปวง เขาชกัชวนมหาชนใหส้มาทาน
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ พรอ้มทัง้มติรสหาย พรอ้มทัง้บรวิารชนเทีย่วไปยงั
บา้นและนิคม ครัง้นัน้ เทพบตุรผูล้ามก เป็นผูต้ระหนี่ แสดงอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ แมเ้ทพบุตรนัน้ พรอ้มทัง้มติรสหาย พรอ้มทัง้บรวิารชนกเ็ทีย่วไปบน
แผน่ดนินี้ ทัง้ธรรมวาทเีทพบุตรและอธรรมวาทเีทพบุตร เป็นศตัรตูอ่กนั นัง่รถ
สวนทางกนัมา จงึทาํแอกรถใหก้ระทบกนั การทะเลาะอนัน่าสะพรงึกลวัย่อม
เกดิขึน้แก่เทพบุตรทัง้ ๒ ผูป้ระกอบดว้ยกลัยาณธรรมและบาปธรรม มหา
สงครามปรากฏแลว้ เพือ่ตอ้งการจะใหก้นัและกนัหลกีทาง ถา้เราพงึโกรธเคอืง
อธรรมวาทเีทพบุตรนัน้ ถา้เราพงึทาํลายตบะคุณ เราพงึทาํอธรรมวาทเีทพบุตร
นัน้ พรอ้มทัง้บรวิารใหเ้ป็นดุจธุล ี แต่เพือ่รกัษาศลีไว ้ จงึระงบัจติไดแ้ลว้ เพราะ
ทาํจติใหส้งบพรอ้มกบัหลกีทางให ้ แผน่ดนิไดแ้ยกชอ่งแก่เทพบุตรผูช้ ัว่ชา้ใน
ขณะนัน้ (ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๖๙/๗๕๔,ข.ุจรยิา.(ไทย)๓๓/๗๑/๗๕๔,ข.ุจรยิา.
(ไทย)๓๓/๗๒/๗๕๔) 

อธรรมิกเทพบตุร เทพบตุรประกอบดว้ยกุศลธรรม, พระโพธสิตัวเ์สวยชาตเิป็นธรรมกิ
เทพบตุรทาํสงครามกบั อธรรมกิเทพบุตร 

 ในสโมธานกถา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในภพทีเ่ราเป็นธรรมปาลกมุารเป็นขนัติ
บารม ี ในภพทีเ่ราเป็นธรรมกิเทพบุตร ทาํสงครามกบัอธรรมกิเทพบุตร เรยีกวา่
ขนัตอุิปบารม ี ในภพทีเ่ราเป็นขนัตวิาทดีาบสแสวงหาพทุธภมู ิ ดว้ยการบาํเพญ็



 

๕๘๑๕ 
 

 

ขนัตบิารม ี ไดท้าํกรรมทีท่าํไดย้ากเป็นอนัมาก น้ีเป็นขนัตปิรมตัถบารม ี (ข.ุ
จรยิา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

อธมัมจริยา การประพฤตอิกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ม ีฆา่สตัว ์ เป็นตน้ มมีจิฉาทฏิฐ ิ เป็น
ทีส่ดุ, ธรรมทีค่วรเจรญิเพือ่ละธรรม ๓ ประการ คอื มทุติา ละอรต ิอวหิงิสา ละ
วหิงิสา ธรรมจรยิ ละอธมัมจรยิา 

 ในอรตสิตูร พระผูพ้ระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย วา่ ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ 
ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี้ คอื (๑) ภกิษุควรเจรญิมทุติา (ความยนิด)ี 
เพือ่ละอรต ิ (๒) ภกิษุควรเจรญิอวหิงิสา (ความไมเ่บยีดเบยีน) เพือ่ละวหิงิสา 
(๓) ภกิษุควรเจรญิธมัมจรยิา (ความประพฤตธิรรม) เพือ่ละอธมัมจรยิา 
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๑๓/๖๓๔) 

อธมัมจริยาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความประพฤตอิธรรม พระผูม้พีระภาค เมือ่ถูกพราหมณ์คน
หน่ึงเขา้ไปเฝ้าถงึทีป่ระทบัแลว้ทลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์าง
พวกในโลกนี้ หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก จงึตรสัตอบวา่ 
เพราะความประพฤตอิธรรมและความประพฤตไิมส่มํ่าเสมอเป็นเหตุ เมือ่ถูกถาม
วา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี้ หลงัจากตายแลว้ไปเกดิใน
สคุตโิลกสวรรค ์ จงึตรสัตอบวา่ เพราะความประพฤตธิรรมและความประพฤติ
สมํ่าเสมอเป็นเหตุ เมือ่พราหมณ์นัน้กราบทลูวา่ ขา้พเจา้ยงัไมรู่ท้ ัว่ถงึเนื้อความ
แหง่พระดาํรสัทีพ่ระโคดมตรสัไวโ้ดยยอ่ ขอพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ขา้พเจา้
โดยพสิดารเถดิ แลว้จงึตรสัวา่ ความประพฤตอิธรรมและความประพฤตไิม่
สมํ่าเสมอทางกาย ๓ ความประพฤตอิธรรมและความประพฤตไิมส่มํ่าเสมอทาง
วาจา ๔ ความประพฤตอิธรรมและความประพฤตไิมส่มํ่าเสมอทางใจ ๓  

  ความประพฤติอธรรม และความประพฤติไม่สมํา่เสมอทางกาย ๓ คอื บางคน
เป็นผูฆ้า่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตใินกาม 

  ความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สมํา่เสมอทางวาจา ๔ คอื บางคน
เป็นผูพ้ดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้  

  ความประพฤติอธรรมและความประพฤติไม่สมํา่เสมอทางใจ ๓ คอื บางคน
เป็นผูเ้พง่เลง็อยากไดข้องเขา เป็นผูม้จีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

  แลว้ตรสัอกีวา่ ความประพฤตธิรรม และความประพฤตสิมํ่าเสมอทางกาย ๓ 
ความประพฤตธิรรมและความประพฤตสิมํ่าเสมอทางวาจา ๔ ความประพฤติ
ธรรม และความประพฤตสิมํ่าเสมอทางใจ ๓  



 

๕๘๑๖ 
 

 

  ความประพฤติธรรมและความประพฤติสมํา่เสมอทางกาย ๓ คอื บางคนเป็นผู้
เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลกัทรพัย ์ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการ
ประพฤตผิดิในกาม 

  ความประพฤติธรรมและความประพฤติสมํา่เสมอทางวาจา ๔ คอื บางคนเป็น
ผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้  

  ความประพฤติธรรมและความประพฤติสมํา่เสมอทางใจ ๓ คอื บางคนเป็นผู้
ไมเ่พง่เลง็อยากไดข้องเขา เป็นผูไ้มพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิ พราหมณ์ชืน่ชม
พระภาษติแลว้แสดงตนเป็นอุบาสกขอถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ  
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๒๐/๓๖๖) 

อธมัมราคะ ความกาํหนดัทีผ่ดิธรรมในบุคคลทีไ่มส่มควรกาํหนดั เช่น แม ่พอ่ 
 ในจกักวตัตสิตูร เรือ่งความเสือ่มแหง่อายแุละวรรณะ พระผูม้พีระภาคตรสักบั

ภกิษุทัง้หลายวา่ ในเมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๕๐๐ ปี ธรรม ๓ ประการ คอื อธมัมรา
คะ วสิมโลภะ และมจิฉาธรรม กแ็พรห่ลาย เมือ่ธรรม ๓ ประการแพรห่ลาย คน
เหล่านัน้กม็อีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง เมือ่พวกเขามอีายเุสือ่ม
ถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง บุตรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั ๕๐๐ ปี บางพวกกม็ี
อายขุยัถอยลงเหลอื ๒๕๐ ปี บางพวกกม็อีายขุยัถอยลงเหลอื ๒๐๐ ปี (ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๑๐๑/๗๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๐๒/๗๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๑๐๕/๗๖, ท.ี
ปา.อ. (บาล)ี ๑๐๑/๓๘) 

อธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรม ม ี๓ สตูร ความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื 

 1.อธมัมสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑)  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
บุคคลควรทราบทัง้สิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรมและไมเ่ป็นประโยชน์ทัง้สิง่ทีเ่ป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์แลว้ควรปฏบิตัติามสิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ สิง่ทีไ่ม่เป็น
ธรรมและไม่เป็นประโยชน์ คอื (๑) มจิฉาทฏิฐ ิ (๒) มจิฉาสงักปัปะ (๓) มจิฉา
วาจา (๔) มจิฉากมัมนัตะ (๕) มจิฉาอาชวีะ (๖) มจิฉาวายามะ (๗) มจิฉาสต ิ(๘) 
มจิฉาสมาธ ิ(๙) มจิฉาญาณะ (๑๐) มจิฉาวมิตุต ิสิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ 
คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ(๒) สมัมาสงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา (๔) สมัมากมัมนัตะ (๕) 
สมัมาอาชวีะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสต ิ(๘) สมัมาสมาธ ิ(๙) สมัมาญาณะ 
(๑๐) สมัมาวมิตุต ิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๓/๒๕๘) 

 2.อธมัมสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลควรทราบทัง้สิง่ที่
ไมเ่ป็นธรรมและสิง่ทีเ่ป็นธรรม ทัง้สิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์และสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์
แลว้ควรปฏบิตัติามสิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ แลว้ตรสัอธบิายวา่ สิง่ทีไ่ม่



 

๕๘๑๗ 
 

 

เป็นธรรม คอื (๑) มจิฉาทฏิฐ ิ (๒) มจิฉาสงักปัปะ (๓) มจิฉาวาจา (๔) มจิฉากมั
มนัตะ (๕) มจิฉาอาชวีะ (๖) มจิฉาวายามะ (๗) มจิฉาสต ิ (๘) มจิฉาสมาธ ิ (๙) 
มจิฉาญาณะ (๑๐) มจิฉาวมิตุต ิ  สิง่ทีเ่ป็นธรรม คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมา
สงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา (๔) สมัมากมัมนัตะ (๕) สมัมาอาชวีะ (๖) 
สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสต ิ (๘) สมัมาสมาธ ิ (๙) สมัมาญาณะ (๑๐) สมัมา
วมิตุต ิ สิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ คอื บาปอกุศลธรรมเป็นอนัมากทีเ่กดิขึน้เพราะ
มจิฉาทฏิฐ ิ มจิฉาสงักปัปะ มจิฉาวาจา มจิฉากมัมนัตะ มจิฉาอาชวีะ มจิฉา
วายามะ มจิฉาสต ิมจิฉาสมาธ ิมจิฉาญาณ และมจิฉาวมิตุตเิป็นปัจจยั สิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์ คอื กุศลธรรมเป็นมากทีถ่งึความเจรญิเตม็ทีเ่พราะสมัมาทฏิฐ ิ สมัมา
สงักปัปะ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิ
สมัมาสมาธ ิ สมัมาญาณ และสมัมาวมิตุตเิป็นปัจจยั (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๔/
๒๕๙) 

 3.อธมัมสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลควรทราบทัง้สิง่ที่
ไมเ่ป็นธรรมและสิง่ทีเ่ป็นธรรม ทัง้สิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์และสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์
แลว้ควรปฏบิตัติามสิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ แลว้เสดจ็ลุกขึน้เขา้ไปยงั
พระวหิาร ภกิษุทัง้หลายจงึไดป้รกึษากนัวา่ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอุทเทส
(หมายถงึบทมาตกิา, หวัขอ้ธรรม) น้ีโดยยอ่แลว้เสดจ็ลุกขึน้เขา้ไปยงัพระวหิาร 
ใครหนอ จะพงึจาํแนกเนื้อความแหง่อุทเทสทีพ่ระองคท์รงแสดงไวโ้ดยยอ่ไมท่รง
จาํแนกไวโ้ดยพสิดารนี้ใหพ้สิดารได ้ แลว้มคีวามเหน็รว่มกนัวา่ ทา่นอานนทน้ี์
พระศาสดาทรงสรรเสรญิแลว้ และเพือ่นพรหมจารผีูรู้ท้ ัง้หลายกย็กยอ่ง ทา่น
สามารถจะจาํแนกได ้ ครัน้แลว้จงึเขา้ไปหาพระอานนทแ์ลว้ขอรอ้งใหท้า่นจาํแนก
เนื้อความนัน้ พระอานนทก์ล่าววา่ เมือ่พระศาสดาประทบัอยูเ่ฉพาะหน้า ทา่น
ทัง้หลายละเลยพระองคเ์สยี สาํคญัเนื้อความน้ีวา่ควรถามขา้พเจา้ แลว้แนะนํา
ภกิษุทัง้หลาย กเ็วลานี้แล เป็นเวลาสมควรทีท่า่นทัง้หลายพงึเขา้ไปเฝ้าแลว้ทลู
ถามเนื้อความนี้ ทรงจาํเน้ือความนัน้ไวต้ามทีพ่ระองคท์รงตอบแก่ทา่นทัง้หลาย 
เมือ่ภกิษุทัง้หลายกล่าววา่ เป็นเชน่นัน้อยา่งแน่นอน แต่ทา่นอานนท ์พระศาสดา
ทรงสรรเสรญิ และเพือ่นพรหมจารผีูรู้ท้ ัง้หลายกย็กยอ่ง ยอ่มสามารถจะจาํแนก
เนื้อความนัน้ได ้ถา้ทา่นอานนทไ์มม่คีวามหนกัใจแลว้ ขอจงจาํแนกเถดิ จงึแสดง
ธรรมแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ สิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรมและสิง่ทีเ่ป็นธรรม สิง่ทีไ่มเ่ป็น
ประโยชน์และสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ คอื มจิฉตัตธรรม ๑๐ เป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรม 
สมัมตัตธรรม ๑๐ เป็นสิง่ทีเ่ป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอนัมากทีเ่กดิขึน้เพราะ
มจิฉตัตธรรม ๑๐ เป็นปัจจยั น้ีเป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ สว่นกุศลธรรมเป็นอนั
มากทีถ่งึความเจรญิเตม็ทีเ่พราะสมัมตัตธรรม ๑๐ เป็นปัจจยั น้ีเป็นสิง่ทีเ่ป็น



 

๕๘๑๘ 
 

 

ประโยชน์ ภกิษุเหล่านัน้ชืน่ชมอนุโมทนาภาษติของพระอานนทแ์ลว้ ลุกขึน้จาก
อาสนะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคไดท้ลูเรือ่งนัน้ใหท้รงทราบวา่ขา้พระองค์
ทัง้หลายเมือ่ไดอุ้ทเทสทีพ่ระองคท์รงแสดงแลว้มคีวามเหน็รว่มกนัวา่ทา่น
อานนทเ์ป็นผูท้ีพ่ระศาสดาทรงสรรเสรญิแลว้ และเพือ่นพรหมจารผีูรู้ท้ ัง้หลายก็
ยกย่อง ทา่นสามารถจะจาํแนกเน้ือความแห่งอุทเทสนัน้ได ้ จงึเขา้ไปหาขอให้
ทา่นจาํแนกอุทเทสนัน้ใหฟั้งโดยพสิดาร ทา่นอานนทไ์ดจ้าํแนกเนื้อความอยา่ง
ชดัเจนแก่ขา้พระองคท์ัง้หลายดว้ยอาการเหล่าน้ี ดว้ยบทเหล่าน้ี ดว้ยพยญัชนะ
เหลา่น้ี พระผูม้พีระภาคประทานสาธุการวา่ ดลีะ อานนทเ์ป็นบณัฑติ มปัีญญา
มาก แมห้ากเธอทัง้หลายพงึเขา้มาหาเราแลว้ถามเน้ือความน้ี ถงึเราเองกพ็งึ
ตอบเนื้อความน้ีอยา่งทีอ่านนทไ์ดต้อบแลว้นัน่เอง น้ีเป็นเนื้อความแหง่อุทเทส
นัน้ และเธอทัง้หลายพงึทรงจาํเน้ือความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๑๕/๒๖๑) 

อธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรม ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่
เนื้อหาสตูรต่างกนั คอื 

 1.อธมัมสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑)  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลควรทราบทัง้สิง่
ทีไ่มเ่ป็นธรรมและไมเ่ป็นประโยชน์ ควรทราบทัง้สิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์แลว้ควรปฏบิตัติามสิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ สิง่ทีไ่ม่เป็นธรรม
และไม่เป็นประโยชน์ คอื (๑) ปาณาตบิาต (๒) อทนินาทาน (๓) 
กาเมสุมจิฉาจาร (๔) มสุาวาท (๕) ปิสณุาวาจา (๖) ผรุสวาจา (๗) สมัผปัปลาปะ 
(๘) อภชิฌา (๙) พยาบาท (๑๐) มจิฉาทฏิฐ ิสิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ คอื 
(๑) เจตนางดเวน้จากปาณาตบิาต (๒) เจตนางดเวน้จากอทนินาทาน (๓) 
เจตนางดเวน้จากกาเมสมุจิฉาจาร (๔) เจตนางดเวน้จากมสุาวาท (๕) เจตนางด
เวน้จากปิสณุาวาจา (๖) เจตนางดเวน้จากผรุสวาจา (๗) เจตนางดเวน้จาก
สมัผปัปลาปะ (๘) อนภชิฌา (๙) อพยาบาท (๑๐) สมัมาทฏิฐ ิ  (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๗๑/๓๐๗) 

 2.อธมัมสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลควรทราบทัง้สิง่ที่
ไมเ่ป็นธรรมและสิง่ทีเ่ป็นธรรม ทัง้สิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์และสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์
แลว้ ควรปฏบิตัติามสิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ แลว้เสดจ็ลุกขึน้เขา้ไปยงั
พระวหิาร ภกิษุทัง้หลายจงึปรกึษากนัวา่ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอุทเทสน้ีโดย
ยอ่แลว้เสดจ็ลกุขึน้เขา้ไปยงัพระวหิาร ใครหนอ จะพงึจาํแนกเนื้อความแหง่อุท
เทสทีพ่ระองคท์รงแสดงไวโ้ดยยอ่ไมท่รงจาํแนกไวโ้ดยพสิดารนี้ใหพ้สิดารได ้
แลว้มคีวามเหน็รว่มกนัวา่ ทา่นมหากจัจานะน้ีพระศาสดาทรงสรรเสรญิแลว้ และ



 

๕๘๑๙ 
 

 

เพือ่นพรหมจารผีูรู้ท้ ัง้หลายกย็กยอ่ง ทา่นสามารถจะจาํแนกได ้ ครัน้แลว้จงึเขา้
ไปหาพระมหากจัจานะแลว้ขอรอ้งใหท้่านจาํแนกเน้ือความนัน้ 

  พระมหากจัจานะกล่าววา่ เมือ่พระศาสดาประทบัอยูเ่ฉพาะหน้า ทา่น
ทัง้หลายละเลยพระองคเ์สยี สาํคญัเนื้อความน้ีวา่ควรถามขา้พเจา้ แลว้แนะนํา
ภกิษุทัง้หลาย กเ็วลานี้แล เป็นเวลาสมควรทีท่า่นทัง้หลายพงึเขา้ไปเฝ้าแลว้ทลู
ถามเนื้อความนี้ ทรงจาํเน้ือความนัน้ไวต้ามทีพ่ระองคท์รงตอบแก่ทา่นทัง้หลาย 
เมือ่ภกิษุทัง้หลายกล่าววา่ เป็นเชน่นัน้อยา่งแน่นอน แต่ทา่นมหากจัจานะ พระ
ศาสดาทรงสรรเสรญิ และเพือ่นพรหมจารผีูรู้ท้ ัง้หลายกย็กยอ่ง ยอ่มสามารถจะ
จาํแนกเน้ือความนัน้ได ้ ถา้ทา่นมหากจัจานะไมม่คีวามหนกัใจแลว้ ขอจงจาํแนก
เถดิ จงึแสดงธรรมแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ สิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรมและสิง่ทีเ่ป็นธรรม สิง่ที่
ไมเ่ป็นประโยชน์และสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ คอื อกุศลกรรมบถ ๑๐ มปีาณาตบิาต
เป็นตน้ เป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรม กุศลกรรมบถ ๑๐ มเีจตนางดเวน้จากปาณาตบิาต
เป็นตน้เป็นสิง่ทีเ่ป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอนัมากทีเ่กดิขึน้เพราะ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจยั น้ีเป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ สว่นกุศลธรรมเป็นอนั
มากทีถ่งึความเจรญิเตม็ทีเ่พราะกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจยั น้ีเป็นสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์ 

  ภกิษุเหล่านัน้ชื่นชมอนุโมทนาภาษติของพระมหากจัจานะแลว้ ลุกขึน้จาก
อาสนะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคไดท้ลูเรือ่งนัน้ใหท้รงทราบวา่ ขา้พระองค์
ทัง้หลายเมือ่ไดอุ้ทเทสทีพ่ระองคท์รงแสดงแลว้มคีวามเหน็รว่มกนัวา่ ทา่น
มหากจัจานะเป็นผูท้ีพ่ระศาสดาทรงสรรเสรญิแลว้ และเพือ่นพรหมจารผีูรู้ ้
ท ัง้หลายกย็กยอ่ง ทา่นสามารถจะจาํแนกเนื้อความแหง่อุทเทสนัน้ได ้ จงึเขา้ไป
หาขอใหท้า่นจาํแนกอุทเทสนัน้ใหฟั้งโดยพสิดาร ทา่นมหากจัจานะไดจ้าํแนก
เนื้อความอยา่งชดัเจนแก่ขา้พระองคท์ัง้หลายดว้ยอาการเหล่าน้ี ดว้ยบทเหล่าน้ี 
ดว้ยพยญัชนะเหล่าน้ี 

  พระผูม้พีระภาคประทานสาธุการวา่ ดลีะ มหากจัจานะเป็นบณัฑติ มปัีญญา
มาก แมห้ากเธอทัง้หลายพงึเขา้มาหาเราแลว้ถามเน้ือความน้ี ถงึเราเองกพ็งึตอบ
เนื้อความน้ีอยา่งทีม่หากจัจานะไดต้อบแลว้นัน่เอง น้ีเป็นเนื้อความแหง่อุทเทสนัน้ 
และเธอทัง้หลายพงึทรงจาํเน้ือความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๒/
๓๐๘) 

 3.อธมัมสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลควรทราบทัง้สิง่ที่
ไมเ่ป็นธรรมและสิง่ทีเ่ป็นธรรม ทัง้สิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์และสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์
แลว้ควรปฏบิตัติามสิง่ทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ สิง่ทีไ่ม่เป็นธรรมและสิง่ที ่
เป็นธรรม สิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์และสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ คอื อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
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เป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรม กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นสิง่ทีเ่ป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็น
อนัมากทีเ่กดิขึน้เพราะอกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจยั น้ีเป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ 
สว่นกุศลธรรมเป็นอนัมากทีถ่งึความเจรญิเตม็ทีเ่พราะกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็น
ปัจจยั น้ีเป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๓/๓๑๔) 

อธมัมิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระราชาผูไ้มต่ัง้อยูใ่นธรรมและผูต้ ัง้อยูใ่นธรรม พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ในเวลาทีพ่ระราชาไมต่ัง้อยูใ่นธรรม แมพ้วกขา้ราชการ พราหมณ์ คหบด ี
ชาวนิคม และชาวชนบทกไ็มต่ัง้อยูใ่นธรรม ดวงจนัทร ์ ดวงอาทติย ์ หมูด่าว
นกัษตัร คนื วนั เดอืนหน่ึง ครึง่เดอืน ฤดแูละปีกโ็คจรหมนุเวยีนไปไมส่มํ่าเสมอ 
ลมกพ็ดัไปไมส่มํ่าเสมอ พดัไปผดิทางไมส่มํ่าเสมอ พวกเทวดากข็ดัเคอืงใจ ฝนก็
ไมต่กตอ้งตามฤดกูาล ขา้วกลา้ทัง้หลายกอ็อกรวงสกุไม่พรอ้มกนั พวกมนุษย์
บรโิภคขา้วกลา้ทีส่กุไมพ่รอ้มกนัยอ่มม ี (๑) อายนุ้อย (๒) ผวิพรรณไมด่ ี (๓) 
กาํลงัไมด่ ี (๔) ความเจบ็ป่วยมาก แลว้ตรสัคาถาสรปุใจความวา่ เมือ่ฝงูโคขา้ม
น้ําไป ถา้โคจา่ฝงูไปคดเคีย้ว โคทัง้ฝงูกไ็ปคดเคีย้วตามกนั ในเมือ่โคจ่าฝงูไปคด
เคีย้ว ในหมูม่นุษยก์เ็หมอืนกนั ผูใ้ดไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นใหญ่ ถา้ผูน้ัน้ประพฤตไิม่
เป็นธรรม ประชาชนชาวเมอืงนัน้ กจ็ะประพฤตไิมเ่ป็นธรรมตามไปดว้ย หาก
พระราชาไมต่ัง้อยูใ่นธรรม ชาวเมอืงนัน้กอ็ยูเ่ป็นทุกข ์ สว่นในเวลาทีพ่ระราชา
ตัง้อยู่ในธรรมกม็นียัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๔) 

อธิกรณ์ การทะเลาะววิาท, เรื่องทีส่งฆต์อ้งแกปั้ญหาขอ้พพิาท ๔ อย่าง คอื (๑) ววิาทาธิ
กรณ์ การถกเถยีงกนัเกีย่วกบัพระธรรมวนิยั (๒) อนุวาทาธกิรณ์ การโจทหรอื
กล่าวหากนัดว้ยอาบตั ิ (๓) อาปัตตาธกิรณ์ การตอ้งอาบตั ิ การปรบัอาบตั ิ และ
การแกไ้ขตวัเองใหพ้น้จากอาบตั ิ (๔) กจิจาธกิรณ์ กจิธุระต่าง ๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้ง
ทาํ เชน่ การใหอุ้ปสมบท การใหผ้า้กฐนิ เป็นตน้, เรือ่งทีเ่กดิขึน้แลว้ซึง่สงฆต์อ้ง
ดาํเนินการตามพระวนิยัเพือ่ความสงบดว้ยสมถะ (วธิรีะงบั) ทัง้ ๗ ประการ 
เรยีกวา่ อธกิรณสมถะ ๗ คอื (๑) สมัมขุาวนิยั (๒) สตวินิยั (๓) อมฬูหวนิยั (๔) 
ปฏญิญาตกรณะ (๕) เยภุยยสกิา (๖) ตสัสปาปิยสกิา (๗) ตณิวตัถารกะ อนัสงฆ์
พงึใหเ้พือ่สงบระงบัอธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้  

 ในสงัฆาทเิสสกณัฑ ์พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ก ็ภกิษุใด ขดัเคอืง มโีทสะ ไมแ่ชม่
ชืน่ ใสค่วามภกิษุดว้ยอาบตัปิาราชกิทีไ่มม่มีลู โดยมุ่งหมายวา่ “ทาํอยา่งไรจงึจะ
ใหภ้กิษุนัน้พน้จากพรหมจรรยน้ี์ได”้ ครัน้สมยัต่อจากนัน้ ผูใ้ดผูห้น่ึงโจทกต็ามไม่
โจทกต็าม อธกิรณ์นัน้ เป็นเรือ่งไมม่มีลู และภกิษุยอมรบัผดิ เป็นสงัฆาทเิสส (ว.ิ
มหา.(ไทย)๑/๓๘๖/๔๒๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๒๒/
๒๓๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๔๐/๑๕๘, ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๖๓/๕๘๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๖/
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๕๕,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๕/๕๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๕/๖๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๕๒/
๙๕,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๔/๑๐๑,องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี๒/๑๕/๑๓) 

อธิกรณสมถธรรม ธรรมเป็นเครือ่งระงบัอธกิรณ์ ๗ ประการ มสีมัมขุาวนิยั เป็นตน้ มตีณิวตั
ถารกะ เป็นทีส่ดุ 

 สงัคตีสิตูร หมวด ๗ อธบิายวา่ อธกิรณสมถธรรม เพือ่ระงบั เพือ่ดบัอธกิรณ์
ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ คอื (๑) สงฆพ์งึใหส้มัมขุาวนิยั (๒) สงฆพ์งึใหส้ตวินิยั 
(๓) สงฆพ์งึใหอ้มฬูหวนิยั (๔) สงฆพ์งึใหป้ฏญิญาตกรณะ (๕) สงฆพ์งึใหเ้ยภุยย
สกิา (๖) สงฆพ์งึใหต้สัสปาปิยสกิา (๗) สงฆพ์งึใหต้ณิวตัถารกะ ทา่นผูม้อีายุ
ทัง้หลาย น้ีแล คอื ธรรมหมวดละ ๗ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเหน็ 
เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตรสัไวโ้ดยชอบแลว้ พวกเรา
ทัง้หมดนี้แหละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกนัในธรรมนัน้ เพือ่ประโยชน์ เพือ่
เกือ้กลู เพือ่สขุแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๘) 

อธิกรณสมถสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอธกิรณสมถธรรม พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อธกิรณสมถ
ธรรม (ธรรมเครือ่งระงบัอธกิรณ์) ๗ เพือ่ระงบั เพือ่ดบัอธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ 
คอื (๑) สงฆพ์งึใหส้มัมขุาวนิยั (๒) สงฆพ์งึใหส้ตวินิยั (๓) สงฆพ์งึใหอ้มฬูหวนิยั 
(๔) สงฆพ์งึใหป้ฏญิญาตกรณะ (๕) สงฆพ์งึใหเ้ยภุยยสกิา (๖) สงฆพ์งึใหต้สั
สปาปิยสกิา (๗) สงฆพ์งึใหต้ณิวตัถารกะ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘๔/๑๗๙) 

อธิกรณสมถะ ธรรมเป็นเครือ่งระงบัอธกิรณ์ ๗ ประการ มสีมัมขุาวนิยั เป็นตน้ มตีณิวตัถารกะ 
เป็นทีส่ดุ 

 สงัคตีสิตูร หมวด ๗ อธบิายวา่ อธกิรณสมถธรรม เพือ่ระงบั เพือ่ดบัอธกิรณ์
ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ คอื (๑) สงฆพ์งึใหส้มัมขุาวนิยั (๒) สงฆพ์งึใหส้ตวินิยั 
(๓) สงฆพ์งึใหอ้มฬูหวนิยั (๔) สงฆพ์งึใหป้ฏญิญาตกรณะ (๕) สงฆพ์งึใหเ้ยภุยย
สกิา (๖) สงฆพ์งึใหต้สัสปาปิยสกิา (๗) สงฆพ์งึใหต้ณิวตัถารกะ ทา่นผูม้อีายุ
ทัง้หลาย น้ีแล คอื ธรรมหมวดละ ๗ ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเหน็ 
เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตรสัไวโ้ดยชอบแลว้ พวกเรา
ทัง้หมดนี้แหละพงึสงัคายนา ไมพ่งึววิาทกนัในธรรมนัน้ เพือ่ประโยชน์ เพือ่
เกือ้กลู เพือ่สขุแก่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๓๒/๓๓๘) 

อธิกรณะ การทะเลาะววิาท, คดพีพิาทระหวา่งคน ๒ คน ม ี๔ คอื (๑) ววิาทาธกิรณ์ (๒) 
อนุวาทาธกิรณ์ (๓) อาปัตตาธกิรณ์ (๔) กจิจาธกิรณ์, ปัจจยัใหส้ขุทุกขภ์ายใน
เกดิขึน้แก่บุคคลนัน้ 

 ในเจตนาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึบุคคลปรุงแต่งมโนสงัขารอนัเป็นปัจจยัให้
สขุทุกขภ์ายในเกดิขึน้ดว้ยตนเองบา้ง บุคคลอื่นปรุงแต่งมโนสงัขารของบุคคล
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นัน้อนัเป็นปัจจยัใหส้ขุทุกขภ์ายในเกดิขึน้แก่บุคคลนัน้บา้ง บุคคลรูส้กึตวั ปรุง
แต่งมโนสงัขารอนัเป็นปัจจยัใหส้ขุทุกขภ์ายในเกดิขึน้บา้งบุคคลไมรู่ส้กึตวั ปรุง
แต่งมโนสงัขารอนัเป็นปัจจยัใหส้ขุทุกขภ์ายในเกดิขึน้บา้ง อวชิชายอ่มตกไปตาม
ธรรมเหล่าน้ี แต่เพราะอวชิชาดบัไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะกายอนัเป็นปัจจยัใหส้ขุ
ทุกขภ์ายในเกดิขึน้แก่บุคคลนัน้จงึไมม่ ี วาจาอนัเป็นปัจจยัใหส้ขุทุกขภ์ายใน
เกดิขึน้แก่บุคคลนัน้จงึไมม่ ีใจอนัเป็นปัจจยัใหส้ขุทุกขภ์ายในเกดิขึน้แก่บุคคลนัน้
จงึไมม่ ี เขต วตัถุ อายตนะ อธกิรณะอนัเป็นปัจจยัใหส้ขุทุกขภ์ายในเกดิขึน้แก่
บุคคลนัน้ จงึไมม่ ี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๗๑/๒๔๐,องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๑๗๑/
๓๙๔) 

อธิกกักะ, ท่านํ้า : ทา่น้ําอธกิกักะ,ชือ่ทา่น้ําแหง่หนึ่งในบรรดาแมน้ํ่าศกัดิส์ทิธิข์องอนิเดยี เป็น
สถานทีส่าํหรบัการอาบน้ําลา้งบาปตามความเชือ่ของศาสนาพราหมณ์ มปีรากฏ
ในวตัถูปมสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...คนพาลมกีรรมชัว่ แมจ้ะไปยงัแมน้ํ่า
พาหุกา ท่าน้ําอธกิกักะ ท่าน้ําคยา แมน้ํ่าสนุทรกิา แมน้ํ่าสรสัสวด ีทา่น้ําปยาคะ 
และแมน้ํ่าพาหุมด ี เป็นประจาํ กย็งับรสิทุธิไ์มไ่ด ้ แมน้ํ่าสนุทรกิา ทา่น้ําปยาคะ 
แมน้ํ่าพาหุกา จกัทาํอะไรได ้ จะพงึชาํระคนผูม้เีวร ผูท้าํกรรมหยาบชา้ ผูม้กีรรม
ชัว่นัน้ ใหบ้รสิทุธิไ์มไ่ดเ้ลย... (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๗๙/๖๘) 

อธิการ : การกระทาํอนัยิง่ คอื การสัง่สมบุญกุศลในพระพทุธศาสนา ในอรรถกถาทา่น
หมายถงึการสะสมบุญอนัเป็นการทาํทีย่ ิง่ (ข.ุอป.อ. (บาล)ี ๒/๕/๒๓๒) การ
กระทาํทีย่ ิง่ เชน่ การบรจิาคชวีติเป็นตน้ (ข.ุอป.อ. (บาล)ี ๑/๑๖๘) ไดแ้ก่ การ
บาํเพญ็บุญถวายพระพทุธเจา้ในอดตีทัง้หลาย มปีรากฏในทีห่ลายแหง่ ดงัมี
ปรากฏในตสิรณคมนิยเถราปทาน มขีอ้ความตอนหนึ่งว่า ...ทา่นทัง้หลายควรทาํ
อธกิารในนาบญุทีย่อดเยีย่มตามกาํลงัของตน ทา่นทัง้หลายจกัพบพระนิพพาน... 
(ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๑๒๘/๑๓๘), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในปิลนิทวจัฉเถราปทาน 
ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...หาผูเ้สมอเหมอืนเชน่นัน้มไิด ้ ไมเ่ป็นที ่ ๒ (รองใคร) 
ทรงองอาจกวา่นรชน อธกิารทีส่มควรแก่พระพทุธเจา้ เราทาํไดโ้ดยยาก... (ข.ุ
อป. (ไทย) ๓๒/๕๗/๕๘๗), และยงัมปีรากฏในจตุราสตีสิหสัสพราหมณกญัญา
เถรนีมปทาน ซึง่มคีวามหมายเดยีวกนั ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ความพรอ้ม
เพรยีงแหง่พระพทุธเจา้ทัง้หลาย ผูท้รงเป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลก พระองคท์รงแสดง
แลว้ ขา้แต่พระมหามุนี อธกิารเป็นอนัมากของหมอ่มฉนัทัง้หลาย เพือ่ประโยชน์
แก่พระองค.์..(ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๓๐/๕๒๓), ยโสธราเถรยิาปทาน (ข.ุอป. (ไทย) 
๓๓/๓๔๕/๔๙๙), ๓๓/๓๖๐/๕๐๑), ๓๓/๓๘๖/๕๐๔), ๓๓/๓๘๘/๕๐๔), ๓๓/๓๙๑/
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๕๐๕), และในอุปปลวณัณาเถรยิาปทาน (ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๔๐๓/๔๔๑) กม็ี
ความหมายเดยีวกนั 

อธิการคณุ : คุณคอืการกระทาํอนัยิง่ ไดแ้ก่ การบาํเพญ็บุญถวายพระพทุธเจา้ในอดตี
ทัง้หลาย มปีรากฏในอุรุเวลกสัสปเถราปทาน ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ขา้แต่
พระองคผ์ูแ้กลว้กลา้ ดว้ยความเชื่อในพระองคแ์ละดว้ยอธกิารคุณ ขอใหข้า้
พระองคผ์ูเ้กดิในภพนัน้ ๆ จงมบีรวิารมากเถดิ...(ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๒๖๑/๒๗๓) 

อธิคมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการบรรลุกศุลธรรม พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
ภกิษุไมอ่าจบรรลกุุศลธรรมทีย่งัไมไ่ดบ้รรลุหรอืทาํกุศลธรรมทีไ่ดบ้รรลุแลว้ให้
เจรญิได ้ ๖ คอื (๑) ความไมฉ่ลาดในความเจรญิ (๒) ความไมฉ่ลาดในความ
เสือ่ม (๓) ความไมฉ่ลาดในอุบาย (๔) ความไม่สรา้งฉนัทะเพือ่บรรลุธรรมทีย่งั
ไมไ่ดบ้รรลุ (๕) ความไมร่กัษากุศลธรรมทีไ่ดบ้รรลุแลว้(๖) ความไมท่าํกุศลธรรม
ใหถ้งึพรอ้มดว้ยการทาํตดิต่อ  แลว้ตรสัว่าธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุอาจบรรลุกุศล
ธรรมทีย่งัไม่ไดบ้รรลุหรอืทาํกุศลธรรมทีไ่ดบ้รรลุแลว้ใหเ้จรญิได๖้มนียัตรงกนั
ขา้ม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๖๐๒)  

อธิจจสมปุปัณณิกวาทะ : ลทัธทิีถ่อืวา่อตัตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตุปัจจยั ดว้ยมลูเหตุ 
๒ ประการ คอื (๑) มทีวยเทพชือ่อสญัญสีตัวจุ์ต ิ (เคลือ่น) จากชัน้นัน้เพราะเกดิ
สญัญาขึน้ ขอ้ทีส่ตัวผ์ูจุ้ตจิากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี้ เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้ เมือ่
เขามาเป็นอยา่งนี้แลว้ออกจากเรอืนไปบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้ อาศยั
ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส ความเพยีรทีต่ ัง้มัน่ ความหมัน่ประกอบ ความไม่
ประมาท และอาศยัการใชค้วามคดิอยา่งถูกวธิแีลว้บรรลุเจโตสมาธทิีเ่ป็นเหตทุาํ
จติใหต้ัง้มัน่ ตามระลกึถงึความเกดิสญัญา ถดัจากนัน้ไประลกึไมไ่ด ้ (๒) อตัตา
และโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตุปัจจยั บญัญตัอิตัตาและโลกวา่ เกดิขึน้เองไมม่เีหตุ
ปัจจยั ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลก น้ีเป็นนกัตรรกะ เป็น
นกัอภปิรชัญา แสดงทรรศนะของตนตามหลกัเหตุผลและการคาดคะเนความจรงิ
อยา่งนี้วา่ ‘อตัตาและโลกเกดิขึน้เองไมม่เีหตุปัจจยั’ เป็นหนึ่งในบรรดาทฏิฐ ิ ๖๒ 
ประการ จดัเขา้ในพวกปุพพนัตานุทฏิฐคิอืพวกทีม่คีวามตามเหน็ขนัธใ์นสว่น
อดตี มคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๑๘ อยา่ง จดัเป็นพวกสสัสตวาทะ คอืกล่าวถงึ
ความเหน็เทีย่ง มปีรากฏในปุพพนัตานุทฏิฐนิิทเทส (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๑๔๑/
๒๒๑) 

อธิคมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการบรรลุกศุลธรรม พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
ภกิษุไมอ่าจบรรลุกุศลธรรมทีย่งัไมไ่ดบ้รรลุหรอืทาํกุศลธรรมทีไ่ดบ้รรลุแลว้ให้
เจรญิได ้ ๖ คอื (๑) ความไมฉ่ลาดในความเจรญิ (๒) ความไมฉ่ลาดในความ
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เสือ่ม (๓) ความไมฉ่ลาดในอุบาย (๔) ความไม่สรา้งฉนัทะเพือ่บรรลุธรรมทีย่งั
ไมไ่ดบ้รรลุ (๕) ความไมร่กัษากุศลธรรมทีไ่ดบ้รรลุแลว้(๖) ความไมท่าํกุศลธรรม
ใหถ้งึพรอ้มดว้ยการทาํตดิต่อ   แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุอาจบรรลุ
กุศลธรรมทีย่งัไมไ่ดบ้รรลุหรอืทาํกุศลธรรมทีไ่ดบ้รรลุแลว้ใหเ้จรญิได๖้มนียั
ตรงกนัขา้ม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๖๐๒) 

อธิจจสมปุปันนวาทะ : วาทะวา่ อตัตาและโลกเกดิขึน้ลอยๆ คอื เกดิขึน้โดยไมม่เีหตุ เชน่ 
มอีตัตภาพสกัแต่ว่ารปู เพราะไมม่จีติเกดิขึน้ เป็นตน้ เป็นหนึ่งในบรรดาทฏิฐ ิ๖๒ 
ประการ จดัเขา้ในพวกปุพพนัตานุทฏิฐคิอืพวกทีม่คีวามตามเหน็ขนัธใ์นสว่น
อดตี มคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๑๘ อยา่ง จดัเป็นพวกสสัสตวาทะ คอืกล่าวถงึ
ความเหน็เทีย่ง มปีรากฏในพรหมชาลสตูร (ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๖๗/๒๘,๙/๗๐/๒๙) 

อธิจิต : จติอนัยิง่, จติอนัตัง้มัน่แน่วแน่, ไม่ซดัสา่ย ไมเ่ป็นไปในอารมณ์อนัเขา้มากระทบ
ทัง้หลาย หมายถงึ สมาธใินโลกุตตรจติ, จติขัน้สงูหรอืความคดิขัน้สงู, ถอืว่าเป็น
จติตวสิทุธ;ิ จติอนัมธีรรมอนัยิง่ ในธมัมปทฏัฐกถา (เรือ่งปัญหาพระอานนัทเถระ) 
ระบุวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัสมาบตั ิ๘ ดว้ยอธจิติ; ในอรรถกถา
แหง่มชัฌมินิกาย มลูปัณณาสก ์ทา่นอธบิายวา่ หมายถงึจติมสีมาบตั ิ๘ อนัเป็น
พืน้ฐานแหง่วปัิสสนา เป็นจติทีย่ ิง่กวา่จติทีเ่กดิขึน้ดว้ยอาํนาจกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๒๑๖/๔๑๕); สว่นในอรรถกถาตกินิบาต องัคุตตร
นิกาย ทา่นหมายถงึสมถวปัิสสนาจติ (จติในสมถะและวปัิสสนา) (องฺ.ตกิ.อ. 
(บาล)ี ๒/๑๐๓/๒๕๕); ในขณะทีอ่รรถกถาฉกักนิบาต องัคุตตรนิกาย ทา่น
อธบิายวา่หมายถงึสมาธจิติและวปัิสสนาจติ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๒๙/๑๑๒); 
เป็นหนึ่งในบรรดาสกิขา ๓ คอื อธศิลี อธจิติ และอธปัิญญา, ในอญัญตติถยิกถา 
ทา่นหมายถงึขอ้ปฏบิตัอินัทาํใหส้งฆย์นิด ี ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏวา่...
ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึ่ง กุลบุตรผูเ้คยเป็นอญัเดยีรถยี ์ เป็นผูไ้มม่ฉีนัทะ
แรงกลา้ในอุทเทส ในปรปิุจฉา ในอธสิลี อธจิติ อธปัิญญา แมเ้ช่นนี้กช็ือ่วา่เป็นผู้
ปฏบิตัมิใิหส้งฆย์นิด.ี..(ว.ิม. (ไทย) ๔/๘๗/๑๔๐,๔/๘๗/๑๔๑), นอกจากนี้ ยงัมี
ปรากฏในทีห่ลายแหง่ ดงัในจมัมขนัธกะ มขีอ้ความตอนหน่ึงวา่...ภกิษุทัง้หลาย 
ไฉนโมฆบุรษุเหล่านัน้จงึขวนขวายตกแตง่เขยีงเทา้หลายชนิด คอื ทาํเขยีงเทา้
หญา้(สามญั)เองบา้ง ใชใ้หท้าํบา้ง ทาํเขยีงเทา้หญา้มงุกระต่ายเองบา้ง ใชใ้หท้าํ
บา้ง ทาํเขยีงเทา้หญา้ปลอ้งเองบา้ง ใชใ้หท้าํบา้ง ทาํเขยีงเทา้ใบเป้งเองบา้ง ใช้
ใหท้าํบา้ง ทาํเขยีงเทา้หญา้แฝกเองบา้ง ใชใ้หท้าํบา้ง ทาํเขยีงเทา้ขนสตัวเ์องบา้ง 
ใชใ้หท้าํบา้ง ทอดทิง้อุทเทส ปรปุิจฉา อธศิลี อธจิติ อธปัิญญา ภกิษุทัง้หลาย 
การกระทาํอยา่งน้ีมไิดท้าํคนทีย่งัไม่เลื่อมใสใหเ้ลื่อมใส... (ว.ิม. (ไทย) ๕/๒๕๑/



 

๕๘๒๕ 
 

 

๒๓), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในทีอ่กีหลายแหง่ ไดแ้ก่ อนิสสติวรรค (ว.ิป. (ไทย) 
๘/๔๑๘/๕๙๓), มหาปทานสตูร (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๑), วติกักสณัฐานสตูร 
(ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๑๖/๒๒๖), นวสตูร (ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๒๓๘/๓๓๐), นิมติตสตูร 
(องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๑๐๓/๓๔๕), ตตยิอนาคตภยสตูร (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/
๗๙/๑๔๔) และในอุทายสีตูร (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๙/๔๖๘)  

อธิจิตตปัญญา : ปัญญาอนัเกดิจากการมจีติทีต่ ัง้มัน่, ปัญญาทีเ่กดิจากสมาธ,ิ ปัญญาทีรู่ช้ดั
ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐเิกดิขึน้แกผู่เ้ขา้รปูาวจร
สมาบตัแิละอรปูาวจรสมาบตั ิ มปีรากฏในญาณวภิงัค ์ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่... 
อธจิติตปัญญา เป็นไฉน ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความ
เลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐเิกดิขึน้แก่ผูเ้ขา้รปูาวจรสมาบตัแิละอรปูาวจรสมาบตั ิ
น้ีเรยีกวา่ อธจิติตปัญญา...(อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๗๗๐/๕๐๕) 

อธิจิตตสิกขา : สกิขาคอืจติอนัยิง่, การศกึษาในอธจิติ, การศกึษาเพือ่ทาํใหจ้ติตัง้มัน่; ขอ้ปฏบิตัิ
สาํหรบัฝึกอบรมจติใหเ้กดิสมาธ,ิ เป็นหนึ่งในบรรดาสกิขา ๓ ประการ ไดแ้ก่ อธสิี
ลสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา ซึง่เป็นหวัใจหลกัของการศกึษาใน
พระพทุธศาสนา อนัพุทธสาวกจะตอ้งทาํใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องกนั เพือ่
ประโยชน์แหง่การทาํใหบ้รรลุเป้าหมายสงูสดุแหง่ชวีติคอืพระนิพพานนัน่เอง มี
ปรากฏในปาราชกิ สกิขาบทที ่ ๑ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ภกิษุผูท้ีส่งฆพ์รอ้ม
เพรยีงกนัอุปสมบทใหด้ว้ยญตัตจิตุตถกรรมทีถู่กตอ้งสมควรแก่เหตน้ีุทีพ่ระผูม้ี
พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายน้ี คาํวา่ สกิขา ไดแ้ก่ สกิขา ๓ 
อยา่ง คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา ในสกิขา ๓ นัน้ อธสิี
ลสกิขานี้ทีท่รงประสงคเ์อาในความหมายน้ี ทีช่ือ่วา่ สาชพี หมายถงึ สกิขาบทที่
พระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัไิว.้.. (ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓), นอกจากน้ี ยงัมี
ปรากฏในทีห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ สงัคตีสิตูร (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒), โกสมั
พยิสตูร (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๙๗/๕๓๕), คทัรภสตูร, เขตตสตูรและวชัชปีตุตสตูร 
(องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๙,๒๐/๘๔/๓๑๐,๒๐/๘๗/๓๑๒,๒๐/๙๑/๓๑๙), ภว
สตูร (องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐๕/๖๒๖), และในอชติมาณวปัญหานิทเทส (ข.ุจ.ู 
(ไทย) ๓๐/๗/๖๔,๓๐/๓๐/๑๕๗,๓๐/๓๑/๑๕๙) 

อธิฉัตติยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอธฉิตัตยิเถระมเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รปุ
ไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๑๑๘ ทา่นไดท้าํฉตัรบชูาไวท้ีพ่ระสถูปของพระพทุธเจา้
พระนามวา่อตัถทสัส ี เพราะผลแห่งการบชูานัน้ ในกปัที ่ ๑๑๗ ทา่นไดเ้กดิเป็น
ทา้วสกักะตลอดกปั ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑/๓๐๖) 



 

๕๘๒๖ 
 

 

อธิเชคจุฉะ : ความเกลยีดชงัอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ความเกลยีดชงัในกเิลสเป็นอยา่งยิง่, เป็นชื่อของ
ตบะทีเ่กยีดกนักเิลสอยา่งยอดเยีย่ม ซึง่ไดแ้ก่ อธจิตินัน่เอง มปีรากฏในมหาสี
หนาทสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...มสีมณพราหมณ์พวกหนึ่งพดูเรือ่งตบะทีก่ดี
กนักเิลส กล่าวสรรเสรญิตบะทีก่ดีกนักเิลสมากมาย ตบะทีก่ดีกนักเิลสอยา่งยอด
เยีย่มมเีทา่ไร เรายงัไมเ่หน็ผูจ้ะทดัเทยีมเราไดใ้นเรือ่งนัน้ จะไปหาผูท้ีย่ ิง่กวา่เรา
จากไหนเล่า ทีแ่ท ้ เราผูเ้ดยีวเป็นผูล้ํ้าเลศิในตบะทีก่ดีกนักเิลสอนัยอดเยีย่ม คอื
อธเิชคุจฉะ...(ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๔๐๒/๑๗๑) 

อธิฏฐานัฏฐนิทเทส : แสดงสภาวะตัง้มัน่ อธบิายสภาวะตัง้มัน่แหง่อนิทรยี ์ โดยวธิปีุจฉาและ
วสิชันา ดงันี้ 

  คาํปุจฉาวา่ “พงึเหน็อนิทรยีท์ัง้หลายเพราะมสีภาวะตัง้มัน่ อยา่งไร” ทา่น 
วสิชันาวา่ เพราะเจรญิสทัธนิทรยี ์ฉนัทะจงึเกดิขึน้ ดว้ยอํานาจฉนัทะ ดว้ยอาํนาจ
ศรทัธา สทัธนิทรยีจ์งึตัง้มัน่ ดว้ยอาํนาจฉนัทะ ปามชุชะจงึเกดิขึน้ ดว้ยอํานาจปา
มชุชะ ดว้ยอาํนาจศรทัธา สทัธนิทรยีจ์งึตัง้มัน่ ฯลฯ (มอีงคธ์รรมเหมอืนใน
อธมิตัตฏัฐนิทเทส) (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐๒/๓๓๐) 

อธิเทวญาณทสัสนะ : ความรูค้วามเหน็เกีย่วกบัเทวดาผูย้ิง่คอืญาณ ทสัสนะอนัเป็นความรูแ้จง้
เหน็ชดัเกีย่วกบัเหล่าเทพ ไดแ้ก่ ทสัสนะ คอืญาณทีเ่ป็นทพิพจกัษุขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้,มปีรากฏในคยาสสีสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...
ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด อธเิทวญาณทสัสนะของเรา ๘ ขัน้อยา่งนี้หมดจดดแีลว้ 
เมือ่นัน้ เราจงึยนืยนัไดว้า่ เป็นผูต้รสัรูส้มัมาสมัโพธญิาณอนัยอดเยีย่มในโลก
พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา 
และมนุษย.์..(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๖๔/๓๖๖) 

อธิบดี : ความเป็นใหญ่, ผูเ้ป็นใหญ่, นายผูเ้ป็นใหญ่, นายของผูเ้ป็นใหญ่, ผูป้กครองใหญ่
,หวัหน้า, ผูป้กครองหมู่ชน; มปีรากฏในกฏัฐหารชิาดก ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่..
ขา้แต่พระมหาราชเจา้ หมอ่มฉนัเป็นโอรสของพระองค ์ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็น
อธบิดขีองหมูช่น ขอพระองคท์รงเลีย้งหม่อมฉนั แมค้นเหล่าอื่นพระองคย์งัทรง
เลีย้งได.้.. (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๗/๓), และในจฬูนารทกสัสปชาดก กม็คีวามหมาย
เดยีวกนั (ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๕๐/๔๐๔), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในรตนจงักมน
กณัฑ ์ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ขา้แต่พระมหาวรีะ ผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก บารม ี
๑๐ เป็นอยา่งไร อุปบารม ี ๑๐ เตม็ไดอ้ยา่งไร และปรมตัถบารม ี ๑๐ เตม็ได้
อยา่งไร เพราะทรงอธษิฐานกรรมอะไร เป็นอธบิดไีดอ้ยา่งไร มบีารมไีดอ้ยา่งไร 
นกัปราชญเ์ป็นเช่นไร ในโลก เมตตา กรณุา มทุติา และอุเบกขาเป็นเชน่ไร...(ข.ุ
พทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๗๗/๕๖๖) 



 

๕๘๒๗ 
 

 

อธิบดีธรรม : ธรรมทีเ่ป็นใหญ่, ธรรมทีเ่ป็นหวัหน้า ไดแ้ก่ ธรรมทีช่กัจงูใหส้ภาพธรรมอื่น
เกดิขึน้เป็นไปตามกาํลงัของตน, ในตกิปัฏฐาน ทา่นหมายถงึ สหชาตาธบิด ี อนั 
ไดแ้ก่ อธบิดธีรรมทีก่เิลสไมท่าํใหเ้ศรา้หมองแต่เป็นอารมณ์ของกเิลสเป็นปัจจยั
แก่สมัปยตุตขนัธแ์ละจติตสมฏุฐานรปูโดยอธปิตปัิจจยั, (อภ.ิป. (ไทย) ๔๐/๑๑/
๘๘๓), สว่นในปฏจิจวาร ทา่นหมายถงึ สภาวธรรมทีก่รรมอนัประกอบดว้ย
ตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอื ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏวา่...สภาวธรรมทีก่รรม
อนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอืและไมเ่ป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศยั
สภาวธรรมทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอืและไมเ่ป็นอารมณ์
ของอุปาทานเกดิขึน้เพราะนอธปิตปัิจจยั ไดแ้ก่ อธบิดธีรรมทีก่รรมอนั
ประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอืและไมเ่ป็นอารมณ์ของอปุาทานอาศยัขนัธ์
ทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอืและไมเ่ป็นอารมณ์ของอุปาทาน
เกดิขึน้... (อภ.ิป. (ไทย) ๔๐/๑๕/๗๘๙, ๔๐/๓๘/๘๐๖,๔๐/๔๒/๖๖๗,๔๐/๔๓/
๖๖๘,๔๐/๕๕/๘๒๐,๔๐/๙๕/๗๕๐,๔๐/๙๖/๗๕๑,๔๐/๔๑๓/๒๖๑,๔๐/๔๑๔/๒๖๒) 

อธิบดีธรรมคือจิต : ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในจติคอืจติดวงทีเ่ป็นธรรมอนัเป็นใหญ่ใหจ้ติและ
สมัปยตุตขนัธเ์กดิขึน้ มปีรากฏในทุกปัฏฐาน ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...สหชา
ตาธปิต ิ ไดแ้ก่อธบิดธีรรมคอืจติเป็นปัจจยัแก่สมัปยุตตขนัธแ์ละจติตสมฏุฐานรปู
โดยอธปิตปัิจจยั (พงึอา้งบททีเ่ป็นมลู) อารมัมณาธปิต ิไดแ้ก่ เพราะทาํจติทีเ่ป็น
ภายในใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น จติและสมัปยตุตขนัธจ์งึเกดิขึน้...(อภ.ิป. 
(ไทย) ๔๓/๓๔๒/๑๙๖) 

อธิบญัญตัิ : บญัญตัอิยา่งยิง่, การกาํหนดอนัยิง่ยวด, ในทีน้ี่ ทา่นหมายถงึขนัธบญัญตั ิ ธาตุ
บญัญตั ิอายตนบญัญตั ิอนิทรยิบญัญตั ิสจัจบญัญตั ิและบุคคลบญัญตั ิ(ท.ีปา.อ. 
(บาล)ี ๑๙๒/๑๐๖) มปีรากฏในปาสาทกิสตูร ซึง่ระบุถงึเรือ่งทีอ่งคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัถงึความทีพ่ระองคเ์ป็นผูรู้แ้จง้ในสิง่ทีเ่ป็นบญัญตัทิัง้หลาย 
จงึเป็นอธบิญัญตั ิดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...สมณพราหมณ์เหล่านัน้ไดก้ล่าวคาํใด
อยา่งนี้วา่ ‘น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิ’ เราไมย่อมรบัคาํนัน้ของสมณพราหมณ์
เหล่านัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะสตัวแ์ตล่ะพวก ๆ มคีวามเขา้ใจในเรือ่งนี้
แตกต่างกนั เราไมเ่หน็ผูท้ีเ่สมอกบัเราในเรือ่งบญัญตัแิมน้ี้ ผูท้ีเ่หนือกวา่เราจะมี
แต่ทีไ่หน ความจรงิ เราเทา่นัน้เป็นผูเ้หนือกวา่ใครในบญัญตั ิ คอื อธบิญัญตั.ิ.. 
(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๒/๑๕๒,๑๑/๑๙๓/๑๕๔,๑๑/๑๙๔/๑๕๖) 

อธิบาย : การขยายเนื้อความใหพ้สิดารมากยิง่ขึน้, การชีแ้จงขยายความใหช้ดัเจนยิง่ขึน้, 
มปีรากฏในนฬกปานสตูรดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ธรรมของขา้พระองคท์ัง้หลาย
มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลกั มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูนํ้า มพีระผูม้พีระภาคเป็นที่



 

๕๘๒๘ 
 

 

พึง่ ชอบแลว้พระพทุธเจา้ขา้ขอพระผูม้พีระภาคทรงโปรดอธบิายเนื้อความแหง่
พระภาษตินี้ใหแ้จ่มแจง้เถดิภกิษุทัง้หลายไดฟั้งคาํอธบิายของพระผูม้พีระภาค
แลว้จกัทรงจาํไว ้พระพทุธเจา้ขา้...(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๖๘/๑๘๙,๑๓/๒๓๙/๒๘๒) 

อธิปติปัจจยั : ปัจจยัอนัเป็นใหญ่ ไดแ้ก่ สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความเป็นอธบิด ี
หมายถงึ สภาวธรรมทีเ่ป็นใหญ่ในการคุม้ครองสภาวธรรมอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กบัตน, แบ่งเป็น ๒ อยา่ง คอื สหชาตาธปิตปัิจจยัและอารมัมณาธปิตปัิจจยั, 
อธปิตปัิจจยัมอีงคธ์รรมแยกตามอธบิดทีัง้ ๔ คอื ฉนัทาธปิต ิ ไดแ้ก่ ๑) ฉนัท
เจตสกิทีป่ระกอบกบัสาธปิตชิวนจติ ๕๒ (๒) วริยิาธปิต ิ ไดแ้ก่ วริยิเจตสกิที่
ประกอบกบัสาธปิตชิวนจติ ๕๒ (๓) จติตาธปิต ิ ไดแ้ก่ สาธปิตชิวนจติ ๕๒ (๔) 
วมิงัสาธปิต ิ ไดแ้ก่ ปัญญนิทรยีท์ีป่ระกอบกบัอเหตุกจติ ๓๔, สว่นในคมัภรีก์ถา
วตัถุ ทา่นกล่าวถงึอธปิตปัิจจยัซึง่ทีท่า่นสกวาทถีามทา่นปรวาทถีงึอนาคตญาณ
วา่รูค้วามเป็นเหตุปัจจยั ความเป็นอารมัมณปัจจยั ความเป็นอธปิตปัิจจยั ความ
เป็นอนนัตรปัจจยั ความเป็นสมนนัตรปัจจยั ทีเ่ป็นอนาคตไดใ้ชไ่หม (อภ.ิก. 
(ไทย) ๓๗/๔๓๙/๔๖๘), ขณะทีใ่นตกิปัฏฐานอธปิตปัิจจยัไดแ้ก่จติตสมฏุฐานรปู
อาศยัขนัธท์ีเ่ป็นปัจจยัทาํใหเ้กดินิพพาน ดงัขอ้ความตอนหนึ่งปรากฏวา่...
สภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตุใหถ้งึปฏสินธจิุตแิละนิพพานอาศยัสภาวธรรมทีเ่ป็นเหตุ
ใหถ้งึนิพพานและทีไ่มเ่ป็นเหตุใหถ้งึปฏสินธ ิจุต ิและนพิพานเกดิขึน้เพราะอธปิติ
ปัจจยั ไดแ้ก่ จติตสมฏุฐานรปูอาศยัขนัธท์ีเ่ป็นเหตุใหถ้งึนิพพานและอาศยั
มหาภตูรปูเกดิขึน้...(อภ.ิป. (ไทย) ๔๑/๕/๓๑๑), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในคมัภรี์
ปัฏฐานอกีหลายแห่ง ไดแ้ก่ อภ.ิป. (ไทย) ๔๑/๖/๑๖๒, ๔๑/๙/๒๒๙, ๔๑/๒๒/
๑๓๘, ๔๑/๗๔/๕๕, ๔๑/๗๔/๒๐๐, ๔๑/๘๒/๒๗๙, ๔๐/๓/๓, ๔๐/๗๔/๓๔, ๔๐/
๒๐๓/๑๐๕ 

อธิปไตย : ความเป็นใหญ่ยิง่, โดยทัว่ไปในทางโลก หมายถงึ อาํนาจสงูสุดของรฐัทีจ่ะใช้
บงัคบับญัชาภายในอาณาเขตของตน; ในขณะทีท่างพระพทุธศาสนา ม ี๓ อยา่ง 
คอื ๑. อตัตาธปิไตย (ความมตีนเป็นใหญ่) ๒. โลกาธปิไตย (ความมโีลกเป็น
ใหญ่) ๓. ธรรมาธปิไตย (ความมธีรรมเป็นใหญ่) มปีรากฏในสงัคตีสิตูร (ท.ีปา. 
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔), อน่ึง ทา่นเรยีกวา่อาธปิไตย กม็ ี ดงัในอาธปิเตยยสตูร 
(องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑), และนอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในสกิขานสิงัสสตูร แต่
ทา่นหมายถงึธรรมทีเ่ป็นใหญ่ยิง่ ไดแ้ก่ สต ิ ดงัขอ้ความปรากฏวา่...ภกิษุ
ทัง้หลาย เราอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยน้ี์มสีกิขาเป็นอานิสงส ์ มปัีญญาเป็นยอด มี
วมิตุตเิป็นแก่น มสีตเิป็นอธปิไตย พรหมจรรยม์สีกิขาเป็นอานิสงส ์ เป็นอยา่งไร 
คอื อภสิมาจารกิสกิขา๑ เราบญัญตัแิก่สาวกทัง้หลายในธรรมวนิยันี้เพือ่ความ
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เลื่อมใสของคนทีย่งัไมเ่ลื่อมใส เพือ่ความเลื่อมใสยิง่ขึน้ของคนทีเ่ลื่อมใสแลว้... 
(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๕/๓๖๔) 

อธิปไตยทิพย  ์: ความเป็นใหญ่อนัเป็นทพิย ์ ไดแ้ก่ ความเป็นใหญ่อนัเป็นของเหล่าเทวดาใน
สวรรคช์ัน้ต่างๆ ซึง่เกดิจากอานิสงสแ์หง่การไดบ้าํเพญ็บุญกุศลต่างๆ, มปีรากฏ
ในเทวโลกสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ทราบมาวา่ เธอทัง้หลายอดึอดั ระอา 
รงัเกยีจอายทุพิย ์วรรณะทพิย ์สขุทพิย ์ยศทพิย ์และอธปิไตยทพิย ์แต่เบือ้งตน้
ทเีดยีว เธอทัง้หลายควรอดึอดั ระอา รงัเกยีจกายทุจรติ วจทีุจรติ และมโนทุจรติ 
(องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๑๘/๑๖๑) 

อธิปัญญปัญญา :  ปัญญาอนัเกดิจากอธปัิญญา, ในอรรถกถาทา่นหมายถงึ วปัิสสนาปัญญาและ
มรรคปัญญา (อภ.ิว.ิอ. (บาล)ี ๗๗๐/๔๔๓) มปีรากฏในญาณวภิงัค ์ดงัขอ้ความ
ตอนหนึ่งวา่...อธจิติตปัญญา เป็นไฉน ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงม
งาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐเิกดิขึน้แก่ผูเ้ขา้รปูาวจรสมาบตัแิละอรปูาว
จรสมาบตั ิน้ีเรยีกวา่ อธจิติตปัญญา อธปัิญญปัญญา เป็นไฉน ปัญญาในมรรค ๔ 
ผล ๔ น้ีเรยีกวา่ อธปัิญญปัญญา (อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๗๗๐/๕๐๕) 

อธิปัญญา : ปัญญาอนัยิง่, เป็นปรมปัญญา คอืปัญญาขัน้สงูสดุ ซึง่ไดแ้ก่ปัญญาทีส่มัปยตุดว้ย
มรรคและผล, ถอืเป็นทฏิฐวิสิทุธ,ิ เป็นหนึ่งในบรรดาสกิขา ๓ คอื อธศิลี อธจิติ 
และอธปัิญญา, ในอญัญตติถยิกถา ทา่นหมายถงึขอ้ปฏบิตัอินัทาํใหส้งฆย์นิด ีดงั
มขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏวา่...ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึ่ง กุลบตุรผูเ้คย
เป็นอญัเดยีรถยี ์เป็นผูม้ฉีนัทะแรงกลา้ในอุทเทส ในปรปิุจฉา ในอธสิลี อธจิติ อธิ
ปัญญา แมเ้ชน่นี้กช็ือ่วา่เป็นผูป้ฏบิตัใิหส้งฆย์นิด.ี.. (ว.ิม. (ไทย) ๔/๘๗/๑๔๑), 
นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแห่ง เชน่ ว.ิม. (ไทย) ๕/๒๕๑/๒๓), ว.ิป. 
(ไทย) ๘/๔๑๘/๕๙๓, ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๔๐๒/๑๗๑, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๕/๒๘๙, 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๔, ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๔,๒๙/๘๓/๒๔๖,๒๙/
๘๔/๒๔๘ 

อธิปัญญาธมัมวิปัสสนา : การพจิารณาเหน็ธรรมดว้ยปัญญาอนัยิง่เป็นการใชปั้ญญาอนั
สงูสดุซึง่สมัปยตุดว้ยมรรคและผลเพือ่การพจิารณาใหเ้หน็ธรรมมปีรากฏในสุ
ตมยญาณนิทเทส ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนิจจานุปัสสนาควรรูย้ ิง่ ทุกขา
นุปัสสนา ... อนตัตานุปัสสนา ... นิพพทิานุปัสสนา ... วริาคานุปัสสนา ... นิโรธา
นุปัสสนา ... ปฏนิิสสคัคานุปัสสนา ... ขยานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความสิน้
ไป) ... วยานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความเสือ่มไป) ... วปิรณิามานุปัสสนา 
(การพจิารณาเหน็ความแปรผนั) ... อนิมติตานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความ
ไมม่นิีมติ) ... อปัปณิหติานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความไมม่ทีีต่ ัง้) ... สญุญ
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ตานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความวา่ง) ...อธปัิญญาธมัมวปัิสสนา (การ
พจิารณาเหน็ธรรมดว้ยปัญญาอนัยิง่) ... ยถาภตูญาณทสัสนะ (การรูเ้หน็ตาม
ความเป็นจรงิ) ...(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖,๓๑/๒๒/๓๑) 

อธิปัญญาสิกขา : สกิขาคอืปัญญาอนัยิง่, การศกึษาในปัญญาอนัยิง่ ซึง่เป็นปรมปัญญา คอื
ปัญญาขัน้สงูสดุ ไดแ้ก่ปัญญาทีส่มัปยตุดว้ยมรรคและผล, เป็นทฏิฐวิสิทุธ,ิ เป็น
หน่ึงในบรรดาสกิขา ๓ คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา, ใน
สกิขาบทวภิงัค ์ ไดก้ล่าวถงึหลกัไตรสกิขานี้ ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏวา่...
ภกิษุผูท้ีส่งฆพ์รอ้มเพรยีงกนัอุปสมบทดว้ยญตัตจิตตุถกรรมทีถู่กตอ้งสมควรแก่
เหตุน้ี ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ คาํวา่ สกิขา 
ไดแ้ก่ สกิขา ๓ อยา่ง คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา ใน
สกิขา ๓ นัน้ อธสิลีสกิขานี้ทีท่รงประสงคเ์อาในความหมายน้ี... (ว.ิมหา. (ไทย) 
๑/๔๕/๓๓), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแหง่ เชน่ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๗๒, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๙๗/๕๓๕, องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๙,๒๐/๘๔/
๓๑๐,๒๐/๘๗/๓๑๒,๒๐/๙๑/๓๑๙, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐๕/๖๒๗, ข.ุจ.ู (ไทย) 
๓๐/๗/๖๔,๓๐/๓๐/๑๕๗,๓๐/๓๑/๑๕๙ 

อธิมตัตฏัฐนิทเทส : แสดงสภาวะมปีระมาณยิง่ สอธบิายสภาวะมปีระมาณยิง่แหง่อนิทรยี ์ โดย
วธิปีุจฉาและวสิชันา ดงันี้  

  คาํปุจฉาวา่ “พงึเหน็อนิทรยีท์ัง้หลายเพราะมสีภาวะมปีระมาณยิง่อยา่งไร” 
ทา่นวสิชันาวา่ 

  ๑. เพราะเจรญิสทัธนิทรยี ์ ฉนัทะจงึเกดิขึน้ ดว้ยอาํนาจฉนัทะ ปามชุชะจงึ
เกดิขึน้ ดว้ยอาํนาจปามชุชะ ดว้ยอาํนาจศรทัธา สทัธนิทรยีจ์งึมปีระมาณยิง่ 

  ๒. ดว้ยอาํนาจปามชุชะ ปีตจิงึเกดิขึน้ ดว้ยอาํนาจปีต ิดว้ยอาํนาจ ศรทัธา... 
  ๓. ดว้ยอาํนาจปีต ิ ปัสสทัธจิงึเกดิขึน้ ดว้ยอาํนาจปัสสทัธ ิ ดว้ยอาํนาจศรทัธา

... 
  ๔. ดว้ยอาํนาจปัสสทัธ ิสขุจงึเกดิขึน้ ดว้ยอาํนาจสขุ ดว้ยอาํนาจ ศรทัธา... 
  ๕. ดว้ยอาํนาจสขุ โอภาสจงึเกดิขึน้ ดว้ยอาํนาจโอภาส ดว้ยอํานาจศรทัธา... 
  ๖. ดว้ยอาํนาจโอภาส สงัเวชจงึเกดิขึน้ ดว้ยอาํนาจสงัเวช ดว้ยอาํนาจ 

ศรทัธา... 
  ๗. จติสงัเวชแลว้ยอ่มตัง้มัน่ ดว้ยอํานาจความตัง้มัน่ ดว้ยอํานาจ ศรทัธา... 
  ๘. จติตัง้มัน่แลว้ยอ่มประคองไวด้ว้ยด ี ดว้ยการประคองไว ้ ดว้ยอาํนาจ

ศรทัธา... 
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  ๙. จติทีป่ระคองไวย้อ่มเพง่เฉย(อุเบกขา) ดว้ยด ี ดว้ยอุเบกขา ดว้ยอาํนาจ
ศรทัธา... 

  ๑๐. ดว้ยอาํนาจอุเบกขา จติจงึหลุดพน้จากกเิลสทีม่สีภาวะต่าง ๆ ดว้ย
ความหลุดพน้ ดว้ยอาํนาจศรทัธา... 

  ๑๑.เพราะจติหลุดพน้ ธรรมเหล่านัน้จงึมรีสเป็นอยา่งเดยีวกนั เพราะม ี
ความหมายวา่ ธรรมทัง้หลายมรีสเป็นอยา่งเดยีวกนั ดว้ยอํานาจ ภาวนา ดว้ย
อาํนาจศรทัธา... 

  ๑๒.เพราะเป็นธรรมทีเ่จรญิแลว้ ธรรมเหล่านัน้จงึหลกีออกจากธรรมเหล่านัน้
ไปสูธ่รรมทีป่ระณีตกว่า ดว้ยอาํนาจความหลกีออกไป ดว้ย อาํนาจศรทัธา... 

  ๑๓.เพราะหลกีออกไปแลว้ ฉะนัน้ บุคคลจงึสละ ดว้ยอาํนาจความสละ ดว้ย
อาํนาจศรทัธา... 

  ๑๔.เพราะสละแลว้ ฉะนัน้ กเิลสและขนัธจ์งึดบั ดว้ยอาํนาจความดบั ดว้ย
อาํนาจศรทัธา... 

  สรุป ความสละดว้ยอาํนาจความดบั ๒ ประการ คอื (๑) ความสละดว้ยการ
บรจิาค (๒) ความสละดว้ยความแล่นไป ชือ่วา่ความสละดว้ยการบรจิาค เพราะ
สละกเิลสและขนัธ ์ชือ่วา่ความสละดว้ยความแล่นไป เพราะจติแล่นไปในนิพพาน
ธาตุทีเ่ป็นความดบั อนิทรยีอ์กี ๔ ประการกม็นียัเดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่องคธ์รรม
เทา่นัน้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐๑/๓๒๖) 

อธิมานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความสาํคญัผดิ พระมหากสัสปะอยูท่ีพ่ระเวฬุวนั กลนัทกนิวาปส
ถาน เขตกรงุราชคฤห ์ กล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ ยอ่ม
พยากรณ์อรหตัตผล เมือ่ถูกพระตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคตผูไ้ดฌ้าน 
ฉลาดในสมาบตั ิ ฉลาดในจติของผูอ้ื่น ฉลาดในการกาํหนดรูจ้ติของผูอ้ื่นซกัถาม 
สอบถาม ไล่เลยีงแลว้ ยอ่มถงึความเป็นคนเปล่า ความไมม่คุีณ ความไมเ่จรญิ 
ความพนิาศ ทัง้ความไมเ่จรญิและความพนิาศ พระตถาคตหรอืสาวกของพระ
ตถาคตกาํหนดรูใ้จดว้ยใจแลว้ ใสใ่จถงึภกิษุนัน้วา่ เพราะเหตุไร ทา่นผูน้ี้จงึ
พยากรณ์อรหตัตผล แลว้ยอ่มรูช้ดัวา่ เธอมคีวามสาํคญัผดิ จงึพยากรณ์
อรหตัตผล พระตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคตนัน้ กาํหนดรูใ้จดว้ยใจแลว้ ใส่
ใจถงึภกิษุนัน้วา่ เพราะเหตุไร ทา่นผูน้ี้จงึมคีวามสาํคญัผดิ พยากรณ์อรหตัตผล 
แลว้กาํหนดรูใ้จดว้ยใจแลว้ ใสใ่จถงึภกิษุนัน้วา่ ทา่นผูน้ี้เป็นพหสูตู ทรงสตุะ เป็น
ผูไ้ดฟั้งธรรมมากแลว้ทรงจาํได ้ คล่อง ปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ
เพราะฉะนัน้ ทา่นผูน้ี้จงึมคีวามสาํคญัผดิ พยากรณ์อรหตัตผล พระตถาคตหรอื
สาวกของพระตถาคตนัน้ ครัน้กาํหนดรูใ้จดว้ยใจแลว้ ยอ่มรูช้ดัซึง่ภกิษุนัน้วา่ เธอ
เป็นผูม้คีวามเสือ่มในพระธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตทรงประกาศแลว้ คอื (๑) เป็นผู้



 

๕๘๓๒ 
 

 

มอีภชิฌา มใีจถูกอภชิฌากลุม้รุมอยูโ่ดยมาก(๒) มพียาบาท มใีจถูกพยาบาท
กลุม้รุมอยูโ่ดยมาก (๓) มถีนีมทิธะ มใีจถูก ถนีมทิธะกลุม้รุมอยูโ่ดยมาก (๔) มี
อุทธจัจะ มใีจถูกอุทธจัจะกลุม้รุมอยูโ่ดยมาก(๕) มวีจิกิจิฉา มใีจถูกวจิกิจิฉากลุม้
รุมอยูโ่ดยมาก(๖) เป็นผูช้อบการงาน(หมายถงึงานนวกรรม คอื การก่อสรา้งต่าง 
ๆ เชน่ การก่อสรา้งวหิารเป็นตน้) ยนิดใีนการงาน หมัน่ประกอบความเป็นผูช้อบ
การงาน (๗) ชอบการพดูคุย ยนิดใีนการพดูคุย หมัน่ประกอบความ เป็นผูช้อบ
การพดูคุย (๘) ชอบการนอนหลบั ยนิดใีนการนอนหลบั หมัน่ประกอบความเป็นผู้
ชอบการนอนหลบั (๙) ชอบการคลุกคลดีว้ยหมู ่ ยนิดกีารคลุกคลดีว้ยหมู ่ หมัน่
ประกอบความเป็นผูช้อบการคลุกคลดีว้ยหมู ่ (๑๐) เป็นผูห้ลงลมืสต ิ ถงึความ
หยดุชะงกัเสยีในระหวา่งทีจ่ะบรรลุคุณวเิศษชัน้สงู เพราะไดบ้รรลุคุณวเิศษชัน้ตํ่า 
พระมหากสัสปะกล่าวต่ออกีวา่ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้ ละธรรม ๑๐ ดงักล่าว
น้ีไมไ่ดแ้ลว้ จกัถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นพระธรรมวนิยันี้ แต่เป็นไปไดท้ี่
ภกิษุนัน้ละธรรม ๑๐ น้ีไดแ้ลว้ จกัถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นพระธรรมวนิยั
น้ี (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๖/๑๙๑) 

อธิมานะ : ความเขา้ใจผดิ เป็นหนึ่งในบรรดาธรรม ๖ ประการ ทีภ่กิษุตอ้งละใหไ้ด ้ เพือ่ทาํ
ใหแ้จง้พระอรหตัตผล มปีรากฏในอรหตัตสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ภกิษุยงั
ละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ กไ็มอ่าจทาํใหแ้จง้อรหตัตผลได ้ ธรรม ๖ ประการ 
อะไรบา้ง คอื ๑. มานะ (ความถอืตวั) ๒. โอมานะ (ความถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่เขา) 
๓. อตมิานะ (ความดหูมิน่เขา) ๔. อธมิานะ (ความเขา้ใจผดิ) ๕. ถมัภะ (ความ
หวัดือ้) ๖. อตนิิปาตะ (ความดหูมิน่ตนเองวา่เป็นคนเลว) ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยงั
ละธรรม ๖ ประการนี้แลไมไ่ด ้กไ็มอ่าจทาํใหแ้จง้อรหตัตผลได.้..(องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 
๒๒/๗๖/๕๙๙), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในขทุทกวภิงัค ์ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...
อธมิานะ เป็นไฉน ความสาํคญัธรรมทีต่นยงัไมไ่ดบ้รรลวุา่บรรลุแลว้ ความสาํคญั
กจิทีต่นยงัไมไ่ดท้าํว่าทาํแลว้ ความสาํคญัธรรมทีต่นยงัไมไ่ดบ้รรลวุา่บรรลุแลว้ 
ความสาํคญัธรรมทีต่น ยงัไม่ไดท้าํใหแ้จง้วา่ทาํใหแ้จง้แลว้ ความถอืตวั กริยิาที่
ถอืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน ความทะนงตน ความเชดิชตูนเป็นดุจธง 
ความเหอ่เหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเป็นดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ อธิ
มานะ...(อภ.ิธา. (ไทย) ๓๕/๘๘๒/๕๕๘) 

อธิมานิกภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุผูเ้ขา้ใจวา่ตนสาํเรจ็ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุ
ทัง้หลายทีก่าํลงัดซูากศพในป่าชา้วา่ กระดกูเหล่าน้ีมสีเีหมอืนสนีกพริาบ ถูกเขา
ทิง้ไวเ้กลื่อนกลาด เหมอืนน้ําเตา้ทีร่ว่งเกลื่อนกลาดในสารทกาล ความยนิดอีะไร
เล่าจะเกดิ เพราะเหน็กระดกูเหล่านัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๔๙/๗๘)   



 

๕๘๓๓ 
 

 

อธิมตุตเถรคาถา : ภาษติของพระอธมิตุตเถระ,คาถาของพระอธมิตุตเถระ ม ี ๒ คาถา แต่
เนื้อหาต่างกนั คอื 

 1.อธิมตุตเถรคาถา : ภาษติของพระอธมิตุตเถระ,คาถาของพระอธมิตุตเถระ 
ทา่นพระอธมิตุตเถระ กล่าวไวว้า่ ภกิษุผูข้วนขวายในการบาํรุงรา่งกาย ยงัตดิสขุ
อยูท่างรา่งกาย เมือ่สิน้ชวีติโดยพลนั จะมคีวามเป็นสมณะทีด่ไีดท้ีไ่หน (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๑๑๔/๓๔๔) 

 2.อธิมตุตเถรคาถา : ภาษติของพระอธมิตุตเถระ,คาถาของพระอธมิตุตเถระ 
ทา่นพระอธมิตุตเถระเมือ่จะแสดงธรรมโปรดหวัหน้าโจร  จงึไดก้ล่าววา่  ทา่น
หวัหน้า  สาํหรบัผูท้ีไ่มเ่ยือ่ใยในชวีติยอ่มไมม่ทีุกขท์างใจ ภยัทุกอยา่งผูท้ีส่ ิน้
สงัโยชน์ล่วงพน้ภยัทุกอยา่งไดแ้ลว้ เมือ่สิน้ตณัหาทีนํ่าไปสูภ่พกย็อ่มไม่มคีวาม
กลวัตายโดยประการ ใดประการหนึ่งในปัจจุบนันัน้  เหมอืนคนทีไ่ม่กลวัความ
หนกั  ในเมือ่ วางของหนกัลงแลว้ พรหมจรรยอ์าตมาประพฤตดิแีลว้ และแม้
มรรคอาตมากอ็บรมดแีลว้ อาตมาจงึไม่มคีวามกลวัตาย เหมอืนคนไมก่ลวัโรคใน
เมือ่หายโรค ฯลฯ พระศาสดาผูเ้ป็นสพัพญัญ ูทรงรูเ้หน็ธรรมทัง้ปวง ทรงชนะหมู่
มาร  มพีระกรุณาอยา่งใหญ่หลวง ทรงเยยีวยารกัษาสตัวโ์ลกทัง้มวล เป็น
อาจารยข์องอาตมา พระองคไ์ดท้รงแสดงธรรม  ทีใ่หถ้งึความสิน้อาสวะอยา่ง
ยอดเยีย่มนี้ไว ้เพราะอาศยัคาํสัง่สอนของพระองค ์อาตมาจงึไดค้วามไม่เศรา้โศก
น้ีแล พวกโจรฟังคาํสภุาษติของพระอธมิตุตเถระผูเ้ป็นฤๅษ ี จงึพากนัวางศสัตรา
และอาวุธ บางพวกกไ็ดง้ดเวน้กรรมนัน้ และบางพวกกไ็ดข้อบวช พวกเขา ครัน้
บวชในพระศาสนาของพระสคุต  เจรญิโพชฌงค ์  ๗  และพละ ๕ แลว้ เป็น
บณัฑติ  มจีติเบกิบาน  ยนิด ีอบรมอนิทรยีแ์ลว้ ไดบ้รรลุสนัตบทคอืนิพพาน  อนั
ไมม่ปัีจจยัอะไรๆ ปรุงแต่ง (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗๐๕/๔๖๐) 

อธิมตุตเถระ, พระ : พระเถระชือ่อธมิตุตะ มชีือ่ปรากฏในสมยัพทุธกาล ทา่นเป็นหลานของ
พระเถระชือ่วา่สงักจิจะ บรรลุพระอรหนัตต์ัง้แต่เป็นสามเณร เมือ่อายคุรบ ๒๐ 
บรบิรูณ์แลว้กเ็ดนิทางไปลาพอ่แมเ่พือ่จะอุปสมบทเป็นพระภกิษุ ระหวา่งทางได้
พบกบัพวกโจร และถูกโจรจบัตวัไวเ้พือ่ฆา่บชูายญัแก่เทวดาทีพ่วกตนนบัถอื แม้
รูว้า่จะถูกฆา่แต่กไ็มแ่สดงอาการหวาดหวัน่พรัน่พรงึเลยแมแ้ต่น้อย จนนายโจร
เกดิความอศัจรรยใ์จ ภายหลงัจงึพากนัวางศสัตราและอาวุธ บางพวกกไ็ดง้ดเวน้
กรรมนัน้ และบางพวกกไ็ดข้อบวช มปีรากฏในอธมิตุตเถรคาถา ดงัขอ้ความ
ตอนหนึ่งวา่...พวกโจรฟังคาํสภุาษติของพระอธมิตุตเถระผูเ้ป็นฤๅษ ี จงึพากนั
วางศสัตราและอาวุธ บางพวกกไ็ดง้ดเวน้กรรมนัน้ และบางพวกกไ็ดข้อบวช...(ข.ุ
เถร. (ไทย) ๒๖/๗๒๐/๔๖๒) 



 

๕๘๓๔ 
 

 

อธิมตุตเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอธมิตุตเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่  
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ หลงัจากพระพทุธเจา้พระนามวา่อตัถทสัส ี ปรนิิพพาน
แลว้ ทา่นไดบ้าํรุงพระสงฆต์ลอดมา เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๔/
๑๖๑) 

อธิมตุติ : ความตัง้ใจไวใ้นจติ, ความน้อมใจเชือ่, จุดประสงค,์ ความมุง่หมาย, ในอรรถกถา
ทา่นหมายถงึอธัยาศยัของเหล่าสตัว ์ (อภ.ิว.ิอ. (บาล)ี ๘๑๔/๔๙๓-๔๙๔) มี
ปรากฏใน ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...พระญาณของพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ยอ่ม
เป็นไปในสตัวท์ัง้ปวง พระผูม้พีระภาคทรงทราบอธัยาศยั อนุสยั จรติ อธมิตุต ิ
ของเหล่าสตัวท์ุกจาํพวก ทรงรูจ้กัเหล่าสตัว ์ผูม้กีเิลสดุจธุลน้ีอยในปัญญาจกัษุ มี
กเิลสดุจธุลมีากในปัญญาจกัษุ มอีนิทรยีแ์ก่กลา้ มอีนิทรยีอ่์อน มอีาการด ี มี
อาการทราม ผูท้ีแ่นะนําใหรู้ไ้ดง้า่ย ผูท้ีแ่นะนําใหรู้.้..(ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๕), 
นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในตุวฏกสตุตนิทเทส กป็รากฏขอ้ความเดยีวกนั (ข.ุม. 
(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๒๘), และในสารปีตุตสตุตนิทเทส (ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๑๙๑/
๕๔๔), และยงัมใีนอาสยานุสยญาณนิทเทส (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๑๑๓/๑๗๔) 

อธิมตุติบท : บทคอืความตัง้ใจไวใ้นจติ ความน้อมใจเชือ่, จุดประสงค,์ ความมุง่หมาย, ใน
อรรถกถาทา่นหมายถงึขนัธ ์ อายตนะ และธาตุ อกีนยัหนึ่ง หมายถงึทฏิฐ ิ
(องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๒๒/๓๓๑) มปีรากฏในอธมิตุตปิทสตูร ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงวา่...ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั 
ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสักบัทา่นพระอานนท์
ดงันี้วา่ อานนท ์ เรากลา้ปฏญิญาในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ทาํใหแ้จง้อธมิตุติ
บทนัน้ๆ ดว้ยปัญญาอนัยิง่ เพือ่แสดงธรรมโดยวธิทีีบุ่คคลผูป้ฏบิตัติามแลว้จกัรู้
ธรรม...(องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๒/๔๗) 

อธิมตุติปทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอธมิตุตบิท พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระอานนทว์า่ เรากลา้
ปฏญิญาในธรรมทัง้หลาย(ทศพลญาณและสพัพญัญตุญาณ) ทีเ่ป็นไปเพือ่ทาํให้
แจง้อธมิตุตบิท(หมายถงึขนัธ ์อายตนะ และธาตุ อกีนยัหนึ่ง หมายถงึทฏิฐ)ิ นัน้ 
ๆ ดว้ยปัญญาอนัยิง่ เพือ่แสดงธรรมโดยวธิทีีบ่คุคลผูป้ฏบิตัติามแลว้จกัรูธ้รรมทีม่ี
อยูว่า่มอียูบ่า้ง ทีไ่มม่อียู่วา่ไม่มอียูบ่า้ง ทีห่ยาบวา่หยาบบา้ง ทีป่ระณีตวา่
ประณีตบา้ง ทีไ่มย่อดเยีย่มวา่ไมย่อดเยีย่มบา้ง ทีย่อดเยีย่มวา่ยอดเยีย่มบา้ง 
หรอืเป็นไปไดท้ีผู่ป้ฏบิตัติามจกัรูส้ ิง่ทีพ่งึรู ้ จกัเหน็สิง่ทีพ่งึเหน็ หรอืจกัทาํใหแ้จง้
สิง่ทีพ่งึทาํใหแ้จง้ ญาณทีย่อดเยีย่มกวา่ญาณทัง้หลาย คอื ยถาภตูญาณ(พระ
สพัพญัญุตญาณ) ในธรรมเหล่านัน้ ๆ กําลงัของตถาคตทีต่ถาคตประกอบแลว้ 



 

๕๘๓๕ 
 

 

เป็นเหตุใหป้ฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บนัลอืสหีนาท ประกาศพรหมจกัรในบรษิทั ม ี
๑๐ ประการ มเีนื้อความเหมอืนในสหีนาทสตูร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๒/๔๗) 

อธิโมกข  ์: การตดัสนิใจ, ความแน่ใจ, ความน้อมใจเชือ่ คอืน้อมใจเชือ่ในสิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด
วา่เป็นความจรงิ เป็นวปัิสสนูปกเิลส ขอ้ที ่๖ ในบรรดาวปัิสสนูปกเิลส ๑๐ ขอ้, มี
ปรากฏในอนุปทสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...ธรรมในทุตยิฌาน คอื ความผอ่ง
ใสในภายใน ปีต ิสขุ จติเตกคัคตา ผสัสะ เวทนา สญัญา เจตนา วญิญาณ ฉนัทะ 
อธโิมกข ์วริยิะ สต ิ อุเบกขา มนสกิารเหล่านัน้ สารบีตุรกาํหนดตามลําดบับทได้
แลว้ ธรรมทีส่ารบุีตรรูแ้จง้แลว้เหล่านัน้ ยอ่มเกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดบัไป สารบีุตรนัน้รู้
ชดัอยา่งนี้วา่ ไดย้นิวา่ ธรรมเหล่าน้ีทีย่งัไมม่กีม็ขี ึน้ ทีม่แีลว้ยอ่มดบัไป เธอจงึไม่
ยนิด ี ไมย่นิรา้ย อนักเิลสอาศยัไมไ่ด ้ อนักเิลสพวัพนัไมไ่ด ้ หลุดพน้แลว้...(ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๙๔/๑๑๑), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏใน ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...เมือ่
มนสกิารโดยความไมเ่ทีย่ง ญาณ (ความรู)้ ยอ่มเกดิขึน้ ปีต ิ (ความอิม่ใจ) ยอ่ม
เกดิขึน้ ปัสสทัธ ิ (ความสงบกายสงบใจ) ยอ่มเกดิขึน้ สขุ (ความสขุ) ยอ่มเกดิขึน้ 
อธโิมกข ์ (ความน้อมใจเชือ่) ยอ่มเกดิขึน้ ปัคคหะ (ความเพยีรทีพ่อด)ี ยอ่ม
เกดิขึน้ อุปัฏฐาน (สตแิก่กลา้) ยอ่มเกดิขึน้ อุเบกขา (ความมใีจเป็นกลาง) ยอ่ม
เกดิขึน้ นิกนัต ิ (ความตดิใจ) ยอ่มเกดิขึน้...(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๖/๔๒๕,๓๑/๗/
๔๒๖), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแหง่ ใน อภ.ิปุ. (ไทย) ๓๖/๗๕/๑๙,๓๖/
๑๘๔/๔๒,๓๖/๑๙๒/๔๕,๓๖/๒๐๘/๕๐,๓๖/๒๕๖/๖๕,๓๖/๓๑๑/๘๐,๓๖/๓๓๘/
๘๖,๓๖/๓๖๘/๙๒ 

อธิวิมตุติ : ความหลุดพน้อนัยอดเยีย่ม เป็นชือ่แหง่พระอรหตัตผลและพระนิพพาน มี
ปรากฏในมหาสหีนาทสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...มสีมณพราหมณ์พวกหนึ่ง
พดูเรือ่งความหลุดพน้ กล่าวสรรเสรญิความหลุดพน้ไวม้ากมาย ความหลุดพน้
อนัยอดเยีย่มมเีทา่ไร เรายงัไม่เหน็ผูจ้ะทดัเทยีมเราไดใ้นเรือ่งนัน้ จะไปหาผูท้ีย่ ิง่
กวา่เราจากไหนเล่า ทีแ่ท ้ เราผูเ้ดยีวเป็นผูล้ํ้าเลศิในเรือ่งความหลดุพน้ คอือธิ
วมิตุต.ิ..(ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๔๐๒/๑๗๒) 

อธิศีล : ศลีอนัยิง่, ศลีอนัยอดเยีย่ม, เป็นปรมศลี คอืศลีขัน้สงูสดุ, ถอืเป็นสลีวสิทุธ ิหรอื
อาจเรยีกวา่เนกขมัมะ, เป็นสลีขนัธอ์ยา่งยิง่ หมายถงึศลีขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้และพระอรยิสงฆอ์งคอ์รหนัตท์ัง้หลาย, เป็นหนึ่งในบรรดา
สกิขา ๓ คอื อธศิลี อธจิติ และอธปัิญญา, ในอญัญตติถยิกถา ทา่นหมายถงึขอ้
ปฏบิตัอินัทาํใหส้งฆย์นิด ี ดงัมขีอ้ความตอนหน่ึงปรากฏวา่...ภกิษุทัง้หลาย อกี
ประการหนึ่ง กลุบุตรผูเ้คยเป็นอญัเดยีรถยี ์ เป็นผูม้ฉีนัทะแรงกลา้ในอุทเทส ใน
ปรปิุจฉา ในอธสิลี อธจิติ อธปัิญญา แมเ้ชน่นี้กช็ือ่วา่เป็นผูป้ฏบิตัใิหส้งฆย์นิด.ี.. 



 

๕๘๓๖ 
 

 

(ว.ิม. (ไทย) ๔/๘๗/๑๔๑, ๔/๑๐๓/๑๕๙, ๔/๑๐๔/๑๖๒); นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏ
ในทีห่ลายแหง่ ดงัใน จมัมขนัธกะ (ว.ิม. (ไทย) ๕/๒๕๑/๒๓), ว.ิจ.ู (ไทย) ๘/
๔๑๘/๕๙๓, ๘/๔๑๙/๕๙๕, ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๔๐๒/๑๗๑, และใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/
๒๔๓/๒๘๘) 

อธิษฐาน : ความตัง้มัน่, ความตัง้มัน่แหง่จติ, ฐานทีม่ ัน่; ตัง้ใจมุง่ผลอยา่งใดอยา่งหนึ่ง, ตัง้
จติปรารถนา, ตัง้จติขอรอ้งต่อสิง่ทีต่นถอืวา่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่ผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง, 
การอธษิฐานจติ; เป็นคาํยมืมาจากภาษาสนัสกฤต สว่นภาษาบาล ีคอื อธฏิฐาน; 
ในอรรถกถาทา่นหมายถงึการตัง้เอาไวห้รอืตัง้ใจกาํหนดเอาไว ้ ไดแ้ก่ ตัง้ใจ
กาํหนดเอาไวว้า่จะเป็นของประจาํตวัชนดินัน้ ๆ เชน่ ไตรจวีร บาตร วธิอีธษิฐาน 
ใชก้ายคอืมอืสมัผสั หรอืเปล่งวาจากไ็ด ้ (ว.ิป. ๘/๓๒๒/๒๖๑, ว.ิอ. (บาล)ี ๒/
๔๖๙/๑๔๗) มปีรากฏในสกิขาบทวภิงัค ์ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...กฐนิเดาะดว้ย
มาตกิาอยา่งใดอยา่งหนึ่งในมาตกิา ๘ หรอืสงฆเ์ดาะกฐนิในระหวา่ง คาํวา่ ๑๐ 
วนัเป็นอยา่งมาก คอื ครอบครองไวไ้ด ้๑๐ วนั เป็นอยา่งมาก ชือ่วา่ อตเิรกจวีร 
ไดแ้ก่ จวีรทีไ่ม่ไดอ้ธษิฐาน ไมไ่ดว้กิปั ทีช่ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก่ จวีร ๖ ชนิด อยา่งใด
อยา่งหนึ่งซึง่มขีนาดพอทีจ่ะทาํวกิปัไดเ้ป็นอยา่งตํ่า...(ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๔๖๓/๔), 
ใน ว.ิม. (ไทย) ๕/๓๕๘/๒๒๙, ๕/๓๕๘/๒๓๐), ใชใ้นความหมายเดยีวกนั; สว่น
ในรตนจงักมนกณัฑ ์ (ข.ุพุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๗๖/๕๖๖) ทา่นหมายถงึบารมขีอ้ที ่๘ 
ในบรรดาบารม ี๑๐ ประการ ซึง่หมายถงึ ความตัง้ใจมัน่, การตดัสนิใจเดด็เดีย่ว 
วางจุดหมายแหง่การกระทาํของตนไวแ้น่นอน และดาํเนินตามนัน้อยา่งแน่วแน่
และมัน่คง  

อธิษฐานธรรม : ธรรมทีท่าํใหต้ัง้มัน่, ธรรมเป็นทีม่ ัน่, ธรรมอนัเป็นฐานทีม่ ัน่คงของบุคคล, 
ธรรมทีค่วรใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานตน เพือ่ใหส้ามารถยดึเอาผลสาํเรจ็สงูสดุอนัเป็น
ทีห่มายได� โดยไม�เกดิความสาํคญัตนผดิ และไม�เกดิสิง่มวัหมอง
หมกัหมมทบัถมตน, ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจ ๔ ประการ ไดแ้ก่ ปัญญา สจัจะ 
จาคะ และอุปสมะ มปีรากฏในธาตุวภิงัคสตูร ดงัขอ้ความตอนหน่ึงวา่...บุรุษนี้มี
ธาตุ ๖ มผีสัสายตนะ (แดนเกดิแหง่ผสัสะ) ๖ มมีโนปวจิาร(ความนึกหน่วงทาง
ใจ) ๑๘ มอีธษิฐานธรรม(ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจ) ๔ เมือ่ความกาํหนดหมาย ซมึ
ซาบไมถ่งึบุรษุผูค้งอยูใ่นอธษิฐานธรรม บณัฑติจงึเรยีกบุรุษนัน้วา่ ‘มนีุผูส้งบ
แลว้’ บุรุษไมพ่งึประมาทปัญญา พงึตามรกัษาสจัจะ พงึเพิม่พนูจาคะ พงึศกึษา
แต่ทางสงบเทา่นัน้...(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๔๓/๔๐๓,๑๔/๓๖๕/๔๑๒); อนึ่ง 
อธษิฐานธรรมอนัสงูสุด ไดแ้ก่ อรหตัตปัญญา ดงัในอรรถกถาว่า ผูป้ระกอบดว้ย
อรหตัตผลปัญญาซึง่เป็นอธษิฐานธรรมอนัสงูสุด (ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๓๖๕/๒๑๙) 



 

๕๘๓๗ 
 

 

สว่นในรตนจงักมนกณัฑ ์ (ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๗๖/๕๖๖) ทา่นหมายถงึบารมขีอ้
ที ่๘ ในบรรดาบารม ี๑๐ ประการ ซึง่หมายถงึ ความตัง้ใจมัน่, การตดัสนิใจเดด็
เดีย่ว วางจุดหมายแหง่การกระทาํของตนไวแ้น่นอน และดาํเนินตามนัน้อยา่ง
แน่วแน่และมัน่คง 

อธิษฐานบารมี : บารมคีอืความตัง้ใจมัน่, การตดัสนิใจเดด็เดีย่ว วางจุดหมายแหง่การกระทาํ
ของตนไวแ้น่นอน และดาํเนินตามนัน้อยา่งแน่วแน่และมัน่คง เป็นหนึ่งในบรรดา
บารม ี๑๐ ประการ คอื ทาน ศลี เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ ขนัต ิสจัจะ อธษิฐาน 
เมตตา และอุเบกขา, เป็นระดบัสามญัแหง่การบาํเพญ็บารม,ี มปีรากฏใน
พทุธาปทาน ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...เราบาํเพญ็อธษิฐานบารมแีลว้ บาํเพญ็สจั
จบารมแีลว้ สาํเรจ็เมตตาบารมแีลว้ บรรลุสมัโพธญิาณอนัสงูสดุ...(ข.ุอป. (ไทย) 
๓๒/๗๖/๑๑), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแห่งในสเุมธกถา (ข.ุพทฺุธ. (ไทย) 
๓๓/๑๕๑/๕๘๗,๓๓/๑๕๒/๕๘๗,๓๓/๑๕๔/๕๘๗), และในสโมธานกถา (ข.ุจรยิา. 
(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

อธิษฐานปรมตัถบารมี : บารมคีอืความตัง้ใจมัน่อยา่งยิง่ยวด, การตดัสนิใจเดด็เดีย่ว วาง
จุดหมายแห่งการกระทาํของตนไวแ้น่นอน และดาํเนินตามนัน้อย่างแน่วแน่และ
มัน่คง เป็นหนึ่งในบรรดาปรมตัถบารม ี ๑๐ ประการ คอื ทาน ศลี เนกขมัมะ 
ปัญญา วริยิะ ขนัต ิ สจัจะ อธษิฐาน เมตตา และอุเบกขา, เป็นระดบัสงูสดุแหง่
การบาํเพญ็บารม ี คอื ในระหวา่งบาํเพญ็บารมน้ีี ผูบ้าํเพญ็สามารถสละชวีติของ
ตนเองได ้ ดงัตวัอยา่งการบําเพญ็อธษิฐานปรมตัถบารมน้ีีขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ เมือ่ครัง้เสวยพระชาตเิป็นพระกุมารพระนามวา่เตมยี ์ ผูเ้ป็น
พระโพธสิตัว ์ ทรงระลกึชาตใินหนหลงัไดว้า่ เมือ่ชาตกิ่อนนัน้ พระองคเ์คยเป็น
พระราชาแหง่เมอืงนี้ เพราะบาปกรรม ทีท่รงกระทาํในครัง้นัน้ ทาํใหพ้ระองคต์อ้ง
ตกนรกถงึแปดหมืน่ปี จงึแสรง้ทาํเป็นคนงอ่ย เป็นคนหหูนวก และเป็นใบ ้แมจ้ะ
ถูกทดสอบอยา่งไร กไ็มแ่สดงอาการอะไรใหป้รากฏ กระทัง่พระชนมายไุด ้ ๑๖ 
ชนัษา จงึถกูนําไปฝังนอกเมอืง และในทีส่ดุกไ็ดอ้อกบําเพญ็สมณธรรม, มี
ปรากฏในสโมธานกถา ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ในภพทีเ่ป็นสตุโสมราชา รกัษา
สจัจะอยา่งสงู ชว่ยปล่อยกษตัรยิ ์ ๑๐๑ น้ีเป็นสจัจปรมตัถบารม ี ๑๗ อะไรทีจ่ะ
เป็นความพอใจไปกวา่อธษิฐาน น้ีเป็นอธษิฐานบารม ี๑๘ ในภพทีเ่ราเป็นมาตงัค
ชฎลิและชา้งมาตงัคะ น้ีเป็นอธษิฐานอุปบารม ี๑๙ ในภพทีเ่ราเป็นมคูปักขกุมาร
เป็นอธษิฐานปรมตัถบารม ี๒๐...(ข.ุจรยิา. (ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

อธิษฐานพละ : กาํลงัคอืความตัง้ใจมัน่, กาํลงัแหง่ความตัง้ใจมัน่, ความตัง้ใจมัน่อนัมพีลงั, การ
อธษิฐานจติทีม่พีลงั, กาํลงัแหง่การตดัสนิใจเดด็เดีย่ว วางจุดหมายแหง่การ



 

๕๘๓๘ 
 

 

กระทาํของตนไวแ้น่นอน และดาํเนินตามนัน้อยา่งแน่วแน่และมัน่คง; ในพลกถา 
ทา่นหมายถงึการอธษิฐานจติทีม่กีาํลงั ดงัมปีรากฏขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ชือ่วา่
อธษิฐานพละ เพราะพระโยคาวจรเมือ่ละกามฉนัทะ ยอ่มอธษิฐานจติดว้ยอาํนาจ
เนกขมัมะ ชือ่วา่อธษิฐานพละ เพราะพระโยคาวจรเมือ่ละพยาบาทยอ่มอธษิฐาน
จติดว้ยอํานาจอพยาบาท ชือ่วา่อธษิฐานพละ เพราะพระโยคาวจรเมือ่ละถนี
มทิธะ ยอ่มอธษิฐานจติดว้ยอํานาจอาโลกสญัญา ฯลฯ ชือ่วา่อธษิฐานพละ เพราะ
พระโยคาวจรเมือ่ละกเิลสทัง้ปวง ยอ่มอธษิฐานจติดว้ยอํานาจอรหตัตมรรค น้ี
เป็นอธษิฐานพละ...(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๗) 

อธิษฐานวตัร : ธรรมเนียมคอืการอธษิฐานใจ คอื การตัง้ใจมัน่ในการลงมอืปฏบิตั,ิ การตัง้ใจทาํ
กจิทีค่วรทาํ ไดแ้ก่ ขอ้ปฏบิตัติ่างๆ เชน่ ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัธุดงคต์่างๆ เป็นตน้, 
ในปุสสพทุธวงศ ์ทา่นหมายถงึการตัง้ใจบาํเพญ็บารม ี ๑๐ ประการ ดงัมปีรากฏ
ขอ้ความตอนหนึ่งวา่...เราไดฟั้งพระดาํรสัของพระพทุธเจา้แมพ้ระองคน์ัน้แลว้ก็
ทาํจติใหเ้ลื่อมใสอยา่งยิง่ ไดอ้ธษิฐานวตัรเพือ่บาํเพญ็บารม ี ๑๐ ประการให้
ยิง่ขึน้ไป...(ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๑๑/๖๘๓), นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏใน สทิธตัถ
พทุธวงศ ์(ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๑๒/๖๗๓), กกุสนัธพทุธวงศ ์(ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/
๑๒/๗๐๔), อตัถทสัสพีทุธวงศ ์ (ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๑๓/๖๖๓), มงัคลพทุธวงศ ์
(ข.ุพุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๔/๖๐๔), เรวตพทุธวงศ ์ (ข.ุพุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๔/๖๑๖), 
สขิพีุทธวงศ ์(ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๑๔/๖๙๓), โกนาคมนพทุธวงศ ์(ข.ุพทฺุธ. (ไทย) 
๓๓/๑๔/๗๐๙), ปทุมพทุธวงศ ์ (ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๑๕/๖๓๑), สเุมธพทุธวงศ ์
(ข.ุพุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๕/๖๔๘), และตสิสพทุธวงศ ์ (ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๑๕/
๖๗๘) 

อธิษฐานสญัญา : อธษิฐานคอืสญัญา, ความจาํไดห้มายรูใ้นสิง่ทีไ่ดเ้คยตัง้ใจไว,้ ตัง้ใจมุง่ผล
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง, ตัง้จติปรารถนา, ในนนัทกเถราปทาน ทา่นหมายถงึ การ
อธษิฐานจติในการกาํหนดหมาย ดงัมปีรากฏขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ขา้พเจา้
อธษิฐานสญัญาวา่เป็นแผน่ดนิแลว้ขา้มทะเลไปกไ็ดก้รรมขา้พเจา้ทาํไวด้แีลว้นี้
เป็นผลแหง่การบชูาพระพทุธเจา้...(ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๑๗๒/๖๗๗) ในทีน้ี่ 
หมายถงึการอธษิฐานจติกาํหนดทะเลว่าเป็นแผน่ดนิ ดว้ยอาํนาจแหง่การ
อธษิฐานทีม่บีญุสนบัสนุน จงึสามารถเดนิไปบนทะเลไดเ้หมอืนกบัเดนิบน
แผน่ดนิ 

อธิษฐานสญุญะ : อธษิฐานในสญุญะ, ความตัง้ใจปรารถนาความวา่งเปล่า, ตัง้ใจมุง่ผลคอืความ
วา่ง, ตัง้จติปรารถนาความวา่ง, ในสญุญกถาทา่นหมายถงึความวา่งดว้ยธรรมที่
อธษิฐาน ดงัขอ้ความตอนหนึ่งปรากฏวา่...อธษิฐานสุญญะ เป็นอยา่งไร คอื 



 

๕๘๓๙ 
 

 

เนกขมัมะทีบ่คุคลอธษิฐาน เป็นธรรมวา่งจากกามฉนัทะ อพยาบาททีบุ่คคล
อธษิฐาน เป็นธรรมวา่งจากพยาบาท อาโลกสญัญาทีบุ่คคลอธษิฐาน เป็นธรรม
วา่งจากถนีมทิธะ อวกิเขปะทีบุ่คคลอธษิฐาน เป็นธรรมวา่งจากอุทธจัจะ ญาณที่
บุคคลอธษิฐาน เป็นธรรมวา่งจากอวชิชา ธมัมววตัถานทีบุ่คคลอธษิฐาน เป็น
ธรรมวา่งจากอรต ิ ปฐมฌานทีบุ่คคลอธษิฐาน เป็นธรรมวา่งจากนิวรณ์ ฯลฯ 
อรหตัตมรรคทีบุ่คคลอธษิฐาน เป็นธรรมวา่งจากกเิลสทัง้ปวง น้ีชือ่วา่อธฏิฐาน
สญุญะ... (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔๘/๕๓๔); เป็นหนึ่งในบรรดาสญุญะ ๒๕ ประการ 
ไดแ้ก่ ๑. สญุญสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีว่า่ง) ๒. สงัขารสญุญะ (ความวา่ง
ดว้ยธรรมทีเ่ป็นสงัขาร) ๓. วปิรณิามสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีแ่ปรผนั) ๔. 
อคัคสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นเลศิ) ๕. ลกัขณสญุญะ (ความวา่งดว้ย
ธรรมทีเ่ป็นลกัษณะ) ๖. วกิขมัภนสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุขม่) ๗. 
ตทงัคสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นคูป่รบั) ๘. สมจุเฉทสญุญะ (ความวา่ง
ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหต้ดัขาด) ๙. ปฏปัิสสทัธสิญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็น
เหตุใหส้งบระงบั) ๑๐. นิสสรณสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุสลดัออก) 
๑๑. อชัฌตัตสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นภายใน) ๑๒. พหทิธาสญุญะ 
(ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นภายนอก) ๑๓. ทุภโตสุญญะ (ความวา่งดว้ยธรรมที่
เป็นภายในและภายนอก) ๑๔. สภาคสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นกลุ่ม
เดยีวกนั) ๑๕. วสิภาคสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีต่่างกลุ่มกนั) ๑๖. เอสนา
สญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีแ่สวงหา) ๑๗. ปรคิคหสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรม
ทีก่าํหนด) ๑๘. ปฏลิาภสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีไ่ด)้ ๑๙. ปฏเิวธสญุญะ 
(ความวา่งดว้ยธรรมทีรู่แ้จง้) ๒๐. เอกตัตสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็น
สภาวะเดยีว) ๒๑. นานตัตสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นสภาวะต่าง ๆ) ๒๒. 
ขนัตสิุญญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีพ่อใจ) ๒๓. อธษิฐานสญุญะ (ความวา่งดว้ย
ธรรมทีอ่ธษิฐาน) ๒๔. ปรโิยคาหนสญุญะ (ความวา่งดว้ยธรรมทีห่ยัง่ลง) ๒๕. 
ความวา่งขัน้สงูสดุของความวา่งทัง้ปวง คอื การทีบุ่คคลผูม้สีมัปชญัญะทาํความ
เป็นไปแหง่กเิลสใหส้ิน้ไป  

อธิษฐานอโุบสถ : อธษิฐานองคอุ์โบสถ, ความตัง้ใจปรารถนาจะรกัษาอุโบสถ, ตัง้ใจมัน่หรอืตัง้
จติมัน่ในการรกัษาอุโบสถ, ตัง้ใจสมาทานองคอุ์โบสถ, เป็นชือ่เรยีกของอุโบสถ
อยา่งหนึ่ง ในบรรดาอุโบสถ ๓ อยา่ง (อกีอยา่งหนึ่ง) ไดแ้ก่ ๑. สตัตุทเทสอุโบสถ 
๒. ปารสิุทธอุิโบสถ ๓. อธษิฐานอุโบสถ; อุโบสถทีท่าํดว้ยการอธษิฐาน ไดแ้ก ่
อุโบสถทีภ่กิษุรปูเดยีวทาํ กล่าวคอื เมือ่ในวดัมภีกิษุรปูเดยีวถงึวนัอุโบสถ เธอพงึ
อธษิฐานคอืตัง้ใจหรอืกําหนดใจว่า อชฺช เม อุโปสโถ. แปลวา่ วนันี้อุโบสถของ
เรา เรยีกอกีอยา่งหนึ่งวา่ ปุคคลอุโบสถ (อุโบสถของบุคคล หรอืทาํโดยบุคคล); 



 

๕๘๔๐ 
 

 

มปีรากฏในตกิวาร ดงัขอ้ความตอนหน่ึงวา่...อุโบสถม ี๓ อยา่ง คอื ๑. อุโบสถใน
วนั ๑๔ คํ่า ๒. อุโบสถในวนั ๑๕ คํ่า ๓. อุโบสถสามคัค ี อุโบสถแมอ้ื่นอกีม ี๓ 
อยา่ง คอื ๑. สงัฆอุโบสถ ๒. คณอุโบสถ ๓. บุคคลอุโบสถ อุโบสถแมอ้ื่นอกีม ี๓ 
อยา่ง คอื ๑. สตัตุทเทสอุโบสถ ๒. ปารสิทุธอุิโบสถ ๓. อธฐิานอุโบสถ...(ว.ิป. 
(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๘), สว่นในปัญจกวาร เป็นชนิดของวสิทุธ ิ๕ แบบ อกีอยา่ง
หน่ึง ดงัมขีอ้ความปรากฏวา่ วสิทุธแิมอ้ื่นอกีม ี๕ แบบ คอื ๑. สตุตุทเทสอุโบสถ 
๒. ปารสิทุธอุิโบสถ ๓. อธษิฐานอุโบสถ ๔. สามคัคอุีโบสถ ๕. ปวารณา (ว.ิป. 
(ไทย) ๘/๓๒๕/๔๗๖) 

อธิษฐานอปุบารมี : อุปบารมคีอืความตัง้ใจมัน่, การตดัสนิใจเดด็เดีย่ว วางจุดหมายแหง่การ
กระทาํของตนไวแ้น่นอน และดาํเนินตามนัน้อยา่งแน่วแน่และมัน่คง, เป็นหนึ่งใน
บรรดาอุปบารม ี๑๐ ประการ คอื ทาน ศลี เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ ขนัต ิสจัจะ 
อธษิฐาน เมตตา และอุเบกขา, เป็นระดบักลางแหง่การบาํเพญ็บารม ี คอื ใน
ระหวา่งบาํเพญ็บารมน้ีี ผูบ้าํเพญ็สามารถสละอวยัวะต่างๆ ของตนเองได,้ มี
ปรากฏในสโมธานกถา ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อะไรทีจ่ะเป็นความพอใจไป
กวา่อธษิฐาน น้ีเป็นอธษิฐานบารม ี๑๘ ในภพทีเ่ราเป็นมาตงัคชฎลิและชา้งมาตงั
คะ น้ีเป็นอธษิฐานอุปบารม ี ๑๙ ในภพทีเ่ราเป็นมคูปักขกุมารเป็นอธษิฐาน
ปรมตัถบารม ี ๒๐ ในภพทีเ่ราเป็นมหากณัหฤๅษแีละพระเจา้โสธนะ...(ข.ุจรยิา. 
(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

อธิสีล : ศลีอนัยิง่, ศลีอนัยอดเยีย่ม, เป็นปรมศลี คอืศลีขัน้สงูสดุ, ถอืเป็นสลีวสิทุธ ิหรอื
อาจเรยีกวา่เนกขมัมะ, เป็นสลีขนัธอ์ยา่งยิง่ หมายถงึศลีขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้และพระอรยิสงฆอ์งคอ์รนัตท์ัง้หลาย, เป็นหนึ่งในบรรดาสกิขา 
๓ คอื อธศิลี อธจิติ และอธปัิญญา, ในอญัญตติถยิกถา ทา่นหมายถงึขอ้ปฏบิตัิ
อนัทาํใหส้งฆย์นิด ี ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งปรากฏว่า...ภกิษุทัง้หลาย อกีประการ
หน่ึง กุลบุตรผูเ้คยเป็นอญัเดยีรถยี ์ เป็นผูม้ฉีนัทะแรงกลา้ในอุทเทส ในปรปิุจฉา 
ในอธสิลี อธจิติ อธปัิญญา แมเ้ชน่นี้กช็ือ่วา่เป็นผูป้ฏบิตัใิหส้งฆย์นิด.ี.. (ว.ิม. 
(ไทย) ๔/๘๗/๑๔๑), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในตสิสเมตเตยยสตุตนิทเทส ดงั
ขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อกีนยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคทรงเป็นผูม้สีว่นแห่งอรรถรส 
(ความถงึพรอ้มแหง่ผลของเหตุ (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖)) ธรรมรส (ความถงึ
พรอ้มแหง่เหตุ (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖)) วมิตุตริส (ความถงึพรอ้มแห่งผล (ข.ุ
ม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖)) อธสิลี อธจิติ อธปัิญญา จงึชือ่วา่พระผูม้พีระภาค อกีนยั
หน่ึง พระผูม้พีระภาคทรงเป็นผูม้สีว่นแหง่ฌาน ๔ อปัปมญัญา ๔ อรปูสมาบตั ิ๔ 
จงึชื่อว่าพระผูม้พีระภาค...(ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๔), และยงัมปีรากฏในที่
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หลายแหง่ใน ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๘๓/๒๔๖, ๒๙/๘๔/๒๔๘, ๒๙/๑๔๙/๔๐๓, ๒๙/
๑๕๑/๔๑๓, ๒๙/๑๙๘/๕๘๑ 

อธิสีลปัญญา : ปัญญาในอธศิลี หมายถงึ ปัญญาอนัรูช้ดัทีเ่กดิขึน้แก่ผูส้าํรวมปาตโิมกขสงัวร; มี
ปรากฏในญาณวภิงัค ์ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อธสิลีปัญญา เป็นไฉน ปัญญา 
กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ เกดิขึน้
แก่ผูส้าํรวมปาตโิมกขสงัวร น้ีเรยีกวา่ อธสิลีปัญญา... (อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๗๗๐/
๕๐๔) 

อธิสีลสิกขา : สกิขาคอืศลีอนัยิง่, การศกึษาในศลีอนัยิง่ ซึง่ถอืเป็นปรมศลี คอืศลีขัน้สงูสดุ, เป็น
สลีวสิทุธ,ิ เป็นหนึ่งในบรรดาสกิขา ๓ คอื อธสิลีสกิขา อธจิติต-สกิขา และอธิ
ปัญญาสกิขา, ในสกิขาบทวภิงัค ์ ไดก้ลา่วถงึหลกัไตรสกิขานี้ ดงัมขีอ้ความตอน
หน่ึงปรากฏวา่...ภกิษุผูท้ีส่งฆพ์รอ้มเพรยีงกนัอุปสมบทใหด้ว้ยญตัตจิตุตถกรรม
ทีถู่กตอ้งสมควรแก่เหตุน้ีทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ใน
ความหมายนี้ คาํวา่ สกิขา ไดแ้ก่ สกิขา ๓ อยา่ง คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา 
และอธปัิญญาสกิขา ในสกิขา ๓ นัน้ อธสิลีสกิขานี้ทีท่รงประสงคเ์อาใน
ความหมายนี้... (ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓), และ นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในที่
หลายแหง่ ดงัใน ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๙๗/๕๓๕, องฺ.
ตกิ. (ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๙,๒๐/๘๔/๓๑๐,๒๐/๘๗/๓๑๒,๒๐/๙๑/๓๑๙, องฺ.ฉกฺก. 
(ไทย) ๒๒/๑๐๕/๖๒๗, ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๗/๖๔,๓๐/๓๐/๑๕๗,๓๐/๓๑/๑๕๙, และ
ใน ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๑๗๐/๒๖๗ 

อโธปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอโธปุปผยิเถระ  มเีนื้อความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๓๑ ทา่นเคยนําดอกไมโ้ปรยลงบนศรีษะของ
พระสาวกของพระพทุธเจา้พระนามว่าสขิ ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๒๒/๒๓๑) 

อนตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยความไมน้่อมไป พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความไมน้่อมไป ไดแ้ก่ความสิน้ราคะ โทสะและโมหะ 
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อสงัขตสตูรในวรรคน้ี  (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๗๘/๔๖๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความไม่น้อมไป ในทีน้ี่แปลจากคาํบาลวีา่ อนต 
อรรถกถาแกว้า่ อนตนฺต ิตณฺหานตยิา อภาเวน อนต ํทีช่ือ่วา่อนตะ เพราะไมม่ี
ความน้อมไปคอืตณัหา (ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔)  
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อนติจารีสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูไ้มป่ระพฤตนิอกใจ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนั เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในอโกธนสตูร จงึ
ตรสัตอบวา่ เพราะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื ๑. มศีรทัธา ๒. มหีริ ิ๓. มี
โอตตปัปะ ๔. ไมป่ระพฤตนิอกใจ ๕. มปัีญญา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙๘/๓๒๔) 

อนติริตตโภชนะ :  โภชนะอนัไมเ่ป็นเดน, โภชนะอนัไมเ่หลอืเดน, โภชนะอนัไมย่ิง่ ไมเ่หลอื 
ไมเ่หลอืเฟือ; เป็นหน่ึงในบรรดาโภชนะ ๔ ไดแ้ก่ คณโภชนะ ปรมัปรโภชนะ อติ
รติตโภชนะ และอนตริติตโภชนะ มปีรากฏในนวตัตพัพงัสงัโฆทกัขณิงัวโิสเธตตีิ
กถา ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...หากคณโภชนะ ปรมัปรโภชนะ อตริติตโภชนะ 
อนตริติตโภชนะ พระผูม้พีระภาคตรสัไว ้ดงันัน้ ท่านจงึควรยอมรบัวา่ “พระสงฆ์
ฉนั ดืม่ เคีย้ว ลิม้ได”้...๓๗/๗๙๕/๘๓๐ 

อนนุโลมิกขนัติ : ขนัตทิีไ่มเ่ป็นไปโดยอนุโลม คอืไมอ่นุโลมต่อความเหน็ชอบ ไดแ้ก่ ไมอ่นุโลม
อรยิมรรค มสีมัมาทฏิฐเิป็นตน้, เป็นธรรมทีข่วางการกา้วลงสูส่มัมตัตนิยามใน
กุศลธรรมทัง้หลาย, มปีรากฏในสสุสสูตสิตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ธรรม ๖ 
ประการ อะไรบา้ง คอื เมือ่บุคคลอื่นแสดงธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศไว ้๑. ไม่
ตัง้ใจฟังดว้ยด ี ๒. ไมเ่งีย่โสตสดบั ๓. ไมต่ัง้ใจใฝ่รู ้ ๔. ถอืเอาแต่สิง่ทีไ่มเ่ป็น
ประโยชน์ ๕. ทิง้สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ ๖. ประกอบดว้ยอนนุโลมกิขนัต ิ ภกิษุ
ทัง้หลาย บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟั้งสทัธรรมอยู ่ กไ็มอ่าจ
กา้วลงสูส่มัมตัตนิยามในกุศลธรรมทัง้หลายได.้..(องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๘๘/๖๑๓) 

อนนุสสตุสูตร :  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่คยสดบัมาก่อน ม ี ๒ สตูร ความหมายสตูร
เหมอืนกนั แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 

 1.อนนุสสตุสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระองคท์รงบรรลุถงึบารมอีนัเป็นทีส่ดุ
ดว้ยพระปัญญาอนัยิง่ในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยสดบัมาก่อน(คอือรยิสจั๔) จงึ
ปฏญิญาได ้ และเหตทุีท่าํใหพ้ระองคป์ฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ(หมายถงึฐานะที่
ประเสรฐิทีส่ดุ ทีส่งูสดุ หรอืฐานะของพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ) บนัลอืสหีนาท 
ประกาศพรหมจกัรในบรษิทั เพราะพระองคท์รงมกีาํลงัของตถาคต ๕ คอื (๑) 
สทัธาพละ (๒) หริพิละ (๓) โอตตปัปพละ (๔) วริยิพละ (๕) ปัญญาพละ (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๑/๑๕) 

 2.อนนุสสตุสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ จกัษุ ญาณ ปัญญา 
วชิชา และแสงสวา่งเกดิขึน้แก่เราในธรรมทีไ่มเ่คยไดฟั้งมาก่อนว่า สตปัิฏฐานที่
ควรเจรญิเราไดเ้จรญิแลว้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๙๗/๒๕๕) 

อนนุโสจิยชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยทุกคนไมค่วรเศรา้โศก มเีน้ือความอธบิายไวว้า่ พราหมณ์
โพธสิตัวไ์ม่ชอบใจการครองเรอืน คดิจะออกบวช แตม่ารดาบดิาไดห้าภรรยามา
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ใหจ้งึอยูค่รองเรอืน เมือ่มารดาบดิาถงึแก่กรรมแลว้ไดส้ละทรพัยส์มบตัพิาภรรยา
ออกบวช ภรรยาทา่นเกดิอาพาธหนกัเพราะไดอ้าหารทีห่ยาบและระคนกนั พระ
โพธสิตัวจ์งึไปบณิฑบาตหาอาหารมาให ้ แต่นางไดเ้สยีชวีติเสยีก่อนในขณะทีน่ัง่
รอ ชาวเมอืงมาเหน็รปูสมบตัขิองนางเกดิความสงสารจงึพากนัรอ้งไห ้ พระ
โพธสิตัวก์ลบัมาเเหน็นางปรพิาชกาตายแลว้มไิดแ้สดงความเศรา้โศกแต่อยา่งไร 
ชาวเมอืงถามวา่ นางนี้เป็นอะไรกบัทา่น ทา่นบอกวา่เมือ่ก่อนเป็นภรรยา แต่
ตอนนี้นางเป็นนกับวช เหตุไรทา่นจงึไมเ่ศรา้โศก ทา่นบอกวา่ การทีจ่ะเศรา้โศก
ถงึคนทีต่ายไปแลว้จะไดป้ระโยชน์อะไร ควรเศรา้โศกถงึคนทีย่งัมชีวีติอยูซ่ ิ
เพราะเขาจะตอ้งตายในโอกาสต่อไป ควรเอน็ดแูละสงสารเขาใหม้าก สตัว์
ทัง้หลายมคีวามตายเป็นธรรมดา เมือ่รูว้า่จะตอ้งตาย ควรสัง่สมบุญกุศลใหม้าก
ไมค่วรประมาทวา่เราจะไมต่าย เพราะไมเ่คยมสีตัวใ์ดเลยทีร่อดพน้จากความ
ตายไปได ้ (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๐๙/๑๗๙) 

อนภิชฌา : ความไมเ่พง่เลง็อยากไดข้องเขา, ความไมโ่ลภ, ความไมโ่ลภอยากไดข้องเขา; 
เป็นความประพฤตชิอบดว้ยใจอยา่งหน่ึงในบรรดามโนสจุรติ ๓ ไดแ้ก่ อนภชิฌา 
(ความไมเ่พง่เลง็อยากไดข้องเขา) อพยาบาท (ความไมพ่ยาบาทปองรา้ยเขา) 
และสมัมาทฏิฐ ิ (เหน็ชอบตามคลองธรรม); ในสงัคตีสิตูร ทา่นจดัเป็นหนึ่งใน
บรรดาธรรมบท ๔ ดงัมปีรากฏขอ้ความตอนหนึ่งในสตูรนัน้วา่...ธรรมบท ๔ 
(คอื) ๑. ธรรมบทคอือนภชิฌา (ความไมเ่พง่เลง็อยากไดข้องของเขา) ๒. ธรรม
บทคอือพยาบาท (ความไมค่ดิรา้ย) ๓. ธรรมบทคอืสมัมาสต ิ (ความระลกึชอบ) 
๔. ธรรมบทคอืสมัมาสมาธ ิ (ความตัง้จติมัน่ชอบ)...(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/
๒๘๙) เนื่องจากอนภชิฌาเป็นธรรมบททีรู่ก้นัวา่ลํ้าเลศิ รูก้นัมานาน รูก้นัว่าเป็น
อรยิวงศ ์เป็นของเก่า ไมถู่กลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถูกลบลา้ง ไมถู่กลบลา้ง จกัไมถู่ก
ลบลา้ง ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ดัคา้น; อน่ึง ในบทภาชนีย ์ ทา่นอธบิายวา่ 
อนภชิฌา ไดแ้ก่ ความไมโ่ลภ กริยิาทีไ่มโ่ลภ ภาวะทีไ่มโ่ลภ ความไมก่าํหนดั 
กริยิาทีไ่มก่าํหนดั ภาวะทีไ่มก่าํหนดั ความไมเ่พง่เลง็ กุศลมลูคอือโลภะ (อภ.ิสงฺ. 
(ไทย) ๓๔/๓๕/๓๓); นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแหง่ ดงัใน ท.ีปา. (ไทย) 
๑๑/๓๔๗/๓๖๓, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๓๒, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๙๔/๒๒๙, องฺ.
จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๙/๔๖,๒๑/๓๐/๔๗, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๖๙/๓๐๕,๒๔/
๑๗๐/๓๐๖,๒๔/๑๗๕/๓๑๘, และใน อภ.ิสงฺ. (ไทย) ๓๔/๓๑๕/๙๗ 

อนภิรตสญัญา : ความหมายรูค้วามไม่น่าเพลดิเพลนิ, มปีรากฏในโคตมเถรคาถา ดงัขอ้ความ
ตอนหนึ่งวา่...ขอ้ทีบุ่คคลพงึเจรญิอนิจจสญัญาวา่ สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง ๑ เจรญิ
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อนตัตสญัญาวา่ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา ๑ เจรญิอสุภสญัญา ๑ เจรญิอนภริติ
สญัญาในโลก ๑ น้ีเป็นการสมควรแก่สมณะ...(ข.ุเถร. (ไทย) ๒๖/๕๙๔/๔๔๑) 

อนภิรติชาดก :  ม ี๒ ชาดก ความหมายชาดกต่างกนั และเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อนภิรติชาดก : ชาดกวา่ดว้ยบุรุษไมค่วรถอืโกรธหญงิ มเีน้ือความอธบิายวา่ 

อาจารยท์ศิาปาโมกขส์อนศษิยโ์พธสิตัว ์ ใหว้างเฉยต่อภรรยาผูช้อบประพฤติ
ทุศลี เพราะธรรมชาตหิญงิอุปมาดงัแมน้ํ่า หนทาง โรงสรุา สภา และบ่อน้ําดืม่ 
ซึง่เป็นของสาธารณะ บณัฑติทัง้หลายจงึไมค่วรถอืโทษโกรธหญงิ (ข.ุชา.เอกก.
(ไทย) ๒๗/๖๕/๒๗)  

 2.อนภิรติชาดก :ชาดกวา่ดว้ยจติขุน่มวัและไมขุ่น่มวั มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ 
อาจารยท์ศิาปาโมกขโ์พธสิตัวส์อนศษิยผ์ูห้น่ึงใหต้ดัความกงัวลในเรือ่งครอบครวั 
จะไดเ้กดิปัญญาในการสาธยายมนตร ์ ทา่นเปรยีบเทยีบกบัน้ําทีขุ่น่ไมใ่ส บุคคล
ยอ่มมองไมเ่หน็สิง่ทีอ่ยูใ่นน้ํา มปีลาและเต่าเป็นตน้ได ้ ฉนัใด เมือ่จติขุน่มวั 
บุคคลยอ่มมองไมเ่หน็ประโยชน์ตน และประโยชน์ผูอ้ื่น ฉนันัน้ แตถ่า้น้ําใส คน
ยอ่มมองเหน็สิง่ทีอ่ยูใ่นน้ํา มปีลาและเตา่เป็นตน้ ฉนัใด เมือ่จติไมขุ่น่มวั บุคคล
ยอ่มมองเหน็ประโยชน์ตน และประโยชน์ผูอ้ื่น ฉนันัน้ คนจงึควรชาํระจติของตน
ใหผ้อ่งใสอยู่เสมอ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๖๙/๘๒) 

อนภิรติภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุผูไ้มย่นิด ี พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุผูไ้มย่นิดี
ประพฤตพิรหมจรรยว์า่ ความอิม่ในกามทัง้หลาย  มไีมไ่ดด้ว้ยกหาปณะทีห่ลัง่มา
ดงัหา่ฝน กามทัง้หลายมสีขุน้อย  มทุีกขม์าก บณัฑติรูอ้ยา่งนี้แลว้ ยอ่มไม่ยนิดี
ในกามทัง้หลายแมท้ีเ่ป็นทพิย ์ สาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นผูย้นิดใีน
ความสิน้ตณัหา (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๖/๙๑) 

อนภิรติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนภริตสิญัญา พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผู้
เจรญิโพชฌงค ์๗ ทีม่อีนภริตสิญัญา(ความหมายรูค้วามไม่น่าเพลดิเพลนิในโลก
ทัง้ปวง)ยอ่มมผีลมาก  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๕๑/๑๙๕) 

อนริยธรรม : ธรรมทีไ่มใ่ชอ่รยิะ, ธรรมอนัไมป่ระเสรฐิ, ธรรมทีไ่มด่ ี ๑๐ ประการ ไดแ้ก่ ๑. 
มจิฉาทฏิฐ ิ (เหน็ผดิ) ๒. มจิฉาสงักปัปะ (ดาํรผิดิ) ๓. มจิฉาวาจา (เจรจาผดิ) ๔. 
มจิฉากมัมนัตะ (กระทาํผดิ) ๕. มจิฉาอาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ) ๖. มจิฉาวายามะ 
(พยายามผดิ) ๗. มจิฉาสต ิ (ระลกึผดิ) ๘. มจิฉาสมาธ ิ (ตัง้จติมัน่ผดิ) ๙. 
มจิฉาญาณะ (รูผ้ดิ) ๑๐. มจิฉาวมิตุต ิ(หลดุพน้ผดิ), มปีรากฏในอรยิธมัมสตูร ดงั
ขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ภกิษุทัง้หลาย เราจกัแสดงอรยิธรรมและอนรยิธรรมแก่
เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี เราจกักล่าว ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบั
สนองพระดาํรสัแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัเรือ่งนี้วา่ อนรยิธรรม อะไรบา้ง 
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คอื ๑. มจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ ๑๐. มจิฉาวมิตุต ิภกิษุทัง้หลาย น้ีเรยีกว่า อนรยิธรรม...
(องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓๕/๒๘๕), สว่นในอรยิธมัมสตูร (อกีสตูรหน่ึง) อนรยิ
ธรรม ไดแ้ก่ ธรรมไมด่ ี ๑๐ ประการ คอื ๑. ปาณาตบิาต (การฆา่สตัว)์ ๒. 
อทนินาทาน (การลกัทรพัย)์ ๓. กาเมสมุจิฉาจาร (การประพฤตผิดิในกาม) ๔. 
มสุาวาท (การพดูเทจ็) ๕. ปิสณุาวาจา (การพดูสอ่เสยีด) ๖. ผรุสวาจา (การพดู
คาํหยาบ) ๗. สมัผปัปลาปะ (การพดูเพอ้เจอ้) ๘. อภชิฌา (ความเพง่เลง็อยาก
ไดข้องเขา) ๙. พยาบาท (ความคดิรา้ย) ๑๐. มจิฉาทฏิฐ ิ (เหน็ผดิ) (องฺ.ทสก. 
(ไทย) ๒๔/๑๗๙/๓๓๑) 

อนริยปริเยสนา : การแสวงหาอนัไมป่ระเสรฐิ, การแสวงหาทีไ่มถู่กตอ้ง, การแสวงหาทีไ่มด่,ี ใน
อรรถกถา ทา่นหมายถงึการแสวงหาของเหล่าชนผูไ้มใ่ชพ่ระอรยิะ (องฺ.จตุกฺก.อ. 
(บาล)ี ๒/๒๕๕/๔๔๗) ดงัมปีรากฏขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนรยิปรเิยสนา ๔ 
ประการ อะไรบา้ง คอื บุคคลบางคนในโลกนี้ ๑. ตนเองเป็นผูม้คีวามแก่เป็น
ธรรมดายอ่มแสวงหาแต่สิง่ทีม่คีวามแก่เป็นธรรมดา ๒. ตนเองเป็นผูม้คีวามเจบ็
ไขเ้ป็นธรรมดายอ่มแสวงหาแต่สิง่ทีม่คีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ๓. ตนเองเป็นผูม้ี
ความตายเป็นธรรมดายอ่มแสวงหาแตส่ิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา ๔. ตนเอง
เป็นผูม้คีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดายอ่มแสวงหาแต่สิง่ทีม่คีวามเศรา้หมองเป็น
ธรรมดา...(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๕๕/๓๗๒) 

อนริยโวหาร : วธิกีารพดูของผูม้ใิชอ่รยิะ, โวหารอนัไมป่ระเสรฐิ, มปีรากฏในสงัคตีสิตูร ดงั
ขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนรยิโวหาร(วธิกีารพดูของผูม้ใิชอ่รยิะ) ๔ (ไดแ้ก่) ๑. 
มสุาวาท (พดูเทจ็) ๒. ปิสณุาวาจา (พดูสอ่เสยีด) ๓. ผรุสวาจา (พดูคาํหยาบ) ๔. 
สมัผปัปลาปะ (พดูเพอ้เจอ้)...(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๕), สว่นในอรรถกถา 
ทา่นอธบิายวา่ อนรยิโวหาร หมายถงึถอ้ยคาํของเหลา่ชนผูไ้มใ่ชพ่ระอรยิะ (องฺ.
จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๒๕๐/๔๔๖) ซึง่ม ี๘ ประการ ไดแ้ก่ ๑. การกล่าวสิง่ทีไ่มไ่ด้
เหน็วา่ไดเ้หน็ ๒. การกล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง ๓. การกล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบ
วา่ไดท้ราบ ๔. การกล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้่าไดรู้ ้๕. การกล่าวสิง่ทีไ่ดเ้หน็วา่ไมไ่ดเ้หน็ 
๖. การกล่าวสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง ๗. การกล่าวสิง่ทีไ่ดท้ราบว่าไมไ่ดท้ราบ ๘. 
การกล่าวสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๖๖/๓๖๙) 

อนริยโวหารสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยอนรยิโวหาร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนรยิโวหาร ๘ คอื 
(๑) กล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดเ้หน็วา่ไดเ้หน็ (๒) กล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง (๓) กล่าวสิง่ที่
ไมไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ (๔) กล่าวสิง่ทีไ่ม่ไดรู้ว้า่ไดรู้ ้ (๕) กล่าวสิง่ทีไ่ดเ้หน็วา่
ไมไ่ดเ้หน็ (๖) กล่าวสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง (๗) กล่าวสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ 
(๘) กล่าวสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๗/๓๖๙) 
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อนวชัชพละ : กาํลงัแห่งการกระทาํทีไ่มม่โีทษ, กาํลงัคอืกรรมทีไ่มม่โีทษ ไดแ้ก่ กาํลงัสจุรติ 
หรอื กาํลงัความบรสิทุธิ ์หมายถงึ กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมอนับรสิทุธิ ์
ไดแ้ก่ ความประพฤตแิละหน้าทีก่ารงานสจุรติ ไมม่ขีอ้บกพรอ่งเสยีหาย พดูจรงิ 
มเีหตุผล มุง่ด ี ไมรุ่กรานใหร้า้ยใคร ทาํการดว้ยเจตนาบรสิทุธิ;์ เป็นหนึ่งใน
บรรดาพละ ๔ มปีรากฏในสตพิลสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...พละ ๔ ประการ 
อะไรบา้ง คอื ๑. สตพิละ (กาํลงัคอืสต)ิ ๒. สมาธพิละ (กาํลงัคอืสมาธ)ิ ๓. 
อนวชัชพละ (กาํลงัคอืกรรมทีไ่มม่โีทษ) ๔. สงัคหพละ (กาํลงัคอืการ
สงเคราะห)์...(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๓/๒๑๕), ในขณะทีพ่ลสตูร ทา่นอธบิาย
ไวว้า่...อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้เป็นผูป้ระกอบดว้ยกายกรรมทีไ่มม่โีทษ 
ประกอบดว้ยวจกีรรมทีไ่มม่โีทษ ประกอบดว้ยมโนกรรมทีไ่มม่โีทษ น้ีเรยีกวา่ 
อนวชัชพละ...(องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๕/๔๓๙), และในพลกถา ทา่นอธบิาย
เพิม่เตมิอกีวา่...ชือ่วา่อนวชัชพละ เพราะในเนกขมัมะไมม่โีทษแมน้้อยหนึ่ง 
เพราะละกามฉนัทะไดแ้ลว้...เพราะในอพยาบาทไมม่โีทษแมน้้อยหนึ่ง เพราะละ
พยาบาทไดแ้ลว้...เพราะในอาโลกสญัญาไมม่โีทษแมน้้อยหน่ึง เพราะละถนี
มทิธะไดแ้ลว้...เพราะในอวกิเขปะไมม่โีทษแมน้้อยหน่ึง เพราะละอุทธจัจะไดแ้ลว้
...เพราะในธมัมววตัถานไมม่โีทษแมน้้อยหน่ึง เพราะละวจิกิจิฉาไดแ้ลว้...เพราะ
ในญาณไมม่โีทษแมน้้อยหนึ่งเพราะละอวชิชาไดแ้ลว้...เพราะในปามชุชะไมม่ี
โทษแมน้้อยหนึ่ง เพราะละอรตไิดแ้ลว้...เพราะในปฐมฌานไมม่โีทษแมน้้อยหนึ่ง 
เพราะละนวิรณ์ไดแ้ลว้ ฯลฯ ชือ่วา่อนวชัชพละ เพราะในอรหตัตมรรคไมม่โีทษ
แมน้้อยหน่ึง เพราะละกเิลสทัง้ปวงไดแ้ลว้ น้ีเป็นอนวชัชพละ...(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/
๔๔/๕๑๖) 

อนวชัชสขุ : สขุเกดิจากความประพฤตทิีไ่มม่โีทษ, สุขเกดิจากกรรมทีไ่มม่โีทษ ไดแ้ก่ สขุอนั
เกดิจากการทีต่นประกอบดว้ยกายกรรมทีไ่มม่โีทษ วจกีรรมทีไ่มม่โีทษ และ
มโนกรรมทีไ่มม่โีทษ, เป็นหนึ่งในบรรดาสขุของคฤหสัถ ์๔ ประการ มปีรากฏใน
อานณัยสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...คหบด ีสขุ ๔ ประการนี้ คฤหสัถผ์ูบ้รโิภค
กามพงึไดร้บัตามกาล ตามสมยั สขุ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื ๑. อตัถสิขุ (สขุ
เกดิจากความมทีรพัย)์ ๒. โภคสขุ (สขุเกดิจากการใชจ้า่ยทรพัย)์ ๓. อานณัยสขุ 
(สขุเกดิจากความไมเ่ป็นหนี้) ๔. อนวชัชสขุ (สขุเกดิจากความประพฤตทิีไ่มม่ี
โทษ)...(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕), อนวชัชสขุน้ี มอีธบิายเพิม่เตมิในสตูร
วา่...อรยิสาวกในธรรมวนิยัน้ีประกอบดว้ยกายกรรมทีไ่มม่โีทษ วจกีรรมทีไ่มม่ี
โทษ และมโนกรรมทีไ่มม่โีทษ เขาไดร้บัสขุโสมนสัวา่ ‘เราประกอบดว้ยกายกรรม
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ทีไ่มม่โีทษ วจกีรรมทีไ่มม่โีทษ มโนกรรมทีไ่มม่โีทษ’ น้ีเรยีกวา่ อนวชัชสขุ…(องฺ.
จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๖) 

อนวญัญตัติปฏิสงัยตุตวิตกักะ :  ความตรกึเกีย่วดว้ยความไมต่อ้งการใหใ้ครดหูมิน่, 
ความตรกึโดยความดาํรผิดิทีอ่าศยัเรอืนในเพราะความไมอ่ยากใหใ้ครดหูมิน่นัน้ 
มปีรากฏในขทุทกวตัถุวภิงัค ์ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...บุคคลบางคนในโลกนี้
ราํพงึวา่ คนเหล่าอื่นอยา่ไดด้หูมิน่เราโดยเหตุอย่างใดอยา่งหนึ่ง คอื โดยชาต ิ
โดยโคตร โดยความเป็นบตุรของผูม้ตีระกลู โดยความเป็นผูม้รีปูงาม โดยทรพัย ์
โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าทีก่ารงาน โดยศลิปะ โดยวทิยฐานะ โดยการศกึษา 
หรอืโดยปฏภิาณ ความตรกึ ความตรกึโดยอาการต่าง ๆ ความดาํรผิดิทีอ่าศยั
เรอืนในเพราะความไมอ่ยากใหใ้ครดหูมิน่นัน้ น้ีเรยีกวา่ อนวญัญตัตปิฏสิงัยตุตวิ
ตกักะ... (อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๘๙๐/๕๖๐) 

อนวญัญาตมทะ :  ความเมาเพราะไมถู่กใครดหูมิน่, ความเมาอนัเกดิจากความทีจ่ติตอ้งการ
เชดิชตูนเป็นดุจธงเพราะอาศยัความทีไ่มม่ใีครดหูมิน่, มปีรากฏในขทุทกวตัถุ
วภิงัค ์ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนวญัญาตมทะ เป็นไฉน ความเมา กริยิาทีเ่มา 
ภาวะทีเ่มา ความถอืตวั กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน ความ
ทะนงตน ความเชดิชตูนเป็นดุจธง ความเห่อเหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูน
เป็นดุจธงเพราะอาศยัความทีไ่มม่ใีครดหูมิน่ น้ีเรยีกวา่ อนวญัญาตมทะ...(อภ.ิว.ิ 
(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๘) 

อนวฏัฐิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความไมม่ัน่คง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่ภกิษุพจิารณาเหน็
อานิสงส ์ ๖ ยอ่มสามารถทาํสงัขารทัง้ปวงใหห้มดเขตจาํกดั(หมายถงึไมจ่าํกดั
เขตอยา่งนี้วา่ สงัขารประมาณเทา่น้ีไมเ่ทีย่ง นอกนี้จะชือ่วา่ไมเ่ทีย่งกห็ามไิด)้ 
แลว้ทาํอนิจจสญัญาใหป้รากฏได ้ อานิสงส ์ ๖ นัน้ คอื (๑) สงัขารทัง้ปวงจกั
ปรากฏเป็นของไมม่ัน่คง (๒) ใจจกัไมย่นิดใีนโลกทัง้ปวง (๓) ใจจกัออกไปจาก
โลกทัง้ปวง (๔) ใจจกัน้อมไปสูนิ่พพาน (๕) สงัโยชน์ทัง้หลายจกัถงึการละได(้๖) 
จกัประกอบดว้ยสามญัญะ (คอืความเป็นสมณะไดแ้ก่อรยิมรรค) อนัยอดเยีย่ม 
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๒/๖๒๔) 

อนวสัสตุบรรยาย : ปรยิายทีไ่มถ่กูกเิลสรัว่รด ไดแ้ก่ เหตุแหง่ความเป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยกเิลส, ใน
อรรถกถา ทา่นหมายถงึเหตุแห่งความเป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยกเิลส (ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี 
๓/๒๔๓/๑๑๓, ส.ํฏกีา. (บาล)ี ๒/๒๔๓/๔๐๓) มปีรากฏในอวสัสตุปรยิายสตูร ดงั
ขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ทา่นพระมหาโมคคลัลานะเรยีกภกิษุทัง้หลายมากล่าว
ดงันี้วา่ ผูม้อีายทุัง้หลาย ภกิษุเหล่านัน้รบัคาํของทา่นพระมหาโมคคลัลานะแลว้ 
ทา่นพระมหาโมคคลัลานะไดก้ล่าวดงันี้วา่ ผูม้อีายทุัง้หลาย ผมจกัแสดงอวสัสตุ
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บรรยายและอนวสัสตุบรรยายแก่ทา่นทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี
ผมจกักล่าว...(ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๓/๒๔๗), ในพระสตูรทา่นอธบิายเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัอนวสัสตุบรรยายวา่ เหตุแห่งความเป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยกเิลส คอื การทีภ่กิษุ
สามารถครอบงาํรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ และธรรมทีเ่ป็นบาป
อกุศลไดอ้ยา่งเดด็ขาด 

อนสนะ : ความเฉื่อยชาทางกาย, ในอภธิานวรรณนาอธบิายวา่ไดแ้ก่การอดอาหาร ซึง่
หมายถงึการเขา้จาํศลี การอยู่สมาทานศลี (อุโบสถ); สว่นในอรรถกถา ทา่น
หมายถงึความเฉื่อยชาทางกายของผูก้นิอาหารอิม่แลว้ตอ้งการจะนอนเพราะเมา
อาหาร (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๑๐๖/๔๐) อนัเป็นหนึ่งในบรรดาเหตุใหเ้กดิอาพาธ
สาํหรบัมนุษยท์ีม่อีาย ุ ๘๐,๐๐๐ ปี มปีรากฏในจกักวตัตสิตูร ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงวา่...ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี จกัมอีาพาธ ๓ อยา่ง คอื 
(๑) อจิฉา (๒) อนสนะ (๓) ชรา เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี ชมพทูวปีน้ี จกั
มัง่คัง่อุดมสมบรูณ์ บา้น นิคมและราชธานีมทีุกระยะชัว่ไก่บนิตก เมือ่มนุษยม์ี
อายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี ชมพทูวปีน้ี จกัดปูระหนึ่งอเวจนีรกทีแ่ออดัยดัเยยีดไปดว้ย
ผูค้นทัง้หลาย เหมอืนป่าไมอ้อ้ หรอืป่าไมแ้ก่น ฉะนัน้...(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๖/
๗๗) 

อนังคณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน ทา่นพระสารบีุตรแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบแก่ภกิษุทัง้หลาย ปรารภภกิษุผู้
ไมไ่ดบ้วชดว้ยศรทัธาแลว้กลายเป็นผูโ้ออ้วดเป็นตน้ พระสารบีุตรกล่าววา่ กเิลส
เพยีงดงัเนิน ไดแ้กค่วามโกรธและความขุน่ใจทีเ่กดิขึน้แก่ภกิษุผูไ้มไ่ดส้ิง่ทีต่น
ปรารถนาวา่ ขอใหเ้ราไมถ่กูโจทดว้ยอาบตั ิ ขอใหพ้ระศาสดาตรสัถามเรา ขอให้
ภกิษุอื่นแวดลอ้มเรา ขอใหเ้ราไดอ้าสนะ น้ําและบณิฑบาตทีด่ ี ขอใหเ้ราได้
อนุโมทนา ขอใหเ้ราไดแ้สดงธรรม ขอใหผู้อ้ื่นสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูาเรา 
ขอใหเ้ราไดปั้จจยั ๔ อนัประณีต และไดก้ล่าวถงึบุคคล ๔ ประเภท คอื  

  ๑. ผูม้กีเิลสเพยีงดงัเนิน แต่ไมรู่ต้วัวา่ม ี  
  ๒. ผูม้กีเิลสเพยีงดงัเนินและรูต้วัวา่ม ี
  ๓. ผูไ้มม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน แต่ไมรู่ต้วัวา่ไมม่ ี  
  ๔. ผูไ้ม่มกีเิลสเพยีงดงัเนินและรูต้วัวา่ไมม่ ี
  จากนัน้ ทา่นพระสารบีุตรไดอ้ธบิายเพือ่ตอบปัญหาของทา่นพระมหาโมคคลั

ลานะ ในเรือ่งบุคคลทัง้ ๔ ประเภทนัน้ ดงันี้ 
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  ประเภทที ่ ๑ ชือ่วา่ตํ่าทราม เพราะความไมรู่ต้วันัน้จงึทาํใหเ้ขาไมม่ฉีนัทะ
พยายามทีจ่ะละกเิลสเหล่านัน้ เขาจงึมกีเิลสเพยีงดงัเนินต่อไป และจะมจีติเศรา้
หมองตายไป เหมอืนภาชนะสาํรดิเป้ือนฝุ่ นสนิมจบัเกรอะกรงั  

  ประเภทที ่๒ ชือ่วา่ประเสรฐิ เพราะมนียัตรงกนัขา้มจากประเภทที ่๑ 
  ประเภทที ่ ๓ ชือ่วา่ตํ่าทราม เพราะเขาจะมนสกิารสภุนิมติ ซึง่เป็นเหตุให้

กเิลสเพยีงดงัเนินกลบัเกดิขึน้ไดอ้กี และจะทาํใหเ้ขามจีติเศรา้หมองตายไป  
  ประเภทที ่๔ ชือ่วา่ประเสรฐิ เพราะมนียัตรงกนัขา้มจากประเภทที ่๓ 
  เมือ่ทา่นพระสารบีุตรกล่าวจบ ทา่นพระมหาโมคคลัลานะขออนุญาตกล่าว

เสรมิดว้ยอุปมาโวหารวา่ ทา่นพระสารบุีตรถากกเิลสของภกิษุผูอ้อกบวชโดยไม่
มศีรทัธาแลว้กลายเป็นผูโ้ออ้วดเป็นตน้คดิวนเวยีนไปมาแต่สิง่ทีผ่ดิธรรม เป็นคน
โงเ่ขลาเบาปัญญาออกไดแ้ลว้ เหมอืนบตุรชา่งรถถากไมค้ดมปีมใหเ้ป็นลอ้รถทีด่ี
ใชก้ารไดด้งัใจนึกของนายชา่งรถผูเ้ชีย่วชาญ สว่นภกิษุทัง้หลายทีอ่อกบวชดว้ย
ศรทัธามจีรยิาวตัรด ี เมื่อไดฟั้งธรรมบรรยายนี้แลว้ต่างยนิดชีืน่ชมทีท่า่นพระสารี
บุตรชว่ยใหต้ัง้อยูใ่นกุศลธรรมได ้(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๗/๔๔) 

อนัจฉริยคาถา : คาถาอนัไมน่่าอศัจรรย,์ มปีรากฏในพรหมยาจนกถา ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่
...กถ็า้เราจะพงึแสดงธรรม และผูอ้ื่นจะไมเ่ขา้ใจซึง้ต่อเรา ขอ้นัน้กจ็ะพงึเป็น
ความเหน็ดเหน่ือยเปล่าแก่เรา จะพงึเป็นความลาํบากเปล่าแก่เรา อน่ึงเล่า 
อนจัฉรยิคาถาเหล่าน้ีทีไ่มเ่คยทรงสดบัมาก่อน ไดป้รากฏแจม่แจง้แก่พระผูม้พีระ
ภาค...(ว.ิม. (ไทย) ๔/๗/๑๑, ๔/๘/๑๓), ในมหาปทานสตูร (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๖๕/
๓๖,๑๐/๖๕/๓๗,๑๐/๖๗/๓๘), กม็คีวามหมายเดยีวกนั, และในพรหมายาจนสตูร 
(ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๒๙) กเ็ชน่เดยีวกนั 

อนัชชวะ : ความไมซ่ื่อตรง, ภาวะทีไ่มซ่ื่อตรง; ความคด, ความงอ, ความโกง, มปีรากฏในขุ
ททกวตัถุวภิงัค ์ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนชัชวะ เป็นไฉน ความไม่ซื่อตรง 
ภาวะทีไ่มซ่ื่อตรง ความคด ความงอ ความโกง น้ีเรยีกวา่ อนชัชวะ...(อภ.ิว.ิ 
(ไทย) ๓๕/๙๐๒/๕๖๔) 

อนัญญถตา : ความไมเ่ป็นอย่างอื่น, มปีรากฏในปัจจยสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...ตถาคตรู ้
บรรลุธาตุนัน้ ครัน้รู ้บรรลุแลว้ จงึบอก แสดง บญัญตั ิกาํหนด เปิดเผย จาํแนก 
ทาํใหง้า่ย และกล่าววา่ เธอทัง้หลายจงดเูถดิ ภกิษุทัง้หลาย เพราะอวชิชาเป็น
ปัจจยั สงัขารทัง้หลายจงึมใีนกระบวนการนี้ ตถตา (ความเป็นอยา่งนัน้) อวติถ
ตา (ความไมค่ลาดเคลื่อน) อนญัญถตา (ความไมเ่ป็นอยา่งอื่น) อทิปัปัจจยตา 
(ความทีม่สีิง่นี้เป็นปัจจยัของสิง่นี้)...(ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕) 
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อนัญญถวาที : ผูม้ปีกตกิล่าวไม่เป็นอยา่งอื่น, พระอรรถกถาจารยห์มายถงึตรสัเรือ่งจรงิแทไ้ม่
เป็นอยา่งอื่น (ข.ุจ.ูอ. (บาล)ี ๘๓/๖๖-๖๗) มปีรากฏในปุคคลกถา ซึง่ทา่นปรวาที
กล่าวถงึองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่พระผูม้พีระภาคทรงเป็นสจัจวาท ี
กาลวาท ีภตูวาท ี ตถวาท ี อวติถวาท ี อนญัญถวาท.ี..(อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๒๒๙/
๑๐๑), ซึง่มปีรากฏในทีห่ลายแหง่ใน อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๒๓๑/๑๐๒, ๓๗/๒๓๕/
๑๐๕, ๓๗/๒๓๗/๑๐๗, แ๓๗/๒๓๘/๑๐๘ 

อนัญญาตญัญสัสามีติ : ความเป็นใหญ่แหง่ผูป้ฏบิตัดิว้ยมุ่งวา่เราจกัรูส้จัธรรมทีย่งัมไิดรู้ ้
ไดแ้ก่ โสตาปัตตมิรรคญาณ, มปีรากฏในปทโสธนมลูจกักวาร (อภ.ิย. (ไทย) 
๓๙/๑๑๕/๒๐๕) และสทุธนิทรยิมลูจกักวาร (อภ.ิย. (ไทย) ๓๙/๑๖๑/๒๓๘) ซึง่
ทา่นกล่าววา่เป็นอนิทรยีค์อือนิทรยีข์องผูป้ฏบิตัดิว้ยมุง่วา่เราจกัรูส้จัธรรมทีย่งั
มไิดรู้ ้เป็นหนึ่งในบรรดาอนีทรยี ์๓ ประการ คอื ๑. อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยี ์
(อนิทรยีข์องทา่นผูป้ฏบิตัดิว้ยมุง่วา่เราจกัรูส้จัธรรมทีม่ไิดรู้)้ ๒. อญัญนิทรยี ์
(อนิทรยีค์อืปัญญาอนัรูท้ ัว่ถงึ) ๓. อญัญาตาวนิทรยี ์ (อนิทรยีข์องทา่นผูรู้ท้ ัว่ถงึ
แลว้) 

อนัญญาตญัญสัสามีตินทรีย  ์: อนิทรยีข์องผูป้ฏบิตัดิว้ยมุ่งวา่เราจกัรูส้จัธรรมทีย่งัมไิดรู้,้ เป็น
หน่ึงในบรรดาอนิทรยี ์๓ ประการ คอื ๑. อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยี ์ (อนิทรยี์
ของทา่นผูป้ฏบิตัดิว้ยมุง่วา่เราจกัรูส้จัธรรมทีม่ไิดรู้)้ ๒. อญัญนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อื
ปัญญาอนัรูท้ ัว่ถงึ) ๓. อญัญาตาวนิทรยี ์ (อนิทรยีข์องทา่นผูรู้ท้ ัว่ถงึแลว้), ใน
อรรถกถา ทา่นหมายถงึอนิทรยีข์องผูป้ฏบิตัดิว้ยมุง่วา่ ‘เราจกัรูอ้มตบท 
(นิพพาน) หรอือรยิสจัธรรม ๔ ทีย่งัมไิดรู้ ้ ยงัมไิดบ้รรลุ’ คาํน้ีเป็นชือ่ของโสดา
ปัตตมิคัคญาณ (ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๖๒/๒๓๗), มปีรากฏในสงัคตีสิตูร ดงัขอ้ความ
ตอนหนึ่งวา่...อนิทรยี ์๓ (คอื) ๑. อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยี ์ (อนิทรยีข์องทา่น
ผูป้ฏบิตัดิว้ยมุง่วา่เราจกัรูส้จัธรรมทีม่ไิดรู้)้ ๒. อญัญนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืปัญญาอนั
รูท้ ัว่ถงึ ไดแ้ก่ โสดาปัตตผิลญาณ) ๓. อญัญาตาวนิทรยี ์ (อนิทรยีข์องทา่นผูรู้้
ทัว่ถงึแลว้)...(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในอนิทรยิ
สตูร (ข.ุอติ.ิ (ไทย) ๒๕/๖๒/๔๑๗), สตุมยญาณนิทเทส (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔/๑๒), 
อาสวกัขยญาณนิทเทส (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๑๐๗/๑๖๕), ขณะทีใ่นจติตปุปาทกณัฑ ์
(อภ.ิสงฺ. (ไทย) ๓๔/๒๙๖/๙๓) ทา่นอธบิายวา่ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ความวจิยั 
ความเลอืกสรร ความวจิยัธรรม ความกาํหนดหมาย ความเขา้ไปกาํหนด ความ
เขา้ไปกาํหนดเฉพาะ ภาวะทีรู่ ้ภาวะทีฉ่ลาด ภาวะทีรู่ล้ะเอยีด ความรูอ้ยา่งแจม่
แจง้ ความคน้คดิ ความใครค่รวญ ปัญญาเหมอืนแผน่ดนิ ปัญญาเครือ่งทาํลาย
กเิลส ปัญญาเครือ่งนําทาง ความเหน็แจง้ ความรูด้ ี ปัญญาเหมอืนปฏกั ปัญญา 



 

๕๘๕๑ 
 

 

ปัญญนิทรยี ์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมอืนศสัตรา ปัญญาเหมอืนปราสาท ความ
สวา่งคอืปัญญา แสงสวา่งคอืปัญญา ปัญญาเหมอืนประทปี ปัญญาเหมอืนดวง
แกว้ ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์
อนัเป็นองคม์รรค นบัเนื่องในมรรคเพือ่รูธ้รรมทีย่งัไมเ่คยรู ้ เพือ่เหน็ธรรมทีย่งัไม่
เคยเหน็ เพือ่บรรลุธรรมทีย่งัไมเ่คยบรรล ุ เพือ่ทราบธรรมทีย่งัไมเ่คยทราบ เพือ่
ทาํใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมเ่คยทาํใหแ้จง้นัน้ ๆ ในสมยันัน้ น้ีชือ่วา่อนญัญาตญัญสั
สามตีนิทรยี;์ นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏใน อนิทรยิวภิงัค ์ (อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๒๒๐/
๒๐๑), อนิทรยีทุ์กมลูกนยั (อภ.ิธา. (ไทย) ๓๖/๕๔/๑๕,๓๖/๑๘๒/๔๑,๓๖/๑๙๒/
๔๕,๓๖/๒๐๐/๔๘,๓๖/๒๔๐/๖๒) 

อนัตตฉันทาทิสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยการละฉนัทะเป็นตน้ในอายตนะภายในทีเ่ป็นอนตัตา  พระ
ผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร ๓ สตูรกบัภกิษุ
ทัง้หลายมเีนื้อหาสาระเหมอืนกนักบัสตูรที ่ ๑-๓ ในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่น
จากคาํวา่ ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ ลว้นเป็นอนตัตา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๗๔-
๑๗๖/๒๐๔) 

อนัตตธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีม่อีนตัตาเป็นธรรมดา ม ี ๓ สตูร ความหมายสตูร
เหมอืนกนั แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 

 1.อนัตตธมัมสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั
ทา่นพระราธะวา่ ขนัธ ์ ๕ เป็นสิง่ทีม่อีนตัตาเป็นธรรมดา เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึ
ทราบโดยนยัแหง่มารสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๗๗/๒๖๕) 

 2.อนัตตธมัมสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั
ทา่นพระราธะผูข้อใหพ้ระองคแ์สดงธรรมใหฟั้งโดยยอ่ เพือ่จะไดฟั้งแลว้หลกี
ออกไปอยูผู่เ้ดยีววา่ ขนัธ ์ ๕ เป็นสิง่ทีม่อีนตัตาเป็นธรรมดา เธอพงึละฉนัทะ 
ราคะ ฉนัทราคะในขนัธ ์๕ นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๘๙/๒๗๑) 

 3.อนัตตธมัมสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัออยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสั
กบัทา่นพระราธะผูเ้ขา้มาเฝ้าวา่ ขนัธ ์๕ เป็นสิง่ทีม่อีนตัตาเป็นธรรมดา เธอพงึละ
ฉนัทะ ราคะ ฉนัทราคะในขนัธ ์๕ นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๐๑/๒๗๖) 

อนัตตนิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่น่ืองดว้ยอตัตา ภกิษุหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดท้ลูถามปัญหาและพระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
โดยนยัแหง่อนิจจสตูรในวรรคน้ี ต่างกนัเพยีงเปลีย่นคาํวา่ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นคาํ
วา่ สิง่ใดไมเ่นื่องดว้ยอตัตา  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๙/๑๐๙) 

อนัตตลกัขณวตัถ ุ: เรือ่งอนตัตลกัษณะ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุทัง้หลาย วา่ 
เมือ่ใด  อรยิสาวกพจิารณาเหน็ดว้ยปัญญาวา่ธรรมทัง้หลายทัง้ปวงเป็นอนตัตา 



 

๕๘๕๒ 
 

 

เมือ่นัน้  ยอ่มหน่ายในทุกข ์นัน่เป็นทางแหง่ความบรสิทุธิ ์(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๙/
๑๑๘) 

อนัตตลกัขณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยลกัษณะแหง่อนตัตา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
ป่าอสิปิตนมฤคทายวนัไดต้รสักบัพระปัญจวคัคยีว์า่ ขนัธ ์ ๕ เป็นอนตัตา หาก
ขนัธ ์๕ น้ีเป็นอตัตา กจ็ะไมเ่จบ็ ไมป่่วย และบุคคลพงึบงัคบัไดด้ัง่ใจหวงั  จงึไม่
ควรเหน็วา่ นัน่ของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็นอตัตาของเรา แต่ควรเหน็ขนัธ ์๕ ทัง้ที่
เป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนั ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอื
ประณีต ไกลหรอืใกลท้ัง้หมดนัน่วา่ไมใ่ช่ของเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตา
ของเรา อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์ ๕ เมือ่เบือ่
หน่าย ยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้
แลว้ กร็ูว้า่หลดุพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็
แลว้ ไมม่กีจิเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี เมื่อพระผูม้พีระภาคตรสัอนตัตลกัขณสตูร
น้ีจบแลว้ พระปัญจวคัคยีม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์ อนัเป็นเหตุ
ใหปั้ญจวคัคยีก์ม็จีติหลุดพน้จากอาสวะเพราะไม่ถอืมัน่ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๙/๙๔) 

อนัตตลกัขณสตูร : สตูรวา่ดว้ยลกัษณะแหง่อนตัตา, เป็นพระธรรมเทศนากณัฑท์ี ่๒ ภายหลงั
การตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณขององคส์มเดจ็พระผูม้พีระภาคสมัมาสมั
พทุธเจา้ ทีไ่ดต้รสักบัภกิษุปัญจวคัคยีห์ลงัจากพระธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ณ ป่า
อสิปิตนมคิทายวนั (ปัจจุบนัคอืสารนาถ) เมอืงพาราณส ี (ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๕๙/
๙๖), สาระสาํคญัของพระสตูร คอื รปู...เวทนา...สญัญา...สงัขาร...วญิญาณเป็น
อนตัตา ถา้รปู...เวทนา...สญัญา...สงัขาร...วญิญาณนี้จกัเป็นอตัตาแลว้ไซร ้รปู...
เวทนา...สญัญา...สงัขาร...วญิญาณน้ีไมพ่งึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบุคคลพงึได้
ในรปู...เวทนา...สญัญา...สงัขาร...วญิญาณวา่ รปู...เวทนา...สญัญา...สงัขาร...
วญิญาณของเราจงเป็นอยา่งน้ี …อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้ กเ็พราะรปู...เวทนา...
สญัญา...สงัขาร...วญิญาณเป็นอนตัตา ฉะนัน้ รปู...เวทนา...สญัญา...สงัขาร...
วญิญาณจงึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ดใ้นรปู...เวทนา...สญัญา...
สงัขาร...วญิญาณวา่ รปู...เวทนา...สญัญา...สงัขาร...วญิญาณของเราจงเป็น
อยา่งนี้ …อยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้ หลงัจากทีอ่งคส์มเดจ็พระผูม้พีระภาคสมัมาสมั
พทุธเจา้ไดต้รสัอนตัตลกัขณสตูรนี้แลว้ ภกิษุปัญจวคัคยีก์ม็ใีจยนิดชีืน่ชมภาษติ
ของพระผูม้พีระภาค เมือ่พระพทุธองคต์รสัเวยยากรณ์น้ีอยู ่ จติของภกิษุปัญจ
วคัคยีก์ห็ลุดพน้จากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถ่อืมัน่ ครัง้นัน้ มพีระอรหนัตเ์กดิขึน้
ในโลก รวมเป็น ๖ องค ์



 

๕๘๕๓ 
 

 

อนัตตสญัญา : ความหมายรูค้วามเป็นอนตัตา, กาํหนดหมายความเป็นอนตัตาแหง่ธรรมทัง้ปวง
, มปีรากฏในมหาปรนิิพพานสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...พระผูม้พีระภาคจงึ
ไดต้รสัดงันี้วา่ ภกิษุทัง้หลาย ๑. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ต่ความเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่ี
ความเสือ่มเลย ตราบเทา่ทีภ่กิษุยงัเจรญิอนิจจสญัญา (กาํหนดหมายความไม่
เทีย่งแหง่สงัขาร) ๒. ภกิษุพงึหวงัไดแ้ต่ความเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่ม
เลย ตราบเทา่ทีภ่กิษุยงัเจรญิอนตัตสญัญา (กาํหนดหมายความเป็นอนตัตาแหง่
ธรรมทัง้ปวง)...(ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๖), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏใน ท.ีปา. 
(ไทย) ๑๑/๓๓๑/๓๓๔,๑๑/๓๕๗/๔๐๑, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๒๕๔/๑๙๖, องฺ.เอกก. 
(ไทย) ๒๐/๔๖๓/๕๐,๒๐/๔๖๔/๕๐,๒๐/๔๖๕/๕๐,๒๐/๔๖๖/๕๐, ในปฐมสญัญา
สตูร (องฺ.ปญฺจก. (ไทย)๒๒/๖๑/๑๑๐) และทตุยิสญัญาสตูร (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 
๒๒/๖๒/๑๑๑) ไดแ้ก่ สญัญา ๕ ประการ คอื ๑. อนิจจสญัญา (กาํหนด
หมายความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร) ๒. อนตัตสญัญา (กาํหนดหมายความเป็น
อนตัตาแหง่ธรรมทัง้ปวง) ๓. มรณสญัญา (กาํหนดหมายความตายทีจ่ะตอ้ง
มาถงึเป็นธรรมดา) ๔. อาหาเร ปฏกิลูสญัญา (กาํหนดหมายความปฏกิลูใน
อาหาร) ๕. สพัพโลเก อนภริตสิญัญา (กาํหนดหมายความไมน่่าเพลดิเพลนิใน
โลกทัง้ปวง), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏใน องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐๔/๖๒๕,๒๒/
๑๑๒/๖๓๓, และ องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๑/๔๒๘,๒๓/๓/๔๓๔,๒๓/๒๗/๔๒ 

อนัตตสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา ม ี ๑๐ สตูร แปลความหมายสตูรเหมอืนกนั ๘ 
สตูร ต่างกนั ๒ สตูร แตเ่นื้อหาต่างกนั คอื 

 1.อนัตตสตูร :   พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูว่า่ ขนัธ ์ ๕ เป็นธรรมเป็น
อนตัตา จงึเบือ่หน่ายแมใ้นขนัธ ์๕ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อนิจจ
สตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๔/๒๘) 

 2.อนัตตสตูร ภกิษุหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนัไดท้ลูถามปัญหาและพระผูม้พีระภาคตรสัตอบโดยนยัแหง่อนิจจสตูรใน
วรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่นคาํวา่ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ สิง่ใดเป็นอนตัตา  
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๘/๑๐๘) 

 3.อนัตตสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ขนัธ ์๕ เป็นอนตัตา เธอทัง้หลายพงึละฉนัทะในขนัธ ์๕ นัน้ เน้ือหา
สาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กุกกุฬสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๔๓/
๒๓๔) 
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 4.อนัตตสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ขนัธ ์๕ เป็นอนตัตา เธอทัง้หลายพงึละราคะใน
ขนัธ ์ ๕ นัน้ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กุกกุฬสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๑๔๔/๒๓๕) 

 5.อนัตตสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ขนัธ ์ ๕ เป็นอนตัตา เธอทัง้หลายพงึละฉนัทรา
คะในขนัธ ์ ๕ นัน้ เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กุกกุฬสตูรในวรรคนี้ 
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๔๕/๒๓๕) 

 6.อนัตตสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัทา่น
พระราธะวา่ ขนัธ ์ ๕ เป็นสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยั
แหง่มารสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๗๖/๒๖๕) 

 7.อนัตตสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัทา่น
พระราธะผูข้อใหพ้ระองคแ์สดงธรรมใหฟั้งโดยยอ่ เพือ่จะไดฟั้งแลว้หลกีออกไป
อยูผู่เ้ดยีววา่ ขนัธ ์๕ เป็นสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา เธอพงึละฉนัทะ ราคะ ฉนัทราคะใน
ขนัธ ์๕ นัน้เสยี(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๘๘/๒๗๑) 

 8.อนัตตสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัออยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัทา่น
พระราธะผูเ้ขา้มาเฝ้าวา่ ขนัธ ์ ๕ เป็นสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา เธอพงึละฉนัทะ ราคะ 
ฉนัทราคะในขนัธ ์๕ นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๐๐/๒๗๕) 

 9.อนัตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนตัตสญัญา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนัไดท้รงแสดงเนื้อหาสาระของสตูรนี้โดยนยัแหง่อนิจจสตูรใน
วรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่ สิง่ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ สิง่ทัง้ปวง
เป็นอนตัตา  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๕๔/๑๙๖) 

 10.อนัตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นอนตัตา  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ฐานะ
ทีเ่ป็นไปไมไ่ดแ้ละฐานะทีเ่ป็นไปได ้ มเีนื้อความเหมอืนในอนิจจสตูร ต่างกนั
เพยีงประการที ่ ๑ ของแต่ละฝ่าย ฝ่ายทีเ่ป็นไปไมไ่ดเ้ปลีย่นจาก “พจิารณาเหน็
สงัขารวา่เป็นของเทีย่ง” เป็น “พจิารณาเหน็ธรรมทัง้ปวงวา่เป็นอนตัตา” และฝ่าย
ทีเ่ป็นไปได ้ เปลีย่นจาก “พจิารณาเหน็สงัขารวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง” เป็น 
“พจิารณาเหน็ธรรมทัง้ปวงวา่เป็นอนตัตา” (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๐/๖๒๒ ) 

อนัตตา : มใิช่ตวัตน,ความเป็นธรรมชาตมิใิชต่วัตนแหง่รปูเป็นตน้,ตามหลกัแหง่
พระพทุธศาสนา ถอืเป็นกฎธรรมชาตทิีไ่มม่ใีครสามารถฝ่าฝืนได,้ เป็นหนึ่งใน
บรรดากฎไตรลกัษณ์ ไดแ้ก่ อนิจจงั ภาวะทีไ่มเ่ทีย่ง ทุกขงั ภาวะทีแ่ปร
เปลีย่นไป และอนตัตา ไมใ่ชต่วัตน คอื หาตวัตนมไิด ้ไมเ่ป็นไปในอาํนาจ บงัคบั
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ไมไ่ด ้ ควบคุมไมไ่ด ้ ไมด่าํรงอยูส่ภาพเดมิตลอดเวลา, มปีรากฏในอนตัตลกัขณ
สตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นอนตัตา ภกิษุทัง้หลาย ถา้
รปูนี้จกัเป็นอตัตาแลว้ไซร ้รปูน้ีไมพ่งึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบุคคลพงึไดใ้นรปูวา่ 
รปูของเราจงเป็นอยา่งนี้ รปูของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้ ภกิษุทัง้หลาย กเ็พราะ
รปูเป็นอนตัตา ฉะนัน้ รปูจงึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบุคคลยอ่มไม่ไดใ้นรปูวา่ รปู
ของเราจงเป็นอยา่งนี้ รปูของเราอยา่ไดเ้ป็น อยา่งนัน้...(ว.ิม. (ไทย) ๔/๒๐/
๒๗,๔/๒๐/๒๘), นอกจากนี้ ยงัมปีรากฏในมหามาลุงกยสตูร ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงวา่...ธรรมทัง้หลาย คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีม่อียูใ่น
ปฐมฌานนัน้โดยเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ เป็นดุจโรค เป็นดุจหวัฝี เป็นดุจ
ลกูศร เป็นสิง่คอยก่อความเดอืดรอ้น เป็นทีท่าํใหข้ดัขอ้ง เป็นดุจคนฝ่ายอื่น เป็น
สิง่ทีต่อ้งแตกสลาย เป็นของวา่งเปล่า เป็นอนตัตา เธอยอ่มทาํจติใหก้ลบัจาก
ธรรมเหล่านัน้...(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๓๓/๑๔๗), และยงัมปีรากฏในทีห่ลายแหง่ 
เชน่ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๐/๑๐๒,๑๔/๔๒๒/๔๘๐, ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๖๖/๑๓๓, ส.ํข. 
(ไทย) ๑๗/๑๔๓/๒๓๔,๑๗/๑๔๔/๒๓๕,๑๗/๑๔๕/๒๓๕,๑๗/๑๔๙/๒๓๗, ส.ํสฬา. 
(ไทย) ๑๘/๑/๑,๑๘/๒/๑,๑๘/๓/๑,๑๘/๔/๑, และ องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕ 

อนัตตานุปัสสนา : การพจิารณาเหน็อนตัตา, มปีรากฏในมหาปัญญากถา ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงวา่...อนิจจานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญาอยา่งไหน
ใหเ้ตม็รอบ ทุกขานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํปัญญา
อยา่งไหนใหเ้ตม็รอบ อนตัตานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํ
ปัญญาอยา่งไหนใหเ้ตม็รอบ นิพพทิานุปัสสนาทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ย่อม
ทาํปัญญาอยา่งไหนใหเ้ตม็รอบ...(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๑/๕๓๗, นอกจากนี้ ในสุตมย
ญาณนิทเทส (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๙/๑๖,๓๑/๑๘/๒๖,๓๑/๒๒/๓๑) กม็ปีรากฏคาํน้ี
เชน่กนั ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนิจจานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความไม่
เทีย่ง) ควรรูย้ ิง่ ทุกขานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ทุกข)์ ... อนตัตานุปัสสนา 
(การพจิารณาเหน็อนตัตา) ...นิพพทิานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความเบื่อ
หน่าย) ... วริาคานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความคลายกาํหนดั) ... นิโรธา
นุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความดบั) ...; นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในวโิมกขกถา
นิทเทสวา่อนตัตานุปัสสนาเป็นญาณมคีวามเยน็ใจอยา่งยอดเยีย่มพน้จากความ
เดอืดรอ้น ความเรา่รอ้น และความกระวนกระวายเพราะอตัตา เพราะเหตุนัน้ จงึ
ชือ่วา่สตีสิยิาวโิมกข ์ (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๒๑๖/๓๕๘,๓๑/๒๒๒/๓๗๔, ๓๑/๒๒๗/
๓๘๓), ในอตตีารมัมณตกิะ (อภ.ิป. (ไทย) ๔๑/๓๑/๕๘๑, ๔๑/๑๙/๖๒๓ 
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อนัตตานุปัสสนาญาณ : ญาณคอืการพจิารณาเหน็ความเป็นอนตัตา, มปีรากฏในวโิมกข
กถานิทเทส ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...อนิจจานุปัสสนาญาณ (ญาณคอืการ
พจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง) พน้จากนิจจสญัญา เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่สญัญา
วโิมกข ์ทุกขานุปัสสนาญาณ (ญาณคอืการพจิารณาเหน็ความเป็นทกุข)์ พน้จาก
สขุสญัญา เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่สญัญาวโิมกข ์ อนตัตานุปัสสนาญาณ (ญาณ
คอืการพจิารณาเหน็ความเป็นอนตัตา) พน้จากอตัตสญัญา เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่
วา่สญัญาวโิมกข.์..(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖) 

อนัตตานุปัสสนายถาภตูญาณ : ยถาภตูญาณคอืการพจิารณาเหน็ความเป็นอนตัตา, มี
ปรากฏในวโิมกขกถานิทเทสดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...อนิจจานุปัสสนายถาภตู
ญาณ (ยถาภตูญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง) พน้จากความไม่รูค้อื
ความหลงวา่เทีย่ง เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ญาณวโิมกข ์ ทุกขานุปัสสนายถาภตู
ญาณ (ยถาภตูญาณคอืการพจิารณาเหน็ความเป็นทกุข)์ พน้จากความไมรู่ค้อื
ความหลงวา่สขุ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ญาณวโิมกข ์ อนตัตานุปัสสนายถาภตู
ญาณ (ยถาภตูญาณคอืการพจิารณาเหน็ความเป็นอนตัตา) พน้จากความไมรู่ค้อื
ความหลงวา่อตัตา เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ญาณวโิมกข.์.. (ข.ุป. (ไทย)๓๑/๒๑๕/
๓๕๗) 

อนัตตานุปัสสีสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรต่างกนั และเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อนัตตานุปัสสีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูพ้จิารณาเหน็ความเป็นอนตัตา 

พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคลผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํามา ... เป็นนาบุญอนัยอด
เยีย่มของโลก ๗ จาํพวกเหมอืนในอนิจจานุปัสสสีตูร ต่างกนัแต่บุคคลเป็นผู้
พจิารณาเหน็ความเป็นอนตัตา มสีญัญาวา่เป็นอนตัตา รูว้า่เป็นอนตัตาในสงัขาร
ทัง้ปวงอยู ่(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๘/๒๗) 

 2.อนัตตานุปัสสีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูพ้จิารณาเหน็อนตัตา พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เธอทัง้หลายพงึ
พจิารณาใหเ้หน็อนตัตาในขนัธ ์ ๕ ซึง่จะทาํใหพ้น้จากขนัธ ์ ๕ พน้จากชาต ิ ชรา 
มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนสั และอุปายาส (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๔๙/๒๓๗) 

อนัตถปจุฉกพราหมณวตัถ ุ :เรือ่งอนตัถปุจฉกพราหมณ์ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่
พราหมณ์วา่ การชนะตนของบุคคลผูฝึ้กตนดแีลว้ประพฤตสิาํรวมเป็นนิตยน์ัน่แล 
ประเสรฐิกวา่การชนะผูอ้ื่น เทวดา  คนธรรพ ์ มาร  หรอืพรหม ไมอ่าจทาํชยัชนะ
ของบุคคลเชน่นัน้ใหก้ลบัแพไ้ดเ้ลย  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๖๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ผูฝึ้กตนด ี ในทีน้ี่หมายถงึผูไ้มม่กีเิลส (ข.ุธ.อ.(บาล)ี  ๔/
๙๗)  



 

๕๘๕๗ 
 

 

อนัตถวาที : ผูม้ปีกตกิล่าวไมอ่งิอรรถ เพราะพดูแต่เรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ ไมพ่ดูเรือ่งทีเ่ป็น
ประโยชน์, มปีรากฏในอกุสลมลูสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...เพราะบุคคลน้ีกอ่
ทุกขใ์หเ้กดิขึน้แก่ผูอ้ื่นดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ ดว้ยการเบยีดเบยีน จองจาํ ใหเ้สยี
ทรพัย ์ตเิตยีน หรอืขบัไล่ โดยอวดอา้งวา่ เรามกีาํลงั ทรงพลงับา้ง เขาเมือ่ถูกวา่
กล่าวดว้ยเรือ่งทีเ่ป็นจรงิกป็ฏเิสธ ไมย่อมรบั เมือ่ถูกวา่ กล่าวดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็น
จรงิ กลบัไมพ่ยายามทีจ่ะปฏเิสธเรือ่งนัน้วา่ แมเ้พราะเหตุน้ี เรือ่งนี้จงึไมจ่รงิ ไม่
แท.้..(องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๖) 

อนันตคณุ : คุณอนัหาทีส่ิน้สดุมไิด,้ มคุีณอนัอนนัต,์ มคุีณมากลน้, มปีรากฏในกาฬุทายเีถ
ราปทาน ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ทรงเป็นสพัพญัญ ูทรงมอีธัยาศยัเอน็ด ูเป็นที่
ส ัง่สมแหง่อนนัตคุณ ทรงพจิารณาดว้ยพระญาณนัน้แลว้ จงึทรงแสดงธรรมที่
ประเสรฐิ...(ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑๖๗/๓๑๓) 

อนันตจกัรวาล : จกัรวาลอนัไมม่ทีีส่ ิน้สดุ, จกัรวาลมมีากมายนบัไมถ่ว้น, มปีรากฏในรตนจงั
กมนกณัฑ ์ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...สิง่ทีน่บัไมไ่ด ้ มทีีสุ่ด ทีบุ่คคลรูไ้มไ่ด ้ ๔ 
อยา่ง คอื (๑) หมูส่ตัว ์ (๒) อากาศ (๓) อนนัตจกัรวาล (๔) พระพุทธญาณทีห่า
ประมาณมไิด ้ สิง่เหล่าน้ีอนัใครๆ ไมอ่าจรูแ้จง้ได.้..(ข.ุพทฺุธ. (ไทย) ๓๓/๖๔/
๕๖๔) 

อนันตชลิ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่ อนนัตชล,ิ เป็นอดตีชาตขิองพระ
ภาชนทายกเถระ อนัเป็นผลมาจากการถวายภาชนะแดภ่กิษุสงฆเ์สมอๆ, มี
ปรากฏในภาชนทายกเถราปทาน ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ในกปัที ่๕๓ นบัจาก
กปันี้ไปไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ มพีระนามวา่อนนัตชล ิ สมบูรณ์ดว้ยรตันะ ๗ 
ประการ มพีลานุภาพมาก...(ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๗/๔๐๐) 

อนันตชินะ : ผูม้ชียัชนะอนัหาทีส่ดุมไิด,้ เป็นพระนามหนึ่งขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ ซึง่อุปกาชวีกเป็นผูถ้วายพระนาม, มปีรากฏในปัญจวคัคยิกถา ดงัขอ้ความ
ตอนหนึ่งวา่...อุปกาชวีกทลูวา่ อาวุโส ทา่นสมควรเป็นพระอนนัตชนิะตามทีท่า่น
ประกาศ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชนเหล่าใดไดถ้งึความสิน้อาสวะแลว้ ชน
เหล่านัน้ยอ่มเป็นพระชนิะเชน่เรา อุปกะ เราชนะความชัว่ไดแ้ลว้ เพราะฉะนัน้ 
เราจงึชื่อว่าพระชนิะ...(ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๑/๑๗) 

อนันตปายี, นก : ชือ่นกกาน้ําตวัหนึ่ง, นกกาน้ําทีด่ืม่น้ําอยูเ่สมอ, ทีไ่ดช้ือ่น้ีเพราะกนิไมรู่จ้กัอิม่ 
จงึตอ้งการจะดืม่น้ําในมหาสมทุร มปีรากฏในสมทุทชาดก ดงัขอ้ความตอนหนึ่ง
วา่...ขา้พเจา้เป็นนกชือ่อนนัตปาย ี ปรากฏไปทัว่ทกุทศิวา่ เป็นผูไ้มรู่จ้กัอิม่ 
ตอ้งการจะดืม่สมทุรสาคร อนัเป็นเจา้แหง่แม่น้ําลาํธาร...(ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/
๑๓๗/๑๕๑) 



 

๕๘๕๘ 
 

 

อนันตยสะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : พระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่อนนัตยสะ, เป็นชือ่ใน
อดตีชาตขิองพระสกจติตนยิเถระ ผูซ้ึง่ไดนํ้าไมไ้ผ่มาทาํเป็นสถูปแลว้ โปรย
ดอกไมต้่าง ๆ ลงไดไ้หวพ้ระสถูปทีข่า้พเจา้สรา้งแลว้ เหมอืนไดอ้ภวิาทพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เฉพาะพระพกัตร ์ มปีรากฏในสกจติตนิยเถราปทาน ดงั
ขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ในกปัที ่ ๘๐ นบัจากกปัน้ีไป ขา้พเจา้ไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดพิระนามวา่อนนัตยสะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ เป็นใหญ่ในทวปี
ทัง้ ๔...(ข.ุอป. (ไทย) ๓๒/๕/๒๐๒) 

อนันตรปัจจยั : สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความตดิตอ่กนัไมม่รีะหวา่งคัน่ หมายถงึ 
สภาวธรรมทีม่คีวามสามารถทาํใหธ้รรมอืน่ทีเ่ป็นสภาคะกบัตนเกดิขึน้ในระยะถดั
จากตน ไดแ้ก่ นามขนัธท์ีก่าํลงัดบั เมือ่นามขนัธอ์ยา่งใดอย่างหน่ึงดบัลง กจ็ะ
เปิดโอกาสใหน้ามขนัธด์วงใหมเ่กดิขึน้แทน เหมอืนกบัการเสดจ็สวรรคตของพระ
เจา้แผน่ดนิยอ่มเปิดโอกาสใหพ้ระราชโอรสไดร้บัการอภเิษกเป็นพระเจา้แผน่ดนิ
สบืแทนพระองค,์ ปัจจยัโดยเป็นภาวะตอ่เนื่องไมม่ชีอ่งระหวา่ง, อนนัตรปัจจยั มี
องคป์ระกอบคอื ปัจจยั (สภาวธรรมทีท่าํหน้าทีฝ่่ายเหตุในลกัษณะทีเ่ปิดโอกาส
ใหธ้รรมอื่นเขา้มาแทนทีต่นซึง่ไดแ้ก่จติและเจตสกิทัง้หมด เวน้จุตจิติของพระ
อรหนัต)์ ปัจจยปุบนั (สภาวธรรมอนัเป็นผลของอนนัตรปัจจยั ไดแ้ก่ จติและ
เจตสกิดวงทีเ่กดิใหมท่ัง้หมด รวมทัง้จุตจิติของพระอรหนัตด์ว้ย) และปัจจนีกะ 
(สภาวธรรมทีไ่มจ่ดัเขา้ในอนนัตรปัจจยุปบนั), มปีรากฏในอนาคตญาณกถา 
ตอนทีท่า่นสกวาท ี ถามถงึวา่อนาคตญาณนัน้รูค้วามเป็นเหตุปัจจยั ความเป็น
อารมัมณปัจจยั ความเป็นอธปิตปัิจจยั ความเป็นอนนัตรปัจจยั ความเป็น
สมนนัตรปัจจยั ทีเ่ป็นอนาคตไดใ้ชไ่หม (อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๔๓๙/๔๖๘), และ
ในปัจจยนิทเทส กม็ปีรากฏขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนนัตรปัจจยั ไดแ้ก่ จกัขุ
วญิญาณธาตแุละสภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยจกัขวุญิญาณธาตุนัน้เป็นปัจจยัแก่
มโนธาตุและสภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยมโนธาตุนัน้โดยอนนัตรปัจจยั...(อภ.ิป. 
(ไทย) ๔๐/๔/๓), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแหง่ ดงัใน อภ.ิป. (ไทย) ๔๐/
๕๖/๒๙, ๔๐/๗๓/๓๗, ๔๐/๒๕๔/๑๓๕, ๔๐/๓๑๔/๑๘๔, ๔๐/๓๒๐/๑๙๔, ๔๐/
๓๔๗/๒๑๖, ๔๑/๖/๓๑๑, ๔๑/๑๑/๒๓๐, ๔๑/๒๖/๑๔๑, ๔๑/๗๗/๒๐๓, ๔๑/๗๙/
๖๑, ๔๑/๘๓/๒๗๙, ๔๒/๒๒/๒๑๖, ๔๒/๒๔/๑๓ 

อนันตริยกรรม : กรรมทีต่อ้งรบัผลกรรมทนัทไีมม่รีะหวา่ง, กรรมหนกั เชน่ ฆา่บดิา ฆา่มารดา 
เป็นตน้ คอืผูใ้ดทาํเขา้แลว้ แมจ้ะทาํกรรมดตี่างๆ ลบลา้ง กไ็มอ่าจลบลา้งได ้ ผู้
นัน้ตายลง จะไดร้บัผลของกรรมน้ีทนัท ี ไมม่ผีลของกรรมอื่นมาคัน่ในระหวา่ง, 
เป็นกรรมหนกัทีส่ดุฝ่ายบาปอกุศล ซึง่ใหผ้ลทนัท ีม ี๕ อยา่ง ไดแ้ก่ ๑) มาตุฆาต 



 

๕๘๕๙ 
 

 

(ฆา่มารดา) ๒) ปิตฆุาต (ฆา่บดิา ) ๓) อรหนัตฆาต (ฆา่พระอรหนัต)์ ๔) โลหติุป
บาท (ทาํรา้ยพระพทุธเจา้จนถงึพระโลหติหอ้ขึน้ไป) ๕) สงัฆเภท (ยงัสงฆใ์ห้
แตกกนั, ทาํลายสงฆ)์; มปีรากฏในทุตยิภาณวาร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...
ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาครบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้ทีเ่ทวทตั
ผูม้จีติคดิรา้ย คดิฆา่ ทาํโลหติของตถาคตใหห้อ้ น้ีเป็นอนนัตรยิกรรมขอ้ที ่ ๑... 
(ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๓๔๑/๑๙๑), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ องฺ.ปญฺ
จก. (ไทย) ๒๒/๙๓/๖๑๗, ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑๗๖/๑๕๙, อภ.ิธา. (ไทย) ๓๖/๑๔/
๑๕๒, อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๕๐๘/๕๔๓, ๓๗/๖๖๐/๗๑๓, ๓๗/๘๕๘/๘๙๓ 

อนันตรปูนิสสยปัจจยั : สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความเป็นทีอ่าศยัทีม่กีําลงัอนัหา
ระหวา่งมไิด,้ ปัจจยัทีเ่ป็นเครือ่งหนุนหรอืกระตุน้เรา้อนัหาระหวา่งมไิด,้ อนนั
ตรปูนิสสยปัจจยัคลา้ยกบัอนนัตรปัจจยั แต่ต่างกนัทีอ่นนัตรปูนิสสยปัจจยั
สามารถเป็นปัจจยัเกือ้หนุนไดใ้นฐานะทีม่กีาํลงัแรงสง่ทีค่อ่นขา้งจะรุนแรงกวา่, 
เป็นหนึ่งในบรรดาอุปนิสสยปัจจยั ๓ อย่าง ไดแ้ก่ อารมัมณูปนิสสยะ อนนัตรปู
นิสสยะ และปกตูปนิสสยะ; มปีรากฏในทสัสเนนปหาตพัพตกิะ ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงวา่...สภาวธรรมทีต่อ้งประหาณดว้ยโสดาปัตตมิรรคเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรม
ทีต่อ้งประหาณดว้ยโสดาปัตตมิรรคโดยอุปนิสสยปัจจยั ม ี ๓ อยา่ง คอื 
อารมัมณูปนิสสยะ อนนัตรปูนิสสยะ และปกตปูนิสสยะ...(อภ.ิป. (ไทย) ๔๑/๘๓/
๒๐๗) 

อนันตรปูนิสสยะ : สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความเป็นทีอ่าศยัทีม่กีาํลงัอนัหาระหวา่ง
มไิด,้ ปัจจยัทีเ่ป็นเครือ่งหนุนหรอืกระตุน้เรา้อนัหาระหวา่งมไิด,้ เป็นหนึ่งใน
บรรดาอุปนิสสยปัจจยั ๓ อยา่ง ไดแ้ก่ อารมัมณูปนิสสยะ อนนัตรปูนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ; มปีรากฏในสงักลิฏิฐตกิะ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...สภาวธรรมที่
กเิลสทาํใหเ้ศรา้หมองและเป็นอารมณ์ของกเิลสเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีก่เิลส
ทาํใหเ้ศรา้หมองและเป็นอารมณ์ของกเิลสโดยสมนนัตรปัจจยั ฯลฯ เป็นปัจจยั
โดยสหชาตปัจจยั เป็นปัจจยัโดยอญัญมญัญปัจจยั เป็นปัจจยัโดยนิสสยปัจจยั 
เป็นปัจจยัโดยอุปนิสสยปัจจยั ม ี๓ อยา่ง คอื อารมัมณูปนิสสยะ อนนัตรปูนิสส
ยะ และปกตปูนิสสยะ...(อภ.ิป. (ไทย) ๔๐/๑๔/๘๘๗), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏใน
ทีห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ อภ.ิป. (ไทย) ๔๐/๑๖/๘๘๙, ๔๐/๕๓/๖๗๒, ๔๐/๕๕/๖๗๔, 
๔๐/๖๑/๘๒๙, ๔๐/๑๐๒/๗๕๗, ๔๐/๑๐๔/๗๕๙, ๔๐/๔๒๓/๒๗๑, ๔๑/๓๓/๑๔๕, 
๔๑/๑๐๒/๘๑, ๔๒/๒๘/๑๔, ๔๒/๓๙/๑๒๖, ๔๒/๗๘/๓๑๐, ๔๔/๑๖/๖, ๔๔/๗๗/
๒๕ 
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อนันตวาทิฏฐิ : ความเหน็วา่อตัตาและโลกไมม่ทีีส่ดุ, เป็นหนึ่งในบรรดาทฏิฐ ิ ๖๒, มปีรากฏ
ในขทุทกวตัถุวภิงัค ์ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนนัตวาทฏิฐ ิ เป็นไฉน ความเหน็
วา่ อตัตาและโลกไมม่ทีีส่ดุ ดงันี้ ทฏิฐ ิความเหน็ผดิ ฯลฯ ความยดึถอืโดยวปิลาส 
มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ อนนัตวาทฏิฐ.ิ.. (อภ.ิป. (ไทย) ๓๕/๘๙๘/๕๖๓) 

อนันตวาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่โลกไมม่ทีีส่ดุ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์ ๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่
ขนัธ ์ ๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ โลกไม่มทีีส่ดุ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่
วาตสตูรในวรรคน้ี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๑๗/๒๙๘) 

อนันตะ : ไมส่ิน้สดุ, หาทีส่ดุมไิด,้ นิพพานชือ่วา่เป็นอนนัตะ, ในอรรถกถา ทา่นอธบิายวา่
หมายถงึไมม่ทีีส่ดุ เพราะไมม่กีารเกดิขึน้และการดบัไป (ม.ม.ูอ. (บาล)ี๒/๕๐๔/
๓๒๑) มปีรากฏในพรหมนิมนัตนกิสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ท่านผูนิ้รทุกข ์
ถา้เพราะทา่นรูนิ้พพานทีส่ตัวเ์สวยไมไ่ดโ้ดยความทีส่ิง่ทัง้ปวงเป็นสิง่ทัง้ปวง 
ถอ้ยคาํของทา่น อยา่ไดว้า่ง อยา่ไดเ้ปล่าเสยีเลย’ นิพพานทีผู่บ้รรลจุะพงึรูแ้จง้ได ้
เป็นอนิทสัสนะ เป็นอนนัตะ(ไมส่ิน้สดุ) มรีศัมกีวา่สิง่ทัง้ปวง สตัวเ์สวยไมไ่ดโ้ดย
ความทีด่นิเป็นดนิ...(ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๕๐๔/๕๔๒) 

อนาคต ,อนาคตกาล : เวลาทีย่งัไมม่าถงึ, กาลขา้งหน้า, เป็นหนึ่งในบรรดากาล ๓ คอื อดตี
กาล อนาคตกาล และปัจจุบนักาล มปีรากฏในมหาสหีนาทสตูร ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงวา่...ตถาคตรูช้ดัวบิากแห่งการยดึถอืกรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี อนาคต และ
ปัจจุบนัโดยฐานะ โดยเหตุตามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดัวบิากแหง่การ
ยดึถอืกรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี อนาคต และปัจจุบนัโดยฐานะ โดยเหตุตามความเป็น
จรงิ น้ีเป็นกาํลงัของตถาคตทีต่ถาคตอาศยัแลว้ ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บนัลอืสี
หนาท ประกาศพรหมจกัร ในบรษิทั...(ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๕), นอกจากนี้ 
ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๓๖๑/๓๙๘, ม.ม. (ไทย) ๑๓/
๒๑๔/๒๕๒, ๑๓/๓๓๕/๔๐๕, ๑๓/๔๘๒/๖๑๐, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๘๖/๙๗, ๑๔/๘๖/
๙๘, ๑๔/๑๘๔/๒๒๑, ๑๔/๒๗๔/๓๒๑, ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๐/๑๐, องฺ.ตกิ. (ไทย) 
๒๐/๑๑๓/๓๕๕, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๘๑/๒๕๘, ๒๑/๑๙๖/๒๙๙, ๒๑/๑๙๙/
๓๑๓, ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๑๒๙/๓๖๐, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๘/๑๙, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑/
๒, ๑๓/๒/๒, ๑๓/๑๑๒/๑๒๔, และ ข.ุอติ.ิ (ไทย) ๒๕/๖๓/๔๑๘ 

อนาคตญาณ : ญาณในอนาคต, ในอรรถกถา ทา่นอธบิายวา่หมายถงึญาณทีห่ยัง่รูอ้นาคต 
(อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๔๓๙/๒๑๓) ซึง่ทา่นปรวาท ี (ภกิษุในนิกายอนัธกะ 
(อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๔๓๙/๒๑๓)) มคีวามเหน็วา่ อนาคตญาณ สามารถรูอ้นาคต
ทัง้ใกลต้วั (อนนฺตร) และไกลตวั (อนฺตร) ไดท้ัง้หมด ซึง่ต่างกบัความเหน็ของสก
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วาททีีเ่หน็วา่ อนาคตญาณสามารถรูอ้นาคตไดเ้ฉพาะไกลตวัเทา่นัน้ คาํวา่ ใกล้
ตวั หมายถงึไมม่ชีอ่งวา่งระหวา่งขณะจติหนึ่งกบัอกีขณะจติหนึ่ง เชน่ โคตรภจูติ
กบัมคัคจติ สว่นคาํวา่ ไกลตวั หมายถงึชว่งขณะจติทีม่ภีวงัคจติหรอืวถิจีติอื่นคัน่ 
(อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๔๓๙/๒๑๓), มปีรากฏในอนาคตญาณกถา ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงวา่...อนาคตญาณนัน้รูอ้นาคตไดโ้ดยมลู โดยเหต ุ โดยแหล่งกาํเนิด โดยตน้
กาํเนิด โดยบ่อเกดิ โดยสมฏุฐาน โดยเหตุเครือ่งหล่อเลีย้ง โดยอารมณ์ โดย
ปัจจยั โดยสมุทยัใชไ่หม...(อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๔๓๙/๔๖๗) 

อนาคตธรรม : ธรรมอนัจะมใีนอนาคต, ธรรมทีย่งัมาไมถ่งึ, มปีรากฏในอนาคตารมัมณกถา ดงั
ขอ้ความตอนหนึ่งวา่...หากจติมอีนาคตธรรมเป็นอารมณ์ได ้ทา่นกไ็มค่วรยอมรบั
วา่ จติทีม่อีนาคตธรรมเป็นอารมณ์ เป็นสภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไมไ่ด ้ คาํของ
ทา่นทีว่า่ จติทีม่อีนาคตธรรมเป็นอารมณ์ เป็นสภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไมไ่ด ้จงึ
ผดิ กห็รอืวา่หากจติเป็นสภาวธรรมทีร่บัรูอ้ารมณ์ไมไ่ด ้ ทา่นกไ็มค่วรยอมรบัวา่ 
จติมอีนาคตธรรมเป็นอารมณ์ คาํของทา่นทีว่า่ จติทีร่บัรูอ้ารมณ์ไมไ่ดม้อีนาคต
ธรรมเป็นอารมณ์ จงึผดิ...(อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๕๖๐/๖๑๑), และนอกจากนี้ ยงัมี
ปรากฏในอตตีารมัมณตกิะ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...สภาวธรรมทีเ่ป็นเหตุซึง่มี
อดตีธรรมเป็นอารมณ์อาศยัสภาวธรรมทีเ่ป็นเหตุซึง่มอีดตีธรรมเป็นอารมณ์
เกดิขึน้เพราะเหตุปัจจยั ม ี๓ วาระ... (อภ.ิป. (ไทย) ๔๔/๔๘๔/๑๘๙) 

อนาคตภยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภยัในอนาคต ม ี๔ สตูร ความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื 

 1.อนาคตภยสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูอ้ยูป่่า เมือ่
พจิารณาเหน็ภยัในอนาคต ๕ คอื (๑) พจิารณาเหน็วา่ บดัน้ี เราอยูป่่าผูเ้ดยีว งู
พงึกดั แมงป่องพงึต่อย หรอืตะขาบพงึกดักไ็ด ้ เพราะเหตุนัน้ เราพงึตาย พงึมี
อนัตราย เอาเถอะ เราจะปรารภความเพยีร (๒) พจิารณาเหน็วา่ บดัน้ี เราอยูป่่า
ผูเ้ดยีว พงึพลาดหกลม้กไ็ด ้ภตัตาหารทีฉ่นัแลว้ ไมพ่งึยอ่ยกไ็ด ้ด ี เสมหะ หรอื
ลมมพีษิดงัศสัตราพงึกําเรบิกไ็ด ้ เพราะเหตุนัน้ เราพงึตาย ... (๓) พจิารณาเหน็
วา่ บดัน้ี เราอยูป่่าผูเ้ดยีว พงึพบสตัวร์า้ย สตัวเ์หล่านัน้พงึทาํรา้ยเราถงึตายกไ็ด ้
เพราะเหตุนัน้ เราพงึตาย พงึมอีนัตราย เอาเถอะ เราจะปรารภความเพยีร (๔) 
พจิารณาเหน็วา่ บดัน้ี เราอยูป่่าผูเ้ดยีว พงึพบคนรา้ย พวกคนรา้ยนัน้พงึปลดิ
ชวีติเราเสยีกไ็ด ้ เพราะเหตุนัน้ เราพงึตาย ... (๕) พจิารณาเหน็วา่ บดัน้ี เราอยู่
ป่าผูเ้ดยีว พวกอมนุษยท์ีด่รุา้ย พงึปลดิชวีติเราเสยีกไ็ด ้ เพราะเหตุนัน้ เราพงึ
ตาย พงึมอีนัตราย เอาเถอะ เราจะปรารภความเพยีร ควรเป็นผูไ้มป่ระมาท มี
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ความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่งัไมถ่งึ เพือ่บรรลุธรรมทีย่งัไมบ่รรลุ เพือ่ทาํใหแ้จง้
ธรรมทีย่งัไม่ไดท้าํใหแ้จง้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๗/๑๓๘) 

 2.อนาคตภยสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒)พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุเมือ่พจิารณา
เหน็ภยัในอนาคต ๕ คอื (๑) พจิารณาเหน็วา่ บดัน้ี เรายงัเป็นคนหนุ่มแน่น แต่
ยงัมสีมยัทีช่ราจะถูกตอ้งกายนี้ได ้ การทีค่นแก่จะมนสกิารถงึคาํสัง่สอนของ
พระพทุธเจา้ มใิชท่าํไดง้า่ย ทัง้จะอาศยัเสนาสนะอนัเงยีบสงดั กม็ใิชท่าํไดง้า่ย 
เราจะรบีปรารภความเพยีร (๒) พจิารณาเหน็วา่ บดัน้ี เรามอีาพาธน้อย แต่ยงัมี
สมยัทีพ่ยาธจิะถูกตอ้งกายน้ีได ้ การทีบุ่คคลเจบ็ไขจ้ะมนสกิารถงึคาํสัง่สอนของ
พระพทุธเจา้ ... (๓) พจิารณาเหน็วา่ บดัน้ี ภกิษาหาไดง้า่ย สะดวกแก่การ
แสวงหาเลีย้งชพี แต่ยงัมสีมยัทีภ่กิษาหาไดย้าก ไมส่ะดวกแก่การแสวงหาเลีย้ง
ชพี คนทัง้หลายพากนัอพยพไปในทีม่อีาหารด ีทาํใหอ้ยูก่นัอยา่งพลุกพล่าน เมือ่
เป็นเชน่นัน้ การทีจ่ะมนสกิาร...(๔) พจิารณาเหน็วา่ บดัน้ี คนทัง้หลายพรอ้ม
เพรยีงกนั ไม่ววิาทกนั แต่กย็งัมสีมยัทีจ่ะมภียั คนทัง้หลายพากนัอพยพไปในที่
ปลอดภยั ทาํใหอ้ยูก่นัอยา่งพลุกพล่าน เมือ่เป็นเชน่นัน้ การทีจ่ะมนสกิาร... (๕) 
พจิารณาเหน็วา่ บดัน้ี สงฆพ์รอ้มเพรยีงกนั ไมว่วิาทกนั แต่ยงัมสีมยัทีส่งฆจ์ะ
แตกแยกกนั เมือ่เป็นเชน่นัน้ การทีจ่ะมนสกิารถงึคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
มใิช่ทาํไดง้า่ย ทัง้จะอาศยัเสนาสนะอนัเงยีบสงดั กม็ใิชท่าํไดง้า่ย ฉะนัน้ เราจะ
รบีปรารภความเพยีร ควรเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่งัไมถ่งึ 
เพือ่บรรลุธรรมทีย่งัไมบ่รรลุ เพือ่ทาํใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมไ่ดท้าํใหแ้จง้ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๗๘/๑๔๐) 

 3.อนาคตภยสตูร (ตติย) (สตูรที ่ ๓) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภยั ๕ ยงัไม่
เกดิขึน้ในปัจจุบนั แต่จกัเกดิขึน้ในอนาคต เธอทัง้หลายพงึรบัรูไ้ว ้ และพงึ
พยายามเพือ่ละภยัเหล่านัน้เสยี คอื (๑) ในอนาคต ภกิษุทัง้หลายจกัไมเ่จรญิกาย 
ไมเ่จรญิศลี (ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา) ใหผู้อ้ื่นบวชแลว้ไมส่ามารถแนะนําใน
อธศิลี อธจิติ และอธปัิญญาได ้ ซึง่เป็นเหตุใหพ้ระธรรมวนิยัเลอะเลอืน (๒) ใน
อนาคต ภกิษุทัง้หลายจกัไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา 
ใหนิ้สสยัแก่ผูอ้ื่นแลว้ไมส่ามารถแนะนําในอธศิลี อธจิติ และอธปัิญญาได ้ซึง่เป็น
เหตุใหพ้ระธรรมวนิยัเลอะเลอืน (๓) ในอนาคต ภกิษุทัง้หลายจกัไมเ่จรญิกาย ไม่
เจรญิศลี ไม่เจรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา แสดงอภธิมัมกถา (กถาวา่ดว้ยธรรมอนั
ยอดเยีย่ม เชน่ กถาวา่ดว้ยศลี) เวทลัลกถา ถลาํลงสูธ่รรมดาํกจ็กัไมรู่ต้วั ซึง่เป็น
เหตใุหพ้ระธรรมวนิยัเลอะเลอืน (๔) ในอนาคต ภกิษุทัง้หลายจกัไมเ่จรญิกาย ไม่
เจรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา เมือ่ผูอ้ื่นกล่าวสตูรทีพ่ระตถาคตตรสัไวล้ํ้าลกึ
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กไ็มต่ัง้ใจฟัง และไมใ่หค้วามสาํคญัธรรมวา่ควรเรยีนควรทอ่งจาํใหข้ึน้ใจ เมือ่ผูอ้ื่น
กล่าวสตูรอยูภ่ายนอกเป็นสาวกภาษติ กลบัตัง้ใจฟังเป็นอยา่งดแีละใหค้วามสาํคญั
ธรรมวา่ ควรเรยีนควรทอ่งจาํใหข้ึน้ใจ ซึง่เป็นเหตใุหพ้ระธรรมวนิยัเลอะเลอืน (๕) 
ในอนาคต ภกิษุทัง้หลายจกัไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิ
ปัญญา เป็นผูม้กัมาก ยอ่หยอ่น จกัไม่ปรารภความเพยีร คนรุน่หลงักจ็กัพากนั
ตามอย่าง ซึง่เป็นเหตุใหพ้ระธรรมวนิยัเลอะเลอืน (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/
๑๔๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เวทลัลกถา คอืกถาทีเ่จอืดว้ยญาณประกอบดว้ย
เวทคอืปีตแิละโสมนสัทีเ่กดิจากความเขา้ใจธรรมเทศนา ถงึกบัแสดงความชืน่ชม
แลว้ถามปัญหาต่อไปอกี (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๗๙/๔๐)  

 4.อนาคตภยสตูร (จตตุถ) (สตูรที ่๔) พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภยั ๕ คอื (๑) ใน
อนาคต ภกิษุทัง้หลายจกัชอบจวีรทีส่วยงาม ละความเป็นผูท้รงผา้บงัสกุุลเป็น
วตัร ละเสนาสนะอนัเงยีบสงดั ไปรวมกนัอยูท่ีห่มูบ่า้น นิคม และเมอืงหลวง 
แสวงหาจวีรดว้ยวธิกีารทีไ่มเ่หมาะสมหลายอยา่ง (๒) ในอนาคต ภกิษุทัง้หลาย
จกัชอบบณิฑบาตทีม่รีสอรอ่ย ละความเป็นผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ละ
เสนาสนะอนัเงยีบสงดั ... แสวงหาบณิฑบาตดว้ยวธิกีารทีไ่มเ่หมาะสมหลาย
อยา่ง (๓) ในอนาคต ภกิษุทัง้หลายจกัชอบเสนาสนะทีส่วยงาม ละการอยูป่่าเป็น
วตัร ละเสนาสนะอนัเงยีบสงดั ...แสวงหาเสนาสนะ... (๔) ในอนาคต ภกิษุ
ทัง้หลายจกัคลุกคลกีบัภกิษุณี นางสกิขมานา และสามเณร เมือ่เป็นเชน่นัน้ กพ็งึ
หวงัไดว้า่ เธอเหล่านัน้จกัไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์ ตอ้งอาบตัเิศรา้หมอง
บางอยา่ง หรอืบอกลาสกิขา (๕) ในอนาคต ภกิษุทัง้หลายจกัคลุกคลกีบัคนวดั
และสามเณร เมือ่เป็นเชน่นัน้ กพ็งึหวงัไดว้่า เธอเหลา่นัน้จกับรโิภคของทีส่ะสม
ไวห้ลายอยา่ง จกัทาํนิมติอยา่งหยาบไวท้ีแ่ผ่นดนิบา้ง ทีป่ลายของเขยีวบา้ง ยงั
ไมเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั แต่จกัเกดิขึน้ในอนาคต เธอทัง้หลายพงึรบัรูไ้ว ้ และพงึ
พยายามเพือ่ละภยัเหล่านัน้เสยี (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๐/๑๔๖) 

อนาคตภยั : ภยัทีย่งัมาไมถ่งึ, ภยัทีจ่ะเกดิขึน้ในครัง้หน้า, ในจฬูธมัมสมาทานสตูรทา่น
หมายถงึ อนาคตภยัในกามทัง้หลาย ไดแ้ก่ หลงัจากตายแลว้ ไปเกดิในอบาย 
ทุคต ิวนิิบาต นรก เสวยทุกขเวทนาอนัแรงกลา้เผด็รอ้น ในทีท่ีต่นเกดินัน้, ดงัมี
ปรากฏขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ทา่นสมณพราหมณ์พวกนัน้เมือ่เหน็อนาคตภยัใน
กามทัง้หลาย จงึกล่าวถงึการละกามทัง้หลาย บญัญตักิารกาํหนดรูก้ามทัง้หลาย 
(อนัทีจ่รงิ) การไดส้มัผสัแขนอนัมขีนอ่อนนุ่มของนางปรพิาชกิาน้ีเป็นความสขุ 
แลว้กถ็งึความเป็นผูด้ืม่ดํ่าในกามทัง้หลาย ครัน้ถงึความเป็นผูด้ืม่ดํ่าในกาม
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ทัง้หลาย หลงัจากตายแลว้ ไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก เสวยทุกขเวทนา
อนัแรงกลา้เผด็รอ้น ในทีท่ีต่นเกดินัน้...(ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๖๘/๕๐๙) 

อนาคตอทัธา : อนาคตกาล, กาลเวลาทีย่งัมาไมถ่งึ, ในการบรรยายตามนยัพระสตูรวา่ เวลา
หลงัจากจุต ิ ชือ่วา่อนาคตอทัธา; สว่นตามการบรรยายตามนยัอภธิรรม ไดแ้ก่ 
เวลาทีย่งัไมถ่งึขณะแมท้ัง้ ๓ (อุปปาทกัขณะ ฐติขิณะ ภงัคขณะ) ชือ่วา่อนาคต
อทัธา, มปีรากฏในสงัคตีสิตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อทัธา (กาล) ๓ (ไดแ้ก่) 
๑. อตตีอทัธา (อดตีกาล) ๒. อนาคตอทัธา (อนาคตกาล) ๓. ปัจจุปปันนอทัธา 
(ปัจจุบนักาล)...(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๕) 

อนาคตงัสญาณ : ญาณในอนาคต, ญาณเป็นเครือ่งรูอ้นาคต,ในอรรถกถา ทา่นอธบิายวา่
หมายถงึญาณทีห่ยัง่รูอ้นาคต (อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๔๓๙/๒๑๓), ญาณหยัง่รูส้ว่น
อนาคต, มปีรากฏในทสตุตรสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งว่า...ธรรม ๓ ประการ ที่
ควรใหเ้กดิขึน้ คอือะไร คอื ญาณ ๓ ไดแ้ก่ ๑. อตตีงัสญาณ (ญาณหยัง่รูส้ว่น
อดตี) ๒. อนาคตงัสญาณ (ญาณหยัง่รูส้ว่นอนาคต) ๓. ปัจจุปปันนงัสญาณ 
(ญาณหยัง่รูส้ว่นปัจจุบนั)...(ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๔), นอกจากน้ี ยงัมี
ปรากฏในทีห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ อภ.ิป. (ไทย) ๔๐/๙/๘๘๒, ๔๐/๑๐/๘๘๒, ๔๐/๓๙/
๖๖๕, ๔๐/๔๐/๖๖๕, ๔๐/๔๑/๖๖๖, ๔๐/๕๒/๘๑๘, ๔๐/๕๓/๘๑๘, ๔๐/๕๔/๘๑๙, 
๔๐/๙๒/๗๔๗, ๔๐/๙๓/๗๔๘, ๔๐/๔๐๔/๒๕๘, ๔๐/๔๐๖/๒๕๙, ๔๐/๔๐๘/๒๕๙ 

อนาคตงัสญาณปัจจเวกขณะ : การพจิารณาญาณเป็นเครือ่งรูอ้นาคต, การพจิารณาญาณ
เครือ่งหยัง่รูอ้นาคต, มปีรากฏในปรติตารมัมณตกิะ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...
สภาวธรรมทีม่มีหคัคตะเป็นอารมณ์เป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีม่ปีรติตะเป็น
อารมณ์โดยอธปิตปัิจจยั มอียา่งเดยีว คอื อารมัมณาธปิต ิไดแ้ก่ บคุคลพจิารณา
ปฐมฌานปัจจเวกขณะใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น ฯลฯ พจิารณาอนาคตงัส
ญาณปัจจเวกขณะใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น ยนิดเีพลดิเพลนิขนัธท์ีเ่ป็น
ปรติตะซึง่มมีหคัคตะเป็นอารมณ์ใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น...(อภ.ิป. (ไทย) 
๔๑/๑๘/๔๗๑) 

อนาคตารมัมณปัญญา : ปัญญาทีรู่ช้ดัอารมณ์ในอนาคต, ปัญญาทีรู่ช้ดัอารมณ์อนัยงัมา
ไมถ่งึ, มปีรากฏในญาณวภิงัคด์งัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนาคตารมัมณปัญญา
เป็นไฉน ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม 
สมัมาทฏิฐ ิ ปรารภสภาวธรรมทีเ่ป็นอนาคตเกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่ อนาคตารมัมณ
ปัญญา... (อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๗๘๗/๕๐๘) 

อนาคามิเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระอนาคามเีถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุ
ทัง้หลายผูเ้ป็นศษิยข์องพระผูบ้รรลุอนาคามผิลวา่ ภกิษุผูเ้กดิฉนัทะในธรรม  ที่
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ใคร ๆ  บอกไมไ่ด ้ มใีจไดส้มัผสัแลว้และมจีติไมเ่กาะเกีย่วในกามทัง้หลาย เรา
เรยีกวา่  ผูม้กีระแสในเบือ้งบน (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๑๘/๑๐๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ธรรม หมายถงึนิพพาน คาํวา่ มใีจไดส้มัผสัแลว้ 
หมายถงึมใีจไดส้มัผสัมรรคผลเบือ้งตํ่า คอื โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล 
สกทาคามมิรรค  สกทาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล คาํวา่ ดว้ยอาํนาจ
อนาคามมิรรค จงึมจีติไมเ่กาะเกีย่วในกามทัง้หลาย คาํวา่ ผูม้กีระแสในเบือ้งบน 
หมายถงึจะบงัเกดิในสทุธาวาสชัน้สงูขึน้ไปตามลาํดบั คอืบงัเกดิในชัน้อวหิา
จนถงึ ชัน้อกนิฏฐา (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๖/๑๔๔)  

อนาคามิผล : คุณวเิศษในพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นผลอนัพระอนาคามพีงึเสวย, เรยีกวา่อรยิผล 
เป็นผลอนัเกดิจากการบาํเพญ็สมณธรรม ซึง่ผูบ้รรลุถงึอนาคามผิลนี้เรยีกวา่พระ
อนาคาม ี สามารถละกเิลสทีเ่รยีกวา่โอรมัภาคยิสงัโยชน์ (สงัโยชน์เบือ้งตํ่า)ได้
เดด็ขาด ๕ ขอ้ คอื ๑) สกักายทฏิฐ ิ - มคีวามเหน็วา่รา่งกายนี้เป็นของเรา มี
ความยดึมัน่ถอืมัน่ในระดบัหน่ึง ๒) วจิกิจิฉา - มคีวามสงสยัในคุณของพระ
รตันตรยั คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์๓) สลีพัพตปรามาส - ความถอืมัน่ศลี
พรต โดยสกัวา่ทาํตามๆ กนัไปอยา่งงมงาย เหน็วา่จะบรสิทุธิห์ลุดพน้ไดเ้พยีง
ดว้ยศลีและวตัร หรอืนําศลีและพรตไปใชเ้พือ่เหตุผลอื่น ไมใ่ชเ่พือ่เป็นปัจจยัแก่
การสิน้กเิลส เชน่การถอืศลีเพือ่เอาไวข้ม่ไวด้า่คนอืน่ การถอืศลีเพราะอยากได้
ลาภสกัการะเป็นตน้ ซึง่รวมถงึความเชือ่ถอืในพธิกีรรมทีง่มงายดว้ย ๔) กาม
ราคะ - มคีวามตดิใจในกามคุณ และ ๕) ปฏฆิะ – มคีวามกระทบกระทัง่ในใจ; 
เป็นหนึ่งในบรรดา อรยิผล ๔ คอื มปีรากฏในโลหจิจสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่ง
วา่...สมณะหรอืพราหมณ์ในโลกนี้จะพงึบรรลุกุศลธรรม เมือ่บรรลุแลว้ไมค่วร
สอนคนผูอ้ื่น เพราะไมม่ผีูร้บัคาํสอนใดจะช่วยผูส้อนได ้เปรยีบเหมอืนบุคคลผูต้ดั
เครือ่งจองจาํเก่าออกแลว้ สรา้งเครือ่งจองจาํใหม่ขึน้มาแทน เราเรยีกขอ้
เปรยีบเทยีบอยา่งนี้วา่เป็นความโลภอนัชัว่รา้ย เพราะไมม่ผีูร้บัคาํสอนใดจะชว่ย
ผูส้อนได ้ ผูท้ีก่ล่าวอยา่งนี้ชือ่วา่ ทาํความเดอืดรอ้นใหแ้ก่เหล่ากลุบตุรผูอ้าศยั
ธรรมวนิยัทีเ่ราแสดงแลว้บรรลุคุณวเิศษ คอื ทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิลบา้ง ทาํให้
แจง้สกทาคามผิลบา้ง ทาํใหแ้จง้อนาคามผิลบา้ง ทาํใหแ้จง้อรหตัตผลบา้ง...(ท.ีส.ี 
(ไทย) ๙/๕๑๑/๒๒๕, ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๕๑๒/๒๒๖), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในที่
หลายแหง่ ไดแ้ก่ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗, ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๓/๓๔๑, 
ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๘, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๗๙/๔๒๘, ส.ํข. (ไทย) ๑๗/
๑๒๒/๒๑๖, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๓๕/๓๕, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๓๙๕/๒๕๓, ส.ํม. (ไทย) 
๑๙/๔๘๘/๒๙๙, และ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๗๕/๒๔,๒๐/๑๗๖/๒๔,๒๐/๑๗๗/
๒๔,๒๐/๑๗๘/๒๔ 
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อนาคามิผลสมาบตัิ : สมาบตัคิอือนาคามผิล, ในอรรถกถา ทา่นอธบิายวา่ พระอรยิบุคคล
เขา้ถงึอนาคามผิลสมาบตัเิป็นพระอนาคามแีลว้เขา้นิโรธสมาบตั ิ ออกจากนิโรธ
สมาบตัแิลว้ จงึบรรลุเป็นพระอรหนัต ์ (ม.อ. (บาล)ี ๓/๔๙๙–๕๐๐), คาํศพัทน้ี์มี
ปรากฏในญาณกถา ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...โสดาปัตตมิรรคควรรูย้ ิง่ โสดา
ปัตตผิลสมาบตั ิ... สกทาคามมิรรค ...สกทาคามผิลสมาบตั ิ... อนาคามมิรรค ... 
อนาคามผิลสมาบตั ิ ... อรหตัตมรรค ...อรหตัตผลสมาบตัคิวรรูย้ ิง่...(ข.ุป. (ไทย) 
๓๑/๑๙/๒๖) 

อนาคามิผลสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อนาคามิผลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ทาํใหแ้จง้อนาคามผิล 

พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรม ๔ มสีปัปุรสิสงัเสวะเป็นตน้ ที่
บุคคลเจรญิ กระทาํใหม้ากแลว้ เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ทาํใหแ้จง้อนาคามผิล (ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๓/๕๗๗) 

 2.อนาคามิผลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนาคามผิล พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ยงัละธรรม ๖ ไมไ่ด ้กไ็มอ่าจบรรลุอนาคามผิลได ้ต่อเมือ่ละไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลุ
อนาคามผิลได ้ธรรม ๖ ประการ คอื (๑) ความไมม่ศีรทัธา (๒) ความไมม่หีริ ิ(๓) 
ความไมม่โีอตตปัปะ (๔) ความเกยีจครา้น (๕) ความหลงลมืสต ิ (๖) ความมี
ปัญญาทราม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๕/๕๘๔) 

อนาคามิมรรค : มรรคทีท่าํใหก้ลบัมาเกดิในโลกนี้แลว้ไมเ่วยีนกลบัมาเกดิอกี, มรรคอนัใหถ้งึ
ความเป็นพระอนาคาม ี เป็นเหตุละสงัโยชน์เบือ้งตํ่าไดท้ัง้ ๕ ไดแ้ก่ ๑) 
สกักายทฏิฐ ิ - มคีวามเหน็วา่รา่งกายนี้เป็นของเรา มคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ในระดบั
หน่ึง ๒) วจิกิจิฉา - มคีวามสงสยัในคุณของพระรตันตรยั คอืพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์๓) สลีพัพตปรามาส - ความถอืมัน่ศลีพรต โดยสกัวา่ทาํตามๆ กนัไป
อยา่งงมงาย เหน็ว่าจะบรสิทุธิห์ลุดพน้ไดเ้พยีงดว้ยศลีและวตัร หรอืนําศลีและ
พรตไปใชเ้พือ่เหตุผลอืน่ ไมใ่ชเ่พือ่เป็นปัจจยัแก่การสิน้กเิลส เชน่การถอืศลีเพือ่
เอาไวข้ม่ไวด้า่คนอื่น การถอืศลีเพราะอยากไดล้าภสกัการะเป็นตน้ ซึง่รวมถงึ
ความเชือ่ถอืในพธิกีรรมทีง่มงายดว้ย ๔) กามราคะ - มคีวามตดิใจในกามคุณ 
และ ๕) ปฏฆิะ – มคีวามกระทบกระทัง่ในใจ; เป็นหนึ่งในบรรดา อรยิมรรค ๔ 
คอื โสดาปัตตมิรรค (มรรคอนัใหถ้งึกระแสทีนํ่าไปสูพ่ระนิพพานทแีรก, มรรคอนั
ใหถ้งึความเป็นพระโสดาบนั เป็นเหตุละสงัโยชน์ได ้๓ คอื สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา 
สลีพัพตปรามาส) ๒. สกทาคามมิรรค (มรรคอนัใหถ้งึความเป็นพระสกทาคาม ี
เป็นเหตลุะสงัโยชน์ได ้ ๓ ขอ้ตน้ กบัทาํราคะ โทสะ โมหะ ใหเ้บาบางลง) ๓. 
อนาคามมิรรค (มรรคอนัใหถ้งึความเป็นพระอนาคาม ี เป็นเหตุละสงัโยชน์เบือ้ง
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ตํ่าไดท้ัง้ ๕ ขอ้ ๔. อรหตัตมรรค (มรรคอนัใหถ้งึความเป็นพระอรหนัต ์ เป็นเหตุ
ละสงัโยชน์ไดห้มดทัง้ ๑๐), คาํศพัทน้ี์มปีรากฏในญาณกถา ดงัขอ้ความตอนหนึ่ง
วา่...โสดาปัตตมิรรคควรรูย้ ิง่ โสดาปัตตผิลสมาบตั ิ ... สกทาคามมิรรค ...
สกทาคามผิลสมาบตั ิ ... อนาคามมิรรค ... อนาคามผิลสมาบตั ิ ... อรหตัตมรรค 
...อรหตัตผลสมาบตัคิวรรูย้ ิง่... (ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๑๙/๒๖), นอกจากน้ี ยงัมี
ปรากฏในทีห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๒๒/๓๒, ๓๑/๒๒๑/๓๗๒, ๓๑/
๒๒๒/๓๗๔, และ อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๓๙๑/๔๐๕, ๓๗/๖๖๓/๗๑๖, ๓๗/๘๑๐/
๘๔๖ 

อนาคามี,อนาคามีบคุคล :ผูไ้มก่ลบัมา, บุคคลผูไ้มก่ลบัมาอกี, บุคคลผูบ้รรลุเป็นอนาคาม,ี ใน
สมยัพทุธกาลมอีนาคามบีุคคล ไดแ้ก่ ทา่นจติตคฤหบด ี ท่านอุคคคฤหบด ี เป็น
ตน้, อรยิบุคคลผูส้ามารถละสงัโยชน์เบือ้งตํ่าไดท้ัง้ ๕ ไดแ้ก่ ๑) สกักายทฏิฐ ิ - มี
ความเหน็วา่รา่งกายนี้เป็นของเรา มคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ในระดบัหน่ึง ๒) วจิกิจิฉา 
- มคีวามสงสยัในคุณของพระรตันตรยั คอืพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ๓) 
สลีพัพตปรามาส - ความถอืมัน่ศลีพรต โดยสกัวา่ทาํตามๆ กนัไปอยา่งงมงาย 
เหน็วา่จะบรสิทุธิห์ลุดพน้ไดเ้พยีงดว้ยศลีและวตัร หรอืนําศลีและพรตไปใชเ้พือ่
เหตุผลอื่น ไมใ่ชเ่พือ่เป็นปัจจยัแก่การสิน้กเิลส เชน่การถอืศลีเพือ่เอาไวข้ม่ไวด้า่
คนอื่น การถอืศลีเพราะอยากไดล้าภสกัการะเป็นตน้ ซึง่รวมถงึความเชือ่ถอืใน
พธิกีรรมทีง่มงายดว้ย ๔) กามราคะ - มคีวามตดิใจในกามคุณ และ ๕) ปฏฆิะ – 
มคีวามกระทบกระทัง่ในใจ, ทา่นผูเ้ป็นพระอนาคามแีลว้จะไมเ่วยีนกลบัมาเกดิใน
โลกมนุษยอ์กี; เป็นหนึ่งในบรรดา อรยิบุคคล ๔ ไดแ้ก่ ๑) โสดาบนั (ทา่นผูบ้รรลุ
โสดาปัตตผิลแลว้, ผูถ้งึกระแส) ๒) สกทาคาม ี(ทา่นผูบ้รรลุสกทาคามผิลแลว้, ผู้
กลบัมาอกีครัง้เดยีว) ๓) อนาคาม ี (ทา่นผูบ้รรลุอนาคามผิลแลว้, ผูไ้มเ่วยีน
กลบัมาอกี) ๔) อรหนัต ์ (ท่านผูบ้รรลุอรหตัตผลแลว้, ผูค้วร ผูห้กักาํแหง่สงสาร
แลว้); มปีรากฏในปาราชกิกณัฑ ์ ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...รปูโน้นเป็นพระ
สกทาคาม ี รปูโน้นเป็นพระอนาคาม ี รปูโน้นเป็นพระอรหนัต ์ รปูโน้นไดว้ชิชา ๓ 
รปูโน้นไดอ้ภญิญา ๖ เมือ่พดูอยา่งนี้ พวกคฤหสัถก์ค็งจะพอใจถวายบณิฑบาต
แก่พวกเรา โดยวธิน้ีีพวกเราจะพรอ้มเพรยีงกนั รว่มใจกนั ไมท่ะเลาะกนั อยูจ่าํ
พรรษาอยา่งผาสกุและบณิฑบาตไมล่าํบาก...(ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๑๙๓/๑๗๘), มี
ปรากฏในทีห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๔๐๔/๓๓๘, ๑๐/๔๐๔/๓๓๙, ๑๐/
๔๐๔/๓๔๐, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๓๗/๑๒๘, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๘๔/๒๑๔, ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๕, ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๑๒๒/๒๑๖, ๑๗/๑๒๓/๒๑๘, องฺ.ทุก. 
(ไทย) ๒๐/๓๗/๘๔, องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๒๑/๑๖๘, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๑/
๒๐๑, ๒๑/๑๗๑/๒๔๑, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๗/๑๑๕, อภ.ิย. (ไทย) ๓๘/๑๓๐/
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๖๕๕, ๓๘/๒๕/๕๔๘, ๓๘/๑๒๘/๖๕๒, ๓๘/๓๑/๕๕๕, ๓๘/๓๕/๕๖๑, ๓๘/๖๕/
๕๙๓, ๓๘/๘๙/๖๑๓, ๓๘/๒๘๖/๗๙๔, ๓๘/๓๑๙/๘๒๓, ๓๘/๓๒๐/๘๒๓, ๓๘/
๓๒๐/๘๒๔, ๓๘/๓๒๐/๘๒๕, ๓๘/๓๒๐/๘๒๖ 

อนาคามี, พระอริยบคุคล : พระอนาคาม,ี พระอรยิบุคคลผูส้ามารถละสงัโยชน์เบือ้งตํ่าไดท้ัง้ ๕ 
ไดแ้ก่ ๑) สกักายทฏิฐ ิ- มคีวามเหน็วา่รา่งกายน้ีเป็นของเรา มคีวามยดึมัน่ถอืมัน่
ในระดบัหน่ึง ๒) วจิกิจิฉา - มคีวามสงสยัในคุณของพระรตันตรยั คอืพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ ๓) สลีพัพตปรามาส - ความถอืมัน่ศลีพรต โดยสกัวา่ทาํ
ตามๆ กนัไปอยา่งงมงาย เหน็วา่จะบรสิทุธิห์ลุดพน้ไดเ้พยีงดว้ยศลีและวตัร หรอื
นําศลีและพรตไปใชเ้พือ่เหตุผลอื่น ไมใ่ชเ่พือ่เป็นปัจจยัแก่การสิน้กเิลส เชน่การ
ถอืศลีเพือ่เอาไวข้ม่ไวด้า่คนอื่น การถอืศลีเพราะอยากไดล้าภสกัการะเป็นตน้ ซึง่
รวมถงึความเชือ่ถอืในพธิกีรรมทีง่มงายดว้ย ๔) กามราคะ - มคีวามตดิใจในกาม
คุณ และ ๕) ปฏฆิะ – มคีวามกระทบกระทัง่ในใจ, ทา่นผูเ้ป็นพระอนาคามแีลว้
จะไมเ่วยีนกลบัมาเกดิในโลกมนุษยอ์กี; เป็นหนึ่งในบรรดา อรยิบุคคล ๔ ไดแ้ก่ 
๑) โสดาบนั (ทา่นผูบ้รรลุโสดาปัตตผิลแลว้, ผูถ้งึกระแส) ๒) สกทาคาม ี (ท่านผู้
บรรลุสกทาคามผิลแลว้, ผูก้ลบัมาอกีครัง้เดยีว) ๓) อนาคาม ี (ทา่นผูบ้รรลุ
อนาคามผิลแลว้, ผูไ้มเ่วยีนกลบัมาอกี) ๔) อรหนัต ์ (ทา่นผูบ้รรลุอรหตัตผลแลว้, 
ผูค้วร ผูห้กักาํแหง่สงสารแลว้); มปีรากฏในสกักสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...
สาวกของเราในธรรมวนิยันี้ เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจ 
ปฏบิตัติามทีเ่ราพรํ่าสอนอยูต่ลอด ๙ ปี ... ๘ ปี ... ๗ ปี ... ๖ ปี ... ๕ ปี ... ๔ ปี 
...๓ ปี ... ๒ ปี ... ๑ ปี พงึเป็นผูเ้สวยความสขุอยา่งแน่นอนอยูต่ลอด ๑๐๐ ปีกม็ ี
๑๐,๐๐๐ ปีกม็ ี๑๐๐,๐๐๐ ปีกม็ ีและสาวกของเรานัน้แล เป็นสกทาคามกีม็ ี เป็น
อนาคามกีม็.ี..(องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๖/๑๐๑), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในปัพพชั
ชาสตูร (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๙/๑๒๗), โกกาลกิสตูร (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๘๙/
๒๐๑), และในกรชกายสตูร (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑๙/๓๖๕) 

อนาคารมนีุ : ผูรู้ซ้ึง่ไมม่เีรอืน, ในมหาวยิหูสตุตนิทเทส ทา่นหมายถงึมนีุผูป้ระกอบดว้ยโม
เนยยธรรม ๓ ประการ คอื (๑) โมเนยยธรรมทางกาย (๒) โมเนยยธรรมทาง
วาจา (๓) โมเนยยธรรมทางใจ ดงัมปีรากฏขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อาคารมนีุ เป็น
อยา่งไร คอื บุคคลผูค้รองเรอืน เหน็ทาง(นิพพาน)แลว้ รูแ้จง้หลกัคาํสอนแลว้ 
เหล่าน้ี ชือ่วา่อาคารมนีุ อนาคารมนีุ เป็นอยา่งไร คอื บุคคลผูเ้ป็นบรรพชติ เหน็
ทาง(นิพพาน)แลว้ รูแ้จง้หลกัคาํสอนแลว้ เหล่าน้ี ชือ่วา่อนาคารมนีุ...(ข.ุม. (ไทย) 
๒๙/๑๔๙/๔๐๐); เป็นหนึ่งในบรรดามนีุ ๖ จาํพวก คอื ๑. อาคารมนีุ ๒. อนาคาร
มนีุ ๓. เสขมนีุ ๔. อเสขมนีุ ๕. ปัจเจกมุนี ๖. มนิุมนีุ, และนอกจากนี้ ยงัมปีรากฏ



 

๕๘๖๙ 
 

 

ในเมตตคมูาณวปัญหานิทเทส (ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๒๑/๑๒๘) ซึง่มเีนื้อหาใน
ความหมายเดยีวกนั 

อนาคาริกมิตร : มติรผูไ้มม่เีรอืน, มติรผูไ้มค่รองเรอืน, ในขคัควสิาณสตุตนิทเทส ทา่น
หมายถงึภกิษุในพระพทุธศาสนา ดงัมปีรากฏขอ้ความตอนหนึ่งว่า...อนาคารกิ
มติร เป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้ เป็นทีร่กั พอใจ เป็นทีเ่คารพ ควรยก
ยอ่ง พดูเป็น ทนฟังถอ้ยคาํได ้กล่าวถอ้ยคาํไดล้กึซึง้ และไมช่กันําไปในเรื่องไม่
สมควร ชกัชวน(ใหบ้าํเพญ็)ในทางอธสิลี ชกัชวนใหห้มัน่เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ 
ชกัชวนใหห้มัน่เจรญิ สมัมปัปธาน ๔ ฯลฯ อทิธบิาท ๔ ฯลฯ อนิทรยี ์๕ ฯลฯ 
พละ ๕ ฯลฯ โพชฌงค ์๗ ฯลฯ อรยิมรรคมอีงค ์๘ น้ีชือ่วา่อนาคารกิมติร...(ข.ุจ.ู 
(ไทย) ๓๐/๑๒๓/๔๐๙, ๓๐/๑๖๑/๕๐๐) เป็นหนึ่งในบรรดามติร มติรม ี๒ จาํพวก 
คอื ๑. อาคารกิมติร (มติรครองเรอืน) ๒. อนาคารกิมติร (มติรไมค่รองเรอืน) 

อนาคาริยวินัย : วนิยัสาํหรบัผูไ้มม่เีรอืน, วนิยัสาํหรบัผูไ้มค่รองเรอืน, ในจฬูหตัถปิโทปมสตูร 
ทา่นหมายถงึวนิยัของภกิษุสงฆใ์นพระพทุธศาสนา, ดงัมปีรากฏขอ้ความตอน
หน่ึงวา่...สมณบณัฑติเหลา่นัน้ผูไ้ดร้บับรรพชาจากพระสมณโคดมในอนาคารยิ
วนิยันัน้แลว้ หลกีออก(จากหมู)่ ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจอยู ่ไม่
นานกไ็ดท้าํใหแ้จง้ซึง่ประโยชน์ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแห่งพรหมจรรยท์ีเ่หล่า
กุลบตุรผูอ้อกจากเรอืน บวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง
เขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั...(ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๘๙/๓๒๐) 

อนาจาร : ความประพฤตไิมเ่หมาะสม, ความประพฤตชิัว่, ความประพฤตน่ิาอบัอาย, ใน
มหสิชาดก ทา่นหมายถงึการประทุษรา้ยมติร ดงัมปีรากฏขอ้ความตอนหนึ่งวา่...
กเ็มือ่เจา้ลงิตวันี้เขา้ใจวา่กระบอืตวัอื่นเหมอืนขา้พเจา้จกักระทาํอนาจารอยา่งนี้
กระบอืเหล่านัน้กจ็กัฆา่มนัเสยีในทีน่ัน้ ขา้พเจา้จกัพน้จากปาณาตบิาต...(ข.ุชา.
ตกิ. (ไทย) ๒๗/๘๔/๑๓๙), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในสตุตนัตภาชนีย ์ ซึง่ทา่น
หมายถงึการไมป่ระพฤตติามศลีทัง้หมด ดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งวา่...คาํวา่ ถงึ
พรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร อธบิายวา่ อาจาระกม็ ีอนาจาระกม็ ีใน ๒ อยา่งนัน้ 
อนาจาระ เป็นไฉน ความล่วงละเมดิทางกาย ทางวาจา ทัง้ทางกายและวาจา น้ี
เรยีกวา่ อนาจาระ ความเป็นผูทุ้ศลีแมท้ัง้หมดกเ็รยีกวา่ อนาจาระ... (อภ.ิว.ิ 
(ไทย) ๓๕/๕๑๓/๓๘๗) 

อนาถบิณฑิก, เศรษฐี,อนาถบิณฑิกเศรษฐี :เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ, เศรษฐแีหง่เมอืงสา
วตัถ ี ผูไ้ดส้มญานามวา่อนาถบณิฑกิะ เพราะเป็นคนมจีติเมตตาชอบทาํบุญให้
ทานแก่คนยากจนอนาถา ทา่นจงึมชีือ่ปรากฏวา่ อนาถปิณฑกิะ ซึง่แปลวา่ผูม้ ี
กอ้นขา้วเพือ่คนไมม่ทีีพ่ึง่, เดมิทา่นกเ็กดิในตระกลูมหาเศรษฐ ี ในเมอืงสาวตัถ ี



 

๕๘๗๐ 
 

 

บดิาชือ่วา่ สมุนะ มทีรพัยส์มบตัมิากมายมหาศาล เมือ่เกดิมาแลว้บรรดาหมูญ่าติ
ไดต้ัง้ชือ่ใหว้า่สทุตัตะ ภรรยาทา่นคอืนางบุญญลกัขณา มบีุตร ๑ คน คอื นายกา
ละ และมธีดิา ๓ คน คอื มหาสภุทัทา จุลลสภุทัทา และสมุนา, ทา่นไดบ้าํรุง
พระพทุธศาสนาอยา่งมากมายยิง่ มกีารสรา้งวดัเชตวนัเป็นตน้ (โดยใชเ้งนิถงึ 
๑๘ โกฏ ิ เพือ่ซือ้สวนเจา้เชตเพือ่สรา้งเป็นสงัฆาราม อกี ๑๘ โกฏ ิ เป็นคา่
ก่อสรา้ง และอกี ๑๘ โกฏ ิใชใ้นการฉลองสมโภชวหิาร รวมทัง้สิน้ ๕๔ โกฏ ิและ
พระพทุธองคป์ระทบั ณ วดัน้ีนานถงึ ๑๙ พรรษา) จนไดร้บัเอตทคัคะเป็นเลศิ
กวา่สาวกทัง้ปวงดา้นการใหท้าน, ทา่นไดบ้รรลุโสดาบนั หลงัจากทีท่า่นป่วย
หนกัและไดฟั้งธรรมจากทา่นสารบีุตรและทา่นอานนทจ์บแลว้จงึไดท้าํกาลกริยิา
แลว้บงัเกดิเป็นเทพบุตรในหมูเ่ทพชัน้ดุสติ มปีรากฏในอนาถปิณฑโิกวาทสตูร 
ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั 
อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ีณ ทีน่ัน้ พระผูม้พีระภาคไดร้บั
สัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระ
ดาํรสัแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัเรือ่งนี้วา่ ภกิษุทัง้หลาย เราจกั
แสดงปฏจิจสมปุบาทแก่เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี เราจกั
กล่าว...(ส.ํนิ. (ไทย)๑๖/๑/๑, ๑๖/๑๑/๑๗,๑๖/๔๑/๘๓,๑๖/๕๑/๙๙), นอกจากน้ี 
ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑/๑, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/
๑/๕๗, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๖/๗๙, ๒๐/๓๗/๘๐, ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๒๓๔/๒๔๙, 
๑/๒๖๙/๒๙๑, ๑/๒๘๓/๓๑๕, ๑/๒๙๐/๓๒๘, ๒/๔๗๑/๙๒, ข.ุชา.ตกิ. (ไทย) ๒๗/
๑๐๒/๑๔๓, ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔๖/๕๒๔, ข.ุอป. (ไทย) ๓๓/๑๘๘/๕๔๕, และใน 
อภ.ิก. (ไทย) ๓๗/๘๐๒/๘๔๐ 

อนาถบิณฑิกคหบดี,อนาถบิณฑิกะ, คหบดี :คหบดชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ ท่านเกดิในตระกลู
มหาเศรษฐ ี ในเมอืงสาวตัถ ี บดิาชือ่วา่ สุมนะ มทีรพัยส์มบตัมิากมายมหาศาล 
เมือ่เกดิมาแลว้บรรดาหมูญ่าตไิดต้ัง้ชือ่ใหว้า่ สทุตัตะ เป็นคนมจีติเมตตาชอบ
ทาํบุญใหท้านแก่คนยากจนอนาถา ทา่นจงึมชีือ่ปรากฏวา่ อนาถปิณฑกิะ ภรรยา
ทา่นคอืนางบุญญลกัขณา มบีุตร ๑ คน คอื นายกาละ และมธีดิา ๓ คน คอื มหา
สภุทัทา จุลลสภุทัทา และสมุนา, ทา่นไดบ้าํรุงพระพทุธศาสนาอยา่งมากมายยิง่ 
มกีารสรา้งวดัเชตวนัเป็นตน้ (โดยใชเ้งนิถงึ ๑๘ โกฏ ิ เพือ่ซือ้สวนเจา้เชตเพือ่
สรา้งเป็นสงัฆาราม อกี ๑๘ โกฏ ิ เป็นคา่ก่อสรา้ง และอกี ๑๘ โกฏ ิ ใชใ้นการ
ฉลองสมโภชวหิาร รวมทัง้สิน้ ๕๔ โกฏ ิและพระพทุธองคป์ระทบั ณ วดัน้ีนาน
ถงึ ๑๙ พรรษา) จนไดร้บัเอตทคัคะเป็นเลศิกวา่สาวกทัง้ปวงดา้นการใหท้าน, 
ทา่นไดบ้รรลุโสดาบนั หลงัจากทีท่า่นป่วยหนกัและไดฟั้งธรรมจากทา่นสารบุีตร
และทา่นอานนทจ์บแลว้จงึไดท้าํกาลกริยิาแลว้บงัเกดิเป็นเทพบตุรในหมูเ่ทพชัน้



 

๕๘๗๑ 
 

 

ดุสติ, มปีรากฏในสกิขาปทกถา ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...ครัน้พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ กรุงกบลิพสัดุต์ามพระอธัยาศยัแลว้ ไดเ้สดจ็จารกิไปทางกรุงสาวตั
ถ ี เสดจ็จารกิไปโดยลาํดบั จนถงึกรุงสาวตัถ ี ทราบวา่พระองคป์ระทบัอยู ่ ณ 
พระเชตวนัอารามของอนาถบณิฑกิคหบดเีขตกรุงสาวตัถนีัน้...(ว.ิม. (ไทย) ๔/
๑๐๕/๑๖๗), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในทีห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๘๗/
๒๙๕, ว.ิม. (ไทย) ๔/๒๐๙/๓๓๑, ว.ิม. (ไทย) ๔/๒๐๙/๓๓๒, ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/
๒๖๙/๕๓, ๗/๔๑๑/๓๒๙, ๗/๓๐๔/๑๑๑, ๗/๓๐๔/๑๑๒, ๗/๓๐๔/๑๑๓, ว.ิป. 
(ไทย) ๘/๔๑๗/๕๘๙, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๘๔/๔๓๔, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๓/
๖๗, องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๗/๔๘๖, ๒๓/๖๓/๑๒๒, ๒๔/๙๒/๒๑๒ 

อนาถบิณฑิกเทพบตุร : เทพบตุรชือ่อนาถบณิฑกิะ อยูใ่นสวรรคช์ัน้ดุสติ, ทา่นมอีตัภาพ
ขนาดสามคาวุต โชตชิว่งสวา่งไสวเหมอืนกองทอง และสมบตัมิอุีทยานและรตัน
วมิานสวา่งไสว แวดลอ้มดว้ยเทพบรวิารมากมาย, เมือ่ครัง้เป็นมนุษยท์า่นไดเ้กดิ
ในตระกลูมหาเศรษฐ ี ในเมอืงสาวตัถ,ี ทา่นไดบ้าํรุงพระพทุธศาสนาอยา่ง
มากมายยิง่ มกีารสรา้งวดัเชตวนัเป็นตน้ (โดยใชเ้งนิถงึ ๑๘ โกฏ ิเพือ่ซือ้สวนเจา้
เชต เพือ่สรา้งเป็นสงัฆาราม อกี ๑๘ โกฏ ิเป็นค่าก่อสรา้ง และอกี ๑๘ โกฏ ิใชใ้น
การฉลองสมโภชวหิาร รวมทัง้สิน้ ๕๔ โกฏ ิ และพระพทุธองคป์ระทบั ณ วดัน้ี
นานถงึ ๑๙ พรรษา) จนไดร้บัเอตทคัคะเป็นเลศิกวา่สาวกทัง้ปวงดา้นการใหท้าน
, ทา่นไดบ้รรลุโสดาบนั หลงัจากทีท่า่นป่วยหนกัและไดฟั้งธรรมจากทา่นพระสารี
บุตรเถระและทา่นอานนทจ์บแลว้จงึไดท้าํกาลกริยิาแลว้บงัเกดิเป็นเทพบุตรใน
หมูเ่ทพชัน้ดุสติ มปีรากฏในอนาถปิณฑโิกวาทสตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...
เมือ่ทา่นพระสารบีุตรและทา่นพระอานนทจ์ากไปแลว้ไมน่าน อนาถบณิฑกิ
คหบด ี กไ็ดท้าํกาลกริยิาแลว้ไปเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดุสติ ครัง้นัน้ อนาถบณิฑกิ
เทพบตุร มวีรรณะงดงามยิง่นกั เมือ่ราตรผีา่นพน้ไป ทาํพระเชตวนัทัง้หมดให้
สวา่ง เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายอภวิาทแลว้ ยนื ณ ที่
สมควร…(ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๘๗/๔๓๙), นอกจากน้ี ยงัมปีรากฏในอนาถปิณฑกิ
สตูร ดงัขอ้ความตอนหนึ่งวา่...อนาถบณิฑกิเทพบตุรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ได้
กล่าวคาถาเหล่าน้ี ในสาํนกัของพระผูม้พีระภาควา่ พระเชตวนันี้นัน้มหีมูฤ่าษี
พาํนกัอยู ่พระผูเ้ป็นธรรมราชากป็ระทบัอยู ่ เป็นสถานทีใ่หเ้กดิปีตแิก่ขา้พระองค ์
การงาน ๑ วชิชา ๑ ธรรม ๑ ศลี ๑ ชวีติอนัสงูสดุ ๑ สตัวท์ัง้หลายยอ่มบรสิทุธิ ์
ดว้ยธรรม ๕ ประการนี้ หาใชบ่รสิทุธิด์ว้ยโคตรหรอืดว้ยทรพัยไ์ม.่..(ส.ํส. (ไทย) 
๑๕/๑๐๑/๑๐๗) 



 

๕๘๗๒ 
 

 

อนาถปิณฑิกปตุตกาลวตัถ ุ: เรือ่งนายกาละบตุรของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีพระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความนี้แก่อนาถบณิฑกิเศรษฐวีา่ โสดาปัตตผิลประเสรฐิกวา่ความเป็นเอก
ราชในแผน่ดนิ กวา่การไปสูส่วรรค ์ หรอืกวา่ความเป็นใหญ่ในโลกทัง้ปวง (ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๑๗๘/๘๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ขอ้ความน้ี หมายถงึความเป็นเอกราชในแผน่ดนิ การ
ไปสูส่วรรค ์ และความเป็นใหญ่ในโลก ยงัไมพ่น้จากอบายภมูมินีรกเป็นตน้ แต่
โสดาปัตตผิลเป็นธรรมปิดกัน้ประตอูบายภมูไิด ้(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๖/๕๕)  

อนาถปิณฑิกสตูร : ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูร และเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อนาถปิณฑิกสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยอนาถบณิฑกิเทพบุตร สมยัทีพ่ระผูม้พีระ

ภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั อนาถบณิฑกิเทพบุตรกราบทลูวา่ สตัวย์่อม
บรสิทุธิไ์ดเ้พราะธรรม ๕ ประการ คอืการงาน วชิชา ธรรม ศลีและชวีติอนัสงูสดุ 
หาใชเ่พราะโคตรหรอืทรพัยไ์ม ่(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๐๑/๑๐๗) 

 2.อนาถปิณฑิกสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยอนาถบณิฑกิคหบด ี (สตูรที ่ ๑) 
ทา่นพระสารบีุตรแสดงธรรมแก่อนาถบณิฑกิคหบดซีึง่ป่วยหนกั โดยใหพ้จิารณา
ธรรม ๔  มคีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้ และสมัมตัตธรรม 
๑๐ อนัไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ สมัมาญาณะ(รูช้อบ)และสมัมาวมิตุต(ิหลุดพน้
ชอบ) จนเวทนาของอนาถบณิฑกิคหบดหีายไป  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๒/๕๓๖) 

 3.อนาถปิณฑิกสตูร (ทตุิย) พระสตูรวา่ดว้ยอนาถบณิฑกิคหบด ี (สตูรที ่ ๒) 
ทา่นพระอานนทแ์สดงธรรมแก่อนาถบณิฑกิคหบดซีึง่ป่วยหนกั โดยใหพ้จิารณา
ธรรม ๔  มคีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้ และสมัมตัตธรรม 
๑๐ อนัไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ สมัมาญาณะ(รูช้อบ)และสมัมาวมิตุต(ิหลุดพน้
ชอบ) จนเวทนาของอนาถบณิฑกิคหบดหีายไป  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๓/๕๔๐) 

อนาถปิณฑิกเสฏฐิวตัถ ุ: เรือ่งอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีพระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ีแก่
อนาถบณิฑกิเศรษฐแีละเทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีซุ่ม้ประตบูา้นของเศรษฐวีา่ ตราบใด
ทีบ่าปยงัไมใ่หผ้ล ตราบนัน้  คนชัว่จะเหน็บาปวา่ด ีแต่เมือ่ใด  บาปใหผ้ล เมือ่
นัน้  คนชัว่จะเหน็บาปวา่ชัว่แท ้ตราบใดทีก่รรมดยีงัไมใ่หผ้ล ตราบนัน้  คนดจีะ
เหน็กรรมดวีา่ชัว่ แต่เมือ่ใด  กรรมดใีหผ้ล เมือ่นัน้คนดจีะเหน็กรรมดวีา่ดแีท ้
(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๑๙/๖๘) 

อนาถปิณฑิโกวาทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการใหโ้อวาทแก่อนาถบณิฑกิคหบด ี ทา่นพระ
สารบีุตรแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแก่อนาถบณิฑกิเศรษฐ ี
ผูก้าํลงัป่วยหนกัอยูท่ีบ่า้น ในกรุงสาวตัถ ี ตามทีอ่นาถบณิฑกิเศรษฐอีาราธนา 
ทา่นพระสารบีุตรทราบวา่อนาถบณิฑกิเศรษฐป่ีวยหนกั จงึไปแสดงธรรมใหฟั้ง



 

๕๘๗๓ 
 

 

วา่ ท่านอย่ายดึมัน่อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ 
เวทนา ๖ ธาตุ ๖ ขนัธ ์๕ อรปูฌาน ๔ โลกน้ี โลกหน้า และอารมณ์ทีร่บัรูท้าง
อายตนะ ๖  อนาถบณิฑกิเศรษฐฟัีงธรรมแลว้ไดร้อ้งไห ้ เพราะทา่นไดร้บัใช้
ใกลช้ดิพระผูม้พีระภาคและพระสงฆม์านาน แต่ไมเ่คยฟังธรรมบรรยายเชน่น้ี 
เมือ่ทราบจากพระเถระวา่ธรรมเหล่าน้ีแสดงแก่บรรพชติเทา่นัน้ ไมแ่สดงแก่
คฤหสัถ ์ทา่นเศรษฐจีงึขอรอ้งใหแ้สดงแก่คฤหสัถด์ว้ย เมือ่พระเถระกลบัไป ทา่น
กไ็ดถ้งึแก่กรรมไปเกดิเป็นเทพบุตรในสวรรคช์ัน้ดุสติ เมือ่พระผูม้พีระภาคได้
ตรสัพระภาษตินี้แลว้ ท่านพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์(ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๓/๔๓๓) 

อนาทริยะ  ความไมเ่อือ้เฟ้ือ ในวภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ ความไมเ่อือ้เฟ้ือ  กริยิาทีไ่มเ่อือ้เฟ้ือ  
ความไมเ่คารพ ความไมเ่ชือ่ฟัง ความไม่เชือ่ถอื กริยิาทีไ่ม่เชือ่ถอื ภาวะทีไ่ม่
เชือ่ถอื ความไมม่ศีลี ความไมย่าํเกรง น้ีเรยีกวา่อนาทรยิะ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๙๓๑/๕๘๓) 

อนาบตัิ :  ไมเ่ป็นอาบตั ิ ดงัคาํในพุทธวงศท์ีก่ล่าวไวว้่า พระอุบาลเีถระผูฉ้ลาดในอาบตั ิ 
อนาบตัแิละสเตกจิฉา พระศาสดาทรงสรรเสรญิตัง้ไวว้า่ เป็นผูเ้ลศิในฝ่ายพระ
วนิยั(องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๗๕/๑๗๑,๒๓/๗๖/๑๗๒,๒๓/๗๗/๑๗๓,๒๓/๗๘/
๑๗๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๓/๙๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๑/๕๖๔) 

อนาปัตติวาร : ตอนวา่ดว้ยขอ้ยกเวน้ทีไ่มต่อ้งปรบัอาบตันิัน้ๆ ตามปกตอิยูท่า้ยคาํอธบิาย
สกิขาบทแต่ละขอ้ในคมัภรีว์ภิงัคพ์ระวนิยัปิฎก (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๖๖/๕๓) 

อนายสุสาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหอ้ายสุัน้และอายุยนื ม ี ๒ สตูร แปล
ความหมายสตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื  

 1.อนายสุสาสตูร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมเป็นเหตุให้
อายสุัน้ ๕ คอื (๑) ไมท่าํสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ (๒)ไมรู่จ้กัประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปา
ยะ (๓) บรโิภคสิง่ทีย่อ่ยยาก (๔) เทีย่วในเวลาไมส่มควร (๕) ไมป่ระพฤติ
พรหมจรรย ์สว่นธรรมทีเ่ป็นเหตุใหอ้ายยุนื ๕ มนียัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๒๕/๒๐๕) 

 2.อนายสุสาสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมเป็นเหตุให้
อายสุัน้ ๕ คอื (๑) ไมท่าํสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ (๒) ไมรู่จ้กัประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปา
ยะ (๓) บรโิภคสิง่ทีย่อ่ยยาก (๔) ทุศลี (๕) มบีาปมติร สว่นธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
อายยุนื ๕ มนียัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๖/๒๐๖) 

อนารยชน : คนทีย่งัไมเ่จรญิ, คนป่าเถื่อน ดงัคาํในอุปาหนชาดกทีค่วาญชา้งโพธสิตัวก์ล่าววา่ 
ผูใ้ดเกดิในตระกลูตํ่า ไมใ่ชอ่ารยชน เรยีนศลิปวทิยาในสาํนกัของอาจารยแ์ลว้ผู้



 

๕๘๗๔ 
 

 

นัน้ย่อมฆา่ตนเองดว้ยศลิปวทิยาทีเ่รยีนมาในสาํนกัของอาจารยน์ัน้ ฉนันัน้ 
บุคคลนัน้บณัฑติเรยีกวา่ อนารยชน เปรยีบดว้ยรองเทา้ทีท่าํไม่ด ี (ข.ุชา.ทุก.
(ไทย) ๒๗/๑๖๒/๑๐๘) 

อนามฏัฐบิณฑบาต :  อาหารทีภ่กิษุบณิฑบาตไดม้ายงัไมไ่ดฉ้นั จะใหแ้ก่ผูอ้ื่นทีไ่มใ่ช่
ภกิษุดว้ยกนัไมไ่ด ้ นอกจากมารดาบดิา (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์ 

อนามาส :  วตัถุอนัภกิษุไมค่วรจบัตอ้งเช่น รา่งกายและเครือ่งแตง่กายสตรเีงนิทอง อาวุธ 
เป็นตน้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อนารยธรรม : ความตํ่าชา้, ความป่าเถือ่น ดงัคาํในวสิยัหชาดกทีว่สิยัหเศรษฐโีพธสิตัวไ์ดฟั้ง
แลว้ จงึกล่าววา่ ทา้วสหสัสเนตร พระอรยิะทัง้หลายกล่าวอนารยธรรมวา่ เป็นกจิ
ทีอ่รยิชนหรอืแมค้นยากจนไมค่วรทาํ (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๕๘/๑๘๘) 

อนาโรจนา : การไมบ่อกกล่าว “การไมบ่อก” คอื ไมบ่อกประจานตวัแก่ภกิษุทัง้หลายภายใน
เขตเลฑฑบุาตจากเครือ่งลอ้มหรอืจากอุปจารแหง่อาวาส ใหรู้ท้ ัว่กนัวา่ตนตอ้ง
อาบตัสิงัฆาทเิสส กาํลงัอยูป่รวิาสหรอืประพฤตมิานตั; เป็นเหตอุยา่งหนึ่งของ
การขาดราตรแีหง่มานตัหรอืปรวิาส ผูป้ระพฤตมิานตัตอ้งบอกทุกวนั แต่ผูอ้ยู่
ปรวิาส ไมต่อ้งบอกทุกวนั ปกตตัตภกิษุรปูใดยงัไมไ่ดร้บับอก เธอบอกแก่ภกิษุ
รปูนัน้ครัง้หน่ึงแลว้ ไมต่อ้งบอกอกี ตลอดกาลทีอ่ยูใ่นอาวาสหรอืในอนาวาสนัน้ 
แต่ตอ้งบอกในทา้ยอุโบสถ ทา้ยปวารณา เมือ่ถงึวนันัน้ๆ และภกิษุใดไดร้บับอก
แลว้ออกจากอาวาสหรอือนาวาสนัน้ไปเมือ่กลบัมาใหมต่อ้งไดร้บับอกอกี ดงัคาํ
ในรตัตเิฉททีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  อุบาล ี  รตัตเิฉทของภกิษุผูอ้ยูป่รวิาสม ี๓ 
อยา่ง คอื(๑) สหวาสะ  (การอยู่รว่มกนั) (๒) วปิปวาสะ (การอยูป่ราศ) (๓) อนา
โรจนา(การไม่บอก) (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๘๓/๑๖๔,๖/๙๒/๑๘๕) ;ด ูรัตติเฉท 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนาโรจนา การไมบ่อก หมายถงึการไมบ่อกแก่
พวกภกิษุอาคนัตุกะเป็นตน้ (ว.ิอ. ๓/๘๓/๒๖๖)  

อนาวรณญาณ : ญาณทีไ่มม่เีครือ่งกัน้,ปรชีาหยัง่รูท้ีไ่มม่อีะไรๆมากัน้ได ้ หมายความวา่ รู้
ตลอด, รูท้ะลปุรุโปรง่ เป็นพระปรชีาญาณเฉพาะของพระพุทธเจา้ ไมท่ัว่ไปแก่
พระสาวก,เป็นญาณที ่ ๗๓ ในญาณ ๗๓ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคสพัพญัญุต
ญาณนิทเทส วา่ ชือ่วา่สพัพญัญุตญาณ  เพราะรูส้งัขตธรรมและอสงัขตธรรมทัง้
ปวงไมม่อีะไรเหลอื  ชือ่วา่อนาวรณญาณ  เพราะไมม่เีครือ่งกัน้ในญาณนัน้,ใน
ญาณ ๗๓ มอีธบิายตอนทา้ยวา่ ญาณเหล่าน้ีรวมเป็น ๗๓ ประการ ในญาณทัง้ 
๗๓ ประการน้ี ญาณ  ๖๗ ประการ  (เบือ้งตน้) เป็นญาณทีท่ ัว่ไปแกส่าวก ญาณ 



 

๕๘๗๕ 
 

 

๖ ประการ (เบือ้งปลาย) เป็นญาณทีไ่มท่ัว่ไปแก่สาวก (เฉพาะพระตถาคต
เทา่นัน้) (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๘/๕๐๐,๓๑/๑๑๙/๑๘๓) 

อนาสวปัญญา : ปัญญาทีไ่มม่อีาสวะ, เป็น ๑ ในปัญญา ๒ ในวภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ ปัญญาใน
มรรค ๔ ผล ๔ ชือ่วา่ อนาสวปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 

อนาวาส : ถิน่ทีไ่มใ่ชอ่าวาส คอืไมเ่ป็นวดั (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
อนาสวะ : ไมม่อีาสวะ, หาอาสวะไมไ่ด ้ ซึง่มปีรากฏในกถาวตัถุ อนาสวกถา (อภ.ิก.(ไทย) 

๓๗/๕๒๖/๕๖๖) 
อนาสวาทิสตูร : พระสตูรว่าดว้ยธรรมอนัหาอาสวะมไิดเ้ป็นตน้ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 

วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรมอนัหาอาสวะมไิด ้ ไดแ้ก่ความสิน้
ราคะ โทสะและโมหะ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อสงัขตสตูรใน
วรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๔๖๐) 

อนิกรตั ,พระเจ้า :ชือ่พระราชาองคห์น่ึง แหง่นครวารณวด ีทีพ่ระชนนีของสเุมธามอบหรอืยกลกู
สาวให ้ ดงัคาํในสเุมธาเถรคีาถาที ่ พระชนนีของพระนางสเุมธานัน้ทรงเป็นทุกข ์ 
ทรงกนัแสง และพระชนกของนางมพีระพกัตรน์องดว้ยอสัสชุล   ทัง้  ๒  
พระองคท์รงพยายามเกลีย้กล่อมพระนางสเุมธานัน้ ซึง่ฟุบลงทีพ่ืน้ดนิ  ณ  พืน้
ปราสาทวา่ ลุกขึน้เถดิ  ลกูรกั  จะเศรา้โศกไปทาํไมพอ่แมไ่ดย้กลกูใหพ้ระ
เจา้อนิกรตัผูท้รงสงา่งามในพระนครวารณวดแีลว้ ลกูจกัเป็นเอกอคัรมเหสขีอง
พระเจา้อนิกรตั ศลี  พรหมจรรย ์  บรรพชาทาํไดย้ากนะลกูรกั อาํนาจในแควน้
ของพระเจา้อนิกรตั  ทรพัย ์ ความเป็นใหญ่  โภคะ  สขุในราชสกุลนี้ ถา้ลกู
ปรารถนาแลว้  กจ็กัอยูใ่นเงือ้มมอืของลกู ลกูกย็งัเป็นสาว  จงบรโิภคกาม
ทัง้หลายเถดิ ลกูจงววิาหเ์สยีนะลกูนะ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๖๔/๖๓๑,๒๖/๔๘๑/
๖๓๓,๒๖/๕๑๗/๖๓๘) 

อนิจจตา : ความเป็นของไมเ่ทีย่ง, ภาวะทีส่งัขารทัง้ปวงเป็นสิง่ไมเ่ทีย่งไมค่งที ่(ขอ้๑ ในไตร
ลกัษณ์)ดงัคาํทีพ่ระธมัมสัวนียเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวต้อนหนึ่งวา่ 
ขา้พเจา้เป็นชฎลิมตีบะแก่กลา้ ฯลฯ เมื่อขา้พเจา้ลงจากอากาศ  ไดฟั้งพระสุ
รเสยีงของพระศาสดาซึง่กาํลงัตรสัเรือ่งอนิจจตาอยู่ขา้พเจา้จงึเรยีนเรือ่งอนิจจตา
นัน้ในขณะนัน้ครัน้เรยีนอนิจจสญัญาแลว้ไดก้ลบัไปสูอ่าศรมของตน  ขา้พเจา้อยู่
จนตลอดกาํหนดอายแุลว้ไดส้ิน้ชวีติลง ณ  ทีน่ัน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๑๖/๕๑๖) 

อนิจจธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา ม ี ๓ สตูร ความหมายสตูร
เหมอืนกนั แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
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 1.อนิจจธมัมสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั
ทา่นพระราธะวา่ ขนัธ ์ ๕ เป็นสิง่ทีม่คีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา เน้ือหาสาระที่
เหลอืพงึทราบโดยนยัแหง่มารสตูรในวรรคน้ี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๗๓/๒๖๓) 

 2.อนิจจธมัมสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั
ทา่นพระราธะผูข้อใหพ้ระองคแ์สดงธรรมใหฟั้งโดยยอ่ เพือ่จะไดฟั้งแลว้หลกี
ออกไปอยูผู่เ้ดยีววา่ ขนัธ ์ ๕ เป็นสิง่ทีม่คีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา เธอพงึละ
ฉนัทะ ราคะ ฉนัทราคะในขนัธ ์๕ นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๘๕/๒๗๐) 

 3.อนิจจธมัมสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัออยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั
ทา่นพระราธะผูเ้ขา้มาเฝ้าวา่ ขนัธ ์ ๕ เป็นสิง่ทีม่คีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา เธอ
พงึละฉนัทะ ราคะ ฉนัทราคะในขนัธ ์๕ นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๙๗/๒๗๕) 

อนิจจลกัขณวตัถ ุ: เรือ่งอนิจจลกัษณะ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลายวา่  
เมือ่ใด  อรยิสาวกพจิารณาเหน็ดว้ยปัญญาวา่ สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง 
เมือ่นัน้  ย่อมหน่ายในทุกข ์นัน่เป็นทางแหง่ความบรสิทุธิ ์(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๗/
๑๑๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เหน็ดว้ยปัญญา หมายถงึเหน็ดว้ยวปัิสสนาปัญญา 
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๗/๕๖)  

อนิจจลกัษณะ : ลกัษณะทีเ่ป็นอนิจจะ,ลกัษณะทีใ่หเ้หน็วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง ไมค่งที ่ ไดแ้ก่ ๑. 
เป็นไปโดยการเกดิขึน้และสลายไป คอื เกดิดบัๆ มแีลว้กไ็มม่ ี ๒. เป็นของ
แปรปรวน คอื เปลีย่นแปลงแปรสภาพไปเรือ่ยๆ ๓. เป็นของชัว่คราว อยูไ่ด้
ชัว่ขณะๆ ๔. แยง้ต่อความเทีย่ง คอื โดยสภาวะของมนัเองกป็ฏเิสธความเทีย่ง
อยูใ่นตวั ดงัคาํในอนิจจลกัขณวตัถุ เรือ่งอนิจจลกัษณะ พระผูม้พีระภาคตรสัพระ
คาถานี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่ใด  อรยิสาวกพจิารณาเหน็ดว้ยปัญญาวา่ สงัขาร
ทัง้หลายทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง เมือ่นัน้  ยอ่มหน่ายในทุกข ์ นัน่เป็นทางแหง่ความ
บรสิทุธิ ์ หรอืดงัคาํในเอกธมัมสัสวนยิเถราปทานทีพ่ระเอกธมัมสัสวนิยเถระ
กล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ เอาละ เราจกัคน้หาสาเหตุนัน้ เผือ่จกัไดผ้ล จงึลง
จากอากาศ กไ็ดฟั้งพระสรุเสยีงของพระศาสดา เมือ่พระศาสดาตรสัถงึสงัขารไม่
เทีย่ง ดว้ยพระสรุเสยีงทีน่่ายนิด ี น่าฟัง ไพเราะ ขณะนัน้ขา้พเจา้ไดเ้รยีนอนิจจ
ลกัษณะนัน่แหละ ครัน้เรยีนอนิจจลกัษณะไดแ้ลว้  กไ็ดไ้ปยงัอาศรมของตน 
(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๗/๑๑๘, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๙๓/๔๕,๓๓/๙๙/๔๖) ; ด ู ทุกข
ลักษณะ, อนัตตลักษณะ  

อนิจจสญัญา : กาํหนดหมายถงึความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร,กาํหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร 
(ขอ้ ๑ ในนิพเพธภาคยิสญัญา ๖,ขอ้ ๑ ในสญัญา ๗, ขอ้ ๑ ในสญัญา ๑๐),
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ในทสกนิบาตรอธบิายวา่ เป็นขอ้ ๑ ในสญัญาภาวนา ๑๐ แนวความคดิความ
เขา้ใจ สาํหรบัใชก้าํหนดพจิารณาในการเจรญิกมัมฏัฐาน ไดแ้ก่ (๑) อนิจจสญัญา 
(๒) อนตัตสญัญา (๓) อสภุสญัญา (๔) อาทนีวสญัญา (๕) ปหานสญัญา(๖)วริาค
สญัญา (๗) นิโรธสญัญา (๘) สพัพโลเก อนภริตสญัญา (๙) สพัพสงัขาเรส ุอนิจจ
สญัญา (๑๐) อานาปานสต ิ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๒/
๓๑๔,๑๑/๓๒๙/๓๓๐,๑๑/๓๓๑/๓๓๔,๑๑/๓๕๗/๔๐๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๐/๑๓๑,
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๗,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๐๑/๑๙๕,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๕๒/
๑๙๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๕๓/๕๐,๒๐/๔๕๔/๕๐,๒๐/๔๕๕/๕๐,๒๐/๔๕๖/
๕๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๕/๔๘๓,๒๒/๖๑/๑๑๐, (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๐/๘๖-
๘๙) 

อนิจจานุปัสสนา : การตามเหน็ความไมเ่ทีย่ง หมายถงึการตามเหน็ความไมเ่ทีย่งแหง่นามรปู 
ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรค ญาณกถาทีก่ล่าวไวว้า่ อนิจจานุปัสสนา  (การ
พจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง) ควรรูย้ ิง่, อนิจจานุปัสสนาในชราและมรณะควรรูย้ ิง่ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑/๕๓๗,๓๑/๙/๑๖,๓๑/๑๘/๒๖,๓๑/๒๒/๓๑,๓๑/๒๑๖/๓๕๘,๓๑/
๒๒๒/๓๗๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๑๙/๖๒๓,๔๑/๓๑/๕๘๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นขอ้ ๑ ในอนุปัสสนา ๗ ประการ คอื (๑) อนิจจา
นุปัสสนา (พจิารณาเหน็ความไม่เทีย่ง) (๒) ทุกขานุปัสสนา (พจิารณาเหน็ความ
เป็นทุกข)์ (๓) อนตัตานุปัสสนา (พจิารณาเหน็ความไมม่ตีวัตน)  (๔) นิพพทิา
นุปัสสนา (พจิารณาเหน็ความน่าเบื่อหน่าย) (๕) วริาคานุปัสสนา (พจิารณาเหน็
ความคลายกาํหนดั) (๖) นิโรธานุปัสสนา (พจิารณาเหน็ความดบักเิลส) (๗) ปฏิ
นิสสคัคานุปัสสนา (พจิารณาเหน็ความสลดัทิง้กเิลส) (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๖๕/๑๖๙) 

อนิจจานุปัสสนาญาณ : ญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง, ญาณตามเหน็ความไมเ่ทีย่ง 
หมายถงึญาณอนัมองเหน็สงัขารวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง ดงัคาํในวโิมกขกถา นิทเทส
ทีอ่ธบิายไวว้า่ อนิจจานุปัสสนาญาณ (ญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง)  
พน้จากนิจจสญัญา  เพราะเหตุนัน้  จงึชื่อว่าสญัญาวโิมกข ์   (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๒๑๔/๓๕๖) 

อนิจจานุปัสสนายถาภตูญาณ : ยถาภตูญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง ดงัคาํใน
วโิมกขกถา นิทเทส ทีอ่ธบิายไวว้า่ อนิจจานุปัสสนายถาภตูญาณ (ยถาภตูญาณ
คอืการพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง) พน้จากความไม่รูค้อืความหลงวา่เทีย่ง 
เพราะเหตุนัน้  จงึชือ่วา่ญาณวโิมกข,์ อนิจจานุปัสสนายถาภตูญาณในรปู พน้
จากความไมรู่ค้อืความหลงวา่เทีย่งเพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ญาณวโิมกข ์ ฯลฯ 
อนิจจานุปัสสนายถาภตูญาณในเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร  ฯลฯใน
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วญิญาณฯลฯ  ในจกัข ุ  ฯลฯ อนิจจานุปัสสนายถาภตูญาณในชราและมรณะพน้
จากความไมรู่ค้อืความหลงวา่เทีย่ง เพราะเหตุนัน้  จงึชือ่วา่ญาณวโิมกข ์ ฯลฯ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑๕/๓๕๗) 

อนิจจสญัญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนิจจสญัญา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อนิจจสญัญา(ความหมายรูว้า่ไมเ่ทีย่ง)ที่
บุคคลเจรญิ ทาํใหม้ากวา่ ขนัธ ์ ๕ ความเกดิขึน้แหง่ขนัธ ์ ๕ และความดบัแหง่
ขนัธ ์ ๕ ไมเ่ทีย่งยอ่มครอบงาํกามราคะ(ความตดิใจในกามคุณ) รปูราคะ(ความ
ตดิใจในรปู) ภวราคะ(ความตดิใจในภพ)และอวชิชา(ความไมรู่จ้รงิ)ทัง้ปวงได ้
และถอนอสัมมิานะ(ความถอืตวัวา่เป็นเรา)ทัง้ปวงได ้ เปรยีบเหมอืนชาวนาเมือ่
ไถนาดว้ยไถคนัใหญ่ ยอ่มไถทาํลายรากทีเ่กีย่วเน่ืองทุกชนิดได ้ เปรยีบเหมอืน
คนเกีย่วหญา้มงุกระต่าย เกีย่วเสรจ็แลว้ จบัปลาย เขยา่ ฟาด สลดัออกแลว้ 
เปรยีบเหมอืนเมือ่พวงมะมว่งทีข่าดจากตน้ ยอ่มพาเอามะมว่งทีย่งัตดิอยูท่ีข่ ัว้
ทัง้หมดใหห้ลุดตามไปดว้ย เปรยีบเหมอืนกลอนของเรอืน ยอดทัง้หมดทีท่อดไป
ถงึยอดรวมลงทีย่อด ยอดเรอืนนบัว่าเลศิกวา่กลอนเหล่านัน้ เปรยีบเหมอืนกลิน่
หอมทีเ่กดิจากรากทุกชนิด กลิน่กฤษณานบัวา่เลศิกวา่กลิน่หอมทีเ่กดิจากราก
เหล่านัน้ เปรยีบเหมอืนกลิน่หอมทีเ่กดิจากแก่นทุกชนิด กลิน่จนัทน์แดงนบัวา่
เลศิกวา่กลิน่หอมทีเ่กดิจากแก่นเหล่านัน้ เปรยีบเหมอืนกลิน่หอมทีเ่กดิจากดอก
ทุกชนิด กลิน่ดอกมะลนิบัวา่เลศิกวา่กลิน่หอมทีเ่กดิจากดอกเหล่านัน้ เปรยีบ
เหมอืนพระราชาผูม้อีาํนาจน้อยยอ่มคลอ้ยตามพระเจา้จกัรพรรด ิ พระเจา้
จกัรพรรดนิบัวา่เลศิกวา่พระราชาผูม้อํีานาจน้อย เปรยีบเหมอืนแสงสวา่งของ
ดวงดาวไมถ่งึเสีย้วที ่ ๑๖ แหง่แสงสวา่งของดวงจนัทร ์ แสงสว่างของดวงจนัทร์
นบัวา่เลศิกวา่แสงสวา่งของดวงดาว เปรยีบเหมอืนในสารทฤด ู เมือ่ฝนขาดหาย 
ปราศจากเมฆ ดวงอาทติยอุ์ทยัขึน้สูท่อ้งฟ้า ยอ่มสอ่งแสงแผดแสงและแจม่กระ
จา่ง กาํจดัความมดืทีม่อียูใ่นอากาศทัง้หมด ฉะนัน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๐๒/๑๙๕) 

อนิจจสตูร : ม ี๑๐ สตูร แปลความหมายสตูรวา่ พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ๑๐ สตูร แปล
ความหมายสตูรอื่นอกี ๓ สตูร คอื  

 1.อนิจจสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูว่า่ ขนัธ ์๕ คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร
และวญิญาณ ไมเ่ทีย่ง จงึเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์ ๕ เมื่อเบื่อหน่าย ยอ่มคลาย
กาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่หลุดพน้
แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิเพือ่
ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๒/๒๗) 



 

๕๘๗๙ 
 

 

 2.อนิจจสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ขนัธ ์๕ ไมเ่ทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เป็นทุกข ์สิง่ใดเป็นทุกข ์สิง่นัน้
เป็นอนตัตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตา
ของเรา เมือ่เหน็ไดเ้ชน่นี้ จติยอ่มคลายกาํหนดั หลุดพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อื
มัน่ ถา้จติของภกิษุคลายกาํหนดัจากรปูธาตุ เวทนาธาตุ สญัญาธาตุ สงัขารธาตุ
และวญิญาณธาตุแลว้ กจ็ะเป็นจติทีห่ลุดพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมัน่ และ
เพราะหลุดพน้จงึตัง้มัน่ เพราะตัง้มัน่จงึสนัโดษ เพราะสนัโดษจงึไมส่ะดุง้ เมือ่ไม่
สะดุง้ยอ่มดบัไปเอง ภกิษุนัน้รูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิที่
ควรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๕/๖๒) 

 3.อนิจจสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ขนัธ ์ ๕ ไมเ่ทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เป็นทุกข ์
สิง่ใดเป็นทุกข ์ สิง่นัน้เป็นอนตัตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไม่
เป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา เมือ่เหน็ไดเ้ชน่นี้ การตามเหน็สว่นเบือ้งตน้กไ็มม่ ี
การตามเหน็สว่นเบือ้งปลายกไ็มม่ ี ความยดึมัน่อยา่งแรงกลา้กไ็มม่ ี อนัจะเป็น
เหตุใหจ้ติคลายกําหนดัในขนัธ ์ ๕ หลุดพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมัน่ เน้ือหา
สาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อนิจจสตูรในวรรคน้ี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๖/๖๔) 

 4.อนิจจสตูร ภกิษุรปูหนึ่งไดก้ราบทลูใหพ้ระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู่ ณ วดั
พระเชตวนัแสดงธรรมเกีย่วกบัการหลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีวแก่ทา่นโดยยอ่ ซึง่พระ
ผูม้พีระภาคไดต้รสัวา่ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอพงึละความพอใจ ในสิง่นัน้ ภกิษุนัน้ได้
เขา้ใจเนื้อความแหง่พระภาษตินัน้ตามพระพทุธประสงคว์า่ ขนัธ ์๕ ไมเ่ทีย่ง ขา้
พระองคพ์งึละความพอใจในขนัธ ์ ๕ นัน้ แลว้กล่าวชืน่ชมยนิดพีระภาษติของ
พระองค ์ ลุกจากอาสนะ ถวายอภวิาท กระทาํประทกัษณิ หลกีออกไปอยูค่น
เดยีว ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีรไมน่านนกักไ็ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๖๖/๑๐๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความพอใจ ในทีน้ี่หมายถงึความพอใจ ดว้ย
อาํนาจตณัหา (ส.ํข.อ.๒/๖๕/๓๐๘) 

 5.อนิจจสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ขนัธ ์๕ ไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉนัทะในขนัธ ์๕ นัน้ เน้ือหาสาระ
ทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กุกกุฬสตูรในวรรคน้ี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๓๗/๒๓๑) 

 6.อนิจจสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ขนัธ ์๕ ไม่เทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละราคะในขนัธ ์
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๕ นัน้ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กุกกุฬสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๑๓๘/๒๓๒) 

 7.อนิจจสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ขนัธ ์๕ ไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉนัทราคะใน
ขนัธ ์ ๕ นัน้ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กุกกุฬสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๑๓๙/๒๓๒) 

 8.อนิจจสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัทา่น
พระราธะวา่ ขนัธ ์๕ ไมเ่ทีย่ง เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่มารสตูรใน
วรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๗๒/๒๖๓) 

 9.อนิจจสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัทา่น
พระราธะผูข้อใหพ้ระองคแ์สดงธรรมใหฟั้งโดยยอ่ เพือ่จะไดฟั้งแลว้หลกีออกไป
อยูผู่เ้ดยีววา่ ขนัธ ์๕ ไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉนัทะ ราคะ ฉนัทราคะในขนัธ ์๕ นัน้เสยี 
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๘๔/๒๗๐) 

 10.อนิจจสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัออยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั
ทา่นพระราธะผูเ้ขา้มาเฝ้าวา่ ขนัธ ์ ๕ ไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉนัทะ ราคะ ฉนัทรา
คะในขนัธ ์๕ นัน้เสยี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๙๖/๒๗๕) 

 11.อนิจจสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยเวทนาไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สิง่ทัง้ปวง ไดแ้ก่อายตนะภายใน ๖ 
อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ
หรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยัลว้นไมเ่ทีย่ง 
อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยู่อยา่งนี้ ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นธรรมเหล่านัน้ เมือ่เบื่อ
หน่าย ยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้
แลว้ กร็ูว้า่หลดุพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็
แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๗/๒๘๒) 

 12.อนิจจสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนิจจสญัญา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เวทนา ๓ ไม่เทีย่ง ถูกปัจจยัปรุง
แต่ง อาศยักนัและกนัเกดิ มคีวามสิน้ไป เสือ่มไป และดบัไปเป็นธรรมดา  (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๒๕๒/๑๙๖) 

 13.อนิจจสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นของไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ฐานะทีเ่ป็นไปไมไ่ดว้า่ (๑) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูพ้จิารณาเหน็สงัขารวา่เป็นของ
เทีย่ง จกัประกอบดว้ยอนุโลมกิขนัตไิด ้(๒) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้มป่ระกอบดว้ย
อนุโลมกิขนัต ิ จกักา้วลงสูส่มัมตัตนิยามได ้ (๓) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้มก่า้วลง
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สูส่มัมตัตนิยาม จกัทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิลได ้(๔) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้มก่า้วลง
สูส่มัมตัตนิยาม จกัทาํใหแ้จง้สกทาคามผิลได ้(๕) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้มก่า้วลง
สูส่มัมตัตนิยาม จกัทาํใหแ้จง้อนาคามผิลได ้ (๖) เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุผูไ้มก่า้วลง
สูส่มัมตัตนิยาม จกัทาํใหแ้จง้อรหตัตผลไดแ้ลว้ตรสัวา่ ฐานะทีเ่ป็นไปได ้ ๖ คอื 
เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูพ้จิารณาเหน็สงัขารทัง้ปวงวา่ เป็นของไมเ่ทีย่งจกับาํเพญ็
ธรรมทัง้ ๖ นัน้ใหบ้รบิรูณ์ ไดต้ามลาํดบักนัไป (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๘/๖๒๑) 

อนิจจงั : ไมเ่ทีย่ง, ไม่คงที,่ สภาพทีเ่กดิมขีึน้แลว้กด็บัล่วงไป ดงัคาํในจรยิาปิฎก ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัอดตีสมยัทีเ่สวยพระชาตเิป็นพระยธุญัชยักุมาร ตอนหนึ่งวา่ ในกาล
ทีเ่ราเป็นพระราชโอรส นามวา่ยธุญัชยั  มบีรวิารยศหาประมาณมไิด ้ สลดใจ
เพราะไดเ้หน็หยาดน้ําคา้งทีเ่หอืดแหง้ไปเพราะแสงดวงอาทติย ์ เราทาํความเป็น
อนิจจงั(ความไมเ่ทีย่ง)นัน้แล ใหเ้ป็นสิง่ทีส่าํคญั พอกพนูความสงัเวชไหวพ้ระ
มารดาและพระบดิาแลว้ทลูขอบรรพชา(ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๒/๗๕๘) ; ด ู อนิจจ
ลักษณะ,ไตรลักษณ์ 

อนิจจานุปัสสีสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนัคอื 
 1.อนิจจานุปัสสีสตูร พระสตูรวา่ดว้ยผูพ้จิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระ

ภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เธอทัง้หลาย
พงึพจิารณาใหเ้หน็ความไมเ่ทีย่งในขนัธ ์ ๕ ซึง่จะทาํใหพ้น้จากขนัธ ์ ๕ พน้จาก
ชาต ิ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสั และอุปายาส(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๑๔๗/๒๓๖) 

 2.อนิจจานุปัสสีสตูร พระสตูรวา่ดว้ยบคุคลผูพ้จิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง  พระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ... เป็นนาบุญอนัยอด
เยีย่มของโลกม ี๗ จาํพวก คอื บุคคลผูพ้จิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง มสีญัญาวา่ไม่
เทีย่ง รูว้า่เป็นสภาวะไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวงอยู ่ตัง้ใจมัน่เนือง ๆ สมํ่าเสมอไม่
ขาดระยะ มปัีญญาหยัง่รู ้ คอื (๑) ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตอินัไมม่ี
อาสวะ (๒) มปัีญญาหยัง่รูค้วามสิน้อาสวะและความสิน้ชวีติ ไมก่่อนไมห่ลงักนั 
(๓) เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไป จงึเป็นอนัตราปรนิิพพาย ี (อรรถกถา
อธบิายหมายถงึพระอนาคามผีูป้รนิิพพานในระหวา่ง คอืเกดิในสทุธาวาสภพใด
ภพหนึ่งแลว้อายยุงัไมถ่งึกึง่ของอาย ุ ผูเ้กดิในชัน้สทุธาวาสปรนิิพพานเสยีใน
ระหวา่ง แตล่ะชัน้ม ี๓ จาํพวก เชน่ในชัน้อวหิามอีาย ุ๑,๐๐๐ กปั ม ี๓ จาํพวก 
ดงันี้ คอื พวกที ่๑ บรรลุพระอรหตัตผลทีใ่นวนัเกดิ ถา้ไมบ่รรลุในวนัทีเ่กดิได ้ก็
บรรลุไมเ่กนิภายใน ๑๐๐ กปั พวกที ่๒ เมือ่ไมส่ามารถบรรลุพระอรหตัตผลใน
วนัทีเ่กดิหรอืบรรลุภายใน ๑๐๐ กปัได ้กบ็รรลุภายใน ๒๐๐ กปั พวกที ่๓ เมือ่ไม่



 

๕๘๘๒ 
 

 

สามารถบรรลพุระอรหตัตผลภายใน ๒๐๐ กปัได ้กบ็รรลุไมเ่กนิภายใน ๔๐๐ กปั 
สว่นในสทุธาวาสชัน้อื่น ๆ คอื ชัน้อตปัปาทีม่อีาย ุ ๒,๐๐๐ กปั ชัน้สทุสัสา ทีม่ี
อาย ุ๔,๐๐๐ กปั ชัน้สทุสัสทีีม่อีาย ุ๘,๐๐๐ กปั ชัน้อกนิฏฐาทีม่ ี๑๖,๐๐๐ กปั กม็ี
นยัเชน่เดยีวกนันี้) (๔) เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไป จงึเป็นอุปหจัจปรนิิพพา
ย ี (๕) เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไปจงึเป็นอสงัขารปรนิิพพาย ี (๖) เพราะ
สงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไปจงึเป็นสสงัขารปรนิิพพาย ี (๗) เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า 
๕ สิน้ไปจงึเป็นอุทธงัโสตอกนิฏฐคาม ี(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๖/๒๔) 

อนิจเจ ทุกขสญัญา : กาํหนดหมายความเป็นทุกขใ์นความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร, เป็นขอ้ ๑ ใน
สญัญาทีค่วรเจรญิเพือ่วมิตุต ิ๕,ขอ้ ๒ ในนิพเพธภาคยิสญัญา ๖,ขอ้ ๖ ในสญัญา 
๗ , ขอ้ ๖ ในสญัญา ๑๐ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๒/๓๑๔,๑๑/๓๒๙/๓๓๐,๑๑/๓๕๙/
๔๒๕,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๔๕๓/๕๐,๒๐/๔๕๔/๕๐,๒๐/๔๕๕/๕๐,๒๐/๔๕๖/
๕๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๗๒/๑๒๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๓๕/๔๘๓,๒๒/๓๐๕/
๔๐๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๘/๗๕, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๓๗/๓๘๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิจเจ ทุกขสญัญา หมายถงึสญัญาทีเ่กดิขึน้ใน
ญาณทีพ่จิารณาเหน็ความเป็นทุกขใ์นความไมเ่ทีย่ง (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๓๕/
๑๑๖)  

อนิฏฐารมณ์ : อารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา,สิง่ทีค่นไมอ่ยากไดไ้มอ่ยากพบ แสดงในแงต่รงขา้มกบั
กามคุณ ๕ ไดแ้ก่ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีไ่มน่่ารกัใคร ่ ไมน่่าชอบใจ 
แสดงในแงโ่ลกธรรมไดแ้ก่ ความเสือ่มลาภ ความเสือ่มยศ การนินทา และความ
ทุกข ์ ดงัคาํในสลัลสตูรทีก่ล่าวว่าพระอรยิสาวกยอ่มไมถ่งึความขดัเคอืงเพราะ
อนิฏฐารมณ์ หรอืดงัคาํในนิพพานธาตุสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุในธรรม
วนิยันี้เป็นพระอรหนัตขณีาสพ  อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้  ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้  
ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลุประโยชน์ตนโดยลาํดบัแลว้  สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ หลุดพน้
แลว้เพราะรูช้อบ  เพราะอนิทรยี ์ ๕  ทีย่งัคงอยู่  ไมด่บัไป ภกิษุนัน้จงึประสบ
อฏิฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์  เสวยสขุและทุกขอ์ยู ่ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๔/
๒๗๖,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๔/๓๙๓, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๖๖/๑๓๙) ; ตรงขา้มกบั
อฏิฐารมณ์  

อนิตถิคนัธกมุารวตัถ ุ: เรือ่งอนิตถคินัธกุมาร พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่อนิตถคินัธ
กุมารวา่ ความโศกเกดิจากกาม  ภยักเ็กดิจากกามผูพ้น้จากกามไดเ้ดด็ขาดยอ่ม
ไมม่คีวามโศกและภยัจากทีไ่หนเลย (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๑๕/๙๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ กาม ในทีน้ี่หมายถงึวตัถุกามและกเิลสกาม (ข.ุธ.อ. 
(บาล)ี ๖/๑๓๘)  



 

๕๘๘๓ 
 

 

อนิทสัสนสปัปฏิฆรปู : รปูทีเ่หน็ไมไ่ด ้แต่สมัผสัได,้ เป็นขอ้ ๒ ในรปูสงัคหะ ๓ (คอื ๑. 
สนิทสัสนสปัปฏฆิรปู(รปูทีเ่หน็ไดแ้ละสมัผสัได)้๒.อนิทสัสนสปัปฏฆิรปู (รปูทีเ่หน็
ไมไ่ด ้แต่สมัผสัได)้ ๓. อนิทสัสนอปัปฏฆิรปู (รปูทีเ่หน็ไม่ไดแ้ละสมัผสัไมไ่ด)้ (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ในรปูทีเ่หน็ไดเ้ป็นตน้ รปูารมณ์ชื่อว่านิทสัสนะ เพราะ
รปูวเิคราะหว์า่ รปูายตนะ พรอ้มดว้ยทสัสนะกล่าวคอืจกัขวุญิญาณทีเ่ป็นไป
เพราะปรารภตน รปูายตนะชือ่วา่สปัปฏิฆะ เพราะรปูวเิคราะหว์า่ รปูารมณ์ย่อม
เป็นไปพรอ้มดว้ยปฏฆิะ เพราะสามารถทีจ่ะกระทบกบัจกัษุประสาทได ้คาํวา่ รปู
ที่เหน็ได้ (นิทสสฺน) นัน้ โดยเนื้อความ กไ็ดแ้ก่รปูายตนะนัน่เอง รปูทีเ่หลอืชือ่วา่
รปูที่เหน็ไม่ได้ เพราะรปูวเิคราะหว์า่ นิทสัสนะ กล่าวคอืจกัขวุญิญาณ ไมม่แีก่
รปูนัน้ โอฬารกิรปูทีเ่หลอื ชือ่วา่สปัปฏิฆะ (สมัผสัได้) เพราะรปูวเิคราะหว์า่ รปู
ยอ่มเกดิพรอ้มการกระทบ เพราะสามารถทีจ่ะกระทบโสตปสาทได ้รปูทีช่ือ่วา่สปั
ปฏฆิะนัน้ โดยเน้ือความ ไดแ้ก่ โอฬารกิายตนะ มจีกัขายตนะเป็นตน้ สขุมุรปูชือ่
วา่อนิทสัสนะ เพราะใชใ้นความหมายวา่นิทสัสนะ มปีระการดงักล่าวแลว้ไมม่ี
แก่สขุมุรปูนัน้ สขุมุรปูชือ่วา่อปัปฏฆิะ เพราะวเิคราะหว์า่ การกระทบได ้ไมม่แีก่
รปูนัน้ อปัปฏฆิรปูนัน้ โดยเนื้อความ เวน้โอฬารกิายตนะ ๑๐ ประการ ไดแ้ก่สขุมุ
รปูทีเ่หลอื (๓๔)  

อนิทสัสนะ : เหน็ไมไ่ด ้หมายถงึสขุมุรปูกล่าวคอืนิพพาน ดงัคาํในพรหมนิมนัตนิกสตูรทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ นิพพานทีผู่บ้รรลุจะพงึรูแ้จง้ได ้เป็นอนิทสัสนะ เป็นอนนัตะ(ไม่
สิน้สดุ) มรีศัมกีวา่สิง่ทัง้ปวง สตัวเ์สวยไมไ่ดโ้ดยความทีด่นิเป็นดนิ โดยความที่
น้ําเป็นน้ําโดยความทีไ่ฟเป็นไฟ โดยความทีล่มเป็นลม (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๐๔/
๕๔๒) 

อนิทสัสนอปัปฏิฆรปู : รปูทีเ่หน็ไมไ่ดแ้ละสมัผสัไมไ่ด,้ รปูทีม่องไมเ่หน็และกระทบไมไ่ด ้
คอืรบัรูไ้มไ่ดด้ว้ยประสาทใดๆ ไมว่า่จะดว้ยจกัษุ หรอืดว้ยโสตะ ฆานะ ชวิหา 
และกาย แต่เป็นธรรมารมณ์ อนัรูด้ว้ยใจ, ไดแ้ก่สุขุมรูป ๑๖ รปูในชุดทีใ่กลเ้คยีง 
และตรงขา้ม อนัพงึทราบไวด้ว้ยกนั คอืสนิทสัสนรูป รปูซึง่มองเหน็ได ้ คอืตา
มองเหน็ ม ี๑ ไดแ้ก่รปูารมณ์ (หมายถงึวณัณะ คอืส)ี, คูก่บั อนิทสัสนรูป รปูซึง่
มองไมเ่หน็ ม ี๒๗ ไดแ้ก่รปูอื่นนอกจากนัน้ (มหาภูตรปู ๔ และอุปาทายรปูอกี 
๒๓) สัปปฏฆิรูป รปูซึง่มกีารกระทบได ้คอืรบัรูท้างประสาททัง้ ๕ ทีต่รงคูก่นั ม ี
๑๒ ไดแ้ก่ปสาทรปู ๕ และวสิยัรปู ๗ (๗ คอืนบัโผฏฐพัพะเป็น ๓ ไดแ้ก่ ปฐว ี
เตโชและวาโย), คูก่บั อัปปฏฆิรูป รปูซึง่กระทบไมไ่ด ้อนัรบัรูไ้มไ่ดท้างประสาท



 

๕๘๘๔ 
 

 

ทัง้๕ ม ี๑๖ ไดแ้ก่รปูทีเ่หลอืจากนัน้ (คอืสขุมุรปู ๑๖ นัน่เอง) ดงัคาํในรปูสงัคหะ 
๓ มปีรากฏในสงัคตีสิตูร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘) ; ด ูสุขุมรูป, รูป ๒๘  

อนิมิตตเจโตสมาธิ :  เจโตสมาธทิีไ่มม่นิีมติ หมายถงึสมาธทิางใจทีไ่มก่าํหนดนิมติ ดงัคาํในอ
นิมติตปัญหาสตูรทีพ่ระมหาโมคคลัลานเถระกล่าวแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ทีเ่รยีกกนั
วา่ ‘อนิมติตเจโตสมาธ ิ  อนิมติตเจโตสมาธ’ิ อนิมติตเจโตสมาธเิป็นอยา่งไร ผม
นัน้ไดม้คีวามคดิดงันี้วา่ ‘ภกิษุในธรรมวนิยันี้บรรลุอนิมติตเจโตสมาธ ิ เพราะไม่
กาํหนดนิมติทัง้ปวงอยู’่ น้ีเรยีกวา่‘อนิมติตเจโตสมาธ’ิผมนัน้บรรลุอนิมติตเจโต
สมาธ ิ เพราะไมก่าํหนดนิมติทัง้ปวงอยู ่ เมือ่ผมอยูด่ว้ยวหิารธรรมน้ี  วญิญาณ
ยอ่มแล่นไปตามนิมติ  

  คาํวา่ อนิมติตเจโตสมาธ ิน้ีบางครัง้ เขยีนเป็น อนิมติตาเจโตสมาธ ิกม็ ีดงัคาํ
ในโคทตัตสตูรทีก่ล่าวไวว้า่  อนิมติตาเจโตวมิตุต ิ เป็นอยา่งไร คอืภกิษุในธรรม
วนิยันี้บรรลุอนิมติตเจโตสมาธเิพราะไมก่าํหนดนิมติทัง้ปวงอยู ่ น้ีเรยีกว่าอนิมติ
ตาเจโตวมิตุต ิ(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๐/๓๕๕,๑๘/๓๔๙/๓๘๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิมติตเจโตสมาธ ิ ในทีน้ี่หมายถงึวปัิสสนาสมาธ ิ
(ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๓๔๐/๑๕๑)  

อนิมิตตธาต  ุ: ธาตุทีไ่มม่นิีมติ หมายถงึธาตุทีไ่มก่าํหนดนิมติ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคทีก่ล่าว
ไวว้า่ การออกจากโลกมไีด ้  เพราะพจิารณาเหน็สงัขารทัง้ปวง  ทัง้โดยสว่น
เบือ้งตน้และสว่นเบือ้งปลาย และเพราะจติดาํเนินไปในอนิมติตธาตุ (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๒๑๙/๓๖๕) 

อนิมิตตปัญหาสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งอนิมติตเจโตสมาธ ิ ทา่นพระมหาโมคคลัลา
นะอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดก้ล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่ผมเกดิความคดิขึน้วา่ 
อนิมติตเจโตสมาธเิป็นอยา่งไร และไดรู้เ้องวา่ ภกิษุบรรลุอนิมติตเจโตสมาธ ิ
เพราะไมก่าํหนดนิมติทัง้ปวงอยู ่ น้ีชือ่วา่อนิมติตเจโตสมาธ ิ ผมเองกบ็รรลุอ
นิมติตเจโตสมาธ ิ เมือ่อยู่ดว้ยวหิารธรรมน้ี วญิญาณยอ่มแล่นไปตามนิมติ ลาํดบั
นัน้ พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาตรสักบัผมวา่ เธออยา่ประมาทอนิมติตเจโตสมาธ ิ
จงดาํรงจติไว ้ จงทาํจติใหเ้ป็นหนึ่งผดุขึน้และจงตัง้จติใหม้ัน่ในอนิมติตเจโตสมาธ ิ
จากนัน้ ผมกไ็ดบ้รรลุอนิมติตเจโตสมาธ ิแต่บุคคลเมือ่จะพดูถงึผม ควรพดูใหถู้ก
วา่ พระสาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะหแ์ลว้จงึไดถ้งึความเป็นผูรู้ท้ ีย่ ิง่ใหญ่ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๐/๓๕๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิมิตตเจโตสมาธิ ในทีน้ี่หมายถงึวปัิสสนา
สมาธ ิ(ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๓๔๐/๑๕๑)  
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อนิมิตตผสัสะ : ผสัสะไมม่นิีมติ หมายถงึความกระทบไมก่าํหนดนิมติ,เป็น ๑ ในผสัสะ ๓ ดงั
คาํในทตุยิกามภูสตูรทีท่า่นพระกามภอูยูท่ีอ่มัพาฏกวนั เขตเมอืงมจัฉิกาสณัฑ ์
กล่าวไวว้า่ คหบด ีผสัสะ ๓ คอื (๑) สญุญผสัสะ (๒) อนิมติตผสัสะ (๓) อปัปณิ
หติผสัสะยอ่มถูกตอ้งภกิษุผูอ้อกจากสญัญาเวทยตินิโรธสมาบตั ิ หรอืดงัคาํใน
มหานิทเทสทีก่ล่าวว่า สญุญตผสัสะ อนิมติตผสัสะ อปัปณิหติผสัสะ หรอืดงัคาํใน
กถาวตัถุทีก่ลา่วไวใ้นนิโรธสมาปัตตกิถา กก็ล่าวถงึผสัสะ ๓ เชน่กนั (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๔๘/๓๘๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๕๘/๔๙๐) 

อนิมิตตวิโมกข  ์: หลุดพน้ดว้ยไมถ่อืนิมติคอื หลุดพน้ดว้ยพจิารณาเหน็นามรปูเป็นอนิจจะ แลว้
ถอนนิมติได ้(ขอ้ ๒ ในวโิมกข ์๓ (คอื สญุญตวโิมกข ์อนิมติตวโิมกข ์อปัปณิหติ
วโิมกข)์(ขอ้ ๒ ในวโิมกข ์๖๘) ดงัคาํในเพฬฏัฐสสีเถรวตัถุทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ผูไ้มม่กีารสัง่สม กําหนดรูอ้าหารก่อนแลว้จงึบรโิภค มสีญุญตวโิมกขแ์ละอนิ
มติตวโิมกขเ์ป็นอารมณ์(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕, ๑/๒๑๘/๒๐๖, ๑/๒๑๘/
๒๐๗, ๑/๒๑๙/๒๐๖, ๑/๒๑๙/๒๐๗,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๙๒/๕๗,๒๕/๙๓/๕๘,ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๙๒/๓๓๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๙/๓๔๖, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๒๓/๓๗๗,ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑๓๓/๒๔,๕๑๖/๗๘,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๕๗/๔๓๔)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิมติตวโิมกข ์ หมายถงึความหลุดพน้เพราะไม่
ถอืนิมติในสงัขารเป็นตน้ (ข.ุเถร.อ. (บาล)ี ๑/๙๒/๓๐๐)  

อนิมิตตวิหาร : การอยูไ่มม่นิีมติ หมายถงึจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่นิีมติ ดงัคาํในปฏสิมัภทิา
มรรค ทีก่ล่าวไวว้า่ พระโยคาวจรเมือ่พจิารณานิมติโดยความเป็นภยั ถูกตอ้ง
แลว้ๆ (ซึง่สงัขารนิมติดว้ยญาณ) ยอ่มเหน็ความเสือ่ม เพราะจติน้อมไปใน
นิพพานทีไ่มม่นิีมตินี้ชือ่วา่อนิมติตวหิาร หรอืดงัคาํวา่พระโยคาวจรเมื่อพจิารณา
รปูนิมติโดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้ๆยอ่มเหน็ความเสือ่ม เพราะจติน้อมไปใน
นิพพานทีไ่มม่นิีมติ น้ีชือ่วา่อนิมติตวหิาร (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๘/๑๓๑) 

อนิมิตตวิหารธรรม : ธรรมเครือ่งอยูอ่นัไมม่นิีมติ หมายถงึธรรมเป็นเครือ่งอยูไ่มม่นิีมติ ดงัคาํที่
พระอุบาลเีถระทีก่ล่าวไวว้า่ พระองค(์พระราชา) มสีญุญตวหิารธรรม(ธรรมเป็น
เครือ่งอยูอ่นัวา่ง)อนิมติตวหิารธรรม(ธรรมเป็นเครื่องอยู่ไมม่นิีมติ) อปัปณิหติ
วหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่งอยูไ่ม่มคีวามตัง้ปรารถนา)อาเนญชวหิารธรรม(ธรรม
เป็นเครือ่งอยูไ่มห่วัน่ไหว) นิโรธวหิารธรรม (ธรรมเป็นเครือ่งอยูค่อืความดบั)  น้ี
เป็นธรรมกุฎ ี(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๓๘/๘๒) 

อนิมิตตวิหารสมาบตัิ : สมาบตัทิีเ่ป็นเครือ่งอยูอ่นัไมม่นิีมติ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรค 
ญาณกถา ทีก่ล่าววา่ พระโยคาวจรเมือ่พจิารณารปูนิมติโดยความเป็นภยั 
ถูกตอ้งแลว้ ๆ ยอ่มเหน็ความเสือ่ม เพง่เฉยความเป็นไปแลว้  นึกถงึนิพพานอนั
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เป็นความดบัไมม่นิีมติแลว้ย่อมเขา้สมาบตั ิ เพราะจติน้อมไปในนพิพานทีไ่มม่ี
นิมติ  น้ีชือ่วา่อนิมติตวหิารสมาบตั ิ(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๘/๑๓๒)  

อนิมิตตสมาธิ : สมาธพิจิารณาธรรมไมม่นิีมติ, สมาธอินัพจิารณาธรรมไมม่นิีมติคอืวปัิสสนาที่
ใหถ้งึความหลุดพน้ดว้ยกาํหนดอนิจจลกัษณะ, ขอ้ ๒ ในสมาธ ิ ๓ (คอื ไดแ้ก่
สญุญตสมาธ(ิสมาธทิีพ่จิารณาเหน็ความวา่ง) อนิมติตสมาธ ิ (สมาธทิีพ่จิารณา
ธรรมอนัไมม่นิีมติ) อปัปณิหติสมาธ ิ (สมาธทิีพ่จิารณาธรรมไมม่คีวามตัง้
ปรารถนา) หรอืดงัคาํในปิณโฑลยสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ อนิมติตสมาธทิีบุ่คคลเจรญิ 
ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก,(ขอ้ ๘ ในสมาธ ิ๙ คอื ๑. รปูาวจร
สมาธอิยา่งตํ่า ๒. รปูาวจรสมาธอิยา่งปานกลาง ๓.รปูาวจรสมาธอิยา่งประณีต 
๔.อรปูาวจรสมาธอิยา่งตํ่า ๕. อรปูาวจรสมาธอิยา่งปานกลาง ๖. อรปูาวจรสมาธิ
อยา่งประณีต ๗. สญุญตสมาธ ิ  (สมาธพิจิารณาเหน็ความวา่ง)๘.อนิมติตสมาธิ
(สมาธพิจิารณาเหน็ธรรมไมม่นิีมติ)๙. อปัปณิหติสมาธ ิ(สมาธพิจิารณาเหน็ธรรม
ไมม่คีวามตัง้ปรารถนา)) (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕, ๑/๒๑๘/๒๐๗,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๐/๑๒๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๙/
๔๕๐,๑๘/๓๗๗/๔๕๔,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๘๔/๔๐๙,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๓/๖๗, ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๒/๕๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สมาธทิีพ่จิารณาธรรมไมม่นิีมติ ไดแ้ก่ วปัิสสนาที่
ใหถ้งึความหลุดพน้ดว้ยอํานาจอนิจจลกัษณะ (ท.ีปา.อ.(บาล)ี ๙/๓๐๕) 

อนิมิตตสมาบตัิ : สมาบตัทิีไ่มม่นิีมติ คอืสมาบตัไิมม่กีารกาํหนดหมาย, ขอ้ ๒ ในสมาบตั ิ ๓ 
(คอื สญุญตสมาบตั ิอนิมติตสมาบตั ิอปัปณิหติสมาบตั)ิ ดงัคาํในเถรคีาถาทีพ่ระ
อุตตราเถรกีลา่วไวว้า่ โพชฌงค ์ ๗ ประการเป็นทางบรรลุนิพพานนี้ เราเจรญิ
แลว้ทัง้หมดตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวไ้ดส้ญุญตสมาบตัแิละอนมิติตสมาบตัิ
เป็นประจาํตามปรารถนา หรอืดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรค ญาณกถาทีก่ล่าวไวว้า่ 
พระโยคาวจรเมือ่พจิารณานิมติโดยความเป็นภยั  เพง่เฉยความเป็นไปแลว้นึก
ถงึนิพพานอนัเป็นความดบัไมม่นิีมติแลว้ ยอ่มเขา้สมาบตั ิ เพราะจติน้อมไปใน
นิพพานทีไ่มม่นิีมติ น้ีชื่อว่าอนิมติตสมาบตั ิ หรอืดงัคาํวา่พระโยคาวจรเมือ่
พจิารณารปูนิมติโดยความเป็นภยั  เพง่เฉยความเป็นไปแลว้นึกถงึนิพพานอนั
เป็นความดบัไมม่นิีมติแลว้ ยอ่มเขา้สมาบตั ิ เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่ี
นิมติ น้ีชือ่วา่อนิมติตสมาบตั ิ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕, ๑/๒๑๘/๒๐๗,ข.ุเถร.ี
(ไทย) ๒๖/๔๖/๕๖๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๘/๑๓๒) 

อนิมิตตะ : ไมม่นิีมติ หมายถงึธรรมไมม่นิีมติ,ไดแ้ก่ฌานทีเ่ป็นอนิมติตะ มอีธบิายวา่ ทีช่ือ่วา่
ฌาน เพราะเพกินิมติวา่เทีย่ง นิมติวา่ ยัง่ยนื และนิมติวา่ ตนออกแลว้ เพง่ดว้ย
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ฌานอนัเป็นอนิมติทีต่นไดแ้ลว้ หรอืทีอ่ธบิายวา่ ทีช่ือ่วา่อนิมติ (ไมม่ี
เครือ่งหมาย) เพราะไมม่รีาคนิมติ ไมม่โีทสนิมติ ไมม่โีมหนิมติ ไมม่รีปูนิมติ  ไม่
มนิีจจนิมติ เป็นตน้ ดงัคาํจฬูเวทลัลสตูรทีพ่ระธมัมทนินาภกิษุณีกล่าววา่ ผสัสะ 
๓อยา่ง คอื(๑) ผสัสะชือ่สญุญตะ(วา่ง) (๒) ผสัสะชือ่อนิมติตะ(ไมม่นิีมติ) (๓)  

 ผสัสะชือ่อปัปณิหติะ(ไมม่ทีีต่ ัง้) ยอ่มถูกตอ้งภกิษุผูอ้อกจากสญัญาเวทยตินิโรธ
สมาบตั ิ (ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๖๔/๕๐๕,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๘๖/๔๑๑,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๓๖๒/๓๕๑) 

อนิมิตตาเจโตวิมตุติ : หลุดพน้ทางใจอนัไมม่นิีมติ ดงัคาํในสงัคตีสิตูรและนิสสารณีย
สตูร ทีพ่ระสารบีุตรกล่าวไวว้า่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้พงึกลา่วอยา่งนี้วา่ 
ขา้พเจา้ไดเ้จรญิอนิมติตาเจโตวมิตุตแิลว้ ทาํใหม้ากแลว้ ทาํใหเ้ป็นดุจยานแลว้ 
ทาํใหเ้ป็นทีต่ ัง้แลว้ ใหต้ัง้มัน่แลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตว่ญิญาณของ 
ขา้พเจา้กย็งัแสห่านิมติอยู ่ภกิษุทัง้หลายพงึกล่าวตกัเตอืนเธอ หรอืดงัคาํในมหา
เวทลัลสตูรทีพ่ระมหาโกฏฐติเถระกล่าวแก่พระสารบีตุรวา่ ท่านผูม้อีาย ุ ธรรม
เหล่าน้ี คอื อปัปมาณาเจโตวมิตุต ิ อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิ สญุญตาเจโตวมิตุต ิ
อนิมติตาเจโตวมิตุต ิ มอีรรถต่างกนั มพียญัชนะตา่งกนั หรอืมอีรรถอยา่ง
เดยีวกนั ต่างกนัแต่พยญัชนะเทา่นัน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๓,ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๔๕๙/๔๙๗,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๙/๓๘๕,๑๘/๓๔๙/๓๘๖,๑๘/๓๔๙/
๓๘๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๓/๔๓๐)  

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิมติตาเจโตวมิตุต ิ หมายถงึพลว
วปัิสสนา(วปัิสสนาทีม่พีลงั) คอือรหตัตผลสมาบตั ิ ทีช่ือ่ว่าอนิมติ (ไมม่ี
เครือ่งหมาย) เพราะไมม่รีาคนิมติ (นิมติคอืราคะ) ไมม่โีทสนิมติ (นิมติคอืโทสะ) 
ไมม่โีมหนิมติ (นิมติ  คอืโมหะ) ไมม่รีปูนิมติ (นิมติคอืรปู) ไมม่นิีจจนิมติ (นิมติ
คอืความเทีย่ง) เป็นตน้,และวา่ อนิมติตาเจโตวมิตุต ิ ไดแ้ก่ ธรรม ๑๓ ประการ 
คอื วปัิสสนา ๑ อรปู ๔ มรรค ๔ ผล ๔ (ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๔๕๙/๒๖๓, ส.ํสฬา.อ. 
๓/๓๔๙/๑๖๑) (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๓๒๖/๒๓๔,  องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๑๓/๑๐๔) อกี
อยา่งหนึ่ง อนิมติตาเจโตวมิตุต ิ เป็นชือ่ของญาณ ๔ คอื (๑) ภยตปัุฏฐานญาณ 
(ญาณในการเหน็สงัขารปรากฏโดยความเป็นภยั)(๒) อาทนีวานุปัสสนาญาณ 
(ญาณในการพจิารณาอารมณ์แลว้พจิารณาเหน็โทษ) (๓) มญุจติุกมัมยตาญาณ 
(ญาณหยัง่รูอ้นัทาํใหต้อ้งการจะพน้) (๔) ภงัคญาณ (ญาณทีพ่จิารณาเหน็ความ
ดบั) (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๑๓/๑๑๗)  

อนิจจาทิสตุตนวกะ :  พระสตูรวา่ดว้ยพระสตูร ๙ สตูร มอีนิจจสตูรเป็นตน้ พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่  ณ  พระเชตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี  เขตกรุงสาวตัถ)ี  



 

๕๘๘๘ 
 

 

ณ  ทีน่ัน้  ฯลฯภกิษุทัง้หลาย  สิง่ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง กอ็ะไรเล่าชือ่วา่สิง่ทัง้ปวงไม่
เทีย่ง คอื  จกัขไุมเ่ทีย่ง  รปูไมเ่ทีย่ง  จกัขวุญิญาณไมเ่ทีย่ง  จกัขสุมัผสัไมเ่ทีย่ง  
แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจกัขุ
สมัผสัเป็นปัจจยักไ็มเ่ทีย่ง  ฯลฯ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๓/๔๑) 

อนิมิตตานุปัสสนา : การพจิารณาเหน็ความไมม่นิีมติดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคทีก่ล่าวไวว้า่ 
ความคดิเพือ่อนิมติตานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความไมม่นิีมติ) อนัเป็นเพยีง
กริยิาอพัยากฤต ฯลฯ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖,๓๑/๒๒/๓๑,๓๑/๒๑๖/๓๕๘,๓๑/
๒๒๒/๓๗๔) 

อนิมิตตานุปัสสนาญาณ :ญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมม่นิีมติ ดงัคาํในวโิมกขกถา ที่
อธบิายไวว้า่ อนิมติตานุปัสสนาญาณ (ญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมม่นิีมติ) 
พน้จากนิมติตสญัญา เพราะเหตุนัน้จงึชือ่วา่สญัญาวโิมกข ์ หรอืดงัคาํวา่ อนิมติ
ตานุปัสสนาญาณ พน้จากอุปาทานวา่นิมติ  เพราะเหตุนัน้  จงึชือ่วา่อนุปาทา
จติตวโิมกข,์และยงัมอีธบิายอกีวา่อนิมติตานุปัสสนาญาณพน้จากอุปาทาน ๓ 
คอื ๑. ทฏิฐปุาทาน ๒. สลีพัพตุปาทาน ๓.อตัตวาทุปาทาน อนิมติตานุปัสสนา
ญาณพน้จากอุปาทาน ๓ น้ี หรอืดงัคาํวา่ อนิมติตานุปัสสนาญาณพน้จากอภนิิ
เวสวา่นิมติ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่สญุญตวโิมกขห์รอืดงัคาํวา่อนิมติตานุปัสสนา
ญาณในชราและมรณะพน้จากสรรพนิมติ  เพราะเหตนุัน้จงึชือ่วา่อนิมติตวโิมกข ์
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖,๓๑/๒๑๘/๓๑๖,๓๑/๒๑๘/๓๖๔) 

อนิมิตตานุปัสสนายถาภตูญาณ : ยถาภตูญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมม่นิีมติ ดงัคาํใน
วโิมกขกถา ทีอ่ธบิายไวว้า่ อนิมติตานุปัสสนายถาภตูญาณ (ยถาภตูญาณคอืการ
พจิารณาเหน็ความไมม่นิีมติ) พน้จากความไมรู่ค้อืความหลงวา่นิมติ  เพราะเหตุ
นัน้  จงึชือ่วา่ญาณวโิมกข ์หรอืดงัคาํวา่ อนิมติตานุปัสสนาเป็นญาณมคีวามเยน็
ใจอยา่งยอดเยีย่ม พน้จากความเดอืดรอ้น ความเรา่รอ้น และความกระวน
กระวายเพราะนิมติ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่สตีสิยิาวโิมกข ์(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑๕/
๓๕๗,๓๑/๒๑๖/๓๕๙) 

อนิมิสเจดีย ,์อนิมิสสเจดีย  ์ : สถานทีท่ีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ยนืจอ้งดตูน้พระศรมีหาโพธิโ์ดยมไิด้
กระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนั อยูท่างทศิอสีานของตน้พระศรมีหาโพธิ;์ ดวิูมุตติ
สุข 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สปัดาหท์ี ่ ๒ ประทบัอยูท่างทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้โพธิ ์ เรยีกวา่ อนิมสิสเจดยี ์ (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๔-๖/๘-
๑๒, ข.ุพทฺุธ.อ. (บาล)ี ๔๑๙-๔๒๐)  



 

๕๘๘๙ 
 

 

อนิยต : ไมแ่น่, ไมแ่น่นอน เป็นชือ่อาบตัทิีย่งัไมแ่น่ ระหวา่งปาราชกิ สงัฆาทเิสสหรอื
ปาจติตยี ์ซึง่พระวนิยัจะตอ้งวนิิจฉยั ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ ธรรม  คอื 
อนิยต ๒ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๕๕/๗๓๗) 

อนิยตราสี : กองแหง่ธรรมทีใ่หผ้ลไมแ่น่นอน,เป็นขอ้ ๓ ในราส ี๓ (คอื ๑. มจิฉตัตนิยตราส ี
(กองแหง่ธรรมทีม่สีภาวะผดิและใหผ้ลแน่นอน) ๒. สมัมตัตนิยตราส(ีกองแหง่
ธรรมทีม่สีภาวะชอบและใหผ้ลแน่นอน) ๓. อนิยตราส ี (กองแหง่ธรรมทีใ่หผ้ลไม่
แน่นอน) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ธรรมทีม่สีภาวะผดิและใหผ้ลแน่นอน (มจฺิฉตฺตนิย
โต) ไดแ้ก่ เป็นสภาพทีผ่ดิแน่นอน คาํน้ีเป็นชือ่ของอนนัตรยิกรรม พรอ้มทัง้นิยต
มจิฉาทฏิฐ ิ สภาวะแน่นอนในสภาพทีถู่กตอ้ง ชือ่วา่สมัมตัตนิยตะ คาํน้ีเป็นชือ่
ของอรยิมรรค ๔ ประการชือ่วา่อนิยตะ เพราะไม่แน่นอน คาํน้ีเป็นชือ่ของธรรมที่
เหลอื (ท.ีปา.อ.(บาล)ี ๓/๓๐๕/๑๘๗) 

อนิยตสิกขาบท :  สกิขาบททีว่างอาบตัไิวไ้มแ่น่ คอืยงัไม่ระบุชดัลงไปวา่เป็นปาราชกิ หรอื
สงัฆาทเิสส หรอื ปาจติตยี,์ม ี๒ สกิขาบท มปีรากฏในมหาวภิงัค ์ (ว.ิมหา.(ไทย) 
๑/๔๔๓/๔๗๓) 

อนิยตะ : ไมแ่น่นอน ดงัคาํทีก่ล่าวถงึบุคคล ๒ จาํพวกคอื (๑) บุคคลผูเ้ป็นนิยตะ (๒) 
บุคคลผูเ้ป็นอนิยตะ แลว้อธบิายวา่ บคุคลผูท้าํอนนัตรยิกรรม ๕  จาํพวก  บุคคล
ผูเ้ป็นนิยตมจิฉาทฏิฐ ิ  และพระอรยิบุคคล ๘ จาํพวกชือ่วา่ผูเ้ป็นนยิตะ บุคคลที่
เหลอืชือ่วา่ผูเ้ป็นอนิยตะ หรอืดงัคาํในปัฏฐานวา่ (บทวา่ นิยตะ เป็นสหชาตาธิ
ปต ิ บทวา่ อนิยตะที ่ ๒ เป็นอารมัมณาธปิตแิละสหชาตาธปิต)ิ  (อภ.ิปุ.(ไทย) 
๓๖/๗/๑๓๗,อภ.ิป.(ไทย) ๔๔/๙๙/๔๓๓) 

อนิยาม : ไมก่าํหนด หมายถงึไมใ่ชอ่รยิมรรค หมายถงึไมไ่ดบ้รรลุอรยิมรรค ดงัคาํใน
นิยามกถา ทีพ่ระสกวาทถีามพระปรวาทวีา่ บคุคลผูแ้น่นอน มญีาณเพือ่ไปสูอ่
นิยาม ไดใ้ชไ่หม พระปรวาทกีล่าวปฏเิสธ (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๒๘/๔๕๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิยาม ในทีน้ี่หมายถงึมจิฉตัตนยิาม คอื
อนนัตรยิกรรม (อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๖๖๓-๖๖๔/๒๖๙) อกีนยัหนึ่งอธบิายวา่ คาํ
วา่ นิยาม มอีธบิายอกีวา่ นิยามกด็ ีพรหมจรรยก์ด็ ีเป็นชือ่ของอรยิมรรค ดงันัน้ 
คาํวา่ หยัง่ลงสูนิ่ยาม หมายถงึบรรลุอรยิมรรค (อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๔๐๓/๒๐๖) 

อนิสสา : ความไมร่ษิยา มกัมาคูก่บั อมจัฉรยิะ (ความไมต่ระหนี่),เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๒,ขอ้ 
๑ ในธรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ๒ คอื ๑. อนิสสา (ความไมร่ษิยา) ๒. 
อมจัฉรยิะ (ความไมต่ระหนี่) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๘๒/๑๓๐,๒๐/๒๐๐/๑๓๔) 



 

๕๘๙๐ 
 

 

อนิสสกุีสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูไ้มร่ษิยา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนั เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในอโกธนสตูร จงึตรสัตอบวา่ 
เพราะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื ๑. มศีรทัธา ๒. มหีริ ิ๓. มโีอตตปัปะ 
๔. ไมร่ษิยา ๕. มปัีญญา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙๖/๓๒๓) 

อนุกมัปสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุอนุเคราะหค์ฤหสัถ ์ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
ภกิษุเจา้อาวาสอนุเคราะหค์ฤหสัถ ์๕ คอื (๑) ใหค้ฤหสัถส์มาทานอธศิลี(ศลี ๕) 
(๒) ใหค้ฤหสัถต์ัง้อยูใ่นการเหน็ธรรม(อรยิสจั) (๓) ไปเยีย่มคฤหสัถท์ีเ่ป็นไข ้ ให้
สตวิา่ ขอจงตัง้สตไิวต้อ่พระรตันตรยัทีค่วรแก่สกัการะและบอกคฤหสัถใ์หม้า
ทาํบุญ เมือ่มภีกิษุต่างถิน่จาํนวนมากมา (๔) ฉนัอาหารทีค่ฤหสัถถ์วายจะเลว
หรอืประณีตกต็ามดว้ยตนเอง (๕) ไมท่าํศรทัธาไทยใหต้กไป (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๒๓๕/๓๗๗) 

อนุกลูยญั : ยญัคอืความเกือ้กลูกนั หมายถงึทานทีพ่งึสกัการะบชูา พงึใหต้ามลาํดบัตระกลู 
ดงัคาํในอุชชยสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พราหมณ์ เราสรรเสรญิยญัทีไ่มม่ี
กริยิา คอื นิจทาน  และอนุกลูยญั คอืยญัทีไ่มม่กีารฆา่โค ๑ ยญัทีไ่มม่กีารฆา่
แพะ แกะ ๑ ยญัทีไ่มม่กีารฆา่ไก่ สุกร ๑ยญัทีไ่มท่าํใหส้ตัวต์่าง ๆ ไดร้บัความ
เดอืดรอ้น ๑ ขอ้นัน้เพราะเหตุไรเพราะพระอรหนัตห์รอืทา่นผูบ้รรลอุรหตัตมรรค
ยอ่มเกีย่วขอ้งกบัยญัทีไ่มม่กีริยิาอยา่งนี้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๐/๖๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า อนุกลูยญั หมายถงึทานทีพ่งึบชูา พงึใหต้ามลาํดบั
ตระกลูโดยลาํดบั เพราะเป็นทานทีพ่อ่ ปู่ ของพวกเราถวายมาแลว้ (องฺ.จตุกฺก.อ. 
(บาล)ี ๒/๓๙/๓๔๐)  

อนุคคหิตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมสนบัสนุนสมัมาทฏิฐ ิ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ สมัมาทฏิฐ(ิวปัิสสนาสมัมาทฏิฐ ิ คอือรหตัตมคัคสมัมาทฏิฐ)ิ มอีงค์
ธรรม ๕ คอื (๑) ศลี(ปารสิทุธศิลี ๔) (๒) สตุะ(การฟังธรรมทีเ่ป็นสปัปายะ) (๓) 
สากจัฉา(การสนทนา บอกความเป็นไปแหง่จติของตน) (๔) สมถะ(สมาบตั ิ ๘ 
พืน้ฐานแหง่วปัิสสนา ) (๕) วปัิสสนา(คอือนุปัสสนา ๗ มอีนิจจานุปัสสนาเป็น
ตน้) สนบัสนุนแลว้ ยอ่มมเีจโตวมิตุต(ิมคัคสมาธแิละผลสมาธ)ิ และปัญญาวมิตุติ
(ผลญาณ คอือรหตัตผลปัญญา) เป็นผล เป็นอานิสงส ์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๕/๓๑) 

อนุเคราะห ์: เอือ้เฟ้ือ, ชว่ยเหลอื; ความเอือ้เฟ้ือ, การช่วยเหลอื (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๗/
๒๑๒,๑๑/๒๗๐/๒๑๕,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๒๘/๒๔๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒/๓๗,๑๓/
๑๕๘/๑๗๙,๑๓/๓๔๙/๔๒๔,๑๓/๓๕๘/๔๔๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๖/๒๗๗,๑๔/
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๓๑๑/๓๗๘,๑๔/๓๘๓/๔๓๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๙/๒๒๐,๒๑/๑๘๕/
๒๖๕,๒๑/๒๔๕/๓๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๓/๑๒๔)  

อนุชน : คนทีเ่กดิตามมา, คนรุน่หลงั, คนรุน่ต่อๆ ไป (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙๑/๓๒๓,๑๒/
๔๑๐/๔๔๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐/๑๑,๑๓/๔๑๘/๕๒๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓/๑๙,๑๔/
๒๑๘/๒๕๒) 

อนุชา : ผูเ้กดิทหีลงั, น้อง ดงัคาํในอสทสิชาดกที ่อสทสิราชบตุรทรงเป็นนกัแมน่ธนู ทรง
ทาํการรบใหข้า้ศกึทัง้หมดหนีไป แต่ไมเ่บยีดเบยีนใครๆ ชว่ยพระอนุชาใหถ้งึ
ความสวสัดแีลว้ ทรงเขา้ถงึความสาํรวม (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๖๒/๘๐)  

อนุชาตบตุร : บุตรทีม่คุีณสมบตัเิสมอดว้ยมารดาบดิา, บุตรทีม่คุีณธรรมเสมอบดิามารดา,เป็น 
๑ ในบตุร ๓ ประเภท คอื อภชิาตบุตร อนุชาตบตุรและอวชาตบตุร,ในปุตตสตูร
อธบิายความหมายไวว้า่ คอื  มารดาบดิาของบุตรในโลกน้ีถงึพระพทุธเจา้เป็น
สรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ งดเวน้จากการฆา่สตัว ์ งด
เวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้  งดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม 
งดเวน้จากการพดูเทจ็ งดเวน้จากการดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่
ความประมาท เป็นผูม้ศีลี  มกีลัยาณธรรม แมบุ้ตรของมารดาบดิาเหล่านัน้  ก็
ถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ  ถงึพระธรรมเป็นสรณะถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ งดเวน้
จากการฆา่สตัว ์ งดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ งดเวน้จากการ
ประพฤตผิดิในกาม  งดเวน้จากการพดูเทจ็ งดเวน้จากการดืม่น้ําเมาคอืสรุาและ
เมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาท เป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรมอนุชาตบตุรเป็น
อยา่งนี้ หรอืดงัคาํทีพ่ระวงัคสีเถระกล่าวไวว้า่ ขา้แต่พระผูม้พีระภาคผูส้งูสดุกวา่
เทวดาและมนุษย ์ขา้พระองคข์อกราบไหวท้า่นพระนิโครธกปัปเถระ ผูเ้ป็นวสิทุธิ
เทพ เป็นอนุชาตบตุร มคีวามเพยีรมาก เป็นผูป้ระเสรฐิ ทัง้เป็นโอรสของพระองค์
ผูป้ระเสรฐินัน้(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๗๔/๔๓๑,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๘๘/๕๔๙) 

อนุญาต : ยนิยอม, ยอมให,้ ตกลง ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สทุนิ  
มารดาบดิาอนุญาตใหเ้ธอออกจากเรอืนบวชเป็นอนาคารกิแลว้หรอื หรอืดงัคาํ
ในรฏัฐปาลสตูรที ่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ รฏัฐปาละ มารดาบดิาอนุญาตใหเ้ธอ
ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติแลว้หรอื (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๕/๑๗,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๒๙๔/๓๕๐) 

อนุตตรธรรม : โลกุตตรธรรม ๙ อนัไดแ้ก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ดงัคาํในจฬูเวทลัลสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ พจิารณาเหน็อยูว่า่ เมือ่ไร เรา
จะไดบ้รรลุอายตนะ ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายบรรลุแลว้ ดาํรงอยูใ่นบดัน้ีเมือ่ภกิษุนัน้
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ตัง้ความปรารถนาในวโิมกขท์ัง้หลายอนัเป็นอนุตตรธรรมอยา่งนี้ (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๔๖๕/๕๐๗) 

อนุตตรปัญญา : ปัญญาทีไ่มม่สีิง่อื่นยิง่กวา่, เป็น ๑ ในปัญญา ๒ อยา่ง คอื สอุตตรปัญญา 
อนุตตรปัญญา,ในวภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชือ่วา่ อนุตตร
ปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๓) 

อนุฏฐานไสยา  การนอนทีไ่มม่กีารลุกขึน้, การนอนครัง้สดุทา้ยของพระพุทธเจา้ก่อนปรนิิพพาน 
ในทีน้ี่หมายถงึการบรรทมครัง้สดุทา้ยของพระพทุธเจา้ ในคราวเสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพาน มปีรากฏในมหาปรนิิพพานสตูร (ดปูระกอบใน ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๙๖/
๑๔๖, พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อนุตตรวิมตุติ : การหลุดพน้อยา่งยอดเยีย่ม หมายถงึอรหตัตผล ดงัคาํในทุตยิมารกถา ทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เพราะมนสกิารโดยแยบคาย เพราะตัง้ความ
เพยีรชอบโดยแยบคายเราจงึไดบ้รรลุอนุตตรวมิตุต ิ ไดท้าํอนุตตรวมิตุตใิหแ้จง้ 
ภกิษุทัง้หลายเพราะทาํไวใ้นใจโดยแยบคาย เพราะตัง้ความเพยีรชอบโดยแยบ
คาย แมท้า่นทัง้หลายยอ่มบรรลุอนุตตรวมิตุตไิด ้ ยอ่มทาํอนุตตรวมิตุตใิหแ้จง้ได ้
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๕/๔๔) 

อนุตตรวิโมกข  ์: การหลุดพน้อยา่งยอดเยีย่ม หมายถงึอรหตัตผล ดงัคาํในสฬายตนวภิงัคสตูร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทมนสัยอ่มเกดิขึน้แก่บุคคลผูท้ราบความทีร่ปู
ทัง้หลายนัน่แลไมเ่ทีย่ง เหน็ความแปรผนั ความคลายกาํหนดัและความดบันัน่
ตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญาอนัชอบอยา่งนี้วา่ รปูในกาลก่อนและในบดัน้ี
ทัง้หมดนัน้ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา แลว้ตัง้ความ
ปรารถนาในอนุตตรวโิมกขว์า่ ในกาลไร เราจกับรรลุอายตนะทีพ่ระอรยิะ
ทัง้หลายไดบ้รรลุอยูใ่นบดัน้ี เพราะความปรารถนาเป็นปัจจยั โทมนสัจงึเกดิขึน้
แก่บุคคลผูต้ ัง้ความปรารถนาในอนุตตรวโิมกขด์ว้ยประการฉะน้ี (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๓๐๗/๓๗๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุตตรวโิมกข ์ ในทีน้ี่หมายถงึอรหตัตผล คอืการ
ตัง้ความปรารถนาในอรหตัตผล (ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๓๐๗/๑๙๑)  

อนุตตรสงัคามวิชยะ : ตาํราพชิยัสงครามอนัยอดเยีย่ม หมายถงึวปัิสสนา สามารถ
กาํจดักองกเิลสจนประสบชยัชนะคอือรหตัตผลได,้ในทีน้ี่หมายถงึพหุธาตุกสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เพราะเหตุนัน้แล เธอจงจาํธรรมบรรยายนี้ไวว้า่ชือ่พหุ
ธาตุกะบา้ง ชือ่จตุปรวิฏัฏะ บา้ง ชือ่ธมัมาทาสะ บา้ง ชือ่อมตทุนทภุ ี บา้ง ชือ่
อนุตตรสงัคามวชิยะบา้ง (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๒/๑๖๙) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุตตรสงัคามวชิยะ แปลวา่ ตาํราพชิยัสงคราม
อนัยอดเยีย่ม ทีเ่รยีกธรรมบรรยายนี้วา่ ตําราพชิยัสงครามอนัยอดเยีย่ม เพราะ
พระโยคาวจรถอือาวุธคอืวปัิสสนา สามารถกาํจดักองกเิลสจนประสบชยัชนะคอื
อรหตัตผลได ้ เหมอืนนกัรบเขา้สูส่งครามถอือาวุธ ๕ ประการ กาํจดักองทพัฝ่าย
ตรงขา้มไดช้ยัชนะฉะนัน้ (ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๑๓๒/๘๙) 

อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ : ญาณคอืความตรสัรูเ้องโดยชอบอนัยอดเยีย่ม หมายถงึญาณ
เป็นเครือ่งตรสัรูเ้องโดยชอบอยา่งยอดเยีย่ม ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร ทีพ่ระ
สารบีุตรกล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทุกพระองคใ์นอดตี
กาล  ทรงละนิวรณ์ ๕ ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองใจทอนกาํลงัปัญญา มพีระทยั
มัน่คงดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ทรงเจรญิโพชฌงค ์๗ ตามความเป็นจรงิ ตรสัรูอ้นุตตร
สมัมาสมัโพธญิาณแลว้ หรอืดงัคาํในโลกสตูรทีว่า่ ตถาคตตรสัรูอ้นุตตรสมัมา
สมัโพธญิาณในราตรใีดและปรนิิพพานดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุในราตรใีด 
ในระหว่างนี้ ยอ่มภาษติ กล่าว แสดงออกซึง่คาํใด  คาํนัน้ทัง้หมดเป็นจรงิอยา่ง
นัน้แล ไมเ่ป็นอยา่งอื่น ฉะนัน้ชาวโลกจงึเรยีกวา่ ตถาคต หรอืดงัคาํในมหานิท
เทสทีอ่ธบิายวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ จงึชือ่วา่ทรง
เป็นเอกบุรุษ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๑/๒๕๔๘,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๖/๙๒,๑๐/๑๗๑/
๑๑๘,๑๐/๑๙๕/๑๔๕,๑๐/๑๙๗/๑๔๗,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๓/๑๐๕,๑๑/๑๘๘/
๑๔๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๓/๑๖,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๒/๑๒๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๔/
๓๔๘,๒๐/๑๐๕/๓๔๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๘/๑๘๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๑๒/
๔๙๖,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๗) 

อนุตตริยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนุตตรยิะ ม ี ๒ สตูร ความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื 

 1.อนุตตริยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนุตตรยิะ(คอืภาวะทีไ่มม่สีิง่อื่นยอด
เยีย่มกวา่ หรอืวเิศษกวา่ หรอืภาวะอนัยอดเยีย่มนําผลอนัวเิศษมาให)้ ม ี ๖ คอื 
(๑) ทสัสนานุตตรยิะ การเหน็อนัยอดเยีย่ม (๒) สวนานุตตรยิะ การฟังอนัยอด
เยีย่ม (๓) ลาภานุตตรยิะ การไดอ้นัยอดเยีย่ม (๔) สกิขานุตตรยิะ การศกึษาอนั
ยอดเยีย่ม (๕) ปารจิรยิานุตตรยิะ การบาํรุงอนัยอดเยีย่ม (๖) อนุสสตานุตตรยิะ 
การระลกึอนัยอดเยีย่ม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘/๔๑๙) 

 2.อนุตตริยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนุตตรยิะ ๖ คอื (๑) ทสัสนานุตตริยะ 
การเหน็อนัยอดเยีย่ม หมายถงึการทีบุ่คคลผูม้ศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่ 
บรรลุทีส่ดุ(ถงึความไมห่วัน่ไหว) มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่ ไปเพือ่เหน็พระตถาคต
หรอืสาวกของพระตถาคต (๒) สวนานุตตริยะ การฟังอนัยอดเยีย่ม หมายถงึการ
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ทีบุ่คคลผูม้ศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่ บรรลุทีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่ ไป
เพือ่ฟังธรรมของพระตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคต) (๓) ลาภานุตตริยะ การ
ไดอ้นัยอดเยีย่ม หมายถงึการทีบุ่คคลผูม้ศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่ บรรลุ
ทีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอย่างยิง่ ไปเพือ่ไดศ้รทัธาในพระตถาคตหรอืสาวกของพระ
ตถาคต ( ๔) สิกขานุตตริยะ การศกึษาอนัยอดเยีย่ม หมายถงึการทีบุ่คคลผูม้ี
ศรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่ บรรลุทีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่ ไปเพือ่ศกึษา
อธศิลีบา้ง อธจิติบา้ง อธปัิญญาบา้งในพระธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตประกาศไว ้
(๕) ปาริจริยานุตตริยะ การบํารุงอนัยอดเยีย่ม หมายถงึการทีบุ่คคลผูม้ศีรทัธาตัง้
มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่ บรรลุทีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่ ไปเพือ่บาํรุงพระตถาคต
หรอืสาวกของพระตถาคต (๖) อนุสสตานุตตริยะ การระลกึอนัยอดเยีย่ม 
หมายถงึการทีบุ่คคลผูม้ศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่บรรลุทีสุ่ดมคีวามเลื่อมใส
อยา่งยิง่ ไปเพือ่ระลกึถงึพระตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคต (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๓๐/๔๗๑) 

อนุตตริยะ : ภาวะทีย่อดเยีย่ม, สิง่ทีย่อดเยีย่ม ม ี๓ คอื ๑. ทสัสนานุตตริยะ การเหน็อนัเยีย่ม 
คอื เหน็ธรรม ๒. ปฏปิทานุตตริยะ การปฏบิตัอินัเยีย่ม คอื มรรคมอีงค ์ ๘ ๓. 
วิมุตตานุตตริยะ การพน้อนัเยีย่ม คอื พน้กเิลสและกองทุกข ์ มปีรากฏในสงัคตี
สตูร ; อนุตตรยิะ อีกหมวดหน่ึงมี ๖  คอื ๑. ทสัสนานุตตริยะ การเหน็อนัเยีย่ม 
๒. สวนานุตตริยะ การฟังอนัเยีย่ม ๓.ลาภานุตตริยะ ลาภหรอืการไดอ้นัเยีย่ม ๔. 
สิกขานุตตริยะ การศกึษาอนัเยีย่ม ๕. ปาริจริยานุตตริยะ การบาํรุงอนัเยีย่ม ๖. 
อนุสสตานุตตริยะ การระลกึอนัเยีย่ม มปีรากฏในสงัคตีสิตูร ทสตุตรสตูรและอนุต
ตรยิสตูรและมอีธบิายแต่ละอยา่งดงัน้ี การทีบุ่คคลผูม้ศีรทัธาตัง้มัน่  มคีวามรกั
ตัง้มัน่ บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่ ไปเพือ่เหน็ตถาคตหรอืสาวกของพระ
ตถาคต น้ีเรยีกวา่ทสัสนานุตตรยิะ,การทีบุ่คคลผูม้ศีรทัธาตัง้มัน่  มคีวามรกัตัง้
มัน่ บรรลุทีส่ดุ  มคีวามเลือ่มใสอยา่งยิง่  ไปเพือ่ฟังธรรมของตถาคต  หรอืสาวก
ของพระตถาคต น้ีเรยีกวา่สวนานุตตรยิะ, การทีบุ่คคลมศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกั
ตัง้มัน่ บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่  ไดศ้รทัธาในตถาคต หรอืสาวกของ
ตถาคต น้ีเรยีกวา่ลาภานุตตรยิะ,การทีบุ่คคลมศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่ 
บรรลุทีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่  ศกึษาอธศิลีบา้ง ศกึษาอธจิติบา้ง ศกึษาอธิ
ปัญญาบา้ง ในธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศไว ้ น้ีเรยีกวา่ สกิขานุตตรยิะ,การที่
บุคคลมศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่ บรรลุทีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่ บาํรงุ
ตถาคตหรอืสาวกของตถาคต น้ีเรยีกวา่ปารจิรยิานุตตรยิะ,การทีบ่คุคลมศีรทัธา
ตัง้มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่ บรรลุทีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่ น้ีเรยีกวา่อนุสสตานุต
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ตรยิะและอนุตตรยิะเป็นธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓,๑๑/๓๒๗/
๓๒๘,๑๑/๓๕๖/๓๙๔,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๗๕/๒๔,๒๐/๑๗๖/๒๔,๒๐/๑๗๗/
๒๔,๒๐/๑๗๘/๒๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘/๔๑๙,๒๒/๒๑/๔๕๐,๒๒/๓๐/๔๗๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ อนุตตรยิะ หมายถงึภาวะทีไ่มม่สีิง่อื่นยอดเยีย่มกวา่หรอื
วเิศษกวา่ หรอืเรยีกสัน้ๆวา่ ภาวะอนัยอดเยีย่มนําผลอนัวเิศษมาให ้ (องฺ.ฉกฺก.อ.
(บาล)ี ๓/๘-๙/๙๔, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๘/๑๐๗) คาํวา่ อนุตตรยิะ ๖ คอื 
ทสัสนานุตตรยิะ การเหน็อนัเยีย่ม สวนานุตตรยิะ การฟังอนัเยีย่ม ลาภานุตตริ
ยะ การไดอ้นัเยีย่ม สกิขานุตตรยิะ การศกึษาอนัเยีย่ม ปารจิรยิานุตตรยิะ การ
บาํรุงอนัเยีย่ม อนุสสตานุตตรยิะ การระลกึอนัเยีย่ม (องฺ.เอกก.อ. (บาล)ี ๑/๑๗๕-
๑๘๖/๑๐๖)  

อนุตปัปิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีเ่ดอืดรอ้น  พระสารบีุตรกล่าว
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุสาํเรจ็การอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีเ่ดอืดรอ้น และสาํเรจ็
การอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีไ่มเ่ดอืดรอ้นอยา่งละ๖ เน้ือความเหมอืนในภทัทกสตูร
ทุกประการ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕/๔๓๔) 

อนุทูต : ทตูตดิตาม, ในพระวนิยั หมายถงึภกิษุทีส่งฆส์มมตใิหเ้ป็นตวัแทนของสงฆ ์
เดนิทางรว่มไปกบัภกิษุผูถ้กูสงฆล์งโทษดว้ย ปฏสิารณียกรรม ใหไ้ปขอขมา
คฤหสัถ ์ในกรณีทีเ่ธอไมอ่าจไปตามลาํพงั อนุทตูทาํหน้าทีช่่วยพดูกบัคฤหสัถน์ัน้
เป็นสว่นตนหรอืในนามของสงฆ ์เพือ่ใหต้กลงรบัขมา เมือ่ตกลงกนัแลว้ รบัอาบตัิ
ทีภ่กิษุนัน้แสดงต่อหน้าเขาแลว้จงึใหข้มา มปีรากฏในจฬูวรรค ดงัคาํวา่ พระผูม้ี
พระภาครบัสัง่วา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้  สงฆจ์งใหภ้กิษุอนุทตูแก่ภกิษุสุ
ธรรมเพือ่ขอขมาจติตคหบด ี(ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๔๑/๘๐)  

อนุธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้ธีรรมอนัเหมาะสม  ม ี๔ สตูร ความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่
เนื้อหาต่างกนั คอื 

 1.อนุธมัมสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มธีรรมอนัเหมาะสม ไดแ้ก่
ภกิษุผูม้ากดว้ยความเบื่อหน่ายในขนัธ ์ ๕ อนัจะเป็นเหตุใหก้าํหนดรูข้นัธ ์ ๕ ได ้
เมือ่เธอกาํหนดรูไ้ดแ้ลว้ ยอ่มพน้จากขนัธ ์๕ ชาต ิและยอ่มพน้จากชรา มรณะ โส
กะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั อุปายาสและทกุข ์(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๙/๕๖) 

 2.อนุธมัมสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒)  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มี
ธรรมอนัเหมาะสม ไดแ้ก่ภกิษุผูพ้จิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งในขนัธ ์ ๕ อนัจะเป็น
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เหตุใหก้ําหนดรูข้นัธ ์๕ ได ้ เมือ่เธอกาํหนดรูแ้ลว้ ยอ่มพน้จากขนัธ ์๕ และยอ่ม
พน้จากชาต ิชราเป็นตน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๐/๕๗) 

 3.อนุธมัมสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มธีรรมอนั
เหมาะสม ไดแ้ก่ภกิษุผูพ้จิารณาเหน็ทุกขใ์นขนัธ ์ ๕ อนัจะเป็นเหตุใหก้าํหนดรู้
ขนัธ ์๕ ได ้เมือ่เธอกาํหนดรูแ้ลว้ ยอ่มพน้จากขนัธ ์๕ และยอ่มพน้จากชาต ิชรา
เป็นตน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๑/๕๗) 

 4.อนุธมัมสตูร (จตตุถ) (สตูรที ่ ๔) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มี
ธรรมอนัเหมาะสม ไดแ้ก่ภกิษุผูพ้จิารณาเหน็อนตัตาในขนัธ ์๕ อนัจะเป็นเหตใุห้
กาํหนดรูข้นัธ ์๕ ได ้ เมือ่เธอกาํหนดรูแ้ลว้ ยอ่มพน้จากขนัธ ์๕ และยอ่มพน้จาก
ชาต ิชราเป็นตน้เหล่านัน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๒/๕๘) 

อนุนยสงัโยชน์ : สงัโยชน์คอืความยนิด,ี กเิลสทีผ่กูมดัใจสตัวค์อืความยนิด ีหมายถงึธรรมทีม่ดั
สตัวไ์วก้บัทุกขค์อืความยนิด,ีสงัโยชน์คอืกามราคะ, เป็นขอ้ ๑ ในสงัโยชน์ (กเิลส
เครือ่งประกอบสตัวไ์วใ้นภพ) ๗ มปีรากฏในมจัฉรยิสตูร คอื ๑.  อนุนยสงัโยชน์ 
(สงัโยชน์คอืความยนิด)ี ๒.ปฏฆิสงัโยชน์(สงัโยชน์คอืความยนิรา้ย)๓.ทฏิฐิ
สงัโยชน์(สงัโยชน์คอืความเหน็ผดิ)๔.วจิกิจิฉาสงัโยชน์(สงัโยชน์คอืความลงัเล
สงสยั)๕.มานสงัโยชน์(สงัโยชน์คอืความถอืตวั) ๖.ภวราคสงัโยชน์(สงัโยชน์คอื
ความตดิใจในภพ) ๗.อวชิชาสงัโยชน์(สงัโยชน์คอืความไม่รูแ้จง้) หรอืดงัคาํใน
ปหานสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ละ เพือ่ตดั
อนุนยสงัโยชน์ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘/๑๔,๒๓/๙/
๑๕,๒๓/๑๐/๑๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุนยสงัโยชน์ หมายถงึกามราคสงัโยชน์ (องฺ.สตฺ
ตก.อ.(บาล)ี ๓/๘/๑๖๐) คาํวา่ ความยนิด ี หมายถงึกามราคะ (องฺ.สตฺตก.อ. 
(บาล)ี ๓/๘/๑๖๐)  

อนุบญัญตัิ :   บญัญตัเิพิม่เตมิ,บทแกไ้ขเพิม่เตมิทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัเิสรมิหรอืผ่อนพระ
บญัญตัทิีว่างไวเ้ดมิ ดงัคาํในปรวิารทีว่า่ ในปาราชกิสกิขาบทที ่ ๑  นัน้ มพีระ
บญัญตั ิ พระอนุบญัญตั ิ อนุปปันนบญัญตั ิ สพัพตัถบญัญตั ิ  ปเทสบญัญตั ิ สา
ธารณบญัญตั ิอสาธารณบญัญตั ิ เอกโตบญัญตัอุิภโตบญัญตัอิยูห่รอื (ว.ิป.(ไทย) 
๘/๑/๑,๘/๒/๒,๘/๔/๗,๘/๕/๘,๘/๖/๘) ; คูก่บับญัญตั ิหรอื มลูบญัญตั ิ 

อนุปทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมตามลาํดบับท พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะ
เป็นการบรรยายโวหารแก่ภกิษุทัง้หลาย ณ วดัพระเชตวนั อารามของอนาถบณิ
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ฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี เพือ่จะทรงประกาศคุณธรรมของทา่นพระสารบุีตร 
พระผูม้พีระภาคตรสัสรรเสรญิทา่นพระสารบีุตรใหภ้กิษุทัง้หลายฟังวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย สารบีุตรเป็นบณัฑติมปัีญญามาก มปัีญญากวา้งขวาง มปัีญญารา่เรงิ มี
ปัญญารวดเรว็ มปัีญญาเฉียบแหลม มปัีญญาเพกิถอนกเิลส ภกิษุทัง้หลาย 
เพยีงกึง่เดอืน สารบีุตรกเ็หน็แจง้ธรรมตามลาํดบับท แลว้ทรงแสดงธรรมทีท่า่น
พระสารบีุตรเหน็แจง้ตามลาํดบับท คอื รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ สญัญาเวทยติ
นิโรธ และความสิน้อาสวะ แลว้ตรสัวา่ ถา้จะชมภกิษุรปูใดวา่ เป็นผูม้คีวาม
ชาํนาญ ถงึความสาํเรจ็ในอรยิศลี อรยิสมาธ ิอรยิปัญญาและอรยิวมิตุต ิเป็นบตุร 
เป็นโอรสของพระผูม้พีระภาค เกดิจากพระโอษฐข์องพระผูม้พีระภาค เกดิจาก
ธรรม ธรรมเนรมติขึน้มา เป็นธมัมทายาท ไมใ่ชอ่ามสิทายาท ภกิษุรปูนัน้คอืทา่น
พระสารบีุตร เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจ
ยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๓/๑๑๐) 

อนุปนาหะ : ความไมผ่กูโกรธ มกัมาคูก่บัวา่ อกัโกธะ ความไมโ่กรธ,เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๒ ดงั
คาํวา่ ๑. อกัโกธะ (ความไมโ่กรธ) ๒.อนุปนาหะ (ความไมผ่กูโกรธ)  (องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๑๘๒/๑๓๐) 

อนุปนาหีสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูไ้มผ่กูโกรธ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในอโกธนสตูร จงึตรสัตอบ
วา่ เพราะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื ๑. มศีรทัธา ๒. มหีริ ิ  ๓. มี
โอตตปัปะ ๔. ไมผ่กูโกรธ ๕. มปัีญญา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙๕/๓๒๒) 

อนุปปันนบญัญตัิ : บญัญตัทิีย่งัไมเ่กดิขึน้ หมายถงึไดแ้ก่ พระบญัญตัทิีท่รงบญัญตัไิวใ้นเมือ่
โทษยงัไมเ่กดิขึน้ ดงัคาํในปรวิารทีถ่าม-ตอบกนัวา่ ถาม : ในปาราชกิสกิขาบทที ่
๑ นัน้ มพีระบญัญตั ิ พระอนุบญัญตั ิ อนุปปันนบญัญตัอิยูห่รอื  ตอบ : ใน
ปาราชกิสกิขาบทที ่ ๑ นัน้ ม ี ๑ พระบญัญตั ิ ๒ พระอนุบญัญตัไิมม่อีนุปปันน
บญัญตั ิ(ว.ิป.(ไทย) ๘/๑/๑,๘/๒/๒,๘/๔/๗,๘/๕/๘,๘/๖/๘) 

อนุปปาทญาณ : ความรูใ้นการไมเ่กดิกเิลส หมายถงึญาณในอรยิผล, เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๒,
ญาณ ๒ คอื ๑. ขยญาณ(ความรูใ้นการสิน้กเิลส) ๒.อนุปปาทญาณ (ความรูใ้น
การไมเ่กดิกเิลส),ในปฏสิมัภทิามรรค ญาณกถาอธบิายวา่ ชือ่วา่อนุปปาทญาณ 
เพราะมสีภาวะสงบระงบัควรรูย้ ิง่ หรอืดงัคาํวา่ ญาณทีช่ือ่วา่อนุปปาทญาณ 
(ญาณในความไมเ่กดิขึน้) เพราะมสีภาวะระงบั มารว่มกนัในขณะนัน้ หรอืดงัคาํ
วา่ ความใสทีช่ือ่วา่อนุปปาทญาณ เพราะมสีภาวะสงบ หรอืดงัคาํวา่ วมิตุตทิีช่ ือ่
วา่อนุปปาทญาณ เพราะมสีภาวะสงบระงบั,ในธมัมจกักกถาอธบิายวา่ ชือ่วา่
ธรรมจกัร เพราะทรงใหธ้รรมทีช่ือ่วา่อนุปปาทญาณ เพราะมสีภาวะสงบระงบั
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เป็นไป,ในอภสิมยกถาอธบิายวา่ การตรสัรูท้ีช่ ือ่วา่อนุปปาทญาณ เพราะมี
สภาวะระงบั หรอืดงัคาํวา่ การตรสัรูท้ีช่ ือ่วา่อนุปปาทญาณ เพราะมสีภาวะระงบั 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๘,๑๑/๓๕๒/๓๗๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๙/๒๘)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุปปาทญาณ หมายถงึญาณในอรยิผล (ข.ุป.อ. 
(บาล)ี ๑/๑๙/๑๑๗)  

อนุปมะ, พระโอรส :ชือ่พระโอรสของพระโพธสิตัวน์ามวา่สทิธตัถะกบัพระนางสมุนา แห่งกรุงชือ่
วา่เวภาระ  ซึง่มกีษตัรยิพ์ระนามวา่อุเทนทรงปกครอง (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/
๖๗๓) 

อนุปสมับนั : ผูย้งัมไิดอุ้ปสมบท ไดแ้ก่คฤหสัถแ์ละสามเณร (รวมทัง้สกิขมานาและสามเณร)ี,ผู้
มใิช่ภกิษุหรอืภกิษุณีดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวถงึอุปสมับนักล่าวเสยีดสี
อนุปสมับนั (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๔๐/๑๐๘, ๑/๑๔๘/๑๑๔, ๑/๑๕๕/๑๒๔, ๑/๑๕๕/
๑๒๕,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๖/๒๓๔,๒/๕๒/๒๓๙,๒/๗๐/๒๕๕,๒/๘๐/๒๗๐,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๓๒/๘๒) ; เทยีบ อุปสัมบนั  

  มอีธบิายวา่ คาํวา่ อนุปสมับนั หมายถงึ อนุปสมับนัของภกิษุ คอืผูม้ไิด้
อุปสมบทเป็นภกิษุ ไดแ้ก่ ภกิษุณี สามเณร สามเณร ีสกิขมานา  คฤหสัถช์าย-
หญงิ 

อนุปักกิเลสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ โพชฌงค ์ ๗ ไมเ่ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๒๑๕/๑๔๗) 

อนุปัสสนาญาณ : ญาณทีต่ามเหน็ หมายถงึความรูท้ีพ่จิารณาเหน็นามรปู ดงัคาํในปฏสิมัภทิา
มรรคทีว่า่ รปูทีเ่กดิแลว้เป็นปัจจุบนั ลกัษณะความบงัเกดิแหง่รปูนัน้  ชือ่วา่
ความเกดิขึน้ ลกัษณะความแปรผนัไป (แหง่รปูนัน้) ชือ่วา่ความเสือ่ม  ปัญญาที่
พจิารณาเหน็ดงันี้ ชือ่วา่อนุปัสสนาญาณ, เวทนาทีเ่กดิแลว้   ฯลฯ สญัญาทีเ่กดิ
แลว้ฯลฯ สงัขารทีเ่กดิแลว้ฯลฯวญิญาณทีเ่กดิแลว้ ฯ ลฯ  จกัขทุีเ่กดิแลว้ ฯลฯ 
ภพทีเ่กดิแลว้ เป็นปัจจุบนั ลกัษณะความบงัเกดิแหง่ภพนัน้ ชือ่วา่ความเกดิขึน้ 
ลกัษณะความแปรผนัไป (แหง่ภพนัน้) ชือ่วา่ความเสือ่มปัญญาทีพ่จิารณาเหน็
ดงันี้ ชือ่วา่อนุปัสสนาญาณ และม ี๘ อยา่ง ดงัคาํวา่ อนุปัสสนาญาณ ๘ อุปัฏฐา
นานุสสต ิ๘ สตุตนัตกิวตัถุ ๔  ในการพจิารณาเหน็เวทนา (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๙/
๗๗,๓๑/๑๗๕/๒๗๕) 

อนุปาทาปรินิพพาน : ปรนิิพพานทีห่าปัจจยัปรุงแต่งมไิด,้ความดบัไมม่เีชือ้ หมายถงึ
สภาวะ เป็นทีส่ดุ เป็นเงือ่นปลาย เป็นทีจ่บการประพฤตพิรหมจรรยข์องทา่นผู้
ถอือปัจจยปรนิิพพาน ดงัคาํในรถวนีิตสตูรทีพ่ระสารบีุตรถามพระปุณณมนัตานี
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บุตรตอนหนึ่งวา่ ทา่นผูม้อีาย ุ  ผมประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่
อนุปาทาปรนิิพพาน  พระปุณณมนัตานีบุตรตอบวา่ สลีวสิทุธเิป็นอนุปาทา
ปรนิิพพานหรอื หรอืดงัคาํในอนุปาทาปรนิิพพานสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
เธอทัง้หลายถูกถามอยา่งนี้พงึตอบอญัเดยีรถยีป์รพิาชกเหล่านัน้อยา่งนี้วา่ ทา่น
ทัง้หลาย เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่อนุปาทา
ปรนิิพพาน (ความดบัไมม่เีชือ้),ในปุรสิคตสิตูร มอีธบิายวา่ อนุปาทาปรนิิพพาน 
เป็นอยา่งไร คอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้ปฏบิตัดิว้ยคดิอยา่งนี้วา่ ถา้กรรมไมม่แีลว้  
อตัภาพของเรากไ็มพ่งึม ีถา้กรรมจกัไมม่ ี  อตัภาพของเรากจ็กัไมม่ ี  เรายอ่มละ
เบญจขนัธท์ีม่อียู่เป็นอยูไ่ด ้ ยอ่มไดอุ้เบกขา เธอไมต่ดิใจในภพ  ไมต่ดิใจใน
สมภพ เหน็ทางทีส่งบอยา่งยิง่ดว้ยปัญญาอนัชอบ เธอทาํใหแ้จง้ทางทีส่งบนัน้
โดยประการทัง้ปวง ละมานานุสยัโดยประการทัง้ปวงได ้  ละภวราคานุสยัโดย
ประการทัง้ปวงได ้ ละอวชิชานุสยัโดยประการทัง้ปวงได ้ ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ
ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น
ปัจจุบนั น้ีเรยีกวา่อนุปาทาปรนิิพพาน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๕๗/๒๗๙,ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๔๘/๔๑,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๗๕/๕๓,๒๐/๕๗๖/๕๓,๒๐/๕๗๗/๕๓,๒๐/
๕๗๘/๕๓,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๕๕/๑๐๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๗๕,ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๖๕๗/๗๔,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๒๘๓/๕๔๘,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๑๒๕/๗๐,๓๗/
๑๕๙/๗๘,๓๗/๑๘๒/๘๓,๓๗/๖๒๗/๖๘๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุปาทาปรนิิพพาน หมายถงึปรนิิพพานทีห่า
ปัจจยัปรุงแต่งมไิด ้ แต่ในทีน้ี่ พระเถระหมายเอาสภาวะ  เป็นทีสุ่ด เป็นเงือ่น
ปลาย เป็นทีจ่บการประพฤตพิรหมจรรยข์องทา่นผูถ้อือปัจจยปรนิิพพาน 
(ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๒๕๘/๖๓-๖๔)  

อนุปาทาปรินิพพานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมรรคและปฏปิทาเพือ่อนุปาทาปรนิิพพาน
 พระองคต์รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ถา้ถูกอญัเดยีรถยีถ์ามวา่ ทา่นทัง้หลายอยู่
ประพฤตพิรหมจรรยใ์นสมณโคดมเพือ่อะไร ใหต้อบวา่ เพือ่ความดบัไมม่เีชือ้ (ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๔๘/๔๑) 

อนุปาทินนกสงัขาร :  สงัขารทีก่รรมไมย่ดึครอง แปลกนังา่ยๆ วา่ “สงัขารทีไ่มม่ใีจ
ครอง” เชน่ ตน้ไม ้ภเูขา เป็นตน้(ขอ้ ๒ ในสงัขาร ๒) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ 
ฉบบัประมวลศพัท)์  

อนุปาทิเสส : ไมม่อุีปาทเิหลอื หมายถงึไมม่เีชือ้กเิลสเหลอื หมดอุปาทานสิน้เชงิ ดงัคาํในสอุ
ปาทเิสสสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สารบีุตร อญัเดยีรถยีป์รพิาชกผูเ้ขลาไม่
เฉียบแหลมเป็นพวกไหนและพวกไหนจกัรูจ้กับุคคลผูเ้ป็นสอุปาทเิสสวา่เป็นสอุ
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ปาทเิสส หรอืจกัรูจ้กับุคคลผูเ้ป็นอนุปาทเิสสวา่เป็นอนุปาทเิสส (องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๑๒/๔๕๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุปาทเิสส หมายถงึไมม่อุีปาทานเหลอือยู ่ไดแ้ก่ 
ปราศจากความถอืมัน่(นิคคหณะ) (องฺ.นวก.อ. (บาล)ี ๓/๑๒/๒๙๓)  

อนุปาทิเสสบุคคล :บคุคลผูไ้มม่เีชือ้กเิลสเหลอื, ผูห้มดอุปาทานสิน้เชงิ ไดแ้ก่ พระอเสขะ คอื 
พระอรหนัต ์ ดงัคาํในสอุปาทเิสสสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สารบีุตร  
พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกผูเ้ขลา  ไม่เฉียบแหลม  เป็นพวกไหน  และพวกไหน
จกัรูจ้กับุคคลผูเ้ป็นสอุปาทเิสสวา่เป็นสอุปาทเิสส  หรอืจกัรูจ้กับุคคลผูเ้ป็นอนุ
ปาทเิสสวา่เป็นอนุปาทเิสส สารบีุตร บุคคล ๙ จาํพวกนี้แล  เป็นสอุปาทเิสสเมือ่
ตายไป กพ็น้จากนรกได ้  พน้จากกาํเนิดสตัวด์ริจัฉานได ้ พน้จากเปรตวสิยัได้
พน้จากอบาย ทุคต ิและวนิิบาตได ้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 
(ดปูระกอบใน องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๔๕๘); เทยีบ สอุปาทเิสสบุคคล   

อนุปาทิเสสนิพพานธาต  ุ :นิพพานธาตุไมม่อุีปาทเิหลอื, ธาตุคอืความดบักเิลสไมม่เีบญจขนัธ์
เหลอืคอื สิน้ทัง้กเิลสและชวีติ หมายถงึพระอรหนัตส์ิน้ชวีติ, นิพพานธาตุในแงท่ี่
เป็นภาวะดบัภพ ดงัคาํในจฬูวรรค ภมูจิาลสตูร และปหาราทสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ 
แมถ้า้ภกิษุจาํนวนมาก  ปรนิิพพานดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุ กไ็มท่าํให้
นิพพานพรอ่งหรอืเตม็ได ้ หรอืดงัคาํในปรนิิพพานญาณนิทเทสทีก่ล่าววา่ ความ
เป็นไปแหง่จกัขน้ีุ ของบุคคลผูม้สีมัปชญัญะผูป้รนิิพพานดว้ยอนุปาทเิสสนิพพาน
ธาตุ ยอ่มสิน้ไป หรอืดงัคาํในสญุญกถาทีก่ล่าวไวว้า่ ความเป็นไปแหง่จกัขน้ีุของ
บุคคลผูม้สีมัปชญัญะ ผูป้รนิิพพานดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุ ยอ่มสิน้ไปและ
ความเป็นไปแหง่จกัขอุื่นกไ็มเ่กดิขึน้ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๘๕/๒๘๓, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑๗๑/๑๑๘,๑๐/๑๙๕/๑๔๕,๑๐/๑๙๗/๑๔๗,๑๐/๒๐๒/๑๕๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๑๘๘/๑๔๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๘/๑๘๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๙/๒๕๐,๒๓/
๗๐/๓๗๘,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๔๔/๓๙๒,๒๕/๗๕/๓๓๐,๒๕/๑๑๒/๔๙๖,ข.ุป.(ไทย)
๓๑/๔๘/๕๓๕,๓๑/๘๖/๑๔๕) ; เทยีบ สอุปาทเิสสนิพพาน 

อนุปิยนิคม : นิคมแหง่หนึ่งของมลัลกษตัรยิ ์ ในแขวงมลัลชนบท อยูท่างทศิตะวนัออกของ
เมอืงกบลิพสัดุ ์ ดงัคาํในจฬูวรรคทีว่า่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  อนุปิย
นิคมของพวกมลัลกษตัรยิ ์ ครัง้นัน้ พวกศากยกุมารทีม่ชีือ่เสยีงออกผนวชตาม
พระผูม้พีระภาคผูท้รงผนวชแลว้ หรอืดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ อนุ
ปิยนิคมตามพระอธัยาศยัแลว้เสดจ็จารกิไปทางกรุงโกสมัพ ี เสดจ็จารกิไปโดย
ลาํดบัจนถงึกรุงโกสมัพ ี หรอืดงัคาํในปาฏกิสตูรทีว่่า พระผูม้พีระภาคทรงครอง



 

๕๙๐๑ 
 

 

อนัตรวาสกถอืบาตรและจวีรเสดจ็เขา้ไปยงัอนุปิยนิคมเพือ่บณิฑบาต (ว.ิจ.ู(ไทย) 
๗/๓๓๐/๑๖๗, ๗/๓๓๓/๑๗๓, ๗/๓๕๕/๒๒๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑/๒๕๔๔) 

อนุปิยอมัพวนั , ป่า : ชื่อสวน อยูใ่นเขตอนุปิยนคิม แขวงมลัลชนบท เป็นทีพ่ระมหาบุรุษเสดจ็
พกัแรม ๗ วนั หลงัจากเสดจ็ออกบรรพชาใหม่ๆ ก่อนเสดจ็ต่อไปสูเ่มอืงราชคฤห ์
ในแควน้มคธ และต่อมาเป็นทีเ่จา้ศากยะ มอีนุรุทธะ และอานนทเ์ป็นตน้ พรอ้ม
ดว้ยอุบาล ี ออกบวช ดงัคาํในภทัทยิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ อนุปิย
อมัพวนั สมยันัน้ ทา่นพระภทัทยิะ กาฬโิคธาบตุรเมือ่อยูใ่นป่ากด็ ีอยูท่ีค่วงไมก้ด็ ี
หรอือยูใ่นเรอืนวา่งกด็กีเ็ปลง่อุทานเนือง ๆ วา่ สขุหนอ สขุหนอ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/
๒๐/๒๐๖) 

อนุปิยะ, นิคมของชาวมลัละ : ชือ่นิคมหนึ่ง อยูแ่ควน้มลัละ อยูท่างทศิตะวนัออกของเมอืง
กบลิพสัดุ ์ดงัคาํปาฏกิสตูรทีว่า่ สมยัหน่ึง  พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีนิ่คมของ
ชาวมลัละชือ่อนุปิยะในแควน้มลัละ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑/๒๕๔๔)  

อนุปพุพนิโรธ : ความดบัโดยลาํดบั ม ี๙ อยา่ง คอื ๑. กามสญัญาของผูเ้ขา้ปฐมฌานดบัไป  ๒.
วติก วจิารของผูเ้ขา้ทุตยิฌานดบัไป ๓.ปีตขิองผูเ้ขา้ตตยิฌานดบัไป ๔. ลม
หายใจเขา้ ลมหายใจออกของผูเ้ขา้จตตุถฌานดบัไป  ๕.รปูสญัญาของผูเ้ขา้อา
กาสานญัจายตนฌานดบัไป ๖.อากาสานญัจายตนสญัญาของผูเ้ขา้วญิญาณญั
จายตนฌานดบัไป ๗.วญิญาณญัจายตนสญัญาของผูเ้ขา้อากญิจญัญายตนฌาน
ดบัไป ๘.อากญิจญัญายตนสญัญาของผูเ้ขา้เนวสญัญานาสญัญายตนฌานดบัไป 
๙.สญัญาและเวทนาของผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินิโรธดบัไป มปีรากฏในสงัคตีสิตูร
และอนุปุพพนโิรธสตูร,ในปฏสิมัภทิามรรค ญาณกถากล่าวไวว้า่  ธรรม  ๙ อยา่ง
ทีค่วรทาํใหแ้จง้ คอือนุปุพพนิโรธ  ๙ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๔/๓๕๘,๑๑/๓๕๙/
๔๒๖,๑๑/๓๕๙/๔๒๕,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๑/๔๙๓,๒๓/๖๑/๕๔๕,ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๒๙/๔๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุปุพพนิโรธ ๙ ไดแ้ก่ (๑) กามสญัญา (๒) วติก
วจิาร (๓) ปีต ิ(๔) ลมอสัสาสะ ปัสสาสะ (๕) รปูสญัญา  (๖) อากาสานญัจายตน
สญัญา(๗)วญิญานญัจายตนสญัญา(๘) อากญิจญัญายตนสญัญา (๙) สญัญาและ
เวทนา (ข.ุป.อ.(บาล)ี ๑/๒๙/๑๔๙)  

อนุปพุพนิโรธสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหต้รสัเรยีกว่า อนุปุพพนิโรธ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
อนุปุพพนิโรธ ๙ คอื (๑) กามสญัญาของผูเ้ขา้ปฐมฌานดบัไป (๒) วติกของผูเ้ขา้
ทุตยิฌานดบัไป (๓) ปีตขิองผูเ้ขา้ตตยิฌานดบัไป (๔) ลมหายใจเขา้ออกของผู้
เขา้จตตุถฌานดบัไป (๕) รปูสญัญาของผูเ้ขา้อากาสานญัจายตนฌานดบัไป (๖) 
อากาสานญัจายตนฌานของผูเ้ขา้วญิญาณญัจายตนฌานดบัไป (๗) วญิญาณญั



 

๕๙๐๒ 
 

 

จายตนฌานของผูเ้ขา้อากญิจญัญายตนฌานดบัไป (๘) อากญิจญัญายตนฌาน
ของผูเ้ขา้เนวสญัญานาสญัญายตนฌานดบัไป (๙) สญัญาและเวทนาของผูเ้ขา้
สญัญาเวทยตินิโรธ ดบัไป (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๖๑/๕๔๕) 

อนุปพุพนิโรธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนุปุพพนิโรธ พระอุทายถีามพระอานนทว์่า พระผูม้พีระ
ภาคตรสัเรยีกวา่ อนุปุพพนิโรธ ดว้ยเหตุเทา่ไร พระอานนทต์อบวา่ ดว้ยเหตุ
เทา่น้ี คอื ภกิษุบรรลุรปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และบรรลุสญัญาเวทยตินิโรธแลว้
ทาํอาสวะทัง้หลายใหห้มดสิน้ไป เพราะเหน็ดว้ยปัญญา (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๑/
๔๙๓)  

อนุปพุพปฏิปทา : ขอ้ปฏบิตัโิดยลําดบั,การปฏบิตัติามลําดบั (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  

อนุปพุพปัสสทัธิ : ความสงบระงบัโดยลาํดบั ดงัคาํในอนุปุพพปัสสทัธสิตูร ทีท่า่นพระอุทายถีาม
วา่ ผูม้อีาย ุพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนุปุพพปัสสทัธ ิ อนุปุพพปัสสทัธ ิ และพระ
อานนทเ์ป็นผูต้อบคาํถาม (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕๙/๕๔๕) 

อนุปพุพปัสสทัธิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหต้รสัเรยีกวา่ อนุปุพพปัสสทัธ ิพระอุทายถีามพระ
อานนทว์า่ พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกวา่ อนุปุพพปัสสทัธ ิ ดว้ยเหตเุทา่ไร พระ
อานนทต์อบวา่ ดว้ยเหตุเทา่น้ี คอื ภกิษุบรรลุรปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และบรรลุ
สญัญาเวทยตินิโรธแลว้ทาํอาสวะทัง้หลายใหห้มดสิน้ไป เพราะเหน็ดว้ยปัญญา 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕๙/๕๔๕) 

อนุปพุพวิหาร : ธรรมเป็นเครือ่งอยูโ่ดยลาํดบั,ธรรมเครือ่งอยูท่ีป่ระณีตต่อกนัขึน้ไปโดยลําดบั ม ี
๙ คอื รูปฌาน ๔อรูปฌาน ๔ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ (สมาบตัทิีด่บัสญัญาและ
เวทนา) เป็นธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ มปีรากฏในทสตุตรสตูร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๙๕/
๔๒๕) 

อนุปพุพวิหารธรรม : ธรรมเป็นเครือ่งอยูต่ามลาํดบั ม ี๙ อยา่ง คอื ภกิษุในพระธรรมวนิยัน้ี  ๑. 
สงดัจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุปฐมฌานทีม่วีติก  วจิารปีตแิละ
สขุอนัเกดิจากวเิวกอยู ่ ๒.เพราะวติกวจิารสงบระงบัไป  บรรลุทุตยิฌานมคีวาม
ผอ่งใสในภายใน  มภีาวะทีจ่ติเป็นหน่ึงผดุขึน้  ไมม่วีติก  ไมม่วีจิาร  มแีต่ปีตแิละ
สขุอนัเกดิจากสมาธอิยู่  ๓. เพราะปีตจิางคลายไป มอุีเบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 
เสวยสขุดว้ยนามกาย  บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ผูม้ี
อุเบกขามสีต ิอยูเ่ป็นสขุ ๔. เพราะละสขุและทุกขเ์พราะโสมนสัและโทมนสัดบัไป
ก่อนแลว้บรรลุจตุตถฌานทีไ่มม่ทีุกขแ์ละสขุ มสีตบิรสิุทธิเ์พราะอุเบกขาอยู ่ ๕. 
บรรลุอากาสานญัจายตนฌาน โดยกาํหนดวา่อากาศหาทีส่ดุมไิด ้ อยูเ่พราะล่วง
รปูสญัญาดบัปฏฆิสญัญาไม่กาํหนดนานตัตสญัญาโดยประการทัง้ปวง ๖.ล่วงอา
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กาสานญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวงบรรลวุญิญาณญัจายตนฌานโดย
กาํหนดวา่ วญิญาณหาทีส่ดุมไิด ้อยู ่๗. ล่วงวญิญาณญัจายตนฌานโดยประการ
ทัง้ปวง บรรลุอากญิจญัญายตนฌานโดยกาํหนดวา่ ไมม่อีะไรอยู ่ ๘.ล่วงอา
กญิจญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุเนวสญัญานา สญัญายตนฌานอยู ่
๙. ล่วงเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุสญัญาเวทยติ
นิโรธอยู ่ มปีรากฏในสงัคตีสิตูร,ในอนุปพุพวหิารสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย อนุปุพพวหิารธรรม ๙ ประการนี้ คอื ๑. ปฐมฌาน ๒.ทุตยิฌาน 
๓.ตตยิฌาน ๔. จตุตถฌาน ๕. อากาสานญัจายตนฌาน ๖.วญิญาณญัจายตน
ฌาน ๗.อากญิจญัญายตนฌาน ๘. เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน ๙. สญัญา
เวทยตินิโรธ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๓/๓๕๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๒/๔๙๕,ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๓๕๗/๕๕) 

อนุปพุพวิหารสมาบตัิ,อนุปพุพวิหารสมาบตัิ ๙  : สมาบตัคิอืเป็นเครือ่งอยูต่ามลาํดบั ม ี
๙ อยา่ง มปีรากฏในอนุปุพพวหิารสมาปัตตสิตูร หรอืดงัคาํในตปุสสสตูรทีพ่ระผู้
มพีระภาคกลา่วไวว้า่ เมือ่ใด อนุปุพพวหิารสมาบตั ิ ๙ ประการน้ี เราเขา้กไ็ด ้
ออกกไ็ด ้ทัง้โดยอนุโลมและปฏโิลมอยา่งนี้ เมือ่นัน้  เราจงึยนืยนัไดว้า่ เป็นผูต้รสั
รูส้มัมาสมัโพธญิาณอนัยอดเยีย่มในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก,ในมหานิทเทสอธบิาย
วา่ อกีนยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคทรงเป็นผูม้สีว่นแห่งวโิมกข ์ ๘ อภภิายตนะ ๘ 
อนุปุพพวหิารสมาบตั ิ๙ จงึชือ่วา่พระผูม้พีระภาค,ในสงัคตีสตูร มอีธบิายวา่ อนุ
ปุพพวหิารสมาบตั ิ ๙ คอืธรรมเครือ่งอยูท่ีป่ระณีตต่อกนัขึน้ไปโดยลาํดบั ไดแ้ก่ 
รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และสญัญาเวทยตินิโรธ ๑,ในวภิงัคอ์ธบิายวา่   คาํวา่ 
สมาบตั ิ ไดแ้ก่อนุปุพพวหิารสมาบตั ิ ๙ คอื ๑.  ปฐมฌานสมาบตั ิ๒.ทุตยิฌาน
สมาบตั ิ ๓. ตตยิฌานสมาบตั ิ ๔. จตุตถฌานสมาบตั ิ ๕. อากาสานญัจายตน
สมาบตั ิ๖. วญิญาณญัจายตนสมาบตั ิ๗.อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ๘.เนวสญัญา
นาสญัญายตนสมาบตั ิ ๙.สญัญาเวทยตินิโรธสมาบตั ิ (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๓/
๒๓๔-๒๓๕, องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๓/๔๙๕,๒๓/๔๑/๕๓๒,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๕๐/
๑๗๔,๒๙/๘๔/๒๔๙,๒๙/๑๔๙/๔๐๓,๒๙/๑๕๑/๔๑๓,๒๙/๑๙๘/๕๘๑,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๕/๘๒๘/๕๓๑, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๕๗๐/๖๒๔)  

อนุปพุพวิหารสมาปัตติสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยอนุปุพพวหิารสมาบตั ิพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนุ
ปุพพวหิารสมาบตั ิม ี๙ ประการ  คอื รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และสญัญาเวทยติ
นิโรธ ๑ คอื ทรงแสดงธรรมทีด่บัไป ในอนุปุพพวหิารสมาบตัแิตล่ะอยา่ง และยก
ยอ่งบุคคลผูด้บัธรรมแตล่ะอยา่งไดด้ว้ยฌานนัน้ ๆ วา่ “เป็นผูค้วรนมสัการ ควร
ไหว ้และควรเขา้ไปนัง่ใกล”้ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๓/๔๙๕) 



 

๕๙๐๔ 
 

 

อนุปพุพวิหารสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนุปุพพวหิารธรรม พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ อนุปุพพวหิารธรรม (ธรรมเครือ่งอยูท่ีต่อ้งเขา้สมาบตั)ิตามลาํดบั ๙ คอื (๑) 
ปฐมฌาน (๒) ทุตยิฌาน (๓) ตตยิฌาน (๔) จตุตถฌาน (๕) อากาสานญัจายตน
ฌาน (๖) วญิญาณญัจายตนฌาน (๗) อากญิจญัญายตนฌาน (๘) เนวสญัญานา
สญัญายตนฌาน (๙) สญัญาเวทยตินิโรธ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๒/๔๙๕) 

อนุปพุพิกถา : เทศนาทีแ่สดงไปโดยลาํดบั เพือ่ฟอกอธัยาศยัของสตัวใ์หห้มดจดเป็นชัน้ๆ จาก
งา่ยไปหายาก เพือ่เตรยีมจติของผูฟั้งใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัฟังอรยิสจัจ ์ ม ี ๕ คอื ๑. 
ทานกถาพรรณนาทาน ๒. สีลกถา พรรณนาศลี ๓. สัคคกถา พรรณนาสวรรค ์
คอื ความสขุทีพ่รัง่พรอ้มดว้ยกาม ๔. กามาทนีวกถา พรรณนาโทษของกาม ๕. 
เนกขมัมานิสังสกถา พรรณนาอานิสงสแ์ห่งการออกจากกาม อนุปุพพกีถา กม็ใีช ้
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๒๖/๓๒, ๔/๒๗/๓๔, ๔/๒๘/๓๖, ๔/๒๙/๓๖,๕/๒๔๒/๔, ๕/๒๘๔/
๙๕, ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๙๓/๑๑๔, ๕/๓๐๑/๑๓๔,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๐๕/๑๑๔, ๗/๓๔๐/
๑๘๘, ๗/๓๔๐/๑๘๙,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๗๕/๔๒,๑๐/๗๙/๔๔,๑๐/๘๓/๔๕,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๒๑/๒๕๘,๒๓/๒๒/๒๖๑) 

อนุพยญัชนะ : ลกัษณะน้อยๆ, พระลกัษณะขอ้ปลกียอ่ยของพระมหาบุรุษ(นอกเหนือจากมหา
บุรุษลกัษณะ ๓๒)อกี ๘๐ ประการ คอื ๑. มนีิ้วพระหตัถแ์ละนิ้วพระบาทอนั
เหลอืงงาม, ๒. น้ิวพระหตัถแ์ลนิ้วพระบาทเรยีวออกไปโดยลาํดบัแต่ตน้จนปลาย
, ๓. น้ิวพระหตัถ ์ แลนิ้วพระบาทกลมดุจนายชา่งกลงึเป็นอนัด,ี ๔. พระนขาทัง้ 
๒๐ มสีอีนัแดง, ๕. พระนขาทัง้ ๒๐ นัน้งอนงามชอ้นขึน้เบือ้งบนมไิดค้อ้มลง
เบือ้งตํ่าดุจเลบ็แหง่สามญัชนทัง้ปวง, ๖. พระนขานัน้มพีรรณอนัเกลีย้งกลมสนิท
กนัมไิดเ้ป็นริว้รอย, ๗. ขอ้พระหตัถแ์ละขอ้พระบาทซ่อนอยูใ่นพระมงัสะมไิด้
สงูขึน้ปรากฏออกมาภายนอก, ๘. พระบาททัง้สองเสมอกนัมไิดย้อ่มใหญ่กวา่กนั
มาตรวา่เทา่เมลด็งา ๙. พระดาํเนินงามดุจอาการเดนิแหง่กุญชรชาต,ิ ๑๐. พระ
ดาํเนินงามดุจสหีราช, ๑๑. พระดาํเนินงามดุจดาํเนินแหง่หงส,์ ๑๒. พระดาํเนิน
งามดุจอุสภราชดาํเนิน ๑๓. ขณะเมือ่ยนืจะยา่งดาํเนินนัน้ ยกพระบาทเบือ้งขวา
ยา่งไปก่อน พระกายเยือ้งไปเบือ้งขวาก่อน, ๑๔. พระชานุมณฑลเกลีย้งกลมงาม
บรบิรูณ์ บ่มไิดเ้หน็อฏัฐสิะบา้ปรากฏออกมาภายนอก, ๑๕. มบีุรุษพยญัชนะ
บรบิรูณ์คอืมไิดม้กีริยิามารยาทคลา้ยสตร ี ๑๖. พระนาภมีไิดบ้กพรอ่ง กลมงาม
มไิดว้กิลในทีใ่ดทีห่น่ึง, ๑๗. พระอุทรมสีณัฐานอนัลกึ,๑๘. ภายในพระอุทรมรีอย
เวยีนเป็นทกัขณิาวฏัฏ,์ ๑๙. ลาํพระเพลาทัง้สองกลมงามดุจลาํสวุรรณกทัทล ี
๒๐. ลาํพระกรทัง้สองงามดุจงวงแหง่เอราวณัเทพยหตัถ,ี ๒๑. พระองัคาพยพ
ใหญ่น้อยทัง้ปวงจาํแนกเป็นอนัด ีคอื งามพรอ้มทุกสิง่หาทีต่าํหนิบ่มไิด,้ ๒๒.พระ



 

๕๙๐๕ 
 

 

มงัสะทีค่วรจะหนากห็นา ทีค่วรจะบางกบ็างตามทีท่ ัว่ทัง้พระสรรีกาย, ๒๓.พระ
มงัสะมไิดห้ดหูใ่นทีใ่ดทีห่น่ึง ๒๔.พระสรรีกายทัง้ปวงปราศจากต่อมและไฝปาน
มลูแมลงวนัมไิดม้ใีนทีใ่ดทีห่น่ึง,๒๕. พระกายงามบรสิทุธิพ์รอ้มสมกนัโดย
ตามลาํดบัทัง้เบือ้งบนแลเบือ้งล่าง,๒๖. พระกายงามบรสิทุธิพ์รอ้มสิน้ปราศจาก
มลทนิทัง้ปวง, ๒๗. ทรงพระกาํลงัมาก เสมอดว้ยกาํลงัแหง่กุญชรชาต ิประมาณ
ถงึพนัโกฏชิา้ง ถา้จะประมาณดว้ยกาํลงับุรุษกไ็ดถ้งึแสนโกฏบิุรุษ, ๒๘. มพีระ
นาสกิอนัสงู, ๒๙.สณัฐานพระนาสกิงามแฉลม้ ๓๐. มพีระโอษฐเ์บือ้งบนเบือ้งตํ่า
มไิดเ้ขา้ออกกวา่กนั เสมอเป็นอนัด ี มพีรรณแดงงามดุจสผีลตําลงึสกุ, ๓๑. พระ
ทนตบ์รสิทุธิป์ราศจากมลูมลทนิ, ๓๒. พระทนตข์าวดุจดงัสสีงัข,์ ๓๓. พระทนต์
เกลีย้งสนิทมไิดเ้ป็นริว้รอย, ๓๔. พระอนิทรยีท์ัง้ ๕มจีกัขนุทรยีเ์ป็นอาทงิาม
บรสิทุธิท์ ัง้สิน้,๓๕. พระเขีย้วทัง้ ๔ กลมบรบิรูณ์, ๓๖.ดวงพระพกัตรม์สีณัฐาน
ยาวสวย ๓๗.พระปรางคท์ัง้สองดเูปล่งงามเสมอกนั,๓๘. ลายพระหตัถม์รีอยอนั
ลกึ, ๓๙.ลายพระหตัถม์รีอยอนัยาว ๔๐. ลายพระหตัถม์รีอยอนัตรง บ่มไิดค้อ้ม
คด๔๑. ลายพระหตัถม์รีอยแดงรุง่เรอืง,๔๒. รศัมพีระกายโอภาสเป็นปรมิณฑล
โดยรอบ ๔๓. กระพุง้พระปรางคท์ัง้สองเครง่ครดับรบิรูณ์ ๔๔. กระบอกพระ
เนตรกวา้งแลยาวงามพอสมกนั ๔๕.ดวงพระเนตรกอปรดว้ยประสาททัง้ ๕ มี
ขาวเป็นอาทผิอ่งใสบรสิทุธิท์ ัง้สิน้ ๔๖.ปลายเสน้พระโลมาทัง้หลายมไิดง้อมไิดค้ด 
๔๗. พระชวิหามสีณัฐานอนังาม๔๘. พระชวิหาอ่อนบ่มไิดก้ระดา้ง ๔๙.พระ
กรรณทัง้สองมสีณัฐานอนัยาวดุจกลบีปทมุชาต ิ๕๐. ชอ่งพระกรรณมสีณัฐานอนั
กลมงาม ๕๑. ระเบยีบพระเสน้ทัง้ปวงนัน้สละสลวยบม่ไิดห้ดหูใ่นทีอ่นัใดอนัหนึ่ง 
๕๒. แถวพระเสน้ทัง้หลายซ่อนอยูใ่นพระมงัสะทัง้สิน้ บ่มไิดเ้ป็นคลื่นฟูขึน้
เหมอืนสามญัชนทัง้ปวง ๕๓. พระเศยีรมสีณัฐานงามเหมอืนฉตัรแกว้ ๕๔. 
ปรมิณฑลพระนลาฏโดยกวา้งยาวพอสมกนั ๕๕. ประนลาฏมสีณัฐานอนังาม 
๕๖. พระโขนงมสีณัฐานอนังามดุจคนัธนูอนัก่งไว ้ ๕๗. พระโลมาทีพ่ระโขนงมี
เสน้อนัละเอยีด ๕๘.เสน้พระโลมาทีพ่ระโขนงงอกขึน้แลว้ลม้ราบไปโดยลาํดบั 
๕๙. พระโขนงนัน้ใหญ่ ๖๐. พระโขนงนัน้ยาวสดุหางพระเนตร ๖๑. ผวิพระมงัสะ
ละเอยีดทัว่ทัง้พระกาย๖๒. พระสรรีกายรุง่เรอืงไปดว้ยสริ ิ ๖๓.พระสรรีกายมไิด้
มวัหมอง ผอ่งใสอยูเ่ป็นนิตย ์ ๖๔. พระสรรีกายสดชืน่ดุจดวงดอกปทุมชาต ิ ๖๕. 
พระสรรีสมัผสัอ่อนนุ่มสนิทบ่มไิดก้ระดา้งทัว่ทัง้พระกาย ๖๖. กลิน่พระกายหอม
ฟุ้งดุจกลิน่สุคนธกฤษณา ๖๗. พระโลมามเีสน้เสมอกนัทัง้สิน้ ๖๘. พระโลมามี
เสน้ละเอยีดทัว่ทัง้พระกาย ๖๙. ลมอสัสาสะปัสสาสะลมหายพระทยัเขา้ออกก็
เดนิละเอยีด ๗๐. พระโอษฐม์สีณัฐานอนังามดุจแยม้ ๗๑. กลิน่พระโอษฐห์อมดุจ
กลิน่อุบล ๗๒. พระเกสาดาํเป็นแสง ๗๓.กลิน่พระเกสาหอมฟุ้งขจรตลบ ๗๔.



 

๕๙๐๖ 
 

 

พระเกสาหอมดุจกลิน่โกมลบุปผชาต๗ิ๕. พระเกสามสีณัฐานเสน้กลมสลวยทุก
เสน้ ๗๖. พระเกสาดาํสนิททัง้สิน้๗๗. พระเกสากอปรดว้ยเสน้อนัละเอยีด ๗๘. 
เสน้พระเกสามไิดยุ้ง่เหยงิ ๗๙. เสน้พระเกสาเวยีนเป็นทกัขณิาวฏัฏท์ุกๆ เสน้ 
๘๐. วจิติรไปดว้ยระเบยีบพระเกตุมาลา กล่าวคอืถ่องแถวแหง่พระรศัมอีนัโชต
นาการขึน้ ณ เบือ้งบนพระอุตมงัคสโิรตมฯ์ นิยมเรยีกวา่ อสีตยานุพยญัชนะ ดงั
คาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ ทีช่ือ่วา่  เป็นบทๆ ไดแ้ก่ กล่าวเป็นบท กล่าวเป็น
อนุบท กล่าวเป็นอนุอกัขระ กล่าวเป็นอนุพยญัชนะ หรอืดงัคาํว่า ภกิษุเป็นผู้
ชาํนาญปาตโิมกขท์ัง้สอง แจกแจงไดถู้กตอ้ง คล่องแคล่ว วนิิจฉยัได ้ เรยีบรอ้ย
ทัง้โดยสตูรและโดยอนุพยญัชนะ หรอืดงัคาํในอาทติตปรยิายสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ บคุคลแทงจกัขนุทรยีด์ว้ยหลาวเหลก็ทีร่อ้น  ไฟตดิ  ลุกโชน  โชติ
ชว่งยงัประเสรฐิกวา่  สว่นการถอืนิมติโดยอนุพยญัชนะ ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา
ไมป่ระเสรฐิเลย  หรอืดงัคาํในสตุตนิบาตทีว่า่ อชติมาณพยนือยู ่ณ ทีส่มควรรื่น
เรงิใจเพราะไดเ้หน็อนุพยญัชนะ บรบิรูณ์ในพระวรกายของพระผูม้พีระภาค (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๔๖/๒๓๔, ๔/๑๔๗/๓๒๐, ว.ิม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๙, ๔/๘๕/๑๓๖,ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๑/๒๔๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๓/๘๔,๒๔/๔๔/๙๗,๒๔/๙๘/
๒๓๑,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๒๔/๗๔๒, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๓๙๔,๓๒/๑๒/
๒๗๗,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๗/๖๙๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘๒/๒๒๙,๓๓/๑๕๖/
๔๗๖,๓๓/๒๗๘/๓๒๙,พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ (ด ู ท.ีปา.อ. 
(บาล)ี ๓/๓๐๕/๑๘๘-๑๘๙) (ข.ุอุ.อ. ๙๐, สารตฺถ.ฏกีา (บาล)ี ๓/๒๕๗/๓๖๓) ; ด ู
มหาบุรุษลักษณะ  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ “โดยสตูร” ในทีน้ี่หมายถงึคมัภรีข์นัธกะและบรวิาร
แหง่พระวนิยัปิฎก คาํวา่ “อนุพยญัชนะ” คอื  บทอกัษรบรบิรูณ์ไมต่กหล่น (ว.ิอ. 
(บาล)ี ๒/๑๕๔-๗/๓๑๙) คาํวา่ การถอืนิมติโดยอนุพยญัชนะ หมายถงึการแยก
ถอืวา่มอืงามเทา้งามเป็นตน้ (ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๒๓๕/๕๙) 

อนุพทุธสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยการตรสัรูธ้รรมเป็นเหตุสิน้ภพ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
ภณัฑคาม แควน้วชัช ี ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เราและเธอทัง้หลายไดท้อ่งเทีย่ว
ไปตลอดกาลยาวนาน เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดธรรม ๔ คอื (๑) อรยิศลี (๒) อรยิ
สมาธ ิ (๓) อรยิปัญญา (๔) อรยิวมิตุต ิ แลว้ตรสักบัภกิษุทัง้หลายอกีวา่ เราไดรู้้
แจง้แทงตลอดธรรม ๔ มอีรยิศลีเป็นตน้ ถอนภวตณัหาไดแ้ลว้ ภวเนตตสิิน้ไป
แลว้ บดัน้ี ภพใหมไ่มม่อีกี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑/๑) 

อนุพทุธะ : ผูต้รสัรูต้าม คอื ตรสัรูด้ว้ยไดส้ดบัเล่าเรยีนและปฏบิตัติามทีพ่ระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ทรงสอน ไดแ้ก่ พระอรหนัตสาวกทัง้หลาย มปีรากฏในอนุพทุธสตูร (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑/๑) ; ด ูพุทธะ 
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อนุมตัิ : เหน็ตาม, ยนิยอม, เหน็ชอบตามระเบยีบทีก่าํหนดไว ้ดงัคาํในจฬูวรรคทีก่ล่าวไว้
วา่ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานล่วงไปได ้  ๑๐๐ ปี  ภกิษุวชัชี
บุตรทัง้หลายชาวกรุงเวสาล ีแสดงวตัถุ ๑๐ ประการในกรุงเวสาล ี คอื ขอ้ ๕ วา่ 
อนุมตกิปัปะ (ทาํสงัฆกรรม ในเมือ่ภกิษุทัง้หลายยงัมาไมพ่รอ้มแลว้ขออนุมตัิ
ภายหลงัได)้ หรอืดงัคาํวา่ ทา่นพระยสกากณัฑกบุตรตอบวา่ ทา่นผูเ้จรญิ สงฆ์
แบ่งพวกกนัทาํกรรมดว้ยตัง้ใจวา่  พวกเราจะใหผู้ม้าแลว้อนุมตั ิ ควรหรอื ทา่น
พระเรวตะตอบวา่ ทา่น ไมค่วร หรอืดงัคาํในมหาหงสชาดกทีพ่ญาหงสโ์พธสิตัว์
กราบทลูวา่ ขา้แต่พระอาจารยผ์ูท้รงยํ่ายขีา้ศกึ ขา้พระองคท์ัง้ ๒ ผูอ้นัพระองค์
ทรงอนุญาตแลว้  ทรงอนุมตัแิลว้จะขอกระทาํประทกัษณิพระองคแ์ลว้กลบัไปพบ
ญาตทิัง้หลาย(ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๓,๗/๔๕๒/๔๐๕,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/
๑๔๖/๑๑๔)  

อนุมาน : คาดคะเน, ความคาดหมาย หมายถงึคาดคะเนตามหลกัเหตุผล ดงัคาํในพรหม
ชาลสตูรทีว่า่ สมณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนัโภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธา
แลว้ยงัเลีย้งชพีผดิทางดว้ยเดรจัฉานวชิาอยา่งนี้ คอื พยากรณ์วา่ฝนจะด.ี..การ
คาํนวณดว้ยวธิอีนุมานดว้ยสายตา (สงัขาน) วชิาฉนัทลกัษณ์และโลกายตศาสตร ์
หรอืดงัคาํในเกสปุตตสิตูร และภทัทยิสตูร ทีก่ล่าวถงึ อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการ
อนุมาน หรอืดงัคาํในสปิปสตูรทีว่า่ บางพวกกล่าววา่  ศลิปะวา่ดว้ยการคาํนวณ
ดว้ยวธิอีนุมานดว้ยสายตาเลศิกวา่ศลิปะทัง้หลาย (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕/๑๐, องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๗,๒๐/๖๗/๒๖๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๓,ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๒๙/๒๒๗) 

อนุมานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเปรยีบตนกบัผูอ้ื่น ทา่นพระมหาโมคคลัลานะแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองและมอุีปมาอุปไมยแก่ภกิษุ
ทัง้หลาย ณ เภสกฬาวนั เขตเมอืงสงุสมุารคริะ แควน้ภคัคะ โดยปรารภปวารณา
กรรมของภกิษุบางรปูทีเ่ป็นผูว้า่ยาก  ทา่นพระมหาโมคคลัลานะกล่าวธรรมทีท่าํ
ใหเ้ป็นผูว้า่ยากไว ้๑๖ ประการ คอื 

  ๑. ความเป็นผูม้คีวามปรารถนาทีไ่มด่ ี 
  ๒. ความเป็นผูย้กตนขม่ผูอ้ืน่ 
  ๓. ความเป็นผูม้กัโกรธ  
  ๔. ความเป็นผูม้กัโกรธและผกูโกรธ 
  ๕. ความเป็นผูม้กัโกรธและระแวงจดั  
  ๖. ความเป็นผูม้กัโกรธและกล่าววาจาทีก่่อใหโ้กรธ 
  ๗. ความเป็นผูถู้กโจทแลว้กลบัโตเ้ถยีง 
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  ๘. ความเป็นผูถู้กโจทแลว้กลบัรุกรานโจทก ์
  ๙. ความเป็นผูถู้กโจทแลว้กลบัปรกัปราํโจทก ์  
  ๑๐. ความเป็นผูถู้กโจทแลว้กลบักลบเกลื่อน 
  ๑๑. ความเป็นผูถู้กโจทแลว้ไมย่อมอธบิาย  
  ๑๒. ความเป็นผูล้บหลูคุ่ณทา่น 
  ๑๓. ความเป็นผูร้ษิยา ตระหนี่ 
  ๑๔. ความเป็นผูโ้ออ้วด มมีารยา 
  ๑๕. ความเป็นผูก้ระดา้ง มกัดหูมิน่ 
  ๑๖. ความเป็นผูถ้อืความเหน็ของตนเป็นใหญ่ 
  และกล่าวถงึธรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย ๑๖ ประการไวโ้ดยนยัตรงกนัขา้ม 

จากนัน้ ไดแ้สดงวธิอีนุมานตนเอาไวเ้ป็นตน้ว่า บุคคลควรอนุมานตนเองเป็นตน้
วา่ ผูม้คีวามปรารถนาทีไ่มด่ ีตกอยูใ่นอาํนาจของความปรารถนานัน้ ยอ่มไมเ่ป็น
ทีร่กั ไมเ่ป็นทีช่อบใจของชนเหล่าอื่น สว่นผูม้คีวามปรารถนาด ี ยอ่มเป็นทีร่กั 
เป็นทีช่อบใจของชนเหล่าอืน่ แลว้กล่าวเน้นดว้ยอุปมาโวหารวา่ ภกิษุกค็วร
พจิารณาสาํรวจดตูนเอง เหมอืนสตรหีรอืบุรุษแรกรุน่ทีช่อบแตง่ตวั เมือ่สอ่ง
กระจกดหูน้าหรอืมองดใูบหน้าในภาชนะน้ําทีใ่สสะอาด ถา้พบไฝหรอืฝ้าที่
ใบหน้า กจ็ะพยายามกาํจดัไฝหรอืฝ้านัน้ออกไป แต่ถา้ไมพ่บจะรูส้กึพอใจ ภกิษุก็
เชน่เดยีวกนั เมือ่พจิารณาจนละอกุศลทัง้ ๑๖ ประการขา้งตน้นัน้ได ้ยอ่มเกดิปีต ิ
ปราโมทย ์  เมือ่ทา่นพระมหาโมคคลัลานะแสดงพระสตูรนี้จบลง ภกิษุทัง้หลาย
ต่างมใีจยนิดชีืน่ชมภาษติของทา่น (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๘๑/๑๘๖) 

อนุโมทนา : 1. ความยนิดตีาม, ความยนิดดีว้ย, การพลอยยนิด,ี การแสดงความเหน็ชอบ; 
เหน็ดว้ย, แสดงความชืน่ชมหรอืซาบซึง้เหน็คุณคา่แหง่การกระทาํของผูอ้ื่น ดงั
คาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงอนุโมทนาแก่มหาอมาตยท์ัง้สองดว้ยพระ
คาถาเหล่าน้ีวา่ บณัฑติอยูใ่นทีใ่ด ครัน้เลีย้งดทูา่นผูม้ศีลี  ผูส้าํรวมประพฤติ
พรหมจรรยใ์นทีท่ีต่นอยูน่ัน้พงึอุทศิทกัษณิา(ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๒) หรอืดงัคาํ
วา่  เศรษฐทีลูรบัพระพทุธดาํรสัแลว้ไดจ้ดัถวายวหิาร ๖๐ หลงัแก่สงฆจ์ากทศิทัง้ 
๔ ผูม้าแลว้และยงัไมม่า ลาํดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงอนุโมทนาเศรษฐชีาวกรุง
ราชคฤหด์ว้ย พระคาถา หรอืดงัคาํวา่ ภกิษุทัง้หลายไมก่ล่าวอนุโมทนาในโรง
อาหาร คนทัง้หลายตาํหนิ  ประณาม  โพนทะนาวา่  ไฉนพระสมณะเชือ้สาย
ศากยบตุรทัง้หลายจงึไมก่ล่าวอนุโมทนาเล่า (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๙๕/๙๑,๗/๓๖๑/
๒๒๖, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๓/๑๓๕,๙/๓๔๓/๑๓๖,๙/๓๔๓/๑๓๗,๙/๓๔๔/๑๓๘,๙/
๓๔๔/๑๓๙,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๕๓/๙๗,๑๐/๒๘๒/๒๑๓,๑๐/๒๘๔/๒๑๖,๑๐/๒๙๕/
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๒๒๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๐/๕๐,๑๒/๒๕๓/๒๗๖,๑๒/๔๖๐/๕๐๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๘๗/๔๘๐,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๗๓๗/๘๕) 

   2. ในภาษาไทย นิยมใชส้าํหรบัพระสงฆ ์ หมายถงึใหพ้ร เชน่เรยีกคาํใหพ้ร
ของพระสงฆว์า่ คําอนุโมทนา (บดัน้ี บางทใีชใ้นความหมายคลา้ยคาํวา่ 
ขอบคุณ) 

อนุโยค :  1.ความพยายาม, ความเพยีร,ความประกอบเนืองๆ ดงัคาํในมหานิทเทสที่
อธบิายคาํวา่ อนุโยค ทีแ่ปลจากบาลวีา่ อนุโยคมนุยตฺุต ซึง่หมายถงึตาม
ประกอบซึง่ความเพยีรเนืองๆ 

 2.การซกัถาม มปีรากฏในกถาวตัถุ ญาตกานุโยคาท ิหรอืดงัคปรวิาร มกีล่าวถงึ
อนุโยควตัร(วตัรในการซกัถาม) (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๖๖/๕๕๒, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๑๙๗/๘๗)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ อนุโยคะ ม ี๔ ตอน คอื (๑) ญาตกานุโยคะ วา่ดว้ยการ
ซกัถามถงึญาต ิ (๒) ชาตอินุโยคะ ว่าดว้ยการซกัถามถงึการเกดิ(๓) ปฏปัิตตอินุ
โยคะ วา่ดว้ยการซกัถามถงึขอ้ปฏบิตั ิ (๔) อุปปัตตอินุโยคะ วา่ดว้ยการซกัถาม
ถงึการอุบตั(ิอภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๑๙๗/๑๕๖)  

อนุรกัขนาปธาน : เพยีรรกัษา, เพยีรรกัษากุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ไมใ่หเ้สือ่ม และบาํเพญ็ให้
เจรญิยิง่ขึน้ไปจนไพบลูย ์ (ขอ้ ๔ ในปธาน ๔) มปีรากฏในสงัคตีสิตูรและสงัวร
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนุรกัขนาปธาน  เป็นอยา่งไร คอื  ภกิษุในพระ
ธรรมวนิยันี้ตามรกัษาสมาธนิิมติ  ทีช่ดัดซีึง่เกดิขึน้แลว้  คอือฏัฐกิสญัญา 
(กาํหนดหมายซากศพทีย่งัเหลอือยูแ่ต่รา่งกระดกูหรอืกระดกูท่อน)ปุฬุวกสญัญา 
(กาํหนดหมายซากศพทีม่หีนอนคลาคลํ่าเตม็ไปหมด) วนีิลกสญัญา(กาํหนด
หมายซากศพทีม่สีเีขยีวคลํ้าคละดว้ยสตี่างๆ) วปิุพพกสญัญา (กาํหนดหมาย
ซากศพทีม่น้ํีาเหลอืงไหลเยิม้อยูต่ามทีท่ีแ่ตกปรอิอก) วจิฉิททกสญัญา (กาํหนด
หมายซากศพทีข่าดจากกนัเป็น ๒ ทอ่น) อุทธุมาตกสญัญา (กาํหนดหมาย
ซากศพทีเ่น่าพองขึน้อดื) น้ีเรยีกวา่อนุรกัขนาปธาน หรอืดงัคาํในปธานสตูรที่
กล่าวไวว้า่ อนุรกัขนาปธาน  เป็นอยา่งไร      คอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้สรา้ง
ฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพยีร  ประคองจติมุง่มัน่เพือ่ความดาํรงอยู ่ ไม่
เลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเตม็ทีแ่หง่กุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ น้ีเรยีกวา่
อนุรกัขนาปธาน(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/๒๔,๒๑/
๖๙/๑๑๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุรกัขนาปธาน เพยีรรกัษากุศลธรรมทีเ่กดิขึน้
แลว้ใหต้ัง้มัน่และเจรญิยิง่ ๆ ขึน้ไป (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓/๑๕/๕)  



 

๕๙๑๐ 
 

 

อนุรกัษ์ :  รกัษาและเสรมิทว,ี รกัษาสิง่ทีเ่กดิมขีึน้แลว้และทาํสิง่ทีเ่กดิมขีึน้แลว้นัน้ใหง้อก
งามเพิม่ทวยีิง่ขึน้ไปจนไพบลูย ์ ดงัคาํในเตสกุณชาดก ทีน่กชมัพกุบณัฑติแสดง
ธรรมแก่พระราชาวา่ ขอเดชะเสดจ็พอ่  ขอเสดจ็พอ่จงทรงใฝ่หาปัญญา  คอืการ
ตามประกอบความเพยีรในเหตุทีค่วรประกอบ และใฝ่หาการอนุรกัษ์ทรพัยท์ีท่รง
รวบรวมไวท้ัง้ ๒ อยา่งนัน้เถดิ(ข.ุชา.จตฺตาลสี.(ไทย) ๒๗/๓๘/๖๐๐) ; ใน
ภาษาไทย ใชใ้นความหมายวา่ รกัษาใหค้งเดมิ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ 

อนุราธสูตร : ม ี๒ สตูร ความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื   
 1.อนุราธสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพระอนุราธะ เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 

กฏูาคารศาลา พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระอนุราธะแลว้ถามวา่ 
พระตถาคตเป็นอุดมบุรุษ เป็นบรมบุรุษ ทรงบรรลธุรรมทีค่วรบรรลุ เมือ่จะทรง
บญัญตัอิะไรนัน้ ยอ่มทรงบญัญตัใินฐานะ ๔ คอื  

  ๑. หลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 
  ๒. หลงัจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี 
  ๓. หลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 
  ๔. หลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่จะว่าไมเ่กดิอกีกม็ใิชห่รอื 
  เมือ่ทา่นพระอนุราธะตอบวา่ พระตถาคตทรงบญัญตัเิวน้จากฐานะ ๔ นัน้ จงึ

ถูกพวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกกล่าววา่ ภกิษุรปูน้ีคงจกัเป็นพระใหม ่ หรอืเป็นพระ
เถระแต่โง ่แลว้จากไป จากนัน้ ทา่นพระอนุรุทธะคดิวา่ ถา้อญัเดยีรถยีป์รพิาชก
พงึถามปัญหามากกวา่น้ี เราตอบอยา่งไร จงึจะชือ่วา่ตอบตรงตามทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัไว ้ไมช่ือ่วา่กล่าวตู่พระองค ์ชือ่วา่กล่าวแกอ้ยา่งสมเหตุสมผล จงึเขา้ไป
เฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้กราบทลูเหตุการณ์ทัง้หมดใหท้รงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัถามเกีย่วกบัขนัธ ์ ๕ เป็นตน้วา่เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง แลว้
ตรสัถามต่อวา่ เธอพจิารณาเหน็ขนัธ ์๕ วา่เป็นตถาคต วา่ตถาคตมใีนขนัธ ์๕ มี
นอกจากขนัธ ์๕ วา่ขนัธ ์๕ เป็นตถาคต วา่ตถาคตนี้ไมม่ขีนัธ ์๕ หรอื เมือ่ทา่น
พระอนุราธะกราบทลูวา่ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้  

  : แทจ้รงิ เธอจะคน้หาตถาคตโดยจรงิโดยแทใ้นขนัธ ์๕ ในปัจจุบนันี้ไมไ่ดเ้ลย 
ควรหรอืทีเ่ธอจะตอบวา่ พระตถาคตเป็นอุดมบุรุษ เป็นบรมบุรุษ ทรงบรรลุธรรม
ทีค่วรบรรลุอยา่งยอดเยีย่ม เมื่อจะทรงบญัญตัขิอ้นัน้ ยอ่มทรงบญัญตัเิวน้จาก
ฐานะ ๔ น้ี  

  : ขอ้นัน้ไมค่วรเลย  



 

๕๙๑๑ 
 

 

  พระผูม้พีระภาคทรงใหส้าธกุารวา่ ดลีะ ดลีะ เพราะไมว่่าในกาลก่อนหรอืกาล
บดัน้ี เรายอ่มบญัญตัทุิกขแ์ละความดบัทุกขเ์ทา่นัน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๖/๑๕๓) 

 2.อนุราธสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพระอนุราธะ ขณะทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ 
กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนันัน้ พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระอนุ
ราธะผูอ้ยูท่ีกุ่ฎป่ีาไมไ่กลจากพระผูม้พีระภาคแลว้ถามวา่ พระตถาคตเป็นอุดม
บุรุษ เป็นบรมบุรุษ ทรงบรรลุธรรมทีค่วรบรรลุอยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบญัญตั ิ
ยอ่มบญัญตัใินฐานะ ๔ ประการ คอื  
 ๑. หลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 
 ๒. หลงัจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี 
 ๓. หลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 
 ๔. หลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่จะว่าไมเ่กดิอกีกม็ใิช ่หรอื  
 ทา่นพระอนุราธะตอบวา่ พระตถาคตยอ่มบญัญตัเิวน้จากฐานะ ๔ น้ี แต่เมือ่
พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกจากไปไมน่าน ทา่นกเ็กดิความคดิวา่ ถา้อญัเดยีรถยี์
เหล่านัน้พงึถามปัญหามากกวา่น้ี เราจะพยากรณ์อย่างไร จงึจะชือ่วา่พดูตรง
ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว ้ ไมช่ือ่วา่กล่าวตู่พระองค ์ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค กราบทลูเรือ่งนัน้แลว้ทลูถามวา่ ขา้
พระองคค์วรตอบปัญหานัน้อยา่งไร  
 พระผูม้พีระภาคตรสัถามโดยนยัเป็นตน้วา่ ขนัธ ์ ๕ เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง เมือ่
ทา่นพระอนุราธะทลูตอบตามลาํดบัเป็นตน้วา่ ไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์มคีวามแปรผนั
เป็นธรรมดา ไมค่วรยดึวา่ นัน่ของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็นอตัตาของเรา จงึตรสั
สรุปวา่ เพราะเหตุนัน้ ขนัธ ์๕ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและ ปัจจุบนั เป็นภายใน
หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต อยูไ่กลหรอือยูใ่กล ้ ทัง้หมด
นัน้เธอพงึเหน็ดว้ยปัญญาอนัชอบวา่ นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ช่
อตัตาของเรา อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์๕ เมือ่
เบื่อหน่ายยอ่มคลายกําหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุด
พน้แลว้ กร็ูว้า่หลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํ
เสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกีต่อไป  
 : เธอพจิารณาเหน็ขนัธ ์๕ วา่เป็นตถาคตหรอื เธอพจิารณาเหน็วา่ ตถาคตมี
ในขนัธ ์๕ มนีอกจากขนัธ ์๕ หรอื เธอพจิารณาเหน็ขนัธ ์๕ วา่ เป็นตถาคตหรอื 
เธอพจิารณาเหน็วา่ ตถาคตนี้ไม่มขีนัธ ์๕ หรอื  
 : ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้  
 : แทจ้รงิ เธอจะคน้หาตถาคตโดยจรงิโดยแทใ้นขนัธ ์๕ น้ีในปัจจุบนัไมไ่ดแ้ลว้
ควรหรอืทีเ่ธอจะตอบวา่ พระตถาคตเป็นอุดมบุรุษ เป็นบรมบุรุษ ทรงบรรลุธรรม



 

๕๙๑๒ 
 

 

ทีค่วรบรรลุอยา่งยอดเยีย่ม เมื่อจะทรงบญัญตัขิอ้นัน้ ยอ่มทรงบญัญตัเิวน้จาก
ฐานะ ๔ น้ี  
 : ขอ้นัน้ไมค่วรเลย  
 : อนุราธะ ทัง้ในกาลก่อนและในบดัน้ี เราบญัญตัเิฉพาะทุกขแ์ละความดบั
ทุกข ์เทา่นัน้  ๑๘/๔๑๑/๔๗๓ 

อนุราธะ :  1.ชือ่เมอืงหลวงของลงักาสมยัโบราณ; เรยีกกนัวา่ อนุราธปุระ บา้ง อนุราธบุรี 
บา้ง (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

 2.ชือ่หนึ่ง ลาํดบัที ่๑๗ ในฤกษ์ ๒๘ ซึง่มอีธบิายวา่ อนุราธะ ดาวหม-ีหน้าไม ้ม ี
๔ ดวง มรีปูเป็นเหมอืนหน้าไม ้ (เทพ สารกิบุตร. พระคมัภรีฤ์กษ์, โรงพมิพ์
ศลิปาบรรณาคาร, กรุงเทพฯ, พ.ศ.๒๐๕๓, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ.๒๕๒๕) 

อนุรทุธเถรคาถา : ภาษติของพระอนุรุทธเถระ,คาถาของพระอนุรุทธเถระ ท่านพระอนุรุทธ
เถระ เสวยวมิตุสิุขอยู ่ พจิารณาขอ้ปฏบิตัขิองตน  เกดิปีตโิสมนสัจงึไดก้ล่าววา่ 
อนุรุทธะน้ีแหละ ละพระชนกชนนี พระประยรูญาตแิละกามคุณ ๕ ไดแ้ลว้ 
เขา้ฌานอยู ่ บุคคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยการฟ้อนราํขบัรอ้ง มเีสยีงดนตรทีีบ่รรเลง
ปลุกใหร้ืน่เรงิใจอยูทุ่กคํ่าเชา้ ยอ่มไมบ่รรลุถงึความบรสิทุธิด์ว้ยการบรโิภคกาม
นัน้ ยงัยนิดใีนกามคุณซึง่เป็นวสิยัของมาร ฯลฯ  พระอนุรุทธเถระ(เมือ่ภกิษุ
ทัง้หลายถามในเวลาทีพ่ระศาสดาเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานวา่ พระผูม้พีระภาค
ปรนิิพพานแลว้หรอืยงั ไดป้ระกาศวา่ พระผูม้พีระภาคปรนิิพพานแลว้ ดว้ยคาํวา่ 
พระผูม้พีระภาคผูม้พีระหฤทยัตัง้มัน่ คงที ่ ไมไ่ดม้ลีมหายใจเขา้หายใจออก  
พระองคไ์มท่รงหวัน่ไหว ปรารภความสงบ มพีระจกัษุ  เสดจ็ปรนิิพพานแลว้ 
ทรงมพีระหฤทยัไมห่ดหู ่  อดกลัน้เวทนาได ้มพีระหฤทยัหลุดพน้ไป เหมอืนดวง
ประทปีทีลุ่กโชนแลว้กด็บัไป ฯลฯ เราปรนนิบตัพิระศาสดา  ฯลฯ ถอนตณัหาที่
นําไปสูภ่พไดข้าดแลว้  จะปรนิิพพานอยา่งไมม่อีาสวะ  เพราะสิน้ชวีติ ภายใต้
พุม่ไมไ้ผใ่กลเ้วฬุวคาม แควน้วชัช ี(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๙๒/๔๘๖) 

อนุรทุธเถรวตัถ ุ :เรือ่งพระอนุรุทธเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลายวา่  
ทา่นผูส้ิน้อาสวะแลว้  ไมต่ดิในอาหาร มสีญุญตวโิมกข ์ และอนิมติตวโิมกข ์ เป็น
อารมณ์ ไมท่ิง้รอ่งรอยไวใ้หเ้ป็นทีรู่ไ้ด ้ เหมอืนนกไมท่ิง้รอ่งรอยไวใ้นอากาศ 
ฉะนัน้๑ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๙๓/๕๘) 

อนุรทุธเถระ, พระ,อนุรทุธะ, พระ :พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นเจา้ชายในศากยวงศ ์เป็นโอรส
ของเจา้สกุโกทนะ (น้ีวา่ตาม ม.อ.๑/๓๘๔; วนิย.ฏ.ี๓/๓๔๙ เป็นตน้ แต่วา่ตาม 
องฺ.อ.๑/๑๗๑ และพทฺุธ.อ.๘๕ ซึง่ขดักบัทีอ่ื่นๆ และวา่ตามหนงัสอืเรยีน เป็น
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โอรสของเจา้อมโิตทนะ) และเป็นอนุชาของเจา้มหานามะ ภายหลงัออกบวช
พรอ้มกบัเจา้ชายอานนทเ์ป็นตน้ เรยีนกรรมฐานในสาํนกัของพระสารบีุตร ได้
บรรลุพระอรหตัทีป่่าปาจนีวงัสทายวนั ในแควน้เจต ี พระศาสดาทรงยกยอ่งวา่
เป็นเอตทคัคะในทางทพิยจกัษุ ดงัคาํในอนุราธสตูรทีว่า่ พระผูม้พีระภาคประทบั
อยู ่ณ กฏูาคารศาลา  ป่ามหาวนัเขตกรุงเวสาล ี สมยันัน้  ท่านพระอนุราธะอยูท่ี่
กุฎป่ีาไมไ่กลจากพระผูม้พีระภาค (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๗/๑๕๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๔๑๑/๔๗๓,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๒๒/๑๘๘,๒๖/๓๑๔/๒๑๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๒๕/
๓๕๗,๑๒/๓๓๒/๓๖๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๖/๑๘๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๔๔/๑๘๓,๑๔/
๒๒๙/๒๖๘,๑๔/๒๓๘/๒๘๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๗๖/๒๔๒,๑๕/๑๘๑/๒๖๑,๑๕/๒๒๖/
๓๒๗,๑๕/๒๔๐/๓๔๔,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๘๔/๓๑๕,๑๘/๔๑๑/๔๗๓,ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๓๙๒/๒๕๐) 

อนุรทุธเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอนุรุทธเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุ
ไดว้า่  ในอดตีชาต ิ ทา่นถวายประทปีแด่พระพทุธเจา้พระนามวา่สเุมธะ เพราะ
ผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๓๐ กปั เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ
๒๘ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๔๒๑/๖๕) 

อนุรทุธมหาวิตกักสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยมหาปุรสิวติกของพระอนุรุทธะ พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยูใ่นป่าเภสกฬามคิทายวนั เขตกรุงสงุสมุารคริะ(หมายถงึชือ่นครหลวง
ทีพ่ระพทุธเจา้ประทบัจาํพรรษาที ่ ๘) แควน้ภคัคะ พระอนุรุทธะอยูท่ีป่าจนีวงัส
ทายวนั แควน้เจต ี ขณะอยูใ่นทีเ่งยีบสงดัไดต้รกึถงึมหาปุรสิวติก ๗ คอื (๑) น้ี
เป็นธรรมของผูม้กัน้อย   
มใิช่ธรรมของผูม้กัมาก (๒) น้ีเป็นธรรมของผูส้นัโดษ ... (๓) น้ีเป็นธรรมของผู้
สงดั ...(๔) น้ีเป็นธรรมของผูบ้าํเพญ็เพยีร ... (๕) น้ีเป็นธรรมของผูม้สีตติัง้มัน่ ... 
(๖) น้ีเป็นธรรมของผูม้ใีจตัง้มัน่ ... (๗) น้ีเป็นธรรมของผูม้ปัีญญา ... ขณะทีท่า่น
พระอนุรุทธะกาํลงัคดิคาํนึงอยูน่ัน้ พระผูม้พีระภาคทรงกาํหนดรูจ้ติของทา่น จงึ
เสดจ็มาปรากฏพระองคต์่อหน้าท่านแลว้ทรงชืน่ชมทา่นและตรสัเพิม่เตมิอกี
ประการหนึ่งวา่ “น้ีเป็นธรรมของผูย้นิดใีนนิปปปัญจธรรม มใิชธ่รรมของผู้
ยนิด ีในปปัญจธรรม” รวมเรยีกวา่ มหาปุรสิวติก ๘ ประการ   จากนัน้ทรงแสดง
อานิสงสแ์ห่งมหาปุรสิวติกวา่ จกับรรลรุปูฌาน ๔ เมือ่บรรลุรปูฌาน ๔ แลว้ 
ปัจจยัเครือ่งอาศยั คอื ผา้บงัสกุุลจวีร อาหาร เสนาสนะ คอื โคนไม ้ทีน่อน ทีน่ัง่
ทีล่าดดว้ยหญา้ และยาดองน้ํามตูรเน่า กจ็กัปรากฏแก่เธอ  
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   ทา่นพระอนุรุทธะบาํเพญ็เพยีรปฏบิตัติามวธิทีีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดง  ใน
ทีส่ดุไมน่านนกักไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๐/๒๗๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มกัน้อย หมายถงึมกัน้อย ๔ อยา่ง คอื (๑) มกั
น้อยในปัจจยั เมือ่คนอื่นใหข้องมาก กร็บัน้อย เมือ่เขาใหข้องน้อย กร็บัน้อยกวา่ 
(๒) มกัน้อยในการบรรลุ ไมใ่หบุ้คคลอื่นรูก้ารบรรลธุรรมของตน (๓) มกัน้อยใน
ปรยิตั ิ แมต้นเองเป็นผูท้รงพระไตรปิฎกกไ็มใ่หค้นอื่นรู ้ (๔) มกัน้อยในธุดงค ์
ไมใ่หค้นอื่นรูก้ารรกัษาธุดงคข์องตน คาํวา่  นิปปปัญจธรรมหมายถงึนิพพาน, 
คาํวา่ ปปัญจธรรม หมายถงึตณัหา มานะ และทฏิฐ ิ (องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาล)ี๓/๓๐/
๒๕๐-๒๕๑)  

อนุรทุธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอนุรุทธะ ม ี ๕ สตูร ความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื 

 1.อนุรทุธสตูร ทา่นพระอนุรุทธะแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาธรรม
แบบถาม-ตอบแก่ชา่งไมช้ือ่ปัญจกงัคะ ณ บา้นของเขา ในกรุงสาวตัถ ี เพือ่ตอบ
ปัญหา ชา่งไมช้ือ่ปัญจกงัคะถามทา่นพระอนุรุทธะวา่ธรรม ๒ ประการ คอื (๑) เจ
โตวมิตุตอินัหาประมาณมไิด ้(๒) เจโตวมิตุตทิีเ่ป็นมหคัคตะ มอีรรถต่างกนัและมี
พยญัชนะต่างกนั หรอืมอีรรถเป็นอนัเดยีวกนัต่างกนัแตพ่ยญัชนะเทา่นัน้  

  ทา่นพระอนุรุทธเถระไดต้อบชา่งไมช้ือ่ปัญจกงัคะวา่ ธรรม ๒ ประการนัน้มี
อรรถต่างกนัและมพียญัชนะต่างกนั กล่าวคอืเจโตวมิตุตอินัหาประมาณมไิด ้เป็น
การแผเ่มตตาจติ กรุณาจติ มทุติาจติและอุเบกขาจติไปทุกทศิ ทุกโลก ทุกสถาน
ไมม่ขีอบเขต สว่นเจโตวมิตุตอินัเป็นมหคัคตะ เป็นการแผไ่ปสูจุ่ดใดจุดหน่ึง เชน่ 
โคนไม ้ เขตบา้น อาณาจกัร แผน่ดนิซึง่มมีหาสมทุรเป็นขอบเขตแหง่ใดแหง่หนึ่ง
หรอื ๒-๓ แห่ง จากนัน้พระเถระไดก้ล่าวถงึบุคคลผูเ้ขา้ถงึภพ ๔ ประการ คอื 

  ๑.  ผูน้้อมจติแผก่สณิมแีสงสวา่งเลก็น้อยเป็นอารมณ์อยู่ ครัน้ตายแลว้ จงึ
เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพชัน้ปรติตาภา 

  ๒. ผูน้้อมจติแผก่สณิมแีสงสวา่งหาประมาณมไิดเ้ป็นอารมณ์อยู ่ครัน้ตายแลว้ 
จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพชัน้อปัปมาณาภา 

  ๓. ผูน้้อมจติแผก่สณิมแีสงสวา่งเศรา้หมองเป็นอารมณ์อยู ่ ครัน้ตายแลว้ จงึ
เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพชัน้สงักลิฏิฐาภา 

  ๔. ผูน้้อมจติแผก่สณิมแีสงสวา่งบรสิทุธิเ์ป็นอารมณ์อยู ่ ครัน้ตายแลว้ จงึ
เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพชัน้ปรสิทุธาภา 

  ในตอนทา้ย ทา่นพระอนุรุทธะไดส้นทนากบัทา่นพระสภยิกจัจานะในเรือ่งเหตุ
ทีท่าํใหเ้ทพมรีศัมตี่างกนั เพราะน้อมจติแผก่สณิ ละนิวรณ์ ๕ ประการไดไ้ม่
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เทา่กนั เมือ่ทา่นพระอนุรุทธะกล่าวภาษตินี้แลว้ ทา่นพระสภยิะไดก้ล่าวกบัชา่ง
ไมช้ือ่วา่ปัญจงัคะวา่ เป็นลาภของทา่นทีล่ะความสงสยัได ้ และเราเองกไ็ดฟั้ง
ธรรมบรรยายนี้ดว้ย (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๙/๒๖๘) 

 2.อนุรทุธสตูร สมยัทีท่า่นพระอนุรุทธะอยู่ ณ ราวป่าแห่งหนึ่ง แควน้โกศล 
เทวดาชัน้ดาวดงึสช์ือ่ชาลนีิเคยเป็นภรรยาเก่าเขา้ไปหาทา่นแลว้กล่าวว่า ทา่นจง
ตัง้จติไวใ้นหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์ ซึง่พรัง่พรอ้มดว้ยอารมณ์อนัน่าใครท่ีท่า่นเคยอยู่
มาก่อน ทา่นผูอ้นัหมูเ่ทพยกยอ่งแวดลอ้มเป็นบรวิารยอ่มงดงาม ทา่นพระอนุรุ
ทธะกล่าววา่ เหล่านางเทพกญัญาผูม้คีตเิลว ดาํรงมัน่อยู่ในสกักายทฏิฐ ิสตัวผ์ูม้ ี
คตอินัเลวแมเ้หล่านัน้ กย็งัมนีางเทพกญัญาปรารถนา  เทวดานัน้กล่าววา่ เทพ
เหล่าใดไมเ่คยเหน็สวนนนัทวนั อนัเป็นทีอ่ยูข่องพวกนรเทพ ผูม้ยีศชัน้ไตรทศ 
เทพเหล่านัน้ยงัไมรู่จ้กัความสขุ ทา่นพระอนุรุทธะกล่าววา่ ทา่นไมรู่แ้จง้ถอ้ยคาํ
ของพระอรหนัตท์ีว่า่ สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง มคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็น
ธรรมดา เกดิขึน้แลว้ยอ่มดบัไป ความสงบระงบัสงัขารเป็นความสขุ เราไม่
กลบัไปอยูใ่นสวรรคอ์กี ตณัหาดุจตาขา่ยในหมูเ่ทพของเราไมม่ ี การเวยีนวา่ย
ตายเกดิสิน้ไปแลว้ บดัน้ี ภพใหมไ่มม่อีกี (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๒๖/๓๒๗) 

 3.อนุรทุธสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระอนุรุทธะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้กราบ
ทลูเรือ่งทีท่า่นเหน็สตรโีดยสว่นมาก หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทุคต ิ
วนิิบาต นรก ดว้ยตาทพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนือมนุษยแ์ลว้ทลูถามถงึธรรมทีเ่ป็นเหตุ
ใหม้าตุคาม หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก พระผูม้พีระ
ภาคจงึตรสัธรรมทีเ่ป็นเหตใุหม้าตุคาม หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทุคต ิ
วนิิบาต นรก ม ี๓ คอื (๑) ตอนเชา้ ถกูความตระหนี่กลุม้รุมจติ อยูค่รองเรอืน 
(๒) ตอนเทีย่งถูกความรษิยากลุม้รุมจติ อยูค่รองเรอืน (๓) ตอนเยน็ถูกกามราคะ
กลุม้รุมจติ อยูค่รองเรอืน (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓๐/๓๗๙) 

 4.อนุรทุธสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระอนุรุทธะเขา้ไปหาพระสารบุีตร เล่าเรือ่งที่
ไดต้รวจดทูัว่โลก ๑,๐๐๐ โลก ดว้ยตาทพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนือมนุษย ์บาํเพญ็เพยีร
ไมย่อ่หยอ่น ตัง้สตไิมห่ลงลมื กายสงบระงบั จติตัง้มัน่ มอีารมณ์เป็นหนึ่ง แต่
เพราะเหตุไร จติของผมจงึยงัไมพ่น้จากอาสวะ เพราะไมถ่อืมัน่ พระสารบุีตรจงึ
ตอบตามลาํดบัดงันี้ (๑) การทีท่า่นคดิเหน็วา่ เราตรวจดโูลก ๑,๐๐๐ โลกดว้ยตา
ทพิย ์ อนับรสิทุธิเ์หนือมนุษย ์ น้ีเป็นเพราะมานะของทา่นเอง (๒) การทีท่า่น
คดิเหน็วา่ เราบาํเพญ็เพยีรไมย่อ่หยอ่น ตัง้สตไิมห่ลงลมื กายกส็งบระงบั ไม่
ระสํ่าระสาย จติตัง้มัน่ มอีารมณ์เป็นหนึ่ง น้ีเป็นเพราะความฟุ้งซ่านของทา่นเอง 
(๓) การทีท่า่นคดิเหน็วา่ เพราะเหตุไรเลา่ จติของเราจงึยงัไมพ่น้อาสวะ เพราะ
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ไมถ่อืมัน่นี้ เป็นเพราะความราํคาญของทา่นเอง พระสารบุีตรแนะนําพระอนุ
รุทธะใหล้ะไมใ่หใ้สใ่จถงึธรรม ๓ น้ีแลว้ พระอนุรุทธะน้อมจติไปในอมตธาตุ 
(นิพพาน)แลว้ปฏบิตัติามคาํแนะนําน้ีแลว้ ไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์(องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๑๓๑/๓๘๐) 

 5.อนุรทุธสตูร  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัโฆสติาราม เขตกรุงโกสมัพ ี
ไดม้เีทวดาเหล่ามนาปกายกิา(คอืเทวดาชัน้นิมมานรด)ี จาํนวนมากเขา้มาหา
พระอนุรุทธะผูพ้กัผอ่นกลางวนั ไหวแ้ลว้ ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกบัทา่นวา่ 
พวกตนเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายกิา ครองความเป็นใหญ่และแผอ่าํนาจไปใน
ฐานะ ๓ คอื (๑) พวกขา้พเจา้หวงัวรรณะเช่นใด กไ็ดว้รรณะเชน่นัน้โดยพลนั (๒) 
พวกขา้พเจา้หวงัเสยีงเชน่ใด กไ็ดเ้สยีงเชน่นัน้โดยพลนั (๓) พวกขา้พเจา้หวงัสขุ
เชน่ใด กไ็ดส้ขุเชน่นัน้โดยพลนั ต่อมา พระอนุรุทธะคดิวา่ ไฉนหนอ เทวดา
เหล่าน้ี พงึมรีา่งเขยีว มผีวิพรรณเขยีว มผีา้เขยีว มเีครือ่งประดบัเขยีว เพยีงพระ
เถระคดิเทา่นัน้ เทวดาเหล่านัน้จงึแปลงรา่งเป็นสเีขยีว มผีวิพรรณเขยีว มผีา้
เขยีว มเีครือ่งประดบัเขยีว แมเ้มือ่พระเถระคดิวา่ ไฉนหนอ เทวดาเหลา่น้ี พงึมรีา่ง
เหลอืง ... มรีา่งแดง ... มรีา่งขาว พวกเทวดาเหล่านัน้ เมือ่ทราบความดาํรขิองทา่น
แลว้กไ็ดแ้ปลงรา่งไปตามทีพ่ระเถระดาํรนิัน้ บรรดาเทวดาเหล่านัน้ บางองคข์บัรอ้ง 
บางองคฟ้์อนราํ บางองคป์รบมอื ทาํใหพ้ระอนุรุทธะตอ้งทอดอนิทรยี ์ (คอื
ทอดสายตาลง ไมล่มืตาด)ู เทวดาเหล่านัน้ทราบวา่ พระคุณเจา้อนุรุทธะไมย่นิดี
เลย จงึหายไป ณ ทีน่ัน้ พระเถระเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค แลว้กราบทลูเรือ่งราวที่
เกดิขึน้ใหท้รงทราบทลูถามวา่ มาตุคามประกอบดว้ยธรรมเทา่ไรหนอ หลงัจากตาย
แลว้ยอ่มไปเกดิรว่มกบัเทวดาเหล่ามนาปกายกิาพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ประกอบดว้ยธรรม ๘ คอื (๑) ตื่นก่อนนอนทหีลงัสาม ีคอยรบัใชป้รนนิบตัใิหเ้ป็น
ทีพ่อใจ และพดูคาํไพเราะต่อสาม ี (๒) สกัการะเคารพนบัถอืมารดาบดิา หรอื
สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นทีเ่คารพของสาม ี ตอ้นรบัท่านเหล่านัน้ผูม้าถงึดว้ยน้ําและที่
นอนทีน่ัง่ (๓) ขยนัไมเ่กยีจครา้น ในการงานทีม่อียูใ่นบา้นของสามปีระกอบดว้ย
ปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาอนัเป็นอุบายในการงานเหล่านัน้ สามารถทาํ สามารถ
จดัได ้ (๔) รูจ้กัการงานทีค่นในบา้นของสามวี่าทาํแลว้หรอืยงัไมไ่ดท้าํ รูอ้าการ
ของคนเหล่านัน้ทีเ่ป็นไขว้า่ดขีึน้หรอืทรุดลง และแบง่ปันของกนิ ของใชใ้หต้าม
สว่นทีค่วร(๕) รกัษาคุม้ครองทรพัยท์ีส่ามหีามาได ้ ไมเ่ป็นนกัเลงการพนนั ไม่
เป็นขโมย ไมเ่ป็นนกัเลงสรุา ไมล่า้งผลาญทรพัยส์มบตั ิ (๖) เป็นอุบาสกิาถงึ
พระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ (๗) มศีลี เวน้ขาดจากการฆา่
สตัว ์ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิในกาม การพดูเทจ็ และการดืม่น้ําเมาคอืสรุาและ
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เมรยั (๘) มจีาคะ มใีจปราศจากความตระหนี่อนัเป็นมลทนิ มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีน
การสละ ยนิดใีนการแจกทานอยูค่รองเรอืน (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๓๑๗) 

อนุรทุธะ, พระปัจเจกพทุธเจ้า : ชือ่ปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึง ดงัคาํในนนัทกเถราปทาน ที่
พระนนัทกเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนตอนหนึ่งวา่ขา้พเจา้เป็นพรานเนื้อ อยู่
ในป่าดงทบึเทีย่วแสวงหาเน้ือฟานอยู ่ ไดพ้บพระสยมัภ ู พระสยมัภปัูจเจกพทุธ
เจา้พระนามวา่อนุรุทธะนัน้ ผูไ้มท่รงพา่ยแพ ้ เป็นนกัปราชญ ์ ทรงประสงคว์เิวก
จงึเสดจ็เขา้ป่า สรา้งทีพ่กัถวาย ถวายอภวิาทพระสยมัภ ู ทิง้ธนูไว ้ ณ ทีน่ัน้เอง  
แลว้บวชเป็นบรรพชติ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖๒/๖๗๕) 

อนุรปู : สมควร, เหมาะสม, พอเพยีง,เป็นไปตาม (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์  

อนุเลปทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอนุเลปทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นไดช้ว่ยพระสงฆส์าวกของ
พระพทุธเจา้พระนามวา่อตัถทสัส ี ฉาบทาสมีา เพราะผลแห่งกรรมนัน้ ทา่นไม่
รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๓๙/๔๖๙) 

อนุโลม : 1.เป็นไปตาม, คลอ้ยตาม, ตามลาํดบั เชน่ วา่ตจปัญจกกรรมฐานไปตามลําดบั
อยา่งนี้ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ; ตรงขา้มกบั ปฏโิลม 1 ดังคําในมหาวรรค 
จตุมหาปเทสกถา ทีพ่ระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภกิษุทัง้หลาย  สิง่ใดเราไม่ได้ห้ามไว้
ว่า  สิง่น้ีไม่ควร  ถ้าสิง่นัน้ อนุโลมเข้ากบัสิง่ทีไ่ม่ควร  ขดักบัสิง่ทีค่วร  สิง่นัน้ไม่
ควร(วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๕/๑๓๙) 2. สาวออกไปตามลาํดบัจากเหตุไปหาผล
ขา้งหน้า เชน่อวชิชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึม,ี สงัขารเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม ีเป็น
ตน้ ตรงขา้มกบั ปฏโิลม 2 ดังคําในโพธิกถาทีว่่า พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการ
ปฏจิจสมุปบาท   โดยอนุโลมและปฏโิลมตลอดปฐมยามแห่งราตรี (วิ.ม.(ไทย) ๔/
๑/๑) 3. จดัเขา้ได,้ นบัไดว้า่เป็นอยา่งนัน้ เชน่ ปาราชกิสกิขาบทที ่ ๑-๔ ของ
ภกิษุณีอนุโลมตามของภกิษุ หรอืดงัคาํในปัฏฐานทีว่า่ ขนัธท์ีก่เิลสไมท่าํใหเ้ศรา้
หมองแต่เป็นอารมณ์ของกเิลสซึง่เกดิก่อนๆ เป็นปัจจยัแก่ขนัธท์ีก่เิลสไมท่าํให้
เศรา้หมองแต่เป็นอารมณ์ของกเิลสซึง่เกดิหลงัๆโดยอนนัตรปัจจยั  อนุโลมเป็น
ปัจจยัแก่โคตรภ ู อนุโลมเป็นปัจจยัแก่โวทาน อาวชัชนจติเป็นปัจจยัแก่ขนัธท์ี่
กเิลสไมท่าํใหเ้ศรา้หมองแต่เป็นอารมณ์ของกเิลสโดยอนนัตรปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ 
ขนัธท์ีเ่กดิก่อนๆ ฯลฯ อนุโลมเป็นปัจจยัแก่โคตรภ ู อนุโลมเป็นปัจจยัแก่โวทาน
โดยอาเสวนปัจจยั (ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๔๔/๓๒,๙๑/๘๐,๑๗๑/๑๔๐-๑๔๑,๑๙๗/
๑๘๓, อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๓/๘๘๖,๔๐/๑๙/๘๙๑,๔๐/๕/๖๖๙,๔๐/๔๖/๘๒๒,๔๐/
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๕๖/๖๗๖,๔๐/๙๗/๗๕๓,๔๐/๑๐๗/๗๖๑,๔๐/๔๑๗/๒๖๔,๔๐/๔๑๘/๒๖๕,๔๐/
๔๒๖/๒๘๐,๔๑/๒๖/๑๔๑,๔๑/๖๑/๔๓๖,๔๑/๗๗/๒๐๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๗๙/
๖๑,๔๑/๑๐๙/๙๑) 

อนุโลมขนัติ,อนุโลมิกขนัติ :ปัญญาทีค่ลอ้ยตามคาํสอน หมายถงึวปัิสสนาญาณ ดงัคาํในสสุสู
สตสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย บุคคลประกอบดว้ยธรรม  ๖  
ประการ  ฟังสทัธรรมอยู ่ อาจเพือ่กา้วลงสูส่มัมตัตนิยามในกุศลธรรมทัง้หลายได ้
เมือ่บุคคลอื่นแสดงธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศไว ้ ขอ้ ๖ ทีก่ล่าวไวว้า่ 
ประกอบดว้ยอนุโลมกิขนัต ิ หรอืดงัคาํในอนิจจสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูพ้จิารณาเหน็สงัขารทัง้ปวงวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง  จกั
ประกอบดว้ยอนุโลมกิขนัตไิด ้ หรอืดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคทีพ่ระสารบีตุร
อธบิายวา่ สตัวท์ัง้หลายผูไ้มเ่ขา้ไปอาศยัทีส่ดุทัง้ ๒ น้ีไดอ้นุโลมขนัต ิ ใน
สภาวธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจยัของกนัและกนัและอาศยักนัและกนัเกดิขึน้ หรอื
ยถาภตูญาณ พระตถาคตยอ่มทรงทราบบุคคลผูเ้สพกามวา่  บุคคลน้ีเป็นผูห้นกั
ในกาม  มกีามเป็นทีอ่าศยั  น้อมไปในกาม (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๘/๖๑๔,๒๒/
๙๘/๖๒๑,๒๒/๑๐๑/๖๒๓,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๖/๕๙๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุโลมขนัต ิ หมายถงึวปัิสสนาญาณ (อภ.ิว.ิอ. 
(บาล)ี ๘๑๕/๔๙๔) คาํวา่ อนุโลมกิขนัต ิ ในทีน้ี่หมายถงึขอ้พนิิจทีเ่กือ้กูลแก่การ
บรรลุอรยิสจั ๔ หรอืเหมาะแก่คาํสอน (องฺ.ฉกฺก.อ.(บาล)ี ๓/๘๘-๘๙/๑๕๕) ขนัต ิ
ในทีน้ี่หมายถงึปัญญา หรอืวปัิสสนาญาณ มใิชห่มายถงึความอดทน (เทยีบ ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๓๖/๔๔๔,อภ.ิว.ิอ.(ไทย) ๗๖๘/๔๔๐) 

อนุโลมทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอนุโลมทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดท้าํแทน่บชูาทีต่น้โพธิ ์
สถานทีต่รสัรูข้องพระพุทธเจา้พระนามวา่อโนมทสัส ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ใน
กปัที ่ ๑๐๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๖/๓๑๑) 

อนุโลมปัญจกะ : หมวด ๕ แหง่อนุโลม จดัเป็นหวัขอ้ถาม – ตอบ ระหวา่งพระสกวาทกีบั
พระปรวาท ี มปีรากฏในกถาวตัถุ ปุคคลกถา อนุโลมปัจจนีกะ อนุโลมปัญจกะ 
(อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓/๔,๓๗/๔/๔)  

อนุวตั :  ทาํตาม, ประพฤตติาม, ปฏบิตัติาม ดงัคาํใน อุโปสถขนัธกะทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย กใ็นกรณีน้ี วนัอุโบสถของพวกภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสเป็นวนั 
๑๔ คํ่า ของพวกภกิษุอาคนัตุกะเป็นวนั ๑๕ คํ่า ถา้พวกภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสมี
จาํนวนมากกวา่ พวกภกิษุอาคนัตุกะพงึอนุวตัตามพวกภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสถา้มี
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จาํนวนเทา่กนั พวกภกิษุอาคนัตุกะ พงึอนุวตัตามพวกภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาส หรอื
ดงัคาํในวกิณัณกชาดกทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผูค้ลอ้ยตามโลกามสิ
อยา่งนี้ อนุวตัตามอํานาจจติยอ่มเดอืดรอ้น (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๗๘/๒๘๐,ข.ุชา.
(ไทย) ๒๗/๑๖๖/๑๐๙) ; อนุวตัร กเ็ขยีน 

อนุวาต : ผา้ขอบจวีร ดงัคาํในมหาวรรคทีก่ล่าวไวว้า่ กฐนิไมเ่ป็นอนักรานดว้ยอาการเพยีง
ตดิผา้อนุวาต หรอืดงัคาํในจฬูวรรคทีว่า่ ภกิษุผูแ้จกของเลก็ๆ น้อย ๆ พงึใหเ้ขม็ 
๑ เล่ม ฯลฯ พงึใหผ้า้อนุวาต พงึใหผ้า้ปรภิณัฑ ์ถา้สงฆม์เีนยใส น้ํามนั น้ําผึง้หรอื
น้ําออ้ยกค็วรใหล้ิม้ไดค้ราวหน่ึงถา้ตอ้งการอกีกค็วรใหอ้กี (ว.ิม.(ไทย) ๕/ ๓๐๘/
๑๔๘, ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๒๘/๑๕๘) ; ด ูจวีร 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุวาต คอื ผา้ขอบจวีร คอืผา้ขอบจวีรทัง้ดา้นยาว
ทัง้ดา้นกวา้ง (ว.ิอ. ๓/๓๔๕/๒๑๗) 

อนุวาท : การโจท, การฟ้อง, การกล่าวหากนัดว้ยอาบตั ิ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ 

อนุวาทาธิกรณ์ : การโจทหรอืกล่าวหากนัดว้ยอาบตั,ิ การโจททีจ่ดัเป็นอธกิรณ์ คอื การโจทกนั
ดว้ยอาบตั,ิเรือ่งการกล่าวหากนั, เป็นอธกิรณ์ ๑ ในอธกิรณ์ ๔ ทีว่า่ ชือ่วา่ 
อธกิรณ์ ไดแ้ก่อธกิรณ์ ๔  อยา่ง  คอืววิาทาธกิรณ์ อนุวาทาธกิรณ์ อาปัตตาธิ
กรณ์ และกจิจาธกิรณ์,ในปริวารอธิบายว่า อนุวาทาธิกรณ์ ได้แก่ การโจทกนัด้วย
ศีลวิบติั อาจารวบิติั ทฏิฐิวบิติั หรืออาชวีวิบติั หรือดังคําในจูฬวรรค ภกิขุนีขนัธ
กะ ทีว่่า สมัยนัน้ ภกิษุณีทัง้หลายงดอุโบสถ งดปวารณาแก่ภกิษุทัง้หลาย ทําการ
สอบถาม เริม่อนุวาทาธิกรณ์ ขอโอกาสโจท ให้ภกิษุทัง้หลายให้การ ภกิษุ
ทัง้หลายจึงนําเรือ่งน้ีไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/
๓๘๖/๔๒๐,ว.ิภกฺิขณุี.(ไทย) ๓/๙๙๖/๒๔๘,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๗/๑๖,๖/๘/๑๘,๖/๙/
๑๙,๖/๑๖/๓๔,๖/๑๘/๓๖,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๔๘/๒๒๒-๒๒๕, ๘/๒๗๕/๓๗๐,๘/
๒๙๔/๓๙๓,๘/๒๙๔/๓๙๔,๘/๒๙๖/๓๙๖,๘/๒๙๗/๓๙๖) ; ด ูอธิกรณ์ 

อนุวิวฏัฏะ : ชือ่เรยีกขณัฑข์องจวีร ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัสรรเสรญิพระ
อานนทว์า่ ภกิษุทัง้หลาย อานนทม์ปัีญญามาก ทีเ่ขา้ใจความหมายทีเ่รากล่าวยอ่ 
ๆ ไดอ้ยา่งพสิดาร เธอทาํผา้กุสบิา้ง ทาํผา้อฑัฒกุสบิา้ง ทาํผา้มณฑลบา้ง ทาํ
ผา้อฑัฒมณฑลบา้ง ทาํผา้ววิฏัฏะบา้ง ทาํผา้อนุววิฏัฏะบา้ง ทาํผา้คเีวยยกะบา้ง 
ทาํผา้ชงัเฆยยกะบา้ง ทาํผา้พาหนัตะบา้ง (ว.ิมหา.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔) 

   อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ทีช่ือ่วา่อนุววิฏัฏะ ไดแ้ก่ ๒ ขณัฑท์ีข่า้งทัง้ ๒ 
แหง่ววิฏัฏะนัน้ (ว.ิอ.(ไทย) ๓/๓๔๕/๒๗๑) 



 

๕๙๒๐ 
 

 

อนุศาสน์ :  การสอน,คาํชีแ้จง ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
อุปัชฌายพ์งึสงเคราะหอ์นุเคราะหส์ทัธวิหิารกิ ดว้ยอุทเทสปรปิุจฉา โอวาท และ
อนุศาสน์ ถา้อุปัชฌายม์บีาตร  สทัธวิหิารกิไมม่บีาตร  อุปัชฌายพ์งึถวายบาตร
แก่สทัธวิหิารกิ(ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๗/๘๘) ; คาํสอนทีอุ่ปัชฌายห์รอืกรรมวาจาจารย์
บอกแก่ภกิษุใหมใ่นเวลาอุปสมบทเสรจ็ ประกอบดว้ย นิสสัย ๔ และ อกรณียกิจ 
๔, นิสสยั คอื ปัจจยัเครือ่งอาศยัของบรรพชติ ม ี ๔ อยา่งไดแ้ก่ ๑. เทีย่ว
บณิฑบาต ๒. นุ่งหม่ผา้บงัสุกุล ๓. อยูโ่คนไม ้๔. ฉนัยาดองดว้ยน้ํามตูรเน่า(ทา่น
บอกไวเ้ป็นทางแสวงหาปัจจยั ๔พรอ้มทัง้อตเิรกลาภของภกิษุ), อกรณียกิจกจิ
ทีไ่มค่วรทาํ หมายถงึกจิทีบ่รรพชติทาํไมไ่ด ้ม ี๔ อย่าง ไดแ้ก่ ๑. เสพเมถุน ๒. 
ลกัของเขา ๓. ฆา่สตัว ์ (ทีใ่หข้าดจากความเป็นภกิษุ หมายเอาฆา่มนุษย)์ ๔.พดู
อวดคุณวเิศษทีไ่มม่ใีนตน (ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๙/๑๑๒,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๗๘/๒๕๑) 

อนุสนธิ : การตดิต่อ,การสบืต่อ, การสบืเนื่องความหรอืเรือ่งทีต่ดิต่อหรอืสบืเนื่องกนัมา ดงั
คาํในปรวิารทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระวนิยัธรประกอบดว้ยองค ์๕ นบัว่าเป็น
ผูฉ้ลาด คอื ๑. รูว้ตัถุ ๒.รูเ้หตุเคา้มลู ๓.รูบ้ญัญตั ิ๔. รูอ้นุบญัญตั ิ๕. รูถ้อ้ยคาํ
แหง่อนุสนธ ิ(ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๕/๔๖๘)     

อนุสยปหานสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยการละอนุสยั ภกิษุทัง้หลายไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัวา่ บุคคลรูเ้หน็อยา่งไรจงึจะละอนุสยัได ้พระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบโดยนยัแหง่อวชิชาปหานสตูรในวรรคนี้ ต่างเพยีงเปลีย่นคาํวา่ จงึ
จะละอวชิชาได ้ วชิชาจงึจะเกดิขึน้ เป็นคาํวา่ จงึจะละอนุสยัได ้ (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๕๘/๔๘) 

อนุสยสมคุฆาตสตูร  : ม ี๒ สตูร แปลความหมายและเนื้อหาต่างกนัคอื 
 1.อนุสยสมคุฆาตสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยการถอนอนุสยั ภกิษุทัง้หลายไดท้ลู

ถามพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัวา่ บุคคลรูเ้หน็อยา่งไรจงึจะ
ถอนอนุสยัได ้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบโดยนยัแหง่อวชิชาปหานสตูรในวรรคน้ี 
ต่างเพยีงเปลีย่นคาํวา่ จงึจะละอวชิชาได ้วชิชาจงึจะเกดิขึน้ เป็นคาํวา่ จงึจะถอน
อนุสยัได ้(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๕๙/๔๘) 

 2.อนุสยสมคุฆาตสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ถอนอนุสยั พระผูม้ี
พระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ กระทาํใหม้าก
แลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ถอนอนุสยั (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๙๔/๔๘๖) 

อนุสยสตูร : ม ี ๕ สตูร แปลความหมายสตูรเหมอืนกนัวา่ พระสตูรวา่ดว้ยอนุสยั ๔ สตูร 
ต่างกนั แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 



 

๕๙๒๑ 
 

 

 1.อนุสยสูตร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนุสยั (กเิลสทีน่อน
เนื่องอยูใ่นสนัดาน) ๗ คอื (๑) กามราคานุสยั อนุสยัคอืความกาํหนดัในกาม (๒) 
ปฏฆิานุสยั อนุสยัคอืความยนิรา้ย (๓) ทฏิฐานุสยั อนุสยัคอืความเหน็ผดิ (๔) 
วจิกิจิฉานุสยั อนุสยัคอืความลงัเลสงสยั (๕) มานานุสยั อนุสยัคอืความถอืตวั (๖) 
ภวราคานุสยั อนุสยัคอืความตดิใจในภพ (๗) อวชิชานุสยั อนุสยัคอืความไมรู่้
แจง้ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๑๗) 

 2.อนุสยสูตร (ทุติย) (สตูรที ่๒)  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุอยูป่ระพฤติ
พรหมจรรยเ์พือ่ละเพือ่ตดัอนุสยั ๗ เหมอืนในปฐมอนุสยสตูร แลว้ตรสัวา่ เมือ่
ภกิษุละอนุสยั ๗ ดงักล่าวไดแ้ลว้ ชือ่วา่ตดัตณัหา ถอนสงัโยชน์ ทาํทีส่ดุแหง่
ทุกขไ์ด ้เพราะละมานะไดโ้ดยชอบ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๑๘) 

 3.อนุสยสูตร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ไดท้รงแสดง
ธรรมแก่ทา่นพระราหุลวา่ เมือ่บุคคลเหน็ขนัธ ์ ๕ อยา่งใดอยา่งหนึ่งทีเ่ป็นอดตี 
อนาคต ปัจจุบนัทีเ่ป็นไปในภายใน ภายนอก หยาบ ละเอยีด เลว ประณีต อยู่
ไกลหรอือยูใ่กลด้ว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจรงิวา่ นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไม่
เป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา ยอ่มจะละอหงัการ มมงัการและมานานุสยัทีม่ใีน
ขนัธ ์๕ มรีปูขนัธเ์ป็นตน้ได ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๐/๓๐๐) 

 4.อนุสยสูตร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อนุสยั(กเิลสทีน่อนเนื่อง)
ม ี๗ ประการ คอื (๑) กามราคะ (๒) ปฏฆิะ (๓) ทฏิฐ ิ (๔) วจิกิจิฉา (๕) มานะ 
(๖) ภวราคะ (๗) อวชิชา พรอ้มกบัทรงยํ้าว่า เธอทัง้หลายพงึเจรญิอรยิมรรคมี
องค ์ ๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอนุสยัเหล่านัน้  (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๑๗๖/๑๐๓) 

 5.อนุสยสูตร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ถอนอนุสยั พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ อนิทรยี ์๕ มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ เป็นไปเพือ่ถอนอนุสยั (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๕๓๒/๓๔๕) 

อนุสสตานุตตริยะ : การระลกึอนัยอดเยีย่ม, การระลกึอนัเยีย่ม, การระลกึถงึคุณพระรตันตรยั
จดัเป็นอนุสสตานุตตรยิะ ไดแ้ก่ การระลกึถงึพระตถาคต และตถาคตสาวก ซึง่จะ
เป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิล่์วงพน้ทุกขไ์ด ้ (ขอ้ ๖ ในอนุตตรยิะ ๖) มปีรากฏใน
สงัคตีสิตูร ทสตุตรสตูร และอนุตตรยิสตูรทีอ่ธบิายวา่ อนุสสตานุตตรยิะ  เป็น
อยา่งไร คอื บุคคลใดมศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่  บรรลุทีส่ดุ มคีวาม
เลื่อมใสอยา่งยิง่ ระลกึถงึตถาคตหรอืสาวกของตถาคต  ภกิษุทัง้หลาย การระลกึ
ถงึนี้ของบุคคลนัน้ เป็นการระลกึถงึทีย่อดเยีย่มกวา่การระลกึถงึทัง้หลาย เป็นไป
เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวท์ัง้หลาย เพือ่กา้วล่วงโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดบัทุกข์



 

๕๙๒๒ 
 

 

และโทมนสัเพือ่บรรลุญายธรรม เพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพาน การทีบุ่คคลมศีรทัธาตัง้
มัน่ มคีวามรกัตัง้มัน่ บรรลุทีส่ดุ มคีวามเลื่อมใสอยา่งยิง่ น้ีเรยีกวา่อนุสสตานุต
ตรยิะ, เป็นธรรมทีค่วรเจรญิ ดงัคาํที ่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  
ภกิษุควรเจรญิธรรม  ๖ ประการ  เพือ่รูย้ ิง่ราคะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๗/
๓๒๘,๑๑/๓๕๖/๓๙๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙/๔๒๐,๒๒/๓๐/๔๗๑,๒๒/๑๔๐/
๖๔๒) 

อนุสสติฏฐาน : ฐานคอือนุสสต,ิเหตุคอือนุสสต ิ เป็นอุปจารกมัมฏัฐาน (เกดิปีตใินฌาน ๓),
อนุสสตทิีเ่ป็นเหตุใหบ้รรลุคุณวเิศษ,อนุสสตทิีเ่ป็นเหตุ ม ี๖ อยา่ง คอื ๑. พทุธา
นุสสต(ิการระลกึถงึพระพทุธเจา้)  ๒.ธมัมานุสสต(ิการระลกึถงึพระธรรม) ๓. 
สงัฆานุสสต(ิการระลกึถงึพระสงฆ)์ ๔.สลีานุสสต(ิการระลกึถงึศลี) ๕. จาคานุส
สต(ิการระลกึถงึการบรจิาค) ๖.เทวตานุสสต ิ (การระลกึถงึเทวดา) มปีรากฏใน
สงัคตีสิตูร ทสตุตรสตูร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๗/๓๒๘,๑๑/๓๕๖/๓๘๘,๒๒/๙/
๔๒๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๕/๔๕๖,๒๒/๒๙/๔๖๗) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่  อนุสสต ิทีเ่รยีกวา่ ‘ฐาน’ เพราะเป็นเหตุ
ใหไ้ดร้บัประโยชน์เกือ้กลูและความสขุทัง้ในภพน้ีและภพหน้า  เชน่ พทุธานุสสติ
(การระลกึถงึพระพทุธคุณ)ยอ่มเป็นเหตุใหบ้รรลุคุณวเิศษ เพราะเมือ่บุคคลระลกึ
ถงึพทุธคุณอยู ่ ปีต(ิความอิม่ใจ)ยอ่มเกดิ จากนัน้จงึพจิารณาปีตใิหเ้หน็ความสิน้
ไปเสือ่มไปจนไดบ้รรลุอรหตัตผล อนุสสตฏิฐานนี้จดัเป็นอุปจารกมัมฏัฐาน แม้
คฤหสัถก์ส็ามารถบาํเพญ็ได ้ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๒๕/๑๑๐,๒๙/๑๑๒,ข.ุป.อ.
(บาล)ี ๑/๒๕/๑๓๗,องฺ.ฉกฺก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๙/๑๐๘)  

อนุสสติ : ความระลกึถงึ, อารมณ์ทีค่วรระลกึถงึเนืองๆ ม ี๑๐ อย่างคอื ๑.พุทธานุสติ ระลกึ
ถงึคุณของพระพุทธเจา้ ๒. ธัมมานุสติ ระลกึถงึคุณของพระธรรม ๓. สังฆานุสติ 
ระลกึถงึคุณของพระสงฆ ์๔. สีลานุสติ ระลกึถงึศลีทีต่นรกัษา ๕. จาคานุสติ ระลกึ
ถงึทานทีต่นบรจิาคแลว้ ๖. เทวตานุสติ ระลกึถงึคุณทีท่าํคนใหเ้ป็นเทวดา ๗. 
มรณัสสติระลกึถงึความตายทีจ่ะตอ้งมเีป็นธรรมดา ๘. กายคตาสติ ระลกึทัว่ไป
ในกายใหเ้หน็วา่ไมง่าม ๙.อานาปานสติตัง้สตกิาํหนดลมหายใจเขา้ออก ๑๐.อุป
สมานุสติ ระลกึธรรมเป็นทีส่งบระงบักเิลสและความทกุข ์ คอื นิพพาน มปีรากฏ
ในเอกกนิบาต ดงัคาํวา่ ภกิษุเจรญิพทุธานุสสต ิ ... เจรญิธมัมานุสสต.ิ..เจรญิ
สงัฆานุสสต.ิ.. เจรญิสลีานุสสต.ิ.. เจรญิจาคานุสสต.ิ.. เจรญิเทวตานุสสต.ิ.. เจรญิ
อานาปานสต.ิ.. เจรญิมรณสัสต ิ ... เจรญิกายคตาสต ิ ... เจรญิอุปสมานุสสต ิ ...
(องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๗๓-๔๘๒/๕๐) ;เขยีนอยา่งรปูเดมิในภาษาบาลเีป็น
อนุสสติ  
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อนุสสติฏฐานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนุสสตฏิฐาน ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อนุสสติฏฐานสูตร พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอนุสสตฏิฐาน(คอืฐานคอื

อนุสสต ิกล่าวคอืฌาน ๓) ม ี๖ คอื (๑) พทุธานุสสต ิการระลกึถงึพระพทุธเจา้ 
(๒) ธมัมานุสสต ิการระลกึถงึพระธรรม (๓) สงัฆานุสสต ิ การระลกึถงึพระสงฆ ์
( ๔) สลีานุสสต ิการระลกึถงึศลี (๕) จาคานุสสต ิ การระลกึถงึการบรจิาค (๖) 
เทวตานุสสต ิ การระลกึถงึเทวดา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙/๔๒๐)  

 2.อนุสสติฏฐานสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนุสสตฏิฐาน ๖ คอื (๑) พทุธา
นุสสต ิ (๒) ธมัมานุสสต ิ (๓) สงัฆานุสสต ิ ( ๔) สลีานุสสต(ิ๕) จาคานุสสต ิ (๖) 
เทวตานุสสต ิ เมือ่อรยิสาวกเจรญิอนุสสตฏิฐานแต่ละอยา่งกจ็ะทาํใหจ้ติไมถ่กู
ราคะ โทสะ โมหะกลุม้รุม ทาํใหจ้ติดาํเนินไปตรงทเีดยีว หลุดพน้จากความ
กาํหนดั ซึง่เป็นชือ่ของกามคุณ ๕ สตัวท์ัง้หลายในโลกนี้ทาํอนุสสตฏิฐานใหเ้ป็น
อารมณ์จงึบรสิทุธิ(์หมายถงึการบรรลุนิพพานทีบ่รสิทุธิอ์ยา่งยิง่) ได ้ (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๒๕/๔๕๖) 

อนุสสริตพัพสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรระลกึ และทีไ่ม่ควรระลกึม ี ๒ สตูร แตเ่น้ือหา
ต่างกนั คอื 

  1.อนุสสริตพัพสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีไ่ม่ควรระลึก คอื มจิฉตัต
ธรรม ๑๐ มมีจิฉาทฏิฐ ิ เป็นตน้ ธรรมทีค่วรระลึก คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ มี
สมัมาทฏิฐ ิเป็นตน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๓/๒๙๖) 

 2.อนุสสริตพัพสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจกัแสดงธรรมทีค่วรระลกึและ
ธรรมทีไ่มค่วรระลกึแก่เธอทัง้หลาย เมือ่ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ 
จงึตรสัวา่ ธรรมทีไ่ม่ควรระลึก คอื อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมทีค่วรระลึก คอื กุศล
กรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๗/๓๔๑) 

อนุสสวะ : การฟังตามกนัมา, เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๕ คอื ๑. ศรทัธา (ความเชือ่) ๒. รุจ ิ
(ความชอบใจ) ๓.อนุสสวะ (การฟังตามกนัมา) ๔. อาการปรวิติก (ความตรกึ
ตามอาการ) ๕.ทฏิฐนิิชฌานขนัต ิ (ความเขา้กนัไดก้บัทฤษฎทีีพ่นิิจไว)้ มปีรากฏ
ในจงักสีตูร เทวทหสตูร (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๘/๕๓๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕/๗) 

อนุสงัสาวกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอนุสงัสาวกเถระ มเีน้ือความทีท่า่นกล่าวไว้
สรุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายภกิษาทพัพหีน่ึงแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมไ่ดพ้บทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยน้ี 
ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๔๖๐)อนุสยั : 
 กเิลสทีน่อนเนื่องในสนัดาน, กเิลสทีแ่ฝงตวันอนเน่ืองอยูใ่นสนัดาน,ความเคย
ชนิ,กเิลสทีย่งัละไมไ่ดแ้ต่ยงัไมป่รากฎ ม ี๗ อยา่ง คอื ๑. กามราคะ ความกาํหนดั
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ในกาม ๒. ปฏฆิะ ความหงดุหงดิ ๓. ทิฏฐิ ความเหน็ผดิ ๔.วิจิกิจฉา ความลงัเล
สงสยั ๕. มานะความถอืตวั ๖. ภวราคะ ความกาํหนดัในภพ ๗. อวิชชา ความไม่
รูจ้รงิ มปีรากฏในสงัคตีสิตูร ทสตุตรสตูร อนุสยสตูร ดงัคาํวา่ เมือ่ธรรมอนัเป็น
เอกทีบุ่คคลไดเ้จรญิทาํใหม้ากแลว้ยอ่มละอวชิชาได ้ วชิชาเกดิขึน้ยอ่มละ
อสัมมิานะได ้อนุสยั๑ย่อมถงึความถอนขึน้ ยอ่มละสงัโยชน์ได ้(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๓๒/๓๓๗,๑๑/๓๕๗/๓๙๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓๓/๓๖๗,๑๒/๔๖๕/๕๐๖,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๓๑/๑๔๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๙/๑๑๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๕๘/๔๘,๑๘/
๕๙/๔๘,๑๘/๒๕๑/๒๗๑,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๒/๔๐,๑๙/๔๓/๔๐,๑๙/๔๔/๔๐,๑๙/
๔๕/๔๐,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๗๔/๕๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๐/๒๓๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุสยั หมายถงึกเิลสทีน่อนเนื่องอยูใ่นสนัดานม ี๗ 
ประการ คอื (๑) กามราคะ (ความกาํหนดัในกาม) (๒) ปฏฆิะ (ความขดัใจ) (๓) 
ทฏิฐ ิ (ความเหน็ผดิ) (๔) วจิกิจิฉา (ความลงัเลสงสยั) (๕) มานะ (ความถอืตวั) 
(๖) ภวราคะ (ความกาํหนดัในภพ) (๗) อวชิชา (ความไมรู่แ้จง้) (ส.ํสฬา.อ. 
(บาล)ี ๓/๕๓-๖๒/๑๔, องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๕๗/๓๑)  

อนุสยักิเลส : กเิลสคอือนุสยัหมายถงึกเิลสทีน่อนเนื่องอยูใ่นสนัดาน  ม ี๗ อยา่ง ดงัคาํในอุรค
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูต้ดัราคะ พรอ้มทัง้อนุสยักเิลสไดท้ัง้หมด 
หรอืดงัคาํวา่ ภกิษุผูไ้มม่อีนุสยักเิลสใด ๆ  และถอนรากอกุศลธรรม๓ไดห้มดสิน้
ชือ่วา่ละฝัง่ในได ้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๔๒/๒๕๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๐/๕๐๑,๑๓/
๔๕๘/๕๗๘,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๒/๔๙๙,๒๕/๑๔/๕๐๑,๒๕/๓๗๒/๕๘๖,๒๕/๕๕๑/
๖๒๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุสยักเิลส หมายถงึกเิลสทีน่อนเนื่องอยูใ่น
สนัดาน ม ี๗ ประการ คอื (๑) กามราคะ (ความกาํหนดั  ในกาม) (๒) ปฏฆิะ 
(ความกระทบกระทัง่ในใจ) (๓) ทฏิฐ ิ (ความเหน็ผดิ) (๔) วจิกิจิฉา (ความลงัเล
สงสยั)  (๕) มานะ (ความถอืตวั) (๖) ภวราคะ (ความกาํหนดัในภพ) (๗) อวชิชา 
(ความไมรู่)้ (ข.ุส.ุอ.(บาล)ี ๑/๑๔/๒๑)  

อนุสยัของสตัวท์ ัง้หลาย :กเิลสทีน่อนเน่ืองในสนัดานในหมูส่ตัว ์ ดงัคาํในวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ 
อนุสยัของสตัวท์ัง้หลาย เป็นไฉน อนุสยั ๗ อยา่ง คอื ๑. กามราคานุสยั (อนุสยั
คอืกามราคะ) ๒. ปฏฆิานุสยั (อนุสยัคอืปฏฆิะ) ๓.มานานุสยั (อนุสยัคอืมานะ) 
๔. ทฏิฐานุสยั(อนุสยัคอืทฏิฐ)ิ ๕. วจิกิจิฉานุสยั(อนุสยัคอืวจิกิจิฉา) ๖. ภวราคา
นุสยั(อนุสยัคอืภวราคะ) ๗. อวชิชานุสยั(อนุสยัคอือวชิชา) ราคานุสยัของสตัว์
ทัง้หลายยอ่มนอนเนื่องอยูใ่นปิยรปูสาตรปู ในโลกปฏฆิานุสยัของสตัวท์ัง้หลาย
ยอ่มนอนเนื่องอยูใ่นอปัปิยรปูอสาตรปูในโลก อวชิชาตกไปในสภาวธรรมทัง้ ๒ น้ี 
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ดว้ยอาการอยา่งนี้ มานะ ทฏิฐ ิ และวจิกิจิฉา พงึเหน็วา่ตัง้อยูใ่นฐานะแห่ง
เดยีวกนักบัอวชิชานัน้ น้ีชือ่วา่อนุสยัของสตัวท์ัง้หลาย (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๑๖/
๕๒๖) 

อนุสยัคือมานะ : ความเคยชนิคอืความถอืตวั, เป็นขอ้ที ่ ๓ ในอนุสยั ๗ ดงัคาํในเถรคีาถาที ่
พระเถรบีรรลอุรหตัผลแลว้ไดก้ล่าวไวว้า่ นนัทา เธอ จงอบรมอนิมติตวโิมกข ์ละ
เสยีซึง่อนุสยัคอืมานะ เพราะละมานะได ้แต่นัน้เธอจะอยูอ่ยา่งสงบ (ข.ุเถร.ี(ไทย) 
๒๖/๒๐/๕๕๗) 

อนุสาวนา : คาํสวดประกาศ, คาํประกาศ ความปรกึษาและตกลงของสงฆ,์ คาํขอมต ิดงัคาํใน
ราชภฏวตัถุ ทีพ่ระเจา้พมิพสิารจอมทพัมคธรฐัไดต้รสัถามคณะมหาอมาตยผ์ู้
พพิากษาวา่  ทา่น ภกิษุรปูใด ใหผู้ท้ ีเ่ป็นราชภฏับรรพชา  ภกิษุรปูนัน้ตอ้งโทษ
สถานใด คณะมหาอมาตยผ์ูพ้พิากษากราบบงัคมทลูวา่  ขอเดชะ  พระอุปัชฌาย์
ตอ้งถูกตดัศรีษะ พระอนุสาวนาจารยต์อ้งถูกดงึลิน้ พระคณปรูกะตอ้งถูกหกั
ซีโ่ครงไปแถบหน่ึงพระเจา้ขา้ หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  ภกิษุ
ทัง้หลาย  เราอนุญาตใหส้วดอุปสมัปทาเปกขะ๒  คน ในอนุสาวนาเดยีวกนัได ้
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๙๐/๑๔๖,๔/๑๒๓/๑๙๐) 

อนุสาสนี : คาํสัง่สอน, คําแนะนําพรํ่าสอน ดงัคาํในปรวิาร อุปาลปัิญจกะ ทีก่ล่าวไวว้า่ อุ
บาล ีภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์๕ สงฆพ์งึแต่งตัง้ดว้ยอุพพาหกิา องค ์๕ คอื ๑. 
ไมโ่กรธ ๒. ไมพ่ยาบาท ๓. ไมเ่บยีดเบยีน ๔.ไมย่ัว่ใหโ้กรธ ๕. อดทน รบั
อนุสาสนีโดยเคารพ หรอืดงัคาํทีพ่ระปาราปรยิเถระกล่าวไวว้า่ นรชนนัน้มคีวามรู ้
ตัง้อยู่ในธรรม ทาํตามอนุสาสนีทีเ่ป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ทุกประการยอ่ม
ประสบสขุ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๔๕๕/๖๔๑, ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๓๓/๑๖๘,๑๙/๒๓๕/
๑๗๕,๒๒/๗๓/๑๒๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๔/๑๒๕,๒๔/๒๗/๕๙,ข.ุเถร.(ไทย) 
๒๖/๗๔๖/๔๖๕) 

อนุสาสนีปาฏิหาริย  ์: ปาฏหิารยิค์อือนุศาสนี, ปาฏหิารยิค์อืสอนใหเ้หน็จรงิ, คาํสอนเป็นจรงิ 
สอนใหเ้หน็จรงินําไปปฏบิตัไิดผ้ลสมจรงิ,คาํสอนเป็นอศัจรรย,์ เป็นอศัจรรย,์ขอ้ 
๓ ใน ปาฏหิารยิ ์ ๓ ดงัคาํในสงัคารวสตูร และปาฏหิารยิกถา ทีอ่ธบิายวา่ 
อนุสาสนีปาฏหิารยิ ์ เป็นอยา่งไร คอืภกิษุบางรปูในธรรมวนิยันี้ พรํ่าสอนอยา่งนี้
วา่ จงตรกึตรองอยา่งนี้ อย่าตรกึตรองอยา่งนัน้ จงมนสกิารอยา่งนี้ อยา่มนสกิาร
อยา่งนัน้ จงละสิง่นี้ จงเขา้ถงึสิง่นี้อยูเ่ถดิ น้ีเรยีกวา่อนุสาสนีปาฏหิารยิ ์ (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๔๘๓/๒๑๔,๙/๔๘๖/๒๑๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕,องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๖๑/๒๓๔,๒๐/๑๔๕/๓๙๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๐/
๕๘๗,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/๕๕๘) 



 

๕๙๒๖ 
 

 

อนุสาสิกชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยดแีต่สอนคนอื่น พญานกโพธสิตัวไ์ดก้ล่าวตาํหนินางนกป่า ทีด่ี
แต่สอนนกตวัอื่นไมใ่หไ้ปหากนิในทางเกวยีนกลางป่าเปลีย่วซึง่มอีนัตรายมาก 
แต่ตนเองกลบัแอบไปหากนิคนเดยีว เพราะมเีมลด็ขา้วหล่นมากมาย จงึถูกลอ้
เกวยีนบดตายเพราะความโลภจดัของตนเอง (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๕/๔๗) 

อนุสาสิกา, นก : ชือ่นางนกป่าตวัหนึ่งทีโ่ลภจดั แต่สอนใหค้นผูอ้ื่นอยา่โลภ ภายหลงัถูกลอ้รถ
ทบัขาดเป็น ๒ ทอ่นตายบนหนทาง ดงัคาํในอนุสาลกิาชาดกทีห่วัหน้านก
โพธสิตัวก์ล่าวตาํหนินางนกป่าวา่ นางนกป่าชือ่อนุสาสกิาพรํ่าสอนนกเหล่าอื่น
อยูเ่นืองนิตย ์แต่ตนเองกลบัโลภจดัจงึถูกลอ้รถบดขยีข้าดเป็น ๒ ทอ่นนอนอยูท่ี่
หนทางใหญ่ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๕/๔๗)  

อนุสิสสดาบส : ชือ่ดาบสองคห์น่ึงทีเ่ป็นศษิยผ์ูใ้หญ่ ในจาํนวน ๗ คน ผูไ้ดฌ้านสมาบตั ิคอื ๑.
สารสิสระ ๒.เมณฑสิสระ ๓.ปัพพตะ ๔. กาฬเทวลิ ๕.กสิวจัฉะ ๖.อนุสสิสะ ๗. 
นารทะ,เป็นศษิยค์นเดยีวทีอ่ยูใ่นสาํนกัของสรภงัคโพธสิตัว ์ ณ มะขวดิใกลฝั้ง่
แมน้ํ่าโคธาวร ี ภายหลงัไดพ้บพระราชา ๓ พระองค ์ ดงัคาํในสรภงัคชาดกทีว่า่ 
(อนุสสิสดาบสถอืหมอ้จะไปตกัน้ําไดพ้บพระราชา ๓ พระองค ์ จงึทลูถามวา่) 
ทา่นทัง้หลายเป็นใครกนัหนอ  ประดบัเครื่องอลงัการ สวมใสต่่างห ู  นุ่งหม่
เรยีบรอ้ย  เหน็บพระขรรคม์ดีา้มประดบั ดว้ยแกว้ไพฑรูยแ์ละแกว้มกุดา ยนือยู่
บนรถอยา่งองอาจ  ในมนุษยโลกเขารูจ้กัพวกทา่นวา่อยา่งไร (ในพระราชาทัง้ ๓ 
องค ์ พระเจา้อฏัฐกะตรสักบัทา่นอนุสสิสดาบสวา่) ขา้พเจา้ชือ่อฏัฐกะ  ทา่นผูน้ี้
คอืพระเจา้ภมีรถ สว่นทา่นผูน้ี้คอืพระเจา้กาลงิคะผูม้พีระเกยีรตยิศระบอืไปทัว่  
พวกขา้พเจา้มา ณ ทีน่ี่เพือ่จะเยีย่มฤๅษทีัง้หลาย (ข.ุชา.จตฺตาลสี.(ไทย) ๒๗/
๙๔/๖๑๑) 

อนุโสตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูไ้ปตามกระแส  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๔ จาํพวก 
คอื บุคคล (๑) ผูไ้ปตามกระแส คอืผูเ้สพกามและทาํบาปกรรม (๒) ผูท้วนกระแส 
คอืผูไ้มเ่สพกามและไมท่าํบาปกรรม แมม้ทีุกขท์างกายและทุกขท์างใจ รอ้งไห้
น้ําตานองหน้า กย็งัประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ได ้ (๓) ผูม้ภีาวะตัง้
มัน่ คอืบุคคล เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ประการสิน้ไป เป็นโอปปาตกิะ (คาํ
วา่ โอปปาตกิะ หมายถงึพระอนาคามทีีเ่กดิในสทุธาวาส (ทีอ่ยูข่องทา่นผู้
บรสิทุธิ)์ ๕ ชัน้ มชีัน้อวหิาเป็นตน้) ปรนิิพพานในภพนัน้ ไม่หวนกลบัจากภพนัน้
อกี (๔) บุคคลผูล้อยบาปขา้มถงึฝัง่ดาํรงอยูบ่นบก ไดแ้ก่ บุคคลผูท้าํใหแ้จง้เจโต
วมิตุต ิปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทยป ๒๑/๕/๗) 

อนุฬาอบุาสิกา : ชือ่อุบาสกิาคนหนึ่ง เป็นคู่อคัรอุบาสกิา ของพระพุทธเจา้นามวา่มงัคละ มี
ประมาณอาย ุ ๒๐,๐๐๐ ปี ดงัคาํในมงัคลพทุธวงศว์า่ อนุฬาอุบาสกิาและสมุนา



 

๕๙๒๗ 
 

 

อุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้พระนามวา่มงัคละ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๒๕/๖๐๖) 

อนูนะ, มาณพ : อกีชือ่หนึ่งของปุณณกยกัษ์ เป็นชาวแควน้องัคะ อยูใ่นกจัจายนโคตร ที่
เดนิทางเขา้เฝ้าพระเจา้โกรพัยะ เพือ่ทา้พนนัเล่นสะกา กบัพระราชา ดงัคาํในวธิุร
ชาดก ทีปุ่ณณกยกัษ์กราบทลูวา่ ขา้แต่พระราชา ขา้พระองคเ์ป็นมาณพ  กจั
จายนโคตรชือ่อนูนะ ญาต ิๆ และพวกพอ้งของขา้พระองคอ์ยูใ่นแควน้องัคะ ต่าง
กพ็ากนัเรยีกขา้พระองคอ์ยา่งนี้ ขา้แต่สมมตเิทพ ขา้พระองคม์าถงึเมอืงนี้ ดว้ย
ตอ้งการทีจ่ะเล่นการพนนัสะกา (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๘๙/๓๙๙) 

อนูปมเถรคาถา : ภาษติของพระอนูปมเถระ,คาถาของพระอนูปมเถระ ทา่นพระอนูปมเถระ
กล่าวสอนตนเองวา่ จติทีม่คีวามเพลดิเพลนิ  ถูกกรรมกเิลสยกขึน้สูภ่พซึง่เป็น
เชน่กบัหลาว ทา่นเวน้จากภพทีเ่รยีกวา่หลาว และกามคุณทีเ่รยีกวา่ท่อนไมน้ัน้ 
ๆ  เสยี เรากล่าวอกุศลจตินัน้ว่าเป็นจติมโีทษ กล่าวอกุศลจตินัน้วา่เป็นจติ
ประทุษรา้ย พระศาสดาทีบุ่คคลหาไดโ้ดยยาก  ทา่นกไ็ดแ้ลว้ ทา่นอยา่มา
ชกัชวนเราในทางฉิบหายเลย (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๑๓/๓๗๑) 

อนูปมะ, พระโอรส : 1.ชือ่พระโอรสองคห์น่ึง ของพระสมุนโพธสิตัวก์บัพระมเหสนีามวา่ฏงัสก ี
แหง่กรุงเมขละ ซึง่มพีระเจา้สุทตัตะปกครอง ก่อนทีพ่ระสมุนโพธสิตัวจ์ะออก
ผนวชแลว้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ดงัคาํในสมุนพทุธวงศท์ีว่า่ พระองคท์รงครอง
ฆราวาสอยู ่ ๙,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่ ๓ หลงั คอืจนัทปราสาท สจุนัท
ปราสาท และวฏงัสปราสาท มนีางสนมกาํนลั ๖,๓๐๐,๐๐๐ นาง ลว้นประดบั
ประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามวา่ฏงัสก ีพระราชโอรสพระนามวา่อนูปมะ (ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๑๑) 

 2.ชือ่พระโอรสองคห์น่ึง ของพระปุสสโพธสิตัวก์บัพระมเหสนีามวา่กสีาโคตรม ี
แหง่กรุงกาสกิะ ซึง่มพีระเจา้ชยัเสนปกครอง ก่อนทีพ่ระปุสสโพธสิตัวจ์ะออก
ผนวชแลว้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ดงัคาํในปุสสพทุธวงศว์า่ พระองคท์รงครอง
ฆราวาสอยู ่  ๙,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั คอืครุฬปราสาท หงัสปรา
สาท และสวุรรณดาราปราสาท มนีางสนมกาํนลั  ๒๓,๐๐๐  นาง ลว้นประดบั
ประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามวา่กสีาโคตม ี พระราชโอรสพระนามวา่อนูป
มะ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๘๓)  

อเนกวณัณวิมาน : พระสตูรวา่ดว้ยวมิานทีเ่กดิขึน้แก่เทพบตุรผูม้รีศัมหีลากส ี เป็นวมิานที่
เกดิขึน้แก่เทพบุตรผูม้รีศัมหีลากสผีูเ้คยบวชเป็นสาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจา้
พระนามวา่สเุมธะไดช้กัชวนคนทัง้หลายใหบ้ชูาพระสถูปบรรจุพระบรม
สารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๙๙/๑๕๐) 



 

๕๙๒๘ 
 

 

อเนกงัสิกธรรม : ธรรมทีเ่ป็นไดห้ลายอยา่ง ดงัคาํในโปฏฐปาทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
โปฏฐปาทะ  ปรพิาชกทัง้หมดเหล่าน้ีเป็นคนตาบอดไมม่จีกัษุ  ในชุมนุมชนนัน้มี
แต่ทา่นเทา่นัน้ทีม่จีกัษุ ธรรมทีเ่ป็นเอกงัสกิธรรม  เราไดแ้สดงและบญัญตัไิวแ้ลว้ 
ธรรมทีเ่ป็นอเนกงัสกิธรรม เรากไ็ดแ้สดงและบญัญตัไิวแ้ลว้ โปฏฐปาทะ  เรา
แสดงและบญัญตัธิรรมเหลา่ไหนวา่เป็นอเนกงัสกิธรรม  คอืธรรมทีว่า่  โลกเทีย่ง  
หรอืโลกไมเ่ทีย่ง  โลกมทีีส่ดุ  หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ  ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั  
หรอืชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี  หรอื
หลงัจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี  หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิ
อกี  หรอืหลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่ จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช ่  เรา
แสดงและบญัญตัธิรรมเหลา่น้ีวา่เป็นอเนกงัสกิธรรม ธรรมเหล่าน้ีไมม่ปีระโยชน์ 
ไมม่สีาระ  ไมใ่ชจุ่ดเริม่ตน้แห่งพรหมจรรย ์  ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไม่
เป็นไปเพือ่คลายกาํหนดัยนิด ี  ไมเ่ป็นไปเพือ่ดบั  ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงบั  ไม่
เป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรสัรู ้ ไมเ่ป็นไปเพือ่นิพพาน (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๒๓/
๑๘๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ธรรมทีเ่ป็นไดห้ลายอยา่ง ไดแ้ก่สิง่ทีไ่ม่อาจตอบได้
วา่ ใชห่รอืไมใ่ช ่เพยีงอยา่งเดยีว เชน่ ไมอ่าจตอบวา่  โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง 
(ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๔๒๓/๓๑๔) 

อเนชกะ : ชือ่เทพหมูห่น่ึงทีม่าเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค พรอ้มภกิษุสงฆ ์จาํนวน ๕๐๐ รปู ณ 
ป่ามหาวนั เขตกรุงกบลิพสัดุ ์ ดงัคาํในมหาสมยสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่
ภกิษุทัง้หลายวา่ เทพอกี (๑๐ หมู)่ คอื สหภู ผูรุ้ง่เรอืงดงัเปลวไฟ อรฏิฐกะ โรชะ 
ผูม้รีศัมดีงัสดีอกผกัตบ วรณุะ สหธรรม อจัจุตะ อเนชกะ สเุลยยะ รุจริะ และ
วาสวเนสกีม็า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๘) 

อเนญชาภิสงัขาร : สภาพทีป่รุงแต่งภพอนัมัน่คงไมห่วัน่ไหว, สภาพทีป่รุงแต่งภพอนัมัน่คง 
ไมห่วัน่ไหว หมายถงึกุศลเจตนาทีเ่ป็นอรปูาวจรฌาน ๔ ไดแ้ก่ภาวะจติทีม่ ัน่คง
แน่วแน่ดว้ยสมาธแิห่งจตุตถฌาน(ขอ้ ๓ ในอภสิงัขาร ๓), เป็นขอ้ ๓ ในสงัขาร ๓ 
คอื ๑. ปุญญาภสิงัขาร(สภาพทีป่รุงแต่งกรรมฝ่ายด)ี ๒. อปุญญาภสิงัขาร(สภาพ
ทีป่รุงแต่งกรรมฝ่ายชัว่) ๓. อาเนญชาภสิงัขาร (สภาพทีป่รุงแต่งภพอนัมัน่คงไม่
หวัน่ไหว) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘), ในมหานิทเทสอธบิายไวว้่าเป็นสว่น
หน่ึงทีอ่ยูใ่นกรรมภพ ดงัคาํว่า ภพ ม ี๒ คอื (๑) กรรมภพ ไดแ้ก่ ปุญญาภสิงัขาร 
อปุญญาภสิงัขาร และอเนญชาภสิงัขาร (๒) ภพใหม่ อนัมใีนปฏสินธ ิ ไดแ้ก่ รปู 
เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ (ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๒๔/๑๓๘) ; บางทเีขยีนเป็น 



 

๕๙๒๙ 
 

 

อาเนญชาภสัิงขาร มปีรากฏในสงัคตีวิา่ อาเนญชาภสิงัขาร (สภาพทีป่รุงแต่งภพ
อนัมัน่คงไมห่วัน่ไหว (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘) 

อโนดาด,สระ,อโนดาต , สระ :ชือ่สระในป่าหมิพานต ์มขีนาดยาว กวา้ง และลกึ ๕๐ โยชน์ มี
อาณาบรเิวณโดยรอบ ๑๕๐ โยชน์, เป็น ๑ ในบรรดาแหล่งน้ําใหญ่ ๗ ดงัคาํใน
สตัตสรุยิสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ แหล่งน้ําใหญ่ๆ ทีเ่ป็นแดนไหลมา
รวมกนัของแมน้ํ่าใหญ่ๆ เหล่าน้ี คอื สระอโนดาด  สระสหีปปาตะ  สระรถการะ  
สระกณัณมณุฑะ สระกุณาลา สระฉทัทนัต ์ สระมนัทากนีิ หรอืดงัคาํในมหาวรรค
ทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงทราบความราํพงึในใจของชฎลิอุรุเวลกสัสปะ
ดว้ยพระทยัจงึเสดจ็ไปยงัอุตตรกุรทุวปี ทรงนําบณิฑบาตจากทวปีนัน้มาเสวยที่
รมิสระอโนดาตประทบัพกักลางวนั ณ  ทีน่ัน้ หรอื,เป็นทีพ่ยากรณ์บุพกรรมของ
พระองค ์ ดงัคาํในพทุธาปทานชือ่ปุพพกมัมปิโลต ิ (พระอานนทเถระ เมือ่จะ
ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้วา่ดว้ยบุพกรรมเก่าจงึกล่าววา่) ณ 
พืน้ศลิาทีน่่ารืน่รมย ์  ใกลส้ระอโนดาต โชตชิว่งดว้ยรตันะต่าง ๆ ในละแวกป่ามี
ดอกไมม้กีลิน่หอมนานาชนิด พระพทุธเจา้ทรงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก มหีมูภ่กิษุหมู่
ใหญ่หอ้มลอ้ม ประทบันัง่ทีศ่ลิาอาสน์นัน้ ทรงพยากรณ์บุพกรรมของพระองค ์(ว.ิ
ม.(ไทย) ๔/๔๓/๕๓, ๔/๔๓/๕๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๖๓/๕๗๔,๓๒/๙๖/๕๗๘)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สระอโนดาต มขีนาดยาว กวา้ง และลกึ ๕๐ โยชน์ 
มอีาณาบรเิวณโดยรอบ ๑๕๐ โยชน์ ตัง้อยู ่ในป่าหมิพานตแ์วดลอ้มดว้ยยอดเขา
ทัง้ ๕ คอื สุทสัสนกฏู จติรกฏู กาฬกฏู คนัธมาทนกฏู และเกลาสกฏู(ม.ม.อ. 
(บาล)ี ๒/๓๑/๒๗)  

อโนตตปัปพละ : กาํลงัคอืความไมล่ะอายต่อบาป ดงัคาํในธมัมสงัคณีทีอ่ธบิายไวว้่า กริยิาทีไ่ม่
เกรงกลวัต่อการประพฤตทิจุรติอนัเป็นสิง่ทีค่วรเกรงกลวั กริยิาทีไ่มเ่กรงกลวัต่อ
การประกอบสภาวธรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่เป็นบาป ในสมยันัน้  น้ีชือ่วา่อโนตตปั
ปพละ (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๓๘๘/๑๑๔) 

อโนตตปัปมลูกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวผ์ูไ้มม่โีอตตปัปะเป็นมลู พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สตัวผ์ูไ้มม่โีอตตปัปะ
ยอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูไ้มม่โีอตตปัปะสว่นสตัวผ์ูม้โีอตตปัปะยอ่มคบคา้
สมาคมกบัสตัวผ์ูม้โีอตตปัปะ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๔/๑๙๗) 

อโนตตปัปะ,อโนตปัปะ : ไม่กลวับาป (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑/
๒๕๔๔,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗/๖๒,๒๐/๙๓/๑๐๘,๒๐/๑๘๑/๑๓๐,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๐๕/๒๔๗,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๐/๓๘๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๒,๒๙/๒๐๓/



 

๕๙๓๐ 
 

 

๕๙๓,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๓๙๔/๑๑๕,๓๔/๑๒๔๕/๓๑๕,๓๔/๑๓๒๙/๓๓๒,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๙๐๐/๕๖๓,๓๕/๙๓๐/๕๘๒,อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๑/๓๕๑,๔๓/๗๔/
๓๙๒,๔๓/๘๐/๓๙๕,๔๓/๙๗/๔๐๓) 

อโนตตปัปีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความไมส่ะดุง้กลวั  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนั ทา่นพระมหากสัสปะกบัทา่นพระสารบุีตรไดส้นทนาธรรมกนัวา่ 
ภกิษุผูไ้มท่าํความเพยีรเครือ่งเผากเิลส โดยคดิวา่ บาปอกุศลธรรมเมือ่เกดิแก่เรา 
บาปอกุศลธรรมทีเ่รายงัละไมไ่ด ้ กุศลธรรมเมือ่ไมเ่กดิแก่เรา และกุศลธรรมที่
เกดิขึน้แก่เราและดบัไปแลว้ พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ ชือ่วา่เป็นผูไ้มม่คีวาม
เพยีรเครือ่งเผากเิลส และภกิษุผูไ้มส่ะดุง้กลวั เพราะคดิเชน่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ 
กช็ือ่วา่ไมม่คีวามสะดุง้กลวั สว่นภกิษุผูม้คีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลสและผูม้คีวาม
สะดุง้กลวัมนียัตรงกนัขา้ม (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๕/๒๓๔) 

อโนปมา,นาง : ชือ่ธดิาเมฆเีศรษฐ ี เป็นทีห่มายปองของพระราชโอรสและบตุรเศรษฐ ี ภายหลงั 
นางไดพ้บพระพทุธเจา้แลว้จงึออกบวช ดงัคาํทีพ่ระอโนปมาเถรกีล่าวไวว้า่ เรา
เกดิในตระกลูสงูมสีิง่ของเครือ่งปลืม้ใจมาก มทีรพัยม์าก สมบรูณ์ดว้ยผวิพรรณ
สณัฐานและรปูรา่งเป็นธดิาซึง่เป็นลกูแท้ๆ ของเมฆเีศรษฐเีป็นผูท้ีพ่ระราชโอรส
ปรารถนาบุตรเศรษฐหีมายปอง เขาพากนัสง่ทตูไปขอต่อบดิาของเราวา่ ขอจง
ใหอ้โนปมาแก่เรา อโนปมาธดิาของทา่นนัน้มคีา่ตวัเทา่ใด เราจะใหเ้งนิและทอง
เป็น ๘ เทา่ตอ่คา่ตวันัน้ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๕๓/๕๗๙) 

อโนปมาเถรีคาถา : ภาษติของพระอโนปมาเถร,ีคาถาของพระอโนปมาเถร ี ทา่นพระอโนปมา
เถรเีปล่งอุทานวา่  เราเกดิในตระกลูสงูมสีิง่ของเครือ่งปลืม้ใจมาก  มทีรพัยม์าก  
สมบรูณ์ดว้ยผวิพรรณสณัฐานและรปูรา่ง เป็นธดิาซึง่เป็นลกูแท ้ ๆ  ของเมฆี
เศรษฐ ี  เป็นผูท้ีพ่ระราชโอรสปรารถนา  บุตรเศรษฐหีมายปอง เขาพากนัสง่ทตู
ไปขอต่อบดิาของเราวา่  ขอจงใหอ้โนปมาแก่เรา อโนปมาธดิาของทา่นนัน้มี
คา่ตวัเทา่ใด เราจะใหเ้งนิและทองเป็น  ๘  เทา่ต่อคา่ตวันัน้ เรานัน้ไดพ้บพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในโลก ไมม่ผีูอ้ื่นยิง่ไปกวา่  แลว้เขา้ไปเฝ้า ณ ที่
สมควร ไดถ้วายอภวิาทพระยคุลบาทของพระองค ์ พระโคดมพระองคน์ัน้ไดท้รง
พระกรุณาแสดงธรรมโปรดเรา เรานัง่อยู ่  ณ  อาสนะนัน้ กไ็ดบ้รรลุผลที ่  ๓๑ 
ครัน้แลว้กโ็กนผมบวชเป็นบรรพชติ วนันี้เป็นคนืที ่  ๗  นบัแต่วนัทีเ่ราทาํตณัหา
ใหแ้หง้สนิทแลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๕๑/๕๗๙) 

อโนมทสัสี, พระพทุธเจ้า :ชือ่พระพทุธเจา้องคห์น่ึง ,เป็นองคล์าํดบัที ่ ๗ ในพระพทุธเจา้ ๒๕ 
พระองค ์ ดงัคาํในอโนมทสัสพีทุธวงศต์อนหนึ่งวา่พระองคเ์สดจ็อุบตัติ่อจาก
พระพทุธเจา้นามวา่ โสภติะ ทรงแสดงธรรมครัง้แรก ม ี เทวดาและมนุษย์



 

๕๙๓๑ 
 

 

ประมาณ ๑๐๐ โกฏ ิไดบ้รรลุธรรม ครัง้ที ่๒ ทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๘๐ โกฏิ
ไดบ้รรลุธรรม ครัง้ที ่๓ เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๗๘  โกฏไิดบ้รรลุธรรม มี
เทวดาและมนุษยป์ระมาณ ๗๘ โกฏไิดบ้รรลุธรรม ๓ ครัง้ ครัง้แรก ประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐ รปูมาประชุมกนั ครัง้ที ่๒ จาํนวน  ๗๐๐,๐๐๐ รปู ครัง้ที ่๓ จาํนวน 
๖๐๐,๐๐๐  รปู ,ในอโนทสัสพีทุธวงศเ์ล่าไวว้า่ กรุงชือ่วา่จนัทวด ีกษตัรยิพ์ระนาม
วา่ยสวาเป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่ยโสธราเป็นพระชนนี ของพระศาสดา
พระนามวา่อโนมทสัส ี พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่ ๑๐,๐๐๐ ปี มปีราสาท ๓ 
หลงั  คอืสริปิราสาท  อุปสริปิราสาท และวฑัฒปราสาท มนีางสนมกาํนลั 
๒๓,๐๐๐ นาง ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามวา่สริมิาพระราช
โอรสพระนามวา่อุปสาละ พระองคท์รงเหน็นิมติ  ๔  ประการ จงึทรงวอทองออก
ผนวชแลว้ทรงบาํเพญ็เพยีรอยู ่ ๑๐ เดอืนเตม็(จงึไดบ้รรลุพระโพธญิาณ) พระ
มหาวรีมหามนีุพระนามวา่อโนมทสัสผีูอ้นัพรหมทลูอาราธนาแลว้  ทรงประกาศ
พระธรรมจกัร ณ  พระอุทยานสทุสัสนะอนัประเสรฐิพระนิสภเถระและพระอโนม
เถระเป็นพระอคัรสาวก พระเถระนามว่าวรณะเป็นพระอุปัฏฐากพระสนุทราเถรี
และพระสมุนาเถรเีป็นพระอคัรสาวกิาตน้ไมเ้ป็นทีต่รสัรูข้องพระผูม้พีระภาค
พระองคน์ัน้ชาวโลกเรยีกวา่ตน้รกฟ้านนัทวิฑัฒอุบาสกและสริวิฑัฒอุบาสกเป็น
อคัรอุปัฏฐาก อุปปลาอุบาสกิาและปทุมาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา พระองคม์ี
พระวรกายสงู  ๕๘  ศอก มพีระรศัมแีผซ่่านออกสวา่งไสวดงัดวงอาทติยอุ์ทยั 
ขณะนัน้ มนุษยท์ัง้หลายมอีายปุระมาณ ๑๐๐,๐๐๐  ปี พระองคก์ท็รงดาํรง
พระชนมายปุระมาณเทา่นัน้ ทรงชว่ยหมูช่นใหข้า้มพน้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
ศาสนาของพระชนิเจา้บานสะพรัง่ งดงามดว้ยพระอรหนัตท์ัง้หลาย พระองคน์ัน้
ผูม้พีระยศหาประมาณมไิด ้  และคูพ่ระอคัรสาวกผูไ้มม่บีุคคลเสมอเหมอืน ทุก
อยา่งลว้นอนัตรธานไปหมดแลว้ สงัขารทัง้ปวงเป็นสภาพวา่งเปล่าหนอ พระชนิ
ศาสดาพระนามวา่อโนมทสัสเีสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีธ่รรมารามพระสถูปของ
พระองค ์ ทีธ่รรมารามนัน้ สงู ๒๕ โยชน์ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๑๗๐,๓๒/๒๖/
๓๑๐,๓๒/๒๖/๓๔๒,๓๒/๒๗/๓๑๐,๓๒/๕๑/๒๑๐,๓๒/๕๖/๒๑๐,๓๒/๑๓๗/
๑๓๙,๓๒/๒๐๘/๓๕,๓๒/๒๓๔/๓๙,๓๒/๒๓๗/๓๙,๓๒/๒๓๘/๔๐,๓๒/๒๔๐/
๔๐,๓๒/๒๖๔/๔๓,๓๒/๓๖๓/๕๖,๓๒/๓๗๕/๕๙, ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๒๓) 

อโนมทสัสีพทุธวงศ  ์: วา่ดว้ยพระประวตัขิองพระอโนมทสัสพีทุธเจา้ พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ 
นบัถอยหลงัจากกปันี้ไป ๑ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กปั พระอโนมทสัส ี พทุธเจา้ 
ประสตูใินกรุงจนัทวด ี พระชนกพระนามวา่ยสวา พระชนนีพระนามวา่ยโสธรา 
พระมเหสพีระนามวา่สริมิา พระโอรสพระนามวา่อุปสาละ ครองฆราวาสอยู ่
๑๐,๐๐๐ ปี ทรงเหน็นิมติ ๔ จงึเสดจ็ออกผนวชดว้ยราชพาหนะคอืวอทอง 



 

๕๙๓๒ 
 

 

บาํเพญ็เพยีรอยู ่๑๐ เดอืน จงึไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ภายใตต้น้รกฟ้า  ในการ
แสดงธรรมครัง้แรกของพระองค ์                  การบรรลุธรรมเจรญิรุ่งเรอืงแผ่
ไปอยา่งกวา้งขวาง  เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๑๐๐  โกฏ ิ ไดบ้รรลุธรรม  ใน
การตรสัพระธรรมเทศนาครัง้ที ่  ๒  น้ี เมือ่พระพทุธเจา้ยงัฝนคอืธรรมใหต้กอยู่ 
เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๘๐  โกฏไิดบ้รรลุธรรม   เมือ่พระพทุธองคย์งัธารน้ํา
คอืธรรมใหห้ลัง่ไหลทาํหมูส่ตัวใ์หอ้ิม่หนํา เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๗๘  โกฏิ
ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่ ๓ มกีารประชุมพระภกิษุสงฆส์าวกผูบ้รรลุอภญิญา และพล
ธรรม  ผูเ้บกิบานดว้ยการหลุดพน้  ๓  ครัง้ ครัง้นัน้  พระขณีาสพ   ประมาณ  
๘๐๐,๐๐๐  รปู  มาประชุมกนั พระขณีาสพผูไ้มม่กีเิลสเครือ่งยัว่ยวน  ปราศจาก
ธุลคีอืกเิลสผูม้จีติสงบระงบั  ผูค้งที ่ จาํนวน  ๗๐๐,๐๐๐  รปูมาประชุมกนั  เป็น
ครัง้ที ่  ๒ พระขณีาสพผูบ้รรลุอภญิญาและพลธรรม  ดบักเิลสไดแ้ลว้ มตีบะ  
ประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐  รปู  มาประชุมกนั  เป็นครัง้ที ่  ๓ พระนิสภเถระและ
พระอโนมเถระเป็นคู่อคัรสาวก พระวรุณเถระเป็นพทุธอุปัฏฐาก พระสนุทราเถรี
และพระสมุนาเถรเีป็นคูอ่คัรสาวกิา นนัทวิฑัฒอุบาสกและสริวิฑัฒ-อุบาสกเป็นคู่
อคัรอุปัฏฐาก อุปปลาอุบาสกิาและปทุมาอุบาสกิาเป็นคูอ่คัรอุปัฏฐายกิา ในกปันี้
มนุษยม์อีายขุยั ๑๐๐,๐๐๐ ปี และพระองคก์ม็พีระชนมายปุระมาณเทา่นัน้ พระ
ชนิศาสดาพระนามวา่อโนมทสัส ี เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีธ่รรมาราม พระสถูป
ของพระชนิเจา้นัน้ ทีธ่รรมารามนัน้  สงู  ๒๕  โยชน์ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/
๖๒๓) 

อโนมะ, กรงุ : ชือ่กรุงทีพ่ระพทุธเจา้นามวา่เวสสภเูสดจ็อุบตัแิละตรสัรูธ้รรมเป็นพระพทุธเจา้ 
ซึง่มพีระเจา้สปุปตติะทรงปกครอง และเป็นพทุธบดิาของพระพทุธเจา้นามเวสส
ภ ูดงัคาํในมหาวรรค และพทุธวงศว์า่ พระเวสสภพูทุธเจา้มพีระเจา้สปุปตติะเป็น
พระบดิา พระนางยสวดเีทวเีป็นพระมารดาผูใ้หก้าํเนิด กรุงอโนมะเป็นราชธานี
ของพระเจา้สปุปตติะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒/๒๕๔๘,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๙๙) 

อโนมะ, ดาบส : ชือ่ดาบสองคห์น่ึงซึง่เป็นอดตีของพระเหมกเถระ ดงัคาํในอปทาน ทีพ่ระเห
มกเถระกล่าวถงึอดตีของตนตอนหน่ึงวา่ขา้พเจา้เป็นดาบสชือ่อโนมะอาศยัยอด
เงือ้มเขาสรา้งอาศรมไวอ้ยา่งดอียูใ่นบรรณศาลา(ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑๘๓/๖๗๘) 

อโนมะ, พระปัจเจกพทุธเจ้า : ชือ่พระปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึงทีพ่ระปทมุกฏูาคารกิเถระสมยัที่
เกดิเป็นมนุษยแ์ลว้เขา้เฝ้าขอบวชเป็นบรรพชติ ดงัคาํในปทุมกฏูาคารกิเถราป
ทานทีพ่ระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ในกปัที ่ ๑๑๘ (นบัจากกปัน้ีไป) 
ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้พระนามวา่ปิยทสัส ี ผูท้รงเป็นผูนํ้าโดยวเิศษ  จงึ
มาเกดิยงักาํเนิดน้ี ขา้พเจา้ไดเ้หน็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ พระนาม



 

๕๙๓๓ 
 

 

วา่อโนมะ ผูม้พีระจกัษุ ครัน้เขา้เฝ้าพระองคแ์ลว้ กไ็ดบ้วชเป็นบรรพชติ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๓๗๙/๖๓๓) 

อโนมะ, ภเูขา : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง อยูไ่มห่า่งไกลจากภเูขาหมิพานต ์ ดงัคาํในอุปสวีเถราปทาน ที่
พระอุปสวีเถระกล่าวไวต้อนหนึ่งวา่ ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานต ์ มภีูเขาลกูหน่ึง
ชือ่อโนมะ เขาไดส้รา้งอาศรมและสรา้งบรรณศาลาไวอ้ยา่งดเีพือ่ขา้พเจา้ ในทีไ่ม่
ไกลอาศรมของขา้พเจา้นัน้ มแีมน้ํ่าสายหนึ่งไหลอยู ่มทีา่น้ําราบเรยีบ น่ารืน่รมย์
ใจ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๐๐/๖๖๘) 

อโนมา : ชือ่แมน้ํ่ากัน้พรมแดนระหวา่งแควน้สกักะกบัแควน้มลัละ พระสทิธตัถะเสดจ็ออก
บรรพชา มาถงึฝัง่แมน้ํ่าอโนมาตรสัสัง่นายฉนันะใหนํ้ามา้พระทีน่ัง่กลบัคนืพระ
นคร ทรงตดัพระเมาลดีว้ยพระขรรค ์อธษิฐานเพศบรรพชติ ณ ฝัง่แมน้ํ่าอโนมานี้  

อโนมา : 1.ชือ่พระมารดาของพระนารทโพธสิตัว ์แหง่กรุงชือ่วา่ธญัญวด ีซึง่เป็นพระมเหสี
ของพระเจา้สเุทพ ซึง่ปกครองกรุงธญัญาวด ี และเป็นพทุธมารดาของ
พระพทุธเจา้พระนามวา่นารทะ ดงัคาํในนารทพทุธวงศท์ีก่ล่าวไวว้า่ กรุงชือ่วา่
ธญัญวด ีกษตัรยิพ์ระนามวา่สเุทพ เป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่อโนมา เป็น
พระชนนีของพระพทุธเจา้พระนามวา่นารทะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่  

 2.ชือ่อุทยานแหง่หนึ่ง สมยัพระพทุธเจา้นามวา่อตัถทสัส ี ทีพ่ระองคแ์สดง
ธรรมจกัร ดงัคาํในพทุธวงสท์ีก่ล่าวไวว้า่ พระมหาวรีะพระนามวา่อตัถทสัส ี  ผู้
องอาจกวา่นรชน มพีระยศยิง่ใหญ่ ผูอ้นัพรหมทลูอาราธนาแลว้ ทรงประกาศพระ
ธรรมจกัรทีพ่ระอุทยานอโนมา(ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๑๘/๖๓๗,๓๓/๒๔/๖๗๔) 

อโนมาราม : ชือ่วดัแห่งหนึ่งชือ่วา่อโนมาเป็นวดัทีพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่อตัถทสัสี
ปรนิิพพาน ดงัคาํวา่ พระชนิเจา้ผูป้ระเสรฐิพระนามวา่อตัถทสัสเีสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพานทีอ่โนมาราม พระบรมสารรีกิธาตุของพระองค ์ แผไ่ปอยา่งกวา้งขวางใน
นานาอารยประเทศ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๖๖๕) 

อโนมิ, กษตัริย  ์: ชือ่กษตัรยิอ์งคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระพกักุลเถระ ทีช่าตหิน่ึง เมือ่ได้
บวชเป็นดาบส อยทูีภ่เูขาโสภติะ ไมห่า่งไกลจากภเูขาหมิพานต ์ แลว้ไดท้าํบุญ
ถวายยา แดพ่ระพทุธเจา้นามวา่อโนมทสัส ีแลว้ไดร้บัการพยากรณ์จากพระพทุธ
องคว์า่  ในกปัที ่๕๕ (นบัจากกปัน้ีไป) เขาผูน้ี้ จกัไดเ้ป็นกษตัรยิพ์ระนามวา่อโน
ม ิทรงมชียัชนะมสีมทุรทัง้ ๔ เป็นขอบเขต เป็นใหญ่ในชมพทูวปี (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๔๐๓/๖๓๗) 

อโนมิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระนามไมต่ํ่าตอ้ย สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั เทวดาองคห์น่ึงกล่าววา่ พระพทุธเจา้เป็นผูม้พีระนามไมต่ํ่าตอ้ย เหน็



 

๕๙๓๔ 
 

 

ประโยชน์อนัละเอยีด ใหปั้ญญา ไมข่อ้งอยูใ่นกาม ตรสัรูธ้รรมทุกอยา่ง ดาํเนินไป
ในทางอนัประเสรฐิ และทรงแสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ส.ส.(ไทย) ๑๕/๔๕/๖๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มพีระนามไมต่ํ่าตอ้ย หมายถงึมพีระนามไม่
บกพรอ่ง คอืมพีระนามบรบิรูณ์ เพราะประกอบดว้ยคุณทุกประการ (ส.ํส.อ. ๑/
๔๕/๘๒)  

อบาย : ภมูกิาํเนิดทีป่ราศจากความเจรญิ ม ี๔ อยา่ง คอื ๑. นิรยะ นรก ๒. ติรัจฉานโยนิ 
กาํเนิดดริจัฉาน ๓. ปิตติวิสัย ภมูแิหง่เปรต ๔. อสุรกาย พวกอสรุกาย ดงัคาํวา่ 
สตัวท์ีป่ระกอบกายทุจรติ วจทีุจรติ มโนทุจรติ กล่าวรา้ยพระอรยิะมคีวามเหน็ผดิ 
และชกัชวนผูอ้ื่นใหท้าํกรรมตามความเหน็ผดิ พวกเขาหลงัจากตายแลว้จะไป
บงัเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๓/๗,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔๖/
๘๓,๙/๒๔๗/๘๓,๙/๒๙๑/๑๐๗,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๕/๕๗,๑๐/๑๔๙/๙๔,๑๐/๑๕๘/
๑๐๓,๑๐/๑๕๙/๑๐๓,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๖/๗,๑๑/๑๐/๑๐,๑๑/๑๔/๑๒,๑๑/๓๕/๒๗,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๓/๔๒,๑๒/๖๘/๖๑,๑๒/๑๔๘/๑๔๗,๑๒/๑๕๔/๑๕๓,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๕/๑๘) ; ด ูคติ, ทุคติ 

อบายภมูิ : ภมูกิาํเนิดทีป่ราศจากความเจรญิ ม ี๔ อยา่ง คอื ๑. นิรยะนรก ๒. ติรัจฉานโยนิ 
กาํเนิดดริจัฉาน ๓. ปิตติวิสัย ภมูแิหง่เปรต ๔. อสุรกายพวกอสรุกาย ดงัคาํใน
มหาสมยสตูรทีเ่ทพองคห์น่ึงกล่าวไวว้า่ เหล่าชนผูน้บัถอืพระพทุธเจา้เป็นสรณะ
จกัไมไ่ปสูอ่บายภมู ิ ครัน้ละกายมนุษยแ์ลว้ จกัทาํใหห้มูเ่ทพเจรญิเตม็ที ่ หรอืดงั
คาํในอาปายกิสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลาย บุคคล ๓ จาํพวกนี้
ไมล่ะบาปกรรม ๓ ประการนี้ (คอื (๑) บุคคลทีไ่มใ่ชพ่รหมจาร ีแต่ปฏญิญาตนวา่
เป็นพรหมจาร ี (๒) บุคคลทีต่ามกาํจดัทา่นผูป้ระพฤตพิรหมจรรยบ์รสิทุธิด์ว้ย
กรรมทีไ่มม่มีลูอนัเป็นปฏปัิกษ์ต่อพรหมจรรย ์(๓) บุคคลทีม่วีาทะอยา่งนี้  มทีฏิฐิ
อยา่งนี้วา่ โทษในกามไมม่ ี แลว้ ถงึความเป็นเหยือ่ในกามทัง้หลาย) ตอ้งไป
อบายภูม ิ ตอ้งไปนรก (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๒/๒๖๐,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๓/
๓๕๕,๒๐/๑๑๔/๓๕๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๔/๒๖๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๒๑/๓๒๐) ; 
ด ูคติ, ทุคติ 

อบายมขุ : ชอ่งทางของความเสือ่ม, เหตุเครือ่งฉิบหาย, เหตุยอ่ยยบัแหง่โภคทรพัย,์ ทาง
แหง่ความพนิาศ มี ๔ อย่าง คอื ๑. เป็นนกัเลงหญงิ ๒. เป็นนกัเลงสรุา ๓. เป็น
นกัเลงการพนนั ๔. คบคนชัว่เป็นมติร; อีกหมวดหน่ึง มี ๖ คอื ๑.ตดิสรุาและของ
มนึเมา ๒. ชอบเทีย่วกลางคนื ๓. ชอบเทีย่วดกูารเล่น ๔. เล่นการพนนั ๕. คบ
คนชัว่เป็นมติร ๖.เกยีจครา้นการงาน ดงัคาํในสงิคาลกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ คหบดบีุตร อรยิสาวกละกรรมกเิลส(กรรมเครือ่งเศรา้หมอง) ๔ ประการ



 

๕๙๓๕ 
 

 

ไดแ้ลว้ไมท่าํบาปกรรมโดยเหตุ ๔ ประการ และไมข่อ้งแวะอบายมขุ(ทางเสือ่ม) 
๖ ประการแหง่โภคะทัง้หลาย (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๔/๒๐๐,๑๑/๒๔๗/๒๐๒) ; ด ู
คิหวิินัย  

อปจายนมยั : บุญสาํเรจ็ดว้ยการประพฤตอ่ิอนน้อมถ่อมตน (ขอ้ ๔ ในบุญกริยิาวตัถุ ๑๐) 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปฏิจฉันนาบตัิ : อาบตั ิ (สงัฆาทเิสส) ทีภ่กิษุตอ้งแลว้ไมไ่ดปิ้ดไว ้ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบบัประมวลศพัท)์   

อปคตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปราศจากอหงัการ มมงัการและมานะ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ไดท้รงแสดงธรรมแก่ทา่นพระราหุลวา่ เมือ่บุคคล
เหน็ขนัธ ์๕ อยา่งใดอย่างหนึ่งเป็นตน้ ยอ่มจะปราศจากอหงัการ มมงัการและมา
นานุสยัทีม่ใีนขนัธ ์๕ มรีปูขนัธเ์ป็นตน้ได ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๑/๓๐๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คาํวา่ อหงัการ หมายถงึทฏิฐ ิ  คาํว่า มมงัการ 
หมายถงึตณัหา (ส.ํนิ.อ. ๒/๒๐๐/๒๓๗, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๒/๑๑๓) คาํว่า มานา
นุสยั คอืกเิลสทีน่อนเนื่องอยูใ่นสนัดานของสตัว ์ม ี๗ อยา่ง คอื (๑) กามราคะ 
ความกาํหนดัในกาม (๒) ปฏฆิะ ความหงดุหงดิขดัเคอืง (๓) ทฏิฐ ิความเหน็ผดิ 
(๔) วจิกิจิฉา ความลงัเลสงสยั (๕) มานะ  ความถอืตวั (๖) ภวราคะ ความ
กาํหนดัในภพ (๗) อวชิชา ความไม่รูจ้รงิ (ท.ีปา. ๑๑/๓๓๒/๒๒๓, ส.ํสฬา. 
(แปล) ๑๘/๖๙/๕๙, ส.ํนิ.อ. ๒/๒๐๐/๒๓๗) 

อปจยคามินีปัญญา : ปัญญาทีใ่หถ้งึความก่อ หมายถงึปัญญาทีท่าํใหถ้งึความไมก่่อแหง่วฏัฏ
สงสาร ดงัคาํในวภิงัคท์ีก่ลา่วไวว้า่ ปัญญาในมรรค  ๔  ชือ่วา่  อปจยคามนีิ
ปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๗๖/๕๐๖) 

อปทาน : ความประพฤตไิมข่าดสาย, ชือ่คมัภรีห์น่ึงในพระไตรปิฎก ด ูไตรปิฎก (เล่ม ๓๒–
๓๓) 

อปทานิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอปทานิยเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุป
ไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๒ ทา่นไดถ้วายอภวิาทพระยคุลบาทของพระพทุธเจา้
เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมไ่ดพ้บทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๔๔๘) 

อปมาโร : โรคลมบา้หม ู จดัเป็นโรคอยา่งหนึ่ง ทีห่า้มบรรพชาอุปสมบท (ดปูระกอบใน
มหาวรรค ดงัคาํวา่ ในแควน้มคธเกดิโรคระบาดขึน้ ๕ ชนิดคอื  (๑)  โรคเรือ้น 
(๒) โรคฝี (๓) โรคกลาก (๔) โรคมองครอ่ (๕) โรคลมบา้หม(ูว.ิม.(ไทย) ๔/๘๘/
๑๔๒)  



 

๕๙๓๖ 
 

 

อปรกมัมการินีวิมาน : วา่ดว้ยวมิานทีเ่กดิขึน้แก่เหญงิผูข้วนขวายชว่ยเหลอืผูอ้ื่น เป็นวมิานที่
เกดิขึน้แก่หญงิผูข้วนขวาย ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๔๐๑/๖๑) 

อปรกาล :  เวลาชว่งหลงั,ระยะเวลาของเรือ่งทีม่ขี ึน้ในภายหลงัคอืหลงัจากพระพทุธเจา้
ปรนิิพพานแลว้ ไดแ้ก่เรื่องถวายพระเพลงิ และแจกพระบรมสารรีกิธาตุ
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ูพุทธประวติั 

อปรโคยานทวีป : ชือ่ทวปี มปีรากฏในจฬูนิกาสตูร ปฐมโกสลสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่  อานนท ์ สหสั
สโีลกธาตุเทา่โอกาสทีด่วงจนัทรแ์ละดวงอาทติยโ์คจรสอ่งทศิทัง้หลายใหส้วา่ง
รุง่โรจน์  ในสหสัสโีลกธาตนุัน้  มดีวงจนัทร ์๑,๐๐๐ ดวง  มดีวงอาทติย ์๑,๐๐๐ 
ดวง มขีนุเขาสเินรุ ๑,๐๐๐ ลกู มชีมพทูวปี  ๑,๐๐๐  มอีปรโคยานทวปี ๑,๐๐๐ มี
อุตตรกุรุทวปี ๑,๐๐๐ มปีพุพวเิทหทวปี ๑,๐๐๐,เป็น ๑ ในทวปี ๔ ดงัคาํในวธิุร
ชาดกทีปุ่ณณกยกัษ์กล่าวไวว้า่ ขอทลูเชญิพระองคท์อดพระเนตรบุพพวเิทห
ทวปีทางขา้งหน้า อปรโคยานทวปีทางขา้งหลงั อุตตรกุรุทวปีและชมพทูวปีทาง
ดา้นขวา ทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติไวใ้นแกว้มณีดวงนี้ หรอืดงัคาํในอปทาน ทีพ่ระสา
รบีุตรกล่าวไวว้า่ ศษิยข์องขา้พเจา้นัน้พวกหนึ่งไปอปรโคยานทวปีพวกหนึ่งไป
ปุพพวเิทหทวปี  พวกหน่ึงไปอุตตรกุรุทวปี (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๘๑/
๓๐๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๖๙,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๑๙/๔๐๔,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๑๘๖/๓๒,๓๒/๑๓๖/๖๗๒) 

อปรนัตะ,อปรนัตกะ: ชื่อรฐัทีพ่ระโยนกธรรมรกัขติเถระเป็นพระศาสนทตูไปประดษิฐาน
พระพทุธศาสนา เมือ่เสรจ็การสงัคายนาครัง้ที ่ ๓ ราว พ.ศ. ๒๓๕(พจนานุกรม
พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปรลกณุฏกภทัทิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระลกุณฏกภทัทยิเถระ อกีสตูรหนึ่ง พระผูม้ี
พระภาคทรงปรารภพระลกุณฏกภทัทยเถระผูม้รีา่งกายคอ่มเตีย้ ไมน่่าด ู ถูก
พวกภกิษุผูย้งัเป็น ปุถุชนดหูมิน่ ทรงเปล่งอุทานชกัชวนใหด้รูถทีม่สีว่นประกอบ
อนัไมม่โีทษ มหีลงัคาขาว มเีพลาเดยีว ไมม่ทุีกข ์ แล่นไปถงึทีห่มาย ตดักระแส 
ไมม่เีครือ่งผกู ความหมายแหง่พทุธอุทานนัน้ ดงันี้ รถ หมายถงึรา่งกาย 
สว่นประกอบอนัไมม่โีทษ หมายถงึอรหตัตผลศลี หลงัคาขาว หมายถงึ
อรหตัตผลวมิตุต ิ เพลาเดยีว หมายถงึสต ิ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๖๕/๓๑๓,ข.ุอุ.อ. ๖๕/
๓๙๖)  

อปรอตุตรเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอปรอุตตรเถระ  มเีนื้อความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดช้กัชวนหมูญ่าตบิชูาพระพระบรม
สารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่น



 

๕๙๓๗ 
 

 

ไมไ่ดพ้บทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๙๓/๓๔๙) 

อปรณัชาติ : “อาหารอื่น” คอื ถัว่ งา และผกัต่าง ๆ (นอกจากขา้ว) ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าว
วา่ ทีช่ือ่วา่ นา ไดแ้ก่ ทีซ่ึง่มบีุพพณัชาตหิรอือปรณัชาต ิ หรอืดงัคาํวา่ ทีช่ือ่วา่
ของเขยีว  ไดแ้ก่  บุพพณัชาตแิละอปรณัชาต ิ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๐๔/๘๗,ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๑๓๖/๓๑๑) 

  อปรณัชาต ิ ไดแ้ก่ ถัว่เขยีว ถัว่ราชมาส งา พชืผกัทีก่นิหลงัอาหาร (ว.ิอ. 
(บาล)ี ๑/๑๐๔/๓๖๘, สารตฺถ.ฏกีา (บาล)ี ๒/๑๐๔/๑๗๖) 

อปรนัตกปัปิกวาทะ : ความเหน็กาํหนดขนัธส์ว่นอนาคต ม ี๔๔ อยา่ง (๑) สญัญวีาทะ เหน็วา่
อตัตาหลงัจากตายแลว้มสีญัญาม ี๑๖ อยา่ง (๒) อสญัญวีาทะ เหน็วา่อตัตาหลงั 
จากตายแลว้ไมม่สีญัญาม ี ๘ อยา่ง (๓) เนวสญัญนีาสญัญวีาทะ เหน็วา่อตัตา
หลงัจากตายแลว้มสีญัญาก ็มใิช ่ ไมม่สีญัญากม็ใิชม่ ี๘ อยา่ง (๔) อุจเฉทวาทะ 
เหน็วา่หลงัจากตายแลว้อตัตาขาดสญูม ี ๗ อยา่ง (๕) ทฏิฐธมัมนพิพานวาทะ 
เหน็วา่มสีภาพบางอยา่งเป็นนิพพานในปัจจุบนัม ี ๕ อยา่ง  มปีรากฏในพรหม
ชาลสตูร (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๘-๑๐๔/๑๑-๓๙)  

อปรนัตชนบท : ชือ่ชนบทหนึ่ง เป็นทีป่ระดษิฐานของบรขิารทีเ่หลอืของพระพทุธเจา้ ดงัคาํใน
ธาตุภาชนียกถา ทีก่ล่าวไวว้า่ บรขิารทีเ่หลอือยูท่ีอ่ปรนัตชนบท หมูม่นุษยใ์น
กาลนัน้จกับชูาบรขิารทีพ่ระมนีุทรงใชส้อย (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๗๒๖)  

อปรนัตานุทิฏฐิ  : ความเหน็ขนัธส์ว่นอนาคต, เป็นทฏิฐขิอ้ที ่ ๙ ในทฏิฐ ิ ๑๖ อยา่ง,ในอปรนัตา
นุทฏิฐนิิทเทส มอีธบิายไวว้า่ อปรนัตานุทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ  ๔๔  
อยา่ง อะไรบา้งคอื สญัญวีาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้อตัตามสีญัญา)ม ี
๑๖ ลทัธ ิ อสญัญวีาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้อตัตาไมม่สีญัญา) ม ี ๘ 
ลทัธ ิ เนวสญัญนีาสญัญวีาทะ(ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้อตัตามสีญัญากม็ใิช ่
ไมม่สีญัญากม็ใิช)่ ม ี๘ ลทัธ ิ อุจเฉทวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้อตัตา
ขาดสญู) ม ี๗ ลทัธ ิทฏิฐธมัมนิพพานวาทะ (ลทัธทิีถ่อืวา่มสีภาวะบางอยา่งเป็น
นิพพานในปัจจุบนั) ม ี  ๕ ลทัธ ิหรอืดงัคาํวา่ อปรนัตานุทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ย
อาการ ๔๔ อยา่ง เป็นภวทฏิฐกิม็ ี เป็นวภิวทฏิฐกิม็,ีในวภิงัคอ์ธบิายความหมาย
ไวว้า่ อปรนัตานุทฏิฐ ิ เป็นไฉน ทฏิฐ ิ ธรรมชาตทิีน่บัวา่ทฏิฐฯิลฯ  ความยดึถอื
โดยวปิลาส ปรารภสว่นอนาคตเกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่อปรนัตานุทฏิฐ ิ  (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๑๔๒/๒๒๑,๓๑/๑๔๘/๒๔๖,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๙๙/๕๖๓)  

อปรนัตานุทิฏฐินิทเทส : แสดงอปรนัตานุทฏิฐ ิ อธบิายอุทเทสที ่ ๙ คอื อปรนัตานุทฏิฐ ิ
โดยวธิปีุจฉาและวสิชันา แต่ทา่นพระสารบุีตรวสิชันาไวเ้พยีงสัน้ๆ วา่ อปรนัตา



 

๕๙๓๘ 
 

 

นุทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๔๔ ประการ หมายถงึลทัธ ิ๔๔ ลทัธซิึง่แบ่งยอ่ย
มาจากวาทะ ๕ ดงันี้ 

  ๑. สญัญวีาทะ แบ่งยอ่ยเป็น ๑๖ ลทัธ ิ
  ๒. อสญัญวีาทะ แบ่งยอ่ยเป็น ๘ ลทัธ ิ
  ๓. เนวสญัญนีาสญัญวีาทะ แบง่ยอ่ยเป็น ๘ ลทัธ ิ
  ๔. อุจเฉทวาทะ แบ่งย่อยเป็น ๗ ลทัธ ิ
  ๕. ทฏิฐธมัมนิพพานวาทะ แบ่งยอ่ยเป็น ๕ ลทัธ(ิดคูาํแนะนําพรหมชาลสตูร 

ในบทนําของพระไตรปิฎกเล่มที ่๙)(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๒/๒๒๑) 
อปราทิฏฐิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐอิกีอยา่งหน่ึง  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 

วดัพระเชตวนั พรหมองคห์น่ึงเกดิทฏิฐชิัว่วา่ สมณะหรอืพราหมณ์ทีจ่ะมาพรหม
โลกน้ีไมม่ ีพระผูม้พีระภาคทรงทราบความนัน้จงึไปปรากฏพระองคใ์นพรหมโลก 
ถงึทา่นพระมหาโมคคลัลานะ ทา่นพระมหากสัสปะ ทา่นพระมหากปัปินะ ทา่น
พระอนุรุทธะไดเ้หน็พระผูม้พีระภาคประทบันัง่ขดัสมาธใินอากาศเบือ้งบนพรหม
นัน้ เขา้เตโชธาตุกสณิอยู ่ กไ็ปปรากฏตวัในพรหมโลกนัน้ ทา่นพระมหาโมคคลั
ลานะถามพรหมนัน้วา่ ทา่นยงัมทีฏิฐเิหมอืนเดมิหรอื ทา่นไมเ่หน็พระรศัมอีนั
ปภสัสรของพระผูม้พีระภาคทีรุ่ง่โรจน์กวา่รศัมอีื่นในพรหมโลกหรอื พรหมนัน้
ตอบวา่ ขา้พเจา้มไิดม้ทีฏิฐเิหมอืนเดมิ ขา้พเจา้เหน็พระรศัมนีัน้  แลว้ใหพ้รหม
ปารสิชัชะองคห์น่ึงถามทา่นพระมหาโมคคลัลานะวา่ สาวกของพระผูม้พีระภาคที่
มฤีทธิม์ากอยา่งทา่นพระมหาโมคคลัลานะเป็นตน้นี้มอีกีหรอืไม่ ทา่นพระมหา
โมคคลัลานะตอบวา่ สาวกของพระพทุธเจา้ ผูไ้ดว้ชิชา ๓ บรรลุอทิธวิธิญิาณ 
ฉลาดในเจโตปรยิญาณ สิน้อาสวะแลว้ เป็นพระอรหนัต ์ มอียูม่าก (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๗๖/๒๔๑) 

อปราปริยเวทนียกรรม : กรรมทีพ่งึเสวยในอตัภาพตอ่ ๆ ไป, หมายถงึกรรมทีเ่ป็นกุศลก็
ด ี อกุศลกด็ ี ซึง่ใหผ้ลในภพต่อๆไปหลงัภพหน้า,ขอ้ ๓ ในกรรม ๑๒ ดงัคาํใน
ปฐมสญัเจตนกิสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เรายงัไมรู่ว้บิาก
กรรม จะไมก่ล่าวถงึความสิน้สดุแหง่กรรมทีส่ตัวเ์จตนาทาํขึน้สัง่สมขึน้  กว็บิาก
นัน้เองทีส่ตัวพ์งึเสวยในปัจจุบนักม็ ี  ในอตัภาพถดัไปกม็ ี  หรอืในอตัภาพต่อ ๆ  
ไปกม็ ี (ดปูระกอบในองฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓ค๗) ดงัคาํในกถาวตัถุ กมัมก
ถา ทีพ่ระสกวาทถีามพระปรวาทวีา่ อุปปัชชเวทนียกรรมฯลฯ อปราปรยิเวทนี
ยกรรม เป็นสภาวะทีแ่น่นอนโดยอรรถว่าเป็นกรรมอนับุคคลพงึเสวยในอตัภาพ
ต่อๆ ไปใชไ่หม พระปรวาทกีก็ล่าวยอมรบั (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๙๐/๙๒๑)  



 

๕๙๓๙ 
 

 

อปราสามาเถรีคาถา : ภาษติของพระอปราสามาเถร,ีคาถาของพระอปรา
สามาเถร ีทา่นพระอปราสามาเถรกีล่าวไวว้า่ ตัง้แต่เราบวชมาแลว้  ๒๕  พรรษา 
ยงัไมรู่ส้กึวา่ไดค้วามสงบจติในกาลไหน ๆ  เลย เราบงัคบัจติใหอ้ยูใ่นอาํนาจ
ไมไ่ด ้  จงึไม่ไดค้วามสงบจติ เพราะเหตนุัน้  เรามาระลกึถงึคาํสอนของพระชนิ
เจา้ จงึไดถ้งึความสงัเวช ถูกทุกขม์ากมายกระทบแลว้  จงึยนิดใีนความไม่
ประมาท บรรลุความสิน้ตณัหา  ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ วนัน้ี
เป็นคนืที ่  ๗  นบัแตว่นัทีเ่ราทาํตณัหาใหแ้หง้สนิทแลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๙/
๕๖๑) 

อปราอตุตมาเถรีคาถา :ภาษติของพระอปราอุตตมาเถร,ีคาถาของพระอปราอุตตมาเถร ี ทา่น
พระอปราอุตตมาเถรกีล่าววา่ โพชฌงค ์ ๗  ประการเป็นทางบรรลนิุพพานนี้ เรา
เจรญิแลว้ทัง้หมดตามทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้ ไดส้ญุญตสมาบตัแิละอนิมติต
สมาบตัเิป็นประจาํตามปรารถนา  เราเป็นธดิาซึง่เกดิแต่พระอุระของ
พระพทุธเจา้ ยนิดแีลว้ในนิพพานทุกเมือ่  กามทัง้ปวงทัง้ทีเ่ป็นของทพิยแ์ละของ
มนุษยเ์รากต็ดัขาดแลว้ การเวยีนวา่ยตายเกดิสิน้ไปแลว้ บดัน้ีไมม่กีารเกดิอกี 
(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๕/๕๖๒) 

อปริชานนสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยผูไ้ม่กาํหนดรูส้ ิง่ทัง้ปวง ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนัคอื  
 1.อปริชานนสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั

พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ผูไ้ม่รูย้ ิง่ ไมก่าํหนดรู ้ไมค่ลายกาํหนดั ไม่
ละสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี คอื อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ 
สมัผสั ๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกข ์ หรอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ี่
เกดิขึน้เพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยั เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทุกข ์สว่นผูต้รงขา้ม
จากนัน้ เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทุกข ์(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖/๒๔) 

 2.อปริชานนสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ผูไ้ม่รูย้ ิง่ ไมก่าํหนดรู ้ไมค่ลายกาํหนดั ไม่
ละสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี คอื อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ และ
ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางวญิญาณ ๖ เป็นผูไ้ม่ควรสิน้ทุกข ์สว่นผูต้รงขา้มจากนัน้ เป็น
ผูค้วรเพือ่ความสิน้ทุกข ์ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗/๒๖) 

อปริยาปันนธรรม : ธรรมทีไ่มน่บัเนื่อง,ธรรมไม่นบัเนื่องในภมู๓ิ หมายถงึโลกุตตระอนัไดแ้ก่ 
อรยิมรรค ๔ อรยิผล ๔ และนิพพาน ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคทีก่ลา่วไวว้า่ พระ
โยคาวจรกาํหนดอปรยิาปันนธรรมเป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอพัยากฤตอยา่งไร คอื
พระโยคาวจรกาํหนดอรยิมรรค ๔  เป็นฝ่ายกุศล  กาํหนดอปรยิาปันนธรรมเป็น
ฝ่ายกุศล  กาํหนดสามญัญผลและนิพพานเป็นฝ่ายอพัยากฤตอย่างนี้ หรอืดงัคาํ



 

๕๙๔๐ 
 

 

วา่ คาํวา่ ธรรมต่างๆ ไดแ้ก่ ขนัธ ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศล
ธรรม  อพัยากตธรรม กามาวจรธรรม รปูาวจรธรรม อรปูาวจรธรรม อปรยิาปันน
ธรรม (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๓/๑๒๔, ๓๑/๙๐/๑๕๐) 

อปริยาปันนภมูิ : ชัน้ทีไ่มน่บัเนื่องในภมู ิ  ๓  หมายถงึโลกุตตรภูม,ิเป็นภมูทิี ่๔ ในภมู ิ๔ ,ใน
ปฏสิมัภทิามรรค ทีอ่ธบิายไวว้า่  อปรยิาปันนภูม ิ  เป็นอยา่งไร  คอื  มรรค ผล 
ธาตุทีปั่จจยัไมป่รุง่แต่ง  (นิพพาน)  เป็นอปรยิาปันนะ  น้ีชือ่วา่อปรยิาปันนภมู ิ
เหล่าน้ีชือ่วา่ภมู ิ๔ ภมู ิ๔  อกีนยัหนึ่ง  คอื  สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธิ
บาท ๔ ฌาน ๔ อปัปมญัญา ๔  อรปูาวจรสมาบตั ิ๔ ปฏสิมัภทิา ๔ ปฏปิทา ๔
อารมณ์ ๔ อรยิวงศ ์  ๔  สงัคหวตัถุ  ๔ จกัร ๔ ธรรมบท ๔ เหล่าน้ีชือ่วา่ภูม ิ๔ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๒/๑๒๒) 

อปริหานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอปรหิานิยธรรม ม ี๒ สตูร และเนื้อหาสตูรเหมอืนกนั คอื 
 1.อปริหานสูตร (ปฐม) (สตูรที ่๑) เทวดาองคห์น่ึงเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้

กราบทลูวา่ ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มของภกิษุ ม ี๖ คอื (๑-๖) ความเป็น
ผูม้คีวามเคารพในพระพุทธเจา้ ในพระธรรม ในพระสงฆ ์ ในสกิขา ในความไม่
ประมาท และในปฏสินัถาร ต่อมา พระองคไ์ดท้รงนําธรรม ๖ มาตรสัเล่าแก่ภกิษุ
ทัง้หลาย  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๔๗๘) 

 2.อปริหานสูตร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ธรรมทีเ่ป็นไป
เพือ่ความไมเ่สือ่มของภกิษุ ม ี ๖ เหมอืนในปฐมอปรหิานสตูร ต่างกนัเพยีง
ประการที ่ ๕-๖ คอื ความเป็นผูม้คีวามเคารพในหริ ิ และความเป็นผูม้คีวาม
เคารพในโอตตปัปะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๓/๔๘๐) 

อปริหานธรรม : ธรรมทีไ่มม่คีวามเสือ่ม(จากกุศลธรรม) เป็นสภาพ ดงัคาํในปรหิานธมัมสตูร 
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อปรหิานธรรม  เป็นอยา่งไร คอืธรรมทีเ่ป็นบาปอกุศล 
มคีวามดาํรซ่ิานไป เกือ้กลูแก่สงัโยชน์ ยอ่มเกดิขึน้แก่ภกิษุในธรรมวนิยันี้  
เพราะเหน็รปูทางตา  ถา้ภกิษุไมใ่หก้เิลสนัน้อาศยัอยู ่ ละบรรเทา  ทาํใหห้มดสิน้
ไป ใหถ้งึความไมม่อีกี  ขอ้นัน้ภกิษุพงึทราบวา่  ‘เราไมเ่สือ่มจากกุศลธรรมน้ีพระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่เป็นความไมเ่สือ่ม’ ฯลฯ อกีประการหนึ่ง  ธรรมทีเ่ป็นบาป
อกุศล มคีวามดาํรซ่ิานไป  เกือ้กลูแก่สงัโยชน์ยอ่มเกดิขึน้แก่ภกิษุ เพราะลิม้รส
ทางลิน้ฯลฯ อกีประการหน่ึง ธรรมทีเ่ป็นบาปอกุศล มคีวามดาํรซ่ิานไป เกือ้กลู
แก่สงัโยชน์ยอ่มเกดิขึน้แก่ภกิษุ เพราะรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ ถา้ภกิษุไมใ่ห้
กเิลสนัน้ อาศยัอยูล่ะ บรรเทา ทาํใหห้มดสิน้ไป ใหถ้งึความไมม่อีกี ขอ้นัน้ภกิษุ 
พงึทราบวา่ ‘เราไมเ่สือ่มจากกุศลธรรม น้ีพระผูม้พีระภาคตรสัวา่เป็นความไม่
เสือ่ม’ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๙๖/๑๐๖) 



 

๕๙๔๑ 
 

 

อปริหานิยธรรม : ธรรมไมเ่ป็นทีต่ ัง้แหง่ความเสือ่ม, ธรรมทีท่าํใหไ้มเ่สือ่ม เป็นไปเพือ่ความ
เจรญิฝ่ายเดยีว ม ี ๗ ขอ้ทีต่รสัสาํหรบัภกิษุ (ภกิขุอปริหานิยธรรม)ยกมาแสดง
หมวดหนึ่ง ดงันี้ ๑. หมัน่ประชุมกนัเนอืงนิตย ์๒. เมือ่ประชุมกพ็รอ้มเพรยีงกนั
ประชุม เมือ่เลกิประชุมกพ็รอ้มเรยีงกนัเลกิ และพรอ้มเพรยีงชว่ยกนัทาํกจิทีส่งฆ์
จะตอ้งทาํ ๓. ไมบ่ญัญตัสิิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไม่บญัญตัขิึน้ ไมถ่อนสิง่ทีพ่ระองค์
บญัญตัไิวแ้ลว้ สมาทานศกึษาอยู่ในสกิขาบทตามทีพ่ระองคท์รงบญัญตัไิว ้ ๔. 
ภกิษุเหล่าใด เป็นผูใ้หญ่เป็นประธานในสงฆ ์ เคารพนบัถอืภกิษุเหลา่นัน้ เชือ่ฟัง
ถอ้ยคาํของทา่น ๕. ไมลุ่อํานาจแก่ความอยากทีเ่กดิขึน้ ๖. ยนิดใีนเสนาสนะป่า 
๗. ตัง้ใจอยูว่า่ เพือ่นภกิษุสามเณรซึง่เป็นผูม้ศีลี ซึง่ยงัไมม่าสูอ่าวาส ขอใหม้า 
ทีม่าแลว้ขอใหอ้ยูเ่ป็นสขุ อปรหิานิยธรรมทีต่รสัแก่ษตัรยิว์ชัช(ีวชัชอีปริหานิย
ธรรม) สาํหรบัผูร้บัผดิชอบต่อบา้นเมอืง มอีกีหมวดหนึ่งคอื ๑.หมัน่ประชุมกนั
เนืองนิตย ์๒. พรอ้มเพรยีงกนัประชุม พรอ้มเพรยีงกนัเลกิประชุม พรอ้มเพรยีง
กนัทาํกจิทีพ่งึทาํ ๓.ไมถื่ออาํเภอใจบญัญตัสิิง่ทีม่ไิดบัญ้ญตัไิวไ้มล่ม้ลา้งสิง่ทีไ่ด้
บญัญตัถิอืปฏบิตัมิ ัน่ตามวชัชธีรรม ๔. ทา่นเหล่าใดเป็นผูใ้หญ่ในชนชาววชัช ี
เคารพนบัถอืทา่นเหล่านัน้เหน็ถอ้ยคาํของทา่นวา่เป็นสิง่อนัพงึรบัฟัง๕. บรรดา
กุลสตรกุีลกุมารทีัง้หลายมใิหอ้ยูอ่ยา่งถูกขม่เหงรงัแก ๖. เคารพสกัการะบชูา
เจดยีข์องวชัช ีทัง้ภายในและภายนอก ไมล่ะเลยการทาํธรรมกิพล ี๗.จดัใหค้วาม
อารกัขาคุม้ครองป้องกนัอนัชอบธรรมแก่พระอรหนัต ์ (หมายถงึบรรพชติทีเ่ป็น
หลกัใจของประชาชน)ตัง้ใจใหท้า่นทีย่งัมไิดม้าพงึมาสูแ่วน่แควน้ทีม่าแลว้พงึอยู่
โดยผาสกุ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๓๕/๘๑,๑๐/๑๔๐/๘๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๐๖/
๑๓๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๒/๔๗๘,๒๒/๓๓/๔๘๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๑/
๓๑,๒๓/๒๒/๓๖,๒๓/๒๓/๓๗,๒๓/๒๔/๓๘) 

อปริหานิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอปรหิานิยธรรม ม ี๓ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อปริหานิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ โพชฌงค ์ ๗ เป็น

ธรรมอนัไมเ่ป็นทีต่ ัง้แหง่ความเสือ่ม (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๐๖/๑๓๗) 
 2.อปริหานิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุไมอ่าจเสือ่ม(จากสมถะและ

วปัิสสนาหรอืมรรคและผล) ชือ่วา่อยูใ่กลนิ้พพานแน่แท ้เพราะประกอบดว้ยธรรม 
๔ คอื (๑) สมบรูณ์ดว้ยศลี คอืมศีลี สาํรวมในปาตโิมกข ์ ประพฤตเิครง่ครดัใน
สกิขาบท (๒) คุม้ครองทวารในอนิทรยี ์คอืเหน็รปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยก
ถอื ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ความสาํรวมจกัขนุทรยี ์ ซึง่เมือ่ไมส่าํรวมแลว้ จะเป็นเหตุให้
บาปอกุศลธรรมคอือภชิฌาและโทมนสัครอบงาํได ้ จงึรกัษาจกัขนุทรยี ์ ถงึความ
สาํรวมในจกัขนุทรยี ์ แมภ้กิษุฟังเสยีงทางห ู ดมกลิน่ทางจมกู ลิม้รสทางลิน้ 



 

๕๙๔๒ 
 

 

ถูกตอ้งโผฏฐพัพะทางกาย รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ กไ็มร่วบถอื ไมแ่ยกถอื 
ปฏบิตัโิดยทาํนองเดยีวกนักบัการเหน็รปูทางตา (๓) รูจ้กัประมาณในการบรโิภค 
คอืพจิารณาโดยแยบคายแลว้จงึฉนัอาหาร ไมใ่ชเ่พือ่เล่น ไมใ่ชเ่พือ่มวัเมา ไมใ่ช่
เพือ่ประดบั ไมใ่ชเ่พือ่ตกแต่ง แต่เพยีงเพือ่ความดาํรงอยูไ่ดแ้ห่งกายนี้ เพือ่ให้
กายน้ีเป็นไปได ้ เพือ่กําจดัความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์ ดว้ย
ความคดิเหน็วา่ เราจกักาํจดัเวทนาเก่า จกัไมใ่หเ้วทนาใหม่เกดิขึน้ ความดาํเนิน
ไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และการอยูผ่าสกุจกัมแีกเ่รา (๔) ประกอบความ
เพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นืองๆ คอืชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเหตขุดัขวางดว้ย
การจงกรมดว้ยการนัง่ตลอดวนั ชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเหตุขดัขวาง
ดว้ยการจงกรม ดว้ยการนัง่ตลอดปฐมยามแหง่ราตร ี นอนดุจราชสหีโ์ดยขา้ง
เบือ้งขวาซอ้นเทา้เหลื่อมเทา้ มสีตสิมัปชญัญะ หมายใจวา่จะลุกขึน้ตลอดมชัฌมิ
ยามแหง่ราตร ี ลุกขึน้ชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเหตขุดัขวางดว้ยการ
จงกรม ดว้ยการนัง่ตลอดปัจฉิมยามแหง่ราตร ี(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๗/๖๐) 

 3.อปริหานิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า อปรหิานิยธรรม (ธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตุ
แหง่ความเสือ่ม) ๖ คอื (๑) ความเป็นผูไ้มช่อบการงาน (๒) ความเป็นผูไ้มช่อบ
การพดูคุย (๓) ความเป็นผูไ้มช่อบการนอนหลบั ( ๔) ความเป็นผูไ้มช่อบการ
คลุกคลดีว้ยหมู ่ (๕) ความเป็นผูว้า่งา่ย (๖) ความเป็นผูม้กีลัยาณมติร (มติรด)ี 
แลว้ตรสัสรุปวา่ เพราะธรรม ๖ เหล่าน้ี จงึทาํใหช้นบางพวกในอดตี อนาคต หรอื
ปัจจุบนัไมเ่สือ่มจากกุศลธรรมทัง้หลาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒/๔๕๒) 

อปลิโพธ : ความไมก่งัวล ม ี๒ อยา่ง คอื ๑. อาวาสอปลโิพธ  (ไมม่คีวามกงัวลในอาวาส) ๒. 
จวีรอปลโิพธ  (ไม่มคีวามกงัวลในจวีร) ในมหาวรรค พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย อาวาสอปลโิพธ คอืในกรณีน้ี ภกิษุหลกีไปจากอาวาสนัน้ สละ 
คาย ปล่อยวาง ไมผ่กูใจ คดิว่า จะไมก่ลบัมา อยา่งนี้ชื่อวา่อาวาสอปลโิพธ ภกิษุ
ทัง้หลาย จวีรอปลโิพธ คอื ในกรณีน้ี ภกิษุทาํจวีรเสรจ็แลว้ จวีรเสยีหาย สญูหาย 
หรอืถูกไฟไหม ้ หรอืความหวงัวา่จะไดจ้วีรสิน้สดุลง อยา่งนี้ชือ่วา่จวีรอปลโิพธ 
(ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๒๕/๑๗๓, ๕/๓๒๕/๑๗๔) 

อปโลกน์ :  บอกเล่า, การบอกเล่า, การบอกกล่าวแก่ทีป่ระชุมเพือ่ใหร้บัทราบพรอ้มกนั หรอื
ขอความเหน็ชอบรว่มกนัในกจิบางอยา่งของสว่นรวม ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้กุลบุตรผูเ้คยเป็นอญัเดยีรถยีเ์ปลอืยกายมา  
พงึแสวงหาจวีรซึง่มอุีปัชฌายเ์ป็นเจา้ของ  ถา้ยงัไมป่ลงผมมา  สงฆพ์งึอปโลกน์
เพือ่ปลงผม หรอืดงัทีพ่ระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  ภกิษุทัง้หลาย  เราอนุญาตให้
อปโลกน์ต่อสงฆเ์พือ่การปลงผม” (ว.ิม.(ไทย) ๕/๘๗/๑๔๑, ๕/๙๘/๑๕๒) 



 

๕๙๔๓ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปโลกน์ หมายถงึการบอกกล่าวแก่ทีป่ระชุม
เพือ่ใหร้บัทราบรว่มกนั หรอืการสอบถามขอความเหน็ชอบ  รว่มกนัในกจิของ
สงฆเ์ชน่สอบถามการปลงผม การอุปสมบท การบรรพชา (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๙๘-๙/
๖๕)  

อปโลกนกรรม : กรรมคอืการบอกเล่า,กรรมอนัทาํดว้ยการบอกกนัในทีป่ระชุมสงฆ ์ ไมต่อ้งตัง้ 
ญัตติ คอืคาํเผดยีง ไมต่อ้งสวด อนุสาวนา คอืประกาศความปรกึษาและตกลง
ของสงฆ ์ เชน่ประกาศลงพรหมทณัฑ ์ นาสนะสามเณรผูก้ล่าวตู่พระพทุธเจา้ 
อปโลกน์แจกอาหารในโรงฉนั เป็นตน้ ดงัคาํวา่  ทีช่ือ่วา่  กรรมทีท่าํถูกตอ้ง  
ไดแ้ก่ อปโลกนกรรม  ญตัตกิรรม  ญตัตทิตุยิกรรมและญตัตจิตตุถกรรม ทีส่งฆ์
ทาํโดยธรรม  โดยวนิยั  โดยสตัถุศาสน์  น้ีชือ่วา่กรรมทีท่าํถูกตอ้ง หรอืดงัคาํวา่  
ความเป็นหน้าที ่ ความเป็นกรณียแ์ห่งสงฆใ์ด  คอื (๑) อปโลกนกรรม (๒) ญตัติ
กรรม (๓) ญตัตทิุตยิกรรม  (๔) ญตัตจิตุตถกรรม น้ีเรยีกวา่กจิจาธกิรณ์ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๔๗๖/๕๗๒, ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๒๑๕/๓๓๒,๖/๒๒๓/๓๔๑,๖/๒๒๗/๓๔๔,
ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๒๘,๘/๓๒๔/๔๕๕,๘/๓๔๘/๕๒๙,๘/๓๕๘/๕๓๗) 

อปเสลา, พระเจ้าจกัรพรรดิ :  ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระตกิณัฑิ
ปุปผยิเถระ ดงัคาํในตกิณัฑปิุปผยิเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิอง
ตนไวว้า่ ขา้พเจา้มจีติเลื่อมใส มใีจยนิด ี ไดป้ระคองดอกคลา้ ๓ ดอก บชูา
พระพทุธเจา้(นามวา่สมุงัคละ) ผูเ้ป็นสยมัภ ูผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ ในกปัที ่๘๖ 
นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่อปเสลาสมบรูณ์ดว้ยรตันะ 
๗ ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๑/๓๖๖) 

อปฬาสะ : ความไมต่เีสมอ มกัเป็นคาํทีม่าคู่กบัคาํวา่ อมกัขะ (ความไมล่บหลูคุ่ณทา่น) ดงั
คาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  บุคคลประกอบดว้ยธรรม  ๒ อยา่ง
ยอ่มดาํรงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดร้บัอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้คอื ๑.  อมกัขะ ๒. 
อปฬาสะ  (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๘๒/๑๓๐) 

อปัณณกชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยการปฏบิตัไิมผ่ดิ มเีนื้อความอธบิายวา่ พวกคนฉลาดกล่าวฐานะ
ทีไ่มผ่ดิ นกัคาดคะเนทัง้หลายกล่าวฐานะทีผ่ดิ ผูม้ปัีญญา
รูจ้กัฐานะทัง้สองนัน้แลว้ ควรถอืฐานะทีไ่มผ่ดิไว ้ เหมอืนพระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นหวัหน้าพอ่คา้เกวยีนผูฉ้ลาดเดนิทางไปคา้ขายทางเดยีวกนักบั
หวัหน้าพอ่คา้เกวยีนผูโ้งเ่ขลา ซึง่ออกเดนิทางไปก่อนและถูกยกัษห์ลอกจบักนิ
จนหมดสิน้ พระโพธสิตัวไ์ปทหีลงัรูท้นัอุบายของยกัษ์จงึพาบรวิารรอดพน้
อนัตรายไปคา้ขายแลว้กลบัมาถงึบา้นดว้ยความสวสัด ี (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๑/๑)  



 

๕๙๔๔ 
 

 

อปัณณกธรรม : ธรรม ปฏบิตัทิีไ่มผ่ดิ, ธรรมทางดาํเนินทีไ่มผ่ดิ ม ี๓ คอื ๑. อินทรียสังวรการ
สาํรวมอนิทรยี ์๒.โภชเนมัตตัญญุตา ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณในการบรโิภค ๓.
ชาคริยานุโยค การหมัน่ประกอบความตืน่ไมเ่หน็แก่นอนดงัคาํในอปัณณกสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พราหมณ์และคหบดทีัง้หลาย เมือ่ทา่นทัง้หลาย ยงัไมไ่ด้
ศาสดาเป็นทีช่อบใจ พงึสมาทานอปัณณกธรรมนี้แลว้ประพฤตติามเถดิ
เพราะวา่อปัณณกธรรมทีท่า่นทัง้หลายสมาทานใหบ้รบิรูณ์จกัเป็นไปเพือ่
ประโยชน์เกือ้กลูเพือ่สขุแก่ทา่นทัง้หลายตลอดกาลนาน หรอืดงัคําวา่ อปัณณ
กธรรมนี้ทีบุ่คคลนัน้สมาทานใหบ้รบิรูณ์แลว้  แพรด่ิง่ไปทัง้สองฝ่ายยอ่มละเหตุที่
เป็นอกุศลได ้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๓/๙๗,๑๓/๙๖/๑๐๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙/
๓๘,๒๔/๒๐/๓๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปัณณกธรรม หมายถงึธรรมทีไ่มผ่ดิ ไมเ่ป็นสอง
แง ่เป็นเอกภาพ (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๙๓/๘๗)  

อปัณณกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการปฏบิตัไิมผ่ดิ ม ี ๓ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหา
ต่างกนั คอื 

 1.อปัณณกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยการปฏบิตัไิมผ่ดิ พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
พระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบแก่พราหมณ์และคหบด ี ณ 
บา้นพราหมณ์ชือ่สาลา พระผูม้พีระภาคไดต้รสัถามพราหมณ์และคหบดชีาวบา้น
สาลาวา่ ศาสดาองคใ์ดองคห์น่ึงซึง่เป็นทีช่อบใจของทา่นทัง้หลาย เป็นเหตุใหไ้ด้
ศรทัธาทีม่เีหตุผล มอียูห่รอื  

  เมือ่พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นสาลากราบทลูวา่ ไมม่ ี พระองคจ์งึทรงแสด
งอปัณณกธรรม คอื ทรงยกทฏิฐติ่าง ๆ ขึน้มาอธบิายเปรยีบเทยีบใหเ้หน็โทษ
และคุณอยา่งชดัเจนวา่ มสีมณพราหมณ์ ๒ พวก ซึง่มทีฏิฐขิดัแยง้กนั คอื  

  พวกที ่ ๑ มทีฏิฐวิา่ ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีลเป็นตน้ พวกน้ีจกัเวน้กุศลธรรม 
ประพฤตอิกุศลธรรม กลายเป็นคนทศุลี ประกอบดว้ยมจิฉาทฏิฐ ิมจิฉาสงักปัปะ 
มจิฉาวาจา ทาํตนเป็นขา้ศกึกบัพระอรหนัต ์ ซึง่ในเรือ่งนี้ วญิญชูนควรพจิารณา
ใหเ้หน็ชดัวา่ ถา้โลกหน้าไมม่ ี บุคคลน้ีตายไปแลว้ จกัทาํตนใหป้ลอดภยัได ้ ถา้
โลกหน้าม ี เขากจ็กัไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก ถา้โลกหน้าไมม่จีรงิ คาํ
ของสมณพราหมณ์เหล่านัน้จะจรงิหรอืเทจ็กต็าม เขากจ็ะถูกตาํหนิตเิตยีนใน
ปัจจุบนัแน่นอน ถา้โลกหน้ามจีรงิ เขาจะไดร้บัโทษใน ๒ สถาน คอื (๑) ถูกวญิญู
ชนตาํหนิตเิตยีนได ้ ในปัจจุบนั (๒) หลงัจากตายไปแลว้ จกัไปเกดิในสคุตโิลก
สวรรค ์ 



 

๕๙๔๕ 
 

 

  พวกที ่ ๒ มทีฏิฐวิา่ ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล เป็นตน้ พวกนี้จกัเวน้อกุศลธรรม 
ประพฤตกิุศลธรรม ละทิง้ความเป็นผูทุ้ศลี ประกอบดว้ยสมัมาทฏิฐ ิ สมัมา
สงักปัปะ สมัมาวาจา ไมท่าํตนเป็นขา้ศกึกบัพระอรหนัต ์ ซึง่ในเรือ่งนี้ วญิญชูน
ควรพจิารณาใหเ้หน็ชดัวา่ ถา้โลกหน้าม ี บุคคลน้ีตายไปแลว้ จกัไปเกดิในสคุติ
โลกสวรรค ์ ถา้โลกหน้าไม่มจีรงิ คาํของสมณพราหมณ์เหล่านัน้จะจรงิหรอืเทจ็ก็
ตาม เขาจะไดร้บัการสรรเสรญิในปัจจุบนัแน่นอน ถา้โลกหน้ามจีรงิ เขาจะไดร้บั
คุณ ๒ ประการ คอื (๑) วญิญชูนสรรเสรญิในปัจจุบนั (๒) หลงัจากตายไปแลว้ 
จกัไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์น้ีเป็นอปัณณกธรรม ขอ้ที ่๑ 

  ทรงสอนใหพ้จิารณาทฏิฐขิองสมณพราหมณ์อกี ๘ จาํพวก ๔ คู ่คอื 
  ๑. พวกทีม่ทีฏิฐวิา่ เมือ่บคุคลทาํบาปเองเป็นตน้ กไ็มจ่ดัวา่ทาํบาป กบัพวกที่

มทีฏิฐติรงกนัขา้ม น้ีเป็นอปัณณกธรรม ขอ้ที ่๒ 
  ๒. พวกทีม่ทีฏิฐวิา่ ความเศรา้หมองของสตัวท์ัง้หลายไมม่เีหตุ ไมม่ปัีจจยั กบั

พวกทีม่ทีฏิฐติรงกนัขา้ม น้ีเป็นอปัณณกธรรม ขอ้ที ่๓ 
  ๓. พวกทีม่ทีฏิฐวิา่ อรปูพรหมไมม่ ีกบัพวกทีม่ทีฏิฐติรงกนัขา้ม น้ีเป็นอปัณณ

กธรรม ขอ้ที ่๔ 
  ๔. พวกทีม่ทีฏิฐวิา่ ความดบัสนิทแหง่ภพไมม่ ีกบัพวกทีม่ทีฏิฐติรงกนัขา้ม น้ี

เป็นอปัณณกธรรม ขอ้ที ่๕ 
  จากนัน้ทรงแสดงบุคคล ๔ ประเภทดงัทีท่รงแสดงไวใ้นกนัทรกสตูรเมือ่พระผู้

มพีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นสาลาต่างมใีจ
ยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค(์ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๒/๙๕) 

 2.อปัณณกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยขอ้ปฏบิตัไิมผ่ดิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ชือ่วา่ปฏบิตัไิมผ่ดิและปรารภเหตุเพือ่ความสิน้อาสวะ เพราะประกอบดว้ยธรรม 
๓ คอื (๑) คุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ ัง้หลาย หมายถงึเหน็รปูทางตา ฟังเสยีงทาง
ห ูดมกลิน่ทางจมกู ลิม้รสทางลิน้ ถูกตอ้งโผฏฐพัพะทางกาย รูธ้รรมารมณ์ทางใจ
แลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิตัเิพือ่สาํรวมในจกัขนุทรยีเ์ป็นตน้ ซึง่เมือ่ไม่
สาํรวมแลว้กจ็ะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกุศลธรรมคอือภชิฌาและโทมนสัครอบงาํได้
จงึรกัษาและถงึความสาํรวมในจกัขนุทรยีเ์ป็นตน้ (๒) รูจ้กัประมาณในการ
บรโิภคอาหาร หมายถงึพจิารณาโดยแยบคายแลว้ฉนัอาหาร มใิชเ่พือ่เล่น เพือ่
มวัเมา เพือ่ประดบั เพือ่ตกแต่ง แต่เพยีงเพือ่ความดาํรงอยูไ่ดแ้หง่กายนี้ เพือ่ให้
กายน้ีเป็นไปได ้เพือ่กาํจดัความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์ดว้ยการ
คดิวา่ เราจะกาํจดัเวทนาเก่า และไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ ความดาํเนินไปแหง่
กาย ความไมม่โีทษ และความอยูผ่าสกุจกัมแีก่เรา(๓) ประกอบความเพยีร
เครือ่งตื่นอยูเ่นือง ๆ หมายถงึชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเหตขุดัขวางดว้ย



 

๕๙๔๖ 
 

 

การจงกรม ดว้ยการนัง่ตลอดวนั ตลอดปฐมยามแหง่ราตร ี นอนดุจราชสหี ์ มี
สตสิมัปชญัญะดว้ยหมายใจวา่จะลุกขึน้ในมชัฌมิยามแหง่ราตร ี ลุกขึน้ชาํระจติให้
บรสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเหตขุดัขวางดว้ยการจงกรม ดว้ยการนัง่ตลอดปัจฉิมยาม
แหง่ราตร ี(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๖/๑๕๙) 

 3.อปัณณกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยขอ้ปฏบิตัไิมผ่ดิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ วบิตั ิ
๓ ทีม่กีารปฏบิตัผิดิ คอื (๑) สลีวบิตั ิ(๒) จติตวบิตั ิ(๓) ทฏิฐวิบิตั ิแลว้ตรสัอกีวา่ 
สมัปทา ๓ คอื (๑) สลีสมัปทา (๒) จติตสมัปทา (๓) ทฏิฐสิมัปทา เหมอืนในวิ
ปัตตสิมัปทาสตูรในวรรคน้ี (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๙/๓๖๓) 

อปัสเสน , พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระอารกัข
ทายกเถระ ดงัคาํในอารกัขทายกเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวไวว้า่  ขา้พเจา้ได้
ใหส้รา้งแทน่ไพท(ีทีว่างเครือ่งสกัการบชูา)ถวายแดพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่
สทิธตัถะ และไดถ้วายอารกัขาแดพ่ระสุคต เพราะผลแหง่การสรา้งแทน่ไพที
ถวาย ในกปัที ่๖ นบัจากกปัน้ีไปไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิมพีระนามวา่อปัสเสน 
สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๒/๓๙๒) 

อปัสเสนธรรม : ธรรมเป็นดุจพนกัพงิ,ธรรมทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทีพ่าํนกัดุจพนกัพงิ ม ี ๔ คอื ๑. ของ
อยา่งหนึ่งพจิารณาแลว้เสพ เชน่ปัจจยัสี ่๒. ของอย่างหนึ่ง พจิารณาแลว้อดกลัน้ 
ไดแ้ก่อนิฏฐารมณ์ต่างๆ ๓. ของอยา่งหนึ่งพจิารณาแลว้เวน้เสยี เช่น สรุาเมรยั
การพนนั คนพาล ๔. ของอยา่งหน่ึงพจิารณาแลว้ บรรเทาเสยี เชน่ อกุศลวติก
ต่างๆ ดงัคาํวา่ ภกิษุในพระธรรมวนิยัน้ีพจิารณาแลว้เสพอยา่งหนึ่ง พจิารณา
แลว้ อดกลัน้อย่างหน่ึง พจิารณาแลว้บรรเทาอยา่งหน่ึง  พจิารณาแลว้เวน้อยา่ง
หน่ึง,เป็นขอ้ ๔ ในอรยิวาส ๑๐ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๑,๑๑/๓๔๘/
๓๖๔,๑๑/๓๖๐/๔๓๒,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๒๘/๑๔๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พจิารณาแลว้เสพ หมายถงึพจิารณาแลว้เสพ
ปัจจยั ๔ มจีวีรเป็นตน้ พจิารณาแลว้อดกลัน้ หมายถงึ พจิารณาแลว้อดกลัน้ตอ่
ความหนาวเป็นตน้ พจิารณาแลว้เวน้ หมายถงึพจิารณาแลว้เวน้ชา้งดุรา้ย หรอื  
คนพาลเป็นตน้ พจิารณาแลว้บรรเทา หมายถงึพจิารณาแลว้บรรเทาอกุศลวติก 
มกีามวติก(ความตรกึใน ทางกาม) เป็นตน้ (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๓๐๘/๒๐๔)  

อปายโกศล : ความเป็นผูฉ้ลาดในความเสือ่ม, เป็นขอ้ ๒ ในโกศล ๓ ดงัคาํวา่ อายโกศล  
(ความเป็นผูฉ้ลาดในความเจรญิ)อปายโกศล(ความเป็นผูฉ้ลาดในความเสือ่ม) อุ
ปายโกศล (ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายของคาํวา่อ
ปายโกศลไวว้า่  เมือ่บุคคลพจิารณาธรรมเหล่าน้ีอยู ่ธรรมทีเ่ป็นกุศลซึง่ยงัไมเ่กดิ
กไ็มเ่กดิ ทีเ่กดิแลว้กด็บัไป หรอืเมือ่บุคคลพจิารณาธรรมเหล่าน้ีอยู ่ ธรรมทีเ่ป็น



 

๕๙๔๗ 
 

 

อกุศลซึง่ยงัไมเ่กดิกเ็กดิ และทีเ่กดิแลว้กเ็ป็นไปเพือ่ภยิโยภาพ ไพบูลย ์ ...  น้ี
เรยีกวา่อปายโกศล  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๗๑/๕๐๕) : ด ูโกศล ๓  

อปายโกสลัละ : ความเป็นผูฉ้ลาดในความเสือ่ม, เป็นขอ้ ๓ ในโกศล ๓ ดงัคาํวา่ ๑. อายโกสลั
ละ(ความเป็นผูฉ้ลาดในความเจรญิ)๒.อปายโกสลัละ(ความเป็นผูฉ้ลาดในความ
เสือ่ม) ๓. อุปายโกสลัละ (ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย) หรอืดงัคาํวา่ เมือ่บุคคล
พจิารณาธรรมเหล่าน้ีอยู ่  ธรรมทีเ่ป็นกศุลซึง่ยงัไมเ่กดิกไ็มเ่กดิ  ทีเ่กดิแลว้กด็บั
ไป  หรอืเมื่อบุคคลพจิารณาธรรมเหล่าน้ีอยู ่ ธรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่ยงัไมเ่กดิกเ็กดิ 
และทีเ่กดิแลว้กเ็ป็นไปเพือ่ภยิโยภาพ ไพบลูย ์ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯ น้ี
เรยีกวา่อปายโกศล (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๗๑/๕๐๕) 

อปารสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ใหถ้งึฝัง่โน้นจากฝัง่นี้ พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ อทิธบิาท ๔ เป็นธรรมทีท่าํใหถ้งึฝัง่คอืนิพพาน (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๘๑๓/๓๗๗) 

อปาสาทิกสตูร  :พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูไ้มน่่าเลื่อมใส ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อปาสาทิกสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัว่า โทษของบุคคลผูไ้ม่

น่าเลื่อมใส ๕ คอื (๑) แมต้นเองกต็เิตยีนตนเองได ้ (๒) ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มติ
เตยีนได ้ (๓) กติตศิพัทอ์นัชัว่ยอ่มกระฉ่อนไป (๔) หลงลมืสตติาย (๕) หลงัจาก
ตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก แลว้ทรงแสดงอานิสงสข์องบุคคล
ผูน่้าเลื่อมใส ๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑๗/๓๕๙) 

 2.อปาสาทิกสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษของบุคคลผู้
ไมน่่าเลื่อมใส ๕ คอื (๑) คนทีย่งัไมเ่ลือ่มใส ยอ่มไมเ่ลื่อมใส (๒) คนทีเ่ลื่อมใส
แลว้ ยอ่มกลายเป็นคนอื่น (๓) ไมป่ฏบิตัตินตามคาํสอนของพระศาสดา (๔) หมู่
คนรุน่หลงั(คอืสทัธวิหิารกิและอนัเตวาสกิ) พากนัตามอยา่ง (๕) จติของเธอยอ่ม
ไมเ่ลื่อมใส แลว้ตรสัวา่ อานิสงสข์องบุคคลผูน่้าเลื่อมใส ๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๒๑๘/๓๖๐) 

อปิสณุาวาจา : พดูไมส่อ่เสยีด หมายถงึวาจาไมส่อ่เสยีด, เป็นขอ้ ๒ ในวจสีจุรติ ๔ ดงัคาํใน
สจุรติสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย วจสีจุรติ ๔ ประการนี้ คอื ๑.
สจัจวาจา(พดูจรงิ) ๒. อปิสณุาวาจา (พดูไมส่อ่เสยีด) ๓.สณัหวาจา (พดู
อ่อนหวาน) ๔.มนัตภาสา (พดูดว้ยปัญญา) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๙/
๒๑๒,๒๑/๒๒๑/๓๓๘) 

อปญุญาภิสงัขาร : สภาพทีป่รุงแต่งกรรมฝ่ายชัว่ ไดแ้ก่ อกุศลเจตนาทัง้หลาย(ขอ้ ๒ ในอภิ
สงัขาร ๓,ในสงัขาร ๓) ดงัคาํในปรวิมีงัสนสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ในกาล
ใดภกิษุละอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาเกดิขึน้ ในกาลนัน้ ภกิษุนัน้กไ็มป่รุงแต่งปุญญาภิ



 

๕๙๔๘ 
 

 

สงัขารอปุญญาภสิงัขารและอาเนญชาภสิงัขาร เพราะกาํจดัอวชิชาได ้ เพราะมี
วชิชาเกดิขึน้ เมือ่ไมป่รุงแต่ง ไมจ่งใจกไ็มถ่อืมัน่อะไรๆ ในโลก เมือ่ไมถ่อืมัน่ ก็
ไมส่ะดุง้กลวั เมือ่ไมส่ะดุง้กลวั  กป็รนิิพพานเฉพาะตน (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๖๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๑/๑๐๑,๓๑/๔๘/๕๒๖, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๒๖/๒๒๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปุญญาภสิงัขาร คอือภสิงัขารทีเ่ป็นปฏปัิกษต์่อ
บุญคอืเป็นบาป สภาพทีป่รุงแต่งกรรมฝ่ายชัว่ ไดแ้ก่อกุศลเจตนาทัง้หลาย (ส.ํ
นิ.อ. (บาล)ี ๒/๕๑/๘๙, ข.ุม.อ. (บาล)ี ๒๕/๒๑๖)  

อปตุตกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทรพัยท์ีไ่มม่บุีตร ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาตา่งกนั คอื  
 1.อปตุตกสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดับุพ

พาราม พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ มเีศรษฐไีมม่บีุตรถงึแก่กรรม ขา้
พระองคใ์หข้นทรพัยส์มบตัขิองเขาซึง่เฉพาะเงนิมถีงึ ๘,๐๐๐,๐๐๐ โกฏมิาไวใ้น
พระราชวงัแลว้จงึมาเขา้เฝ้า และขา้พระองคไ์ดย้นิวา่ เศรษฐนีัน้บรโิภคแต่ของ
ปอน ๆ คอื ปลายขา้วกบัน้ําผกัดอง นุ่งหม่ผา้เน้ือหยาบทีต่ดัเป็นสามชิน้เยบ็
ตดิกนั ใชร้ถเก่า ๆ กัน้ร่มทาํดว้ยใบไม ้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เป็นความจรงิ 
อสตับุรุษไดโ้ภคะแลว้ยอ่มไมเ่ลีย้งตน มารดาบดิา บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร 
มติรและอาํมาตยใ์หส้ขุสาํราญ ไมต่ัง้ทกัษณิาอนัเลศิอนัมผีลด ี เป็นไปเพือ่สวรรค์
ไวใ้นสมณพราหมณ์ โภคะของเขาจงึถกูพระราชารบิไปบา้ง โจรปลน้บา้ง ไฟ
ไหมบ้า้ง น้ําพดัไปบา้ง ทายาทผูไ้มเ่ป็นทีร่กันําไปบา้ง โภคะเหล่านัน้จงึเสยีเปลา่ 
ในถิน่อมนุษย ์ มสีระโบกขรณีซึง่มน้ํีาใส เยน็ จดืสนิท ใสสะอาด มที่าน้ําด ี น่า
รืน่รมย ์คนไมต่กัเอาน้ํานัน้ไป ไมด่ืม่ ไมอ่าบ ไมท่าํสิง่ทีต่อ้งการ น้ํานัน้พงึเสยีไป
เปล่า ฉนัใด อสตับุรุษไดโ้ภคะแลว้ยอ่มไมท่าํตนเป็นตน้ใหไ้ดร้บัความสขุ ฉนันัน้ 
สว่นสตับุรษุมนียัตรงกนัขา้ม (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๐/๑๕๕) 

 2.อปตุตกสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดับุพ
พาราม พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ เศรษฐไีมม่บีตุรถงึแก่กรรม ขา้พระองค์
ใหข้นทรพัยส์มบตัซิึง่เฉพาะเงนิเทา่นัน้ม ี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โกฏมิาไวใ้นพระราชวงั
แลว้จงึมาเขา้เฝ้า และขา้พระองคไ์ดย้นิมาวา่ เศรษฐนีัน้บรโิภคแต่ของปอน ๆ 
คอื ปลายขา้วกบัน้ําผกัดอง นุ่งหม่ผา้เน้ือหยาบทีต่ดัเป็นสามชิน้เยบ็ตดิกนั ใชร้ถ
เก่า ๆ กัน้รม่ทาํดว้ยใบไม ้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เป็นความจรงิ ครัง้ก่อน 
เศรษฐนีัน้สัง่ใหจ้ดัเตรยีมบณิฑบาตเพือ่ถวายพระตครสขิปัจเจกพทุธเจา้ แลว้
เกดิเสยีดายวา่ เราใหอ้าหารบณิฑบาตนี้แก่ทาสหรอืกรรมกรยงัดกีวา่ และเขายงั
ฆา่บตุรคนเดยีวของพีช่ายเพราะทรพัยส์มบตั ิ ดว้ยผลกรรมทีเ่ขาสัง่ใหเ้ตรยีม
อาหารถวายพระปัจเจกจงึทาํใหบ้งัเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ ๗ ครัง้ ดว้ยเศษผล



 

๕๙๔๙ 
 

 

กรรมจงึทาํใหเ้ป็นเศรษฐใีนกรุงสาวตัถถีงึ ๗ ครัง้ ดว้ยผลกรรมทีเ่ขาถวาย
อาหารบณิฑบาตแลว้กลบัเสยีดาย จงึทาํใหเ้ขาไมอ่ยากบรโิภคอาหารด ีไมอ่ยาก
ใชผ้า้เครือ่งนุ่งหม่ด ี ไมอ่ยากใชย้านพาหนะทีด่ ี ไมอ่ยากบรโิภคกามคุณ ๕ ทีด่ ี
ดว้ยผลกรรมทีเ่ขาฆา่บตุรของพีช่าย จงึทาํใหเ้ขาถูกไฟเผาอยูใ่นนรกหลายปี 
ดว้ยเศษกรรมนัน้ ทรพัยส์มบตัขิองเขาจงึถูกขนเขา้คลงัหลวงถงึ ๗  ครัง้ บุญเก่า
ของเศรษฐนีัน้หมดสิน้แลว้ และบุญใหมก่ไ็มไ่ดส้ะสมไว ้ วนันี้ เศรษฐนีัน้ถูกไฟ
เผาอยูใ่นมหาโรรวุนรก ขา้วเปลอืก ทรพัย ์ เงนิทอง สิง่ของทีห่วงแหน หรอืทาส 
กรรมกร คนรบัใชแ้ละผูอ้าศยัทัง้หมดนัน้เขานําไปไมไ่ด ้ จาํตอ้งละทิง้ไวท้ัง้หมด 
บุคคลทาํกรรมใดไว ้ กรรมนัน้แลเป็นสมบตัขิองเขา และเขายอ่มนํากรรมนัน้ไป
ได ้กรรมนัน้ยอ่มตดิตามเขาไปดุจเงาตดิตามตวัไป เหตนุัน้ บุคคลควรทาํกรรมดี
สะสมไวเ้ป็นสมบตัใินโลกหน้า เพราะบญุเป็นทีพ่ึง่ของสตัวท์ัง้หลายในโลกหน้า 
๑๕/๑๓๑/๑๕๘ 

อปตุตกเสฏฐิปตุตวตัถ ุ:เรือ่งอปุตตกเศรษฐบีตุร เขาเป็นเศรษฐ ีอยูก่รุงสาวตัถ ีมทีรพัยส์นิเงนิ
ทองมากมาย แต่เป็นคนตระหน่ี ไมย่อมกนิอาหารรสเลศิ ไมใ่หท้าน ทาํงานหา
เงนิอยา่งเดยีว จนชวีติตายไป ภายหลงัพระเจา้ปเสนทโิกศลใหท้รพัยท์ัง้หมด
เป็นของหลวง ต่อมาเมือ่พระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้เฝ้า พระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความนี้แก่พระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ โภคทรพัยท์ัง้หลาย ยอ่มทาํลายคนมี
ปัญญาทราม แต่จะไมท่าํลายคนทีแ่สวงหาฝัง่ เพราะความทะยานอยากในโภค
ทรพัยค์นมปัีญญาทรามจงึทาํลายตนเองดุจทาํลายคนอื่น (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๕๕/
๑๔๔) 

อพยาบาท : ความไมค่ดิรา้ย, ไม่พยาบาทปองรา้ยเขา, มเีมตตา (ขอ้ ๙ ในกุศลกรรมบถ ๑๐),
เป็นขอ้ ๒ ในธรรมบท ๔ คอื ๑.ธรรมบทคอือนภชิฌา(ความไม่เพง่เลง็อยากได้
ของของเขา)๒.ธรรมบทคอือพยาบาท(ความไม่คดิรา้ย) ๓. ธรรมบทคอื
สมัมาสต(ิความระลกึชอบ) ๔.ธรรมบทคอืสมัมาสมาธ ิ (ความตัง้จติมัน่ชอบ) (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๙,๑๑/๓๒๑/๓๑๑,๑๑/๓๔๗/๓๖๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๔/
๒๒๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๙/๔๖,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๐/๖๓๑,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๖๙/๓๐๕,๒๔/๑๗๐/๓๐๖,๒๔/๑๗๕/๓๑๘,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๘/
๒๖,๓๑/๒๒/๓๐,๓๑/๒๘/๔๑,๓๑/๘๖/๑๔๕,๓๑/๒๑๗/๓๖๐,๓๑/๒๒๒/๓๗๔) 

อพยาบาทวิตก : ความตรกึปลอดจากพยาบาท, ความตรกึในการไมพ่ยาบาท, ความตรกึใน
ความไมพ่ยาบาท, ความตรกึในทางไม่พยาบาท, การคดิแผเ่มตตาแก่ผูอ้ืน่
ปรารถนาใหเ้ขามคีวามสขุ (ขอ้ ๒ ในกุศลวติก ๓) ,ในสมัมาทฏิฐสิตูร กล่าวไวว้า่ 
เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๔ คอื ๑.เนกขมัมวติก (ความตรกึปลอดจากกาม) ๒.อพยา



 

๕๙๕๐ 
 

 

บาทวติก(ความตรกึปลอดจากพยาบาท) ๓. อวหิงิสาวติก (ความตรกึปลอดจาก
การเบยีดเบยีน) ๔. สมัมาทฏิฐ ิ(ความเหน็ชอบ),ในทกุขสตูร กล่าวไวว้า่ เป็นขอ้ 
๒ ในธรรม ๖ คอื ๑. เนกขมัมวติก  (ความตรกึปลอดจากกาม) ๒.อพยาบาท
วติก (ความตรกึปลอดจากพยาบาท) ๓.อวหิงิสาวติก (ความตรกึปลอดจากการ
เบยีดเบยีน) ๔.เนกขมัมสญัญา (ความกาํหนดหมายปลอดจากกาม) ๕. 
อพยาบาทสญัญา (ความกาํหนดหมายปลอดจากพยาบาท) ๖.อวหิงิสาสญัญา 
(ความกาํหนดหมายปลอดจากการเบยีดเบยีน)(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๑,๑๒/
๒๐๖/๒๑๘,๑๔/๑๘๙/๒๒๗,๑๖/๙๖/๑๘๓,๒๐/๑๒๔/๓๗๑,๒๐/๑๒๕/๓๗๒,๒๑/
๗๒/๑๑๗,๒๑/๑๓๘/๒๐๖,๒๑/๒๖๒/๓๘๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๕/๕๙๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อพยาบาทวติก หมายถงึความตรกึในเรือ่งไมป่อง
รา้ยผูอ้ื่น (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๒๐๖/๔๐๖)  

อพยาปาทธาต  ุ: ธาตุคอือพยาบาท หมายถงึธาตุคอืความปลอดจากพยาบาท , เป็นขอ้ ๒ ใน
กุศลธาตุ ๓ คอื ๑. เนกขมัมธาตุ(ธาตุคอืเนกขมัมะ) ๒. อพยาปาทธาตุ (ธาตุคอือ
พยาบาท) ๓. อวหิงิสาธาตุ(ธาตุคอือวหิงิสา) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒) 

อพยาปาทสงักปัปะ : ความดาํรปิลอดจากพยาบาท, เป็นขอ้ ๒ ในสงักปัปะ ๓ คอื ๑.เนกขมัม
สงักปัปะ(ความดาํรปิลอดจากกาม) ๒.อพยาปาทสงักปัปะ (ความดาํรปิลอดจาก
พยาบาท)๓.อวหิงิสาสงักปัปะ(ความดาํรปิลอดจากการเบยีดเบยีน) (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๐๕/๒๖๑) 

อพทัธสีมา : แดนทีไ่มไ่ดผ้กูหมายถงึเขตชุมนุมสงฆท์ีส่งฆไ์มไ่ดก้าํหนดขึน้เอง แต่ถอืเอาตาม
เขตทีเ่ขาไดก้าํหนดไวต้ามปรกตขิองบา้นเมอืง หรอืมบีญัญตัอิยา่งอื่นเป็นเครือ่ง
กาํหนด แบ่งเป็น ๓ ประเภท คอื ๑. คามสีมา หรอื นิคมสีมา ๒. สัตตัพภนัตร
สีมา ๓. อุทกุกเขป มีกล่าวไว้ในมหาวรรค (วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔๗/๒๒๕)  

อพรหมจรรย  ์: การไมม่พีรหมจรรยค์อืการเวน้เมถุนเป็นตน้,มจิฉามรรค มอีงค ์ ๘ ดงัคาํในปฐม
กุกกุฏารามสตูร ดงัคาํในปฐมกุกกุฏารามสตูร ทีพ่ระภทัทยิะถามพระอานนทว์า่ 
ทา่นอานนท ์ ทีเ่รยีกกนัวา่ ‘อพรหมจรรย ์ อพรหมจรรย’์  อพรหมจรรยเ์ป็น
อยา่งไร  ท่านพระอานนทต์อบวา่ ดลีะ ดลีะ ทา่นภทัทะ ปัญญาใฝ่รูข้องทา่นดนีกั 
ปฏภิาณดนีกั สอบถามเขา้ท ี กท็า่นถามวา่ ‘ทีเ่รยีกกนัวา่ ‘อพรหมจรรย ์
อพรหมจรรย’์ อพรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร พระอานนทต์อบวา่ ผูม้อีาย ุมจิฉามรรค 
(ทางผดิ) มอีงค ์ ๘ น้ีแลเป็นอพรหมจรรย ์ ไดแ้ก่ ๑.มจิฉาทฏิฐ ิ ฯลฯ ๘.มจิฉา
สมาธ ิหรอืดงัคาํในอาปายกิสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  คน ๒ 
จาํพวกนี้  จะเกดิในอบาย  จะเกดิในนรก  เพราะไมล่ะความประพฤตชิัว่นี้  คน 
๒ จาํพวกไหนบา้ง  คอื ๑.คนทีไ่มป่ระพฤตพิรหมจรรย ์แต่ปฏญิญาวา่ ประพฤติ



 

๕๙๕๑ 
 

 

พรหมจรรย ์              ๒. คนทีช่อบโจทผูป้ระพฤตพิรหมจรรยอ์ยา่งบรสิทุธิ ์ 
บรบิูรณ์  ดว้ยอพรหมจรรยอ์นัไมม่มีลู (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘/๒๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/
๑๘/๓๙๘) 

อพพัพนรก ชือ่นรกอยา่งหนึ่ง ในนรกชือ่ต่างๆ ดงัคาํในโกกาลกิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว้
ตอนหนึ่งวา่ ๒๐ นิรพัพทุนรก  เป็น ๑ อพพัพนรก ๒๐ อพพัพนรก       เป็น ๑อุ
หหนรก (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๑/๒๕๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๓) 

อภพ : ความไมม่ ีหมายถงึความพบิตั ิดงัคาํในภทัทยิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูใ้ด
ไมม่กีเิลสเป็นเหตุใหก้าํเรบิภายในจติและล่วงพน้ความเป็นภพและอภพต่าง ๆ 
ไดแ้ลว้ ทวยเทพไมส่ามารถจะมองเหน็ผูน้ัน้ ผูป้ราศจากภยั มคีวามสขุ  ไมเ่ศรา้
โศก (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๐/๒๐๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภพ หมายถงึ วปัิตต(ิความวบิตั)ิ (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี 
๒๐/๑๗๒)  

อภยเถรคาถา : ภาษติของพระอภยัเถระ,คาถาของพระอภยัเถระ ทา่นพระอภยัเถระกล่าววา่ 
เพราะเราไดฟั้งวาจาสภุาษติของพระพทุธเจา้ ผูเ้ป็นเผา่พนัธุพ์ระอาทติย ์ จงึไดรู้้
แจง้ธรรมอนัละเอยีดยิง่ดุจบุคคลยงิปลายขนทรายดว้ยลกูศร (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๙๘/๓๓๙) 

อภยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอภยเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ ใน
อดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดฟั้งพระธรรมเทศนาและออกผนวชในศาสนา 
ของพระพทุธเจา้พระนามว่าปทุมตุตระ และไดแ้ต่งคาถาสรรเสรญิพระพทุธเจา้
ถงึ๔ คาถา เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมไ่ดพ้บทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
เกดิเป็นพระโอรสของพระเจา้พมิพสิาร ไดอ้อกผนวชในพระพทุธศาสนาและได้
บรรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๙๕/๓๑๗) 

อภยปัตตะ : รปูฌาน และอรปูฌาน หมายถงึผูไ้ดร้ปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ ดงัคาํ
ในอภยปัปัตตสตูร ท่านพระอุทายถีามวา่ ผูม้อีาย ุพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ‘อภย
ปัตตะ อภยปัตตะ พระอานนทต์อบวา่ ผูม้อีาย ุภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ สงดัจาก
กาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานฯลฯ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่น้ี พระผูม้พีระภาคจงึตรสัอภย
ปัตตะโดยปรยิายแลว้ ฯลฯภกิษุลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการ
ทัง้ปวง บรรลสุญัญาเวทยตินิโรธอยู ่อาสวะทัง้หลายของเธอหมดสิน้แลว้ เพราะ
เหน็ดว้ยปัญญา ดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ีพระผูม้พีระภาคจงึตรสัอภยปัตตะโดย
นิปปรยิายแลว้ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๗/๕๔๔) 



 

๕๙๕๒ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ นิปปรยิาย วธิน้ีีเป็นวธิบีรรลุชอ่งว่างคอืการสิน้อา
สวะไดอ้ยา่งดเียีย่ม เพราะเป็นวธิทีีล่ะทีค่บัแคบไดอ้ยา่ง  สิน้เชงิ (องฺ.นวก.อ. ๓/
๔๒/๓๑๕)  

อภยมาตเุถรีคาถา : ภาษติของพระอภยมาตเุถร,ีคาถาของพระอภยมาตุเถร ีทา่นพระอภยมาตุ
เถร ีกล่าวไวว้า่ แมเ่จา้  ท่านจงพจิารณาร่างกายน้ี  เบือ้งบนตัง้แต่พืน้เทา้ขึน้ไป 
เบือ้งล่างตัง้แต่ปลายผมลงมาวา่  เป็นของไมส่ะอาด  มกีลิน่เหมน็เน่า เรา
พจิารณาอยูอ่ยา่งนี้  จงึถอนราคะทัง้ปวงได ้ตดัความเรา่รอ้นไดข้าด  เป็นผูเ้ยน็
ดบัสนิทแลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๓/๕๖๐) 

อภยราชกมุารวตัถ ุ: เรือ่งอภยัราชกุมาร พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่อภยัราชกุมารวา่ 
ทา่นทัง้หลายจงมาดโูลกนี้ ทีว่จิติรดุจราชรถ ทีพ่วกคนเขลาหมกมุน่อยู ่ แต่พวก
ผูรู้ห้าขอ้งอยูไ่ม ่(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๗๑/๘๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ขอ้งอยู่ หมายถงึตดิอยูด่ว้ยกเิลสมรีาคะเป็นตน้ 
(ข.ุธ.อ.๖/๓๒)  

อภยราชกมุารสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระราชกุมารพระนามวา่อภยั พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
พระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบแก่อภยัราชกุมารซึง่รบัอาสา
นิครนถนาฏบตุรมาโตว้าทะกบัพระองค ์ ณ วดัพระเวฬุวนั เขตกรุงราชคฤห ์ 
นิครนถนาฏบตุรไดท้ลูเชญิใหอ้ภยัราชกุมารเขา้ไปโตว้าทะกบัพระผูม้พีระภาค 
โดยเสนอปัญหา ๒ เงือ่นวา่ พระตถาคตเคยตรสัวาจาอนัไมเ่ป็นทีร่กั ไมเ่ป็นที่
ชอบใจแก่คนอื่นบา้งหรอืไม ่  แลว้สอนวธิตีอ้นใหด้งันี้ คอื ถา้พระผูม้พีระภาค
ตรสัตอบวา่ มบีา้ง ใหท้ลูถามวา่ เมือ่เป็นเชน่นัน้ การกระทาํของพระองคก์ไ็ม่
ต่างอะไรกบัการกระทาํของปุถุชน หรอืถา้พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ไมม่ ี ให้
ทลูถามวา่ เมื่อเป็นเชน่นัน้ เพราะเหตุไร พระองคจ์งึทรงพยากรณ์พระเทวทตัวา่ 
พระเทวทตัจกัเกดิในอบาย จกัเกดิในนรก ตัง้อยูส่ ิน้ ๑ กปั เป็นผูท้ีใ่คร ๆ 
เยยีวยาไมไ่ด ้เพราะพระดาํรสันัน้ ทาํใหพ้ระเทวทตัโกรธ 

  อภยัราชกุมารทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ พระตถาคตเคยตรสัวาจาอนัไมเ่ป็น
ทีร่กั ไมเ่ป็นทีช่อบใจแก่คนอื่นบา้งหรอืไม ่ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ปัญหา
เชน่นี้ จะตอบดว้ยวธิเีอกงัสพยากรณ์ไมไ่ดแ้ลว้ทรงแสดงหลกัเกณฑก์ารตรสั
วาจาของพระองค ์๖ ประการ คอื  

  ๑. ตถาคตไมก่ล่าววาจาทีไ่มจ่รงิ ไมแ่ท ้และไมม่ปีระโยชน์  
  ๒. ตถาคตไม่กล่าววาจาทีจ่รงิ แท ้ แต่ไมม่ปีระโยชน์และไมเ่ป็นทีร่กัของคน

อื่น  
  ๓. ตถาคตรูก้าลทีจ่ะกล่าววาจาทีจ่รงิ แท ้และมปีระโยชน์  



 

๕๙๕๓ 
 

 

  ๔. ตถาคตไมก่ล่าววาจาทีไ่มจ่รงิ ไมแ่ท ้และไมม่ปีระโยชน์  
  ๕. ตถาคตไมก่ล่าววาจาทีจ่รงิ แท ้และไมม่ปีระโยชน์  
  ๖. ตถาคตรูก้าลทีจ่ะกล่าววาจาทีจ่รงิ แท ้ มปีระโยชน์และเป็นทีร่กัทีช่อบใจ

ของคนอื่น เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ อภยัราชกุมารไดต้รสั
ชมเชยพทุธปฏภิาณและแสดงตนเป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะจนตลอดชวีติ (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๘๓/๘๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ขอ้ความนี้ กล่าวถงึ การตอบปัญหาของพระพทุธเจา้ม ี
๔ วธิ ีคอื (๑) เอกงัสพยากรณ์ การตอบแงเ่ดยีวคอืตอบอยา่งเดยีว (๒) วภิชัช
พยากรณ์ การแยกแยะตอบ (๓) ปฏปิุจฉาพยากรณ์ การตอบโดยยอ้นถาม (๔) 
ฐปนะ การยัง้หรอืหยดุ การพบัปัญหาเสยี (ม.ม.อ. ๒/๘๕/๘๒, ท.ีปา. ๑๑/๑๘๗/
๑๑๖)  

อภยสตูร : ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูร และเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อภยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูก้ลวัตายและผูไ้มก่ลวัความตาย ชาณุสโสณิ

พราหมณ์ เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัแลว้กราบทลูวา่ ตนมวีาทะ มทีฏิฐิ
วา่ สตัวผ์ูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ชื่อว่าไมก่ลวั ไมถ่งึความสะดุง้ตอ่ความตาย
ยอ่มไมม่ ีพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา กลวั ถงึความ
สะดุง้ต่อความตาย มอียู ่ และบุคคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ไมก่ลวั ไมถ่งึ
ความสะดุง้ต่อความตายกม็อียู่ แลว้ตรสัวา่ บุคคลผูก้ลวัความตายถงึความสะดุง้
ต่อความตาย ๔ จาํพวก คอื (๑) บคุคลผูย้งัไมป่ราศจากความกาํหนดั ไม่
ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรกั ไมป่ราศจากความเรา่รอ้น ไม่
ปราศจากความอยากในกาม และถูกโรคอยา่งรา้ยแรงเบยีดเบยีน จงึนึกเสยีดาย
ทีต่อ้งพรากจากกาม แลว้จงึเศรา้โศก ลาํบากใจ (๒) บุคคล ... ในกาย และถูก
โรคอยา่งรา้ยแรงเบยีดเบยีน จงึนึกเสยีดายทีต่อ้งพรากจากกาย แลว้จงึเศรา้โศก 
ลาํบากใจ (๓) บุคคลผูย้งัไมไ่ดท้าํความดไีว ้ ยงัไมไ่ดส้รา้งกุศลกรรมไว ้ ทาํแต่
ความชัว่ ทาํแต่กรรมหยาบชา้ และทาํแต่กรรมเศรา้หมอง ถูกโรครา้ยแรง
เบยีดเบยีน จงึนึกเสยีดายทีไ่มไ่ดท้าํบุญกุศลไว ้ แลว้จงึเศรา้โศก ลาํบากใจ (๔) 
บุคคลผูม้คีวามสงสยัเคลอืบแคลงใจ ไมถ่งึความตกลงใจในพระสทัธรรม ถูกโรค
รา้ยแรงเบยีดเบยีน จงึนึกเสยีดายทีย่งัมคีวามสงสยัในพระสทัธรรม แลว้จงึเศรา้
โศก ลาํบากใจ แลว้ตรสัวา่ บุคคลผูไ้มก่ลวัความตายไมถ่งึความสะดุง้ต่อความ
ตาย ๔ จาํพวก มคีุณธรรมตรงกนัขา้มแมจ้ะถูกโรคเบยีดเบยีน กไ็ม่กลวัความ
ตาย  ชาณุสโสณิพราหมณ์ชืน่ชมพระภาษติแลว้ แสดงตนเป็นอุบาสกขอถงึ
พระรตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ (องฺ.จตกฺุก.(ไทย) ๒๑/๑๘๔/๒๖๑) 



 

๕๙๕๔ 
 

 

 2.อภยสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยเหตใุหต้รสัเรยีกวา่ อภยะ พระอุทายถีามพระ
อานนทว์า่ พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกวา่ อภยะ ดว้ยเหตุเทา่ไร พระอานนทต์อบ
วา่ ดว้ยเหตเุทา่น้ี คอื ภกิษุบรรลุรปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และบรรลุสญัญาเวทยติ
นิโรธแลว้ทาํอาสวะใหห้มดสิน้ไป เพราะเหน็ดว้ยปัญญา (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๕๖/๕๔๔) 

 3.อภยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอภยัราชกุมาร อภยัราชกุมารทลูถามพระผูม้พีระ
ภาควา่ ความรู ้ ความเหน็ ความไมรู่ ้ และความไมเ่หน็ มเีหตุปัจจยัหรอืไม ่
พระองคต์รสัตอบวา่ ม ี นิวรณ์ ๕ นัน่เองเป็นเหตุปัจจยัแหง่ความไมรู่ ้ ความไม่
เหน็ แต่โพชฌงค ์๗ เป็นเหตุปัจจยัแหง่ความรู ้ความเหน็ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๗/
๑๘๖) 

อภยะ : รปูฌาน และอรปูฌาน หมายถงึผูไ้ดร้ปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ ดงัคาํ
ในอภยปัปัตตสตูร ทา่นพระอุทายถีามวา่ ผูม้อีาย ุพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ‘อภยะ 
อภยะ พระอานนทต์อบวา่ ผูม้อีาย ุ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ สงดัจากกาม ฯลฯ 
บรรลุปฐมฌานฯลฯ ดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ี พระผูม้พีระภาคจงึตรสัอภยะโดย
ปรยิายแลว้ ฯลฯภกิษุลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 
บรรลุสญัญาเวทยตินิโรธอยู ่อาสวะทัง้หลายของเธอหมดสิน้แลว้ เพราะเหน็ดว้ย
ปัญญา ดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ีพระผูม้พีระภาคจงึตรสัอภยะโดยนิปปรยิายแลว้ 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๗/๕๔๔) 

อภยะ, ภิกษุ : ชือ่พระภกิษุชาวชมพทูวปี ทีเ่ชีย่วชาญพระไตรปิฎก เป็นพระเถระทีส่บืทอด
รกัษาพระศาสนาต่อกนัมา ดงัคาํในปรวิารวา่ พระอภยะผูม้ปัีญญา  ฉลาดในพระ
ปิฎกทัง้หมด  พระตสิสเถระผูม้ปัีญญาเชีย่วชาญในพระวนิยั  พระสมุนามปัีญญา
มากผูเ้ป็นศษิยข์องพระตสิสเถระนัน้เป็นพหสูตู  รกัษาพระศาสนาตอ่กนัมาอยูใ่น
ชมพทูวปี (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓/๖,๘/๘/๑๔,๘/๒๒/๒๖) 

อภยปัปัตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหต้รสัเรยีกวา่ อภยปัตตะ พระอทุายถีามพระอานนทว์า่ 
พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกวา่ อภยปัตตะ ดว้ยเหตุเทา่ไร พระอานนทต์อบวา่ 
ดว้ยเหตุเทา่น้ี คอื ภกิษุบรรลุรปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และบรรลุสญัญาเวทยติ
นิโรธแลว้ทาํอาสวะทัง้หลายใหห้มดสิน้ไป เพราะเหน็ดว้ยปัญญา (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๕๗/๕๔๔) 

อภยาเถรีคาถา : ภาษติของพระอภยาเถร,ีคาถาของพระอภยาเถร ี ทา่นพระอภยาเถรอีภ
ยา กายซึง่ปุถุชนทัง้หลายขอ้งอยู ่  มสีภาวะทีจ่ะตอ้งแตกไป เราจะเป็นผูม้ี
สตสิมัปชญัญะอยูเ่ฉพาะหน้า  ละทิง้กายนี้เสยี เราถูกทุกขม์ากมายกระทบแลว้  



 

๕๙๕๕ 
 

 

จงึยนิดใีนความไมป่ระมาท บรรลุความสิน้ตณัหา  ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของ
พระพทุธเจา้แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๕/๕๖๐) 

อภพั : ไมค่วร, ไมอ่าจ, ไมส่ามารถ, ไมอ่าจเป็นไปได,้ เป็นไปไมไ่ด ้มกัอยูห่น้าคาํอื่นๆ 
เชน่ อภพับุคคล ดงัคาํในปรวิารวา่ อาบตั ิ ๗ กองอาบตั ิ ๗ สงฆแ์ตกกนั 
อุปสมบท อุปสมบทอกีสอง ไมอ่าศยัอยู ่ไมใ่หนิ้สยั อภพับุคคล ภพับุคคล จงใจ  
มโีทษ คดัคา้น ขบัออกจากหมู ่ เรยีกเขา้หมู ่ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๓๖) หรอืมี
ปรากฏในชือ่สตูร เชน่ อภพัพสตูร (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙//๖๑๖,องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๖๒/๕๔๖) (บาล:ี อภพฺพ;ไทยเพีย้นเป็น อาภพั); ด ูอาภพั  

อภพัพฐาน : ฐานะหรอืเหตกุารณ์ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ ม ี ๕ อยา่ง คอื ๑. เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุ
ขณีาสพจะจงใจปลงชวีติสตัว ์ ๒. เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุขณีาสพจะถอืเอาสิง่ของที่
ผูอ้ื่นไมไ่ดใ้หโ้ดยอาการขโมย ๓.เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุขณีาสพจะเสพเมถุนธรรม 
๔.  เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุขณีาสพจะพดูเทจ็ทัง้ทีรู่ ้ ๕.เป็นไปไมไ่ดท้ีภ่กิษุขณีาสพ
จะสัง่สม บรโิภคกามเหมอืนเมือ่เป็นคฤหสัถ ์(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๓) 

อภพัพบคุคล,อภพับุคคล : บุคคลผูไ้มส่มควร, มคีวามหมายตามขอ้ความแวดลอ้ม เชน่ คน
ทีไ่มอ่าจบรรลโุลกุตตรธรรมได ้ คนทีข่าดคุณสมบตั ิ ไมอ่าจใหอุ้ปสมบทไดเ้ป็น
ตน้ ดงัคาํในปรวิารวา่ อุปสมบท  อุปสมบทอกีสอง ไม่อาศยัอยู ่ไมใ่หนิ้สยั  อภพั
บุคคล ภพับคุคล จงใจ มโีทษ คดัคา้น ขบัออกจากหมู ่ เรยีกเขา้หมู ่  ปฏญิญา 
(ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๓๖)  

อภพัพสตัว  ์: สตัวผ์ูไ้มส่มควร หมายถงึผูไ้มส่มควรบรรลุธรรม,สตัวท์ีไ่มค่วรบรรลุธรรมในภพนี้ 
ดงัคาํในมหานิทเทสวา่ พระผูม้พีระภาคทรงทราบอธัยาศยั  อนุสยั จรติ อธมิตุต ิ
ของเหล่าสตัวท์ุกจาํพวก ทรงรูจ้กัเหล่าสตัว ์ ผูม้กีเิลสดุจธุลน้ีอยในปัญญาจกัษุ
ฯลฯ ผูท้ีแ่นะนําใหรู้ไ้ดย้าก เป็นภพัพสตัว ์ เป็นอภพัพสตัว ์โลกพรอ้มทัง้เทวโลก 
มารโลก พรหมโลก หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ ยอ่ม
เป็นไปภายในพระพทุธญาณ,ในอาสยานุสยญาณนิทเทส กล่าวไวว้า่ ในญาณนี้  
พระตถาคตทรงทราบอาสยะของสตัวท์ัง้หลาย  ฯลฯ ทรงทราบชดัภพัพสตัว์
(สตัวท์ีค่วรบรรลุธรรมในภพนี้)และอภพัพสตัว(์สตัวท์ีไ่มค่วรบรรลุธรรมในภพนี้),
ในญาณกถา อธบิายความหมายของคาํวา่อภพัพสตัวไ์วว้่า  อภพัพสตัว ์ เป็น
อยา่งไรคอื สตัวท์ัง้หลายผูป้ระกอบดว้ยธรรมเป็นเครือ่งกัน้ คอื กรรม กเิลส 
วบิาก เป็นผูไ้มม่ศีรทัธา ไมม่ฉีนัทะ มปัีญญาทราม ไมอ่าจเขา้สูส่มัมตัตนิยามใน
กุศลธรรมทัง้หลาย เหล่าน้ีชือ่วา่อภพัพสตัว ์  (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๒๘,ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๕/๕๕๑,๓๑/๑๑๓/๑๗๔) 

อภพัพสตูร ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื  



 

๕๙๕๖ 
 

 

 1.อภพัพสตูร พระสตูรวา่ดว้ยผูไ้มอ่าจใหธ้รรมเกดิขึน้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทีบุ่คคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐไิมอ่าจใหเ้กดิขึน้ได ้ ม ี ๖ เหมอืนในอปัปหาย
สตูร (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๑/๖๑๖) 

 2.อภพัพสตูร พระสตูรวา่ดว้ยผูอ้าจและไมอ่าจเพือ่ทาํใหแ้จง้อรหตัตผล พระผูม้ี
พระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุยงัละธรรม ๙ คอื (๑) ราคะ ความกาํหนดั 
(๒) โทสะ ความคดิประทุษรา้ย (๓) โมหะ ความหลง  (๔) โกธะ ความ
โกรธ (๕) อุปนาหะ ความผกูโกรธ (๖) มกัขะ ความลบหลู่คุณทา่น (๗) ปลาสะ 
ความตเีสมอ (๘) อสิสา ความรษิยา และ (๙) มจัฉรยิะ ความตระหน่ี ไมไ่ดก้ไ็ม่
อาจทาํใหแ้จง้อรหตัตผลได ้ เมือ่ละธรรม ๙ ประการไดก้อ็าจทาํใหแ้จง้อรหตัตผล
ได ้(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๒/๕๔๖) 

 3.อภพัพสตูร พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูไ้มอ่าจทาํใหแ้จง้อรหตัตผล พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ บุคคลยงัละธรรม ๑๐ น้ีไมไ่ด ้กไ็มอ่าจทาํใหแ้จง้อรหตัตผลได ้แตเ่มือ่
บุคคลละธรรม ๑๐ น้ีไดแ้ลว้ จงึอาจทาํใหแ้จง้อรหตัตผลได ้ แลว้ทรงอธบิายว่า 
ธรรม ๑๐ นัน้ คอื (๑) ราคะ ความกาํหนดั (๒) โทสะ ความคดิประทุษรา้ย (๓) 
โมหะ ความหลง (๔) โกธะ ความโกรธ (๕) อุปนาหะ ความผกูโกรธ (๖) มกัขะ 
ความลบหลู่คุณทา่น (๗) ปฬาสะ ความตเีสมอ (๘) อสิสา ความรษิยา (๙) 
มจัฉรยิะ ความตระหนี่ (๑๐) มานะ ความถอืตวั (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๐/๒๔๐) 

อภพัพฏัฐานสตูร: พระสตูรวา่ดว้ยฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้ม ี๔ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนัคอื 
 1.อภพัพฏัฐานสตูร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ฐานะทีไ่มอ่าจ

เป็นไดส้าํหรบับุคคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ (พระโสดาบนั) ม ี๖ คอื (๑-๔) ไมอ่าจ
อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยาํเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ใน
พระสงฆ ์และในสกิขา (๕) ไมอ่าจกลบัมาสูส่าเหตุทีไ่มค่วรเขา้ถงึ (เวร ๕ ทฏิฐ ิ
๖๒) (๖) ไมอ่าจใหภ้พที ่๘ เกดิขึน้ (ไม่เกดิเป็นครัง้ที ่๘ นบัแต่ไดโ้สดาปัตตผิล) 
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๒/๖๑๖) 

 2.อภพัพฏัฐานสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ฐานะทีไ่มอ่าจ
เป็นไดส้าํหรบับุคคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิม ี๖ คอื (๑) ไมอ่าจยดึถอืสงัขารว่าเป็น
ของเทีย่ง (๒) ไมอ่าจยดึถอืสงัขารวา่เป็นสุข (๓) ไมอ่าจยดึถอืธรรมวา่เป็นอตัตา 
(๔) ไมอ่าจทาํอนนัตรยิกรรม (๕) ไมอ่าจเชือ่ความบรสิทุธิโ์ดยถอืมงคลตื่นขา่ว 
(๖) ไมอ่าจแสวงหาบุญนอกศาสนาน้ี  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๓/๖๑๗) 

 3.อภพัพฏัฐานสตูร (ตติย) (สตูรที ่ ๓) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ฐานะทีไ่มอ่าจ
เป็นไดส้าํหรบับุคคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ๖ คอื (๑) ไมอ่าจฆา่มารดา (๒) ไมอ่าจ
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ฆา่บดิา (๓) ไมอ่าจฆา่พระอรหนัต ์(๔) ไมอ่าจทาํโลหติุปบาท (๕) ไมอ่าจทาํลาย
สงฆใ์หแ้ตกกนั (๖) ไมอ่าจนบัถอืศาสดาอื่น (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๔/๖๑๘) 

 4.อภพัพฏัฐานสตูร (จตตุถ) (สตูรที ่๔) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ฐานะทีไ่มอ่าจ
เป็นไดส้าํหรบับุคคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ ๖ คอื (๑) ไมอ่าจยดึถอืสุขและทกุขท์ี่
ตนเองทาํไว ้ (๒) ไมอ่าจยดึถอืสขุและทุกขท์ีผู่อ้ื่นทาํไว ้ (๓) ไมอ่าจยดึถอืสขุและ
ทุกขท์ีต่นเองและผูอ้ื่นทาํไว ้(๔) ไมอ่าจยดึถอืสขุและทุกขท์ีเ่กดิขึน้เองและตนเอง
ไมไ่ดท้าํไว ้(๕) ไมอ่าจยดึถอืสุขและทุกขท์ีเ่กดิขึน้เองและผูอ้ื่นไมไ่ดท้าํไว ้(๖) ไม่
อาจยดึถอืสขุและทุกขท์ีเ่กดิขึน้เองทีต่นและผูอ้ื่นไมไ่ดท้าํไว ้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๙๕/๖๒๐) 

อภยั : 1.ความไมม่ภียั, ความไมต่อ้งกลวั ดงัคาํในสมทุทกสตูร ทีก่ล่าวถงึเรือ่งทีเ่กดิขึน้
วา่ สมยันัน้ สงครามระหวา่งพวกเทพกบัอสรูประชดิกนั ครัง้นัน้ ฤๅษผีูม้ศีลี มี
กลัยาณธรรมเหล่านัน้ไดม้คีวามคดิดงันี้วา่‘พวกเทพดาํรงอยูใ่นธรรม พวกอสรูไม่
ดาํรงอยูใ่นธรรม ภยัจากพวกอสรูพงึเกดิแก่พวกเรา ทางทีด่พีวกเราพงึเขา้ไปหา
ทา้วสมพรจอมอสรูแลว้ขออภยัทา่นเถดิ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๕๖/๓๗๓) 

 2.หมายถงึนิพพานดงัคาํในอนัธกวนิทสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ภกิษุเมือ่เทีย่วบณิฑบาต
ตามลาํดบัตระกลู พงึมปัีญญาเครือ่งบรหิาร คุม้ครองอนิทรยี ์ พงึอาศยัทีน่อนที่
นัง่อนัสงดัพน้จากภยั น้อมไปในอภยั (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๔/๒๕๕, 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภยั ในทีน้ี่หมายถงึนิพพาน (ส.ํส.อ. (บาลปี ๑/
๑๘๔/๒๐๙)  

อภยคิริวิหาร :  ชือ่วดัทีพ่ระเจา้วฏัฏคามณีอภยัไดส้รา้งถวายพระตสิสเถระในเกาะลงักาซึง่ได้
กลายเป็นเหตใุหส้งฆล์งักาแตกแยกกนัแบง่เป็นคณะมหาวหิารเดมิฝ่ายหนึ่ง 
คณะอภยคริวิหิารฝ่ายหน่ึง (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; มกั
เรยีก อภยัคีรี  

อภยั, เจ้าลิจฉวี : ชือ่เจา้ลจิฉวอีงคห์น่ึง ชาวกรุงเวสาล ี เป็นสหายกบัพระเจา้สาฬหลจิฉว ี เป็น
ผูส้นใจธรรม ไดส้นทนากบัพระผูม้พีระภาคเรือ่งการขา้มโอฆะ มปีรากฏในสาฬห
สตูร ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ กฏูาคารศาลา  ป่ามหาวนั เขต
กรุงเวสาล ี  ครัง้นัน้แล  เจา้ลจิฉวพีระนามวา่สาฬหะและพระนามวา่อภยัเสดจ็
เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๖/๒๙๖) 

อภยั, พระ : ชือ่พระสาวกองคห์น่ึง เป็นอุปัฏฐากของพระอตัถทสัสพีทุธเจา้ ดงัคาํในอตัถทสัสี
พทุธวงศว์า่พระเถระนามวา่อภยัเป็นอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้ พระนามวา่อตัถ
ทสัส ี ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๖๔) 
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อภยั, พระราชกมุาร : ชื่อพระโอรสองคห์น่ึงของพระเจา้พมิพสิาร เป็นพระอนุชาของพระเจา้
อชาตศตัร ูเป็นผูท้ีเ่กบ็ชวีกมาเลีย้ง ภายหลงัชวีกนัน้ จงึไดช้ือ่วา่หมอชวีกโกมาร
ภจั ในตอนแรกนบัถอืนิครนถ ์ ภายหลงัไดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคต ทลูถาม
ปัญหา แลว้ออกบวชและบรรลุอรหตัตผล ดงัคาํในอภยเถราปทาน ทีพ่ระอภย
เถระกล่าวไวว้า่ บดัน้ี เป็นภพสดุทา้ย ขา้พเจา้มนีามว่าอภยั เป็นโอรสของพระ
เจา้พมิพสิารในกรุงราชคฤหท์ีอุ่ดมสมบูรณ์ ขา้พเจา้ตกอยูใ่นอาํนาจของปาปมติร 
ถูกนิครนถน์าฏบุตรใหลุ้่มหลงสง่ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุขา้พเจา้ทลู
ถามปัญหาทีล่ะเอยีดสขุมุไดฟั้งพยากรณ์ทีป่ระเสรฐิ จงึบวช ไม่นานกไ็ดบ้รรลุ
อรหตัตผล และดเูรือ่งราวทีส่นทนาระหวา่งเจา้อภยัราชกุมารกบัพระผูม้พีระภาค 
ในอภยัราชกุมารสตูร (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๓/๘๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๑๖/๓๒๐) 

  ในพระไตรปิฎกมหาวรรค อธบิายวา่ ทีช่ือ่วา่ ชวีก เพราะเมือ่คลอดออกมาวนั
แรกถูกแมนํ่าไปทิง้ แต่มชีวีติรอดมาได ้ทีช่ือ่วา่ โกมารภจั เพราะอภยัราชกุมาร
ทรงนําไปเลีย้งไวอ้ยา่งราชกุมาร เขาจบการศกึษาทางแพทย ์ เป็นคนแรกที่
ผา่ตดัสมองเป็นผลสาํเรจ็ นอกจากน้ี ยงัเป็นแพทยป์ระจาํพระองคข์อง
พระพทุธเจา้อกีดว้ย (ว.ิ มหา. (ไทย) ๕/๓๒๘/๑๒๕)  

อภยัเถรคาถา : ภาษติของพระอภยัเถระ,คาถาของพระอภยัเถระ ทา่นพระอภยัเถระกล่าววา่ 
เพราะเราไดฟั้งวาจาสภุาษติของพระพทุธเจา้  ผูเ้ป็นเผา่พนัธุพ์ระอาทติย ์จงึไดรู้้
แจง้ธรรมอนัละเอยีดยิง่ ดุจบุคคลยงิปลายขนทรายดว้ยลูกศร (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๒๖/๓๑๒) 

อภยัทาน : ใหค้วามไม่มภียั, ใหค้วามปลอดภยั ดงัคาํในรุรุมคิราชชาดก ทีพ่ระราชาตรสัวา่ 
ชนบทจงอยา่มแีละแมแ้วน่แควน้จงพนิาศไปกต็ามท ีสว่นเราใหอ้ภยัทานแลว้ จะ
ไมป่ระทุษรา้ยพญาเน้ือรุรุอยา่งเดด็ขาด ชนบทของเราจงอยา่มแีละแวน่แควน้
ของเราจงพนิาศไป สว่นเราใหพ้รแก่พญาเนื้อแลว้จะไมพ่ดูมสุาเดด็ขาด หรอืดงั
คาํในสาลเิกทารชาดกที ่ (พญานกแขกเตา้ใหโ้อวาทวา่)       ขา้พเจา้ไดก้นิและ
ดืม่ในทีอ่ยูข่องทา่น แต่ในเพือ่นบา้นของทา่นไม่น่ายนิดนีกั ทา่นโกสยิะ ขอทา่น
จงใหอ้ภยัทานในเหล่าสตัวผ์ูว้างอาชญาแลว้และจงเลีย้งดบูดิามารดาผูแ้ก่เฒา่
เถดิ (ข.ุชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑๓๒/๔๑๘, ๒๗/๑๕/๔๒๕) 

อภยัลิจฉวี, เจ้า : ชือ่เจา้ลจิฉวอีงคห์น่ึง ชาวแควน้วชัช ี เป็นสาวกนิครนถ ์ เป็นสหาย
กบัปัณฑติลจิฉวกุีมารภายหลงัไดส้นทนากบัพระอานนทใ์นเรือ่งความบรสิทุธิท์ ี่
ทาํใหก้เิลสสิน้ไป ๓ ประการ จบการสนทนากช็ืน่ชมคาํสภุาษติ ดงัคาํในนิคณัฐ
สตูร ทีก่ลา่วไวว้า่ ทา่นพระอานนทอ์ยูท่ีก่ฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ี
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สมยันัน้ เจา้อภยัลจิฉวแีละเจา้บณัฑติกุมารลจิฉวพีากนัเขา้ไปหาทา่นพระ
อานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้นัง่ ณ ทีส่มควร (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๕/๒๙๗) 

อภิเจตสิก : อนัมใีนจติยิง่,จติทีย่อดเยีย่ม(อุตตมจติ) คอือุปจารสมาธ,ิจติทีห่มดจดอยา่งยิง่ 
เป็นจติของผูม้คีวามนึกคดิอนัแจม่ใส ดงัคาํในอากงัเขยยสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ... หากภกิษุพงึหวงัวา่  ‘เราพงึไดฌ้าน  ๔ ซึง่เป็นอภิ
เจตสกิ เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนั ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ได้
โดยไมล่าํบากภกิษุนัน้พงึทาํศลีใหบ้รบิรูณ์ ฯลฯเพิม่พนู เรอืนวา่ง หรอืดงัคาํใน
กายคตาสตสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ ซึง่
เป็นอาภเิจตสกิเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนัเป็นผูไ้ดต้ามความปรารถนาโดย
ไมย่าก โดยไมล่าํบาก (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๖/๕๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๙/๒๐๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภเิจตสกิ หมายถงึอุปจารสมาธ ิคอื จติทีห่มดจด
อยา่งยิง่หรอือธจิติ เรยีกวา่ อภเิจตสกิคอืจติผอ่งใสยิง่ หรอืจติทีเ่กดิในอภเิจตสกิ
จะมคีวามนึกคดิอนัแจ่มใส อกีอยา่งหน่ึง จติทีอ่าศยั อภเิจตสกิ ชือ่วา่จติของผูม้ี
ความนึกคดิอนัแจม่ใส (ม.ม.ูอ. ๑/๖๖/๑๗๓)  

  ในฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อภเิจตสกิ ในทีน้ี่หมายถงึจติทีย่อดเยีย่ม(อุตตมจติ) 
ไดแ้ก่จติทีบ่รสิทุธิ(์วสิทุธจติ) (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๑๗๙/๖๖)  

อภิชชมานเปตวตัถ ุ: เรือ่งเปรตผูเ้ดนิทวนกระแสน้ําอนัไหลไม่ขาดสาย เรือ่งเปรตผูเ้ดนิทวน
กระแสน้ําอนัไหลไมข่าดสาย เป็นเรือ่งแสดงผลแหง่กรรมชัว่ของพรานเนื้อคน
หน่ึงชาวบา้นจนัทฏัฐลิะอยูท่ีร่มิฝัง่แมน้ํ่าคงคาตรงกนัขา้มกบับา้นวาสภะ เขตกรงุ
พาราณส ี เพราะความตระหนี่ใหท้านเพยีงเลก็น้อย ตายแลว้ไปเกดิเป็นเปรต
เปลอืยกายครึง่ทอ่น อดอยาก ไมม่อีาหาร โกลยิอาํมาตยข์องพระเจา้พมิพสิาร
ไปพบขณะเดนิลุยน้ําทวนกระแสอยูใ่นแมน้ํ่าคงคา เพือ่ไปขอสว่นบญุจากญาตทิี่
บา้นจนัทฏัฐลิะจงึไดถ้าม-ตอบกนั และไดช้่วยเหลอื โดยไดท้าํบุญดว้ยเสือ้ผา้และ
อาหารแก่อุบาสกในคณะของอํามาตยน์ัน่เอง แลว้อุทศิสว่นกุศลให ้ ทาํใหเ้ปรต
นัน้ไดร้บัผลทนัท ี(ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๓๘๗/๒๒๙) 

อภิชฌา : โลภอยากไดข้องเขา,ความคดิเพง่เลง็จอ้งจะเอาของของคนอื่น(ขอ้๘ใน
อกุศลกรรมบถ ๑๐),ในธมัมสงัคณีใหค้วามหมายของคาํวา่อภชิฌาไวว้า่ อภชิฌา 
ทีเ่กดิขึน้ในสมยันัน้ เป็นไฉน ความโลภ กริยิาทีโ่ลภ ภาวะทีโ่ลภ ความกาํหนดั 
กริยิาทีก่าํหนดั ภาวะทีก่าํหนดั ความเพง่เลง็ อกุศลมลูคอืโลภะ ในสมยันัน้ น้ีชือ่
วา่อภชิฌาทีเ่กดิขึน้ในสมยันัน้ หรอืดงัคาํในวภิงัคท์ีอ่ธบิายวา่ อภชิฌา เป็นไฉน 
ความกาํหนดั ความกาํหนดันกั ฯลฯ  ความกาํหนดันกัแหง่จติ น้ีเรยีกวา่อภชิฌา 
(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑๓/๗๓,๙/๒๑๗/๗๔,๙/๔๕๔/๒๐๐,๙/๔๕๘/๒๐๑,ท.ีม.(ไทย) 



 

๕๙๖๐ 
 

 

๑๐/๑๖๐/๑๐๕,๑๐/๑๖๕/๑๑๑,๑๐/๒๘๙/๒๒๒,๑๐/๒๘๙/๒๒๓,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๘๐/๕๙,๑๑/๙๙/๗๒,๑๑/๑๐๒/๗๓,๑๑/๑๐๕/๗๖,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๒๙๕/๓๒๕,๑๒/
๒๙๖/๓๒๖,๑๒/๔๑๒/๔๔๙,อภ.ิส.ํ(ไทย)๓๔/๓๙๒/๑๑๔,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๓๖๒/
๓๐๙) 

อภิชฌากายคนัถะ : กายคนัถะคอือภชิฌา หมายถงึเครือ่งรอ้ยรดักายคอือภชิฌา, กเิลสเครือ่ง
ผกูกายคอือภชิฌา, เป็นขอ้ ๑ ในคนัถะ ๔ คอื ๑.อภชิฌากายคนัถะ (กายคนัถะ
คอือภชิฌา) ๒.พยาปาทกายคนัถะ(กายคนัถะคอืพยาบาท) ๓. สลีพัพตปรามา
สกายคนัถะ (กายคนัถะคอืสลีพัพตปรามาส) ๔. อทิงัสจัจาภนิิเวสกายคนัถะ 
(กายคนัถะคอืความยดึถอืวา่สิง่นี้เทา่นัน้จรงิ) มปีรากฏในสงัคตีสิตูร คนัถสตูร
,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้่า อภชิฌากายคนัถะ  เป็นไฉน ความ
กาํหนดั  ความกาํหนดันกั  ความคลอ้ยตามอารมณ์  ความยนิด ี ความ
เพลดิเพลนิ ความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความเพลดิเพลนิ  ความกาํหนดันกัแหง่จติ 
ความอยาก ความสยบ ความหมกมุ่น ความใคร ่  ความรกัใคร่ ความขอ้งอยู ่ 
ความจมอยู ่  ธรรมชาตทิีค่รา่ไป  ธรรมชาตทิีห่ลอกลวง ธรรมชาตทิีย่งัสตัวใ์ห้
เกดิ ธรรมชาตทิีย่งัสตัวใ์หเ้กดิพรอ้ม  ธรรมชาตทิีร่อ้ยรดั ธรรมชาตทิีม่ขีา่ย  
ธรรมชาตทิีก่าํซาบใจ  ธรรมชาตทิีซ่่านไป ธรรมชาตเิหมอืนเสน้ดา้ย ธรรมชาตทิี่
แผไ่ป  ธรรมชาตทิีป่ระมวลมา ธรรมชาตเิป็นเพือ่นสอง ปณิธาน ธรรมชาตทิี่
นําไปสูภ่พ ตณัหาเหมอืนป่า  ตณัหาเหมอืนดง  ความเกีย่วขอ้ง  ความเยือ่ใย 
ความหว่งใย ความผกูพนัความหวงั กริยิาทีห่วงั ภาวะทีห่วงั ความหวงัรปู  
ความหวงัเสยีง ความหวงักลิน่ความหวงัรส ความหวงัโผฏฐพัพะ  ความหวงั
ลาภ ความหวงัทรพัย ์ ความหวงับุตร ความหวงัชวีติ ธรรมชาตทิีก่ระซบิ 
ธรรมชาตทิีก่ระซบิทัว่ ธรรมชาตทิีก่ระซบิยิง่ ความกระซบิ กริยิาทีก่ระซบิ ภาวะ
ทีก่ระซบิ  ความละโมบ  กริยิาทีล่ะโมบ ภาวะทีล่ะโมบ ธรรมชาตเิป็นเหตุซม
ซานไป ภาวะทีใ่ครแ่ต่อารมณ์ด ีๆ ความกาํหนดัในฐานะอนัไมค่วร  ความโลภ
เกนิพอด ี ความตดิใจ กริยิาทีต่ดิใจ ความปรารถนา ความกระหยิม่ใจ ความ
ปรารถนานกั กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา รปูตณัหา อรปูตณัหา นิโรธ
ตณัหา (คอืราคะทีส่หรคตดว้ยอุจเฉททฏิฐ)ิ  รปูตณัหา  สทัทตณัหา คนัธตณัหา 
รสตณัหา โผฏฐพัพตณัหา  ธมัมตณัหา โอฆะ โยคะ คนัถะ อุปาทาน อาวรณ์ 
นิวรณ์ เครือ่งปิดบงั เครือ่งผกู  อุปกเิลส อนุสยั ปรยิฏุฐาน ตณัหาเหมอืน
เถาวลัย ์ ความปรารถนาวตัถุมอียา่งต่าง ๆ  มลูเหตแุหง่ทุกข ์  เหตุแหง่ทุกข ์
แดนเกดิแหง่ทุกข ์บ่วงแหง่มาร เบด็แห่งมาร วสิยัแหง่มาร ตณัหาเหมอืนแมน้ํ่า 
ตณัหาเหมอืนขา่ย ตณัหาเหมอืนเชอืก ตณัหาเหมอืนสมทุร  อภชิฌา อกุศลมลู
คอืโลภะ น้ีเรยีกวา่อภชิฌากายคนัถะ,และมอีธบิายวา่ อภชิฌากายคนัถะเกดิขึน้



 

๕๙๖๑ 
 

 

ในจติตุปบาททีส่หรคตดว้ยโลภะ  ๘,ในวภิงัคอ์ธบิายวา่ ความกาํหนดั  ความ
กาํหนดันกั  ฯลฯ  ความเพง่เลง็  อกุศลมลูคอืโลภะ  น้ีเรยีกวา่ อภชิฌากายคนั
ถะ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๗๕/๑๐๒, อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/
๑๑๔๑/๒๙๑,๓๔/๑๘๖๙/๓๖๕, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๓๘/๕๘๗,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑/
๓๓๑,๔๒/๓๖/๓๔๗,๔๒/๑๐๓/๓๘๑,๔๒/๑๐๗/๓๘๓) 

อภิชฌาลสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้พง่เลง็อยากไดข้องเขาและผูไ้มเ่พง่เลง็อยากไดข้องเขาพระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลดาํรงอยูใ่นนรก ๔ คอื (๑) เพง่เลง็
อยากไดข้องเขา (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหเ้พง่เลง็อยากไดข้องเขา (๓) พอใจความ
เพง่เลง็อยากไดข้องเขา (๔) สรรเสรญิความเพง่เลง็อยากไดข้องเขา แลว้ตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลดาํรงอยูใ่นสวรรค ์ ๔ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๒๗๑/๓๘๗) 

อภิชฌาและโทมนัส : ความอยากไดข้องของเขาและความไมส่บายใจ หมายถงึความโลภและ
ความทุกขใ์จ มกัเป็นคาํทีม่าคูก่นั ดงัคาํในอปรหิานิยสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ เหน็รปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิตัเิพือ่
สาํรวมจกัขนุทรยีซ์ึง่เมือ่ไมส่าํรวมแลว้จะเป็นเหตุใหบ้าปอกุศลธรรมคอือภชิฌา
และโทมนสัครอบงาํได ้ จงึรกัษาจกัขนุทรยี ์ ถงึความสาํรวมในจกัขนุทรยี,์ใน
วภิงัคก์ายานุปัสสนานิทเทสอธบิายความหมายไวว้า่ อภชิฌา เป็นไฉน ความ
กาํหนดั ความกาํหนดันกัฯลฯ ความกาํหนดันกัแหง่จติ น้ีเรยีกว่าอภชิฌาโทมนสั 
เป็นไฉน ความไมส่าํราญทางใจ  ความทุกขท์างใจ ความเสวยอารมณ์ทีไ่ม่
สาํราญเป็นทกุข ์ อนัเกดิแต่เจโตสมัผสั กริยิาเสวยอารมณ์ทีไ่มส่าํราญเป็นทุกข ์
อนัเกดิแต่เจโตสมัผสั น้ีเรยีกวา่โทมนสั (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๗/๖๑,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๓๖๒/๓๐๙) 

อภิชฌาวิสมโลภะ : ละโมบไมส่มํ่าเสมอ,ความโลภอยา่งแรงกลา้ จอ้งจะเอาไมเ่ลอืกวา่ควรไม่
ควร,ความโลภไมส่มํ่าเสมอคอืความเพง่เลง็อยากไดส้ิง่ของของผูอ้ื่น, (ขอ้ ๑ ใน
อุปกเิลสแหง่จติ ๑๖) (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๑/๖๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๒) 

  ในวตัถูปมสตูรอธบิายวา่ คาํวา่ อภชิฌาวสิมโลภะ คอื คดิเพง่เลง็อยากไดโ้ดย
ไมเ่ลอืกวา่ควร หรอืไม่ควรเป็นตน้ ( ม.ม.ู (บาล)ี ๑๒/๗๒/๔๘-๙)  

อภิชฌา-อนภิชฌาสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้พง่เลง็อยากไดข้องเขาและผูไ้ม่เพง่เลง็อยากไดข้อง
เขา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลตกนรก เหมอืนถูกนําไปฝัง
ไว ้๓ คอื (๑) ตนเองเป็นผูเ้พง่เลง็อยากไดข้องเขา (๒) ชกัชวนผูอ้ื่นใหเ้พง่เลง็
อยากไดข้องเขา (๓) พอใจการเพง่เลง็อยากไดข้องเขา และตรสัว่า ธรรมทีเ่ป็น



 

๕๙๖๒ 
 

 

เหตุใหบ้คุคลขึน้สวรรค ์ เหมอืนไดร้บัอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ มนียัตรงกนัขา้ม 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๐/๑๖๔-๑๘๓/๔๐๘) 

อภิชาตบตุร : บุตรทีเ่กดิดยีิง่ หมายถงึบุตรผูม้คีุณธรรมสงูกวา่บดิามารดา ดงัคาํใน        สรุุจิ
ชาดกทีท่า้วสกักะตรสัแก่พระนางสเุมธาวา่ กษตัรยิผ์ูส้มบรูณ์ดว้ยพระชาต ิ เป็น
อภชิาตบุตรผูเ้รอืงยศ เป็นพระธรรมราชาแหง่ชาววเิทหะ จะอุบตัแิดพ่ระนาง 
หรอืดงัคาํในภรูทิตัตชาดกทีพ่ระเจา้พรหมทตัตรสัแก่ทา้วธตรฏัฐะวา่ เราไมไ่ดดู้
หมิน่ทา้วธตรฏัฐะผูท้รงยศเพราะทา้วธตรฏัฐะเป็นใหญ่แมแ้หง่นาคเป็นอนัมาก 
ถงึจะเป็นพญานาคผูม้อีานุภาพมาก กไ็มส่มควรกบัธดิาของเรา สว่นเราเป็น
กษตัรยิข์องชาวแควน้วเิทหะและนางสมทุทชาธดิาของเรากเ็ป็นอภชิาตบตุร 
หรอืดงัคาํทีพ่ระมหากจัจายนเถระกล่าวถงึประวตัขิองตนตอนหน่ึงวา่ ขา้พเจา้
เป็นพราหมณ์ผูอ้ภชิาตบุตรในตระกลูทีม่ ัง่คัง่ จบมนตร ์ สละทรพัยแ์ละ
ขา้วเปลอืกแลว้ ออกบวชเป็นบรรพชติ,เป็น ๑ ในบุตร ๓ ประเภท หรอืดงัคาํที่
พระโสณโกฬวิสิเถระกล่าวสรรเสรญิพระพทุธเจา้ตอนหนึ่งวา่ พระผูม้พีระภาค
พระนามวา่องัครีสมหานาค ทรงเป็นอภชิาตบุตร  ผูดุ้จพญาราชสหี ์ ประทบันัง่
ในทา่มกลางหมูภ่กิษุแลว้ ทรงแต่งตัง้ขา้พเจา้ไวใ้นตาํแหน่งอนัเลศิ หรอืดงัคาํที่
พระอุบบลทายกิาเถรกีล่าวถงึประวตัขิองตนตอนหนึ่งวา่ หมอ่มฉนัมผีวิพรรณ
เหมอืนดอกอุบล เป็นสตรมีรีปูงาม  น่าดนู่าชม   มอีงคส์มบตัทิัง้ปวงสมบรูณ์  
เป็นอภชิาตบตุร ทรงไวซ้ึง่ความเปล่งปลัง่ เมือ่ถงึภพสดุทา้ย หมอ่มฉนัเกดิใน
ศากยตระกลู เป็นหวัหน้าของนาร ี  ๑,๐๐๐ นาง ของพระโอรสของพระเจา้สุ
ทโธทนะ,ในจรยิาปิฎก เวสสนัตรจรยิา กล่าวไวว้า่ ชนทัง้ ๔ เป็นกษตัรยิส์ขุมุาล
ชาต ิ ผูอ้ภชิาตบตุรไดเ้สดจ็ดาํเนินไปตามทางทีข่รขุระและราบเรยีบไปยงัภเูขา
วงกต (ข.ุชา.ปกณิณก.(ไทย) ๒๗/๑๑๘/๔๔๒,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๘๙/๓๐๖,ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๑๕๕,๓๒/๕๒/๑๗๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๗/๕๒๘, ข.ุจรยิา.
(ไทย) ๓๓/๕๐/๗๖๔,๓๓/๙๗/๗๔๐) 

อภิชาติ : กาํหนดหมายชนชัน้ หมายถงึการกาํหนดหมายชนเป็นชัน้ เป็นกลุ่ม เชน่ หมูค่น
ทีป่ระพฤตอิยา่งนี้ ๆ กาํหนดเรยีกอยา่งนี้ ๆ ม ี๖ อยา่ง ดงัครมูกัขล ิโคศาลกล่าว
วา่ ‘มหาบพติร ความเศรา้หมองของสตัวท์ัง้หลายไมม่เีหตุไมม่ปัีจจยั สตัว์
ทัง้หลายเศรา้หมองเอง ความบรสิทุธิข์องสตัวท์ัง้หลายไมม่เีหตุไมม่ปัีจจยั สตัว์
ทัง้หลายบรสิทุธิเ์อง ฯลฯ ไมม่คีวามพยายามของมนุษย ์สตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะ 
ทัง้ปวงลว้นไมม่อีาํนาจ ไม่มกีาํลงั ไมม่คีวามเพยีร ผนัแปรไปตามโชคชะตา ตาม
สถานภาพทางสงัคมและตามลกัษณะเฉพาะตน ยอ่มเสวยสขุและทุกขใ์นอภชิาต
ทัง้๖,ในสงัคตีสิตูร พระสารบีุตรกล่าวไวว้า่ ๑. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกณัหาภิ
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ชาต ิ  (เกดิในตระกลูตํ่า) ประพฤตธิรรมดาํ  ๒. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกณั
หาภชิาต ิ ประพฤตธิรรมขาว ๓. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกณัหาภชิาต ิ บรรลุ
นิพพานทีไ่มด่าํ ไมข่าว ๔. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสกุกาภชิาต ิ  (เกดิใน
ตระกลูสงู) ประพฤตธิรรมดาํ ๕.บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสกุกาภชิาต ิ 
ประพฤตธิรรมขาว ๖. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสกุกาภชิาต ิบรรลุนิพพานทีไ่ม่
ดาํ ไมข่าว,ในฉฬภชิาตสิตูร กก็ล่าวอภชิาตทัง้ ๖ ไว ้ (ท.ีปา.(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,
ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๙/๓๒๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐๐/๑๐๖,๑๓/๑๐๒/๑๐๘,๑๓/๒๒๗/
๒๖๖,๑๓/๒๒๘/๒๖๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙/๑๓, ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๑๒/๑๒๘,ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๒/๒๙๐,๑๗/๒๑๓/๒๙๓,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๓,องฺ.เอกก.
(ไทย) ๒๐/๒๗)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภชิาต ิ คอื การกาํหนดหมายชนชัน้ เชน่ โจร
เป็นกณัหาภชิาต ิ (สดีาํ) นกับวชเป็นนีลาภชิาต ิ (สเีขยีว) นิครนถเ์ป็นโลหติาภิ
ชาต ิ (สแีดง) คฤหสัถเ์ป็นหลทิทาภชิาต ิ (สเีหลอืง) อาชวีกเป็นสกุกาภชิาต ิ (สี
ขาว) นกับวชทีเ่ครง่วตัรปฏบิตัเิป็นปรมสุกกาภชิาต ิ (สขีาวยิง่นกั) ( ท.ีส.ีอ. 
(บาล)ี ๑๖๘/๑๔๗) อธบิายอกีวา่ อภชิาตทิัง้ ๖ ไดแ้ก่ ๑.กณัหาภชิาต(ิผูม้ชีาตดิาํ) 
หมายถงึผูท้าํงานน่ากลวั เชน่เป็นโจร เป็นเพชฌฆาต ๒. นีลาภชิาต ิ (ผูม้ชีาติ
เขยีว) หมายถงึภกิษุผูเ้ป็นนกับวชพวกหนึ่ง ผูเ้ลอืกกนิแต่เนื้อปลา ๓. โลหติาภิ
ชาต ิ (ผูม้ชีาตแิดง) หมายถงึนิครนถผ์ูถ้อืผา้ผนืเดยีวเป็นวตัร ๔.หลทิทาภชิาต ิ
(ผูม้ชีาตเิหลอืง) หมายถงึคฤหสัถผ์ูเ้ป็นสาวกของชเีปลอืยผูป้ระเสรฐิกวา่พวก
นิครนถ ์๕.สกุกาภชิาต ิ (ผูม้ชีาตขิาว) หมายถงึเจา้ลทัธชิือ่ นนัทะวจัฉะ สงักจิจะ 
ดกีวา่ ๔จาํพวกขา้งตน้ ๖.ปรมสกุกาภชิาต ิ (ผูม้ชีาตขิาวทีส่ดุ) หมายถงึพวก
อาชวีกผูม้ลีทัธดิกีวา่ ๕ จาํพวกขา้งตน้ (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๑๐๐/๙๐, ท.ีส.ีอ. 
(บาล)ี ๑/๑๖๘/๑๔๗) 

อภิชานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูรู้ย้ ิง่ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ บคุคลผูย้งัไม่รูย้ ิง่ ไมก่าํหนดรู ้ ไมค่ลายกาํหนดั ไมล่ะขนัธ ์
๕ เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทุกข ์ สว่นบคุคลผูรู้ย้ ิง่ กาํหนดรู ้ คลายกาํหนดั ละ
ขนัธ ์๕ ไดแ้ลว้เทา่นัน้ เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทุกข ์(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๔/๓๖) 

อภิญญา,อภิญญา ๖ :  ความรูย้ ิง่, ความรูเ้จาะตรงยวดยิง่, ความรูช้ ัน้สงู ม ี๖ อยา่งคอื ๑.อิทธิ
วิธิ แสดงฤทธิต์่างๆ ได ้๒. ทิพพโสต หทูพิย ์๓. เจโตปริยญาณ ญาณทีใ่หท้ายใจ
คนอื่นได ้ ๔. ปุพเพนิวาสานุสติญาณทีท่าํใหร้ะลกึชาตไิด ้ ๕. ทิพพจกัขุตาทพิย ์
๖. อาสวกัขยญาณ ญาณทาํใหอ้าสวะสิน้ไป, ๕ อยา่งแรกเป็นโลกยีอภญิญา ขอ้
สดุทา้ยเป็นโลกุตตรอภญิญา,ในทสุตตรสตูร พระสารบีตุรอธบิายอภญิญา ๖ ไว้
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อยา่งละเอยีด (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๓/๑๗๘,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๔,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๑,๑๓/๒๕๙/๓๐๖,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๔,๑๕/๑๙๙/
๒๘๘,๑๕/๒๑๕/๓๑๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๙๔/๒๕๒,๑๙/๙๐๑/๔๓๔,๑๙/๙๐๙/
๔๔๒,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๔๕/๓๑,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๘๖/๔๑๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๕๓/๔๐๗,๒๕/๗๗/๔๓๐,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๒๑/๑๕๒)  

  อรรถกถาอธบิายอภญิญาไว ้ ตามความหมายในพระพทุธศาสนามอุีปมาวา่ 
ลาภสกัการะเหมอืนกิง่ไมแ้ละใบไม ้ ปารสิุทธศิลี ๔ เหมอืนสะเกด็ไม ้ ฌาน
สมาบตัเิหมอืนเปลอืกไม ้ อภญิญาทีเ่ป็นโลกยิะเหมอืนกระพีไ้ม ้ มรรคผลเหมอืน
แก่นไม ้(ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๗๔/๒๕)  

อภิญญาเทสิตธรรม  : ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงดว้ยพระปัญญาอนัยิง่หมายถงึ โพธปัิกขยิ
ธรรม ๓๗ ประการมสีตปัิฏฐาน ๔ เป็นตน้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  

อภิญญาญาณ : ญาณคอืความรูอ้ยา่งยิง่ยวดม ี๖ คอื (๑) อทิธวิธิ ิ(๒) ทพิพโสต (๓) เจโตปรยิ
ญาณ (๔) ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ (๕) ทพิพจกัข ุ(๖) อาสวกัขยญาณ และสมา
ปัตตญิาณ (ญาณในสมาบตั ิ ๘) ดงัคาํในมาคนัทยิสตุตนทิเทส ทีอ่ธบิายไวว้า่  
ญาณ  ประสงคเ์อากมัมสัสกตาญาณ  สจัจานุโลมกิญาณ  อภญิญาญาณ สมา
ปัตตญิาณ (ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔) ในทฆีนิกาย อธบิายวา่ อภญิญาญาณ 
ญาณคอืความรูอ้ยา่งยิง่ยวดม ี๖ (๑) อทิธวิธิ ิ (๒) ทพิพโสต (๓) เจโตปรยิญาณ 
(๔) ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ (๕) ทพิพจกัข ุ (๖) อาสวกัขยญาณ (ดปูระกอบใน 
ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๓๔-๒๔๘/๗๗-๘๔)  

  ฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อภญิญาญาณ หมายถงึเหน็อย่างแจม่แจง้ หมายถงึ 
เหน็แน่นอน หมายถงึเหน็เหตุการณ์อดตี อนาคต และปัจจุบนัไดอ้ย่างชดัเจน 
(องฺ.สตฺตก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๖๒/๒๒๔) 

อภิญญาบารมี : บารมคีอือภญิญา หมายถงึมอีภญิญาเป็นบารม ี คอืพระอรหตัตผลอนัมี
อภญิญาเป็นทีส่ดุ ดงัคาํในมหาสกุลุทายสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่อุทายวีา่ 
เราไดบ้อกขอ้ปฏบิตัแิก่สาวกทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของเราผูป้ฏบิตั ิ ตามยอ่ม
เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ คอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้ ๑. พจิารณาเหน็กายในกาย
อยู ่ มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกได ้ ๒. 
พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่  ฯลฯ ๓.พจิารณาเหน็จติในจติอยู ่
ฯลฯ ๔. พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ
กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกได ้ เพราะเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนัน้แล 
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สาวกของเราเป็นอนัมากจงึไดบ้รรลุทีส่ดุแหง่อภญิญาและอภญิญาบารมอียู ่ (ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๑,๑๓/๒๕๙/๓๐๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ทีส่ดุแห่งอภญิญาและอภญิญาบารม ี ในทีน้ี่
หมายถงึพระอรหตัตผลอนัมอีภญิญาเป็นทีส่ดุ และมอีภญิญาเป็นบารม ี (ม.ม.อ. 
(บาล)ี ๒/๒๔๗/๑๗๗) ในสตูรนี้ยงัอธบิายอกีวา่ เหลา่สาวกเจรญิธรรมในสตปัิฏ
ฐานเป็นตน้ก่อน จากนัน้จงึบรรลุอรหตัตผล หรอืเป็นผูอ้บรมวสใีนอภภิายตนะ ๘ 
ประการนี้ (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๒๔๙/๑๘๙)  

อภิญญาปริญญาปหานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเพือ่รูย้ ิง่กาํหนดรูแ้ลว้ละสิง่ทัง้ปวง พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรม
เหล่าน้ี คอื อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ แม้
ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกข ์ หรอืมใิช่สขุมใิชทุ่กขท์ีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสั 
๖ เป็นปัจจยั เป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ เป็นสิง่ทีค่วรกาํหนดรูแ้ลว้ละ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๕/๒๓) 

อภิญญาพละ : พลงัคอือภญิญา ม ี๕ อยา่ง คอื แสดงฤทธิไ์ด ้หทูพิย ์รูใ้จผูอ้ื่น ระลกึชาตไิด ้และ
ตาทพิย ์ ดงัคาํในอปทานทีพ่ระสารบีุตรกล่าวถงึอดตีชาตสิมยัทีเ่กดิเป็นดาบสชือ่
สรุุจ ิตอนหนึ่งวา่ ขา้พเจา้อยูใ่นอาศรม ซึง่สรา้งไวอ้ยา่งด ี  น่ารืน่รมย ์ในป่ามไีม้
ดอกไมผ้ล สมบรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบทุกอยา่ง  ดงักล่าวมานี้ ขา้พเจา้เป็นดาบส
ชือ่สรุุจ ิ มศีลี สมบรูณ์ดว้ยขอ้วตัร มปีกตเิพง่ฌาน ยนิดใีนฌานในกาลทุกเมือ่ 
สาํเรจ็อภญิญาพละ ๕ ประการ หรอืดงัคาํในสเุมธกถาทีด่าบสสเุมธดาบส
กล่าวถงึอดตีชาตขิองตนตอนหนึ่งวา่ ในทีน่ัน้ เราสรา้งทีจ่งกรมซึง่เวน้โทษ ๕
ประการ เป็นทีนํ่ามาซึง่อภญิญาพละประกอบดว้ยคุณ ๘ ประการ ในทีน่ัน้ เรา
บาํเพญ็ความเพยีรอยูใ่นทีน่ัง่ทีย่นืและทีจ่งกรมภายในเวลา ๗ วนั กไ็ดบ้รรลุ
อภญิญาพละ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๗๔/๓๐,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๙/๕๗๑,๓๓/๓๓/
๕๗๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภญิญาพละ ๕ คอื แสดงฤทธิไ์ด ้หทูพิย ์รูใ้จผูอ้ื่น 
ระลกึชาตไิด ้และตาทพิย ์(ข.ุอป.อ. (บาล)ี ๑/๑๗๔/๒๖๓)  

อภิญญาและพลธรรม : ความรูย้ ิง่และธรรมคอืพลงั ดงัคาํในอปทานทีพ่ระเสลเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนไวว้า่ เพราะการถวายบลัลงักน์ัน้ ขา้พเจา้กาํจดัความมดืทัง้หมด
ไดแ้ลว้ ขา้แต่พระมหามนีุ พระเถระผูบ้รรลุอภญิญาและพลธรรมทัง้ปวง ขอ
กราบไหวพ้ระองค ์หรอืดงัคาํวา่ ขา้พระองคท์ัง้หลาย อนัพระองคผ์ูเ้ป็นสารถฝึีก
แลว้ จงึพน้วเิศษดว้ยด ีไมม่อีาสวะ บรรลุอภญิญาและพลธรรมทัง้ปวง ดบัแลว้ใน
ธรรมเป็นทีส่ิน้อุปธ ิดงัคาํในอโนมทสัสพีทุธวงศท์ีก่ล่าวไวว้า่ พระขณีาสพผูบ้รรลุ



 

๕๙๖๖ 
 

 

อภญิญาและพลธรรมดบักเิลสไดแ้ลว้มตีบะ  ประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐ รปูมาประชุม
กนัเป็นครัง้ที ่๓ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๙๓/๖๒๑,๓๒/๒๙๙/๖๒๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๑๑/๖๒๔, ๓๓/๘/๖๕๑,๓๓/๑๑/๖๒๔) 

อภิญญาและพละ : ความรูย้ ิง่และพลงั ดงัคาํในมหานิทเทสทีพ่ระสารบีุตรเถระกล่าวไวว้า่ 
พระสาวกผูบ้รรลุอภญิญาและพละอนัยิง่ใหญ่ ม ี ๖ อยา่ง คอื แสดงฤทธิไ์ด ้ หู
ทพิย ์ รูใ้จผูอ้ื่น ระลกึชาตไิด ้ และตาทพิย ์  และทาํใหก้เิลสสิน้ไป พดูกนัวา่ 
เหมอืนพระศาสดา หรอืดงัคาํในสทิธตัถพทุธวงศท์ีก่ลา่วไวว้า่ เราเป็นดาบสมชีือ่
วา่มงคล มเีดชรุง่เรอืง ขม่ไดย้าก ทัง้ประกอบดว้ยอภญิญาและพละ(คอืม ี ๕ 
อยา่ง คอืแสดงฤทธิไ์ด ้หทูพิย ์รูใ้จผูอ้ื่น ระลกึชาตไิด ้และตาทพิย)์ เราไดนํ้าผล
หวา้มาถวายพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามว่าสทิธตัถะ พระองคท์รงรบัแลว้  (ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๘/๖๗๑) 

อภิญญาวสี : ความชาํนาญในอภญิญา ดงัคาํในอปทานทีพ่ระอานนทก์ล่าววา่ หมู่พระอรยิะ
เหล่านัน้  เป็นผูห้มดจดจากกเิลส  ครองจวีรผา้ทพิยเ์สมอกนัอนัขา้พเจา้นิมนต์
ฉนัจนอิม่หนํา  ดว้ยน้ําตาลกรวดน้ํามนั  น้ําผึง้  น้ําออ้ย  และขา้วอยา่งด ี
ทัง้หมดไดเ้ขา้ไปสูห่อ้งแกว้ เหมอืนไกรสรราชสหีเ์ขา้ไปสูถ่ํ้าสาํเรจ็สหีไสยาสน์
บนทีน่อนมคีา่มากมสีตสิมัปชญัญะลุกขึน้แลว้นัง่ขดัสมาธบินทีน่อน ซึง่เป็น
อารมณ์ของพระพุทธเจา้ทุกพระองค ์ แนบแน่นดว้ยความยนิดใีนฌานหมูห่น่ึง
แสดงธรรม หมูห่น่ึงยนิดดีว้ยฤทธิ ์ หมูห่น่ึงเขา้อปัปนาฌาน หมูห่น่ึงเจรญิ
อภญิญาวส ีแสดงฤทธิไ์ดห้ลายรอ้ยหลายพนัประการ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภญิญาวส ี หมายถงึความชาํนาญในอภญิญา ๕  
ประการ คอื (๑) อาวชัชนวส ีชาํนาญในการคาํนึงถงึ  (๒) สมาปัชชนวส ีชาํนาญ
ในการเขา้ (๓) วุฏฐานวส ีชาํนาญในการออก (๔) อธฏิฐานวส ีชาํนาญ  ในการ
อธษิฐาน (๕) ปัจจเวกขณวส ีชาํนาญในการ พจิารณา (ข.ุอป.อ. (บาล)ี ๑/๓๒/
๑๒๙) 

อภิณหชาดก :   ชาดกวา่ดว้ยการไดเ้หน็กนัเนือง ๆ  มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ อาํมาตย์
โพธสิตัวก์ราบทลูพระเจา้พรหมทตัใหท้รงทราบสาเหตุทีพ่ญาชา้งตน้ไมย่อมรบั
อาหาร เพราะมคีวามรกัความอาลยัต่อสนุขัทีเ่ป็นเพือ่นเล่นกนัมาแแต่ถูกชายคน
หน่ึงลกักตวัไป และหาอุบายแกไ้ขไมใ่หช้า้งตน้ของพระองคเ์หงาหงอย เพราะ
คดิถงึลกูสนุขัได(้ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๗/๑๑) 

อภิณหปัจจเวกขณ์ : ขอ้ทีค่วรพจิารณาเนืองๆ, เรือ่งทีค่วรพจิารณาทุกๆ วนั ม ี๕ อย่าง คอื ๑. 
ควรพจิารณาทุกวนัๆ วา่เรามคีวามแก่เป็นธรรมดา ไมล่่วงพน้ความแก่ไปได ้๒. 
วา่เรามคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่่วงพน้ความเจบ็ไขไ้ปได ้ ๓. วา่เรามคีวาม



 

๕๙๖๗ 
 

 

ตายเป็นธรรมดา ไมล่่วงพน้ความตายไปได ้๔. วา่เราจะตอ้งพลดัพรากจากของ
รกัของชอบใจทัง้สิน้๕. วา่เรามกีรรมเป็นของตวั เราทาํดจีกัไดด้ ี เราทาํชัว่จกัได้
ชัว่ มกีล่าวไวใ้นฐานสตูร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๔/๔๘/๗๘) ; อีกหมวดหน่ึง
สาํหรบับรรพชิต แปลวา่ “ธรรมทีบ่รรพชติควรพจิารณาเนืองๆ” ม ี ๑๐ อยา่ง 
(ปัพพชติอภณิหปัจจเวกขณ์) คอื ๑. บรรพชติควรพจิารณาเนืองๆ วา่ บดัน้ี เรา
มเีพศต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ ๒. วา่การเลีย้งชพีของเราเนื่องดว้ยผูอ้ื่น ๓. วา่เรามี
อากปักริยิาอยา่งอื่นทีจ่ะพงึทาํ ๔.วา่ตวัเราเองยงัตเิตยีนตวัเราเองโดยศลีไมไ่ด้
อยูห่รอืไม ่๕. วา่เพือ่นพรหมจรรยผ์ูเ้ป็นวญิญ ู ใครค่รวญแลว้ ยงัตเิตยีนเราโดย
ศลีไมไ่ดอ้ยูห่รอืไม ่ ๖. วา่เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ ๗. 
วา่เรามกีรรมเป็นของตน เราทาํดจีกัไดด้ ีเราทาํชัว่จกัไดช้ัว่ ๘. วา่วนัคนืล่วงไปๆ 
บดัน้ีเราทาํอะไรอยู ่๙. ว่าเรายนิดใีนทีส่งดัอยูห่รอืไม ่๑๐. วา่คุณวเิศษทีเ่ราบรรลุ
แลว้มอียูห่รอืไม ่ทีจ่ะทาํใหเ้ราเป็นผูไ้มเ่กอ้เขนิ เมือ่ถูกเพือ่นบรรพชติถามในกาล
ภายหลงั (ขอ้ ๑. ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิทา้ยวา่ อาการกริยิาใดๆ ของสมณะ เราตอ้ง
ทาํอาการกริยิานัน้ๆ ขอ้ ๒. เตมิวา่ เราควรทาํตวัใหเ้ขาเลีย้งงา่ยขอ้ ๓. ทา่น
เขยีนวา่ อาการกายวาจาอยา่งอื่นทีเ่ราจะตอ้งทาํใหด้ขีึน้ไปกวา่น้ียงัมอียูอ่กี 
ไมใ่ชเ่พยีงเทา่น้ี) มกีล่าวไวใ้นปัพพชติอภณิหสตูร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔/๑๐๔) 

อภิญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีรู่ย้ ิง่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรม ๔ คอื ธรรมทีบุ่คคลรู้
ยิง่แลว้ (๑) ควรกาํหนดรู ้ คอือุปาทานขนัธ ์ ๕ (๒) ควรละ คอือวชิชาและ
ภวตณัหา (๓) ควรเจรญิ คอืสมถะและวปัิสสนา (๔) ควรทาํใหแ้จง้ คอืวชิชาและ
วมิตุต ิ(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๔/๓๗๑) 

อภิฐาน : ฐานะอยา่งหนกั, ความผดิสถานหนกั ม ี๖ อยา่ง คอื ๑. มาตุฆาต ฆา่มารดา ๒. 
ปิตุฆาต ฆา่บดิา ๓. อรหนัตฆาต ฆา่พระอรหนัต ์ ๔. โลหตุิปบาททาํรา้ย
พระพทุธเจา้ใหถ้งึหอ้พระโลหติ ๕. สังฆเภท ทาํสงฆใ์หแ้ตกกนั ๖. อัญญสัตถุท
เทส ถอืศาสดาอื่น ดงัคาํในรตนสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า พระโสดาบนันัน้
พน้แลว้จากอบายทัง้สี ่ และจะไมท่าํอภฐิาน ๖นี้เป็นรตันะอนัประณตีในพระสงฆ ์
ดว้ยสจัจะนี้ ขอใหม้คีวามสวสัด,ีในกถาวตัถุอธบิายวา่ พระสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัไวว้า่ พระโสดาบนัละธรรม ๓ ประการ คอืสกักายทฏิฐวิจิกิจิฉาและ
สลีพัพตปรามาสไดอ้ยา่งสิน้เชงิแลว้พรอ้มกบัการบรรลุโสดาปัตตมิรรค พระ
โสดาบนักพ็น้จากอบายทัง้ ๔ และจะไมท่าํอภฐิาน ๖ (ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๑๑/๑๒,ข.ุ
ส.ุ(ไทย) ๒๕/๒๓๔/๕๕๕,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๑๗/๒๗๒)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภฐิาน ๖ หมายถงึฐานะอนัหนกั ๖ ประการ 
ไดแ้ก่ (๑) ฆา่มารดา (๒) ฆา่บดิา (๓) ฆา่พระอรหนัต ์  (๔) ทาํโลหติของ



 

๕๙๖๘ 
 

 

พระพทุธเจา้ใหห้อ้ (๕) ทาํใหส้งฆแ์ตกกนั (๖) เขา้รตีศาสดาอื่น (ข.ุข.ุอ. (บาล)ี 
๖/๑๖๖)  

อภิธรรม : ธรรมอนัยิง่ ทัง้ยิง่เกนิ คอืมากกวา่ธรรมอยา่งปกตแิละยิง่พเิศษ (อภวิเิสส) คอื
เหนือกวา่ธรรมอยา่งปกต,ิ หมายถงึหลกัธรรมหรอืคาํสอนขัน้สงู ดงัปรากฏใน
คมัภรีม์หาวภิงัค ์ กไ็ด ้ หมายถงึพระอภธิรรมปิฎกและคาํสอนในพระอภธิรรม
ปิฎก รวมทัง้คาํสอน ตามแนวของคมัภรีอ์ภธิมัมตัถสงัคหะ, หลกัและคาํอธบิาย
ธรรมทีเ่ป็นเนื้อหาสาระแท้ๆ  ลว้นๆ ซึง่จดัเรยีงอย่างเป็นระเบยีบและเป็นลาํดบั
จนจบความอยา่งบรบิรูณ์ โดยไมก่ล่าวถงึไมอ่า้งองิ และไมข่ึน้ต่อบคุคล ชุมชน
หรอืเหตุการณ์ อนัแสดงโดยเวน้บญัญตัโิวหาร มุง่ตรงต่อสภาวธรรม ทีต่่อมา
นิยมจดัเรยีกเป็นปรมตัถธรรม๔ คอื จติ เจตสกิ รปู นิพพาน, เมือ่พดูวา่ 
“อภธิรรม” บางทหีมายถงึพระอภธิรรมปิฎก บางทหีมายถงึคาํสอนในพระ
อภธิรรมปิฎกนัน้ ตามทีไ่ดนํ้ามาอธบิายและเล่าเรยีนกนัสบืมา เฉพาะอยา่งยิง่ 
ตามแนวทีป่ระมวลแสดงไวใ้นคมัภรีอ์ภธิมัมตัถสงัคหะ, บางท ี เพือ่ใหช้ดัวา่
หมายถงึพระอภธิรรมปิฎก กพ็ดูวา่ “อภธิรรมเจด็คมัภรี”์ ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ี่
พระทพัพมลัลบุตรจดัแจงเสนาสนะสาํหรบัภกิษุผูท้รงพระอภธิรรมรวมกนัไวแ้หง่
หน่ึง  ดว้ยประสงคว์า่ ภกิษุเหล่านัน้จกัสนทนาพระอภธิรรมกนั หรือดังคําว่า 
ภกิษุไม่ประสงค์จะดูหมิน่กล่าวตามเหตุว่า นิมนต์ท่านเรียนพระสูตร  พระคาถา  
หรือพระอภธิรรมไปก่อน  ภายหลังจึงเรียน พระวินัย หรือดังคําทีพ่ระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ภกิษุผู้ประกอบด้วยองค์  ๕  พงึให้อุปสมบท  พงึให้นิสสัย  พงึใช้
สามเณรอุปัฏฐาก  คือข้อ ๓ สามารถแนะนําในอภธิรรม  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/
๔๑๔,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๔๒/๕๕๑, ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๒๒๑/๓๘๐,ว.ิม.(ไทย) 
๔/๘๔/๑๒๘, ๔/๘๕/๑๓๕, ๔/๘๕/๑๓๖,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๖/๔๘๐,๘/๔๑๘/๕๙๒,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗๓/๑๙๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๕/๔๔,๒๐/๑๔๑/๓๘๘,องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๔๒/๓๙๐,๒๐/๑๔๓/๓๙๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๓๒,๒๔/๑๘/๓๖,๒๔/
๕๐/๑๐๘) ; ด ูอภธิรรมปิฎก, อภธัิมมัตถสังคหะ, อภวิินัย  

  อรรถกถาในมหาวรรค อธบิายวา่ คาํวา่ อภธิรรม คอื หลกัการทีว่า่ดว้ยการ
กาํหนดนามรปู (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๘๔/๔๙)  

อภิธรรมกถา : เรือ่งพระอภธิรรม ดงัคาํในมหาโคสงิคสตูรที ่ ทา่นพระมหาโมคคลัลานะตอบวา่  
ทา่นสารบีุตร ภกิษุ ๒ รปูในพระธรรมวนิยันี้ กล่าวอภธิรรมกถา  เธอทัง้ ๒ รปู
นัน้ ถามปัญหากนัและกนัแลว้ยอ่มแกก้นัเองไมห่ยุดพกั  และธรรมกีถาของเธอ
ทัง้  ๒ นัน้กด็าํเนินต่อไป ทา่นสารบุีตร  ป่าโคสงิคสาลวนัพงึงามดว้ยภกิษุเชน่นี้ 
หรอืดงัคาํในตตยิอนาคตภยสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในอนาคต  หมูภ่กิษุ
จกัไมเ่จรญิกาย  ไมเ่จรญิศลี  ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิ ปัญญา  เมือ่ไมเ่จรญิกาย  
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ไมเ่จรญิศลี  ไมเ่จรญิจติ  ไมเ่จรญิปัญญาแสดงอภธิมัมกถาเวทลัลกถาถลาํลงสู่
ธรรมดาํกจ็กัไมรู่ต้วั โดยนยันี้แลเพราะธรรมเลอะเลอืนวนิยัจงึเลอะเลอืน  เพราะ
วนิยัเลอะเลอืน  ธรรมจงึเลอะเลอืน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓๗/๓๖๙,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕), เขยีนอภธิมัมกถา กม็ ี 

  อรรถกถาอธบิายวา่ อภธิมัมกถา หมายถงึกถาว่าดว้ยธรรมอนัยอดเยีย่มเชน่
กถาวา่ดว้ยศลี (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓/๗๙/๔๐)  

อภิธรรมปิฎก : ชือ่ปิฎกทีส่าม ในพระไตรปิฎก, คาํสอนของพระพทุธเจา้ สว่นทีแ่สดงพระ
อภธิรรม ซึง่ไดร้วบรวมรกัษาไวเ้ป็นหมวดทีส่ามอนัเป็นหมวดสดุทา้ยแหง่
พระไตรปิฎก ประกอบดว้ยคมัภรีต์่างๆ ๗ คมัภรี ์ (สตัตปัปกรณะ,สดบัปกรณ์) 
คอื สงัคณี (หรอื ธมัมสงัคณี) วภิงัค ์ธาตุกถา ปุคคลบญัญตั ิกถาวตัถุ ยมก และ 
ปัฏฐาน; ในอรรถกถา (เชน่สงคณี.อ.๒๐/๑๖) มคีวามเล่าวา่พระอภธิรรมเป็นพระ
ธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงโปรดพระพทุธมารดาตลอดพรรษา ณ ดาว
ดงึสเทวโลก ในปีที ่ ๗ แหง่การบาํเพญ็พทุธกจิ(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ ; ด ูอภธิรรม, ไตรปิฎก  

อภิธมัมตัถวิภาวินี : ชือ่คมัภรีฎ์กีา อธบิายความในคมัภรีอ์ภธิมัมตัถสงัคหะ พระสมุงัคละผูเ้ป็น
ศษิยข์องพระอาจารยส์ารบุีตร ซึง่เป็นปราชญใ์นรชักาลของพระเจา้ปรกักมพาหุ
ที ่๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖–๑๗๒๙) รจนาขึน้ในลงักาทวปี (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  

อภิธมัมตัถสงัคหะ  : คมัภรีป์ระมวลความในพระอภธิรรมปิฎก สรุปเนื้อหาสาระลงในหลกัใหญ่
ทีนิ่ยมเรยีกกนัวา่“ปรมตัถธรรม ๔” พระอนุรุทธาจารยแ์หง่มลูโสมวหิารในลงักา
ทวปี รจนา แต่ไมป่รากฏเวลาชดัเจน นกัปราชญส์นันษิฐานกนัต่างๆ บางทา่น
วา่ในยคุเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกบัพระพทุธโฆสาจารย ์ แต่โดยทัว่ไปยอมรบักนั
วา่แต่งขึน้ไมก่่อน พ.ศ.๑๒๕๐ และวา่น่าจะอยูใ่นชว่งระหวา่ง พ.ศ. ๑๕๐๐–
๑๖๕๐ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ดปูรมัตถธรรม, พุทธโฆสา
จารย์ 

อภินันทนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเพลดิเพลนิขนัธ ์พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ผูเ้พลดิเพลนิขนัธ ์ ๕ ชือ่วา่เพลดิเพลนิ
ทุกข ์ผูเ้พลดิเพลนิทุกข ์ยอ่มพน้จากทุกขไ์มไ่ด ้สว่นผูไ้มเ่พลดิเพลนิขนัธ ์๕ ชือ่
วา่ไมเ่พลดิเพลนิทุกข ์ ผูไ้มเ่พลดิเพลนิทกุข ์ ยอ่มสามารถพน้จากทุกขไ์ด ้ (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๒๙/๔๒) 

อภินันทมานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้พลดิเพลนิขนัธ ์ ภกิษุหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดท้ลูถามปัญหาและพระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
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โดยนยัแหง่อุปาทยิมานสตูรในวรรคนี้ ตา่งกนัเพยีงเปลีย่นคาํวา่ ยดึมัน่ เป็นคาํ
วา่ เพลดิเพลนิ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๕/๑๐๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เพลดิเพลนิ หมายถงึเพลิดเพลิน ในทีน้ี่หมายถงึ
เพลดิเพลนิดว้ยอํานาจตณัหา มานะ และทฏิฐ ิ(ส.ํข.อ.๒/๖๕/๓๐๘) 

อภินันทสตูร : ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรเหมอืนกนั ๒ สตูร ต่างกนั ๑ สตูร และเนื้อหา
ต่างกนั คอื  

 1.อภินันทสตูร พระสตูรวา่ดว้ยความชืน่ชมธาตุ ๔ พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ผูท้ีย่งัชืน่ชมธาต ุ ๔ ยอ่มไม่
สามารถหลุดพน้จากทุกขไ์ด ้สว่นผูท้ีไ่มช่ืน่ชมธาตุ ๔ จงึจะสามารถหลุดพน้จาก
ทุกขไ์ด ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๙/๒๑๑) 

 2.อภินันทสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้พลดิเพลนิอายตนะ (สตูรที ่ ๑,ปฐมา
ภนินัสตูร) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ผูท้ีเ่พลดิเพลนิอายตนะภายใน ๖ ชือ่วา่เพลดิเพลนิทุกข ์ ผูท้ี่
เพลดิเพลนิทกุขย์อ่มไมพ่น้จากทุกข ์ สว่นผูไ้มเ่พลดิเพลนิยอ่มพน้จากทุกขไ์ด ้
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๙/๑๘) 

 3.อภินันทสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้พลดิเพลนิอายตนะ (สตูรที ่ ๒,ทตุยิา
ภนินัทสตูร) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ผูท้ีเ่พลดิเพลนิอายตนะภายนอก ๖ ชือ่วา่เพลดิเพลนิทุกข ์ ผูท้ี่
เพลดิเพลนิทกุขย์อ่มไมพ่น้จากทุกข ์ สว่นผูไ้มเ่พลดิเพลนิอายตนะภายนอก ๖ 
ยอ่มพน้จากทุกขไ์ด ้(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๐/๑๙) 

อภินิโรปนจริยา : ความประพฤตดิว้ยการปลกูฝังความดาํรชิอบ,เป็น ๑ ในจรยิา ๘(คอื             
๑.ความประพฤตสิมัมาทฏิฐ ิ ชือ่วา่ทสัสนจรยิา ๒. ความประพฤตสิมัมาสงักปัปะ  
ชือ่วา่อภนิิโรปนจรยิา  ๓. ความประพฤตสิมัมาวาจา  ชือ่วา่ปรคิคหจรยิา ๔.
ความประพฤตสิมัมากมัมนัตะ ชือ่วา่สมุฏฐานจรยิา ๕.  ความประพฤติ
สมัมาอาชวีะชือ่วา่โวทานจรยิา๖.ความประพฤตสิมัมาวายามะ ชือ่วา่ปัคคหจรยิา 
๗. ความประพฤตสิมัมาสต ิ  ชือ่วา่อุปัฏฐานจรยิา  ๘.ความประพฤตสิมัมาสมาธ ิ
ชือ่วา่อวกิเขปจรยิา) ดงัคาํในจฬูวรรค และปฏสิมัภทิามรรค อนิทรยิกถาวา่ 
ความประพฤตสิมัมาสงักปัปะ  ชือ่วา่อภนิิโรปนจรยิา(ความประพฤตดิว้ยการ
ปลกูฝังความดาํร)ิ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๒๑/๔๐๐, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๕๘) 

อภินิเวส : ความยดึมัน่ มปีรากฏในอภนิิเวสสตูร หรอืดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคกล่าวไวว้า่ 
เมือ่ละอภนิิเวส (ความยดึมัน่) ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิดว้ยอํานาจแหง่สญุญตา
นุปัสสนา ยอ่มไม่ล่วงเลยกนัและกนั หรอืดงัคาํวา่  เมื่อพจิารณาอภนิิเวส (ความ
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ยดึมัน่) โดยความเป็นภยั ถกูตอ้งแลว้ ๆ (ซึง่อภนิิเวสดว้ยญาณ)  ยอ่มเหน็ความ
เสือ่ม เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีเ่ป็นสญุญตะนี้ชือ่วา่สญุญตวหิาร หรอืดงัคาํ
วา่ สญุญตานุปัสสนาญาณในชราและมรณะ  พน้จากอภนิิเวสสญัญา  เพราะเหตุ
นัน้  จงึชือ่วา่สญัญาวโิมกข ์ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๕๗/๒๔๘, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/
๔๓,๓๑/๗๘/๑๓๒,๓๑/๒๑๕/๓๕๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภนิิเวส หมายถงึความยดึมัน่วา่อตัตา (ข.ุป.อ. 
(บาล)ี ๑/๗๘/๓๒๓)  

อภินิเวสสญัญา :  สญัญาคอืความยดึมัน่ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรควา่ สญุญตานุปัสสนาญาณ  
(ญาณคอืการพจิารณาเหน็ความวา่ง) พน้จากอภนิิเวสสญัญา เพราะเหตุนัน้  จงึ
ชือ่วา่สญัญาวโิมกข ์ หรอืดงัคาํวา่ สุญญตานุปัสสนาญาณในชราและมรณะ พน้
จากอภนิิเวสสญัญา เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่สญัญาวโิมกข ์  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๒๑๔/๓๕๖) 

อภินิเวสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความยดึมัน่  ม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อภินิเวสสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั

ภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์๕ เพราะอาศยัและเพราะยดึมัน่ขนัธ ์๕ ความพวัพนั
ดว้ยสงัโยชน์และความยดึมัน่จงึเกดิขึน้ แลว้ตรสัถามโดยนยัเป็นตน้วา่ ขนัธ ์ ๕ 
เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแห่งอชัฌตัตสตูรทัง้หมด
ในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๕๗/๒๔๘) 

 2.อภินิเวสสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์ ๕ เพราะอาศยัและเพราะยดึมัน่ขนัธ ์
๕ ความพวัพนัและความหมกมุน่ดว้ยสงัโยชน์และความยดึมัน่จงึเกดิขึน้ แลว้
ตรสัถามโดยนยัเป็นตน้วา่ ขนัธ ์ ๕ เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึ
ทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตสตูรทัง้หมดในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๕๘/๒๔๙) 

อภินิหาร : อาํนาจแหง่บารม,ี อํานาจบุญทีส่รา้งสมไว,้ การสัง่สมความด ี ดงัคาํในสมาธมิลู
กอภนีิหารสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี้ เป็นผู้
ฉลาดในการตัง้จติมัน่ในสมาธ ิ และฉลาดในอภนิิหารในสมาธ ิ หรอืดงัคาํในพทุธ
วงศท์ีพ่ระสารบุีตรเถระทลูถามพระศาสดาผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลกวา่ ขา้แต่พระ
มหาวรีะ  เป็นผูส้งูสดุแหง่นรชน อภนิิหารของพระองคเ์ป็นเชน่ไร ขา้แต่พระวรี
เจา้ พระองคท์รงปรารถนา พระโพธญิาณอนัสงูสดุในกาลไร หรอืดงัคาํวา่ 
อภนิิหารยอ่มสาํเรจ็ไดเ้พราะธรรม  ๘  ประการ ประชุมพรอ้มกนั  คอื ความเป็น
มนุษย ์ ๑ ความสมบรูณ์ดว้ยบุรุษเพศ ๑ เหตุทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็พระอรหนัตไ์ดใ้น
ชาตนิัน้  ๑ การไดเ้หน็พระศาสดา ๑ การบรรพชา ๑ ความถงึพรอ้มแหง่คุณ(คอื
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สมาบตั ิ๘ และอภญิญา ๕) ๑ อธกิารคอืการทาํใหย้ิง่ ๑ ความเป็นผูม้ฉีนัทะ ๑  
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๖๘/๓๙๐,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๕๙/๕๗๔,๓๓/๗๕/๕๖๖)  

อภินีหารมลูกสกักจัจสตุตาทิติกะ :หมวดพระสตูร ๓ สตูร มอีภนีิหารมลูกสกักจัจสตูรเป็นตน้ 
อภนีิหารมลูกสกักจัจสตูร วา่ดว้ยอภนิิหารและทาํโดยเคารพในสมาธอินัเป็นมลู
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
บุคคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จาํพวกนี้ คอื๑. บางคนฉลาดในอภนิิหารในสมาธ ิ แต่ไมท่าํ
โดยเคารพในสมาธ ิ๒. บางคนทาํโดยเคารพในสมาธ ิแต่ไมฉ่ลาดในอภนิิหารใน
สมาธ ิ๓. บางคนไมฉ่ลาดในอภนิิหารในสมาธ ิและไมท่าํโดยเคารพในสมาธ ิ๔. 
บางคนฉลาดในอภนิิหารในสมาธ ิและทาํโดยเคารพในสมาธ ิสว่นอกี ๒ สตูร คอื 
อภนีิหารมลูกสาตจัจสตูร อภนิีหารมลูกสปัปายการสีตูร พงึเทยีบเคยีงกบัสตูรที ่
๙-๑๐ ในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๗๑๑/๔๐๔) 

อภิเนษกรมณ์ : การเสดจ็ออกเพือ่คุณอนัยิง่ หมายถงึ การออกบวช, ผนวช (พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อภิบาล : เลีย้งด,ู ดแูล, บาํรุงรกัษา, ปกปักรกัษา, คุม้ครอง, ปกครอง ดงัคาํในมหาปทาน
สตูรทีพ่ระเจา้พนัธุมาโปรดใหพ้วกพราหมณ์โหราจารยนุ่์งหม่ผา้ใหม่ทรงเลีย้งดู
ใหอ้ิม่หนําดว้ยสิง่ทีต่อ้งการทุกอยา่งแลว้รบัสัง่ใหต้ัง้พีเ่ลีย้งนางนมแก่พระวปัิสสี
ราชกุมารคอืหญงิพวกหนึ่งใหพ้ระราชกมุารเสวยน้ํานมพวกหน่ึงใหท้รงสนาน 
พวกหน่ึงคอยอภบิาล พวกหนึ่งคอยอุม้ หรอืดงัคาํวา่ ขอพระเวสสนัดรจงทรง
อภบิาลรกัษาพระเจา้แมพ่อ่ชาลแีละแมก่ณัหาชนิาทัง้  ๒  พระองค ์ (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๗/๒๑,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๔๐๖/๕๕๕) 

อภิปรชัญา, นัก : ผูท้ีใ่หเ้หตุผลโดยการคาดคะเนความจรงิ ดงัคาํในพรหมชาลสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกน้ีเป็นนกัตรรกะ เป็นนกั
อภปิรชัญาแสดงทรรศนะของตนตามหลกัเหตุผลและการคาดคะเนความจรงิ
อยา่งนี้วา่ อตัตาและโลกเทีย่ง ยัง่ยนื ตัง้มัน่อยูดุ่จยอดภเูขาดุจเสาระเนียด สว่น
สตัวเ์หล่านัน้ยอ่มแล่นไป ทอ่งเทีย่วไป จุตแิละเกดิ  แต่มสีิง่ทีเ่ทีย่งอยูแ่น่’หรอืดงั
คาํใน สนัทกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ศาสดาบางคนในโลกนี้ เป็นนกัตรรกะ
เป็นนกัอภปิรชัญา ศาสดานัน้จงึแสดงธรรมตามปฏภิาณของตน ตามหลกั
เหตุผลและการคาดคะเนความจรงิ ศาสดาผูเ้ป็นนกัตรรกะ เป็นนกัอภปิรชัญา ก็
ยอ่มมกีารใชเ้หตุผลถูกบา้ง การใชเ้หตุผลผดิบา้ง เป็นอยา่งนัน้บา้ง เป็นอยา่งอื่น
บา้ง หรอืดงัคาํในสงัคารวสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พราหมณ์ทัง้หลายผูเ้ป็น
นกัตรรกะ เป็นนกัอภปิรชัญามสีมณพราหมณ์พวกหนึ่งรูธ้รรมดว้ยปัญญาอนัยิง่
เองในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยฟังมาก่อน มบีารมขี ัน้สดุทา้ย เพราะรูย้ ิง่ในปัจจุบนั
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จงึปฏญิญาอาทพิรหมจรรย ์ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔/๑๕,๙/๔๙/๒๐,๙/๕๗/๒๓,๙/๖๙/
๒๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๓๑/๒๗๒,๑๓/๔๗๔/๖๐๐)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ นกัอภปิรชัญา(วมีสํ)ี ผูท้ีใ่หเ้หตผุลโดยการ
คาดคะเนความจรงิเอาจากการเทยีบเคยีงจนพอใจถูกใจแลว้ยดึถอืเป็นทฤษฎ ี
เชน่ คาดคะเนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัปฐมเหตุของโลกและจกัรวาล (ท.ีส.ีอ. (บาล)ี 
๓๔/๙๙)  

อภิปารกกตัตบุตุร : ชื่อบุตรของอภปิารกเสนาบด ี เป็นชาวกรุงอรฏิฐปุระ แควน้สพี ี เกดิใน
สมยัพระเจา้กรุงสพี ีเป็นสหายของสพีกีุมารโพธสิตัว ์อาย ุ๑๖ ปี ไปเรยีนหนงัสอื
ทีเ่มอืงตกักสลิา พอกลบัมาแลว้ เมือ่สพีกุีมารครองราฃสมบตั ิ กไ็ดต้าํแหน่ง
เสนาบด ีดงัคาํในอุมมาทนัตชีาดก ทีพ่ระเจา้กรุงสพีตีรสัวา่ อภปิารกกตัตบุุตร ก็
ทา่นไดป้ระพฤตธิรรมทุกอยา่งแก่เราโดยแท ้คนสองเทา้ของทา่น  คนอื่นใครเล่า
หนอ จะกระทาํความสวสัดใีหแ้ก่ทา่นในเวลารุง่อรุณ ในชวีโลกนี้ (ข.ุชา.ปญฺญาส.
(ไทย) ๒๘/๙๘/๒๐) 

อภิปารกเสนาบดี : ชื่อเสนาบดขีองพระเจา้กรุงสพี ีเป็นชาวกรุงอรฏิฐปุระ แควน้สพี ีภายหลงั
เมือ่เปลีย่นรชักาลแลว้ กไ็ดเ้ป็นพอ่ของเสนาบด ี ดงัคาํในอุมมาทนัตชีาดก            
ทีพ่ระราชาตรสัวา่ อภปิารกเสนาบดพีงึอภริมยก์บันางอุมมาทนัต ีตลอดคนืหนึ่ง
หรอืสองคนื จากนัน้พระเจา้กรุงสพีพีงึไดอ้ภริมยก์บันางบา้ง  (อภปิารกเสนาบดี
กราบทลูวา่) ขอเดชะพระองคผ์ูเ้ป็นจอมแหง่ภตู เมื่อขา้พระองคน์มสัการอยูซ่ึง่
ภตูทัง้หลาย เทวดาตนหนึ่งไดม้ากล่าวเนื้อความน้ีกบัขา้พระองค ์ (ข.ุ
ชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๗๐/๑๓) 

อภิปารกอาํมาตย  ์: ชื่ออาํมาตยท์ีเ่ป็นสามขีองนางอุมมาทนัต ี กรุงอรฏิฐปุระ แควน้สพีี ่ ชว่ง
รชักาลทีพ่ระเจา้สพีปีกครอง และมอีภปิารกอํามาตยเ์ป็นเสนาบด ีดงัคาํในอุมมา
ทนัตชีาดกที ่ สนุนัทสารถกีราบทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูจ้อมชนกอ็าํมาตยค์นหน่ึง
ของพระองค ์ ผูป้ระสบความสาํเรจ็ มัง่คัง่และเจรญิรุง่เรอืง นางเป็นภรรยาของ
อภปิารกอาํมาตยน์ัน้เองชือ่วา่อุมมาทนัต(ีข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๖๐/๑๑) 

อภิภายตนสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอภภิายตนะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อภภิายตนะ(เหตุ
ครอบงาํ เหตุทีม่อีทิธผิล ไดแ้ก่ญาณหรอืญาณทีเ่ป็นเหตุครอบงาํปัจจนีกธรรม
คอืนิวรณ์ ๕ และอารมณ์ทัง้หลาย) ๘ คอื บุคคลหนึ่ง (๑) มรีปูสญัญาภายใน 
เหน็รปูภายนอกขนาดเลก็ มสีสีนัดหีรอืไมด่ ี ครอบงาํรปูเหล่านัน้ได ้ มสีญัญาวา่ 
เรารู ้เราเหน็ (๒) มรีปูสญัญาภายใน เหน็รปูภายนอกขนาดใหญ่ มสีสีนัดหีรอืไม่
ด ีครอบงาํรปูเหล่านัน้ได ้มสีญัญาวา่ เรารู ้เราเหน็ (๓) มอีรปูสญัญาภายใน เหน็
รปูภายนอกขนาดเลก็ มสีสีนัดหีรอืไมด่ ีครอบงาํรปู เหล่านัน้ได ้มสีญัญาวา่ เรารู ้
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เราเหน็ (๔) มอีรปูสญัญาภายใน เหน็รปูภายนอกขนาดใหญ่ มสีสีนัดหีรอืไมด่ ี
ครอบงาํรปูเหล่านัน้ได ้มสีญัญาวา่ เรารู ้เราเหน็(๕) มอีรปูสญัญาภายใน เหน็รปู
ภายนอกทีเ่ขยีว มสีเีขยีว เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ ครอบงาํรปูเหล่านัน้
ได ้มสีญัญาอยา่งนี้วา่ เรารู ้ เราเหน็ (๖) มอีรปูสญัญาภายใน เหน็รปูภายนอกที่
เหลอืง มสีเีหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ ครอบงาํรปูเหล่านัน้ได ้มี
สญัญาวา่ เรารู ้เราเหน็ (๗) มอีรปูสญัญาภายใน เหน็รปูภายนอกทีแ่ดง มสีแีดง 
เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ ครอบงาํรปูเหล่านัน้ได ้ มสีญัญาวา่ เรารู ้ เรา
เหน็(๘) มอีรปูสญัญาภายใน เหน็รปูภายนอกทีข่าว มสีขีาว เปรยีบดว้ยของขาว 
มสีขีาวเขม้ ครอบงาํรปูเหลา่นัน้ได ้ มสีญัญาวา่ เรารู ้ เราเหน็ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๖๕/๓๖๗) 

อภิภายตนะ : อายตนะทีค่รอบงาํอารมณ์ หมายถงึเหตทุีค่รอบงาํ เหตุทีม่กีาํลงั เหตทุีม่อีทิธพิล 
ไดแ้ก่ฌาน หรอืฌานทีเ่ป็นเหตุครอบงาํนิวรณ์ ๕ และอารมณ์ทัง้หลาย ม ี ๘ 
ประการ มปีรากฏหลายสตูร เชน่ มหาปรนิิพพานสตูร สงัคตีสิตูร หรอืดงัคาํใน
มหานิทเทส ทีพ่ระสารบีตุรกล่าวไวว้า่ ระผูม้พีระภาคทรงเป็นผูม้สีว่นแหง่วโิมกข ์ 
๘  อภภิายตนะ  ๘ อนุปุพพวหิารสมาบตั ิ  ๙  จงึชือ่วา่พระผูม้พีระภาค,ใน
ปฏสิมัภทิามรรคอธบิายวา่เป็นธรรมทีค่วรรู ้ ดงัคาํวา่ ธรรม ๘  อยา่งทีค่วรรูย้ ิง่  
คอื อภภิายตนะ  ๘  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗๓/๑๒๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๘/
๓๔๘,๑๑/๓๕๘/๔๑๕,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๙/๒๙๕,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๙๖/
๑๐๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๓๖๗,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๗๑,ข.ุม.(ไทย)๒๙/
๕๐/๑๗๔,๒๙/๗๔/๒๒๔,๒๙/๘๔/๒๔๙,๒๙/๑๔๙/๔๐๓,๒๙/๑๕๑/๔๑๓,๒๙/
๑๙๘/๕๘๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒/๙) 

  ในพระไตรปิฎก และอรรถกถามอีธบิายไวว้า่ อภภิายตนะ หมายถงึเหตุ
ครอบงาํเหตุทีม่อีทิธพิล ไดแ้ก่ญาณหรอืฌานทีเ่ป็นเหตุครอบงาํนิวรณ์ ๕ และ  
อารมณ์ทัง้หลาย คาํน้ีมาจาก อภภิ ู + อายตนะ ทีช่ือ่วา่ อภภิ ู เพราะครอบงาํ
อารมณ์ และทีช่ือ่วา่อายตนะ  เพราะเป็นทีเ่กดิความสขุอนัวเิศษแก่พระโยคี
ทัง้หลาย เพราะเป็นมนายตนะ และธมัมายตนะ (ท.ีม.อ. ๑๗๓/๑๖๔, 
องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๖๕/๒๗๐, องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา ๓/๖๑-๖๕/๓๐๒) และ ดเูทยีบ ท.ีปา. 
๑๑/๓๓๘/๒๒๙-๒๓๐,ม.ม. ๑๓/๒๔๙/๒๒๔-๒๒๕, องฺ.อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๖๕/
๓๖๗-๓๖๘, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๙/๗๑) คาํวา่ อภภิายตนะ คอืฌานทีค่รอบงาํ
นิวรณธรรมและอารมณ์ทีเ่ลก็หรอืใหญ่ได ้(ม.ม. ๑๓/๒๔๙/๒๒๔)  

อภิภยุยสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามทีค่รองใจสาม ี พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ มาตุคามยอ่มครองใจสามไีวไ้ด ้ เพราะ



 

๕๙๗๕ 
 

 

ประกอบดว้ยกาํลงั ๕ ประการ คอื ๑. กาํลงัรปู ๒. กาํลงัทรพัย ์๓. กาํลงัญาต ิ๔. 
กาํลงับุตร ๕. กาํลงัศลี(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๖/๓๒๘)  

อภิภ,ู พระ,อภิภ,ูสาวก : 1.ชือ่พระสาวกผูเ้ป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระสขิพีทุธเจา้ ดงัคาํ
อรุณวตสีตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้
พระนามวา่สขิ ี ไดม้คีูพ่ระสาวกนามวา่อภภิแูละสมัภวะ เป็นคูพ่ระสาวกชัน้ดเีลศิ 
หรอืดงัคาํในจฬูนิกาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อานนท ์  สาวกชือ่วา่อภภิู
ของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่สขิสีถติอยูใ่นพรหมโลก ใชเ้สยีงประกาศใหส้หสั
สโีลกธาตุรูเ้รือ่งได ้หรอืดงัคาํในอปทาน พระตวิณัฏปิปุผยิเถระ  เมือ่จะประกาศ
ประวตัใินอดตีชาตขิองตน จงึกล่าววา่ พวกขา้พเจา้ทุกคนนัน้มาประชุมกนั เพง่
โทษพระเถระชื่อว่าอภภิ ู ความเร่ารอ้นไดเ้กดิขึน้แก่พวกขา้พเจา้ ผูเ้พง่โทษ 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๕/๒๕๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๗/๓๕๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๘๑/
๓๐๕) 

อภิภสูตัว  ์: สตัวผ์ูไ้มม่สีญัญา สถติอยูใ่นชัน้เดยีวกบัเวหปัผลพรหม ดงัคาํในมลูปรยิายสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  เรากล่าววา่ ‘เพราะเขาไมไ่ดก้าํหนดรู’้      หมายรูอ้ภภิู
สตัว ์ โดยความเป็นอภภิสูตัว ์  ครัน้หมายรูอ้ภภิสูตัวโ์ดยความเป็นอภภิสูตัวแ์ลว้  
กาํหนดหมายซึง่อภภิสูตัว ์  กาํหนดหมายในอภภิสูตัว ์  กาํหนดหมายนอกอภภิู
สตัว ์ กาํหนดหมายอภภิสูตัวว์า่เป็นของเรา  ยนิดอีภภิสูตัว ์ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓/
๒๕๔๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภภิสูตัว ์กบั อสญัญสีตัว ์เป็นไวพจน์ของกนัและ
กนั หมายถงึสตัวผ์ูไ้มม่สีญัญา สถติอยูใ่นชัน้เดยีวกบั  เวหปัผลพรหม บงัเกดิ
ดว้ยอริยิาบถใดกส็ถติอยูด่ว้ยอริยิาบถนัน้ตราบสิน้อายขุยั (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๓/
๓๘)  

อภิโยคี : โยคยีิง่ หมายถงึนกับวชผูรู้ใ้นลกัษณศาสตร ์ ดงัคาํในลกัขณสตูรทีพ่ระโบราณา
จารยทัง้หลายกล่าวไวว้า่ พวกมนุษยจ์าํนวนมากเป็นอภโิยค ี  มคีวามรอบคอบ  
ฉลาดในนิมติ ฉลาดในการทาํนายอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น จะชมเชยพระกุมารนัน้วา่  
เป็นผูท้ีแ่ลดนู่ารกั (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๙/๑๘๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เป็นอภโิยค ี ในทีน้ี่หมายถงึผูรู้ใ้นลกัษณศาสตร ์
(ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๒๒๙/๑๒๘)  

อภิรมย  ์: รืน่เรงิยิง่, ยนิดยีิง่, พกัผอ่น,บาํเรอ ดงัคาํในลกัขณสตูรทีพ่ระโบราณาจารยก์ล่าว
ไวว้า่ พระมหาบุรุษทรงประพฤตแิต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นสขุแก่คนหมูม่าก 
เสวยสิง่ทีม่ผีลเป็นสขุ ทีส่ตับุรุษผูม้ปัีญญาละเอยีด ผูฉ้ลาดสรรเสรญิแลว้ เป็นผู้
เสมอกบัเทพผูป้ระเสรฐิในเมอืงไตรทพิย ์ เป็นผูพ้รัง่พรอ้มดว้ยความยนิดแีละ



 

๕๙๗๖ 
 

 

ความเพลดิเพลนิ อภริมยอ์ยูใ่นสวรรค ์หรอืดงัคาํในเถรคีาถาทีม่ารใจบาปเมือ่จะ
ประเลา้ประโลมพระเถรดีว้ยกามคุณ  กล่าววา่ เธอยงัเป็นสาว  มรีปูสวย ถงึเราก็
ยงัหนุ่มรุน่ มาส ิ  เขมา  เรามารว่มอภริมยก์นัดว้ยดนตรเีครือ่ง ๕  เถดิ (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๒๔๑/๑๙๗,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๓๙/๕๗๗) 

อภิรามปราสาท : ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่งของพระนารทโพธสิตัว,์เป็น ๑ ในปราสาท ๓ หลงัทีพ่ระ
เจา้สเุทพ แหง่กรุงธญัญวดทีรงใหส้รา้งเป็นทีพ่ระทบัของพระนารทโพธสิตัว ์
ก่อนทีพ่ระนารทโพธสิตัวจ์ะออกผนวชตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ดงัคาํในนารทพทุธ
วงศว์า่ กรุงชือ่วา่ธญัญวด ีกษตัรยิพ์ระนามวา่สเุทพ  เป็นพระชนก พระเทวพีระ
นามวา่อโนมา  เป็นพระชนนี ของพระพทุธเจา้พระนามวา่นารทะ ผูแ้สวงหาคุณ
อนัยิง่ใหญ่ พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่ ๙,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั 
คอืชติปราสาท วชิติปราสาท  และอภริามปราสาท(ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๓๗) 

อภิรปูนันทาเถริยาปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอภริปูนนัทาเถร ีมเีนื้อความทีท่า่นเล่าไว้
สรุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่นเกดิในกรุงพนัธุมด ีไดฟั้งพระธรรมเทศนา
ของพระพทุธเจา้พระนามว่าวปัิสส ี หลงัจากพระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ ไดนํ้า
ฉตัรทองไปบชูาพระสถูปของพระพทุธเจา้ จุตจิากชาตนิัน้แลว้ไดเ้กดิในสวรรค ์
ในชาตสิดุทา้ยนี้ เกดิในราชตระกลูของเจา้ศากยะชือ่เขมกะ เมือ่เจรญิวยัถูก
เจา้ชายศากยะ แยง่กนั พระบดิาจงึขอรอ้งใหท้า่นบวช หลงัจากบวชแลว้ไมย่อม
เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ เพราะกลวัจะถูกตาํหนิเรือ่งรปู แต่พระพทุธองคท์รงเนรมติ
รปูหญงิขึน้สอนทา่น จนทา่นไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๑๔๓/๕๓๙)  

อภิรปูนันทาเถรีคาถา : ภาษติของพระอภริปูนนัทาเถร,ีคาถาของพระ
อภริปูนนัทาเถร ี พระเถรรีปูน้ี เป็นน้องสาวของพระนนัทะ เป็นพระญาตขิอง
พระพทุธเจา้ เป็นคนรกัสวยรกังาม ภายหลงัออกบวช กย็งัรกัสวยรกังาม ไม่
ยอมเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้เพราะกลวัจะไดฟั้งธรรมเรื่องทีต่รงกนัขา้ม ภายหลงั 
ตดัสนิใจเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้เพราะอยากฟังธรรม และไดฟั้งธรรมเรือ่งอสภุะ จน
ไดบ้รรลุธรรม ภายหลงั ทา่นพระอภริปูนนัทาเถรบีรรลุอรหตัผลแลว้ไดก้ล่าววา่ 
นนัทา  เธอจงพจิารณาดกูายซึง่กระสบักระสา่ย ไมส่ะอาด  เป็นของเป่ือยเน่า  
จงอบรมจติใหต้ัง้มัน่ด ี  มอีารมณ์เดยีว  ดว้ยอสภุภาวนาเถดิ และจงอบรมอ
นิมติตวโิมกข ์ละเสยีซึง่อนุสยัคอืมานะ  เพราะละมานะได ้แต่นัน้เธอจะอยูอ่ยา่ง
สงบ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๙/๕๕๗) 

อภิลกัขิตกาล , อภิลกัขิตสมยั : เวลาทีก่าํหนดไว,้ วนักาํหนด (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  



 

๕๙๗๗ 
 

 

อภิวสัสี, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระกุฏทิายก
เถระ ดงัคาํในกุฏทิายกเถราปทานทีพ่ระเถระกล่าวไวต้อนหนึ่งวา่ พระสมัมาสมั
พทุธเจา้เสดจ็เทีย่วไปตามราวป่า ประทบัอยู่ทีโ่คนไม ้ ขา้พเจา้ไดส้รา้ง
บรรณศาลา ถวายแดพ่ระองคผ์ูไ้มท่รงพา่ยแพ ้ เพราะผลแหง่การถวายกุฎ ิ ใน
ครัง้นัน้ ทาํใหไ้มไ่ปสูทุ่คตเิลย ในกปัที ่  ๓๘  นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรด ิ๑๖ ชาต ิมหาชนพากนัขนานพระนามวา่อภวิสัส ีทุก ๆ  ชาต ิ(ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๓๕/๔๒๒) 

อภิวาท : การกราบไหว ้ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ ทา่นพระอุปเสนวงัคนัตบุตรพรอ้ม
ดว้ยบรษิทัเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายอภวิาทแลว้นัง่  ณ  ที่
สมควร(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๗/๒๒๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๔๖/๑๔๒,๑๒/๒๓๕/
๒๔๗,๑๒/๓๓๙/๓๗๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๒/๙๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๒/๕๑,๑๔/๒๘๐/
๓๓๑,๑๔/๔๐๖/๔๖๐,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๙/๓๐๓,๒๐/๘๐/๓๐๓,๒๐/๘๕/
๓๑๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๕,๒๑/๑๒๘/๒๗๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐/
๔๒๑) ;อภิวนัท ์กเ็ขยีน 

อภิวินัย : “วนิยัอนัยิง่”, ในพระไตรปิฎก คาํว่า “อภวินิยั” มกัมาดว้ยกนัเป็นคูก่บั คาํวา่ 
“อภธิรรม” และในอรรถกถา มคีาํอธบิายไว ้ ๒-๓ นยั เชน่ นยัหนึ่งวา่ธรรม 
หมายถงึ พระสตุตนัตปิฎก อภธิรรม หมายถงึ เจด็พระคมัภรี ์ (คอือภธิรรมเจด็
คมัภรี,์ สตัตปัปกรณะ) วนิยั หมายถงึ อุภโตวภิงัค ์ (คอื มหาวภิงัคห์รอืภกิขุ
วภิงัค ์และภกิขนีุวภิงัค)์ อภวินิยั หมายถงึ ขนัธกะ และปรวิาร, อีกนัยหน่ึง ธรรม 
หมายถงึ พระสุตตนัตปิฎก อภธิรรม หมายถงึ มรรคผล วนิยั หมายถงึ วนิย
ปิฎกทัง้หมด อภวินิยั หมายถงึ การกาํจดักเิลสใหส้งบระงบัไปได,้ นอกจากน้ี ใน
พระวนิยัปิฎก มคีาํอธบิายเฉพาะวนิยัและอภวินิยัวา่ ดงัคาํในปรวิารวา่ ใน
ปาราชกิสกิขาบทที ่  ๑  นัน้  อะไรเป็นพระวนิยั  อะไรเป็นอภวินิยั  อะไรเป็น
พระปาตโิมกข ์  อะไรเป็นอธปิาตโิมกข ์  อะไรเป็นวบิตั ิ  อะไรเป็นสมบตั ิ  อะไร
เป็นขอ้ ปฏบิตั ิ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๑/๒) วนิยั หมายถงึพระบญัญตั ิ (คอืตวัสกิขาบท) 
อภวินิยัหมายถงึ การแจกแจงอธบิายความแหง่พระบญัญตั ิ ดงัคาํในมหาวรรคที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์  ๕  พงึให้
อุปสมบท  พงึใหนิ้สสยั  พงึใชส้ามเณรอุปัฏฐาก  คอืขอ้ ๓ และขอ้ ๔ วา่  
สามารถแนะนําในอภธิรรม  สามารถแนะนําในอภวินิยั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๘, 
๔/๘๕/๑๓๕, ๔/๘๕/๑๓๖,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๖/๔๘๐,๘/๔๑๘/๕๙๒,๘/๔๑๘/๕๙๓,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗๓/๑๙๙,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๔๑/๓๘๘,๒๐/๑๔๒/๓๙๐,๒๐/



 

๕๙๗๘ 
 

 

๑๔๓/๓๙๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗/๓๒,๒๔/๑๘/๓๖,๒๔/๕๐/๑๐๘,๒๔/๙๘/
๒๓๒) ; ด ูอภธิรรม, ไตรปิฎก 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภวินิยั คอื หลกัการในพระวนิยัปิฎกทัง้สิน้ (ว.ิอ. 
(บาล)ี ๓/๔๘/๔๙)  

อภิเษก : การรดน้ํา, การแต่งตัง้โดยการทาํพธิรีดน้ํา, การไดบ้รรลุ ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ี่
กล่าวไวว้า่ ทีช่ือ่วา่ไดร้บัมรูธาภเิษกแลว้ คอืผูไ้ดร้บัอภเิษกโดยการอภเิษกเป็น
กษตัรยิ ์ หรอืดงัคาํในมหาโควนิทสตูร ทีก่ล่าวไวว้่าพระเจา้ทสิมับดทีรงประกอบ
พระราชพธิอีภเิษกโชตปิาลมาณพไวใ้นตาํแหน่งโควนิทะทรงแต่งตัง้ใหด้าํรง
ตาํแหน่งแทนบดิา (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๙๙/๕๙๑, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๗๕/๙๗-๙๘,ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๓๐๕/๒๓๙,๑๐/๓๐๖/๒๔๐,๑๐/๓๐๗/๒๔๐,๑๐/๓๐๗/๒๔๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๗/๑๓๒,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๗/๓๓๘) 

อภิเษกราชสมบตัิ : การแต่งตัง้ไวใ้นราชสมบตั ิ ในทีน้ี่หมายถงึพระเจา้ชยัทศิทรงแต่งตัง้อลนี
สตัตุราชบตุรไวใ้นตาํแหน่งเจา้แผ่นดนิ ดงัคาํในชยทัทสิชาดก ทีพ่ระเจา้ชยัทศิ
นัน้รอดพน้จากเงือ้มมอืของยกัษ์โปรสิาทแลว้ ทรงรบีเสดจ็ไปยงัพระราช
มณเฑยีรของพระองค ์ ทรงหวงัจะปลดเปลือ้งกตกิาในการทีจ่ะใหท้รพัยแ์ก่
พราหมณ์ รบัสัง่เรยีกหาอลนีสตัตุราชบตุรเขา้มาเฝ้าตรสัวา่  ลกูจงอภเิษกราช
สมบตัใินวนันี้ จงประพฤตธิรรมในบรวิารของตนและแมใ้นบุคคลเหล่าอื่น(ข.ุชา.
(ไทย) ๒๗/๗๒/๕๔๙) 

อภิสมยกถา : พระสตูรวา่ดว้ยการตรสัรู ้  กถาวา่ดว้ยการตรสัรู ้ มสีาระสาํคญัแบง่เป็น ๓ 
ตอน ดงันี้ 

  ตอนที ่๑ 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายคาํวา่ อภสิมย(การตรสัรู)้ โดยวธิปีุจฉาและวสิชันา 

เริม่ตน้ดว้ยคาํปุจฉาวา่ ตรสัรูด้ว้ยอะไร แลว้วสิชันาวา่ ตรสัรูด้ว้ยจติ จากนัน้ทา่น 
ตัง้คาํปุจฉาและวสิชันาแบบโตแ้ยง้ไลเ่รยีงไปทลีะขัน้จนถงึขัน้สดุทา้ย รวม ๑๒ 
ขัน้ดงันี้ 

  ๑. จติ    ๒.ญาณ 
  ๓. จติกบัญาณ  ๔.กามาวจรจติกบัญาณ 
  ๕. รปูาวจรจติกบัญาณ ๖.อรปูาวจรจติกบัญาณ 
  ๗. กมัมสัสกตาจติกบัญาณ ๘.สจัจานุโลมกิจติกบัญาณ 
  ๙. จติอดตีกบัญาณ  ๑๐.จติอนาคตกบัญาณ 
  ๑๑. โลกยีจติปัจจบุนักบัญาณ๑๒. จติปัจจุบนั

กบัญาณในขณะแหง่ โลกุตตรมรรค 
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  ตวัอยา่ง 
  คาํปุจฉาวา่ “ตรสัรูด้ว้ยอะไร” ทา่นวสิชันาวา่ ตรสัรูด้ว้ยจติ 
  ตรสัรูด้ว้ยจติหรอื ถา้อยา่งนัน้ บุคคลผูไ้มม่ญีาณกต็รสัรูไ้ด ้บุคคลผูไ้มม่ญีาณ

ตรสัรูไ้มไ่ด ้ตรสัรูด้ว้ยญาณ 
  ตรสัรูด้ว้ยญาณหรอื ฯลฯ (คาํวสิชันาสดุทา้ย) ตรสัรูด้ว้ยจติทีเ่ป็นปัจจุบนัและ 

ญาณในขณะแหง่โลกุตตรมรรค 
  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําคาํวสิชันาสดุทา้ยมาตัง้เป็นคาํปุจฉาวา่ ตรสัรูด้ว้ยจติที่

เป็นปัจจุบนัและญาณในขณะแหง่โลกุตตรมรรค เป็นอยา่งไร” แลว้วสิชันาวา่  
  ในขณะแห่งโลกุตตรมรรค จติเป็นใหญ่ในการใหเ้กดิขึน้ และเป็นเหตุเป็น

ปัจจยัแหง่ญาณ จติทีส่มัปยตุดว้ยญาณนัน้มนิีโรธเป็นโคจร ญาณเป็นใหญ่ใน
การเหน็และเป็นเหตุเป็นปัจจยัแหง่จติ ญาณทีส่มัปยตุดว้ยจตินัน้มนิีโรธเป็น
โคจร ยอ่มตรสัรูด้ว้ยจติทีเ่ป็นปัจจุบนั และดว้ยญาณในขณะแหง่โลกุตตรมรรคอ
ยา่งนี้ 

  ตอนที ่๒  
  มสีาระสาํคญัแบ่งเป็น ๙ ชุด หรอื ๙ ขณะ คอื ขณะแหง่โลกุตตรมรรค ๑ 

ขณะ ขณะแหง่มรรค ๔ ขณะ และขณะแหง่ผล ๔ ขณะ โดยมชีุดแรกเป็นรปูแบบ
หลกั ดงันี้ 

  ชุดที ่๑ ในขณะแหง่โลกุตตรมรรค 
  คาํปุจฉาวา่ “การตรสัรูม้เีทา่น้ีหรอื” ทา่นวสิชันาโดยนําธรรม ๕๔ ประการ 

(หมวดธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ในสตุมยญาณที ่ ๑ ตอนที ่ ๒ ชุดที ่ ๖) มาจาํแนก
ความหมายของการตรสัรูว้า่ “มใิชม่เีทา่น้ี ในขณะแหง่โลกุตตรมรรค การตรสัรู้
คอืความเหน็  

  ชือ่วา่สมัมาทฏิฐ ิการตรสัรูค้อืความตรกึตรอง ชือ่วา่สมัมาสงักปัปะ ฯลฯ การ
ตรสัรูท้ีช่ ือ่วา่ธรรมทีห่ยัง่ลงสูอ่มตะคอืนิพพานเพราะมสีภาวะเป็นทีส่ดุ” 

  ชุดที ่๒-๙ กม็รีปูแบบเชน่เดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่ขณะเทา่นัน้ เชน่ 
  คาํปุจฉาวา่ “การตรสัรูม้เีทา่น้ีหรอื” ทา่นวสิชันาวา่ มใิชม่เีทา่น้ี ในขณะ แหง่

โสดาปัตตมิรรค การตรสัรูค้อืความเหน็ ชือ่วา่สมัมาทฏิฐ ิการตรสัรูค้อืความ ตรกึ
ตรอง ชือ่วา่สมัมาสงักปัปะ ฯลฯ การตรสัรูท้ีช่ ือ่วา่ธรรมทีห่ยัง่ลงสูอ่มตะคอื
นิพพานเพราะมสีภาวะเป็นทีส่ดุ” 

  ตอนที ่๓  
  ทา่นตัง้บทมาตกิาวา่ บุคคลน้ีนัน้ยอ่มละกเิลสได ้ คอื (๑) ละกเิลสทีเ่ป็นอดตี

ได ้(๒) ละกเิลสทีเ่ป็นอนาคตได ้(๓) ละกเิลสทีเ่ป็นปัจจุบนัได ้
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  จากนัน้ ทา่นนําคาํวา่ “ละกเิลสทีเ่ป็นอดตีได”้ “ละกเิลสทีเ่ป็นอนาคตได”้ “ละ
กเิลสทีเ่ป็นปัจจุบนัได”้ ในบทมาตกิามาอธบิายแบบถาม-โตแ้ยง้ไล่เรยีงไปทลีะ 
ประเดน็ และสรุปวา่ บุคคลไมส่ามารถละกเิลสแต่ละอยา่งนัน้ได ้แลว้ถามแยง้ไล่ 
เรยีงต่อไปมใีจความวา่ ถา้อยา่งนัน้ มคัคภาวนา การทาํผลใหแ้จง้ การละกเิลส 
ธรรมาภสิมยั แต่ละอย่างกไ็มม่นีะส ิแต่ธรรมเหล่านัน้มอียู ่เหมอืนตน้ไมก้าํลงัรุน่ 
ยงัไมใ่หผ้ล ถา้คนไปตดัรากมนั ผลทีย่งัไมเ่กดิกเ็กดิไมไ่ด ้ ในทาํนองเดยีวกนั 
ความเกดิขึน้ ความเป็นไป นิมติ กรรมเครือ่งประมวลมา แต่ละอยา่งเป็นเหตุเป็น
ปัจจยัใหก้เิลสเกดิขึน้ เมื่อจติเหน็โทษในสภาวธรรมแต่ละอยา่งนัน้ แลว้แล่นไป
ในนิพพานทีไ่มม่คีวามเกดิขึน้ กเิลสกเ็กดิขึน้ไมไ่ด ้ เพราะเหตุดบั ทุกขจ์งึดบั 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๙/๕๗๒) 

อภิสมาจาร : ความประพฤตดิงีามทีป่ระณีตยิง่ขึน้ไป, ขนบธรรมเนียมเพือ่ความประพฤตดิงีาม
ยิง่ขึน้ไปของพระภกิษุและเพือ่ความเรยีบรอ้ยงดงามแหง่สงฆ ์ (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; เทยีบ อาทพิรหมจรรย์ 

อภิสมาจาริกวตัร :วตัรเกีย่วดว้ยความประพฤตอินัด,ี ธรรมเนียมเกีย่วกบัมรรยาทและความ
เป็นอยูท่ีด่งีาม (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อภิสมาจาริกธรรม : ธรรมคอืความประพฤตดิงีาม,วตัรปฏบิตัขิองภกิษุ ดงัคาํในโคลสิสานิสตูร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร เมือ่ไปหาสงฆ ์อยูใ่นสงฆ ์
ควรรูอ้ภสิมาจารกิธรรม หรอืดงัคาํในปฐมอคารวสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
เป็นไปไดท้ีภ่กิษุมคีวามเคารพมคีวามยาํเกรงมคีวามประพฤตเิสมอภาคในเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลายจกับาํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิูรณ์ได ้ หรอืดงัคาํในมติต
สตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูม้มีติรด ีมสีหายดมีเีพือ่นด ีเสพ 
คบ  เขา้ไปนัง่ใกลม้ติรดแีละประพฤตติามมติรดเีหล่านัน้อยู ่  จกับาํเพญ็อภสิมา
จารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้ เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบาํเพญ็อภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์
แลว้จกับาํเพญ็เสขธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗๓/๑๙๖,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๒๑/๒๔,๒๒/๒๒/๒๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๗/๕๘๖) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คาํว่า อภสิมาจารกิธรรม หมายถงึอภสิมาจารกิศลีคอื
ศลีทีบ่ญัญตัวิา่ดว้ยเรือ่งวตัรอนัเป็นระเบยีบปฏบิตั ิ  ขนบธรรมเนยีมชัน้สงูไดแ้ก่
ขนัธกวตัร ๘๒ มหาวตัร ๑๔ เชน่ เจตยิงัคณวตัร (ระเบยีบปฏบิตัทิีล่าน พระ
เจดยี)์ โพธยิงัคณวตัร (ระเบยีบปฏบิตัทิีล่านตน้โพธิ)์อุปัชฌายวตัร(ระเบยีบ
ปฏบิตัทิีส่ทัธวิหิารกิพงึปฏบิตัติ่อพระอุปัชฌาย)์ อาจรยิวตัร (ระเบยีบปฏบิตัทิี่
อนัเตวาสกิพงึปฏบิตัติ่ออาจารย)์ ชนัตาฆรวตัร (ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่รอืนไฟ) อุโปส
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ถาคารวตัร (ระเบยีบปฏบิตัทิีโ่รงอุโบสถ) (องฺ.ปญฺจก. อ.(บาล)ี ๓/๒๑/๖, ว.ิอ.
(บาล)ี ๑/๑๖๕/๔๕๓)  

อภิสมาจาริกาสิกขา : สกิขาฝ่ายอภสิมาจาร, หลกัการศกึษาเกีย่วกบัขอ้วตัรปฏบิตั ิทีแ่สดงไว้
ในหมวดขนัธกวตัร,หลกัการศกึษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมทีจ่ะชกันําความ
ประพฤต ิ ความเป็นอยูข่องพระสงฆใ์หด้งีามมคีุณยิง่ขึน้ไป ดงัคาํวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์๕ พงึใหอุ้ปสมบท  พงึใหนิ้สสยัพงึใชส้ามเณร
อุปัฏฐาก คอื ขอ้ ๑ และขอ้ ๒ วา่ ๑.สามารถฝึกปรอือนัเตวาสกิหรอืสทัธวิหิารกิ
ในอภสิมาจารกิาสกิขา ๒. สามารถแนะนําในอาทพิรหมจรกิาสกิขา (ว.ิม.(ไทย) 
๔/๘๔/๑๒๘, ๔/๘๕/๑๓๕, ๔/๘๕/๑๓๖,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๖/๔๘๐,๘/๔๑๘/
๕๙๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๕/๓๖๔) ; เทยีบ อาทพิรหมจริยกาสิกขา  

อภิสงัขาร :  สภาพทีป่รุงแต่งแหง่การกระทาํของบุคคล, เจตนาทีเ่ป็นตวัการในการทาํกรรม 
ม ี๓ อยา่งคอื ๑. ปุญญาภสัิงขาร อภสิงัขารทีเ่ป็นบุญ ๒. อปุญญาภสัิงขาร อภิ
สงัขารทีเ่ป็นปฏปัิกษต์่อบุญคอื บาป ๓. อาเนญชาภสัิงขาร อภสิงัขารที่
เป็นอเนญชา คอื กุศลเจตนาทีเ่ป็นอรปูาวจร ๔; เรยีกงา่ยๆ ไดแ้ก่ บุญบาป 
ฌาน ดงัคาํในมหาเวทลัลสตูร ทีพ่ระสารบุีตรถามพระมหาโกฏฐติะวา่ ปัจจยัแหง่
การตัง้อยูแ่หง่เจโตวมิตุต ิซึง่ไมม่นิีมติม ี๓ ประการ คอื ๑. ไมม่นสกิารถงึนิมติ
ทัง้ปวง ๒.มนสกิารถงึนิพพานธาตุ ซึง่ไมม่นิีมติ ๓. อภสิงัขารในเบือ้งตน้ หรอืดงั
คาํในมหานิทเทสทีก่ล่าวไวว้า่ คอื กเิลสกด็ ี ขนัธก์ด็ ี อภสิงัขารกด็ ี ตรสัเรยีกวา่
อุปธ ิ  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๕๘/๔๙๖,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๗/๓๔,๒๙/๒๑/๙๘,๒๙/๒๒/
๙๙,๒๙/๒๘/๑๑๗,๒๙/๘๒/๒๔๕,๒๙/๘๔/๒๕๐,๒๙/๑๓๗/๓๗๗,๒๙/๑๕๐/
๔๐๙,๒๙/๑๕๐/๔๑๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภสิงัขาร หมายถงึการกาํหนดระยะเวลาอยูใ่น
สมาธ ิ(ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๕๘/๒๖๐)  

อภิสงัขารมาร : อภสิงัขารเป็นมาร เพราะเป็นตวัปรุงแต่งกรรม ทาํใหเ้กดิชาตชิราเป็นตน้ 
ขดัขวางไมใ่หห้ลุดพน้จากทุกขใ์นสงัสารวฏัฏ ์(ขอ้ ๓ ในมาร ๕) (วสิทุธ.ิมหาฏกีา 
(บาล)ี ๑/๑๔๔/๓๐๒,พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มาร ๕ จาํพวก คอื (๑) กเิลสมาร(มารคอืกเิลส) 
(๒) ขนัธมาร(มารคอื เบญจขนัธ)์ (๓) อภสิงัขารมาร(มารคอือภสิงัขาร) (๔) เท 

วปุตตมาร(มารคอืเทพบตุร) (๕) มจัจุมาร(มารคอืความตาย) (ข.ุสุ.อ. ๒/๕๖๗/๒๘๑) คาํวา่ อภิ
สงัขารมาร(มารคอือภสิงัขาร = เครือ่งปรุงแต่งกรรม) (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓/
๗๑/๓๔) 



 

๕๙๘๒ 
 

 

อภิสญัญานิโรธ :  การดบัของสญัญา หมายถงึความดบัจติอนัเป็นการดบัชัว่คราว ดงัคาํใน
โปฏฐปาทสตูรทีโ่ปฏฐปาทปรพิาชกกราบทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  วนัก่อน 
ๆ พวกสมณพราหมณ์ผูม้ลีทัธติ่างกนัไดม้าชุมนุมกนัทีศ่าลาถกแถลง ตัง้ประเดน็
สนทนากนัเรือ่งอภสิญัญานิโรธวา่  ทา่นทัง้หลาย อภสิญัญานิโรธ คอือะไร (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๔๑๑/๑๗๖,๙/๔๑๑/๑๗๗)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภสิญัญานิโรธ คอืการดบัของสญัญา ซึง่ในอรรถ
กถาแกเ้ป็นจติตนิโรธหรอืความดบัจติอนัเป็นการดบัชัว่คราว (ท.ีส.ีอ.(บาล)ี 
๔๑๑/๓๐๔-๓๐๕)  

อภิสนัทสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยหว้งบุญกุศล ม ี๔ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนัคอื 
 1.อภิสนัทสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ หว้งบุญกุศลทีนํ่าสขุมาให ้ เป็นไป

เพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่า
ปรารถนา น่าใคร ่ น่าพอใจ ม ี๘ คอื อรยิสาวกเป็นผู ้ (๑) ถงึพระพทุธเจา้เป็น
สรณะ (๒) ถงึพระธรรมเป็นสรณะ (๓) ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ (๔) ละเวน้ขาด
จากการฆา่สตัว ์ (๕) ละเวน้ขาดจากการลกัทรพัย ์ (๖) ละเวน้ขาดจากการ
ประพฤตผิดิในกาม (๗) ละเวน้ขาดจากการพดูเทจ็ (๘) ละเวน้ขาดจากการดืม่
น้ําเมาคอืสรุาและเมรยั และตรสัอกีวา่ อรยิสาวกผูล้ะเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ จาก
การลกัทรพัย ์ จากการประพฤตผิดิในกาม จากการพดูเทจ็และจากการดืม่น้ําเมาคอื
สรุาและเมรยั แลว้ ชือ่วา่ใหค้วามไมม่ภียัเวรแก่สตัวท์ัง้หลายไมม่ปีระมาณ ย่อมเป็น
ผูม้สีว่นแหง่ความไมม่ภียัเวรอนัไม่มปีระมาณ เป็นมหาทานทีรู่ก้นัวา่ลํ้าเลศิ รูก้นัมา
นาน ...ไมถู่กสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ดัคา้น (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓๙/๒๙๙) 

 2.อภิสนัทสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ หว้ง
บุญกุศลทีจ่ะนําสขุมาใหม้ ี๔ คอื (๑) ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหว
ในพระพทุธเจา้ (๒) ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระธรรม (๓) 
ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ (๔) ความเป็นผูม้ศีลีทีพ่ระ
อรยิชอบใจ แลว้ตรสัวา่ การทีจ่ะกาํหนดประมาณบุญของอรยิสาวกผู้
ประกอบดว้ยหว้งบุญกุศล ๔ น้ี มใิชท่าํไดง้า่ย เหมอืนการกาํหนดปรมิาณของน้ํา
ในมหาสมทุร ฉะนัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๗/๕๖๐) 

 3.อภิสนัทสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ หว้ง
บุญกุศลทีจ่ะนําสขุมาใหม้ ี๔ คอื (๑) ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหว
ในพระพทุธเจา้ (๒) ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระธรรม (๓) 
ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ (๔) ความเป็นผูป้ราศจาก
ความตระหนี่ รูใ้หปั้น แลว้ตรสัว่า การทีจ่ะกาํหนดประมาณบุญของอรยิสาวกผู้



 

๕๙๘๓ 
 

 

ประกอบดว้ยหว้งบุญกุศล ๔ น้ี มใิชท่าํไดง้า่ย เหมอืนการกาํหนดปรมิาณของน้ํา
ในมหาสมทุร ฉะนัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๘/๕๖๒) 

 4.อภิสนัทสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ หว้ง
บุญกุศลทีจ่ะนําสขุมาใหม้ ี๔ คอื (๑) ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหว
ในพระพทุธเจา้ (๒) ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระธรรม (๓) 
ความเป็นผูม้คีวามเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ (๔) ความเป็นผูม้ปัีญญา
พจิารณาเหน็ความเกดิ-ดบั แลว้ตรสัวา่ การทีจ่ะกาํหนดประมาณบุญของอรยิ
สาวกผูป้ระกอบดว้ยหว้งบญุกุศล ๔ น้ี มใิชท่าํไดง้า่ย เหมอืนการกําหนดปรมิาณ
ของน้ําในมหาสมทุร ฉะนัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๙/๕๖๓) 

อภิสมัปรายภพ : ภพเบือ้งหน้า หมายถงึโลกหน้า ดงัคาํในชนวสภสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง
ตัง้พระทยัเพง่พจิารณาเหตุการณ์ทุกอยา่ง ปรารภชาวมคธผูเ้คยบาํรุงพระ
รตันตรยัดว้ยพระดาํรวิา่เราจะรูค้ตแิละอภสิมัปรายภพของชาวมคธเหล่านัน้วา่ ผู้
เจรญิเหล่านัน้มคีตเิป็นอยา่งไร  และมอีภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร แลว้ไดท้รง
เหน็ชาวมคธผูเ้คยบาํรุงพระรตันตรยั แลว้ไปเกดิไปสคุตโิลกสวรรค ์ หรอืเป็น
อนาคามไีปเกดิในพรหมโลก หรอืดงัคาํในปุณโณวาทสตูรทีเ่หล่าภกิษุทลูถาม
พระผูม้พีระภาควา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ  กุลบุตรชือ่ปุณณะทีพ่ระองคท์รง
โอวาทดว้ยพระโอวาทโดยยอ่นัน้มรณภาพแลว้ เขามคีตเิป็นอยา่งไร มอีภิ
สมัปรายภพเป็นอยา่งไร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๗๘/๒๐๙,๑๐/๒๗๙/๒๑๐,๑๐/๒๘๑/
๒๑๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๙๔/๔๔๖,๑๔/๓๙๗/๔๕๑,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๗/๘๔,๑๘/
๘๘/๘๘,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๙๙/๔๙๓,๑๙/๑๐๐๔/๕๐๕,๑๙/๑๐๐๕/๕๐๗,๑๙/๑๐๑๗/
๕๒๒,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๑๔/๕๐) 

อภิสัมโพธิญาณ  อภิสัมโพธิญาณของพระกัสสปะพุทธเจ้าตามโคตร ได้แก่จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา
และแสงสว่าง’,อภิสัมโพธิญาณที่กัสสปพุทธเจ้าแสดงแด่พระเสลาเถรีในอดีตชาติ 

 ในเสลาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสลาเถรีแสดงให้เห็นว่า ในภัทรกัปน้ี 
พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ุของพราหมณ์ มพีระยศย่ิงใหญ ่ พระนามว่ากัสสปะ ตาม
พระโคตร เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งน้ัน พระเถระเกิดในตระกูลอุบาสก ในกรุงสาวัตถี 
เห็นพระชินเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์และฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ถึงพระวีระพระองค์
น้ันเป็นท่ีพ่ึงท่ีระลึกและสมาทานศีล พระองค์องอาจกว่านรชน ประกาศอภิสัมโพธิ
ญาณที่ไม่เคยฟังมาในกาลก่อน (ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๒๓/๕๕๐) 

อภิสัมภวะ, พระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระนามว่าสัมภวะ, พระปทุมธาริยเถระในอดีตชาติได้
กั้นดอกปทุมแทนร่มแด่สมัภวะพุทธเจ้านั้น ท่านได้อานิสงส์โดยไม่พบทุคติเลย 



 

๕๙๘๔ 
 

 

 ในปทุมธาริยเถราปทาน อธิบายถึงประวัติในอดีตชาติของพระปทุมธาริยเถระ ท่าน
พระปทุมธาริยเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ในท่ีไม่ไกลจากภูเขาหิม
พานต์ มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือโรมสะ ครั้งน้ัน พระพุทธเจ้าพระนามว่าอภิสัมภวะ ประทับ
อยู่กลางแจ้ง ท่านพระออกจากท่ีอยู่ กั้นดอกปทุมแทนรม่ ครั้นก้ันอยู่ตลอดหน่ึงวัน
แล้วจึงกลับไปยังท่ีอยู่ ในกัปท่ี๓๑ นับจากกัปน้ีไป ด้วยอานิสงส์ท่ีท่านได้บูชา
พระพุทธเจ้าไว้ จึงไม่พบทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า (ขุ.อป.(ไทย)
๓๓/๗๘/๒๑๔) 

อภิสัมมตะ, พระเจา้จักรพรรดิ พระจักรพรรดิพระนามว่าอภิสัมมตะ,อานิสงท่ีพระปาฏลิปปผิย
เถระในอดีตชาติได้จากการนำดอกไม้ไปนอบน้อมถวายแด่ติสสะพุทธเจ้า,ในกัปที่ ๖๓ 
พระปาฏลิปปผิยเถระเป็นพระเจ้าจักรพรรดในอดีตชาติ 

 ในปาฏลิปุปผิยเถราปทาน อธิบายถึงประวัติในอดีตชาติของพระปาฏลิปุปผิยเถระ 
ท่านพระปาฏลิปุปผยิเถระประกาศประวัติในอดีตของตนว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มี
พระฉวีวรรณดังทองคำ ผู้เช่นกับทองคำมีค่า มีพระลกัษณะอันประเสริฐ ๓๒ 
ประการ ซึ่งกำลังเสด็จไปในระหว่างร้านตลาด ครั้งนั้น ท่านเป็นบุตรเศรษฐีสขุุมาล
ชาติดำรงอยู่ในความสุข ได้นำดอกแคฝอยที่ห่อใส่พกไปบูชาพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระ
ฉวีวรรณดังทองคำนั้น ท่านมีจิตร่าเริงเบิกบาน บูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ นอบน้อม
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผู้รู้แจ้งโลก ทรงเป็นที่พ่ึง เป็นเทพของนรชน ในกัปท่ี 
๙๒ นับจากกปันี้ไป ท่านได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้น จึงไม่พบทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ
บูชาด้วยดอกไม้ ในกัปที่ ๖๓ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่า
อภิสัมมตะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๔๐/
๒๒๒) 

อภิสัมมตะ, ยักษ์ ยักษ์มีนามว่าอภิสัมมตะ, ยักษ์ท่ีเหล่าเทวดาต้ังไว้เพ่ือรักษาพระสถูป คอยรับธง
หรือพวงดอกไม้ไปบูชาให้ย่ิงขึ้น 

 ในอุปวาณเถราปทาน อธิบายถึงประวัติในอดีตชาติของพระอุปวาณเถระ ท่านพระ
อุปวาณเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า พระสัมพุทธชินเจ้าพระนามว่าป
ทุมุตตระ รุ่งเรืองดังกองไฟ เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว มหาชนมาประชุมกันบูชา
พระตถาคต สร้างจิตกาธานอย่างงดงามแล้วช่วยกันยกสรีระขึ้นวางไว้ ชนเหล่าน้ัน
ท้ังหมดพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ทำพระสรีรกิจแล้วได้รวบรวมพระธาตุ พากัน
สร้างพระพุทธสถูปไว้ที่น้ัน มนุษย์พวกใดพวกหนึ่งจะบูชาพระสถูป พวกเขาไม่ต้องขึ้น
พระสถูป เพียงโยนเคร่ืองสักการะขึ้นไปบนอากาศ ยักษ์ตนหน่ึงช่ือว่าอภิสัมมตะ ที่
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พวกเทวดาแต่งต้ังไว้ คอยรับธงหรือพวงดอกไม้ไปบูชาให้ย่ิงขึ้น มนุษย์เหล่าน้ันมองไม่
เห็นยักษ์ตนน้ัน เห็นแต่พวงดอกไม้ของยักษ์ที่ลอยไปอยู่ พวกมนุษย์ที่ไม่เช่ือในคำ
สอนและพวกที่เลื่อมใสในศาสนา มีความต้องการจะเห็นปาฏิหาริย์ จึงพากันบูชาพระ
สถูปเสมอ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘๒/๑๓๒, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๕๓/๓๕๘) 

อภิสามะ, พระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอภิสามะ, พระอุทกาสนทายกเถระใน
อดีตชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอภิสามะในกัปที่ ๑๕ 

 ในอุทกาสนทายกเถราปทาน อธิบายถึงประวัติในอดีตชาติของพระอุทกาสนทายก
เถระ ท่าน พระอุทกาสนทายกเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ท่านออก
จากประตูอารามแล้ว ได้ลาดแผ่นกระดานสำหรับน่ังไว้และได้ต้ังน้ำฉันน้ำใช้ไว้ เพ่ือ
บรรลุประโยชน์สูงสุด ในกัปที่ ๓๑ นับจากกัปน้ีไป ท่านได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้น จึงไม่
พบทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่งการลาดอาสนะและต้ังนำ้ไว้ ในกัปท่ี ๑๕ นับจากกัปน้ีไป 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอภิสามะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุ
ภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๓/๓๙๙) 

อภูตวาที กล่าวเรื่องไม่จริง, ไม่กล่าวที่ควรกล่าว, กลา่วที่ไม่ควรกลา่ว 
 ในอกุสลมูลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอภูตวาทีบุคคลว่า บุคคลน้ีก่อทุกขใ์ห้เกิดขึ้นแก่

ผู้อ่ืนด้วยเรื่องท่ีไม่เป็นจริง ด้วยการเบียดเบียน จองจำ ให้เสียทรัพย์ ติเตียน หรือขับ
ไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีกำลัง ทรงพลัง”บ้าง เขาเมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่เป็นจริง
ก็ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ เมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริง กลับไม่พยายามท่ีจะปฏิเสธ
เรื่องน้ันว่า “แม้เพราะเหตุนี้เรื่องน้ีจึงไม่จริง ไม่แท้” และบุคคลเช่นนี้ถูกบาปอกุศล
ธรรมท่ีเกิดเพราะโลภะครอบงำ มีจิตถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะกลุ้มรุม 
ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ลำบาก คับแค้น เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังจากตายแล้วย่อมหวังได้
ทุคติ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๐/๒๗๖) 

อมตทุนทุภี  กลองอมตธรรม, ช่ือธรรมบรรยายว่า กลองอมตธรรม, ธรรมที่พระโยคาวจรศึกษา
ปฏิบัติวิปัสสนาตามท่ีกล่าวไว้ในสูตรนี้แล้วสามารถย่ำยีกิเลสท้ังหลายจนประสบชัย
ชนะคืออรหัตตผลได้เหมือนนักรบผู้ทำหน้าที่ย่ำยีข้าศึกถือกลองรบเข้าประจัญบาน
กับข้าศึกฝ่ายตรงข้ามจนประสบชัยชนะ 

 ในพหุธาตุกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเร่ืองน้ีกับแก่พระอานนท์ว่า ผู้ฉลาดในฐานะ
และอฐานะ เรียกว่าอมตทุนทุภี ว่า บุคคลรู้ชัดว่า ‘เป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้เพียบพร้อม
ด้วยวจีสุจริต ฯลฯ เป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมโนสุจริต หลงัจากตายแล้ว 
จะไปเกิดในอบายทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตนั้นเป็น
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เหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ท่ีบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยวจีสุจริต แต่เป็นไปได้ท่ีบุคคลผู้
เพียบพร้อมด้วยมโนสุจริต หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เพราะ
ความเพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย’ พระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคว่า “น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ธรรมบรรยายน้ีช่ืออะไรพระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ เธอจงจำธรรมบรรยายน้ีไว้ว่าช่ือว่า อมตทุนทุภี ดังนี้ 
(ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๓๒/๑๖๙,ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๑๓๒/๘๙) 

อมตธรรม ธรรมอันไม่ตาย, ธรรมท่ีทรงแสดงข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุ, ธรรมเพ่ือรู้แจ้งอมตธรรมของ
สรรพสัตว์  

 ในพรหมยาจนกถา ท้าวสหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมเป็น
ประพันธคาถาปว่า "ในกาลก่อน ธรรมท่ีไมบ่ริสุทธ์ิอันคนที่มีมลทิน๓คิดค้นไว้ ปรากฏ
ในแคว้นมคธ พระองค์ โปรดทรงเปิดประตู "อมตธรรม" น้ันเถิด ขอเหล่าสัตว์ จงฟัง
ธรรมท่ีพระสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมลทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับ ข้าแต่พระองค์ผู้มี
พระปัญญาดี มีพระสมันตจักษุ บุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วน พึงเห็นหมู่ชนได้
โดยรอบ (วิ.ม.(ไทย) ๔/๘/๑๒,(วิ.ม.(ไทย) ๔/๙/๑๕, วิ.ม.(ไทย)๔/๑๑/๑๗, วิ.ม.
(ไทย)๔/๑๒/๑๘, วิ.ม.(ไทย)๔/๖๐/๗๒, วิ.ม.(ไทย)๔/๖๑/๗๔,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๘/
๒๗๖,ม.มู.(ไทย)๑๒/๒๐๓/๒๑๒,ม.มู.(ทไย)๑๒/๒๘๒/๓๐๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑/๒๓,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๕/๒๕๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๓๘/๔๐๘,ม.ม.(ไทย)๑๓/๔๕๙/๕๗๙,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๒๘๑/๓๓๕,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๑๕/๓๘๒,สํ.ส.(ไทย(๑๘/๑๑๖/๑๓๒) 

อมตธาตุ นิพพาน,การสิ้นกิเลส, การกำจัดกิเลสได้หมดสิ้น 
 ในมหามาลุงกยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพ่ือละโอ

รัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะละอกุศลธรรมทั้งหลาย
ด้วยอุปธิวิเวก เพราะระงับความเกียจคร้านทางกายได้โดยประการทั้งปวง จึงสงัด
จากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายแล้วบรรลปุฐมฌานทีมี่วิตก วิจาร ปีติ และสุขอัน
เกิดจากวิเวกอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็น๒ธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สญัญา สังขาร 
วิญญาณ ท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ันโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดุจโรค เป็นดุจ
หัวฝี เป็นดุจลกูศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อน เป็นท่ีทำให้ขัดข้อง เป็นดุจคนฝ่าย
อ่ืน เป็นสิ่งท่ีต้องแตกสลาย เป็นของว่างเปล่า เป็นอนัตตา เธอย่อมทำจิตให้กลับจาก
ธรรมเหล่านั้นครั้นแล้ว จึงน้อมจิตไปเพ่ืออมตธาตุว่า ‘ภาวะท่ีสงบ ประณีต คือ ความ
ระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิกิเลสท้ังปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความ
คลายกำหนัดความดับ นิพพาน’ อีกนัยหน่ึง อัตตทัณฑสตุตนิทเทส นรชนบังคับจิต
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ให้กลับจากสังขารธาตุท้ังปวง น้อมจิตเข้าไปในอมตธาตุว่า “ธรรมเป็นท่ีระงับสังขาร
ท้ังปวง เป็นท่ีสลัดทิ้งอุปธิท้ังหมด เป็นที่ส้ินตัณหา เป็นท่ีคลายกำหนัด เป็นท่ีดับกิเลส 
เป็นที่เย็นสนิท เป็นธรรมชาติสงบประณีต” รวมความว่า นรชน พึงน้อมใจไปใน
นิพพาน (ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๓๓/๑๔๗,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๑/๓๘๐,ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/
๕๑/๔๐๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๗๗/๕๐๖,องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๖๐๐-๖๑๑/๔๘๐; องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๔๘/๓๔๖) 

อมตนิพพาน ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร, อริยสาวกผู้รู้ชัดปัจจัย รู้ช้ดความเกิดแห่งปัจจัย 
รู้ชัดความดับแห่งปัจจัย รู้ปฏิปทาที่ให้ถงึความดับแห่งปัจจัยเรียกอริยสาวกน้ันว่า
อมตนิพพาน 

 ในปัจจยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องมรรคมีองค์ ๘ ม ี สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น มี
สัมมาสมาธิ เป็นท่ีสุด กบัภิกษุท้ังหลายว่า ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร 
กล่าวคือ เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดปัจจัยอย่างนี้ รู้ชัดความเกิดแห่งปัจจัยอย่างนี้ รู้ชัด
ความดับแห่งปัจจัยอย่างน้ี รู้ชัดปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งปัจจัยอย่างน้ี เมื่อน้ันอริย
สาวกน้ีเราเรียกว่า เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง ผู้ถึง
สัทธรรมนี้บ้าง เห็นสัทธรรมน้ีบ้าง ประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบด้วย
วิชชาอันเป็นเสขะบ้าง บรรลุกระแสแห่งธรรมบ้าง เป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอน
กิเลสบ้าง ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตนิพพานบ้าง” (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๒๗/๕๔,สํ.นิ.(ไทย)
๑๖/๒๘/๕๖,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๓๓/๗๒,สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๔๙/๙๗,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๒๓๐/
๕๕๔,(ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๕๐๕/๖๓๗, ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/๕๑๕/๖๓๘,ขุ.เถรี.(ไทย)๒๖/
๑๐๔๑/๑๒๙,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๖/๒๕,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๗/๓๔,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๙/๘๘,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๓๘/๑๓๘,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๔๔/๑๕๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๔๙/๑๗๑) 

อมตบท อริยสัจ ๔, ธรรที่รู้แจ้ง,ธาตุท่ีไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง, โลกุตตรธรรม ๙ ได้แก ่มรรค ๔ ผล 
๔ นิพพาน ๑, อุปมาธงชัยของฤษี 

 ตัวอย่างในมหาสุตโสมชาดก พระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์แสดงธรรมเพ่ือให้เน้ือความถึง
ท่ีสุด จึงตรัสกบัพระเจ้าโจรโปริสาทว่า บัณฑิตผู้อยู่ปะปนกับคนพาล เมื่อไม่พูด ใคร 
ๆ ก็ไมรู่้ว่าเป็นบัณฑิต แต่บัณฑิตเม่ือพูด เม่ือแสดงอมตบท จึงรู้ว่าเป็นบัณฑิต บุรุษผู้
เป็นบัณฑิตพึงกล่าวธรรม พึงอธิบายธรรมให้แจ่มแจ้ง พึงเชิดชูธงของฤษีท้ังหลาย 
เพราะฤษีท้ังหลายมีธรรมท่ีเป็นสุภาษิตเป็นธงชัย ธรรมนั่นแหละเป็นธงชัยของฤษี
ท้ังหลาย (สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๓/๓๔๙, ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๒๔๑/๓๓๔,ข.เถร.(ไทย)๒๖/
๓๕/๓๑๕,          ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๔๙๓/๑๘๑,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑/๒๙๓,ขุ.อป.(ไทย) 



 

๕๙๘๘ 
 

 

๓๒/๒/๔๑๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗/๒๐๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๒/๒๙๔,ข.ุอป.(ไทย) ขุ.
อป.(ไทย) ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๔๑๓,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๔/๔๗๘,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/
๘๓/๔๙๖,ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๐๐/๑๑๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๐๖/๕๑๕,ขุ.อป.(ไทย) 
๓๒/๓๒๗/๖๒๖,สํ.นิ.อ.(บาลี) ๒๔๑/๒๖๒,(ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๓๕/๑๕๔)) 

อมตปัตตะ บรรลุอมตธรรม, บรรลุอริยสจั ๔, บรรลุโลกุตตรธรรม ๙ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน 
๑ 

 ในอมตัปปัตตสูตร เรื่องเหตุให้ตรัสเรียกว่า อมตปัตตะ ท่านพระอุทายีถามพระ
อานนท์ว่า “ผู้มีอายุ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ‘อมตปัตตะ อมตปัตตะ’ผู้มีอายุ ด้วย
เหตุเพียงเท่าไรหนอ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอมตปัตตะ” พระอานนท์ตอบว่า “ผู้มี
อายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม บรรลุปฐมฌาน ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี พระผู้
มีพระภาคจึงตรัสอมตปัตตะ” (องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๕๕/๕๔๔) 

อมตภัต ภัตอันประเสริฐ, กายคตาสติอันประเสริฐ, ภัตคืออริยสัจธรรม, ภัตคือโลกุตตรธรรม 
๙ 

 ในปิลินทวัจฉเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของปิลินทวัจฉเถระ ท่านถวายนมส้ม
อย่างดีในพระพุทธเจ้า และในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุด ท่านได้อานิสงส์
คือได้บริโภคอมตภัตคือกายคตาสติอันประเสริฐ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๙๗/๖๐๗) 

อมตเภรี การประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า, อุปมาการลั่นกลองคือธรรม 
 ในติสรณคมนยิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติสรณคมนิยเถระ ท่านพระติ

สรณคมนิยเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ท่านเป็นคนเลี้ยงดูมารดาและ
บิดาอยู่ในกรุงจันทวดี มารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นคนตาบอด ท่านเลี้ยงดูท่านทั้ง 
๒ อยู่ ครั้งนั้น ท่านน่ังอยู่ในท่ีสงัดจึงคิดได้ว่า ท่านเลี้ยงดูมารดาและบิดาอยู่ จึงไม่ได้
บวช มวลมนุษย์ถูกความมืดมนอนธการปิดบังไว้แล้ว ถูกไฟ ๓ กองแผดเผาอยู่ บัดนี้ 
สรณะท่านก็รกัษาไว้ดีแล้ว ใจก็ได้ต้ังไว้มั่นแล้ว ท่านจึงเสวยยศทุกอย่างแล้ว ได้บรรลุ
บทที่ไม่หว่ันไหว (คือนิพพาน) ท่านบอกความแห่งบทท่ีตนเห็นเองแก่ชนท้ังหลาย ว่า 
พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ศาสนาของพระชินเจ้าแผ่ไปอยู่ พระองค์ทรง
ลั่นอมตเภรีบรรเทาลูกศรคือความเศร้าโศกได้ ท่านท้ังหลายควรทำอธิการ ในนาบุญ
ท่ียอดเย่ียมตามกำลังของตน ท่านท้ังหลายจักพบพระนิพพาน จงรับสรณะ ๓ จง
รักษาศีล ๕ ทำจิตให้เลื่อมใสในพระพทุธเจ้าแล้วจักทำที่สดุทุกข์ได้ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๑๒๗/๑๓๘,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๖๑๐/๙๓,(ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒/๖๐๗,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/
๔/๖๗๐,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๕/๖๔๐,ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๖/๖๔๐) 



 

๕๙๘๙ 
 

 

อมตมหานิพพาน ทางปฏิบัติเข้าสู่อมตมหานิพพาน, ทางคืออริยสัจ ๔, ทางคือโลกุตตรธรรม ๙ 
 ในวัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ ท่านพระวัลลิยเถระเมื่อจะถามพระ

เวณุทัตตเถระ จึงได้กล่าว ๒ คาถาไว้ดังน้ีว่า กิจใดอันบุคคลผู้มีความเพียรมั่น มุ่งท่ีจะ
ตรัสรู้ พึงทำกิจน้ัน เราจักทำไม่ให้พลาด เชิญท่านดูความเพียร ความบากบ่ันของเรา
เถิด อน่ึง ขอท่านจงบอกหนทางอันหย่ังลงสู่อมตมหานิพพาน ซึ่งเป็นทางตรงให้เรา 
เราจะรู้ด้วยญาณ ดุจกระแสแม่น้ำคงคาไหลไปสู่สาคร (ขุ.เถร.(ไทย)(๒๖/๑๖๘/๓๕๙, 
ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๑๐๔/๒๓๒) 

อมตสูตร :  มี ๒ สูตร แปลความหมายสูตรและเน้ือหาต่างกัน คือ   
 1.อมตสูตร  พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรยีกว่า อมตะ  พระผู้มีพระภาคพระอุทายี

ถามพระอานนท์ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า อมตะ ด้วยเหตุเท่าไร พระอานนท์
ตอบว่า ด้วยเหตุเท่าน้ี คือ ภิกษุบรรลุรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และบรรลสุัญญาเวทยิต
นิโรธแล้วทำอาสวะให้หมดสิน้ไป เพราะเห็นด้วยปัญญา (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/
๕๔๔) 

 2.อมตสูตร  พระสูตรว่าด้วยอมตะ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวันได้
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  อมตธรรม  ได้แกค่วามสิ้นราคะ  โทสะและโมหะ  เน้ือหา
สาระที่เหลือพึงทราบโดยนัยแห่งอสังขตสูตรในวรรคนี้   (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๐๗/๒๖๕) 

อมตะ วิโมกข์ความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดม่ัน, ผู้ท่ีพร่ำสอนธรรม ช่ือว่าให้อมตะ, ธรรม
เป็นที่สิ้นราคะ โทสะ และโมหะ, อริยมรรคมีองค์ ๘, ธรรมเครื่องละความยึดม่ันว่า
เรา เขา เว้นจากเมถุนธรรม 

 ตัวอย่างในมหาโควินทสูตร สนังกุมารพรหมตรัสกับมหาโควินทพราหมณ์ ว่า เรา
ยอมรับของมีค่าของท่านท่ีท่านพูดถึง เราให้โอกาสท่านแล้ว จงถามเรื่องใด ๆ ก็ได้ที่
ท่านปรารถนาจะถาม เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพ่ือสุขในอนาคต’ พราหม
จึงจึงกราบทูลสนังกุมารพรหมด้วยพระคาถาว่า ‘ผู้ไม่มีความสงสัยในปัญหาที่ผู้อ่ืน
สงสัยว่า สัตว์ผู้ต้ังอยู่ในธรรมอะไร ศึกษาอยู่ในธรรมอะไร จึงจะถึงพรหมโลกอันเป็น
อมตะได้’ สนังกุมารพรหมตรสัตอบด้วยพระคาถาว่า ‘พราหมณ์ ในหมู่มนุษย์ สัตว์ผู้
ละความยึดถือว่าเป็นของเรา เป็นผู้อยู่ผู้เดียว ผู้น้อมใจไปในกรุณา ผู้ไม่มีกลิ่นช่ัวร้าย 
เว้นจากเมถุน สัตว์ผู้ต้ังอยู่ในธรรมน้ี และศึกษาอยู่ในธรรมนี้ จึงจะถึงพรหมโลกอัน
เป็นอมตะได้’ (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๑๙/๒๔๗,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๗๓/๗๗,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๔๒/
๕๘,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๐/๒๐๙,สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๙๗/๒๘๔,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๗/๑๐,สํ.ม.
(ไทย)๑๙/๔๐๓/๒๖๐,สํ.ม.(ไทย)๑๙/๔๐๗/๒๖๕,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๙/๔๔๔) 



 

๕๙๙๐ 
 

 

อมตัปปัตตสูตร :  พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรยีกว่า อมตปัตตะ พระอุทายีถามพระอานนท์ว่า พระ
ผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า อมตัปปัตตะ ด้วยเหตุเท่าไร พระอานนท์ตอบว่า ด้วยเหตุ
เท่าน้ี คือ ภิกษุบรรลุรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และบรรลสุัญญาเวทยิตนิโรธแล้วทำอา
สวะให้หมดสิ้นไป เพราะเห็นด้วยปัญญา (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๕/๕๔๔) 

อมนสิการ การไม่ใสใ่จ, ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต, นิวรณ์ ๕ อุปกิเลสแห่งจิต 
 ในอุปักกิเลสสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมเป็นเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิต ว่า เรา

น้ันได้รู้ว่า ‘ในสมัยใด เรามสีมาธินิดหน่อย สมัยน้ันเรามีจักษุนิดหน่อย เรานั้นจำแสง
สว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่าน้ัน และเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อย และจำแสงสว่างอย่างหา
ประมาณมิได้ เห็นรูปอย่างหาประมาณมิได้ ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง 
ตลอดกลางคืนและกลางวันบ้าง’ ท่านอนุรุทธะ นันทิยะ และกิมพิละ ในกาลใด เรารู้
ชัดดังน้ีว่า ‘วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลสแห่งจิต’ แล้ว จึงละวิจิกจิฉาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิต
ได้ รู้ชัดดังน้ีว่า ‘อมนสิการเป็นอุปกิเลสแห่งจิต’ แล้ว จึงละอมนสิการอันเป็น
อุปกิเลสแห่งจติได้ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๔๔/๒๘๙) 

อมนุษย์ เทวดา, ภูติ, ผี, ปีศาจ, ยักษ์, มาร 
 ในมหาปทานสตูร เรื่อง กฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์หน่ึงในสิบหกประการ คือ ใน

เวลาท่ีพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดา เทวบุตร ๔ องค์ ย่อมเข้าไปรักษา
ทิศท้ัง ๔ โดยต้ังใจว่าใคร ๆ คือ มนษุย์ หรืออมนุษย์ก็ตาม อย่าเบียดเบียนพระ
โพธิสัตว์หรือพระมารดาของโพธิสัตว์น้ันได้ ในอาฎานาฎิยสูตร กล่าวถงึ พระพุทธ
องค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาไนย ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ ขอพระองค์โปรด
ตรวจดูด้วยพระญาณอันฉลาดเถิด แม้อมนษุย์ท้ังหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ ที.สี.
(ไทย) ๙/๓๐๔/๑๑๕,ที.สี.(ไทย)๙/๓๓๒/๑๒๙,(ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙/๑๒,(ที.ม.(ไทย)
๑๐/๓๓๔/๒๖๒,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๖๙/๒๙๖,(ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๓๐/๓๖๒,ที.ปา.(ทไย)
๑๑/๑๔๘/๑๐๘,ที.ปา.(ทไย)๑๑/๒๗๗/๒๒๒,ที.ปา.(ทไย)๑๑/๒๘๐/๒๒๕) 

อมรคิปราสาท ปราสาทช่ืออมรคิรี, ปราสาทของอัตถทัสสีพุทธเจ้าในอดีตชาติ, ประสาทในหนึ่งสาม
หลัง คือ อมรคริีปราสาท 

 ในอัตถทัสสีพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า กล่าวคือ ในมัณฑ
กัปนั้นแล ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี ชฏิบผู้มตีบะสูงนามว่าสุสิมะ ได้ฟัง
พระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้ว ท้ังยินดี ท้ังต้ืนตันใจ ได้อธิษฐานวัตร
เพ่ือบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการให้ย่ิงขึ้นไป เราฟังพระดำรัสของพระองค์ ก็ยินดี 
พระอัตถทัสสพุีทธเจ้า ผู้แสวงคุณย่ิงใหญ่ มีพระนครช่ือโสภณะ พระชนกพระนามว่า



 

๕๙๙๑ 
 

 

พระเจ้าสาคระ พระชนนีพระนามว่า พระนางสุทัสสนา พระองค์ครองฆราวาสวิสัย
อยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี มีปราสาท ช้ันยอด ๓ หลงัช่ือว่า อมรคปิราสาท สุรคริิปราสาท และ
คิริวาหนะปราวาท มีพระสนมนารีแต่งกายงามสามหมื่นสามพันนาง มีพระอัครมเหสี
พระนามว่า พระนางวิสาขา พระโอรสพระนามว่า เสละ (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๕/
๖๖๔) 

อมรโคยานทวปี ช่ือทวีปหนึ่งท่ีภิกษรูุปหน่ึงสามารถแสดงยอดเขาสุเนรุที่ชนอยู่ในทวีปน้ีได้ฟังด้วย
วิโมกข์, มารท่ีทำร้ายภิกษุท่ีแสดงยอดเขาสุเนรุให้ชาวอมรโคยานทวีได้ฟัง เขาต้อง
ได้รับทุกข์, หน่ึงในสามทวีป คือปุพพวิเทหทวีป และชาวอุตตรกุรุทวีป 

 ในสัฏฐินิบาต พระมหาโมคคัลลานเถระได้พูดทักทายท้าวมหาพรหมด้วยภาษิตนี้ 
เกี่ยวกับมารที่ทำร้ายภิกษุว่า ภิกษุท่ีเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า รู้ทิฏฐิน้ีได้โดย
ประจักษ์แจ้งแล้วเมื่อกัณหมาร ทำร้ายภิกษุเช่นน้ันเข้าจะต้องได้รับทุกข์ ภิกษุท่ีแสดง
ยอดขุนเขาสิเนรุให้ชนชาวชมพูทวีป ปุพพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป และชาวอุตตร
กุรุทวีปเห็นกันได้ด้วยวิโมกข์ ภิกษุท่ีเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ย่อมรู้วิโมกข์ตามที่
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วน้ีได้โดยประจักษ์แจ้งแล้ว กัณหมารเม่ือทำร้ายภิกษุ
เช่นนั้นเข้า จะต้องได้รับทุกข์ (ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๑๓/๕๕๓,ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๒๑๑/
๕๓๗) 

อมรเทพ เทพผู้ไม่ตาย, เทพผู้ด่ืมน้ำอมฤต 
 ในสุธาโภชนชาดก พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความน้ัน ตรัสว่า เทพธิดา

เหล่าน้ันอันท้าวสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทวดา ทรงอภิบาลแล้วบันเทิงอยู่ ณ ภูเขาคันธ
มาทน์ ซ่ึงเป็นภูเขาอันประเสริฐสูงสุด ครั้งน้ัน ฤษีผู้ประเสริฐสามารถจะไปได้ท่ัวโลก 
ได้ถือเอาช่อดอกไม้อันประเสริฐมีดอกบานสะพรั่งเดินมา ก็ดอกไม้น้ันสะอาด มีกลิน่
หอม อันเหล่าเทพช้ันไตรทศสักการะ เป็นดอกไม้สูงสุด อันท้าวสักกะผู้ประเสริฐกว่า
อมรเทพทรงใช้สอย ซึ่งพวกมนุษย์หรือพวกอสูรไม่ได้แลว้เว้นไว้แต่พวกเทวดา (ขุ.ชา.
(ไทย)๒๘/๒๑๔/๑๑๘) 

อมรวิตักกะ  ความตรึกเพ่ือเอาตัวรอด,ความดำริผิด 
 ในเอกกนิทเทส พระสารีบุตรอธิบายว่า ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความ

ดำริผิดที่อาศัยเรือน คือกามคณุ ๕ ได้แก ่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ประกอบด้วย
ทุกรกิริยา หรอืประกอบด้วยทิฏฐิ นี้เรียกว่า อมรวิตักกะ (อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๘๗/
๕๕๙,อภิ.วิ.อ.(บาลี)๘๘๕/๔๓๕) 



 

๕๙๙๒ 
 

 

อมราเทวีปญัหชาดก : ชาดกว่าด้วยพระนางอมราเทวี มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า มโหสธบัณฑิตโพธิสัตว์ 
ฟังคำปริศนาของนางอมราเทวีท่ีบอกทางไปบ้านของนางว่า ร้านขายข้าวสัตตุ ร้าน
ขายน้ำส้มสายชู และต้นทองหลางอยู่ทางทิศใด ท่านจงไปทางทิศน้ัน  ดิฉันถือภาชนะ
ข้าวยาคูด้วยมือข้างใด ดิฉันบอกท่านด้วยมือข้างนั้น  ท่านจงเดินทางไปที่บ้านของ
ดิฉันตามทางที่บอกท่านเถิด พระโพธิสัตว์ไปตามทางที่นางบอก  ไปจนถึงบ้านของ
นางได้พักดูกิริยาอาการของนางสองสามวันเมื่อพอใจแลว้จึงได้ขอนางมาเป็นภรรยา 
(ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๑๒/๔๖) 

อมราวิกเขปวาทะลัทธิท่ีมีความเห็นหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าใช่หรือไม่ใช่,อุปมาการจับปลาไหล, ลัทธิ
ของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร 

 ในพรหมชาลสตูร ลัทธิของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร พระผู้มพีระภาคตรัสสมณพราหมณ์
เหล่าน้ันมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอน พอถกูถามปัญหาในประเด็นน้ัน ๆ ย่อมกล่าว
หลบเลี่ยงไม่แน่นอน หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยก
ย่องตถาคต ถูกต้องตามความเป็นจริง(ที.สี.(ไทย)(๙/๖๑/๒๔,ที.สี.(ไทย)๙/๖๖/๒๘,ที.
สี.(ไทย)๙/๑๗๙/๕๙,ที.สี.อ.(บาลี) ๖๑/๑๐๖) 

อมักขะ ความไม่ลบหลู่คุณท่าน, ความไม่ดูถูกดูแคลน, ความไม่เหยียดหยาม 
 โกธเปยยาล พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ 

อย่างย่อมอยู่เป็นสุข คือ (๑) อมักขะ ความไม่ลบหลู่คณุทา่น (๒) อปฬาสะ ความไม่ตี
เสมอ (องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๒/๑๓๐) 

อมัจฉริยะ ความไม่ตระหนี่, ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเอ้ือเฟ้ือต่อคนอ่ืน 
 ในโกธเปยยาล พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายถึง ธรรม ๒ อย่างท่ีบุคคล

ประกอบด้วยธรรม ๒ อย่างย่อมอยู่เป็นสุข คือ (๑) อนิสสา ความไม่ริษยา (๒) 
อมัจฉริยะ ความไม่ตระหนี่(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๒/๑๓๐) 

อมัจฉรีสูตร   : พระสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ตระหน่ี พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่  ณ  วัดพระเช
ตวัน  เม่ือท่านพระอนุรุทธทูลถามปัญหาเหมือนในอโกธนสูตร  จึงตรัสตอบว่า  
เพราะประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ  คือ ๑.  มีศรัทธา ๒.  มีหิริ  ๓.  มีโอตตัปปะ  
๔.  ไม่ตระหน่ี  ๕.  มีปัญญา  (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙๗/๓๒๓) 

อมัททวะ  ความไม่อ่อนโยน, ความแข็งกระด้าง, ความหยาบโลน  
 ในทุกนิทเทส อธิบายอมัททวะ ว่า ความไม่อ่อนโยน ภาวะที่ไม่อ่อน ความกระด้าง 

ความหยาบคาย ภาวะที่กระด้าง ความแข็งกระด้าง ความมีจิตแข็งกระด้าง ความไม่
อ่อนโยน นี้เรียกว่าอมัททวะ (อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๐๒/๕๖๔) 



 

๕๙๙๓ 
 

 

อมาตาปุตติกภัย ภัยที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมารดาและบุตรไม่สามารถจะเป็นท่ีพ่ึงแก่กันได้,ภัยท่ีมารดา
และบุตรไม่สามารถจะพบเห็นกันได้ 

 ในภยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภัย ๓ อย่าง คือ (๑) สมัยท่ีเกิด
ไฟไหม้ใหญ่ หมู่บ้านก็ถูกไฟ แม้มารดากไ็ม่ได้พบบุตร แม้บุตรก็ไมไ่ด้พบมารดา 
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัย (๒) สมยัท่ีมหาเมฆต้ังเค้ามีอยู่ หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไป แม้
มารดาก็ไม่ได้พบบุตร แม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดา (๓) สมัยท่ีภัยคือโจรป่าปล้นสะดม 
ชาวบ้านพากันขึ้นยานหนีไป แม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตร แม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดา 
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมเรียกอมาตาปุตติกภัยท้ัง ๓ อย่างนี้แลว่า “อมาตาปุตติกภัย” 
(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๓/๒๔๔,องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๖๓/๑๘๔) 

อมายา ไม่มีมารยา, ไมก่ลับกลอกปอกปลิ้น, ความซือ่ตรง 
 ในโกธเปยยาล พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงบุคคลท่ีประกอบด้วยธรรม ๒ 

อย่างนี้ ย่อมอยู่เป็นสุข คือ (๑) อมายา ไมม่ีมารยา (๒) อสาเถยยะ ความไม่โอ้อวด 
(องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๒/๑๓๐) 

อมิตตกะ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอมิตตกะ, อดีตชาติของทายกเถระในกัปที่ 
๒๕ จากนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะถวายโภชนะแด่พระสยัมภูพุทธเจ้า 

 ในโภชนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโภชนทายกเถระ ท่านพระ
โภชนทายกเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ครั้งน้ัน พระชินเจ้าย่อม
รุ่งโรจน์ทุกเมื่อ ดังหน่อต้นรังท่ีเกิดดี ดุจไม้อัญชันท่ีกำลงัขึ้นงาม เหมือนสายรุ้งใน
อากาศ ท่านมใีจผ่องใส ได้ถวายโภชนะแด่พระองค์ผู้เป็นเทพย่ิงกว่าเทพ พระสยัมภู
พุทธเจ้าผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ ทรงอนุโมทนาทานของทายกเถระว่า ผลจงบังเกิดแก่ท่านใน
ภพที่เกิดเถิด ในกัปที่ ๓๑ นับจากกัปนี้ไป ทานได้ถวายทานไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่พบ
ทุคติเลย ในกปัท่ี ๒๕ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึงพระนามว่าอ
มิตตกะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๘/
๔๗๓) 

อมิตตฆาตกะ, พระเจา้จักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า (อ) มิตตฆาตกะ, อดีตชาติของ
พระอัคคปุปผิยเถระที่บูชาพระสิขีพุทธเจ้าด้วยดอกบัว ในกัปที่ ๒๕ จากน้ีได้เป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิพระนามว่า (อ) มิตตฆาตกะ 

 ในอัคคปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัคคปุปผิยเถระ ท่านพระอัคค
ปุปผิยเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ท่านได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระ
นามว่าสิขี ผูม้ีพระฉวีวรรณดังทองคำ ประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขา ทรงรุ่งเรืองด้วย



 

๕๙๙๔ 
 

 

พระรัศมีดุจกองเพลิง พระเถระถือดอกบัว เข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้เป็นนรชนผู้สูงสุด มี
จิตเลื่อมใส มใีจยินดี ได้บูชาสีขีพุทธเจ้า ในกัปท่ี ๓๑ นับจากกัปน้ีไป ด้วยอานิสงส์ที่
ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่พบทุคติเลย ในกัปท่ี ๒๕ นับจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิพระนามว่ามิตตฆาตกะ (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๔๐/๔๒๒,ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๕๘/
๓๐๒) 

อมิตตตาปนา ภรรยาของชูชกชาวแคว้นกาลิงคะ, นางถูกหญิงในหมู่รมุด่าท่ีถูกยกให้พราหมณ์ชูชกผู้
ชรา 

 ในเวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก นางอมิตตตาปนาเป็นภรรยาสาวของพราหมณ์ชูชก 
ชาวแคว้นกาลิงคะ นางถูกพวกหญิงในหมู่บ้านน้ันท่ีพากันไปตักน้ำท่ีท่าน้ำ ต่าง
แตกต่ืนกันมารุมด่าอย่างอึงมี่ว่า มารดาของเจ้าคงเป็นศัตรูแน่นอน บิดาของเจ้าก็คง
เป็นศัตรูแน่ จึงได้พากันยกเจ้าท่ียังเป็นสาวแรกรุ่นให้แก่พราหมณ์เฒ่าอย่างน้ี (ขุ.ชา.
(ไทย)๒๘/๑๙๑๔/๔๘๔) 

อมิตตาภะ, พระเจา้จักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอมิ(ตา)ตาภะ, อดีตชาติของพระเอก
สัญญกเถระผู้ประคองอัญชลีไว้ผ้าบังสุกุลของพระศาสดา ในกัปที่ ๒๕ จากน้ีได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอมิตาภาะ 

 ในเอกสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ ท่านพระเอก
สัญญกเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ท่านได้เห็นผ้าบังสุกุลของพระ
ศาสดา คล้องอยู่บนยอดไม้ จึงได้ประคองอัญชลีไหว้ผ้าบังสุกุล ในกัปที ่๓๑ นับจาก
กัปนี้ไป ได้ความทรงจำไว้ในคร้ังนั้น จึงไม่พบทุคติเลย ในกัปที่ ๒๕ นับจากกัปน้ีไป 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หน่ึง มีพระนามว่าอมิตาภะ เป็นใหญ่ในหมูช่น มีพลานุ
ภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๙/๓๘๒) 

อมิตอุบาสก อุบาสกช่ืออมิต, อัครอุปัฏฐากของพระปทุมุตรพุทธเจ้า 
 ในปทุมุตตรพุทธวงศ์ พระประวัติในอดีตชาติของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า สมัยต่อจาก

พุทธเจ้าพระนามว่านารทะ กล่าวคือพระมหาวีระพระนามว่าปทุมุตตระทรงเป็นผู้นำ
วิเศษ ผู้อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร พระองค์มีพระอมิตา
เถรีและพระอสมาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นท่ีตรัสรู้ชาวโลกเรียกว่า ต้นสน 
อมิตอุบาสกและติสสอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก หัตถาอุบาสิกาและสุจิตตาอุบาสิกา
เป็นอัครอุปัฏฐายิกา (ขุ.พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๒๖/๖๔๔) 
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อมิตัญชละ, พระเจา้จักรพรรดิ พระจักรพรรดิพระนามว่าอมิตัญชละ, พระสาลปุปผิยเถระใน
อดีตชาติได้ถวายดอกไม้แด่พระสิขีพุทธเจ้า นกัปท่ี ๑๔ นับจากกัปนี้ไป ได้เป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอมิตัญชละ 

 ในสาลปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสาลปุปผิยเถระ กล่าวคือพระ
สาลปุปผิยเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ครั้งน้ัน ท่านเป็นคนทำขนม
ขายอยู่ในกรุงอรุณวดี ได้เห็นพระชินเจ้าพระนามว่าสิขี มีใจผ่องใสจงึรับบาตรของ
พระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาถึงพอดีแล้วได้ถวายดอกสาละแด่พระองค์ ในกปัท่ี ๓๑ นับ
จากกัปนี้ไป ทา่นได้ถวายดอกไม้ไว้ จึงไม่รูพ้บทุคติเลย ในกัปท่ี ๑๔ นับจากกัปน้ีไป 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอมิตัญชละ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลา
นุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๑๒/๔๐๑) 

อมุฬหวินัย วิธีระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์แก่ภิกษุท่ีหายเป็นบ้าแล้วในกรณีท่ีมีผู้โจทภิกษุนั้น
ด้วยอาบัติท่ีต้องในขณะเป็นบ้า สงฆ์จะสวดประกาศสมมติเพ่ือไม่ให้ใคร ๆ โจทเธอ
ด้วยอาบัติ เช่น อมูฬหวินัยอันสงฆ์ให้แล้วแก่คัคคะภิกษุ ผู้หายวิกลจรติแล้วชอบแก่
สงฆ์ 

 ในสามคาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องอมูฬหวินัย ว่า ภิกษุย่อมกลา่วหาภิกษุด้วย
อาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิก หรือใกล้เคียงปาราชิกว่า ‘ท่านผู้มีอายุ ระลึกได้
หรือว่า ‘ท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิก หรือใกล้เคียงปาราชิก’ ภิกษุน้ัน
กล่าวอย่างน้ีว่า ‘ท่านท้ังหลาย ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็น
ปานน้ี คือ ปาราชิก หรือใกล้เคียงปาราชิก’ ภิกษุผู้เป็นโจทก์น้ันพึงปลอบโยนเธอผู้
กล่าวแก้ตัวว่า ‘เอาเถอะ ท่านจงตรองดูให้ดี ถ้าท่านระลึกได้ว่า ท่านต้องอาบัติหนัก
เห็นปานน้ี คือ ปาราชิก หรือใกล้เคียงปาราชิก’ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๕๐/๕๖) 

อโมรผลิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระอโมรผลิยเถระ มีเนื้อความท่ีท่านเล่าไว้สรุปได้
ว่าในอดีตชาติกัปท่ี ๙๑ ท่านได้ถวายผลอโมระ(ผลไม้หวานชนิดหน่ึง)แด่พระพุทธเจ้า
(พระนามว่าวิปัสสี) เพราะผลแห่งทานนั้น ท่านไม่รู้จักทุคติเลย ในชาติ สุดท้ายนี้ ได้
บรรลุวิชชา ๓ พร้อมด้วยคุณวิเศษ (ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๘๐/๑๙๖) 

อโมหะ ความไม่หลง, ความมีปัญญา, ความมีวิชชา 
 ในสัมมาทิฏฐิสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงรากเหง้าแห่งกุศล ว่า อโลภะ ความไม่โลภ 

อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้าย อโมหะ ความไม่หลง น้ีเรียกว่า รากเหง้าแห่งกุศล 
เม่ือใด พระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลและรากเหง้าแห่งอกุศลอย่างน้ี รู้ชัดกุศลและ
รากเหง้าแห่งกุศลอย่างน้ี เมือ่น้ัน ท่านละราคานุสัย กิเลสท่ีนอนเน่ืองคือราคะ(ม.มู.
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(ไทย)๑๒/๘๙/๘๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๙๔/๒๒๘,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๓๔/๑๘๗,องฺ.ทุก.
(ไทย)๒๐/๖๖/๒๖๐,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๖๗/๒๖๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๗๐/๒๗๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๙๓/๒๘๖, อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๓๔/๓๓,อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๑๐๖/๔๖,
อภิ.สงฺ.(ไทย)๓๔/๓๑๔/๙๗) 

อยกูฏชาดก  : ชาดกว่าด้วยยักษ์ถือพะเนินเหล็กใหญ่ มีเน้ือความอธิบายไว้ว่า พระเจ้าพรหมทัต
โพธิสัตว์ทรงห้ามชาวเมืองไม่ให้ฆ่าสัตว์ทำพลีกรรมแก่พวกยักษ์ พวกยักษ์โกรธจึงส่ง
ยักษ์ตนหน่ึงผู้มีความโหดร้ายถือกระบองเหล็กจะมาทำรา้ยพระองค์  แต่ไม่สามารถ
ทำร้ายได้ เพราะท้าวสักกะเสด็จมาคุ้มครองพระองค์  พระเจ้าพรหมทัตตรัสถาม
ทราบความแลว้จึงตรัสว่า ในเมื่อท้าวสักกะมาคุ้มครองอย่างนี้  พวกปีศาจจงแผด
เสียงไปเถิด  ถึงจะแสดงท่าทางน่ากลัว เราก็ไม่กลัว พวกเจ้าไม่สามารถจะรบกับเรา
ได้ เพราะมีท้าวสักกะคุ้มครอง ยักษ์ไม่สามารถทำอันตรายได้จึงถูกท้าวสักกะไล่หนี
กลับไป (ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๘๕/๑๙๔) 

อยุชฌา, เมือง ช่ือเมืองอยุชฌา ต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคา, เมืองที่พระผู้มีพระภาคประทับและตรัส
เรียกภิกษุมาตรัสเรื่องรูปว่างเปล่าดังฟองน้ำที่หายไป 

 ในเผณปิณฑูปมสูตร อุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ฝั่งแม่น้ำ
คงคา เขตเมือง อยุชฌา พระองค์รับสั่งภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า แม่น้ำคงคานี้พึงพัด
ฟองน้ำกลุ่มใหญ่มา บุรุษผูม้ตีาดีก็จะพึงเห็น เพ่ง พิจารณาฟองน้ำกลุ่มใหญ่น้ันโดย
แยบคายได้ เมื่อเขาเห็น เพ่งพิจารณาฟองน้ำกลุ่มใหญ่น้ันโดยแยบคายแล้ว ฟองน้ำก็
จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมไิด้เลย สาระในฟองน้ำจะมีได้อย่างไร แม้
ฉันใด รูปอย่างใดอย่างหน่ึงก็ ฉันน้ันเหมือนกัน ท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน 
ไกลหรือใกลก้ต็าม ภิกษุเห็น เพ่ง พิจารณารูปนั้นโดยแยบคายแล้ว รปูก็จะปรากฏ
เป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย (สํ.ข.(ไทย)๑๗/๙๕/๑๘๐) 

อยู่จบพรหมจรรย์  ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพ, อุดมบุรุษ ผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิง, อยู่จบธรรมเป็น
เคร่ืองอยู่ร่วมกับครู, ธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมคือ อริยมรรค, ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของ
พระอริยะ  

 ในมูลปริยายสูตร เรื่องกำหนดภูมิตามนัยท่ี ๓ ว่าด้วยพระขีณาสพ พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุใดเป็นอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่
ควรทำเสร็จแลว้ ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิน้ภวสังโยชน์
แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ แม้ภิกษุน้ันก็รู้ย่ิงปฐวีโดยความเป็นปฐวี ครั้นรู้ย่ิงปฐวี
โดยความเป็นปฐวีแล้ว ไม่กำหนดหมายซึ่งปฐวี ไม่กำหนดหมายในปฐว ี ไม่กำหนด
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หมายนอกปฐวี ไม่กำหนดหมายปฐวีว่าเป็นของเรา ไม่ยินดีปฐวีนั้น เป็นต้น (ม.มู.
(ไทย)๑๒/๘/๑๑,ม.มู.ไทย)๑๒/๑๐/๑๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๕๔/๔๓,ม.มู.(ไทย)๑๒/๗๘/
๖๗,ส.ส.(ไทย)๑๕/๑๗๔/๒๓๕,ส.ข.(ไทย)๑๗/๕๗/๘๗,ส.ข.(ไทย)๑๗/๑๑๐/๒๐๕,
ส.ข.(ไทย)๑๗/๑๖๗/๒๕๙,ส.ม.(ไทย)๑๙/๑๘๖/๑๑๙,ส.ม.(ไทย)๑๙/๒๑๑/๑๔๓,ส.ม.
(ไทย)๑๙/๓๖๙/๒๑๔,ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๘/๔๗) 

อยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ พระขีณาสพ, การดับกิเลส, การประพฤติตัวเองอย่างพระพรหมหรือความ
ประพฤติอันประเสริฐ 

 ในทสุตตรสูตร อธิบายว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เสด็จอุบัติขึ้นใน
โลกและไม่ทรงแสดงธรรมท่ีแทงตลอดนำความสงบมาให้ เป็นไปเพ่ือปรินิพพาน และ
ให้ถึงการตรัสรูท้ี่พระสุคตทรงประกาศแล้ว ถึงบุคคลน้ีจะกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท 
และเป็นผู้มีปญัญาไม่โง่เขลา ไม่เป็นคนเซอะ สามารถรู้เน้ือความแห่งคำสุภาษิตและ
ทุพภาษิตได้ น้ีก็เป็นกาลที่ไม่ใช่ขณะ ไม่ใช่สมัย เพ่ือจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์(ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๘/๔๑๓) 

อยู่ปราศจากไตรจีวร จีวรไม่อยู่กับตัว,จีวรอยู่นอกเขตท่ีตนอยู่, จีวรท่ีได้รับสมมติจากสงฆ์ให้อยู่
ปราศจากได้ 

 ในนิสสัคคิยกัณฑ์ การขอสมมติจากสงฆ์โดยภิกษุประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติย
กรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุช่ือนี้เป็นไข้ ไม่สามารถนำไตร
จีวรไปได้เธอขอให้สงฆ์สมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว
พึงให้สมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุช่ือน้ี น่ีเป็นญัตติ ทรงบัญญัติ
ว่า เมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้ว เม่ือกฐินเดาะแล้ว ถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สิ้น
ราตรีหน่ึง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ เว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ (วิ.มหา.(ไทย)๒/
๔๗๖/๑๒) 

อยู่ปริวาส การอยู่จำ, อยู่เพ่ือปรับตัวให้พร้อมสำหรบัผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์,อยู่เพ่ือบ่มเพาะและ
อบรมตัว, อยู่เพ่ือปรับพฤติกรรมให้เหมาะแก่การงาน, 

 ในมหาปรินิพพานสูตร สุภัททปริพาชก ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรม
และพระสงฆ์เป็นสรณะ และขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค พระ
ผู้มีพระภาคตรัสว่า “สุภัททะ ผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ ประสงค์จะบรรพชาประสงค์จะ
อุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ต้องอยู่ปริวาส ๔ เดือน หลังจาก ๔ เดือนล่วงไปเม่ือภิกษุ
พอใจก็จะให้บรรพชา จะให้อุปสมบทเป็นภิกษุได้ อน่ึง ในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วย” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๕/๑๖๓) 



 

๕๙๙๘ 
 

 

อยู่ป่าเป็นวัตร ธุดงค์ข้ออยู่ป่าเป็นวัตร, ภิกษุถือธุดงค์อยู่ห่างจากหมู่บ้านคน ๕๐๐ ช่ัวธนูหรือ ๒๕ 
เส้น, ข้อที่ ๘ ในธุดงค์ ๑๓ ขอ้, ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร คือ เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่
โลเล ไม่ปากกล้า ไม่พูดพร่ำเพร่ือ มีสติมั่นคง มีสัมปชัญญะ มีจิตต้ังมัน่ มีจิตแน่วแน่ 
สำรวมอินทรีย์ 

 ในทารุกัมมกิสตูร เรื่องคหบดีช่ือทารุกัมมิกะ อาชีพทำฟืน สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ คิญชกาวสถาราม ตรัสถามคหบดีช่ือว่าทารุกัมมิกะ ว่า“คหบดี ทาน
ประจำตระกูลท่านยังให้อยู่หรือ” คหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทาน
ประจำตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่ ท้ังทานนัน้ขา้พระองค์ให้ในภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ 
หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรคผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ผู้ทรงผ้าบังสุกุล
เป็นวัตร”(ม.มู.(ไทย)๑๒/๖๑/๕๒,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๖/๓๖๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๙/
๕๕๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๘๐/๑๔๗,องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๘๑/๓๐๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/
๕๘/๓๕๒,อง.ทสก.(ไทย)๒๔/๓๐/๗๗,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๗/๒๖๘,ขุ.อป.(ไทย)๒๙/
๑๕๐/๒๓)  

อโยคุฬสูตร : พระสูตรว่าด้วยทางแห่งการเจริญอิทธิบาท ท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาค
ว่า  พระองค์สามารถไปพรหมโลกด้วยกายทิพย์และกายธรรมดาได้หรือไม่  พระองค์
ตรัสตอบว่า  ได้  แล้วทรงแสดงวิธีทำให้กายเบา  เช่น  เมื่อพระองค์ต้ังกายไว้ในจิต  
ต้ังจิตไว้ในกายกำหนดสุขสัญญาและลหุสญัญา  กายก็จะเบาเหมือนก้อนเหล็กท่ีไฟ
เผาทั้งวัน (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๔/๔๑๓) 

อโยฆรจริยา : พระจริยาของอโยฆรราชกุมาร  พระผู้มีพระภาคทรงเล่าว่า ในสมัยท่ีเป็นพระอโยฆร
ราชกุมาร เป็นโอรสพระเจ้ากาสี ทรงเจริญวัยในเรือนเหล็ก เพราะป้องกันท่านยักษิณี 
เมื่อเจริญวัยแล้ว เกิดความสังเวช ไม่ต้องการราชสมบัติ จึงออกผนวชเพราะต้องการ
พระโพธิญาณ (ขุ.จริยา.(ไทย) ๓๓/๒๔/๗๖๑) 

อโยฆรชาดก  : ชาดกว่าด้วยมหาสัตว์อโยฆรราช มีเนื้อความอธิบายว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นอโยฆรกุมาร เน่ืองจากพระบิดาพระมารดากลัวว่าเมื่อคลอดใหม่จักถูกนางยักษินี
จับไปกินเช่นเดียวกับพระเชฏฐา พระบิดาจึงได้สร้างเรือนเหล็กขังพระกุมารไว้ภายใน  
เมื่อพระราชกุมารมีอายุได้ ๑๖  พระชรรษา พระบิดาประทรงจะประทานราชสมบัติ
ให้แก่พระกุมาร จึงให้อำมาตย์ไปอัญเชิญออกมาจากเรือนเหล็กแล้วให้เลียบพระนคร 
พระราชกุมารทอดพระเนตรเห็นป่า เขา และธรรมชาติท่ีสวยงามสอบถามถึงสาเหตุที่
ตนถูกขังอยู่ในเรือนเหล็กถึง ๑๖ ปี ทราบสาเหตุแล้วทรงสลดพระทัย จึงตรัสโทษที่
อยู่ในพระครรภ์ ๑๐ เดือนเหมือนอยู่ในโหลกุมภีนรกหรือคูถนรกและการถูกขังอยู่ใน
เรือนเหล็กอีก ๑๖ ปี ว่าเหมือนอยู่ในอุสสุทนรก ไม่ปรารถนาราชสมบัติจึงไปแสดง



 

๕๙๙๙ 
 

 

ธรรมโปรดพระบิดาให้เห็นว่าไม่มีใครจะสามารถเอาชนะพญามัจุราชได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นราชามหากษัตริย์หรืออำมาตย์มุขมนตรีผู้ย่ิงใหญ่ เป็นคนดีคนช่ัว เป็นมนุษย์หรือ
ดิรัจฉาน ล้วนแต่ไปตกอยู่ในเง้ือมมือของพญามัจุราชทั้งสิ้น แล้วกราบทูลต่อไปว่า 
ธรรมเท่านั้นจะรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมา
ให้ น้ีเป็นอานิสงส์ของธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแล้ว  ผู้มปีระพฤติธรรมเป็นปกติจะไม่
ไปสู่นรก จากน้ันจึงกราบทูลลาพระบิดาพระมารดาออกบวชเป็นฤษีอยู่ในป่าหิม
พานต์ พระราชาและชาวเมืองได้ชวนกันออกบวชจนมีบริษัทถึง ๑๒ โยชน์(ขุ.ชา.วีสติ.
(ไทย) ๒๗/๓๖๓/๕๓๓) 

อโยฆรราชโอรส การบำเพ็ญบารมีช้ันอุปบารมีของพระผู้มีพระภาคสมัยอโยฆรราชโอรสโพธิสัตว์ 
 ในสโมธานกถา สรุปการบำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า “การ

บำเพ็ญบารมีอันเป็นธรรมเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่าน้ี จดัเป็นบารมี ๑๐ อุปบารม ี
๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ แต่ในภพท่ีเราเป็นยุธัญชัยกุมาร มหาโควินทพราหมณ์ คน
เลี้ยงช้าง อโยฆรราชโอรส ภัลลาติ สุวรรณสาม มฆเทพและเนมิราช บารมีเหล่าน้ีเป็น
อุปบารมี (ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๑๒๒/๗๗๗) 

อโยฆระ, พระราชา พระราชโอรสของพระเจ้ากาสีพระนามว่าอโยฆระ, พระราชโอรสผู้เจริญวัยใน
เรือนหลังเล็ก อยู่อย่างลำบาก, พระองค์ถือว่าการได้รับการเลี้ยงดูในท่ีเรือนหลังเล็ก 
คับแคบเป็นความยอดเย่ียมในโลก 

 ในยุธัญชยวรรค อโยฆรจริยา เร่ืองพระจริยาของพระอโยฆรราชกุมาร คือ ในกาลที่
ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้ากาสี เจริญวัยในเรือนเหล็ก จึงมีนามว่าอโยฆระ พระ
บิดาตรัสว่า เจ้าได้ชีวิตมาอย่างลำบาก ถูกเจ้านายเลี้ยงไว้ในท่ีแคบ วันน้ีจงปกครอง
แผ่นดินท้ังสิ้น ท่านประนมมือไหว้กษัตริย์พร้อมท้ังชาวแว่นแคว้น พรอ้มทั้งชาวนิคม 
และบริวารชน แล้วได้กราบทูลดังน้ีว่า บรรดาสัตว์ในแผน่ดิน ทั้งช้ันต่ำ ท้ังช้ันสูง และ
ปานกลาง สัตว์ท้ังหมดนั้นไม่มีอารักขา จรญิอยู่ในเรือนของตนพร้อมด้วยหมู่ญาติของ
ตน การเลี้ยงดูข้าพระองค์ในท่ีคับแคบ น้ีเป็นความยอดเยี่ยมในโลก (ขุ.จริยา.(ไทย)
๓๓/๒๔/๗๖๑) 

อโยนิโสมนสิการ การมนสิการโดยไม่แยบคาย, การพิจารณาโดยไม่ถูกทาง กล่าวคือการทำไว้ในใจใน
สิ่งที่ไม่ เที่ยงว่าเที่ยง ในสิ่งท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ในสิ่งท่ีเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา หรือ
การนึก การน้อมนึก การผูกใจ การใฝใ่จ การทำไว้ในใจถึงความคิดโดยนัยท่ีกลับกัน
กับสัจธรรม 



 

๖๐๐๐ 
 

 

 ในสัพพาสวสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า เรากล่าวความสิ้นอาสวะ
ของภิกษุผู้รู้ ผู้เห็น เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู ้ ผู้ไม่เห็น เรากล่าว
ความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไร (คือ) ผู้รู้ ผู้เห็นโยนิโสมนสิการ และอโยนิโส
มนสิการ๒ เมื่อภิกษุนสิการโดยไม่แยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น 
และอาสวะทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า เราไม่เห็นธรรม
อ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่เป็นเหตุให้วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ท่ียังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือ
ท่ีเกิดขึ้นแล้วกเ็ป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้นเหมือนอโยนิโสมนสิการ (การ
มนสิการโดยไม่แยบคาย)น้ี เม่ือมนสิการโดยไม่แยบคาย วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็
เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๑/
๓๖๘,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๕/๑๘,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๑๕/๓,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๖๖/
๑๒,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๙๐/๑๕,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๑๐๖/๑๗,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๔๗/๑๐๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๑๕๑/๔๑๒,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๓/๕๙๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๒๐๗/๖๐๘,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๙๓๖/๕๘๖,ม.มู.อ.(บาลี)๑/๑๕/๗๑) 

อโยนิโสมนสิการสูตร : พระสูตรว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย สมัยที่ภิกษุรูปหนึ่งพักผ่อนอยู่ใน
ท่ีพักกลางวัน  ณ  ราวป่าแห่งหน่ึง แคว้นโกศล ได้ตรึกถึงอกุศลวิตก คือ  กามวิตก
(ความตรึกเกี่ยวกับกาม) พยาบาทวิตก(ความตรึกเกี่ยวกบัพยาบาท) และวิหิงสาวิตก
(ความตรึกเกี่ยวกับวิหิงสา) เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่าน้ันประสงค์จะให้เธอสลดใจ
จึงกล่าวว่า  ท่านถูกวิตกเกาะกิน เพราะมนสิการโดยไม่แยบคาย ท่านจงละการ
มนสิการน้ันแลว้จงใคร่ครวญโดยแยบคายเถิด ท่านปรารภพระศาสดา พระธรรม 
พระสงฆ์ และศีลของตนแล้ว จะบรรลุความปราโมทย์ ปีติ  ความสุขได้แน่  และจัก
กระทำที่สุดแหง่ทุกข์ได้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๑/๓๓๒) 

อโยนิโสมนสิการสูตร : พระสูตรว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.อโยนิโสมนสิการสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  การมนสิการโดย

ไม่แยบคายทำให้นิวรณ์ท่ียังไม่เกิดก็เกิดขึ้น  ท่ีเกิดขึ้นแลว้ก็เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  และ
ทำให้โพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น  ที่เกดิขึ้นแล้วก็ดับไป  ส่วนการมนสิการโดย
แยบคายมีผลตรงกันข้าม (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๐๕/๑๓๗) 

 อโยนิโสมนสิการสูตร พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  การมนสิการโดยไม่
แยบคายทำให้นิวรณ์  ๕  ทียั่งไม่เกิดก็เกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแล้วก็เจรญิไพบูลย์ย่ิงขึ้น 
(สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๒๑๖/๑๔๘) 

อโยนิโสสูตร : พระสูตรว่าด้วยการถาม-ตอบโดยไม่แยบคาย  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลพึง
ทราบว่าเป็นคนพาล เพราะประกอบด้วยธรรม ๓ คือ (๑) ต้ังปัญหาโดยไม่แยบคาย 
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(๒) ตอบปัญหาโดยไม่แยบคาย (๓) ไม่ช่ืนชมยินดีปัญหาทีผู่้อ่ืนตอบโดยแยบคาย ด้วย
บทพยัญชนะท่ีเหมาะสม สละสลวย เข้ารูป แล้วตรัสว่า บุคคลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิต 
เพราะประกอบด้วยธรรม ๓ คือ (๑) ต้ังปัญหาโดยแยบคาย (๒) ตอบปัญหาโดยแยบ
คาย (๓) ช่ืนชมยินดีปัญหาที่ผู้อ่ืนตอบโดยแยบคาย ด้วยบทพยัญชนะที่เหมาะสม 
สละสลวย เข้ารูป (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๕/๑๔๓) 

อรกชาดก  :  ชาดกว่าด้วยศาสดาอรกะสอนการแผ่เมตตา ฤษีโพธิสัตว์บำเพ็ญพรหมวิหาร ๔ จน
ได้เป็นศาสดาช่ืออรกะ อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ สอนศิษย์ท้ังหลายให้เห็นอานิสงส์
ของการเจริญเมตตาว่า  ผู้ท่ีอนุเคราะห์ชาวโลกด้วยเมตตาจิตหาประมาณมิได้  ท้ัง
เบ้ืองบนแต่พ้ืนดินถึงพรหมโลกช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนะ เบื้องต่ำแต่พ้ืนดินถึง
อุสสทนรกใต้พ้ืนดิน และเบ้ืองขวางคือในโลกมนุษย์หาประมาณมิได้ โดยประการท้ัง
ปวงว่า ขอสรรพสัตว์ในที่เทา่น้ี ในจักรวาฬเท่าน้ี  จงไม่มีเวร ไม่มีการเบียดเบียนกัน 
ปราศจากความทุกข์ มีความสุขรักษาตนอยู่เถิด มีจิตเกื้อกูลหาประมาณมิได้  เป็นจิต
บริบูรณ์  อันเขาอบรมดีแล้ว กรรมท่ีเขาทำพอประมาณจักไม่เหลือในจติของเขาเลย 
เพราะกรรมคือการเจริญอัปปมัญญานั้นมีอานิสงส์มาก (ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)  ๒๗/๓๗/
๗๓) 

อรกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยครูช่ืออรกะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ครูอรกะเป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจาก
ความกำหนัดในกามท้ังหลาย มีสาวกหลายร้อยได้แสดงธรรมแก่สาวกท้ังหลายว่า 
ชีวิตของมนุษย์มีประมาณน้อย เล็กน้อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก 
บุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ ไม่มีเลยสัตว์ท่ีเกิดมาแล้วจะ
ไม่ตาย โดยเปรียบเทียบชีวิตกับอุปมา ๗ ขอ้ คือ เปรียบเหมือน (๑) หยาดน้ำค้างที่
ยอดหญ้า เมือ่ดวงอาทิตย์ขึ้นก็เหือดแห้งไปอย่างรวดเร็ว อยู่ได้ไมน่าน (๒) ฟองน้ำ 
เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตก ย่อมแตกหายไปอย่างรวดเร็ว คงอยู่ได้ไม่นาน (๓) รอยขีดในน้ำ
ย่อมขาดหายไปอย่างรวดเร็ว คงอยู่ได้ไม่นาน (๔) แม่น้ำท่ีไหลจากภูเขา มาจากท่ีไกล 
มีกระแสเช่ียว พัดสิ่งท่ีพาไปได้ ไม่มีขณะเวลาหรือช่ัวครู่ท่ีมันจะหยุด โดยที่แท้ แม่น้ำ
น้ันย่อมไหลบ่าเรื่อยไป(๕) บรุุษผู้มีกำลัง อมก้อนเขฬะไว้ท่ีปลายลิ้นแล้ว พึงถม่ท้ิงไป
โดยไม่ยากนัก (๖) ชิ้นเน้ือท่ีเขาใส่ไว้ในกระทะเหล็กที่ถกูเผาไฟตลอดทั้งวัน ย่อมหด
หายไปอย่างรวดเร็ว คงอยู่ได้ไม่นาน (๗) แม่โคท่ีจะถูกฆ่า ถูกเขานำไปสูท่ี่ฆ่า ยกเท้า
ขึ้นคราวใดก็ย่ิงใกล้ถูกฆ่า ใกล้ตายเข้าไปคราวนั้น แล้วตรัสว่า สมัยน้ัน มนุษย์
ท้ังหลายมีอายุประมาณ ๖๐,๐๐๐ ปี เด็กหญิงมีอายุ ๕๐๐ ปี จึงมีสามีได้ และสมัย
น้ัน พวกมนุษย์มีอาพาธเพียง ๖ อย่าง คือ (๑) หนาว (๒) ร้อน (๓) หิว (๔) กระหาย 
(๕) ปวดอุจจาระ (๖) ปวดปัสสาวะ เม่ือพวกมนุษย์มีอายุยืนอย่างน้ี มีอาพาธน้อย
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อย่างนี้ ถึงกระน้ัน ครอูรกะก็ยังแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอยู่เหมือนอย่างน้ัน 
ปัจจุบันนี้ เมือ่จะกล่าวถึงชีวิตน้ันให้ถูกต้อง พึงกล่าวว่า ชีวิตของมนุษย์ท้ังหลายมี
ประมาณน้อย เล็กน้อย รวดเร็ว มีทุกขม์าก มีความคับแค้นมาก บุคคลพึงรู้ด้วย
ปัญญา พึงทำกุศล พึงประพฤติพรหมจรรย์ ไม่มีเลยสัตว์ท่ีเกิดมาแล้วจะไม่ตาย 
ปัจจุบันนี้ ผู้มอีายุยืนจะอยู่ได้ ๑๐๐ ปี น้อยกว่านั้นก็มี มากกว่านั้นก็มี ส่วนคนที่จะ
อยู่ได้ถึง ๑๐๐ ปี จะอยู่ได้ ๓๐๐ ฤดู ๑,๒๐๐ เดือน ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน ๓๖,๐๐๐ ราตร ี
จะบริโภคอาหารได้ ๗๒,๐๐๐ ม้ือ นับรวมถึงการด่ืมนมมารดาและเหตุท่ีทำให้ไม่ได้
บริโภคอาหาร แล้วตรสัถึงเหตุท่ีทำให้ไม่ได้บริโภคอาหาร คือ (๑) คนโกรธ (๒) คนมี
ทุกข ์ (๓) คนเจ็บไข ้ (๔) คนรักษาอุโบสถ (๕) คนหาอาหารไม่ได้ แล้วตรสัอีกว่า เราได้
กำหนดอายุ ประมาณอายุ ฤดู ปี เดือน กึ่งเดือน ราตร ี วัน อาหาร และอันตรายแห่ง
การบริโภคอาหารของมนุษย์ผูม้ีอายุ ๑๐๐ ปีไว้อย่างน้ี กิจท่ีศาสดาผูแ้สวงหาประโยชน์
เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห ์ พึงทำแกส่าวกทั้งหลาย เราได้ทำแก่เธอทั้งหลายแล้ว นั่นโคนไม้ 
น่ันเรือนว่าง เธอท้ังหลายจงเพ่ง อย่าประมาท อย่าเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลัง นี้เป็น
อนุสาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลาย๒๓/๗๔/๑๖๗ 

อรกะ,ครู ครูช่ืออรกะ,ครูเจ้าลัทธิไม่มีความกำหนัดในกาม, ครูผู้แสดงธรรมแก่สาวกว่าผู้ไม่จิตใจ
ให้เลื่อมใสตายแล้วไปเกิดในอบาย 

 ในสุเนตตสูตร เรื่องครูช่ือสุเนตตะ เรื่องเคยมีมาแล้ว มีครูช่ืออรกะเป็นเจ้าลัทธิผู้
ปราศจากความกำหนัดในกามท้ังหลาย มีสาวกหลายร้อยคน ได้แสดงธรรมแก่สาวก
ท้ังหลายเพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก สาวกเหล่าใดเมื่อครูอรกะแสดงธรรม เพ่ือ
ความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ ไม่ทำจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้ว 
ได้ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๔/๑๖๗) 

อรชปราสาท ช่ือปราสาทของพระเจ้าธัมมทัสสสีมัยครองฆราวาส ๘,๐๐๐ ปี, หนึ่งในปราสาทสาม
หลังของพระองค์ 

 ในธัมมทัสสีพุทธวงศ์ พระประวัติในอดีตชาติของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ในมัณฑกัป
น้ัน พระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมทัสสี ทรงรุ่งเรืองอย่างย่ิงในโลกพร้อมท้ังเทวโลก 
ทรงประกาศพระธรรมจักร เทวดาและมนษุย์ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ สมัยนั้น กรุง
ช่ือว่าสรณะ กษัตริย์พระนามว่าสรณะเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุนันทาเป็น
พระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าธัมมทัสสี พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่ ๘,๐๐๐ 
ปี มีปราสาททีอุ่ดมอยู่ ๓ หลงั คืออรชปราสาท วิรชปราสาท และสทัุศนปราสาท (ขุ.
พุทฺธ.(ไทย)๓๓/๑๔/๖๖๘) 
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อรณวิภังค์ การจำแยกธรรมที่ไม่มีกิเลส,พระผู้มีพระภาคตรัสมัชฌิมาปฏิปทาแก่ภิกษุท้ังหลาย 
 ในอรณวิภังคสูตร การจำแนกธรรมท่ีไม่มีกิเลส พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเช

ตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้รับส่ังเรียก
ภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า "ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งสขุในกามสุขลั
ลิกานุโยค อันทราม เปน็ของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งอัตตกิลมถานุโยค (การ
ประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตน) อันเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ แต่แสดงมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ท่ีสุด ๒ อย่างน้ัน ที่
ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๓/๓๙๐) 

อรณวิภังคสูตร : พระสูตรว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไมม่ีข้าศกึ พระผู้มพีระภาคทรงแสดงพระสูตรมี
ลักษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ภิกษุท้ังหลาย ณ  วัดพระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี  เพราะมีพระประสงค์ให้ปฏิบัติตาม
ธรรมท่ีไม่มีกิเลส  เว้นธรรมทีม่ีกิเลส   พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงอรณวิภังค์  โดย
ทรงแสดงเป็นข้ออุทเทส  ดังน้ี   

  ๑.  ภิกษุไม่พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งกามสุขลัลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค  อัน
เป็นทุกข์  ไมใ่ช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

  ๒.  ภิกษุพึงประกอบมัชฌิมาปฏิปทาอันได้แก่อริยมรรคมีองค์  ๘  ที่ไม่เอียงเข้า
ใกล้ท่ีสุด ๒  อย่างน้ัน  ท่ีตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว  อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษ ุ 
ก่อให้เกิดญาณ  เป็นไปเพ่ือความสงบ  เพ่ือความรู้ยิ่ง  เพ่ือตรัสรู้  เพ่ือนพิพาน 

  ๓.  ภิกษุพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิ  ครั้นรู้แล้ว  ไมพึ่งยกย่อง  ไม่พึงตำหนิ  
พึงแสดงธรรมเท่าน้ัน 

  ๔.  ภิกษุพึงรู้จักการตัดสินความสุข  ครั้นรูแ้ล้ว  พึงประกอบเนือง ๆ ซึง่ความสุข
ภายใน 

  ๕.  ภิกษุไม่พึงกล่าวคำในท่ีลบัหลัง  ไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้า  เม่ือไม่รีบร้อน
จึงควรพูด  เมือ่รีบร้อนไม่ควรพูด  ไม่พึงยึดภาษาถิ่น  ไม่พึงละเลยคำพูดสามัญ(คำท่ี
คนทั่วไปใช้พูดกัน) 

  จากนั้น  ทรงยกข้อความในอุทเทสมาต้ังเป็นคำถามและทรงอธิบาย  เช่น  เรา
กล่าวคำนี้ไว้ว่า  ภิกษุไม่พึงประกอบซึ่งสุขในกาม  ...  และไม่พึงประกอบซึ่งอัตตกิลม
ถานุโยค  อันเป็นทุกข์  ไมใ่ช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  เพราะอาศัย
อะไร  เราจึงกล่าวไว้เช่นน้ัน  ...  เป็นต้น 
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  เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตน้ีแล้ว  ภิกษุท้ังหลายต่างมีใจยินดีช่ืนชม
พระภาษิตของพระองค์   (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๓/๓๙๐) 

อรณวิหาร การอยู่ด้วยธรรม, ธรรมเครื่องกำจัดนิวรณ์ด้วยฌานและสมาบัติ 
 ในอรณวิหารญาณนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายว่า ปฐมฌานช่ือว่าอรณวิหาร ทุติย

ฌานช่ือว่าอรณวิหาร ตติยฌานช่ือว่าอรณวิหาร จตุตถฌานช่ือว่าอรณวิหาร อา
กาสานัญจายตนสมาบติัเนวสัญญานาสญัญายตนสมาบัติช่ือว่าอรณวิหาร คือ ช่ือว่า
อรณวิหาร เพราะกำจัดนิวรณ์ได้ด้วยปฐมฌาน ช่ือว่าอรณวิหารเพราะกำจัดวิตกวิจาร
ได้ด้วยทุติยฌาน ช่ือว่าอรณวิหาร เพราะกำจัดปีติได้ด้วยตติยฌาน ช่ือว่าอรณวิหาร 
เพราะกำจัดสุขและทุกข์ได้ด้วยจตุตถฌาน ช่ือว่าอรณวิหาร เพราะกำจัดรูปสัญญา 
ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญาได้ด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ช่ือว่าอรณวิหาร เพราะ
กำจัดอากาสานัญจายตนสัญญาได้ด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ช่ือว่าอรณวิหาร 
เพราะกำจัดวิญญาณญัจายตนสัญญาได้ด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ช่ือว่าอรณ
วิหาร เพราะกำจัดอากิญจัญญายตนสัญญาได้ด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้
ช่ือว่าอรณวิหาร (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๘๒/๑๔๐) 

อรณวิหารญาณนิทเทส :แสดงอรณวิหารญาณ อธิบายอุทเทสท่ี ๓๓ ของญาณกถาที่ยกมาต้ังเป็นคำ 
ปุจฉา ดังนี้ 

  ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมท่ีเป็นช่ือของทัสสนาธิปไตยไว้เป็นหลัก ๓ ประการ 
คือ (๑) อนิจจานุปัสสนา (๒) ทุกขานุปัสสนา (๓) อนัตตานุปัสสนา แล้วนำธรรม 
๒๐๑ ประการ(หมวดธรรมทีค่วรรู้ย่ิงในสุตมยญาณที่ ๑ ตอนที่ ๒ ชุดที่ ๑ หมวด ที่ 
๒-๑๒) มาหมุนด้วยอนุปัสสนา ๓ ประการ รวม ๓ รอบ แต่ละรอบประกอบด้วย 
อนุปัสสนา ๑ ประการ รวมเป็น ๖๐๓ ประการ (๒๐๑ x ๓ = ๖๐๓) เช่น 

  อนิจจานุปัสสนาในรูป ช่ือว่าทัสสนาธิปไตย ทุกขานุปัสสนาในรูป ช่ือว่า 
ทัสสนาธิปไตย อนัตตานุปัสสนาในรูป ช่ือว่าทัสสนาธิปไตย ฯลฯ อนัตตานุปัสสนาใน
ชรามรณะ ช่ือว่าทัสสนาธิปไตย 

  ลำดับต่อไป ท่านจำแนกธรรมที่เป็นช่ือของคำว่า “วิหาราธิคมท่ีสงบ” “ปณีตา- ธิ
มุตตตา” และ “อรณวิหาร” ตามลำดับ มีใจความว่าสุญญตวิหาร อนิมิตตวิหาร 
อัปปณิหิตวิหาร แต่ละอย่างช่ือว่าวิหาราธิคม ท่ีสงบ ความท่ีจิตน้อมไปในธรรมที่ว่าง 
... ในธรรมท่ีไม่มีนิมิต ... ในธรรมที่ไม่มีปณิหิตะ แต่ละอย่างช่ือว่าปณีตาธิมุตตตา 
สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ แต่ละอย่างช่ือว่าอรณวิหาร  

  ลำดับต่อไป ท่านจำแนกธรรมท่ีเป็นเหตุให้ได้ช่ือว่าอรณวิหาร ๘ ประการ คือ การ
กำจัดธรรมที่เป็นขา้ศึกต่อฌานแต่ละขั้นด้วยฌานแต่ละขัน้ เช่น 



 

๖๐๐๕ 
 

 

  ๑. ช่ือว่าอรณวิหาร เพราะกำจัดนิวรณ์ได้ด้วยปฐมฌาน  
  ๒. ช่ือว่าอรณวิหาร เพราะกำจัดวิตกวิจารได้ด้วยทุติยฌาน (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๘๒/

๑๓๙) 
อรณสูตร : พระสูตรว่าด้วยข้าศึก สมัยทีพ่ระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  เทวดา

ทูลถามว่า คนเหล่าไหนไม่เป็นข้าศึก พรหมจรรย์ท่ีอยู่จบแล้วของคนเหล่าไหนไม่
เสื่อม คนเหลา่ไหนกำหนดรู้ความอยากได้ ความเป็นไทย่อมมีแก่คนเหล่าไหนทุกเมื่อ 
มารดาและบิดาหรือพ่ีน้องไหว้ใครซึ่งต้ังมั่นในศีล  กษัตริย์ทั้งหลายอภิวาทใคร แม้จะ
มีชาติต่ำ  

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า สมณะทั้งหลายในธรรมวินัยไม่เป็นข้าศึก พรหมจรรย์
ท่ีอยู่จบแล้วของสมณะท้ังหลายย่อมไม่เสือ่ม สมณะทั้งหลายย่อมกำหนดรู้ความอยาก
ได้ ความเป็นไทย่อมมีแกส่มณะทั้งหลายทกุเม่ือ มารดาและบิดาหรือพ่ีน้องไหว้สมณะ
ผู้ต้ังมั่นในศีล กษัตริย์ท้ังหลายอภิวาทสมณะ ผู้มีชาติต่ำ  (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๘๑/๘๖) 

อรณัญชหะ, พระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอรณัญชหะ, พระองค์ในอดีตชาติได้
บูชาปทุมุตตรพุทธเจ้าด้วยดอกอโศกได้อานิสงส์มาก ในกัปที่ ๗๐ นับจากกัปน้ีไปได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ ชาติ พระนามว่าอรณัญชหะ 

 ในอโสกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอโสกปูชกเถระ ท่านพระอโสกปู
ชกเถระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า มีพระราชอุทยานอยู่ในนครติปุระ น่า
รื่นรมย์ ท่านเป็นคนรักษาพระราชอุทยานอยู่ในนครน้ัน เป็นคนรับใช้ของพระราชา 
ได้มีพระสยัมภูพุทธเจ้า ผู้มีพระรัศมี พระนามว่าปทุมะ พระฉายาไม่ละพระองค์ผู้เป็น
มุนี ผู้ประทับน่ังอยู่บนดอกบัวขาว ท่านเห็นต้นอโศกมีดอกบานเป็นพวง น่าดูนัก จึง
บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ผู้ประเสริฐ ในกัปท่ี ๙๔ นับจากกัปน้ีไป ท่าน
ได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่พบทุคติเลย ในกัปท่ี ๗๐ นบัจากกัปน้ีไป ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๑๖ ชาติ พระนามว่าอรณัญชหะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุ
ภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๒๑/๓๖๑) 

อรดี, มาร นางมารช่ืออรดี, ธิดามารคนหนึ่งใน ๓ คนอาสาพระยามารผู้เป็นบิดาเข้าไปประโลม
พระพุทธเจ้าด้วยอาการต่าง ๆ เมื่อคราวประทับอยู่ไม้อชปาลนิโครธหลังตรัสรู้ใหม ่

 ในมาคันทิยสตูร นางมาคันทิยพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคตรัสแก่มาคันทิยพราหมณ์
พร้อมภรรยาว่า พระองค์เห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคา ก็ไม่ได้มีความพอใจ
ในเมถุนธรรมเลย จักมีความพอใจเพราะเห็นเรือนร่าง ท่ีเต็มไปด้วยปัสสาวะและ



 

๖๐๐๖ 
 

 

อุจจาระน้ีได้อย่างไรเล่า เราไม่ปรารถนาจะถูกต้องเรือนร่างนางแม้ด้วยเท้า (ขุ.สุ.
(ไทย)๒๕/๘๔๒/๗๐๑) 

อรติ ความไม่ยินดี, กิริยาท่ีไม่ยินดี, ความไม่ยินดีย่ิง, กิริยาที่ไม่ยินดีย่ิง, ความรำคาญ, 
ความกระวนกระวายใจในเสนาสนะที่สงัด หรือในสภาวธรรมที่เป็นอธิกุศล คือสมถะ
และวิปัสสนาอย่างใดอย่างหน่ึง,ธรรมท่ีแก้อรดีคือมุทิตา ความยินดี 

 ในอรติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายถึงธรรมท่ีควรเจริญเพ่ือละธรรมละ 
๓ ประการ (๑) ภิกษุควรเจริญมุทิตา (ความยินดี) เพ่ือละอรติ (๒) ภิกษุควรเจริญอ
วิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) เพ่ือละวิหิงสา (๓) ภิกษุควรเจริญธัมมจริยา (ความ
ประพฤติธรรม) เพ่ือละอธัมมจริยา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๖/๓๒๖,ที.ปา.(ไทย)๑๑/
๓๕๖/๓๙๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๓/๔๓๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๑๓/๖๓๔,ข.ุป.(ไทย)
๓๑/๒๘/๔๑,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๘๖/๑๔๕,อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/๘๕๖/๕๕๒, อภิ.วิ.(ไทย)๓๕/
๙๒๖/๕๘๐,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๘๗/๗๓๔)  

อรติสูตร : มี ๒ สูตร แปลความหมายสูตรและเน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.อรติสูตร พระสูตรว่าด้วยความไม่ยินดี สมัยที่ท่านพระวังคีสะกับท่านพระนิโครธ

กัปปะอยู่ท่ีอัคคาฬวเจดีย์  เขตเมืองอาฬวี  ได้เกิดความไม่ยินดี กำหนัด เพราะท่าน
พระนิโครธกัปปะกลับจากบิณฑบาตหลังฉันเสร็จแล้วเข้าไปยังวิหาร  ออกมาในเวลา
เย็นบ้าง  ในเวลาภิกขาจารวันรุ่งขึ้นบ้าง  ทำให้ท่านได้ความคิดว่า การท่ีเราเกิดความ
ไม่ยินดี  กำหนัด  น้ีไม่ดีเลย  ใครจะช่วยเราบรรเทาได้  เราควรช่วยตัวเองบรรเทาให้
ได้  และหลังจากบรรเทาได้แล้วจึงกล่าวว่า  ผู้ละความยินดี ความไม่ยินดีและความ
ตรึกเก่ียวกับบ้านเรือนได้  หมดตัณหา  ไมม่ีกิเลส  ไม่ก่อตัณหาดุจป่า  ช่ือว่าเป็นภิกษุ  
รูปท้ังท่ีอาศัยแผ่นดิน  อยู่ในอากาศ  อันนับเน่ืองในภพ ๓  ล้วนไม่เที่ยง  คร่ำคร่าไป
ท้ังน้ัน  ท่านผูรู้้แจ้งอย่างน้ีแล้วจึงหลุดพ้นได้  ส่วนเหล่าปุถุชนยังมีจิตหมกมุ่นในอุปธิ
คือรูป  เสียง  กลิ่น  รสและโผฏฐัพพะ  ท่านจงเป็นผู้ไม่หว่ันไหว  กำจัดความพอใจใน
กามคุณ ๕  เพราะบัณฑิตเรียกผู้ไม่ติดอยู่ในกามคุณ ๕ ว่าเป็นมุนี  ผู้ไม่เป็นไปใน
อำนาจกิเลสด้วยอำนาจมิจฉาวิตกท่ีอิงอาศัยทิฏฐิ ๖๐ ประการ  ท้ังไม่กล่าวคำหยาบ
คาย  ช่ือว่าเป็นภิกษุ  ภิกษุผู้เป็นบัณฑติมีจิตมั่นคง ไม่ลวงโลก  มปัีญญาเครื่อง
บริหาร  หมดความทะเยอทะยาน  เป็นมุนี  ได้บรรลุสันติบท  ดับกิเลสแล้ว  รอเวลา
อยู่ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๐/๓๐๔) 

 อรติสูตร พระสูตรว่าด้วยอรติ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมฝ่ายอกุศล คือ (๑) อรติ 
(๒) วิหิงสา (๓) อธัมมจริยา และตรัสธรรมฝ่ายกุศล คือ (๑) มุทิตา (๒) อวิหิงสา(๓) 
ธัมมจริยา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๓/๖๓๔) 



 

๖๐๐๗ 
 

 

อรเนมิ, เจ้าลทัธิ เจ้าลัทธิช่ืออเรเนมิ, ผู้ที่ครูโชติปาละให้ฟังธรรมจากท่านด้วยจิตใจที่เลื่อมใสตาย
แล้วไปเกิดสุคติ 

 ในธัมมิกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เรื่องเคยมีมาแล้ว มีครูช่ือมูคปักขะ มีครูช่ืออร
เนมิ มคีรูชื่อกุททาลกะ มคีรูช่ือหัตถิปาละ มีครูช่ือโชติปาละ เป็นเจ้าลัทธิผู้แสดง
ความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก สอนว่าสาวกท่านใด เมือ่ครูโชติปาละแสดงธรรมเพ่ือ
ความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ ไม่ทำจิตให้เลื่อมใส สาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้ว
ได้ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสาวกเหล่าใด เมื่อครูโชติปาละแสดงธรรม 
เพ่ือความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ ได้ทำจิตให้เลื่อมใส สาวกเหล่านัน้หลังจากตาย
แล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๕๔/๕๒๙) 

อรรณพ ภโวฆะ,ความยินดีพอใจในรูปารูปภพและความใคร่ในฌาน,หนึ่งในโอฆะ ๔ คือกา
โมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ และอวิชโชฆะ, โอฆะอรรณพน้ีข้ามได้ด้วยความไม่ประมาท 

 ในอาฬวกสูตร อาฬวกยักษ์ถามพระผู้มีพระภาคว่า บุคคลข้ามโอฆะได้อย่างไรเล่า 
ข้ามอรรณพได้อย่างไรเล่า ล่วงทุกข์ได้อย่างไรเล่า บริสทุธ์ิได้อย่างไรเล่า พระผู้มีพระ
ภาคตรัสตอบว่า บุคคลข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท 
ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร บริสุทธ์ิได้ด้วยปัญญา(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๔๖/๓๕๓,สํ.ส.อ.
๑/๒๔๖/๓๑๓) 

อรรถ เน้ือความ, ใจความ, ความหมาย,สาระสำคัญ 
 ในจักกวัตติสูตร กล่าวถึงการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรย พระผู้มี

พระภาคพระนามว่าเมตไตรยพระองค์น้ัน ทรงแสดงธรรมอัน มีความงามในเบ้ืองต้น 
มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมท้ังอรรถ
และพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน เหมือนโคตมพุทธเจ้าในบัดน้ี ในปาสาทิก
สูตร กล่าวถึงธรรมท้ังหลายที่พระองค์แสดงไว้แล้วเพ่ือความรู้ย่ิง บริษัททั้งหมดน้ัน
แหละ พึงพร้อมเพรียงกันประชุม สอบทานอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะใน
ธรรมนั้น แล้วพึงสังคายนา ไม่พึงวิวาทกัน เพ่ือให้พรหมจรรย์นี้ต้ังอยู่ได้นาน ดำรงอยู่
ได้นาน ข้อน้ันพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย 
(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๐๗/๗๙,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๗/๑๓๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๘/๑๓๙,
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๘๑/๑๔๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๓๓๓/๓๖๗,ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๑๐/๔๔๖,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๔๔/๔๘๑,ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๐/๑๑,ม.ม.(ไทย)๑๑๓/๙๒/๙๖,ม.ม.
(ไทย)๑๑๓/๒๙๓/๓๔๙) 



 

๖๐๐๘ 
 

 

อรรถคดี เรื่องที่ฟ้องร้องกันในโรงศาล, เรื่องที่กล่าวหากัน, คดีความท่ีวินิจฉัยติดสินในศาล
ยุติธรรม เช่นพระเจ้าปเสนทิโกศลตัดสินอรรถคดีห้ามไม่ให้ใครพูดแทรกได้ 

 ในธัมมเจติยสูตร พระเจ้าปเสนทิโกศลทลูตอบพระผู้มีพระภาคตรัสกับว่าหม่อมฉัน
เป็นราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแลว้ ย่อมสามารถท่ีจะฆ่าคนท่ีสมควรฆ่าได้ 
จะให้ริบทรัพย์ของคนท่ีสมควรริบได้ จะให้เนรเทศคนทีส่มควรเนรเทศได้ เมื่อหม่อม
ฉันนั่งอยู่ในท่ีวินิจฉัยอรรถคดี ก็ยังมีคนทั้งหลายพูดแทรกขึน้มาในระหว่าง ๆ หม่อม
ฉันนั้นไม่ได้เพ่ือจะห้ามว่า ‘ท่านผู้เจริญทั้งหลาย เมื่อเรานั่งอยู่ในท่ีวินิจฉัยอรรถคดี 
พวกท่านอย่าพูดแทรกขึ้นระหว่างถ้อยคำของเรา จงรอให้เราพูดจบเสียก่อน’ (ที.ม.
(ไทย)๑๐/๓๐๔/๒๓๘,๑๐/๓๐๕/๒๓๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๗๐/๔๕๔) 

อรรถชาละ ข่ายแห่งประโยชน์, ข่ายที่พระผู้มีพระภาคตรัสแจกแจงประโยชน์ในโลกน้ี และ
ประโยชน์ในโลกหน้าอันเป็นดุจตาข่ายไว้ ไว้ในพรหมชาลสตูร 

 ในพรหมชาลสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสการไม่มีวัฏฏะเป็นต้นกับพระอานนท์ 
“อานนท์ เธอจงจำธรรมบรรยายนี้ว่า ข่ายแห่งประโยชน์ (อรรถชาละ) ก็ได้ ข่ายแห่ง
ธรรม (ธรรมชาละ) ก็ได้ ขา่ยแห่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ (พรหมชาละ) ก็ได้ 
ข่ายแห่งทิฏฐิ(ทิฏฐิชาละ) กไ็ด้ตำราพิชัยสงคราม (สังคามวิชัย) อันยอดเย่ียมก็ได้” 
ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างช่ืนชมภาษิตของพระผู้มีพระภาค ก็แลเม่ือพระผู้มีพระภาค
ตรัสเวยยากรณภาษิตน้ีจบลง โลกธาตุท่ีประกอบด้วย ๑๐,๐๐๐ จักรวาลได้หว่ันไหว
แล้วแล (ที.สี.(ไทย)๙/๑๔๘/๔๗) 

อรรถรส รสเน้ือความแห่งธรรม, ธรรมท่ีทำให้เลื่อมใส คลายกำหนัด, สามัญญผล ๔ คือ โสดา
ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล  

 ในโสฬสกนิบาต อัญญาสิโกณฑัญญเถรคาถา เม่ือท้าวสกักเทวราชตรัสชมภาษิตของ
พระอัญญาโกณฑัญญเถระว่า ข้าพเจ้าน้ีสดับธรรมซึ่งมีอรรถรสมาก จึงเลื่อมใสอย่าง
ย่ิง ธรรมท่ีคลายกำหนัดพอใจ เพราะไม่ยึดมั่นโดยสิ้นเชิง พระคุณท่านแสดงไว้แล้ว 
พระอัญญาโกณฑัญญเถระได้กล่าวภาษิตตอบว่า อารมณ์ท่ีวิจิตรในโลกมากมาย เห็น
จะย่ำยีคนที่ยังมีความดำริถึงอารมณ์ว่างาม ซึ่งประกอบด้วยราคะในพ้ืนปฐพีน้ี เมื่อ
ฝนห่าใหญ่ตกลงมาช่วยระงับฝุ่นธุลีที่ลมพัดให้ฟุ้งขึ้นได้ ฉันใด เมื่อใดพระอริยสาวก
พิจารณาเห็นด้วยปัญญา เมือ่น้ัน ความดำริผิดย่อมระงับไปได้ ฉันน้ัน (องฺ.เอกก.
(ไทย)๒๐/๓๓๕/๔๔, ข.ุเถร.(ไทย)๒๖/๖๗๓/๔๕๕,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๘๔/๒๔๘,ขุ.ม.
(ไทย)๒๒๙/๑๙๘/๕๘๑,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๔๐/๔๐๘,อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๑๐/๑๒๓,อภิ.ย.



 

๖๐๐๙ 
 

 

(ไทย)๓๘/๑๑/๑๒๖,อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๑๐/๓๔๐,อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๑๑/๓๔๒,องฺ.เอก
ก.อ.(บาลี) ๑/๓๓๕/๔๓๖) 

อรรถและพยญัชนะ เนื้อคามและภาษา, ความหมายและการใช้ภาษาพูดหรือภาษาแสดง 
 ในสุตธรสูตร ภิกษุผู้ทรงสุตะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายถึงธรรม คือการ

เสพอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู่ ไม่นานนัก ย่อมบรรลุอกปุปธรรม ธรรม ๕ ประการ 
คือ (๑) เป็นผูมี้ธุระน้อย มีกจิน้อย เล้ียงง่าย สันโดษในบริขารแห่งชีวิต (๒) เป็นผูม้ี
อาหารน้อย หมั่นประกอบความไม่เห็นแกป่ากแก่ท้อง (๓) เป็นผูม้ีการหลับน้อย หม่ัน
ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยู่ (๔) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมาก
ซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในท่ีสดุ 
ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยญัชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ครบถว้น แล้วทรง
จำไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดี (๕) พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแลว้ (ที.ม.(ไทย)
๑๐/๘๖/๔๗, ที.ม.(ไทย)๑๐/๘๗/๔๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๘๘/๔๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๘๘/๔๙,
ม.มู.(ไทย)๑๒/๔๓๙/๔๗๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๒/๓๖,อง.ปญฺญจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/
๔๒,อง.ปญฺญจก.(ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕,อง.ปญฺญจก.(ไทย) ๒๒/๘๘/๑๕๗,อง.ปญฺญ
จก.(ไทย) ๒๒/๙๖/๑๖๖,ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๙๒/๖๑๑) 

อรรถแห่งภาษิตเน้ือความแห่งคำกล่าว, ความหมายตามทีก่ล่าว 
 ในทันตภูมิสูตร เรื่องภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้ว พระราชกุมารชยเสนขอให้อัคคิเวสนะ

แสดงธรรมให้ฟัง ว่า "ขอท่านอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามท่ีได้สดับมา ตามที่ได้
ศึกษามาแก่ข้าพเจ้าเถิด”พระอัคคิเวสนะ กล่าวตอบว่า "อาตมภาพไม่สามารถแสดง
ธรรมแก่พระองค์ตามท่ีได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามา เพราะถ้าอาตมภาพจะแสดงธรรม
แก่พระองค์ตามท่ีได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามา แต่พระองค์ไม่ทรงทราบอรรถแห่ง
ภาษิตของอาตมภาพ ข้อน้ันจะเป็นความยาก จะเป็นความลำบากแก่อาตมภาพ” (มุ.
อุ.(ไทย)๑๔/๒๑๓/๒๔๖) 

อรหัต ความสิ้นกิเลส, ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ และความสิ้นโมหะ 
 ในอรหัตตปัญหาสูตร ปัญหาเร่ืองอรหัต พระสารีบุตรตอบคำถามเร่ืองหรหัตแก่ชัมพุ

ขาทกปริพาชกว่า "ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ และความสิ้นโมหะ เรียกว่า อรหัต” 
“มรรคปฏิปทาเพ่ือทำให้แจ้งอรหัตนั้น ได้แก่ (๑) สัมมาทฏิฐิ เป็นต้น (๘) สมัมาสมาธิ 
เป็นที่สดุ(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๑๖๓/๒๑๘,(สํ.ส.(ไทย)๑๕/๒๒๐/๓๒๑,(สํ.สฬ.(ไทย)๑๘/
๓๑๕/๓๓๖,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๘๙/๓๑๗) 

อรหัตตนิยาม การกำหนดความเป็นอรหัตต์, ข้อกำหนดอรหัตต์ 



 

๖๐๑๐ 
 

 

 ในนิยามกถา สกวาที (สก.) ถามปรวาที (ปร.) ว่า สกทาคามินิยาม อนาคามินิยาม 
อรหัตตนิยามเป็นสภาวธรรมท่ีไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปร.ตอบว่า ใช่ ในนิยตัส
สนิยามกถา สก.ถาม ปร.ว่า บุคคลผู้แน่นอนเจริญสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 
อรหัตตมรรคมาก่อนแล้วจึงก้าวลงสู่อรหัตตนิยามในภายหลังใช่ไหม ปร. ไม่ควรกล่าว
อย่างนั้น (อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๔๖/๔๗๕,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๖๓/๗๑๖) 

อรหัตตปัญหาสูตร   : พระสูตรว่าด้วยปัญหาเร่ืองอรหัต   ชัมพุขาทกปรพิาชกเข้าไปหาท่านพระ
สารีบุตรผู้อยู่  ณ  หมู่บ้านนาลกคาม  แคว้นมคธแล้วถามว่า  อรหัตเป็นอย่างไร  
ท่านพระสารีบุตรตอบว่า  ความสิ้นราคะ  โทสะและโมหะ  ช่ือว่าอรหัต  เน้ือหาสาระ
ท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยแห่งนิพพานปัญหาสูตรในวรรคน้ี (สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๕/
๓๓๖) 

อรหัตตผล ผลคือการสำเรจ็เป็นพระอรหันต์, ผลคือความเป็นพระอรหันต์, ผลจากการละ
สังโยชน์, หนึ่งในอริยบุคคล ๘ จำพวก 

 ในทสุตตรสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมท่ีควรทำให้แจ้ง คือ สามัญญผล ผลแห่ง
ความเป็นสมณะ ๔ ประการ (๑) โสดาปัตติผล (๒) สกทาคามิผล (๓) อนาคามิผล 
(๔) อรหัตตผล ธรรมเหล่าน้ีเป็นของจริง เป็นของแท ้ แน่นอน ไมผ่ิดพลาด ไม่เป็น
อย่างอ่ืน ที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบ (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๙๙/๑๘๕, วิ.มหา.(ไทย)
๑/๒๑๘/๒๐๗,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๔/๓๓๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๔๐๔/๓๓๙,ที.ม.(ไทย)๑๐/
๔๐๔/๓๔๐,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๑๑/๒๘๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๓/๓๔๑,ที.ปา.(ไทย)
๑๑/๓๕๔/๓๗๘,(ม.มู.(ไทย)๑๒/๗/๑๐,ม.มู.(ไทย)๑๒/๑๓๗/๑๒๘) 

อรหัตตผลสมาบัติภาวะสงบประณีตที่พึงเข้าถึงผลแห่งอรหัตตผล,การเข้าถึงผลคือการสำเร็จเป็นพระ
อรหันต์, การเข้าถึงเป็นพระอรหัตต์ 

 ในสุตมยญาณนิทเทส พระสารีบุตรผู้อธิบายธรรมที่ควรรู้ย่ิงว่า "โสดาปัตติมรรคควรรู้
ย่ิง โสดาปัตติผลสมาบัติควรรู้ย่ิง สกทาคามิมรรคควรรู้ย่ิง สกทาคามิผลสมาบัติควรรู้
ย่ิงอนาคามิมรรคควรรู้ย่ิง อนาคามผิลสมาบัติควรรู้ย่ิง อรหัตตมรรคควรรู้ย่ิง 
อรหัตตผลสมาบัติควรรู้ย่ิง (ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๑๙/๒๖) 

อรหัตตผลสูตร : พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งอรหัตตผล  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ธรรม  ๔  มีสัปปุริสสังเสวะเป็นต้น  ท่ีบุคคลเจริญ  กระทำให้มากแล้ว  
เป็นธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งอรหัตตผล (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๔/๕๗๗) 

อรหัตตมรรค ทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลคือความเป็นพระอรหันต์, ทางปฏิบัติแห่งการสิ้นกิเลส,ญาณ
คือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ได้ท้ัง ๑๐ ประการ 



 

๖๐๑๑ 
 

 

 ในกามสุตตนิทเทส พระสารบุีตรผู้อธิบายว่า ๑ ใน ๔ จำพวกของบุคคลที่ละกามได้
โดยการตัดขาด คือ (๑) บุคคลกำลังเจริญโสดาปัตติมรรค ย่อมละกามอันเป็นเหตุ
ไปสู่อบายได้โดยการตัดขาด (๒) บุคคลกำลงัเจริญสกทาคามิมรรค ย่อมละกามอย่าง
หยาบได้โดยการตัดขาด (๓) บุคคลกำลังเจริญอนาคามิมรรค ย่อมละกามอย่าง
ละเอียดได้โดยการตัดขาด (๔) บุคคลกำลังเจริญอรหัตตมรรค ย่อมละกามได้หมดสิ้น 
ไม่เหลือทุกสิ่งทุกประการ โดยการตัดขาด ในสุตมยญาณนิทเทส อธิบายถึงธรรมที่
ควรรู้ย่ิง ๑ ใน ๘ จำพวกน้ัน ได้แก่ โสดาปัตติมรรคควรรู้ย่ิง โสดาปัตติผลสมาบัติควร
รู้ย่ิง สกทาคามิมรรคควรรู้ย่ิง สกทาคามิผลสมาบัติควรรู้ย่ิง อนาคามิมรรคควรรู้ย่ิง 
อนาคามิผลสมาบัติควรรู้ย่ิง อรหัตตมรรคควรรู้ย่ิง อรหัตตผลสมาบัติควรรู้ย่ิง (ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๓/๙, (ขุ.ม.(ไทย) ขุ.ป.(ไทย)๒๙/๘๐/๒๓๘,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๙/๒๖,ขุ.ป.
(ไทย)๓๑/๒๒/๓๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๘/๔๔,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๘๖/๑๔๕,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/
๒๑๗/๓๖๐,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๑/๓๗๒,ขุ.ป.(ไทย)๓๑/๒๒๒/๓๗๔,อภิ.ก.(ไทย)๓๗/
๓๙๑/๔๐๕) 

อรหัตตสูตร : พระสูตรว่าด้วยอรหัตตผล มี ๒ สูตร แต่เนือ้หาต่างกัน คือ 
 1.อรหัตตสูตร พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ภิกษุยังละธรรม ๖ไม่ได้ ก็ไม่อาจบรรลุ

อรหัตตผลได้ ต่อเม่ือละได้แล้ว จึงอาจบรรลุอรหัตตผลได้ ธรรม ๖ ประการ คือ (๑) 
ถีนะ ความหดหู่ (๒) มทิธะ ความเซื่องซึม (๓) อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน(๔) กุกกจุจะ 
ความร้อนใจ (๕) อัสสทัธิยะ ความไม่มีศรทัธา (๖) ปมาทะ ความประมาท (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๖๖/๕๘๕)  

 2.อรหัตตสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุยังละธรรม ๖ ไม่ได้ ก็ไม่บรรลุอรหัตตผล
ได้ ต่อเมื่อภิกษุละได้แล้ว  จึงบรรลุอรหัตตผลได้ ธรรม ๖ ประการ คือ (๑มานะ 
ความถือตัว) (๒) โอมานะความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา (๓) อติมานะ ความดูหม่ินเขา 
(๔) อธิมานะ ความเข้าใจผิด (๕) ถมัภะ ความหัวด้ือ (๖) อตินิปาตะ  ความดูหม่ิน
ตนเองว่าเป็นคนเลว  (องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๒/๗๖/๕๙๙) 

อรหันต์ ผู้มีบรรลุพระอรหันต์แล้ว, ผูส้ำเร็จธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา, พระอริยบุคคลช้ัน
สูงสุด เช่น พระโคดมสัมมาสมัพุทธเจ้า, พระโมคคัลลานะ 

 ในจัณฑาลีวิมาน วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงจัณฑาลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เม่ือพระ
มหาโมคคัลลานเถระกล่าวกับเธอว่า เธอจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระโคดม
สัมมาสมัพุทธเจ้า พระองค์ได้ประทับยืนอยู่เพ่ืออนุเคราะห์เธอผู้เดียวเท่านั้น เธอจง
ทำใจให้เลื่อมใสย่ิงและประคองอัญชลีอภิวาทในพระพุทธองค์ซึง่เป็นพระอรหันต์ผู้
คงที่แล้ว ชีวิตเธอเหลือน้อยแล้วพระมหาโมคคัลลานเถระจึงถามนางว่า "เธอเป็นใคร 



 

๖๐๑๒ 
 

 

มีผิวพรรณงามด่ังทอง มีรัศมีเรืองรอง มียศมาก งามตระการมิใช่น้อยมหีมู่เทพอัปสร
แวดล้อมลงจากวิมานมาไหว้อาตมา" เทพธิดาตอบว่า "ดิฉันคือหญิงจัณฑาล ได้ถวาย
อภิวาทพระยุคลบาทของพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคำแนะนำของท่าน
แล้ว ดิฉันได้จุติจากกำเนิดคนจัณฑาล มาบังเกิดในวิมานซึ่งเจรญิพร้อมมูลใน
สวนนันทวัน นางเทพอัปสรหลายพันนาง พากันห้อมล้อมดิฉันอยู่ ดิฉันเป็นผู้
ประเสริฐเลิศกว่าเทพอัปสรเหล่าน้ัน โดยรัศมี บริวารยศและอายุ ดิฉันมี
สติสัมปชัญญะ สร้างคุณงามความดีไว้มาก พระสังคีติกาจารย์กล่าวว่า เทพธิดา
จัณฑาลีผู้กตัญญูกตเวที ครั้นกราบเรียนอย่างนี้แล้ว จึงกราบลงแทบเท้าพระมหาโมค
คัลลานะผู้อรหนัต์แล้วหายไป (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๒๐๕/๓๖) 

อรหันตฆาตกรรม กรรมคือการฆา่พระอรหันต์, ข้อ ๓ ในอนันตริยกรรม ๕ 
 ในทุกปัฏฐาน กล่าวถึง อรหันตฆาตกรรม โดยปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น ได้แก่ 

สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองน้ันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีไม่แน่นอนโดย
อาการท้ังสองน้ันโดยปุเรชาตปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาตะ และวัตถุปุเร
ชาตะ สภาวธรรมท่ีไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองน้ันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมท่ีให้ผล
แน่นอนโดยปุเรชาตปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ 
อารัมมณปุเรชาตะ ได้แก่ รูปชีวิตินทรย์ีเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมปิตุฆาตกรรม 
อรหันตฆาตกรรม โรหิตุปปาทกรรมโดยปุเรชาตปัจจัย วัตถุปุเรชาตะ ได้แก่ หทัยวัตถุ
เป็นปัจจัยแก่ขนัธ์ท่ีให้ผลแน่นอนโดยปุเรชาตปัจจัย (อภิ.ป.(ไทย)๔๐/๔๒๓/๒๗๕,
อภิ.ป.(ไทย)๔๑/๔๕/๕๐๗,อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๓๓๑/๖๒๓, อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๓๓๕/๖๒๖,
อภิ.ป.(ไทย)๔๓/๓๓๗/๖๒๗) 

อรหันตบคุคล บุคคลผูล้ะอวิชชานุสัยในท่ีน้ันได้แล้ว, ในรปูธาตุและอรูปธาตุ บุคคลน้ันละอวิชชา
นุสัยในที่น้ันได้แล้วและกล็ะภวราคานุสัยได้แล้ว 

 ในอนุสยยมก กล่าวถึงปฏิโลมปุจฉาว่า บุคคลใดละอวิชชานุสัยในที่ใดได้แล้ว บุคคล
น้ันก็ละภวราคานุสัยในท่ีน้ันได้แล้วใช่ไหม วิสัชนาว่า อรหันตบุคคล ในเวทนา ๓ ใน
กามธาตุ บุคคลน้ันละอวิชชานุสัยในท่ีน้ันได้แล้ว แต่ภวราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่า “ละ
ได้แล้ว” หรือ “ละไม่ได้แล้ว” บุคคลนั้นน่ันแหละ ในรูปธาตุและอรูปธาตุ บุคคลน้ัน
ละอวิชชานุสัยในท่ีน้ันได้แล้วและก็ละภวราคานุสัยได้แล้ว (อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๒๘๖/
๗๙๖,(อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๒๘๗/๗๙๘,(อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๒๘๘/๗๙๘,(อภิ.ย.(ไทย)๓๘/
๒๙๒/๘๐๒,อภิ.ย.(ไทย)๓๘/๒๙๖/๘๐๖, อภิ.ย.(ไทย)๓๙/๔๖๓/๖๓๒,อภิ.ย.(ไทย)
๓๙/๔๖๔/๖๓๒,อภิ.ย.(ไทย)๓๙/๔๖๕/๖๓๒) 



 

๖๐๑๓ 
 

 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง คือพระพุทธเจ้า, เหตุอัศจรรย์
เกิดขึ้นเพราะการอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 ในทุติยตถาคตอัจฉริยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคตเพราะ
ความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๑ ใน 
๔ ประการ คือ หมู่สัตว์ผูยั้งหมกมุ่นในอาลัย ยินดีในอาลัย บันเทิงในอาลัย เมื่อ
ตถาคตแสดงธรรมท่ีไมม่ีอาลยัก็ต้ังใจฟังด้วยดี เง่ียโสตสดับ ต้ังใจ ใฝ่รู้ น้ีเป็นเหตุ
อัศจรรย์ท่ีไม่เคยปรากฏประการหน่ึง แต่ย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏของตถาคต
อรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้า (ที.ม.(ไทย)๑๐/๔/๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๕/๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๖/
๓,ที.ม.(ไทย)๑๐/๘/๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๒๘/๒๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑๘๐/
๒๕๓) 

อรหันตสูตร : มี ๑๐  สูตร แปลความหมายสูตรเหมือนกนัว่า พระสูตรว่าด้วยพระอรหันต์ ๙ สูตร 
ต่างกัน ๑ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ 

 1.อรหันตสูตร สมัยท่ีพระผู้มพีระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  เทวดาองค์หน่ึง
ทูลถามว่า  พระอรหันต์จัดว่าเป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้ว  สิ้นอาสวะ  ฉลาด  แต่ท่านยัง
กล่าวว่า  เราพูดบ้าง  คนทัง้หลายพูดบ้าง  ท่านเหล่าน้ันยังติดอยู่ในนามหรือ  พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า  พระอรหันต์จัดว่าเป็นผู้ทำกิจเสร็จแลว้  สิ้นอาสวะ  ฉลาด  ถึง
ท่านจะยังกล่าวว่า  เราพูดบ้าง  คนทั้งหลายพูดบ้าง  น่ันเป็นการกล่าวตามสมมิตที่
เขานิยมกันเท่านั้น (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๕/๒๘) 

 2.อรหันตสูตร  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  ขันธ์  ๕  ไม่เทีย่ง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่ใช่ของเรา  เราไม่เป็นน่ัน  
น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา  อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้  ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขนัธ์  
๕  เมื่อเบ่ือหน่ายย่อมคลายกำหนัด  เพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น  เมื่อจิต
หลุดพ้นแล้ว  ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว  ชาติส้ินแล้ว  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจทีค่วร
ทำเสร็จแล้ว  ไม่มีกจิเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกแล้ว   แล้วตรัสสรรเสริญพระอรหันต์
ท้ังหลายว่าเป็นผู้เลิศ  ประเสริฐกว่าสัตว์ในสัตตาวาสและภวัคคภพ  มีความสุข ไม่มี
ตัณหา  ตัดอัสมิมานะได้เด็ดขาด  ทำลายขา่ยคือโมหะได้แล้ว  ถึงความไม่หว่ันไหว มี
จิตไม่ขุ่นมัว  ไม่แปดเป้ือน  ไม่มีอาสวะ  เป็นสัตบุรุษ  เป็นพุทธบุตร  พุทธโอรส  
กำหนดรู้ขันธ์  ๕  มีสทัธรรม  ๗  ได้แก่ความเช่ือ  ความละอาย  ความเกรงกลัวบาป  
ความเป็นผู้ได้ฟังมามาก  ความปรารภความเพียร  ความมีสติม่ันคงและความรอบรู้
เป็นโคจรน่าสรรเสริญ  วีรบุรษุผู้ย่ิงใหญ ่  สมบูรณ์ด้วยรัตนะคือโพชฌงค์  ๗  ได้แก่
ความระลึกได้  ความเฟ้นธรรม  ความเพียร  ความอ่ิมใจ  ความสงบกายสงบใจ  



 

๖๐๑๔ 
 

 

ความมีจิตต้ังมั่นและความมใีจเป็นกลาง  ศกึษาในไตรสิกขา  ละความกลัวและความ
สะดุ้งได้เด็ดขาดแล้ว  ย่อมเท่ียวไปโดยลำดับ  มีจิตต้ังมัน่ด้วยอุปจารสมาธิและอัปป
นาสมาธิ  ไม่มตัีณหา  มีร่างกายนี้เป็นร่างสุดท้าย  ไม่ต้องอาศัยผู้อ่ืนในคุณท่ีเป็นแก่น
สารแห่งพรหมจรรย์  ไมห่ว่ันไหวในส่วนแหง่มานะ  ๓  พ้นจากภพใหม่  ชนะเด็ดขาด
แล้ว  ไม่มีความเพลิดเพลินในส่วนเบ้ืองบน  ท่ามกลางและเบื้องล่าง  เป็นพุทธะผู้
ยอดเย่ียม  (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๗๖/๑๑๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า มีความสุข หมายถึงความสุขด้วยสุขในฌาน มรรค 
และผล (สํ.ข.อ. ๒/๗๖/๓๐๙) คำว่า  ความไม่หว่ันไหว หมายถึงพระอรหัตผลซึ่งเป็น
เหตุละตัณหาคือความหว่ันไหวได้เด็ดขาด (ส.ํข.อ. ๒/๗๖/๓๐๙)  

 3.อรหันตสูตร (ทุติย) (สูตรท่ี  ๒) พระผู้มพีระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน
ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ขันธ์  ๕  ไม่เทีย่ง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่ใช่ของเรา  
เราไม่เป็นน่ัน  นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา  อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี  ย่อมเบื่อ
หน่ายแม้ในขันธ์  ๕  เมื่อเบือ่หน่ายย่อมคลายกำหนัด  เพราะคลายกำหนัดจิตย่อม
หลุดพ้น  เม่ือจิตหลุดพ้นแลว้  ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว  ชาติสิ้นแล้ว  อยู่จบพรหมจรรย์
แล้ว  ทำกิจทีค่วรทำเสร็จแล้ว  ไม่มีกิจเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีก  แล้วตรัสสรรเสริญ
พระอรหันต์ท้ังหลายว่าเป็นผู้เลิศ  ประเสริฐกว่าสัตว์ในสัตตาวาสและภวัคคภพ (สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๗๗/๑๑๗) 

 4.อรหันตสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า  อริยสาวกผู้รู้ชัดความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษและธรรมเคร่ืองสลัด
ออกจากอุปาทานขันธ์  ๕  น้ีตามความเป็นจริง  จึงจะเป็นผู้หลุดพ้น  เพราะไม่ถือม่ัน
และเราก็เรียกว่าเป็นอรหันตขีณาสพ  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจท่ีควรทำเสร็จ
แล้ว  ปลงภาระได้แล้ว  บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว  สิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุด
พ้นเพราะรู้โดยชอบ (สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๑๐/๒๐๕) 

  อรรถกถาอธิบายว่า คำว่า สิ้นภวสังโยชน์ ในที่น้ีหมายถงึบรรลุอรหัตตผล (องฺ.ติ
ก.อ. ๒/๓๘/๑๓๙) 

 5.อรหันตสูตร พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับท่านพระ
ราธะว่า  ภิกษุผู้รู้ชัดความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  และเครื่องสลัดออกจาก
อุปาทานขันธ์  ๕  น้ีตามความเป็นจริง  หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น  ช่ือว่าเป็นพระ
อรหันตขีณาสพ  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว  ปลงภาระได้แล้ว  
บรรลุประโยชน์ตนแล้ว  สิน้ภวสังโยชน์แล้ว  หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ (สํ.ข.
(ไทย) ๑๗/๑๖๗/๒๕๙) 
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 6.อรหันตสูตร (ปฐม) (สูตรท่ี  ๑) พระผู้มพีระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สาวกผู้รู้
ชัดคุณ  โทษ  และธรรมเครือ่งสลัดออกจากอินทรีย์  ๕  มีสัทธินทรีย์เปน็ต้นนั้นตาม
ความเป็นจริง  แล้วหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น  เรียกว่าพระอรหันต์   (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/
๔๗๔/๒๘๔) 

 7.อรหันตสูตร (ทุติย)  (สูตรที่  ๒) พระผูม้ีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  สาวก
ผู้รู้ชัดความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  และธรรมเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์  ๕  มี
สัทธินทรีย์เป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง  แล้วหลุดพ้นเพราะไม่ถือม่ัน  เรียกว่าพระ
อรหันต์   (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๗๕/๒๘๔) 

 8.อรหันตสูตร  พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สาวกผู้รู้ชัดความเกิด  
ความดับ  คุณ  โทษ  และธรรมเคร่ืองสลัดออกจากอินทรีย์  ๖  มีจักขุนทรีย์เป็นต้น
น้ันตามความเป็นจริง  แล้วหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น  เรียกว่าพระอรหันต์  (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๔๙๗/๓๐๖) 

 9.อรหันตสูตร   พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  สาวกผู้รูชั้ดความเกิด  
ความดับ  คุณ  โทษ  และธรรมเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์  ๕  มีสุขินทรีย์เป็นต้น
น้ันตามความเป็นจริง  แล้วหลุดพ้นเพราะไม่ถือม่ัน  เรียกว่าพระอรหันต์   (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๕๐๓/๓๑๑) 

 10.อรหันตสูตร พระสูตรว่าด้วยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคตรัส
กับภิกษุทั้งหลายว่า  พระอรหันตสัมมาสมัพุทธเจ้าท้ังในอดีต  อนาคต  ปัจจุบัน  
ล้วนตรัสรู้อริยสัจ  ๔  น้ี (สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๔/๖๐๗)  

อรหาสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ช่ือว่าอรหันต์  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลได้ช่ือว่า
อรหันต์ เพราะเป็นผู้ห่างไกลจากธรรม ๗ ดังมีเนื้อความเหมือนในภิกขสุูตร (องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๓/๙๒/๑๘๓) 

อรักขิตสูตร : พระสูตรว่าด้วยผู้ไม่รักษาจิต พระผู้มีพระภาคตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีว่า บุคคล
เมื่อไม่รักษาจติ ช่ือว่าไม่รักษากายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ทำให้มีกายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรมเปียกชุ่มและเสียหาย อีกทั้งทำให้มีการตายท่ีไม่ดี และกาลกิริยาก็
ไม่งาม เปรียบเหมือนเรือนยอดที่มุงไว้ไม่ดี ยอดเรือน ไม้กลอนและฝาเรือน ช่ือว่า
ไม่ได้รับการรักษา ทำให้ถูกฝนรั่วรดและผุพัง ส่วนบุคคลเมื่อรักษาจิต ก็มีนัยตรงกัน
ข้าม  (องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๑๐/๓๕๒) 

อรักเขยยสูตร : พระสูตรว่าด้วยฐานะที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฐานะที่
ตถาคตไม่ต้องรักษา ๔ คือ ตถาคต (๑) มีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิไม่มีกาย
ทุจริตที่จะต้องรักษาว่า คนอ่ืนอย่าได้รู้กรรมน้ีของเรา (๒) มีความประพฤติทางวาจา
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บริสุทธ์ิ ไม่มีวจีทุจริตที่จะต้องรักษาว่า คนอ่ืนอย่าได้รู้กรรมน้ีของเรา (๓) มีความ
ประพฤติทางใจบริสุทธ์ิ ไม่มีมโนทุจริตที่จะต้องรักษาว่า คนอ่ืนอย่าได้รู้กรรมน้ีของ
เรา (๔) มีอาชีวะบริสุทธ์ิ ไม่มีมิจฉาอาชีวะท่ีจะต้องรักษาว่า คนอ่ืนอย่าได้รู้กรรมนี้
ของเรา และตรัสว่า ตถาคตไม่ถูกติเตียนด้วยฐานะ ๓ คือ (๑) ตถาคตมีธรรมที่กล่าวไว้
ดีแล้ว เราไม่เห็นนิมิตน้ีว่า สมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จักทักท้วง
เราด้วยคำพูดท่ีมีเหตุผลในธรรมน้ันว่า แม้เพราะเหตุนี้ ท่านจึงมิใช่เป็นผู้มีธรรมที่กล่าวไว้
ดีแล้ว เราเม่ือไม่เห็นนิมิตแม้น้ัน จึงถึงความเกษม ไม่มีความกลัว แกล้วกล้าอยู่ (๒) 
ตถาคตบัญญัติไว้ดีแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพาน โดยวิธีท่ีสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติ
ตามแล้ว ย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เราไม่เห็นนิมิตน้ีว่า สมณะ พราหมณ์ 
เทวดา พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จักทักท้วงเราด้วยคำพูดท่ีมีเหตุผลในธรรมน้ันว่า แม้
เพราะเหตุนี้ท่านมิได้บัญญัติไว้ดีแล้วซึ่งขอ้ปฏิบัติท่ีให้ถึงนพิพานโดยวิธีท่ีสาวกทั้งหลาย
ของท่านปฏิบัติตามแล้ว ย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เราเม่ือ
ไม่เห็นนิมิตแมน้ั้น จึงถึงความเกษม ไม่มคีวามกลัว แกล้วกล้าอยู่ และ (๓) สาวกบริษัท
ของตถาคตหลายร้อย ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เราไม่เห็น
นิมิตน้ีว่า สมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จักทักท้วงเราด้วย
คำพูดที่มีเหตุผลในธรรมน้ันว่า แม้เพราะเหตุน้ี สาวกบริษัทหลายร้อยของท่านมิได้ทำ
ให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เราเมื่อไมเ่ห็นนิมิตแม้น้ัน จึงถึงความ
เกษม ไมม่ีความกลัว แกล้วกล้าอยู่ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๘/๑๑๒) 

อรักเขยยะ ข้อที่พระผู้มีพระภาคไม่ต้องรักษา, ความสุจริตทางกาย วาจา และใจ 
 ในสังคติีสูตร สงัคีติหมวด ๓ พระสารีบุตรอธิบาย อรักเขยยะ ข้อท่ีพระตถาคตไม่ต้อง

รักษา ๓ ประการ ว่า (๑) พระตถาคตทรงมีกายสมาจาร (ความประพฤติทางกาย) 
บริสุทธ์ิ ไมท่รงมีกายทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยต้ังพระทัยว่า ‘คนอ่ืน ๆ 
อย่าได้รู้กายทุจริตของเรานี’้ (๒) พระตถาคตทรงมีวจีสมาจาร (ความประพฤติทาง
วาจา) บริสุทธ์ิ ไม่ทรงมีวจีทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยต้ังพระทัยว่า ‘คนอ่ืน ๆ 
อย่าได้รู้ วจีทุจริตของเรานี้’ (๓) พระตถาคตทรงมีมโนสมาจาร (ความประพฤติทาง
ใจ) บรสิุทธ์ิ ไม่ทรงมีมโนทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยต้ังพระทัยว่า ‘คนอ่ืน ๆ 
อย่าได้รู้มโนทุจริตของเรานี้’(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๖๗) 

อรัญญชาดก :   ชาดกว่าด้วยวัตรของผู้ออกจากป่า  มีเนื้อความอธิบายว่า ฤษีโพธิสัตว์สอนดาบส
กุมารบุตรของตนผู้จะออกจากป่าไปอยู่ในเมืองตามคำชักชวนของนางกุมารีกาผู้หนี
โจรมาอาศัยอยู่ในบรรณศาลาว่า ให้เลือกคบแต่คนดีเท่านั้น คือให้เลือกคบหาแต่คนที่
พอจะอดทนอดกลั้นต่อการกระทำและคำท่ีพูดของลูกได้ หรือคนท่ีไม่ทำความช่ัวทาง
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กายวาจา และใจ ก็ควรคบหาคนน้ัน แต่ไม่ให้คบกับคนที่มีจิตกลับกลอก รักง่าย
หน่ายเร็วเหมือนย้อมด้วยขม้ิน แม้โลกท้ังโลกจะไร้มนุษย์ ก็อย่าคบหาคนมีจิตเช่นนี้  
เมื่อดาบสกุมารได้ฟังแล้วเกิดท้อใจจึงไม่ยอมสึกไปอยู่กับนางกุมาริกาน้ัน (ขุ.ชา.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๘๙/๑๙๕)  

อรัญญสัตตะ, พระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอรัญญสัตตะ, พระเถระในอดีตชาติ
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อานิสงส์ไม่พบทุคติเลย ในกัปท่ี ๒๗ จากนี้ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ 

 ในนิมิตตสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตสัญญกเถระ ซึ่งพระ
เถระ เมื่อประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ท่านอาศัยอยู่ในอาศรมใกล้ฝั่งแม่น้ำ
จันทภาคา ได้เห็นกวางทองกำลังเดินอยู่ในป่า จึงทำจิตให้เลื่อมใส (ช่ืนชม)ใน
กวางทองแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้เจริญที่สุดในโลก ท่านหวนระลึกถึง
พระพุทธเจ้าเหลา่อ่ืน คอืพระพุทธเจ้าในอดีต พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน และ
พระพุทธเจ้าในอนาคต ในกัปที่ ๙๔ แต่กปัน้ี เราได้สัญญาใดในกาลน้ัน ด้วยสัญญา
น้ัน ท่านไม่รู้พบทุคติเลย ในกัปที่ ๒๗ นับจากกัปนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์
หนึ่งมีพระนามว่าอรัญญสัตตะ เป็นใหญใ่นแผ่นดิน มีพลานุภาพมาก(ขุ.อป.(ไทย)๓๒/
๓๒/๔๘๘) 

อรัญญสูตร : มี ๓ สูตร แปลความหมายสูตรและเน้ือหาต่างกัน คือ 
 1.อรัญญสูตร  พระสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้ควรอยู่ป่าและไม่ควรอยู่ป่า พระ

ผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมของภิกษุผู้ไม่ควรอยู่อาศัยเสนาสนะคือป่าโปร่งและป่าทึบ ๔ 
คือ (๑) ความตรึกในทางกาม (๒) ความตรึกในทางพยาบาท (๓) ความตรึกในทาง
เบียดเบียน (๔) มีปัญญาทราม โง่เขลา เป็นคนเซอะ(หมายถึงเป็นใบ้มีน้ำลายไหล 
หรือผู้ไม่ฉลาดพูดและไมฉ่ลาดฟัง) แล้วทรงแสดงว่า ภิกษุผู้ควรอยู่อาศัยเสนาสนะคือ
ป่าโปร่งและป่าทึบ ๔ คือ (๑) ความตรึกปลอดจากกาม (๒) ความตรึกปลอดจาก
พยาบาท (๓) ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน (๔) มปัีญญา ไม่โง่เขลา ไม่เป็นคน
เซอะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖๒/๓๗๙)  

 2.อรัญญสูตร พระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ควรอยู่ในป่า พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ เนื้อความเหมือนในจาตุททิสสูตร ต่างกันเพียงข้อที ่
๓ คือ ปรารภความเพียร มีความเข้มแข็ง มีความบากบ่ันม่ันคง ไม่ทอดธุระในกุศล
ธรรมท้ังหลาย เป็นผู้ควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด คือ ป่าโปร่งและป่าทึบ (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๑๐/๑๘๗) 



 

๖๐๑๘ 
 

 

 อรัญญสูตร  พระสูตรว่าด้วยป่า สมัยท่ีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  วัดพระเชตวัน  
เทวดาองค์หน่ึงกราบทูลว่า  ทำไม  ผิวพรรณของภิกษุท่ีอยู่ป่า  จึงผ่องใสนัก  พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า  ผิวพรรณของภิกษุผู้ไม่เศร้าโศกกับอดีต  ไม่คิดถึงอนาคต  เป็นอยู่
แต่กับปัจจุบัน  ย่อมผ่องใส  ส่วนผิวพรรณของภิกษุผู้ตรงกันข้ามย่อมซบูซีด  เหมือน
ต้นอ้อสดที่ถูกถอนขึ้นแลว้ (สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๐/๑๐) 

อริฏฐกะ เทพช่ืออริฏฐกะ, เทพผู้มีรัศมดัีงสีดอกผักตบ, เทพในเทพ ๑๐ หมู ่
 ในมหาสมยสูตร การประชุมของเทวดา เทพ ๑๐ หมู่แบ่งเป็น ๑๐ พวก ท้ังหมดล้วน

มีผิวพรรณหลายหลาก มีฤทธ์ิ มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงาม มียศ ต่างยินดีมุ่ง
มายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย และเทพอีก ๑๐ หมู่ คือ สหภู ผู้รุ่งเรืองดังเปลว
ไฟ อริฏฐกะ โรชะ ผู้มีรัศมีดังสีดอกผักตบ วรุณะ สหธรรม อัจจุตะ อเนชกะ สุเลยยะ 
รุจิระ และวาสวเนสีก็มา (ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๔๐/๒๖๘) 

อริฏฐเนมิ, ยักษ์ ยักษ์ช่ืออริฏฐเนม,ิ ยักษ์ผูท้ำหน้าท่ีหาข่าวและประกาศให้ทราบ หมายถงึยักษ์ผู้ครอง
เมืองแต่ละตน แยกกันทำหน้าท่ีดูแล รักษาผลประโยชน์ของเมืองน้ันและแจ้งข่าวแก่
ยักษ์ผู้เฝ้าประตูในทิศต่าง ๆ ๑๒ ทิศ ของวิสาณาราชธานีเพ่ือให้นำไปถวายแก่ท้าว
เวสวัณ  

 ในอาฎานาฎิยสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสถึงยักษ์อริฏฐเนมิหน่ึงในบรรดายักษ์ท่ีทำ
หน้าท่ีหาข่าวและประกาศให้ทราบ ได้แก่ ยักษ์ช่ือตโตลา ช่ือตัตตลา ช่ือตโตตลา ช่ือ
โอชสี ช่ือเตชสี ช่ือตโตชสี ช่ือสุระ ช่ือราชา ช่ือสูโรราชา ช่ืออริฏฐะ ช่ือเนมิ ช่ืออริฏฐ
เนมิ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๗,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๑/๒๔๑,ที.ปา.อ.(บาลี) ๒๘๑/
๑๕๙,ที.ปา.ฏีกา ๒๘๑/๑๙๘) 

อริฏฐบุรี เมืองช่ืออริฏฐบุรี, นางเทพธิดาได้อานิสงส์จากการถวายผ้าเน้ือเกลี้ยงแด่พระอรหันต์
จุติแล้วไปเกิดในสกุลพราหมณ์ในกรุงอริฏฐบุรี 

 ในขุททกนิกาย เถรีคาถากลา่วถึงอดีตชาติพระเถรี ซึ่งท่านได้ทำกรรมมาดีและด้วย
การต้ังใจไว้ชอบ เมื่อนางละกายมนุษย์แล้วก็ไปสู่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ จุติจากน้ันแล้ว
ข้าพระองค์ก็เกิดในสกุลใหญ่ในหมู่มนุษย์ ได้ถวายผ้าอย่างดีเน้ือเกล้ียงสีเหลืองแด่
พระอรหันต์ นางจุติจากนั้นแล้ว ก็เกิดในสกุลพราหมณก์รุงอริฏฐบุรี เป็นธิดาของติ
ริฏิวัจฉพราหมณ์ ช่ือว่าอุมมาทันตี งามจับใจ จุติจากนั้นแล้ว นางเกิดในสกุลหนึ่งใน
ชนบท เฝ้าไร่ข้าวสาลีได้พบพระปัจจเจกพุทธเจ้าจึงได้ถวายข้าวตอก ๕๐๐ ดอก (ขุ.
พุทฺธ.(มหามกฏุ)๕๔/๔๖๕/๓๓๑) 



 

๖๐๑๙ 
 

 

อริฏฐสูตร : พระสูตรว่าด้วยพระอริฏฐะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธีเจริญอานาปานสติโดย
พิสดารให้ท่านพระอริฏฐะฟัง  โดยนัยเป็นต้นว่า  ภิกษุผู้เข้าไปสู่ป่าก็ดี  โคนไม้ก็ดี  
เรือนว่างก็ดี  น่ังคู้บัลลังก์  ต้ังกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า  มีสติกำหนดลมหายใจ
เข้า-ออกเป็นต้น  ช่ือว่าผู้เจริญอานาปานสติ  ย่อมได้รับอานิสสงส์มาก (สํ.ม.(ไทย) 
๑๙/๙๘๒/๔๕๘) 

อริฏฐะ, กรุง ช่ือเมืองหลวงสมัยพระเจ้าสวิิเป็นกษัตริย์ 
 ในสิวิราชจริยา เรื่องพระจริยาของพระเจ้าสิวิ คือ ในกาลที่พระองค์เป็นกษัตริย์นาม

ว่าสิวินั้น มีเมืองหลวงช่ืออริฏฐะ ท่านน่ังอยู่ในปราสาทท่ีประเสริฐ ได้คิดอย่างน้ีว่า 
“ทานในมนุษยโลกอย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีเราไม่ได้ให้แล้วไม่มี แม้ผูใ้ดพึงขอจักษุกะเรา 
เราก็พึงให้แก่ผูน้ั้นได้ไมห่ว่ันไหว ดังนี้(ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๕๑/๗๓๔) 

อริฏฐะ, ภิกษุ ภิกษุช่ือว่าอริฏฐะ, ภิกษุผู้มักกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคว่า “ตัวเองรู้ธรรมถึงขนาดท่ีว่า 
ธรรมตามท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นธรรมทำอันตรายก็หาสามารถทำอันตรายได้
จริงไม่" 

 ในอริฏฐสิกขาบท นิทานวัตถุ สมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเช
ตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งน้ัน ทิฏฐิบาปกล่าวตู่เช่นนี้
ได้เกิดขึ้นแก่พระอริฏฐะ ผู้มบีรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้ง ว่า “เรารู้ท่ัวถึงธรรมที่
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแลว้จนกระทั่งว่าธรรมตามท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็น
ธรรมก่ออันตราย ก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่”(วิ.มหา.(ไทย)๒/
๔๑๗/๕๒๕,วิ.มหา.(ไทย)๒/๔๑๗/๕๒๖,วิ.มหา.(ไทย วิ.มหา.(ไทย)๒/๔๒๓/๕๓๒,วิ.
มหา.(ไทย)๒/๔๒๓/๕๓๓,วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)๓/๖๖๘/๑๔,วิ.จ.ู(ไทย) ๖/๖๕/๑๓๑,วิ.จู.
(ไทย) ๖/๖๕/๑๓๒,วิ.จู.(ไทย) ๖/๖๕/๑๓๓,วิ.จู.(ไทย) ๖/๖๕/๑๓๔, วิ.ป.(ไทย)๘/๓/
๕,วิ.ป.(ไทย)๘/๘/๑๓) 

อริฏฐะ, ยักษ์ ช่ือยักษ์,เป็นหน่ึงในยักษ์หลายตนต่างทำหน้าท่ีหาข่าวและประกาศให้ทราบ หมายถึง
ยักษ์ผู้ครองเมืองแต่ละตน แยกกันทำหน้าท่ีดูแล รักษาผลประโยชน์ของเมืองนั้นและ
แจ้งข่าวแก่ยักษ์ผู้เฝ้าประตูในทิศต่าง ๆ ๑๒ ทิศ ของวิสาณาราชธานี เพ่ือให้นำไป
ถวายแก่ท้าวเวสวัณ  

 ในอาฎานาฎิยสูตร มียักษ์ทำหน้าที่หาข่าวและประกาศให้ทราบแก่ยักษ์ท่ีเฝ้าประตู
ทิศ ๑๒ ทิศในวิสาณาราชธานีของท้าวเวสวัณ ได้แก่ยักษ์ ช่ือตโตลา ช่ือตัตตลา ช่ือต
โตตลา ชื่อโอชสี ช่ือเตชสี ช่ือตโตชสี ช่ือสุระ ช่ือราชา ช่ือสูโรราชา ช่ืออริฏฐะ ช่ือเนมิ 



 

๖๐๒๐ 
 

 

ช่ืออริฏฐเนมิ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๘๑/๒๒๗, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๙๑/๒๔๑,ที.ปา.อ. 
(บาลี) ๒๘๑/๑๕๙, ที.ปา.ฏีกา ๒๘๑/๑๙๘) 

อรินทมะ, พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอรินทมะ, พระสันนิฏฐาปกเถระใน
อดีตชาติได้ถวายผลแฟงและน้ำฉันแด่พระผู้มีพระภาค ในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ จากนี้ได้
เป็นพระเจัาจักรพรรดิพระอรินทมะ 

 ในสันนิฏฐาปกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสันนิฏฐาปกเถระ คือ พระสัน
นิฏฐาปกเถระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนว่า ท่านสร้างกระท่อมอยู่ในป่า ใน
ระหว่างภูเขา สันโดษตามมีตามได้ด้วยยศและความเสือ่มยศ พระผูม้ีพระภาคพระ
นามว่าปทุมุตตระ เสด็จมายังสำนักของพระเถระพร้อมด้วยภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป 
พระเถระมีจิตเลื่อมใส มใีจยนิดี ได้ถวายผลแฟงและน้ำฉนัแด่พระผู้มีพระองค์ ในกัป
ท่ี ๑๐๐,๐๐๐ นบัจากกัปนี้ไป ท่านได้ถวายทานไว้ในครั้งน้ัน จึงไม่พบทุคติเลย ในกัป
ท่ี ๔๑ นับจากกัปน้ีไป พระเถระได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าอรินท
มะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลานุภาพมาก (ขุ.อป.(ไทย)๓๒/๗๕/๑๗๗) 

อรินทมะ, พระราชา พระราชาพระนามว่าอรินทมะ, พระมุนีพระนามว่าเรวตะทรงแนะนำพระเจ้า
อรินทมะ เทวดาและมนุษย์จำนวน ๑,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลธุรรม 

 ในเรวตพุทธวงศ์ พระประวัติของพระเรวตพุทธเจ้า สมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าสุมนะ ได้มีพระชินเจ้าทรงเป็นผู้นำพระนามว่าเรวตะ แม้พระองค์อันพรหมทูล
อาราธนาแล้ว ก็ทรงประกาศพระธรรม อันกำหนดด้วยขันธ์และธาตุ ไม่เป็นไปในภพ
น้อยภพใหญ่ ในกาลท่ีพระองค์ทรงแสดงธรรม การบรรลธุรรมก็เกิดขึ้น ผู้ได้บรรลุ
ธรรมคร้ังนี้ จะคำนวณนับไม่ได้เลย ในกาลเมื่อพระมุนีพระนามว่าเรวตะ ทรงแนะนำ
พระเจ้าอรินทมะ เทวดาและมนุษย์จำนวน ๑,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรม (ขุ.พุทฺธ.
(ไทย)๓๓/๖-๘/๖๑๓) 

อริยกะ,ชน ชนชาติท่ีเจริญแล้ว, คนเจริญ, คนประเสริฐ, คนได้รับการศึกษาอบรมดี, ชนชาติหน่ึง
อยู่ทางตอนเหนือของอินเดียสมัยพุทธกาล 

 ในปาราชิกกัณฑ์ ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร พระผู้มีพระภาค
ตรัสเรื่องลักษณะที่บอกคืนสกิขาแล้วไม่เป็นอันบอกคืน คือ "ภิกษุบอกคืนสิกขาต่อ
หน้าเทวดา ย่อมไมเ่ป็นอันบอกคืนสิกขา ภกิษุบอกคืนสิกขาต่อหน้าชาวมิลักขะ ด้วย
ภาษาชาวอริยกะ ถ้าเขาไม่เข้าใจย่อมไม่เปน็อันบอกคืนสิกขา ภิกษุบอกคืนสิกขาต่อ
หน้าชาวอริยกะ ด้วยภาษาชาวมิลักขะ ถ้าเขาไม่เข้าใจ ย่อมไม่เป็นอันบอกคืนสิกขา 



 

๖๐๒๑ 
 

 

ภิกษุบอกคืนสิกขาต่อหน้าชาวอริยกะ ด้วยภาษาชาวอริยกะ ถ้าเขาไม่เข้าใจ ย่อมไม่
เป็นอันบอกคืนสิกขา (วิ.มหา.(ไทย)๑/๕๔/๔๒) 

อริยจักขุ  ตาที่เห็นความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, ตาที่เห็นพระนิพพาน, ตาท่ีเห็นอมต
ธรรมคือมรรค ๘, ตาแห่งวิปัสสนาญาณและมรรคญาณอันบริสุทธ์ิ  

 ในมาคัณฑิยสตูร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน 
ๆ ได้ตรัสพระคาถาไว้ว่า ‘ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง 
บรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค์ ๘ เป็นทางอันเกษม’ มาคัณฑิยะ 
กายน้ี เป็นดุจโรค เป็นดุจหัวฝี เป็นดุจลูกศร เป็นสิ่งคับแค้น เป็นสิ่งเบียดเบียน กายนี้ 
ซึ่งเป็นดุจโรค เป็นดุจหัวฝี เป็นดุจลูกศร เป็นสิ่งคับแค้น เป็นสิ่งเบียดเบียน ความไม่มี
โรคน้ันคืออันน้ี นิพพานน้ันคืออันนี้ มาคัณฑิยปริพาชกไม่มีอริยจักขท่ีุเป็นเคร่ืองรู้
ความไม่มีโรค ที่เป็นเคร่ืองเห็นนิพพานได้ จากน้ันปริพาชกเลื่อมใสท่านพระโคดมที่
ทรงสามารถแสดงธรรมแก่เขา โดยวิธีท่ีเขาจะรู้ความไม่มีโรคและเห็นพระนิพพานได้ 
(ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๑๘/๒๕๖,ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๒๑๘/๑๖๒) 

อริยเจ้า, พระ พระสงฆ์ผู้ประเสริฐ,พระสงฆ์ผู้สิ้นกิเลส, พระอริยเจ้าที่นางโสณทินนาอุบาสิกเลื่อมใส
ได้อานิสงส์ผิวพรรณางดงามมีรัศมีสว่างไสวท่ัวทิศ 

                           ในโสณทินนาวิมาน วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางโสณทินนาอุบาสิกา เมื่อพระมหาโมค
คัลลานเถระถามเทพธิดาน้ันว่า เธอมีผิวพรรณงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีสว่างไสวไปท่ัวทุก
ทิศอยู่ ดุจดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นน้ี เทพธิดาตอบว่า 
ชาวเมืองนาลันทารู้จักดิฉันในนามว่า โสณทินนา ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองนาลัน
ทา เป็นผู้มีศรทัธา สมบูรณ์ด้วยศีล ยินดีแจกจ่ายทานทุกเมื่อ ดิฉันมีใจเลือ่มใสในพระ
อริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรง ดังน้ัน ผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นน้ี และมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่ว
ทุกทิศอย่างนี้ (ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๒๒๒/๓๘) 

อริยชน ประชาชนที่ปฏิบัติในธรรมคือจักร ๔, ประชาชนท่ีกษัตริย์ผู้ต้ังอยู่ในธรรมทรงยินดี 
 ในจักกสูตร พระผู้มพีระภาคตรัสจักร ๔ ประการท่ีทำชนให้เป็นอริยชนว่า จักรน้ีเป็น

เหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้ และถึงความเป็นใหญ่ ความไพบูลย์
ในโภคะทั้งหลายต่อกาลไม่นานนักคือ (๑) ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถิน่ท่ีดี) (๒) สัป
ปุริสูปัสสยะ (การสมาคมกับสัตบุรุษ) (๓) อัตตสัมมาปณิธิ (การต้ังตนไว้ชอบ) (๔) ปุพ
เพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว) กล่าวคือ ข้าวเปลือก ทรัพย์ ยศ 
ช่ือเสียงและความสุขย่อมหล่ังไหลมาสู่นรชน ผู้อยู่ในถิน่ท่ีดี ผูกไมตรีกับอริยชน 
สมบูรณ์ด้วยการต้ังตนไว้ชอบ ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว ในคังคมาลชาดก พระองค์



 

๖๐๒๒ 
 

 

ตรัสว่ากษัตริย์เหล่าใดทรงยินดีในธรรมท่ีอรยิชนประกาศไว้แล้ว กษัตริย์เหล่าน้ัน
นับว่าทรงยอดเยี่ยมด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม กษัตริย์เหลา่นั้นทรงดำรง
มั่นอยู่ในธรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓๑/๕๐, ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๑/๒๙๐, ขุ.ชา.(ไทย)
๒๗/๑๕๘/๑๘๘) 

อริยชาติ ชาติท่ีประเสริฐ, ชาติขององคุลีมาลท่ีอวยพรแก่หญิงต้ังครรภ์และทารกในครรภ์, ชาติ
ของพระโมคคัลลานะ 

 ในอังคุลิมาลสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับองคุลีมาลเร่ืองความสวัสดีกับหญิงมีครรภ์
และทารกว่า “องคุลิมาล ถา้เช่นนั้น เธอจงเข้าไปหาสตรีน้ันถึงท่ีอยู่แล้วกล่าวอย่างนี้
ว่า ‘น้องหญิง ต้ังแต่อาตมภาพเกิดมาโดยอริยชาติ ไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิตสัตว์เลย 
ด้วยสัจจวาจาน้ี ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของ
เธอเถิด” พระองคุลีมาลทูลรบัสนองพระดำรัสแล้ว เข้าไปหาหญิงนั้น กล่าวว่า “น้อง
หญิง ต้ังแต่อาตมภาพเกิดมาโดยอริยชาติ ไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจจ
วาจาน้ี ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิด” 
และความสวัสดีได้มีแก่สตรีและทารกในครรภ์นั้นแล้ว ในมหาโมคคลัลานเถรคาถา 
กล่าวถึงคุณลักษณะของพระโมคคัลลานะว่า ท่านผู้อันมนุษย์และเทวดาบูชาแล้ว 
เกิดโดยอริยชาติ ครอบงำความตายเสียได้ ไม่ติดอยู่ในสังขาร เหมือนดอกบัวไม่ติดอยู่
กับน้ำ (ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๕๑/๔๒๙, ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๑๑๘๙/๕๓๔) 

อริยญาณ ญาณอันเป็นอริยะของอริยสาวก, ญาณที่มอิีนทรีย์ ๔ ต้ังมั่นและหย่ังลงแล้ว 
 ในมัลลกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนาที่นิคมของชาวมัลละ ว่า เม่ือพระ

ผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวมัลละช่ืออุรุเวลกัปปะแคว้นมัลละ ณ ท่ีน้ันแล 
พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า อริยญาณยังไม่เกิดขึ้นแก่อริย
สาวกเพียงใด อินทรีย์ ๔ ประการ คือ (๑) สทัธินทรีย์ (๒) วิริยินทรีย์ (๓) สตินทรีย์ 
(๔) สมาธินทรย์ี ก็ช่ือว่า ยังไม่ต้ังมั่น ไม่หย่ังลงเพียงน้ัน แต่เมื่อใด อริยญาณเกิดขึ้น
แก่อริยสาวก เมื่อน้ันอินทรีย์ ๔ ประการก็ช่ือว่าย่อมต้ังม่ัน ย่อมหย่ังลง (สํ.ม.(ไทย)
๑๙/๕๒๒/๓๓๖, องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๙/๖๔๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๒๐/
๖๔๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๒๑/๖๔๒,องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) ๒๒/๑๒๒/๖๔๒) 

อริยญายธรรม มรรคพร้อมทั้งวิปัสสนา, อริยสาวกผู้ระงับเวร ๕ ได้, อริยสาวกผู้ประกอบด้วยเครื่อง
บรรลุโสดา ๔, อรยิสาวกผู้เห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณด้วยปัญญาแล้วมีความ
แน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า 



 

๖๐๒๓ 
 

 

 ในปฐมภยเวรปูสันตสูตร ณ กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องอริยสาวกระงับภัย
เวรกับอนาถบิณฑิกคหบดีผู้นัง่ คฤหบดี ภัยเวร ๕ ประการของอริยสาวก คือ (๑) 
บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ (๒) บุคคลผู้ลกัทรัพย์ (๓) บุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม (๔) บุคคลผู้พูด
เท็จ(๕) บุคคลผู้เสพของมนึเมาคือสุราและเมรัย สงบระงับแล้ว อริยสาวกน้ัน
ประกอบแล้วด้วยเคร่ืองบรรลุโสดา ๔ ประการ คือ (๑) ประกอบด้วยความเลื่อมใส
อันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า (๒) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระ
ธรรม (๓) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ (๔) ประกอบด้วยศีล
ท่ีพระอริยะชอบใจ ไมข่าด เป็นไปเพ่ือสมาธิ และเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญายธรรม
ด้วยปัญญาแล้ว เมื่อน้ัน อริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่า ‘เรามีนรก
สิ้นแล้ว มีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแลว้ มีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ และ
วินิบาตสิ้นแล้ว เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ' มีความแน่นอนท่ีจะสำเร็จสัมโพธิในวัน
ข้างหน้า (สํ.ม.(ไทย)๑๙/๑๐๒๔/๕๔๔, องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๓๐/๗๗, องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๙๒/๒๑๒,องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๙๑-๙๒/๓๖๗) 

อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐ, ทรัพย์คอืธรรมเพ่ือตรัสรู้ เพ่ือความสงบ, ทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินทอง, 
อริยทรัพย์ ๗ ประการ 

 ในสังคีติสูตร สังคีติหมวด ๗ กล่าวถึง อริยทรัพย์ ๗ (๑) สัทธาธนะ ทรัพย์คือศรัทธา 
(๒) สลีธนะ ทรัพย์คือศีล (๓) หิริธนะ ทรัพย์คือหิริ (๔) โอตตัปปธนะ ทรัพย์คือ
โอตตัปปะ (๕) สุตธนะ ทรัพย์คือสุตะ (๖) จาคธนะ ทรัพย์คือจาคะ (๗) ปัญญาธนะ 
ทรัพย์คือปัญญา (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๓๐/๓๓๑, ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๕๗/๓๙๗, ขุ.เถรี.
(ไทย)๒๖/๓๔๔/๖๑๒) 

อริยทิฏฐิ อริยมัคคสัมมาทิฏฐิ, ธรรมอันเป็นธรรมเครื่องนำออก ได้แก่มรรค ๔ คอื โสดาปัตติ
มรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค ท่ีตัดมูลเหตุแห่งวัฏฏะ ทำ
นิพพานให้เป็นอารมณ์ แล้วออกจากวัฏฏะได้ 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสภิกขุอปริหานิยธรรมกับภิกษุท้ังหลาย ว่า 
ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าท่ีภิกษุยังมีอปริ
หานิยธรรม ๑ ใน ๖ ประการน้ีอยู่ และใสใ่จอปริหานิยธรรม ๑ ใน ๖ ประการนี้อยู่ 
กล่าวคือ "ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่
ภิกษุยังมีอริยทิฏฐิอันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตาม 
เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายทั้งในท่ีแจ้งและในที่ลบั" (วิ.ป.(ไทย) ๘/
๒๗๔/๓๖๘,ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๔๑/๘๘,ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๔/๓๒๑,องฺ.ฉกกฺ.(ไทย) 



 

๖๐๒๔ 
 

 

๒๒/๑๑/๔๒๗,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๒/๔๒๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๕/
๑๘๓,องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๐๓,อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๘๓-๑๐๐/๙๘) 

อริยเทพ เทพผู้ประเสริฐ, หนึ่งในหกหมื่นของเทพบุตรที่ปลุกดีนางเทพธิดา, นางเทพธิดา
ประสบบุญเพราะไม่หยุดความเพียรในการเจริญกรรมฐานและอันไม่มีเปน็อันขาด 

 ในขุททกนิกาย วิมานวัตถุ กล่าวถึง ทาสีวิมาน ท่านพระมหาโมคคัลลานะถาม
เทพธิดาว่า ท่านแวดล้อมด้วยหมู่นางเทพนารี เที่ยวชมไปโดยรอบในสวนจิตตดาวัน
อันน่ารื่นรมย์ ประดุจทา้วสักกเทวราชทำทิศท้ังปวงให้สว่างไสว เหมือนดาว
ประกายพรึก เพราะบุญอะไร ท่านจึงมีวรรณะ เช่นนี้ เพราะบุญอะไร เทพธิดาน้ัน
 ดีใจ จึงพยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มผีลอย่างน้ีว่า คร้ังเกิด เป็นมนุษย์อยู่ในหมู่
มนุษย์ ดิฉันเป็นทาสีหญิงรับใช้ในตระกูลอ่ืน ดิฉันน้ันเป็นอุบาสิกา ของพระโคดม ผู้มี
พระจักษุและพระเกียรติยศ พากเพียรออกไปจากกิเลส ในศาสนาของพระโคดมผู้
ทรง พระคุณคงที่ เพราะมีมนสิการมั่นอยู่ในจิตว่า แม้ถึง ร่างกายนี้จะแตกทำลายไป
ก็ตามที การท่ีจะหยุดความเพียรในการเจรญิกรรมฐาน เป็นอันไม่มีเป็นอันขาด ทาง
มรรคแห่งสกิขาบท ๕ ศีล ๕เป็นทางสวัสดี มีความเจริญู ไม่มีหนาม ไม่รก เป็น
ทางตรง อันสัตบุรุษทั้งหลายประกาศแล้วโปรดดูผลแห่งความพากเพียรคือ ท่ีดีฉัน
บรรลุอริยมรรคตามอุบายท่ีต้องการเกิด ดีฉันถูกท้าวสักกเทวราชผู้มีอำนาจเชิญมา 
เหล่าอริยเทพหกหมื่นช่วยกันปลุกดีฉัน คอื เทพบุตรอันมีนามว่าอาลัมพะ คัคคมะ 
เป็นต้น (ขุ.วิ.(มหามกุฏ) ๔๘/๑๘/๑๕๕)  

อริยธรรม ธรรมอันประเสริฐ, ธรรมอันอมตะ, นิพพาน, ศีล ๕, สมัมาทิฏฐิ, สัมมาวิมุตติ, อริยสัจ 
๔  

 ตัวอย่างในยมราชสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลาย ว่า มาณพเหล่าใดอัน
เทวทูตตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่ มาณพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลว ย่อมเศร้าโศก
ตลอดกาลนาน ส่วนสัตบุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้ อันเทวทูตตักเตือนแล้ว ไม่
ประมาทในอรยิธรรมในเวลาใด ๆ เห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่น ท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งการ
เกิดและการตาย ย่อมหลุดพ้นในธรรมเป็นท่ีสิ้นการเกิดและการตาย เพราะไม่ยึดม่ัน
ถือมั่น สัตบุรษุเหล่าน้ันจึงถึงความเกษม มีความสุข ดับสนิทในปัจจุบัน ล่วงพ้นเวร
และภัยทุกอย่าง ข้ามพ้นทุกข์ท้ังสิ้น (ม.อ.(ไทย)๑๔/๒๗๑/๓๑๗,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/
๓๗/๑๙๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๕/๕๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๕,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย)๒๒/๑๗๙/๓๐๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๓๕/๒๘๕,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑๗๙/๓๓๑, 



 

๖๐๒๕ 
 

 

ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๓๕๖/๕๘๓,ข.ุชา.(ไทย)๒๗/๑๓๗/๑๐๑,องฺ.ปญฺจก.อ.(บาลี) ๓/๑๗๙/
๖๙,ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๓๕๖/๑๖๘) 

อริยธัมมสูตร : พระสูตรว่าด้วยอริยธรรม และอนริยธรรม มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ 
 1.อริยธัมมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนริยธรรม คือ มิจฉัตตธรรม ๑๐ มี

มิจฉาทิฏฐ ิ เป็นต้น อริยธรรม คือ สัมมัตตธรรม ๑๐ มีสมัมาทิฏฐิ เป็นต้น (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๓๕/๒๘๕) 

 2.อริยธัมมสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราจักแสดงอริยธรรมและอนริยธรรมแก่เธอ
ท้ังหลาย เม่ือภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า อนริยธรรม คือ  
อกุศลกรรมบถ ๑๐  อริยธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๙/
๓๓๑) 

อริยบุคคล ๔ คู่ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ได้แก่ คู่ท่ี ๑ (๑) พระผู้บรรลุ
โสดาปัตติผล (๒) พระผูด้ำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค คู่ท่ี ๒ (๓) พระผู้บรรลุ
สกทาคามิผล (๔) พระผูด้ำรงอยู่ในสกทาคามิมรรค คู่ท่ี ๓ (๕) พระผู้บรรลุ
อนาคามิผล (๖) พระผู้ดำรงอยู่ในอนาคามิมรรค คู่ที่ ๔ (๗) พระผู้บรรลุอรหัตตผล 
(๘) พระผู้ดำรงอยู่ในอรหัตตมรรค 

 ตัวอย่างในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสหลักธรรมที่ช่ือว่าแว่นธรรม ผู้
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ว่า “พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี
พระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติ ถูกต้อง ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล 
๔ คู่ คือ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขา นำมา
ถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอด
เย่ียมของโลก” (ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๕๙/๑๐๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๓, องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๓๒/๕๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๙/๓๐๑,องฺ.เอกาทสก.(ไทย)๒๔/๑๑/
๔๑๒) 

อริยปัจโจโรหณิสูตร : พระสูตรว่าด้วยพิธีลอยบาปของพระอริยะ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า เราจักแสดงพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะแก่เธอทั้งหลาย เม่ือภิกษุ
เหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงทรงแสดงพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะ
เหมือนพราหมณปัจโจโรหณิสูตร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖๘/๓๐๓) 

อริยปัญญา ปัญญาอันประเสริฐ, วิปัสสนาปัญญาและมคัคปัญญา, ธรรมอันเป็นเครื่องสิ้นภพชาติ, 
ธรรมอันเป็นการสิ้นทุกข์  



 

๖๐๒๖ 
 

 

 ตัวอย่างในอนุพุทธสูตร การตรัสรู้ธรรมเปน็เหตุสิ้นภพด้วยอริยปัญญา เมื่อพระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ ภัณฑคาม แคว้นวัชชี ณ ท่ีนั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียก
ภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม ๔ ประการ 
เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างน้ี ธรรม ๔ ประการ 
อะไรบ้าง คือ (๑) เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีล (๒) เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ 
(๓) เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญา (๔) เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติ เราถอน
ภวตัณหาได้แล้ว ภวเนตติสิ้นไปแล้ว บัดน้ีภพใหม่ไม่มีอีก”(ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๘๖/
๑๓๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๖๕/๗๑,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๙๖/๑๑๔,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๐๔/๔๕๙,ม.
อุ.(ไทย)๑๔/๔๑๓/๔๖๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๑/๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒/๓,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๔๒/๓๕๘, ขุ.อิติ.(ไทย)๒๕/๔๑/๓๘๙,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๖/๒๖,อภิ.ก.
(ไทย)๓๗/๒๘๑/๑๗๔,ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๔๑/๑๗๖) 

อริยปัญญาขนัธ์ กองปัญญาอันประเสริฐ, กองปัญญาอันอมตะ, ธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัส
สรรเสริญและให้สมาทานในขนัธ์ ๓ 

 ในสุภสูตร สีลขันธ์ พระอานนท์ตอบคำถามสุภมาณพโตเทยยบุตรว่า “มาณพ พระผู้
มีพระภาคตรัสสรรเสรญิและทรงให้ประชาชนสมาทานต้ังมั่นอยู่ในขันธ์ ๓ คือ (๑) อริ
ยสีลขันธ์ (๒) อริยสมาธิขันธ์ (๓)อริยปัญญาขันธ์” (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๔๙/๑๙๘,(ที.สีง
(ไทย) ที.สี.(ไทย)๙/๔๗๒/๒๐๕, (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๘๐/๒๑๒) 

อริยผล พระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในอริยผล ๔ นี้คือพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรง, โสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหันตผล  

 ในมหาลสิูตร พระเจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามพระผู้มีพระภาคเร่ืองอริยผล ๔ ว่า "ธรรม
ท่ีดีกว่าและประณีตกว่า ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคมุ่งจะบรรลุ
น้ันคืออะไร" พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นโสดาบัน เพราะ
ละสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ ในวัน
ข้างหน้า ธรรมนี้แลดีกว่าและประณีตกว่า ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะ
บรรลุ, ภิกษุเป็นสกทาคาม ี เพราะละสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง บรรเทาราคะโทสะและ
โมหะให้เบาบางได้ มาสู่โลกน้ีอีกเพียงคร้ังเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ธรรมน้ีแลดีกว่า
และประณีตกว่า ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุ, ภิกษุไปบังเกิดเป็น
โอปปาติกะ เพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ ๕ อย่าง ปรินิพพานในภพนั้น ไม่หวน
กลับมาจากโลกนั้นอีก ธรรมน้ีแลดีกว่าและประณีตกว่า ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรย์
ในเรามุ่งจะบรรลุ, ภิกษุทำใหแ้จ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมตุติอันไม่มีอาสวะเพราะอา
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สวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ธรรมน้ีแลดีกว่าและประณีตกว่า 
ท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุ (ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๓/๑๕๖, ขุ.วิ.(ไทย)
๒๖/๑๕๕/๒๘, ขุ.วิ.(ไทย)๒๖/๖๔๑/๗๑) 

อริยพาฬิสิกวัตถุ : เรื่องพรานเบ็ดช่ืออริยะ พระผู้มีพระภาคตรัสถามช่ือนายพรานเบ็ด  
นายพรานเบ็ดทูลตอบว่าช่ืออริยะ  พระผู้มพีระภาคจึงตรัสคำนี้แก่เขาว่า บุคคลไม่ช่ือ
ว่าเป็นอริยะ เพราะยังเบียดเบียนสัตว์อยู่  แต่ช่ือว่าอริยะ เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ัง
ปวง (ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๐/๑๑๖) 

อริยภูมิ ภูมิอันประเสริฐ, ภูมิของอรยิบุคคล, ภูมขิองพระโสดาบัน พระ สกทิาคามี พระ 
อนาคามี พระ อรหันต์ 

 ในมิคสาลาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "บุคคลใดเป็นผู้ทุศีล แต่รูแ้จ้งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติซึง่เป็นท่ีดับความทุศีลได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริง บุคคลน้ันทำกิจด้วย
การฟัง ทำกิจด้วยความเป็นพหูสูต แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ และได้วิมุตติตามเวลาอัน
ควร บุคคลน้ีดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลท่ีกล่าวข้างต้นโน้น ข้อน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะบุคคลน้ีหยั่งลงสู่อริยภูมิ ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคต" (องฺ.ทสก.
(ไทย)๒๔/๗๕/๑๖๘) 

อริยภูมิอันเปน็ทิพย์ สุทธาวาสภูมิ ท่ีอยู่ของพระอนาคามี มี ๕ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี
และอกนิฏฐา, พระผู้มีพระภาคตรัสเสบียงเดินทางแก่บุตรนายโคฆาต  

 ในโคฆาตกปุตตวัตถุ เรื่องบุตรของคนฆ่าโค พระผู้มีพระภาคตรัสอริยภูมิอันเป็นทิพย์
น้ีแก่บุตรของคนฆ่าโคผู้แก่เฒา่ว่า "บัดนี้ ท่านเปรียบเหมือนใบไม้เหลือง ทั้งยมทูต มา
ปรากฏแก่ท่านแล้ว ท่านอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อม และแม้แต่เสบียงเดินทางของ
ท่านก็ยังไม่มีเลย ท่านนั้นจงทำที่พ่ึงแก่ตนเอง จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต ท่านขจัด
มลทินได้แล้ว ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ (ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/
๒๓๖/๑๐๖,ที.ปา. ๑๑/๓๑๘/๒๑๑) 

อริยมรรค,อรยิมรรคมีองค์ ๘ ทางแห่งการปฏิบัติธรรมสู่นิพพาน, ทางท่ีจะนำไปสู่การดับทุกข์, 
มัชฌิมาปฏิปทา 

 ตัวอย่างในมหาลิสูตร เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามอริยมรรคมีองค์ ๘ กับพระผู้มีพระ
ภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีทาง มขี้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุธรรมเหล่าน้ันอยู่หรือ” 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “มหาลิ มทีาง มีข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลธุรรมเหล่าน้ันอยู่” 
เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทางเป็นอย่างไร ข้อปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นอย่างไร” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “มรรคมีองค์ ๘ อัน
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ประเสริฐเหล่าน้ีคือ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ), สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ), สัมมาวาจา 
(เจรจาชอบ), สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ), สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ), 
สัมมาวายามะ (พยายามชอบ), สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ต้ังจิตม่ัน
ชอบ) น้ีแลคือทาง น้ีคือข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุธรรมเหล่านั้น (วิ.มหา.(ไทย)๑/๑๖/๙, วิ.
ม.(ไทย)๔/๗๕/๑๐๓,ที.สี.(ไทย)๙/๓๗๔/๑๕๖,ที.สี.(ไทย)๙/๓๙๓/๑๖๔, ที.ม.(ไทย)
๑๐/๑๘๔/๑๓๑,ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๑๔/๑๖๒,ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๙/๒๕๗,ที.ม.(ไทย)
๑๐/๔๐๒/๓๓๕,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๔๕/๑๐๖,(ที.ปา.(ไทย)๑๑/๑๗๗/๑๓๘,(ที.ปา.
(ไทย)๑๑/๓๕๗/๔๐๓, ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑,ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๐๔/๑๐๐,ม.มู.
(ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/๒๔๗/๒๙๔,องฺ.ฉกกฺ.(ไทย)๒๒/๖๓/๕๗๓,ขุ.ม.
(ไทย)๒๙/๒๑/๙๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๔/๑๐๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๕/๑๐๕,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/
๔๘/๑๖๖,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๔๘/๑๖๗) 

อริยมัคคสูตร : มี ๓ สูตร แปลความหมายสตูร เหมือนกัน ๒ สูตร ต่างกัน ๑ สูตรแต่เนื้อหาต่างกัน 
คือ   

 1.อริยมัคคสูตร พระสูตรว่าด้วยอริยมรรค  พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรรมที่พระองค์
ทรงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้ว จึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม ๔ และทรงอธิบาย
กรรม ๔ นั้นเหมือนในวิตถารสูตร แตกต่างกันเฉพาะประการที่ ๔ คือ กรรมท้ังไม่ดำ
และไม่ขาว มวิีบากท้ังไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพ่ือความส้ินกรรม คือ อริยมรรคมีองค์ 
๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น  (องฺ.จตุกฺก(ไทย) ๒๑/๒๓๗/๓๕๓) 

 2.อริยมัคคสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นอริยมรรค และที่ไม่ใช่อริยมรรค พระผูมี้
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า ธรรมท่ีไม่ใช่อริยมรรค  คือ มจิฉัตตธรรม ๑๐ มี
มิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ธรรมท่ีเป็นอริยมรรค  คือ สัมมัตตธรรม ๑๐ มสีัมมาทิฏฐิ เป็นต้น 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๕/๒๙๑) 

 3.อริยมัคคสูตร พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นอริยมรรค และที่ไม่ใช่อริยมรรค พระผูมี้
พระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เราจักแสดงธรรมท่ีเป็นอริยมรรคและธรรมที่ไม่ใช่
อริยมรรคแก่เธอท้ังหลาย เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว จึงตรัสว่า 
ธรรมท่ีไม่ใช่อรยิมรรค คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมท่ีเป็นอริยมรรค  คือ กุศล
กรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย)  ๒๔/๑๘๙/๓๓๗) 

อริยรูป รูปของพระอริยะหรือรูปท่ีเป็นอริยะ หมายถึงสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ท่ีนับเน่ือง
ในอริยมรรค  

 ในอริยรูปกถา ว่าด้วยอริยรูป สกวาที (สก.) ถาม ปรวาที (ปร.) ว่า อริยรูปอาศัย
มหาภูตรูปใช่ไหม ปร. ตอบว่า ใช่ สก. ถามว่า อริยรูปเป็นอัพยากฤตใช่ไหม ปร.ตอบ
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ว่า ไม่ควรกล่าวอย่างน้ัน สก. ถามว่า อริยรูปอาศัยมหาภูตรูปใช่ไหม ปร.ตอบว่า ใช่ 
(อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๙๘/๗๔๕,อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี ๖๙๘-๖๙๙/๒๗๕) 

อริยวงศ์ วงศ์ของพระอริยะ, แบบแผนของพระอริยะและประเพณีของพระอริยะ หมายถึงวงศ์
ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกของพระพุทธเจ้า 

 ในสังคีติสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสอริยวงศ์ ๑ ใน ๔ ข้อว่า "ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ ไม่มี
การแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุ ไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวาย ครั้นได้
แล้วก็ไม่ติดใจ ไม่หมกมุ่น ไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษ มีปญัญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช้
สอยอยู่ และไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน เพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้น้ัน ภิกษุใด
ขยัน ไมเ่กียจคร้าน มีสมัปชัญญะ มสีติม่ันคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้น้ัน 
ภิกษุนี้เราเรียกว่า ล้ำเลิศ ผู้ต้ังอยู่ในอริยวงศ์ (ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๙/๒๘๒,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย)๒๑/๒๘/๔๓,ขุ.ม.(ไทย)๒๙/๒๐๖/๖๐๒, อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๔๘๐/๕๑๐,ที.ปา.อ.
(บาลี) ๓๐๙/๒๐๙, องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๒๘/๓๑๑) 

อริยวังสสูตร : พระสูตรว่าด้วยอริยวงศ์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อรยิวงศ์ (หมายถึงวงศ์ของ
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้า ) ท่ีรู้กันว่าล้ำเลิศ รู้กัน
มานาน รู้กันว่าเป็นอริยวงศ์ เป็นของเก่า ไม่ถูกลบล้าง ไม่เคยถูกลบล้าง ไม่ถูกลบล้าง
แลว้ จักไม่ถูกลบล้าง ไม่ถูกสมณพราหมณผ์ู้รู้คัดค้าน ม ี๔ คือ ภิกษุ (๑) สันโดษด้วย
จีวรตามแต่จะได้ สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ ไม่แสวงหาอันไม่
สมควร เพราะจีวรเป็นเหตุ ไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวาย แล้วไม่ติดใจ ไม่หมกมุ่น ไม่
ลุ่มหลง มองเห็นโทษ (โทษ หมายถึงต้องอาบัติเพราะการแสวงหาไม่สมควร และการ
บริโภคลาภที่ติดใจ) มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออกใช้สอยอยู่ และไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน
เพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้น ภิกษุผู้ขยันไม่เกียจคร้าน มสีัมปชัญญะ 
มีสติม่ันคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้เช่นน้ี (๒) สันโดษด้วยบิณฑบาต
ตามแต่จะได้ สรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ ไม่แสวงหาอันไม่
สมควร เพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ ไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่กระวนกระวาย แล้วไม่ติดใจ...
และไม่ยกตนข่มผู้อ่ืนเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้น ภิกษุผู้ขยันไม่
เกียจคร้านมีสมัปชัญญะ มสีติมั่นคงในความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้เช่นนี้ 
(๓) สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่
จะได้ ไม่แสวงหาอันไม่สมควร เพราะเสนาสนะเป็นเหตุ ไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กระวน
กระวาย แล้วไม่ติดใจ ... และไม่ยกตนข่มผู้อ่ืนเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะ
ตามแต่จะได้น้ัน ภิกษุผู้ขยันไม่เกียจคร้าน มีสมัปชัญญะ มีสติมั่นคงในความสันโดษ
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ด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้เช่นน้ี (๔) มีภาวนาเป็นท่ีรื่นรมย์ ยินดีในภาวนา มีปหานะ
เป็นที่รื่นรมย์ ยินดีในปหานะ และไม่ยกตนข่มผู้อ่ืนเพราะความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่
รื่นรมย์ ยินดีในภาวนาเป็นต้นน้ัน ภิกษุผู้ขยันไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นคง
ในภาวนาและปหานะ  ภิกษุ ๔ จำพวกน้ี พระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นผู้ต้ังอยู่ในอริยวงศ์ 
ภิกษุนั้นแม้จะอยู่ในทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ ก็ครอบงำความไม่
ยินดีได้ เพราะเธอเป็นนักปราชญ์ (หมายถึงผู้มีความเพียร) จึงช่ือว่าเป็นผู้ครอบงำ
(ข่ม) ความไม่ยินดีและความยินดี (ในกามคณุ ๕)ได้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๘/๔๓) 

อริยวัตร วัตรอันประเสริฐ, วัตรอันเจริญ, คุณธรรมของพระราชาที่นายสุมังคละกล่าวสดุดี
พระองค์ 

 ในคังคมาลชาดก นายสุมังคละกล่าวสดุดีในอริยวัตรต่อพระราชาว่า ขอเดชะพระบรม
กษัตริย์ผู้เป็นใหญ่แห่งหมู่ชน ขอพระสิริสมบัติอย่าได้ละพระองค์ในกาลไหน ๆ เลย 
ขอพระองค์อย่าทรงกริ้ว มพีระราชหฤทัยผ่องใสอยู่เป็นนิตย์ ปราศจากความทุกข ์
รักษาพระองค์อยู่ตลอด ๑๐๐ ปีเถิด ขอพระองค์จงทรงประกอบด้วยคุณธรรมเหล่าน้ี 
คือ ทรงรับอนุสาสนีโดยง่าย ไม่ทรงกริ้ว ทรงพระสำราญ ปกครองแผ่นดินโดย
ปราศจากการเบียดเบียนทรงมีพระอริยวัตร อันมั่นคง อน่ึง พระองค์แม้เสด็จพ้นจาก
โลกนี้ไปแล้ว ขอจงเสด็จสู่สุคติเถิด (ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๓๔/๒๙๐) 

อริยวาส : เครือ่งอยูข่องพระอรยิะ หมายถงึธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ ม ี ๑๐ 
ประการ คอื ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ ๑. เป็นผูล้ะองค ์ ๕ ได ้ ๒. เป็นผู้
ประกอบดว้ยองค ์ ๖ ๓.เป็นผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งรกัษาอยา่งเอก ๔. เป็นผูม้อีปัส
เสนธรรม (ธรรมเป็นดุจพนกัพงิ) ๔ ประการ๕.เป็นผูม้ปัีจเจกสจัจะ อนับรรเทา
ได ้๖. เป็นผูม้กีารแสวงหาอนัสละไดด้ ี๗.เป็นผูม้คีวามดาํรอินัไมขุ่น่มวั๘. เป็นผู้
มกีายสงัขารอนัระงบัได๙้. เป็นผูม้จีติหลุดพน้ไดด้ ี๑๐. เป็นผูม้ปัีญญาหลุดพน้ได้
ด ี ,ในสงัคตีสิตูร และทตุยิอรยิวาสสตูรอธบิายรายละเอยีดของแต่ขอ้ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๓,๑๑/๓๖๐/๔๓๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๐/
๓๘) 

อริยวาสธรรม : ธรรมเป็นเครือ่งของพระอรยิะ ดงัคาํในกามสตุตนิทเทสทีก่ล่าวไวว้า่ พระ
อรหนัตน์ัน้อยูใ่น(อรยิวาสธรรม)แลว้ ประพฤตจิรณธรรมแลว้ ผ่านทางไกลได้
แลว้ ถงึทศิ(นิพพาน)แลว้ ถงึจุดจบ(นิพพาน)แลว้ รกัษาพรหมจรรยไ์ดแ้ลว้ 
ถงึทฏิฐอินัสงูสดุแลว้ เจรญิมรรคไดแ้ลว้ละกเิลสไดแ้ลว้ หรอืดงัคาํในทุฏฐฏัฐก
สตุตนทิเทสทีก่ล่าววา่ คาํวา่ ความเหน็วา่ไมม่ตีน อธบิายวา่สิง่ทีค่วรปล่อย ไมม่ ี
ผูใ้ดมสีิง่ทีถ่อืไวผู้น้ัน้กม็สีิง่ทีค่วรปล่อย ผูใ้ดมสีิง่ทีค่วรปล่อย ผูน้ัน้กม็สีิง่ทีถ่อืไว ้
พระอรหนัตก์า้วพน้การถอื และการปล่อย ล่วงพน้ความเจรญิและความเสือ่มได้
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แลว้ พระอรหนัตน์ัน้อยูใ่น(อรยิวาสธรรม)แลว้ประพฤตจิรณธรรมแลว้ ผา่น
ทางไกลไดแ้ลว้ ถงึทศิ(นิพพาน)แลว้ไมม่กีารเวยีนเกดิ เวยีนตาย และภพใหมก่็
ไมม่อีกี (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๒/๑๐๐,๒๙/๓๘/๑๔๐,๒๙/๔๘/๑๖๗,๒๙/๘๘/
๒๗๕,๒๙/๙๓/๒๘๙,๒๙/๑๕๔/๔๒๒,๒๙/๑๙๒/๕๕๔) 

อริยวาสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นเครือ่งอยูแ่หง่พระอรยิะ ม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อริยวาสสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ธรรมเป็น

เครือ่งอยูแ่ห่งพระอรยิะ ทีพ่ระอรยิะอยูแ่ลว้ กาํลงัอยู ่หรอืจกัอยู ่ม ี๑๐ คอื ภกิษุ
เป็นผู ้ (๑) ละองค ์๕ ได ้ (๒) ประกอบดว้ยองค ์๖ (๓) มธีรรมเป็นเครือ่งรกัษา
อยา่งเอก (๔) มอีปัสเสนธรรม (ธรรมเป็นดุจพนกัพงิ) ๔ (๕) มปัีจเจกสจัจะ
(หมายถงึความเหน็ของแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัไปโดยยดึถอืวา่ “ความเหน็นี้เทา่นัน้
จรงิ”) บรรเทาได ้(๖) มกีารแสวงหาอนัสละไดด้ ี(๗) มคีวามดาํรอินัไมขุ่น่มวั (๘) 
มกีายสงัขารอนัระงบัได ้ (๙) มจีติหลุดพน้ไดด้ ี (๑๐) มปัีญญาหลุดพน้ไดด้ ี
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙/๓๘) 

 2.อริยวาสสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ นิคม
ของชาวกุรุ ชือ่กมัมาสธมัมะ แควน้กุรุ ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรมเป็นเครือ่ง
อยูแ่หง่พระอรยิะ ทีพ่ระอรยิะอยูแ่ลว้ กาํลงัอยู ่หรอืจกัอยู ่ม ี๑๐ คอื ภกิษุเป็นผู ้
(๑) ละองค์ ๕ ได้ หมายถงึละกามฉนัทะ พยาบาท ถนีมทิธะ อุทธจัจกุกกุจจะและ
วจิกิจิฉาได ้(๒) ประกอบด้วยองค์ ๖ หมายถงึผูเ้หน็รปูทางตา ฟังเสยีงทางห ูดม
กลิน่ทางจมกู ลิม้รสทางลิน้ ถูกตอ้งโผฏฐพัพะทางกาย และรูธ้รรมารมณ์ทางใจ
แต่ละอยา่งแลว้ เป็นผูไ้มด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มอุีเบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู่ (๓) มี
ธรรมเป็นเครือ่งรักษาอย่างเอก หมายถงึมใีจมสีตเิป็นเครื่องรกัษา (๔) มีอปัส
เสนธรรม ๔ คอื พจิารณาแลว้เสพอยา่งหน่ึง พจิารณาแลว้อดกลัน้อยา่งหนึ่ง 
พจิารณาแลว้เวน้อยา่งหนึ่ง พจิารณาแลว้บรรเทาอยา่งหน่ึง (๕) มีปัจเจกสัจจะ
บรรเทาได้ หมายถงึบรรเทาปัจเจกสจัจะของสมณพราหมณ์เป็นอนัมากได ้ กล่าวคอื 
กาํจดั สละ คลาย ปล่อยวาง ละได ้และสละคนืความเหน็ว่าโลกเทีย่งบา้ง โลกไมเ่ทีย่ง
บา้ง โลกมทีีสุ่ดบา้ง โลกไม่มทีีส่ดุบา้ง ชวีะ(หมายถงึวญิญาณอมตะ) กบัสรรีะเป็น
อยา่งเดยีวกนับา้ง ชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกนับา้ง หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิ
อกีบา้ง หลงัจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกีบา้ง หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีกม็ ี
ไมเ่กดิอกีกม็บีา้ง หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีกไ็มใ่ช ่ ไมเ่กดิอกีกไ็มใ่ชบ่า้ง (๖) 
มีการแสวงหาอันสละได้ดี หมายถงึละการแสวงหากาม การแสวงหาภพและ
ระงบัการแสวงหาพรหมจรรยไ์ด ้ (๗) มีความดําริอันไม่ขุ่นมัว หมายถงึละความ
ดาํรใินกาม ความดาํรใินพยาบาท และความดาํรใินวหิงิสาได ้ (๘) มีกายสังขาร
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อันระงบัได้ หมายถงึเพราะละสขุและทุกขไ์ด ้ เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัไป
ก่อนแลว้ เป็นผูบ้รรลุจตตุถฌานทีไ่มม่ทีุกข ์ ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอุเบกขา
อยู ่ (๙) มีจิตหลุดพน้ได้ดี หมายถงึมจีติหลุดพน้ดว้ยดจีากราคะ โทสะ และโมหะ 
(๑๐) มีปัญญาหลุดพน้ได้ดี หมายถงึรูช้ดัวา่ ราคะ โทสะ โมหะเราละไดเ้ดด็ขาด
แลว้ แลว้ตรสัอกีวา่ พระอรยิะในอดตีกาลไดอ้าศยัธรรมเป็นเครือ่งอยูแ่หง่พระ
อรยิะ ๑๐ น้ี พระอรยิะในอนาคตกาล กจ็กัอาศยัธรรมเป็นเครือ่งอยูแ่หง่พระ
อรยิะ ๑๐ น้ีอยูเ่หมอืนกนั พระอรยิะในปัจจุบนักาลนี้ กอ็าศยัธรรมเป็นเครือ่งอยู่
แหง่พระอรยิะ ๑๐ น้ีอยูเ่หมอืนกนั (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๐/๓๙) 

อริยวินัย : ธรรมเนียมของพระอรยิะ, แบบแผนของพระอรยิะ ดงัคาํในสงิคาลกสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่  คหบดบีตุร  ในอรยิวนิยัเขาไมไ่หวท้ศิ  ๖  กนัอยา่งนี้ สงิคาล
กะ คหบดบีุตรทลูถามวา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ในอรยิวนิยั  เขาไหวท้ศิ๖ กนั
อยา่งไร ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ขา้
พระองค ์ ตามวธิกีารไหวท้ศิ ๖ ในอรยิวนิยัเถดิ,ในสลัเลขสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัถงึปฐมฌานเป็นตน้วา่เป็นธรรมเครือ่งสงบ ดงัคาํวา่ ธรรมคอืเนวสญัญานา
สญัญายตนฌานนี้ เราไมก่ล่าววา่ เป็นธรรมเครื่องขดัเกลากเิลสในอรยิวนิยั แต่
เรากล่าววา่ เป็นธรรมเครือ่งอยูส่งบในอรยิวนิยั หรอืดงัคาํในรุณณสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย การขบัรอ้งคอืการรอ้งไหใ้นอรยิวนิยั การฟ้อนราํ
คอืความเป็นบา้ในอรยิวนิยั การหวัเราะจนเหน็ฟันมากเกนิไปคอืความเป็นเดก็
ในอรยิวนิยั (ท.ีปา.(ไทยป ๑๑/๗๗/๕๖,๑๑/๒๔๔/๒๐๐,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๘๒/
๗๑,๑๒/๓๖๗/๔๐๔,๑๒/๔๐๘/๔๔๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑/๓๖,๑๓/๔๑/๔๒,๑๓/
๑๓๖/๑๕๔,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๘/๓๐๑) 

อริยวิมตุติ : ความหลุดพน้ทีเ่ป็นอรยิะ,อรหตัตผลของพระอรยิะ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ภกิษุทัง้หลาย บุคคลผูก้ล่าวชอบ พงึกล่าวชมภกิษุรปูใดวา่ เป็นผูถ้งึวสี
(ความชาํนาญ) ถงึบารม(ีความสาํเรจ็)ในอรยิศลี เป็นผูถ้งึวส ี ถงึบารมใีนอรยิ
สมาธ ิ เป็นผูถ้งึวส ี ถงึบารมใีนอรยิปัญญา เป็นผูถ้งึวส ี ถงึบารมใีนอรยิวมิตุต ิ
หรอืดงัคาํในอนุพุทธสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิ
วมิตุต ิ  เราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่วเรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้,เป็นขอ้ 
๖ ในธรรม ๖ มปีรากฏในตปุสสสตูร ดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  
ตปุสสคหบดปีระกอบดว้ยธรรม  ๖  ประการ  เป็นผูเ้ชื่อมัน่ในตถาคต  เหน็อมต
ธรรม  ทาํใหแ้จง้อมตธรรมอยู ่คอื ๑.ความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพทุธเจา้ ๒.
ความเลื่อมใสอนัไม่หวัน่ไหวในธรรม ๓. ความเลื่อมใสอนัไม่หวัน่ไหวในสงฆ ์ ๔. 
อรยิศลี ๕. อรยิญาณ ๖.อรยิวมิตุต ิ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๖/๑๓๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
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๙๖/๑๑๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑/๒,๒๑/๒/๓,๒๑/๒๔๒/๓๕๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/
๑๑๙/๖๔๑,๒๒/๑๒๐/๖๔๒,๒๒/๑๒๑/๖๔๒,๒๒/๑๒๒/๖๔๒,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๒๘๑/๑๗๔) 

อริยวิโมกข  ์: ความหลุดพน้ทีเ่ป็นอรยิะ หมายถงึโลกุตตระ ดงัคาํในปุคคลบญัญตัทิีพ่ระผูม้ ี
พระภาคตรสัวา่ บุคคลบางคนในโลกนี้ไมไ่ดส้มัผสัวโิมกข ์  ๘  ดว้ยกายทุกกาล  
ทุกสมยั  แต่อาสวะทัง้หลายของเขายอ่มสิน้ไปเพราะเหน็ดว้ยปัญญา บุคคลนี้
เรยีกวา่ ผูเ้ป็นอสมยวมิตุตะแมพ้ระอรยิบุคคลทัง้หมดกช็ือ่วา่ผูเ้ป็นอสมยวมิตุตะ
ในอรยิวโิมกข ์ หรอืดงัทีอ่ธบิายบคุคลผูเ้ป็นอกุปปธรรมไวว้า่ บุคคลบางคนใน
โลกน้ีมปีกตไิดส้มาบตัมิรีปูเป็นอารมณ์หรอืมอีรปูเป็นอารมณ์และบุคคลนัน้เป็นผู้
ไดต้ามทีต่อ้งการ ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่าํบากจะเขา้หรอืออกจากสมาบตัไิด้
ตามโอกาสทีต่อ้งการตามสมาบตัทิีต่อ้งการตามกาํหนดเวลาทีต่อ้งการ ขอ้ที่
สมาบตัเิหล่านัน้จะพงึเสือ่มไปเพราะอาศยัความประมาทของบุคคลนัน้ นัน่มใิช่
ฐานะ มใิชโ่อกาส บุคคลนี้เรยีกวา่ ผูเ้ป็นอกุปปธรรม พระอรยิบุคคลแมท้ัง้หมดก็
ชือ่วา่ผูเ้ป็นอกุปปธรรมในอรยิวโิมกข ์(อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๒/๑๔๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อรยิวโิมกข ์ในทีน้ี่หมายถงึโลกุตตระ (อภ.ิปญฺจ.อ. 
๒/๓๗)  

อริยวิหาร : ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ หมายถงึอานาปานสตสิมาธดิงัคาํในอจิฉานงั
คลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลาย ความจรงิ บุคคลเมือ่จะกล่าวให้
ถูกตอ้ง  พงึกล่าวถงึธรรมนัน้ใดวา่ อรยิวหิาร (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ) 
บา้ง พรหมวหิาร(ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพรหม) บา้ง ตถาคตวหิาร  (ธรรมเป็น
เครือ่งอยูข่องพระตถาคต)บา้ง  เมือ่จะกล่าวใหถู้กตอ้ง กพ็งึกล่าวถงึอานาปาน
สตสิมาธวิา่  อรยิวหิารบา้ง พรหมวหิารบา้ง  ตถาคตวหิารบา้ง  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๙๘๗/๔๖๙,๑๙/๙๘๘/๔๗๒) 

อริยวิหารธรรม : ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ, เป็นขอ้ ๓ ในวหิารธรรม ๓ คอื (๑) ทพิพ
วหิารธรรม (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องเทพ) (๒) พรหมวหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่ง
อยูข่องพรหม) (๓) อรยิวหิารธรรม (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ) (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕) 

อริยโวหาร : โวหารของพระอรยิะ หมายถงึวธิกีารพดูของผูเ้ป็นอรยิะ ม ี๔ คอื (๑) มสุาวาทา 
เวรมณี(เจตนางดเวน้จากการพดูเทจ็) (๒) ปิสณุาย  วาจาย  เวรมณี (เจตนางด
เวน้จากการพดูสอ่เสยีด) (๓) ผรุสาย วาจาย เวรมณี (เจตนางดเวน้จากการพดู
คาํหยาบ) (๔) สมัผปัปลาปา เวรมณี (เจตนางดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้) ,ใน
จตุตถโวหารสตูร กล่าวอกีนยัหนึ่ง หมายถงึอรยิโวหาร ๔ คอื ๑. การกล่าวสิง่ที่



 

๖๐๓๔ 
 

 

ไดเ้หน็วา่ไดเ้หน็ ๒. การกล่าวสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง ๓. การกล่าวสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่
ไดท้ราบ ๔.การกล่าวสิง่ทีไ่ดรู้ว้่าไดรู้,้ในทุตยิโวหารสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย อรยิโวหาร ๔ ประการนี้ คอื ๑. การกล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดเ้หน็วา่ไมไ่ด้
เหน็๒.การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง ๓. การกล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ด้
ทราบ ๔.การกล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้,้ ในอรยิโวหารสตูร พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่อรยิโวหารม ี ๘ ประการ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๕๑/๓๖๙,๒๑/๒๕๓/๓๗๐, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๓๗๐) 

อริยโวหารสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอรยิโวหาร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อรยิโวหาร ๘ คอื (๑) 
กล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดเ้หน็วา่ไมไ่ดเ้หน็ (๒) กลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง(๓) กล่าวสิง่
ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ (๔) กล่าวสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้ (๕) กล่าวสิง่ทีไ่ดเ้หน็
วา่ไดเ้หน็ (๖) กล่าวสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง (๗) กล่าวสิง่ทีไ่ดท้ราบว่าไดท้ราบ (๘) 
กล่าวสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๓๗๐) 

อริยศีล : ศลีทีเ่ป็นอรยิะ ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร อนุพทุธสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ภกิษุทัง้หลาย เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดธรรม ๔ ประการ  เราและเธอ
ทัง้หลายจงึเทีย่วเรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ คอื ขอ้ ๑ ทีว่า่ เพราะไมรู่้
แจง้แทงตลอดอรยิศลี เราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนาน
อยา่งนี้ หรอืดงัคาํในจงักสีตูรทีก่ล่าววา่ พระสมณโคดมทรงมอีรยิศลี มศีลีทีเ่ป็น
กุศล  ประกอบดว้ยศลีทีเ่ป็นกุศลฯลฯ  มพีระวาจาไพเราะสภุาพ ประกอบดว้ย
ถอ้ยคาํอ่อนหวานอยา่งชาวเมอืง นุ่มนวล  เขา้ใจงา่ย ฯลฯ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๐๔/
๑๑๔,๙/๓๓๒/๑๒๘,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๖/๑๓๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๕/๕๓๔,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๙๖/๑๑๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑/๒,๒๑/๒/๓,๒๑/๒๔๒/
๓๕๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๙/๖๔๑,๒๒/๑๒๐/๖๔๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ศลี ในทีน้ี่หมายถงึปารสิทุธศิลี ๔ ประการ (คอื 
(๑) ปาตโิมกขสงัวรศลี(ความสาํรวมในพระปาตโิมกข)์(๒) อนิทรยีสงัวรศลี(ความ
สาํรวมอนิทรยี ์๖) (๓) อาชวีปารสิทุธศิลี(ความบรสิทุธแิหง่อาชวีะ) (๔) ปัจจยัสนั
นิสติศลี (ศลีทีอ่าศยัการพจิารณาใชส้อยปัจจยั ๔) (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๔๒๕/๓๐๓)  

อริยสงฆ,์ พระ : อรยิบุคคล ๘ ดงัคาํในธมัมกิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า นรชนไมพ่งึเสยีดสี
ทา่นผูม้คีวามด ี  ผูล้ะทฏิฐไิดแ้ลว้ เราเรยีกบุคคลผูม้อีนิทรยี ์ ๕  ทีย่งัอ่อนคอื 
ศรทัธา สต ิ วริยิะ สมถะ และวปัิสสนา ยงัไมป่ราศจากความกาํหนดัในกาม
ทัง้หลาย วา่เป็นบุคคลที ่ ๗ แห่งอรยิสงฆ ์ หรอืดงัคาํในทานสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ วญิญชูนผูม้จีติเลื่อมใสในพระสมัมาสมัพุทธเจา้ และพระอรยิสงฆผ์ู้
ประเสรฐิ  เป็นนาบุญอนัเลศิของโลก เมือ่ทราบชดัทานและการจาํแนกทีพ่ระผูม้ี



 

๖๐๓๕ 
 

 

พระภาคตรสัสรรเสรญิวา่ ยอดเยีย่มอยา่งยิง่ หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่
ฉตัตมาณพวา่ บณัฑติทัง้หลายกล่าวถงึทานทีถ่วายในทา่นเหล่าใดวา่มผีลมาก 
ทา่นเหล่านัน้ คอืพระอรยิบุคคลผูบ้รสิทุธิ ์  ๔ คู ่ ๘ ทา่นผูเ้หน็ประจกัษ์ในธรรม 
เธอจงถงึพระอรยิสงฆน้ี์เพือ่เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึเถดิ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๔/๕๓๒, 
ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๙๘/๔๗๓, ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๘๘๘/๑๐๕) 

อริยสติสมัปชญัญะ : ความระลกึไดแ้ละความรูส้กึตวัทีเ่ป็นอรยิะ คอืทาํความรูส้กึตวัในการกา้ว
ไป การถอยกลบั การแลด ู การเหลยีวด ู การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครอง
สงัฆาฏบิาตรและจวีร การฉนั การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ การถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะ การเดนิ การยนื การนัง่ การนอน การตืน่ การพดู  การน่ิง ดงัคาํทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุนัน้เป็นผูป้ระกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์ อรยิสนัโดษ อรยิ
อนิทรยีสงัวร และอรยิสตสิมัปชญัญะนี้แลว้พกัอยู ่ณ เสนาสนะอนัเงยีบสงดั คอื 
ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถํ้า ป่าชา้ ป่าทบึ ทีแ่จง้ ลอมฟาง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑๖/
๗๓,๙/๔๕๗/๒๐๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙๖/๓๒๖,๑๒/๔๑๒/๔๔๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๓/๑๖,๑๓/๔๑๙/๕๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖/๒๓,๑๔/๑๐๓/๑๒๔,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๙๙/๒๓๗) 

อริยสมาธิ : ความตัง้ใจมัน่ทีเ่ป็นอรยิะ ดงัคาํในสภุสตูรทีส่ภุมาณพถามพระอานนทว์า่ อรยิ
สมาธขินัธท์ีท่า่นพระโคดมตรสัสรรเสรญิและทรงใหป้ระชาชนสมาทานตัง้มัน่อยู่
เป็นอยา่งไร ทา่นอานนท ์ทา่นพระอานนทต์อบวา่ มาณพ  ภกิษุชือ่วา่คุม้ครอง
ทวารในอนิทรยีท์ัง้หลายเป็นอยา่งไร คอืภกิษุในพระธรรมวนิยันี้เหน็รปูดว้ยตา
แลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอืยอ่มปฏบิตัเิพือ่สาํรวมในจกัขนุทรยี ์ ซึง่เมือ่ไมส่าํรวม
แลว้กจ็ะเป็นเหตุใหถู้กบาปอกุศลธรรมคอือภชิฌาและโทมนสัครอบงาํได ้ จงึ
รกัษาจกัขนุทรยี ์ถงึความสาํรวมในจกัขนุทรยีเ์ป็นตน้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๗๑/๒๐๕,
ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๖/๑๓๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๖/๑๑๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑/
๒,๒๑/๒/๓,๒๑/๒๔๒/๓๕๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๕,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๒๘๑/๑๗๔)  

อริยสมาธิขนัธ  ์: ขนัธค์อืสมาธทิีเ่ป็นอรยิะ หมายถงึคุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย คอื ตา 
ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ ดงัคาํในสภุสตูรทีท่า่นพระอานนทต์อบวา่ มาณพ  พระ
ผูม้พีระภาคตรสัสรรเสรญิและทรงใหป้ระชาชนสมาทานตัง้มัน่อยูใ่นขนัธ ์ ๓ แล 
ขนัธ ์๓ อะไรบา้ง คอือรยิสลีขนัธ ์อรยิสมาธขินัธ ์  และอรยิปัญญาขนัธ ์  พระผูม้ี
พระภาคตรสัสรรเสรญิและทรงใหป้ระชาชนสมาทานตัง้มัน่อยูใ่นขนัธ ์ ๓ น้ีแล 
(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๔๙/๑๙๘,๙/๔๕๔/๒๐๐,๙/๔๗๑/๒๐๕) 



 

๖๐๓๖ 
 

 

อริยสจั : ความจรงิอยา่งประเสรฐิ, ความจรงิของพระอรยิะ, ความจรงิทีท่าํคนใหเ้ป็นพระ
อรยิะ ม ี๔ อยา่ง คอื ทุกข์(หรอื ทุกขสัจจะ) สมุทยั (หรอื สมุทยัสัจจะ) นิโรธ 
(หรอื นิโรธสัจจะ) มรรค(หรอื มัคคสจัจะ) เรยีกเตม็วา่ ทุกข-[อริยสัจ] ทุกขสมุทยั
[อริยสัจ] ทุกขนิโรธ[อริยสัจ] และ ทุกขนิโรธคามินีปฏปิทา (ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๙/
๑๑๘,๑๒/๓๐๐/๓๒๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๘/๕๗๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๑/๔๑๖,ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๒๔๑/๓๔๖,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๓๓/๒๒๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๗๓/
๕๘๔,๑๙/๑๐๗๕/๕๘๕,๑๙/๑๐๘๑/๕๙๔) 

อริยสจัคือนิพพาน : อรยิสจัคอืความดบัทุกข ์หมายถงึความหลุดพน้ทีต่ ัง้อยู ่ ไมก่าํเรบิในสจัจะ 
ไมม่คีวามเลอะเลอืนเป็นธรรมดา ดงัคาํในธาตวุภิงัคสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ความหลุดพน้ของภกิษุนัน้ เป็นอนัตัง้อยู ่ไมก่าํเรบิในสจัจะ  เพราะวา่สิง่ใดมี
ความเลอะเลอืนเป็นธรรมดา  สิง่นัน้เป็นของเทจ็  สิง่ใดไมม่คีวามเลอะเลอืนเป็น
ธรรมดาสิง่นัน้เป็นของจรงิคอืนิพพาน เพราะฉะนัน้ ภกิษุผูเ้พยีบพรอ้มแลว้อยา่ง
น้ี จงึชือ่วา่เป็นผูป้ระกอบดว้ยอธษิฐานธรรมคอืสจัจะอนัยอดเยีย่มนี้ เพราะสจัจะ
น้ีเป็นบรมอรยิสจัคอืนิพพานอนัไมม่คีวามเลอะเลอืนเป็นธรรมด (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๓๖๖/๔๑๒) 

อริยสจัที่ควรกาํหนดร ู้ : ปรญิเญยยธรรม หมายถงึกาํหนดรูทุ้กข ์ดงัคาํในปรญิเญยยสตูรทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ อรยิสจัทีค่วรกาํหนดรู ้  อะไรบา้ง  คอื ทุกขอรยิสจัควร
กาํหนดรู ้ทุกขสมทุยอรยิสจัควรละ ทุกขนโิรธอรยิสจัควร ทาํใหแ้จง้  ทุกขนิโรธ
คามนีิปฏปิทาอรยิสจัควรเจรญิ ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตุนัน้  เธอทัง้หลายพงึทาํ
ความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ น้ีทุกข ์ฯลฯ  น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๙/๖๑๑) 

อริยสจัที่ควรเจริญ : ภาเวตพัพธรรม หมายถงึควรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ดงัคาํในปรญิเญยย
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บรรดาอรยิสจั  ๔  ประการน้ี  อรยิสจัทีค่วร
กาํหนดรูก้ม็ ีอรยิสจัทีค่วรละกม็ ีอรยิสจัทีค่วรทาํใหแ้จง้กม็ ี  อรยิสจัทีค่วรเจรญิก็
ม ี(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๙/๖๑๑) 

อริยสจัที่ควรทาํให้แจ้ง : สจัฉิกาตพัพธรรม หมายถงึควรทาํนิพพานใหแ้จง้ ดงัคาํในปรญิเญยย
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บรรดาอรยิสจั  ๔  ประการน้ี  อรยิสจัทีค่วร
กาํหนดรูก้ม็ ีอรยิสจัทีค่วรละกม็ ีอรยิสจัทีค่วรทาํใหแ้จง้กม็ ี  อรยิสจัทีค่วรเจรญิก็
ม ี(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๙๙/๖๑๑) 

อริยสจัที่ควรละ : ปหาตพัพธรรม หมายถงึละตณัหาความอยาก ดงัคาํในปรญิเญยยสตูรทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ บรรดาอรยิสจั ๔ ประการนี้  อรยิสจัทีค่วรกาํหนดรูก้ม็ ี
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อรยิสจัทีค่วรละกม็ ีอรยิสจัทีค่วรทาํใหแ้จง้กม็ ี อรยิสจัทีค่วรเจรญิกม็ ี(ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๙๙/๖๑๑)  

อริยสนัโดษ : ความสนัโดษทีเ่ป็นอรยิะหมายถงึสนัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกายและบณิฑบาต
พออิม่ทอ้งจะไปณทีใ่ด ๆ กไ็ปไดท้นัทเีหมอืนนกบนิไป ณ ทีใ่ดๆ กม็แีต่ปีกเป็น
ภาระ ดงัคาํวา่ ภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์ อรยิอนิทรยีสงัวร อรยิสติ
สมัปชญัญะและอรยิสนัโดษอยา่งนี้แลว้ พกัอยู ่ ณ เสนาสนะเงยีบสงดั คอื ป่า
โคนไม ้ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ ลอมฟาง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑๖/
๗๓,๙/๔๕๗/๒๐๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙๖/๓๒๖,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๘๒/๒๑๒) 

อริยสมัมาสมาธิ : สมัมาสมาธทิีเ่ป็นอรยิะ ดงัคาํทีส่นงักุมารพรหมกล่าวไวว้า่ ทา่นผูเ้จรญิ
ทัง้หลาย สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีวซึง่มอีงค ์๗ ประการน้ีแวดลอ้มเรยีกวา่ อรยิ
สมัมาสมาธทิีม่อุีปนิสะ บา้ง วา่  อรยิสมัมาสมาธทิีม่บีรขิาร บา้ง หรอืดงัคาํใน 
สมาธสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราจกัแสดงอรยิสมัมาสมาธทิี่
มอุีปนิสะบา้ง  ทีม่บีรขิารบา้ง แก่เธอทัง้หลาย  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔,ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๒๘/๒๘) 

อริยสาวก : สาวกทีเ่ป็นอรยิบุคคล หมายถงึพระอรยิบุคคล ทีเ่ป็นชาย, บุคคล (ผูก้าํลงัปฏบิตั ิ
๔ จาํพวก และผูต้ ัง้อยูใ่นผล ๔ จาํพวก) ๘ คอื ๑. พระโสดาบนั ๒. บุคคลผู้
ปฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล ๓. พระสกทาคาม ี ๔. บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํ
ใหแ้จง้สกทาคามผิล ๕. พระอนาคาม ี ๖. บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ทาํใหแ้จง้
อนาคามผิล ๗. พระอรหนัต ์ ๘. บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่อรหตัตผล ดงัคาํทีพ่ระผูม้ ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั  เหน็อยูอ่ยา่งนี้ ย่อมเบื่อ
หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นสญัญายอ่มเบื่อ
หน่ายแมใ้นสงัขารทัง้หลายยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบื่อหน่าย ยอ่ม
คลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๕๘/
๑๐๓,๑๐/๑๕๙/๑๐๓,๑๐/๑๕๙/๑๐๔,๑๐/๔๐๒/๓๓๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๔/
๒๐๐,๑๑/๒๔๕/๒๐๑,๑๑/๒๔๖/๒๐๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๐/๒๐,๑๒/๑๗๗/๑๗๗) 

อริยสาวกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอรยิสาวก ม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อริยสาวกสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบั

ภกิษุทัง้หลายวา่ อรยิสาวกผูรู้ช้ดัความเกดิและความดบัแห่งโลกตามหลกั
แหง่ปฏจิจสมุปบาท จงึจะชือ่ว่าผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ ถงึพรอ้มดว้ยทศันะ ถงึ
สทัธรรม เหน็สทัธรรม ประกอบดว้ยญาณ วชิชา บรรลุกระแสแหง่ธรรม เป็นพระ
อรยิะและดาํรงอยูใ่กลป้ระตอูมตนิพพาน (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๔๙/๙๖) 
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 2.อริยสาวกสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายเป็นตน้วา่ อรยิสาวกผูรู้ช้ดัความเกดิและ
ความดบัแหง่โลกตามหลกัแหง่ปฏจิจสมุปบาท เน้ือหาของสตูรทีเ่หลอืพงึทราบ
เหมอืนอรยิสาวกสตูร(สตูรที ่๙) (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๐/๙๗) 

อริยสาวิกา : สาวกิาทีเ่ป็นอรยิบุคคล หมายถงึพระอรยิบุคคลทีเ่ป็นหญงิ ดงัคาํในวุฑฒสีตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกิาเมือ่เจรญิดว้ยวฑัฒธิรรม 
(หลกัความเจรญิ) ๕ ประการ ยอ่มเจรญิดว้ยวฑัฒธิรรมอนัประเสรฐิ  เป็นผู้
ถอืเอาสิง่ทีเ่ป็นสาระและถอืเอาสิง่ทีป่ระเสรฐิแห่งกายไวไ้ด ้หรอืดงัคาํในกาฬโิคธ
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โคธา อรยิสาวกิาผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ 
เป็นโสดาบนั ไมม่ทีางตกตํ่า มคีวามแน่นอนทีจ่ะสาํเรจ็สมัโพธใินวนัขา้งหน้า 
หรอืดงัคาํในอปทานทีพ่ระสจุนิตติเถระกล่าวไวว้า่ บุรษุบุคคลผูก้าํลงัปฏบิตั ิ ๔ 
จาํพวก และผูต้ัง้อยูใ่นผล ๔ จาํพวกนี้ คอืสงฆ ์เป็นผูซ้ื่อตรง มปัีญญา มศีลี และ
มสีมาธ ิ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๑๓/๓๓๓, ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๕/๕๕๕,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๖๔/๑๑๒,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๙/๓๕๓, ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๒๖/
๕๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๑๕/๔๙) 

อริยสีลขนัธ  ์: กองศลีทีเ่ป็นอรยิะ หมายถงึจฬูศลี มชัฌมิศลี มหาศลี ดงัคาํในสามญัญผลสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มหาบพติร ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลีอยา่งนี้ ยอ่มไมป่ระสบ
ภยัอนัตรายจากการสาํรวมในศลีเลย เปรยีบเหมอืนกษตัรยิผ์ูไ้ดร้บัมรูธาภเิษก
เป็นพระราชากาํจดัขา้ศกึไดแ้ลว้ยอ่มไมป่ระสบภยัอนัตรายจากขา้ศกึเลยภกิษุผู้
สมบรูณ์ดว้ยอรยิสลีขนัธอ์ยา่งนี้ยอ่มเสวยสขุอนัไมม่โีทษในภายใน หรอืดงัคาํใน
มหาสหีนาทสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ ละเวน้ขาดจาก
การฆา่สตัว ์ วางทณัฑาวุธและศสัตราวุธ มคีวามละอาย มคีวามเอน็ดมูุง่
ประโยชน์เกือ้กลูต่อสรรพสตัวอ์ยู ่ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑๒/๗๒,๙/๒๑๖/๗๓,๙/๔๐๑/
๑๗๐,๙/๔๔๙/๑๙๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๑๑/๔๔๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑/๑๔,๑๓/๑๓/
๑๖,๑๓/๔๑๘/๕๒๕,๑๓/๔๑๙/๕๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔/๒๒) 

อริยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นอรยิะ ม ี๓ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อริยสูตร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ โพชฌงค ์ ๗ เป็นอรยิะ 

เป็นนิยยานิกธรรม นําใหส้ิน้ทุกข ์(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๐๐/๑๓๓) 
 2.อริยสูตร  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สตปัิฏฐาน ๔ เป็นอรยิะ

(ประเสรฐิ) เป็นนิยยานิกธรรม นําออกไปเพือ่ใหส้ิน้ทุกขโ์ดยชอบ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๓๘๓/๒๓๙) 
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 3.อริยสูตร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อทิธบิาท ๔ ทีบุ่คคลเจรญิ 
ทาํใหม้ากแลว้เป็นอรยิะ เป็นนิยยานิกธรรม เป็นธรรมเครือ่งนําออกสาํหรบัผู้
ปฏบิตัติาม  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๑๕/๓๗๘) 

อริยอินทรียสงัวร : ความสาํรวมอนิทรยีท์ีเ่ป็นอรยิะ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุใน
ธรรมวนิยันี้เหน็รปูดว้ยตาแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอืยอ่มปฏบิตัเิพือ่สาํรวมใน
จกัขนุทรยีซ์ึง่เมือ่ไมส่าํรวมแลว้กจ็ะเป็นเหตุใหถู้กบาปอกุศลธรรมคอือภชิฌาและ
โทมนสัครอบงาํได ้ จงึรกัษาจกัขนุทรยี ์ ถงึความสาํรวมในจกัขนุทรยี ์ ฟังเสยีง
ดว้ยห ู ฯลฯ ดมกลิน่ดว้ยจมกู ฯลฯ ลิม้รสดว้ยลิน้ ฯลฯ ถูกตอ้งโผฏฐพัพะดว้ย
กาย ฯลฯ รูธ้รรมารมณ์ดว้ยใจแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิตัเิพือ่สาํรวม
ในมนินทรยี ์ ซึง่เมือ่ไมส่าํรวมแลว้กจ็ะเป็นเหตุใหถู้กบาปอกุศลธรรมคอือภชิฌา
และโทมนสัครอบงาํไดจ้งึรกัษามนินทรยี ์ ถงึความสาํรวมในมนินทรยี ์ ภกิษุผู้
ประกอบดว้ยความสาํรวมอนิทรยีอ์นัเป็นอรยิะนี้ ยอ่มเสวยสขุอนัไมร่ะคนกบั
กเิลสในภายใน (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑๖/๗๓,๙/๔๕๗/๒๐๑,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๑๒/
๔๔๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓/๑๖,๑๓/๔๑๙/๕๒๖,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/๒๓,๑๔/๑๖/
๒๓,๑๔/๑๐๓/๑๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๙) 

อริยอโุบสถ : อุโบสถทีเ่ป็นอรยิะ,อุโบสถปฏบิตัอิยา่งอรยิสาวก หมายถงึการเขา้จาํศลีอุโบสถ
อยา่งพระอรยิะ ดงัคาํในอุโปสถสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อรยิอุโบสถ เป็น
อยา่งไร คอื๑. การทาํจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เมือ่
อรยิสาวกระลกึถงึตถาคตอยู ่ จติย่อมผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ ละเครือ่งเศรา้
หมองแห่งจติเสยีได ้ เมือ่เธอระลกึถงึตถาคตอยู ่  จติยอ่มผอ่งใส เกดิความ
ปราโมทย ์  ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีไดอ้รยิสาวกนี้เราเรยีกวา่รกัษาพรหม
อุโบสถอยูร่ว่มกบัพรหม  และเพราะปรารภพรหม  จติของเธอจงึผอ่งใส  เกดิ
ความปราโมทย ์ ละเครือ่งเศรา้หมองแห่งจติเสยีได ้เมือ่เธอระลกึถงึพระธรรมอยู ่ 
จติยอ่มผอ่งใส  เกดิความปราโมทย ์ ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้ เมือ่เธอ
ระลกึถงึพระธรรมอยู ่ จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์  ละเครือ่งเศรา้หมอง
แหง่จติเสยีไดอ้รยิสาวกนี้เราเรยีกวา่รกัษาธมัมอุโบสถอยูร่ว่มกบัธรรมและเพราะ
ปรารภธรรมจติของเธอจงึผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่
จติเสยีได ้ เมือ่เธอระลกึถงึพระสงฆอ์ยู ่ จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ ละ
เครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้ เมือ่เธอระลกึถงึศลีอยู ่ จติยอ่มผอ่งใส เกดิความ
ปราโมทย ์ ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้ เมือ่เธอระลกึถงึศลีของตนอยู ่ จติ
ยอ่มผอ่งใส  เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้ อรยิสาวกน้ี
เราเรยีกวา่ รกัษาสลีอุโบสถ อยูร่ว่มกบัศลีและเพราะปรารภศลี  จติของเธอจงึ
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ผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้ เมือ่เธอระลกึถงึ
ศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญาทัง้ของตนและของเทวดาเหล่านัน้อยู ่จติยอ่ม
ผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ ละเครือ่งเศรา้หมองแห่งจติเสยีไดเ้มือ่เธอระลกึถงึ
ศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญาทัง้ของตนและของเทวดาเหล่านัน้อยู ่จติยอ่ม
ผอ่งใส เกดิความปราโมทยล์ะเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้ อรยิสาวกน้ีเรา
เรยีกวา่ รกัษาเทวตาอุโบสถอยูร่่วมกบัเทวดา และเพราะปรารภเทวดา  จติของ
เธอจงึผอ่งใส  เกดิความปราโมทยล์ะเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีไดอ้รยิสาวก
นัน้ย่อมเหน็ประจกัษ์วา่ พระอรหนัตท์ัง้หลายละเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ คอื
วางทณัฑาวธุ  และศสัตราวุธ  มคีวามละอาย มคีวามเอน็ด ูมุง่ประโยชน์เกือ้กลู
ต่อสรรพสตัวอ์ยูต่ลอดชวีติ แมเ้รากล็ะเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ คอืวางทณัฑาวุธ
และศสัตราวุธ มคีวามละอาย  มคีวามเอน็ด ูมุง่ประโยชน์เกือ้กลูต่อสรรพสตัวอ์ยู่
ตลอดวนัหนึ่งและคนืหนึ่งนี้ในวนันี้ เพราะองคแ์มน้ี้เราชือ่วา่ทาํตามพระอรหนัต์
และรกัษาอุโบสถ แมใ้นศลีขอ้ ๒-๘ กก็ล่าวไวท้าํนองเดยีวกนั วสิาขา อรยิ
อุโบสถเป็นอยา่งนี้แล อรยิอุโบสถทีบุ่คคลรกัษาอยา่งนี้แลยอ่มมผีลมาก มี
อานิสงสม์าก มคีวามรุง่เรอืงมาก แผไ่พศาลมาก ,เป็นขอ้ ๓ ในอุโบสถ ๓ คอื 
(๑) โคปาลอุโบสถ (๒) นิคณัฐอุโบสถ (๓) อรยิอุโบสถ  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/
๒๘๐) 

อริยะ,อริยะ, พระ : เจรญิ, ประเสรฐิ, ผูไ้กลจากขา้ศกึคอื กเิลส, บุคคลผูบ้รรลุธรรมวเิศษ มี
โสดาปัตตมิรรคเป็นตน้ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เพราะปีตจิางคลายไป
แลว้ เรามอุีเบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย ไดบ้รรลุตตยิฌานที่
พระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ผูม้อุีเบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๑/
๕, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑๓/๗๓,๙/๔๕๔/๒๐๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๔,องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๔๖/๙๐,๒๐/๕๙/๒๒๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๒/๔,๒๒/๑๔/๑๘,๒๒/๒๘/๓๖,๒๒/๓๐/๔๗๒,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๒๖/๓๗๑,๒๕/
๕๓/๔๐๖,๒๕/๖๒/๔๑๘,๒๕/๖๘/๔๒๔) 

อริยะ,ชื่อ : ชือ่บุคคล เพราะไมเ่บยีดเบยีนสตัว ์ ดงัคาํในอรโิยสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย บุคคลชือ่วา่อรยิะ เพราะกาํจดัธรรม  ๗  ประการ(คอื๑. 
สกักายทฏิฐ ิ๒. วจิกิจิฉา ๓. สลีพัพตปรามาส ๔. ราคะ๕. โทสะ ๖.  โมหะ๗. 
มานะ)ได ้หรอืดงัคาํในอรยิพาฬสิกิวตัถุ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคลไมช่ือ่วา่
เป็นอรยิะ เพราะยงัเบยีดเบยีนสตัวอ์ยูแ่ต่ชือ่วา่ อรยิะ  เพราะไมเ่บยีดเบยีนสตัว์
ทัง้ปวง (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๙๑/๑๘๒,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๐/๑๑๖) 
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อริยฏัฐงัคิกมรรค : อรยิมรรคมอีงค ์๘ มรรคมอีงคแ์ปดของพระอรยิะ ดงัคาํในเถรคาถาทีพ่ระ
โคตมเถระกลา่วไวว้า่ ขอ้ทีบุ่คคลพงึเจรญิโพชฌงค ์ ๑ อทิธบิาท ๑ อนิทรยี ์ ๑ 
พละ ๑ อรยิฏัฐงัคกิมรรค ๑ น้ีเป็นการสมควรแก่สมณะ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๙๕/
๔๔๑) 

อริยานัง อทสัสนกมัยตา : ความไมอ่ยากเหน็พระอรยิะ,การไมอ่ยากเหน็พระ, เป็น
ขอ้ ๑ ในธรรม ๓ คอื (๑) อรยิานงั  อทสัสนกมัยตา (๒) สทัธมัมงั อโสตุกมัยตา 
(๓) อุปารมัภจติตตา,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ อรยิานงัอทสัสนกมัยตา 
เป็นไฉน บรรดาบุคคลเหลา่นัน้ พระอรยิะเป็นไฉน พระพทุธเจา้และสาวกของ
พระพทุธเจา้เรยีกวา่ พระอรยิะ ความไมต่อ้งการจะพบ ความไมต่อ้งการจะเหน็ 
ความไมต่อ้งการจะเขา้ใกล ้ ความไมต่อ้งการจะสมาคมกบัพระอรยิะเหล่าน้ี น้ี
เรยีกวา่อรยิานงั อทสัสนกมัยตา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๓๔/๕๘๕)  

อริโยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหไ้ดช้ือ่วา่อรยิะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคลไดช้ือ่วา่
อรยิะ เพราะกาํจดัธรรม ๗ ได ้ ดงัมเีน้ือความเหมอืนในภกิขสุตูร (องฺ.สตฺตก.
(ไทย) ๒๓/๙๑/๑๘๒) 

อริราชศตัร  ู: ศตัรผููเ้ป็นพระราชาขา้ศกึ หมายถงึพระราชาทีม่าตชีงิเมอืง ดงัคาํในนนัทกเปต
วตัถุ ทีน่นัทกเปรตกราบทลูว่า) ขา้แตพ่ระมหาราชเจา้ ผูท้รงปราบอรริาชศตัร ู
ทรงผดุงรฐัใหเ้จรญิขอพระองคท์รงสดบัความนัน้อาํมาตยข์า้ราชบรพิารและ
พราหมณ์  ปุโรหติกเ็ชญิสดบัดว้ยหรอืดงัคาํในเนมชิาดกทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ พระเจา้เนมผิูท้รงทรมานอรริาชศตัรขูองชาวแควน้วเิทหะทัง้ปวงไดบ้รจิาค
แลว้เมือ่พระองคท์รงบรจิาคทานอยูน่ัน้กเ็กดิพระดาํรขิึน้วา่ทานกด็ ีพรหมจรรยก์็
ด ี อยา่งไหนเล่าจะมผีลมาก (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๖๗๗/๒๗๙,ข.ุชา.ตงฺิสต.ิ(ไทย) 
๒๗/๒๖/๕๔๒,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๒๐/๔๒๒,๒๘/๒๓๖๔/๕๔๙,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๕๒๘/๘๐) 

อรณุ, กษตัริย  ์: ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีพระสวามขีองพระสตัตอุปปลมาลกิาเถร ี
แหง่กรุงอรุณวด ี ซึง่ทา่นเคยทาํบุญนําพวงมาลยับูชาพระพทุธเจา้ ดงัคาํในอป
ทานทีพ่ระพระสตัตอุปปลมาลกิาเถร ี เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน 
จงึกล่าววา่ ในกรุงอรุณวด ีมกีษตัรยิพ์ระองคห์น่ึงพระนามวา่อรุณ หมอ่มฉนัเป็น
พระมเหสขีองทา้วเธอ หม่อมฉนัไมไ่ดร้อ้ยพวงมาลยั ไดห้ยบิดอกอุบลมกีลิน่
หอมเหมอืนดอกไมท้พิยม์า ๗ ดอก พระชนิเจา้ผูง้ดงามดงัตน้รกฟ้าขาว พรอ้ม
ดว้ยภกิษุสงฆ ์ เสดจ็มาตามถนน หมอ่มฉนัเหน็พระพทุธรงัสแีลว้กร็า่เรงิตื่นเตน้
ยงัไมท่นัถงึประตกูไ็ดบ้ชูาพระพุทธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ ทาํดอกอุบล ๗ ดอก
เหล่านัน้ ใหแ้ผข่ยายเป็นหลงัคากัน้อยูใ่นทอ้งฟ้า เหนือพระเศยีรของ
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พระพทุธเจา้,ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตพิระสวามขีองพระอุบล
วณัณาเถร ี ดงัคาํในทีพ่ระอุปปลทายกิาเถร ี เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาติ
ของตนจงึกล่าววา่ ในกรุงอรุณวด ี มกีษตัรยิพ์ระองคห์น่ึงพระนามวา่อรุณหมอ่ม
ฉนัเป็นพระมเหสขีองทา้วเธอยอ่มสนทนากนัเป็นบางครัง้บางคราวเทา่นัน้
ภายหลงันางไดท้าํบุญถวายภตัตาหารแก่สมณะองคห์น่ึง (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๑/
๓๗๗,๓๓/๕๗/๕๒๗) 

 2.ชือ่พระราชาองคห์น่ึง กรุงอรุณวด ีซึง่เป็นพทุธบดิาของพระสขิพีทุธเจา้ ดงัคาํ
ในสขิพิทุธวงศว์า่ กรุงชือ่วา่อรุณวด ี  กษตัรยิพ์ระนามวา่อรุณเป็นพระชนก พระ
เทวพีระนามวา่ประภาวดเีป็นพระชนน ี ของพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี ผู้
แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ หรอืดงัคาํในอรุณวตสีตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลายเรือ่งเคยมมีาแลว้  มพีระราชาพระนามวา่อรุณ  ราชธานีของพระเจา้
อรุณ ชือ่วา่อรุณวด ี พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามว่าสขิ ี 
ทรงเขา้ไปอาศยัอรุณวดรีาชธานีประทบัอยู ่ อน่ึง พระผูม้พีระภาคอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิไีดม้คีูพ่ระสาวกนามวา่อภภิแูละสมัภวะ เป็นคู่
พระสาวกชัน้ดเีลศิ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/๖๙๓,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๕/๒๕๖) 

อรณุ, ดอกอบุล : ชือ่ดอกบวัชนดิหน่ึง เป็นของพวกนาค เป็นดอกไมท้ีน่างนาคกญัญาชือ่วา่
วมิลตนหนึ่ง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระอุบลวณัณาเถรใีชบ้ชูาพระพทุธเจา้ปทุมตุ
ตระ ดงัคาํในอปทานทีพ่ระอุบลวณัณาเถรกีล่าวถงึอดตีชาตขิองตนเล่าไวว้า่ 
หมอ่มฉนัตกแต่งบลัลงักแ์กว้มณี และมณฑปทีผ่ดุผอ่งแลว้ ทลูนิมนตพ์ระผูนํ้า
สตัวโ์ลกพรอ้มทัง้พระสงฆ ์ ใหเ้สวยและฉนัขา้วน้ําจนอิม่หนํา แลว้ไดใ้ชด้อกอุบล
ทีม่ชีือ่วา่อรุณ ซึง่เป็นดอกไมอ้นัประเสรฐิของพวกนาค (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๒๓/
๔๔๓) 

อรณุปาละ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระกณกิาร
ปุปผยิเถระ ดงัคาํในอปทานทีพ่ระกณิการปุปผยิเถระ กล่าวถงึอดตีชาตขิองตน
ตอนหนึ่งวา่ ขา้พเจา้เหน็ตน้กรรณิการ ์มดีอกบานสะพรัง่  จงึเกบ็มาบชูาพระผูม้ี
พระภาคพระนามวา่ตสิสะ ในกปัที ่๙๒ นบัจากกปัน้ีไป ขา้พเจา้ไดใ้ชด้อกไมบ้ชูา
ไว ้ จงึไมไ่ปสูทุ่คตเิลย เพราะผลแหง่การบชูาพระพทุธเจา้ ในกปัที ่๓๕ นบัจาก
กปันี้ไปไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดปิรากฏพระนามว่าอรุณปาละสมบรูณ์ดว้ยรตันะ 
๗ ระการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓/๓๖๙) 

อรณุวดี, กรงุ,อรณุวดีราชธานี : ชือ่เมอืงหน่ึงทีม่พีระเจา้อรุณปกครอง เป็นเมอืงประสตูขิอง
พระพทุธเจา้นามวา่สขิ ี ดงัคาํวา่ พระสขิพีทุธเจา้มพีระเจา้อรุณะเป็นพระบดิา  
พระนางปภาวดเีทวเีป็นพระมารดาผูใ้หก้าํเนิด กรุงอรุณวดเีป็นราชธานีของพระ
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เจา้อรุณะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒/๒๕๔๘, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๕/๒๕๖,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๑๕/๖๙๓) 

อรณุวตีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเรือ่งเมอืงอรุณวด ี สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ อนัธ
กวนิทคาม แควน้มคธไดต้รสัเล่าใหภ้กิษุทัง้หลายฟังวา่ ทีอ่รุณวดรีาชธานี พระผู้
มพีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี มพีระอภภิแูละพระสมัภวะ
เป็นอคัรสาวก ไดห้ายตวัจากอรุณวดรีาชธานีไปปรากฏในพรหมโลก อภภิภูกิษุ
ไดร้บัอนุญาตจากพระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้จงึชีแ้จงใหพ้รหม พรหมบรษิทั และ
พรหมปารสิชัชะทัง้หลายเหน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิ เรา้ใจใหอ้าจ
หาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา อนัเป็นเหตุใหพ้รหม
นัน้ตเิตยีนโพนทะนาวา่ เมือ่พระศาสดาประทบัอยู่ เหตุไร พระสาวกจงึแสดง
ธรรม และเพือ่ใหพ้รหมเหล่านัน้สลดใจ ทา่นจงึปรากฏกายบา้ง ไมป่รากฏกาย
บา้งแสดงธรรมวา่ ทา่นทัง้หลายจงปรารภความเพยีร ทาํความเพยีรอยา่หยดุยัง้ 
จงกาํจดักองทพัแหง่มจัจุ เหมอืนชา้งกาํจดัเรอืนตน้ออ้ ผูไ้มป่ระมาทน้ีละการ
เวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ จกักระทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ด(้ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๕/๒๕๖)
อรณุสะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงซึง่เป็นอดตีชาติ
ของพระวตัถทายกเถระ ดงัคาํในอปทานทีพ่ระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตน
ตอนหนึ่งสมยัทีเ่กดิเป็นพญาครุฑ แลว้แปลงกายเป็นมาณพถวายผา้ ดงัคาํวา่ 
ขา้พเจา้เกดิเป็นพญาครุฑชาตปัิกษ ี  มปีีกงาม ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ผูป้ราศจาก
ธุลคีอืกเิลส เสดจ็ไปยงัภเูขาคนัธมาทน์ ขา้พเจา้ละเพศครุฑแลว้  แปลงร่างเป็น
มาณพ ถวายผา้ผนืหนึ่งแด่พระผูม้พีระภาคพระนามวา่อตัถทสัส ี เพราะผลแหง่
การถวายผา้ ในกปัที ่๓๖ (นบัจากกปัน้ีไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ  ๗  ชาต ิ 
พระนามวา่อรุณสะ มพีลานุภาพมาก  เป็นใหญ่ในหมูม่นุษย ์ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๕๑/๒๐๙) 

อรณุะ : ชือ่เทพหมูห่น่ึง ทีเ่ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคพรอ้มภกิษุสงฆ ์ณ ป่ามหาวนั เขตกรุง
กบลิพสัดุ ์มปีรากฏในมหาสมยสตูร ดงัคาํวา่ เทพอกี  (๑๐  หมู)่  คอืสกุกะ  กรุม
หะ อรุณะ  เวฆนสะโอทาตคยัหะผูเ้ป็นหวัหน้า  วจิกัขณะสทามตัตะ  หารคชะ 
มสิสกะผูม้ยีศและปชุนนเทวราชผูบ้นัดาลฝนใหต้กทัว่ทุกทศิกม็า (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 

อรณุาราม : ชือ่วดัทีพ่ระพทุธเจา้นามวา่เวสสภทูรงแสดงธรรมจกัร ตัง้อยูท่ีก่รุงอโนมา สมยั
พระพทุธเจา้นามวา่เวสสภ ู ดงัคาํเวสสภพูทุธวงศต์อนหน่ึงวา่ พระมหาวรีะทรง
เป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก เป็นผูส้งูสุดแห่งนระ พระนามวา่เวสสภ ู ผูอ้นัพรหมทลู
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อาราธนาแลว้ ทรงประกาศพระธรรมจกัรทีอ่รุณาราม (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/
๗๐๐) 

อรปู : สิง่ไมใ่ชร่ปู หมายถงึฌานมอีรปูธรรมเป็นอารมณ์ ไดแ้ก่อรปูฌาน, ภพของสตัวผ์ู้
เขา้ถงึอรปูฌาน, ภพของอรปูพรหม ม ี๔ คอื ๑.อากาสานัญจายตนะ (กาํหนดที่
วา่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์) ๒. วิญญาณัญจายตนะ (กาํหนดวญิญาณหาทีส่ดุ
มไิดเ้ป็นอารมณ์) ๓. อากิญจัญญายตนะ(กาํหนดภาวะทีไ่มม่อีะไรๆ เป็นอารมณ์) 
๔. เนวสญัญานาสัญญายตนะ (ภาวะมสีญัญากไ็มใ่ช ่ ไมม่สีญัญากไ็มใ่ช)่ ดงัคาํ
วา่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ ๑. บรรลุอากาสานญัจายตนฌานโดยกาํหนดวา่ 
‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่เพราะล่วงรปูสญัญา ดบัปฏฆิสญัญา ไมก่ําหนดนานตัต
สญัญาโดย ประการทัง้ปวง ๒. ลว่งอากาสานญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง
บรรลุวญิญาณญัจายตนฌานโดยกาํหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ อยู ่ ๓. ล่วง
วญิญาณญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวงบรรลุอากญิจญัญายตนฌานโดย
กาํหนดวา่‘ไมม่อีะไร’อยู๔่.ล่วงอากญิจญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ
เนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๑,๑๑/๓๒๑/
๓๑๒,๑๑/๓๕๓/๓๗๔) 

อรปูขนัธ  ์: ขนัธท์ีไ่มม่รีปู หมายถงึขนัธท์ีไ่มใ่ชร่ปู, ภพทีม่ขีนัธ ์๔ ไดแ้ก่ อรปูภพ,ในมหานิท
เทสอธบิายวา่ คาํวา่ อรปูขนัธ ์  ๔  ชือ่วา่นาม (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๘๕/๕๒๒,ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๒๓๒/๓๙๓,๓๑/๒๓๓/๓๙๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อรปูขนัธ ์ ๔ (คอื เวทนา สญัญา สงัขารและ
วญิญาณ) (ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/๒๓/๕๐) ภพทีม่ขีนัธ ์ ๔ ไดแ้ก่ อรปูภพ (ข.ุม.อ. 
(บาล)ี ๓/๔๒) คาํวา่ อรปูขนัธ ์ ๔ คอื (๑) เวทนาขนัธ ์ (๒) สญัญาขนัธ ์ (๓) 
สงัขารขนัธ ์(๔) วญิญาณขนัธ ์และนิพพาน (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๓๐๔/๑๗๐-๑๗๑)   

อรปูฌาน : ฌานทีไ่มม่รีปู ฌานมอีรปูธรรมเป็นอารมณ์ ๔ อยา่ง คอื ๑.อากาสานญัจายตนะ 
(กาํหนดทีว่า่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์) ๒. วญิญาณญัจายตนะ (กาํหนด
วญิญาณหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์) ๓. อากญิจญัญายตนะ(กาํหนดภาวะทีไ่มม่ี
อะไรๆ เป็นอารมณ์) ๔. เนวสญัญานาสญัญายตนะ (ภาวะมสีญัญากไ็มใ่ช ่ ไมม่ี
สญัญากไ็มใ่ช)่ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๖/๕๘,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗๗/๑๐๕) ฌานมอีรปู
ธรรมเป็นอารมณ์ม ี๔ คอื มปีรากฏในอารุปปกถา (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๕๖/๔๘๘)  

  อรรรถกถาอธบิายวา่ ฌานทีก่าํหนดอากาศคอืชอ่งวา่งอนัหาทีส่ดุมไิดเ้ป็น
อารมณ์ เป็นขัน้ที ่๑ ของอรปูฌาน ๔ ฌานทีก่าํหนดวญิญาณอนัหาทีส่ดุมไิดเ้ป็น
อารมณ์ เป็นขัน้ที ่๒ ของอรปูฌาน ๔  ฌานทีก่าํหนดภาวะอนัไมม่อีะไร (ความ
วา่ง) เป็นอารมณ์ อากญิจญัญายตนฌาน เรยีกอกีอย่างหน่ึงวา่ สญัญคัคะ(ทีส่ดุ
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แหง่สญัญา) เพราะเป็นภาวะสดุทา้ยของการมสีญัญา กล่าวคอื ผูบ้รรลุอา
กญิจญัญายตนฌานแลว้ ขัน้ต่อไปจะเขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนฌานบา้ง 
เขา้ถงึสญัญานิโรธบา้ง (ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๔๑๔/๓๐๘) ; ด ูอรูป  

อรปูตณัหา : ความอยากทีไ่มม่รีปู หมายถงึความทะยานอยากในอรปูภพ,ขอ้ ๓ ในตณัหา ๓ 
คอื๑.กามตณัหา (ความทะยานอยากในกามธาตุ) ๒. รปูตณัหา  (ความทะยาน
อยากในรปูธาตุ) ๓.อรปูตณัหา  (ความทะยานอยากในอรปูธาตุ) มปีรากฏใน 
ตณัหาสตูร เป็นขอ้ ๓ ในตณัหา ๓ อกีนยัหนึ่ง คอื ๑. กามตณัหา(ความทะยาน
อยากในกามภพ)  ๒.รปูตณัหา(ความทะยานอยากในรปูภพ) ๓. อรปูตณัหา
(ความทะยานอยากในอรปูภพ),เป็นขอ้ ๒ ในตณัหา ๓ อกีนยัหน่ึงคอื๑.รปู
ตณัหา(ความทะยานอยากในรปูภพ)๒.อรปูตณัหา(ความทะยานอยากในอรปู
ภพ) ๓. นิโรธตณัหา (ความทะยานอยากในความดบัสญู),ในวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ 
ความกาํหนดั ความกาํหนดันกั  ความกาํหนดันกัแห่งจติทีเ่กีย่วดว้ยอรปูธาตุน้ี
เรยีกวา่ อรปูตณัหา หรอืดงัคาํวา่ ความกาํหนดั ความกาํหนดันกั ความกาํหนดั
นกัแหง่จติทีเ่กีย่วดว้ยอรปูธาตุน้ีเรยีกวา่อรปูตณัหา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๖๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๒๖/๖๒๗, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๑๗/๕๗๔,๓๕/๙๑๘/
๕๗๔) 

อรปูธรรม : ธรรมทีไ่มใ่ชร่ปู หมายถงึอรปูภพ ดงัคาํในสนัตตรสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย  อรปูธรรม สงบยิง่กวา่รปูธรรม นิโรธ สงบยิง่กวา่อรปูธรรม (ข.ุอิ
ต.ิ(ไทย) ๒๕/๗๓/๔๓๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อรปูธรรม ในทีน้ี่หมายถงึอรปูภพ (ข.ุอติ.ิอ.(บาล)ี 
๗๓/๒๕๒)  

อรปูธาต  ุ: ธาตุทีไ่มม่รีปู,ธาตุคอือรปูภพ,เป็นขอ้ ๓ ในธาตุ ๓ คอื๑. กามธาตุ(ธาตุคอื
กามภพ)๒.รปูธาตุ (ธาตคุอืรปูภพ)๓.อรปูธาตุ (ธาตคุอือรปูภพ)  เป็นขอ้ ๓ ใน
ธาตุ ๓ อกีนยัหนึ่งคอื ๑. กามธาตุ (ธาตคุอืกามภพ)  ๒. รปูธาตุ (ธาตุคอืรปูภพ) 
๓. อรปูธาตุ(ธาตุคอือรปูภพ),ขอ้ ๒ ในธาตุ ๓ อกีนยัหนึ่ง คอื ๑.รปูธาตุ(ธาตคุอื
รปูภพ) ๒.อรปูธาตุ(ธาตคุอือรปูภพ) ๓. นิโรธธาต ุ (ธาตุคอืนิโรธ) หรอืดงัคาํใน
ทุตยิภวสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถามตอ่ไปอกีวา่  อานนท ์  ถา้กรรมทีอ่าํนวย
ผลใหใ้นอรปูธาตุจกัไมม่แีลว้ อรปูภพพงึปรากฏบา้งไหม  พระอานนทก์ราบทลู
วา่ ไมพ่งึปรากฏเลย  พระพทุธเจา้ขา้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒,๑๑/๓๕๓/
๓๗๔,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๗/๓๐๑,๒๐/๗๘/๓๐๒,ข.ุอติ.ิ(ไทย)๒๕/๕๑/๔๐๔,๒๕/
๗๒/๔๒๙,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๕/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๕๑๗/
๕๕๔,๓๗/๕๑๗/๕๕๕) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อรปูธาตุ ในทีน้ี่หมายถงึอรปูภพ (ข.ุอติ.ิอ.(บาล)ี  
๕๑/๒๐๘)  

อรปูพรหม : พรหมผูเ้ขา้ถงึอรปูฌาน,พรหมไมม่รีปู, พรหมในอรปูภพ พรหมผูเ้ขา้ถงึอรปู
ฌาน,พรหมไมม่รีปู, พรหมในอรปูภพ ม ี๔ ดงัคาํในอปัณณกสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ พราหมณ์และคหบดทีัง้หลาย  ในลทัธขิองสมณพราหมณ์พวกนัน้ 
วญิญชูนยอ่มเหน็ประจกัษ์ชดัดงันี้วา่  การทีส่มณพราหมณ์ทัง้หลายมวีาทะอยา่ง
น้ี มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่ อรปูพรหมไมม่โีดยประการทัง้ปวง  เราไมเ่หน็ดว้ย (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๐๓/๑๑๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๐๓/๕๘๐) ;ด ูอรูป  

อรปูภพ : ภพทีไ่มม่รีปู โลกเป็นทีอ่ยูข่องพรหมไม่มรีปู หมายถงึภพทีเ่ป็นอรปูาวจร, เป็น
ขอ้ ๑ ในภพ ๓ คอื ๑.  กามภพ(ภพทีเ่ป็นกามาวจร) ๒. รปูภพ(ภพทีเ่ป็นรปูาว
จร) ๓. อรปูภพ (ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร) ดงัคาํในมหาปทานสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ กถ็า้ภพ  คอื กามภพ รปูภพ หรอือรปูภพ ไม่ไดม้แีก่ใครๆ ในภพไหน ๆ 
ทัว่ทุกแหง่  เมือ่ภพไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะภพดบัไป ชาตจิะปรากฏได้
หรอื ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ ปรากฏไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้,ในภวสตูร ก็
กล่าวถงึอรปูภพไว ้ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรละ
ภพ ๓ ประการนี้ ควรศกึษาในสกิขา ๓ ประการ คอื ๑. กามภพ (ภพทีเ่ป็น
กามาวจร) ๒. รปูภพ (ภพทีเ่ป็นรปูาวจร) ๓.อรปูภพ (ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร) (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๐/๙๙/๕๙,๑๑/๑๕๗/๑๑๙,๑๑/๓๐๕/๒๖๕,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๖๕/
๒๒๑,๑๕/๑๖๗/๒๒๔,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๒๖/๓๔๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๑๐๕/
๖๒๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๕/๔๘๓,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๘,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/
๗๓/๔๓๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ การไดอ้ตัตภาพทีไ่ม่มรีปู ไดแ้ก่ อรปูภพ (ท.ีส.ีอ. 
(บาล)ี ๔๒๘/๓๑๕)  

อรปูราคะ : ความตดิใจในอรปูธรรม,ความตดิใจในอารมณ์แห่งอรปูฌาน,ความตดิใจในอรปู
ธรรม,ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปูฌาน,ความปรารถนาในอรปูภพ, เป็นขอ้ ๗ 
ในสงัโยชน์ ๑๐ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ ความเหน็วา่เป็นตวัของตน(๒) วจิกิจิฉา 
ความลงัเลสงสยั (๓) สลีพัพตปรามาส ความถอืมัน่ศลีพรต (๔) กามราคะ ความ
ตดิใจในกามคุณ  (๕) ปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่ในใจ (๖) รปูราคะ ความตดิใจ
ในรปูธรรม (๗) อรปูราคะ ความตดิใจในอรปูธรรม (๘) มานะ ความถอืวา่ตวัเป็น
นัน่เป็นนี่ (๙) อุทธจัจะ ความฟุ้งซ่าน (๑๐) อวชิชา ความไมรู่จ้รงิ,ในขอ้ ๒ ใน
อุทธมัภาคยิสงัโยชน์ (ธรรมทีม่ดัสตัวไ์วก้บัทุกขเ์บือ้งสงู) ๕ คอื ๑. รปูราคะ 
(ความตดิใจในอารมณ์แห่งรปูฌาน) ๒.อรปูราคะ (ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปู
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ฌาน) ๓. มานะ(ความถอืตวั) ๔.อุทธจัจะ(ความฟุ้งซ่าน)๕.อวชิชา(ความไมรู่้
แจง้)(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๕/๓๐๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๖๗/๕๘๖,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๑๖๗/๕๘๒,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๘๔/๒๙๖,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๗๖,อภ.ิปุ.(ไทย)๓๖/
๔๔/๑๕๖,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๔๑๖/๔๔๗,๓๗/๗๐๔/๗๕๓,๓๗/๗๗๓/๘๑๒) 

อรปูสมาบตัิ :  สมาบตัทิีไ่มม่รีปู หมายถงึอาเนญชสมาบตั,ิสมาบตัไิม่มรีปูสญัญา ม ี๔ คอื ๑.อา
กาสานญัจายตนะ (กาํหนดทีว่า่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์) ๒. วญิญาณญัจายต
นะ (กาํหนดวญิญาณหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์) ๓. อากญิจญัญายตนะ(กาํหนด
ภาวะทีไ่มม่อีะไรๆ เป็นอารมณ์) ๔. เนวสญัญานาสญัญายตนะ (ภาวะมสีญัญาก็
ไมใ่ช ่ ไมม่สีญัญากไ็มใ่ช)่  ดงัคาํในมหานิทเทสวา่ รปูไมม่เีพราะการกา้วพน้  
เป็นอยา่งไร คอื ผูไ้ดอ้รปูสมาบตั ิ๔  คอืไมม่รีปู  คอื  ไมป่รากฏ  กา้วลว่ง  กา้ว
พน้ ล่วงพน้แลว้รปูไมม่เีพราะการกา้วพน้ เป็นอยา่งนี้ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๐/
๑๗๔,๒๙/๔/๒๔๙,๒๙/๑๑๑/๓๓๔,๒๙/๑๔๙/๔๐๓,๒๙/๑๕๑/๔๑๓,๒๙/๑๙๘/
๕๘๑,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๓๐/๑๘๒) 

อรปูสญัญา : สญัญาทีไ่มม่รีปู มกีารหมายรูค้วามไมม่แีห่งรปูฌาน ดงัคาํในวโิมกข ์๘ ขอ้ที ่๒ 
วา่ บุคคลผูม้อีรปูสญัญาภายใน เหน็รปูทัง้หลายภายนอก น้ีเป็นวโิมกขป์ระการ
ที ่๒ หรอืดงัคาํในอภภิายตนะ ๘ ขอ้ที ่๓-๘ เชน่ขอ้ที ่๓ วา่ บุคคลหนึ่งมอีรปู
สญัญาภายใน เหน็รปูทัง้หลายภายนอกขนาดเลก็ มสีสีนัดหีรอืไมด่ ี ครอบงาํรปู
เหล่านัน้ได ้ มสีญัญาอยา่งนี้วา่ ‘เรารู ้ เราเหน็’ หรอืดงัคาํใน สภุตูสิตูรทีพ่ระผูม้ ี
พระภาคตรสัวา่ ผูก้าํจดัวติกทัง้หลายได ้กาํหนดวติกทกุอย่างทีเ่กดิภายในตนได้
ดว้ยด ี ลว่งพน้กเิลสเครือ่งขอ้งได ้ เป็นผูม้อีรปูสญัญา ละโยคะ ๔ ประการ ได้
อยา่งสิน้เชงิแลว้ ไมต่อ้งหวนกลบัมาเกดิอกีต่อไป (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒๙/๗๕,๑๐/
๑๗๓/๑๒๐,๑๐/๑๗๓/๑๒๑,๑๐/๑๗๔/๑๒๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๓๙/๓๕๐,ม.ม.
(ไทย)๑๓/๒๔๘/๒๙๔,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๓๖๗,๒๓/๖๖/๓๖๘,๒๓/๑๑๘/
๔๒๒,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๕๗/๓๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เป็นผูม้อีรปูสญัญา หมายถงึยดึเอานิพพานเป็น
อารมณ์ (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๕๗/๓๗๔)  

อรปูาวจร : ทอ่งเทีย่วไปในอรปูภพ,อยูใ่นระดบัจติชัน้อรปูฌาน, ยงัเกีย่วขอ้งอยูก่บัอรปูธรรม 
ทอ่งเทีย่วไปในอรปูภพ,อยูใ่นระดบัจติชัน้อรปูฌาน, ยงัเกีย่วขอ้งอยูก่บัอรปูธรรม 
(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๕๖/๒๔๔,๙/๕๕๖/๒๔๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๐/๔๑๑,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๖๓๓/๖๙๓,อภ.ิป.(ไทย) ๔๕/๔๐/๑๙๗,๔๕/๔๖/๑๒๒) ; ด ูภพ, ภมิู 

อรปูาวจรกศุล : กุศลทีเ่ป็นอรปูาวจร,เป็นขอ้ที ่๒ ขอ้ในกุศลอนัยิง่ ๖ คอื (๑) กามาวจรกุศล 
(๒) รปูาวจรกุศล (๓) อรปูาวจรกุศล (๔) สาวกบารมญีาณ (๕) ปัจเจกโพธญิาณ
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(๖)สพัพญัญุตญาณมปีรากกในธมัมสงัคณีทีก่ล่าววา่โยคาวจรบคุคลเจรญิมรรค
เพือ่เขา้ถงึอรปูภพ เพราะกา้วลว่งรปูสญัญาโดยประการทัง้ปวง เพราะปฏฆิ
สญัญาดบัไป เพราะไมม่นสกิารนานตัตสญัญา บรรลุจตุตถฌานทีส่หรคตดว้ยอา
กาสานญัจายตนสญัญาสหรคตดว้ยอุเบกขาไมม่ทุีกขไ์มม่สีขุเพราะละสขุและ
ทุกขไ์ด ้ อยูใ่นสมยัใด ในสมยันัน้ผสัสะฯลฯอวกิเขปะกเ็กดิขึน้ ฯลฯ สภาวธรรม
เหล่าน้ีชือ่วา่เป็นกุศล หรอืดงัคาํใน อรยิธมัมวปิากกถาทีพ่ระสกวาทกีล่าววา่ รู
ปาวจรกุศล ฯลฯ อรปูาวจรกุศล มวีบิากใชไ่หม ซึง่พระปรวาทกีก็ล่าวยอมรบั 
(อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๒๖๕/๘๔,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๙๙/๕๓๑) 

อรปูาวจรจิต : จติทีเ่ป็นอรปูาวจร ดงัคาํในอภสิมยกถา ทีพ่ระสารบีตุรกล่าวไวว้่า คาํวา่  การ
ตรสัรู ้  อธบิายว่า ตรสัรูด้ว้ยอะไรคอืตรสัรูด้ว้ยจติ ฯลฯ ถา้อย่างนัน้ กต็รสัรูไ้ด้
ดว้ยอรปูาวจรจติและญาณนะซ ิ ตรสัรูด้ว้ยอรปูาวจรจติและญาณไมไ่ด ้ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๑๙/๕๗๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อรปูาวจรจติ หมายถงึ สสงัขารจติ คอืจติทีถู่ก
สงัขารกระตุน้เตอืน ในทีน้ี่หมายถงึรปูาวจรกุศลจติ และอรปูาวจรกุศลจติ (ท.ี
ปา.อ.(บาล)ี ๓๕๕/๒๖๑-๒๖๒, องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓/๒๗/๙) 

อรปูาวจรธรรม : ธรรมทีเ่ป็นอรปูาวจร ดงัคาํในธมัมนานตัตญาณนิทเทสทีพ่ระสารบีุตรกล่าว
ไวว้า่ พระโยคาวจรกาํหนดกามาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอกุศล  เป็น
ฝ่ายอพัยากฤต กาํหนดรปูาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอพัยากฤต กาํหนดอ
รปูาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอพัยากฤต กาํหนดอปรยิาปันนธรรมเป็น
ฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายอพัยากฤต หรอืดงัคาํวา่ ธรรมทัง้ปวง  ไดแ้ก่ ขนัธ ์๕ อายตนะ 
๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม อพัยากตธรรม  กามาวจรธรรม  รปูาวจร
ธรรม อรปูาวจรธรรม อปรยิาปันนธรรม (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๓/๑๒๓,๓๑/๘๗/
๑๔๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่อรปูาวจรธรรม เป็นขอ้ ๓ ในอรยิสจั ๔ หรอืธรรม ๔ 
ประการ คอื กามาวจรธรรม  รปูาวจรธรรม อรปูาวจรธรรม และโลกุตตรธรรม 
หรอืดงัคาํใน (องฺ.ปญฺจ.อ. (บาล)ี ๓/๑๓๑/๕๑, องฺ.ปญฺจ.ฏกีา (บาล)ี ๓/๑๓๑/๕๓) 

อรปูาวจรภมูิ : ภมูทิีเ่ป็นอรปูาวจร หมายถงึทีเ่ป็นอรปูาวจร จติระดบัอรปูาวจรภมู ิ ชัน้ที่
ทอ่งเทีย่วอยูใ่นอรปู,ในปฏสิมัภทิามรรอธบิายวา่ อรปูาวจรภมู ิ เป็นอยา่งไร คอื 
ธรรมคอืจติและเจตสกิของบุคคลผูเ้ขา้สมาบตั ิผูเ้กดิในอรปูภมู ิ หรอืพระอรหนัต์
ผูอ้ยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนั  ทีท่อ่งเทีย่วอยูใ่นภมูน้ีิ  นบัเนื่องในภมูน้ีิ ในระหวา่งนี้คอื
เบือ้งล่างกาํหนดเอาพรหมผูเ้ขา้ถงึอากาสานญัจายตนภพเป็นทีส่ดุ เบือ้งบน
กาํหนดเอาเหล่าพรหมผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพเป็นทีส่ดุ น้ีชือ่วา่อรู



 

๖๐๔๙ 
 

 

ปาวจรภมู ิ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๒/๑๒๒,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๐/๖๔๕,๔๐/๑๕/
๖๔๗,๔๐/๒๔/๗๙๓,๔๐/๓๔/๗๑๔,๔๐/๓๕/๗๑๕,๔๐/๙๒/๔๙,๔๐/๑๐๑/๕๓,๔๐/
๓๕๒/๒๑๙,๔๐/๓๕๘/๒๒๑,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๑๐/๕๗๑,๔๑/๑๔/๓๖๙,๔๑/๑๖/
๔๑๔,๔๑/๒๐/๑๖๘,๔๑/๒๓/๒๓๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ อรปูาวจรภมู ิเป็นขอ้ ๓ ในธรรม ๔ ระดบั (กามาวจรภมู ิ
รปูาวจรภมู ิอรปูาวจรภมู ิโลกุตตรภูม)ิ (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๓๔) 

อรปีูอตัตาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีไ่มม่รีปู พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์ ๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่
ขนัธ ์ ๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีไ่มม่ขีนัธ ์ ๕ ไมส่ลายไป 
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๒๔๓/๓๐๘)  

อลคทัทูปมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยอสรพษิ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบและมอุีปมาอุปไมยแก่ภกิษุ
ทัง้หลาย ณ วดัพระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี
เพราะทรงปรารภความเหน็ผดิของพระอรฏิฐะ ผูม้บีรรพบุรุษเป็นพรานฆา่นก
แรง้ เมือ่ภกิษุทลูวา่ พระอรฏิฐะมคีวามเหน็ผดิวา่ เรารูท้ ัว่ถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดง จนกระทัง่วา่ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ก่ออนัตราย กห็าก่อ
อนัตรายแก่ผูซ่้องเสพไดจ้รงิไม ่ และทลูวา่ พวกตนไดพ้ยายามตกัเตอืนหา้ม
ปรามกไ็มไ่ดผ้ล 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตาํหนิพระอรฏิฐะวา่เป็นโมฆบุรษุ มไิดรู้ท้ ัว่ถงึธรรมทีท่รง
แสดง ทรงยนืยนัว่า ธรรมทีต่รสัไวว้า่กอ่อนัตรายโดยประการต่าง ๆ นัน้กเ็ป็น
จรงิอยา่งนัน้ เชน่ทีต่รสัวา่ กามมคีวามยนิดน้ีอย กามกม็คีวามยนิดน้ีอยจรงิเป็น
ตน้ ทรงสรปุวา่ การทีพ่ระอรฏิฐะกลา่วตู่พระองคด์ว้ยความเหน็ผดินัน้เท่ากบั
ทาํลายตวัเอง แลว้ตรสัสอนต่อไปดงันี้  

  ๑.  ผูเ้รยีนธรรมทีไ่มพ่จิารณาไตรต่รองความหมายของธรรมดว้ยปัญญา 
ธรรมของเขาจงึไมป่ระจกัษ์และเพราะพวกเขาเรยีนธรรมเพือ่จะขม่ขูผู่อ้ื่น เพือ่
ปลดเปลือ้งตนใหพ้น้จากคาํนินทาวา่รา้ย จงึมไิดร้บัประโยชน์จากการเรยีนธรรม 
แต่กลบัใหโ้ทษแก่ผูเ้รยีน เหมอืนคนจบังพูษิผดิที ่ คอืจบัทีข่นดหางหรอืทีห่าง งู
จงึแวง้กดัเอาได ้ สว่นคนทีเ่รยีนธรรมถกูวธิยีอ่มไดร้บัประโยชน์ และไมม่โีทษ 
เหมอืนคนจบังพูษิถูกที ่ 

  ๒. คนเดนิทางไกล เมือ่พบหว้งน้ําใหญ่ขวางหน้าและเหน็วา่ฝัง่นี้มภียั จงึทาํ
แพแลว้ใชม้อืและเทา้พายจนไปถงึฝัง่โน้นได ้ คดิวา่แพนี้มปีระโยชน์จงึแบกแพ



 

๖๐๕๐ 
 

 

นัน้ไปดว้ย ชือ่วา่ทาํไมถ่กู ทีถู่กคอืตอ้งทิง้แพไวใ้นน้ําหรอืยกวางไวบ้นบกแลว้
จากไป ขอ้น้ีฉนัใด พระองคท์รงแสดงธรรมเพือ่ใหส้ลดัออก มใิชใ่หย้ดึถอืฉนันัน้ 

  ๓. ทรงแสดงว่า ปุถุชนเหน็เหตุแหง่ทฏิฐ ิ๖ ประการ คอื (๑) รปู (๒) เวทนา 
(๓) สญัญา (๔) สงัขาร (๕)  อารมณ์ทีท่ราบ (๖) ความเหน็ทีว่่า นัน้โลก นัน้
อตัตา เราตายแลว้จกัเป็นผูเ้ทีย่ง แลว้กย็ดึถอืวา่ นัน่ของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็น
อตัตาของเรา จงึสะดุง้ เพราะมเีหตุสะดุง้ คอืภยัและตณัหา สว่นอรยิสาวกเหน็
เหตุแหง่ทฏิฐเิหล่าน้ีแลว้ ไมย่ดึถอืเชน่นัน้ จงึไมส่ะดุง้ เพราะไมม่เีหตุสะดุง้ คอื
ภยัและตณัหา  

  ๔.ตรสัตอบปัญหาเรือ่งเหตุทีท่าํใหส้ะดุง้และเหตทุีท่าํไมใ่หส้ะดุง้ ๔ประการ 
ดงันี้ 

   ๑. เมือ่ไม่มสีิง่ภายนอก ความสะดุง้กม็ไีด ้ เช่น บุคคลทีค่ดิวา่ เราเคยมสีิง่
ใด เราไมม่สีิง่นัน้ เราควรมสีิง่ใด เราไมม่สีิง่นัน้ ยอ่มเศรา้โศกเสยีใจ เพราะความ
หวงแหน 

   ๒. เมือ่ไมม่สีิง่ภายนอก ความไมส่ะดุง้กม็ไีด ้เชน่ บุคคลผูไ้ม่คดิดงัขอ้ ๑ 
   ๓. เมื่อไม่มสีิง่ภายใน ความสะดุง้กม็ไีด ้ เชน่ บุคคลทีค่ดิว่า นัน้โลก นัน้

อตัตา เราตายแลว้จกัเป็นผูเ้ทีย่ง เมือ่ไดฟั้งธรรมทีต่รสัสอนใหถ้อนทฏิฐวิ่ามี
อตัตา(หลกัอนตัตา) กย็อ่มเศรา้โศกเสยีใจว่า เราขาดสญู 

   ๔.เมือ่ไมม่สีิง่ภายใน ความไมส่ะดุง้กม็ไีด ้ เชน่ บุคคลผูม้คีวามเหน็ผดิ
ดงักล่าว แต่เมือ่ไดท้ราบความจรงิกไ็มค่ดิวา่ เราขาดสญู จงึไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ 

   ๕.ตรสัสอนเรือ่งอนตัตลกัษณะ เพือ่ใหล้ะอตัตวาทปุาทานและสงัโยชน์ 
แลว้ทรงแสดงลาํดบัพระอรยิบุคคลตัง้แตพ่ระอรหนัตล์งไปจนถงึพระโสดาบนัขัน้
สทัธานุสาร ี 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่
ชมพระภาษติของพระองค ์(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๓๔/๒๔๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อตัตวาทปุาทาน หมายถงึสกักายทฏิฐ ิ ๒๐ 
ประการ (ม.ม.ูอ. ๒/๒๔๓/๑๙) 

อลสกะ, โรค : ชือ่โรคอยา่งหนึ่ง เกีย่วกบัทอ้งอดื กนิอาหารแลว้ไมย่อ่ย เป็นโรคทีค่รา่ชวีติของ
นกับวชเปลอืยโกรกัขตัตยิะ ชาวถูล ู ดงัคาํในปาฏกิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภคัควะ สนุกัขตัตะ ลจิฉวบีุตร ไดฟั้งขา่ววา่ นกับวชเปลอืยโกรกัขตัตยิะตายดว้ย
โรคอลสกะ  ถูกเขานําไปทิง้ไวท้ีป่่าชา้ชือ่วรีณตัถมัภกะ จงึเขา้ไปหาศพนกับวช
เปลอืยโกรกัขตัตยิะถงึป่าชา้ชือ่วรีณตัถมัภกะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗/๘,๘/๙) 



 

๖๐๕๑ 
 

 

  คาํวา่ อลสกะ หมายถงึโรคทีเ่กดิจากอาหารไมย่อ่ย ไดแ้ก่ ทอ้งอดื ทอ้งเฟ้อ 
(ท.ีปา.ฏกีา (บาล)ี ๗/๕) 

อลกัขีเทพธิดา : ชือ่เทพธดิาไมม่บีุญ เป็นเทพกาฬกณัณีเป็นเทพธดิาองคห์น่ึงทีน่กเวสสนัดร
ทลูแดพ่ระราชาเมอืงพาราณสตีอนหน่ึงวา่ ขอเดชะมหาราช สว่นอลกัขเีทพธดิา
เป็นคนกาฬกณัณี หกักุศลจกัร ยอ่มชืน่ชมยนิดคีนรษิยา คนใจรา้ย มกัทาํลาย
กุศลกรรม (ข.ุชา.จตฺตาลสี.(ไทย) ๒๗/๗/๕๙๖) 

อลงัการ : การประดบั, เครือ่งประดบั เครือ่งประดบัประดา มปีรากฏในอลงัการสกิขาบท
สกิขาบทวา่ดว้ยการใชเ้ครือ่งประดบัของสตร ีหรอืดงัคาํวา่ อนิทรยี ์๕ ประการนี้
เป็นอลงัการ (เครือ่งประดบั) ของเมตตาเจโตวมิุตตบิคุคลยอ่มประดบัเมตตาเจ
โตวมิตุตดิว้ยอนิทรยี ์ ๕ ประการนี้หรอืดงัคาํในอปทาน ทีม่ารดากล่าวแก่นนัทา
เถรวีา่ รปูทีส่วยงามของเธอแมน้ี้ น่าใครด่งัดวงจนัทร ์จงูใจใหนิ้ยม อลงัการดว้ย
เครือ่งประดบัทัง้หลาย (ว.ิป.(ไทย) ๘/๒๖๓/๓๕๖, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๓/๔๖๔,ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๑๙๑/๔๘๐) (ใหต้ดัออก) 

อลงัสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยผูส้ามารถทาํประโยชน์ตนและผูอ้ื่น ม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั 
คอื  

 1.อลงัสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุเป็นผูส้ามารถสาํหรบัตนเองและผูอ้ื่น 
เพราะประกอบดว้ยธรรม ๖ คอื (๑) ใครค่รวญไดเ้รว็ในกุศลธรรม(คอืขนัธ ์ ธาต ุ
อายตนะ เป็นตน้ สามารถเขา้ใจไดฉ้บัพลนั ในสตูรนี้ มุง่กล่าวถงึสมถะและ
วปัิสสนา) (๒) ทรงจาํธรรมทีฟั่งแลว้ไวไ้ด ้ (๓) พจิารณาความหมายแหง่ธรรมที่
ทรงจาํไวไ้ด ้ (๔) รูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม (๕) มวีาจางาม
เจรจาถอ้ยคาํไพเราะ ประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย (๖) ชีแ้จงใหเ้พือ่น
พรหมจารเีหน็ชดัได ้ 

  ภกิษุเป็นผูส้ามารถสาํหรบัตนเองและผูอ้ืน่ เพราะประกอบดว้ยธรรม ๖ คอื (๑) 
ใครค่รวญไมไ่ดเ้รว็ในกุศลธรรมทัง้หลาย แต่ทรงจาํธรรมทีฟั่งแลว้ไวไ้ด ้ (๒) 
พจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไวไ้ด ้ (๓) รูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิตัธิรรม
สมควรแก่ธรรม (๔) มวีาจางาม เจรจาถอ้ยคาํไพเราะ ประกอบดว้ยวาจา
ชาวเมอืงทีส่ละสลวย (๕) ชีแ้จงเพือ่นพรหมจารใีหเ้หน็ชดัได ้

  ภกิษุเป็นผูส้ามารถสาํหรบัตนเอง แต่ไม่สามารถสาํหรบัผูอ้ื่น เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๔ คอื (๑) ใครค่รวญไดเ้รว็ในกศุลธรรมทัง้หลาย (๒) ทรงจาํ
ธรรมทีฟั่งแลว้ไวไ้ด ้ (๓) พจิารณาเนื้อความแห่งธรรมทีท่รงจาํไวไ้ด ้ รูอ้รรถรูธ้รรม
แลว้ปฏบิตัติามธรรมสมควรแก่ธรรม (๔) ไมม่วีาจางาม ไมเ่จรจาถอ้ยคาํไพเราะ 



 

๖๐๕๒ 
 

 

ไมป่ระกอบดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ทัง้ไมช่ีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารเีหน็ชดั
ได ้

  ภกิษุเป็นผูส้ามารถสาํหรบัผูอ้ื่น แต่ไมส่ามารถสาํหรบัตนเอง เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๔ คอื (๑) ใครค่รวญไดเ้รว็ในกศุลธรรม (๒) ทรงจาํธรรมทีฟั่ง
แลว้ไวไ้ด ้ แตไ่มพ่จิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไว ้ทัง้ไมรู่อ้รรถรูธ้รรมแลว้
ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม (๓) มวีาจางาม เจรจาถอ้ยคาํไพเราะ ประกอบดว้ย
วาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย (๔) ชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารเีหน็ชดัได ้

  ภกิษุเป็นผูส้ามารถสาํหรบัตนเอง แต่ไม่สามารถสาํหรบัผูอ้ื่น เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๓ คอื (๑) ใครค่รวญไมไ่ดเ้รว็ในกุศลธรรม แต่ทรงจาํธรรมที่
ฟังแลว้ไวไ้ด ้ (๒) พจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไวไ้ด ้ (๓) รูอ้รรถรูธ้รรม
แลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม แต่ไมม่วีาจางาม ไมเ่จรจาถอ้ยคาํไพเราะ ไม่
ประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ทัง้ไมช่ีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารเีหน็ชดัได ้

  ภกิษุเป็นผูส้ามารถสาํหรบัผูอ้ื่น แต่ไมส่ามารถสาํหรบัตนเอง เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๓ คอื (๑) ใครค่รวญไม่ไดเ้รว็ในกุศลธรรม แต่ทรงจาํธรรมที่
ฟังแลว้ไวไ้ด ้ (๒) ไมพ่จิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไวไ้ด ้ทัง้ไมรู่อ้รรถไมรู่้
ธรรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม แต่มวีาจางาม (๓)ชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารี
เหน็ชดัได ้

  ภกิษุเป็นผูส้ามารถสาํหรบัตนเอง แต่ไม่สามารถสาํหรบัผูอ้ื่น เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๒ คอื (๑) ใครค่รวญไมไ่ดเ้รว็ในกศุลธรรม ทัง้ไม่ทรงจาํธรรมที่
ฟังแลว้ไวไ้ด ้ แต่พจิารณาเนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไวไ้ด ้ (๒) รูอ้รรถรูธ้รรม
แลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม แต่ไมม่วีาจางาม ไมเ่จรจาถอ้ยคาํไพเราะ ไม่
ประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ทัง้ไมช่ีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารเีหน็ชดัได ้

  ภกิษุเป็นผูส้ามารถสาํหรบัผูอ้ื่น แต่ไมส่ามารถสาํหรบัตนเอง เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๒ คอื (๑) ใครค่รวญไมไ่ดเ้รว็ในกศุลธรรม ทัง้ไม่ทรงจาํธรรมที่
ฟังแลว้ไวไ้ด ้ ไม่พจิารณาเหน็เนื้อความแหง่ธรรมทีท่รงจาํไวไ้ด ้ ไมรู่อ้รรถไมรู่้
ธรรมแลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม แต่มวีาจางามเจรจาถอ้ยคาํไพเราะ 
ประกอบดว้ยวาจาของชาวเมอืงทีส่ละสลวย (๒) ชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารเีหน็ชดั
ได ้(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๒/๓๕๗) 

 อลงัสตูร   พระสารบีุตรกล่าวกบัภกิษุทัง้หลายว่า ภกิษุเป็นผูส้ามารถสาํหรบั
ตนเองและผูอ้ืน่เพราะประกอบ ดว้ยธรรม ๖ มเีนื้อหาสาระเหมอืนในอลงัสตูร
แหง่ภมูจิาลวรรค ต่างกนัแต่เพยีงผูแ้สดงเท่านัน้ คอื ในอลงัสตูรแหง่ภมูิ
จาลวรรค พระผูม้พีระภาคทรงแสดง สว่นในอลงัสตูรในยมกวรรคนี้ พระสารบุีตร
แสดง (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๘/๓๙๕) 



 

๖๐๕๓ 
 

 

อลชัชี,อลชัชี, ภิกษุที่ไม ่ม ียางอาย :ไมม่ยีางอาย ดงัคาํในกุลทสูกสกิขาบท ทีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุ
ชือ่วา่อสัสชแิละปุนพัพสกุะเป็นเจา้ถิน่ เป็นอลชัชเีลวทราม อยู่ในกฏีาคริชีนบท 
หรอืดงัคาํในมหาวรรคทีก่ล่าวไวว้า่ พวกภกิษุฉพัพคัคยีใ์หนิ้สสยัแก่พวกภกิษุ
อลชัช ี  ภกิษุทัง้หลายจงึกราบทลูเรือ่งนี้ใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๔๓๑/๔๕๙,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๔,๘/๓๒๓/๔๔๕,๘/๓๒๓/๔๔๖,๘/
๓๒๓/๔๔๗,ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๒๐/๑๘๗) 

อลมัพสุาชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยเทพธดิาอลมัพสุา มเีนื้อความอธบิายวา่  พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นพราหมณ์ ออกบวชเป็นฤาษ ีสอนลกูของตนไมใ่หไ้วใ้จแก่หญงิ
หรอืสตัวท์ีม่เีขาทีอ่ก แต่อสิสิงิคดาบสลมืนึกถงึถอ้ยคาํของบดิา จงึถูก
เทพธดิาอลมัพสุาทีท่า้วสกักะสง่ใหม้าประเลา้ประโลมใหถ้งึศลีวบิตัไิด ้ (ข.ุชา.จตฺ
ตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๙๕/๖๑๑) 

อลมัพสุาเทพกญัญา,อลมัพสุาเทพอปัสร:ชือ่เทพธดิาองคห์น่ึง ในภพดาวดงึส ์ ผูม้สีามารถ
ประเลา้ประโลมฤาษจีนสามารถทาํลายศลีของอสิสิงิคดาบสได ้ ดงัคาํในอลมัพสุา
ชาดก ทีก่ล่าววา่ พระอนิทรผ์ูเ้ป็นใหญ่ทรงปราบปรามวตัรอสรู ซึง่เป็นพระบดิา
แหง่เหล่าเทพบุตรผูม้ชียั ทรงเลง็เหน็อลมัพสุาเทพกญัญาวา่มคีวามสามารถ ณ 
สธุรรมาเทวสถานแลว้จงึมเีทวโองการวา่ แมน่างมสิสาเทพกญัญา เทวดาชัน้
ดาวดงึส ์ พรอ้มทัง้พระอนิทรข์อรอ้งแมน่าง แมน่างอลมัพสุาผูส้ามารถจะ
ประเลา้ประโลมฤๅษไีด ้แม่นางจงไปหาอสิสิงิคดาบสเถดิ หรอืดงัคาํวา่ อลมัพสุา 
มสิสาเทพอปัสรผูม้วีรรณะน่าใคร ่ ปรารถนาเพือ่จะใหอ้สิสิงิคดาบสคลุกเคลา้
ระคนดว้ยกเิลส ครัน้กล่าวอยา่งนี้แลว้กห็ลกีไป กอ็ลมัพสุาเทพอปัสรนัน้ไดล้งสู่
ป่าทีอ่สิสิงิคดาบสรกัษา ซึง่ดารดาษดว้ยเถาตาํลงึสกุมปีระมาณกึง่โยชน์โดยรอบ
นัน้(ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๑๐๖/๖๑๓,๒๗/๙๕/๖๑๑,๒๗/๑๓๖/๖๑๗,๒๗/
๑๓๙/๖๑๗) 

 เป็นชือ่เทพธดิาน้อย ในภพดาวดงึส ์เป็น ๑ ในเหล่าดุรยิเทพหกหมืน่องค ์ดงัคาํ
วา่ เหล่าเทพธดิาน้อย ๆ มนีามวา่ วณีา โมกขา นนัทา สนุนัทา โสณทนินา สจุิ
มหติา อลมัพุสา มสิสเกสแีละบุณฑรกิา (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๗/๓๐) 

อลาตเสนาบดี ,อลาตเสนาบดีอาํมาตย  ์: ชือ่อํามาตยค์นหน่ึงของพระเจา้องัคต ิแควน้วเิทหะ 
,เป็น ๑ ในอาํมาตยผ์ูใ้หญ่ ดงัคาํในมหานารทกสัสปชาดกทีก่ล่าวไวว้า่ ราช
บณัฑติผูถ้งึพรอ้มดว้ยการศกึษาเล่าเรยีน มปีกตยิิม้ก่อนจงึพดู เฉลยีวฉลาด 
และอํามาตยผ์ูใ้หญ่อกี ๓ นายคอื (๑) วชิยัอํามาตย ์ (๒) สนุามอาํมาตย ์ (๓)  
อลาตเสนาบดอีาํมาตยพ์ระเจา้วเิทหะตรสัถามอาํมาตย ์ ๓ นายนัน้ทลีะคนวา่ 
ทา่นทัง้หลายจงกล่าวตามความพอใจของตนๆอลาตเสนาบดอีาํมาตยไ์ดก้ราบ



 

๖๐๕๔ 
 

 

ทลู คาํน้ีแดพ่ระราชาวา่ ขา้พระพทุธเจา้ทัง้หลายพงึจดัราชยาน กองพลชา้ง กอง
พลมา้ กองพลเสนา ทีย่นิดรีา่เรงิแลว้ใหพ้รอ้มสรรพ(ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย)๒๘/
๑๑๖๘/๓๖๕,๒๘/๑๑๗๐/๓๖๕,๒๘/๑๑๙๘/๓๖๙,๒๘/๑๒๑๑/๓๗๑,๒๘/๑๒๑๒/
๓๗๑,๒๘/๑๒๒๐/๓๗๒,๒๘/๑๒๔๘/๓๗๖,๒๘/๑๒๔๙/๓๗๖,๒๘/๑๑๕๕/
๓๖๓,๒๘/๑๑๕๗/๓๖๓) 

อลีนจิตตชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้อลนีจติ มเีน้ือความอธบิายวา่ อลนีจติตกุมารโพธสิตัว์
อาศยัพญาชา้งเผอืกซึง่เป็นชา้งมงคลคูพ่ระบารมขีองพระราชบดิาของพระองค ์
ใหจ้บัเป็นพระเจา้โกศลผูไ้มอ่ิม่ในราชสมบตัเิทีย่วยกกองทพัมาเทีย่วรุกรานเมอืง
พาราณสซีึง่วา่งพระราชาลง เมื่อพระเจา้พรหมทตัเสดจ็สวรรคตไมน่าน ทาํให้
ไดร้บัชยัชนะในสงคราม พระเจา้โกศลตอ้งยอมถอยทพักลบัไป คนทีม่ี
กลัยาณมติร พึง่พาอาศยักลัยาณมติรปรารภความเพยีร ยอ่มประสพผลสาํเรจ็
ตามทีต่นปรารถนาไดเ้ชน่กนั  (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑/๖๔) 

อลีนสตัตกมุาร : ชือ่ราชกุมารองคห์น่ึง นามวา่อลนีสตัตกุมาร มศีลีดงีาม มปีกตสิงเคราะห์
บรวิารชนตลอดเวลา ของพระเจา้ชยัทศิ แห่งกรุงกปัปิลา ในแควน้ปัญจาละ ใน
กรุงทีป่ระเสรฐิชือ่กปัปิลา เป็นนครทีอุ่ดมในแควน้ปัญจาละ ไดม้พีระราชาพระ
นามวา่ชยัทศิ ประกอบดว้ยคุณคอืศลี เราเป็นโอรสของพระราชาพระองคน์ัน้ มี
ธรรมอนัสดบัแลว้ มศีลีดงีาม มนีามวา่อลนีสตัตกุมาร มคุีณสงเคราะหบ์รวิารชน
ทุกเมือ่ หรอืดงัคาํในชยทัทสิชาดก ทีก่ล่าวไวว้า่ พระเจา้ชยัทศินัน้รอดพน้จาก
เงือ้มมอืของยกัษ์โปรสิาทแลว้ทรงรบีเสดจ็ไปยงัพระราชมณเฑยีรของพระองค ์
ทรงหวงัจะปลดเปลือ้งกตกิาในการทีจ่ะใหท้รพัยแ์ก่พราหมณ์ รบัสัง่เรยีกหาอลนี
สตัตุราชบตุรเขา้มาเฝ้า (ข.ุชา.ตงฺิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๗๑/๕๔๙,ข.ุจรยิา. (ไทย) ๓๓/
๗๕/๗๕๕) 

อโลภะ : ความอยากได,้ ความไม่โลภ, ไมโ่ลภอยากไดข้องเขา, ธรรมทีเ่ป็นปฏปัิกษ์กบั
ความโลภ คอื ความคดิเผื่อแผเ่สยีสละ,เป็น ๑ ใน อกุศลมลู ๓ คอื อโลภะ อโท
สะ อโมหะ, อโลภะ(ความไมโ่ลภ) เป็นรากเหงา้แหง่กุศล หรอืดงัคาํในธมัมสงัคณี
ทีอ่ธบิายวา่ ความไมโ่ลภ กริยิาทีไ่มโ่ลภ ภาวะทีไ่มโ่ลภ  ความไมก่าํหนดั กริยิา
ทีไ่มก่าํหนดั ภาวะทีไ่มก่าํหนดั ความไมเ่พง่เลง็  กุศลมลูคอือโลภะ ในสมยันัน้ น้ี
ชือ่วา่อโลภะ ทีเ่กดิขึน้ในสมยันัน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๖, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๘๙/๘๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๔/๒๒๘,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๒/๓๕๔,องฺ.ทุก.(ไทย) 
๒๐/๓๔/๑๘๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๖/๒๖๐,๒๐/๖๗/๒๖๗,๒๐/๗๐/๒๗๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๖,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๓๒/๓๓,๓๔/๑๐๔/๔๖,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๒๙๓/๒๗๒) 



 

๖๐๕๕ 
 

 

อโลมวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่นางอโลมาผูถ้วายขนมกุมาสแหง้ เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่นาง
อโลมาผูถ้วายขนมกุมมาสแหง้ นางไดว้มิานอนัรุง่เรอืงในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์
เพราะไดถ้วายขนมกุมมาส แหง้แดพ่ระผูม้พีระภาค(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๑๑/๘๒) 

อวกณัณกะ, ทาส : ชื่อชนิดทีเ่ลว หมายถงึชือ่ทีเ่ขาเยย้หยนั  เหยยีดหยามเกลยีดชงั  ดหูมิน่  
ไมน่บัถอืกนัในทอ้งถิน่นัน้ ๆ มปีรากฏในมหาวภิงัค ์ ดงัคาํวา่ ทีช่ือ่วา่ ชื่อทีเ่ลว 
ไดแ้ก่ ชือ่อวกณัณกะ ชือ่ชวกณัณกะ ชือ่ธนิฏฐกะชือ่สวฏิฐกะ ชือ่กุลวฑัฒกะ อกี
อยา่งหนึ่ง  ชือ่ทีเ่ขาเยย้หยนั เหยยีดหยามเกลยีดชงั  ดหูมิน่  ไม่นบัถอืกนัใน
ทอ้งถิน่นัน้ ๆ  น้ีจดัเป็นชือ่ทีเ่ลว หรอืดงัคาํวา่ อุปสมับนัตอ้งการจะดา่  ตอ้งการ
จะสบประมาท  ตอ้งการจะทาํใหอุ้ปสมับนัเกอ้เขนิ กล่าวอยา่งนี้วา่ ในพระธรรม
วนิยันี้  มภีกิษุบางพวกชือ่อวกณัณกะชือ่ชวกณัณกะ ชือ่ธนิฏฐกะ ชือ่สวฏิฐกะ  
ชือ่กุลวฑัฒกะ ตอ้งอาบตัทิกุกฏทุก ๆคาํพดู (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๗/๒๑๕,๒/๓๙/
๒๒๗) 

อวกชุชสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลมปัีญญาเหมอืนหมอ้ควํ่า พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๓ 
จาํพวก คอื (๑) บุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อควํา่ หมายถงึผูฟั้งธรรมทีภ่กิษุแสดง
อยู ่ ทรงจาํเบือ้งตน้ทา่มกลางและทีส่ดุแหง่กถานัน้ไมไ่ด ้ แมลุ้กออกไปจากทีน่ัน้
แลว้กท็รงจาํไมไ่ด ้ เหมอืนหมอ้ทีค่วํ่า ไมร่บัเอาน้ําทีเ่ขาเทลงไป (๒) บุคคลมี
ปัญญาเหมือนชายพก หมายถงึผูฟั้งธรรมทีภ่กิษุแสดงอยู ่ ทรงจาํเบือ้งตน้ 
ทา่มกลางและทีส่ดุแหง่กถานัน้ได ้ แต่ลุกออกไปจากทีน่ัน้แลว้กท็รงจาํไมไ่ด ้
เหมอืนชายพกทีเ่ขาใสข่องไว ้ เมือ่ลุกขึน้ไมร่ะมดัระวงั ของกต็กกระจายไป (๓) 
บุคคลมีปัญญากว้างขวาง หมายถงึผูฟั้งธรรมทีภ่กิษุแสดงอยู ่ ทรงจาํเบือ้งตน้ 
ทา่มกลางและทีส่ดุแหง่กถานัน้ได ้ แมลุ้กออกไปจากทีน่ัน้แลว้ยงัทรงจาํได ้
เหมอืนหมอ้ทีเ่ปิดฝาหงายไวย้อ่มรบัเอาน้ําทีเ่ขาเทลงไปทุกขณะ (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๓๐/๑๘๐) 

อวชาตบตุร : บุตรทีม่คุีณสมบตัติํ่ากวา่มารดาบดิา,เป็นบุตรประเภทที ่ ๓ ในบตุร ๓ คอื ๑. 
อตชิาตบุตร(หรอือภชิาตบุตร) (บตุรทีม่คีุณสมบตัสิงูกว่ามารดาบดิา) ๒. 
อนุชาตบตุร  (บุตรทีม่คุีณสมบตัเิสมอดว้ยมารดาบดิา) ๓.อวชาตบตุร (บุตรทีม่ี
คุณสมบตัติํ่ากวา่มารดาบดิา),ในปุตตสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัอธบิายไวว้า่ 
อวชาตบุตรเป็นอยา่งไร คอืมารดาบดิาของบุตรในโลกน้ีถงึพระพทุธเจา้เป็น
สรณะถงึพระธรรมเป็นสรณะ  ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ งดเวน้จากการฆา่สตัวง์ด
เวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้งดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม งด
เวน้จากการพดูเทจ็ งดเวน้จาก การดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแห่ง
ความประมาท เป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรมสว่นบตุรของมารดาบดิาเหล่านัน้ไมถ่งึ



 

๖๐๕๖ 
 

 

พระพทุธเจา้เป็นสรณะไมถ่งึพระธรรมเป็นสรณะ  ไม่ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ  ไม่
งดเวน้จากการฆา่สตัว ์ ไมง่ดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ ไมง่ด
เวน้จากการประพฤตผิดิในกาม  ไม่งดเวน้จากการพดูเทจ็  ไมง่ดเวน้จากการดืม่
น้ําเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลว
ทราม อวชาตบุตรเป็นอยา่งนี้ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๗๔/๔๓๑) 

อวชานาติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูใ้หแ้ลว้ดหูมิน่ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ บุคคล ๕ จาํพวก คอื (๑) ผู้ให้แล้วดูหมิน่ หมายถงึผูใ้หปั้จจยั ๔ แลว้ดหูมิน่
ผูร้บั (๒) ผู้ดูหมิน่เพราะอยู่ร่วมกัน หมายถงึผูด้หูมิน่คนทีต่นอยูร่ว่ม ๒-๓ ปี (๓) 
ผู้เชือ่ง่าย หมายถงึผูน้้อมใจเชือ่ทนัททีีเ่ขาพดูถงึคุณโทษของผูอ้ื่น (๔) ผู้โลเล 
หมายถงึผูม้ศีรทัธา ความภกัด ี ความรกัและความเลือ่มใสน้อย (๕) ผู้เขลาหลง
งมงาย หมายถงึผูไ้มรู่กุ้ศลธรรม อกุศลธรรม ธรรมทีม่โีทษทีไ่มม่โีทษ ธรรมทีเ่ลว 
ธรรมทีป่ระณีต ธรรมดาํ ธรรมขาว (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๑/๒๓๓) 

อวฏผลิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอวฏผลยิเถระ ม ี ๒ 
องค ์แต่เป็นคนละองคก์นัคอื 

 1.อวฏผลิยเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ 
ทา่นไดถ้วายผลไมแ้ดพ่ระปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่สตรงัส ี เพราะผลแหง่ทาน
นัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๖/๑๐๘) 

 2.อวฏผลิยเถราปทาน  มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ 
ทา่นไดถ้วายผลไมแ้ดพ่ระปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่สหสัสรงัส ี เพราะผลแหง่
ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๗/๑๙๒) 

อวทญัญตุา : ความเป็นผูไ้มโ่อบออ้มอาร,ี เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๓ คอื อสัสทัธยิะ(ความไมเ่ชือ่) 
อวทญัญุตา(ความเป็นผูไ้มโ่อบออ้มอาร)ี โกสชัชะ(ความเกยีจครา้น) ,ในวภิงัค์
อธบิายไวว้า่ อวทญัญุตา  เป็นไฉน ความตระหนี่ม ี  ๕  อยา่งคอื ๑.อาวาส
มจัฉรยิะ (ตระหนี่ทีอ่ยู)่ ๒. กุลมจัฉรยิะ(ตระหนี่ตระกลู) ๓.  ลาภมจัฉรยิะ 
(ตระหนี่ลาภ) ๔.วณัณมจัฉรยิะ(ตระหนี่วรรณะ) ๕.ธมัมมจัฉรยิะ(ตระหน่ีธรรม) 
ความตระหนี่ กริยิาทีต่ระหนี่ ภาวะทีต่ระหนี่  ความหวงแหน ความถีเ่หนียว
ความปกปิด ภาวะทีจ่ติหวงแหน มลีกัษณะเชน่วา่น้ี  น้ีเรยีกวา่อวทญัญุตา (อภ.ิ
ว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๓๒/๕๘๓) 

อวณัณารหสตูร : ม ี๔ สตูร แปลความหมายสตูรเหมอืนวา่ พระสตูรวา่ดว้ยคนทีค่วรตเิตยีน ๓ 
สตูร ต่างกนั ๑ สตูร แตเ่นื้อหาต่างกนั คอื 



 

๖๐๕๗ 
 

 

 1.อวณัณารหสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมเป็นเหตุให้
ภกิษุเจา้อาวาสตกนรก ๕ คอื (๑) ไมพ่จิารณาไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรติ
เตยีน (๒) ไมพ่จิารณาไม่ไตร่ตรอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ (๓) ไมพ่จิารณา
ไมไ่ตรต่รอง ปลกูความเลื่อมใสในฐานะทีไ่มค่วรเลื่อมใส (๔) ไมพ่จิารณาไม่
ไตรต่รอง ปลกูความไมเ่ลื่อมใสในฐานะทีค่วรเลื่อมใส (๕) ทาํศรทัธาไทยใหต้ก
ไป แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุเจา้อาวาสขึน้สวรรค ์๕ คอื (๑) พจิารณา
ไตรต่รองแลว้ตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน (๒) พจิารณาไตรต่รองแลว้ สรรเสรญิคนที่
ควรสรรเสรญิ (๓) พจิารณาไตรต่รองแลว้ปลกูความไมเ่ลื่อมใสในฐานะทีไ่มค่วร
เลื่อมใส (๔) พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ปลกูความเลื่อมใสในฐานะทีค่วรเลื่อมใส 
(๕) ไมท่าํศรทัธาไทยใหต้กไป (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓๖/๓๗๘) 

 อวณัณารหสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
ภกิษุเจา้อาวาสตกนรก ๕ คอื (๑) ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรติ
เตยีน (๒) ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ (๓) ตระหนี่
อาวาส (๔) ตระหน่ีตระกลู (๕) ทาํศรทัธาไทยใหต้กไป แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็น
เหตุใหภ้กิษุเจา้อาวาสขึน้สวรรค ์ ๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๒๓๗/๓๗๙) 

 3.อวณัณารหสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
ภกิษุเจา้อาวาสตกนรก ๕ คอื (๑) ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรติ
เตยีน (๒) ไมพ่จิารณาไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ (๓) ตระหนี่อาวาส 
(๔) ตระหนี่ตระกลู (๕) ตระหน่ีลาภ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุเจา้
อาวาสขึน้สวรรค ์๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓๘/๓๘๐) 

 อวณัณารหสตูร พระสตูรวา่ดว้ยผูก้ล่าวสรรเสรญิผูค้วรตเิตยีนและผูก้ล่าวติ
เตยีนผูค้วรตเิตยีน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลไปเกดิใน
นรก ๔ คอื ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง (๑) กล่าวสรรเสรญิผูค้วรตเิตยีน (๒) กล่าว
ตเิตยีนผูค้วรสรรเสรญิ (๓) แสดงความเลื่อมใสในฐานะทีไ่มค่วรเลื่อมใส (๔) 
แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะทีค่วรเลื่อมใส แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
บุคคลไปเกดิในสวรรค ์๔ คอื พจิารณา ไตรต่รองแลว้ (๑) กล่าวตเิตยีนผูค้วรติ
เตยีน (๒) กลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิ (๓) แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะทีไ่ม่
ควรเลื่อมใส (๔) แสดงความเลื่อมใสในฐานะทีค่วรเลื่อมใส (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๘๓/๑๒๗) 

อวนัตี, แควน้,ชนบท : ชือ่แควน้หนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน้ใหญ่แหง่ชมพทูวปี ตัง้อยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องแควน้วงัสะ มนีครหลวงชือ่อุชเชนี ราชาผูค้รองอวนัตใีน



 

๖๐๕๘ 
 

 

พทุธกาล มพีระนามวา่พระเจ้าจัณฑปัชโชต;เดมินัน้แควน้อวนัตมีเีมอืงหลวงเกา่
ชือ่มาหษิมต(ีน่าจะไดแ้ก่เมอืง Godarpura ในบดัน้ี)ซึง่ตัง้อยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่านมัมทา 
ต่อมาจงึยา้ยขึน้เหนือมาตัง้ทีอุ่ชเชนี, ในคมัภรีบ์าลบีางที ่ มคีาํเรยีกอวนัตวีา่ 
“อวนัตทีกัขณิาบถ” ถา้ถอืแมน้ํ่าคงคาเป็นเสน้แบ่ง ทัง้แควน้อวนัตกีอ็ยูใ่น
ทกัขณิาบถแต่ถา้ถอืแมน้ํ่านมัมทาเป็นเสน้แบ่งอวนัตกีม็ที ัง้สว่นทีเ่ป็นอุตราบถ 
และสว่นทีเ่ป็นทกัขณิาบถ คอื แถบทีต่ ัง้ของมาหษิมตเีมอืงหลวงเก่าลงไป เป็น
ทกัขณิาบถ ดงัคาํในอุโปสถสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระราชาพระองคใ์ด
พงึครองราชย ์ เป็นอสิราธบิด(ีเป็นผูย้ ิง่ใหญ่เหนือกวา่ผูอ้ื่น)แหง่ชนบทใหญ่  ๑๖ 
แควน้ทีส่มบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการเหล่าน้ีคอื องัคะ มคธะ กาส ี  โกสละ วชัช ี 
มลัละ  เจต ี วงัสะ กุรุ  ปัญจาละ  มจัฉะสรุเสนะ  อสัสกะ  อวนัต ีคนัธาระ กมัโพ
ชะ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓/๑๑,๑๗/๔/๑๖, องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘, ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๔๖/๒๖๘,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๗/๓๒,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๕๐/๔๐๐, ๗/๔๕๐/๔๐๑) 

 ชือ่ชนบทแหง่หนึ่ง เป็นชนบททีจ่ติตบณัฑติดาบสและพระเจา้สมัภตูะไปเกดิ ดงั
คาํในจติตสมัภตูชาดกทีจ่ติตบณัฑติดาบสกล่าวแก่พระเจา้สมัภตูะวา่ พวกเราได้
เกดิเป็นคนจณัฑาลในอวนัตชีนบท ไดเ้กดิเป็นเนื้ออยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่าเนรญัชรา ได้
เกดิเป็นนกเขาอยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่านมัมทาแต่วนันี้เราทัง้ ๒ นัน้เป็นพราหมณ์และ
กษตัรยิ ์หรอืดงัคาํในธาตุภาชนียกถา ทีก่ล่าวไวว้า่ ผา้นิสทีนะอยู่ทีอ่วนัตชีนบท 
ผา้ลาดอยูท่ีส่วรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ ดงัคาํในทุตยิอสิทิตัตสตูร ทีพ่ระเถระกล่าวว่า 
คหบด ี อาตมภาพมาจากอวนัตชีนบท ทา่นคหบดกีล่าวไวว้า่ ทา่นผูเ้จรญิ 
กุลบตุรชือ่อสิทิตัตะในอวนัตชีนบท ซึง่เป็นสหายทีไ่มเ่คยเหน็ของกระผม ออก
บรรพชามอียู ่ พระคุณเจา้เคยเหน็ทา่นหรอืไม ่  (ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๑๓๐/
๑๕๗,๑๘/๑๓๒/๑๖๐,ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๙/๔๗๖,ข.ุพทุธ.(ไทย) ๓๓/๑๕/
๗๒๖) 

 เป็นชือ่เมอืงแห่งหนึ่ง เป็นทีอ่ยูข่องโสณเศรษฐบีตุร ดงัคาํในมหาวรรควา่ กส็มยั
นัน้อวนัตทีกัขณิาบถ  มภีกิษุน้อย  ทา่นพระมหากจัจานะจดัหาภกิษุสงฆจ์ากที่
นัน้ๆ ใหค้รบองคป์ระชุม  คอื ๑๐ รปู  ไดย้ากลาํบาก เวลาล่วงไปถงึ ๓ ปี จงึให้
ทา่นโสณะอุปสมบทได ้ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๗/๓๓, ๕/๒๕๗/๓๔, ๕/๒๕๗/๓๕, ๕/
๒๕๘/๓๗) 

อวยัวะ : ชิน้, สว่น, สว่นของรา่งกาย ดงัคาํในมหาสตปัิฏฐานสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ภกิษุทัง้หลาย คนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูม้คีวามชาํนาญ  ครัน้ฆา่โค
แลว้แบ่งอวยัวะออกเป็นสว่นๆ นัง่อยูท่ีห่นทางใหญ่สีแ่พรง่ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๑๑๑/๑๐๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๔/๔๔,๑๓/๔๘/๔๖,๑๓/๒๕๓/๓๐๑,๑๓/๓๓๔/๔๐๔,
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ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๙,๑๔/๒๐๔/๒๓๘,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๗/๑๔, ๒๖/๘๓/
๑๔,๒๖/๖๘๑/๗๗) 

อวยัวะน้อยใหญ่ : รา่งกายของหญงิหรอืชาย ดงัคาํในกายสงัสคัคสกิขาบทวา่ พราหมณ์เดนิ
ตามหลงัทา่นพระอุทายเีขา้ไป  สว่นภรรยากเ็ดนิตามหลงัพราหมณ์เขา้ไป 
ขณะนัน้ทา่นพระอุทายเีดนิไปเปิดปิดหน้าต่างบางตอน เวยีนรอบหอ้งแลว้ยอ้น
มาขา้งหลงั ไดจ้บัตอ้งอวยัวะน้อยใหญ่ของนางพราหมณี หรอืดงัคาํในกกจปูม
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย หากพวกโจรผูป้ระพฤตติํ่าทราม จะ
พงึใชเ้ลือ่ยทีม่ทีีจ่บั ๒ ขา้งเลื่อยอวยัวะน้อยใหญ่ ผูม้ใีจคดิรา้ยแมใ้นพวกโจรนัน้ 
กไ็มช่ือ่วา่ทาํตามคาํสัง่สอนของเรา เพราะเหตุทีอ่ดกลัน้ไมไ่ดน้ัน้ แมใ้นขอ้นัน้ 
เธอทัง้หลายควรสาํเหนียกอยา่งนี้วา่  จติของเราจกัไมแ่ปรผนั เราจกัไมเ่ปล่ง
วาจาชัว่หยาบและจกัอนุเคราะหด์ว้ยสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์อยูอ่ยา่งผูม้เีมตตาจติ ไม่
มโีทสะ หรอืดงัคาํในธาตุวภิงัคสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถงึความหมายของ
วาโยธาตุไวว้า่ อุปาทนินกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน  เป็นของพดัไปมา  มี
ความพดัไปมา  ไดแ้ก่  ลมทีพ่ดัขึน้เบือ้งบน  ลมทีพ่ดัลงเบือ้งตํ่า  ลมในทอ้ง  ลม
ในลาํไสล้มทีแ่ล่นไปตามอวยัวะน้อยใหญ่  ลมหายใจเขา้  ลมหายใจออก (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๒๖๙/๒๙๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๓๒/๒๔๔,๑๒/๓๘๐/๔๑๕,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๕๒/๔๐๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๙๑/๗๓๗) 

อวสัสตุบรรยาย : เหตุแหง่ความเป็นผูชุ้ม่ดว้ยกเิลส ซึง่เป็นคาํสอนทีชุ่ม่ดว้ยกเิลส ทีพ่ระมหา
โมคคลัลานเถระกล่าวแก่ภกิษุทัง้หลาย และพระผูม้พีระภาคตรสัรบัรอง มี
ปรากฏในอวสัสตุปรยิายสตูร ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคไดเ้สดจ็ลุกขึน้  รบัสัง่
เรยีกทา่นพระมหาโมคคลัลานะมาตรสัชมวา่ ดลีะ ดลีะ โมคคลัลานะดนีกัทีเ่ธอ
ไดก้ล่าวอวสัสตุบรรยายและอนวสัสตุบรรยายแก่ภกิษุทัง้หลาย (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๒๔๓/๒๔๗) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อวสัสตุบรรยาย หมายถงึเหตุแหง่ความ
เป็นผูชุ้ม่ดว้ยกเิลส (ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๒๔๓/๑๑๓,ส.ํฏกีา (บาล)ี ๒/๒๔๓/
๔๐๓)  

อวสัสตุปริยายสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอวสัสตุบรรยาย สมยัทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบลิพสัดุ ์ เจา้ศากยะทัง้หลายใหส้รา้ง
ทอ้งพระโรงใหม ่ จงึเสดจ็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ทลูขอใหพ้ระองคใ์ชส้อย
ทอ้งพระโรงนัน้ก่อน ซึง่พระองคท์รงรบันิมนตโ์ดยดุษณีภาพแลว้ครองอนัตรวา
สก ถอืบาตรและจวีร เสดจ็เขา้ไปยงัทอ้งพระโรงแลว้ทรงชีแ้จงใหเ้จา้ศากยะ
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เหน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลม
ใจ ใหส้ดชืน่ร่าเรงิ ดว้ยธรรมกีถาตลอดราตร ี

  เมือ่เจา้ศากยะทัง้หลายเสดจ็จากไป พระผูม้พีระภาครบัสัง่ใหท้า่นพระมหา
โมคคลัลานะแสดงธรรมกีถาแทน ซึง่พระเถระไดท้ลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้กล่าว
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูช้ือ่วา่เป็นผูชุ้ม่ดว้ยกเิลส ไดแ้ก่ภกิษุผูเ้หน็รปูทางตา
เป็นตน้แลว้ ยอ่มยนิดใีนรปูเป็นตน้ทีน่่ารกั ยอ่มยนิรา้ยในรปูทีไ่มน่่ารกั เป็นผูไ้ม่
ตัง้มัน่กายคตาสต ิ มคีวามคดิ ๒ ทางและไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุติ
ตามความเป็นจรงิ ถา้มารจะเขา้ไปสงิภกิษุนัน้ทางอายตนะภายใน ๖ ทางใดทาง
หน่ึง มารกพ็งึไดช้อ่งไดอ้ารมณ์ เปรยีบเหมอืนเรอืนทีส่รา้งดว้ยไมอ้อ้หรอืหญา้
แหง้กรอบมอีาย ุ ๓-๔ ปี ถา้คนเอาคบเพลงิไปจุดเรอืนนัน้ทางทศิใด ไฟกพ็งึได้
ชอ่งไดเ้ชือ้ฉะนัน้ อายตนะภายนอก ๖ ย่อมสามารถครอบงาํภกิษุนัน้ได ้แต่ภกิษุ
ครอบงาํอายตนะภายนอก ๖ ไมไ่ด ้ และธรรมทีเ่ป็นบาปอกุศลอนัเป็นเหตใุห้
เศรา้หมอง ทาํใหเ้กดิในภพใหม ่ มคีวามกระวนกระวาย มทีุกขเ์ป็นวบิาก เป็น
ทีต่ ัง้แห่งชาต ิ และต่อไปชราและมรณะกจ็ะครอบงาํเธอ สว่นภกิษุเป็นผูไ้มชุ่ม่
ดว้ยกเิลสพงึทราบโดยนยัตรงกนัขา้ม  พระผูม้พีระภาคไดต้รสัชมภาษติของ
ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ แมภ้กิษุเหล่านัน้กม็ใีจยนิดชีืน่ชมภาษติของทา่น 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๓/๒๔๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ราตรี ในทีน้ี่หมายถงึยาม ๒ (ตัง้แต่ ๔ ทุม่ ถงึ ต ี
๒) (ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๒๔๓/๑๑๑) คาํวา่ อารมณ์ ในทีน้ี่หมายถงึปัจจยั 
(ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๒๔๓/๑๑๓)  

อวาริยชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยบดิาของนางอวารยิา มเีน้ือความอธบิายวา่ ฤาษโีพธสิตัวบ์อกเหตทุี่
จะใหโ้ภคะเจรญิแก่คนแจวเรอืซึง่เป็นบดิาของนางอวารยิาผูส้ง่คนขา้มฟากแลว้
จงึขอคา่โดยสารภายหลงัวา่ ควรขอคา่โดยสารจากคนขา้มฟากซ ิ เพราะใจคนที่
ขา้มฟากไปแลว้เป็นอยา่งหนึ่ง คนทีย่งัไมข่า้มเป็นอกีอยา่งหน่ึง อาตมาพรํ่าสอน
อยา่งนี้ในทีทุ่กสถาน คอืสอนทัง้ในบา้น ในป่า ในทีลุ่่ม ในทีด่อน พอ่เรอืจา้งทา่น
อยา่โกรธเลย  แต่คนแจวเรอืเป็นคนพาล ไมพ่อใจจงึตบปากดาบส ในขณะนัน้ 
ภรรยาของเขาผูม้คีรรภแ์ก่กาํลงันําถาดอาหารมาใหเ้ขา เหน็เหตุการณ์นัน้จงึเขา้
ไปหา้มสามทีนัทวีา่อยา่ทาํรา้ยพระของพระราชา แตน่ายเรอืจา้งไมฟั่ง ไดถ้บี
ภรรยาอยา่งแรงจนถาดขา้วกระเดน็แตกกระจาย ลกูทะลกัตกลงนอนบนพืน้ดนิ 
ภรรยาแทง้ลกูถงึแก่ความตายทนัท ี ชาวบา้นเหน็เหตุการณ์นัน้จงึลอ้มจบัตวัเขา
สง่พระราชา และไดร้บัโทษตามสมควรแก่ความผดิ การใหโ้อวาทสัง่สอน พงึให้
สมควรแก่ผูร้บั อย่าใหแ้ก่คนทีไ่มส่มควร เพราะคาํสอนเดยีวกนั เหตุการณ์



 

๖๐๖๑ 
 

 

เดยีวกนั อาจทาํใหผู้ส้อนไดร้บัผลไมเ่หมอืนกนั เหมอืนดาบสสอนพระราชาไมใ่ห้
โกรธ ไดร้บับา้นสว่ยเป็นรางวลัมากมาย แต่มาสอนนายเรอืกลบัถูกตบปาก เป็น
รางวลั (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๑/๒๒๗) 

อวาริยปิตา, คนแจวเร ือ : ชือ่ชายคนแจวเรอืคนหน่ึง อยูท่ีท่า่เรอื แมน้ํ่าคงคา แตม่กั
ทะเลาะกบัผูโ้ดยสาร เพราะเกบ็เงนิหลงัจากถงึฝัง่แลว้ ดงัคาํในอวารยิชาดกที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทีแ่มน้ํ่าคงคาไดม้คีนแจวเรอืจา้งชือ่อวารยิปิตา เขารบัสง่
คนขา้มฟากก่อนแลว้จงึขอคา่โดยสารภายหลงั เพราะเหตุนัน้ เขาจงึมกีาร
ทะเลาะววิาทกบัคนโดยสาร จงึไมเ่จรญิดว้ยโภคะทัง้หลาย(ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๗/๓/๒๒๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อวารยิปิตา แปลวา่ เป็นบดิาของนางอวารยิา (ข.ุ
ชา.อ. (บาล)ี ๕/๓/๓)  

อวิกเขปจริยา : ความประพฤตดิว้ยความไมฟุ้่งซ่าน,ขอ้๘ ในความประพฤต ิ๘ คอื ๑. ความ
ประพฤตสิมัมาทฏิฐ ิ ชือ่วา่ทสัสนจรยิา(ความประพฤตดิว้ยความเหน็) ๒. ความ
ประพฤตสิมัมาสงักปัปะ ชือ่วา่อภนิิโรปนจรยิา(ความประพฤตดิว้ยการปลกูฝัง
ความดาํร)ิ ๓. ความประพฤตสิมัมาวาจา ชือ่วา่ปรคิคหจรยิา(ความประพฤตกิาร
กาํหนดสาํรวมวจ ี  ๔  อย่าง) ๔. ความประพฤตสิมัมากมัมนัตะ ชือ่วา่สมฏุฐาน
จรยิา(ความประพฤตดิว้ยความหมัน่) ๕. ความประพฤตสิมัมาอาชวีะชือ่วา่
โวทานจรยิา(ความประพฤตดิว้ยความผอ่งแผว้) ๖. ความประพฤตสิมัมาวายามะ 
ชือ่วา่ปัคคหจรยิา(ความประพฤตดิว้ยการประคองความเพยีร)๗.ความประพฤติ
สมัมาสตชิือ่วา่อุปัฏฐานจรยิา(ความประพฤตดิว้ยการเขา้ไปตัง้สต)ิ ๘. ความ
ประพฤตสิมัมาสมาธ ิ ชือ่วา่อวกิเขปจรยิา(ความประพฤตดิว้ยความไมฟุ้่งซ่าน) 
เหล่าน้ี  ชือ่วา่ความประพฤต ิ๘ อยา่ง,ในจรยิากถา กก็ล่าวทาํนองเดยีวกนั  (ข.ุ
จ.ู(ไทย) ๓๐/๑๒//๔๐๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๙๗/๓๐๒,๓๑/๒๘/๕๘๖) 

อวิกเขปะ : ความไมฟุ้่งซ่าน,เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๒ คอื ๑. ปัคคหะ(ความเพยีร) ๒.  อวกิเข
ปะ (ความไมฟุ้่งซ่าน),ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้า่ อวกิเขปะ ทีเ่กดิขึน้
ในสมยันัน้ เป็นไฉน ความตัง้อยูแ่หง่จติ ความดาํรงอยู ่ความตัง้มัน่ ความไมซ่ดั
สา่ย ความไมฟุ้่งซ่าน ความทีจ่ติไมซ่ดัสา่ย สมถะ สมาธนิทรยี ์ สมาธพิละ
สมัมาสมาธใินสมยันัน้ น้ีชือ่วา่ อวกิเขปะทีเ่กดิขึน้ในสมยันัน้  หรอืสภาวธรรมที่
ไมเ่ป็นรปูซึง่องิอาศยักนัเกดิขึน้แมอ้ื่นในสมยันัน้(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/
๒๕๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖,๓๑/๒๒/๓๐,๓๑/๘๖/๑๔๕,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๕๗/
๓๗,๓๔/๓๓๗/๑๐๑,๓๔/๓๙๗/๑๑๕) 



 

๖๐๖๒ 
 

 

อวิคตปัจจยั : สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความไมป่ราศจากไป หมายถงึ สภาวธรรมที่
เป็นอตัถปัิจจยันัน่เอง เพราะเป็นปัจจยัทีม่ปีรากฏอยูใ่นขณะปัจจุบนั ดุจความมี
อยูข่องน้ําในมหาสมทุร ซึง่มปีระโยชน์เกือ้กลูใหส้ตัวน้ํ์าไดม้ชีวีติอยูฉ่นันัน้ สว่น
องคธ์รรมต่าง ๆ เหมอืนกบัอตัถปัิจจยัทุกประการ หมายถงึขนัธ ์๔ ทีไ่ม่เป็นรปู 
ดงัคาํในปัฏฐานทีก่ล่าวไวว้า่ อวคิตปัจจยั ไดแ้ก่ ขนัธ ์๔ ทีไ่มเ่ป็นรปู เป็นปัจจยั
แก่กนัและกนัโดยอวคิตปัจจยั มหาภตูรปู ๔ เป็นปัจจยัแก่กนัและกนัโดยอวคิต
ปัจจยั  ในปฏสินธขิณะนามรปู  เป็นปัจจยัแก่กนัและกนัโดยอวคิตปัจจยั 
สภาวธรรมทีเ่ป็นจติและเจตสกิเป็นปัจจยัแก่จติตสมฏุฐานรปูโดยอวคิตปัจจยั
มหาภตูรปู เป็นปัจจยัแก่อุปาทายรปูโดยอวคิตปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๒๔/
๑๓,๔๐/๗๑/๓๗,๔๐/๒๒๐/๑๑๗,๔๐/๒๖๙/๑๔๖,๔๐/๓๑๔/๑๘๔,๔๐/๓๒๐/
๑๙๔,๔๐/๓๔๙/๒๑๘,อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๖/๖๖๑,๔๔/๒๓/๖๖๙,๔๔/๗๙/๒๖) 

อวิชชา : ความไมรู่จ้รงิ, ความหลงอนัเป็นเหตุไมรู่จ้รงิ มี ๔ คอืความไมรู่อ้รยิสจัจ๔์ แต่ละ
อยา่ง (ไมรู่ทุ้กข ์ไมรู่เ้หตุเกดิแหง่ทุกข ์ไมรู่ค้วามดบัทุกข ์ไมรู่ท้างใหถ้งึความดบั
ทุกข)์ อวิชชา ๘ คอื อวชิชา๔ นัน้ และเพิม่ ๕. ไมรู่อ้ดตี ๖. ไมรู่อ้นาคต ๗. ไมรู่้
ทัง้อดตีทัง้อนาคต ๘.ไมรู่ป้ฏจิจสมปุบาท (ขอ้ ๑๐ ในสงัโยชน์ ๑๐ ตามนยัพระ
อภธิรรม, ขอ้๗ ในอนุสยั ๗) (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๑/๕, ๑/๑๒/๖,๔/๑/๒, ว.ิม.
(ไทย) ๔/๑/๓, ๔/๒/๓, ๔/๒/๔, ๔/๓/๕, ๔/๓/๖,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘๘/๒๒๒,ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๒,๑๑/๓๑๒/๒๙๒,๑๑/๓๑๕/๓๐๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๒/
๔๒) 

อวิชชาธาต  ุ: ธาตุคอือวชิชา,เป็นขอ้ ๖ ในธาตุ ๖ คอื ๑. สขุธาตุ (ธาตุคอืสขุ)  ๒. ทุกขธาตุ 
(ธาตุคอืทุกข)์ ๓.โสมนสัสธาตุ (ธาตุคอืโสมนสั) ๔. โทมนสัสธาตุ (ธาตคุอื
โทมนสั) ๕.อุเปกขาธาตุ  (ธาตุคอือุเบกขา)  ๖. อวชิชาธาตุ (ธาตุคอือวชิชา) 
หรอืดงัคาํในสมนุปัสสนาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย มโนมอียู่  
ธรรมทัง้หลายมอียู ่ อวชิชาธาตุอยู ่ เมือ่ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบัถูกความเสวยอารมณ์
ซึง่เกดิจากอวชิชาสมัผสัถูกตอ้งแลว้  เขากม็คีวามยดึมัน่ถอืมัน่วา่ เราเป็น บา้ง  
เราเป็นนี้  บา้ง  เราจกัเป็น บา้ง เราจกัไมเ่ป็นบา้ง  เราจกัมรีปู บา้ง  เราจกัไมม่ี
รปู บา้ง เราจกัมสีญัญา บา้ง เราจกัไมม่สีญัญา บา้ง  เราจกัมสีญัญากม็ใิช ่ ไมม่ี
สญัญากม็ใิช ่ บา้ง,ในวภิงัคอ์ธบิายควาหมายของอวชิชาธาตุไวว้า่ ความไม่รู ้ 
ความไมเ่หน็ ความไมต่รสัรู ้ความไมรู่โ้ดยสมความ ความไมรู่ต้ามความเป็นจรงิ  
ความไมแ่ทงตลอด ความไม่ถอืเอาใหถู้กตอ้ง ความไมห่ยัง่ลงอยา่งรอบคอบ  
ความไมใ่ครค่รวญ ความไมพ่จิารณา ความไม่ทาํใหป้ระจกัษ์ ความดอ้ยปัญญา 
ความโงเ่ขลา ความไมรู่ช้ดั ความหลง ความลุ่มหลง ความหลงใหล  อวชิชา



 

๖๐๖๓ 
 

 

โอฆะคอือวชิชา โยคะคอือวชิชา อนุสยัคอือวชิชา ปรยิฏุฐานะคอือวชิชา ลิม่คอื
อวชิชา  อกุศลมลูคอืโมหะ  น้ีเรยีกวา่ อวชิชาธาต ุ  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/
๑๖๒,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๗/๔๗/๖๖, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๘๐/๑๓๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อวชิชาธาตุ ในทีน้ี่หมายถงึอวชิชาในขณะแหง่
ชวนจติ (ส.ํข.อ. (บาล)ี ๒/๔๗/๒๙๖)  

อวิชชานิวรณ์ : นิวรณ์คอือวชิชา, เป็นขอ้ ๖ ในนิวรณ์ ๖ คอื ๑. กามฉนัทนิวรณ์ ๒.  พยาปาท
นิวรณ์ ๓. ถนีมทิธนิวรณ์ ๔. อุทธจัจกุกกุจจนิวรณ์ ๕. วจิกิจิฉานิวรณ์ ๖. อวชิชา
นิวรณ์,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายของอวชิชานวิรณ์ไวว้า่ อวชิชานิวรณ์  
เป็นไฉน ความไม่รูใ้นทุกข ์  ความไมรู่ใ้นทุกขสมทุยั  ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธ  
ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา  ความไม่รูใ้นสว่นอดตี  ความไมรู่ใ้นสว่น
อนาคต  ความไมรู่ใ้นสว่นอดตีและสว่นอนาคต  ความไมรู่ใ้นปฏจิจสมปุบาทวา่  
เพราะธรรมนี้เป็นปัจจยั ธรรมนี้จงึม ี  ความไมรู่ ้  ความไมเ่หน็  ความไม่ตรสัรู ้ 
ความไมรู่โ้ดยสมควร  ความไมรู่ต้ามความเป็นจรงิ  ความไมแ่ทงตลอด ความไม่
ยดึถอืโดยถูกตอ้ง  ความไมส่ามารถหยัง่ลงถอืเป็นขอ้ยตุไิด ้ ความไมพ่นิิจ  
ความไมพ่จิารณา  ความไมท่าํใหป้ระจกัษ์  ความทรามปัญญา  ความโงเ่ขลา 
ความไมรู่ช้ดั ความหลง ความลุ่มหลงความหลงใหล อวชิชา โอฆะคอือวชิชา 
โยคะคอือวชิชา อนุสยัคอือวชิชา ปรยิฏุฐานคอือวชิชา ลิม่คอือวชิชา  อกุศลมลู
คอืโมหะ มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่อวชิชานิวรณ หรอืดงัคาํใน นีวรณโคจ
ฉกะกล่าวถงึการเกดิขึน้ไวว้า่อวชิชานวิรณ์เกดิขึน้ในอกุศลทัง้หมด (อภ.ิส.ํ(ไทย) 
๓๔/๑๑๖๘/๒๙๘,๓๔/๑๕๐๓/๓๖๘, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๑๔/๒๖๓,อภ.ิป.(ไทย) 
๔๒/๑/๓๙๐,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๔๑/๔๐๖,อภ.ิป.(ไทย) ๔๔/๕/๓๒๐) 

อวิชชานีวรณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเครือ่งกางกัน้คอือวชิชา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย  เราไมเ่หน็ธรรมเครื่องกางกัน้อื่นแมอ้ยา่งหน่ึง  ทีเ่ป็นเหตุใหห้มู่
สตัวซ์ึง่ถกูธรรมเครือ่งกางกัน้ปิดบงัแลว้ตอ้งแล่นไป  ทอ่งเทีย่วไปสิน้กาลนาน
เหมอืนธรรมเครือ่งกางกัน้คอือวชิชานี้เลย ภกิษุทัง้หลาย  หมูส่ตัวท์ีถู่กธรรม
เครือ่งกางกัน้คอือวชิชาปิดบงัแลว้  ตอ้งแล่นไป ทอ่งเทีย่วไปสิน้กาลนาน (ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๑๔/๓๕๘) 

อวิชชานุสยั : อนุสยัคอืความไมรู่แ้จง้ หมายถงึกเิลสทีน่อนเนื่องในสนัดานคอือวชิชา, เป็นขอ้ที ่
๗ ในอนุสยั ๗ คอื๑. กามราคานุสยั(อนุสยัคอืความกาํหนดัในกาม) ๒. ปฏฆิา
นุสยั(อนุสยัคอืความยนิรา้ย) ๓.ทฏิฐานุสยั(อนุสยัคอืความเหน็ผดิ) ๔. วจิกิจิฉา
นุสยั (อนุสยัคอืความลงัเลสงสยั) ๕.มานานุสยั(อนุสยัคอืความถอืตวั)  ๖. ภว
ราคานุสยั(อนุสยัคอืความตดิใจในภพ) ๗.อวชิชานุสยั(อนุสยัคอืความไมรู่แ้จง้) 



 

๖๐๖๔ 
 

 

(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๗,๑๑/๓๕๗/๓๙๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๐๑/๒๑๑,๑๒/
๒๐๕/๒๑๖,๑๒/๔๖๕/๕๐๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๒๕/๔๘๔,๑๘/๒๕๑/๒๗๑,๑๘/
๒๕๕/๒๗๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๑๗) 

อวิชชาปริยฏุฐาน : กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอือวชิชา, เป็นขอ้ ๗ ในปรยิฏุฐาน ๗ (กเิลส
เป็นเครือ่งครอบงาํจติ) คอื ๑.กามปรยิฏุฐานะ (กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอื
กาม) ๒. ปฏฆิปรยิฏุฐานะ(กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอืปฏฆิะ) ๓. มานปรยิฏุ
ฐานะ(กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอืมานะ) ๔.ทฏิฐปิรยิฏุฐานะ(กเิลสเป็นเครือ่ง
ครอบงาํจติคอืทฏิฐ)ิ๕.วจิกิจิฉาปรยิฏุฐานะ(กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอื
วจิกิจิฉา) ๖. ภวราคปรยิฏุฐานะ (กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอืภวราคะ) ๗. 
อวชิชาปรยิฏุฐานะ(กเิลสเป็นเครือ่งครอบงาํจติคอือวชิชา) (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๓๑๔/๒๖๓,๓๗/๖๐๕/๖๖๓,๓๗/๗๐๐/๗๔๙) 

อวิชชาปหานสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยการละอวชิชา ม ี๓ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อวิชชาปหานสตูร  ภกิษุรปูหน่ึงไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู่ ณ 

วดัพระเชตวนัวา่ บุคคลรูเ้หน็อยา่งไรจงึจะละอวชิชาได ้วชิชาจงึจะเกดิขึน้ พระผู้
มพีระภาคตรสัตอบวา่ บุคคลเมือ่รูเ้หน็อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ 
วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุ
มใิช่ทุกขท์ีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยั โดยความไมเ่ทีย่งจงึละอวชิชาได ้
วชิชาจงึจะเกดิขึน้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๕๓/๔๕) 

 2.อวิชชาปหานสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑)  ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคผูป้ระทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ไดท้ลูถามวา่ ธรรมเครือ่งละอวชิชา คอื 
อะไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ วชิชา เมือ่ภกิษุรปูนัน้ทลูถามอกีวา่ ภกิษุเมือ่รู้
เหน็อย่างไรจงึละอวชิชาได ้ วชิชาจงึเกดิขึน้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุ
เมือ่รูเ้หน็อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ และแม้
ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ เพราะสมัผสั 
๖ เป็นปัจจยั โดยความไมเ่ทีย่งจงึละอวชิชาได ้ วชิชาจงึเกดิขึน้ (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๗๙/๗๒) 

 อวิชชาปหานสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) ภกิษุรปูหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ไดท้ลูถามโดยนยัแหง่ปฐมอวชิชาปหานสตูร
แลว้ทลูถามอกีวา่ ภกิษุเมือ่รูเ้หน็อยา่งไรจงึละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ พระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุผูไ้ดส้ดบัวา่ ธรรมทัง้ปวงไม่ควรยดึมัน่ ครัน้เธอได้
สดบัอยา่งนี้แลว้ กร็ูย้ ิง่ธรรมทัง้ปวง ครัน้รูย้ ิง่แลว้ กก็าํหนดรูธ้รรมทัง้ปวง ครัน้
กาํหนดรูแ้ลว้ กเ็หน็นิมติทัง้ปวงโดยอาการอื่น เหน็อายตนะภายใน ๖ อายตนะ
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ภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกข์
หรอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ีเ่กดิขึน้ เพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยั โดยโดยอาการอื่น จงึ
ละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘๐/๗๓) 

อวิชชาปัจจยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอวชิชาเป็นปัจจยั ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อวิชชาปัจจยสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดท้รง

แสดงปฏจิจสมปุบาทสายเกดิทุกขเ์ป็นตน้วา่ เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึม ี
เมือ่ภกิษุรปูหนึ่งทลูถามวา่ ชราและมรณะเป็นอยา่งไร ชราและมรณะนี้เป็นของ
ใคร จงึตรสัวา่ เธอไมค่วรถามเชน่นี้ เพราะผูท้ีก่ล่าววา่ ชราและมรณะเป็น
อยา่งไร ชราและมรณะนี้เป็นของใคร หรอืวา่ ชราและมรณะเป็นอยา่งอื่น ชรา
และมรณะนี้เป็นของผูอ้ื่น ยอ่มเป็นเหมอืนมทีฏิฐวิา่ ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่ง
เดยีวกนั การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ี หรอืวา่ ชวีะกบัสรรีะเป็นคนละ
อยา่งกนั การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ี ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ 
อยา่งนี้ แสดงธรรมโดยสายกลางวา่ เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชราและมรณะจงึมเีป็น
ตน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๓๕/๗๕) 

 2.อวิชชาปัจจยสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนั ไดท้รงแสดงปฏจิจสมปุบาทสายเกดิทุกข ์ ซึง่เนื้อหาของสตูรนี้
เหมอืนกบัอวชิชาปัจจยสตูร (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๓๖/๗๗) 

อวิชชาปัญหาสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งอวชิชา ชมัพขุาทกปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระ
สารบีุตรผูอ้ยู ่ณ หมูบ่า้นนาลกคาม แควน้มคธแลว้ถามวา่ อวชิชาคอือะไร ทา่น
พระสารบีุตรตอบวา่ ความไมรู่ใ้นทุกข ์ ทุกขสมทุยั(เหตุเกดิทุกข)์ ทุกขนิโรธ
(ความดบัทุกข)์และทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกข)์ ชือ่วา่
อวชิชา เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่นิพพานปัญหาสตูรในวรรคนี้ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๒/๓๔๑) 

อวิชชาโยควิสงัโยคะ : ความพรากจากอวชิชาโยคะ, เป็นขอ้ที ่ ๔ ในวสิงัโยคะ (ความพราก) 
๔ คอื ๑. กามโยควสิงัโยคะ(ความพรากจากกามโยคะ) ๒. ภวโยควสิงัโยคะ
(ความพรากจากภวโยคะ)๓.ทฏิฐโิยควสิงัโยคะ(ความพรากจากทฏิฐโิยคะ) ๔. 
อวชิชาโยควสิงัโยคะ (ความพรากจากอวชิชาโยคะ) ,ใน .โยคสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัถงึความหมายของอวชิชาโยควสิงัโยคะไวว้า่ ความพรากจากอวชิชา
โยคะ เป็นอยา่งไร คอื บุคคลบางคนในโลกนี้ยอ่มรูช้ดัซึง่ความเกดิ ความดบั คุณ 
โทษ และเครือ่งสลดัผสัสายตนะ ๖ ประการออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขารู้
ชดัซึง่ความเกดิ ความดบั คุณ โทษ และเครือ่งสลดัผสัสายตนะ ๖ ประการ
ออกไปตามความเป็นจรงิ ความไมรู่ ้ความไมห่ยัง่รูย้่อมไม่เกดิขึน้ในผสัสายตนะ 
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๖ ประการ น้ีเรยีกวา่ความพรากจากอวชิชาโยคะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒, 
๑๑/๓๕๔/๓๗๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐/๑๘-๑๙)  

อวิชชาโยคะ : เครือ่งเกาะเกีย่วคอือวชิชา, โยคะคอือวชิชา, เป็นขอ้ ๔ ในโยคะ(สภาวะอนั
ประกอบสตัวไ์วใ้นภพ) ๔ คอื ๑. กามโยคะ(โยคะคอืกาม) ๒. ภวโยคะ(โยคะคอื
ภพ) ๓. ทฏิฐโิยคะ(โยคะคอืทฏิฐ)ิ ๔.อวชิชาโยคะ (โยคะคอือวชิชา),ในโยคสตูร 
พระผูม้พีระภาคตรสัความหมายของอวชิชาโยคะไวว้า่ อวชิชาโยคะ เป็นอยา่งไร 
คอื บุคคลบางคนในโลกนี้ยอ่มไม่รูช้ดัซึง่ความเกดิ ความดบั คุณ โทษ และ
เครือ่งสลดัผสัสายตนะ ๖  ประการออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขาไมรู่ช้ดัซึง่
ความเกดิ ความดบั คุณ โทษ  และเครือ่งสลดัผสัสายตนะ ๖ ประการออกไป
ตามความเป็นจรงิ ความไมรู่ ้ ความไมห่ยัง่รูย้อ่มเกดิขึน้ในผสัสายตนะ ๖ 
ประการ น้ีเรยีกวา่ อวชิชาโยคะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๐/๒๕๕๙,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๖๐/๑๖๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๑๔/๒๖๓,๓๗/
๖๑๑/๖๖๘) 

อวิชชาสวะ : อาสวะคอือวชิชา, กเิลสทีห่มกัหมมหรอืดองอยูใ่นสนัดาน ทาํใหไ้มรู่ต้ามความ
เป็นจรงิ (ขอ้ ๓ ในอาสวะ ๓ คอื กามาสวะ ภวาสวะ  อวชิชาสวะ , ขอ้ ๔ ในอา
สวะ ๔ คอืคอื กามาสวะ ภวาสวะ ทฎิฐาสวะ อวชิชาสวะ),ในธมัมสงัคณีอธบิาย
ความหมายของอวชิชาสวะไวว้า่ อวชิชาสวะ  เป็นไฉน ความไมรู่ใ้นทุกข ์ ความ
ไมรู่ใ้นทุกขสมทุยั  ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธ  ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา 
ความไมรู่ใ้นสว่นอดตี ความไมรู่ใ้นสว่นอนาคต ความไมรู่ใ้นสว่นอดตีและอนาคต 
ความไมรู่ใ้นปฏจิจสมุปบาทวา่  เพราะธรรมนี้เป็นปัจจยั ธรรมนี้จงึม ี ความไม่รู ้
ความไมเ่หน็ ความไม่ตรสัรู ้  ความไมรู่โ้ดยสมควร  ความไมรู่ต้ามเป็นจรงิ  
ความไมแ่ทงตลอด ความไมถ่อืเอาโดยถูกตอ้ง ความไม่หยัง่ลงโดยรอบคอบ 
ความไมพ่นิิจ ความไม่พจิารณา ความไมท่าํใหป้ระจกัษ์  ความทรามปัญญา 
ความโงเ่ขลา ความไมรู่ช้ดั ความหลง ความหลุ่มหลง ความหลงใหลอวชิชา 
โอฆะคอือวชิชา  โยคะคอือวชิชา อนุสยัคอือวชิชา ปรยิฏุฐานคอือวชิชาลิม่คอื
อวชิชา  อกศุลมลูคอืโมหะ มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่อวชิชาสวะ,ในวภิงัค์
อธบิายความหมายของอวชิชาสวะไวว้า่ อวชิชาสวะ  เป็นไฉน ความไมรู่ใ้นทุกข ์ 
ฯลฯ ลิม่คอือวชิชา อกุศลมลูคอืโมหะ น้ีเรยีกวา่อวชิชาสวะ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔๘/
๘๔,๙/๒๔๙/๘๔,๙/๔๗๙/๒๑๑,๙/๔๗๙/๒๑๒,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๔๒/๘๙,๑๐/๑๔๓/
๘๙,๑๐/๑๔๗/๙๒,๑๐/๑๕๕/๑๐๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๔,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๑๗/๑๙,๑๒/๒๐/๒๑,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๑๐๖/๒๘๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๕๑๔/๕๗๑) 
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อวิชชาสงัโยชน์ : สงัโยชน์คอืความไมรู่แ้จง้, เป็นขอ้ ๗ ในสงัโยชน์ (กเิลสเครือ่งประกอบสตัว์
ไวใ้นภพ) ๗ คอื๑. อนุนยสงัโยชน์(สงัโยชน์คอืความยนิด)ี ๒. ปฏฆิสงัโยชน์
(สงัโยชน์คอืความยนิรา้ย) ๓. ทฏิฐสิงัโยชน์(สงัโยชน์คอืความเหน็ผดิ) ๔. 
วจิกิจิฉาสงัโยชน์ (สงัโยชน์คอืความลงัเลสงสยั)  ๕.มานสงัโยชน์(สงัโยชน์คอื
ความถอืตวั) ๖. ภวราคสงัโยชน์(สงัโยชน์คอืความตดิใจในภพ) ๗.อวชิชา
สงัโยชน์(สงัโยชน์คอืความไมรู่แ้จง้)มกีล่าวไวใ้นสงัคตีสิตูรและสญัโญชนสตูร
,เป็นขอ้ ๑๐ ในสงัโยชน์ ๑๐ คอื ๑. กามราคสงัโยชน์ (สงัโยชน์คอืความกาํหนดั
ในกาม) ๒. ปฏฆิสงัโยชน์ (สงัโยชน์คอืความกระทบกระทัง่ในใจ) ๓. มาน
สงัโยชน์ (สงัโยชน์คอืความถอืตนว่าเป็นนัน่เป็นนี่) ๔. ทฏิฐสิงัโยชน์ (สงัโยชน์
คอืความเหน็ผดิ) ๕. วจิกิจิฉาสงัโยชน์  (สงัโยชน์คอืความสงสยั)  ๖.สลีพัพตปรา
มาสสงัโยชน์ (สงัโยชน์คอืความถอืมัน่ศลีพรต) ๗.ภวราคสงัโยชน์  (สงัโยชน์คอื
ความตดิใจปรารถนาในภพ)  ๘. อสิสาสงัโยชน์  (สงัโยชน์คอืความรษิยา) ๙.
มจัฉรยิสงัโยชน์ (สงัโยชน์คอืความตระหนี่) ๑๐. อวชิชาสงัโยชน์ (สงัโยชน์คอื
ความไมรู่)้,ธมัมสงัคณีอธบิายความหมายของอวชิชาสงัโยชน์ไวว้า่ อวชิชา
สงัโยชน์  เป็นไฉน ความไมรู่ใ้นทุกข ์  ความไมรู่ใ้นทุกขสมทุยั ความไมรู่ใ้น
ทุกขนิโรธ ความไมรู่ใ้นทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา ความไมรู่ใ้นสว่นอดตี  ความไม่
รูใ้นสว่นอนาคต ความไมรู่ใ้นสว่นอดตีและสว่นอนาคต  ความไมรู่ใ้นปฏจิจสมปุ
บาทว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจยัธรรมนี้จงึม ี ความไมรู่ ้  ความไมเ่หน็ ความไม่
ตรสัรู ้  ความไมรู่โ้ดยสมควรความไม่รูต้ามเป็นจรงิ ความไม่แทงตลอด ความไม่
ถอืเอาใหถู้กตอ้ง  ความไมห่ยัง่ลงโดยรอบคอบ ความไมพ่นิิจ ความไมพ่จิารณา  
ความไมท่าํใหป้ระจกัษ์  ความทรามปัญญา ความโงเ่ขลา  ความไมรู่ช้ดั ความ
หลง  ความลุม่หลง  ความหลงใหล  อวชิชา โอฆะคอือวชิชา อนุสยัคอือวชิชา  
ปรยิฏุฐานคอือวชิชา ลิม่คอือวชิชา  อกุศลมลูคอืโมหะ น้ีเรยีกวา่อวชิชาสงัโยชน์  
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๘/๑๔,๒๓/๙/๑๕,ข.ุจ.ู(ไทย) 
๓๐/๑๔๘/๔๗๑, อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๑๒๘/๒๘๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๑๔/๒๖๓,
อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑/๒๗๔,๔๒/๙๗/๓๒๐) 

อวิชชาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอวชิชา ม ี๔ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อวิชชาสตูร ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเช

ตวนัแลว้ทลูถามวา่ อวชิชาเป็นอยา่งไร และดว้ยเหตุเทา่ไร บุคคลจงึเป็นผูต้กอยู่
ในอวชิชา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ไมรู่ช้ดัขนัธ ์๕ ความ
เกดิแหง่ขนัธ ์๕ ความดบัแหง่ขนัธ ์๕ และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่ขนัธ ์๕ น้ี
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เราเรยีกวา่อวชิชา และดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ี บุคคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๑๑๓/๒๐๘) 

 2.อวิชชาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อวชิชาเป็นประธานแหง่
การเขา้ถงึอกุศลธรรม และทาํใหด้าํเนินไปสูม่จิฉามรรค(ทางผดิ)มอีงค ์๘ คอื (๑) 
มจิฉาทฏิฐ ิ (๒) มจิฉาสงักปัปะ (๓) มจิฉาวาจา (๔) มจิฉากมัมนัตะ (๕) มจิฉา
อาชวีะ (๖) มจิฉาวายามะ (๗) มจิฉาสต ิ (๘) มจิฉาสมาธ ิแลว้ตรสัวา่ วชิชาเป็น
ประธานแหง่การเขา้ถงึกุศลธรรมและทาํใหด้าํเนินไปสูอ่รยิมรรค(ทางประเสรฐิ)มี
องค ์ ๘ คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมาสงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา (๔) 
สมัมากมัมนัตะ (๕) สมัมาอาชวีะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสต ิ (๘) 
สมัมาสมาธ ิ(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑/๑) 

 3.อวิชชาสตูร ภกิษุรปูหนึ่งทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ อวชิชาและเหตทุีท่าํให้
บุคคลชือ่วา่ตกอยูใ่นอวชิชาเป็นอยา่งไร พระองคจ์งึตรสัตอบวา่ อวชิชา ไดแ้ก่
ความไมรู่ใ้นอรยิสจั ๔ และความไมรู่น้ี้เองเป็นเหตุใหบ้คุคลชือ่วา่ตกอยูใ่นอวชิชา 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๗/๖๐๒) 

 4.อวิชชาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เงือ่นตน้แหง่อวชิชา
ยอ่มไมป่รากฏ อวชิชาไมไ่ดม้ใีนกาลก่อนแต่น้ี ภายหลงัจงึม ีเพราะฉะนัน้ เราจงึ
กล่าวอย่างนี้ กเ็มือ่เป็นเช่นนัน้ อวชิชาทีม่ขีอ้น้ีเป็นปัจจยัจงึปรากฏ ตรสัวา่ 
อวชิชามนิีวรณ์ ๕ เป็นอาหาร นิวรณ์ ๕ มทีุจรติ ๓ เป็นอาหาร ทุจรติ มคีวามไม่
สาํรวมอนิทรยีเ์ป็นอาหาร ความไมส่าํรวมอนิทรยีม์คีวามไม่มสีตสิมัปชญัญะเป็น
อาหาร ความไมม่สีตสิมัปชญัญะมกีารมนสกิารโดยไมแ่ยบคายเป็นอาหาร การ
มนสกิารโดยไม่แยบคายมคีวามไมม่ศีรทัธาเป็นอาหาร ความไมม่ศีรทัธามกีารไม่
ฟังสทัธรรมเป็นอาหาร การไมฟั่งสทัธรรมมกีารไมค่บสตับุรุษเป็นอาหาร  

  แลว้ตรสัอกีวา่ การไมค่บสตับุรษุทีบ่รบิรูณ์ ทาํใหก้ารไมฟั่งสทัธรรมบรบิรูณ์ 
การไมฟั่งสทัธรรมบรบิรูณ์ทาํใหค้วามไมม่ศีรทัธาบรบิรูณ์ ความไมม่ศีรทัธา
บรบิรูณ์ทาํใหก้ารมนสกิารโดยไมแ่ยบคายบรบิรูณ์ การมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย
บรบิรูณ์ทาํใหค้วามไมม่สีตสิมัปชญัญะบรบิรูณ์ ความไมม่สีตสิมัปชญัญะบรบิรูณ์
ทาํใหค้วามไมส่าํรวมอนิทรยีบ์รบิรูณ์ ความไม่สาํรวมอนิทรยีบ์รบิรูณ์ทาํใหทุ้จรติ 
๓ บรบิรูณ์ ทจุรติ ๓ บรบิรูณ์ทาํใหนิ้วรณ์ ๕ บรบิรูณ์ นิวรณ์ ๕ บรบิรูณ์ทาํให้
อวชิชาบรบิรูณ์ อวชิชานี้มอีาหารอยา่งนี้ และบรบิรูณ์อยา่งนี้ เปรยีบเหมอืนเมือ่
ฝนเมด็ใหญ่ตกลงบนยอดเขา เมือ่ฝนตกลงหนกั ๆ น้ํานัน้ไหลไปตามทีลุ่่มทาํให้
ซอกเขา ลาํธาร และหว้ยเตม็เป่ียม ซอกเขา ลาํธาร และหว้ยเตม็เป่ียมแลว้ทาํให้
หนองเตม็ หนองเตม็แลว้ทาํใหบ้งึเตม็ บงึเตม็แลว้ทาํใหแ้มน้ํ่าน้อยเตม็ แมน้ํ่า
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น้อยเตม็แลว้ทาํใหแ้มน้ํ่าใหญ่เตม็ แมน้ํ่าใหญ่เตม็แลว้ทาํใหม้หาสมทุรสาครเตม็ 
มหาสมทุรสาครนี้มอีาหารอยา่งนี้ และเตม็เป่ียมอยา่งนี้ 

  ครัน้แลว้ตรสัวา่ วชิชาและวมิตุต(ิหมายถงึผลญาณ และสมัปยตุตธรรมที่
เหลอื) มโีพชฌงค ์๗ เป็นอาหาร โพชฌงค ์๗ มสีตปัิฏฐาน ๔ เป็นอาหาร สตปัิฏ
ฐาน ๔ มสีจุรติ ๓ เป็นอาหาร สจุรติ ๓ มคีวามสาํรวมอนิทรยีเ์ป็นอาหาร ความ
สาํรวมอนิทรยีม์สีตสิมัปชญัญะเป็นอาหาร สตสิมัปชญัญะมกีารมนสกิารโดยแยบ
คายเป็นอาหาร การมนสกิารโดยแยบคายมศีรทัธาเป็นอาหาร ศรทัธามกีารฟัง
สทัธรรมเป็นอาหาร การฟังสทัธรรมมกีารคบสตับุรุษเป็นอาหาร การคบสตับุรุษ
ทีบ่รบิรูณ์ ยอ่มทาํใหก้ารฟังสทัธรรมบรบิรูณ์  

  ตรสัต่อไปวา่ การฟังสทัธรรมทีบ่รบิรูณ์ทาํใหศ้รทัธาบรบิรูณ์ ศรทัธาบรบิรูณ์
ทาํใหก้ารมนสกิารโดยแยบคายบรบิรูณ์การมนสกิารโดยแยบคายบรบิรูณ์ทาํให้
สตสิมัปชญัญะบรบิรูณ์สตสิมัปชญัญะบรบิรูณ์ทาํใหค้วามสาํรวมอนิทรยีบ์รบิรูณ์ 
ความสาํรวมอนิทรยีบ์รบิรูณ์ทาํใหส้จุรติ ๓ บรบิรูณ์ สจุรติ ๓ บรบิรูณ์ ทาํใหส้ติ
ปัฏฐาน ๔ บรบิรูณ์ สตปัิฏฐาน ๔ บรบิรูณ์ทาํใหโ้พชฌงค ์๗ บรบิรูณ์ โพชฌงค ์
๗ บรบิรูณ์ทาํใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์ วชิชาและวมิตุตน้ีิมอีาหารอยา่งนี้ และ
บรบิรูณ์อยา่งนี้ เปรยีบเหมอืนเมือ่ฝนเมด็ใหญ่ตกลงบนยอดเขา เมือ่ฝนตกลง
หนกัๆ น้ํานัน้ไหลไปตามทีลุ่่มทาํใหซ้อกเขา ลาํธาร และหว้ยเตม็เป่ียม ซอกเขา 
ลาํธารและหว้ยเตม็เป่ียมแลว้ทาํใหห้นองเตม็ หนองเตม็แลว้ทาํใหบ้งึเตม็ บงึเตม็ 
แลว้ทาํใหแ้มน้ํ่าน้อยเตม็ แมน้ํ่าน้อยเตม็แลว้ทาํใหแ้มน้ํ่าใหญ่เตม็ แมน้ํ่าใหญ่ 
เตม็แลว้ทาํใหม้หาสมทุรสาครเตม็ มหาสมทุรสาครน้ีมอีาหารอยา่งนี้ และเตม็
เป่ียมอยา่งนี้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๔) 

อวิชชาใหญ่,กองอวิชชาใหญ่ :ความไมรู่แ้จง้อย่างยิง่, หมายถงึกองโมหะทีใ่หญ่ เป็นการ
เปรยีบเทยีบระหวา่งโลกยิะกบัโลกุตตระ ในโลกยิะหมายถงึกายขนาดใหญ่ ในโล
กุตตระ หมายถงึอวชิชาใหญ่ ดงัคาํในสาฬหสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่สาฬ
หะภกิษุวา่ สาฬหะ  นกัรบอาชพีทาํลายกายขนาดใหญ่ไดฉ้นัใด อรยิสาวกผูม้ี
สมัมาวมิตุตกิฉ็นันัน้  อรยิสาวกผูม้สีมัมาวมิตุตทิาํลายกองอวชิชาใหญ่ไดห้รอืดงั
คาํในโยธาชวีสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทาํลายกายขนาดใหญ่ได ้ เป็น
อยา่งไร คอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้ทาํลายกองอวชิชาใหญ่ได ้ ภกิษุชือ่วา่ทาํลาย
กายขนาดใหญ่ได ้ เป็นอยา่งนี้แล (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓๔/๓๘๔, องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๖/๒๙๙) 

อวิชโชฆะ : โอฆะคอือวชิชา,หว้งน้ําคอือวชิชา, กเิลสทว่มทบัใจสตัวค์อืความไมรู่,้ กเิลสดุจ
น้ําทว่มพาผูต้กไปใหพ้นิาศคอือวชิชา, เป็นขอ้ ๔ ในโอฆะ (หว้งน้ํา) คอื (๑) กา
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โมฆะ (โอฆะคอืกาม) (๒) ภโวฆะ (โอฆะคอืภพ) (๓) ทฏิโฐฆะ (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ 
(๔) อวชิโชฆะ(โอฆะคอือวชิชา)(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒,๑๑/๓๕๔/
๓๗๖,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๘/๒๓๙,๑๘/๓๒๔/๓๔๓,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖/๒๕,๒๙/
๑๔/๖๘,๒๙/๓๘/๑๔๐,๒๙/๕๘/๑๙๔,๒๙/๑๙๒/๕๕๔,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๖๐/๑๖๑,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๑๔/๒๖๓) 

อวิญญตัิ,อวิญญตัติ : ความไมรู่ค้วามหมาย หมายถงึความไมก่าํหนดหมาย ดงัคาํในอวญิญตัติ
ทุสสลียนัตกิถา ทีพ่ระสกวาทถีามพระปรวาทวีา่ อวญิญตัเิป็นความทุศลีใชไ่หม 
พระปรวาทกีก็ล่าวยอมรบั (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๐๓/๖๕๖) 

อวิตถตา : ความไมค่ลาดเคลื่อน ดงัคาํใน ปัจจยสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตถาคตรู ้ 
บรรลุธาตุนัน้  ครัน้รู ้  บรรลุแลว้จงึบอก  แสดง  บญัญตั ิ  กาํหนด  เปิดเผย 
จาํแนก ทาํใหง้า่ย และกล่าววา่  ‘เธอทัง้หลายจงดเูถดิ’  ภกิษุทัง้หลาย  เพราะ
อวชิชาเป็นปัจจยั  สงัขารทัง้หลายจงึม ีในกระบวนการน้ี ตถตา (ความเป็นอยา่ง
นัน้) อวติถตา (ความไม่คลาดเคลื่อน)อนญัญถตา (ความไมเ่ป็นอยา่งอื่น) อิ
ทปัปัจจยตา (ความทีม่สีิง่นี้เป็นปัจจยัของสิง่นี้)ดงัพรรณนามาฉะนี้แล น้ีเรยีกวา่  
ปฏจิจสมปุบาท (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕) 

อวิตถวาที : กล่าวไม่เป็นอยา่งอื่น หมายถงึตรสัเรือ่งทีไ่มค่ลาดเคลื่อน ดงัคาํในกถาวตัถุ ปุคค
ลกถา ทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงเป็นสจัจวาท ี กาลวาท ีภตูวาท ีตถวาท ี
อวติถวาท ี อนญัญถวาท ี (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๒๙/๑๐๑,๓๗/๒๓๑/๑๐๒,๓๗/
๒๓๕/๑๐๕,๓๗/๒๓๗/๑๐๗,๓๗/๒๓๘/๑๐๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อวติถวาท ีหมายถงึตรสัเรือ่งทีไ่มค่ลาดเคลื่อน (ข.ุ
จ.ูอ. (บาล)ี ๘๓/๖๗)  

อวิตกักวิจารมตัตสมาธิ : สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร, เป็นขอ้ ๒ ในสมาธ ิ๓ คอื 
๑.สวติกักสวจิารสมาธ(ิสมาธทิีม่ที ัง้วติกและวจิาร) ๒.อวติกักวจิารมตัตสมาธ ิ
(สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร)๓.อวติกักอวจิารสมาธ(ิสมาธทิีไ่มม่วีติกและไมม่ี
วจิาร) , ขอ้ ๒ ในธรรม ๓ คอื สวติกักสวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีม่วีติกและวจิาร) อวิ
ตกักวจิารมตัตสมาธ ิ (สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร) อวติกักาวจิารสมาธ ิ (สมาธิ
ทีไ่มม่ ีทัง้วติกและวจิาร),ในกถาวตัถุกลา่วไวว้า่ สมาธพิระผูม้พีระภาคตรสัไว ้๓ 
อยา่ง คอื (๑) สมาธทิีม่วีติกมวีจิาร(๒) สมาธทิีไ่ม่มวีติกมเีพยีงวจิาร (๓) สมาธทิี่
ไมม่วีติกไมม่วีจิาร  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓, องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๘๔/๔๐๙, 
ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๔๓/๕๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๕๖๒/๖๑๔)   

อวิตกักวิจารสมาธิ : สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร ดงัคาํในสวติกักสวจิารสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร คอื  สวติกักสวจิาร
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สมาธ ิ (สมาธทิีม่วีติกวจิาร)อวติกักวจิารสมาธ ิ (สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร) อวิ
ตกักอวจิารสมาธ ิ (สมาธทิีไ่มม่วีติกไมม่วีจิาร) น้ีเราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขต
ธรรม ฯลฯ มปีรากฏในสงัคตีสิตูร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓,ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๖๘/๔๔๙,๑๘/๓๗๗/๔๕๔,๑๘/๓๖๘/๔๔๙,๑๘/๓๗๗/๔๕๔,องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๘๔/๔๐๙) 

อวิตกักสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทุตยิฌานไมม่วีติก ทา่นพระอานนทไ์ดถ้ามทา่นพระสารบีุตรผูอ้ยู ่
ณ วดัพระเชตวนัวา่ อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นกั สหีน้ากบ็รสิทุธิผ์ดุผอ่ง วนันี้ 
ทา่นอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร เมือ่ทา่นพระสารบีุตรตอบวา่ เพราะวติกวจิารสงบ
ระงบัไป วนันี้ ผมเขา้ทุตยิฌานมคีวามผอ่งใสในจติภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึ่ง
ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีต่ปีตแิละสขุเกดิจากสมาธอิยู ่ ผมนัน้ไมไ่ดค้ดิวา่ 
เราเขา้ทตุยิฌานอยู ่เขา้ทุตยิฌานแลว้ หรอืออกจากทุตยิฌานแลว้ จงึกล่าวชมวา่ 
เพราะทา่นพระสารบีุตรถอนอหงัการ มมงัการและมานานุสยัออกไดน้านแลว้ จงึ
ไมม่คีวามคดิเชน่นัน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๓๓/๓๔๓) 

อวินยวาที : กล่าวไมอ่งิวนิยั s,kp57’กล่าวสิง่ทีไ่มใ่ชว่นิยัวา่เป็นวนิยั หมายถงึบุคคลทีเ่ป็น
อธมัมวาท ีดงัคาํในจฬูวรรคทีพ่ระมหากสัสปะกล่าวไวว้า่  ทา่นทัง้หลาย เอาเถดิ 
พวกเราจะสงัคายนาพระธรรมและพระวนิยักนั ก่อนทีอ่ธรรมจะรุง่เรอืง ธรรมจะ
ถูกคดัคา้น สิง่มใิชว่นิยัจะรุง่เรอืง วนิยัจะถูกคดัคา้น  กอ่นทีพ่วกอธรรมวาทจีะมี
กาํลงั พวกธรรมวาทจีะอ่อนกาํลงั พวกอวนิยวาทจีะมกีาํลงัพวกวนิยวาทจีะอ่อน
กาํลงั ดงัคาํในอกุสลมลูสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เพราะเหตุไร  บุคคลเชน่นี้
จงึเรยีกวา่  อกาลวาทบีา้ง  อภตูวาทบีา้ง  อนตัถวาท ี บา้ง  อธมัมวาทบีา้ง  
อวนิยวาทบีา้ง      เพราะบุคคลน้ีก่อทุกขใ์หเ้กดิขึน้แก่ผูอ้ื่นดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็น
จรงิ  ดว้ยการเบยีดเบยีนจองจาํ ใหเ้สยีทรพัย ์ตเิตยีน หรอืขบัไล่  โดยอวดอา้ง
วา่  เรามกีาํลงั ทรงพลงั บา้ง เขาเมือ่ถูกวา่กล่าวดว้ยเรือ่งทีเ่ป็นจรงิกป็ฏเิสธ ไม่
ยอมรบั เมือ่ถูกวา่กล่าวดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ กลบัไมพ่ยายามทีจ่ะปฏเิสธเรือ่ง
นัน้วา่ แมเ้พราะเหตุน้ีเรือ่งนี้จงึไมจ่รงิ ไมแ่ท ้ฉะนัน้บคุคลเชน่นี้จงึเรยีกวา่อกาล
วาทบีา้ง อภตูวาทบีา้ง อนตัถวาทบีา้ง อธมัมวาทบีา้ง  อวนิยวาทบีา้ง (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๗/๔๓๗/๓๗๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๖) 

อวิปปฏิสาร : ความไม่รอ้นใจ ดงัคาํในโจทนาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุพงึใหอ้
วปิปฏสิาร (ความไมร่อ้นใจ) เกดิขึน้แก่ภกิษุผูถู้กโจทโดยไมเ่ป็นธรรม  โดย
อาการ ๕ หรอืดงัคาํวา่ ภกิษุพงึใหอ้วปิปฏสิารเกดิขึน้แก่ภกิษุผูเ้ป็นโจทกโ์ดย
ธรรม โดยอาการ ๕ คอื ๑. ทา่นโจทในกาลอนัควร  ไมโ่จทในกาลอนัไมค่วร 
ทา่นจงึควรมอีวปิปฏสิาร ๒. ทา่นโจทดว้ยถอ้ยคาํจรงิ  ไมโ่จทดว้ยถอ้ยคาํไมจ่รงิ 
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ทา่นจงึควรมอีวปิปฏสิาร ๓.ทา่นโจทดว้ยถอ้ยคาํอ่อนหวานไมโ่จทดว้ยถอ้ยคาํ
หยาบ ทา่นจงึควรมอีวปิปฏสิาร ๔. ทา่นโจทดว้ยถอ้ยคาํอนัประกอบดว้ย
ประโยชน์ไมโ่จทดว้ยถอ้ยคาํอนัไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ ทา่นจงึควรมอี
วปิปฏสิาร ๕. ทา่นโจทดว้ยเมตตาจติ ไมโ่จทดว้ยการเพง่โทษทา่นจงึควรมอี
วปิปฏสิาร หรอืดงัคาํใน กมิตัถยิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ อานนท ์ศลีที่
เป็นกุศล มอีวปิปฏสิาร(ความไมร่อ้นใจ)เป็นผล มอีวปิปฏสิารเป็นอานิสงส์
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑๖๗/๒๗๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๑/๒,๒๔/๑/๓๘๙,๒๔/๒/
๓,๒๔/๒/๓๙๑)  

อวิหา, พรหมโลก,อวิหา, สวรรค  ์: ชือ่พรหมโลก เป็น ๑ ในชัน้สทุธาวาส ๕ ดงัคาํในมหาป
ทานสตูรที ่พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย สมยัหนึ่ง เราอยูท่ีค่วงตน้ราช
สาละ ป่าสภุควนักรุงอุกกฏัฐะ ขณะทีเ่รานัน้หลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดัไดม้คีวามราํพงึ
อยา่งนี้วา่ เทวโลกชัน้สทุธาวาสทีเ่ราไมเ่คยอยูม่าเลยตลอดกาลนานนี้ ไมใ่ชใ่คร 
ๆ  จะเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ยยกเวน้เหล่าเทพชัน้สทุธาวาส ทางทีด่ ี  เราควรไปหา
เหล่าเทพชัน้สทุธาวาส’ จงึไดห้ายไปจากควงตน้ราชสาละนัน้ไปปรากฏในเหล่า
เทพชัน้อวหิาอยา่งรวดเรว็,ในวภิงัคก์ล่าวถงึอายขุองเทวดาชัน้อวหิาไวว้า่ อายุ
ของเทวดาชัน้อวหิา มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ  ๑,๐๐๐  กปั (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๙๑/๕๑, องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๒๘/๓๗๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๐/๖๔,๑๕/๑๐๕/๑๑๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อวหิา หมายถงึพระอนาคามทีีเ่กดิในภพชัน้
สทุธาวาส (ทีอ่ยูข่องทา่นผูบ้รสิทุธิ)์ ๕ ชัน้มชีัน้อวหิา เป็นตน้ แลว้ดาํรงภาวะอยู่
ในชัน้นัน้ ๆ ปรนิิพพานสิน้กเิลสใน ภพชัน้สทุธาวาสนัน่เอง ไมก่ลบัมาเกดิเป็น
มนุษยอ์กี (องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๘๗-๘๘/๒๘๒-๒๘๓) 

อวิหา,เทพชัน้ : เหล่าเทพชัน้อวหิา เป็นเทพในพรหมโลก ดงัคาํในกถาวตัถุทีก่ลา่วไวว้า่ เหลา่
เทพชัน้อวหิา ... ตัง้อยูไ่ดต้ลอด ๑,๐๐๐ กปั  (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๙) 

อวิหาภพ : ชือ่ภพชัน้หนึ่ง ในภพสทุธาวาส ๕ ดงัคาํในปุคคลบญัญตัทิีก่ล่าวถงึบุคคลผูเ้ป็น
อุทธงัโสโตอกนิฏฐคามไีวว้า่ บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่าทัง้ ๕ 
ประการสิน้ไป เป็นโอปปาตกิะ ปรนิิพพานในชัน้สทุธาวาสนัน้ไม่กลบัมาจากภพ
นัน้เป็นธรรมดาบุคคลนัน้จุตจิากอวหิาภพแลว้ไปสูช่ ัน้อตปัปาภพ (อภ.ิปุ.(ไทย) 
๓๖/๔๐/๑๕๖) 

อวิหิงสา : ความไม่เบยีดเบยีน, เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๒ คอื ๑. อวหิงิสา(ความไมเ่บยีดเบยีน)
๒. โสเจยยะ (ความสะอาด) ดงัคาํในอรตสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ควรเจรญิอวหิงิสา(ความไมเ่บยีดเบยีน)เพือ่ละวหิงิสา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/
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๒๕๕,๑๑/๓๒๑/๓๑๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๘/๑๒๖,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๓/
๓๘๘) 

อวิหิงสาธาต  ุ: ธาตุคอือวหิงิสา, ธาตุคอืความปลอดจากการเบยีดเบยีน, ขอ้ ๓ ในกุศลธาตุ ๓ 
คอื ๑.เนกขมัมธาตุ(ธาตุคอืเนกขมัมะ) ๒.อพยาปาทธาตุ (ธาตคุอือพยาบาท) 
๓.อวหิงิสาธาตุ(ธาตุคอือวหิงิสา),เป็นขอ้ ๖ ในธาตุ ๖ คอื ๑. กามธาตุ (ธาตุคอื
กาม) ๒. เนกขมัมธาตุ (ธาตุคอืเนกขมัมะ) ๓.พยาบาทธาต ุ (ธาตคุอืพยาบาท) 
๔.อพยาบาทธาตุ (ธาตุคอือพยาบาท) ๕. วหิงิสาธาตุ (ธาตุคอืวหิงิสา)๖.อวหิงิสา
ธาต(ุธาตุคอือวหิงิสา),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายของอวหิงิสาธาตไุวว้า่ 
อวหิงิสาธาต ุ เป็นไฉน ความตรกึ ความตรกึโดยอาการต่าง ๆ ความดาํรทิี่
ประกอบดว้ยอวหิงิสา ความทีจ่ติแนบแน่นในอารมณ์ ความทีจ่ติแนบสนิทใน
อารมณ์ ความยกจติขึน้สูอ่ารมณ์ สมัมาสงักปัปะ น้ีเรยีกวา่ อวหิงิสาธาตุ กรุณา 
ความเจรญิกรณุา ภาวะทีแ่ผก่รุณาในสตัวท์ัง้หลาย กรุณาเจโตวมิตุต ิ (ความ
หลุดพน้ทางใจทีม่กีรุณาเป็นอารมณ์) น้ีเรยีกวา่ อวหิงิสาธาตุ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๓๐๕/๒๖๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๓,๑๔/๑๘๙/๒๒๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๘๒/
๑๔๑) 

อวิหิงสาวิตก : ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน,ความตรติรกึในทางไมเ่บยีดเบยีน, ความ
ตรกึดว้ยอํานาจกรุณา ไมค่ดิทาํความลําบากเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ื่น คดิแต่จะ
ชว่ยเหลอืเขาใหพ้น้จากทุกข ์ (ขอ้ ๓ ในกุศลวติก ๓),ในอนัธกรณสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัถงึประโยชน์ของอวหิงิสาวติกไวว้า่ อวหิงิสาวติก ไม่ทาํความ
มดืมน ทาํใหเ้กดิปัญญาจกัษุ ทาํใหเ้กดิความรู ้ ทาํปัญญาใหเ้จรญิ  ไมเ่ป็นบ่อ
เกดิแหง่ทุกข ์ เป็นไปเพือ่นิพพาน  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๐๖/๒๑๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๙๖/๑๘๓,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๒๔/๓๗๑,๒๐/๑๒๕/๓๗๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๗๒/๑๑๗,๒๑/๑๓๘/๒๐๖,๒๑/๒๖๒/๓๘๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๘๗/๔๕๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อวหิงิสาวติก หมายถงึความตรกึในเรือ่งไม่
เบยีดเบยีนผูอ้ื่น ตัง้แต่มเีมตตาเป็นสว่นเบือ้งตน้จนถงึปฐมฌาน  (ม.ม.ูอ.(บาล)ี 
๑/๒๐๖/๔๐๖)  

อวิหิงสาสงักปัปะ :ความดาํรปิลอดจากการเบยีดเบยีน,เป็นขอ้ ๓ ในกุศลสงักปัปะ ๓ คอื ๑.  
เนกขมัมสงักปัปะ (ความดาํรปิลอดจากกาม) ๒. อพยาปาทสงักปัปะ (ความดาํริ
ปลอดจากพยาบาท) ๓. อวหิงิสาสงักปัปะ(ความดาํรปิลอดจากการเบยีดเบยีน),
ในสนิทานสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึเหตุเกดิขึน้ของอวหิงิสาสงักปัปะไวว้า่ 
อวหิงิสาสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศยัอวหิงิสาธาตุ อวหิงิสาสงักปัปะเกดิขึน้เพราะ
อาศยัอวหิงิสาสญัญา  อวหิงิสาฉนัทะเกดิขึน้เพราะอาศยัอวหิงิสาสงักปัปะอ



 

๖๐๗๔ 
 

 

วหิงิสาปรฬิาหะเกดิขึน้เพราะอาศยัอวหิงิสาฉนัทะ  อวหิงิสาปรเิยสนาเกดิขึน้
เพราะอาศยัอวหิงิสาปรฬิาหะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๑, ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๙๖/
๑๘๔) 

อวิหิงสาสญัญา :ความกาํหนดหมายปลอดจากการเบยีดเบยีน,เป็นขอ้ ๓ ในกุศลสญัญา ๓ คอื 
๑. เนกขมัมสญัญา(ความกาํหนดหมายปลอดจากกาม) ๒. อพยาปาทสญัญา 
(ความกาํหนดหมายปลอดจากพยาบาท) ๓. อวหิงิสาสญัญา(ความกาํหนด
หมายปลอดจากการเบยีดเบยีน) ,ในสนิทานสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึเหตุ
เกดิขึน้ของอวหิงิสาสงักปัปะไวว้า่ อวหิงิสาสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศยัอวหิงิสา
ธาตุ อวหิงิสาสงักปัปะเกดิขึน้เพราะอาศยัอวหิงิสาสญัญา อวหิงิสาฉนัทะเกดิขึน้
เพราะอาศยัอวหิงิสาสงักปัปะ,ในทุกขสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เป็นธรรมขอ้ 
๖ ในธรรม ๖ ,ในสญัญาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุควรเจรญิอวหิงิสา
สญัญา(ความกาํหนดหมายปลอดจากการ  เบยีดเบยีน)เพือ่ละวหิงิสาสญัญา,ใน
กถาวตัถุกล่าวไวว้า่ อวหิงิสาสญัญาเกดิขึน้ในลาํดบัแห่งวหิงิสาสญัญา (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๔,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๐/๖๓๑,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๘๗/๗๓๔) 

อวฏุฐิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเปรยีบดว้ยฝน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคลในโลกนี้ม ี๓ 
จาํพวก ไดแ้ก่ บุคคลผูเ้ปรยีบดว้ยฝนไมต่ก คอืไมใ่หท้านแก่ใครเลย บุคคลผู้
เปรยีบดว้ยฝนตกบางพืน้ที ่ คอืใหท้านแก่คนบางพวก ไมใ่หท้านแก่คนบางพวก 
และบุคคลผูเ้ปรยีบดว้ยฝนตกทัว่ไป คอืใหท้านแก่คนทุกจาํพวก (ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๗๕/๔๓๔)  

อวฏุฐิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเปรยีบดว้ยฝน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคลในโลกนี้ม ี๓ 
จาํพวก ไดแ้ก่ บุคคลผูเ้ปรยีบดว้ยฝนไมต่ก คอืไมใ่หท้านแก่ใครเลย บคุคลผู้
เปรยีบดว้ยฝนตกบางพืน้ที ่ คอืใหท้านแก่คนบางพวก ไมใ่หท้านแก่คนบางพวก 
และบุคคลผูเ้ปรยีบดว้ยฝนตกทัว่ไป คอืใหท้านแก่คนทุกจาํพวก (ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๗๕/๔๓๔) 

อเวจจปัปสนันสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้ลือ่มใสอยา่งไม่หวัน่ไหว พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผู้
เลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในเราทัง้หมดเป็นโสดาบนับรรดาบุคคลผูเ้ป็นโสดาบนั
เหล่านัน้ บุคคลผูม้คีวามสาํเรจ็ ม ี ๕ จาํพวก คอื (๑-๕) มเีน้ือความเหมอืน
นิฏฐงัคตสตูร บุคคลละโลกนี้ไปแลว้จงึมคีวามสาํเรจ็ ม ี๕ จาํพวก คอื (๑-๕) มี
เนื้อความเหมอืนนิฏฐงัคตสตูร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๔/๑๔๒) 

อเวจีนรก,อเวจีมหานรก : ชือ่นรกขมุ ๑ ในนรก ๘ ขมุ ไดแ้ก่ ๑. สญัชวีนรก ๒. กาฬสตุตนรก 
๓. สงัฆาฏนรก ๔. โรรุวนรก ๕. มหาโรรุวนรก ๖. ตาปนรก ๗. มหาตาปนรก ๘. 



 

๖๐๗๕ 
 

 

อเวจมีหานรก นรกขมุนี้ มคีวามรอ้นรา้ยแรง มเีวทนาเผด็รอ้น น่าหวาดกลวั  
ซึง่เป็นนรกขมุลกึทีส่ดุสาํหรบัลงโทษแกผู่ท้ีม่บีาปหนกัทีส่ดุ ดงัคาํในจกักวตัติ
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เมือ่มนุษยม์อีายขุยั  ๘๐,๐๐๐  ปี  
จกัมอีาพาธ ๓  อยา่งคอื  (๑)  อจิฉา (๒)  อนสนะ (๓) ชรา  เมือ่มนุษยม์อีายขุยั 
๘๐,๐๐๐ ปีชมพทูวปีน้ีจกัมัง่คัง่อุดมสมบรูณ์ บา้น  นิคมและราชธานีมทีุกระยะ
ชัว่ไก่บนิตก เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี  ชมพทูวปีน้ี  จกัดปูระหนึ่งอเวจี
นรกทีแ่ออดัยดัเยยีดไปดว้ยผูค้นทัง้หลาย,ในปโลกสตูร พราหมณ์มหาศาลคน
หน่ึงกล่าววา่ ขา้แต่ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้ไดฟั้งมาแต่พราหมณ์ผูเ้ป็นบรรพ
บุรุษ ผูเ้ฒา่ผูใ้หญ่ ผูเ้ป็นอาจารย ์ และผูเ้ป็นอาจารยข์องอาจารยซ์ึง่กล่าวอยูว่า่  
ทราบมาวา่ ในกาลก่อน โลกน้ีหนาแน่นไปดว้ยมนุษยเ์หมอืนอเวจมีหานรก  
หมูบ่า้น ตาํบล  ชนบทและเมอืงหลวง  มทีุกระยะไก่บนิตก,ในสรภงัคชาดก 
กล่าวถงึพระเจา้กลาพตุกนรกชัน้นี้ไวว้า่ พระราชาพระองคใ์ดไดท้รงตดับรรพชติ
ผูก้ล่าวขนัต ิผูส้งบ  ไมป่ระทุษรา้ย  ขาดออกเป็นทอ่น ๆ  พระราชาพระองคน์ัน้
ทรงพระนามวา่พระเจา้กลาพ ุ ตกอเวจมีหานรกซึง่มคีวามรอ้นรา้ยแรง มเีวทนา
เผด็รอ้นน่าหวาดกลวั หมกไหมอ้ยู,่ในสงักจิจชาดก กล่าววา่เป็น ๑ ในนรก ๘ 
ขมุ คอื ๑. สญัชวีนรก ๒. กาฬสตุตนรก ๓.  สงัฆาฏนรก โรรุวนรก  ๒  คอื  (๔.  
ชาลโรรุวนรก  ๕.  ธมูโรรุวนรก)  ๖.  ตาปนนรก  ๗.  ปตาปนนรก  ๘. อเวจี
มหานรก,ในมหานิทเทสพรรณนาถงึนรกขมุนี้ไวว้า่ อเวจมีหานรก  ทัง้ขา้งล่าง
ขา้งบน  ดา้นขา้ง กเ็หมอืนกบัแผน่เหลก็ทีถู่กไฟเผาลน  เรา่รอ้นโชตชิว่งอยู่
เสมอ สตัวท์ัง้หลายทีห่ยาบชา้มาก  ทาํกรรมรา้ยแรงมากเสมอ เป็นผูม้ี
บาปกรรมโดยสว่นเดยีว มอดไหมอ้ยูใ่นอเวจมีหานรกนัน้แต่กย็งัไมต่ายรา่งกาย
ของสตัวท์ีอ่ยู่ในนรกเหล่านัน้ เหมอืนกบัไฟทีไ่หมอ้ยู ่ขอเธอจงดคูวามมัน่คงของ
กรรมเถดิไมม่เีถา้และเขมา่เลยสตัวน์รกทัง้หลายวิง่ไปทางตะวนัออก จาก
ตะวนัออกนัน้  กว็ิง่ไปทางตะวนัตก  วิง่ไปทางเหนือ จากทางเหนือนัน้  กว็ิง่ไป
ทางดา้นใต ้วิง่ไปยงัทศิใด ๆ  ประตนูัน้ ๆ  กปิ็ดเสยี สตัวเ์หล่านัน้ มคีวามหวงั
จะออกไป  จงึเทีย่วแสวงหาทางออกอยูเ่สมอ สตัวเ์หลา่นัน้ไมส่ามารถจะออกไป
จากมหานรกนัน้  เพราะกรรมเป็นปัจจยั เพราะสตัวเ์หล่านัน้ทาํกรรมชัว่รา้ยไว้
มาก ยงัใหผ้ลไมห่มดสิน้,  ในปฏสิมัภทิามรรคกล่าวอเวจนีรกไวใ้นกามาวจรภูมิ
วา่ กามาวจรภมู ิเป็นอยา่งไร คอื ขนัธ ์ธาตุ  อายตนะ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร  
วญิญาณทีท่อ่งเทีย่วอยูใ่นภมูน้ีิ  นบัเนื่องในภมูน้ีิ ในระหวา่งนี้ คอืเบือ้งล่าง
กาํหนดเอาอเวจนีรกเป็นทีส่ดุเบือ้งบนกาํหนดเอาเหล่าเทพชัน้ปรนิมมติวสวตัดี
เป็นทีส่ดุ น้ีชือ่วา่กามาวจรภมู,ิในอปทาน พระธมัมรจุเิถระกล่าวถงึอดตีชาตวิา่
ไปเกดิในนรกขมุนี้ไวต้อนหนึ่งวา่ ขา้พเจา้มจีติชัว่รา้ยไดท้าํอนนัตรยิกรรมฆา่



 

๖๐๗๖ 
 

 

มารดา จุตจิากภพนัน้แลว้ไปเกดิในอเวจมีหานรกทีแ่สนจะทารุณ  ขา้พเจา้ตก
นรกประสบความลาํบากเวยีนวา่ยตายเกดิอยูน่าน พระสมัมขุาถวกิเถระกล่าวไว้
วา่ พระผูม้พีระภาคพระองคใ์ดประสตู ิ ไฟในอเวจนีรกไมลุ่กโพลง,ในวภิงัค์
กล่าวถงึไวว้า่ ขนัธ ์ ธาตุ  อายตนะ รปู เวทนา  สญัญา สงัขาร วญิญาณ  ที่
ทอ่งเทีย่วนบัเนื่อง อยูใ่นระหวา่งนี้  ชัน้ตํ่ามอีเวจนีรกเป็นทีส่ดุ ชัน้สงูมเีทพ
ชัน้ปรนิมมติวสวตัตเีป็นทีส่ดุน้ีเรยีกวา่กามธาตุ,ในกถาวตัถุ กล่าวไวว้า่ พระ
โพธสิตัวไ์ปสูน่รก  ฯลฯ  สญัชวีนรก ฯลฯ  กาลสุตตนรก ฯลฯ ตาปนนรก  ฯลฯ  
ปตาปนนรก ฯลฯ  สงัฆาฏนรกฯลฯ โรรุวนรก ฯลฯ อเวจนีรกเพราะเหตุทาํตาม
อาํนาจความประสงค ์(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๖/๗๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๗/๒๒๐,ข.ุ
ชา.จตฺตาลสี.(ไทย) ๒๗/๗๓/๖๐๗,ข.ุชา.สฏฺฐ.ี(ไทย) ๒๘/๘๓/๔๗,ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๑๘๐/๔๘๓, ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๒๒/๔๐๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๒/๑๒๑, ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๔๕/๒๘๒, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๗๖,๑๕๙, ๓๓/๓/๖๑๘,อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๑๘๒/๑๔๐, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๙๑๐/๙๓๙) ใชเ้ป็น อวจิ ีหรอื อวจี ิกม็ ี 

  อรรถกถาอธบิายถงึนรกขมุเลก็ๆในอเวจมีหานรกไวว้า่ อพัพทุนรก นิรพัพทุ
นรก อพพัพนรก อุหหนรก อฏัฏนรก กุมทุนรก โสคนัธกินรก อุปปลนรก  
ปุณฑรกินรก ปทุมนรก ทัง้หมดนี้อยูใ่นอเวจมีหานรก เป็นนรกเลก็อยูใ่นนรก
ใหญ่ ไมม่ภีมูเิป็นของตนเอง  แต่เป็นทีซ่ึง่สตัวจ์ะตอ้งรบักรรม เชน่ อพัพทุนรก
เป็นสถานทีท่รมานสตัวโ์ดยการนบัชิน้เนื้อเป็นเครือ่งบอก  ระยะเวลาในการ
ทรมานสตัว ์คาํวา่ อเวจมีหานรก นรกทีไ่มม่เีวลาวา่ง หมายถงึนรกทีม่เีปลวไฟ
พลุ่งออกมาจากทศิทัง้ ๔ เผาสตัวน์รก อยูต่ลอดเวลา มหานรกขมุนี้มปีระต ู ๔ 
ดา้น ประตหูน่ึง ๆ มอุีสสทุนรก (นรกบรวิาร) ดา้นละ ๔  มหานรกขมุหน่ึง ๆ จงึ
มอุีสสทนรก ๑๖ แห่ง มหานรก ๘ ขมุมอุีสสทนรก ๑๒๘ รวมกบัมหานรก ๘ 
เป็น ๑๓๖ ขมุ (องฺ. ทสก. อ. (บาล)ี ๓/๘๙/๓๖๖,ข.ุชา.อ. ๘/๘๓-๘๔/๑๑๑-๑๑๔)  

อโศก, พระ : ชือ่พระอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่วปัิสสรีปูหนึ่งดงัคาํในสงัฆปัุฏฐาก
เถราปทานทีพ่ระสงัฆปัุฏฐากเถระกล่าวถงึอดตีชาตวิา่ถวายยาตอนหนึ่งไวว้า่ 
ขา้พเจา้เหน็พระสมณะผูม้ศีลี  รุง่เรอืงมาก เจบ็ไข ้มจีติเลื่อมใส  มใีจยนิด ี จงึได้
ถวายยา  (บาํบดัไข)้ พระสมณะผูส้าํรวมอนิทรยีม์นีามวา่อโศก ผูเ้ป็นอุปัฏฐาก
ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสสหีายจากโรคดว้ยยานัน้นัน่แล (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๔๑/๓๔๕) 

อโศก,พระราชา : มหาราชแหง่ชมพทูวปีซึง่เป็นราชาผูย้ิง่ใหญ่ทีส่ดุพระองคห์น่ึงใน
ประวตัศิาสตรโ์ลก และเป็นพุทธศาสนูปถมัภกทีส่าํคญัยิง่ เป็นกษตัรยิพ์ระองคท์ี ่
๓ แห่งราชวงศโ์มรยิะ ครองราชสมบตั ิ ณ พระนครปาฏลบีตุร ในพ.ศ.๒๑๘-
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๒๖๐ เมื่อครองราชยไ์ด ้ ๘พรรษา ทรงยกทพัไปปราบแควน้กลงิคะ(ปัจจุบนัคอื
ดนิแดนแถบแควน้ Orissa)ทีเ่ป็นชนชาตเิขม้แขง็ลงไดท้าํใหอ้าณาจกัรของ
พระองคก์วา้งใหญ่ทีส่ดุในประวตัชิาตอินิเดยี แต่ในการสงครามนัน้ มผีูค้นลม้
ตายและประสบภยัพบิตัมิากมาย ทาํใหพ้ระองคส์ลดพระทยัพอดไีดท้รงสดบัคาํ
สอนในพระพทุธศาสนา ทรงเลื่อมใส ไดท้รงเลกิการสงคราม หนัมาถอืหลกั 
“ธรรมวชิยั” คอืชนะใจดว้ยธรรม มุง่ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา สรา้งสรรค์
ประโยชน์สขุของประชาชน และความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศในทางสนัต ิ
โปรดใหเ้ขยีนสลกัศลิาจารกึ (เรยีกวา่ “ธรรมลปิิ” คอื ลายสอืธรรม หรอืธรรม
โองการ) ไวใ้นทีต่่างๆ ทัว่มหาอาณาจกัร เพือ่สือ่พระราชกรณียกจิ พระบรมรา
โชบาย และสอนธรรมแก่ขา้ราชการและประชาชน ทรงสรา้งมหาวหิาร ๘๔,๐๐๐ 
แหง่ เป็นศนูยก์ลางการศกึษา ทรงอุปถมัภก์ารสังคายนา ครัง้ที ่๓ และการสง่ศา
สนทตูออกไปเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาในนานาประเทศ เชน่ พระมหนิทเถระไป
ยงัลงักาทวปี และพระโสณะพระอุตตระมายงัสวุรรณภมู ิ เป็นตน้, ก่อนทรงหนั
มานบัถอืพระพทุธศาสนา ทรงปรากฏพระนามวา่ จณัฑาโศก คอื อโศกผู้
โหดรา้ย ครัน้หนัมาทรงนบัถอืพระพทุธศาสนาและดาํเนินนโยบายธรรมวชิยัแลว้ 
ไดร้บัขนานพระนามใหมว่า่ธรรมาโศก คอื อโศกผูท้รงธรรม ชาวพทุธไทยแต่
เดมิมามกัเรยีกพระองคว์า่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช; เมือ่อนิเดยีเป็นเอกราชพน้
จากการปกครองขององักฤษใน พ.ศ.๒๔๙๐ แลว้ กไ็ดนํ้าเอารปูพระธรรมจกัร 
ซึง่ทนูอยูบ่นหวัสงิหย์อดเสาศลิาจารกึของพระเจา้อโศกมหาราช ทีส่ารนาถ (ป่า
อสิปิตนมฤคทายวนั ทีท่รงแสดงปฐมเทศนา) มาเป็นตราสญัลกัษณ์ทีก่ลางผนืธง
ชาตแิละใชร้ปูสงิหท์ัง้สีท่ีท่นูพระธรรมจกัรนัน้ เป็นตราแผน่ดนิสบืมา 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อโศก, ภเูขา : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง อยูไ่มไ่กลจากภูเขาหมิพานต ์ ดงัคาํทีพ่ระเมตตคเูถระ  เมือ่จะ
ประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตน  จงึกล่าววา่ ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานตม์ี
ภเูขาลกูหน่ึงชือ่อโศกวสิสกุรรมเทพบุตรเนรมติอาศรมใหแ้ก่ขา้พเจา้ทีภ่เูขา
อโศกนัน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๕/๖๖๐) 

อโศกนันทวนั : ชือ่สวนของเทวดา บนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ มปีรากกฎในอลมัพสาชาดก ดงัคาํที่
นางอลมัพสุาเทพกญัญากราบทลูแก่สกักะวา่ นางเทพอปัสรผูท้ดัเทยีมกบัหมอ่ม
ฉนั และประเสรฐิกวา่หม่อมฉนั  ในอโศกนนัทวนักม็อียู ่ (ข.ุชา.จตฺตาลสี.(ไทย) 
๒๗/๙๙/๖๑๒) 

อโศการาม : ชือ่วดัสาํคญัทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งในกรุงปาฏลบุีตรเป็นทีท่าํ 
สังคายนา ครัง้ที ่๓  (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
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อสงไขยกปั : กปัทีก่าํหนดนบัไมไ่ด ้ คอืมหากปัทีผ่า่นไปนานจนไมส่ามารถนบัได ้ ม ี ๔ 
ประการ ดงัคาํในกปัปสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุทัง้หลาย  อสงไขยกปั 
๔  ประการนี้ คอื ๑.  ในเวลาทีส่งัวฏัฏกปั๑ดาํเนินไป  ไมม่ใีครกาํหนดนบัไดว้า่ 
จาํนวนเทา่น้ี หลายปี จาํนวนเทา่น้ี ๑๐๐ ปี จาํนวนเทา่น้ี ๑,๐๐๐ ปี หรอื จาํนวน
เทา่น้ี ๑๐๐,๐๐๐ ปี ๒. ในเวลาทีส่งัวฏัฏฐายกีปั๒ดาํเนินไป ไมม่ใีครกาํหนดนบั
ไดว้า่ จาํนวนเทา่น้ีหลายปี จาํนวนเทา่น้ี ๑๐๐ ปี จาํนวนเทา่น้ี ๑,๐๐๐ ปี หรอื
จาํนวนเทา่น้ี  ๑๐๐,๐๐๐ ปี ๓. ในเวลาทีว่วิฏัฏกปั ดาํเนินไป ไมม่ใีครกาํหนดนบั
ไดว้า่ จาํนวน เทา่น้ีหลายปี จาํนวนเทา่น้ี ๑๐๐ ปี จาํนวนเทา่น้ี ๑,๐๐๐  ปีหรอื
จาํนวนเทา่น้ี ๑๐๐,๐๐๐ ปี  ๔. ในเวลาทีว่วิฏัฏฐายกีปั๒ดาํเนินไป ไมม่ใีคร
กาํหนดนบัไดว้า่ จาํนวนเทา่น้ีหลายปี จาํนวนเทา่น้ี ๑๐๐ ปี จาํนวนเทา่น้ี 
๑,๐๐๐ ปี หรอืจาํนวนเทา่น้ี ๑๐๐,๐๐๐ ปี,ในเถรคาถา พระกุมารกสัสปเถระ
กล่าวไวว้า่ บรรดาพระสาวกทีห่ยัง่รูถ้งึกายของตน ไดใ้นอสงไขยกปันัน้ พระ
กุมารกสัสปะนี้เป็นองคส์ดุทา้ย รา่งกายน้ีเป็นรา่งกายสดุทา้ย การเวยีนวา่ยตาย
เกดิเป็นวาระสดุทา้ย บดัน้ี  ไม่มกีารเกดิอกี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๖/๒๑๖,ข.ุ
เถร.(ไทย) ๒๖/๒๐๒/๓๖๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสงไขยกปั หมายถงึมหากปัทีผ่า่นไปนานจนไม่
สามารถนบัได ้ ,ในบางครัง้ อสงไขยกปั เรยีกวา่มหากปั ดงัคาํวา่ มหากปัปะ 
(กปัใหญ่) ชว่งระยะเวลายาวนานจนไมม่ใีครนบัไดว้า่กีปี่ บางทเีรยีกว่า อสงไขย
กปั (ข.ุเถร.อ. (บาล)ี ๑/๒๐๒/๕๐๓, (อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๖๒๑-๖๒๔/๒๕๘) 

อสงไขยชาต ิ: การชาตทิีม่จีาํนวนนบัไมไ่ด ้หมายถงึเกดิมาหลายชาตจินนบัจาํนวนไมไ่ด ้ดงัคาํ
ในมหานารทกสัสปชาดก ทีน่างรุจากล่าวไวว้า่ ขา้แต่สมมตเิทพ ชาตทิี ่ ๗ 
หมอ่มฉนัจกัไดเ้กดิเป็นเทวดาผูช้ายคอื เป็นเทพบตุรผูม้ฤีทธิม์าก  เป็นผูส้งูสดุ
ในหมูเ่ทวดา แมว้นันี้เหล่านางอปัสรผูเ้ป็นปรจิารกิาของหมอ่มฉนัยงัชว่ยกนัรอ้ย
ดอกไมเ้ป็นพวงมาลยัอยูใ่นพระอุทยานนนัทวนั เทพบุตรนามวา่ชวะ  ยงัรบั
พวงมาลยัของหมอ่มฉนัอยู่ ๑๖ ปีในมนุษยน้ี์เป็นเหมอืนครูห่น่ึงของเทวดา ๑๐๐ 
ปีของมนุษยเ์ป็นคนืหนึ่งวนัหนึ่งของเทวดา ดงัทีไ่ดก้ราบทลูมานี้ กรรมทัง้หลาย
ตดิตามไปได ้แมต้ัง้อสงไขยชาต ิดว้ยวา่กรรมจะดหีรอืชัว่กต็ามยอ่มไมพ่นิาศไป 
(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๘๒/๓๘๐) 

อสงไขยแสนกปั : เวลานานมากจนนบัไมไ่ดบ้วกกบัอกี ๑๐๐๐๐๐ กปั ซึง่เป็นทีท่รงบาํเพญ็
บารมขีองพระพทุธเจา้ ดงัคาํในจรยิาปิฎก ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ใน  ๔  
อสงไขยแสนกปั  ความประพฤตใิดในระหวา่งนี้ ความประพฤตนิัน้ทัง้หมดเป็น
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เครือ่งบ่มพระโพธญิาณ เราจกัเวน้ความประพฤตใินภพน้อยภพใหญ่ในกปัทีล่่วง
แลว้เสยี จกับอกความประพฤตใินกปัน้ี (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑/๗๒๗) 

อสตรี : หญงิไมม่คีุณธรรมของผูห้ญงิ เพราะประพฤตผิดิในกาม ดงัคาํในวธิุรชาดกทีว่ธิุร
บณัฑติ กล่าวไวว้า่ มาณพ ทา่นจงเดนิไปตามทางทีท่า่นเดนิไปแลว้จงอยา่เผา
ฝ่ามอือนัเปียกชุม่ อยา่ไดป้ระทุษรา้ยในมติรทัง้หลายในกาลไหน ๆ อยา่ตกอยู่
ในอาํนาจของเหล่าอสตร (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๕๖๕/๔๒๙,๒๘/๑๕๖๖/
๔๓๐,๒๘/๑๕๗๐/๔๓๐,๒๘/๑๕๗๑/๔๓๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสตร ี หมายถงึหญงิผูป้ระกอบดว้ยอสทัธรรม 
(เมถุนธรรม) (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๑๐/๑๕๖๕/๒๖๑) 

อสทิสชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยอสทสิกุมาร มเีน้ือความอธบิายวา่ อสทสิกุมารโพธสิตัวเ์รยีนจบวชิา 
๑๘ ศาสตร ์ เป็นนกัแมน่ธนู ทรงมพีลงัมาก ยงิไดไ้กล ยงิไดร้วดเรว็และแมน่ยาํ
ทัง้สามารถทาํลายเป้าใหญ่ๆ ได ้ทรงขบัไล่พระราชาขา้ศกึ ๗ พระองคใ์หห้นีไป 
แต่ไมท่รงเบยีดเบยีนใคร ๆ เพราะเหตุแหง่วชิา เพยีงแต่ยงิธนูขูข่า้ศกึใหห้นีไป
เทา่นัน้ ทรงชว่ยพระอนุชาใหป้ลอดภยัแลว้เสดจ็ออกผนวช บณัฑติผูม้คีวามรู้
ย่อมไมลุ่่มหลงในอาํนาจทีไ่ด ้ แต่กลบัทาํความสวสัดแีละหาความสงบใหก้บั
ตนเอง (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๖๑/๘๐) 

อสทิสทานวตัถ ุ: เรือ่งอสทสิทาน พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ีแก่พระเจา้ปเสนทิ
โกศลและเหลา่อํามาตยว์า่ พวกคนตระหน่ีไปเทวโลกไม่ไดเ้ลย พวกคนพาลไม่
สรรเสรญิการใหท้าน สว่นนกัปราชญอ์นุโมทนาการใหท้าน เพราะเหตุนัน้แล 
เขาจงึไดร้บัสขุในปรโลก (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๗๗/๘๘) 

อสทิสราชบตุร : ชื่อราชบุตรองคห์น่ึง เป็นพระโพธสิตัว ์เก่งธนู เคยทาํใหพ้ระราชาตา่งเมอืงหนี
ไป ดงัคาํในอทสสิชาดกทีพ่ระศาสดาตรสัเล่าเรือ่งอสทสิราชกุมารโพธสิตัวท์รง
ขบัพระราชาเจด็พระนครใหห้นีไปไดช้ยัชนะแลว้ผนวชเป็นฤๅษกีบัภกิษุ
ทัง้หลายจงึตรสัวา่อสทสิราชบุตรทรงเป็นนกัแมน่ธนู มพีลงัมาก ยงิไดไ้กล  ยงิ
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และแมน่ยาํ ทาํลายเป้าใหญ่ๆ ได ้(ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๖๑/๘๐) 

อสนโพธิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอสนโพธยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุป
ไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ทา่นเคยปลกูตน้ไมถ้วายพระพทุธเจา้พระนามวา่
ตสิสะ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗๘/๑๙๙) 

อสนะ, ต้นโพธิ์  : ชื่อตน้โพธิช์ือ่หนึ่งดงัคาํในอสนโพธยิเถราปทานทีพ่ระอสนโพธยิเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนตอนหน่ึงไวว้่า ตน้ไมง้อกขึน้บนแผน่ดนิโดยนามบญัญตัวิา่อ
สนะ ขา้พเจา้บาํรุงตน้โพธิช์ือ่อสนะอนัอุดมนี้ตลอด ๕ ปี ขา้พเจา้ไดเ้หน็ตน้ไมม้ี



 

๖๐๘๐ 
 

 

ดอกบานสะพรัง่น่าอศัจรรย ์ เป็นเหตุใหข้นพองสยองเกลา้เมือ่จะประกาศกรรม
ของตน จงึเขา้ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘๐/๒๐๐) 

อสนิบาต : สายฟ้าผา่ หมายถงึฟ้าผา่ตามธรรมชาต ิ จดัอยูใ่นเตโชธาตุ ดงัคาํในปลายติ
ชาดกทีพ่ระเจา้พรหมทตัโพธสิตัวท์รงดาํรจิะยดึเอาเมอืงตกักศลิาจงึตรสัวา่ ทา่น
ทัง้หลายจงรบีรุกเขา้ไป จงรบีบุกเขา้ไป จงโหร่อ้งใหอ้กึทกึกกึกอ้งพรอ้มกบัพญา
ชา้งทีป่ระเสรฐิ ในวนันี้ประดุจสายอสนิบาตอนัแผซ่่านออกจากเมฆคาํราม
กกึกอ้งอยู,่ในวภิงัคก์ล่าวถงึอสนิบาตไวอ้ยูใ่นเตโชธาตภุายนอกไวว้า่ ไฟอส
นิบาต (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๕๘/๑๐๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๗๕/๑๓๖) 

อสนิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญิเปรยีบเหมอืนสายฟ้า พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ลาภ
สกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารุณเป็นตน้ ภกิษุผูเ้หน็แก่ลาภสกัการะและ
ความสรรเสรญิ ยอ่มเป็นเหมอืนถูกสายฟ้าฟาด (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๖๒/๒๖๙) 

อสภาควตุติ : ความประพฤตไิมเ่หมาะสม, เป็นขอ้ ในธรรมหมวดที ่ ๑ ลาํดบัที ่๓๘ ในวภิงัค์
อธบิายความหมายของอสภาควุตตไิวว้า่ อสภาควุตต ิ เป็นไฉน ความไม่
ประพฤตติาม ความประพฤตขิดัขนื ความไม่เอือ้เฟ้ือ ภาวะทีไ่มเ่อือ้เฟ้ือ ความ
ไมเ่คารพ ความไมย่าํเกรงในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูท้ีค่วรเคารพ เชน่มารดาบดิา
พีช่าย พีส่าว อาจารย ์ อุปัชฌาย ์  พระพทุธเจา้หรอืพระสาวก น้ีเรยีกวา่ 
อสภาควุตต ิ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๕๕/๕๕๒) 

อสมเทพบตุร : ชือ่เทพบุตรองคห์น่ึง ผูเ้ป็นสาวกของเดยีรถยี ์ ดงัคาํในนานาตติถยิสาวกสตูรที่
กล่าวไวว้า่  สมยัหนึ่ง  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ  พระเวฬุวนั  เขตกรุงรา
ชคฤห ์ ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป พวกเทพบุตรผูเ้ป็นสาวกของเดยีรถยีต์่าง ๆเป็น
จาํนวนมาก คอื อสมเทพบุตร สหลเีทพบุตร  นิกเทพบุตรอาโกฏกเทพบุตร  
เวฏมัพรเีทพบุตร มาณวคามยิเทพบุตร  มวีรรณะงดงามยิง่นกัเปล่งรศัมใีหส้วา่ง
ทัว่พระเวฬุวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ดงัคาํทีอ่สมเทพบุตรยนือยู ่  ณ  ที่
สมควรแลว้  ไดก้ล่าวปรารภปรูณะ  กสัสปะวา่ท่านปรูณะ  กสัสปะมองไมเ่หน็
บาปหรอืบุญของตน ในเพราะการตดั การฆา่ การโบย การเสือ่มทรพัย ์ทา่นจงึ
บอกใหเ้บาใจเสยี สมควรทีจ่ะยกยอ่งทา่นวา่เป็นศาสดาในโลกนี้ (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๑๑/๑๒๔) 

อสมยวิมตุ : หลุดพน้ทีไ่มข่ึน้ต่อสมยัหรอืชัว่คราวคอืยัง่ยนืเรือ่ยไป หมายถงึพระขณีาสพผู้
หลุดพน้ดว้ยอสมยวมิตุ ดงัคาํในนนัทยิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่เจา้ศากยะ
นามวา่นนัทยิะวา่ ภกิษุผูเ้ป็นอสมยวมิตุไมพ่จิารณาเหน็กจิทีค่วรทาํของตนหรอื



 

๖๐๘๑ 
 

 

การสัง่สมกจิทีต่น ทาํแลว้  นนัทยิะ  พระองคพ์งึตัง้สตมิัน่ภายในปรารภเทวดา
อยา่งนี้เถดิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓/๔๒๐) 

อสมยวิมตุติ : ความหลุดพน้ทีไ่มข่ึน้ต่อสมยัหรอืชัว่คราว หมายถงึอรยิผลโดยเฉพาะอรหตัตผล
เป็นโลกุตตรวมิตุต ิ ดงัคาํในมหาสาโรปมสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ... 
เพราะญาณทสัสนะนัน้ เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ื่น เพราะญาณทสัสนะนัน้ เขา
จงึไมม่วัเมา ไมล่มืตวั และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มทาํอสมยวโิมกขใ์ห้
สาํเรจ็ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จะพงึเสือ่มจากอสมยวมิตุตนิัน้ หรอืดงัคาํวา่ ... 
เพราะญาณทสันะนัน้ เขาจงึปลืม้ใจ แต่มคีวามรูส้กึยงัไมส่มหวงั  เพราะญาณทสั
สนะนัน้ เขาจงึไมย่กตน  ไมข่ม่ผูอ้ื่น เพราะญาณทสัสนะนัน้ เขาจงึไมม่วัเมาไม่
ลมืตวั และไมป่ระมาท เมือ่ไมป่ระมาทยอ่มทาํอสมยวโิมกขใ์หส้าํเรจ็ เป็นไป
ไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จะพงึเสือ่มจากอสมยวมิตุตนิัน้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๑๑/๓๔๗) 

อสมยวิโมกข  ์: ความหลุดพน้ทีไ่มข่ึน้ต่อสมยั หมายถงึโลกุตตรธรรม ๙ ดงัคาํในมหาสาโรปม
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ... เพราะญาณทสัสนะนัน้  เขาจงึไมย่กตน ไมข่ม่
ผูอ้ื่น เพราะญาณทสัสนะนัน้  เขาจงึไมม่วัเมาไมล่มืตวั  และไมป่ระมาท  เมือ่ไม่
ประมาทยอ่มทาํอสมยวโิมกขใ์หส้าํเรจ็  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จะพงึเสือ่มจา
กอสมยวมิตุตนิัน้,เป็นวโิมกขล์าํดบัที ่ ๔๕ ในวโิมกข ์ ๗๕,ในวโิมกขกถาอธบิาย
วา่ อสมยวโิมกข ์ เป็นอยา่งไร คอื อรยิมรรค  ๔ สามญัญผล ๔ และนิพพาน น้ี
ชือ่วา่อสมยวโิมกข ์ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๑๑/๓๔๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐๙/๓๔๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสมยวิโมกข  ์ หมายถงึโลกุตตรธรรม ๙ คอื 
อรยิมรรค ๔ สามญัญผล ๔ และนิพพาน ๑ (ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๓๑๑/๑๓๙)   

อสมอบุาสก : ชือ่อุบาสกคนหนึ่ง ผูเ้ป็นอคัรอุปัฏฐากเบือ้งขวา ของพระพุทธเจา้นามวา่ปทุมดงั
คาํในปทุมพทุธวงศว์า่สภยิอุบาสกและอสมอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก รุจอุิบาสกิา
และนนัทรามาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๓๒) 

อสมะ : ชือ่เทพคณะหนึ่ง ทีเ่ขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ พรอ้มภกิษุสงฆ ์ ณ ป่ามหาวนั เขต
กรุงกบบิพสัดุ ์ ดงัคาํในมหาสมยสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เทพ (๑๐ หมู)่ 
คอื เวณฑ ูสหล ีและเทพ ๒หมูค่อื อสมะ และยมะกม็า เทพผูอ้าศยัพระจนัทร ์ มี
พระจนัทรนํ์าหน้ามา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 

อสมะ, กษตัริย  ์: ชื่อพระราชาองคห์น่ึง แห่งกรุงจมัปกะ เป็นพทุธบดิาของพระพทุธเจา้นามวา่
ปทุม ดงัคาํในปทุมพทุธวงศท์ีก่ล่าวไวว้่า กรุงชือ่วา่จมัปกะ กษตัรยิพ์ระนาม
วา่อสมะ เป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่อสมา เป็นพระชนนีของพระพทุธเจา้
พระนามวา่ปทุมะผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๓๒) 



 

๖๐๘๒ 
 

 

อสมะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองสวุณัณพพิโพห
นิยเถระ ดงัทีพ่ระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ขา้พเจา้เลื่อมใส ไดถ้วาย
อาสนะผนืหนึ่ง และไดถ้วายหมอนดว้ยมอืทัง้ ๒ ของตนเพือ่บรรลุประโยชน์
สงูสดุ เพราะผลแหง่การถวายหมอน ในกปัที ่ ๖๓  นบัจากกปัน้ีไปไดเ้ป็น
กษตัรยิผ์ูจ้กัรพรรดพิระนามวา่อสมะสมบรูณ์ดว้ยรตันะ๗  ประการ  มพีลานุ
ภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓/๔๓๓) 

อสมา, พระเทวี : ชื่อพระเทวขีองพระเจา้อสมะแหง่กรุงจมัปกะเป็นพระชนนีของพระพทุธเจา้
นามวา่ปทุมดงัคาํในปทุมพทุธวงศว์า่ กรุงชือ่วา่จมัปกะ กษตัรยิพ์ระนามวา่อส
มะ เป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่อสมา เป็นพระชนนีของพระพทุธเจา้พระ
นามวา่ปทุมะผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/๖๓๒) 

อสมาธิสขุ : สขุทีไ่มใ่ชส่มาธ ิเป็น ๑ ในสขุ ๒ คอื ๑.  สมาธสิขุ ๒. อสมาธสิขุ (องฺ.ทุก.(ไทย) 
๒๐/๗๔/๑๐๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสมาธสิขุ หมายถงึสขุทีย่งัไมถ่งึข ัน้อปัปนาสมาธิ
หรอือุปจารสมาธ ิ(องฺ. ทุก. อ. (บาล)ี ๒/๗๔/๖๑)  

อสมาหิตสตูร พระสตูรวา่ดว้ยสตัวผ์ูม้จีติไมม่ัน่คง พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สตัวผ์ูม้จีติไมม่ัน่คงยอ่มคบคา้สมาคมกบั
สตัวผ์ูม้จีติไมม่ัน่คง สว่นสตัวผ์ูม้จีติมัน่คงยอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูม้จีติมัน่คง 
(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๗/๒๐๐) 

อสรพิษ,อสรพิษร้าย : ง ู บางแหง่หมายถงึพญานาค ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ โมฆบุรษุเธอสอดองคชาตเขา้ปากอสรพษิรา้ยเสยียงัดกีวา่สอดองคชาตเขา้
องคก์าํเนิดสตร ี หรอืดงัคาํในมหาวรรคทีก่ล่าวว่า ชฎลิอุรุเวลกสัสปะกราบทลูวา่ 
ทา่นมหาสมณะ  ขา้พเจา้ไมห่นกัใจเลย  หากแต่วา่ในโรงไฟนัน้  มพีญานาคทีดุ่
รา้ย  มฤีทธิ ์  เป็นอสรพษิ มพีษิรา้ย มนัอยา่ไดท้าํรา้ยท่าน หรอืดงัคาํในสุ
นกัขตัตสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ บรุุษผูร้กัชวีติยงัไมอ่ยากตาย  รกัสขุเกลยีดทุกข ์  มา
พบอสรพษิมพีษิรา้ยแรงเขา้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๙/๒๗,ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๗/๔๗, ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๖๕/๗๑,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๘/๒๓๖,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๐/
๑๖๗,ข.ุชา. เตรสก.(ไทย) ๒๗/๔๕/๔๐๓,ข.ุชา.๒๗/๖๔/๓๓๒,ข.ุชา.ทสก.(ไทย) 
๒๗/๒๗๘/๕๘๐,ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๘๑/๕๓๖,ข.ุชา.สฏฺฐ.ี(ไทย) ๒๘/๙๓/
๔๘,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๔๔๓/๑๗๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๖๐/๘๕,๓๒/๕๘๑/๘๙) 

อสงักิยชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยความไมห่วาดระแวงมเีน้ือความอธบิายวา่ ฤาษโีพธสิตัวอ์อกเดนิ
ทางไกลไปกบัพวกพอ่คา้เกวยีนเมือ่เขาหยดุพกักลางป่าพวกโจรตอ้งการมา
ปลน้แต่ไมไ่ดโ้อกาสเพราะเหน็ดาบสเดนิจงกรมปฏบิตัธิรรมทัง้คนื จงึพากนั
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กลบัไป รุง่เขา้พวกพอ่คา้เกวยีนเหน็รอยเทา้ ไมแ้ละอาวุธจงึมาถามพระโพธสิตัว์
วา่ทา่นไมก่ลวัหรอื ทา่นไดแ้สดงธรรมแก่พวกพอ่คา้เกวยีนว่า ทา่นไมก่ลวัและ
ไมห่วาดระแวงทัง้ในบา้นและป่า เพราะทา่นอยูด่ว้ยเมตตากรุณา จงึไมม่เีวรในที่
ไหน ๆ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๖/๓๑) 

อสงัขตธรรม : ธรรมทีปั่จจยัไมป่รุงแต่ง ไดแ้ก่ นิพพาน, ธรรมอนัมไิดถู้กปรุงแต่งไดแ้ก่ นิพพาน 
(ขอ้ ๒ ในธรรม ๒) ดงัคาํในจฬูเวทลัลสตูรทีว่สิาขะคหบดกีล่าวไวว้า่ อรยิมรรคมี
องค ์ ๘ เป็นสงัขตธรรม หรอืเป็นอสงัขตธรรม (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๖๒/
๕๐๒,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๖/๔๔๘,๑๘/๓๖๗/๔๔๘,๑๘/๓๖๘/๔๔๘,๑๘/๓๖๙/
๔๔๘,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๘/๒๐๙,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๓/๒๓,๓๑/๓๕/๔๙๘,ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๕๐๓/๗๖) ; ตรงขา้มกบั สังขตธรรม  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสงัขตธรรม หมายถงึธรรมทีปั่จจยัไมป่รุงแต่ง 
ไดแ้ก่ นิพพาน (อภ.ิสงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๙๐/๒๗๘)  

อสงัขตธาต  ุ: ธาตุทีไ่มถู่กปัจจยัปรุงแต่ง,ธาตุคอือสงัขตธรรม, เป็นขอ้ ๑ ในธาตุ ๒ คอื ๑. 
สงัขตธาตุ (ธาตุทีถู่กปัจจยัปรุงแต่ง) ๒. อสงัขตธาตุ (ธาตุทีไ่มถู่กปัจจยัปรุงแต่ง) 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๗๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๔) 

อสงัขตลกัขณสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยลกัษณะทีไ่มถู่กปัจจยัปรุงแตง่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
อสงัขตลกัษณะ (ลกัษณะทีไ่มถู่กปัจจยัปรุงแต่ง) แหง่อสงัขตธรรม (ธรรมทีไ่ม่
ถูกปัจจยัปรุงแต่ง) ๓ คอื (๑) ความเกดิขึน้ไมป่รากฏ (๒) ความดบัสลายไม่
ปรากฏ (๓) เมือ่ตัง้อยู ่ความแปรไมป่รากฏ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๘/๒๐๙) 

อสงัขตลกัษณะแห่งอสงัขตธรรม :ลกัษณะทีไ่มถู่กปัจจยัปรุงแต่งแหง่ธรรมทีไ่มถู่กปัจจยัปรุง
แต่งดงัคาํในอสงัขตลกัขณสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อสงัขต
ลกัษณะแหง่อสงัขตธรรม(ลกัษณะทีไ่ม่ถกูปัจจยัปรุงแต่งแหง่ธรรมทีไ่มถู่กปัจจยั
ปรุงแต่ง) ๓ ประการนี้ คอื ๑. ความเกดิขึน้ไมป่รากฏ ๒. ความดบัสลายไม่
ปรากฏ ๓. เมือ่ตัง้อยู ่ความแปรไมป่รากฏ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๘/๒๐๙,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๒๑๕/๙๕) 

อสงัขตสถาน : สถานทีท่ีไ่มม่ปัีจจยัปรุงแต่ง ดงัคาํในอปทานที ่ พระมหาปชาบดโีคตมภีกิษุณี 
ไดก้ล่าวกบัทวยเทพทัง้หลายวา่ ในทีใ่ดไมม่คีวามแก่และความตาย ไมม่กีาร
สมาคมกบัสตัวแ์ละสงัขารซึง่ไมเ่ป็นทีร่กั ไมม่กีารพลดัพรากจากสตัวแ์ละสงัขาร
ซึง่เป็นทีร่กั ทีน่ัน้นกัปราชญก์ล่าววา่เป็นอสงัขตสถาน (สถานทีท่ีไ่มม่ปัีจจยัปรุง
แต่ง) (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๑๓/๔๐๑) 

อสงัขตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอสงัขตธรรม  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อสงัขตธรรม ไดแ้ก่ความสิน้ราคะ โทสะและโมหะ ทาง
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ทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ไดแ้ก่สมถะ แลว้ตรสัสรุปวา่ เราไดแ้สดงอสงัขตธรรมและ
ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรมแก่เธอทัง้หลายแลว้ กจิใดทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชน์
เกือ้กลู ผูอ้นุเคราะห ์ พงึอาศยัความอนุเคราะหก์ระทาํแก่สาวก กจินัน้เรากไ็ด้
กระทาํแลว้แกเ่ธอทัง้หลาย นัน่โคนไม ้ นัน่เรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพง่พนิิจ 
อยา่ประมาท อยา่ไดม้คีวามรอ้นใจในภายหลงั น้ีเป็นคาํพรํ่าสอนสาํหรบัเธอ
ทัง้หลายของเรา แลว้ตรสัทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ดงันี้ คอื ทางทีใ่หถ้งึอสงัขต
ธรรม ไดแ้ก่วปัิสสนา สวติกักสวจิารสมาธ(ิสมาธทิีม่วีติกวจิาร) อวติกักวจิาร
สมาธ(ิสมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร) อวติกักอวจิารสมาธ(ิสมาธทิีไ่มม่วีติกวจิาร) 
สญุญตสมาธ ิอนิมติตสมาธ ิอปัปณิหติสมาธ ิสตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธิ
บาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๓๗๗/๔๕๓) 

อสงัขตะ : สภาวะทีไ่มถ่กูปัจจยัปรุงแต่ง, ธรรมทีปั่จจยัมไิดป้รุงแต่ง,ธรรมทีไ่มเ่กดิจากเหตุ
ปัจจยั ไดแ้ก่พระนิพพาน ดงัคาํในอปทานทีพ่ระเถรกีล่าวไวว้า่บุคคลผูถ้วายตน
ของตนแดพ่ระพทุธเจา้ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ เพือ่ตอ้งการบุญกย็อ่มพรัง่
พรอ้มดว้ยสหายบรรลุพระนิพพานซึง่เป็นอสงัขตะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๐๙/
๕๐๗,๓๓/๔๘๓/๕๑๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๕๗/๔๘๙) ; ตรงขา้มกบั สังขตะ  

อสงัขารปรินิพพายี : ผูท้ีจ่ะปรนิิพพานโดยไมต่อ้งใชค้วามเพยีรมาก, เป็นขอ้ ๓ ในอนาคาม ี๕ 
คอื   ๑. อนัตราปรนิิพพาย(ีผูท้ีจ่ะปรนิิพพานในระหวา่งอายยุงัไมท่นัถงึกึง่) ๒.
อุปหจัจปรนิิพพาย(ีผูท้ีจ่ะปรนิิพพานต่อเมือ่อายพุน้กึง่ไปแลว้) ๓. อสงัขารปรนิิพ
พาย(ีผูท้ีจ่ะปรนิิพพานโดยไมต่อ้งใชค้วามเพยีรมาก) ๔. สสงัขารปรนิิพพาย(ีผูท้ี่
จะปรนิิพพานโดยตอ้งใชค้วามเพยีรมาก) ๕. อุทธงัโสโต อกนิฏฐคาม ี (ผูม้ี
กระแสในเบือ้งบนไปสูช่ ัน้อกนิฏฐภพ) หรอืดงัในสลีสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ หากในปัจจุบนัและในเวลาใกลต้ายยงัไม่ไดบ้รรลุไมไ่ดเ้ป็นพระอนาคามผีู้
อนัตราปรนิิพพายแีละไมไ่ดเ้ป็นพระอนาคามผีูอุ้ปหจัจปรนิิพพายกีจ็ะไดเ้ป็นพระ
อนาคามผีูอ้สงัขารปรนิิพพายโีอรมัภาคยิสงัโยชน์  ๕  ประการสิน้ไป (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๑๘/๓๐๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๔/๑๑๖,๑๙/๔๘๕/๒๙๖,๑๙/๔๙๔/
๓๐๔,๑๙/๕๓๖/๓๔๘, องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๘๘/๓๑๖,๒๐/๘๙/๓๑๘,องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๑๒/๔๕๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๖/๒๖,๒๓/๑๙/๒๘,๒๓/๕๕/๑๐๑,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๒๗๖/๑๖๒,๓๗/๓๔๒/๓๒๐,๓๗/๓๖๖/๓๕๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสงัขารปรนิิพพาย ี หมายถงึพระอนาคามผีู้
ปรนิิพพานโดยไมต่อ้งใชค้วามเพยีรมาก (องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๘๘/๒๔๓) คาํวา่ 
อสงัขารปรนิิพพาย ี หมายถงึพระอนาคาม ี ผูบ้าํเพญ็สมถกมัมฏัฐานจนไดฌ้าน
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ก่อน (สมถยานิกะ) แลว้ จงึเจรญิวปัิสสนา ชือ่วา่ปรนิิพพานโดยไม่ตอ้งใชค้วาม
เพยีรมาก (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๑๖๙/๓๙๐)  

อสงัวร : ความไม่สาํรวม, เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๓ คอื ๑. อุทธจัจะ (ความฟุ้งซ่าน) 
๒.อสงัวร(ความไมส่าํรวม)๓.ปมาทะ(ความประมาท),ในอุทธจัจสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุควรเจรญิสงัวร(ความสาํรวม)เพือ่ละอสงัวร,ในวภิงัคอ์ธบิาย
ความหมายของคาํวา่อสงัวรไวว้า่ อสงัวร เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เหน็รปู
ดว้ยตาแลว้รวบถอื  แยกถอื  ไมป่ฏบิตัเิพือ่สาํรวมในจกัขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมป่ฏบิตัิ
แลว้กจ็ะเป็นเหตุใหบ้าปอกุศลธรรมคอือภชิฌาและโทมนสัครอบงาํได ้  ไมร่กัษา
จกัขนุทรยี ์  ไมถ่งึความสาํรวมในจกัขนุทรยีฟั์งเสยีดว้ยหฯูลฯสดูกลิน่ดว้ยจมกู
ฯลฯลิม้รสดว้ยลิน้ฯลฯถูกตอ้งโผฏฐพัพะดว้ยกาย  ฯลฯ  รูธ้รรมารมณ์ดว้ยใจแลว้
รวบถอื  แยกถอื  ไมป่ฏบิตัเิพือ่สาํรวมในมนินทรยี ์  ซึง่เมื่อไมส่าํรวมแลว้กจ็ะ
เป็นเหตุใหบ้าปอกุศลธรรมคอือภชิฌาและโทมนสัครอบงาํได ้ ไมร่กัษามนินทรยี ์ 
ไมถ่งึความสาํรวมในมนินทรยี ์  น้ีเรยีกวา่  อสงัวร (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๖/
๖๓๖,อภ.ิก.(ไทย) ๓๕/๙๓๓/๕๘๔) 

อสงัสคัคกถา : เรือ่งความไม่คลุกคล,ีถอ้ยคาํทีช่กันําใหไ้มค่ลุกคลดีว้ยหมู,่ เป็นขอ้ ๔ ในกถา
วตัถุ ๑๐ คอือปัปิจฉกถา (เรื่องความมกัน้อย) สนัตุฏฐกิถา (เรือ่งความสนัโดษ) 
ปวเิวกกถา (เรือ่งความสงดั) อสงัสคัคกถา (เรื่องความไมค่ลุกคล)ี วรียิารมัภ
กถา (เรือ่งการปรารภความเพยีร) สลีกถา (เรือ่งศลี) สมาธกิถา (เรือ่งสมาธ)ิ 
ปัญญากถา (เรือ่งปัญญา) วมิตุตกิถา (เรือ่งวมิตุต)ิ วมิตุตญิาณทสัสนกถา (เรือ่ง
ความรูค้วามเหน็ในวมิตุต)ิ มปีรากฏในปฐมกถาวตัถุสตูร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๙๐/๑๖๐,๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑/๔๒๖,๒๓/๓/๔๓๓,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๓๐/๗๘,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๔) 

อสญัญตปริกขารภิกขวุตัถ ุ : เรือ่งภกิษุผูไ้มเ่กบ็รกัษาบรขิาร พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ี
แก่ภกิษุรปูหนึ่งวา่  บุคคลอยา่สาํคญัวา่บาปเลก็น้อยคงจกัไมม่าถงึ แมห้มอ้น้ํา
ยงัเตม็ดว้ยน้ําทีต่กลงมาทลีะหยาด ๆ ได ้  ฉนัใด คนพาล  เมือ่สัง่สมบาปทลีะ
เลก็ทลีะน้อย กเ็ตม็ดว้ยบาปได ้ ฉนันัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๒๑/๖๙) 

อสญัญสตัตพรหม : ชือ่พรหมจาํพวกหนึ่ง ทีไ่มม่สีญัญา ดงัคาํในวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ ในขณะ
เกดิในรปูธาต ุ  ขนัธ ์๕ อายตนะ ๕  ธาตุ  ๕ สจัจะ  ๑  อนิทรยี ์  ๑๐ เหตุ ๓  
อาหาร ๓ ผสัสะ ๑ เวทนา ๑  สญัญา ๑  เจตนา ๑ จติ ๑ ปรากฏแก่เทวดาเวน้
อสญัญสตัตพรหม (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๑๕/๖๖๓, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๗๑/๑๕๑,
อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๔/๘๗๘,๔๐/๕/๗๘๒,๔๐/๑๓/๗๐๕,๔๐/๑๕/๗๐๖,๔๐/๑๙/
๗๙๑,๔๐/๒๑/๗๙๒,๔๐/๒๕/๗๑๒,๔๐/๒๗/๘๙๗,๔๐/๒๙/๗๑๓,๔๐/๓๓/๗๑๔) 



 

๖๐๘๖ 
 

 

อสญัญสตัว  ์: สตัวไ์มม่สีญัญา ในวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ อสญัญสตัตพรหม  ไมม่เีหตุ  ไมม่อีาหาร  
ไมม่ผีสัสะไมม่เีวทนา  ไมม่สีญัญา  ไม่มเีจตนา  ไมม่จีติปรากฏ,ในอสญัญกถา 
พระสกวาทถีามพระปรวาทวีา่ สญัญามอียูใ่นหมูอ่สญัญสตัวใ์ชไ่หม พระปรวาที
กก็ล่าวรองรบัความเหน็เชน่นัน้ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๑๗/๖๖๕,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๓๘๓/๓๙๒,๓๗/๕๐๘/๕๔๓,๓๗/๕๔๓/๕๘๙) 

อสญัญาภพ : ภพทีไ่มม่สีญัญา ,ในวภิงัคก์ล่าวอสญัญาภพวา่อยูใ่นอุปปัตตภิพ ดงัคาํวา่ อุป
ปัตตภิพ  เป็นไฉน กามภพ  รปูภพ  อรปูภพ  สญัญาภพ  อสญัญาภพ  เนว
สญัญานาสญัญาภพ เอกโวการภพ  จตุโวการภพ  และปัญจโวการภพ  น้ี
เรยีกวา่  อุปปัตตภิพ,ในธาตุมอีธบิายวา่ อสญัญาภพ  เอกโวการภพสงเคราะห์
เขา้ไดก้บัขนัธ ์  ๑ อายตนะ  ๒และ ธาต ุ  ๒ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕/๑๓,๓๑/๑๒๓/
๑๙๑,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๓๔/๒๒๑, อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๗๐/๑๙,๓๖/๑๗๔/๓๙,๓๖/
๒๐๖/๕๐,๓๖/๒๔๗/๖๓,๓๖/๓๖๕/๙๒,๓๖/๔๔๙/๑๑๒,๓๖/๔๗๐/๑๒๐) 

อสญัญีครรภ ์: ครรภท์ีไ่มม่สีญัญา เจา้ลทัธนิามวา่มกัขลโิคศาล กล่าวไวว้่า ม ี ๗ ดงัคาํทีท่า่น
กล่าวแก่พระเจา้อชาตศตัรตูอนหน่ึงวา่ กําเนิดทีเ่ป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม 
๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึง่  ปฏปิทา ๖๒ อนัตรกปั ๖๒ อภชิาต ิ๖ 
ปุรสิภมู ิ๘ อาชวีก ๔,๙๐๐ ปรพิาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อนิทรยี ์๒,๐๐๐ 
นรก ๓๐๐ รโชธาตุ ๖ สญัญคีรรภ ์๗ อสญัญคีรรภ ์๗ นิคณัฐคีรรภ ์๗ เทวดา ๗ 
มนุษย ์๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไมไ้ผ ่๗ ตาไมไ้ผ ่๗๐๐ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย 
๗๐๐ มหาสบุนิ ๗ สบุนิ ๗๐๐ มหากปั ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหล่าน้ีทีค่นพาลและ
บณัฑติพากนัเทีย่วเวยีนวา่ย ไปแลว้ จกัทาํทีส่ดุทุกขไ์ดเ้อง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๘/
๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๗,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสญัญคีรรภ ์ ในทีน้ี่ทา่นมกัขลโิคศาลกล่าว
หมายถงึทา่นกล่าวหมายเอาขา้วสาล ี ขา้วเปลอืก ขา้วเหนียว ขา้วละมาน ขา้ว
ฟ่าง ลกูเดอืย และหญา้กบัแก ้(ท.ีส.ีอ.บาล)ี ๑/๑๖๘/....) 

อสญัญีภพ : ภพทีไ่มม่สีญัญา ดงัคาํในสมัปสาทนียสตูรทีพ่ระสารบุีตรกราบทลูวา่ ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ สตัวท์ัง้หลายทีไ่มอ่าจจะกาํหนดอายไุมว่า่ดว้ยการคาํนวณหรอื
ดว้ยการนบัมอียู ่  สตัวท์ีเ่คยอาศยัอยใูนอตัภาพใด ๆ  ไมว่า่จะในรปูภพ  อรปู
ภพ สญัญภีพ  อสญัญภีพ  หรอืเนวสญัญนีาสญัญภีพกม็อียู ่ เขาระลกึชาตกิ่อน
ไดห้ลายชาต ิ พรอ้มทัง้ลกัษณะทัว่ไปและชวีประวตัอิยา่งนี้,ในเถรคาถา พระอภิ
ภตูเถระกล่าวไวว้า่ แมอ้ตัภาพมนุษย ์ เรากผ็า่นมามากแลว้ เราไดไ้ปสวรรคเ์ป็น
ครัง้คราว และไดด้าํรงอยูใ่นรปูภพ อรปูภพ เนวสญัญนีาสญัญภีพ (และ) อสญัญี
ภพ, หรอืดงัคาํในฌานโสธนชาดกทีพ่ระโพธสิตัวม์าจากพรหมโลกชัน้อาภสัสร



 

๖๐๘๗ 
 

 

พรหมอยูใ่นอากาศแลว้กล่าววา่สตัวเ์หล่าใดมสีญัญา แมส้ตัวเ์หล่านัน้กช็ื่อว่าเป็น
ทุคคตสตัว ์สตัวเ์หล่าใดไมม่สีญัญา แมส้ตัวเ์หล่านัน้กช็ือ่วา่เป็นทคุคตสตัว ์พวก
ทา่นจงละเวน้สญัญภีพและอสญัญภีพทัง้ ๒ อยา่งนัน้เสยี ความสขุอนัเกดิจาก
สมาบตันิัน้ เป็นความสขุทีไ่มม่กีเิลสเครือ่งยวนใจ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๗/
๑๑๙,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๕๙/๓๘๑,ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๓๔/๕๕) 

อสญัญีวาทะ : วาทะทีไ่มม่สีญัญา ความเหน็วา่ไมม่สีญัญา,ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้ อตัตา
ไมม่สีญัญา หมายถงึลทัธทิีเ่หน็วา่อตัตาหลงัจากตายแลว้ไมม่สีญัญา ม ี๘ อยา่ง 
ดงัคาํในสามญัญผลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สมณพราหมณ์เหล่านัน้ยอ่ม
บญัญตัวิา่ (๑) อตัตาทีม่รีปู ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้ไมม่สีญัญา (๒) อตัตาทีไ่มม่ี
รปู ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้ไมม่สีญัญา (๓) อตัตาทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปู ยัง่ยนื 
หลงัจากตายแลว้ไมม่ ี สญัญา (๔) อตัตาทีม่รีปูกม็ใิช ่ ไมม่รีปูกม็ใิช ่ ยัง่ยนื 
หลงัจากตายแลว้ไม ่ มสีญัญา (๕) อตัตาทีม่ทีีส่ดุ ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้ไมม่ี
สญัญา (๖) อตัตาทีไ่มม่ทีีส่ดุ ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้ไมม่สีญัญา (๗) อตัตาทัง้ที่
มทีีส่ดุและไมม่ทีีส่ดุ ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้ไมม่ ี สญัญา (๘) อตัตาทีม่ทีีส่ดุก็
มใิช ่ไมม่ทีีส่ดุกม็ใิช ่ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้ไมม่สีญัญา (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๗๘/๓๒,
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓/๓๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๒/๒๒๑) 

อสญัญีสตัตพรหม, เทพ : พรหมทีเ่ป็นอสญัญสีตัว,์ เป็นเทพทีไ่มม่สีญัญา ไมเ่สวยเวทนา 
เป็นจาํพวกที ่๕ ในสตัตาวาส ๙ ดงัคาํวา่ มสีตัวท์ัง้หลายผูไ้ม่มสีญัญา ไมเ่สวย
อารมณ์ คอื พวกเทพชัน้ อสญัญสีตัตพรหม น้ีเป็นสตัตาวาสที ่๕,ในสตัตาวาส
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มสีตัวผ์ูไ้มม่สีญัญา ไมเ่สวยเวทนา คอื เทวดาชัน้
อสญัญสีตัตพรหม น้ีเป็นสตัตาวาสประการที ่ ๕ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/
๔๒๐,๑๑/๓๔๑/๓๕๔,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๔/๔๘๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสญัญสีตัตพรหม ซึง่มฌีานเป็นอาหาร (ข.ุข.ุอ. 
(บาล)ี ๔/๖๕,องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๒๗/๓๓๖)   

อสญัญีสตัตายตนะ :อายตนะของสตัวผ์ูไ้มม่สีญัญา, เป็นขอ้ ๑ ในอายตนะ ๒ คอื ๑. อสญัญสีตั
ตายตนะ(อายตนะของสตัวผ์ูไ้มม่สีญัญา)น้ีเป็นอายตนะที๑่ ๒.เนวสญัญานา
สญัญายตนะ (อายตนะของสตัวผ์ูม้สีญัญากม็ใิช ่ ไมม่สีญัญากม็ใิช)่ น้ีเป็น
อายตนะที๒่,ในมหานิทานสตูร กล่าวอธบิายเนื้อความไวด้ว้ย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑๒๗/๗๓,๑๐/๑๒๘/๗๔) 

อสญัญีสตัว ,์อสญัญีสตัว ,์ เทพ : สตัวท์ีไ่มม่สีญัญา หมายถงึอภภิูสตัว ์ ดงัคาํในพรหมชาลสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย มทีวยเทพชือ่อสญัญสีตัวจุ์ต ิ (เคลื่อน) 



 

๖๐๘๘ 
 

 

จากชัน้นัน้เพราะเกดิสญัญาขึน้ ขอ้ทีส่ตัวผ์ูจุ้ตจิากชัน้นัน้แลว้มาเป็นอยา่งนี้ เป็น
สิง่ทีเ่ป็นไปได ้(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๖๘/๒๘,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๔๖/๓๓) 

  ในสงัคตีสิตูรอธบิายวา่ คาํวา่ อสญัญสีตัว ์หมายถงึสตัวจ์าํพวกไมม่สีญัญา ไม่
เสวยเวทนา เมือ่มสีญัญาเกดิขึน้กเ็คลื่อนจากภพนัน้ทนัท ี  (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/
๓๕๙/๒๗๓)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อภภิสูตัว ์กบั อสญัญสีตัว ์ เป็นไวพจน์ของกนัและ
กนั หมายถงึสตัวผ์ูไ้มม่สีญัญา สถติอยูใ่นชัน้เดยีวกบัเวหปัผลพรหม บงัเกดิดว้ย
อริยิาบถใดกส็ถติอยูด่ว้ยอริยิาบถนัน้ตราบสิน้อายขุยั (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๓/๓๘)  

อสตับรุษุ : คนไมม่,ีผูไ้มใ่ชส่ตับรุุษในจฬูปุณณมสตูร อธบิายลกัษณะของอสตับุรษุไวว้า่ 
อสตับุรุษในโลกน้ี  เป็นผูไ้มม่ศีรทัธา(ความเชือ่)  ไม่มหีริ(ิความละอายต่อบาป)  
ไมม่โีอตตปัปะ(ความเกรงกลวับาป) มสีตุะน้อย(การไดย้นิไดฟั้งน้อย)เกยีจครา้น 
หลงลมืสต ิ มปัีญญาทราม ... ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนบา้ง  ยอ่มคดิเพือ่
เบยีดเบยีนผูอ้ื่นบา้ง  ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ื่นทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง ... 
ย่อมรูเ้พือ่เบยีดเบยีนตนบา้ง  ยอ่มรูเ้พือ่เบยีดเบยีนผูอ้ื่นบา้ง  ยอ่มรูเ้พือ่
เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ื่นทัง้ ๒  ฝ่ายบา้ง …มปีกตพิดูเทจ็  พดูสอ่เสยีด  พดูคาํ
หยาบ  พดูเพอ้เจอ้ …มปีกตฆิา่สตัว ์  ลกัทรพัย ์  ประพฤตผิดิในกาม …เป็นผู้
มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่  ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยญัทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล  การเซ่นสรวงที่
เซ่นสรวงแลว้กไ็มม่ผีล  ผลวบิากแหง่กรรมทีท่าํดทีาํชัว่กไ็มม่ ี  โลกนี้ไมม่ ี  โลก
หน้าไมม่ ี  มารดาไมม่คุีณ บดิาไมม่คุีณ สตัวท์ีเ่ป็นโอปปาตกิะกไ็มม่ ี  สมณ
พราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิตัชิอบ ทาํใหแ้จง้โลกนี้และโลกหน้าดว้ยปัญญาอนัยิง่
เองแลว้สอนใหผู้อ้ื่นใหรู้แ้จง้ กไ็ม่มใีนโลก ... ใหท้านโดยไมเ่คารพ ไม่ใหท้าน
ดว้ยมอืของตน  ไมใ่หท้านดว้ยความอ่อนน้อม  ใหท้านอยา่งเสยีไมไ่ด ้ เป็นผูไ้ม่
เหน็ผลใหท้าน แลว้ตรสัตอนทา้ยอกีวา่ คตขิองอสตับุรุษ  คอื นรกหรอืกาํเนิด
สตัวด์ริจัฉาน (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๑/๑๐๔,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๐/๑๕๖,๑๕/๒๐๐/
๒๘๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๔๖/๒๕๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๕/๒๖,๑๙/๒๖/๒๗,องฺ.ทุก.
(ไทย) ๒๐/๖๓/๙๙,๒๐/๑๓๕/๑๑๗,๒๐/๙/๑๔๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๕๑/๓๙๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓/๔) 

อสตับรุษุที่ยิ่งกว่าอสตับรุษุ :คนไมด่หีลงผดิ หมายถงึคนเหน็ผดิจนถงึคนหลุดพน้ผดิ, หรอื
หมายถงึคนคนไมม่ศีลี ๕ และชกัชวนผูอ้ื่นไมใ่หม้ศีลี ๕ ดว้ย ดงัคาํใน
ทุตยิอสปัปุรสิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัอธบิายความหมายไวว้า่ อสตับุรุษทีย่ ิง่
กว่าอสตับุรษุ  เป็นอยา่งไร  คอื บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ มี
มจิฉาสมาธ ิ  มมีจิฉาญาณะ (รูผ้ดิ) มมีจิฉาวมิุตต ิ (หลดุพน้ผดิ) บุคคลน้ีเรยีกวา่  



 

๖๐๘๙ 
 

 

อสตับุรุษทีย่ิง่กวา่อสตับุรษุ,ในสกิขาปทสตูร กล่าวอธบิายไวว้า่ ตนเองไมม่ศีลี ๕ 
และไดช้กัชวนผูอ้ื่นใหไ้ม่มศีลี๕อกีดว้ย ดงัคาํวา่ บุคคลบางคนในโลกตนเองเป็น
ผูฆ้า่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ื่นใหฆ้า่สตัว ์  ตนเองเป็นผูล้กัทรพัยแ์ละชกัชวนผูอ้ื่นให้
ลกัทรพัย ์  ตนเองเป็นผูป้ระพฤตผิดิในกามและชกัชวนผูอ้ื่นใหป้ระพฤตผิดิใน
กาม ตนเองเป็นผูพ้ดูเทจ็และชกัชวนผูอ้ืน่ใหพ้ดูเทจ็ตนเองเป็นผูเ้สพของมนึเมา
คอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตแุหง่ความประมาทและชกัชวนผูอ้ื่นใหเ้สพของมนึ
เมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่ความประมาท  บุคคลน้ีเรยีกว่า อสตับุรุษที่
ยิง่กวา่อสตับุรุษ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๖/๒๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๑/๓๒๐) 

อสทัธรรม : การเสพเมถุน หมายถงึการมเีพศสมัพนัธ ์ ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัแก่พระสทุนิวา่   โมฆบุรุษ  ในการทีเ่ธอเสพอสทัธรรม  ซึง่เป็นประเวณีของ
ชาวบา้น  มารยาทของคนชัน้ตํ่า  กริยิาชัว่หยาบ  มน้ํีาเป็นทีส่ดุ  เป็นกจิที่
จะตอ้งทาํในทีล่บั  ตอ้งทาํกนัสอง  ต่อสองน้ีมโีทษมาก  เธอเป็นคนแรกทีก่่อ
อกุศลธรรมกอ่นใครๆ  การทาํอยา่งนี้มไิดท้าํคนทีย่งัไมเ่ลื่อมใสใหเ้ลื่อมใส  หรอื
ทาํคนทีเ่ลื่อมใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย หรอืดงัคาํในอคัคญัญสตูรทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมยันัน้  การเสพเมถุนธรรมอนัเป็น
เหตุใหถู้กขวา้งฝุ่ นใสเ่ป็นตน้นัน้ ถอืวา่เป็นเรือ่งไมด่ ี แต่บดัน้ีถอืวา่เป็นเรือ่ง
ธรรมดาสมยันัน้เหล่าสตัวผ์ูเ้สพเมถุนธรรม ไมไ่ดเ้ขา้ไปยงัหมูบ่า้นหรอืนิคม
ตลอด ๑  เดอืนบา้ง ๒ เดอืนบา้ง เน่ืองจากสตัวเ์หล่านัน้ตอ้งการเสพอสทัธรรม
เกนิเวลา  ต่อมาจงึพากนัสรา้งเรอืนขึน้เพือ่ปกปิดอสทัธรรมนัน้ (ว.ิมหา.(ไทย) 
๑/๓๙/๒๘, ๑/๔๒/๓๑, ๑/๕๕/๔๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๗/๙๓,๑๑/๓๓๐/
๓๓๒,๑๑/๓๕๗/๓๙๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๑/๑๐๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๐๙/
๔๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๖,๒๑/๑๙๘/๓๐๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๘/
๑๕๗) 

อสทัธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอสทัธรรม  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อสทัธรรม ๗ คอื (๑) 
ไมม่ศีรทัธา (๒) ไมม่หีริ ิ(๓) ไมม่โีอตตปัปะ (๔) มสีตุะน้อย (๕) เกยีจครา้น (๖) 
หลงลมืสต ิ(๗)มปัีญญาทราม (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๙๓/๑๘๓) 

อสนัตฏุฐิตา : ความไม่สนัโดษ,ในสนัตฏุฐติาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๓ 
คอื ๑. อสนัตุฏฐติา (ความไม่สนัโดษ) ๒. อสมัปัชชญัญะ  (ความไมม่ี
สมัปชญัญะ) ๓. มหจิฉตา (ความปรารถนามาก) ภกิษุควรเจรญิสนัตุฏฐติา
(ความสนัโดษ)เพือ่ละอสนัตฏุฐติา,ในวภิงัคก์ล่าวถงึความหมายของอสนัตุฏฐติา
ไวว้่า ความอยากไดย้ิง่ ๆ  ขึน้ไปของบุคคลผูไ้มส่นัโดษดว้ยจวีร  บณิฑบาต 
เสนาสนะและคลิานปัจจยัเภสชับรขิารตามมตีามได ้ หรอืดว้ยกามคุณ ๕ ความ



 

๖๐๙๐ 
 

 

อยาก ความปรารถนา ความไมส่นัโดษ ความกาํหนดั ความกาํหนดันกั  ความ
กาํหนดันกัแห่งจติ  มลีกัษณะเช่นวา่น้ี น้ีเรยีกวา่  อสนัตุฏฐติา (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๑๑๔/๖๓๕,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๒๙/๕๘๒) 

อสปัปรุิสทาน : ทานของอสตับุรุษ,การใหข้องคนไมใ่ช่สตับุรุษ ม ี๕ อยา่งดงัคาํในอสปัปุรสิทาน
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อสปัปุรสิทาน ๕ ประการ คอื ๑.ใหโ้ดยไมเ่คารพ 
๒. ใหโ้ดยความไมอ่่อนน้อม ๓. ไม่ใหด้ว้ยมอืตนเอง ๔. ใหข้องทีเ่ป็นเดน ๕. ไม่
เหน็ผลทีจ่ะพงึมาถงึกใ็ห ้(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๗/๒๔๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ใหโ้ดยไมเ่คารพ หมายถงึใหท้านโดยมไิดท้าํเครือ่ง
ไทยธรรมใหส้ะอาดเสยีก่อน คาํวา่ ใหโ้ดยความไมอ่่อนน้อม หมายถงึใหท้าน
ดว้ยความไมเ่คารพ ไมย่าํเกรง (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๗/๕๗)  

อสปัปรุิสทานสูตร :พระสตูรวา่ดว้ยอสปัปุรสิทาน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อสปัปุรสิทาน (การให้
ทานของอสตับุรุษ) ๕ คอื (๑) ใหโ้ดยไม่เคารพ (๒) ใหโ้ดยความไมอ่่อนน้อม (๓) 
ไมใ่หด้ว้ยมอืตนเอง (๔) ใหข้องทีเ่ป็นเดน (๕) ไมเ่หน็ผลทีจ่ะพงึมาถงึกใ็ห ้แลว้
ตรสัวา่ สปัปุรสิทาน (การใหท้านของสตับุรุษ) ๕ คอื (๑) ใหท้านโดยเคารพ (๒) 
ใหท้านโดยความอ่อนน้อม (๓) ใหท้านดว้ยมอืตนเอง (๔) ใหข้องทีไ่มเ่ป็นเดน 
(๕) เหน็ผลทีจ่ะพงึมาถงึจงึให ้(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๗/๒๔๓) 

อสปัปรุิสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอสตับุรษุ ม ี๒ สตูร แตเ่น้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อสปัปรุิสสตูร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 

อสตับุรุษ ไดแ้ก่ผูม้มีจิฉามรรคมอีงค ์๘ สว่นสตับุรษุ ไดแ้ก่ผูม้อีรยิมรรคมอีงค ์๘ 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๕/๒๖) 

 อสปัปรุิสสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
อสตับุรุษ ไดแ้ก่ผูม้มีจิฉามรรคมอีงค ์ ๘ อสตับุรุษทีย่ิง่กว่าอสตับรุุษ ไดแ้ก่ผูม้ ี
มจิฉามรรคมอีงค ์ ๘ และมมีจิฉาญาณะ มมีจิฉาวมิตุต ิ สว่นสตับุรษุ ไดแ้ก่ผูม้ ี
อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ สตับุรุษทีย่ ิง่กวา่สตับรุุษ ไดแ้ก่ผูม้อีรยิมรรคมอีงค ์ ๘ และมี
สมัมาญาณะ มสีมัมาวมิตุต ิ(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๖/๒๗) 

อสมัปชญัญตา : ความไมม่สีมัปชญัญะ, เป็นขอ้ ๒ ในธรรมหมวด ๓ คอื อสนัตุฏฐติา(ความไม่
สนัโดษ) อสมัปชญัญตา(ความไมม่สีมัปชญัญะ)มหจิฉตา(ความมกัมาก),ใน
วภิงัคอ์ธบิายความหมายของอสมัปชญัญตาไวว้า่ ความไม่รู ้ความไมเ่หน็  ฯลฯ 
ลิม่คอือวชิชา อกุศลมลูคอืโมหะ น้ีเรยีกวา่อสมัปชญัญตา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๙๒๙/๕๘๒) 

อสมัปชญัญะ : ความไม่รูต้วั,ความเป็นผูไ้มม่สีมัปชญัญะ, เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๒ คอื ๑. มฏุฐ
สจัจะ(ความหลงลมืสต)ิ ๒. อสมัปชญัญะ (ความไมรู่ต้วั) ดงัคาํในสนัตุฏฐติาสตูร 



 

๖๐๙๑ 
 

 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุควรเจรญิสมัปชญัญะ(ความมสีมัปชญัญะ)เพือ่
ละอสมัปชญัญะ,เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๓ คอื มฏุฐสัสจัจะ(ความเป็นผูม้สีตฟัิน่
เฟือน) อสมัปชญัญะ(ความเป็นผูไ้มม่สีมัปชญัญะ)  เจตโสวกิเขปะ(ความฟุ้งซ่าน
แหง่จติ),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายของอสมัปชญัญะไวว้า่ ความไมรู่ ้ ความไม่
เหน็ ฯลฯ ลิม่คอือวชิชา  อกุศลมลูคอืโมหะ  น้ีเรยีกว่าอสมัปชญัญะ (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๔/๖๓๕,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๐๖/
๕๖๖,๓๕/๙๓๕/๕๘๕) 

อสมัปทานชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยการไมร่บัสิง่ของทาํใหเ้กดิการแตกรา้ว สงัขเศรษฐโีพธสิตัว์
ใหก้ารสงเคราะหเ์พือ่นเศรษฐตี่างเมอืงผูต้กยากดว้ยทรพัยจ์าํนวนมากแต่เมื่อถงึ
คราวทีท่า่นตกยาก บากหน้าไปขอความชว่ยเหลอืกลบัไดข้า้วรบีมาครึง่ทะนาน 
ทาํใหภ้รรยาไมพ่อใจ ท่านจงึแต่ไดก้ล่าวปลอบใจภรรยาวา่ มติรไมตรขีองผูใ้ดผู้
หน่ึงซึง่เป็นคนพาลยอ่มเป็นโทษ เพราะการไมร่บัสิง่ของ ดว้ยเหตุนัน้ พีจ่งึรบั
ขา้วรบีครึง่ทะนานมา เพราะคดิวา่ มติรไมตรขีองเราอยา่ไดแ้ตกรา้วเลย ขอมติร
ไมตรขีองเราจงยัง่ยนืเถดิ ในขณะทีภ่รรยาทา่นเศรษฐรีอ้งไห ้ ขา้ทาสเก่าของ
ทา่นมาเหน็เขา้กจ็าํได ้ จงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระราชา พระราชาจงึรบัสัง่ให้
เศรษฐอีกตญัญคูนืทรพัยส์มบตัใิหแ้ก่สงัขเศรษฐ ี (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๓๑/
๕๔) 

อสสัสตทิฏฐิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่โลกไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่
ขนัธ ์ ๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ โลกไมเ่ทีย่ง เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่
วาตสตูรในวรรคน้ี พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถาม
ภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์ ๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่ขนัธ ์ ๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ 
โลกมทีีส่ดุ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรในวรรคน้ี (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๕/๒๙๗) 

อสาขลัยะ : ความไม่มวีาจานิ่มนวล, เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๒ คอื อสาขลัยะ (ความไมม่วีาจา
น่ิมนวล) อปัปฏสินัถาระ(ความไมม่ปีฏสินัถาร),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมาย
ของอสาขลัยะไวว้า่ วาจาใดเป็นปม  หยาบคาย  เผด็รอ้นต่อผูอ้ื่น  
กระทบกระทัง่ผูอ้ื่น  ใกลต้่อความโกรธ ไมเ่ป็นไปเพือ่สมาธ ิ  บุคคลเป็นผูพ้ดู
วาจาเชน่นัน้  ความเป็นผูม้วีาจาไมอ่่อนหวาน ความเป็นผูม้วีาจาไมล่ะมนุละมยั 
ความเป็นผูม้วีาจาหยาบ  ในลกัษณะดงักล่าวนัน้ น้ีเรยีกวา่อสาขลัยะ (อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๑๔/๕๓๘, ๓๕/๙๐๔/๕๖๔) 
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อสาตมนัตชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยอสาตมนต ์ มเีนื้อความอธบิายวา่ อาจารยท์ศิาปาโมกข์
โพธสิตัว ์ ไดห้าวธิสีอนศษิยเ์รือ่งมายาหญงิโดยใชม้ารดาของตนผูแ้ก่หงอ่มแลว้
เป็นผูแ้สดง จนทาํใหศ้ษิยเ์หน็โทษของหญงิจงึคดิจะออกบวชเพิม่พนูวเิวก ได้
ประกาศความประสงคข์องตนวา่ ขึน้ชือ่วา่หญงิในโลกนี้ไมน่่ายนิด ี เพราะพวก
เธอไมม่ขีอบเขต มแีตค่วามกาํหนดั คะนอง เหมอืนเปลวไฟไหมท้กุอยา่ง (ข.ุชา.
เอกก.(ไทย) ๒๗/๖๑/๒๖) 

อสาตรปูชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยสิง่ทีค่รอบงาํคนขาดสต ิ พระเจา้พรหมทตัโพธสิตัวถ์ูกพระเจา้
โกศลยกกองทพัมาลอ้มเมอืงและปลงพระชนม ์ แลว้ยดึเอาราชสมบตัแิละพระ
มเหสมีาเป็นของตน ฝ่ายพระโอรสไดเ้สดจ็หนีไปทางทอ่ระบายน้ํา ต่อมาได้
รวบรวมผูค้นไปลอ้มเมอืงพาราณสอียู ่ ๗ ปีเพือ่ยดึราชสมบตัคินื แต่ยงัไม่
สามารถยดึเมอืงได ้ พระมารดาทีอ่ยู่เมอืงทราบขา่วจงึสง่พระราชสาน์นไปบอก
อุบายวา่ใหปิ้ดทางเขา้ออกของเชาวเมอืงใหห้มด เมื่อทาํดงันัน้ ๗ วนัชาวเมอืง
อดอาหารเพราะเขา้ออกไมไ่ด ้ จงึจบัพระเจา้โกศลปลงพระชนมแ์ลว้ถวายราช
สมบตัแิก่พระราชโอรสของพระเจา้พรหมทตั เพราะกรรมนัน้มาในชาตน้ีิจงึมาอยู่
ในครรภม์ารดาถงึ ๗ ปี กบั ๗ วนั เมื่อคลอดแลว้พระผูพ้ระภาคไดป้ระมวลเรือ่ง
ในอดตีมาตรสัวา่ สิง่ทีไ่มน่่ายนิดยีอ่มครอบงาํคนประมาทดว้ยอาการทีน่่ายนิ สิง่
ทีไ่มน่่ารกัย่อมครอบงาํคนประมาทดว้ยอาการทีน่่ารกั สิง่ทีเ่ป็นทุกขย์่อม
ครอบงาํคนทีป่ระมาทดว้ยอาการแหง่ความสขุ พระมารดานัน้คอืพระนางสปุปวา
สาธดิาของเจา้โกลยิะ พระราชกุมารคอืพระสวีลใีนเวลาต่อมา (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๑๐๐/๔๑) 

อสาเถยยะ : ความไม่โออ้วด, เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๒ คอื ๑.อมายา (ไมม่มีารยา) ๒.  อสาเถย
ยะ (ความไมโ่ออ้วด),ในอกุสลเปยยาล พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ธรรมทีไ่มม่ี
ความเบยีดเบยีน ๒ อยา่ง คอื ๑.อมายา (ไมม่มีารยา) ๒.  อสาเถยยะ (ความไม่
โออ้วด) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๘๒/๑๓๐) 

อสาธารณญาณ : ญาณทีไ่มท่ัว่ไปสาํหรบัปุถุชน,ในอานิสงัสสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย อานิสงสแ์ห่งการทาํใหแ้จง้โสดาปัตตผิล ๖ ประการนี้ คอื ๑.มี
ความแน่นอนในสทัธรรม ๒. มคีวามไมเ่สือ่มเป็นธรรมดา ๓. ทาํทีส่ดุแหง่ทุกข์
ได ้ ไมม่คีวามทุกข ์ ๔.ประกอบดว้ยอสาธารณญาณ ๕. เหน็เหตุไดด้ ี ๖. เหน็
ธรรมทีเ่กดิขึน้จากเหตุไดด้,ีในอตมัมยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  ภกิษุผูพ้จิารณาเหน็อานิสงส ์๖ ประการ(คอื ภกิษุพจิารณาเหน็วา่ ๑. 
เราจกัเป็นอตมัมยะ ๒. อหงัการ ของเราจกัดบัไป ๓.  มมงัการของเราจกัดบัไป 
๔. เราจกัเป็นผูป้ระกอบดว้ยอสาธารณญาณ ๕.  เราจกัเป็นผูเ้หน็เหตุไดด้ ี๖.เรา
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จกัเป็นผูเ้หน็ธรรมทีเ่กดิขึน้จากเหตุไดด้)ี  สามารถทาํเขตไมจ่าํกดัในธรรมทัง้
ปวงแลว้ทาํอนตัตสญัญาใหป้รากฏได ้ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๙๗/๖๒๑,๒๒/๑๐๔/
๖๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสาธารณญาณ หมายถงึญาณทีไ่มท่ัว่ไปสาํหรบั
ปุถุชน อสาธารณญาณ ๖ ประการ,จดัรวมอยูใ่นพทุธญาณ ๑๔ ไดแ้ก่ มรรค
ญาณ ๔ ผลญาณ ๔ อสาธารณญาณ ๖ (ข.ุพทุธ.อ. (บาล)ี ๕/๒๖๘-๒๖๙) (ท.ี
ปา.อ. (บาล)ี ๓/๓๐๕/๑๘๘-๑๘๙,องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๙๖-๙๗/๑๕๖)  

อสาธารณบญัญตัิ : บญัญตัทิีไ่มท่ัว่ไป ใชเ้ฉพาะภกิษุณี หมายถงึบทบญัญตัทิีพ่ระผูม้พีระภาค
ทรงปรารภภกิษุณีสงฆบ์ญัญตัไิวภ้กิษุณสีงฆไ์มต่อ้งรกัษาจาํนวน๔๖ สกิขาบท
และทีท่รงปรารภภกิษุณีสงฆบ์ญัญตัไิวเ้ฉพาะสาํหรบัภกิษุณีสงฆบ์ญัญตัฝ่ิาย
เดยีวจาํนวน ๑๓๐ สกิขาบท ตามทีแ่สดงไวแ้ลว้ในพระวนิยัปิฎก ดงัเชน่ 
สงัฆาทเิสส ๑๗ สกิขาบทของภกิษุณสีงฆน้ี์ปรากฏในทีน้ี่เพยีง ๑๐ สกิขาบท 
เป็นอสาธารณบญัญตั ิ  คอื ภกิษุสงฆไ์มต่อ้งรกัษา ทีเ่ป็นสาธารณบญัญตั ิ คอื 
ภกิษุสงฆต์อ้งรกัษาดว้ย ๗ สกิขาบท คอื (๑) สญัจรติตสกิขาบท วา่ดว้ยการชกั
สือ่ (๒) ปฐมทุฏฐโทสะ ขอ้ที ่ ๑ วา่ดว้ยภกิษุณีขดัเคอืงมโีทสะ (๓) ทุตยิทฏุฐ
โทสะ ว่าดว้ยภกิษุณีขดัเคอืงมโีทสะขอ้ที ่๒ (๔) สงัฆเภท วา่ดว้ยการทาํสงฆใ์ห้
แตกกนั (๕) สงัฆเภทานุวตัตกะ วา่ดว้ยภกิษุณีผูป้ระพฤตติามกล่าวสนบัสนุน
ภกิษุผูท้าํลายสงฆ ์(๖) ทุพพจะ วา่ ดว้ยภกิษุณีเป็นคนวา่ยาก (๗) กุลทสูกะ วา่
ดว้ยภกิษุณีผูป้ระทุษรา้ยตระกูล หรอืดงัคาํในจฬูวรรคทีพ่ระนางทลูถามวา่ 
พระพทุธเจา้ขา้  พวกหมอ่มฉนัจะปฏบิตัใินสกิขาบทของภกิษุณีทัง้หลายที่
เป็นอสาธารณบญัญตั ิ กบัภกิษุทัง้หลายอยา่งไร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โคตม ี 
พวกเธอจงศกึษาสกิขาบทของภกิษุณีทัง้หลายทีเ่ป็นอสาธารณบญัญตั ิ กบัภกิษุ
ทัง้หลายตามทีเ่ราบญัญตัไิว,้ในปรวิารกล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้  ผูท้รงรู ้  ทรงเหน็ทรงบญัญตัปิาราชกิสกิขาบทที ่
๑ ณ  ทีไ่หน ทรงปรารภใคร  เพราะเรือ่งอะไร ในปาราชกิสกิขาบทที ่๑ นัน้มี
พระบญัญตั ิพระอนุบญัญตั ิ อนุปปันนบญัญตั ิสพัพตัถบญัญตั ิปเทสบญัญตั ิสา
ธารณบญัญตั ิ  อสาธารณบญัญตั ิ เอกโตบญัญตั ิ อุภโตบญัญตัอิยูห่รอื (ดวูนิยั
ปิฎก (ไทย) ๑/๒๙๙/๓๔๒,๓๐๑/๓๔๔,๓๘๕/๔๑๙,๓๙๒/๔๓๒,๔๑๑/๔๔๔-
๔๔๕,๔๑๘/๔๕๐,๔๒๕/๔๕๕,๔๓๖/๔๖๖-๔๖๗) (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๐๕/๓๒๒,ว.ิป.
(ไทย) ๘/๑/๑,๘/๗/๙,๘/๘/๑๐,๘/๒๑/๒๑,๘/๒๒/๒๓,๘/๒๓/๒๗)  

อสารมัภะ : ความไม่แขง่ด ีดงัคาํในภทัทยิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภทัทยิะ ทา่นเขา้ใจ
เรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอือโทสะ (ความไมค่ดิประทุษรา้ย)ฯลฯอโมหะ (ความไม่
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หลง) ฯลฯ อสารมัภะ(ความไมแ่ขง่ด)ี เมือ่เกดิขึน้ภายในบุคคล  ย่อมเกดิขึน้เพือ่
เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กูล (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๓/๒๘๖)  

อสิตเทวลฤๅษี : ชื่อฤาษคีนหน่ึง เป็นอาจารยพ์ราหมณ์ ๗ คน มปีรากฏในอสัสลายนสตูรทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคกล่าวอา้งถงึโดยตรสัแก่อสัสลายนมาณพวา่  อสติเทวลฤาษไีดส้ดบั
วา่  ไดท้ราบวา่ พราหมณ์ฤาษ ี๗ ตนมาประชุมกนัทีก่ระทอ่มมงุบงัดว้ยใบไมใ้น
ราวป่า เกดิมทีฏิฐชิ ัว่เหน็ปานนี้วา่ วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เทา่นัน้
ฯลฯ เป็นทายาทของพรหมลาํดบันัน้  อสติเทวลฤาษโีกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้
สแีดงอ่อน สวมรองเทา้ ๒ ชัน้  ถอืไมเ้ทา้เลีย่มทองไปปรากฏในบรเิวณศาลา
ของพราหมณ์ฤาษ ี๗ ตน เพือ่กล่าวสอน,ใน โฆฏมขุสตูร กล่าวอกีวา่ อสัสลาย
นะ  พราหมณ์ฤาษ ี ๗  ตนนัน้ ถูกอสติเทวลฤาษซีกัไซร ้ ไล่เลยีง ไต่ถามในวา
ทะปรารภชาตกิาํเนิดของตนกต็อบไมไ่ด ้  บดัน้ี ทา่นถูกเราซกัไซร ้  ไล่เลยีง ไต่
ถามในวาทะปรารภชาตกิาํเนิดของตน จะตอบไดอ้ยา่งไร ทา่นเป็นศษิยม์ี
อาจารยแ์ต่ยงัรูไ้ม่หมด  เป็นแต่ถอืทพัพเีทา่นัน้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๔๑๐/๕๑๒,๑๓/
๔๑๑/๕๑๕) 

อสิตะ, ช่างดอกไม้ : ชือ่ชา่งดอกไมข้องพระราชา ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระสกุตาเวฬยิเถระ ดงั
คาํในสกุตาเวฬยิเถราปทานทีท่า่นเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ขา้พเจา้
เป็นชา่งดอกไมม้นีามวา่อสติะ ไดถ้อืพวงมาลยัไปเพือ่น้อมเกลา้ถวายแด่
พระราชา ยงัไมท่นัถงึพระราชา  กไ็ดเ้หน็พระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ีผูท้รงเป็น
ผูนํ้า  ขา้พเจา้มจีติรา่เรงิ  เบกิบาน ไดย้กขึน้บชูาพระพทุธเจา้ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๔๓/๓๙๖) 

อสิตาภชูาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพระนางอสติาภ ู ฤาษโีพธสิตัวส์อนใหพ้ระนางอสติาภผููเ้บื่อหน่าย
พรหมทตักุมารพระสวามซีึง่ผูไ้ปลุ่มหลงนางกนินร ี โดยไมใ่ยดกีบัพระนาง ให้
บรกิรรมกสณิจนไดอ้ภญิญา ก่อนทีพ่ระนางจะเหาะหนีไดก้ราบทลูพระสวามวีา่ 
พระองคท์รงทาํใหพ้ระนางหมดความรกั บดัน้ีความรกัขาดสพัน้ลงแลว้ ไม่
สามารถต่อกนัตดิได ้  เหมอืนงาชา้งทีถู่กตดัขาด แลว้พระนางกเ็หาะหนีไป 
พรหมทตักุมารครํ่าครวญถงึพระเทววีา่ คนทีม่คีวามอยากเกนิประมาณเพราะ
ความโลภเกนิไป และเพราะความมวัเมาในความโลภเกนิไป จงึเสือ่มจาก
ประโยชน์อยา่งนี้ เหมอืนเราเสือ่มจากพระนางอสติาภ ูความไมรู่จ้กัพอ ไมพ่อใจ
ในสิง่ทีต่นม ีไมย่นิดใีนสิง่ทีต่นได ้ยอ่มนําความทุกขม์าให ้(ข.ุชา.ทกุ.(ไทย) ๒๗/
๑๖๗/๑๑๐) 

อสิพนัธกบตุร, ผูใ้หญ่บา้น :ชือ่ผูใ้หญ่บา้นชาวเมอืงนาลนัทา เป็นสาวกของนคิรนถ ์  นาฏบุตร 
เคยเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ  ปาวารกิมัพวนั เขตเมอืงนาฬนัทา ทลูถามเรือ่ง



 

๖๐๙๕ 
 

 

สตัวโ์ลกทัง้หมดหลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ พระผูม้พีระภาค
ตรสัเรือ่งกุศลกรรมบถ๑๐ จะทาํให ้ บุรุษนัน้หลงัจากตายแลว้พงึไปเกดิในสคุติ
โลกสวรรค ์ เขาชืน่ชนยนิด ี แสดงตนเป็นอุบาสกนบัถอืพระตรยัเป็นสรณะตลอด
ชวีติ(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๘/๔๐๑,๑๘/๓๕๙/๔๐๔,๑๘/๓๖๐/๔๐๖,๑๘/๓๖๑/
๔๑๒) 

อสิพนัธกปตุตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยผูใ้หญ่บา้นชือ่อสพินัธกบุตร ผูใ้หญ่บา้นชือ่อสพินัธกบุตร
เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ ปาวารกิมัพวนัแลว้ทลูถามวา่ พวก
พราหมณ์ชาวปัจฉาภมูมิคีณโฑน้ําตดิตวั ประดบัพวงมาลยัสาหรา่ย อาบน้ําทุก
เชา้เยน็ บาํเรอไฟ พวกเขาชือ่วา่ทาํสตัวท์ีต่ายแลว้ใหฟ้ื้น ใหรู้ช้อบ ใหข้ึน้สวรรค ์
พระผูม้พีระภาคสามารถจะทาํสตัวโ์ลกทีต่ายแลว้ใหไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรคไ์ด้
หรอื  
 พระผูม้พีระภาคยอ้มถามวา่ หากบุรุษเป็นผูต้ัง้อยูใ่นอกุศลกรรมบถ ๑๐ คอื 
ฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้
เจอ้ เพง่เลง็อยากไดข้องเขา มจีติพยาบาทและเป็นมจิฉาทฏิฐ ิถงึมหาชนจะสวด
ออ้นวอน สวดสรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบเขาวา่ ขอใหบุ้รุษนี้ผูต้ายแลว้
จงไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์ถดิ บุรุษนัน้พงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ เพราะการ
กระทาํของมหาชนเป็นเหตุไดห้รอื  
 เมือ่ผูใ้หญ่บา้นชือ่อสพินัธกบุตรทลูตอบวา่ ไมไ่ด ้ จงึตรสัวา่ เปรยีบเหมอืน
บุรุษโยนกอ้นหนิใหญ่ลงในหว้งน้ําลกึ มหาชนพงึมาประชุมแลว้สวดออ้นวอน 
สวดสรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบกอ้นหนิใหญ่นัน้วา่ โผล่ขึน้เถดิ ลอยขึน้
เถดิ ขึน้บกเถดิ พอ่กอ้นหนิใหญ่ กอ้นหนิใหญ่นัน้กไ็มส่ามารถโผล่ขึน้ ลอยขึน้ 
หรอืขึน้บกเพราะการกระทาํของมหาชนเป็นเหตุ อุปมานัน้ฉนัใด อุปไมยนี้กฉ็นั
นัน้ บุรุษผูผู้ต้ ัง้อยู่ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ เมือ่ตายไปยอ่มไปเกดิในอบาย ทุคต ิ
วนิิบาต นรก ไมส่ามารถไปเกดิตามคาํออ้นวอนเป็นตน้ของมหาชนได ้สว่นบุรุษ
ผูเ้วน้ขาดจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ถงึมหาชนจะสวดออ้นวอนใหไ้ปเกดิในอบาย 
ทุคต ิวนิิบาต นรก เขากย็อ่มไปเกดิในสคุตโลกสวรรคไ์ด ้
 เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนี้ นายอสพินัธกบตุรไดก้ล่าวชมพระภาษติของ
พระองคว์า่ ชดัเจนไพเราะยิง่นกัเป็นตน้ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่
จณัฑสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๘/๔๐๑) 

อสิลกัขณชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยผูรู้ล้กัษณะดาบ มเีนื้อความอธบิายวา่ พระโพธสิตัวเ์ป็นพระ
ราชนดัดาพระเจา้พรหมทตั ทรงทาํอุบายจามจงึไดพ้ระราชธดิาพระเจา้กรุง
พาราณสมีาเป็นพระชายาและไดค้รองราชสมบตัสิบืมา สว่นอาํมาตยข์องพระ



 

๖๐๙๖ 
 

 

เจา้พรหมทตัทีเ่ป็นนกัดดูาบแกจามเหมอืนกนัแต่ปลายจมกูขาด เพราะชา่งดาบ
ไดนํ้าพรกิป่นใสไ่วใ้นฝักดาบ เหตุทีแ่กเป็นนกัดดูาบโดยการดม ถา้แกไดร้บั
สนิบนจากพอ่คา้คนใดกจ็ะใหพ้ระราชาชือ้ดาบของคนนัน้ ทาํใหพ้อ่คา้ดาบไม่
พอใจจงึแกลง้ทาํอยา่งนัน้ พระราชาใหนํ้าคัง่มาทาํปลายจมกูต่อให ้แต่เมือ่แกยนื
เฝ้าในกลางแดด จมกูปลอมละลายหล่นลง แกเกดิความอายมาก พระราชาจงึ
ตรสัถงึเหตุแหง่การจามทีไ่ดผ้ลต่างกนั พระองคจ์ามไดพ้ระราชธดิา แต่อาจารย์
จามกลบัปลายจมกูขาด และตรสัวา่ เหตุการณ์อยา่งเดยีวกนันัน้แหละเป็นผลดี
แก่คนหนึ่ง แต่เป็นผลรา้ยแก่อกีคนหนึ่ง เพราะเหตุนัน้ เหตุการณ์อยา่งเดีย่วกนั
ใชว่า่จะเป็นผลดหีรอืผลรา้ยไปทัง้หมด(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๒๖/๕๒) 

อสิโลกภยั : ภยัคอืความเสือ่มเสยีชือ่เสยีง,ภยัเกดิแต่การตเิตยีน, เป็นขอ้ ๒ ในภยั ๕ คอื ๑. 
อาชวีกิภยั (ภยัเนื่องดว้ยการเลีย้งชพี)  ๒. อสโิลกภยั  (ภยัคอืความเสือ่มเสยี
ชือ่เสยีง) ๓. ปรสิสารชัชภยั (ภยัคอืความครัน่ครา้มในบรษิทั) ๔.มรณภยั  (ภยั
คอืความตาย) ๕. ทุคคตภิยั (ภยัคอืทุคต)ิ,ในพลสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกประกอบดว้ยพละ ๔ ประการนี้(คอื (๑)  ปัญญาพละ 
(๒) วริยิพละ(๓) อนวชัชพละ (๔) สงัคหพละ ยอ่มขา้มพน้ภยั ๕  ประการได ้ 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕/๔๔๑) 

อสิโลมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตรา่งมขีนเป็นดาบเพศชาย พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเวฬุวนั ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตรา่งมขีนเป็นดาบเพศชายวา่ 
เปรตตนนี้เคยเป็นคนฆา่หม ู (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๖/๓๐๕) 

อสิโลมเปรต : เปรตรา่งมขีนเป็นดาบ, เปรตรา่งมขีนเป็นดาบเพศชาย, เป็นเปรตอยู่เขาคชิฌ
กฏู ลอยในอากาศ (ขน)  ดาบเหล่านัน้ของมนัหลุดลอยขึน้ไปแลว้กลบัตกลงที่
รา่งของมนัเองจนมนัรอ้งครวญคราง ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย เปรตตนนี้เคยเป็นคนฆา่หมใูนกรุงราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้  จงึตก
นรกหมกไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพนัปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีตัภาพเชน่นี้ 
เพราะเศษกรรมทีย่งัเหลอื (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๒๙/๒๒๖, ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๖/
๓๐๕) 

อสีสกพนัธเปรต : เปรตศรีษะขาด เป็นเปรตอยูภ่เูขาคชิฌกฏู กรุงราชคฤห ์ ดงัคาํทีพ่ระผูม้ ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เปรตนัน้เคยเป็นเพชฌฆาตฆา่โจรชือ่หารกิะใน
กรุงราชคฤห (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๗/๓๑๐) 

อสีสกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตศรีษะขาด พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเวฬุ
วนั ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตศรีษะขาดวา่ เปรตตนนี้เคยเป็นเพชฌฆาต
ฆา่โจร (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๗/๓๑๐) 



 

๖๐๙๗ 
 

 

อสจุิ : ไมส่ะอาด, ไม่บรสิทุธิ;์ เรยีกน้ํากามวา่ น้ําอสจุ ิหมายถงึน้ําเชือ้ของผูช้าย ดงัคาํ
วา่ ภกิษุจงใจทาํน้ําอสจุใิหเ้คลื่อน เป็นสงัฆาทเิสส ยกเวน้ไวแ้ตฝั่น, ในมหา
วภิงัคก์ล่าววา่ น้ําอสจุมิ ี๑๐ ชนิด  คอื  (๑) อสจุสิเีขยีว (๒) อสจุสิเีหลอืง (๓) 
อสจุสิแีดง  (๔) อสจุสิขีาว (๕) อสจุสิเีหมอืนเปรยีง (๖) อสจุสิเีหมอืนน้ําทา่  (๗) 
อสจุสิเีหมอืนน้ํามนั  (๘) อสจุสิเีหมอืนนมสด (๙) อสจุสิเีหมอืนนมสม้ (๑๐) อสจุิ
สเีหมอืนเนยใส ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ ทีก่ล่าวไวว้า่ ทา่นพระเสยยสกะฉนัอาหาร  
จาํวดั  สรงน้ําตามตอ้งการแลว้  เมือ่เกดิความกระสนัถูกราคะรบกวนจติขึน้มาก็
ใชม้อืพยายามทาํน้ําอสจุใิหเ้คลื่อน,ในมฏุฐสัสตสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุผูห้ลงลมืสต ิ ไมม่สีมัปชญัญะนอนหลบั  มโีทษ ๕  ประการ
น้ี คอื ๑.หลบัเป็นทุกข ์๒.ตืน่เป็นทุกข ์๓.ฝันลามก ๔. เทวดาไมร่กัษา ๕.น้ําอสุจิ
เคลื่อน (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๓๗/๒๕๒,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๗๘/๒๖๙,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๒๑๐/๓๕๒) 

อสจุิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกรรมทีไ่มส่ะอาดเป็นเหตุใหต้กนรก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นใหบุ้คคลตกนรกเหมอืนถูกนําไปฝังไว ้ ๓ คอื (๑) กายกรรมทีไ่ม่
สะอาด(๒) วจกีรรมทีไ่มส่ะอาด (๓) มโนกรรมทีไ่มส่ะอาด แลว้ตรสัวา่ ธรรมที่
เป็นเหตุใหบุ้คคลขึน้สวรรคเ์หมอืนไดร้บัอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ ๓ คอื (๑) 
กายกรรมทีส่ะอาด (๒) วจกีรรมทีส่ะอาด (๓) มโนกรรมทีส่ะอาด (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๕๐/๓๙๖) 

อสภุกถา : เรือ่งอสภุะ หมายถงึกรรมฐานทีพ่จิารณาสงัขารวา่เป็นของไมง่าม ดงัในเถร
คาถาทีพ่ระศาสดาตรสัอสภุกถาสอนพระเจา้กปัปะวา่ รา่งกายนี้เตม็ไปดว้ยของ
โสโครกและมลทนิต่าง ๆ มหีลุมคถูใหญ่เป็นทีเ่กดิ  เป็นดุจบ่อน้ําคราํทีม่มีานาน 
เป็นดุจฝีใหญ่  เป็นดุจแผลใหญ่ เป็นกายเตม็ไปดว้ยหนองและเลอืด  เตม็ไป
ดว้ยหลุมคถู มน้ํีาไหลออกเป็นนิตย ์  หลัง่ของเน่าเสยีออกอยูป่ระจาํ มเีสน้เอน็
ใหญ่  ๖๐  เสน้รดัรงึไว ้มเีครือ่งฉาบทาคอืเนื้อฉาบทาไว ้ มเีสือ้คอืหนงัหุม้ห่อไว ้
เป็นกายเป่ือยเน่า  ไมม่ปีระโยชน์ เชือ่มต่อไวด้ว้ยโครงกระดกูเกีย่วรอ้ยไวด้ว้ย
ดา้ยคอืเสน้เอน็ ผลดัเปลีย่นอริยิาบถได ้ เพราะมมีหาภตูรปู ๔ ชวีตินิทรยี ์  ลม
อสัสาสะ  ปัสสาสะและวญิญาณเป็นตน้เกีย่วเนื่องกนันรชนผูม้จีติเป็นไปตาม
ความปรารถนาดาํเนินไปสูค่วามตายอยา่งแน่นอนอยู่ใกลม้จัจุราช  ละทิง้
รา่งกายไวใ้นโลกนี้เอง รา่งกายทีถู่กอวชิชาหุม้ห่อไวถู้กกเิลสเครือ่งรอ้ยรดั  ๔  
อยา่งรอ้ยรดัไว ้ เป็นกายจมลงในหว้งน้ําคอืกเิลส ถูกขา่ยคอือนุสยักเิลสปกคลุม
ไว ้ ประกอบดว้ยนิวรณ์ ๕ เพยีบพรอ้มดว้ยวติก ถูกรากเหงา้แห่งภพคอืตณัหา
รดัรงึ ถูกเครือ่งปิดบงัคอืโมหะปิดบงัไว ้รา่งกายน้ีถูกเครือ่งหมนุคอืกรรมใหห้มนุ



 

๖๐๙๘ 
 

 

ไป  จงึหมุนไปอยา่งนี้ สมบตั(ิทีม่อียูใ่นรา่งกายนี้)มวีบิตัเิป็นทีส่ดุยอ่มมคีวาม
พลดัพรากกนัเป็นธรรมดา เหล่าปุถุชนผูโ้งเ่ขลาซึง่ยดึถอืรา่งกายนี้วา่เป็นของ
เรา ยอ่มทาํสงัสารวฏัทีน่่ากลวัใหเ้จรญิ  ทัง้ยดึภพใหมไ่วเ้หล่ากุลบตุรผูเ้ป็น
บณัฑติซึง่ละรา่งกายทีน่่ารงัเกยีจนี้คลายอวชิชาและภวตณัหาซึง่เป็นรากเหงา้
แหง่ภพไดแ้ลว้จกัปรนิิพพานอยา่งไมม่อีาสวะ เหมอืนคนทีต่อ้งการความสขุ
อยากมชีวีติอยูเ่หน็อสรพษิตวัเป้ือนคถูแลว้กห็ลกีหนีไปฉะนัน้,ในมหานิทเทส 
พระผูม้พีระภาคยอ่มตรสัอสภุกถาแก่บุคคลราคจรติ(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๖๗/
๔๓๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในกถาวตัถุ ๕ เหล่าน้ี ธาตุกถา อารมัมณกถา 
อสภุกถา ญาณกถา วชิชากรณัฑกะ (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๑๕๖/๒๒๓-๒๒๔) 

อสภุกมัมฏัฐาน : กมัมฏัฐานทีพ่จิารณาสงัขารรา่งกายวา่เป็นของงาม ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าว
ไวว้่า พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู ่ณ กฏูาคารศาลา  ในป่ามหาวนั เขต
กรงุเวสาล ี ครัง้นัน้พระผูม้พีระภาคตรสัสอนอสภุกมัมฏัฐาน  ทรงพรรณนาคุณ
อสภุกมัมฏัฐาน ตรสัสรรเสรญิการเจรญิอสภุกมัมฏัฐาน ตรสัพรรณนาคุณอสภุ
สมาบตัเินืองๆ แก่ภกิษุทัง้หลาย  โดยประการต่างๆ ,ในภารทวาชสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุเหล่าใดยงัไมไ่ดอ้บรมกาย  ไมไ่ดอ้บรมศลี  ไมไ่ดอ้บรมจติ  
ไมไ่ดอ้บรมปัญญา การเจรญิอสภุกมัมฏัฐานนัน้เป็นกจิทีภ่กิษุเหล่านัน้ทาํไดย้าก 
บางครัง้เมือ่บุคคลตัง้ใจวา่  เราจกัใสใ่จโดยความเป็นของไม่งาม (แต่อารมณ์)
กลบัปรากฏโดยความเป็นของงามกม็,ีใน เวสาลสีตูร กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ณ  กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาลคีรัง้นัน้ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัสอนอสุภกมัมฏัฐานทรงพรรณนาคุณแหง่อสภุกมัมฏัฐานตรสัสรรเสรญิ
การเจรญิอสภุกมัมฏัฐานแก่ภกิษุทัง้หลายโดยประการตา่ง ๆ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/
๑๖๒/๑๓๔,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๘๕/๔๖๓) 

อสภุฌาน : เพง่ความไมง่าม, หมายถงึฌานทีเ่กีย่วกบัความไมง่าม ดงัคาํในจฬู
ธนุคคหปัณฑติวตัถุทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่ภกิษุหนุ่มรปูหนึ่งผูก้ระสนัจะสกึวา่ 
ผูใ้ดยนิดใีนฌานเป็นทีร่ะงบัวติกมสีตทิุกเมือ่เจรญิอสภุฌานอยู ่ ผูน้ัน้แล  จกัทาํ
ตณัหาใหส้ิน้ไปไดจ้กัตดัเครือ่งผกูแหง่มาร ได ้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๕๐/๑๔๐) 

อสภุธาต  ุ: ธาตุคอือสภุะ ดงัคาํในทารุกขนัธสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์
บรรลุความชาํนาญทางใจเมือ่ตอ้งการพงึน้อมจติถงึกองฟืนโน้นวา่ไมง่าม กไ็ด ้
ขอ้นัน้เพราะเหตุไร  เพราะทีก่องฟืนโน้นมอีสภุธาตุอยู ่  ซึง่ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์  บรรลุ
ความชาํนาญทางใจ  จะพงึอาศยัน้อมจติถงึกองฟืนโน้นวา่ ไมง่าม (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๔๑/๔๙๔) 



 

๖๐๙๙ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสภุธาต ุ หมายถงึสภาวะทีผ่พุงั มสีไีมน่่ายนิด ี
(องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๔๑/๑๑๙)  

อสภุนิมิต : นิมติคอืความไมง่าม, อสภุกมัมฏัฐาน หมายถงึสภาพอนัไม่งามซึง่เป็นอารมณ์
สมถกมัมฏัฐานในชัน้ปฐมฌาน ดงัคาํในอาหารสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
อสภุนิมติมอียู ่ การทาํมนสกิารโดยแยบคายในอสภุนิมตินัน้ใหม้าก น้ีไมเ่ป็น
อาหารทีท่าํกามฉนัทะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืทาํกามฉนัทะทีเ่กดิขึน้แลว้ให้
เจรญิไพบลูยย์ิง่ขึน้ หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราไมเ่หน็ธรรมอื่นแม้
อยา่งหนึ่งทีเ่ป็นเหตุใหก้ามฉนัทะทีย่งัไมเ่กดิขึน้กไ็มเ่กดิขึน้หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็
ละไดเ้หมอืนอสภุนิมติ น้ี เมือ่มนสกิารอสภุนิมติโดยแยบคาย กามฉนัทะทีย่งัไม่
เกดิขึน้กไ็มเ่กดิขึน้และทีเ่กดิขึน้แลว้กล็ะได ้ หรอืดงัคาํในนาคติสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ความเป็นของปฏกิลูในอสภุนมิติ ยอ่มตัง้อยูแ่ก่ภกิษุผูข้วนขวายการ
ประกอบตามอสภุนิมติ น้ีเป็นผลแหง่การประกอบตามอสภุนิมตินัน้(ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๒๓๒/๑๖๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๖/๓,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๙/๒๗๔,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๓) 

  คมัภรีว์สิทุธมิรรค อธบิายวา่ คาํวา่ อสภุนิมติ หมายถงึสภาพอนัไม่งามซึง่เป็น
อารมณ์สมถกมัมฏัฐานในชัน้ปฐมฌาน คอื (๑) อุทธุมาตกะ ซากศพทีเ่น่าพอง
ขึน้อดื (๒) วนีิลกะ ซากศพทีม่สีเีขยีวคลํ้าคละดว้ยสตี่างๆ (๓) วปิุพพกะ 
ซากศพทีม่น้ํีาเหลอืง  ไหลเยิม้ตามทีท่ีแ่ตกปรอิอก (๔) วจิฉิททกะ ซากศพที่
ขาดจากกนัเป็น ๒ ทอ่น (๕) วกิขายติกะ ซากศพที ่  ถูกสตัวจ์กิทึง้กดักนิ (๖) 
วกิขติตกะ ซากศพทีก่ระจุยกระจาย (๗) หตวกิขติตกะ ซากศพทีถู่กสบัฟันบัน่  
เป็นทอ่นๆ (๘) โลหติกะ ซากศพทีม่โีลหติไหลอาบเรีย่ราดอยู ่ (๙) ปุฬุวกะ 
ซากศพทีม่หีนอนคลาคลํ่า  เตม็ไปหมด (๑๐) อฏัฐกิะ ซากศพทีย่งัเหลอือยูแ่ต่
รา่งกระดกู หรอืกระดกูทอ่น (วสิุทธ.ิ (บาล)ี ๑/๑๐๒/๑๙๔)  

อสภุภาวนา : การเจรญิอสภุกมัมฏัฐาน หมายถงึอุปจารภาวนาและอปัปนาภาวนาในซากศพที่
อดืพองขึน้ ดงัคาํในมหาราหุโลวาทสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เธอจงเจรญิ
อสภุภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิอสภุภาวนาอยู่ จกัละราคะได ้ หรอืดงัคาํที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ จงเวน้สภุนิมติอนัเป็นเหตุใหเ้กดิราคะเสยี จงเจรญิสมาธิ
จติดว้ยอสภุภาวนา จนจติมอีารมณ์เป็นหนึ่ง  และตัง้มัน่ดว้ยด ีหรอืดงัคาํทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ นนัทา เธอจงพจิารณาดกูายซึง่กระสบักระสา่ย ไมส่ะอาด  
เป็นของเป่ือยเน่า จงอบรมจติใหต้ัง้มัน่ด ี มอีารมณ์เดยีว ดว้ยอสภุภาวนาเถดิ  
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๐/๑๓๑,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๓๔๔/๕๗๙, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๙/
๕๕๗,๒๖/๘๒/๕๖๙) 



 

๖๑๐๐ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสภุภาวนา ในทีน้ี่หมายถงึทัง้อุปจารภาวนา
และอปัปนาภาวนาในซากศพทีอ่ดืพองขึน้ ทา่นกล่าวอธบิายไวโ้ดยพสิดารใน
คมัภรีว์สิทุธมิรรค (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๑๒๐/๑๐๕)  

อสภุสมาบตัิ : สมาบตัคิอือสภุะ หมายถงึ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พระผูม้พีระภาคตรสัสอนอสภุ
กมัมฏัฐาน ทรงพรรณนาคุณอสภุกมัมฏัฐาน ตรสัสรรเสรญิการเจรญิอสภุ
กมัมฏัฐานตรสัพรรณนาคุณอสภุสมาบตัเินืองๆ แก่ภกิษุทัง้หลาย โดยประการ
ต่างๆ หรอืดงัคาํมหานิทเทสว่า พระผูม้พีระภาคทรงเป็นผูม้สีว่นแหง่สญัญา
ภาวนา ๑๐ กสณิสมาบตั ิ๑๐ อานาปานสตสิมาธ ิอสุภสมาบตั ิจงึชือ่วา่พระผูม้ี
พระภาค (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๖๒/๑๓๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๔,๒๙/๘๔/
๒๔๙,๒๙/๑๔๙/๔๐๔,๒๙/๑๕๑/๔๑๓,๒๙/๑๙๘/๕๘๑) 

  คมัภรีว์สิทุธมิรรคอธบิายวา่ อสภุสมาบตั ิ หมายถงึภาวะสงบประณีตซึง่พงึ
เขา้ถงึดว้ยการพจิารณารา่งกายของตนและผูอ้ื่นให ้  เหน็สภาพทีไ่มง่าม 
หมายถงึซากศพในสภาพตา่ง ๆ ๑๐ อยา่ง คอื (๑) ซากศพทีเ่น่าพอง (๒) 
ซากศพ  ทีม่สีเีขยีว (๓) ซากศพทีม่น้ํีาเหลอืงไหล (๔) ซากศพทีข่าดกลางตวั 
(๕) ซากศพทีส่ตัวก์ดักนิแลว้ (๖) ซากศพทีม่มีอืเทา้ศรีษะขาด (๗) ซากศพทีถู่ก
สบั ฟัน เป็นทอ่น ๆ (๘) ซากศพทีม่โีลหติไหลอยู ่ (๙) ซากศพ  ทีม่ตีวัหนอน
คลาคลํ่าไปอยู ่ (๑๐) ซากศพทีย่งัเหลอือยูแ่ต่รา่งกระดกู (วสิทฺุธ.ิ (บาล)ี ๑/๑๐๒/
๑๙๔)  

อสภุสญัญา : สญัญาคอือสภุะ หมายถงึกาํหนดหมายความไม่งามแหง่กาย,เป็นขอ้ ๓ ใน
สญัญา ๗ คอื  ๑. อนิจจสญัญา (กาํหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร) ๒. 
อนตัตสญัญา (กาํหนดหมายความเป็นอนตัตาแหง่ธรรมทัง้ปวง) ๓. อสภุสญัญา
(กาํหนดหมายความไม่งามแหง่กาย) ๔. อาทนีวสญัญา (กาํหนดหมายโทษทุกข์
ของกายอนัมคีวามเจบ็ไขต้า่ง ๆ) ๕. ปหานสญัญา(กาํหนดหมายเพือ่ละอกุศล
วติกและบาปธรรมทัง้หลาย)  ๖. วริาคสญัญา(กาํหนดหมายวริาคะวา่เป็นธรรม
ละเอยีดประณีต) ๗.นิโรธสญัญา (กาํหนดหมายนิโรธวา่เป็นธรรมละเอยีด
ประณีต), เป็นขอ้ ๑ ในสญัญา ๙และในสญัญา ๑๐ หรอืดงัคาํในอสุภสตูร ทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  อสภุสญัญา  (ความหมายรูค้วามไม่งาม) ที่
บคุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๗,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๑/
๓๓๕,๑๑/๓๕๗/๔๐๑,๑๑/๓๕๙/๔๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๗,ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๒๔๘/๑๙๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๕๓/๕๐,๒๐/๔๕๔/๕๐,๒๐/๔๕๕/๕๐,๒๐/
๔๕๖/๕๐) 

อสภุสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 



 

๖๑๐๑ 
 

 

 1.อสภุสตูร พระสตูรวา่ดว้ยการพจิารณาเหน็ความไมง่ามในกาย พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ปฏปิทา ๔ ประเภท คอื (๑) ทุกขาปฏปิทา ทนัธาภญิญา คอื ภกิษุ
เป็นผูพ้จิารณาเหน็ความไมง่ามในกาย มสีญัญาวา่ปฏกิลูในอาหาร มสีญัญาวา่
ไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง พจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวงอยู ่
มมีรณสญัญาตัง้มัน่ดภีายใน อาศยัเสกขพละ ๕ คอื ศรทัธา หริ ิโอตตปัปะ วริยิะ 
และปัญญา และมอีนิทรยี ์๕ คอื ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา อ่อน เพราะมี
อนิทรยี ์๕ อ่อนจงึบรรลุคุณวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะชา้ (๒) ทุกขาปฏปิทา ขปิ
ปาภญิญา คอื มคีวามหมายเหมอืนปฏปิทาที ่ ๑ ต่างกนัเพยีงเป็นผูม้เีสกขพละ 
๕ และอนิทรยี ์๕ แก่กลา้ และบรรลุคุณวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะเรว็ (๓) สขุา
ปฏปิทา ทนัธาภญิญา คอื ภกิษุผูบ้รรลุฌาน ๔ อาศยัเสกขพละ ๕ และมอีนิทรยี ์
๕ อ่อน เพราะมอีนิทรยี ์ ๕ อ่อนจงึบรรลุคุณวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะชา้ (๔) 
สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา คอื มคีวามหมายเหมอืนปฏปิทาที ่ ๓ ต่างกนัเพยีง
เป็นผูม้เีสกขพละ ๕ และอนิทรยี ์๕ แก่กลา้ และบรรลุคุณวเิศษเพือ่ความสิน้อา
สวะเรว็ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๓/๒๒๘) 

 2.อสภุสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอสภุสญัญา พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ ภกิษุผูเ้จรญิโพชฌงค ์๗ ทีม่อีสภุสญัญา(ความหมายรูค้วามไมง่าม)ยอ่มมผีล
มาก  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๔๘/๑๙๕) 

อสภุะ : ไมง่าม หมายถงึอสภุกมัมฏัฐาน  ดงัคาํในราคสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุควรเจรญิอสภุะเพือ่ละราคะ หรอืดงัคาํในสมัโพธสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ พงึเจรญิอสภุะเพือ่ละราคะ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๐๗/๖๒๙,องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๑/๔๒๘,๒๓/๓/๔๓๔,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๕)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสภุะ หมายถงึอสภุกมัมฏัฐาน คอือารมณ์เป็นทีต่ ัง้
แหง่การงานของใจทีพ่จิารณารา่งกายของตนและผูอ้ืน่  ใหเ้หน็สภาวะทีไ่มง่าม 
ม ี๑๐ ประการ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๑๐๗/๑๕๗) คาํวา่ เจรญิอสภุะเพือ่ละราคะ 
หมายถงึเจรญิอสภุกมัมฏัฐานเพือ่ขม่กามราคะทีเ่กดิขึน้เพราะความประมาท
ขาดสตสิงัวรไมรู่เ้ทา่ทนัเป็นเบือ้งตน้ จากนัน้จงึเริม่บาํเพญ็วปัิสสนาต่อไป 
เปรยีบเทยีบไดก้บักระบวนการ  ของการเกีย่วขา้ว คอื ขณะทีช่าวนาเกีย่วขา้ว
อยูน่ัน้มฝีงูโคทาํลายรัว้เขา้มาในนาได ้ชาวนาจาํตอ้งวางเคยีวไวก่้อน แลว้ถอืไม้
เรยีวไปไล่ฝงูโคออกไปแลว้กลบัมาซ่อมรัว้ใหด้ ี จากนัน้จงึถอืเคยีวเกีย่วขา้วต่อ 
ผูบ้าํเพญ็  เพยีรเหมอืนชาวนา ปัญญาเหมอืนเคยีว เวลาบําเพญ็เหมอืนเวลา
เกีย่วขา้ว อสุภกมัมฏัฐานเหมอืนไมเ้รยีวสตสิงัวรเหมอืนรัว้ราคะเหมอืนฝงูโค 
(องฺ.นวก.อ. (บาล)ี ๓/๑/๒๘๕)  
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อสภุานุปัสสีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการพจิารณากายใหเ้หน็เป็นของไมง่าม พระผูม้พีระภาค
ทรงแสดงวธิเีจรญิกมัมฏัฐานเพือ่กาํจดักเิลสคอืราคะ มจิฉาวติก และอวชิชา วธิี
เจรญิกมัมฏัฐานนัน้มนียัโดยสงัเขปดงันี้ คอื เจรญิสมถกมัมฏัฐาน ไดแ้ก่ เจรญิ
อานาปานสต ิ พจิารณาความปฏกิลูในรา่งกายแลว้เจรญิวปัิสสนาพจิารณาไตร
ลกัษณ์ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๘๕/๔๕๒,ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๘๕/๓๐๓)  

อสภุารมณ์ : อารมณ์คอือสุภะ ดงัคาํในอปาทานทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่อภริปูนนัทาเถรวีา่
เธอจงอบรมจติใหเ้ป็นสมาธมิอีารมณ์เดยีวดว้ยอสภุารมณ์เถดิ รปูน้ีเป็นฉนัใด  
รปูของเธอนัน้กเ็ป็นฉนันัน้ รปูของเธอนัน้เป็นฉนัใด  รปูนี้กเ็ป็นฉนันัน้ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๑๕๘/๕๔๑) 

อสรุกญัญา : ลกูสาวของอสรู นามวา่สชุา หมายถงึเป็นปชาบดขีองทา้วสกักะดงัคาํวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย ทา้วสกักะจอมเทพ ทรงมนีางอสรุกญัญานามวา่สชุา  เป็นปชาบด ี
เพราะเหตุนัน้ จงึไดพ้ระนามวา่ทา้วสชุมับด,ีบางครัง้เรยีกกนัวา่สชุาดา กม็ ี(ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๒๕๘/๓๗๖,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๗/๒๒๒) 

อสรุกาย : กายอสรู,สตัวเ์กดิในอบายภมูพิวกหนึ่ง เชือ่กนัวา่ชอบเทีย่วหลอกหลอนคน, คู่
กบัเปรต หมายถงึสตัวท์ีเ่กดิเป็นอสรู ดงัคาํในสงัคตีสิตูรวา่ พระตถาคต  ฯลฯ 
แต่บุคคลนี้เป็นผูเ้ขา้ถงึอสรุกายนี้กเ็ป็นกาลทีไ่มใ่ชข่ณะไม่ใชส่มยัเพือ่จะอยู่
ประพฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๔ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๒/๓๕๕,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๙๓/
๔๖๗,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๗๗/๖๓๓,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๖/๗๙๓/๒๙๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นขอ้ ๑ ในอบาย หรอืทุคต ิ๔ คอื (๑) นรก (๒) กาํเนิด
สตัวด์ริจัฉาน (๓) แดนเปรต (๔) อสรุกาย (ท.ีม.อ (บาล)ี ๙๕/๙๔)  

อสรุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเหมอืนอสรูและเทวดา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๔ 
จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูเ้ป็นเหมอืนอสรูมบีรวิารเหมอืนอสรู ไดแ้ก่ คนผูทุ้ศลี มี
ธรรมเลวทราม แมพ้วกพอ้งกเ็ป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม (๒) ผูเ้ป็นเหมอืนอสรู
มบีรวิารเหมอืนเทวดา ไดแ้ก่ คนผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม แต่พวกพอ้งเป็นผูม้ศีลี 
มกีลัยาณธรรม (๓) ผูเ้ป็นเหมอืนเทวดามบีรวิารเหมอืนอสรู ไดแ้ก่ คนผูม้ศีลี มี
กลัยาณธรรม แต่พวกพอ้งเป็นผูทุ้ศลี มธีรรมเลวทราม (๔) ผูเ้ป็นเหมอืนเทวดา
มบีรวิารเหมอืนเทวดา ไดแ้ก่ คนผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม แมพ้วกพอ้งกเ็ป็นผูม้ศีลี 
มกีลัยาณธรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๑/๑๓๙) 

อสรุินทกภารทวาชพราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์คนหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห ์ เมือ่ทราบวา่พราหมณ์
จาํนวนมากออกบวช จงึเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเวฬุวนั  
สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต  เขตกรุงราชคฤห ์  แลว้ดา่ บรภิาษพระผูม้พีระภาคดว้ย
วาจาหยาบคาย อนัมใิชว่าจาของสตับุรษุ ภายหลงัเมือ่พระผูม้พีระภาคทรงนิ่ง
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เสยีแลว้ตรสัวา่ บุคคลผูไ้มโ่กรธตอบต่อบคุคลผูโ้กรธ ชือ่วา่ชนะสงครามทีช่นะได้
ยาก จงึชืน่ชมภาษติของพระผูม้พีระภาค (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๙/๒๖๘) 

อสรุินทกภารทวาชะ, พระ :ชือ่พระอรหนัตร์ปูหนึ่ง เป็นชาวกรุงราชคฤห ์ไดด้า่พระผูม้พีระภาค 
ณ กรุงราชคฤห ์ เมือ่เหน็วา่พระองคน่ิ์งสงบ จงึเกดิความเลื่อมใสภายหลงัออก
บวชแลว้บรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์ดงัคาํในอสรุนิทกสตูรวา่ ท่านพระอสรุนิทก
ภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหนัตร์ปูหน่ึง  ในบรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๘๙/๒๖๙) 

อสรุินทกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอสรุนิทกพราหมณ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระ
เวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ อสรุนิทกภารทวาชพราหมณ์
ไดย้นิวา่ พราหมณ์ภารทวาชโคตรออกบวชจงึเขา้ไปดา่บรภิาษพระผูม้พีระภาค
เมือ่เหน็พระองคน่ิ์งกก็ล่าววา่  เราชนะทา่นแลว้  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชน
พาลกล่าววาจาหยาบคายกลบัเขา้ใจว่าตนเองชนะ แต่ความอดกลัน้ไดเ้ป็นความ
ชนะของบณัฑติ ผูโ้กรธตอบบุคคลผูโ้กรธ ยอ่มเลวกวา่ผูโ้กรธ ผูไ้มโ่กรธตอบ
บุคคลผูโ้กรธ ชือ่วา่ชนะสงครามทีช่นะไดย้าก ผูรู้ว้า่ผูอ้ืน่โกรธ เป็นผูม้สีต ิสงบใจ
ไวไ้ด ้ ชื่อวา่ประพฤตปิระโยชน์ทัง้ ๒ ฝ่าย คอืฝ่ายตนและฝ่ายผูอ้ื่น แต่ชน
สว่นมากมกัจะเขา้ใจวา่ ผูร้กัษาประโยชน์ทัง้ ๒ ฝ่ายนัน้เป็นคนโง ่ เมือ่พระผูม้ี
พระภาคตรสัอยา่งนี้ อสรุนิทกภารทวาชพราหมณ์เกดิความเลื่อมใสขอบรรพชา
อุปสมบทแลว้ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีร ไมน่านนกักไ็ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์ (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๘๙/๒๖๘) 

อสรุินทราห ู: ชือ่อสรูตนหนึ่งมตีวัขาดครึง่ทอ่น เชือ่กนัวา่เมือ่เวลามสีรุยิคราสหรอืจนัทรคราส
เป็นเพราะดวงอาทติยห์รอืดวงจนัทรถ์ูกราหอูมเอาไว,้ ในตาํราโหรวา่ เป็น
เทวดาพระเคราะห ์ มอีาภรณ์และพาหนะสคีลํ้า, เป็นเทพองคห์น่ึง มกัอมพระสุ
รยิเทพหรอืจนัทมิเทพ ดงัคาํวา่ จนัทมิเทพบุตรถูกอสรุนิทราหเูขา้จบัตวัไว ้ ครัง้
นัน้  จนัทมิเทพบุตรระลกึถงึพระผูม้พีระภาคว่า  ขา้แต่พระพทุธเจา้ผูแ้กลว้กลา้ 
ขอความนอบน้อมจงมแีด่พระองค ์ พระองคเ์ป็นผูห้ลดุพน้แลว้จากกเิลสทัง้ปวง 
ขา้พระองคต์กอยูใ่นภาวะคบัขนั ขอพระองคจ์งเป็นสรณะแก่ขา้พระองคด์ว้ยเถดิ 
ทาํใหอ้สรุนิทราห ู เศรา้สลดใจ  เกดิขนพองสยองเกลา้,ในวสัสสตูร กล่าววา่เป็น
ผูท้าํฝนใหไ้ปตกยงัทะเล เป็นขอ้ ๑ ในอนัตราย ๕ ขอ้ ๓ วา่ อสุรนิทราหใูชฝ่้ามอื
รบัน้ําแลว้ทิง้ลงในมหาสมทุร  น้ีเป็นอนัตรายของฝนประการที ่ ๓  ซึง่พวกหมอ
ดรููไ้ม่ได ้  สายตาของพวกหมอดหูยัง่ไม่ถงึ,ในโสขมุมสตูร กล่าววา่เป็นผูม้อีตัต
ภาพใหญ่มาก ดงัคาํวา่ บรรดาสตัวผ์ูม้อีตัภาพใหญ่  ราหผููเ้ป็นจอมอสรูเป็นเลศิ  
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(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๙๐/๙๖,๑๕/๙๑/๙๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕/๒๗,องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๙๗/๓๓๗) 

อสรู : ยกัษ์ ดงัคาํในมหาสมทุเทอฏัฐจัฉรยิะ ทีพ่ระผูม้พีระภาครบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ ภกิษุทัง้หลายในมหาสมทุรมสีิง่ทีน่่าอศัจรรยไ์มเ่คยปรากฏ ๘ ประการ ที่
พวกอสรูพบเหน็แลว้ต่างพากนัยนิดใีนมหาสมทุร,ในชนวสภสตูร กล่าวไวว้า่เทพ
เหล่านัน้ประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคแลว้  เดีย๋วนี้เกดิในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์ รุง่เรอืงเกนิเทพเหล่าอื่นดว้ยวรรณะและยศ  นยัวา่  ดว้ยเหตุนัน้ พวก
เทพชัน้ดาวดงึสจ์งึมใีจยนิด ี  เบกิบานใจ  เกดิปีตแิละโสมนสั  กล่าววา่ ทา่น
ทัง้หลายหมูเ่ทพเจรญิเตม็ที ่ หมู่อสรูเสือ่มถอยลง (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๘๔/๒๘๐, ๗/
๓๘๔/๒๘๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๙/๒๖๖,๑๐/๓๕๐/๒๗๘,๑๐/๓๕๗/๒๘๕,๑๐/
๓๖๘/๒๙๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๔/๑๖๖,๑๑/๒๐๕/๑๖๗,๑๑/๒๑๐/๑๗๑,๑๑/
๒๒๘/๑๘๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ หมูเ่ทพเจรญิเตม็ที ่ หมูอ่สรูเสือ่มถอยลง 
หมายความวา่ในสมยัทีค่นทาํความดมีาก เทวโลกทัง้ ๖ ชัน้ จะเตม็บรบิรูณ์ 
อบายจะวา่ง แต่ในสมยัทีค่นทาํความชัว่มาก อบายจะเตม็บรบิรูณ์ เทวโลกจะ
วา่ง (ท.ีม.อ.(บาล)ี ๒๙๔/๒๖๒-๒๖๓)  

อสรูมายา : มารยาของอสรู,กลลวงของอสรู ดงัคาํในชยทัทสิชาดกทีท่า้วสกักะกล่าวโทษของ
สรุาไวว้า่ บุรพเทพ(คอือสรูทัง้หลาย)ดืม่สรุาชนิดใดแลว้เมามาย  จุตจิากสวรรค์
ชัน้ไตรทศ ยงัสาํคญัตนวา่เทีย่ง เป็นไปกบัดว้ยอสรูมายา (ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) 
๒๗/๕๘/๕๔๖) 

อสรูโอชา : รสดขีองอสรู หมายถงึรสทีซ่มึซาบของอสรู,เป็น ๑ ในโอชา ๒ ดงัคาํในสกัก
ปัญหสตูรทีท่า้วสกักะตรสัวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  เรือ่งเคยมมีาแลว้  เมือ่ครัง้
เกดิสงครามระหวา่งเทพกบัอสรูถงึขัน้รบประชดิ  ในสงครามนัน้พวกเทพชนะ 
พวกอสรูพา่ยแพ ้ เมือ่ขา้พระองคช์นะสงครามจงึมคีวามคดิวา่  บดัน้ีพวกเทพใน
เทวโลกจะบรโิภคโอชา (รส) ๒  ประการ  คอืทพิยโอชาและอสรูโอชา (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๓๖๘/๒๙๖) 

อเสกขปัญญา : ปัญญาทีเ่ป็นอเสกขะ,เป็น ๑ในธรรมหมวด ๓ คอื เสกขปัญญา  อเสกขปัญญา  
เนวเสกขนาเสกขปัญญา ,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายของอเสกขาปัญญาไวว้า่ 
ปัญญาในมรรค ๔ และในผล ๓ ชื่อว่า เสกขปัญญา ปัญญาในอรหตัตผลอนัเป็น
ผลเบือ้งบนชือ่วา่อเสกขปัญญา  ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลในภมู ิ๓ ทีเ่ป็น
วบิากในภูม ิ ๓  และทีเ่ป็นอพัยากตกริยิาในภมู ิ ๓  ชือ่วา่เนวเสกขนาเสกข
ปัญญา  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๗๗/๕๐๖) 



 

๖๑๐๕ 
 

 

อเสกขพละ : กาํลงัทีเ่ป็นอเสกขะ,หมายถงึกาํลงัทีศ่กึษาในอรยิธรรม ๑๐มสีมัมาทฏิฐเิป็นตน้
เสรจ็แลว้, ชือ่วา่อเสกขพละ  เพราะพระอเสขะศกึษาในสมัมาทฏิฐเิป็นตน้นัน้
เสรจ็แลว้, จดัอยูใ่นพละ ๖๘ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคทีว่า่ ....อเสกขพละ ๑๐ 
ขณีาสวพละ ๑๐ อทิธพิละ ๑๐ตถาคตพละ ๑๐,อธบิายไวว้า่ เสกขพละ  ๑๐  
อเสกขพละ  ๑๐  เป็นอยา่งไร คอื ชือ่วา่เสกขพละ  เพราะพระเสขะยงัตอ้งศกึษา
สมัมาทฏิฐ ิ  ชือ่วา่อเสกขพละ เพราะพระอเสขะศกึษาในสมัมาทฏิฐนิัน้เสรจ็แลว้  
ชือ่วา่เสกขพละเพราะพระเสขะยงัตอ้งศกึษาสมัมาสงักปัปะ  ชือ่วา่อเสกขพละ 
เพราะพระอเสขะศกึษาในสมัมาสงักปัปะนัน้เสรจ็แลว้ ชือ่วา่เสกขพละ เพราะ
พระเสขะยงัตอ้งศกึษาสมัมาวาจา ฯลฯ สมัมากมัมนัตะ ฯลฯ สมัมาอาชวีะ ฯลฯ 
สมัมาวายามะ  ฯลฯสมัมาสต ิฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ  ฯลฯ  สมัมาญาณ ฯลฯสมัมา
วมิตุตชิือ่วา่อเสกขพละเพราะพระอเสขะศกึษาในสมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ  
สมัมาอาชวีะ  สมัมาวายามะสมัมาสต ิสมัมาสมาธ ิ สมัมาญาณ  สมัมาวมิตุตนิัน้
เสรจ็แลว้ เสกขพละ  ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ น้ีแล (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๙) 

อเสขญาณ : ญาณทีเ่ป็นอเสกขะ หมายถงึอรหตัตผล ดงัคาํในอรหนัตสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ทา่นมหานาคผูส้มบรูณ์ดว้ยองค ์ ๑๐ มจีติตัง้มัน่ ประเสรฐิทีสุ่ดในโลก 
เพราะทา่นเหล่านัน้ไมม่ตีณัหา มอีเสขญาณ เกดิขึน้แลว้ มรีา่งกายน้ีเป็นรา่ง
สดุทา้ย ไมต่อ้งอาศยัผูอ้ื่นในคุณทีเ่ป็นแก่นสารแหง่พรหมจรรย ์  (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๗๖/๑๑๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อเสขญาณ หมายถงึอรหตัตผลญาณ (ส.ํข.อ. 
(บาล)ี ๒/๗๖/๓๑๐) 

อเสขธรรม : ธรรมทีเ่ป็นอเสกขะ หมายถงึธรรมของพระอเสขะ ม ี ๑๐ ประการคอื ๑. 
สมัมาทฏิฐทิีเ่ป็นอเสขะ๒.สมัมาสงักปัปะทีเ่ป็นอเสขะ๓.สมัมาวาจาทีเ่ป็นอเสขะ
๔. สมัมากมัมนัตะทีเ่ป็นอเสขะ ๕. สมัมาอาชวีะทีเ่ป็นอเสขะ ๖. สมัมาวายามะที่
เป็นอเสขะ ๗. สมัมาสตทิีเ่ป็นอเสขะ ๘. สมัมาสมาธทิีเ่ป็นอเสขะ ๙. 
สมัมาญาณะทีเ่ป็นอเสขะ ๑๐. สมัมาวมิตุตทิีเ่ป็นอเสขะ,ในทสตุตรสตูรกล่าวไว้
วา่ ธรรม  ๑๐ประการทีค่วรทาํใหแ้จง้,ในสมณมณุฑกิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสั
แก่ชา่งไมว้า่ เราบญัญตับิุคคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๑๐ ประการ(อเสขธรรม ๑๐ 
ประการ) ไหนวา่เป็นผูม้กีุศลสมบรูณ์ มกุีศลอยา่งยิง่เป็นสมณะผูบ้รรลุธรรม
ชัน้สงูทีค่วรบรรลุไมม่ใีครสูว้าทะได ้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๘/๓๖๕,๑๑/๓๖๐/
๔๓๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖๘/๓๑๖) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อเสขธรรม หมายถงึธรรมทีเ่ป็นผลและ
ธรรมทีส่มัปยตุดว้ยธรรมเป็นผลนัน้เป็นธรรมระดบัโลกตุตระของ  พระอเสขะ 



 

๖๑๐๖ 
 

 

คอืพระอรหนัตขณีาสพ (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๓๔๘/๒๕๒, ท.ีปา.ฏกีา (บาล)ี ๓๔๘/
๓๔๙, องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๑๒/๓๒๐, ๑๑๒/๓๗๔) คาํวา่ อเสขธรรม ๑๐ ไดแ้ก่ 
(๑) สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมาสงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา (๔) สมัมากมัมนัตะ (๕) 
สมัมาอาชวีะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสต ิ(๘) สมัมาสมาธ ิ(๙) สมัมาญาณ 
(๑๐) สมัมาวมิตุต ิ (ข.ุป.อ. (บาล)ี ๑/๒๙/๑๕๐) 

อเสขบคุคล : บุคคลผูไ้มต่อ้งศกึษา,บุคคลทีเ่ป็นพระอเสขะ หมายถงึพระอรหนัต ์ อยูจ่บ
พรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึ กจิแหง่การปฏบิตัเิพือ่ทาํลายอาสวกเิลสจบสิน้
สมบรูณ์แลว้ ไมม่กีจิทีจ่ะตอ้งทาํเพือ่ตนเอง แต่ยงัมหีน้าทีเ่พือ่ผูอ้ื่นอยู ่ผูบ้รรลุถงึ
ขัน้นี้ไดช้ือ่วา่ อเสขบุคคล,เป็น ๑ ในบุคคล ๓ คอื ๑.  เสขบุคคล(บคุคลผูย้งัตอ้ง
ศกึษา) ๒. อเสขบุคคล(บุคคลผูไ้มต่อ้งศกึษา) ๓. เนวเสขานาเสขบคุคล (บุคคล
ผูย้งัตอ้งศกึษากม็ใิช ่ผูไ้มต่อ้งศกึษากม็ใิช)่  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙, อภ.ิป.
(ไทย) ๔๔/๓๙/๔๔๘,๔๔/๑๐๔/๗๒๕,๔๔/๑๐๙/๗๙๐,อภ.ิป.(ไทย) ๔๕/๑๘/
๗๙,๔๕/๕๙/๑๒๘) 

อเสขปัญญา : ปัญญาของบคุคลผูไ้มต่อ้งศกึษา,ปัญญาทีเ่ป็นอเสกขะ ,เป็น ๑ ในปัญญา ๓ คอื 
๑.เสขปัญญา(ปัญญาของบคุคลผูย้งัตอ้งศกึษา) ๒. อเสขปัญญา(ปัญญาของ
บุคคลผูไ้มต่อ้งศกึษา) ๓. เนวเสขานาเสขปัญญา (ปัญญาของบคุคลผูย้งัตอ้ง
ศกึษากม็ใิช ่ผูไ้มต่อ้งศกึษากม็ใิช)่ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑) 

อเสขภมูิ : ภมูทิีเ่ป็นอเสกขะ หมายถงึภมูริะดบัพระอรหนัต ์ ดงัคาํในเสขสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เหตุทีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นเสขะอาศยัแลว้ตัง้อยูใ่นเสขภูม ิ 
รูช้ดัวา่ เราเป็นพระเสขะ และทีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นอเสขะอาศยัแลว้ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิรู้
ชดัวา่ เราเป็นพระอเสขะ  มอียู ่แลว้ตรสัอธบิายวา่   เหตุทีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นอเสขะ
อาศยัแลว้ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิ รูช้ดัว่า ‘เราเป็นพระอเสขะ เป็นอยา่งไร คอื ภกิษุผู้
เป็นอเสขะในธรรมวนิยันี้ยอ่มรูช้ดัอนิทรยี ์ ๕ ประการคอื๑. สทัธนิทรยี ์ ๒.วริิ
ยนิทรยี ์๓.สตนิทรยี ์๔. สมาธนิทรยี ์๕. ปัญญนิทรยี ์อนิทรยี ์๕ ประการซึง่มคีต ิ
มคีวามเป็นเลศิ มผีล และมทีีส่ดุ เธอยงัไมถู่กตอ้งดว้ยนามกาย  แตเ่หน็แจง้แทง
ตลอดดว้ยปัญญา เหตุทีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นอเสขะอาศยัแลว้ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิ รูช้ดัวา่  
เราเป็นพระอเสขะ เป็นอยา่งน้ีแล (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๒๓/๓๓๗) 

อเสขสตูร : ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนัคอื  
 1.อเสขสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมของพระอเสขะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ

ประกอบดว้ยธรรม ๕ คอื ประกอบดว้ย (๑) อรยิสลีขนัธ ์ (๒) อรยิสมาธขินัธ(์๓) 
อรยิปัญญาขนัธ ์ (๔) อรยิวมิตุตขินัธ ์ (๕) อรยิวมิตุตญิาณทสัสนขนัธ ์ (แตล่ะ
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อยา่ง) ทีเ่ป็นของพระอเสขะ ยอ่มเป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ...เป็นนา
บุญอนัยอดเยีย่มของโลก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๘/๑๘๕) 

 2.อเสขสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยพระอเสขะ (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคภกิษุ
รปูหนึ่งเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวาย อภวิาทแลว้นัง่ ณ ทีส่มควร
ทลูถามวา่ ทีเ่รยีกวา่ อเสขะ ภกิษุเป็นพระอเสขะดว้ยเหตุเพยีงเทา่ไร พระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบว่า ภกิษุเป็นอเสขะดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ี คอื (๑) ประกอบดว้ย
สมัมาทฏิฐทิีเ่ป็นอเสขะ (๒) ประกอบดว้ยสมัมาสงักปัปะทีเ่ป็นอเสขะ (๓) 
ประกอบดว้ยสมัมาวาจาทีเ่ป็นอเสขะ (๔) ประกอบดว้ยสมัมากมัมนัตะทีเ่ป็น
อเสขะ (๕) ประกอบดว้ยสมัมาอาชวีะทีเ่ป็นอเสขะ (๖) ประกอบดว้ย
สมัมาวายามะทีเ่ป็นอเสขะ (๗) ประกอบดว้ยสมัมาสตทิีเ่ป็นอเสขะ (๘) 
ประกอบดว้ยสมัมาสมาธทิีเ่ป็นอเสขะ (๙) ประกอบดว้ยสมัมาญาณะ(หมายถงึ
สมัมาทฏิฐ ิตรสัไวเ้พือ่ใหอ้งคธ์รรมครบบรบิรูณ์ และธรรมทัง้หมดนี้เป็นธรรมชัน้
อรหตัตผล) ทีเ่ป็นอเสขะ (๑๐) ประกอบดว้ยสมัมาวมิตุตทิีเ่ป็นอเสขะ (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๑๑/๒๕๖) 

 3.อเสขสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยพระอเสขะ (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ธรรมทีเ่ป็นอเสขะ(หมายถงึธรรมระดบัโลกุตตระของพระอเสขะคอืพระ
อรหนัต)์ ๑๐ คอื (๑) สมัมาทฏิฐทิีเ่ป็นอเสขะ (๒) สมัมาสงักปัปะทีเ่ป็นอเสขะ 
(๓) สมัมาวาจาทีเ่ป็นอเสขะ (๔) สมัมากมัมนัตะทีเ่ป็นอเสขะ (๕) สมัมาอาชวีะที่
เป็นอเสขะ (๖) สมัมาวายามะทีเ่ป็นอเสขะ (๗) สมัมาสตทิีเ่ป็นอเสขะ (๘) 
สมัมาสมาธทิีเ่ป็นอเสขะ (๙) สมัมาญาณะทีเ่ป็นอเสขะ (๑๐) สมัมาวมิตุตทิีเ่ป็น
อเสขะ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๒/๒๕๗) 

อเสขะ : ผูไ้มต่อ้งศกึษา หมายถงึพระอรหนัต,์เป็น ๑ ในอรยิบุคคลลาํดบัที ่ ๘ ดงัคาํวา่ 
บุคคลเป็นผูพ้รอ้มเพรยีงดว้ยมรรค ๔ จาํพวก บุคคลเป็นผูพ้รอ้มเพรยีงดว้ยผล 
๓  จาํพวก  ชือ่วา่ผูเ้ป็นเสขะ  พระอรหนัตช์ือ่วา่ผูเ้ป็นอเสขะ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๖๘/๓๑๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๔/๒๙๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๑/
๓๙๒,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐/๔๐๗,๒๔/๑๑๑/๒๕๖,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖/๒๗,อภ.ิปุ.
(ไทย) ๓๖/๑๙/๑๕๒) มอีธบิายวา่ พระเสขะ หมายถงึทา่นผูย้งัตอ้งศกึษาหรอื
พระอรยิบุคคล ๗ จาํพวกเบือ้งตน้ในจาํนวนพระอรยิบุคคล ๘  คอื (๑) พระ
โสดาปัตตมิรรค (๒) พระโสดาปัตตผิล (๓) พระสกทาคามมิรรค (๔) พระ
สกทาคามผิล  (๕) พระอนาคามมิรรค (๖) พระอนาคามผิล (๗) พระ
อรหตัตมรรค (๘) พระอรหตัตผล (พระอเสขะ)  (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๓/๒๒๔)  



 

๖๑๐๘ 
 

 

อโสกปชูกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอโสกปชูกเถระ  มเีนื้อความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นเป็นคนรกัษาพระราชอุทยานไดนํ้า
ดอกอโศกไปบูชาพระปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมะ เพราะผลแหง่การบชูา
นัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๗๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิู้
สมบรูณ์ดว้ยรตันะถงึ ๑๖ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ย
คุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๗/๓๖๑) 

อโสกภิกษุ,อโสกะ, ภิกษุ :1.ชือ่พระอรหนัตอ์งคห์น่ึง ชาวหมูบ่า้นญาตกิะ ดงัคาํในทุตยิคญิ
ชกาวสถสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  “อานนท ์ 
อโสกภกิษุมรณภาพแลว้  ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ  ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ
เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั ฯลฯ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๐๕/๕๐๗) และดปูระกอบในปฐมคญิชกาวสถสตูร (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๐๔/๕๐๖) 

  2.ชือ่ภกิษุรปูหนึ่ง เป็นอุปัฏฐาก  เป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่วปัิส
ส ีดงัคาํวา่ พระวปัิสสพีทุธเจา้มภีกิษุอโสกะเป็นอุปัฏฐาก  เป็นอคัรอุปัฏฐาก (ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๑๑/๕,๑๐/๑๖/๑๐,๑๐/๙๑/๕๑,๑๐/๙๒/๕๓) 

อโสกอบุาสก : ชือ่อุบาสกคนหนึ่งชาวหมูบ่า้นญาตกิะ เป็นพระอรยิบุคคลชัน้สกทิาคาม ีดงัคาํวา่ 
อโสกอุบาสกไดเ้ป็นพระสกทาคาม ี  เพราะสงัโยชน์ ๓ ประการสิน้ไปและ
บรรเทาราคะ  โทสะ  โมหะใหเ้บาบางได ้  มาสูโ่ลกน้ีอกีเพยีงครัง้เดยีวกจ็ะทาํ
ทีส่ดุแห่งทุกขไ์ด ้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๕/๕๐๗)และดปูระกอบในปฐมคญิ
ชกาวสถสตูร (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๔/๕๐๖) 

เล ่มที่201 ศพัทล์าํดบัที่ 20001 
อโสกาภิกษุณี :ชือ่ภกิษุณีรปูหน่ึง ชาวหมูบ่า้นญาตกิะ เป็นอรยิบุคคลชัน้อนาคาม ีดงัคาํวา่ อโส

กาภกิษุณี มรณภาพแลว้ไปเกดิเป็นโอปปาตกิะ  ปรนิิพพานในภพนัน้ไมห่วน
กลบัมาจากโลกนัน้อกี  เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์  ๕  ประการสิน้ไป (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๑๐๐๕/๕๐๗) และดใูนปฐมคญิชกาวสถสตูร ประกอบ(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๐๐๔/๕๐๖)  

อโสรจัจะ : ความไมเ่สงีย่ม, เป็นขอ้๒ ในหมวดธรรม ๒ คอื อขนัต ิ (ความไม่อดทน) อโสรจั
จะ(ความไมเ่สงีย่ม) ,ในคมัภรีว์ภิงัคอ์ธบิายความหมายของอโสรจัจะไวว้า่ ความ
ล่วงละเมดิทางกาย  ความล่วงละเมดิทางวาจา  ความล่วงละเมดิทางกายและ
ทางวาจา  น้ีเรยีกวา่  อโสรจัจะ (ความไมเ่สงีย่ม)  ความเป็นผูท้ศุลีแมท้ัง้หมด
เรยีกวา่อโสรจัจะ  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๐๓/๕๖๔) 



 

๖๑๐๙ 
 

 

อหงัการ : การถอืวา่เป็นเรา, การถอืตวัตน หมายถงึทฏิฐ ิ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
วจัฉะ  คาํวา่ ทฏิฐ ิ  นัน้ ตถาคตกาํจดัไดแ้ลว้ …. เพราะฉะนัน้  เราจงึกล่าววา่  
‘ตถาคตหลุดพน้แลว้ดว้ยความไมถ่อืมัน่ เพราะความสิน้ไป เพราะความคลายไป  
เพราะความดบั เพราะความสละ เพราะความสละคนื เพราะความไมถ่อืมัน่  
อหงัการมมงัการ  และมานานุสยั ทัง้ปวง ทีเ่ขา้ใจแลว้  ยํ่ายไีดแ้ลว้ทัง้หมด (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๘๙/๒๒๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๘๙/๑๐๑,๑๔/๑๐๒/๑๒๑,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๒๐๐/๓๐๐,๑๖/๒๐๑/๓๐๑,๑๖/๒๓๖/๓๒๗,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๗๑/๑๑๑,๑๗/๗๒/
๑๑๒,๑๗/๘๒/๑๓๗,๑๗/๙๑/๑๗๔) ; ในภาษาไทยอหงัการ มกัใชใ้นความหมาย
ทีเ่พีย้นไป กลายเป็นความเยอ่หยิง่ ความทะนงตวั จองหอง กา้วรา้วอวดด ี 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อหงัการ หมายถงึทฏิฐ ิมมงัการ หมายถงึตณัหา 
มานานุสยั หมายถงึมานะ (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๑๘๙/๑๔๖)  

  มอีธบิายเพิม่เตมิวา่ การทาํ (ความยดึถอืวา่) “ตวัขา้”,การยดึถอืวา่ตวักู; มกั
มาคูก่บั มมังการ คอื การทาํ (ความยดึถอืวา่) “ของขา้”, การยดึถอืวา่ของก,ู และ
มกัพดูควบกนัเป็น “อหงัการ-มมงัการ” แปลกนังา่ยๆวา่ การถอืวา่ตวัเรา ของ
เรา; มมังการเป็นตณัหา สว่น อหงัการ บางแหง่วา่เป็นทฏิฐ ิ บางแหง่วา่เป็น
มานะ บางแหง่วา่เป็นมานะและทฏิฐ ิ (ในคาํวา่“อหงัการ มมงัการ มานานุสยั” 
อรรถกถาหนึ่งอธบิายวา่ อหงัการ เป็นทฏิฐ ิมมังการ เป็นตณัหา มานานุสัย เป็น
มานะ – ม.อ.๓/๑๔๖)  

อหิงสกภารทวาชพราหมณ์ :ชือ่พราหมณ์คนหน่ึง ชาวกรุงสาวตัถ ีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ
ทีป่ระทบั กราบทลูวา่ ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ  ขา้พระองคช์ือ่อหงิสกะ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ถา้ท่านชือ่อหงิสกะ  ทา่นกไ็มค่วรเบยีดเบยีนผูอ้ื่น ผูใ้ดไม่
เบยีดเบยีนผูอ้ื่นทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ ผูน้ัน้จงึจะชือ่อหงิสกะโดยแท ้
เขาชืน่ชมพระภาษติของพระผูม้พีระภาค (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๑/๒๗๐) 

อหิงสกภารทวาชะ, พระ : ชือ่ภกิษุรปูหนึ่ง ชาวกรุงสาวตัถ ี ไดฟั้งคาํวา่ ถา้ทา่นชือ่
อหงิสกะ ทา่นกไ็มค่วรเบยีดเบยีนผูอ้ื่น ผูใ้ดไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่น ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ผูน้ัน้จงึจะชือ่อหงิสกะโดยแทจ้งึออกบวชแลว้บรรลุธรรมเป็น
พระอรหนัตด์งัคาํในอหงิสกสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ทา่นพระอหงิสกภารทวาชะไดเ้ป็น
พระอรหนัตร์ปูหน่ึง ในบรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๑/๒๗๑) 

อหิงสกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอหงิสกภารทวาชพราหมณ์  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์อหงิสกภาร
ทวาชพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทลูวา่ ขา้พระองคช์ือ่อหงิสกะ  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ถา้ทา่นชือ่อหงิสกะ ทา่นกไ็มค่วรเบยีดเบยีนผูอ้ื่น ผูท้ีไ่มเ่บยีดเบยีน



 

๖๑๑๐ 
 

 

ผูอ้ื่นทางกาย ทางวาจา และทางใจ จงึควรชือ่อหงิสกะโดยแท ้ เมื่อพระผูม้พีระ
ภาคตรสัอยา่งนี้ อหงิสกภารทวาชพราหมณ์เกดิความเลื่อมใสขอบรรพชา
อุปสมบทแลว้ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีร ไมน่านนกักไ็ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์ (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๙๑/๒๗๐) 

อหิงสกะ, ชื่อ : ชือ่เดมิของพระองคุลมิาล ก่อนทีจ่ะบวช แลว้บรรลุเป็นพระอรหนัต ์ ดงัคาํทีพ่ระ
เถระกล่าวถงึอดตีของตนก่อนบวชไวต้อนหน่ึงวา่ เมือ่ก่อนเรามชีื่อวา่อหงิสกะ 
แต่ยงัเบยีดเบยีน(ผูอ้ื่น)อยู ่ วนันี้เรามชีือ่ตรงความจรงิ เราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ 
แลว้ เมือ่ก่อนเราเป็นโจรปรากฏชือ่องคุลมิาล เรานัน้เมือ่ถูกกเิลสดุจหว้งน้ําใหญ่
พดัไปมาจงึไดถ้งึพระพทุธเจา้เป็นสรณะเมื่อก่อนเรามมีอืเป้ือนเลอืดปรากฏชือ่วา่
องคุลมิาลทา่นจงดกูารทีเ่ราถงึพระพทุธเจา้วา่เป็นสรณะ เราถอนตณัหาอนัจะ
นําไปสูภ่พไดแ้ลว้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๕๒/๔๓๒,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๗๙/๔๘๕) 

อหิงสา : ความไมเ่บยีดเบยีน ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทาน อหงิสา(ความไม่
เบยีดเบยีน) สญัญมะ(ความสาํรวม) ทมะ(การฝึกฝน) มาตาปิตุอุปัฏฐาน(การ
บาํรุงมารดาบดิา) เป็นสิง่ทีส่ตับุรุษบญัญตัไิว ้หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่
ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูม้สีจัจะ มธีรรม มอีหงิสา สญัญมะ และทมะ คายมลทนิไดแ้ลว้ 
เป็นปราชญ ์ชือ่วา่เถระ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๕/๒๐๗,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๖๑/๑๑๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อหงิสา หมายถงึความไมเ่บยีดเบยีน สญัญมะ 
หมายถงึศลี ทมะ หมายถงึการสาํรวมอนิทรยี ์(ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๗/๔๓)  

อหิตณุฑิกชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยหมอง ูมเีน้ือความอธบิายวา่ พอ่คา้ขา้วเปลอืกโพธสิตัว ์ไดร้บั
ฝากลงิตวัหนึ่งของหมองนูกัเล่นกลผูต้อ้งการจะไปเทีย่วงานมหรสพสกั ๗ วนั
เอาไว ้และใหอ้าหารแก่มนัจนมนัรกัคุน้เคย เกดิความประทบัใจ เมือ่ครบกาํหนด
แลว้จงึมาขอรบัเอาไป  หมองเูมาสรุาแลว้มาเฆีย่นลงิเพือ่ขม่ขูใ่หม้นักลวัทนัท ี
เมือ่เขาพาลงิไปพกัใตต้น้ไมแ้ละเผลอนอนหลบัลงิไดก้ดัเชอืกออกแลว้ขึน้ไปอยู่
บนตน้มะมว่ง กนิมะมว่งแลว้ทิง้เมลด็ลงมาใสศ่รีษะเจา้ของ เมือ่หมองตูื่นขึน้เกดิ
ความหวิอยากกนิมะม่วงบา้งจงึรอ้งขอดว้ยคาํไพเราะวา่ เพือ่นผูห้น้าตางดงาม 
เราแพก้ารพนนัสกามา เจา้โยนมะมว่งมาใหเ้ราบา้งซ ิ เราจะไดก้นิเพราะความ
พยายามของเจา้ ลงิกล่าววา่ ทา่นพดูไมจ่รงิ ทา่นไดย้นิหรอืวา่ไดเ้หน็มาจากไหน
วา่ลงิมหีน้าตางดงาม การทีท่า่นเมาสรุาแลว้มาเฆีย่นตขีา้พเจา้ผูก้าํลงัหวิโหย ยงั
ฝังใจขา้พเจา้อยูจ่นทุกวนันี้ ขา้พเจา้ยงันึกถงึการนอนเป็นทุกขท์ีต่ลาดนัน้ได ้ถงึ
ทา่นจะเอาราชสมบตัมิาแลก ขา้พเจา้กจ็ะไมใ่หม้ะมว่งแก่ทา่น บณัฑติควรเป็น
เพือ่นเป็นมติรหรอืมไีมตรกีบัคนทีช่าตติระกลู ไดร้บัการบาํรุงดแีลว้และไม่
ตระหนี่ หมองจูน ๆ ซ้ํายงัโหดรา้ยอยา่งทา่นเราไมต่อ้งการเป็นเพือ่น วา่แลว้ก็
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กระโดดเขา้ป่าชฏัไป ความเป็นเพือ่นหรอืมติรภาพของคนจะยัง่ยนือยูไ่ดด้ว้ย
ความมมีติรไมตรตี่อกนัเทา่นัน้ หายัง่ยนืไดด้ว้ยอาํนาจไม ่ แมส้ตัวด์ริจัฉานกย็งั
ปรารถนามติรไมตร(ีข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๐/๒๑๔) 

อหิเปตวตัถ ุ: เรือ่งเปรตผูม้รีปูรา่งเหมอืนงพูระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ 
บาปกรรมทีบ่คุคลทาํแลว้ยงัไมใ่หผ้ลทนัท ี เหมอืนน้ํานมทีร่ดีในวนันี้ บาปกรรม
นัน้จะคอ่ย ๆ เผาผลาญคนพาล เหมอืนไฟทีถู่กเถา้กลบไว ้  ฉะนัน้ (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๗๑/๔๙) 

อหิราชสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยตระกลูพญาง ู ภกิษุหลายรปูพากนัเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 
ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ีถวายอภวิาทแลว้กราบทลูเรือ่งทีภ่กิษุ
รปูหนึ่งถูกงกูดัแลว้มรณภาพใหพ้ระองคท์รงทราบ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
นัน้คงจะไม่ไดแ้ผเ่มตตาจติใหต้ระกูลพญาง ู๔ ตระกลู เพราะถา้เธอแผเ่มตตาจติ
ใหต้ระกลูพญาง ู ๔ ตระกลู เธอกจ็ะไมถู่กงกูดัถงึแก่มรณภาพ แลว้ตรสัวา่ 
ตระกลูพญาง ู๔ คอื ตระกลูพญางชูือ่ (๑) วริปัูกษ์ (๒) เอราปถะ (๓) ฉพัยาบุตร 
(๔) กณัหาโคตมกะ แลว้ทรงอนุญาตใหภ้กิษุแผเ่มตตาจติใหต้ระกลูพญาง ู๔ น้ี 
เพือ่คุม้ครอง รกัษา ป้องกนัตนดว้ยพระพทุธพจน์ทีว่า่ วริปูกฺเขห ิเม เมตฺต ํเป็น
ตน้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๗/๑๑๐) 

อหิริ : ความไมอ่ายบาป ดงัคาํในวชิชาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุทัง้หลาย  
อวชิชา(ความไมรู่แ้จง้)เป็นประธานแหง่การเขา้ถงึอกุศลธรรมอหริ(ิความไม่อาย
บาป) อโนตตปัปะ(ความไมก่ลวับาป) กม็ตีามมาดว้ย (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๕/
๒๔๗,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๔๐/๓๘๘) 

อหิริกพละ : กาํลงัคอือหริกิะ หมายถงึกาํลงัคอืความไม่อายบาป ในธมัมสงัคณีอธบิายวา่ 
กริยิาทีไ่มล่ะอายต่อการประพฤตทิุจรติอนัเป็นสิง่ทีค่วรละอายกริยิาทีไ่มล่ะอาย
ต่อการประกอบสภาวธรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่เป็นบาป น้ีชือ่วา่อหริกิพละ (อภ.ิส.ํ
(ไทย) ๓๔/๓๘๗/๑๑๓) 

อหิริกมลูกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวผ์ูไ้มม่หีริเิป็นมลู พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สตัวผ์ูไ้มม่หีริ ิ ไมม่โีอตตปัปะ มปัีญญา
ทราม ยอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูไ้มม่หีริ ิ ไมม่โีอตตปัปะ มปัีญญาทราม สว่น
สตัวผ์ูม้หีริ ิ มโีอตตปัปะ มปัีญญา ยอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูม้หีริ ิ มโีอตตปัปะ 
มปัีญญา (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๓/๑๙๕) 

อหิริกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูไ้มม่หีริแิละผูม้หีริ ิม ี๒ สตูรแตเ่น้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อหิริกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคลหลงัจากตายแลว้

ไปเกดิในนรก ๔ คอื (๑) ไมม่ศีรทัธา (๒) ทุศลี (๓) ไมม่หีริ ิ(๔) ไมม่โีอตตปัปะ 
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แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคล หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในสวรรค ์ ๔ 
โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑๙/๓๓๖) 

 2.อหิริกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหค้นพาลบรหิารตนใหถู้ก
กาํจดั ถกูทาํลาย และประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบุ่ญเป็นอนัมาก ๔ คอื (๑) ไมม่ศีรทัธา 
(๒) ทุศลี (๓) เกยีจครา้น (๔) มปัีญญาทราม แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
บณัฑติ บรหิารตนไมใ่หถู้กกาํจดั ไมใ่หถู้กทาํลาย และประสพบุญเป็นอนัมาก ๔ 
โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒๙/๓๔๓) 

อหิริกะ : ความไมอ่ายบาป หมายถงึความไมล่ะอายต่อการประพฤตทิุจรติ, ขอ้ ๑ ในธรรม 
๒ คอื อหริกิะ(ความไม่อายบาป) อโนตตปัปะ (ความไมก่ลวับาป) มปีรากฏ
ในกณัหสตูร,  เป็นขอ้ ๑ ในหมวดธรรม ๓ คอื อหริกิะ (ความไม่ละอายต่อการ
ประพฤตทิุจรติ) อโนตตปัปะ (ความไมส่ะดุง้กลวัต่อการประพฤตทุิจรติ) ปมาทะ 
(ความประมาท),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายของอหริกิะไวว้า่ ความไม่ละอายตอ่
การประพฤตทิุจรติอนัเป็นสิง่ทีค่วรละอาย ความไม่ละอายต่อการประกอบบาป
อกุศลธรรมทัง้หลาย  น้ีเรยีกวา่อหริกิะ,ในมหานิทเทสอธบิายวา่เป็นขอ้ ๑ใน
รากเหงา้แห่งธรรมเป็นเครือ่งเนิ่นชา้คอืตณัหา  อวชิชา(ความไมรู่)้  อโยนิโสมนสิ
การ(ความไมท่าํไวใ้นใจโดยแยบคาย)อสัมมิานะ(ความถอืตวั) อหริกิะ(ความไม่
ละอาย)  อโนตตปัปะ(ความไมเ่กรงกลวั)อุทธจัจะ(ความฟุ้งซ่าน)  น้ีชือ่วา่
รากเหงา้แห่งธรรมเป็นเครือ่งเนิ่นชา้คอืตณัหา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๓,ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๑/๒๕๔๔,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๗/๖๒,๒๐/๙๓/๑๐๘,๒๐/๑๘๑/
๑๓๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๔๐/๓๘๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๑๔๑๒,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๙๐๐/๕๖๓) 

อเหตกุทิฏฐิ : ความเหน็วา่ไมม่เีหตุ หมายถงึทฏิฐทิีเ่ป็นอเหตุกะ คอืความเหน็ผดิกล่าวอยา่งนี้
วา่ กรรมทีเ่ป็นเหตุแหง่ความบรสิทุธิแ์ละความเศรา้หมองไมม่ ีดงัคาํในอปัณณก
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่พราหมณ์และคหบดทีัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวก
หน่ึงผูม้วีาทะอยา่งนี้มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่ ความเศรา้หมองของสตัวท์ัง้หลายไมม่เีหตุ 
ไมม่ปัีจจยั สตัวท์ัง้หลายเศรา้หมองเอง  ความบรสิทุธิข์องสตัวท์ัง้หลาย ไมม่เีหตุ 
ไมม่ปัีจจยั สตัวท์ัง้หลายบรสิทุธิเ์อง หรอืดงัคาํในมหาโมรชาดกทีพ่ระโพธสิตัวไ์ด้
กล่าวนายพราหมณ์วา่ สมณะและพราหมณ์เหล่าใดเป็นอเหตุกทฏิฐไิมพ่ดูถงึ
กรรมไมพ่ดูถงึผลของกรรมดกีรรมชัว่ดว้ยเหมอืนกนั แต่สอนวา่ ทานคนโง่
บญัญตัไิวส้มณะและพราหมณ์เหล่านัน้ผูม้ทีฏิฐเิลวทราม ถูกกาํจดัแลว้ในเพราะ
การพยากรณ์เพยีงเทา่น้ี (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐๐/๑๐๖,ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/
๑๕๒/๔๔๗) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อเหตุกทฏิฐ ิคอืพวกมคีวามเหน็ผดิกล่าวอยา่งนี้วา่ 
กรรมทีเ่ป็นเหตุแห่งความบรสิทุธิแ์ละความเศรา้หมองไมม่ ี (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๘/
๑๕๒/๓๐๒)  

อเหตกุวาทะ : วาทะว่าไม่ม ีเหต ,ุ ลทัธทิีถ่อืวา่ไม่มเีหตุปัจจยัเพือ่ความบรสิทุธิแ์หง่สตัวท์ัง้หลาย
ดงัคาํในอปัณณกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  พราหมณ์และคหบดทีัง้หลาย  
ในลทัธขิองสมณพราหมณ์เหล่านัน้ วญิญชูนยอ่มเหน็ประจกัษ์ชดัดงันี้วา่  ‘ถา้
เหตุไมม่ ี  เมือ่เป็นอยา่งนี้  บุรุษบคุคลน้ี  หลงัจากตายแลว้  จกัทาํตนใหม้คีวาม
สวสัดไีด ้  ถา้เหตุมอียูจ่รงิ  เมือ่เป็นอย่างนี้  บุรุษบุคคลน้ี หลงัจากตายแลว้ จกั
ไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต  นรก ถา้ยอมรบัวา่เหตุไมม่จีรงิ คาํของสมณ
พราหมณ์ผูเ้จรญิเหล่านัน้จะจรงิหรอืไมก่ช็า่งเถดิ เมือ่เป็นเชน่นัน้ บุรุษบคุคลน้ี
ยอ่มถูกวญิญชูนตเิตยีนไดใ้นปัจจุบนัวา่  เป็นบุรษุบุคคลผูทุ้ศลีเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ
เป็นอเหตุกวาทะ ถา้เหตุมอียูจ่รงิ  บุรุษบคุคลนี้จะไดร้บัโทษในโลกทัง้ ๒ คอื (๑) 
ในปัจจุบนัถูกวญิญชูนตเิตยีนได ้ (๒) หลงัจากตายแลว้ จกัไปเกดิในอบาย ทุคต ิ
วนิิบาต นรกอยา่งนี้ หรอืดงัคาํในมหาจตัตารสีกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย  แมพ้วกวสัสะและพวกภญัญะชาวโอกกลชนบท ผูเ้ป็นอเหตุกวา
ทะ อกริยิวาทะ  นตัถกิวาทะ เหล่านัน้ กย็งัเขา้ใจธรรมบรรยายชือ่วา่มหาจตัตา
รสีกะ วา่ไมค่วรตเิตยีน ไมค่วรคดัคา้น ขอ้นัน้เพราะเหตุไร  เพราะกลวัการ
นินทา การวา่รา้ยและการแขง่ด ี (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๐๑/๑๐๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๔๓/๑๘๓,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๒/๑๐๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๑/๔๙,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๒๙๖/๒๑๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อเหตุกวาทะ หมายถงึผูม้ลีทัธวิา่ ไมม่เีหตุ ไมม่ี
ปัจจยั เพือ่ความหมดจดแห่งสตัวท์ัง้หลาย (ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๑๔๓/๙๗)  

อเหตกุะ : ไมม่เีหตุ ดงัคาํในวภิงัคท์ีอ่ธบิายวา่ ในขณะเกดิในกามธาตุ  อนิทรยี ์  ๕  คอื ๑. 
กายนิทรยี ์๒. มนินทรยี ์๓. อติถนิทรยี ์หรอืปุรสินิทรยี ์๔.  ชวีตินิทรยี ์  ๕. อุ
เปกขนิทรยีป์รากฏแก่สตัวผ์ูเ้กดิในครรภ ์  เวน้นปงุสกสตัว ์ ผูเ้ป็นอเหตุกะ  
ในขณะเกดิในกามธาตุ อนิทรยี ์  ๕ ปรากฏแก่สตัวพ์วกน้ี หรอืดงัคาํในกามธาต ุ
ทีอ่ธบิายวา่ ในขณะเกดิในกามธาตุ  อนิทรยี ์๔ คอื๑. กายนิทรยี ์๒. มนินทรยี ์
๓.ชวีตินิทรยี ์ ๔. อุเปกขนิทรยีป์รากฏแก่สตัวผ์ูเ้กดิในครรภผ์ูเ้ป็นอเหตุกะเป็นน
ปุงสกสตัว ์  ในขณะเกดิในกามธาตุ อนิทรยี ์ ๔ ปรากฏแก่สตัวพ์วกน้ี ,ในกถา
วตัถุ พระสกวาทถีามวา่ อนุสยัเป็นอเหตุกะใชไ่หม พระปรวาทกีก็ล่าวยมอรบั 
(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๑๒/๖๖๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๐๗/๖๖๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๘/



 

๖๑๑๔ 
 

 

๖๔๕,๔๐/๑๓/๗๘๖,๔๐/๑๔/๖๔๗,๔๐/๒๒/๗๙๒,๔๐/๒๔/๗๑๑,๔๐/๒๖/
๗๑๒,๔๐/๔๕/๗๑๘,๔๐/๕๕/๗๒๖,๔๐/๗๕/๗๓๘,๔๐/๘๕/๗๔๔) 

อโหคงัคะ, บรรพต : ชื่อภเูขาลกูหน่ึง อยูท่างอนิเดยีตอนเหนอื บรเิวณแมน้ํ่าคงคาตอนบน เป็น
ทีอ่ยูข่องพระสมัภตูสาณวาส ี ผูร้ว่มทาํสงัคายนาครัง้ที ่ ๒ ดงัคาํในจฬูวรรควา่ 
ทา่นพระสมัภตูสาณวาสอียูท่ีอ่โหคงัคบรรพตต่อมาทา่นพระยสกากณัฑกบุตร
เขา้ไปหาทา่นพระสมัภตูสาณวาส ี ณ ทีอ่โหคงัคบรรพต (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๕๐/
๔๐๐, ๗/๔๕๐/๔๐๑) 

อกักมนทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอกักมนทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่าในอดตีชาตใินภทัรกปั ทา่นไดถ้วายฉลองพระยคุลบาทแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่กกุสนัธะ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๗/
๙๕) 

อกักนัตสญัญกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอกักนัตสญัญกเถระ มเีนื้อความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดล้าดผา้ปิดแผลใหพ้ระปัจเจกพทุธ
เจา้พระนามวา่ตสิสะ ทรงเหยยีบ และไดก้ราบไหวด้ว้ยใจทีเ่ลื่อมใส เพราะผล
แหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๓๗ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดนิามวา่สนุนัทะ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๗/๓๘๕) 

อกักโุล , เสียงร้องของปีศาจ :เสยีงเปล่งรอ้งของอชกลาปกยกัษ์ ทีห่วงัจะทาํใหพ้ระผูม้พีระผูม้ี
พระภาค กลวัแลว้หนีไป ดงัคาํในอชกลาปกสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่
ณ  อชกลาปกเจดยีอ์นัเป็นทีอ่ยูข่องยกัษช์ือ่วา่อชกลาปกะเขตกรุงปาวา อชกลา
ปกยกัษ์ประสงคจ์ะใหพ้ระผูม้พีระภาคเกดิความกลวั หวาดหวัน่ ขนพองสยอง
เกลา้ จงึเขา้ไปหา สง่เสยีงรอ้งโหยหวนขึน้ ๓ ครัง้ ณ  ทีใ่กลพ้ระผูม้พีระภาควา่ 
“อกักุโล  ปักกุโล” แลว้พดูวา่ สมณะ  นัน่ปีศาจปรากฏแก่ทา่น” พระผูม้พีระภาค
เปล่งอุทานวา่  (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๗/๑๘๐) 

อกัโกธนสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูไ้มโ่กรธ  ทา่นพระอนุรุทธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้กราบทลูวา่ เพราะเหตุไร มาตุคาม
จาํนวนมากหลงัจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
มาตุคามผูห้ลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ เพราะประกอบดว้ย
ธรรม ๕ ประการ คอื ๑. มศีรทัธา ๒. มหีริ ิ๓. มโีอตตปัปะ ๔. ไมโ่กรธ ๕. มี
ปัญญา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙๔/๓๒๒) 



 

๖๑๑๕ 
 

 

อกัโกธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความไมโ่กรธ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนั ไดต้รสัเล่าใหภ้กิษุทัง้หลายฟังวา่ ทา้วสกักะไดต้รสัใหเ้ทพชัน้ดาวดงึสย์นิดี
วา่ ความโกรธอยา่ไดค้รอบงาํทา่นทัง้หลาย และทา่นทัง้หลายอย่าไดโ้กรธตอบ
ต่อบุคคลผูโ้กรธ ความไมโ่กรธและความไมเ่บยีดเบยีน ยอ่มมใีนทา่นผูป้ระเสรฐิ
ทุกเมือ่ ความโกรธเป็นดุจภเูขา ยํ่ายคีนเลว  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๗๑/๓๙๕) 

อกัโกธะ : ความไมโ่กรธ หมายถงึความมเีมตตาเป็นเบือ้งตน้, เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๒ คอื ๑. 
อกัโกธะ (ความไมโ่กรธ)  ๒. อนุปนาหะ (ความไมผ่กูโกรธ) ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  บุคคลประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่ง(คอื ๑. อกัโกธะ 
๒. อนุปนาหะ) ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ,เป็นขอ้ ๗ ในทศพธิราชธรรม (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/
๑๘๒/๑๓๐) ; ดปูระกอบใน ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๑๗๖/๑๑๒ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นขอ้ ๑ ในทศพธิราชธรรม ธรรมสาํหรบัพระเจา้
แผน่ดนิ ๑๐ ประการ คอื ทาน (การ  ใหส้ิง่ของ) ศลี (ประพฤตดิงีาม) ปรจิจาคะ 
(ความเสยีสละ) อาชชวะ (ความซื่อตรง) มทัทวะ (ความอ่อนโยน)  ตบะ (ไม่
หมกมุน่ในความสขุสาํราญ) อกัโกธะ (ความไมโ่กรธ) อวหิงิสา (ความไม่ขม่เหง
เบยีดเบยีน)  ขนัต ิ (ความอดทน) อวโิรธนะ (ความไมค่ลาดธรรม) (ข.ุอป.อ. 
(บาล)ี ๑/๔๑๒-๓/๓๒๒)  

อกัโกสกภารทวาชพราหมณ์ :ชือ่พราหมณ์คนหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห ์ เกดิในตระกลูภารทวาช
โคตร   อกัโกสกภารทวาชพราหมณ์ไดส้ดบัมาวา่  ไดย้นิวา่พราหมณ์ภารทวาช
โคตร  ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ  ในสาํนกัของพระสมณโคดมแลว้ จงึ
โกรธ  ไมพ่อใจ เขา้ไปหาพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัแลว้  ดา่บรภิาษพระผูม้ี
พระภาคดว้ยวาจาหยาบคาย อนัมใิชว่าจาของสตับุรษุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
พราหมณ์  ผูใ้ดดา่ตอบต่อบุคคลผูด้า่อยู ่ โกรธตอบตอ่บุคคลผูโ้กรธอยู ่ ทะเลาะ
ตอบต่อบคุคลผูท้ะเลาะอยู ่ ผูน้ัน้เรากล่าววา่  ยอ่มบรโิภคดว้ยกนั  ยอ่มกระทาํ
ตอบโตต้่อกนั  แต่เรานัน้ไมบ่รโิภคดว้ยกนั  ไมก่ระทาํตอบโตก้บัทา่นเป็นอนั
ขาด  พราหมณ์ดงันัน้  คาํดา่เป็นตน้นัน้  จงึเป็นของทา่นผูเ้ดยีว เขาเกดิความ
เลื่อมใสชืน่ชมพระภาษติของพระผูม้พีระภาค (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๘/๒๖๕) 

อกัโกสกภารทวาชวตัถ ุ: เรือ่งอกัโกสกภารทวาชพราหมณ์ พระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูไ้มป่ระทุษรา้ย  อดกลัน้คาํดา่ การฆา่  และการ
จองจาํได ้ มขีนัตเิป็นพลงั  มขีนัตเิป็นกาํลงัพล เราเรยีกวา่ พราหมณ์ (ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๓๙๙/๑๕๙) 

อกัโกสกภารทวาชะ, พระ :ชือ่พระอรหนัตอ์งคห์น่ึง เดมิอยูก่รุงราชคฤห ์เกดิในตระกลูภาชทวา
ชะ เคยดา่พระผูม้พีระภาค แต่พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ผูใ้ดโกรธตอบต่อบุคคลผู้



 

๖๑๑๖ 
 

 

โกรธ ผูน้ัน้ยอ่มเลวกวา่ผูโ้กรธ เพราะการโกรธตอบนัน้ บุคคลผูไ้มโ่กรธตอบต่อ
บุคคลผูโ้กรธ ชือ่วา่ชนะสงครามทีช่นะไดย้าก ผูใ้ดรูว้า่ผูอ้ื่นโกรธ  เป็นผูม้สีต ิ 
สงบใจไวไ้ด ้ผูน้ัน้ชือ่วา่ประพฤตปิระโยชน์ของคนทัง้  ๒  ฝ่าย  คอืฝ่ายตนและ
ฝ่ายผูอ้ื่น เขาเกดิความเลือ่มใสแลว้ออกบวชเป็นบรรพชติ บรรลธุรรมเป็นพระ
อรหนัต ์ดงัคาํวา่ ท่านพระอกัโกสกภารทวาชะอุปสมบทแลว้ไมน่าน หลกีออกไป 
อยูค่นเดยีว  ไม่ประมาท  มคีวามเพยีรอุทศิกายและใจอยู ่ไมน่านนกักท็าํใหแ้จง้
ซึง่ประโยชน์ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ทา่นพระอกัโกสกภารทวาชะ
ไดเ้ป็นพระอรหนัตร์ปูหน่ึง  ในบรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย,ในอกัโกสกภารทวาช
วตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูไ้มป่ระทษุรา้ย อดกลัน้คาํดา่ การฆา่ และการจอง
จาํไดม้ขีนัตเิป็นพลงั  มขีนัตเิป็นกาํลงัพล เราเรยีกวา่  พราหมณ์ (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๘๘/๒๖๘,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๙๙/๑๕๙) 

อกัโกสกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยโทษของการดา่ ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อกัโกสกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูด้า่บรภิาษ

เพือ่นพรหมจารวีา่รา้ยพระอรยิะ ยอ่มไดร้บัโทษ ๕ คอื (๑) ตอ้งอาบตัปิาราชกิ
หรอืตดัธรรมเป็นเครือ่งปิดกัน้(โลกุตตรธรรมเป็นเครือ่งปิดกัน้ทางไปอบาย) (๒) 
ตอ้งอาบตัเิศรา้หมองกองใดกองหนึ่ง (๓) เป็นโรครา้ยแรง (๔) หลงลมืสติ
มรณภาพ (๕) หลงัจากมรณภาพแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑๑/๓๕๔) 

 2.อกัโกสกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุใดดา่บรภิาษเพือ่นพรหมจาร ี
กล่าวโทษพระอรยิะ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จะไมถ่งึความพนิาศอยา่ง ๑ ใน 
๑๐ อยา่ง คอื (๑) ไมบ่รรลุธรรมทีย่งัไมบ่รรลุ (๒) เสือ่มจากธรรมทีบ่รรลุแลว้ 
(๓) สทัธรรม(หมายถงึไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิและปัญญา) ยอ่มไมผ่อ่งแผว้ (๔) 
มคีวามสาํคญัวา่ไดบ้รรลสุทัธรรม (๕) ไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์ (๖) ตอ้ง
อาบตัเิศรา้หมองกองใดกองหนึ่ง (๗) เป็นโรคเรือ้รงั (๘) ถงึความวกิลจรติมจีติ
ฟุ้งซ่าน (๙) หลงลมืสตมิรณภาพ (๑๐) หลงัจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทุคต ิ
วนิิบาต นรก (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๘/๑๙๙) 

อกัโกสวตัถ ุ: เรือ่งดา่ หมายถงึคาํทีใ่ชด้า่กนั ม ี๑๐ ประการ คอืคาํดา่วา่ (๑) เจา้เป็นโจร (๒) 
เป็นคนพาล (๓) เป็นคนหลง  (๔) เป็นอูฐ (๕) เป็นโค (๖) เป็นลา (๗) เป็นสตัว์
นรก (๘) เป็นสตัวด์ริจัฉาน (๙) เป็นคนไมม่สีคุต ิ  (๑๐) เป็นคนหวงัไดเ้ฉพาะ
ทุคต ิ ดงัคาํในสกิขาบทวภิงัคท์ีอ่ธบิายวา่ คาํวา่  ดา่  คอื  ดา่ดว้ยอกัโกสวตัถุ  
๑๐  อยา่ง  ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๐๓๐/๒๖๙) ; ในวนิยัทา่น
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วา่ ไดแ้ก่ โอมสวาท คอืคาํกล่าวเสยีดส ี๑๐ อยา่ง (ว.ิป. (ไทย) ๘/๓๓๐/๒๙๗, ว.ิ
มหา.(ไทย)  เล่ม ๒/๑๕/๒๐๒)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ ดา่ ในทีน้ี่หมายถงึดา่ดว้ยอกัโกสวตัถุ ๑๐ อยา่ง คอื (๑) 
เจา้เป็นโจร (๒) เจา้เป็นคนพาล (๓) เจา้เป็น คนหลง (๔) เจา้เป็นอฐู (๕) เจา้
เป็นโค (๖) เจา้เป็นลา (๗) เจา้เป็นสตัวน์รก (๘) เจา้เป็นสตัวด์ริจัฉาน (๙) เจา้
ไมไ่ดส้คุต ิ(๑๐) เจา้หวงัไดแ้ต่ทุคตเิทา่นัน้ (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๑๑๓/๔๖)  

อกัโกสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอกัโกสกภารทวาชพราหมณ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่
ณ พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์ อกัโกสกภารทวาช
พราหมณ์รูว้า่ พราหมณ์ภารทวาชโคตรออกบวช จงึเขา้ไปดา่บรภิาษพระผูม้ี
พระภาคดว้ยวาจาหยาบคาย อนัมใิชว่าจาของสตับุรษุ พระผูม้พีระภาคตรสัถาม
เขาวา่ เมือ่ทา่นจดัอาหารเพือ่ตอ้นรบัมติร อาํมาตย ์ญาต ิและสาโลหติแลว้ หาก
พวกเขานัน้ไมร่บั อาหารนัน้จะเป็นของใคร เมือ่อกัโกสกภารทวาชพราหมณ์
ตอบวา่ ถา้เขาไมร่บั กย็อ่มเป็นของขา้พระองค ์ พระองคจ์งึตรสัวา่ ขอ้น้ีก็
เหมอืนกนั ทา่นดา่เราผูไ้มด่า่ โกรธเราผูไ้มโ่กรธ ทะเลาะกบัเราผูไ้มท่ะเลาะ เรา
ไมร่บัคาํดา่ของทา่น ดงันัน้ คาํด่าจงึเป็นของทา่น ผูด้า่ตอบบคุคลผูด้า่อยู ่ โกรธ
ตอบบุคคลผูโ้กรธอยู ่ ทะเลาะตอบบคุคลผูท้ะเลาะอยู ่ ชือ่วา่ยอ่มบรโิภคดว้ยกนั 
กระทาํตอบโตก้นั เราไมเ่ป็นเชน่นัน้ ดงันัน้ คาํดา่จงึเป็นของทา่นผูเ้ดยีว บุคคลผู้
ไมโ่กรธ ฝึกตนแลว้ มคีวามเป็นอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ หลุดพน้แลว้เพราะรูช้อบ 
สงบ คงที ่ จกัมคีวามโกรธไดอ้ยา่งไร ผูโ้กรธตอบบุคคลผูโ้กรธ ยอ่มเลวกว่าผู้
โกรธ บุคคลผูไ้มโ่กรธตอบบุคคลผูโ้กรธ ชือ่วา่ชนะสงครามทีช่นะไดย้าก ผูรู้ว้า่
ผูอ้ื่นโกรธ เป็นผูม้สีต ิสงบใจไวไ้ด ้ชือ่วา่ประพฤตปิระโยชน์ทัง้ ๒ ฝ่าย คอืฝ่าย
ตนและฝ่ายผูอ้ื่น แต่ชนสว่นมากมกัจะเขา้ใจวา่ ผูร้กัษาประโยชน์ทัง้ ๒ ฝ่ายนัน้
เป็นคนโง ่ เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนี้ อกัโกสกภารทวาชพราหมณ์เกดิ
ความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทแลว้ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีร ไมน่านนกักไ็ดบ้รรลุ
เป็นพระอรหนัต ์(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๘/๒๖๕) 

อกัขณสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยกาลทีไ่มใ่ชข่ณะจะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั กลา่ววา่ ชาวโลกทาํกจิในขณะ แตเ่ขาไม่รูข้ณะหรอืมใิช่
ขณะเลย กาลทีไ่มใ่ชข่ณะ ไมใ่ชส่มยัทีจ่ะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยม์ ี ๘ กาล คอื 
ตถาคตอุบตัขิึน้มาในโลกและแสดงธรรมทีนํ่าความสงบมาให ้ เป็นไปเพือ่
ปรนิิพพาน ใหถ้งึการตรสัรู ้ แต่ (๑) บุคคลน้ีเขา้ถงึนรก (๒) บุคคลน้ีเขา้ถงึ
กาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน(๓) บุคคลน้ีเขา้ถงึเปรตวสิยั (๔) บุคคลน้ีเขา้ถงึเทพนิกาย
(คอืเกดิเป็นอสญัญสีตัว)์ ทีม่อีายยุนืชัน้ใดชัน้หนึ่ง (๕) บุคคลน้ีกลบัมาเกดิในปัจ
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จนัตชนบทและอยูใ่นพวกมลิกัขะทีไ่มรู่เ้ดยีงสา ทีไ่มม่ภีกิษุ ภกิษุณี อุบาสก 
อุบาสกิา ผา่นไปมา (๖) บุคคลน้ีกลบัมาเกดิในมชัฌมิชนบท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ มี
ความเหน็วปิรติวา่ ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยญัทีบู่ชาแลว้ไมม่ผีล เป็นตน้ (๗) 
บุคคลนี้กลบัมาเกดิในมชัฌมิชนบท เป็นคนมปัีญญาทราม โงเ่ขลา ไมส่ามารถรู้
เนื้อความแหง่สภุาษติหรอืทพุภาษติได ้ และ(๘) ตถาคตไมไ่ดม้าอุบตัขิึน้ในโลก 
ถงึบุคคลนี้จะกลบัมาเกดิในมชัฌมิชนบทและมปัีญญาสามารถรูเ้น้ือความแหง่
สภุาษติและทพุภาษติได ้ แลว้ตรสัสรุปวา่ ขณะและสมยัทีค่วรอยูป่ระพฤติ
พรหมจรรยม์ขีณะเดยีวเทา่นัน้ คอื ขณะทีต่ถาคตอุบตัขิึน้มาในโลก และแสดง
ธรรมทีนํ่าความสงบมาให ้ เป็นไปเพือ่ปรนิิพพาน ใหถ้งึการตรสัรู ้ และบุคคลน้ี
กลบัมาเกดิในมชัฌมิชนบท มปัีญญาสามารถรูเ้นื้อความแหง่สภุาษติและทุพ
ภาษติได ้(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๙/๒๗๔) 

อกัขมสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อกัขมสูตร พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูไ้มอ่ดทน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผู้

เถระ ยอ่มไมเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีเ่คารพของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลายเพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๕ คอื ไมอ่ดทนต่อ (๑) รปู (๒) เสยีง (๓) กลิน่ (๔) รส (๕) 
โผฏฐพัพะ สว่นภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ มนียัตรงกนัขา้ม ยอ่มเป็นทีร่กั
เป็นทีเ่คารพของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย(องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  ๒๒/๘๕/๑๕๓) 

 2.อกัขมสูตร พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของชา้งตน้ทีไ่มอ่ดทน พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ องคป์ระกอบของชา้งทีไ่มค่วรเป็นชา้งตน้ เปรยีบเทยีบองคป์ระกอบ
ของภกิษุผูไ้มค่วรเป็นนาบุญของโลก มฝ่ีายละ ๕ เหมอืนในภตัตาทกสตูร แต่
ทรงอธบิายความหมายของแต่ละฝ่าย คอื (๑) ไม่อดทนต่อรูป หมายถงึชา้งเขา้สู่
สมรภมูแิลว้เหน็กองทพัชา้งเป็นตน้ กห็วัน่ไหว ไม่สามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้
เปรยีบเทยีบกบัภกิษุผูเ้หน็รปูแลว้เกดิความกาํหนดัไมส่ามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบ
ได ้(๒)ไม่อดทนต่อเสียง หมายถงึชา้งเขา้สูส่มรภมูแิลว้ไดย้นิเสยีงของกองทพัชา้ง
เป็นตน้กห็วัน่ไหวไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้ เปรยีบเทยีบกบัภกิษุผูไ้ดย้นิเสยีง
แลว้เกดิความกาํหนดัไมส่ามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ (๓)ไม่อดทนต่อกลิน่ 
หมายถงึชา้งเขา้สูส่มรภมูแิลว้ไดก้ลิน่มตูรคถูของชา้งขา้ศกึแลว้กห็วัน่ไหวไม่
สามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้ เปรยีบเทยีบกบัภกิษุผูไ้ดก้ลิน่แลว้เกดิความกาํหนดัไม่
สามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบ (๔) ไม่อดทนต่อรส หมายถงึชา้งเขา้สูส่มรภมูแิลว้
ไมไ่ดก้นิอาหารเพยีง ๑ คนื ถงึ ๕ คนื กห็วัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้
เปรยีบเทยีบกบัภกิษุผูไ้ดล้ิม้รสแลว้เกดิความกาํหนดัไม่สามารถตัง้จติไวโ้ดย
ชอบได ้ (๕)ไม่อดทนต่อโผฏฐัพพะ หมายถงึชา้งเขา้สูส่มรภมูแิลว้ ถูกเขายงิดว้ย
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ลกูศร ๑ ครัง้ หรอืหลายครัง้กห็วัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้เปรยีบเทยีบ
กบัภกิษุผูถู้กตอ้งโผฏฐพัพะแลว้ กเ็กดิความกาํหนดั ไม่สามารถตัง้จติไวโ้ดย
ชอบได ้ 

  แลว้ตรสัวา่ องคป์ระกอบของชา้งทีค่วรเป็นชา้งตน้ เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิอง
ภกิษุผูผู้ค้วรเป็นนาบุญของโลก มฝ่ีายละ ๕ พรอ้มทรงอธบิายคุณสมบตัขิองแตล่ะ
ฝ่าย คอื (๑) อดทนต่อรูป หมายถงึชา้งเขา้สมรภมูแิลว้ เหน็กองทพัชา้งเป็นตน้ก็
ไมห่วัน่ไหว สามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้ เปรยีบเทยีบกบัภกิษุผูเ้หน็รปูแลว้ไมเ่กดิ
ความกาํหนดัสามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ (๒)อดทนต่อเสียง หมายถงึชา้งเขา้สู่
สมรภมูแิลว้ไดย้นิเสยีงของกองทพัชา้ง เป็นตน้กไ็มห่วัน่ไหวสามารถเขา้สู่
สมรภมูไิด ้เปรยีบเทยีบกบัภกิษุผูไ้ดย้นิเสยีงแลว้ไมเ่กดิความกาํหนดัสามารถตัง้
จติไวโ้ดยชอบได ้ (๓) อดทนต่อกลิน่ หมายถงึชา้งเขา้สูส่มรภมูแิลว้ไดก้ลิน่มตูร 
คถูของชา้งขา้ศกึแลว้กไ็มห่วัน่ไหวสามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้ เปรยีบเทยีบกบัภกิษุผู้
ไดก้ลิน่แลว้ ไม่เกดิความกาํหนดั สามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ (๔) อดทนต่อรส 
หมายถงึชา้งเขา้สูส่มรภมูแิลว้ไมไ่ดก้นิอาหารแมเ้พยีง ๑ คนืถงึ ๕ คนื กไ็ม่
หวัน่ไหวสามารถเขา้สูส่มรภูมไิด ้ เปรยีบเทยีบกบัภกิษุผูไ้ดล้ิม้รสแลว้ไมเ่กดิ
ความกาํหนดั สามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ (๕) อดทนต่อโผฏฐัพพะ หมายถงึชา้ง
เขา้สูส่มรภมูแิลว้ ถูกเขายงิดว้ยลกูศร ๑ ครัง้ หรอื ๕ ครัง้กไ็มห่วัน่ไหวสามารถเขา้สู่
สมรภมูไิดเ้ปรยีบเทยีบกบัภกิษุผูถู้กตอ้งโผฏฐพัพะแลว้ไมเ่กดิความกาํหนดั 
สามารถตัง้สตไิวโ้ดยชอบได ้(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๓๙/๒๒๔) 

อกัขมา ปฏิปทา : ขอ้ปฏบิตัทิีไ่มอ่ดทน,เป็นขอ้ ๑ ในปฏปิทา๔ อกีนยัหนึ่ง คอื๑.  อกัขมา 
ปฏปิทา (ขอ้ปฏบิตัทิีไ่มอ่ดทน) ๒.ขมา ปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัทิีอ่ดทน) ๓.  ทมา
ปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัทิีข่ม่ใจ) ๔. สมา ปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัทิีร่ะงบั) ,ในปฐมขมสตูร 
อธบิายความหมายไวว้า่ บคุคลบางคนในโลกนี้ดา่โตต้อบคนทีด่่า  โกรธตอบคน
ทีโ่กรธ เถยีงโตต้อบคนทีเ่ถยีง น้ีเรยีกวา่อกัขมา  ปฏปิทา หรอืดงัคาํในทตุยิขม
สตูรทีอ่ธบิายวา่ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูไ้มอ่ดทนต่อความหนาว ความรอ้น  
ความหวิกระหาย  ต่อการถูกเหลอืบ ยงุ  ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลาย
รบกวนต่อถอ้ยคาํหยาบคายรา้ยแรงต่าง ๆ เป็นผูไ้ม่อดกลัน้เวทนาทัง้หลาย 
อนัมใีนรา่งกายทีเ่กดิขึน้แลว้ เป็นทุกข ์ กลา้แขง็ เจบ็ปวด เผด็รอ้น ไมน่่ายนิด ี 
ไมน่่าพอใจ  พรากชวีติ น้ีเรยีกวา่อกัขมาปฏปิทา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/
๒๘๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๔/๒๓๐,๒๑/๑๖๕/๒๓๑) 

อกัขระ : อกัษร,ตวัหนงัสอื หมายถงึสระและพยญัชนะ ดงัคาํในกวสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ อกัขระเป็นเครือ่งปรากฏของคาถาเหล่านัน้,ในสตุตทุทานคาถา อธบิาย



 

๖๑๒๐ 
 

 

วา่ พระผูม้พีระภาคผูเ้ลศิกวา่เทวดาและมนุษยท์ัง้หลายไดท้รงแสดงพระสตูรที่
ประเสรฐิอนัประกอบดว้ยบทแหง่พยญัชนะและอรรถมกีารเปรยีบเทยีบทีห่มายรู้
ดว้ยอกัขระซึง่แน่นอนเป็นสว่นทาํวจิารณญาณของชาวโลกใหแ้จม่แจง้,ในอป
ทาน พระอุบาลเีถระกล่าวไวว้า่  ในหมวดที ่  ๕ ขา้พระองคไ์มม่คีวามสงสยั
อกัขระ(คอืสระ) หรอืแมใ้นพยญัชนะเลย (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๖๐/๗๒,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/
๑๑๕๖/๗๘๓, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๒๔/๗๙) 

อกัขรกุขเปตวตัถ ุ: เรือ่งอกัขรุกขเปรต เป็นเรือ่งแสดงผลแหง่กรรมดขีองคนตดัไมช้าวกรุงสา
วตัถ ี ผูม้จีติเอือ้เฟ้ือชว่ยเหลอือุบาสกคนหนึ่งทีไ่ปคา้ขายต่างถิน่และเพลาเกวยีน
หกัขณะอยู่ในป่าทบึ โดยตดัไมม้าทาํเพลา (อกัขรุกขะ) ใหจ้นอุบาสกขบัเกวยีน
ต่อไปได ้(ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๘๐๐/๒๙๙) 

อกัขนัติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความไมอ่ดทน ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อกัขนัติสตูร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัว่า โทษของความไม่

อดทน ๕ คอื (๑) ไมเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนหมูม่าก (๒) เป็นผูม้ากดว้ย
เวร (๓) เป็นผูม้ากดว้ยโทษ (๔) เป็นผูห้ลงลมืสตติาย (๕) หลงัจากตายแลว้ จะ
ไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก แลว้ทรงแสดงอานิสงสข์องความอดทน ๕ 
โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑๕/๓๕๗) 

 2.อกัขนัติสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษของความไม่
อดทน ๕ คอื (๑) ไม่เป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนหมูม่าก (๒) ดุรา้ย (๓) มี
วปิปฏสิาร (ความเดอืดรอ้น) (๔) เป็นผูห้ลงลมืสตติาย (๕) หลงัจากตายแลว้ จะ
ไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก แลว้ทรงแสดงอานิสงสข์องความอดทน ๕ 
โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑๖/๓๕๘) 

อกัษรศาสตร  ์: คมัภรีว์า่ดว้ยสกิขา (การเปล่งเสยีง, การออกเสยีง) และนิรุตต ิ (การอธบิาย
คาํศพัท ์ โดยอาศยัประวตัแิละกาํเนิดของคาํ), วชิาการหนงัสอื เน้นในดา้นภาษา
และวรรณคด ี มปีรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๖/
๘๘,๙/๓๐๓/๑๑๓,๙/๓๑๑/๑๑๘,๙/๓๑๑/๑๑๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๓/๔๗๑,๑๓/
๔๗๓/๕๙๘,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๙/๒๒๕,๒๐/๖๐/๒๒๙,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๙๒/๓๑๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อกัษรศาสตร ์ หมายถงึคมัภรีว์า่ดว้ยสกิขา(การ
เปล่งเสยีง,การออกเสยีง) และนิรตุต(ิการอธบิายศพัทโ์ดย อาศยัประวตัแิละ
กาํเนิดของคาํ) (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๓๘๓/๒๖๒, ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๑/๒๕๖/๒๒๒)  

อคัคธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมชัน้เลศิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุไม่
บรรลุอรหตัตผลอนัเป็นธรรมชัน้เลศิได ้๖ คอื (๑) ความไมม่ศีรทัธา(๒) ความไม่



 

๖๑๒๑ 
 

 

มหีริ ิ(๓) ความไมม่โีอตตปัปะ(๔) ความเกยีจครา้น (๕) ความมปัีญญาทราม (๖) 
ความหว่งใยกายและชวีติ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุบรรลุอรหตัตผล
อนัเป็นธรรมชัน้เลศิได ้๖ มนียัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๓/๖๐๖) 

อคัคปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอคัคปุปผยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๓๑ ทา่นไดถ้วายดอกบวัแดพ่ระพทุธเจา้(พระ
นามวา่สขิ)ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๒๕ ทา่นไดเ้กดิ
เป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตั
พรอ้มดว้ย คุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๗/๔๒๒) 

คคัครา,โบกขรณี : ชื่อสระลกูหน่ึง อยูเ่ขตกรุงจมัปา เป็นทีส่นทนาธรรมระหวา่งอุบาสก
จาํนวนมากกบัพระสารบีตุร ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  ฝัง่สระคคั
คราโบกขรณี  เขตกรุงจมัปา ครัง้นัน้แล อุบาสกชาวกรุงจมัปาจาํนวนมากเขา้ไป
หาทา่นพระสารบีุตรถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้นัง่ ณ  ทีส่มควร  ไดก้ล่าวกบัทา่นพระ
สารบีุตร มปีรากฏในทานมหปัผลสตูร (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๘๙) 

อคัคสญุญะ : ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นเลศิ, เป็นลาํดบัที ่ ๔ ในสญุญกถา ๒๕,ในปฏสิมัภทิา
มรรคอธบิายความหมายไวว้า่ ทางทีเ่ลศิ ทางทีป่ระเสรฐิ  ทางทีว่เิศษ คอื ความ
สงบแหง่สงัขารทัง้ปวงความสละคนือุปธทิัง้ปวง  ความสิน้ไปแหง่ตณัหา ความ
คลายกาํหนดั ความดบันิพพาน น้ีชือ่วา่ อคัคสญุญะ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๗) 

อคัคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมอนัเลศิ ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อคัคสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมอนัเลศิ ๔ คอื (๑) 

ศลีอนัเลศิ (๒) สมาธอินัเลศิ (๓) ปัญญาอนัเลศิ (๔) วมิุตตอินัเลศิ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๗๔/๑๒๐) 

 2.อคัคสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมอนัเลศิ ๔ คอื (๑) 
รปูอนัเลศิ (๒) เวทนาอนัเลศิ (๓) สญัญาอนัเลศิ (ทัง้ ๓ อยา่ง ทีพ่จิารณาแลว้
บรรลุอรหตัตผล) (๔) ภพอนัเลศิ (หมายถงึอตัภาพทีบุ่คคลดาํรงอยูแ่ลว้สามารถ
บรรลุอรหตัตผลได)้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๕/๑๒๐) 

อคัคฬปรุะ, เม ือง : ชื่อเมอืงแห่งหนึ่ง ซึง่เป็นเมอืงทีพ่ระเรวตะเถระเดนิทางไปพกั อยูร่ะหวา่ง
เมอืงอุทุมพรกบัเมอืงสหชาตนิคร ดงัคาํวา่ ทา่นพระเรวตะเดนิทางจากเมอืงอุทุม
พระไปเมอืงอคัคฬปุระ ภกิษุผูเ้ถระทัง้หลายพากนัเดนิทางไปเมอืงอุทุมพระ ถาม
วา่ ทา่นพระเรวตะพกัอยูท่ีไ่หน พวกเขาตอบวา่ ทา่นพระเรวตะเดนิทางไปเมอืง
อคัคฬปุระ ต่อมา ทา่นพระเรวตะเดนิทางจากเมอืงอคัคฬปุระไปสูส่หชาตนิคร 
ภกิษุผูเ้ถระทัง้หลายพากนัเดนิทางไปเมอืงอคัคฬปุระ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๕๑/๔๐๓) 



 

๖๑๒๒ 
 

 

อคัคะ, ชื่อคนธรรพ ์: ชื่อคนธรรพค์นหน่ึง เล่นพณิถวายพระราชา ในเวลาพญาครุฑโพธสิตัวม์า
เล่นสกา มปีรากฏในสสุนัธชีาดก ดงัคาํวา่ คนธรรพช์ือ่อคัคะ ครัน้ในเวลาพญา
ครุฑโพธสิตัวม์าเล่นสกา จงึถอืพณิขบัรอ้งถวายพระราชาวา่ กลิน่ดอกตมิริะหอม
ตลบอบอวล คลืน่สมทุรกระทบฝัง่ดงักกึกอ้ง พระนางสสุนัธปีระทบัอยูไ่กลจาก
พระนครนี้มาก พระเจา้ตมัพะ กามทัง้หลายยอ่มเสยีดแทงขา้พระองค ์ (พญา
ครุฑไดฟั้งดงันัน้  จงึกล่าววา่) ทา่นขา้มสมทุรไปไดอ้ยา่งไร เหน็เกาะเสรุมะได้
อยา่งไร ทา่นอคัคะ พระนางกบัทา่นพบกนัไดอ้ยา่งไร (ข.ุชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/
๕๖/๒๐๙) 

อคัคญัญสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยตน้กาํเนิดของโลก  พระสตูรนี้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
แก่สามเณรชือ่วาเสฏฐะและสามเณรชือ่ภารทวาชะ ขณะประทบัอยู ่ ณ บุพพา
ราม เขตกรงุสาวตัถ ี วา่ พวกพราหมณ์ไมรู่เ้รือ่งเก่า หรอืความเป็นมาของ
วรรณะ ๔ ตามความเป็นจรงิ  

  เยน็วนัหนึ่ง สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะชวนกนัไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาค ขณะเสดจ็จงกรมอยูก่ลางแจง้ เมือ่ถวายอภวิาทแลว้ไดเ้ดนิจงกรมตาม
เสดจ็ พระองคต์รสัถามวา่ การทีท่า่นทัง้สองทิง้ตระกลูและธรรมเนียมพราหมณ์
มาบวชในพระธรรมวนิยันี้ พวกญาต ิๆ ไดว้า่กล่าวอยา่งไรบา้ง 

  สามเณรทัง้สองกราบทลูวา่ เขาด่าอยา่งเตม็รปูแบบทเีดยีว เมือ่ตรสัถามวา่ 
เขาดา่อยา่งไร ทา่นทัง้สองกราบทลูวา่  

  เขาดา่วา่ พราหมณ์เทา่นัน้เป็นวรรณะประเสรฐิทีส่ดุ มผีวิขาว บรสิทุธิ ์ เป็น
บุตร เป็นโอรส เกดิจากพระโอษฐข์องพระพรหม พระพรหมนิรมติขึน้มา เป็น
ทายาทของพระพรหม วรรณะอื่นเลวทราม มผีวิดาํ ไมบ่รสิทุธิ ์เกดิจากพระบาท
ของพระพรหม การทีท่า่นทัง้สองทิง้วรรณะพราหมณ์มาอยูใ่นพวกสมณะศรีษะ
โลน้ ผูม้วีรรณะตํ่าทราม เป็นคนรบัใช ้ เป็นเผา่ของมารนัน้ไมด่เีลย ไมส่มควร
เลย 

  พระองคต์รสัวา่ พวกพราหมณ์กล่าวอยา่งนัน้ เพราะไมรู่ค้วามจรงิ เป็นไปได้
อยา่งไร พวกเขาเกดิจากนางพราหมณีแท ้ ๆ แต่เขากล่าววา่ เกดิจากพรหม 
เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ ความจรงิ ไมว่า่กษตัรยิ ์ พราหมณ์ แพศย ์ หรอืศทูร ถา้
ประพฤต ิกายทุจรติ วจทีจุรติ มโนทุจรติ ความประพฤตนิัน้กเ็ป็นอกุศลธรรม มี
โทษ ไมค่วร ประพฤต ิไมใ่ชอ่รยิธรรม เป็นธรรมดาํ มวีบิากดาํ วญิญชูนตเิตยีน
ไดเ้หมอืนกนั 
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  อน่ึง ไมว่า่ กษตัรยิ ์ พราหมณ์ แพศย ์ หรอืศทูร ถา้ประพฤตกิายสจุรติ วจี
สจุรติ มโนสุจรติ ความประพฤตนิัน้กเ็ป็นกุศลธรรม ไม่มโีทษ ควรประพฤต ิเป็น
อรยิธรรม เป็นธรรมขาว มวีบิากขาว วญิญชูนสรรเสรญิเหมอืนกนั 

  ตรสัยํ้าวา่ ธรรมเหล่าน้ีเทา่นัน้มอียูจ่รงิ เมื่อถอืธรรมเหล่าน้ีเป็นเกณฑ ์ ก็
สามารถรวมวรรณะ ๔ เขา้เป็นประเภทบคุคลได ้๒ พวก คอื (๑) พวกทีต่ ัง้อยู ่
ในธรรมดาํ ทีว่ญิญชูนตเิตยีน (๒) พวกทีต่ัง้อยูใ่นธรรมขาว ทีว่ญิญชูนสรรเสรญิ 
ฉะนัน้ คาํกลา่วของพวกพราหมณ์ทีว่า่ พราหมณ์เป็นวรรณะประเสรฐิทีส่ดุเป็น
ตน้นัน้ จงึเป็นคาํกล่าวทีว่ญิญชูนไมร่บัรอง เพราะไม่วา่คนในวรรณะใด ใน ๔ 
วรรณะนัน้ ถา้ออกบวชเป็นบรรพชติ ประพฤตพิรหมจรรยจ์นบรรลุอรหตัตผล
เป็นพระอรหนัต-ขณีาสพ ผูน้ัน้สมควรไดช้ือ่วา่ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในโลก คอื เป็นผู้
ประเสรฐิโดยธรรม ไมใ่ชโ่ดยวรรณะ  

  ตรสัเป็นเชงิปลอบใจสามเณรทัง้สองวา่ ถา้มผีูใ้ดถามทา่นทัง้สองวา่ เป็นพวก
ไหน ใหต้อบวา่ เป็นพวกพระสมณะ ศากยบุตร เพราะผูม้ศีรทัธาตัง้มัน่ใน
พระองคค์วร เรยีกวา่ เป็นบุตร เป็นโอรส เกดิจากพระโอษฐข์องพระองค ์ เกดิ
จากพระธรรม พระธรรมนิรมติขึน้มา เป็นทายาทของพระธรรม ทาํไมจงึเป็น
อยา่งนัน้ เพราะคาํวา่ ธรรมกาย กด็ ีพรหมกาย กด็ ีธรรมภตู กด็ ีหรอื พรหม
ภตู กด็ ีเป็นพระนาม ของพระองค ์

  ภาคนิทเทส 
  พระผูม้พีระภาคทรงนํานิทานโบราณคดวีา่ดว้ยตน้กาํเนิดของโลกมาตรสัเล่า

ประกอบหลกัธรรมของพระองค ์ เพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่ พวกพราหมณ์เขา้ใจเรือ่งระบบ
วรรณะ ผดิพลาดคลาดเคลือ่นไปจากเดมิอยา่งไร เรื่องทีต่รสัเล่ามใีจความดงันี้ 

  ๑. ทรงตดัตอนแหง่สงัวฏัฏกปัของโลก ในชว่งสดุทา้ย คอื ชว่งทีโ่ลกเสือ่มลง
จนสลายไป สตัวโ์ลกสว่นมากทีร่อดชวีติ ไดไ้ปเกดิในชัน้อาภสัสรพรหม มสีภาพ
เป็นกายทพิย ์ มฤีทธิท์างใจ มปีีตเิป็นอาหาร มรีศัมแีผซ่่านออกจากกาย สญัจร
อยูใ่น อากาศ สถติอยูใ่นวมิานอนังดงาม นานแสนนาน 

  ๒. จากนัน้ ทรงแสดงการกาํเนิดหรอืววิฒันาการของโลก ตัง้แต่ตอนตน้แหง่
ววิฏัฏกปั คอื ชว่งทีโ่ลกกลบัก่อตวัขึน้ใหม ่เริม่จากสภาพทีเ่ป็นน้ําแผเ่ตม็อวกาศ
อนัเวิง้วา้งวา่งเปล่า ไมม่ดีวงจนัทร ์ดวงอาทติยแ์ละดวงดาวใด ๆ ทัว่บรเิวณมดื
มดิ โลกคอ่ย ๆ แขง็ตวัขึน้ มพีชืพรรณเกดิขึน้ตามลาํดบั คอื (๑) งว้นดนิ ลอย
อยูบ่นผวิน้ํา (๒) สะเกด็ดนิ (๓) เครอืดนิ (๔) ขา้วสาลเีกดิเองตามธรรมชาต ิ
ผลติผลเป็น ขา้วสารสกุ ไมม่แีกลบและราํ 

  ๓. ในขณะเดยีวกนั ทรงแสดงววิฒันาการของมนุษยค์วบคูไ่ปกบัววิฒันาการ
ของโลก ดงัต่อไปน้ี 
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  ๓.๑ มพีรหมพวกหนึ่งจากชัน้อาภสัสรพรหมจุตลิงมาเกดิในโลกระยะแรกเริม่ที่
ยงัเป็นพืน้น้ํา สตัวโ์ลกพวกนี้ยงัมสีภาพร่างกายเป็นทพิย ์มฤีทธิท์างใจ มปีีตเิป็น
อาหาร มรีศัมกีาย สญัจรอยูใ่นอากาศ เช่นเดยีวกบัสมยัทีอ่ยูใ่นชัน้อาภสัสร
พรหม 

  ๓.๒ต่อมา เมือ่เกดิงว้นดนิขึน้ สตัวโ์ลกหรอืมนุษยพ์วกแรกไดใ้ชบ้รโิภค เป็น
อาหารแทนปีต ิทาํใหร้่างกายหยาบขึน้ รศัมกีายหายไป ตอนนี้ เกดิมดีวงจนัทร ์
ดวงอาทติยแ์ละดวงดาวขึน้ 

  ๓.๓เมือ่สตัวโ์ลกพวกนี้บรโิภคงว้นดนินาน ๆ เขา้ ร่างกายเปลีย่นแปลง มาก
ขึน้ บางพวกมผีวิพรรณด ี บางพวกมผีวิพรรณเลว จงึเกดิการเหยยีดผวิกนัขึน้ 
เพราะเหยยีดผวิกนั งว้นดนิจงึหายไป พวกเขาจงึเกดิความโหยหาขึน้เป็นครัง้
แรก 

  ๓.๔ เมือ่สะเกด็ดนิเกดิขึน้ สตัวโ์ลกพวกนี้จงึใชส้ะเกด็ดนิเป็นอาหารแทนงว้น
ดนิทีห่ายไป เมือ่บรโิภคสะเกด็ดนิไปนาน ๆ รา่งกายไดเ้ปลีย่นแปลงมากขึน้ 
ผวิพรรณต่างกนัมากขึน้ การเหยยีดผวิกนัก ็ รุนแรงขึน้ ทาํใหส้ะเกด็ดนิหายไป 
พวกสตัวโ์ลกไดเ้กดิความรูส้กึโหยหาขึน้อกี 

  ๓.๕ เมือ่เครอืดนิเกดิขึน้ พวกเขากใ็ชเ้ครอืดนิเป็นอาหารแทนสะเกด็ดนิที่
หายไป และเมือ่บรโิภคไปนาน ๆ จงึมกีารเปลีย่นแปลงทางรา่งกายมากขึน้ การ
เหยยีดผวิกย็ิง่รุนแรงขึน้ จนเครอืดนิหายไปพวกเขากลบัรูส้กึโหยหาต่อไปอกี 

  ๓.๖ เมือ่ขา้วสาล(ีเกดิเอง) เกดิขึน้ พวกเขากใ็ชข้า้วสาลน้ีีเป็นอาหาร แทน และ
เมือ่บรโิภคขา้วสาลไีปนาน ๆ จงึมกีารเปลีย่นแปลงทาง รา่งกายมากขึน้ คอืเกดิ
อวยัวะเพศชายและเพศหญงิขึน้ ทาํใหเ้กดิลกัษณะเป็นมนุษยผ์ูช้ายและผูห้ญงิ
เดน่ชดั เมือ่คนต่างเพศเพง่มองกนั จงึเกดิความรูส้กึทางเพศขึน้ และไดเ้สพ
เมถุนธรรมกนั การเสพเมถุนธรรมนี้ เขาถอืวา่เป็นความชัว่ ฉะนัน้ เมือ่เหน็ผูใ้ด
เสพเมถุน-ธรรมกนั คนสว่นมากจะพากนัขบัไล่ออกไปจากหมู ่ต่อมา ผูนิ้ยมเสพ
เมถุนธรรมจงึแยกตวัไปปลกูเรอืนอยูเ่พือ่มใิหผู้อ้ื่นเหน็ พวกนี้มคีาํเรยีกต่อมาวา่ 
ผูค้รองเรอืน (อาคารกิ) ผูไ้มม่เีรอืน เรยีกวา่ อนาคารกิ ซึง่ต่อมา ไดแ้ก่นกับวช 

  ๓.๗ ขา้วสาลเีกดิเองน้ีมลีกัษณะพเิศษ คอื ตน้ทีถู่กเกบ็ผลไปในตอนเชา้ จะ
ผลติผลขึน้ใหมอ่กีในตอนเยน็ หรอืตน้ทีถู่กเกบ็ผลในตอนเยน็ จะผลติผลขึน้ใหม่
อกีในตอนเชา้ของวนัรุง่ขึน้ พวกเขาจงึมขีา้วสาลใีหบ้รโิภคอยา่งไมบ่กพรอ่ง 
ทัง้นี้เพราะพวกนี้ยงัไมม่กีารสะสม คอื อยากบรโิภคเวลาไหน กไ็ปเกบ็มา
บรโิภคเพยีงครัง้ละมือ้ ต่อมา เมือ่มกีารสะสมขึน้ คอื บางพวกเกบ็มาครัง้เดยีว
สาํหรบับรโิภค ทัง้เชา้และเยน็บา้ง เกบ็ไวบ้รโิภค ๒ วนับา้ง ๔ วนับา้ง ๘ วนั
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บา้ง ทาํใหต้น้ขา้วสาลทีีถู่กเกบ็ผลไปแลว้ ไมผ่ลติผลอกีต่อไป โดยนยันี้ ขา้วสาลี
กค็อ่ยลดจาํนวนลง จนมหาชนมองเหน็ภยัเฉพาะหน้า  

  ๔. ต่อจากน้ี ตรสัเล่าถงึววิฒันาการของระบบสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง
ไวอ้ยา่งน่าสนใจยิง่ คอื ตรสัเล่าวา่ มหาชนไดป้ระชุมกนัเพือ่แกไ้ขป้องกนัภยัที่
จะเกดิขึน้ โดยตกลงใหแ้บง่สรรทีด่นิใหแ้ต่ละคน (ครอบครวั) มสีทิธคิรอบครอง
เพือ่ทาํมาหากนิ และคดัเลอืกผูม้ลีกัษณะดใีหท้าํหน้าทีป่กครองดแูลในฐานะ
เจา้ของแผน่ดนิ จงึมคีาํ ขตัตยิะ (ตรงกบัคาํวา่ กษตัรยิะ ในภาษาสนัสกฤต) 
เกดิขึน้ โดยประชาชนยนิดแีบ่งปันผลประโยชน์แกผู่ป้กครองนัน้ เนื่องจาก
ผูป้กครองทาํหน้าทีไ่ดด้ ี ประชาชน พอใจ จงึมคีาํ ราชา เกดิขึน้และเน่ืองจาก
ผูป้กครองเป็นผูท้ีม่หาชนคดัเลอืก แต่งตัง้ จงึมชีือ่วา่ มหาสมมตราช ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวมานี้ กลุ่มคนทีเ่รยีกวา่ กษตัรยิจ์งึเกดิขึน้ 

  ต่อมา เมือ่มคีนละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น และกระทาํการทุจรติต่าง ๆ มากขึน้ จงึมี
คนอกีกลุ่มหนึ่งชว่ยทาํหน้าทีส่ ัง่สอนและทาํพธิลีอยบาปให ้ จงึมคีาํวา่ พราหมณ์ 
เกดิขึน้ พวกน้ีกไ็ดร้บัการบาํรุงเลีย้งดจูากประชาชนพวกทีนิ่ยมเสพเมถุนธรรม 
ซึง่เป็น ผูค้รองเรอืนและมหีน้าทีท่าํงานตา่ง ๆ ตามถนดั จงึมชีือ่ว่า เวสสา คอื 
พวกแพศย ์นอกจากนี้ยงัมปีระชาชนอกีกลุ่มหน่ึงทาํการงานทีต่ํ่ากวา่พวกแพศย ์
จงึมชีือ่วา่ สทุทะ หรอื ศทูร 

  ตรสัเล่าต่อไปวา่ ต่อมา มกีษตัรยิผ์ูเ้บื่อหน่ายหน้าทีป่กครอง จงึออกไปบวช
เป็นบรรพชติ เรยีกตวัเองวา่ สมณะ คาํวา่ สมณะ จงึเกดิขึน้ แมพ้วกพราหมณ์ 
พวกแพศย ์ และพวกศทูรทีเ่บื่อหน่ายหน้าทีข่องตน ๆ ออกบวชเป็นบรรพชติก็
เรยีกวา่ สมณะ เหมอืนกนั 

  ภาคนิคมน์ 
  ตรสัสรุปวา่ การเป็นกษตัรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์ศทูร และแมส้มณะลว้นเป็นโดย

ธรรม คอื หน้าที ่มใิชโ่ดยวรรณะอยา่งทีพ่วกพราหมณ์เขา้ใจ ทัง้ ๕ พวกน้ี ถา้
ประพฤตอิธรรม คอื กายทุจรติ วจทุีจรติ และมโนทุจรติ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหลงัจาก
ตายกไ็ปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรกเหมอืนกนั ถา้ประพฤตธิรรม คอื สจุรติ 
๓ หลงัจากตายกไ็ปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์หมอืนกนั แลว้ตรสัสอนใหเ้จรญิโพธิ
ปักขยิธรรม 

  ในทีส่ดุ ทรงยกคาํภาษติของสนงักุมารพรหมมาสนบัสนุนพระพทุธภาษติ
ขา้งตน้วา่ ในหมูช่นทีถ่อืตระกลูเป็นใหญ่ กษตัรยิจ์ดัวา่ประเสรฐิทีส่ดุ สว่นทา่นผู้
เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ จดัวา่เป็นผูป้ระเสรฐิในหมูเ่ทพและมนุษย ์ (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๑/๘๓) 
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อคัคปัปสาทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเลื่อมใสในสิง่ทีเ่ลศิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความ
เลื่อมใสในสิง่ทีเ่ลศิ ๔ คอื (๑) พระสมัมาสมัพทุธเจา้เลศิกวา่สตัวท์ัง้หลายทีไ่มม่ี
เทา้ มสีองเทา้ มสีีเ่ทา้ หรอืมเีทา้มาก มรีปูหรอืไมม่รีปู มสีญัญาหรอืไมม่สีญัญา 
หรอืมสีญัญากไ็มใ่ช ่ ไมม่สีญัญากไ็มใ่ช ่ (๒) อรยิมรรคมอีงค ์๘ เลศิกวา่ธรรมที่
ถูกปัจจยัปรุงแต่ง (๓) วริาคะ (ความคลายความกาํหนดั) คอืความสรา่งความ
เมา ความดบัความกระหาย ความถอนอาลยั ความตดัวฏัฏะ ความสิน้ตณัหา 
ความคลายกาํหนดั ความดบัทุกข ์และนิพพาน เลศิกวา่ธรรมทีถ่กูปัจจยัปรุงแต่ง 
หรอืไมถู่กปัจจยัปรุงแต่ง (๔) พระสงฆส์าวกของพระตถาคต ไดแ้ก่ อรยิบุคคล 
๔ คู ่ คอื ๘ บุคคล (มพีระโสดาปัตตมิรรคเป็นตน้) ซึง่เป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขา
นํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นนา
บุญอนัยอดเยีย่มของโลก เลศิกวา่หมู่ หรอืกวา่คณะ อน่ึง บุคคลผูเ้ลือ่มใสในสิง่ที่
เลศิ ๔ นัน้ ยอ่มไดร้บัผลวบิากทีเ่ลศิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๔/๕๓) 

อคัคปัปสาทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเลื่อมใสในสิง่ทีเ่ลศิ พระผูม้พีระภาค ตรสัว่า บคุคลผู้
เลื่อมใสต่อพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระอรยิสงฆ ์ ยอ่มไดร้บับญุทีเ่ลศิ คอื 
อาย ุวรรณะ ยศ เกยีรต ิสขุ และพละ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๙๐/๔๖๑) 

อคัคาฬวเจดีย  ์: ชือ่เจดยีแ์ห่งหนึ่ง อยูเ่มอืงอาฬว ี พระผูม้พีระภาคและพระสาวกทัง้หลายเคย
เสดจ็ไปเมอืงนี้ ดงัคาํวา่ ทา่นพระมหากสัสปะจาํพรรษาในเขตกรุงราชคฤห ์ 
ออกเดนิทางไปทางเมอืงอาฬว ี จารกิไปโดยลาํดบั  จนถงึเมอืงอาฬว ี  ขา่ววา่
ทา่นพระมหากสัสปะพกัอยู ่ณ อคัคาฬวเจดยี ์เขตเมอืงอาฬว ีหรอืดงัคาํวา่ พระ
ผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ กรุงราชคฤห ์ตามพระพทุธาภริมยแ์ลว้ไดเ้สดจ็ไปทาง
เมอืงอาฬว ี เสดจ็จารกิไปโดยลาํดบัจนถงึเมอืงอาฬวขีา่ววา่พระผูม้พีระภาคพทุธ
เจา้ประทบัอยู ่ณ อคัคาฬวเจดยี ์ เขตเมอืงอาฬว,ีอยูร่ะหวา่งกฏีาคริชีนบท ดงัคาํ
วา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ กฏีาคริชีนบทตามพระอธัยาศยัแลว้ ไดเ้สดจ็
จารกิไปทางเมอืงอาฬว ี ประทบัอยู่ ณอคัคาฬวเจดยี ์ ในเมอืงอาฬว,ีในนิกขนัต
สตูร กล่าวถงึพระวงัคสีเถระอยูก่บัพระอุปัชฌาย ์ ดงัคาํวา่ ทา่นพระวงัคสีะอยู่
ทีอ่คัคาฬวเจดยี ์  เขตเมอืงอาฬว ี  กบัทา่นพระนิโครธกปัปะผูเ้ป็นอุปัชฌาย ์  (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๓๔๒/๓๗๘,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๔๒/๗๑,๒/๔๙/๒๓๗,๒/๘๔/
๒๗๓,๒/๘๙/๒๗๗,๒/๑๓๙/๓๑๓,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๒๓/๑๔๕,ส.ํส.ํ(ไทย) ๑๕/๒๐๙/
๓๐๓,๑๕/๒๑๑/๓๐๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๓/๒๖๔,๒๓/๒๔/๒๖๗) 

อคัคิ : ไฟ, ไฟกเิลส, กเิลสดุจไฟเผาลนจติใจใหเ้รา่รอ้น ม ี๓ คอื ๑. ราคคัค ิไฟคอืราคะ 
๒. โทสคัค ิ ไฟคอืโทสะ ๓. โมหคัคไิฟคอืโมหะ,อคัค ิ๓ อกีนยัหนึ่ง คอื ๑.อาหุ
เนยยคัค(ิไฟคอือาหุไนยบุคคล) ๒. คหปตคัค(ิไฟคอืคหบด)ี ๓.ทกัขเิณยยคัค ิ



 

๖๑๒๗ 
 

 

(ไฟคอืทกัขไิณยบุคคล) (ท.ีปา.(ไทย) ๒๓/๓๐๕/๒๖๘),ใปฐมอคัคสิตูร กล่าวถงึ
ประเภทของอคัควีา่ม ี๗ ประการ คอื ๑. ราคคัค ิ(ไฟคอืราคะ) ๒. โทสคัค(ิไฟคอื
โทสะ) ๓. โมหคัค(ิไฟคอืโมหะ) ๔. อาหุเนยยคัค ิ (ไฟคอือาหุไนยบุคคล)
๕.คหปตคัค(ิไฟคอืคหบด)ี๖.ทกัขเิณยยคัค(ิไฟคอืทกัขไิณยบุคคล) ๗. 
กฏัฐคัค(ิไฟทีเ่กดิจากไม)้ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๖๙,๒๓/๔๗/๗๒) 

อคัคิกขนัโธปมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยขอ้อุปมาดว้ยกองไฟ พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปใน
แควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ เสดจ็ดาํเนินทางไกล ไดท้อดพระเนตร
เหน็กองไฟใหญ่ทีก่าํลงัลุกโชนโชตชิว่งอยู ่จงึเสดจ็แวะลงขา้งทาง ประทบันัง่ ณ 
โคนไมต้น้หนึ่ง แลว้ตรสัถามวา่ เธอทัง้หลายเหน็กองไฟใหญ่ทีก่าํลงัลกุโชนโชติ
ชว่งอยูห่รอืไม ่ เมือ่ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ เหน็ จงึแสดงธรรมพรอ้มอุปมา ๗ 
ขอ้ คอื (๑) ระหวา่งการเขา้ไปนัง่กอดหรอืนอนกอดกองไฟใหญ่ทีก่าํลงัลุกโชนโชติ
ชว่งอยูก่บัการเขา้ไปนัง่กอดหรอืนอนกอดธดิากษตัรยิ ์ ลกูสาวพราหมณ์หรอืลกู
สาวคหบดทีีม่มีอืและเทา้อ่อนนุ่ม (๒) ระหวา่งการทีบ่รุุษผูม้กีาํลงัใชเ้ชอืกหนงัที่
เหนียวพนัแขง้ทัง้ ๒ ขา้งแลว้ดงึถูไปมา เชอืกหนงันัน้พงึบาดผวิ แลว้พงึบาด
หนงั เนื้อ เสน้เอน็ เยือ่กระดกู กบัการยนิดกีารกราบไหวข้องขตัตยิมหาศาล 
พราหมณมหาศาล หรอืคหบดมีหาศาล (๓) ระหวา่งการทีบุ่รุษผูม้กีาํลงัใชห้อกที่
คมชะโลมดว้ยน้ํามนัพุง่ใสก่ลางอกกบัการยนิดกีารไหวข้องขตัตยิมหาศาลเป็น
ตน้ (๔) ระหวา่งการทีบ่รุุษผูม้กีาํลงัใชแ้ผน่เหลก็รอ้นทีเ่ผาไฟลุกโชนโชตชิว่ง
นาบกายกบัการใชส้อยจวีรทีข่ตัตยิมหาศาลเป็นตน้ถวายดว้ยศรทัธา(๕) 
ระหวา่งการทีบุ่รุษผูม้กีาํลงัใชต้ะขอเหลก็รอ้นทีเ่ผาไฟลกุโชนโชตชิว่งงา้งปาก
แลว้ใสก่อ้นเหลก็รอ้นทีเ่ผาไฟลุกโชนโชตชิว่งเขา้ไปในปาก กอ้นเหลก็รอ้นนัน้พงึ
ไหมร้มิฝีปากบา้ง ไหมป้ากบา้ง ไหมล้ิน้บา้ง ไหมค้อบา้ง ไหมอ้กบา้ง พาไสใ้หญ่
บา้ง ไสน้้อยบา้ง ออกทางทวารเบือ้งล่างของคนนัน้ กบัการฉนับณิฑบาตทีข่ตัติ
ยมหาศาล เป็นตน้ถวายดว้ยศรทัธา (๖) ระหวา่งการทีบุ่รุษผูม้กีาํลงัจบัศรีษะ
หรอืคอแลว้ใหน้ัง่ทบัหรอืนอนทบัเตยีงเหลก็รอ้นทีเ่ผาไฟลุกโชนโชตชิว่งกบัการ
ใชส้อยเตยีงตัง่ทีข่ตัตยิมหาศาลเป็นตน้ถวายดว้ยศรทัธา(๗) ระหวา่งการทีบุ่รุษ
ผูม้กีาํลงัจบัคนชเูทา้ขึน้ หอ้ยศรีษะลง แลว้โยนลงในหมอ้เหลก็รอ้นทีเ่ผาไฟลุก
โชนโชตชิว่ง เขาถูกไฟลวกเดอืดโผล่ขึน้เป็นฟองในหมอ้เหลก็รอ้น บางครัง้ก็
ลอยขึน้ บางครัง้กจ็มลง บางครัง้กล็อยขวาง กบัการใชส้อยวหิารทีข่ตัตยิมหา
ศาล เป็นตน้ถวายดว้ยศรทัธา ในสตูรนี้ ทรงแสดงอุปมาแต่ละขอ้เป็นแนวการ
ถาม-ตอบ แตล่ะคูอุ่ปมานัน้ตรสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ อยา่งไหนประเสรฐิกวา่กนั 
ภกิษุทัง้หลายกราบทลูตามความเขา้ใจของตนคอื (๑) การทีบุ่คคลเขา้ไปนัง่กอด
หรอืนอนกอดธดิากษตัรยิเ์ป็นตน้ประเสรฐิกวา่ (๒) การยนิดกีารไหวข้องขตัตยิม
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หาศาลเป็นตน้ประเสรฐิกวา่(๓) การยนิดกีารไหวข้องขตัตยิมหาศาลเป็นตน้
ประเสรฐิกว่า (๔) การใชส้อยจวีรทีข่ตัตยิมหาศาลเป็นตน้ถวายดว้ยศรทัธา
ประเสรฐิกว่า (๕) การฉนับณิฑบาตทีข่ตัตยิมหาศาลเป็นตน้ถวายดว้ยศรทัธา
ประเสรฐิกว่า(๖) การใชส้อยเตยีง ตัง่ ทีข่ตัตยิมหาศาลเป็นตน้ถวายดว้ยศรทัธา
ประเสรฐิกว่า (๗) การใชส้อยวหิารทีข่ตัตยิมหาศาลเป็นตน้ถวายดว้ยศรทัธา
ประเสรฐิกว่า  

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราขอบอกและขอเตอืนเธอทัง้หลายวา่ การทีบุ่คคลผู้
ทุศลี มธีรรมเลวทราม ไมใ่ชส่มณะแต่ปฏญิญาวา่เป็นสมณะ เขา้ไปนัง่กอดนอน
กอดธดิากษตัรยิเ์ป็นตน้ไมป่ระเสรฐิเลย เพราะหลงัจากตายแลว้ตอ้งไปเกดิใน
ทุคต ิ วนิิบาต นรก สว่นการเขา้ไปนัง่กอดนอนกอดกองไฟใหญ่ทีก่าํลงัลุกโชน 
โชตชิว่ง ประเสรฐิกวา่ เพราะแมจ้ะไดร้บัทกุขเ์จบ็ปวด กจ็ะไดร้บัทุกขเ์จบ็ปวดใน
ชาตน้ีิเท่านัน้ แลว้ทรงสอนใหภ้กิษุทัง้หลายสาํเหนียกวา่ จงใชส้อยปัจจยั ๔ ให้
เกดิผลานิสงสแ์ก่ผูถ้วาย พงึทาํประโยชน์ตนเองและผูอ้ื่นใหส้าํเรจ็ดว้ยความไม่
ประมาท หรอืเมือ่พจิารณาเหน็ประโยชน์ทัง้ ๒ ควรทาํประโยชน์ทัง้ ๒ ใหส้าํเรจ็
ดว้ยความไมป่ระมาท พระผูม้พีระภาคกาํลงัแสดงเรือ่งนี้อยู ่ ภกิษุประมาณ ๖๐ 
รปู ไดก้ระอกัเลอืดอุ่น ๆ ออกมา อกีประมาณ ๖๐ รปู ไดล้าสกิขา อกีประมาณ 
๖๐ รปู ไดม้จีติหลุดพน้จากอาสวะ เพราะไมถ่อืมัน่ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๗๒/
๑๕๘) 

อคัคิกชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยสนุขัจิง้จอกชือ่อคัคกิะ มเีน้ือความอธบิายวา่ พญาหนูโพธสิตัว์
พจิารณาเหน็หนูบรวิารของตนเบาบางลงไป สงัเกตดจูงึรูว้า่สนุขัจิง้จอกตวัทีม่ี
แหยมบนศรีษะทีท่าํทา่ยนืประพฤตวิตัรแสดงความเคารพต่อดวงอาทติยเ์พือ่
หลอกใหห้นูทัง้หลายตายใจ ซึง่ทาํทมีาคอยชว่ยนบัหนูทัง้หลายดว้ยการนบัหาง
นัน้แหละเป็นผูจ้บัหนูบรวิารของตนไปกนิ จงึไดต้าํหนิว่า  ปอยผมนี้มไิดม้ไีว้
เพราะเหตุแหง่บุญ มไีวเ้พราะเป็นเลสอา้งเพือ่การหากนิ พวกหนูมไีมค่รบตาม
จาํนวนหาง เจา้อคัคกิะ พอกนัทเีถดิสาํหรบัเจา้ วา่แลว้กก็ระโดดกดัซอกใหม้นั
ถงึแก่ความตายทนัท ี บรรดาหนูทัง้ต่างกรกูนัมาแยง่กนิหมดภายในพรบิตา ผู้
หลอกลวงเมือ่ผูอ้ื่นรูท้นัตอ้งเดอืดรอ้นเสมอ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๒๙/๕๓) 

อคัคกิภารทวาชพราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์คนหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห ์นบัถอืลทัธบิชูาไฟ 
วนัหนึ่งเขาปรงุขา้วปายาสดว้ยเนยใสดว้ยคดิวา่  เราจกับชูาไฟ  จกับาํเรอการ
บชูาไฟ พระผูม้พีระภาคขา้ไปถงึทีอ่ยูข่องอคัคกิภารทวาชพราหมณ์แลว้ได้
ประทบัยนือยู ่ณ ทีส่มควรเขาจงึกล่าววา่บุคคลผูเ้ป็นพราหมณ์โดยกําเนิดจบไตร
เพทเป็นพหสูตูพราหมณ์ผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะนัน้ จงึควรบรโิภคขา้ว
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ปายาสน้ี พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคลถงึจะเป็นพราหมณ์โดยกาํเนิด สาธยาย
มนตรเ์ป็นอนัมาก  แต่เป็นผูเ้น่าและสกปรกภายในเป็นผูแ้วดลอ้มไปดว้ยความ
โกหก ไมจ่ดัวา่เป็นพราหมณ์ มนีุผูบ้รรลุอภญิญา  คอืรูปุ้พเพนิวาสญาณอยา่ง
แจม่แจง้ เหน็สวรรคแ์ละอบาย  ทัง้บรรลุความสิน้ชาต ิ แลว้ เพราะวชิชา  ๓  
เหล่าน้ี  จงึเป็นพราหมณ์ เขาชืน่ชมพระภาษติของพระผูม้พีระภาคแลว้ (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๓) 

อคัคิกภารทวาชะ, พระ : ชือ่พราหมณ์คนหน่ึง นบัถอืลทัธบิชูาไฟ เคยสนทนาธรรมวา่ผูส้มควร
ขา้วปายาสกบัพระผูม้พีระภาค จงึเกดิความเลื่อมใส ชืน่ชมพระภาษติของพระผู้
มพีระภาคภายหลงัออกบวชแลว้บรรลธุรรมเป็นพระอรหนัตด์งัคาํวา่ ทา่นพระ
อคัคกิภารทวาชะไดเ้ป็นพระอรหนัตร์ปูหน่ึง ในบรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๕) 

อคัคิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอคัคกิพราหมณ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเวฬุ
วนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์อคัคกิภารทวาชพราหมณ์ปรุงขา้ว
ปายาสดว้ยเนยใสดว้ยคดิวา่จกับชูาไฟ บาํเรอการบชูาไฟ เมือ่เหน็พระผูม้พีระ
ภาคเสดจ็ไปบณิฑบาตถงึทีอ่ยูข่องตนจงึกราบทลูวา่ พราหมณ์โดยกาํเนิด จบ
ไตรเพท เป็นพหสูตู ถงึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะนัน้ จงึควรบรโิภคขา้วปายาส
น้ี 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลถงึจะเป็นพราหมณ์โดยกาํเนิดแลว้สาธยาย
มนตรเ์ป็นอนัมาก แต่เป็นผูเ้น่าและสกปรกภายใน เป็นผูแ้วดลอ้มไปดว้ยความ
โกหก ไมจ่ดัวา่เป็นพราหมณ์ มนีุผูบ้รรลุอภญิญา คอืรูปุ้พเพนิวาสญาณอยา่ง
แจม่แจง้ เหน็สวรรคแ์ละอบาย ทัง้บรรลุความสิน้ชาตแิลว้ เพราะวชิชา ๓ เหล่าน้ี 
จงึเป็นพราหมณ์ผูจ้บไตรเพท มนีุนัน้จงึควรบรโิภคขา้วปายาสน้ี 

  เมือ่เขากราบทลูวา่ เชญิพระองคบ์รโิภค เพราะพระองคเ์ป็นพราหมณ์ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เราไมไ่ดก้ล่าวคาถาเพือ่อาหาร น้ีไมใ่ชธ่รรมเนียมของผูเ้หน็
ธรรม พระพทุธเจา้ไม่รบัอาหารทีไ่ดม้าเพราะการกล่าวคาถาเมือ่มธีรรมเนียมจงึ
มกีารประพฤตอิยา่งนี้ ทา่นจงถวายขา้ว น้ําและปัจจยัอื่นแก่พระขณีาสพผู้
ประกอบดว้ยคุณ แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ ไมค่ะนอง เพราะศาสนานัน้เป็นเขต
บุญของผูแ้สวงบุญ เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนี้อคัคกิภารทวาชพราหมณ์
เกดิความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทแลว้ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีร ไมน่านนกักไ็ด้
บรรลุเป็นพระอรหนัต ์(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๔/๒๗๓) 

อคัคิกะ, สนุ ัขจิ้งจอก : ชือ่สนุขัจิง้จอกตวัหนึ่ง ทีเ่ป็นหมาเจา้เล่หแ์อบจบักนิหนูเป็นจาํนวน
มาก ดงัคาํในอคัคกิชาดกที ่ พญาหนูโพธสิตัวก์ล่าวตเิตยีนสนุขัจิง้จอกวา่ ปอย



 

๖๑๓๐ 
 

 

ผมนี้มไิดม้ไีวเ้พราะเหตุแหง่บุญ มไีวเ้พราะเป็นเลสอา้งเพือ่การหากนิหมูห่นูมไีม่
ครบตามจาํนวนหางอคัคกิะ พอกนัทเีถดิสาํหรบัทา่น (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๑๒๙/๕๓) 

อคัคิเตชะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงค ์ ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระปาปนิวารยิ
เถระ ดงัคาํในปาปนิวารยิเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไว้
วา่ ขา้พเจา้แผว้ถางสถานทีจ่งกรมของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่ปิยทสัส ี มงุ
บงัดว้ยไมอ้อ้ ป้องกนัลมและแดด (เพราะกรรมนัน้) ในกปัที ่๑๑ นบัจากกปันี้ไป 
ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ปรากฏนามวา่อคัคเิตชะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗  
ประการ  มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๓/๓๘๘) 

อคัคิทตั , พราหมณ์ :ชือ่พราหมณ์คนหน่ึง ผูเ้ป็นบดิาของพระพทุธเจา้นามวา่กกุสนัธะ แห่งกรุง
เขมวด ี ดงัคาํในมหาปทานสตูรวา่ พระกกุสนัธพทุธเจา้มพีราหมณ์อคัคทิตัเป็น
พระบดิา  นางพราหมณีวสิาขาเป็นพระมารดาผูใ้หก้าํเนิด  สมยันัน้  ไดม้ี
พระราชาทรงพระนามวา่เขมะ กรุงเขมวดเีป็นราชธานีของพระเจา้เขมะ (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑๒/๒๕๔๘) 

อคัคิทตัตปโุรหิตวตัถ ุ: เรือ่งอคัคทิตัตปุโรหติ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่อคัคทิตัตะผู้
ออกบวชเป็นฤๅษแีละบรวิารวา่  มนุษยจ์าํนวนมาก  ผูถู้กภยัคุกคาม ต่างถงึ
ภเูขา  ป่าไม ้ อาราม  และรุกขเจดยีเ์ป็นสรณะ นัน่มใิชส่รณะอนัเกษม  นัน่มใิช่
สรณะอนัสงูสดุ เพราะผูอ้าศยัสรณะเชน่นัน้ยอ่มไมพ่น้จากทุกขท์ัง้ปวง สว่นผูท้ี่
ถงึพระพทุธ พระธรรมและพระสงฆ ์ เป็นสรณะ ยอ่มใชปั้ญญาชอบพจิารณาเหน็
อรยิสจั ๔ ประการ คอืทุกขเ์หตุเกดิทกุข ์ความดบัทุกข ์และอรยิมรรคมอีงค ์๘ 
อนัเป็นขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความสงบระงบัทกุข ์นัน่เป็นสรณะอนัเกษม นัน่เป็นสรณะ
อนัสงูสดุ เพราะผูอ้าศยัสรณะเช่นนัน้ ยอ่มพน้จากทุกขท์ัง้ปวงได(้ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๑๘๘/๙๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ทุกขท์ัง้ปวง หมายถงึวฏัฏทุกขท์ัง้สิน้ (ข.ุธ.อ. 
(บาล)ี ๖/๑๐๔)  

อคัคินิพพาปนะ, พระเจา้จกัรพรรดิ : ชื่อพระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิอง
พระสมัมขุาถวกิเถระดงัคาํในสมัมขุาถวกิเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าว
อดตีชาตตินไวว้า่ขา้พเจา้ทาํหมูช่นใหเ้กดิสงัเวชแลว้ ชมเชย พระผูม้พีระภาค
(นามวา่วปัิสส)ี ผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลกถวายอภวิาทพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
(เพราะกรรมนัน้) ในกปัที ่ ๘๖ (นบัจากกปัน้ีไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระ
นามวา่อคัคนิิพพาปนะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการมพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๕๗/๒๘๔) 



 

๖๑๓๑ 
 

 

อคัคิมาลี, ทะเล : ทะเลปรากฏเหมอืนกองไฟและดวงอาทติย ์ ดงัคาํในสปุปารกชาดก ทีพ่ระ
โพธสิตัวก์ล่าวแก่พวกพอ่คา้นัน้วา่ เมือ่เรอืของพวกทา่นผูเ้ป็นพอ่คา้แสวงหา
ทรพัยอ์อกไปจากท่าภรุกจัฉาแล่นไปผดิทศิทาง ทะเลนี้เขาเรยีกวา่ อคัคมิาล ี (ข.ุ
ชา.เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๑๑๑/๓๗๒) 

อคัคิวจัฉโคตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทรงแสดงเรือ่งไฟแก่ปรพิาชกชือ่วจัฉโคตรพระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบแกว่จัฉโคตร
ปรพิาชก ณ วดัพระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี เพือ่ทรงตอบปัญหา   วจัฉโคตร
ปรพิาชกทลูถามและพระผูม้พีระภาคไดต้รสัตอบในเรือ่งเกีย่วกบัอนัตคาหกิทฏิฐ ิ
๑๐ ประการ พอสรุปไดค้วามดงันี้ 

  วจัฉโคตรปริพาชกทูลถาม พระผูม้ ีพระภาคตรสัตอบ 
  พระองคท์รงมอีนัตคาหกิทฏิฐ ิ๑๐ ประการหรอืไม ่ ไมม่ ี
  ทรงเหน็โทษอะไร  ทฏิฐเิหล่านัน้รกชฏัเป็นตน้ ทัง้ยงัไมเ่ป็นไปเพือ่ความ

เบื่อหน่าย คลายกําหนดัเป็นตน้ และเพือ่นิพพาน 
  ทรงมทีฏิฐบิางอยา่งหรอืไม่  คาํวา่ทฏิฐติถาคตกาํจดัไดแ้ลว้ เพราะตถาคต

หลุดพน้จากการยดึมัน่ถอืมัน่ทฏิฐใินเรือ่งขนัธ ์๕  
  ผูม้จีติหลุดพน้แลว้จะเกดิในทีไ่หน  คาํวา่เกดินํามาใชไ้มไ่ด ้
  ไมเ่กดิหรอื คาํวา่ไมเ่กดินํามาใชไ้มไ่ด ้
  เกดิและไมเ่กดิอกีหรอื คาํวา่เกดิและไมเ่กดินํามาใชไ้มไ่ด ้
  จะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิชห่รอื  คาํนัน้กนํ็ามาใชไ้มไ่ด ้
  เมือ่ถาม-ตอบกนัถงึตอนนี้ วจัฉโคตรปรพิาชกทลูว่า ตนไมรู่ ้ หลงประเดน็ไป

แลว้ ความเลือ่มใสทีม่อียู่ตอนแรก บดัน้ีหมดสิน้ไปแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึตรสั
วา่ การทีท่า่นไมรู่แ้ละลุ่มหลง นัน้ควรแลว้หละ เพราะธรรมนี้ลกึซึง้ หยัง่ถงึได้
ยาก และต่อจากน้ี พระผูม้พีระภาคเป็นผูถ้าม สว่นวจัฉโคตปรพิาชกเป็นผูต้อบ
ดงันี้ 

  พระผูม้ ีพระภาคตรสัถาม : ถา้ไฟลุกโพลงอยูข่า้งหน้า ทา่นรูไ้ดไ้หม  
  วจัฉโคตรปริพาชก : รูไ้ด ้ 
  พระผูม้ ีพระภาคตรสัถาม : ไฟนัน้อาศยัอะไรจงึลุกโพลง  วจัฉโคตร

ปริพาชก : อาศยัเชือ้  
  พระผูม้ ีพระภาคตรสัถาม : ไฟดบัไป ทา่นรูไ้ดไ้หม  
  วจัฉโคตรปริพาชก :  รูไ้ด ้ 
  พระผูม้ ีพระภาคตรสัถาม : ไฟดบัแลว้ไปทางทศิไหน  
  วจัฉโคตรปริพาชก : ไมค่วรถามเชน่นัน้  



 

๖๑๓๒ 
 

 

  พระผูม้พีระภาคตรสัสรุปวา่ พระองคก์เ็ชน่กนั ทรงหลุดพน้จากขนัธ ์ ๕ แลว้ 
จะนําคาํวา่เกดิ ไมเ่กดิ เป็นตน้มาบญัญตัใิชก้บัพระองคไ์มไ่ด ้วจัฉโคตรปรพิาชก
ทลูชมเชยพระผูม้พีระภาควา่ พระดาํรสัของพระผูม้พีระภาคเป็นพระดาํรสัทีม่ ี
สาระลว้น ๆ มใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์ พรอ้มกบัประกาศตนเป็น
อุบาสกผูถ้งึสรณะจนตลอดชวีติ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๗/๒๑๙) 

อคัคิเวสนะ : ชือ่นกับวช อคัคเิวสสนะ เป็นตระกลูของปรพิาชกคนหน่ึงชือ่ทฆีนขะ เป็น 
สมณุทเทสชือ่อจริวตะ,เป็นสหายของพระราชกุมารนามวา่ชยเสน ดงัคาํในทนัต
ภมูสิตูรที ่ชยเสนราชกุมารไดร้บัสัง่กบัอจริวตะ สมณุทเทสวา่  ทา่นอคัคเิวสสนะ
ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอยา่งนี้วา่  ‘ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้  เป็นผูไ้มป่ระมาท  มี
ความเพยีรอุทศิกายและใจอยู ่ พงึบรรลจุติเตกคัคตา(สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีว)
ได ้ จรงิหรอื (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๗/๒๗๐,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๗๖/๕๘,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๐๑/๒๓๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๓/๒๔๖) 

อคัคิเวสสนะ,ชื่อคน : 1.ชือ่โคตรหนึ่ง ของคนในตระกลูพราหมณ์ ดงัคาํในมหานิทเทสวา่ 
พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่  อคัคเิวสสนะ ภกิษุผูม้จีติหลุดพน้แลว้อยา่งนี้แล ยอ่ม
ไมโ่ตเ้ถยีงกบัใคร  ไมว่วิาทกบัใคร เรือ่งใดทีพ่ดูกนัในโลก (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๒๙/
๓๖๑) 

 2.ชือ่เรยีกอกีชือ่หน่ึงของนิครนถน์าฏบตุร ดงัคาํในสามญัญผลสตูรทีพ่ระเจา้
อชาตศตัรตูรสัวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ คราวหนึ่งในกรุงราชคฤหน้ี์ หม่อมฉนั
เขา้ไปหาครนิูครนถ ์ นาฏบตุร ถงึทีอ่ยู ่ เจรจาปราศรยักนัพอคุน้เคยด ี ไดน้ัง่ลง
ถามครนิูครนถ ์ นาฏบุตร วา่ ‘ทา่นอคัคเิวสสนะ อาชพีทีอ่าศยัศลิปะมากมาย
เหล่าน้ี คอืฯลฯ ทา่นอคัคเิวสสนะจะบญัญตัผิลแห่งความเป็นสมณะทีเ่หน็
ประจกัษ์ในปัจจุบนัไดเ้ชน่นัน้บา้งหรอืไม ่(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๗๖/๕๘) 

 3.ชือ่เรยีกอกีชือ่หน่ึงของสจัจกนิครนถ ์ ดงัคาํในจฬูสจัจกสตูรทีส่จัจกะ นิครนถ
บุตรเดนิเทีย่วเล่นอยูใ่นกรุงเวสาลไีดเ้หน็ทา่นพระอสัสชเิดนิอยูแ่ต่ไกล จงึได้
สนทนาดว้ย ถามวา่  ทา่นพระอสัสช ิ  พระสมณโคดมแนะนําพวกสาวกอยา่งไร 
และคาํสัง่สอนของพระสมณโคดมทีเ่ป็นไปในพวกสาวกโดยสว่นมากเป็นอยา่งไร  
ทา่นพระอสัสชติอบวา่ อคัคเิวสสนะ  พระผูม้พีระภาคทรงแนะนําสาวกทัง้หลาย
อยา่งนี้  และคาํสัง่สอนของพระผูม้พีระภาคทีเ่ป็นไปในสาวกทัง้หลายโดย
สว่นมากเป็นอยา่งน้ีวา่ รปูไมเ่ทีย่ง เวทนาไม่เทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง  สงัขาร
ทัง้หลายไมเ่ทีย่ง  วญิญาณไมเ่ทีย่ง รปูไมใ่ชอ่ตัตา เวทนาไมใ่ชอ่ตัตา  สญัญา
ไมใ่ชอ่ตัตาสงัขารทัง้หลายไมใ่ชญ่ญาณไมใ่ชอ่ตัตา สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไมใ่ช่
อตัตาธรรมทัง้หลายทัง้ปวงไมใ่ชอ่ตัตา,ในมหาสจัจกสตูร กก็ล่าวไวท้าํนอง
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เดยีวกนั,เป็นชือ่นกับวช นิครนถน์าฏบตุร แมป้รพิาชกชือ่ทฆีนขะ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัเรยีกวา่ อคัคเิวสสนะ เชน่เดยีวกนั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๕๓/๓๘๙,๑๒/
๓๖๖/๔๐๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐๑/๒๓๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๓/๒๔๖)   

อคัคิสมะ,พระเจ้าจกัรพรรดิ:ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระปุปผถูปิยเถ
ราปทาน ดงัคาํในปุปผถูปิยเถราปทาน ทีท่า่นเถระกลา่วถงึอดตีชาตขิองตนสรุป
ความไดต้อนหนึ่งวา่ ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานต ์  มภีเูขาลกูหน่ึงชือ่กุกกุระ 
พราหมณ์ผูจ้บมนตร ์ อยูใ่นทา่มกลางภเูขานัน้ ศษิย ์ ๑,๐๑๕ คน แวดลอ้ม
ขา้พเจา้ เมือ่พระพทุธเจา้เสดจ็อุบตัใินโลก ขา้พเจา้ใชด้อกไมส้รา้งเป็นพระสถูป
เพือ่พระสคุต ผูแ้สวงหาคณุอนัยิง่ใหญ่จงึไมไ่ปเกดิยงัทุคตเิลยตลอด ๑๐๐,๐๐๐  
กปั ในกปัที ่๔๐,๐๐๐ (นบัจากกปัน้ีไป)  ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ  ๑๖ ชาต ิมี
พระนามวา่อคัคสิมะ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๒๗๙) 

อคัคิสิขะ, พระเจา้จกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงซึง่เป็นพระอดตีชาตขิอง
พระคตสญัญกเถระ ดงัคาํในคตสญัญกเถราปทานทีท่า่นเถระกล่าวอดตีชาตขิอง
ตนสรุปความไดต้อนหนึ่งวา่ ขา้พเจา้มอีายไุว ้ ๗ ขวบ กไ็ดอ้อกบวชเป็น
บรรพชติ มจีติผอ่งใส ไดก้ราบพระยคุลบาทของพระศาสดา ขา้พเจา้ไดโ้ยน
ดอกดนิ ๗ ดอกไปในอากาศอุทศิเฉพาะพระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ เพราะผล
แหง่การบชูาพระพทุธเจา้ ในกปัที ่ ๘นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๓ 
ชาต ิพระนามวา่อคัคสิขิะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ  ๗  ประการ  มพีลานุภาพมาก (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑๔/๒๓๐) 

อคัคิสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรเหมอืนกนั ๒ สตูร ต่างกนั ๓ สตูร แต่เน้ือหา
ต่างกนั  

 1.อคัคิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยโทษของไฟ พระผูม้พีระภาคตรสัว่า โทษของไฟ ๕ 
คอื (๑) ทาํใหต้าฝ้าฟาง (๒) ทาํใหผ้วิหยาบกรา้น (๓) ทาํใหอ่้อนกาํลงั (๔) 
เพิม่พนูการคลุกคลดีว้ยหมู ่ (๕) เป็นเหตุใหส้นทนาดริจัฉานกถา(ถอ้ยคาํอนั
ขวางทางไปสวรรคห์รอืนิพพาน) (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๑๙/๓๖๑) 

 2.อคัคิสตูร (ปฐม) พระสตูรว่าดว้ยไฟ (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ อคัค ิ (ไฟ) ๗ คอื (๑) ราคคัค ิ ไฟคอืราคะ(๒) โทสคัค ิ ไฟคอืโทสะ 
(๓) โมหคัค ิไฟคอืโมหะ (๔) อาหุเนยยคัค ิไฟคอือาหุไนยบุคคล (๕) คหปตคัค ิ
ไฟคอืคหบด ี (๖) ทกัขเิณยยคัค ิ ไฟคอืทกัขไิณยบุคคล (๗) กฏัฐคัค ิ ไฟทีเ่กดิ
จากไม ้ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๖๙) 

 3.อคัคิสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยไฟ (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่
ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี อุคคตสรรีพราหมณ์ตระเตรยีมทีจ่ะบชูามหายญั 
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ไดนํ้าโคผู ้๕๐๐ ตวั ลกูโคผู ้๕๐๐ ตวั ลกูโคเมยี ๕๐๐ ตวั แพะ ๕๐๐ ตวั แกะ 
๕๐๐ ตวั เขา้ไปผกูไวท้ีห่ลกั เพือ่ประโยชน์แก่การบชูายญั แลว้เขา้เฝ้าพระผูม้ี
พระภาค กราบทลูเรือ่งทีต่นไดฟั้งมาวา่ การก่อไฟ การปักหลกับชูายญั ยอ่มมี
ผลานิสงสม์าก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ แมพ้ระองคก์ไ็ดส้ดบัมาเชน่นัน้เหมอืนกนั 
อุคคตสรรีพราหมณ์กราบทลูอยา่งนี้ถงึ ๓ ครัง้ พระผูม้พีระภาคกไ็ดต้รสัอยา่งนัน้
ถงึ ๓ ครัง้เหมอืนกนั พราหมณ์จงึกราบทลูวา่ ขอ้ความทัง้หมดของพระโคดมและ
ของขา้พเจา้ยอ่มสมกนั เมือ่พราหมณ์กราบทลูอยา่งนี้แลว้ พระอานนทจ์งึแนะนํา
ใหท้ลูถามพระผูม้พีระภาคใหม ่ เขาจงึกราบทลูถามตามทีพ่ระอานนทแ์นะนําวา่ 
ขา้พเจา้ประสงคจ์ะก่อไฟ ประสงคจ์ะปักหลกับูชายญั ขอพระองคโ์ปรดตกัเตอืน 
พรํ่าสอนขา้พเจา้ถงึขอ้ทีจ่ะพงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูเพือ่สขุแก่ขา้พเจา้ตลอดกาล
นานเถดิ พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ บุคคลเมือ่จะก่อไฟ ปักหลกับชูายญั ก่อนที่
จะบชูายญั ยอ่มเงือ้ศสัตราทีเ่ป็นอกุศล มทีุกขเ์ป็นกาํไร มทีุกขเ์ป็นผล ๓ ชนิด 
คอื (๑) ศสัตราทางกาย (๒) ศสัตราทางวาจา และ(๓) ศสัตราทางใจ บุคคลเมือ่
จะก่อไฟ ปักหลกับชูายญั ก่อนทีจ่ะบชูายญัยอ่มคดิอยา่งนี้วา่ ตอ้งฆา่สตัวม์ี
ประมาณเทา่น้ี เพือ่บชูายญั ยอ่มพดูวา่ ตอ้งฆา่สตัวม์ปีระมาณเทา่น้ี เพือ่บชูา
ยญั และตนเองลงมอืฆา่สตัวม์ปีระมาณเทา่น้ี เพือ่บชูายญั เขาคดิวา่ จะทาํบุญ
แต่กลบัทาํสิง่ทีไ่มใ่ชบุ่ญ คดิวา่จะทาํกุศล แต่กลบัทาํอกุศล คดิวา่ จะแสวงหา
ทางสคุต ิ แตก่ลบัแสวงหาทางทุคต ิ เมือ่เป็นเชน่นี้ จงึชือ่วา่ เงือ้ศสัตราทางใจ 
ศสัตราทางวาจา และศสัตราทางกาย พระผูม้พีระภาคตรสัอคัค ิ (ไฟ) ๓ คอื (๑) 
ราคคัค ิ (๒) โทสคัค ิ และ(๓) โมหคัค ิ วา่เป็นสิง่ทีค่วรละ ควรเวน้ ไมค่วรเสพ 
เพราะผูม้รีาคะโทสะโมหะ ถูกราคะโทสะโมหะครอบงาํ มจีติถูกราคะโทสะโมหะ
กลุม้รุม ยอ่มประพฤตทิุจรติทางกายทางวาจาและทางใจ หลงัจากตายแลว้ เขา
จงึไปเกดิในอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก ฉะนัน้ ราคคัค ิโทสคัค ิและโมหคัค ิจงึเป็น
สิง่ทีค่วรละเวน้ ไมค่วรเสพ แลว้ตรสัอคัค ิ ๓ (๑) อาหุเนยยคัค ิ ไดแ้ก่ บุตรผูม้ี
มารดาบดิา เพราะบุตรเกดิมาจากมารดาบดิา (๒) คหปตคัค ิ ไดแ้ก่คหบดผีูม้ ี
บุตร ภรรยา ทาส คนใชห้รอืกรรมกร และ(๓) ทกัขเิณยยคัค ิ ไดแ้ก่สมณ
พราหมณ์ผูเ้วน้ขาดจากความมวัเมาและประมาท ตัง้มัน่อยูใ่นขนัตแิละโสรจัจะ
ฝึกตนไดเ้ป็นหนึ่ง วา่เป็นสิง่ทีค่วรสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูา แลว้บรหิารให้
เป็นสขุโดยชอบ แลว้ตรสัถงึกฏัฐคัคทิีต่อ้งจุด ตอ้งคอยด ู ตอ้งคอยดบั ตอ้งคอย
เกบ็ตามกาลอนัควร อุคคตสรรีพราหมณ์ไดช้ืน่ชมพระภาษติ ประกาศตนเป็น
อุบาสกถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะจนตลอดชวีติ แลว้กราบทลูวา่ จะปล่อยสตัว์
ทัง้หลายทีผ่กูไวเ้พือ่บูชายญั ใหช้วีติแกพ่วกมนั (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๗/๗๐) 
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 4.อคัคิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยไฟกเิลส ๓ กอง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ไฟคอืราคะ
ย่อมตามเผาผลาญบุคคลผูก้าํหนดัในกาม ไฟคอืโทสะยอ่มตามเผาผลาญบุคคล
ผูม้จีติพยาบาท ไฟคอืโมหะ ยอ่มตามเผาผลาญบุคคลผูลุ้่มหลง ไมฉ่ลาดในธรรม
ของพระอรยิะ สว่นบณัฑติยอ่มดบัไฟคอืราคะดว้ยอสภุสญัญา ยอ่มดบัไฟคอื
โทสะดว้ยเมตตา และยอ่มดบัไฟคอืโมหะดว้ยปัญญา เป็นผูเ้หน็แจง้อรยิสจั อยู่
จบเวทคอืบรรลุอรหตัตผลแลว้ ยอ่มไมก่ลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกี (ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๙๓/๔๖๖) 

 5.อคัคิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยไฟ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ การเจรญิโพชฌงคต์อ้งรูจ้กัเวลาทีค่วรเจรญิและเวลาทีไ่มค่วรเจรญิ เปรยีบ
เหมอืนคนก่อไฟ จะใหไ้ฟลุกโพลงขึน้ไดต้อ้งก่อไฟใหถู้กวธิ ี (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๒๓๔/๑๗๑) 

อคัคีภยั : ภยัเกดิจากไฟ,เป็น ๑ ในภยั ๔ คอื ๑. อคัคภียั (ภยัเกดิจากไฟ) ๒. อุทกภยั  
(ภยัเกดิจากน้ํา) ๓. ราชภยั (ภยัเกดิจากพระราชา) ๔.โจรภยั (ภยัเกดิจากโจร) 
มปีรากฏในทุตยิภยสตูร,ในเถรคีาถา พระสุเมธาเถร ีไดก้ล่าวตอนหนึ่งไวว้า่ เมือ่
การออกจากกามซึง่ไมม่ขีา้ศกึมอียู ่ พระองคย์งัจะทรงตอ้งการอะไรดว้ยกาม
ทัง้หลายทีม่ขีา้ศกึมากกามทัง้หลายมภียัอยูท่ ัว่ไป คอื  ราชภยั อคัคภียั โจรภยั 
อุทกภยั และอปัปิยภยั จงึชือ่วา่มขีา้ศกึมาก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๐/๑๘๑,ข.ุ
อุ.(ไทย) ๒๕/๗๖/๓๓๕, ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๕๐๗/๕๓๗,๓๓/๖๑/๒๒๖, เป็น ๑ ใน
อนัตราย ๓ ทีท่าํใหเ้มอืงปาฏลบีตุรลม่สลาย ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
อานนท ์ตลอดพืน้ทีอ่นัเป็นยา่นชุมชนแหง่อารยชนและเป็นทางคา้ขาย นครนี้จะ
เป็นนครชัน้เอก เป็นทาํเลคา้ขาย ชือ่ปาฏลบุีตร และนครปาฏลบีตุรจะเกดิ 
อนัตราย ๓ อยา่ง คอื อคัคภียัอุทกภยัหรอืการแตกความสามคัคภีายในกลุ่ม,ใน
อปทานพระสมัมชัชกเถระกล่าวถงึกรรมของตนทีเ่คยกวาดลานโพธิไ์วว้า่ คุณ
ของกรรมนัน้ ยอ่มบงัเกดิในภพน้อยภพใหญ่คอืไมม่อีคัคภียั ราชภยั โจรภยั และ
อุทกภยั (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๑/๒๒๖)  

อคัฆสโมธานปริวาส : ปรวิาสประมวลคา่แหง่อาบตั ิและกรรมวาจา, การประมวลโดยคา่,เป็น
ชือ่ปรวิาสทีภ่กิษุผูป้รารถนาจะออกจากอาบตัสิงัฆาทเิสสซึง่ตอ้งหลายคราว มี
จาํนวนวนัปิดไมเ่ทา่กนั ประมวลอาบตัแิละวนัเขา้ดว้ยกนั อยูป่รวิาสเทา่จาํนวน
วนัทีม่ากทีส่ดุ เชน่ ตอ้งอาบตั ิ๓ คราว,คราวหนึ่งปิดไว ้๓ วนั คราวหน่ึงปิดไว ้๕ 
วนั คราวหน่ึงปิดไว ้๗ วนั อยูป่รวิาสเทา่จาํนวนมากทีส่ดุ คอื ๗ วนัมกีล่าวไว้
ในสมจุจยขนัธกะ ตอนปรวิาส การอยูช่ดใช ้ (วิ.จู.(ไทย) ๖/๑๓๔/๒๓๖,๖/๑๓๕/
๒๓๖,๖/๑๓๖/๒๓๖,๖/๑๓๗/๒๓๖) ; ดสูโมธานปริวาส  



 

๖๑๓๖ 
 

 

อคัฆิยเจดีย  ์: ชือ่เจดยีท์ีส่งู ๑๐๐ ศอก กวา้ง ๑๕๐ ศอก ทีป่ระชาชนรว่มกนัสรา้งถวาย
พระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ ดงัคาํทีพ่ระมหากสัสปเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิอง
ตนไวว้า่ ขา้พเจา้ไดช้ว่ยกนัสรา้งอคัฆยิเจดยี ์ เป็นเจดยีท์ีส่รา้งอย่างด ี สงู ๑๐๐ 
ศอก กวา้ง ๑๕๐ ศอก เป็นดงัวมิานสงูเสยีดฟ้าสัง่สมบุญไวแ้ลว้  ขา้พเจา้ครัน้
สรา้งอคัฆยิเจดยีซ์ึง่งดงามดว้ยแนวแหง่ตน้ตาล ไวใ้กลส้ถานทีท่ีท่าํการบชูา
เจดยีน์ัน้แลว้ ทาํจติของตนใหเ้ลื่อมใส บชูาเจดยีอ์นัสงูสุด (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๔๐๒/๖๒,๔๐๓/๖๒) 

อคัร : เลศิ, ยอด, ลํ้าเลศิ, ประเสรฐิ, สงูสดุ มกัอยูห่น้าศพัทอ์ื่น เชน่ อคัรมเหส ี อคัร
เสนาบด ีอคัรสาวก อคัรสาวกิา (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๓๐/๒๓๘,ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๒/
๗๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๘/๑๐๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๗๒๐)  

อคัรบคุคล : บุคคลผูเ้ลศิ หมายถงึพระพทุธเจา้ หรอืบุคคลทีจ่ะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ดงั
คาํวา่ พระพทุธชนิเจา้ผูท้รงเป็นพระสยมัภอูคัรบุคคล ทรงพระสทัธรรม รบัสัง่ให้
ลงตชัชนียกรรมทีก่รุงสาวตัถ ี หรอืดงัคาํในลกัขณสตูรวา่ ถา้พระกุมารผูม้พีระ
ลกัษณะเชน่นัน้ ทรงออกผนวชทรงยนิดใีนเนกขมัมฉนัทะ จะมพีระปรชีาเหน็
แจง้ เป็นอคัรบุคคล ไมม่ใีคร ๆ ขม่ไดแ้น่นอน เป็นผูส้งูสดุกวา่นรชน น้ีเป็น
ธรรมดาของพระกุมารนัน้” (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๗๔/๑๕๓, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๓/
๑๖๕) 

อคัรมเหสี : พระราชนีิ ดงัเชน่ พระนางสภุทัทาเทวเีป็นอคัรมเหสขีองพระเจา้มหาสุทสัสนะ 
หรอืดงัคาํในกุณฑลกิชาดก ทีพ่ญานกกุณฑลกิะกล่าววา่ พระนางปิงคยิานี  อคัร
มเหสผีูเ้ป็นทีร่กั ของพระเจา้พรหมทตัผูเ้ป็นใหญ่แหง่โลกทัง้มวลไดเ้ป็นชูก้บัคน
เลีย้งมา้ผูใ้กลช้ดิพระนาง(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๒๖๓/๑๙๕,๑๐/๒๖๗/๑๙๙,๑๐/๒๗๐/
๒๐๓,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๒๕/๘๔,๒๗/๑๖๔/๑๙๐ 

อคัรสาวก : สาวกผูเ้ลศิ, สาวกผูย้อดเยีย่ม หมายถงึพระสารบีุตร (เป็นอคัรสาวกเบือ้งขวา) 
และพระมหาโมคคลัลานะ(เป็นอคัรสาวกเบือ้งซา้ย),ในพระพทุธเจา้พระองค์
ก่อนๆ กจ็ะมคีูอ่คัรสาวกชือ่แตกต่างกนั เชน่ดงัในมหาปทานสตูรวา่ พระวปัิสสี
พทุธเจา้ ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวกเป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก่  พระขณัฑะและพระตสิสะ  
พระสขิพีทุธเจา้  ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก  เป็นคูท่ีเ่จรญิ  ไดแ้ก่  พระอภภิแูละพระ
สมัภวะ  พระเวสสภพูทุธเจา้  ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก เป็นคูท่ีเ่จรญิ  ไดแ้ก่
พระโสณะและพระอุตตระ พระกกุสนัธพทุธเจา้ ทรงมคีูพ่ระอคัรสาวก  เป็นคูท่ี่
เจรญิไดแ้ก่ พระวธิรูะและพระสญัชวีะ พระโกนาคมนพทุธเจา้ ทรงมคีูพ่ระอคัร
สาวกเป็นคูท่ีเ่จรญิ  ไดแ้ก่พระภยิโยสะและพระอุตตระ พระกสัสปพทุธเจา้ ทรงมี
คูพ่ระอคัรสาวก เป็นคู่ทีเ่จรญิ ไดแ้ก่ พระตสิสะและพระภารทวาชะ บดัน้ี เรามคีู่



 

๖๑๓๗ 
 

 

พระอคัรสาวกเป็นคูท่ีเ่จรญิ ไดแ้ก่ พระสารบีุตรและพระโมคคลัลานะ  (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๖๒/๗๗, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๓/๕๕) ; ด ูตุลา  

อคัรสาวิกา : สาวกิาผูเ้ลศิ, สาวกิาผูย้อดเยีย่ม หมายถงึพระเขมา (เป็นอคัรสาวกิาเบือ้งขวา) 
และพระอุบลวรรณา (เป็นอคัรสาวกิาเบือ้งซา้ย) ดงัคาํวา่ เขมาภกิษุณีและ
อุบลวรรณาภกิษุณีจกัเป็นพระอคัรสาวกิา,ในพระพทุธเจา้พระองคก่์อนๆ กจ็ะมคีู่
อคัรสาวกิาชือ่แตกต่างกนั เชน่ดงัในพทุธวงศว์า่ พระอมติาเถรแีละพระอสมาเถรี
เป็นพระอคัรสาวกิาของพระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ พระเขมาเถรแีละพระสจัจ
นามาเถรเีป็นพระอคัรสาวกิาของพระพทุธเจา้นามวา่ธมัมทสัส,ีพระรามาเถรแีละ
พระสมาลาเถรเีป็นอคัรสาวกิาของพระพทุธเจา้นามวา่เวสสภ(ูข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๒๕/๖๔๔, ๓๓/๑๙/๖๖๙,๓๓/๒๔/๗๐๐,๓๓/๑๘/๗๒๐) 

อคัรอบุาสก : อุบาสกผูเ้ลศิ, อุบาสกผูย้อดเยีย่ม หมายถงึจติตคฤหบด ีและหตัถกะอาฬวกะ,ใน
พระพทุธเจา้พระองคก์่อนๆ กจ็ะมคีูอ่คัรอุบาสกชือ่แตกต่างกนั เชน่ดงัในพทุธ
วงศว์า่ จติตคหบดอุีบาสกและหตัถกคหบดอุีบาสก ชาวเมอืงอาฬว ี  จกัเป็นอคัร
อุบาสก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๕๘/๑๖๘, ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๓๘, ๓๓/๒๒/
๖๙๔) ; ด ูตุลา 

อคัรอบุาสิกา : อุบาสกิาผูเ้ลศิ, อุบาสกิาผูย้อดเยีย่ม หมายถงึเวฬุกณัฏกนีนัทมารดา และขชุ
ชุตตรา,ในพระพทุธเจา้พระองคก่์อนๆกจ็ะมคีู่อคัรอุบาสกิาชือ่แตกตา่งกนั เชน่
ดงัในอปทานวา่ ขชุชุตตราอุบาสกิาและนนัทมารดาอุบาสกิาเป็นอคัรอุบาสกิา 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๖๙/๑๕๘) ; ด ูตุลา  

อคัรอปุัฏฐาก : อุปัฏฐากผูเ้ลศิ, อุปัฏฐากผูย้อดเยีย่ม หมายถงึพระผูร้บัใชย้อดเยีย่ม ดงัคาํวา่ 
พระพทุธเจา้นามวา่โคตมะมภีกิษุอานนทเ์ป็นอุปัฏฐาก เป็นอคัรอุปัฏฐาก  , ใน
พระพทุธเจา้พระองคก์่อนๆ กจ็ะมอีคัรอุปัฏฐากชือ่แตกต่างกนั เชน่ดงัในมหาป
ทานสตูรว่า พระวปัิสสพีทุธเจา้มภีกิษุอโสกะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอคัรอุปัฏฐากพระ
สขิพีทุธเจา้มภีกิษุเขมงักรเป็นอุปัฏฐากเป็นอคัรอุปัฏฐาก  พระเวสสภพูทุธเจา้มี
ภกิษุอุปสนัตะเป็นอุปัฏฐากเป็นอคัรอุปัฏฐาก  พระกกุสนัธพทุธเจา้มภีกิษุวุฑฒิ
ชะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอคัรอุปัฏฐาก พระโกนาคมนพทุธเจา้มภีกิษุโสตถชิะเป็น
อุปัฏฐากเป็นอคัรอุปัฏฐาก พระกสัสปพทุธเจา้มภีกิษุสพัพมติตะเป็นอุปัฏฐาก  
เป็นอคัรอุปัฏฐากบดัน้ี เรามภีกิษุอานนทเ์ป็นอุปัฏฐาก เป็นอคัรอุปัฏฐาก,ใน
จาํพวกพทุธบรษิทั ไม่ใชม่เีพยีงภกิษุเทา่นัน้ แมอุ้บาสก กไ็ดช้ื่อว่าเป็นอคัร
อุปัฏฐากเชน่กนั จติตคหบดอุีบาสกและหตัถกคหบดอุีบาสก  ชาวเมอืงอาฬว ี 
จกัเป็นอคัรอุปัฏฐาก,ตปสุสอุบาสกและภลัลกิอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของ
พระพทุธเจา้นามวา่ทปัีงกร, โสณอุบาสกและอุปโสณอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก



 

๖๑๓๘ 
 

 

ของพระพทุธเจา้นามวา่โกณฑญัญะ,นนัทอุบาสกและวสิาขอุบาสกเป็นอคัร
อุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่มงัคล,วรุณอุบาสกและสรณอุบาสกเป็นอคัร
อุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่สมุนะ,วรุณอุบาสกและสรภอุบาสกเป็นอคัร
อุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่สมุนะ, รมัมอุบาสกและสเุนตตอุบาสกเป็นอคัร
อุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่โสภติะ,นนัทวิฑัฒอุบาสกและสริวิฑัฒอุบาสก
เป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่อโนมทสัส,ีสภยิอุบาสกและอสมอุบาสก
เป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่ปทุม, อุคครนิทอุบาสกและวสภอุบาสก
เป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่นารทะ,อมติอุบาสกและตสิสอุบาสก
เป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ,อุรุเวลาอุบาสกและยสวา
อุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่สเุมธะ,สทุตัตอุบาสกและจติต
อุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่สชุาตะ,สนัทกอุบาสกและ
ธรรมกิอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพุทธเจา้นามวา่ปิยทสัส,ีนกลุอุบาสกและ
นิสภอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่อตัถทสัส,ีสภุทัทอุบาสก
และกฏสิสหอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากพระพทุธเจา้นามวา่อตัถทสัส,ีสปุปิยอุบาสก
และสมุททอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่อตัถทสัส,ีสมัพล
อุบาสกและสริอุิบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่ตสิสะ,ธนญัชยั
อุบาสกและวสิาขอุบาสก  เป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่ปุสสะ,ปุนพั
พสมุติตอุบาสกและนาคอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่วปัิสส,ี
สริวิฑัฒอุบาสกและนนัทอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่สขิ,ี
โสตถกิอุบาสกและรมัมอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่เวสสภ,ู 
อจัจุคคตอุบาสกและสมุนอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่กกุ
สนัธะ, อุคคอุบาสกและโสมเทพอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพุทธเจา้นามวา่
โกนาคมนะ,สมุงัคลอุบาสกและฆฏกิารอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้
นามวา่กสัสปะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๑/๕,๑๐/๑๖/๑๐,๑๐/๙๑/๕๑,๑๐/๙๑/๕๓,ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๘๒,๓๓/๑๑/๖๖๓,๓๓/๑๑/๖๗๒,๓๓/๑๑/๗๐๓,๓๓/๑๒/๖) 

อคัรอปุัฏฐายิกา : อุปัฏฐากผูเ้ลศิ, อุปัฏฐากผูย้อดเยีย่ม หมายถงึผูร้บัใชย้อดเยีย่ม ดงัคาํวา่ 
นนัทมารดาอุบาสกิาและอุตตราอุบาสกิาจกัเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา,ในพระพทุธเจา้
พระองคก่์อนๆ กจ็ะมอีคัรอุปัฏฐายกิาชือ่แตกต่างกนั เช่นดงัในอปทานวา่ สริมิา
อุบาสกิาและโสณาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่ทปัีงกร, 
นนัทาอุบาสกิาและสริมิาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่
โกณฑญัญะ,อนุฬาอุบาสกิาและสุมนาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของ
พระพทุธเจา้นามวา่โกณฑญัญะ, จาลาอุบาสกิาและอุปจาลาอุบาสกิาเป็นอคัรอุ
ปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่สมุนะ,ปาลาอุบาสกิาและอุปปาลาอุบาสกิา



 

๖๑๓๙ 
 

 

เป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่เรวตะ, นกุลาอุบาสกิาและจติตา
อุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่เรวตะ,อุปปลาอุบาสกิา
และปทุมาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามว่าอโนมทสัส,ีรุจิ
อุบาสกิาและนนัทรามาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่
ปทุม, อนิทวรอุีบาสกิาและคณัฑอุีบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้
นามวา่นารทะ, หตัถาอุบาสกิาและสจุติตาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของ
พระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ, ยโสธราอุบาสกิาและสริมิาอุบาสกิาเป็นอคัรอุ
ปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่สเุมธะ,สภุทัทาอุบาสกิาและปทุมาอุบาสกิา
เป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่สเุมธะ,วสิาขาอุบาสกิาและธรรมทนิ
นาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่ปิยทสัส,ี มกลิาอุบาสกิา
และสนุนัทาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่ปิยทสัส,ี สาฬิ
สาอุบาสกิาและกฬสิสาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่ธมัม
ทสัส,ีรมัมาอุบาสกิาและสรุมัมาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้
นามวา่อตัถทสัส,ีกสีาโคตมอุีบาสกิาและอุปเสนาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา
ของพระพทุธเจา้นามวา่ตสิสะ, ปทุมาอุบาสกิาและสรินิาคาอุบาสกิา  เป็นอคัรอุ
ปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่ปุสสะ,สริมิาอุบาสกิาและอุตตราอุบาสกิาเป็น
อคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่วปัิสส,ีจติตาอุบาสกิาและสจุติตา
อุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่สขิ,ีโคตมอุีบาสกิาและสริมิา
อุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่เวสสภ,ู นนัทาอุบาสกิาและ
สนุนัทาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามว่ากกุสนัธะ,สวีลา
อุบาสกิาและสามาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่โกนาคม
นะ,วชิติเสนาอุบาสกิาและภทัทาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้
นามวา่กสัสปะ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๘๒,๓๓/๑๑/๖๖๓,๓๓/๑๑/๖๗๒,๓๓/
๑๑/๗๐๓,๓๓/๑๒/๖๖๓,๓๓/๑๓/๖๐๔,๓๓/๑๓/๖๑๕,๓๓/๑๓/๖๔๒,๓๓/๑๓/
๖๕๘,๓๓/๑๓/๖๙๓,๓๓/๑๓/๗๐๘) 

องักาบ : ชือ่ไมล้ม้ลุก ลาํตน้ไมม่หีนาม ดอกสมีว่ง ดงัคาํในเปสวด ีทีพ่ระวงัคสีเถระกล่าว
ไวว้า่ วมิานของเธอนี้อบอวลไปดว้ยกลิน่หอมระรืน่แห่งไมช้ัน้เลศินานาพนัธุ ์
ไดแ้ก่ ดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลนี ดอกคดัเคา้ ดอกชบาดอก
องักาบ ดอกรงั ดอกอโศกแยม้กลบีบานสะพรัง่สง่กลิน่หอมระรืน่ หรอืดงัคาํวา่ 
วา่นหางชา้ง  องักาบ เถาพลุ และมะลซิอ้น มดีอกแยม้บานตน้ทองกวาวเครอืมี
ดอกบานสะพรัง่ขึน้อยูต่ามตน้ไม ้ มปีรากฏในมหาเวสสนัตรชาดก หรอืดงัคาํใน
ปุปผจงัโกฏยิเถราปทานทีพ่ระเถระกล่าวไวว้า่ขา้พระองคนํ์าดอกองักาบชัน้ดใีส่
ไวใ้นผอบไดบ้ชูาพระพทุธเจา้ประเสรฐิทีส่ดุดว้ยทัง้ผอบใหญ่ หรอืดงัคาํในวน



 

๖๑๔๐ 
 

 

โกรณัฑยิเถราปทานทีพ่ระเถระกล่าวไวว้า่ ขา้พเจา้ถอืดอกองักาบป่ามาบชูา 
พระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะ ผูเ้จรญิทีส่ดุในโลกผูค้งที ่ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๖๔๙/๗๒, ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๕๔/๕๐๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗๐/๒๑๓,ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๓๒/๙๖) 

องักรุเปตวตัถ ุ: เรือ่งองักุระกบัเปรต มเีนื้อความอธบิายวา่ องักุระเป็นพระอนุชาองค ์ สดุทอ้ง
ของพระเจา้วาสเุทวะ กณัหโคตร แห่งทวาราวดนีคร แควน้อุตตรปถะ (ดงั กล่าว
แลว้ในกณัหเปตวตัถุ) ในราชสกุลนี้มพีีน้่อง ๑๑ องค ์คอื อญัชนเทว ี วาสเุทวะ 
พลเทวะ จนัทเทวะ สรุยิเทวะ อคัคเิทวะ วรุณเทวะ อชัชุนะ ปัชชุนะ ฆฏปัณฑติะ 
และองักุระ เมือ่พระบดิาสวรรคตลง ไดม้กีารแบ่งราชสมบตักินั ปรากฏวา่ไมไ่ด้
แบ่งใหเ้จา้หญงิอญัชนเทว ี เจา้ชายองักุระจงึยกราชสมบตัขิองพระองคใ์หพ้ีส่าว 
แลว้ไปประกอบอาชพีเป็นพอ่คา้ วนัหนึ่งไปคา้ตา่งเมอืงกบัพวกไดพ้บรุกข
เทวดาซึง่เป็นเวมานิกเปรตผูม้ทีพิยสมบตัอิอกจากมอื เพือ่นพอ่คา้คดิจะพารุกข
เทวดาไปอยูก่บัตนเพือ่ขอสิง่ทีต่อ้งการ องักุระไมเ่หน็ดว้ย จงึไดถ้าม-ตอบกนัขึน้ 
(ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๕๗/๒๐๙) 

องักรุพานิช : หวัหน้าพอ่คา้เดนิทางไปคา้ขาย แลว้อดน้ํากลางทะเลทราย ชาวเมอืงทวารวด ี
และรุกขเทวดาชว่ยเหลอื ดงัคาํในองักุรเปตวตัถุ พราหมณ์พอ่คา้คนหนึ่งเหน็
ของทพิยอ์อกจากมอืรุกขเทวดา จงึเกดิความโลภขึน้ไดบ้อกแก่องักุรพาณิชวา่ 
เราทัง้หลายนําทรพัยท์ีห่าไดไ้ปสูแ่ควน้กมัโพชะเพือ่ประโยชน์ใด พวกเราจะนํา
เทพบตุรผูใ้หส้ิง่ทีเ่ราตอ้งการจะไดน้ี้ไปเพือ่ประโยชน์นัน้ พวกเราจะออ้นวอน
เทพบตุรนี้ หรอืบงัคบัใหข้ึน้ยานแลว้รบีเดนิทางไปยงัเมอืงทวารวดโีดยเรว็ องักุร
พาณิชเมือ่จะหา้มพราหมณ์พอ่คา้นัน้,ในตอนทา้ยกลา่วไวว้า่ องักุรพาณิชนัน้ได้
ใหท้านบชูาแลว้อยา่งนี้ตลอดกาลนาน ละรา่งมนุษยแ์ลว้ ไดไ้ปบงัเกดิในภพ
ดาวดงึส ์(ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๕๘/๒๐๙) 

องักรุวตัถ ุ: เรือ่งองักุรเทพบุตร พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่องักุรเทพบุตร  และอนิ
ทกเทพบตุรวา่ นามหีญา้เป็นโทษหมูช่นมรีาคะเป็นโทษ ฉะนัน้ ทานทีใ่หแ้ก่ผู้
ปราศจากราคะ  จงึมผีลมาก นามหีญา้เป็นโทษ หมูช่นมโีทสะเป็นโทษ ฉะนัน้  
ทานทีใ่หแ้ก่ผูป้ราศจากโทสะ จงึมผีลมาก นามหีญา้เป็นโทษ หมูช่นมโีมหะเป็น
โทษ ฉะนัน้  ทานทีใ่หแ้กผู่ป้ราศจากโมหะ จงึมผีลมาก นามหีญา้เป็นโทษ หมู่
ชนมคีวามอยากเป็นโทษ ฉะนัน้ ทานทีใ่หแ้ก่ผูป้ราศจากความอยาก จงึมผีลมาก 
(นามหีญา้เป็นโทษ หมูช่นมตีณัหาเป็นโทษ ฉะนัน้ ทานทีใ่หแ้ก่ผูป้ราศจาก
ตณัหา จงึมผีลมาก) (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๕๖/๑๔๕) 



 

๖๑๔๑ 
 

 

องัโกลกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระองัโกลกเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปได้
วา่ ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นนําดอกปรไูปบชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ 
เพราะผลแหง่การบูชานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๓๖ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระ
เจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ย
คุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๓/๓๖๒) 

องัโกลปปุผิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระองัโกลปุปผยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นนําดอกปรไูปบชูาพระปัจเจกพทุธเจา้
พระนามวา่ปทุมะ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย นบัจากกปันี้ 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖/
๕๔๕) 

องัคกมาณพ : ชือ่มาณพผูเ้ป็นหลานของพราหมณ์โสณทณัฑะ มรีปูงาม น่าด ู น่าเลื่อมใส มี
ผวิพรรณผดุผอ่งยิง่นกัดุจพรหม มกีายดุจพรหม คงแก่เรยีน ทรงจาํมนตร ์ รูจ้บ
ไตรเพท พรอ้มทัง้นิฆณัฑศุาสตร ์เกฏุภศาสตร ์อกัษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร์
เขา้ใจตวับทและไวยากรณ์ ชาํนาญโลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบุรุษ มชีาติ
กาํเนิดดทีัง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธบิรสิุทธิด์ตีลอดเจด็ชัว่บรรพบุรุษ 
ไมม่ใีครจะคดัคา้นตาํหนิไดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู ยงัฆา่สตัว ์ ถอืเอาสิง่ของที่
เจา้ของเขาไมใ่ห ้ล่วงละเมดิภรรยาของผูอ้ื่น กล่าวเทจ็ ดืม่น้ําเมา (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๓๑๖/๑๒๑) 

องัคณิกภารทวาชเถรคาถา :ภาษติของพระองัคณิกภารทวาชเถระ,คาถาของพระองัคณิกภาร
ทวาชเถระ ทา่นพระองัคณิกภารทวาชเถระเมือ่จะพยากรณ์พระอรหตั  จงึได้
กล่าววา่ เมือ่เราแสวงหาความบรสิทุธิโ์ดยอุบายไมส่มควร  จงึไดบ้าํเรอไฟอยูใ่น
ป่า เราไม่รูท้างอนับรสิทุธิ ์  จงึไดบ้าํเพญ็ตบะอยา่งอื่นอกี ความสขุนัน้เราไดแ้ลว้
โดยงา่ย  ขอทา่นจงมองเหน็ธรรมวา่เป็นธรรมดงีาม เราบรรลวุชิชา ๓ ไดท้าํ
ตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ เมือ่ก่อน เราไดเ้ป็นเผา่พนัธแ์หง่พระพรหม 
แต่บดัน้ีเราเป็นพราหมณ์  บรรลุวชิชา ๓ ลา้งมลทนิคอืกเิลสไดแ้ลว้ และเป็น
พราหมณ์จบไตรเพท (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๑๙/๓๗๓) 

องัคติ,พระราชา : ชือ่พระราชาแห่งแควน้วเิทหะ มลีกูสาวชือ่วา่พระนางรุจาราชกญัญามรีาช
บณัฑติอาํมาตยผ์ูใ้หญ่อกี ๓ นาย คอื (๑) วชิยัอํามาตย ์(๒) สนุามอาํมาตย ์(๓) 
อลาตเสนาบดอีาํมาตยด์งัคาํวา่ พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงเป็นพระราชาของชาว
แควน้วเิทหะ ทรงพระนามวา่องัคต ิ ทรงมพีระราชยาน พระราชทรพัยม์ากมาย 
ทรงมพีลนิกายเหลอืทีจ่ะคณานบั หรอืดงัคาํวา่ พระนางรุจาราชกญัญาทรงให้
พระเจา้องัคต ิพระชนกนาถพอพระทยั (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๕๓/๓๖๓) 
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องัคสตูร  : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.องัคสตูร พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมาตุคาม พระผูม้พีระภาคตรสักบั

ภกิษุทัง้หลายวา่ องคเ์ครือ่งบรรลุโสดาม ี ๔ คอื ๑. สปัปุรสิงัเสวะ การคบหา
สตับรุษุ ๒. สทัธมัมสัสวนะ การฟังพระสทัธรรม ๓. โยนิโสมนสกิาร การ
มนสกิารโดยแยบคาย ๔. ธมัมานุธมัมปฏตัต ิ การปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๘/๓๒๘) 

 2.องัคสตูร พระสตูรวา่ดว้ยองคเ์ครือ่งบรรลุโสดา พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ มาตคุามชื่อว่าบรบิรูณ์ดว้ยองค ์
เพราะประกอบดว้ยกาํลงัครบทัง้ ๕ คอื ๑. กาํลงัรปู๒. กาํลงัทรพัย ์ ๓. กาํลงั
ญาต ิ ๔. กําลงับุตร ๕. กาํลงัศลี  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๔๖/๕๖๘) 

องัคะ, แคว้น : ชือ่แควน้หนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน้ใหญ่แห่งชมพทูวปี ตัง้อยูท่ศิตะวนัออกของ
แควน้มคธ มแีมน้ํ่าจมัปากัน้แดน และมนีครหลวงชือ่จมัปา ในพทุธกาล แควน้องั
คะขึน้กบัแควน้มคธ ดงัคาํวา่ ทา่น(มหา)โควนิทะใหส้รา้งเมอืงหลวงเหล่าน้ีไว ้
(คอื) ใหส้รา้งกรุงจมัปาเป็นเมอืงหลวงของรฐัองัคะ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๐๐/๑๑๑,๙/
๓๐๑/๑๑๑,๙/๓๐๒/๑๑๒,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๗๖/๒๐๗,๑๐/๒๗๗/๒๐๘,ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๔๑๕/๔๕๑, ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๑๒๓๔/๑๕๖,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๐/๕๗๓) 

องัคะ, ชาว : ชาวบา้นแควน้องัคะ ดงัคาํในมหาวรรคทีก่ล่าวไวว้า่ ชฎลิอุรุเวลกสัสปะได้
ตระเตรยีมการบชูายญัอนัยิง่ใหญ่ประชาชนชาวองัคะและชาวมคธทัง้สิน้หรอืดงั
คาํวา่พระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ชาวองัคะและชาวมคธผูเ้ลื่อมใสในพระ
พทุธเลื่อมใสในพระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆผ์ูร้กัษาศลีใหบ้รบิรูณ์ทีล่ว่งลบัดบั
ชพีไปแลว้เหล่านัน้แควน้องัคะและแควน้มคธจงึดปูระหนึ่งวา่วา่งจากชาวองัคะ
และชาวมคธผูเ้คยบาํรุงพระรตันตรยัทีล่ว่งลบัดบัชพีไปแลว้ หรอืดงัคาํใน
มหาอสัสปุรสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีอ่สัสปุรนิคมของพระ
ราชกุมารชาวองัคะในแควน้องัคะ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๔๓/๕๓, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๗๖/
๒๐๗,๑๐/๒๗๗/๒๐๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๑๕/๔๕๑) 

องัคาราม : ชือ่วดัแห่งหนึ่งเป็นทีป่รนิิพพานของพระพทุธเจา้นามวา่สมุนะ,เป็นทีต่ ัง้แหง่สถูป
สงู ๔ โยชน์ของพระพทุธเจา้นามวา่สมุนะ ดงัคาํวา่ พระพทุธเจา้พระนามวา่
สมุนะ  ผูท้รงพระยศ เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีอ่งัคารามพระสถูปของพระชนิ
เจา้นัน้สงูทีอ่งัคารามนัน้สงูถงึ ๔ โยชน์  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓๔/๖๑๒) 

องัคาส : ถวายอาหารพระ, เลีย้งพระ หมายถงึประเคน หรอืถวายอาหารแก่พระภกิษุ
สามเณร ดงัเช่นคาํวา่ คหบดผีูช้อบถวายอาหารอยา่งด ี ถวายอาหารแก่สงฆว์นั
ละ ๔ ทีเ่ป็นนิตยภตั คหบดพีรอ้มบุตรภรรยาองัคาส อยูใ่กล้ๆ  ในโรงฉนั (ว.ิม.
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(ไทย) ๔/๓๘๓/๔๑๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑/๒๔,๑๓/๕๓/๕๐,๑๓/๘๔/๘๖,๑๓/๒๘๘/
๓๔๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒๓/๒๕๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๒๒/๕๓๙,องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๕๓/๙๓,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๔๓๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๔๔/๑๒๙) 

องัคีรส,องัคีรส, พระพทุธเจ้า :มรีศัมซ่ีานออกจากพระกาย, เป็นพระนามของพระพทุธเจา้
พระองคห์น่ึง “มพีระรศัมเีปล่งจากพระองค”์,พระนามอยา่งหนึ่ง ในบรรดาพระ
นามมากมายทีเ่ป็นกลางๆใชแ้ก่พระพทุธเจา้พระองคใ์ดกไ็ด,้ทีใ่ชแ้ก่พระพทุธเจา้
พระองคปั์จจุบนั พบในพระไตรปิฎกหลายแหง่ เชน่ ในอาฏานาฏยิสตูร ดงัคาํวา่ 
ขอนอบน้อมพระองัครีสพทุธเจา้ผูศ้ากยบุตร ผูม้พีระสริ ิผูท้รงแสดงธรรมนี้  อนั
เป็นเครือ่งบรรเทาทุกขท์ัง้ปวง (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๗/๒๒๑) ทีส่วดกนัอยูเ่ป็น
ประจาํวา่“องฺครีสสฺส นมตฺถุ สกฺยปุตฺตสฺส สริมีโต”หรอือยา่งทีพ่ระวงัคสีะประพนัธ์
คาถาถวายพระสดุด ี (ส.ํส.๑๕/๒๑๙/๓๒๑, ข.ุเถร.๒๖/๑๒๖๑/๕๔๔) ใชค้าํวา่ 
“พระองัครีส มหา มนีุ”, แต่มบีนัทกึในอรรถกถาบางแหง่ (เถร.อ.๒/๕๐/๑๙๑; 
อป.อ.๒/๓๕๐/๗๐) ซึง่อา้งองิเรือ่งทีพ่ระเจา้สทุโธทนะสง่กาฬุทายอีาํมาตยไ์ป
อาราธนาพระพทุธเจา้เสดจ็กรุงกบลิพสัดุ ์ กาฬุทายนีัน้เมือ่ไปเฝ้าพระพทุธเจา้ 
ไดฟั้งธรรม บรรลุอรหตัตล บวชแลว้ ต่อมา เมือ่พระพทุธเจา้รบัอาราธนาและ
ออกเสดจ็พทุธดาํเนินมาเพือ่จะทรงเยีย่มพระพทุธบดิา ครัน้มาในระหวา่งทาง 
ทา่นพระกาฬุทายไีดเ้ดนิทางล่วงหน้ามาแจง้ขา่ว พระเจา้สุทโธทนะ
ทอดพระเนตรเหน็พระกาฬุทายใีนเพศภกิษุ ทรงจาํไมไ่ด ้ ตรสัถามวา่ท่านเป็น
ใคร พระกาฬุทายจีงึกล่าวตอบถวายพระพรวา่ “อาตมภาพเป็นบุตรของ
พระพทุธเจา้ ผูท้รงฝ่าไปไดใ้นสิง่ทีใ่ครๆ ไมอ่าจทนไหว องคพ์ระองัครีส ผูค้งที ่
ไมม่ผีูใ้ดเปรยีบปาน ดกูรมหาบพติร พระองคเ์ป็นโยมบดิาแหง่พระบดิาของอา
ตมภาพ ดกูรทา้วศากยะโคดม พระองคเ์ป็นพระอยักาของอาตมภาพ โดยธรรม” 
ในคาํกล่าวของพระกาฬุทายน้ีี มคีาํวา่“องัครีส” ซึง่พระอรรถกถาจารยอ์ธบิายวา่ 
“คาํวา่ ‘องัครีส’ แปลวา่ ผูส้มัฤทธิพ์ระคุณมศีลีเป็นตน้ ทีท่าํใหเ้ป็นองคเ์ป็นอนั 
(หรอืเป็นเนื้อเป็นตวั) แลว้,อาจารยอ์กีพวกหนึ่ง (อปเร) แปลวา่ ‘ผูม้พีระรศัมี
เปล่งฉายออกจากพระวรกายทุกสว่น’ แต่อาจารยบ์างพวก (เกจ)ิกล่าววา่ ‘พระ
พทุธบดิานัน่แหละ ไดท้รงเลอืกเอาพระนาม ๒ อยา่งนี้ คอืองัครีส และสทิธตัถะ’” 
คาํอธบิายนี้ บอกใหรู้ถ้งึมตอินัหน่ึง ซึง่เป็นของเกจอิาจารย ์ทีบ่อกวา่ ‘องัครีส’ ก็
เป็นพระนามสว่นพระองคข์องพระพทุธเจา้พระองคปั์จจุบนั เชน่เดยีวกบั ‘สทิธตั
ถะ’ ดงัคาํทีปิ่งคยิานีพราหมณ์ไดช้มเชยพระผูม้พีระภาคต่อพระพกัตรวา่เชญิ
ทา่นดพูระองัครีส๓ผูท้รงรุง่โรจน์อยู ่ เหมอืนดอกบวัชือ่โกกนุท มกีลิน่หอม หรอื
ดงัคาํในอปทานทีพ่ระสตรงัสยิเถระ กลา่วไวว้า่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้  พระนาม
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วา่องัครีส ผูท้รงทาํลายกเิลสเครือ่งหอ่หุม้ไดแ้ลว้ จกัเสดจ็อุบตัขิึน้ในครัง้นัน้ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๕/๓๓๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๔/๑๘๙) ; ดพูระพุทธเจ้า  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พระองัครีส หมายถงึพระรศัมทีัง้หลายทีเ่ปล่งออก
จากพระวรกายของพระผูม้พีระภาค (องฺ.ปญฺจก.อ (บาล)ี ๓/๑๙๕/๗๘)  

องัคีรส, ฤาษี,องัคีรสฤาษี : ชือ่ฤาษตีนหนึ่งเป็นปุรพาจารยข์องพราหมณ์ เป็นผูแ้ต่ง
มนตร ์ ดงัคาํในมหาวรรคจงักสีตูร และสภุสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภาร
ทวาชะ ฤาษทีัง้หลายผูเ้ป็นบุรพาจารยข์องพวกพราหมณ์ คอื ฤาษ ีอฏัฐกะ ฤาษี
วามกะ ฤาษวีามเทพ ฤาษเีวสสามติตะ ฤาษยีมตคัค ิฤาษอีงัครีสะ ฤาษภีารทวา
ชะ  ฤาษวีาเสฏฐะ ฤาษกีสัสปะ ฤาษภีคุ ซึง่เป็นผูแ้ต่งมนตร ์ เป็นผูบ้อกมนตรท์ี่
พราหมณ์ทัง้หลายในปัจจุบนันี้ขบัตาม หรอืดงัคาํในทานมหปัผลสตูร ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เราจกัใหท้านและจาํแนกทานนี้เหมอืนเหล่าฤาษใีนปางก่อน คอื 
อฏัฐกฤาษ ี วามกฤาษวีามเทวฤาษ ี เวสสามติตฤาษ ี ยมทคัคฤิาษ ี องัครีสฤาษ ี
ภารทวาชฤาษวีาเสฏฐฤาษ ี กสัสปฤาษ ี และภคุฤาษ ี ไดบ้ชูามหายญัแลว้ (ว.ิม.
(ไทย ๕/๓๐๐/๑๓๐,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๘๕/๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/๕๒๖/๒๓๓,๙/
๕๒๗/๒๓๓,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๔๓๔/๒๔๘) 

องัคีรสมหานาค, พระพทุธเจ้า :เป็นพระนามของพระพทุธเจา้พระองคห์น่ึง หมายถงึผูม้รีศัมี
เปล่งออกจากพระสรรีะเป็นผูไ้มไ่ปในอบาย ๔ และเป็นผูป้ระเสรฐิ ดงัคาํในโสณ
โกฬวิสิเถราปทานทีพ่ระเถระกล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่องัครีสมหา
นาค ทรงเป็นอภชิาตบุตรผูดุ้จพญาราชสหี ์ ประทบันัง่ในท่ามกลางหมูภ่กิษุแลว้
ทรงแต่งตัง้ขา้พเจา้ไวใ้นตาํแหน่งอนัเลศิ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๒/๑๗๓) 

  มอีธบิายไวว้า่ ชือ่วา่องัครีส เพราะมรีศัมเีปล่งออกจากพระสรรีะ ชือ่วา่นาค 
เพราะไมไ่ปยงัอบาย ๔ เพราะฉนัทาคต ิ โทสาคต ิ โมหาคต ิ และภยาคต ิ หรอื
เพราะประพฤตชิัว่ชือ่วา่มหานาคเพราะเป็นใหญ่อนับคุคลบชูาแลว้และเป็นผู้
ประเสรฐิ  

องัคณะ (ขยบัลาํดบั) กเิลสเพยีงดงัเนิน,ในวภิงัคก์ล่าวไวว้า่ องัคณะ ๓ คอื๑.องัคณะคอืราคะ  
(กเิลสเพยีงดงัเนินคอืราคะ) ๒.องัคณะคอืโทสะ (กเิลสเพยีงดงัเนินคอืโทสะ) ๓.
องัคณะคอืโมหะ (กเิลสเพยีงดงัเนินคอืโมหะ) เหล่าน้ีชือ่วา่องัคณะ๓  (อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๙๒๔/๕๗๗) 

องัคตุตรนิกาย : ชือ่นิกายทีส่ีใ่นบรรดานิกาย ๕ แหง่พระสตุตนัตปิฎก เป็นทีชุ่มนุมพระสตูรซึง่
จดัเขา้ลาํดบัตามจาํนวนหวัขอ้ธรรม เป็นหมวด ๑ (เอกกนิบาต)หมวด ๒ (ทุก
นิบาต) เป็นตน้ จนถงึหมวด ๑๑ (เอกาทสกนิบาต) มปีรากฏในพระไตรปิฎกเล่ม
ที ่๒๐-๒๔ 



 

๖๑๔๕ 
 

 

องัคตุตราปะ, แคว้น : ชือ่แควน้หน่ึงในชมพทูวปีครัง้พทุธกาล มเีขตตดิตอ่กบัแควน้องัคะที่
อยูท่างตะวนัออกของมคธ เมอืงหลวงเป็นเพยีงนิคมชือ่ อาปณะ ดงัคาํใน 
เภสชัชขนัธกะ ทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  เมอืงภทัทยิะตาม
พระอธัยาศยัแลว้  ไมท่รงบอกเมณฑกคหบด ี เสดจ็จารกิไปทางองัคุตตราปะ 
พรอ้มกบัภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่จาํนวน ๑,๒๕๐ รปู หรอืดงัคาํในโปตลยิสตูร ทีก่ลา่ว
ไวว้า่ สมยัหน่ึง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ นิคมของชาวองัคุตตราปะชือ่
อาปณะแควน้องัคุตตราปะ หรอืดงัคาํในลฏุกโิกปมสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ณ นิคมของชาวองัคุตตราปะชือ่อาปณะแควน้องัคุตตราปะ (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๑/๓๕,๑๓/๑๔๘/๑๖๔,๑๓/๓๙๖/๔๙๐,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๙๙/๑๒๗) 

องัคลุิมาลเถรคาถา : ภาษติของพระองคุลมิาลเถระ,คาถาของพระองคุลมิาลเถระ ทา่นพระองคุ
ลมิาลเถระ ครัง้ยงัเป็นคฤหสัถ ์ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ทา่นสมณะ ทา่น
ยงัเดนิอยู่ แต่กลบักล่าววา่  เราหยดุแลว้ และกล่าวหาเราซึง่หยดุแลว้วา่ ไมห่ยดุ 
ทา่นสมณะ เราขอถามทา่นถงึความขอ้น้ีทีว่า่ ทา่นหยดุแลว้ แต่เราซ ิ ไมห่ยดุ 
อยา่งไรกนั 

  (พระผูม้พีระภาคไดต้รสัตอบองคุลมิาลโจรนัน้ดว้ยพระคาถาวา่) องคุลมิาล  
เราไดล้ะทิง้โทษทณัฑใ์นสตัวท์ัง้มวลอยูทุ่กเมือ่สว่นทา่นซไิมส่าํรวมในสตัว์
ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้  เราจงึชือ่วา่หยดุแลว้ สว่นทา่นชือ่วา่ยงัไม่หยดุ (องคุ
ลมิาลโจร  กราบทลูวา่) เป็นเวลานานหนอทีพ่ระองคซ์ึง่เป็นสมณะ  ทีช่าวโลก
พรอ้มทัง้เทวโลกบชูา  ทรงแสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินมาสู่
ป่าใหญ่เพือ่อนุเคราะหข์า้พระองค ์  ขา้พระองคน์ัน้  ไดส้ดบัพระพทุธภาษติ ซึง่
ประกอบดว้ยธรรมของพระองคจ์ะเลกิละบาปตัง้พนั  (พระสงัคตีกิาจารย ์  ได้
รจนา  วา่) ครัน้องคุลมิาลโจรกราบทลูแลว้ กไ็ดโ้ยนดาบและอาวธุทิง้เหวซึง่ทัง้
กวา้งและลกึ ไดถ้วายบงัคมพระยคุลบาทพระสคุต ไดท้ลูขอบวชกบัพระพทุธเจา้  
ณ  ทีน่ัน้นัน่เอง ทนัใดนัน้เอง พระพทุธเจา้ทรงมพีระกรุณา ทรงแสวงหาคุณอนั
ยิง่ใหญ่  เป็นศาสดาของชาวโลก พรอ้มทัง้เทวโลกไดต้รสักบัองคุลมิาลโจรนัน้วา่ 
จงเป็นภกิษุมาเถดิ  เพยีงเทา่น้ี องคุลมิาลโจรนัน้  กไ็ดเ้ป็นภกิษุ ฯลฯ พระองคุ
ลมิาลเถระเกดิปีตโิสมนสั จงึไดก้ล่าววา่ เหล่าชนพาลทีม่ปัีญญาทราม ยอ่ม
ประกอบความประมาทอยูเ่นือง ๆ สว่นผูท้ีม่ปัีญญายอ่มรกัษาความไมป่ระมาท
ไว ้ ดุจบุคคลรกัษาทรพัยอ์นัประเสรฐิทีส่ดุไวบุ้คคล อยา่พงึขวนขวายความ
ประมาทอย่าขวนขวายหาความสนิทสนมดว้ยความยนิดใีนกาม เพราะผูท้ีไ่ม่
ประมาทเพง่พนิิจอยู ่ยอ่มประสบความสขุอยา่งยิง่ การทีเ่รามาสาํนกัพระศาสดา
เป็นการดแีลว้  มใิชไ่มด่ ีการทีเ่ราคดิจะบวชในสาํนกัพระศาสดานี้กม็ใิชเ่ป็นการ



 

๖๑๔๖ 
 

 

คดิไมด่ ี นัน่เป็นการเขา้ถงึธรรมอยา่งประเสรฐิ ในพระธรรมทีพ่ระศาสดาทรง
จาํแนกไวด้แีลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๖๖/๔๘๒) 

องัคลุิมาลเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระองคุลมิาลเถระ ม ี๒ เรือ่ง แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.องัคลุิมาลเถรวตัถ ุ เรือ่งพระองคุลมิาลเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ี

แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ บาปกรรมทีท่าํไว ้ผูใ้ดละเสยีไดด้ว้ยกุศล ผูน้ัน้ยอ่มทาํโลกนี้
ใหส้ว่างไสว ดุจดวงจนัทรพ์น้จากเมฆ ฉะนัน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๒๕/๑๗๓/๘๗)และดู
เทยีบ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๒/๔๓๐, ข.ุเถร. (ไทย) ๒๖/๘๗๒/๔๘๓)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ กุศล ในทีน้ี่หมายถงึอรหตัตมรรค (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๖/
๓๕)  

 2.องัคลุิมาลเถรวตัถ ุ เรือ่งพระองคุลมิาลเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ี
แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูอ้งอาจ ผูป้ระเสรฐิ ผูแ้กลว้กลา้ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่  
ผูช้าํนะแลว้  ผูไ้มห่วัน่ไหว  ผูช้าํระแลว้และตรสัรูแ้ลว้เราเรยีกวา่พราหมณ์ (ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๔๒๒/๑๖๘) 

องัคลุิมาลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยโจรชือ่องคุลมิาล พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบเล่าเรือ่งแก่โจรองคุลมีาลก่อนทีจ่ะฆา่มารดา
ของตน  โจรองคุลมิาลตดิตามพระผูม้พีระภาคไปเบือ้งพระปฤษฎางคด์ว้ยคดิจะ
ปลงพระชนมแ์ต่พระองคท์รงบนัดาลอทิธาภสิงัขารมใิหโ้จรองคุลมิาลวิง่ตามทนั
พระองคโ์จรองคุลมิาลจงึหยดุยนืแลว้กลา่วขึน้วา่ หยดุก่อนสมณะ หยดุก่อน
สมณะ พระองคก์ต็รสัวา่ เราหยดุแลว้ องคุลมิาล ท่านต่างหากจงหยดุ และได้
ตรสัใหเ้ขาหายสงสยัวา่ พระองคท์รงวางอาชญาในสรรพสตัวไ์ดแ้ลว้จงึชือ่วา่
หยดุตลอดกาล สว่นโจรองคุลมิาลไมส่าํรวมในสตัวท์ัง้หลายจงึชือ่วา่ไมห่ยดุ
หลงัจากนัน้องคุลมีาลกเ็ขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา 

  วนัหนึ่งขณะทีท่า่นเดนิบณิฑบาตไดเ้หน็หญงิทอ้งแก่ใกลค้ลอดคนหน่ึงจงึได้
กล่าวคาถาตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงสอนวา่ น้องหญงิ ตัง้แต่อาตมภาพเกดิมา 
โดยอรยิชาต ิไมเ่คยรูว้า่จงใจปลงชวีติสตัวเ์ลย ดว้ยสจัจวาจานี้ ขอความสวสัดจีง
มแีก่เธอ ขอความสวสัดจีงมแีก่ทารกในครรภข์องเธอเถดิ และปรากฏวา่นางกไ็ด้
คลอดลกูออกมาไดโ้ดยงา่ยและปลอดภยั 

  ต่อมา ทา่นไดบ้าํเพญ็เพยีรจนบรรลุเป็นพระอรหนัต ์ และไดเ้ปลง่อุทานไว้
สาํหรบัเป็นเครือ่งเตอืนใจเป็นตน้วา่ คนทีเ่คยประมาทแลว้กลบัไมป่ระมาท ย่อม
สามารถทีจ่ะทาํโลกนี้ใหส้วา่งได ้ ดุจดวงจนัทรท์ีพ่น้จากกอ้นเมฆ (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๓/๓๔๗/๔๒๑) 



 

๖๑๔๗ 
 

 

องัสพทัธกทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายผา้องัสะ เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผู้
ถวายผา้องัสะแดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๕๔๑-๕๔๘/๖๕) 

องัสะ :   ผา้ทีภ่กิษุใชห้อ้ยเฉวยีงบ่า ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุขอดา้ยมาทาํผา้
องัสะ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๔๐/๑๕๙) 

อจัจยสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อจัจยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยการเหน็โทษและไมเ่หน็โทษ พระผูม้พีระภาคตรสั

วา่ บุคคลพงึทราบวา่เป็นคนพาล เพราะ ประกอบดว้ยธรรม ๓ คอื (๑) ไมเ่หน็
โทษ(หมายถงึไมเ่หน็ความผดิ) โดยความเป็นโทษ (๒) เหน็โทษโดยความเป็น
โทษแลว้ ไมแ่กไ้ขตามสมควรแก่ความผดิ (๓) เมือ่ผูอ้ื่นชีโ้ทษอยู ่ไมย่อมรบัตาม
สมควรแก่ความผดิ และตรสัวา่ บุคคลพงึทราบวา่เป็นบณัฑติ เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๓ คอื (๑) เหน็โทษโดยความเป็นโทษ (๒) เหน็โทษโดย
ความเป็นโทษแลว้ แกไ้ขตามสมควรแก่ความผดิ (๓) เมือ่ผูอ้ื่นชีโ้ทษอยู ่ ก็
ยอมรบัตามสมควรแก่ความผดิ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔/๑๔๓) 

 2. อจัจยสตูร พระสตูรว่าดว้ยโทษ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั ภกิษุ ๒ รปูโตเ้ถยีงกนั โดยภกิษุรปูหน่ึงไดพ้ดูล่วงเกนิแลว้ขอโทษ 
แต่ภกิษุอกีรปูไมย่กโทษให ้ ภกิษุทัง้หลายจงึพากนัเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค
แลว้กราบทลูเรือ่งนัน้ใหท้รงทราบ พระองคจ์งึตรสัวา่ คนพาลม ี ๒ จาํพวก คอื 
(๑) ผูไ้มเ่หน็โทษวา่เป็นโทษ (๒) ผูไ้มย่กโทษใหเ้มือ่เขามาขอโทษ สว่นบณัฑติ
กม็ ี๒ จาํพวก คอื (๑) ผูเ้หน็โทษวา่เป็นโทษ (๒) ผูย้กโทษใหเ้มือ่เขามาขอโทษ 
และเมือ่ก่อน ทา้วสกักะยงัเคยตรสัวา่ ขอความโกรธจงตกอยูใ่นอํานาจของทา่น
ทัง้หลาย ขอความเสือ่มคลายในมติตธรรมอย่าไดม้แีก่ทา่นทัง้หลายทา่น
ทัง้หลายอยา่ไดต้เิตยีนผูท้ีไ่มค่วรตเิตยีน และอย่าไดพ้ดูคาํสอ่เสยีดเลยความ
โกรธเป็นดุจภเูขาย่อมยํ่ายคีนเลว (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๗๐/๓๙๔) 

อจัจละ, ภเูขา : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง ไมไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์ ดงัคาํในกุฏชปุปผยิเถราปทาน ที่
พระเถระกล่าวไวว้า่ ในทีไ่มไ่กลจากภูเขาหมิพานต ์  มภีเูขาลูกหน่ึงชือ่อจัจละ 
พระพทุธเจา้พระนามวา่สทุสัสนะ ประทบัอยูท่ีร่ะหวา่งภเูขา (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๓๗/๒๐๘) 

อจัจนัตสนัติ : ความสงบอยา่งสิน้เชงิ หมายถงึอจัจนัตสนัต ิ กล่าวคอืนิพพาน ในมหานิทเทสมี
อธบิายวา่ เป็น ๑ ใน สนัต ิ(ความสงบ) ม ี๓ อยา่ง คอื (๑) อจัจนัตสนัต ิ(ความ
สงบอยา่งสิน้เชงิ) หมายถงึอมตนิพพาน  (๒) ตทงัคสนัต ิ(ความสงบดว้ยองคน์ัน้ 
ๆ) หมายถงึผูบ้รรลุรปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ (๓) สมมตุสินัต ิ (ความสงบโดย
สมมต)ิ หมายถงึทฏิฐ ิ ๖๒ ในทีน้ี่หมายถงึสนัตโิดยสมมต,ิในมหานิทเทสอธบิาย



 

๖๑๔๘ 
 

 

ไวว้า่  อจัจนัตสนัต ิ เป็นอยา่งไร คอือมตนิพพาน  เรยีกวา่ อจัจนัตสนัต ิ  คอื 
ธรรมเป็นทีร่ะงบัสงัขารทัง้ปวงเป็นทีส่ลดัทิง้อุปธทิัง้หมด เป็นทีส่ิน้ตณัหา เป็นที่
คลายกาํหนดั เป็นทีด่บักเิลส เป็นทีเ่ยน็สนิท น้ีชือ่วา่อจัจนัตสนัต ิ (ข.ุม. (ไทย) 
๒๙/๑๙/๘๘-๘๙)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในสนัต ิ๓ คอื (๑) อจัจนัตสนัต(ิความสงบอยา่ง
สิน้เชงิ) (๒) ตทงัคสนัต(ิความสงบ  ดว้ยองคน์ัน้ ๆ) (๓) สมัมตุสินัต(ิความสงบ
โดยสมมต)ิ แต่ในทีน้ี่หมายถงึอจัจนัตสนัต ิกล่าวคอืนิพพาน  (ข.ุส.ุอ. (บาล)ี ๒/
๓๓๕/๑๕๔) 

อจัจายิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกจิรบีดว่นของชาวนาและของภกิษุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ชาวนาตอ้งรบีทาํกจิ ๓ อยา่ง คอื (๑) เรง่ไถคราดนาใหเ้รยีบรอ้ย (๒) เรง่เพาะ
พชืลงไปตามกาลทีค่วร (๓) เรง่ไขน้ําเขา้บา้ง ระบายน้ําออกบา้ง ชาวนาไมม่ี
ฤทธิห์รอือานุภาพทีจ่ะบนัดาลวา่ วนันี้แลขา้วเปลอืกของเราจงเกดิ พรุง่นี้จงออก
รวง มะรนืนี้จงหุงได ้ แทจ้รงิ ขา้วเปลอืกของชาวนานัน้มรีะยะเวลาทีจ่ะเกดิขึน้ 
ออกรวง และหุงได ้เปรยีบเหมอืนภกิษุมกีจิทีต่อ้งรบีทาํ ๓ คอื (๑) การสมาทาน
อธสิลีสกิขา (๒) การสมาทานอธจิติตสกิขา (๓) การสมาทานอธปัิญญาสกิขา 
ภกิษุนัน้ไม่มฤีทธิห์รอือานุภาพทีจ่ะบนัดาลวา่ วนันี้ พรุง่นี้ หรอืมะรนืนี้ จติของ
เราจงหลุดพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมัน่ แทจ้รงิ จติของภกิษุผูศ้กึษาไตรสกิขา 
มรีะยะเวลาทีจ่ะหลุดพน้จากอาสวะเพราะไม่ถอืมัน่ แลว้ตรสัสอนใหภ้กิษุ
ทัง้หลาย มคีวามพอใจอยา่งยิง่ในการสมาทานสกิขาทัง้ ๓ นัน้ (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๙๓/๓๒๔) 

อจัจิมขุี, ลกูเขียด : ชื่อพญานาค ผูเ้ป็นน้องสาวของพญานาคภรูทิตั ดงัคาํในภรูทิตัตชาดกทีสุ่
ทศันกุมารกล่าววา่ ลกูเขยีดชือ่วา่อจัจมิุขน้ีีเตม็ไปดว้ยเดชรา้ยแรง เราจะใหล้กู
เขยีดนัน้กดัทา่น มนัจกัทาํทา่นใหเ้ป็นเถา้ไปไดน้างเป็นธดิาของทา้วธตรฏัฐะเป็น
น้องสาวต่างมารดาของเรา นางอจัจมิขุเีตม็ไปดว้ยเดชรา้ยแรงจงกดัทา่น (ข.ุชา.
ม.(ไทย) ๒๘/๘๘๘/๓๒๐) 

อจัจคุคตอบุาสก : ชือ่อุบาสกคนหนึ่ง เป็น ๑ ในคูอ่คัรอุบาสกของพระพทุธเจา้นามวา่กกุสนัธะ 
ดงัคาํวา่ อจัจุคคตอุบาสกและสมุนอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/
๒๒/๗๐๕) 

อจัจตุฤาษี : ชือ่ฤาษตีนหนึ่ง เป็นผูอ้ยูใ่นป่ามหาวนั ทีพ่รานเจตบตุรกล่าวถงึมปีรากฏใน
เวสสนัตรชาดก เขามขีีฟั้นเขรอะ มศีรีษะเป้ือนดว้ยธลุ ี ทรงเพศเป็นนกับวชอนั
ประเสรฐิ ถอืขอสอยผลไม ้ เครือ่งบชูาไฟและชฎาอยู ่ นุ่งหม่หนงัเสอื นอนเหนือ



 

๖๑๔๙ 
 

 

พืน้ดนิ และบชูาไฟ(ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๒๐๐๔/๔๙๗,๒๘/๒๐๐๖/๔๙๗,๒๘/
๒๐๐๗/๔๙๗)  

อจัจตุะ : ชือ่เทพหมูห่น่ึง เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค พรอ้มภกิษุสงฆ ์ณ ป่ามหาวนั เขตกรุง
กบลิพสัดุ ์ดงัคาํในมหาสมยสตูรทีก่ล่าววา่ เทพอกี (๑๐ หมู)่ คอื สหภ ู ผูรุ้ง่เรอืง
ดงัเปลวไฟ อรฏิฐกะ โรชะ ผูม้รีศัมดีงัสดีอกผกัตบ วรุณะ  สหธรรม อจัจุตะ 
อเนชกะ สเุลยยะ รุจริะ และวาสวเนสกีม็า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๘) 

อจัเจกจีวร : จวีรรบีรอ้น หรอืผา้ดว่น หมายถงึ ผา้จาํนําพรรษาทีท่ายกผูม้เีหตุรบีรอ้นขอ
ถวายก่อนกาํหนดเวลาปกต(ิกาํหนดเวลาปกตสิาํหรบัถวายผา้จาํนําพรรษา คอื 
จวีรกาลนัน่เอง กล่าวคอืตอ้งผา่นวนัปวารณาไปแลว้ เริม่แต่แรม ๑ คํ่า เดอืน ๑๑ 
ถงึขึน้ ๑๕ คํ่า เดอืน๑๒ และถา้กรานกฐนิแลว้ นบัต่อไปอกีถงึขึน้ ๑๕ คํ่า เดอืน 
๔; เหตุรบีรอ้นนัน้เช่น เขาจะไปทพั หรอืเจบ็ไขไ้มไ่วใ้จชวีติ หรอืมศีรทัธา
เลื่อมใสเกดิขึน้ใหม)่อจัเจกจวีรเชน่นี้ มพีทุธานุญาตใหภ้กิษุรบัเกบ็ไวไ้ด ้ แต่ตอ้ง
รบัก่อนวนัปวารณาไมเ่กนิ ๑๐ วนั (คอืตัง้แต่ขึน้ ๖ คํ่า ถงึ๑๕ คํ่า เดอืน ๑๑) 
(สกิขาบทที ่ ๘ แหง่ปัตตวรรค นิสสคัคยิปาจติตยี)์ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง
แสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนี้เป็นตน้เหต ุ รบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่  ภกิษุ
ทัง้หลาย เราอนุญาตใหร้บัอจัเจกจวีร เกบ็ไวไ้ด ้หรอืดงัคาํวา่ ทีช่ือ่วา่อจัเจกจวีร 
อธบิายวา่ผูป้ระสงคจ์ะไปในกองทพั  ประสงคจ์ะไปพกัแรมต่างถิน่ เจบ็ไข ้สตรมีี
ครรภ ์ผูไ้มม่ศีรทัธาไดเ้กดิศรทัธาขึน้หรอืผูไ้มเ่ลื่อมใสไดเ้กดิความเลื่อมใสขึน้ ถา้
เขาสง่ทตูไปถงึภกิษุวา่นิมนตพ์ระคุณเจา้ทัง้หลายมาเถดิ ขา้พเจา้จะถวายผา้
จาํนําพรรษา ผา้เชน่นี้ชือ่วา่อจัเจกจวีร (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๔๖/๑๖๗, ๒/๖๔๙/
๑๖๙,ว.ิป.(ไทย) ๘/๕๑/๔๔,๘/๕๓/๔๖,๘/๑๖๔/๑๓๓) 

อจัเจนติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกาลทีล่่วงเลยไป สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนั เทวดาองคห์น่ึงกราบทลูวา่ กาลล่วงเลยไป คนืผา่นพน้ไป ชว่งแหง่วยัละ
ไปตามลาํดบั บุคคลพจิารณาเหน็ภยันี้ในมรณะ ควรทาํบุญทีนํ่าความสขุมาให ้
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ กาลลว่งเลยไป คนืผา่นพน้ไป ชว่งแหง่วยัละไป
ตามลาํดบั บคุคลพจิารณาเหน็ภยันี้ในมรณะ ควรละโลกามสิ มุง่สูส่นัตเิถดิ (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๔/๕) 

อจัฉราสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยนางอปัสร  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั เทวดาองคห์น่ึงทลูถามวา่ ราวป่าน่าหลงใหล กกึกอ้งไปดว้ยนาง
อปัสร มหีมู่ปีศาจ ทาํอยา่งไรจงึจะออกไปได ้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ผู้
ดาํเนินไปยงัทางทีต่รง สูท่ศิทีไ่มม่ภียั ดว้ยรถทีไ่มม่เีสยีงดงั มธีรรมเป็นลอ้ มหีริิ



 

๖๑๕๐ 
 

 

เป็นฝาประทนุ มสีตเิป็นเกาะ มสีมัมาทฏิฐเิป็นนายสารถ ี ยอ่มไปไดใ้กลพ้ระ
นิพพาน (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๖/๖๐) 

อจัฉริยมนุษย  ์: มนุษยอ์ศัจรรย ์หมายถงึพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ดงัคาํในบุคคล
ผูเ้ป็นเอก เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เป็นอจัฉรยิมนุษย ์ บุคคลผูเ้ป็นเอกคอื
ใคร คอืพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้บุคคลผูเ้ป็นเอกนี้แลเมือ่เกดิขึน้ใน
โลกยอ่มเกดิขึน้เป็นอจัฉรยิมนุษย ์หรอืดงัคาํวา่ บุคคล  ๒ จาํพวกนี้ เมือ่เกดิขึน้
ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เป็นอจัฉรยิมนุษย ์ คอื ๑.พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธ
เจา้ ๒. พระเจา้จกัรพรรดบิุคคล ๒ จาํพวกนี้แล เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้
เป็นอจัฉรยิมนุษย ์ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๗๒/๒๓,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๔/๙๗) 
อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อจัฉรยิมนุษย ์ ในทีน้ี่หมายถงึเป็นบุคคลทีห่าไดย้าก
ไมป่รากฏทัว่ไป (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี ๒/๕๔/๕๘)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อจัฉรยิมนุษย ์ในทีน้ี่หมายถงึประกอบดว้ยธรรมที่
น่าอศัจรรยเ์ป็นอนัมาก หรอืเป็นมนุษยผ์ูไ้ดส้ ัง่สม  บารมมีาแลว้โดยลาํดบัซึง่
ยากทีใ่ครจะสัง่สมได ้ เชน่ ใหท้านในชาตทิีเ่ป็นพระเวสสนัดรแลว้ถอืปฏสินธใิน
ภพดุสติ ทรงรบัคาํออ้นวอนของเทวดา เปิดวนัมหาวโิลกนะ ๕ ถอืปฏสินธใิน
ตระกลูมโีภคะมาก แมใ้นวนัถอืปฏสินธแิละในวนัประสตูกิใ็หโ้ลกธาตุหวัน่ไหว 
เสดจ็ดาํเนินได ้๗ กา้ว ทรงเศวตฉตัรทพิย ์ บนัลอืสหีนาทวา่ เราเป็นผูเ้ลศิแหง่
โลก เมื่อญาณแก่เตม็ทีก่ท็รงสละราชสมบตัอิอกผนวช ตรสัรูพ้ระสพัพญัญุต
ญาณ(องฺ.เอกก.อ. (บาล)ี ๑/๑๗๒/๑๐๒)  

อจัฉริยะ : “เหตุอนัควรทีจ่ะดดีน้ิวเปาะ”,อศัจรรย,์ แปลกวเิศษ, น่าทึง่ควรยอมรบันบัถอื, ดี
เลศิลํ้าน่าพศิวง, มคีวามรูค้วามสามารถทรงคุณ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอจัฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนี้แลมอียู่ในอานนท ์
หรอืดงัคาํวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ความเป็นอจัฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนี้แล มี
อยูใ่นพระเจา้จกัรพรรด ิ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๐๗/๑๕๔,๑๐/๒๐๙/๑๕๕,๑๐/๒๐๙/
๑๕๖,๑๐/๒๐๙/๑๕๗) 

อจัฉริยพัภตูธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอจัฉรยิภตูธรรมของพระพทุธองค ์พระผูม้พีระภาครบัสัง่
ใหท้า่นพระอานนทแ์สดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบรายงาน
แก่ภกิษุทัง้หลาย ณ วดัพระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสา
วตัถ ี เพราะทรงปรารภเรือ่งทีภ่กิษุสนทนากนัคา้งไว ้  ภกิษุจาํนวนมากนัง่
สนทนากนัทีห่อประชุมวา่ น่าอศัจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงมี
ฤทธานุภาพมาก ทรงสามารถระลกึถงึพระประวตัขิองพระพทุธเจา้ทัง้หลายใน
อดตีไดแ้จม่แจง้ทัง้หมด ทา่นพระอานนทซ์ึง่รว่มอยูใ่นทีป่ระชุมนัน้ กไ็ดก้ล่าว



 

๖๑๕๑ 
 

 

เสรมิวา่ พระพทุธเจา้ทัง้หลายทรงเป็นผูน่้าอศัจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏและทรง
ประกอบดว้ยธรรมทีน่่าอศัจรรยไ์มเ่คยปรากฏ ครัน้สนทนาถงึตรงน้ี พระผูม้พีระ
ภาคเสดจ็มาสูท่ีป่ระชุมนัน้ และตรสัถามวา่ สนทนากนัเรือ่งอะไร เมื่อทา่นพระ
อานนทท์ลูใหท้รงทราบ จงึรบัสัง่ใหท้า่นอธบิายธรรมอนัน่าอศัจรรย ์ ไมเ่คย
ปรากฏของพระองคใ์หภ้กิษุทัง้หลายฟัง เพือ่ใหจ้ดจาํไว ้ ทา่นพระอานนทไ์ดท้ลู
พระผูม้พีระภาคถงึความน่าอศัจรรยไ์มเ่คยปรากฏของพระองค ์ ๑๙ ประการ ที่
ไดส้ดบัรบัฟังมาเฉพาะพระพกัตร ์ และทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงเพิม่เตมิอกี ๑ 
ประการ รวมเป็น ๒๐ ประการ คอื 

  ๑.  พระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะ ไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดุสติ 
  ๒. พระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะ จงึสถติอยู่ในสวรรคช์ัน้ดุสติ 
  ๓. พระโพธสิตัวส์ถติอยูใ่นสวรรคช์ัน้ดุสติจนตลอดอาย ุ
  ๔.  พระโพธสิตัวท์รงมสีตสิมัปชญัญะตลอด ตัง้แต่จุตจิากสวรรคช์ัน้ดุสติจนถงึ

เสดจ็ลงสูพ่ระครรภ ์
  ๕. เวลาจุตจิากสวรรคช์ัน้ดุสติเสดจ็ลงสูพ่ระครรภ ์แสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณ

มไิดป้รากฏขึน้ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และ ๑๐ สหสัสี
โลกธาตสุัน่สะเทอืน เลื่อนลัน่ 

  ๖.  เวลาเสดจ็ลงสูพ่ระครรภ ์เทพบุตร ๔ องคเ์ขา้ไปอารกัขาประจาํทัง้ ๔ ทศิ 
  ๗. เวลาเสดจ็ลงสูพ่ระครรภ ์พระมารดามปีกตทิรงเบญจศลี 
  ๘. เวลาเสดจ็ลงสูพ่ระครรภ ์พระมารดาไมท่รงมคีวามรูส้กึทางกามารมณ์ บุรุษ

ผูม้จีติกาํหนดัไมส่ามารถล่วงเกนิได ้
  ๙. เวลาเสดจ็ลงสูพ่ระครรภ ์พระมารดาทรงไดร้บัการบาํเรออยูด่ว้ยกามคุณ ๕ 
  ๑๐. เวลาเสดจ็ลงสูพ่ระครรภ ์พระมารดาไมท่รงมคีวามเจบ็ป่วยใด ๆ มองเหน็

พระโพธสิตัวอ์ยูภ่ายในพระครรภ ์มพีระอวยัวะสมบรูณ์ 
  ๑๑. เมือ่ประสตูไิด ้ ๗ วนั พระมารดาของพระองคส์วรรคตแลว้เกดิในสวรรค์

ชัน้ดุสติ 
  ๑๒. พระมารดาจะประสตูพิระโอรสเมือ่ทรงครรภค์รบ ๑๐ เดอืนเทา่นัน้ 
  ๑๓. พระมารดาจะประสตูพิระโอรสขณะประทบัยนืเทา่นัน้ 
  ๑๔. เวลาประสตู ิ ในตอนแรกเหล่าเทพจะทาํพธิตีอ้นรบั หลงัจากนัน้เป็น

หน้าทีข่องมนุษย ์
  ๑๕. เวลาประสตูจิากพระครรภ ์ ยงัไมท่นัสมัผสัแผน่ดนิ เทพบุตร ๔ องค์

ชว่ยกนัประคองไปไวเ้บือ้งพระพกัตรข์องพระมารดา 
  ๑๖. เวลาประสตู ิเสดจ็ออกโดยงา่ย ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยมลทนิครรภ ์



 

๖๑๕๒ 
 

 

  ๑๗. เวลาประสตู ิจะมธีารน้ําเยน็และธารน้ําอุ่น เพือ่ชาํระลา้งพระโพธสิตัวแ์ละ
พระมารดา 

  ๑๘. เมือ่ประสตูไิดค้รูห่น่ึง ทรงยนืผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ ทรงดาํเนิน
ไป ๗ กา้ว ทอดพระเนตรไปยงัทศิต่าง ๆ แลว้ทรงเปล่งพระอาสภวิาจาวา่ อคฺ
โคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ 
นตฺถทิานิ ปุนพฺภโวแปลความว่า เราคือผู้เลิศของโลก เราคือผู้เจริญทีสุ่ดของโลก 
เราคือผู้ประเสริฐทีสุ่ดของโลก ชาติน้ีเป็นชาติสุดท้าย บดัน้ีภพใหม่ไม่มีอีก 

  ๑๙. เวลาประสตู ิ แสงสวา่งเจดิจา้หาประมาณมไิดป้รากฏขึน้ในโลกพรอ้มทัง้
เทวโลก มารโลก พรหมโลก และ ๑๐ สหสัสโีลกธาตุสัน่สะเทอืน เลือ่นลัน่ 

  ๒๐. ในเรือ่งนี้ เวทนา สญัญา และวติกของตถาคตยอ่มปรากฏขึน้ ปรากฏ
ตัง้อยู ่ปรากฏถงึความดบัไป  

  เมือ่ทา่นพระอานนทก์ล่าวภาษตินี้แลว้ พระผูม้พีระภาคทรงพอพระทยั ภกิษุ
ทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมภาษติของทา่น (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙๗/๒๓๓) 

  มอีธบิายวา่ คาํ คาํวา่ เทพบตุร ๔ องค  ์หมายถงึทา้วมหาราช ๔ องค ์คอื (๑) 
ทา้วธตรฐ จอมคนธรรพค์รองทศิตะวนัออก (๒) ทา้ววริุฬหก จอมกุมภณัฑค์รอง
ทศิใต ้ (๓) ทา้ววริปัูกษ์ จอมนาคครองทศิตะวนัออก (๔) ทา้วเวสวณั จอมยกัษ์
ครองทศิเหนือ (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒๙๔/๒๖๐, ท.ีม.ฎกีา (บาล)ี ๑๙/๓๒)  

อจัฉิมดุีเทพธิดา, ชื่อ : ชือ่เทพธดิาองคห์น่ึง ธดิาของทา้วเวสสวณัมหาราช ผูไ้ปสรงสนานณ 
แมน้ํ่ามกีระแสน้ําเยน็  ดารดาษดว้ยดอกอุบลเป็นทีป่ลอดภยั เขตป่าหมิพานต ์
ภายหลงั เป็นนางบาทปรจิารกิาของทา้วสกักเทวราชในภพดาวดงึส ์ ดงัคาํในล
ตาวมิาน ทีล่ดาเทพธดิา สชัชาเทพธดิา ปวราเทพธดิา อจัฉิมดุเีทพธดิา และสดุา
เทพธดิา ผูม้คีวามรุง่เรอืง เป็นธดิาของทา้วเวสสวณัมหาราช ต่างเป็นนางบาท
ปรจิารกิาของทา้วสกักเทวราช ผูท้รงคณุอนัประเสรฐิ ทรงสริ ิ งดงามอยูด่ว้ย
คุณธรรม (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๑๖/๕๑) 

อชัชธรรม : ธรรมในวนันี้ หมายถงึธรรมซึง่มอียูข่ณะน้ี ดงัคาํในคณกโมคคลัลานสตูร ทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ บรรดารากไมห้อม  บณัฑติยกยอ่งกฤษณาวา่เป็นเลศิบรรดา
ไมท้ีม่แีก่นหอมบณัฑติยกยอ่งแก่นจนัทน์แดงวา่เป็นเลศิบรรดาไมท้ีม่ดีอกหอม  
บณัฑติยกยอ่งดอกมะลวิา่เป็นเลศิ แมฉ้นัใด คาํสัง่สอนของทา่นพระโคดมกฉ็นั
นัน้เหมอืนกนัจดัวา่ยอดเยีย่มกวา่อชัชธรรมทัง้หลาย (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๘/๘๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อชัชธรรม แปลวา่ธรรมซึง่มอียูข่ณะนี้ หมายถงึ
ลทัธขิองครทูัง้ ๖ (ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๗๘/๔๗)  
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อชัชุกะ,ภิกษุ : พระภกิษุรปูหนึ่ง ชาวกรุงเวสาล ี ดงัคาํวา่ คหบดผีูเ้ป็นอุปัฏฐากของพระอชัชุกะ 
ในกรุงเวสาล ีมบุีตร ๑คน หลาน ๑ คน  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๕๘/๑๓๑, ๑/๑๕๘/
๑๓๒) 

อชัชุนเถรคาถา : ภาษติของพระอชัชุนเถระ,คาถาของพระอชัชุนเถระ  ทา่นพระอชัชนุเถระ
กล่าวไวว้า่ เราสามารถยกตนจากหว้งน้ําใหญ่คอืสงสาร  ขึน้สูบ่กคอืนิพพาน ได ้ 
เหมอืนคนทีถู่กพดัพาไปในหว้งน้ําใหญ่ชว่ยขึน้ฝัง่ได ้เราไดรู้แ้จง้ตลอดอรยิสจั ๔ 
แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๘/๓๓๕) 

อชัชุนปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอชัชุนปุปผยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาต ิ ทา่นไดเ้กดิเป็นกนินร ไดใ้ชด้อกรกฟ้าขาวบชูา
พระพทุธเจา้เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ท่านไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรค์
สมบตัหิลายรอ้ยชาต ิในชาตสิุดทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๒๘/๒๐๖) 

อชัชุนะ, พระปัจเจกพทุธเจ้า,พระราชา : 1.ชือ่พระปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึง ดงัคาํใน
ปนสผลทายกเถราปทาน ทีพ่ระเถระกลา่วไวว้า่ พระปัจเจกพทุธเจา้นามวา่อชัชุ
นะ ทรงเพยีบพรอ้มดว้ยจรณะและเป็นพระมนีุ  ฉลาดในสมาธ ิประทบัอยูท่ีภ่เูขา
หมิพานต ์(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๓/๕๗๑) 

 2.ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ผูก้ระทาํบาปกรรมอนัรา้ยแรง เป็น ๑ ในพระราชา
ทัง้หลาย ๔ ผูก้ระทาํบาปกรรมอนัรา้ยแรง คอื พระเจา้ทณัฑก ี๑ พระเจา้นาฬกิี
ระ ๑ พระเจา้อชัชุนะ ๑ พระเจา้กลาพ ุ  ๑ ดงัทีท่า้วสกักเทวราชทรงทราบ
อธัยาศยัของพระราชาทัง้หลายแลว้จงึตรสัถามความสงสยัของพระราชาเหล่านัน้ 
มปีรากฏในสรภงัคชาดก ทีก่ล่าวถงึกรรมทีห่ยาบชา้ไวว้า่ พระเจา้อชัชุนะทรงตก
นรกชือ่สตัตสิลูะ  ทรงมพีระเศยีรหอ้ยลง พระบาทชีข้ ึน้เบือ้งบนเพราะทรง
เบยีดเบยีนพระองัครีสโคตมฤๅษผีูม้ขีนัต ิ มตีบะ ประพฤตพิรหมจรรยม์าชา้นาน
,ในสงักจิจชาดกอธบิายไวว้า่ ทรงเป็นใหญ่ในแควน้เกตกะ มพีระวรกายกาํยาํลํ่า
สนั ทรงเป็นนายขมงัธนูผูย้ ิง่ใหญ่ มพีระพาหาตัง้พนั กห็ายสาบสญูไปเพราะ
ระรานโคตมฤๅษ,ีในภรูทิตัตชาดกกก็ล่าวไวว้า่ ทา้วอชัชุนะและภมีเสนผูม้กีาํลงั
มาก มแีขนตัง้พนั ไมม่ใีครเสมอเหมอืนในแผน่ดนิ ยกธนูขึน้ไดถ้งึ ๕๐๐ น กไ็ด้
ทรงบชูาไฟ  (ข.ุชา.จตฺตาฬสี.(ไทย) ๒๗/๖๘/๖๐๖,๒๗/๗๒/๖๐๗,ข.ุชา.สฏฺฐ.ี
(ไทย) ๒๘/๙๔/๔๙,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๐๘/๓๐๓)  

อชัเชลผลทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอชัเชลผลทายกเถระ มเีนื้อความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดถ้วายผลรกฟ้าแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน



 

๖๑๕๔ 
 

 

ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๔/
๑๙๕) 

อชัฌตัตทุกขสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในเป็นทุกข ์ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน ๖ เป็นทกุข ์
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๒/๓) 

อชัฌตัตทุกขเหตสุตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยเหตุเกดิแหง่อายตนะภายในเป็นทุกข ์ พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะ
ภายใน ๖ เป็นทุกข ์แมเ้หตุปัจจยัเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อายตนะภายใน ๖ กเ็ป็น
ทุกข ์ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่กดิจากเหตทุีเ่ป็นทุกข ์ ทีไ่หนจกัเป็นสขุเล่า เน้ือหา
สาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตอนิจจเหตุสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๑๔๑/๑๗๖) 

อชัฌตัตทุกขาตีตานาคตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็น
ทุกข ์พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ อายตนะภายใน ๖ ทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นทุกข ์เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึ
ทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๘/๗) 

อชัฌตัตนันทิกขยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่ความเพลดิเพลนิในอายตนะ
ภายใน พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ภกิษุผูเ้หน็อายตนะภายใน ๖ ทีไ่มเ่ทีย่งวา่ไมเ่ทีย่ง ความเหน็ของ
ภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิ เมือ่เหน็ชอบยอ่มเบื่อหน่าย เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิ
จงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิ
และราคะ เราจงึเรยีกวา่ เป็นผูม้จีติหลุดพน้ดแีลว้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๖/๑๙๓) 

อชัฌตัตปัจจปุปันนยทนิจจสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นปัจจุบนัไมเ่ทีย่ง พระ
ผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายเหมอืน
อชัฌตัตาตตียทนิจจสตูรในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่ อายตนะ
ภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตีลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นปัจจุบนั
ลว้นไมเ่ทีย่ง (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๐๖๖/๒๑๐) 

อชัฌตัตพหิทธารมัมณปัญญา : ปัญญาทีม่สีภาวธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ 
ดงัคาํในวภิงัคท์ีอ่ธบิายความหมายวา่ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯความไมห่ลงงม
งาย ความเลอืกเฟ้นธรรมสมัมาทฏิฐ ิ ปรารภสภาวธรรมทีเ่ป็นภายในตนและ
ภายนอกตนเกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่อชัฌตัตพหทิธารมัมณปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๗๙๒/๕๐๘) 



 

๖๑๕๕ 
 

 

อชัฌตัตสญัโญชนะ : สงัโยชน์ภายในตน หมายถงึสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ ดงัคาํในวภิงัคท์ีอ่ธบิาย
ความหมายไวว้า่ สงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ ชือ่วา่อชัฌตัตสญัโญชนะ (อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๙๐๘/๕๖๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อชัฌตัตสญัโญชนะ  คอืสงัโยชน์ในกามภพ (อภ.ิ
ว.ิอ. (บาล)ี ๙๐๘/๕๓๕)  

อชัฌตัตสญุญะ : ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นภายใน,เป็นขอ้ ๑๑ ในสญุญะ ๒๕ ดงัคาํวา่ อชัฌตัต
สญุญะ(ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นภายใน) ดงัคาํในสญุญกถาอธบิายความหมาย
ไวว้า่ คอืจกัขทุีเ่ป็นอายตนะภายใน  เป็นธรรมวา่งจากอตัตา  จากสิง่ทีเ่นื่องดว้ย
อตัตา  จากความเทีย่ง  จากความยัง่ยนื  จากความมัน่คง  หรอืจากความไม่
แปรผนัเป็นธรรมดา  โสตะ  ฯลฯ  ฆานะ  ฯลฯ  ชวิหา  ฯลฯ  กาย  ฯลฯ  มโนที่
เป็นอายตนะภายใน  เป็นธรรมวา่งจากอตัตา  จากสิง่ทีเ่น่ืองดว้ยอตัตา  จาก
ความเทีย่ง  จากความยัง่ยนื  จากความมัน่คง  หรอืจากความไมแ่ปรผนัเป็น
ธรรมดา  น้ีชื่อว่าอชัฌตัตสญุญะ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๓๑) 

อชัฌตัตปัจจปุปันนานิจจสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นปัจจุบนัไมเ่ทีย่ง พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยูณ่วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายมเีนื้อหาสาระ
เหมอืนกนักบัอชัฌตัตาตตีานิจจสตูรในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่ 
อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตีลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็น
ปัจจุบนัลว้นไมเ่ทีย่ง (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๘๘/๒๐๗) 

อชัฌตัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสขุและทุกขใ์นภายใน พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์๕ เพราะอาศยัขนัธ ์๕ สขุและ
ทุกขใ์นภายในจงึเกดิขึน้ แลว้ตรสัถามโดยนยัเป็นตน้วา่ ขนัธ ์ ๕ เทีย่งหรอืไม่
เทีย่ง เมือ่ภกิษุทัง้หลายกราบทลูตามลาํดบัแลว้จงึตรสัสรุปวา่ อรยิสาวกผูไ้ด้
สดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์ ๕ เมือ่เบื่อหน่าย ยอ่มคลาย
กาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่หลุดพน้
แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิเพือ่
ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๕๐/๒๓๙) 

อชัฌตัตอนิจจฉันทราคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการละฉนัทราคะในอายตนะภายในทีไ่มเ่ทีย่ง 
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สิง่
เหล่าน้ี คอื อายตนะภายใน ๖ ลว้นไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉนัทราคะในสิง่
เหล่านัน้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๗๐/๒๐๓) 

อชัฌตัตอนิจจฉันทสตูร : พระสตูรว่าดว้ยการละฉนัทะในอายตนะภายในทีไ่มเ่ทีย่ง พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สิง่เหล่าน้ี 



 

๖๑๕๖ 
 

 

คอื อายตนะภายใน ๖ ลว้นไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉนัทะในสิง่เหล่านัน้ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๖๘/๒๐๒) 

อชัฌตัตอนิจจนันทิกขยสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่ความเพลดิเพลนิในอายตนะ
ภายในทีไ่มเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ เธอทัง้หลายจงมนสกิารอายตนะภายใน ๖ โดยแยบคายและจง
พจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งแหง่อายตนะภายใน ๖ ตามความเป็นจรงิ เมือ่ทาํได้
เชน่นัน้ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นอายตนะภายใน ๖ เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้
ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและ
ราคะ เราจงึเรยีกวา่ จติหลุดพน้ดแีลว้  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๘/๑๙๔) 

อชัฌตัตอนิจจราคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการละราคะในอายตนะภายในทีไ่ม่เทีย่ง พระผูม้พีระ
ภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สิง่เหล่าน้ี คอื 
อายตนะภายใน ๖ ลว้นไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละราคะในสิง่เหล่านัน้ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๖๙/๒๐๒) 

อชัฌตัตอนิจจเหตสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุเกดิแหง่อายตนะภายในไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน ๖ 
ไมเ่ทีย่ง แมเ้หตุปัจจยัเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อายตนะภายใน ๖ กไ็มเ่ทีย่ง 
อายตนะภายใน ๖ ทีเ่กดิจากเหตุทีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจกัเทีย่งเล่า อรยิสาวกผูไ้ด้
สดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นอายตนะภายใน ๖ เมือ่เบื่อหน่ายย่อม
คลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดัจติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่
หลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่ี
กจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔๐/๑๗๕) 

อชัฌตัตาตีตยทนิจจสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีไม่เทีย่ง พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน ๖ 
ทีเ่ป็นอดตีลว้นไมเ่ทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เป็นทุกข ์สิง่ใดเป็นทุกข ์สิง่นัน้เป็น
อนตัตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ช่ อตัตาของ
เรา อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นอายตนะภายใน ๖
เมือ่เบื่อหน่าย ยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติ
หลุดพน้แลว้ กร็ูว้่าหลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วร
ทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๐๔/๒๐๙) 

อชัฌตัตาตีตาทิทุกขสตูร  :พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นทุกข ์พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร ๓ สตูรกบัภกิษุ
ทัง้หลายมเีนื้อหาสาระเหมอืนกนักบัสตูรที ่ ๑๙–๒๑ ในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีง



 

๖๑๕๗ 
 

 

เปลีย่นจากคาํวา่ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนัลว้นไมเ่ทีย่ง 
เป็นคาํว่า อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนัลว้นเป็นทุกข ์
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๘๙-๑๙๑/๒๐๗) 

อชัฌตัตาตีตาทิยทนัตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นอนตัตา 
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร ๓ สตูรกบั
ภกิษุทัง้หลาย ซึง่มเีน้ือหาสาระเชน่เดยีวกนักบัสตูรที ่ ๓๗–๓๙ ในวรรคนี้ 
ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนั
ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนัลว้น
เป็นอนตัตา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๑๐-๒๑๒/๒๑๑) 

อชัฌตัตาตีตาทิยงัทุกขสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นทุกข ์พระ
ผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูร ๓ สตูรกบัภกิษุ
ทัง้หลาย มเีนื้อหาสาระเหมอืนกนักบัสตูรที ่ ๓๗–๓๙ ในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีง
เปลีย่นจากคาํวา่ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนัลว้นไมเ่ทีย่ง 
เป็นคาํว่า อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนัลว้นเป็นทุกข ์
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๐๗-๒๐๙/๒๑๑) 

อชัฌตัตาตีตาทิอนัตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นอนตัตา 
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายมี
เนื้อหาสาระเหมอืนกนักบัสตูรที ่ ๑๙–๒๑ ในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํ
วา่ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนัลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ 
อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตี อนาคตและปัจจุบนัลว้นเป็นอนตัตา  (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๑๙๒-๑๙๔/๒๐๘) 

อชัฌตัตาตีตานิจจสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน ๖ 
ทีเ่ป็นอดตีลว้นไมเ่ทีย่ง อรยิสาวกผูไ้ดรู้อ้ยา่งนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแมใ้นอายตนะ
ภายใน ๖ เมือ่เบื่อหน่าย ยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุด
พน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่หลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 
ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๘๖/๒๐๖) 

อชัฌตัตานัตตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในเป็นอนตัตา พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน ๖ 
เป็นอนตัตา เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคน้ี 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓/๓) 



 

๖๑๕๘ 
 

 

อชัฌตัตานัตตเหตสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่อายตนะภายในเป็นอนตัตา พระผูม้พีระ
ภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะ
ภายใน ๖ เป็นอนตัตา แมเ้หตุปัจจยัเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อายตนะภายใน ๖ ก็
เป็นอนตัตา อายตนะภายใน ๖ ทีเ่กดิจากเหตุทีเ่ป็นอนตัตา ทีไ่หนจกัเป็นอตัตา
เล่า เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตอนิจจเหตสุตูรในวรรคน้ี 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๔๒/๑๗๖) 

อชัฌตัตานัตตาตีตานาคตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็น
อนตัตาพระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน๖ ทัง้ทีเ่ป็นอดตีอนาคตและปัจจุบนัเป็นอนตัตา 
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๙/๗) 

อชัฌตัตานาคตยทนิจจสตูร : พระสตูรว่าดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอนาคตไม่เทีย่ง พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายเหมอืนอชัฌตั
ตาตตียทนิจจสตูรในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่ อายตนะภายใน ๖ ที่
เป็นอดตีลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอนาคตลว้นไมเ่ทีย่ง 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๐๕/๒๑๐) 

อชัฌตัตานาคตานิจจสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอนาคตไม่เทีย่ง พระผูม้พีระ
ภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายมเีน้ือหาสาระ
เหมอืนกนักบัอชัฌตัตาตตีานิจจสตูรในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่ 
อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็นอดตีลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ อายตนะภายใน ๖ ทีเ่ป็น
อนาคตวา่ลว้นไมเ่ทีย่ง (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๘๗/๒๐๗) 

อชัฌตัตานิจจสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในไม่เทีย่ง พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน ๖ คอื ตา ห ูจมกู 
ลิน้ กายและใจ ไมเ่ทีย่ง อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ จงึเบื่อหน่ายใน
อายตนะภายใน ๖ เมือ่เบื่อหน่าย ย่อมคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติ
ย่อมหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่หลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยู่จบ
พรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑/๑) 

อชัฌตัตานิจจาตีตานาคตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตไม่
เทีย่ง พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ อายตนะภายใน ๖ ทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตไมเ่ทีย่ง เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึ
ทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตานิจจสตูรในวรรคนี้(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๗/๖) 



 

๖๑๕๙ 
 

 

อชัฌตัตายตนทุกขสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในเป็นทุกข ์ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน ๖ เป็น
ทุกข ์ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยั
แหง่อชัฌตัตายตนอนิจจสตูรในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่ ลว้นไม่
เทีย่ง เป็นคาํวา่ ลว้นเป็นทกุข ์(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๓/๒๑๔) 

อชัฌตัตายตนอนัตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในเป็นอนตัตา พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน ๖ เป็น
อนตัตา อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ย่างนี้ เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยั
แหง่อชัฌตัตายตนอนิจจสตูรในวรรคนี้ ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่ ลว้นไม่
เทีย่ง เป็นคาํวา่ ลว้นเป็นอนตัตา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๔/๒๑๔) 

อชัฌตัตายตนอนิจจสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายในไมเ่ทีย่ง พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายตนะภายใน ๖ ลว้น
ไมเ่ทีย่ง อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นอายตนะภายใน 
๖ เมือ่เบื่อหน่าย ยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติ
หลุดพน้แลว้ กร็ูว้่าหลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วร
ทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๒๒/๒๑๓) 

อชัฌตัตารมัมณปัญญา  : ปัญญาทีม่สีภาวธรรมภายในตนเป็นอารมณ์,เป็นขอ้ ๑ 
ในปัญญา ๓ คอือชัฌตัตารมัมณปัญญา พหทิธารมัมณปัญญา อชัฌตัตพ
หทิธารมัมณปัญญา ดงัคาํในวภิงัคท์ีอ่ธบิายความหมายวา่ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั
ฯลฯความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ ปรารภสภาวธรรมที่
เป็นภายในตนเกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่อชัฌตัตารมัมณปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๙๐/
๕๐๘) 

อชัฌตัติกะ : ภายใน, ขา้งใน เชน่ในคาํวา่อชัฌตัตกิทาน (ทานภายใน, ใหข้องภายใน) อชัฌตั
ตกิายตนะ (อายตนะภายใน) มกัอยู่ขา้งหน้าศพัทอ์ื่น เชน่อชัฌตัตกิทุกะ หรอื
ดงัเชน่คาํอชัฌตัตกิอุปาทาตกิะ (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๖๖/๑๕,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/
๕๘๕/๑๘๔) ; ตรงขา้มกบั พาหริะ 

อชัฌตัติกรปู  :  รปูทีเ่ป็นไปภายในตนมปีรากฏในธมัมสงัคณีทีก่ล่าวไวว้า่ อชัฌตัตกิรปู รปูที่
เป็นภายใน  นัน้เป็นไฉน จกัขายตนะฯลฯ กายายตนะรปูนี้ชือ่วา่เป็นภายใน 
(อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๖๗๒/๒๑๑) ; ดทูี ่รูป ๒๘  

อชัฌตัติกงัคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุภายในใหโ้พชฌงคเ์กดิ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ เราไมท่รงเหน็เหตุอื่นใดแมอ้ยา่งหน่ึงอนัเป็นเหตุภายในทีท่าํให้
โพชฌงค ์๗ เกดิขึน้ เหมอืนโยนิโสมนสกิาร (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๐/๑๖๐) 



 

๖๑๖๐ 
 

 

อชัฌตัติกายตนปริชานนสตูร:พระสตูรวา่ดว้ยการกาํหนดรูอ้ายตนะภายใน พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ บุคคลเมือ่ยงัไมรู่้
ยิง่ ไมก่าํหนดรู ้ ไมค่ลายกาํหนดัและไมล่ะอายตนะภายใน ๖ จดัวา่เป็นผูไ้มค่วร
สิน้ทุกข ์สว่นบุคคลเมือ่รูย้ ิง่เป็นตน้ เป็นผูค้วรสิน้ทกุข ์ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๑/
๑๒๕) 

อชัฌตัติกายตนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะภายใน พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ 

  ๑. ทุกขอรยิสจั ไดแ้ก่อายตนภายใน ๖   
  ๒. ทุกขสมทุยอรยิสจั ไดแ้ก่ตณัหา ๓  
  ๓. ทุกขนิโรธอรยิสจั ไดแ้ก่ ความดบัตณัหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ 

ความสละคนื ความพน้ ความไมอ่าลยัในตณัหา 
  ๔. ทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์๘  
  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๔/๕๙๙) 
อชัฌาจาร : ความประพฤตชิัว่, การละเมดิศลี, การล่วงมรรยาท, การละเมดิประเพณี ดงัเชน่

คาํในปรวิารทีก่ล่าวไวว้า่ สงฆพ์งึลงโทษภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์๓  แมอ้กีอยา่ง 
คอื ๑. มสีลีวบิตัใินอธศิลี ๒. มอีาจารวบิตัใินอชัฌาจาร ๓.  มทีฏิฐวิบิตัใินอตทิฏิฐ ิ
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๖, ๔/๘๕/๑๓๓, ๔/๑๐๓/๑๕๙,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๖/๑๔,๖/๖/
๑๕,๖/๑๕/๓๒,๖/๑๕/๓๓,๖/๒๗/๕๕,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๔) 

อชัฌายกา : ผูไ้มบ่าํเพญ็ฌาน ดงัคาํในอคัคญัญสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สตัวเ์หล่าน้ี
ไมไ่ดบ้รรลุฌานนัน้ในกระทอ่มทีม่งุดว้ยใบไมใ้นราวป่า  จงึเทีย่วไปยงัหมูบ่า้นที่
ใกลเ้คยีงกนัและนิคมทีใ่กลเ้คยีงกนั พากนัทาํคมัภรีอ์ยู ่ชนเหล่าน้ีไมบ่าํเพญ็ฌาน 
เพราะชนเหลา่น้ี ไมบ่าํเพญ็ฌาน ในบดัน้ี คาํที ่๓ วา่ อชัฌายกา อชัฌายกา  จงึ
เกดิขึน้สมยันัน้ คาํวา่  อชัฌายกา นัน้ถอืกนัวา่เป็นคาํเลว แต่ในสมยันี้ คาํวา่ 
อชัฌายกานัน้ถอืกนัวา่ประเสรฐิ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๒/๙๘) 

อชัฌาสยั : นิสยัใจคอ, ความนิยม, ความมน้ํีาใจ ดงัคาํในมหาโควนิทสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ พระผู้
มพีระภาคพระองคน์ัน้ ผูท้รงขา้มความสงสยัปราศจาก ความแคลงใจผูจ้บสิน้
ความดาํรดิว้ยอาทพิรหมจรรยอ์นัเป็นไปตามอชัฌาสยั(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๙๖/
๒๓๑,๑๐/๓๐๒/๒๓๗) 

อชัโฌสานะ : ความหมกมุ่นฝังใจ, เป็นขอ้ ๑ ในปฏจิจสมปุปาท ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
อานนท ์ ดว้ยเหตุดงันี้แล เพราะอาศยัเวทนาตณัหาจงึม ี เพราะอาศยัตณัหา ปริ
เยสนา  (การแสวงหา)  จงึม ีเพราะอาศยัปรเิยสนา ลาภะ  (การได)้  จงึม ีเพราะ
อาศยัลาภะ วนิิจฉยะ  (การกาํหนด)  จงึม ีเพราะศยัวนิิจฉยะ ฉนัทราคะ (ความ
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กาํหนดัดว้ยอาํนาจ ความพอใจ)  จงึม ี เพราะอาศยัฉนัทราคะ อชัโฌสานะ 
(ความหมกมุน่ฝังใจ)  จงึม ี  เพราะอาศยัอชัโฌสานะ ปรคิคหะ (การยดึถอื
ครอบครอง)  จงึม ี เพราะอาศยัปรคิคหะ มจัฉรยิะ (ความตระหนี่) จงึม ี เพราะ
อาศยัมจัฉรยิะ อารกัขะ  (ความหวงกัน้)จงึมเีพราะอารกัขะเป็นเหตุบาปอกุศล
ธรรมเป็นอเนก  ยอ่มเกดิขึน้จากการถอืทอ่นไมก้ารถอืศสัตรา การทะเลาะ การ
แก่งแย่ง การววิาท การพดูขึน้เสยีงวา่ มงึ มงึ การพดู สอ่เสยีด และการพดูเทจ็ 
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๐๓/๖๑,๑๐/๑๐๗/๖๒,๑๐/๑๐๘/๖๓,๑๐/๓๖๖/๒๙๒,๑๑/๓๕๙/
๔๒๑) 

อญัชนะ : กษตัรยิโ์กลยิวงศผ์ูค้รองเทวทหนคร มมีเหสพีระนามวา่ ยโสธราเป็นพระชนก
ของพระมหามายาเทวผีูเ้ป็นพระพทุธมารดาและพระนางมหาปชาบดโีคตม ี
(ตาํนานวา่มโีอรสดว้ย ๒ องค ์ คอื ทณัฑปาณิ และสปุปพทุธะ) ดงัคาํในมหาป
ชาปตโีคตมเีถรยิาปทานทีพ่ระเถระกล่าวไวว้า่พระชนกของขา้พเจา้ทรงพระนาม
วา่อญัชนศากยะพระชนนีของขา้พเจา้ทรงพระนามวา่สลุกัขณา (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๒๑๔/๔๑๕) 

อญัชนวนิยเถรคาถา : ภาษติของพระอญัชนวนิยเถระ,คาถาของพระอญัชนวนิยเถระ 
ทา่นพระอญัชนวนิยเถระกลา่ววา่ เราเขา้ไปป่าอญัชนาวนั  เอาตัง่เป็นกุฎ ีบรรลุ
วชิชา  ๓  แลว้ เราไดท้าํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๕๕/๓๒๓) 

อญัชนวรรณ, พญาช้าง : ชือ่พญาชา้งเชอืกหนึ่งทีถู่กแลกไปอยูแ่ควน้กาลงิคะ ดงั
คาํในกุรุธมัมชาดก ทีพ่ราหมณ์ทัง้หลายสรรเสรญิคุณของพระอุปราชโพธสิตัวว์า่
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นใหญ่กวา่เหล่าชน ขา้พระองคท์ัง้หลายไดท้ราบศรทัธาและ
ศลีของพระองคแ์ลว้ จะขอรบัพระราชทานแลกเปลีย่นทองคาํกบัพญาชา้งอญั
ชนวรรณนําไปไวใ้นแควน้กาลงิคะ พระเจา้ขา้ (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๗๖/๑๓๗) 

อญัชนวนั, ป่า : ชือ่ป่าแห่งหนึ่ง เมอืงสาเกต ,เป็นสถานทีท่ีกุ่ณฑลยิปรพิาชกเขา้เฝ้าพระผูม้ี
พระภาคแลว้สนทนาธรรมเรือ่งโพชฌงค ์ ๗ ดงัคาํในกุณฑลยิสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ 
พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ ป่าอญัชนวนั สถานทีพ่ระราชทานอภยัแก่หมูเ่นื้อ  
เขตเมอืงสาเกต (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๗/๑๒๐,๑๙/๕๑๓/๓๒๕) 

อญัชนวนั, พระราชอทุยาน :พระราชอุทยานแหง่หนึ่ง ชือ่วา่อญัชนวนั แควน้สาเกต,เป็น
สถานทีท่ีก่กุธเทพบตุรเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้สนทนาธรรม ดงัคาํวา่ พระผู้
มพีระภาคประทบัอยู ่ ณ  พระอญัชนวนั สถานทีพ่ระราชทานอภยัแก่หมูเ่นื้อ 
เขตเมอืงสาเกต (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๙๙/๑๐๔) 

อญัชนศากยะ, พระราชา : ด ูอญัชนะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๑๔/๔๑๕)  
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อญัชนามฤคทายวนั : ชือ่ป่าแหง่หนึ่งทีพ่ระเจา้โกศลเสดจ็ไปล่าเนื้อ แควน้โกศล ดงัคาํใน
นนัทยิมคิราชชาดกทีเ่น้ือนนัทยิโพธสิตัวก์ล่าวว่า พระเจา้โกศลไดเ้สดจ็มาทีอ่ญั
ชนามฤคทายวนั ทรงโก่งธนู สอดลกูศรเพือ่จะฆา่เรา เราไดห้นัขา้งใหพ้ระราชาผู้
ทรงเหนี่ยวธนูพระองคน์ัน้ เมือ่นัน้เราจงึพน้ความตาย ไดร้บัความสขุ มาพบพอ่
แม ่(ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๗๔/๒๔๑) 

อญัชนาวนั, ชื่อ : ชือ่ป่าแห่งหนึ่ง เป็นทีบ่ําเพญ็เพยีรของพระอญัชนวนิยเถระ ดงัคาํในอญั
ชนวนิยเถรคาถาทีท่า่นกล่าวไวว้า่ เราเขา้ไปป่าอญัชนาวนั เอาตัง่เป็นกุฎ ีบรรลุ
วชิชา ๓ แลว้ เราไดท้าํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๕/
๓๒๓) 

อญัชลี : การประนมมอื, การไหว ้ ดงัเชน่คาํวา่ พราหมณ์คหบดชีาวมคธ ๑๒  นหุต
เหล่านัน้  บางพวกถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้นัง่  ณ  ทีส่มควร  บางพวก
กไ็ดส้นทนาปราศรยักบัพระผูม้พีระภาคพอเป็นทีบ่นัเทงิใจ  พอเป็นทีร่ะลกึถงึ
กนัและกนั  แลว้นัง่  ณ  ทีส่มควรบางพวกกป็ระคองอญัชลไีปทางทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคประทบั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๕๔/๖๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๖/๖,๑๑/๒๔๒/๑๙๙,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๓,๑๓/๒๘๒/๓๓๗,๑๓/๔๐๐/๕๐๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๑/
๕๗,๑๔/๒๒๑/๒๕๔,๑๔/๓๗๗/๔๒๖,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๐๖/๑๑๗,ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๔๑/๓๕๙)  

อญัชลีกรรม : การประนมมอืแสดงความเคารพ ดงัเชน่คาํวา่ ภกิษุณีถงึจะบวชได ้ ๑๐๐  
พรรษากต็อ้งทาํการกราบไหว ้ ตอ้นรบัทาํอญัชลกีรรม ทาํสามจีกิรรมแก่ภกิษุผู้
บวชแมใ้นวนันัน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๗/๘๘,องฺ.จตกฺุก.(ไทย) ๒๑/๑๘๗/
๒๗๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๑/๓๓๔,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๑๒๒๑/๑๕๔,ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๕๐/๑๑๒) 

อญชฺลีกรณีโย : (พระสงฆ)์ เป็นผูค้วรไดร้บัอญัชลกีรรม คอืการประนมมอืไหว ้ กราบไหว ้
เพราะมคีวามดทีีค่วรแก่การไหวท้าํใหผู้ไ้หวผู้ก้ราบ ไมต่อ้งกระดากใจ(ขอ้ ๘ 
ในสงัฆคุณ ๙) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; อญฺชลิกรณีโย กใ็ช ้

อญัชสะ, กษตัริย  ์: 1.ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระอุบาลเีถระ ดงัคาํใน
อุปาลเิถราปทาน ทีพ่ระอุบาลเีถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ในกปัที ่๒ นบั
จากภทัรกปันี้ไปไดม้กีษตัรยิพ์ระนามวา่อญัชสะ ทรงเดชานุภาพหาทีส่ดุมไิด ้
ทรงยศหาประมาณมไิด ้ เป็นพระเจา้แผน่ดนิมพีระราชทรพัยม์าก (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๕๕๑/๘๔) 
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 2.ชือ่มรรคชือ่หนึ่ง ดงัขอ้ความวา่ คาํวา่ (เพราะ) มรรคนัน้(เป็นไป)เพือ่ใหถ้งึฝัง่ 
ไดแ้ก่ มรรค ปันถะ ปถะ ปัชชะ อญัชสะ วฏุมายนะ นาวา อุตตรเสตุ กุลละ ภสิิ
และสงักมะ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๐๑/๓๔๕)  

อญัชนั ,อญัชนั, ดอก,อญัชนัขาว,อญัชนัเขียว : ชือ่พรรณไม ้๒ ชนิด คอื ไมต้น้ชนิด  และไม้
เถา ชนิดหลงัดอกสคีรามแก่ ขาว และมว่งอ่อน บางครัง้เรยีกสคีรามแก่อยา่งสี
ดอกอญัชนั วา่ สอีญัชนั (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๕๓๖/๑๓๔,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๕/๑๘,ข.ุ
ชา.ม.(ไทย) ๒๘/๒๐๔๙/๕๐๓,๒๘/๑๗๔๒/๔๖๐) 

อญัญเดียรถียป์ริพาชก : ปรพิาชากผูเ้ป็นอญัเดยีรถยี ์ ดงัคาํในกงัเขยยสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
กล่าวไวว้า่  ครัน้ล่วง ๓ เดอืนนัน้ไป พระผูม้พีระภาคกเ็สดจ็ออกจากทีห่ลกีเรน้
แลว้  รบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้พวกอญัเดยีรถยี์
ปรพิาชกพงึถามเธอทัง้หลายอยา่งนี้วา่ ผูม้อีายทุัง้หลาย โดยมากพระสมณโคดม
ทรงอยูจ่าํพรรษาดว้ยวหิารธรรมขอ้ไหน เธอทัง้หลายถูกถามอยา่งน้ีพงึ
ตอบอญัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหล่านัน้อยา่งนี้วา่ ทา่นทัง้หลาย โดยมากพระผูม้ี
พระภาคทรงอยู่จาํพรรษาดว้ยอานาปานสตสิมาธ ิ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๕/๕๓,๑๑/
๑๖๒/๑๒๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๗๘/๔๗๒) 

อญัญตรกฏุุมพิกวตัถ ุ: เรือ่งกุฎุมพคีนใดคนหน่ึง  พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่
กุฎุมพวีา่  ความโศกเกดิจากสิง่เป็นทีร่กั ภยักเ็กดิจากสิง่เป็นทีร่กั ผูพ้น้จากสิง่
เป็นทีร่กัไดเ้ดด็ขาด ยอ่มไมม่คีวามโศกและภยัจากทีไ่หนเลย (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๒๑๒/๙๘) 

อญัญตรกลุทาริกาวตัถ ุ :เรือ่งสาวน้อยในตระกลูหน่ึง พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่สามี
ของสาวน้อยในตระกลูหนึ่ง วา่ ไฟเสมอดว้ยราคะไมม่ ี โทษเสมอดว้ยโทสะไมม่ ี
ทุกขเ์สมอดว้ยเบญจขนัธไ์ม่ม ี สขุ(อื่น)ยิง่กวา่ความสงบ๒ไม่ม ี (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๒๐๒/๙๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความสงบ (สนัต)ิ ในทีน้ี่หมายถงึนิพพาน (ข.ุธ.อ. 
(บาล)ี ๖/๑๑๗)  

อญัญตรกลุปตุตวตัถ ุ: เรือ่งกุลบุตรคนใดคนหน่ึงพระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่
กุลบตุรคนหนึ่งซึง่มภีรรยามกันอกใจวา่ สตรมีคีวามประพฤตชิัว่เป็นมลทนิ ผูใ้ห้
มคีวามตระหนี่เป็นมลทนิ บาปธรรมเป็นมลทนิทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า มลทนิที่
ยิง่กวา่มลทนินัน้คอือวชิชาภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละมลทนินัน้ใหไ้ด ้ แลว้
เป็นอยู่อยา่งผูป้ราศจากมลทนิเถดิ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๔๒/๑๐๘) 



 

๖๑๖๔ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประพฤตชิัว่ หมายถงึการประพฤตนิอกใจสาม ี
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๗/๑๔, องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๑๕-๑๘/๒๗๙) คาํวา่ บาปธรรม 
ในทีน้ี่หมายถงึอกุศลธรรมทัง้หมด (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๗/๑๕) 

อญัญตรปัพพชิตวตัถ ุ: เรือ่งบรรพชติรปูใดรปูหน่ึง นกับวชนอกพระพทุธศาสนา ทา่น
หน่ึง  ถามพระผูม้พีระมพีระภาค เรือ่งบรรพชติ พระองคจ์งึตรสัว่า  ผูท้ีล่อยบาป
ได ้  เราเรยีกวา่ พราหมณ์ เพราะประพฤตสิงบ เราเรยีกวา่ สมณะ ฉะนัน้ ผูท้ี่
กาํจดัมลทนิของตนใหห้มดไปได ้เราจงึเรยีกวา่ บรรพชติ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๘/
๑๕๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประพฤตสิงบ หมายถงึประพฤตปิฏบิตัใิหอ้กุศล
ธรรมทัง้หมดสงบ (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๙๗) คาํวา่ มลทนิ หมายถงึกเิลสมรีาคะ เป็น
ตน้ (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๙๗) 

อญัญตรปรุิสวตัถ ุ: เรือ่งชายคนใดคนหนึ่ง พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่พระเจา้ปเสนทิ
โกศล  และชายคนหนึ่งวา่ ราตรหีน่ึง  ยาวนานสาํหรบัคนผูต้ื่นอยู ่ ระยะทาง
โยชน์หน่ึง  ยาวไกลสาํหรบัคนผูเ้มือ่ยลา้  สงัสารวฏัยาวนานสาํหรบัคนพาลผูไ้ม่
รูแ้จง้สทัธรรม (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๖๐/๔๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า สงัสารวฏั หมายถงึการเวยีนวา่ยตายเกดิ (ข.ุธ.อ. 
(บาล)ี ๓/๑๐๖)  

อญัญตรผลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญามผีลอยา่งใดอยา่งหนึ่ง พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่  ภกิษุทัง้หลาย อฏัฐกิสญัญา  (ความหมายรูซ้ากศพทีย่งัเหลอือยูแ่ต่รา่ง
กระดกูหรอืกระดกูทอ่น) ทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้มผีลมาก มอีานิสงสม์าก 
ดว้ยการเจรญิสตสิมัโพชฌงค ์เป็นตน้ (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๓๘/๑๘๙) 

อญัญตรพราหมณวตัถ ุ:เรือ่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ม ี๖ เรือ่ง แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อญัญตรพราหมณวตัถ ุ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่พราหมณ์วา่ 

ความโศกเกดิจากตณัหา  ภยักเ็กดิจากตณัหา ผูพ้น้จากตณัหาไดเ้ดด็ขาด ยอ่ม
ไมม่คีวามโศกและภยัจากทีไ่หนเลย (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๑๖/๙๙) 

 2.อญัญตรพราหมณวตัถ ุ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่พราหมณ์ผูท้าํ
กุศลอยูบ่่อย ๆ ว่า ผูม้ปัีญญาพงึกาํจดัมลทนิของตนทลีะน้อยทุกขณะ  โดย
ลาํดบั เหมอืนชา่งทองกาํจดัสนิมทอง  ฉะนัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๓๙/๑๐๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มลทนิ หมายถงึกเิลสมรีาคะเป็นตน้ (ข.ุธ.อ. (บาล)ี 
๗/๗) 

 3.อญัญตรพราหมณวตัถ ุ พราหมณ์คนหนึ่งเป็นนกับวชนอกพระพทุธศาสนา
เทีย่วบณิฑบาตอยา่งภกิษุ วนัหนึ่ง  เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคประสงคจ์ะให้
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พระองคต์รสัเรยีกวา่ภกิษุ  พระองคจ์งึตรสัวา่ บุคคลไมช่ือ่วา่เป็นภกิษุ เพยีง
เพราะขอจากผูอ้ื่นเทา่นัน้ ทัง้ไมช่ือ่วา่เป็นภกิษุ  เพราะยงัสมาทานธรรมทีเ่ป็น
พษิอยู ่ ในศาสนาน้ี  ผูท้ีล่อยบุญและบาปไดแ้ลว้ประพฤตพิรหมจรรย ์อยูใ่นโลก
ดว้ยปัญญา จงึจะชือ่วา่ภกิษุ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๖๖/๑๑๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ภกิษุ ในทีน้ี่หมายถงึผูท้าํลายกเิลสทัง้หลายไดด้ว้ยญาณ 
คาํวา่ สมาทานธรรมทีเ่ป็นพษิ หมายถงึมคีวามประพฤตชิัว่ทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ (ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๗/๔๗)  

 4.อญัญตรพราหมณวตัถ ุ พระผูม้พีระภาคเมือ่ตรสัเนื้อความนี้แก่พราหมณ์ผู้
ถามเรือ่งพราหมณ์วา่ ผูเ้พง่พนิิจ  ปราศจากธุล ี  อยูต่ามลาํพงั  ทาํกจิเสรจ็แลว้  
หมดอาสวะ บรรลุประโยชน์สงูสดุ เราเรยีกวา่  พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๖/
๑๕๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประโยชน์สงูสดุ หมายถงึอรหตัตผล (ข.ุธ.อ. (บาล)ี
๘/๙๓) 

 5.อญัญตรพราหมณวตัถ ุพระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ีแก่พราหมณ์คนหน่ึง
วา่ เราไมเ่รยีกบุคคลผูถ้อืกาํเนิด เกดิในครรภม์ารดาวา่  พราหมณ์ ถา้เขายงัมี
กเิลสเครือ่งกงัวลอยู ่ เขาเป็นเพยีงผูช้ือ่วา่โภวาท ี เทา่นัน้ เราเรยีกผูห้มดกเิลส
เครือ่งกงัวล หมดความยดึมัน่ถอืมัน่เทา่นัน้วา่พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๙๖/
๑๕๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โภวาท ี หมายถงึบุคคลผูม้ปีกตเิทีย่วรอ้งเรยีก
ตนเองว่า “เป็นผูเ้จรญิ” (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๑๐๘)  

 6.อญัญตรพราหมณวตัถ ุพระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ีแก่พราหมณ์คนหน่ึง
วา่ ผูใ้ดในศาสนาน้ี  รูช้ดัความสิน้ทุกขข์องตน                   ปลงภาระไดแ้ลว้ 
ปราศจากโยคะ เราเรยีกผูน้ัน้วา่พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๐๒/๑๖๐) 

อญัญตรพราหมณสตูร :ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อญัญตรพราหมณสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพราหมณ์ผูห้น่ึง สมยัทีพ่ระผูม้พีระ

ภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั พราหมณ์คนหน่ึงไดท้ลูถามวา่  สิง่ทัง้ปวงมี
หรอืวา่ไมม่ ี พระองคต์รสัวา่ โวหารทัง้ ๒ น้ีจดัเป็นทีส่ดุ ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกล้
ทีส่ดุทัง้ ๒ นัน้ แสดงธรรมโดยสายกลางเป็นตน้วา่ เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั 
สงัขารทัง้หลายจงึม ี อนัเป็นเหตุใหพ้ราหมณ์นัน้เลื่อมใส ขอถงึพระรตันตรยัเป็น
สรณะ  ประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชวีติ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๔๖/๙๓) 

 2.อญัญตรพราหมณสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพราหมณ์คนหนึ่งทลูถามปัญหา 
พราหมณ์คนหนึ่งทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ อะไรเป็นเหตุปัจจยัใหพ้ระสทัธรรม
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ตัง้อยูไ่ดไ้มน่านและเป็นเหตปัุจจยัใหพ้ระสทัธรรมตัง้อยูไ่ดน้าน ทา่นพระองค์
ตรสัตอบวา่ เพราะบุคคลไมเ่จรญิสตปัิฏฐาน ๔ พระสทัธรรมจงึตัง้อยูไ่ดไ้มน่าน 
ถา้เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ กจ็ะตัง้อยูไ่ดน้าน (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๙๒/๒๔๙ ) 

 3.อญัญตรพราหมณสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพราหมณ์ผูท้ลูถามธรรมคณุ 
พราหมณ์คนหนึ่งเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ทลูถามวา่ พระองคต์รสัวา่พระธรรม
เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิตัพิงึเหน็ชดัดว้ยตนเอง ... อนัวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ดว้ยเหตุ
เพยีงเทา่ไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ บุคคลมจีติถูกราคะโทสะ โมหะครอบงาํ
กลุม้รุม ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เบยีดเบยีนทัง้สองฝ่าย 
เสวยทกุขโ์ทมนสัทางใจ เมือ่ละราคะเป็นตน้แลว้ กไ็มค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตน ไม่
คดิเพือ่เบยีดเบยีนคนอื่น ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้สองฝ่าย ไมเ่สวยทุกขท์างใจ 
เมือ่แสดงธรรมจบลง พราหมณ์ชืน่ชมพระภาษติแสดงตนเป็นอุบาสกขอถงึพระ
รตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๔/๒๑๖) 

อญัญตรภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุรปูใดรปูหน่ึง ม ี๕ เรือ่ง แต่เน้ือหาต่างกนั คอื  
 1.อญัญตรภิกขวุตัถ ุพระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุรปูหนึ่งวา่  ภกิษุ

ยนิดใีนความไมป่ระมาท หรอืเหน็ภยัในความประมาท เผาสงัโยชน์น้อยใหญ่ได้
หมด เหมอืนไฟเผาเชือ้น้อยใหญ่ใหห้มดไป  ฉะนัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๓๔)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สงัโยชน์ หมายถงึกเิลสทีผ่กูมดัใจสตัวม์ ี๑๐ อยา่ง 
คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ ความเหน็วา่เป็นอตัตาของตน  (๒) วจิกิจิฉา ความลงัเล
สงสยั (๓) สลีพัพตปรามาส ความถอืมัน่ศลีพรต (๔) กามราคะ ความกาํหนดัใน
กาม (๕) ปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่ในใจ (๖) รปูราคะ ความกาํหนดัในรปู (๗) 
อรปูราคะ ความกาํหนดัในอรปู (๘) มานะ ความถอืตวั (๙) อุทธจัจะ ความ
ฟุ้งซ่าน (๑๐) อวชิชา ความไมรู่ ้ (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๒/๑๐๖, ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๓๔/
๑๒๑)  

 2.อญัญตรภิกขวุตัถ ุพระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุรปูหน่ึง  วา่ การ
ฝึกจติทีค่วบคมุไดย้าก  เปลีย่นแปลงงา่ย ชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ทีป่รารถนา  จดั
วา่เป็นความด ีเพราะจติทีฝึ่กแลว้ยอ่มนําสขุมาให ้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ การฝึก ในทีน้ี่หมายถงึการฝึกดว้ยอรยิมรรค ๔ คอื 
โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค  และอรหตัตมรรค คาํวา่ 
เปลีย่นแปลงงา่ย หมายถงึเกดิดบัเรว็ คาํวา่ สขุ ในทีน้ี่หมายถงึสขุทีเ่กดิจาก
อรยิมรรค อรยิผล และสขุทีเ่กดิจากการบรรลุนิพพานอนัเป็นประโยชน์สงูสดุ 
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๒/๑๑๘)  
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 3.อญัญตรภิกขวุตัถ ุ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่เทวดาวา่ ผูใ้ดอดกลัน้
ความโกรธทีเ่กดิขึน้ไวไ้ด ้  เหมอืนนายสารถหียดุรถทีก่าํลงัแล่นอยูไ่ด ้เราเรยีกผู้
นัน้วา่  นายสารถ ีคนนอกจากนี้  เป็นเพยีงผูถ้อืเชอืกเทา่นัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๒๒๒/๑๐๒)  

 4.อญัญตรภิกขวุตัถ ุ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูใ้ด
ละวางโทษทณัฑใ์นสตัวท์ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นสตัวท์ีย่งัหวาดสะดุง้ และสตัวท์ี่
ม ัน่คง ไมฆ่า่เอง ไมใ่ชใ้หค้นอื่นฆา่ เราเรยีกผูน้ัน้วา่พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๔๐๕/๑๖๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คลุกคล ี ในทีน้ี่หมายถงึการคลุกคลทีางกายคอืการ
เหน็ การฟัง การเจรจาปราศรยั การรว่มกนิ รว่มดืม่  คาํวา่ สตัวท์ีย่งัหวาดสะดุง้ 
หมายถงึสตัวท์ีย่งัมตีณัหา (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๑๒๑)  

 5.อญัญตรภิกขวุตัถ ุพระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่  ผูใ้ด
ในโลกนี้ไมถ่อืเอาสิง่ของทีเ่ขามไิดใ้ห ้ ไมว่า่ยาวหรอืสัน้  เลก็หรอืใหญ่  งาม
หรอืไมง่าม เราเรยีกผูน้ัน้วา่พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๐๙/๑๖๒) 

อญัญตรภิกขสุตูร : ม ี๕ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อญัญตรภิกขสุตูร พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุรปูหน่ึงทลูถามปัญหา ภกิษุรปูหนึ่งได้

กราบทลูใหพ้ระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแสดงธรรมเกีย่วกบั
การหลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีวแก่ทา่นโดยยอ่ ซึง่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัวา่ บุคคล
ครุน่คดิถงึสิง่ใด ยอ่มถงึการนบัเขา้กบัสิง่นัน้ ไม่ครุน่คดิถงึสิง่ใด ยอ่มไมถ่งึการ
นบัเขา้กบัสิง่นัน้ ภกิษุนัน้ไดเ้ขา้ใจเนื้อความแหง่พระภาษตินัน้ตามพระพทุธ
ประสงคว์า่ ถา้บุคคลครุน่คดิถงึขนัธ ์ ๕ กถ็งึการนบัเขา้กบัขนัธ ์ ๕ ถา้บุคคลไม่
ครุน่คดิถงึขนัธ ์๕ กไ็มถ่งึการนบัเขา้กบัขนัธ ์๕ แลว้กล่าวชืน่ชมยนิดพีระภาษติ
ของพระองค ์ ลุกจากอาสนะ ถวายอภวิาท ทาํประทกัษณิ หลกีออกไปอยูค่น
เดยีว ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีรไมน่านนกักไ็ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๓๕/๔๘) 

 2.อญัญตรภิกขสุตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุรปูหน่ึงทลูถามปัญหา (สตูรที ่
๒) ภกิษุรปูหนึ่งไดก้ราบทลูใหพ้ระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั
แสดงธรรมเกีย่วกบัการหลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีวแก่ทา่นโดยยอ่ ซึง่พระผูม้พีระภาค
ไดต้รสัว่า บุคคลครุ่นคดิถงึสิง่ใด ยอ่มหมกมุน่ถงึสิง่นัน้ เมือ่หมกมุน่ถงึสิง่ใด 
ย่อมถงึการนบัเขา้กบัสิง่นัน้ ไมค่รุน่คดิถงึสิง่ใด ยอ่มไม่หมกมุน่ถงึสิง่นัน้ ไม่
หมกมุ่นถงึสิง่ใด ยอ่มไมถ่งึการนบัเขา้กบัสิง่นัน้ ภกิษุนัน้ไดเ้ขา้ใจเนื้อความแหง่
พระภาษตินัน้ตามพระพทุธประสงคว์า่ ถา้บุคคลครุน่คดิถงึขนัธ ์๕ กห็มกมุน่ถงึ



 

๖๑๖๘ 
 

 

ขนัธ ์๕ ถา้หมกมุน่ถงึขนัธ ์๕ กถ็งึการนบัเขา้กบัขนัธ ์๕ ถา้บุคคลไมค่รุน่คดิถงึ
ขนัธ ์๕ กไ็มห่มกมุน่ถงึขนัธ ์๕ เมือ่ไม่หมกมุน่ถงึขนัธ ์๕ กไ็มถ่งึการนบัเขา้กบั
ขนัธ ์ ๕ แลว้กล่าวชืน่ชมยนิดพีระภาษติของพระองค ์ ลุกจากอาสนะ ถวาย
อภวิาท ทาํประทกัษณิ หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ตัง้ใจบาํเพญ็เพยีรไมน่านนกัก็
ไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๖/๕๐) 

 3.อญัญตรภิกขสุตูร  พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุรปูหน่ึง  ภกิษุรปูหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระ
ผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ เวทนามเีทา่ไร ความ
เกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิแห่งเวทนาเป็นอยา่งไร 
ความดบัแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร 
อะไรเป็นคุณ เป็นโทษและเป็นเครื่องสลดัออกจากเวทนา พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบวา่ เวทนาม ี๓ คอื สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา เพราะผสัสะ
เกดิเวทนาจงึเกดิ ตณัหาเป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิแห่งเวทนา เพราะผสัสะ
ดบัเวทนาจงึดบั อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความ ดบัแห่งเวทนา 
สภาพทีส่ขุโสมนสัอาศยัเวทนาเกดิขึน้ น้ีเป็นคุณแหง่เวทนา สภาพทีเ่วทนาไม่
เทีย่ง เป็นทุกข ์ มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา น้ีเป็นโทษแหง่เวทนา ธรรมเป็น
เครือ่งกาํจดัและละฉนัทราคะในเวทนา น้ีเป็นเครือ่งสลดัออกจากเวทนา (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๒๗๑/๓๐๔) 

 4.อญัญตรภิกขสุตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุรปูหนึ่งทลูถามปัญหา (สตูรที ่
๑) ภกิษุรปูหนึ่งทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ พรหมจรรยแ์ละทีส่ดุแหง่พรหมจรรย์
เป็นอย่างไร พระองคต์รสัตอบวา่ อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นพรหมจรรย ์ธรรมเป็น
ทีส่ิน้ราคะ โทสะ และโมหะ เป็นทีส่ดุแห่งพรหมจรรย ์ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๖/๙) 

 5.อญัญตรภิกขสุตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุรปูหน่ึงทลูถามปัญหา (สตูรที ่
๒) ภกิษุรปูหนึ่งทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ธรรมเป็นทีก่าํจดัราคะ โทสะ และ
โมหะ เป็นชือ่ของอะไร พระองคต์รสัตอบวา่ เป็นชือ่ของนิพพานธาตุ ทลูถาม
ต่อไปวา่ อมตะและทางทีใ่หถ้งึอมตะเป็นอยา่งไร ตรสัตอบวา่ ธรรมเป็นทีส่ิน้
ราคะ โทสะ และโมหะ เรยีกวา่อมตะ อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นทางทีใ่หถ้งึอมตะ 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๗/๑๐) 

อญัญตรวิปักขเสวกภิกขวุตัถ ุ : เรือ่งภกิษุผูค้บฝ่ายผดิรปูใดรปูหน่ึง พระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความน้ีแก่ภกิษุทีเ่ป็นฝักฝ่ายของพระเทวทตัวา่ ภกิษุไมค่วรดหูมิน่ลาภของ
ตน ไมค่วรเทีย่วปรารถนาลาภของคนอื่น  เมือ่ภกิษุปรารถนาลาภของคนอื่น
ย่อมไมบ่รรลุสมาธ ิ(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๖๕/๑๔๗) 



 

๖๑๖๙ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สมาธ ิ หมายถงึอปัปนาสมาธ ิ หรอือุปจารสมาธ ิ
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๕๗)  

อญัญตรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีก่ลบัมาเกดินอกจากมนุษย ์ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั ๔ สตัวท์ีก่ลบัมาเกดิในทีอ่ื่นนอกจากมนุษย์
จงึมจีาํนวนมากกวา่สตัวท์ีก่ลบัมาเกดิในหมูม่นุษย ์ เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่
ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๓๑/๖๔๐) 

อญัญตรอปุาสกวตัถ ุ: เรือ่งอุบาสกคนใดคนหน่ึง พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่
ภกิษุทัง้หลายวา่ ความหวิเป็นโรคอยา่งยิง่ สงัขารทัง้หลายเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่
บณัฑติรูเ้รือ่งนี้ตามความเป็นจรงิแลว้ ยอ่มทาํนิพพานใหแ้จง้เพราะนิพพานเป็น
สขุอยา่งยิง่ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๓/๙๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความหวิ ทีเ่รยีกวา่เป็นโรคอยา่งยิง่ เพราะจะตอ้ง
เยยีวยารกัษาอยูต่ลอดเวลา (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๖/๑๑๖) คาํวา่ สงัขารทัง้หลาย ใน
ทีน้ี่หมายถงึขนัธ ์๕ (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๖/๑๑๙) 

อญัญตราติสสาเถรีคาถา :ภาษติของพระตสิสาเถรอีกีรปูหนึ่ง,คาถาของพระตสิสาเถรอีกีรปู
หน่ึง ท่านพระตสิสาเถรอีกีรปูหน่ึงรบัพระพทุธโอวาทแลว้ไดก้ล่าววา่ ตสิสา  เธอ
จงประกอบธรรมทัง้หลายเถดิ ขณะอยา่ไดล้่วงเลยเธอไป เพราะผูท้ีม่ขีณะ
ล่วงเลยไปแลว้จะตอ้งเศรา้โศกแออดักนัอยูใ่นนรก (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕/๕๕๒) 

อญัญตราเถรีคาถา : ภาษติของพระอญัญตราเถร,ีคาถาของพระอญัญตราเถร ี ม ี ๒ คาถา แต่
เป็นคนละคนกนั คอื 

 1.อญัญตราเถรีคาถา ทา่นพระอญัญตราเถรซีึง่ไมป่รากฏชือ่ไดก้ล่าววา่ พระ
เถรทีา่นจงใชท้อ่นผา้ทาํจวีรนุ่งหม่แลว้พกัผอ่นตามสบายเถดิ  เพราะราคะของ
ทา่นสงบแลว้ เหมอืนผกัดองแหง้อยูใ่นหมอ้ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑/๕๕๑) 

 2.อญัญตราเถรีคาถา ท่านพระอญัญตราเถรกีล่าววา่ ตัง้แต่เราบวชมาตลอด  
๒๕  พรรษา ยงัไมป่ระสพความสงบจติ แมช้ัว่เวลาเพยีงลดัน้ิวมอืเดยีวเลย เรา
ไมไ่ดค้วามสงบจติ  มจีติชุม่ดว้ยกามราคะ  เดนิประคองแขนครํ่าครวญเขา้ไปสู่
วหิาร ไดเ้ขา้ไปหาภกิษุณีผูม้วีาจาทีเ่ชือ่ถอืได ้ ท่านไดแ้สดงธรรม  คอืขนัธ ์
อายตนะ  และธาตุแก่เรา เราฟังธรรมของทา่นแลว้ เขา้ไปนัง่  ณ  ทีส่มควร
ระลกึชาตไิด ้ ชาํระทพิยจกัษุใหห้มดจดแลว้ เราชาํระเจโตปรยิญาณและโสตธาตุ
ใหห้มดจดแลว้ แมฤ้ทธิเ์รากท็าํใหแ้จง้แลว้  ธรรมเป็นทีส่ิน้อาสวะเรากบ็รรลุแลว้
อภญิญา  ๖ เรากท็าํใหแ้จง้แลว้ เราไดท้าํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ 
(ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๖๗/๕๖๗) 



 

๖๑๗๐ 
 

 

อญัญตริตถีวตัถ ุ: เรือ่งหญงิคนใดคนหนึ่ง พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่ภกิษุรปูหน่ึง  
วา่ ทา่นผูป้ราศจากราคะทัง้หลาย จะยนิดป่ีาทัง้หลาย  อนัน่ารืน่รมย ์ ทีช่นผู้
แสวงหากามไมย่นิด ี เพราะทา่นเหล่านัน้ไมแ่สวงหากาม (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๙๙/
๖๐) 

อญัญติตถิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพวกอญัเดยีรถยี ์ม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาตา่งกนั คอื 
 1.อญัญติตถิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ หากอญัเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามวา่ 

ธรรม ๓ อยา่ง คอื ราคะ โทสะ โมหะ มคีวามแปลกกนั มอีธบิาย และมคีวาม
ต่างกนัอย่างไร พวกภกิษุกราบทลูวา่ ธรรมของขา้พระองคท์ัง้หลาย มพีระผูม้ี
พระภาคเป็นหลกั เป็นผูนํ้า และเป็นทีพ่ึง่ เนื้อความของภาษตินี้แจม่แจง้เฉพาะ
พระองค ์ ภกิษุทัง้หลายฟังต่อจากพระองคแ์ลว้ จกัทรงจาํไว ้ พระผูม้พีระภาค
ตรสัแนวการตอบคาํถามวา่ เมือ่ถูกถามเชน่นี้ กพ็งึตอบวา่ ราคะมโีทษน้อย แต่
คลายชา้ โทสะมโีทษมาก แต่คลายเรว็ โมหะมโีทษมาก และคลายชา้ เมือ่ถูก
ถามวา่ อะไรเป็นเหตุปัจจยัใหร้าคะ โทสะ และโมหะ ทีย่งัไมเ่กดิกเ็กดิขึน้หรอืที่
เกดิขึน้แลว้กถ็งึความเจรญิไพบูลยย์ิง่ขึน้ กพ็งึตอบวา่ สภุนิมติ ปฏฆินิมติ และอ
โยนิโสมนสกิารทีม่นสกิารโดยไมแ่ยบคาย และเมือ่ถูกถามว่า อะไรเป็นเหตุ
ปัจจยัใหร้าคะ โทสะ และโมหะทีย่งัไมเ่กดิกไ็มเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้กล็ะได ้
กพ็งึตอบว่า อสภุนิมติ เมตตาเจโตวมิตุต ิ และอโยนิโสมนสกิาร ทีม่นสกิารโดย
แยบคาย (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๙/๒๗๒) 

 2.อญัญติตถิยสตูร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเวฬุวนั เขตกรุง
ราชคฤห ์ พวกอญัเดยีรถยีไ์ดก้ล่าวกบัทา่นพระสารบีตุรวา่ สมณพราหมณ์ผูเ้ป็น
กรรมวาทบีางพวกกล่าววา่ ทุกขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระทาํเอง บางพวกกล่าวว่า ทุกข์
เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระทาํให ้ บางพวกกล่าววา่ ทุกขเ์ป็นสิง่ทีต่นและคนอื่นกระทาํ 
บางพวกกล่าววา่ ทุกขเ์กดิขึน้เพราะอาศยัเหตทุีต่นกระทาํกไ็มใ่ชห่รอืคนอื่น
กระทาํกม็ใิช ่พระสมณโคดมตรสัเรือ่งเหตุแหง่ทุกขไ์วอ้ยา่งไร ทา่นพระสารบุีตร
จงึตอบวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทุกขเ์ป็นสภาวะทีอ่าศยัเหตปัุจจยัเกดิขึน้ คอื 
ทุกขอ์าศยัผสัสะเกดิ   ทา่นพระอานนทไ์ดฟั้งคาํสนทนานัน้จงึนําไปกราบทลูพระ
ผูม้พีระภาค ซึง่พระองคท์รงยกยอ่งทา่นพระสารบีุตรวา่ ตอบไดถู้กตอ้งแลว้ 
เพราะพระองคก์เ็คยถูกถามอยา่งนี้และไดต้อบอยา่งนี้ และเมือ่ทา่นพระอานนท์
ทลูถามวธิกีารตอบปัญหาเกีย่วกบัปฏจิจสมปุบาทโดยเริม่จากชราและมรณะ
จนถงึผสัสะวา่มอีะไรเป็นเหตุ พระองคจ์งึทรงแสดงปฏจิจสมุปบาททัง้สายเกดิ
ทุกขแ์ละสายดบัทุกข ์(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๔/๔๓) 
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อญัญมญัญปัจจยั : ปัจจยัทีเ่ป็นอญัญมญัญะ ดงัคาํในปัจจยนิทเทสทีก่ล่าวไวว้า่ อญัญมญัญ
ปัจจยั ไดแ้ก่ขนัธ ์๔ ทีไ่มเ่ป็นรปูเป็นปัจจยัโดยอญัญมญัญปัจจยั มหาภตูรปู ๔
เป็นปัจจยัโดยอญัญมญัญปัจจยั ในปฏสินธขิณะ นามรปูเป็นปัจจยัโดยอญัญ
มญัญปัจจยั (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑๙/๓๖๖,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๗/๗,๔๐/๕๘/๓๑,๔๐/
๗๓/๓๗,๔๐/๑๙๐/๙๘,๔๐/๒๐๑/๑๐๔,๔๐/๒๒๖/๑๒๐,๔๐/๒๓๘/๑๒๖,อภ.ิป.
(ไทย)๔๑/๑๑/๑๖๔,๔๑/๘๐/๒๐๕,๔๑/๘๗/๒๘๒) 

อญัญวาทกกรรม : กรรมทีจ่ะพงึกระทาํแก่ภกิษุผูพ้ดูกลบเกลื่อน หมายถงึการลงโทษภกิษุที่
แกลง้ยกเรือ่งอื่นๆ มาพดูกลบเกลื่อนขอ้หาทีถู่ก โจทไมใ่หก้ารตามตรงเมือ่ถูก
สงฆส์อบสวน ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้สงฆจ์งลงอญัญวาทกกรรม แก่ภกิษุฉนันะ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๙๔/๒๘๒,๒/๑๐๐/๒๘๕,ว.ิป.(ไทย) ๘/๑๖๖/๑๓๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อญัญวาทกกรรม ไดแ้ก่ การลงโทษภกิษุทีแ่กลง้
ยกเรือ่งอื่น ๆ มาพดูกลบเกลื่อนขอ้หาทีถู่ก โจทไมใ่หก้ารตามตรงเมือ่ถูกสงฆ์
สอบสวน เชน่ถูกพระวนิยัธรถามวา่ ทา่นตอ้งอาบตัน้ีิหรอืกก็ล่าววา่ กระผมไป
กรุงปาฏลบีตุรมา เมือ่พระวนิยัธรกล่าวอกีวา่ ไมไ่ดถ้ามทา่นเรือ่งไปกรุงปาฏลี
บุตร แต่ถามเรือ่งอาบตั ิ กก็ล่าววา่ ตอ่จากกรุงปาฏลบีตุร กระผมกไ็ปกรุงรา
ชคฤห ์(ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๙๔/๒๙๓) 

อญัญะ : อรหตัผล ดงัคาํในกถาวตัถุทีก่ล่าววา่ อญัญะเป็นอญัญนิทรยีใ์ชไ่หม (อภ.ิย.
(ไทย) ๓๙/๑๑๖/๒๐๖,๓๙/๑๖๒/๒๓๘) 

อญัญงัชีวงัอญัญงัสรีรงัสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่ชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มี
ขนัธ ์๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่ขนัธ ์๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ ชวีะกบัสรรีะเป็นคนละ
อยา่งกนั เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๒๑๙/๒๙๙) 

อญัญาโกณฑญัญเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอญัญาโกณฑญัญเถระ มเีนื้อความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาต ิ ทา่นเกดิเป็นเทพบตุรไดถ้วายภตัตาหารครัง้
แรกแดพ่ระพทุธเจา้พระนามว่าปทุมตุตระ หลงัจากตรสัรูใ้หม ่ ๆ เพราะผลแหง่
ทานนัน้ ทา่นไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๓๐,๐๐๐ กปั เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ
๑,๐๐๐ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษเป็นองค์
แรกในจาํนวนพระสาวกทัง้หมดของพระโคดมพทุธเจา้(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๙๖/
๙๑) 
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อญัญาโกณฑญัญะ, พระ : พระมหาสาวกผูเ้ป็นปฐมสาวกของพระพทุธเจา้ เป็นรปู
หน่ึงในคณะพระปัญจวคัคยี ์ เป็นบุตรพราหมณ์มหาศาล เกดิทีห่มูบ่า้นโทณวตัถุ 
ไมไ่กลจากกรุงกบลิพสัดุ ์ เดมิชือ่โกณฑญัญะ เป็นพราหมณ์หนุ่มทีส่ดุในบรรดา
พราหมณ์ ๘ คน ผูท้าํนายลกัษณะของสทิธตัถกุมาร และเป็นผูเ้ดยีวทีท่าํนายวา่ 
พระกุมารจะทรงออกบรรพชาไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้อยา่งแน่นอน มี
คตเิป็นอยา่งเดยีว ต่อมาทา่นออกบวชตามเสดจ็พระสทิธตัถะ ขณะบาํเพญ็ทุกร
กริยิา เป็นหวัหน้าพระเบญจวคัคยี ์ และไดนํ้าคณะหลกีหนีไปเมือ่พระมหาบุรุษ
เลกิบําเพญ็ทกุรกริยิากลบัเสวยพระกระยาหาร ต่อมาเมือ่พระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้
เสดจ็ไปโปรด ทา่นสดบัปฐมเทศนาไดด้วงตาเหน็ธรรม ขอบรรพชาอุปสมบท
เป็นปฐมสาวกของพระพทุธเจา้โกณฑญัญะ ทีไ่ดช้ือ่วา่ อัญญาโกณฑญัญะ 
เพราะเมือ่ทา่นฟังปฐมเทศนาของพระพทุธเจา้ และไดธ้รรมจกัษุ พระพทุธเจา้
ทรงเปล่งอุทานวา่ “อญฺญาส ิวตโภ โกณฺฑญฺโญ ๆ” (โกณฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอๆ) 
คาํวา่ อัญญา จงึมารวมเขา้กบัชือ่ของทา่น ตอ่มาทา่นไดส้าํเรจ็อรหตัดว้ย
ฟังอนตัตลกัขณสตูร ไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะในทางรตัตญัญ ู (รูร้าตรนีาน คอื 
บวชนาน รูเ้หน็เหตุการณ์มากมาแต่ตน้) ทา่นทลูลาพระพทุธเจา้ไปอยูท่ีฝั่ง่สระ
มนัทากนีิ ในป่าฉทัทนัตวนัแดนหมิพานต ์อยู ่ณ ทีน่ัน้ ๑๒ ปี กป็รนิิพพานก่อน
พทุธปรนิิพพาน ดงัเชน่คาํวา่ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัวา่ เธอจงมาเป็นภกิษุเถดิ   
แลว้ตรสัต่อไปวา่  ธรรมอนัเรากล่าวดแีลว้ เธอจงประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ทาํ
ทีส่ดุทุกขโ์ดยชอบเถดิพระวาจานัน้ไดเ้ป็นการอุปสมบทของทา่นพระอญัญาโกณ
ฑญัญะนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๗/๓๑๗,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๖๖/๓๑๕,ว.ิม.(ไทย) ๔/
๑๖/๒๔, ๔/๑๖/๒๕, ๔/๑๖/ ๒๖, ๔/๑๗/๒๔,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๘๘/๒๕,ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๖) ; ดโูกณฑญัญะ 

อญัญาณจริยา :  ความประพฤตเิพราะอญัญาณะ, จรยิาเพราะความไมรู่,้ หมายถงึความ
ประพฤต ิ คอืขอ้ปฏบิตัมิทีานและศลีเป็นตน้ อนัสงเคราะหเ์ขา้ในบารม ี ๓๐ ทศั 
เพราะญาตตัถจรยิา โลกตัถจรยิา และพทุธตัถจรยิา หยัง่ลงในขอ้ปฏบิตันิัน้ อน่ึง 
จรยิานี้ ม ี๘ ประการ คอื ๑.  ความประพฤตใินอริยิาบถ ๔ ของทา่นผู้
ถงึพรอัมดว้ยความตัง้ใจ ๒.  ความประพฤตใินอชัฌตัตกิายตนะของทา่นผูม้ี
ทวารอนัคุม้ครองแลว้ในอนิทรยีท์ ัง้หลาย ๓. ความประพฤตใินสตปัิฏฐาน ๔ ของ
ทา่นผูม้คีวามไมป่ระมาทเป็นธรรมเครือ่งอยู ่ ๔. ความประพฤตใินฌานทัง้หลาย 
ของทา่นผูข้วนขวายในอธจิติ ๕. ความประพฤตใินอรยิสจั ๔ ของทา่นผูถ้งึพรอ้ม
ดว้ยปัญญา ๖. ความประพฤตใินอรยิมรรค ๔ ของทา่นผูป้ฏบิตัชิอบ ๗. ความ
ประพฤตใินสามญัญผล ๔ ของท่านผูบ้รรลุผล ๘. ความประพฤตใินสรรพสตัว์
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ของพระพทุธเจา้ ๓ พระองค,์ เป็น ๑ ในจรยิา ๓ คอื ๑.วญิญาณจรยิา ๒. อญั
ญาณจรยิา ๓. ญาณจรยิา,ในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายไวว้า่ ความคดิเพือ่ความ
แล่นไปแหง่ราคะในรปูทีน่่าพอใจ อนัเป็นเพยีงกริยิาอพัยากฤตชือ่วา่วญิญาณ
จรยิา ความแล่นไปแหง่ราคะ ชือ่วา่อญัญาณจรยิา ความคดิเพือ่ความแล่นไป
แหง่โทสะในรปูทีน่่าพอใจอนัเป็นเพยีงกริยิาอพัยากฤตชือ่วา่วญิญาณจรยิา 
ความแล่นไปแหง่โทสะ ชือ่วา่อญัญาณจรยิา ความคดิเพือ่ความแล่นไปแหง่
โมหะในวตัถุทีม่ไิดเ้พง่เลง็ดว้ยราคะและโทสะทัง้สองนัน้ อนัเป็นเพยีงกริยิาอพั
ยากฤต ชือ่วา่วญิญาณจรยิา  ความแล่นไปแหง่โมหะชือ่วา่อญัญาณจรยิา 
ความคดิเพือ่ความแล่นไปแหง่มานะทีผ่กูพนั อนัเป็นเพยีงกริยิาอพัยากฤต ชือ่
วา่วญิญาณจรยิา ความแล่นไปแหง่มานะ ชือ่วา่อญัญาณจรยิา  ความคดิเพือ่
ความแล่นไปแหง่ทฏิฐทิีย่ดึถอื  อนัเป็นเพยีงกริยิาอพัยากฤต ชือ่วา่วญิญาณ
จรยิา ความแล่นไปแหง่ทฏิฐ ิชือ่วา่อญัญาณจรยิา ความคดิเพือ่ความแล่นไปแหง่
อุทธจัจะทีถ่งึความฟุ้งซ่าน อนัเป็นเพยีงกริยิาอพัยากฤต ชือ่วา่วญิญาณจรยิา 
ความแล่นไปแหง่อุทธจัจะชือ่วา่อญัญาณจรยิา ความคดิเพือ่ความแล่นไปแหง่
วจิกิจิฉาทีไ่มถ่งึความตกลง  อนัเป็นเพยีงกริยิาอพัยากฤต ชือ่วา่วญิญาณจรยิา 
ความแล่นไปแหง่วจิกิจิฉา ชือ่วา่อญัญาณจรยิา ...ชือ่วา่อญัญาณจรยิา  เพราะ
ประพฤตใินอารมณ์ทีไ่ม่รู ้ ความไมรู่ม้จีรยิาเหน็ปานนี้ เพราะเหตุนัน้จงึชือ่วา่อญั
ญาณจรยิา  น้ีชือ่วา่อญัญาณจรยิา (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖๙/๑๑๖) 

อญัญาตาวินทรีย  ์: อนิทรยีข์องทา่นผูรู้ท้ ัว่ถงึแลว้,เป็นขอ้ ๓ ในอนิทรยี ์ ๓ คอื (๑) อนญัญา
ตญัญสัสามตีนิทรยี(์อนิทรยีข์องผูป้ฏบิตัดิว้ยมุง่วา่เราจกัรูส้จัธรรมทีย่งัมไิดรู้)้ (๒) 
อญัญนิทรยี(์อนิทรยีค์อืปัญญาทีรู่ท้ ัว่ถงึไดแ้ก่ โสดาปัตตผิลญาณ) (๓) อญัญาตา
วนิทรยี ์ (อนิทรยีข์องทา่นผูรู้ท้ ัว่ถงึแลว้),ในอาสวกัขยญาณนิทเทสอธบิายวา่ 
อญัญาตาวนิทรยีย์อ่มถงึฐานะเทา่ไร อญัญาตาวนิทรยี ์  ยอ่มถงึฐานะ ๑ คอื
อรหตัตผล  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๒/๔๑๗,ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๔/๑๒,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๕๕๕/๑๕๙,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๒๐๒,อภ.ิธา.
(ไทย)๓๖/๕๔/๑๕,๓๖/๑๘๒/๔๑,๓๖/๑๙๒/๔๕,๓๖/๒๐๐/๔๘,๓๖/๒๔๐/๖๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อญัญาตาวนิทรยี ์ หมายถงึอนิทรยีข์องทา่นผูรู้้
ทัว่ถงึแลว้ กล่าวคอืปัญญาของพระอรหนัตขณีาสพ คาํน้ีเป็นชือ่ของอรหตัตผล
ญาณ (ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๖๒/๒๓๗-๒๓๘)  

อญัญาตาวี :  ปัญญาของผูรู้ท้ ัว่ถงึ, ปัญญาของพระอรหนัต ์ หมายถงึอรหตัตผล,ปัญญาใน
อรหตัตผลญาณ ดงัคาํทีพ่ระสกวาทถีามวา่ อญัญาตาว ี เป็นอญัญาตาวนิทรยีใ์ช่
ไหม (อภ.ิย.(ไทย) ๓๙/๑๑๗/๒๐๖,๓๙/๑๖๓/๒๓๘) 



 

๖๑๗๔ 
 

 

อญัญาวิโมกข  ์: ความหลุดพน้เพราะอรหตัผล ดงัคาํในสารปีุตตสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
เรากล่าวอญัญาวโิมกขซ์ึง่เป็นธรรมสาํหรบัละธรรมทัง้สองคอืกามสญัญาและ
โทมนสัเป็นธรรมบรรเทาถนีะ(ความงว่ง)เป็นธรรมปิดกัน้กุกกุจจะ(ความรอ้นใจ) 
ซึง่บรสิทุธิเ์พราะอุเบกขาและสต ิ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๓/๑๘๖,ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/
๑๑๑๒/๗๖๙,๒๕/๑๑๑๔/๗๖๙,ข.ุจ.ู(ไทย)๓๐/๗๔/๒๗๒,๓๐/๗๖/๒๗๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อญัญาวโิมกข ์ หมายถงึอรหตัตผล (องฺ.ตกิ.อ. 
(บาล)ี ๒/๓๓/๑๑๕-๑๑๖) 

อญัญาสิโกณฑญัญเถรคาถา:ภาษติของพระอญัญาสโิกณฑญัญเถระ,คาถาของพระอญัญาสิ
โกณฑญัญเถระ ทา่นพระอญัญาสโิกณฑญัญเถระ กลา่วไวว้า่ อารมณ์ทีว่จิติรใน
โลกมากมาย เหน็จะยํ่ายคีนทีย่งัมคีวามดาํรถิงึอารมณ์ วา่งาม ซึง่ประกอบดว้ย
ราคะในพืน้ปฐพน้ีี เมือ่ฝนหา่ใหญ่ตกลงมาชว่ยระงบัฝุ่ นธุลทีีล่มพดัใหฟุ้้งขึน้ได ้ 
ฉนัใด เมือ่ใดพระอรยิสาวกพจิารณาเหน็ดว้ยปัญญา เมือ่นัน้  ความดาํรผิดิยอ่ม
ระงบัไปได ้  ฉนันัน้ ฯลฯ อาตมาไม่อยากตาย  ไมอ่ยากเป็นอยู ่ แต่อาตมามี
สตสิมัปชญัญะอยูเ่ฉพาะหน้า  คอยเวลาอนัควร อาตมาปรนนิบตัพิระศาสดาได้
ทาํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ ปลงภาระทีห่นกัเสยีได ้  ถอนตณัหาที่
นําไปสูภ่พไดข้าดแลว้ อาตมาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเพือ่ประโยชน์ใด 
ประโยชน์นัน้อาตมาไดบ้รรลุแลว้จะมปีระโยชน์อะไรดว้ยสทัธวิหิารกิผูว้า่ยาก
สาํหรบัอาตมา (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๗๓/๔๕๕) 

อญัญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหบ้รรลุอรหตัตผล พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
ผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ยอ่มจะไดร้บัผลอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คอืเป็นพระอรหนัตห์รอื
เป็นพระอนาคาม ี(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๐๒/๒๕๙) 

อญัญินทริยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอญัญนิทรยี ์ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
อนิทรยีม์ ี๓ ประการ คอื ๑. อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยี ์ อนิทรยีแ์ห่งผูป้ฏบิตัิ
ดว้ยมุง่วา่ เราจกัรูส้จัธรรมทีย่งัมไิดรู้ ้ ไดแ้ก่โสตาปัตตมิรรคญาณ ๒.อญัญนิทรยี ์
อนิทรยีค์อืปัญญา ไดแ้ก่โสตาปัตตผิลญาณถงึอรหตัตมรรคญาณ ๓. อญัญาตาวิ
นทรยี ์ อนิทรยีแ์หง่ทา่นผูรู้ท้ ัว่ถงึแลว้ ไดแ้ก่อรหตัตผลญาณ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๔๙๓/๓๐๓) 

อญัญินทรีย  ์: อนิทรยีค์อืปัญญาทีรู่ท้ ัว่ถงึไดแ้ก่ โสดาปัตตผิลญาณ ,เป็นขอ้ ๒ ในอนิทรยี ์ ๓ 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๔/๑๙๓,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๐/
๓๐๗,๒๕/๑๐๒/๔๘๐,๒๕/๖๒/๔๑๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๒๒๕/๓๘,๓๔/๓๖๔/๑๐๙,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๒๐๑,อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๕๔/
๑๕,๓๖/๑๘๒/๔๑) ; ด ูอนิทรยี ์๒๒  



 

๖๑๗๕ 
 

 

อญัเดียรถีย ,์อญัเดียรถียป์ริพาชก :พวกทีม่คีวามเชือ่ถอือยา่งอื่น, พวกนอกพระพทุธศาสนา 
ดงัคาํในมหาวรรคทีก่ล่าววา่ ภกิษุรปูหน่ึงเคยเป็นอญัเดยีรถยี ์  ถูกอุปัชฌายว์า่
กล่าวโดยชอบธรรม  กโ็ตเ้ถยีงอุปัชฌายไ์ปเขา้ลทัธเิดยีรถยีน์ัน้ดงัเดมิ หรอืดงัคาํ
วา่  ภกิษุผูเ้คยเป็นอญัเดยีรถยีถ์ูกพระอุปัชฌายว์า่กลา่วโดยชอบธรรมไดโ้ตเ้ถยีง
พระอุปัชฌาย ์ ไปเขา้รตีเดยีรถยีด์งัเดมิแลว้กลบัมาขออุปสมบทกบัภกิษุอกี หรอื
ดงัคาํในอุทุมพรกิสตูรทีส่นัธานคหบดเีขา้ไปหานิโครธปรพิาชกวา่อญัเดยีรถยี์
ปรพิาชกเหลา่น้ีมาพบปะสมาคมกนัแลว้  มเีสยีงดงัอือ้องึอยู ่  มกัสนทนาถงึ
ดริจัฉานกถาต่างๆ  คอืเรือ่งพระราชา  เรือ่งโจรฯลฯเรือ่งความเจรญิ และความ
เสือ่ม  (ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๖/๑๐๔, ๔/๘๖/๑๓๗, ๔/๘๗/๑๓๙, ๔/๘๗/๑๔๐,ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๔๐๓/๑๗๒,๙/๔๐๕/๑๗๓,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๕/๑๖๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๑/๒๓,๑๓/๖๐/๕๗,๑๓/๖๗/๖๓,๑๓/๒๒๒/๒๕๙,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕๒/๓๖,๑๑/
๑๘๓/๑๔๑,๑๑/๑๘๔/๑๔๓,๑๑/๑๘๕/๑๔๓,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๔๐/๑๓๓,๑๒/๑๖๓/
๑๖๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๐/๔๗,๑๓/๙๑/๙๕,๑๓/๑๒๙/๑๔๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๐๐/
๓๕๙) 

อฏัฏนรก :  ชือ่นรกขมุหนึ่ง เป็นนรกยอ่ย อยูใ่นอเวจมีหานรก ดงัคาํในโกกาลกิสตูรทีก่ล่าว
ไวว้า่ ๒๐อุหหนรก เป็น๑ อฏัฏนรก ๒๐ อฏัฏนรก เป็น ๑  กุมทุนรก (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๘๑/๒๕๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อพัพทุนรก นิรพัพทุนรก อพพัพนรก อุหหนรก 
อฏัฏนรก กุมทุนรก โสคนัธกินรก อุปปลนรก  ปุณฑรกินรก ปทุมนรก ทัง้หมดนี้
อยูใ่นอเวจมีหานรก เป็นนรกเลก็อยูใ่นนรกใหญ่ ไมม่ภีูมเิป็นของตนเอง  แต่เป็น
ทีซ่ึง่สตัวจ์ะตอ้งรบักรรม เชน่ อพัพทุนรกเป็นสถานทีท่รมานสตัวโ์ดยการนบัชิน้
เนื้อเป็นเครือ่งบอกระยะเวลาในการทรมานสตัว ์ (องฺ. ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๘๙/
๓๖๖)  

อฏัฐกนาครสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคหบดชีาวอฏัฐกนคร พระอานนทอ์ยู ่ ณ เวฬุวคาม เขต
กรุงเวสาล ีคหบดชีือ่วา่ทสมะ ไดเ้ดนิทางไปถงึเมอืงปาตลบีตุร ดว้ยกจิทีต่อ้งทาํ
บางอยา่ง ไดเ้ขา้ไปพบภกิษุรปูหน่ึงทีก่กุกุฏารามแลว้ถามวา่ เดีย๋วนี้ พระ
อานนทอ์ยูท่ีไ่หน ขา้พเจา้ตอ้งการจะพบทา่น เมือ่ไดท้ราบจากภกิษุนัน้วา่ พระ
อานนทอ์ยูท่ีเ่วฬุวคาม เขตกรุงเวสาล ี จงึทาํกจิทีค่วรทาํในเมอืงปาตลบีตุรเสรจ็
แลว้ไดเ้ขา้ไปพบพระอานนท ์ณ ทีน่ัน้แลว้ถามทา่นวา่ ธรรมอนัเป็นเอกของภกิษุ
ผูบ้าํเพญ็เพยีรซึง่เป็นทีห่ลดุพน้แหง่จติทีย่งัไม่หลุดพน้ เป็นทีถ่งึความสิน้ไปแห่ง
อาสวะทัง้หลายทีย่งัไมส่ิน้ไป หรอืเป็นทีบ่รรลธุรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอด
เยีย่มทีย่งัไมบ่รรลุโดยลาํดบัทีพ่ระผูม้พีระภาค ตรสัไวช้อบแลว้ มอียูห่รอืไม ่  



 

๖๑๗๖ 
 

 

  พระอานนทต์อบวา่ มอียู ่ เมื่อคหบดนีัน้ถามวา่ ธรรมอนัเอกนัน้ เป็นอยา่งไร 
จงึตอบวา่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ (๑) สงดัจากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลาย 
บรรลุปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวก (๒) เพราะวติกวจิาร
สงบระงบัไป จงึบรรลุทตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสใน ภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึ่ง
ผดุขึน้ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีต่ปีตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธ ิ (๓) เพราะปีตจิาง
คลายไปจงึมอุีเบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน (๔) 
เพราะละสขุและทุกขไ์ด ้ เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัไปก่อนแลว้ บรรลุจตตุถ
ฌานทีไ่มม่ทีุกข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอุเบกขา (๕) มเีมตตาจติแผไ่ปตลอด
ทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิ เบือ้งบน ทศิเบือ้งล่าง ทศิเฉียง แผไ่ป
ตลอดโลกทัว่ทุกหมูเ่หล่าในทีทุ่กสถาน (๖) มกีรุณาจติแผ่ไป...(๗) มมีทุติาจติแผ่
ไป... (๘) มอุีเบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิ เบือ้ง
บน ทศิเบือ้งล่าง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกทัว่ทุกหมูเ่หล่าในทีทุ่กสถาน (๙) 
บรรลุอากาสานญัจายตนฌานโดยกาํหนดวา่ อากาศหาทีส่ดุมไิด ้ เพราะลว่งรปู
สญัญา ดบัปฏฆิสญัญา ไมก่าํหนดนานตัตสญัญา โดยทัง้ปวง (๑๐) ล่วงอา
กาสานญัจายตนฌานโดยทัง้ปวง บรรลุวญิญาณญัจายตนฌานโดยกาํหนดวา่ 
วญิญาณหาทีส่ดุมไิด(้๑๑)ลว่งวญิญาณญัจายตนฌานโดยทัง้ปวงบรรลุอา
กญิจญัญายตนฌานโดยกาํหนดวา่ ไมม่อีะไร 

  ภกิษุนัน้พจิารณาเหน็ดงันี้ ยอ่มรูช้ดัวา่ ธรรมทีบ่รรลุในแต่ละขัน้นัน้ ถูกปรุง
แต่ง สิง่ทีถู่กปรุงแต่งแลว้ ไมเ่ทีย่ง มคีวามดบัไปเป็นธรรมดาแลว้ ตัง้อยูใ่นสมถะ
และวปัิสสนาแลว้ บรรลุความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย หากยงัไมบ่รรลุความ
สิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย กจ็ะเป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไป 
ดว้ยความยนิดเีพลดิเพลนิในธรรม(หมายถงึสมถะและวปัิสสนา) นัน้ๆ จกั
ปรนิิพพานในภพนัน้(หมายถงึพรหมชัน้สทุธาวาส ) ไมห่วนกลบัมาจากโลกนัน้
อกี 

  เมือ่พระอานนทก์ล่าวอยา่งนี้แลว้ ทสมคหบดชีาวอฏัฐกนครจงึกล่าววา่ 
ขา้พเจา้ เมือ่แสวงหาประตอูมตธรรมประตเูดยีว ไดร้บัประตอูมตธรรม ๑๑ 
ประตคูราวเดยีวกนั เปรยีบเหมอืนบุรุษแสวงหาแหล่งขมุทรพัยข์มุเดยีว พงึพบ
ขมุทรพัย ์ ๑๑ ขมุคราวเดยีวกนั ขา้พเจา้จกัสามารถทาํตนใหป้ลอดภยัไดโ้ดย
ประตอูมตธรรม ๑๑ ประตน้ีู ประตใูดประตหูน่ึง เปรยีบเหมอืนบุรุษมเีรอืน ๑๑ 
ประต ู เมือ่เรอืนนัน้ถูกไฟไหม ้ บุรษุนัน้สามารถทาํตนใหป้ลอดภยัไดโ้ดยประตใูด
ประตหูน่ึง ธรรมดาอญัเดยีรถยีเ์หล่าน้ี จกัแสวงหาทรพัยบ์ชูาอาจารยเ์พือ่อาจารย ์
สว่นขา้พเจา้จกัไมท่าํการบชูาท่านอานนทไ์ดอ้ยา่งไร ครัน้แลว้ จงึนิมนตภ์กิษุสงฆ์
ชาวกรุงเวสาลแีละกรุงปาตลบีุตรใหป้ระชุมกนัแลว้ องัคาสภกิษุสงฆใ์หอ้ิม่หนํา
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สาํราญดว้ยของเคีย้วของฉนัอนัประณีต ดว้ยมอืตนเอง นิมนตภ์กิษุใหค้รองผา้รปู
ละคู ่ ใหพ้ระอานนทค์รองไตรจวีร ทัง้ไดส้รา้งวหิาร ๕๐๐ หลงัถวายพระอานนท ์
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๔๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คหบดีที่ม ีชื่อว่าทสมะ (ที ่๑๐) เพราะถูกจดัลาํดบั
ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งที ่ ๑๐ โดยกาํหนดชาต ิ โคตร และตระกลู ทีม่ ัง่คัง่เป็นเกณฑ ์
(องฺ.เอกาทสก.อ. (บาล)ี ๓/๑๖/๓๘๖)  

อฏัฐกนาครสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเทศนาทีอ่ฏัฐกนครทา่นพระอานนทแ์สดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบแก่ทสมคหบดชีาวอฏัฐกนคร ณ เวฬุว
คาม เขตกรุงเวสาล ี เพือ่ตอบปัญหา  คหบดชีาวอฏัฐกนครชือ่ทสมะเรยีนถาม
ทา่นพระอานนทว์า่ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัถงึธรรมอนัเป็นเอกทีส่ามารถทาํให้
บุคคลเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อุทศิกายและใจแลว้บรรลุความหลุดพน้
แหง่จติ ความสิน้ไปแหง่อาสวะและธรรมเป็นแดนเกษมไวห้รอืไม ่ 

  พระเถระตอบวา่ ไดต้รสัไว ้คอื รปูฌาน ๔ อปัปมญัญา ๔ และอรปูฌาน ๓ เมือ่
ทา่นพระอานนทก์ล่าวพระภาษติน้ีแลว้ คหบดชีาวอฏัฐกนครชือ่ทสมะมใีจยนิดี
ชืน่ชมพระภาษติของทา่นวา่ ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ปิดประตอูมตธรรม ๑๑ ประต ู
ขา้พเจา้จกัสามารถทาํตนเองใหป้ลอดภยัไดเ้พราะอาศยัประตเูหล่าน้ี ใน
วนัรุง่ขึน้กไ็ดนิ้มนตท์า่นไปฉนัภตัตาหารทีบ่า้นแลว้ไดส้รา้งถวายวหิารทา่นถงึ 
๕๐๐ หลงั (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗/๑๙) 

อฏัฐกวรรค : วรรค ๘ หมายถงึหมวดทีว่า่ดว้ยการไมต่ดิอยูใ่นกาม ดงัคาํในหลทิทกิานิสตูร ที่
คหบดชีือ่หลทิทกิานิเขา้ไปหาทา่นพระมหากจัจานะกล่าววา่ทา่นผูเ้จรญิพระผูม้ี
พระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้ในมาคณัฑยิปัญหาอนัมาในอฏัฐกวรรควา่ บุคคลละ
ทีอ่ยูแ่ลว้ ไมเ่ทีย่วซ่านไปหาทีอ่าศยั มนีุไมท่าํความเยือ่ใยในบา้น วา่งจากกาม
ทัง้หลายไมมุ่ง่หวงัอตัภาพต่อไป ไมพ่งึกล่าวถอ้ยคาํขดัแยง้กนั (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๔/๒๕๕) 

อฏัฐกะ, พระราชา : ชื่อพระราชาองคห์น่ึง ทีเ่สดจ็ไปป่าเพือ่ถามปัญหากบัสรภงัคโพธสิตัว ์
ภายหลงัละความกาํหนดัยนิดใีนเบญจกามคุณไดแ้ลว้  มปีรากฏในสรภงัคชาดก 
ดงัคาํวา่ ในพระราชาทัง้ ๓ องค ์ พระเจา้อฏัฐกะตรสักบัทา่นอนุสสิสดาบสวา่ 
ขา้พเจา้ชือ่อฏัฐกะ ทา่นผูน้ี้คอืพระเจา้ภมีรถ สว่นทา่นผูน้ี้คอืพระเจา้กาลงิคะผูม้ี
พระเกยีรตยิศระบอืไปทัว่ พวกขา้พเจา้มา ณ  ทีน่ี่เพือ่จะเยีย่มฤๅษทีัง้หลาย ผูม้ี
ความสาํรวมเป็นอนัด ี  และเพือ่ทีจ่ะถามปัญหา หรอืดงัคาํวา่ พระมหาสตัวส์ร
ภงัคดาบสทราบวา่ พระราชาทัง้ ๓ พระองคล์ะความกาํหนดัยนิดใีนเบญจกาม
คุณไดแ้ลว้  จงึกล่าววา่ ขอถวายพระพรมหาบพติรอฏัฐกะ การเสดจ็มาของ
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พระองค ์ ของพระเจา้ภมีรถ และของพระเจา้กาลงิคะผูม้พีระยศระบอืไปทัว่ ไดม้ี
ความสาํเรจ็อยา่งใหญ่หลวง ทุกพระองคท์รงละกามราคะไดแ้ลว้ (ข.ุชา.จตฺตาลสี.
(ไทย) ๒๗/๕๑/๖๐๒,๒๗/๘๖/๖๐๙) 

อฏัฐกะ, ฤๅษี : ชือ่ฤๅษตีนหนึ่งผูเ้ป็นบุรพาจารยข์องพวกพราหมณ์ แต่งมนตรใ์หแ้ก่พราหมณ์ 
ไมฉ่นัอาหารในราตร ี งดฉนัในเวลาวกิาล ดงัคาํวา่ พวกฤๅษผีูเ้ป็นบูรพาจารย์
ของพวกพราหมณ์ คอืฤๅษอีฏัฐกะ ฤๅษวีามกะ ฤๅษวีามเทวะ ฤๅษเีวสสามติตะ 
ฤๅษยีมตคัค ิฤๅษอีงัครีสฤๅษภีารทวาชะฤๅษวีาเสฏฐะ ฤๅษกีสัสปะ ฤๅษภีคุ ซึง่
เป็นผูแ้ต่งมนต ์  สอนมนตท์ีพ่วกพราหมณ์ในเวลานี้สวด, ในโทณพราหมณสตูร
กล่าวไวว้า่ ฤๅษเีหล่านัน้บญัญตัพิราหมณ์  ๕  จาํพวกนี้ไว ้  คอื ๑. พราหมณ์ผู้
เสมอดว้ยพรหม ๒. พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยเทวดา ๓.พราหมณ์ผูป้ระพฤตดิ๔ี.
พราหมณ์ผูป้ระพฤตทิัง้ดแีละชัว่ ๕.  พราหมณ์ผูเ้ป็นจณัฑาล (ว.ิม.(ไทย) ๕/
๓๐๐/๑๓๐,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๘๕/๑๐๔,๙/๒๘๖/๑๐๕,๙/๕๒๖/๒๓๓,๙/๕๒๗/
๒๓๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๒๔) 

อฏัฐโคปานสี, นาย : ชื่ออุบาสกคนหนึ่ง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระเถระ ไดท้าํบุญถวายไมก้ลอน 
๘ อนั แดพ่ระพทุธเจา้ ดงัคาํในอปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวไวว้า่ เพราะได้
ถวายไมก้ลอน ๘ อนั ขา้พเจา้จงึไดอ้ยูใ่นธรรมเป็นอนัมาก ความเป็นพระ
อรหนัตถ์งึพรอ้มดว้ยปฏสิมัภทิา ขา้แต่พระมหามนีุ ขา้พระองคม์ธีรรมเครือ่งอยู่
ทัง้ปวงอยูจ่บหมดแลว้ ทาํกจิเสรจ็แลว้ ไมม่อีาสวะ มชีือ่วา่อฏัฐโคปานส ี เป็น
บุตรของพระองค ์เพราะไดถ้วายเสา ๕  ตน้ ขา้พเจา้จงึไดอ้ยูใ่นธรรมเป็นอนัมาก 
ดว้ยกรรมทีไ่ดท้าํไวด้แีลว้นัน้ ขา้พเจา้จงึไดเ้หตุ ๕  ประการ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๒๘๕/๖๒๐) 

อฏัฐมสตูร : สตูรที ่๘ วา่ดว้ยธรรมทีก่าํจดัราคะ โทสะ และโมหะ  พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ธรรม ๑๐ มสีมัมาทฏิฐเิป็นตน้ทีบ่คุคลเจรญิทาํใหม้ากแลว้ เป็นธรรมมกีาร
กาํจดัราคะ โทสะ และโมหะเป็นทีส่ดุ เฉพาะในวนิยัของพระสคุตเทา่นัน้ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓๐/๒๘๑) 

อฏัฐสตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยเวทนา ๑๐๘ ประการ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เราจกัแสดงธรรมบรรยายซึง่มบีรรยายถงึ 
๑๐๘ แลว้ทรงจาํแนกธรรมบรรยายซึง่มบีรรยายถงึ ๑๐๘ ดงันี้ คอื  

  เวทนา ๒ คอื ๑. เวทนาทางกาย ๒. เวทนาทางใจ  
  เวทนา ๓ คอื ๑. สขุเวทนา ๒. ทุกขเวทนา ๓. อทุกขมสขุเวทนา  
  เวทนา ๕ คอื  
  ๑. สขุนิทรยี(์อนิทรยีค์อืสขุเวทนา) 
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  ๒. ทุกขนิทรยี(์อนิทรยีค์อืทุกขเวทนา) 
  ๓. โสมนสัสนิทรยี(์อนิทรยีค์อืโสมนสัสเวทนา) 
  ๔. โทมนสัสนิทรยี(์อนิทรยีค์อืโทมนสัสเวทนา) 
  ๕. อุเปกขนิทรยี(์อนิทรยีค์อือุเบกขาเวทนา) 
 เวทนา ๖ คอื  
  ๑. เวทนาทีเ่กดิจากจกัขสุมัผสั ๒. เวทนาทีเ่กดิจากโสตสมัผสั 
  ๓. เวทนาทีเ่กดิจากฆานสมัผสั ๔. เวทนาทีเ่กดิจากชวิหาสมัผสั 
  ๕. เวทนาทีเ่กดิจากกายสมัผสั ๖. เวทนาทีเ่กดิจากมโนสมัผสั  
 เวทนา ๑๘ คอื  
  ๑. เวทนาทีเ่กดิรว่มกบัโสมนสั ๖ ๒. เวทนาทีเ่กดิรว่มกบัโทมนสั ๖  
  ๓. เวทนาทีเ่กดิรว่มกบัอุเบกขา ๖  
 เวทนา ๓๖ คอื  
  ๑. เคหสติโสมนสั(โสมนสัอาศยัเรอืน) ๖  
  ๒. เนกขมัมสติโสมนสั(โสมนสัอาศยัเนกขมัมะ) ๖  
  ๓. เคหสติโทมนสั(โทมนสัอาศยัเรอืน) ๖  
  ๔. เนกขมัมสติโทมนสั(โทมนสัอาศยัเนกขมัมะ) ๖  
  ๕. เคหสติอุเบกขา(อุเบกขาอาศยัเรอืน) ๖  
  ๖. เนกขมัมสติอุเบกขา(อุเบกขาอาศยัเนกขมัมะ) ๖  
 เวทนา ๑๐๘ คอื  
  ๑. เวทนาทีเ่ป็นอดตี ๓๖  ๒. เวทนาทีเ่ป็นอนาคต ๓๖  
  ๓. เวทนาทีเ่ป็นปัจจุบนั ๓๖ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๐/๓๐๒) 
อฏัฐสทัทชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยเสยีงของบุคคลทัง้ ๘ มเีน้ือความอธบิายวา่ พระโพธสิตัว์

เสวยพระชาตเิป็นพราหมณ์มทีรพัยส์มบตั ิ ๘๐ โกฏ ิ เจรญิวยัแลว้ไดส้ละทรพัย์
นัน้ออกบวชเป็นฤาษ ี ไดฌ้านสมาบตั ิ ต่อมาไดท้าํนายเสยีง ๘ อยา่งทีพ่ระเจา้
พรหมทตัไดส้ดบัในเวลากลางคนืวา่จะไมเ่ป็นอนัตรายแต่อยา่งใด ขอใหง้ดการ
บชูายญัดว้ยสตัวจ์าํนวนมาก เพราะเป็นทางเกดิบาปอกุศล เสยีงทัง้ ๘ คอื เสยีง
นกยางทีอุ่ทยานเก่ารอ้งเพราะสระน้ําแหง้ขอดไมม่อีาหารกนิ ขอใหพ้ระองค์
รบัสัง่คนใหข้ดุลอกสระแลว้ไขน้ําเขา้ไปใหมเ่ถดิ เสยีงกาทีเ่สาระเนยีดรอ้ง
เพราะวา่คนเลีย้งชา้งไปทาํลายรงัและลกูของมนั ขอใหพ้ระองคร์บัสัง่อยา่ใหเ้ขา
ทาํอยา่งนัน้อกี เสยีงแมลงภูท่ีก่ลอนพระราชวงัรอ้งเพราะมนักนิกระพีไ้ม้
หมดแลว้เหลอืแต่ไมแ้ก่น มนักดักนิไมไ่ดท้ัง้ถอยหลงัออกกไ็มไ่ดจ้งึรอ้งขึน้ 
เพราะอดอาหาร ขอใหพ้ระองคร์บัสัง่ใหใ้ครเอามนัออกมาเสยี เสยีงนกดุเหวา่ที่
อยูใ่นกรงรอ้งขึน้เพราะอยูม่านานอดึอดัเหลอืทนอยากจะไปอยูท่ีอ่ื่น ขอให้
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พระองคป์ล่อยมนัไปเสยี เสยีงกวางทีเ่ลีย้งไวใ้นพระราชวงัรอ้ง เพราะกวางตวั
นัน้เป็นหวัหน้าฝงูอยากกลบัเขา้ป่าไปหาฝงู ขอใหพ้ระองคป์ล่อยไปเสยี เสยีงลงิ
ทีข่งัไวใ้นวงัหลวงรอ้งเพราะมนักําหนดัคดิถงึนางลงิในป่า ขอใหพ้ระองคป์ล่อย
มนัไปเสยี เสยีงกนินรทีข่งัไวใ้นวงัหลวงรอ้งเพราะมนัคดิถงึนางกนินรคีูร่กัของ
มนั ขอใหพ้ระองคป์ล่อยมนัไปเสยี เสยีงสดุทา้ยเป็นเสยีงพระปัจเจกพุทธเจา้
เปล่งวาจาถงึพระนิพพานวา่ทา่นสิน้ชาตแิลว้จะไมก่ลบัมาเกดิอกี ทา่นเหาะมา
จากป่าเพือ่มาปรนิิพพานในเมอืงเพือ่ใหม้หาชนไดส้กัการะ แลว้ทา่นไป
ปรนิิพพานในพระราชอุทยานขอใหพ้ระองคไ์ปปลงพระศพแลว้สรา้งสถูปเจดยี์
บรรจุพระบรมสารกีธาตใุหม้หาชนสกัการะบชูาจกัเป็นกุศลสบืไป พระเจา้
พรหมทตัไดท้าํตามนัน้การกระทาํสิง่ใดโดยไมใ่ครค่รวญใหร้อบคอบก่อนแลว้ทาํ
อาจนํามาซึง่บาปอกุศลทีต่อ้งชดใชไ้มม่ทีีส่ ิน้สดุ บุคคลจงึควรคดิใหด้ก่ีอนทาํ (ข.ุ
ชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๑๐/๒๘๖) 

อฏัฐงัคิกมรรค : ทางมอีงค ์๘ หมายถงึหนทางทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ มสีมัมาทฏิฐเิป็นตน้ ดงั
คาํทีพ่ระปุสสเถระแสดงภยัอยา่งใหญ่หลวงทีย่งัมาไม่ถงึนัน้จะมาถงึในกาลภาย
หน้าอยา่งนัน้ เมือ่จะใหโ้อวาทแก่ภกิษุทัง้หลายทีป่ระชมุกนั  ณ  ทีน่ัน้อกี จงึได้
กล่าววา่ ◌ยัอยา่งใหญ่หลวงซึง่ยงัมาไมถ่งึน้ี  จะมาถงึขา้งหน้า ขอทา่นทัง้หลาย
จงเป็นผูว้า่งา่ย พดูจาอ่อนหวาน มคีวามเคารพกนัและกนั มจีติเมตตากรุณา 
สาํรวมในศลี ปรารภความเพยีร มใีจเดด็เดีย่ว บากบัน่มัน่คงเป็นประจาํเถดิ ขอ
ชนทัง้หลายจงเหน็ความประมาทโดยเป็นสิง่ทีน่่ากลวัและเหน็ความไมป่ระมาท
โดยเป็นสิง่ทีเ่กษมแลว้บาํเพญ็อฏัฐงัคกิมรรคทีจ่ะบรรลอุมตบทได ้ หรอืดงัคาํที่
พระปิลนิทวจัฉเถระกล่าวไวอ้กีวา่ ขา้พเจา้ทาํญาณใหเ้กดิในอฏัฐงัคกิมรรคอยา่ง
ประเสรฐิและในสามญัผล๔ เหล่านัน้ อยูต่ลอดกาลเป็นนิตย ์ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๕๘๐/๕๐๐, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๘๒/๖๐๕) 

อฏัฐงัคิกสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อฏัฐงัคิกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยมรรคมอีงค ์๘  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคล 

๔ จาํพวก คอื (๑) อสตับุรุษ หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยมรรคมอีงค ์๘ ฝ่ายมจิฉตัต
ธรรม คอื มจิฉาทฏิฐ ิ มจิฉาสงักปัปะ มจิฉาวาจา มจิฉากมัมนัตะ มจิฉาอาชวีะ 
มจิฉาวายามะ มจิฉาสต ิ และมจิฉาสมาธ ิ (๒) อสตับุรุษทีย่ ิง่กวา่อสตับุรษุ 
หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยมรรคมอีงค ์ ๘ ฝ่ายมจิฉตัตธรรม ๘ เหมอืนบุคคลที ่ ๑ 
และชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ธีรรม ๘ เหมอืนกบัตน (๓) สตับุรุษ หมายถงึผู้
ประกอบดว้ยมรรคมอีงค ์๘ ฝ่ายสมัมตัตธรรม คอืสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ ... 
และสมัมาสมาธ ิ (๔) สตับุรุษทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยมรรคมี
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องค ์ ๘ ฝ่ายสมัมตัตธรรม เหมอืนบุคคลที ่ ๓ และชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ธีรรม ๘ 
เหมอืนกบัตน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๕/๓๒๕) 

 2.อฏัฐงัคิกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยสตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ พระผูม้ี
พระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สตัวผ์ูม้ ี
อรยิมรรคมอีงค ์๘ คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมาสงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา (๔) 
สมัมากมัมนัตะ (๕) สมัมาอาชวีะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสต ิ (๘) 
สมัมาสมาธยิอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูม้อีรยิมรรคมอีงค ์ ๘ สว่นสตัวผ์ูไ้มม่ี
อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ยอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูไ้มม่อีรยิมรรคมอีงค ์ ๘  (ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๑๑๒/๒๐๔) 

อฏัฐานกสุลตา : ความเป็นผูฉ้ลาดในอฏัฐานะ, เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๒ คอื ๑.ฐานกุสลตา(ความ
เป็นผูฉ้ลาดในฐานะ) ๒.อฏัฐานกุสลตา (ความเป็นผูฉ้ลาดในอฏัฐานะ) (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔) 

อฏัฐานชาดก  :ชาดกวา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ มเีน้ือความอธบิายวา่ พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาติ
เป็นบุตรเศรษฐชีือ่มหาธนะ เมือ่บดิาตายแลว้ไดร้บัตาํแหน่งเศรษฐแีทนบดิา และ
เป็นสหายกบัพระเจา้พรหมทตั ไดห้นีออกบวชเป็นดาบส เพราะสลดใจทีห่ญงิ
โสเภณีคนหน่ึงเป็นคนเหน็แก่ลาภและประทุษรา้ยมติร เนื่องจากบุตรเศรษฐไีด้
สงเคราะหน์างแทนบดิาดว้ยทรพัยค์นืละพนั ในวนัหนึ่งทา่นออกจากทีเ่ฝ้า
พระราชาจวนคํ่าไมไ่ดนํ้าทรพัยม์าดว้ยแตแ่วะเขา้ไปหานางทีส่าํนกัก่อน นางไม่
ยอมใหเ้ขา้ไปเพราะไมม่เีงนิจา่ย แมจ้ะบอกวา่วนัรุง่ขึน้จะใหถ้งึสองพนันางกไ็ม่
ยอม และยงัใหส้าวใชข้องตนขบัไล่ออกจากเรอืน ทา่นเกดิความสลดใจจงึหนี
ออกบวช พระราชาทราบขา่วจงึสัง่บงัคบัใหน้างนัน้ไปตามสหายกลบัมา นาง
โสเภณีพรอ้มดว้ยบรวิารตามเขา้ไปในป่า ไปออ้นวอนดาบสใหก้ลบั แต่ทา่นไม่
ยอมกลบั ทา่นกล่าว เมือ่ใดแมน้ํ่าคงคาดารดาษดว้ยดอกโกมทุสงบนิ่ง นอก
ดุเหวา่มสีขีาวเหมอืนสงัข ์ และตน้หวา้มลีกูเทา่ผลตาล เมือ่นัน้แหละเราจงึจะไป
กบัเจา้ เมือ่ใดมผีา้หม่กนัหนาวทีท่อดว้ยขนเต่า เมือ่ใดป้อมปราการถูกสรา้งดว้ย
ขายงุแขง็แรงมัน่คง เมือ่ใดเขาเอาเขากระต่ายสรา้งบนัไดขึน้ไปสวรรค ์ เมื่อใด
หนูไต่บนัใดไปกดัดวงจนัทรไ์ด ้ หรอืขบัไล่ราหไูด ้ หรอืเมือ่ใดนกน้อยใชจ้ะงอย
ปากคาบภเูขาคนัธมาทน์บนิไปได ้ เมือ่ใดเดก็น้อยยกเรอืเดนิทะเลพรอ้มทัง้
เครือ่งยนตแ์ละใบเรอืไปได ้ เมือ่นัน้แหละเราจงึจะเกีย่วขอ้งกบัเธอ นางไม่
สามารถออ้นวอนใหพ้ระโพธสิตัวก์ลบัได ้ จงึหลกีไป คนอกตญัญแูละมกัประทษุ
มติรรา้ยบณัฑติไมค่วรเกีย่วขอ้ง (ข.ุชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๗๗/๒๙๗) 
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อฏัฐานะ : ความเป็นไปไมไ่ด,้ ภาวะทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ ดงัคาํในชาณุสโสณิสตูรทีช่าณุสโสณิ
พราหมณ์ทลูถามวา่ ทา่นพระโคดม ฐานะเป็นอยา่งไร อฏัฐานะเป็นอยา่งไร พระ
ผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ พราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูฆ้า่สตัวล์กัทรพัย ์
ประพฤตผิดิในกาม พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เพง่เลง็อยาก
ไดข้องเขา มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ หลงัจากตายแลว้ เขายอ่มไปเกดิใน
นรก เลีย้งอตัภาพในนรกนัน้ ดาํรงอยูใ่นนรกนัน้ดว้ยอาหารของสตัวน์รก  
พราหมณ์  ภมูทิีท่านไมส่าํเรจ็แก่สตัวผ์ูด้าํรงอยู ่ น้ีแลเป็นอฏัฐานะ (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๗๗/๓๒๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อฏัฐานะ หมายถงึโอกาสทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้หรอืทีไ่ม่
เหมาะสม (องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๑๗๗/๓๗๗)  

อฏัฐารสเถรีสหสัสานมปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเถร ี๑๘,๐๐๐ รปู มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาต ิ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กปั หญงิอกี ๑๘,๐๐๐ คน 
ไดบ้าํเพญ็บารมเีพือ่ประโยชน์แก่พระพทุธเจา้ ในชาตสิดุทา้ยนี้ เป็นบรวิารของ
พระนางยโสธรา ตัง้แต่ยงัเป็นพระราชธดิา ต่อเมื่อพระนางยโสธราออกผนวช จงึ
ออกบวชตาม ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ ไดม้าทลูลาปรนิิพพานและ
ไดก้ราบทลูเลา่อดตีชาตขิองทา่นถวาย ซึง่พระพทุธองคก์ท็รงอนุญาตให้
ปรนิิพพาน (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๒๖/๕๑๐) 

อฏัฐารสสหสัสขตัติยกญัญาเถรีนมปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเถรผีูเ้คยเป็นพระขตั
ตยิกญัญา ๑๘,๐๐๐ รปู มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่  ในอดตีชาต ิ ทา่น
เหล่าน้ีทัง้หมดลว้นเคยสรา้งกุศลรว่มกนัมาเป็นเวลานาน ในชาตสิดุทา้ยนี้ แม้
เกดิในตระกลูกษตัรยิ ์แต่กพ็อใจออกบวช เมือ่บวชแลว้ไมน่าน ไดบ้รรลุวชิชา ๓ 
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑/๕๑๙) 

อฏัฐิกมหปัผลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญามผีลมาก พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ภกิษุผูเ้จรญิโพชฌงค ์๗ ทีม่อีฏัฐกิสญัญา(ความหมายรูซ้ากศพทีย่งั
เหลอือยูแ่ต่รา่งกระดกู) ยอ่มมผีลมาก แลว้ทรงอธบิายคาํวา่ มผีลมาก ดว้ยการ
ตรสัพระสตูรยอ่ย ๕ สตูร ในลกัษณะเดยีวกนั คอื พระองคต์รสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ ภกิษุผูเ้จรญิโพชฌงค ์๗ ทีม่อีฏัฐกิสญัญา (๑) ยอ่มบรรลุอรหตัตผล หรอืเป็น
พระอนาคาม(ีอญัญตรผลสตูร วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญามผีลอยา่งใดอยา่งหนึ่ง) (๒) 
ย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์มาก(มหตัถสตูร วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่
ประโยชน์มาก) (๓) ยอ่มเป็นไปเพือ่ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ(โยคกัเขมสตูร 
วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ) (๔) ยอ่มเป็นไป
เพือ่ใหเ้กดิความสงัเวช(สงัเวคสตูร วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่ใหเ้กดิความ
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สงัเวช) (๕) ยอ่มเป็นไปเพือ่ความอยูผ่าสกุ(ผาสวุหิารสตูร วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญา
เป็นไปเพือ่ความอยู่ผาสกุ) (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๘/๑๘๙) 

อฏัฐิกสญัญา :  กาํหนดหมายซากศพทีย่งัเหลอือยู่แต่รา่งกระดกูหรอืกระดกูทอ่น, เป็นขอ้ ๘ ใน
สญัญา ๑๐ (คอืภกิษุเจรญิอนิจจสญัญา เจรญิอนตัตสญัญา เจรญิมรณสญัญา 
เจรญิอาหาเรปฏกิลูสญัญา เจรญิสพัพโลเกอนภริตสญัญา เจรญิอฏัฐกิสญัญา 
เจรญิปุฬวกสญัญา  เจรญิวนีิลกสญัญา  เจรญิวจิฉิททกสญัญา เจรญิอุทธุมาตก
สญัญา) มปีรากฏในทุตยิสญัญาสตูร,เป็นขอ้ ๕ ในสญัญา ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๒๓๘/๓๘๖) ดงัคาํวา่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ตามรกัษาสมาธนิิมติ ทีช่ดัดี
ซึง่เกดิขึน้แลว้ คอือฏัฐกิสญัญา (กาํหนดหมายซากศพทีย่งัเหลอือยูแ่ต่รา่ง
กระดกูหรอืกระดกูทอ่น)ปุฬุวกสญัญา (กําหนดหมายซากศพทีม่หีนอนคลาคลํ่า
เตม็ไปหมด)....อุทธุมาตกสญัญา  (กาํหนดหมายซากศพทีเ่น่าพองขึน้อดื) หรอื
ดงัคาํในอฏัฐกิมหปัผลสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย อฏัฐกิสญัญา (ความหมายรูซ้ากศพทีย่งัเหลอือยูแ่ต่รา่งกระดกู
หรอืกระดกูทอ่น) ทีบุ่คคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ มผีลมากมอีานิสงสม์าก (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๕,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๘/๑๘๙,องฺ.เอกก.(ไทย)๒๐/๔๖๓/
๕๐,๒๐/๔๖๔/๕๐,๒๐/๔๖๕/๕๐,๒๐/๔๖๖/๕๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/
๒๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๓๘/๓๘๖) 

อฏัฐิปญุชสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยรา่งกระดกู พระผูม้พีระภาคตรสัว่า กระดกูของคนคนเดยีวที่
เวยีนวา่ยตายเกดิในสงัสารวฏั ถา้มคีนรวบรวมมากองไวไ้มใ่หส้ญูหายไป กจ็ะมี
ขนาด ใหญ่โตเทา่ภเูขาเวปุลละ ทรงแสดงวา่การเวยีนวา่ยตายเกดิในสงัสารวฏั
นัน้เป็นความ ทุกข ์บุคคลจะพน้ทุกข ์หยดุการเวยีนวา่ยตายเกดินัน้ได ้กต็่อเมือ่
เหน็อรยิสจั ๔ เป็นโสดาบนัขึน้ไป หากจะเวยีนวา่ยตายเกดิอกีกไ็มเ่กนิ ๗ ชาต ิ
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๔/๓๖๘,ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๒๔/๙๘ ประกอบ)  

อฏัฐิสงัขลิกเปรต :  เปรตมแีต่โครงกระดกู ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ พระมหาโมคคลัลา
นะกล่าววา่  ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้หน็อฏัฐสิงัขลกิเปรต ลอย
ขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากนัโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่
เนื้อทีต่ดิอยูต่ามระหวา่งซีโ่ครงสะบดัไปมาจนมนัรอ้งครวญคราง,ในนิทานวรรค 
ทีอ่ธบิายบุพกรรมของเปรตนัน้วา่ ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นคนฆา่โคใน
กรุงราชคฤห ์ เพราะผลกรรมนัน้จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลายปี หลายรอ้ยปี 
หลายพนัปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีตัภาพเชน่นี้ เพราะเศษกรรมนัน้ทีย่งัเหลอื (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๒๒๘/๒๒๑, ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๒/๓๐๔) 



 

๖๑๘๔ 
 

 

อฏัฐิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตมแีต่โครงกระดกู สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเวฬุวนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์ทา่นพระมหาโมคคลัลานะ
ขณะกาํลงัลงจากภเูขาคชิฌกฏูถงึสถานทีแ่หง่หนึ่งไดท้าํการแยม้ขึน้ เมือ่ทา่น
พระลกัขณะถามในสาํนกัพระผูม้พีระภาควา่ ในขณะทีล่งจากภเูขาคชิฌกฏู ทา่น
แยม้ทาํไม จงึตอบวา่ เมือ่ลงจากภเูขาคชิฌกฏู ขา้พเจา้ไดเ้หน็อฏัฐสิงัขลกิเปรต
(เปรตมแีต่โครงกระดกู)ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ถูกฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วจกิทึง้
ยือ้แยง่เนื้อทีต่ดิอยู่ตามระหวา่งซีโ่ครงสะบดัไปมาจนมนัรอ้งครวญคราง รูส้กึวา่
เป็นเรื่องอศัจรรย ์ ไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี้ มยีกัษ์เชน่นี้ มกีารไดอ้ตัภาพ
เชน่นี้อยู ่ พระผูม้พีระภาคเมือ่ไดส้ดบัเชน่นัน้จงึตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สาวกที่
มจีกัษุมญีาณสามารถเป็นพยานในเรือ่งนี้ได ้ เมือ่ก่อน เรากไ็ดเ้หน็เปรตนัน้ แต่
ไมพ่ยากรณ์ เพราะไมเ่ป็นประโยชน์ ซ้ําจะเป็นทุกขแ์ก่ผูท้ีไ่มเ่ชือ่ แลว้ไดท้รง
แสดงบุพกรรมของเปรตมแีต่โครงกระดกูวา่ เปรตตนนี้เคยเป็นคนฆา่โค (ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๒๐๒/๓๐๓) 

อฏัฐิเสนชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยอฏัฐเิสนฤาษ ี พราหมณ์โพธสิตัวอ์อกบวชเป็นฤาษ ี รบัปวารณา
จากพระเจา้พรหมทตัแลว้แต่ไมอ่อกปากขอสิง่ใด แมพ้ระราชาปวารณาบ่อย ๆ 
ทา่นกลบักราบทลูวา่ ผูข้อย่อมไมเ่ป็นทีร่กั ผูไ้มใ่หข้องทีข่อกไ็มเ่ป็นทีร่กั เพราะ
เหตุความหมางใจกนัอยา่เกดิแก่อาตมาเลย พระราชาตรสัวา่ ผูท้ีม่อีาชพีในทาง
ขอ เมือ่มผีูอ้อกปากใหข้อแต่ไมข่อถอืวา่เป็นการใหผู้อ้ื่นเสือ่มจากบุญ สว่นผูข้อ
ตามกาลยอ่มทาํใหผู้อ้ื่นไดบุ้ญ ผูต้อ้งการบุญยอ่มไม่รงัเกยีจเนื้อนาบุญที่
ประพฤตปิฏบิตัชิอบ อฏัฐเิสนะฤาษ ี กราบทลูวา่ ผูม้ปัีญญาทัง้หลายจะไมอ่อก
ปากขอเลย สว่นนกัปราชญผ์ูจ้ะใหต้อ้งรูด้ว้ยอาการเอาเอง พระอรยิะเพยีงแต่
แสดงอาการยนืใหเ้หน็เทา่นัน้ พระราชาทรงเลื่อมใสไดพ้ระราชทานสิง่ของเป็น
อนัมากผูไ้มแ่สดงอาการวา่อยากได ้ ผูใ้หก้ลบัยิง่อยากใหม้ากกวา่ (ข.ุชา.สตฺตก.
(ไทย) ๒๗/๕๔/๒๖๔) 

อฏัฐิเสนะ, ฤๅษี : ชือ่ฤๅษตีนหนึ่งทีม่ใีนอฏัฐเิสนชาดกไดส้นทนาธรรมกบัพระราชาดงัคาํวา่
พระราชาตรสัถามฤๅษอีฏัฐเิสนะวา่ พระคุณเจา้อฏัฐเิสนะ โยมไมรู่จ้กัวณิพกพวก
น้ีเลย แต่พวกเขาไดพ้รอ้มใจกนัมาขอกบัโยม ทาํไมพระคุณเจา้จงึไมข่อโยมบา้ง 
ฤๅษอีฏัฐเิสนะทลูตอบวา่ ผูข้อยอ่มไม่เป็นทีร่กั ผูไ้มใ่หข้องทีข่อกไ็มเ่ป็นทีร่กั 
เพราะเหตุนัน้อาตมภาพจงึไมข่อมหาบพติร ขอความหมางใจอยา่ไดม้แีก่อาตม
ภาพเลย และกล่าวอกีวา่ ผูม้ปัีญญาทัง้หลายยอ่มไมข่อเลย สว่นนกัปราชญค์วร
จะรูเ้อง พระอรยิะเพยีงเจาะจงยนืเทา่นัน้ น้ีเป็นการขอของพระอรยิะ (ข.ุชา.สตฺ
ตก.(ไทย) ๒๗/๕๔/๒๖๔) 



 

๖๑๘๕ 
 

 

อฐับริขาร :  บรขิาร ๘ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ูบริขาร 
อฐัิ :  กระดกู ดงัคาํในมหาปิงคลชาดก ทีพ่ระโพธสิตัวต์รสัปลอบยามรกัษาประตูวา่ 

พระเจา้ปิงคละนัน้ถูกถวายพระเพลงิ ดว้ยฟืน ๑,๐๐๐ เล่มเกวยีน พระอฐักิส็รง
ดว้ยน้ําตัง้ ๑๐๐ หมอ้ หรอืดงัคาํในอปทานทีท่า่นพระอานนทถ์ูกพระพทุธเจา้ทรง
ตกัเตอืน จงึไดน้้อมนําอฐัธิาตุของพระโคตรมเีถรซีึง่อยูใ่นบาตรของพระนางเขา้
มาถวายพระโลกนาถ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๘๑/๑๑๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๗๗/ 
๔๒๔, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๙๒/๗๓๘) ; เขยีน อฏัฐ ิกม็ ี

อฑัฒกาสี, หญิงแพศยา : ชือ่หญงิแพศยาคนหนึ่ง ชือ่อฑัฒกาสบีวชในสาํนกัภกิษุณี  นาง
ตอ้งการไปกรุงสาวตัถ ี  เพือ่อุปสมบทในสาํนกัพระผูม้พีระภาค  พวกนกัเลงพอ
ไดฟั้งขา่วเชน่นัน้ จงึคอยดกัแอบซุ่มอยู่ใกลห้นทาง หญงิแพศยาอฑัฒกาสไีด้
ทราบขา่วเชน่นัน้  จงึสง่ขา่วไปถงึพระผูม้พีระภาควา่ ดฉินัตอ้งการจะอุปสมบท  
จะพงึปฏบิตัอิยา่งไร พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนี้เป็น
ตน้เหตุ รบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหอุ้ปสมบทไดแ้ม้
โดยทตู ซึง่เป็นการอุปสมบทดว้ยทตู เป็นวธิทีีท่รงอนุญาตแก่นางคณิกา (หญงิ
โสเภณี) ชือ่ อฑัฒกาส ีภายหลงับรรลุอรหตัผลแลว้ พระเถรไีดก้ล่าววา่ สว่ยของ
เรามปีระมาณเท่าสว่ยในกาสชีนบท ชาวนิคมกาํหนดราคาแควน้กาสนีัน้ไวแ้ลว้ 
จงึตัง้ราคาเราไวค้รึง่หนึ่ง ภายหลงั เราเบื่อหน่ายในรปู และเมื่อเบื่อหน่ายจงึ
คลายความกาํหนดั เราอย่าพงึแล่นไปสูช่าตสิงสารบ่อย ๆ  อกีเลย  เราบรรลุ
วชิชา ๓ ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๓๐/๓๕๘,ข.ุ
เถร.ี(ไทย) ๒๖/๒๖/๕๕๘) 

อฑัฒกาสีเถริยาปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอฑัฒกาสเีถร ี มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุป
ไดว้า่  ในอดตีชาตใินภทัรกปัน้ี ทา่นไดบ้วชในศาสนาของพระพุทธเจา้พระนาม
วา่กสัสปะ เป็นผูส้าํรวมในปาฏโิมกข ์และสาํรวมอนิทรยี ์รูป้ระมาณตน และตัง้ใจ
บาํเพญ็เพยีร แต่เกดิความคดิชัว่ ไปดา่ภกิษุณีผูส้ ิน้อาสวะแลว้วา่ เป็นหญงิ
แพศยา เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นจงึตอ้งหมกไหมไ้ปนรก พน้จากนรกแลว้มา
เกดิในตระกลูหญงิแพศยาถกูขายใหบ้รกิารแก่ชายจาํนวนมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
เกดิในตระกลูเศรษฐแีควน้กาส ี มรีปูงามยิง่ เพราะผลจากการเคยประพฤติ
พรหมจรรย ์แต่ถูกชาวเมอืงตัง้ใหเ้ป็นหญงิคณิกา(โสเภณี) เพราะผลทีด่า่ภกิษุณ ี
ต่อมาไปไดฟั้งพระธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้ ประสงคจ์ะบวช จงึเดนิทางมา
สาํนกัของพระพทุธเจา้ แตถู่กนกัเลงดกัทางไว ้ทา่นจงึสง่ทตูมาขอบวชแทน เมือ่
บวชแลว้ไดท้าํความเพยีรไมน่านกบ็รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๑๖๘/๕๔๒) 



 

๖๑๘๖ 
 

 

อฑัฒกาสีเถรีคาถา :ภาษติของพระอฑัฒกาสเีถร,ีคาถาของพระอฑัฒกาสเีถร ีทา่นพระอฑัฒกา
สเีถรกีล่าววา่ สว่ยของเรามปีระมาณเทา่สว่ยในกาสชีนบท  ชาวนิคมกาํหนด
ราคาแควน้กาสนีัน้ไวแ้ลว้จงึตัง้ราคาเราไวค้รึง่หน่ึง ภายหลงั เราเบื่อหน่ายในรปู
และเมือ่เบื่อหน่ายจงึคลายความกาํหนดั เราอยา่พงึแล่นไปสูช่าตสิงสารบ่อยๆ 
อกีเลยเราบรรลุวชิชา ๓ ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) 
๒๖/๒๕/๕๕๘) 

อฑัฒกสุิ : เสน้คัน่ดุจคนันาขวางระหวา่งขณัฑก์บัขณัฑข์องจวีร,ผา้สัน้ทีแ่ทรกอยูเ่ป็นตอน 
ๆ ในระหวา่งผา้ยาว ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนี้
เป็นตน้เหตุ แลว้รบัสัง่วา่ ภกิษุทัง้หลาย อานนทเ์ป็นบณัฑติ ภกิษุทัง้หลาย 
อานนท ์มปัีญญามาก ทีเ่ขา้ใจความหมายทีเ่รากล่าวยอ่ ๆ  ไดอ้ยา่งพสิดาร เธอ
ทาํผา้กุสบิา้ง ทาํผา้อฑัฒกุสบิา้ง ทาํผา้มณฑลบา้ง ทาํผา้อฑัฒมณฑลบา้ง ทาํผา้
ววิฏัฏะบา้ง ทาํผา้อนุววิฏัฏะบา้ง ทาํผา้คเีวยยกะบา้ง ทาํผา้ชงัเฆยยกะบา้ง ทาํ
ผา้พาหนัตะบา้ง จวีรเป็นผา้ทีต่อ้งตดั เศรา้หมองเพราะศสัตรา เหมาะแก่สมณะ 
และพวกโจรไมต่อ้งการ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๒๘/๑๕๘) ; 
เทยีบ กุส,ิ ด ูจวีร 

อฑัฒจนัทิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอฑัฒจนัทยิเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไว้
สรุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๒ ทา่นไดถ้วายอฒัจนัทรไ์วท้ีต่น้โพธิส์ถานทีต่รสั
รูข้องพระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในกปัที ่๒๕ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๐/๔๒๕) 

อฑัฒเจลกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอฑัฒเจลกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ทา่นเป็นคนเขญ็ใจไดถ้วายผา้ครึง่ทอ่น
แดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ท่านไม่รูจ้กัทุคตเิลย ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๔/
๒๔๐) 

อฑัฒมณฑล : ผา้มบีรเิวณเลก็ ๆ,ผา้ชิน้สว่นของจวีรทีม่บีรเิวณเลก็ ๆ, ชิน้สว่นของจวีรพระที่
เรยีกวา่ กระทงน้อย หรอืกระทงเลก็ มขีนาดครึง่หนึ่งของมณฑล (กระทงใหญ่) 
ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูแ้จกของเลก็ๆน้อย ๆ  พงึใหเ้ขม็ ๑ เลม่ 
พงึใหม้ดีพงึใหร้องเทา้ พงึใหป้ระคดเอว  พงึใหส้ายโยกบาตร พงึใหผ้า้กรองน้ํา 
พงึใหท้ีก่รองน้ํา พงึใหผ้า้ กุส ิพงึใหผ้า้อฑัฒกุส ิพงึใหผ้า้มณฑล พงึใหผ้า้อฑัฒ
มณฑล พงึใหผ้า้อนุวาต พงึใหผ้า้ปรภิณัฑ ์ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔,ว.ิจ.ู(ไทย) 
๗/๓๒๘/๑๕๘) ; เทยีบ มณฑล, ด ูจีวร  



 

๖๑๘๗ 
 

 

อฑัฒมาสก, พระเจ้า : ชือ่ชายคนหนึ่งทีว่ ิง่ผา่นลานหลวงในเวลาแดดรอ้นจดั เพือ่ไปเอา
เงนิอฑัฒมาสก และพระเจา้อุทยัทอดพระเนตร จงึเรยีกมาตรสัถาม เพือ่ใหห้ยดุ 
แต่เขาไมย่อม จงึยนืยนัเชน่นัน้ ต่อรองจนกระทัง่ใหพ้ระราชสมบตัคิรึง่ เขาจงึ
ยอมและรบัมอบราชสมบตัคิรึง่ ดงัคาํในคงัคมาลชาดก  (พระเจา้อุทยัตรสัถาม
ชายคนหนึ่งวา่) แผน่ดนิรอ้นเหมอืนถ่านเพลงิ ระอุดว้ยทรายทีร่อ้นราวกบัเถา้
ถ่าน  ถงึอยา่งนัน้ เจา้กย็งัพากเพยีรรอ้งเพลงอยู ่ แดดไมแ่ผดเผาเจา้หรอื เบือ้ง
บนดวงอาทติยก์ร็อ้น เบือ้งล่างทรายกร็อ้น ถงึอย่างนัน้  เจา้กย็งัพากเพยีรรอ้ง
เพลงอยู ่ แดดไมแ่ผดเผาเจา้หรอื (ชายคนนัน้กราบทลูวา่) แดดหาแผดเผาขา้
พระองคไ์ม ่ แต่แดดคอืกามทัง้หลายยอ่มแผดเผาขา้พระองค ์ ขอเดชะพระ
มหาราชเจา้ เพราะวา่ความตอ้งการมหีลายอยา่ง ความตอ้งการเหล่านัน้ยอ่ม
แผดเผาขา้พระองค ์ หาใชแ่ดดไม ่ (พระเจา้อฑัฒมาสกทรงเปล่งอุทานวา่)น่ีกาม
เราไดเ้หน็รากเหงา้ของเจา้แลว้ เจา้เกดิไดเ้พราะความดาํร ิ เราจะไมด่าํรถิงึเจา้
อกี เจา้จะไมม่อียา่งนี้อกีต่อไป (ข.ุชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๒๙/๒๙๑)  

อฒัจนัทร  ์: ทีน่ัง่เป็นขัน้ ๆ สาํหรบัดกูารแสดงมลีกัษณะเป็นรปูครึง่วงกลม, ชัน้ทีต่ ัง้ของขาย
หรอืกา้วขึน้ลงทาํเป็นขัน้ ๆ ดงัคาํทีพ่ระอฑัฒจนัทยิเถระวา่ ขา้พเจา้ไดถ้วาย
อฒัจนัทรไ์วท้ีต่น้โพธิอ์นัประเสรฐิ ของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่ตสิสะ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๑๐/๔๒๕,๓๒/๑๑/๔๒๖) 

อณัฑชทานูปการสตุตทสกะ : วา่ดว้ยความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกนาคทีเ่ป็นอณัฑชะ ๑๐ สตูร 
พระผูม้พีระภาคขณะระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัพระสตูรทัง้ ๑๐ สตูร 
โดยชือ่เดยีวกนัทัง้ ๑๐ สตูร แต่แบ่งเป็น ๑๐ สตูรตามวตัถุทานทีใ่ห ้เชน่ อณัฑช
ทานูปการสตูรที ่๑ มเีน้ือความโดยยอ่ว่า ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค
ผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหบุ้คคล
บางคนหลงัจากตายแลว้ไดเ้ขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกนาคทีเ่ป็นอณัฑชะ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูม้ปีกตกิระทาํกรรม
ทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจาและใจ เมือ่เมือ่ไดฟั้งมาวา่ พวกนาคทีเ่ป็นอณัฑชะมอีายุ
ยนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก จงึตัง้ความปรารถนาว่า ไฉนหนอ หลงัจาก
ตายแลว้ ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกนาคทีเ่ป็นอณัฑชะ บุคคล
นัน้จงึใหข้า้ว หลงัจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกนาคทีเ่ป็น
อณัฑชะ เป็นตน้ สตูรที ่๒ บุคคลนัน้ใหน้ํ้า สตูรที ่๓ บุคคลนัน้ใหผ้า้ สตูรที ่๔ 
บุคคลนัน้ใหย้าน สตูรที ่๕ บุคคลนัน้ใหด้อกไม ้ สตูรที ่๖ บุคคลนัน้ใหข้องหอม 
สตูรที ่๗ บคุคลนัน้ใหเ้ครือ่งลบูไล ้สตูรที ่๘ บุคคลนัน้ใหท้ีน่อน สตูรที ่๙ บุคคล
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นัน้ใหท้ีพ่กั สตูรที ่๑๐ บุคคลนัน้ใหเ้ครือ่งประทปี  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๕๒-๓๖๑//
๓๕๕) 

อณัฑชทานูปการสตุตทสกะ : วา่ดว้ยความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกครฑุทีเ่ป็นอณัฑชะ ๑๐ สตูร 
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัเนื้อหาสาระขอสตูรทัง้ 
๑๐ โดยชือ่เดยีวกนั แต่แบ่งเป็น ๑๐ สตูรตามวตัถุทานทีใ่ห ้ เชน่ อณัฑชทานู
ปการสตูรที ่ ๑ มเีน้ือความโดยยอ่วา่ ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหบุ้คคลบาง
คน หลงัจากตายแลว้ไดเ้ขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกครุฑทีเ่ป็นอณัฑชะ  

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เพราะบุคคลบางคนเป็นผูม้ปีกตกิระทาํกรรมทัง้ 
๒ ดว้ยกาย วาจาและใจ เมือ่เมือ่ไดฟั้งมาวา่ พวกครุฑทีเ่ป็นอณัฑชะมอีายยุนื มี
ผวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก จงึตัง้ความปรารถนาวา่ ไฉนหนอ หลงัจากตาย
แลว้ ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่่วมกบัพวกครฑุทีเ่ป็นอณัฑชะบุคคลนัน้จงึ
ใหข้า้ว หลงัจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกครุฑทีเ่ป็นอณัฑชะ
เป็นตน้ สตูรที ่๒ บุคคลนัน้ใหน้ํ้า สตูรที ่๓ บุคคลนัน้ใหผ้า้ สตูรที ่๔ บุคคลนัน้
ใหย้าน สตูรที ่๕ บุคคลนัน้ใหด้อกไม ้สตูรที ่๖ บุคคลนัน้ใหข้องหอม สตูรที ่๗ 
บุคคลนัน้ใหเ้ครือ่งลบูไล ้ สตูรที ่ ๘ บุคคลนัน้ใหท้ีน่อน สตูรที ่ ๙ บคุคลนัน้ใหท้ี่
พกั สตูรที ่๑๐ บุคคลนัน้ใหเ้ครือ่งประทปี(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๙๘-๔๐๗/๓๖๐) 

อณัฑชโยนิ : กาํเนิดของสตัวท์ีเ่กดิในไข,่ เป็นขอ้ ๑ ในโยนิ ๔ คอื ๑. อณัฑชโยนิ(กาํเนิดของ
สตัวท์ีเ่กดิในไข)่ ๒. ชลาพชุโยนิ(กาํเนิดของสตัวท์ีเ่กดิในครรภ)์ ๓.  สงัเสทชโย
นิ(กาํเนิดของสตัวท์ีเ่กดิในเถา้ไคล) ๔. โอปปาตกิโยนิ (กาํเนิดของสตัวท์ีเ่กดิผดุ
ขึน้) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓) 

อณัฑชะ : สตัวเ์กดิในไข ่ คอืออกไขเ่ป็นฟองแลว้จงึฟักออกเป็นตวั เชน่ ไก่ นกจิง้จก เป็น
ตน้ (ขอ้ ๒ ในโยนิ ๔) ดงัคาํในมหาสหีนาทสตูรทีก่ลา่วไวว้า่ กาํเนิดอณัฑชะ คอื
อะไร คอื เหลา่สตัวผ์ูเ้จาะทาํลายเปลอืกไขแ่ลว้เกดิ น้ีเราเรยีกวา่ กาํเนิดอณัฑชะ
,ในสทุธกิสตูร อธบิายอณัฑชะไวเ้ชน่เดยีวกนั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑, ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๓๔๒/๓๕๐,๑๗/๓๔๓/๓๕๐,๑๗/๓๔๔/๓๕๑,๑๗/๓๔๘/๓๕๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในสมัภเวส ีซึง่หมายถงึสตัวท์ีเ่กดิในกาํเนิดทัง้๔ 
ไดแ้ก่ (๑) อณัฑชะ (เกดิจากไข)่ (๒) ชลาพชุะ (เกดิจากครรภ)์ (๓) สงัเสทชะ 
(เกดิในเถา้ไคล) (๔) โอปปาตกิะ (เกดิผดุขึน้)  สตัวจ์าํพวกทีเ่ป็นอณัฑชะ และช
ลาพชุะ ทา่นเรยีกวา่ สมัภเวส ีเพราะยงัอยูใ่นไขแ่ละในครรภ ์ถา้ออกจาก ไขแ่ละ
ครรภแ์ลว้ไมเ่รยีกวา่สมัภเวส ี แต่ทา่นเรยีกวา่ สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ สตัวจ์าํพวกที่
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เป็นสงัเสทชะและโอปปาตกิะนัน้ ทา่นเรยีกวา่สมัภเวส ี ในขณะจติแรกทีเ่กดิขึน้ 
ตัง้แต่ขณะจติที ่๒ ไป ทา่นเรยีกวา่ สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๑๑/๒๖)  

อณัฑภตูชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยการไวใ้จภรรยาทีเ่ลีย้งมาตัง้แต่เกดิ มเีนื้อความอธบิายไวว้า่ พระ
เจา้พรหมทตัโพธสิตัว ์ ไดต้รสักบัปุโรหติถงึเรือ่งการทีเ่ขาถูกภรรยาสาวทีเ่ขา
เลีย้งดมูาตัง้อยู่ในครรภห์ลอกเอาไดว้า่ ไมม่ผีูห้ญงิคนใดผูต้อ้งการผูช้ายคนเดยีว 
ใคร ๆ ไมพ่งึไวใ้จในภรรยาทัง้หลาย เพราะเขาถูกเธอหลอกเอาผา้ปิดหน้าแลว้
ใหช้ายชูโ้ขกศรีษะแลว้จงึกลบัออกจากเรอืนไป (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๖๒/๒๖) 

อณัฑะ : สว่นหนึ่งของอวยัวะลบัชาย,กระโปก มกีล่าวในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวกุมภณัฑเปรต 
เปรตมอีณัฑะโตเทา่หมอ้ หรอืดงัคาํในอุปาลวิาทสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ชายผูม้อีณัฑะ
แต่ถูกควกัอณัฑะออกเสยีทัง้ ๒ ขา้ง,ในนิทานวรรค กล่าวไวว้า่ เปรตนัน้เดนิไปก็
ยกอณัฑะเหลา่นัน้ขึน้พาดไวบ้นบ่า (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๒๙/๒๒๑, ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๗๓/๖๙,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๑/๓๐๗) 

อตัตการ : สรา้งอตัตาและโลกขึน้เอง หมายถงึลทัธทิีเ่ชือ่วา่ตนเป็นตวัการคอืเป็นผูส้รา้ง
อตัตาและ โลกขึน้เอง ดงัคาํในอตัตการสีตูร ทีพ่ราหมณ์คนหนึ่งถามวา่  ขา้แต่
ทา่นพระโคดม ขา้พระองคม์วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนี้ว่า  ไมม่อีตัตการ(มตีน
เป็นตวัการ) ไมม่ปีรการ(มสีิง่อื่นเป็นตวัการ) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  พราหมณ์ 
เราไมเ่คยไดเ้หน็ไมเ่คยไดฟั้งคาํของบุคคลผูม้วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนี้เลย ก็
บุคคลเมือ่กา้วไปขา้งหน้าเองได ้ ถอยกลบัเองได ้ ไฉนจงึจกักล่าวอยา่งนี้วา่ ไม่
มอีตัตการ ไมม่ปีรการ พราหมณ์ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร อารพัภธาตุมอียู่
หรอืไม ่ ตรสัอกีวา่  พราหมณ์ การทีเ่มือ่มอีารพัภธาตุ สตัวท์ัง้หลายผูม้คีวาม
เพยีรรเิริม่ยงัมปีรากฏอยู ่ น้ีแลคอือตัตการ น้ีแลคอืปรการของสตัวท์ัง้หลาย 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อตัตการ และปรการนี้ บางทใีชใ้นความหมาย
เดยีวกบัสยงักตา ปรงักตา  (ส.ํนิ.อ. ๒/๑๗/๔๐)  

อตัตการีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอตัตการ พราหมณ์คนหน่ึง (ผูน้บัถอืลทัธขิองครมูกัขลโิคสาล) 
มาเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้กราบทลูลทัธขิองตนใหท้รงทราบวา่ ตนถอืวา่ไมม่ทีัง้
อตัตการ (มตีนเป็นตวัการ) และปรการ (มสีิง่อื่นเป็นตวัการ) พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ เมือ่บุคคลกา้วไปขา้งหน้าเองได ้ ถอยกลบัเองได ้ ไฉน จงึกล่าววา่ไม่
มอีตัตการ ไมม่ปีรการเล่า ตรสัถามวา่ อารพัภธาตุ (ความเพยีรรเิริม่) มอียู่
หรอืไม ่เมือ่พราหมณ์ตอบวา่ มอียู ่ตรสัถามต่อไปวา่ เมือ่อารพัภธาตุมอียู ่สตัวผ์ู้
มคีวามเพยีรรเิริม่มปีรากฏอยูห่รอืไม ่ เมือ่พราหมณ์ตอบวา่ มปีรากฏอยู ่ ตรสั
สรุปวา่ การทีเ่มือ่ความเพยีรรเิริม่มอียู ่ สตัวผ์ูม้คีวามเพยีรรเิริม่มปีรากฏอยู ่ น้ี
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แหละเป็นอตัตการ น้ีแหละเป็นปรการ ตรสัถามสภาวะอื่นอกี ๕ โดยทาํนองนี้ 
คอื (๑) นิกกมธาตุ ความพากเพยีรออกจากความเกยีจครา้น (๒) ปรกักมธาตุ 
ความบากบัน่รุดไปขา้งหน้าไมห่ยดุหย่อน (๓) ถามธาตุ ความมพีลงัเขม้แขง็ 
(๔) ธติธิาตุ ความตัง้มัน่ไมห่วัน่ไหว (๕) อุปักกมธาตุ ความพยายาม พราหมณ์
ผูน้ัน้ ชืน่ชมพระภาษติแลว้แสดงตนเป็นอุบาสกถงึพระรตันตรยัตลอดชวีติ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๘) 

อตัตกิลมถานุโยค : การประกอบตนใหล้าํบากเปล่า การประกอบความลาํบากเดอืดรอ้นแก่ตน 
คอื ความพยายามเพือ่บรรลุผลทีห่มายดว้ยวธิทีรมานตนเองเชน่ การบาํเพญ็
ตบะต่างๆ ทีนิ่ยมกนัในหมูน่กับวชอนิเดยีจาํนวนมาก (ขอ้ ๒ ใน ทีสุ่ด ๒ อยา่ง) 
ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาค  ไดร้บัสัง่กบัภกิษุปัญจวคัคยีว์า่  ภกิษุ ทัง้หลาย  ทีส่ดุ 
๒ อยา่งนี้ บรรพชติไมพ่งึเสพกล่าวคอื๑. กามสขุลัลกิานุโยคในกามทัง้หลาย
(การหมกมุน่อยูด่ว้ยกามสุขในกามทัง้หลาย)  เป็นธรรมอนัทราม เป็นของ
ชาวบา้น เป็นของปุถุชน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ  ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ ๒.อตัต
กลิมถานุโยค(การประกอบความลาํบากเดอืดรอ้นแก่ตน)เป็นทุกข ์ ไมใ่ชข่องพระ
อรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๐,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๗๖/๕๘,
ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๖๐/๑๒๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๒๓/๓๙๑,๑๔/๓๓๔/๓๙๘,ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๒๐,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๒) 

อตัตทณัฑสตุตนิทเทส :อธบิายอตัตทณัฑสตูร การอธบิายอตัตทณัฑสตูร ซึง่วา่ดว้ยความกลวั
เกดิจากโทษของตน 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  
     ความกลวัเกดิจากโทษของตน 
    เธอทัง้หลายจงมองดคูนทีมุ่่งรา้ยกนั 
    เราจกักล่าวความสงัเวชตามทีเ่ราเคยสงัเวชมาแลว้ 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ โทษ หมายถงึ โทษทางกาย โทษทางวาจา และโทษทางใจ โทษทาง

กายไดแ้ก่ กายทุจรติ ๓ โทษทางวาจา ไดแ้ก่ วจทีุจรติ ๔ และโทษทางใจ ไดแ้ก่ 
  มโนทุจรติ ๓ 
  คาํวา่ ความกลวั หมายถงึ กลวัจะไดร้บัโทษในปัจจุบนั เชน่ ถูกจาํคุก ถูก

ประหารชวีติ และจะไดร้บัโทษในสมัปรายภพ เชน่ ไปตกนรก ไปเกดิเป็นเปรต 
  คาํวา่ ความสงัเวช หมายถงึ ความสะดุง้ ความหวาดเสยีว ความกลวั ความ

บบีคัน้ ความกระทบ ความเบยีดเบยีน ความขดัขอ้ง 
  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ 
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     เพราะเหน็หมูส่ตัวผ์ูด้ิน้รนอยู ่
     เหมอืนฝงูปลาในบ่อทีม่น้ํีาน้อย  
     เพราะเหน็สตัวท์ีท่าํรา้ยกนัและกนั 
     ภยัจงึปรากฏแก่เรา  
     โลกทัง้หมดไม่มแีก่นสาร  
     สงัขารทัง้หลายทุกทศิกห็วัน่ไหว 
     เราเมือ่ตอ้งการภพสาํหรบัตน 
  กม็องไมเ่หน็ฐานะอะไรทีไ่มถู่กครอบงาํ 
  คาํวา่ โลกทัง้หมด ทา่นพระสารบีุตร อธบิายวา่ ทรงหมายถงึ นรก กาํเนิด

เดรจัฉาน เปตวสิยั มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ขนัธโลก ธาตโุลก อายตน
โลก โลกนี้ โลกหน้า ทัง้หมดไม่มสีาระ ไมม่สีว่นทีเ่ทีย่งแท ้

  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ 
     เพราะเหน็สตัวม์ทีีส่ ิน้สดุและถูกสกดักัน้ 
    ความไมย่นิดจีงึมแีก่เรา 
    อน่ึง เราไดเ้หน็ลกูศรทีเ่หน็ไดย้าก 
    อนัอาศยัหทยัในสตัวเ์หล่าน้ี 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ ลกูศรทีเ่หน็ไดย้าก ไดแ้ก่ ลกูศร ๗ อยา่ง คอื ราคะ โทสะ โมหะ มานะ 

ทฏิฐ ิโสกะ และความสงสยั 
  พระผูม้พีระภาคตรสัต่อไปวา่ 
    สตัวถ์ูกลกูศรใดปักตดิแลว้วิง่พล่านไปทุกทศิทาง  
    เพราะถอนลกูศรนัน้ไดแ้ลว้ จงึไมต่อ้งวิง่พล่าน ไมต่อ้งล่มจม 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ ไมต่อ้งล่มจม อธบิายว่า ไมต่อ้งลม่จมในโอฆะ ๓ คอื กาม ภพ และ

อวชิชา 
  พระผูม้พีระภาคตรสัสอนใหถ้อนลกูศรและใหป้ฏบิตัตินตามหวัขอ้ธรรมอกี

หลายประการ จบลงดว้ยพระพทุธภาษติ วา่ 
    มนีุยอ่มไมก่ล่าวถงึตนในหมู่คนทีเ่สมอกนั 
    ดอ้ยกวา่ (หรอื) เลศิกวา่เลย 
    มนีุนัน้เป็นผูส้งบ คลายความตระหน่ี 
    ไมย่ดึถอื ไม่สลดัทิง้ 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
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  คาํวา่ ไมย่ดึถอื ไมส่ลดัทิง้ อธบิายวา่ ไมย่ดึถอืรปู เวทนา สญัญา สงัขาร 
วญิญาณ คต ิการถอืกาํเนิด ปฏสินธ ิภพ สงัสารวฏัอกี ไมส่ลดัทิง้สิง่ดงักล่าวอกี 
เพราะทา่นสลดัทิง้หมดไปแลว้ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๗๐/๔๘๐) 

อตัตทณัฑสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความกลวัเกดิจากโทษของตน พระผูม้พีระภาคตรสัสอนทหาร
ของพระญาตทิัง้ ๒ ฝ่าย ทีเ่ตรยีมทาํสงครามกนั ใหเ้หน็โทษของการทะเลาะ
ววิาท ใหห้ยดุการเอาชนะกนัดว้ยกาํลงั แต่ใหมุ้ง่ทาํสงครามกบัขา้ศกึภายในที่
เผาไหมส้ตัวท์ัง้หลาย คอื ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทฏิฐ ิโสกะ และความสงสยั 
เพราะเมือ่สตัวเ์อาชนะกเิลสภายในได ้ ยอ่มไม่เศรา้โศก (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๔๒/
๗๒๖,ข.ุส.ุอ. ๒/๙๔๕/๔๑๑) 

อตัตทตัถเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระอตัตทตัถเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่พระอตัตทตัถ
เถระว่า บุคคลไมค่วรใหป้ระโยชน์ตนเสยีไป  เพราะประโยชน์คนอื่นแมม้าก  
เมือ่รูป้ระโยชน์ตนแลว้ กค็วรขวนขวายในประโยชน์ตน (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๖/
๘๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ประโยชน์ตน หมายถงึอรยิผล ในทีน้ี่ ตรสัมุง่
กมัมฏัฐานเป็นหลกั (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๖/๒๕)  

อตัตทนัตวตัถ ุ: เรือ่งการฝึกตน พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่พระอานนทว์า่ เราจกั
อดกลัน้ถอ้ยคาํล่วงเกนิ เหมอืนพญาชา้งในสงคราม อดทนลกูศรทีต่กจากแลง่ 
เพราะคนจาํนวนมากเป็นผูทุ้ศลี คนทัง้หลายนําสตัวพ์าหนะทีฝึ่กแลว้ไปสูท่ี่
ประชุม พระราชายอ่มทรงราชพาหนะทีฝึ่กแลว้ ในหมูม่นุษย ์  คนทีอ่ดกลัน้
ถอ้ยคาํล่วงเกนิได ้ชือ่วา่เป็นผูฝึ้กตนไดแ้ลว้ เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ  มา้อสัดร  มา้
อาชาไนย  มา้สนิธพ  ชา้งใหญ่ ทีไ่ดร้บัการฝึกหดัแลว้  เป็นสตัวป์ระเสรฐิ แต่คน
ทีฝึ่กตนไดแ้ลว้  ประเสรฐิกวา่สตัวพ์าหนะเหล่านัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๐/๑๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ฝึกตนไดแ้ลว้ หมายถงึฝึกตนไดด้ว้ยอรยิมรรค ๔ 
(โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค  และอรหตัตมรรค) (ข.ุธ.อ. 
(บาล)ี ๗/๑๒๕)  

อตัตทีปสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการมตีนเป็นเกาะ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เธอทัง้หลายจงมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ึง่ มี
ธรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ึง่ อยา่มสีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่ แลว้พงึพจิารณาวา่ โสกะ
(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ(ความครํ่าครวญ) ทุกข(์ความทุกขก์าย) โทมนสั(ความ
ทุกขใ์จ)และอุปายาส(ความคบัแคน้ใจ) เกดิขึน้อยา่งไร มอีะไรเป็นแดนเกดิ อนั
จะเป็นเหตใุหรู้ว้า่ ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ไมไ่ดเ้หน็พระอรยิะ ไมฉ่ลาดและไมไ่ดร้บั
การแนะนําในธรรมของพระอรยิะ ไม่ไดเ้หน็สตับุรษุ ไมฉ่ลาดและไมไ่ดร้บัการ



 

๖๑๙๓ 
 

 

แนะนําในธรรมของสตับุรุษ จงึพจิารณาเหน็ขนัธ ์ ๕ คอื รปู เวทนา สญัญา 
สงัขารและวญิญาณ โดยความเป็นอตัตา พจิารณาเหน็อตัตาวา่มขีนัธ ์ ๕ 
พจิารณาเหน็ขนัธ ์๕ ในอตัตา หรอืพจิารณาเหน็อตัตาในขนัธ ์๕ เพราะขนัธ ์๕ 
แปรผนัเป็นอยา่งอื่น โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสัและอุปายาสจงึเกดิขึน้แก่เขา 
เมือ่พวกเธอรูว้า่ขนัธ ์ ๕ ในกาลก่อนและในบดัน้ีลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ มคีวาม
แปรผนัเป็นธรรมดา กจ็ะละโสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสัและอุปายาสได ้ เพราะ
ละโสกะเป็นตน้เหล่านัน้ไดจ้งึไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้กจ็ะอยูเ่ป็นสขุ และชือ่วา่เป็น
ผูด้บักเิลสไดด้ว้ยองคธ์รรมนัน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๔๓/๕๙) 

อตัตนิยะ :  สิง่ทีเ่นื่องดว้ยตน, สิง่ทีเ่ป็นของตน; ในภาษาไทย มกัพดูใหส้ะดวกปากเป็นอตัต
นิยา หรอือตัตนียา, เป็นคาํประกอบทีใ่ชใ้นการอธบิายหรอืถกเถยีงเรือ่งอตัตา-
อนตัตา เชน่วา่ เมือ่มอีตัตา กม็อีตัตนิยา จะมอีตัตนิยา กต็อ้งมอีตัตา 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อตัตโนปพุพกมัมวตัถ ุ: เรือ่งบุพกรรมของพระองค ์ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่
ภกิษุทัง้หลายวา่ ถา้เหน็วา่จะไดส้ขุอนัยิง่ใหญ่ ดว้ยการเสยีสละสขุอนัเลก็น้อย 
นกัปราชญพ์งึเสยีสละสขุอนัเลก็น้อย เพือ่เหน็แก่สขุอนัยิง่ใหญ่(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๒๙๐/๑๒๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สขุอนัยิง่ใหญ่ ในทีน้ี่หมายถงึความสขุในนิพพาน 
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๗/๘๗) 

อตัตพยาพาธสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยะรรมทีเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น และเป็นไปเพือ่
เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย คอืกายทุจรติวจทุีจรติ และมโนทุจรติ แลว้ตรสัวา่ ธรรมที่
ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น และไมเ่ป็นไป
เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย คอืกายสจุรติวจสีจุรติและมโนสจุรติ (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๗/๑๖๐) 

อตัตภาพ : ความเป็นตวัตน, ชวีติ, เบญจขนัธ ์ หมายถงึลกัษณะความเป็นตวัตนหรอืบุคคล 
ดงัคาํในโปฏฐปาทสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โปฏฐปาทะ การไดอ้ตัตภาพม ี 
๓  อยา่ง  คอืการไดอ้ตัตภาพทีห่ยาบ การไดอ้ตัตภาพทีส่าํเรจ็ดว้ยใจ และการ
ไดอ้ตัตภาพทีไ่ม่มรีปู (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๒๘/๑๙๐,๙/๔๒๙/๑๙๐,๙/๔๓๐/๑๙๑,๙/
๔๓๑/๑๙๑) ; บดัน้ีเขยีน อัตภาพ 

อตัตรกัขิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูร้กัษาตน สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั 
พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามว่า ผูร้กัษาตน ไดแ้ก่คนเชน่ไรพระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบวา่ ผูร้กัษาตน ไดแ้ก่ผูท้ีป่ระพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติและมโนสจุรติ การ
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สาํรวมกาย การสาํรวมวาจา การสาํรวมใจ และการสาํรวมในทีท่ ัง้ปวงเป็นการด ี
บุคคลสาํรวมในทีท่ ัง้ปวงแลว้มคีวามละอายต่อบาป ชือ่วา่ผูร้กัษาตน (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๑๖/๑๓๔) 

อตัตวาทปฏิสงัยตุตทิฏฐิ : ความเหน็อนัสมัปยตุดว้ยอตัตวาทะ, เป็นขอ้ ๑๓ ในทฏิฐ ิ๑๖ ,
ในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายวา่อตัตวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ  
๒๐ อย่าง ... บุคคลบางคนในโลกนี้กฉ็นันัน้เหมอืนกนั  พจิารณาเหน็โอทาตก
สณิโดยความเป็นอตัตา ฯลฯ น้ีเป็นอตัตวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐมิรีปูเป็นวตัถุ  เป็น
อาการที ่๑ อตัตวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐเิป็นมจิฉาทฏิฐฯิลฯ เหล่าน้ีเป็นสงัโยชน์ แต่
ไมเ่ป็นทฏิฐ ิอตัตวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๒๐ อยา่งนี้ หรอื
ดงัคาํวา่ ทฏิฐทิัง้หมด เป็นอตัตานุทฏิฐ ิ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ  เป็นสกักายทฏิฐ ิ เป็น
อนัตคัคาหกิทฏิฐ ิ เป็นสญัโญชนิกาทฏิฐ ิ เป็นอตัตวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐ ิ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๑๔๖/๒๒๓,๓๑/๑๔๘/๒๒๗) 

อตัตวาทปฏิสงัยตุตทิฏฐินิทเทส :  แสดงอตัตวาทปฏสิงัยุตตทฏิฐ ิ อธบิายอุทเทสที ่ ๑๓ คอื 
อตัตวาทปฏสิงัยตุตทฏิฐ ิ โดยวธิปุีจฉาและวสิชันา ซึง่มรีายละเอยีดเหมอืนใน
อตัตานุทฏิฐ ิ(ดรูายละเอยีดในอตัตานุทฏิฐ)ิ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๖/๒๒๓) 

อตัตวาทะ : วาทะวา่มตีวัตน,ความเหน็วา่มอีตัตา, วาทะวา่มอีตัตา, ดงัคาํทีพ่ระมหาจุนทะ
กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ มทีฏิฐหิลายประการในโลก
เกีย่วกบัอตัตวาทะ บา้งเกีย่วกบัโลกวาทะบา้ง เมือ่ภกิษุมนสกิารเพยีงเบือ้งตน้ ก็
ละสลดัทิง้ทฏิฐเิหล่านัน้ไดอ้ยา่งนัน้หรอื พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ จุนทะ มทีฏิฐิ
หลายประการในโลกเกีย่วกบัอตัตวาทะบา้ง เกีย่วกบัโลกวาทะบา้ง (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๘๑/๗๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อตัตวาทะ หมายถงึมจิฉาทฏิฐทิีป่รารภอตัตา เชน่ 
เหน็วา่รปูเป็นอตัตาเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๘๑/๑๙๔)  

อตัตวาทุปาทาน : ความยดึมัน่ในวาทะวา่มอีตัตา, การถอืมัน่วาทะวา่ตนคอืความยดึถอืสาํคญั
มัน่หมายวา่นัน่นี่เป็นตวัตน เชน่ มองเหน็เบญจขนัธเ์ป็นอตัตา, อยา่งหยาบ
ขึน้มา เชน่ ยดึถอืมัน่หมายวา่ น่ีเรา นัน่ของเรา จนเป็นเหตุแบ่งแยกเป็นพวกเรา 
พวกเขา และเกดิความถอืพวก (ขอ้ ๔ ในอุปาทาน ๔ คอืกามปุาทาน (ความยดึ
มัน่ในกาม) ทฏิฐปุาทาน(ความยดึมัน่ในทฏิฐ)ิ  สลีพัพตุปาทาน (ความยดึมัน่ใน
ศลีพรต) หรอือตัตวาทปุาทาน(ความยดึมัน่ในวาทะวา่มอีตัตา),ในธมัมสงัคณี
อธบิายความหมายไวว้า่ ปถุุชนในโลกน้ี  ผูไ้มไ่ดส้ดบั  ไมไ่ดเ้หน็พระอรยิะ  ไม่
ฉลาดในธรรมของพระอรยิะไม่ไดร้บัการฝึกฝนในธรรมของพระอรยิะ  ไมไ่ดเ้หน็
สตับุรษุ  ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับุรุษ  ไมไ่ดร้บัการฝึกฝนในธรรมของสตับุรุษ  
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ยอ่มพจิารณาเหน็รปูเป็นตน  หรอืเหน็ตนมรีปู  เหน็รปูในตน  หรอืเหน็ตนในรปู  
เหน็เวทนาเป็นตนหรอืเหน็ตนมเีวทนาเหน็เวทนาในตน หรอืเหน็ตนในเวทนา  
เหน็สญัญาเป็นตน  หรอืเหน็ตนมสีญัญาเหน็สญัญาในตน  หรอืเหน็ตนในสญัญา  
เหน็สงัขารเป็นตนหรอืเหน็ตนมสีงัขาร เหน็สงัขารในตนหรอืเหน็ตนในสงัขาร 
เหน็วญิญาณเป็นตนหรอืเหน็ตนมวีญิญาณ เหน็วญิญาณในตน หรอืเหน็ตนใน
วญิญาณ ทฏิฐ ิความเหน็ผดิ ป่าชฏัคอืทฏิฐ ิ กนัดารคอืทฏิฐ ิความเหน็เป็นขา้ศกึ
ต่อสมัมาทฏิฐ ิความผนัแปรแหง่ทฏิฐ ิสงัโยชน์คอืทฏิฐ ิความยดึถอืผดิ ความยดึ
มัน่ ความตัง้มัน่ ความถอืผดิ ทางชัว่ ทางผดิ ภาวะทีผ่ดิ ลทัธเิป็นบ่อเกดิแหง่
ความพนิาศ ความยดึถอืโดยวปิลาส  มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่อตัตวาทุ
ปาทาน (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๐๐/๖๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๒/๒๙๓,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
๑๔๓/๑๓๗,๑๒/๒๔๓/๒๕๙,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๕/๓๔๓,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑๘/
๓๖๒,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๒๒๓/๓๐๙,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๓๘/๕๘๙,อภ.ิป.(ไทย) 
๔๓/๑/๒๘๗) 

อตัตวินิบาต :  การทาํลายตวัเอง, ฆา่ตวัเอง (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; 
บดัน้ีเขยีน อตัวนิิบาต 

อตัตสญัญา :  ความหมายรูว้า่อตัตา ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคทีก่ลา่วไวว้า่ เมือ่ละอตัตสญัญา 
(ความหมายรูว้า่อตัตา) ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิดว้ยอํานาจแหง่อนตัตานุปัสสนา 
ยอ่มไมล่่วงเลยกนัและกนั หรอืดงัคาํวา่ เมือ่พจิารณาเหน็โดยความเป็นอนตัตา
ยอ่มละอตัตสญัญาได ้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๓,๓๑/๕๒/๘๒,๓๑/๑๖๗/๒๕๘,๓๑/
๒๑๔/๓๕๖) 

อตัตสมัปทา : ความถงึพรอ้มดว้ยตนหมายถงึความเป็นผูม้จีติสมบรูณ์,ในสลีสมัปทาทิ
สตุตปัญจกะ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เมือ่ดวงอาทติยก์าํลงัจะ
อุทยั  ยอ่มมแีสงอรุณขึน้มาก่อน  เป็นบุพนิมติ ฉนัใด  สลีสมัปทา กเ็ป็นตวันํา  
เป็นบุพนิมติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิมรรคมอีงค ์  ๘  ฉนันัน้ ภกิษุผูถ้งึพรอ้ม
ดว้ยศลีพงึหวงัขอ้น้ีไดว้่า ฯลฯ ฉนัทสมัปทาฯลฯ อตัตสมัปทา ฯลฯ  (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๕๐/๔๔,๑๙/๕๑/๔๔,๑๙/๕๒/๔๔,๑๙/๕๓/๔๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อตัตสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยตน) ในทีน้ี่
หมายถงึความเป็นผูม้จีติสมบรูณ์ (ส.ํม.อ. (บาล)ี ๓/๔๙-๖๒/๑๙๖)  

อตัตสมัมาปณิธิ : การตัง้ตนไวช้อบ คอืดาํรงตนอยูใ่นศลีธรรม และดาํเนินแน่วแน่ในวถิทีางทีจ่ะ
นําไปสูจุ่ดหมายทีด่งีาม (ขอ้ ๓ ในจกัร ๔ คอื ๑. ปฏริปูเทสวาสะ(การอยูใ่นถิน่ที่
ด)ี ๒.สปัปุรสิสงัเสวะ(การคบหาสตับุรษุ) ๓. อตัตสมัมาปณิธ(ิการตัง้ตนไวช้อบ) 



 

๖๑๙๖ 
 

 

๔. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผูไ้ดท้าํความดไีวใ้นก่อนแลว้) มปีรากฏในสงัคตีิ
สตูรและจกักสตูร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐) 

อตัตสทุธิ :  การทาํตนใหบ้รสิทุธิจ์ากบาป (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
อตัตหิตสมบตัิ : ด ูอัตตัตถสมบติั 
อตัตหิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคล 

๔ จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองแตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น 
(๒) ผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่นแต่ไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง (๓) ผูไ้ม่ปฏบิตัเิพือ่
เกือ้กลูตนเอง และไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น (๔) ผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง และ
ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ื่น (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๙๘/๑๔๘) 

อตัตญัญตุา :  ความเป็นผูรู้จ้กัตน เชน่รูว้า่เรามคีวามรู ้ ความถนดั คุณธรรม ความสามารถ 
และฐานะ เป็นตน้ แคไ่หนเพยีงไร แลว้ประพฤตปิฏบิตัใิหเ้หมาะสมเพือ่ให้
เกดิผลด ี (ขอ้ ๓ ในสปัปุรสิธรรม ๗) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์  

อตัตตัถะ : ประโยชน์ตน, สิง่ทีเ่ป็นคณุแก่ชวีติ ชว่ยใหเ้ป็นอยูด่ว้ยด ีสามารถพึง่ตน หรอืเป็น
ทีพ่ึง่แก่ตนได ้ไมว่า่จะเป็นทฏิฐธมัมกิตัถะ สมัปรายกิตัถะ หรอืปรมตัถะ, ความมี
ชวีติและสิง่อนัเกือ้หนุนใหช้วีติเพยีบพรอ้มดว้ยคุณสมบตัทิัง้หลาย ทัง้ทางกาย 
ทางสงัคม ทางจติใจ และทางปัญญา, ชวีติทีม่คีณุภาพ มคีุณคา่ และมี
ความหมาย (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; เทยีบ ปรัตถะ 

อตัตตัถสมบตัิ : ความถงึพรอ้มดว้ยประโยชน์ตน เป็นพทุธคุณอยา่งหนึ่งคอื การทีไ่ดท้รง
บาํเพญ็พระบารมธีรรมกาํจดัอาสวกเิลสทัง้ปวงและทาํศลีสมาธ ิ ปัญญาให้
บรบิรูณ์ สมบรูณ์ดว้ยพระญาณทัง้หลาย เพยีบพรอ้มดว้ยพระคุณสมบตัมิากมาย 
เป็นทีพ่ึง่ของพระองคเ์องได ้ และเป็นผูพ้รอ้มทีจ่ะบาํเพญ็กจิเพือ่ประโยชน์แก่
ชาวโลกต่อไป มกัใชค้าํทีแ่ทนกนัไดว้า่ อัตตหติสมบติั ซึง่แปลเหมอืนกนั 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; เป็นคูก่นักบัปรัตถปฏบิติั หรอื 
ปรหติปฏบิติั 

อตัตญัญ  ู: ผูรู้จ้กัตน, เป็นขอ้ ๓ ในสปัปุรสิธรรม ๗ คอืภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ ๑.  
เป็นธมัมญัญ ู (ผูรู้จ้กัเหตุ) ๒. เป็นอตัถญัญ(ูผูรู้จ้กัผล) ๓.เป็นอตัตญัญ(ูผูรู้จ้กัตน) 
๔. เป็นมตัตญัญ(ูผูรู้จ้กัประมาณ) ๕. เป็นกาลญัญ(ูผูรู้จ้กักาลเวลา)  ๖.เป็น
ปรสิญัญ(ูผูรู้จ้กัชุมชน) ๗. เป็นปุคคลญัญ(ูผูรู้จ้กับุคคล),ในธมัมญัญสูตูร มอีธบิาย
ความหมายไวว้า่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้รูจ้กัตนวา่ ว่าโดยศรทัธา  ศลี สตุะ จาคะ 
ปัญญาปฏภิาณ เรามอียูป่ระมาณเทา่น้ี หากภกิษุไมรู่จ้กัตนวา่  วา่โดยศรทัธา 
ศลี  สตุะ จาคะ ปัญญา ปฏภิาณ เรามอียูป่ระมาณเทา่น้ี เราไมพ่งึเรยีกเธอวา่



 

๖๑๙๗ 
 

 

เป็นอตัตญัญ ู ในทีน้ี่ แต่เพราะภกิษุรูจ้กัตนวา่  วา่โดยศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ 
ปัญญาปฏภิาณ เรามอียูป่ระมาณเทา่น้ี  ฉะนัน้ เราจงึเรยีกเธอวา่ เป็นอตัตญัญ ู 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓,๑๑/๓๕๗/๔๐๐,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๖๘/๑๔๓,๒๓/
๖๘/๑๔๓) 

อตัตนัตปสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูท้าํตนใหเ้ดอืดรอ้น พระผูม้พีระภาคตรสัว่า บุคคล ๔ 
จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูท้าํตนใหเ้ดอืดรอ้น หมัน่ประกอบในการทาํตนให้
เดอืดรอ้น คอื พวกนกับวชเปลอืย เขาเชญิใหม้ารบัภกิษา กไ็ม่มา เขาเชญิให้
หยดุกไ็มห่ยดุ ไมร่บัภกิษาทีเ่ขาแบ่งไวก่้อน ไมร่บัภกิษาทีเ่ขาเจาะจงทาํไว ้ ไม่
ยนิดกีจินิมนต ์ เป็นตน้ (๒) ผูท้าํผูอ้ื่นใหเ้ดอืดรอ้น หมัน่ประกอบในการทาํผูอ้ื่น
ใหเ้ดอืดรอ้น คอื คนฆา่แพะ ฆา่หม ูฆา่นก ฆา่โค เป็นพรานเนื้อ เป็นชาวประมง 
เป็นโจร เป็นเพชฌฆาต (๓) ผูท้าํตนและผูอ้ื่นใหเ้ดอืดรอ้น หมัน่ประกอบในการ
ทาํตนและผูอ้ื่นใหเ้ดอืดรอ้น คอื พระราชาหรอืราชวงศท์ีเ่ป็นอยูอ่ยา่งลาํบาก ไม่
ทรงธรรม รบัสัง่ใหฆ้า่คน ฆา่สตัวอ์ื่น และสรา้งความลาํบากใหแ้ก่คนทีเ่ป็นทาส 
คนรบัใช ้ คนงาน (๔) ผูไ้มท่าํตนและผูอ้ื่นใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มัน่ประกอบในการ
ทาํตนและผูอ้ื่นใหเ้ดอืดรอ้น คอื คนผูฟั้งธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ เกดิ
ศรทัธาออกบวช ประพฤตปิฏบิตัธิรรมจนไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตใ์นทีส่ดุ จงึ
เป็นผูไ้มห่วิ ดบัรอ้น เยน็ใจ เสวยสขุ มตีนอนัประเสรฐิอยูใ่นปัจจุบนั (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๓) 

อตัตา : ตวัตน, อาตมนั; ปุถุชนยอ่มยดึมัน่มองเหน็ขนัธ ์ ๕ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอื
ทัง้หมดเป็นอตัตา หรอืยดึถอืวา่มอีตัตาเน่ืองดว้ยขนัธ ์ ๕ โดยอาการอยา่งใด
อยา่งหนึ่ง ดงัคาํในมหาวรรคและอนตัตลกัขณสตูรทีก่ลา่วไวว้า่ พระผูม้พีระภาค
ไดต้รสักบัภกิษุปัญจวคัคยีว์า่ ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นอนตัตา ภกิษุทัง้หลาย ถา้รปู
น้ีจกัเป็นอตัตาแลว้ไซร ้ รปูน้ีไมพ่งึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบุคคลพงึไดใ้นรปูวา่  
รปูของเราจงเป็นอยา่งนี้  รปูของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้ ภกิษุทัง้หลาย  กเ็พราะ
รปูเป็นอนตัตา  ฉะนัน้  รปูจงึเป็นไปเพือ่อาพาธและบคุคลยอ่มไม่ไดใ้นรปูวา่ รปู
ของเราจงเป็นอยา่งนี้ รปูของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้,แมเ้วทนา สญัญา สงัขาร 
วญิญาณ กเ็ป็นอนตัตาเชน่เดยีวกนั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๒๐/๒๗, ๔/๒๐/๒๘, ๔/๒๑/
๒๗, ๔/๒๑/๒๘,๙/๔๙/๒๐,ส.ี(ไทย) ๙/๗๕/๓๐,๙/๗๖/๓๑,๙/๗๗/๓๒,๗๙/๓๒,ท.ี
ม.(ไทย) ๑๐/๑๑๗/๖๗,๑๐/๑๑๘/๖๗,๑๐/๑๑๘/๖๘๑๑๙/๖๘,๑๐/๑๒๐/๖๘,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๔๖/๓๓,๑๑/๑๕๖/๑๑๗,๑๑/๑๙๑/๑๕๐,๑๑/๑๙๒/๑๕๒); เทยีบ 
อนัตตา  



 

๖๑๙๘ 
 

 

อตัตาทัง้ที่ม ีรปูและไม่มีรปู :ทฏิฐวิา่อตัตาทีม่รีปูและไม่มรีปู ดงัคาํในรปีูจอรปีูจอตัตาสตูรทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทัง้ทีม่รีปูและไม่มรีปูไมส่ลายไป ฯลฯ
,ในวภิงัคอ์ธบิายวา่ เป็น ๑ ในอสญัญวีาทะ ดงัคาํวา่ อตัตาทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปู 
ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้ ไมม่สีญัญา (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๔๔/๓๐๙,อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๙๕๘/๖๑๔) 

อตัตาที่ม ีทุกขโ์ดยส่วนเดียว :ทฏิฐวิา่อตัตาทีม่ทีุกขโ์ดยสว่นเดยีว ดงัคาํในเอกนัตทุกขสีตูร ที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ หลงัจากตายแลว้  อตัตาทีม่ทุีกขโ์ดยสว่นเดยีวไมส่ลาย
ไป (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๔๗/๓๐๙)  

อตัตาที่ม ีรปู : ทฏิฐวิา่อตัตาทีม่รีปู ดงัคาํในรปีูอตัตาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ภกิษุ
ทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมัน่รปู  เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนี้จงึเกดิขึน้วา่ 
หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่รีปูไมส่ลายไป เมือ่มเีวทนา ฯลฯ เมือ่มสีญัญา... เมือ่
มสีงัขาร ... เมือ่มวีญิญาณ  เพราะถอืมัน่วญิญาณ เพราะยดึมัน่วญิญาณ ทฏิฐิ
อยา่งนี้จงึเกดิขึน้วา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่รีปูไม่สลายไป (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๒๔๒/๓๐๗) 

อตัตาที่ม ีสญัญา : ทฏิฐวิา่อตัตาทีม่สีญัญา, เป็น ๑ ในสญัญวีาทะ ๑๖ หมายถงึลทัธทิีถ่อืวา่
หลงัจากตายแลว้ อตัตามสีญัญา ดงัคาํวา่ อตัตาทีม่สีญัญาอยา่งเดยีวกนั ยัง่ยนื 
หลงัจากตายแลว้มสีญัญา หรอืดงัคาํในปาสาทกิสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มี
สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผูม้วีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่ อตัตาทีม่สีญัญา  
ยัง่ยนื หลงัจากตายแลว้นี้เทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิ ฯลฯ หรอืดงัคาํ
ในปัญจตัตยสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  มสีมณพราหมณ์พวก
หน่ึงกาํหนดขนัธ(์สรรพสิง่)สว่นอนาคตมคีวามเหน็คลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต
ปรารภขนัธส์ว่นอนาคตประกาศวาทะแสดงทฏิฐติ่าง ๆ คอืสมณพราหมณ์พวก
หน่ึงประกาศอยา่งนี้วา่ อตัตาทีม่สีญัญา ยัง่ยนืหลงัจากตายแลว้ เป็นตน้ (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๗๖/๓๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๕/๑๕๖, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑/๒๘,๑๔/๒๒/
๒๙) 

อตัตาที่ม ีส ุขโดยส่วนเดียว :ทฏิฐวิา่อตัตาทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว ดงัคาํในเอกนัตสขุสีตูร ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวไมส่ลายไป (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๒๔๖/๓๐๙) 

อตัตาที่ไม ่ม ีรปู : ทฏิฐวิา่อตัตาทีไ่มม่รีปู ดงัคาํในอรปีูอตัตาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  
ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมัน่อะไรเพราะยดึมัน่อะไร ทฏิฐอิยา่งนี้จงึ
เกดิขึน้วา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีไ่มม่รีปูไมส่ลายไป ฯลฯ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๒๔๓/๓๐๘) 



 

๖๑๙๙ 
 

 

อตัตาธิปไตย :  ความมตีนเป็นใหญ่, ความถอืตนเป็นใหญ่ จะทาํอะไรกนึ็กถงึตน คาํนึงถงึ
ฐานะเกยีรตศิกัดิศ์ร ี หรอืผลประโยชน์ของตนเป็นสาํคญั, พงึใชแ้ต่ในขอบเขตที่
เป็นความด ี คอื เวน้ชัว่ทาํดดีว้ยเคารพตน (ขอ้ ๑ ในอธปิไตย ๓ คอื ๑.
อตัตาธปิไตย(ความมตีนเป็นใหญ่) ๒.โลกาธปิไตย(ความมโีลกเป็นใหญ่) ๓.ธมั
มาธปิไตย (ความมธีรรมเป็นใหญ่),ในอาธปิเตยยสตูร พระผูม้พีระภาคอธบิาย
ความหมายไวว้า่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้อยูใ่นป่าบา้ง อยูต่ามโคนตน้ไมบ้า้ง อยูใ่น
เรอืนวา่งบา้งยอ่มเหน็ประจกัษ์วา่ เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ  ไมใ่ช่
เพราะเหตุแหง่จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 
ไมใ่ชเ่พราะเหตุแหง่ความมหีรอืความไมม่เีชน่นัน้  อน่ึง เราถูกชาต ิชรา มรณะ 
โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสัและอุปายาสครอบงาํชือ่วา่ถูกทุกขค์รอบงาํ มทีุกข์
อยูต่รงหน้า ทาํอยา่งไร การทาํทีส่ดุกองทุกขท์ัง้สิน้นี้จะพงึปรากฏ การทีเ่ราละ
กามเชน่ใดแลว้จงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เราพงึแสวงหากามเชน่นัน้ 
หรอืกามทีเ่ลวกวา่นัน้ นัน้ไมส่มควรแก่เราเลย ภกิษุนัน้เหน็ประจกัษ์วา่ ความ
เพยีรทีเ่ราเริม่ไวแ้ลว้จกัไม่ยอ่หยอ่น สตทิีต่ ัง้มัน่แลว้จกัไมเ่ลอะเลอืน กายทีส่งบ
แลว้จกัไมก่ระสบักระสา่ย จติทีต่ ัง้มัน่แลว้จกัมอีารมณ์แน่วแน่ เธอทาํตนเทา่นัน้
ใหเ้ป็นใหญ่ ละอกุศล บาํเพญ็กุศล ละกรรมทีม่โีทษ  บาํเพญ็กรรมทีไ่มม่โีทษ 
รกัษาตนใหบ้รสิทุธิ ์ภกิษุทัง้หลายน้ีเรยีกวา่อตัตาธปิไตย (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/
๒๗๔,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๕๖/๒๔๗,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๖๗/๒๐๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๒/๖๓๓,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๑๒๖/๗๗๒) 

อตัตานุทิฏฐิ : ความเหน็วา่เป็นอตัตา, ความตามเหน็วา่เป็นตวัตน ความเหน็ผดิวา่มตีวัตน, 
เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๓ คอื อสัสาททฏิฐ ิ (ความเหน็ผดิทีป่ระกอบดว้ยความยนิด)ี 
อตัตานุทฏิฐ ิ (ความเหน็ผดิวา่มตีวัตน) มจิฉาทฏิฐ(ิความเหน็ผดิ),ในวภิงัค์
อธบิายความหมายไวว้า่ ปุถุชนในโลกนี้ผูไ้มไ่ดส้ดบั  ไมไ่ดเ้หน็พระอรยิะ  ไม่
ฉลาดในธรรมของพระอรยิะไม่ไดร้บัการแนะนําในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้หน็
สตับุรษุ ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับุรุษ  ไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของสตับุรษุ  
ยอ่มพจิารณาเหน็รปูเป็นตนหรอืเหน็ตนมรีปูเหน็รปูในตน  หรอืเหน็ตนในรปู 
ยอ่มพจิารณาเหน็เวทนาเป็นตน  ฯลฯสญัญาเป็นตน ฯลฯ สงัขารเป็นตน ฯลฯ 
วญิญาณเป็นตน หรอืยอ่มพจิารณาเหน็ตนมวีญิญาณ เหน็วญิญาณในตน หรอื
เหน็ตนในวญิญาณ ทฏิฐ ิ  ความเหน็ผดิฯลฯ ความยดึถอืโดยวปิลาส มลีกัษณะ
เชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่อตัตานุทฏิฐ ิ  (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๘๘/๓๒๐,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๓๐/
๒๐๐,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๒๕/๕๗๙,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๒๖/๙๙) 



 

๖๒๐๐ 
 

 

อตัตานุทิฏฐินิทเทส : แสดงอตัตานุทฏิฐ ิอธบิายอุทเทสที ่๒ คอื อตัตานุทฏิฐ ิโดยวธิี
ปุจฉาและ วสิชันา ดงันี้ 

  คาํปุจฉาวา่ “อตัตานุทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๒๐ ประการ เป็น อยา่งไร” 
ทา่นพระสารบุีตรวสิชันาไวด้งันี้ 

  ทา่นจาํแนกอตัตานุทฏิฐทิีม่คีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๒๐ ประการดว้ยขนัธ ์ ๕ 
ขนัธล์ะ ๔ อาการ รวมเป็น ๒๐ อาการ เชน่ การจาํแนกรปูขนัธด์ว้ยอาการ ๔ 
ประการ คอื 

  ปุถุชนในโลกนี้ผูไ้มไ่ดส้ดบั ไม่ไดเ้หน็พระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของพระอรยิะ 
ไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้หน็สตับุรษุ ไมฉ่ลาดในธรรม
ของ สตับุรษุ ไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของสตับุรุษ จงึพจิารณาเหน็รปูขนัธ์
ดว้ยอาการ ๔ ประการ คอื (๑) พจิารณาเหน็รปูโดยความเป็นอตัตา (๒) 
พจิารณาเหน็อตัตามรีปู (๓) พจิารณาเหน็รปูในอตัตา (๔) พจิารณาเหน็อตัตาใน
รปู  

  การจาํแนกขนัธอ์ื่น ๆ กม็นียัเดยีวกนันี้ จงึรวมเป็นอาการ ๒๐ ประการ 
  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําการพจิารณาขนัธ ์๕ แต่ละอาการ รวม ๒๐ อาการใน คาํ

วสิชันามาตัง้เป็นคาํปุจฉาและวสิชันาตามลาํดบั ขนัธล์ะ ๔ อาการ เชน่ รปูขนัธ ์
  อาการที ่ ๑ คาํปุจฉาวา่ “ปุถุชนพจิารณาเหน็รปูโดยความเป็นอตัตา เป็น 

อยา่งไร” 
  ทา่นวสิชันาความหมายของการพจิารณาเหน็รปูโดยความเป็นอตัตาโดยใช ้

กสณิแต่ละอยา่งในกสณิ ๘ อยา่งแทนคาํวา่ รปู คอื (๑) ปฐวกีสณิ (๒) อาโป
กสณิ (๓) เตโชกสณิ (๔) วาโยกสณิ (๕) นีลกสณิ (๖) ปีตกสณิ (๗) โลหติกสณิ 
(๘) โอทาตกสณิ รวมเป็น ๘ ประการ แต่ละประการมใีจความ ๗ สว่น เหมอืน
ในอสัสาททฏิฐ ิต่างกนัแต่สว่นที ่๑-๒ ซึง่เป็นเนื้อเรือ่งเฉพาะ  

  ในทีน้ี่ขอแสดงการพจิารณาปฐวกีสณิเป็นตวัอยา่ง ดงันี้ 
  สว่นที ่๑ อธบิายการพจิารณาเหน็ปฐวกีสณิโดยความเป็นอตัตา 
  บุคคลบางคนในโลกนี้พจิารณาเหน็ปฐวกีสณิโดยความเป็นอตัตา คอื 

พจิารณา เหน็ปฐวกีสณิและอตัตาไมเ่ป็นสองวา่ “ปฐวกีสณิอนัใด เรากอ็นันัน้ 
เราอนัใด ปฐวกีสณิกอ็นันัน้” เหมอืนเมื่อประทปีน้ํามนักาํลงัลุกโพลงอยู ่ บุคคล
พจิารณาเหน็เปลวไฟและแสงสวา่งไมเ่ป็นสองวา่ “เปลวไฟอนัใด แสงสวา่งกอ็นั
นัน้ แสงสวา่ง อนัใด เปลวไฟกอ็นันัน้” 

  สว่นที ่๒ อธบิายคาํวา่ “ทฏิฐแิละวตัถุ” 
  ทฏิฐคิอืความยดึมัน่ถอืมัน่ ทฏิฐไิมใ่ชว่ตัถุ วตัถุกไ็มใ่ชท่ฏิฐ ิทฏิฐเิป็นอยา่งหนึ่ง 

วตัถุเป็นอยา่งหนึ่ง ทฏิฐแิละวตัถุน้ีเป็นอตัตานุทฏิฐมิรีปูเป็นวตัถุ เป็นอาการที ่๑  



 

๖๒๐๑ 
 

 

  สว่นที ่๓ เหมอืนกบัสว่นที ่๒ ของอสัสาททฏิฐ ิ
  สว่นที ่๔-๗ เหมอืนสว่นที ่๔-๗ ของอสัสาททฏิฐ ิ
  อาการที ่๒ คาํปุจฉาวา่ “ปถุุชนพจิารณาเหน็อตัตามรีปู เป็นอยา่งไร” 
  ทา่นวสิชันาโดยการนํานามขนัธท์ัง้ ๔ ประการ คอื เวทนา สญัญา สงัขาร และ

วญิญาณ มาจาํแนกความหมายของการพจิารณาเหน็อตัตามรีปู มใีจความคลา้ย 
กบัอาการที ่๑ ต่างกนัแต่สว่นที ่๑ ซึง่เป็นเนื้อเรือ่งเฉพาะ คอื 

  สว่นที ่๑ อธบิายการพจิารณานามขนัธแ์ต่ละขนัธโ์ดยความเป็นอตัตา 
  บุคคลบางคนในโลกนี้พจิารณาเหน็เวทนาโดยความเป็นอตัตา พจิารณาเหน็

สญัญา... พจิารณาเหน็สงัขาร... พจิารณาเหน็วญิญาณโดยความเป็นอตัตา เขา
มคีวามเหน็อยา่งนี้วา่ “น้ีแลเป็นอตัตาของเรา แต่วา่อตัตาของเรานี้มรีปูเพราะรปู
น้ี” ชือ่วา่พจิารณาเหน็อตัตามรีปู เหมอืนตน้ไมม้เีงา คนพงึพดูถงึตน้ไมน้ัน้อยา่ง
น้ีวา่ “น้ีตน้ไม ้ น้ีเงา ตน้ไมเ้ป็นอยา่งหน่ึง เงากเ็ป็นอยา่งหนึ่ง แต่ตน้ไมน้ี้มเีงา
เพราะเงานี้” ชือ่วา่พจิารณาเหน็ตน้ไมม้เีงา 

  อาการที ่๓ คาํปุจฉาวา่ “ปุถุชนพจิารณาเหน็รปูในอตัตา เป็นอยา่งไร” 
  ทา่นวสิชันาไวค้ลา้ยกบัอาการที ่๒ ต่างกนัแต่สว่นที ่๑ คอื 
  บุคคลบางคนในโลกนี้พจิารณาเหน็เวทนาโดยความเป็นอตัตา พจิารณาเหน็

สญัญา... พจิารณาเหน็สงัขาร... พจิารณาเหน็วญิญาณโดยความเป็นอตัตา เขา
มคีวามเหน็อยา่งนี้วา่ “น้ีแลเป็นอตัตาของเรา กใ็นอตัตานี้มรีปูเชน่นี้” ชือ่วา่
พจิารณา เหน็รปูในอตัตา เหมอืนดอกไมม้กีลิน่หอม คนพงึพดูถงึดอกไมน้ัน้
อยา่งนี้วา่ “น้ีดอกไม ้ น้ีกลิน่หอม ดอกไมเ้ป็นอยา่งหนึ่ง กลิน่หอมกเ็ป็นอยา่ง
หน่ึง แต่กลิน่ หอมน้ีมอียูใ่นดอกไมน้ี้” ชือ่วา่พจิารณาเหน็กลิน่หอมในดอกไมน้ัน้  

  อาการที ่๔ คาํปุจฉาวา่ “ปถุุชนพจิารณาเหน็อตัตาในรปู เป็นอยา่งไร” 
  ทา่นวสิชันาไวค้ลา้ยกบัอาการที ่๒ ต่างกนัแต่สว่นที ่๑ คอื 
  บุคคลบางคนในโลกนี้พจิารณาเหน็เวทนาโดยความเป็นอตัตา พจิารณาเหน็

สญัญา... พจิารณาเหน็สงัขาร... พจิารณาเหน็วญิญาณโดยความเป็นอตัตา เขา
มคีวามเหน็อยา่งนี้วา่ “น้ีแลเป็นอตัตาของเรา แตว่า่อตัตาของเรานี้มอียูใ่นรปู
เชน่นี้” ชือ่วา่พจิารณาเหน็อตัตาในรปู เหมอืนแกว้มณีทีใ่สไ่วใ้นขวด คนพงึพดู
ถงึแกว้มณีนัน้อยา่งนี้วา่ “น้ีแกว้มณี น้ีขวด แกว้มณีเป็นอยา่งหน่ึง ขวดกเ็ป็น
อยา่งหนึ่ง แต่แกว้มณีน้ีมอียูใ่นขวดนี้” ชือ่วา่พจิารณาเหน็แกว้มณีในขวดนัน้  

  การจาํแนกเวทนาขนัธ ์สญัญาขนัธ ์สงัขารขนัธ ์และวญิญาณขนัธ ์ขนัธล์ะ ๔ 
อาการ รวมเป็น ๑๖ อาการ กม็นียัเดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่องคธ์รรมเทา่นัน้ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๑๓๐/๒๐๐) 



 

๖๒๐๒ 
 

 

อตัตานุทิฏฐิปหานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการละอตัตานุทฏิฐ ิภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ บุคคลเมือ่รู ้เหน็อยา่งไร จงึละ
อตัตานุทฏิฐ(ิความตามเหน็วา่เป็นอตัตา)ได ้พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ บคุคล
เมือ่รู ้เหน็อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ และแม้
ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสั 
๖ เป็นปัจจยัโดยความเป็นอนตัตา จงึละอตัตานุทฏิฐไิด ้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๖๗/๒๐๐) 

อตัตานุทิฏฐิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอตัตานุทฏิฐ ิพระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์๕ เพราะอาศยัและเพราะยดึมัน่ขนัธ ์
๕ อตัตานุทฏิฐจิงึเกดิขึน้ แลว้ตรสัถามโดยนยัเป็นตน้วา่ ขนัธ ์ ๕ เทีย่งหรอืไม่
เทีย่ง เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตสตูรทัง้หมดในวรรคน้ี 
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๕๖/๒๔๗) 

อตัตานุวาทภยั : ภยัทีเ่กดิจากการตเิตยีนตนเอง, เป็น ๑ ในภยั ๔ คอื๑. อตัตานุวาทภยั                
๒. ปรานุวาทภยั ๓.  ทณัฑภยั ๔.ทุคตภิยั  ดงัคาํในอตัตานุวาทสตูร และวภิงัค์
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัความหมายไวว้า่ บุคคลบางคนในโลกน้ีเหน็ประจกัษ์ดงันี้
วา่ กถ็า้เราพงึประพฤตชิัว่ดว้ยกาย ประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา  ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ  
ไฉนเราจะตเิตยีนตวัเราเองโดยศลีไมไ่ด”้  เขากลวัภยัทีเ่กดิจากการตเิตยีน
ตนเอง  จงึละกายทุจรติ  บาํเพญ็กายสจุรติละวจทีุจรติ บาํเพญ็วจสีจุรติ ละมโน
ทุจรติ บาํเพญ็มโนสจุรติ บรหิารตนใหบ้รสิทุธิน้ี์เรยีกวา่อตัตานุวาทภยั (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๑/๑๘๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในภยั ๕ คอื (๑) อตัตานุวาทภยั (ภยัเกดิจาก
การตเิตยีนตนเอง) (๒) ปรานุวาทภยั (ภยัเกดิจากการถูกผูอ้ื่นตเิตยีน) (๓) 
ทณัฑภยั (ภยัเกดิจากการถูกลงอาชญา) (๔) ทุคคตภิยั (ภยัเกดิจากทุคต)ิ และ
(๕) วฏัฏภยัมชีาต ิเป็นตน้ (ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๔๗/๑๙๙)  

อตัตานุวาทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอตัตานุวาทภยั พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภยั ๔ คอื (๑) 
อตัตานุวาทภยั คอืคนผูเ้หน็ประจกัษ์ว่า ถา้เราประพฤตชิัว่ดว้ยกาย วาจา ใจ 
ไฉนเราจะตเิตยีนตวัเราเองโดยศลีไมไ่ด ้ กลวัภยัทีเ่กดิจากการตเิตยีนตนเอง จงึ
ละทุจรติ ๓ บาํเพญ็สจุรติ ๓ บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์ (๒) ปรานุวาทภยั คอืคนผู้
เหน็ประจกัษว์า่ ถา้เราประพฤตชิัว่ดว้ยกาย วาจา ใจ ไฉนคนอื่นจะตเิตยีนเรา
โดยศลีไมไ่ด ้ เขากลวัภยัทีเ่กดิจากผูอ้ื่นตเิตยีน จงึละทจุรติ ๓ บาํเพญ็สจุรติ ๓ 
บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์ (๓) ทณัฑภยั คอืคนผูเ้หน็พระราชารบัสัง่ใหจ้บัโจรผูม้กั
ประพฤตชิัว่แลว้ใหล้งโทษทณัฑน์านาชนิดมกีารเฆีย่นดว้ยแสเ้ป็นตน้ เขามี



 

๖๒๐๓ 
 

 

ความคดิวา่ เพราะกรรมชัว่เป็นเหตุ พระราชาจงึรบัสัง่ใหจ้บัโจรผูม้กัประพฤตชิัว่
แลว้ลงโทษทณัฑน์านาชนิด ถา้เราพงึทาํกรรมชัว่ พระราชาพงึรบัสัง่ใหจ้บัเรา
แลว้ใหล้งโทษทณัฑน์านาชนิด เขากลวัทณัฑภยั จงึไมเ่ทีย่วแยง่ชงิสิง่ของของ
ผูอ้ื่น (๔) ทุคตภิยั คอืคนผูเ้หน็ประจกัษ์วา่ ผลของกายทุจรติ วจทีุจรติ มโน
ทุจรติในภพหน้าเป็นผลเลวทราม ถา้เราพงึประพฤตทิจุรติ ๓ ความชัว่บางอยา่ง
นัน้พงึเป็นเหตุใหเ้ราหลงัจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทุคต ิ วนิิบาต นรก เขา
กลวัต่อทุคตภิยัจงึละกายทุจรติ วจทีุจรติ มโนทุจรติ บาํเพญ็กายสจุรติ วจสีจุรติ 
มโนสจุรติ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๑/๑๘๒) 

อตัตาและโลก : ทฏิฐเิหน็วา่อตัตาและโลกเทีย่ง มกีล่าวไวใ้นพรหมชาลสตูร สสัสตวาทะ ๔ 
ดงัคาํวา่ ภกิษุทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึ่งมวีาทะวา่เทีย่ง บญัญตัอิตัตา
และโลกวา่เทีย่งดว้ยมลูเหตุ ๔ อยา่ง กส็มณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหลา่นัน้อาศยัอะไร
ปรารภอะไรจงึมวีาทะว่าเทีย่ง บญัญตัอิตัตาและโลกวา่เทีย่งดว้ยมลูเหตุ ๔ อยา่ง 
(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๐/๑๑,๙/๓๑/๑๒,๙/๓๑/๑๓,๙/๓๒/๑๓,๙/๓๒/๑๔) 

อตัถะ :  1.  ประโยชน์, ผลทีมุ่ง่หมาย, จุดหมาย,มกัอยูห่น้าคาํอื่น เชน่ อตัถวาท ี อตัถ
จรยิา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๘/๑๔๖, ๑๑/๒๑๐/๑๗๐), อตัถะ ๓ คอื ๑. ทฏิฐธัม
มิกัตถะประโยชน์ปัจจุบนั, ประโยชน์ในภพน้ี ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบ้ือง
หน้า, ประโยชน์ในภพหน้า ๓. ปรมัตถะประโยชน์อยา่งยิง่, ประโยชน์สงูสดุ คอื
พระนิพพาน; อตัถะ ๓ อกีหมวดหน่ึง คอื๑. อัตตัตถะ ประโยชน์ตน ๒. ปรัตถะ
ประโยชน์ผูอ้ื่น ๓. อุภยตัถะ ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 2. ความหมาย, ความหมาย
แหง่พทุธพจน์, พระสตูร พระธรรมเทศนา หรอืพทุธพจน์ วา่โดยการแปล
ความหมาย แยกเป็น อตัถะ ๒ คอื ๑. เนยยตัถะ (พระสตูร) ซึง่มคีวามหมายที่
จะตอ้งไขความ, พทุธพจน์ทีต่รสัตามสมมต ิ อนัจะตอ้งเขา้ใจความจรงิแทท้ีซ่อ้น
อยูอ่กีชัน้หนึ่ง เชน่ทีต่รสัเรือ่งบุคคล ตวัตน เรา-เขา วา่ บุคคล ๔ประเภท, ตน
เป็นทีพ่ึง่ของตน เป็นตน้๒. นีตัตถะ (พระสตูร) ซึง่มคีวามหมายทีแ่สดงชดั
โดยตรงแลว้, พทุธพจน์ทีต่รสัโดยปรมตัถ ์ ซึง่มคีวามหมายตรงไปตรงมาตาม
สภาวะ เชน่ทีต่รสัวา่ รปูเสยีง กลิน่ รส เป็นตน้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ ; อรรถ กเ็ขยีน 

อตัถกรณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการกระทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบั
อยู ่ ณ วดัพระเชตวนั พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามวา่ การกระทาํสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์ ไดแ้ก่การกระทาํเชน่ไร  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ การกระทาํสิง่ที่
เป็นประโยชน์ ไดแ้ก่การไม่กล่าวเทจ็ทัง้ทีรู่ ้ เพราะกามเป็นเหตุ เพราะเหตุแหง่
กาม เพราะกามเป็นตวัการณ์ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๘/๑๓๖) 



 

๖๒๐๔ 
 

 

อตัถกวี : กวใีนเนื้อความ หมายถงึเก่งดา้นการประพนัธ,์เป็น ๑ ในกว ี๔ คอื ๑. จนิตากว ี
๒.สตุกว ี๓. อตัถกว ี๔. ปฏภิาณกว ี(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓๑/๓๔๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อตัถกว ีคอืผูเ้ชีย่วชาญในศลิปะการประพนัธ ์โดย
อาศยัความหมายสัน้ๆ แลว้ขยายความใหพ้สิดาร(องฺ. จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๒๒๑-
๒๓๑/๔๔๐)  

อตัถจริยา : ประพฤตสิิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื่น, การบาํเพญ็ประโยชน์ (ขอ้ ๓ ในสงัคหวตัถุ 
๔ คอื (๑) ทาน (การให)้ (๒) เปยยวชัชะ(วาจาเป็นทีร่กั) (๓) อตัถจรยิา (การ
ประพฤตปิระโยชน์) (๔) สมานตัตตา (การวางตนสมํ่าเสมอ) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๒๑๐/๑๗๐,๑๑/๒๑๑/๑๗๑,๑๑/๒๗๓/๒๑๘,๑๑/๓๑๓/๒๙๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๓๒/๕๑,๒๑/๒๕๖/๓๗๓,ข.ุชา.สตฺตต.ิ(ไทย) ๒๘/๑๗๘/๘๓,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๑๘๓๔/๔๗๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในสงัคหวตัถุ ๔ ประการ คอื (๑) ทาน การให้
(สิง่ของ)แก่มารดาบดิา (๒) เปยยวชัชะ พงึเจรจาแต่คาํทีน่่ารกั (๓) อตัถจรยิา 
พงึประพฤตปิระโยชน์ดว้ยการทาํหน้าที(่ของทา่น)ทีเ่กดิขึน้ใหส้าํเรจ็ (๔) 
สมานตัตตา ความเป็นผูม้ตีนเสมอในธรรมทัง้หลายตามสมควร หมายถงึความ
ประพฤตยิาํเกรงต่อผูใ้หญ่ทัง้หลาย (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๘/๑๗๘/๑๙๗)  

อตัถชาปิกปัญญา : ปัญญาของพระอรหนัตผ์ูก้าํลงัทาํอภญิญาใหเ้กดิขึน้ผูก้าํลงัทาํสมาบตัใิห้
เกดิขึน้, เป็นขอ้ ๑ ในปัญญา ๒ คอื อตัถชาปิกปัญญา ชาปิตตัถปัญญา,ในวภิงัค์
อธบิายความหมายไวว้า่ ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลในภมู ิ๔  และทีเ่ป็นอพั
ยากตกริยิาของพระอรหนัตผ์ูก้าํลงัทาํอภญิญาใหเ้กดิขึน้ผูก้าํลงัทาํสมาบตัใิห้
เกดิขึน้ ชือ่วา่อตัถชาปิกปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๓) 

อตัถทสัสี, พระพทุธเจ้า : เป็น ๑ ในพระพทุธเจา้ ๒๕ พระองค ์ในพทุธวงศอ์ธบิายประวตัิ
ของพระองคไ์วว้า่ ในมณัฑกปันัน้แล กรงุชื่อว่าโสภณะ  กษตัรยิพ์ระนามวา่สา
คระเป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่สทุสัสนาเป็นพระชนนีของพระพทุธเจา้
พระนามวา่อตัถทสัส ี พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่ ๑๐,๐๐๐ ปี  มปีราสาทที่
อุดมอยู่  ๓  หลงั คอือมรคปิราสาท  สรุคปิราสาท  และคริพิาหนาปราสาท มี
นางสนมกาํนลั  ๓๓,๐๐๐  นาง ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนาม
วา่วสิาขา พระราชโอรสพระนามวา่เสละ พระชนิเจา้ทรงเหน็นิมติ ๔ ประการ จงึ
ทรงราชพาหนะคอืมา้ออกผนวชแลว้ ทรงบาํเพญ็เพยีรอยู ่ ๘  เดอืนเตม็(จงึได้
บรรลุพระโพธญิาณ) ภายใตต้น้จาํปา พระมหาวรีะพระนามวา่อตัถทสัส ี  ผู้
องอาจกวา่นรชน มพีระยศยิง่ใหญ่  ผูอ้นัพรหมทลูอาราธนาแลว้ ทรงประกาศ
พระธรรมจกัรทีพ่ระอุทยานอโนมา พระสนัตเถระและพระอุปสนัตเถระเป็นพระ



 

๖๒๐๕ 
 

 

อคัรสาวก พระเถระนามวา่อภยัเป็นอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้ พระนามว่าอตัถ
ทสัส ี  ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ พระธรรมาเถรแีละพระสธุรรมาเถรเีป็นพระอคัร
สาวกิา  นกุลอุบาสกและนิสภอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก มกลิาอุบาสกิาและสุนนั
ทาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิาแมพ้ระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ผูไ้มม่ใีครเสมอ
เหมอืนทรงมพีระวรกายสงู ๘๐ ศอก ทรงสงา่งามดงัตน้พญาไมส้าละ สาวกของ
พระองคแ์มน้ัน้ผูท้รงเป็นทีพ่ึง่ของโลก มกีารบรรลุธรรม ๓ ครัง้ เทวดาและ
มนุษยป์ระมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  โกฏ ิไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่  ๑ ในกาลทีพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่อตัถทสัสเีสดจ็จารกิไปในเทวโลก เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  
๑๐๐,๐๐๐  โกฏ ิไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่  ๒ ต่อมา  ในกาลทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดง
ธรรม ในราชสาํนกัของพระชนก เทวดาและมนุษยป์ระมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ ได้
บรรลุธรรมครัง้ที ่๓ มกีารประชุมแหง่พระขณีาสพ ๓ ครัง้ พระขณีาสพประมาณ 
๙๘,๐๐๐ รปู มาประชุมกนั เป็นครัง้ที ่๑ พระขณีาสพประมาณ  ๘๘,๐๐๐  รปู  
มาประชุมกนั เป็นครัง้ที๒่พระขณีาสพผูห้ลุดพน้เพราะไมถ่อืมัน่ ผูป้ราศจาก
มลทนิ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ ประมาณ  ๗๘,๐๐๐ รปู มาประชุมกนั เป็นครัง้
ที ่๓ พระองค ์กด็าํรงอยูใ่นโลกตลอด ๑๐๐,๐๐๐ ปี ทรงแสดงพระรศัมทีีไ่มม่สีิง่
อื่นเทยีมทนั ใหส้วา่งไสวรุง่โรจน์ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลกแลว้ กถ็งึสภาวะไม่
เทีย่ง(เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานไป) ดงัไฟสิน้เชือ้ดบัไปฉะนัน้ เสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพานทีอ่โนมาราม พระบรมสารรีกิธาตขุองพระองค ์ แผไ่ปอยา่งกวา้งขวางใน
นานาอารยประเทศ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๑/๓๐๖,๓๒/๑/๓๘๙,๓๒/๓/๓๓๘,๓๒/๙/
๓๙๒,๓๒/๑๑/๒๖๒,๓๒/๑๕/๓๗๒,๓๒/๑๘/๒๙๕,๓๒/๒๑/๕๖๖,๓๒/๓๒/
๒๖๖,๓๒/๓๓/๔๐๕,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๖๐) 

อตัถทสัสีพทุธวงศ  ์ :พระสตูรวา่ดว้ยพระประวตัขิองพระอตัถทสัสพีทุธเจา้ พระผูม้พีระภาคทรง
เล่าวา่ ในทีส่ดุแห่งกปัที ่ ๑๑๘ นบัถอยหลงัจากกปัน้ีไป พระอตัถทสัสพีทุธเจา้
ประสตูใินกรุงโสภณะ พระชนกพระนามวา่สาคระ พระชนนีพระนามวา่สทุสัสนา 
พระมเหสพีระนามวา่วสิาขา พระโอรสพระนามวา่เสละ ครองฆราวาสอยู ่
๑๐,๐๐๐ ปี ทรงเหน็นิมติ ๔ จงึเสดจ็ออกผนวชดว้ยราชพาหนะคอืมา้ บาํเพญ็
เพยีรอยู ่ ๘ เดอืน จงึไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ภายใตต้น้จาํปา สาวกของ
พระองคแ์มน้ัน้ผูท้รงเป็นทีพ่ึง่ของโลกมกีารบรรลุธรรม ๓ ครัง้ เทวดาและมนุษย์
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่๑ ในกาลทีพ่ระพุทธเจา้พระนาม
วา่อตัถทสัสเีสดจ็จารกิไปในเทวโลก เทวดาและมนุษยป์ระมาณ ๑๐๐,๐๐๐  โกฏิ
ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่๒ ต่อมา ในกาลทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรม ในราชสาํนกั
ของพระชนก เทวดาและมนุษยป์ระมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ โกฏ ิ  ไดบ้รรลุธรรมครัง้ที ่ 
๓ มกีารประชุมแหง่พระขณีาสพ ๓ ครัง้พระขณีาสพประมาณ ๙๘,๐๐๐  รปูมา
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ประชุมกนั เป็นครัง้ที ่๑พระขณีาสพประมาณ ๘๘,๐๐๐ รปู  มาประชุมกนั เป็น
ครัง้ที ่ ๒ พระขณีาสพผูห้ลดุพน้ เพราะไมถ่อืมัน่ ผูป้ราศจากมลทนิ ผูแ้สวงหา
คุณอนัยิง่ใหญ่ประมาณ ๗๘,๐๐๐  รปู  มาประชุมกนั เป็นครัง้ที ่ ๓ พระสนั
ตเถระและพระอุปสนัตเถระเป็นคูอ่คัรสาวก พระอภยัเถระเป็นพทุธอุปัฏฐาก 
พระธรรมาเถรแีละพระสธุรรมาเถรเีป็นคูอ่คัรสาวกิา นกุลอุบาสกและนิสภ
อุบาสกเป็นคูอ่คัรอุปัฏฐาก มกลิาอุบาสกิาและสนุนัทาอุบาสกิาเป็นคูอ่คัรอุ
ปัฏฐายกิา ในกปัน้ีมนุษยม์อีายขุยั ๑๐๐,๐๐๐ ปี และพระองคก์ม็พีระชนมายุ
ประมาณเทา่นัน้ พระชนิเจา้ผูป้ระเสรฐิพระนามวา่อตัถทสัส ี เสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพานทีอ่โนมาราม พระบรมสารรีกิธาตขุองพระองค ์แผไ่ปอยา่งกวา้งขวางใน
นานาอารยประเทศ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑/๖๖๐) 

อตัถปฏิสมัภิทา : ปัญญาแตกฉานในอรรถ, ความแตกฉานสามารถอธบิายเนื้อความยอ่ของ
ภาษติโดยพสิดารและความเขา้ใจทีส่ามารถคาดหมายผลขา้งหน้าอนัจะเกดิ
สบืเนื่องไปจากเหตุ (ขอ้๑ ในปฏสิมัภทิา ๔ คอื อตัถปฏสิมัภทิา ปัญญาแตกฉาน
ในเนื้อความ ธมัมปฏสิมัภทิา ปัญญาแตกฉาน ในหลกัการ นิรุตตปิฏสิมัภทิา 
ปัญญาแตกฉานในภาษาและปฏภิาณปฏสิมัภทิาปัญญาแตกฉานในความคดิทนั
การ),ในวภิงัคอ์ธบิายวา่ ความรูใ้นอรรถชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิา, ความรูใ้นทุกขช์ือ่
วา่อตัถปฏสิมัภทิา , ความรูใ้นทุกขนิโรธชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิา, ความรูใ้นผลของ
เหตุชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิา, ธรรมเหล่าใดเกดิแลว้  มแีลว้  เกดิพรอ้มแลว้  บงัเกดิ
แลว้  บงัเกดิเฉพาะแลว้ปรากฏแลว้  ความรูใ้นธรรมเหล่าน้ีชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิา
,ความรูใ้นสงัขารทัง้หลายชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิา ความรูใ้นความดบัแหง่สงัขารชือ่
วา่อตัถปฏสิมัภทิา,ภกิษุนัน้รูแ้ตกฉานอรรถแหง่ภาษตินัน้ ๆ  วา่  น้ีเป็นอรรถ
แหง่ภาษตินี้ น้ีเป็นอรรถแหภ่าษติน้ีน้ีเรยีกวา่ อตัถปฏสิมัภทิา, ความรูใ้นวบิาก
แหง่สภาวธรรมเหล่านัน้ชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิา,ความรูใ้นวบิากแหง่สภาวธรรม
เหล่านัน้ชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิา,ความรูใ้นวบิากแหง่สภาวธรรม  เหล่านัน้ชือ่
วา่อตัถปฏสิมัภทิา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๔๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๖/
๑๕๔,๒๒/๙๕/๑๖๕,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๗,๓๑/๓๗/๔๙๙,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๗๑๘/๔๕๙,๓๕/๒๗๔/๔๖๑, อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๖/๘๘๙,๔๐/๖๓/๘๓๒,๔๐/๑๐๓/
๗๕๘,๔๐/๔๒๓/๒๗๓, อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๕๓/๓๙๒) 

อตัถปฏิสมัภิทาญาณ : ญาณแตกฉานในอรรถ,เป็นขอ้ ๒๕และ๖๔ ในญาณกถา ๗๓ ดงัคาํวา่ 
ปัญญาในอรรถต่าง ๆ ชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิาญาณ,ในปฏสิมัภทิาญาณนิทเทสอธิ
บายวา่ สภาวะทีน้่อมไปชื่อว่าอรรถ  สภาวะทีป่ระคองไวช้ือ่วา่อรรถ  สภาวะที่
เขา้ไปตัง้ไวช้ือ่วา่อรรถ  สภาวะทีไ่มฟุ้่งซ่านชือ่วา่อรรถ  สภาวะทีเ่หน็ชือ่วา่อรรถ 
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สภาวะทีน้่อมไปเป็นอรรถอยา่งหนึ่ง  สภาวะทีป่ระคองไวเ้ป็นอรรถอยา่งหนึ่ง  
สภาวะทีเ่ขา้ไปตัง้ไวเ้ป็นอรรถอยา่งหน่ึง  สภาวะทีไ่มฟุ้่งซ่านเป็นอรรถอยา่งหนึ่ง  
สภาวะทีเ่หน็เป็นอรรถอย่างหน่ึง  พระโยคาวจรรูอ้รรถต่างๆ เหล่าน้ีดว้ยญาณใด
เป็นอนัรูเ้ฉพาะอรรถต่างๆเหล่าน้ีดว้ยญาณนัน้นัน่แหละ เพราะเหตนุัน้ ทา่นจงึ
กล่าววา่  ปัญญาในอรรถต่าง ๆชือ่วา่อตัถปฏสิมัภทิาญาณ (ข.ุป.(ไทย)๓๑/๗๖/
๑๒๗,๓๑/๑๑๐/๑๗๐,ข.ุพทฺุธ.(ไทย)๓๓/๒๙/๕๒๓,๓๓/๗๘/๕๒๙,ข.ุอป.(ไทย)
๓๓/๘๙/๔๖๗,๓๓/๑๐๗/๕๓๓,๓๓/๑๓๙/๕๓๘,๓๓/๑๖๔/๕๔๑,๓๓/๑๘๐/
๕๔๔,๓๓/๑๙๙/๕๔๖,๓๓/๒๑๖/๕๔๙,๓๓/๒๒๙/๔๑๘,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๒๔/
๗๒๑,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๖๖๐) 

อตัถวสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาํนาจประโยชน์ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผูพ้จิารณาเหน็
อาํนาจประโยชน์ ๓ จงึควรแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่น คอื (๑) บุคคลผูแ้สดงธรรม
รูแ้จง้อรรถและรูแ้จง้ธรรม (๒) บุคคลผูฟั้งธรรมรูแ้จง้อรรถและรูแ้จง้ธรรม (๓) 
บุคคลผูแ้สดงธรรมและผูฟั้งธรรมรูแ้จง้อรรถและรูแ้จง้ธรรม (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๔๓/๒๐๖) 

อตัถวาที :  กล่าวอตัถะ หมายถงึตรสัปรมตัถนิพพาน ดงัคาํในปาสาทกิสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ตถาคตเป็นกาลวาท ีภตูวาท ีอตัถวาท ีธมัมวาท ีวนิยวาท ีในธรรม
ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจุบนั ฉะนัน้ ชาวโลกจงึเรยีกวา่ตถาคต (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๑๘๘/๑๔๖,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อตัถวาท ี หมายถงึตรสัปรมตัถนิพพาน (ข.ุจ.ูอ. 
(บาล)ี ๘๓/๖๔)  

อตัถสนัทสัสนญาณนิทเทส : แสดงอตัถสนัทสัสนญาณ อธบิายอุทเทสที ่๓๙ ของญาณกถาที่
ยกมาตัง้เป็นคาํปุจฉา ดงันี้ 

  ในอุทเทสทีว่า่ “ปัญญาในการประกาศธรรมต่าง ๆ ชือ่วา่อตัถสนัทสัสนญาณ 
(ญาณในความเหน็ชดัซึง่อรรถ)” ทา่นพระสารบีุตรอธบิายความหมายของคาํ 
รวม ๓ คาํ ดงันี้ 

  ๑. คาํวา่ “ธรรมต่าง ๆ” เหมอืนกบัคาํวา่ “ธรรมทัง้ปวง” ในสมสสีฏัฐญาณ 
  ๒. คาํวา่ “ประกาศ” ทา่นอธบิายโดยนําธรรม ๒๐๑ ประการ (หมวดธรรม ที่

ควรรูย้ ิง่ในสตุมยญาณที ่๑ ตอนที ่๒ ชุดที ่๑ หมวดที ่๒-๑๒) มาจาํแนกดว้ย คาํ
วา่ “ประกาศ” เช่น ปัญญายอ่มประกาศรปูโดยความไมเ่ทีย่ง ประกาศรปูโดย
ความเป็นทุกข ์ ประกาศรปูโดยความเป็นอนตัตา ฯลฯ ประกาศชรามรณะโดย 
ความไม่เทีย่ง ประกาศชรามรณะโดยความเป็นทุกข ์ ประกาศชรามรณะโดย
ความเป็นอนตัตา 
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  ๓. คาํวา่ “เหน็ชดัซึง่อรรถ” ทา่นอธบิายโดยนําธรรมทีเ่ป็นคูต่รงกนัขา้ม ๓๗ 
คู ่ (หมวดภาวนาที ่๕ ในสุตมยญาณที ่๔) มาจาํแนกเป็นคู ่ๆ ในความหมายวา่ 
“เมือ่ละอกุศลแต่ละอยา่ง กจ็ะเหน็อรรถแหง่กุศลแตล่ะอย่างไดช้ดั” เชน่ พระ
โยคาวจร เมือ่ละกามฉนัทะ ยอ่มเหน็ชดัซึง่อรรถแหง่เนกขมัมะ ฯลฯ เมือ่ละ
กเิลสทัง้ปวง ยอ่มเหน็ชดัซึง่อรรถแหง่อรหตัตมรรค (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๙๐/๑๕๐) 

อตัถสาธกะ : ยงัอรรถใหส้าํเรจ็, ทาํเน้ือความใหส้าํเรจ็ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์  

อตัถสนัทสัสกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอตัถสนัทสัสกเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดช้มเชยพระพุทธเจา้พระนาม
วา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ท่านไมไ่ปสูทุ่คตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๗/๓๐๐) 

อตัถสนัทสัสนญาณ : ญาณในการเหน็ชดัซึง่อรรถแหง่ธรรม,เป็นขอ้ ๓๙ ในญาณกถา ๗๓ ดงัคาํ
วา่ ปัญญาในการประกาศธรรมต่างๆชือ่วา่อตัถสนัทสัสนญาณ,ในอตัถสนัทสัสน
ญาณนิทเทสอธบิายไวว้า่ ชือ่วา่ญาณ  เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้  ชือ่วา่ปัญญา  
เพราะมสีภาวะรูช้ดัเพราะเหตุนัน้  ทา่นจงึกล่าววา่  ปัญญาในการประกาศธรรม
ต่าง ๆ  ชือ่วา่อตัถสนัทสัสนญาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๙๐/๑๕๐) 

อตัถญัญตุา :  ความเป็นผูรู้จ้กัผล เชน่ รูจ้กัวา่ สขุเป็นผลแหง่เหตุอนันี้ ทุกขเ์ป็นผลแหง่เหตุอนั
น้ี, รูค้วามมุ่งหมายและรูจ้กัผล; ตามบาลวีา่ รูค้วามหมาย เชน่วา่ธรรมขอ้น้ีๆ มี
ความหมายอยา่งนี้ๆหลกัขอ้น้ีๆ มเีนื้อความอยา่งนี้ๆ (ขอ้ ๒ในสปัปุรสิธรรม ๗) 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อตัถสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นประโยชน์ และทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ ม ี ๒ สตูร แต่
เนื้อหาต่างกนั คอื 

 1.อตัถสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีไ่ม่เป็นประโยชน์ คอื มจิฉตัตธรรม 
๑๐ มมีจิฉาทฏิฐ ิ เป็นตน้ ธรรมทีเ่ป็นประโยชน์ คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ มี
สมัมาทฏิฐ ิเป็นตน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๓๗/๒๘๖) 

 2.อตัถสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจกัแสดงธรรมทีเ่ป็นประโยชน์และธรรม
ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เธอทัง้หลาย เมือ่ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ 
จงึตรสัวา่ ธรรมทีไ่ม่เป็นประโยชน์ คอื อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 
คอื กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๘๑/๓๓๒) 

อตัถญัญ  ู: ผูรู้จ้กัผล, เป็นขอ้ ๒ ในสปัปุรสิธรรม ๗,ในธมัมญัญสูตูรอธบิายความหมายไวว้า่ 
ภกิษุในธรรมวนิยันี้รูค้วามหมายแหง่ภาษตินัน้ๆ  นัน่แลวา่  น้ีเป็นความหมาย
แหง่ภาษตินี้ น้ีเป็นความหมายแหง่ภาษตินี้หากภกิษุไมรู่เ้นื้อความแหง่ภาษตินัน้ 
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ๆเลยวา่  น้ีเป็นความหมายแหง่ภาษตินี้ น้ีเป็นความหมายแหง่ภาษตินี้ เราไมพ่งึ
เรยีกเธอวา่ เป็นอตัถญัญใูนทีน้ี่ แต่เพราะภกิษุรูค้วามหมายแหง่ภาษตินัน้ ๆ วา่
น้ีเป็นความหมายแหง่ภาษติน้ี  น้ีเป็นความหมายแหง่ภาษตินี้ฉะนัน้ เราจงึเรยีก
เธอว่าเป็นอตัถญัญ ู ภกิษุชือ่วา่เป็นธมัมญัญ ู อตัถญัญ ู (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/
๔๐๐) 

อตัถสัสทวารชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยชอ่งทางแหง่ประโยชน์ มเีนื้อความทีท่่านเล่าไวส้รปุไดว้า่  
มหาเศรษฐโีพธสิตัวช์าวกรุงพาราณส ี ไดต้อบปัญหาของบตุรชายทีถ่ามถงึ
ชอ่งทางใหเ้กดิประโยชน์วา่ คนควรปรารถนาลาภอยา่งยิง่คอื (๑)ความไม่มโีรค 
(๒) ความมศีลี (๓) ความคลอ้ยตามความรูข้องคนฉลาด (๔) การไดส้ดบัตรบัฟัง 
(๕) การประพฤตสิมควรแก่ธรรม (๖) ความทีจ่ติไมห่ดหู ่  คุณธรรมทัง้ ๖ 
ประการนี้เป็นชอ่งทางใหเ้กดิประโยชน์ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๘๔/๓๕) 

อตัถิกวาทะ : วาทะวา่มอียู ่หมายถงึทฏิฐวิา่ดว้ยความเหน็วา่โลกนี้มอียู ่ดงัคาํในอปัณณกาสตูร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่บุรุษบุคคลนี้กย็อ่มไดร้บัคาํสรรเสรญิจากวญิญชูนใน
ปัจจุบนัวา่ เป็นบุรุษบุคคลผูม้ศีลี เป็นสมัมาทฏิฐ ิ เป็นอตัถกิวาทะ (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๙๖/๑๐๐) 

อตัถินุโขปริยายสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยคาํถามเกีย่วกบัเหตุ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เหตุทีจ่ะใหภ้กิษุทัง้หลายอาศยัแลว้
พยากรณ์อรหตัตผล โดยเวน้จากความเชือ่ ความชอบใจ การฟังตามกนัมา การ
คดิตรองตามแนวเหตุผลและการเขา้กนัไดก้บัทฤษฎทีีพ่นิิจไวแ้ลว้รูช้ดัวา่ ชาติ
สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็น
อยา่งนี้อกี นัน้มอียู ่คอื ภกิษุเหน็รปูทางตา ฟังเสยีงทางหเูป็นตน้แลว้ รูช้ดัราคะ 
โทสะและโมหะในภายในทีม่อียูว่า่มอียู ่ทีไ่มม่วีา่ไมม่ ีซึง่ธรรมเหล่าน้ีพงึทราบได้
เพราะเหน็ดว้ยปัญญา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๓/๑๘๗) 

อตัถิปัจจยั : สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความเป็นภาวะทีย่งั 
มอียู ่ หมายถงึ สภาวธรรมทีก่าํลงัปรากฏอยู่ในขณะปัจจุบนั และสามารถเป็น
ปัจจยัแก่ธรรมอื่นๆอตัถปัิจจยั ม๕ี อยา่ง คอื ๑.สหชาตตัถปัิจจยั ๒. ปุเรชาตตัถิ
ปัจจยั ๓.ปัจฉาชาตตัถปัิจจยั๔.อาหารตัถปัิจจยั ๕. อนิทรยีตัถปัิจจยั สหชาตตัถิ
ปัจจยัเหมอืนกบัสหชาตปัจจยั ปุเรชาตตัถปัิจจยัเหมอืนกบัปุเรชาตปัจจยั ปัจฉา
ชาตตัถปัิจจยัเหมอืนกบัปัจฉาชาตปัจจยั อาหารตัถปัิจจยัเหมอืนกบัรปูอาหาร
ปัจจยั และอนิทรยีตัถปัิจจยัเหมอืนกบัรปูชวีตินิทรยีปัจจยั 
   อาจารยบ์างทา่นแยกปุเรชาตตัถปัิจจยัออกเป็น ๓ อยา่ง คอื วตัถุปุเรชาตตัถิ
ปัจจยัเหมอืนกบัวตัถุปุเรชาตนิสสยปัจจยัวตัถารมัมณปุเรชาตตัถปัิจจยั
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เหมอืนกบัวตัถารมัมณปุเรชาตนิสสยปัจจยั และอารมัมณปุเรชาตตัถปัิจจยั
เหมอืนกบัอารมัมณปุเรชาตปัจจยั องคธ์รรมทีท่า่นจดัเป็นอตัถปัิจจยั ไดแ้ก่ ขนัธ ์
๕ ทีเ่ป็นปัจจุบนั หมายความวา่เป็นขนัธท์ีก่าํลงัดาํเนินอยูใ่นชว่งของขณะ
ทัง้ ๓ ขณะดงันัน้นิพพานซึง่เป็นธรรมทีพ่น้จากกาล จงึไมน่บัเขา้ในอตัถปัิจจยั
ดว้ยนอกจากน้ี อตัถปัิจจยัยงัสามารถเป็นไปไดท้ัง้ในปวตัตกิาลและปฏสินธกิาล
และเป็นไปไดใ้นภมูทิัง้ ๓๑ ภมู ิดงัคาํว่า อตัถปัิจจยั ไดแ้ก่ ขนัธ ์๔ ทีไ่มเ่ป็นรปู
เป็นปัจจยัแก่กนัและกนัโดยอตัถปัิจจยั (อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๒๑/๑๑,๔๐/๗๐/
๓๗,๔๐/๑๙๐/๙๘,๔๐/๒๐๐/๑๐๔,๔๐/๒๒๕/๑๒๐,๔๐/๒๓๘/๑๒๗,๔๐/๖๓๑/
๖๐๒,๔๑/๒๑/๑๙,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๙๓/๒๑๖,๔๑/๑๓๐/๑๐๙) 

อตัถิราคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยราคะมอียู ่พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ถา้มรีาคะ(ความกาํหนดั) นนัท(ิความเพลดิเพลนิ)และ
ตณัหา(ความทะยานอยาก)ในอาหาร ๔ วญิญาณจะตัง้อยู่ในอาหารนัน้ เมือ่
วญิญาณตัง้อยู ่ นามรปูยอ่มหยัง่ลง เมื่อนามรปูหยัง่ลง ความเจรญิแหง่สงัขาร
ย่อมมแีละเป็นปัจจยัใหเ้กดิภพ ชาต ิ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสั
และอุปายาส แลว้ทรงเปรยีบเทยีบราคะ นนัทแิละตณัหาเหมอืนน้ํายอ้ม ครัง่ 
ขมิน้ สเีขยีวหรอืสแีดงอ่อน ทีจ่ติกรเขยีนภาพสตัวห์รอืภาพคนลงทีฝ่าผนงัหรอื
แผน่ผา้ ตรงกนัขา้ม ถา้ไมม่รีาคะ นนัทแิละตณัหาในอาหาร ๔ กไ็มม่เีหตุใหเ้กดิ
ทุกข ์เหมอืนเรอืนยอดทีถู่กแสงสว่างของดวงอาทติยส์อ่งกระทบทีฝ่าเรอืน ถา้ไม่
มฝีาเรอืน แสงสวา่งกจ็ะสอ่งกระทบทีแ่ผน่ดนิ ถา้ไมม่แีผน่ดนิ กส็อ่งมากระทบ
น้ํา ถา้ไมม่น้ํีา กไ็มม่ทีีใ่หแ้สงสวา่งกระทบ  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๔/๑๒๓) 

อตัถิสขุ : สขุเกดิจากความมทีรพัย ์,เป็นขอ้ ๑ ในสขุ ๔ คอื๑. อตัถสิขุ (สขุเกดิจากความมี
ทรพัย)์ ๒. โภคสขุ (สขุเกดิจากการใชจ้า่ยทรพัย)์ ๓. อานณัยสขุ (สุขเกดิจาก
ความไมเ่ป็นหนี้) ๔. อนวชัชสขุ (สขุเกดิจากความประพฤตทิีไ่มม่โีทษ),ใน
อานณัยสตูร อธบิายความหมายไวว้่า กุลบุตรในโลกน้ีมโีภคทรพัยท์ีห่ามาได้
ดว้ยความหมัน่เพยีร  เกบ็รวบรวมดว้ยน้ําพกัน้ําแรง  อาบเหงือ่ต่างน้ํา  
ประกอบดว้ยธรรม  ไดม้าโดยธรรม  เขาไดร้บัสขุโสมนสัวา่  เรามโีภคทรพัยท์ี่
หามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร  เกบ็รวบรวมดว้ยน้ําพกัน้ําแรง อาบเหงือ่ต่าง
น้ํา  ประกอบดว้ยธรรม  ไดม้าโดยธรรม’  น้ีเรยีกวา่อตัถสิขุ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๖๒/๑๐๕) 

อตัถปุปัตติ :  เหตุทีใ่หม้เีรือ่งขึน้, เหตุใหเ้กดิเรือ่ง (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์   
อตัภาพ,อตัภาพใหญ่ : รา่งกายมนุษย ์ ดงัคาํวา่ ทีช่ือ่วา่กายมนุษย ์ ไดแ้ก่ จติดวงแรกเกดิคอื

วญิญาณดวงแรกปรากฏขึน้ในครรภม์ารดาจนถงึเวลาตายอตัภาพในระหวา่งนี้



 

๖๒๑๑ 
 

 

ชือ่วา่กายมนุษย ์หรอืดงัคาํในจฬูวรรคทีก่ล่าวไวว้า่ บตุรเจา้โกฬยิะนามวา่กกุธะ
เป็นอุปัฏฐากของทา่นพระมหาโมคคลัลานะสิน้ชพีติกัษยัไดไ้มน่าน  เขา้ถงึชัน้
กายมโนมยั ชัน้ใดชัน้หนึ่ง  เป็นผูไ้ดอ้ตัภาพใหญ่เหมอืนคามเขตในแควน้มคธ  
๒-๓  หมู ่  แต่เขากไ็ม่ทาํตนและผูอ้ื่นใหเ้ดอืดรอ้นเพราะการไดอ้ตัภาพนัน้ หรอื
ดงัคาํในโลณผลสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ บุคคลบางคนในโลกน้ีเจรญิกาย  เจรญิศลี  
เจรญิจติ  เจรญิปัญญาแลว้มคีุณไมน้่อย  มอีตัภาพใหญ่ เป็นอปัปมาณวหิาร ี(ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๒๒๘/๒๒๑, ๑/๒๒๘/๒๒๒, ๑/๒๒๘/๒๒๓,๑/๒๓๐/๒๔๔,๑/๒๓๐/
๒๔๕,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๓/๑๗๕, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๗๙/๔๑๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๐๒/๓๕๙,๑๓/๓๓๔/๔๐๓,๑๓/๔๔๑/๕๕๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕/๒๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มอีตัภาพใหญ่ ในทีน้ี่หมายถงึมคุีณมาก (องฺ.ติ
ก.อ. (บาล)ี ๒/๑๐๑/๒๕๓)  

อทัธริยพราหมณ์ : ชื่อพราหมณ์คนหน่ึงทีว่าเสฏฐมาณพกล่าวถงึ มปีรากฏในเตวชิชสตูร ดงั
คาํวา่ วาเสฏฐมาณพกราบทลูวา่ ในเรือ่งทางและไมใ่ชท่าง ทา่นพระโคดมพวก
พราหมณ์ทัง้หลาย คอื พวกอทัธรยิพราหมณ์ พวกตติตริยิพราหมณ์ พวกฉนั
โทกพราหมณ์ พวกพวหารชิฌพราหมณ์บญัญตัทิางไวต้่างกนักจ็รงิ ถงึกระนัน้ 
ทางทัง้ปวงกล็ว้นเป็นทางนําออก  นําผูเ้ดนิตามไปสูค่วามเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพระ
พรหมได ้(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๒๔/๒๓๑,๙/๕๒๔/๒๓๒) 

อทัธา : กาล ม ี๓ อยา่ง คอื ๑. อตตีอทัธา(อดตีกาล) ๒.อนาคตอทัธา(อนาคตกาล)   ๓. 
ปัจจุปปันนอทัธา (ปัจจุบนักาล) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๕) 

อทัธานปริญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่กาํหนดรูอ้ทัธานะ พระผูม้พีระภาค
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ กระทาํใหม้ากแลว้ 
ย่อมเป็นไปเพือ่กําหนดรูอ้ทัธานะ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๙๕/๔๘๖) 

อทัธานะ : ทางไกล ดงัคาํในสงัโยชนปัปหานาทสิุตตฉกักะ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  ถา้พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามเธอทัง้หลายอยา่งนี้วา่ผูม้อีายุ
ทัง้หลาย  ทา่นทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่ตอ้งการ
อะไรเธอทัง้หลายถูกถามอยา่งนี้ พงึตอบอญัเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนี้วา่
...ทา่นทัง้หลาย  เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่
กาํหนด รูอ้ทัธานะ (ทางไกล) ฯลฯ หรอืดงัคาํในอทัธานปรญิญาสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ  ทาํใหม้ากแลว้
ยอ่มเป็นไปเพือ่กาํหนดรูอ้ทัธานะ  (ทางไกล)  (พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืให้
พสิดาร) ฯลฯอานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนี้แลทาํใหม้ากแลว้อยา่งนี้ จงึ



 

๖๒๑๒ 
 

 

เป็นไปเพือ่กาํหนดรูอ้ทัธานะ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๒/๔๐,๑๙/๔๓/๔๐,๑๙/๔๔/
๔๐,๑๙/๔๕/๔๐) 

อทัธาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกาลเวลา  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ กาลม ี๓ กาล ไดแ้ก่ (๑) อดตี
กาล (๒) อนาคตกาล (๓) ปัจจุบนักาล ทรงแสดงวา่ หมูส่ตัวผ์ูเ้ขา้ใจ ขนัธ ์๕ แต่
เพยีงทอ่งจาํคล่องปาก ยอ่มดิง่เขา้หากเิลสเครือ่งประกอบของมจัจุราช สว่นพระ
ขณีาสพเขา้ใจขนัธ ์๕ อยา่งชดัเจน ยอ่มบรรลุนิพพาน ดงัคาํวา่ สตัวท์ัง้หลายผู้
สาํคญัขนัธ ์  ๕  วา่เป็นเรือ่งทีพ่ดูกนั ยดึมัน่อยู่ในเรือ่งทีพ่ดูกนั ยอ่มดิง่เขา้หา
กเิลสเครือ่งประกอบของมจัจุราช เพราะไมก่าํหนดรูเ้รือ่งทีพ่ดูกนัใหถ้่องแท ้สว่น
พระขณีาสพกาํหนดรูเ้รือ่งทีพ่ดูกนัไดอ้ยา่งถ่องแท ้ จงึไมส่าํคญัผูพ้ดู  ทา่นมใีจ
สมัผสัวโิมกข ์ และสนัตบิทอนัยอดเยีย่มแลว้นัน่แล  พระขณีาสพนัน้  ชือ่วา่
สมบรูณ์ดว้ยคณุสมบตั ิทีเ่กดิจากความกาํหนดรูเ้รือ่งทีพ่ดูกนั  สงบแลว้ ยนิดใีน
สนัตบิท  เป็นผูพ้จิารณาแลว้จงึใชส้อยปัจจยั  ๔  เสมอ ดาํรงอยูใ่นธรรม  เป็นผู้
จบเวท จงึไมเ่ขา้ถงึการนบัอกีต่อไป (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๓/๔๑๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ไมเ่ขา้ถงึการนบั หมายถงึไมน่บัวา่เป็นมนุษยแ์ละเทวดา 
เพราะไมม่ภีพทีจ่ะเกดิอกี (ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๖๓/๒๔๒)  

อทัธวุสีลมาณพ : ชือ่มาณพคนหนึ่งทีม่คีวามตอ้งการสาวแลว้ละธรรม ดงัคาํในสลีวมีงัสชาดก 
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทุชจัจมาณพ สุชจัจมาณพ นนัทมาณพ
สขุวจัฉนมาณพ วชัฌมาณพ และอทัธวุสลีมาณพนัน้ มคีวามตอ้งการหญงิสาวจงึ
พากนัละธรรมเสยี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๙/๑๖๐) 

อธัยาศยั,อธัยาศยัของสตัวท์ ัง้หลาย : นิสยัใจคอ, ความนิยมในใจ ,ในวภิงัคอ์ธบิาย
ความหมายไวว้า่ สตัวท์ัง้หลายทีม่อีธัยาศยัทรามกม็ ี สตัวท์ัง้หลายทีม่อีธัยาศยั
ประณีตกม็เีหล่าสตัวท์ีม่อีธัยาศยัทรามยอ่มคบหาสมาคมเขา้ไปหาเหล่าสตัวท์ีม่ ี
อธัยาศยัทรามเหล่าสตัวท์ีม่อีธัยาศยัประณีตกย็อ่มคบหาสมาคมเขา้ไปหาเหล่า
สตัวท์ีม่อีธัยาศยัประณตี แมใ้นอดตีกาล สตัวท์ัง้หลายทีม่อีธัยาศยัทรามกไ็ดค้บ
หาสมาคมเขา้ไปหาเหล่าสตัวท์ีม่อีธัยาศยัทรามมาแลว้ สตัวท์ัง้หลายทีม่อีธัยาศยั
ประณีตกไ็ดค้บหาสมาคมเขา้ไปหาเหล่าสตัวท์ีม่อีธัยาศยัประณีตมาแลว้ แมใ้น
อนาคตกาล สตัวท์ัง้หลายทีม่อีธัยาศยัทรามกจ็กัคบหาสมาคมเขา้ไปหาเหลา่
สตัวท์ีม่อีธัยาศยัทราม สตัวท์ัง้หลายทีม่อีธัยาศยัประณีตกจ็กัคบหาสมาคมเขา้
ไปหาเหล่าสตัวท์ีม่อีธัยาศยัประณีต น้ีชือ่วา่อธัยาศยัของสตัวท์ัง้หลาย (ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๗/๓๔๒,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๓/๓๑๕,ข.ุ
ม.(ไทย) ๒๙/๖๙/๒๑๕,๒๙/๑๕๖/๔๒๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๑๘/๕๒๗,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๓๔๒/๕๓) 



 

๖๒๑๓ 
 

 

อธัยาศยัต่างกนั : นิสยัใจคอต่างกนั ดงัคาํในพรหมชาลสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคผูท้รง
รูท้รงเหน็เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ทรงทราบวา่สตัวม์ี
อธัยาศยัต่างกนั หรอืดงัคาํในมหาสหีนาทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตถาคตรู้
ชดัวา่หมูส่ตัวเ์ป็นผูม้อีธัยาศยัต่างกนัตามความเป็นจรงิ หรอืดงัคาํในนานาธมิตุติ
สตูร ทีพ่ระอนุรุทธะกล่าวไวว้า่ ผูม้อีายทุัง้หลาย อน่ึง ผมรูช้ดัวา่ หมูส่ตัวม์ี
อธัยาศยัต่างกนัตามความเป็นจรงิ กเ็พราะสตปัิฏฐาน ๔  ประการนี้ทีผ่มเจรญิ 
ทาํใหม้ากแลว้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓/๒, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๕๕, ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๙๑๗/๔๔๕) 

อนัตะ : 1.ไสใ้หญ่ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์   
 2.ทีส่ดุ ม ี๓ อยา่ง คอื ๑. สกักายอนัตะ(สว่นสดุคอืสกักายะ) ๒. สกักายสมทุย

อนัตะ(สว่นสดุคอืสกักายสมทุยั) ๓. สกักายนิโรธอนัตะ (สว่นสดุคอืสกักายนิโรธ) 
มปีรากฏในสงัคตีสิตูร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖) 

อนัตคาหิกทิฏฐิ : ความเหน็ผดิแล่นไปสดุโต่งขา้งใดขา้งหนึ่ง, ความเหน็ทีย่ดึเอาทีส่ดุคอื แล่น
ไปถงึทีส่ดุในเรือ่งหน่ึงๆ ม ี๑๐อยา่ง คอื ๑. โลกเทีย่ง ๒. โลกไมเ่ทีย่ง๓. โลกมี
ทีส่ดุ ๔. โลกไมม่ทีีส่ดุ ๕. ชพีอนันัน้ สรรีะกอ็นันัน้ ๖. ชพีกอ็ยา่ง สรรีะกอ็ยา่ง ๗. 
สตัวต์ายแลว้ยงัมอียู ่๘. สตัวต์ายแลว้ ยอ่มไมม่ ี๙. สตัวต์ายแลว้ ทัง้มอียู ่ทัง้ไมม่ ี
๑๐. สตัวต์ายแลว้จะมอียู่ กไ็มใ่ช ่ ไมม่อียู ่ กไ็มใ่ช ่ หรอืดงัคาํในมหาโจรสตูร ที่
กล่าวไวว้า่ ภกิษุชัว่ในธรรมวนิยันี้เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ  ประกอบดว้ยอนัตคาหกิทฏิฐ ิ
(ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๖๐/๕๔๓,๘/๓๙๖/๕๖๗,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๖๓/๔๓,๑๑/๖๙/
๔๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๑/๒๑๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๓/๑๗๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนัตคาหกิทฏิฐ ิ หมายถงึความเหน็ผดิแล่นไป
สดุโต่งขา้งใดขา้งหนึ่ง ม ี ๑๐ ประการ คอืเหน็วา่ (๑) โลก  เทีย่ง (๒) โลกไม่
เทีย่ง (๓) โลกมทีีส่ดุ (๔) โลกไมม่ทีีส่ดุ (๕) ชวีะกบัสรรีะ เป็นอยา่งเดยีวกนั (๖) 
ชวีะกบั  สรรีะเป็นคนละอยา่ง (๗) หลงัจากตายไปตถาคตเกดิอกี (๘) หลงัจาก
ตายไปตถาคตไมเ่กดิอกี (๙) หลงั  จากตายไปตถาคตเกดิอกีกใ็ช ่ไมเ่กดิอกีกใ็ช ่
(๑๐) หลงัจากตายไป ตถาคตเกดิอกีกไ็มใ่ช ่ ไมเ่กดิอกีกไ็มใ่ช่  (อง.ทสก. ๒๔/
๙๓/๑๔๙, องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๕๑/๑๕๖)  

อนัตคณุ : ไสน้้อย, ไสท้บ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์    
อนัตชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยทีส่ดุ ๓ อย่าง มเีน้ือความอธบิายวา่ รุกขเทวดาโพธสิตัว ์สถติอยูท่ี่

ตน้ละหุง่ กลา่วตเิตยีนกากบัสนุขัจิง้จอกพรอ้มกบัไมล้ะหุง่วา่ลว้นแตเ่ลวพอ ๆ 
กนั ทา่นเหน็กาตวัหนึ่งตอ้งการจะลวงสนุขัจิง้จอกทีก่าํลงักนิเนื้อโคแก่อยูเ่ผือ่วา่
จะไดก้นิเนื้อบา้ง จงึกล่าวสรรเสรญิวา่ มรีปูรา่งเหมอืนโคอุสภะ เวลาเยือ้งกาย



 

๖๒๑๔ 
 

 

เหมอืนพญาราชสหี ์ ขา้พเจา้ขอนอบน้อมทา่น ขา้พเจา้จะไดอ้ะไรตอบแทนบา้ง  
สนุขัจิง้จอกไดฟั้งอย่างนัน้จงึตอบวา่ กลุบุตรรูจ้กัสรรเสรญิกุลบตุรดว้ยกนั น่ีพอ่
กาผูม้สีรอ้ยคองามเหมอืนนกยงูเชญิทา่นลงมากจากตน้ละหุง่เถดิ รุกขเทวดา
โพธสิตัวเ์หน็กริยิาของกากบัสนุขัจิง้จอกทีก่ล่าวสรรเสรญิกนัและกนั จงึกล่าววา่ 
บรรดามฤคชาตสิตัวท์ัง้หลาย สนุขัจิง้จอกเป็นสตัวท์ีเ่ลวทีส่ดุ บรรดาปักษี
ทัง้หลาย กาเป็นสตัวท์ีเ่ลวทีส่ดุ และบรรดารุกขชาตทิัง้หลาย ตน้ละหุง่เป็นตน้ไม้
ทีเ่ลวทีส่ดุ บดัน้ีทีส่ดุทัง้ ๓ อยา่งมารวมกนัเขา้แลว้ (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๓๓/
๑๕๐) 

อนัตรากถา : เรือ่งในระหว่าง ดงัคาํในมฆเทวสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อานนท ์ เรือ่งเคย
มมีาแลว้ อนัตรากถานี้เกดิขึน้แลว้แกเ่ทพทัง้หลายชัน้ดาวดงึสผ์ูน้ัง่ประชุมกนั ณ 
สภาชื่อสธุมัมา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑๒/๓๗๗) 

อนัตรกปั :  กปัในระหวา่ง ดงัคาํทีค่รมูกัขลโิคศาล กล่าวไวว้า่ อน่ึงกาํเนิดทีเ่ป็นประธาน 
๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึง่  ปฏปิทา ๖๒ 
อนัตรกปั ๖๒  หรอืดงัคาํในพทุธวงศท์ีก่ล่าวไวว้า่ อนัตรกปัของพระผูม้พีระภาค
ทปัีงกรกบัพระศาสดาพระนามวา่โกณฑญัญะจะคาํนวณนบัมไิด ้หรอืดงัคาํวา่แม้
อนัตรกปัของพระพทุธเจา้พระนามวา่โสภติะกบัพระพทุธเจา้พระนามวา่อโนมทสั
ส ี  จะคาํนวณนบัมไิด ้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๗,ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๒๑๓/๒๙๓,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๓/๗๒๑,๓๓/๖/๗๒๒) ; ด ูกัป 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ กปัระหวา่ง เป็น ๑ ใน ๓ อนัตรกปั ซึง่เป็นกปัยอ่ย
ของสงัวฎัฎกปั(กปัเสือ่ม) มกัเรยีกกนัสัน้ ๆ วา่กปัพนิาศ อกี ๒ กปั คอื (๑) ทุ
พภกิขนัตรกปั(กปัพนิาศเพราะขา้วยากหมากแพง) (๒) โรคนัขนัตรกปั (กปั
พนิาศเพราะโรค) คาํวา่ กปั ในทีน้ี่เป็นคาํยอ่ของคาํวา่ กปัพนิาศ (กปปฺวนิาส) 
(ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๑๐๔/๓๙, ท.ีปา.ฎกีา (บาล)ี ๑๐๔/๓๘)  

อนัตรธาน : หายไป, เสือ่มสิน้ไป, สญูหายไป ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธแิมน้ี้ทีเ่จรญิแลว้ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นสภาพ
สงบประณีต สดชืน่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุ และทาํอกุศลธรรมชัว่รา้ยที่
เกดิขึน้แลว้ๆ ใหอ้นัตรธานไป สงบไปโดยเรว็ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๔/๒๓๒,๑๑/
๒๙๔/๒๔๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๒/๓๐๖,๑๒/๕๐๑/๕๓๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๕/
๑๖๑,๑๓/๓๑๒/๓๗๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕/๒๗๖) 

อนัตรภพ : ภพในระหวา่ง หมายถงึภพทีอ่ยูใ่นระหวา่งตายกบัเกดิ หรอืภพนี้กบัภพหน้า ดงั
คาํในอนัตราภวกถา ทีพ่ระสกวาทถีามพระปรวาทวีา่ อนัตรภพ (ภพทีอ่ยูใ่น



 

๖๒๑๕ 
 

 

ระหวา่งตายกบัเกดิ)มอียูใ่ชไ่หม พระปรวาทกีก็ล่าวยอมรบั (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๕๐๕/๕๓๗)   

อนัตรวาสก : ผา้นุ่ง, สบง, เป็นผนืหนึ่งในไตรจวีร ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ รุง่เชา้  
ภกิษุทัง้หลายครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและจวีรไปบณิฑบาตในเมอืงเวรญัชา 
หรอืดงัคาํในราชสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุจาํนวนมากกลบัจากบณิฑบาตหลงัจาก
ฉนัอาหารเสรจ็แลว้มานัง่ประชุมพรอ้มกนัในอุปัฏฐานศาลาไดส้นทนาอนัตรา
กถาขึน้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๖/๙, ๑/๒๒/๑๔, ๑/๑๓๙/๑๐๗, ๑/๒๒๘/๒๒๑, ๑/
๒๙๐/๓๒๘,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๒๒/๔๓,๖/๓๔/๖๖,๖/๑๙๒/๓๐๔,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๙๗/
๑๐๙,๙/๓๒๐/๑๒๓,๙/๓๕๘/๑๕๐,๙/๔๐๖/๑๗๕) 

อนัตรากถา : เรือ่งในระหว่าง ดงัคาํมฆเทวสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อานนท ์ เรือ่งเคยมี
มาแลว้อนัตรากถานี้เกดิขึน้แลว้แก่เทพทัง้หลายชัน้ดาวดงึสผ์ูน้ัง่ประชุมกนั ณ 
สภาชื่อสธุมัมา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑๒/๓๗๗, ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๐,ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๒๘/๒๒๔) 

   อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนัตรากถา หมายถงึการพดูคุยนอกเรือ่งการ
เจรญิกมัมฏัฐานเป็นตน้ หรอืพดูคุยระหวา่งรอการฟังธรรม (ข.ุอุ.อ.(บาล)ี  ๑๒/
๑๐๖)  

อนัตราบตัิ :  อาบตัสิงัฆาทเิสส ทีต่อ้งใหมอ่กีในระหวา่งประพฤตวิฏุฐานวธิ ี คอืตัง้แต่เริม่อยู่
ปรวิาสไปจนถงึก่อนอพัภาน (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์     

อนัตราปรินิพพายี,อนัตราปรินิพพายี, พระอนาคามี : พระอนาคามผีูจ้ะปรนิิพพาน ใน
ระหวา่งอายยุงัไมท่นัถงึกึง่(ขอ้ ๑ ในอนาคาม ี๕ คอื๑.อนัตราปรนิิพพาย(ีผูท้ีจ่ะ
ปรนิิพพานในระหวา่งอายยุงัไมท่นัถงึกึง่) ๒.อุปหจัจปรนิิพพาย(ีผูท้ีจ่ะ
ปรนิิพพานต่อเมือ่อายพุน้กึง่ไปแลว้)๓.อสงัขารปรนิิพพาย(ีผูท้ีจ่ะปรนิิพพานโดย
ไมต่อ้งใชค้วามเพยีรมาก) ๔.สสงัขารปรนิิพพาย(ีผูท้ีจ่ะปรนิิพพานโดยตอ้งใช้
ความเพยีรมาก)  ๕. อุทธงัโสโต  อกนิฏฐคาม(ีผูม้กีระแสในเบือ้งบนไปสูช่ ัน้อก
นิฏฐภพ)๑๑/๓๑๘/๓๐๗,๒๐/๘๘/๓๑๖,๒๐/๘๙/๓๑๗,๒๓/๑๖/๒๕,๒๓/๑๙/
๒๘,๒๓/๕๕/๑๐๐,๓๗/๒๗๖/๑๖๒,๓๗/๓๔๒/๓๒๐,๓๗/๓๖๖/๓๕๙,๓๗/๓๙๓/
๔๑๑,๓๗/๔๐๖/๔๓๖,๓๗/๕๐๙/๕๔๔,๑๙/๑๘๔/๑๑๖,๑๙/๔๘๕/๒๙๖,๑๙/๔๙๔/
๓๐๔,๑๙/๕๓๖/๓๔๗,๒๔/๖๓/๑๔๑,๒๔/๖๔/๑๔๓ 

อนัตรามลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นมลทนิภายใน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โลภะ โทสะ 
โมหะ เป็นมลทนิภายใน ผูก้าํจดัโลภะ โทสะ และโมหะดว้ยอรหตัตมรรคได ้ชื่อ
วา่ ผูก้าํจดัมลทนิภายในได ้(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๘๘/๔๕๖) 
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อนัตราย : เหตุทีอ่าจทาํใหถ้งึแก่ความตายหรอืพนิาศดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ภกิษุเหล่านัน้พงึ
แสดงพืน้ทีไ่มม่อีนัตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๓/
๒๑๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๖/๓๖๖,๑๓/๓๕๐/๔๒๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๑/
๑๐๓,๒๑/๑๐๔,๒๑/๑๙๒/๒๗๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๐/๔๔๗,๒๒/๗๗/๑๓๘,ข.ุ
ส.ุ(ไทย) ๒๕/๗๗/๖๘๗,ข.ุธ.๒๕/๒๘๖/๑๒๑,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๕/๑๖,๒๙/๕/๑๗,๒๙/
๑๕๖/๔๓๑,๒๙/๑๙๕/๕๖๔,๒๙/๑๙๕/๕๖๕) 

อนัตราย ๑๐ :  เหตุฉุกเฉินหรอืเหตุขดัขอ้งทีท่รงอนุญาตใหเ้ลกิสวดปาฏโิมกขไ์ดโ้ดยใหส้วด
ปาฏโิมกขย์อ่แทน ม ี ๑๐ อยา่งคอื ๑. ราชนัตราย พระราชาเสดจ็มา (เลกิสวด
เพือ่รบัเสดจ็) ๒. โจรันตราย โจรมาปลน้ (เพือ่หนีภยั) ๓. อัคยนัตราย ไฟไหม ้
(เพือ่ดบัหรอืป้องกนัไฟ) ๔. อุทกันตราย น้ําหลากมา (หรอืฝนตกเมือ่สวด
กลางแจง้; เพือ่หนีน้ํา) ๕. มนุสสันตรายคนมามาก (เพือ่รูเ้หตุหรอืปฏสินัถาร)๖. 
อมนุสสันตราย ผเีขา้ภกิษุ (เพือ่ขบัผ)ี ๗. วาฬนัตราย สตัวร์า้ยเชน่เสอืมาในวดั 
(เพือ่ไล่สตัว)์ ๘. สิริงสปันตรายงเูลือ้ยเขา้มา (เพือ่ไล่ง)ู ๙. ชวิีตันตรายมเีรือ่งเป็น
ตาย เชน่ภกิษุอาพาธโรครา้ย(เพือ่ชว่ยแกไ้ข) ๑๐. พรหมจริยนัตรายมอีนัตราย
แก่พรหมจรรย ์ เชน่ มคีนมาจบัภกิษุ (เลกิเพราะอลหมา่น); ด ู ปาฏโิมกข์ย่อ, 
อุเทศอน่ึง ภกิษุตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสถา้มอีนัตรายเหล่าน้ีอยา่งใดอยา่งหนึ่งแม้
ไมไ่ดบ้อกอาบตัขิองตนพน้คนืไปยงัไมถ่อืวา่ปิดอาบตั ิ(ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๕๐/๒๓๐)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่อนัตราย ๑๐ อย่าง คอื (๑) พระราชาเสดจ็มา (๒) 
โจรมาปลน้ (๓) ไฟไหม ้ (๔) น้ําหลากมา (๕) คนมามาก (๖) ผเีขา้ภกิษุ (๗) 
สตัวร์า้ยเขา้มาในวดั  (๘) งเูลือ้ยเขา้มา (๙) ภกิษุเป็นโรครา้ย (๑๐) เกดิอนัตราย
แก่พรมหจรรย ์เชน่มคีนมาจบัภกิษุณีสกึ  (ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๘๙๓-๔/๕๐๐) 

อนัตรายของฝน : เหตุทีท่าํใหฝ้นไมต่กดงัคาํในวสัสสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุทัง้หลาย 
อนัตรายของฝน ๕  ประการนี้(คอื เตโชธาตุ กาํเรบิบนอากาศ วาโยธาตุกาํเรบิ
บนอากาศ อสรุนิทราหใูชฝ่้ามอืรบัน้ําแลว้ทิง้ลงในมหาสมทุร   วสัสวลาหก
เทพบตุรเป็นผูป้ระมาท และพวกมนุษยเ์ป็นผูไ้มด่าํรงอยูใ่นธรรม) ซึง่พวกหมอดู
รูไ้มไ่ดส้ายตาของพวกหมอดหูยัง่ไม่ถงึ ๒๒/๑๙๗/๓๓๗ 

อนัตรายที่เกิดจากฤด  ู: เหตุทีท่าํใหฤ้ดแูปรผนั ไมเ่ป็นไปตามทีเ่คยเป็น ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่เราอนุญาตเสนาสนะ แก่เธอทัง้หลาย กเ็พยีงเพือ่ป้องกนัความหนาว  
ป้องกนัความรอ้น  ป้องกนัสมัผสัแหง่เหลอืบ  ยงุ  ลม แดด  และสตัวเ์ลือ้ยคลาน
ทัง้หลายเพือ่บรรเทาอนัตรายทีเ่กดิจากฤด ู ดงัคาํในสพัพาสวสตูร ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้ใชส้อยเสนาสนะเพยีงเพือ่ป้องกนั
ความหนาวความรอ้น เหลอืบ ยงุ ลม แดด  และสมัผสัแหง่สตัวเ์ลือ้ยคลาน  
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เพยีงเพือ่บรรเทาอนัตรายทีเ่กดิจากฤด ู  และเพือ่ความยนิดใีนการหลกีเรน้ (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๒/๑๔๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๓)  

อนัตรายของภิกษุสามเณรผูบ้วชใหม่ : เหตุทีจ่ะทาํใหผู้บ้วชในธรรมวนิยันี้ประพฤติ
พรหมจรรยอ์ยูไ่ดไ้มย่ัง่ยนื ม ี๔อยา่ง คอื ๑. อดทนต่อคาํสัง่สอนไม่ได๒้. เหน็แก่
ปากแก่ทอ้ง ๓. ฝันใฝ่ทะยานอยากไดก้ามคุณ ๔. รกัผูห้ญงิ (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์     

อนัตรายิกธรรม : ธรรมอนักระทาํอนัตรายคอืเหตุขดัขวางตา่งๆเชน่เหตขุดัขวางการอุปสมบท 
๑๓ อยา่ง มกีารเป็นโรคเรือ้น เป็นตน้ ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาครบัสัง่
วา่ ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหส้งฆผ์ูจ้ะใหอุ้ปสมบทถามอนัตรายกิธรรม ๑๓ 
ขอ้ได ้ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๒๕/๑๙๒,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๒๓/๓๔๖, ๗/๔๒๓/๓๔๗, ๗/
๔๒๕/๓๕๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๕๐/๑๔๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘/๒๕๕๗) 

อนัตลิกขกร, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระ
อากาสกุขปิิยเถระ ดงัคาํในอากาสกุขปิิยเถราปทานทีพ่ระเถระกล่าวถงึอดตีชาติ
ของตนตอนหนึ่งวา่ ขา้พเจา้ถอืดอกบวั ๒ ดอก เขา้ไปเฝ้าพระพทุธเจา้พระนาม
วา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่การถวายดอกไม ้ ในกปัที ่  ๓๒  นบัจากกปัน้ีไป ได้
เป็นพระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงพระนามวา่อนัตลกิขกรเป็นใหญ่ในแผน่ดนิ  มพี
ลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔/๔๒๔) 

อนัตวาทิฏฐิ : ความเหน็วา่มทีีส่ดุ,เป็นขอ้ ๑ ในทฏิฐ ิ ๒คอื อนัตวาทฏิฐ(ิความเหน็วา่มทีีสุ่ด)
อนนัตวาทฏิฐ(ิความเหน็วา่ไมม่ทีีส่ดุ) , ในธมัมสงัคณแีละวภิงัคอ์ธบิาย
ความหมายไวว้า่ ความเหน็วา่ อตัตาและโลกมทีีส่ดุ ดงันี้ ทฏิฐ ิ ความเหน็ผดิ 
ฯลฯ  ความยดึถอืโดยวปิลาส  มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่ความเหน็วา่มทีีส่ดุ 
(อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๓๒๔/๓๓๑, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๙๘/๕๖๓ 

อนัตวาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่โลกมทีีส่ดุ  พระผูม้พีระภาคไดต้รสัถามวา่  ภกิษุทัง้หลาย 
เมือ่มอีะไร เพราะถอืมัน่อะไรเพราะยดึมัน่อะไร  ทฏิฐอิยา่งนี้จงึเกดิขึน้วา่  โลกมี
ทีส่ดุ ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ธรรมของขา้พระองค์
ทัง้หลาย  มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลกั  ฯลฯ  “ ... มคีวามแน่นอนทีจ่ะสาํเรจ็
สมัโพธใินวนัขา้งหน้า” (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๑๖/๒๙๘) 

อนัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทีส่ดุ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ทีส่ดุม ี๔ อยา่ง คอื  

  ๑. ทีส่ดุคอืสกักายะ(กายของตน) ทีส่ดุคอืสกักายะ ไดแ้ก่อุปาทานขนัธ ์๕  
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  ๒. ทีส่ดุคอืเหตุเกดิแหง่สกักายะ ไดแ้ก่ตณัหาอนัทาํใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ย
ความเพลดิเพลนิและความกาํหนดั มปีกตเิพลดิเพลนิยิง่ในอารมณ์นัน้ ๆ ไดแ้ก่
ตณัหา ๓  

  ๓. ทีส่ดุคอืความดบัแหง่สกักายะ ไดแ้ก่ ความดบัตณัหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ 
ความสละ ความสละคนื ความพน้และความไม่อาลยัในตณัหา  

  ๔. ทีส่ดุคอืปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่สกักายะ ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ 
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๐๓/๑๙๘) 

อนัตคัคาหิกทิฏฐิ : ความเหน็อนัถอืเอาทีส่ดุ, ความเหน็ทีย่ดึเอาทีส่ดุ คอืแล่นไปถงึทีส่ดุใน
เรือ่งหน่ึง ๆ,ความเหน็ทีย่ดึเอาทีส่ดุ ม ี๑๐ ประการ คอื ๑. ความเหน็วา่โลกเทีย่ง 
๒.ความเหน็วา่โลกไมเ่ทีย่ง ๓. ความเหน็วา่โลกมทีีส่ดุ ๔.ความเหน็วา่โลกไมม่ี
ทีส่ดุ ๕.ความเหน็วา่ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั๖. ความเหน็วา่ชวีะกบัสรรีะ
เป็นคนละอยา่งกนั ๗. ความเหน็วา่หลงัจากตายแลว้ตถาคต เกดิอกี ๘. 
ความเหน็วา่หลงัจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี ๙. ความเหน็วา่หลงัจากตาย
แลว้  ตถาคตเกดิอกีกม็ ี  ไมเ่กดิอกีกม็๑ี๐.  ความเหน็วา่  หลงัจากตายแลว้  
ตถาคตเกดิอกีกม็ใิช ่  จะวา่ไม่เกดิอกีกม็ใิช ่ , เป็นขอ้ที ่ ๗ ในทฏิฐ ิ ๑๖ ดงัคาํ
ในสงัฆเภทกสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ภกิษุผูเ้ลวทรามเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ประกอบดว้ย
อนัตคัคาหกิทฏิฐ,ิในปฏสิมัภทิาวรรคกลา่วไวว้่า อนัตคัคาหกิทฏิฐวิา่ โลกไม่
เทีย่ง ฯลฯ โลกมทีีส่ดุ ฯลฯ  โลกไมม่ทีีส่ดุ ฯลฯ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๓/
๓๖๐,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๐/๒๑๔,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๗๒/๖๒๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนัตคัคาหกิทกิฐ ิหมายถงึความเหน็ทีย่ดึเอาทีส่ดุ 
คอื แล่นไปถงึทีส่ดุในเรือ่งหนึ่ง ๆ ม ี๑๐ ประการ คอื  เหน็วา่ (๑) โลกเทีย่ง (๒) 
โลกไมเ่ทีย่ง (๓) โลกมทีีส่ดุ (๔) โลกไมม่ทีีส่ดุ (๕) ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่ง
เดยีวกนั  (๖) ชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั (๗) หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิ
อกี (๘) หลงัจากตายแลว้ตถาคต  ไมเ่กดิอกี (๙) หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิ
อกีและไมเ่กดิอกี (๑๐) หลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกี  กม็ใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ
อกีกม็ใิช ่(องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๕๑/๑๕๖)  

อนัตคัคาหิกทิฏฐินิทเทส :แสดงอนัตคัคาหกิทฏิฐ ิ อธบิายอุทเทสที ่ ๗ คอื อนัตคัคาหกิทฏิฐ ิ
โดยวธิปีุจฉาและวสิชันา ดงันี้ 

  คาํปุจฉาวา่“อนัตคัคาหกิทฏิฐมิคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการ ๕๐ ประการ เป็น 
อยา่งไร” ทา่นพระสารบุีตรวสิชันาไวด้งันี้ 

  อนัตคัคาหกิทฏิฐ ิ๑๐ ประการ คอื (๑) โลกเทีย่ง (๒) โลกไมเ่ทีย่ง (๓) โลก มี
ทีส่ดุ (๔) โลกไมม่ทีีส่ดุ (๕) ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั (๖) ชวีะกบัสรรีะเป็น
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คนละอยา่งกนั (๗) หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี (๘) หลงัจากตายแลว้
ตถาคต ไมเ่กดิอกี (๙) หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีกม็ ี ไมเ่กดิอกีกม็ ี (๑๐) 
หลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช ่ 

  ทา่นนําอนัตคัคาหกิทฏิฐ ิ ๑๐ ประการนี้มาตัง้เป็นคาํปุจฉาทลีะประการวา่ มี
ความยดึมัน่ดว้ยอาการเทา่ไร เชน่ 

  อนัตคัคาหกิทฏิฐวิา่ “โลกเทีย่ง” มคีวามยดึมัน่ดว้ยอาการเทา่ไร 
  จากนัน้ ทา่นวสิชันาอนัตคัคาหกิทฏิฐทิลีะประการวา่ มคีวามยดึมัน่ดว้ย 

อาการ ๕ ประการ แลว้ยกคาํวสิชันาขึน้มาตัง้เป็นคาํปุจฉาและวสิชันาตามลาํดบั 
โดยเริม่ตน้ดว้ยการจาํแนกอนัตคัคาหกิทฏิฐแิตล่ะประการวา่มคีวามยดึมัน่ดว้ย
อาการ ๕ ประการ(ตามจาํนวนขนัธ)์ เชน่ (๑) รปูเป็นโลกและเป็นของไมเ่ทีย่ง 
(๒) เวทนา... (๓) สญัญา... (๔) สงัขาร... (๕) วญิญาณเป็นโลกและเป็นของไม่
เทีย่ง รวมเป็น อาการ ๕ ประการ โดยนยันี้อนัตคัคาหกิทฏิฐแิต่ละประการจงึมี
ความยดึมัน่ดว้ย อาการ ๕ ประการ เมือ่นําอาการ ๕ ประการไปหมนุดว้ยอนัตคั
คาหกิทฏิฐ ิ๑๐ ประการ จงึเป็นอาการ ๕๐ ประการ 

  คาํวสิชันาในอนัตคัคาหกิทฏิฐแิตล่ะประการ มใีจความ ๗ สว่นเหมอืนใน 
อตัตานุทฏิฐ ิในทีน้ี่ขอแสดงสว่นทีต่่างกนัเป็นตวัอยา่ง ๑ ประการ ดงัน้ี  

  สว่นที ่๑ อธบิายคาํวา่ “อนัตคัคาหกิทฏิฐ”ิ 
  ทฏิฐคิอืความยดึมัน่ถอืมัน่วา่ “รปูเป็นโลกและเป็นของไมเ่ทีย่ง” ทฏิฐนิัน้ถอืเอา

ทีส่ดุเชน่นัน้ เพราะฉะนัน้ จงึชือ่วา่อนัตคัคาหกิทฏิฐสิว่นที ่๒ อธบิายคาํวา่ “ทฏิฐิ
และวตัถุ” 

  ทฏิฐไิมใ่ชว่ตัถุ วตัถุกไ็มใ่ชท่ฏิฐ ิทฏิฐเิป็นอยา่งหน่ึง วตัถุกเ็ป็นอยา่งหน่ึง ทฏิฐิ
และวตัถุน้ีเป็นอนัตคัคาหกิทฏิฐวิ่า “โลกไมเ่ทีย่ง” เป็นอาการที ่ ๑ สว่นที ่ ๓-๗ 
เหมอืนในอตัตานุทฏิฐ ิ(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๐/๒๑๔) 

อนัตานันติกวาทะ : วาทะวา่มทีีส่ดุและไมม่ทีีส่ดุ,วาทะว่าอตัตาและโลกไมม่ทีีส่ดุ, หมายถงึ
ความ เหน็วา่โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุม ี๔ อย่าง  ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย สมณพราหมณ์เหล่านัน้มวีาทะวา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ 
บญัญตัวิา่ โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๓/๒๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๑/
๒๒๑) 

อนัติมวตัถ ุ: วตัถุมใีนทีส่ดุ หมายถงึอาบตัปิาราชกิ ซึง่ทาํใหภ้กิษุและภกิษุณีผูต้อ้ง มโีทษถงึ
ทีส่ดุ คอืขาดจากภาวะของตน (และจะบวชใหม่กลบัคนืสูภ่าวะนัน้กไ็มไ่ดด้ว้ย) 
ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ไมพ่งึยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงใน
บรษิทัทีม่ภีกิษุตอ้งอนัตมิวตัถุนัง่อยูด่ว้ย รปูใดยกขึน้แสดง  ตอ้งอาบตัทิุกกฎ (ว.ิ
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ม.(ไทย) ๔/๑๘๓/๒๘๗,ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๗๓/๒๔๙,๕/๓๗๔/๒๕๐,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/
๓๒๓/๑๔๘, ๗/๓๒๓/๑๔๙,๗/๓๒๓/๑๕๐, ๗/๓๒๙/๑๖๔) 

อนัเตวาสิก : ผูอ้ยูใ่นสาํนกั, ภกิษุผูข้ออยูร่ว่มสาํนกั, ศษิย ์ (ภกิษุผูร้บัใหอ้ยูร่ว่มสาํนกัเรยีก
อาจารย)์ ; อนัเตวาสกิม ี ๔ประเภท คอื ๑. ปัพพชนัเตวาสกิ อนัเตวาสกิใน
บรรพชา ๒. อุปสมัปทนัเตวาสกิอนัเตวาสกิในอุปสมบท ๓. นิสสยนัเตวาสกิ 
อนัเตวาสกิผูถ้อืนิสยั ๔. ธมัมนัเตวาสกิ อนัเตวาสกิผูเ้รยีนธรรม ดงัคาํในมหา
วภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุรปูหนึ่งบอกภกิษุอกีรปูหนึ่งวา่ พวกภกิษุอนัเตวาสกิของ
พระอุปัชฌายข์องพวกเราลว้นมฤีทธานุภาพมาก (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๓๘/๓๗๕,
ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๗/๑๐๖, ๔/๗๗/๑๐๗, ๔/๗๘/๑๐๗, ๔/๗๘/๑๐๘,ว.ิม.(ไทย) ๕/
๓๖๕/๒๔๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๕/๑๖๓,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๘/๕๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๗๕/๒๔๐,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๑/๑๘๔) 

อนัเตวาสิกสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอนัเตวาสกิ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูป้ระพฤตพิรหมจรรยต์อ้งไมม่อีนัเตวาสกิ 
ไมม่อีาจารยเ์พราะภกิษุผูม้อีนัเตวาสกิ มอีาจารย ์ ย่อมอยูเ่ป็นทุกข ์ ไมส่บาย 
สว่นภกิษุผูไ้มม่อีนัเตวาสกิ ไมม่อีาจารย ์ ยอ่มอยูเ่ป็นสขุสบาย แลว้ตรสัอธบิาย
ถงึความหมายของคาํเหล่านัน้ ดงันี้ 

  ภกิษุชือ่วา่ผูม้อีนัเตวาสกิ ไดแ้ก่ผูม้ธีรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามดาํรซ่ิานไป
เพือ่เกือ้กลูแก่สงัโยชน์ เพราะเหน็รปูทางตา ฟังเสยีงทางห ูดมกลิน่ทางจมกู ลิม้
รสทางลิน้ ถกูตอ้งโผฏฐพัพะทางกายและรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ สว่นภกิษุผูช้ือ่
วา่ผูไ้ม่มอีนัเตวาสกิพงึทราบโดยนยัตรงกนัขา้ม  

  ภกิษุผูช้ือ่วา่มอีาจารย ์ ไดแ้ก่ผูม้ธีรรมทีเ่ป็นบาปอกุศลเหล่านัน้ ฟุ้งขึน้ท่วมทบั
จติ สว่นภกิษุผูช้ื่อว่าไมม่อีาจารยพ์งึทราบโดยนยัตรงกนัขา้ม(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๑๕๑/๑๘๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คาํวา่ ไม่มีอนัเตวาสิก หมายถงึไม่มกีเิลสทีน่อน
เนื่องอยูภ่ายใน (ส.ํสฬา.อ. ๓/๑๕๑-๑๕๒/๕๕) คาํวา่ คาํวา่ ไม่ม ีอาจารย  ์
หมายถงึไมม่กีเิลสทีฟุ้่งขึน้ (ส.ํสฬา.อ. ๓/๑๕๑-๑๕๒/๕๕) 

อนัเตวาสินี , ภิกษุณี : หญงิผูอ้ยู่ในสาํนกัของภกิษุณี ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัคท์ีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุณีผู้
เป็นอนัเตวาสนีิของภกิษุณีถุลลนนัทา ไปยงัตระกลูอุปัฏฐากของภกิษุณีถุลลนนั
ทา ในกรุงจมัปา บอกคนในตระกลู หรอืดงัคาํวา่ ภกิษุณีอนัเตวาสนีิของภกิษุณี
สนุทรนีนัทาไดก้ล่าวกบันายสาฬหะหลานของนางวสิาขามคิารมาตา (ว.ิภกฺิขนีุ.
(ไทย) ๓/๖๘๗/๓๕, ๓/๗๒๑/๖๓, ๓/๘๓๘/๑๕๕, ๓/๘๔๒/๑๕๘) 



 

๖๒๒๑ 
 

 

อนัธกรณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยวติกทัง้ทีท่าํใหม้ดืมนและไมม่ดืมน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
กามวติก พยาบาทวติก วหิงิสาวติก ทาํใหเ้กดิความมดืมน ไมใ่หเ้กดิปัญญา ทาํ
แต่ความโง ่ ดบัปัญญา เป็นบ่อเกดิแห่งทกุข ์ ไมเ่ป็นไปเพือ่นิพพาน สว่น
เนกขมัมวติก อพยาบาทวติก และอวหิงิสาวติก ไมท่าํความมดืมน ทาํใหเ้กดิ
ปัญญา ทาํปัญญา ใหเ้จรญิ ไมเ่ป็นบ่อเกดิแหง่ความทุกข ์ เป็นไปเพือ่นิพพาน 
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๘๗/๔๕๔) 

อนัธกวินทคาม : ชือ่หมูบ่า้นแหง่หนึ่ง แควน้มคธ,เป็นทีท่า้วสหมับดพีรหมเขา้เฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคเพือ่สนทนาธรรม ดงัคาํในอนัธกวนิทสตูรว่า พระผูม้พีระภาคประทบันัง่อยู่
ในทีแ่จง้  ในราตรอีนัมดืมดิและฝนกาํลงัตกประปรายอยู ่  ครัน้เมือ่ราตรผีา่นไป 
ทา้วสหมับดพีรหมมวีรรณะงดงามยิง่นกั เปล่งรศัมใีหส้วา่งทัว่อนัธกวนิทคาม 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๔/๒๕๔) 

อนัธกวินทชนบท : ชื่อชนบทแหง่หนึ่งอยูใ่กลก้รุงพาราณส ี ไมห่า่งจากกรุงราชคฤห ์ ดงัคาํใน
มหาวรรควา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ กรุงพาราณสตีามพระอธัยาศยัแลว้
เสดจ็จารกิไปทางอนัธกวนิทชนบท พรอ้มภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ หรอืดงัคาํวา่ 
พราหมณ์เพลฏัฐกจัจานะเดนิทางไกลจากกรุงราชคฤหไ์ปยงัอนัธกวนิทชนบท
พรอ้มดว้ยเกวยีน  ๕๐๐ เล่ม ลว้นบรรทุกน้ําออ้ยงบเตม็ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๘๒/
๘๗, ๕/๒๘๒/๘๘, ๕/๒๘๔/๙๓) 

อนัธกวินทวิหาร : วหิารแหง่หนึ่งซึง่เป็นทีพ่ระมหากสัสปะไปพกั ดงัคาํในมหาวรรควา่ ทา่นพระ
มหากสัสปะเดนิทางจากอนัธกวนิทวหิารมายงักรุงราชคฤหเ์พือ่ทาํโบสถ  
ระหวา่งทางขณะขา้มแมน้ํ่า ถูกน้ําพดัไปหน่อยหนึ่งจวีรของทา่นเปียก  (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๑๔๓/๒๒๑) 

อนัธกวินทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเรือ่งอนัธกวนิทคาม สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ อนัธ
กวนิทคาม แควน้มคธ ทา้วสหมับดพีรหมเขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทลูวา่ ภกิษุพงึ
อาศยัทีน่อนทีน่ัง่อนัสงดัประพฤตเิพือ่พน้สงัโยชน์ ถา้ไมย่นิดทีีน่ัน้กพ็งึมสีต ิ
ปัญญาเครือ่งบรหิารอยู่ทา่มกลางสงฆ ์ เมือ่เทีย่วบณิฑบาตตามลาํดบัตระกลู พงึ
มปัีญญาเครือ่งบรหิาร คุม้ครองอนิทรยี ์พงึอาศยัทีน่อนทีน่ัง่อนัสงดั  น้อมไปใน
อภยั ภกิษุถงึนัง่อยูใ่นทีท่ีม่สีตัวเ์ลือ้ยคลานอนัน่ากลวั สายฟ้าแลบแปลบปลาบ 
ฉวดัเฉวยีน ฝนตกในราตรอีนัมดืมดิ กป็ราศจากความขนพองสยองเกลา้ ขา้
พระองคก์ลวัมสุาวาท จงึไมอ่าจคาํนวณดว้ยใจไดว้า่ เรือ่งนี้ขา้พระองคไ์ดเ้หน็
แลว้ และไมก่ล่าววา่ ในพรหมจรรยห์น่ึง มพีระขณีาสพผูล้ะความตายได ้๑,๐๐๐ 
องค ์ พระเสขะมากกวา่ ๕๐๐ องคไ์ป และผูถ้งึกระแสนิพพานทัง้หมดไมไ่ปสู่



 

๖๒๒๒ 
 

 

ดริจัฉานภมู ิ สว่นหมูส่ตัวน์อกนี้ลว้นเป็นผูม้สีว่นไดร้บัผลบญุ(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๘๔/๒๕๔) 

อนัธกวินทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยหมูบ่า้นอนัธกวนิทะ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ หมูบ่า้น
อนัธกวนิทะ แควน้มคธ ตรสักบัพระอานนทว์า่ เธอทัง้หลายพงึแนะนําภกิษุใหม่
ใหด้าํรงอยูใ่นธรรม ๕ คอื (๑) ปาตโิมกขสงัวรศลี (๒) อนิทรยิสงัวรศลี (๓) พดู
น้อย พดูมทีีจ่บ (๔) สงบกาย อยู่ป่าเป็นวตัร (๕) สมัมาทฏิฐ ิ๒๒/๑๑๔/๑๙๒ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สมัมาทิฏฐิ หมายถงึสมัมาทฏิฐ ิ ๕ คอื (๑) 
กมัมสัสกตาสมัมาทฏิฐ ิ (เหน็ชอบวา่สตัวม์กีรรมเป็นของของตน) (๒) ฌาน
สมัมาทฏิฐ ิ (เหน็ชอบในฌาน) (๓) วปัิสสนาสมัมาทฏิฐ ิ (เหน็ชอบในวปัิสสนา) 
(๔) มคัคสมัมาทฏิฐ ิ (เหน็ชอบในอรยิมรรค) (๕) ผลสมัมาทฏิฐ ิ (เหน็ชอบในอริ
ยผล) (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๑๑๔/๔๘)  

อนัธกวินทะ, เม ือง : ชื่อหมูบ่า้นแหง่หนึ่งในแควน้มคธ อยูห่า่งจากกรุงราชคฤหป์ระมาณ ๑ 
คาวุต (คมัภรีฉ์บบัสงิหลวา่ ๓ คาวุต) ดงัคาํในสวุณัณวมิาน ทีเ่ทพบุตรกล่าวไว้
วา่ ขา้พเจา้เลือ่มใสแลว้ใหส้รา้งวหิารใกลเ้มอืงอนัธกวนิทะ ถวายพระบรมศาสดา
สมัมาสมัพทุธเจา้ ผูท้รงเป็นเผา่พนัธุพ์ระอาทติยด์ว้ยมอืของตน (ว.ิม.(ไทย) ๕/
๓๕๐/๒๒๓,ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๒๔๙/๒๐๗,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๒๓/๘๔, ๒๖/๑๑๔๓/
๑๔๓) 

อนัธกเวณฑ,ุ ชื่อ : ชื่อพระราชกมุารชาวอนัธกเวณฑ ุ ดงัคาํในจฬูรถวมิาน ทีพ่ระมหากจั
จายนเถระกลา่วแก่ราชบตุรว่า ทา่นผูเ้ป็นบุตรของชาวอนัธกเวณฑผุูไ้ดศ้กึษา
แลว้มคีวามสามารถแกลว้กลา้ประหารขา้ศกึได ้(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๙๙๔/๑๒๒) 

อนัธการสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความมดืคอืสงัสารวฏั พระผูม้พีระภาคทรงแสดงความมดืมน
ของโลกนัตนรกใหภ้กิษุทัง้หลายฟัง ภกิษุรปูหนึ่งทลูถามวา่ มคีวามมดืมนอื่นที่
มากกวา่และน่ากลวักวา่ความมดืมนนัน้หรอืไม ่ พระองคต์รสัวา่ ม ี ไดแ้ก่ความ
มดืมนเพราะชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนสัและอุปายาส ทีส่มณ
พราหมณ์ผูไ้ม่รูช้ดัอรยิสจั ๔ พากนัมดืมน สว่นสมณพราหมณ์ผูรู้ช้ดัยอ่มไม่
มดืมน (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๑๖/๖๒๙) 

อนัธภตูสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทัง้ปวงเป็นของมดืมน  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
พระเวฬุวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายว่า อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ 
วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชสุ่ข
มใิชทุ่กขท์ีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยั ลว้นเป็นของมดืมน เน้ือหาสาระที่
เหลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อาทติตสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๙/๒๙) 



 

๖๒๒๓ 
 

 

อนัธวนั,ป่า : ชือ่ป่าแห่งหนึ่ง อยูใ่นกรุงสาวตัถ ี ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ภกิษุรปูหนึ่ง  จาํวดั
กลางวนัในป่าอนัธวนั เขตกรุงสาวตัถ ี หญงิเลีย้งโคคนหนึ่งพบเขา้จงึนัง่ครอ่ม
องคชาต ทา่นยนิดขีณะกาํลงัสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะ
หยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก, เป็นป่าทีพ่ระอุบลวรรณเถรพีกัอยู ่ดงัคาํวา่ ภกิษุณี
อุบลวรรณาครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร เขา้ไปบณิฑบาตในกรุงสาวตัถ ี
กลบัจากบณิฑบาตหลงัจากฉนัเสรจ็แลว้ เขา้ไปยงัป่าอนัธวนัเพือ่พกัผอ่น
กลางวนันัง่ทีโ่คนไมต้น้หนึ่ง (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๗๔/๖๔,๑/๗๔/๖๕,ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๒๔๙/๒๖๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๑๖/๔๗๐,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๖๒/๒๑๗,๑๕/๑๖๓/
๒๑๘,๑๕/๑๗๑/๒๒๗,ส.ํข.(ไทย)๑๗/๓๓๒/๓๔๒,๑๗/๓๔๐/๓๔๖,ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๑๒๑/๑๔๔) 

อนัธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลตาบอด พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๓ จาํพวก คอื (๑) 
บุคคลตาบอด หมายถงึผูไ้ม่มนียัน์ตา เป็นเหตุใหไ้ดโ้ภคทรพัยท์ีย่งัไมไ่ด ้หรอืทาํ
โภคทรพัยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนู และไมม่นียัน์ตาเป็นเครือ่งรูธ้รรมทีเ่ป็นกุศลและ
อกุศล (๒) บุคคลตาเดียว หมายถงึผูม้นียัน์ตาเป็นเหตุใหไ้ดโ้ภคทรพัยท์ีย่งัไมไ่ด ้
หรอืทาํโภคทรพัยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนู แต่ไมม่นียัน์ตาเป็นเครือ่งรูธ้รรมทีเ่ป็น
กุศลและอกุศล (๓) บุคคลสองตา หมายถงึผูม้นียัน์ตาเป็นเหตุใหไ้ดโ้ภคทรพัยท์ี่
ยงัไมไ่ดห้รอืทาํโภคทรพัยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนู และมนียัน์ตาเป็นเครือ่งรูธ้รรมที่
เป็นกุศลและอกุศล (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๒๙/๑๗๘) 

อนันกถา : เรือ่งขา้ว ,เป็นเรือ่งลาํดบัที ่๗ ในบรรดาดริจัฉานกถาต่าง ๆ ๒๘ ประการ (ว.ิม.
(ไทย) ๕/๒๕๐/๑๙) 

อนันภาระ, ปริพาชก : ชือ่ปรพิาชกคนหน่ึงผูม้ชีือ่เสยีง ชาวกรงุราชคฤห ์ ดงัคาํในมหาสกุลุ
ทายสิตูร และสมณสจัจสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ ปรพิาชกผูม้ชีือ่เสยีงจาํนวนมาก คอื
ปรพิาชกชือ่อนันภาระ ปรพิาชกชือ่วรตระปรพิาชกชือ่สกุลุทายแีละปรพิาชก
เหล่าอื่นลว้นมชีือ่เสยีง อาศยัอยูใ่นอารามของปรพิาชก,เคยสนทนาธรรมกบัพระ
ผูม้พีระภาค(ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๒๓๗/๒๗๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐/๔๖,๒๑/๑๘๕/
๒๖๔) 

อนันสงัสาวกเถราปทาน  : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอนันสงัสาวกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดถ้วายภตัตาหารแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่สทิธตัถะ ดว้ยจติเลื่อมใส เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคติ
เลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๑๕๕/๑๔๒) 



 

๖๒๒๔ 
 

 

อนันสงัสาวกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอนันสงัสาวกเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดถ้วายภตัตาหารแดพ่ระพทุธเจา้พระ
นามวา่สทิธตัถะ ดว้ยจติเลือ่มใส เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๔/
๔๘๘) 

อนันสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยขา้ว สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั เทวดา
กล่าวในสาํนกัของพระองคว์า่ เทวดาและมนุษยต์่างกพ็อใจขา้ว ผูท้ีไ่มพ่อใจขา้ว
จดัวา่เป็นยกัษ์ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูท้ีม่ใีจเลื่อมใสใหข้า้วดว้ยศรทัธา ขา้ว
นัน้ยอ่มคํ้าจุนผูน้ัน้ทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า เหตุนัน้ คนทัง้หลายจงึควรกาํจดั
ความตระหนี่แลว้ใหท้าน เพราะบุญเป็นทีพ่ึง่ของสตัวท์ัง้หลายในโลกหน้า  (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๔๓/๕๙) 

อนัมีในจิตย่ิง (อภิเจตสิก) :ดงัคาํในสมัปสาทนียสตูรทีก่ล่าววา่ พระผูม้พีระภาคทรงไดฌ้าน ๔  
อนัมใีนจติยิง่ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนัตามความปรารถนาไดโ้ดยไม่
ยากไดโ้ดยไมล่าํบาก(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๖,๒๒/๑๐๔/๑๘๑,๒๒/๑๐๖/
๑๘๔,๒๒/๑๐๙/๑๘๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนัมใีนจติยิง่ หมายถงึอยูเ่หนือกามาวจรจติ (ท.ี
ปา.อ. (บาล)ี ๑๖๐/๘๕)  

อนัวยญาณ : ความรูใ้นการคลอ้ยตาม ,ญาณหยัง่รูด้ว้ยการพจิารณาทบทวน, เป็นขอ้ ๒ ใน
ญาณ ๔ คอื ๑. ธมัมญาณ(ความรูใ้นธรรม) ๒. อนัวยญาณ(ความรูใ้นการคลอ้ย
ตาม) ๓. ปรยิญาณ(ความรูใ้นการกาํหนดจติของผูอ้ื่น) ๔.สมัมตญิาณ (ความรูใ้น
สมมต)ิ ดงัคาํในญาณวตัถุสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ ญาณ ๒ ประการนี้  คอื (๑)  ธมัม
ญาณ (๒)  อนัวยญาณ๒ของอรยิสาวกเป็นธรรมชาตบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง อรยิสาวกน้ี
เราเรยีกวา่ เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐบิา้ง,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ 
ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ  ความไมห่ลงงมงาย  ความเลอืกเฟ้นธรรมสมัมาทฏิฐิ
ในการนํานยัคอืปัจจเวกขณญาณไปนัน้ น้ีเรยีกวา่ อนัวยญาณ  (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๑๐/๒๘๕,๑๑/๓๕๔/๓๗๗,ท.ีปา.(ไทย) ๑๖/๓๓/๗๑,๑๖/๓๓/๗๓,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๗๙๖/๕๑๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนัวยญาณ ในทีน้ี่หมายถงึปัจจเวกขณญาณ คอื 
ญาณหยัง่รูด้ว้ยการพจิารณาทบทวนคอืสาํรวจรู ้ มรรคผล กเิลสทีล่ะไดแ้ลว้ 
กเิลสทีย่งัเหลอือยู ่ และนิพพาน เวน้พระอรหนัตไ์ม่มกีารพจิารณากเิลสทีย่งั
เหลอือยู ่ญาณนี้เป็นญาณอนัดบัที ่๑๖ ในญาณ ๑๖ (ส.ํนิ.อ. ๒/๓๓/๗๗)  



 

๖๒๒๕ 
 

 

อนัวิญญชูนพึงร ู้เฉพาะตน : ผูป้ฏบิตักิร็ูไ้ดเ้ฉพาะตน ไมส่ามารถบอกใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้ดงัคาํ
ในสมทิธสิตูรและสมัพหุลสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ พระธรรม เป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิตัจิะพงึเหน็ชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควร
เรยีกใหม้าด ู ควรน้อมเขา้มาในตน อนัวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๕๗/๒๐๑) 

อปัปกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวม์จีาํนวนน้อย  สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนั พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามวา่ สตัวท์ีม่จีาํนวนน้อย ไดแ้ก่สตัว์
เชน่ไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ สตัวท์ีม่จีาํนวนน้อย ไดแ้ก่สตัวท์ีไ่ดโ้ภคะ
มากมายแลว้ไมม่วัเมา ไม่ประมาท ไมต่ดิอยูใ่นกาม ไมป่ระพฤตผิดิต่อสตัวอ์ื่น 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๗/๑๓๕) 

อปัปจินตี, ปลา : ชือ่ปลาตวัหนึ่งทีต่ดิขา่ย ไดร้บัการชว่ยเหลอืจากปลามติจนิต ี ดงัคาํในมติจนิ
ตชิาดกทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ปลาชือ่พหุจนิตแีละปลาชือ่อปัปจนิต ี ทัง้  ๒ ตวั
ตดิอยูใ่นขา่ยปลาชือ่มติจนิตไีดช้ว่ยใหห้ลุดพน้จากขา่ย (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๑๑๔/๔๗) 

อปัปฏิฆรปู :  รปูสมัผสัไมไ่ด ้ มกัอยูข่า้งหลงัคาํอื่น เชน่ อนิทสัสนอปัปฏฆิรปู (รปูทีเ่หน็ไมไ่ด้
และสมัผสัไมไ่ด)้,ในวภิงัคอ์ธบิายวา่ อติถนิทรยี ์  ฯลฯ  กวฬงิการาหาร รปูนี้ชือ่
วา่กระทบไมไ่ด ้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๖๕๙/๒๐๙) ; ดทูี ่
อนิทสัสนอปัปฏฆิรปู,รปู ๒๘ 

อปัปฏิจฉันนปริวาส : ปรวิาสทีอ่ยูเ่พราะปกปิดอาบตั,ิเป็นขอ้ ๑ ในปรวิาส ๒ คอื ๑.ปฏจิฉนัน
ปรวิาส  ๒. อปัปฏจิฉนันปรวิาส,เป็นขอ้ ๑ ในปรวิาส ๓  อยา่ง  คอื ๑. ปฏจิฉนัน
ปรวิาส ๒. อปัปฏจิฉนันปรวิาส ๓. สทุธนัตปรวิาส,เป็นขอ้ ๑ ใน ปรวิาส ๔ อยา่ง 
คอื ๑. ปฏจิฉันนปรวิาส ๒. อปัปฏจิฉนันปรวิาส ๓. สทุธนัตปรวิาส ๔.สโมธาน
ปรวิาส (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๑,๘/๓๒๔/๔๕๔) 

อปัปฏิวิทิตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูไ้มรู่แ้จง้ธรรม สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนั เทวดาองคห์น่ึงกราบทลูวา่ บุคคลเหล่าใดยงัไมรู่แ้จง้ธรรม ยอ่มถูกชกั
นําไปในวาทะของคนเหล่าอื่น บุคคลเหลา่นัน้จดัวา่หลบัอยู ่ ยงัไมต่ืน่ บดัน้ีเป็น
กาลทีบุ่คคลเหล่านัน้ควรจะตื่น พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลเหลา่ใดรูแ้จง้ธรรม
แลว้ ยอ่มไม่ถูกชกันําไปในวาทะของคนเหล่าอื่น บุคคลเหล่านัน้รูด้ ี รูช้อบ ยอ่ม
ดาํเนินไปอยา่งสมํ่าเสมอในทีท่ีไ่มส่มํ่าเสมอ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗/๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ทีท่ีไ่มส่มํ่าเสมอ หมายถงึโลกสนันิวาส หมูส่ตัว ์
หรอืกเิลสทีไ่มส่มํ่าเสมอ (ส.ํส.อ. (บาล)ี๑/๕/๒๕)  



 

๖๒๒๖ 
 

 

อปัปฏิสงัขา : การไมพ่จิารณา ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคทีก่ล่าวไวว้า่ เมือ่ละอปัปฏสิงัขา  (การ
ไมพ่จิารณา)ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิดว้ยอาํนาจแหง่ปฏสิงัขานุปัสสนา  ยอ่มไม่
ล่วงเลยกนัและกนั (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๔) 

อปัปฏิสนัถาร : ความไม่มปีฏสินัถาร,เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๒ คอื อสาขลัยะ(ความไมม่วีาจานิ่ม
นวล) และอปัปฏสินัถาระ(ความไมม่ปีฏสินัถาร),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไว้
วา่ ปฏสินัถาร ๒คอื อามสิปฏสินัถาร และธมัมปฏสินัถาร บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผูไ้มท่าํการปฏสินัถารดว้ยอามสิปฏสินัถารหรอืดว้ยธมัมปฏสินัถารนี้
เรยีกวา่อปัปฏสินัถาร  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๐๔/๕๖๕) 

อปัปณิหิตธาต  ุ:  ธาตุไมม่ทีีต่ ัง้ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคทีก่ล่าวไวว้า่ การออกจากโลกมไีด ้ 
เพราะทาํใจใหอ้าจหาญในสงัขารทัง้ปวงและเพราะจติดาํเนินไปในอปัปณิหติธาตุ
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑๙/๓๖๕) 

อปัปณิหิตผสัสะ :ความถูกตอ้งไมม่ทีีต่ ัง้ ดงัคาํในจฬูเวทลัลสตูรทีว่สิาขะอุบาสกถามพระธมัมทนิ
นาเถรวีา่  ผสัสะ ๓ อยา่งคอื (๑) ผสัสะชือ่สญุญตะ(วา่ง) (๒) ผสัสะชือ่อนิมติตะ
(ไมม่นิีมติ) (๓)ผสัสะชื่ออปัปณิหติะ(ไมม่ทีีต่ ัง้)ยอ่มถูกตอ้งภกิษุผูอ้อกจากสญัญา
เวทยตินิโรธสมาบตั ิ (ม.อุ.(ไทย)๑๔/๔๖๔/๕๐๕, ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๘/๓๘๔,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๕๘/๔๙๐) 

อปัปณิหิตวิโมกข  ์: ความหลุดพน้ทีไ่มม่ทีีต่ ัง้,วโิมกขค์อืไมม่ทีีต่ ัง้,ความหลุดพน้เพราะไมม่ทีีต่ ัง้
ทีจ่ะถอืเอาดว้ยอาํนาจราคะเป็นตน้, หมายถงึสภาวะทีห่ลุดพน้ เพราะไมม่ทีีต่ ัง้
คอืกเิลสมรีาคะเป็นตน้ดว้ย, เป็นขอ้ ๓ ในวโิมกข ์๓ คอื สญุญตวโิมกข ์อนิมติต
วโิมกข ์ อปัปณิหติวโิมกข ์หรอืดงัคาํวา่ ท่านผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ไมต่ดิในอาหาร มี
สญุญตวโิมกข ์ อนิมติตวโิมกขแ์ละอปัปณิหติวโิมกข ์ ทัง้ ๓ เป็นอารมณ์ ไมท่ิง้
รอ่งรอยไวใ้หเ้ป็นทีรู่ไ้ด ้ เหมอืนนกไม่ทิง้รอ่งรอย ไวใ้นอากาศ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/
๑๙๙/๑๘๕, ๑/๒๑๘/๒๐๖,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๒/๓๓๗, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๒๙/
๓๘๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓๓/๒๔,๓๒/๕๑๖/๗๘) 

อปัปณิหิตวิหาร : ธรรมเป็นเครือ่งอยูใ่นนิพพานไมม่คีวามปรารถนา,ธรรมเป็นเครือ่งอยูใ่น
นิพพานทีไ่มม่ปีณิหติะ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรควา่ เมือ่พจิารณาปณิธ ิ(ความตัง้
มัน่) โดยความเป็นภยั ถูกตอ้งแลว้ๆ (ซึง่ปณิธดิว้ยญาณ) ยอ่มเหน็ความเสือ่ม 
เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่ปีณิหติะนี้ชือ่วา่อปัปณิหติวหิารหรอืดงัคาํวา่
เมือ่พจิารณารปูปณิธ ิ (ตณัหาอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่รปู)  โดยความเป็นภยัถูกตอ้งแลว้ 
ๆ ยอ่มเหน็ความเสือ่ม เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่ปีณิหติะ น้ีชือ่วา่อปัปณิ
หติวหิาร (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๘/๑๓๒,๓๑/๗๙/๑๓๓) 



 

๖๒๒๗ 
 

 

อปัปณิหิตวิหารธรรม : ธรรมเป็นเครือ่งอยูไ่มม่คีวามตัง้ปรารถนา ดงัคาํในเถร
คาถาทีพ่ระอุบาลกีล่าวสรรเสรญิพระพทุธองคว์า่ พระองคม์สีญุญตวหิารธรรม
(ธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่นัว่าง) อนิมติตวหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่งอยูไ่มม่นิีมติ) 
อปัปณิหติวหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่งอยูไ่มม่คีวามตัง้ปรารถนา) อาเนญชวหิาร
ธรรม (ธรรมเป็นเครือ่งอยูไ่มห่วัน่ไหว) นิโรธวหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่งอยูค่อื
ความดบั) น้ีเป็นธรรมกุฎ ี(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๓๘/๘๒) 

อปัปณิหิตสมาธิ : สมาธไิมม่คีวามตัง้ปรารถนา,สมาธทิีพ่จิารณาธรรมไมม่คีวามตัง้ปรารถนา, 
เป็นขอ้ ๓ ในสมาธ ิ๓ คอื สญุญตสมาธ ิ(สมาธทิีพ่จิารณาเหน็ความวา่ง) อนิมติต
สมาธ ิ (สมาธทิีพ่จิารณาธรรมอนัไมม่นิีมติ) อปัปณิหติสมาธ ิ (สมาธทิีพ่จิารณา
ธรรมไมม่คีวามตัง้ปรารถนา) (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕, ๑/๒๑๘/๒๐๗,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๙/๔๕๐,๑๘/๓๗๗/๔๕๔,องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๑๘๔/๔๐๙) 

อปัปณิหิตสมาบตัิ : สมาบตัคิอืธรรมไมม่คีวามตัง้ปรารถนา ,เป็น ๑ ในสมาบตั ิ๓ คอื สญุญต
สมาบตั ิ อนิมติตสมาบตั ิ อปัปณิหติสมาบตั,ิในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายวา่ เมือ่
พจิารณาปณิธโิดยความเป็นภยั เพง่เฉยความเป็นไปแลว้ นึกถงึนิพพานอนัเป็น
ความดบั  ไมม่ปีณิหติะแลว้  ยอ่มเขา้สมาบตั ิ  เพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่ม่
มปีณิหติะนี้ชือ่วา่อปัปณิหติสมาบตั ิ หรอืดงัคาํวา่เมือ่พจิารณารปูปณิธโิดยความ
เป็นภยั เพง่เฉยความเป็นไปแลว้นึกถงึนิพพานอนัเป็นความดบัไมม่ปีณิหติะแลว้
ยอ่มเขา้สมาบตัเิพราะจติน้อมไปในนิพพานทีไ่มม่ปีณิหติะ น้ีชือ่วา่อปัปณิหติ
สมาบตั ิ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕, ๑/๒๑๘/๒๐๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๗๘/๑๓๒) 

อปัปณิหิตะ : ธรรมทีไ่มม่คีวามตัง้ปรารถนา, เป็น ๓ ในธรรม ๓ คอื  (๑) สญุญตะ(ความวา่ง) 
(๒) อนิมติตะ(ธรรมไมม่นิีมติ) (๓)  อปัปณิหติะ(ธรรมไมม่คีวามตัง้ปรารถนา) มี
สมาธเิป็นมลู (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๘๔/๔๑๑, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๖๔/๕๐๕,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๓๖๒/๓๕๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า อปัปณิหติะ เป็นชือ่ของมรรคเพราะไมม่ทีีต่ ัง้แหง่
ตณัหา (อภ.ิสงฺ.อ. (บาล)ี ๒๗๙) คาํวา่ อปัปณิหติะ คอืฌานอนัไมม่ทีีต่ ัง้เพราะผล
สมาบตั ิ เพราะชาํระถอืเอาความปรารถนาดว้ยการถงึมรรค (ข.ุจ.ูอ. (บาล)ี ๗๔/
๔๗)  

อปัปณิหิตานุปัสสนา : การพจิารณาเหน็ความไม่มทีีต่ ัง้ ดงัคาํในปฏสิมัภทิา
มรรคว่า บคุคลพยายามเพือ่ตอ้งการไดอ้ปัปณิหติานุปัสสนา  ไดอ้ปัปณิ
หติานุปัสสนาแลว้  ธรรมนัน้เป็นธรรมอนับุคคลนัน้กาํหนดรูแ้ละพจิารณาแลว้
อยา่งนี้ หรอืดงัคาํวา่ ความคดิเพือ่อปัปณิหติานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็ความ
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ไมม่ทีีต่ ัง้)  อนัเป็นเพยีงกริยิาอพัยากฤต  ฯลฯ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖,๓๑/๒๒/
๓๑,๓๑/๒๑๖/๓๕๙,๓๑/๒๒๒/๓๗๔) 

อปัปณิหิตานุปัสสนาญาณ :ญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมม่ทีีต่ ัง้,เป็นขอ้ ๔ ในธรรม ๔ คอื 
๑. ทุกขานุปัสสนาญาณ ๒. นิพพทิานุปัสสนาญาณ ๓. วริาคานุปัสสนาญาณ ๔. 
อปัปณิหติานุปัสสนาญาณ,เป็นชือ่หน่ึงของอนุปาทาจติตวโิมกข ์ดงัคาํวา่ อปัปณิ
หติานุปัสสนาญาณ  พน้จากอุปาทานวา่ปณิธ ิ เพราะเหตุนัน้  จงึชื่อวา่อนุปาทา
จติตวโิมกข ์ หรอืดงัคาํวา่ อปัปณิหติานุปัสสนาญาณพน้จากอุปาทาน ๑ อะไร 
คอืกามปุาทาน (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖,๓๑/๑๒๘/๓๖๑,๓๑/๒๑๘/๓๖๔-
๓๖๕) 

อปัปณิหิตานุปัสสนายถาภตูญาณ :ยถาภตูญาณคอืการพจิารณาเหน็ความไมม่ทีีต่ ัง้ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๒๑๕/๓๕๗) 

อปัปนาฌาน : ฌานคอือปัปนา หมายถงึฌานคอืความแนวแน่, เป็นขอ้ ๒ ในฌาน ๒ ทีเ่รยีกวา่
สมาธ ิคอื อุปจารสมาธแิละอปัปนาสมาธ ิดงัคาํในอปทาน ทีก่ล่าววา่ พระอรยิะ
ทัง้หลาย แนบแน่นดว้ยความยนิดใีนฌาน หมูห่น่ึงแสดงธรรม  หมู่หน่ึงยนิดดีว้ย
ฤทธิห์มูห่น่ึงเขา้อปัปนาฌาน หมูห่น่ึงเจรญิอภญิญาวส ี แสดงฤทธิไ์ดห้ลายรอ้ย
หลายพนัประการ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๖) 

อปัปมงคล : สิง่ทีไ่มด่,ีปราศจากมงคล, ไม่เจรญิ, เป็นลางรา้ย หมายถงึสถานทีท่ีอ่สติฤๅษจีะ
ไปเกดิ ดงัคาํในนาลกสตูรทีอ่สติฤๅษหีวนระลกึถงึการทีต่นตอ้งไปเกดิ กร็ะทมใจ
จนน้ําตาไหลซึง่เจา้ศากยะทัง้หลายไดท้อดพระเนตรเหน็ฤๅษรีอ้งไหเ้ชน่นัน้จงึ
ตรสัถามวา่  พระกุมารจะมอีนัตรายหรอือยา่งไรอสติฤๅษไีดท้ลูเจา้ศากยะ
ทัง้หลายผูท้อดพระเนตรเหน็แลว้  ไมท่รงสบายพระทยัวา่ไมใ่ชอ่าตมภาพระลกึ
ถงึสิง่ทีเ่ป็นอปัปมงคลในพระกุมารและกไ็มใ่ชพ่ระกุมารนัน้จะทรงมอีนัตราย 
พระกุมารน้ีไมเ่ป็นผูต้ํ่าตอ้ยเลย ขอมหาบพติรทัง้หลายจงสบายพระทยัเถดิ (ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๖๙๘/๖๖๕) 

อปัปมญัญา : ธรรมทีแ่ผไ่ปไมม่ปีระมาณ หมายถงึ เมตตา กรุณา มทุติา อุเบกขาทีแ่ผไ่ปใน
มนุษยแ์ละสตัวท์ัง้หลายอยา่งกวา้งขวางสมํ่าเสมอกนั ไมจ่าํกดัขอบเขตม ี ๔ คอื 
เมตตา กรุณา มทุติา อุเบกขาทีก่ล่าวแลว้นัน้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๐,ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๕๑๓/๖๑๖,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๘๖/๔๐๖,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๕๐/
๑๗๔,๒๙/๘๔/๒๔๙,๒๙/๑๔๙/๔๐๓,๒๙/๑๕๑/๔๑๓,๒๙/๑๙๘/๕๘๑,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๑๔๐/๖๗๒) 

อปัปมตัตกวิสชัชกะ : ผูแ้จกของเลก็น้อย หมายถงึภกิษุผูไ้ดร้บัสมมต ิ คอื
แต่งตัง้จากสงฆ ์ ใหม้หีน้าทีเ่ป็นผูจ้า่ยของเลก็น้อย เชน่ เขม็เยบ็ผา้มดีตดัเลบ็ 
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ประคด เภสชัทัง้หา้ เป็นตน้ใหแ้ก่ภกิษุทัง้หลาย, เป็นตาํแหน่งหนึ่งในบรรดา เจ้า
อธิการแห่งคลัง ดงัคาํวา่ สงฆไ์มพ่งึแต่งตัง้ใหเ้ป็นอปัปมตัตกวสิชัชกะ  (ผูแ้จก
ของเลก็น้อย)  ฯลฯ  ไมรู่จ้กัของเลก็น้อยทีแ่จกแลว้และของเลก็น้อยทีย่งัมไิด้
แจก  ฯลฯ  สงฆพ์งึแต่งตัง้ใหเ้ป็นอปัปมตัตกวสิชัชกะ  ฯลฯ  รูจ้กัของเลก็น้อยที่
แจกแลว้และของเลก็น้อยทีย่งัมไิดแ้จกฯลฯ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗๓/
๔๐๒,๒๒/๒๗๔/๔๐๒,๒๒/๒๗๕/๔๐๒,๒๒/๒๗๖/๔๐๒) 

อปัปมตัตปัญญาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาหาประมาณ
มไิด ้พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรม ๔ มสีปัปุรสิสงัเสวะเป็นตน้ 
ทีบุ่คคลเจรญิ กระทาํใหม้ากแลว้ เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปัีญญาหา
ประมาณมไิด ้(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๖๒/๕๘๐) 

อปัปมาณจิต : จติทีแ่ผไ่ปไมม่ปีระมาณ หมายถงึโลกุตตรจติ ดงัคาํในโลหจิจสตูร ทีพ่ระมหากจั
จายนะ กล่าวไวว้า่ พราหมณ์  ภกิษุบางรปูในธรรมวนิยันี้  เหน็รปูทางตาแลว้  
ยอ่มไมย่นิดใีนรปูทีน่่ารกั ไมย่นิรา้ยในรปูทีไ่มน่่ารกั เป็นผูต้ ัง้มัน่กายคตาสต ิ 
มอีปัปมาณจติอยูแ่ละรูช้ดัเจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิุตตติามความเป็นจรงิ  
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๒/๑๖๓,๑๘/๒๔๓/๒๔๗,๑๘/๒๔๔/๒๕๓,๑๘/๒๔๗/
๒๖๔,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๙/๓๖๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปัปมาณจติ หมายถงึโลกุตตรจติ (ม.ม.ูอ.(บาล)ี  
๒/๔๑๐-๔/๒๑๙)  

อปัปมาณปัญญา : ปัญญาไมม่ปีระมาณ หมายถงึปัญญาในมรรคและผล, เป็น ๑ ในปัญญา ๓ 
คอื ปรติตปัญญา มหคัคตปัญญา อปัปมาณปัญญา,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมาย
วา่ ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชือ่วา่อปัปมาณปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๗๘/
๕๐๖) 

อปัปมาณวิหารี : ผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งไมม่ปีระมาณ หมายถงึพระอรหนัตขณีาสพ ดงัคาํในโลณผล
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลทีท่าํบาปกรรมเพยีงเลก็น้อยเชน่นัน้แล  
บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจุบนัเทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน้่อยในอตัภาพที ่  ๒  ไม่
จาํเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก  คอืบุคคลเชน่ไร  คอื บุคคลบางคนในโลกนี้เจรญิกาย  
เจรญิศลี  เจรญิจติ  เจรญิปัญญา๓แลว้มคุีณไมน้่อย  มอีตัภาพใหญ่ เป็นอปัป
มาณวหิาร ี บุคคลเชน่นี้ทาํบาปกรรมเพยีงเลก็น้อยเชน่นัน้แล  บาปกรรมนัน้
ใหผ้ลในปัจจุบนัเทา่นัน้  ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน้่อยในอตัภาพที ่๒ ไมจ่าํเป็นตอ้งพดูถงึ
ผลมาก (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๑/๓๓๗) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปัปมาณวหิาร ี หมายถงึผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งไมม่ี
ราคะโทสะ และโมหะซึง่เป็นกเิลสทีแ่สดงลกัษณะหรอืจรติของบุคคล คาํน้ีเป็นชือ่
ของพระขณีาสพ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๑/๒๕๓, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๑๐๑/๒๔๘)  

อปัปมาณสมาธิ : สมาธทิีไ่มม่ปีระมาณ หมายถงึสมาธทิีป่ระกอบดว้ยอรหตัมรรค,สมาธริะดบัโล
กุตตระอนัปราศจากกเิลส ทีแ่สดงลกัษณะหรอืจรติของบุคคล  ดงัคาํในทุตยิ
สกิขตัตยสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุผูม้คีวามเพยีร มคีวามเขม้แขง็ มี
ปัญญา  เพง่พนิิจ  มสีต ิ คุม้ครองอนิทรยี ์ ครอบงาํทุกทศิดว้ยอปัปมาณสมาธ ิ
ประพฤตอิธสิลีสกิขา  อธจิติตสกิขา  และอธปัิญญาสกิขา เมือ่ก่อนฉนัใด  
ภายหลงักฉ็นันัน้ หรอืดงัคาํในสมาธสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  
เธอทัง้หลายจงมปัีญญาเครือ่งรกัษาตน  มสีต ิเจรญิอปัปมาณสมาธ ิเถดิ เมือ่เธอ
มปัีญญาเครือ่งรกัษาตน มสีต ิเจรญิอปัปมาณสมาธอิยูญ่าณ  ๕  ประการ (ปัจจ
เวกขณญาณ ๕)  ยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตน หรอืดงัคาํในคาวอุีปมาสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เมือ่ใด  สมาบตันิัน้ ๆ  แล  ภกิษุเขา้กไ็ด ้ ออกกไ็ด ้ เมือ่นัน้จติ
ของเธอยอ่มอ่อน เหมาะแก่การใชง้าน ดว้ยจติทีอ่่อน  เหมาะแก่การใชง้าน เธอ
จงึเจรญิอปัปมาณสมาธ ิดว้ยอปัปมาณสมาธทิีเ่จรญิดแีลว้  เธอจงึน้อมจติไปเพือ่
ทาํใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองซึง่ธรรมทีค่วรทาํใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่ใดๆ 
เมือ่มเีหตุ เธอย่อมบรรลุความเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจกัษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ (องฺ.
ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๗/๓๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปัปมาณสมาธ ิ หมายถงึสมาธทิีส่มัปยตุดว้ย
อรหตัตมรรค อกีนยัหน่ึงอธบิายวา่ คาํว่า อปัปมาณสมาธ ิ หมายถงึสมาธใิน
พรหมวหิาร ๔ บา้ง หมายถงึมคัคสมาธแิละผลสมาธบิา้ง แต่ในทีน้ี่  หมายถงึ
สมาธทิีช่าํนาญคล่องแคลว่ในอารมณ์สมถกมัมฏัฐานทีไ่ดข้ยายใหก้วา้งใหญ่
ไพบลูย ์ (องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๙๑/๒๔๕,องฺ.นวก.อ.  (บาล)ี ๓/๓๕/๓๐๘, 
องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา (บาล)ี ๓/๖๑-๖๕/๓๐๔) ในอรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ อปัป
มาณสมาธ ิหมายถงึสมาธริะดบัโลกุตตระอนัปราศจากกเิลส ทีแ่สดงลกัษณะหรอื
จรติของบุคคล (องฺ.ปญฺจก.อ.(บาล)ี ๓/๒๗/๙, องฺ.ตกิ.ฏกีา (บาล)ี ๒/๑๐๑/๒๔๘) 

อปัปมาณสภุา, เทพชัน้ :ชือ่เทพชัน้หนึ่ง มคีวามงดงามไมม่ปีระมาณ, เป็นเทพทีเ่กดิเป็นพรหม 
ดว้ยการประพฤตธิรรม คอืประกอบดว้ยศรทัธา ประกอบดว้ยศลีประกอบดว้ยสุ
ตะ  ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ไดฌ้าน ดงัคาํในสาเลยยกสตูรและ 
สงัขารปูปัตตสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ถา้บุคคลผูป้ระพฤตสิมํ่าเสมอ  คอืผู้
ประพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ทาํอยา่งไรหนอ  หลงัจากตายแลว้  เราพงึเกดิใน
เทพชัน้ปรติตาภา ... เทพชัน้อปัปมาณาภา  ...เทพชัน้อาภสัสรา ... เทพชัน้



 

๖๒๓๑ 
 

 

ปรติตสภุา ... เทพชัน้อปัปมาณสภุา,ในกถาวตัถุ จติตฏัฐติกิถา กล่าวไวว้า่ เหลา่
เทพชัน้อปัปมาณสภุา... ตัง้อยูไ่ดต้ลอด ๓๒  กปั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๙,ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๑๖๙/๒๑๒, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๘) 

อปัปมาณะ : ไมม่ปีระมาณ, สภาวะทีป่ระมาณมไิด ้หมายถงึธรรมทีเ่ป็นโลกุตตระ คอืมรรค ๔ 
และผล ๔ ดงัคาํวา่ สภาวธรรมทีเ่ป็นอปัปมาณะ  (โลกุตตระ) หรอืดงัคาํวา่ 
สภาวธรรมทีเ่ป็นอปัปมาณะ  เป็นไฉน มรรค ผลของมรรคและธาตุทีปั่จจยัไม่
ปรุงแต่ง ซึง่ไมน่บัเนื่องในวฏัฏทุกข ์ สภาวธรรมเหล่าน้ีชือ่วา่เป็นอปัปมาณะ 
(อภ.ิส.(ไทย) ๓๔/๑๒/๓,๓๔/๑๐๒๘/๒๖๕, อภ.ิป.(ไทย) ๔๔/๔๔/๔๔๙,๔๔/
๑๐๙/๗๒๗,๔๔/๑๑๒/๗๙๒,๔๕/๑๙/๘๐) ; ด ูปริตต์ 2  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ธรรม ๑๒ ประการ คอื พรหมวหิาร ๔ มรรค ๔ 
ผล ๔ พรหมวหิารชือ่วา่ อปัปมาณะ เพราะแผ่ไปหาประมาณมไิดธ้รรมทีเ่หลอื
ชือ่วา่อปัปมาณะ เพราะไมม่กีเิลสเป็นเครือ่งวดั  (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๕๙/๒๖๒, 
ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๓๔๙/๑๖๐)  

อปัปมาณาเจโตวิมตุติ :ความหลุดพน้ทางใจทีไ่มม่ปีระมาณ หมายถงึจติประกอบดว้ยพรหม
วหิาร ๔ มรรค ๔ ผล ๔, เป็น ๑ ในวมิตุต ิ๔ คอื อปัปมาณาเจโตวมิตุต ิ อา
กญิจญัญาเจโตวมิตุต ิ  สญุญตาเจโตวมิตุต ิ อนิมติตาเจโตวมิตุต ิทีพ่ระสารบีุตร
กล่าวแก่พระมหาโกฏฐกิะ มปีรากฏในมหาเวทลัลสตูร หรอืดงัคาํในโคทตัตสตูร 
ทีพ่ระโคทตัตะไดจ้ติตคหบดดีงันี้วา่  คหบด ี ธรรมเหล่าน้ี  คอื  (๑) อปัปมาณา
เจโตวมิตุต(ิ๒) อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิ (๓)  สญุญตาเจโตวมิตุต ิ (๔) อนิมติตา
เจโตวมิตุตมิอีรรถต่างกนั มพียญัชนะต่างกนั  หรอืมอีรรถอยา่งเดยีวกนั ต่างกนั
แต่พยญัชนะเท่านัน้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๕๙/๔๙๗,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๙/
๓๘๕,๑๘/๓๔๙/๓๘๖)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปัปมาณาเจโตวมิตุต ิ ไดแ้ก่ ธรรม ๑๒ ประการ 
คอื พรหมวหิาร ๔ มรรค ๔ ผล ๔ พรหมวหิาร  ชือ่วา่ อปัปมาณะ เพราะแผไ่ป
หาประมาณมไิด ้ ธรรมทีเ่หลอืชือ่วา่อปัปมาณะ เพราะไมม่กีเิลสเป็นเครือ่งวดั 
(ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๕๙/๒๖๒, ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๓๔๙/๑๖๐)  

อปัปมาณาภา, เทพชัน้ :ชือ่เทพหมูห่น่ึง มรีศัมไีมม่ปีระมาณ, เป็นเทพทีเ่กดิเป็นพรหม ดว้ย
การประพฤตธิรรม คอืประกอบดว้ยศรทัธา ประกอบดว้ยศลีประกอบดว้ยสตุะ  
ประกอบดว้ยจาคะ ประกอบดว้ยปัญญา ไดฌ้าน ดงัคาํในสาเลยยกสตูรและ สงั
ขารปูปัตตสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ถา้บุคคลผูป้ระพฤตสิมํ่าเสมอ  คอืผู้
ประพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ทาํอยา่งไรหนอ  หลงัจากตายแลว้  เราพงึเกดิใน
เทพชัน้ปรติตาภา ... เทพชัน้อปัปมาณาภา  ...เทพชัน้อาภสัสรา ... เทพชัน้



 

๖๒๓๒ 
 

 

ปรติตสภุา ... เทพชัน้อปัปมาณสภุา,ในกถาวตัถุ จติตฏัฐติกิถา กล่าวไวว้า่ เหลา่
เทพชัน้อปัปมาณสภุา... ตัง้อยูไ่ดต้ลอด ๔ กปั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๙,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๖๙/๒๑๒, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/๓๐๘)  

อปัปมาณารมณ์ : อารมณ์ไมม่ปีระมาณ หมายถงึอารมณ์สมถกมัมฏัฐานทีไ่ดข้ยายใหก้วา้งใหญ่
ไพบลูยแ์ละหมายถงึธรรมชัน้โลกุตตระ ดงัคาํในปฐมโกสลสตูร ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัถงึสญัญา ๔ ไวว้า่ สญัญา ๔ ประการ  อะไรบา้ง  คอื ๑. บุคคลหนึ่ง
ยอ่มรูช้ดัปรติรตารมณ์ ๒. บุคคลหนึ่งยอ่มรูช้ดัมหคัคตารมณ์ ๓. บุคคลหน่ึงยอ่ม
รูช้ดัอปัปมาณารมณ์๔.บุคคลหน่ึงยอ่มรูช้ดัอากญิจญัญายตนฌานวา่  ‘ไมม่อีะไร’ 
(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๗๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปัปมาณารมณ์ หมายถงึอารมณ์สมถกมัมฏัฐาน
ทีไ่ดข้ยายใหก้วา้งใหญ่ไพบลูย ์(องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๖๕/๒๗๑, องฺ.อฏฺฐก.ฏกีา ๓/๖๑-
๖๕/๓๐๔) หรอืหมายถงึธรรมชัน้โลกุตตระ คอื มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ (อภ.ิ
ว.ิ๓๔/๑๐๒๘/๒๖๕,๑๔๑๙/๓๕๐)  

อปัปมาณารมัมณปัญญา : ปัญญาทีม่อีารมณ์ไมม่ปีระมาณ หมายถงึปัญญาปรารภสภาวธรรม
ทีเ่ป็นอปัปมาณะเป็นอารมณ์, เป็น ๑ ในปัญญา ๓ คอื ปรติตารมัมณปัญญา 
มหคัคตารมัมณปัญญา อปัปมาณารมัมณปัญญา,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไว้
วา่ อปัปมาณารมัมณปัญญา  เป็นไฉน ปัญญา  กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลง
งมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐ ิ  ปรารภสภาวธรรมทีเ่ป็นอปัปมาณะ
เกดิขึน้ น้ีเรยีกวา่อปัปมาณารมัมณปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๘๑/๕๐๗) 

อปัปมาทคารวสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเคารพในความไมป่ระมาท เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดา
องคห์น่ึงเขา้มาเฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ พระเชตวนัแลว้กราบทลูวา่ ธรรม ๗ ยอ่ม
เป็นไปเพือ่ความไม่เสือ่มแก่ภกิษุ คอื ความเป็นผูม้คีวามเคารพใน (๑) 
พระพทุธเจา้ (๒) พระธรรม (๓) พระสงฆ ์ (๔) สกิขา (๕) สมาธ ิ (๖) ความไม่
ประมาท (๗) ปฏสินัถาร(หมายถงึการตอ้นรบัดว้ยอามสิและการตอ้นรบัดว้ย
ธรรม) แลว้ถวายอภวิาททาํประทกัษณิหายไป ครัน้คนืนัน้ผา่นไป พระผูม้พีระ
ภาคทรงเล่าใหภ้กิษุทัง้หลายฟังวา่ เทวดาองคห์น่ึงเขา้มาเฝ้าพระองคถ์งึที่
ประทบัไหวแ้ลว้ยนือยู ่ ณ ทีส่มควรแลว้กราบทลูวา่ ธรรม ๗ ยอ่มเป็นไปเพือ่
ความไม่เสือ่มแก่ภกิษุ ครัน้แลว้ตรสัวา่ ภกิษุผูม้ธีรรม ๗ น้ี เป็นผูไ้มค่วรเสือ่ม 
ดาํรงอยูใ่กลนิ้พพานทเีดยีว  (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๒/๔๙) 

อปัปมาทธรรม : ธรรมคอืความไมป่ระมาท หมายถงึมธีรรคคอืมสีต ิ ไมเ่ผลอ ดงัคาํในปรวิารที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความเคารพ ๖ เป็นไฉน  คอื ๑. ความเคารพใน
พระพทุธเจา้ ๒. ความเคารพในพระธรรม ๓. ความเคารพในพระสงฆ ์๔. ความ



 

๖๒๓๓ 
 

 

เคารพในสกิขา ๕. ความเคารพในอปัปมาทธรรม ๖. ความเคารพในปฏสินัถาร 
(ว.ิป.(ไทย) ๘/๒๗๑/๓๖๓) 

อปัปมาทสมัปทา : ความถงึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท สามารถทาํใหม้รรคมอีงค ์๘ เกดิขึน้ 
หรอืเป็นเหตุใหอ้รยิมรรคมอีงค ์  ๘  ทีเ่กดิขึน้แลว้ถงึความเจรญิเตม็ที ่   มกีล่าว
ไวใ้นสลีสมัปทาทสิตุตปัญจกะวา่ ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์าํลงัจะอุทยั  
ยอ่มมแีสงอรุณขึน้มาก่อน  เป็นบุพนิมติ  ฉนัใด  สลีสมัปทา  กเ็ป็นตวันํา  เป็น
บุพนิมติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิมรรคมอีงค ์  ๘  ฉนันัน้  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ย
ศลีพงึหวงัขอ้น้ีไดว้า่  ฯลฯ  ฉนัทสมัปทา ฯลฯ  อตัตสมัปทา ฯลฯ ทฏิฐสิมัปทา 
ฯลฯ  อปัปมาทสมัปทา ฯลฯ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๐/๔๔,๑๙/๕๑/๔๔,๑๙/๕๒/
๔๔,๑๙/๕๓/๔๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อปัปมาทสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยความไม่
ประมาท) ในทีน้ี่หมายถงึความถงึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท  อนัเป็นเหตุให้
บรรลุธรรม (ส.ํม.อ. ๓/๔๙-๖๒/๑๙๖)  

อปัปมาทสูตร : ม ี๕ สตูร แปลความหมายสตูรว่า พระสตูรวา่ดว้ยความไมป่ระมาท ม ี๔ สตูร 
ต่างกนั ๑ สตูร แต่เน้ือหาตา่งกนั คอื 

 1.อปัปมาทสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดับุพ
พาราม พระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้ไปเฝ้าแลว้ทลูถามวา่ ธรรมทีย่ดึประโยชน์ใน
ปัจจุบนัและประโยชน์ในภายหน้าไวไ้ดม้อียูห่รอื  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
ธรรมคอืความไมป่ระมาทยอ่มสามารถยดึประโยชน์ในปัจจุบนันี้และประโยชน์ใน
ภายหน้าไวไ้ด ้ รอยเทา้ของสตัวท์ัง้หลายยอ่มรวมลงในรอยเทา้ชา้ง รอยเทา้ชา้ง
เป็นเลศิกว่ารอยเทา้เหล่านัน้ เพราะเป็นรอยใหญ่ ฉนัใด ธรรมคอืความไม่
ประมาททีส่ามารถยดึประโยชน์ในปัจจุบนัและประโยชน์ในภายหน้า กฉ็นันัน้ 
บุคคลเมือ่ปรารถนาอาย ุ ความไมม่โีรค วรรณะ สวรรค ์ ความเกดิในตระกลูสงู 
และความยนิดอียา่งโอฬาร ไมพ่งึประมาท บณัฑติยอ่มสรรเสรญิความไม่
ประมาทในการทาํบุญ ผูไ้มป่ระมาทยอ่มบรรลุประโยชน์ในปัจจุบนั และ
ประโยชน์ในภายหน้า บุคคลชือ่วา่เป็นบณัฑติ เพราะยดึประโยชน์ทัง้สองไวไ้ด ้
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๒๘/๑๕๑) 

 2.อปัปมาทสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดับุพ
พาราม พระเจา้ปเสนทโิกศลเขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทลูวา่ เมื่อขา้พระองคอ์ยูใ่นที่
สงดัไดเ้กดิความคดิขึน้วา่ ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวด้แีลว้นัน่เป็นธรรม
สาํหรบัผูม้มีติรดมีสีหายดมีเีพือ่นดไีมใ่ชส่าํหรบัผูม้มีติรเลว มสีหายเลว มเีพือ่น
เลว 



 

๖๒๓๔ 
 

 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ จรงิอยา่งนัน้ ภกิษุผูม้มีติรด ี มสีหายด ี มเีพือ่นดยีอ่ม
หวงัไดว้า่ จกัเจรญิ จกัทาํอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ใหม้าก โดยการเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ
สมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ 
สมัมาสต ิ สมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในโวส
สคัคะ  อน่ึง ขอ้ทีว่า่ความเป็นผูม้มีติรด ี มสีหายด ี มเีพือ่นด ี เป็นพรหมจรรย์
ทัง้หมด พงึทราบโดยปรยิายวา่ เหล่าสตัวผ์ูม้ชีาต ิ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 
ทุกข ์โทมนสั และอุปายาสเป็นธรรมดา ยอ่มพน้จากสิง่เหล่านัน้ เพราะอาศยัเรา
ผูเ้ป็นมติรด ี เหตุนัน้ พระองคพ์งึสาํเหนียกวา่ เราจกัเป็นผูม้มีติรด ี มสีหายด ี มี
เพือ่นดแีลว้ไมป่ระมาทในกุศลธรรม เมื่อพระองคไ์มป่ระมาท นางสนม พระบรม
วงศานุวงศ ์กองทพั ชาวนิคม ชาวชนบทกจ็กัจกัเป็นผูไ้มป่ระมาท เมือ่พระองค์
ไมป่ระมาท กจ็กัเป็นผูไ้ดร้บัการคุม้ครอง รกัษาแลว้ แมท้อ้งพระคลงักจ็กัเป็นอนั
ไดร้บัการคุม้ครอง รกัษาแลว้ บณัฑติยอ่มสรรเสรญิความไมป่ระมาทในการ
ทาํบุญผูไ้มป่ระมาทยอ่มบรรลุประโยชน์ในปัจจุบนั และประโยชน์ในภายหน้า 
บุคคลชือ่วา่เป็นบณัฑติ เพราะยดึประโยชน์ทัง้สองไวไ้ด ้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๒๙/
๑๕๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มติรด ี หมายถงึมติรทีม่คีุณธรรม คอืศลีเป็นตน้ 
(องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๒๓/๓๐๐) คาํวา่ สหายด ี หมายถงึเพือ่นร่วมงานทีด่ ี
(องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) คาํวา่ เพือ่นด ีหมายถงึเพือ่นทีร่กัใครส่นิทสนมรูใ้จกนั 
ซื่อสตัยต์่อกนั (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

 3.อปัปมาทสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลายทาํความไมป่ระมาทโดย
ฐานะ ๔ คอื (๑) ละกายทุจรติ บาํเพญ็กายสจุรติ และอยา่ประมาทในการละกาย
ทุจรติบาํเพญ็กายสจุรติ (๒) ละวจทุีจรติ บาํเพญ็วจสีจุรติ และอยา่ประมาทใน
การละวจทีุจรติบาํเพญ็วจสีจุรติ (๓) ละมโนทุจรติ บาํเพญ็มโนสจุรติ และอยา่
ประมาทในการละมโนทุจรติบาํเพญ็มโนสจุรติ (๔) ละมจิฉาทฏิฐ ิ บาํเพญ็
สมัมาทฏิฐ ิ และอยา่ประมาทในการละมจิฉาทฏิฐบิาํเพญ็สมัมาทฏิฐ ิ (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๑๖/๑๗๘) 

 4.อปัปมาทสตูร พราหมณ์คนหนึ่งเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามวา่ 
อะไรคอืธรรมอยา่งหน่ึงทีบุ่คคลเจรญิทาํใหม้ากแลว้ ทาํใหเ้กดิประโยชน์ในภพนี้
และภพหน้า พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ความไมป่ระมาท แลว้ทรงแสดงความ
ไมป่ระมาทเปรยีบเหมอืนกบัสิง่ต่าง ๆ ๖ ชนิด คอื (๑) รอยเทา้ชา้ง เป็นเลศิกวา่
รอยเทา้ของสตัวผ์ูส้ญัจรไปบนแผน่ดนิ (๒) ยอดเรอืน เป็นเลศิกวา่กลอนทุก
ชนิด (๓) การเกีย่วหญา้แลว้จบัทีย่อดสลดัลงฟาดไป เคาะไป (๔) การตดัพวง



 

๖๒๓๕ 
 

 

ผลมะมว่งทีข่ ัว้ ผลมะมว่งทุกลกูทีต่ดิอยูก่บัขัว้ ยอ่มตดิไปกบัขัว้ (๕) พระเจา้
จกัรพรรดเิป็นเลศิกวา่พระราชาทีป่กครองประเทศเลก็ๆ (๖) แสงสวา่งของดวง
จนัทรเ์ป็นเลศิกวา่ดวงดาวทัง้หลาย พราหมณ์นัน้ชืน่ชมพระภาษติแลว้แสดงตน
เป็นอุบาสกขอถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๓/
๕๒๓) 

 5.อปัปมาทสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยความไมป่ระมาทเลศิกวา่กศุลธรรม พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ กุศลธรรมทัง้หมด มคีวามไม่ประมาทเป็นมลู รวมลงในความไม่
ประมาท ความไมป่ระมาทเลศิกวา่กุศลธรรมเหล่านัน้ แลว้ทรงแสดง
เปรยีบเทยีบดว้ยอุปมา ๑๐ ขอ้ดงันี้ (๑) ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เลศิกวา่
สตัวท์ุกชนิด (๒) รอยเทา้ชา้งเลศิกวา่รอยเทา้แหง่สตัวท์ัง้หลายผูเ้ทีย่วไปบน
แผน่ดนิ (๓) ยอดเรอืนเลศิกวา่กลอนทกุชนิด (๔) กฤษณาเลศิกวา่กลิน่หอมที่
เกดิแต่รากทกุชนิด (๕) จนัทน์แดงเลศิกวา่กลิน่หอมทีเ่กดิแต่แกน่ทุกชนิด (๖) 
ดอกมะลเิลศิกวา่กลิน่ทีเ่กดิแต่ดอกทุกชนิด (๗) พระเจา้จกัรพรรดเิลศิกวา่
พระราชาทัง้หลาย (๘) แสงสวา่งของดวงจนัทรเ์ลศิกวา่แสงสวา่งของดวงดาว
ทัง้หลาย (๙) เมือ่ฝนขาดหายปราศจากเมฆ ดวงอาทติยอุ์ทยัขึน้สูท่อ้งฟ้า กาํจดั
ความมดืทีม่อียูใ่นอากาศทัง้หมด ยอ่มสอ่งแสง แผดแสงเจดิจา้ แจม่กระจา่ง 
(๑๐) มหาสมทุรเลศิกวา่แมน้ํ่าใหญ่ทุกสาย (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕/๒๘ ) 

อปัปมาทะ : ความไมป่ระมาท, ความเป็นอยูอ่ยา่งไม่ขาดสต,ิ ความไมเ่ผลอ,ความไมเ่ลนิเล่อ
เผลอสต,ิ ความไมป่ล่อยปละละเลย, ความระมดัระวงัทีจ่ะไมท่าํเหตุแหง่ความ
ผดิพลาดเสยีหายและไม่ละเลยโอกาสทีจ่ะทาํเหตุแหง่ความดงีามและความเจรญิ
, ความมสีตริอบคอบความไมป่ระมาท พงึกระทาํในที ่๔สถาน คอื ๑. ในการละ
กายทุจรติประพฤตกิายสุจรติ ๒. ในการละวจทีุจรติ ประพฤตวิจสีจุรติ ๓. ในการ
ละมโนทุจรติ ประพฤตมิโนสจุรติ ๔. ในการละความเหน็ผดิ ประกอบความเหน็ที่
ถูก; อีกหมวดหน่ึงว่า ๑. ระวงัใจไมใ่หก้าํหนดั ในอารมณ์เป็นทีต่ ัง้แหง่ความ
กาํหนดั ๒. ระวงัใจไมใ่หข้ดัเคอืง ในอารมณ์เป็นทีต่ัง้แหง่ความขดัเคอืง ๓.ระวงั
ใจไมใ่หห้ลง ในอารมณ์เป็นทีต่ ัง้แห่งความหลง๔.ระวงัใจไมใ่หม้วัเมาในอารมณ์
เป็นทีต่ ัง้แหง่ความมวัเมา 
ในอุทธจัจสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื ๑. ภกิษุ
ควรเจรญิสมถะ(ความสงบแหง่จติ)เพือ่ละอุทธจัจะ ๒. ภกิษุควรเจรญิสงัวร
(ความสาํรวม)เพือ่ละอสงัวร ๓.ภกิษุควรเจรญิอปัปมาทะ(ความไมป่ระมาท)เพือ่
ละปมาทะ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม  ๓ ประการนี้ เพือ่ละธรรม  ๓  
ประการ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๖/๖๓๖) 



 

๖๒๓๖ 
 

 

  มอีธบิายไวว้า่ เป็นขอ้ ๕ ในเบญจธรรม ธรรม ๕ ประการ คอื (๑) เมตตา
กรุณา (๒) สมัมาอาชวีะ (๓) กามสงัวร (สาํรวมในกาม) (๔) สจัจะ (๕) สต ิ 
สมัปชญัญะ บางแหง่วา่แปลกไปบางขอ้ คอื (๒) ทาน (๓) สทารสนัโดษ(พอใจ
เฉพาะภรรยาของตน) (๕) อปัปมาทะ (ความไมป่ระมาท) และธรรม ๕ ประการนี้
ควรประพฤตคิูก่นัไปกบัการรกัษาเบญจศลี 

อปัปมาทคารวตา  : ความเป็นผูเ้คารพในความไม่ประมาท (ดปูระกอบใน ว.ิป.(ไทย) ๘/๒๗๑/
๓๖๓) ; ด ูคารวะ  

อปัปเมยยบคุคล : บุคคลทีป่ระมาณไมไ่ด ้ หมายถงึพระอรหนัต,์ เป็น ๓ ในบุคคล ๓ คอื ๑. 
สปุปเมยยบคุคล (บุคคลทีป่ระมาณไดง้า่ย) ๒.ทุปปเมยยบุคคล  (บุคคลที่
ประมาณไดย้าก) ๓.อปัปเมยยบุคคล (บุคคลทีป่ระมาณไมไ่ด)้ ,ในอปัปเมยยสตูร 
พระผูม้พีระภาคตรสัอธบิายความหมายไวว้า่ อปัปเมยยบุคคล เป็นอยา่งไร คอื 
ภกิษุในธรรมวนิยันี้เป็นพระอรหนัตขณีาสพ น้ีเรยีกวา่ อปัปเมยยบคุคล (องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๑๑๖/๓๕๘) 

อปัยศ :  ปราศจากยศ, เสยีชือ่เสยีง, เสือ่มเสยี, น่าขายหน้า ดงัคาํในสกิขาบทวภิงัคว์่า ที่
ชือ่วา่  กล่าวใหผู้อ้ื่นเพง่โทษ  คอืภกิษุตอ้งการจะทาํใหเ้สยีชือ่ตอ้งการจะทาํให้
อปัยศ ตอ้งการจะทาํใหเ้กอ้เขนิจงึกล่าวใหภ้กิษุทัง้หลายเพง่โทษ (ว.ิมหา.(ไทย) 
๑/๑๐๖/๒๘๙)  

อปัปเมยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลทีป่ระมาณไม่ได ้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๓ 
จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผู้ทีป่ระมาณได้ง่าย คอืคนฟุ้งซ่าน ถอืตวั โลเล ปากกลา้ 
พดูพรํ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิ ไมม่สีมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มัน่ มจีติกวดัแกวง่ ไม่
สาํรวมอนิทรยี ์ (๒) ผู้ทีป่ระมาณได้ยาก คอืคนไม่ฟุ้งซ่าน ไมถ่อืตวั ไมโ่ลเล ไม่
ปากกลา้ ไมพ่ดูพรํ่าเพรือ่ มสีตมิัน่คง มสีมัปชญัญะ มจีติตัง้มัน่ มจีติแน่วแน่ 
สาํรวมอนิทรยี ์ (๓) ผู้ทีป่ระมาณไม่ได้ คอืพระอรหนัตขณีาสพ (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๑๖/๓๕๘) 

อปัปสาทปเวทนียสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีค่วรประกาศวา่ไมค่วรเลื่อมใส พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ อุบาสกเมือ่มุง่หวงั พงึประกาศความไมเ่ลื่อมใสต่อภกิษุผูป้ระกอบดว้ย
ธรรม ๘ คอื (๑) ขวนขวายเพือ่ไมใ่ชล่าภของคฤหสัถท์ัง้หลาย (๒) ขวนขวาย
เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชน์ของคฤหสัถท์ัง้หลาย (๓) ดา่บรภิาษคฤหสัถ ์ (๔) ยยุง
คฤหสัถท์ัง้หลายใหแ้ตกกนั (๕) กล่าวตเิตยีนพระพทุธเจา้ (๖) กล่าวตเิตยีนพระ
ธรรม (๗) กล่าวตเิตยีนพระสงฆ ์ (๘) อุบาสกทัง้หลายเหน็ภกิษุนัน้ในทีอ่โคจร 
แลว้ตรสัวา่ อุบาสกเมือ่มุง่หวงั พงึประกาศความเลื่อมใสต่อภกิษุผูป้ระกอบดว้ย
ธรรม ๘ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๘/๔๑๖) 



 

๖๒๓๗ 
 

 

อปัปหายสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีบุ่คคลยงัละไมไ่ด ้ พระผูม้พีระภาคตรสัว่า บุคคลยงัละ
ธรรม ๖ ไมไ่ด ้กไ็มอ่าจทาํใหแ้จง้ทฏิฐสิมัปทา(โสดาปัตตมิรรค) ได ้ต่อเมื่อละได้
แลว้ จงึทาํใหแ้จง้ทฏิฐสิมัปทาได ้ ธรรม ๖ ประการ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ (๒) 
วจิกิจิฉา (๓)สลีพัพตปรามาส (๔) ราคะทีเ่ป็นเหตุไปสูอ่บาย (๕) โทสะทีเ่ป็น
เหตุไปสูอ่บาย (๖) โมหะทีเ่ป็นเหตุไปสูอ่บาย (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๘๙/๖๑๔) 

อปัปังสปุติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคนหลบัน้อย ตื่นมาก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคล ๕ 
จาํพวก คอื (๑) สตรผีูป้ระสงคบ์ุรุษ (๒) บุรุษผูป้ระสงคส์ตร ี (๓) โจรประสงคจ์ะ
ลกัทรพัย ์ (๔) พระราชาผูท้รงบาํเพญ็พระราชกรณียกจิ (๕) ภกิษุผูมุ้ง่ถงึธรรมที่
ปราศจากสงัโยชน์(หมายถงึพระนิพพาน) หลบัน้อย ตืน่มากในราตร ี(องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๓๗/๒๒๒) 

อปัปัสสตุมลูกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวผ์ูม้สีตุะน้อยเป็นมลู พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ สตัวผ์ูไ้มม่โีอตตปัปะยอ่มคบคา้
สมาคมกบัสตัวผ์ูไ้มม่โีอตตปัปะสว่นสตัวผ์ูม้โีอตตปัปะยอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัว์
ผูม้โีอตตปัปะ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๕๑๙๘) 

อปัปัสสตุสตูร  : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนัคอื 
 1.อปัปัสสตุสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยมาตคุามผูม้กีารฟังน้อย พระผูม้พีระภาคขณะ

ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในโกธน
สตูร จงึตรสัตอบวา่ เพราะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื๑. ไมม่ศีรทัธา ๒. 
ไมม่หีริ ิ๓. ไมม่โีอตตปัปะ ๔. มกัเป็นผูม้กีารฟังน้อย ๕. มปัีญญาทราม (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๒๙๐/๓๑๙) 

 2.อปัปัสสตุสตูร พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูม้สีตุะน้อย พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บุคคล ๔ จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูม้สีตุะน้อยทัง้ไมเ่ขา้ถงึสตุะ คอืผูม้สีตุะ คอื 
นวงัคสตัถุศาสน์(หมายถงึคาํสอนของพระศาสดามอีงค ์ ๙ คอื (๑) สตุตะ (๒) 
เคยยะ (๓) เวยยากรณะ (๔) คาถา (๕) อุทาน (๖) อติวิตุตกะ (๗) ชาตกะ (๘) 
อพัภูตธรรม (๙) เวทลัละ) น้อย ทัง้เขากห็ารูอ้รรถรูธ้รรมแหง่สตุะน้อยนัน้แลว้
ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมไม ่ (๒) ผูม้สีตุะน้อยแตเ่ขา้ถงึสตุะ คอืผูม้สีตุะ คอื 
นวงัคสตัถุศาสน์น้อย แต่เขารูอ้รรถรูธ้รรมแหง่สตุะน้อยนัน้แลว้ปฏบิตัธิรรม
สมควรแก่ธรรม (๓) ผูม้สีตุะมากแต่ไมเ่ขา้ถงึสตุะ คอืผูม้สีุตะคอืนวงัคสตัถุศาสน์
มาก แต่เขาหารูอ้รรถรูธ้รรมแหง่สตุะมากนัน้แลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมไม ่
(๔) ผูม้สีตุะมากทัง้เขา้ถงึสตุะ คอืผูม้สีุตะคอืนวงัคสตัถุศาสน์มาก ทัง้เขากร็ูอ้รรถ
รูธ้รรมแหง่สตุะมากนัน้ แลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๖/๙) 



 

๖๒๓๘ 
 

 

อปัปายกุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมารดาพระโพธสิตัวม์อีายนุ้อย ท่านพระอานนทเถระกราบ
ทลูพระผูม้พีระภาคถงึเรือ่งทีพ่ระมารดาของพระโพธสิตัวม์พีระ ชนมายนุ้อย 
กล่าวคอืเมือ่พระโพธสิตัวป์ระสตูไิด ้ ๗ วนักส็วรรคตไปเกดิยงัหมูเ่ทพ ชัน้ดุสติ 
พระผูม้พีระภาคทรงยนืยนัวา่เป็นเชน่นัน้ แลว้ทรงเปล่งอุทานแสดงวา่สตัวท์ัง้
มวลทีเ่กดิมาลว้นตอ้งละทิง้รา่งกายไป เพราะฉะนัน้ คนฉลาดผูม้มีรณานุสสติ
และ รูก้ฎไตรลกัษณ์ ควรรบีเรง่ประพฤตพิรหมจรรย ์ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๒/
๒๕๔,ข.ุอุ.อ. (บาล)ี๔๒/๒๙๘)  

อปัปิจฉกถา : เรือ่งความมกัน้อย, ถอ้ยคาํทีช่กันําใหม้คีวามปรารถนาน้อย หรอืมกัน้อย (ขอ้ ๑ 
ในกถาวตัถุ ๑๐ คอืคอื อปัปิจฉกถา  (เรือ่งความมกัน้อย) สนัตุฏฐกิถา (เรือ่ง
ความสนัโดษ)  ปวเิวกกถา (เรือ่งความสงดั)  อสงัสคัคกถา (เรือ่งความไมค่ลุก
คล)ี วรียิารมัภกถา (เรือ่งการปรารภความเพยีร) สลีกถา  (เรือ่งศลี) สมาธกิถา 
(เรือ่งสมาธ)ิ ปัญญากถา  (เรือ่งปัญญา) วมิตุตกิถา (เรือ่งวมิตุต)ิ  วมิตุตญิาณทสั
สนกถา  (เรือ่งความรู ้ความเหน็ในวมิตุต)ิ ดงัคาํในรถวนีิตสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัถามภกิษุเหล่านัน้วา่ ภกิษุทัง้หลายภกิษุรปูไหนหนอทีภ่กิษุเพือ่นพรหมจารี
ในทอ้งถิน่ยกยอ่งอยา่งนี้วา่ ตนเองเป็นผูม้กัน้อย และกล่าวอปัปิจฉกถา(เรือ่ง
ความมกัน้อย)แก่ภกิษุทัง้หลาย (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๕๒/๒๗๓, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๙๐/๑๖๐,๒๒/๙๗/๑๖๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑/๔๒๖,๒๓/๓/๔๓๓,องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๓๐/๗๘,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๔)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความมกัน้อย หมายถงึความมกัน้อย ๔ ประการ 
คอื (๑) เป็นผูม้กัน้อยในปัจจยั ๔ (๒) เป็นผูม้กัน้อยใน  ธุดงค ์ไดแ้ก่ ไมป่ระสงค์
ใหผู้อ้ื่นรูค้วามทีต่นสมาทานธุดงค ์ (๓) เป็นผูม้กัน้อยในการเล่าเรยีน ไดแ้ก่  ไม่
ปรารถนาใหผู้อ้ื่นรูค้วามทีต่นเป็นพหสูตู (๔) เป็นผูม้กัน้อยในการบรรลุธรรม 
ไดแ้ก่ ไมป่รารถนาให ้ ผูอ้ื่นรูค้วามทีต่นเป็นพระโสดาบนั เป็นตน้ (ม.ม.ูอ. (บาล)ี 
๒/๑๕๒/๔๗-๘) 

อปัปิจฉตา : ความปรารถนาน้อย, เป็น ๓ ในธรรม ๓ คอื สนัตุฏฐติา สมัปชญัญะ อปัปิจฉตา, 
ในสนัตุฏฐติาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรม  ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื ๑. 
ภกิษุควรเจรญิสนัตฏุฐติา(ความสนัโดษ)เพือ่ละอสนัตฏุฐติา๒.ภกิษุควรเจรญิ
สมัปชญัญะ(ความมสีมัปชญัญะ)เพือ่ละอสมัปชญัญะ๓.ภกิษุควรเจรญิอปัปิจฉตา
(ความปรารถนาน้อย)เพือ่ละมหจิฉตาภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ 
ประการน้ี เพือ่ละธรรม ๓ ประการ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๔/๖๓๕) 



 

๖๒๓๙ 
 

 

อปัปิยภยั : ภยัจากผูท้ีไ่มร่กักนั หมายถงึ ภยัทีเ่กดิจากคนร่วมมรดกทีไ่มถู่กกนั เป็นภยัที่
เกดิขึน้จากกาม ดงัคาํวา่ กามทัง้หลายมภียัอยูท่ ัว่ไป คอืราชภยั อคัคภียั โจรภยั 
อุทกภยั และอปัปิยภยั๒จงึชือ่วา่มขีา้ศกึมาก (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๕๐๗/๖๓๗) 

อปัปิยสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหเ้ป็นทีร่กัและไมเ่ป็นทีร่กั ม ี๒ สตูร แตเ่น้ือหา
ต่างกนั คอื 

 1.อปัปิยสตูร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุประกอบดว้ย
ธรรม ๘ คอื (๑) สรรเสรญิผูไ้มเ่ป็นทีร่กั (๒) ตเิตยีนผูเ้ป็นทีร่กั (๓) มุง่ลาภ (๔) 
มุง่สกัการะ (๕) ไมม่หีริ ิ (๖) ไมม่โีอตตปัปะ (๗) มคีวามปรารถนาชัว่ และ(๘) 
เป็นมจิฉาทฏิฐ ิยอ่มไม่เป็นทีร่กั ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่ก
ย่องของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย สว่นภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๘ ยอ่มเป็นทีร่กั 
เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย มนียั
ตรงกนัขา้ม (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๓/๒๐๐) 

 2.อปัปิยสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุประกอบดว้ย
ธรรม ๘ คอื (๑) มุง่ลาภ (๒) มุง่สกัการะ (๓) มุง่ชื่อเสยีง (๔) ไมรู่จ้กักาล (๕) ไม่
รูจ้กัประมาณ (๖) ไมส่ะอาด (๗) พดูมาก และ(๘) ดา่บรภิาษเพือ่นพรหมจาร ี
ย่อมไมเ่ป็นทีร่กั ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่น
พรหมจารทีัง้หลาย สว่นภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๘ ยอ่มเป็นทีร่กั เป็นทีพ่อใจ 
เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กย่องของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย มนียัตรงกนัขา้ม 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔/๒๐๑) 

อปัปิยารมณ์ : อารมณ์ทีไ่มน่่ารกั ไมน่่าชอบใจ ไมน่่าปรารถนา เชน่ รปูทีไ่มส่วยไมง่ามเป็นตน้ 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปัสร, นาง : นางฟ้า ดงัคาํในนนัทสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคทรงจบัแขนทา่นพระนนัทะ  เสดจ็
หายไปจากพระเชตวนัไปปรากฏในหมูเ่ทวดาชัน้ดาวดงึส ์  ขณะนัน้นางอปัสรผูม้ี
สเีทา้เหมอืนสเีทา้นกพริาบประมาณ ๕๐๐ นาง  กําลงัมาสูท่ีเ่ฝ้ารบัใชท้า้วสกักะ
จอมเทพ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๒/๒๑๑) 

อพัพทุกปั : จาํนวนกปัทีใ่ชส้งัขยา(การกาํหนดนบั) จาํนวนหนึ่ง ในทีน้ี่หมายถงึจาํนวนอายุ
ของเวลา (ตามนยั องฺ.ทสก.อ.(บาล)ี ๓/๘๙/๓๖๖) พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน ใหค้วามหมายวา่ เทา่กบั ๑ ม ี๐ ตามหลงั ๕๖ คอื รอ้ยแสน
พนิทุ เป็น ๑ อพัพทุ หรอืโกฏยิกกาํลงั ๘ ดงัในโกกาลกิสตูรและปฐมขตสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผูต้ัง้วาจาและใจอนัชัว่ ตเิตยีนพระอรยิะ ยอ่ม
เขา้ถงึนรกสิน้ ๑๓๖,๐๐๐ นิรพัพทุกปั กบัอกี  ๕ อพัพุทกปั(ส.ํส.(ไทย)๑๕/๑๘๐/
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๒๔๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๓/๒๕๔๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๒,ข.ุส.ุ(ไทย) 
๒๕/๖๖๖/๖๕๙) 

อพัพทุนรก : ชือ่นรก นรกเลก็อยูใ่นนรกใหญ่ ไมม่ภีมูเิป็นของตนเอง  แต่เป็นทีซ่ึง่สตัวจ์ะตอ้ง
รบักรรม เป็นนรกทีก่าํหนดนบันานมาก ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
ใหค้วามหมายวา่ เท่ากบั ๑ ม ี๐ ตามหลงั ๕,เป็นชือ่นรกขมุเลก็ขมุหน่ึง ในอเวจี
มหานรก ๑๐ คอือพัพทุนรก นิรพัพทุนรก อพพัพนรก อุหหนรก อฏัฏนรก กุมทุ
นรก โสคนัธกินรก อุปปลนรก  ปุณฑรกินรก ปทุมนรก ทัง้หมดนี้อยูใ่นอเวจมีหา
นรก ดงัคาํในโกกาลกิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ  หน่ึงเกวยีนเมลด็งา
ของชาวโกศลมอีตัรา  ๒๐  ขาร ีลว่งไปแลว้  ๑๐๐,๐๐๐ ปี  บุรุษจงึนําเมลด็งา
ออกจากเกวยีนนัน้หนึ่งเมลด็  เมลด็งาหนึ่งเกวยีนของชาวโกศลซึง่มอีตัรา ๒๐
ขารนีัน้จะพงึหมดไปโดยทาํนองนี้เรว็กวา่ แต่วา่ ๑  อพัพุทนรกหาหมดไปไม ่
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๑/๒๕๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อพัพทุนรกนี้ เป็นนรกเลก็อยูใ่นนรกใหญ่ ไมม่ภีมูิ
เป็นของตนเอง  แต่เป็นทีซ่ึง่สตัวจ์ะตอ้งรบักรรม อพัพุทนรกเป็นสถานทีท่รมาน
สตัวโ์ดยการนบัชิน้เนื้อเป็นเครือ่งบอกระยะเวลาในการทรมานสตัว ์ (องฺ. ทสก. 
อ. (บาล)ี ๓/๘๙/๓๖๖)  

  อรรถกถาอธบิายอกีวา่ นรกเหล่าน้ีปรากฏชือ่ตามจาํนวนสงัขยา อรรถกถาให้
นยัไวว้า่ นรกเหล่าน้ีมวีธินีบัระยะเวลาปี 

   ของอพัพทุนรกเป็นตวัอยา่งดงันี้ คอื 
        ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปี   เป็น  ๑ โกฏ-ิปี 
        ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โกฏ-ิปี  เป็น ๑ ปโกฏ-ิปี 
        ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปโกฏ-ิปีเป็น  ๑ โกฏปิโกฏ-ิปี 
        ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โกฏปิโกฏ-ิปี เป็น ๑ นหุต-ปี 
        ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ นหุต-ปี เป็น ๑ นินนหุต-ปี 
        ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ นินนหุต-ปี เป็น ๑ อพัพทุะ-ปี 
   ต่อจากอพัพทุะไปใช ้๑ x ๒๐ เชน่ ๒๐ อพัพทุะ (๑ อพัพทุะ x ๒๐) ไดเ้ทา่กบั ๑ 

นิรพัพทุะ เป็นตน้ 
  (ข.ุส.ุอ. (บาล)ี ๒/๖๖๒/๓๐๗, กจั. (บาล)ี ๕/๘/๓๙๕) 
อพัพทุะ : น้ําลา้งเนื้อ,ชือ่สว่นหนึ่งของพฒันาชวีะรา่งกาย เป็นรปูละเอยีดทีเ่กดิถดัจาก

กลละนัน้ไป ๗ วนั มสีดุีจน้ําลา้งเนื้อ มลีกัษณะดุจดบีุกเหลว ดงัคาํในอนิทกสตูร
และสฬายตนุปปัตตกิถา ทีอ่นิทกยกัษ์กล่าวไวว้า่  ผูรู้ท้ ัง้หลายกลา่ววา่ รปูไมใ่ช่
ชวีะ  สตัวน้ี์จะมรีา่งกายน้ีไดอ้ย่างไรหนอ กระดกูและกอ้นเนื้อมาจากไหน  สตัว์
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น้ีจะอยูใ่นครรภไ์ดอ้ยา่งไร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ รปูนี้เป็นกลละก่อน จากกลละ
เกดิเป็นอพัพทุะ จากอพัพุทะเกดิเป็นเปส ิ (ชิน้เนื้อเลก็) จากเปสเิกดิเป็นฆนะ 
(เป็นกอ้น) จากฆนะเกดิเป็นปุ่ ม ๕  ปุ่ ม,ในชราสตุตนิทเทสอธบิายวา่ คาํวา่  
มนุษยย์อ่มตายภายใน  ๑๐๐  ปี  อธบิายวา่  มนุษยย์อ่มเคลื่อน  ตายสญูหาย  
สลายไป  ในขณะทีเ่ป็นกลละ(น้ําใส)บา้ง ... ในขณะทีเ่ป็นอพัพทุะ(น้ําลา้งเนื้อ)
บา้ง ... ในขณะทีเ่ป็นเปส(ิชิน้เนื้อ)บา้ง ... ในขณะทีเ่ป็นฆนะ(กอ้นเน้ือ)บา้ง  ...
ในขณะทีเ่ป็นปัญจสาขา(๕ ปุ่ ม  คอืมอื ๒ เทา้๒ ศรีษะ  ๑)บา้ง  ขณะคลอดยอ่ม
เคลื่อน  ตาย  สญูหาย  สลายไปบา้ง (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗,ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๓๙/๑๔๕, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๙๒/๗๓๘) 

   อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อพัพุทะ หมายถงึรปูละเอยีดทีเ่กดิถดั
จากกลละนัน้ไป ๗ วนั มสีเีหมอืนน้ําลา้งเน้ือ มลีกัษณะเหมอืนดบีุก  เหลว 
(ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/๒๓๕/๒๘๕, ส.ํฏกีา (บาล)ี ๑/๒๓๕/๓๒๖)  

อพัโพหาริก : ดเูหมอืนมแีต่ไมม่,ี มแีต่ไม่ปรากฏ จงึไม่ไดโ้วหารว่าม,ี มเีหมอืนไมม่ ีเชน่ สรุาที่
เขาใสใ่นอาหารบางอยา่งเพือ่ฆา่คาวหรอืชรูส และเจตนาทีม่ใีนเวลาหลบั เป็นตน้ 
ดงัคาํในเรื่องความฝันทีภ่กิษุทัง้หลายกลา่ววา่ ในความฝันนัน้มเีจตนา  พวกเรา
ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง
ทราบ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เจตนานัน้มอียู ่แต่ไมค่วรกล่าววา่
ม ี (ดปูระกอบใน ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๓๕/๒๕๑,พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ ดปูระกอบในความฝัน และอรรถกถาอธบิายความฝันวา่ จติของ
บุคคลผูฝั้นอาจจะเป็นไดท้ัง้กุศล อกุศล และอพัยากฤต แต่ไม่สามารถทีจ่ะให้
ผลได ้ ฉะนัน้ จงึจดัเป็นอพัโพหารกิ แต่ไมเ่ป็นอพัยากฤต (อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี 
๙๐๑-๙๐๒/๓๒๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เจตนาทีจ่ะยนิดนีัน้มอียู ่ แต่กล่าวไมไ่ดว้า่ม ี
(อพัโพหารกิ) เพราะเกดิขึน้นอกเหนือขอบเขต เจตนาในความฝัน เป็นเจตนา
นอกเหนือขอบเขต (ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๒๓๕/๒-๓)  

อพัภวลาหก, พวก : เทพจาํพวกหนึ่ง,เป็นเทพหมอกมอีายยุนื  มผีวิพรรณงาม  มคีวามสขุมาก
, เป็น ๑ ในวลาหก ๔ คอื อุณหวลาหก อพัภวลาหก วาตวลาหก วสัสวลาหก  
ดงัคาํในทีก่ล่าววา่ ภกิษุนัน้  นัง่ ณ  ทีส่มควร  ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดงันี้
วา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  อะไรหนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหบุ้คคลบางคนในโลก
น้ี  หลงัจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพพวกอุณหวลาหก จะ
เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพพวกอพัภวลาหก  จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู่
รว่มกบัเทพพวกวาตวลาหกจะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพพวกวสัสวลาหก 
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พระผูม้พีระภาคตรสัตอบสรุปความไดว้า่ เพระประพฤตสิจุรติ ตัง้ความปรารถนา
จะไปเกดิและใหท้าน ๑๐ อยา่ง ตายแลว้จะไปเกดิเป็นเทพดงักลา่วขา้งตน้ มี
ปรากฏใน      อพัภวลาหกสตูร (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๕๐/๓๖๙,๑๗/๕๖๒-๖๐๑/
๓๗๑,๑๗/๖๐๔/๓๗๓) 

อพัภวลาหกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเทพพวกอพัภวลาหก ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ หมอกมไีดอ้ยา่งไร พระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบว่า เพราะหากเทพพวกอพัภวลาหกอยากใหม้ ี (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๖๐๔/๓๗๒) 

อพัภญัชนทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอพัภญัชนทายกเถระ มเีน้ือความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาต ิ๓ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กปั ทา่นไดถ้วายยา
หอมแดพ่ระพุทธเจา้พระนามวา่โกณฑญัญะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย ในกปัที ่ ๑๕ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๔/
๔๓๕) 

อพัภญัชนทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอพัภญัชนทายกเถระ มเีนื้อความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาต ิ๓ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กปั ทา่นไดถ้วายยา
หอมแดพ่ระพุทธเจา้พระนามวา่โกณฑญัญะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย ในกปัที ่ ๑๕ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๔/
๒๒๐) 

อพัภนัดร : มาตราวดั เทา่กบั ๒๘ ศอกหรอื ๗ วา ดงัคาํในบทภาชนียอ์ธบิายวา่ หมูเ่กวยีน  
ของตระกลูหนึ่ง  ภกิษุตอ้งไมล่ะอพัภนัดร  ดา้นหน้าหรอืดา้นหลงั  ขา้งละ  ๗  
อพัภนัดร  ดา้นขา้งดา้นละ  ๑  อพัภนัดร (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๘๙/๑๖,๒/๔๙๔/
๑๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อพัภนัดร เป็นมาตราวดัในภาษามคธ เทยีบเทา่ 
๒๘ ศอก หรอื ๗ วา (เอตํ อพฺภนฺตร ํอฏฺฐวสีตหิตฺถ ํโหต ิ (ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๔๘๙/
๑๕๙)  

อพัภนัตรชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยผลไมท้พิยช์ือ่อพัภนัตระ มเีนื้อความอธบิายวา่ ดาบส
โพธสิตัวถ์ูกทา้วสกักะใสค่วามวา่ลกักนิมะมว่งทพิยช์ือ่อพัภนัตระในพระราช
อุทยานของพระเจา้พรหมทตั เพยีงเพือ่ไมต่อ้งการใหด้าบสพาํเพญ็บารมใีห้
ยิง่ขึน้ไป เพราะเป็นเหตทุาํใหภ้พของทา้วสกักะรอ้นเพราะเดชแหง่ศลีของทา่น 
โดยการเขา้ไปเฝ้ากราบทลูพระราชเทววีา่ ถา้ไดเ้สวยมะมว่งทพิยช์ือ่อพัภนัตระ
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ทีอ่ยูใ่นพระราชอุทยานแลว้ จกัไดพ้ระราชโอรสเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ เมือ่
พระราชาทราบขา่วจงึใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเทีย่วหามะมว่งในพระราชอุทยาน แต่หา
ไมไ่ด ้ เพราะทา้วสกักะไดบ้นัดาลใหม้ะมว่งหายไปหมดสิน้แลว้บอกวา่ พวก
ดาบสพากนัลกักนิ พระราชาจงึขบัไลน่กับวชทัง้หมดออกจากแว่นแควน้ของ
พระองค ์แลง้สง่นกแขกเตา้ไปเทีย่วหามะมว่งทพิยใ์นป่าหมิพานต ์โดยไปขอกบั
พระดาบสมาถวายพระเทว ี การทาํความดบีางคราวอาจมอุีปสคัปัญหา ผูท้าํไม่
ควรทอ้แท ้  ควรถอืวา่เป็นสิง่เครื่องทดลองกาํลงัใจและกาํลงัความสามารถของ
ตน (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๙๑/๑๔๑) 

อพัภนัตระ, มะม่วง : ผลไมท้พิยช์ือ่อพัภนัตระ,เป็นตน้มะมว่ง มปีรากฏในอพัภนัตรชาดก ที่
ทา้วสกักะทรงเจรจากบัพระมเหสขีองพระราชาวา่ ผลของตน้มะมว่งทีช่ือ่อพัภนั
ตระ  เป็นผลไมท้พิย ์ หญงิแพท้อ้งบรโิภคแลว้ จะประสตูโิอรสเป็นพระเจา้
จกัรพรรด ิพระนางผูเ้จรญิ  แมพ้ระนางกจ็ะไดเ้ป็นพระมเหส ีทัง้จะไดเ้ป็นทีโ่ปรด
ปรานของพระสวาม ี พระราชาจกัทรงนําผลมะมว่งชือ่อพัภนัตระนี้ มา
พระราชทานแก่พระนาง (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๙๒/๑๔๑) 

อพัภาน : การเรยีกเขา้ การรบักลบัเขา้หมู,่ เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยแหง่วุฏฐานวธิ ีคอืระเบยีบ
ปฏบิตัใินการออกจากครุกาบตัขิ ัน้สงัฆาทเิสส ไดแ้ก่การทีส่งฆส์วดระงบัอาบตั ิ
รบัภกิษุผูต้อ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส และไดท้าํโทษตนเองตามวธิทีีก่ําหนดเสรจ็แลว้ 
ใหก้ลบัคนืเป็นผูบ้รสิทุธ ์ วธิปีฏบิตั ิ คอื ถา้ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสแลว้ไมไ่ดปิ้ดไว ้
พงึประพฤตมิานตัสิน้ ๖ ราตรแีลว้ขออพัภานกะสงฆว์สีตวิรรค สงฆส์วดอพัภาน
แลว้ชือ่วา่เป็นผูบ้รสิทุธิจ์ากอาบตั,ิ แต่ถา้ภกิษุตอ้งปกปิดอาบตัไิวล้่วงวนัเทา่ใด
ตอ้งประพฤตวิตัรเรยีกวา่ อยู่ปริวาสชดใชค้รบจาํนวนวนัเทา่นัน้ก่อน จงึ
ประพฤตมิานตัเพิม่อกี ๖ ราตร ี แลว้จงึของอพัภานกะสงฆว์สีตวิรรค เมือ่สงฆ์
อพัภานแลว้ อาบตัสิงัฆาทเิสสทีต่อ้งชือ่วา่เป็นอนัระงบั ดงัคาํในมหาวรรคที่
กล่าวไวว้า่ ถา้อุปัชฌายค์วรแก่อพัภาน สทัธวิหิารกิพงึทาํการขวนขวายว่า  ดว้ย
อุบายอยา่งไรหนอ  สงฆพ์งึอพัภานอุปัชฌาย ์ (ว.ิม.(ไทย) ๔/ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๐๐/
๒๙๐, ๕/๔๐๑/๒๙๐, ๕/๔๐๑/๒๙๑, ๕/๔๐๒/๒๙๒,ว.ิจ.ู(ไทย)๖/๑๑/๒๑,๖/๑๐๐/
๑๙๔,๖/๑๐๐/๑๙๕,๖/๑๐๑/๑๙๕,๖/๑๐๑/๑๙๖,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๓๒/๔๙๖,๘/๓๓๓/
๔๙๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อพัภาน เป็นชื่อวุฏฐานวธิทีีเ่ป็นขัน้ตอนสดุทา้ย 
ภกิษุผูป้ระพฤตมิานตัครบ ๖ ราตรแีลว้ ขออพัภาน  จากสงฆ ์๒๐ รปู เมือ่สงฆ์
สวดอพัภานแลว้ ถอืวา่ภกิษุผูต้อ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสนัน้บรสิุทธิ ์ สมควรอยู่  
รว่มกบัภกิษุสงฆต์่อไป (กงฺขา.อ. (บาล)ี ๑๗๘-๑๗๙)  



 

๖๒๔๔ 
 

 

อพัภานารหะ : ภกิษุผูค้วรแก่อพัภาน ไดแ้ก่ภกิษุผูป้ระพฤตมิานตัสิน้ ๖ ราตรคีรบกาํหนดแลว้ 
เป็นผูค้วรแก่อพัภานคอืควรทีส่งฆว์สีตวิรรคจะสวดอพัภาน(เรยีกเขา้หมู)่ ได้
ต่อไป มกัอยูข่า้งคาํอื่น เชน่ อพัภานารหวตัตะ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๙๕/๑๘๖) 

อพัภาหตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีถู่กกาํจดั สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนั เทวดาทลูถามวา่ อะไรกาํจดั อะไรลอ้ม อะไรเสยีบ และอะไรเผาโลก พระผู้
มพีระภาคตรสัตอบวา่ โลกถูกมจัจุกาํจดั โลกถูกชราลอ้มไว ้ โลกถูกลกูศรคอื
ตณัหาเสยีบไว ้โลกถูกความอยากเผาใหร้อ้น (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๖๖/๗๕) 

อพัภตูธรรม : เรือ่งอศัจรรย ์คอืพระสตูรทีก่ล่าวถงึขอ้อศัจรรยต์่างๆ,เป็น ๑ ในสตัถุศาสน์ ๙ คอื 
สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาดก อพัภตูธรรม  เวทลัละ 
ดงัคาํในอลคทัทปูมสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  โมฆบุรุษบาง
พวกในธรรมวนิยันี้ยอ่มเล่าเรยีนธรรมคอื  สตุตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา 
อุทาน อติวิตุตกะ  ชาตกะ  อพัภตูธรรมและเวทลัละ หรอืดงัคาํวา่ ภกิษุทัง้หลาย  
กุลบตุรบางพวกในธรรมวนิยันี้ยอ่มเล่าเรยีนธรรมคอื  สตุตะ  เคยยะ  เวยยา
กรณะ  คาถา  อุทาน  อติวิตุตกะ ชาตกะ อพัภตูธรรมและเวทลัละ  (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๑๙/๑๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๓๘/๒๕๒,๑๒/๒๓๙/๒๕๓, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๖/๑๐,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๑/๕๒๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๓/๑๒๓,๒๒/
๗๔/๑๒๕,๒๒/๑๕๕/๒๕๓,ข.ุม.(ไทย)๒๙/๗๔/๒๒๔,๒๙/๘๘/๒๗๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า อพัภตูธรรม คอื พระสตูรทีว่า่ดว้ยเหตุอศัจรรย ์ไม่
เคยปรากฏทกุสตูร เชน่ ทีต่รสัว่า “ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอจัฉรยิะไมเ่คย
ปรากฏ ๔ ประการนี้มอียูใ่นอานนท”์ ดงันี้เป็นตน้ (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี  ๒/๖/
๒๘๒, ว.ิอ. (บาล)ี ๑/๒๖) 

อพัโภกาสิกสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูก่ลางแจง้เป็นวตัร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ผูอ้ยูก่ลางแจง้เป็นวตัร ๕ จาํพวกเหมอืนในอารญัญกิสตูร และตรสัยกยอ่งภกิษุ
จาํพวกที ่๕ ผูอ้ยูก่ลางแจง้เป็นวตัร เพราะอาศยัความมกัน้อย เป็นตน้ เป็นผูเ้ลศิ
ประเสรฐิทีส่ดุ เปรยีบเหมอืนบรรดาโครส ๕ อยา่ง หวัเนยใส เป็นเลศิกวา่นมสด 
นมสม้ เนยขน้และเนยใส ฉะนัน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๕/๓๑๒) 

อพัโภกาสิกงัคธดุงค  ์ : ธุดงคค์อืการถอือยูท่ีแ่จง้เป็นวตัร, องคแ์หง่ผูถ้อือยูใ่นทีแ่จง้เป็นวตัร คอื
อยูเ่ฉพาะกลางแจง้ไมอ่ยูใ่นทีม่งุบงั หรอืแมแ้ต่โคนไม ้(หา้มถอืในฤดฝูน) ขอ้ ๑๐ 
ในธุดงค ์๑๓) ดงัคาํวา่ พระโสณโปฏริยิเถระไดฟั้งพระดาํรสันัน้กส็ลดใจ กลบัได้
หริโิอตตปัปะอธษิฐานอพัโภกาสกิงัคธุดงค ์ กระทาํการเจรญิวปัิสสนา (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๑๙๓/๓๖๖)  



 

๖๒๔๕ 
 

 

อพัยคัคนิมิต : นิมติแหง่จติทีม่อีารมณ์ไมฟุ้่งซ่าน เป็นสว่นหนึ่งของสมถนิมติ ดงัคาํในกายสตูร 
และอาหารสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่าํสมาธสิมั
โพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้  หรอืทาํสมาธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิ
เตม็ที ่ คอื สมถนิมติ อพัยคัคนิมติมอียู ่ การทาํมนสกิารโดยแยบคายในนิมติ
เหล่านัน้ใหม้าก น้ีเป็นอาหารทีท่าํสมาธสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้หรอืทาํ
สมาธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเตม็ที ่ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๓/๑๑๓,๑๙/
๒๓๒/๑๖๔) 

อพัยากตกิริยา : กริยิาคอือพัยากตะ, กริยิาทีไ่มพ่ยากรณ์, กริยิามไิดบ้อกวา่เป็นกุศลหรอื
อกุศล (ไมจ่ดัเป็นกุศลหรอือกุศล) คอืเป็นกลางๆ ไมด่ไีมช่ัว่ ไมใ่ชกุ่ศลไมใ่ช่
อกุศล ไดแ้ก่ วบิาก กริยิา รปู และนิพพาน ดงัคาํวา่ สภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยากต
กริยิาซึง่เกดิก่อน ๆ เป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยากตกริยิาซึง่เกดิหลงั ๆ 
โดยอาเสวนปัจจยั (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๙๖/๙๒๖,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๒/๑๐,๔๐/
๕๓/๒๖,๔๐/๕๕/๒๘,๔๐/๖๑/๓๒,๔๐/๙๔/๕๖,๔๐/๒๓๖/๑๒๕,๔๐/๒๓๙/
๑๒๗,๔๐/๒๔๕/๑๓๒,๔๐/๒๕๐/๑๓๔,๔๐/๒๕๓/๑๓๕) 

อพัยากตธรรม : ธรรมคอือพัยากฤต, ธรรมเป็นกลางๆ ไมด่ไีมช่ัว่ ไมใ่ชกุ่ศลไมใ่ชอ่กุศล ไดแ้ก ่
วบิาก กริยิา รปู และนิพพาน ดงัคาํในมหานิทเทสทีก่ล่าววา่  การถามอกี  ๓ 
อยา่ง คอื ๑.การถามถงึกุศลธรรม ๒. การถามถงึอกุศลธรรม ๓.การถามถงึอพั
ยากตธรรม,ในจฬูนิทเทสอธบิายวา่ อพัยากตธรรมตรสัเรยีกวา่ชัน้กลาง จดัอยูใ่น
ธรรมทัง้ปวง ดงัคาํวา่ ธรรมทัง้ปวง  ไดแ้ก่ ขนัธ ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศล
ธรรมอกุศลธรรม อพัยากตธรรม  กามาวจรธรรม  รปูาวจรธรรม  อรปูาวจร
ธรรม อปรยิาปันนธรรม  (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๐/๔๐๗,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๗๒/๒๖๓, 
ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๙๐/๑๕๐) 

อพัยากตบท : บททีเ่ป็นอพัยากฤต หมายถงึบทกลางๆ ไมด่ไีมช่ัว่ ไมใ่ชกุ่ศล ไมใ่ชอ่กุศล ไดแ้ก ่
วบิาก กริยิา รปู และนิพพาน มปีรากฏในธมัมสงัคณีวา่ อพัยากตบท เช่นคาํวา่ 
สภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยากฤต  (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๔๓๑/๑๒๔) 

อพัยากตมลู : มลูรากเหงา้ทีเ่ป็นอพัยากฤต หมายถงึกุศลมลูคอือโลภ อโทสะและอโมหะ ดงัคาํ
ในธมัมสงัคณีวา่ อพัยากตมลูคอือโลภะ  ฯลฯอพัยากตมลูคอือโทสะ  ฯลฯ  อพั
ยากตมลูคอือโมหะ ฯลฯสภาวธรรมเหล่าน้ีชือ่วา่เป็นอพัยากฤต,ในยมก กล่าวถงึ
อพัยากตบท นยจตุกกะ เป็นการสนทนาถาม-ตอบกนั (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๔๙๘/
๑๓๖, อภ.ิย.(ไทย) ๓๘/๗๔/๑๘,๓๘/๘๕/๑๘,๓๘/๘๕/๑๙,๓๘/๘๕/๒๐,๓๘/๘๕/
๒๑) 



 

๖๒๔๖ 
 

 

อพัยากตวิบาก : วบิากทีเ่ป็นอพัยากฤต ดงัคาํในปัฏฐานทีก่ล่าวไวว้า่ สภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยาก
ฤตอาศยัสภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยากฤตเกดิขึน้เพราะเหตปัุจจยั ไดแ้ก่ขนัธ ์ ๓และ
จติตสมฏุฐานรปูอาศยัขนัธ ์ ๑ ทีเ่ป็นอพัยากตวบิากและทีเ่ป็นอพัยากตกริยิา
เกดิขึน้ ขนัธ ์ ๑ และจติตสมฏุฐานรปูอาศยัขนัธ ์ ๓ เกดิขึน้ขนัธ ์ ๒ และจติต
สมฏุฐานรปูอาศยัขนัธ ์๒ เกดิขึน้ ในปฏสินธขิณะ ขนัธ ์๓ และกฏตัตารปูอาศยั
ขนัธ ์๑ ทีเ่ป็นอพัยากตวบิากเกดิขึน้  (อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๕๓/๒๗,๔๐/๕๕/๒๘,๔๐/
๕๘/๓๑,๔๐/๖๑/๓๒,๔๐/๘๖/๔๕,๔๐/๑๐๑/๕๓,๔๐/๒๓๖/๑๒๖,๔๐/๒๓๙/
๑๒๗,๔๐/๒๔๕/๑๓๒,๔๐/๒๕๐/๑๓๔)  

อพัยากตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเรือ่งทีไ่มพ่ยากรณ์  ภกิษุรปูหน่ึงเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค
แลว้ทลูถามวา่อะไรเป็นเหตุปัจจยัใหอ้รยิสาวกผูไ้ดส้ดบัไมเ่กดิความลงัเลสงสยั
ในเรือ่งไมค่วรพยากรณ์ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เพราะทฏิฐ ิ (มจิฉาทฏิฐ)ิดบัไป 
อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัจงึไมเ่กดิความลงัเลสงสยัในเรือ่งทีไ่มค่วรพยากรณ์ คอื (๑) รู้
ชดัทฏิฐ ิ (มจิฉาทฏิฐ)ิ เหตุเกดิทฏิฐ ิ ความดบัทฏิฐ ิ และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความ
ดบัทฏิฐ(ิหมายถงึโสดาปัตตมิรรค) (๒) รูช้ดัตณัหา เหตุเกดิตณัหา ความดบั
ตณัหาและขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัตณัหา (๓) รูช้ดัสญัญา เหตุเกดิสญัญา ความ
ดบัสญัญา และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัสญัญา (๔) รูช้ดัความเขา้ใจ (สาํคญัผดิ) 
เหตุเกดิความเขา้ใจ ความดบัความเขา้ใจ และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัความ
เขา้ใจ (๕) รูช้ดัความปรุงแต่ง เหตุเกดิความปรุงแต่ง ความดบัความปรุงแต่ง 
และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัความปรุงแต่ง (๖) รูช้ดัอุปาทาน เหตุเกดิอุปาทาน 
ความดบัอุปาทาน และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัอุปาทาน และ (๗) รูช้ดั
วปิปฏสิาร เหตุเกดิวปิปฏสิาร ความดบัวปิปฏสิาร และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบั
วปิปฏสิาร อน่ึง เพราะทฏิฐ ิตณัหา สญัญา ความเขา้ใจ ความปรุงแตง่ อุปาทาน 
และวปิปฏสิารดบัไป จงึทาํใหห้ลุดพน้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์
โทมนสั และอุปายาส แลว้ตรสัอกีวา่ เพราะรูช้ดัอยา่งนี้ จงึไมพ่ยากรณ์วา่ (๑) 
หลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี (๒) หลงัจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี (๓) 
หลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี และไมเ่กดิอกี (๔) หลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะ
วา่เกดิอกีกไ็มใ่ช ่ จะวา่ไมเ่กดิอกีกไ็มใ่ช ่ แลว้เป็นผูไ้มพ่ยากรณ์ ไมห่วาดหวัน่ ไม่
สะทกสะทา้นในเรือ่งทีไ่มค่วรพยากรณ์ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๙๗) 

อพัยากฤต : ไมท่าํใหป้รากฏ, ไมพ่ยากรณ์ หมายถงึธรรมทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ดไีม่ชัว่ พระผูม้ี
พระภาคไมท่รงพยากรณ์ หรอืไมช่ีช้ดัลงไปว่าดหีรอืชัว่ มไิดบ้อกวา่เป็นกุศลหรอื
อกุศล (ไมจ่ดัเป็นกุศลหรอือกุศล) คอืเป็นกลางๆ ไดแ้ก่ วบิาก กริยิา รปู และ
นิพพาน,ในมหานิทเทสอธบิายถงึผสัสะไวว้า่ คาํวา่ ผสัสะ คอื...ผสัสะทีเ่ป็นกุศล  



 

๖๒๔๗ 
 

 

ผสัสะทีเ่ป็นอกุศล  ผสัสะทีเ่ป็นอพัยากฤต หรอืดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรควา่ สงั
ขารุเปกขาของปุถุชนเป็นกศุล  แมข้องพระเสขะกเ็ป็นกุศล  แต่ของทา่นผู้
ปราศจากราคะเป็นอพัยากฤต  การน้อมจติไปในสงัขารุเปกขาของปุถุชน ของ
พระเสขะ  และของทา่นผูป้ราศจากราคะ  ต่างกนัโดยสภาวะเป็นกุศล  เป็นอพั
ยากฤตอย่างนี้  (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๘๖/๒๖๐,๒๙/๑๕๑/๔๑๘,ข.ุม.(ไทย) ๓๑/๕๖/
๙๐,๓๑/๑๒/๔๓๖,อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๕๒๘/๕๖๙,๓๗/๕๕๖/๖๐๖,๓๗/๖๐๕/
๖๖๑,๓๗/๗๐๖/๗๕๕,อภ.ิป.(ไทย)๔๔/๓/๓๓๖,๔๔/๖/๖๗๖,๔๔/๘/๓๘๐) 

อพัยาธิกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอพยาธกิเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุป
ไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่นไดถ้วายโรงไฟแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิส
ส ีและไดถ้วายเครือ่งรองน้ํารอ้นแดพ่ระภกิษุอาพาธ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่น
ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๗ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๔/
๓๙๓) 

อพัยาบาท : คาํไมเ่บยีดเบยีนกนั ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้า่ ความไม่คดิ
ประทุษรา้ย กริยิาทีไ่มค่ดิประทุษรา้ย ภาวะทีไ่มค่ดิประทุษรา้ยความไมพ่ยาบาท 
ความไมค่ดิเบยีดเบยีน กศุลมลูคอือโทสะในสมยันัน้นี้ชือ่วา่อพัยาบาท (อภ.ิส.ํ
(ไทย) ๓๔/๓๖/๓๔,๓๔/๓๑๖/๙๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความไมเ่บยีดบยีนกนั (อพัยาบาท) เพราะไมม่ี
ความเบยีดเบยีน (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๕๕/๑๓๗)  

อพัยาปัชฌสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกรรมและทฏิฐทิีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหบ้คุคลหลงัจากตายแลว้ไปเกดิในนรก ม ี๔ คอื (๑) กายกรรม 
(๒) วจกีรรม (๓) มโนกรรม (๔) ทฏิฐ ิแต่ละอย่างลว้นทีม่คีวามเบยีดเบยีน แลว้
ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบุ้คคล หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในสวรรค ์ ๔ โดยนยั
ตรงกนัขา้ม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๐/๓๕๖) 

อพัยาปาทธาต  ุ: ธาตุคอืความไมพ่ยาบาท,เป็น ๑ ในธาตุ ๖ อกีนยัหนึ่ง คอื ๑. กามธาตุ ๒.  
พยาปาทธาต ุ๓. วหิงิสาธาตุ ๔. เนกขมัมธาตุ ๕. อพัยาปาทธาต ุ๖.  อวหิงิสา
ธาตุ, ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ ความตรกึ  ความตรกึโดยอาการต่าง ๆ  
ฯลฯ  สมัมาสงักปัปะทีป่ระกอบดว้ยอพัยาบาท  น้ีเรยีกว่า  อพัยาปาทธาตุ 
(อภ.ิก.(ไทย) ๓๕/๑๘๒/๑๔๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พยาปาทธาตุ น้ีเป็นชือ่ของพยาบาทวติก (อภ.ิ
ว.ิอ. ๑๘๑/๘๐)  



 

๖๒๔๘ 
 

 

อพัยาปาทสญัญา : สญัญาคอืความไมพ่ยาบาท หมายถงึความกาํหนดหมายปลอดจาก
พยาบาท ,เป็น ๑ ในกุศลสญัญา ๓,เป็น ๑ ในสญัญา ๖ คอื กามสญัญา  พยา
ปาทสญัญา  วหิงิสาสญัญา  เนกขมัมสญัญา  อพัยาปาทสญัญา  อวหิงิสาสญัญา 
ดงัคาํทีพ่ระสกวาทถีามพระปรวาทวีา่ เนกขมัมสญัญาเกดิขึน้ในลาํดบัแหง่กาม
สญัญา อพัยาปาทสญัญาเกดิขึน้ในลาํดบัแหง่พยาปาทสญัญา อวหิงิสาสญัญา
เกดิขึน้ในลาํดบัแหง่วหิงิสาสญัญาเมตตาเกดิขึน้ในลาํดบัแหง่พยาบาท กรุณา
เกดิขึน้ในลาํดบัแหง่วหิงิสา  มทุติาเกดิขึน้ในลาํดบัแหง่อรต ิ อุเบกขาเกดิขึน้ใน
ลาํดบัแหง่ปฏฆิะใชไ่หม พระปรวาทกีก็ล่าวปฏเิสธ (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๖๘๗/
๗๓๔) 

อมัพกญัชิกทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายน้ําผกัดอง เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่
หญงิผูถ้วายน้ําผกัดองแดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๕๑๗-
๕๒๔/๖๕) 

อมัพคาม : ชือ่หมูบ่า้นแหง่หนึ่ง มปีรากฏในมหาปรนิิพพานสตูร อยูร่ะหวา่งหตัถคีามกบัชมั
พคุาม ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยูต่ามความพอพระทยัในภณัฑคุาม
แลว้ รบัสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรสัวา่  “มาเถดิ  อานนท ์  เราจะเขา้ไปยงั
หตัถคีามกนั” ... “มาเถดิ  อานนท ์  เราจะเขา้ไปยงัอมัพคามกนั” ... “มาเถดิ 
อานนท ์ เราจะเขา้ไปยงัชมัพคุามกนั” ... “มาเถดิ  อานนท ์ เราจะเขา้ไปยงัโภค
นครกนั” ทา่นพระอานนทท์ลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้  พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ย
ภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่เสดจ็ถงึโภคนคร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๗/๑๓๔) 

อมัพชาดก :  ม ี๓ ชาดก แปลความหมายชาดกและเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อมัพชาดก ชาดกวา่ดว้ยดาบสฉนัมะมว่ง มเีน้ือความอธบิายวา่ ฤาษโีพธสิตัว์

ไดส้รรเสรญิฤาษลีกูศษิยผ์ูม้วีตัรดงีามทีไ่ดช้ว่ยเหลอืสตัวป่์าไม่ใหอ้ดน้ําตายใน
ฤดแูลง้ โดยทา่นไดท้าํรางแลว้ตกัน้ํามาใสใ่หส้ตัวป่์าไดก้นิ ฝงูสตัวเ์หน็ทา่นผอม
แหง้เพราะไมม่เีวลาไปหาผลไม ้  จงึคดิตอบแทนบุญคุณไดนํ้ามาผลไมใ้นป่ามา
ฝากทุกวนั จนเพยีงพอแก่ดาบส ๕๐๐ อาจารยจ์งึกล่าววา่ คนฉลาดควร
พยายามรํ่าไปไมค่วรเบื่อหน่าย ทา่นจงดผูลแหง่ความพยายาม ทีพ่วกฤาษไีด้
ผลไมม้มีะมว่งเป็นตน้อยา่งเหลอืเฟือโดยไมต่อ้งออกปาก (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๑๒๔/๕๑) 

 2.อมัพชาดก ชาดกวา่ดว้ยพระขรวัตาเฝ้าสวนมะมว่ง มเีน้ือความอธบิายวา่ 
ทา้วสกักะโพธสิตัว ์  เหน็ดาบสโกงผูไ้มส่นใจบาํเพญ็สมณธรรม เอาแต่หวงแหน
เฝ้าตน้มะมว่งคอยกดีกนัขบัไล่ผูค้นทีผ่า่นไปมา จงึบนัดาลใหล้กูมะมว่งทีแ่ก
รกัษาอยูห่ล่นเกลื่อนกลาด ขณะนัน้ธดิาเศรษฐ ี ๔ นางผา่นมา ดาบสจงึได้
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กล่าวหาวา่ลกัมะมว่งของตน นางทัง้ ๔ ต่างสาบานวา่ไมไ่ดล้กั ถา้ลกัขอใหม้อีนั
เป็นไป ชาตน้ีิอยา่หาผวัไดเ้ลย นางคนที ่๑ สาบานวา่ หญงิใดลกัผลมะมว่งทา่น
ไป ขอใหห้ญงินัน้ไดผ้วัเป็นนกับวชถอนผม นางคนที ่๒ สาบานวา่ หญงิใดลกั
ผลมะมว่งของทา่นไป ขอใหห้ญงินัน้ชาตน้ีิอยา่หาผวัไดเ้ลย นางคนที ่๓ สาบาน
วา่ หญงิใดลกัผลมะมว่งของทา่นไป หญงินัน้แมเ้ดนิทางไกลเทีย่วหาผวั ก็
อยา่ไดพ้บเลย แมน้ดักนัไวก้อ็ยา่ไดเ้จอ นางคนที ่ ๔ สาบานวา่ หญงิใดลกั
มะมว่งทา่นไป หญงินัน้แมจ้ะแต่งตวัสะอาดสวยงาม ปะพรมดว้ยน้ําอบน้ําหอม 
นอนคอยบนทีน่อนสะอาดกข็ออยา่หาผวัไดเ้ลย ขอใหน้างนอนเดยีวเปลีย่วเอกา
กายเถดิ เมือ่ดาบสไดฟั้งอยา่งนัน้จงึยอมเชือ่วา่พวกนางไมไ่ดล้กั ดาบสโกงเหน็
พวกนางสาบานอยา่งขนัแขง็เชน่นัน้จงึยอ่มปล่อย เพราะสตรทีัง้หลายทีก่ลา้
สาบานวา่ขออยา่ใหห้าสามไีดน้ัน้เป็นเรือ่งหนกัสาํหรบัสาววยัรุน่ ทีไ่มม่ใีคร
ปรารถนาจะอยู่เป็นสาวแก ่ ทา้วสกักะโพธสิตัวเ์หน็ดงันัน้จงึมาแสดงรปูทีน่่ากลวั 
ขบัไล่ดาบสโกงใหห้นีไป   คนโกงไมว่า่จะอยูใ่นเพศใดยอ่มไมเ่ป็นทีป่รารถนา
ของใคร ยอ่มสรา้งความวบิตัใิหแ้ก่สงัคมเสมอ (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๑๗๓/
๑๙๒) 

 3.อมัพชาดก ชาดกวา่ดว้ยมนตเ์สกมะมว่ง มเีนื้อความอธบิายวา่ คนจณัฑาล
โพธสิตัวไ์ดส้อนมนตเ์สกมะมว่งใหต้ดิผลนอกฤดกูาลแก่มาณพคนหนึ่ง ภายหลงั
เขาเขา้รบัราชการ ถูกพระราชาตรสัถามถงึอาจารยเ์ขากลบัพดูลบหลู่วา่เรยีนมา
จากพราหมณ์ผูส้งูชาต ิ ทาํใหม้นตเ์สือ่มไมส่ามารถจะเสกมะมว่งทีม่รีสอรอ่ย
ถวายแดพ่ระราชาได ้ จงึถูกตาํหนิจากพระราชาวา่ คนผูต้อ้งการน้ําหวานจาก
ตน้ไมใ้ดจะเป็นตน้ละหุง่ ตน้สะเดา หรอืตน้ทองกาวกต็าม ตน้ไมน้ัน้แหละเป็น
ตน้ไมท้ีด่ทีีส่ดุของเขา บุคคลพงึรูแ้จง้ธรรมจากผูใ้ด จะเป็นกษตัรยิ ์ พราหมณ์ 
แพศย ์ศทูร จณัฑาล หรอืคนเทขยะกต็าม ผูน้ัน้แหละเป็นคนสงูสดุของเขา เมือ่
ตรสัเชน่นัน้แลว้จงึรบัสัง่ใหล้งโทษ เฆีย่นต ี และขบัไล่ออกจากราชการไปเพราะ
เป็นเยอ่หยิง่ และดหูมิน่คนอื่นลบหลู่บุญคุณของผูใ้หป้ระโยชน์แก่ตน เขาเสือ่ม
จากประโยชน์แลว้กลบัไปของเรยีนมนตก์บัอาจารยแ์ต่อาจารยไ์มย่อมสอยใหอ้กี 
เพราะเขาเป็นคนอกตญัญไูมรู่คุ้ณคน คนอกตญัญไูมรู่คุ้ณผูท้ีท่าํอุปการะแก่ตน
ก่อนและทาํตอบแทน ยอ่มประสบความวบิตัทิ ัง้ในปัจจุบนัและในวนัขา้งหน้า (ข.ุ
ชา.เตรสก.(ไทย) ๒๗/๑/๓๙๖) 

อมัพฏผลทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอมัพฏผลทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นถวายผลไมแ้ดพ่ระปัจเจกพทุธเจา้
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พระนามวา่สตรงัส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๕๖๓) 

อมัพติตถะ, ท่า : ชือ่ทา่น้ําแหง่หนึ่ง เป็นทีอ่ยู่ของนาคมฤีทธิ ์  มพีษิทีเ่ขีย้ว มพีษิกลา้ อยูแ่ควน้
เจดยี ์ และพระผูม้พีระภาคไดเ้สดจ็ไปพกัทีท่า่แหง่นี้ และพระสาคตะกเ็ขา้เตโช
กสณิพน่ไฟสูบ้า้ง ทนีัน้ ทา่นพระสาคตะครัน้ปราบเดชของนาคนัน้ไดแ้ลว้ ดงัคาํ
ในมหาวภิงัคท์ีช่าวบา้นพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่พระองคผ์ูเ้จรญิ  พระองคอ์ยา่
เสดจ็ไปทีท่า่อมัพตติถะเลยนาคมฤีทธิ ์ มพีษิทีเ่ขีย้ว มพีษิกลา้  อาศยัอยูท่ี่
อาศรมของชฎลิ ทีท่า่อมัพตติถะนาคนัน้อยา่ทาํรา้ยพระผูม้พีระภาคเลย 
พระพทุธเจา้ขา้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๓๒๖/๔๖๒,๒/๓๒๖/๔๖๓) 

อมัพทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอมัพทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาต ิ๑ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กปั ทา่นเกดิเป็นวานรอยูใ่น
ป่าหมิพานต ์ ไดถ้วายผลมะมว่งพรอ้มกบัน้ําผึง้ แดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่อ
โนมทสัส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไปเกดิในเทวโลกตลอด ๕๗ กปั และมา
เกดิในมนุษยโลก ไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๑๔ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๓/๒๑๐) 

อมัพปาลิวนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการสนทนาธรรมในอมัพปาลวีนั ทา่นพระสารบีุตรขณะอยู่ 
ณ อมัพปาลวีนัถามทา่นพระอนุรุทธะวา่ ธรรมอะไรทีท่าํใหท้า่นมอีนิทรยีผ์อ่งใส 
สหีน้าบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ทา่นพระอนุรุทธะตอบวา่ เพราะทา่นมจีติตัง้มัน่อยูใ่นสติ
ปัฏฐาน ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๐๗/๔๓๙) 

อมัพปาลิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีอ่มัพปาลวีนั พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายขณะประทบัอยู ่ณ อมัพปาลวีนัวา่ สตปัิฏฐาน ๔ คอื (๑) กายานุปัสส
นา การพจิารณาเหน็กายในกาย (๒) เวทนานุปัสสนา การพจิารณาเหน็เวทนา
ในเวทนา (๓) จติตานุปัสสนา การพจิารณาเหน็จติในจติ (๔) ธมัมานุปัสสนา 
การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม เป็นทางเดยีวทีจ่ะทาํใหส้ตัวพ์น้จากทุกข ์ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๓๖๗/๒๑๐) 

อมัพปาลี, เทพธิดา : ชื่อเทพธดิาองคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระอมัพปาลเีถร ี ดงัคาํในอป
ทานทีท่า่นเถรกีล่าวไวว้า่ หมอ่มฉนัไดอ้อกบวชเป็นภกิษุณี มเีพศประเสรฐิใน
ศาสนาของพระชนิเจา้พระนามวา่กสัสปะไดไ้ปเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ เพราะ
ผลแหง่กรรมนัน้เมือ่ถงึภพสดุทา้ย หมอ่มฉนัเกดิเป็นโอปปาตกิะ ทีร่ะหวา่งกิง่ตน้
มะมว่งจงึมชีือ่วา่อมัพปาล ีตามนิมติหมายนัน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๑๒/๕๔๘) 

อมัพปาลี, หญิงงามเมือง :ชือ่หญงิงามเมอืง อยู่เมอืงเวสาล ี เคยนิมนตพ์ระผูม้พีระภาคถวาย
ภตัตาหาร ดงัคาํในมหาวรรคทีก่ล่าวไวว้า่ หญงิงามเมอืงชือ่อมัพปาลทีราบการที่
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พระผูม้พีระภาคทรงรบันิมนตแ์ลว้ จงึลุกจากอาสนะถวายอภวิาทพระผูม้พีระ
ภาค  ทาํประทกัษณิแลว้กลบัไป (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๘๘/๑๐๔, ๕/๒๘๘/๑๐๕, ๕/
๒๘๙/๑๐๕, ๕/๒๘๙/๑๐๖)  

 อมัพปาลีคณิกา, นาง :ชือ่หญงิงามเมอืง ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร ทีก่ล่าวไวว้่า นางอมั
พปาลคีณิกาทราบวา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ถงึกรุงเวสาลปีระทบัอยู่ทีส่วนมะมว่ง
ของเรา ลาํดบันัน้  นางอมัพปาลคีณิกาใหจ้ดัเตรยีมยานพาหนะคนังาม ๆ  ขึน้
ยานพาหนะคนังาม ๆ  ออกจากกรุงเวสาลพีรอ้มดว้ยยานพาหนะ แลว้นิมนต์
พระผูม้พีระภาคไปฉนัทีบ่า้น,ในอรรถกถาอธบิายวา่ นางเป็นพระเทวขีองพระ
เจา้พมิพสิารมรีาชโอรสองคห์น่ึงนามวา่วมิลโกณฑญัญะ ดงัคาํในเถรคาถาทีพ่ระ
วมิลโกญญเถระกล่าววา่ ภกิษุผูเ้กดิจากนางทุมะกบัพระเจา้ปัณฑรเกตุผูค้รอง
เศวตฉตัร ลดธงเสยีได ้  ใชธ้งชยันัน้แหละกาํจดัมานะมปีระการหลากหลาย เป็น
ดุจลดธงผนืใหญ่ลงเสยีได ้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๑/๑๐๖,๑๐/๑๖๒/๑๐๘,ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๖๔/๓๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ นางทุมะ คอื นางอมัพปาล ีคาํวา่ พระเจา้ปัณฑร
เกตุ คอืพระเจา้พมิพสิาร (ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๖๔/๒๒๗)  

อมัพปาลีเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอมัพปาลเีถร ี มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระภคนีิของพระปัจเจก
พทุธเจา้พระนาม วา่ ผสุสะ ไดฟั้งพระธรรมเทศนาแลว้เกดิความเลือ่มใสจงึได้
ถวายทานแลว้ปรารถนารปูสมบตั ิในกปัที ่๓๑ สมยัของพระพทุธเจา้พระนามวา่
สขิ ีทา่นเกดิในตระกลูพราหมณ์ในกรุงอรุณวด ีไดด้า่ภกิษุณีผูไ้มม่อีาสวะวา่ เป็น
หญงิแพศยาประพฤตอินาจาร ประทุษรา้ยพระศาสนา เพราะผลแหง่กรรมนัน้ 
ทา่นจงึตกนรกอนัรา้ยแรง พน้จากนรกแลว้ไดม้าเกดิเป็นหญงิแพศยาอกี 
๑๐,๐๐๐ ชาต ิ ชาตติ่อมาไดบ้วชในศาสนาของพระพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ 
เพราะผลแหง่การบวชนัน้ ทา่นจงึไดไ้ปเกดิในสวรรค ์ ในชาตสิดุทา้ยนี้ เกดิเป็น
โอปปาตกิะ ทีร่ะหวา่งกิง่มะมว่ง จงึชือ่วา่อมัพปาล ี ต่อมาไดม้าบวชในศาสนา
ของพระพทุธเจา้ ไมน่านกไ็ดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๒๐๔/๕๔๗) 

อมัพปาลีเถรีคาถา : ภาษติของพระอมัพปาลเีถร,ีคาถาของพระอมัพปาลเีถร ี ทา่นพระอมั
พปาลเีถรกีล่าววา่เมือ่ก่อนผมของเรามสีดีาํเหมอืนสแีมลงภู่ มปีลายผมงอน  
เดีย๋วนี้ ผมเหล่านัน้กลายสภาพเป็นเหมอืนป่านและปอเพราะชรา พระดาํรสัของ
พระพทุธเจา้ผูต้รสัแตค่วามจรงิ เป็นคาํจรงิแทไ้มแ่ปรเป็นอยา่งอื่น เมื่อก่อน มวย
ผมของเราเตม็ดว้ยดอกไมห้อมกรุน่ เหมอืนผอบทีอ่บกลิน่  เดีย๋วนี้ ผมนัน้มกีลิน่
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เหมอืนขนกระต่ายเพราะชรา พระดาํรสัของพระพทุธเจา้ผูต้รสัแต่ความจรงิ เป็น
คาํจรงิแท ้  ไมแ่ปรเป็นอยา่งอื่น ฯลฯ เมือ่ก่อน  เทา้ทัง้สองของเราสวยงามนกั 
เปรยีบเหมอืนรองเทา้ยดัปุยนุ่น เดีย๋วนี้  แตกเป็นริว้รอยเพราะชราพระดาํรสั
ของพระพทุธเจา้ผูต้รสัแตค่วามจรงิเป็นคาํจรงิแท ้  ไม่แปรเป็นอยา่งอื่น เดีย๋วนี้ 
รา่งกายนี้เป็นเชน่นี้  ครํ่าครา่เพราะชรา เป็นแหล่งทีอ่ยูแ่หง่ทุกขเ์ป็นอนัมาก
ปราศจากเครือ่งลบูไล ้ เป็นดุจเรอืนอนัครํ่าครา่ พระดาํรสัของพระพทุธเจา้ผูต้รสั
แต่ความจรงิ เป็นคาํจรงิแท ้ ไมแ่ปรเป็นอยา่งอื่น (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๒๕๒/๕๙๖) 

อมัพปาลีวนั : สวนทีห่ญงิแพศยาชือ่อมัพปาล ี ถวายเป็นสงัฆาราม ไมน่านก่อนวนัพทุธ
ปรนิิพพาน อยู่ในเขตเมอืงเวสาล ี ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ์
หมูใ่หญ่เสดจ็ถงึกรุงเวสาลปีระทบัอยูท่ีอ่มัพปาลวีนัรบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา
ตรสัถงึภกิษุผูม้สีตสิมัปชญัญะสรุปความไดว้า่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมี
สตสิมัปชญัญะอยู ่ น้ีเป็นคาํพรํ่าสอนของเราสาํหรบัเธอทัง้หลาย,ในอมัพปาลสิตูร 
กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ อมัพปาลวีนั เขตกรุงเวสาล ีแลว้ตรสั
มหาสตปัิฏฐาน ๔  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๐/๑๐๔,๑๐/๑๖๑/๑๐๖,๑๐/๑๖๑/๑๐๗,๑๐/
๑๖๒/๑๐๘,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๖๗/๒๑๐,๑๙/๙๐๗/๔๓๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อมัพปาลวีนั หมายถงึสวนมะมว่งของหญงิคณิกา
ชือ่อมัพปาล ีซึง่ถวายเป็นทีพ่กัแดส่งฆม์พีระพทุธเจา้เป็นประธาน (ท.ีม.อ. (บาล)ี 
๑๖๐/๑๔๖)  

อมัพปิณฑิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอมัพปิณฑยิเถระ ม ี ๒ เรือ่ง แต่
เนื้อหาต่างกนั คอื 

 1.อมัพปิณฑิยเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่
๙๑ ทา่นไดถ้วายผลมะมว่งแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทาน
นัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๐/๔๕๙) 

 2.อมัพปิณฑิยเถราปทาน มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่
๙๑ ทา่นไดถ้วายผลมะมว่งแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทาน
นัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๒/๗๑) 

อมัพยาคทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอมัพยาคทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายผลมะมว่งแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยน้ี 
ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๔๐๔) 



 

๖๒๕๓ 
 

 

อมัพยาคทุายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอมัพยาคุทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดถ้วายมะม่วงและขา้วยาคแูดพ่ระ
ปัจเจกพทุธเจา้พระนามวา่สตรงัส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๒/
๕๓๗) 

อมัพรอมัพรวติยะ, เม ือง :ชือ่เมอืงยกัษ์แห่งหนึ่ง อยูท่างทศิเหนือ ทีม่ทีา้วเวสสวณัมหาราช
ปกครอง มรีาชธานีชือ่อาฬกมนัทา มปีรากฏในอาฏานาฏยิสตูร ดงัคาํวา่ ทางทศิ
เหนือ  มเีมอืงกปีวนัตะและมอีกีเมอืงหน่ึงชือ่ชโนฆะอกีเมอืงหนึ่งชื่อนวนวตยิะ 
และมอีกีเมอืงหน่ึงชือ่อมัพรอมัพรวตยิะ มรีาชธานีชือ่อาฬกมนัทา ๑๑/๒๘๑/
๒๒๗,๑๑/๒๙๑/๒๔๐) 

อมัพรงัสะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระปุปผฉท
นิยเถระ ดงัคาํในปุปผฉทนิยเถราปทานทีท่า่นเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนสรุป
ความไดว้า่ ขา้พเจา้เป็น พราหมณ์มนีามวา่สนุนัทะ เป็นผูค้งแก่เรยีน  จบมนตร ์ 
เป็นผูค้วรแก่การขอ ไดบ้ชูายญัชือ่วา่วาชเปยยะ (กลา่วคาํอ่อนหวาน) คราวหนึ่ง 
เดด็ดอกไมท้ีข่ ัว้แลว้ ประชุมศษิยท์ัง้หมด  ใหช้ว่ยกนัโยนดอกไมข้ึน้ไปในอากาศ 
เพือ่บชูาสกัการะ พระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระทีเ่สดจ็ไปทางอากาศ เพราะผล
แหง่กรรมนัน้ ในกปัที ่ ๑๑๑ (นบัจากกปัน้ีไป) ไดเ้ป็นกษตัรยิผ์ูจ้กัรพรรด ิ  ๓๕  
ชาต ิ มพีระนามวา่อมัพรงัสะ  มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๒๙๗) 

อมัพลฏัฐิกา, ปราสาท :ชือ่ปราสาทแหง่หนึ่งอยู่ระหวา่งกรุงราชคฤหแ์ละเมอืงนาลนัทา,พระ
ราหุลเคยอยู ่ ณ ปราสาทแหง่น้ี ดงัคาํในจฬูราหุโลวาทสตูรวา่ พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระเวฬุวนั เขตกรุงราชคฤห ์ สมยันัน้แล ทา่นพระราหุลพกัอยู่ ณ 
ปราสาทชือ่อมัพลฏัฐกิาครัน้เวลาเยน็ พระผูม้พีระภาคทรงออกจากทีห่ลกีเรน้
แลว้เสดจ็เขา้ไปหาทา่นพระราหุลจนถงึปราสาทชือ่อมัพลฏัฐกิา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๐๗/๑๑๗) 

อมัพลฏัฐิกา, สวน : ชื่อราชอุทาน ภายในกรุงราชคฤห ์ แควน้มคธ ในพรหมชาลสตูรกล่าวไว้
วา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ทางไกลระหวา่งกรุงราชคฤหก์บัเมอืงนาลนัทาพรอ้ม
ดว้ยภกิษุหมูใ่หญ่ประมาณ ๕๐๐ รปู เสดจ็เขา้ประทบัแรม ณ พระตาํหนกัหลวง
ในพระราชอุทยานอมัพลฏัฐกิาพรอ้มกบัภกิษุสงฆ,์ในกฏุทนัตสตูรกล่าวไวอ้ยูใ่กล ้
หมูบ่า้นพราหมณ์ชาวมคธชือ่ขาณุมตั ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปใน
แควน้มคธพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ ๕๐๐ รปู เสดจ็ถงึหมูบ่า้น
พราหมณ์ชาวมคธชือ่ขาณุมตั ประทบัอยูใ่นสวนอมัพลฏัฐกิา ใกลห้มูบ่า้น



 

๖๒๕๔ 
 

 

ขาณุมตั (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑/๑, ๙/๓๒๓/๑๒๕,๙/๓๒๔/๑๒๕,๙/๓๒๕/๑๒๖,๙/๓๒๖/
๑๒๖) 

อมัพลฏัฐกิาวนั : ชือ่สถานทีแ่ห่งหนึ่ง เป็นอุทยานป่าเสน้ทางเสดจ็ผา่นของพระผูม้พีระภาค
ก่อนทีจ่ะปรนิิพพาน ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่
ตามความพอพระทยัในกรุงราชคฤห ์ รบัสัง่เรยีกท่านพระอานนทม์าตรสัวา่  มา
เถดิ อานนท ์ เราจะเขา้ไปยงัอมัพลฏัฐกิาวนักนั (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๓/๘๙,๑๐/
๑๔๔/๘๙) ; ด ูอมัพลฏัฐกิา, สวน  

อมัพวนเปตวตัถ ุ: เรือ่งเปรตเฝ้าสวนมะมว่งเป็นเรือ่งแสดงผลแหง่กรรมชัว่และกรรมดขีอง
คหบดชีาวกรงุสาวตัถ ี คอืคหบดนีัน้ไดป้ระสบชะตากรรม สิน้เนื้อประดาตวั 
ภรรยาเสยีชวีติ นําธดิาคนเดยีวไปยกใหเ้พือ่น ขอเงนิเป็นทุนทาํ การคา้เพยีง 
๑๐๐ กหาปณะ เขาไปคา้ขายกบักองเกวยีนไดก้าํไรถงึ ๕๐๐ กหาปณะ แต่ขณะ
เดนิทางกลบัถูกโจรปลน้และทาํรา้ยตนเสยีชวีติ เขาตายไปพรอ้มจติผกูพนัใน
ทรพัยท์ีซ่่อนไวก่้อนตาย ดว้ยความโลภนัน้เขาไปเกดิเป็นเปรตเฝ้าทรพัย ์ ต่อมา
ธดิาของเขาทราบขา่วจากพวกพอ่คา้ทีห่นีรอดไปได ้นางไดท้าํบุญอุทศิสว่นกุศล
ไปใหโ้ดยนําผลมะมว่ง ขา้วยาคแูละน้ําไปถวายแดพ่ระผูม้พีระภาค คหบดจีงึได้
เป็นเวมานิกเปรตปรากฏตวัแก่พวกพอ่คา้คณะนัน้ทีเ่ดนิทางไปถงึทีน่ัน้ และได้
ฝากทรพัย ์ทีซ่่อนไวไ้ปใหธ้ดิาดว้ย (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๗๙๖/๒๙๘) 

อมัพวนั : สวนมะมว่ง มหีลายแหง่ เพือ่กนัสบัสน ทา่นมกัใสช่ือ่เจา้ของสวนนําหน้าดว้ย 
เชน่ สวนมะมว่งของหมอชวีก ในเขตเมอืงราชคฤห ์ ซึง่ถวายเป็นสงัฆาราม
เรยีกวา่ ชวีกัมพวนั เป็นตน้,ในเตวชิชสตูร กล่าววา่อยูแ่ควน้โกศล ดงัคาํวา่ พระ
ผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ 
๕๐๐ รปู เสดจ็ถงึหมูบ่า้นพราหมณ์ของชาวโกศลชือ่มนสากฏะประทบัอยู ่ ณ 
อมัพวนั ใกลฝั้ง่แมน้ํ่าอจริวด ี ดา้นเหนือหมูบ่า้นมนสากฏะ,ในมหาปรนิิพพาน
สตูรกล่าวไวว้า่อยูเ่มอืงปาวากม็ ี ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ์
หมูใ่หญ่เสดจ็ไปถงึกรุงปาวา  ประทบัอยู่ทีอ่มัพวนัของนายจุนทกมัมารบุตรเขต
กรุงปาวา,ในปาสาทกิสตูรกล่าววา่อยูแ่ควน้สกักะกม็ ี ดงัคาํว่า พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่  ณ  ปราสาทในอมัพวนัของพวกเจา้ศากยะนามวา่ เวธญัญา แควน้
สกักะ,ในมฆเทวสตูร กล่าววา่อยูก่รุงมถิลิา กม็ ีดงัคาํวา่พระผูม้พีระภาคประทบั
อยู ่  ณ  อมัพวนัของพระเจา้มฆเทวะ  เขตกรุงมถิลิา,ในเถรคาถากล่าววา่เป็นที่
อยูข่องพระจฬูปันถกะ ดงัคาํวา่ปันถกเถระเนรมติตนหนึ่งพนันัง่ในอมัพวนัทีน่่า
รืน่รมย ์ จนถงึเวลาเขามานิมนต ์  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕๑๘/๒๓๐,๙/๕๒๑/๒๓๐,ท.ีม.



 

๖๒๕๕ 
 

 

(ไทย)๑๐/๑๘๙/๑๓๗,๑๐/๑๔๖/๑๔๕,๑๐/๑๔๖/๑๔๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๖๔/
๑๒๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๘/๓๗๒,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๖๓/๔๓๗) 

อมัพวิมาน : ม ี๒ เรือ่ง แปลความหมายและเน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อมัพวิมานวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายวดัสวนมะมว่ง เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้

แก่หญงิ ผูถ้วายวดัสวนมะมว่ง เป็นวมิานอนัรุง่เรอืงในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ (ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๗๘๓/๙๐) 

 2.อมัพวิมาน วมิานทีเ่กดิขึน้แก่บุรษุผูร้บัจา้งรดน้ําตน้มะมว่งไดถ้วายน้ําสรงแด่
พระสารบีุตร เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่บุรุษผูร้บัจา้งรดน้ําตน้มะมว่ง ไดถ้วายน้ําสรง
แดพ่ระสารบีตุร เพราะไดถ้วายน้ําสรงแดท่า่นพระสารบุีตรเถระขณะเดนิฝ่าแดด
ในฤดรูอ้นเหงือ่โทรมกาย ผา่นมาใกลส้วนนัน้ เป็นวมิานอนัรุง่เรอืงยิง่ในสวรรค์
ชัน้ดาวดงึส ์(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๔๖/๑๔๓) 

อมัพสกัขรเปตวตัถ ุ: เรือ่งเจา้อมัพสกัขรลจิฉว ีกบัเปรตเปลอืย เป็นเรือ่งการสนทนาระหวา่งเจา้
ลจิฉวพีระนามวา่อมัพสกัขระผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ถอืลทัธนิตัถกิทฏิฐ ิ (เหน็วา่ทาํดี
ทาํชัว่ไมม่ผีล บุญบาปไมม่)ี กบัภุมเทวดาผูเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ ทีม่าชว่ยญาต ิ คอื 
หลานชายในชาตกิ่อนซึง่ถกูจบัในขอ้หากระทาํโจรกรรมและถูกตดัสนิประหาร
ชวีติโดยเสยีบหลาวไว ้(ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๕๑๗/๒๕๐) 

อมัพสณัฑ ์: ชือ่หมูบ่า้นของพวกพราหมณ์แหง่หน่ึง เป็นป่ามะมว่ง เป็นทีร่ก ทีท่บึเตม็ไปดว้ย
มะมว่ง, อยูเ่ขตกรุงราชคฤหท์างเหนือ เป็นทีท่า้วสกักะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค
ทลูถามปัญหา มปีรากฏในสกักปัญหสตูร ดงัคาํว่า พระผูม้พีระภาคประทบัอยูใ่น
ถํ้าอนิทสาละทีภ่เูขาเวทยิกะ ทางทศิเหนือของหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อมัพสณัฑ ์
ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกแหง่กรุงราชคฤหแ์ควน้มคธ (๑๐/๓๔๔/๒๗๓,๑๐/
๓๔๕/๒๗๓,๑๐/๓๔๖/๒๗๔ 

อมัพสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเปรยีบเหมอืนมะมว่ง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มะมว่ง ๔ 
ชนิด คอื (๑) มะมว่งดบิแตผ่วิสกุ (๒) มะมว่งสกุแต่ผวิดบิ (๓) มะมว่งดบิและผวิ
ดบิ (๔) มะมว่งสกุและผวิสกุ แลว้ตรสัวา่ บุคคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งม ี ๔ 
จาํพวก คอื (๑) บุคคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งดบิแต่ผวิสกุ (๒) บุคคลเปรยีบ
เหมอืนมะมว่งสกุแต่ผวิดบิ (๓) บุคคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งดบิและผวิดบิ (๔) 
บุคคลเปรยีบเหมอืนมะม่วงสกุและมผีวิสกุ แลว้ตรสัอธบิายบคุคลเปรยีบเหมอืน
มะมว่ง ๔ จาํพวก เหมอืนกนักบับุคคลเปรยีบเหมอืนหมอ้ ๔ จาํพวกในกุมภสตูร 
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๕/๑๖๐) 

อมัพฏัฐชยั, พระเจา้จกัรพรรด ิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระ อมัพ
ทายกเถระ ดงัคาํในอมัพทายกเถราปทาน ทีท่่านเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตน



 

๖๒๕๖ 
 

 

สรุปความไดว้า่ขา้พเจา้เป็นวานรอยูท่ีภ่เูขาหมิพานตท์ีส่งูสดุไดเ้หน็พระพทุธเจา้
นามวา่อโนมทสัส ี ผูม้พีระคุณอนัยิง่ไมต่ํ่าทราม จงึทาํจติใหเ้ลื่อมใสใน
พระพทุธเจา้ไดไ้ปเกบ็ผลมะมว่งสกุจากตน้มะมว่งนัน้มาถวายพรอ้มน้ําผึง้ เพราะ
กรรมในครัง้นัน้ ในกปัที ่ ๑๗๗ (นบัจากกปัน้ีไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๑๔ 
ชาตมิพีระนามวา่อมัพฏัฐชยั มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๐/๒๑๑) 

อมัพฏัฐมาณพ : ชือ่ศษิยข์องโปกขรสาตคินหน่ึง เป็นชายหนุ่ม ชาวอจิฉานงัคลคาม แควน้
โกศล เป็นผูท้ีเ่ก่งมากเทยีบเทา่อาจารย ์ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูรทีก่ล่าววา่ อมัพฏัฐ
มาณพผูเ้ป็นศษิยข์องพราหมณ์โปกขรสาต ิ เป็นผูค้งแก่เรยีน ทรงจาํมนตร ์ จบ
ไตรเพทพรอ้มทัง้นิฆณัฑุศาสตร ์  เกฏุภศาสตรอ์กัษรศาสตร ์  และประวตัศิาสตร ์ 
รูต้วับทและไวยากรณ์  ชาํนาญโลกายตศาสตรแ์ละการทาํนายลกัษณะมหาบุรษุ 
อาจารยย์กยอ่งและตวัเขากย็อมรบัในวชิชา  ๓ประการอนัเป็นของอาจารยข์อง
ตนวา่รูเ้ทา่กนักบัทีอ่าจารยร์ู ้ เขาเคยไปสนทนากบัพระผูม้พีระภาคดว้ยความ
อวดเก่ง แสดงความไมเ่คารพพระผูม้พีระภาค ภายหลงัอาจารยไ์ปตอ้งขอโทษ 
ดงัคาํตอนหนึ่งวา่ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัเล่าเรือ่งเทา่ทีพ่ระองคท์รงสนทนากบั
อมัพฏัฐมาณพใหพ้ราหมณ์โปกขรสาตทิราบทุกประการ เมือ่พระผูม้พีระภาค
ตรสัอยา่งนี้  พราหมณ์โปกขรสาตไิดก้ราบทลูว่า ทา่นพระโคดม อมัพฏัฐมาณพ
เป็นคนโง ่  โปรดยกโทษใหเ้ขาเถดิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ขอใหอ้มัพฏัฐมาณพ
จงมคีวามสุขเถดิ พราหมณ์ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๖/๘๘,๙/๒๕๗/๘๙,๙/๒๕๘/๘๙,๙/
๒๕๙/๙๐) 

อมัพฏัฐวงศ  ์: วงศข์องอมัพฏัฐมาณพ ตระกลูกณัหายนะ เป็นคนรบัใชพ้วกศากยะ มปีรากฏใน
อมัพฏัฐสตูร (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๗๓/๙๕)  

อมัพฏัฐสูตร  : พระสตูรวา่ดว้ยชายหนุ่มชือ่อมัพฏัฐะ พระสตูรนี้ พระผูม้พีระภาคตรสัแก่อมัพฏัฐ
มาณพ ขณะประทบัแรมอยูใ่นป่า ใกลห้มูบ่า้นอจิฉานงัคละ เขตเมอืงอุกกฏัฐะ ที่
พระเจา้ปเสนทโิกศล กษตัรยิแ์หง่แควน้โกศล พระราชทานเป็นพรหมไทยให้
พราหมณ์โปกขรสาตเิป็นผูป้กครอง พราหมณ์โปกขรสาตทิราบวา่ พระผูม้พีระ
ภาคเสดจ็มา จงึมอบหมายใหอ้มัพฏัฐมาณพ ผูเ้ป็นศษิยไ์ปสงัเกตดวู่าเป็นพระ
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้จรงิตามกติตศิพัทเ์ล่าลอื หรอืไม ่ เมือ่อมัพฏัฐมาณพ
ถามวา่ จะสงัเกตจากอะไร จงึบอกใหต้รวจดวูา่ มมีหาปุรสิลกัษณะ ครบ ๓๒ 
ประการตามคมัภรีม์นัตระของตนหรอืไม ่แต่อมัพฏัฐมาณพ กลบัไปแสดงอาการ
ไมเ่คารพ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัพระสตูรนี้เพือ่ทาํลายทฏิฐมิานะเรือ่งการถอื
ชัน้วรรณะ 



 

๖๒๕๗ 
 

 

  เริม่ตน้ อมัพฏัฐมาณพซึง่ไดร้บัยกยอ่งวา่มชีาตติระกลูด ี มกีารศกึษาด ี ไดเ้ขา้
ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอยา่งองอาจกลา้หาญ แสดงกริยิาอาการเหยยีดหยาม
พระผูม้ ี พระภาคดว้ยการยนืสนทนาบา้ง เดนิสนทนาบา้ง โดยอา้งวา่ผูเ้ป็น
พราหมณ์สมควรสนทนาอยา่งนี้กบัสมณะศรีษะโลน้ซึง่เป็นดุจคนชัน้ตํ่าทีเ่กดิ
จากเทา้ของทา้วมหาพรหม เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัเตอืนวา่ ทาํไมไม่ทาํธุระที่
ไดร้บัมอบหมายมา ไฉนจงึมาแสดง กริยิาของผูไ้รก้ารศกึษาเชน่นี้ 

  อมัพฏัฐมาณพโกรธจดั จงึกล่าววาจากระทบถงึศากยวงศว์า่เป็นสกุลไพร่ ดุ
รา้ย เพราะไมเ่คารพตนซึง่มวีรรณะสงูกวา่ พระผูม้พีระภาคจงึทรงซกัประวตัิ
บรรพบุรุษของอมัพฏัฐมาณพ จนเขายอมรบัวา่บรรพบุรุษของเขาชือ่กณัหะ ซึง่
เป็นตน้สกลุ กณัหายนโคตรกณัหะเป็นลกูของหญงิรบัใชข้องพระเจา้โอกกาก
ราชผูท้รงเป็นบรรพบุรุษ ของพวกศากยกษตัรยิ ์

  จากนัน้ทรงซกัถามถงึประเพณีนิยมของพราหมณ์ทีป่ฏบิตัติ่อกษตัรยิแ์ละ
พราหมณ์ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  ๑. ตรสัถามวา่ บตุรทีเ่กดิจากบดิาเป็นกษตัรยิ ์มารดาเป็นพราหมณ์ จะได ้ที่
นัง่และน้ําในหมูพ่ราหมณ์หรอืไม ่ทลูตอบวา่ ได ้

  ตรสัถามวา่ พวกพราหมณ์จะยอมใหร้ว่มบรโิภคอาหารในพธิศีราทธ ์ (พธิทีาํ 
บุญใหผู้ต้าย) พธิถีาลปิากะ (พธิใีนงานมงคล) ยญัพธิ ี (พธิบีวงสรวง) และพธิี
ปาหุนะ (พธิตีอ้นรบัแขก) หรอืไม ่ทลูตอบวา่ ยอม 

  ตรสัถามวา่ พวกพราหมณ์จะสอนมนัตระ (มนตร)์ ใหห้รอืไม ่ทลูตอบวา่ สอน
ให ้

  ตรสัถามวา่ พราหมณ์จะหา้มเขาแต่งงานกบัสตรพีราหมณ์หรอืไม ่ ทลูตอบวา่ 
ไมห่า้ม 

  ตรสัถามวา่ เขาจะไดร้บัอภเิษกเป็นกษตัรยิห์รอืไม ่ทลูตอบวา่ ไมไ่ด ้
  ตรสัถามวา่ เพราะเหตุไร ทลูตอบวา่ เพราะเขาไมบ่รสิทุธิฝ่์ายมารดา 
  ๒. ตรสัถามวา่ บตุรทีเ่กดิจากบดิาเป็นพราหมณ์ มารดาเป็นกษตัรยิ ์จะได ้ที่

นัง่และน้ําในหมูพ่ราหมณ์ จะไดร้ว่มบรโิภคอาหารในพธิกีรรม (ดงักล่าวขา้งตน้) 
หรอืไม ่ทลูตอบวา่ ได ้

  ตรสัถามวา่ พวกพราหมณ์จะสอนมนัตระใหห้รอืไม ่ทลูตอบวา่ สอนให ้
  ตรสัถามวา่ พวกพราหมณ์จะหา้มเขาแต่งงานกบัสตรพีราหมณ์หรอืไม ่ ทลู 

ตอบวา่ ไมห่า้ม 
  ตรสัถามวา่ เขาจะไดร้บัอภเิษกเป็นกษตัรยิห์รอืไม่ ทลูตอบวา่ ไมไ่ด ้
  ตรสัถามวา่ เพราะเหตุไร ทลูตอบวา่ เพราะเขาไมบ่รสิทุธิฝ่์ายบดิา 



 

๖๒๕๘ 
 

 

  ตรสัสรุปวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกนัระหวา่งหญงิกษตัรยิก์บัหญงิพราหมณ์ ชาย
กษตัรยิก์บัชายพราหมณ์ตามกรณีตวัอยา่งขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ กษตัรยิป์ระเสรฐิ
กว่า เพราะบตุรทีเ่กดิจากหญงิพราหมณ์เป็นกษตัรยิไ์มไ่ด ้

  ๓. ตรสัถามวา่ พราหมณ์ทีถู่กลงโทษโกนศรีษะ ถูกเอาขีเ้ถา้โรยศรีษะ ถูก
เนรเทศออกจากเมอืง จะไดอ้าสนะและน้ําในหมูพ่ราหมณ์ จะไดร้ว่มบรโิภค
อาหารในพธิกีรรม (ดงักล่าวขา้งตน้) หรอืไม ่ทลูตอบวา่ ไมไ่ด ้

  ตรสัถามวา่ พวกพราหมณ์จะสอนมนัตระใหห้รอืไม ่ทลูตอบวา่ ไม่สอน 
  ตรสัถามวา่ พวกพราหมณ์จะหา้มเขาแต่งงานกบัสตรพีราหมณ์หรอืไม ่ ทลู 

ตอบวา่ หา้ม 
  ๔. ตรสัถามวา่ กษตัรยิท์ีถู่กลงโทษโกนศรีษะ ถูกเอาขีเ้ถา้โรยบนศรีษะ ถูก

เนรเทศออกจากเมอืง จะไดอ้าสนะและน้ําในหมูพ่ราหมณ์ จะไดร้ว่มบรโิภค
อาหารในพธิกีรรม (ดงักล่าวขา้งตน้) หรอืไม ่ทลูตอบวา่ ได ้

  ตรสัถามวา่ พวกพราหมณ์จะสอนมนัตระใหห้รอืไม ่ทลูตอบวา่ สอนให ้
  ตรสัถามวา่ พวกพราหมณ์จะหา้มเขาแต่งงานกบัสตรพีราหมณ์หรอืไม ่ ทลู

ตอบวา่ ไมห่า้ม 
  ตรสัสรุปวา่ กษตัรยิป์ระเสรฐิกวา่พราหมณ์ แลว้ทรงอา้งสภุาษติของพรหม

ชือ่สนงักุมารมารบัรองวา่ “ในหมูช่นทีถ่อืชาตติระกลูเป็นใหญ่ กษตัรยิน์บัวา่
ประเสรฐิทีส่ดุ สว่นทา่นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชา (ความรู)้ และจรณะ (ความ
ประพฤต)ิ คอืผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในหมูเ่ทวดาและมนุษย?์ 

  อมัพฏัฐมาณพทลูถามวา่ วชิชาคอือะไร จรณะคอือะไร ผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชา
และจรณะเป็นอยา่งไร  

  พระผูม้พีระภาคทรงอธบิายจรณะตามแนวศลี ๓ ชัน้ คอื จฬูศลี มชัฌมิศลี 
และมหาศลี พรอ้มทัง้ทรงอธบิายวชิชาตามแนววชิชา ๘ ดงัรายละเอยีดใน
สามญัญ?ผลสตูร ตรสัสรุปวา่ ใครกต็ามทีย่งัถอืชาต ิถอืโคตร ถอืตวั ถอือาวาหะ 
ววิาหะอยู ่ ชือ่วา่ยงัอยูห่า่งไกลจากวชิชาและจรณะอนัยอดเยีย่ม ต่อเมือ่ละการ
ถอืเหล่านัน้ได ้แลว้ จงึจะชือ่วา่ เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

  จากนัน้ตรสัถงึทางแหง่ความเสือ่มของวชิชาและจรณะไวด้งันี้ 
  ๑. สมณพราหมณ์ผูไ้มไ่ดว้ชิชาและจรณะอนัยอดเยีย่มกจ็ะหาบบรขิารของ

นกับวชออกป่า กนิผลไมท้ีห่ล่นลงมา 
  ๒. สมณพราหมณ์ทีป่ฏบิตัติามขอ้ ๑ ไมไ่ด ้ กจ็ะถอืเสยีมและตะกรา้ ออกมา

ขดุเผอืกมนัและเกบ็ผลไมก้นิ 



 

๖๒๕๙ 
 

 

  ๓. สมณพราหมณ์ทีป่ฏบิตัติามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ ไมไ่ด ้ กจ็ะสรา้งโรงบชูาไฟ
ขึน้ทา้ยหมูบ่า้นและนิคม คอยหาฟืนมาบาํเรอไฟ เพือ่หวงัเครือ่งบชูาจาก
ชาวบา้น 

  ๔. สมณพราหมณ์ทีป่ฎบิตัติามขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ ไมไ่ด ้กจ็ะปลกูบา้น มี
ประต ู ๔ ดา้น ทีถ่นนสีแ่ยก เพือ่คอยบชูาสมณพราหมณ์ทีเ่ดนิทางมาจากทศิ
ต่างๆ  

  ตรสัถามอมัพฏัฐมาณพวา่ เขากบัอาจารยข์องเขาคอืโปกขรสาตพิราหมณ์ถงึ
พรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะดงักล่าวหรอืไม ่ทลูตอบว่า ไม ่ 

  ตรสัถามวา่ ปฏบิตัติามทางเสือ่มแหง่วชิชาและจรณะดงักล่าวแลว้ขอ้ใดไดบ้า้ง 
ทลูตอบวา่ ปฏบิตัติามไมไ่ดเ้ลย  

  จงึตรสัสรุปวา่ ทัง้อมัพฏัฐมาณพและอาจารยไ์มม่คีุณความดอีะไรเลย แต่ยงั 
ถอืผดิๆ วา่ สมณะศรีษะโลน้เป็นพวกดาํ เกดิจากเทา้ของทา้วมหาพรหม จะ
เจรจากบัผูรู้ไ้ตรเพทไดอ้ยา่งไร โปกขรสาตถิอืตวัว่าพระเจา้ปเสนทโิกศล
พระราชทานพรหมไทยดว้ยความเคารพเลื่อมใส แต่ทาํไมไมโ่ปรดใหเ้ขา้เฝ้าในที่
เฉพาะพระพกัตร ์ เมือ่จะทรงปรกึษาขอ้ราชกจิ จะตอ้งมมีา่นกัน้บงัไวม้ใิหเ้หน็
พระองคเ์ล่า สมณ- พราหมณ์ในบดัน้ีทีเ่รยีนมนัตระจนทอ่งไดต้ามทีฤ่ๅษผีูเ้ป็น
ปาจารยผ์กู(แต่ง)ไว ้ กห็าใชว่า่จะเป็นฤๅษเีหมอืนดงัเชน่ฤๅษผีูเ้ป็นปาจารย์
เหล่านัน้ไม ่(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๔/๘๗) 

อมัพาฏกทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอมัพาฏกทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดถ้วายผลมะกอกแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่สขิ ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๕/๖๘) 

อมัพาฏกวนั : ชือ่ป่าแห่งหนึ่ง เมอืงมจัฉิกาสณฑ ์มวีดัทีพ่ระสธุรรมะไปจาํพรรษา และมปัีญหา
ไมเ่ขา้ใจกบัจติตคหบด ี เพราะคาํวา่ ขนมแดกงา เมือ่คราวทีพ่ระอคัรสาวกคอื
เมอืงมจัฉิกาสณฑ ์ ดงัคาํในจฬูวรรคทีจ่ติตคหบดกีล่าววา่ ทา่นผูเ้จรญิ  กระผม
มไิดด้า่บรภิาษทา่นขออาราธนาทา่นอยูใ่นอมัพาฏกวนัอนัรืน่รมยเ์มอืงมจัฉิกา
สณฑเ์ถดิ  กระผมจะดแูลเรือ่งจวีรบณิฑบาต  เสนาสนะ และคลิานปัจจยัเภสชั
บรขิารสาํหรบัทา่น,ในสญัโญชนสตูร มกีล่าวถงึภกิษุหลายรปูสนทนาเรือ่ง
สงัโยชน์และจติตคหบดเีป็นผูต้อบปัญหา (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๓๔/๖๗,ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๓๔๓/๓๗๐,๑๘/๓๔๔/๓๗๒,๑๘/๓๔๕/๓๗๔,๑๘/๓๔๖/๓๗๘) 

อมัพาฏการาม : ชือ่อาราม เป็นทีอ่ยูข่องพระะลกุณฑกภทัทยิเถระผูม้รีา่งกายเตีย้ ดงัคาํในเถร
คาถาทีก่ล่าวไวว้า่ พระภทัทยิภกิษุอยูใ่นอมัพาฏการามอนัสวยงามใกลช้ฏัแหง่



 

๖๒๖๐ 
 

 

ป่า  ไดถ้อนตณัหาพรอ้มทัง้รากแลว้ เป็นผูง้ามดว้ยคุณมศีลีเป็นตน้เขา้ฌานอยู่
ในชฏัแหง่ป่า (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๖๖/๔๑๙) 

อมัพาฏกิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอมัพาฏกยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดใ้ชด้อกมะกอกบชูาพระพทุธเจา้
พระนามวา่เวสสภ ู เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๖/๘๑) 

อมัพาต : อาการทีอ่วยัวะบางสว่นเชน่แขนขาตายไปกระดกิไมไ่ด ้ดงัคาํในมหาวรรควา่ ไม่
พงึใหค้นเป็นโรคอมัพาตบรรพชา,ในตโมตมสตูร กล่าวถงึ บุคคลผูม้ดืมาและมดื
ไปวา่มสีภาพความเป็นอยูอ่ยา่งฝืดเคอืง เป็นแหล่งทีห่าของกนิและเครือ่งนุ่งหม่
ไดย้าก  และเขามผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูตํ่าเตีย้  มคีวามเจบ็ป่วยมากตา
บอด  เป็นงอ่ย เป็นคนกระจอก  หรอืเป็นโรคอมัพาต (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๑๙/๑๘๗, 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๕/๑๒๙,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑) 

อมัพ ุ: น้ํา ดงัคาํในมหานิทเทสวา่ น้ํา  ตรสัเรยีกวา่  เอละ  น้ํา  ตรสัเรยีกวา่  อมัพ ุ(ข.ุ
ม.(ไทย) ๒๙/๘๐/๒๓๙) 

อยัยิกาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอยัยกิาของพระเจา้ปเสนทโิกศล สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ วดับุพพาราม พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ พระอยัยกิาของขา้
พระองค ์ชรา แก่เฒา่ มพีระชนม ์๑๒๐ ชนัษา ทวิงคตเสยีแลว้ พระองคเ์ป็นทีร่กั
ของขา้พระองคม์าก หากขา้พระองคใ์ชช้า้งแกว้เป็นตน้แลกแลว้พงึไดต้ามทีห่วงั
วา่ ขอพระอยัยกิาของเราอยา่ไดท้วิงคตเลย ขา้พระองคก์พ็งึใหแ้มช้า้งแกว้ แต่
น่าอศัจรรย ์ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัเรือ่งนี้ไวด้ยีิง่นกัวา่ สตัวท์ัง้ปวงมคีวามตาย
เป็นธรรมดา มคีวามตายเป็นทีส่ดุ ไมล่่วงพน้ความตายไปได ้ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เป็นความจรงิ สตัวท์ัง้ปวงมคีวามตายเป็นธรรมดา มี
ความตายเป็นทีส่ดุ ไมล่่วงพน้ความตายไปได ้ เหมอืนภาชนะดนิทัง้ดบิและสกุ
ลว้นมคีวามแตกเป็นธรรมดา มคีวามแตกเป็นทีส่ดุ ไมพ่น้ความแตกไปได ้  สตัว์
ทัง้ปวงจกัตาย เพราะชวีติมคีวามตายเป็นทีส่ดุ สตัวท์ัง้หลายจกัไปตามกรรม 
เขา้ถงึผลบุญและบาป โดยผูท้าํบาปจกัไปนรก สว่นผูท้าํบุญจกัไปสวรรค ์ฉะนัน้ 
บุคคลควรทาํกรรมดสีะสมไวเ้ป็นสมบตัใินโลกหน้า เพราะบุญเป็นทีพ่ึง่ของสตัว์
ทัง้หลายในโลกหน้า (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๕) 

อลัลกปัปะ, กรงุ : ชือ่เมอืงแหง่หนึ่ง ทีส่ง่ทตูไปขอพระบรมสารรีกิาตุและไดส้ว่นแบ่งของพระ
บรมสารรีกิธาตุมาบชูา มเีจา้ถูกปกครอง ดงัคาํวา่ พวกเจา้ถูลผีูค้รองกรุงอลัลกปั
ปะ  ไดท้รงสดบัวา่  พระผูม้พีระภาคปรนิิพพานในกรุงกุสนิารา  จงึทรงสง่ทตูไป
ถงึพวกเจา้มลัละผูค้รองกรุงกุสนิาราวา่ พระผูม้พีระภาคทรงเป็นกษตัรยิ ์  แม้
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พวกเรากเ็ป็นกษตัรยิ ์  จงึควรจะไดร้บัสว่นแบ่งพระบรมสารรีกิธาตบุา้ง หรอืดงั
คาํวา่ พวกเจา้ถูลผีูค้รองกรุงอลัลกปัปะทรงสรา้งพระสถูปบรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุและทาํการฉลองในกรุงอลัลกปัปะ  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๓๖/๑๗๗,๑๐/
๒๓๙/๑๗๙) 

อสัดงคต : ตกไป คอื พระอาทติยต์ก ดงัคาํทีพ่ระภทัทเถระกล่าวประวตัขิองตนไวว้า่  พระ
ศาสดาผูท้รงชนะมาร ครัน้ทรงสัง่ใหบ้วชใหเ้ราแลว้ กไ็ดเ้สดจ็เขา้พระคนัธกฎุ ี 
เมือ่พระอาทติยย์งัไมท่นัอสัดงคต พอเริม่วปัิสสนานัน้  จติของเรากไ็ดห้ลุดพน้
แลว้ หรอืดงัคาํในโมรชาดกทีย่งูทองกลา่ววา่ ดวงตาของโลกน้ี เป็นเจา้แหง่แสง
สวา่งอยา่งเอก ทอแสงเรอืงรองสวา่งไปทัว่ปฐพ ี  อสัดงคตแลว้ เพราะเหตุนัน้  
ขา้พเจา้ขอน้อมไหวพ้ระอาทติยน์ัน้  ซึง่ทอแสงเรอืงรองสวา่งไปทัว่ปฐพ ี (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๔๗๗/๔๒๐,ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๘/๖๗,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๘/๑๖๘) ; 
พจนานุกรม เขยีน อัสดง  

อสัดร, นาค : ชือ่นาคจาํพวกหน่ึงทีเ่ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคพรอ้มภกิษุสงฆ ์ณ ป่ามหาวนั เขต
กรุงกบลิพสัดุ ์ ดงัคาํในมหาสมยสตูรวา่ หมูน่าคทีอ่ยูใ่นสระนาภสะ และทีอ่ยูใ่น
กรุงเวสาลมีาพรอ้มดว้ยพวกนาคตจัฉกะ นาคกมัพลและนาคอสัดรกม็าดว้ยและ
นาคทีอ่ยูใ่นทา่ปายาคะกม็าพรอ้มดว้ยหมูญ่าต ิ(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๘/๒๖๖) 

อสัดร, ม้า : มา้ด ี หมายถงึลกูทีเ่กดิจากแมล่ากบัพอ่มา้ ดงัคาํวา่ ลาภสกัการะและชือ่เสยีง
เกดิขึน้แก่พระเทวทตัเพือ่ฆา่ตน เพือ่ความเสือ่มเหมอืนแมม่า้อสัดรตัง้ครรภเ์พือ่
ฆา่ตน เพือ่ความพนิาศ,ใชเ้ทยีมกไ็ด ้ ดงัคาํใน เมณฑกปัญหชาดกทีพ่ระราชา
ตรสัวา่ เรามคีวามพอใจอยา่งยิง่ดว้ยถอ้ยคาํอนัเป็นสภุาษติ  เราใหร้ถเทยีมมา้
อสัดรคนละคนับา้นสว่ยทีม่ ัง่คัง่คนละ  ๑  ตาํบลแก่ทา่นผูเ้ป็นบณัฑติทุกคน (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๘/๑๑๓,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๓,ข.ุชา.ทวาทสก.(ไทย) 
๒๗/๑๐๕/๓๙๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ แมม่า้อสัดร หมายถงึแมล่าซึง่เป็นสตัวว์งศ์
เดยีวกบัมา้ (รปูรา่งคลา้ยมา้แต่ตวัเลก็กวา่) ผสมพนัธุก์บัพอ่มา้  ตัง้ครรภข์ึน้ พอ
ถงึเวลาคลอด ไมส่ามารถคลอดได ้ยนืเอาเทา้กระทบืพืน้อยูจ่นตอ้งผ่าทอ้งนําลกู
ออก  เพราะถูกผา่ทอ้งแมล่าจงึตาย (ลกูทีเ่กดิจากแมล่ากบัพอ่มา้) เรยีกว่า มา้
อสัดร (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๖๘/๓๕๗)  

อสันีบาต : สายฟ้าผา่ ดงัคาํในมหานารทกสัสปชาดกทีก่ล่าวถงึบรรยายโลกนัตนรกไวต้อน
หน่ึงวา่ ในโลกนัตนรกนัน้  มหีา่ฝนชนิดต่าง ๆ  คอืฝนหอก ฝนดาบ ฝนแหลน 
ฝนหลาว มปีระกายลุกวาว เหมอืนถ่านเพลงิตกลงบนศรีษะ สายอสันีบาตรศลิา
แดงโชนตกลงทบัสตัวน์รกผูม้กีรรมหยาบชา้ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๑๑/๓๘๕) 
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อสัมิมานะ : มานะวา่เป็นเรา, การถอืเขาถอืเรา, การถอืวา่น่ีฉนั น่ีก ูกเูป็นนัน่เป็นนี่, การถอื
เราถอืเขา,ความสาํคญัวา่มตีวัตน,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ ความสาํคญั
วา่เราเป็นรปู ความพอใจวา่เราเป็นรปู ความเขา้ใจวา่เราเป็นรปูความสาํคญัวา่
เราเป็นเวทนา ฯลฯ เราเป็นสญัญาฯลฯ  เราเป็นสงัขาร  ฯลฯ  เราเป็นวญิญาณ  
ความพอใจวา่เราเป็นวญิญาณ  ความเขา้ใจวา่เราเป็นวญิญาณ ความถอืตวั 
กริยิาทีถ่อืตวั ภาวะทีถ่อืตวั ความลาํพองตน  ความทะนงตน ความเชดิชตูนเป็น
ดุจธง ความเหอ่เหมิ ความทีจ่ติตอ้งการเป็นดุจธง มลีกัษณะเชน่วา่น้ี  น้ีเรยีกวา่ 
อสัมมิานะ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๖/๓๒๗,๑๑/๓๕๑/๓๖๘,๑๑/๓๕๖/๓๙๓,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๒๔๕/๒๖๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙๑/๒๒๙,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๗๖/๑๑๖,๑๗/
๑๐๑/๑๙๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๕๗๔/๕๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๘/๖๓,๒๑/
๒๐๐/๓๑๙) 

อสัวเมธ : พธิเีอามา้บชูายญั,การฆา่มา้บชูายญั คอืปล่อยมา้อุปการใหผ้า่นดนิแดนต่างๆ 
เป็นการประกาศอาํนาจจนมา้นัน้กลบั แลว้เอามา้นัน้ฆา่บูชายญั เป็นพธิปีระกาศ
อานุภาพของราชาธริาชในอนิเดยีครัง้โบราณ ดงัคาํในยญัญสตูรและอุชชยสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มหายญัทีม่กีริยิามากเหล่านัน้ คอือสัวเมธ บุรุษเมธ 
สมัมาปาสะ วาชเปยยะ  นิรคัคฬะ ไมม่ผีลมาก (เพราะ)พระอรยิะผูป้ฏบิตัชิอบ
แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ยอ่มไมเ่กีย่วขอ้งกบัยญัทีม่กีารฆา่แพะ แกะ โค  และสตัว์
ชนิดต่าง ๆ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๒๐/๑๓๘,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๖๕) 

อสัสกชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยพระนางอุพพรเีทวขีองพระเจา้อสัสกะ มเีน้ือความอธบิายวา่ ดาบส
โพธสิตัวไ์ดช้ว่ยใหพ้ระเจา้อสัสกะสรา่งจากความโศกทีพ่ระอคัรมเหสขีอง
พระองคส์วรรคตไปเกดิเป็นหนอนโดยแสดงใหเ้หน็วา่นางนอนนัน้พอใจหนอน
ตวัผูน้ัน้มากกว่าพระองคอ์ยา่งทีน่างกบัพระราชาวา่ สถานทีท่ีข่า้พเจา้ไดเ้ทีย่ว
เล่นกบัพระเจา้อสัสกะพระสวามสีดุทีร่กัผูม้พีระประสงคต์ามความใคร ่ ความสขุ
และความทุกขเ์ก่า ๆ ถูกความสขุและความทุกขใ์หม ่ๆ ปิดบงัไว ้ เพราะฉะนัน้ 
หนอนตวันี้จงึเป็นทีร่กัของขา้พเจา้ยิง่กวา่พระเจา้อสัสกะเสยีอกี พระราชาได้
สดบัดงันัน้ทรงแคน้พระทยัสัง่ใหย้า้ยพระศพของพระนางอุพพรอีอกไป แลว้ทรง
หาหญงิอื่นมาเป็นอคัรมเหส ี แลว้บาํเพญ็กุศลมสีคุตเิป็นทีไ่ป ทีใ่ดมรีกัทีน่ัน้มี
ทุกข ์(ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑๓/๙๔) 

อสัสกะ : ชือ่แควน้หนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน้ใหญ่แหง่ชมพทูวปี ตัง้อยูลุ่่มน้ําโคธาวร ี ทศิ
ตะวนัตกเฉียงเหนือแหง่แควน้อวนัต ี นครหลวงชือ่ โปตล ิ ดงัคาํในอุโปสถสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระราชาพระองคใ์ดพงึครองราชย ์  เป็นอสิราธบิด(ีเป็น
ผูย้ ิง่ใหญ่เหนือกวา่ผูอ้ื่น)แหง่ชนบทใหญ่  ๑๖ แควน้ทีส่มบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ 



 

๖๒๖๓ 
 

 

ประการเหล่าน้ีคอื องัคะ มคธะ กาส ีโกสละ วชัช ี มลัละ เจต ีวงัสะ กุรุ ปัญจาละ 
มจัฉะ สรุเสนะ อสัสกะ  อวนัต ี  คนัธาระ กมัโพชะ(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘) 
(บางทเีรยีก โปตนะ),ในสตุตนบิาตกล่าวไวว้า่เป็นทีอ่ยูข่องพราหมณ์พาวร ี และ
เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่กลแ้ควน้มฬุกะ ดงัคาํวา่ ทา่นอาศยัอยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่าโคธาวร ีอนัเป็น
พรมแดนแควน้อสัสกะและแควน้มฬุกะตอ่กนั (เลีย้งชพี) อยูด่ว้ยการเทีย่วภกิษา
และผลไม ้(ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๘๔/๗๓๕)  

อสัสกะ, รฐั : ชือ่เมอืงสมยัโบราณทีม่หาโควนิทะใหส้รา้งเมอืงหลวง ดงัคาํวา่ ทา่น(มหา)โควนิ
ทะใหส้รา้งเมอืงหลวงเหล่าน้ีไว ้  (คอื) ใหส้รา้งกรุงทนัตปุระ  เป็นเมอืงหลวงของ
รฐักาลงิคะใหส้รา้งกรุงโปตนะ  เป็นเมอืงหลวงของรฐัอสัสกะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๓๐๙/๒๔๒) 

อสัสขลงุกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมา้กระจอกและคนกระจอก ม ี๒ สตูร แตเ่น้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อสัสขลงุกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มา้กระจอก ๓ จาํพวก คอื (๑) มา้มี

กาํลงัแต่ขาดสสีนัและความสงูความใหญ่ (๒) มา้มกีําลงัและสสีนัแต่ขาดความสงู
ความใหญ่ (๓) มา้มกีาํลงัมสีสีนัและมคีวามสงูความใหญ่ แลว้ตรสัถงึคนกระจอก 
๓ จาํพวก คอื (๑) คนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวน์แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ไม่
สมบูรณ์ด้วยความสูงความใหญ่ หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ แต่
ถูกถามปัญหาในอภธิรรมและอภวินิยัตอบไมไ่ดแ้ละไมไ่ดจ้วีรบณิฑบาต
เสนาสนะและเภสชั (๒) คนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวน์และสมบูรณ์ด้วยวรรณะ
แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงความใหญ่ หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ ตามความเป็น
จรงิ ถูกถามปัญหาในอภธิรรมและอภวินิยักต็อบได ้แต่ไมไ่ดจ้วีรเป็นตน้ (๓) คน
สมบูรณ์ด้วยเชาวน์สมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงความใหญ่ 
หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิถูกถามปัญหาในอภธิรรมและอภิ
วนิยักต็อบได ้และไดจ้วีรเป็นตน้ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๔๑/๓๘๗) 

 2.อสัสขฬงุกสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มา้กระจอก ๘ จาํพวกและโทษของ
มา้กระจอก ๘ คอื มา้กระจอกบางตวัทีน่ายสารถสีัง่วา่ เดนิไป แทงดว้ยประตกั 
(๑) ถอยหลงัดนัรถใหก้ลบัหลงั (๒) กระโดดขา้งหลงัดดัธปูใหห้กั (๓) ยกขาขึน้
ตะกุยงอนรถ ถบีงอนรถ (๔) เดนิผดิทาง นํารถไปผดิทาง (๕) เชดิกายสว่นหน้า
เผน่ขึน้ไป (๖) ไมค่าํนึงถงึประตกั กดับงัเหยีน(หมายถงึเครือ่งบงัคบัมา้ทาํดว้ย
เหลก็หรอืไมใ้สผ่า่ปากมา้) (๗) ไมก่า้วไป ไมถ่อยหลงั ยนืทือ่อยูเ่หมอืนเสาเขือ่น 
(๘) คุกเทา้หน้าและเทา้หลงัลงหมอบทบัเทา้ทัง้ ๔ อยูท่ีต่รงนัน้นัน่เอง 

  และตรสัวา่ คนกระจอก ๘ จาํพวกและโทษของคนกระจอก ๘ คอื ภกิษุรปูที่
ถูกพวกภกิษุโจทดว้ยอาบตัแิลว้ (๑) อาํพรางอาบตัไิว ้ เพราะระลกึไมไ่ดว้า่ ผม



 

๖๒๖๔ 
 

 

ระลกึไมไ่ด ้ (๒) โตต้อบภกิษุผูเ้ป็นโจทกว์า่ การกล่าวของทา่นผูเ้ป็นคนพาลไม่
เฉียบแหลม จะมปีระโยชน์อะไรเล่า ทา่นเองยอ่มเขา้ใจสิง่ทีค่วรพดู (๓) กลบัยก
อาบตัขิึน้ปรบัภกิษุผูเ้ป็นโจทกว์า่ ทา่งเองกต็อ้งอาบตัชิือ่น้ี ทา่นจงทาํคนื
เสยีก่อน (๔) พดูกลบเกลื่อน พดูนอกเรือ่ง แสดงอาการโกรธ ไมพ่อใจ (๕) กลบั
แกวง่แขนในทา่มกลางสงฆ ์ (๖) ไมเ่อือ้เฟ้ือสงฆ ์ไม่เอือ้เฟ้ือภกิษุผูเ้ป็นโจทก ์ทัง้
ทีอ่าบตัติดิตวัอยูก่ห็ลกีไปตามความประสงค ์ (๗) กล่าวอยา่งนี้วา่ ผมไมไ่ดต้อ้ง
อาบตัเิลย เธอใชค้วามนิ่งทาํใหส้งฆล์าํบาก (๘) ภกิษุรปูทีถู่กพวกภกิษุโจทดว้ย
อาบตัแิลว้กลา่วอยา่งนี้วา่ ทาํไมหนอ ทา่นผูม้อีายจุงึพยายามกล่าวหาผมนกั ผม
จกับอกคนืสกิขากลบัไปเป็นคฤหสัถ ์ เธอบอกคนืสกิขากลบัไปเป็นคฤหสัถ ์ แลว้
จงึกล่าวอย่างนี้วา่ บดัน้ี ขอทา่นผูม้อีายโุปรดเบาใจเถดิ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๑๔/๒๓๗) 

อสัสขฬงุกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมา้กระจอกและคนกระจอก พระผูม้พีระภาคตรสัถงึลกัษณะของ
คนกระจอก ๓ จาํพวกเปรยีบเทยีบกบัมา้กระจอก ๓ จาํพวก คอื คนกระจอกบาง
คน (๑) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์แต่ไมส่มบรูณ์ดว้ยวรรณะ และความสงูและความใหญ่ 
หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ แต่ตอบปัญหาในอภธิรรมและอภวินิยัไมไ่ด ้และไมไ่ด้
ปัจจยั ๔ เหมอืนมา้กระจอกบางตวัสมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ แต่ไมส่มบรูณ์ดว้ยวรรณะ 
และความสงูและความใหญ่ (๒) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ และวรรณะ แต่ไมส่มบรูณ์
ดว้ยความสงูและความใหญ่ หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ ตอบปัญหาในอภธิรรม
และอภวินิยัได ้ แต่ไม่ไดปั้จจยั ๔ เหมอืนมา้กระจอกบางตวัสมบรูณ์ดว้ยเชาว์
และวรรณะ แต่ไมส่มบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ่ (๓) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์
วรรณะ และความสงูและความใหญ่ หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ ตอบปัญหาใน
อภธิรรมและอภวินิยัได ้ และไดปั้จจยั ๔ เหมอืนมา้กระจอกบางตวัสมบรูณ์ดว้ย
เชาว ์ดว้ยวรรณะ และดว้ยความสงูและความใหญ่ 

  แลว้ตรสัถงึลกัษณะของคนด ี ๓ จาํพวกเปรยีบเทยีบกบัมา้ด ี ๓ จาํพวก คอื 
คนดบีางคน (๑) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ แต่ไมส่มบรูณ์ดว้ยวรรณะ และความสงูและ
ความใหญ่ หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ แต่ตอบปัญหาในอภธิรรมและอภวินิยัไมไ่ด้
และไมไ่ดปั้จจยั ๔ เหมอืนมา้ดบีางตวัสมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ แต่ไมส่มบรูณ์ดว้ย
วรรณะ และความสงูและความใหญ่ (๒) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ และวรรณะ แต่ไม่
สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ่ หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ ตอบปัญหาใน
อภธิรรมและอภวินิยัได ้ แต่ไมไ่ดปั้จจยั ๔ เหมอืนมา้ดบีางตวัสมบรูณ์ดว้ย
วรรณะ แต่ไมส่มบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ่ (๓) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์วรรณะ 
และความสงูและความใหญ่ หมายถงึภกิษุจะเป็นโอปปาตกิะ ปรนิิพพานในภพ
นัน้ ไมห่วนกลบัมาจากโลกนัน้ เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไป ตอบปัญหาใน



 

๖๒๖๕ 
 

 

อภธิรรมและอภวินิยัได ้ และไดปั้จจยั ๔ เหมอืนมา้ดบีางตวัสมบรูณ์ดว้ยเชาว ์
วรรณะ และความสงูและความใหญ่ 

  แลว้ตรสัถงึลกัษณะของบุรษุอาชาไนย ๓ จาํพวกเปรยีบเทยีบกบัมา้อาชาไนย 
๓ จาํพวก คอื บุรุษอาชาไนยบางคน (๑) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์แต่ไมส่มบรูณ์ดว้ย
วรรณะ และความสงูและความใหญ่ หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ แต่ตอบปัญหาใน
อภธิรรมและอภวินิยัไมไ่ด ้ และไมไ่ดปั้จจยั ๔ เหมอืนมา้อาชาไนยบางตวั
สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยวรรณะ และความสงูและความใหญ่ (๒) 
สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ และวรรณะ แต่ไมส่มบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ่ 
หมายถงึภกิษุรูอ้รยิสจั ๔ ตอบปัญหาในอภธิรรมและอภวินิยัได ้ แตไ่มไ่ดปั้จจยั 
๔ เหมอืนมา้อาชาไนยบางตวัสมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ และวรรณะ แต่ไมส่มบรูณ์ดว้ย
ความสงูและความใหญ่ (๓) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ วรรณะ และความสงูและความ
ใหญ่ หมายถงึภกิษุบรรลุเจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ ตอบปัญหาใน
อภธิรรมและอภวินิยัได ้และไดปั้จจยั ๔ เหมอืนมา้อาชาไนยบางตวัสมบรูณ์ดว้ย
เชาว ์วรรณะ และความสงูและความใหญ่ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๔๗๖) 

อสัสาชานียสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยมา้อาชาไนยและบรุุษอาชาไนย พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มา้
อาชาไนย ๓ จาํพวก คอื (๑) มา้อาชาไนยมกีาํลงัแตข่าดสสีนัและความสงูความ
ใหญ่ (๒) มา้อาชาไนยมสีสีนัแต่ขาดความสงูความใหญ่ (๓) มา้อาชาไนยมสีสีนั
และมคีวามสงูความใหญ่ แลว้ตรสัวา่ บุรษุอาชาไนย ๓ จาํพวกคอืบุรุษอาชาไนย 
(๑) สมบูรณ์ด้วยเชาวน์แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะและไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง
ความใหญ่ หมายถงึภกิษุผูท้าํใหแ้จง้เจโตวมิตุตปัิญญาวมิตุตแิตถู่กถามปัญหา
ในอภธิรรมและอภวินิยัตอบไมไ่ดแ้ละไมไ่ดจ้วีรเป็นตน้ (๒) บุรุษอาชาไนย
สมบูรณ์ด้วยเชาวน์และสมบูรณ์ด้วยวรรณะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงความ
ใหญ่ หมายถงึภกิษุผูท้าํใหแ้จง้เจโตวมิตุตปัิญญาวมิตุต ิ ถูกถามปัญหาใน
อภธิรรมและอภวินิยั ตอบได ้ แต่ไมไ่ดจ้วีรเป็นตน้ (๓) บุรุษอาชาไนยสมบูรณ์
ด้วยเชาวน์และสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงความใหญ่ หมายถงึ
ภกิษุผูท้าํใหแ้จง้เจโตวมิตุตปัิญญาวมิตุต ิ ถูกถามปัญหาในอภธิรรมและอภวินิยั 
ตอบได ้และไดจ้วีรเป็นตน้ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๔๓/๓๙๑) 

อสัสชิ, พราหมณ์ : ชื่อพราหมณ์ทีอุ่ปตสิสปรพิาชกทีพ่ระอสัสชคิรัง้แรกวา่พราหมณ์ ดงัคาํที่
พระเถระกล่าวไวว้า่ ขา้แต่พระองคผ์ูม้คีวามเพยีรมาก พราหมณ์นามวา่อสัสช ิ
สาวกของพระองค ์  ซึง่หาผูก้ระทบกระทัง่ไดย้าก มเีดชแผไ่ป  เทีย่วบณิฑบาต
ในครัง้นัน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๗๖/๔๔) 



 

๖๒๖๖ 
 

 

อสัสชิ, ฤๅษี : ชือ่ ๑ ในปัญจวคัคยีก่์อนทีจ่ะบวชเป็นพระภกิษุ ดงัคาํในอปทานวา่ สมยัต่อมา
ฤๅษปัีญจวคัคยีท์ัง้หมด คอืโกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทยิะ มหานามะ และอสัสช ิ
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒/๕๕๔) 

อสัสชิ,ภิกษุ,พระ : 1.พระมหาสาวกองคห์น่ึงเป็นพระเถระรปูหนึ่งในคณะปัญจวคัคยีเ์ป็นพระ
อรหนัตร์ุ่นแรกและเป็นอาจารยข์องพระสารบีุตร 2. ชือ่ภกิษุรปูหนึ่ง ชาวในกฏีา
คริชีนบท ในภกิษุ ๖ รปู ซึง่ประพฤตเิหลวไหล ทีเ่รยีกวา่พระฉัพพคัคีย์ คูก่บัพระ
ปุนพัพสกุะ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ สมยันัน้  พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่ 
ณ  พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรงุสาวตัถ ี  ครัง้นัน้  ภกิษุ
ชือ่วา่อสัสชแิละปุนพัพสกุะเป็นเจา้ถิน่ เป็นอลชัชเีลวทราม อยูใ่นกฏีาคริชีนบท 
(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๔๓๑/๔๖๐,ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๐/๗๒, ๔/๖๐/๗๓, ๔/๖๑/๗๔,ว.ิจ.ู
(ไทย) ๖/๒๑/๓๙,๖/๒๒/๔๑,๖/๒๒/๔๒,๖/๒๒/๔๓,๖/๒๓/๔๔,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/
๓๒๒/๑๔๓, ๗/๓๒๒/๑๔๔, ๗/๓๒๙/๑๖๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๖๘/๕๗) 

อสัสชิปนุ ัพพสกุวตัถ ุ: เรือ่งพระอสัสชแิละพระปุนพัพสุกะ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่
ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูใ้ดพงึกลา่วสอน  พรํ่าสอน และหา้มจากความชัว่ ผูน้ัน้ยอ่ม
เป็นทีร่กัของสตับุรษุทัง้หลาย แต่ไม่เป็นทีร่กัของอสตับุรษุทัง้หลาย (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๗๗/๕๒) 

อสัสชิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอสัสช ิ เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเวฬุวนั ทา่น
พระอสัสชอิาพาธไดก้ล่าวกบัภกิษุผูอุ้ปัฏฐากวา่ พวกทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคแลว้กราบทลูวา่ ภกิษุอสัสชอิาพาธเป็นไขห้นกั พกัอยูท่ีพ่กัอยูท่ีก่สัสป
การาม ขอพระผูม้พีระภาคโปรดอาศยัความอนุเคราะหเ์สดจ็ไปเยีย่มเธอถงึทีอ่ยู่
เถดิ ภกิษุเหล่านัน้รบัคาํแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้กราบทลูอยา่งนัน้ 
พระผูม้พีระภาคทรงรบันิมนตโ์ดยดุษณีภาพแลว้เขา้ไปเยีย่มทา่นพระอสัสชถิงึที่
อยู ่ ท่านพระอสัสชไิดเ้หน็พระผูม้พีระภาคกาํลงัเสดจ็มาแต่ไกลจงึลุกขึน้จาก
เตยีงเน้ือหาสาระโดยมากพงึทราบตามแนวแหง่วกักลสิตูร แต่ทีต่า่งออกไปพงึ
ทราบ ดงันี้  

  ทา่นพระอสัสชไิดก้ราบทลูวา่ เมือ่ก่อน ขา้พระองคร์ะงบักายสงัขารคอืลม
หายใจเขา้ออก บรรเทาความป่วยไขอ้ยูจ่งึไมไ่ดส้มาธ ิ เมือ่ขา้พระองคไ์มไ่ด้
สมาธกิว็า่ เรายงัไมเ่สือ่มจากสมาธนิัน้หรอื  

  พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ สมณพราหมณ์ทีม่สีมาธเิป็นแก่นสาร มสีมาธเิป็น
คุณแหง่สมณะ เมือ่ไมไ่ดส้มาธนิัน้จงึคดิวา่ เรายงัไมเ่สือ่มจากสมาธนิัน้หรอื เธอ
เขา้ใจขนัธ ์ ๕ วา่เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง เมือ่ทา่นพระอสัสชกิราบทลูวา่ ไมเ่ทีย่ง จงึ
ตรสัวา่ เหตุนัน้แล อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์๕ 



 

๖๒๖๗ 
 

 

เมือ่เบื่อหน่ายยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดัจติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติ
หลุดพน้แลว้ กร็ูว้่าหลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วร
ทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิเพือ่ความเป็นอยา่งน้ีอกี ถา้เธอเสวยสขุเวทนา ทุกขเวทนา
หรอืเสวยอทกุขมสขุเวทนา กร็ูช้ดัวา่เวทนานัน้ไมเ่ทีย่งเป็นตน้ ถา้เธอเสวยสขุ
เวทนา เสวยทุกขเวทนา เสวยอทุกขมสขุเวทนา กเ็ป็นผูป้ราศจากกเิลส เสวย
เวทนานัน้ ถา้เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ กร็ูช้ดัวา่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ถา้
เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ กร็ูช้ดัวา่เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีสุ่ด หลงัจากตายไป
กร็ูช้ดัวา่ ความเสวยอารมณ์ทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จกัเยน็ในโลกนี้ทเีดยีว 
เปรยีบเหมอืน เพราะอาศยัน้ํามนัและไส ้ ตะเกยีงน้ํามนัจงึตดิอยูไ่ด ้ เพราะสิน้
น้ํามนัและไส ้ ตะเกยีงน้ํามนันัน้จงึหมดเชือ้ดบัไป ฉะนัน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๘/
๑๖๓) 

อสัสทสัสสตูร : (อสัสสทสัสสตูร) พระสตูรวา่ดว้ยมา้ดแีละคนด ี พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
มา้ด ี๓ จาํพวก คอื (๑) มา้มกีาํลงั แต่ขาดสสีนัและความสงูความใหญ่ (๒) มา้มี
กาํลงั มสีสีนัแต่ขาดความสงูความใหญ่ (๓) มา้มกีาํลงั มสีสีนัและมคีวามสงู
ความใหญ่ แลว้ตรสัวา่ คนด ี๓ จาํพวก คอื (๑) คนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวน์แต่ไม่
สมบูรณ์ด้วยวรรณะและไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงใหญ่ หมายถงึภกิษุผูเ้ป็นพระ
อนาคาม ีแต่ถูกถามปัญหาในอภธิรรมและอภวินิยัตอบไมไ่ด ้และไมไ่ดจ้วีร เป็น
ตน้ (๒) คนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวน์และสมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วย
ความสูงและใหญ่ หมายถงึภกิษุผูเ้ป็นอนาคาม ีถูกถามปัญหาในอภธิรรมและอภิ
วนิยักต็อบไดแ้ต่ไมไ่ดจ้วีรเป็นตน้ (๓) คนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วย
วรรณะ และสมบูรณ์ด้วยความสูงความใหญ่ หมายถงึภกิษุผูเ้ป็นอนาคาม ี ถูก
ถามปัญหาในอภธิรรมและอภวินิยั ตอบได ้ และไดจ้วีรเป็นตน้ (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๔๒/๓๘๙) 

อสัสปรุะ, นิคม : ชือ่นิคมแหง่หนึ่ง อยูแ่ควน้องัคะ มปีรากฏในมหาอสัสปุรสตูร ดงัคาํวา่ สมยั
หน่ึง พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีอ่สัสปุรนิคมของพระราชกุมารชาวองัคะใน
แควน้องัคะ แลว้ตรสัขอ้ปฏบิตัขิองสมณะ ณ นิคมแหง่นี้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๑๕/
๔๕๑) 

อสัสเมธะ : พธิเีอามา้บชูายญั คอืปลอ่ยมา้อุปการใหผ้า่นดนิแดนต่างๆ เป็นการประกาศ
อาํนาจจนมา้นัน้กลบั แลว้เอามา้นัน้ฆา่บชูายญั เป็นพธิปีระกาศอานุภาพของ
ราชาธริาชในอนิเดยีครัง้โบราณ ดงัคาํในพราหมณธมัมกิสตูรทีพ่วกพราหมณ์
กราบทลูพระเจา้โอกกากราชวา่ เมือ่พระเจา้แผน่ดนิผูท้รงองอาจยิง่ใหญ่ ทรง
ยนิยอมตามคาํของพราหมณ์นัน้แลว้ จงึทรงบชูายญั คอือสัสเมธะ ปุรสิเมธะ



 

๖๒๖๘ 
 

 

สมัมาปาสะ วาชเปยยะ และนิรคัคฬะครัน้เสรจ็แลว้กพ็ระราชทานทรพัยแ์ก่
พราหมณ์เหล่านัน้ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๓๐๖/๕๗๐) 

อสัสลายนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอสัสลายนมาณพ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะ
เป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบเชงิโตว้าทะแก่อสัสลายนมาณพ ซึง่รบัอาสา
พราหมณ์ ๕๐๐ คน เขา้ไปโตว้าทะกบัพระองค ์ณ วดัพระเชตวนั เขตกรุงสาวตั
ถ ี พราหมณ์จากแควน้ต่าง ๆ ประมาณ ๕๐๐ คน เขา้มาพกัอยูใ่นกรุงสาวตัถ ี
และคดิวา่พระสมณโคดมทรงบญัญตัคิวามบรสิทุธิท์ีท่ ัว่ไปแก่วรรณะ ๔ ใครจะ
สามารถเจรจาโตต้อบกบัพระสมณโคดมได ้ ในทีส่ดุกเ็หน็วา่อสัสลายนมาณพ
สามารถจะโตต้อบไดจ้งึเขา้ไปชกัชวนถงึ ๓ ครัง้ อสัสลายนมาณพจงึยอมไป 

  อสัสลายนมาณพทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ทรงมคีวามคดิเหน็อยา่งไร 
เกีย่วกบัคาํพดูของพวกพราหมณ์ทีว่า่ วรรณะทีป่ระเสรฐิ ขาวและบรสิทุธิท์ีส่ดุ 
คอืวรรณะพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะนอกนัน้เลว ดาํและไม่บรสิทุธิ ์ พราหมณ์
เทา่นัน้เป็นบตุร เป็นโอรส เกดิจากโอษฐข์องพรหม เป็นผูท้ีพ่รหมสรา้งขึน้ เป็น
ทายาทของพรหม พระองคไ์ดต้รสัตอบโดยทรงซกัถามใหย้อมรบัในประเดน็ต่าง 
ๆ ดงันี้ คอื  

  ๑.  พราหมณ์เกดิจากโยนีของนางพราหมณี จงึไมค่วรกล่าวว่า วรรณะ
พราหมณ์ประเสรฐิทีส่ดุ 

  ๒. ในแควน้โยนก แควน้กมัโพชะและปัจจนัตชนบทอื่น มวีรรณะอยู ่ ๒ 
จาํพวก คอื เจา้และทาส บางครัง้เจา้กลบัเป็นทาส บางครัง้ทาสกลบัเป็นเจา้ 
ความเหน็ทีว่า่วรรณะพราหมณ์ประเสรฐิทีส่ดุจงึไม่ถูก 

  ๓. วรรณะทัง้ ๔ หากฆา่สตัว ์ ลกัทรพัยเ์ป็นตน้ ตายแลว้กไ็ปเกดิในอบาย 
ทุคต ิวนิิบาต นรกเหมอืนกนั  

  ๔. วรรณะทัง้ ๔ หากเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์การลกัทรพัยเ์ป็นตน้ ตายแลว้ก็
ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์หมอืนกนั  

  ๕. วรรณะทัง้ ๔ สามารถเจรญิเมตตาจติ อนัไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนได้
เหมอืนกนั 

  ๖. วรรณะทัง้ ๔ สามารถอาบน้ําลอยละอองธุลไีดเ้หมอืนกนั 
  ๗. ผูเ้กดิจากตระกลูกษตัรยิ ์ตระกลูพราหมณ์เอาไมส้กั ไมส้าละเป็นตน้มาสใีห้

เกดิไฟ กบัผูเ้กดิจากตระกลูจณัฑาล ตระกลูพราน ตระกลูชา่งจกัสาน ตระกลู
ชา่งรถ ตระกลูคนเทขยะ ถอืเอาไมร้างสนุขั ไมร้างสกุรเป็นตน้ มาสใีหเ้กดิไฟ 
ไฟทีไ่ดก้เ็ป็นไฟมเีปลว มแีสงสวา่ง ใชป้ระโยชน์ไดเ้หมอืนกนั 

  ๘. ขตัตยิกุมารอยูร่่วมเป็นสามภีรรยากบันางพราหมณี บุตรทีเ่กดิจากคนทัง้ 
๒ จะเรยีกวา่กษตัรยิก์ไ็ด ้พราหมณ์กไ็ด ้ 
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  ๙.  แมม่า้กบัพอ่ลาผสมกนั ลกูมา้กลายเป็นมา้อสัดร แต่มนุษยก์ลบัไม่
แตกต่างกนั 

  ๑๐. มาณพ ๒ คนเป็นพีน้่องรว่มทอ้งเดยีวกนั คนหนึ่งศกึษาเล่าเรยีนอยา่งดี
จากอาจารย ์ คนหนึ่งไม่ไดศ้กึษาเล่าเรยีนเลย คนแรกจะไดร้บัเชญิใหบ้รโิภค
ก่อนในงานเลีย้งต่าง ๆ  

  ๑๑. มาณพ ๒ คนเป็นพีน้่องรว่มทอ้งเดยีวกนั คนหนึ่งศกึษาเล่าเรยีนอยา่งดี
จากอาจารย ์แต่เป็นคนทุศลี มบีาปธรรม คนหนึ่งไม่ไดศ้กึษาเล่าเรยีนเลย แต่มี
ศลีมกีลัยาณธรรม คนหลงัจะไดร้บัเชญิใหบ้รโิภคกอ่นในงานเลีย้งต่าง ๆ  

  อสัสลายนมาณพไดฟั้งแลว้ยอมรบัวา่ วรรณะ ๔ ไม่มคีวามแตกต่างกนัจรงิ ๆ 
จงึไดแ้ต่นัง่น่ิง หมดปฏภิาณ พระผูม้พีระภาคจงึทรงยกเรือ่งในอดตีขึน้มาแสดง
วา่ ในอดตี ฤาษ ี ๗ ตนมคีวามเหน็เชน่นี้ กถ็ูกอสติเทวลฤาษซีกัไซไ้ล่เลยีงไต่
ถามจนตอบไม่ได ้ไดแ้ต่นัง่นิ่ง หมดปฏภิาณเชน่กนั เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสั
พระภาษตินี้แลว้ อสัสลายนมาณพมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์พรอ้ม
กบัประกาศตนเป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะจนตลอดชวีติ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๑/๕๐๑) 

อสัสลายนะ, มาณพ : ชื่อมาณพคนหนึ่ง ชาวกรุงสาวตัถ ีแตกฉานคมัภรีข์องพราหมณ์ตัง้แต่อายุ 
๑๖ ดงัคาํอสัสลายนสตูรทีก่ล่าววา่ มาณพชือ่อสัสลายนะ อาศยัอยูใ่นกรุงสาวตัถ ี
ยงัเป็นหนุ่ม  โกนศรีษะมอีาย ุ๑๖ ปี นบัแต่เกดิมา  เป็นผูจ้บไตรเพท พรอ้มทัง้นิ
ฆณัฑศุาสตร ์ เกฏุภศาสตร ์ อกัษรศาสตร ์ และประวตัศิาสตร ์  เขา้ใจตวับทและ
ไวยากรณ์ ชาํนาญในโลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะมหาบุรษุไดส้นทนาธรรม
โตต้อบกบัพระผูม้พีระภาค จนยอมสยบ ดงัคาํวา่ อสัสลายนมาณพกน็ัง่น่ิง เกอ้
เขนิ คอตกกม้หน้า  ซบเซา หมดปฏภิาณ ภายหลงัแสดงตนเป็นอุบาสกผูถ้งึ
สรณะ  ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ  (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๑/๕๐๒) 

อสัสลายนะ,พราหมณ์ :ชือ่พราหมณ์คนหนึ่ง ชาวกรุงสาวตัถ ี มภีรรยาชือ่วา่จนัทวด ี มลีกูชาย
ชือ่วา่มหาโกฏฐกิะ ภายหลงัไดช้ือ่วา่เป็นบดิาของพระมหาโกฏฐกิเถระ ดงัคาํที่
พระมหาโกฏฐกิเถระกล่าววา่ เมือ่ถงึภพสดุทา้ย ขา้พเจา้ไดเ้ป็นเผา่พนัธุข์อง
พราหมณ์เกดิในตระกลูพราหมณมหาศาลทีม่ทีรพัยม์ากในกรุงสาวตัถ ี มารดา
ของขา้พเจา้ชื่อจนัทวด ี บดิาของขา้พเจา้ชือ่อสัสลายนะ ในคราวทีพ่ระพทุธเจา้
ทรงแนะนําบดิาของขา้พเจา้เพือ่ความบรสิทุธิท์ุกอยา่ง ขา้พเจา้เลือ่มใสในพระ
สคุต  ไดบ้วชเป็นบรรพชติ พระโมคคลัลานะเป็นพระอาจารย ์พระสารบีุตรเป็น
พระอุปัชฌาย ์(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๔๓/๒๗๑) 

อสัสตัถเทวดา : ชือ่เทวดาประจาํตน้โพธิ ์ มปีรากฏในปุจมินัทชาดก ดงัคาํทีเ่ทวดาประจาํตน้
สะเดาตอบเทวดาประจาํตน้โพธิว์า่ อสัสตัถเทวดา ทา่นไมท่ราบเรื่องระหวา่ง
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ขา้พเจา้กบัโจร พระราชาทัง้หลายจบัโจรผูก้ระทาํผดิอยา่งรา้ยแรง ในบา้นได้
แลว้เสยีบทีห่ลาวไมส้ะเดา ขา้พเจา้มใีจระแวงในเรือ่งนัน้ (ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๗/๔๓/๑๖๕) 

อสัสตัถะ, ต้น : ตน้ไมอ้สัสตัถะ, ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ ทีร่มิฝัง่แมน้ํ่าเนรญัชราตาํบลอุรุเวลาเสนา
นิคม อนัเป็นสถานทีท่ีพ่ระมหาบุรุษ ไดต้รสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ ดงั
คาํในมหาปทานสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระกสัสปพทุธเจา้ตรสัรูท้ีค่วงตน้
ไทร บดัน้ี เราผูเ้ป็นอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัรูท้ีค่วงตน้อสัสตัถะ (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๘/๔,๑๐/๙๑/๕๒,๑๐/๙๓/๕๕,ข.ุอป. ๓๓/๒๓/๕๗๐,ข.ุพทฺุธวสํ. ๓๓/๑-๑๘/
๔๓๑) ; ด ูโพธ์ิ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ตน้อสัสตัถะ ในทีน้ี่หมายถงึตน้ไมท้ีพ่ระพทุธเจา้
ตรสัรู ้ กล่าวคอืพระพทุธเจา้ทัง้หลายไดต้รสัรู ้ ณ ควงตน้ไม ้  ใด ๆ ตน้นัน้ ๆ
เรยีกวา่ โพธิ ์(ท.ีม.อ. (บาล)ี ๘/๑๐-๑๑)  

อสัสตัถาราม : ชือ่อารามเป็นทีป่รนิิพพานของพระพทุธเจา้นามวา่ปิยทสัส ี ดงัคาํวา่ พระมนีุผู้
ประเสรฐิพระนามวา่ปิยทสัสเีสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีอ่สัสตัถาราม พระสถูป
ของพระชนิเจา้นัน้ ทีอ่สัสตัถารามนัน้ สงูถงึ ๓ โยชน์ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๗/
๖๖๐) 

อสัสทัธมลูกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวผ์ูไ้มม่ศีรทัธาเป็นมลู พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ แมใ้นอดตี แมใ้นอนาคต และแม้
ในปัจจุบนั สตัวผ์ูไ้มม่ศีรทัธา ไมม่หีริเิป็นตน้ ยอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูไ้มม่ี
ศรทัธา ไมม่หีริเิป็นตน้ สว่นสตัวทัง้หลายผูม้ศีรทัธา มหีริเิป็นตน้ยอ่มคบคา้
สมาคมกบัสตัวผ์ูม้ศีรทัธาและมหีริเิป็นตน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๒/๑๙๓) 

อสัสทัธสงัสนัทนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการคบคา้สมาคมกนัของสตัวผ์ูไ้มม่ศีรทัธา พระผูม้พีระ
ภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ แมใ้นอดตี 
แมใ้นอนาคต และแมใ้นปัจจุบนั สตัวผ์ูไ้มม่ศีรทัธา ไมม่หีริโิอตตปัปะ มสีตุะน้อย 
เกยีจครา้น มสีตหิลงลมื มปัีญญาทราม ยอ่มคบคา้สมาคมกบัสตัวผ์ูม้ลีกัษณะ
อยา่งนัน้ทัง้ในอดตี ปัจจุบนัและอนาคต สว่นสตัวผ์ูม้ศีรทัธาเป็นตน้ยอ่มคบคา้
สมาคมกบัสตัวผ์ูม้ศีรทัธาเป็นตน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๑/๑๙๑) 

อสัสทัธิยะ : ความไมม่ศีรทัธา หมายถงึความไมเ่ชือ่ ไมเ่ลื่อมใสในพระพทุธเจา้ พระธรรมและ
พระสงฆ,์ ในอรหตัตสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า เป็น ๑ ในธรรม ๖คอื ๑. ถนีะ 
(ความหดหู)่ ๒. มทิธะ (ความเซื่องซมึ) ๓. อุทธจัจะ(ความฟุ้งซ่าน) ๔. กุกกุจจะ 
(ความรอ้นใจ) ๕. อสัสทัธยิะ (ความไมม่ศีรทัธา)๖. ปมาทะ (ความประมาท) ที่
ทาํใหไ้มบ่รรลอุรหตัผลได,้ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ บุคคลบางคนในโลก
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น้ีเป็นผูไ้มม่ศีรทัธา ไมเ่ชือ่พระพทุธเจา้ พระธรรม หรอืพระสงฆ ์ ความไมเ่ชือ่ 
กริยิาทีไ่มเ่ชือ่  กริยิาทีไ่มปั่กใจเชือ่ ความไมเ่ลื่อมใสยิง่ มลีกัษณะเชน่วา่น้ี  น้ี
เรยีกวา่อสัสทัธยิะ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๖/๕๘๕,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๓๒/๕๘๓) 

อสัสทัธสตูร  : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อสัสทัธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูไ้มม่ศีรทัธาและผูม้ศีรทัธา พระผูม้พีระภาค

ตรสัวา่ บคุคล ๔ จาํพวก คอื (๑) อสตับุรุษ หมายถงึผูไ้มม่ศีรทัธา ไม่มหีริ ิไมม่ี
โอตตปัปะ มสีตุะน้อย เกยีจครา้น หลงลมืสต ิและมปัีญญาทราม (๒) อสตับุรุษที่
ยิง่กวา่อสตับรุุษ หมายถงึผูม้ธีรรม ๗ เหมอืนบุคคลที ่ ๑ และชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ี
ธรรม ๗ เหมอืนกบัตน (๓) สตับุรุษ หมายถงึผูม้ศีรทัธา มหีริ ิมโีอตตปัปะ เป็น
พหสูตู ปรารภความเพยีร มสีต ิมปัีญญา (๔) สตับุรษุยิง่กวา่สตับรุุษ หมายถงึผู้
มธีรรม ๗ เหมอืนบุคคลที ่๓ และชกัชวนผูอ้ื่นใหม้ธีรรม ๗ เหมอืนกบัตน (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๐๒/๓๒๑) 

 2.อสัสทัธสตูร พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูไ้มม่ศีรทัธา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ผูเ้ถระยอ่มไม่เป็นทีร่กั ไม่เป็นทีเ่คารพของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย เพราะ
ประกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) ไมม่ศีรทัธา (๒) ไมม่หีริ ิ (๓) ไมม่โีอตตปัปะ (๔) 
เกยีจครา้น(๕) มปัีญญาทราม สว่นภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ มนียั
ตรงกนัขา้ม ยอ่มเป็นทีร่กั เป็นทีเ่คารพของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๘๔/๑๕๒) 

อสัสาททิฏฐิ : ความเหน็ทีเ่นื่องดว้ยคุณ หมายถงึความเหน็ผดิทีป่ระกอบดว้ยความยนิด ี ,ในอสั
สารทสตูร กลา่ววา่ เป็น ๑ ในทฏิฐ ิ๓ คอื ๑.  อสัสาททฏิฐ ิ๒. อตัตานุทฏิฐ ิ๓. 
มจิฉาทฏิฐ,ิในปฏสิมัภทิามรรคกล่าววา่เป็นขอ้ ๑ ในทฏิฐ ิ ๑๖, อสัสาททฏิฐ ิ  มี
ความยดึมัน่ดว้ยอาการ ๓๕  อยา่ง เชน่มอีธบิายวา่  คอืทฏิฐคิอืความยดึมัน่ถอื
มัน่วา่ สขุ  โสมนสัทีอ่าศยัรปูเกดิขึน้  น้ีเป็นอสัสาทะ  (คุณ)  แห่งรปู ทฏิฐิ
ไมใ่ชอ่สัสาทะ  อสัสาทะกไ็มใ่ชท่ฏิฐ ิ  ทฏิฐเิป็นอยา่งหนึ่ง อสัสาทะกเ็ป็นอยา่ง
หน่ึง  ทฏิฐแิละอสัสาทะนี้  ทา่นกล่าววา่  อสัสาททฏิฐ,ิในวภิงัคอ์ธบิาย
ความหมายไวว้า่  สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผูม้วีาทะอยา่งนี้ เป็น
ผูม้คีวามเหน็อยา่งนี้วา่  กามทัง้หลายไมม่โีทษ ดงันี้ จงึบรโิภคกามนี้เรยีกวา่อสั
สาททฏิฐ ิ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๒/๖๓๓,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๒๘/๑๙๖,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๙๒๕/๕๗๙) 

อสัสาราม : ชือ่อารามเป็นทีเ่สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานของพระพทุธเจา้นามวา่สขิดีงัคาํวา่ 
พระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี ทรงเป็นมนีุผูป้ระเสรฐิ เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานทีอ่สั
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สาราม พระสถูปอนัประเสรฐิของพระองค ์ ทีอ่สัสารามนัน้ สงูถงึ ๓  โยชน์ (ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๘/๖๙๕) 

อสัสาททิฏฐินิทเทส : แสดงอสัสาททฏิฐ ิ อธบิายอุทเทสที ่๑ คอื อสัสาททฏิฐ ิ โดยวธิปีุจฉาและ 
วสิชันา ดงัน้ี 

  คาํปุจฉาวา่ “อสัสาททฏิฐมิคีวามเหน็ผดิดว้ยอาการ ๓๕ ประการ เป็น 
อยา่งไร” ทา่นพระสารบุีตรวสิชันาไวด้งันี้ 

  ทา่นจาํแนกอสัสาททฏิฐดิว้ยธรรมแตล่ะประการในจาํนวน ๓๕ ประการ 
(หมวดธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ในสตุมยญาณที ่๑ ตอนที ่๒ ชุดที ่๑ หมวดที ่๒ และที ่๓ 
หมวดยอ่ยที ่ ๑-๕) เป็นอาการ ๓๕ ประการ แต่ละอาการประกอบดว้ยใจความ 
๗ สว่นเหมอืนกนั ต่างกนัแต่องคธ์รรมเทา่นัน้ ทา่นแสดงความเตม็ไวใ้นอาการ
แรกและอาการสดุทา้ย ยอ่อาการในระหวา่งไว ้ ในทีน้ี่ขอแสดงอสัสาททฏิฐเิป็น
ตวัอยา่ง ๑ อาการ ดงัต่อไปน้ี 

  อสัสาททฏิฐ ิ๑ อาการประกอบดว้ยใจความ ๗ สว่น ดงันี้ 
  สว่นที ่๑ อธบิายคาํวา่ “อสัสาทะและทฏิฐ”ิ 
  ทฏิฐคิอืความยดึมัน่ถอืมัน่วา่ “สขุ โสมนสั ทีอ่าศยัรปูเกดิขึน้ น้ีเป็นอสัสาทะ 

(คุณ)แหง่รปู” ทฏิฐไิม่ใชอ่สัสาทะ อสัสาทะไมใ่ชท่ฏิฐ ิทฏิฐเิป็นอยา่งหนึ่ง อสัสา
ทะเป็นอยา่งหนึ่ง ทฏิฐแิละอสัสาทะนี้ ทา่นกล่าววา่ อสัสาททฏิฐ ิ

  สว่นที ่๒ จดัเป็นมจิฉาทฏิฐ ิไมค่วรเสพ  
  อสัสาททฏิฐเิป็นมจิฉาทฏิฐ ิ เป็นทฏิฐวิบิตั ิ บุคคลผูป้ระกอบดว้ยทฏิฐวิบิตันิัน้ 

เป็นผูม้ทีฏิฐวิบิตั ิ บุคคลผูม้ทีฏิฐวิบิตั ิ ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรนัง่ใกล ้ ขอ้
นัน้เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนัน้มทีฏิฐชิ ัว่ 

  สว่นที ่๓ อธบิายคาํวา่ “ทฏิฐแิละราคะ” 
  ทฏิฐใิด ราคะใด ราคะนัน้ไมใ่ชท่ฏิฐ ิ ทฏิฐนิัน้ไมใ่ชร่าคะ ทฏิฐเิป็นอยา่งหนึ่ง 

ราคะเป็นอยา่งหน่ึง ทฏิฐแิละราคะน้ีเรยีกวา่ ทฏิฐริาคะ บุคคลผูป้ระกอบดว้ย
ทฏิฐนิัน้และราคะนัน้ เป็นผูย้นิดใีนทฏิฐริาคะ ทานทีใ่หแ้ก่บุคคลผูย้นิดทีฏิฐริาคะ 
เป็นทานมผีลไมม่าก มอีานิสงสไ์มม่าก ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนัน้
มทีฏิฐชิ ัว่ อสัสาททฏิฐเิป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

  สว่นที ่๔ อธบิายคตขิองมจิฉาทฏิฐบิุคคล  
  บุคคลผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐมิคีตเิป็น ๒ คอื นรกหรอืกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน อน่ึง 

กายกรรมทีถ่อืปฏบิตัใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแก่ทฏิฐ ิ วจกีรรม ... และมโนกรรม 
ทีถ่อืปฏบิตัใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแก่ทฏิฐ ิ เจตนา ความปรารถนา ความตัง้ใจ 
และสงัขารทัง้หลายของบุคคลผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ธรรมทัง้หมดนัน้ยอ่มเป็นไปเพือ่
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ผล ทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร่ ไมน่่าพอใจ ไมเ่กือ้กูล เป็นทุกข ์ ขอ้นัน้เพราะ
เหตุไร เพราะบุคคลนัน้มทีฏิฐชิ ัว่ 

  สว่นที ่๕ แสดงขอ้อุปมา 
  เปรยีบเหมอืนเมลด็สะเดา เมลด็บวบขม หรอืเมลด็น้ําเตา้ขมทีบ่คุคล เพาะไว้

ในดนิชุ่มชืน้ รสดนิและรสน้ําทีม่นัดดูซบัไวท้ัง้หมด ยอ่มชว่ยใหเ้กดิความขม 
ความเผด็รอ้น ความไมน่่ายนิด ี ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะสะเดาเป็นตน้นัน้ม ี
เมลด็ขม 

  สว่นที ่ ๖ ปรยิฏุฐานแหง่ทฏิฐ ิ ๑๘ ประการ เชน่ (๑) การตกอยูใ่นทฏิฐ ิ (๒) 
รกชฏัคอืทฏิฐ ิ(ดคูวามเตม็ในความนําของทฏิฐกิถา) 

  สว่นที ่๗ สงัโยชน์และทฏิฐ ิ 
  สงัโยชน์และทฏิฐแิบ่งเป็น ๒ พวก คอื (๑) สงัโยชน์และทฏิฐ ิ หมายถงึ เป็น 

ทัง้สงัโยชน์และทฏิฐ ิ(๒) สงัโยชน์แต่ไมเ่ป็นทฏิฐ ิหมายถงึ เป็นแต่สงัโยชน์อยา่ง
เดยีว ไมเ่ป็นทฏิฐ ิ 

  สงัโยชน์และทฏิฐ ิอะไรบา้ง คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ(๒) สลีพัพตปรามาส 
  สงัโยชน์แต่ไมเ่ป็นทฏิฐ ิอะไรบา้ง คอื (๑) กามราคสงัโยชน์ (๒) ปฏฆิสงัโยชน์ 

(๓) มานสงัโยชน์ (๔) วจิกิจิฉาสงัโยชน์ (๕) ภวราคสงัโยชน์ (๖) อสิสาสงัโยชน์ 
(๗) มจัฉรยิสงัโยชน์ (๘) อนุสยัสงัโยชน์ (๙) อวชิชาสงัโยชน์ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๑๒๘/๑๙๖) 

อสัสาทนิทเทส : แสดงคุณ (แหง่อนิทรยี ์๕) ในปฏสิมัภทิามรรค กล่าวไวว้า่ อนิทรยี ์ ๕  มคุีณ  
ดว้ยอาการ  ๒๕  อยา่ง  อะไรบา้ง  บุคคลรูช้ดัคุณแหง่อนิทรยี ์ ๕  ดว้ยอาการ  
๒๕  อยา่ง  อะไรบา้ง  คอื 

  ๑.  ความไมป่รากฏแหง่ความไมม่ศีรทัธา  เป็นคุณแหง่สทัธนิทรยี ์
  ๒.  ความไมป่รากฏแหง่ความเรา่รอ้น  เพราะความไมม่ศีรทัธา  เป็นคุณแหง่

สทัธนิทรยี ์
  ๓.  ความแกลว้กลา้แห่งความประพฤตดิว้ยความน้อมใจเชือ่  เป็นคุณแหง่

สทัธนิทรยี ์
  ๔.  ความสงบ๑และการบรรลุสขุวหิารธรรม๒  เป็นคุณแหง่สทัธนิทรยี ์ 
  ๕.  สุขโสมนัสทีอ่าศยัสทัธนิทรยีเ์กดิขึน้  เป็นคุณแหง่สทัธนิทรยี ์
  ๖.  ความไมป่รากฏแหง่ความเกยีจครา้น  เป็นคุณแหง่วริยินิทรยี ์
  ๗.  ความไมป่รากฏแหง่ความเรา่รอ้น  เพราะความไมเ่กยีจครา้น  เป็นคุณ

แหง่วริยินิทรยี ์
  ๘.  ความแกลว้กลา้แหง่ความประพฤตดิว้ยการประคองไว ้  เป็นคุณแหง่วริิ

ยนิทรยี ์
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  ๙.  ความสงบและการบรรลสุขุวหิารธรรม  เป็นคุณแหง่วริยินิทรยี ์
  ๑๐.  สุขโสมนสัทีอ่าศยัวริยินิทรยีเ์กดิขึน้  เป็นคุณแหง่วริยินิทรยี ์
  ๑๑.  ความไมป่รากฏแหง่ความประมาท  เป็นคุณแหง่สตนิทรยี ์
  ๑๒.  ความไมป่รากฏแหง่ความเรา่รอ้นเพราะเหตุแหง่ความประมาท  เป็นคุณ

แหง่สตนิทรยี ์
  ๑๓.  ความแกลว้กลา้แหง่ความประพฤตดิว้ยความตัง้มัน่  เป็นคุณแหง่สตนิท

รยี ์
  ๑๔.  ความสงบและการบรรลุสขุวหิารธรรม  เป็นคุณแหง่สตนิทรยี ์ 
  ๑๕.  สขุโสมนสัทีอ่าศยัสตนิทรยีเ์กดิขึน้  เป็นคุณแหง่สตนิทรยี ์
  ๑๖.  ความไมป่รากฏแหง่อุทธจัจะ  เป็นคุณแหง่สมาธนิทรยี ์
  ๑๗.  ความไมป่รากฏแหง่ความเรา่รอ้นเพราะอุทธจัจะ  เป็นคุณแหง่สมาธนิท

รยี ์
  ๑๘.  ความแกลว้กลา้แหง่ความประพฤตดิว้ยความไม่ฟุ้งซ่าน  เป็นคุณแหง่

สมาธนิทรยี ์
  ๑๙.  ความสงบและการบรรลุสขุวหิารธรรม  เป็นคุณแหง่สมาธนิทรยี ์
   ๒๐.  สขุโสมนสัทีอ่าศยัสมาธนิทรยีเ์กดิขึน้  เป็นคุณแหง่สมาธนิทรยี ์
  ๒๑.  ความไมป่รากฏแหง่อวชิชา  เป็นคุณแหง่ปัญญนิทรยี ์
  ๒๒.  ความไมป่รากฏแหง่ความเรา่รอ้นเพราะอวชิชา  เป็นคุณแหง่ปัญญนิท

รยี ์
  ๒๓.  ความแกลว้กลา้แห่งความประพฤตดิว้ยความเหน็  เป็นคุณแหง่ปัญญิ

นทรยี ์
  ๒๔.  ความสงบและการบรรลุสขุวหิารธรรม  เป็นคุณแหง่ปัญญนิทรยี ์
   ๒๕.  สขุโสมนสัทีอ่าศยัปัญญนิทรยีเ์กดิขึน้  เป็นคุณแหง่ปัญญนิทรยี ์
  อนิทรยี ์  ๕  มคีุณดว้ยอาการ  ๒๕  อย่างนี้  บุคคลรูช้ดัคุณแหง่อนิทรยี ์  ๕

 ดว้ยอาการ  ๒๕  อย่างนี้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘๙/๓๐๑) 
อสัสารทปริเยสนสูตร :  พระสตูรวา่ดว้ยการแสวงหาคุณของอายตนะ ม ี ๒ สตูร แต่

เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อสัสาทปริเยสนสตูร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ 

วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายว่า เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคุณ โทษและธรรม
เครือ่งสลดัออกจากอายตนะภายใน ๖ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่
ปฐมปุพเพสมัโพธสตูรในวรรคน้ี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕/๑๔) 



 

๖๒๗๕ 
 

 

 2.อสัสาทปริเยสนสตูร (ทตุิย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายว่า เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคุณ โทษและธรรม
เครือ่งสลดัออกจากอายตนะภายนอก ๖ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่
ปฐมปุพเพสมัโพธสตูรในวรรคน้ี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๖/๑๕) 

อสัสาทสตูร: ม ี๔ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อสัสาทสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยคุณของโลก (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาค

ตรสัวา่ เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคุณ โทษและเครือ่งสลดัออกไปจากโลก ไดพ้บ ได้
เหน็คุณ โทษ และเครือ่งสลดัออกไปจากโลกเทา่ทีม่ดีว้ยปัญญา ตราบใดเรายงั
ไมรู่คุ้ณของโลกโดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษและเครือ่งสลดัออกไป
จากโลกโดยความเป็นเครือ่งสลดัออก ตราบนัน้เราจงึยงัไมป่ฏญิญาตนวา่ เป็นผู้
ตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก แต่เมือ่เรารูคุ้ณของ
โลกโดยความเป็นคุณ โทษโดยความเป็นโทษและเครือ่งสลดัออกไปจากโลกโดย
ความเป็นเครือ่งสลดัออกไปแลว้ จงึกลา้ปฏญิญาตนเชน่นัน้ และญาณทสัสนะ
เกดิขึน้แก่เราวา่ วมิตุตขิองเราไมก่าํเรบิ ชาตน้ีิ เป็นชาตสิดุทา้ย บดัน้ี ภพใหม่
ไมม่อีกี (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๕/๓๔๙ 

 2.อสัสาทสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยคุณของโลก (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ถา้คุณในโลกนี้จกัไมม่แีลว้ สตัวท์ัง้หลายกไ็มพ่งึตดิใจในโลก แต่เพราะ
คุณในโลกนี้มอียู ่ สตัวท์ัง้หลายจงึตดิใจในโลก ถา้โทษในโลกจกัไมม่แีลว้ สตัว์
ทัง้หลายกไ็มพ่งึเบื่อหน่ายในโลก แต่เพราะโทษในโลกมอียู ่สตัวท์ัง้หลายจงึเบื่อ
หน่ายในโลก ถา้เครือ่งสลดัออกในโลกจกัไมม่แีลว้ สตัวท์ัง้หลายกไ็มพ่งึสลดัออก
จากโลก แต่เพราะเครือ่งสลดัออกในโลกมอียู ่ สตัวท์ัง้หลายจงึสลดัออกจากโลก 
ตราบใด สตัวท์ัง้หลายรูคุ้ณของโลกโดยความเป็นคุณ ...ตามความเป็นจรงิ 
ตราบนัน้สตัวท์ัง้หลายกจ็ะออกไป หลุดไป พน้ไปจากโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มใีจ
ปราศจากขดีคัน่อยูไ่มไ่ดเ้ลย แต่เมือ่ใด สตัวท์ัง้หลายรูคุ้ณของโลกโดยความเป็น
คุณ ...ตามความเป็นจรงิ จงึออกไปหลุดไปพน้ไปจากโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มใีจ
ปราศจากขดีคัน่อยูไ่ด ้(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๖/๓๔๙) 

 3.อสัสาทสตูร พระสตูรวา่ดว้ยคุณของขนัธ ์พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ในขณะทีเ่ราเป็นโพธสิตัว ์ยงัไมไ่ดต้รสั
รู ้ ไดเ้กดิความคดิวา่ อะไรหนอเป็นคุณ เป็นโทษและเป็นธรรมเครือ่งสลดัออก
จากขนัธ ์๕ และไดท้ราบดว้ยตนเองวา่ สภาพทีส่ขุโสมนสัอาศยัขนัธ ์๕ เกดิขึน้ 
น้ีเป็นคุณของขนัธ ์ ๕ สภาพทีข่นัธ ์ ๕ ไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ มคีวามแปรผนัเป็น
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ธรรมดา น้ีเป็นโทษของขนัธ ์ ๕ ธรรมเป็นทีก่ําจดัฉนัทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะ
ฉนัทราคะในขนัธ ์๕ น้ีเป็นเครื่องสลดัออกจากขนัธ ์๕  

  เมือ่เรายงัไมรู่คุ้ณ โทษและธรรมเครือ่งสลดัออกจากอุปาทานขนัธ ์ ๕ ตาม
ความเป็นจรงิ ยอ่มไมก่ลา้ยนืยนัว่า เราเป็นผูต้รสัรูโ้ดยชอบซึง่สมัมาสมัโพธิ
ญาณอนัยอดเยีย่มในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้ม
ทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ แต่เมือ่รูต้ามความเป็นจรงิแลว้จงึกลา้
ยนืยนัอยา่งนัน้ และญาณทสัสนะไดเ้กดิขึน้แก่เราวา่ วมิตุต(ิความหลุดพน้)ของ
เราไมก่าํเรบิแลว้ ชาตน้ีิเป็นชาตสิดุทา้ย ภพใหมข่องเราจะไมม่อีกี (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๒๖/๓๘) 

 4.อสัสาทสตูร (ตติย) พระสตูรวา่ดว้ยคุณของขนัธ ์(สตูรที ่๓) พระผูม้พีระ
ภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ถา้คุณของ
ขนัธ ์๕ ไม่ม ีสตัวก์จ็ะไมต่ดิใจ แต่เพราะคุณของขนัธ ์๕ มอียู ่สตัวจ์งึตดิใจ ถา้
โทษของขนัธ ์๕ ไมม่ ีสตัวก์จ็ะไมเ่บื่อหน่าย แต่เพราะโทษของขนัธ ์๕ มอียู ่สตัว์
จงึเบื่อหน่าย ถา้ธรรมเครือ่งสลดัออกจากขนัธ ์๕ ไมม่ ีสตัวก์จ็ะไมส่ลดัออก แต่
เพราะธรรมเครือ่งสลดัออกจากขนัธ ์ ๕ มอียู ่ สตัวจ์งึสลดัออกได ้ เมือ่สตัวย์งัไม่
รูคุ้ณ โทษและธรรมเครือ่งสลดัออกจากอุปาทานขนัธ ์๕ ตามความเป็นจรงิ พวก
เขากจ็ะหลุดพน้ไปไมไ่ดเ้ลย แต่เมือ่พวกเขารูช้ดัคุณเป็นตน้ตามความเป็นจรงิ
แลว้เทา่นัน้ จงึจะหลุดพน้ไปได ้(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๘/๔๑)  

อสัสาทะ : ความยนิด,ี ความพงึพอใจ, รสอรอ่ย เชน่ รสอรอ่ยของกาม, สว่นด,ีสว่นที่
น่าชืน่ชม ดงัคาํในอสัสาททฏิฐนิิทเทสทีอ่ธบิายวา่ ทฏิฐคิอืความยดึมัน่ถอืมัน่วา่ 
สขุ โสมนสัทีอ่าศยัรปูเกดิขึน้  น้ีเป็นอสัสาทะ (คุณ)  แหง่รปู ทฏิฐไิมใ่ชอ่สัสาทะ 
อสัสาทะกไ็มใ่ชท่ฏิฐ ิ ทฏิฐเิป็นอยา่งหนึ่ง  อสัสาทะกเ็ป็นอยา่งหน่ึง  ทฏิฐแิละอสั
สาทะนี้ ทา่นกล่าววา่  อสัสาททฏิฐ ิ(ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๒๘/๑๙๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า อสัสาทะ ความพอใจในรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั
ไดแ้ลว้ จงึเป็นคนไมม่รีส คอืไมย่นิดใีนรปู เสยีง กลิน่ รส  สมัผสั (ว.ิอ. ๑/๓/
๑๒๕-๑๒๖) และคาํวา่ อสัสาทะ หมายถงึสภาวะทีอ่รอ่ยหรอืสภาวะทีส่ขุกายและ
สขุใจทีเ่กีย่วขอ้งกามคุณ (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๑๐/๒๘๘, องฺ.จตุกฺก.ฏกีา 
(บาล)ี ๒/๑๐/๒๘๘) 

อสัสาสะ : ลมหายใจเขา้ ดงัคาํในจฬูเวทลัลสตูรทีพ่ระธมัมทนินาเถรถีามวา่  ลมอสัสาสะ
(ลมหายใจเขา้) และลมปัสสาสะ(ลมหายใจออก)  เป็นกายสงัขารวติกและวจิาร
เป็นวจสีงัขาร สญัญาและเวทนาเป็นจติตสงัขาร แลว้กล่าวอธบิายใหฟั้งอกีวา่ 
ทา่นวสิาขะ ลมอสัสาสะและลมปัสสาสะเหล่าน้ีเป็นธรรมทีม่อียูคู่ก่าย  เนื่องกบั
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กายฉะนัน้ ลมอสัสาสะและลมปัสสาสะจงึเป็นกายสงัขาร บุคคลตรกึและตรอง
ก่อนแลว้จงึเปล่งวาจา ฉะนัน้ วติกและวจิารจงึเป็นวจสีงัขาร สญัญาและเวทนา
เป็นธรรมทีม่อียูคู่จ่ติเนื่องกบัจติ  ฉะนัน้ สญัญาและเวทนาจงึเป็นจติตสงัขาร 
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๖๓/๕๐๓)  

อสัสารทสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยคุณของขนัธ ์ม ี๕ แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อสัสารทสตูร๒ (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยคุณของขนัธ ์ (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระ

ภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เราไดเ้ทีย่ว
แสวงหาคุณ โทษและธรรมเครือ่งสลดัออกจากขนัธ ์ ๕ และไดพ้บสิง่เหล่านัน้
ดว้ยปัญญา เมือ่เรายงัไมรู่คุ้ณ โทษเป็นตน้ เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยั
แหง่อสัสาทสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๗/๔๐)  

 2.อสัสารทสตูร พระสตูรวา่ดว้ยคุณของขนัธ ์ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบัจงึไมรู่ช้ดัคุณ 
โทษและธรรมเครือ่งสลดัออกจากขนัธ ์ ๕ คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขารและ
วญิญาณ ตามความเป็นจรงิ สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้จงึรูช้ดัตามความเป็น
จรงิ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๗๓/๑๑๔) 

 3.อสัสารทสตูร  พระสตูรว่าดว้ยคุณของขนัธ ์ ทา่นพระมหาโกฏฐติะถามทา่น
พระสารบีุตรวา่ อวชิชาและเหตุทีท่าํใหบุ้คคลเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชาเป็นอยา่งไร 
ทา่นพระสารบุีตรตอบวา่ อวชิชา ไดแ้ก่ความไมรู่ช้ดัคุณ โทษและธรรมเครือ่ง
สลดัออกจากขนัธ ์ ๕ ตามความเป็นจรงิ และความไมรู่น้ี้เองทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคล
ตกอยูใ่นอวชิชา  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๒๙/๒๒๕) 

 4.อสัสารทสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยคุณของขนัธ ์(สตูรที ่๒) ทา่นพระมหา
โกฏฐติะถามทา่นพระสารบีุตรวา่ วชิชาและเหตุทีท่าํใหบุ้คคลเป็นผูต้กอยูใ่น
วชิชาเป็นอยา่งไร ทา่นพระสารบีุตรตอบวา่ วชิชา ไดแ้ก่ความรูช้ดัคุณ โทษและ
ธรรมเครือ่งสลดัออกจากขนัธ ์ ๕ ตามความเป็นจรงิ และความรูน่ี้เองทีเ่ป็นเหตุ
ใหบุ้คคลเป็นผูต้กอยูว่ชิชา (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๓๐/๒๒๕) 

 5.อสัสารทสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยอสัสาททฏิฐ ิพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมฝ่าย
อกุศล คอื (๑) อสัสาททฏิฐ ิ (๒) อตัตานุทฏิฐ ิ (๓) มจิฉาทฏิฐ ิและตรสัธรรมฝ่าย
กุศล คอื (๑) อนิจจสญัญา (๒) อนตัตสญัญา (๓) สมัมาทฏิฐ ิ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 
๒๒/๑๑๒/๖๓๓) 

อสัสาโรหสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยผูใ้หญ่บา้นชือ่อสัสาโรหะ ผูใ้หญ่บา้นชือ่อสัสาโรหะเขา้ไปเฝ้า
พระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามถงึ ๒ ครัง้วา่ คาํของ
พวกนายทหารมา้ผูเ้คยเป็นอาจารยแ์ละปาจารยท์ีก่ล่าววา่ ทหารมา้ผูอุ้ตสา่ห์
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พยายามในการสงคราม ทหารมา้พวกอื่นสงัหารทหารมา้ผูอุ้ตสา่หพ์ยายามนัน้
ใหถ้งึความตาย หลงัจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเหล่าเทวดาชือ่
สรชติ ในขอ้น้ีพระผูม้พีระภาคตรสัอย่างไร ซึง่พระผูม้พีระภาคกไ็ดต้รสัตอบโดน
นยัแหง่โยธาชวีสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๗/๓๙๙) 

อสัสาโรหะ, ผูใ้หญ่บา้น ชือ่ผูใ้หญ่บา้น ทีเ่ป็นทหารมา้คนหน่ึง ชาวกรุงสาวตัถ ีไดส้นทนาธรรม
กบัผูม้พีระภาคเรือ่งนกัรบอาชพีกบัพระผูม้พีระภาค หลงัจากฟังคาํตอบแลว้ เขา
ไดร้อ้งไห ้ น้ําตาไหลพราก กราบทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ขา้พระองคม์ไิด้
รอ้งไหเ้พราะพระองคต์รสักบัขา้พระองคอ์ยา่งนัน้แต่ขา้พระองคถ์ูกพวก
นายทหารมา้ผูเ้คยเป็นอาจารยแ์ละปาจารยก์่อนๆหลอกลวงใหห้ลงมานานวา่
ทหารมา้คนใดอุตสา่หพ์ยายามในการสงครามทหารมา้พวกอื่นสงัหารทหารมา้ผู้
อุตสา่หพ์ยายามนัน้ใหถ้งึความตาย  เขาหลงัจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผู้
อยูร่ว่มกบัเหล่าเทวดาชือ่สรชติ แลว้แสดงตนเป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันี้
เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๗/๓๙๙) 

อสัสาสปัปัตตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยผูถ้งึความโลง่ใจ มพขุาทกปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระสารี
บุตรผูอ้ยู ่ ณ หมูบ่า้นนาลกคาม แควน้มคธแลว้ถามวา่ ดว้ยเหตุเพยีงเทา่ไร 
ภกิษุจงึเป็นผูถ้งึความโล่งใจ 
 ทา่นพระสารบีุตรตอบวา่ ภกิษุผูรู้ช้ดัความเกดิ ความดบั คุณ โทษและเครือ่ง
สลดัออกจากผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจรงิ ชือ่วา่เป็นผูถ้งึความโล่งใจ 
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่นิพพานปัญหาสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๑๘/๓๓๘) 

อสัสชุล : น้ําตา ดงัคาํในสเุมธาเถรคีาถาวา่ พระชนนีของพระนางสเุมธานัน้ทรงเป็นทุกข ์ 
ทรงกนัแสงและพระชนกของนางมพีระพกัตรน์องดว้ยอสัสชุล  ทัง้ ๒ พระองค์
ทรงพยายามเกลีย้กล่อมพระนางสเุมธานัน้ซึง่ฟุบลงทีพ่ืน้ดนิ  ณ  พืน้ปราสาท 
(ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๔๖๓/๖๓๑)  

อสัสตุวาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูไ้มไ่ดส้ดบั ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 

 1.อสัสตุวาสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั พงึเบื่อหน่าย คลายกาํหนดั และพงึหลุดพน้
จากกายซึง่เป็นทีป่ระชุมแหง่มหาภตูทัง้ ๔ น้ีไดบ้า้ง  เพราะเหตทุีก่ารประชุม 
ความสิน้ไป การยดึถอื และการทอดทิง้กายนัน้ยอ่มปรากฏได ้ แต่ไมส่ามารถ
หลุดพน้ไปจากจติ เพราะจติถูกรดัไวด้ว้ยตณัหา เป็นสิง่ทีปุ่ถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบัยดึ
มัน่วา่ นัน่ของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็นอตัตาของเรามาชา้นาน การทีปุ่ถุชนผู้
ไมไ่ดส้ดบัพงึยดึถอืกายน้ีโดยความเป็นอตัตาประเสรฐิกวา่การยดึถอืจติโดย
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ความเป็นอตัตา เพราะกายเมือ่ดาํรงอยู่กป็รากฏ แต่จติไมเ่ป็นอยา่งนัน้ ดวงหนึ่ง
เกดิขึน้ ดวงหนึ่งดบัไปตลอดเวลา เหมอืนลงิเมือ่จบักิง่ไมบ้างกิง่ไดแ้ลว้กจ็ะ
เปลีย่นจากกิง่นัน้ไปจบักิง่อื่นเรือ่ยไป อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัยอ่มมนสกิาร
ปฏจิจสมปุบาทโดยแยบคายในกายและจติวา่ เพราะสิง่นี้ม ีสิง่นี้จงึม ี เพราะสิง่นี้
เกดิ สิง่นี้จงึเกดิ เพราะสิง่นี้ไมม่ ี สิง่นี้จงึไมม่ ี เพราะสิง่นี้ดบั สิง่นี้จงึดบัเป็นตน้ 
เหตุนัน้ จงึเบือ่หน่ายในรปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ เมือ่เบื่อหน่าย 
ย่อมคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดัจงึหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูช้ดัวา่ 
ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไม่มกีจิอื่น เพือ่
ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๑/๑๑๕) 

 2.อสัสตุวาสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั ไดท้รงแสดงสารธรรมต่าง ๆ เหมอืนกบัสตูรที ่๑ ต่างแต่ทรงเน้นวา่ 
เวทนา ๓ คอื สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนามผีสัสะเป็นปัจจยั อรยิ
สาวกผูไ้ดส้ดบัยอ่มมนสกิารปฏจิจสมปุบาทโดยแยบคายในกายและจติวา่ เพราะ
สิง่นี้ม ีสิง่นี้จงึม ีเพราะสิง่นี้เกดิ สิง่น้ีจงึเกดิ เพราะสิง่น้ีไมม่ ีสิง่นี้จงึไม่ม ีเพราะสิง่
น้ีดบั สิง่นี้จงึดบัเป็นตน้  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๒/๑๑๗) 

 พระสตูรวา่ดว้ยน้ําตา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ สงัสารวฏันบัว่ามเีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้ม่ได ้ เหมอืน
น้ําตาทีม่นุษยร์อ้งไหเ้พราะประสบกบัสิง่ทีไ่มพ่อใจ หรอืเพราะพลดัพรากจากสิง่
ทีพ่อใจ ตลอดระยะเวลายาวนาน มมีากกวา่น้ําในมหาสมทุรทัง้ ๔  (ส.ํนิ.(ไทย) 
๑๖/๑๒๖/๒๑๗) 

อากร :  หมู,่ กอง, บ่อเกดิ, ทีเ่กดิ เช่นทรพัยากร ทีเ่กดิทรพัย ์ ศลิปากร บ่อเกดิศลิปะ, 
คา่ธรรมเนียมทีร่ฐับาลเรยีกเกบ็ จากสิง่ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิ หรอืสิง่ทีท่าํขึน้เพือ่
การคา้ ดงัคาํในกฏูทนัตสตูรทีพ่ระเจา้วชิติราชตรสัวา่ อยา่เลย  ทา่นผูเ้จรญิ
ทัง้หลาย เราเองไดร้วบรวมทรพัยส์นิจาํนวนมากมาจากภาษอีากรอนัชอบธรรม 
ทรพัยท์ีพ่วกทา่นนํามากจ็งเป็นของพวกทา่นเถดิ และพวกทา่นจงนําทรพัยจ์าก
ทีน่ี่ไปเพิม่อกี (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๖/๑๔๔)  

อากงัขสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความหวงั พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั เขตกรุงสา
วตัถ ีตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี สมบรูณ์ดว้ย
ปาตโิมกข ์ สาํรวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบท
ทัง้หลายเถดิ เพราะหากภกิษุหวงัวา่ (๑) เราพงึเป็นทีร่กั เป็นทีช่อบใจ เป็นที่
เคารพของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย (๒) เราพงึเป็นผูไ้ดจ้วีร บณิฑบาต 
เสนาสนะ และเภสชั (๓) ขอสกัการะของเหล่าชนผูท้ีเ่ราบรโิภคจวีร บณิฑบาต 
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เสนาสนะ เภสชั พงึมผีลานิสงสม์าก (๔) ขอการระลกึถงึเราของญาตสิาโลหติผู้
ล่วงลบัไปแลว้ มจีติเลื่อมใส พงึมผีลานิสงสม์าก (๕) เราพงึเป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีร 
บณิฑบาต เสนาสนะ และเภสชัตามแต่จะได ้ (๖) เราพงึเป็นผูอ้ดทนต่อความ
หนาว รอ้น หวิ กระหาย เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสมัผสัแหง่สตัวเ์ลือ้ยคลาน 
ถอ้ยคาํหยาบคายรา้ยกาจ พงึเป็นผูอ้ดกลัน้เวทนาทัง้หลาย (๗) ขอเราพงึเป็นผู้
ขม่ความยนิดแีละความยนิรา้ย ความยนิดแีละความยนิรา้ยนัน้ไมพ่งึครอบงาํเรา 
(๘) ขอเราพงึเป็นผูร้ะงบัความกลวั ความหวาดเสยีวได ้ ความกลวัความ
หวาดเสยีวนัน้ไมพ่งึครอบงาํเรา (๙) เราพงึเป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อนัมใีนจติยิง่ ซึง่
เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนั (๑๐) เราพงึทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุติ
อนัไมม่อีาสวะ เมือ่ภกิษุหวงัดงักล่าวมานัน้ พงึเป็นผูท้าํศลีทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์ 
หมัน่ประกอบความสงบแหง่จติภายใน ไมห่า่งจากฌาน ประกอบดว้ยวปัิสสนา 
เพิม่พนูเรอืนวา่งเถดิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๑/๑๕๖) 

อากงัเขยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความหวงั ๑๗ ประการ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นเทศนาโวหารแก่ภกิษุทัง้หลาย ณ วดัพระเชตวนั อารามของอนาถ
บณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เธอ
ทัง้หลายจงมศีลีสมบรูณ์ มปีาตโิมกขส์มบรูณ์ สาํรวมในปาตโิมกข ์ จง
เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร เป็นผูเ้หน็ภยัในโทษแมเ้พยีงเลก็น้อย 
สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย แลว้ตรสัต่อไปว่า เมือ่ภกิษุมคีวามหวงั ๑๗ 
ประการนี้ คอื  

  ๑. เราพงึเป็นทีร่กัของเพือ่นพรหรมจาร ี
  ๒. เราพงึไดปั้จจยั ๔ 
  ๓. ขอใหม้อีานิสงสม์ากแก่ชนทีถ่วายปัจจยั ๔ แก่เรา 
  ๔. ขอใหม้อีานิสงสม์ากแก่ญาตผิูล้ว่งลบัไปแลว้แต่ยงัระลกึถงึเราอยู ่
  ๕. เราพงึขม่ความยนิดแีละความยนิรา้ยได ้  
  ๖. เราพงึชนะความขลาดกลวัได ้
  ๗. เราพงึไดฌ้าน ๔   
  ๘. เราพงึไดบ้รรลุวโิมกข ์
  ๙. เราพงึเป็นพระโสดาบนั  
  ๑๐. เราพงึเป็นพระสกทาคาม ี
  ๑๑. เราพงึเป็นโอปปาตกิะ  
  ๑๒. เราพงึแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง 
  ๑๓. เราพงึไดย้นิเสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์  
  ๑๔. เราพงึกําหนดรูใ้จของผูอ้ื่นได ้
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  ๑๕. เราพงึระลกึชาตไิด ้  
  ๑๖. เราพงึเหน็หมูส่ตัวท์ีก่าํลงัจุตแิละเกดิ 
  ๑๗. เราพงึบรรลุเจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุต ิ
  ตอ้งรกัษาศลีใหบ้รบิรูณ์ หมัน่ปฏบิตัธิรรมทีท่าํใหจ้ติสงบ หมัน่เจรญิฌาน 

วปัิสสนา กมัมฏัฐาน จงึจะไดส้มหวงัทัง้ ๑๗ ประการ เมือ่พระผูม้พีระภาคได้
ตรสัพระภาษตินี้แลว้ ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๔/๕๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คาํวา่ โอปปาติกะ หมายถงึพระอนาคามทีีเ่กดิใน
สทุธาวาส(ทีอ่ยูข่องทา่นผูบ้รสิทุธิ ์๕ ชัน้ มชีัน้อวหิาเป็นตน้) แลว้ดาํรงภาวะอยู่
ในชัน้นัน้ ๆ สิน้กเิลสปรนิิพพานในสทุธาวาสนัน่เอง ไมก่ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี 
(องฺตกิ.อ. ๒/๘๗-๘๘/๒๔๒-๒๔๓)  

อากปักิริยา : การแต่งตวัด ี และมทีา่ทางเรยีบรอ้ยงดงาม; กริยิาทา่ทาง ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ 
พวกภกิษุฉพัพคัคยีนุ่์งไมเ่รยีบรอ้ย หม่ไมเ่รยีบรอ้ย อากปักริยิาไมเ่รยีบรอ้ย,ใน
ปสาทกรธรรมวรรค กลา่วถงึ หมวดวา่ดว้ยธรรมทีท่าํใหเ้กดิความเลื่อมใสวา่
ความถงึพรอ้มดว้ยอากปักริยิา และเป็นชื่อของลาภ ,ในปัพพชติอภณิหสตูร พระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ธรรม  ๑๐  ประการนี้ บรรพชติควรพจิารณา
เนือง ๆ เชน่ ขอ้ที ่๓ วา่ เรามอีากปักริยิาอยา่งอื่นทีจ่ะพงึทาํ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/
๓๐๕/๔๔๖, องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๖๖/๔๖,๒๐/๓๖๗/๔๖,๒๐/๓๖๘/๔๖,๒๐/๓๖๙/
๔๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๘/๑๐๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อากปักริยิา ในทีน้ี่หมายถงึมารยาทในการรบั
ปัจจยั ๔ มจีวีรเป็นตน้ (องฺ.เอกก.อ. (บาล)ี ๑/๓๖๖/๔๓๗)  

อาการ : ภาวะทีป่รากฏหรอืแสดงออก,ความเป็นไป, สภาพ, ทา่ทาง, ทว่งท,ีทาํนอง, 
กริยิาทีท่าํหรอืทีแ่สดง,ลกัษณะของการกระทาํหรอืความเป็นไป;สว่นปลกียอ่ย, 
สว่นประกอบทีแ่ยกย่อยกระจายออกไป (อวยัวะหลกั เรยีกวา่ “องค”์ อวยัวะยอ่ย 
เรยีกวา่“อาการ”) เชน่ ในคาํวา่ ทวตัติงสาการ ดงัคาํในมหานิทานสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ อานนท ์ ขอ้ทีเ่รากล่าวเชน่นี้วา่  ‘เพราะนามรปูเป็นปัจจยั ผสัสะ
จงึม’ีเธอพงึทราบเหตุผลทีน่ามรปูเป็นปัจจยั ผสัสะจงึม ี ดงัต่อไปนี้ การบญัญตัิ
นามกายตอ้งพรอ้มดว้ยอาการ เพศ  นิมติ  อุทเทส  เมือ่อาการ เพศ นิมติ และ
อุทเทสนัน้ๆ ไมม่ ีการสมัผสัแต่ชือ่ในรปูกายจะปรากฏไดห้รอื หรอืดงัคาํในกกจู
ปมสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจกัแผเ่มตตาจติอนัไพบลูย ์ เป็นมหคัคตะ  
ไมม่ขีอบเขต  ไมม่เีวร  ไมม่คีวามเบยีดเบยีนไปยงัสตัวโ์ลกทุกหมูเ่หล่าอนัเป็น
อารมณ์ของเมตตาจตินัน้อยู ่ ภกิษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลายควรสาํเหนียกดว้ย
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อาการดงักล่าวมานี้ ,ในปฐมพนัธนสตูร กล่าวถงึอาการทีเ่ป็นเครือ่งผกูใจ สตูรที ่
๑ ม ี๘ อยา่ง เชน่ สตรยีอ่มผกูบุรุษไวไ้ดด้ว้ยรปู (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๑๔/๖๕,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๒๐๕/๒๑๖,๑๒/๒๓๗/๒๓๙, ๑๒/๔๙๐/๕๒๙,ม.ม.(ไทย)๑๓/๗๙/
๗๖,๑๓/๘๐/๗๗,๑๓/๓๓๙/๔๐๙,๑๓/๔๕๐/๕๖๘,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๘๓๒/
๔๐๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๑๗/๒๔๔,๒๓/๑๘/๒๔๕) 

  ฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อาการ หมายถงึอากปักริยิาของนามขนัธแ์ตล่ะอยา่งที่
สาํแดงออกมา (ท.ีม.ฏกีา. ๑๑๔/๑๒๓)  

อาการที่พระพทุธเจ้าทรงส ัง่สอน ม ี๓ อยา่งคอื ๑. ทรงรูย้ ิง่เหน็จรงิเองแลว้จงึทรงสัง่สอนผูอ้ื่น 
เพือ่ใหรู้ย้ ิง่เหน็จรงิตามในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็ ๒. ทรงสัง่สอนมเีหตุผลซึง่ผูฟั้ง
อาจตรองตามใหเ้หน็จรงิได ้ไมเ่ลื่อนลอย ๓. ทรงสัง่สอนเป็นอศัจรรย ์ทาํใหผู้ฟั้ง
ยอมรบัและนําไปปฏบิตัติาม ไดร้บัผลจรงิบงัเกดิประโยชน์สมควรแก่การปฏบิตั ิ
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาการที่ภิกษุจะต้องอาบตัิ ๖ : อาการทีท่าํใหภ้กิษุตอ้งอาบตั ิม ี๖ ประการ คอื อลชฺชติา ตอ้ง
ดว้ยไม่ละอาย ๑ อญฺญาณตา ตอ้งดว้ยไมรู่ว้า่สิง่นี้จะเป็นอาบตั ิ ๑ กุกฺกุจฺจปกต
ตา ตอ้งดว้ยสงสยัแลว้ขนืทาํลง ๑ อกปปิฺเย กปปิฺยสญฺญติาตอ้งดว้ยสาํคญัวา่ควร
ในของทีไ่มค่วร ๑กปปิฺเย อกปปิฺยสญฺญติา ตอ้งดว้ยสาํคญัวา่ไมค่วรในของทีค่วร 
๑ สตสิมฺโมสาตอ้งดว้ยลมืสต ิ ๑(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ด ู
อาบตั ิ

อากาศ : ทีว่า่งเปล่า, ชอ่งวา่ง, ทอ้งฟ้า; ในความหมายเดมิ ไมเ่รยีกแก๊สทีใ่ชห้ายใจวา่
อากาศ แต่เรยีกแก๊สนัน้วา่เป็นวาโยหรอืวาโยธาตุ; ในอรรถกถา ทา่นแยก
ประเภทตามความหมายนยัต่างๆ เป็นอากาศ ๓ คอื ปรจิเฉทากาศ กสณุิคฆาฏิ
มากาศ และอชัฏากาศ (ปญจ.อ.๑๑๓๒/๒๒๐) แตใ่นคมัภรีช์ ัน้หลงั บางแหง่ 
(เชน่ปาจตฺิยาทโิยชนา และอนุทปีนีปาฐ, มแีต่ฉบบัอกัษรพมา่ ยงัไมพ่บตพีมิพ์
ในประเทศไทย) แยกละเอยีดออกไปอกีเป็น อากาศ ๔ คอื ๑.ปริจเฉทากาศ 
ชอ่งวา่งทีก่าํหนดแยกรปูทัง้หลาย หรอืชอ่งวา่งระหวา่งกลาป คอืรปูใน
ความหมายทีเ่ป็นปรจิเฉทรปู (รปูปรจิเฉทากาศ กเ็รยีก) ๒.ปริจฉินนากาศ
ชอ่งวา่งทีถู่กกาํหนดแยก คอืชอ่งวา่งระหวา่งวตัถุทัง้หลาย เชน่ ชอ่งประต ู รฝูา
ชอ่งหน้าต่าง ชอ่งห ูรจูมกู (ทีใ่ชเ้ป็นอากาศกสณิ คอืขอ้น้ี) ๓. กสิณุคฆาฏมิากาศ 
ชอ่งวา่งทีเ่กดิจากการเพกิกสณินิมติ คอืชอ่งวา่งหรอือากาศอนัอนนัตท์ีเ่ป็น
อารมณ์ของอากาสานญัจายตนฌาน๔. อัชฏากาศ ชอ่งวา่งเวิง้วา้ง คอืทอ้งฟ้า
(บางทเีรยีกวา่ ตุจฉากาศ คอืชอ่งวา่งทีว่า่งเปล่า) แลว้บอกวา่ ขอ้ที ่ ๒ คอืปริ
จฉินนากาศ จดัรวมเขา้ไดก้บัขอ้ที ่๑คอืรปูปรจิเฉทากาศ น่ีกห็มายความวา่ทา่น
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แยกขอ้ที ่ ๑ ของอรรถกถา ออกเป็น๒ ขอ้, เหตทุีค่มัภรีช์ ัน้หลงัแยกอยา่งนี้
เพราะตอ้งการแยกอากาศทีเ่ป็นสภาวธรรม คอืทีเ่ป็นปรจิเฉทรปู ออกไว้
ต่างหากใหช้ดั ดงัจะเหน็วา่ อกีขอ้หน่ึงคอืปรจิฉินนากาศ อยา่งชอ่งห ู รกูุญแจ
หรอืชอ่งทีก่าํหนดเป็นอารมณ์กสณิ กเ็นื่องกนัอยูก่บัอชัฏากาศนัน่เอง (เป็นเพยีง
บญัญตั ิ มใิชส่ภาวะ) แตใ่นอรรถกถาและคมัภรีท์ัว่ไปทีไ่มแ่ยกละเอยีดอยา่งนัน้ 
เรยีกอากาศทีก่าํหนดเป็นกสณิคอือากาศกสณิ วา่เป็นปรจิเฉทากาศกสณิ บา้ง 
ปรจิฉินนากาศกสณิ บา้ง ไมถ่อืตายตวั, จะเหน็วา่ อากาศในขอ้ ๒เป็นกสณิ
สาํหรบัผูเ้จรญิรปูฌาน และเมือ่เพกิกสณินิมติของขอ้ ๒ น้ีเสยี กเ็ป็นอากาศใน
ขอ้ที ่ ๓; “อชัฏากาศ” น้ีเขยีนตามหนงัสอืเก่า จะเขยีน อชฏากาศกไ็ด ้ ดงัคาํ
ในอคัคญัญสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ วาเสฏฐะและภารทวาชะ  สมยัหนึ่ง  
ครัน้เวลาล่วงเลยมาชา้นานโลกนี้เสือ่ม เมือ่โลกกาํลงัเสือ่ม  เหล่าสตัวส์ว่นมาก
ไปเกดิทีพ่รหมโลกชัน้อาภสัสระนึกคดิอะไรกส็าํเรจ็ไดต้ามปรารถนา  มปีีตเิป็น
ภกัษา  มรีศัมซ่ีานออกจากร่างกายเทีย่วสญัจรไปในอากาศ  อยูใ่นวมิานอนั
งดงาม  สถติอยูน่านแสนนาน (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔/๒๖,๑๑/๑๑๙/๘๘,๑๑/๑๒๘/
๙๔,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๐๖/๓๓๘,๑๒/๓๒๘/๓๖๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐/๒๒,๑๓/
๑๑๙/๑๓๐,๑๓/๑๓๓/๑๔๘,๑๓/๒๕๔/๓๐๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๔/๑๑๓) ; ด ูรูป ๒๘   

อากาศธาต ุ : สภาวะทีว่า่ง, ความเป็นทีว่่างเปล่า, ชอ่งวา่งในรา่งกาย ทีใ่ชเ้ป็นอารมณ์
กรรมฐาน เชน่ ชอ่งห ู ชอ่งจมกูชอ่งปาก ชอ่งอวยัวะต่างๆ ดงัคาํในสามญัญผล
สตูรทีอ่ชติเกสกมัพลกล่าวไวว้า่ มนุษยค์อืทีป่ระชุมแหง่มหาภตูรปู ๔ เมือ่
สิน้ชวีติ ธาตดุนิไปตามธาตุดนิ ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุ
ลมไปตามธาตุลม อนิทรยีท์ัง้หลายยอ่มผนัแปรไปเป็นอากาศธาต ุ มนุษยม์เีตยีง
นอนเป็นที ่๕ นําศพไป,ในนตัถทินินสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุรุษคอืประชุม
แหง่มหาภตูรปูทัง้  ๔ เมือ่ตายไป ธาตุดนิไปตามธาตดุนิ ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา 
ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตลุมไปตามธาตุลมอนิทรยีท์ ัง้หลายย่อมผนัแปรไปเป็น
อากาศธาตุ บรุุษทัง้หลายมเีตยีงเป็นที ่๕นําศพไป รอยเทา้ปรากฏเพยีงแคป่่าชา้ 
(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๗๑/๕๗,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๑๐/๒๘๕,๑๗/๓๑๐/๓๒๖,๑๗/๓๒๐/
๓๓๓,๑๗/๓๓๐/๓๔๐) ; ในคมัภรีอ์ภธิรรม จดัเป็นอุปาทายรปูอยา่งหนึ่งเรยีกวา่ 
ปรจิเฉทรปู ; ด ูธาตุ, รูป ๒๘  

อากาศไม่ม ีที่สดุ :อากาศกวา้งใหญ่ไพศาล,อากาศทีม่คีวามวา่งไมม่ขีอบเขต ดงัคาํวา่ เพราะ
กา้วลว่งรปูสญัญาไดโ้ดยประการทัง้ปวง เพราะความดบัไปแหง่ปฏฆิสญัญา  
เพราะไมม่นสกิารนานตัตสญัญาจงึไดบ้รรลุอากาสานญัจายตนะ โดยบรกิรรมวา่ 
อากาศไมม่ทีีส่ดุ  ดงันี้อยู,่ในวภิงัคอ์ธบิายความไวว้า่ ในคาํวา่ อากาศไมม่ทีีส่ดุ  
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นัน้  อากาศ  เป็นไฉน อากาศ  ธรรมชาตทิีน่บัวา่อากาศ  ความวา่งเปล่า  
ธรรมชาตทิีน่บัวา่ความวา่งเปล่า  ชอ่งว่าง  ธรรมชาตทิีน่บัวา่ชอ่งวา่งซึง่มหาภตู
รปู  ๔  ถูกตอ้งไม่ได ้ น้ีเรยีกวา่อากาศ ภกิษุตัง้จติไว ้ ตัง้จติไวด้ว้ยด ี แผไ่ปไม่
มทีีส่ดุในอากาศนัน้  เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ อากาศไมม่ทีีส่ดุ  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๖๐๕/๔๑๐) 

อากาศหาที่สดุมิได้ :ธรรมชาตทิีน่บัวา่อากาศ ไม่มทีีส่ดุ (อนนฺโต อากาโส) ซึง่มหาภตูรปู ๔ 
ถูกตอ้งไมไ่ดด้งัคาํวา่ภกิษุในธรรมวนิยันี้บรรลุอากาสานญัจายตนฌานโดย
กาํหนดวา่  อากาศหาทีส่ดุมไิดอ้ยู่ เพราะล่วงรปูสญัญา ดบัปฏฆิสญัญา ไม่
กาํหนดนานตัตสญัญา โดยประการทัง้ปวง หรอืดงัคาํในวภิงัคท์ีก่ล่าววา่ สมณะ
หรอืพราหมณ์อื่นกล่าวกบัสมณะหรอืพราหมณ์นัน้อยา่งนี้วา่ ทา่นผูเ้จรญิ  อตัตา
ทีท่า่นกล่าวถงึนี้มอียูจ่รงิ  เราไมป่ฏเิสธวา่ไมม่ ี  แต่อตัตานี้ ไมใ่ชข่าดสญูโดย
สิน้เชงิ  เพราะเหตุเพยีงเทา่น้ี  ยงัมอีตัตาอื่นทีเ่ขา้ถงึ อากาสานญัจายตนฌาน 
โดยกาํหนดวา่  อากาศหาทีส่ดุมไิด ้  เพราะล่วงรปูสญัญา  ดบัปฏฆิสญัญา  ไม่
กาํหนดนานตัตสญัญาโดยประการทัง้ปวง (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๖๖/๓๖๙,๒๓/
๑๑๙/๔๒๓,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๔๓๐,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๕๑/๖๐๙) 

อากาสกสิณ : กสณิคอืความวา่ง, เป็นขอ้ ๙ ในกสณิ ๑๐ ดงัคาํวา่ ภกิษุเจรญิปฐวกีสณิ ... 
เจรญิอาโปกสณิ ... เจรญิเตโชกสณิ  ...เจรญิวาโยกสณิ ... เจรญินีลกสณิ ... 
เจรญิปีตกสณิ ... เจรญิโลหติกสณิ ... เจรญิโอทาตกสณิ ... เจรญิอากาสกสณิ ... 
เจรญิวญิญาณกสณิ ... ,ในกสณิสตูร กก็ล่าวกสณิ ๑๐ เหมอืนกนั (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๓๔๖/๓๖๒,๑๑/๓๖๐/๔๓๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕๐/๒๙๘,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/
๔๔๓/๕๒,๒๐/๔๔๔/๕๒,๒๐/๔๔๕/๕๒,๒๐/๔๔๖/๕๒,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๑,๓๑/
๑๒๓/๑๙๐) 

อากาสโคตร, แพทย  ์: ชือ่แพทยค์นหน่ึง ชาวกรุงสาวตัถ ี ทาํการผ่าตดัรดิสดีวงแก่ภกิษุรปู
หน่ึง ดงัคาํวา่ ภกิษุรปูหนึ่งอาพาธเป็นรดิสดีวงทวาร  นายแพทยอ์ากาสโคตร
กาํลงัทาํการผา่ตดัดว้ยศสัตรา พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปตามเสนาสนะ  
เสดจ็เขา้ไปทางทีอ่ยูข่องภกิษุนัน้ นายแพทยอ์ากาสโคตรเหน็พระผูม้พีระภาค
กาํลงัเสดจ็มาแต่ไกล  จงึกราบทลูวา่พระโคดมผูเ้จรญิโปรดเสดจ็มา
ทอดพระเนตรวจัมรรคของภกิษุรปูน้ี เหมอืนปากเหีย้ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๗๙/๗๙) 

อากาสธาต  ุ: ธาตุคอืทีว่า่ง, เป็นขอ้ ๕ ในธาตุ คอื ๑.  ปฐวธีาต(ุธาตดุนิ) ๒. อาโปธาตุ(ธาตุน้ํา) 
๓. เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) ๔. วาโยธาตุ(ธาตุลม) ๕. อากาสธาตุ(ธาตคุอืทีว่า่ง) ๖.
วญิญาณธาต ุ (ธาตคุอืความรูอ้ารมณ์) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๕/๓๒๔,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๑๘/๑๒๘,๑๓/๒๒๕/๒๖๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๐/๑๑๘,๑๔/๓๕๓/๔๐๘,๑๔/
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๓๘๖/๔๓๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๒/๒๔๑,๒๒/๓๑/๔๘,ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๑๕๙/
๕๖๔) 

อากาสธาตทุี่เป็นภายนอก : สภาพวา่งเปล่า ทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอื 
ทีอ่ยูภ่ายนอกตน,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ อากาศ ธรรมชาตทิีน่บัวา่
อากาศ ความวา่งเปล่า ธรรมชาตทิีน่บัวา่ความวา่งเปล่า ชอ่งวา่งธรรมชาตทิี่
นบัวา่ชอ่งวา่งซึง่มหาภตูรปู ๔ ไมถู่กตอ้งแลว้  เป็นภายนอกตน  ทีก่รรมอนั
ประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอื ซึง่เป็นภายนอกตน น้ีเรยีกวา่ อากาสธาตุ
ทีเ่ป็นภายนอก (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๕๓/๔๐๘,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๗๗/๑๓๘)๓๕/
๑๗๗/๑๓๘ 

อากาสธาตทุี่เป็นภายใน : สภาพวา่งเปล่าเป็นของเฉพาะตน ,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ 
อากาศ  ธรรมชาตทิีน่บัวา่อากาศ  ความวา่งเปล่า  ธรรมชาตทิีน่บัวา่ความวา่ง
เปล่า ชอ่งวา่ง  ธรรมชาตทิีน่บัวา่ชอ่งวา่ง  ซึง่เนื้อและเลอืดไม่ถูกตอ้งแลว้ เป็น
ภายในตน มเีฉพาะตน ทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอื  ซึง่เป็น
ภายในตน เชน่ ชอ่งห ูชอ่งจมกู ชอ่งปาก ชอ่งสาํหรบักลนืของกนิ ของดืม่ ของ
เคีย้ว ของลิม้ ชอ่งทีพ่กัอยู่แหง่ของกนิ ของดืม่  ของเคีย้ว  ของลิม้และชอ่ง
สาํหรบัของกนิของดืม่  ของเคีย้ว  ของลิม้ไหลลงเบือ้งตํ่าหรอือากาศ ธรรมชาติ
ทีน่บัวา่อากาศความวา่งเปล่า  ธรรมชาตทิีน่บัวา่ความว่างเปล่า ชอ่งวา่ง 
ธรรมชาตทิีน่บัวา่ชอ่งวา่งซึง่เนื้อและเลอืดไมถู่กตอ้งแลว้ เป็นภายในตน มเีฉพาะ
ตน ทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอื ซึง่เป็นภายในตน แมอ้ื่นใดมี
อยู ่น้ีเรยีกวา่อากาสธาตุทีเ่ป็นภายใน (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๗๗/๑๓๗) 

อากาสธาตภุายนอก : สภาพวา่งเปล่าทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอื ทีอ่ยู่
ภายนอกตน ดงัคาํในมหาราหุโลวาทสตูรทีก่ล่าววา่ อากาสธาตุ  คอื อากาสธาตุ
ทีเ่ป็นภายในกม็ ี อากาสธาตุทีเ่ป็นภายนอกกม็,ีในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ 
อากาศ ธรรมชาตทิีน่บัวา่อากาศ ความวา่งเปล่า ธรรมชาตทิีน่บัวา่ความวา่ง
เปล่า  ชอ่งวา่ง ธรรมชาตทิีน่บัวา่ชอ่งวา่งซึง่มหาภตูรปู ๔ ไมถู่กตอ้งแลว้ เป็น
ภายนอกตน ทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอืซึง่เป็นภายนอก
ตน น้ีเรยีกวา่ อากาสธาตุทีเ่ป็นภายนอก (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๕๓/๔๐๘,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๑๗๗/๑๓๘) 

อากาสธาตภุายใน : สภาพว่างเปลา่เป็นของเฉพาะตน ดงัคาํในมหาราหุโลวาทสตูรทีก่ล่าว
ความหมายไวว้า่ อากาสธาตุทีเ่ป็นภายใน เป็นอยา่งไร คอื อุปาทนินกรปูทีเ่ป็น
ภายใน  เป็นของเฉพาะตน เป็นของวา่งเปล่า มคีวามวา่งเปล่าคอื ชอ่งห ู ชอ่ง
จมกู ชอ่งปาก ชอ่งสาํหรบักลนืของกนิ ของดืม่ ของเคีย้วของลิม้รส ชอ่งทีพ่กัอยู่
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แหง่ของกนิ ของดืม่ ของเคีย้ว ของลิม้รส  และชอ่งสาํหรบัของกนิ  ของดืม่ ของ
เคีย้ว  ของลิม้รส ไหลลงเบือ้งตํ่า หรอืรปูชนิดใดชนิดหน่ึงทีเ่ป็นุปาทนินกรปูที่
เป็นภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของว่างเปล่า มคีวามวา่งเปล่าเป็นชอ่งวา่ง 
เป็นธรรมชาตทิีน่บัว่าชอ่งวา่ง  ซึง่เนื้อและเลอืดไมถู่กตอ้งแลว้ น้ีเรยีกวา่อากาส
ธาตุทีเ่ป็นภายใน (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๕๓/๔๐๘) 

อากาสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอากาศ ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรและเน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อากาสสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยอากาศ (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคขณะ

ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ลมมหีลายชนิด คอื ลม
มาจากทศิตะวนัออกบา้ง ลมมาจากทศิตะวนัตกบา้ง เวทนาทีเ่กดิขึน้ในกายนี้กม็ี
หลายชนิด คอื สขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง ทุกขเวทนาเกดิขึน้บา้ง อทุกขมสขุเวทนา
เกดิขึน้บา้ง ภกิษุผูม้คีวามเพยีร ไมล่ะสมัปชญัญะ เป็นบณัฑติ กาํหนดรูเ้วทนา
ทัง้ปวงไดแ้ลว้ ไมม่อีาสวะในปัจจุบนั ตัง้อยูใ่นธรรม จบเวท หลงัจากตายแลว้
ย่อมไมเ่ขา้ถงึการบญัญตั ิ(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๐/๒๘๖) 

 2.อากาสสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยอากาศ (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายโดยนยัแหง่ ปฐมอากาส
สตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๑/๒๘๗) 

 3.อากาสสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยอากาศ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ เมือ่ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ กจ็ะเป็นเหตใุหส้ตปัิฏฐาน ๔ 
สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ และโพชฌงค ์๗ เจรญิขึน้เตม็ที ่
เหมอืนลมหลายชนิดทีพ่ดัไปในอากาศ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๕๕/๘๔) 

อากาสฏัฐเทวดา : เทวดาทีส่งิสถติประจาํอากาศ หรอืเทวดาทีป่ระจาํอยูต่ามดวงดาว ดงัคาํใน
สพัพผลทายกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวไวว้่ารุกขเทวดาทีม่รีศัมดีงัดาว
ประกายพรกึ และเหล่าอากาสฏัฐเทวดาทัง้หมดลว้นนบัถอืขา้พเจา้เป็นทีพ่ึง่ น้ี
เป็นผลแหง่การถวายผลไม ้ หรอืดงัคาํในพทุธวงศท์ีก่ลา่วไวว้า่ เหลา่ภุมมเทวดา
ทีป่ระจาํอยู่ตามตน้ไมแ้ละอากาสฏัฐเทวดาทีป่ระจาํอยู่ตามดวงดาว ตา่งกม็คีวาม
ยนิดรีา่เรงิบนัเทงิใจพากนัประนมมอืนมสัการ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๙/๕๖๐,ข.ุ
พทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๖๘/๒๑๒) 

อากาสานัญจายตนสญัญา :สญัญาคอือากาสานญัจยตนะ ดงัคาํในอนุปทสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ก็
ธรรมในอากาสานญัจายตนะ คอือากาสานญัจายตนสญัญา จติเตกคัคตา ผสัสะ
เวทนา  สญัญา เจตนา วญิญาณ ฉนัทะ อธโิมกข ์วริยิะ สต ิ อุเบกขา มนสกิาร
เหล่านัน้ สารบุีตรกาํหนดตามลาํดบับทไดแ้ลว้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๔/๑๑๓) 
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อากาสานัญจายตนกิริยา : กริยิาคอืการกาํหนดอากาศคอืชอ่งว่างหาทีส่ดุมไิดเ้ป็น
อารมณ์ ดงัคาํวา่ อากาสานญัจายตนกริยิาเป็นปัจจยัแก่วญิญาณญัจายตนกริยิา
โดยอารมัมณปัจจยั  หรอืดงัคาํวา่อากาสานญัจายตนกริยิาเป็นปัจจยัแก่
วญิญาณญัจายตนกริยิาโดยอารมัมณปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ อากาสานญัจายตน
กริยิาเป็นปัจจยัแก่วญิญาณญัจายตนกริยิาโดยอารมัมณปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย) 
๔๐๑๐/๒๖๐, ๔๐/๙๔/๗๔๙, อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๔๘/๓๔๑) 

อากาสานัญจายตนกศุล : กุศลคอืการกาํหนดอากาศคอืชอ่งวา่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็น
อารมณ์ ดงัคาํวา่ อากาสานญัจายตนกุศลเป็นปัจจยัแก่วญิญาณญัจายตนกุศล
โดยอารมัมณปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ อากาสานญัจายตนกุศลเป็นปัจจยัแก่
วญิญาณญัจายตนกุศลโดยอารมัมณปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ อากาสานญัจายตนกุศล
เป็นปัจจยัแก่วญิญาณญัจายตนวบิาก  (อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๕๓/๘๑๙,๔๐/๙๓/
๗๔๘,๔๐/๔๐๔/๒๕๘,๔๐/๔๐๖/๒๕๘,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๔๖/๓๙๙,อภ.ิป.(ไทย) 
๔๓/๔๔๗/๒๖๗) 

อากาสานัญจายตนฌาน : ฌานคอืกาํหนดอากาศคอืชอ่งวา่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์
,ขัน้ที ่ ๑ ของอรปูฌาน ๔ ดงัคาํวา่ ภกิษุบรรลุอากาสานญัจายตนฌาน  โดย
กาํหนดวา่อากาศหาทีส่ดุมไิดเ้พราะล่วงรปูสญัญา ดบัปฏฆิสญัญา  ไมก่าํหนด
นานตัตสญัญาโดยประการทัง้ปวง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๑๓/๑๗๙,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑๒๗/๗๓,๑๐/๑๒๙/๗๕,๑๐/๑๒๙/๗๖,๑๐/๑๗๔/๑๒๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๘/
๒๘๑,๑๑/๓๐๘/๒๘๑,๑๑/๓๓๒/๓๓๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๘๒/๗๑,๑๒/๒๗๑/๒๙๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อากาสานญัจายตนฌาน คอืฌานทีก่าํหนดอากาศ
คอืชอ่งว่างอนัหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ที ่ ๑ ของอรปูฌาน ๔ (ท.ีส.ีอ.
(บาล)ี ๔๑๔/๓๐๘)  

อากาสานัญจายตนฌานปัญหาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งอากาสานญัจายตนฌาน 
ทา่นพระมหาโมคคลัลานะอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ไดก้ล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
เมือ่ผมเกดิความคดิขึน้วา่ อากาสานญัจายตนฌานเป็นอยา่งไร และไดรู้เ้องวา่ 
ภกิษุบรรลุอากาสานญัจายตนฌานอยูโ่ดยกาํหนดวา่ อากาศหาทีส่ดุมไิด ้ เพราะ
ล่วงรปูสญัญา ดบัปฏฆิสญัญา ไมก่าํหนดนานตัตสญัญาโดยประการทัง้ปวงอยู ่
น้ีชือ่วา่อากาสานญัจายตนฌานผมไดบ้รรลุอากาสานญัจายตนฌานนัน้เมือ่อยู่
ดว้ยวหิารธรรมนี้ สญัญามนสกิารประกอบดว้ยรปูฌานกป็รากฏขึน้ ลาํดบันัน้ 
พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาตรสักบัผมวา่ เธออย่าประมาทอากาสานญัจายตนฌาน 
จงดาํรงจติไวใ้นอากาสานญัจายตนฌาน จงทาํจติใหเ้ป็นหนึ่งผดุขึน้ในอา
กาสานญัจายตนฌาน จงตัง้จติใหม้ัน่ในอากาสานญัจายตนฌาน จากนัน้ ผมกไ็ด้
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บรรลุอากาสานญัจายตนฌาน แต่บุคคลเมือ่จะพดูถงึผม ควรพดูใหถู้กวา่ พระ
สาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะหแ์ลว้จงึไดถ้งึความเป็นผูรู้ท้ ีย่ ิง่ใหญ่ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๓๖/๓๕๓ ) 

อากาสานัญจายตนธาต  ุ: ธาตุคอืกาํหนดอากาศคอืชอ่งวา่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์
,เป็นขัน้ที ่๑ ของอรปูฌาน,เป็นขอ้ ๓ ในธาตุ ๗ คอื ๑. อาภาธาตุ ๒. สภุธาตุ ๓. 
อากาสานญัจายตนธาตุ ๔. วญิญาณญัจายตนธาตุ ๕. อากญิจญัญายตนธาตุ ๖. 
เนวสญัญานาสญัญายตนธาตุ ๗. สญัญาเวทยตินิโรธธาตุ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๙๕/
๑๘๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อากาสานญัจายตนธาต ุ ในทีน้ี่หมายถงึธาตทุี่
กาํหนดอากาศ คอืความวา่งอนัหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ที ่ ๑ ของอรปู
ฌาน อากาสานญัจายตนธาตุอาศยัรปูสมาบตัจิงึปรากฏได ้(ข.ุม.อ. ๗/๙๖)  

อากาสานัญจายตนพรหม :พรหมชัน้อากาสานญัจายตนะ หมายถงึเทพผูบ้าํเพญ็อรปูฌานแลว้
ไปเกดิในอากาสานญัจายตนภพ ดงัคาํในมลูปรยิายสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ภกิษุทัง้หลายภกิษุใดยงัเป็นเสขบุคคลไมไ่ดบ้รรลอุรหตัตผลปรารถนาธรรม
เป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่มอยูแ่มภ้กิษุนัน้กร็ูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐว ี
ครัน้รูย้ ิง่ปฐวโีดยความเป็นปฐวแีลว้อยา่กาํหนดหมายซึง่ปฐวอียา่กาํหนดหมาย
ในปฐวอียา่กาํหนดหมายนอกปฐว ี  อยา่กาํหนดหมายปฐววีา่เป็นของเราอยา่
ยนิดปีฐว ี ขอ้นัน้เพราะเหตไุร  เรากล่าววา่ เพราะเขาควรกาํหนดรู ้ ฯลฯ  รูย้ ิง่
อาโป ... เตโช ... วาโย ... ภตู ... เทวดา ... ปชาบด ี ...พรหม ... อาภสัสรพรหม 
... สภุกณิหพรหม ... เวหปัผลพรหม ... อภภิสูตัว ์  ...อากาสานญัจายตนพรหม 
... วญิญาณญัจายตนพรหม (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔/๖) 

อากาสานัญจายตนภพ :ภพคอือากาสานญัจายตนะหมายถงึเทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานญัจายตน
ภพ ดงัคาํในสาเลยยกสตูรทีพ่ระผูม้พีาะภาคตรสัวา่ เทพชัน้อกนิฏฐภพ ... เทพผู้
เขา้ถงึอากาสานญัจายตนภพ...เทพผูเ้ขา้ถงึวญิญาณญัจายตนภพ...เทพผูเ้ขา้ถงึ
อากญิจญัญายตนภพ...เทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพ เป็นไปไดท้ี่
หลงัจากตายแลว้  บุคคลนัน้จะพงึเกดิในเทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตน
ภพ  ขอ้นัน้เพราะเหตุไร  เพราะบุคคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิมํ่าเสมอ คอืเป็นผู้
ประพฤตธิรรม (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๙, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๘๖/๓๙๕,๓๗/
๔๕๕/๔๘๖,๓๗/๘๖๔/๘๙๗) 

อากาสานัญจายตนภพ, เทพชัน้ : เทพทีเ่ป็นพรหมชัน้อากาสานญัจายตนภพ หมายถงึเทพผู้
เขา้ถงึอากาสานญัจายตนภพ เพราะประพฤต ิ ดงัคาํในเวชชกสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ เทพชัน้อกนิฏฐภพ... เทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานญัจายตนภพ  ...เทพผู้
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เขา้ถงึวญิญาณญัจายตนภพ ... เทพผูเ้ขา้ถงึอากญิจญัญายตนภพ ... เทพผู้
เขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพ เป็นไปไดท้ีห่ลงัจากตายแลว้  บุคคลนัน้จะ
พงึเกดิในเทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพ ขอ้นัน้เพราะเหตุไรเพราะ
บุคคลนัน้เป็นผูป้ระพฤตสิมํ่าเสมอคอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม,ในวภิงัคอ์ธบิายว่า 
อายขุองเทวดาผูเ้ขา้ถงึอากาสานญัจายตนภพ  มปีระมาณ  ๒๐,๐๐๐ กปั (ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๔๔๗/๔๘๖,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๔/๖๗๘, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๓๗/
๓๐๗) 

อากาสานัญจายตนภมูิ : ภมูขิองเหล่าเทพอากาสานญัจายตนะ มอีายยุนื ดาํรงอยูน่าน  มี
ความสขุมาก ดงัคาํในสงัขารปูปัตตสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุเป็นผู้
ประกอบดว้ยศรทัธา ประกอบดว้ยศลี ประกอบดว้ยสตุะ  ประกอบดว้ยจาคะ  
ประกอบดว้ยปัญญา ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่ เทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานญัจายตนภมูมิอีายุ
ยนื  ดาํรงอยู่นาน  มคีวามสขุมาก ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่  โอหนอ  
หลงัจากตายแลว้  เราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานญั
จายตนภมู ิ ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย มรรคน้ี ปฏปิทานี้ เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ใน
เทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานญัจายตนภมูนิัน้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๗๒/๒๑๓) 

อากาสานัญจายตนสมาบตัิ : สมาบตัคิอืการกาํหนดอากาศคอืช่องวา่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ 
ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคทรงเขา้ปฐมฌาน ออกจาก
ปฐมฌานทรงเขา้ทตุยิฌาน ออกจากทุตยิฌาน ทรงเขา้ตตยิฌาน ออกจากตตยิ
ฌาน ทรงเขา้จตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌาน ทรงเขา้อากาสานญัจายตนสมาบตั ิ 
ออกจากอากาสานญัจายตนสมาบตั ิ  ทรงเขา้วญิญาณญัจายตนสมาบตั,ิในสปัปุ
รสิสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัว่า เพราะอากาสานญัจายตนสมาบตันิัน้ สตับุรษุนัน้
จงึทาํอตมัมยตาเทา่นัน้ไวใ้นภายใน  แลว้ไมย่กตน  ไมข่ม่ผูอ้ื่น,ในมหานิทเท
สอธบิายวา่ ผูบ้รรลุอากาสานญัจายตนสมาบตั๒ิ  ยอ่มมจีติสงดัจากรปูสญัญา๓  
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๙/๑๖๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๘/๑๓๓,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๖/
๒๖๐,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๗/๓๒,๒๙/๑๗/๘๑,๒๙/๔๙/๑๗๐,๒๙/๕๒/๑๘๐,๒๙/๘๕/
๒๕๕,๒๙/๑๐๐/๓๐๘,๒๙/๑๕๐/๔๐๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อากาสานญัจายตนสมาบตั ิ คอืสมาบตัทิีก่าํหนด
อากาศ คอืความวา่งอนัหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ที ่ ๑ ของอรปูฌาน (ข.ุ
ม.อ. (บาล)ี ๗/๙๖)  

อากาสานัญจายตนสญัญา :สญัญาคอืการกาํหนดอากาศคอืชอ่งวา่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์
,เป็นขอ้ ๖ ในอนุปุพพนิโรธ ๙ ดงัคาํวา่ อากาสานญัจายตนสญัญาของผูเ้ขา้



 

๖๒๙๐ 
 

 

วญิญาณญัจายตนฌานดบัไป (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๔/๓๕๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๒๕๙/๒๘๕,๑๘/๒๖๓/๒๙๐, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๒๕/๘๖๑) 

อากาสานัญจายตนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอากาสานญัจายตนฌาน ทา่นพระอานนทไ์ด้
ถามทา่นพระสารบีุตรผูอ้ยู ่ณ วดัพระเชตวนัวา่ อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นกั สี
หน้ากบ็รสิทุธิผ์ดุผอ่ง วนันี้ ทา่นอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร เมือ่ทา่นพระสารบุีตร
ตอบวา่ วนันี้ ผมเขา้อากาสานญัจายตนฌาน(ฌานอนักาํหนดอากาศคอืชอ่งวา่ง
หาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์) อยูโ่ดยกาํหนดวา่ อากาศหาทีส่ดุมไิด ้ เพราะลว่งรปู
สญัญา ดบัปฏฆิสญัญา ไมก่ําหนดนานตัตสญัญาโดยทัง้ปวงอยู ่ผมนัน้ไมไ่ดค้ดิ
วา่ เราเขา้อากาสานญัจายตนฌานอยู ่เขา้อากาสานญัจายตนฌานแลว้ หรอืออก
จากอากาสานญัจายตนฌานแลว้ จงึกลา่วชมว่า เพราะท่านพระสารบีุตรถอน
อหงัการ มมงัการและมานานุสยัออกไดน้านแลว้ จงึไมม่คีวามคดิเชน่นัน้ (ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๓๓๖/๓๔๕)  

อากาสานัญจายตนะ : ฌานกาํหนดอากาศคอืชอ่งวา่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์,ภพของผู้
เขา้ถงึอากาสานญัจายตนฌาน (ขอ้ ๑ ในอรปู ๔) ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไว้
วา่ คาํวา่ อากาสานญัจายตนะอธบิายวา่ ธรรมคอืจติและเจตสกิของบุคคลผูเ้ขา้
อากาสานญัจายตนะ ผูอุ้บตัใินอากาสานญัจายตนภมู ิ หรอืพระอรหนัตผ์ูอ้ยูเ่ป็น
สขุในปัจจุบนั (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๘๘/๓๕,๙/๘๙/๓๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๔/๑๑๒,๑๔/
๑๗๘/๒๑๗,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๒/๒๕๑,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๗/๓๕๙,ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๗๑/๓๒๑,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๖๐๖/๔๑๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๒๙/๒๙๕,๓๗/
๔๓๒/๔๖๓) 

อากาสกุขิปิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอากาสกุขปิิยเถระ มเีนื้อหาทีท่า่นเล่าไว้
สรุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดโ้ยนดอกบวัขึน้ไปบนอากาศถวายแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในกปัที ่๓๒ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๔๒๔) 

อากิญจญัญายตนฌาน : ฌานทีก่าํหนดภาวะอนัไมม่อีะไร(ความวา่ง)เป็นอารมณ์อา
กญิจญัญายตนฌาน เรยีกอกีอยา่งหน่ึงว่า สญัญคัคะ (ทีส่ดุแห่งสญัญา) เพราะ
เป็นภาวะสดุทา้ยของการมสีญัญา ดงัคาํวา่ ภกิษุลว่งวญิญาณญัจายตนฌานโดย
ประการทัง้ปวง  บรรลุอากญิจญัญายตนฌาน อยูโ่ดยกาํหนดวา่ไมม่อีะไร (องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๔๐/๔๙,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๗/๓๖๐) 

   อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อากญิจญัญายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่าํหนด
ภาวะอนัไมม่อีะไร(ความวา่ง)เป็นอารมณ์เรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่าสญัญคัคะ (ทีส่ดุ
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แหง่สญัญา) เพราะเป็นภาวะสดุทา้ยแหง่การมสีญัญากล่าวคอื ผูบ้รรลุอา
กญิจญัญายตนฌานนต่อไป จะเขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนฌานบา้ง เขา้ถงึ
สญัญาเวทยตินิโรธบา้ง (ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๑/๔๑๔/๓๐๘) 

อากิญจญัญาเจโตวิมตุติ : ความหลุดพน้ทางใจไมม่กีเิลสเครือ่งกงัวล ในทีน้ี่หมายถงึ
ธรรม ๙ ประการ คอื อากญิจญัญายตนะ ๑ มรรค ๔ ผล ๔,เป็นขอ้ ๑ ในวมิตุต ิ
๔ คอือปัปมาณาเจโตวมิตุต ิ อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิ สญุญตาเจโตวมิตุต ิ  
อนิมติตาเจโตวมิตุต,ิดงัคาํในมหาเวทลัลสตูรทีพ่ระมหาโกฏฐกิเถระกล่าวแก่พระ
สารบีุตรว่า  ปัจจยัแหง่การออกจากเจโตวมิตุต ิ  ซึง่ไมม่นิีมติม ี๒ ประการ  คอื 
๑.การมนสกิารถงึนิมติทัง้ปวง ๒.การไมม่นสกิารถงึนิพพานธาตุ  ซึง่ไมม่นิีมติ 
ปัจจยัแหง่การออกจากเจโตวมิตุต ิ ซึง่ไมม่นิีมติม ี ๒ประการนี้แล พระสารบุีตร 
กล่าวอกีว่า ทา่นผูม้อีายธุรรมเหล่าน้ี คอื อปัปมาณาเจโตวมิตุต ิอากญิจญัญาเจ
โตวมิตุต ิ สญุญตาเจโตวมิุตต ิ อนิมติตาเจโตวมิตุต ิ มอีรรถต่างกนัมพียญัชนะ
ต่างกนัหรอืมอีรรถอยา่งเดยีวกนั ต่างกนัแต่พยญัชนะเทา่นัน้,ในสตูรนี้ยงัอธบิาย
ความหมายไวว้า่อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิ เป็นอยา่งไร คอืเพราะลว่งวญิญาณญั
จายตนฌานโดยประการทัง้ปวง ภกิษุในพระธรรมวนิยัน้ีบรรลุอากญิจญัญายตน
ฌานอยู่โดยกําหนดวา่ ไมม่อีะไร น้ีเรยีกวา่ อากญิจญัญาเจโตวมิตุต,ิในโคทตัต
สตูร พระโคทตัตเถระแหง่อมัพาฏกวนั เขตเมอืงมจัฉิกาสณัฑ ์ กถ็ามจติตคหบดี
ในทาํนองเดวีกนั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๕๙/๔๙๗,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๙/๓๘๕,๑๘/
๓๔๙/๓๘๖,๑๘/๓๔๙/๓๘๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิ ไดแ้ก่ ธรรม ๙ ประการ 
คอื อากญิจญัญายตนะ ๑ มรรค ๔ ผล ๔ อากญิจญัญายตนะ ชื่อว่าอากญิจญัญะ 
เพราะไมม่กีเิลสเครือ่งกงัวลเป็นอารมณ์ มรรคและผล ชือ่วา่อากญิจญัญะ เพราะ
ไมม่กีเิลสเครือ่งกงัวลคอืกเิลสเครือ่งยํ่ายแีละกเิลสเครือ่งผกู (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/
๔๕๙/๒๖๒,  ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๓๔๙/๑๖๐)  

อากิญจญัญายตนกิริยา : กริยิาคอืการกาํหนดภาวะอนัไมม่อีะไร(ความวา่ง)เป็น
อารมณ์ ดงัคาํวา่ อากญิจญัญายตนกริยิาเป็นปัจจยัแก่เนวสญัญานาสญัญายตน
กริยิาโดยอารมัมณปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ อากญิจญัญายตนกริยิาเป็นปัจจยัแก่เนว
สญัญานาสญัญายตนกริยิาโดยอารมัมณปัจจยัหรอืดงัคาํวา่อากญิจญัญายตน
กริยิาเป็นปัจจยัแก่เนวสญัญานาสญัญายตนกริยิา(อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๔๑๐/
๒๖๐,๔๐/๙๔/๗๔๙, อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๔๘/๓๔๑) 

อากิญจญัญายตนกศุล : กุศลทีเ่ป็นอากญิจญัญายตน,กุศลคอืการกาํหนดภาวะอนัไมม่อีะไร
(ความวา่ง)เป็นอารมณ์ ดงัคาํวา่ อากญิจญัญายตนกศุลเป็นปัจจยัแก่เนวสญัญา
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นาสญัญายตนกุศลโดยอารมัมณปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ อากญิจญัญายตนกุศลเป็น
ปัจจยัแก่เนวสญัญานาสญัญายตนวบิาก (อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๕๓/๘๑๙,๔๐/๙๓/
๗๔๘,๔๐/๔๐๔/๒๕๘,๔๐/๔๐๖/๒๕๙,๔๑/๔๖/๓๙,อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๔๔๗/๒๖๗) 

อากิญจญัญายตนฌานปัญหาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งอากญิจญัญายตนฌาน ทา่น
พระมหาโมคคลัลานะอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดก้ล่าวกบัภกิษุทัง้หลายว่า เมือ่ผม
เกดิความคดิขึน้วา่ อากญิจญัญายตนฌานเป็นอยา่งไร และไดรู้เ้องวา่ ภกิษุล่วง
วญิญาณญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุอากญิจญัญายตนฌานโดย
กาํหนดวา่ ไม่มอีะไร น้ีชือ่วา่อากญิจญัญายตนฌาน ผมเองกบ็รรลอุา
กญิจญัญายตนฌานอยู ่ เมื่ออยูด่ว้ยวหิารธรรมนี้ สญัญามนสกิารประกอบดว้ย
วญิญาณญัจายตนฌานกป็รากฏขึน้  
 ลาํดบันัน้พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาตรสักบัผมวา่เธออยา่ประมาทอา
กญิจญัญายตนฌาน จงดาํรงจติไวใ้นอากญิจญัญายตนฌาน จงทาํจติใหเ้ป็นหนึ่ง 
ผดุขึน้ในอากญิจญัญายตนฌาน จงตัง้จติใหม้ัน่ในอากญิจญัญายตนฌาน 
จากนัน้ ผมกไ็ดบ้รรลุอากญิจญัญายตนฌาน แต่บุคคลเมือ่จะพดูถงึผม ควรพดู
ใหถู้กวา่ พระสาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะหแ์ลว้จงึไดถ้งึความเป็นผูรู้ท้ ี่
ยิง่ใหญ่  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๓๘/๓๕๔) 

อากิญจญัญายตนธาต  ุ: ธาตุทีก่าํหนดความไมม่อีะไรเหลอืเป็นอารมณ์, ธาตุคอืการกาํหนด
ภาวะทีไ่มม่อีะไรเลยเป็นอารมณ์ ดงัคาํในสตัตธาตสุตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย ธาตุม ี  ๗  ประการ คอื ๑. อาภาธาตุ  ๒.  สภุธาตุ ๓.  อา
กาสานญัจายตนธาตุ ๔. วญิญาณญัจายตนธาตุ ๕.  อากญิจญัญายตนธาตุ ๖. 
เนวสญัญานาสญัญายตนธาตุ ๗. สญัญาเวทยตินิโรธธาตุ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๙๕/
๑๘๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อากญิจญัญายตนธาตุ  อาศยัวญิญาณญัจายตน
สมาบตัจิงึปรากฏได ้(ข.ุม.อ. (บาล)ี ๗/๙๗)  

อากิญจญัญายตนพรหม : พรหมชัน้อากญิจญัญายตนะ,เป็นเทพทีน่บัเนื่องในหมูพ่รหม
ชัน้หนึ่ง ดงัคาํในอาเนญชาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลบางคนในโลกน้ี
ล่วงวญิญาณญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุอากญิจญัญายตนฌานอยู่
โดยกาํหนดวา่ ไมม่อีะไรอยู ่ เขา ชอบใจฌานนัน้ ตดิใจฌานนัน้  และถงึความ
ปลืม้ใจกบัฌานนัน้ เขาดาํรงอยูใ่นฌานนัน้ น้อมใจไปในฌานนัน้ ชอบอยูก่บัฌาน
นัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม หลงัจากตายแลว้เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่่วมกบัเทวดาพวก 
ทีเ่ขา้ถงึชัน้อากญิจญัญายตนะเทวดาทัง้หลายพวกทีเ่ขา้ถงึชัน้อากญิจญัญายต
นะมอีายปุระมาณ ๖๐,๐๐๐ กปั คนทีเ่ป็นปุถุชน ดาํรงอยูใ่นชัน้อากญิจญัญายต
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นะนัน้จนสิน้อายใุหร้ะยะเวลาทีเ่ป็น กาํหนดอายขุองเทวดาเหล่านัน้หมดไปแลว้
ไปสูน่รกบา้ง ไปสูก่าํเนิดสตัว ์ ดริจัฉานบา้ง ไปสูแ่ดนเปรตบา้งสว่นสาวกของ
พระผูม้พีระภาคดาํรงอยูใ่นชัน้อากญิจญัญายตนะนัน้จนสิน้อายใุหร้ะยะเวลาที่
เป็นกาํหนดอายุของเทวดาเหล่านัน้หมดไปแลว้ปรนิิพพานในภพนัน้แล (องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๑๑๗/๓๖๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔/๒๕๔๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เทพผูน้บัเนื่องในหมูพ่รหม(เทพชัน้พรหมกายกิา) 
หมายถงึเทวดาผูเ้คยไดบ้รรลุฌาน มฌีานชัน้ปฐมฌาน เป็นตน้ (ม.ม.ูอ. (บาล)ี 
๒/๔๔๒/๒๔๑)  

อากิญจญัญายตนภพ : ภพชัน้อากญิจญัญายตนะหมายถงึภพของเทพผูเ้ขา้ถงึอา
กญิจญัญายตนภพ,เทพทีน่บัเนื่องในหมูพ่รหมชัน้หนึ่ง ดงัคาํในสาเลยยกสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เทพผูเ้ขา้ถงึอากาสานญัจายตนภพ...เทพผูเ้ขา้ถงึ
วญิญาณญัจายตนภพ... เทพผูเ้ขา้ถงึอากญิจญัญายตนภพ... เทพผูเ้ขา้ถงึเนว
สญัญานาสญัญายตนภพ เป็นไปไดท้ีห่ลงัจากตายแลว้ บุคคลนัน้จะพงึเกดิใน
เทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพ ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนัน้
เป็นผูป้ระพฤตสิมํ่าเสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๙)   

  อรรถกถาอธบิายวา่ อาจารยข์องพระสทิธตัถโพธสิตัวไ์ปเกดิในชัน้นี้ คอื 
อาฬารดาบสตายไปเกดิในอากญิจญัญายตนภพ สว่นอุททกดาบสตายไปเกดิใน
เนวสญัญานาสญัญายตนภพ (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๑๐/๑๖)  

อากิญจญัญายตนภมูิ : ภมูขิองเทพผูเ้กดิในอากญิจญัญายตนภพ,ภมูขิองพรหมอา
กญิจญัญายตนะ มอีายยุนื ดาํรงอยูน่าน มคีวามสขุมาก, ในวภิงัคก์ล่าวถงึอายุ
ของเทวดาผูเ้ขา้ถงึอากญิจญัญายตนภพ มปีระมาณ ๖๐,๐๐๐ กปั ดงัคาํใน
อาเนญชสปัปายสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อรยิสาวกพจิารณาเหน็ดงันี้วา่  
‘กามทีม่ใีนภพนี้และกามทีม่ใีนภพหน้า กามสญัญาทีม่ใีนภพน้ี  และกามสญัญา
ทีม่ใีนภพหน้ารปูทีม่ใีนภพน้ี  และรปูทีม่ใีนภพหน้า รปูสญัญาทีม่ใีนภพน้ี  และ
รปูสญัญาทีม่ใีนภพหน้า และอาเนญชสญัญา สญัญาทัง้หมดนี้ยอ่มดบัไมเ่หลอืใน
ฌานใด ฌานนัน้คอือากญิจญัญายตนฌาน เป็นฌานอนัสงบ  ประณีต  เมือ่อรยิ
สาวกนัน้ปฏบิตัอิยา่งนี้แลว้ เป็นผูม้ากดว้ยปฏปิทานัน้อยู ่  จติยอ่มผอ่งใสใน
อายตนะ เมือ่มคีวามผอ่งใส อรยิสาวกนัน้ยอ่มเขา้ถงึอากญิจญัญายตนสมาบตั ิ
หรอืน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบนัได ้  เป็นไปไดท้ีห่ลงัจากตายไปแลว้วญิญาณ
ทีเ่ป็นไปในภพนัน้ ๆพงึเป็นวญิญาณเขา้ถงึอากญิจญัญายตนภมู ิ หรอืดงัคาํ
ในสงัขารุปปัตตสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถงึภกิษุผูป้ฏบิตัฌิานแลว้ไปเกดิในภมูิ
น้ีไวว้่า ภกิษุเป็นผูป้ระกอบดว้ยศรทัธา  ประกอบดว้ยศลีประกอบดว้ยสตุะ  
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ประกอบดว้ยจาคะ  ประกอบดว้ยปัญญา  ภกิษุนัน้ไดฟั้งวา่‘เทพผูเ้ขา้ถงึอา
กญิจญัญายตนภมู ิ ฯลฯ  เทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภมูมิอีายยุนื 
ดาํรงอยูน่าน  มคีวามสขุมาก’  ภกิษุนัน้มคีวามปรารถนาอย่างนี้วา่ โอหนอ  
หลงัจากตายแลว้  เราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานา
สญัญายตนภมู ิ  เธอตัง้จตินัน้  อธษิฐานจตินัน้  เจรญิจตินัน้สงัขารและวหิาร
ธรรมเหล่านัน้อนัเธอเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้อยา่งนี้  เป็นไปเพือ่ความเกดิขึน้ใน
เทพผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภมูนิัน้ได ้  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๘/๗๔, ๑๔/
๑๗๔/๒๑๓,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๘/๖๗๔) 

อากิญจญัญายตนสมาบตัิ :สมาบตัคิอือากญิจญัญายตนะ,ในมหาปรนิิพพานสตูร เรือ่งพทุธ
ปรนิิพพาน กล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงเขา้ปฐมฌาน  ออกจากปฐมฌาน
ทรงเขา้ทตุยิฌาน  ออกจากทุตยิฌาน  ทรงเขา้ตตยิฌาน  ออกจากตตยิฌาน  
ทรงเขา้จตตุถฌาน  ออกจากจตุตถฌาน  ทรงเขา้อากาสานญัจายตนสมาบตั ิ 
ออกจากอากาสานญัจายตนสมาบตั ิ  ทรงเขา้วญิญาณญัจายตนสมาบตั ิ  ออก
จากวญิญาณญัจายตนสมาบตั ิ  ทรงเขา้อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ  ออกจากอา
กญิจญัญายตนสมาบตัทิรงเขา้เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิ ออกจากเนว
สญัญานาสญัญายตนสมาบตัทิรงเขา้สญัญาเวทยตินิโรธ, ในจฬูนิทเทสอธบิายวา่ 
อธบิายวา่ กมัมาภสิงัขาร อนัใหเ้ป็นไปในอากญิจญัญายตนภพ ตรสัเรยีกวา่ เหตุ
เกดิแหง่อากญิจญัญายตนสมาบตั,ิในปาสราสสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย อาฬารดาบส  กาลามโคตร  ทัง้ทีเ่ป็นอาจารยข์องเรา  กย็กย่องเราผู้
เป็นศษิยใ์หเ้สมอกบัตน  และบชูาเราดว้ยการบชูาอยา่งด ี  ดว้ยประการอยา่งนี้
แต่เราคดิวา่  ธรรมนี้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่าย เพือ่คลายกาํหนดั  เพือ่ดบั
เพือ่สงบระงบั  เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้ และเพือ่นิพพาน เป็นไปเพยีงเพือ่เขา้ถงึอา
กญิจญัญายตนสมาบตัเิทา่นัน้  เราไมพ่อใจ  เบื่อหน่ายธรรมนัน้  จงึลาจากไป
,ในสนุกัขตัตสตูรพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สนุกัขตัตะ เป็นไปไดท้ีบ่รุุษบุคคลบาง
คนในโลกนี้พงึเป็นผูน้้อมใจไปในอากญิจญัญายตนสมาบตั ิ  บุรุษบคุคลผูน้้อมใจ
ไปในอากญิจญัญายตนสมาบตัสินทนาแต่เรือ่งทีเ่หมาะแก่อากญิจญัญายตนส
มาบตันิัน้เทา่นัน้  ยอ่มตรกึตรองธรรมอนัสมควรแก่อากญิจญัญายตนสมาบตันิัน้ 
คบแตค่นประเภทนัน้  และถงึความปลืม้ใจกบัคนประเภทนัน้ แต่เมือ่มใีคร
สนทนาเกีย่วกบัเรือ่งอาเนญชสมาบตัยิอ่มไมส่นใจฟัง  ไม่เงีย่โสตสดบัไมต่ัง้ใจ
รบัรู ้ ไมค่บคนประเภทนัน้ และไมถ่งึความปลืม้ใจกบัคนประเภทนัน้  กอ้นศลิา
แตกออกเป็น  ๒  เสีย่งแลว้ ยอ่มเป็นของเชือ่มกนัใหส้นิทไมไ่ด ้แมฉ้นัใด  ความ
เกีย่วขอ้งในอาเนญชสมาบตัขิองบุคคลผูม้ใีจน้อมไปในอากญิจญัญายตนสมาบตัิ
กแ็ตกไป ฉนันัน้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๙/๑๖๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๗๗/๓๐๒,๑๒/



 

๖๒๙๕ 
 

 

๓๗๑/๔๐๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๗/๓๙๖,๑๓/๔๗๕/๖๐๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๐/๖๕,ข.ุ
ส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๗๗/๗๕๗,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๘๔/๒๙๖, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖/๑๓,๓๑/
๑๘/๒๖,๓๑/๒๒/๓๐) 

อากิญจญัญายตนสญัญา : สญัญาคอือากญิจญัญายตนะ,ความหมายรูอ้ากญิจญัญายต
นะ,เป็นขอ้ ๘ ในอนุปุพพนิโรธ ๙ ขอ้ที ่๘ วา่ อากญิจญัญายตนสญัญาของผูเ้ขา้
เนวสญัญานาสญัญายตนฌานดบัไป,ในอนุปทสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
เพราะลว่งวญิญาณญัจายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง  สารบุีตรบรรลุอา
กญิจญัญายตนะ  โดยกาํหนดวา่  ไมม่อีะไร อยู ่  กธ็รรมในอากญิจญัญายตนะ
คอือากญิจญัญายตนสญัญา  จติเตกคัคตา ผสัสะ เวทนา สญัญาเจตนา 
วญิญาณ ฉนัทะ อธโิมกข ์ วริยิะ สต ิอุเบกขา มนสกิารเหล่านัน้สารบีุตรกาํหนด
ตามลาํดบับทไดแ้ลว้,ในรโหคตสตูร มอีธบิายถงึความดบัไปแหง่สงัขาร
ตามลาํดบั ในขอ้ ๘ ไวว้า่ เมือ่เขา้เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน  อา
กญิจญัญายตนสญัญากด็บัไป,ในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายวา่ เมื่อละอา
กญิจญัญายตนสญัญา  (ความหมายรูอ้ากญิจญัญายตนะ) ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิ
ดว้ยอาํนาจแหง่เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิ ยอ่มไม่ล่วงเลยกนัและกนั 
เพราะฉะนัน้จงึชือ่ว่าภาวนาเพราะมคีวามหมายวา่ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิในภาวนา
นัน้ไมล่่วงเลยกนั (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๔/๓๕๘, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๔/
๑๑๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๕๙/๒๘๕,๑๘/๒๖๓/๒๙๐, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๒,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๒๕/๘๖๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นขอ้ ๘ ในอนุปุพพนิโรธ ๙ ดงัคาํวา่ อนุปุพพนิโรธ ๙ 
ไดแ้ก่ (๑) กามสญัญา (๒) วติกวจิาร (๓) ปีต ิ(๔) ลมอสัสาสะ ปัสสาสะ (๕) รปู
สญัญา  (๖) อากาสานญัจายตนสญัญา (๗) วญิญานญัจายตนสญัญา (๘) อา
กญิจญัญายตนสญัญา (๙) สญัญาและ  เวทนา (ข.ุป.อ. (บาล)ี ๑/๒๙/๑๔๙) 

อากิญจญัญายตนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอากญิจญัญายตนฌาน ทา่นพระอานนทไ์ดถ้าม
ทา่นพระสารบุีตรผูอ้ยู ่ณ วดัพระเชตวนัวา่ อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นกั สหีน้า
กบ็รสิทุธิผ์ดุผ่อง วนันี้ ทา่นอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร เมือ่ทา่นพระสารบุีตรตอบวา่ 
วนันี้ ผมลว่งวญิญาณญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวงเขา้อากญิจญัญายตน
ฌาน(ฌานอนักาํหนดภาวะทีไ่มม่อีะไร ๆ เป็นอารมณ์) โดยกาํหนดว่า ไมม่อีะไร 
อยู ่ ผมนัน้ไมไ่ดค้ดิวา่ เราเขา้อากญิจญัญายตนฌานอยู ่ หรอืเขา้อา
กญิจญัญายตนฌานแลว้ หรอืวา่ออกจากอากญิจญัญายตนฌานแลว้ จงึกล่าวชม
วา่ เพราะทา่นพระสารบีุตรถอนอหงัการ มมงัการและมานานุสยัออกไดน้านแลว้ 
จงึไมม่คีวามคดิเชน่นัน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๓๘/๓๔๕) 
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อากิญจญัญายตนะ :ฌานกาํหนดภาวะทีไ่มม่อีะไรเลยเป็นอารมณ์,ภพของผูเ้ขา้ถงึอา
กญิจญัญายตนฌาน (ขอ้ ๓ ในอรปู ๔),ดงัคาํในอนุปทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ เพราะล่วงวญิญาณญัจายตนะไดโ้ดยประการทัง้ปวง สารบุีตรบรรลุอา
กญิจญัญายตนะ  โดยกาํหนดวา่  ไมม่อีะไร อยู ่กธ็รรมในอากญิจญัญายตนะคอื 
อากญิจญัญายตนสญัญา จติเตกคัคตา ผสัสะ  เวทนา  สญัญาเจตนา วญิญาณ 
ฉนัทะ อธโิมกข ์วริยิะ สต ิ อุเบกขา มนสกิารเหล่านัน้สารบีุตรกาํหนดตามลาํดบั
บทไดแ้ลว้ ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ คาํวา่ อากญิจญัญายตนะ อธบิาย
วา่  ธรรมคอืจติและเจตสกิของบุคคลผูเ้ขา้อากญิจญัญายตนะ  ผูอุ้บตัใินอา
กญิจญัญายตนภมู ิ  หรอืของพระอรหนัตผ์ูอ้ยู่เป็นสุขในปัจจุบนั (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๙๐/๓๖,๙/๙๑/๓๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๒/๓๑,๑๔/๙๔/๑๑๓,๑๔/๑๘๐/๒๑๘,ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๑๕๒/๒๕๑,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๗/๓๖๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๕/๖๑๖/
๔๑๒,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๒๙/๒๙๕,๓๗/๔๓๒/๔๖๓,อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๐/๘๘๒) 

อากลู : วุน่วาย, ไมเ่รยีบรอ้ย, สบัสน, คัง่คา้ง ดงัคาํทีพ่ระโมฆราชเถระกล่าวไวว้า่ 
พระองคท์รงชว่ยเหลอืสตัวโ์ลกทีอ่ากลูดว้ยความมดืน้ีได ้ สตัวเ์หล่านัน้ไดฟั้ง
ธรรมของพระองคแ์ลว้ยอ่มขา้มกระแสความสงสยัไดห้รอืดงัคาํทีพ่ระญาณตัถวิ
กเถระกลา่วไวว้า่ ขา้แต่พระมนีุ พระองคท์รงขจดัความมดืมน   ซึง่อากูลไปดว้ย
ขา่ยคอืโมหะ ทรงแสดงแสงสวา่งคอืญาณ แลว้เสดจ็ขา้มไป (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๗๐/๑๕๙,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๗/๖๔) 

อาโกฏกเทพบตุร : เทพบตุรผูเ้ป็นสาวกของเดยีรถยี ์ เทพองคน้ี์ชือ่วา่อาโกฏกะ เคยเขา้เฝ้า
พระผูม้พีระภาค ณ เวฬุวนั เขตกรุงราชคฤห ์ แลว้กราบทลูวา่ ทา่นปกุธะ  กจั
จายนะ ทา่นนิครนถ ์นาฏบตุร ทา่นมกัขล ิโคศาล และทา่นปรูณะ กสัสปะเหล่าน้ี 
ลว้นแต่เป็นครขูองหมูค่ณะ บรรลุความเป็นสมณะ ทา่นเหล่านัน้เป็นผูไ้มไ่กลจาก
สตับุรษุแน่นอน พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่  น้ีคอืมารผูม้บีาป  จงึไดต้รสัตอบ
มารผูม้บีาปวา่ รปูใด ๆ  จะอยูใ่นโลกนี้หรอืโลกหน้าและแมจ้ะอยูใ่นอากาศ  มี
รศัมรีุง่เรอืงกต็ามท ี นมจุมิาร  รปูทัง้หมดนัน้ทา่นกส็รรเสรญิแลว้วางดกัไว ้
เหมอืนบุคคลใชเ้หยือ่ล่อฆา่ปลา  ฉะนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๑๑/๑๒๔) 

อาคม : ปรยิตัทิีเ่รยีน, การเล่าเรยีนพทุธพจน์ ดงัคาํในปรวิารวา่ ภกิษุบางรปูในพระธรรม
วนิยันี้  เป็นผูม้สีุตะมาก ทรงจาํสตุะ  สัง่สมสุตะ ดหูมิน่ภกิษุนัน้วา่ทา่นผูน้ี้มสีตุะ
น้อย มอีาคมน้อย ทรงจาํไวไ้ดน้้อย  ยอ่มแสดงอธรรมวา่เป็นธรรม แสดงธรรมวา่
เป็นอธรรม หรอืดงัคาํในมหานิทเทสทีพ่ระสารบีุตรกล่าววา่ พระองคท์รงมอีาคม
(แหล่งความรู)้แหง่ปัญหา  พระองคท์รงมคีวามสามารถทีจ่ะตรสับอก คอืวสิชันา
ปัญหาขอ้ทีข่า้พระองคท์ลูถาม  ปัญหาขอ้น้ีจงึเป็นภาระของพระองค ์ (ว.ิป.(ไทย) 
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๒๙/๓๙๒/๕๖๕, ๒๙/๑๙๒/๕๖๐); ในภาษาไทยมคีวามหมายเพีย้นไปเป็นเวท
มนตร ์(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาคนัตกุภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุอาคนัตุกะ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่ภกิษุอาคนัตุกะผู้
อยูใ่นเมอืงชายแดนวา่ เมอืงชายแดนไดร้บัการคุม้ครองทัง้ภายในและภายนอก
ฉนัใด เธอทัง้หลายจงคุม้ครองตนใหไ้ด ้ ฉนันัน้ ขณะอยา่ไดล้่วงเลยเธอทัง้หลาย
ไปเสยี  เพราะเหล่าชนทีป่ล่อยใหข้ณะลว่งเลยไป ยอ่มเศรา้โศกแออดัอยูใ่นนรก 
(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๑๕/๑๓๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ขณะ หมายถงึเวลา หรอืสมยั ม ี๔ คอื (๑) ขณะ
แหง่การอุบตัขิึน้ของพระพทุธเจา้ (๒) ขณะแหง่การเกดิ  ในมชัฌมิประเทศ (๓) 
ขณะแหง่การไดส้มัมาทฏิฐ ิ (๔) ขณะแห่งอายตนะทัง้ ๖ ไมว่กิลวกิาล (ข.ุธ.อ. 
(บาล)ี ๗/๒๓๐)  

อาคนัตกุภตั : อาหารทีเ่ขาถวายเฉพาะภกิษุอาคนัตุกะ คอืผูจ้รมาจากต่างถิน่,คอื อาหาร
สาํหรบัภกิษุทีม่าขอพกัอาศยัไมใ่ชอ่ยูป่ระจาํ ดงัคาํในมหาวรรคทีน่างวสิาขามิ
คารมาตากราบทลูว่า พระพทุธเจา้ขา้ หม่อมฉนัประสงคจ์ะถวายผา้วสัสกิสาฎก 
ถวายอาคนัตกุภตั ถวายคมกิภตั ถวายคลิานภตั ถวายคลิานุปัฏฐากภตั ถวาย
คลิานเภสชั ถวายธวุยาคแูก่พระสงฆ ์ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๕๐/๒๒๑, ๕/๓๕๑/๒๒๔, 
๕/๓๕๒/๒๒๕) 

อาคนัตกุวตัร :  ธรรมเนียมทีภ่กิษุควรปฏบิตัติ่ออาคนัตกุะ คอืภกิษุผูจ้รมา เชน่ขวนขวาย
ตอ้นรบั แสดงความนบัถอื จดัหรอืบอกใหน้ํ้าใหอ้าสนะ ถา้อาคนัตุกะจะมาพกัมา
อยูพ่งึแสดงเสนาสนะ บอกทีท่างและกตกิาสงฆ ์เป็นตน้ ดงัคาํในจฬูวรรคทีก่ล่าว
วา่ อนัเตวาสกิวตัรกเ็หมอืนกบัสทัธวิหิารกิวตัร อาวาสกิวตัรกเ็หมอืนกบัอาคนัตุ
กวตัร  คมกิวตัร หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  อุบาล ี  อาคนัตุกวตัรนัน้
เราบญัญตัไิวแ้ลว้สาํหรบัภกิษุอาคนัตุกะทัง้หลาย  เมือ่สกิขาบทอนัเราบญัญตัไิว้
เรยีบรอ้ยอยา่งนี้แลว้ ภกิษุอาคนัตุกะทัง้หลายกย็งัไมป่ระพฤตใินอาคนัตุกวตัร อุ
บาล ีแมอ้ยา่งนี้แลเป็นสงัฆราช ี  แต่ไมเ่ป็นสงัฆเภท (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๘๒/๒๗๗, 
ว.ิป.(ไทย) ๘/๔๕๘/๖๕๒,พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาคนัตกุสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยอาคนัตุกะ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
ภกิษุผูเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ ยอ่มกาํหนดรูธ้รรมทีค่วรกาํหนดรูไ้ด ้ ละธรรมที่
ควรละได ้ ทาํใหแ้จง้ธรรมทีค่วรทาํใหแ้จง้ได ้ เจรญิธรรมทีค่วรเจรญิได ้ เหมอืน
คนทุกชนชัน้ทีม่าจากทศิต่าง ๆ เขา้ไปพกัในเรอืนพกัคนเดนิทางได ้ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๕๙/๘๗) 



 

๖๒๙๘ 
 

 

อาคนัตกุะ : ผูม้าหา, ผูม้าจากทีอ่ื่น, ผูจ้รมา, แขก; (ในคาํวา่ ถา้ปรารถนาจะใหอ้าคนัตุกะ
ไดร้บัแจกดว้ย) ภกิษุผูจ้าํพรรษาทีว่ดัอืน่จรมา, ถา้ภกิษุผูม้หีน้าทีเ่ป็นจวีรภาชกะ 
(ผูแ้จกจวีร) ปรารถนาจะใหอ้าคนัตุกะมสีว่นไดร้บัแจกจวีรดว้ย ตอ้งอปโลกน์ คอื 
บอกเล่าขออนุมตัติ่อภกิษุเจา้ถิน่คอืผูจ้าํพรรษาในวดันัน้ (ซึง่เรยีกวา่ วสัสิกะ 
หรอื วสัสาวาสิกะ แปลวา่ ภกิษุผูอ้ยูจ่าํพรรษา) ดงัคาํวา่ พวกภกิษุอาคนัตุกะให้
แบ่งผลมะมว่งของสงฆแ์ลว้ขบฉนั หรอืดงัคาํวา่ ในอาวาสแหง่หนึ่ง  ในโรง
อุโบสถ  พวกภกิษุอาคนัตุกะพากนัตาํหนิ  ประณาม  โพนทะนาวา่  ทาํไมภกิษุ
ทัง้หลายจงึไมก่วาดโรงอุโบสถกนัเล่า หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย กใ็นกรณีน้ี วนัอุโบสถของพวกภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสเป็นวนั๑๔ คํ่า ของ
พวกภกิษุอาคนัตุกะเป็นวนั  ๑๕ คํ่า ถา้พวกภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาสมจีาํนวน
มากกวา่ พวกภกิษุอาคนัตุกะพงึอนุวตัตามพวกภกิษุทีอ่ยูใ่นอาวาส (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๑๕๖/๑๒๕, ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๕๙/๒๔๑, ๔/๑๗๘/๒๘๐, ๔/๑๗๙/๒๘๑) 

อาคามี : ผูก้ลบัมา หมายถงึกลบัมาเกดิในมนุษยโลกนี้ ดงัคาํวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้เป็นผู้
มศีลีสาํรวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกขเ์พยีบพรอ้มดว้ยอาจาระมารยาท)และ
โคจร(การเทีย่วไป)มปีกตเิหน็ภยัในโทษแมเ้ลก็น้อย สมาทานศกึษาอยูใ่น
สกิขาบททัง้หลาย ภกิษุนัน้หลงัจากมรณภาพแลว้จะไปเกดิในหมูเ่ทพหมูใ่ดหมู่
หน่ึง เธอจุตจิากอตัภาพนัน้ เป็นอาคามกีลบัมาสูค่วามเป็นมนุษยน้ี์ หรอืดงัคาํใน
เจตนาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สารบีุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์าง
พวกในโลกนี้จุตจิากกายนัน้แลว้เป็นอาคาม ี กลบัมาสูค่วามเป็นอย่างนี้ น้ีแลเป็น
เหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี้จุตจิากกายนัน้แลว้ เป็นอนาคามไีม่
กลบัมาสูค่วามเป็นอยา่งนี้,ในกามโยคสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบตนดว้ยกามโยคะประกอบตนดว้ยภวโยคะชือ่วา่เป็น
อาคาม ีคอืยงัตอ้งกลบัมาเกดิในกามภมูอิกี(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๗/๘๑,องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) ๒๑/๑๗๑/๒๔๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๙๖/๔๗๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาคาม ีหมายถงึผูอ้ยูใ่นพรหมโลก สามารถมาเกดิ
ยงัมนุษยโลกได ้(ข.ุอติ.ิอ.(ไทย) ๙๖/๓๔๒)  

อาคารมนีุ : มนีุผูค้รองเรอืน ,เป็น ๑ ในมนีุ ๖ ประเภท คอื (๑)  อาคารมนีุ (๒) อนาคารมนีุ  
(๓) เสขมนีุ (๔) อเสขมุนี (๕) ปัจเจกมนีุ (๖)  มนิุมนีุ, ในมหานิทเทสอธบิายวา่
ความหมายไวว้า่อาคารมนีุ เป็นอยา่งไร คอื บุคคลผูค้รองเรอืนเหน็ทาง
(นิพพาน)แลว้ รูแ้จง้หลกัคาํสอนแลว้ เหล่าน้ีชือ่วา่อาคารมนีุ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/
๑๔๙/๔๐๐,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๒๑/๑๒๘) 



 

๖๒๙๙ 
 

 

อาคาริกมิตร : มติรทีอ่ยูค่รองเรอืน, เป็น ๑ ในมติร ๒ คอื ๑. อาคารกิมติร  ๒. อนาคารกิมติร
ในมหานิทเทสอธบิายความไวว้า่ อาคารกิมติร เป็นอยา่งไร คอืคนบางคนในโลก
น้ีใหส้ิง่ทีใ่หไ้ดย้าก สละสิง่ทีส่ละไดย้าก ทาํสิง่ทีท่าํไดย้ากทนสิง่ทีท่นไดย้าก 
บอกความลบัแก่เพือ่น ปกปิดความลบัของเพือ่น ไม่ทอดทิง้ในคราวมอีนัตราย 
แมช้วีติกส็ละเพือ่ประโยชน์แก่เพือ่นได ้ เมือ่เพือ่นสิน้เนื้อประดาตวักไ็มด่หูมิน่นี้
ชือ่วา่อาคารกิมติร (ว.ิจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๒๓/๔๐๙,๓๐/๑๖๑/๕๐๐) 

อาฆาต : ผกูใจเจบ็และอยากแกแ้คน้ ดงัคาํวา่ พวกภกิษุผูม้ศีลีดงีาม ไดร้บัแต่งตัง้แลว้ จงึ
ถามพระวนิยัในทา่มกลางสงฆ ์พวกภกิษุฉพัพคัคยีไ์ดอ้าฆาต แคน้เคอืง คุกคาม
จะฆา่ ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๑๕๑/๒๓๒,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๕/๒๕๔๕,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๔/๑๐๑,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๖๑/๒๖๕,๒๒/๑๖๒/๒๖๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๐/๑๗๘,๒๔/๘๙/
๒๐๒) 

อาฆาตปฏิวินยสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยอุบายกําจดัอาฆาต ม ี๔ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื  
 1.อาฆาตปฏิวินยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอุบายกาํจดัอาฆาต พระผูม้พีระภาค

ตรสัวา่ อุบายเป็นเครือ่งกาํจดัอาฆาต ๑๐ คอื บุคคลยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่ (๑) ผูน้ี้
ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา (๒) ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา 
(๓) ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา (๔) ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่
คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรา (๕) ผูน้ี้กําลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นที่
รกัทีช่อบพอของเรา (๖) ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอ
ของเรา (๗) ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของ
เรา (๘) ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของ
เรา (๙) ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา 
(๑๐) บุคคลไมโ่กรธในเหตอุนัไมค่วร (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๐/๔๙๒) 

 2.อาฆาตปฏิวินยสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยอุบายกาํจดัอาฆาต (สตูรที ่ ๑) 
พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อุบายกาํจดัอาฆาต เป็นเครือ่งกาํจดั
อาฆาตทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งสิน้เชงิ ๕ คอื (๑) พงึเจรญิเมตตาในบคุคลผูท้ีต่นเกดิ
อาฆาต (๒) พงึเจรญิกรุณาในบุคคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาต (๓) พงึเจรญิอุเบกขา
(ระดบัฌาน ๔ หรอืฌาน ๕) ในบุคคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาต (๔) ไมพ่งึระลกึถงึ ไม่
พงึใสใ่จถงึบุคคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาต (๕) พงึนึกถงึความเป็นผูม้กีรรมเป็นของตน
ใหม้ัน่ในบุคคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาตนัน้ ดงันี้วา่ ทา่นผูน้ี้เป็นผูม้กีรรมเป็นของของ
ตน เป็นผูร้บัผลของกรรม มกีรรมเป็นกาํเนิด มกีรรมเป็นเผา่พนัธุ ์มกีรรมเป็นที่



 

๖๓๐๐ 
 

 

พึง่อาศยั ทาํกรรมใดไว ้ จะเป็นกรรมดหีรอืกรรมชัว่กต็าม จกัเป็นผูร้บัผลของ
กรรมนัน้  (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๑/๒๖๕) 

 3.อาฆาตปฏิวินยสตูร (ทตุิย) พระสตูรวา่ดว้ยอุบายกาํจดัอาฆาต (สตูรที ่ ๒) 
พระสารบีุตรกล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ อุบายกาํจดัอาฆาต เป็นเครือ่งกาํจดั
อาฆาตทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งสิน้เชงิ ๕ คอื (๑) กาํจดัอาฆาตในผูม้คีวามประพฤตทิาง
กายไมบ่รสิทุธิ ์ แต่มคีวามประพฤตทิางวาจาบรสิทุธิ ์ โดยมใิหใ้สใ่จความ
ประพฤตทิางกาย ใหใ้สใ่จแต่ความประพฤตทิางวาจา (๒) กาํจดัความอาฆาตใน
ผูม้คีวามประพฤตทิางวาจาไมบ่รสิทุธิ ์ แต่มคีวามประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์ โดย
มใิหใ้สใ่จความประพฤตทิางวาจา ใหใ้สใ่จแต่ความประพฤตทิางกาย (๓) กาํจดั
ความอาฆาตในผูป้ระพฤตทิางกายและทางวาจาไมบ่รสิทุธิ ์ แต่ไดช้อ่งแหง่ใจ(ได้
โอกาสใหว้ปัิสสนาจติเกดิขึน้) ไดค้วามเลื่อมใสทางใจตามกาลอนัสมควร โดยมิ
ใหใ้สใ่จความประพฤตทิางกายและวาจา ใหใ้สใ่จแตค่วามประพฤตทิางใจ (๔) 
กาํจดัความอาฆาตในผูม้คีวามประพฤตทิางกาย วาจา และใจไม่บรสิทุธิ ์ โดยตัง้
ความปรารถนาอนัประกอบดว้ยความกรุณา ความเอน็ด ู ความคดิจะอนุเคราะห์
เขาวา่ ขอใหเ้ขาละความประพฤตเิชน่นัน้เสยี (๕) กาํจดัความอาฆาตในผูม้ี
ความประพฤตทิางกาย วาจา และใจบรสิทุธิ ์ โดยใหใ้สใ่จความประพฤตชิอบ
เหล่านัน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๒/๒๖๖) 

 4.อาฆาตปฏิวินยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอุบายกาํจดัอาฆาต พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ อุบายเป็นเครือ่งกาํจดัอาฆาต ม ี๑๐ คอื บุคคลยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่ (๑) ผูน้ี้ได้
ทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา (๒) ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา (๓) 
ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา (๔) ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผู้
เป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรา (๕) ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัที่
ชอบพอของเรา (๖) ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของ
เรา (๗) ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แกค่นผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา
(๘) ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แกค่นผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา 
(๙) ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แกค่นผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา (๑๐) 
ไมโ่กรธในเหตุอนัไมค่วร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๐/๑๗๘) 

อาฆาตปฏิวินยะ : อุบายเป็นเครือ่งกาํจดัอาฆาต ม ี๙ คอื ๑.บุคคลยอ่มกําจดัอาฆาตว่า ‘ผูน้ี้ได้
ทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เราการทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรานัน้ จะหาไดใ้น
ผูน้ี้แต่ทีไ่หน’ ๒. บุคคลยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่‘ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่
เราการทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้แต่ทีไ่หน’ ๓. บุคคล
ยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่‘ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เราการทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็น
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ประโยชน์แก่เรานัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้แต่ทีไ่หน’ ๔. บุคคลยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่‘ผูน้ี้
ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทรีกัทีช่อบพอของเราการทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็น
ประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรานัน้  จะหาไดใ้นผูน้ี้แต่ทีไ่หน’ ๕.
บุคคลยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้กําลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัที่
ชอบพอของเราการทาํสิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กั ทีช่อบพอของเรา
นัน้ จะหาไดใ้นผูน้ี้แต่ทีไ่หน’ ๖. บุคคลยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็น
ประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของเราการทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผู้
เป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรานัน้  จะหาไดใ้นผูน้ี้แต่ทีไ่หน’ ๗. บุคคลยอ่มกาํจดั
อาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูท้ีไ่มเ่ป็น ทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอ
ของเรา การทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็น  ทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา
นัน้  จะหาไดใ้นผูน้ี้แต่ทีไ่หน’ ๘.  บุคคลยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ที่
เป็นประโยชน์แก่คนผูไ้ม ่ เป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา การทาํสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็น ทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรานัน้  จะหาไดใ้นผูน้ี้แต่ที่
ไหน’  ๙.บุคคลยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่  ‘ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็น
ที ่ รกัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา  การทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไม่
เป็นทีช่อบพอของเรานัน้  จะหาไดใ้นผูน้ี้แต่ทีไ่หน’ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๐/๓๕๓) 

อาฆาตวตัถ ุ: เหตุผกูอาฆาต ดงัในปรวิารวา่ อาฆาตวตัถุม ี๙ คอื ๑. บุคคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ 
‘ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ แก่เรา’ ๒.บุคคลย่อมผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้กําลงัทาํ
สิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา’ ๓. บุคคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็น
ประโยชน์แก่เรา’ ๔. บุคคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่
คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรา’ ๕. บุคคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีไ่ม่
เป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กั ทีช่อบพอของเรา’ ๖. บุคคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผู้
น้ีจกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กั ทีช่อบพอของเรา’ ๗. บุคคลยอ่ม
ผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กั ไมเ่ป็นทีช่อบพอ
ของเรา’ ๘. บุคคลยอ่มผกูอาฆาตวา่‘ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้ม่
เป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา’ ๙.บุคคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ ‘ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่บุคคลผูไ้ม่เป็นทีร่กั ไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา’,ในอาฆาตวตัถุสตูร 
ทสกนิบาตร กล่าว ไวว้า่ ม ี๑๐ เตมิขอ้ ๑๐ วา่ โกรธในเหตุอนัไมค่วร  (ว.ิป.
(ไทย) ๘/๓๒๘/๔๘๘, ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๔๐/๓๕๒,๑๑/๓๕๙/๔๒๒,องฺ.นวก.
(ไทย)๒๓/๒๙/๔๙๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๙/๑๗๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๖๗/๖๑๙) 

อาคาริยวินัย : วนิยัของผูค้รองเรอืน (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ดวิูนัย ๒ 
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อาจริยมตัต  ์: ภกิษุผูม้พีรรษาพอทีจ่ะเป็นอาจารยใ์หนิ้สสยัแก่ภกิษุอืน่ได,้ พระปนูอาจารย ์คอื มี
พรรษา ๑๐ ขึน้ไป หรอืแก่กวา่ราว ๖ พรรษา (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ ; อาจริยมัต กเ็ขยีน  

อาฆาตวตัถสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาฆาตวตัถุ ม ี๒ สตูร แตเ่น้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อาฆาตวตัถสุตูร พระสตูรวา่ดว้ยอาฆาตวตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อาฆาต

วตัถุ ๙ คอื บุคคลย่อมผกูอาฆาตวา่ (๑) ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา 
(๒) ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา (๓) ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์
แก่เรา (๔) ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรา (๕) ผู้
น้ีกาํลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรา (๖) ผูน้ี้จกัทาํสิง่
ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แกค่นผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรา (๗) ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา (๘) ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา (๙) ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๒๙/
๔๙๑) 

 2.อาฆาตวตัถสุตูร พระสตูรวา่ดว้ยอาฆาตวตัถุ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อาฆาต
วตัถุ (เหตุผกูอาฆาต) ๑๐ คอื บุคคลยอ่มผกูอาฆาตวา่ (๑) ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็น
ประโยชน์แก่เรา (๒) ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา (๓) ผูน้ี้จกัทาํสิง่ที่
ไมเ่ป็นประโยชน์แก่เรา (๔) ผูน้ี้ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบ
พอของเรา (๕) ผูน้ี้กาํลงัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของ
เรา (๖) ผูน้ี้จกัทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบพอของเรา(๗) ผูน้ี้
ไดท้าํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไม่เป็นทีช่อบพอของเรา (๘) ผูน้ี้
กาํลงัทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไมเ่ป็นทีช่อบพอของเรา (๙) ผูน้ี้
จกัทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนผูไ้มเ่ป็นทีร่กัไม่เป็นทีช่อบพอของเรา (๑๐) บุคคล
โกรธในเหตุอนัไมค่วร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๙/๑๗๗) 

อาจยคามิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหถ้งึจุต ิปฏสินธ ิ และนิพพาน ม ี๒ สตูร แต่
เนื้อหาต่างกนั คอื 

 1.อาจยคามิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหถ้งึจุต ิปฏสินธ ิและนิพพาน 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏสินธิ คอื มจิฉตัตธรรม 
๑๐ มมีจิฉาทฏิฐ ิ เป็นตน้ ธรรมทีเ่ป็นเหตุให้ถงึนิพพาน คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ มี
สมัมาทฏิฐ ิเป็นตน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๔๒/๒๘๘) 

 2.อาจยคามิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหถ้งึจุต ิปฏสินธ ิและนิพพาน 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจกัแสดงธรรมทีเ่ป็นเหตใุหถ้งึจุตแิละปฏสินธ ิ และ



 

๖๓๐๓ 
 

 

ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหถ้งึพระนพิพานแก่เธอทัง้หลาย เมือ่ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนอง
พระดาํรสัแลว้ จงึตรสัว่า ธรรมทีเ่ป็นเหตุให้ถงึจุติและปฏสินธิ คอื อกศุลกรรมบถ 
๑๐ ธรรมทีเ่ป็นเหตุให้ถงึพระนิพพาน คอื กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๘๖/๓๓๕) 

อาจยโนอปจยปัญญา :  ปัญญาในกามาวจรกุศลและปัญญาทีเ่หลอื ดงัคาํในวภิงัคว์า่ปัญญาใน
กามาวจรกุศลชือ่วา่ อาจยโนอปจยปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ชือ่วา่อปจยโน
อาจยปัญญา ปัญญาในรปูาวจรกุศลและอรปูาวจรกศุลชือ่วา่อาจยอปจยปัญญา 
ปัญญาทีเ่หลอืชือ่วา่อาจยโนอปจยปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๙๗/๕๑๑) 

อาจริยมฏุฐิ : กาํมอือาจารย ์ ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรและคลิานสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ อานนท ์ภกิษุสงฆย์งัจะหวงัไดอ้ะไรในเราอกีเล่า ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ไม่มใีน
ไมม่นีอก ในเรือ่งธรรมทัง้หลาย ตถาคตไมม่อีาจรยิมุฏฐ ิ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๕/
๑๑๐,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๕/๒๒๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาจรยิมฏุฐ ิแปลวา่ กาํมอืของอาจารย ์อธบิายวา่ 
มอืทีก่าํไวใ้ชเ้รยีกอาการของอาจารยภ์ายนอกพระพทุธศาสนาทีห่วงวชิา ไมย่อม
บอกแก่ศษิยข์ณะทีต่นเองยงัหนุ่ม แต่จะบอกแก่ศษิยท์ีต่นรกั ขณะทีต่นใกลจ้ะ
ตายเทา่นัน้ แต่พระผูม้พีระภาคไมท่รงถอืตามคตเิชน่นี้ (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๑๖๕/
๑๕๐)  

อาจริยวตัร : ระเบยีบปฏบิตัทิีอ่นัเตวาสกิพงึปฏบิตัติอ่พระอาจารย,์ กจิอนัทีอ่นัเตวาสกิควร
ประพฤตปิฏบิตัติ่ออาจารย ์ (เชน่เดยีวกบั อุปัชฌายวตัร ทีส่ทัธวิหิารกิพงึปฏบิตัิ
ต่ออุปัชฌาย)์ มปีรากฏในมหาวรรค อาจรยิวตัตกถา  เรือ่งวา่ดว้ยอาจรยิวตัร (ว.ิ
ม.(ไทย) ๔/๗๔/๑๐๒,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๗๙/๒๕๖) 

อาจริยวาท :  วาทะของพระอาจารย,์ มตขิองพระอาจารย ์ ดงัคาํในอุปาลสิงัฆสามคัคปีุจฉา ที่
พระผูม้พีระภาคตรสัแก่พระอุบาลวีา่ เบือ้งตน้ ภกิษุมศีลีไมด่า่งพรอ้ย เป็น
ผูช้าํนาญการ  พดูถูกกาล สามารถตอบได ้ เป็นทีช่อบใจของวญิญชูน เคารพ
ภกิษุผูม้พีรรษามากกว่า แกลว้กลา้ในอาจรยิวาทของตน วพิากษ์วจิารณ์ได ้พดู
ไดค้ล่อง  สามารถจบัขอ้ผดิพลาดของศตัรไูด ้ เป็นเหตุใหศ้ตัรตูอ้งพา่ยแพแ้ละ
มหาชนกนิ็ยมเธอยอ่มไมล่บลา้งความเชือ่คอือาจรยิวาทของตนสามารถในการ
แกปั้ญหา(ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๗๘/๓๗๓) ; บางท ี ใชเ้ป็นคาํเรยีกพทุธศาสนานิกาย
ฝ่ายเหนือ คอืมหายาน (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาจหาญ : กลา้หาญ ดงัคาํใน อานนัทภทัเทกรตัตสตูรว่า ท่านพระอานนทช์ีแ้จงใหภ้กิษุ
ทัง้หลายเหน็ชดั ชวนใจใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิ  เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้
ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๗๖/๓๒๔) 
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อาจามทายิกา, ชื่อ : หญงิผูถ้วายขา้วตงั หมายถงึแก่หญงิกาํพรา้ ผูถ้วายขา้วตงัแดพ่ระ
มหากสัสปเถระ ดงัคาํในอาจามทายกิาวมิานทีพ่ระมหากสัสปเถระถวายพระพร
แก่ทา้วสกักะวา่ เมือ่อาตมภาพกาํลงัเทีย่วบณิฑบาตหยดุยนืนิ่งอยู ่ หญงิกาํพรา้
ขดัสนคนหนึ่ง  ซึง่อาศยัชายคาเรอืนของผูอ้ื่นอยู ่ นางเลื่อมใส  ไดถ้วายขา้วตงั
แก่อาตมภาพดว้ยมอืทัง้สองของตน นางละรา่งมนุษย ์ จุตพิน้จากมนุษยโลกน้ี
แลว้ นางเป็นเทพธดิาชือ่อาจามทายกิา มคีวามสขุบนัเทงิอยูใ่นสวรรค ์ซึง่เป็นที่
อยูข่องทวยเทพผูม้ฤีทธิม์ากชือ่นิมมานรด ี(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๘๙/๓๓) 

อาจามทายิกาวิมาน :  วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิกาํพรา้ผูถ้วายขา้วตงัแดพ่ระมหากสัสปเถระ เป็น
วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิกาํพรา้ ผูถ้วายขา้วตงัแดท่า่นพระมหากสัสปเถระ จงึไป
เกดิในสวรรคช์ัน้นิมมานรด ีเรื่องนี้ทา้วสกักะเป็นผูถ้าม ทา่นพระมหากสัสปเถระ
เป็นผูต้อบ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๘๕/๓๓) 

อาจาร : ความประพฤตดิ,ี มรรยาทดงีาม, จรรยา มกัอยูข่า้งหน้าคาํอื่น เชน่อาจารคุณ ดงั
คาํในเวสสภพูทุธวงศท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถงึการบาํเพญ็บารมไีวต้อนหนึ่งสรุป
ความไดว้า่ เราเป็นกษตัรยิม์นีามวา่สทุสัสนะทลูอาราธนาพระมหาวรีเจา้  แลว้
ถวายทานอนัมคีา่มาก เราเป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยอาจารคุณ ตัง้มัน่อยู่ในวตัรและศลี 
แสวงหาสพัพญัญุตญาณ ยนิดใีนศาสนาของพระชนิเจา้ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๓/
๖๙๗, พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาจารคณุ : คุณคอืความประพฤตดิ,ี คุณคอือาจาระ ดงัคาํทีพ่ระปิลนิทวจัฉเถระกล่าวถงึ
อานิสงสข์องการถวายรองเทา้ไวว้า่ ขา้พเจา้ไดถ้วายรองเทา้ในพระชนิเจา้ และ
ในหมูส่งฆซ์ึง่เป็นหมูค่ณะทีป่ระเสรฐิสดุแลว้ไดร้บัอานิสงสซ์ึง่สมควรแก่กรรม
ของขา้พเจา้  ๓  ประการคอืยานคอืชา้ง  ยานคอืมา้ วอ  และคานหาม  ๑รถ  
๖๐,๐๐๐  คนัแวดลอ้มขา้พเจา้ทุกเมือ่  ๑ เมื่อขา้พเจา้เวยีนวา่ยตายเกดิอยูใ่นภพ  
รองเทา้แกว้มณี รองเทา้ทองแดง  รองเทา้ทองคาํ รองเทา้เงนิ  ผดุขึน้รองรบัทุก
ยา่งเทา้  ๑ บุญกรรมทัง้หลายย่อมชว่ยชาํระอาจารคุณใหส้ะอาดแน่นอน 
ขา้พเจา้ไดคุ้ณเหล่าน้ีเพราะผลแหง่กรรมนัน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๔๕/๕๙๙,๓๓/
๑๓/๖๙๗ 

อาจารย  ์: ผูส้ ัง่สอนวชิาความรู,้ ผูฝึ้กหดัอบรมมรรยาท, อาจารย ์๔ คอื ๑.บพัพาชาจารย์ 
หรอื บรรพชาจารย์อาจารยใ์นบรรพชา ๒. อุปสัมปทาจารย์อาจารยใ์นอุปสมบท 
๓. นิสสยาจารย์อาจารย ์ผูใ้หนิ้สสยั ๔. อุทเทศาจารย์ หรอื ธรรมาจารย์ อาจารย์
ผูส้อนธรรม ดงัคาํในมหาวรรควา่ ภกิษุทัง้หลายไมม่อีาจารย ์  ไมม่ผีูค้อย
ตกัเตอืนพรํ่าสอน  จงึนุ่งห่มไมเ่รยีบรอ้ย มมีารยาทไมส่มควร  เทีย่วบณิฑบาต  
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๗/๑๐๖, ๔/๗๗/๑๐๗, ๔/๗๘/๑๐๗, ๔/๗๘/๑๐๘,๙/๑/๑,ท.ีส.ี
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(ไทย) ๙/๒/๑,๙/๓/๒,๙/๔/๒,๙/๒๕๖/๘๘,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๘/๑๑๔,๑๐/๑๖๘/
๑๑๕,๑๐/๑๗๕/๑๒๓,๑๐/๑๗๕/๑๒๔)  

อาจารยก์ามินทะ : ชื่อราชบณัฑติคนหน่ึง อยูส่อนอรรถและธรรมในราชสาํนกัของพระเจา้วเิท
หะ กรุงมถิลิา แควน้วเิทหะ ดงัคาํในมโหสธชาดกทีพ่ระเจา้วเิทหะตรสัถามกามิ
นทบณัฑติวา่ ขอทา่นจงฟังคาํน้ีของขา้พเจา้  ทา่นเหน็ภยัใหญ่นัน่หรอืบดัน้ี  
ขา้พเจา้ขอถามทา่นอาจารยก์ามนิทะณ  ทีน้ี่  ทา่นจะเขา้ใจสิง่ทีค่วรทาํอยา่งไร 
กามนิทบณัฑติกราบทลูวา่ พวกเราจะเอาเชอืกผกูคอตายหรอืโดดเหวตาย  อยา่
ใหพ้ระเจา้พรหมทตัฆา่พวกเรา ดว้ยการทรมานเป็นเวลานานเลย (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๖๗๔/๒๘๗) 

อาจารยเ์ทวินทะ : ชือ่ราชบณัฑติคนหน่ึง อยูส่อนอรรถและธรรมในราชสาํนกัของพระเจา้วเิทหะ 
กรุงมถิลิา แควน้วเิทหะ ดงัคาํในมโหสธชาดกทีพ่ระเจา้วเิทหะตรสัถามเทวนิท
บณัฑติวา่ ขอทา่นจงฟังคาํน้ีของขา้พเจา้  ทา่นเหน็ภยัใหญ่นัน่หรอื บดัน้ี  
ขา้พเจา้ขอถามทา่นอาจารยเ์ทวนิทะ ณ  ทีน้ี่  ทา่นจะเขา้ใจสิง่ทีค่วรทาํอยา่งไร 
เทวนิทบณัฑติกราบทลูวา่  พวกเราจะปิดประตเูอาไฟจุดเผา หรอืมฉิะนัน้กจ็บั
ศสัตราหํ้าหัน่ฆา่กนัและกนั ชงิละชวีติไปเสยีก่อน  มโหสธไมส่ามารถจะชว่ย
ปลดเปลือ้งพวกเรา ใหร้อดพน้ไปไดโ้ดยงา่ยเลย (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๖๗๖/
๒๘๘) 

อาจารยป์าราสริยะ : ชื่ออาจารยผ์ูส้อนอรรถและธรรมของพระพรหมทตัตกุมาร มปีรากฏในเวน
สาขชาดก ดงัทีพ่รหมทตัตกุมารนัน้กาํหนดคาํของพระโพธสิตัวไ์ดแ้ลว้  บ่นเพอ้
อยูว่า่ ทา่นอาจารยป์าราสรยิะไดก้ล่าวคาํใดไวว้า่ ทา่นอยา่ไดท้าํความชัว่ทีท่าํ
แลว้ จะทาํตนใหเ้ดอืดรอ้นในภายหลงั คาํน้ีเป็นคาํของอาจารย ์ (ข.ุชา.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๗/๑๖/๒๐๑) 

อาจารยป์ุกกุสะ : ชือ่ราชบณัฑติคนหน่ึง อยูส่อนอรรถและธรรมในราชสาํนกัของพระเจา้วเิทหะ 
กรุงมถิลิา แควน้วเิทหะ ดงัคาํในมโหสธชาดกทีพ่ระเจา้วเิทหะตรสัถาม ปุกกุส
บณัฑติวา่ ขอทา่นจงฟังคาํน้ีของขา้พเจา้  ทา่นเหน็ภยัใหญ่นัน่หรอื บดัน้ี  
ขา้พเจา้ขอถามทา่นอาจารยปุ์กกุสะ ณ  ทีน้ี่  ทา่นจะเขา้ใจสิง่ทีค่วรทาํอยา่งไร 
ปุกกุสบณัฑติกราบทลูวา่ พวกเราจะกนิยาพษิฆา่ตวัตาย  ชงิละชวีติไปเสยีก่อน 
อยา่ใหพ้ระเจา้พรหมทตัฆา่พวกเราดว้ยการทรมานเป็นเวลานานเลย (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๖๗๒/๒๘๗) 

อาจารยส์จุีรตะ : ชือ่ราชบณัฑติคนหน่ึง ของพระเจา้โกรพัยะ แต่คราวหน่ึงไมส่ามารถตอบ
คาํถามของพระราชา จงึถูกไปใหไ้ปขอคาํสอนอรรถและกรรมกบัวธิุรบณัฑติโดย
เป็นราชทตู ดงัคาํในสมัภวชาดก ทีพ่ระราชาทรงประสงคจ์ะสง่สจุรีตพราหมณ์ไป  
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จงึตรสัวา่ มาเถดิ  ทา่นอาจารยส์จุรีตะ ขา้พเจา้จะสง่ทา่นไป ท่านจงไปยงัสาํนกั
วธิุรพราหมณ์  จงนําทองคาํแทง่นี้ไปดว้ย พงึมอบทองคาํแทง่นี้กระทาํใหเ้ป็น
เครือ่งบชูา สาํหรบัคาํสอนอรรถและธรรม หรอืดงัคาํทีส่จุรีตพราหมณ์ถูกถามถงึ
เหตุทีม่า จงึกล่าววา่  เราถูกพระเจา้โกรพัยะผูท้รงยศสง่มาเป็นทตู พระเจา้
โกรพัยยธุฏิฐลิะไดต้รสัอยา่งนี้วา่ ทา่นพงึถามอรรถและธรรม  วธิุระเพือ่น เรา
ถามแลว้ ขอทา่นจงบอกอรรถและธรรมนัน้ดว้ยเถดิ ภายหลงัอาจารยส์จุรีตะ
ไดร้บัคาํตอบจากสมัภวกุมาร ดงัคาํวา่ ทา่นพราหมณ์สจุรีตะ  ใคร ๆ  ถูก
พระราชาตรสัถามแลว้ พงึกราบทลูราชกจิทีจ่ะทาํในวนันี้วา่  พงึทาํในวนัพรุง่น้ี 
ขอพระเจา้ยธุฏิฐลิะอยา่ทรงเชือ่ฟังยบัยัง้อยูเ่ลยในเมือ่ประโยชน์เกดิขึน้ ทา่น
พราหมณ์สจุรีตะ  ใคร ๆถกูพระราชาตรสัถามแลว้ พงึกราบทลูปัญหาทีเ่ป็นไป
ภายในเทา่นัน้ ไมพ่งึใหท้รงดาํเนินไปสูห่นทางทีช่ ัว่ดุจคนหลงหาความคดิมไิด ้
พระราชาไมค่วรลมืตน ไมค่วรประพฤตอิธรรม ไม่ควรหยัง่ลงไปในลทัธทิีผ่ดิ  ไม่
พงึประกอบในสิง่อนัไมเ่ป็นประโยชน์ ขตัตยิราชาพระองคใ์ดทรงรูจ้กัทาํเหตุ
เหล่าน้ีขตัตยิราชาพระองคน์ัน้ยอ่มทรงเจรญิทุกเมื่อเหมอืนดวงจนัทรข์า้งขึน้ 
พระองคย์่อมทรงเป็นทีร่กัแหง่หมูพ่ระญาต ิและทรงรุง่โรจน์ในหมูม่ติร ทรงมพีระ
ปรชีา เมือ่พระวรกายแตกทาํลายไป จะทรงเขา้ถงึโลกสวรรค ์(ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) 
๒๗/๑๓๘/๕๖๑,๒๗/๑๓๙/๕๖๑) 

อาจารยเ์สนกะ : ชือ่ราชบณัฑติคนหน่ึง อยูใ่นราชสาํนกัของพระเจา้วเิทหะ กรุงมถิลิา แควน้วิ
เทหะ ดงัคาํในสริมีนัตชาดก ทีพ่ระราชาตรสัวา่ ทา่นอาจารยเ์สนกะ  เราขอถาม
เนื้อความนี้กบัทา่น ในคน ๒ประเภทนี้  คอื  คนทีม่ปัีญญาแต่ปราศจากสริ ิหรอื
คนทีม่ยีศแตป่ราศจากปัญญา ผูฉ้ลาดกล่าวคนไหนวา่ประเสรฐิ เสนกบณัฑติ
กราบทลูอยา่งฉบัพลนัวา่ ขอเดชะพระองคผ์ูจ้อมชน คนทัง้หลายเป็นนกัปราชญ์
กต็าม  เป็นคนโงก่ต็าม มศีลิปะกต็าม  ไมม่ศีลิปะกต็าม แมม้ชีาตสิกุลสงู  กเ็ป็น
คนรบัใชข้องคนมยีศถงึจะมชีาตสิกุลตํ่า ขา้พระองคเ์หน็เหตุแมน้ี้ จงึกราบทลูวา่  
คนมปัีญญาเป็นคนเลว คนมสีริเิทา่นัน้เป็นคนประเสรฐิ ดงัคาํในมโหสธชาดกที่
พระเจา้วเิทหะตรสัถามวา่ ขอทา่นจงฟังคาํน้ีของขา้พเจา้  ทา่นเหน็ภยัใหญ่นัน่
หรอื บดัน้ี  ขา้พเจา้ขอถามทา่นอาจารยเ์สนกะ ณ ทีน้ี่  ทา่นจะเขา้ใจสิง่ทีค่วรทาํ
อยา่งไร เสนกบณัฑติไดฟั้งดงันัน้  จงึกราบทลูวา่ พวกเราจะปิดประตเูอาไฟจุด
เผา หรอืมฉิะนัน้กจ็บัศสัตราหํ้าหัน่ฆา่กนัและกนั ชงิละชวีติไปเสยีก่อน  อยา่ให้
พระเจา้พรหมทตัฆา่พวกเรา ดว้ยการทรมานเป็นเวลานานเลย หรอืดงัคาํ
ในมโหสธชาดกที ่ มโหสธบณัฑติโพธสิตัวเ์มือ่จะขม่เสนกบณัฑติ จงึกล่าววา่ 
ทา่นอาจารยเ์สนกะ กรรมของมนุษยท์ีล่่วงไปแลว้ ทาํไดย้าก เกดิขึน้ไดย้ากอยา่ง
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ยิง่ ขา้พเจา้ไม่อาจจะปลดเปลือ้งทา่นได ้ ขอทา่นจงรูเ้อาเองเถดิ (ข.ุชา.วสีต.ิ
(ไทย) ๒๗/๘๓/๔๘๔, ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๐๕/๒๙๒,๒๘/๗๗๗/๓๐๓)  

อาจารวตัร : วตัรคอืความประพฤตดิ ี หมายถงึการประพฤตธิรรม ดงัคาํในภูรทิตัตชาดกวา่ 
พระโพธสิตัวต์รสับอกทีอ่ยูข่องตนวา่ ทา่นจงมองดหูว้งน้ําลกึน่ากลวัไหลวนอยู่
ทุกเมือ่ นัน่เป็นทีอ่ยูอ่นัดเีลศิของเราลกึหลายรอ้ยชัว่คน   ทา่นอยา่กลวัเลย  จง
เขา้ไปยงัแมน้ํ่ายมนุาทีม่น้ํีาสเีขยีว ไหลมาจากกลางป่าจอแจไปดว้ยเสยีงนกยงู
และนกกระเรยีน เป็นทีอ่ยูอ่นัเกษมสาํราญของพวกผูม้อีาจารวตัร (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๘๐๒/๓๐๗) 

อาจารวินัย : วนิยัคอืความประพฤตดิงีาม ดงัคาํในจนัทกุมารชาดกทีเ่จา้พระเจา้เอกราช 
ประทบัอยู ่ ณ กรุงบุปผวด ี ตรสัถามขณัฑหาลปุโรหติวา่ ทา่นพราหมณ์  ทา่น
ฉลาดในสจุรติธรรมและอาจารวนิยั อจงบอกทางสวรรคแ์ก่เราอยา่งทีน่รชน
ทาํบุญแลว้ จากโลกนี้จะไปสูส่คุตภิพเถดิ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๙๘๓/๓๓๕ 

อาจารวิบตัิ : เสยีอาจาระ, เสยีจรรยา,มรรยาทเสยีหาย, ประพฤตยิ่อหยอ่นรุม่รา่ม มกัตอ้ง
อาบตัเิลก็น้อยตัง้แต่ถุลลจัจยัลงมาถงึทุพภาสติ (ขอ้ ๒ ในวบิตั ิ ๔) ดงัคาํวา่ 
ภกิษุใสค่วามดว้ยอาจารวบิตัหิรอืทฏิฐวิบิตั ิตอ้งอาบตัทิุกกฎ หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้ ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์ ๕ แมอ้ื่นอกี ไมพ่งึให้
อุปสมบท ไมพ่งึใหนิ้สสยั ไมพ่งึใชส้ามเณรอุปัฏฐาก คอื ๑.เป็นผูม้สีลีวบิตัใินอธิ
สลี๒.เป็นผูม้อีาจารวบิตัใินอชัฌาจาร ๓. เป็นผูม้ทีฏิฐวิบิตัใินอตทิฏิฐ ิ๔.เป็นผูไ้ด้
ยนิไดฟั้งน้อย ๕. เป็นผูม้ปัีญญาทราม(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๖๒/๕๖๓, ว.ิม.(ไทย) 
๔/๘๕/๑๓๓,๔/๘๕/๑๓๔,๔/๒๓๗/๓๘๐,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๖/๑๔,๖/๖/๑๕,๖/๑๕/
๓๒,๖/๑๕/๓๓,๖/๒๗/๕๕,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๘๗/๒๘๗, ๗/๓๘๗/๒๘๘, ๗/๓๘๗/
๒๘๙, ๗/๓๘๗/๒๙๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ “อาจารวบิตั”ิ คอืมคีวามประพฤตเิสยีหาย ตอ้ง
อาบตัเิลก็น้อย คอือาบตัถุิลลจัจยั ปาจติตยี ์ ปาฏเิทสนียะ  ทุกกฏ ทุพภาสติ 
“ทฏิฐวิบิตั”ิ คอืความเหน็ทีค่ลาดเคลื่อนผดิธรรมผดิวนิยั (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๘๔/๔๘-
๔๙)  

อาจารสมบตัิ : ความถงึพรอ้มความประพฤตดิงีาม ดงัคาํในอปทาน ทีพ่ระยโสธาราเถรกีล่าว
ประวตัใินอดตีของตนตอนหนึ่งวา่ ขา้แต่พระมหาวรีะ บรรดาหญงิจาํนวน 
๑๙๖,๐๐๐ นาง หมอ่มฉนัเป็นประธาน  เป็นใหญ่กวา่หญงิทัง้ปวง ในพระราช
นิเวศน์ของพระองค ์ สตรทีัง้หมดประกอบดว้ยรปูสมบตัแิละอาจารสมบตั ิ แม้
ดาํรงอยูใ่นวยัสาว กย็าํเกรงหม่อมฉนัทุกเมือ่ เหมอืนมนุษยท์ัง้หลายยาํเกรง
เทวดา หรอืดงัคาํวา่ สตรทีัง้หมดประกอบดว้ยรปูสมบตัแิละอาจารสมบตั ิ ดาํรง
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อยูใ่นวยัสาว พดูจาไพเราะ ยาํเกรงต่อหม่อมฉนัทัง้หลาย เหมอืนพวกมนุษยย์าํ
เกรงเทวดา (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๓๒/๔๙๘) 

อาจาระ : ความประพฤตดิ ี ,มรรยาทดงีาม, จรรยา มกักล่าวถงึภกิษุผูม้ศีลี เชน่คาํวา่ ถงึ
พรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร, ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่  ความไมล่่วง
ละเมดิทางกาย ทางวาจาทัง้ทางกายและวาจา น้ีเรยีกวา่อาจาระ ศลีสงัวรแม้
ทัง้หมดกเ็รยีกวา่ อาจาระ ภกิษุบางรปูในธรรมวนิยันี้ไมเ่ลีย้งชวีติดว้ยการใหไ้ม้
ไผ ่ใหใ้บไม ้ ใหด้อกไม ้ ใหผ้ลไม ้ ใหเ้ครือ่งสนาน ใหไ้มช้าํระฟัน การพดูยกยอ่ง
เพราะตอ้งการประจบใหเ้ขารกัการพดูทเีล่นทจีรงิเหมอืนแกงถัว่ การรบัเลีย้งเดก็ 
การรบัใชส้ง่ขา่วสาร หรอืดว้ยมจิฉาอาชวีะอย่างใดอยา่งหนึ่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรง
รงัเกยีจ น้ีเรยีกวา่อาจาระ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๑,๑๑/๓๔๕/๓๕๙,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๒๔/๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/๗๙,๑๔/๒๑๘/๒๕๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๗/
๘๐,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๗/๓๓๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒/๒๒,๒๑/๓๗/
๖๐,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑/๔๒๖,อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๕๑๓/๓๘๘) 

อาจิณ : เคยประพฤตมิา, เป็นนิสยั, ทาํเสมอๆ, ทาํจนชนิ ดงัคาํในจฬูวรรควา่ พระคคัคะ
วกิลจรติ มจีติแปรปรวน ประพฤตลิะเมดิสิง่ทีไ่มส่มควรแก่สมณะเป็นอาจณิ
มากมาย  ทัง้ทีก่ล่าวดว้ยวาจาและพยายามทาํดว้ยกาย ภกิษุทัง้หลายโจทภกิษุ
ชือ่คคัคะดว้ยอาบตัทิีภ่กิษุชือ่คคัคะนัน้เป็นผูว้กิลจรติ มจีติแปรปรวน ประพฤติ
ละเมดิเป็นอาจณิวา่ ทา่นตอ้งอาบตัแิลว้ จงระลกึอาบตัเิหน็ปานนี้ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/
๑๙๖/๓๐๙) 

อาจิณณจริยา :  ความประพฤตเินืองๆ,ความประพฤตปิระจาํ, ความประพฤตทิีเ่คยชนิ 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาจิณณวตัร :  การปฏบิตัปิระจาํ, การปฏบิตัเิสมอๆ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์  

อาชชวะ : ความซื่อตรง, เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๒ คอื๑.อาชชวะ (ความซื่อตรง) ๒.  ลชัชวะ
(ความละอาย),เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๒ คอื ๑.อาชชวะ (ความซื่อตรง) ๒. มทัทวะ 
(ความอ่อนโยน) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๕/๑๒๖) 

อาชญา : อาํนาจ, โทษ ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูรวา่ มหาบุรุษทรงชนะโดยธรรมไมต่อ้งใช้
อาชญาหรอืศสัตรา ครอบครองแผน่ดนิมสีาครเป็นขอบเขต หรอืดงัคาํในมหาป
ทานสตูรว่า มหาบุรุษทรงชนะโดยธรรม ไมต่อ้งใชอ้าชญา  ไม่ตอ้งใชศ้สัตรา  
ครอบครองแผน่ดนินี้มสีาคร เป็นขอบเขต (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๘/๘๙,ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๓/๑๖,๑๐/๓๔/๑๖,๑๐/๓๖/๒๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๘๑/๖๐,๑๑/๑๐๖/๗๘,๑๑/
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๑๙๙/๑๕๙,๑๑/๒๐๒/๑๖๔,ม.ม.(ไทย)๑๓/๙/๙,๑๓/๑๐๖/๑๑๓,๑๓/๓๔๙/
๔๒๔,๑๓/๓๕๑/๔๒๗) 

อาชาไนย,อาชาไนย, บรุษุ,อาชาไนย,สตัว  ์: ชาตอิาชาไนย มุง่หมายถงึสตัวช์าตอิาชาไนย ถา้
เป็นคนทีฝึ่กหดัมาดแีลว้ เรยีกวา่ บุรษุอาชาไนย ดงัคาํวา่ ชา้งอาชาไนยพนัธุด์ี
ตระกลูคนัธหตัถซีึง่ไดร้บัการฝึกหดัดแีลว้ตลอดกาลนาน หรอืดงัคาํในขตัตยิสตูร 
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บรรดาสตัวส์ีเ่ทา้ สตัวอ์าชาไนยประเสรฐิทีส่ดุ หรอืดงั
คาํในอสัสาชานียสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราจกัแสดงมา้
อาชาไนยพนัธุด์ ี๓ จาํพวก และบุรุษอาชาไนยผูเ้จรญิ ๓ จาํพวก หรอืดงัคาํใน
จฬูรถวมิาน ทีพ่ระเถระถวายพระพรวา่ พระศาสดาผูเ้ป็นบุรษุอาชาไนย ทรง
สมภพในราชวงศ ์ของพระเจา้โอกกากราช ในชนบทดา้นทศิตะวนัออก พระองค์
เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานเสยีแลว้  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๔๖/๑๘๕, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๔/๑๔, องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๔๓/๓๙๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๐๒/๑๒๓) 

อาชญัญชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยมา้อาชาไนยกบัมา้กระจอก มา้อาชาไนยโพธสิตัวถ์กูเทยีมรถคู่
กบัน้องชายออกสูร้บกบัขา้ศกึจนตนเองตอ้งอาวุธสาหสั นายสารถถปีระสงคจ์ะ
เปลีย่นมา้ตวัอื่นแทน แตพ่ระโพธสิตัวไ์มย่อมโดยใหเ้หตุผลวา่ ไมว่าในกาลใด 
สถานทีใ่ด ขณะใด สนามรบใด หรอืเวลาใด มา้อาชาไนยกจ็ะเร่งความเรว็ สว่น
มา้กระจอกยอ่มลา้หลงั เพราะความหยิง่ในชาตขิองตน จงึแขง็ใจออกรบจนนาย
สารถถสีามารถจบัพระราชาขา้ศกึไดผู้ม้คีวามคดิมสีตปัิญญายอ่มมมีานะกระทาํ
การในหน้าทีท่ีร่บัหมอบหมายจนสาํเรจ็ ไมย่อมพา่ยแพแ้ก่อุปสคัใด ๆ ทัง้สิน้ (ข.ุ
ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๒๔/๑๐) 

อาชานียสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ มา้ทีค่วรเป็นราชพาหนะตอ้งมอีงคป์ระกอบ ๓ คอื (๑) สมบรูณ์ดว้ย
ส ี(๒) สมบรูณ์ดว้ยกาํลงั (๓) สมบรูณ์ดว้ยฝีเทา้เรว็ เปรยีบเหมอืนภกิษุผูค้วรแก่
ของทีเ่ขานํามาถวาย ...เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก ตอ้งประกอบดว้ยธรรม 
๓ คอื (๑) สมบูรณ์ด้วยวรรณะ หมายถงึมศีลี สาํรวมดว้ยการสงัวรในพระ
ปาตโิมกข ์ ... สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย (๒) สมบูรณ์ด้วยกําลัง 
หมายถงึปรารภความเพยีร เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ ไมท่อดธุระในกุศลธรรม (๓) 
สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ หมายถงึรูช้ดัอรยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๙๗/๓๓๐ ) 

อาชานียสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ มา้ทีค่วรเป็นราชพาหนะ ตอ้งมอีงคป์ระกอบ ๓ เปรยีบเหมอืนภกิษุ
ผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ...เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก ตอ้ง
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ประกอบดว้ยธรรม ๓ เหมอืนในปฐมอาชานียสตูร ต่างกนัเฉพาะการอธบิาย
ความหมายธรรมของภกิษุขอ้ที ่ ๓ คอื สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ หมายถงึผูเ้ป็นพระ
อนาคาม ีเพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไป (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๘/๓๓๑) 

อาชานียสตูร (ตติย) : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย (สตูรที ่๓)  พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ มา้ทีค่วรเป็นราชพาหนะ ตอ้งมอีงคป์ระกอบ ๓ เปรยีบเหมอืนภกิษุ
ผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ... เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก ตอ้ง
ประกอบดว้ยธรรม ๓ เหมอืนในปฐมอาชานียสตูรต่างกนัเฉพาะการอธบิาย
ความหมายธรรมของภกิษุขอ้ที ่๓ คอื สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ หมายถงึผูท้าํใหแ้จง้
เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๙/๓๓๒ ) 

อาชานียสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย สตูรที ่๑ พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ คุณสมบตัขิองมา้อาชาไนยพนัธุด์ ี เป็นมา้ควรแก่พระราชา เปรยีบเทยีบ
คุณสมบตัขิองภกิษุผูเ้ป็นเนื้อนาบุญของโลก ฝ่ายละ ๔ คอื (๑) สมบรูณ์ดว้ย
วรรณะ (๒) สมบรูณ์ดว้ยกาํลงั (๓) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ (๔) สมบรูณ์ดว้ย
ทรวดทรง แลว้ตรสัอธบิายเฉพาะคุณสมบตัขิองภกิษุดงันี้ ภกิษุ (๑) สมบรูณ์
ดว้ยวรรณะ คอืมศีลี สาํรวมในพระปาตโิมกข ์ประพฤตเิครง่ครดัในสกิขาบท ... 
(๒) สมบรูณ์ดว้ยกาํลงั คอืความเพยีรเพือ่ละอกุศลธรรม เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ ... 
(๓) สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ คอื รูอ้รยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ (๔) สมบรูณ์ดว้ย
ทรวดทรง คอื ไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจยัเภสชัชบรขิาร (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๙/๓๗๖)  

อาชานียสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ คุณสมบตัขิองมา้อาชาไนยพนัธุด์ ี เป็นมา้ควรแก่พระราชา 
เปรยีบเทยีบกบัคุณสมบตัขิองภกิษุผูเ้ป็นเนื้อนาบุญของโลกฝ่ายละ ๔ แลว้ตรสั
อธบิายเฉพาะคุณสมบตัขิองภกิษุเหมอืนในปฐมอาชานียสตูรทุกประการ ต่างกนั
เฉพาะคุณสมบตัปิระการที ่ ๓ คอื สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ คอืทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ
ปัญญาวมิตุต ิอนัไมม่อีาสวะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๖๐/๓๗๗) 

อาชานียสตูร (ปฐม) : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ มา้อาชาไนยพนัธุด์ขีองพระราชา เป็นมา้ควรแก่พระราชา ควรเป็น
มา้ตน้ นบัวา่เป็นราชพาหนะเพราะมอีงคป์ระกอบ ๖ คอื อดทน (๑) ต่อรปู (๒) 
ต่อเสยีง (๓) ต่อกลิน่ ( ๔) ตอ่รส (๕) ต่อโผฏฐพัพะ (๖) สมบรูณ์ดว้ยส ีแลว้ตรสั
ถงึองคป์ระกอบทัง้ ๖ น้ี เปรยีบเทยีบธรรมของภกิษุผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามา
ถวาย ควรแกข่องตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นนาบุญอนั
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ยอดเยีย่มของโลก ม ี๖ คอื อดทน(๑) ต่อรปู (๒) ต่อเสยีง (๓) ต่อกลิน่ ( ๔) ต่อ
รส (๕) ต่อโผฏฐพัพะ (๖) ต่อธรรมารมณ์ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕/๔๑๖) 

อาชานียสตูร (ทุติย) : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระ
ภาคพระผูม้พีระภาคทรงแสดงองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย ๖ เหมอืนในปฐม
อาชานียสตูร แตกต่างกนัเพยีงประการที ่ ๖ คอื สมบรูณ์ดว้ยกาํลงั โดยทรง
แสดงเปรยีบเทยีบธรรมของภกิษุผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของ
ตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก 
ม ี๖ ประการเหมอืนในปฐมอาชานียสตูร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖/๔๑๗) 

อาชานียสตูร (ตติย) : พระสตูรวา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย (สตูรที ่ ๓) พระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย ๖ เหมอืนในปฐมอาชานียสตูร 
แตกต่างกนัเพยีงประการที ่ ๖ คอื สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์ (ฝีเทา้เรว็) โดยทรงแสดง
เปรยีบเทยีบธรรมของภกิษุผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั 
ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลกม ี ๖ 
ประการเหมอืนในปฐมอาชานียสตูร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗/๔๑๘) 

อาชาไนย, ม้า : กาํเนิดด,ี พนัธุห์รอืตระกลูด;ี รูร้วดเรว็, ฝึกหดัมาดแีลว้, ถา้เป็นมา้ทีฝึ่กหดัมา
ดแีลว้ เรยีก มา้อาชาไนย ดงัคาํในชวสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  มา้อาชาไนยพนัธุด์ขีองพระราชาทีป่ระกอบดว้ยองค ์ ๔ประการยอ่ม
เป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้  นบัวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ องค ์ ๔ 
ประการ คอื ๑.ความซื่อตรง ๒. ความวอ่งไว ๓. ความอดทน ๔. ความสงบ
เสงีย่ม หรอืดงัคาํในอสัสาชานียสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย มา้
อาชาไนยพนัธุด์ขีองพระราชา ประกอบดว้ยองค ์๕  ประการ ยอ่มเป็นมา้ควรแก่
พระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นบัวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้เชน่ ขอ้ ๑ ความตรง ๒. 
ความมเีชาว ์๓.ความอ่อน ๔. ความอดทน ๕. ความเสงีย่ม (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๑๔๓/๓๙๑,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๑/๒๕๙/๓๗๖,๒๑/๑๑๒/๑๗๑,๒๑/๑๑๓/
๑๗๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๗/๔๑๘,๒๒/๕/๔๑๖,๒๒/๖/๔๑๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/
๒๐๓/๓๔๕,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๓) 

อาชีวปาริสทุธิ  : ความบรสิทุธิแ์หง่อาชวีะคอื เลีย้งชวีติโดยทางทีช่อบ ไมป่ระกอบอเนสนา เชน่ 
ไมห่ลอกลวงเขาเลีย้งชวีติ(ขอ้ ๓ ในปารสิทุธศิลี ๔), ทีเ่ป็นขอ้ ๓ในปารสิทุธศิลี 
๔ นัน้ เรยีกเตม็วา่ อาชวีปาริสุทธิศีล แปลว่า ศลีคอืความบรสิทุธิแ์ห่งอาชวีะ 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในปารสิทุธศิลี ๔ ประการ [(คอื (๑) ปาตโิมกข
สงัวรศลี(ความสาํรวมในพระปาตโิมกข)์ (๒) อนิทรยีสงัวรศลี(ความสาํรวม



 

๖๓๑๒ 
 

 

อนิทรยี ์ ๖) (๓) อาชวีปารสิุทธศิลี(ความบรสิทุธแิหง่อาชวีะ) (๔) ปัจจยัสนันิสติ
ศลี (ศลีทีอ่าศยัการพจิารณาใชส้อยปัจจยั ๔)] (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๔๒๕/๓๐๓) 

อาชีพบริสทุธิ์  : อาชวีะบรสิทุธิ ์ มอีาชพีสจุรติ ดงัคาํในจฬูวรรคและกกุธเถรสตูร วา่ ศาสดาบาง
ทา่นในโลกนี้มอีาชพีไมบ่รสิทุธิแ์ต่ปฏญิญาวา่ เราเป็นผูม้อีาชพีบรสิทุธิ ์ อาชพี
ของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง พวกสาวกรูจ้กัเขาอยา่งน้ีวา่ ศาสดาทา่น
น้ีมอีาชพีไมบ่รสิทุธิ ์ แตป่ฏญิญาวา่เราเป็นผูม้อีาชพีบรสิทุธิ ์ อาชพีของเรา
บรสิทุธิ ์  ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง หรอืดงัคาํในสาฬหสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ สมณ
พราหมณ์เหล่าใดมคีวามประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์ มคีวามประพฤตทิางวาจา
บรสิทุธิ ์ มคีวามประพฤตทิางใจบรสิทุธิ ์ มอีาชพีบรสิทุธิ ์ สมณพราหมณ์เหล่านัน้
ควรเพือ่ญาณทสัสนะ เพือ่ความตรสัรูช้ ัน้เยีย่ม (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๔/๑๗๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๖/๒๙๘, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๐/๑๗๒) 

อาชีวก : นกับวชชเีปลอืยพวกหนึ่งในครัง้พทุธกาล เป็นสาวกของมกัขลโิคสาล ดงัคาํใน
มหาวภิงัคว์า่ พระญาตริว่มสายโลหติของพระเจา้พมิพสิารจอมทพัมคธรฐัทรง
ผนวชในสาํนกัของอาชวีกทัง้หลายครัง้นัน้อาชวีกนัน้ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระเจา้พมิ
พสิารถงึพระราชสาํนกั (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๙๗/๓๓๘,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๑๖๘/๕๕,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๒๓๑/๑๗๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๖/๒๑๘,๑๓/๒๒๘/๒๖๗,ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๒๑๓/๒๙๓,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๓/๒๙๓) 

อาชีวกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสาวกของอาชวีก คหบดผีูเ้ป็นสาวกของอาชวีก เขา้ไปหาพระ
อานนทถ์งึทีพ่กั ณ โฆสติาราม เขตกรุงโกสมัพ ี ไหวแ้ลว้นัง่ ณ ทีส่มควรแลว้
กล่าววา่ ในโลก คนพวกไหนกล่าวธรรมไวด้แีลว้ ปฏบิตัดิแีลว้ ดาํเนินไปดแีลว้  

  พระอานนทก์ล่าววา่ ถา้เชน่นัน้ เราจะยอ้นถามทา่น ท่านโปรดตอบตามความ
พอใจเถดิ คอื คนพวกใดแสดงธรรมเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะ คนพวกนัน้
กล่าวธรรมไวด้แีลว้หรอืไม ่ หรอืทา่นมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนี้อยา่งไร พอไดฟั้ง
เชน่นัน้ คหบดจีงึกล่าวตอบเป็นลาํดบัดงันี้วา่ ผูแ้สดงธรรมเพือ่ละราคะ โทสะ 
โมหะ ชือ่วา่กล่าวธรรมไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิตัเิพือ่ละราคะ โทสะ โมหะ ชือ่วา่ปฏบิตัดิี
แลว้ ผูล้ะราคะ โทสะ โมหะไดแ้ลว้ ชือ่วา่ดาํเนินไปดแีลว้ในโลก  คหบดกีล่าว
ชืน่ชมพระอานนทว์า่ น่าอศัจรรยจ์รงิ ทา่นไมย่กยอ่งพระธรรมของตนเอง และ
ไมม่กีารรุกรานธรรมของผูอ้ื่น มแีต่แสดงตามเหตุผล กล่าวแต่เน้ือความ และ
ไมไ่ดนํ้าความเหน็ของตนเขา้ไปเกีย่วขอ้ง ทา่นนัน้แหละชือ่วา่กล่าวธรรมไวด้ี
แลว้ ปฏบิตัดิแีลว้ดาํเนินไปดแีลว้ แลว้แสดงตนเป็นอุบาสกขอถงึพระรตันตรยั
เป็นสรณะตลอดชวีติ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๓/๒๙๓) 
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อาชีวกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาชวีก ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหอ้าชวีก(นกับวชเปลอืย) ตก
นรก ม ี๕ มเีนื้อความเหมอืนในภกิขสุตูร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙๓/๔๐๕) 

อาชีววิบตัิ : เสยีอาชวีะ, ความเสยีหายแห่งการเลีย้งชพี คอื ประกอบมจิฉาอาชวีะมี
หลอกลวงเขาเลีย้งชพี เป็นตน้(ขอ้ ๔ ในวบิตั ิ๔) ดงัคาํในอาชวีกสตูร ทา่นพระ
อานนทอ์ยู่ทีโ่ฆสติาราม เขตกรุงโกสมัพ ี ครัง้นัน้คหบดคีนหน่ึงเป็นสาวกของ
อาชวีกเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยูไ่หวแ้ลว้นัง่ณทีส่มควร ไดก้ล่าวกบัทา่น
พระอานนท ์ หรอืดงัคาํในอาชวีกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
อาชวีกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ  ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรก  เหมอืนถูกนําไปฝัง
ไว ้ เชน่ ขอ้ ๑ เป็นผูฆ้า่สตัว ์ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๒๑๕/๓๓๑,๖/๒๑๗/๓๓๗,๖/๒๒๑/
๓๔๐,๖/๒๒๕/๓๔๒,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๘๗/๒๘๘, ๗/๓๘๗/๒๘๙, ๗/๓๘๗/๒๙๐, 
๗/๓๘๗/๒๙๑,ว.ิป.(ไทย) ๘/๒๗๑/๓๖๔,๘/๒๘๗/๓๘๖,๘/๓๒๔/๔๕๔,๘/๓๒๔/
๔๕๕,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๑๒๐/๓๖๕,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๓/๔๐๕) 

อาชีวสมัปทา : ความถงึพรอ้มดว้ยอาชพี, ขอ้ ๑ ในสมัปทา ๓ คอื ๑. กมัมนัตสมัปทา (ความถงึ
พรอ้มดว้ยการงาน) ๒. อาชวีสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยอาชพี) ๓. ทฏิฐิ
สมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐ)ิ ดงัคาํในกมัมนัตสตูรทีอ่ธบิายความหมายไว้
วา่ อาชวีสมัปทา เป็นอยา่งไร คอืบุคคลบางคนในโลกนี้มอีาชพีชอบ เลีย้งชพี
ดว้ยสมัมาอาชวีะ(เลีย้งชพีชอบ) น้ีเรยีกวา่อาชวีสมัปทา (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๑๒๐/๓๖๖) 

อาชีวสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูค้วรแก่สาชพี พระสารบีุตรกล่าววา่ ภกิษุประกอบดว้ย
ธรรม ๕ เหมอืนในสากจัฉสตูร และสามารถตอบปัญหาทีต่ัง้ขึน้ถามในเรือ่งทัง้ ๕ 
ขา้งตน้นัน้ เป็นผูค้วรแก่สาชพีของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๖๔/๒๗๑) 

อาชีวะ : อาชพี, การเลีย้งชพี, ความเพยีรพยายามในการแสวงหาปัจจยัยงัชพี,การทาํมา
หากนิ ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัค ์สกิขาบทวภิงัคว์า่ คาํวา่ มชีือ่เสยีงไมด่ ี คอืเลีย้งชพี
ดว้ยมจิฉาอาชวีะเลวทราม หรอืดงัคาํในมหาสหีนาทสตูร ที ่พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบวา่ กสัสปะ ตถาคตอุบตัขิึน้มาในโลกนี้ เป็นพระอรหนัตต์รสัรูด้ว้ยตนเองโดย
ชอบฯลฯเหน็ภยัในโทษแมเ้พยีงเลก็น้อยสมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบท 
ประกอบดว้ยกายกรรมและวจกีรรมอนัเป็นกุศล มอีาชวีะบรสิทุธิ ์สมบรูณ์ดว้ยศลี 
(ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๗๓/๖๔, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๙๓/๖๕,๙/๔๐๐/๑๗๐,๙/๔๕๐/๑๙๙,
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๓/๕๒,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔/๔๓๘) 

อาชีวะบริสทุธิ์  : อาชพีสจุรติดงัคาํในมหาอสัสปุรสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เธอทัง้หลาย
ควรสาํเหนียกอยา่งนี้วา่ เราทัง้หลายจกัมอีาชวีะบรสิทุธิป์รากฏ  เปิดเผย ไม่
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บกพรอ่งและสาํรวมระวงั จกัไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ื่นดว้ยความเป็นผูม้อีาชวีะ
บรสิทุธิน์ัน้ หรอืดงัในคาํอรกัเขยยสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
ฐานะ ๔ ประการนี้ ทีต่ถาคตไมต่อ้งรกัษา เชน่ ตถาคตมอีาชวีะบรสิทุธิ ์ ไมม่ี
มจิฉาอาชวีะ(เลีย้งชพีผดิ)ทีจ่ะตอ้งรกัษาวา่ คนอื่นอยา่ไดรู้ก้รรมนี้ของเรา (ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๔๒๐/๔๕๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาชวีะบรสิทุธิ ์หมายถงึภกิษุไมเ่ลีย้งชพีดว้ยกรรม
ทีไ่มส่มควร เชน่ การรกัษาไข ้การใหน้ํ้ามนัทาเทา้ การหุงน้ํามนั พดูเลยีบเคยีง
ขอผูอ้ื่น หรอืการสะสมปัญจโครสมเีนยใสเป็นตน้ (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๒๐/๒๒๓-
๒๒๔) 

อาชีวะเศร้าหมอง : เลีย้งชพีไมบ่รสิทุธิ ์ หมายถงึอาชพีไมส่จุรติ ดงัคาํในมหาสหีนาทสตูรทีอ่
เจลกสัสปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ทลูถามวา่ ทา่นพระโคดม ขา้พระองคไ์ด้
ยนิมาวา่ พระสมณโคดมทรงตาํหนิตบะทุกชนิด ทรงคดัคา้นและชีโ้ทษผูบ้าํเพญ็
ตบะทัง้ปวงวา่เป็นผูม้อีาชวีะเศรา้หมองโดยสว่นเดยีว’ สมณพราหมณ์ทีก่ล่าว
อยา่งนี้วา่ พระสมณโคดมทรงตาํหนิตบะทุกชนิด ทรงคดัคา้นและชีโ้ทษผูบ้าํเพญ็
ตบะทัง้ปวงวา่เป็นผูม้อีาชวีะเศรา้หมองโดยสว่นเดยีวชือ่วา่พดูตรงตามทีท่า่น
พระโคดมตรสัไว ้(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๘๑/๑๖๑,๙/๓๘๒/๑๖๑,๙/๓๘๓/๑๖๑) 

อาชีวิกภยั : ภยัเนื่องดว้ยการเลีย้งชพี, เป็น ๑ ในภยั ๕ คอื ๑. อาชวีกิภยั (ภยัเนื่องดว้ยการ
เลีย้งชพี) ๒.อสโิลกภยั(ภยัคอืความเสือ่มเสยีชือ่เสยีง) ๓. ปรสิสารชัชภยั(ภยัคอื
ความครัน่ครา้มในบรษิทั)๔.มรณภยั(ภยัคอืความตาย) ๕. ทุคคตภิยั(ภยัคอื
ทุคต)ิ มปีรากฏในภยสตูร (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๕/๔๔๑) 

อาญา : อาํนาจ, โทษ (มกัใชส้าํหรบัพระเจา้แผน่ดนิหรอืเจา้นาย) เชน่ พระราชอาญา ดงั
คาํในมหาทุกขกัขนัธสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เพราะเหตุแหง่กามทัง้หลาย 
ชนทัง้หลายตดัชอ่งยอ่งเบาบา้งขโมยยกเคา้บา้ง  ปลน้บา้นบา้ง  ดกัจีใ้นทาง
เปลีย่วบา้ง ละเมดิภรรยาผูอ้ื่นบา้ง พระราชากร็บัสัง่ใหจ้บัเขาลงอาญาดว้ย
ประการต่างๆคอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง  (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๖๙/๑๗๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๔๗/๒๙๒,๑๔/๒๕๔/๓๐๐,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๗๐/๔๘๑) 

อาญาสิทธิ์  :  อาํนาจเดด็ขาด คอืสทิธทิีแ่มท่พัไดร้บัพระราชทานจากพระเจา้แผน่ดนิในเวลาไป
สงคราม เป็นตน้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาฏานาฏา, เม ือง : ชื่อเมอืงยกัษ์แห่งหนึ่ง ทีท่า้วเวสสวณัมหาราชสรา้งไวใ้นอากาศทางทศิ
เหนือ ดงัคาํในอาฏานาฏยิสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ทา้วเธอ(ทา้วเวสสวณัมหาราช) ทรง
มเีมอืงหลายเมอืงทีส่รา้งในอากาศคอืเมอืงอาฏานาฏาเมอืงกุสนิาฏา เมอืงปรกุสิ
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นาฏา เมอืงนาฏปรยิา เมอืงปรกุสฏินาฏา (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๖,๑๑/
๒๙๑/๒๔๐) 

อาฏานาฏิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยมนตเ์ครือ่งรกัษาชือ่อาฏานาฏยิะ พระสตูรน้ีทา้วเวสวณั
มหาราช หรอืทา้วกุเวรในนามของทา้วมหาราชทัง้ ๔ องค ์ ไดถ้วายพระผูม้พีระ
ภาค ขณะทีป่ระทบัอยู ่ ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรุงราชคฤห ์ เพือ่ขอใหพ้ระองค์
ทรงเรยีนไว ้และตรสับอกแก่ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิาทัง้หลาย สาํหรบัใช้
ป้องกนัตวัมใิหพ้วกอสรู ผูไ้มน่บัถอืพระพทุธศาสนามาทาํอนัตรายได ้  พระสตูร
น้ีกล่าวถงึทา้วมหาราชทัง้ ๔ องค ์ ตัง้กองกาํลงัรกัษาการไวท้ัง้ ๔ ทศิ ดว้ย
กองทพัยกัษ์ กองทพัคนธรรพ ์ กองทพักุมภณัฑ ์ และกองทพันาคหมูใ่หญ่ แลว้
เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั 

  ครัน้แลว้ทา้วเวสวณัมหาราชกราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ ยกัษ์ทัง้ชัน้สงู ชัน้กลาง และชัน้ตํ่า ทีเ่ลื่อมใสพระผูม้พีระภาคกม็ ี ไม่
เลื่อมใสกม็ ี เหตุทีย่กัษ์บางพวกไมเ่ลื่อมใสพระผูม้พีระภาคนัน้ กเ็พราะพระองค์
ทรงสอนใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ เป็นตน้ ซึง่พวกยกัษ์โดยมากไมง่ดเวน้จาก
การฆา่สตัวเ์ป็นตน้ โมโหจงึไมช่อบใจ แลว้ทลูขอใหพ้ระผูม้พีระภาคเรยีนมนต์
เครือ่งรกัษาชือ่ อาฏานาฏยิะ เพือ่ใหพ้ระองคต์รสับอกมนตน้ี์แก่ภกิษุ ภกิษุณ ี
อุบาสก อุบาสกิา ทีอ่าศยัเสนาสนะป่าอนัสงดัเป็นป่าทบึ เพือ่ใหย้กัษ์เหล่านัน้
เลื่อมใสแลว้พากนัคุม้ครองรกัษา 

  พระผูม้พีระภาคทรงรบัดว้ยพระอาการดุษณี ทา้วเวสวณัมหาราชจงึไดก้ราบ
ทลูมนตช์ือ่อาฏานาฏยิะกบัพระองค ์ใจความสาํคญัพอสรุปไดด้งันี้  

  เบือ้งตน้เป็นการกล่าวถงึคาํนมสัการและสรรเสรญิพระคุณของพระพทุธเจา้ ๗ 
พระองค ์

  ต่อมา เป็นการกล่าวถงึทา้วมหาราชทัง้ ๔ คอื ทา้วธตรฐ ทา้ววริฬุหก ทา้ว
วริปัูกษ์ และทา้วเวสวณัหรอืทา้วกุเวร พรอ้มดว้ยพระโอรส ซึง่แต่ละพระองคม์ี
พระโอรส ๙๑ องคม์พีระนามวา่อนิทะเหมอืนกนั ทุกพระองคท์รงพลงัมาก ต่าง
พากนัถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ทรงแสดงการสรรเสรญินอบน้อมพระผูม้ี
พระภาคพทุธเจา้ 

  ต่อมา เป็นการกล่าวถงึอุตตรกุรุทวปีอยา่งพศิดารวา่เป็นรมณียสถาน แลดู
งดงาม พวกมนุษยท์ีเ่กดิในทศินัน้ ไม่ยดึถอืสิง่ใดวา่เป็นของตน ไมม่กีารหวา่น
พชื บรโิภคขา้วสาลทีีเ่กดิในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ เป็นตน้ 

  จากนัน้ ทา้วเวสวณัมหาราชกราบทลูวา่ ไมว่า่จะเป็นภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก 
หรอือุบาสกิา เมือ่เรยีนมนตจ์บบรบิรูณ์แลว้ พวกอมนุษย ์ มคีนธรรพ ์ กุมภณัฑ ์
นาค และยกัษ์ตัง้แต่ระดบัสงูถงึระดบัตํ่ามจีติประทษุรา้ย ตดิตามไปในอริยิาบถ
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ทัง้ ๔ คอื เดนิ ยนื นัง่ นอน ของภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา พวกอมนุษย์
เหล่านัน้ กจ็กัไมไ่ดร้บัสกัการะหรอืความเคารพจากพวกอมนุษยด์ว้ยกนั พวก
อมนุษยจ์กัไมท่าํอาวาหมงคลกบัอมนุษยน์ัน้จกัถูกพวกอมนุษยด์า่อยา่งรุนแรง 
ถูกเอาบาตรเปล่าครอบศรีษะ ถูกผา่ศรีษะออกเป็น ๗ เสีย่ง อมนุษยเ์หล่านัน้ จกั
เป็นศตัรขูองทา้วมหาราช อมนุษยท์ีป่ระพฤตผิดิตอ่ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก 
อุบาสกิา ในกรณีดงักล่าวแลว้ สามารถถูกพทุธบรษิทักล่าวโทษ รอ้งทุกข ์
รอ้งเรยีนต่อผูป้กครองทีเ่หนือกวา่อมนุษยน์ัน้ได ้ จากนัน้ ทา้วมหาราชทัง้ ๔ 
พรอ้มบรวิารกท็ลูลากลบั 

  เมือ่ราตรนีัน้ลว่งไป พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกภกิษุทัง้หลายมาประชุมกนัแลว้
ตรสัถงึเรือ่งราวทีท่า้วมหาราชทัง้ ๔ พรอ้มบรวิาร ไดเ้ขา้มาเฝ้าแลว้ทา้วเวสวณั
ไดท้ลูขอใหพ้ระองคเ์รยีนมนตเ์ครือ่งป้องกนัชือ่อาฏานาฎยิะ เพือ่ตรสับอกแก่
บรษิทั คอื ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา ไวใ้ชเ้พือ่คุม้ครองรกัษา ไมถู่ก
เบยีดเบยีนและอยูส่าํราญ แลว้พระองคท์รงสาธยายมนตน้ี์แกภ่กิษุทัง้หลาย 
ตามทีท่า้วเวสวณัมหาราชกราบทลูอยา่งละเอยีด แลว้ตรสัใหภ้กิษุทัง้หลายเรยีน
มนตน้ี์ไว ้ เพือ่ใหส้าํเรจ็ประโยชน์ตามทีท่า้วมหาราชทลูขอ เมือ่พระผูม้พีระภาค
ตรสัอยา่งนี้ ภกิษุเหล่านัน้มใีจยนิดตี่างชืน่ชมพระภาษติของพระผูม้พีระภาคแล 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๕/๒๑๙) 

อาฏานาฏิยะ, มนตเ์ครื่องรกัษา :ชือ่มนตบ์ทหนึ่งในมหาวรรค ทฆีนิกาย ทีท่า้วมหาราชทัง้ ๔ 
ประพนัธเ์พือ่ใหเ้หล่าพทุธบรษิทัใชส้วดกนั(ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๗๖/๒๒๐,๑๑/
๒๘๑/๒๒๙,๑๑/๒๘๓/๒๓๒,๑๑/๒๙๕/๒๔๖) 

อาฏานาฏิยปริตร :อาฏานาฏิยสตูร  (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ด ู ปริตร, 
ภาณยกัษ์, ด ูปริตร, ภาณยกัษ์ 

อาณัติ  : ขอ้บงัคบั, คาํสัง่ กฎ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; เครือ่งหมาย  
อาณัติสญัญา  :  ขอ้บงัคบัทีไ่ดน้ดัหมายกนัไว,้ เครือ่งหมายทีต่กลงกนัไว ้ (พจนานุกรมพทุธ

ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
อาณา  :  อาํนาจปกครอง เชน่ อาณาบรเิวณ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
อาณาเขต : เขตแดนในอาํนาจปกครอง, ทีด่นิในทีบ่งัคบั ดงัคาํในมหาวรรค ทีพ่ระผูม้พีระ

ภาคตรสัวา่ ครัง้นัน้ กรุงเวสาลเีป็นถิน่อุดมสมบรูณ์มอีาณาเขตกวา้งขวาง 
พลเมอืงมาก มคีนคบัคัง่ หาขา้วปลาอาหารงา่ย มปีราสาท๗,๗๐๗ (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๓๕๗/๓๙๓) 

อาณาเขตของพระเจ้ากาสี :เขตแดนของพระเจา้กาส ี ดงัคาํทีพ่ระมหาปชาปตโีคตมเีถรกีล่าว
ไวว้า่  เมือ่ขา้พเจา้ยงัเวยีนวา่ยตายเกดิอยูใ่นสงสาร เป็นผูห้วัน่ไหวเพราะพายุ
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คอืกรรม จงึเกดิในหมูบ่า้นทาสในอาณาเขตของพระเจา้กาส ี (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/
๒๐๙/๔๑๕) 

อาณาจกัร : เขตแดนทีอ่ยูใ่นอาํนาจปกครองของรฐับาลหนึ่ง,อํานาจปกครองทางบา้นเมอืง 
ใชคู้ก่บัพทุธจกัร ซึง่หมายถงึขอบเขตการปกครองของพระสงฆใ์น
พระพทุธศาสนา ดงัคาํในมหาวรรควา่ บุรุษคนหนึ่งทาํโจรกรรมแลว้ไดห้นีไป
บรรพชาในหมูภ่กิษุ และเขาถูกเจา้หน้าทีอ่อกหมายจบัทัว่ราชอาณาจกัรวา่ พบ
เขา้ในทีใ่ด พงึฆา่เสยีในทีน่ัน้ มนุษยท์ัง้หลายพบเขา้จงึกล่าวอยา่งนี้วา่  ภกิษุรปู
น้ีคอืโจรผูถู้กออกหมายจบัคนนัน้เอาเถอะ พวกเราจะฆา่ภกิษุนัน้เสยี (ว.ิม.(ไทย) 
๕/๙๓/๑๔๘, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๓/๙,๙/๒๐๗/๗๐,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๐๘/๒๔๒,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๒๐๒/๑๖๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๘๔/๔๗๓,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๑/๒๗๑) 

อาณาประชาราษฎร  ์  : ราษฎรชาวเมอืงทีอ่ยูใ่นอาํนาจปกครอง (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  

อาณาประโยชน์ :ผลประโยชน์ทีต่นมอีาํนาจปกครองสว่นตวั (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  

อาณาปวตัิ  :  ความเป็นไปแหง่อาณา,ขอบเขตทีอํ่านาจปกครองแผไ่ป; เป็นไปในอาํนาจ
ปกครอง, อยูใ่นอาํนาจปกครอง (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาณาปาฏิโมกข :์ ชือ่ขอ้บญัญตัอิยา่งหนึ่ง เป็นขอ้หา้มทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัภกิษุและภกิษุณี
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ูปาฏโิมกข ์ 

อาณาสงฆ ์ :   อาํนาจของสงฆ,์ อาํนาจปกครองของสงฆ ์ คอืสงฆป์ระชุมกนัใชอํ้านาจโดยชอบ
ธรรม ระงบัอธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาณิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยลิม่ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ในอนาคต ภกิษุทัง้หลายจะไมส่นใจศกึษาเล่าเรยีนและไมใ่ห้
ความสาํคญัแก่พระพทุธพจน์ทีเ่ป็นโลกตุตรธรรมประกอบดว้ยความวา่ง แต่จะ
พากนัสนใจศกึษาเล่าเรยีนและใหค้วามสาํคญัแก่สตูรทีผู่เ้ชีย่วชาญอื่นรจนาไว ้ที่
เป็นบทกวมีอีกัษรวจิติร มพียญัชนะวจิติร เหมอืนตะโพนของพวกกษตัรยิท์สาร
หะทีเ่หลอืแต่โครงลิม่ ฉะนัน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๒๙/๓๑๗) 

อาดรู  :  เดอืดรอ้น, กระวนกระวาย, ทนทุกขเวทนาทัง้กายและใจอาตมภาพ ฉนั, 
ขา้พเจา้ (ใชแ้ก่พระภกิษุสามเณรใชเ้รยีกตวัเอง เมือ่พดูกบัคฤหสัถผ์ูใ้หญ่ ตลอด
ถงึพระเจา้แผ่นดนิ) ดงัคาํในสมัพลุาชาดกทีน่างสมัพลุากล่าวไวว้า่ ทา่นผูเ้จรญิ 
พระราชโอรสแหง่วเิทหราช ทรงอาดรูประทบัอยูใ่นป่า ขา้พเจา้อุปัฏฐากพระองค์
ผูท้รงถูกโรคเบยีดเบยีนตวัต่อตวั อน่ึง  ขา้พเจา้แสวงหาของป่านํารวงผึง้หรอื
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เนื้อทีเ่ป็นเดนใดมาพระองคก์เ็สวยสิง่นัน้วนันี้พระสรรีะของพระองคค์งจะเหีย่ว
แหง้แน่นอน (ข.ุชา.ตงิสต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๐๐/๕๘๔)  

อาตมนั  :  ตวัตน,คาํสนัสกฤต ตรงกบับาลวีา่ตถาคต คอือตัตา (พจนานุกรมพทุธศาสน์ 
ฉบบัประมวลศพัท)์  

  ในคาํวา่ คาํวา่ หลงัจากตายแลว้ตถาคต เกดิอกีหรอืฯลฯ หลงัจากตายแลว้
ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื ฯลฯ หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื
ฯลฯตถาคตในทีน้ี่เป็นคาํทีล่ทัธอิื่นๆ ใชก้นัมาก่อนพทุธกาล หมายถงึอตัตา 
(อาตมนั) ไมไ่ดห้มายถงึพระพทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึ สตัตะ (ท.ี
ส.ีอ. (บาล)ี ๖๕/๑๐๘)   

อาตมภาพ,อาตมา : ฉนั, ขา้พเจา้ (สาํหรบัพระภกิษุสามเณรใชพ้ดูกบัผูม้บีรรดาศกัดิ ์ แต่บดัน้ี 
นิยมใชพ้ดูอยา่งใหเ้กยีรตแิก่คนทัว่ไป) (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๘๐/๕๙,๙/๑๘๐/๖๐,๙/
๑๘๓/๖๑,๙/๑๘๕/๖๒,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๕๓/๓๐,๑๐/๓๕๖/๒๘๔,๑๐/๔๑๐/๓๔๓,๑๐/
๔๑๑/๓๔๓,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๓๔๕/๓๗๗,๑๘/๓๔๘/๓๘๔,๑๘/๔๑๐/๔๗๐,ข.ุว.ิ
(ไทย)๒๖/๑๐๐๐/๑๒๓,๙/๔๔๗/๑๙๗,๙/๔๔๗/๑๙๘,๙/๔๙๔/๒๑๘,๙/๔๙๔/
๒๑๙,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓/๒,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๔/๓๑๙,๒๖/๘๗/๑๕,๒๖/๑๓๘/
๒๔) 

อาตปัปกรณียสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุใหท้าํความเพยีร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลควร
ทาํความเพยีรดว้ยฐานะ ๓ คอื (๑) เพือ่ความไมเ่กดิขึน้แหง่บาปอกุศลธรรมทีย่งั
ไมเ่กดิขึน้ (๒) เพือ่ความเกดิขึน้แหง่กุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (๓) เพือ่ความอด
กลัน้เวทนาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในรา่งกาย (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๐/๒๑๑) 

อาตาปีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูไ้มม่คีวามเพยีร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูท้ีไ่มม่คีวาม
เพยีรและไมม่โีอตตปัปะ ไมอ่าจจะตรสัรูห้รอืบรรลุนิพพานได ้ดงัคาํวา่ ภกิษุผูไ้ม่
มคีวามเพยีร ไมม่โีอตตปัปะ เป็นผูเ้กยีจครา้น มคีวามเพยีรยอ่หยอ่น มกัทอ้แท ้
งว่งซมึ ไมม่หีริ ิ  ไมม่คีวามเอือ้เฟ้ือต่อธรรม เชน่นี้ ยอ่มไมค่วรเพือ่จะบรรลุ
สมัโพธ๑ิอนัยอดเยีย่มได ้แต่ภกิษุผูม้สีต ิมปัีญญารกัษาตน มฌีาน มคีวามเพยีร 
มโีอตตปัปะและไมป่ระมาทตดัสงัโยชน์ในชาต ิ ชราไดแ้ลว้ พงึบรรลุสมัโพธอินั
ยอดเยีย่ม ในอตัภาพนี้(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๓๔/๓๘๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ สมัโพธ ิในทีน้ี่หมายถงึอรหตัตผล (ข.ุอติ.ิอ. ๓๔/๑๒๑)  
อาตมุเถรคาถา : ภาษติของพระอาตุมเถระ ,คาถาของพระอาตุมเถระ ท่านพระอาตมุเถระ

กล่าววา่ ลาํไผอ่่อน  แตกแขนง  มใีบกิง่กา้นสาขาแลว้ เป็นสิง่ทีย่ากทีจ่ะเขยือ้น
ถอนได ้ ฉนัใดอาตมากฉ็นันัน้เหมอืนกนั  เมือ่โยมแม่นําภรรยามาให ้ขอโยมแม่
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ไดโ้ปรดยนิยอมอาตมาเถดิ เพราะวา่ บดัน้ี  อาตมาเป็นบรรพชติแลว้ (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๗๒/๓๒๙) 

อาตมุา, กรงุ,อาตมุา, เม ือง :เมอืงแห่งหนึ่งไมไ่กลจากกรุงกุสนิารา ดงัคาํในมหาวรรควา่ พระผู้
มพีระภาคประทบัอยู ่ ณ กรุงกุสนิารา ตามพระอยัธาศยัแลว้เสดจ็จารกิไปทาง
เมอืงอาตุมา พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ มจีาํนวน๑,๒๕๐ รปู,เป็นเมอืงทีม่พีระ
หลวงตารปูหนึ่งเคยเป็นชา่งกลับกแลว้ทาํกรรมทีไ่มง่ามคอืใหล้กูทัง้สองถอื
เครือ่งมอืตดัผมและโกนผมพรอ้มกบัทะนานและถุงเทีย่วไปตดัและโกนผมตาม
บา้นเรอืนรวบรวมเกลอืบา้ง  น้ํามนับา้ง  ขา้วสารบา้ง  ของฉนับา้งไว ้พอ่จะหุง
ขา้วตม้ถวายพระผูม้พีระภาคผูเ้สดจ็มาถงึ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๐๓/๑๓๖, ๕/๓๐๓/
๑๓๗, ๕/๓๐๓/๑๓๘,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๙๓/๑๔๒) 

อาถรรพณ์ : เวทมนตรท์ีใ่ชเ้พือ่ใหด้หีรอืรา้ย, วชิาเสกเป่าป้องกนั, การทาํพธิป้ีองกนัอนัตราย
ต่างๆ ตามพธิพีราหมณ์เชน่ พธิฝัีงเสาหนิ หรอื ฝังบตัรพลเีรยีกวา่ ฝังอาถรรพณ์ 
(สบืเนื่องมาจากพระเวทคมัภรีท์ี ่๔ คอื อถรรพเวท หรอือาถรรพณเวท) อาถรรพ ์
กใ็ช ้ดงัคาํในตุวฏกสตูรวา่ ผูน้บัถอืพระรตันตรยัไมพ่งึประกอบการทาํอาถรรพณ์ 
การทาํนายฝัน การทาํนายลกัษณะ หรอืแมก้ารดฤูกษ์ยาม (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/
๙๓๔/๗๒๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาถรรรพณ์ หมายถงึคาถาอาคมทางไสยศาสตร ์
หรอืเวทมนตรท์ีใ่ชเ้พือ่ใหด้หีรอืรา้ย เป็นคมัภรีอ์กีเล่มหน่ึง ในคมัภรีพ์ระเวท (ข.ุ
ม.อ. (บาล)ี ๑๒๖/๔๑๗)  

อาทานสญัญา : สญัญาคอืความยดึถอื หมายถงึความกาํหนดหมายจากความยดึถอื ดงัคาํใน
ปฏสิมัภทิามรรควา่ ปฏนิิสสคัคานุปัสสนาญาณ  (ญาณคอืการพจิารณาเหน็
ความสละคนื)  พน้จากอาทานสญัญา  เพราะเหตุนัน้จงึชือ่วา่สญัญาวโิมกข ์
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๑๔/๓๕๖) 

อาทานะ : ความยดึถอื ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรค ญาณกถาวา่ เมือ่ละอาทานะ  (ความ
ยดึถอื) ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิดว้ยอาํนาจแหง่ปฏนิิสสคัคานุปัสสนา  ยอ่มไม่
ล่วงเลยกนัและกนั... หรอืดงัคาํในภงัคานุปัสสนาญาณนิทเทสทีก่ล่าววา่ พระ
โยคาวจร เมือ่คลายกาํหนดัยอ่มละราคะได ้ เมือ่ทาํราคะใหด้บั ยอ่มละสมทุยัได ้
เมือ่สละคนื ยอ่มละอาทานะ(ความยดึถอื) ได ้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๔๓,๓๑/๕๒/
๘๒,๓๑/๑๖๗/๒๕๘,๓๑/๒๑๕/๓๕๘,๓๑/๒๑๘/๓๖๑) 

อาทร :   ความเอือ้เฟ้ือ, ความเอาใจใส ่ ดงัคาํในนาวาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุรษุ
ควรบชูาสกัการะบุคคลทีต่นเรยีนรูธ้รรมจนเขา้ใจ เหมอืนเทวดาบชูาพระอนิทร ์



 

๖๓๒๐ 
 

 

ฉะนัน้ บุคคลผูเ้ป็นพหสูตู ไดร้บัการบชูาจากศษิยแ์ลว้ มใีจเอือ้อาทรในศษิยน์ัน้ 
ยอ่มอธบิายธรรมใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๓๑๙/๕๗๓) 

อาทิ :   เป็นตน้; ทแีรก, ขอ้ตน้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ มกัใช้
ขา้งหน้าคูอ่ื่น เชน่ อาทพิรหมจรยิกาสกิขา อาทกิณัยาณงั  

อาทิกมัม  ์:   กรรมทแีรก หมายถงึผูท้าํกรรมทแีรก, ภกิษุผูเ้ป็นตน้บญัญตัใินสกิขาบทนัน้ๆ ด ู
อาทกัิมมิกะ 2 (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์    

อาทิกมัมิกะ :   1. ผูท้าํกรรมทแีรก หมายถงึภกิษุผูเ้ป็นตน้บญัญตัใินสกิขาบทนัน้ๆ ดงัคาํในในอ
นาปัตตวิาร ภกิษุต่อไปน้ีไมต่อ้งอาบตั ิ คอื ๑. ภกิษุไมรู่ส้กึตวั ๒.  ภกิษุไมย่นิด ี
๓.ภกิษุวกิลจรติ ๔. ภกิษุมจีติฟุ้งซ่าน ๕.ภกิษุผูก้ระสบักระสา่ยเพราะเวทนา ๖. 
ภกิษุตน้บญัญตั ิ(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๖๖/๕๓) 

 2. ชือ่คมัภรีใ์นพระวนิยัปิฎก เป็นคมัภรีแ์รก เมือ่แยกพระวนิยัปิฎกเป็น ๕คมัภรี ์
ใชค้าํยอ่วา่ อา (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; อาทกัิมม์ กเ็รยีก  

   อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นชือ่คมัภรี ์๑ ในคมัภรี ์๕ คอื (ชือ่คมัภรีพ์ระวนิยั
ปิฎก หมวดหน่ึง ใน ๕ หมวด คอือาทกิมัมกิะ  ปาจติตยี ์ มหาวรรค จฬูวรรค 
ปรวิาร) (ข.ุอป.อ. (บาล)ี ๑/๕๑๙/๓๔๑)  

อาทิตตปริยายสตูร :   ชือ่พระสตูรทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงแก่ภกิษุประมาณ๑,๐๐๐รปูมอุีรุ
เวลกสัสป เป็นตน้ ซึง่เคยเป็นชฎลิบชูาไฟมาก่อน วา่ดว้ยอายตนะทัง้ ๖ ทีร่อ้น
ตดิไฟลุกทัว่ ดว้ยไฟราคะ ไฟโทสะ และไฟโมหะ ตลอดจนรอ้นดว้ยทุกข ์มชีาต ิ
ชรามรณะเป็นตน้ ทาํใหภ้กิษุเหล่านัน้บรรลุอรหตัตผล (มาในคมัภรีม์หาวรรค 
แหง่พระวนิยัปิฎก และสงัยตุตนิกาย สฬายตนวรรค พระสตุตนัตปิฎก) (ว.ิม.
(ไทย) ๔/๕๔/๖๓,ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๒๘/๒๗) 

อาทิตตปริยายสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอาทติตบรรยาย พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อาทติตบรรยายและธรรมบรรยาย ไดแ้ก่
การทีบุ่คคลแทงตาดว้ยหลาวเหลก็ทีร่อ้น ทะลวงหดูว้ยขอเหลก็ทีค่ม ควา้นจมกู
ดว้ยมดีตดัเลบ็ทีค่ม เฉือนลิน้ดว้ยมดีโกนทีค่มและแทงกายดว้ยหอกทีค่ม มไีฟ
ลุกโชน โชตชิว่ง ประเสรฐิกวา่การถอืนิมติโดยอนุพยญัชนะในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทาง
ตาเป็นตน้ เหตุดว้ยการทาํเชน่นี้ไมป่ระเสรฐิเลย เพราะถา้เขาตายลงในขณะที่
วญิญาณยนิดใีนการรวบถอืหรอืการแยกถอืรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเป็นตน้นัน้ ก็
ย่อมจะไปเกดิในคตอิยา่งใดอยา่งหน่ึงในคต ิ๒ อยา่งนี้ คอื นรกหรอืกาํเนิดสตัว์
ดริจัฉาน ความจรงิ ความหลบัถอืวา่ประเสรฐิ แตเ่รากลา่วว่าความหลบัเป็นหมนั 
ไรผ้ลและเป็นความโงเ่ขลาสาํหรบัผูม้ชีวีติ บุคคลไมค่วรตรกึถงึวติกทีจ่ะเป็นเหตุ
ทาํลายสงฆใ์หแ้ตกกนั อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ 



 

๖๓๒๑ 
 

 

สมัผสั ๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ี่
เกดิขึน้เพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยัลว้นไมเ่ทีย่ง เมือ่อรยิสาวกนัน้พจิารณาอยา่งนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแมใ้นอายตนะภายใน ๖ เป็นตน้นัน้ เมือ่เบื่อหน่ายยอ่มคลาย
กาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่หลุดพน้
แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่
ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๕/๒๓๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ การถือนิมิตโดยอนุพยญัชนะ หมายถงึการแยก
ถอืวา่มอืงามเทา้งามเป็นตน้ (ส.ํสฬา.อ. ๓/๒๓๕/๕๙)  

อาทิตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นของรอ้น สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนั เทวดาราบทลูวา่ เมือ่เรอืนถูกไฟไหม ้ สิง่ของทีเ่ขานําออกไปได ้ ยอ่มเป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ฉนัใด เมือ่โลกถูกชราและมรณะเผาอยู ่ สิง่ของที่
บุคคลนําออกใหท้าน ยอ่มเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ห ้ ฉนันัน้  (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๑/
๕๗) 

อาทิตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นของรอ้น  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ กรุงสาวตัถไีด้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ขนัธ ์๕ เป็นของรอ้น อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์ ๕ เมื่อเบื่อหน่ายยอ่มคลายกาํหนดั เน้ือหาสาระที่
เหลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อนตัตลกัขณสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๑/๙๙) 

อาทิตตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทัง้ปวงเป็นของรอ้น  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
ตาํบลคยาสสีะ รมิฝัง่แม่น้ําคยาไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายว่า อายตนะภายใน ๖ 
อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ
หรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ีเ่กดิขึน้เพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยัลว้นเป็นของ
รอ้น รอ้นเพราะไฟคอื ราคะ โทสะ โมหะ รอ้นเพราะชาต ิ ชรา มรณะ โสกะ 
ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสัและอุปายาส อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ยอ่มเบื่อ
หน่ายแมใ้นธรรมเหล่านัน้ เมือ่เบื่อหน่ายยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั 
จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่หลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บ
พรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี 
เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัภาษตินี้ ภกิษุเหล่านัน้ตา่งมจีติหลุดพน้จากอาสวะ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘/๒๗) 

อาทิตยโคตร :   ตระกลูพระอาทติย,์ เผา่พนัธุพ์ระอาทติย,์ ตระกลูทีส่บืเชือ้สายนางอทติผิูเ้ป็น
ชายาของพระกศัยปประชาบด,ี ทา่นวา่สกุลของพระพุทธเจา้กเ็ป็นอาทติยโคตร
(โคตมโคตรกบัอาทติยโคตรมคีวามหมายอยา่งเดยีวกนั) (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ดปูระกอบในจฬูนิทเทส ดงัคาํว่า พระผูม้พีระภาค



 

๖๓๒๒ 
 

 

เป็นผูท้ีช่าวโลกสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูานอบน้อม  ทรงไดจ้วีร  บณิฑบาต 
เสนาสนะ และคลิานปัจจยัเภสชับรขิาร จงึชือ่วา่ผูม้พีระยศ รวมความวา่ผูโ้คตม
โคตร ผูม้พีระยศ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๘๖/๓๐๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ชือ่โคตรของคนชัน้สงูสมยัโบราณ ดงัคาํวา่ หมูช่นผูช้อบ
คดิวา่ตนมตีระกลูสงู ตระกลูมัง่คัง่ มทีรพัยส์มบตัมิากกวา่ผูอ้ื่น เชน่ คดิวา่ “เรา
เป็น  โคตมโคตร เราเป็นกสัสปโคตร” เป็นตน้ (องฺ.เอกาทสก.อ. (บาล)ี ๓/๑๐/
๓๘๓)   

อาทิตยวงศ  ์:  วงศพ์ระอาทติย ์(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ูอาทติยโคตร  
อาทิจจสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยดวงอาทติย ์ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 

กลัยาณมติตตาเป็นบุพนิมติ เพือ่ใหเ้กดิโพชฌงค ์ ๗ เหมอืนแสงอรุณทีม่าก่อน
ดวงอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๒๙/๑๕๙) 

อาทิจจปุัฏฐานชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยลงิไหวพ้ระอาทติย ์ มเีน้ือความอธบิายวา่ ฤาษโีพธสิตัว์
เตอืนชาวเมอืงไม่ใหเ้ลื่อมใสลงิตวัหนึ่ง ซึง่ทาํทเีป็นเหมอืนผูบ้ําเพญ็ตบะและจาํ
ศลียนืไหวพ้ระอาทติยอ์ยูว่า่ ทา่นทัง้หลายไมรู่นิ้สยัเดมิของมนั เพราะไมรู่จ้งึพา
กนัสรรเสรญิ โรงบชูาไฟของเรากถ็ูกมนัเผา ทัง้คนโทน้ํา ๒ ลกูกถ็ูกมนัทุบ
ทาํลาย ชาวเมอืงรูค้วามจรงิอย่างนัน้จงึเอากอ้นหนิและทอ่นไมไ้ลม่นัใหห้นีเขา้
ป่าไป และหนัมาบาํรุงดาบสทัง้หลายเชน่เดมิ อาการของผูห้ลอกลวงเบือ้งตน้ที่
ผูอ้ื่นยงัไมท่ราบความจรงิอาจหลอกลวงอยูไ่ด ้ ต่อเมือ่ความจรงิปรากฏเขายอ่ม
ประสพความเดอืดรอ้น (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๔๙/๗๖) 

อาทิตตชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยสิง่ของในเรอืนทีถู่กไฟไหม ้ มเีน้ือความอธบิายวา่ พระโพธสิตัว์
เสวยพระชาตเิป็นพระเจา้โรรุวะ ครองราชสมบตัใินกรงุโรรุวะ ทรงยดึมัน่ในการ
บาํเพญ็ทาน ทรงพอพระทยัในการใหท้าน แก่พระทกัขไิณยบุคคล และทรงสดบั
ธรรมจากพระปัจเจกพทุธเจา้ถงึ ๗ พระองคเ์ป็นลาํดบั องคท์ีห่น่ึงสอนวา่ เมือ่
เรอืนถูกไฟไหม ้ สิง่ของนําออกมาไดก้จ็ะเป็นประโยชน์แก่เจา้ของ สตัวโ์ลกถูก
ความแก่และความตายแผดเผาอยูอ่ยา่งนี้ ทรพัยท์ีนํ่าออกมาใหท้านกเ็ป็นอนัให้
ดแีลว้ องคท์ีส่องสอนวา่ ชนผูใ้หท้านแกท่า่นผูบ้รรลธุรรมดว้ยความ
ขยนัหมัน่เพยีร เขายอ่มพน้จากเวตรณีนรกของพญายมและเขา้ถงึทพิยสถาน 
องคท์ีส่ามสอนวา่ การใหท้านและการรบ นกัปราชญก์ล่าวา่ เสมอกนั คอืคนทีม่ี
จาํนวนน้อยกวา่กส็ามารถเอาชนะคนทีม่จีาํนวนมากได ้ ถงึมทีรพัยน้์อย แต่มี
ศรทัธากใ็หท้านได ้ เพราะทรพัยจ์าํนวนน้อยนัน้แหละ เขายอ่มมคีวามสขุในโลก
หน้า องคท์ีส่ ีส่อนวา่ พระสคุตทรงสรรเสรญิการเลอืกให ้ ทานทีถ่วายแก่
ทกัขไิณยบคุคลยอ่มมผีลมาก เหมอืนพชืทีห่วา่นลงในนาด ีองคท์ีห่า้สอนว่า คน
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ทีไ่มเ่ทีย่วเบยีดเบยีนสตัว ์ ไมท่าํความชัว่ เพราะกลวัคนอื่นตเิตยีน บณัฑติย่อม
สรรเสรญิเขาซึง่กลวัการตเิตยีนแต่ไมส่รรเสรญิผูก้ลา้ในการถูกตเิตยีน เพราะ
กลวัการถูกตเิตยีนบณัฑติจงึไมท่าํความชัว่ องคท์ีห่กสอนวา่ บุคคลเกดิเป็น
กษตัรยิด์ว้ยพรหมจรรยช์ัน้ตํ่า เกดิเป็นเทวดาดว้ยพรหมจรรยช์ัน้กลาง ยอ่ม
บรสิทุธิด์ว้ยพรหมจรรยช์ัน้สงู องคท์ีเ่จด็สอนวา่ บณัฑติสรรเสรญิทานไวห้ลาย
อยา่งกจ็รงิ แต่ธรรมเทา่นัน้ประเสรฐิกวา่ทาน เพราะแตก่่อนมา สตับุรุษทัง้หลาย
ผูม้ปัีญญาเทา่นัน้จงึไดบ้รรลุนิพพาน พระราชาและพระเทวทีรงพอพระทยัในคาํ
สอนของพระปัจเจกพทุธเจา้เหล่านัน้ และไดท้าํทานจนตลอดชวีติ มสีคุตเิป็นที่
ไป บณัฑติทราบเนื้อความอยา่งนี้แลว้ควรใหท้าน (ข.ุชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๖๙/
๒๙๖) 

อาทิตตบรรยาย : กล่าวสิง่ทีท่าํใหร้อ้น หมายถงึอนิทรยีท์ัง้ ๖ คอืจกัขนุทรยีเ์ป็นตน้ ดงัในอา
ทติตปรยิายสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่อาทติตบรรยายและธรรมบรรยาย  
เป็นอยา่งไร คอื  บุคคลแทงจกัขนุทรยีด์ว้ยหลาวเหลก็ทีร่อ้น  ไฟตดิ ลุกโชน 
โชตชิว่งยงัประเสรฐิกวา่ สว่นการถอืนิมติโดยอนุพยญัชนะในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทาง
ตาไมป่ระเสรฐิเลย วญิญาณทีเ่นื่องดว้ยความยนิดใีนนิมติหรอืเนื่องดว้ยความ
ยนิดใีนอนุพยญัชนะเมือ่ตัง้อยู ่ พงึตัง้อยูไ่ด ้ ถา้บุคคลกระทาํกาลกริยิาในสมยันัน้ 
เป็นไปไดท้ีบุ่คคลนัน้จะพงึถงึคตอิยา่ง ๑ ใน ๒  อยา่ง คอื นรกหรอืกาํเนิดสตัว์
ดริจัฉาน เราเหน็โทษนี้แลจงึกล่าวอยา่งน้ี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๕/๒๓๐) 

อาทิพรหมจรรย  ์: หลกัเบือ้งตน้ของพรหมจรรย,์ หลกัการพืน้ฐานของชวีติทีป่ระเสรฐิ หมายถงึ
ธรรมอนัเป็นเบือ้งตน้แหง่มรรคพรหมจรรย ์ ดงัคาํในมหาโควนิทสตูรทีท่า้วสกักะ
ประกาศคุณพระผูม้พีระภาค ๘ ขอ้ ในขอ้ที ่๘ วา่ พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ผู้
ทรงขา้มความสงสยัปราศจาก ความแคลงใจผูจ้บสิน้ความดาํรดิว้ยอาทิ
พรหมจรรยอ์นัเป็นไปตามอชัฌาสยั เราไมเ่คยเหน็พระศาสดาผูป้ระกอบดว้ย
องคคุ์ณแมเ้ชน่นี้ผูท้รงขา้มความสงสยั ปราศจากความแคลงใจ จบสิน้ความดาํริ
ดว้ยอาทพิรหมจรรยอ์นัเป็นไปตามอชัฌาสยัอยา่งนี้ ในอดตีกาลเลยถงึในบดัน้ี
เรากไ็มเ่หน็ (ใครอื่น)  นอกจากพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ หรอืดงัคาํในอุทุม
พรกิสตูรทีนิ่โครธปรพิาชกเหน็พระผูม้พีระภาคเสดจ็จงกรมอยูใ่นทีแ่จง้  ณ  
สถานทีใ่หเ้หยือ่นกยงู  ทีฝั่ง่สระโบกขรณีสมุาคธา  จงึหา้มบรษิทัของตนวา่ ทา่น
ทัง้หลายโปรดเงยีบเสยีงหน่อยอยา่สง่เสยีงอือ้องึ พระสมณโคดมนี้เสดจ็จงกรม
อยูใ่นทีแ่จง้...บรษิทัมเีสยีงเบาอาจจะเสดจ็เขา้มากไ็ด ้ ถา้วา่ พระสมณโคดมจะ
พงึเสดจ็มาสูบ่รษิทัน้ีไซร ้ พวกเราจะพงึทลูถามปัญหานี้กบัพระองคว์า่ ‘ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมอะไรทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงใชแ้นะนําเหล่าสาวก ทาํให้
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เหล่าสาวกทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแนะนําแลว้ ถงึความเบาใจปฏญิาณอาทิ
พรหมจรรย ์ อนัเป็นทีพ่ึง่ชัน้สงู เมือ่นิโครธปรพิาชกกล่าวอยา่งน้ีแลว้ ปรพิาชก
เหล่านัน้จงึไดเ้งยีบหรอืดงัคาํในธมัมเจตยิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุ
ทัง้หลาย  พระเจา้ปเสนทโิกศลพระองคน้ี์ตรสัธรรมเจดยี ์ ทรงลุกจากทีป่ระทบั
แลว้เสดจ็จากไป เธอทัง้หลายจงเรยีนธรรมเจดยี ์ จงศกึษาจงทรงจาํธรรมเจดยีน้ี์
ไว ้ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเจดยีป์ระกอบดว้ยประโยชน์เป็นอาทพิรหมจรรย ์ (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๕๔/๓๗,๑๑/๕๕/๓๘,๑๑/๕๖/๓๘,๑๑/๗๔/๕๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๔/
๔๕๙,๑๓/๔๗๔/๕๙๙) ; เทยีบ อภสิมาจาร 

  อรรถกาถอธบิายวา่ อาทพิรหมจรรย ์ ในทีน้ี่หมายถงึโลกุตตรมรรคหรอื 
อรยิมรรค (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๕๔/๑๙-๒๐) คาํวา่ อาทพิรหมจรรย ์ ในทีน้ี่หมายถงึ
ธรรมอนัเป็นเบือ้งตน้แหง่มรรคพรหมจรรย ์ไดแ้ก่ ขอ้ปฏบิตัเิป็นเครื่องอบรมกาย 
วาจา ใจ ตามลาํดบั (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๓๗๔/๒๕๗)  

อาทิพรหมจริยกปัญญา : ปัญญาทีเ่ป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์ หมายถงึ ปัญญาอนั
เป็นเบือ้งตน้แหง่มรรคพรหมจรรยท์ีส่งเคราะหเ์ขา้ในไตรสกิขา คอืปัญญาใน
สมถะและวปัิสสนาอยา่งอ่อนในสว่นเบือ้งตน้ อกีอยา่งหนึ่ง ไดแ้ก่ ปัญญาใน
สมัมาทฏิฐ ิ อนัเป็นเบือ้งตน้แหง่มรรคมอีงค ์ ๘ ประการ ดงัคาํในทสุตตรสตูรที่
พระสารบีุตรกล่าวไวว้า่ เหตุ ๘ ประการ ปัจจยั ๘ ประการ เป็นไปเพือ่ไดอ้าทิ
พรหมจรยิกปัญญาทีย่งัไมไ่ด ้ เพือ่ภญิโญภาพ ไพบลูย ์ เจรญิเตม็ทีแ่หง่ปัญญาที่
ไดแ้ลว้ เชน่ขอ้ที ่๑ วา่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้ เป็นผูม้หีริโิอตตปัปะมคีวามรกั
และความเคารพอยา่งแรงกลา้ในพระศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจารบีางรปู ซึง่
ตัง้อยู่ในฐานะครทูีเ่ธออาศยัอยู ่ น้ีเป็นเหตุเป็นปัจจยัประการที ่ ๑ เป็นไปเพือ่ได้
อาทพิรหมจรยิกปัญญาทีย่งัไมไ่ด ้ เพื่อภญิโญภาพ ไพบลูยเ์จรญิเตม็ทีแ่ห่ง
ปัญญาทีไ่ดแ้ลว้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๔) 

อาทิพรหมจริยกาสิกขา :  หลกัการศกึษาเกีย่วกบับญัญตัเิป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย,์
หลกัการศกึษาอบรมในฝ่ายบทบญัญตัหิรอืขอ้ปฏบิตัเิบือ้งตน้ของพรหมจรรย ์
สาํหรบัป้องกนัความประพฤตเิสยีหาย, ขอ้ศกึษาทีเ่ป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์
หมายถงึสกิขาบท ๒๒๗ ทีม่าในพระปาฏโิมกข ์ ดงัคาํในมหาวรรค อุปสมัปา
เทตพัพปัญจกะ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ย
องค ์ ๕ พงึใหอุ้ปสมบท  พงึใหนิ้สสยั  พงึใชส้ามเณรอุปัฏฐาก  คอื ๑. สามารถ
ฝึกปรอือนัเตวาสกิหรอืสทัธวิหิารกิในอภสิมาจารกิาสกิขา ๒. สามารถแนะนําใน
อาทพิรหมจรกิาสกิขา ๓. สามารถแนะนําในอภธิรรม ๔. สามารถแนะนําในอภิ
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วนิยั  ๕. สามารถเปลือ้งความเหน็ผดิอนัเกดิขึน้ไดโ้ดยธรรม(ว.ิม.(ไทย) ๕/๘๔/
๑๒๘) ;เทยีบ อภสิมาจาริกาสิกขา 

  อรรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาทพิรหมจรยิกาสกิขา คอืหลกัการศกึษา
เกีย่วกบับญัญตัเิป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์ หมายถงึสกิขาบททีม่าในภกิขุ
ปาตโิมกขแ์ละภกิขนีุปาตโิมกข ์ เป็นเสกขบญัญตัทิีส่งฆต์อ้งยกขึน้แสดงทุกครึง่
เดอืน  (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๘๔/๔๙)  

อาทิยสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยประโยชน์ทีค่วรถอืเอาจากโภคทรพัย ์พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่
ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อรยิสาวกใชจ้า่ยโภค
ทรพัยเ์พือ่ใหเ้กดิประโยชน์ ๕ คอื (๑) ใชบ้าํรุงตนเอง บาํรุงมารดาบดิา บุตร 
ภรรยา ทาส กรรมกร และคนใชใ้หเ้ป็นสขุ (๒) ใชบ้าํรุงตนเอง บาํรุงมติรและ
อาํมาตยใ์หเ้ป็นสขุ (๓) ใชป้้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจากไฟ น้ํา พระราชา โจร คนที่
ไมช่อบกนั หรอืจากทายาท ทาํตนใหป้ลอดภยั (๔) ใชท้าํพลกีรรม (คอืการ
สงเคราะห ์บวงสรวง น้อมให)้ ๕ อยา่ง คอื ญาตพิล ี สงเคราะหญ์าต ิ อตถิพิล ี
ตอ้นรบัแขก ปุพพเปตพล ี ทาํบุญอุทศิใหผู้ต้าย ราชพล ี ถวายเป็นของหลวงมี
เสยีภาษอีากรเป็นตน้ และเทวตาพล ี ทาํบุญอุทศิใหเ้ทวดา (๕) ใชบ้าํเพญ็
ทกัษณิาทีม่ผีลสงูขึน้ไป มผีลเป็นสขุ ในสมณพราหมณ์ผูเ้วน้ขาดจากความมวั
เมาและความประมาท ดาํรงมัน่อยูใ่นขนัตแิละโสรจัจะ ฝึกอบรมตน ทาํตนให้
สงบ เมือ่อรยิสาวกใชจ้า่ยทรพัยใ์หเ้กดิประโยชน์ ๕ น้ีแลว้ ถงึโภคทรพัยจ์ะหมด
สิน้ไปหรอืเพิม่พนูขึน้ ทา่นกไ็มม่คีวามรอ้นใจ เพราะไดถ้อืเอาประโยชน์จากโภค
ทรพัยน์ัน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๑/๖๔) 

อาทิวิโสธนัฏฐนิทเทส : แสดงสภาวะเครือ่งชาํระศลีทีเ่ป็นเบือ้งตน้ใหห้มดจด อธบิาย
สภาวะเป็นเครือ่งชาํระศลีทีเ่ป็นเบือ้งตน้แหง่อนิทรยี ์ โดยวธิปีุจฉาและวสิชันา 
ดงั 

  คาํปุจฉาวา่ “พงึเหน็อนิทรยีท์ ัง้หลายเพราะมสีภาวะชาํระศลีทีเ่ป็นสว่น
เบือ้งตน้ อยา่งไร” ทา่นวสิชันาโดยแบ่งเป็น ๒ ตอน คอื  

  ตอนที ่ ๑ ม ี ๕ ประการตามจาํนวนอนิทรยี ์ เชน่ ชือ่วา่สทัธนิทรยีเ์พราะมี
สภาวะน้อมใจเชือ่ ชือ่วา่สลีวสิทุธเิพราะมสีภาวะระวงัความไมม่ศีรทัธา เป็น
เครือ่งชาํระศลีทีเ่ป็นเบือ้งตน้แหง่สทัธนิทรยี ์

  ตอนที ่๒ ม ี๓๗ ประการ (ดธูรรมทีเ่ป็นคูต่รงกนัขา้ม ๓๗ คู ่ในหมวดภาวนา 
ที ่๕ แหง่สตุมยญาณที ่๔ ญาณกถา) เชน่ อนิทรยี ์๕ ในเนกขมัมะ ชือ่วา่สลีวิ
สทุธ ิ เพราะมสีภาวะระวงักามฉนัทะ เป็นเครือ่งชาํระศลีทีเ่ป็นเบือ้งตน้แหง่
อนิทรยี ์๕ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐๐/๓๒๕) 



 

๖๓๒๖ 
 

 

อาทีนพ, อาทีนวะ : โทษ, สว่นเสยี, ขอ้บกพรอ่ง, ผลรา้ย ดงัคาํในอสัสาทสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัถงึคุณ โทษ และเครือ่งสลดัออกไวว้า่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  เมือ่ก่อนเราเป็นโพธสิตัว ์  ยงัไมไ่ดต้รสัรู ้  ไดม้คีวามคดิดงันี้วา่  อะไร
หนอเป็นคุณ  อะไรเป็นโทษ  อะไรเป็นเครื่องสลดัออกจากรปู ภกิษุทัง้หลาย  
เรานัน้ไดม้คีวามคดิต่อไปดงันี้วา่ สภาพทีส่ขุโสมนสัอาศยัรปูเกดิขึน้  น้ีเป็นคุณ
ของรปู  สภาพทีร่ปูไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์ มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดานี้เป็นโทษ
ของรปู ธรรมเป็นทีก่ําจดัฉนัทราคะ  ธรรมเป็นทีล่ะฉนัทราคะ ในรปูน้ีเป็นเครือ่ง
สลดัออกจากรปู (ดปูระกอบใน ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๖/๓๘), ในปฐมปพุเพสมัโพธ
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ก่อนเราเป็นโพธสิตัวย์งัไมไ่ด้
ตรสัรูไ้ดม้คีวามคดิดงันี้วา่  ‘อะไรหนอเป็นคุณ๑  อะไรเป็นโทษ๒ของจกัข ุ  (ตา)  
อะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจากจกัข ุ ฯลฯ  โสตะ  (ห)ู  ฯลฯ  ฆานะ  (จมกู)  ฯลฯ  
ชวิหา  (ลิน้)  ฯลฯกาย  อะไรเป็นคุณ  อะไรเป็นโทษของมโน  (ใจ)  อะไรเป็น
เครือ่งสลดัออกจากมโน ภกิษุทัง้หลาย  เรานัน้ไดม้คีวามคดิดงันี้วา่  สภาพทีส่ขุ
โสมนสัอาศยัจกัขเุกดิขึน้นี้เป็นคุณของจกัข ุ  สภาพทีจ่กัขไุมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์  มี
ความแปรผนัเป็นธรรมดา  น้ีเป็นโทษของจกัข ุ ธรรมเป็นทีก่าํจดัฉนัทราคะ 
ธรรมเป็นทีล่ะฉนัทราคะ  ในจกัขน้ีุเป็นเครือ่งสลดัออกจากจกัข ุ (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๑๓/๑๑) ; ตรงขา้มกบั อานิสงส์  

  อรรถกถาอธบิายถงึอาทนีวะวา่หมายถงึโทษ ดงัคาํวา่ โทษ (อาทนีวะ) 
หมายถงึสภาวะทีไ่มอ่รอ่ย หรอืสภาวะทีทุ่กขก์ายและทุกขใ์จซึง่มธีรรมเป็นเหตุ
(องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๑๐/๒๘๘) คาํวา่ ธรรมเป็นทีก่าํจดัฉนัทราคะ ธรรมเป็นที่
ละฉนัทราคะ หมายถงึนิพพาน คาํว่า ฉนัทราคะ หมายถงึความกาํหนดัทีไ่ม่
รุนแรง (ฉนัทะ) และความกาํหนดัทีรุ่นแรง (ราคะ) (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๓๒๙/๕๗๒, 
ข.ุม.อ. (บาล)ี ๘/๑๐๕) 

อาทีนวญาณ :  ญาณทีค่าํนึงเหน็โทษ,เป็นขอ้ ๘ ในญาณ ๗๓ ดงัคาํวา่ ปัญญาในการ  (เหน็
สงัขาร) ปรากฏโดยความเป็นภยัชือ่วา่อาทนีวญาณ,ในอาทนีวญาณนิทเทสอธิ
บายความหมายไวว้่า ปัญญาในการ (เหน็สงัขาร)  ปรากฏโดยความเป็นภยั ชือ่
วา่อาทนีวญาณ  เป็นอยา่งไร คอื ปัญญาในการ (เหน็สงัขาร)  ปรากฏโดยความ
เป็นภยัวา่ “ความเกดิขึน้เป็นภยั”  ชือ่วา่อาทนีวญาณ ... “ความเป็นไปเป็นภยั” 
... “นิมติเป็นภยั” “กรรมเป็นเครือ่งประมวลมาเป็นภยั” ... “ปฏสินธเิป็นภยั” ... 
“คตเิป็นภยั” ... “ความบงัเกดิเป็นภยั” ... “ความอุบตัเิป็นภยั” ... “ความเกดิเป็น
ภยั” ... “ความแก่เป็นภยั”... “ความเจบ็ไขเ้ป็นภยั” ... “ความตายเป็นภยั” ... 
“ความเศรา้โศกเป็นภยั”...“ความราํพนัเป็นภยั”...  ปัญญาในการ  (เหน็สงัขาร)  



 

๖๓๒๗ 
 

 

ปรากฏโดยความเป็นภยัวา่“ความคบัแคน้ใจเป็นภยั” ชือ่วา่อาทนีวญาณ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๘/๒, ๓๑/๕๓/๘๔,๓๑/๒๒๗/๓๘๓) ; ด ูอาทนีวานุปัสสนาญาณ 

อาทีนวญาณนิทเทส : แสดงอาทนีวญาณ อธบิายอุทเทสที ่๘ ของญาณกถาทีย่กมาตัง้เป็นคาํ
ปุจฉา ดงันี้ 

  ทา่นพระสารบีุตรนําสภาวธรรม ๑๕ ประการ (หมวดธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ในสตุมย-
ญาณที ่๑ ตอนที ่๒ ชุดที ่๓) มาจาํแนกอาทนีวญาณ แบ่งเป็น ๔ นยั นยัละ ๓ 
ฝ่าย คอื ฝ่ายลบ ฝ่ายบวก และฝ่ายผสม ฝ่ายลบประกอบดว้ยสภาวธรรมฝ่าย
โลกยิะ ๑๕ ประการ ฝ่ายบวกประกอบดว้ยสภาวธรรมฝ่ายโลกุตตระ ๑๕ 
ประการ จดัเป็นคูต่รงกนัขา้ม ฝ่ายผสมประกอบดว้ยสภาวธรรม ๒ ฝ่ายแรกผสม
กนั ๓๐ ประการ รวมเป็นนยัละ ๖๐ ประการ เมือ่รวมสภาวธรรมทัง้ ๔ นยัจงึได้
ธรรม ๒๔๐ ประการ (๔ x ๖๐ = ๒๔๐) ดงันี้ 

  นยัที ่๑  
  ๑. ฝ่ายลบ ใชค้าํขยายความวา่ “เป็นภยั” เชน่ ปัญญาในการเหน็สงัขาร

ปรากฏโดยความเป็นภยัวา่ “ความเกดิขึน้เป็นภยั” ชือ่วา่อาทนีวญาณ... ปัญญา 
ในการเหน็สงัขารปรากฏโดยความเป็นภยัวา่ “ความคบัแคน้ใจเป็นภยั” ชือ่วา่ 
อาทนีวญาณ 

  ๒. ฝ่ายบวก ใชค้าํขยายความตรงกนัขา้มกบัฝ่ายลบ เชน่ ญาณในสนัตบิทวา่ 
“ความไมเ่กดิขึน้ปลอดภยั”... “ความไมเ่ป็นไปปลอดภยั” ฯลฯ ญาณในสนัตบิท
วา่ “ความไม่คบัแคน้ใจปลอดภยั” 

  ๓. ฝ่ายผสม นําฝ่ายลบกบัฝ่ายบวกมาขยายความผสมกนัเป็นคู ่ๆ เชน่ ญาณ
ในสนัตบิทว่า “ความเกดิขึน้เป็นภยั”... “ความไมเ่กดิขึน้ปลอดภยั” ฯลฯ ญาณใน
สนัตบิทวา่ “ความไมค่บัแคน้ใจปลอดภยั” 

  นยัที ่๒  
  ๑. ฝ่ายลบ ใชค้าํขยายความวา่ “เป็นทุกข”์ เชน่ ปัญญาในการเหน็สงัขาร

ปรากฏโดยความเป็นภยัวา่ “ความเกดิขึน้เป็นทุกข”์ ชือ่วา่อาทนีวญาณ ฯลฯ  
  ๒. ฝ่ายบวก ใชค้าํขยายความตรงกนัขา้มกบัฝ่ายลบ เชน่ ญาณในสนัตบิทวา่ 

“ความไมเ่กดิขึน้เป็นสขุ” ชือ่วา่อาทนีวญาณ ฯลฯ  
  ๓. ฝ่ายผสม นําฝ่ายลบกบัฝ่ายบวกมาขยายความผสมกนัเป็นคู ่ๆ เชน่ ญาณ

ในสนัตบิทว่า “ความเกดิขึน้เป็นทุกข”์... “ความไมเ่กดิขึน้เป็นสขุ” ฯลฯ 
  นยัที ่๓  
  ๑. ฝ่ายลบ ใชค้าํขยายความวา่ “เป็นอามสิ” เชน่ ปัญญาในการเหน็สงัขาร

ปรากฏโดยความเป็นภยัวา่ “ความเกดิขึน้เป็นอามสิ” ชือ่วา่อาทนีวญาณ ฯลฯ  



 

๖๓๒๘ 
 

 

  ๒. ฝ่ายบวก ใชค้าํขยายความตรงกนัขา้มกบัฝ่ายลบ เชน่ ญาณในสนัตบิทวา่ 
“ความไมเ่กดิขึน้ไมเ่ป็นอามสิ” ฯลฯ  

  ๓. ฝ่ายผสม นําฝ่ายลบกบัฝ่ายบวกมาขยายความผสมกนัเป็นคู ่ๆ เชน่ ญาณ
ในสนัตบิทว่า “ความเกดิขึน้เป็นอามสิ”... “ความไมเ่กดิขึน้ไมเ่ป็นอามสิ” ฯลฯ 

  นยัที ่๔  
  ๑. ฝ่ายลบ ใชค้าํขยายความวา่ “เป็นสงัขาร” เชน่ ปัญญาในการเหน็สงัขาร

ปรากฏโดยความเป็นภยัวา่ “ความเกดิขึน้เป็นสงัขาร” ชือ่วา่อาทนีวญาณ ฯลฯ 
  ๒. ฝ่ายบวก ใชค้าํขยายความตรงกนัขา้มกบัฝ่ายลบ เชน่ ญาณในสนัติ

บทวา่ “ความไมเ่กดิขึน้เป็นนิพพาน” ฯลฯ  
  ๓. ฝ่ายผสม นําฝ่ายลบกบัฝ่ายบวกมาขยายความผสมกนัเป็นคู ่ๆ เชน่ ญาณ

ในสนัตบิทว่า “ความเกดิขึน้เป็นสงัขาร”... “ความไมเ่กดิขึน้เป็นนิพพาน” ฯลฯ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๕๓/๘๔) 

อาทีนวนิทเทส : แสดงโทษ (แหง่อนิทรยี ์ ๕)  พระผูม้พีระภาคแสดงโทษ (แห่งอนิทรยี ์ ๕) 
อนิทรยี ์ ๕ มโีทษ  เพราะอาการ  ๒๕  อยา่ง  เป็นอย่างไร บุคคลรูช้ดัโทษแหง่
อนิทรยี ์๕ เพราะอาการ ๒๕ อยา่ง เป็นอย่างไร  คอื  

  ๑.  ความปรากฏแหง่ความไมม่ศีรทัธา  เป็นโทษแหง่สทัธนิทรยี ์
  ๒.  ความปรากฏแหง่ความเรา่รอ้นเพราะความไม่มศีรทัธา  เป็นโทษแหง่

สทัธนิทรยี ์
  ๓.  สทัธนิทรยีม์โีทษ  เพราะมสีภาวะไมเ่ทีย่ง  
   ฯลฯ  
  ๒๓.  ปัญญนิทรยีม์โีทษ  เพราะมสีภาวะไมเ่ทีย่ง 
  ๒๔.  ปัญญนิทรยีม์โีทษ  เพราะมสีภาวะเป็นทุกข ์
  ๒๕.  ปัญญนิทรยีม์โีทษ  เพราะมสีภาวะเป็นอนตัตา 
  อนิทรยี ์ ๕  มโีทษ  เพราะอาการ  ๒๕  อยา่งนี้  บุคคลรูช้ดัโทษแหง่อนิทรยี ์ 

๕เพราะอาการ  ๒๕  อยา่งน้ี (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๙๐/๓๐๒) 
อาทีนวสญัญา : กาํหนดหมายทุกขโ์ทษของกายอนัมคีวามเจบ็ไขต้่าง ๆ, การกาํหนดหมาย

โทษแหง่รา่งกายซึง่มอีาพาธคอืโรคต่างๆเป็นอนัมาก (ขอ้ ๔ ในสญัญา ๗ ดงัคาํ
วา่ อาทนีวสญัญา  (กาํหนดหมายโทษทุกขข์องกายอนัมคีวามเจบ็ไขต้่าง ๆ), 
ขอ้ ๔ ในสญัญา ๑๐ ดงัคาํวา่ ภกิษุพงึหวงัไดแ้ต่ความเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่ี
ความเสือ่มเลย ตราบเทา่ทีภ่กิษุยงัเจรญิอาทนีวสญัญา),ในคริมิานนัทสตูร
อธบิายความหมายไวว้า่ อาทนีวสญัญา  เป็นอยา่งไร คอื  ภกิษุในธรรมวนิยันี้
ไปสูป่่ากด็ ี ไปสูโ่คนไมก้ด็ ี ไปสูเ่รอืนวา่งกด็ ี พจิารณาเหน็วา่ กายนี้มทุีกขม์าก  
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มโีทษมาก  เพราะฉะนัน้  อาพาธต่าง ๆ  จงึเกดิขึน้ในกายนี้คอื  โรคตา  โรคห ู 
โรคจมกู  โรคลิน้  โรคกาย  โรคศรีษะ  โรคทีใ่บห ู  โรคปาก  โรคฟัน โรคไอ  
โรคหดื  โรคไขห้วดั  โรคไขพ้ษิ  โรคไขเ้ชือ่มซมึ  โรคทอ้ง  โรคลมสลบ โรคลง
แดง๑  โรคจุกเสยีด  โรคลงราก  โรคเรือ้น  โรคฝี  โรคกลาก  โรคมองครอ่  โรค
ลมบา้หม ู  โรคหดิเป่ือย  โรคหดิดา้น  โรคคุดทะราด  โรคหดู  โรคละอองบวม  
โรคอาเจยีนเป็นเลอืด  โรคด ี  โรคเบาหวาน  โรคเรมิ  โรคพพุอง  โรครดิสดีวง  
อาพาธมดีเีป็นสมฏุฐาน  อาพาธมเีสลดเป็นสมฏุฐาน  อาพาธมลีมเป็นสมฏุฐาน  
อาพาธมไีขส้นันิบาตเป็นสมฏุฐาน  อาพาธทีเ่กดิแตฤ่ดแูปรปรวน  อาพาธทีเ่กดิ
แต่การบรหิารทีไ่มส่มํ่าเสมอ  อาพาธทีเ่กดิแต่ความเพยีรเกนิกาํลงั อาพาธทีเ่กดิ
แต่วบิากของกรรมความหนาว  ความรอ้น  ความหวิ  ความกระหาย ปวด
อุจจาระ ปวดปัสสาวะเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความเป็นโทษในกายนี้อยูอ่ยา่งนี้  
น้ีเรยีกวา่อาทนีวสญัญา  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๗,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๑,
อง.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐๓/๔๐๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๗/๔๒,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๕๙/๑๒๗) 

  ในพระมหานิทเทสและวสิทุธมิรรคกล่าวไวว้า่ เป็นขอ้ ๗ ในญาณ ๑๖ (โสฬส
ญาณ) ความหยัง่รูท้ีเ่กดิขึน้แก่ผูเ้จรญิวปัิสสนาตามลาํดบั ตัง้แต่ตน้จนถงึทีส่ดุ 
คอื (๑) นามรปูปรจิเฉทญาณ (ญาณกาํหนดรูน้ามและรปู) (๒) ปัจจยปรคิคห
ญาณ  (ญาณกาํหนดรูปั้จจยัของนามและรปู) (๓) สมัมสนญาณ (ญาณกาํหนดรู้
ดว้ยพจิารณาเหน็นามและรปูโดยไตรลกัษณ์) (๔) อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ 
(ญาณอนัตามเหน็ความเกดิและความดบั) (๕) ภงัคานุปัสสนาญาณ (ญาณอนั
ตามเหน็ความสลายเหน็วา่สงัขารทัง้ปวงลว้นจะตอ้งสลายไปหมด) (๖) ภยตปัูฏ
ฐานญาณ (ญาณอนัมองเหน็สงัขารปรากฏเป็นของน่ากลวั เพราะลว้นแต่จะตอ้ง
สลายไปไมป่ลอดภยัทัง้สิน้)  (๗) อาทนีวานุปัสสนาญาณ (ญาณอนัคาํนึงเหน็
สงัขารทัง้ปวงนัน้วา่เป็นโทษ) (๘) นิพพทิานุปัสสนาญาณ  (ญาณอนัคาํนึงเหน็
ดว้ยความหน่าย) (๙) มญุจติุกมัยตาญาณ (ญาณอนัคาํนึงดว้ยใครจ่ะพน้ไปเสยี 
เมือ่  หน่ายสงัขารทัง้หลายแลว้ยอ่มปรารถนาทีจ่ะพน้ไปเสยีจากสงัขารเหล่านัน้) 
(๑๐) ปฏสิงัขานุปัสสนาญาณ  (ญาณอนัคาํนึงพจิารณาหาทาง เพือ่มองหาอุบาย
ทีจ่ะปลดเปลือ้งออก) (๑๑) สงัขารุเปกขาญาณ (ญาณอนัเป็นไปโดยความเป็น
กลางต่อสงัขาร ไมย่นิดยีนิรา้ยต่อสงัขารทัง้หลาย) (๑๒) สจัจานุโลมกิญาณ หรอื
อนุโลมญาณ (ญาณอนัเป็นไปโดยอนุโลม ไดแ้ก่การหยัง่รูอ้รยิสจั) (๑๓) โคตรภู
ญาณ (ญาณหยัง่รูท้ ีเ่ป็นหวัต่อแหง่การขา้มพน้จากภาวะปุถุชน เขา้สูภ่าวะ
อรยิบุคคล) (๑๔) มคัคญาณญาณในอรยิมรรค (ความหยัง่รูท้ีใ่หส้าํเรจ็ภาวะ
อรยิบุคคลแตล่ะขัน้) (๑๕) ผลญาณ ญาณในอรยิผล (ความหยัง่รูท้ ีเ่ป็นผลสาํเรจ็
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ของพระอรยิบุคคลชัน้นัน้ ๆ) (๑๖) ปัจจเวกขณญาณ (ญาณหยัง่รูด้ว้ยการ
พจิารณาทบทวน สาํรวจรูม้รรคผลกเิลสทีล่ะแลว้ กเิลสทีเ่หลอือยูแ่ละนิพพาน) 
(ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๑-๖๕/๗-๑๐๙, , วสิทฺุธ.ิ (บาล)ี ๒/๖๖๒-๘๐๔/๒๕๐-๓๕๐) 

อาทีนวานุปัสสนา : การตามเหน็โทษ หมายถงึการพจิารณาอารมณ์แลว้พจิารณาเหน็โทษ ดงั
คาํในปฏสิมัภทิามรรควา่ ยถาภตูญาณทสัสนะ  (การรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ) ... 
อาทนีวานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็โทษ) ... ปฏสิงัขานุปัสสนา  (การตาม
พจิารณา) ... ววิฏัฏนานุปัสสนา (การพจิารณาเหน็อุบายทีจ่ะหลกีไป)  ควรรูย้ ิง่ 
หรอืดงัคาํในญาณกถาทีก่ล่าวไวว้า่ บุคคลพยายามเพือ่ตอ้งการได้
ยถาภตูญาณทสัสนะ ไดย้ถาภตูญาณทสัสนะแลว้  ธรรมนัน้เป็นธรรมอนับุคคล
นัน้กาํหนดรูแ้ละพจิารณาแลว้อยา่งนี้บุคคลพยายามเพือ่ตอ้งการไดอ้าทนีวา
นุปัสสนาไดอ้าทนีวานุปัสสนาแลว้  ธรรมนัน้เป็นธรรมอนับุคคลนัน้กาํหนดรูแ้ละ
พจิารณาแลว้อยา่งนี้,หรอืดงัคาํวา่ เมือ่ละอาลยาภนิิเวส  (ความยดึมัน่ดว้ยความ
อาลยั)  ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิดว้ยอาํนาจแห่งอาทนีวานุปัสสนา  ยอ่มไม่ล่วงเลย
กนัและกนั  ... (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘/๒๖, ๓๑/๒๒/๓๑,๓//๒๘/๔๔) 

อาทีนวานุปัสสนาญาณ : ญาณในการพจิารณาอารมณ์แลว้พจิารณาเหน็โทษ, ญาณ
อนัคาํนึงเหน็สงัขารทัง้ปวงนัน้วา่เป็นโทษ,ญาณอนัคาํนึงเหน็สงัขารทัง้ปวงนัน้วา่
เป็นโทษ, ญาณอนัคาํนึงเหน็สงัขารทัง้ปวงนัน้วา่เป็นโทษ,ญาณอนัตามเหน็โทษ, 
ญาณอนัคาํนึงเหน็โทษ,ความรูใ้นการพจิารณาเหน็โทษ, ปรชีาคาํนึงเหน็โทษ
ของสงัขารวา่มขีอ้บกพรอ่งระคนดว้ยทุกข ์เชน่เหน็สงัขารปรากฏเหมอืนเรอืนถูก
ไฟไหม ้ (ขอ้ ๔ ในวปัิสสนาญาณ ๙) ดปูระกอบใน (ข.ุป. (บาล)ี ๓๑/๑-๖๕/๕-
๗๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นขอ้ ๑ ในญาณ ๔ คอื (๑) ภยตุปัฏฐานญาณ (ญาณ
ในการเหน็สงัขารปรากฏโดยความเป็นภยั) (๒) อาทนีวานุปัสสนาญาณ (ญาณ
ในการพจิารณาอารมณ์แลว้พจิารณาเหน็ โทษ) (๓) มญุจติุกมัมยตาญาณ 
(ญาณหยัง่รูอ้นัทาํใหต้อ้งการจะพน้) (๔) ภงัคญาณ (ญาณทีพ่จิารณาเหน็ความ
ดบั) (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๑๓/๑๑๗),เป็นขอ้ ๑ ในวปัิสสนาญาณ ๙  อยา่ง [ไดแ้ก่ 
(๑) อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ ญาณอนัตามเหน็ความเกดิและความดบั (๒) ภงั
คานุปัสสนาญาณ ญาณอนัตามเหน็ความสลาย (๓) ภยตปัูฏฐานญาณ ญาณอนั
หยัง่เหน็สงัขารปรากฏเป็นของน่ากลวั (๔) อาทนีวานุปัสสนาญาณ ญาณอนั
ตามเหน็โทษ (๕) นิพพทิานุปัสสนาญาณ ญาณอนัตามเหน็ดว้ยความหน่าย (๖) 
มญุจติุกมัยตาญาณ ญาณอนัคาํนึงดว้ยใครจ่ะพน้ไปเสยี (๗) ปฏสิงัขานุปัสสนา
ญาณ ญาณตามเหน็การพจิารณาหาทาง (๘) สงัขารุเปกขาญาณ ญาณอนั
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เป็นไปโดยความเป็นกลางตอ่สงัขาร (๙) สจัจานุโลมกิญาณ หรอือนุโลมญาณ 
ญาณอนัเป็นไป โดยอนุโลมแก่การหยัง่รูอ้รยิสจั] (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๑๖๒/
๓๘๗, องฺ.จตุกฺก.ฏกีา (บาล)ี ๒/๑๖๒/๔๒๕) 

อาธรรม ,์ อาธรรม  :  ประพฤตคิวามไมช่อบธรรม เชน่เรยีนมนตโ์ดยไมเ่คารพธรรม คอือาจารย์
ทีน่ัง่บนอาสนะตํ่าสอนมนตแ์ก่ผูน้ัง่บนอาสนะสงู ดงัคาํในมหาวภิงัค ์ ทีบุ่รุษ
จณัฑาลกล่าววา่ เราตาํหนิการไดท้รพัยแ์ละการไดเ้กยีรตยิศเพราะ พฤตกิรรม
เชน่นัน้ นัน่เป็นวถิชีวีติอนัเป็นเหตุใหต้กตํ่า และเป็นการครองชพีโดยมชิอบ การ
ครองชพีอยา่งนัน้ไมม่ปีระโยชน์ ทา่นมหาพราหมณ์ ทา่นรบีไปเสยีเถดิ แมค้น
เหล่าอื่นกย็งัรูจ้กัหุงหากนิได ้ ความอาธรรมท์ีท่า่นประพฤตอิยา่ไดท้าํลายทา่น 
เหมอืนหมอ้น้ําแตก (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๔๗/๗๒๖) ; ด ูอธรรม 

  อรรถกถาอธบิายวา่ ถา้ทา่นไมห่นีไปจากทีน้ี่ ยงัจะประพฤตคิวามไมช่อบ
ธรรมอยู ่ ทา่นผูป้ระพฤตคิวามไมช่อบธรรมนัน่แหละจะแตก เหมอืนกอ้นหนิ
(หล่น)ทบัหมอ้น้ําแตก (ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๖๔๗/๔๕๘)  

 
อาเทยยะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระสมาทปก

เถระ ดงัใน ทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนสรุปความไดว้า่ ไดม้กีาร
ประชุมอุบาสกจาํนวนมากในกรุงพนัธุมด ี ขา้พเจา้เป็นหวัหน้าอุบาสกเหล่านัน้ 
เราทัง้หลายจกัทาํปะราํถวายแดพ่ระสงฆผ์ูเ้ป็นเน้ือนาบุญอนัยอดเยีย่ม  เพราะ
ผลแหง่การสรา้งปะราํถวาย ในกปัที ่  ๕๙  (นบัจากกปันี้ไป) ไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดอิงคห์น่ึงพระนามวา่อาเทยยะ ผูเ้ป็นใหญ่ในหมูช่น  มพีลานุภาพมาก 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๘/๓๓๖) 

อาเทศนาปาฏิหาริย  ์:  ปาฏหิารยิ ์ คอืการทายใจ, รอบรูก้ระบวนของจติตอ่์าน
ความคดิและอุปนิสยัของผูอ้ื่นไดเ้ป็นอศัจรรย ์ (ขอ้ ๒ ในปาฏหิารยิ ์ ๓ คอื
อทิธปิาฏหิารยิ ์ อาเทสนาปาฏหิารยิ ์ และอนุสาสนีปาฏหิารยิ)์ ดงัคาํในจฬูวรรค
ทีก่ล่าวไวว้า่ ทา่นพระสารบุีตรกล่าวตกัเตอืนพรํ่าสอนภกิษุทัง้หลายดว้ยธรรมกี
ถาทีเ่ป็นอนุศาสนีประกอบดว้ยอาเทสนาปาฏหิารยิ ์ ทา่นพระโมคคลัลานะกล่าว
ตกัเตอืนพรํ่าสอนดว้ยธรรมกีถาทีเ่ป็นอนุศาสนีประกอบดว้ยอทิธปิาฏหิารยิ,์ใน
เกวฏัฏสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัอธบิายความหมายไวว้า่ เกวฏัฏะ กอ็าเทสนา
ปาฏหิารยิเ์ป็นอยา่งไร  คอื ภกิษุในธรรมวนิยันี้ทายจติ ทายเจตสกิ ทายความ
วติกวจิารของสตัวอ์ื่นของบคุคลอื่นไดว้า่ จติของท่านเป็นอยา่งน้ี  เป็นไปโดย
อาการอยา่งนี้  เป็นดงันี้ เพราะเหตุนัน้ ผูใ้ดผูห้น่ึงทีม่ศีรทัธาเลื่อมใสเหน็ภกิษุนัน้
ทายจติ ทายเจตสกิทายความวติกวจิารของสตัวอ์ื่นของบุคคลอื่นไดว้า่ จติของ
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ทา่นเป็นอยา่งนี้ เป็นไปโดยอาการอยา่งนี้ เป็นดงันี้ ผูน้ัน้จะบอกแก่บุคคลผูท้ีย่งั
ไมม่ศีรทัธายงัไมเ่ลื่อมใสวา่‘น่าอศัจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ สมณะมฤีทธิม์ากมี
อานุภาพมากเหลอืเกนิ ขา้พเจา้เพิง่เคยเหน็ทา่นนี้ทีท่ายจติ ทายเจตสกิ ทาย
ความวติกวจิารของสตัวอ์ื่นของบุคคลอื่นไดว้า่  จติของทา่นเป็นอยา่งนี้  เป็นไป
โดยอาการอย่างนี้  เป็นดงันี้’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ผูท้ีย่งัไมม่ศีรทัธายงัไมเ่ลื่อมใสจะ
พดูกบัผูม้ศีรทัธาเลื่อมใสวา่ ‘ทา่น มวีชิาประเภทหนึ่งเรยีกว่ามณิกา๑ ภกิษุรปู
นัน้ทายจติ ทายเจตสกิ ทายความวติกวจิารของสตัวอ์ืน่ของบุคคลอืน่ไดว้า่ จติ
ของทา่นเป็นอยา่งนี้ เป็นไปโดยอาการอยา่งนี้  เป็นดงันี้  เพราะมวีชิานัน้ (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๗/๓๔๕/๒๐๖,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๘๓/๒๑๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๐/๕๘๗,๓๓/
๑๑/๕๕๗ 

อาธารทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอาธารทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ท่านไดถ้วายเชงิบาตรแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ในกปัที ่ ๒๗ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๐/๓๗๖) 

อาธิปเตยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาธปิไตย  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อธปิไตย ๓ คอื (๑) 
อัตตาธิปไตย (ความมตีนเป็นใหญ่) หมายถงึภกิษุเหน็ประจกัษ์วา่ เราออกบวช
มใิชเ่พราะเหตุแหง่จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ แต่เพราะถูกชาต ิ ...อุปายาส
ครอบงาํ ชือ่วา่ถูกทุกขค์รอบงาํ การทาํทีส่ดุกองทุกขท์ัง้สิน้นี้จะพงึปรากฏ การที่
เราละกามเชน่ใดแลว้ออกบวช พงึแสวงหากามเชน่นัน้หรอืกามทีเ่ลวกวา่นัน้ไม่
สมควรเลย และเหน็ประจกัษ์วา่ ความเพยีรทีเ่ราเริม่ไวแ้ลว้จกัไมย่อ่หยอ่น สติ
ทีต่ ัง้มัน่แลว้จกัไมเ่ลอะเลอืน กายทีส่งบแลว้จกัไมก่ระสบักระสา่ย จติทีต่ ัง้มัน่แลว้
จกัมอีารมณ์แน่วแน่ จงึทาํตนเทา่นัน้ใหเ้ป็นใหญ่ ละอกศุล บําเพญ็กุศล ละกรรม
ทีม่โีทษ บาํเพญ็กรรมทีไ่มม่โีทษแลว้รกัษาตนใหบ้รสิทุธิ ์ (๒) โลกาธิปไตย 
(ความมโีลกเป็นใหญ่) หมายถงึภกิษุผูเ้หน็ประจกัษว์า่ เราออกบวชมใิช่เพราะ
เหตุแหง่จวีร เป็นตน้ แต่เพราะถูกชาต ิ ... และอุปายาสครอบงาํ ชือ่วา่ถูกทุกข์
ครอบงาํ ทาํอยา่งไร การทาํทีส่ดุกองทุกขท์ัง้สิน้นี้จะพงึปรากฏ เราบวชแลว้
อยา่งนี้พงึคดิเรือ่งกาม พยาบาท และวหิงิสา กโ็ลกสนันิวาสน้ีใหญ่มสีมณ
พราหมณ์และเหล่าเทวดาผูม้ฤีทธิ ์มตีาทพิย ์รูจ้ติของผูอ้ื่น มองเหน็ได ้แมจ้ากที่
ไกล พงึรูจ้กัเราวา่ ทา่นผูน้ี้เพราะมศีรทัธาจงึออกบวช แต่เตม็ไปดว้ยบาปอกุศล
ธรรมอยู ่และเหน็ประจกัษ์วา่ ความเพยีรทีเ่ราเริม่ไวแ้ลว้จกัไมย่อ่หยอ่น...ทาํโลก
เทา่นัน้ใหเ้ป็นใหญ่ละอกุศล ... (๓) ธัมมาธิปไตย (ความมธีรรมเป็นใหญ่) 
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หมายถงึภกิษุผูเ้หน็ประจกัษ์วา่ เราออกบวชมใิชเ่พราะเหตุแหง่จวีรเป็นตน้ แต่
เพราะถูกชาต ิ ... และอุปายาสครอบงาํ ชือ่วา่ถูกทุกขค์รอบงาํ ทาํอยา่งไร การ
ทาํทีส่ดุกองทุกขท์ัง้สิน้นี้จะพงึปรากฏ พระธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัไวด้แีลว้ 
เพือ่นพรหมจารผีูรู้เ้หน็กม็อียู ่ การทีเ่ราออกบวชในพระธรรมวนิยัทีต่รสัไวด้แีลว้ 
พงึเกยีจครา้นประมาทอยูน่ัน้ไมส่มควรเลย และเหน็ประจกัษ์วา่ ความเพยีรทีเ่รา
เริม่ไวแ้ลว้จกัไมย่อ่หยอ่น ... จงึยกธรรมเทา่นัน้ใหเ้ป็นใหญ่ ละอกุศล ...รกัษาตน
ใหบ้รสิทุธิ ์(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑) 

อาธิปเตยยฏัฐนิทเทส : แสดงสภาวะเป็นใหญ่อธบิายสภาวะทีเ่ป็นใหญ่แหง่อนิทรยี ์โดย
วธิปีุจฉาและวสิชันา ดงันี้ 

  คาํปุจฉาวา่ “พงึเหน็อนิทรยีท์ัง้หลายเพราะมสีภาวะเป็นใหญ่ อยา่งไร” ทา่น
วสิชันาความเป็นใหญ่แห่งอนิทรยีโ์ดยแบง่เป็น ๒ ตอน ดงันี้ 

  ตอนที ่๑ 
  ทา่นนําอนิทรยี ์ ๕ ประการมาหมนุสลบักนัเป็นใหญ่ รวม ๕ รอบ รอบละ ๕ 

ประการ เพือ่จาํแนกความเป็นใหญ่ของอนิทรยีแ์ตล่ะประการ รวม ๒๕ ประการ 
เชน่ พงึเหน็สทัธนิทรยีเ์พราะมสีภาวะเป็นใหญ่ ในการน้อมใจเชือ่ของบุคคลผูล้ะ
ความ ไมม่ศีรทัธา ดว้ยอํานาจแหง่สทัธนิทรยี ์ พงึเหน็วริยินิทรยีเ์พราะมสีภาวะ
ประคองไว ้ พงึเหน็สตนิทรยีเ์พราะมสีภาวะตัง้มัน่ พงึเหน็สมาธนิทรยีเ์พราะมี
สภาวะไมฟุ้่งซ่าน พงึเหน็ปัญญนิทรยีเ์พราะมสีภาวะเหน็  

  ตอนที ่๒  
  ทา่นนําอนิทรยี ์๕ มาหมนุดว้ยธรรมแตล่ะคูใ่นธรรมทีเ่ป็นคูต่รงกนัขา้ม ๓๗ คู ่

(หมวดภาวนาที ่๕ ในสตุมยญาณที ่๔ แหง่ญาณกถา) คูล่ะ ๕ รอบ รอบละ ๕ 
ประการ รวม ๒๕ ประการ โดยใหอ้นิทรยีแ์ต่ละอนิทรยีส์ลบักนัเป็นใหญ่ในแตล่ะ
รอบ เมือ่หมนุ ไปครบ ๓๗ คู ่จงึได ้๑๘๕ รอบ เมือ่นํา ๑๘๕ รอบไปคณูดว้ย ๕ 
จงึได ้๙๒๕ ประการ (๓๗ x ๕ = ๑๘๕ x ๕ = ๙๒๕) เชน่ 

  รอบที ่๑ 
  พงึเหน็สทัธนิทรยีเ์พราะมสีภาวะเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชือ่ ดว้ยอํานาจแหง่ 

เนกขมัมะของบุคคลผูล้ะกามฉนัทะ ดว้ยอาํนาจแหง่สทัธนิทรยี ์ พงึเหน็วริยินิท
รยีเ์พราะมสีภาวะประคองไว ้ พงึเหน็สตนิทรยีเ์พราะมสีภาวะตัง้มัน่ พงึเหน็
สมาธนิทรยี ์ เพราะมสีภาวะไมฟุ้่งซ่าน พงึเหน็ปัญญนิทรยีเ์พราะมสีภาวะเหน็
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๙๙/๓๒๓) 

อาธิปไตย :  ความเป็นใหญ่ ,ในอาธปิเตยยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  อาธปิ
ไตย(ความเป็นใหญ่)  ๓  ประการนี้ คอื ๑. อตัตาธปิไตย  (ความมตีนเป็นใหญ่) 
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๒. โลกาธปิไตย (ความมโีลกเป็นใหญ่) ๓.ธมัมาธปิไตย  (ความมธีรรมเป็นใหญ่) 
(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑) 

อานนท ์: พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นเจา้ชายในศากยวงศ ์เป็นโอรสของเจา้อมโิตทนะ (น้ี
วา่ตาม ม.อ.๑/๓๘๔; วนิย.ฏ.ี๓/๓๔๙ เป็นตน้ แต่ทีเ่รยีนกนัมามกัวา่เป็นโอรส
ของเจา้สกุโกทนะ) ซึง่เป็นพระเจา้อาของเจา้ชายสทิธตัถะ เมือ่พระโพธสิตัวอ์อก
ผนวชและต่อมาไดต้รสัรูแ้ลว้ ถงึพรรษาที ่๒ แห่งพุทธกจิ พระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็
มาโปรดพระประยรู-ญาตทิีพ่ระนครกบลิพสัดุ ์ (เชน่ อง.อ.๑/๑๗๑) เมือ่
พระพทุธเจา้เสดจ็ออกจากเมอืงกบลิพสัดุแ์ลว้ ไดท้รงแวะประทบัทีอ่นุปิยอมัพวนั 
ในอนุปิยนิคม แหง่แควน้มลัละ ครัง้นัน้ พระเจา้สทุโธทนะไดท้รงประชุมเจา้
ศากยะทัง้หลาย และทรงขอใหบ้รรดาเจา้ศากยะมอบเจา้ชายออกบวชตามเสดจ็
พระพทุธเจา้ครอบครวัละหน่ึงองค ์ ไดม้เีจา้ชายศากยะออกบวชจาํนวนมาก 
รวมทัง้เจา้ชายอานนทด์ว้ย เจา้ชายอานนทไ์ดเ้ดนิทางไปเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้
และทรงบวชใหท้ีอ่นุปิยอมัพวนั (วนิย.๗/๓๔๑/๑๕๙) หรอืดงัคาํวา่ ทา่นพระ
อานนทค์รองอนัตรวาสก  ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยงันิเวศน์ของเจา้วฑัฒลจิฉว ี 
ไดก้ล่าวกบัเจา้วฑัฒลจิฉวดีงันี้วา่ วฑัฒะ สงฆค์วํ่าบาตรทา่นหา้มสมโภคกบัสงฆ ์
ครัน้เจา้วฑัฒลจิฉวทีราบขา่ววา่ สงฆค์วํ่าบาตร หา้มสมโภคกบัสงฆ ์ จงึสลบลม้
ลงทีน่ัน้เอง (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๖๖/๔๗) พรอ้มกบัเจา้ชายอื่น ๕ องค ์ (ภทัทยิะ อนุ
รุทธะ ภคุ กมิพลิะ เทวทตั) รวมเป็น ๗ กบัทัง้กลับกชือ่วา่อุบาล ีพระอานนทม์ี
พระอุปัชฌายช์ือ่วา่พระเพลฏัฐสสีะ (เช่น ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๖๔/๔๘ ; ในระยะตน้
พทุธกาล พระภกิษุทีบ่วชแลว้ยงัไมม่อุีปัชฌาย ์จงึไดต้รสัใหถ้อือุปัชฌาย ์คอืพระ
ผูท้าํหน้าทีด่แูลฝึกอบรมพระใหมใ่นการศกึษาเบือ้งตน้ตามพระพทุธานุญาตใน 
วนิย.๔/๘๐/๘๒ ต่อมาจงึ__ทรงบญัญตัใิน วนิย.๔/๑๓๓/๑๘๐ ใหอุ้ปสมบทผูท้ีม่ ี
อุปัชฌายพ์รอ้มไวแ้ลว้) ทา่นบรรลุโสดาปัตตผิลเมือ่ไดฟั้งธรรมกถาของพระ
ปุณณมนัตาณีบุตร ดงัคาํในอานนทสตูรว่า ทา่นผูม้อีายทุัง้หลาย  ทา่นพระ
ปุณณมนัตานีบุตรเป็นผูม้อุีปการะมากแก่พวกเราผูเ้ป็นภกิษุใหม ่ ทา่นสอนพวก
เราดว้ยโอวาทนี้  เพราะฟังธรรมเทศนานี้ของทา่นพระปุณณมนัตานีบุตร ผมจงึ
ไดบ้รรลุธรรม(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๘๓/๑๔๓) เมือ่พระพทุธบดิา คอืพระเจา้สทุโธท
นะ ประชวรทรงฟังธรรมไดบ้รรลุอรหตัตผลและดบัขนัธปรนิิพพาน ในพรรษาที ่
๕ แหง่พทุธกจิแลว้ พระนางมหาปชาบด ี ไดไ้ปเฝ้าพระพทุธเจา้ และทลูขอให้
สตรไีดบ้รรพชา แต่ยงัไมส่าํเรจ็ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๐๑/๓๑๓) จนกระทัง่ต่อมาได้
อาศยัพระอานนทช์ว่ยทลูขอ พระนางและสากยิานีทัง้หลายจงึไดบ้วช เป็นจุดเริม่
กาํเนิดภกิษุณีสงฆ ์ พระอานนทไ์ดเ้ป็นอุปัฏฐากรบัใชพ้ระพทุธเจา้ตามโอกาส
เชน่เดยีวกบัพระเถระรปูอืน่มากทา่น จนกระทัง่ในพรรษาที ่ ๒๐ แหง่พทุธกจิ 
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ทา่นไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นพระอุปัฏฐากประจาํพระองค(์นิพทัธุปัฏฐาก) ของ
พระพทุธเจา้ (เชน่ ท.ีอ.๒/๑๔) ซึง่ทา่นตกลงรบัหน้าทีด่ว้ยการทลูขอพร ๘ 
ประการ ทา่นไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะหลายดา้น คอื เป็นพหสูตู เป็นผูม้สีต ิมี
คต ิ มธีติ ิ และเป็นอุปัฏฐากทีย่อดเยีย่ม ทา่นบรรลุพระอรหตัหลงัจาก
พระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ ๓ เดอืน เป็นกาํลงัสาํคญัในคราวทาํปฐมสงัคายนา 
คอื เป็นผูว้สิชันาพระธรรม (ซึง่ต่อมาแบ่งเป็นพระสตูรและพระอภธิรรม) พระ
อานนทด์าํรงชวีติสบืมาจนอายไุด ้ ๑๒๐ ปี จงึปรนิิพพานในอากาศ เหนือแมน้ํ่า
โรหณิี ซึง่เป็นเสน้กัน้แดนระหวา่งแควน้ของพระญาตทิัง้สองฝ่าย คอื ศากยะ 
และโกลยิะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๗๙/๒๑๐,๑๐/๒๘๐/๒๑๐,๑๐/๒๘๐/๒๑๑,ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๘๔/๗๗,๑๘/๘๕/๗๗,๑๘/๘๖/๗๗,๑๘/๘๔/๗๘,๑๘/๘๕/๗๘,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๕๓๙/๕๘๔,๓๗/๘๐๐/๘๓๗) ; ด ูพร ๘ 

อานนท ,์ กษตัริย  ์:  ชื่อกษตัรยิอ์งคห์น่ึง ผูเ้ป็นพุทธบดิาของพระปทุมตุตระโพธสิตัว ์ แหง่
หงสวด ีมพีระมเหสนีามวา่สชุาดา ดงัคาํในปทุมตุตรพทุธวงศว์า่ กรงุชือ่วา่หงสว
ด ี  กษตัรยิพ์ระนามวา่อานนทเ์ป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่สชุาดาเป็น
พระชนนี ของพระศาสดาพระนามวา่ปทมุตุตระ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๙/๖๔๓) 

อานนท ,์ ปลา : ชือ่อานนทต์วัหนึ่ง ทีอ่ยูใ่นทะเล มตีวัใหญ่มาก คราวหนึ่งตดิใจในรส และหาง
ตนเอง จงึงบักดักนิ ทาํใหต้นเองตาย ดงัคาํในมหาสตุโสมชาดกที ่   กาฬ
เสนาบด ี เมือ่จะนําเรือ่งมาแสดง จงึกราบทลูวา่ ปลาใหญ่ชือ่อานนท ์ตดิใจในรส
ปลาทุกชนิด เมือ่ฝงูปลาหมดสิน้ไป กก็ลบัมากนิตวัเองตาย พระองคท์รง
ประมาทไปแลว้ มพีระทยัยนิดยีิง่นกัในรส(เนื้อมนุษย)์ ถา้เป็นคนพาลต่อไป ยงั
ไมท่รงรูส้กึอยา่งนี้ จะตอ้งมาละทิง้พระโอรส พระมเหส ีและพระญาต ิจะกลบัมา
เสวยตวัพระองคเ์อง (ข.ุอสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๓๗๘/๑๖๐) 

อานนท ,์ พญานกแร้ง : ชือ่แรง้ตวัหนึ่ง ทีฟั่งธรรมจากนกกุณาละแลว้เขา้ใจธรรมที่
เกดิจากผูห้ญงิ มปีรากฏในกุณาลชาดก ดงัคาํที ่พญานกแรง้ชือ่อานนท ์รูแ้จง้ชดั
ซึง่เนื้อความทัง้เบือ้งตน้ ทา่มกลางและทีส่ดุ ของนกกุณาละจงึไดก้ล่าวเนื้อความ
ในเวลานัน้วา่ ถา้บุรุษจะพงึยกแผน่ดนิแมท้ีเ่ตม็ไปดว้ยทรพัยผ์นืนี้ ใหแ้ก่หญงิผูท้ี่
ตนยกยอ่งไซร ้หญงินัน้ไดโ้อกาสแลว้กจ็ะพงึดหูมิน่บุรุษแมน้ัน้เพราะเหตุนัน้ เรา
จงึไมย่อมตกไปสูอ่าํนาจของหญงิเหล่านัน้ผูท้ีไ่มใ่ชค่นด ี (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/
๓๒๕/๑๕๐) 

อานนท ,์ พระราชา : ชื่อพระราชาองคห์น่ึง แห่งกรุงหงสวด ี ดงัคาํในปิลนิทวจัฉเถราปทานที่
ทา่นเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนไวว้า่ ขา้พเจา้เป็นคนเฝ้าประตอูยูท่ีก่รุงหงสว
ดไีดร้วบรวมโภคสมบตัเิกบ็ไวใ้นเรอืนมากมายนบัไมถ่ว้น ครัง้นัน้ ขา้พเจา้นัง่อยู่



 

๖๓๓๖ 
 

 

ในสถานทีส่งดั ทาํใจใหร้า่เรงินัง่อยูใ่นปราสาททีป่ระเสรฐิ ไดค้ดิอยา่งนี้วา่โภค
สมบตัขิองเรามมีากภายในบุรขีองเรากม็ัง่คัง่แมพ้ระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในแผน่ดนิ
พระนามวา่อานนท ์กท็รงเชือ้เชญิเรา (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓/๕๗๙) 

อานนท ,์ ราชกมุาร : ชื่อพระราชกมุารองคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระอานนท ์ สมยั
พระพทุธเจา้นามวา่ปทุมตุตระ สมยัทีเ่กดิเป็นพระราชกุมาร อยูบ่นหลงัชา้งพบ
พระพทุธเจา้ จงึลงมาแลว้ถวายอภวิาทพระพทุธเจา้ แลว้ไดร้บัการพยากรณ์วา่ 
ราชกุมารนี้จกัเป็นพระญาตขิองพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นธงชยัแหง่ศากยะ
ตระกลูมนีามว่าอานนทเ์ป็นอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่มี
ความเพยีรมปัีญญารกัษาตน  เฉลยีวฉลาดในพาหุสจัจะ ประพฤตถิ่อมตน  ไม่
แขง็กระดา้ง เป็นผูท้รงไวซ้ึง่ปาฐะทัง้ปวง พระอานนทน์ัน้มจีติเดด็เดีย่วบาํเพญ็
เพยีร เป็นผูส้งบระงบั  ไมม่อุีปธ ิ กาํหนดรูอ้าสวะทัง้ปวงเป็นผูไ้มม่อีาสวะแลว้
นิพพาน (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๕๔/๙๙) 

อานนทเถรคาถา : ภาษติของพระอานนทเถระ,คาถาของพระอานนทเถระ ทา่นพระอานนท
เถระเมือ่สงัคายนาพระธรรมไดก้ล่าววา่ บณัฑติไมพ่งึทาํความเป็นสหายกบัคน
พดูสอ่เสยีด  ๑ คนมกัโกรธ  ๑  คนตระหนี่  ๑  คนชอบใจทีจ่ะใหผู้อ้ืน่พนิาศ  ๑  
เพราะการสมาคมกบัคนชัว่เป็นความเลว  ๑       บณัฑติพงึทาํความเป็นสหาย
กบัคนทีม่ศีรทัธา  ๑ มศีลีเป็นทีร่กั  ๑  มปัีญญา  ๑  เป็นพหสูตู  ๑ เพราะการ
สมาคมกบัคนดทีัง้หลายเป็นความเจรญิ ฯลฯ มติรเก่า กล็่วงลบัไป  จติของเรา
ไมย่อมสมาคมกบัมติรใหม ่ วนันี้เรานัน้  ขอเขา้ฌานอยูค่นเดยีว เหมอืนกบันก
เขา้อยูป่ระจาํรงัในฤดฝูน (พระศาสดาไดต้รสักบัพระอานนทเถระวา่ เธออยา่ได้
หา้มชนหมูม่ากผูเ้ป็นชาวต่างรฐัต่างถิน่ทีพ่ากนัมาไมท่นัพบเรา ชนเหล่านัน้ซึง่
มุง่ฟังธรรม จงเขา้พบเราได ้ น้ีแหละเป็นเวลาเขา้พบเรา) พระอานนทเถระไดฟั้ง
พทุธดาํรสันัน้แลว้  ไดก้ล่าววา่  พระศาสดาผูม้พีระจกัษุทรงประทานพระ
วโรกาส ไมท่รงหา้มชนหมู่มากซึง่เป็นชาวต่างรฐัต่างถิน่ทีพ่ากนัมาไมท่นัเขา้เฝ้า 
เมือ่เราเป็นเสขบุคคลอยู ่ ๒๕  ปี  กามสญัญามไิดเ้กดิขึน้ ทา่นจงมองเหน็ธรรม
วา่เป็นธรรมดงีาม ฯลฯ (พระอานนทเถระก่อนจะปรนิิพพาน  ไดก้ล่าวภาษติ
สดุทา้ยวา่) เราไดป้รนนิบตัพิระศาสดา ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
ปลงภาระทีห่นกัเสยีได ้ บดัน้ีไมม่กีารเกดิอกี (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๐๑๗/๕๐๖) 

อานัณยสขุ : สขุเกดิจากความไมเ่ป็นหนี้, เป็นขอ้ ๓ ในสขุ ๔ ของคฤหสัถ ์ ดงัคาํในอานณัย
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสักบัอนาถบณิฑกิคหบดดีงันี้วา่ คหบด ี  สขุ ๔ 
ประการน้ีคฤหสัถผ์ูบ้รโิภคกาม๒พงึไดร้บัตามกาล ตามสมยั คอื ๑. อตัถสิขุ (สขุ
เกดิจากความมทีรพัย)์ ๒.โภคสุข (สขุเกดิจากการใชจ้า่ยทรพัย)์ ๓. อานณัยสขุ 
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(สขุเกดิจากความไมเ่ป็นหนี้) ๔. อนวชัชสขุ (สขุเกดิจากความประพฤตทิีไ่มม่ี
โทษ) มอีธบิายความหมายไวว้า่ อานณัยสขุ  เป็นอยา่งไร คอื  กุลบุตรในโลกน้ี
ไมเ่ป็นหนี้ใคร  ไมว่า่จะน้อยหรอืมากกต็าม เขาไดร้บัสขุ โสมนสัวา่ เราไมเ่ป็น
หน้ีใคร ไมว่า่จะน้อยหรอืมาก น้ีเรยีกวา่ อานณัยสขุ  (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๒/
๑๐๕) 

อานัณยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสขุเกดิจากความไม่เป็นหนี้  พระผูม้พีระภาคตรสักบั
อนาถบณิฑกิคหบดทีีเ่ขา้ไปเฝ้าถงึทีป่ระทบัวา่ สขุทีค่ฤหสัถผ์ูบ้รโิภคกาม 
(หมายถงึผูอ้ยูค่รองเรอืน) พงึไดร้บัตามกาล ตามสมยั ๔ คอื (๑) อตัถสิุข สขุ
เกดิจากความมทีรพัย ์ คอืกุลบุตรมโีภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความ
ขยนัหมัน่เพยีรอาบเหงือ่ต่างน้ําเกบ็รวบรวมดว้ยน้ําพกัน้ําแรง ไดม้าชอบธรรม 
จงึทาํใหไ้ดร้บัสขุโสมนสั (๒) โภคสขุ สขุเกดิจากการใชจ้า่ยทรพัย ์คอืกุลบุตรใช้
สอยโภคทรพัยแ์ละทาํบุญดว้ยโภคทรพัย ์ จงึทาํใหไ้ดร้บัสขุโสมนสั (๓) อานณัย
สขุ สขุเกดิจากความไม่เป็นหนี้ คอืกุลบุตรไมเ่ป็นหนี้ใคร ไมว่า่จะน้อยหรอืมาก 
จงึทาํใหไ้ดร้บัสขุโสมนสั (๔) อนวชัชสุข สขุเกดิจากความประพฤตทิีไ่มม่โีทษ 
คอือรยิสาวกประกอบดว้ยกายกรรม วจกีรรม มโนกรรมทีไ่มม่โีทษ จงึทาํให้
ไดร้บัสขุโสมนสั (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕) 

อานันตริกสมาธิ:สมาธติามลาํดบั,สมาธทิีใ่หผ้ลโดยลาํดบั,สมาธอินัไมม่รีะหวา่งคอืไมม่อีะไรคัน่ 
หมายความวา่ ใหเ้กดิผลตามมาทนัท ีไดแ้ก่ มรรคสมาธ ิซึง่เมือ่เกดิขึน้แลว้ กจ็ะ
เกดิมรรคญาณ คอืปัญญาทีก่าํจดัอาสวะ ตามตดิต่อมาในทนัท,ี อนนัตรกิสมาธน้ีิ 
พระพทุธเจา้ตรสัวา่เป็นสมาธเิยีย่มยอด ไม่มสีมาธใิดเทยีมเทา่ (ข.ุข.ุ๒๕/๗/๕) 
เพราะทาํกเิลสใหส้ิน้ไปได ้ ประเสรฐิกวา่รปูาวจรสมาธแิละแมแ้ต่อรปูาวจรสมาธิ
ของพระพรหม หรอืทีจ่ะทาํใหไ้ดเ้กดิเป็นพรหม ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรควา่ 
ปัญญาในการตดัขาดอาสวะเพราะความบรสิทุธิแ์หง่จติทีไ่มฟุ้่งซ่านชือ่วา่อานนั
ตรกิสมาธญิาณ,มอีธบิายความไวว้า่ ความทีจ่ติเป็นเอกคัคตารมณ์ (มอีารมณ์
เดยีว) ไมฟุ้่งซ่านดว้ยอํานาจแหง่เนกขมัมะ ชือ่วา่สมาธ ิ ญาณยอ่มเกดิขึน้ดว้ย
อาํนาจแหง่สมาธนิัน้  อาสวะทัง้หลายยอ่มสิน้ไปดว้ยญาณนัน้ สมถะมก่ีอน 
ญาณมภีายหลงั ดว้ยประการฉะนี้ ความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ยอ่มมไีดด้ว้ย
ญาณนัน้เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ ปัญญาในการตดัขาดอาสวะเพราะความ
บรสิทุธิแ์หง่จติทีไ่มฟุ้่งซ่าน ชือ่วา่อานนัตรกิสมาธญิาณ,ท่านจงึกล่าววา่  ปัญญา
ในการตดัขาดอาสวะเพราะความบรสิทุธิแ์หง่จติทีไ่มฟุ้่งซ่าน ชือ่วา่อานนัตรกิ
สมาธญิาณ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๒/๓,๓๑/๘๐/๑๓๖) 
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  อรรถกถาอธิบายว่า คาํวา่ อานนัตรกิสมาธ ิ ในทีน้ี่หมายถงึอรยิสมัมาสมาธ ิ
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๖/๑๒๑) ทีเ่รยีกวา่ อานนัตรกิสมาธ ิ (สมาธทิีใ่หผ้ลโดยลาํดบั) 
เพราะเป็นสมาธทิีใ่หผ้ลแน่นนอนตามลาํดบั สามารถถอนกเิลสไดส้ิน้เชงิ (ข.ุข.ุอ. 
(บาล)ี ๖/๑๕๘)  

อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส : แสดงอานนัตรกิสมาธญิาณ อธบิายอุทเทสที ่๓๒ ของ
ญาณกถาทีย่กมาตัง้เป็นคาํปุจฉา ดงันี้ 

  ทา่นพระสารบีุตรนําธรรม ๗๗ ประการมาจาํแนกดว้ยอานนัตรกิสมาธญิาณ 
รวม ๗๗ รอบ ธรรม ๗๗ ประการนัน้ จดัเป็นหมวดได ้๖ หมวด ดงันี้  

  ๑. ธรรม ๗ ประการ ไดแ้ก่ (๑) เนกขมัมะ (๒) อพยาบาท (๓) อาโลกสญัญา 
(๔) อวกิเขปะ (๕) ธมัมววตัถาน (๖) ญาณ (๗) ปามชุชะ 

  ๒. สมาบตั ิ๘ ไดแ้ก่ รปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ 
  ๓. กสณิ ๑๐ ไดแ้ก่ (๑) ปฐวกีสณิ (๒) อาโปกสณิ (๓) เตโชกสณิ (๔) วาโย- 

กสณิ (๕) นีลกสณิ (๖) ปีตกสณิ (๗) โลหติกสณิ (๘) โอทาตกสณิ (๙) อากาสก
สณิ (๑๐) วญิญาณกสณิ 

  ๔. อนุสสต ิ๑๐ ไดแ้ก่ (๑) พทุธานุสสต ิ(๒) ธมัมานุสสต ิ(๓) สงัฆานุสสต ิ(๔) 
สลีานุสสต ิ(๕) จาคานุสสต ิ(๖) เทวตานุสสต ิ(๗) อานาปานสัสต ิ(๘) มรณสัสต ิ
(๙) กายคตาสต ิ(๑๐) อุปสมานุสสต ิ

  ๕. สญัญา ๑๐ ไดแ้ก่ (๑) อุทธุมาตกสญัญา (๒) วนีิลกสญัญา (๓) วปิุพพก-
สญัญา (๔) วจิฉิททกสญัญา (๕) วกิขายติกสญัญา (๖) วกิขติตกสญัญา (๗) หต
วกิขติตกสญัญา (๘) โลหติกสญัญา (๙) ปุฬวกสญัญา (๑๐) อฏัฐกิสญัญา 

  ๖. อานาปานสต ิ (การมสีตกิาํหนดลมหายใจเขา้-ออก) ๓๒ ประการ จดัเป็น 
๑๖ คู ่ไดแ้ก่  

  ๑. การหายใจเขา้-ออกยาว 
  ๒. การหายใจเขา้-ออกสัน้ 
  ๓. ความกาํหนดรูก้องลมทัง้ปวงหายใจเขา้-ออก 
  ๔. ความระงบักายสงัขารหายใจเขา้-ออก 
  ๕. ความกาํหนดรูปี้ตหิายใจเขา้- ออก 
  ๖. ความกาํหนดรูส้ขุหายใจเขา้-ออก 
  ๗. ความกาํหนดรูจ้ติตสงัขารหายใจเขา้-ออก 
  ๘. ความระงบัจติตสงัขารหายใจเขา้-ออก 
  ๙. ความกาํหนดรูจ้ติหายใจเขา้-ออก 
  ๑๐. ความทาํจติใหบ้นัเทงิหายใจเขา้-ออก 
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  ๑๑. ความตัง้จติไวห้ายใจเขา้-ออก 
  ๑๒. ความเปลือ้งจติหายใจเขา้-ออก 
  ๑๓. ความพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งหายใจเขา้-ออก 
  ๑๔. ความพจิารณาเหน็ความคลายกาํหนดัหายใจเขา้-ออก 
  ๑๕. ความพจิารณาเหน็ความดบัหายใจเขา้-ออก 
  ๑๖. ความพจิารณาเหน็ความสละคนืหายใจเขา้-ออก 
  ตวัอยา่ง รอบที ่๑ การจาํแนกดว้ยเนกขมัมะ 
  ความทีจ่ติเป็นเอกคัคตารมณ์ ไมฟุ้่งซ่านดว้ยอาํนาจเนกขมัมะ ชือ่วา่สมาธ ิ

ญาณยอ่มเกดิขึน้ดว้ยอาํนาจแหง่สมาธนิัน้ อาสวะทัง้หลายยอ่มสิน้ไปดว้ยญาณ
นัน้ สมถะมกี่อน ญาณมภีายหลงั ดว้ยประการฉะนี้ ความสิน้ไปแหง่อาสวะ
ทัง้หลาย ยอ่มมไีดด้ว้ยญาณนัน้ เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่ ปัญญาในการตดั
ขาดอาสวะ เพราะความบรสิทุธิแ์หง่จติทีไ่มฟุ้่งซ่าน ชือ่วา่อานนัตรกิสมาธญิาณ 

  คาํวา่ อาสวะ อธบิายวา่ อาสวะเหล่านัน้ อะไรบา้ง 
  คอื กามาสวะ ภวาสวะ ทฏิฐาสวะ และอวชิชาสวะ 
  อาสวะเหล่าน้ียอ่มสิน้ไป ณ ทีไ่หน 
  คอื ดว้ยโสดาปัตตมิรรค ทฏิฐาสวะทัง้สิน้ยอ่มสิน้ไป กามาสวะทีเ่ป็นเหตุให้

ไปสูอ่บายยอ่มสิน้ไป ภวาสวะทีเ่ป็นเหตุใหไ้ปสูอ่บายยอ่มสิน้ไป อวชิชาสวะที่
เป็นเหตุใหไ้ปสูอ่บายยอ่มสิน้ไป อาสวะเหล่าน้ีย่อมสิน้ไปในขณะแหง่โสดาปัตติ
มรรคนี้ 

  ดว้ยสกทาคามมิรรค กามาสวะทีเ่ป็นสว่นหยาบยอ่มสิน้ไป ภวาสวะทีต่ ัง้อยู่
รว่มกบักามาสวะนัน้ยอ่มสิน้ไป อวชิชาสวะทีต่ัง้อยูร่ว่มกบักามาสวะนัน้ยอ่มสิน้
ไป อาสวะเหล่าน้ียอ่มสิน้ไปในขณะแหง่สกทาคามมิรรคนี้ดว้ยอนาคามมิรรค 
กามาสวะทัง้สิน้ยอ่มสิน้ไป ภวาสวะทีต่ัง้อยูร่ว่มกบักามาสวะนัน้ยอ่มสิน้ไป 
อวชิชาสวะทีต่ ัง้อยูร่ว่มกบักามาสวะนัน้ยอ่มสิน้ไป อาสวะเหล่าน้ียอ่มสิน้ไป
ในขณะแห่งอนาคามมิรรคน้ี ดว้ยอรหตัตมรรค ภวาสวะทัง้สิน้ย่อมสิน้ไป อวชิชา
สวะทัง้สิน้ยอ่มสิน้ไป อาสวะเหล่าน้ีย่อมสิน้ไปในขณะแหง่อรหตัตมรรคนี้ 

  อกี ๗๖ รอบกม็รีปูแบบเดยีวกนันี้ ต่างกนัแต่องคธ์รรมเท่านัน้ (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๘๐/๑๓๖) 

อานันทเจดีย  ์: เจดยีสถานแหง่หนึ่อยูใ่นเขตโภคนคร ระหวา่งทางจากเมอืงเวสาลสีูเ่มอืงปาวา 
เป็นทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัมหาปเทส ๔ ฝ่ายพระสตูร ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูร
และมหาปเทสสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่เสดจ็ถงึโภค
นคร ประทบัอยูท่ีอ่านนัทเจดยีใ์นโภคนคร รบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย เราจะแสดงมหาปเทส ๔ ประการนี้เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี
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เราจกักล่าว, และตรสัถงึศลี สมาธ ิ ปัญญา วมิตุต ิดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคเมือ่
ประทบัอยูท่ีอ่านนัทเจดยีใ์นโภคนคร  ทรงแสดงธรรมกีถาเป็นอนัมากแก่ภกิษุ
ทัง้หลายอยา่งนี้วา่ ศลีมลีกัษณะอย่างนี้ สมาธมิลีกัษณะอยา่งนี้ ปัญญามลีกัษณะ
อยา่งนี้ สมาธอินับุคคลอบรมโดยมศีลีเป็นฐานยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก 
ปัญญาอนับุคคลอบรมโดยมสีมาธเิป็นฐาน ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก จติอนั
บุคคลอบรมโดยมปัีญญาเป็นฐาน ยอ่มหลุดพน้โดยชอบจากอาสวะทัง้หลายคอื
กามาสวะภวาสวะ  และอวชิชาสวะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๗/๑๓๔,๑๐/๑๘๘/
๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๐/๒๕๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อานนัทเจดยี ์ หมายถงึหมายถงึสถานทีเ่ป็นทีอ่ยู่
ของอานนัทยกัษ์ (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๑๘๐/๔๐๒)  

อานันทเถรปัญหวตัถ ุ: เรือ่งปัญหาของพระอานนทเถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่
พระอานนทเถระวา่ การไมท่าํบาปทัง้ปวง การทาํกุศลใหถ้งึพรอ้ม การทาํจติของ
ตนใหผ้อ่งแผว้  น้ีคอื  คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย  

  ความอดทนคอืความอดกลัน้เป็นตบะอยา่งยิง่ พระพทุธเจา้ทัง้หลายตรสัวา่ 
นิพพานเป็นบรมธรรม ผูท้าํรา้ยผูอ้ื่น ไมช่ือ่วา่  เป็นบรรพชติ ผูเ้บยีดเบยีนผูอ้ื่น  
ไมช่ือ่วา่เป็นสมณะ  

   การไมก่ล่าวรา้ยผูอ้ื่น การไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่น ความสาํรวมในปาตโิมกข ์
ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณในอาหาร การอยูใ่นเสนาสนะทีส่งดั การประกอบความ
เพยีรในอธจิติ  น้ีคอืคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๓/
๙๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ การทาํจติของตนใหผ้อ่งแผว้ หมายถงึการทาํจติ
ของตนใหผ้อ่งใสปราศจากนิวรณ์ ๕ ประการ (ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๖/๔/๙๕) คาํวา่ อธิ
จติ ในทีน้ี่หมายถงึสมาบตั ิ ๘ รวมถงึไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิ และปัญญาดว้ย 
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๖/๙๕)  

อานันทเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระอานนทเถระ ม ี๓ เรือ่ง แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อานันทเถรวตัถ ุพระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่พระอานนทเถระวา่ กลิน่

ดอกไมล้อยไปทวนลมไมไ่ด ้กลิน่จนัทน์  กลิน่กฤษณา หรอืกลิน่กระลําพกักล็อย
ไปทวนลมไมไ่ด ้สว่นกลิน่ของสตับุรษุ  ลอยไปทวนลมได ้ เพราะสตับรุษุขจรไป
ทัว่ทุกทศิ  กลิน่ศลียอดเยีย่มกวา่กลิน่หอมเหล่าน้ี  คอืกลิน่จนัทน์  กลิน่กฤษณา  
กลิน่ดอกอุบล  และกลิน่ดอกมะล ิ(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๕๔/๔๓) 

 2.อานันทเถรวตัถ ุพระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่พระอานนทเถระวา่ บุรษุ
อาชาไนยหาไดย้าก เพราะวา่ทา่นไมเ่กดิในทีท่ ัว่ไป                   ทา่นเป็น
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นกัปราชญ ์  ไปเกดิในตระกลูใด ตระกลูนัน้ยอ่มมแีต่ความสขุ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๑๙๓/๙๒) 

 3.อานันทเถรวตัถ ุพระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่พระอานนทเถระวา่ ดวง
อาทติยส์อ่งสวา่งเฉพาะกลางวนั ดวงจนัทรส์อ่งสวา่งเฉพาะกลางคนื กษตัรยิ์
ทรงเครือ่งรบแลว้  จงึสงา่งาม พราหมณ์เพง่พนิิจ  จงึสงา่งาม แต่พระพทุธเจา้
ทรงสงา่งามดว้ยพระเดช ตลอดทัง้กลางวนัและกลางคนื (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๗/
๑๕๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พระเดช ในทีน้ี่หมายถงึเดช ๕ อยา่ง คอื เดชแหง่
ศลี เดชแห่งคณุ เดชแหง่ปัญญา เดชแห่งบุญ และ  เดชแหง่ธรรม (ข.ุธ.อ. (บาล)ี 
๘/๙๖)  

อานันทเถรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอานนทเถระ ทา่นพระสารบีุตรถามทา่นพระอานนทว์า่ 
เพราะละธรรมเทา่ไร ประกอบดว้ยธรรมเทา่ไร พระผูม้พีระภาคจงึพยากรณ์วา่
เป็นโสดาบนั ทา่นพระอานนทต์อบวา่ เพราะละธรรม ๔ มคีวามเลื่อมใสอนัไม่
หวัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้  และเพราะประกอบดว้ยธรรม ๔ มคีวาม
เลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๙/๕๑๒) 

อานันทเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอานนทเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่  
ในอดตีชาต ิ ทา่นเกดิเป็นราชกุมารน้องชายต่างมารดากบัพระพุทธเจา้พระนาม
วา่ปทุมตุตระ ไดก้ัน้เศวตฉตัรถวายพระพทุธเจา้ขณะกําลงัแสดงธรรม เพราะผล
แหง่กรรมนัน้ ทา่นเวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่นเทวดาและมนุษยเ์ป็นอนัมาก ทา่นได้
เกดิเป็นทา้วสกักะ ๓๔ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๕๘ ชาต ิ เกดิเป็น
พระราชา ๑๐๘ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ เกดิในศากยตระกลู ออกบวชในพระ
ศาสนาไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๔๔/๙๘) 

อานันทภทัเทกรตัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอานนทแ์สดงเรือ่งผูม้รีาตรเีดยีวเจรญิ ทา่น
พระอานนทไ์ดแ้สดงพระสตูรทีม่ลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบ
แก่ภกิษุทัง้หลาย ณ วดัพระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสา
วตัถ ีและแสดงแก่พระผูม้พีระภาค  ในตอนทา้ย พระผูม้พีระภาคกไ็ดท้รงแสดง
ซ้ําอกี ทา่นพระอานนทไ์ดแ้สดงภทัเทกรตัตสตูร ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง
แสดงแก่ตนใหภ้กิษุทัง้หลายทีม่าหาตนฟัง แลว้แสดงภทัเทกรตัตสตูรถวายพระ
ผูม้พีระภาคผูเ้สดจ็มาทหีลงัซํ้าอกี พระองคต์รสัสรรเสรญิพระเถระแลว้ไดท้รง
แสดงภทัเทกรตัตสตูรนัน้ซํ้าอกีครัง้หนึ่ง เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้
แลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๗๖/๓๒๔) 
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อานันทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอานนท ์ม ี๒๑ สตูร แปลความหมายสตูรวา่ พระสตูรวา่ดว้ย
พระอานนท ์๑๘ สตูร ต่างกนั ๓ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 

 1.อานันทสตูร สมยัทีท่า่นพระอานนทอ์ยู่ ณ วดัพระเชตวนั ไดเ้ขา้ไปบณิฑบาต
โดยมทีา่นพระวงัคสีะเป็นปัจฉาสมณะ  และทา่นพระวงัคสีะเกดิความไมย่นิด ี
กาํหนดัจงึกล่าวกบัทา่นพระอานนทว์า่  กระผมถูกกามราคะแผดเผา จติเรา่รอ้น 
ขอทา่นโปรดอนุเคราะหบ์อกเหตุทีจ่ะดบัราคะใหด้ว้ย ท่านพระอานนทก์ล่าววา่ 
จติทา่นเรา่รอ้นเพราะความสาํคญัผดิ ทา่นจงละทิง้นิมติวา่งามซึง่ประกอบดว้ย
ราคะ ทา่นจงดสูงัขารโดยความเป็นของแปรผนั เป็นทุกข ์ อยา่ดโูดยความเป็น
อตัตา จงดบัราคะ อยา่ถูกราคะเผาผลาญ ทา่นจงอบรมจติใหม้อีารมณ์เดยีว ให้
ตัง้มัน่ด ีดว้ยการพจิารณาใหเ้หน็วา่ไมง่าม จงอบรมกายคตาสต ิและจงเป็นผูเ้บื่อ
หน่ายใหม้าก จงอบรมความไมม่นิีมติ และจงถอนมานานุสยั  แลว้ทา่นจกัเป็นผู้
สงบ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๒/๓๐๗) 

 2.อานันทสตูร สมยัทีท่า่นพระอานนทอ์ยู ่ณ ราวป่าแหง่หนึ่ง แควน้โกศล ทา่น
มวัรบัแขกคฤหสัถม์ากไป เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นราวป่านัน้ประสงคจ์ะใหท้า่นสลด
ใจจงึกล่าววา่ ทา่นจงเขา้ไปยงัพุม่ไม ้ กาํหนดนิพพานไวใ้นใจ เพง่ฌานไป อยา่
ประมาท เสยีงวพิากษว์จิารณ์ของคนจะชว่ยอะไรทา่นได ้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๒๕/
๓๒๗) 

 3.อานันทสตูร ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ พระองคต์รสัเรยีกความดบัแหง่ธรรมเหล่าไหนวา่
เป็นนิโรธ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ขนัธ ์ ๕ ไมเ่ทีย่ง ถูกปัจจยัปรุงแต่ง อาศยั
ปัจจยัเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไป เสือ่มไป คลายไป ดบัไปเป็นธรรมดา ความดบัแหง่
ขนัธ ์๕ นัน้ เราเรยีกวา่นิโรธ  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๕๙/๒๕) 

 4.อานันทสตูร ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ พระองคต์รสัเรยีกความดบัแหง่ธรรมเหล่าไหนวา่
เป็นนิโรธ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ขนัธ ์ ๕ ไมเ่ทีย่ง ถูกปัจจยัปรุงแต่ง อาศยั
ปัจจยัเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไป เสือ่มไป คลายไป ดบัไปเป็นธรรมดา ความดบัแหง่
ขนัธ ์๕ นัน้ เราเรยีกวา่นิโรธ  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๑/๓๒) 

 5.อานันทสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถาม
ทา่นพระอานนทว์า่ ความเกดิขึน้และความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏ 
เมือ่ธรรมเหลา่ไหนตัง้อยู ่ ความแปรปรากฏ เมือ่ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ 
ความเกดิขึน้และความเสือ่มไปแหง่ขนัธ ์๕ ปรากฏ เมือ่ขนัธ ์๕ ตัง้อยู ่ความแปร
ปรากฏ พระองคจ์งึประทานสาธุการวา่ ดลีะ ดลีะ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๗/๕๑) 
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 6.อานันทสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสัถามทา่นพระอานนทว์า่ ความเกดิขึน้และความเสือ่มไปแหง่ธรรม
เหล่าไหนปรากฏแลว้ จกัปรากฏและกาํลงัปรากฏ เมื่อธรรมเหล่าไหนตัง้อยู่ 
ความแปรปรากฏแลว้ จกัปรากฏและกาํลงัปรากฏ เมือ่ทา่นพระอานนทก์ราบทลู
วา่ เมือ่ขนัธ ์๕ ล่วงไป ดบัไป แปรผนัไปแลว้ ความเกดิขึน้และความเสือ่มไปแหง่
ขนัธ ์ ๕ นัน้ปรากฏแลว้ เมื่อขนัธ ์ ๕ นัน้ตัง้อยู ่ ความแปรปรากฏแลว้ ความ
เกดิขึน้และความเสือ่มไปแหง่ขนัธ ์๕ ปรากฏแลว้ เมือ่ขนัธ ์๕ ตัง้อยู่ ความแปร
ปรากฏแลว้ พระองคจ์งึประทานสาธุการวา่ ดลีะ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๘/๕๒)  

 7.อานันทสตูร ทา่นพระอานนทข์ณะอยู ่ ณ กรุงสาวตัถไีดก้ลา่วกบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ทา่นพระปุณณมนัตานีบุตรมอุีปการะมากต่อพวกเรา เพราะทา่นมกั
กล่าวสอนเสมอวา่ เพราะถอืมัน่ขนัธ ์๕ ตณัหา มานะและทฏิฐวิา่เรามจีงึม ีเพราะ
ไมถ่อืมัน่ขนัธ ์๕ ตณัหา มานะและทฏิฐนิัน้ย่อมไมม่ ีเปรยีบเหมอืนสตรหีรอืบุรุษ
ผูช้อบแต่งตวั มองดเูงาหน้าในกระจกหรอืภาชนะน้ําทีใ่สสะอาด เพราะอาศยั
กระจกหรอืภาชนะน้ํานัน้จงึเหน็เงาหน้าได ้ หากไมเ่ชน่นัน้กไ็มส่ามารถเหน็ได ้
และทา่นยงักล่าวสอนกระผมวา่ เพราะเหตุทีข่นัธ ์๕ ไมเ่ทีย่ง อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั
เหน็อยา่งนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแมใ้นขนัธ ์๕ เมือ่เบื่อหน่ายยอ่มคลายกาํหนดั เพราะ
คลายกาํหนดัจติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่หลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ 
อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิเพือ่ความเป็นอยา่งน้ีอกี 
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๓/๑๔๒) 

 8.อานันทสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ เวทนามเีทา่ไร ความเกดิ ความดบั
และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร อะไรเป็นคุณ เป็นโทษและ
เป็นเครือ่งสลดัออกจากเวทนา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เวทนาม ี๓ คอื สขุ
เวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสขุเวทนา เพราะผสัสะเกดิเวทนาจงึเกดิ เพราะ
ผสัสะดบัเวทนาจงึดบั อรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่
เวทนา สภาพทีส่ขุโสมนสัอาศยัเวทนาเกดิขึน้ น้ีเป็นคุณแหง่เวทนา สภาพที่
เวทนาไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์ มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา น้ีเป็นโทษแห่งเวทนา 
ธรรมเป็นทีก่าํจดัฉนัทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉนัทราคะในเวทนา น้ีเป็นเครือ่งสลดั
ออกจากเวทนา เรากล่าวความดบัไป ความระงบัไปและความสงบแหง่สงัขาร
ตามลาํดบั (ซึง่ความระงบัไปและความสงบแหง่สงัขารตามลาํดบั พงึทราบ
โดยนยัแหง่รโหคตสตูรในวรรคน้ี) (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๓/๒๘๘) 
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 9.อานันทสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเช
ตวนัไดต้รสัถามทา่นพระอานนทว์า่ เวทนามเีทา่ไร ความเกดิ ความดบัและ
ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร อะไรเป็นคุณ เป็นโทษและเป็น
เครือ่งสลดัออกจากเวทนา แลว้ตรสัอธบิายเองโดยนยัแหง่ปฐมอานนัทสตูรใน
วรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๖๔/๒๙๐) 

 10.อานันทสตูร วจัฉโคตรปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ อตัตามอียูห่รอื เมือ่เหน็วา่พระผูม้พีระภาคทรงนิ่ง
อยู ่จงึทลูถามอกี ๒ ครัง้วา่ อตัตาไมม่หีรอื และเมือ่เหน็วา่พระผูม้พีระภาคกไ็ด้
ทรงน่ิงอยูจ่งึลุกจากทีน่ัง่แลว้จากไป  เมือ่วจัฉโคตรปรพิาชกจากไปไมน่าน ทา่น
พระอานนทไ์ดท้ลูถามวา่ เพราะเหตุไร พระองคจ์งึไมท่รงพยากรณ์ปัญหาของ
ปรพิพาชกนัน้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า ถา้เราตอบวา่ อตัตามอียู ่คาํตอบนัน้
กจ็กัไปตรงกบัลทัธขิองพวกสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นสสัสตทฏิฐ(ิความเหน็วา่เทีย่ง) 
ถา้เราตอบวา่ อตัตาไมม่ ี คาํตอบนัน้กจ็กัไปตรงกบัลทัธขิองพวกสมณพราหมณ์
ผูเ้ป็นอุจเฉททฏิฐ(ิความเหน็วา่ขาดสญู) เราแมต้อบวา่ อตัตามอียู ่ คาํตอบนัน้ก็
ไมอ่นุโลมแก่ความเกดิขึน้แหง่ญาณของเราวา่ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา เราแม้
ตอบวา่ อตัตาไม่ม ี คาํตอบนัน้กไ็มไ่ดม้เีพือ่ความงมงายยิง่ขึน้แกว่จัฉโคตร
ปรพิาชกผูง้มงายอยูแ่ลว้วา่ เมือ่ก่อนอตัตาของเราไดม้แีลว้แน่นอน บดัน้ีอตัตา
นัน้ไมม่ ี(ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๔๑๙/๔๙๓ ) 

 11.อานันทสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) ทา่นพระอานนทท์ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 
อทิธ ิ อทิธบิาท อทิธบิาทภาวนา ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนาเป็นอยา่งไร 
พระองคต์รสัตอบวา่ อทิธ ิ ไดแ้ก่การสามารถแปลงกายเป็นหลายคนได ้ หายตวั
ได ้ ทะลุฝาหรอืกาํแพงไดเ้ป็นตน้ อทิธบิาท ไดแ้ก่มรรคปฏปิทาทีเ่ป็นเหตุใหไ้ด้
ฤทธิ ์ อทิธบิาทภาวนา ไดแ้ก่การเจรญิอทิธบิาทตามแนวของปธานธรรม และ
ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์๘  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๙/
๔๑๗) 

 12.อานันทสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัถามทา่นพระอานนทว์า่ 
อทิธ ิ อทิธบิาท อทิธบิาทภาวนา ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนาเป็นอยา่งไร 
แลว้ตรสัตอบดว้ยพระองคเ์องวา่ อทิธ ิ ไดแ้ก่การสามารถแปลงกายเป็นหลายคน
ได ้หายตวัได ้เป็นตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๔๐/๔๑๘) 

 13.อานันทสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) ทา่นพระอานนทท์ลูถามปัญหา ๓ ขอ้กบัพระ
ผูม้พีระภาค คอื (๑) ธรรม ๑ ทาํใหธ้รรม ๔ บรบิรูณ์ (๒) ธรรม ๔ ทาํใหธ้รรม ๗ 
บรบิรูณ์ (๓) ธรรม ๗ ทาํใหธ้รรม ๒ บรบิรูณ์ มอียูห่รอืไม ่พระองคต์รสัตอบวา่ ม ี
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คอื (๑) อานาปานสตสิมาธทิาํใหส้ตปัิฏฐาน ๔ บรบิรูณ์ (๒) สตปัิฏฐาน ๔ ทาํให้
โพชฌงค ์ ๗ บรบิรูณ์ (๓) โพชฌงค ์ ๗ ทาํใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์  (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๙๘๙/๔๗๓ ) 

 14.อานันทสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัถามทา่นพระอานนทว์า่ 
(๑) ธรรม ๑ ทาํใหธ้รรม ๔ บรบิรูณ์ (๒) ธรรม ๔ ทาํใหธ้รรม ๗ บรบิรูณ์ (๓) 
ธรรม ๗ ทาํใหธ้รรม ๒ บรบิรูณ์ มอียูห่รอืไม ่แลว้ตรสัตอบดว้ยพระองคเ์องวา่ ม ี
คอื (๑) อานาปานสตสิมาธทิาํใหส้ตปัิฏฐาน ๔ บรบิรูณ์ เป็นตน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๙๙๐/๔๗๘) 

 15.อานันทสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพระอานนทท์ลูถามพระผูม้พีระภาค พระ
อานนทเ์ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามวา่ การทีภ่กิษุไดส้มาธอิยา่งไมม่ี
อหงัการ(ทฏิฐ)ิ มมงัการ(ตณัหา) และมานานุสยั ทัง้ในกายทีม่วีญิญาณนี้และใน
นิมติภายนอกทัง้ปวง(หมายถงึรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ) และการทีภ่กิษุ
เขา้ถงึเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิไมม่อีหงัการ มมงัการ และมานานุสยัอยูว่่าพงึมี
ไดห้รอืไม ่ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ พงึมไีด ้ เมื่อฟังคาํทลูถามวา่ พงึมไีด้
อยา่งไร จงึตรสัวา่ พงึมไีดโ้ดยทีภ่กิษุมคีวามคดิวา่ “ธรรมชาตนิัน่ สงบ นัน่ 
ประณีต คอื ความสงบสงัขารทัง้ปวง ความสละคนือุปธทิัง้ปวง ความสิน้ตณัหา 
ความคลายกาํหนดั ความดบัทุกข ์นิพพาน” (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๒/๑๘๔) 

 15.อานันทสตูร พระอานนทถ์ามพระมหาโกฏฐติะถงึเรือ่งผสัสายตนะ ๖ ตาม
แนววาทะ ๔ และพระมหาโกฏฐติะไดต้อบพระอานนท ์ มเีน้ือความเหมอืนใน
มหาโกฏฐติสตูร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๔/๒๔๕) 

 16.อานันทสตูร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรุงโกสมัพ ีตรสั
ตอบปัญหาเรือ่งเหตทุีท่าํใหภ้กิษุผูอ้ยูใ่นสงฆพ์งึอยูอ่ยา่งผาสกุทีพ่ระอานนทท์ลู
ถามจบลงแลว้ พระเถระทลูถามปัญหาเดยีวกนั ๔ ครัง้ พระองคต์รสัตอบวา่ 
ภกิษุผูอ้ยูใ่นสงฆพ์งึอยูผ่าสกุไดด้ว้ยเหต ุ ๕ คอื (๑) มศีลี และไมต่เิตยีนผูอ้ื่น
เพราะอธศิลี (๒) มศีลี ไมต่เิตยีนผูอ้ื่นเพราะอธศิลี และใสใ่จตนเอง ไมใ่สใ่จผูอ้ื่น 
(๓) มศีลี ไมต่เิตยีนผูอ้ื่นเพราะอธศิลี ใสใ่จตนเอง ไมใ่สใ่จผูอ้ื่น ไมม่ชีื่อเสยีง และ
ไมส่ะดุง้ เพราะความไมม่ชีือ่เสยีงนัน้ (๔) มศีลี ไมต่เิตยีนผูอ้ื่นเพราะอธศิลี ใสใ่จ
ตนเอง ไมใ่สใ่จผูอ้ื่น แมเ้ป็นผูไ้มม่ชีือ่เสยีง กไ็มส่ะดุง้เพราะความไม่มชีือ่เสยีงนัน้ 
และเป็นผูค้ล่องแคล่วในฌาน ๔ ทีเ่ป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนั (๕) มศีลี ไมต่ิ
เตยีนผูอ้ื่นเพราะอธศิลี ใสใ่จตนเอง ไมใ่สใ่จผูอ้ื่น แมเ้ป็นผูไ้ม่มชีือ่เสยีง กไ็มส่ะดุง้
เพราะความไมม่ชีือ่เสยีงนัน้ คล่องแคลว่ในฌาน ๔ ทีเ่ป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุใน
ปัจจุบนั และไดเ้จโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ แลว้ตรสัวา่ ผาสวุหิาร



 

๖๓๔๖ 
 

 

ธรรมอื่นทีด่กีวา่ ประณีตกวา่ผาสกุวหิารธรรมนี้ ยอ่มไม่ม ี(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๑๐๖/๑๘๓) 

 17.อานันทสตูร พระสตูรวา่ดว้ยคุณธรรมของพระอานนท ์ พระอานนทเ์รยีน
ถามพระสารบีุตรวา่ ดว้ยเหตุเทา่ไร ภกิษุชือ่วา่ไดฟั้งธรรมทีย่งัไมเ่คยฟัง ธรรมที่
เคยฟังแลว้ไมเ่ลอะเลอืน ธรรมทีเ่คยสมัผสัดว้ยใจปรากฏขึน้ และรูธ้รรมทีย่งัไม่
เคยรู ้พระสารบีุตรตอบวา่ พระอานนทเ์ป็นพหสูตู สามารถแสดงเรือ่งนี้ไดด้ ี 

  พระอานนทก์ล่าวถงึเหตุ ๖ คอื ภกิษุ (๑) เรยีนธรรมคอืนวงัคสตัถุศาสน์ มี
สตุตะ เคยยะ เป็นตน้ (๒) แสดงธรรมโดยพสิดารแก่ผูอ้ื่นตามทีไ่ดส้ดบัไดเ้รยีน
มา (๓) บอกธรรมโดยพสิดารแก่ผูอ้ื่นตามทีไ่ดส้ดบัไดเ้รยีนมา (๔) สาธยายธรรม
โดยพสิดารแก่ผูอ้ื่นตามทีไ่ดส้ดบัไดเ้รยีนมา (๕) ตรกึตามตรองตามเพง่ตามดว้ย
ใจถงึธรรมตามทีไ่ดส้ดบัไดเ้รยีนมา (๖) อยูจ่าํพรรษาในอาวาสทีม่ภีกิษุเถระผู้
เป็นพหสูตู หมัน่ศกึษาหาความรูก้บัทา่น และภกิษุเถระกส็อนธรรมอยา่งเปิดเผย 
ทาํใหเ้ขา้ใจงา่ย ใหห้ายสงสยัในสิง่ทีน่่าสงสยั (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๑/๕๑๙) 

 18.อานันทสตูร พระอานนทข์ณะอยู ่ ณ โฆสติาราม เขตกรุงโกสมัพ ี ตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ น่าอศัจรรย ์ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเหน็ 
เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ ไดต้รสัรูว้ธิบีรรลชุอ่งวา่งในทีค่บั
แคบ เพือ่ความบรสิทุธิแ์ห่งสตัวท์ัง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดบั
ทุกข ์ โทมนสั เพือ่บรรลุญายธรรม เพือ่ทาํใหแ้จง้นิพพาน คอื จกัษุชือ่วา่จกัเป็น
จกัษุนัน้เอง รปูเหล่านัน้จกัไมร่บัรูอ้ายตนะนัน้ และอายตนะนัน้กจ็กัไมร่บัรูร้ปู
เหล่านัน้ โสตะชือ่วา่จกัเป็นโสตะนัน่เอง เสยีงเหล่านัน้จกัไมร่บัรูอ้ายตนะนัน้ และ
อายตนะนัน้กจ็กัไมร่บัรูเ้สยีงเหล่านัน้ ฆานะชือ่วา่จกัเป็นฆานะนัน่เอง กลิน่
เหล่านัน้จกัไมร่บัรูอ้ายตนะนัน้ และอายตนะนัน้กจ็กัไมร่บัรูก้ลิน่เหล่านัน้ ชวิหา
ชือ่วา่จกัเป็นชวิหานัน่เอง รสเหล่านัน้จกัไมร่บัรูอ้ายตนะนัน้ และอายตนะนัน้กจ็กั
ไมร่บัรูร้สเหลา่นัน้ กายชือ่วา่จกัเป็นกายนัน้นัน่เอง โผฏฐพัพะเหล่านัน้จกัไมร่บัรู้
อายตนะนัน้ และอายตนะนัน้กจ็กัไมร่บัรูโ้ผฏฐพัพะเหล่านัน้ 

  พระอุทายไีดถ้ามพระอานนทว์า่ คนมสีญัญาเทา่นัน้ หรอืวา่คนไมม่สีญัญา 
ไมร่บัรูอ้ายตนะนัน้ เมือ่พระอานนทต์อบวา่ คนมสีญัญานัน้กไ็มร่บัรูอ้ายตนะได ้
หรอืคนไมม่สีญัญากไ็มร่บัรูอ้ายตนะนัน้ได ้ จงึถามวา่ คนมสีญัญาอยา่งไร จงึไม่
รบัรูอ้ายตนะนัน้  

  พระอานนทต์อบวา่ ภกิษุผู้มีสัญญาอย่างน้ีแล ย่อมไม่รับรู้อายตนะนัน้ คอื (๑) 
ภกิษุบรรลุอากาสานญัจายตนฌาน โดยกําหนดวา่ อากาศหาทีส่ดุมไิดอ้ยู ่เพราะ
ล่วงรปูสญัญา ดบัปฏฆิสญัญา ไมก่าํหนดนานตัตสญัญา (๒) ภกิษุลว่งอา



 

๖๓๔๗ 
 

 

กาสานญัจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุวญิญาณญัจายตนฌาน โดย
กาํหนดวา่ วญิญาณหาทีส่ดุมไิดอ้ยู ่ (๓) ภกิษุล่วงวญิญาณญัจายตนฌานโดย
ประการทัง้ปวง บรรลุอากญิจญัญายตนฌาน โดยกาํหนดวา่ ไมม่อีะไรอยู ่ 

  พระอานนทเ์ล่าวา่ สมยัหนึ่ง ขณะทีผ่มพกัอยู ่ณ อญัชนมคิทายวนั เมอืงสา
เกต ภกิษุณีชือ่ชฏลิภาตกิา เขา้ไปหาแลว้ถามว่า พระผูม้พีระภาคตรสัสมาธอินั
กเิลสน้อมไปไมไ่ด(้ไมน้่อมไปตามอาํนาจราคะ) นําไปไมไ่ด(้ไมถู่กชกันําไปตาม
อาํนาจโทสะ) ไมม่กีารขม่ หา้มกเิลสดว้ยธรรมเครือ่งปรุงแต่ง ชื่อว่าตัง้มัน่แลว้ 
เพราะหลุดพน้ ชือ่วา่ยนิดเีพราะตัง้มัน่ ชือ่วา่ไมส่ะดุง้เพราะยนิดวี่ามอีะไรเป็นผล 
ผมจงึตอบแก่ภกิษุณีนัน้วา่ พระผูม้พีระภาคตรสัสมาธน้ีิวา่ มอีรหตัเป็นผล 
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๗/๕๑๓) 

 19.อานันทสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยพระอานนทท์ลูถามปัญหา (สตูรที ่ ๑) 
พระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ ที่
สมควร ทลูถามวา่ ทีพ่ระองคต์รสัวา่ สงัฆเภท สงฆจ์ะเป็นผูแ้ตกกนัดว้ยเหตุ
เทา่ไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนิยันี้ จะเป็นผูแ้ตก
กนั แยกกนัทาํสงัฆกรรม แยกกนัสวดปาตโิมกข ์ ดว้ยเหตุ ๑๐ คอื (๑-๑๐) มี
เนื้อความเหมอืนสงัฆเภทสตูร เมือ่พระอานนทท์ลูถามวา่ บุคคลผูท้าํลายสงฆซ์ึง่
สามคัคกีนั จะประสพผลอะไร พระองคจ์งึตรสัตอบว่า จะประสพผลอนัเผด็รอ้น
อยูต่ลอดกปั เมือ่ทลูถามวา่ ผลอนัเผด็รอ้นอยูต่ลอดกปั คอือะไร จงึตรสัตอบวา่ 
คอื จะเสวยผลกรรมอยูใ่นนรกตลอดกปัหนึ่ง แลว้ตรสัคาถาประพนัธส์รุปความ
ไดว้า่ บุคคลผูท้าํลายสงฆใ์หแ้ตกกนั ยนิดใีนการแตกกนั อยูใ่นอธรรม เป็นผู้
เขา้ถงึอบาย อยูใ่นนรกตลอดกปั พลาดจากนิพพานอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะ
(อรหตัตผล) เสวยผลกรรมอยูใ่นนรกตลอดกปั เพราะทาํลายสงฆท์ีส่ามคัคกีนัให้
แตกแยกกนั (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๙/๙๐ ) 

 20.อานันทสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยพระอานนทท์ลูถามปัญหา (สตูรที ่ ๒) 
พระอานนทท์ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ทีพ่ระองคต์รสัวา่ สงัฆสามคัค ี สงฆจ์ะ
เป็นผูส้ามคัคกีนัดว้ยเหตุเทา่ไร  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุทัง้หลายใน
ธรรมวนิยันี้จะไมแ่ตกกนั ไมแ่ยกกนัทาํสงัฆกรรม ไมแ่ยกกนัสวดปาตโิมกข ์ดว้ย
เหตุ ๑๐ คอื (๑-๑๐) มเีนื้อความเหมอืนสงัฆสามคัคสีตูร เมือ่พระอานนทท์ลูถาม
วา่ บุคคลผูส้มานสงฆซ์ึง่แตกกนัแลว้ใหส้ามคัคกีนั จะประสพผลอะไร พระองค์
จงึตรสัตอบวา่ จะประสพบุญอนัประเสรฐิ เมือ่ทลูถามวา่ บุญอนัประเสรฐิคอือะไร 
จงึตรสัตอบวา่ คอื จะบนัเทงิในสวรรคต์ลอดกปั แลว้ตรสัคาถาประพนัธส์รุป
ความไดว้า่  ความพรอ้มเพรยีงแหง่สงฆ ์ เป็นเหตุใหเ้กดิสขุ และบคุคลผู้



 

๖๓๔๘ 
 

 

อนุเคราะหส์งฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีงกนัแลว้  ผูย้นิดแีลว้ในความพรอ้มเพรยีงกนั อยูใ่น
ธรรม ยอ่มไม่พลาดจากธรรมอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะ ยอ่มบนัเทงิในสวรรค์
ตลอดกปั เพราะสมานสงฆใ์หส้ามคัคกีนั (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๐/๙๑) 

 21.อานันทสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระอานนทว์า่ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุ
ประกอบดว้ยธรรม ๑๐ จกัถงึความเจรญิงอกงามไพบลูย ์คอื(๑) ไมม่ศีรทัธา (๒) 
ทุศลี (๓) มสีตุะน้อย (๔) วา่ยาก (๕) มปีาปมติร (๖) เกยีจครา้น (๗) หลงลมืสต ิ
(๘) ไมส่นัโดษ (๙) ปรารถนาชัว่ (๑๐) เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ แตเ่ป็นไปไดท้ีภ่กิษุผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๑๐ น้ี จกัถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมวนิยันี้ คอื 
(๑) มศีรทัธา (๒) มศีลี (๓) เป็นพหสูตู ทรงสตุะ (๔) วา่งา่ย (๕) มกีลัยาณมติร 
(๖) ปรารภความเพยีร (๗) มสีตติัง้มัน่ (๘) สนัโดษ (๙) มกัน้อย (๑๐) เป็น
สมัมาทฏิฐ ิ(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๒/๑๘๑)  

อานันทเสฏฐิวตัถ ุ: เรือ่งอานนัทเศรษฐ ี พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่เศรษฐชีือ่มลูสริิ
บุตรของอานนัทเศรษฐวีา่ คนพาลยอ่มเดอืดรอ้นวา่  เรามบีุตร เรามทีรพัย”์ 
แทจ้รงิ ตวัตนกไ็มม่ ีบุตรและทรพัยจ์กัมแีต่ทีไ่หน (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๖๒/๔๖) 

อานันทอจัฉริยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นอจัฉรยิะของพระอานนท ์พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ความเป็นอจัฉรยิะมอียูใ่นอานนท ์ ๔ คอื ถา้บรษิทั ๔ (ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก 
อุบาสกิา) เขา้พบพระอานนท ์ แมเ้พยีงไดพ้บกม็ใีจยนิด ี ถา้พระอานนทแ์สดง
ธรรมในบรษิทันัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมกม็ใีจยนิด ี บรษิทันัน้ตัง้ใจฟังธรรมอยา่ง
ไมรู่จ้กัอิม่ เมื่อพระอานนทห์ยดุแสดง (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๙/๑๙๗) 

อานันทะ, พระปัจเจกพทุธเจ้า : ชือ่พระปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึงทีบ่รรลุธรรมแลว้ปรนิิพพาน 
มปีรากฏในอสิคิลิสิตูร ดงัคาํวา่ พระปัจเจกพทุธะพระนามวา่ อานนัทะ (๔ องค)์ 
พระนามวา่นนัทะ (๔ องค)์ พระนามวา่อุปนนัทะ (๔ องค)์ รวม ๑๒ องค ์  และ
ภารทวาชพุทธะผูท้รงพระวรกายในภพสดุทา้ย หรอืดงัคาํในจติกปชูกเถราปทาน
ทีพ่ระเถระกลา่วไวว้า่พระสมัพทุธเจา้พระนามวา่อานนัทะผูเ้ป็นพระสยมัภผููไ้ม่
ทรงพา่ยแพเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานแลว้ในป่าดงทบึทีป่ราศจากมนุษย ์ (ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๓๕/๑๗๓, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙/๔๑๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พระสมัพทุธเจา้ ในทีน้ี่หมายถงึพระปัจเจกพทุธ
เจา้ (ข.ุอป.อ. (บาล)ี ๒/๙/๒๓๒)  

อานันทะ, พระราชา : ชื่อพระราชาองคแ์หง่กรุงหงสวด ี มปีรากฏในชตุกณัณกิเถราปทาน ดงัคาํ
ทีพ่ระชตุกณัณิกเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนตอนหนึ่งว่า ขา้พเจา้เป็นบุตร
เศรษฐอียูใ่นกรุงหงสวด ีพวกคนเฝ้าประต ู  ทหาร ชา่งรอ้ยดอกไม ้  คนทิง้ขยะ
ดอกไม ้ควาญชา้ง คนเลีย้งชา้ง ต่างพากนัมาหาขา้พเจา้จนถงึเรอืน ขา้พเจา้ได้
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ทลูถวายของทุกอยา่ง แก่พระราชาพระนามวา่อานนัทะ ผูพ้รอ้มเพรยีง ขา้พเจา้
ทาํความพรอ่งใหเ้ตม็ดว้ยรตันะ  ๗  ส ีขา้พเจา้รูจ้ติของชนจาํนวนมากมวีรรณะ
ต่างกนั ทีข่า้พเจา้ยกยอ่งทัง้หมดใหพ้งึพอใจแมด้ว้ยรตันะ หรอืดงัคาํทีพ่ระสกุลา
เถรกีล่าวถงึอดตีชาตขิองตนวา่ หมอ่มฉนัเกดิเป็นนางกษตัรยิใ์นกรุงหงสวด ี มี
นามวา่นนัทนา มรีปูสวย  รวยทรพัย ์  น่าเอน็ด ู  มสีริ ิเป็นธดิาของมหาราชพระ
นามวา่อานนัทะ  งดงามอยา่งยิง่ เป็นภคนีิต่างมารดาของพระพทุธเจา้พระนาม
วา่ปทุมตุตระหอ้มลอ้มดว้ยราชกญัญาทัง้หลายหรอืดงัคาํวา่ พระพุทธเจา้นาม
วา่ปทุมตุตระ ในกาลทีพ่ระมหาวรีเจา้ ไดเ้สดจ็เขา้ไปหาพระเจา้อานนัทะ(ผูเ้ป็น
พระราชบดิา) ครัน้เขา้ไปสาํนกัของพระราชบดิาแลว้  ไดท้รงลัน่อมตเภร ี(ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๓๐๐/๖๙๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๓๙/๔๗๔,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๕/๖๔๐) 

อานันทะ, พระโอรส : ชื่อพระโอรสของพระตสิสะโพธสิตัวแ์หง่กรุงเขมกะ มพีระมารดานามวา่
สภุทัทา  ดงัคาํในตสิสพทุธวงศว์า่ กรุงชือ่วา่เขมกะ  กษตัรยิพ์ระนามวา่ชนสนัธะ
เป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่ปทุมาเป็นพระชนนี  ของพระพทุธเจา้พระนาม
วา่ตสิสะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่  ๗,๐๐๐  ปี มี
ปราสาททีอุ่ดมอยู ่ ๓  หลงั คอืคุณเสลาปราสาท นาทยิปราสาท  และนิสภ
ปราสาท มนีางสนมกาํนลั  ๓๐,๐๐๐  นาง ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสี
พระนามวา่สภุทัทาพระราชโอรสพระนามวา่อานนัทะ (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/
๖๗๘) 

อาเทสนาปาฏิหาริย  ์(เขียนศพัทผิ์ด) : ปาฏหิารยิค์อืการดกัใจ มปีรากฏในสมัปสาทนียสตูร ที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อาเทสนาปาฏหิารยิ ์๔ ประการนี้ คอื ๑. บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ดกัใจไดด้ว้ยนิมติวา่ ‘ใจของทา่นเป็นอยา่งนี้ ใจของทา่นเป็นไปโดย
อาการอยา่งนี้  ความคดิของทา่นเป็นดงันี้’  ถา้เขาดกัใจไดม้ากอยา่ง  การดกัใจ
นัน้ย่อมเป็นเชน่นัน้ทเีดยีว ไมเ่ป็นอยา่งอื่น น้ีเป็นอาเทสนาปาฏหิารยิป์ระการที ่
๑ ๒. บุคคลบางคนในโลกนี้  มไิดด้กัใจไดด้ว้ยนิมติ  แต่ไดฟั้งเสยีงของมนุษย ์
อมนุษย ์ หรอืเทวดาทัง้หลายแลว้จงึดกัใจไดว้า่  ‘ใจของทา่นเป็นอยา่งนี้ ใจของ
ทา่นเป็นไปโดยอาการอยา่งนี้ ความคดิของทา่นเป็นดงันี้ ถา้เขาดกัใจไดม้ากอ
ยา่ง การดกัใจนัน้ยอ่มเป็นเชน่นัน้ ทเีดยีว ไมเ่ป็นอยา่งอื่น น้ีเป็นอาเทสนา
ปาฏหิารยิป์ระการที ่๒ ๓.บุคคลบางคนในโลกนี้มไิดด้กัใจไดด้ว้ยนมิติทัง้มไิดฟั้ง
เสยีงของมนุษยอ์มนุษยห์รอืเทวดาทัง้หลายแลว้ดกัใจไดเ้ลยแต่ไดฟั้งเสยีง 
ละเมอของผูว้ติกวจิาร จงึดกัใจไดว้า่ ใจของทา่นเป็นอยา่งนี้ใจ ของทา่นเป็นไป
โดยอาการอย่างนี้  ความคดิของทา่นเป็นดงันี้’  ถา้เขาดกัใจไดม้ากอยา่ง การดกั
ใจนัน้ย่อมเป็นเชน่นัน้ทเีดยีว ไมเ่ป็นอยา่งอื่นนี้เป็นอาเทสนาปาฏหิารยิป์ระการที ่
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๓ ๔. บุคคลบางคนในโลกนี้ มไิดด้กัใจไดด้ว้ยนิมติ มไิดฟั้งเสยีงของมนุษย์
อมนุษย ์ หรอืเทวดาทัง้หลายแลว้ดกัใจ ทัง้มไิดฟั้งเสยีงละเมอของผูว้ติกวจิาร 
แลว้ดกัใจไดเ้ลย  แตย่อ่มกาํหนดรูใ้จของผูไ้ดส้มาธ ิ ซึง่ยงัมวีติกวจิารดว้ยใจได้
วา่มโนสงัขารของทา่นผูน้ี้ตัง้อยูด่ว้ยประการใด เขาจะตอ้งตรกึถงึวติกชือ่น้ี ใน
ลาํดบัจตินี้ดว้ยประการนัน้’ถา้เขา ดกัใจไดม้ากอย่างการดกัใจนัน้ยอ่มเป็น
เชน่นัน้ทเีดยีวไม่เป็นอยา่งอืน่นี้เป็นอาเทสนาปาฏหิารยิป์ระการที ่ ๔ (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๑๔๘/๑๐๘) 

อานาปานสติ : สตกิาํหนดลมหายใจเขา้ออก (ขอ้ ๙ ในอนุสต ิ๑๐, ขอ้ ๑๐ ในสญัญา ๑๐ เป็น
ตน้) ดงัคาํในอานาปานสัสตสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ใน
ภกิษุสงฆน้ี์  มภีกิษุผูบ้าํเพญ็ความเพยีรในการเจรญิอานาปานสตอิยู ่อานาปาน
สตทิีภ่กิษุเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมากมอีานิสงสม์าก อานาปานสตทิีภ่กิษุ
เจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํสตปัิฏฐาน ใหบ้รบิรูณ์ สตปัิฏฐาน ๔ ทีภ่กิษุเจรญิ 
ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มทาํโพชฌงค ์ใหบ้รบิรูณ์ โพชฌงค ์๗ ทีภ่กิษุเจรญิ ทาํใหม้าก
แลว้ ยอ่มทาํวชิชาและวมิตุตใิหบ้รบิรูณ์ (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๒๑/๑๓๑,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๗,๑๔/๑๔๘/๑๘๗,๑๔/๑๔๙/๑๘๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๒๔๗/
๑๙๔,๑๙/๙๗๗/๔๕๓,๑๙/๙๗๘/๔๕๕,๑๙/๙๘๑/๔๕๗,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑/
๔๒๘,๒๓/๓/๔๓๔) ; บางแหง่มกัเขยีน อานาปานัสสติ   

อานาปานสติกมัมฏัฐาน : กรรมฐานทีใ่ชส้ตกิาํหนดลมหายใจเขา้ออก ดงัคาํในสุตธรสตูร ทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม  ๕ ประการเสพ อา
นาปานสตกิมัมฏัฐานอยูไ่มน่านนกั ยอ่มบรรลุอกุปปธรรม ธรรม คอื ภกิษุใน
ธรรมวนิยันี้ ๑. เป็นผูม้ธีุระน้อย มกีจิน้อย เลีย้งงา่ย สนัโดษในบรขิารแหง่ชวีติ 
๒.เป็นผูม้อีาหารน้อย หมัน่ประกอบความไมเ่หน็แก่ปากแก่ทอ้ง ๓. เป็นผูม้กีาร
หลบัน้อย หมัน่ประกอบความเพยีรเครือ่งตื่นอยู ่๔. เป็นพหสูตู  ทรงสตุะ  สัง่สม
สตุะ  เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลาย ทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามใน
ทา่มกลาง มคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะ 
บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ ครบถว้น  แลว้ทรงจาํไวไ้ด ้  คล่องปาก  ขึน้ใจ  แทงตลอดดี
ดว้ยทฏิฐ ิ ๕. พจิารณาจติตามทีห่ลุดพน้แลว้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๖/
๑๖๖,๒๒/๙๗/๑๖๗,๒๒/๙๘/๑๖๘) 

อานาปานสติภาวนา : การเจรญิคอืกาํหนดลมหายใจเขา้ออก  ดงัคาํในมหาราหุโล
วาทสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ราหลุ  เธอจงเจรญิอานาปานสตภิาวนาเถดิ  
เพราะอานาปานสตภิาวนาทีบุ่คคลเจรญิแลว้ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก  มี
อานิสงสม์าก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๓/๑๒๕) 
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อานาปานสติสมาธิ : สมาธคิอืสตกิาํหนดลมหายใจเขา้ออก ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พระผูม้พีระ
ภาคเสดจ็ไปทีโ่รงอาหาร ประทบันัง่บนพทุธอาสน์ทีจ่ดัถวาย ตรสัเรยีกภกิษุ
ทัง้หลายมารบัสัง่วา่ ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธแิมน้ี้ทีเ่จรญิแลว้ทาํใหม้าก
แลว้ ยอ่มเป็นสภาพสงบประณีต สดชืน่  เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุ และทาํ
อกุศลธรรมชัว่รา้ยทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้นัตรธานไป สงบไปโดยเรว็ หรอืดงัคาํใน
มหากปัปินสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  การทีก่ายไมไ่หวหรอื
เอนเอยีง  หรอืการทีจ่ติไมไ่หวหรอืดิน้รนเพราะสมาธใิดทีภ่กิษุเจรญิ  ทาํใหม้าก
แลว้  สมาธนิัน้ภกิษุนัน้ไดต้ามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก  ไดโ้ดยไมล่าํบาก 
การทีก่ายไมไ่หวหรอืเอนเอยีง  หรอืการทีจ่ติไมไ่หวหรอืดิน้รน  เพราะสมาธิ
อยา่งไหนทีภ่กิษุเจรญิ  ทาํใหม้ากแลว้ คอืการทีก่ายไมไ่หวหรอืเอนเอยีง หรอื
การทีจ่ติไมไ่หวหรอืดิน้รน  เพราะอานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้  
เมือ่อานาปานสตาิธทิีภ่กิษุเจรญิ  ทาํใหม้ากแลว้ การทีก่ายไมไ่หวหรอืเอนเอยีง  
หรอืการทีจ่ติไมไ่หวหรอืดิน้รน เป็นอยา่งไร  คอืภกิษุในธรรมวนิยันี้ไปสูป่่ากด็ ี 
ไปสูโ่คนไมก้ด็ ีไปสูเ่รอืนวา่งกด็ ี นัง่คูบ้ลัลงักต์ัง้กายตรง  ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะหน้า  
เธอมสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก ฯลฯสาํเหนียกวา่ จะพจิารณาเหน็ความสละ
คนืหายใจเขา้สาํเหนียกวา่จะพจิารณาเหน็ความสละคนื  หายใจออก (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๑๖๙/๑๓๖, ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๘๔/๔๖๐,๑๙/๙๘๕/๔๖๕,๑๙/๙๘๘/
๔๗๒,๒๙/๕๐/๑๗๔,๒๙/๘๔/๒๔๙,๒๙/๑๕๑/๔๑๓,๒๙/๑๙๘/๕๘๑) 

อานาปานัสสติ : สตกิาํหนดลมหายใจเขา้ออก,เป็น ๑ ในอนุสสต ิ ๑๐ หรอืดงัคาํในมหานิท
เทสวา่ พระผูม้พีระภาคยอ่มตรสัอสภุกถาแก่บุคคลราคจรติตรสัการเจรญิเมตตา
แก่บุคคลโทสจรติ  ยอ่มทรงแนะนําบุคคลโมหจรติ  ใหด้าํรงอยูใ่นการเล่าเรยีน 
การไต่ถาม การฟังธรรมตามกาล  การสนทนาธรรมตามกาลการอยูร่ว่มกบัคร ู
ยอ่มตรสัอานาปานสัสตแิก่บุคคลวติกจรติ  (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๙๗/๓๗,๒๐/
๔๗๓/๕๐,๒๐/๔๗๔/๕๐,๒๐/๔๗๕/๕๐,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๔๙/๔๐๔,๒๙/๑๕๖/
๔๓๐) ; ด ูอานาปานสติ  

อานาปานัสสติกถา : พระสตูรวา่ดว้ยสตกิาํหนดลมหายใจเขา้ลมหายใจออก คาํว่า อานา
ปานสัสตกิถา แปลวา่ กถาวา่ดว้ยอานาปานสต ิ (สตกิาํหนด ลมหายใจเขา้ลม
หายใจออก) แบ่งเป็นนิทเทสได ้๕ นิทเทส ดงันี้ 

  ๑.  โสฬสญาณนิทเทส ๒. อุปกเิลสญาณนิทเทส
 ๓.  โวทานญาณนิทเทส ๔.
 สโตการญิาณนิทเทส 

  ๕.  ญาณราสฉิกักนิทเทส 



 

๖๓๕๒ 
 

 

  คณนวาระ  
  คาํวา่ คณนวาระ แปลวา่ วาระวา่ดว้ยการนบั หมายถงึการนบัจาํนวนของ

ญาณทีเ่กดิขึน้จากการเจรญิอานาปานสต ิ ซึง่ทา่นแสดงไวว้า่ม ี ๒๒๐ ประการ 
จดัเป็น ประเภทได ้๑๑ ประเภท คอื 

  ๑. ญาณในธรรมทีเ่ป็นอนัตราย ๘ ประการ  
  ๒. ญาณในธรรมทีเ่ป็นอุปการะ ๘ ประการ 
  ๓. ญาณในอุปกเิลส ๑๘ ประการ 
  ๔. ญาณในโวทาน ๑๓ ประการ 
  ๕. ญาณในการทาํสต ิ๓๒ ประการ 
  ๖. ญาณดว้ยอํานาจสมาธ ิ๒๔ ประการ 
  ๗. ญาณดว้ยอํานาจวปัิสสนา ๗๒ ประการ 
  ๘. นิพพทิาญาณ ๘ ประการ 
  ๙. นิพพทิานุโลมญาณ ๘ ประการ 
  ๑๐.นิพพทิาปฏปัิสสทัธญิาณ ๘ ประการ 
  ๑๑.ญาณในวมิตุตสิขุ ๒๑ ประการ  
 ลาํดบัต่อไป ทา่นนําญาณ ๒ ประการแรกมาตัง้เป็นคาํปุจฉาวา่ เป็นอนัตราย

อยา่งไร เป็นอุปการะอยา่งไร แลว้วสิชันา มใีจความวา่ 
  ธรรมทีเ่ป็นอนัตราย หมายถงึอกุศลธรรมทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิ ธรรมทีเ่ป็น 

อุปการะ หมายถงึธรรมทีเ่ป็นอุปการะแก่สมาธ ิ มฝ่ีายละ ๘ ประการ จดัเป็นคู่
ตรงกนัขา้ม ดงันี้  

  ฝ่ายอกุศล  ฝ่ายกุศล 
  ๑.  กามฉนัทะ  ๑.เนกขมัมะ  
  ๒.  พยาบาท  ๒. อพยาบาท  
  ๓.  ถนีมทิธะ  ๓. อาโลกสญัญา 
  ๔.  อุทธจัจะ ๔. อวกิเขปะ 
  ๕. วจิกิจิฉา  ๕.ธมัมววตัถาน 
  ๖. อวชิชา  ๖. ญาณ 
  ๗. อรต ิ  ๗. ปามชุชะ 
  ๘.  อกุศลธรรมทัง้ปวง ๙. กุศลธรรมทัง้ปวง 
  คณนวาระนี้ถอืวา่เป็นความนําของอานาปานสัสตกิถา คลา้ยกบัภาคอุทเทส 

ต่อไปเป็นนิทเทสต่าง ๆ จาํนวน ๕ นิทเทส (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๕๒/๒๓๓) 
อานาปานัสสติสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยวธิเีจรญิอานาปานสต ิ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระ

สตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ภกิษุทัง้หลายทีน่ัง่
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แวดลอ้มพระองคอ์ยู ่ณ ทีก่ลางแจง้ ใกลป้ราสาทของนางวสิาขามคิารมารดา ใน
บุพพาราม เขตกรุงสาวตัถ ีภายใตแ้สงจนัทร ์คนืวนัเพญ็ขึน้ ๑๕ คํ่า อนัเป็นวนั
ปวารณา เพราะทรงมพีระประสงคจ์ะใหภ้กิษุทัง้หลายสามารถเจรญิอานาปาสติ
ไดถู้กตอ้งแลว้บรรลุผลคอืวชิชาและวมิตุตไิดส้มบูรณ์  พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
หลกัการเจรญิอานาปานสตแิละหลกัธรรมอื่น ๆ ทีส่มัพนัธก์บัอานาปานสต ิดงันี้ 

  ๑.  ทรงแสดงหลกัการเจรญิอานาปานสต ิ๑๖ ขัน้ 
  ๒. ทรงแสดงอานิสงสก์ารเจรญิอานาปานสต ิ ๑๖ ขัน้วา่ จะทาํใหส้ตปัิฏฐาน 

๔ บรบิรูณ์ได ้ แลว้ทรงอธบิายวธิเีจรญิอานาปานสตทิีจ่ะทาํใหส้ตปัิฏฐาน ๔ 
บรบิรูณ์ 

  ๓. ทรงแสดงอานิสงสก์ารเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ วา่ จะทาํใหโ้พชฌงค ์ ๗ 
บรบิรูณ์ได ้แลว้ทรงอธบิายวธิเีจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ทีจ่ะทาํใหโ้พชฌงค ์๗ บรบิูรณ์ 

  ๔.  ทรงแสดงอานิสงสก์ารเจรญิโพชฌงค ์ ๗ วา่ จะทาํใหบ้รรลุวชิชาและ
วมิตุต ิแลว้ทรงอธบิายวธิเีจรญิโพชฌงค ์๗ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่
ชมพระภาษติของพระองค ์(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๔/๑๘๓) 

อานิสงส  ์: ผลดหีรอืผลทีน่่าปรารถนาน่าพอใจ อนัสบืเนื่องหรอืพลอยได ้ จากกรรมด,ี ผล
งอกเงยแหง่บุญกุศล, คุณ,ขอ้ด,ี ผลทีเ่ป็นกําไร, ผลไดพ้เิศษ;“อานิสงส”์ มี
ความหมายตา่งจาก “ผล”ทีเ่รยีกชือ่อยา่งอื่น โดยขอบเขตทีก่วา้งหรอืแคบกวา่
กนั หรอืโดยตรงโดยออ้มเชน่ ทาํกรรมดโีดยคดิต่อคนอื่นดว้ยเมตตาแลว้เกดิ
ผลด ีคอื มจีติใจแชม่ชืน่สบาย ผอ่นคลาย เลอืดลมเดนิด ีมสีขุภาพ ตลอดถงึวา่
ถา้ตายดว้ยจติอยา่งนัน้ กไ็ปเกดิด ีน้ีเป็นวิบาก พรอ้มกนันัน้กม็ผีลพว่งอื่นๆ เช่น 
หน้าตาผอ่งใสเป็นทีร่กัใครช่อบใจของคนอื่น อยา่งนี้เป็นอานิสงส์ แต่ถา้ทาํกรรม
ไมด่โีดยคดิต่อคนอื่นดว้ยโทสะแลว้เกดิผลรา้ยต่อตนเองทีต่รงขา้มกบัขา้งตน้ 
จนถงึไปเกดิในทุคต ิ กเ็ป็นวิบาก และในฝ่ายรา้ยนี้ไมม่อีานิสงส์ (วิบาก เป็นผล
โดยตรงและเป็นไดท้ัง้ขา้งดแีละขา้งรา้ย สว่นอานิสงส์ หมายถงึผลพว่งพลอย
หรอืงอกเงยในดา้นดอียา่งเดยีว ถา้เป็นผลพลอยดา้นรา้ย กอ็ยูใ่นคาํวา่นิสสันท์), 
อน่ึงวิบาก ใชเ้ฉพาะกบัผลของกรรมเทา่นัน้แต่อานิสงส์ หมายถงึคุณ ขอ้ด ีหรอื
ผลไดพ้เิศษในเรือ่งราวทัว่ไปดว้ย เชน่อานิสงสข์องการบรโิภคอาหาร อานิสงส์
ของธรรมขอ้นัน้ๆ จวีรทีเ่ป็นอานิสงสข์องกฐนิ, โดยทัว่ไป อานิสงส์มคีวามหมาย
ตรงขา้มกบั อาทนีพ ซึง่แปลวา่โทษ ขอ้เสยี ขอ้ดอ้ย จุดอ่อน หรอืผลรา้ย เชน่ใน
คาํวา่ กามาทนีพ (โทษของกาม) และเนกขมัมานิสงส ์ (คุณหรอืผลดใีนเนกขมั
มะ) ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัอนุปพุพกีถา  คอื  ทรงประกาศ
เรือ่งทาน  เรื่องศลีเรือ่งสวรรค ์  เรือ่งโทษ ความตํ่าทราม  ความเศรา้หมองแห่ง
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กาม  และอานิสงสใ์นการออกบวช  แก่พราหมณ์โปกขรสาตซิึง่นัง่อยู ่  ณ  ที่
สมควร (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๙๘/๑๐๙,๙/๓๕๕/๑๔๙,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๗๗/๔๓,๑๐/๘๑/
๔๕,๑๐/๘๕/๔๖,๑๐/๑๕๐/๙๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๕/๑๔๓,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๑๑/
๓๔๘,๑๒/๔๑๕/๔๕๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๕/๙๘,๑๓/๑๑๓/๑๒๕) ; ด ู ผล, เทยีบ 
นิสสันท์,วิบาก, ตรงขา้มกบั อาทนีพ  

อานิสงสก์ารให้ทาน : ผลการใหท้าน ทีผู่ใ้หจ้ะไดร้บั ในทานานิสงัสสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อานิสงสก์ารใหท้าน ๕ ประการนี้ คอื ๑. ผูใ้ห้
ทานยอ่มเป็นทีร่กัทีพ่อใจของคนหมูม่าก๒.สตับุรษุผูส้งบยอ่มคบหาผูใ้หท้าน ๓. 
กติตศิพัทอ์นังามของผูใ้หท้านยอ่มขจรไป ๔. ผูใ้หท้านยอ่มไม่หา่งเหนิจากธรรม
ของคฤหสัถ๕์.ผูใ้หท้านหลงัจากตายแลว้ยอ่มเกดิในสคุตโิลกสวรรค (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๓๕/๕๖) 

อานิสงสข์องการเคี้ยวไม้สีฟัน :ขอ้ดทีีผู่เ้คีย้วไมช้าํระฟันจะไดร้บั ในทนัตกฏัฐสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อานิสงสข์องการเคีย้วไมส้ฟัีน ๕ ประการนี้ คอื ๑. ตา
สวา่ง ๒. ปากไมเ่หมน็ ๓.ประสาททีนํ่ารสอาหาร  หมดจดด ี๔. ดแีละเสมหะไม่
หุม้หอ่อาหาร ๕. อาหารอร่อยแก่เขา (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๘/๓๕๑) 

อานิสงสข์องยาค  ู: ขอ้ดทีีผู่ก้นิยาคจูะไดร้บั ในยาคุสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  อานิสงสข์องยาค ู (ขา้วตม้) ๕ ประการนี้ คอื ๑. บรรเทาความหวิ ๒.
ระงบัความกระหาย ๓. ใหล้มเดนิคล่อง ๔. ชาํระลาํไส ้๕. เผาอาหารทีย่งัไมย่อ่ย
ใหย้อ่ย (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๗/๓๕๐) 

อานิสงสบ์ิณฑบาต : ผลดขีองการตกับาตรทาํบุญใหท้านดงัคาํในอปทานทีพ่ระเถระกล่าวว่า 
ขา้พเจา้ไปยงัสถานทีท่รุดโทรมแหง่หนึ่งทีข่า้พเจา้ประดบัดว้ยดอกมะลซิอ้น ได้
ถวายบณิฑบาตแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ พระพทุธเจา้นามวา่ปทุ
มตุตระ ผูท้รงเป็นผูนํ้าชัน้เลศิของโลก ทรงเป็นผูต้รง มพีระหฤทยัตัง้มัน่ ประทบั
นัง่บนอาสนะนัน้แลว้ ไดท้รงประกาศอานิสงสบ์ณิฑบาตวา่ พชืแมจ้ะมปีระมาณ
น้อยทีช่าวนาปลกูลงในนาด ี เมฆฝนเป็นอนัมากโปรยลงมาอยา่งพอเหมาะ ผล
ยอ่มใหช้าวนายนิดไีดฉ้นัใด บณิฑบาตนี้กฉ็นันัน้  ท่านปลกูแลว้ในนาด ีผลจกัให้
ทา่นยนิดใีนภพทีท่า่นเกดิ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๔/๑๙๔) 

อานิสงสแ์ห่งการออกจากกาม : ผลดขีองการออกบวช เป็นขอ้ ๕ ในอนุปุพพกิถา ๕ คอื ๑. 
ทานกถา  (เรือ่งทาน) ๒.สลีกถา (เรือ่งศลี) ๓. สคัคกถา (เรือ่งสวรรค)์ ๔.กามา
ทนีวกถา (เรือ่งโทษ ความตํ่าทราม ความเศรา้หมองแหง่กาม) ๕.เนกขมัมานิสงั
สกถา (เรื่องอานิสงสแ์หง่การออกจากกาม) (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๗๕/๔๒) 



 

๖๓๕๕ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนุปุพพกิถา หมายถงึธรรมเทศนาทีแ่สดง
เนื้อความลุ่มลกึลงไปโดยลาํดบั เพือ่ขดัเกลาอธัยาศยัของผูฟั้ง ใหป้ระณีตขึน้ไป
เป็นชัน้ ๆ จนพรอ้มทีจ่ะทาํความเขา้ใจในธรรมสว่นปรมตัถ ์ (ท.ีส.ีอ. (บาล)ี 
๒๙๘/๒๕๐)  

อานิสงสแ์ห่งศรทัธา : ผลดทีีผู่ม้ศีรทัธาจะไดร้บั ในสทัธสตูร พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ภกิษุทัง้หลาย  กุลบุตรผูม้ศีรทัธา ยอ่มไดอ้านิสงส ์๕ ประการ คอื สตับุรษุ
ทัง้หลายผูส้งบในโลก๑. เมือ่จะอนุเคราะห ์ ยอ่มอนุเคราะหผ์ูม้ศีรทัธาก่อน ไม่
อนุเคราะหผ์ูไ้มม่ศีรทัธาก่อน ๒. เมือ่จะเขา้ไปหา ยอ่มเขา้ไปหาผูม้ศีรทัธาก่อน  
ไมเ่ขา้ไปหาผูไ้มม่ศีรทัธากอ่น ๓.เมือ่จะตอ้นรบั ยอ่มตอ้นรบัผูม้ศีรทัธาก่อน ไม่
ตอ้นรบัผูไ้มม่ศีรทัธาก่อน ๔.เมือ่จะแสดงธรรมยอ่มแสดงธรรมแก่ผูม้ศีรทัธาก่อน
ไมแ่สดงธรรมแก่ผูไ้มม่ศีรทัธาก่อน ๕. กุลบตุรผูม้ศีรทัธา หลงัจากตายแลว้ย่อม
เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๕๙) 

อานิสงัสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอานิสงสแ์ห่งโสดาปัตตผิล พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อานิสงสแ์หง่
การบรรลุโสดาปัตตผิล ๖ คอื (๑) มคีวามแน่นอนในพระสทัธรรม (๒) มคีวามไม่
เสือ่มเป็นธรรมดา (๓) ทาํทีส่ดุแห่งทุกขไ์ด ้ ไมม่คีวามทุกข ์ (๔) ประกอบดว้ยอ
สาธารณญาณ (๕) เหน็เหตุไดด้ ี(๖) เหน็ธรรมทีเ่กดิขึน้จากเหตุไดด้ ี(องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๙๗/๖๒๐) 

อานุภาพ : อาํนาจ, ฤทธิเ์ดช, ความยิง่ใหญ่ ดงัคาํในมหาวรรควา่ ชฎลิอุรุเวลกสัสปะคดิวา่
มหาสมณะมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากจรงิถงึกบัครอบงาํเดชของพญานาคทีดุ่
รา้ย มฤีทธิ ์เป็นอสรพษิ มพีษิรา้ยไดด้ว้ยเดชของพระองค ์แต่ไมเ่ป็นพระอรหนัต์
เหมอืนเราแน่ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๘/๔๙, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๓๘/๗๙,๙/๒๓๙/๘๐,๙/
๔๑๑/๑๗๗,๙/๔๗๔/๒๐๗,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๓/๖,๑๐/๑๔/๘,๑๐/๑๘/๑๑,๑๐/๓๒/
๑๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๙/๑๒๐,๑๑/๒๓๙/๑๙๕,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๔๗/๑๔๓,๑๒/
๓๙๓/๔๒๔,๑๒/๕๐๓/๕๔๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๓/๘๔,๑๓/๑๙๘/๒๓๕,๑๓/๒๕๔/
๓๐๑) 

อาเนญชวิหารธรรม :  ธรรมเป็นเครือ่งอยูไ่ม่หวัน่ไหว ดงัคาํในอุปาลเิถราปทานที่
ทา่นพระอุบาลเีถระกล่าวสรรเสรญิพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระองคม์สีญุญต
วหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่งอยูอ่นัวา่ง)อนิมติตวหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่งอยูไ่ม่
มนิีมติ)อปัปณิหติวหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่งอยู่ไมม่คีวามตัง้ปรารถนา) 
อาเนญชวหิารธรรม(ธรรมเป็นเครือ่งอยูไ่มห่วัน่ไหว)นิโรธวหิารธรรม(ธรรมเป็น
เครือ่งอยูค่อืความดบั)  น้ีเป็นธรรมกุฎ ี(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๓๘/๘๒) 



 

๖๓๕๖ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาเนญชวหิารธรรม หมายถงึสามญัผล (ผลแหง่
ความเป็นสมณะ) ๔ ทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง (คอืโสดาปัตตผิล สกทาคามผิล 
อนาคามผิลและอรหตัตผล (ข.ุอป.อ. ๑/๕๓๘/๓๔๖), ท.ีปา. ๑๑/๓๕๔/๒๔๖)  

อาเนญชสมาธิ : สมาธอินัไมห่วัน่ไหว,สมาธอินัสมัปยตุดว้ยอรหตัตผลมฌีานทีเ่ป็นพืน้ฐาน 
หมายถงึภาวะจติทีม่ ัน่คงแน่วแน่ดว้ยสมาธ ิ ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีพ่ระมหาโมคคลั
ลานะเรยีกภกิษุทัง้หลายมาบอกวา่ทา่นทัง้หลายกระผมเขา้อาเนญชสมาธทิีฝั่ง่
แมน้ํ่าสปัปินิกาในตาํบลน้ี ไดย้นิเสยีงโขลงชา้งลงน้ําแลว้ขึน้จากน้ําสง่เสยีงดงั
เหมอืนนกกระเรยีน หรอืดงัคาํในยโสชสตูรที ่ พระผูม้พีระภาคประทบันัง่เขา้
อาเนญชสมาธ ิ  ครัง้นัน้ ภกิษุเหล่านัน้ไดม้คีวมคดิอยา่งน้ีวา่บดัน้ี พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยูด่ว้ยวหิารธรรมไหนหนอครัน้แลว้ ภกิษุเหล่านัน้กไ็ดรู้ว้า่ บดัน้ี 
พระผูม้พีระภาคประทบัอยูด่ว้ยอาเนญชวหิารธรรม ทุกรปูจงึพากนันัง่เขา้
อาเนญชสมาธ,ิในกถาวตัถุกล่าวถงึอาเนญชสมาธวิา่หมายถงึจตุตถฌานจติ (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๒๓๒/๒๔๖,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๒๓/๒๑๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๙๖/
๙๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่อาเนญชสมาธ ิ หมายถงึสมาธอินัสมัปยตุดว้ย
อรหตัตผลมฌีานทีเ่ป็นพืน้ฐาน อาจารยบ์างพวกกล่าววา่ มอีรปูฌานเป็นพืน้ฐาน
เหตุทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงเขา้อาเนญชสมาธเิพราะทรงประสงคจ์ะแสดงวา่ภกิษุ 
เหล่านัน้มสีมัโภคะเสมอกบัพระองคแ์ละทรงประสงคจ์ะแสดงใหป้รากฏวา่ภกิษุ
เหล่านัน้บรรลพุระอรหตัตผล โดยไมต่อ้งทรงเปล่งพระวาจา (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๒๓/
๑๙๕)  

อาเนญชสมาบตัิ : สมาบตัอินัไมห่วัน่ไหว,อรปูสมาบตั ิหมายถงึดงัคาํสมาบตั ิ๖ คอื รปูฌาน ๔ 
และอรปูฌาน ที ่ ๑ ที ่ ๒ ดงัคาํในสนุกัขตัตสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุรุษ
บุคคลผูน้้อมใจไปในโลกามสิ สนทนาแต่เรือ่งทีเ่หมาะแก่โลกามสินัน้เทา่นัน้ ยอ่ม
ตรกึตรองธรรมอนัสมควรแก่โลกามสินัน้ คบแต่คนประเภทนัน้ และถงึความปลืม้
ใจกบัคนประเภทนัน้ แต่เมือ่มใีครสนทนาเกีย่วกบัเรือ่งอาเนญชสมาบตัยิอ่มไม่
สนใจฟัง ไมเ่งีย่โสตสดบั ไม่ตัง้ใจรบัรู ้ไมค่บคนประเภทนัน้ และไมถ่งึความปลืม้
ใจกบัคนประเภทนัน้ หรอืดงัคาํในมหาสญุญตสตูรวา่ ภกิษุนัน้ใสใ่จอาเนญช
สมาบตั ิ เมือ่เธอใสใ่จอาเนญชสมาบตั ิจติจงึไมแ่ล่นไปไมเ่ลื่อมใสไมต่ัง้มัน่และไม่
น้อมไปในอาเนญชสมาบตั ิ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุยอ่มรูช้ดัอาเนญชสมาบตันิัน้ที่
มอียูอ่ยา่งนี้วา่ ‘เมือ่เราใสใ่จอาเนญชสมาบตั ิ จติจงึไมแ่ล่นไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้
มัน่  และไมน้่อมไปในอาเนญชสมาบตั ิ(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๘/๖๔,๑๔/๖๗/๗๔,๑๔/
๑๘๘/๒๒๔) 



 

๖๓๕๗ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาเนญชสมาบตั ิ หมายถงึสมาบตัอินัไมห่วัน่ไหว 
ไดแ้ก่ สมาบตั ิ๖ คอื รปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ที ่๑ ที ่๒ (ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๕๙/
๓๕) อาเนญชสมาบตั ิในทีน้ี่หมายถงึอรปูสมาบตั ิ(ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๑๘๘/๑๑๖)  

อาเนญชสญัญา : สญัญาคอือาเนญชะ หมายถงึความหมายรูค้วามไมห่วัน่ไหว ดงัคาํใน 
อาเนญชสปัปายสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อรยิสาวกพจิารณาเหน็ดงันี้วา่  
กามทีม่ใีนภพนี้และกามทีม่ใีนภพหน้า กามสญัญาทีม่ใีนภพนี้ และกามสญัญาที่
มใีนภพหน้ารปูทีม่ใีนภพน้ี และรปูทีม่ใีนภพหน้า รปูสญัญาทีม่ใีนภพนี้ และรปู
สญัญาทีม่ใีนภพหน้า และอาเนญชสญัญาสญัญาทัง้หมดนี้ยอ่มดบัไมเ่หลอืใน
ฌานใด ฌานนัน้คอือากญิจญัญายตนฌาน เป็นฌานอนัสงบ ประณีต (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๖๘/๗๔) 

อาเนญชสปัปายสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทาอนัเป็นสปัปายะแก่อาเนญชสมาบตั ิพระผูม้พีระ
ภาคทรงแสดงแก่ภกิษุ ณ นิคมของชาวกุรุชือ่กมัมาสธมัมะ โดยทรงปรารภกาม
วา่ จะเป็นอุปสรรคแก่การปฏบิตัธิรรมของภกิษุ จงึทรงสอนปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปา
ยะแก่สมาบตัมิอีาเนญชสมาบตัเิป็นตน้  พระผูม้พีระภาคทรงยกเอาโทษของกาม
เป็นอุทเทสนยัวา่ เป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง วา่งเปล่า เทจ็ มคีวามเลอืนหายไปเป็น
ธรรมดา มคีวามหลอกลวงเป็นลกัษณะ คนโงต่ดิใจคดิถงึ เป็นบ่วงมาร เป็นเหยือ่
ล่อของมาร เพราะมอีภชิฌา,พยาบาท,สารมัภะอยูใ่นกาม จงึเป็นอนัตรายแก่พระ
อรยิสาวกผูศ้กึษาอยู ่จากนัน้ ทรงแสดงขอ้ปฏบิตัหิรอืปฏปิทาอนัเป็นสปัปายะแก่
อาเนญชสมาบตั ิ๓ วธิ ีต่อไปทรงแสดงปฏปิทาอนัเป็นสปัปายะแก่สมาบตัอิกี ๒ 
ประการ รวม ๖ วธิ ีคอื 

  ๑. ปฏปิทาอนัเป็นสปัปายะแก่อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ๓ วธิ ี
  ๒. ปฏปิทาอนัเป็นสปัปายะแก่เนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิ๓ วธิ ี
  ในตอนทา้ย ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ เมือ่ปฏบิตัอิยา่งนี้จนไดอุ้เบกขา(ใน

วปัิสสนา)แลว้ จะบรรลนิุพพานในชาตน้ีิหรอืไม ่ตรสัตอบวา่ ขึน้อยูก่บัเหตุปัจจยั 
คอื ถา้มอุีปาทานกไ็มบ่รรลุ ถา้ไมม่กีจ็ะบรรล ุ

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามว่า วโิมกข(์ความหลุดพน้) ของพระอรยิะคอือะไร 
ตรสัตอบวา่ คอืการทีจ่ติหลดุพน้เพราะไมถ่อืมัน่ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๖/๗๒) 

อาเนญชสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมอนัไมห่วัน่ไหว พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๓ จาํพวก 
คอื (๑) บุคคลผูบ้รรลุอากาสานญัจายตนฌาน พอใจในฌานนัน้ หลงัจากตาย
แลว้ไปเกดิในชัน้อากาสานญัจายตนะ มอีาย ุ ๒๐,๐๐๐ กปั (๒) บุคคลผูบ้รรลุ
วญิญาณญัจายตนฌาน พอใจในฌานนัน้ หลงัจากตายแลว้ ไปเกดิในชัน้
วญิญาณญัจายตนะ มอีายุ ๔๐,๐๐๐ กปั (๓) บุคคลผูบ้รรลุอากญิจญัญายตน



 

๖๓๕๘ 
 

 

ฌาน พอใจในฌานนัน้ หลงัจากตายแลว้ไปเกดิในชัน้อากญิจญัญายตนะ มอีาย ุ
๖๐,๐๐๐ กปั (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๗/๓๕๙) 

อาเนญชะ : ความไมห่วัน่ไหว ดงัคาํในทนัตภมูสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ควาญชา้งจงึให้
ชา้งนัน้ฝึกยิง่ขึน้ดว้ยสัง่วา่ ยนืขึน้ พอ่  หมอบลง  พอ่  เพราะชา้งหลวงทาํตาม
คาํสัง่  รบัทาํตามโอวาทของควาญชา้งในการยนืและการหมอบควาญชา้งจงึให้
ชา้งนัน้ฝึกยิง่ขึน้จนถงึขัน้ทีช่ือ่วา่อาเนญชะ(ไมห่วัน่ไหว)คอืผกูโล่ใหญ่ไวท้ี่
งวงชา้งนัน้จดับุรุษถอืหอกซดันัง่บนคอชา้ง จดับุรุษถอืหอกซดัหลายคนยนื
ลอ้มรอบ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑๗/๒๕๑) 

อาเนญชา : ความไมห่วัน่ไหว ดงัคาํในปรวิมีงัสนสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุรุษบคุคลน้ี
ตกอยูใ่นอวชิชา  ถา้สงัขารทีเ่ป็นบุญปรงุแต่ง  วญิญาณกป็ระกอบดว้ยบุญ  ถา้
สงัขารทีเ่ป็นบาปปรุงแต่ง  วญิญาณกป็ระกอบดว้ยบาปถา้สงัขารทีเ่ป็นอาเนญ
ชาปรุงแต่ง  วญิญาณกป็ระกอบดว้ยอาเนญชา  ในกาลใดภกิษุละอวชิชาไดแ้ลว้  
วชิชาเกดิขึน้  ในกาลนัน้  ภกิษุนัน้กไ็มป่รุงแตง่ปุญญาภสิงัขารอปุญญาภสิงัขาร
และอาเนญชาภสิงัขาร  เพราะกาํจดัอวชิชาได ้  เพราะมวีชิชาเกดิขึน้เมือ่ไมป่รุง
แต่ง  ไมจ่งใจ  กไ็มถ่อืมัน่อะไร ๆ ในโลก เมือ่ไม่ถอืมัน่ กไ็มส่ะดุง้กลวั  เมือ่ไม่
สะดุง้กลวั  กป็รนิิพพานเฉพาะตน (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๑/๑๐๑) 

อาเนญชาภิสงัขาร : สภาพทีป่รุงแต่งภพอนัมัน่คง ไมห่วัน่ไหว ไดแ้ก่ภาวะจติทีม่ ัน่คงแน่วแน่
ดว้ยสมาธแิห่งจตุตถฌาน(ขอ้ ๓ ในอภสิงัขาร ๓ คอื ๑. ปุญญาภสิงัขาร(สภาพที่
ปรุงแต่งกรรมฝ่ายด)ี ๒.อปุญญาภสิงัขาร(สภาพทีป่รุงแต่งกรรมฝ่ายชัว่)๓.
อาเนญชาภสิงัขาร(สภาพทีป่รุงแต่งภพอนัมัน่คงไมห่วัน่ไหว)(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๕๑/๑๐๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๖ ,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๒๖/๒๒๐,อภ.ิก.(ไทย) 
๓๗/๗๗๗/๘๑๕,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๙๔/๙๒๔) ; ด ูอเนญชาภสัิงขาร 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาเนญชาภสิงัขาร คอือภสิงัขารทีเ่ป็นอาเนญชา 
สภาพทีป่รุงแต่งภพอนัมัน่คง ไมห่วัน่ไหว ไดแ้ก่ กุศล  เจตนาทีเ่ป็นอรปูาวจร ๔ 
หมายเอาภาวะจติทีม่ ัน่คงแน่วแน่ดว้ยสมาธแิหง่จตุตถฌาน (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/
๕๑/๘๙, ข.ุม.อ. (บาล)ี ๒๕/๒๑๖)  

อาบตัิ : การตอ้ง, การล่วงละเมดิ, โทษทีเ่กดิแต่การละเมดิสกิขาบท; อาบตั ิ ๗คอื 
ปาราชกิ สงัฆาทเิสส ถุลลจัจยั ปาจติตยีป์าฏเิทสนยีะ ทุกกฏ ทุพภาสติ; อาบตั ิ
๗กองนี้จดัรวมเป็นประเภทไดห้ลายอยา่งโดยมากจดัเป็น ๒ เชน่ ๑. ครุกาบติั
อาบตัหินกั (ปาราชกิและสงัฆาทเิสส) ๒. ลหุกาบติั อาบตัเิบา (อาบตั ิ๕ อยา่งที่
เหลอื); คูต่อ่ไปน้ีกเ็หมอืนกนั คอื ๑.ทุฏฐุลลาบติั อาบตัชิัว่หยาบ ๒. 
อทุฏฐุลลาบติั อาบตัไิมช่ัว่หยาบ; ๑. อเทสนาคามินี อาบตัทิีไ่มพ่น้ไดด้ว้ยการ



 

๖๓๕๙ 
 

 

แสดง ๒. เทสนาคามินี อาบตัทิีพ่น้ไดด้ว้ยการแสดงคอืเปิดเผยความผดิของตน; 
คูต่่อไปนี้จดัตา่งออกไปอกีแบบหนึ่งตรงกนัทัง้หมด คอื ๑. อเตกิจฉา เยยีวยา
แกไ้ขไมไ่ด ้ (ปาราชกิ) ๒. สเตกิจฉา เยยีวยาแกไ้ขได ้ (อาบตั ิ๖ อยา่งทีเ่หลอื); 
๑.อนวเสส ไมม่สีว่นเหลอื ๒. สาวเสสยงัมสีว่นเหลอื; ๑. อัปปฏกัิมม์ หรอือปฏิ
กรรม ทาํคนืไม่ได ้คอืแกไ้ขไมไ่ด ้๒. สัปปฏกัิมม์ หรอื สปฏกิรรม ยงัทาํคนืได ้คอื
แกไ้ขได ้ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ภกิษุเสพเมถุนธรรมกบัหญงิมนุษย ์๓  ทาง คอื 
ทวารหนกั  ทวารเบา  ปากตอ้งอาบตัปิาราชกิ หรอืดงัคาํในอนงัคณสตูรทีพ่ระสา
รบีุตรกล่าววา่ เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบางรปูในพระธรรมวนิยันี้  พงึมคีวามปรารถนา
อยา่งนี้วา่  เราเป็นผูต้อ้งอาบตัหินอ ภกิษุทัง้หลายไมพ่งึรูว้า่  เราตอ้งอาบตัแิลว้ 
หรอืดงัคาํในภทัทาลสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ภทั
ทาล ิ  ภกิษุบางรปูในธรรมวนิยันี้เป็นผูต้อ้งอาบตัอิยูเ่นือง ๆ  เป็นผูม้อีาบตัมิาก  
เธอถูกภกิษุทัง้หลายตกัเตอืนอยู ่  กย็งัฝ่าฝืนประพฤตนิอกลู่นอกทาง หรอืดงัคาํ
ในกนัตสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  แต่เมือ่เธอทัง้หลายสามคัคี
กนั  รว่มใจกนั  ไมว่วิาทกนัศกึษาอยู ่  ภกิษุรปูใดรปูหน่ึงพงึตอ้งอาบตั ิ ล่วง
ละเมดิบญัญตั ิ เธอทัง้หลายไมค่วรกล่าวหาภกิษุรปูนัน้ดว้ยขอ้กล่าวหาในเรือ่ง
นัน้ หรอืดงัคาํในอนาปัตตวิรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุพวกทีแ่สดงอาบตัิ
เบาวา่ “เป็นอาบตัเิบา” ฯลฯ  แสดงอาบตัหินกัวา่ “เป็นอาบตัหินกั” ฯลฯ แสดง
อาบตัชิัว่หยาบว่า “เป็นอาบตัชิ ัว่หยาบ”ฯลฯ แสดงอาบตัไิมช่ัว่หยาบวา่ “เป็น
อาบตัไิมช่ัว่หยาบ”  ฯลฯ  แสดงอาบตัทิีม่สีว่นเหลอืวา่ “เป็นอาบตัทิีม่สีว่นเหลอื” 
ฯลฯแสดงอาบตัทิีไ่มม่สีว่นเหลอืวา่ “เป็นอาบตัทิีไ่มม่สีว่นเหลอื” ฯลฯ  แสดง
อาบตัทิีท่าํคนืไดว้า่ “เป็นอาบตัทิีท่าํคนืได”้ ฯลฯแสดงอาบตัทิีท่าํคนืไมไ่ดว้า่ 
“เป็นอาบตัทิีท่าํคนืไมไ่ด”้ ชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูแก่คนหมูม่าก หรอืดงัคาํทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในอธกิรณ์ใด ภกิษุผูต้อ้งอาบตัแิละภกิษุผูเ้ป็นโจทกย์งัมไิด้
พจิารณาตนเองใหด้ ี  ในอธกิรณ์นัน้พงึหวงัไดด้งันี้วา่  จกัเป็นไปเพือ่ความ
ยดืเยือ้  เพือ่ความรุนแรง เพือ่ความรา้ยแรง และภกิษุทัง้หลายจกัอยูไ่มผ่าสกุ,ใน
อาสาทุปปชหวรรค กล่าวถงึอาบตั ิ๒ อยา่ง เชน่ ๑. อาบตัเิบา ๒. อาบตัหินกั (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๕๖/๔๓, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๐/๔๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๐/๑๕๘,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๓๙/๔๗,๑๔/๕๑/๕๗,(ไทย) ๑๘/๒๔๒/๒๔๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/
๑๕๐/๒๑,๒๐/๑๕/๖๗,๒๐/๙๘/๑๐๙,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐๒/๑๓๖,๒๐/๒๑๐/
๑๓๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาบตั ิในทีน้ี่หมายถงึกองอาบตั ิ๕ ทีม่าในมาตกิา 
คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนียะ ทุกกฏ  และกองอาบตั ิ๗ ทีม่า



 

๖๓๖๐ 
 

 

ในวภิงัค ์คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส ถุลลจัจยั ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนียะ ทุกกฏ ทุพ
ภาสติ  (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี ๒/๙๘/๖๓, ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๒๗๑/๔๓๕)  

อาบตัิช ัว่หยาบ : อาบตัหินกั ไดแ้ก่ปาราชกิและสงัฆาทเิสส ดงัคาํในประโยควา่ “บอกอาบตัชิัว่
หยาบของภกิษุแก่อนุปสมับนั ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ก ็ ภกิษุใดบอกอาบตัชิัว่
หยาบของภกิษุแก่อนุปสมับนั  ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์  เวน้ไวแ้ต่ภกิษุไดร้บัสมมติ
,ในสกิขาบทวภิงัคอ์ธบิายวา่ อาบตัทิีช่ ือ่วา่ชัว่หยาบ  ไดแ้ก่  อาบตัปิาราชกิ ๔ 
สกิขาบท  และอาบตัสิงัฆาทเิสส  ๑๓  สกิขาบท,ในทุตยิววิาทมลูสตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัถงึมลูเหตุแหง่ววิาท๑๐ ประการ และในขอ้ที ่ ๕ ตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลายในธรรมวนิยันี้ แสดงอาบตัชิ ัว่หยาบวา่  ไมเ่ป็นอาบตัชิ ัว่หยาบ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๘๐/๒๗๐,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔๓/๙๕) ; ดทุูฏฐุลลาบติั  

  มอีธบิายวา่ คาํวา่ อาบตัชิัว่หยาบ คอืปาราชกิและสงัฆาทเิสส อาบตัไิมช่ัว่
หยาบ คอือาบตั ิ๕ อยา่งทีเ่หลอื (ว.ิมหา.(ไทย)  ๑/๓๙๙/๕๑๑)  

อาบตัิที่เน่ืองด้วยคฤหสัถ ์ :อาบตัทิีต่อ้งเพราะด่า,ขูค่ฤหสัถแ์ละเพราะรบัคาํของคฤหสัถ(์แลว้ไม่
ทาํตาม) ดงัคาํในจฬูวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึระงบั
อยา่งนี้ ภกิษุทุก ๆ รปูพงึประชุมในทีแ่หง่เดยีวกนัครัน้แลว้ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถ
พงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญตัตกิรรมวาจาวา่ ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟัง
ขา้พเจา้ พวกเราบาดหมาง ทะเลาะววิาทกนัอยูไ่ดป้ระพฤตลิะเมดิสิง่ทีไ่มส่มควร
แก่สมณะเป็นอาจณิมากมายทัง้ทีก่ล่าวดว้ยวาจาและพยายามทาํดว้ยกาย  ถา้
พวกเราจกัปรบัอาบตัเิหล่าน้ีกนัและกนั บางทอีธกิรณ์นัน้จะพงึลุกลามไปเพือ่
ความรุนแรง  เพือ่ความรา้ยกาจ เพือ่ความแตกกนักไ็ด ้ถา้สงฆพ์รอ้มกนัแลว้พงึ
ระงบัอธกิรณ์น้ีดว้ยตณิวตัถารกะ เวน้อาบตัทิีม่โีทษหยาบ เวน้อาบตัเินื่องดว้ย
คฤหสัถ ์(ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๒๑๒/๓๒๗,๖/๒๑๒/๓๒๘,๖/๒๑๓/๓๒๘,๖/๒๑๔/๓๒๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาบตัทิีเ่นื่องดว้ยคฤหสัถ ์คอือาบตัทิีต่อ้งเพราะดา่
,ขูค่ฤหสัถแ์ละเพราะรบัคาํของคฤหสัถ(์แลว้ไมท่าํตาม) (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๒๐๓/
๒๙๕)  

อาบตัิที่เป็นโทษล ํา่ :อาบตัปิาราชกิและสงัฆาทเิสส (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 
อาบตัิที่ม ีโทษหยาบ : อาบตัริุนแรง หมายถงึอาบตัหินกั ดงัคาํในจฬูวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั

วา่ บรรดาภกิษุฝ่ายเดยีวกนัอกีพวกหนึ่ง  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศ  ให้
ฝ่ายของตนทราบดว้ยญตัตทิุตยิกรรมวาจาวา่ ขอทา่นทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ 
พวกเราบาดหมาง  ทะเลาะววิาทกนัอยู ่  ไดป้ระพฤตลิะเมดิสิง่ทีไ่มส่มควรแก่
สมณะเป็นอาจณิมากมาย ทัง้ทีก่ล่าวดว้ยวาจาและพยายามทาํดว้ยกาย ถา้พวก
เราจกัปรบัอาบตัเิหล่าน้ีกนัและกนั บางทอีธกิรณ์นัน้จะพงึลุกลามไปเพือ่ความ
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รุนแรง  เพือ่ความรา้ยกาจ เพือ่ความแตกกนักไ็ด ้ถา้สงฆพ์รอ้มกนัแลว้ ขา้พเจา้
พงึแสดงอาบตัขิองทา่นเหล่าน้ี และอาบตัขิองตนในทา่มกลางสงฆด์ว้ยตณิวตั
ถารกะ เวน้อาบตัทิีม่โีทษหยาบ เวน้อาบตัเินื่องดว้ยคฤหสัถ ์  เพือ่ประโยชน์แก่
ทา่นเหล่าน้ี และเพือ่ประโยชน์แก่ตน (ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๒๑๒/๓๒๗,๖/๒๑๒/๓๒๘,๖/
๒๑๓/๓๒๘,๖/๒๑๔/๓๒๘)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาบตัทิีม่โีทษหยาบ คอือาบตัปิาราชกิและอาบตัิ
สงัฆาทเิสส (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๒๑๓/๒๙๕)  

อาบตัิเบา : อาบตัทิีแ่กไ้ขได ้ หมายถงึอาบตัมิโีทษน้อย หมายถงึถุลลจัจยั ปาจติตยี ์ ปาฏิ
เทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสติ,เป็น ๑ ในอาบตั ิ๒ อยา่ง คอื ๑. อาบตัเิบา      ๒. 
อาบตัหินกั (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒๘/๑๑๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาบตัเิบา คอืถุลลจัจยั ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนียะ ทุก
กฏ ทุพภาสติ  

อาบตัิม ีส่วนเหลือ : อาบตัทิีเ่ป็นสเตกจิฉา หมายถงึอาบตัทิีย่งัแกไ้ขไดไ้ดแ้ก่ สงัฆาทเิสส 
ถุลลจัจยั ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสติ ดงัคาํในทุตยิววิาทมลูสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัมลูเหตแุหง่ววิาท ๑๐ ประการ เชน่ ขอ้ ๗  ภกิษุทัง้หลายใน
ธรรมวนิยันี้ แสดงอาบตัมิสีว่นเหลอืวา่ เป็นอาบตัไิมม่สีว่นเหลอื (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๔๓/๙๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาบตัทิีม่สีว่นเหลอื หมายถงึอาบตัทิีเ่ป็นสเตกจิฉา
(อาบตัทิีย่งัพอเยยีวยาหรอืแกไ้ขได)้คอืสงัฆาทเิสส ถุลลจัจยั ปาจติตยี ์ ปาฏิ
เทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสติ (องฺ.เอกก.อ. (บาล)ี ๑/๑๕๐/๘๕)  

อาบตัิเศร้าหมอง : อาบตัทิีท่าํใหใ้จเศรา้หมอง เพราะการตอ้ง เชน่ การไมส่าํรวมอนิทรยี ์๖ มี
ตาเป็นตน้ แลว้ทาํใหเ้กดิเลส หมายถงึอาบตักิองใดกองหน่ึง มปีาราชกิเป็นตน้ 
ดงัคาํในสนุกัขตัตสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  สนุกัขตัตะนัน่เป็นความตายของ
ภกิษุผูบ้อกคนืสกิขากลบัมาเป็นคฤหสัถใ์นอรยิวนิยั สว่นทุกขน้ี์เป็นทุกขป์างตาย
ของภกิษุ  ผูต้อ้งอาบตัเิศรา้หมองขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรอืดงัคาํในพฬิารสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุบางรปูในธรรมวนิยันี้กเ็หมอืนกนั เวลาเชา้ครองอนัตรวา
สกถอืบาตรและจวีร ไมร่กัษากายวาจาจติ ไมต่ัง้สตใิหม้ัน่คง ไมส่าํรวมอนิทรยี์
เขา้ไปบณิฑบาตยงับา้นหรอืนิคม เธอเหน็มาตุคามนุ่งหม่ไมเ่รยีบรอ้ยในทีน่ัน้ 
ราคะกร็บกวนจติของเธอเพราะเหน็มาตุคามนุ่งหม่ไม่เรยีบรอ้ย  เธอถูกราคะ
รบกวนจติ จงึถงึความตายหรอืทุกขป์างตาย การทีเ่ธอบอกคนืสกิขากลบัมาเป็น
คฤหสัถน์ัน้ จดัเป็นความตายในวนิยัของพระอรยิะ การทีเ่ธอตอ้งอาบตัเิศรา้
หมองอยา่งใดอยา่งหนึ่ง (และ) การประพฤตวิตัรเพือ่ออกจากอาบตัติามทีต่อ้ง
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นัน้ จดัเป็นทุกขป์างตาย,ในจตุตถอนาคตภยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถงึภยัใน
อนาคต ขอ้ที ่ ๔วา่ในอนาคตหมูภ่กิษุจกัอยู่คลุกคลกีบัภกิษุณี นางสกิขมานา 
และสามเณรกพ็งึหวงัขอ้น้ีไดว้า่ เธอเหล่านัน้จกัไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรยจ์กั
ตอ้งอาบตัเิศรา้หมองบางอยา่งหรอืจกับอกคนืสกิขากลบัมาเป็นคฤหสัถเ์หล่า
สามเณร เมือ่อยู่คลุกคลกีบัภกิษุณี นางสกิขมานา และเหล่า (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๖๓/๖๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๒/๓๒๒, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๐/๑๔๘) 

อาบตัิหนัก : อาบตัทิีท่าํใหข้าดจากความเป็นพระ, หรอือาบตัทิีแ่กไ้ขได ้ เชน่ อาบตัิ
สงัฆาทเิสส แต่ตอ้งอยูป่รวิาส ดงัคาํในมหาวรรควา่ ถา้อุปัชฌายต์อ้งอาบตัหินกั 
ควรแก่ปรวิาส สทัธวิหิารกิพงึทาํการขวนขวายวา่“ดว้ยอุบายอยา่งไรหนอ สงฆ์
พงึใหป้รวิาสแก่อุปัชฌาย,์ในสามคามสตูร เรือ่งสตวินิยั พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนิยันี้  ยอ่มกล่าวหาภกิษุดว้ยอาบตัหินกัเหน็ปานนี้คอื 
ปาราชกิ  หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิวา่  ท่านผูม้อีายรุะลกึไดห้รอืวา่  ทา่นตอ้งอาบตัิ
หนกัเหน็ปานนี้  คอื  ปาราชกิ  หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ  ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้วา่
‘ทา่นทัง้หลาย  ขา้พเจา้ระลกึไมไ่ดเ้ลยวา่ ขา้พเจา้ตอ้งอาบตัหินกัเหน็ปานนี้  คอื
ปาราชกิ  หรอืใกลเ้คยีงปาราชกิ เมือ่เป็นเชน่นี้ สงฆพ์งึใหส้ตวินิยัแก่ภกิษุนัน้,ใน
ทุกนิบาตกล่าวไวป้ระเภทอาบตั ิม ี๒ คอื ๑. อาบตัเิบา๒.อาบตัหินกั (ว.ิม.(ไทย) 
๕/๖๖/๘๕, ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๙/๕๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๒๘/๑๑๖) 

   อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาบตัหินกั ในมหาวรรค หมายถงึอาบตัิ
สงัฆาทเิสส แต่ในอรรถกถาองัคุตตรนกิาย หมายถงึ อาบตัหินกั คอืปาราชกิ 
และสงัฆาทเิสส  

อาปณนิคม :  ชือ่นิคม ซึง่เป็นเมอืงหลวงของแควน้องัคุตตราปะ พระผูม้พีระภาคเสดจ็เมอืงนี้
แสดงธรรม ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปโดยลาํดบั  จนถงึอาปณนิคม
เกณิยชฎลิไดท้ราบขา่วจงึเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคพรอ้มภกิษุสงฆ ์ ๑๒๕๐รปู ได้
นําน้ําดืม่มากมายประเคนภกิษุสงฆม์พีระพทุธเจา้เป็นประธานดว้ยตนเองพรุง่นี้
ถวายภตัตาหารและแสดงตนเป็นอุบาสกนบัถอืพระรตันตรยัตลอดชวีติ,ใน
โปตลยิสตูร กล่าววา่ พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร
เสดจ็เขา้ไปบณิฑบาตยงัอาปณนิคมทรงเทีย่วบณิฑบาตในอาปณนิคมแลว้ ณ 
ทีน้ี่ ไดแ้สดงธรรมแก่คหบดชีือ่โปตลยิะ และตรสัลฏกุโิกปมสตูร, ในเสลสตูร เส
ลพราหมณ์ พรอ้มปรวิาร ๓๐๐ รปู ไดอ้อกบวชและบรรลธุรรมเป็นพระอรหนัต ์
ดงัคาํวา่ ทา่นพระเสละพรอ้มกบัภกิษุผูเ้ป็นบรวิารไดเ้ป็นพระอรหนัตจ์าํนวนหนึ่ง
บรรดาพระอรหนัตท์ัง้หลาย (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๒๙,๕/๓๐๑/๑๓๓,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๑/๓๕,๑๓/๑๔๘/๑๖๔,๑๓/๓๙๖/๔๙๐) 
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อาปณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีอ่าปณนิคม พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ อาปณนิคมไดต้รสัถามท่านพระสารบีุตรวา่ อรยิสาวกผูม้ศีรทัธามัน่คง จะ
สงสยัในพระองคห์รอืคาํสอนของพระองคห์รอืไม ่ พระเถระกราบทลูวา่ ไมส่งสยั 
เพราะอรยิสาวกผูม้ศีรทัธา(สทัธนิทรยี)์ ยอ่มมวีริยิะ(วริยินิทรยี)์ เมือ่มวีริยิะยอ่ม
มสีต(ิสตนิทรยี)์ เมือ่มสีตยิอ่มมสีมาธ(ิสมาธนิทรยี)์ และเมือ่มสีมาธยิอ่มมปัีญญา
(ปัญญนิทรยี)์ เมือ่มปัีญญากย็ิง่เชือ่มัน่ เมือ่พระเถระกราบทลูจบลง พระองคไ์ด้
ตรสัชมเชยพระเถระ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๒๐/๓๓๒) 

อาปัตตาธิกรณ์ : อธกิรณ์คอือาบตั,ิการตอ้งอาบตักิารปรบัอาบตัแิละแกต้่างใหพ้น้อาบตั ิ
หมายความวา่ การตอ้งอาบตัแิละการถกูปรบัอาบตั ิ เป็นอธกิรณ์โดยฐานเป็น
เรือ่งทีจ่ะตอ้งจดัทาํ คอืระงบัดว้ยการแกไ้ขปลดเปลือ้งออกจากอาบตันิัน้เสยี มี
การปลงอาบตั ิ หรอืการอยูก่รรมเป็นตน้ตามวธิทีีท่า่นบญัญตัไิว,้เป็นชือ่อธกิรณ์
ขอ้ ๓ ในอธกิรณ์ ๔ อยา่ง คอืววิาทาธกิรณ์  อนุวาทาธกิรณ์อาปัตตาธกิรณ์  และ
กจิจาธกิรณ์  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๖/๔๒๐,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๙๙๖/๒๔๘,ว.ิป.
(ไทย) ๘/๒๔๔/๓๑๔,๘/๒๔๖/๓๑๗,๘/๒๔๖/๓๑๘,๘/๒๕๔/๓๓๗) 

อาปัตติกสุลตา : ความเป็นผูฉ้ลาดในอาบตั,ิ เป็นขอ้ ๑ ในหมวดธรรม ๒ คอื ๑. อาปัตตกิุสล
ตา ๒. อาปัตตวิุฏฐานกุสลตา,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายว่า อาบตัทิ ัง้  ๕  
กอง ๗  กอง  เรยีกว่าอาบตั ิ  ปัญญา  กริยิาทีรู่ช้ดั  ฯลฯ  ความไม่หลงงมงาย  
ความเลอืกเฟ้นธรรม  สมัมาทฏิฐ ิ  ทีเ่ป็นเหตุฉลาดในอาบตันิัน้ ๆ  น้ีเรยีกวา่
ความเป็นผูฉ้ลาดในอาบตั ิ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๓,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/
๑๑๓๖/๓๓๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาบตั ิในทีน้ี่หมายถงึกองอาบตั ิ๕ ทีม่าในมาตกิา 
คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนียะ ทุกกฏ  และกองอาบตั ิ๗ ทีม่า
ในวภิงัค ์คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส ถุลลจัจยั ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนียะ ทุกกฏ ทุพ
ภาสติ (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี ๒/๙๘/๖๓, ว.ิอ. ๓/๒๗๑/๔๓๕)  

อาปัตติภยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาปัตตภิยั ตรสัวา่ อาบตัตภิยั ๔ คอื ภกิษุหรอืภกิษุณีบางรปู 
(๑) ตัง้สญัญาในอาบตัปิาราชกิวา่เป็นภยัอย่างแรงกลา้ กจ็ะทาํใหห้วงัไดว้า่ ผูย้งั
ไมต่อ้งอาบตั ิกจ็ะไมต่อ้ง ผูต้อ้งแลว้จะทาํคนืตามสมควรแก่ธรรม (หมายถงึสละ
ความเป็นพระภกิษุตามสมควรแก่อาบตัปิาราชกิหรอืดาํรงอยูใ่นภูมสิามเณร) 
เปรยีบเทยีบผูต้อ้งอาบตัปิาราชกิวา่เป็นเหมอืนโจรผูท้าํกรรมหนกั ถูกจบั ตอ้ง
ถูกประหารชวีติ (๒) ตัง้สญัญาในอาบตัสิงัฆาทเิสสทัง้หลายวา่เป็นภยัอยา่งแรง
กลา้ กจ็ะทาํใหห้วงัไดว้า่ ผูย้งัไมต่อ้งอาบตักิจ็ะไมต่อ้ง ผูต้อ้งแลว้กจ็ะทาํคนืตาม
สมควรแก่ธรรมเปรยีบเทยีบผูต้อ้งอาบตัสิงัฆาทเิสสวา่เป็นเหมอืนโจรผูท้าํกรรม
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ชัว่ แลว้ไดร้บัโทษถกูจบัหอ้ยสากไวท้ีค่อ (๓) ตัง้สญัญาในอาบตัปิาจติตยี์
ทัง้หลายวา่เป็นภยัอยา่งแรงกลา้ กจ็ะทาํใหห้วงัไดว้่า ผูย้งัไมต่อ้งอาบตักิจ็ะไม่
ตอ้งผูต้อ้งแลว้กจ็ะทาํคนืตามสมควรแกธ่รรม(คอืแสดงอาบตัหิรอืปลงอาบตั)ิ
เปรยีบเทยีบผูต้อ้งอาบตัปิาจติตยีว์า่เป็นเหมอืนโจรผูท้าํกรรมชัว่ แลว้ไดร้บัโทษ
ถูกจบัหอ้ยห่อขีม้า้ไวท้ีค่อ (๔) ตัง้สญัญาในอาบตัปิาฏเิทสนียะทัง้หลายวา่เป็น
ภยัอย่างแรงกลา้ กจ็ะทาํใหห้วงัไดว้า่ ผูย้งัไมต่อ้งอาบตักิจ็ะไมต่อ้ง ผูต้อ้งแลว้ก็
จะทาํคนืตามสมควรแก่ธรรม เปรยีบเทยีบผูต้อ้งอาบตัปิาฏเิทสนียะว่าเป็น
เหมอืนผูท้าํกรรมชัว่แลว้ไดร้บัการตเิตยีน(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๔/๓๖๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ทาํคืนตามสมควรแก่ธรรม หมายถงึเขา้อยู่
ประพฤตวิุฏฐานวธิ ี คอืระเบยีบทีอ่อกจากครุกาบตั ิ คอือาบตัสิงัฆาทเิสส ม ี ๔ 
ขัน้ตอน คอื ปรวิาส มานตั อพัภาน และปฏกิสัสนา (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๒๔๔/
๔๔๔) 

อาปัตติภยั : ภยัทีเ่กดิจากการตอ้งอาบตั,ิในอาปัตตภิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  อาปัตตภิยั  (ภยัทีเ่กดิจากการตอ้งอาบตั)ิ  ๔  ประการนี้ คอื ๑.  ภกิษุ
หรอืภกิษุณีบางรปูเขา้ไปตัง้สญัญาในอาบตัปิาราชกิทัง้หลายว่า เป็นภยัอยา่ง
แรงกลา้  การเขา้ไปตัง้สญัญาของภกิษุหรอืภกิษุณี พงึหวงัไดว้า่ ‘ผูย้งัไม่ตอ้ง
อาบตัปิาราชกิกจ็กัไมต่อ้ง หรอืผูต้อ้งแลว้จกัทาํคนืตามสมควรแก่ธรรม’ ๒. ภกิษุ
หรอืภกิษุณีบางรปูเขา้ไปตัง้สญัญาในอาบตัสิงัฆาทเิสสทัง้หลายวา่เป็นภยัอยา่ง
แรงกลา้ การเขา้ไปตัง้สญัญาของภกิษุหรอืภกิษุณี นัน้พงึหวงัไดว้า่‘ผูย้งัไม่ตอ้ง
อาบตัสิงัฆาทเิสสกจ็กัไมต่อ้ง  หรอืผูต้อ้งแลว้จกัทาํคนืตามสมควรแก่ธรรม’ ๓. 
ภกิษุหรอืภกิษุณีบางรปูเขา้ไปตัง้สญัญาในอาบตัปิาจติตยีท์ัง้หลายวา่เป็นภยั
อยา่งแรงกลา้ การเขา้ไปตัง้สญัญาของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ พงึหวงัไดว้า่ ‘ผูย้งัไม่
ตอ้งอาบตัปิาจติตยีก์จ็กัไมต่อ้ง หรอืผูต้อ้ง แลว้จกัทาํคนืตามสมควรแก่ธรรม’ ๔. 
ภกิษุหรอืภกิษุณีบางรปูเขา้ไปตัง้สญัญาในอาบตัปิาฏเิทสนียะ ทัง้หลายวา่เป็น
ภยัอยา่งแรงกลา้ การเขา้ไปตัง้สญัญาของภกิษุ หรอืภกิษุณีนัน้พงึหวงัไดว้า่  ‘ผู้
ยงัไมต่อ้งอาบตัปิาฏเิทสนียะกจ็กั ไมต่อ้งหรอืผูต้อ้งแลว้จกัทาํคนืตามสมควรแก่
ธรรม’ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๔/๓๖๑) 

  อรรถกถาอธบิายคาํว่าทาํคนืตามสมควรแก่ธรรม ทัง้ ๔ ขอ้ ในขอ้ที ่ ๑ 
หมายถงึสละความเป็นพระภกิษุตามสมควรแก่โทษคอือาบตัปิาราชกิ หรอืดาํรง
อยูใ่นภมูสิามเณร ในขอ้ที ่ ๒ หมายถงึเขา้อยูป่ระพฤตวิุฏฐานวธิ ี คอื ระเบยีบ
ปฏบิตัสิาํหรบัออกจากครุกาบตัใินทีน้ี่หมายเอาอาบตั ิ  สงัฆาทเิสส มทีัง้หมด ๔ 
อยา่ง คอื ปรวิาส มานตั ิอพัภาน และปฏกิสัสนา (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๒๔๔/
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๔๔๔) ในขอ้ที ่ ๓ และในขอ้ที ่ ๔ หมายถงึแสดงอาบตัหิรอืปลงอาบตั ิ (องฺ.
จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๒๔๔/๔๔๔) 

อาปัตติวฏุฐานกสุลตา :ความเป็นผูฉ้ลาดในการออกจากอาบตั ิ , เป็นขอ้ ๑ ในหมวดธรรม ๒ 
คอื ๑.อาปัตตกิุสลตา๒. อาปัตตวิุฏฐานกุสลตา,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมาย
วา่ ปัญญา  กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯความไมห่ลงงมงาย  ความเลอืกเฟ้นธรรม
สมัมาทฏิฐ ิทีเ่ป็นเหตุฉลาดในการออกจากอาบตัเิหล่านัน้  น้ีเรยีกวา่ความเป็นผู้
ฉลาดในการออกจากอาบตั ิ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๓,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/
๑๑๓๖/๓๓๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ฉลาดในการออกจากอาบตั ิหมายถงึการรูว้ธิอีอก
จากอาบตั ิ๒ วธิ ีคอื (๑) เทสนาวธิ ีไดแ้ก่ วธิแีสดง  อาบตัหิรอืปลงอาบตั ิ(ไดแ้ก ่
อาบตัถุิลลจัจยั ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนียะ ทกุกฏ ทุพภาสติ) (๒) กมัมวาจาวธิ ีหรอื 
วุฏฐานวธิ ี ไดแ้ก่ วธิปีฏบิตัสิาํหรบัผูจ้ะเปลือ้งตนออกจากอาบตัสิงัฆาทเิสส ม ี๔ 
อยา่ง คอื ปรวิาส  มานตั อพัภาน และปฏกิสัสนา (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี ๒/๙๘/๖๓)  

อาปาณโกฏิกศีล : ศลีทีส่มาทานแลว้ประพฤตติามนัน้จนตลอดชวีติ ,ในปรวิารมกีล่าวถงึการ
ถามและการตอบไวใ้นกตัถปัญญตัตวิารวา่ ถาม :  อะไรเป็นวบิตั ิ ตอบ : ความ
ไมส่าํรวมเป็นวบิตั ิ  ถาม :  อะไรเป็นสมบตั ิ  ตอบ :  ความสาํรวมเป็นสมบตั ิ 
ถาม :  อะไรเป็นขอ้ปฏบิตั ิ  ตอบ: การทีภ่กิษุสมาทานอาปาณโกฏกิศลีตลอด
ชวีติวา่ “เราจะไมท่าํกรรมอยา่งนี้อกี” แลว้ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย เป็นขอ้
ปฏบิตั ิ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๒/๔,๘/๘/๑๒,๘/๒๒/๒๔,๘/๒๐๒/๒๐๕) 

  ในวสิทุธมิรรคอธบิายวา่ คาํวา่ อาปาณโกฏกิศลี หมายถงึศลีทีส่มาทานแลว้
ประพฤตติามนัน้จนตลอดชวีติ (วสิทฺุธ.ิ (บาล)ี ๑/๑๓)  

อาปายิกสตูร : ม ี๒ สตูรแปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อาปายิกสูตร พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูต้อ้งไปสูอ่บายภมู ิ พระผูม้พีระภาคตรสั

วา่ บุคคลผูไ้มล่ะบาปกรรม ๓ ตอ้งไปสูอ่บาย ม ี๓ จาํพวก คอื (๑) บุคคลผูไ้มใ่ช่
พรหมจาร ี แต่ปฏญิญาตนวา่เป็นพรหมจาร ี (๒) บุคคลผูต้ามกาํจดัทา่นผู้
ประพฤตพิรหมจรรยบ์รสิทุธิด์ว้ยกรรมทีไ่มม่มีลูอนัเป็นปฏปัิกษต์่อพรหมจรรย ์
(๓) บุคคลผูม้วีาทะวา่ โทษในกามไมม่ ี แลว้ถงึความเป็นเหยือ่ในกามทัง้หลาย 
(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๑๔/๓๕๗) 

 2.อาปายิกสูตร พระสตูรวา่ดว้ยคนผูจ้ะเกดิในอบาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดง
บุคคล ๒ จาํพวก ผูจ้ะเกดิในอบาย บุคคล ๒ จาํพวกนัน้ คอื (๑) คนทีไ่ม่
ประพฤตพิรหมจรรย ์ แต่ ยนืยนัวา่ตนประพฤตพิรหมจรรย ์ (๒) คนผูช้อบโจท
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ทา่นผูป้ระพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยอพรหมจรรยอ์นัไมม่มีลู เชน่ ใสร่า้ยดว้ยอาบตัิ
ปาราชกิ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๔๘/๓๙๘,ข.ุอติ.ิอ. ๔๘/๒๐๐-๒๐๑)  

อาปจุฉา :  บอกกล่าว, ถามเชงิขออนุญาตเป็นการแสดงความเอือ้เฟ้ือ, แจง้ใหท้ราบเชน่ 
ภกิษุผูอ่้อนพรรษาจะแสดงธรรมตอ้งอาปุจฉาภกิษุผูม้พีรรษามากกวา่ก่อน 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 

อาโป : 1.ชือ่เทพหมูห่น่ึงทีเ่ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค พรอ้มภกิษุสงฆ ์ ณ ป่ามหาวนั เขต
กรุงกบลิพสัดุ ์มปีรากฏในมหาสมยสตูร ดงัคาํวา่ เวลานัน้ เทพ (๑๐  หมู)่ คอื 
อาโป ปฐว ีเตโช วาโย วรณุะ วารุณะ โสมะ ยสสะ เมตตาและกรณุา เป็นผูม้ยีศ
กม็าดว้ย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๗) 

 2.น้ํา ดงัคาํในมลูปรยิายสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ปุถุชน ...หมายรูอ้าโป(น้ํา)
โดยความเป็นอาโปครัน้หมายรูอ้าโปโดยความเป็นอาโปแลว้กาํหนดหมายซึง่
อาโปกาํหนดหมายในอาโปกาํหนดหมายนอกอาโปกาํหนดหมายอาโปวา่เป็น
ของเรา ยนิดอีาโป ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เรากล่าววา่เพราะเขาไมไ่ดก้าํหนดรู ้
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒/๓,๑๒/๗/๑๐,๑๒/๑๒/๑๕,๑๒/๑๓/๑๖) 

อาโปกสิณ : กสณิคอืน้ํา, เป็นกสณิที ่๒ ในกสณิ ๑๐ ดงัคาํวา่ ภกิษุเจรญิปฐวกีสณิ ... เจรญิ
อาโปกสณิ ... เจรญิเตโชกสณิ  ...เจรญิวาโยกสณิ ... เจรญินีลกสณิ ... เจรญิปี
ตกสณิ ... เจรญิโลหติกสณิ ... เจรญิโอทาตกสณิ ... เจรญิอากาสกสณิ ... เจรญิ
วญิญาณกสณิ ...,ในกสณิสตูร กล่าววา่เป็นธรรมขอ้ ๒ ในบ่อเกดิแหง่ธรรมทีม่ี
กสณิเป็นอารมณ์ ๑๐ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๖/๓๖๑,๑๑/๓๖๐/๔๒๙,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๒๕๐/๒๙๘,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๔๓/๕๐,๒๐/๔๔๔/๕๐,๒๐/๔๔๕/๕๐,๒๐/
๔๔๖/๕๐,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๒๙/๒๙๕) 

  ในอรรถกถาอธบิายวา่ พระมหาโมคคลัลานเถระ เขา้อาโปกสณิแลว้อธษิฐาน
วา่ขอใหโ้อกาส(พืน้ที)่อนัเป็นทีต่ ัง้เฉพาะปราสาท จงเป็นน้ําแลว้ใชห้วัแมเ่ทา้กด
ลงทีช่อ่ฟ้าปราสาท ปราสาทนัน้ สัน่สะทา้นหวัน่ไหวไปมา เหมอืนบาตรวางไว้
บนหลงัน้ําเอาน้ิวเคาะทีข่อบบาตร กห็วัน่ไหวไปมา อยู่น่ิงไมไ่ดฉ้ะนัน้ (ม.ม.ูอ. 
(บาล)ี ๒/๓๙๓/๒๑๑)  

อาโปธาต  ุ: ธาตุน้ํา, สภาวะทีม่ลีกัษณะเอบิอาบ ดดูซมึ เกาะกุม; ในรา่งกายทีใ่ชเ้ป็นอารมณ์
กรรมฐาน ไดแ้ก่ ด ี เสลด หนองเลอืด เหงือ่ มนัขน้ น้ําตา เปลวมนั น้ําลาย 
น้ํามกู ไขขอ้ มตูร, ขอ้ความน้ี เป็นการกล่าวถงึอาโปธาตุในลกัษณะทีค่นสามญั
ทัว่ไปจะเขา้ใจไดแ้ละพอใหส้าํเรจ็ประโยชน์ในการเจรญิกรรมฐาน แต่ในทาง
อภธิรรม อาโปธาตุเป็นสภาวะทีส่มัผสัดว้ยกายไม่ได ้มใีนรปูธรรมทัว่ไปแมแ้ตใ่น
กระดาษ กอ้นหนิ เหลก็ และแผน่พลาสตกิ,เป็นขอ้ ๒ ในมหาภตูรปู ๔,ในธาตุ ๔ 
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คอื ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ,เป็นขอ้ ๒ ในธาตุ ๖,ในทฆีนิกาย
และจฬูนิทเทสอธบิายวา่  สภาวะทีเ่อบิอาบหรอืดดูซมึ ซ่านไป ขยายขนาด ผนึก 
พนูเขา้ดว้ยกนั เรยีกสามญัวา่ธาตุเหลว หรอืธาตุน้ํา,ในวภิงัคอ์ธบิายวา่ ประมวล
ยอ่อาโปธาตุทีเ่ป็นภายในและอาโปธาตทุีเ่ป็นภายนอกเขา้เป็นหมวดเดยีวกนันี้
เรยีกวา่อาโปธาตุ,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้า่ความเอบิอาบธรรมชาติ
ทีเ่อบิอาบ ความเหนียว  ธรรมชาตทิีเ่หนียว ธรรมชาตเิป็นเครือ่งเกาะกุมรปู  รปู
น้ีชือ่วา่เป็นอาโปธาต ุ (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๘๗/๒๑๖,๙/๔๘๘/๒๑๗,๙/๔๘๙/๒๑๗,๙/
๔๙๐/๒๑๗,๙/๔๘๗-๔๙๙/๒๑๖-๒๒๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗,๑๑/๓๒๕/
๓๒๔,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๐๓/๓๓๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๕/๑๒๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๐๐/๑๑๙,๑๔/๓๕๐/๔๐๖, ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๕/๕๘,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๖๕๑/๒๐๗) ; 
ด ูธาตุ, รูป ๒๘ 

อาโปธาตทุี่เป็นภายนอก:ธาตุน้ําภายนอกตนในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ความเอบิอาบ
ธรรมชาตทิีเ่อบิอาบ ความเหนียว ธรรมชาตทิีเ่หนียวธรรมชาตเิป็นเครือ่งเกาะ
กุมรปู เป็นภายนอกตน ทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐไิมย่ดึถอื  ซึง่
เป็นภายนอกตน เชน่ น้ํารากไม ้ น้ําลาํตน้ น้ําเปลอืกไม ้ น้ําใบไมน้ํ้าดอกไมน้ํ้า
ผลไมน้มสด นมสม้ เนยใส เนยขน้ น้ํามนั น้ําผึง้ น้ําออ้ย น้ําในพืน้ดนิน้ําใน
อากาศ หรอืความเอบิอาบ ธรรมชาตทิีซ่มึซาบ ความเหนียว ธรรมชาตทิีเ่หนียว
ธรรมชาตเิป็นเครือ่งเกาะกุมรปูเป็นภายนอกตนทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหา
และทฏิฐไิมย่ดึถอื ซึง่เป็นภายนอกตน แมอ้ื่นใดมอียู่  น้ีเรยีกวา่อาโปธาตุทีเ่ป็น
ภายนอก (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๗๔/๑๓๕) 

อาโปธาตทุี่เป็นภายใน :ธาตุน้ําภายในตนในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ ความเอบิอาบ
ธรรมชาตทิีเ่อบิอาบ ความเหนียว  ธรรมชาตทิีเ่หนียวธรรมชาตเิป็นเครือ่งเกาะ
กุมรปู เป็นภายในตน มเีฉพาะตน ทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอื  
ซึง่เป็นภายในตน เชน่ ด ี เสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มนัขน้น้ําตา  เปลวมนั 
น้ําลาย น้ํามกู ไขขอ้ มตูร หรอืความเอบิอาบ ธรรมชาตทิีเ่อบิอาบความเหนียว 
ธรรมชาตทิีเ่หนียว ธรรมชาตเิป็นเครือ่งเกาะกุมรปู เป็นภายในตน มเีฉพาะตน 
ทีก่รรมอนัประกอบดว้ยตณัหาและทฏิฐยิดึถอื ซึง่เป็นภายในตนแมอ้ื่นใดมอียู ่ น้ี
เรยีกวา่อาโปธาตุทีเ่ป็นภายใน (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๗๔/๑๓๕) 

อาโปธาตภุายใน :  ธาตุน้ําทีอ่ยูภ่ายในตน หมายถงึความเอบิอาบธรรมชาตทิีเ่อบิอาบ ความ
เหนียวธรรมชาตทิีเ่หนียว ธรรมชาตเิป็นเครือ่งเกาะกุมทีอ่ยูใ่นตน ดงัคาํในธาตวุิ
ภงัคสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อุปาทนินกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน 
เป็นของเอบิอาบ มคีวามเอบิอาบ ไดแ้ก่ ดเีสลด หนอง  เลอืด  เหงือ่ น้ําตา มนั
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ขน้ เปลวมนั น้ําลายน้ํามกู ไขขอ้ มตูรหรอือุปาทนินกรปูภายในอื่นใด  ทีเ่ป็น
ของเฉพาะตน เป็นของเอบิอาบ  มคีวามเอบิอาบ น้ีเรยีกวา่อาโปธาตุภายใน (ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๓๕๐/๔๐๖) 

อาโปปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอาโปปุปผยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๓๑ ทา่นเคยโยนดอกไมบ้ชูาพระพุทธเจา้พระ
นามวา่สขิ ีเพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗/๒๐๓) 

อาโปสญัญา : สญัญาคอืน้ํา,ความกาํหนดหมายคอืน้ํา ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรและภมูจิาล
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถงึ เหตุปัจจยั ๘ ประการทีท่าํใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่ง
รุนแรง ในขอ้ที ่ ๒ ไวว้า่ สมณะหรอืพราหมณ์ผูม้ฤีทธิ ์  มคีวามชาํนาญทางจติ  
หรอืเทพ ผูม้ฤีทธิม์าก  มอีานุภาพมาก ไดเ้จรญิปฐวสีญัญานิดหน่อย แต่เจรญิ 
อาโปสญัญาจนหาประมาณมไิด ้ จงึทาํใหแ้ผน่ดนิน้ีไหวสัน่สะเทอืน เลื่อนลัน่นี้
เป็นเหตุปัจจยัประการที ่๒ ทีท่าํใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑๗๑/๑๑๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๐/๓๗๗) 

อาพาธ ,อาพาธน้อย : ความเจบ็ป่วย, โรค (ในภาษาไทย ใชแ้ก่ภกิษุสามเณร แต่ใน
ภาษาบาล ี ใชไ้ดท้ัว่ไป); อาพาธต่างๆ มมีากมาย เรยีกตามชือ่อวยัวะทีเ่ป็นบา้ง
เรยีกตามอาการบา้ง บางทแียกตามสมฏุฐานวา่ ปิตฺตสมฏฺุฐานา อาพาธา
,เสมฺหสมฏฺุฐานา อาพาธา, วาตสมฏฺุฐานาอาพาธา, สนฺนิปาตกิา อาพาธา, อุตุ
ปรณิามชา อาพาธา, วสิมปรหิารชาอาพาธา, โอปกฺกมกิา อาพาธา, กมฺมวปิาก
ชา อาพาธา ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคทรงจาํพรรษา  ไดเ้กดิอาการพระประชวร
อยา่งรุนแรงมทุีกขเวทนา๒อยา่งแสนสาหสัจวนเจยีนจะปรนิิพพาน  พระองค์
ทรงมสีตสิมัปชญัญะ  ทรงอดกลัน้ไมพ่รัน่พรงึทรงพระดาํรวิ่า การทีเ่ราไมบ่อกผู้
อุปัฏฐากไมอ่าํลาภกิษุสงฆป์รนิิพพานนัน้  ไมเ่หมาะแก่เรา ทางทีด่ ี เราควรใช้
ความเพยีรขบัไล่อาพาธนี้ ดาํรงชวีติสงัขารอยูต่่อไป,ในจงักมสตูรพระผูม้พีระ
ภาคตรสัถงึอานิสงสก์ารเดนิจงกรม ๕ ประการ ในขอ้ที ่ ๓ วา่ เป็นผูม้อีาพาธ
น้อย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๔/๑๐๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๖/๗๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๑๗๑/๑๗๒,๑๒/๒๒๕/๒๓๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๙/๔๖๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๕๘/
๖๔,๑๔/๒๑๑/๒๔๔,๑๔/๓๘๙/๔๔๒,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๙/๙๔,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๙๕/๑๒๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑/๒๕๖๐) 

อาภรณ์ : เครือ่งประดบั ดงัคาํในวมิานวตัถุกล่าวถงึเครือ่งประดบัเทพบตุรเทพธดิาลว้น
ประดบัดว้ยอาภรณ์ต่างๆดงัคาํทีพ่ระมหาโมคคลัลานเถระถามเทพบุตรตนหนึ่ง
วา่ ทา่นประดบัตกแต่งรา่งกาย ทดัทรงดอกไมท้รงพสัตราภรณ์สวยงาม  ใสต่่าง
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หงูาม ตดัผมโกนหนวดเรยีบรอ้ย สวมเครือ่งประดบัขอ้มอื มบีรวิารยศ รุง่เรอืง
อยูใ่นทพิยว์มิาน (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๙๔/๑๓๖,๒๖/๘๐๙/๙๓) 

อาภพั : ไมส่มควร, ไมส่ามารถ, ไม่อาจเป็นไปได,้ เป็นไปไม่ได ้ (จากคาํบาลวีา่อภพฺพ 
เชน่ ผูก้ระทาํมาตุฆาต ไมส่ามารถบรรลมุรรคผล, พระโสดาบนัไมอ่าจเป็นไปได้
ทีจ่ะทาํมาตฆุาต เป็นตน้);ไทยใชเ้ฉพาะในความวา่ ไมอ่าจจะไดจ้ะถงึสิง่นัน้ๆ, 
ไมม่ทีางจะไดส้ิง่ทีมุ่ง่หมาย(คลา้ยคาํวา่ อบัวาสนา หรอืไมม่วีาสนา ดงัคาํในโก
กาลกิสตูรทีก่ล่าววา่ โกกาลกิะผูม้ปีากเป็นหล่มชอบพดูเทจ็ ไมใ่ชค่นด ี ชอบ
กาํจดัความเจรญิของตน เป็นคนชัว่ชอบทาํแต่กรรมชัว่ เป็นคนตํ่าชา้ เป็นคน
อาภพั เป็นอวชาตบุตร (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๖๗๐/๖๖๐) ; ดอูภพับุคคล  

อาภสัระ, พรหมโลก, สวรรค ,์อาภสัสระ, พรหมโลก :ผูม้รีศัมแีผซ่่าน, เปล่งปลัง่,ชือ่พรหม
โลกชัน้ที ่๖; ด ูพรหมโลก(พจนานุกรมเขยีน อาภสัระ) ดงัคาํในมารวตัถุทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัแก่มารวา่ เราไมม่กีเิลสเครือ่งกงัวล อยูเ่ป็นสขุจรงิหนอเรามปีีติ
เป็นภกัษา ดุจทวยเทพชัน้อาภสัระฉะนัน้ ,ในมหานิทเทสอธบิายวา่  สตัวเ์หลา่
หน่ึง  มกีายอยา่งเดยีวกนั แต่มสีญัญาต่างกนัคอืพวกเทพชัน้อาภสัระ  น้ีคอื
วญิญาณฏัฐติทิี ่๓,เป็นขอ้ ๓ ในวญิญาณฐติ ิ๗,ในสงัคตีสิตูรอธบิายถงึการเขา้ถงึ
ความสขุ ๓ ในขอ้ที ่๒ ไวว้า่ สตัวพ์วกทีเ่อบิอิม่ อิม่เอม  บรบิรูณ์  เป่ียมลน้ดว้ย
ความสขุมอียู ่สตัว ์ เหล่านัน้บางครัง้บางคราวกเ็ปล่งอุทานวา่  ‘สขุหนอ ๆ’ เช่น 
พวกเทพชัน้อาภสัสระ  น้ีเป็นการเขา้ถงึความสขุที ่ ๒  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๒/
๓๖๖, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๔/๑๙๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๙/๘๘,๑๑/๓๘/
๒๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๖๙) 

อาภสัสรพรหมโลก : ชื่อพรหมโลกชัน้ที ่ ๖ ในพรหมชาลสตูรอธบิายลกัษณะของสตัวใ์นพรหม
โลกชัน้นี้ไว ้ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย สมยัหนึ่งเมือ่ล่วงไป
นาน ๆ โลกนี้พนิาศ เมือ่โลกกาํลงัพนิาศเหล่าสตัวส์ว่นมากไปเกดิทีอ่าภสัสร
พรหมโลก นึกคดิอะไรกส็าํเรจ็ไดต้ามปรารถนามปีีตเิป็นอาหาร มรีศัมซ่ีานออก
จากรา่งกาย เทีย่วสญัจรไปในอากาศ อยูใ่นวมิานอนังดงาม  สถติอยูน่านแสน
นาน (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๙/๑๖,๙/๔๐/๑๗,๙/๔๑/๑๗) 

อาภา,เทพ,แสง : 1.ชือ่เทพหมูห่น่ึง ดงัคาํในสาเลยยกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ถา้บุคคลผู้
ประพฤตสิมํ่าเสมอ คอืผูป้ระพฤตธิรรมจะพงึหวงัวา่ ทาํอยา่งไรหนอ  หลงัจาก
ตายแลว้ เราพงึเกดิในเทพชัน้อาภา เป็นไปไดท้ีห่ลงัจากตายแลว้บุคคลนัน้จะพงึ
เกดิในเทพชัน้อาภา ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบุคคลนัน้เป็นผูป้ระพฤติ
สมํ่าเสมอ คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรม (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๒/๔๗๙)  
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 2.แสง,รศัม,ี ความสว่าง ดงัคาํในอาภาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถงึแสงสวา่ง ๔ 
คอื ดวงจนัทร ์ดวงอาทติย ์ไฟ และปัญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๑/๒๐๙) 

อาภาธาต  ุ: ธาตุคอืแสงสวา่ง, เป็นขอ้ ๑ ในธาตุ ๗ มกีล่าวไวใ้นสตัตธาตสุตูร (ส.ํนิ.(ไทย)  
๑๖/๙๕/๑๘๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาภาธาตุ ในทีน้ี่หมายถงึธาตุคอืแสงสวา่ง ซึง่เป็น
ชือ่ของอาโลกกสณิ ไดแ้ก่ ฌานพรอ้มทัง้อารมณ์ทีท่าํให ้  ปีตเิกดิขึน้ เพราะ
บรกิรรมโดยเพง่แสงสว่างเป็นอารมณ์ อาภาธาตุอาศยัความมดืจงึปรากฏได ้ (ส.ํ
นิ.อ.(บาล)ี ๒/๙๕/๑๕๑)  

อาภาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยแสงสวา่ง  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ แสงสวา่ง ๔ คอื แสงสวา่งแหง่ 
(๑) ดวงจนัทร ์ (๒) ดวงอาทติย ์ (๓) ไฟ (๔) ปัญญา บรรดาแสงสวา่ง ๔ น้ี แสง
สวา่งแหง่ปัญญาเป็นเลศิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๑/๒๐๙) 

อามกธญัญสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบัธญัญาหารดบิ พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ เพราะไม่ไดเ้หน็อรยิสจั ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบั
ธญัญาหารดบิจงึมจีาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรบัธญัญาหารดบิ
เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๑๕๔/๖๔๘) 

อามกมงัสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบัเนื้อดบิพระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบัเนื้อดบิจงึมี
จาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรบัเนื้อดบิ เหมอืนแผ่นดนิใหญ่
มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๕๕/๖๔๘) 

อามคนัธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีม่กีลิน่ดบิ ตสิสดาบสทลูถามพระกสัสปสมัมา- สมัพทุธเจา้วา่ 
ไฉนจงึเสวยสิง่ทีม่กีลิน่ดบิ เชน่ ปลา เนื้อทีช่าวบา้นถวาย พระองคต์รสัไวเ้อง
มใิช่หรอืวา่ “กลิน่ดบิ ไมค่วร” ทรงตอบวา่ กลิน่ดบิทีพ่ระองคต์รสันัน้ หมายถงึ
ความประพฤตชิัว่ทางกาย วาจา และใจ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๔๒/๕๕๗) 

อามะ :  คาํรบัในภาษาบาล ีตรงกบั ถูกแลว้,ใช่, ครบั, คะ่, จะ้, เออ ถา้ผูถู้กกล่าวรบัเป็น
ผูน้้อยกวา่หรอืมพีรรษาน้อยกวา่หรอืเป็นคฤหสัถพ์ดูกบัพระสงฆก์ลา่วต่อวา่ ภนั
เต เป็น อามะ ภนัเต ถา้ผูก้ล่าวรบัเป็นผูใ้หญ่กวา่หรอืมพีรรษามากกวา่ หรอืเป็น
พระสงฆพ์ดูกบัคฤหสัถ ์กล่าวต่อวา่ อาวุโส เป็น อามะอาวุโส (เขยีนตามรปูบาล ี
เป็น อาม ภนฺเต,อาม อาวุโส) 

อามณัฑผลทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอามณัฑผลทายกเถระ มเีนื้อความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายผลแฟงแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
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ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๔/
๒๒๗) 

อามยั  :  ความป่วยไข,้ โรค, ความไมส่บาย;ตรงขา้มกบั อนามัย คอืความสบาย, ไมม่ี
โรคภยัไขเ้จบ็(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 

อามิส : เครือ่งล่อใจ, เหยือ่, สิง่ของ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ภกิษุรปูหนึ่งเดนิทางไกลไป
กบัหมูเ่กวยีน ชายคนหนึ่งเกลีย้กล่อมทา่นดว้ยอามสิ เหน็ดา่นภาษจีงึมอบแกว้
มณีราคาแพงใหภ้กิษุนัน้ หรอืดงัคาํในพรหมชาลสตูรวา่ พระสมณโคดมทรงเวน้
ขาดจากการบรโิภคของทีส่ะสมไวเ้ชน่ทีส่มณพราหมณ์ผูเ้จรญิบางพวกฉนั
โภชนาหารทีเ่ขาใหด้ว้ยศรทัธาแลว้ยงับรโิภคของทีส่ะสมไวเ้หล่าน้ี คอืสะสมขา้ว 
น้ํา ผา้ ยาน ทีน่อน เครื่องประทนิผวิของหอมและอามสิ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๕๒/
๑๒๐,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๒/๖,๙/๑๙๖/๖๗,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๘๘/๕๒๗,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๘๔/๒๑๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๓๑/๔๐,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๖๒/๒๘๘,๑๘/๒๗๙/
๓๐๙,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๖๙/๑๐๓,๒๐/๑๔๓/๑๒๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อามสิ คอืวตัถุเครือ่งล่อใจ เชน่เงนิทองเป็นตน้ ใน
ทีน้ี่หมายถงึ เครือ่งปรุงอาหาร (ท.ีส.ีอ. (บาล)ี ๑๒/๘๐)  

อามิสจาคะ : การสละอามสิ, เป็นขอ้ ๑ ในจาคะ ๒ คอื ๑.อามสิจาคะ (การสละอามสิ) ๒.ธมัม
จาคะ (การสละธรรม) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๔๔/๑๒๑) 

อามิสทาน : (การใหส้ิง่ของดงัคาํในทกัขณิาวภิงัคสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ผูใ้ดปราศจาก
ราคะแลว้  ไดข้องมาโดยธรรม มจีติเลื่อมใสด ี  เชือ่กรรมและผลของกรรมอนั
โอฬาร จงึใหท้านในทา่นผูป้ราศจากราคะเรากล่าวทานของผูน้ัน้นัน่แลวา่เลศิ
กวา่อามสิทานทัง้หลาย,เป็นขอ้ ๑ ในทาน ๒ คอื ๑. อามสิทาน (การใหส้ิง่ของ) 
๒.ธมัมทาน(การใหธ้รรม) มปีรากฏในทานสตูร (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๒/๔๓๒,๒๐/
๑๔๒/๑๒๐,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๙๘/๔๗๓,๒๕/๑๐๐/๔๗๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อามสิทาน หมายถงึการใหส้ิง่ของคอืปัจจยั ๔ 
(จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และเภสชั) (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี ๒/๑๔๒/๖๘)  

อามิสทายาท : ทายาทแหง่อามสิ, ผูร้บัมรดกอามสิ, ผูร้บัเอาสมบตัทิางวตัถุเชน่ ปัจจยั ๔ จาก
พระพทุธเจา้มาเสพเสวยดว้ยอาศยัผลแหง่พทุธกจิทีไ่ดท้รงบาํเพญ็ไว;้โดยตรง 
หมายถงึ รบัเอาปัจจยั ๔ มาบรโิภค โดยออ้ม หมายถงึทาํกุศลทีนํ่าไปสูว่ฏัฏะ 
เชน่ใหท้านบาํเพญ็ฌานสมาบตั ิ ดว้ยมุง่หมายมนุษยสมบตัแิละเทวสมบตั;ิ 
พระพทุธเจา้ตรสัสอนภกิษุทัง้หลายใหเ้ป็นธรรมทายาท มใิหเ้ป็นอามสิทายาท; 
เทยีบธรรมทายาท (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙/๒๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๙๗/๑๑๕) 
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อามิสบชูา : การบชูาดว้ยอามสิ คอื ดว้ยสิง่ของมดีอกไม ้ของหอม อาหาร และวตัถุอื่นๆ (ขอ้ 
๑ ในบชูา ๒ คอื ๑. อามสิบชูา (การบชูาดว้ยอามสิ) ๒. ธมัมบชูา  (การบชูาดว้ย
ธรรม)) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๑๒๔) 

อามิสปฏิสนัถาร :การตอ้นรบัดว้ยอามสิ,การตอ้นรบัดว้ยสิง่ของ เชน่ อาหาร น้ําบรโิภค เป็นตน้
(ขอ้ ๑ ใน ปฏสินัถาร ๒ คอื ๑. อามสิปฏสินัถาร (การตอ้นรบัดว้ยอามสิ) ๒. 
ธมัมปฏสินัถาร (การตอ้นรบัดว้ยธรรม) ) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๕๓/๑๒๓) 

อามิสรตันะ : รตันะคอือามสิ,เป็นขอ้ ๑ ในรตันะ ๒ คอื ๑. อามสิรตันะ (รตันะคอือามสิ) ๒. 
ธมัมรตันะ (รตันะคอืธรรม) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๖๑/๑๒๕) 

อามิสสนัถาร : การรบัรองดว้ยอามสิ,เป็นขอ้ ๑ ในสนัถาร ๒ คอื ๑.อามสิสนัถาร (การรบัรอง
ดว้ยอามสิ) ๒.ธมัมสนัถาร (การรบัรองดว้ยธรรม) (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๕๒/
๑๒๓) 

อามิสสมโภค : คบหากนัในทางอามสิ ไดแ้ก่ ใหห้รอืรบัอามสิ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์,ดปูระกอบในทุกนิบาต ทีก่ล่าวไวว้า่  ๑. การคบหากนัดว้ยอามสิ 
๒. การคบหากนัดว้ยธรรม (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๕๗/๑๒๑)  

อายโกศล :  ความเป็นผูฉ้ลาดในความเจรญิ, เป็นขอ้ ๑ ในโกศล ๓ คอื อายโกศล (ความเป็น
ผูฉ้ลาดในความเจรญิ) อปายโกศล (ความเป็นผูฉ้ลาดในความเสือ่ม) อุปายโกศล 
(ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ อายโกศล เป็น
ไฉน เมือ่บุคคลจารณาธรรมเหล่าน้ีอยู ่ ธรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่ยงัไมเ่กดิกไ็มเ่กดิ ที่
เกดิแลว้กเ็สึอ่มไป  หรอืเมือ่บุคคลพจิารณาธรรมเหลา่น้ีอยู ่ ธรรมทีเ่ป็นกุศลซึง่
ยงัไมเ่กดิกเ็กดิ และทีเ่กดิแลว้กเ็ป็นไปเพือ่ภยิโยภาพ ไพบลูย ์ เจรญิ บรบิรูณ์ 
ปัญญากริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯความไมห่ลงงมงายความเลอืกเฟ้นธรรม สมัมาทฏิฐใินขอ้
นัน้นี้เรยีกวา่ อายโกศล (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๗๑/๕๐๕) ; ด ูโกศล ๓ 

อายโกสลัละ : ความเป็นผูฉ้ลาดในความเจรญิ,เป็นขอ้ ๑ ในโกสลัละ ๓ คอื ๑.อายโกสลัละ 
(ความเป็นผูฉ้ลาดในความเจรญิ) ๒. อปายโกสลัละ(ความเป็นผูฉ้ลาดในความ
เสือ่ม) ๓. อุปายโกสลัละ (ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย) มปีรากฏในสงัคตีสิตูร (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔) 

อายตนกสุลตา : ความเป็นผูฉ้ลาดในอายตนะ ,เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๒ คอื ๑. อายตนกุสลตา
(ความเป็นผูฉ้ลาดในอายตนะ) ๒.ปฏจิจสมปุปาทกุสลตา (ความเป็นผูฉ้ลาด
ในปฏจิจสมปุบาท),ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้า่ ความเป็นผูฉ้ลาดใน
อายตนะ  เป็นไฉน 

  อายตนะ  ๑๒  คอื 
       ๑.  จกัขายตนะ    ๒. รปูายตนะ    
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  ๓.  โสตายตนะ     ๔. สทัทายตนะ 
  ๕.  ฆานายตนะ   ๖. คนัธายตนะ 
  ๗.  ชวิหายตนะ  ๘. รสายตนะ 
  ๙.  กายายตนะ  ๑๐.โผฏฐพัพายตนะ 
  ๑๑. มนายตนะ  ๑๒.ธมัมายตนะ 
   ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ฯลฯ ความไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรมสมัมาทฏิฐิ

ทีเ่ป็นเหตุฉลาดในอายตนะแหง่อายตนะเหล่านัน้ น้ีเรยีกวา่ความเป็นผูฉ้ลาดใน
อายตนะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๔) 

อายตนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอายตนะ ๖ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ กฏูาคารศาลา 
ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ี ไดท้รงชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเหน็ชดัเป็นตน้ดว้ยธร
รมกีถาทีเ่กีย่วกบัผสัสายตนะ ๖ ซึง่ภกิษุเหล่านัน้ตา่งใสใ่จใหส้าํเรจ็ประโยชน์ 
น้อมนึกมาดว้ยความเตม็ใจ เงีย่โสตสดบัธรรมอยู ่ มารครัน้รูอ้ยา่งนัน้ เพือ่ให้
บรษิทัหลงเขา้ใจผดิ จงึไดร้อ้งเสยีงดงั น่าสะพรงึกลวั ประดุจแผน่ดนิจะถล่มในที่
ใกลพ้ระผูม้พีระภาค  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะและ
ธรรมารมณ์น้ีเป็นโลกามสิอนัแรงกลา้ ชาวโลกพากนัหมกมุน่อยูใ่นอารมณ์
เหล่าน้ี สว่นสาวกของพระพุทธเจา้มสีต ิขา้มพน้โลกามสินัน้ ทัง้ขา้มพน้บ่วงแหง่
มารไดแ้ลว้ ยอ่มรุง่เรอืงดุจดวงอาทติย ์ฉะนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๓/๑๙๔) 

อายตนะ : ทีต่ดิต่อ, เครือ่งตดิต่อ, แดนต่อความรู,้ เครือ่งรูแ้ละสิง่ทีรู่ ้เชน่ตาเป็นเครื่องรู ้รปู
เป็นสิง่ทีรู่,้ หเูป็นเครือ่งรูเ้สยีงเป็นสิง่ทีรู่ ้ เป็นตน้, จดัเป็น ๒ ประเภท คอื 
อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๔/๑๒,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑๒๗/๗๓,๑๐/๓๘๔/๓๑๙,๑๐/๓๘๔/๓๒๑,๑๐/๓๘๘/๓๒๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๖๐/
๔๓๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๙๙/๙๔,๑๒/๔๐๗/๔๔๒,๑๒/๔๖๕/๕๐๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๔/๓๔) 

อายตนะ ๒ : ทีต่่อ ๒ อย่าง คอื คอื๑. อสญัญสีตัตายตนะ (อายตนะของสตัวผ์ูไ้มม่สีญัญา) น้ี
เป็นอายตนะที ่ ๑ ๒. เนวสญัญานาสญัญายตนะ (อายตนะของสตัวผ์ูม้สีญัญาก็
มใิช่ ไมม่สีญัญากม็ใิช)่น้ีเป็นอายตนะที๒่,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายสรุป
ความไวว้า่ อายตนะ ๒ คอื มนายตนะ และธมัมายตนะ มนายตนะ เป็นไฉน จติ 
มโน มานสั หทยั ปัณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรยี ์ วญิญาณวญิญาณขนัธ ์
และมโนวญิญาณธาตุทีเ่หมาะสมกนันี้ชือ่วา่มนายตนะ ธมัมายตนะ เป็นไฉน 
เวทนาขนัธ ์ สญัญาขนัธ ์ และสงัขารขนัธ ์ น้ีชือ่วา่ธมัมายตนะ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑๒๗/๗๓, อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๖๔/๓๙) 



 

๖๓๗๔ 
 

 

อายตนะ ๑๒ :  ทีต่่อทัง้ภายในและภายนอกอยา่งละ ๖ ประการ มปีรากฏในเสวติพัพาเสวติพัพ
สตูร  

  อายตนะภายใน  ๖ คอื 
  ๑.  จกัขวายตนะ       ๒.  โสตายตนะ 
              ๓.  ฆานายตนะ       ๔.  ชวิหายตนะ 
              ๕.  กายายตนะ        ๖.  มนายตนะ 
  อายตนะภายในอก ๖ คอื 
  ๑.  รปูายตนะ       ๒.  สทัทายตนะ 
  ๓.  คนัธายตนะ   ๔.  รสายตนะ 
  ๕.  โผฏฐพัพายตนะ  ๖.  ธมัมายตนะ 
  ในธมัมสงัคณีกล่าวถงึอายตนะ ๑๒ รวมกนั คอื 
     อายตนะ  ๑๒  คอื  
   ๑.  จกัขายตนะ    ๒.  รปูายตนะ     
   ๓.  โสตายตนะ  ๔.  สทัทายตนะ  
   ๕.  ฆานายตนะ  ๖.  คนัธายตนะ 
   ๗.  ชวิหายตนะ   ๘.  รสายตนะ  
   ๙.  กายายตนะ  ๑๐.  โผฏฐพัพายตนะ 
   ๑๑.  มนายตนะ   ๑๒.  ธมัมายตนะ 
   (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๑๙/๑๕๑,๑๔/๔๒๑/๔๗๗, อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๕๖๙/

๖๒๒,๓๗/๗๒๐/๗๖๘)0 
อายตนะ ๖ : ทีต่่อ ๖ ทาง คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ มปีรากฏในมหาปทานสตูรวา่ ทรง

พระดาํรวิา่ ‘เมื่ออะไรม ี  ผสัสะจงึม ี เพราะอะไรเป็นปัจจยัผสัสะจงึม’ีเพราะทรง
มนสกิารโดยแยบคายจงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่สฬายตนะ 
(อายตนะ ๖)ม ีผสัสะจงึม ีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั ผสัสะจงึม’ี ,ในสมัมาทฏิฐกิ
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อายตนะ ๖  ประการน้ีคอื ๑. จกัขวายตนะ 
(อายตนะคอืตา) ๒.โสตายตนะ (อายตนะคอืห)ู๓.ฆานายตนะ (อายตนะคอืจมกู)
๔.ชวิหายตนะ (อายตนะคอืลิน้) ๕. กายายตนะ (อายตนะคอืกาย) ๖. มนายตนะ  
(อายตนะคอืใจ),ในกถาวตัถุกล่าวถงึอายตนะในรปูธาตไุว ้ หรอืดงัคาํในเหมวต
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่ยกัษ์วา่  เมือ่อายตนะ ๖ เกดิ สตัวโ์ลกจงึเกดิ สตัว์
โลกยอ่มยนิดใีนอายตนะ ๖ สตัวโ์ลกยดึถอือายตนะ ๖ นัน่แล เพราะอายตนะ  ๖ 
สตัวโ์ลกจงึเดอืดรอ้น (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๗/๓๒, ข.ุส.ุ(ไทย)๒๕/๑๗๑/๕๓๙,อภ.ิก.
(ไทย)๓๗/๕๑๙/๕๕๘,๓๗/๖๔๐/๖๙๘,๓๗/๖๙๑/๗๓๗) 



 

๖๓๗๕ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อายตนะ ๖ หมายถงึอายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖ (ข.ุสุ.อ.(บาล)ี ๑/๑๗๑/๒๔๐)  

อายตนะ, นิพพาน : ชื่อเรยีกนิพพาน ดงัคาํในปฐมนิพพานปฏสิงัยตุตสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  อายตนะ มอียู ่ (แต่)  ในอายตนะนัน้ไม่มปีฐวธีาตุ ไมม่ี
อาโปธาตุ  ไมม่เีตโชธาต ุ  ไม่มวีาโยธาตุ ไมม่อีากาสานญัจายตนะ  ไมม่ี
วญิญาณญัจายตนะ ไมม่อีากญิจญัญายตนะ ไมม่เีนวสญัญานาสญัญายตนะ ไม่
มโีลกนี้ ไมม่โีลกหน้า ไมม่ดีวงอาทติย ์ และดวงจนัทรท์ัง้สองนัน้ ภกิษุทัง้หลาย  
เราไมเ่รยีกอายตนะนัน้วา่ มกีารมา มกีารไป มกีารตัง้อยู ่ มกีารจุต ิ มกีารอุบตั ิ
อายตนะนัน้ไมม่ทีีต่ ัง้อาศยั ไมเ่ปลีย่นแปลง ไมม่อีารมณ์ยดึเหนี่ยว  น้ีแลคอืทีส่ดุ
แหง่ทุกข ์(ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๗๑/๓๒๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อายตนะ ในทีน้ี่หมายถงึนิพพาน (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี 
๗๑/๔๑๗)  

อายตนะคือวิญญาณ : วญิญาณคอือายตนะ หมายถงึความรูท้างทีต่่อทัง้ ๖ ทีเ่กดิ
การกระทบกนั ดงัคาํใน กสัสกสตูรที ่ มารกราบทลูวา่ ขา้แต่พระสมณะ  จกัขุ
(ตา)  เป็นของเรา  รปูเป็นของเราอายตนะคอืวญิญาณอนัเกดิจากจกัขสุมัผสั
(ความกระทบทางตา) เป็นของเรา ทา่นจะหนีเราไปไหนพน้ พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ มารผูม้บีาป จกัขเุป็นของทา่น รปูเป็นของทา่นอายตนะคอืวญิญาณอนั
เกดิจากจกัขสุมัผสัเป็นของทา่นโดยแท ้ แต่ในทีใ่ดไมม่จีกัขไุมม่รีปู ไมม่อีายตนะ
คอืวญิญาณอนัเกดิจากจกัขสุมัผสั ทีน่ัน้มใิชท่างดาํเนินของท่าน (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๑๕๕/๑๙๗) 

อายตนะภายนอก :  เครือ่งต่อภายนอก, สิง่ทีถู่กรูม้ ี๖ คอื ๑. รูป รปู ๒. สัททะเสยีง ๓. คันธะ 
กลิน่ ๔. รส รส ๕.โผฏฐัพพะ สิง่ตอ้งกาย ๖. ธัมมะธรรมารมณ์ คอื อารมณ์ทีเ่กดิ
กบัใจหรอืสิง่ทีใ่จรู;้ อารมณ์ ๖ กเ็รยีก (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๘๔/๓๑๙,๑๐/๓๘๔/
๓๒๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๖/๑๐๖,๑๑/๓๒๓/๓๑๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๑๗/
๑๑๕,๑๒/๓๐๖/๓๓๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๐๑/๑๒๐,๑๔/๓๐๔/๓๖๘,๑๔/๔๐๓/
๔๕๘,๑๔/๔๐๖/๔๖๔) 

อายตนะภายใน : เครือ่งต่อภายใน,เครือ่งรบัรู ้ม ี๖ คอื ๑. จกัขุ ตา ๒. โสตห ู๓. ฆานะ จมกู ๔. 
ชวิหา ลิน้ ๕. กายกาย ๖. มโน ใจ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๘๔/๓๑๙,๑๐/๓๘๔/๓๒๑,ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๖/๑๐๖,๑๑/๓๒๓/๓๑๕,๑๑/๓๕๖/๓๘๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๑๗/
๑๑๕,๑๒/๓๐๖/๓๓๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๕/๗๑,๑๔/๑๐๑/๑๒๐,๑๔/๓๐๔/๓๖๘) ; 
อินทรีย์ ๖ กเ็รยีก 



 

๖๓๗๖ 
 

 

อายาคทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอายาคทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นมจีติเลือ่มใสไดก้ราบไหวพ้ระสถปู
ของพระพทุธเจา้พระนามว่าสขิ ี แลว้ไดส้รา้งศาลาโรงฉนัถวายแดส่งฆ ์ เพราะผล
แหง่ทานนัน้ ทา่นเกดิชาตใิด ๆ ไมม่ใีครทาํรา้ย ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ๓๐ ชาต ิในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙๔/๑๖๓) 

อายาจนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความปรารถนาโดยชอบ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ ภกิษุณี 
อุบาสก อุบาสกิาผูม้ศีรทัธาพงึปรารถนาดงันี้ (๑) ภกิษุพงึปรารถนาเป็นเชน่กบั
พระสารบีุตรและพระมหาโมคคลัลานะ (๒) ภกิษุณีพงึปรารถนาเป็นเชน่กบั
ภกิษุณีเขมาและภกิษุณีอุบลวรรณา (๓) อุบาสกพงึปรารถนาเป็นเชน่กบัจติต
คหบดแีละหตัถกคหบด ี (๔)อุบาสกิาพงึปรารถนาเป็นเช่นกบันางขชุชตุตราและ
นางเวฬุกณัฏกนีนัทมาตา (องฺ.จตฺกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๖/๒๔๘) 

อายาจนะ : การขอรอ้ง, การวงิวอน, การเชือ้เชญิ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์  

อายาจิตภตัตชาดก :ชาดกวา่ดว้ยการฆา่สตัวท์าํพลกีรรม รุกขเทวดาโพธสิตัวไ์ดส้อนกุฎุมพคีน
หน่ึงผูบ้นต่อรุกขเทวดาทีต่น้ไทรหน้าบา้นก่อนไปทาํมาคา้ขาย เมือ่เขากลบัมา
ดว้ยความปลอดภยัจงึฆา่สตัวแ์กบ้นวา่ ไมใ่ชท่างของนกัปราชญ ์ เพราะ
นกัปราชญจ์ะไมเ่ปลือ้งตนดว้ยวธิกีารอยา่งน้ี ซึง่การกระอยา่งนี้เป็นวธิกีารของ
คนพาล มแีตจ่ะผกูตนใหจ้มลงในอบายมากยิง่ขึน้ ไมใ่ชท่างนําตนออกจากทุกข ์
(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๙/๘) 

อาย  ุ: สภาวธรรมทีท่าํใหช้วีติดาํรงอยูห่รอืเป็นไป, พลงัทีห่ล่อเลีย้งดาํรงรกัษาชวีติ,พลงั
ชวีติ, ความสามารถของชวีติทีจ่ะดาํรงอยูแ่ละดาํเนินต่อไป, ตามปกตทิา่น
อธบิายวา่ อาย ุ กค็อื ชวิีตินทรีย์ นัน่เอง;ชว่งเวลาทีช่วีติของมนุษยส์ตัวป์ระเภท
นัน้ๆ หรอืของบุคคลนัน้ๆ จะดาํรงอยูไ่ด,้ชว่งเวลาทีช่วีติจะเป็นอยูไ่ด ้ หรอืได้
เป็นอยู;่ ในภาษาไทย อายุ มคีวามหมายเพีย้นไปในทางทีไ่มน่่าพอใจ เชน่
กลายเป็นความผา่นล่วงไปหรอืความลดถอยของชวีติ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ 
ทา่นพระทพัพมลัลบตุรหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั เกดิความคดิคาํนึงอยา่งนี้วา่ เราได้
บรรลุอรหตัผลเมือ่อาย ุ๗ ขวบ คุณวเิศษอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีพ่ระสาวกพงึบรรล ุ
เรากไ็ดบ้รรลุแลว้ทัง้หมด ไม่มกีจิอะไรๆ ทีจ่ะพงึทาํยิง่กวา่น้ี หรอืกจิทีท่าํเสรจ็
แลว้ซึง่จะทาํเพิม่เตมิอกีกไ็มม่หีรอืดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรวา่ กรรมทีจุ่นท
กมัมารบุตรสัง่สมไวเ้ป็นไปเพือ่อายเุป็นไปเพือ่วรรณะ เป็นไปเพือ่สขุะเป็นไป
เพือ่ยศ เป็นไปเพือ่เกดิในสวรรคเ์ป็นไปเพือ่ความเป็นใหญ่ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/



 

๖๓๗๗ 
 

 

๓๘๐/๔๑๒,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๑๙๗/๑๔๗,๑๐/๒๘๒/๒๑๓,๑๐/๒๘๔/๒๑๖,๑๐/๒๙๕/
๒๒๘,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๘/๒๘,๑๑/๔๐/๒๙,๑๑/๗๒/๕๑,๑๑/๙๔/๗๐,,ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๔๕๖/๔๙๔,๑๓/๑๔/๑๗,๑๓/๓๘๓/๔๗๑) 

อายขุองเทวดา :  ชว่งเวลาทีช่วีติของมนุษยส์ตัวป์ระเภทนัน้ๆ หรอืของบุคคลนัน้ๆ จะดาํรงอยู่
ได,้ชว่งเวลาทีช่วีติจะเป็นอยูไ่ด ้ หรอืไดเ้ป็นอยู ่ ซึง่อายขุองเทวดาแต่ละชัน้ไม่
เทา่กนั ดงัคาํในองัคุตตรนกิายน และวภิงัคอ์ธบิายวา่ ๕๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ เป็น
ประมาณอายขุองเทวดาชัน้จาตุมหาราช ๑,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้เป็นประมาณ
อายขุองเทวดาชัน้ดาวดงึส ์ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๑๐๒๔/๖๗๒,๓๕/๑๐๒๔/๖๗๓,๓๕/๑๐๒๕/๖๗๒,๓๕/๑๐๒๕/๖๗๓,๓๕/๑๐๒๖/
๖๗๓) 

อายขุองเทวดาชัน้กามาวจรสวรรค  ์๖  ชัน้: ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ด ้ซึง่เป็นอายขุองเทวดานบั
รวมทัง้ ๖ ชัน้คอื จาตุมมหาราช ดาวดงึส ์ ยามา ดุสติ นิมมานรด ี ปรนิมมติว
สวตัด ี คอื๑,๒๒๘ โกฏ ิ ๕ ลา้นปี โดยนบัอยา่งปีของมนุษย ์ ดงัคาํในภงัคว์า่  
เทวดาชัน้กามาวจรสวรรค ์ ๖ ชัน้เพยีบพรอ้มดว้ยกามคุณทุกอยา่ง อายขุอง
เทวดาชัน้กามาวจรสวรรค ์ ๖ ชัน้ นบัรวมกนัทัง้หมดเป็นเท่าไร เป็น ๑,๒๒๘  
โกฏ ิ๕  ลา้นปี  โดยนบัอยา่งปีของมนุษย ์(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๓/๖๗๑) 

อายขุองเทวดาชัน้จาตมุหาราช :ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้จาตุมหาราช คอื ๕๐๐ 
ปีทพิย ์  เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้จาตุมหาราช หรอืมปีระมาณ  ๙  ลา้นปี 
โดยนบัอยา่งปีของมนุษย ์ดงัคาํในอุโปสถสตูรและวติถตุโปสถสตูร ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ๕๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กบัวนัและคนืหนึ่งของเทวดาชัน้จาตุมหาราช 
๓๐ ราตร ีโดยราตรนีัน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้  เป็น ๑ ปี ๕๐๐ ปี
ทพิยโ์ดยปีนัน้  เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้จาตุมหาราช หรอืดงัคาํในวภิงัค์
วา่อายขุองเทวดาชัน้จาตุมหาราช  มปีระมาณเทา่ไร ๕๐  ปีของมนุษย ์ นบัเป็น
วนัหนึ่งคนืหนึ่งของเทวดาชัน้จาตุมหาราช ๓๐ ราตรโีดยราตรนีัน้เป็น ๑ เดอืน 
๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้  เป็น ๑  ปี ๕๐๐  ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ เป็นประมาณอายขุอง
เทวดาชัน้จาตมุหาราช นบัอยา่งปีมนุษย ์มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ ๙ ลา้นปี  
(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘ , องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๓๐๗, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๑๐๒๓/๖๗๐) 

อายขุองเทวดาชัน้ดาวดึงส  ์: ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้ดาวดงึส ์คอื ๑,๐๐๐ ปีทพิย์
โดยปีนัน้เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ดาวดงึส ์ หรอืมปีระมาณ ๓ โกฏ ิ ๖  
ลา้นปี ดงัคาํในอุโปสถสตูรและวติถตุโปสถสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ๑๐๐ปี 
ของมนุษยเ์ทา่กบัวนัและคนืหนึ่งของเทวดาชัน้ดาวดงึส ์ ๓๐ ราตรโีดยราตรนีัน้  



 

๖๓๗๘ 
 

 

เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๑,๐๐๐  ปีทพิยโ์ดยปีนัน้เป็น
ประมาณอายขุองเทวดาชัน้ดาวดงึส ์ หรอืดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุองเทวดาชัน้
ดาวดงึส ์  มปีระมาณเทา่ไร  ๑๐๐  ปีของมนุษยน์บัเป็นวนัหนึ่ง  คนืหน่ึงของ
เทวดาชัน้ดาวดงึส ์  ๓๐  ราตร ีโดยราตรนีัน้  เป็น  ๑  เดอืน  ๑๒  เดอืนโดย
เดอืนนัน้  เป็น  ๑  ปี  ๑,๐๐๐  ปี ทพิยโ์ดยปีนัน้  เป็นประมาณอายขุองเทวดา
ชัน้ดาวดงึส ์นบัอยา่งปีมนุษย ์  มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ ๓ โกฏ ิ๖  ลา้นปี  
(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘ , องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๓๐๗, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๑๐๒๓/๖๗๐)  

อายขุองเทวดาชัน้ดสุิต :ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้ดุสติ คอื ๔,๐๐๐  ปีทพิยโ์ดยปี
นัน้เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ดุสติ หรอืมปีระมาณ ๕๗  โกฏ ิ ๖  ลา้นปี ดงั
คาํในอุโปสถสตูรและวติถตุโปสถสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  ๔๐๐ ปีของ
มนุษยเ์ทา่กบัวนัและคนืหนึ่งของเทวดาชัน้ดุสติ ๓๐ ราตรโีดยราตรนีัน้ เป็น ๑  
เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๔,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้เป็นประมาณ
อายขุองเทวดาชัน้ดุสติ หรอืดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุองเทวดาชัน้ดุสติ มปีระมาณ
เทา่ไร ๔๐๐ ปีของมนุษยน์บัเป็นวนัหนึ่งคนืหนึ่งของเทวดาชัน้ดุสติ ๓๐ ราตรี
โดยราตรนีัน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒  เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๔,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดย
ปีนัน้เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ดุสติ นบัอยา่งปีมนุษย ์มปีระมาณเทา่ไร มี
ประมาณ ๕๗ โกฏ ิ๖ ลา้นปี (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/
๔๒/๓๐๗, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๓/๖๗๑)   

อายขุองเทวดาชัน้นิมมานรดี :ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้นิมมานรด ีคอื ๘,๐๐๐  ปี
ทพิยโ์ดยปีป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้นิมมานรด ีหรอืมปีระมาณ ๒๓๐ โกฏ ิ
๔ ลา้นปี  ดงัคาํในอุโปสถสตูรและวติถตุโปสถสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
๘๐๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กบัวนัและคนืหนึ่งของเทวดาชัน้นิมมานรด ี๓๐ ราตรโีดย
ราตรนีัน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒  เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๘,๐๐๐  ปีทพิยโ์ดย
ปีป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้นิมมานรด ี หรอืดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุอง
เทวดาชัน้นิมมานรด ี  มปีระมาณเทา่ไร ๘๐๐  ปีของมนุษยน์บัเป็นวนัหนึ่งคนื
หน่ึงของเทวดาชัน้นิมมานรด ี๓๐ ราตรโีดยราตรนีัน้ เป็น ๑ เดอืน  ๑๒ เดอืน
โดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๘,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้
นิมมานรด ีนบัอยา่งปีมนุษย ์มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ ๒๓๐ โกฏ ิ๔ ลา้นปี 
(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๙, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๓๐๘, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๑๐๒๓/๖๗๑)   



 

๖๓๗๙ 
 

 

อายขุองเทวดาชัน้ปรนิมมิตวสวตัตี :  ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัต ี
คอื ๑๖,๐๐๐ ปีทพิย ์ เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี หรอืมี
ประมาณ  ๙๒๑ โกฏ ิ๖ ลา้นปี  ดงัคาํในอุโปสถสตูรและวติถตุโปสถสตูร ทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ๑,๖๐๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กบัวนัและคนืหนึ่งของเทวดาชัน้ปรนิม
มติวสวตัด ี๓๐ราตร ี  โดยราตรนีัน้  เป็น ๑ เดอืน  ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น 
๑ ปี ๑๖,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี
หรอืดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุองเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัต ี มปีระมาณเทา่ไร 
๑,๖๐๐ ปีของมนุษยน์บัเป็นวนัหนึ่งคนืหนึ่งของเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัต ี ๓๐
ราตรโีดยราตรนีัน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้เป็น ๑ ปี ๑๖,๐๐๐ ปี 
ทพิยเ์ป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัต ี นบัอยา่งปีมนุษย ์ มี
ประมาณเทา่ไร มปีระมาณ  ๙๒๑ โกฏ ิ๖ ลา้นปี  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๙, 
องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๒/๓๐๘, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๓/๖๗๑)    

อายขุองเทวดาชัน้ยามา :ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้ยามา คอื ๒,๐๐๐ ปีทพิย ์ เป็น
ประมาณอายขุองเทวดาชัน้ยามา  หรอืมปีระมาณ ๑๔ โกฏ ิ๔ ลา้นปี ดงัคาํในอุ
โปสถสตูรและวติถตุโปสถสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ๒๐๐  ปีของมนุษย์
เทา่กบัวนัและคนืหนึ่งของเทวดาชัน้ยามา ๓๐ ราตรโีดยราตรนีัน้ เป็น ๑ เดอืน 
๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๒,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้เป็นประมาณอายขุอง
เทวดาชัน้ยามา หรอืดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายุของเทวดาชัน้ยามา มปีระมาณเทา่ไร 
๒๐๐ ปีของมนุษยน์บัเป็นวนัหนึ่งคนืหนึ่งของเทวดาชัน้ยามา ๓๐ ราตรโีดยราตรี
นัน้ เป็น ๑  เดอืน ๑๒  เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๒,๐๐๐  ปีทพิยโ์ดยปีนัน้
เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ยามา นบัอยา่งปีมนุษย ์ มปีระมาณเทา่ไร มี
ประมาณ ๑๔ โกฏ ิ ๔ ลา้นปี  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๙, องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๔๒/๓๐๘, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๓/๖๗๐)    

อายขุองเทวดาชัน้สทุสัสา :ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้สทุสัสา คอืมปีระมาณ ๔,๐๐๐ 
กปั  หรอืดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุองเทวดาชัน้สทุสัสามปีระมาณเท่าไร มี
ประมาณ ๔,๐๐๐ กปั (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔) 

อายขุองเทวดาชัน้สทุสัสี :ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้สทุสัส ี  คอืประมาณ  ๘,๐๐๐  
กปั ดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุองเทวดาชัน้สทุสัส ี มปีระมาณเทา่ไรมปีระมาณ  
๘,๐๐๐ กปั (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔)  

อายขุองเทวดาชัน้อกนิฏฐา :ช่วงเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้อกนิฏฐาคอืมปีระมาณ 
๑๖,๐๐๐  กปั ดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุองเทวดาชัน้อกนิฏฐา มปีระมาณเทา่ไร มี
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ กปั  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔)  



 

๖๓๘๐ 
 

 

อายขุองเทวดาชัน้อตปัปา :ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้อตปัปา คอืมปีระมาณ 
๒,๐๐๐ กปั ดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุองเทวดาชัน้อตปัปา มปีระมาณเทา่ไร มี
ประมาณ ๒,๐๐๐ กปั (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔)  

อายขุองเทวดาชัน้อวิหา :ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาชัน้อวหิา  คอืมปีระมาณ ๑,๐๐๐ 
กปั ดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุองเทวดาชัน้อวหิา มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ 
๑,๐๐๐ กปั  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔)  

อายขุองเทวดาผูเ้ข้าถึงเนวสญัญานาสญัญายตนภพ : ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาผู้
เขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพ คอืมปีระมาณ ๘๔,๐๐๐ กปั ดงัคาํในวภิงัค์
วา่ อายขุองเทวดาผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพ มปีระมาณเทา่ไร มี
ประมาณ  ๘๔,๐๐๐ กปั (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔) 

อายขุองเทวดาผูเ้ข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ : ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาผูเ้ขา้ถงึ
วญิญาณญัจายตนภพ คอืมปีระมาณ ๔๐,๐๐๐ กปั ดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุอง
เทวดาผูเ้ขา้ถงึวญิญาณญัจายตนภพ  มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ  ๔๐,๐๐๐  
กปั  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔)  

อายขุองเทวดาผูเ้ข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ: ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยู่ไดข้องเทวดาผูเ้ขา้ถงึอา
กาสานญัจายตนภพ คอืมปีระมาณ ๒๐,๐๐๐ กปั ดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุอง
เทวดาผูเ้ขา้ถงึอากาสานญัจายตนภพ มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ ๒๐,๐๐๐ กปั 
(อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔)  

อายขุองเทวดาผูเ้ข้าถึงอากิญจญัญายตนภพ:ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องเทวดาผูเ้ขา้ถงึอา
กญิจญัญายตนภพ คอืมปีระมาณ ๖๐,๐๐๐ กปั ดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุองเทวดา
ผูเ้ขา้ถงึอากญิจญัญายตนภพ มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ ๖๐,๐๐๐ กปั (อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔)  

อายขุองมนุษย  ์: ชว่งเวลาทีช่วีติจะเป็นอยูไ่ดข้องมนุษย ์ มปีระมาณ  ๑๐๐ ปี ตํ่ากวา่นัน้บา้ง 
เกนิกวา่นัน้บา้งกม็ ีดงัคาํในปฐมอายสุตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย 
อายขุองมนุษยท์ัง้หลายน้ีน้อยนกัจาํตอ้งไปสูส่มัปรายภพควรทาํกุศล ควร
ประพฤตพิรหมจรรย ์  สตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้จะไม่ตายไมม่ ี  ภกิษุทัง้หลาย คนทีม่ี
ชวีติอยูไ่ดน้านกอ็ยูไ่ดเ้พยีง ๑๐๐ ปี หรอืจะอยูเ่กนิไปบา้งกม็น้ีอย หรอืดงัคาํใน
วภิงัค ์อายปุปมาณะวา่ อายุของมนุษย ์มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ ๑๐๐ ปี ตํ่า
กวา่นัน้บา้ง เกนิกวา่นัน้บา้งกม็ ี (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๔๕/๑๘๔, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๑๐๒๒/๖๗๐) 

อายขุองอสญัญสตัตเทวดาและเทวดาช ัน้เวหปัผลา : ชว่งเวลาทีจ่ะเป็นอยูไ่ดข้องอสญัญสตัต
เทวดาและเทวดาชัน้เวหปัผลา คอืมปีระมาณ ๕๐๐ กปั ดงัคาํในวภิงัคว์า่ อายขุอ
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งอสญัญสตัตเทวดาและเทวดาชัน้เวหปัผลา มปีระมาณเทา่ไร มปีระมาณ ๕๐๐ 
กปั  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๐๒๗/๖๗๔)  

อายขุยั : การสิน้อาย,ุ ความตาย ดงัคาํในจกักวตัตสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่พวก
เขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง  บุตรของมนุษยท์ีม่อีายขุยั 
๘๐,๐๐๐ ปี กม็อีายขุยัถอยลงเหลอื  ๔๐,๐๐๐ ปี หรอืดงัคาํวา่ ธรรมเหล่าน้ีคอื 
ความไมเ่กือ้กลูมารดา ความไมเ่กือ้กลูบดิา ความไมเ่กือ้กลูสมณะ ความไม่
เกือ้กลูพราหมณ์  และการไมป่ระพฤตอ่ิอนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกูลกแ็พรห่ลาย 
เมือ่ธรรมเหลา่น้ีแพรห่ลาย คนเหล่านัน้กม็อีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอย
บา้งเมือ่พวกเขามอีายเุสือ่มถอยบา้ง มวีรรณะเสือ่มถอยบา้ง  บุตรของมนุษยท์ีม่ ี
อายขุยั ๒๕๐ ปี กม็อีายขุยัถอยลงเหลอื ๑๐๐ ปี (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๙๔/๗๐,๑๑/
๙๕/๗๐,๑๑/๙๖/๗๑,๑๑/๙๗/๗๑,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๗๓/๓๓๐,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๒๔๓/๔๐) 

อายกุปั, อายกุปัป์ : กาลกาํหนดแหง่อาย,ุกาํหนดอาย,ุชว่งเวลาแต่เกดิถงึตายตามปกตหิรอืที่
ควรจะเป็น ของสตัวป์ระเภทนัน้ๆ ในยคุสมยันัน้ๆ (ดปูระกอบในกปัปสตูร (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๖/๒๑๗,พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ู
กัป 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อายกุปั คอืชว่งอายขุองคนแต่ละยคุ ในยคุของ
พระพทุธเจา้ของเรา อายกุปัของคน = ๑๐๐ ปี (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๑๖๗/๑๕๗) หรอื
คาํวา่ อายกุปัของมนุษยท์ีม่อียูใ่นชว่งเวลานัน้ ๆ (ส.ํม.อ. (บาล)ี ๓/๘๒๒/๓๒๘) 
หรอืดงัคาํวา่ อายกุปัปะ (อายกุปั) ชว่งระยะเวลาทีน่บัเป็นปี ได ้ ใชน้บัอายขุอง
สตัวน์รก เทวดา และมนุษย ์(อภ.ิปญฺจ.อ. (บาล)ี ๖๒๑-๖๒๔/๒๕๘)  

อายวุฑัฒนกมุารวตัถ ุ: เรือ่งอายุวฒันกุมาร พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่อายวุฒันกุมาร
และอุบาสก ๕๐๐  คนวา่ ธรรม ๔ ประการ คอื อาย ุ วรรณะ สขุะ พละ ย่อม
เจรญิแก่ผูก้ราบไหว ้ ผูอ่้อนน้อมต่อผูใ้หญ่  เป็นนิตย ์(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๐๙/๖๔) 

อายวุฒันะ : ความเจรญิอาย,ุ ยดือาย,ุอายยุนื (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 
อายทิุพย  ์: อายเุทวดา,เป็น ๑ ในทพิยข์องเทวดา ๑๐ ดงัคาํในลกัขณสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค

ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ในชาตก่ิอน ภพก่อน กาํเนิดก่อน ตถาคตเกดิเป็นมนุษย์
สมาทานในกุศลธรรม...ตถาคตจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ครอบงาํเทพเหล่าอื่น
ในเทวโลกนัน้ดว้ยฐานะ ๑๐ คอื อายทุพิย ์ วรรณะทพิย ์ สขุทพิย ์  ยศทพิย ์ 
ความเป็นใหญ่ทพิย ์รปูทพิย ์ เสยีงทพิย ์กลิน่ทพิย ์รสทพิย ์โผฏฐพัพะทพิย ์ จุติ
จากเทวโลกนัน้แลว้ มาสูค่วามเป็นอย่างนี้ จงึไดล้กัษณะมหาบุรุษนี้ หรอืดงัคาํใน
เทวโลกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ถา้พวกอญัเดยีรถยี์
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ปรพิาชกจะพงึถามเธอทัง้หลายอยา่งนี้วา่พวกทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระ
สมณโคดมเพือ่เขา้ถงึเทวโลกหรอืเธอทัง้หลายถูกถามอยา่งนี้พงึอดึอดั ระอา 
รงัเกยีจ มใิชห่รอื เมือ่ภกิษุพวกนัน้กราบทลูวา่  เป็นเชน่นัน้ พระพุทธเจา้ขา้ จงึ
ตรสัต่อไปวา่ทราบมาวา่ เธอทัง้หลายอดึอดั ระอา รงัเกยีจอายทุพิย ์วรรณะทพิย ์
สขุทพิย ์ ยศทพิยแ์ละอธปิไตยทพิย ์ แตเ่บือ้งตน้ทเีดยีว เธอทัง้หลายควรอดึอดั 
ระอา รงัเกยีจกายทุจรติ วจทีุจรติ และมโนทุจรติ,หรอืดงัคาํทีพ่ระปิลนิทเถระ
กล่าวไวว้า่ขา้พเจา้ไดถ้วายผา้กรองน้ําคอืธมกรกในพระสคุตแลว้ ไดร้บัอานิสงส์
ซึง่สมควรแก่กรรมของขา้พเจา้ ๕ ประการ คอืขา้พเจา้ล่วงพน้อนัตรายทัง้ปวงได ้
๑ไดอ้ายทุพิย๑์ โจรหรอืขา้ศกึขม่ไมไ่ดท้กุเมือ่๑ ศสัตราหรอืยาพษิไมเ่บยีดเบยีน
ขา้พเจา้๑ไมม่คีวามตายในระหวา่ง(ไมต่ายก่อนอายขุยั)  ๑ (ท.ีม.(ไทย) ๑๑/
๒๐๑/๑๖๔,๑๑/๒๔๐/๑๙๖,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๑๘/๑๖๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๑๙/
๕๙๕) 

อายทุี่น่าปรารถนา :ชว่งเวลาแต่เกดิถงึตาย อนัน่าพอใจ เป็นสขุ หาไดย้าก ดงัคาํในอฏัฐสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คหบด ี ธรรม ๕ ประการนี้  ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่ น่า
พอใจ หาไดย้ากในโลก เชน่ขอ้ที ่๑อายทุีน่่าปรารถนา น่าใคร ่  น่าพอใจ หาได้
ยากในโลก (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๓/๖๗) 

อายรุบณัฑิต : ชือ่ราชบณัฑติในราชสาํนกัของพระเจา้มทัทวะ แควน้ทสณัณกะ ดงัคาํ
ในทสณัณกชาดก ทีพ่ระราชาตรสัถามอายรุบณัฑติวา่ ดาบแควน้ทสณัณกะคม
กรบิดืม่เลอืดของคนทีถู่กตอ้ง ชายผูน้ี้กลนืเขา้ไปไดท้า่มกลางชุมชน เหตุอื่นใดที่
ทาํไดย้ากกวา่นัน้มอียูห่รอื เราถามแลว้  จงบอกเหตุนัน้ อายรุบณัฑติทลูตอบวา่ 
ชายผูน้ี้กลนืดาบคมกรบิทีด่ืม่เลอืดของคนทีถู่กตอ้งเขา้ไปได ้ เพราะความโลภ  
แต่ผูใ้ดพดูวา่จะใหค้าํพดูของเขาทาํไดย้ากกวา่การกลนืดาบนัน้ เหตุอยา่งอื่น
ทัง้หมดทาํไดง้า่ย หรอืดงัคาํทีพ่ระราชาตรสัถามปุกกุสบณัฑติวา่ อายรุบณัฑติผู้
ฉลาดในธรรมไดแ้กเ้น้ือความแหง่ปัญหาแลว้  บดัน้ีเราจะถามทา่นปกุกุสบณัฑติ
บา้งเหตุอื่นใดทีท่าํไดย้ากกวา่นัน้มอียูห่รอื เราถามแลว้ทา่นจงบอกเหตุนัน้ (ข.ุ
ชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๔๑/๒๖๒,๔๕/๒๖๒) 

อายสุงัขาร : เครือ่งปรุงแตง่อาย,ุ ปัจจยัต่างๆ ทีห่ล่อเลีย้งชวีติของสตัวแ์ละพชืใหด้าํรงอยูแ่ละ
สบืต่อไปได,้ มกัพบในคาํวา่“ปลงอายสุงัขาร” และ “ปลงพระชนมายสุงัขาร” ดงั
คาํในมหาปรนิิพานสตูรและภมูจิาลสตูรวา่ คราวทีต่ถาคตมสีตสิมัปชญัญะ  ปลง
อายสุงัขารแผน่ดนินี้กไ็หว สัน่สะเทอืน  เลื่อนลัน่  น้ีเป็นเหตุปัจจยัประการที ่๗ 
ทีท่าํใหเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง หรอืดงัคาํใน มหาเวทลัลสตูรทีพ่ระมหา
โกฏฐกิะกบัพระสารบีุตรสนทนากนัวา่ ทา่นผูม้อีาย ุ  อายสุงัขารกบัเวทนียธรรม 
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เป็นอนัเดยีวกนั หรอืต่างกนั ทา่นผูม้อีาย ุ  อายสุงัขารกบัเวทนียธรรม  ไมเ่ป็น
อนัเดยีวกนั  (ถา้) อายสุงัขารกบัเวทนียธรรมเป็นอนัเดยีวกนัแลว้ การออกจาก
สมาบตัขิองภกิษุผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินิโรธ กไ็มพ่งึปรากฏ แต่เพราะอายสุงัขาร
กบัเวทนียธรรมต่างกนั  ฉะนัน้การออกจากสมาบตัขิองภกิษุผูเ้ขา้สญัญาเวทยติ
นิโรธ จงึปรากฏ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗๑/๑๑๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๔๕๗/
๔๙๕,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)๒๓/๗๐/๓๗๖,ข.ุชา.๒๗/๑๑๑/๑๗๙); ด ู อายุ, อายุสังขาร
โวสสัชชนะ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ อายสุงัขาร หมายถงึอายนุัน่เอง (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๕๗/
๒๕๘) คาํวา่ ปลงอายสุงัขาร หมายถงึสลดัปัจจยัเครือ่งปรุงแต่งอาย ุ ตกลง
พระทยัอย่างมสีตมิัน่คง และกาํหนดรูด้ว้ยพระปัญญาวา่จะปรนิิพพาน (ท.ีม.อ. 
(บาล)ี ๒/๑๗๗/๑๖๗, องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาล)ี ๓/๗๐/๒๗๗)  

อายสุงัขาโรสสชัชนสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยการปลงพระชนมายสุงัขาร  พระผูม้พีระภาคทรง
ตกลงพระทยัทีจ่ะสละอายสุงัขารทรงเปล่งอุทานประกาศการบรรลุถงึวสิงัขาร
ธรรม กล่าวคอืนิพพานของพระองค ์ โดยสละสงัขารอยา่งสิน้เชงิ ดงัคาํวา่ มนีุละ
กรรมทัง้ทีช่ ัง่ไดแ้ละชัง่ไมไ่ดอ้นัเป็นเหตุก่อกาํเนิดเป็นเครือ่งปรุงแต่งภพไดแ้ลว้
ยนิดใีนภายใน  มใีจมัน่คง ทาํลายกเิลสทีเ่กดิในตนไดเ้หมอืนนกัรบทาํลายเกราะ
ได ้ฉะนัน้ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๕๑/๒๗๙,ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๕๑/๓๕๒)  

อายสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาย ุม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อายสุตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระเวฬุวนั 

สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์ ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายขุอง
มนุษยน้ี์น้อยนกั และมนุษยย์งัตอ้งไปสูส่มัปรายภพ จงึควรทาํกุศล ประพฤติ
พรหมจรรย ์ เพราะสตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้จะไมต่ายไมม่ ี คนทีม่ชีวีติอยูไ่ดน้านกอ็ยูไ่ด้
เพยีง ๑๐๐ ปี หรอืจะอยู่เกนิไปบา้งกม็น้ีอย  มารเขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทลูวา่ 
มนุษยท์ัง้หลายมอีายยุนืยาว คนดไีมค่วรดหูมิน่อายนุัน้เลย ควรทาํตวัเหมอืน
เดก็อ่อนทีค่อยแต่จะดืม่นม ความตายยงัมาไมถ่งึหรอก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
มนุษยม์อีายนุ้อย คนดคีวรดหูมิน่อายนุัน้ ควรทาํตวัเหมอืนคนทีถู่กไฟไหมศ้รีษะ 
ความตายทีจ่ะมาไมถ่งึไมม่ ี(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๔๕๑๘๔) 

 2.อายสุตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระเวฬุวนั 
สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรุงราชคฤห ์ ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อายขุอง
มนุษยน้ี์น้อยนกั และมนุษยย์งัตอ้งไปสูส่มัปรายภพ จงึควรทาํกุศล ควรประพฤติ
พรหมจรรย ์ เพราะสตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้จะไมต่ายไมม่ ี คนทีม่ชีวีติอยูไ่ดน้านกอ็ยูไ่ด้
เพยีง ๑๐๐ ปี หรอืจะอยูเ่กนิไปบา้งกม็น้ีอย มารเขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทลูวา่ วนั
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คนืไมล่่วงไป ชวีติไมด่บัไป อายหุมนุตามสตัว ์ ดุจกงลอ้หมนุตามทบูรถ ฉะนัน้ 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ วนัคนืล่วงไป ชวีติดบัไป อายขุองสตัวส์ิน้ไป เหมอืนน้ํา
ในแมน้ํ่าน้อยสิน้ไป ฉะนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๔๖/๑๘๕) 

อายหุนะ : กรรมเป็นเครือ่งประมวลมา,ในปฏสิมัภทิามรรคกล่าวอธบิายวา่เมือ่ละอายหุนะ 
(กรรมเป็นเครือ่งประมวลมา) ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิดว้ยอาํนาจแหง่วยานุปัสสนา 
ยอ่มไมล่่วงเลยกนัและกนั ... หรอืดงัคาํวา่ การละอายหุนะดว้ยวยานุปัสสนา 
หรอืดงัคาํวา่ อนิทรยี ์  ๕  ในวยานุปัสสนา  สลดัออกจากอายหุนะ  (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๒๘/๔๓,๓๑/๔๑/๖๑,๓๑/๑๙๓/๓๘๐) 

อาโยคปัฏฏทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายสายโยคบาตร เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่
หญงิผูถ้วาย สายโยคบาตรแดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๕๔๙-๕๕๖/๖๖) 

อารภติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูต้อ้งอาบตั ิพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๕ จาํพวก คอื 
(๑) ผูต้อ้งอาบตัมิวีปิปฏสิารและไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุตปัิญญาวมิตุต ิ(๒) ผูต้อ้งอาบตัิ
แต่ไมม่วีปิปฏสิารไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุตปัิญญาวมิุตต ิ (๓) ผูไ้มต่อ้งอาบตัแิต่มี
วปิปฏสิารและไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุตปัิญญาวมิุตต ิ (๔) ผูไ้มต่อ้งอาบตัแิละไมม่ี
วปิปฏสิารแตไ่มรู่ช้ดัเจโตวมิตุตปัิญญาวมิตุต ิ (๕) ผูไ้มต่อ้งอาบตั ิไมม่วีปิปฏสิาร
และรูช้ดัเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิแลว้แสดงวา่ บุคคล ๔ จาํพวกขา้งตน้ ควรถูก
ตกัเตอืนพรํ่าสอน เพือ่ใหเ้ป็นผูท้ดัเทยีมกบัจาํพวกที ่๕ คอื พระขณีาสพ บุคคล 
๔ จาํพวกดงักล่าวขา้งตน้ ถูกตกัเตอืนพรํ่าสอนอยา่งนัน้ กจ็ะทาํใหบ้รรลุความ
สิน้อาสวะโดยลาํดบั (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๔๒/๒๓๔) 

อารมณ์,อารมณ์, ตณัหา :เครือ่งยดึหน่วงของจติ, สิง่ทีจ่ติยดึหน่วง, สิง่ทีถู่กรูห้รอืถูกรบัรู ้ไดแ้ก่
อายตนะภายนอก ๖ คอื รปู เสยีง กลิน่รส โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์; ใน
ภาษาไทย ความหมายเลอืนไปเป็นความรูส้กึ หรอืความเป็นไปแหง่จติใจในขณะ
หรอืชว่งเวลาหนึ่งๆ เชน่วา่ อยา่ทาํตามอารมณ์ วนันี้อารมณ์ด ีอารมณ์เสยี เป็น
ตน้,สิง่ทีย่ดึหน่วงจติโดยผา่นทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ,ความรูส้กึทางใจที่
เปลีย่นแปลงไปตามสิง่เรา้,ความรูส้กึ ดงัคาํในปาสาทกิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ตถาคตตรสัรูร้ปูทีไ่ดเ้หน็เสยีงทีไ่ดฟั้ง อารมณ์ทีไ่ดท้ราบธรรมารมณ์ทีรู่้
แจง้ หรอืดงัคาํในกายคตาสตสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย กายค
ตาสตอินัภกิษุรปูใดรปูหนึ่งไมเ่จรญิ  ไมท่าํใหม้ากแลว้มารยอ่มไดช้อ่ง ได้
อารมณ์ของภกิษุนัน้  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๘๘/๑๔๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๕๕/๔๙๔,
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๖/๒๐๓,๑๔/๓๘๖/๔๓๙,ส.ํส.(ไทย)๑๕/๒๔/๒๗,๑๕/๑๕๑/
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๑๙๒,๑๕/๑๕๓/๑๙๕,๑๕/๒๐๔/๒๙๖,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๕๑/๑๐๒,๑๖/๖๒/๑๑๘,ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๙๕๒/๗๒๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ หมายถงึคนัธายตนะ (อายตนะ
คอืกลิน่) รสายตนะ(อายตนะคอืรส) โผฏฐพัพายตนะ  (อายตนะคอืโผฏฐพัพะ) 
เพราะเป็นสภาวะทีบุ่คคลถงึแลว้จงึกาํหนดได ้ (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๑๘๘/๑๐๔, องฺ.
จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๒๓/๓๐๑) คาํวา่ อารมณ์ หมายถงึปัจจยัทีใ่หเ้กดิกเิลส (ม.
อุ.อ. (บาล)ี ๓/๑๕๖/๑๐๔)  

อารมณ์กรรมฐาน : กรรมฐานทีม่สี ิง่หน่วงจติดงัคาํในตาลปุฏเถระกล่าวไวว้า่ เราพรอ้มกบั
ทา่นผูฝึ้กฝนดแีลว้มัน่คงสามารถดาํเนินไปถงึทางทีป่ลอดโปรง่ ซึง่ทา่นผูต้าม
รกัษาจติทัง้หลายไดด้าํเนินไปแลว้ทุกสมยัเหมอืนนายสารถผีูฝึ้กมา้สามารถ
ดาํเนินไปถงึภมูภิาคทีป่ลอดภยัไดด้ว้ยมา้อาชาไนยทีม่ใีจซื่อตรงเราจะผกูทา่นไว้
ทีอ่ารมณ์กรรมฐานดว้ยกาํลงัภาวนาเหมอืนนายควาญชา้งใชเ้ชอืกทีเ่หนียวผกู
ชา้งไวท้ีเ่สาตะลุง (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๔๔/๕๒๖) 

อารมณ์ของสงักิเลส : สิง่ทีห่น่วงจติของสิง่เศรา้หมอง ดงัคาํในชหตกิถาทีพ่ระสกวาทถีาม
พระปรวาทวี่า มรรคฝ่ายรปูาวจรไมนํ่าสตัวอ์อกจากวฏัฏทุกข ์ ไมใ่หถ้งึความสิน้
กเิลสไมใ่หถ้งึความตรสัรู ้ ไมใ่หถ้งึนิพพาน เป็นอารมณ์ของอาสวะ  เป็นอารมณ์
ของสงัโยชน์ฯลฯ เป็นอารมณ์ของสงักเิลสมใิชห่รอื พระปรวาทกีก็ล่าวยอมรบั 
(อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๙๐/๔๐๓) 

อารมณ์ของอาสวะ :สภาวธรรมทีเ่ป็นอารมณ์ของอาสวะ หมายถงึรปู ๒๘ ดงัคาํในธมัมสงัคณีที่
อธบิายความหมายไวว้า่ มหาภตูรปู  ๔  และรปูทีอ่าศยัมหาภตูรปู  ๔  น้ี
เรยีกวา่รปูทัง้หมด รปูทัง้หมดไมเ่ป็นเหต ุ ไมม่เีหตุ  วปิปยตุจากเหตุ  มปัีจจยั
ปรุงแต่ง ถูกปัจจยัปรุงแต่ง  เป็นรปู  เป็นโลกยิะ  เป็นอารมณ์ของอาสวะ  เป็น
อารมณ์ของสงัโยชน์ (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๕๘๔/๑๖๙) 

อารมณ์ที่ชวนให้กาํหนัด :อารมณ์น่ารกัน่าใครต่่างๆ ดงัคาํในอปทานทีพ่ระสภุตูเิถระกล่าวถงึ
ตนทีเ่ป็นเกดิโกสยิะชฎลิไว ้ ซึง่โกสยิชฎลิสอนตนเองวา่ ขา้พเจา้แมถ้งึจะสละ
ชวีติกไ็มท่าํอาชวีะใหก้าํเรบิ ยอ่มทาํจติของตนใหย้นิด ี  งดเวน้การแสวงหาทีไ่ม่
สมควรเสยี เมือ่ใดจติของขา้พเจา้เกดิความกาํหนดัเมือ่นัน้ขา้พเจา้ยอ่มพจิารณา
ดว้ยตนเองขา้พเจา้มใีจเดด็เดีย่วขม่จตินัน้เสยีวา่ เจา้กาํหนดัในอารมณ์ทีช่วนให้
กาํหนดั ขดัเคอืงในอารมณ์ทีช่วนใหข้ดัเคอืงและหลงในอารมณ์ทีช่วนใหห้ลง 
เพราะฉะนัน้ เจา้จงออกจากป่าไปเสยีเถดิ ทีอ่ยู่แหง่นี้เป็นทีอ่ยูข่องทา่นผูบ้รสิทุธิ ์
ปราศจากมลทนิ มตีบะ เจา้อยา่ประทุษรา้ยผูบ้รสิทุธิเ์ลยจงออกจากป่าไปเสยี
เถดิ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖/๑๒๓) 
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อารมณ์ที่ชวนให้ขดัเคือง :อารมณ์ทีไ่มน่่ารกัไมน่่าใครต่่างๆ ดงัคาํในอปทานทีพ่ระสภุตูเิถระ
กล่าวถงึตนทีเ่ป็นเกดิโกสยิะชฎลิไว ้ ซึง่โกสยิชฎลิสอนตนเองวา่ ขา้พเจา้แมถ้งึ
จะสละชวีติกไ็มท่าํอาชวีะใหก้าํเรบิ ยอ่มทาํจติของตนใหย้นิด ีงดเวน้การแสวงหา
ทีไ่มส่มควรเสยี เมือ่ใดจติของขา้พเจา้เกดิความกาํหนดั เมื่อนัน้ขา้พเจา้ย่อม
พจิารณาดว้ยตนเองขา้พเจา้มใีจเดด็เดีย่วขม่จตินัน้เสยีวา่ เจา้กาํหนดัในอารมณ์
ทีช่วนใหก้าํหนดั ขดัเคอืงในอารมณ์ทีช่วนใหข้ดัเคอืง และหลงในอารมณ์ทีช่วน
ใหห้ลง เพราะฉะนัน้ เจา้จงออกจากป่าไปเสยีเถดิ ทีอ่ยูแ่ห่งนี้เป็นทีอ่ยูข่องทา่นผู้
บรสิทุธิ ์ ปราศจากมลทนิ มตีบะ เจา้อยา่ประทุษรา้ยผูบ้รสิทุธิเ์ลยจงออกจากป่า
ไปเสยีเถดิ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖/๑๒๓)  

อารมณ์ที่ชวนให้หลง : กามคุณ ๕ คอืรปู เสยีง กลิน่ รสและโผฏฐพัพะ ดงัคาํในอปทานทีพ่ระสุ
ภตูเิถระกล่าวถงึตนทีเ่ป็นเกดิโกสยิะชฎลิไว ้ซึง่โกสยิชฎลิสอนตนเองวา่ ขา้พเจา้
แมถ้งึจะสละชวีติกไ็มท่าํอาชวีะใหก้าํเรบิ ยอ่มทาํจติของตนใหย้นิด ี  งดเวน้การ
แสวงหาทีไ่มส่มควรเสยี เมือ่ใดจติของขา้พเจา้เกดิความกาํหนดั เมือ่นัน้ขา้พเจา้
ยอ่มพจิารณาดว้ยตนเองขา้พเจา้มใีจเดด็เดีย่วขม่จตินัน้เสยีวา่ เจา้กาํหนดัใน
อารมณ์ทีช่วนใหก้าํหนดั ขดัเคอืงในอารมณ์ทีช่วนใหข้ดัเคอืง และหลงในอารมณ์
ทีช่วนใหห้ลง เพราะฉะนัน้ เจา้จงออกจากป่าไปเสยีเถดิ ทีอ่ยูแ่หง่นี้เป็นทีอ่ยูข่อง
ทา่นผูบ้รสิทุธิ ์ ปราศจากมลทนิ มตีบะ เจา้อยา่ประทุษรา้ยผูบ้รสิทุธิเ์ลยจงออก
จากป่าไปเสยีเถดิ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖/๑๒๓)  

อารมณ์ที่ได้ทราบ : อายตนะคอืกลิน่ รสและโผฏฐพัพะ, อารมณ์ทีเ่ป็นไปทางทวาร ดงัคาํใน
โลกสตูรวา่ ตถาคตตรสัรูร้ปูทีไ่ดเ้หน็ เสยีงทีไ่ดฟั้ง อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ  
ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้ทีช่าวโลกพรอ้มทัง้เทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูส่ตัว์
พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์  เทวดาและมนุษยถ์งึแสวงหาตรองตามดว้ยใจทัง้หมด
ฉะนัน้ชาวโลกจงึเรยีกวา่ ตถาคต (องฺ.จตุกฺก.(ไทย)๒๑/๒๓/๓๗,องฺ.ทสก.(ไทย)
๒๔/๗/๓๙๘,๒๔/๘/๔๐๑,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๙/๔๐๓,๒๔/๑๘/๔๓๘,ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๖,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๑๒/๔๙๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ หมายถงึคนัธายตนะ (อายตนะ
คอืกลิน่)รสายตนะ (อายตนะคอืรส) โผฏฐพัพายตนะ (อายตนะคอืโผฏฐพัพะ) 
เพราะเป็นสภาวะทีบุ่คคลถงึแลว้จงึกาํหนดได ้ (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๑๘๘/๑๐๔, องฺ.
จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๒๓/๓๐๑)  

อารมณ์ภายนอก :  อารมณ์อยูภ่ายนอกตน ไดแ้ก่ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธมัมา
รมณ์ ดงัคาํในอุปปรกิขสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุทัง้หลายภกิษุควร
พจิารณาโดยประการทีว่ญิญาณ(จติ)ของตนไมฟุ้่งซ่านไมซ่ดัสา่ยไปในอารมณ์
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ภายนอกไมต่ดิอยูภ่ายในจงึไมห่วาดสะดุง้เพราะไมย่ดึตดิในอารมณ์ต่าง ๆ (ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๓๙๑/๕๙๑) 

อารมณ์ภายใน : อารมณ์อยูภ่ายในตน ไดแ้ก ่ตา ห ูจมกู กลิน่ กายและใจ ดงัคาํในธมัมกิสตูร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุไดอ้าหารบณิฑบาตมาฉนัภายในเวลาแลว้ควร
กลบัไปนัง่ในทีส่งดัตามลาํพงัควบคุมอตัภาพคอืจติไดอ้ย่างมัน่คงแลว้กาํหนดจติ
พจิารณาอารมณ์ภายใน ไมป่ล่อยจติไปในอารมณ์ภายนอก (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/
๓๙๑/๕๙๑)  

อารมณ์สงูต ํา่ : อฏิฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ดงัคาํในนาลกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อารมณ์
สูง่ตํ่าเปรยีบเหมอืนเปลวไฟในป่ายอ่มปรากฏนารมีกัประเลา้ประโลมมนีุ เธอจง
ระวงัอยา่ใหน้างประเลา้ประโลมได ้(ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๗๐๙/๖๖๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่คาํว่าอารมณ์สงูตํ่าหมายถงึอฏิฐารมณ์(อารมณ์ทีน่่า
ปรารถนา) และอนิฏฐารมณ์(อารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา) (ข.ุส.ุอ.(บาล)ี  ๒/๗๐๙/
๓๒๔)  

อารมณ์อนังาม : อารมณ์ทีน่่ารกัหมายถงึอฏิฐารมณ์ดงัคาํในนสนัตสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ อารมณ์อนังามทัง้หลายในโลกยงัไมจ่ดัเป็นกามความกาํหนดัทีเ่กดิจากความ
ดาํรเิป็นกามของบุรุษ อารมณ์อนังามทัง้หลายมอียูใ่นโลกอยา่งนัน้เอง ฉะนัน้
บุคคลผูม้ปัีญญาทัง้หลายจงึกาํจดัฉนัทะในอารมณ์เหล่านัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓๔/
๔๓) 

อารยชน : คนประเสรฐิ,คนทีม่อีารยธรรม,ชนทีเ่จรญิดว้ยขนบธรรมเนียมอนัดงีาม,คนมี
อารยธรรมอารยชาต ิ ชาตทิีเ่จรญิดว้ยขนบธรรมเนียมอนัดงีาม หมายถงึคนใน
เมอืงปาฏลบุีตร ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรวา่ ตราบใดทีย่งัเป็นแดนทีอ่ารยชน
ตดิต่อกนัอยู ่ตราบใดทีย่งัเป็นเสน้ทางคา้ขาย ตราบนัน้  เมอืงปาฏลบีตุรนี้ยงัจะ
เป็นเมอืงชัน้เยีย่ม  เป็นยา่นการคา้อยูต่่อไป หรอืดงัคาํใน ตลิมฏุฐชิาดก ที่
อาจารยส์อนแก่ศษิยว์า่ อารยชนบางคนยอ่มกดีกนัคนกระทาํความชัว่ดว้ย
อาชญา การกระทาํนัน้เป็นการสอนหาใช่เป็นเวรไม ่ บณัฑติทัง้หลายรูเ้หตุนัน้
อยา่งนี้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๕๒/๙๖,ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๖/๑๒๑) 

อารยธรรม :  ธรรมอนัดงีาม, ธรรมของอารยชน, ความเจรญิดว้ยขนบธรรมเนียมอนัดงีาม; 
ในทางธรรม หมายถงึ กุศลกรรมบถ ๑๐(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์  

อารยอษัฎางคิกมรรค : ทางมอีงค ์ ๘ประการ อนัประเสรฐิ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ ; ด ูมรรค 
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อารกัขกมัมฏัฐาน : กรรมฐานเป็นเครือ่งรกัษาตน, กรรมฐานเป็นเครือ่งรกัษาผูป้ฏบิตัใิหส้งบ
ระงบัและใหต้ัง้อยูใ่นความไมป่ระมาท ท่านจดัเป็นชุดขึน้ภายหลงัดงัมกีล่าวถงึ
ในอรรถกถา (วนิย.อ.๓/๓๗๔)และฎกีาพระวนิยั (วนิย.ฏ.ี๒/๖๗/๑๗๙) ม ี ๔ขอ้ 
เรยีกวา่ จตุรารักขา (เรยีกใหส้ัน้วา่จตุรารกัข ์ หรอืจตุรารกัษ์) คอื พทุธานุสติ
เมตตา อสภุะ และมรณสต,ิ ต่อมาในลงักาทวปี พระธรรมสริเิถระ ไดเ้ขยีน
อธบิายไวใ้นคมัภรีขุ์ททสิกขา และในพมา่ทีเ่มอืงยา่งกุง้ ไดม้พีระเถระชือ่อคัร
ธรรมถงึกบัแต่งคมัภรีข์ ึน้อธบิายเรือ่งนี้โดยเฉพาะ เรยีกวา่ จตุรารักขทปีนี; ใน
หนงัสอืนวโกวาท มคีาํอธบิายซึง่เป็นพระราชนิพนธข์องพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั วา่ “อารกัขกมัมฏัฐาน ๔ ๑. พุทธานุสสติ ระลกึถงึคณุ
พระพทุธเจา้ทีม่ใีนพระองค ์และทรงเกือ้กลูแก่ผูอ้ื่น ๒. เมตตา แผไ่มตรจีติ คดิจะ
ใหส้ตัวท์ัง้ปวงเป็นสุขทัว่หน้า ๓. อสุภะพจิารณารา่งกายตนและผูอ้ื่นใหเ้หน็เป็น
ไมง่าม ๔. มรณัสสติ นึกถงึความตายอนัจะมแีก่ตน. กมัมฏัฐาน ๔ อย่างนี้ควร
เจรญิเป็นนิตย”์ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อารกัขทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอารกัขทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นไดส้รา้งทีว่างเครือ่งบชูาถวายแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
กปัที ่๖ ท่านไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๔๗๒) 

อารกัขทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอารกัขทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นไดส้รา้งรัว้ถวายอารกัขาแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่ธมัมทสัส ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๙/
๓๙๒) 

อารกัขสมัปทา : ความถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา,ถงึพรอ้มดว้ยการรกัษาคอืรกัษาทรพัยท์ี่
แสวงหามาไดด้ว้ยความหมัน่ ไมใ่หเ้ป็นอนัตรายและรกัษาการงานไมใ่หเ้สือ่ม
เสยีไป, รูจ้กัเกบ็ออมถนอมรกัษาปิดช่องรัว่ไหลและคุม้ครองป้องกนัภยนัตราย 
(ขอ้ ๒ ในทฏิฐธมัมกิตัถสงัวตัตนิกธรรม ๔), เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๔ ทีเ่รยีกวา่
หวัใจเศรษฐ ี คอื๑. อุฏฐานสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยความหมัน่) ๒. อารกัข
สมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา) ๓.กลัยาณมติตตา (ความเป็นผูม้มีติรด)ี 
๔. สมชวีติา (ความเป็นอยูเ่หมาะสม),ในทฆีชาณุสตูร อุชชยสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัไวว้า่กุลบตุรในโลกนี้มโีภคทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร
เกบ็รวบรวมดว้ยน้ําพกัน้ําแรงอาบเหงือ่ต่างน้ําประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดย
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ธรรม เขารกัษาคุม้ครองโภคทรพัยน์ัน้ดว้ยคดิว่า ทาํอยา่งไร โภคทรพัยเ์หล่าน้ี
ของเรา จงึจะไมถู่กพระราชารบิ โจรไม่ลกั ไฟไมไ่หม ้ น้ําไมพ่ดัไป ทายาทผูไ้ม่
เป็นทีร่กัไมล่กัไปนี้เรยีกวา่อารกัขสมัปทา,ในทุตยิสมัปทาสตูร กล่าววา่เป็นขอ้ ๒ 
ในสมัปทา ๘ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐,๒๓/๕๕/๓๔๔,๒๓/๗๕/๓๘๘,๒๓/
๗๖/๓๘๙) 

อารกัขสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตเิครือ่งรกัษา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลายใหท้าํ
ความไมป่ระมาท คอื มสีตเิครือ่งรกัษาจติโดยสมควรแก่ตนในฐานะ ๔ คอื (๑) 
อยา่ใหจ้ติกาํหนดัในธรรมทีเ่ป็นเหตุแหง่ความกาํหนดั (๒) อยา่ใหจ้ติขดัเคอืงใน
ธรรมทีเ่ป็นเหตุแหง่ความขดัเคอืง (๓) อยา่ใหจ้ติหลงในธรรมทีเ่ป็นเหตุแห่ง
ความหลง (๔) อยา่ใหจ้ติมวัเมาในธรรมทีเ่ป็นเหตุแหง่ความมวัเมา เมือ่ภกิษุมี
จติไมก่าํหนดั ไมข่ดัเคอืง ไมห่ลง ไมม่วัเมา ในธรรมทีเ่ป็นเหตุแหง่ความกาํหนดั 
ขดัเคอืง ความหลง ความมวัเมา กจ็ะทาํใหไ้มห่วาดผวา ไมห่วัน่ไหว ไมส่ะทก
สะทา้น ไมถ่งึความสะดุง้ และไมห่ลงเชือ่แมเ้พราะถอ้ยคาํของสมณะเป็นเหต ุ
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๗/๑๗๙) 

อารกัขะ : ความหวงกัน้, เป็นขอ้ ๑ ในปฏจิจสมปุบาท ๙ มปีรากฏในมหานิทานสตูร ดงัคาํ
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เพราะอาศยัมจัฉรยิะ อารกัขะ (ความหวงกัน้)  จงึม ี
เพราะอารกัขะเป็นเหตุ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกยอ่มเกดิขึน้จากการถอืทอ่นไม ้
การถอืศสัตรา การทะเลาะ การแก่งแยง่ การววิาท การพดูขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ มงึ’ 
การพดู สอ่เสยีด และการพดูเทจ็,ในทสตุตรสตูร พระสารบีุตรกลา่วถงึธรรมมี
ตณัหาเป็นมลูเหตุ ๙ (วา่เป็นธรรมทีค่วรละ) ในขอ้ที ่๘ และขอ้ที ่๙ วา่ ๘. เพราะ
อาศยัมจัฉรยิะ  อารกัขะ  (ความหวงกัน้)  จงึเป็นไป  ๙. เพราะอาศยัอารกัขะ
เป็นเหตุ  บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก ทีเ่กดิขึน้จากการถอืท่อนไม ้การถอืศสัตรา 
การทะเลาะ การแก่งแยง่ การววิาท การกล่าวขึน้เสยีงวา่ ‘มงึ มงึ’ และการพดู
เทจ็จงึเป็นไป (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๐๓/๖๑,๑๐/๑๐๔/๖๑,๑๐/๑๐๔/๖๒,๑๐/๑๐๕/๖๒,
ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๒๑) 

อารกัขา : การป้องกนั, การคุม้ครอง, การดแูลรกัษา,การขอความคุม้ครองจากเจา้หน้าที่
ฝ่ายบา้นเมอืง เมือ่มผีูป้องรา้ยขม่เหง หรอืถูกลกัขโมยสิง่ของ เป็นตน้เรยีกวา่ 
ขออารักขา ถอืเป็นการปฏบิตัชิอบตามธรรมเนียมของภกิษุแทนการฟ้องรอ้ง
กล่าวหาอยา่งทีช่าวบา้นทาํกนัเพราะสมณะไมพ่อใจจะเป็นถอ้ยความกบัใครๆ 
ดงัคาํในมธุรสตูรทีพ่ระเจา้โกรพัยะตรสัแก่พระมหากจัจายนะวา่ พระคุณเจา้กจั
จานะ โยมตอ้งกราบไหว ้ ลุกรบั เชือ้เชญิดว้ยอาสนะ  หรอืเจาะจงนิมนตท์า่น
ดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจยัเภสชับรขิาร จดัการอารกัขา 
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คุม้ครอง  ป้องกนัทา่นตามความเหมาะสม  หรอืดงัคาํในองัคุลมิาลสตูรที ่  พระ
เจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉนัควรกราบไหว ้  ลุก
รบั นิมนตใ์หน้ัง่ หรอืเจาะจงนิมนตท์า่นดว้ยจวีร บณิฑบาต  เสนาสนะและคลิาน
ปัจจยัเภสชับรขิาร หรอืควรจดัการอารกัขาคุม้ครองป้องกนัตามความเหมาะสม
(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๒/๓๙๐,๑๓/๓๕๐/๔๒๖) 

อารญัชรคีร ี : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึง ใกลฝั้ง่แมน้ํ่าโกนตมิารา เป็นเสน้ทางทีพ่ระเวสสนัดรเสดจ็ไป
ผา่นก่อนถงึเขาวงกต มปีรากฏในเวสสนัตรชาดก ดงัคาํวา่ ชาวกรุงสพีแีละชาว
นิคมประชุมพรอ้มกนักล่าวอยา่งนี้ว่า พระเวสสนัดรผูม้วีตัรอนังามจงเสดจ็ไป สู่
อารญัชรครีทีางฝัง่แมน้ํ่าโกนตมิาราตามทางทีพ่ระราชาผูถู้กขบัไล่เสดจ็ออกไป
นัน้เถดิ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๗๐๖/๔๕๕) 

อารญัญกวตัร :ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัภกิษุผูอ้ยูป่่า, ธรรมเนียมทีภ่กิษุผูอ้ยูป่่าพงึถอืปฏบิตั ิตามพทุธ
บญัญตัทิีม่าในวตัตขนัธกะ จดัเป็นหวัขอ้ไดด้งันี้ ก. ๑. ภกิษุผูอ้ยูป่่า พงึลุกขึน้แต่
เชา้ตรู ่เอาถุงบาตรสวมบาตรแลว้คลอ้งบ่าไว ้พาดจวีรบนไหล่ สวมรองเทา้ เกบ็
งาํเครือ่งใช ้ เครือ่งดนิ ปิดประตหูน้าต่างแลว้ลงจากเสนาสนะ (ทีพ่กัอาศยั) ไป 
๒. ทราบวา่“บดัน้ีจกัเขา้หมูบ่า้น” พงึถอดรองเทา้เคาะตํ่าๆ แลว้ใสถุ่งคลอ้งบ่าไว ้
นุ่งใหเ้ป็นปรมิณฑล คาดประคดเอว หม่สงัฆาฏซิอ้นเป็นสองชัน้กลดัลกูดุม ชาํระ
บาตรแลว้ถอืเขา้หมูบ่า้นโดยเรยีบรอ้ยไม่รบีรอ้น ไปในละแวกบา้นพงึปกปิดกาย
ดว้ยด ี สาํรวมดว้ยด ี ไมเ่ดนิกระโหย่ง เมือ่จะเขา้สูนิ่เวศน์ พงึกาํหนดวา่ เราจกั
เขา้ทางนี้ จกัออกทางน้ี ไมพ่งึรบีรอ้นเขา้ไป ไมพ่งึรบีรอ้นออกมา พงึยนืไมไ่กล
เกนิไปไมใ่กลเ้กนิไป ไมน่านเกนิไป ไมก่ลบัออกเรว็เกนิไป เมือ่ยนือยู ่ พงึ
กาํหนดวา่เขาประสงคจ์ะถวายภกิษาหรอืไม ่ ฯลฯเมือ่เขาถวายภกิษา พงึแหวก
สงัฆาฏดิว้ยมอืซา้ย น้อมบาตรเขา้ไปดว้ยมอืขวา ใชม้อืทัง้สองขา้งประคองบาตร
รบัภกิษา ไมพ่งึมองดหูน้าสตรผีูถ้วาย พงึกําหนดวา่เขาประสงคจ์ะถวายแกง
หรอืไม ่ ฯลฯเมือ่เขาถวายภกิษาแลว้ พงึคลุมบาตรดว้ยสงัฆาฏแิลว้กลบัโดย
เรยีบรอ้ยไมร่บีรอ้น เดนิไปในละแวกบา้น พงึปกปิดกายดว้ยด ีสาํรวมดว้ยด ีไม่
เดนิกระโหยง่ ๓.ออกจากบา้นแลว้ (หลงัจากฉนัและลา้งบาตรแลว้) เอาบาตรใส่
ถุง คลอ้งบ่า พบัจวีร วางบนศรีษะ สวมรองเทา้เดนิไป ข.ภกิษุผูอ้ยูป่่าพงึ
จดัเตรยีมน้ําดืม่ไว ้พงึจดัเตรยีมน้ําใชไ้ว ้พงึตดิไฟเตรยีมไว ้พงึจดัเตรยีมไมส้ไีฟ
ไว ้ พงึจดัเตรยีมไมเ้ทา้ไวค้. พงึเรยีนทางนกัษตัรไว ้ (ดดูาวเป็น)ทัง้หมดหรอื
บางสว่น พงึเป็นผูฉ้ลาดในทศิ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อารญัญกสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
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 1.อารญัญกสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ เหมอืนใน
สตุธรสตูร ต่างกนัเพยีงขอ้ที ่๔ คอื เป็นผูถ้อืการอยูป่่าเป็นวตัร อยูใ่นเสนาสนะ
อนัเงยีบสงดัทาํอานาปานสตกิมัมฏัฐานใหม้ากอยู ่ ไมน่านนักกจ็ะบรรลุอกุปป
ธรรม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๘/๑๖๘) 

 ๒.อารญัญกสตูร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสั
เล่าใหภ้กิษุทัง้หลายฟังวา่ ทา้วเวปจติตทิรงฉลองพระบาทหนา ทรงพระขรรค ์มี
ผูก้ ัน้ฉตัรใหเ้ขา้ไปทางประตพูเิศษ เขา้ไปใกลฤ้ๅษผีูม้ศีลีมกีลัยาณธรรมจาํนวน
มากซึง่อาศยัอยูใ่นกุฎใีบไมใ้นราวป่าหา่งไมถ่งึวา สว่นทา้วสกักะทรงถอดฉลอง
พระบาท ประทานพระขรรคใ์หผู้อ้ื่น รบัสัง่ใหล้ดฉตัรเสดจ็เขา้ไปทางอาศรมโดย
ทางประตเูขา้ออก ประคองอญัชลนีอบน้อมฤๅษเีหล่านัน้แลว้อยูใ่ตล้ม เมือ่ฤๅษี
กล่าวกบัทา้วสกักะวา่ กลิน่ของฤๅษผีูป้ระพฤตพิรตมานาน ยอ่มฟุ้งจากกายไป
ตามลม พระองคจ์งถอยไปจากทีน้ี่ กลิน่ของพวกฤๅษ ี ไมส่ะอาด ทา้วสกักะตรสั
ตอบวา่ กลิน่ของพวกฤๅษผีูป้ระพฤตพิรตมานาน ยอ่มฟุ้งจากกายไปตามลม 
พวกขา้พเจา้ต่างกม็ุง่หวงักลิน่นี้ เหมอืนคนมุง่หวงัระเบยีบดอกไมอ้นัวจิติรบน
ศรีษะ ฉะนัน้ พวกเทพหามคีวามสาํคญัในกลิน่ของผูม้ศีลีน้ีวา่ เป็นสิง่ปฏกิลูไม ่
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๕๕/๓๗๒)  

อารญัญิกธดุงค  ์: องคแ์หง่ผูถ้อือยูป่่าเป็นวตัร คอื ไมอ่ยูใ่นเสนาสนะใกลบ้า้น แต่อยูป่่าหา่งจาก
บา้นอยา่งน้อย ๒๕ เสน้(ขอ้ ๘ ในธุดงค ์ ๑๓) ดงัคาํว่า พระผูม้พีระภาคทรง
อนุญาตใหภ้กิษุผูถ้อือยูป่่าเป็นวตัร ถอืบณิฑบาตเป็นวตัร  ถอืทรงผา้บงัสกุุลเป็น
วตัร  เขา้เฝ้าไดต้ามสะดวกจงึปรารถนาเขา้เฝ้า  ไดล้ะทิง้สนัถตัพากนัสมาทาน
อารญัญกิธุดงค ์  ปิณฑปาตกิธุดงคแ์ละบงัสกุลูกิธุดงค,์ มอีธบิายวา่ อารญัญกิ
ธุดงค ์ คอืขอ้ปฏบิตัขิดัเกลากเิลสของผูถ้อือยูใ่นป่า หา่งจากหมูบ่า้นอยา่งน้อย 
๕๐๐ ชัว่ธนู คอืประมาณ ๒๕ เสน้ (ดปูระกอบใน ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๕๔/๑๗๔) 
(ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๐๖/๑๔๕,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๘/๓๗) 

อารญัญิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ๕ จาํพวก คอื ภกิษุผูอ้ยู่ป่าเป็นวตัร (๑) เพราะโงเ่ขลา 
หลงงมงาย (คอืไมรู่ว้ธิปีฏบิตัสิมาทาน และไมรู่อ้านิสงสแ์หง่การปฏบิตัสิมาทาน) 
(๒) เพราะมคีวามปรารถนาชัว่ ถูกความปรารถนาชัว่ครอบงาํ (เชน่มคีวาม
ปรารถนาวา่ เราเมือ่อยูป่่า คนจกัสกัการะเราดว้ยปัจจยั ๔ ดว้ยคดิวา่ ภกิษุน้ีอยู่
ป่า ทัง้ยกยอ่งเราวา่ ภกิษุน้ีเป็นลชัช ีภกิษุน้ีชอบสงดั) (๓) เพราะเป็นบา้ เพราะ
มจีติฟุ้งซ่าน (๔) เพราะรูว้า่ เป็นวตัรทีพ่ระพทุธเจา้และสาวกของพระพทุธเจา้
ทัง้หลายสรรเสรญิ (๕) เพราะอาศยัความมกัน้อย ความสนัโดษ ความขดัเกลา 
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ความสงดั ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิตัอินังาม แลว้ตรสัยกยอ่งภกิษุจาํพวกที ่๕ 
ผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เพราะอาศยัความมกัน้อย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความ
สงดั ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิตัอินังาม ประเสรฐิทีส่ดุ เปรยีบเหมอืนบรรดาโค
รส ๕ อยา่ง หวัเนยใส เป็นเลศิกวา่นมสด นมสม้ เนยขน้และเนยใส ฉะนัน้ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๑/๓๐๙) 

อารญัญิกงัคธดุงค  ์: องคคุ์ณเครือ่งกาํจดักเิลสคอืองคแ์ห่งผูถ้อือยูป่่าเป็นวตัรคอืไมอ่ยูใ่น
เสนาสนะใกลบ้า้น แต่อยูป่่าห่างจากบา้นอยา่งน้อย ๒๕ เสน้(ขอ้ ๘ ในธุดงค ์
๑๓) หมายถงึธุดงคค์อืการสมาทานการอยู่ในป่าเป็นวตัร ดงัคาํวา่ ภกิษุผูอ้ยู่
ปรวิาส... ไมพ่งึสมาทานอารญัญกิงัคธุดงค,์ในมหานิทเทสกล่าววา่ เป็นขอ้ที ่ ๑ 
ในธุดงค ์๘ ขอ้ ดงัคาํวา่ ๑.อารญัญกิงัคธุดงค(์สมาทานการอยูป่่าเป็นวตัร)  (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๕๖๖/๙๒,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๗๖/๑๕๙,๖/๘๗/๑๖๘,๖/๘๙/๑๗๕,๖/๙๑/
๑๘๑,๖/๙๖/๑๘๘,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๗/๗๙) 

อารทัธวีริยสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูป้รารภความเพยีร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนั เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในอโกธนสตูร จงึ
ตรสัตอบวา่ เพราะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื ๑. มศีรทัธา ๒. มหีริ ิ๓. มี
โอตตปัปะ ๔. ปรารภความเพยีร ๕. มปัีญญา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๑/๓๒๔) 

อารพัภธาต  ุ: ธาตุคอืความเพยีรรเิรมิ,เป็นชือ่ของความเพยีร ดงัคาํในอตัตการสีตูร พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ พราหมณ์เราไมเ่คยไดเ้หน็ไมเ่คยไดฟั้งคาํของบุคคลผูม้วีาทะ
อยา่งนี้  มทีฏิฐอิยา่งนี้เลย กบุ็คคลเมือ่กา้วไปขา้งหน้าเองได ้ ถอยกลบัเองได ้ 
ไฉนจงึจกักล่าวอยา่งนี้วา่ไมม่อีตัตการ ไมม่ปีรการ พราหมณ์ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้
อยา่งไรอารพัภธาตุมอียูห่รอืไม ่  พราหมณ์กราบทลูวา่  “ม ี  ทา่นพระโคดม” 
“เมือ่มอีารพัภธาตุ  สตัวท์ัง้หลายผูม้คีวามเพยีรรเิริม่ยงัมปีรากฏอยูห่รอืไม”่ “ยงั
มปีรากฏ ทา่นพระโคดม”  “พราหมณ์  การทีเ่มือ่มอีารพัภธาตุ  สตัวท์ัง้หลายผูม้ี
ความเพยีรรเิริม่ยงัมปีรากฏอยู ่ น้ีแลคอือตัตการนี้แลคอืปรการของสตัวท์ัง้หลาย’ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อารพัภธาตุ หมายถงึความเพยีรรเิริม่ในการทาํ
ความด ี เป็นธรรมเครือ่งป้องกนัถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซื่องซมึ)มใิหเ้กดิขึน้
และกาํจดัถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ และคาํวา่ อารพัภธาตุ เป็นชือ่ของ วริยิะ ทีม่ี
อาการต่างกนั (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๓๘/๑๑๘, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๓๘-๔๑/ ๑๓๓) 
และด ูท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๕/๒๒๕, องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๘/๔ ประกอบ  

อารมัภวตัถ ุ: เหตุแหง่การปรารภความเพยีร,เหตุปรารภความเพยีร มปีรากฏในสงัคตีสิตูร ม ี
๘ อยา่ง เชน่ขอ้ที ่๑ วา่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้มงีานทีต่อ้งทาํ  เธอมคีวามคดิ



 

๖๓๙๓ 
 

 

อยา่งนี้วา่ ‘เราจกัตอ้งทาํงานเมือ่เราทาํงานการจะใสใ่จคาํสัง่สอนของ
พระพทุธเจา้ทัง้หลายมใิชท่าํไดง้า่ยอยา่กระนัน้เลยเราจะรบีปรารภความเพยีร
เพือ่ถงึธรรมทีย่งัไมถ่งึเพือ่บรรลุธรรมทีย่งัไมบ่รรลุเพือ่ทาํใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมท่าํ
ใหแ้จง้’เธอจงึปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่งัไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่งัไม่
บรรลุเพือ่ทาํใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมท่าํใหแ้จง้ น้ีเป็นอารมัภวตัถุประการที ่ ๑,ในท
สตุตรสตูรกลา่วถงึอารมัภวตัถวุา่เป็น ธรรม  ๘  ประการทีเ่ป็นไปในฝ่ายคุณ
วเิศษ,ในกุสตีารมัภวตัถุสตูร กก็ล่าวทาํนองเดยีวกนั (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๕/
๓๔๓,๑๑/๓๕๘/๔๑๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘๐/๔๐๒) 

อารมัภะ : ดงัคาํในทวยตานุปัสสนาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  หากมผีู้
ถามวา่ ฯลฯ ควรตอบเขาวา่ มอียา่งนี้  คอืการพจิารณาเหน็เนืองๆ วา่  ทุกข์
อยา่งใดอยา่งหนึ่งเกดิขึน้ ทุกขน์ัน้ทัง้หมดยอ่มเกดิเพราะอารมัภะเป็นปัจจยั น้ี
เป็นคูท่ี ่๑การพจิารณาเหน็เนือง ๆ วา่  เพราะอารมัภะนัน้เองดบัลงโดยการคาย
กเิลสไดห้มด ทุกขจ์งึเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีต่อไป น้ีเป็นคูท่ี ่  ๒ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๗๕๐/
๖๗๙,๒๕/๗๕๑/๖๗๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อารมัภะ ในทีน้ี่หมายถงึความเพยีรทีส่มัปยตุดว้ย
กรรม (ข.ุส.ุอ. (บาล)ี ๒/๗๔๙/๓๔๐)  

อารมัภกถา :  คาํปรารภ, คาํเริม่ตน้, คาํนํา (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 
อารมัมณปัจจยั : ปัจจยัคอือารมณ์(เครือ่งยดึหน่วง,สิง่ทีด่งึดดู), สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดย

ความเป็นอารมณ์,หมายถงึ อารมณ์ทีเ่ป็นปัจจยัใหก้ารชว่ยเหลอืเพือ่ใหจ้ติ 
เจตสกิ เกดิขึน้ได ้หมายถงึอารมัมณปัจจยั ไดแ้ก่ รปูายตนะ เป็นปัจจยัแก่จกัขุ
วญิญาณธาตแุละสภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยจกัขวุญิญาณธาตุนัน้โดยอารมัมณ
ปัจจยั  ดงัคาํในเจตนาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุจงใจ
ดาํร ิ และนึกคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้เป็นอารมัมณปัจจยัเพื่อความตัง้มัน่แหง่วญิญาณ 
เมือ่อารมัมณปัจจยัม ี ความตัง้มัน่แหง่วญิญาณจงึมเีมือ่วญิญาณนัน้ตัง้มัน่แลว้  
เจรญิขึน้แลว้ ความบงัเกดิแห่งภพใหม่ต่อไปจงึม ี เมือ่ความบงัเกดิแหง่ภพใหม่
ต่อไปม ีชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนสัและอุปายาสจงึมตี่อไป (ส.ํ
นิ.(ไทย) ๑๖/๓๘/๗๙,๑๖/๓๙/๘๐,๑๖/๔๐/๘๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๔๓๙/๔๖๘,
อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๒/๒,๔๐/๓๙/๒๑,๔๐/๘๓/๔๓,๔๐/๑๙๐/๙๗,๔๐/๑๙๙/๑๐๒,๔๐/
๒๓๘/๑๒๖,๔๐/๓๘๔/๒๓๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อารมัมณปัจจยั ในทีน้ี่หมายถงึธรรมชาตมิเีจตนา
เป็นตน้ (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๓๘/๘๐)  
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อารมัมณปเุรชาตะ : สภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์ทีเ่กดิก่อน ดงัคาํในปัฏ
ฐานวา่ สภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยากฤตเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยากฤต 
โดยปุเรชาตปัจจยั  ม ี ๒ อยา่ง คอื อารมัมณปุเรชาตะและวตัถุปุเรชาตะ  
อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแ้ก่พระอรหนัตเ์หน็แจง้จกัษุโดยเป็นสภาวะไม่เทีย่งเป็น
ทุกข ์  เป็นอนตัตา  เหน็แจง้โสตะ ... ฆานะ ... ชวิหา ... กาย ... รปู ... เสยีง...  
กลิน่ ... รส ... โผฏฐพัพะ ... หทยัวตัถุโดยเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกขเ์ป็น
อนตัตา  เหน็รปูดว้ยทพิพจกัข ุ ฟังเสยีงดว้ยทพิพโสตธาตุ  รปูายตนะเป็นปัจจยั
แก่จกัขวุญิญาณโดยปุเรชาตปัจจยั  สทัทายตนะเป็นปัจจยัแก่โสตวญิญาณ  ...
คนัธายตนะเป็นปัจจยัแก่ฆานวญิญาณ ... รสายตนะเป็นปัจจยัแก่ชวิหาวญิญาณ  
...โผฏฐพัพายตนะเป็นปัจจยัแก่กายวญิญาณโดยปุเรชาตปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ 
อารมัมณปเุรชาตะ  ไดแ้ก่  บุคคลยนิดเีพลดิเพลนิจกัษุ  เพราะปรารภความยนิดี
เพลดิเพลนิจกัษุนัน้  ราคะจงึเกดิขึน้  ทฏิฐจิงึเกดิขึน้  วจิกิจิฉาจงึเกดิขึน้อุทธจัจะ
จงึเกดิขึน้  โทมนสัจงึเกดิขึน้  ยนิดเีพลดิเพลนิโสตะ ... ฆานะ ... ชวิหา  ...กาย 
... รปู ... เสยีง ... กลิน่ ... รส ... โผฏฐพัพะ ... หทยัวตัถุ เพราะปรารภความ
ยนิดเีพลดิเพลนิโสตะเป็นตน้นัน้ ราคะจงึเกดิขึน้ ทฏิฐจิงึเกดิขึน้ วจิกิจิฉาจงึ
เกดิขึน้ อุทธจัจะจงึเกดิขึน้ โทมนสัจงึเกดิขึน้ หรอืดงัคาํวา่ อารมัมณปุเรชาตะ
ไดแ้ก่ พระเสขะหรอืปุถุชนเหน็แจง้จกัษุ ฯลฯ เพราะปรารภความยนิดี
เพลดิเพลนิจกัษุนัน้ ราคะจงึเกดิขึน้ ฯลฯ โทมนสัจงึเกดิขึน้เหน็แจง้โสตะ ฯลฯ 
และหทยัวตัถโุดยเป็นสภาวะไมเ่ทีย่งฯลฯ โทมนสัจงึเกดิขึน้ฯลฯเหน็รปูดว้ยทพิพ
จกัขฯุลฯฟังเสยีงดว้ยทพิพโสตธาตุฯลฯ (อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๗/๘๘๙,๔๐/๖๔/
๘๓๒,๔๐/๖๕/๘๓๔,๔๐/๑๐๕/๗๖๐,๔๐/๔๒๔/๒๗๙,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๔๘/
๕๐๙,๔๑/๕๖/๓๙๔,๔๑/๕๗/๓๔๘,๔๑/๗๕/๔๔๗,๔๑/๘๖/๒๑๐) 

อารมัมณมลูกโคจรสตุตาทิปัญจกะ : พระสตูรวา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มอีารมัมณมลูกโคจร
สตูรเป็นตน้ อารมัมณมลูกโคจรสตูร วา่ดว้ยอารมณ์และโคจรในสมาธอินัเป็นมลู 
พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
บุคคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จาํพวกนี้ คอื ๑. บางคนฉลาดในอารมณ์ในสมาธ ิแต่ไมฉ่ลาด
ในโคจรในสมาธ ิ ๒. บางคนฉลาดในโคจรในสมาธ ิ แต่ไมฉ่ลาดในอารมณ์ใน
สมาธ ิ ๓. บางคนไมฉ่ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ และไมฉ่ลาดในโคจรในสมาธ ิ ๔. 
บางคนฉลาดในอารมณ์ในสมาธ ิและฉลาดในโคจรในสมาธ ิสว่นอกี ๔ สตูร คอื 
อารมัมณมลูกอภนีิหารสตูร อารมัมณมลูกสกักจัจสตูร อารมัมณมลูกสาตจัจสตูร 
อารมัมณมลูกสปัปายการสีตูร พงึเทยีบเคยีงสตูรที ่๗-๑๐ ในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๗๐๒-๗๐๖/๔๐๒) 
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อารมัมณาธิปติ : อธบิดคีอือารมัมณ์หมายถงึความเป็นใหญ่คอืเครื่องยดึหน่วงหรอืสิง่ทีด่งึดดู
จติใจจติใจจะตอ้งอาศยัอารมณ์จงึจะเกดิขึน้ไดไ้มม่จีติใจดวงใดเลยทีเ่กดิขึน้โดย
ปราศจากอารมณ์(อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๑๑/๘๘๓,๔๐/๑๒/๘๘๔,๔๐/๔๒/๖๖๗,๔๐/
๔๔/๖๖๘,๔๐/๕๕/๘๒๐,๔๐/๙๕/๗๕๐,๔๐/๙๖/๗๕๑,๔๐/๔๑๓/๒๖๑,๔๐/๔๑๔/
๒๖๒,๔๐/๔๑๕/๒๖๒) 

อารมัมณูปนิสสยะ : สิง่ทีเ่ขา้ไปอาศยัคอืเครือ่งยดึหน่วงหรอืสิง่ทีด่งึดดูจติใจดงัคาํในปัฏฐาน
วา่ สภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลโดยอุปนิสสยปัจจยั 
ม ี ๓ อยา่ง คอือารมัมณูปนิสสยะ อนนัตรปูนิสสยะ และปกตปูนิสสยะ 
อารมัมณูปนิสสยะ ไดแ้ก่บคุคลใหท้าน สมาทานศลี รกัษาอุโบสถแลว้พจิารณา
กุศลนัน้ใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น พจิารณากุศลทีเ่คยสัง่สมไวด้แีลว้ใหเ้ป็น
อารมณ์อยา่งหนกัแน่น ออกจากฌานแลว้พจิารณาฌานใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกั
แน่น พระเสขะพจิารณาโคตรภใูหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่นพจิารณาโวทานให้
เป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่นออกจากมรรคแลว้พจิารณามรรคใหเ้ป็นอารมณ์อยา่ง
หนกัแน่น,ในปัฏฐานอธบิายความหมายไวว้า่อารมัมณูปนิสสยะ  ไดแ้ก่ บุคคลให้
ทาน สมาทานศลี รกัษาอุโบสถแลว้ยนิดเีพลดิเพลนิกุศลนัน้ใหเ้ป็นอารมณ์อยา่ง
หนกัแน่น เพราะทาํความยนิดเีพลดิเพลนิกุศลนัน้ใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น
ราคะจงึเกดิขึน้ทฏิฐจิงึเกดิขึน้หรอืดงัคาํวา่ อารมัมณูปนิสสยะ  ไดแ้ก่ บุคคลยนิดี
เพลดิเพลนิราคะใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น เพราะทาํความยนิดเีพลดิเพลนิ
ราคะนัน้ใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่นราคะจงึเกดิขึน้ ทฏิฐจิงึเกดิขึน้ ยนิดี
เพลดิเพลนิทฏิฐใิหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่นเพราะทาํความยนิดเีพลดิเพลนิ
ทฏิฐนิัน้ใหเ้ป็นอารมณ์อยา่งหนกัแน่น ราคะจงึเกดิขึน้ทฏิฐจิงึเกดิขีน้ (อภ.ิป.
(ไทย)๔๐/๑๔/๘๘๗,๔๐/๑๕/๘๘๘,๔๐/๑๖/๘๘๙,๔๐/๕๓/๖๗๒,๔๐/๖๑/๘๒๙,๔๐/
๖๒/๘๓๐,๔๐/๖๓/๘๓๑,๔๐/๑๐๓/๗๕๘,๔๐/๑๐๔/๗๕๙,๔๐/๔๒๓/๒๗๑) 

อาราธนา  การเชือ้เชญิ, นิมนต,์ ขอรอ้ง,ออ้นวอน (มกัใชส้าํหรบัพระสงฆแ์ละสิง่ศกัดิส์ทิธิ)์ 
ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พวกอุบาสกิาจงึพากนัตาํหนิ ประณาม  โพนทะนาวา่ ไฉน
พระคุณเจา้ทัง้หลายพวกเราอาราธนาอยูย่งัไมย่อมแสดงธรรมหรอืดงัคาํใน
ปรนิิพพานสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ทา้วมหาพรหมทลูอาราธนาใหท้รงแสดงธรรม หรอื
ดงัคาํในปาสราสสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุทัง้หลายครัง้นัน้ เรารบัคาํทลู
อาราธนาของพรหมและเพราะความมกีรณุาในสตัวท์ัง้หลาย จงึตรวจดโูลกดว้ย
พทุธจกัษุ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖,๑๐/๖๗/๓๗,๑๐/๑๖๘/๑๑๖,๑๐/๑๗๘/๑๒๖,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๒/๓๐๖) 



 

๖๓๙๖ 
 

 

อาราธนาธรรม :กล่าวคาํเชญิหรอืขอรอ้งพระใหแ้สดงธรรม (ใหเ้ทศน์) วา่ดงันี้:“พฺรหฺมา จ 
โลกาธปิต ีสหมฺปตกิตฺอญฺชล ีอนฺธวิร ํอยาจถสนฺตธี สตฺตาปปฺรชกฺขชาตกิาเทเสต ุ
ธมฺม ํ อนุกมฺปิม ํ ปช”ํ พงึสงัเกตวา่ กตฺอญฺชล ี อนฺธวิร ํ คาํปกตเิป็น กตญฺชล ี
(กตอญฺชล)ี อนธวิร(ํในพระไตรปิฎก ๓๓/๑๘๐/๔๐๓ กใ็ชร้ปูปกตติามไวยากรณ์
อยา่งนัน้) แต่ทีม่รีปูแปลกไปอยา่งนี้ เน่ืองจากทา่นทาํตามฉนัทลกัษณ์ ทีบ่งัคบั
ครุ-ลหุ เมือ่จะอ่านหรอืนําไปสวดเป็นทาํนอง จะไดไ้มข่ดั (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาราธนาพระปริตร :กล่าวคาํเชญิหรอืขอรอ้งใหพ้ระสวดพระปรติรวา่ดงันี้:“วปิตฺตปิฏพิา
หายสพฺพสมฺปตฺตสิทฺิธยิาสพฺพทุกฺขวนิาสายปรตฺิต ํ พฺรถู มงฺคล”ํ(วา่ ๓ ครัง้ แต่
ครัง้ที ่๒ เปลีย่น ทุกฺขเป็น ภย; ครัง้ที ่๓ เปลีย่นเป็น โรค)อาราธนาศีล กล่าวคาํ
เชญิหรอืขอรอ้งพระใหใ้หศ้ลี, สาํหรบัศลี ๕ วา่ดงันี้: “มยภํนฺเต, (วสิงุ วสิุง 
รกฺขณตฺถาย), ตสิรเณนสห, ปญฺจ สลีานิ ยาจาม; ทุตยิมฺปิ มยภํนฺเต, (วสิงุ วสิงุ  
รกฺขณตฺถาย), ตสิรเณนสห, ปญฺจ สลีานิ ยาจาม; ตตยิมฺปิ มยภํนฺเต, (วสิงุ วสิงุ 
รกฺขณตฺถาย), ตสิรเณนสห, ปญฺจสลีานิ ยาจาม;” (คาํในวงเลบ็จะไมใ่ชก้ไ็ด)้คาํ
อาราธนาศลี ๘ กเ็หมอืนกนัเปลีย่นแต่ ปญฺจ เป็น อฏฺฐ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ 
ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาราธนาศีลอโุบสถ : กล่าวคาํเชญิพระใหใ้หอุ้โบสถศลี วา่พรอ้มกนัทุกคน ดงันี้:“มย ํภนฺเต, ติ
สรเณน สห, อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ, อุโปสถํ ยาจาม” (วา่ ๓ จบ) (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาราม : วดั, ทีเ่ป็นทีม่ายนิด,ี สวนเป็นทีร่ ืน่รมย;์ ความยนิด,ี ความรืน่รมย,์ความ
เพลดิเพลนิ; ในทางพระวนิยัเกีย่วกบัของสงฆ ์หมายถงึ ของปลกูสรา้งในอาราม
ตลอดจนตน้ไม ้ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่ ณ 
พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี  เขตกรุงสาวตัถ ี  (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/
๒๕๑/๕๑, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๙/๑๐๖,๙/๔๐๖/๑๗๕,๙/๔๔๔/๑๙๗,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๑/๒๕๔๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๙/๑๖,๑๑/๒๐/๑๖,๑๑/๒๔/๑๙,๑๑/๒๖/๒๑,ม.ม.ู
(ไทย)๑๒/๖๐/๕๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๑/๒๘,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๖๑/๓๘๒,ส.ํนิ.(ไทย) 
๑๖/๒๔/๔๓) ; ด ูคันธกุฎ ี 

อารามของปริพาชก : วดัของปรพิาชก รมิฝัง่แมน้ํ่าสปัปินี เขตกรุงราชคฤห ์ดงัคาํในอุทุมพรกิ
สตูรทีก่ล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงบนัลอืสหีนาท ในอารามของปรพิาชกของ
พระนางอุทุมพรกิาแลว้  ทรงเหาะขึน้สูอ่ากาศ ปรากฏพระองคอ์ยูบ่นภเูขาคชิฌ
กฏู หรอืดงัคาํในจฬูวจัฉโคตตสตูรวา่  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  กฏูาคาร
ศาลา  ป่ามหาวนั  เขตกรุงเวสาล ีสมยันัน้แล  ปรพิาชกชือ่วจัฉโคตรอาศยัอยูใ่น



 

๖๓๙๗ 
 

 

อารามของปรพิาชกชือ่เอกบุณฑรกิ หรอืดงัคาํในสมณสจัจสตูรวา่ ปรพิาชกทีม่ี
ชือ่เสยีงอื่นๆอาศยัอยูท่ีอ่ารามของปรพิาชก รมิฝัง่แมน้ํ่าสปัปินี (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๗๙/๕๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๕/๒๑๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๕/๒๖๔)  

อารามเจดีย  ์: เจดยีค์อือาราม หมายถงึวดั สถานทีท่ีง่ดงามดว้ยไมด้อกและไมผ้ล ทีเ่รยีกวา่ 
เจดยี ์ เพราะเป็นสถานทีก่ระทาํใหว้จิติร ทาํใหน่้าบชูา ดงัคาํในภยเภรวสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พราหมณ์  เรานัน้ไดม้คีวามดาํรวิา่ ทางทีด่ ี  เราควรอยู่
ในเสนาสนะเชน่นี้ คอื อารามเจดยี ์วนเจดยี ์ รุกขเจดยี ์อนัน่าสะพรงึกลวั น่าขน
พองสยองเกลา้ในราตรทีีก่าํหนดรูก้นัวา่วนั ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ๘  คํ่า  แหง่ปักษ์  
ดว้ยหวงัวา่ เราจะไดเ้หน็ความน่ากลวัและความขลาด (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๙/๔๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ อารามเจดยี ์หมายถงึสถานทีท่ีง่ดงามดว้ยไมด้อกและไม้
ผล ทีเ่รยีกวา่ เจดยี ์ เพราะเป็นสถานทีก่ระทาํให ้  วจิติร ทาํใหน่้าบชูา (ม.ม.ูอ. 
(บาล)ี ๑/๔๙/๑๒๙)  

อารามชื่อโสภิตะ(ให้ขยบัหมวด) :วดัทีพ่ระพทุธเจา้นามว่าปทุมตุตระเคยประทบัอยู ่ ดงัคาํใน
อปทานทีพ่ระโธตกเถระกลา่วไวว้า่ แมน้ํ่าภาครีถ ี  เกดิจากภเูขาหมิพานต ์ ไหล
ผา่นไปทางประตกูรุงหงสวดอีารามชือ่โสภติะมหาชนสรา้งไวอ้ยา่งสวยงามใกล้
ฝัง่แมน้ํ่า พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ ทรงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลกประทบัอยูใ่น
อารามนัน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗๓/๖๖๔) 

อารามทณัฑะ, พราหมณ์ :ชือ่พราหมณ์คนหนึ่งทีไ่ดส้นทนากบัพระมหากจัจาจนะ ดงัคาํในทุก
นิบาต พราหมณ์อารามทณัฑะถามวา่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้มณะขดัแยง้
กบัสมณะ พระมหากจัจานะตอบว่า เพราะความยดึมัน่ทฏิฐริาคะ ตกอยูใ่น
อาํนาจทฏิฐริาคะ กาํหนดัยนิดใีนทฏิฐริาคะ ถูกทฏิฐริาคะกลุม้รุมและถูกทฏิฐิ
ราคะครอบงาํเป็นเหตุ แมส้มณะกข็ดัแยง้กบัสมณะหรอืดงัคาํวา่ พราหมณ์
อารามทณัฑะไดลุ้กจากทีน่ัง่หม่ผา้เฉวยีงบ่าขา้งหนึ่งคุกเขา่ขา้งขวาลงบน
แผน่ดนิประนมมอืไปยงัทศิทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ อุทานขึน้ ๓ ครัง้ (องฺ.
ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๘/๘๒) 

อารามทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอารามทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดส้รา้งอารามถวายแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๓๗ 
ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมากถงึ ๗ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๔๖๘) 

อารามทูสกชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยลงิทาํลายสวน ม ี๒ ชาดก แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 



 

๖๓๙๘ 
 

 

 1.อารามทูสกชาดก มเีนื้อความอธบิายวา่ บณัฑติโพธสิตัวต์เิตยีนฝงูลงิทีฉ่ลาด
เกนิไป พวกมนัชว่ยกนัรดน้ําตน้ไมใ้นพระราชยทุยานตามคาํสัง่ของเจา้นายทีข่อ
ตวัไปเทีย่วงานมหรสพ ๗ วนั แต่ทาํตามวธิขีองลงิโดยการถอนตน้ไมด้รูากก่อน
จงึรดน้ํา ถา้รากยาวจะรดน้ํามาก ถา้มรีากสัน้จะรดน้ําน้อย จนทาํใหต้น้ไมต้าย
หมด คนโงค่ดิจะทาํประโยชน์แต่กท็าํประโยชน์ใหเ้สยีไป คนทีน่่าไดร้บัคาํตเิตยีน
ยิง่กวา่นัน้คอืคนทีใ่ชค้นโงใ่หท้าํงานให ้ และสงูขึน้ไปควรตเิตยีนคนทีร่บัคนโงน่ัน้
เขา้ทาํงาน (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๔๖/๑๙) 

 2.อารามทูสกชาดก มเีนื้อความอธบิายวา่ บณัฑติโพธสิตัวเ์หน็ฝงูลงิทีท่าํหน้าที่
แทนเจา้นายของมนัทีอ่ยากจะไปเทีย่วงานมหรสพแลว้ใหล้งิทาํหน้าทีร่ดน้ํา
ตน้ไมแ้ทน พวกมนัคดิจะประหยดัน้ําจงึถอนตน้ไมข้ึน้มาดรูากก่อนจงึรดน้ํา ตน้
ทีร่ากยาวกจ็ะรดน้ํามาก ตน้ทีร่ากสัน้กจ็ะรดน้ําน้อย ฝงูลงิทาํหน้าทีอ่ยา่งด ีแต่ก็
ทาํตน้ไมน้ัน้ใหเ้สยีหาย พระโพธสิตัวส์อบถามดวูา่เป็นความคดิของใคร ไดฟั้งวา่
เป็นความคดิของหวัหน้าลงิจงึตาํหนิวา่ ขนาดหวัหน้ายงัมคีวามคดิเพยีงเทา่น้ี 
แลว้ลกูน้องมคีวามคดิสกัแคไ่หน พวกลงิยนืยนัวา่เป็นความคดิทีถ่กูตอ้ง เพราะ
ถา้ไมถ่อนดแูลว้จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ตน้ไหนมรีากลกึรากตืน้ ทา่นจะมาตาํหนิพวก
เราไมไ่ด ้พวกเราทาํหน้าทีด่ทีีส่ดุแลว้ พระโพธสิตัวจ์งึวา่ เราไมต่าํหนิพวกเจา้ที่
เป็นลงิป่าไรปั้ญญาหรอก แต่ผูท้ ีค่วรตาํหนิ คอืพระเจา้วเิวสสเสนะ ทีพ่วกเจา้
ปลกูตน้ไมใ้หต้่างหาก เพราะใชค้นไมถู่กกบังาน ใชค้นทีไ่มม่คีวามสามารถ ไม่
รบัผดิชอบงาน ทาํใหก้ารงานเสยีหาย การใชค้นใหท้าํงาน ควรใหเ้หมาะสมกบั
งาน คนทีไ่มรู่จ้กังานยอ่มทาํงานใหเ้สยีหาย คนโงถ่งึแมจ้ะขยนั แต่กท็าํงานให้
เสยีหายไดเ้ชน่กนั เหตุนัน้ผูท้ ีค่วรถกูตาํหนิคอืผูท้ีส่ ัง่ใหเ้ขาทาํโดยไมด่คูวาม
เหมาะสมของคน (ข.ุชา.ตกิ.(ไทยป ๒๗/๕๒/๑๓๑) 

อารามเทวดา : เทพทีอ่ยูใ่นสวน หมายถงึเทวดาผูส้ถติอยูใ่นสวนไมด้อกและไมผ้ล ดงัคาํใน
จฬูธมัมสมาทานสตูรวา่ พวกอารามเทวดา วนเทวดา  รุกขเทวดา และพวก
เทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้ไมอ้นัเป็นโอสถหญา้และตน้ไมเ้จา้ป่า ผูเ้ป็นมติรอาํมาตย ์
ญาตสิาโลหติ ของเทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้สาละนัน้ต่างกพ็ากนัมาปลอบโยน (ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๔๖๘/๕๑๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อารามเทวดา หมายถงึเทวดาผูส้ถติอยูใ่นสวนไม้
ดอกและไมผ้ล (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๔๖๙/๒๗๙)  

อารามเปสกะ : ผูใ้ชค้นวดั ดงัคาํในปัญจกนิบาตวา่ สงฆไ์มพ่งึแต่งตัง้ใหเ้ป็นอารามเปสกะ  (ผูใ้ช้
คนวดั) ฯลฯ ไมรู่จ้กัคนวดัทีใ่ชแ้ลว้และคนวดัทีย่งัมไิดใ้ช ้ฯลฯ  สงฆพ์งึแต่งตัง้ให้
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เป็นอารามเปสกะฯลฯ รูจ้กัคนวดัทีใ่ชแ้ลว้และคนวดัทีย่งัมไิดใ้ชฯ้ลฯ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๒๗๓/๔๐๒,๒๒/๒๗๔/๔๐๒,๒๒/๒๗๕/๔๐๒,๒๒/๒๗๖/๔๐๒) 

อารามวตัถ ุ: พืน้ทีท่ีม่ไิดป้ลกูพชืหรอืไมก้อ แต่ปรบัเป็นพืน้ทีไ่ว ้ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ภกิษุทัง้หลาย อน่ึง ในกรณีน้ี อุบาสกไดส้รา้งเรอืนมงุแถบเดยีวถวายอุทศิ
สงฆ ์ฯลฯ ... ไดส้รา้งปราสาท ... ... ไดส้รา้งเรอืนโลน้ ... ... ไดส้รา้งอารามวตัถุ 
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๘๘/๒๙๗, ๔/๑๙๐/๓๐๐, ๔/๑๙๑/๓๐๐, ๔/๑๙๒/๓๐๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อารามวตัถุ หมายถงึพืน้ทีท่ีม่ไิดป้ลกูพชืหรอืไมก้อ 
แต่ปรบัเป็นพืน้ทีไ่ว ้ อาจลอ้มรัว้ไวห้รอืมไิดล้อ้มกาํหนดไวเ้ป็นสถานทีส่วน
ดอกไมเ้ป็นตน้ (ว.ิอ. (บาล)ี ๑/๑๐๕/๓๗๐)  

อารามิก : คนวดั, คนทีอ่ยูใ่นวดั ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ คาํวา่ หวงัความบรสิทุธิ ์ คอื  
ประสงคจ์ะเป็นคฤหสัถ ์อุบาสก อารามกิ (คนวดั)หรอืสามเณร (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/
๑๙๘/๑๘๔) 

อารามิกคาม : หมูบ่า้นคนวดั ทีอ่ยูใ่นกรุงราชคฤห ์ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ มหาอมาตยร์บัพระ
ราชโองการแลว้จดัคนวดัไปถวายทา่นพระปิลนิทวจัฉะจาํนวน  ๕๐๐  คน  ตัง้
หมูบ่า้นขึน้  มาต่างหากมชีือ่เรยีกว่าอารามกิคามบา้งปิลนิทวจัฉคามบา้ง หรอืดงั
คาํในปิลนิทวจัฉวตัถุทีก่ล่าวไวว้า่ มหาอมาตยก์ราบทลูรบัสนองพระราชโองการ
แลว้จดัคนวดัไปถวายทา่นพระปิลนิทวจัฉะ  จาํนวน ๕๐๐ คน ตัง้หมูบ่า้นขึน้มา
ต่างหาก มชีือ่เรยีกวา่อารามกิคามบา้ง ปิลนิทวจัฉคามบา้ง (ว.ิมหา.(ไทย) ๒//
๑๔๐, ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๗๐/๖๕) 

อารามิกชน : ชนทีอ่ยูใ่นวดั ดงัคาํใน มหาสกุลุทายสิตูรทีก่ล่าวไวว้า่ สาวกของพระสมณโคดม
เหล่านัน้จะเป็นอารามกิชนกด็ ีเป็นอุบาสกกด็ ีกย็งัสมาทานประพฤตสิกิขาบท ๕ 
ประการ สาวกทัง้หลายสกัการะ เคารพ นบัถอืบชูาพระสมณโคดมดว้ยอาการ
อยา่งนี้ นอกจากสกัการะ เคารพแลว้กย็งัอาศยัพระสมณโคดมอยู ่ (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๒๔๐/๒๘๔) 

อารทุธกะ, เดียรถีย  ์ :ชือ่เดยีรถยีค์นหน่ึง ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ (คอื ๑.เป็นผูฆ้า่สตัว ์ 
๒. เป็นผูล้กัทรพัย ์๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิพรหมจรรย ์๔. เป็นผูพ้ดูเทจ็ ๕.เป็นผู้
เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแห่งความประมาท)ยอ่มดาํรงอยูใ่น
นรก เหมอืนถูกนําไปฝังไว ้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙๔/๔๐๖,๒๒/๒๙๕/
๔๐๖,๒๒/๒๙๖/๔๐๖,๒๒/๒๙๗/๔๐๖)  

อารปุปวิโมกข  ์: หลุดพน้จากอรปูฌาน เพราะสงบองคแ์ละอารมณ์แหง่ฌานทัง้หลาย  อกี
อยา่งหนึ่ง ทา่นหมายถงึสงบอารมณ์ทีเ่ป็นโลกุตตรธรรม ดงัคาํในสสุมิปรพิพาชก
สตูร ทีส่สุมิปรพิาชกถามทีภ่กิษุทัง้หลายวา่ ทา่นทัง้หลายรูเ้หน็อยูอ่ยา่งนี้ ยอ่ม
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ถูกตอ้งอารุปปวโิมกข๒์อนัสงบกา้วลว่งรปูทัง้หลายเสยีไดด้ว้ยนามกายอยูบ่า้ง
หรอื กษุทัง้หลายตอบวา่ ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นผูม้อีาย ุ(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อารุปปวโิมกข ์ คอื การหลุดพน้จากอรปูฌาน 
เพราะสงบองคแ์ละอารมณ์แหง่ฌานทัง้หลาย อกีอยา่งหนึ่ง  พระฎกีาจารย ์
หมายถงึการหลุดพน้จากความจาํไดห้มายรูอ้รปูฌาน เพราะองคฌ์านทัง้หลาย
สงบระงบั โดยภาวะทีไ่กลจากธรรมเครือ่งเนิ่นชา้มนิีวรณ์เป็นตน้ เพราะสงบ
อารมณ์ทีถ่งึความละเอยีดอ่อนโดยปราศ  จากการจาํแนกวา่เป็นรปู อกีอยา่ง
หน่ึง ทา่นหมายถงึสงบอารมณ์ทีเ่ป็นโลกุตตรธรรม (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๗๐/๑๔๓, 
ส.ํนิ.ฏกีา (บาล)ี ๒/๗๐/๑๕๑) 

อาโรคยมทะ : ความมวัเมาในความไมม่โีรค,เป็น ๑ ในมทะ ๓ คอื ๑. อาโรคยมทะ (ความมวั
เมาในความไมม่โีรค) ๒. โยพพนมทะ(ความมวัเมาในความเป็นหนุ่มสาว) ๓. 
ชวีติมทะ(ความมวัเมาในชวีติ),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ ความเมา  ฯลฯ  
ความทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูนเป็นดุจธงเพราะอาศยัความไม่มโีรค น้ีเรยีกวา่อาโรค
ยมทะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔,๓๕/๘๔๔/๕๔๗) 

อาโรคยสมัปทา :  ความถงึพรอ้มแห่งความไมม่โีรค, เป็นขอ้ ๓ ในสมัปทา ๕ คอื ๑.ญาติ
สมัปทา(ความถงึพรอ้มแห่งญาต)ิ ๒.โภคสมัปทา(ความถงึพรอ้มแห่งโภคสมบตั)ิ 
๓. อาโรคยสมัปทา(ความถงึพรอ้มแหง่ความไมม่โีรค) ๔. สลีสมัปทา(ความถงึ
พรอ้มแหง่ศลี) ๕.ทฏิฐสิมัปทา(ความถงึพรอ้มแหง่ทฏิฐ)ิ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๕/
๔๖๔, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๖/๓๐๔) 

อาโรหมทะ : ความเมาในความมทีรวดทรงสงู,เป็นขอ้ ๒๔ ในธรรม ๗๓ ขอ้ ในวภิงัคอ์ธบิาย
ความหมายไวว้า่ ความเมาฯลฯ ความทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูนเป็นดุจธงเพราะ
อาศยัความเป็นผูม้ทีรวดทรงสงูนี้เรยีกวา่อาโรหมทะ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๔๔/
๕๔๙) 

อาโรหนัตะ, อมาตย  ์ : ชื่อมหาอาํมาตยค์นหนึ่ง อยู่กรุงสาวตัถ ี ภายหลงับวช แต่ยงัไดร้บัการ
ปฏบิตัอิยา่งฆราวาสอยู่ ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัคว์า่ ครัง้นัน้  มหาอมาตยช์ือ่อาโรหนั
ตะบวชในสาํนกัภกิษุ อดตีภรรยาของทา่นบวชในสาํนกัภกิษุณี ต่อมา  ภกิษุนัน้
รว่มฉนัภตัตาหารในสาํนกัของภกิษุณีนัน้ ขณะทีท่า่นกาํลงัฉนั ภกิษุณีนัน้เขา้ไป
ยนืปรนนิบตัอิยูใ่กล้ๆ  ดว้ยน้ําฉนัและการพดัว ี พดูเกีย่วกบัเรือ่งครอบครวั  พดู
มากเกนิไป  (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๘๑๕/๑๔๐) 

อาลปนะ : คาํรอ้งเรยีก (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
อาลกา : ชือ่พชืชนิดหน่ึง มหีวั ดงัคาํในอปทานทีพ่ระอุปสวีเถระกล่าวถงึอดตีสมยัทีต่น

เป็นดาบสตอนหนึ่งสรุปความไดว้า่ มนัเทศ มนัออ้น มนัมอืเสอืหอม กระเทยีม 
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และคนทาอาลกา ตน้ตาล มอียูใ่กลอ้าศรมของขา้พเจา้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๑๕/
๖๗๐) 

อาลมกีวนั :(ไมม่ศีพัท)์ ตอ้งเป็นอามลกวีนั  ชือ่ป่าแห่งหนึ่ง หมูบ่า้นจาตุมา ดงัคาํในจาตุม
สตูรวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ อามลกวีนั หมูบ่า้นจาตุมา  สมยันัน้แล
ภกิษุประมาณ ๕๐๐รปูมทีา่นพระสารบีุตรและทา่นพระมหาโมคคลัลานะเป็น
หวัหน้าเดนิทางมาถงึบา้นจาตุมาเพือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค(ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๕๗/๑๗๗) 

อาลยาภินิเวส : ความยดึมัน่ดว้ยความอาลยั ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรค ญาณกถา ทีก่ล่าวไว้
วา่  เมือ่ละอาลยาภนิิเวส  (ความยดึมัน่ดว้ยความอาลยั) ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิ
ดว้ยอาํนาจแหง่อาทนีวานุปัสสนา ยอ่มไมล่่วงเลยกนัและกนั  ... (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๒๘/๔๔) 

อาลมัพนทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอาลมัพนทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นถวายราวสะพานแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่อตัถทสัส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดถิงึ 
๓ ชาต ิ ในชาตสิุดทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๑/๓๘๙) 

อาลยั : 1. ทีอ่ยู,่ ทีอ่าศยั, แหล่ง ดงัคาํในธรรมบทวา่ ผูม้สีต ิ  หมัน่ประกอบความเพยีร 
ไมต่ดิในทีอ่ยู ่  ละความหว่งอาลยัไป เหมอืนหงสล์ะเปือกตมไปฉะนัน้ (ข.ุธ.
(ไทย) ๒๕/๙๑/๕๗) 2. ความมใีจผกูพนั, ความเยือ่ใย, ความตดิใจปรารถนา, 
ความพวัพนั มกัหมายถงึตณัหา; ในภาษาไทยใชใ้นความหมายวา่หว่งใย หวน
คดิถงึ ดงัคาํในมหาปทานสตูรวา่ หมูป่ระชาน้ี เป็นผูร้ ืน่รมยใ์นอาลยั ยนิดใีน
อาลยั เพลดิเพลนิในอาลยั หรอืดงัคาํในวาเสฏฐสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่เรา
เรยีกบุคคลผูไ้มม่คีวามอาลยัคอืตณัหา รูแ้จง้ชดัจนหมดความสงสยั มจีติน้อม
ไปสูอ่มตธรรมจนบรรลุไดใ้นทีส่ดุวา่เป็นพราหมณ์ หรอืดงัคาํในภวเนตตสิตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ราธะ พวกเดก็ชายหรอืเดก็หญงิเล่นเรอืนฝุ่ นอยู ่ เป็นผู้
ยงัไมป่ราศจากความกาํหนดั  ไมป่ราศจากความพอใจ ไมป่ราศจากความรกั ไม่
ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเรา่รอ้น ไมป่ราศจากความทะยาน
อยากในเรอืนฝุ่ นเหล่านัน้อยูเ่พยีงใดพวกเขากอ็าลยั อยากเล่น หวงแหน  ยดึถอื
เรอืนฝุ่ นทัง้หลายอยูเ่พยีงนัน้ หรอืดงัคาํในนิสสารณียสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่เพราะความเพลดิเพลนิในสกักายะไมเ่กดิแก่เธอ ภกิษุน้ีเราจงึเรยีกวา่ เป็นผู้
ไมม่อีาลยั ตดัตณัหาไดแ้ลว้ คลายสงัโยชน์ไดแ้ลว้ ทาํทีส่ดุทุกขไ์ดแ้ลว้ เพราะละ
มานะไดโ้ดยชอบ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๗/๑๑,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖,๑๐/๖๗/๓๘,ม.ม.ู



 

๖๔๐๒ 
 

 

(ไทย) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๗/๔๐๗,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๖๑/๒๕๕, 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๘/๑๙๖,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๐/๓๔๒,ข.ุอติ.ิ(ไทย) 
๒๕/๙๐/๔๖๑,๒๕/๑๗๙/๕๔๑,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๔๔/๑๔๐,๒๕/๔๑๑/๑๖๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาลยั คอืกามคุณ ๕ ทีส่ตัวพ์วัพนั ยนิด ี
เพลดิเพลนิ (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๗/๑๓) เป็นชือ่เรยีกกเิลส ๒ อยา่งคอื กามคุณ  ๕ 
และตณัหาวจิรติ ๑๐๘ (สารตฺถ.ฏกีา (บาล)ี ๓/๗/๑๘๔) คาํวา่ อาลยั ในทีน้ี่
หมายถงึกามคุณ ๕ (รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ) หรอืหมายถงึวฏัฏะ (กเิลส
วฏัฏะ, กมัมวฏัฏะ, วปิากวฏัฏะ) (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๑๒๘/๓๗๗)  

อาลยัคือกาม : กเิลสคอืกามคุณ ๕ คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ดงัคาํในอโนมยิสตูรที่
เทวดากล่าววา่ เชญิทา่นทัง้หลายดพูระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ผูม้พีระนามไม่ตํ่า
ตอ้ย  ทรงเหน็ประโยชน์อนัละเอยีดอ่อน ใหซ้ึง่ปัญญาไม่ทรงขอ้งอยูใ่นอาลยัคอื
กาม ตรสัรูธ้รรมทุกอยา่ง (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๕/๖๐) 

อาลวุทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอาลุวทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดถ้วายหวัมนัแดพ่ระอรหนัตร์ปู
หน่ึง เพราะผลแห่งทานนัน้ ท่านไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๔๓๙) 

อาโลก :  แสงสวา่ง มกัอยูข่า้งหน้าศพัทอ์ื่น เชน่ อาโลกกสณิ อาโลกสญัญา (พจนานุกรม
พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 

อาโลกกร : ผูท้าํแสงสวา่ง, เป็นชือ่ผูไ้ดบ้รรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์ดงัคาํในสลีสมัปันนสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูท้รงคุณเหน็ปานนี้นัน้  เราเรยีกวา่ 
‘ศาสดา’ บา้ง‘สตัถวาหะ(ผูนํ้าหมูค่ณะ)’ บา้ง ‘รณญัชหะ(ผูล้ะขา้ศกึคอืกเิลส)’ บา้ง 
‘ตโมนุทะ(ผูบ้รรเทาความมดื)’ บา้ง ‘อาโลกกร(ผูท้าํแสงสวา่ง)’ บา้ง  (ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๓) 

อาโลกกสิณ : กสณิคอืแสงสวา่ง,การเจรญิสมถกรรมฐานตัง้ใจเพง่แสงสวา่งเป็นอารมณ์ (ขอ้ ๙ 
ใน กสณิ ๑๐) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ในอรรถกถาอธบิาย
วา่เป็นชือ่ของอาภาธาตุ อนัฌานพรอ้มทัง้อารมณ์ทีท่าํให ้  ปีตเิกดิขึน้ เพราะ
บรกิรรมโดยเพง่แสงสว่างเป็นอารมณ์ อาภาธาตุอาศยัความมดืจงึปรากฏได ้ (ส.ํ
นิ.อ. (บาล)ี ๒/๙๕/๑๕๑)  

อาโลกเลณสถาน : ชือ่ถํ้าแหง่หนึ่งในมลยชนบท เกาะลงักา เป็นทีท่าํสังคายนาครัง้ที ่๕ จารกึ
พระไตรปิฎกลงในใบลาน (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาโลกสญัญา : ความกาํหนดหมายในแสงสวา่ง,ความสาํคญัในแสงสวา่ง,กาํหนดหมายแสงสวา่ง 
คอื ตัง้ความกาํหนดหมายวา่กลางวนัไวใ้นใจใหเ้หมอืนกนัทัง้ในเวลากลางวนั
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และกลางคนื เป็นวธิแีกง้ว่งอยา่งหนึ่ง ดงัคาํวา่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้มนสกิาร
ถงึอาโลกสญัญา(ความกาํหนดหมายในแสงสวา่ง)อธษิฐานทวิาสญัญา(ความ
กาํหนดวา่กลางวนั)วา่ ‘กลางคนืเหมอืนกลางวนั กลางวนัเหมอืนกลางคนื มใีจ
สงดั ไมม่เีครือ่งรอ้ยรดั อบรมจติใหส้วา่งอยูส่มาธภิาวนานี้ทีบ่คุคลเจรญิทาํให้
มากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดญ้าณทสัสนะ หรอืดงัคาํในวภิงัคสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ อาโลกสญัญา (ความหมายรูแ้สงสวา่ง) อนัภกิษุในธรรมวนิยันี้เรยีน
ไวด้คีวามหมายรูว้า่กลางวนัตัง้มัน่ด ี ภกิษุชือ่วา่มใีจสงดัไมม่เีครือ่งรอ้ยรดัอบรม
จติใหส้วา่งอยู ่ เป็นอยา่งนี้แล (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๗/๒๗๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๘๓๒/๔๐๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๑/๖๙,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๖๙,องฺ.สตฺ
ตก.(ไทย)๒๓/๖๑/๑๑๗,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๑๘/๔๑,๓๑/๒๒/๓๐,๓๑/๘๖/๑๔๕,๓๑/
๒๑๗/๓๖๐,๓๑/๒๒๒/๓๗๔) 

อาโลกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความสวา่ง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความสวา่ง ๔ คอื ความ
สวา่งแหง่ (๑) ดวงจนัทร ์(๒) ดวงอาทติย ์(๓) ไฟ (๔) ปัญญา บรรดาความสวา่ง 
๔ น้ี ความสวา่งแหง่ปัญญาเป็นเลศิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๓/๒๐๙) 

อาวรณ์ : เครือ่งกัน้, เครือ่งกาํบงั; ไทยมกัใชใ้นความหมายวา่ ห่วงใย, อาลยั, คดิกงัวลถงึ 
ดงัคาํในมหานิทเทสวา่ ตณัหาตรสัเรยีกวา่ ความอยากแก่ ความกาํหนดั  ความ
กาํหนดันกั  ความคลอ้ยตามอารมณ์  ความยนิด ี ความเพลดิเพลนิ...โยคะ  คนั
ถะ อุปาทาน อาวรณ์ นิวรณ์   (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๒๙/๓/๑๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาวรณ์ คอืสภาวะทีข่ดัขวางจติไมใ่หก้า้วหน้าใน
คุณธรรม (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๓/๓๙)  

อาวรณตาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นเครือ่งกัน้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุ
ใหบุ้คคลแมฟั้งพระสทัธรรมอยูก่ไ็มอ่าจกา้วลงสูส่มัมตัตนิยาม (อรยิมรรคมอีงค ์
๘) ในกุศลธรรมทัง้หลายได ้ ม ี ๖ คอื (๑) ความเป็นผูม้กีรรมเป็นเครื่องกัน้ 
(หมายถงึอนนัตรยิกรรม ๕ มมีาตุฆาต ฆา่มารดาเป็นตน้) (๒) ความเป็นผูม้ี
กเิลสเป็นเครือ่งกัน้ (หมายถงึนิยตมจิฉาทฏิฐ ิ ไดแ้ก่ลทัธทิีม่คีวามเชือ่ว่าสตัว ์
วญิญาณ หรอืชวีาตมนั มคีวามเทีย่งแท ้ ไมด่บัสลาย) (๓) ความเป็นผูม้วีบิาก
เป็นเครือ่งกัน้ (๔) ความไมม่ศีรทัธา (๕) ความไมม่ฉีนัทะ(๖) ความมปัีญญา
ทราม แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุฟังพระสทัธรรมอยูอ่าจกา้วลง
สูส่มัมตัตนิยามในกุศลธรรมทัง้หลายได ้ ๖ มนียัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๘๖/๖๑๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ วิบากเป็นเครื่องก ัน้ หมายถงึอกุศลวบิาก
ปฏสินธ ิ ไดแ้ก่การถอืปฏสินธ ิ เพราะผลแหง่อกุศลกรรม  หรอื อเหตุกปฏสินธ ิ
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ไดแ้ก่การถอืปฏสินธโิดยปราศจากเหตุในกุศลวบิากอยู ่(องฺ.ฉกฺก.อ.(บาล)ี ๓/๘๖/
๑๕๕)  

อาวรณนีวรณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยนิวรณ์เครือ่งกางกัน้ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ นิวรณ์ ๕ เป็นเครือ่งกางกัน้ เป็นความเศรา้หมองแหง่จติ ทอนกาํลงัปัญญา 
สว่นโพชฌงค ์ ๗ ไมเ่ป็นเครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ เป็นไป
เพือ่ทาํใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๑๙/๑๔๙) 

อาวรณสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยนิวรณ์เครือ่งกางกัน้ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั 
เขตกรุงสาวตัถ ี ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ นิวรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ คอื (๑) กาม
ฉนัทะ ความพอใจในกาม (๒) พยาบาท ความคดิรา้ย (๓) ถนีมทิธะ ความหดหู่
และเซื่องซมึ (๔) อุทธจัจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและรอ้นใจ (๕) วจิกิจิฉา ความ
ลงัเลสงสยั ครอบงาํจติแลว้ ยอ่มทอนกาํลงัปัญญา(หมายถงึวปัิสสนาปัญญา
และมคัคปัญญา) นิวรณ์ ๕ น้ี ถา้ภกิษุยงัละไมไ่ดแ้ลว้ กไ็มส่ามารถจะรูจ้กั
ประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น ทัง้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ้ื่นหรอืจกัทาํให้
แจง้ญาณทสัสนะดว้ยปัญญาทีไ่ม่มกีาํลงัทีอ่่อนกาํลงัได ้ ดุจแมน้ํ่าทีไ่หลลงจาก
ภเูขาไปสูท่ีไ่กล มกีระแสเชีย่ว พดัสิง่ทีพ่อจะพดัไปได ้บุรุษพงึเปิดปากเหมอืงทัง้ 
๒ ขา้งแหง่แม่น้ํานัน้ เมือ่เปิดปากเหมอืงแลว้ กระแสน้ําในทา่มกลางแมน้ํ่านัน้ก็
ซดัสา่ยไหลผดิทาง ไหลไปสูท่ีไ่กลไมไ่ด ้ ไมพ่ดัสิง่ทีพ่อจะพดัไปได ้ ฉะนัน้ เมือ่
ภกิษุละนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ น้ีไดแ้ลว้ จกัรูป้ระโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ื่น ทัง้
ประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ้ื่น หรอืจกัทาํใหแ้จง้ญาณทสัสนะ ดุจแมน้ํ่าทีไ่หล
ลงจากภเูขาไปสูท่ีไ่กล พดัสิง่ทีพ่อจะพดัไปได ้ บุรุษพงึปิดปากเหมอืง ๒ ขา้ง
แหง่แมน้ํ่านัน้ เมือ่ปิดปากเหมอืงแลว้ กระแสน้ําในทา่มกลางแมน้ํ่านัน้ กไ็มซ่ดั
สา่ยไหลผดิทาง ไหลไปสูท่ีไ่กลได ้ พดัสิง่ทีพ่อจะพดัไปได ้ ฉะนัน้ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๕๑/๘๙) 

อาวชัชนจิต : จติคอือาวชัชนะ หมายถงึจติทีห่น่วงอารมณ์ ดงัคาํในปัฏฐานวา่ ขนัธท์ีเ่ป็นกุศล
เป็นปัจจยัแก่เจโตปรยิญาณ  ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ  ยถากมัมปูคญาณอนาค
ตงัสญาณ และอาวชัชนจติโดยอารมัมณปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ ภวงัคจติเป็นปัจจยั
แก่อาวชัชนจติกริยิาเป็นปัจจยัแก่วุฏฐานะหรอืดงัคาํวา่สภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยาก
ฤตเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลโดยอนนัตรปัจจยัไดแ้ก่ อาวชัชนจติเป็น
ปัจจยัแก่ขนัธท์ีเ่ป็นกุศลโดยอนนัตรปัจจยัหรอืดงัคาํวา่ สภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยาก
ฤตเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นอกุศลโดยอนนัตรปัจจยัไดแ้ก่อาวชัชนจติเป็น
ปัจจยัแก่ขนัธท์ีเ่ป็นอกุศลโดยอนนัตรปัจจยั(อภ.ิป.(ไทย)๔๐/๙/๘๘๒,๔๐/๓๙/
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๖๖๕,๔๐/๔๐/๖๖๕,๔๐/๔๑/๖๖๖,๔๐/๔๕/๖๖๙,๔๐/๔๗/๖๗๐,๔๐/๕๓/๘๑๘,๔๐/
๕๔/๘๑๙,๔๐/๕๖/๘๒๒,๔๐/๙๒/๗๔๘,๔๐/๙๓/๗๔๙) 

อาวฏัฏภยั : ภยัจากน้ําวน หมายถงึกามคุณ ๕, เป็นขอ้ ๑ ในภยั ๔ คอื ๑. อูมภิยั(ภยัจาก
คลื่น)๒. กุมภลีภยั(ภยัจากจระเข)้ ๓.อาวฏัฏภยั (ภยัจากน้ําวน) ๔. สสุกุาภยั
(ภยัจากปลารา้ย) ,ในจาตุมสตูร พระผูม้พีระภาคอธบิายความหมายไวว้า่ 
กุลบตุรบางคนในโลกนี้  มศีรทัธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ  คดิวา่‘เราถูก
ชาต ิ ชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข ์ โทมนสั  อุปายาสครอบงาํ  ตกอยูใ่น
กองทุกข ์มทีุกขป์ระดงัเขา้มา ไฉนหนอ  การทาํกองทุกขท์ัง้หมดนี้ใหส้ิน้สดุ จะ
พงึปรากฏ’  เธอบวชอยูอ่ยา่งนี้  ในเวลาเชา้ครองอนัตรวาสก  ถอืบาตรและจวีร 
เขา้ไปบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืตาํบล  ไมร่กัษากาย ไมร่กัษาวาจา มสีตไิมต่ัง้
มัน่ไม่สาํรวมอนิทรยี ์  เธอเหน็คหบดหีรอืบุตรคหบดใีนหมูบ่า้นหรอืตําบลนัน้ ผู้
เอบิอิม่พรัง่พรอ้ม  บาํเรอตนดว้ยกามคณุ ๕ประการ  คดิอยา่งนี้วา่  ‘เมือ่ก่อน 
เราเป็นคฤหสัถผ์ูเ้อบิอิม่ พรัง่พรอ้ม บาํเรอตนดว้ยกามคุณ ๕ ประการ โภค
ทรพัยใ์นตระกลูของเรากม็อียูพ่รอ้ม  เราสามารถทีจ่ะใชส้อยโภคทรพัยแ์ละ
ทาํบุญได'้  เธอจงึบอกคนืสกิขากลบัมาเป็นคฤหสัถ ์ น้ีเรยีกวา่ภกิษุผูก้ลวัอาวฏัฏ
ภยับอกคนืสกิขากลบัมาเป็นคฤหสัถ ์ คาํวา่อาวฏัฏภยั น้ี  เป็นชือ่เรยีกกามคุณ 
๕ ประการ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖๔/๑๘๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๒/๑๘๔) 

อาวาส : ทีอ่ยู,่ โดยปรกตหิมายถงึทีอ่ยูข่องพระสงฆ ์คอืวดั ดงัคาํวา่ สมยันัน้  พระปัณฑุ
กะและพระกปิละเป็นเพือ่นกนั รปูหนึ่งอยูใ่นอาวาสใกลห้มูบ่า้น  อกีรปูหนึ่งอยูใ่น
กรุงโกสมัพ ีหรอืดงัคาํวา่ ภกิษุจาํนวนมากจาํพรรษาในอาวาสแหง่หนึ่ง ตัง้กตกิา
กนัวา่  ขอใหพ้วกเรารูก้นั ภกิษุรปูใดหลกีไปจากอาวาสนี้ก่อน ภกิษุรปูนัน้เป็น
พระอรหนัต ์ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๖๐/๑๓๒, ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๑๔๙/๓๒๒,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๘๙/๔๙,๑๐/๑๘๘/๑๓๕,๑๐/๑๘๘/๑๓๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๖๐/๑๖๓,ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๔๘/๕๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๐/๒๕๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๗/
๔๔๑) 

อาวาสปลิโพธ : ความกงัวลเกีย่วกบัอาวาส,ความกงัวลในอาวาสเพราะคดิจะกลบัมา,เป็นขอ้ 
๑ ในปลโิพธ ๒ คอื ๑.  อาวาสปลโิพธ(ความกงัวลในอาวาสเพราะคดิจะกลบัมา) 
๒. จวีรปลโิพธ  (ความกงัวลในจวีรเพราะยงัไมไ่ดท้าํจวีรหรอืทาํยงัไมเ่สรจ็) 
ภกิษุทัง้หลาย อาวาสปลโิพธ  คอืในกรณีน้ีภกิษุยงัอยูใ่นอาวาสนัน้หรอืหลกีไป
แต่ผกูใจวา่ จะกลบั อยา่งนี้ชื่อว่าอาวาสปลโิพธ,ในจฬูนิทเทสอธบิายวา่ พระ
ปัจเจกสมัพทุธเจา้นัน้ มใีจไม่ผกูพนัดว้ยกุลปลโิพธ(ความกงัวลเกีย่วกบัตระกลู)  
คณปลโิพธ(ความกงัวลเกีย่วกบัหมูค่ณะ) อาวาสปลโิพธ(ความกงัวลเกีย่วกบั
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อาวาส) จวีรปลโิพธ(ความกงัวลเกีย่วกบัจวีร)  ปิณฑบาตปลโิพธ(ความกงัวล
เกีย่วกบับณิฑบาต)  เสนาสนปลโิพธ(ความกงัวลเกีย่วกบัเสนาสนะ) คลิาน
ปัจจยัเภสชับรขิารปลโิพธ(ความกงัวลเกีย่วกบัคลิานปัจจยัเภสชับรขิาร)   (ว.ิม.
(ไทย) ๕/๓๒๕/๑๗๓,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๑๕๑/๔๘๓) 

อาวาสมจัฉริยะ :ตระหนี่ทีอ่ยู่,ความตระหนี่อาวาส,เป็นขอ้ที ่ ๑ ในมจัฉรยิะ ๕ คอื ๑. อาวาส
(ความตระหนี่อาวาส)๒.กุลมจัฉรยิะ(ความตระหนี่ตระกลู)๓.ลาภมจัฉรยิะ(ความ
ตระหนี่ลาภ) ๔.วณัณมจัฉรยิะ(ความตระหนี่วรรณะ) ๕. ธมัมมจัฉรยิะ(ความ
ตระหนี่ธรรม) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๑,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๖๓/๔๕๙) 

อาวาสิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมของเจา้อาวาส พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้
ภกิษุเจา้อาวาสเป็นผูไ้มค่วรไดร้บัการยกยอ่ง ๕ คอื เป็นผู(้๑) ไมเ่พยีบพรอ้ม
ดว้ยมารยาท(คอืไมม่มีารยาทของความเป็นสมณะ)และไมเ่พยีบพรอ้มดว้ยวตัร 
(๒) ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงสตุะ (๓) ไมป่ระพฤตขิดัเกลาไมย่นิดกีารหลกีเรน้ (๔) 
ไมย่นิดใีนกลัยาณธรรม ไมม่วีาจางาม ไมเ่จรจาถอ้ยคาํไพเราะ (๕) มปัีญญา
ทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นเหตุใหภ้กิษุเจา้อาวาสเป็นผู้
ควรไดร้บัการยกยอ่ง ๕ คอื เป็นผู ้(๑) เพยีบพรอ้มดว้ยมรรยาทและเพยีบพรอ้ม
ดว้ยวตัร (๒) เป็นพหสูตู ทรงสุตะ (๓) ประพฤตขิดัเกลายนิดใีนการหลกีเรน้ (๔) 
ยนิดใีนกลัยาณธรรม มวีาจางาม เจรจาถอ้ยคาํไพเราะ (๕) มปัีญญา ไมโ่งเ่ขลา 
ไมเ่ป็นคนเซอะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓๑/๓๗๓) 

อาวาหมงคลและวิวาหมงคล :พธิรีดน้ําเพือ่เป็นมงคลในการแต่งงาน, งานมงคลสมรส มี
อธบิายวา่ การแต่งงานแบบหน่ึงทีฝ่่ายชายจะนําหญงิทีต่นแต่งงานดว้ยมาอยูท่ี่
บา้นของตน เรยีกวา่ อาวาหมงคล,การแต่งงานแบบหนึ่งทีฝ่่ายชายจะตอ้งถกู 
นําไปอยูท่ีบ่า้นฝ่ายหญงิ เรยีกวา่ ววิาหมงคล, เป็นประเพณีแต่งงานทีนิ่ยม
ปฏบิตักินัในประเทศอนิเดยีฝ่ายใต,้ การแต่งงานตามประเพณีไทย ไมว่า่ฝ่าย
หญงิจะไปอยูท่ีบ่า้นฝ่ายชาย หรอืฝ่ายชายจะไปอยูท่ีบ่า้นฝ่ายหญงิ หรอืจะแยก
ไปอยูต่ามลาํพงั กเ็รยีกวา่ ววิาหะ หรอื ววิาหมงคล ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูรทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ อมัพฏัฐะ ชนทีย่ดึตดิเพราะอา้งชาต ิ ยดึตดิเพราะอา้งตระกลู
ยดึตดิเพราะอา้งความถอืตวัหรอืยดึตดิอยู่กบัอาวาหมงคลและววิาหมงคลชือ่วา่
ยงัอยูห่า่งไกลจากวชิชาสมบตัแิละจรณสมบตัอินัเป็นคุณยอดเยีย่ม หรอืดงัคาํใน
อาฏานาฏยิสตูรทีก่ล่าววา่ อมนุษยท์ัง้หลายไมพ่งึทาํอาวาหมงคลและววิาหมง
คลกบัอมนุษยน์ัน้ หรอืดงัคาํในอปทานทีพ่ระเสลเถระกล่าวไวว้า่อาวาหมงคล
และววิาหมงคลของขา้พเจา้กไ็มม่ ี พระพทุธเจา้ผูใ้หเ้กดิความยนิดแีก่ศากยะ
ทัง้หลาย ประเสรฐิทีสุ่ดในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๙๖/๓๓๘,ว.ิ
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จ.ู(ไทย)๗/๓๐๔/๑๑๑,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๖/๑๐,๙/๒๑๐/๗๑,๙/๒๗๘/๑๐๐,ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๒๘๒/๒๓๐,๑๑/๒๙๒/๒๔๓,ม.ม.(ไทย)๑๓/๓๙๗/๔๙๒,ข.ุชา.(ไทย) 
๒๗/๒๔๗/๔๖๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๓๕/๖๑๒,๓๒/๒๓๗/๖๑๓) 

อาวธุ : เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัหรอืต่อสู,้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทาํรา้ย ทาํลาย ป้องกนั ต่อสู ้
หรอืฆา่; โดยปรยิายหมายถงึสิง่ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึเชน่นัน้ เชน่ใชปั้ญญาเป็น
อาวุธ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั 
อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี ครัง้นัน้ พวกภกิษุฉพัพคัคยี์
แสดงธรรมแก่คนทีไ่ม่เป็นไขผู้ถ้อือาวุธ, อาวุธ ม ี๓ อยา่ง คอื ๑. สตุาวธุ(อาวธุ
คอืสตุะ)  ๒. ปวเิวกาวุธ(อาวุธคอืปวเิวก) ๓. ปัญญาวุธ (อาวธุคอืปัญญา) (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๖๓๗/๗๑๖, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๙/
๔๒๔) 

  มอีธบิายวา่ อาวุธ แปลวา่เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัหรอืต่อสู ้ในทีน้ี่หมายถงึอาวุธ
ในทางธรรม ๓ ประการ คอื (๑) สตุะ  หมายถงึพระพทุธพจน์ (๒) ปวเิวกะ 
หมายถงึวเิวก(ความสงดั) ๓ ประการ คอื กายวเิวก จติตวเิวก และ  อุปธวิเิวก 
(๓) ปัญญา หมายถงึปัญญาทัง้ทีเ่ป็นโลกยิะและโลกตุตระ  

อาวโุส : ผูม้อีายุเป็นคาํเรยีก หรอืทกัทาย ทีภ่กิษุผูแ้ก่พรรษาใชร้อ้งเรยีกภกิษุผูอ่้อน
พรรษากว่า (ภกิษุผูใ้หญ่รอ้งเรยีกภกิษุผูน้้อย) หรอืภกิษุรอ้งเรยีกคฤหสัถ ์ คูก่บั
คาํ ภนฺเต ซึง่ภกิษุผูอ่้อนกว่าใชร้อ้งเรยีกภกิษุผูแ้ก่หวา่หรอืคฤหสัถร์อ้งเรยีก
ภกิษุ; ในภาษาไทยมกัใชเ้พีย้นไปในทางตรงขา้ม หมายถงึเก่ากวา่ หรอืแก่กวา่
ในวงงาน กจิการหรอืความเป็นสมาชกิ ดงัคาํในโพธริาชกุมารสตูร ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ราชกุมาร อาชวีกชือ่อุปกะไดพ้บอาตมภาพผูก้าํลงัเดนิทางไกล ณ 
ระหวา่งแมน้ํ่าคยากบัตน้โพธพิฤกษ์  ไดถ้ามเราวา่ ‘อาวุโส อนิทรยีข์องทา่นผอ่ง
ใสยิง่นกัผวิพรรณของทา่นบรสิุทธิผ์ดุผอ่ง  ทา่นบวชอุทศิใคร ใครเป็นศาสดา
ของทา่น หรอืทา่นชอบใจธรรมของใคร’ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๒/๔๑๓) 

อาเวณิกทุกขสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยความทุกขส์ว่นตวัของมาตุคาม พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความทกุขส์ว่นตวัของ
มาตุคามม ี๕ ประการ คอื  ๑. เมือ่ยงัวยัรุน่ตอ้งไปสูต่ระกลูสาม ีจงึตอ้งหา่งจาก
หมูญ่าต ิ๒. ตอ้งมรีะด ู๓. ตอ้งมคีรรภ ์๔. ตอ้งคลอดบุตร ๕. ตอ้งบาํเรอบุรษุ 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘๒/๓๑๔) 

อาเวฬปราสาท : ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่งเป็นทีป่ระทบัของพระเรวตะโพธสิตัวก์่อนทีจ่ะผนวชแลว้
ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ดงัคาํในเรวตพทุธวงศว์า่  กรุงชือ่วา่สธุญัญกะ  กษตัรยิ์
พระนามวา่วปิุละเป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่วปุิลาเป็นพระชนนี ของ



 

๖๔๐๘ 
 

 

พระพทุธเจา้พระนามวา่เรวตะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ พระองคท์รงครอง
ฆราวาสอยู ่๖,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่ ๓  หลงัคอืสทุสัสนปราสาท รตันคัฆิ
ปราสาท และอาเวฬปราสาทตกแต่งสวยงาม  บงัเกดิเพราะบุญกรรม (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๑๗/๖๑๖) 

อาศรม : ทีอ่ยูข่องนกัพรต; ตามลทัธขิองพราหมณ์ ในยคุทีก่ลายเป็นฮนิดแูลว้ไดว้าง
ระเบยีบเกีย่วกบัการดาํเนินชวีติของชาวฮนิดวูรรณะสงูโดยเฉพาะวรรณะ
พราหมณ์โดยแบ่งเป็นขัน้หรอืชว่งระยะ๔ ขัน้ หรอื ๔ ชว่ง เรยีกวา่ อาศรม ๔
กาํหนดวา่ชาวฮนิดวูรรณะพราหมณ์ทุกคนจะตอ้งครองชวีติใหค้รบทัง้ ๔ อาศรม
ตามลาํดบั (แต่ในทางปฏบิตั ิ น้อยคนนกัไดป้ฏบิตัเิชน่นัน้ โดยเฉพาะปัจจุบนั
ไมไ่ดถ้อืกนัแลว้) คอื ๑. พรหมจารี เป็นนกัเรยีนศกึษาพระเวท ถอืพรหมจรรย ์
๒.คฤหสัถ์ เป็นผูค้รองเรอืน มภีรรยาและมบีุตร ๓. วานปรัสถ์ ออกอยูป่่าเมือ่เหน็
บุตรของบตุร ๔. สันยาสี (เขยีนเตม็เป็นสันนยาสี) เป็นผูส้ละโลก มผีา้นุ่งผนื
เดยีวถอืภาชนะขออาหารและหมอ้น้ําเป็นสมบตั ิ จารกิภกิขาจารเรือ่ยไปไมยุ่ง่
เกีย่วกบัชาวโลก (ปราชญบ์างทา่นวา่พราหมณ์ไดค้วามคดิจากพระพทุธศาสนา
ไปปรบัปรุงจดัวางระบบของตนขึน้ เชน่ สนัยาส ี ตรงกบัภกิษุ แตห่าเหมอืนกนั
จรงิไม)่ ดงัคาํวา่ เรือ่งเคยมมีาแลว้  มชีฎลิผูบ้ชูาไฟคนหน่ึงอาศยัอยูใ่นกุฎใีบไม ้
ณ ชายป่า  เวลานัน้  หมูเ่กวยีนหมูห่น่ึงพกัอยูใ่นทีใ่กลอ้าศรมของชฎลินัน้ ๑ คนื
แลว้จากไป หรอืดงัคาํวา่ ภรณัฑดุาบส กาลามโคตรนี้เป็นเพือ่นพรหมจารเีก่า
ของพระผูม้พีระภาค  ในวนันี้ขอพระผูม้พีระภาคประทบัอยูใ่นอาศรมของภรณัฑุ
ดาบสนัน้สกัคนืหนึ่ง หรอืดงัคาํวา่ พญานาคเมือ่จะหา้มดาบสมใิหข้อ จงึไดก้ล่าว
วา่ เพราะแกว้มณีดวงนี้เป็นเหตุทาํใหข้า้วน้ําเกดิขึน้แก่ขา้พเจา้มากมาย ขา้พเจา้
ใหแ้กว้มณีทา่นไมไ่ดท้า่นเป็นคนขอเกนิไป ขา้พเจา้จะไมม่าอาศรมของทา่นอกี
แลว้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๒๘/๓๖๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๗๒/๒๙๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๙๗/๔๙๒,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๕/๑๗๐,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๒๗/๓๗๔,ข.ุชา.ทุก.
(ไทย) ๒๗/๔๕/๗๕,๒๗/๔๖/๗๖,ข.ุชา.ตกิ.(ไทย)๒๗/๗/๑๒๑,๒๗/๘/๑๒๑,ข.ุชา.
วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๓๐/๔๗๔) 

อาศรมสถาน : อาณาบรเิวณใกลอ้าศรม ดงัคาํในเวสสนัตรชาดกทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า ใน
บรเิวณอาศรมสถานนัน้มไีมม้ะมว่ง มะขวดิ ขนุน ไมร้งั ชมพู ่ สมอพเิภก สมอ
ไทย มะขามป้อม โพธแิละพุทรา (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๙๘๓/๔๙๓) 

อาสนสนัถวิกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอาสนสนัถวกิเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดก้ล่าวคาํสรรเสรญิและทาํนิมติกราบ
ไหวอ้าสนะของพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กั



 

๖๔๐๙ 
 

 

ทุคตเิลย ในกปัที ่๒๗ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมากถงึ ๗ 
ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ(ขอุป.(ไทย) ๓๒/
๒๖/๔๗๖) 

อาสนะ : ทีน่ัง่, ทีส่าํหรบันัง่ ดงัคาํวา่ เวรญัชพราหมณ์ทราบวา่พระผูม้พีระภาคทรงรบั
นิมนตแ์ลว้จงึลุกขึน้จากอาสนะถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคกระทาํประทกัษณิ
แลว้จากไป (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๕/๘, ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๘๖๑/๑๗๑,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๒๖๕/๙๑,๙/๒๙๗/๑๐๙,๙/๒๙๙/๑๑๐,๙/๓๒๐/๑๒๓,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๗๕/๔๓,๑๐/
๘๓/๔๖,๑๐/๑๔๘/๙๓,๑๐/๑๖๗/๑๑๓,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕๗/๔๐,๑๑/๒๙๘/๒๔๘,
ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๖๐/๕๐) 

อาสนะดอกไม้ : ทีน่ัง่ประดบัตกแต่งดว้ยดอกไม ้ ดงัคาํในอปทานทีพ่ระโสปากเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนวา่พระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะไดเ้สดจ็มายงัสาํนกัของ
ขา้พเจา้ผูก้าํลงัทาํความสะอาดเงือ้มเขาอยูท่ีภ่เูขาสงูเทอืกประเสรฐิขา้พเจา้เหน็
พระพทุธเจา้เสดจ็เขา้มาปลูาดเครือ่งปลูาด ถวายอาสนะดอกไมแ้ดพ่ระพทุธเจา้ผู้
เจรญิทีส่ดุในโลก ผูค้งที(่ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๒๑/๔๗๕,๓๒/๒๔/๔๗๖,๓๒/๓๒/
๑๒๖,๓๒/๓๓/๑๒๖,๓๒/๓๔/๑๒๗,๓๒/๑๑๓/๑๑๘) 

อาสนะอนัเลิศ : ทีน่ัง่,ทีส่าํหรบันัง่อยา่งด ี ดงัคาํในจฬูวรรควา่ ภกิษุบางพวกกราบทลูอยา่งนี้
วา่  พระพทุธเจา้ขา้  ภกิษุผูบ้วชจากตระกลูกษตัรยิค์วรไดอ้าสนะอนัเลศิ  น้ําอนั
เลศิ บณิฑบาตอนัเลศิ หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุทัง้หลาย  เรา
อนุญาตการกราบไหว ้การลุกรบัอญัชลกีรรม  สามจีกิรรม  อาสนะอนัเลศิ น้ําอนั
เลศิ บณิฑบาตอนัเลศิตามลาํดบั หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่าอุบาลี
ภตัตคัควตัรนัน้เราบญัญตัไิวแ้ลว้สาํหรบัภกิษุทัง้หลายตามลาํดบัผูแ้ก่กวา่ 
ตามลาํดบัราตร ีตามสมควร คอือาสนะอนัเลศิ  น้ําอนัเลศิ บณิฑบาตอนัเลศิ (ว.ิ
จ.ู(ไทย) ๗/๓๑๐/๑๒๔, ๗/๓๑๐/๑๒๕,ว.ิป.(ไทย) ๘/๔๕๘/๖๕๒) 

อาสนุปัฏฐายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอาสนุปัฏฐายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ ทา่นไดถ้วายแทน่สหีาสน์แด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่อตัถทสัส ีเพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๗/
๒๕๖) 

อาสภิวาจา : วาจาอาจหาญ, วาจายิง่ยงองอาจ ทีเ่ปล่งออกมาอย่างหนกัแน่นแกลว้กลา้และ
จะแจง้ชดัเจน อนัประกาศความจรงิ หรอืความสาํเรจ็ ทีแ่น่แท ้ ซึง่ไมม่ใีครอาจ
คดัคา้นได,้ อาสภวิาจาทีอ่า้งองิบ่อยทีส่ดุในคมัภรีท์ ัง้หลายไดแ้ก่พระดาํรสัของ
พระโพธสิตัวท์ีป่ระกาศพระองคว์า่เป็นเอกในโลกตามเรือ่งวา่พระมหาบุรุษเมือ่



 

๖๔๑๐ 
 

 

ประสตูจิากพระครรภข์องพระมารดา ย่างพระบาทไป ๗ กา้วแลว้ทรงหยดุ
ประทบัยนืตรสัอาสภวิาจาวา่ “อคฺโคหมสฺม ิโลกสฺส” ดงันี้เป็นตน้แปลวา่ “เราเป็น
อคัรบุคคลของโลกฯลฯ”, พระสารบีุตรกเ็คยเปล่งอาสภวิาจาประกาศความ
เลื่อมใสในพระผูม้พีระภาคเจา้วา่ สมณะหรอืพราหมณ์อื่นใดทีจ่ะยิง่ไปกวา่พระผู้
มพีระภาคในสมัโพธญิาณนัน้ มไิดม้แีลว้ จกัไมม่แีละทัง้ไมม่อียู่ในบดัน้ี, คาํวา่อา
สภวิาจาบางครัง้มาดว้ยกนักบัคาํวา่สหีนาท (การบนัลอือยา่งราชสหี)์ คอื 
ถอ้ยคาํทีแ่สดงความแกลว้กลา้มัน่ใจเป็นอาสภวิาจากริยิาทีป่ระกาศความจรงิ
ความมัน่ใจออกไปแก่ทีป่ระชุมหรอืแก่ชนทัง้หลายเป็นสหีนาทดงัคาํในมหาป
ทานสตูรว่า พระโพธสิตัวป์ระสตูไิดค้รูห่น่ึง  ทรงยนืได ้อยา่งมัน่คงดว้ยพระบาท
ทัง้สองทีเ่สมอกนั ทรงผนิพระพกัตรไ์ปทาง ทศิเหนือ ทรงดาํเนินไป ๗ กา้ว  
ขณะทีห่มูเ่ทวดากัน้เศวตฉตัรตามเสดจ็ ทอดพระเนตรไปยงัทศิต่างๆ  แลว้  ทรง
เปล่งพระอาสภวิาจา (วาจาอยา่งองอาจ)วา่ เราคอืผูเ้ลศิของโลก  เราคอืผูเ้จรญิ
ทีส่ดุของโลก เราคอืผูป้ระเสรฐิทีส่ดุของโลก ชาตน้ีิเป็นชาตสิดุทา้ยบดัน้ีภพใหม่
ไมม่อีกี (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๕/๙๐,๑๐/๑๔๕/๙๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๒/๑๐๓,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๒๐๗/๒๔๐,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๘/๒๓๐,๑๙/๙๐๗/๔๔๐,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๒/๒๙๓,๓๒/๑๔/๔๖๔,๓๒/๒๓/๒๖๔,๓๒/๕๐/๒๘๓) ; ด ูสีหนาท  

อาสยะ : ทีอ่ยูข่องเหล่าสตัว ์ หมายถงึทฏิฐแิละยถาภตูญาณอนัเป็นทีอ่าศยัอยู่ของเหล่า
สตัว ์ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรควา่ ในญาณนี้ พระตถาคตทรงทราบอาสยะของ
สตัวท์ัง้หลาย ทรงทราบอนุสยัของสตัวท์ัง้หลาย ทรงทราบจรติของสตัวท์ัง้หลาย 
ทรงทราบอธมิตุตขิองสตัวท์ัง้หลาย (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๑๓/๑๗๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาสยะ หมายถงึทฏิฐแิละยถาภตูญาณอนัเป็นที่
อาศยัอยูข่องเหล่าสตัว ์(อภ.ิว.ิอ. (บาล)ี ๘๑๔/๔๙๓-๔๙๔)  

อาสยะของสตัวท์ ัง้หลาย:ทีอ่ยูข่องเหล่าสตัว ์ หมายถงึทฏิฐแิละยถาภตูญาณอนัเป็นทีอ่าศยัอยู่
ของเหล่าสตัว ์ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรควา่ อาสยะของสตัวท์ัง้หลาย เป็นอยา่งไร 
คอื ความเหน็วา่ โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง  โลกมทีีส่ดุ  โลกไม่มทีีส่ดุ ชวีะกบัสรรีะ
เป็นอยา่งเดยีวกนัชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิ
อกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีกม็ไีมเ่กดิ
อกีกม็ ีหลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีกม็ใิชไ่มเ่กดิอกีกม็ใิชส่ตัวท์ัง้หลายผูอ้าศยั
ภวทฏิฐหิรอืวภิวทฏิฐดิงักลา่วมานี้ สตัวท์ัง้หลายผูไ้มเ่ขา้ไปอาศยัทีส่ดุทัง้ ๒ น้ี 
ไดอ้นุโลมขนัต ิ ในสภาวธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจยัของกนัและกนัและอาศยักนั
และกนัเกดิขึน้หรอืยถาภตูญาณ หรอืดงัคาํในวภิงัคว์า่ ความเหน็วา่ โลกเทีย่ง 
โลกไมเ่ทีย่ง  โลกมทีีส่ดุ  โลกไมม่ทีีส่ดุ  ชวีะเป็นอยา่งหนึ่ง  สรรีะกเ็ป็นอกีอยา่ง
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หน่ึง  ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั ชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั  หลงัจาก
ตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกีหลงัจากตายแลว้
ตถาคตเกดิอกีกใ็ชจ่ะวา่ไมเ่กดิอกีกใ็ชห่ลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีกม็ใิช ่ จะ
วา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช่ สตัวท์ัง้หลายผูอ้าศยัภวทฏิฐหิรอืวภิวทฏิฐดิงักลา่วมาน้ี หรอื
สตัวท์ัง้หลายผูไ้มเ่ขา้ไปอาศยัทีส่ดุทัง้ ๒ น้ี  ไดอ้นุโลมกิขนัต ิ ในสภาวธรรม
ทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจยัของกนัและกนัและอาศยักนัและกนัเกดิขึน้กม็ ี ญาณรูต้าม
ความเป็นจรงิ น้ีชือ่วา่อาสยะของสตัวท์ัง้หลาย (ข.ุป.(ไทย) ข.ุป.(ไทย) ๒๙/๑๑๓/
๑๗๕, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๑๕/๕๒๖) 

อาสยานุสยญาณนิทเทส :แสดงอาสยานุสยญาณ อธบิายอุทเทสที ่ ๖๙ ของญาณกถาทีย่กมา
ตัง้เป็น คาํปุจฉา ดงันี้ 

  ในอุทเทสทีว่า่“ญาณในอาสยะและอนุสยัของสตัวท์ัง้หลายของพระตถาคต” 
ทา่นพระสารบีุตรอธบิายไวเ้ป็นบทมาตกิาดงันี้ 

  ในญาณนี้ พระตถาคตทรงทราบอาสยะของสตัวท์ัง้หลาย ทรงทราบอนุสยั 
ของสตัวท์ัง้หลาย ทรงทราบอธมิตุตขิองสตัวท์ัง้หลาย ทรงทราบชดัภพัพสตัว์
และอภพัพสตัว ์

  จากนัน้ ทา่นนําคาํในบทมาตกิามาอธบิาย รวม ๖ คาํ คอื 
  ๑. คาํวา่ “อาสยะของสตัวท์ัง้หลาย” หมายถงึธรรมเป็นทีอ่าศยั(ยดึถอื)ของ

สตัวท์ัง้หลาย ม ี๒ ฝ่าย คอื ฝ่ายชัว่ ไดแ้ก่ อนัตคัคาหกิทฏิฐ ิ ๑๐ ประการ มี
ความเหน็วา่ โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ เป็นตน้ โดยสรุป 
ไดแ้ก่ มทีีส่ดุ ๒ ประการ คอื ภวทฏิฐ ิ (สสัสตทฏิฐ)ิ และวภิวทฏิฐ ิ (อุจเฉททฏิฐ)ิ 
ฝ่ายด ี ไดแ้ก่ เนกขมัมะ อพยาบาท อาโลกสญัญาของผูไ้ดอ้นุโลมขนัต ิ
(วปัิสสนา-ญาณ) หรอืยถาภูตญาณ  

  ๒. คาํวา่ “อนุสยัของสตัวท์ัง้หลาย” หมายถงึอนุสยั ๗ ประการ ไดแ้ก่ (๑) 
กามราคานุสยั (๒) ปฏฆิานุสยั (๓) มานานุสยั (๔) ทฏิฐานุสยั (๕) วจิกิจิฉานุสยั 
(๖) ภวราคานุสยั (๗) อวชิชานุสยั 

  ๓. คาํวา่ “จรติของสตัวท์ัง้หลาย” หมายถงึอภสิงัขาร ๓ ประการ คอื ปุญญาภิ
สงัขาร อปุญญาภสิงัขาร อาเนญชาภสิงัขาร ทีเ่ป็นกามาวจร รปูาวจร และอรู
ปาวจร คาํวา่ จรติ อรรถกถาอธบิายวา่ ไดแ้ก่ เจตนา ปุญญาภสิงัขาร หมายถงึ
เจตนา ๑๓ อปุญญาภสิงัขารหมายถงึเจตนา ๑๒ อาเนญชาภสิงัขาร หมายถงึ
เจตนา ๔ 

  ๔. คาํวา่ “อธมิตุตขิองสตัวท์ัง้หลาย” หมายถงึอธมิตุต ิ ๒ ประการ คอื 
อธมิตุตทิราม และอธมิตุตปิระณีต ทีม่แีก่สตัวท์ัง้หลาย ในปัจจุบนั อดตี และ 
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อนาคต ผูท้ีม่อีธมิตุตทิรามและผูท้ีม่อีธมิตุตปิระณีตต่างกค็บหาสมาคมกนั
ภายในพวกเดยีวกนั คาํวา่ อธมิตุต ิอรรถกถาอธบิายวา่ ไดแ้ก่ อธัยาศยั 

  ๕. คาํวา่ “อภพัพสตัว”์ หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยกรรม กเิลส วบิาก ไมม่ ี
ศรทัธา ไมม่ฉีนัทะ มปัีญญาทราม ไมอ่าจบรรลุสมัมตัตนยิามในกุศลธรรม
ทัง้หลาย 

  ๖. คาํวา่ “ภพัพสตัว”์ มนียัตรงกนัขา้มกบัอภพัพสตัว ์(ข.ุอป.(ไทย) ๓๑/๑๑๓/
๑๗๔) 

อาสวปหานสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยการละอาสวะภกิษุทัง้หลายไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัวา่ บุคคลเมือ่รูเ้หน็อยา่งไรจงึจะละอาสวะได ้พระผู้
มพีระภาคตรสัตอบโดยนยัแหง่อวชิชาปหานสตูรในวรรคน้ี ต่างเพยีงเปลีย่นคาํ
วา่ จงึจะละอวชิชาได ้วชิชาจงึจะเกดิขึน้ เป็นคาํวา่ จงึจะละอาสวะได ้  (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๕๖/๔๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาสวะ ในทีน้ี่ไดแ้ก่ อาสวะ ๔ (กามาสวะ อาสวะ
คอืกาม, ภวาสวะ อาสวะคอืภพ, ทฏิฐาสวะ อาสวะคอืทฏิฐ,ิ อวชิชาสวะ อาสวะ
คอือวชิชา) (ส.ํสฬา.อ. ๓/๕๓-๖ ๒/๑๔)  

อาสวกิเลส : เครือ่งเศรา้หมองคอืกเิลสทีห่มกัหมม ดงัคาํในมหาวรรควา่ ภกิษุผูเ้ป็นพระ
อรหนัตไ์มม่อีาสวกเิลส อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ไดท้าํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ปลง
ภาระไดแ้ลว้ไมม่หีน้าทีต่อ้งทาํอกี บรรลุประโยชน์สงูสดุแลว้ สิน้กเิลสเครือ่งผกูไว้
ในภพ หลุดพน้แลว้เพราะรูโ้ดยชอบ ยอ่มน้อมไปในฐานะ ๖ คอื  ๑. น้อมไปใน 
การออกบวช ๒. น้อมไปใน ความสงดั ๓. น้อมไปในความไมเ่บยีดเบยีน๔. น้อม
ไปในความสิน้อุปาทาน ๕. น้อมไปในความสิน้ตณัหา ๖. น้อมไปในความไม่ลุ่ม
หลง หรอืดงัคาํใน กลัป์ยาณสลีสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผูพ้รากตน
ออกจากกามโยคะและภวโยคะไดข้าดแลว้ชือ่วา่เป็นอรหนัตค์อืเป็นผูส้ิน้อาสว
กเิลสแลว้ หรอืดงัคาํทีพ่ระอุชชยเถระกล่าววา่ ขา้พระองคด์าํรงอยูใ่นพระโอวาท
ของพระองคจ์งึอยูอ่ยา่งผูป้ราศจากอาสวกเิลส (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๔/๙,ข.ุอติ.ิ
(ไทย) ๒๕/๙๖/๔๗๑, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๗/๓๒๐,๒๖/๑๗๘/๓๖๑) 

อาสวนิโรธ : ความดบักเิลสทีห่มกัหมม สิน้กเิลสทีห่มกัหมม คอืดบักามาสวะ ภวาสวะ อวชิชา
สวะ,จดัเป็นอาสวกัขยญาณ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่จติเป็นสมาธ ิ
บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน ปราศจากความเศรา้หมอง อ่อน เหมาะ
แก่การใชง้าน ตัง้มัน่ ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี้  เรานัน้ไดน้้อมจติไปเพือ่อาสวกัขย
ญาณ ไดรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ น้ีทุกข ์ น้ีทุกขสมทุยันี้ทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธ
คามนีิปฏปิทา น้ีอาสวะ น้ีอาสวสมทุยั น้ีอาสวนิโรธ น้ีอาสวนิโรธคามนีิปฏปิทา 
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เมือ่เรารูเ้หน็อยูอ่ยา่งนี้ จติไดห้ลุดพน้จากกามาสวะภวาสวะ อวชิชาสวะ เมือ่จติ
หลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่ หลุดพน้แลว้ รูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้อยู่จบพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํ
กจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไม่มกีจิอื่นเพือ่ความเป็นอย่างนี้อกีต่อไป (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/
๑๔/๗,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔๘/๘๔,๙/๒๔๙/๘๔,๙/๔๗๙/๒๑๑,๙/๔๗๙/๒๑๒,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๕๔/๔๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖/๑๘,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๕๙/๒๒๗,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๑๐,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๔) 

อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา :ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัอาสวะคอืกามาสวะภวาสวะและอวชิชาสวะ 
ดงัคาํวา่ เมือ่จติเป็นสมาธ ิ บรสิทุธิผ์ุดผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจาก
ความเศรา้หมอง อ่อน เหมาะแก่การใชง้าน ตัง้มัน่ ไม่หวัน่ไหวอยา่งนี้  เรานัน้ได้
น้อมจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ ไดรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ น้ีทุกข ์ น้ีทุกขสมทุยั
น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา น้ีอาสวะ น้ีอาสวสมทุยั น้ีอาสวนิโรธ น้ี
อาสวนิโรธคามนีิปฏปิทา เมือ่เรารูเ้หน็อยูอ่ยา่งนี้ จติไดห้ลุดพน้จากกามาสวะภ
วาสวะ อวชิชาสวะ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่ หลุดพน้แลว้ รูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้
อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งน้ี
อกีต่อไป หรอืดงัคาํในสปัปุรสิสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ ภกิษุ น้อมจติไปเพือ่อาสวกัขย
ญาณ  รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่  ‘น้ีทุกข ์ น้ีทุกขสมทุยันี้ทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธ
คามนีิปฏปิทา น้ีอาสวะ น้ีอาสวสมทุยั น้ีอาสวนิโรธ น้ีอาสวนิโรธคามนีิปฏปิทา 
หรอืดงัคาํในมหานิทเทสวา่ เธอรูต้ามความเป็นจรงิวา่ “เหล่าน้ีอาสวะ” เธอรูต้าม
ความเป็นจรงิวา่ “น้ีอาสวสมทุยั” เธอรูต้ามความเป็นจรงิวา่ “น้ีอาสวนิโรธ” เธอรู้
ตามความเป็นจรงิวา่“น้ีอาสวนิโรธคามนีิปฏปิทา” น้ีชือ่วา่อธปัิญญาสกิขา (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๑๔/๗,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔๘/๘๔,๙/๒๔๙/๘๔,๙/๔๗๙/๒๑๑,๙/๔๗๙/
๒๑๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๔/๔๓,๑๒/๒๑๔/๒๒๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖/๑๘,๑๓/๑๐๖/
๑๑๕,๑๓/๔๘๔/๖๑๒,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๐๔/๑๒๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙) 

อาสวปัญหาสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งอาสวะ ชมัพขุาทกปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระ
สารบีุตรผูอ้ยู ่ณ หมูบ่า้นนาลกคาม แควน้มคธแลว้ถามวา่ อาสวะมเีทา่ไร ทา่น
พระสารบีุตรตอบวา่ อาสวะม ี ๓ ประการ คอื๑. กามาสวะ(อาสวะคอืกาม) ๒. 
ภวาสวะ(อาสวะคอืภพ) ๓. อวชิชาสวะ(อาสวะคอือวชิชา) เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึ
ทราบโดยนยัแหง่นิพพานปัญหาสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๑/๓๔๐) 

อาสววิปปยตุตสาสวปัญญา:ปัญญาทีย่งัมกีเิลสทีห่มกัหมมแต่ไมป่ระกอบดว้ยกเิลสทีห่มกัหมม 
หมายถงึปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพัยากฤตในภมู ิ ๓ ชือ่วา่ อาสว
วปิปยตุตสาสวปัญญา,เป็นขอ้ ๑ ในปัญญา ๒ คอือาสววปิปยตุตสาสวปัญญา  
อาสววปิปยตุตอนาสวปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 
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อาสววิปปยตุอนาสวปัญญา :ปัญญาทีไ่มม่กีเิลสทีห่มกัหมม และไมป่ระกอบดว้ยกเิลสที่
หมกัหมม หมายถงึ ปัญญาในมรรค  ๔  ผล  ๔  ชื่อวา่ อาสววปิปยตุตอนาสว
ปัญญา,เป็นขอ้ ๑ ในปัญญา ๒ คอือาสววปิปยตุตสาสวปัญญา  อาสววปิปยตุตอ
นาสวปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๐)  

อาสวสมคุฆาตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยการถอนอาสวะภกิษุทัง้หลายไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค
ผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัวา่ บุคคลรูเ้หน็อยา่งไรจงึจะถอนอาสวะได ้พระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบโดยนยัแหง่อวชิชาปหานสตูรในวรรคน้ี ต่างเพยีงเปลีย่นคาํวา่ 
จงึจะละอวชิชาได ้ วชิชาจงึจะเกดิขึน้ เป็นคาํวา่ จงึจะถอนอาสวะได ้ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๕๗/๔๗) 

อาสวสมทุยั : เหตุเกดิแห่งอาสวะ,เหตเุกดิอาสวะ ดงัคาํในภทัทาลสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ เมือ่จติเป็นสมาธ ิ บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน  ปราศจากความ
เศรา้หมอง อ่อน เหมาะแก่การใชง้าน  ตัง้มัน่  ไม่หวัน่ไหวอยา่งนี้  ภกิษุนัน้น้อม
จติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ  รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่  ‘น้ีทุกข ์ น้ีทุกขสมทุยั น้ี
ทุกขนิโรธน้ีทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทา น้ีอาสวะ  น้ีอาสวสมทุยั  น้ีอาสวนิโรธ  น้ี
อาสวนิโรธคามนีิปฏปิทา’ เมือ่เธอรูเ้หน็อยูอ่ยา่งนี้  จติยอ่มหลุดพน้จากกามาสวะ  
ภวาสวะ และอวชิชาสวะ หรอืดงัคาํในตกิณัณสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่
จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์อ่งแผว้  ไมม่กีเิลสเพยีงดงัเนิน ปราศจากความเศรา้หมอง  
อ่อน  เหมาะแก่การใชง้าน  ตัง้มัน่  ไม่หวัน่ไหวอยา่งนี้  ภกิษุนัน้น้อมจติไปเพือ่
อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ น้ีทุกข ์  น้ี  ทุกขสมุทยั  (เหตุเกดิ
ทุกข)์น้ีทุกขนโิรธ(ความดบัทุกข)์  น้ี ทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึ
ความดบัทุกข)์ น้ีอาสวะ น้ีอาสวสมทุยั(เหตุเกดิอาสวะ)  น้ีอาสวนิโรธ(ความดบั
อาสวะ)  น้ีอาสวนิโรธคามนีิปฏปิทา(ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัอาสวะ)”  (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๑๔/๗,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔๘/๘๔,๙/๒๔๙/๘๔,๙/๔๗๙/๒๑๑,๙/๔๗๙/
๒๑๒,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๔/๔๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖/๑๘,๑๓/๑๓๙๑๕๗, องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๕๙/๒๒๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๑/๒๒๔) 

อาสวสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาสวะ ม ี๕ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อาสวสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูม้ ีจติเป็นสมาธยิอ่มรู้

ชดัอาสวะ ๓ คอื (๑) กามาสวะ (๒) ภวาสวะ (๓) อวชิชาสวะ พรอ้มทัง้เหตุเกดิ 
เหตุดบั และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัอาสวะ ปราศจากความหวิ บรรลุนิพพาน
เอาชนะมาร ดาํรงอยูใ่นอตัภาพสดุทา้ย (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๕๖/๔๑๐) 

 2.อาสวสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อาสวะ ๓ คอื (๑) 
กามาสวะ (๒) ภวาสวะ (๓) อวชิชาสวะ ภกิษุผูส้ ิน้กามาสวะ  และภวาสวะ 
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สาํรอกอวชิชาไดแ้ลว้  มจีติหลุดพน้เป็นผูห้าอุปธมิไิด ้  พชิติมารพรอ้มทัง้เสนา
มารไดแ้ลว้ ยอ่มทรงไวซ้ึง่รา่งกายสดุทา้ย (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๕๗/๔๑๑) 

 3.อาสวสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอาสวธรรม พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ คุณสมบตัขิองภกิษุผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่
ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ีเป็นนาบญุอนัยอดเยีย่มของโลก ม ี๖ โดยทรงยก
เหตุแหง่การละอาสวะขึน้เป็นเหตุแหง่การจาํแนกองคธ์รรม คุณสมบตั ิ๖ นัน้ คอื 
(๑) ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการสงัวร (๒) ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการใช้
สอย (๓) ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยความอดกลัน้ (๔) ละอาสวะทีจ่ะพงึละได้
ดว้ยการเวน้ (๕) ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการบรรเทา (๖) ละอาสวะทีจ่ะพงึละ
ไดด้ว้ยการเจรญิ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๘/๕๔๗) 

 4.อาสวสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อาสวะม ี๓ ประการ คอื 
(๑) กามาสวะ อาสวะคอืกาม (๒) ภวาสวะ อาสวะคอืภพ (๓) อวชิชชาสวะ อา
สวะคอือวชิชา พรอ้มกบัทรงยํ้าวา่ เธอทัง้หลายพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รู้
ยิง่ เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอาสวะเหล่านัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๖๓/
๙๕) 

 5.อาสวสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เธอทัง้หลายควรเจรญิสติ
ปัฏฐาน ๔ เพือ่ละอาสวะ ๓ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๑๖/๒๗๓) 

อาสวะ : 1. ความเสยีหาย, ความเดอืดรอ้น, โทษ, ทุกข ์ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  

 2. น้ําดองอนัเป็นเมรยัเชน่ ปุปผฺาสโว น้ําดองดอกไม,้ ผลาสโวน้ําดองผลไมด้งัคาํ
ในมหาวภิงัคว์า่ น้ําหมกัดองดอกไม ้  น้ําหมกัดองผลไม ้  น้ําหมกัดองน้ําผึง้  น้ํา
หมกัดองน้ําออ้ยงบ น้ําหมกัดองทีผ่สมเครือ่งปรุงหลายชนิด (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/
๓๒๘/๔๖๕)  

 3.กเิลสทีห่มกัหมมหรอืดองอยูใ่นสนัดานไหลซมึซ่านไปยอ้มจติเมือ่ประสบ
อารมณ์ต่างๆ ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เพราะ
เหตุนัน้  เราจะบญัญตัสิกิขาบทแก่ภกิษุทัง้หลาย โดยอาศยัอํานาจประโยชน์ ๑๐ 
ประการ เชน่ในขอ้ ๕. เพือ่ปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในปัจจุบนั และขอ้ 
๖.เพือ่กาํจดัอาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในอนาคต (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๙/๒๘) 

 อาสวะ ๓__คอื ๑. กามาสวะ อาสวะคอืกาม ๒.ภวาสวะ อาสวะคอืภพ ๓. 
อวิชชาสวะอาสวะคอือวชิชา; อีกหมวดหน่ึง อาสวะ ๔ คอื ๑. กามาสวะ อาสวะ
คอืกาม ๒.ภวาสวะ อาสวะคอืภพ ๓. ทิฏฐาสวะอาสวะคอืทฏิฐ ิ๔. อวิชชาสวะ อา
สวะคอือวชิชา (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๔/๗,๑/๑๙/๑๒,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔๘/๘๔,๙/
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๒๔๙/๘๔,๙/๓๗๓/๑๕๖,๙/๓๙๗/๑๖๖,ท.ีม.(ไทย)๑๐/๖๓/๓๖,๑๐/๗๗/๔๓,๑๐/
๘๑/๔๕,๑๐/๘๕/๔๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๒,๑๑/๑๕๙/๑๒๐,๑๑/๑๘๒/๑๔๐,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๔/๑๗,๑๒/๑๖/๑๘,๑๒/๑๗/๑๘,๑๒/๒๒/๒๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๖/๑๘) 

อาสวะเก่า : กเิลสทีห่มกัหมมเดมิ, กเิลสเกดิขึน้เพราะปรารภรปู เวทนา สญัญา สงัขาร 
วญิญาณ ในอดตี ดงัคาํในมหาวยิหูสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มุนีละอาสวะ
เก่า ไม่ก่ออาสวะใหม ่ ไมด่าํเนินไปตามความพอใจทัง้ไมม่ปีกตกิลา่วดว้ยความ
เชือ่มัน่มนีุนัน้เป็นนกัปราชญ์ พน้ขาดแลว้จากทฏิฐทิัง้หลาย ตเิตยีนตนเองไมไ่ด ้
ไมต่ดิอยูใ่นโลก หรอืดงัคาํในมหานิทเทสมอีธบิายว่า คาํวา่  มนีุละอาสวะเก่า  
ไมก่่ออาสวะใหม ่ อธบิายวา่  รปู  เวทนา  สญัญาสงัขาร  วญิญาณ  ทีเ่ป็นอดตี  
ตรสัเรยีกวา่ อาสวะเก่า  กเิลสเหล่าใด  พงึเกดิขึน้เพราะปรารภสงัขารทีเ่ป็นอดตี 
มนีุละ คอื สละ สลดั ละทิง้ บรรเทา ทาํใหห้มดสิน้ไปใหถ้งึความไมม่อีกีซึง่กเิลส
เหล่านัน้แลว้ รวมความวา่ละอาสวะเก่า (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๒๐/๗๒๑,ข.ุม. (ไทย) 
๒๙/๑๔๘/๓๙๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ อาสวะเก่า หมายถงึกเิลสเกดิขึน้เพราะปรารภรปู เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ ในอดตี (ข.ุส.ุอ. (บาล)ี ๒/๙๒๐/๔๐๔)  

อาสวะที่เกิดเพราะต้องอาบตัิ :กเิลสอนัหมกัหมมทีเ่กดิเพราะการล่วงละเมดิสกิขาบททีท่รง
บญัญตัไิว ้ ดงัคาํในอารภตสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อาสวะทีเ่กดิเพราะ
วปิปฏสิารของทา่นยงัเจรญิอยู ่ขอทา่นจงละอาสวะทีเ่กดิเพราะการตอ้งอาบตั ิจง
บรรเทาอาสวะทีเ่กดิเพราะวปิปฏสิารแลว้จงึเจรญิจติและปัญญา  เพราะการ
เจรญิ  อยา่งนี้ ท่านกจ็กัเป็นผูท้ดัเทยีมกบับุคคลจาํพวกที ่๕ โน้น’  (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๔๒/๒๓๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาสวะทีเ่กดิเพราะการตอ้งอาบตั ิ หมายถงึละอา
สวะทัง้หลายทีเ่กดิเพราะการล่วงละเมดิสกิขาบททีท่รงบญัญตัไิว ้ ดว้ยการแสดง
อาบตัเิบา (เทสนาวธิ)ี หรอืวธิปีฏบิตัเิพือ่เปลือ้งตนจากอาบตัหินกัขัน้สงัฆาทเิสส 
(วุฏฐานวธิ)ี (องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓/๑๔๒/๕๖)  

อาสวะใหม่ : กเิลสหมกัหมมทีเ่กดิใหม,่ กเิลสทีเ่กดิขึน้ปรารภรปู เวทนา สญัญา สงัขาร 
วญิญาณ ในปัจจุบนั  ดงัคาํในมหาวยิหูสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มนีุละอา
สวะเก่า ไมก่่ออาสวะใหม ่ ไมด่าํเนินไปตามความพอใจ ทัง้ไมม่ปีกตกิล่าวดว้ย
ความเชือ่มัน่ มนีุนัน้เป็นนกัปราชญ ์พน้ขาดแลว้จากทฏิฐทิัง้หลายตเิตยีนตนเอง
ไมไ่ด ้ไมต่ดิอยู่ในโลก หรอืดงัคาํในมหานิทเทส พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มนีุละอา
สวะเก่า ไมก่่ออาสวะใหม ่ ไมด่าํเนินไปตามความพอใจ  ทัง้ไมม่ปีกตกิล่าวดว้ย
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ความเชือ่มัน่มนีุนัน้เป็นนกัปราชญ ์พน้ขาดแลว้จากทฏิฐทิัง้หลาย ตเิตยีนตนเอง
ไมไ่ด ้ไมต่ดิอยูใ่นโลก (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๒๐/๗๒๑,ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๑๔๘/๓๙๔)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ อาวสวะใหม ่ หมายถงึกเิลสทีเ่กดิขึน้ปรารภรปู เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ ในปัจจุบนั (ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๑๔๘/๓๙๔, ข.ุส.ุอ. (บาล)ี 
๒/๙๒๐/๔๐๔)  

อาสวกัขยญาณ:ความรูเ้ป็นเหตุสิน้กเิลสทีห่มกัหมม,ญาณหยัง่รูใ้นธรรมเป็นทีส่ิน้ไปแหง่กเิลสที่
หมกัหมมทัง้หลาย, ความตรสัรู ้ (เป็นความรูท้ีพ่ระพทุธเจา้ไดใ้นยามสดุทา้ยแหง่
ราตร ีวนัตรสัรู)้ (ขอ้ ๓ ในญาณ ๓ หรอืวชิชา ๓, ขอ้ ๖ ในอภญิญา ๖, ขอ้ ๘ ใน
วชิชา ๘, ขอ้ ๑๐ ในทศพลญาณ) ดงัคาํวา่ เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่ี
กเิลสเพยีงดงัเนิน ปราศจากความเศรา้หมอง อ่อน เหมาะแก่การใชง้าน ตัง้มัน่ 
ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี้ ภกิษุน้อมจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิ
วา่ ‘น้ีทุกข ์น้ีทุกขสมทุยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา น้ีอาสวะ น้ีอาสว
สมทุยั น้ีอาสวนิโรธ น้ีอาสวนิโรธคามนีิปฏปิทา’ เมื่อเธอรูเ้หน็อยูอ่ยา่งนี้ จติยอ่ม
หลุดพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้กร็ูว้า่ หลุด
พน้แลว้ รูช้ดัวา่‘ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่ี
กจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกีต่อไป’ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔๘/๘๔,๙/๒๔๙/๘๔,๙/
๔๗๙/๒๑๑,๙/๔๗๙/๒๑๒,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๗๕,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๕๔/
๔๓,๑๒/๒๑๔/๒๒๓,๑๒/๓๘๖/๔๑๗,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๖/๑๘,๑๓/๑๐๖/๑๑๕,๑๓/
๑๓๙/๑๕๗) 

อาสวกัขยญาณนิทเทส : แสดงอาสวกัขยญาณ อธบิายอุทเทสที ่๕๕ ของญาณกถาทีย่ก
มาตัง้เป็นคาํ ปุจฉา ดงันี้ 

  ในอุทเทสทีว่า่ “ปัญญาทีม่คีวามชาํนาญในอนิทรยี ์ ๓ ประการ ชือ่วา่ อาส
วกัขยญาณ” ทา่นพระสารบีุตรอธบิายคาํวา่ “อนิทรยี ์๓ ประการ” ไวด้งันี้ 

  อนิทรยี ์๓ ประการ ไดแ้ก่  
  ๑. อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยี ์ (อนิทรยีข์องทา่นผูป้ฏบิตัดิว้ยมุง่วา่เราจกัรู้

สจัธรรมทีย่งัไมรู่)้ 
  ๒. อญัญนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืปัญญาอนัรูท้ ัว่ถงึ) 
  ๓.  อญัญาตาวนิทรยี ์(อนิทรยีข์องทา่นผูรู้ท้ ัว่ถงึ) 
  อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยี ์ถงึฐานะ ๑ คอื โสดาปัตตมิรรค 
  อญัญนิทรยี ์ถงึฐานะ ๖ คอื มรรค ๓ ทีเ่หลอื และผล ๓ (เวน้อรหตัตผล) 
  อญัญาตาวนิทรยี ์ถงึฐานะ ๑ คอื อรหตัตผล 
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  ลาํดบัต่อไป ทา่นนําอนิทรยีท์ัง้ ๓ ขา้งตน้มาจาํแนกเป็น ๘ ประการ คอื 
ในขณะแห่งมรรค ๔ ประการ และในขณะแหง่ผล ๔ ประการ มใีจความวา่ 

  ในขณะแห่งโสดาปัตตมิรรค อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยีม์สีทัธนิทรยีท์ีม่ ี
ความน้อมใจเชือ่เป็นบรวิาร มวีริยินิทรยีท์ีม่กีารประคองไว.้.. มสีตนิทรยีท์ีม่ ี
ความตัง้มัน่... มสีมาธนิทรยีท์ีม่คีวามไมฟุ้่งซ่าน... มปัีญญนิทรยีท์ีม่คีวามเหน็... 
มมีนินทรยีท์ีม่คีวามรูแ้จง้... มโีสมนสัสนิทรยีท์ีม่คีวามยนิด.ี.. มชีวีตินิทรยีท์ีม่ ี
ความเป็นใหญ่ในการสบืตอ่ทีม่กีาํลงั... ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิในขณะแหง่โสดา
ปัตตผิล ยกเวน้รปูทีม่จีติเป็นสมฏุฐาน ทัง้หมดเป็นกุศล ทัง้หมดไมม่อีาสวะ ...
เป็นเครือ่งนําออก ...ใหถ้งึความ ไมส่ัง่สม ...เป็นโลกุตตระ ...มนิีพพานเป็น
อารมณ์ อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยีม์ ีอนิทรยี ์๘ ประการนี้ทีม่สีหชาตธรรมเป็น
บรวิาร มธีรรมทีอ่าศยักนัและกนัเป็นบรวิาร มธีรรมทีป่ระกอบกนัเป็นบรวิาร ไป
รว่มกนั เกดิรว่มกนั เกีย่วขอ้งกนั ประกอบ ดว้ยกนั ธรรมเหล่านัน้เป็นอาการ
และเป็นบรวิารของอนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยีน์ัน้ 

  ในขณะแห่งโสดาปัตตผิล อญัญนิทรยีม์สีทัธนิทรยี.์..(เหมอืนขา้งตน้) ธรรม 
ทัง้หลายทีเ่กดิในขณะแหง่โสดาปัตตผิล ทัง้หมดเป็นอพัยากฤต ยกเวน้รปูทีม่จีติ
เป็นสมฏุฐาน ทัง้หมดไม่มอีาสวะ ...เป็นโลกุตตระ ...มนิีพพานเป็นอารมณ์ 
ในขณะแห่งโสดาปัตตผิล อญัญนิทรยีม์สีหชาตธรรมเป็นบรวิาร...(เหมอืน
ขา้งตน้) ธรรมเหล่านัน้ เป็นอาการและเป็นบรวิารของอญัญนิทรยีน์ัน้ 

  ในขณะแห่งสกทาคามมิรรค...ในขณะแหง่สกทาคามผิล...ในขณะแหง่อนาคา
ม-ิมรรค...ในแหง่อนาคามผิล...  

  ในขณะแห่งอรหตัตมรรค อญัญนิทรยีม์สีทัธนิทรยี.์..(เหมอืนขา้งตน้) ธรรม 
ทัง้หลายทีเ่กดิในขณะแหง่อรหตัตมรรค ยกเวน้รปูทีม่จีติเป็นสมฏุฐาน ทัง้หมด
เป็น กุศล ...ไมม่อีาสวะ...(เหมอืนขา้งตน้) 

  ในขณะแห่งอรหตัตผล อญัญาตาวนิทรยีม์สีทัธนิทรยี.์..(เหมอืนขา้งตน้)...
ธรรม ทัง้หลายทีเ่กดิในขณะแหง่อรหตัตผล...(เหมอืนในขณะแหง่โสดาปัตตผิล) 

  ทา่นสรุปวา่ อนิทรยี ์๘ ประการ จดัเป็น ๘ หมวด จงึเป็นอาการ ๖๔ ประการ 
ลาํดบัต่อไป ทา่นยกคาํวา่ อาสวะ มาอธบิายเหมอืนในอุทเทสที ่๓๒ (อานนัตรกิ
สมาธญิาณ) (ข.ุอป.(ไทย) ๓๑/๑๐๗/๑๖๕) 

อาสวกัขยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความสิน้อาสวะม ี๘ สตูร แปลความหมายสตูรวา่ พระสตูรวา่
ดว้ยความสิน้อาสวะ๕ สตูร ต่างกนั ๒ สตูร คือ 

 1.อาสวกัขยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความสิน้อาสวะ ยอ่ม มแีก่ภกิษุผูเ้หน็
แจง้อรยิสจั ๔ คอื ทุกข ์สมทุยั นิโรธ มรรค (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๒/๔๗๙) 
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 2.อาสวกัขยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นเหตุใหส้ิน้อาสวะ  พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ผูเ้จรญิอนิทรยี ์๕ มสีทัธนิทรยีเป็นตน้ จะทาํใหแ้จง้
เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอินัเป็นเหตุใหส้ิน้อาสวะ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๙๐/๓๐๐) 

 3.อาสวกัขยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อนิทรยี ์ ๕ มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ เป็นไปเพือ่ความ
สิน้อาสวะ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๓๔/๓๔๖) 

 4.อาสวกัขยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีท่าํใหส้ิน้อาสวะ พระผูม้พีระภาคตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ กระทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไป
เพือ่ความสิน้อาสวะ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๒๒/๔๔๖) 

 5.อาสวกัขยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรมเป็นทีส่ิน้อาสวะมเีฉพาะผูรู้ ้ ผูเ้หน็อรยิสจั ๔ 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๙๖/๔๘๗) 

 6.อาสวกัขยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยความสิน้อาสวะ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ สิง่ทีจ่รงิแท ้ไมผ่ดิ ไมเ่ป็นอยา่งอื่น ไดแ้ก่อรยิสจั ๔ น้ี  (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๙๕/๖๐๘ ) 

 7.อาสวกัขยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีท่าํใหส้ิน้อาสวะ พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ธรรมทีบ่คุคลเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ ม ี ๕ 
เหมอืนในนิพพทิาสตูร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๐/๑๑๘)  

 8.อาสวกัขยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่สิน้อาสวะ พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ธรรม ๑๐ ทีบุ่คคลเจรญิทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ
ทัง้หลาย คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิ (๒) สมัมาสงักปัปะ (๓) สมัมาวาจา (๔) 
สมัมากมัมนัตะ (๕) สมัมาอาชวีะ (๖) สมัมาวายามะ (๗) สมัมาสต ิ (๘) 
สมัมาสมาธ ิ (๙) สมัมาญาณะ (๑๐) สมัมาวมิตุต ิ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๒๒/
๒๗๖) 

อาสวฏัฐานิยธรรม : ธรรมเป็นทีต่ ัง้แหง่กเิลสทีห่มกัหมม คอืการกล่าวรา้ยผูอ้ื่น การฆา่ การจอง
จาํ เป็นตน้และทุกขใ์จในอบายชนิดต่าง ๆ รวมทัง้การล่วงละเมดิสกิขาบททีพ่ระ
ผูม้พีระภาคทรงบญัญตัไิว ้ ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ จงรอไป
ก่อนเถดิสารบุีตร ตถาคตรูเ้วลาในเรือ่งทีจ่ะบญัญตัสิกิขาบทนัน้ ศาสดาจะยงัไม่
บญัญตัสิกิขาบทแก่สาวกไมย่กปาตโิมกขข์ึน้แสดงตลอดเวลาทีย่งัไมเ่กดิ
อาสวฏัฐานิยธรรม บางอยา่งในสงฆ ์ เมือ่เกดิอาสวฏัฐานิยธรรมบางอยา่งในสงฆ ์ 
ตถาคตจงึจะบญัญตัสิกิขาบท จะยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงแก่สาวก เพือ่ขจดัธรรม
เหล่านัน้ หรอืดงัคาํในภทัทาลสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อาสวฏัฐานิยธรรม
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บางอยา่งยงัไมเ่กดิในสงฆ ์  ตราบเทา่ทีส่งฆย์งัไมเ่ป็นหมูใ่หญ่เมือ่สงฆเ์ป็นหมู่
ใหญ่อาสวฏัฐานิยธรรมบางอยา่งจงึเกดิในสงฆ ์  ศาสดาจะบญัญตัสิกิขาบทแก่
สาวกทัง้หลาย เพือ่ขจดัอาสวฏัฐานิยธรรมเหล่านัน้  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๑/๑๓,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๕/๑๖๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาสวฏัฐานิยธรรม คอื ธรรมเป็นทีต่ ัง้อาสวะ ความ
ชัว่ต่างๆ เชน่ การกล่าวใหร้า้ยคนอื่น ความเดอืดรอ้น และการจองจาํ หมายถงึ
ธรรมเป็นทีต่ ัง้แหง่อาสวะ คอื การกล่าวรา้ยผูอ้ื่น การฆา่ การจองจาํ เป็นตน้และ
ทุกขใ์จในอบายชนิดต่างๆรวมทัง้การล่วงละเมดิสกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรง
บญัญตัไิว ้(ว.ิอ. (บาล)ี ๑/๒๑/๑๙๗,ม.ม.อ.(บาล)ี ๒/๑๔๕/๑๑๕)  

อาสงักชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยอาสงักากุมารกิา มเีน้ือความอธบิายวา่ พราหมณโพธสิตัวอ์อกบวช
เป็นฤาษอียูใ่นป่า ไดน้างอาสงักากุมารผีูเ้กดิแต่ดอกบวัมาเป็นธดิาบุญธรรม ได้
เลีย้งดดูว้ยดตีามแต่กาํลงัของตน เมือ่นางเจรญิวยัมคีวามสวยงามยิง่ พระเจา้
พรหมทตัไปพบเขา้มพีระทยัปฏพิทัธร์กัใคร่ ประสงคจ์ะไดน้างมาเป็นพระมเหส ี
แต่นางยืน่ขอ้เสนอวา่ถา้รูจ้กัชือ่นาง นางยนิดทีีจ่ะไปดว้ย พระราชาไดเ้พยีร
พยามยามตัง้ชือ่นางใชเ้วลาถงึสามปี ตัง้ได ้๓๐๐ ชือ่กไ็มถู่ก สิน้ปีแต่ละครัง้ทรง
ทอ้พระทยั จงึไปลานางกลบัแต่เมือ่ไดส้ดบัถอ้ยคาํไพเราะอ่อนหวาน กไ็ม่
สามารถจะกลบัได ้ ทรงเสยีรีพ้ลสิน้เสพยีงไปเป็นอนัมาก แต่เมือ่หมดความ
อดทนจะลากลบัจรงิจงึไดต้รสัวา่เรามคีวามระแวง ความรงัเกยีจตอ่ความพนิาศ
ของหมูพ่ลจงึจะลากลบั นางบอกวา่รูจ้กัชือ่นางแลว้ ชือ่อาสงักาหมายถงึมคีวาม
หวาดระแวง หรอืรงัเกยีจสงสยัพระราชาจงึไปขอนางต่อดาบสพระโพธสิตัว ์ และ
พระโพธสิตัวไ์ดย้กนางใหเ้ป็นอคัรมเหสพีระเจา้พรหมทตั ความเพยีรพยายาม
ของคนทีต่กอยูใ่นอาํนาจกเิลสนัน้ถงึจะไดร้บัผลตอบแทนแต่เป็นไปเพือ่ทุกข ์
เพือ่ความเดอืดรอ้น ทาํใหค้นอื่นเดอืดรอ้นดว้ย ซึง่ต่างจากความเพยีรพยายาม
ของคนทีแ่สวงหาทางพน้ทุกข ์ ยอ่มมผีลทีเ่ป็นสขุประณีตยิง่ (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) 
๒๗/๒๖/๒๓๓) 

อาสงัสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความหวงัทางโลกและทางธรรม พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล 
๓ จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูห้มดความหวงั หมายถงึบุคคลทัว่ไปทีเ่กดิในตระกลู
จณัฑาล ตระกลูชา่งสาน ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งรถ ตระกลูคนขนขยะ 
ตระกลูยากจน มขีา้ว น้ํา และสิง่ของเครือ่งใชน้้อย ทัง้มผีวิพรรณหม่นหมอง มี
โรคต่างๆเบยีดเบยีน ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นกษตัรยิ ์ ไมม่คีวามหวงัจะไดร้บัมรูธาภเิษก 
(๒) ผูย้งัมคีวามหวงั หมายถงึพระราชบุตรองคใ์หญ่ในโลกนี้ ผูไ้มไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้โดยการอภเิษกถงึความไมห่วัน่ไหว ทัง้ยงัมคีวามหวงัทีจ่ะไดร้บั
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มรูธาภเิษก (๓) ผูป้ราศจากความหวงั หมายถงึพระราชาผูเ้ป็นกษตัรยิ ์ ไดร้บั
มรูธาภเิษกแลว้ ไมท่รงมคีวามหวงัทีจ่ะไดร้บัมรูธาภเิษกอกี เพราะความหวงัใน
การอภเิษกของพระองค ์ เมือ่ครัง้ยงัไมไ่ดร้บัการอภเิษกระงบัไปแลว้ แลว้ตรสัอกี
วา่ บุคคล ๓ จาํพวกนี้มใีนหมูภ่กิษุ แต่มคีวามหมายในทางธรรม คอื บุคคล (๑) 
ผูห้มดความหวงั หมายถงึภกิษุเป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม ไมส่ะอาด(มี
กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมไมส่ะอาด) ไมใ่ชส่มณะ แต่ปฏญิญาวา่เป็น
สมณะ(คอืตนเองไมม่ศีลีหมดสภาพความเป็นภกิษุ แต่ยงัเรยีกตนวา่เป็นภกิษุ) 
ไมใ่ชพ่รหมจาร ี แต่ปฏญิญาวา่เป็นพรหมจารเีน่าภายใน ชุม่ดว้ยราคะ เป็น
เหมอืนหยากเยือ่ ไมม่คีวามหวงัทีจ่ะบรรลุเจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิ อนัไมม่อีา
สวะ (๒) บุคคลผูย้งัมคีวามหวงั หมายถงึภกิษุผูม้ศีลี มธีรรมอนังามมคีวามหวงั
วา่จะบรรลุเจโตวมิตุตปัิญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ (๓) บุคคลผูป้ราศจาก
ความหวงั หมายถงึภกิษุผูเ้ป็นพระอรหนัต ์ไมม่คีวามหวงัวา่ จะบรรลุเจโตวมิตุต ิ
ปัญญาวมิตุต ิ อนัไมม่อีาสวะ เพราะความหวงัในความหลุดพน้ของเธอ เมือ่ครัง้
ยงัไมห่ลุดพน้ระงบัไปแลว้ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓/๑๕๑) 

อาสาเทวีเทพธิดา : ชือ่เทพธดิาองคห์น่ึงบรวิารของทา้วสกักะ,เป็นเทพธดิาทีโ่กสยิดาบส
กล่าวถงึวา่เป็นคนพดูจาเหลวไหล ดงัคาํในสธุาโภชนชาดก ทีโ่กสยิดาบสฟังคาํ
ของมาตลเีทพบุตรนัน้แลว้ จงึกล่าววา่ มาตลเีทพสารถ ีกพ็ระนางสริเีทว ีปรากฏ
กบัอาตมาวา่เป็นคนตาบอด พระนางสทัธาเทวเีป็นคนไมแ่น่นอน สว่นพระนาง
อาสาเทวอีาตมารูไ้ดว้า่เป็นคนพดูจาเหลวไหลแต่พระนางหริเีทวดีาํรงอยูใ่นคุณ
อนัประเสรฐิ (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๘๐/๑๓๒) 

อาสาวดี, เถาวลัย  ์: ชือ่เถาวลัยช์นิดหน่ึงในสวนจติลดา ในภพดาวดงึส ์ ๑,๐๐๐ปี จงึจะออก
ผล ดงัคาํในอาสงักชาดก ทีน่างอาสงักากุมารกิากราบทลูพระราชาวา่ เถาวลัย์
ชือ่อาสาวดเีกดิแลว้ในอุทยานจติรลดาวนั เถาวลัยน์ัน้ ๑,๐๐๐ปี จงึจะออกผล
หน่ึง หรอืดงัคาํในอปทานทีพ่ระอุบาลเีถระกล่าวถงึอดตีชาตติอนหนึ่งวา่ เถาวลัย์
ชือ่อาสาวด ี เกดิในสวนจติรลดาแลว้ล่วงไป  ๑,๐๐๐ ปี เถาวลัยน์ัน้จงึจะเกดิผล
ผลหนึ่ง เทพทัง้หลายเขา้ไปนัง่เฝ้าเถาวลัยช์ือ่อาสาวดนีัน้เมือ่กาลนานๆจะมผีล
สกัคราว เถาวลัยช์ือ่อาสาวดนีัน้เป็นเถาวลัยช์ัน้สงูสดุ เป็นทีร่กัใคร่ของเหล่า
เทวดาอยา่งนี้ (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๖/๒๓๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๐๕/๗๖,๓๒/
๕๐๖/๗๖,๓๒/๕๐๗/๗๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาสาวด ี เป็นชือ่ของผวิพรรณทีไ่ดย้าก ท่านก็
กล่าวถงึเถาวลัยอ์าสาวดทีีห่ายากมากในหมูเ่ทพยดา เป็นเถาวลัยท์ีเ่หล่าเทวดา
ตอ้งการ (ข.ุอป.อ. (บาล)ี ๑/๕๐๕/๓๓๙)  
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อาสนัทิ : มา้นัง่สีเ่หลีย่มจตัุรสั นัง่ไดค้นเดยีว (ศพัทเ์ดมิเรยีก อาสันทกิ, สว่นอาสันทิ เป็น
เตยีงหรอืเกา้อีน้อน) ดงัคาํในปรวิารวา่ อาสนัทสิกิขาบท  วา่ดว้ยใชต้ัง่ยาว (ว.ิป.
(ไทย) ๘/๒๖๓/๓๕๖) 

อาสนันกรรม : กรรมจวนเจยีน, กรรมใกลต้าย หมายถงึกรรมทีเ่ป็นกุศลกด็อีกุศลกด็ ีทีท่าํเมื่อ
จวนตายยงัจบัใจอยูใ่หม่ๆ ถา้ไมม่คีรุกกรรม และพหุลกรรมยอ่มใหผ้ลก่อนกรรม
อื่นๆ เหมอืนโคทีย่ดัเยยีดกนัอยูใ่นคอกเมือ่คนเลีย้งเปิดคอกออก ตวัใดอยูใ่กล้
ประต ูตวันัน้ยอ่มออกก่อน แมจ้ะเป็นโคแก่ (ขอ้ ๑๑ในกรรม ๑๒) (พจนานุกรม
พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาสา  :  ความหวงั, ความตอ้งการ; ไทยวา่รบัทาํโดยเตม็ใจ, สมคัร, แสดงตวัขอรบัทาํการ
นัน้ๆ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ภกิษุเจา้ของขนเจยีมทีภ่กิษุณีอาสาซกัให ้หรอืดงัคาํ
ในสามญัญผลสตูรทีพ่ระเจา้อชาตศตัร ู  เวเทหบิุตร  ไดท้ลูถามวา่  ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิอาชพีทีอ่าศยัศลิปะเหล่าน้ี คอื พลชา้ง  พลมา้ พลรถพลธนู  
พนกังานเชญิธงพนกังานจดักระบวนทพั พวกจดัสง่เสบยีง ราชนกิุลผูท้รงเป็น
นายทหารระดบัสงูพลอาสา ขนุพล (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๘๐/๑๐๖,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๑๖๓/๕๒) 

อาสาฬหะ, เดือน : เดอืน ๘ ทางจนัทรคต,ิเป็นเดอืนทา้ยฤดรูอ้น ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผู้
มพีระภาครบัสัง่วา่ ภกิษุทัง้หลาย วนัเขา้พรรษานี้ม ี๒ วนั คอืวนัเขา้พรรษาตน้ 
๑ วนัเขา้พรรษาหลงั ๑ เมือ่พระจนัทรเ์พญ็เสวยฤกษ์อาสาฬหะลว่งไปแลว้วนั
หน่ึง พงึเขา้จาํพรรษาตน้  เมือ่พระจนัทรเ์พญ็เสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแลว้
เดอืนหนึ่งพงึเขา้จาํพรรษาหลงั,ในปฐมเมฆสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย เมฆฝนกอ้นใหญ่ทีเ่กดินอกฤดกูาล พดัเอาฝุ่ นละอองธุลทีีต่ ัง้ขึน้ใน
เดอืนทา้ยฤดรูอ้น ใหอ้นัตรธานหายไปโดยฉบัพลนั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๘๔/๒๙๓,ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๑๕๖/๘๕) 

อาสีวิสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อสรพษิ ๔ 
จาํพวก คอื อสรพษิ (๑) มพีษิแล่นแตพ่ษิไมร่า้ย (๒) มพีษิรา้ย แต่พษิไมแ่ลน่ 
(๓) มพีษิแลน่และพษิรา้ย (๔) มพีษิไมแ่ล่นและพษิไม่รา้ย แลว้ตรสัวา่ บุคคล
เปรยีบเหมอืนอสรพษิม ี ๔ จาํพวก คอื (๑) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิ
แล่นแต่พษิไมร่า้ย หมายถงึผูโ้กรธอยู่บ่อยแต่โกรธไมน่าน (๒) บุคคลเปรยีบ
เหมอืนอสรพษิมพีษิรา้ยแตพ่ษิไมแ่ล่น หมายถงึผูไ้มโ่กรธบ่อยนกัแต่โกรธนาน 
(๓) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิแล่นและพษิรา้ย หมายถงึผูโ้กรธอยูบ่่อย
และโกรธนาน (๔) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิไมแ่ล่นและพษิไมร่า้ย 
หมายถงึผูไ้มโ่กรธบ่อยนกัและโกรธไมน่าน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๐/๑๖๗) 
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อาสีวิโสปมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยอสรพษิ  พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัแกภ่กิษุทัง้หลายวา่ ชายคนหนึ่งเดนิไปพบอสรพษิ ๔ 
จาํพวกมพีษิกลา้ คนทัง้หลายบอกเขาวา่ ทา่นพงึใหอ้สรพษิเหล่าน้ีลกุ ใหอ้าบน้ํา 
ใหก้นิและใหเ้ขา้นอนตามเวลาเทา่นัน้ เพราะหากมนัโกรธกจ็ะทาํใหท้า่นตาย
หรอืถงึทุกขแ์สนสาหสัได ้ ชายนัน้กลวัอสรพษิจงึหนีไป คนทัง้หลายกบ็อกอกีวา่ 
นกัฆา่ซึง่เป็นศตัร ู ๕ จาํพวก ตดิตามมาขา้งหลงั เพือ่จะฆา่ทา่น ชายนัน้กลวั
อสรพษิและนกัฆา่ซึง่เป็นศตัรจูงึหนีไปอกี คนทัง้หลายจงึบอกอกีวา่ นกัฆา่ผูเ้ป็น
สายลบั เงือ้ดาบตดิตามมาขา้งหลงั เพือ่จะตดัศรีษะทา่น บุรุษนัน้กลวัอสรพษิ 
นกัฆา่ซึง่เป็นศตัร ู และนกัฆา่ผูเ้ป็นสายลบัจงึรบีหนีไปอกี เขาพบหมูบ่า้นรา้งจงึ
เขา้ไปยงัเรอืนว่างหลงัหนึ่งแลว้ลบูคลาํภาชนะเปล่าชนิดหน่ึง คนทัง้หลายจงึ
บอกเขาวา่ พวกโจรผูฆ้า่ชาวบา้น เพิง่เขา้มาสูห่มูบ่า้นรา้งนี้เดีย๋วนี้เอง ชายนัน้
กลวัอสรพษิ นกัฆา่ซึง่เป็นศตัร ู นกัฆา่ผูเ้ป็นสายลบัและโจรผูฆ้า่ชาวบา้น จงึรบี
หนีไปอกี เขาพบหว้งน้ําใหญ่แหง่หนึ่งแลว้เหน็วา่ฝัง่นี้มภียั ฝัง่โน้นปลอดภยั เรา
ไมม่เีรอืหรอืสะพานทีจ่ะขา้มไปฝัง่โน้น จงึรวบรวมหญา้ ไม ้กิง่และใบมาผกูเป็น
แพ ใชม้อืและเทา้พายไปกจ็ะถงึฝัง่โน้นโดยสวสัดไีดแ้น่ แลว้ไดท้าํอยา่งนัน้ไป
จนถงึฝัง่โน้นโดยสวสัด ีเป็นผูล้อยบาปดาํรงอยู่บนบกได ้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสัอธบิายต่อไปวา่  
  อสรพิษมีพิษกล้า ๔ จาํพวกนัน้ ไดแ้ก่มหาภตูรปู ๔ คอื  
  ๑. ปฐวธีาตุ(ธาตุดนิ)   ๒. อาโปธาตุ(ธาตุน้ํา) 
  ๓. เตโชธาตุ(ธาตุไฟ)   ๔. วาโยธาตุ(ธาตลุม)  
  นักฆ่าซึ่งเป็นศตัร  ู๕ จาํพวก ไดแ้ก่อุปาทานขนัธ ์๕ คอื  
  ๑. รปูปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืรปู)  
  ๒. เวทนูปาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืเวทนา)  
  ๓. สญัญปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืสญัญา)  
  ๔. สงัขารปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืสงัขาร)  
  ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 
  นักฆ่าผ ูเ้ป็นสายลบั ซึ่งเงือ้ดาบติดตามมาข้างหลงันัน้ ไดแ้ก่นนัทริาคะ

(ความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความยนิด)ี 
  หมู่บา้นร้าง ไดแ้ก่อายตนะภายใน ๖ หมายถงึถา้บณัฑติผูฉ้ลาด มปัีญญา

พจิารณาอายตนะภายใน ๖ นัน้ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กายและใจ กจ็ะปรากฏเป็น
ของวา่งเปล่าและสญูทัง้นัน้ 
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  พวกโจรผ ูฆ่้าชาวบา้น ไดแ้ก่อายตนะภายนอก ๖ หมายถงึตายอ่มเดอืดรอ้น
เพราะรปูทีน่่าพอใจและไมน่่าพอใจ หยูอ่มเดอืดรอ้นเพราะเสยีงทีน่่าพอใจและไม่
น่าพอใจ เป็นตน้ 

  ห้วงนํ้าใหญ่ ไดแ้ก่โอฆะ ๔ คอื  
  ๑. กาโมฆะ(หว้งน้ําคอื กาม) ๒. ภโวฆะ(หว้งน้ําคอื ภพ) 
  ๓. ทฏิโฐฆะ(หว้งน้ําคอื ทฏิฐ)ิ ๔. อวชิโชฆะ(หว้งน้ําคอื อวชิชา) 
  ฝัง่นี้ น่าระแวง มีภยัจาํเพาะหน้า ไดแ้ก่สกักายะ(กายของตน)  
  ฝัง่โน้นปลอดภยั ไม่มีภยัจาํเพาะหน้า ไดแ้ก่นิพพาน  
  แพ ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์๘  
  ใช้ม ือและเท้าพยายามไป ไดแ้ก่ วริยิารมัภะ(ความปรารภความเพยีร)  
  เป็นผ ู้ลอยบาปข้ามถึงฝัง่ดาํรงอยู่บนบก ไดแ้ก่เป็นพระอรหนัต ์
  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๘/๒๓๖) 
อาสาฬหบชูา  : “การบชูาในเดอืน ๘“หมายถงึ การบชูาในวนัเพญ็เดอืน ๘ เพือ่ราํลกึถงึคุณพระ

รตันตรยัเป็นการพเิศษเนื่องในวนัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา คอื ธมัม
จกักปัปวตันสตูร ทาํใหเ้กดิมปีฐมสาวก คอื พระอญัญาโกณฑญัญะ และเกดิสงัฆ
รตันะคาํรบพระรตันตรยัอาสาฬหปุรณม ีวนัเพญ็เดอืน ๘, วนักลางเดอืน ๘, วนั
ขึน้ ๑๕ คํ่า เดอืน ๘ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อาสีวิสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อสรพษิ ๔ 
จาํพวก คอื อสรพษิ (๑) มพีษิแล่นแตพ่ษิไมร่า้ย (๒) มพีษิรา้ย แต่พษิไมแ่ลน่ 
(๓) มพีษิแลน่และพษิรา้ย (๔) มพีษิไมแ่ล่นและพษิไม่รา้ย แลว้ตรสัวา่ บุคคล
เปรยีบเหมอืนอสรพษิม ี ๔ จาํพวก คอื (๑) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิ
แล่นแต่พษิไมร่า้ย หมายถงึผูโ้กรธอยู่บ่อยแต่โกรธไมน่าน (๒) บุคคลเปรยีบ
เหมอืนอสรพษิมพีษิรา้ยแตพ่ษิไมแ่ล่น หมายถงึผูไ้มโ่กรธบ่อยนกัแต่โกรธนาน 
(๓) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิแล่นและพษิรา้ย หมายถงึผูโ้กรธอยูบ่่อย
และโกรธนาน (๔) บุคคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิไมแ่ล่นและพษิไมร่า้ย 
หมายถงึผูไ้มโ่กรธบ่อยนกัและโกรธไมน่าน (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๐/๑๖๗) 

อาสีวิโสปมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยอสรพษิ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนัไดต้รสักบัแก่ภกิษุทัง้หลายวา่ ชายคนหนึ่งเดนิไปพบอสรพษิ ๔ 
จาํพวกมพีษิกลา้ คนทัง้หลายบอกเขาวา่ ทา่นพงึใหอ้สรพษิเหล่าน้ีลกุ ใหอ้าบน้ํา 
ใหก้นิและใหเ้ขา้นอนตามเวลาเทา่นัน้ เพราะหากมนัโกรธกจ็ะทาํใหท้า่นตาย
หรอืถงึทุกขแ์สนสาหสัได ้ ชายนัน้กลวัอสรพษิจงึหนีไป คนทัง้หลายกบ็อกอกีวา่ 
นกัฆา่ซึง่เป็นศตัร ู ๕ จาํพวก ตดิตามมาขา้งหลงั เพือ่จะฆา่ทา่น ชายนัน้กลวั



 

๖๔๒๕ 
 

 

อสรพษิและนกัฆา่ซึง่เป็นศตัรจูงึหนีไปอกี คนทัง้หลายจงึบอกอกีวา่ นกัฆา่ผูเ้ป็น
สายลบั เงือ้ดาบตดิตามมาขา้งหลงั เพือ่จะตดัศรีษะทา่น บุรุษนัน้กลวัอสรพษิ 
นกัฆา่ซึง่เป็นศตัร ู และนกัฆา่ผูเ้ป็นสายลบัจงึรบีหนีไปอกี เขาพบหมูบ่า้นรา้งจงึ
เขา้ไปยงัเรอืนว่างหลงัหนึ่งแลว้ลบูคลาํภาชนะเปล่าชนิดหน่ึง คนทัง้หลายจงึ
บอกเขาวา่ พวกโจรผูฆ้า่ชาวบา้น เพิง่เขา้มาสูห่มูบ่า้นรา้งนี้เดีย๋วนี้เอง ชายนัน้
กลวัอสรพษิ นกัฆา่ซึง่เป็นศตัร ู นกัฆา่ผูเ้ป็นสายลบัและโจรผูฆ้า่ชาวบา้น จงึรบี
หนีไปอกี เขาพบหว้งน้ําใหญ่แหง่หนึ่งแลว้เหน็วา่ฝัง่นี้มภียั ฝัง่โน้นปลอดภยั เรา
ไมม่เีรอืหรอืสะพานทีจ่ะขา้มไปฝัง่โน้น จงึรวบรวมหญา้ ไม ้กิง่และใบมาผกูเป็น
แพ ใชม้อืและเทา้พายไปกจ็ะถงึฝัง่โน้นโดยสวสัดไีดแ้น่ แลว้ไดท้าํอยา่งนัน้ไป
จนถงึฝัง่โน้นโดยสวสัด ีเป็นผูล้อยบาปดาํรงอยู่บนบกได ้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสัอธบิายต่อไปวา่  
  อสรพิษมีพิษกล้า ๔ จาํพวกนัน้ ไดแ้ก่มหาภตูรปู ๔ คอื  
  ๑. ปฐวธีาตุ(ธาตุดนิ)   ๒. อาโปธาตุ(ธาตุน้ํา) 
  ๓. เตโชธาตุ(ธาตุไฟ)   ๔. วาโยธาตุ(ธาตลุม)  
  นักฆ่าซึ่งเป็นศตัร  ู๕ จาํพวก ไดแ้ก่อุปาทานขนัธ ์๕ คอื  
  ๑. รปูปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืรปู)  
  ๒. เวทนูปาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืเวทนา)  
  ๓. สญัญปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืสญัญา)  
  ๔. สงัขารปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืสงัขาร)  
  ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 
  นักฆ่าผ ูเ้ป็นสายลบั ซึ่งเงือ้ดาบติดตามมาข้างหลงันัน้ ไดแ้ก่นนัทริาคะ

(ความกาํหนดัดว้ยอาํนาจความยนิด)ี 
  หมู่บา้นร้าง ไดแ้ก่อายตนะภายใน ๖ หมายถงึถา้บณัฑติผูฉ้ลาด มปัีญญา

พจิารณาอายตนะภายใน ๖ นัน้ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กายและใจ กจ็ะปรากฏเป็น
ของวา่งเปล่าและสญูทัง้นัน้ 

  พวกโจรผ ูฆ่้าชาวบา้น ไดแ้ก่อายตนะภายนอก ๖ หมายถงึตายอ่มเดอืดรอ้น
เพราะรปูทีน่่าพอใจและไมน่่าพอใจ หยูอ่มเดอืดรอ้นเพราะเสยีงทีน่่าพอใจและไม่
น่าพอใจ เป็นตน้ 

  ห้วงนํ้าใหญ่ ไดแ้ก่โอฆะ ๔ คอื  
  ๑. กาโมฆะ(หว้งน้ําคอื กาม) ๒. ภโวฆะ(หว้งน้ําคอื ภพ) 
  ๓. ทฏิโฐฆะ(หว้งน้ําคอื ทฏิฐ)ิ ๔. อวชิโชฆะ(หว้งน้ําคอื อวชิชา) 
  ฝัง่นี้ น่าระแวง มีภยัจาํเพาะหน้า ไดแ้ก่สกักายะ(กายของตน)  
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  ฝัง่โน้นปลอดภยั ไม่มีภยัจาํเพาะหน้า ไดแ้ก่นิพพาน  
  แพ ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์๘  
  ใช้ม ือและเท้าพยายามไป ไดแ้ก่ วริยิารมัภะ(ความปรารภความเพยีร)  
  เป็นผ ู้ลอยบาปข้ามถึงฝัง่ดาํรงอยู่บนบก ไดแ้ก่เป็นพระอรหนัต ์
  (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๘/๒๓๖) 
อาเสวนปัจจยั : ปัจจยัในลกัษณะอาการเสพคุน้ หมายถงึสิง่หนึ่งเป็นปัจจยัสนบัสนุนสิง่อื่นให้

เกดิขึน้ โดยอาศยัความคุน้เคยเป็นพืน้ฐาน (อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๒/๑๐,๔๐/๖๒/
๓๒,๔๐/๑๙๐/๙๘,๔๐/๒๐๗/๑๐๘,๔๐/๒๒๕/๑๒๐,๔๐/๓๔๗/๒๑๖,๔๐/๖๓๑/
๖๐๒,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๓๗/๑๕๑,๔๑/๘๘/๒๑๒,๔๑/๙๕/๒๙๑,๔๑/๑๐๙/๙๑) 

อาเสวนะ : การเสพคุน้,ในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายวา่ อนิทรยี ์ ๕ ประการน้ีเป็นอาเสวนะ
(การเสพคุน้ (การปฏบิตั)ิ ของเมตตาเจโตวมิตุต ิ บุคคลยอ่มปฏบิตัเิมตตาเจโต
วมิตุตดิว้ยอนิทรยี ์ ๕ ประการนี้ หรอืดงัคาํวา่ พละ ๕ ประการน้ีเป็นอาเสวนะ
ของเมตตาเจโตวมิตุต ิบคุคลยอ่มปฏบิตัเิมตตาเจโตวมิตุตดิว้ยพละ ๕ ประการนี้ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๓/๔๖๔) 

อาเสวิตพัพธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรเสพ และทีไ่มค่วรเสพ พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ เราจกัแสดงธรรมทีค่วรเสพและธรรมทีไ่มค่วรเสพแก่เธอทัง้หลาย เมือ่ภกิษุ
เหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ จงึตรสัวา่ ธรรมทีไ่ม่ควรเสพ คอื 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมทีค่วรเสพ คอื กุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๙๔/๓๓๙) 

อาเสวิตพัพสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรเสพและทีไ่มค่วรเสพ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ธรรมทีไ่ม่ควรเสพ คอื มจิฉตัตธรรม ๑๐ มมีจิฉาทฏิฐ ิ เป็นตน้ ธรรมทีค่วรเสพ 
คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ มสีมัมาทฏิฐ ิเป็นตน้ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕๐/๒๙๔) 

อาหาร : ปัจจยัอนันํามาซึง่ผล, เครือ่งคํ้าจุนชวีติ, เครือ่งหล่อเลีย้งชวีติม ี๔ คอื ๑. กวฬงิ
การาหาร อาหารคอืคาํขา้ว ๒.ผสัสาหาร อาหารคอืผสัสะ ๓. มโนสัญเจตนาหาร 
อาหารคอืมโนสญัเจตนา(ความเจตจาํนงทางใจ) ๔. วิญญาณาหาร อาหารคอื
วญิญาณ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่พวกภกิษุไดย้นิพวกชาวบา้นตาํหนิประณาม
โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้กัน้อย ฯลฯ จงึพากนัตาํหนิประณาม โพนทะนาวา่  
ไฉนภกิษุจงึกลนือาหารทีย่งัไมม่ผีูถ้วายใหล้่วงลาํคอเลา่ หรอืดงัคาํในปาฏกิสตูร
วา่ทา่นโกรกัขตัตยิะควรกนิอาหารแต่พอสมควรและดืม่น้ําแต่พอสมควร เพือ่ทาํ
ใหค้าํพดูของพระสมณโคดมผดิไป (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๒๖๖/๔๑๖,ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๗/๘,๑๑/๕๗/๓๙,๑๑/๗๒/๕๑,๑๑/๑๐๓/๗๓,๑๑/๓๐๕/๒๘๗,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/
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๙๐/๘๔,๑๒/๑๕๕/๑๕๘,๑๒/๓๖๖/๔๐๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗/๗,๑๓/๑๔/๑๗,๑๓/
๒๔/๒๗,๑๓/๕๖/๕๓) 

อาหาร ๓ : อาหาร ๓ อย่าง คอื ผสัสาหาร  มโนสญัเจตนาหาร  และวญิญาณาหาร,ในธมัม
สงัคณีอธบิายไวว้า่  

  1.อาหารคอืความกระทบกนั ดงัคาํวา่ ความกระทบ กริยิาทีก่ระทบ  กริยิาที่
ถูกตอ้ง  ภาวะทีถู่กตอ้ง  น้ีชือ่วา่ผสัสาหาร  

  2.อาหารคอืความจงใจ ดงัคาํวา่ ความจงใจ  กริยิาทีจ่งใจ ภาวะทีจ่งใจ น้ีชือ่
วา่มโนสญัเจตนาหาร  

  3.อาหารคอืจติ ดงัคาํวา่ จติ มโน มานสั  หทยั ปัณฑระ มโน มนายตนะ  มนิ
นทรยี ์ วญิญาณวญิญาณขนัธ ์ และมโนวญิญาณธาตทุีเ่หมาะสมกนั  น้ีชือ่วา่
วญิญาณาหาร (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๗๐/๓๙) 

อาหารเก่า : อุจจาระ มสีดีงัอาหารทีก่ลนืเขา้ไปนัน่แหละโดยมาก มสีณัฐานตามโอกาส (ทีอ่ยู่
ของมนั)  เกดิในทศิเบือ้งล่าง ตัง้อยูใ่นปักกาสยะ (ทีพ่กัของสกุ คอืกระเพาะ
อุจจาระ) อนัปักกาสยะ(นัน้) เป็นเหมอืนกระบอกไมไ้ผน่ี่เอง  สงูประมาณ ๘ 
องคุล ีอยูท่ีป่ลายไสใ้หญ่ ในระหวา่งนาภตีอนล่างกบัโคนกระดกูสนัหลงั  ซึง่เป็น
ที ่ ๆ  ของกนิมน้ํีาและขา้วเป็นตน้ทุกชนิดทีต่กลงไปในอามาสยะ (ทีพ่กัของดบิ 
คอืกระเพราะอาหาร) แลว้เดอืดเป็นฟองดว้ยไฟ (ธาต)ุ  ในอุทร สกุไป ๆ จน
แหลกราวกะบดดว้ยหนิบด แลว้เลื่อนลงไปตามโพรงไสใ้หญ่ ไปตกทบัถมกนัอยู ่
คลา้ยดนิสเีหลอืง ทีค่นขยีบ้รรจุลงไปในกระบอกไมไ้ผ ่  อุปมาเหมอืนน้ําฝนอนั
ตกลงในภาคพืน้ขา้งบน ยอ่มไหลลงมาทาํใหภ้าคพืน้ขา้งล่างเตม็แลว้ขงัอยูฉ่ะนัน้ 
กาํหนดตดัดว้ยกระพุง้กระเพาะอุจจาระและดว้ยสว่นของอุจจาระเอง ตดัตอน
ดว้ยสว่นของตนแหง่กรสี ดงัคาํในการพจิารณากายทีว่า่ ในกายนี้  มผีม  ขน  
เลบ็ ฟัน  หนงั เนื้อ เอน็กระดกู เยือ่ในกระดกูไต หวัใจ ตบั พงัผดื มา้ม ปอด 
ลาํไสใ้หญ่  ลาํไสเ้ลก็ อาหารใหม ่อาหารเก่า ด ีเสลด  หนอง เลอืด เหงือ่  มนัขน้ 
น้ําตา เปลวมนัน้ําลายน้ํามกู ไขขอ้ มตูร,ในวภิงัคก์ล่าววา่เป็น ๑ ในปฐวธีาตุ
ภายในตน ดงัคาํวา่ ธรรมชาตทิีแ่ขง็  ...ซึง่เป็นภายในตน เชน่ผม ขน เลบ็ ฟัน 
หนงั เนื้อ เอน็ กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต หวัใจ ตบั พงัผดื มา้มปอด ไสใ้หญ่  ไส้
น้อย อาหารใหม ่อาหารเก่า (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๐๒/
๓๓๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๔/๑๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๘,๑๔/๓๔๙/
๔๐๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๘,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 
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อาหารของพวกมนุษย  ์:ขา้วสกุเป็นตน้ ดงัคาํในชาณุสโสณิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล
บางคนในโลกนี้เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์  การลกัทรพัย ์  การประพฤตผิดิ
ในกาม  การพดูเทจ็ การพดูสอ่เสยีด การพดูคาํหยาบ และการพดูเพอ้เจอ้ ไม่
เพง่เลง็อยากไดข้องเขา มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิหลงัจากตายแลว้ เขา
ยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกมนุษย ์เลีย้งอตัภาพในมนุษยโลกนัน้ ดาํรง
อยูใ่นมนุษยโลกนัน้ดว้ยอาหารของพวกมนุษย (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๗/๓๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาหารของมนุษย ์คอื ขา้วสกุ เป็นตน้ (องฺ.ทสก.อ. 
(บาล)ี ๓/๑๗๗/๓๗๗) 

อาหารของสตัวน์รก : กรรมทีส่ตัวเ์สวยในนรกดงัคาํในชาณุสโสณิสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ บุคคลบางคนในโลกนี้  เป็นผูฆ้า่สตัวล์กัทรพัย ์  ประพฤตผิดิใน
กาม  พดูเทจ็  พดูสอ่เสยีด  พดูคาํหยาบ  พดูเพอ้เจอ้  เพง่เลง็อยากไดข้องเขา 
มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ  หลงัจากตายแลว้  เขายอ่มไปเกดิในนรก  เลีย้ง
อตัภาพในนรกนัน้ ดาํรงอยูใ่นนรกนัน้ดว้ยอาหารของสตัวน์รก (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๑๗๗/๓๒๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาหารของสตัวน์รก คอื กรรมทีส่ตัวเ์สวยในนรก
นัน้ (องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๑๗๗/๓๗๗)  

อาหารของเหล่าสตัวผ์ ูเ้กิดในกาํเนิดสตัวด์ิรจัฉาน : หญา้ ใบไม ้ซากสตัว ์แมลง เป็นตน้ ดงั
คาํในชาณุสโสณิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูฆ้า่
สตัว ์ ฯลฯ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ  หลงัจากตายแลว้เขายอ่มไปเกดิในกาํเนิดสตัว์
ดริจัฉาน เลีย้งอตัภาพในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉานนัน้  ดาํรงอยูใ่นกาํเนิดสตัว์
ดริจัฉานนัน้ดว้ยอาหารของเหล่าสตัวผ์ูเ้กดิในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๗๗/๓๒๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาหารของสตัวด์ริจัฉาน คอื หญา้ ใบไมเ้ป็นตน้ 
(องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๑๗๗/๓๗๗)  

อาหารของหมู่เทวดา : ของกนิอนัเป็นทพิย,์ อาหารทพิย ์  ดงัคาํในชาณุสโสณิ
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่
สตัวฯ์ลฯ เป็นสมัมาทฏิฐหิลงัจากตายแลว้  เขายอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบั
เทวดา เลีย้งอตัภาพในเทวโลกนัน้ดาํรงอยูใ่นเทวโลกนัน้ดว้ยอาหารของหมู่
เทวดา (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๗/๓๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ อาหารของหมูเ่ทวดา คอืสทุธาโภชนะ (ของกนิอนัเป็น
ทพิย,์ อาหารทพิย)์ เป็นตน้  (องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๑๗๗/๓๗๗)   
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อาหารบิณฑบาต : อาหารทีม่ผีูถ้วายขณะภกิษุเทีย่วบณิฑบาต ดงัคาํในวมิานทีส่ภุทัรา
เทพธดิาตอบวา่ ชาตก่ิอนดฉินัเลื่อมใส ไดถ้วายอาหารบณิฑบาต ๘ทีเ่ป็น
สงัฆทานแดพ่ระสงฆผ์ูเ้ป็นทกัขไิณยบคุคลดว้ยมอืทัง้สองของตน (ว.ิมหา.(ไทย) 
๑/๑๘๑/๑๕๔, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๔/๑๙๕,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๒๖/๖๙) 

อาหารปัจจยั : ปัจจยัคอือาหารสภาวธรรมทีช่ว่ยอุปการะโดยความเป็นอาหารหมายถงึ อาหาร 
๔ อยา่ง คอื๑. กวฬงิการาหาร ๒. ผสัสาหาร ๓. มโนสญัเจตนาหาร
๔. วญิญาณาหาร 
   ธรรมทัง้ ๔ อย่างนี้ มคีวามสามารถในการสรา้งและหล่อเลีย้งนามธรรมและ 
รปูธรรมใหม้ชีวีติเป็นอยูไ่ด ้ เชน่ กวฬงิการาหารหล่อเลีย้งโอชฏัฐมกรปู 
ผสัสาหาร หล่อเลีย้งเวทนา ๓ อยา่ง มโนสญัเจตนาหารกล่าวคอืกุศลกรรมและ
อกุศลกรรมนํามาซึง่ปฏสินธใินภพภมูทิัง้สาม วญิญาณาหารกล่าวคอืปฏสินธิ
วญิญาณ หลอ่เลีย้งนามรปูทีเ่ป็นสหชาต ิ 
   อาหารปัจจยัแบ่งเป็น ๒ อยา่ง คอื ๑. รปูอาหารปัจจยั  ๒. นามอาหารปัจจยั 
รปูอาหารปัจจยัมอีงคป์ระกอบดงันี้  
   ๑. ปัจจยั ไดแ้ก่ จตุสมฏุฐานิกโอชารปู ทีเ่ป็นปัจจยัแก่จตุสมฏุฐานิกรปูซึง่
เป็นไปในกลาปเดยีวกนัและต่างกนั 
   ๒. ปัจจยปุบนั ไดแ้ก่จตุสมฏุฐานิกรปูทีเ่ป็นไปในกลาปเดยีวกนัและต่างกนั 
ยกเวน้โอชารปูทีเ่ป็นไปในกลาปเดยีวกนั 
   ๓. ปัจจนีกะ ไดแ้ก่ จติ ๒๙ เจตสกิ ๕๒ พาหริรปู 

 นามอาหารปัจจยัมอีงคป์ระกอบดงัน้ี  
   ๑. ปัจจยั ไดแ้ก่ นาม อาหาร ๓ ชนิด คอื ผสัสะ เจตนา และวญิญาณ 
   ๒. ปัจจยปุบนั ไดแ้ก่ จติ ๒๙ เจตสกิ ๕๒ จติตชรปูปฏสินธกิมัมชรปู 
   ๓. ปัจจนีกะ ไดแ้ก่ พาหริรปู อาหารชรปู อสญัญสตัตกมัมชรปู ปวตั
ต ิ  กมัมชรปู 
   ในอรรถกถา นอกจากจะแบ่งอาหารปัจจยัเป็น ๔ อยา่งแลว้ ทา่นยงัแบ่งนาม
อาหารไวโ้ดยชาต ิ ๔ ชาต ิ คอื กุศลชาต ิ อกุศลชาต ิ วปิากชาต ิ และกริยิาชาต ิ
และยงัแบ่งโดยภมู ิ๔ ภูมอิกี คอื นามอาหารทีเ่ป็นฝ่ายกุศลชาต ิม ี๔ ภมู ิทีเ่ป็น
ฝ่ายอกุศลชาต ิม ี๑ ภมู ิทีเ่ป็นฝ่ายวปิากชาตมิ ี๔ ภมู ิทีเ่ป็นฝ่ายกริยิาชาตมิ ี๓ 
ภมูสิว่นกวฬงิการาหารเป็นอพัยากฤตโดยชาต ิ เป็นกามาวจรโดยภมู ิ ในปัฏฐาน
อธบิายวา่ อาหารปัจจยั ไดแ้ก่ กวฬงิการาหารเป็นปัจจยัแก่กายนี้โดยอาหาร
ปัจจยั อาหารทีไ่มเ่ป็นรปูเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีส่มัปยตุและรปูซึง่มี
สภาวธรรมนัน้เป็นสมฏุฐานโดยอาหารปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ สภาวธรรมทีเ่ป็นอพั
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ยากฤตอาศยัสภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยากฤตเกดิขึน้เพราะอาหารปัจจยั ไดแ้ก่  ... 
อาศยัขนัธ ์๑ ทีเ่ป็นอพัยากตวบิากและทีเ่ป็นอพัยากตกริยิาฯลฯ ในปฏสินธขิณะ 
ฯลฯ  มหาภูตรปู ๓อาศยัมหาภตูรปู  ๑ เกดิขึน้ฯลฯ (อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๕/
๑๐,๔๐/๖๕/๓๔,๔๐/๑๙๐/๙๗,๔๐/๒๐๘/๑๐๙,๔๐/๒๓๐/๑๒๓,๔๐/๒๗๔/
๑๔๘,๔๐/๓๒๐/๑๙๔,๔๐/๔๒๙/๒๘๒,อภ.ิป.(ไทย)๔๑/๙๑/๒๑๔,๔๑/๑๐๐/๒๙๓) 

อาหารมีรสแปลก : อาหารเลศิรส ซึง่แตกต่างไปจากทีเ่คยรูเ้คยเหน็เคยกนิเคยลิม้รสมาก่อน 
ดงัคาํสงิคาลกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คหบดบีตุร  นายพงึบาํรุงทาส
กรรมกร  ผูเ้ป็นทศิเบือ้งตํ่าโดยหน้าที ่ ๕ ประการ คอื ๑.จดัการงานใหท้าํตาม
สมควรแก่กาํลงั ๒. ใหอ้าหารและคา่จา้ง ๓. ดแูลรกัษายามเจบ็ป่วย ๔. ให้
อาหารมรีสแปลก ๕.ใหห้ยดุงานตามโอกาส (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕) 

อาหารมือ้เดียว : กนิอาหารครัง้เดยีว ในทีน้ี่หมายนถงึหมายถงึการฉนัอาหารในเวลาเชา้ คอื
ตัง้แต่ดวงอาทติยข์ึน้จนถงึเวลาเทีย่งวนั แมภ้กิษุฉนัอาหาร ๑๐ ครัง้ ในชว่งเวลา
น้ีกป็ระสงคว์า่ ฉนัอาหารมือ้เดยีว ดงัคาํในภทัทาลสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย เราฉนัอาหารมือ้เดยีว เราเมือ่ฉนัอาหารมือ้เดยีว ยอ่มรูส้กึวา่
สขุภาพมโีรคาพาธน้อย กระปรีก้ระเปรา่ มพีลานามยัสมบรูณ์อยูส่าํราญ (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๓๔/๑๕๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ฉนัอาหารมือ้เดยีว หมายถงึการฉนัอาหารในเวลา
เชา้ คอืตัง้แตด่วงอาทติยข์ึน้จนถงึเวลาเทีย่งวนั แมภ้กิษุ  ฉนัอาหาร ๑๐ ครัง้ 
ในชว่งเวลานี้กป็ระสงคว์า่ ฉนัอาหารมือ้เดยีว (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๒/๒๒๕/๓)  

อาหารเยน็ : อาหารในเวลาเยน็หลงัเทีย่งไปแลว้ ดงัคาํในอคัคญัญสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ เมือ่เครอืดนิของสตัวเ์หล่านัน้หายไปแลว้ขา้วสาลอีนัผลผิลในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ 
ไมม่รีาํ ไมม่แีกลบ บรสิทุธิ ์มกีลิน่หอม มเีมลด็เป็นขา้วสารกป็รากฏ ทีท่ีพ่วกเขา
เกบ็เกีย่วขา้วสาลไีปเพือ่เป็นอาหารเยน็ในตอนเยน็กก็ลบัมขีา้วสาลงีอกสกุขึน้ได้
ในตอนเชา้ หรอืดงัคาํในโทณพราหมณสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่ก่อน 
พวกพราหมณ์แสวงหาอาหารเยน็ เพือ่กนิในเวลาเยน็ อาหารเชา้เพือ่กนิในเวลา
เชา้ แต่บดัน้ี พวกพราหมณ์บรโิภคอาหารตามความตอ้งการจนอิม่ทอ้งแลว้ 
ถอืเอาสว่นทีเ่หลอืไป บดัน้ี พวกสนุขักแ็สวงหาอาหารเยน็  เพือ่กนิในเวลาเยน็ 
อาหารเชา้เพือ่กนิในเวลาเชา้ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๒๗/๙๓,๑๑/๑๒๘/๙๕,๑๑/
๑๓๒/๙๗,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๑/๓๑๖) 

อาหารและค่าจ้าง : อาหารรบัประทานและรายไดท้ีล่กูจา้งจะไดร้บัจากนายจา้ง ดงัคาํสงิคาลก
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คหบดบีตุร นายพงึบาํรุงทาสกรรมกร  ผูเ้ป็นทศิ
เบือ้งตํ่าโดยหน้าที ่๕ ประการ คอื ๑.จดัการงานใหท้าํตามสมควรแก่กาํลงั ๒. ให้
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อาหารและคา่จา้ง ๓. ดแูลรกัษายามเจบ็ป่วย ๔. ใหอ้าหารมรีสแปลก ๕.ใหห้ยดุ
งานตามโอกาส (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕)  

อาหารสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาหาร ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อาหารสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอาหาร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั

พระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อาหาร ๔ ทีเ่ป็นไปเพือ่การดาํรงอยูข่อง
หมูส่ตัวผ์ูเ้กดิแลว้ หรอืเพือ่อนุเคราะหห์มูส่ตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ คอื 

  ๑. กวฬงิการาหาร  อาหารคอืคาํขา้ว 
  ๒. ผสัสาหาร  อาหารคอืผสัสะ 
  ๓. มโนสญัเจตนาหาร อาหารคอืมโนสญัเจตนา 
  ๔. วญิญาณาหาร  อาหารคอืวญิญาณ 
  อาหารเหล่าน้ีมตีณัหาเป็นเหตุ เป็นเหตุเกดิ เป็นกาํเนิด เป็นแดนเกดิ สว่น

ตณัหามเีวทนา เวทนามผีสัสะ ผสัสะมสีฬายตนะ สฬายตนะมนีามรปู นามรปูมี
วญิญาณ วญิญาณมสีงัขาร และสงัขารมอีวชิชาเป็นเหตุ เป็นเหตุเกดิ เป็นกาํเนิด 
เป็นแดนเกดิ กล่าวคอื เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึม ี เพราะสงัขารเป็น
ปัจจยั วญิญาณจงึมเีป็นตน้ น้ีคอืความเกดิขึน้แหง่กองทุกขท์ัง้หมด อน่ึง เพราะ
อวชิชาดบัไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดบั เพราะสงัขารดบั วญิญาณจงึดบั
เป็นตน้ น้ีคอืความดบัแห่งกองทุกขท์ัง้หมด (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑/๑๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คาํวา่ สตัวผ์ ูแ้สวงหาที่เกิด แปลจากคาํวา่ 
สมัภเวส ี หมายถงึสตัวท์ีเ่กดิในกาํเนิดทัง้ ๔ ไดแ้ก่ (๑) อณัฑชะ (เกดิจากไข)่ 
(๒) ชลาพชุะ (เกดิจากครรภ)์ (๓) สงัเสทชะ (เกดิในเถา้ไคล) (๔) โอปปาตกิะ 
(เกดิผดุขึน้) สตัวจ์าํพวกทีเ่ป็นอณัฑชะ และชลาพชุะ ทา่นเรยีกวา่สมัภเวส ี
เพราะยงัอยูใ่นไขแ่ละในครรภ ์ ถา้ออกจากไขแ่ละครรภแ์ลว้ไมเ่รยีกวา่สมัภเวส ี
แต่ทา่นเรยีกวา่สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ สตัวจ์าํพวกทีเ่ป็นสงัเสทชะ และ โอปปาตกิะนัน้ 
ทา่นเรยีกวา่สมัภเวส ี ในขณะจติแรกทีเ่กดิขึน้ ตัง้แต่ขณะจติที ่ ๒ ไป ทา่น
เรยีกวา่สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ (ส.ํนิ.อ. ๒/๑๑/๒๖)  

 2.อาหารสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอาหารของนิวรณ์และโพชฌงค ์ พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อาหารและสิง่ทีไ่มใ่ชอ่าหารของนิวรณ์ ๕ เชน่การ
มนสกิารโดยไมแ่ยบคายซึง่สภุนิมติ จดัเป็นอาหารของกามฉนัทะ การมนสกิาร
โดยแยบคายซึง่สภุนิมติ จดัวา่ไมเ่ป็นอาหารของกามฉนัทะ สว่นอาหารและสิง่ที่
ไมใ่ชอ่าหารของโพชฌงค ์ ๗  เช่น  การมนสกิารโดยแยบคายซึง่ธรรมอนัเป็น
ทีต่ ัง้แห่งสต ิ จดัเป็นอาหารของสตสิมัโพชฌงค ์ การไมม่นสกิารโดยแยบคายซึง่
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ธรรมอนัเป็นทีต่ ัง้แห่งสต ิ จดัวา่ไมเ่ป็นอาหารของสตสิมัโพชฌงค ์ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๒๓๒/๑๖๒)  

อาหารหยาบ : ขา้วสกุและขนมกุมมาส ดงัคาํในมหาสจัจกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อคัคิ
เวสสนะ เราจงึมคีวามดาํรติ่อไปวา่ เราผูม้กีายซูบผอมมากอยา่งน้ี  จะบรรลุ
ความสขุนัน้ไมใ่ชท่าํไดง้า่ยเลย ทางทีด่ ี เราควรกนิอาหารหยาบคอืขา้วสกุและ
ขนมกุมมาส เรากก็นิอาหารหยาบคอืขา้วสุกและขนมกุมมาส,โพธริาชกุมารสตูร 
และสงัคารวสตูร กม็กีล่าวไวท้าํนองเดยีวกนั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๘๒/๔๑๖,๑๓/
๓๓๕/๔๐๕,๑๓/๔๘๓/๖๑๑) 

อาหารใหม่ : สิง่ทีก่นิ ดืม่เคีย้ว ลิม้ เขา้ไปในอุทรยิะ(ทอ้ง) อุทรยิะนัน้มสีดีงัสอีาหารทีก่ลนืเขา้
ไป  มสีณัฐานดงัขา้วสารทีบ่รรจุหลวม ๆ ในผา้กรอง (ทีท่าํเป็นถุง) เกดิในทศิ
เบือ้งบน ตัง้อยูใ่นอุทร อวยัวะทีหุ่ม้ไส ้ (ป่อง) คลา้ยโปงผา้ทีเ่กดิขึน้ตรงกลางผา้
เปียก น้ําทีค่นรวบ (ชาย) ทัง้ ๒ ขา้เขา้ ชือ่วา่ อุทร ขา้งนอกเกลีย้งขา้งในเป็นดงั
ผา้ซบัระดทูีเ่ป้ือนแลว้ เขาหอ่เศษเน้ือไว ้ แมน้จะกล่าววา่ ขา้งในอุทรนัน้เป็นดงั
ขา้งในของผลขนุนละมดุ ดงันี้กช็อบมนัเป็นทีท่ีห่มูห่นอน (ตวัพยาธ)ิ อนัมี
แตกต่างกนัถงึ๓๒ ตระกลู ม ี ชนิดตกัโกฏกะ (พยาธปิากขอ) ชนิดคณัฑปุปาท
กะ (พยาธติวักลม) ชนิดตาลหรีกะ (พยาธเิสีย้นตาล) ชนิดสจูมิขุกะ (พยาธิ
ตวัจีด๊)ชนิดปฏตนัตุ (พยาธติวัแบน) ชนิดสุตตกะ (พยาธเิสน้ดา้ย) อยา่งนี้เป็น
ตน้  อาศยัอยูก่นัคลาคลํ่าเป็นกลุ่ม ๆ ไป ซึง่เมือ่ของกนิมน้ํีาและขา้วเป็นตน้ ไม่
มอียู ่ (ในอุทร) มนักจ็ะพลุ่งพล่านกนัใหร้ะงมไปพากนัตรงเขา้เลน่งานเน้ือหวัใจ
และเมือ่เวลาทีค่นกลนือาหารมน้ํีาและขา้วเป็นตน้ลงไป มนัจะพากนัชปูาก
ตะลตีะลานเขา้แยง่อาหารทีค่นกลนืลงไปแรก ๆ ๒-๓  คาํ อุทรไรเล่า เป็นดุจ
เรอืนคลอด วจักุฏโิรงพยาบาลและสุสานของหนอนเหล่านัน้  ในอุทรไรเล่า ของ
กนิมน้ํีาและขา้วเป็นตน้มปีระการต่าง ๆ ทีแ่หลกดว้ยสากคอืฟัน คลุกดว้ยมอืคอื
ลิน้เคลา้ดว้ยน้ํายอ่ยคอืเขฬะแลว้ ทนัทนีัน้มนั (กลาย) เป็นของปราศจากความ
ถงึพรอ้มแหง่ส ีกลิน่ และรสเป็นตน้ไป ดปูระหนึ่งขา้วลงดา้ยของชา่งหกูและราก
สนุขั (กลนื) ลงไปแลว้ น้ําดเีสมหะและลม (ออกมา)  กลัว้เป็นไอขึน้ดว้ยกาํลงั
สนัดาปแหง่ไฟ(ธาตุ) ในอุทร อากูลไปดว้ยหมูห่นอน ปล่อยฟองและต่อมขึน้
ขา้งบนเรือ่ย ถงึซึง่ความเป็นขยะ (ทีจ่ะตอ้งทิง้) เป็นของเหมน็และน่าเกลยีด
อยา่งยิง่  ตัง้อยู ่ (ในอุทร)  อุปมาเหมอืนเมือ่ฝนเมด็หนาตกลงมาในหน้าแลง้ 
ซากชนิดต่าง ๆ จบัแตปั่สสาวะอุจจาระ ทอ่นหนงั ทอ่นกระดกู ทอ่นเอน็ น้ําลาย 
น้ํามลูและเลอืด ทีน้ํ่า (ฝน) พดัพามาตกลงในแอ่งโสโครกขา้งประตหูมูบ่า้นพวก
จณัฑาลแลว้  ประสมเขา้กบัน้ําโคลน (ในแอ่ง) ๒-๓ วนั กม็หีมูห่นอนเกดิแลว้ 
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เป็นไอขึน้ดว้ยกาํลงัสนัดาปแหง่แสงแดด ปล่อยฟองและต่อมขึน้ขา้งบนเรือ่ยสี
เขยีวคลํ้าเหมน็จดัน่าเกลยีด ถงึซึง่ความเป็นรปูไมน่่าเขา้ใกลไ้มน่่าดเูลยตัง้อยู ่
จะกล่าวไยถงึความเป็นสิง่น่าดมหรอืน่าลิม้เล่า ฉะนัน้ แมเ้พราะไดฟั้งเรือ่งอุทรไร
เล่า ความเป็นสิง่ไมน่่าพอใจของกนิทัง้หลายมน้ํีาและขา้วเป็นตน้ กเ็กดิไดจ้ะ
กล่าวไยถงึความไมน่่าพอใจในของ กนิอนัเกดิขึน้ เพราะไดพ้จิารณาดดูว้ย
ปัญญาจกัษุแลว้เล่า อน่ึง ใน อุทรไรเล่า ของกนิมน้ํีาและขา้วเป็นอาททิีต่กลงไป
แลว้ ยอ่มถงึความจาํแนกออกเป็น ๕ สว่น คอืตวัสตัว ์ (พยาธ)ิ กนิเสยีสว่นหนึ่ง 
ไฟ(ธาตุ)  ในอุทรเผาไปเสยีสว่นหนึ่ง สว่นหนึ่งเป็นปัสสาวะ สว่นหนึ่งเป็น
อุจจาระ สว่นหนึ่งถงึซึง่ความเป็น (โอชา) รสไปเพิม่พนูโกฏฐาสแหง่รา่งกายมี
เลอืดและเนื้อเป็นตน้ กาํหนดตดัดว้ยกระพุง้อุทรและดว้ยสว่นของอุทรยิะ (ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๓๐๒/๓๓๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๔/๑๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/
๑๙๘,๑๔/๓๔๙/๔๐๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/
๔๐๘,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 

อาหารโอชะ : อาหารอรอ่ย,ของมรีสด ี ดงัคาํในมารธตีุสตูรทีม่ารกล่าววา่ กาเหน็กอ้นหนิมสีี
เหมอืนมนัขน้ จงึบนิโฉบลงดว้ยคดิวา่ ‘เราพงึไดอ้าหารโอชะในทีน้ี่เป็นแน่’ ความ
ยนิดพีงึเกดิขึน้โดยแท ้(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๖๐/๒๑๐) 

อาหาเร ปฏิกลูสญัญา,อาหาเรปฏิกลูสญัญา: ความหมายรูค้วามปฏกิลูในอาหาร, กาํหนด
หมายความเป็นปฏกิลูในอาหาร, ความสาํคญัหมายในอาหารวา่เป็นของสกปรก
พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นของน่าเกลยีดโดยอาการต่างๆ เชน่ ปฏกิลู โดยบรโิภค, 
โดยประเทศทีอ่ยูข่องอาหาร, โดยสัง่สมอยูน่านเป็นตน้ (ขอ้ ๓๕ ในกรรมฐาน 
๔๐),เป็นขอ้ ๓ ในสญัญา ๑๐ ,ในทุตยิสญัญาสตูรอธบิายความหมายไวว้า่ ถา้
ภกิษุมใีจทีอ่บรมแลว้ดว้ยอาหาเร  ปฏกิลูสญัญาอยูโ่ดยมาก  จติยอ่มไม่ไหลไป
ตามตณัหาในรส ความเป็นของไมป่ฏกิลูยอ่มตัง้อยู ่  ภกิษุพงึทราบขอ้น้ีวา่ ‘อา
หาเรปฏกิลูสญัญา เรามไิดเ้จรญิแลว้  คุณวเิศษทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลายจงึไม่
มแีก่เราภาวนาพละของเรายงัไมถ่งึที’่ เพราะฉะนัน้ ภกิษุนัน้จงึเป็นผูรู้ช้ดัในอา
หาเร ปฏกิลูสญัญานัน้ แต่ถา้ภกิษุมใีจทีอ่บรมแลว้ดว้ยอาหาเร  ปฏกิูลสญัญาอยู่
โดยมาก  จติยอ่มหดกลบั  งอกลบั  ฯลฯ ตณัหาในรส อุเบกขาหรอืความเป็น
ของปฏกิลูยอ่มตัง้อยูภ่กิษุพงึทราบขอ้น้ีวา่ ‘อาหาเร ปฏกิลูสญัญา  เราเจรญิดี
แลว้ คุณวเิศษทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลายจงึมแีก่เราภาวนาพละของเราถงึทีแ่ลว้’ 
เพราะฉะนัน้  ภกิษุนัน้จงึเป็นผูรู้ช้ดัในอาหาเร  ปฏกิลูสญัญานัน้ เราจงึกล่าวไว้
เชน่นัน้วา่ ' ‘อาหาเร ปฏกิลูสญัญาทีภ่กิษุเจรญิทาํใหม้ากแลว้ยอ่มมผีลมาก มี
อานิสงสม์ากหยัง่ลงสูอ่มตะมอีมตะเป็นทีส่ดุ'’ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๑/
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๑๑๐,๒๒/๖๒/๑๑๑,๒๒/๓๐๓/๔๐๗,๒๒/๓๐๔/๔๐๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๘/
๗๕,๒๓/๔๙/๗๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๓๗/๓๘๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/
๔๒๕,๑๑/๓๖๐/๔๓๕,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๕๐/๑๙๕,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๕๓/
๕๐,๒๐/๔๕๔/๕๐,๒๐/๔๕๕/๕๐,๒๐/๔๕๖/๕๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เป็นขอ้ ๑ ในอารมณ์กมัมฏัฐาน ๔๐ คอื กสณิ ๑๐ 
อนุสสต ิ๑๐ อสุภะ ๑๐ พรหมวหิาร ๔ ธาตุววตัถาน ๔ อาหาเรปฏกิลูสญัญา ๑  
อานาปานสต ิ๑ (ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/๗๕/๙๕)  

อาหาเรปฏิกลูสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาหาเรปฏกิลูสญัญา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย อาหาเรปฏกิลูสญัญา (ความหมายรูค้วามปฏกิูลในอาหาร) ทีบุ่คคล
เจรญิแลว้ฯลฯ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๕๐/๑๙๕)  

อาหเุนยยบคุคล : บุคคลผูค้วรแก่ของคาํนบั หมายถงึพระสงฆ ์ เป็นผูค้วรแก่ของคาํนบั คอื มี
คุณความดสีมควรแก่การทีป่ระชาชนจะนําของถวายมาแสดงความนบัถอืเชดิชู
บชูา ถงึจะตอ้งเดนิทางมาแมจ้ากทีไ่กล (ขอ้ ๕ ในสงัฆคุณ ๙) ๒๘/๙๗/๑๙ 

อาหเุนยยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอาหุไนยบุคคล ม ึ ๗ สตูร แปลความหมายสตูรและ
เนื้อหาต่างกนั คอื 

 1.อาหเุนยยสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยพระอาหุไนยบุคคล (สตูรที ่๑) พระผูม้ี
พระภาคประทบัอยู ่ ณ พระเชตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
ภกิษุเป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควร
แก่การทาํอญัชล ี เป็นนาบญุอนัยอดเยีย่มของโลก เพราะมธีรรม ๖ คอื (๑) เหน็
รปูทางตาแลว้ ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มอุีเบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่(๒) ฟังเสยีงทาง
หแูลว้ ... (๓) ดมกลิน่ทางจมกูแลว้ ... ( ๔) ลิม้รสทางลิน้แลว้ ... (๕) ถูกตอ้ง
โผฏฐพัพะทางกายแลว้ ... (๖) รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มี
อุเบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งน้ีแลว้ ภกิษุทัง้หลาย
เหล่านัน้มใีจยนิดตี่างชืน่ชมพระภาษติ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑/๔๑๑) 

 2.อาหเุนยยสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยพระอาหุไนยบุคคล (สตูรที ่๒) พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุเป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควร
แก่ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลกเพราะมธีรรม 
๖ คอื (๑) อทิธวิธิ ิคอื แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง เชน่ คนเดยีวแสดงเป็นหลายคน
กไ็ด ้(๒) ทพิพโสต คอื ฟังเสยีงทีอ่ยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิย ์(๓)  เจโตปรยิ
ญาณ คอื กาํหนดรูจ้ติของสตัว ์ และบคุคลอื่นไดด้ว้ยจติของตน (๔) ปุพเพนิวา
สานุสสตญิาณ คอื ระลกึชาตไิดห้ลายชาต ิ (๕) จุตปูปาตญาณ คอื เหน็สตัวผ์ู้
กาํลงัจุตแิละกาํลงัเกดิดว้ยตาทพิย ์และรูช้ดัถงึหมูส่ตัวท์ีเ่ป็นไปตามกรรม (๖) เจ
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โตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุต ิ คอืทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตดิว้ยปัญญาอนั
ยิง่เองอยู ่(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒/๔๑๒ ) 

 3.อาหเุนยยสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยอาหุไนยบุคคล (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระ
ภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุเป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ...เป็นนาบุญ
อนัยอดเยีย่มของโลก เพราะประกอบดว้ยธรรม ๘ คอื (๑) มศีลี สาํรวมดว้ยการ
สงัวรในปาตโิมกข ์ ...สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย (๒) เป็นพหสูตู ฟัง
มามากซึง่ธรรมทัง้หลาย ทรงจาํไวไ้ดค้ลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ (๓) 
มมีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ี(๔) เป็นสมัมาทฏิฐ ิประกอบดว้ยความเหน็ชอบ (๕) 
ไดฌ้าน ๔ อนัมใีนจติยิง่ ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่าํบาก 
(๖) ระลกึชาตกิ่อนไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง เป็นตน้ (๗) เหน็หมู่
สตัวผ์ูก้าํลงัจุต ิกาํลงัเกดิ ทัง้ชัน้ตํ่าและชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ี
ดว้ยตาทพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนือมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม(๘)บรรลุเจ
โตวมิตุตปัิญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๗/๓๕๐) 

 4.อาหเุนยยสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยอาหุไนยบุคคล (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุเป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ...เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของ
โลก เพราะประกอบดว้ยธรรม ๘ คอื (๑) มศีลี สาํรวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์
สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบท (๒) เป็นพหสูตู ฟังมามากซึง่ธรรมทัง้หลาย ทรง
จาํไวไ้ดค้ล่องปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ (๓) ปรารภความเพยีร เพือ่ละ
อกุศลธรรม เพือ่ใหกุ้ศลธรรมเกดิ ... ไม่ทอดธุระในกศุลธรรมอยู ่ (๔) ถอืการอยู่
ป่าเป็นวตัร อาศยัเสนาสนะทีส่งดั (๕) อดทนต่อความยนิรา้ยและความยนิดไีด ้
ครอบงาํความยนิรา้ยทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยู ่ (๖) อดทนต่อภยัทีน่่ากลวัได ้ ครอบงาํยํ่ายี
ภยัทีน่่ากลวัซึง่เกดิขึน้ไดอ้ยู่ (๗) ไดฌ้าน ๔ อนัมใีนจติยิง่ ตามความปรารถนา
ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่าํบาก (๘) บรรลุเจโตวมิุตต ิ ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีา
สวะ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๘/๓๕๒)  

 5.อาหเุนยยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ บุคคลผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่
ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก ม ี ๙ จาํพวก
เหมอืนในปุคคลสตูร ต่างกนัขอ้ ๙ ว่า คอื... (๙) โคตรภบูุคคล(คอืผูเ้จรญิ
วปัิสสนามกีาํลงัสงูสดุ จติอยูใ่นหวัเลีย้วหวัต่อระหวา่งปุถุชนกบัโสดาปัตตมิรรค)  
(องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๐/๔๔๙) 

 6.อาหเุนยยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ บุคคลเป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั 
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ควรแก่ทกัษณิา ควรแกก่ารทาํอญัชล ี เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก ๑๐ 
จาํพวก คอื (๑) พระสมัมาสมัพทุธเจา้ (๒) พระปัจเจกสมัพทุธเจา้ (๓) ทา่นผู้
เป็นอุภโตภาควมิตุ (๔) ทา่นผูเ้ป็นปัญญาวมิตุ (๕) ทา่นผูเ้ป็นกายสกัข ี(๖) ทา่น
ผูเ้ป็นทฏิฐปัิตตะ (๗) ทา่นผูเ้ป็นสทัธาวมิตุ  (๘) ทา่นผูเ้ป็นธมัมานุสาร ี
(๙) ทา่นผูเ้ป็นสทัธานุสาร ี(๑๐) ทา่นผูเ้ป็นโคตรภู (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖/๒๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ท่านผู้เป็นโคตรภ ูคอืผูป้ระกอบดว้ยวปัิสสนาจติ
ทีม่พีลงัถงึทีส่ดุโดยเป็นปัจจยัทีต่่อเน่ืองกนัถงึโสดาปัตตมิรรค, หรอืทา่นผู้
ประกอบดว้ยโคตรภญูาณ (คอืญาณทีเ่ป็นหวัต่อระหวา่งภาวะปถุุชนกบัภาวะ
อรยิบุคคล) อนัมนิีพพานเป็นอารมณ์ หมายถงึผูป้ฏบิตักิาํลงัจะเขา้สูข่ ัน้
อรยิบุคคลชัน้โสดาปัตตมิรรค (องฺ.นวก.อ.(บาล)ี ๓/๘-๑๐/๒๙๑, องฺ.ทสก.อ.
(บาล)ี ๓/๑๖/๓๒๒)  

 7.อาหเุนยยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูค้วรแก่ของทีเ่ขานํามาถวาย พระ
ผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๑๐ เป็นผูค้วรแก่
ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี
เป็นนาบุญอนัยอดเยีย่มของโลก คอื ภกิษุ (๑) เป็นผูม้ศีลี สาํรวมดว้ยการสงัวร
ในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิหน็ภยัในโทษแมเ้ลก็น้อย 
สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย (๒) เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็น
ผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลายแลว้ทรงจาํไวไ้ด ้ คล่องปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดี
ดว้ยทฏิฐ ิ (๓) มมีติรด ี มสีหายด ี มเีพือ่นด ี (๔) เป็นสมัมาทฏิฐ ิ ประกอบดว้ย
ความเหน็ชอบ (๕) แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนกไ็ด ้
หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวกไ็ด ้ เป็นตน้ (๖) ไดย้นิเสยีง ๒ ชนิด คอื เสยีงทพิย์
และเสยีงมนุษย ์ ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกล ้ ดว้ยหทูพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ (๗) 
กาํหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละบุคคลอื่นไดด้ว้ยจติของตน คอื จติมรีาคะกร็ูว้า่มรีาคะ 
จติปราศจากราคะกร็ูว้า่จติปราศจากราคะ เป็นตน้ (๘) ระลกึชาตก่ิอนไดห้ลาย
ชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง เป็นตน้ (๙) เหน็หมูส่ตัวผ์ูก้าํลงัจุต ิกาํลงัเกดิ 
ทัง้ชัน้ตํ่าและชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไม่ดดีว้ยตาทพิยอ์นับรสิทุธิ ์
เหนือมนุษย ์ รูช้ดัหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม (๑๐) ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญา
วมิตุตอินัไมม่อีาสวะ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๗/๒๒๙)  

อาหเุนยยคัคิ : ไฟคอือาหุไนยบุคคล,เป็นไฟขอ้ ๑ ในไฟ ๓ อกีนยัหนึ่ง คอื ๑. อาหุเนยยคัค(ิไฟ
คอือาหุไนยบุคคล) ๒. คหปตคัค(ิไฟคอืคหบด)ี ๓. ทกัขเิณยยคัค ิ (ไฟคอื
ทกัขไิณยบคุคล),เป็นขอ้ ๔ ในไฟ ๗ ในทุตยิอคัคสิตูรอธบิายความหมายไวว้า่  
อาหุเนยยคัค ิ เป็นอยา่งไร คอื  บุตรในโลกน้ีมมีารดาหรอืบดิา  น้ีเรยีกวา่  อาหุ
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เนยยคัค ิ  ขอ้นัน้เพราะเหตุไร  เพราะบุตรเกดิมาจากมารดาบดิาน้ี ฉะนัน้อาหุ
เนยยคัคน้ีิ จงึเป็นผูท้ีค่วรสกัการะ  เคารพ  นบัถอื บชูา  บรหิารใหเ้ป็นสขุโดย
ชอบ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๘,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๖/๖๙,๒๓/๔๗/๗๓) 

อาหไุนยบคุคล : บุคคลผูค้วรแก่ของคาํนบั เป็นชือ่ของบดิามารดา  คาํวา่  อาหุไนยบุคคล  น้ี
เป็นชือ่ของบดิามารดา ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะบดิามารดามอุีปการะมาก 
บาํรุงเลีย้ง  แสดงโลกนี้แก่บุตร  (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๖๓/๑๐๗, ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๖/๔๘๕) 

อาฬกมนัทา, กรงุ, ราชธานี :ราชธานีของทวยเทพทีเ่จรญิรุง่เรอืง มปีระชากรมาก มยีกัษ์
หนาแน่น  เศรษฐกจิด ีมปีรากฏในมหาปรนิิพพานสตูร,ในมหาสทุสัสนสตูรกล่าว
วา่มคีวามเจรญิรุง่เรอืงทีเ่หน็ไดดุ้จเมอืงกุสาวด,ีในอาฏานาฏยิสตูรกล่าววา่เป็น
เมอืงทีท่า้วกุเวรปกครอง ดงัคาํวา่ มอีกีเมอืงหนึ่งชือ่อมัพรอมัพรวตยิะ มรีาชธานี
ชือ่อาฬกมนัทา ขา้แต่พระองคผ์ูนิ้รทุกข ์ ทา้วกุเวรมหาราช มรีาชธานีชือ่วสิาณา 
ฉะนัน้  มหาชนจงึเรยีกทา้วกุเวรมหาราชวา่  ‘ทา้วเวสวณั’ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๐/
๑๕๘,๑๐/๒๔๒/๑๘๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๗,๑๑/๒๘๒/๒๓๐,๑๑/๒๙๑/
๒๔๐) 

อาฬวกยกัษ์ : ยกัษ์อยูเ่มอืงอาฬว,ีบอกใหพ้ระผูม้พีระภาคเขา้-ออกทีอ่ยู ่๓ ครัง้ พระพทุธเจา้ก็
ทรงทาํตาม แต่ครัง้ที ่๔ ไมท่าํ ทาํใหย้กัษ์โกรธ และแสดงฤทธิ ์และพระผูม้พีระ
ภาคฤทธิท์าํใหย้กัษ์สิน้ฤทธิ ์ ดงัคาํในอาฬวกสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่
ในภพของอาฬวกยกัษ์  เขตเมอืงอาฬวคีรัง้นัน้  อาฬวกยกัษ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคถงึทีป่ระทบัไดก้ล่าวกบัพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ ทา่นจงออกมา สมณะ 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ดแีลว้ ผูม้อีาย ุ  แลว้กเ็สดจ็ออกมา (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๒๔๖/๓๕๑,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๘๒/๕๑๒) 

อาฬวกสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อาฬวกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอาฬวกยกัษ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยูใ่น

ภพของอาฬวกยกัษ์ เขตเมอืงอาฬว ีอาฬวกยกัษเ์ขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทลู ๓ ครัง้
วา่ ทา่นจงออกมา พระผูม้พีระภาคกต็รสั ๓ ครัง้วา่ ดแีลว้ ผูม้อีาย ุแลว้กเ็สดจ็
ออกมา และเมือ่อาฬวกยกัษ์กล่าวอกี ๓ ครัง้วา่ ทา่นจงเขา้ไป พระผูม้พีระภาคก็
ตรสัอกี ๓ ครัง้วา่ ดแีลว้ ผูม้อีาย ุแลว้กเ็สดจ็เขา้ไป  

  แต่เมือ่อาฬวกยกัษ์กล่าวในครัง้ที ่๔ วา่ ทา่นจงออกมา พระผูม้พีระภาคกลบั
ตรสัวา่ ผูม้อีาย ุ เราจกัไมอ่อกไปละ ทา่นจะทาํอะไรกจ็งทาํเถดิ อาฬวกยกัษ์จงึขู่
แลว้ทลูถามวา่ อะไรเป็นทรพัยเ์ครือ่งปลืม้ใจ ทีป่ระเสรฐิของบุรษุ อะไรทีบุ่คคล
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ประพฤตดิแีลว้ นําความสขุมาให ้ อะไรมรีสลํ้าเลศิกวา่รสทัง้หลาย นกัปราชญ์
กล่าวถงึชวีติ ของผูเ้ป็นอยูอ่ยา่งไร วา่ประเสรฐิสดุ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ศรทัธาเป็นทรพัยเ์ครือ่งปลืม้ใจ ทีป่ระเสรฐิของ
บุรุษ ธรรมทีบุ่คคลประพฤตดิแีลว้ นําความสขุมาให ้ ความสตัยแ์ลมรีสลํ้าเลศิ
กวา่รสทัง้หลาย นกัปราชญก์ล่าวถงึชวีติของผูเ้ป็นอยูด่ว้ยปัญญา วา่ประเสรฐิสดุ 

  :  บุคคลขา้มโอฆะ ขา้มอรรณพ ล่วงทุกขไ์ด ้บรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งไรเล่า 
  : บุคคลขา้มโอฆะไดด้ว้ยศรทัธา ขา้มอรรณพไดด้ว้ยความไมป่ระมาท ล่วง

ทุกขไ์ดด้ว้ยความเพยีร บรสิทุธิไ์ดด้ว้ยปัญญา 
  :  บุคคลไดปั้ญญาอยา่งไร ทาํอยา่งไรจงึจะหาทรพัยไ์ด ้ บุคคลไดเ้กยีรตยิศ

อยา่งไร ทาํอยา่งไรจงึจะผกูมติรไวไ้ด ้บคุคลละโลกนี้แลว้ไปสูโ่ลกหน้าทาํอยา่งไร
จงึจะไมเ่ศรา้โศก 

  :  บุคคลเชือ่ธรรมของพระอรหนัต ์ เพือ่บรรลุนิพพาน ไมป่ระมาท มคีวาม
รอบคอบ ฟังดว้ยดยีอ่มไดปั้ญญา ผูท้าํการเหมาะเจาะไมท่อดธุระ 
ขยนัหมัน่เพยีร ยอ่มหาทรพัยไ์ด ้บุคคลยอ่มไดเ้กยีรตยิศเพราะความสตัย ์บคุคล
เมือ่ใหย้อ่มผกูมติรไวไ้ด ้บคุคลอยูค่รองเรอืนดว้ยศรทัธา และมธีรรม ๔ ประการ
น้ี คอื สจัจะ ทมะ ธติ ิจาคะ ละโลกน้ีไปแลว้ยอ่มไมเ่ศรา้โศก  

  สดุทา้ย อาฬวกยกัษ์ไดก้ราบทลูวา่ ขา้พระองคร์ูช้ดัถงึประโยชน์ภายหน้า 
พระพทุธเจา้เสดจ็มาเพือ่ประโยชน์แก่ขา้พระองคโ์ดยแท ้ วนันี้ ขา้พระองคร์ูช้ดั
ถงึทีใ่หท้านซึง่จะทาํใหม้ผีลมาก ขา้พระองคจ์กันอบน้อมพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
และพระธรรมซึง่มสีว่นชกันําใหเ้ป็นคนด ี(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๑) 

 2.อาฬวกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอาฬวกยกัษ์ทลูถามปัญหา อาฬวกยกัษ์ทลูถาม
พระผูม้พีระภาควา่ อะไรเป็นทรพัยเ์ครือ่งปลืม้ใจของคนในโลกน้ี ตรสัตอบวา่ 
ศรทัธา ทลูถามวา่ อะไรเมือ่ประพฤตแิลว้นําความสขุมาให ้ ตรสัตอบวา่ ธรรม 
(หมายถงึกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ด ูข.ุส.ุอ. ๑/๑๘๔/๒๖๒) ทลูถามวา่ อะไร มี
รสดกีวา่รสทัง้หลาย ตรสัตอบวา่ สจัจะ ทลูถามว่า ผูด้าํรงชวีติอยู่อยา่งไร 
ปราชญจ์งึกลา่วว่ามชีวีติประเสรฐิสดุ ตรสัตอบวา่ ผูด้าํรงชวีติดว้ยปัญญา 
นกัปราชญจ์งึกล่าว วา่มชีวีติประเสรฐิสดุ (สาํหรบัฆราวาส ดาํรงชวีติดว้ยปัญญา 
หมายถงึการนบัถอื พระรตันตรยั รกัษาศลี ๕ ศลี ๘, สาํหรบับรรพชติ ดาํรงชวีติ
ดว้ยปัญญา หมายถงึ ไมทุ่ศลี เจรญิภาวนา (ด ูข.ุส.ุอ. ๑/๑๘๔/๒๖๔) ทลูถามวา่ 
คนจะขา้มโอฆกเิลสได ้ อยา่งไร ตรสัตอบวา่ ขา้มดว้ยศรทัธา ทลูถามวา่ คนจะ
ขา้มหว้งมหรรณพไดอ้ยา่งไร ตรสัตอบวา่ ล่วงพน้ไดด้ว้ยความเพยีร ทลูถามวา่ 
คนจะบรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งไร ตรสั ตอบวา่ บรสิทุธิไ์ดด้ว้ยปัญญา ทลูถามวา่ คนจะได้
ปัญญาอยา่งไร ตรสัตอบวา่ ไดด้ว้ยการฟังธรรม ทลูถามวา่ คนจะไดท้รพัย์
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อยา่งไร ตรสัตอบวา่ไดด้ว้ยการ ทาํตนใหเ้หมาะสมกาลเทศะ มคีวาม
ขยนัหมัน่เพยีร ทลูถามวา่ คนจะไดช้ือ่เสยีงเกยีรตยิศอย่างไร ตรสัตอบวา่ ได้
ดว้ยความสตัยจ์รงิ ทลูถามวา่ จะผกูใจหมู่มติร อยา่งไร ตรสัตอบวา่ ดว้ยการ
แบ่งปันเสยีสละ ทลูถามวา่ คนเมือ่ตายแลว้จะไม ่ เศรา้โศกไดอ้ยา่งไร ตรสัตอบ
วา่ คนผูค้รองเรอืนควรมศีรทัธา ควรประพฤตธิรรม ๔ ประการ คอื สจัจะ ทมะ 
ขนัต ิ และจาคะ เมือ่ตายแลว้ยอ่มไม่เศรา้โศก ในทีส่ดุแห่งการสนทนาอาฬวก
ยกัษ์ไดด้วงตาเหน็ธรรม เลื่อมใสในพระพทุธศาสนา (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๘๒/
๕๔๒) 

อาฬวิกาภิกษุณี : ชือ่ภกิษุณีรปูหน่ึง นัง่กรรมฐาน ณ ป่าอนัธวนั เขตกรุงสาวตัถ ีดงัคาํในอาฬวิ
กาสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ อาฬวกิาภกิษุณีครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร เขา้ไป
บณิฑบาตยงักรุงสาวตัถ ี กลบัจากบณิฑบาต ภายหลงัจากฉนัภตัตาหารเสรจ็
แลว้ ตอ้งการวเิวก(ความสงดั) จงึเขา้ไปในป่าอนัธวนั ภายหลงัมมีารมาทาํหา 
เพือ่ใหส้ะดุง้ จงึไดก้ล่าวกบัมารผูม้บีาปวา่ ในโลกนี้มเีครือ่งสลดัออก(จากทุกข)์ 
เราสมัผสัดแีลว้ดว้ยปัญญา มารผูม้บีาป  ผูเ้ป็นเผา่พนัธุข์องผูป้ระมาทท่านไม่
รูจ้กัทางนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๖๒/๒๑๗) 

อาฬวิกาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอาฬวกิาภกิษุณี สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนั มารประสงคจ์ะใหอ้าฬวกิาภกิษุณีเกดิความกลวั หวาดสะดุง้ ขนพอง สยอง
เกลา้ และใหอ้อกจากวเิวกจงึเขา้ไปหาแลว้กล่าววา่ โลกนี้ ไมม่เีครือ่งสลดัออก
จากทุกข ์ ทา่นจกัทาํอะไรดว้ยวเิวก ทา่นจงเสพความยนิดใีนกาม จะไดไ้มต่อ้ง
เสยีใจภายหลงั นางอาฬวกิาภกิษุณีกลา่ววา่ โลกนี้ มเีครือ่งสลดัออกจากทุกข ์
เรารูด้ดีว้ยปัญญา ทา่นไมรู่จ้กัหรอก กามทัง้หลายเปรยีบดว้ยหอกและหลาว 
เป็นประหนึ่งผรีา้ย เราจงึไมย่นิดใีนกามนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๖๒/๒๑๗) 

อาฬวี, กรงุ,เม ือง : ชื่อเมอืงแห่งหนึ่งสมยัพทุธกาล ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พวกภกิษุชาวเมอืง
อาฬว ี กาํลงัเตรยีมพืน้ทีส่รา้งวหิารภกิษุรปูหน่ึงอยูข่า้งล่างยกศลิาสง่ขึน้ไป ศลิา
ทีภ่กิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนรบัไวไ้มด่ ี พลดัตกลงทบัศรีษะภกิษุรปูทีอ่ยู่ขา้งล่างจนถงึ
แก่มรณภาพ,ในทุกนิบาตและอายาจนสตูรกล่าวไวว้่า จติตคหบดแีละหตัถก
อุบาสกชาวเมอืงอาฬวน้ีีเป็นบรรทดัฐาน เป็นมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเรา
,ในปฐมหตัถกสตูร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  อคัคาฬวเจดยี ์  กรุงอาฬว ี
แลว้ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงทรงจาํหตัถกอุบาสกชาวเมอืงอาฬวี
วา่เป็นผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีน่่าอศัจรรย ์  ไมเ่คยปรากฏ ๗  ประการนี้แล (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๑/๑๘๒/๑๕๕, องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๑/๓๑,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๓๓/
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๑๑๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๕/๑๘๙,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๓/๒๖๔,๒๓/๒๔/
๒๖๗) 

อาฬหกะ, เครื่องตวง : มาตราตวงอยา่งหน่ึงทีใ่ชใ้นสมยัพทุธกาลเทา่กบั ๔ 
ปัตถะ,ชือ่มาตราตวงในบาล ี คอื ๔ นาฬ ี (ทะนาน) เป็น ๑ อาฬหกะ ดงัคาํใน
เขมาสตูรทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามวา่ อน่ึง นกัคาํนวณ  นกัประเมนิ  หรอื
นกัประมวลบางคนของพระองค ์  ผูส้ามารถคาํนวณน้ําในมหาสมุทรวา่ ‘น้ําเทา่น้ี
อาฬหกะ  เทา่น้ี ๑๐๐ อาฬหกะ เท่าน้ี ๑,๐๐๐  อาฬหกะ  หรอืเทา่น้ี  ๑๐๐,๐๐๐ 
อาฬหกะ’ มอียูห่รอื หรอืดงัคาํในปฐมอภสินัทสตูรและปุญญาภสินัทสตูร ทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่การทีจ่ะกาํหนดปรมิาณของน้ําในมหาสมทุรวา่ ‘น้ํามปีรมิาณ
เทา่น้ีอาฬหกะน้ํามปีรมิาณเทา่น้ี ๑๐๐ อาฬหกะ น้ํามปีรมิาณเท่าน้ี ๑,๐๐๐ 
อาฬหกะ หรอืน้ํามปีรมิาณเท่าน้ี  ๑๐๐,๐๐๐  อาฬหกะ’ ดงัน้ี ไมใ่ชจ่ะทาํไดง้า่ย  
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๗/๔๘๗,๒๒/๔๕/๗๔,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๐/๔๖๙,ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๓๗/๕๖๑) 

  มอีธบิายวา่ อาฬหกะ เป็นชือ่มาตราตวงในบาล ีคอื ๔ นาฬ ี(ทะนาน) เป็น ๑ 
อาฬหกะ และคาํวา่ อาฬหกะ คอื มาตราตวงอยา่งหนึ่งทีใ่ชใ้นสมยัพทุธกาล 
ไดแ้ก่ 

                 ๔ กุฑวุะ หรอืปสตะ (ฟายมอื)     เป็น   ๑ ปัตถะ 
                 ๔ ปัตถะ                เป็น   ๑ อาฬหกะ 
                 ๔ อาฬหกะ           เป็น  ๑ โทณะ (ด ูอภธิา.ฏ.ีคาถา ๔๘๐-๔๘๔)  
อาฬมัพะ : ชือ่เทพบุตรองคห์น่ึงเป็นดุรยิเทพ ดงัคาํในรชัชุมาลาวมิานทีร่ชัชุมาลาเทพธดิา

กล่าวไวว้า่ เหล่าดุรยิเทพ  ๖๐,๐๐๐ องคช์ว่ยกนัปลุกเรา้ดฉินัใหเ้กดิปีตโิสมนสั 
ไดแ้ก่  เทพบุตรมนีามวา่  อาฬมัพะ  คคัคระ  ภมีะ  สาธุวาท ี  ปสงัสยะ (ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๘๔๙/๙๘) 

อาฬารดาบส กาลามโคตร :อาจารยผ์ูส้อนสมาบตัทิีพ่ระมหาบุรษุเสดจ็ไปศกึษาอยูด่ว้ยคราว
หน่ึง ก่อนทีจ่ะทรงบาํเพญ็ทุกรกริยิา, ทา่นผูน้ี้ไดส้มาบตัถิงึชัน้อากญิจญัญายตน
ฌาน ดงัคาํในมหาวรรควา่ พระผูม้พีระภาคไดท้รงดาํรวิา่ เราจะพงึแสดงธรรมแก่
ใครก่อนหนอ  ใครจกัรูธ้รรมนี้ไดฉ้บัพลนั แลว้ทรงดาํรติ่อไปวา่ อาฬารดาบส  
กาลามโคตรนี้  เป็นบณัฑติ  ฉลาด  เฉียบแหลม  มปัีญญา  มธีุลใีนตาน้อยมา
นาน  ถา้กระไร  เราจะพงึแสดงธรรมแก่อาฬารดาบส  กาลามโคตรก่อน  เธอจกั
รูธ้รรมนี้ได ้  ฉบัพลนั  ลาํดบันัน้  เทวดาผูไ้มป่รากฏกายมาทลูพระผูม้พีระภาค
วา่  พระองคผ์ูเ้จรญิ อาฬารดาบส  กาลามโคตร  ไดท้าํกาละ ๗ วนัแลว้  แมพ้ระ
ผูม้พีระภาคกไ็ดเ้กดิญาณขึน้วา่ อาฬารดาบส กาลามโคตร ไดท้าํกาละ ๗  วนั
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แลว้ จงึทรงดาํรวิา่ อาฬารดาบส  กาลามโคตร  เป็นผูม้คีวามเสือ่มนานหนอ 
เพราะถา้เธอไดฟั้งธรรมนี้กจ็ะพงึรูไ้ดฉ้บัพลนั,ในสาวกปรากฏหลายคน เชน่ ใน
มหาปรนิิพพานสตูรกล่าววา่ โอรสเจา้มลัละพระนามวา่ปุกกุสะ เป็นสาวกของ
อาฬารดาบส  กาลามโคตร  เดนิทางไกลจากกรุงกุสนิาราไปกรุงปาวา เหน็พระ
ผูม้พีระภาคประทบัอยู่ทีค่วงไมต้น้หนึ่ง ครัน้แลว้จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ
ทีป่ระทบั  ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ ทีส่มควร (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๐/๒๕๕๘,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑๙๒/๑๔๑,๑๐/๑๙๒/๑๔๒,๑๐/๑๙๓/๑๔๓,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๗๑/
๔๐๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๗/๓๙๕,๑๓/๔๗๕/๖๐๑) ; เรยีกเตม็วา่ อาฬารดาบส 
กาลามโคตร 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มคีวามเสือ่มนานหนอ หมายถงึมคีวามเสือ่มมาก 
เพราะเสือ่มจากมรรคและผลทีจ่ะพงึบรรลุ เพราะเกดิในอกัขณะ คอื อาฬา
รดาบสตายไปเกดิในอากญิจญัญายตนภพ  (ว.ิอ. (บาล)ี ๓/๑๐/๑๖)  

อาฬาระ, ดาบส : ชือ่ดาบสองคห์น่ึง มปีรากฏในสงัขปาลชาดก ดาบสรปูหน่ึงเคยไปเทีย่วชม
วมิานของสงัขปาลนาคราช จงึไดอ้อกบวช ดงัคาํวา่ (พระเจา้กรุงพาราณสตีรสั
วา่) ทา่นมลีกัษณะคลา้ยพระอรยิะ มดีวงตาแจม่ใส เหน็จะเป็นคนบวชออกจาก
สกุลไฉนหนอทา่นผูม้ปัีญญาจงึสละทรพัยแ์ละโภคะออกจากเรอืนบวชเสยีเล่า 
(อาฬารดาบสกราบทลูวา่) ขอถวายพระพรมหาบพติรผูเ้ป็นเทพแห่งนรชน 
อาตมาไดเ้หน็วมิานของพญาสงัขปาลนาคราช ผูม้อีานุภาพมากดว้ยตนเอง ครัน้
เหน็แลว้จงึไดบ้วชเพราะเชือ่วบิากอนัยิง่ใหญ่แหง่บุญทัง้หลาย หรอืดงัคาํทีว่า่ 
ทา่นอาฬาระ ภรรยาของขา้พเจา้ทัง้  ๓๐๐ นางเหล่าน้ี ลว้นเอวบางรา่งน้อย มี
ผวิพรรณดงักลบีปทุม ทา่นอาฬาระ นางเหล่าน้ีพงึบาํเรอกามแก่ทา่น ขอทา่น
โปรดใหน้างเหล่านัน้บําเรอทา่นเถดิ (อาฬารดาบสกราบทลูต่อไปวา่) อาตมาได้
เสวยกามรสอนัเป็นทพิยอ์ยู ่ ๑ ปี คราวนัน้จงึไดถ้ามยิง่ขึน้ไปวา่ นาคสมบตัน้ีิ 
ทา่นไดเ้พราะทาํกรรมอะไร ไดอ้ยา่งไร ไฉนทา่นจงึไดค้รอบครองวมิานอนั
ประเสรฐิ (ข.ุชา.จตฺตาลสี.(ไทย) ๒๗/๑๘๐/๖๒๔,๒๗/๑๘๓/๖๒๕,๒๗/๑๘๖/
๖๒๕) 

อาํนาจ : กาํลงั, พลงั,ความรุนแรง,การบงัคบั (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๖๙/๒๙๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๑๙๘/๒๓๕,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑/๒,๑๔/๒/๓,๑๔/๓/๕,๑๔/๔/๖,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗๗/
๘๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓/๓๘,๒๑/๑๒๖/๑๙๔,๒๑/๑๘๖/๒๖๖) 

อาํนาจประโยชน์ : เหตุ,เรือ่งราว ดงัคาํในสกักปัญหสตูรที ่พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่  จอม
เทพ พระองคท์รงพจิารณาเหน็อาํนาจประโยชน์อะไร จงึทรงประกาศการได้
ความยนิด ี การไดโ้สมนสัเชน่นี้ หรอืดงัคาํในภรเภรวสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
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วา่ เราเหน็อาํนาจประโยชน์ ๒ ประการ คอื (๑)  การอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนัของ
ตน(๒) การอนุเคราะหชุ์มชนผูเ้กดิในภายหลงั จงึเขา้อาศยัเสนาสนะอนัเงยีบ
สงดัคอืป่าโปรง่และป่าทบึ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๖๙/๒๙๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๕/๔๓,ม.
ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๗/๔๕๒,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๔/๒๕๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๙/
๓๓๑,๑๙/๕๒๘/๓๔๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๓/๓๖๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อาํนาจประโยชน์ หมายถงึเหตุ (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี 
๒/๒๐๑/๗๔)  

อาํมาตย  ์: ขา้ราชการ, ขา้เฝ้า; ทีป่รกึษา ดงัคาํวา่ พระราชาแหง่แควน้มคธพระนามวา่
อชาตศตัร ูเวเทหบิุตร มอํีามาตยแ์วดลอ้ม ประทบันัง่อยูบ่นปราสาทชัน้บน (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๑๕๐/๔๘,๙/๓๐๒/๑๑๒,๙/๓๐๔/๑๑๕,๙/๓๒๖/๑๒๖,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓/
๑๕,๑๐/๒๑๑/๑๕๙,๑๐/๒๑๑/๑๖๐,๑๐/๓๕๐/๒๗๘,๑๐/๓๕๒/๒๗๙,ท.ีปา.(ไทย)
๑๑/๖๖/๔๕,๑๑/๒๐๔/๑๖๖,๑๑/๒๑๐/๑๗๑) ; ด ูอมาตย์  

อาํมาตยข์้าราชบริพาร :ขา้ราชการขา้เฝ้าทีป่รกึษาของพระราชา,ทีป่รกึษาของพระราชาใน
ประเทศราชเลก็, ขา้เฝ้าทีป่รกึษาของพระราชาในประเทศใหญ่ ดงัคาํในนนัทก
เปตวตัถุทีก่ล่าวไวว้า่ พระเจา้สรุฏัฐเ์สดจ็พระราชดาํเนินไปจนถงึป่าใหญ่ ซึง่
เขยีวชอุ่มคลา้ยสเีมฆ ทัง้สแีละสณัฐานกค็ลา้ยเมฆ  ปรากฏอยู ่ เสดจ็ลงจากคอ
ชา้งแลว้เสดจ็เขา้ไปใกลต้น้ไม ้ ประทบันัง่ทีโ่คนตน้ พรอ้มทัง้หมูอ่าํมาตยข์า้ราช
บรพิาร (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๗๐/๒๗๘) หรอืดงัคาํวา่ ดงัคาํในโสณฑทณัฑสตูรที่
พราหมณ์โสณทณัฑะพกัผอ่นกลางวนัอยู ่ณ ปราสาทชัน้บน  มองเหน็พราหมณ์
และคหบดชีาวกรุงจมัปาซึง่ลว้นออกจากกรุงจมัปาเดนิรวมกนัเป็นหมูไ่ปยงัสระ
โบกขรณีคคัครา  จงึเรยีกอํามาตยท์ีป่รกึษามาถาม หรอืดงัคาํในจงักสีตูรวา่ จงักี
พราหมณ์พกัผอ่นกลางวนัอยู ่ณ ปราสาทชัน้บน  มองเหน็พราหมณ์และคหบดี
ชาวบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะซึง่ลว้นออกจากบา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะ
เดนิรวมกนัเป็นหมู ่ ไปทางทศิเหนือ เขา้ไปยงัป่าไมส้าละชือ่เทพวนัจงึเรยีก
อาํมาตยท์ีป่รกึษามาถาม (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๐๒/๑๑๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๓/๕๓๑) 
หรอื ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูรทีว่า่ พระเจา้โอกกากราชตรสัถามหมูอ่าํมาตยร์าช
บรพิารวา่ เวลานี้พวกกุมารอยูท่ีไ่หน พวกอํามาตยร์าชบรพิารกราบทลูวา่ ‘ขอ
เดชะ เวลานี้พระราชกุมารพาํนกัอยูณ่ ราวป่าไมส้ากะใหญ่  รมิฝัง่สระโบกขรณ ี 
เชงิภเูขาหมิพานต ์ ทรงอยูร่ว่มเป็นสามภีรรยากบัพระภคนีิของพระองคเ์อง 
เพราะเกรงพระชาตจิะปนกบัผูอ้ื่น’ หรอืดงัคาํในมโหสธชาดกทีก่ลา่ววา่ 
พระราชาของขา้พระองคพ์รอ้มดว้ยอาํมาตยร์าชบรพิาร เสดจ็ขา้มแมน้ํ่าคงคาไป
แลว้แต่วานนี้ถา้พระองคจ์กัทรงตดิตามไป  กจ็กัตกไปสูค่วามลาํบาก เหมอืนกา
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บนิไลต่ดิตามพญาหงส ์ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๖๗/๙๓,๙/๒๗๔/๙๕,๙/๒๗๔/๙๖,๙/
๓๓๙/๑๓๒,๓๓๙/๑๓๓,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๒๘/๒๙๖) 

อิจฉา : ความปรารถนา, ความอยากได;้ไทยมกัใชใ้นความหมายวา่รษิยา ในมหาโควนิท
สตูรกล่าววา่เป็นกลิน่ชัว่รา้ย ดงัคาํทีส่นงักุมารพรหมตรสัตอบวา่ ‘โกธะ  (ความ
โกรธ)  โมสวชัชะ  (การพดูเทจ็) นิกต ิ (การโกง) โทพภะ (การประทุษรา้ยมติร) 
กทรยิตา(ความตระหนี่) อตมิานะ  (ความดหูมิน่) อุสุยา  (ความรษิยา) อจิฉา 
(ความปรารถนา) หรอืดงัคาํในจกักวตัตสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  เมื่อมนุษยม์อีายขุยั  ๘๐,๐๐๐  ปี  จกัมอีาพาธ  ๓  อยา่งคอื (๑)  
อจิฉา (๒)  อนสนะ (๓)  ชรา  เมือ่มนุษยม์อีายขุยั ๘๐,๐๐๐ ปี  ชมพทูวปีน้ีจกั
มัง่คัง่อุดมสมบรูณ์  บา้น  นิคมและราชธานีมทีุกระยะชัว่ไกบ่นิตก (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๒๐/๒๔๘,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๖/๗๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อจิฉา ในทีน้ี่หมายถงึตณัหาทีท่าํใหเ้กดิคาํพดู
อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นจงใหอ้าหารแก่เรา’ (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๑๐๖/๔๐)  

อิจฉานังคลคาม,อิจฉานังคละ,หมู่บา้น : ชือ่หมูบ่า้นแหง่หนึ่งในแควน้โกศล พระผูม้ี
พระภาคเคยไปประทบั ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปใน
แควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่ประมาณ ๕๐๐ รปู เสดจ็ถงึหมูบ่า้น
พราหมณ์ชาวโกศลชือ่อจิฉานงัคลคามประทบัอยู ่ ณ ราวป่าอจิฉานงัคลวนั ใกล้
อจิฉานงัคลคาม,ไดพ้ราหมณ์โปกขรสาตเิป็นสาวกในตอนทา้ย,ในนาคติสตูรก็
กล่าววา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้โกศล  พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู่
ใหญ่  เสดจ็ถงึหมูบ่า้นพราหมณ์แควน้โกศลชือ่อจิฉานงัคละ  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๒๕๔/๘๗,๙/๒๕๕/๘๗,๙/๒๕๗/๘๙๒๓/๘๖/๔๑๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๑) 

อิจฉานังคลวนั : ป่าชือ่อจิฉานงัคละ ใกลอ้จิฉานงัคลคาม แควน้โกศล ดงัคาํในอมัพฏัฐสตูรวา่ 
พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่
ประมาณ ๕๐๐ รปู เสดจ็ถงึหมู่บา้นพราหมณ์ชาวโกศลชือ่อจิฉานงัคลคาม
ประทบัอยู ่ ณ ราวป่าอจิฉานงัคลวนั ใกลอ้จิฉานงัคลคาม (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๔/
๘๗,๙/๒๕๕/๘๗,๙/๒๕๗/๘๙,๙/๒๕๙/๙๐) 

อิจฉานังคลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีก่รุงอจิฉานงัคละ พระผูม้พีระภาคตรสั
กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ถา้ถูกพวกอญัเดยีรถยีถ์ามวา่ สว่นมากศาสดาของพวกทา่น
อยูจ่าํพรรษาดว้ยวหิารธรรมขอ้ไหน ใหต้อบวา่ อยูด่ว้ยอานาปานสตสิมาธ ิ แลว้
ตรสัต่อไปวา่ อานาปานสตสิมาธเิป็นธรรมเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ ของพรหม
และของพระตถาคต (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๘๗/๔๖๙) 
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อิจฉานังคละ, กรงุ : ชื่อกรุงแหง่หนึ่งในแควน้โกศล ดงัคาํในอจิฉานงัคลสตูรวา่ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ ณ ไพรสณฑช์ื่ออจิฉานงัคละเขตกรงุอจิฉานงัคละ ณ  ทีน่ัน้แล  
พระผูม้พีระภาครบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราปรารถนา
จะหลกีเรน้อยูผู่เ้ดยีวสกั ๓ เดอืน ใครๆ อยา่เขา้ไปหาเรา ยกเวน้ภกิษุผูนํ้า
อาหารบณิฑบาตเขา้ไปใหร้ปูเดยีว หรอืดงัคาํในกงัเขยยสตูรวา่ สมยัหนึ่ง  พระผู้
มพีระภาคประทบัอยู ่  ณ  ไพรสณฑช์ือ่อจิฉานงัคละเขตกรุงอจิฉานงัคละ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๙๘๗/๔๖๙,๑๙/๙๘๘/๔๗๒) 

อิจฉานังคละ,หมู่บา้น,ราวป่า : ชือ่หมูบ่า้นแหง่หนึ่ง ดงัคาํในวาเสฏฐสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่  ณ  ราวป่าอจิฉานงัคละ  ใกลห้มูบ่า้นชือ่อจิฉานงัคละ (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๔๕๔/๕๗๒) 

อิจฉาวจร : การประพฤตตินในทางตํ่าทรามตามอาํนาจความปรารถนา หมายถงึกเิลสเพยีง
ดงัเนิน ดงัคาํในอนงัคณสตูรทีท่า่นพระมหาโมคคลัลานะถามวา่“ทา่นผูม้อีายุ 
ทา่นกล่าววา่  ‘กเิลสเพยีงดงัเนิน  กเิลสเพยีงดงัเนิน’  คาํวา่  ‘กเิลสเพยีงดงัเนิน’ 
นัน่เป็นชือ่ของอะไรหนอ” ทา่นพระสารบีุตรตอบวา่  “ทา่นผูม้อีายุ คาํวา่ ‘กเิลส
เพยีงดงัเนิน’ น้ี  เป็นชือ่ของอจิฉาวจร ทีเ่ป็นบาปอกุศล (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๐/
๔๘,๖๒/๕๓,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๕/๑๙๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อจิฉาวจร หมายถงึการประพฤตตินในทางตํ่า
ทรามตามอํานาจความปรารถนา (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๖๐/๑๕๕)  

อิจฉาสตูร :  ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อิจฉาสตูร พระสตูรวา่ดว้ยความอยากไดล้าภ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ

ทัง้หลายวา่ บุคคล ๘ จาํพวก คอื (๑) เธอพยายาม เพือ่ใหไ้ดล้าภกไ็ม่ไดล้าภ 
เพราะไมไ่ดล้าภ เธอจงึเศรา้โศก และเคลื่อนจากสทัธรรม(วปัิสสนา) (๒) เธอ
พยายาม เพือ่ใหไ้ดล้าภกไ็ดล้าภ เพราะไดล้าภนัน้ เธอจงึประมาท และเคลื่อนจาก
สทัธรรม (๓) เธอไมพ่ยายามเพือ่ใหไ้ดล้าภกไ็มไ่ดล้าภ เพราะไมไ่ดล้าภ เธอจงึ
เศรา้โศก และเคลื่อนจากสทัธรรม (๔) เธอไมพ่ยายามเพือ่ใหไ้ดล้าภกไ็ดล้าภ 
เพราะไดล้าภนัน้ เธอจงึประมาท และเคลื่อนจากสทัธรรม (๕) เธอพยายาม
เพือ่ใหไ้ดล้าภ แต่กไ็มไ่ดล้าภ เพราะไมไ่ดล้าภนัน้ เธอกไ็มเ่ศรา้โศก และไม่
เคลื่อนจากสทัธรรม (๖) เธอพยายามเพือ่ใหไ้ดล้าภกไ็ดล้าภ เพราะไดล้าภนัน้ 
เธอกไ็มป่ระมาท และไมเ่คลื่อนจากสทัธรรม (๗) เธอไม่พยายามเพือ่ใหไ้ดล้าภก็
ไมไ่ดล้าภ เพราะไมไ่ดล้าภนัน้ เธอกไ็มเ่ศรา้โศก และไมเ่คลื่อนจากสทัธรรม (๘) 
เธอไมพ่ยายามเพือ่ใหไ้ดล้าภ แต่กไ็ดล้าภ เพราะไดล้าภนัน้ เธอกไ็มป่ระมาท 
และไมเ่คลื่อนจากสทัธรรม เมือ่ภกิษุอยูอ่ยา่งสงดั(คอืสงดัทางกาย แต่ไม่
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ประพฤตใิหต้อ่เน่ือง(คอืไมเ่จรญิวปัิสสนากมัมฏัฐานใหต้่อเนื่องกนัไป) ความ
อยากไดล้าภ(คอืปัจจยั ๔)กเ็กดิขึน้ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๑/๓๕๕) 

 2.อิจฉาสตูร พระสตูรวา่ดว้ยความอยากไดล้าภ พระสารบีตุรกล่าวกบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ บุคคล ๘ จาํพวก มเีน้ือหาสาระเหมอืนในอจิฉาสตูรแหง่ภมูิ
จาลวรรค ต่างกนัแต่เพยีงผูแ้สดงเท่านัน้ คอื ในอจิฉาสตูรแหง่ภมูจิาลวรรค พระ
ผูม้พีระภาคทรงแสดง สว่นในอจิฉาสตูรในยมกวรรคนี้ พระสารบีุตรแสดง 
(องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๗/๓๙๒) 

 3.อิจฉาสตูร พระสตูรวา่ดว้ยความอยาก สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนั เทวดาทลูถามวา่ อะไรผกูโลกไว ้ เพราะกาํจดัอะไรจงึจะพน้ได ้
เพราะละอะไรจงึจะตดัเครือ่งผกูได ้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ โลกถูกความ
อยากผกูไว ้ จะพน้จากเครือ่งผกูไดเ้พราะกาํจดัความอยาก และจะตดัเครือ่งผกู
ไดเ้พราะละความอยาก (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๖๙/๗๗) 

อิญชิตะ : ความหวัน่ไหว ดงัคาํในทวยตานุปัสสนาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทุกขอ์ยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเกดิขึน้ ทุกขน์ัน้ทัง้หมดยอ่มเกดิเพราะอญิชติะเป็นปัจจยั เพราะ
ดบัอญิชติะ ทกุขจ์งึเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีต่อไป,ในวภิงัคก์ล่าววา่ม ี๙ อยา่ง คอื อญิชิ
ตะ ๙ คอื ๑. ความหวัน่ไหววา่  เราม ี๒. ความหวัน่ไหววา่ เราเป็น ๓. ความ
หวัน่ไหววา่ เราเป็นสิง่นี้ ๔. ความหวัน่ไหววา่ เราจกัม ี๕.ความหวัน่ไหววา่ เรา
จกัเป็นสตัวม์รีปู ๖. ความหวัน่ไหววา่  เราจกัเป็นสตัวไ์มม่รีปู ๗. ความหวัน่ไหว
วา่ เราจกัเป็นสตัวม์สีญัญา ๘. ความหวัน่ไหววา่ เราจกัเป็นสตัวไ์มม่สีญัญา ๙. 
ความหวัน่ไหววา่ เราจกัเป็นสตัวม์สีญัญากม็ใิช ่ ไมม่สีญัญากม็ใิช ่ (ข.ุส.ุ(ไทย) 
๒๕/๗๕๕/๖๘๑,๒๕/๗๕๖/๖๘๑,๒๕/๗๕๗/๖๘๑,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๖๔/๖๑๘) 

อิฏฏิยะ, ภิกษุ : ชือ่พระเถระรปูหน่ึงทีนํ่าพระวนิยัปิฎกมาสูเ่กาะลงักา ดงัคาํในปรวิารวา่ พระ
เถระผูป้ระเสรฐิมปัีญญามากเหล่าน้ี  คอื พระมหนิทะ  พระอฏิฏยิะ  พระอุตตยิะ  
พระสมัพละ ฯลฯ พระเถระผูป้ระเสรฐิมปัีญญามากเหล่าน้ี  รูพ้ระวนิยั ฉลาดใน
มรรค  ไดป้ระกาศพระวนิยัปิฎกไวใ้นเกาะตามพปัณณิ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓/๕,๘/๘/
๑๓,๘/๒๒/๒๕,๘/๑๙๒/๑๘๐,๘/๒๐๒/๒๐๖) 

อิฏฐธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีน่่าปรารถนา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีน่่าปรารถนา 
น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้าก ม ี๑๐ คอื (๑) โภคสมบตั ิ (๒) ผวิพรรณ (๓) ความ
ไมม่โีรค (๔) ศลี (๕) พรหมจรรย ์(๖) มติร (๗) ความเป็นพหสูตู (๘) ปัญญา (๙) 
ธรรม (๑๐) สวรรค ์ สว่นธรรมทีเ่ป็นอนัตรายต่อธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่
น่าพอใจ หาไดย้าก ม ี ๑๐ คอื (๑) ความเกยีจครา้น ไมข่ยนัหมัน่เพยีร เป็น
อนัตรายต่อโภคสมบตั ิ (๒) การไมป่ระดบัตกแต่ง เป็นอนัตรายตอ่ผวิพรรณ (๓) 
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การทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นสปัปายะ เป็นอนัตรายต่อความไม่มโีรค (๔) ความเป็นผูม้ปีาป
มติร(มติรชัว่) เป็นอนัตรายต่อศลี (๕) ความไมส่าํรวมอนิทรยี ์ เป็นอนัตรายต่อ
พรหมจรรย ์ (๖) การแกลง้กล่าวใหค้ลาดเคลื่อนจากความจรงิ เป็นอนัตรายต่อ
มติร (๗) การไมท่าํการสาธยาย เป็นอนัตรายต่อความเป็นพหสูตู (๘) การไมฟั่ง
ดว้ยด ี การไมส่อบถาม เป็นอนัตรายต่อปัญญา (๙) การไมป่ระกอบความเพยีร 
การไมพ่จิารณา เป็นอนัตรายต่อธรรม (๑๐) การปฏบิตัผิดิ เป็นอนัตรายตอ่
สวรรค ์ แลว้ตรสัอกีวา่ ธรรมทีเ่ป็นอาหารของธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่ น่า
พอใจ หาไดย้าก ม ี๑๐ คอื (๑) ความขยนัหมัน่เพยีร ไมเ่กยีจครา้น เป็นอาหาร
ของโภคสมบตั ิ(๒) การประดบัตกแต่ง เป็นอาหารของผวิพรรณ (๓) การทาํสิง่ที่
เป็นสปัปายะ เป็นอาหารของความไมม่โีรค (๔) ความเป็นผูม้กีลัยาณมติร(มติร
ด)ี เป็นอาหารของศลี (๕) ความสาํรวมอนิทรยี ์ เป็นอาหารของพรหมจรรย ์ (๖) 
การไมแ่กลง้กล่าวใหค้ลาดเคลื่อนจากความจรงิ เป็นอาหารของมติร (๗) การทาํ
การสาธยาย เป็นอาหารของความเป็นพหสูตู (๘) การฟังดว้ยด ี การสอบถาม 
เป็นอาหารของปัญญา (๙) การประกอบความเพยีร การพจิารณา เป็นอาหาร
ของธรรม (๑๐) การปฏบิตัชิอบ เป็นอาหารของสวรรค ์(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๓/
๑๖๐) 

อิฏฐผล : ผลทีน่่าปรารถนาดงัคาํในกณัณกตัถลสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ มหาบพติร 
อยา่งนัน้เหมอืนกนัเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีอ่ฏิฐผลใดอนับุคคลผูม้ศีรทัธามอีาพาธน้อย 
ไมโ่ออ้วด  ไม่มมีารยา  ปรารภความเพยีรมปัีญญา  พงึถงึอฏิฐผลนัน้  บุคคลผู้
ไมม่ศีรทัธา มอีาพาธมากโออ้วดมมีารยาเกยีจครา้นมปัีญญาทราม จกัถงึได ้ ขอ
ถวายพระพร (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๙/๔๖๕) 

อิฏฐสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีน่่าปรารถนา พระผูม้พีระภาคตรสักบัทา่นอนาถบณิฑกิ
เศรษฐวีา่ ธรรมทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่ น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก ๕ คอื อาย ุ
วรรณะ สขุ ยศ และสวรรค ์ธรรม ๕ น้ี ไมใ่ชจ่ะไดม้าดว้ยการออ้นวอนหรอืดว้ย
การตัง้ความปรารถนา เพราะถา้ไดม้าดว้ยการออ้นวอนหรอืดว้ยการตัง้ความ
ปรารถนาแลว้กจ็ะไมม่ใีครเสือ่มจากอะไรเลย แตเ่มือ่ไดป้ฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดธ้รรม ๕ 
นัน้ ยอ่มจะไดธ้รรมทัง้ ๕ ดงักล่าวขา้งตน้อยา่งแน่นอน แลว้ตรสัคาถาสรุป
ใจความวา่ บณัฑติทัง้หลายสรรเสรญิความไมป่ระมาทในการทาํบุญ บณัฑติผูไ้ม่
ประมาทแลว้ ยอ่มยดึประโยชน์ทัง้สองไวไ้ด ้คอืประโยชน์ในภพนี้ และประโยชน์
ในภพหน้า ผูม้ปัีญญาทา่นเรยีกวา่ บณัฑติ เพราะบรรลุถงึประโยชน์ทัง้สองนัน้
แลว้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๓/๖๗) 
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อิฏฐารมณ์ : อารมณ์ทีน่่าปรารถนา สิง่ทีค่นอยากไดอ้ยากพบ แสดงในแงก่ามคุณ๕ ไดแ้ก่ รปู 
เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีน่่ารกัใคร ่ น่าชอบใจ แสดงในแงโ่ลกธรรม ไดแ้ก่ 
ลาภ ยศ สรรเสรญิ และความสขุ ดงัคาํวา่ ◌เูขาหนิแทง่ทบึยอ่มไมส่ะเทอืน
เพราะลม  ฉนัใด  รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์ทัง้มวลทัง้ทีเ่ป็น
อฏิฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ยอ่มทาํจติของผูค้งทีใ่หห้วัน่ไหวมไิดฉ้นันัน้ หรอืดงั
คาํในนิพพานธาตุสตูรวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้เป็นพระอรหนัตขณีาสพ  อยู่จบ
พรหมจรรยแ์ลว้  ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชน์ตน
โดยลาํดบัแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ หลุดพน้แลว้เพราะรูช้อบ  เพราะอนิทรยี ์๕ ที่
ยงัคงอยู ่ ไม่ดบัไป  ภกิษุนัน้จงึประสบอฏิฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์เสวยสขุและ
ทุกขอ์ยู ่  (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๔/๑๓, ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๔๔/๓๙๓,๒๕/๑๕๔/
๕๓๕,๒๕/๑๕๕/๕๓๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๓,๒๙/๑๙๒/๕๕๔,๒๙/๒๐๓/๕๙๔,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๖๖/๑๓๙) ; ตรงขา้มกบั อนิฏฐารมณ์  

อิณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นหน้ี พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความทุกขข์องกามโภคี
บุคคล (ผูค้รองเรอืน) ม ี๖ คอื (๑) ความยากจน (๒) การกูห้น้ี (๓) การใชค้นื
ดอกเบีย้ (๔) การถูกทวงหนี้ (๕) การถูกตดิตาม (๖) การถูกจองจาํ แลว้ตรสัถงึ
ความทุกขข์องภกิษุเปรยีบเทยีบความทุกขข์องกามโภคบีุคคล แตม่คีวามหมาย
ต่างกนั ๖ คอื (๑) ความยากจน หมายถงึความไมม่ศีรทัธา หริ ิโอตตปัปะ วริยิะ 
และปัญญาในกุศลธรรมทัง้หลาย (๒) การกู้หน้ี หมายถงึการประพฤตกิายทุจรติ 
การประพฤตวิจทุีจรติ การประพฤตมิโนทุจรติ (๓) การใช้ดอกเบ้ีย หมายถงึการ
ปกปิดทุจรติทัง้ ๓ เป็นเหต ุ(๔) การทวงหนี้ หมายถงึการถูกวา่กล่าววา่ทา่นเป็น
ผูท้าํอยา่งนี้ เป็นผูป้ระพฤตอิยา่งนี้ (๕) การถูกติดตาม หมายถงึการถูกบาป
อกุศลวติกครอบงาํ (๖) การถูกจองจํา หมายถงึการทีบุ่คคลเป็นผูเ้ขญ็ใจ ยากไร ้
ประพฤตทิุจรติทัง้ ๓ หลงัจากตายแลว้ ยอ่มถูกจองจาํในเรอืนจาํคอืนรก หรอื
เรอืนจาํคอืกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน แลว้ตรสัสรุปวา่ พระองคไ์มเ่หน็เรอืนจาํอยา่งอื่น
แมอ้ยา่งหนึ่ง ทีร่า้ยกาจอยา่งนี้ เป็นทุกขอ์ยา่งนี้ และทาํอนัตรายแก่การบรรลุ
นิพพาน ซึง่เป็นแดนเกษมจากโยคะ อนัยอดเยีย่มอยา่งนี้ เหมอืนเรอืนจาํคอืนรก
หรอืเรอืนจาํคอืกาํเนิดสตัวด์ริจัฉานนี้เลย(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๕/๕๐๗) 

อิตถินทรีย  ์:  อนิทรยีค์อืผูห้ญงิ, อนิทรยีค์อือติถภีาวะ, ความเป็นหญงิ, เป็นขอ้ ๑ ในอนิทรยี ์๓ 
คอื ๑. อติถนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อือติถภีาวะ) ๒.ปุรสินิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืปุรสิภาวะ) 
๓.ชวีตินิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืชวีติ) มปีรากฏในชวีตินิทรยิสตูร,ในวภิงัคอ์ธบิาย
ความหมายไวว้า่   อติถนิทรยี ์เป็นไฉน ทรวดทรงหญงิ  เครือ่งหมายประจาํเพศ
หญงิ  กริยิาหญงิ  อาการหญงิ  สภาพหญงิ  ภาวะหญงิของสตร ี น้ีเรยีกวา่อติถิ
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นทรยี ์ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๙๒/๓๐๓, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,๓๑/๑๒๓/๑๙๐,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๒๒๐/๑๙๙,อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๕๑/๑๕,๓๖/๑๗๓/๓๙,๓๖/๑๘๒/
๔๑,๓๖/๑๙๒/๔๕,๓๖/๑๙๗/๔๘,๓๖/๒๓๖/๖๑,๓๖/๓๕๗/๙๐,๓๖/๔๑๐/๑๐๒) 

อิตถีกถา : เรือ่งสตร,ีเป็นขอ้ที ่๑๙ ในดริจัฉานกถา ๒๘ ดงัคาํวา่ พวกภกิษุฉพัพคัคยีล์ุกขึน้
สวมเขยีงเทา้ไมเ้ดนิจงกรมในทีก่ลางแจง้ มเีสยีงกกึกกัดงัอกึทกึ  สนทนา
ดริจัฉานกถาต่าง ๆ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๐/๒๐) 

อิตถีรตันะ : รตันะคอืผูห้ญงิ,เป็น ๑ ในรตันะ ๗ ประการ คอื (๑) จกักรตันะ (จกัรแกว้) (๒) 
หตัถริตันะ (ชา้งแกว้) (๓) อสัสรตันะ (มา้แกว้) (๔) มณิรตันะ (มณีแกว้) (๕) 
อติถรีตันะ (นางแกว้) (๖) คหปตริตันะ (ขนุคลงัแกว้) (๗) ปรณิายกรตันะ 
(ขนุพลแกว้) (ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๓/๑๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๗๑/๒๑๘) 

อิตถีลาภ : ลาภคอืผูห้ญงิ ดงัคาํในสลีวมีงัสชาดกวา่ ทุชจัจมาณพ สชุจัจมาณพ นนัทมาณพ 
สขุวจัฉนมาณพวชัฌมาณพและอทัธวุสลีมาณพนัน้ มคีวามตอ้งการหญงิสาว จงึ
พากนัละธรรมเสยี สว่นพราหมณ์ผูถ้งึฝัง่แหง่ธรรมทัง้ปวง มปัีญญา มี
ความกา้วหน้าในสจัจธรรม ตามรกัษาธรรมอยู ่ ละทิง้อติถลีาภเพราะเหตุอะไร
เล่า (ข.ุชา.จตกฺุก.(ไทย) ๒๗/๒๐/๑๖๐) 

อิติภวาภวกถา : เรือ่งความเจรญิและความเสือ่ม จดัอยูใ่นดริจัฉานกถา (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๐/
๒๐) 

อิติวตุตกะ : พระสตูร ๑๑๐ สตูรทีต่รสัโดย นยัวา่ “วุตฺต ํ เหต ํ ภควตา (จรงิอยู ่พระผูม้พีระ
ภาคตรสัไวอ้ยา่งนี้) ” ,เป็นขอ้ ๗ ในนวงัคสตัถุศาสน์,เป็นชือ่คมัภรีห์น่ึงในขทุทก
นิกาย ดงัคาํในอปัปัสสตุสตูรวา่ บคุคลบางคนในโลกนี้มสีตุะ คอืสตุตะ เคย
ยะเวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาตกะ อพัภตูธรรม เวทลัละน้อย  ทัง้
เขากห็ารูอ้รรถรูธ้รรม๓แหง่สตุะน้อยนัน้แลว้ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรมไม ่
บุคคลผูม้สีตุะน้อยทัง้ไมเ่ขา้ถงึสตุะ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙/๑๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๒๓๘/๒๕๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖/๒๕๕๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๓/๑๒๓,๒๒/
๗๔/๑๒๕,๒๒/๑๕๕/๒๕๓,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔,๒๙/๘๘/๒๗๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ (๖)อติวิตุตกะไดแ้ก่ พระสตูร ๑๑๐ สตูรทีต่รสัโดย  
นยัวา่ “วตฺุต ํเหต ํภควตา” (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๖/๒๘๒, ว.ิอ. (บาล)ี ๑/๒๖)  

อิติหาสะ : ชือ่คมัภรี ์๑ ในพระเวท หมายถงึคมัภรีพ์เิศษ ซึง่เป็นคมัภรีเ์ก่าแก่ของพราหมณ์
วา่ดว้ยคาํพดูวา่เป็นเชน่นี้ ดงัคาํทีพ่ระอุบาลเีถระกล่าวถงึอดตีของตนไวว้า่ 
ขา้พเจา้เป็นพราหมณ์มนีามวา่สชุาตะ ในกรุงหงสวด ี มกีองทรพัย ์ ๘๐  โกฏ ิมี
ทรพัยแ์ละขา้วเปลอืกเป็นอนัมาก เป็นผูค้งแก่เรยีน  ทรงมนตร ์ จบไตรเพท  
สาํเรจ็ในคมัภรีพ์ยากรณ์ลกัษณะ คมัภรีอ์ติหิาสะ  และไตรเพท อนัเป็นธรรมของ
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ตน หรอืดงัคาํในพทุธวงศท์ีพ่ระพุทธเจา้ตรสัเล่าไวว้า่ เราเป็นพราหมณ์นามวา่สุ
เมธะ อยูใ่นกรุงอมรวด ี  สัง่สมทรพัยไ์วห้ลายโกฏ ิมทีรพัยส์มบตัแิละธญัญาหาร
มากมาย เป็นผูค้งแก่เรยีน  ทรงจาํมนตร ์  จบไตรเพท ถงึความสาํเรจ็ในคมัภรี์
ทาํนายลกัษณะ และอติหิาสะ๒และในธรรมของตน (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๔๒/
๖๘,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๕/๕๖๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในเวททัง้ ๕  ไดแ้ก่ พระเวท ๕ คอื (๑) อริุเวท
หรอืฤคเวท (๒) ยชุรเวท (๓) สามเวท (๔) อาถรรพเวท(๕) อติหิาสะ (ส.ํส.อ. 
(บาล)ี ๑/๓๘/๗๘) คาํวา่ อติหิาสะ หมายถงึคมัภรีพ์เิศษ ซึง่เป็นคมัภรีเ์ก่าแก่ของ
พราหมณ์วา่ดว้ยคาํพดูวา่เป็นเชน่นี้ (ข.ุพทฺุธ.อ.(บาล)ี  ๕/๑๐๘)  

อิทธาทิเทสนาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการแสดงอทิธ(ิฤทธิ)์เป็นตน้ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ อทิธ(ิฤทธิ)์ ไดแ้ก่การสามารถแปลงกายเป็นหลายคนได ้ หายตวัได ้
ทะลุฝาหรอืกาํแพงไดเ้ป็นตน้ อทิธบิาท(ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ไดฤ้ทธิ)์ ไดแ้ก่
มรรคปฏปิทาทีเ่ป็นเหตใุหไ้ดฤ้ทธิ ์ อทิธบิาทภาวนา(การเจรญิอทิธบิาท) ไดแ้ก่
การเจรญิอทิธบิาทตามแนวของปธานธรรม และปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา 
ไดแ้ก่อรยิมรรคมอีงค ์๘  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๑/๔๐๕) 

อิทธานุภาพ : อานุภาพแหง่ฤทธิ ์ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ตระกลูอุปัฏฐากของทา่นพระปิลนิทวจั
ฉะในกรุงพาราณส ี  ถูกโจรปลน้และพาเดก็ไป  ๒  คน  ต่อมา  ทา่นพระปิลิ
นทวจัฉะช่วยนําเดก็หนีออกมาไวท้ีป่ราสาทดว้ยอทิธฤิทธิ ์  ชาวบา้นเลื่อมใสวา่  
น้ีเป็นอทิธานุภาพของทา่นพระปิลนิทวจัฉะโดยแท ้  หรอืดงัคาํในปมาทสตูรวา่ 
เมือ่พรหมทัง้ ๒ นัน้กล่าวแลว้เชน่นี้ พรหมนัน้อดกลัน้คาํนัน้ไมไ่ด ้ จงึเนรมติตน
เป็น ๑,๐๐๐  แลว้ไดก้ล่าวคาํน้ีกบัสพุรหมปัจเจกพรหมวา่  ทา่นผูนิ้รทุกข ์  ทา่น
เหน็อทิธานุภาพเหน็ปานนี้ของเราหรอืไม ่ สพุรหมปัจเจกพรหมกล่าววา่ เรา
เหน็อทิธานุภาพเหน็ปานนี้ของทา่นแลว้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๕๙/๑๓๒,ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑๗๗/๒๔๔) 

อิทธาภิสงัขาร : การปรุงแต่งฤทธิข์ ึน้ทนัใด, การบนัดาลดว้ยฤทธิ ์ดงัคาํในมหาวรรควา่ พระผู้
มพีระภาคทอดพระเนตรเหน็เศรษฐคีหบดเีดนิมาแต่ไกลครัน้ทอดพระเนตรเหน็
แลว้ทรงมพีระดาํรวิา่ ถา้กระไร  เราพงึบนัดาลอทิธาภสิงัขาร(การบนัดาลทาง
ฤทธิ)์  ใหเ้ศรษฐคีหบดผีูน้ัง่ทีน่ี่ไมเ่หน็ยสกุลบตุรนัง่อยูท่ีน่ัน่จงึทรงบนัดาลอทิธา
ภสิงัขารเชน่นัน้ หรอืดงัคาํในอมัพฏัฐสตูรวา่ ทนัใดนัน้พระผูม้พีระภาคทรง
บนัดาลอทิธาภสิงัขารใหเ้ขามองเหน็พระคุยหฐานซึง่เรน้อยูใ่นฝักและทรงแลบ
พระชวิหาสอดเขา้ชอ่งพระกรรณทัง้  ๒  ขา้งกลบัไปมา สอดเขา้ชอ่งพระนาสกิ
ทัง้ ๒ ขา้งกลบัไปมาแผปิ่ดจนมดิมณฑลพระนลาฏ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๒๗/๓๓, ๔/
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๒๘/๓๕,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๘๘/๑๐๖,๙/๒๙๕/๑๐๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๙๓/๔๒๔,๑๒/
๕๐๔/๕๔๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๘/๔๒๓,๑๓/๓๘๕/๔๗๔,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๐/
๑๒๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๖/๓๙๘) 

อิทธิ : ความสาํเรจ็, ความรุง่เรอืงงอกงาม;อํานาจทีจ่ะทาํอะไรไดอ้ยา่งวเิศษ ดงัคาํ
ในอทิธาทเิทสนาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เราจกัแสดงอทิธ ิ 
อทิธบิาท  อทิธบิาทภาวนาและปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนาแก่เธอทัง้หลาย  
เธอทัง้หลายจงฟัง  อทิธ ิ  เป็นอยา่งไร  คอื  ภกิษุในธรรมวนิยันี้ยอ่มแสดงฤทธิ ์
ไดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนกไ็ด ้  หลายคนแสดงเป็นคนเดยีว
กไ็ด ้  ฯลฯ  ใชอํ้านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกกไ็ด ้ น้ีเรยีกวา่อทิธ,ิในวภิงัค์
อธบิายความหมายไวว้า่ คาํวา่  อทิธ ิ  มอีธบิายวา่ ความสาํเรจ็  ความสาํเรจ็
ดว้ยด ี กริยิาทีส่าํเรจ็ กริยิาทีส่าํเรจ็ดว้ยด ี ความไดค้วามไดเ้ฉพาะ ความถงึ  
ความถงึดว้ยดคีวามถูกตอ้ง  การทาํใหแ้จง้ ความเขา้ถงึธรรมเหล่านัน้ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๘๓๑/๔๐๕,๑๙/๘๓๙/๔๑๗, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๓๑/๕๘๘,๓๑/๓๒/๕๘๙,
อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๔๓๔/๓๔๓,๓๕/๔๓๗/๓๔๕,๓๕/๔๔๐/๓๔๖,๓๕/๔๔๓/
๓๔๗,๓๕/๔๔๗/๓๔๙) 

อิทธิกถา : เรือ่งฤทธิ ์คาํวา่ อทิธกิถา แปลวา่ กถาวา่ดว้ยฤทธิ ์มเีพยีงนิทเทสเดยีว คอื ทส
อทิธ-ิ นิทเทส ดงันี้ 

  อุทเทส 
  สาระสาํคญัของอุทเทสน้ีแบ่งเป็น ๒ ตอน ดงัต่อไปน้ี 
  ตอนที ่๑ 
  ทา่นพระสารบีุตรตัง้คาํปุจฉาวา่ “(๑) ฤทธิเ์ป็นอยา่งไร (๒) ฤทธิม์เีทา่ไร (๓) 

ภมู ิแหง่ฤทธิม์เีทา่ไร (๔) บาทแหง่ฤทธิม์เีท่าไร (๕) บทแหง่ฤทธิม์เีทา่ไร (๖) มลู
แหง่ฤทธิม์เีทา่ไร” แลว้วสิชันามใีจความวา่ (๑) ชือ่วา่ฤทธิ ์ เพราะมสีภาวะสาํเรจ็ 
(๒) ฤทธิม์ ี๑๐ ประการ (๓) ภมูแิหง่ฤทธิ ์ม ี๔ ประการ (๔) บาทแห่งฤทธิ ์ม ี๔ 
ประการ (๕) บทแหง่ฤทธิม์ ี๘ ประการ (๖) มลูแหง่ฤทธิม์ ี๑๖ ประการ 

  ตอนที ่๒ 
  ทา่นพระสารบีุตรนําคาํวสิชันามาอธบิายโดยวธิปีุจฉาและวสิชันาตามลาํดบั 

ในทีน้ี่ขอแสดงเฉพาะคาํวสิชันาที ่๒ ดงันี้ 
  คาํปุจฉาวา่ “ฤทธิ ์๑๐ ประการ อะไรบา้ง” ทา่นวสิชันาวา่ ฤทธิ ์๑๐ ประการ 

คอื 
  ๑. ฤทธิท์ีอ่ธษิฐาน ... (เหมอืนอทิธพิละ ๑๐ ประการ ในพลกถาแหง่

ยคุนทัธวรรค) 
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  ๒.๑ ทสอทิธนิิทเทส 
  นิทเทส 
  ทสอทิธนิิทเทสอธบิายฤทธิ ์ ๑๐ ประการในอุทเทสขา้งตน้ของอทิธกิถา โดย

วธิปีุจฉาและวสิชันา ตามลาํดบั ในทีน้ี่ขอนําเฉพาะคาํอธบิายฤทธิท์ี ่๔-๕ และที ่
๑๐ มาแสดงพอเป็นตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

  ๔. คาํปุจฉาวา่ “ฤทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยญาณ เป็นอยา่งไร” ทา่นวสิชันามใีจความ 
วา่ สภาวะทีล่ะนิจจสญัญา ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยอนิจจานุปัสสนา เพราะเหตุนัน้ จงึ
เป็นฤทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยญาณ สภาวะทีล่ะสขุสญัญา ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยทุกขานุ- 
ปัสสนา... สภาวะทีล่ะอตัตสญัญา ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยอนตัตานุปัสสนา... สภาวะ 
ทีล่ะนนัท ิ ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยนิพพทิานุปัสสนา... สภาวะทีล่ะราคะ ยอ่มสาํเรจ็ได้
ดว้ยวริาคานุปัสสนา... สภาวะทีล่ะสมทุยั ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยนิโรธานุปัสสนา... 
สภาวะทีล่ะ อาทานะ ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยปฏนิิสสคัคานุปัสสนา เพราะเหตุนัน้ จงึ
เป็นฤทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยญาณ ทา่นพระพากุละ ทา่นพระสงักจิจะ ทา่นพระภตูปาละ 
มฤีทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยญาณนี้ 

  ๕. คาํปุจฉาว่า “ฤทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยสมาธ ิ เป็นอยา่งไร” ทา่นวสิชันามใีจความ 
วา่ สภาวะทีล่ะนิวรณ์ ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยปฐมฌาน เพราะเหตุนัน้ จงึเป็นฤทธิท์ี ่
แผไ่ปดว้ยสมาธ.ิ.. สภาวะทีล่ะวติกวจิาร ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยทุตยิฌาน... สภาวะที่
ละ ปีต ิยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยตตยิฌาน... สภาวะทีล่ะสขุและทุกข ์ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ย 
จตุตถฌาน... สภาวะทีล่ะรปูสญัญา ปฏฆิสญัญา นานตัตสญัญา ยอ่มสาํเรจ็ได้
ดว้ยอากาสานญัจายตนสมาบตั.ิ.. สภาวะทีล่ะอากาสานญัจายตนสญัญา ยอ่ม
สาํเรจ็ไดด้ว้ยวญิญาณญัจายตนสมาบตั.ิ..สภาวะทีล่ะวญิญาณญัจายตนสญัญา
ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยอากญิจญัญายตนสมาบตั.ิ.. สภาวะทีล่ะอากญิจญัญายตน
สญัญา ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยเนวสญัญานาสญัญายตนสมาบตั ิเพราะเหตุนัน้ จงึเป็น
ฤทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยสมาธ ิ

  ทา่นพระสารบีุตร ทา่นพระสญัชวีะ ทา่นพระขาณุโกณฑญัญะ อุตตรา
อุบาสกิา สามาวดอุีบาสกิา เป็นผูม้ฤีทธิน้ี์ 

  ๑๐. คาํปุจฉาวา่ “ชื่อวา่ฤทธิเ์พราะมสีภาวะสาํเรจ็ ดว้ยการประกอบโดยชอบ
ในสว่นนัน้ ๆ เป็นปัจจยั เป็นอยา่งไร” ทา่นวสิชันามใีจความวา่ สภาวะทีล่ะ กาม
ฉนัทะ ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยเนกขมัมะ เพราะเหตุนัน้ จงึชือ่วา่ฤทธิ ์ เพราะมสีภาวะ
สาํเรจ็ดว้ยการประกอบโดยชอบในสว่นนัน้ ๆ เป็นปัจจยั สภาวะทีล่ะพยาบาท 
ยอ่มสาํเรจ็ไดด้ว้ยอพยาบาท...(ดอูงคธ์รรมทีเ่ป็นคู่ตรงกนัขา้ม ๓๗ คู ่ ในภาวนา
หมวดที ่๕ แห่งสตุมยญาณที ่๔ ญาณกถา มหาวรรค) (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๙/๕๖๒) 
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อิทธิบาท : คุณเครือ่งใหถ้งึความสาํเรจ็,คุณเครื่องสาํเรจ็สมประสงค,์ทางแหง่ความสาํเรจ็ ม ี
๔ คอื ๑. ฉันทะ ความพอใจรกัใครส่ิง่นัน้ ๒. วิริยะ ความพยายามทาํสิง่นัน้ ๓. 
จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิง่นัน้ ๔. วิมังสา ความพจิารณาใครค่รวญหาเหตุผล
ในสิง่นัน้,ในอทิธาทเิทสนาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คาํวา่ อทิธบิาท  มี
อธบิายวา่  เวทนาขนัธ ์ สญัญาขนัธ ์ สงัขารขนัธ ์ และวญิญาณขนัธข์องบุคคลผู้
เป็นอยา่งนัน้,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ คาํวา่  อทิธบิาท  มอีธบิายวา่  
เวทนาขนัธ ์  สญัญาขนัธ ์  สงัขารขนัธ ์  และวญิญาณขนัธข์องบคุคลผูเ้ป็นอยา่ง
นัน้,ในอทิธปิาทสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้  ๑. เจรญิอทิธิ
บาททีป่ระกอบดว้ยฉนัทสมาธปิธานสงัขาร(สมาธทิีเ่กดิจากฉนัทะและความ
เพยีรสรา้งสรรค)์ ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร (สมาธิ
ทีเ่กดิจากวริยิะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ ๓.เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติต
สมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจากจติตะและความเพยีรสรา้งสรรรค)์ ๔. เจรญิ
อทิธบิาทประกอบดว้ยวมิงัสาสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิี ่ เกดิจากวมิงัสาและ
ความเพยีรสรา้งสรรค)์  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๐๗/๑๙๒,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘๗/
๒๑๘,๑๐/๑๖๗/๑๑๒,๑๐/๑๖๗/๑๑๓,๑๐/๑๗๘/๑๒๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/
๘๐,๑๑/๑๔๕/๑๐๖,๑๑/๑๗๗/๑๓๘,๑๑/๒๐๗/๑๖๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๘๙/๒๐๓,ส.ํ
ม.(ไทย) ๑๙/๘๓๑/๔๐๕,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗๖/๓๙๑, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๔๓๔/๓๔๓); จาํงา่ยๆวา่ มใีจรกั พากเพยีรทาํ เอาจติฝักใฝ่ใชปั้ญญาสอบสวน; 
ด ูโพธิปักขิยธรรม    

อิทธิบาทเป็นถนนสี่แยก :อทิธบิาททีม่ ี๔ อยา่ง คอื กาย เวทนา จติและธรรม ดงัคาํในอปทาน
ทีพ่ระอุบาลเีถระกล่าวสรรเสรญิพระผูม้พีระภาคไวว้า่ ขา้แต่พระมนีุ  พระองคม์ี
สตปัิฏฐานเป็นป้อม มพีระปัญญาเป็นชุมทาง มอีทิธบิาทเป็นถนนสีแ่ยกธรรมวถิ ี
พระองคก์ท็รงสรา้งไวด้แีลว้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๓๖/๘๑) 

อิทธิบาทภาวนา : การเจรญิอทิธบิาท,การฝึกฝนปฏบิตัใิหอ้ทิธบิาทเกดิมขีึน้,ในอทิธาทเิทสนา
สตูร อธบิายความหมายไวว้า่ อทิธบิาทภาวนา  เป็นอยา่งไร คอื  ภกิษุในธรรม
วนิยันี้  ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉนัทสมาธปิธานสงัขาร๒.เจรญิอทิธิ
บาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร๓.เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติต
สมาธปิธานสงัขาร๔.เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิงัสาสมาธปิธานสงัขาร น้ี
เรยีกวา่อทิธบิาทภาวนา,ในวภิงัคอ์ธบิายไวว้า่ คาํวา่  เจรญิอทิธบิาท มอีธบิายวา่ 
ภกิษุเสพ เจรญิทาํใหม้ากซึง่สภาวธรรมเหล่านัน้ เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่ เจรญิ
อทิธบิาท (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๑/๔๐๕,๑๙/๘๓๙/๔๑๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๔๔๗/
๓๔๙) 
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อิทธิปเทสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีท่าํฤทธิบ์างอยา่งใหส้าํเรจ็ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ พราหมณ์ทัง้ในอดตี อนาคต ปัจจุบนัสามารถทาํฤทธิบ์างอยา่งให้
สาํเรจ็ได ้กเ็พราะไดเ้จรญิอทิธบิาท ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๑๗/๓๘๐) 

อิทธิปาฏิหารย  ์: ปาฏหิารยิค์อืฤทธิ,์แสดงฤทธิไ์ดเ้ป็นอศัจรรย ์ เชน่ ล่องหนดาํดนิ เหาะได ้ เป็น
ตน้ (ขอ้ ๑ ในปาฏหิารยิ ์๓) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อิทธิวิธา, อิทธิวิธิ  แสดงฤทธิไ์ดต้่างๆ เช่น นิรมติกายคนเดยีวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคน
เดยีว ล่องหน ดาํดนิเดนิน้ํา เป็นตน้ (ขอ้ ๑ ในอภญิญา ๖,ขอ้ ๓ ในวชิชา ๘),
เป็นขอ้ ๑ ในอภญิญา ๕ ๕ ไดแ้ก่ (๑) อทิธวิธิ ิแสดงฤทธิต์่าง ๆ ได ้ (๒) ทพิพ
โสต หทูพิย ์ (๓) เจโตปรยิญาณ  กาํหนดรูใ้จคนอื่นได ้ (๔) ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ระลกึชาตไิด ้ (๕) ทพิพจกัข ุ ตาทพิย ์ (ท.ีปา.  ๑๑/๔๓๑/๓๐๗, ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๘๑/๒๑๓,๙/๔๘๒/๒๑๓,๙/๔๘๔/๒๑๕,๙/
๔๘๓/๒๑๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๔/๓,๑๑/๑๐/๙,๑๑/๑๔/๑๒,๑๑/๑๕/๑๓,ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๔๖/๓๗๙,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๖๑/๒๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นขอ้ ๓ ในวชิชา ม ี๘ ประการ คอื (๑) วปัิสสนาญาณ 
(๒) มโนมยทิธ ิ(๓) อทิธวิธิา (๔) ทพิพโสตะ (๕) เจโตปรยิญาณ  (๖) ปุพเพนิวา
สานุสสต ิ(๗) ทพิพจกัข ุ(๘) อาสวกัขยญาณ (องฺ.เอกก.อ. (บาล)ี ๑/๕๖๓/๔๗๒)  

อิทธิปาทสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอทิธบิาท ม ี๕ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อิทธิปาทสตูร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ

ทัง้หลายวา่ อสงัขตธรรม ไดแ้กค่วามสิน้ราคะ โทสะและโมหะ ทางทีใ่ห้
ถงึอสงัขตธรรม ไดแ้ก่อทิธบิาท ๔ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กายค
ตาสตสิตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๒/๔๕๐) 

 2.อิทธิปาทสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ปฏปิทา ๓ เหมอืนในสตปัิฏฐานสตูร 
ต่างกนัเฉพาะมชัฌมิาปฏปิทา คอื ภกิษุเจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉนัทสมาธิ
ปธานสงัขาร …วรียิสมาธปิธานสงัขาร ...จติตสมาธปิธานสงัขาร ...วมีงัสาสมาธิ
ปธานสงัขาร (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๔๐๓) 

 3.อิทธิปาทสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุหรอืภกิษุณีรปู
ใดรปูหน่ึงเจรญิทาํใหม้ากซึง่ธรรม ๕ คอื (๑) อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉนัทสมาธิ
และปธานสงัขาร (๒) อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธแิละปธานสงัขาร (๓) 
อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธแิละปธานสงัขาร (๔) อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ย
วมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร (๕) ความขะมกัเขมน้ (ความเพยีรชัน้สงู) จะได้
บรรลุอรหตัตผลในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัมอุีปาทานเหลอือยูก่จ็กับรรลุอนาคามผิล 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๗/๑๑๕) 
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 4.อิทธิปาทสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ก่อนจะตรสัรู ้
พระองคเ์ป็นพระโพธสิตัว ์ ยงัไมไ่ดต้รสัรู ้ ไดเ้จรญิทาํใหม้ากซึง่ธรรม ๕ เหมอืน
ในปฐมอทิธปิาทสตูร เพราะไดเ้จรญิ ทาํใหม้ากซึง่ธรรม ๕ จงึไดน้้อมจติไป เพือ่
ทาํใหแ้จง้ธรรมทีจ่ะพงึทาํใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่ คอื อภญิญา ๖ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๖๘/๑๑๖) 

 5.อิทธิปาทสตูร พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิอทิธบิาทเพือ่รูย้ ิง่ราคะ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีค่วรเจรญิเพือ่รูย้ ิง่ราคะ ม ี ๔ คอื (๑) เจรญิอทิธบิาทที่
ประกอบดว้ยฉนัทสมาธปิธานสงัขาร (๒) เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิ
สมาธปิธานสงัขาร (๓) เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร (๔) 
เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิงัสาสมาธปิธานสงัขาร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๒๗๖/๓๙๑) 

อิทธิพละ : กาํลงัคอืฤทธิ ์ ,ในปฏสิมัภทิามรรคกล่าววา่ม ี ๑๐ อยา่ง คอื อทิธพิละ  ๑๐  
อะไรบา้ง  คอื ๑.ฤทธิท์ีอ่ธษิฐาน ๒. ฤทธิท์ีแ่สดงไดต้่าง ๆ๓. ฤทธิท์ีส่าํเรจ็ดว้ยใจ 
๔. ฤทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยญาณ ๕. ฤทธิท์ีแ่ผไ่ปดว้ยสมาธ ิ๖. ฤทธิข์องพระอรยิะ ๗. 
ฤทธิท์ีเ่กดิจากผลกรรม ๘.ฤทธิข์องทา่นผูม้บีุญ ๙. ฤทธิท์ีส่าํเรจ็มาจากวชิชา 
๑๐.ชือ่วา่ฤทธิ ์เพราะมสีภาวะสาํเรจ็ดว้ยการประกอบโดยชอบในสว่นนัน้ ๆ เป็น
ปัจจยั (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๒๑) 

อิทธิมทะ  : ความเมาในฤทธิ ์ ,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้่า อทิธมิทะ เป็นไฉนความเมา  
ฯลฯ  ความทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูนเป็นดุจธง เพราะอาศยัฤทธิ ์ น้ีเรยีกวา่  อทิธมิ
ทะ  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๙)  

อิทธิฤทธิ์  : ฤทธิค์อืความสาํเรจ็ หมายถงึพลงัฤทธิ ์ ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ตระกลูอุปัฏฐาก
ของทา่นพระปิลนิทวจัฉะในกรุงพาราณส ี ถูกโจรปลน้และพาเดก็ไป  ๒  คน  
ต่อมา  ทา่นพระปิลนิทวจัฉะชว่ยนําเดก็หนีออกมาไวท้ีป่ราสาทดว้ยอทิธฤิทธิ ์ 
ชาวบา้นเลื่อมใสวา่  น้ีเป็นอทิธานุภาพของทา่นพระปิลนิทวจัฉะโดยแท ้หรอืดงั
คาํในสงัขปาลชาดกที ่  (พญานาคสงัขปาละกล่าววา่) ทา่นอาฬาระ  ทา่นเป็น
มารดาบดิาของขา้พเจา้ เป็นดงัดวงใจ  เป็นผูใ้หช้วีติ  เป็นสหาย ขา้พเจา้จงึได้
อทิธฤิทธิข์องตนคนืมา หรอืดงัคาํในจตุราสตีสิหสัสพราหมณกญัญาเถรี
นมปทาน ทีพ่ระเถรทีัง้ปวง ครัน้แสดงอทิธฤิทธิม์ปีระการต่างๆแลว้กแ็สดงพลงั
ถวายพระศาสดา ไดก้ราบพระยคุลบาทของพระศาสดา(ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๕๙/
๑๓๒,ข.ุชา.จตฺตาลสี.(ไทย) ๒๗/๖๕๗/๖๒๐,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๖/๕๓๓) 

อิทธิวิธญาณ : ปรชีาหยัง่รูใ้นการแสดงฤทธิต์่างๆ ญาณคอืแสดงฤทธิไ์ดต้่างๆ เชน่ นิรมติกาย
คนเดยีวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดยีว ล่องหน ดาํดนิเดนิน้ํา เป็นตน้ ดงัคาํ
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วา่ เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไม่มกีเิลสเพยีงดงัเนิน ปราศจากความเศรา้
หมอง อ่อน เหมาะแก่การใชง้าน ตัง้มัน่ ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี้ ภกิษุนัน้น้อมจติไป
เพือ่อทิธวิธิญาณ แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนกไ็ด ้
หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวกไ็ด ้ แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปกไ็ด ้ ทะลุฝา 
กาํแพง(และ)ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่่างกไ็ด ้ ผดุขึน้หรอืดาํลงใน
แผน่ดนิเหมอืนไปในน้ํากไ็ด ้ เดนิบนน้ําโดยทีน้ํ่าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็
ได ้ นัง่ขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปกไ็ดใ้ชฝ่้ามอืลบูคลาํดวงจนัทร์
ดวงอาทติยอ์นัมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากกไ็ด ้ ใชอ้าํนาจทางกายไปจนถงึพรหม
โลกกไ็ด (ขอ้ ๑ ในอภญิญา ๖,ขอ้ ๓ ในวชิชา ๘),เป็นขอ้ ๑ ในอภญิญา ๕ ๕ 
ไดแ้ก่ (๑) อทิธวิธิ ิ แสดงฤทธิต์่าง ๆ ได ้ (๒) ทพิพโสต หทูพิย ์ (๓) เจโตปรยิ
ญาณ  กาํหนดรูใ้จคนอื่นได ้ (๔) ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตไิด ้ (๕) 
ทพิพจกัข ุ ตาทพิย ์  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๓๘/๗๙,๙/๒๓๙/๗๙,๙/๔๗๔/๒๐๗,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๑๙๘/๒๓๕,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๖/
๒๔๓,๒๒๐/๓๒๒ ,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๙๖/๕๐๓,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๐๑/๑๖๐,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๓๗๘/๓๘๒) 

อิทธิวิธญาณนิทเทส : แสดงอทิธวิธิญาณ อธบิายอุทเทสที ่๕๐ ของญาณกถาทีย่กมาตัง้เป็นคาํ 
ปุจฉา ดงันี้ 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายอทิธวิธิญาณไวว้า่ ภกิษุในพระธรรมวนิยันี้เจรญิ 
อทิธบิาท ๔ อบรมขม่จติ ทาํจติใหอ่้อน ควรแก่การงาน ตัง้กายไวใ้นจติ ตัง้จติไว้
ในกาย น้อมจติไปดว้ยอาํนาจกาย น้อมกายไปดว้ยอาํนาจจติ อธษิฐานจติดว้ย
อาํนาจกาย อธษิฐานกายดว้ยอาํนาจจติ ทาํสขุสญัญาและลหุสญัญาใหห้ยัง่ลงใน
กาย แลว้น้อมจติไปเพือ่อทิธวิธิญาณ แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง เชน่ คนเดยีว
แสดงเป็นหลายคน หลายคนแสดงเป็นคนเดยีว (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๐๑/๑๖๐) 

อิทธิวิธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีท่าํใหแ้สดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง ภกิษุทัง้หลายถามทา่นพระ
อนุรุทธะวา่ ทา่นบาํเพญ็ธรรมอะไรจงึทาํใหแ้สดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง ทา่นพระอนุ
รุทธะตอบวา่ สตปัิฏฐาน ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๑๐/๔๔๓) 

อิทงัสจัจาภินิเวสกายคนัถะ :สิง่รอ้ยรดักายคอืความยดึถอืวา่สิง่นี้เทา่นัน้จรงิ,กเิลสเครือ่งผกู
กายคอืความยดึมัน่วา่สิง่นี้จรงิ, เป็นขอ้ ๔ ในคนัถะ(เครือ่งรอ้ยรดั,ในธมัมสงัคณี
อธบิายความหมายไวว้า่ อทิงัสจัจาภนิิเวสกายคนัถะ (สิง่รอ้ยรดักายคอืความ
ยดึถอืวา่สิง่นี้เทา่นัน้จรงิ)  เป็นไฉน ความเหน็วา่  โลกเทีย่ง  น้ีเทา่นัน้จรงิ  อยา่ง
อื่นเป็นโมฆะ  โลกไมเ่ทีย่ง  น่ีแหละจรงิ  อยา่งอื่นเป็นโมฆะ  โลกมทีีส่ดุ  น้ี
เทา่นัน้จรงิ  อยา่งอื่นเป็นโมฆะ  โลกไมม่ทีีส่ดุ  น้ีเทา่นัน้จรงิ  อยา่งอื่นเป็นโมฆะ  



 

๖๔๕๖ 
 

 

ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั  น้ีเทา่นัน้จรงิ  อยา่งอื่นเป็นโมฆะ  ชวีะกบัสรรีะ
เป็นคนละอยา่งกนั  น้ีเทา่นัน้จรงิ  อย่างอื่นเป็นโมฆะ  หลงัจากตายแลว้  
ตถาคตเกดิอกี  น้ีเท่านัน้จรงิ  อย่างอื่นเป็นโมฆะ  หลงัจากตายแลว้ตถาคตไม่
เกดิอกี  น้ีเทา่นัน้จรงิ  อยา่งอื่นเป็นโมฆะ  หลงัจากตายแลว้  ตถาคตเกดิอกีและ
ไมเ่กดิอกี  น้ีเทา่นัน้จรงิ  อยา่งอื่นเป็นโมฆะ  หลงัจากตายแลว้  ตถาคตเกดิอกีก็
มใิช่  จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช ่  น้ีเทา่นัน้จรงิ  อยา่งอื่นเป็นโมฆะ  ดงันี้  ทฏิฐ ิ 
ความเหน็ผดิ  ป่าชฏัคอืทฏิฐ ิ กนัดารคอืทฏิฐ ิ ความเหน็เป็นขา้ศกึต่อสมัมาทฏิฐ ิ 
ความผนัแปรแหง่ทฏิฐ ิ  สงัโยชน์คอืทฏิฐ ิ  ความยดึถอื  ความยดึมัน่  ความตัง้
มัน่  ความถอืผดิ  ทางชัว่  ทางผดิ  ภาวะทีผ่ดิ  ลทัธอินัเป็นบ่อเกดิแหง่ความ
พนิาศ  ความยดึถอืโดยวปิลาสมลีกัษณะเชน่วา่น้ี  น้ีเรยีกวา่อทิงัสจัจาภนิิเวส
กายคนัถะ เวน้สลีพัพตปรามาสกายคนัถะแลว้  มจิฉาทฏิฐแิมท้ัง้หมดชือ่วา่อทิงั
สจัจาภนิิเวสกายคนัถะ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๑๔๔/
๒๙๓,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๓๘/๕๘๘,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑/๓๓๑,๔๒/๑๐๓/
๓๘๑,๔๒/๑๐๗/๓๘๓) 

อิทปัปัจจยตา : ความทีส่ ิง่นี้อาศยัสิง่นี้เกดิขึน้,ภาวะทีม่อีนันี้ๆเป็นปัจจยั,ความเป็นไปตาม
ความสมัพนัธแ์ห่งเหตุปัจจยั, กระบวนธรรมแหง่เหตุปัจจยั,ความทีม่สีิง่นี้เป็น
ปัจจยัของสิง่นี้, กฎทีว่า่ เมือ่สิง่นี้ม ี สิง่นี้จงึม,ีเพราะสิง่นี้เกดิขึน้ สิง่นี้จงึเกดิขึน้; 
เป็นอกีชือ่หนึ่งของหลกั ปฏจิจสมปุบาทหรอื ปัจจยาการ ดงัคาํในมหาวรรควา่ 
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ทรงเกดิความดาํรขิึน้ในพระทยัวา่ ธรรมทีเ่ราไดบ้รรลุ
แลว้นี้  ลกึซึง้ เหน็ไดย้าก  รูต้ามไดย้าก  สงบ ประณีตไมเ่ป็นวสิยัแหง่ตรรก 
ละเอยีด บณัฑติจงึจะรูไ้ด ้ สาํหรบัหมูป่ระชาผูร้ ืน่รมยด์ว้ยอาลยั ยนิดใีนอาลยั  
เพลดิเพลนิในอาลยั ฐานะอนันี้ยอ่มเป็นสิง่ทีเ่หน็ไดย้าก กล่าวคอืหลกัอทิปัปัจจย
ตา หลกัปฏจิจสมปุบาท มกีล่าวไวใ้นปัจจยสตูร (ว.ิม.(ไทย) ๔/๗/๒๕๕๔,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖,๑๐/๖๗/๓๘,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๓๗/
๔๐๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๒๙,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๘๖/
๕๒๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อทิปัปัจจยตา แปลวา่ ความทีส่ิง่น้ีอาศยัสิง่นี้
เกดิขึน้ หมายถงึสภาวธรรมอนัเป็นปัจจยัแหง่ชราและมรณะเป็นตน้เป็นชือ่หนึ่ง
ของปฏจิจสมปุบาท (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๒๐/๔๖-๔๗)  

อิธโลกิกสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ชยัชนะในโลกนี้ ม ี ๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั 
คอื 



 

๖๔๕๗ 
 

 

 1.อิธโลกิกสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑)  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดับุพ
พาราม เขตกรุงสาวตัถ ีตรสักบันางวสิาขาวา่ มาตุคามประกอบดว้ยธรรม ๔ คอื 
(๑) จดัการงานด ี คอื ขยนั ไมเ่กยีจครา้นในการงานทีม่อียูใ่นบา้นของสาม ี
ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาอนัเป็นอุบายในการงานเหล่านัน้ 
สามารถทาํ สามารถจดัได ้ (๒) สงเคราะหค์นขา้งเคยีง คอื รูจ้กัการงานทีค่นใน
บา้นของสาม ี วา่ทาํแลว้หรอืยงัไมไ่ดท้าํ รูอ้าการของคนเหล่านัน้ทีเ่ป็นไขว้า่ดขีึน้
หรดืทรุดลง และแบ่งบนัของกนิของใชใ้หต้ามสว่นทีค่วร (๓) ปฏบิตัถิกูใจสาม ีคอื 
ไมล่่วงละเมดิสิง่ทีไ่มเ่ป็นทีพ่อใจของสาม ี แมเ้พราะเหตุแหง่ชวีติ และ(๔) รกัษา
คุม้ครองทรพัยท์ีส่ามหีามาได ้ ไมเ่ป็นนกัเลงการพนนั ไมเ่ป็นขโมย ไมเ่ป็น
นกัเลงสรุา ไม่ลา้งผลาญทรพัยส์มบตั ิ ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ชยัชนะในโลกนี้ 
ปรารภโลกนี้ (คอืขยนัหมัน่เพยีร มุง่ทาํการงานในโลกนี้ใหส้าํเรจ็โดยเรยีบรอ้ย) 
และตรสัอกีวา่ มาตุคามประกอบดว้ยธรรม ๔ คอื (๑) ถงึพรอ้มดว้ยศรทัธา เชือ่
พระปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ (๒) ถงึพรอ้มดว้ยศลี เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์
ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิในกาม การพดูเทจ็ และการดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยั 
(๓) ถงึพรอ้มดว้ยจาคะ มใีจปราศจากความตระหนี่อนัเป็นมลทนิ มฝ่ีามอืชุม่ 
ยนิดใีนการสละ ยนิดใีนการแจกทานอยูค่รองเรอืน และ(๔) ถงึพรอ้มดว้ยปัญญา 
มสีตปัิญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเหน็ทัง้ความเกดิและความดบัเป็นอรยิะชาํแรก
กเิลสใหถ้งึความสิน้ทุกขโ์ดยชอบ ชื่อว่าเป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ชยัชนะในโลกหน้า 
ปรารภโลกหน้า คอื มาตุคาม  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๔๙/๓๒๔) 

 2.อิธโลกิกสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
มาตุคามประกอบดว้ยธรรม ๔ ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ชยัชนะในโลกน้ี ปรารภ
โลกน้ี และตรสัวา่ มาตุคามประกอบดว้ยธรรม ๔ ชือ่วา่เป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ชยัชนะ
ในโลกหน้า ปรารภโลกหน้า มเีนื้อความเหมอืนในปฐมอธิโลกกิสตูร (องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๕๐/๓๒๗) 

อินทขีลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปมาดว้ยเสาเขือ่นทีปั่กไวล้กึ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ สมณพราหมณ์ผูไ้มรู่เ้หน็อรยิสจั ๔ ยอ่มเหน็วา่สมณพราหมณ์เหล่า
อื่นรูจ้รงิ เหน็จรงิ เหมอืนปุยนุ่นหรอืปุยฝ้ายถูกลมพดัไปทางทศิต่าง ๆ ได ้สว่น
ผูรู้เ้หน็อรยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ ยอ่มไมห่วัน่ไหว เหมอืนเสาเหลก็หรอืเสา
เขือ่นทีปั่กไวล้กึ ฝังไวด้ถีงึจะถูกพายฝุนพดักไ็มส่ัน่สะเทอืน (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๑๐๙/๖๑๘) 

อินทปัตถ ์ :  ชือ่นครหลวงของแควน้กุร ุ ตัง้อยู ่ ณ บรเิวณเมอืงเดล ี นครหลวงของอนิเดยี
ปัจจุบนั (แควน้กุรุอยูแ่ถบลุ่มน้ํายมนุาตอนบน ราวมณฑลปัญจาบลงมา) ดงัคาํ



 

๖๔๕๘ 
 

 

ในวธิุรชาดกวา่ ปุณณกยกัษ์นัน้ไดเ้หาะไปถงึกรุงอนิทปัตถ ์ ลงมาแลว้เขา้ไปสูท่ี่
ประชุมของชาวกุรุรฐั ไมเ่กรงกลวัพระราชา ๑๐๑ พระองค ์  ทีป่ระชุมพรอ้ม
เพรยีงกนัอยู ่ ณ  ทีน่ัน้ กล่าวทา้ทายดว้ยสกา (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๓๘๖/๓๙๘)  

อินทกเทพบตุร : ชือ่เทพบุตรองคห์น่ึง เคยทาํบุญเมือ่คราวเกดิเป็นมนุษยแ์ตกต่างกนั,และเป็น
เทพบตุรคูร่บัใชข้องเทพบตุรองคห์น่ึง ดงัคาํวา่ อนิทกมาณพถวายภกิษาทพัพี
หน่ึงแก่พระอนุรุทธเถระ ละรา่งมนุษยแ์ลว้ไดไ้ปบงัเกดิในภพดาวดงึส ์ แต่อนิทก
เทพบตุรรุง่เรอืงยิง่กวา่องักุรเทพบตุรโดยฐานะ ๑๐  อยา่ง คอื รปู เสยีง กลิน่ รส 
โผฏฐพัพะทีน่่ารืน่รมยใ์จ อาย ุ ยศ วรรณะ สขุ และความเป็นใหญ่ยิง่ (พระผูม้ี
พระภาคตรสัถามวา่) องักุระ ทา่นใหม้หาทานสิน้กาลนาน มาในสาํนกัของเรา  
ไฉนจงึนัง่อยู่ไกลนกั (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๓๑๕/๒๑๗) 

อินทกยกัษ์ : ยกัษ์ตนหนึ่ง อยูภ่เูขาอนิทกฏู เขตกรงุราชคฤห ์ ยกัษ์ตนนี้เคยเขา้เฝ้าทลูถาม
พระปัญหากบัพระผูม้พีระภาควา่ ผูรู้ท้ ัง้หลายกล่าววา่ รปูไมใ่ชช่วีะ สตัวน้ี์จะมี
รา่งกายนี้ไดอ้ยา่งไรหนอ กระดกูและกอ้นเนื้อมาจากไหน สตัวน้ี์จะอยูใ่นครรภ์
ไดอ้ยา่งไร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ รปูน้ีเป็นกลละกอ่น จากกลละเกดิเป็นอพัพุ
ทะ จากอพัพทุะเกดิเป็นเปส ิ (ชิน้เนื้อเลก็) จากเปสเิกดิเป็นฆนะ (เป็นกอ้น) 
จากฆนะเกดิเป็นปุ่ม  ๕ ปุ่ มต่อจากนัน้ ผม ขนและเลบ็ จงึเกดิขึน้ (ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๒๓๕/๓๓๗) 

อินทกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนิทกยกัษ ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ ภเูขาอนิทกฏู 
ซึง่เป็นภพของอนิทกยกัษ์ เขตกรุงราชคฤห ์ อนิทกยกัษ์เขา้ไปเฝ้าแลว้กราบทลู
วา่ ผูรู้ก้ล่าววา่ รปูไมใ่ชช่วีะแลว้สตัวม์รีา่งกายไดอ้ยา่งไร กระดกูและกอ้นเน้ือมา
จากไหน สตัวอ์ยูใ่นครรภไ์ดอ้ยา่งไร  

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ รปูน้ีเป็นกลละกอ่น จากกลละเป็นอพัพทุะ จากอพัพุ
ทะเป็นเปส(ิชิน้เนื้อเลก็)จากเปสเิป็นฆนะ(เป็นกอ้น) จากฆนะเป็นปุ่ ม ๕ ปุ่ม 
ต่อจากนัน้ ผม ขนและเลบ็ จงึเกดิขึน้ มารดาของสตัวผ์ูอ้ยูใ่นครรภบ์รโิภคขา้ว 
น้ํา โภชนาหารอยา่งใด สตัวผ์ูอ้ยูใ่นครรภก์ย็งัอตัภาพใหเ้ป็นไปในครรภ ์ ดว้ย
ขา้ว น้ํา โภชนาหารอยา่งนัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ กลละ หมายถงึรปูละเอยีดมลีกัษณะกลมใส ขนาด
เทา่หยดน้ํามนัทีต่ดิอยูบ่นขนแกะซึง่เหลอืจากการสบดั ๓ ครัง้ (ส.ํส.อ. ๑/๒๓๕/
๒๘๔, ส.ํฏกีา ๑/๒๓๕/๓๒๖) คาํวา่ อพัพทุะ หมายถงึรปูละเอยีดทีเ่กดิถดัจาก
กลละนัน้ไป ๗ วนั มสีเีหมอืนน้ําลา้งเนื้อ มลีกัษณะเหมอืนดบีุกเหลว (ส.ํส.อ. ๑/
๒๓๕/๒๘๕, ส.ํฏกีา ๑/๒๓๕/๓๒๖) คาํวา่ ปุ่ ม ๕ ปุ่ ม หมายถงึในสปัดาหท์ี ่ ๕ 
เกดิเป็นปุ่ ม ๕ ปุ่ ม คอื แขน ๒ เทา้ ๒ ศรีษะ ๑ (ส.ํส.อ. ๑/๒๓๕/๒๘๕)  



 

๖๔๕๙ 
 

 

อินทกฏู, ภเูขา : ชือ่ภเูขาลกูหน่ึงอยูเ่ขตกรุงราชคฤห ์ เป็นทีอ่ยูข่องอนิทกยกัษ์ เป็นทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัอนิทกสตูร ดงัคาํวา่ สมยัหนึ่ง  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  
ภเูขาอนิทกฏู ซึง่เป็นภพของอนิทกยกัษ์  เขตกรุงราชคฤห ์ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/
๒๓๕/๓๓๗) 

อินทพราหมณ์ : ชือ่พราหรณ์คนหนึ่งทีเ่ป็นทา้วสกักะแปลงรา่งมาขอทาน ดงัคาํ
ในสงัขพราหมณจรยิาทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัเล่าตอนหนึ่งวา่  เราไดเ้หน็อนิท
พราหมณ์มายนือยูใ่กลป้ระตบูรรณศาลาของเรา จงึหยบิใบหมากเมา่ทีเ่รานํามา
จากป่า ซึง่ไม่มน้ํีามนัทัง้ไม่มรีสเคม็  มอบใหจ้นหมดพรอ้มทัง้ภาชนะ เราครัน้ให้
ใบหมากเมา่แก่อนิทพราหมณ์นัน้แลว้ จงึควํ่าภาชนะ  ละการแสวงหาใหม ่  เขา้
ไปยงับรรณศาลา แมใ้นวนัที ่ ๒  ที ่ ๓  อนิทพราหมณ์กเ็ขา้มายงัสาํนกัของเรา 
เราไมห่วัน่ไหว  ไม่ยดึมัน่  ไดใ้หไ้ปเหมอืนอยา่งนัน้ (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๖/
๗๒๘,๓๓/๗/๗๒๘,๓๓/๕๗/๗๓๕) 

อินทร  ์: ผูเ้ป็นใหญ่, จอมเทพ, ชือ่เทวราชผูเ้ป็นใหญ่ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ และมอีาํนาจ
บงัคบับญัชาเหนือเทพชัน้จาตุมหาราชกิา; เรยีกตามนิยมในบาลวีา่ ทา้วสกักะ 
ดงัคาํในสกักปัญหสตูรว่า ทา้วสกักะจอมเทพทรงทราบความเลือ่มใสของพวก
เทพชัน้ดาวดงึสท์รงอนุโมทนาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายพวกเทพชัน้ดาวดงึส ์  มี
พระอนิทรเ์ป็นประธาน ถวายนมสัการพระตถาคตและความดขีองพระธรรม หรอื
ดงัคาํในขชัชนียสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เทพทัง้หลาย
พรอ้มทัง้อนิทร ์  พรหม  และทา้วปชาบดยี่อมนมสัการภกิษุผูม้จีติหลุดพน้แลว้
อยา่งนี้ แต่ทีไ่กลทเีดยีว  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘๒/๒๑๓,๑๗/๗๙/๑๒๕; ด ูดาวดึงส์, 
วตัรบท ๗, จาตุมหาราชกิา  

อินทริยกถา : เรือ่งอนิทรยี ์คาํวา่ อนิทรยิกถา แปลวา่ กถาวา่ดว้ยอนิทรยี ์แบ่งเป็นนิทเทสได ้
๕ นิทเทส ดงันี้  

  ๑. ปฐมสตุตนัตนทิเทส ๒.ทุตยิสตุตนัตนิทเทส 
  ๓. ตตยิสตุตนัตนทิเทส ๔.จตุตถสตุตนัตนิทเทส 
  ๕. อนิทรยิสโมธาน (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๘๔/๒๙๐) 
อินทริยชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยอาํนาจของอนิทรยี ์ มเีนื้อความอธบิายวา่ พระโพธสิตัว์

เสวยพระชาตเิป็นพราหมณ์ชือ่โชตปิาลกุมาร เจรญิวยั ศกึษาศลิปวทิยาจบแลว้
ไดถ้วายอนุศาสตรแ์ดพ่ระราชา ต่อมาเบือ่หน่ายยศตาํแหน่งจงึออกบวชเป็นฤาษี
อยูใ่นป่าหมิพานตม์ชีือ่วา่สรภงัคดาบส มศีษิยเ์ป็นจาํนวนมาก และมศีษิยผ์ูใ้หญ่
ถงึ ๗ คนดว้ยกนั ท่านไดต้เิตยีนความไมส่าํรวมอนิทรยีแ์ละสรรเสรญิความ
สาํรวมอนิทรยีใ์หแ้ก่นารทดาบสผูเ้ป็นศษิยผ์ูใ้หญ่คนที ่ ๗ ทีไ่ปหลงใหลหญงิ



 

๖๔๖๐ 
 

 

โสเภณีผูเ้ลอโฉมจนถงึกลบัยอมอดอาหารนอนซูบซดีอยูไ่ดฟั้งวา่ ผูท้ีต่กอยูใ่น
อาํนาจของอนิทรยีค์อื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ยนิดหีลงไหลในรปู เสยีง กลิน่ รส 
สมัผสั และธรรมารมณ์ ตายแลว้ยอ่มไปเกดิในอบาย ยอ่มไดร้บัสขุและทกุข์
หมนุเวยีนเปลีย่นไปไมม่ทีีส่ ิน้สุด สว่นผูท้ีอ่ดทนอดกลัน้ไวไ้ดย้อ่มประสพสขุอนั
ไพบลูย ์ กาฬเทวนิดาบสผูเ้ป็นพีช่ายกล่าวกบันารทดาบสตอ้งการลาพรตไป
ครองเรอืนวา่ ผูค้รองเรอืนตอ้งมคีวามขยนั ตอ้งแบ่งปันกนักนิจงึจะเป็นการด ี
เมือ่ไดส้ิง่ทีต่อ้งการกไ็มร่ะเรงิและเมือ่เสือ่มกไ็มต่อ้งเดอืดรอ้น ผูไ้ม่สาํรวมระวงั
ทวารทัง้หกยอ่มถูกทุกขเ์ขา้ครอบงาํ ไม่มทีีส่ ิน้สดุ (ข.ุชา.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๗/๖๐/
๒๙๔) 

อินทริยนิทเทส : แสดงอนิทรยี ์อธบิายอนิทรยี ์๕ ในอุทเทสที ่๔ โดยวธิปีุจฉาและวสิชันา ดงันี้ 
  ทา่นนําอนิทรยี ์๕ ประการพรอ้มดว้ยคาํขยายความมาตัง้เป็นบทมาตกิา ดงันี้ 
  สทัธนิทรยีม์วีเิวก ๕ มวีริาคะ ๕ มนิีโรธ ๕ มโีวสสคัคะ ๕ มนิีสสยั ๑๒ วริิ

ยนิทรยี ์... สตนิทรยี ์... สมาธนิทรยี ์...ปัญญนิทรยีม์วีเิวก ๕ มวีริาคะ ๕ มนิีโรธ 
๕ มโีวสสคัคะ ๕ มนิีสสยั ๑๒ จากนัน้ ทา่นนําอนิทรยีพ์รอ้มดว้ยคาํขยายความ
มาอธบิายทลีะประการ โดยวธิปีุจฉาและวสิชันาตามลําดบั เหมอืนในมคัคงัคนทิ
เทส ต่างกนัแต่องคธ์รรมเทา่นัน้ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๗/๕๘๔) 

อินทริยปโรปริยตัตญาณ :ปรชีาหยัง่รูค้วามหยอ่นและยิง่แหง่อนิทรยีข์องสตัวท์ัง้หลาย,ปรชีา
หยัง่รูค้วามยิง่หยอ่นแหง่อนิทรยีข์องสตัวท์ัง้หลาย คอืรูว้า่ สตัวพ์วกไหนมี
อนิทรยี ์ (คอืศรทัธาเป็นตน้) อ่อน พวกไหนมอีนิทรยีแ์ก่กลา้ พวกไหนมจีรติมี
อธัยาศยั เป็นตน้ อยา่งไรๆ พวกไหนสอนยาก พวกไหนสอนงา่ย ดงันี้เป็นตน้ 
(ขอ้ ๖ ในทศพลญาณ) ,ใน อนิทรยิปโรปรยิตัตญาณนิทเทส อธบิายความหมาย
ไวว้า่ ในญาณนี้  พระตถาคตทรงเหน็หมูส่ตัว ์ ผูม้กีเิลสดุจธุลน้ีอยในปัญญาจกัษุ
มกีเิลสดุจธุลมีากในปัญญาจกัษุ  มอีนิทรยีแ์ก่กลา้  มอีนิทรยีอ่์อน มอีาการด ี  มี
อาการทราม  พงึสอนใหรู้แ้จง้ไดง้า่ย พงึสอนใหรู้แ้จง้ไดย้าก  บางพวกมกัเหน็
ปรโลกและโทษโดยความเป็นภยับางพวกมกัไมเ่หน็ปรโลกและโทษโดยความ
เป็นภยั(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๑๑/๑๗๒) ; ดปูระกอบใน (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๔๘/
๑๔๔-๑๔๘,  องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑/๔๓-๔๗ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ เป็นชือ่พทุธจกัข(ุส.ํส.อ. 
(บาล)ี ๑/๑๗๒/๑๙๐)  

อินทริยปโรปริยตัตญาณนิทเทส : แสดงอนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ อธบิายอุทเทสที ่ ๖๘ 
ของญาณกถาทีย่กมาตัง้เป็นคาํปุจฉา ดงันี้ 



 

๖๔๖๑ 
 

 

  ในอุทเทสทีว่า่ “ญาณในความยิง่และความหยอ่นแหง่อนิทรยีข์องสตัว์
ทัง้หลาย ของพระตถาคต” ทา่นพระสารบีุตรอธบิายไวเ้ป็นบทมาตกิา ดงันี้ 

  ในญาณนี้ พระตถาคตทรงเหน็หมูส่ตัว ์ ผูม้กีเิลสดุจธุลใีนปัญญาจกัขนุ้อย มี
กเิลสดุจธุลใีนปัญญาจกัขมุาก มอีนิทรยีแ์ก่กลา้ มอีนิทรยีอ่์อน มอีาการด ี มี
อาการทรามพงึสอนใหรู้แ้จง้ไดง้า่ย พงึสอนใหรู้แ้จง้ไดย้าก บางพวกมกัเหน็
ปรโลกและโทษโดยความเป็นภยั บางพวกมกัไมเ่หน็ปรโลกและโทษโดยความ
เป็นภยั จากนัน้ ทา่นนําคาํในบทมาตกิามาขยายความเป็นคูต่รงกนัขา้ม คอื 
ฝ่ายด ีกบัฝ่ายไมด่ ีรวม ๕ คู ่ไดแ้ก่ 

  ฝ่ายด ี     ฝ่ายไมด่ ี
  คูท่ี ่๑ ผูม้กีเิลสดุจธลุใีนปัญญาจกัขนุ้อย ผูม้กีเิลสดุจธลุใีนปัญญาจกัขุ

มาก 
  คูท่ี ่๒ ผูม้อีนิทรยีแ์ก่กลา้ ผูม้อีนิทรยีอ่์อน 
  คูท่ี ่๓ ผูม้อีาการด ี  ผูม้อีาการทราม 
  คูท่ี ่๔ ผูท้ีส่อนใหรู้แ้จง้ไดง้า่ย ผูท้ีส่อนใหรู้แ้จง้ไดย้าก 
  คูท่ี ่๕ ผูเ้หน็ปรโลกและโทษ ผูไ้มเ่หน็ปรโลกและโทษ 
       โดยความเป็นภยั โดยความเป็นภยั 
  ฝ่ายดนีัน้ หมายถงึผูม้ธีรรม ๕ ประการ คอื สทัธา วริยิะ สต ิ สมาธ ิ และ

ปัญญา สว่นฝ่ายไมด่นีัน้มนียัตรงกนัขา้ม นอกจากนี้ทา่นยงัขยายความคาํวา่ 
“ปรโลกและโทษ” ในคูท่ี ่๕ ไวด้ว้ย (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๑๑/๑๗๒) 

อินทริยปโรปริยตัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุทีท่าํใหรู้ช้ดัความแก่อ่อนแหง่อนิทรยี ์ ภกิษุ
ทัง้หลายถามท่านพระอนุรุทธะวา่ ทา่นบาํเพญ็ธรรมอะไรจงึทาํใหรู้ช้ดัความแก่
อ่อนแหง่อนิทรยี ์ทา่นพระอนุรุทธะตอบวา่ สตปัิฏฐาน ๔  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๑๘/
๔๔๕) 

อินทริยภาวนาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเจรญิอนิทรยี ์ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบแก่อุตตรมาณพ ณ เวฬุวนั ในกชั
ชงัคลานิคม เพราะทรงปรารภคาํทลูของอุตตรมาณพเรือ่งการเจรญิอนิทรยีข์อง
ปาราสริยิพราหมณ์  พระผูม้พีระภาคตรสัถามอุตตรมาณพวา่ ปาราสริยิ
พราหมณ์แสดงการเจรญิอนิทรยีแ์ก่สาวกหรอืไม ่ เมือ่อุตตรมาณพทลูตอบวา่ 
แสดง โดยแสดงวา่อยา่ดรูปูทางตา อยา่ฟังเสยีงทางห ูจงึตรสัวา่ถา้เป็นเชน่นัน้ ก็
จกัเป็นคนตาบอด หหูนวก 



 

๖๔๖๒ 
 

 

  อุตตรมาณพนัง่กม้หน้าน่ิงหมดปัญญาจะโตต้อบ พระองคจ์งึรบัสัง่เรยีกทา่น
พระอานนทม์าแลว้ทรงแสดงเรือ่งการเจรญิอนิทรยีต์ามหลกัคาํสอนของพระองค ์
ดงันี้ 

  ๑.  ภกิษุเหน็รปู ฟังเสยีง ดมกลิน่ ลิม้รส ถูกตอ้งโผฏฐพัพะ รูแ้จง้ธมัมารมณ์
แลว้เกดิความชอบใจหรอืเกดิความไมช่อบใจ เธอรูช้ดัวา่เกดิจากเหตุปัจจยัแลว้จงึมี
อุเบกขา ความชอบใจและไมช่อบใจเหล่านัน้กจ็ะดบัไป  

  ๒. พระเสขะผูป้ฏบิตัติามวธิใีนขอ้ ๑ นัน้ ยอ่มเบื่อหน่าย รงัเกยีจความชอบใจ
และไมช่อบใจนัน้ และเมือ่เบื่อหน่าย ย่อมสามารถกาํหนดรูส้ ิง่ทีป่ฏกิลูและทีไ่ม่
ปฏกิลูเป็นตน้ จงึมอุีเบกขามสีตสิมัปชญัญะกจ็ะชือ่วา่เป็นพระอรยิะผูอ้บรม
อนิทรยีไ์ดแ้ลว้ เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจ
ยนิดชีืน่ชมพระภาษติของพระองค ์(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๕๓/๕๐๔) 

อินทริยสงัวร : ความสาํรวมอนิทรยีด์งัคาํในสกักปัญหสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถงึอนิทรยีสงัวร
ไวต้อนหน่ึงวา่ จอมเทพ เรากล่าวรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไว๒้  อยา่ง  คอื รปูทีค่วร
เสพและรปูทีไ่มค่วรเสพ กล่าวเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหไูว๒้ อยา่ง คอื เสยีงทีค่วร
เสพและเสยีงทีไ่มค่วรเสพ เป็นตน้ แลว้อธบิายใหท้า้วสกักะฟังอกีวา่ เมือ่บุคคล
เสพรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่ใด อกุศลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้  กุศลธรรม
ทัง้หลายเสือ่มลงรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่นี้เป็นรปูทีไ่มค่วรเสพ เมือ่บุคคลเสพรปู
ทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่ใด  อกุศลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง กุศลธรรมทัง้หลายเจรญิ
ยิง่ขึน้ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่นี้เป็นรปูทีค่วรเสพ  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๖๕/๒๙๑) 

อินทริยสงัวรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนิทรยีสงัวร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมื่อไมม่อีนิทรยี
สงัวร ศลีของบุคคลผูม้อีนิทรยีสงัวรยอ่มมเีหตุถูกกําจดั เมือ่ไมม่ศีลี สมัมาสมาธิ
ยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมื่อไม่มสีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุถูก
กาํจดั เมือ่ไม่มยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาและวริาคะยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่
ไมม่นิีพพทิาและวริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เปรยีบเทยีบ
ตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบวบิตัแิลว้ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้แมแ้ก่นกไ็มถ่งึความบรบิรูณ์ 
เมือ่มอีนิทรยีสงัวร ศลีของบุคคลผูส้มบรูณ์ดว้ยอนิทรยีสงัวรยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ 
เมือ่มศีลี สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มสีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะ
ยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาและวริาคะยอ่มมเีหตุ
สมบรูณ์ เมือ่มนิีพพทิาและวริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ 
เปรยีบเทยีบตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบสมบรูณ์ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้ แมแ้ก่นกจ็ะถงึ
ความสมบรูณ์ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๐/๕๑๘) 



 

๖๔๖๓ 
 

 

อินทริยสมัปันนสูตร :  พระสตูรวา่ดว้ยผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยอนิทรยี ์ ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไป
เฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ไดท้ลูถามวา่ ดว้ยเหตุ
เพยีงเทา่ไร ภกิษุจงึเป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยอนิทรยี ์ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
หากภกิษุพจิารณาเหน็ความเกดิขึน้และความเสือ่มไปในอนิทรยี ์ ๖ ย่อมเบื่อ
หน่าย เมือ่เบื่อหน่าย ยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ 
เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่หลุดพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิ
ทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี ดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ีแล 
ภกิษุจงึเป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยอนิทรยี ์๖ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๕๔/๑๙๐) 

อินทริยสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอนิทรยี ์  ม ี๕ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อินทริยสตูร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุ

ทัง้หลายวา่ อสงัขตธรรม ไดแ้ก่ความสิน้ราคะ โทสะและโมหะ ทางทีใ่ห้
ถงึอสงัขตธรรม ไดแ้ก่อนิทรยี ์ ๕ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่กายค
ตาสตสิตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๓/๔๕๑) 

 2.อินทริยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัปฏปิทา ๓ เหมอืนในสตปัิฏฐานสตูร 
ต่างกนัเฉพาะมชัฌมิาปฏปิทา คอื ภกิษุเจรญิสทัธนิทรยี ์ ...วรียินิทรยี ์ ...สตนิท
รยี ์...สมาธนิทรยี ์...ปัญญนิทรยี ์(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๕๗/๔๐๔) 

 3.อินทริยสตูร พระผูม้พีระภาคพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อนิทรยี ์ ๔ คอื (๑) 
ศรทัธา (๒) วริยิะ (๓) สมาธ ิ(๔) ปัญญา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๑/๒๑๔) 

 4.อินทริยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุเป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย 
ควรแก่ของตอ้นรบั ควรแก่ทกัษณิา ควรแก่การทาํอญัชล ี เป็นนาบญุอนัยอดเยีย่ม
ของโลกเพราะมธีรรม ๖ คอื (๑) สทัธนิทรยี ์ (๒) วริยินิทรยี ์ (๓) สตนิทรยี ์ ( ๔) 
สมาธนิทรยี ์ (๕) ปัญญนิทรยี ์ (๖) ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิุตต ิ ดว้ย
ปัญญาอนัยิง่เองอยู่ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓/๔๑๕) 

 5.อินทริยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์  ๓ ประการนี้ 
อนิทรยี ์๓ ประการ คอื๑. อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยี๒์.อญัญนิทรยี ์๓. อญัญา
ตาวนิทรยี ์ และตรสัสรุปวา่ พระอรยิบุคคลผูส้มบรูณ์ดว้ยอนิทรยีร์ะงบักเิลสได ้
ยนิดใีนสนัตบิทคอืนิพพาน ยอ่มชนะมารพรอ้มทัง้เสนามารได ้(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/
๖๒/๔๑๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยี ์หมายถงึอนิทรยีข์อง
ผูป้ฏบิตัดิว้ยมุง่วา่ ‘เราจกัรูอ้มตบท (นิพพาน) หรอื  อรยิสจัธรรม ๔ ทีย่งัมไิดรู้้
ยงัมไิดบ้รรลุ’ คาํน้ีเป็นชือ่ของโสดาปัตตมิคัคญาณ (ข.ุอติ.ิอ. ๖๒/๒๓๗) คาํวา่ 
อญัญนิทรยี ์ หมายถงึอนิทรยี ์ หรอืปัญญาทีรู่โ้ดยขา้มพน้แดนมจิฉาทฏิฐแิลว้



 

๖๔๖๔ 
 

 

กาํหนดรูอ้รยิสจั ๔ มทีุกข ์ เป็นตน้ เชน่เดยีวกบัโสดาปัตตมิคัคญาณ แต่มี
ลกัษณะรูช้ดักวา่กนัตามลาํดบั คาํน้ีเป็นชือ่ของญาณ ๖ คอืตัง้แต่โสดาปัตตผิล
ญาณ ถงึอรหตัตมคัคญาณ (ข.ุอติ.ิอ. ๖๒/๒๓๗-๒๓๘) คาํวา่ อญัญาตาวนิทรยี ์
หมายถงึอนิทรยีข์องทา่นผูรู้ท้ ัว่ถงึแลว้ กล่าวคอืปัญญาของพระอรหนัตขณีาสพ 
คาํน้ีเป็นชือ่ของอรหตัตผลญาณ (ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี ๖๒/๒๓๗-๒๓๘)  

อินทริเยส  ุอคตุตทวารตา :ความไมร่ะมดัระวงัตา ห ูเป็นตน้ปล่อยใหเ้กดิชอ่งใหก้เิลสเขา้มาได,้ 
เป็นขอ้ ๑ ในธรรม ๒ คอื ๑. อนิทรเิยส ุ อคุตตทวารตา (ความไมคุ่ม้ครองทวาร
ในอนิทรยี)์ ๒.โภชเน อมตัตญัญุตา(ความไมรู่จ้กัประมาณในการบรโิภค),ใน
ทุกขวหิารสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม  
๒  ประการ (คอื ๑.  ความไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย ๒. ความไมรู่จ้กั
ประมาณในการบรโิภค) ยอ่มอยูเ่ป็นทุกขอ์ดึอดัคบัแคน้กระวนกระวายใน
ปัจจุบนันี้หลงัจากมรณภาพแลว้ พงึหวงัไดทุ้คต ิ  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/
๒๕๖,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๘/๓๗๕) 

อินทรีย  ์: ความเป็นใหญ่, สภาพทีเ่ป็นใหญ่ในกจิของตน, ธรรมทีเ่ป็นเจา้การในการทาํ
หน้าทีอ่ยา่งหน่ึงๆ เชน่ ตาเป็นใหญ่หรอืเป็นเจา้การในการเหน็ หเูป็นใหญ่ในการ
ไดย้นิ วริยิะเป็นเจา้การในการครอบงาํเสยีซึง่ความเกยีจครา้น เป็นตน้ ดงัคาํใน
มหาวภิงัคว์า่ ภกิษุเหล่านัน้ จงึเป็นผูม้น้ํีามนีวล มอีนิทรยีผ์อ่งใส  มใีบหน้าเอบิ
อิม่ มผีวิพรรณผดุผอ่ง (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๔/๑๗๘, ๑/๒๑๘/๒๐๗,ว.ิมหา.(ไทย) 
๒/๘๔/๒๗๓,ว.ิม.(ไทย) ๔/๙/๑๔, ๔/๑๑/๑๖, ๔/๖๐/๗๓, ๔/๖๑/๗๕,๙/๘๗/๓๕,
ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๖/๕๔,๙/๑๖๘/๕๕,๙/๑๗๑/๕๗,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๒/๒๖๐) 

อินทรีย  ์๘ : ความเป็นใหญ่ ๘ คอื๑.สทัธนิทรยี ์๒. วริยินิทรยี ์๓. สตนิทรยี ์๔. สมาธนิทรยี๕์. 
ปัญญนิทรยี ์๖. มนนิทรยี ์๗. โสมนสัสนิทรยี ์  ๘. ชวีตินิทรยีด์งัคาํในปฏสิมัภทิา
มรรค ญาณกถาวา่ ในขณะแหง่โสดาปัตตมิรรค อนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยีม์ี
อนิทรยี ์  ๘ ประการนี้ซึง่มสีหชาตธรรมเป็นบรวิาร  มธีรรมทีอ่าศยักนัและกนั
เป็นบรวิาร มธีรรมทีอ่าศยักนัเป็นบรวิาร มธีรรมทีป่ระกอบกนัเป็นบรวิาร ไป
รว่มกนั เกดิรว่มกนั  เกีย่วขอ้งกนัประกอบดว้ยกนั ธรรมเหล่านัน้เป็นอาการและ
เป็นบรวิารของอนญัญาตญัญสัสามตีนิทรยีน์ัน้,ในธมัมสงัคณีอธบิายอนิทรยี ์ ๘ 
ไวว้า่ ความเชือ่ กริยิาทีเ่ชือ่ ความปลงใจเชือ่  ความเลื่อมใสยิง่  ศรทัธา  
สทัธนิทรยี ์ สทัธาพละ น้ีชือ่วา่สทัธนิทรยี ์ การปรารภความเพยีรทางใจ  ความ
ขะมกัเขมน้  ความบากบัน่ ความขวนขวายความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
ทนทาน  ความเขม้แขง็ ความหมัน่ ความมุง่มัน่อยา่งไม่ทอ้ถอย ความไมท่อดทิง้
ฉนัทะ  ความไมท่อดทิง้ธุระ  ความเอาใจใสธุ่ระ  วริยิะ วริยินิทรยี ์  วริยิพละ  



 

๖๔๖๕ 
 

 

สมัมาวายามะ น้ีชือ่วา่วริยินิทรยี ์สต ิความตามระลกึ ความหวนระลกึ  สต ิกริยิา
ทีร่ะลกึ  ความทรงจาํ ความไมเ่ลื่อนลอย ความไมห่ลงลมื  สต ิ  สตนิทรยี ์ สติ
พละ สมัมาสต ิ น้ีชือ่วา่สตนิทรยี ์ความตัง้อยูแ่หง่จติ  ความดาํรงอยู ่ความตัง้มัน่ 
ความไมซ่ดัสา่ย ความไมฟุ้่งซ่าน ความทีจ่ติทีไ่มซ่ดัสา่ย สมถะ สมาธนิทรยี ์ 
สมาธพิละ  สมัมาสมาธ ิ น้ีชือ่วา่สมาธนิทรยี ์ ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ความวจิยั 
ความเลอืกสรร  ความวจิยัธรรม  ความกาํหนดหมาย  ความเขา้ไปกาํหนด  
ความเขา้ไปกาํหนดเฉพาะ  ภาวะทีรู่ ้  ภาวะทีฉ่ลาด ภาวะทีรู่ล้ะเอยีด  ความรู้
อยา่งแจม่แจง้  ความคน้คดิ  ความใครค่รวญปัญญาเหมอืนแผน่ดนิ  ปัญญา
เครือ่งทาํลายกเิลส  ปัญญาเครือ่งนําทาง  ความเหน็แจง้ ความรูด้ ี  ปัญญา
เหมอืนปฏกั  ปัญญา  ปัญญนิทรยี ์  ปัญญาพละ ปัญญาเหมอืนศสัตรา  ปัญญา
เหมอืนปราสาท  ความสว่างคอืปัญญา แสงสวา่งคอืปัญญา ปัญญาเหมอืน
ประทปี  ปัญญาเหมอืนดวงแกว้ ความไมห่ลงงมงาย  ความเลอืกเฟ้น ธรรม  
สมัมาทฏิฐ ิน้ีชือ่วา่ปัญญนิทรยี ์จติ  มโน มานสั หทยั ปัณฑระ  มโน มนายตนะ  
มนินทรยี ์  วญิญาณ วญิญาณขนัธ ์ และมโนวญิญาณธาตุทีเ่หมาะสมกนั น้ีชือ่
วา่มนินทรยี ์ความสาํราญทางใจ  ความสขุทางใจ  ความเสวยอารมณ์ทีส่าํราญ
เป็นสขุ อนัเกดิแต่เจโตสมัผสั  กริยิาเสวยอารมณ์ทีส่าํราญเป็นสขุ  อนัเกดิแต่เจ
โตสมัผสั  น้ีชื่อว่าโสมนสัสนิทรยี ์ อาย ุ ความดาํรงอยู ่ ความเป็นไป กริยิาทีใ่ห้
เป็นไป อาการทีส่บืเน่ืองกนั ความดาํเนินไป  ความหล่อเลีย้ง ชวีติ  ชวีตินิทรยี์
แหง่สภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นรปูเหล่านัน้ น้ีชือ่วา่ชวีตินิทรยี ์ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๐๗/
๑๖๖,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๗๔/๔๐) 

อินทรีย  ์๒๒ : สภาวะทีเ่ป็นใหญ่ในการทาํกจิของตน คอื ทาํใหธ้รรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไป
ตามตน ในกจินัน้ๆในขณะทีเ่ป็นไปอยูน่ัน้ มดีงันี้ หมวด ๑:๑. จกัขนุทรยี ์
(อนิทรยี ์ คอื จกัขปุสาท)๒. โสตนิทรยี ์ (อนิทรยี ์ คอื โสตปสาท)๓. ฆานินทรยี ์
(อนิทรยี ์คอื ฆานปสาท)๔. ชวิหนิทรยี ์ (อนิทรยี ์คอื ชวิหาปสาท)๕. กายนิทรยี ์
(อนิทรยี ์คอื กายปสาท)๖. มนินทรยี ์ (อนิทรยี ์คอื ใจ) หมวด ๒:๗. อติถนิทรยี ์
(อนิทรยี ์ คอื อติถภีาวะ)๘. ปุรสินิทรยี ์ (อนิทรยี ์ คอื ปุรสิภาวะ)๙. ชวีตินิทรยี ์
(อนิทรยี ์คอื ชวีติ)หมวด ๓: ๑๐. สขุนิทรยี ์(อนิทรยี ์คอืสขุเวทนา) ๑๑. ทุกขนิท
รยี ์ (อนิทรยี ์คอืทุกขเวทนา) ๑๒. โสมนสัสนิทรยี(์อนิทรยี ์คอื โสมนสัสเวทนา) 
๑๓.โทมนสัสนิทรยี ์ (อนิทรยี ์ คอื โทมนสัสเวทนา) ๑๔. อุเปกขนิทรยี ์ (อนิทรยี ์
คอือุเบกขาเวทนา) หมวด ๔: ๑๕. สทัธนิทรยี(์อนิทรยี ์คอื ศรทัธา) ๑๖. วริยินิท
รยี(์อนิทรยี ์คอื วริยิะ) ๑๗. สตนิทรยี(์อนิทรยี ์คอื สต)ิ ๑๘. สมาธนิทรยี(์อนิทรยี ์
คอื สมาธ)ิ ๑๙. ปัญญนิทรยี(์อนิทรยี ์คอื ปัญญา) หมวด ๕: ๒๐.อนญัญาตญัญสั
สามตีนิทรยี ์(อนิทรยีแ์ห่งผูป้ฏบิตัดิว้ยมุง่วา่เราจกัรูส้จัจธรรมทีย่งัมไิดรู้ ้ไดแ้ก่ โส
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ตาปัตตมิคัคญาณ)๒๑. อญัญนิทรยี ์ (อนิทรยี ์ คอื อญัญาหรอืปัญญาอนัรูท้ ัว่ถงึ 
ไดแ้ก่ ญาณ ๖ในทา่มกลาง คอื โสตาปัตตผิลญาณ ถงึอรหตัตมคัคญาณ) ๒๒. 
อญัญาตาวนิทรยี(์อนิทรยีแ์หง่ทา่นผูรู้ท้ ัว่ถงึแลว้ กล่าวคอืปัญญาของพระอรหนัต ์
ไดแ้ก่ อรหตัตผลญาณ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๑๙/๑๙๗, อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๖๐/๑๗,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๗๒๐/๗๖๙) 

อินทรีย  ์๕ : ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ในกจิของตนโดยเป็นเจา้การในการทาํหน้าทีแ่ละเป็นหวัหน้านํา
สมัปยตุตธรรมในการครอบงาํกาํจดัธรรมทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ม๕ี อยา่ง ไดแ้ก่ ศรัทธา 
วิริยะ สติสมาธิ ปัญญา (ขอ้ธรรมตรงกบั พละ๕), ธรรม ๕ อยา่งชุดเดยีวกนันี้ 
เรยีกชือ่ต่างกนัไป ๒ อยา่ง ตามหน้าทีท่ีท่าํคอื เรยีกชือ่วา่ พละ โดยความหมาย
วา่เป็นกาํลงัใหเ้กดิความเขม้แขง็มัน่คง ซึง่ธรรมทีต่รงขา้มแต่ละอยา่งจะเขา้
ครอบงาํไมไ่ด ้ เรยีกชือ่วา่ อินทรีย์ โดยความหมายวา่เป็นเจา้การในการครอบงาํ
เสยีซึง่ธรรมทีต่รงขา้มแตล่ะอยา่ง คอืความไรศ้รทัธา ความเกยีจครา้น ความ
ประมาท ความฟุ้งซ่าน และความหลงงมงาย ตามลาํดบั ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ 
คาํวา่ มรรคภาวนา ไดแ้ก่  สตปัิฏฐาน  ๔  สมัมปัปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์
๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๑๐, อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๗๕/๑๙,๓๖/๑๘๔/๔๒,๓๖/๑๙๒/
๔๕,๓๖/๒๐๘/๕๐,๓๖/๒๕๒/๖๔,๓๖/๓๓๔/๘๕,๓๖/๓๖๖/๙๒,๓๖/๔๑๖/๑๐๔,๓๖/
๔๓๒/๑๐๗,๓๖/๔๗๑/๑๒๐,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๕๖/๘๙๑) ; ด ูโพธิปักขิยธรรม 

อินทรีย  ์๖ : สภาวะทีเ่ป็นใหญ่หรอืเป็นเจา้การในการรบัรูด้า้นนัน้ๆไดแ้ก่อายตนะภายใน ๖ 
คอื จกัขุ-ตา โสตะ-หฆูานะ-จมกู ชวิหา-ลิน้ กาย-กาย มโน-ใจ,ในเสขสตูรทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูเ้ป็นอเสขะยอ่มรูช้ดัอนิทรยี ์ ๖ ประการ  คอื๑.จกัขนุท
รยี ์๒.โสตนิทรยี ์๓. ฆานินทรยี ์๔.ชวิหนิทรยี ์๕. กายนิทรยี ์๖.มนินทรยี ์ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๕๒๓/๓๓๘, ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๖๐/๔๔๘) 

อินทรียแ์ก่กล ้า : อนิทรยี ์๕ คอืศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิและปัญญาแกก่ลา้ ดงัคาํในมหาวรรค
วา่ พระผูม้พีระภาคทรงรบัคาํทลูอาราธนาของพรหม และเพราะอาศยัพระกรุณา
ในหมูส่ตัว ์ทรงตรวจดโูลกดว้ยพทุธจกัษุ  เมือ่ทรงตรวจดโูลกดว้ยพทุธจกัษุ  ได้
เหน็สตัวท์ ัง้หลายผูม้ธีุลใีนตาน้อย  มธีุลใีนตามาก  มอีนิทรยีแ์ก่กลา้มอีนิทรยี์
อ่อน,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๖๙/๓๙,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/
๑๔๘/๑๔๕,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๒๒/๕๒๘) 

อินทรียแ์ก่กล ้าและอินทรยอ์่อน : ๔ ประการใหม้าก และอนิทรยี๕์ มศีรทัธาตน้อ่อนเพราะ
เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการน้อย ดงัคาํในอนิทรยิปโรปรยิตัตสตูรทีพ่ระอนุรุ
ทธะกล่าววา่ ผูม้อีายทุัง้หลาย อน่ึง ผมรูช้ดัวา่สตัวเ์หล่าอื่นและบคุคลเหล่าอื่นมี
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อนิทรยีแ์ก่กลา้และอนิทรยีอ่์อนตามความเป็นจรงิ กเ็พราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการ
น้ีทีผ่มเจรญิทาํใหม้ากแลว้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๑๘/๔๔๕) 

อินทรียต์ ่างกนั : มหีลกัปฏบิตัติ่างกนั เชน่ ภกิษุรปูหนึ่งมุง่ความทีจ่ติมอีารมณ์เดยีวเป็นหลกัก็
จะหลุดพน้ดว้ยเจโตวมิตุต ิ ภกิษุอกีรปูหน่ึงมุง่ปัญญาเป็นหลกั กจ็ะหลุดพน้ดว้ย
ปัญญาวมิตุต ิ ดงัคาํในมหามาลุงกยสตูรทีท่า่นพระอานนทท์ลูถามวา่ ถา้มรรค
และปฏปิทานี้ เป็นไปเพือ่ละโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ประการ เมือ่เป็นเชน่นัน้ 
เพราะเหตุไร ภกิษุทัง้หลายในพระธรรมวนิยันี้บางพวกจงึเป็นเจโตวมิตุ บาง
พวกจงึเป็นปัญญาวมิตุ พระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่อานนท ์ ใน
เรือ่งนี้ เรากล่าววา่ภกิษุเหล่านัน้มอีนิทรยีต์่างกนั (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๓/๑๔๙)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิทรยีต์่างกนั หมายความวา่ มหีลกัปฏบิตัิ
ต่างกนั เชน่ ทา่นพระอานนท ์บาํเพญ็บารม ี๑๐ แลว้ยงัไมบ่รรลุพระสพัพญัญุต
ญาณ เหตนุัน้พระสพัพญัญุตญาณจงึไมป่รากฏแก่ทา่น แต่พระตถาคตแทง
ตลอดแลว้เหตุนัน้พระสพัพญัญุตญาณจงึปรากฏแก่พระองค ์ ทัง้นี้เป็นเพราะ
อนิทรยีต์่างกนั หรอืในเวลาบาํเพญ็  สมถกมัมฏัฐานภกิษุรปูหน่ึงมุง่ความทีจ่ติมี
อารมณ์เดยีวเป็นหลกักจ็ะหลุดพน้ดว้ยเจโตวมิตุต ิ ภกิษุอกีรปูหน่ึงมุง่ปัญญาเป็น
หลกั กจ็ะหลดุพน้ดว้ยปัญญาวมิุตต ิ(ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๑๓๓/๑๐๙)  

อินทรียปัจจยั : ปัจจยัคอือนิทรยี ์ ดงัคาํในปัฏฐานวา่ อนิทรยีปัจจยั ไดแ้ก่ จกัขนุทรยีเ์ป็นปัจจยั
แก่จกัขวุญิญาณธาตุ และสภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยจกัขวุญิญาณธาตุนัน้โดย
อนิทรยีปัจจยัโสตนิทรยีเ์ป็นปัจจยัแก่โสตวญิญาณธาตุและสภาวธรรมทีส่มัปยตุ
ดว้ยโสตวญิญาณธาตุนัน้โดยอนิทรยีปัจจยั ฆานินทรยี ์ เป็นปัจจยัแก่ฆาน
วญิญาณธาตแุละสภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยฆานวญิญาณาตุนัน้โดยอนิทรยีปัจจยั   
ชวิหนิทรยีเ์ป็นปัจจยัแก่ชวิหาวญิญาณธาตุ และสภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยชวิหา
วญิญาณธาตนุัน้โดยอนิทรยีปัจจยั กายนิทรยีเ์ป็นปัจจยัแก่กายวญิญาณธาตุ 
และสภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยกายวญิญาณธาตุนัน้โดยอนิทรยีปัจจยั รปู
ชวีตินิทรยีเ์ป็นปัจจยัแก่กฏตัตารปูโดยอนิทรยีปัจจยั อนิทรยีท์ีไ่มเ่ป็นรปูเป็น
ปัจจยัแก่สภาวธรรมทีส่มัปยตุ และรปูซึง่มสีภาวธรรมนัน้เป็นสมฏุฐานโดย
อนิทรยีปัจจยั (อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑๖/๑๑,๔๐/๖๖/๓๔,๔๐/๑๙๐/๙๘,๔๐/๒๑๒/
๑๑๒,๔๐/๒๖๔/๑๔๑,๔๐/๓๑๔/๑๘๔,๔๐/๓๒๒/๑๙๘,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๑๐๑/
๒๙๔,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๓๓/๒๒๐,๔๒/๓๖/๑๙) 

อินทรียผ์อ่งใส : ใบหน้าเอบิอิม่ ผวิพรรณผดุผอ่ง ใจชืน่บาน ดงัคาํในมหาวภิงัควา่ ภกิษุ
เหล่านัน้ จงึเป็นผูม้น้ํีามนีวล มอีนิทรยีผ์อ่งใส มใีบหน้าเอบิอิม่ มผีวิพรรณผดุ
ผอ่ง หรอืดงัคาํในธมัมเจตยิสตูรทีพ่ระเจา้ปเสนทโกศลตรสัไวว้า่ หมอ่มฉนัได้
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เหน็ภกิษุทัง้หลายในพระธรรมวนิยันี้ รา่เรงิยิง่นกั  มใีจชืน่บานมรีปูอนัน่ายนิด ี 
มอีนิทรยีผ์อ่งใส มคีวามขวนขวายน้อย ไมห่วาดกลวั เลีย้งชพีดว้ยของทีผู่อ้ ื่นให ้
มจีติดุจมฤคอยู,่ในปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถามพระสารบุีตร
วา่มอีนิทรยีผ์อ่งในเพราะอะไร พระสารบีุตรกราบทลูวา่ขา้พระองคอ์ยูด่ว้ยสญุญ
ตาวหิารธรรมเป็นสว่นมากในบดัน้ี พระพทุธเจา้ขา้ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๔/๑๗๘,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๖๙/๔๕๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๓๘/๔๙๘) 

อินทรียสงัวร : สาํรวมอนิทรยี ์๖ คอื ตาห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไมใ่หย้นิดยีนิรา้ยในเวลาเหน็รปู ฟัง
เสยีง ดมกลิน่ ลิม้รสถูกตอ้งโผฏฐพัพะ รูธ้รรมารมณ์ดว้ยใจ,ระวงัไมใ่หก้เิลส
ครอบงาํใจในเวลารบัรูอ้ารมณ์ทางอนิทรยีท์ัง้๖(ขอ้๑ ในอปัณณกปฏปิทา ๓, ขอ้ 
๒ ในปารสิทุธศิลี ๔, ขอ้ ๒ ในองคแ์หง่ภกิษุใหม ่๕),ทีเ่ป็นขอ้ ๒ ในปารสิทุธศิลี 
๔ นัน้ เรยีกเตม็วา่ อินทรียสังวรศีล แปลวา่ ศลีคอืความสาํรวมอนิทรยี ์ (ท.ีส.ี
(ไทย) ๙/๒๑๓/๗๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒/๒๕๕๘,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๗/
๑๒๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๕๐/๕๑๘,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๓๑,๒๓/๘๑/
๔๐๕,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๙๙/๕๘๔) 

อินทรียอ์ ่อน :  อนิทรยี ์๕ มศีรทัธาเป็นตน้ ไมบ่รบิรูณ์ หมายถงึมอีนิทรยีย์งัไมม่พีละ ดงัคาํใน
มหาสหีนาทสตูรวา่ ตถาคตรูช้ดัวา่สตัวเ์หล่าอื่นและบุคคลเหล่าอืน่มอีนิทรยีแ์ก่
กลา้ และอนิทรยีอ่์อนตามความเป็นจรงิ,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่อนิทรยี ์
๕  เหล่าน้ีอนัสตัวเ์หล่าใดไมส่อ้งเสพ ไม่เจรญิ ไมท่าํใหม้าก ไมท่าํใหเ้พิม่พนูขึน้
แลว้ สตัวเ์หล่าน้ีนัน้ชือ่วา่ผูม้อีนิทรยีอ่์อน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๕,อภ.ิว.ิ
(ไทย) ๓๕/๘๒๑/๕๒๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อนิทรยีอ่์อน หมายถงึมอีนิทรยี ์๕ ไมบ่รบิรูณ์ คอื 
(๑) สทัธา (ความเชือ่) (๒) วริยิะ (ความเพยีร) (๓) สต ิ (ความระลกึได)้ (๔) 
สมาธ ิ(ความตัง้จติมัน่) (๕) ปัญญา (ความรูท้ ัว่) (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๖๙/๖๔)  

อินทวรีอบุาสิกา : ชือ่อุบาสกิาคนหนึ่ง เป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่นารทะ ดงั
คาํในนารทพทุธวงศว์า่ ตน้ไมเ้ป็นทีต่รสัรูข้องพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้  
ชาวโลกเรยีกวา่ ตน้ออ้ยชา้งใหญ่ อุคครนิทอุบาสกและวสภอุบาสกเป็นอคัร
อุปัฏฐาก อนิทวรอุีบาสกิาและคณัฑอุีบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๒๕/๖๓๘) 

อินทสมะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงค ์ ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระขชัชกทายก
เถระ ดงัคาํในขชัชกทายกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตน
สรุปความไดว้า่ เมือ่ก่อน  ขา้พเจา้ไดถ้วายผลไม ้แดพ่ระผูม้พีระภาคพระนามวา่
ตสิสะ และไดถ้วายผลมะพรา้วและของควรเคีย้วทีรู่ก้นัด ีเพราะผลแหง่การถวาย
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ผลไม ้ ในกปัที ่ ๑๓  นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่อนิทส
มะ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ  ๗  ประการ  มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖/
๓๓๐) 

อินทสมานโคตตชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยอนิทสมานโคตรดาบส มเีนื้อความอธบิายวา่ ฤาษี
โพธสิตัวไ์ดต้เิตยีนสหายฤาษผีูไ้มเ่ชือ่ฟังนําลกูชา้งมาเลีย้งจนถูกลกูชา้งเหยยีบ
ตายวา่ คนไมค่วรทาํความสนิทสนมกบัคนชัว่  ควรทาํความสนิทสนมกบัสตับุรษุ
ผูม้ศีลี มปัีญญาและมกีารศกึษาเทา่นัน้ เพราะการสมาคมกบัสตุบรุุษเป็นเหตุนํา
ความสขุมาใหโ้ดยแท ้คนไมค่วรเพกิเฉยต่อคาํสอน  ควรเป็นคนไดร้บัการศกึษา 
ไมค่วรเป็นคนวา่ยาก (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๒๑/๖๙) 

อินทสมานโคตรดาบส :ชือ่ดาบสคนหนึ่งทีถู่กชา้งเหยยีบตาย มปีรากฏในอนิทสมานโคตต
ชาดก ดงัคาํวา่ ดาบสโพธสิตัวบ์อกดาบสทีไ่มค่วรทาํความคลุกคลกีบัคนชัว่วา่ 
บุคคลไมค่วรทาํความสนิทสนมกบัคนชัว่ บุคคลผูป้ระเสรฐิรูป้ระโยชน์ชดัอยู ่กไ็ม่
ควรทาํความสนิทสนมกบับุคคลผูไ้มป่ระเสรฐิ เพราะวา่บุคคลผูไ้มป่ระเสรฐิถงึแม้
จะอยูร่ว่มกนัเป็นเวลานานกย็งัทาํความชัว่เหมอืนชา้งไดฆ้า่อนิทสมานโคตร
ดาบส (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๒๑/๖๙) 

อินทสาละ, ถํา้ : ถํ้าแหง่หนึ่ง ทางทศิเหนือของหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อมัพสณัฑ ์ ทศิตะวนัออก
แหง่กรุงราชคฤห ์ ดงัคาํในสกักปัญหสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยูใ่นถํ้าอนิ
ทสาละทีภ่เูขาเวทยิกะ ทางทศิเหนือของหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อมัพสณัฑ ์  ซึง่
ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกแหง่กรุงราชคฤหแ์ควน้มคธ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๔/
๒๗,๑๐/๓๔๕/๒๗๓,๑๐/๓๔๗/๒๗๔,๑๐/๓๕๑/๒๗๘) 

อินทะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระสหีาสน
ทายกเถระ ดงัคาํในสหีาสนทายกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวไวว้า่ เพราะ
ผลของการถวายตัง่สาํหรบัรองพระบาท ในกปัที ่๙๔ นบัจากกปัน้ีไป ขา้พเจา้ได้
ทาํกรรมไวใ้นครัง้นัน้ จงึไม่รูจ้กัทุคตเิลย น้ีเป็นผลแหง่บุญกรรม ในกปัที ่  ๗๓ 
นบัจากกปันี้ไป ขา้พเจา้ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด๓ิชาต ิ มพีระนามว่าอนิทะ (ข.ุ
อป.(ไย) ๓๒/๑๐/๑๐๓) 

อินทะ, ยกัษ์ : ชือ่โอรสของทา้วมหาราช คอื ทา้วกุเวรอยูท่างทศิเหนือ ทา้วกุเวรมบีุตร แตล่ะ
คน ลว้น )มชีือ่วา่อนิทะ มฤีทธิ ์ มคีวามรุง่เรอืง มผีวิพรรณงดงาม  มยีศ ดงัคาํใน
อาฏานาฏยิสตูรวา่ ขา้พระพทุธเจา้ไดส้ดบัมาวา่ ‘แมโ้อรสของทา้วธตรฐจะมมีาก
กม็พีระนามเดยีวกนั คอืทัง้  ๙๑ องค ์มพีระนามวา่อนิทะต่างมพีลงัมาก,ในสตูร
น้ีกล่าววา่เป็นยกัษ์ระดบัมหาเสนาบด ี (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑,๑๑/๒๙๓/
๒๔๕) 



 

๖๔๗๐ 
 

 

อินทะ,อินทะ, โอรส : ชื่อบุตรของทา้วมหาราชทัง้ ๔ คอืทา้วธตรฐอยูท่างทศิตะวนัออก ทา้ว
วริุฬหกอยูท่างทศิใต ้ ทา้ววริปัูกษ์อยูท่างทศิตะวนัตก ทา้วกุเวรอยูท่างทศิเหนือ 
ทัง้หมดมบีุตร แต่ละคน ลว้น )มชีือ่วา่อนิทะมฤีทธิ ์  มคีวามรุง่เรอืง มผีวิพรรณ
งดงาม  มยีศ ด ั ดงัคาํในมหาสมยสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ ทา้วธตรฐปกครองทศิ
ตะวนัออก เป็นหวัหน้าของพวกคนธรรพ ์ เป็นมหาราชผูม้ยีศแมบ้ตุรของเธอมี
จาํนวนมาก ต่างมพีลงัมาก(และ)มชีือ่วา่อนิทะ มฤีทธิ ์  มคีวามรุง่เรอืง มี
ผวิพรรณงดงามมยีศ ต่างยนิดมีุง่มายงัป่าทีป่ระชุมของภกิษุทัง้หลาย หรอืดงัคาํ
ในอาฎานาฎยิสตูรทีว่่าขา้พระพทุธเจา้ไดส้ดบัมาว่า ‘แมโ้อรสของทา้วธตรฐจะมี
มากกม็พีระนามเดยีวกนัคอืทัง้ ๙๑  องค ์  มพีระนามวา่อนิทะ ต่างมพีลงัมาก 
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๖/๒๖๔,๑๐/๓๓๖/๒๖๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๗/๒๒๒,๑๑/
๒๘๘/๒๓๖,๑๑/๒๘๙/๒๓๗,๑๑/๒๙๑/๒๔๒) 

อิรนัทดี : ชือ่ธดิาของพญานาคนามวา่วรุณ มปีรากฏในวธิุรชาดก ภายหลงัไดปุ้ณณกยกัษ์
เป็นสาม ี ดงัคาํทีน่างนาคอรินัทดผีูธ้ดิากราบทลูว่า ขา้แต่พระบดิา เหตุไรหนอ 
พระองคจ์งึทรงซบเซาอยูพ่ระพกัตรข์องพระองคเ์หมอืนดอกปทุมทีถู่กขยาํดว้ย
มอืขา้แต่พระบดิาผูเ้ป็นอสิราธบิดเีป็นทีเ่กรงขามของศตัรเูพราะเหตไุรหนอ 
พระองคจ์งึทรงทุกขพ์ระทยั ขออยา่ทรงเศรา้โศกเลย  พระเจา้ขา้(ข.ุชา.ม.(ไทย) 
๒๘/๑๓๕๐/๓๙๒,๒๘/๑๓๕๔/๓๙๓,๒๘/๑๓๕๕/๓๙๓,๒๘/๑๓๕๖/๓๙๓,๒๘/
๑๓๕๗/๓๙๓) 

อิริยาบถ : ทางแหง่การเคลื่อนไหว, ทา่ทางทีร่า่งกายจะเป็นไป, ทา่ทีเ่คลื่อนไหวตัง้วาง
รา่งกายอย่างใดอยา่งหน่ึง, อริยิาบถหลกัม ี๔ คอื ยนื เดนิ นัง่ นอน, อริยิาบถ
ยอ่ย เรยีกวา่ จุณณิยอริยิาบถ หรอืจุณณิกอริยิาบถ ไดแ้ก่ ทา่ทีแ่ปรเปลีย่นยกั
ยา้ยไประหว่างอริยิาบถทัง้ ๔ นัน้ ดงัคาํในอานาปานสตสิตูรทีก่ลา่วไวว้า่ เธอ
ดาํรงกายอยูโ่ดยอริยิาบถใด ๆ กร็ูช้ดักายทีด่าํรงอยูโ่ดยอริยิาบถนัน้ๆ หรอืดงัคาํ
ในปาณสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย สตัวเ์หล่าใดเหล่าหน่ึงสาํเรจ็
อริยิาบถ ๔ คอืบางคราวกเ็ดนิ  บางคราวกย็นื บางคราวกน็ัง่ บางคราวกน็อน
สตัวเ์หล่านัน้ทัง้หมด ลว้นอาศยัแผน่ดนิ ดาํรงอยู่บนแผน่ดนิจงึสาํเรจ็อริยิาบถ ๔
น้ี (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๑๙/๒๒๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๔/๑๙๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๙๒/
๑๒๖) 

อิริยาปถมทะ : ความเมาในอริยิาบถ, ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ อริยิาปถมทะ  เป็นไฉน
ความเมาฯลฯ ความทีจ่ติตอ้งการเชดิชตูนเป็นดจุธงเพราะอาศยัอริยิาบถน้ี
เรยีกวา่อริยิาปถมทะ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๔๔/๕๔๘) 
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อิลลิสชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยอลิลสีเศรษฐ ี มเีน้ือความอธบิายวา่ ชา่งกลับกโพธสิตัว ์ พสิจูน์หา
ตวัอลิลสีเศรษฐผีูม้คีวามตระหนี่ตวัจรงิ เพือ่แสดงแก่พระราชาวา่ ผูใ้ดตวัจรงิผูใ้ด
ตวัปลอม แตไ่มส่ามารถหาได ้ เพราะทา้วสกักะปลอมตวัมาเป็นตวัอลิลสีเศรษฐ ี
มรีปูรา่งหน้าตาเหมอืนกนัทัง้หมด แมป้านทีศ่รษีะ ซึง่รูไ้ดเ้ฉพาะชา่งกลับกคน
เดยีว แต่ชา่งกลับกโพธสิตัว ์ ไมส่ามารถหาได ้ จงึกราบทลูพระราชาวา่ คนทัง้
สองเป็นคนกระจอก งอ่ยเปลีย้ ตาเหล่ และมปีมงอกทีศ่รีษะเหมอืนกนั ไมรู่ว้า่คน
ไหนคอืตวัจรงิ ทา้วสกักะจงึแสดงตนใหรู้ ้ และสอนใหท้าํบุญใหท้านต่อไปอยา่
ทาํลายวงตระดว้ยการหยดุใหท้าน เพราะผลแหง่การใหท้านเป็นประจาํทาํให้
ญาตริุน่ก่อนทัง้หมดไปเกดิในสวรรค ์ อลิลสีเศรษฐจีงึทาํบุญใหท้านตัง้แต่นัน้มา 
ตายแลว้ไดไ้ปเกดิในสวรรคร์ว่มกบัญาตริุน่ก่อน   (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๘/
๓๒) 

อิลลีสะ, เศรษฐี : ชือ่เศรษฐคีนหน่ึง เป็นคนกระจอก งอ่ยเปลีย้ คนตาเหล่  มปีมงอกทีศ่รีษะ ดงั
คาํในอลิลสิชาดก ทีช่า่งตดัผมโพธสิตัวถ์ูกพระราชาตรสัสัง่ใหห้าอลิลสีเศรษฐ ี
เมือ่ไมส่ามารถจะนําอลิลสีเศรษฐมีาได ้จงึกราบทลูวา่ คนทัง้  ๒ เป็นคนกระจอก 
เป็นคนงอ่ยเปลีย้ เป็นคนตาเหล่ มปีมงอกทีศ่รีษะ ขา้พระพทุธเจา้ไมรู่จ้กัวา่ คน
ไหนคอือลิลสีเศรษฐ ี(ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๗๘/๓๒) 

อิสสรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นใหญ่ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนั เทวดาทลูถามวา่ อะไรเป็นใหญ่ในโลก บรรดาภณัฑะทัง้หลาย อะไรถอืวา่
สงูสดุ อะไรเป็นดงัสนิมศสัตรา อะไรเป็นเสนียดจญัไร ใครนําของไปยอ่มถูกหา้ม 
ใครนําของไปไมถู่กหา้ม บณัฑติยนิดใีหใ้ครมาบ่อย ๆ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
วา่ อาํนาจเป็นใหญ่ในโลก บรรดาภณัฑะทัง้หลาย หญงิถอืวา่สงูสดุ ความโกรธ
เป็นเหมอืนสนิมของศสัตรา พวกโจรเป็นเสนียดจญัไร พวกโจรนําของไปยอ่มถูก
หา้ม แต่หากเป็นสมณะนําของไปยอ่มเป็นทีร่กั บณัฑติยนิดใีหส้มณะมาบ่อย ๆ 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๗๗/๘๓) 

อิสราธิบดี : ผูเ้ป็นเจา้ใหญ่เหนือกวา่ผูเ้ป็นใหญ่ทัว่ไป, ราชา, พระเจา้แผน่ดนิ, ผูเ้ป็นใหญ่ใน
แควน้ ดงัคาํในกณัณกตัถลสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ ในพระราชอาณาจกัรใด  พระเจา้ป
เสนทโิกศลครองราชยเ์ป็นอสิราธบิด ี ในพระราชอาณาจกัรนัน้  ทา้วเธอทรง
สามารถยงัสมณะหรอืพราหมณ์ ผูม้บีุญหรอืไมม่บุีญ ผูป้ระพฤตพิรหมจรรย์
หรอืไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ ใหย้า้ยออก  หรอืทรงเนรเทศจากทีน่ัน้ได ้ (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๘๑/๔๖๗) 

อิสิปตนมฤคทายวนั, ป่า :ป่าเป็นทีใ่หอ้ภยัแก่เน้ือ ชือ่อสิปิตนะ อยูใ่กลเ้มอืงพาราณสเีป็น
สถานทีท่ีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา ธมัมจกักปัปวตัตนสตูรโปรด
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พระปัญจวคัคยี ์ดงัคาํในหตัถสิารปุีตตสตูรวา่ สมยัหนึ่ง  พระผูม้พีระภาคประทบั
อยู ่  ณ  ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรุงพาราณส ี (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๐/
๕๕๔,๒๒/๖๑/๕๖๐) ; บดัน้ีเรยีก สารนาถ 

อิสระ : เป็นใหญ่ ยิง่ใหญ่ ,ไมต่กอยูภ่ายใตอ้าํนาจของใครๆ ดงัคาํวา่ โลกไมม่ผีูต้า้นทาน 
ไมเ่ป็นอสิระ หรอืดงัคาํในวสิาขาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงเปล่งอุทานวา่ 
ประโยชน์ทัง้ปวงอยูใ่นอาํนาจผูอ้ื่น ก่อใหเ้กดิทุกข ์ ความเป็นอสิระทัง้ปวง 
ก่อใหเ้กดิสขุ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๕/๓๖๔,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๙/๒๐๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความเป็นอสิระ ม ี๒ อยา่ง คอื (๑) ความอสิระอนั
เป็นโลกยิะ ไดแ้ก่ความเป็นพระราชา เป็นตน้ และ  ความมจีติอสิระทีเ่กดิจาก
ฌานและอภญิญา (๒) ความอสิระอนัเป็นโลกุตตระ ไดแ้ก่ความอสิระทีเ่กดิจาก  
นิโรธซึง่มเีหตมุาจากการบรรลุมรรคและผล ในทีน้ี่หมายถงึความอสิระทีเ่กดิจาก
นิโรธ เป็นความอสิระทีก่่อ  ใหเ้กดิสขุอยา่งแทจ้รงิ เพราะไม่ตอ้งหวัน่ไหวต่อโลก
ธรรม และเพราะมสีภาวะทีไ่มต่อ้งกลบัเป็นทุกขไ์ดอ้กี  (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๑๙/๑๖๗)  

อิสริยยศ : ยศอนัยิง่ใหญ่, ยศทีแ่สดงถงึความยิง่ใหญ่ ดงัคาํในกฏูทนัตสตูรวา่ พระเจา้มหา
วชิติราชทรงมกีองทหารทีเ่ขม้แขง็ ประกอบดว้ยกองทพั ๔ เหล่าอยูใ่นระเบยีบ
วนิยั คอยรบัพระบญัชา มพีระบรมเดชานุภาพดงัจะ เผาผลาญขา้ศกึไดด้ว้ยพระ
ราชอสิรยิยศ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๓, ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๗๖/๓๓๕,ข.ุ
ชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๘๑/๔๓๖,ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๗๓/๙๕, ข.ุชา.อสตี.ิ
(ไทย) ๒๘/๑๖๘/๑๑๑,๒๘/๑๖๙/๑๑๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๓๙๑,๓๒/๓๒๒/
๖๒๖) 

อิสริยยศและเกียรติ : ยศทีแ่สดงถงึความยิง่ใหญ่และชือ่เสยีง ดงัคาํในเตมยิชาดกทีพ่ระเต
มยีโ์พธสิตัวป์รารภคาถาบชูามติรวา่ คนผูไ้มป่ระทุษรา้ยมติร บชูาผูอ้ื่น ยอ่ม
ไดร้บัการบชูาตอบ ไหวผู้อ้ื่น ยอ่มไดร้บัการไหวต้อบ ทัง้ไดร้บัอสิรยิยศและ
เกยีรต ิ(ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๗/๑๘๖) 

อิสสรชน,อิสรชน : คนทีเ่ป็นอสิระ หมายถงึพระราชา ดงัคาํวา่ อสิรชนผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยกาม
สขุ ทีเ่ขาบาํเรอดว้ยดนตรเีครือ่งหา้ยอ่มไมย่นิดเีชน่นัน้เหมอืนกบัเราผูม้จีติแน่ว
แน่ พจิารณาเหน็ธรรมแจม่แจง้โดยชอบ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๙๘/๔๐๘)  

อิสสราธิบดี : ผูเ้ป็นเจา้ใหญ่เหนือกวา่ผูเ้ป็นใหญ่ทัว่ไป, ราชา, พระเจา้แผน่ดนิ, ผูเ้ป็นใหญ่ใน
แควน้ ดงัคาํในจกักวตัตริาชสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย พระ
เจา้จกัรพรรดทิรงครองราชยเ์ป็นอสิสราธบิดแีหง่ทวปีทัง้ ๔  หลงัจากเสดจ็
สวรรคตแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเหล่าเทพ
ชัน้ดาวดงึส ์ หรอืดงัคาํในโสมนสัสชาดกวา่ ราชทตูทัง้หลายทีท่รงสง่ไปไดก้ราบ
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ทลู พระราชกุมารนัน้วา่ ขอเดชะพระขตัตยิกุมาร พระองคถ์ูกพระราชบดิาผูเ้ป็น
อสิสราธบิดตีดัขาดแลว้ ตอ้งโทษประหารชวีติ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๙๗/๔๘๘,องฺ.
ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘,ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๑๔/๕๐๗) 

อิสสริยพละ : กาํลงัคอืความยิง่ใหญ่, เป็นขอ้ ๑ ในพละ ๖๘ คอื  คอื  สทัธาพละ  วริยิพละ  สติ
พละ  สมาธพิละ ปัญญาพละ  หริพิละ  โอตตปัปพละ  ปฏสิงัขานพละ  ภาวนา
พละ  อนวชัชพละ สงัคหพละ  ขนัตพิละ  ปัญญตัตพิละ  นิชฌตัตพิละ  อสิสรยิ
พละ  อธษิฐานพละ สมถพละ  วปัิสสนาพละ  เสกขพละ  ๑๐  อเสกขพละ  ๑๐  
ขณีาสวพละ  ๑๐ อทิธพิละ  ๑๐  ตถาคตพละ  ๑๐ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคที่
อธบิายความหมายวา่ อสิสรยิพละ  เป็นอยา่งไร คอื  ชือ่วา่อสิสรยิพละ เพราะ
พระโยคาวจรเมือ่ละกามฉนัทะ  ยอ่มบงัคบัจติใหเ้ป็นไปตามอํานาจดว้ยอาํนาจ
เนกขมัมะ ชือ่วา่อสิสรยิพละ เพราะพระโยคาวจรเมือ่ละพยาบาท  ยอ่มบงัคบัจติ
ใหเ้ป็นไปตามอาํนาจดว้ยอํานาจอพยาบาท ชือ่วา่อสิสรยิพละเพราะพระ
โยคาวจรเมือ่ละถนีมทิธะยอ่มบงัคบัจติใหเ้ป็นไปตามอาํนาจดว้ยอาํนาจอาโลก
สญัญาฯลฯ ชือ่วา่อสิสรยิพละเพราะพระโยคาวจรเมือ่ละกเิลสทัง้ปวงยอ่มบงัคบั
จติใหเ้ป็นไปตามอาํนาจดว้ยอาํนาจอรหตัตมรรค น้ีเป็นอสิสรยิพละ  (ข.ุป.(ไทย) 
๓๑/๔๔/๕๑๗) 

อิสสตัถสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทานทีป่ระกอบดว้ยองค ์ ๕ มผีลมาก สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ ณ วดับุพพาราม พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามว่า ใหท้านแก่ใครจงึ
จะมผีลมาก 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ทานทีใ่หแ้ก่กุลบตุรผูอ้อกบวชแลว้ละองค ์๕ คอื 
(๑) กามฉนัทะ (๒) พยาบาท (๓) ถนีมทิธะ (๔) อุทธจัจกุกกุจจะ (๕) วจิกิจิฉา 
ไดแ้ลว้ประกอบดว้ยองค ์๕ คอื (๑) สลีขนัธข์องพระอเสขะ (๒) สมาธขินัธข์อง
พระอเสขะ (๓) ปัญญาขนัธข์องพระอเสขะ (๔) วมิตุตขินัธข์องพระอเสขะ (๕) 
วมิตุตญิาณทสัสนขนัธข์องพระอเสขะ ยอ่มเป็นทานทีม่ผีลมาก ศลิปะธนู กาํลงั
และความเพยีรมอียูใ่นชายใด พระราชาผูท้รงการยทุธพ์งึชุบเลีย้งชายนัน้ ไมพ่งึ
ชุบเลีย้งผูไ้มก่ลา้หาญ เพราะเหตุแหง่ชาต ิฉนัใด ธรรมคอืขนัตแิละโสรจัจะตัง้อยู่
ในบุคคลใด บุคคลพงึบชูาบุคคลนัน้ ผูม้คีวามประพฤตเิยีย่งพระอรยิะแมม้ชีาติ
ตระกลูตํ่า ฉนันัน้ บุคคลพงึสรา้งอาศรมอนัเป็นทีร่ ืน่รมย ์อาราธนาพระพหสูตูให้
อยูแ่ลว้พงึสรา้งบ่อน้ําไวใ้นป่าทีก่นัดารน้ํา และสรา้งสะพานในทีเ่ป็นหล่ม พงึ
ถวายขา้ว น้ํา ของเคีย้ว ผา้และเสนาสนะในทา่นผูซ้ือ่ตรง ดว้ยใจอนัเลื่อมใส 
เมฆมสีายฟ้าแลบแปลบปลาบ มยีอดตัง้รอ้ยคาํรามอยู ่ ตกรดแผน่ดนิทาํทีด่อน
และทีลุ่่มใหเ้ตม็ แมฉ้นัใด ทายกผูม้ศีรทัธาเป็นบณัฑติไดฟั้งแลว้ ตกแต่ง
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โภชนาหารเลีย้งวณิพกดว้ยขา้วน้ําใหอ้ิม่หนํา เทีย่วไปสัง่การในโรงทานวา่ ทา่น
ทัง้หลายจงให ้และทายกนัน้บนัลอืเสยีงเหมอืนเมฆคาํราม เมือ่ฝนกาํลงัตก สาย
ธารแหง่บุญอนัไพบลูยน์ัน้ ยอ่มหลัง่รดทายกผูใ้ห ้ฉนันัน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๕/
๑๖๘) 

อิสสา : ความรษิยา, ความรูส้กึไมพ่อใจเมือ่เหน็เขาไดด้,ี เหน็เขาไดด้ทีนอยูไ่มไ่ด,้ ไม่
อยากใหใ้ครดกีวา่ตน, ความคดิตดัรอนผูท้ีด่กีว่าตน; ความหงึหวง (ขอ้๓ ในมละ 
๙, ขอ้ ๘ ในสงัโยชน์ ๑๐ตามนยัพระอภธิรรม, ขอ้ ๗ ในอุปกเิลส ๑๖),เป็นธรรม
คูก่บัมจัฉรยิะ ดงัคาํในสกักปัญหสตูรที ่  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ จอมเทพ 
พวกเทพ มนุษย ์อสรู นาค คนธรรพแ์ละสตัวเ์หล่าอื่นอกีจาํนวนมาก ต่างมคีวาม
ปรารถนาอย่างนี้วา่ ขอพวกเราจงเป็นผูไ้มม่เีวร จงเป็นผูไ้ม่ถูกลงโทษ จงเป็นผู้
ไมม่ศีตัร ู จงเป็นผูไ้มถู่กเบยีดเบยีน จงเป็นผูไ้มจ่องเวรกนัอยูเ่ถดิ แต่เพราะมี
อสิสา(ความรษิยา) และมจัฉรยิะ(ความตระหนี่)เป็นเครือ่งผกูมดั พวกเขาจงึ
ยงัคงมเีวร ถกูลงโทษ มศีตัร ูถูกเบยีดเบยีน  จองเวรกนัอยู,่ในอภพัพสตูรกล่าว
วา่เป็นขอ้ ๘ ในธรรม ๙ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๕๗/๒๘๕,๑๐/๓๕๘/๒๘๕,ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๓๓/๓๒,องฺ.ทุก.(ไทย)๒๐/๑๘๑/๑๓๐,๒๐/๒๓๒/๑๓๗,๒๐/๒๓๓/๑๓๗,๒๐/
๒๓๔/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐๔/๓๙๒,๒๑/๓๐๕/๓๙๒,องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๖๒/๕๔๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นขอ้ ๑ ในสงัโยชน์ ๑๐ ประการ คอื (๑) กามราคะ (๒) 
ปฏฆิะ (๓) มานะ (๔) ทฏิฐ ิ(๕) วจิกิจิฉา (๖) สลีพัพตปรามาส (๗) ภวราคะ (๘) 
อสิสา (๙) มจัฉรยิะ (๑๐) อวชิชา  สงัโยชน์เหล่าน้ี เรยีกวา่ ภวสงัโยชน์ เพราะ
ผกูพนัหมูส่ตัวไ์วใ้นภพน้อยภพใหญ่ (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๘/๔๗) 

อิสสาปกติอิตถีวตัถ ุ: เรือ่งหญงิขีห้งึ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่หญงิขีห้งึและแก่
บรษิทั  ๔ วา่ ความชัว่  ไมท่าํเสยีเลยดกีวา่ เพราะระลกึถงึความชัว่  บุคคลยอ่ม
เดอืดรอ้นในภายหลงั สว่นความด ี  ทาํไวเ้ถดิดกีวา่ เพราะทาํแลว้ระลกึถงึ
ภายหลงับุคคลย่อมไมเ่ดอืดรอ้น (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๑๔/๑๓๑) 

อิสสาสงัโยชน์ : สงัโยชน์คอืความรษิยา,เป็นขอ้ ๖ ในสงัโยชน์ ๗ มปีรากฏในมจัฉรยิสตูร
,ในธมัมสงัคณีกล่าววา่เป็นขอ้ ๘ ในสงัโยชน์ ๑๐ และอธบิายความหมายไวว้า่ 
อสิสาสงัโยชน์  เป็นไฉน  ความรษิยา  กริยิาทีร่ษิยา  ภาวะทีร่ษิยา  ความกดี
กนั กริยิาทีก่ดีกนั ภาวะทีก่ดีกนัในลาภสกัการะ  ความเคารพ นบัถอื ไหว ้และ
บชูาของคนอืน่ น้ีชื่อว่าอสิสาสงัโยชน์ (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๐/๒๕๕๙,อภ.ิส.ํ
(ไทย) ๓๔/๑๑๒๖/๒๘๖,อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑/๒๗๔) 
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อิสสกิุนีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุณีผูม้คีวามรษิยา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุณีผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๕ คอื ไมพ่จิารณาไมไ่ตร่ตรอง (๑-๒) สรรเสรญิคนทีค่วรติ
เตยีน ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ (๓) มคีวามรษิยา (๔) มคีวามตระหน่ี (๕) ทาํ
ศรทัธาไทยใหต้กไป ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรก สว่นภกิษุณีผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ มี
นยัตรงกนัขา้ม ยอ่มดาํรงอยู่ในสวรรค ์(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๑๗/๑๙๖) 

อิสสกุีสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูม้กัรษิยา พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในโกธนสตูร จงึตรสัตอบ
วา่ เพราะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื 

  ๑. ไมม่ศีรทัธา   ๒. ไมม่หีริ ิ 
  ๓. ไมม่โีอตตปัปะ   ๔. มกัรษิยา  
  ๕. มปัีญญาทราม (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘๖/๓๑๗) 
อิสิคิลิ, ภเูขา : ภเูขาชือ่อสิคิลิ ิ เป็นภเูขาลกูหน่ึงในหา้ลกู ทีเ่รยีกเบญจครี ี ลอ้มรอบพระนครรา

ชคฤห,์ชือ่ภเูขาทีก่ลนืฤาษ ี เพราะเหน็แต่ตอนเขา้ แตต่อนออกไมเ่หน็ ดงัคาํใน
มหาวภิงัคว์า่ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่ณ  ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรุงรา
ชคฤห ์  ภกิษุหลายรปูเป็นเพือ่นเหน็เพือ่นคบกนั  ชว่ยกนัทาํกุฎมีงุหญา้ อยูจ่าํ
พรรษา ทีเ่ชงิภเูขาอสิคิลิ ิหรอืดงัคาํในอสิคิลิสิตูรวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ี่
ภเูขาอสิคิลิ ิเขตกรุงราชคฤห ์ดงัคาํวา่ พระปัจเจกพทุธเจา้๕๐๐ องค ์ไดอ้าศยัอยู่
ทีภ่เูขาอสิคิลิ ิ น้ีมานาน พระปัจเจกพทุธเจา้เหล่านัน้กาํลงัเขา้ไปสูภ่เูขาน้ี 
ประชาชนเหน็แต่พอทา่นเขา้ไปแลว้  ประชาชนไมเ่หน็ ประชาชนทัง้หลายเหน็
เหตุดงักล่าวนัน้  จงึพดูกนัอย่างนี้วา่ ภเูขานี้กลนืกนิฤาษเีหล่าน้ี’ ภเูขานี้จงึ
ปรากฏชือ่วา่ อสิคิลิ ิ อสิคิลิ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๘๔/๗๔, ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๑๙๑/๓๐๒,
ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๐/๑๒๘,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๗๙/๑๘๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๓/
๑๗๑,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๙/๒๐๕,๑๕/๒๑๘/๓๑๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๗/๑๖๐) 

อิสิคิลิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภูเขาอสิคิลิ ิพระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมลีกัษณะเป็นการ
บรรยายโวหารแบบถามนําและสาธกนิทานโบราณแก่ภกิษุทัง้หลาย ณ ภเูขา
อสิคิลิ ิ เขตกรุงราชคฤห ์ เพราะมพีระประสงคจ์ะใหรู้ค้วามหมาย ประวตัแิละ
ความสาํคญัของภเูขาอสิคิลิเิป็นตน้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชือ่ภเูขา ๔ ลกู คอืเว
ภาระ ปัณฑวะ เวปุลละและคชิฌกฏู ไมใ่ชช่ือ่เดมิ เป็นชื่อทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้ใหม ่
แต่ภเูขาอสิคิลิทิีก่าํลงัประทบัอยูข่ณะนัน้เป็นชือ่เดมิ เพราะประชาชนเหน็พระ
ปัจเจกพทุธเจา้ ๕๐๐ องคเ์สดจ็เขา้ไป แต่ไมเ่หน็องคใ์ดเสดจ็ออกมา จงึพดูกนัวา่
อสิคิลิ(ิภเูขากลนืฤาษ)ี จากนัน้ไดท้รงแสดงชือ่ของพระปัจเจกพทุธเจา้เอาไวเ้ป็น
อนัมาก และไดต้รสัสรุปเกีย่วกบัพระปัจเจกพทุธเจา้วา่  พระปัจเจกพทุธเจา้ผูม้ ี
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อานุภาพมากเหล่าน้ี และอืน่ ๆ ผูส้ ิน้ตณัหาเครือ่งนําไปสูภ่พ เธอทัง้หลายจงไหว้
พระปัจเจกพทุธเจา้เหล่านัน้ ผูล้่วงกเิลสเป็นเครือ่งขอ้งทัง้ปวงไดแ้ลว้ ผูแ้สวงหา
คุณอนัยิง่ใหญ่ ผูม้คุีณอนัหาประมาณมไิด ้ผูป้รนิิพพานแลว้เถดิ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๑๓๓/๑๗๐) 

อิสิทตัตเถรคาถา : ภาษติของพระอสิทิตัตเถระ,คาถาของพระอสิทิตัตเถระ ท่านพระอสิทิตั
ตเถระกล่าววา่ ขนัธ ์ ๕  เรากาํหนดรูแ้ลว้ ขนัธเ์หล่านัน้ดาํรงอยูอ่ยา่งถูกตดัราก
ถอนโคนแลว้ ความสิน้ทุกขเ์ราไดบ้รรลแุลว้ เราไดถ้งึความสิน้อาสวะแลว้ (ข.ุ
เถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๐/๓๔๖) 

อิสิทตัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอสิทิตัตะ ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อิสิทตัตสตูร (ปฐม ) (สตูรที ่๑) จติตคหบดเีขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปู

ทีอ่ยู ่ณ อมัพาฏกวนัแลว้ถามวา่ ดว้ยเหตุเพยีงเทา่ไร พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ 
ธาตตุ่าง ๆ  
 เมือ่จติตคหบดถีามอยา่งนี้แลว้ถงึ ๓ ครัง้ ทา่นพระเถระประธานสงฆก์ไ็ดน่ิ้ง
อยู ่ ทา่นพระอสิทิตัตะผูเ้ป็นพระใหมไ่ดก้ล่าวกบัทา่นพระเถระประธานสงฆว์า่ 
กระผมขอตอบปัญหาขอ้น้ี เมือ่ทา่นพระเถระอนุญาตแลว้จงึตอบวา่ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัธาตตุ่าง ๆ ไวด้งันี้ คอื 
 ธาต  ุ ๖  คอื จกัขธุาต(ุธาตคุอืตา) โสตธาตุ(ธาตุคอืห)ู ฆานธาตุ(ธาตุคอืจมกู) 
ชวิหาธาตุ(ธาตุคอืลิน้) กายธาตุ(ธาตุคอืกาย) มโนธาตุ(ธาตุคอืใจ) 
 ธาต  ุ๖  คอื รปูธาตุ(ธาตคุอืรปู) สทัทธาต(ุธาตุคอืเสยีง) คนัธธาตุ(ธาตุคอืกลิน่) 
รสธาตุ(ธาตคุอืรส) โผฏฐพัพธาตุ(ธาตุคอืโผฏฐพัพะ) ธมัมธาตุ(ธาตุคอื
ธรรมารมณ์) 
 ธาต  ุ๖ คอื จกัขวุญิญาณธาตุ(วญิญาณธาตุคอืตา) โสตวญิญาณธาตุ(วญิญาณ
ธาตุคอืห)ู ฆานวญิญาณธาตุ(วญิญาณธาตุคอืจมกู) ชวิหาวญิญาณ
ธาตุ(วญิญาณธาตุคอืลิน้) กายวญิญาณธาตุ(วญิญาณธาตุคอืกาย) มโนวญิญาณ
ธาตุ(วญิญาณธาตุคอืใจ)  

  จติตคหบดไีดช้ืน่ชมยนิดภีาษติของท่านอสิทิตัตะ แลว้นําของขบฉนัอนั
ประณีตประเคนภกิษุผูเ้ป็นเถระใหอ้ิม่หนํา เมือ่พระภกิษุผูเ้ถระฉนัเสรจ็แลว้ลุก
จากอาสนะจากไป ท่านพระเถระประธานสงฆไ์ดก้ล่าวกบัทา่นพระอสิทิตัตะวา่ 
ปัญหาขอ้น้ีแจม่แจง้แก่ทา่น ไมแ่จม่แจง้แก่ผม ถา้เชน่นัน้ เมือ่ปัญหาเชน่นี้มา
ถงึแมโ้ดยประการอื่น ทา่นกพ็งึชว่ยตอบดว้ย 
 (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๔/๓๗๒) 
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 2.อิสิทตัตสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) จติตคหบดเีขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปู
ผูอ้ยู ่ณ อมัพาฏกวนัแลว้เรยีนถามวา่ ทฏิฐเิป็นตน้วา่ โลกเทีย่งหรอืโลกไม่เทีย่ง 
โลกมทีีส่ดุหรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนัหรอืชวีะกบัสรรีะเป็น
คนละอยา่งกนั หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีหรอืหลงัจากตายแลว้ตถาคตไม่
เกดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไม่เกดิอกีหรอืหลงัจากตายแลว้
ตถาคตจะวา่เกดิอกีกม็ใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีกม็ใิช ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัทฏิฐ ิ๖๒ 
อยา่งนี้ไวแ้ลว้ในพรหมชาลสตูร เมื่ออะไรม ีทฏิฐเิหล่าน้ีจงึม ี เมื่ออะไรไมม่ ีทฏิฐิ
เหล่าน้ีจงึไมม่ ี 
 เมือ่จติตคหบดถีามอยา่งนี้ถงึ ๓ ครัง้ พระเถระประธานสงฆก์ไ็ดน่ิ้งอยู ่ ทา่น
พระอสิทิตัตะผูเ้ป็นพระใหมไ่ดก้ล่าวกบัพระเถระประธานสงฆว์า่ กระผมขอตอบ
ปัญหาขอ้น้ี เมือ่พระเถระอนุญาตแลว้ จงึกล่าววา่ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัไวแ้ลว้
ในพรหมชาลสตูรวา่ เมือ่สกักายทฏิฐ(ิความเหน็วา่เป็นกายของตน)ม ี ทฏิฐิ
เหล่าน้ีจงึม ี เมือ่สกักายทฏิฐไิมม่ ี ทฏิฐเิหล่าน้ีจงึไมม่ ี สกักายทฏิฐมิไีดเ้พราะ
ปุถุชน ผูไ้มไ่ดส้ดบั ไมไ่ดเ้หน็พระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดร้บั
การแนะนําในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้หน็สตับุรษุ ไม่ฉลาดในธรรมของ
สตับุรษุ ไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของสตับุรษุ พจิารณาเหน็รปูโดยความเป็น
อตัตา พจิารณาเหน็อตัตาวา่มรีปู พจิารณาเหน็ขนัธ ์๕ ในอตัตา หรอืพจิารณา
เหน็อตัตาในขนัธ ์๕ แต่สกักายทฏิฐยิอ่มมไีมไ่ดเ้พราะอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเป็นตน้
แลว้ยอ่มไม่พจิารณาเหน็โดยนยัตรงกนัขา้มจากปุถุชนนัน้ 
 จติตคหบดเีมือ่ทราบวา่ ทา่นพระอสิทิตัตะเป็นสหายทีไ่มเ่คยเหน็กนัมาก่อน
ของตวัเองจงึกล่าววา่ขอพระคุณเจา้อสิทิตัตะจงยนิดอีมัพาฏกวนัอนัน่ารืน่รมย์
เถดิ กระผมจกับาํรุงดว้ยปัจจยั ๔ และกล่าวชืน่ชมยนิดภีาษติของทา่นแลว้ไดนํ้า
ของขบฉนัอนัประณีตประเคนภกิษุผูเ้ป็นเถระใหอ้ิม่หนํา แต่สดุทา้ย ทา่นพระ
อสิทิตัตะกเ็กบ็งาํเสนาสนะแลว้ออกจากเมอืงมจัฉกิาสณัฑไ์ป โดยไมก่ลบัมาอกี 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๕/๓๗๔) 

  คาํวา่ ทิฏฐิ ๖๒ คอื ทฤษฎทีางอภปิรชัญาทีม่อียูใ่นอนิเดยีทัง้ก่อนและรว่ม
สมยักบัพระพทุธองค ์ มอียูท่ ัง้หมด ๖๒ ทฤษฎ ี พระพทุธองคท์รงยกมาแสดง
เพือ่ยนืยนัวา่ พระองคท์รงรูท้ฤษฎดีงักล่าวอยา่งแจม่แจง้ และ ทรงแสดงพรหม
ชาลสตูรครอบคลุมทฤษฎเีหล่านัน้ทัง้หมด เปรยีบเหมอืนชาวประมงใชแ้หทอด
คลุมปลาไวไ้ดท้ัง้หมด ด ูท.ีส.ี (ไทย) ๙/๒๘/๑๑, อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ชีวะ 
ในทีน้ี่หมายถงึวญิญาณอมตะ หรอือาตมนั (soul) (อภ.ิปญฺจ.อ. ๑/๑/๑๒๙) คาํวา่ 
ตถาคต ในทีน้ี่เป็นคาํทีล่ทัธอิื่น ๆ ใชก้นัมาก่อนพทุธกาล หมายถงึอตัตา 
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(อาตมนั) ไมไ่ดห้มายถงึพระพทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึสตัตะ (ท.ี
ส.ีอ. ๑/๖๕/๑๐๘) คาํวา่ ปถุชุน หมายถงึคนทีย่งัมกีเิลสหนา ทีเ่รยีกเชน่นี้เพราะ
บุคคลประเภทน้ียงัมเีหตุก่อใหเ้กดิกเิลสอยา่งหนา นานปัการ ปุถุชนม ี ๒ 
ประเภท คอื อนัธปุถุชน คนทีไ่มไ่ดร้บัการศกึษาอบรมทางจติ และกลัยาณ
ปุถุชน คนทีไ่ดร้บัการศกึษาอบรมทางจติแลว้ (ท.ีส.ีอ. ๑/๗/๕๘-๕๙)  

อิสิทตัตะ, บคุคล : ชือ่บุคคลผูห้น่ึง ทีย่นิดดีว้ยภรรยาของตน ไดร้บัการพยากรณ์วา่ไปเกดิใน
สวรรคช์ัน้ดุสติ มปีรากฏในมคิสาลาสตูร ดงัคาํทีน่างมคิสาลาอุบาสกิา กล่าวไว้
วา่   เพือ่นรกัของบดิาดฉินัชือ่วา่อสิทิตัตะ ถงึไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์ แต่ถอืส
ทารสนัโดษ(ยนิดดีว้ยภรรยาของตน) แมเ้ขาถงึแก่กรรมแลว้ พระผูม้พีระภาคก็
ทรงพยากรณ์วา่เป็นสกทาคามบีุคคลเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดุสติ(องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๗๕/๑๖๔)  

อิสิทตัตะ, พระ : ชื่อพระภกิษุรปูหน่ึง ผูพ้กัอยู ่ณ อมัพาฏกวนั  เขตเมอืงมจัฉิกาสณัฑ ์  ทีไ่ด้
สนทนาและตอบปัญหาใหแ้ก่จติตคหบด ี ดงัคาํใน ปฐมอสิทิตัตสตูรที ่ พระเถระ
กล่าววา่  อสิทิตัตะ  ทา่นจงตอบปัญหาขอ้น้ีของจติตคหบดเีถดิ   ทา่นพระ
อสิทิตัตะไดถ้ามวา่ คหบด ี ทา่นถามวา่  ทา่นผูเ้จรญิทีก่ล่าวกนัวา่ ธาตตุ่าง ๆ 
ธาตตุ่าง ๆ  ดว้ยเหตุเพยีงเทา่ไรหนอ  พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ธาตตุ่าง ๆ 
หรอื, อยา่งนัน้ ขอรบั, คหบด ีพระผูม้พีระภาคตรสัธาตุต่าง ๆ ไวด้งันี้วา่ จกัขุ
ธาตุ รปูธาตุ จกัขวุญิญาณธาตุฯลฯ  มโนธาตุ ธมัมธาตุ มโนวญิญาณธาตุ’ ดว้ย
เหตุเพยีงเทา่น้ีแล พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ธาตุต่าง ๆ ลาํดบันัน้ จติตคหบดชีื่น
ชมยนิดภีาษติของทา่นอสิทิตัตะ ไดนํ้าของขบฉนัอนัประณีตประเคนภกิษุผูเ้ป็น
เถระทัง้หลายใหอ้ิม่หนําดว้ยตนเอง (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๔๔/๓๗๓,๑๘/๓๔๕/
๓๗๓,๑๘/๓๔๔/๓๗๔,๑๘/๓๔๕/๓๗๔) 

อิสิทนัตะ,อิสิทตัตะ, ช่างไม้ :ชือ่ชา่งคนหนึ่ง เป็นสหายของปุราณะ,เป็นชา่งไมห้ลวงรบัใชพ้ระ
เจา้ปเสนทโิกศล พกัอยู ่ ณ หมูบ่า้นสาธุกะ เขตกรงุสาวตัถ ี แควน้โกศล มี
ปรากฏในธมัมเจตยิสตูร ดงัคาํทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัวา่ ชา่งไมช้ือ่อสิทินัตะ 
และชา่งไมช้ือ่ปุราณะเหล่าน้ีกนิอยูก่บัหมอ่มฉนั  ใชย้วดยานของหม่อมฉนั  
หมอ่มฉนัใหเ้ครือ่งเลีย้งชพีแก่เขาตัง้ยศใหเ้ขา แต่ถงึกระนัน้ พวกเขาจะทาํความ
เคารพนบนอบในหมอ่มฉนัเหมอืนในพระผูม้พีระภาคกห็าไม ่ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๗๓/๔๕๗) หรอืดงัคาํวา่ ดงัคาํในถปตสิตูรวา่ ชา่งไมช้ื่ออสิทิตัตะและปุราณะ
อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นสว่ยชือ่สาธุกะดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง คราวหน่ึง ชา่งไมช้ือ่
อสิทิตัตะและปุราณะไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายอภวิาท
แลว้ตามเสดจ็พระผูม้พีระภาคไปทางเบือ้งพระปฤษฎางค ์  ขณะนัน้พระผูม้พีระ
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ภาคทรงแวะขา้งทางเสดจ็เขา้ไปยงัโคนไมแ้ห่งหนึ่ง แลว้ประทบันัง่บนพทุธ
อาสน์ทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ชา่งไมช้ือ่อสิทิตัตะและปุราณะถวายอภวิาทพระผูม้พีระ
ภาคแลว้ นัง่ ณ  ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชา่งไมท้ัง้หลาย เพราะเหตุ
นัน้  การอยู่ครองเรอืนในโลกนี้จงึคบัแคบ  เป็นทางมาแหง่ธุล ี  สว่นบรรพชา
ปลอดโปรง่  ทา่นทัง้หลายอยา่ไดป้ระมาทเลย  อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  
๔ ประการ เป็นโสดาบนั ไมม่ทีางตกตํ่า มคีวามแน่นอนทีจ่ะสาํเรจ็สมัโพธใินวนั
ขา้งหน้า (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๐๒/๔๙๖) 

อิสิทาส, ภิกษุ : ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึง อยูก่รุงสาวตัถ ี เป็นพระภกิษุสองพีน้่องคูก่บัทา่นพระอสิภิตั   
ไมร่บัจวีรทีเ่ขาแบ่งให ้ดงัคาํในมหาวรรควา่ มพีระเถระสองพีน้่อง  คอื ทา่นพระ
อสิทิาสและทา่นพระอสิภิตั จาํพรรษาอยู่ในกรุงสาวตัถ ี ไดเ้ดนิทางไปอาวาสใกล้
บา้นแหง่หนึ่ง คนทัง้หลายกล่าววา่ นานๆ พระเถระทัง้หลายจะมา จงึไดถ้วาย
ภตัตาหารพรอ้มดว้ยจวีร (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๖๓/๒๓๖) 

อิสิทาสีเถรีคาถา : ภาษติของพระอสิทิาสเีถร,ีคาถาของพระอสิทิาสเีถร ี ทา่นพระอสิทิาสเีถรี
กล่าวแก่โพธเีถรวีา่ ในกรุงอุชเชนนีราชธานี  บดิาของดฉินัเป็นเศรษฐ ี  สาํรวม
ในศลี ดฉินัเป็นธดิาคนเดยีวของท่าน  จงึเป็นทีร่กัทีโ่ปรดปราน  และน่าเอน็ด ู
ภายหลงัพวกคนสนิทของดฉินั ทีม่ตีระกลูสงูมาจากเมอืงสาเกต  ขอดฉินัวา่  
เศรษฐมีรีตันะมากขอดฉินั บดิาไดใ้หด้ฉินัเป็นสะใภข้องเศรษฐนีัน้ ดฉินัตอ้งเขา้
ไปทาํความนอบน้อมพอ่ผวัและแม่ผวัทุกเชา้เยน็ ตอ้งกราบเทา้ดว้ยเศยีรเกลา้ 
ตามทีถู่กสัง่สอนมา พีส่าวน้องสาว  พีช่ายน้องชาย  หรอืบ่าวไพรข่องสามดีฉินั
ไมว่่าคนใด ดฉินัเหน็แลว้แมค้รัง้เดยีว กห็วาดกลวัตอ้งใหท้ีน่ัง่เขา ฯลฯ ภายหลงั 
บุตรของนายกองเกวยีนนัน้ชือ่คริทิาส เหน็ดฉินัเป็นสาวรุน่อาย ุ  ๑๖ ปี กม็จีติ
ปฏพิทัธ ์  จงึขอไปเป็นภรรยา แต่นายคริทิาสนัน้  มภีรรยาอยูก่่อนคนหนึ่ง เป็น
คนมศีลี มคีณุธรรม และมชีือ่เสยีง รกัใครส่ามอียา่งดยีิง่  ดฉินัไดท้าํใหส้ามี
เกลยีดนาง ขอ้ทีส่ามทีัง้หลาย  เลกิรา้งดฉินั ซึง่ปรนนิบตัอิยูเ่สมอืนสาวใชไ้ป ก็
เป็นผลกรรมทีด่ฉินันัน้กระทาํแลว้ในครัง้นัน้ ดฉินัสิน้สดุกรรมนัน้แลว้ (ข.ุเถร.ี
(ไทย) ๒๖/๔๐๒/๖๒๒) 

อิสิทินนเถรคาถา : ภาษติของเทวดาเตอืนพระอสิทินินเถระ เทวดาผูห้วงัประโยชน์เกือ้กลู  
เมือ่จะเตอืนพระอสิทินินเถระวา่ เรา(เทวดา)  เหน็อุบาสกทัง้หลายผูท้รงธรรม
กล่าวอยูว่า่  กามทัง้หลายไมเ่ทีย่ง แต่อุบาสกเหล่านัน้  เป็นผูก้าํหนดัอยา่งแรง
กลา้ หว่งใยในแกว้มณี  ต่างห ู บุตรธดิาและภรรยา เพราะเหตุทีอุ่บาสกเหล่านัน้ 
ไมรู่ธ้รรมในพระศาสนานี้เป็นแน่  ถงึอย่างนัน้  กย็งักล่าววา่  กามทัง้หลายไม่
เทีย่ง แต่พวกเขาไมม่กีาํลงัปัญญาทีจ่ะตดัราคะได ้ ฉะนัน้  พวกเขาจงึตดิบุตร
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ธดิา  ภรรยาและทรพัย ์ พระอสิทินินเถระ(ฟังคาํนัน้แลว้กเ็กดิความสงัเวช  ไม่
นานนกักไ็ดบ้รรลุพระอรหตั) (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๘๗/๓๖๔) 

อิสิปตนมฤคทายวนั, ป่า : ป่าเป็นทีใ่หอ้ภยัแก่เนื้อ ชือ่อสิปิตนะ อยูใ่กลเ้มอืงพาราณสเีป็น
สถานทีท่ีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา ธมัมจกักปัปวตัตนสตูรโปรด
พระปัญจวคัคยี ์ ดงัคาํในปาสราสสิตูรว่าภกิษุปัญจวคัคยีอ์ยูท่ีป่่าอสิปิตน
มฤคทายวนัเขตกรุงพาราณส ี(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๔/๓๑๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๗/
๓๔๒,๑๓/๓๔๒/๔๑๓,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๔๐/๑๗๘,๑๕/๑๔๑/๑๗๙,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๖๗/๑๓๔,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๙/๙๔,๑๗/๙๐/๑๗๑,๑๗/๑๒๒/๒๑๕,๑๗/๑๒๓/
๒๑๗,ส.ํสฬา.(ไทย)๑๘/๒๓๒/๒๒๔,๑๘/๔๑๓/๔๙๗,๑๘/๔๑๔/๔๙๗,๑๘/๔๑๕/
๔๙๗); บดัน้ีเรยีก สารนาถ 

อิสิปตนะ, ป่า : ชือ่ป่าหน่ึง ในเมอืงพาราณส ี เป็นทีป่ระกาศธรรมจกัร ทีท่า่นฤาษใีนศากยสกลุรู้
ล่วงหน้าแลว้ ดงัคาํในนาลกสตูรวา่ พระโพธสิตัวน์ัน้ เป็นบุคคลผูเ้ลศิเป็นผูส้งูสดุ
ในสรรพสตัว ์เป็นนรชนผูอ้งอาจ ประเสรฐิสงูสดุในหมูส่ตัวท์ัง้ปวงจะทรงประกาศ
ธรรมจกัรทีป่่าอสิปิตนะเปรยีบเหมอืนพญาราชสหี ์ มกีาํลงัมอีาํนาจเหนือหมูเ่นื้อ
บนัลอืสหีนาทอยู ่ อสติฤๅษนีัน้ฟังเสยีงของเทวดานัน้แลว้ จงึรบีลงเขา้ไปสูท่ี่
ประทบัของพระเจา้สทุโธทนะ ณ เวลานัน้ทนัท (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๖๙๐/๖๖๔) 

อิสิภตั , ภิกษุ : ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึง อยูก่รุงสาวตัถ ี เป็นพระภกิษุสองพีน้่องคูก่บัท่านพระอสิิ
ทาส  ไมร่บัจวีรทีเ่ขาแบ่งให ้ ดงัคาํในมหาวรรควา่ มพีระเถระสองพีน้่อง คอื 
ทา่นพระอสิทิาสและทา่นพระอสิภิตั จาํพรรษาอยูใ่นกรุงสาวตัถ ี  ไดเ้ดนิทางไป
อาวาสใกลบ้า้นแห่งหนึ่ง คนทัง้หลายกลา่ววา่ นานๆ พระเถระทัง้หลายจะมา จงึ
ไดถ้วายภตัตาหารพรอ้มดว้ยจวีร (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๖๓/๒๓๖)  

อิสิมคุคทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอสิมิคุคทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ (นบัจากปัจจุบนั) ทา่นไดถ้วายน้ําผึง้
แดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมไ่ปสูทุ่คติ
เลย ในกปัที ่๔๐,๐๐๐ ท่านไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ๓๘ 
ชาต ิในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๒๔/๓๕๑) 

อิสิสิงคดาบส : ชือ่ดาบสองคห์น่ึง ทีม่บีารมแีก่กลา้มาก จนทา้วสกักะ ตอ้งทาํใหท้า่นลุกจากทีน่ัง่ 
มปีรากฏในอลมัพสุาชาดก โดยใหอ้ลมัพสุาเทพธดิามาประเลา้ประโลมทาํให้
ดาบสหลงแลว้ลุกจากทีน่ัง่,ภายหลงัเทพธดิากราบขอขมาพระดาบส ดงัคาํวา่ 
อลมัพสุาเทพกญัญา ครัน้ทราบเดชความเพยีรและปัญญาของดาบสนัน้ดาํรง
มัน่คงแลว้จงึจบัเทา้ทัง้สองของดาบสทนูไวท้ีศ่รีษะละลํ่าละลกักล่าวกบัอสิสิงิค
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ดาบสวา่ อยา่โกรธดฉินัเลย ทา่นมหาวรีะ อยา่โกรธดฉินัเลย ทา่นมหาฤๅษ ีดฉินั
บาํเพญ็ประโยชน์อนัใหญ่หลวงเพือ่เทพชัน้ไตรทศผูม้ยีศ เพราะเทพบุรทีัง้หมด
ถูกพระคุณเจา้ทาํใหห้วัน่ไหวในคราวนัน้ (อสิสิงิคดาบสกล่าวคาถาวา่) แมน่างผู้
เจรญิ  ขอทวยเทพชัน้ดาวดงึส ์ ทา้ววาสวะแหง่เทพชัน้ไตรทศและเธอจงเป็น
สขุๆเถดิ เชญิเธอไปตามสบายเถดิ แมเ่ทพกญัญา หรอืดงัคาํในนฬนิิกาชาดกที่
กล่าวไวว้า่ อสิสิงิคดาบสมองเหน็พระราชธดิานัน้ สวมใสตุ่ม้หแูกว้มณีกาํลงัเสดจ็
มา เกดิความกลวั  จงึเขา้ไปยงัอาศรมทีม่งุดว้ยใบไม ้ (ข.ุชา.จตฺตาลสี.(ไทย) 
๒๗/๙๖/๖๑๑,๒๗/๑๐๕/๖๑๓,๒๗/๑๐๖/๖๑๓,๒๗/๑๐๗/๖๑๓,๒๗/๑๒๑/
๖๑๕,๒๗/๑๓๖/๖๑๗,ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๕/๒,๗/๒) 

อกุกเจลนคร : ชือ่นครแหง่หนึ่ง แมน้ํ่าคงคาไหลผา่น ในแควน้วชัช ีพระสารบีุตรเคยไปพกัและ
ไดส้นทนาธรรมกบัปรพิาชก กล่าวเรือ่งนพิพาน ดงัคาํในสามณัฑกสตูรวา่ ทา่น
พระสารบีุตรอยู่ ณ ฝัง่แมน้ํ่าคงคา เขตอุกกเจลนครแควน้วชัช ี ครัง้นัน้  
สามณัฑกปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระสารบุีตรถงึทีอ่ยูถ่ามทา่นพระสารบุีตรวา่ 
ทา่นสารบีุตร ทีเ่รยีกกนัวา่ ‘นิพพาน  นิพพาน’ นิพพานคอือะไร ทา่นพระสารี
บุตรตอบวา่  ผูม้อีาย ุ  คอื ความสิน้ราคะ  ความสิน้โทสะและความสิน้โมหะ น้ี
เรยีกวา่นิพพาน (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๓๐/๓๔๘) 

อกุกเจลนิคม : ชือ่นิคมแหง่หนึ่ง มแีมน้ํ่าคงคาไหลผา่น ในแควน้วชัช ี ดงัคาํในอุกกเจลสตูรวา่ 
เมือ่พระสารบุีตรและพระโมคคลัลานะปรนิิพพานไดไ้มน่านพระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ ณ  รมิฝัง่แม่น้ําคงคา  เขตอุกกเจลนิคม  แควน้วชัชพีรอ้มดว้ยภกิษุ
สงฆห์มูใ่หญ่ สมยันัน้  พระผูม้พีระภาคทรงแวดลอ้มดว้ยภกิษุสงฆป์ระทบันัง่ ณ  
ทีก่ลางแจง้ แลว้ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย น่าอศัจรรยจ์รงิ  ไม่เคยปรากฏสาํหรบั
สาวกทัง้หลาย  ชือ่วา่สาวกทัง้หลายจกัทาํตามคาํสอนและทาํตามคาํสัง่ของพระ
ศาสดา จกัเป็นทีร่กัทีพ่อใจ  และเป็นทีเ่คารพสรรเสรญิของบรษิทั ๔ เธอ
ทัง้หลายจงมตีนเป็นเกาะ  มตีนเป็นทีพ่ึง่  อยา่มสีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่  มธีรรมเป็น
เกาะ  มธีรรมเป็นทีพ่ึง่  อยา่มสีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่อยูเ่ถดิ โดยใหเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ 
พจิารณากาย เวทนา จติและธรรม ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหล่าใดเหลา่หน่ึงในบดัน้ี
กด็ ี  ในเวลาทีเ่ราล่วงไปกด็ ีจกัมตีนเป็นเกาะ  มตีนเป็นทีพ่ึง่  ไมม่สีิง่อื่นเป็นที่
พึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ึง่ไมม่สีิง่อื่นเป็นทีพ่ึง่อยู ่ภกิษุเหล่านัน้จกัเป็น
ผูเ้ลศิกว่าภกิษุผูใ้ครต่่อการศกึษา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๘๐/๒๓๔) 

อกุกเจลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีอุ่กกเจลนิคม พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู่ 
ณ อุกกเจลนิคม โดยทรงปรารภการปรนิิพพานของทา่นพระสารบุีตรและทา่น
พระโมคคลัลานะคูอ่คัรสาวก จงึตรสัแกภ่กิษุทัง้หลายวา่ เธอทัง้หลายควรมตีน



 

๖๔๘๒ 
 

 

เป็นทีพ่ึง่ และควรมธีรรมเป็นทีพ่ึง่ ดว้ยการพจิารณาสตปัิฏฐาน ๔ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๓๘๐/๒๓๔) 

อกุกเจลา, เม ือง : ชือ่เมอืงแห่งหนึ่ง แควน้วชัช ี ดงัคาํวา่ ระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีร่มิฝัง่
แมน้ํ่าคงคา  เมอืงอุกกเจลาแควน้วชัช ี  ครัง้นัน้  พระผูม้พีระภาคไดร้บัสัง่เรยีก
ภกิษุทัง้หลายมาตรสัถงึนายโคบาลไมฉ่ลาดแล นายโคบาลผูฉ้ลาด มปีรากฏใน
จฬูโคปาลสตูร แลว้ตรสัสรปุในทา้ยสตูรใจความวา่ ลกูโคเลก็ทีเ่กดิในวนันัน้ลอย
ไปตามเสยีงโคทีเ่ป็นแม ่  วา่ยตดักระแสแม่น้ําคงคาขา้มไปถงึฝัง่ไดโ้ดยสวสัด ี 
แมฉ้นัใด  ภกิษุทัง้หลายกฉ็นันัน้เหมอืนกนั  ทีเ่ป็นธมัมานุสาร ีและทีเ่ป็นสทัธานุ
สาร ี  กช็ือ่วา่  จกัวา่ยตดักระแสมารขา้มไปถงึฝัง่ไดโ้ดยสวสัด ี ภกิษุทัง้หลาย  
เราแลเป็นผูฉ้ลาดในโลกนี้  ฉลาดในโลกหน้า ฉลาดในเตภมูกิธรรมอนัเป็นทีอ่ยู่
แหง่มาร  ฉลาดในธรรมอนัไมเ่ป็นทีอ่ยูแ่หง่มาร ฉลาดในเตภมูกิธรรมอนัเป็นที่
อยูแ่หง่มจัจุ  ฉลาดในธรรมอนัไม่เป็นทีอ่ยูแ่ห่งมจัจุ  ชนเหล่าใดจกัเขา้ใจถอ้ยคาํ
ของเรานัน้วา่เป็นถอ้ยคาํทีต่นควรฟังควรเชือ่ ความเขา้ใจของชนเหล่านัน้จกั
เป็นไปเพือ่ประโยชน์เพือ่ความสุขตลอดกาลนาน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๕๐/๓๘๔) 

อกุกล, ชนบท : ชือ่ชนบททีพ่อ่คา้ ๒ คนคอื ตปุสสะ กบั ภลัลกิะ เดนิทางจากมาแลว้ ไดพ้บ
พระพทุธเจา้ขณะทีป่ระทบัอยูภ่ายใตต้น้ราชายตนะ ภายหลงัตรสัรูใ้หม่ๆ  ดงัคาํ
ในมหาวรรควา่ พอ่คา้ ๒ คนชือ่ตปุสสะและภลัลกิะ  เดนิทางไกลจากอุกกล
ชนบทมาถงึทีน่ัน้ ขณะนัน้เทวดาผูเ้ป็นญาตริว่มสายโลหติของตปสุสะและภลัลิ
กะพอ่คา้ทัง้สอง ไดก้ล่าววา่ ทา่นผูนิ้รทกุข ์ พระผูม้พีระภาคพระองคน้ี์  เมือ่แรก
ตรสัรูป้ระทบัอยู ่ ณ ควงตน้ราชายตนะ  ทา่นทัง้สองจงไปตอ้นรบัพระองคด์ว้ย
ขา้วตผูงและขา้วตกูอ้นปรุงดว้ยน้ําผึง้เถดิ  การบชูาของทา่นทัง้สองจกัเป็นไป
เพือ่ประโยชน์สขุสิน้กาลนาน หรอืดงัในนิรุตตปิถสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย  แมช้นชาวอุกกลชนบทกบัชนชาววสัสภญัญชนบททัง้ ๒ พวก
นัน้เป็นผูม้อีเหตุกวาทะ เป็นผูม้อีกริยิวาทะ เป็นผูม้นีตัถกิวาทะ หรอืดคัาํในปรพิ
พาชกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ปรพิาชกชือ่วสัสะและภญัญะ ผูอ้ยูใ่นอุกกล
ชนบท เป็นอเหตุกวาทะอกริยิวาทะ  นตัถกิวาทะสาํคญัธรรมบท ๔  ประการน้ี
วา่ไมค่วรตเิตยีน  ไมค่วรคดัคา้น  (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖/๙,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๒/
๑๐๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๑/๔๙) 

อกุกฏัฐะ, เม ือง : ชื่อเมอืงแหง่หนึ่ง แควน้โกศล หมายถงึพระเจา้ปเสนทโิกศลราชทานให้
พราหมณ์โปกขรสาตปิกครอง หมายถงึเมอืงทีป่ระกอบดว้ยคุณอนัอุกฤษฏ ์
เพราะมภีาคพืน้สมบรูณ์ มมีนุษยส์มบรูณ์ และมอุีปกรณ์ (เครือ่งมอื) มากมาย,
เมอืงทีช่าวเมอืงจุดประทปีมดีา้มสอ่งใหส้รา้ง,เป็นทีอ่ยูข่องโทณพราหมณ์ ดงัคาํ
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ในโทณสตูรวา่  พระผูม้พีระภาคเสดจ็ทางไกลระหวา่งเมอืงอุกกฏัฐะ๒กบัเมอืง
เสตพัยะ โทณพราหมณ์กไ็ดเ้ดนิทางไกลระหวา่งเมอืงอุกกฏัฐะกบัเมอืงเสตพัยะ  
ไดเ้หน็รอยกงจกัรมซีีก่าํตัง้พนัซี ่ มกีง  มดีุมครบ  มสีว่นประกอบครบทุกอยา่งที่
รอยพระบาทของพระผูม้พีระภาค,ในอมัพฏัฐสตูร กลา่ววา่มพีราหมณ์โปกขรสา
ตปิกครอง ดงัคาํวา่ พราหมณ์โปกขรสาต ิ ปกครองเมอืงอุกกฏัฐะซึง่มปีระชากร
และสตัวเ์ลีย้งมากมาย มพีชืพนัธุธ์ญัญาหารและน้ําหญา้อุดมสมบรูณ์เป็นพระ
ราชทรพัยท์ีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลพระราชทานปนูบาํเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย(สว่น
พเิศษ) ,ในบางครัง้ เรยีกวา่ อุกกฏัฐา กม็ ีดงัคาํในมลูปรยิายสตูร และพรหมนิ
มนัตนิกสตูร กล่าวไวว้า่ สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  โคนไมร้งั
ใหญ่ในสภุควนั  เขตเมอืงอุกกฏัฐา  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๕/๘๗,๙/๒๙๒/๑๐๗,๙/
๒๙๙/๑๑๐,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑/๑,๑๒/๕๐๑/๕๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๘) 

  อรรถกถาและฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ เมอืงอุกกฏัฐะ หมายถงึเมอืงทีช่าวเมอืงจุด
ประทปีมดีา้มสอ่งใหส้รา้ง หรอืเมอืงทีป่ระกอบดว้ยคุณอนัอุกฤษฏ ์ เพราะมี
ภาคพืน้สมบรูณ์ มมีนุษยส์มบูรณ์ และมอุีปกรณ์ (เครือ่งมอื) มากมาย (องฺ.
จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๓๖/๓๓๖, องฺ.จตุกฺก. ฏกีา (บาล)ี๒/๓๖/๓๖๕)  

อกุกณัฐิตภิกขวุตัถ ุ: เรือ่งภกิษุผูก้ระสนัจะสกึพระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่ภกิษุรปูหน่ึงผู้
กระสนัจะสกึวา่ ผูม้ปัีญญาควรรกัษาจติทีเ่หน็ไดย้ากยิง่  ละเอยีดยิง่ชอบใฝ่หา
แต่อารมณ์ทีป่รารถนา เพราะจติทีคุ่ม้ครองแลว้ยอ่มนําสขุมาให ้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/
๓๖/๓๖) 

อกุกาบาต : ลกูไฟตกจากฟากฟ้ามายงัโลก,ผพีุง่ไต ้ดงัคาํในสมัมาปรพิพาชนียสตูร ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุผูต้ดัขาดการเชือ่สิง่ทีเ่หน็เป็นตน้วา่  เป็นมงคล การยดึถอื
อุกกาบาตตก ความฝัน  และการทาํนายลกัษณะ ละสิง่ทีท่าํใหเ้กดิผลเสยีตอ่
มงคลไดเ้ดด็ขาด ชือ่วา่ละเวน้อยูใ่นโลกไดโ้ดยชอบ,ในพรหมชาลสตูร และ 
สามญัญผลสตูร กล่าวถงึสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถงึดริจัฉานกถาต่างๆเชน่
จกัมอุีกกาบาตและดาวตกแผน่ดนิไหว ฟ้ารอ้ง หรอืดงัคาํทีพ่ระทพัพมลัลบุตร
เถระกล่าวไวว้า่ เมือ่พระโลกนาถพรอ้มดว้ยสาวกปรนิิพพานแลว้ เมือ่ศาสนา
กาํลงัจะสิน้ไป เทพและมนุษยพ์ากนัสลดใจสยายผม มน้ํีาตานองหน้า ครํ่าครวญ
วา่ เหล่าอมนุษยต์กีลองอยูท่ ัว่ทัง้ ๔ ทศิ อสนีบาตทีน่่าสะพรงึกลวักฟ็าดลงอยู่
โดยรอบ อุกกาบาตตกจากทอ้งฟ้าปรากฏเป็นลาํเพลงิมคีวนัและเปลวเพลงิพวย
พุง่ หมูส่ตัวร์อ้งครวญครางอยา่งน่าสงสาร (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๔/๙,๙/๒๐๘/๗๑,ข.ุ
ส.ุ(ไทย) ๒๕/๓๖๓/๕๘๕, ๓๓/๑๓๓/๒๕๕) 



 

๖๔๘๔ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในมหาอุบาต ๕ ประการ คอื (๑) จนัทคราส (ราหู
อมพระจนัทร)์ (๒) สรุยิคราส (ราหอูมพระอาทติย)์ (๓) นกัษตัรคราส (ราหอูม
กลุ่มดาวหรอืดวงชะตา) (๔) อุกกาบาต (๕) ราห ู จบัลาํขาว(ทางชา้งเผอืก)ใน
ทอ้งฟ้า (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๒/๘๗/๑๘๑)  

อกุการธาร : ผูท้รงประทปีคอืปัญญา หมายถงึพระอรหนัต ์ ดงัคาํในสลีสมัปันนสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูท้รงคุณเหน็ปานนี้นัน้  เราเรยีกวา่  
‘ศาสดา’  บา้ง ‘สตัถวาหะ(ผูนํ้าหมูค่ณะ)’ บา้ง  ... ‘อุกการธาร(ผูท้รงประทปีคอื
ปัญญา)’  บา้ง  ‘อรยิะ(พระอรยิะ)’  บา้ง  ‘จกัขมุนัตะ(ผูม้ปัีญญาจกัษุ)’  บา้ง (ข.ุอิ
ต.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๓) 

อกุกาสติกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุกกาสตกิเถระ  มเีน้ือความ
ทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นไดจุ้ดคบเพลงิบชูาพระปัจเจก
พทุธเจา้พระนามวา่โกสกิะ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัิ
และสวรรคส์มบตัหิลาย แสนชาต ิ ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
วชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๐/๑๒๑) 

อกุโกฏนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบัสนิบน ฯ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ เพราะไม่ไดเ้หน็อรยิสจั ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรบัสนิบนจงึมี
จาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรบัสนิบน เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่
ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๖๕/๖๕๑) 

อกุขิตตปทุมิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุกขติตปทุมยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ (จากปัจจุบนั) ทา่นเป็นชา่งทาํ
ดอกไมไ้ดถ้วายดอกปทุมแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ ดอกเดยีว 
เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๑,๐๐๐ ชาต ิ
เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๗๕ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้ประเทศราชนบัชาตไิมถ่ว้น 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๒๙/
๕๑๘) 

อกุขิตตาสิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยนิพพทิาสญัญาเหมอืนเพชฌฆาตผูเ้งือ้ดาบขึน้ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เมือ่ภกิษุพจิารณาเหน็อานิสงส ์๖ ยอ่มสามารถทาํสงัขารทัง้ปวง
ใหห้มดเขตจาํกดั แลว้ทาํทกุขสญัญาใหป้รากฏได ้อานิสงส ์๖ ประการ คอื (๑) 
นิพพทิาสญัญาในสงัขารทัง้ปวงจกัปรากฏเหมอืนเพชฌฆาตผูเ้งือ้ดาบขึน้ (๒) ใจ
จกัออกไปจากโลกทัง้ปวง (๓) ใจจกัมปีกตเิหน็สนัตใินนิพพาน (๔) อนุสยัจกัถงึ
ความเพกิถอน (๕) จกัทาํตามหน้าที ่ (๖) จกัมเีมตตาบาํรุงพระศาสดา (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๐๓/๖๒๔) 



 

๖๔๘๕ 
 

 

อกุเขปกตวจัฉเถระ, พระ : ชือ่พระเถระองคห์น่ึง ซึง่สวดบทเดยีวใหช้าวบา้นฟังเพยีงบท
เดยีว ดงัคาํในเถรคาถาทีท่า่นกล่าวไวว้า่ ภกิษุผูน้ัง่สงบเสงีย่ม มคีวามปราโมทย์
เป็นอย่างยิง่ ยอ่มกล่าวพระพทุธพจน์ซึง่ทา่นพระอุกเขปกตวจัฉเถระทอ่งจน
คล่องปากมาเป็นเวลาหลายปี  แก่ชาวบา้นทัง้หลายได (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๕/
๓๒๗) 

อกุเขปกตวจัฉเถรคาถา : ภาษติของพระอุกเขปกตวจัฉเถระ,คาถาของพระอุกเขปกตวจัฉ
เถระ มอีธบิายไวว้า่ ทา่นเกดิเป็นบุตรพราหมณ์คนหน่ึงในกรุง สาวตัถ ีมนีามที่
ไดต้ามโคตรวา่ วจัฉะ เขาฟังธรรมในสาํนกัของพระศาสดา ไดเ้ฉพาะซึง่ศรทัธา
แลว้ออกบวชอาศยัอยูใ่นอาวาสใกลบ้า้น แควน้โกศล ศกึษาเล่าเรยีนพระปรยิตั ิ
ธรรมในสาํนกัของพระภกิษุทัง้หลายผูม้าแลว้ แต่ทา่นไม่รูจ้กักาํหนดขัน้ตอนวา่ 
น้ีเป็นวนิยั น้ีเป็นพระสตูร น้ีเป็นพระอภธิรรม วนัหนึ่งจงึเขา้ไปเรยีนถามทา่นสา
รบีุตรแลว้กาํหนดพทุธพจน์แมท้ัง้หมดตามขัน้ตอน แมใ้นกาลก่อนแต่การทาํ
สงัคายนา พระธรรม ทา่นกก็าํหนดชือ่แห่งปิฎกเป็นตน้ไว ้ในพระปรยิตัสิทัธรรม
ทีเ่ป็นเหตใุหม้กีาร เรยีกชือ่ภกิษุทัง้หลายวา่ พระวนิยัธรเป็นตน้ ทา่นเล่าเรยีนไต่
ถามพระพทุธพจน์คอืพระไตรปิฎกอยูก่าํหนดรปูธรรม และอรปูธรรม ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัไวใ้นปิฎกนัน้ๆ เริม่ตัง้วปัิสสนา พจิารณาอยูไ่มน่านนกักบ็รรลุ
อรหตัตผล ครัน้บรรลุอรหตัตผลแลว้ ตัง้มัน่อยูใ่นความขยนัหมัน่เพยีร เพราะมุง่
กจิทีต่นทาํไวแ้ลว้ อาศยัความอนุเคราะหค์ฤหสัถ ์ และบรรพชติทัง้หลายทีเ่ขา้สู่
สาํนกั ของตน ใครค่รวญพระพทุธวจนะ คอืพระไตรปิฎกแลว้แสดงธรรม และใน
วนัหนึ่ง แสดงธรรมอยู ่ เมื่อจะแสดงเปรยีบตนหมอืนผูอ้ื่น จงึกลา่ววา่ ภกิษุผูน้ัง่
สงบเสงีย่ม มคีวามปราโมทยเ์ป็นอยา่งยิง่ ยอ่มกล่าวพระพทุธพจน์ซึง่ทา่นพระ
อุกเขปกตวจัฉเถระ ทอ่งจนคล่องปากมาเป็นเวลาหลายปีแก่ชาวบา้นทัง้หลาย
ได ้(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๕/๓๒๗) 

อกุเขปนียกรรม : กรรมอนัสงฆพ์งึทาํแก่ภกิษุอนัจะพงึยกเสยี หมายถงึวธิกีารลงโทษทีส่งฆ์
กระทาํแก่ภกิษุผูต้อ้งอาบตัแิลว้ ไมย่อมรบัวา่เป็นอาบตัหิรอืไม่ยอมทาํคนือาบตั ิ
หรอืมคีวามเหน็ชัว่รา้ย(ทฏิฐบิาป) ไมย่อมสละซึง่เป็นทางเสยีสลีสามญัญตา 
หรอืทฏิฐสิามญัญตาโดยยกเธอเสยีจากการสมโภคกบัสงฆค์อื ไมใ่หฉ้นัรว่ม 
ไมใ่หอ้ยูร่ว่ม ไมใ่หม้สีทิธเิสมอกบัภกิษุทัง้หลาย พดูงา่ยๆวา่ ถูกตดัสทิธแิหง่
ภกิษุชัง่คราว ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัคว์า่ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่ ณ 
พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถคีรัง้นัน้ภกิษุณี
ถุลลนนัทาประพฤตติามพระอรฏิฐะผูม้บีรรพบุรุษเป็นพรานฆา่นกแรง้ทีส่งฆ์
พรอ้มเพรยีงกนัลงอุกเขปนียกรรมแลว้(ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๖๙๔/๔๒, ๓/๖๙๕/



 

๖๔๘๖ 
 

 

๔๒, ๓/๖๙๖/๔๓,๔/๖๖/๘๖, ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๗/๙๑, ๔/๗๘/๑๑๑, ๔/๗๙/๑๑๖,ว.ิ
ม.(ไทยป ๕/๓๗๓/๒๔๙, ๕/๓๗๔/๒๕๑, ๕/๓๗๕/๒๕๑, ๕/๓๘๐/๒๖๑,ว.ิจ.ู
(ไทย) ๖/๔๖/๘๖) 

อคุคคหบดี : ชือ่คหบดคีนหน่ึง ชาวเมอืงเวสาล ี เป็นอรยิบุคคลชัน้อนาคาม ี อยูห่มูบ่า้นหตัถี
คาม ไดร้บัยกยอ่งวา่ อุคคคหบดชีาวกรุงเวสาลเีลศิกวา่อุบาสกสาวกทัง้หลาย
ของเรา  ผูถ้วายโภชนะเป็นทีน่่าชอบใจ และมปีรากฏในมนาปทายสีตูร (องฺ.
เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๓/๓๒) เขาทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ  อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกน้ีไมป่รนิิพพานใน
ปัจจุบนั อน่ึง  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี้ปรนิิพพานใน
ปัจจุบนั พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  คหบด ี รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา  น่า
ใครน่่าพอใจ ชวนใหร้กั  ชกัใหใ้คร ่ พาใจใหก้าํหนดัมอียู ่ ถา้ภกิษุยงัเพลดิเพลนิ  
เชยชมยดึตดิรปูนัน้อยู ่  เมือ่เธอเพลดิเพลนิ  เชยชม ยดึตดิรปูนัน้ วญิญาณที่
อาศยัตณัหานัน้  ความยดึมัน่ตณัหานัน้กม็อียู ่ภกิษุผูย้งัมอุีปาทาน  (ความยดึ
มัน่)  ยอ่มไม่ปรนิิพพาน ฯลฯ แมเ้สยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะและธรรมารมณ์ กม็ี
อธบิายทาํนองเดยีวกนั คหบด ี  น้ีแลเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกในโลกน้ี
ไมป่รนิิพพานในปัจจุบนั สว่นคาํวา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหส้ตัวบ์างพวกใน
โลกน้ีปรนิิพพานในปัจจุบนั มอีธบิายโดยนยัตรงกนัขา้ม มปีรากฏในเวสาลสีตูร
,ในวชัชสีตูรกล่าวไวว้า่ อุคคคหบดชีาวบา้นหตัถคิามเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค
ถงึทีป่ระทบั ,ในปฐมอุคคสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เธอ
ทัง้หลายจงทรงจาํอุคคคหบดชีาวเมอืงเวสาลวีา่เป็นผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีน่่า
อศัจรรย ์ไม่เคยปรากฏ ๘ ประการ เชน่ขอ้ที ่๘ วา่ หากโยมจะสิน้ชวีติก่อนพระ
ผูม้พีระภาคกไ็มน่่าอศัจรรยเ์ลยทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงพยากรณ์อยา่งนี้ว่า
สงัโยชน์ทีเ่ป็นเหตุใหอุ้คคคหบด ี  ชาวบา้นหตัถคิามกลบัมาสูโ่ลกนี้อกีไมม่ี
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๔/๑๕๐,๑๘/๑๒๕/๑๕๐,๑๘/๑๒๔/๑๕๑,๑๘/๑๒๕/
๑๕๑,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๔/๖๙,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๑/๒๕๗) 

อคุคตสรีรพราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์ชาวสาวตัถคีนหน่ึง คราวหนึ่ง อุคคตสรรีพราหมณ์
ตระเตรยีมมหายญั  โคผู ้ ๕๐๐  ตวั ลกูโคผู ้๕๐๐ ตวัเป็นตน้ ถูกนําเขา้ไปผกูไว้
ทีห่ลกั  เพือ่ประโยชน์แกก่ารบชูายญั  ภายหลงัไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ
ทีป่ระทบั  ไดส้นทนาปราศรยัฟังธรรม อคัค ิ๗ อยา่ง จากพระผูม้พีระภาคแลว้ 
กไ็ดเ้ปลีย่นใจไมฆ่า่สตัวบ์ชูายญั ดงัคาํวา่ ขอทา่นพระโคดมโปรดทรงจาํขา้
พระองคว์า่เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ ขา้พระองค์
จะปล่อยโคผู ้ ๕๐๐ ตวั ใหช้วีติพวกมนั  จะปล่อยลกูโคผู ้๕๐๐ ตวั ใหช้วีติพวก
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มนั จะปล่อยลกูโคตวัเมยี ๕๐๐ ตวั ใหช้วีติพวกมนัจะปล่อยแพะ ๕๐๐ ตวั ให้
ชวีติพวกมนั จะปล่อยแกะ  ๕๐๐ ตวั  ใหช้วีติพวกมนัพวกมนัจะกนิหญา้สด ดืม่
น้ําเยน็และรบัลมเยน็ (องฺ.สตฺตก.(ไท) ๒๓/๔๗/๗๐) 

อคุคตะ, กษตัริย ,์ พระเจา้จกัรพรรดิ : 1.ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิอง
พระ ธชทายกเถระ ดงัคาํในธชทายกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนสรุปความไดว้า่ ขา้พเจา้มจีติร่าเรงิ  เบกิบาน ไดย้กธงขึน้ปักไว้
ทีโ่คนตน้โพธิ ์ ซึง่เป็นตน้ไมป้ระเสรฐิของพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ 
ขา้พเจา้เกบ็ใบโพธิท์ีห่ล่นนําไปทิง้ภายนอก เพราะการถวายธงและดว้ยการ
บาํรุงทัง้  ๒  อยา่งนี้ เขาจะไมไ่ปเกดิยงัทุคตติลอด  ๑๐๐,๐๐๐  กปั จกัเสวย
ทพิยสมบตัมิใิชน้่อยในหมูเ่ทวด ในกปัที ่  ๑,๐๕๑  (นบัจากกปัน้ีไป) ไดเ้ป็น
กษตัรยิห์ลายพระองค ์ มพีระนามวา่อุคคตะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๖๒/๑๙๗,๓๒/
๖๕/๑๙๗) 

 2.ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองจติกปชูกเถราปทานดงัคาํ
ในจติกปชูกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนสรุปความไดว้า่  
ขา้พเจา้เป็นผูม้จีติเลื่อมใส  มใีจยนิด ี  ไดไ้ปยงัจติกาธานของพระผูม้พีระภาค
พระนามวา่สขิผีูท้รงเป็นเผา่พนัธุข์องโลก ประโคมดนตร ี  ณ  ทีน่ัน้ โปรยของ
หอมและดอกไมใ้หท้ัว่ถงึ เพราะใชด้อกไมบ้ชูาไว ้ จงึไมรู่จ้กัทุคตเิลย น้ีเป็นผล
แหง่การบชูาจติกาธาน ในกปัที ่  ๒๙  นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ 
๑๖  ชาต ิมพีระนามว่าอุคคตะ  มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๕/๒๖๙) 

 3.ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงสมยัพระพทุธเจา้นามวา่โสภติะ เป็นผูถ้วายทาน
แก่พระขณีาสพ ๑๐๐,๐๐๐ องค ์ ดงัคาํวา่ พระพทุธเจา้ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่
พระนามวา่โสภติะ ไดม้กีารประชุมแหง่พระขณีาสพ ผูป้ราศจากมลทนิ มจีติสงบ
ระงบั ผูค้งที ่ ๓  ครัง้ พระราชาทรงพระนามว่าอุคคตะพระองคน์ัน้ ทรงถวาย
ทานแดพ่ระพทุธเจา้เป็นผูส้งูสดุแหง่นรชน ในทานนัน้  พระอรหนัตป์ระมาณ  
๑๐๐  โกฏ ิ มาประชุมกนั (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๙/๖๑๙)  

 4.ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงแหง่กรุงสมุงัคละเป็นพทุธบดิาของพระพทุธเจา้
นามวา่สุชาตะ มพีระเทวพีระนามวา่ประภาวด ี ดงัคาํวา่ กรุงชือ่วา่สมุงัคละ 
กษตัรยิพ์ระนามวา่อุคคตะเป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่ประภาวดเีป็น
พระชนนี ของพระพทุธเจา้พระนามวา่สชุาตะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ.
(ไทย) ๓๓/๒๐/๖๕๓) 
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อคุคเถรคาถา : ภาษติของพระอุคคเถระ,คาถาของพระอุคคเถระ ทา่นพระอุคคเถระกล่าววา่ 
กรรมทีเ่ราไดท้าํแลว้ จะน้อยหรอืมากกต็าม ทัง้มวลนัน้สิน้สดุลงแลว้ บดัน้ี  ไมม่ี
การเกดิอกี (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๘๐/๓๓๒) 

อคุคเทพบตุร : ชือ่เทพบุตรทีเ่ป็นพรหม ไปเกดิในพรหมโลก ซึง่เป็นอดตีอุคคคหบด ีชาวแควน้
วชัช ี ผูเ้ป็นอนาคามบุีคคล เมือ่ไปเกดิในพรหมโลกแลว้ ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระ
ภาคครัน้ทรงอนุโมทนาอุคคคหบดชีาวกรุงเวสาลดีว้ยอนุโมทนียกถาแลว้จงึ
เสดจ็ลุกจากพทุธอาสน์หลกีไป ต่อมาไมน่าน  อุคคคหบดชีาวกรุงเวสาลไีดถ้งึ
แก่กรรม  เขา้ถงึชัน้กายมโนมยัชัน้ใดชัน้หนึ่ง  สมยันัน้แล  พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั  อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้
นัน้  เมือ่ราตรผีา่นไป  อุคคเทพบตุรมมีวีรรณะงดงามยิง่นกัเปล่งรศัมใีหส้วา่งทัว่
พระเชตวนั  เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รสัถามวา่ อุคคะ 
สาํเรจ็ตามทีท่า่นประสงคแ์ลว้หรอื อุคคเทพบุตรกราบทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ สาํเรจ็ตามทีข่า้พระองคป์ระสงคแ์ลว้พระพทุธเจา้ขา้ มปีรากฏในมนาปทา
ยสีตูร (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔๔/๗๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า กายมโนมยั ในทีน้ี่หมายถงึเทพกายหรอืพรหมกาย
ของผูบ้าํเพญ็ฌานสมาบตัแิลว้บงัเกดิในพรหมโลกชัน้สทุธาวาสดว้ยอาํนาจฌาน
(องฺ.ปญฺจก.อ. (บาล)ี ๓/๔๔/๒๖, ๑๖๖/๖๔)  

อคุครินทอบุาสก : ชือ่อคัรอุบาสกเบือ้งซา้ยของพระพทุธเจา้นามวา่นารทะ ดงัคาํในนารท
พทุธวงศว์า่ อุคครนิทอุบาสกและวสภอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก อนิทวรอุีบาสกิา
และคณัฑอุีบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา ของของพระพทุธเจา้พระนามวา่นารทะ 
ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๓๘) 

อคุคหเศรษฐี : ชือ่เศรษฐคีนหน่ึง ชาวเมอืงภทัทยิะ เป็นหลานชายของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี ดงั
คาํในอุคคหสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ ชาตยิาวนั  เขตเมอืงภทัทยิะ
ครัง้นัน้ อุคคหเศรษฐผีูเ้ป็นหลานของเมณฑกเศรษฐ ี  ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคถงึทีป่ระทบั ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ  ทีส่มควร  ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระ
ภาค เคยไดถ้วายอาหารภกิษุสงฆม์พีระผูม้พีระภาคเป็นประธานใหอ้ิม่หนําดว้ย
ของเคีย้วของฉนัทีป่ระณีตดว้ยมอืตนเอง  กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ ลกูสาวของขา้พระองคเ์หล่าน้ี  จกัไปสูต่ระกลูสาม ี  ขอพระผูม้ี
พระภาคทรงกล่าวสอนพรํ่าสอนเดก็เหล่าน้ี  ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา
ตลอดกาลนานเถดิ พระผูม้พีระภาคตรสัว่า กุมารทีัง้หลาย มาตุคาม
ประกอบดว้ยธรรม  ๕  ประการ ในขอ้ที ่๑ วา่ จกัตื่นก่อน นอนทหีลงัสาม ีคอย
รบัใชป้ฏบิตัใิหเ้ป็นทีพ่อใจเขา  พดูคาํไพเราะต่อสามเีป็นตน้ หลงัจากตายแลว้
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จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทวดาเหล่ามนาปกายกิา (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/
๓๓/๕๑) 

อคุคสตูร : ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อคุคสตูร พระสตูรวา่ดว้ยมหาอาํมาตยช์ือ่อุคคะ ราชมหาอาํมาตยเ์ขา้ไปเฝ้า

พระผูม้พีระภาค กราบทลูเรือ่งทีม่คิารเศรษฐผีูเ้ป็นหลานของโรหณเศรษฐเีป็นผู้
ม ัน่คัง่ มทีรพัยม์าก พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เขาถงึจะมทีรพัยม์ากอยา่งนัน้ แต่
ทรพัยน์ัน้กเ็ป็นของทัว่ไปแก่ไฟ น้ํา พระราชา โจร และทายาทผูไ้มเ่ป็นทีร่กั แลว้
ตรสัวา่ ทรพัยท์ีไ่มท่ัว่ไปแก่ไฟ น้ํา พระราชา โจร และทายาทผูไ้มเ่ป็นทีร่กั ม ี๗ 
เหมอืนในสงัขติตสตูร ทา้ยสตูรตรสัเหมอืนกนักบัวติถตธนสตูร (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๗/๑๓) 

 2.อคุคสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีน่่าอศัจรรยข์องอุคคคหบด ี(สตูรที ่๑) 
พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ีตรสักบั
ภกิษุทัง้หลายวา่ อุคคคหบดชีาวเมอืงเวสาลมีธีรรมทีน่่าอศัจรรย ์๘ แลว้เสดจ็ลุก
จากพทุธอาสน์เขา้ไปสูพ่ระวหิาร เวลาเชา้ ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปบณิฑบาตใน
นิเวศน์ของอุคคคหบด ี ไดโ้อกาสจงึถามคหบดวีา่ ทา่นมธีรรมทีน่่าอศัจรรย ์
อะไรบา้ง พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ว่า ทา่นมธีรรมทีน่่าอศัจรรย ์๘ ซึง่เป็น
เหตุใหไ้ดร้บัพยากรณ์จากพระผูม้พีระภาค เป็นอยา่งไร  

  อุคคคหบดกีราบเรยีนวา่ โยมเองไม่ทราบเรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัพยากรณ์
ไว ้แต่โยมกม็เีรือ่งทีจ่ะเรยีนถวายวา่ โยมมธีรรมทีน่่าอศัจรรย ์๘ น้ี คอื (๑) ครัง้
แรก เมือ่โยมไดเ้หน็พระผูม้พีระภาคแต่ทีไ่กลกม็จีติเลื่อมใส (๒) เมือ่โยมมจีติ
เลื่อมใสแลว้ เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ไดฟั้งอนุปุพพกีถาและสามกุกงัสกิเทศนา
แลว้ไดธ้รรมจกัษุ แสดงตนเป็นอุบาสก และสมาทานสกิขาบททีม่พีรหมจรรย์
เป็นที ่ ๕ บนทีน่ัง่ (๓) โยมมภีรรยาสาวรุน่ ๔ คน โยมไดก้ล่าวกบัพวกเธอวา่ 
ตอนนี้ฉนัไดส้มาทานสกิขาบททีม่พีรหมจรรยเ์ป็นที ่ ๕ แลว้ หญงิใดปรารถนา 
หญงินัน้จงใชจ้า่ยโภคทรพัยเ์หล่าน้ีและจงทาํบุญ หรอืกลบัไปยงัตระกลูญาตขิอง
ตน หรอืมคีวามประสงคช์ายใด ฉนักจ็ะมอบพวกเธอใหแ้ก่เขา เมือ่ภรรยาหลวง
แจง้ความประสงคว์า่ ตอ้งการอยูก่บัชายในบา้นโน้น โยมกใ็หเ้รยีกชายคนนัน้มา
ใชม้อืซา้ยจบัภรรยา มอืขวาจบัเตา้น้ําหลัง่น้ํามอบใหช้ายคนนัน้ไป เมือ่บรจิาค
ภรรยาสาวรุน่ใหเ้ป็นทาน โยมกไ็มม่จีติแปรไป (๔) โยมไดแ้จกจา่ยทรพัยส์มบตัิ
ทีม่อียูพ่รอ้มในตระกลูใหแ้ก่ทา่นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม (๕) เมื่อโยมเขา้ไปนัง่ใกล้
ภกิษุใด กเ็ขา้ไปนัง่ใกลโ้ดยเคารพ มใิชเ่ขา้ไปนัง่ใกลโ้ดยไมเ่คารพ (๖) ถา้ภกิษุนัน้
แสดงธรรมโปรด โยมจะฟังโดยเคารพ มใิช่ฟังโดยไม่เคารพ หากทา่นไมแ่สดง
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ธรรมโปรด โยมกจ็ะแสดงธรรมแก่ทา่น (๗) เมือ่เทวดาเขา้มาบอกโยมวา่ พระ
ธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัไวด้แีลว้ โยมกไ็ดก้ล่าวกบัเทวดานัน้วา่ ทา่นจะ
บอกหรอืไมก่ต็าม พระธรรมกค็งเป็นธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัไวด้แีลว้ โยม
ไมรู่ส้กึฟูใจเพราะเหตุทีเ่ทวดาเขา้มาหาหรอืไดส้นทนากบัเทวดาเลย (๘) 
สงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้ โยมไมเ่หน็สงัโยชน์อะไรใน
ตนทีย่งัละไมไ่ด ้ เมื่อคหบดกีล่าวอยา่งนี้แลว้ ภกิษุนัน้จงึไปกราบทลูพระผูม้พีระ
ภาคทรงทราบ พระองคท์รงยนืยนัความนัน้ซํ้าอกี (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๑/
๒๕๗) 

 3.อคุคสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีน่่าอศัจรรยข์องอุคคคหบด ี (สตูรที ่
๒) พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ บา้นหตัถคิาม แควน้วชัช ี ตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ อุคคคหบดชีาวบา้นหตัถคิาม มธีรรมทีน่่าอศัจรรย ์ ๘ แลว้เสดจ็ลกุ
จากพทุธอาสน์เขา้ไปสูพ่ระวหิาร เวลาเชา้ ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปบณิฑบาตใน
นิเวศน์ของอุคคคหบด ี ไดโ้อกาสจงึถามคหบดวีา่ พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์
วา่ ทา่นมธีรรมทีน่่าอศัจรรย ์ ๘ ซึง่เป็นเหตุใหไ้ดร้บัพยากรณ์จากพระผูม้พีระ
ภาค เป็นอยา่งไร  

  อุคคคหบดกีราบเรยีนวา่ ตนเองไมท่ราบเรือ่งทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัพยากรณ์
ตนไว ้ แต่กม็เีรือ่งทีจ่ะเรยีนถวายวา่ ตนมธีรรมทีน่่าอศัจรรย ์๘ น้ี คอื (๑) ครัง้
แรก เมือ่โยมกาํลงัเทีย่วชมสวนนาควนั ไดเ้หน็พระผูม้พีระภาคแต่ทีไ่กลกม็จีติ
เลื่อมใส และสรา่งจากเมาสรุา (๒) เมือ่โยมมจีติเลื่อมใสแลว้ กเ็ขา้ไเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคไดฟั้งอนุปุพพกีถาและสามกุกงัสกิเทศนาแลว้ไดธ้รรมจกัษุแสดงตน
เป็นอุบาสกและสมาทานสกิขาบททีม่พีรหมจรรยเ์ป็นที ่ ๕ บนทีน่ัง่ (๓) โยมมี
ภรรยาสาวรุน่ ๔ คน โยมไดก้ล่าวกบัพวกเธอวา่ ...เมือ่บรจิาคภรรยาสาวรุน่ให้
เป็นทาน โยมกไ็มม่จีติแปรไป(เนื้อความเหมอืนในปฐมอุคคสตูร) (๔) โยมได้
แจกจา่ยทรพัยส์มบตัทิีม่อียูพ่รอ้มในตระกลูใหก้บัทา่นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม (๕) 
เมือ่โยมเขา้ไปนัง่ใกลภ้กิษุใด กเ็ขา้ไปนัง่ใกลโ้ดยเคารพ มใิชเ่ขา้ไปนัง่ใกลโ้ดยไม่
เคารพ (๖) ไมน่่าอศัจรรยเ์ลย ทีเ่มือ่โยมนิมนตพ์ระสงฆม์าแลว้ พวกเทวดาเขา้มา
หาโยมแลว้บอกวา่ ทา่นคหบด ีภกิษุรปูโน้นเป็นอุภโตภาควมิตุ รปูโน้นเป็นปัญญา
วมิตุ รปูโน้นเป็นกายสกัข ี รปูโน้นเป็นทฏิฐปัิตตะ รปูโน้นเป็นสทัธาวมิตุ รปูโน้น
เป็นธมัมานุสาร ีรปูโน้นเป็นสทัธานุสาร ีรปูโน้นเป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม รปูโน้น
ทุศลี มบีาปธรรม เมื่อองัคาสพระสงฆ ์โยมไมเ่กดิความคดิวา่ จะถวายแก่ทา่นรปูน้ี
มากหรอืแก่ทา่นรปูน้ีน้อย แต่โยมวางใจสมํ่าเสมอถวาย (๗) เมือ่เทวดาเขา้มา
บอกโยมว่า พระธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัไวด้แีลว้ โยมกไ็ดก้ล่าวกบัเทวดา
นัน้วา่ ทา่นจะบอกหรอืไมก่ต็าม พระธรรมกค็งเป็นธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสั
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ไวด้แีลว้ โยมไมรู่ส้กึฟูใจเพราะเหตุทีเ่ทวดาเขา้มาหา หรอืไดส้นทนากบัเทวดา
เลย (๘) หากโยมจะสิน้ชวีติก่อนพระผูม้พีระภาค กไ็มน่่าอศัจรรยเ์ลยทีพ่ระองค์
จะทรงพยากรณ์โยมอย่างนี้วา่ สงัโยชน์ทีเ่ป็นเหตใุหอุ้คคคหบด ี ชาวบา้นหตัถิ
คามกลบัมาสูโ่ลกนี้อกีไมม่ ี เมือ่คหบดกีล่าวอยา่งนี้แลว้ ภกิษุนัน้จงึไปกราบทลู
พระผูม้พีระภาคทรงทราบ พระองคท์รงยนืยนัความนัน้ซํ้าอกี (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๒๒/๒๖๐) 

อคุคเสนวตัถ ุ: เรือ่งนายอุคคเสน พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลาย  วา่ ผูต้ดั
สงัโยชน์ไดห้มดสิน้ ไมส่ะดุง้ ผูล่้วงพน้กเิลสเครือ่งขอ้งได ้ ผูป้ราศจากโยคะ เรา
เรยีกวา่ พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๙๗/๑๕๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ไมส่ะดุง้หมายถงึไมส่ะดุง้หวาดกลวัเพราะตณัหา 
(ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๘/๑๐๙)  

อคุคเสนเสฏฐิปตุตวตัถ ุ: เรือ่งบุตรเศรษฐชีือ่อุคคเสนพระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่
นายอุคคเสนวา่  เธอจงเป็นผูป้ล่อยวางทัง้อดตี อนาคต และปัจจุบนั จงเป็นผูถ้งึ
ฝัง่แหง่ภพเธอผูม้ใีจหลุดพน้ในธรรมทัง้ปวงแลว้ จกัไม่เขา้ถงึชาต ิ และชราอกี
ต่อไป (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๔๘/๑๔๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปล่อยวางทัง้อดตี  อนาคต  และปัจจุบนั หมายถงึ
ปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ ความทะยานอยากในขนัธท์ัง้หลายทีเ่ป็นทัง้อดตี 
อนาคต และปัจจุบนั (ข.ุธ.อ.(บาล)ี๘/๒๔)  

อคุคหนิมิต :  นิมติตดิตา หมายถงึนิมติ(อารมณ์กรรมฐาน) ทีนึ่กกาํหนดจนแมน่ใจ หรอืทีเ่พง่
ดจูนตดิตาตดิใจแมห้ลบัตากเ็หน็ (ขอ้ ๒ ในนิมติ ๓) พจนานุกรมพทุธศาสน์ 
ฉบบัประมวลศพัท)์ 

อคุคหสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุคคหเศรษฐ ีพระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ ชาตยิาวนั เขตเมอืง
ภทัทยิะ ตรสักบัลกูสาวของอุคคหเศรษฐ ีผูเ้ป็นหลานของเมณฑกเศรษฐ ีผูจ้ะไป
ตระกลูสาม ี ตามคาํทลูอาราธนาของอุคคหเศรษฐวีา่ สตรผีูจ้ะไปสูต่ระกลูสาม ี
พงึประพฤตธิรรม ๕ คอื (๑) ตื่นก่อนนอนทหีลงั คอยรบัใช ้ เอาใจใส ่ พดูจา
ไพเราะต่อสาม ี(๒) สกัการะ เคารพ นบัถอื บชูาคนทีส่ามเีคารพ คอืมารดาบดิา 
สมณพราหมณ์ (๓) ขยนั ทาํการงานในบา้นของสาม ี (๔) คอยดแูลเอาใจใสค่น
ในปกครองในบา้นของสาม ี (๕) คอยรกัษาทรพัยท์ีส่ามหีามาได ้ สตรทีี่
ประกอบดว้ยธรรม ๕ น้ี หลงัจากตายแลว้จะไปเกดิอยูร่ว่มกบัเทวดาเหล่ามนาป
กายกิา (คอืเทวดาชัน้นิมมานรด ี เพราะเนรมติรปูตามทีต่นปรารถนาได ้และชืน่
ชมรปูทีเ่นรมติ) (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๓/๕๑) 
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อคุคอบุาสก : ชือ่อุบาสกคนหนึ่ง เป็นอคัรอุบาสกเบือ้งซา้ยของพระพทุธเจา้นามวา่โกนาคมนะ 
ดงัคาํวา่ อุคคอุบาสกและโสมเทพอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก สวีลาอุบาสกิาและสา
มาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา ของพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะผูม้พีระยศ 
(ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๔/๗๑๐) 

อคุคะ, ข้าราชบริพาร : ชือ่ราชบรพิารของพระเจา้เอเฬยยะ ทีโ่ตเทยยพราหมณ์กล่าวถงึ คนผู้
น้ีเคารพสมณรามบุตร ไหว ้ ลุกรบั  ทาํอญัชลกีรรมและสามจีกิรรมในสมณราม
บุตร  ตามพระเจา้เอเฬยยะผูโ้งเ่ขลา ดงัคาํวา่ สมยัหนึ่ง  ในบรษิทัของโตเทยย
พราหมณ์  พวกบรษิทักลา่วตเิตยีนผูอ้ื่นวา่ พระเจา้เอเฬยยะนี้ผูเ้ลื่อมใสยิง่นกัใน
สมณรามบุตร ทรงเป็นผูโ้งเ่ขลา  และทรงทาํความเคารพอยา่งยิง่เหน็ปานนี้  คอื 
ทรงไหว ้  ทรงลุกรบั  ทรงทาํอญัชลกีรรมและสามจีกิรรมในสมณรามบุตร แม้
พวกขา้ราชบรพิารของพระเจา้เอเฬยยะนี้  คอืยมกะ  โมคคลัละ อุคคะ นาวนิาก ี 
คนัธพัพะ  และอคัคเิวสสะผูเ้ลื่อมใสยิง่นกัในสมณรามบุตรเป็นผูโ้งเ่ขลาทาํความ
เคารพอยา่งยิง่เหน็ปานนี้ คอืไหว ้ลุกรบั ทาํอญัชลกีรรมและสามจีกิรรมในสมณ
รามบุตร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๗/๒๗๐)  

อคุคาหมานะ, ปริพาชก : ชือ่ปรพิาชกคนหน่ึง เป็นเจา้ลทัธ ิ อยูก่รุงสาวตัถ ี มลีกูศษิย์
จาํนวน ๕๐๐ คน พระผูม้พีระภาคเคยไปยงัสาํนกัและแสดงธรรมแก่ชา่งไมปั้ญ
จงัคะ ดงัคาํในสมณมณุฑกิสตูรวา่ปรพิาชกชือ่อุคคาหมานะ  สมณมณุฑกิาบุตร
กบัปรพิาชกประมาณ  ๕๐๐ คน  พรอ้มดว้ยปรพิาชกบรษิทัหมูใ่หญ่  อาศยัอยู่
ในอารามของพระนางมลัลกิาเทวชีือ่เอกศาลา ซึง่แวดลอ้มดว้ยตน้มะพลบั  อนั
เป็นทีป่ระชุมแสดงลทัธ ิ หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราบญัญตับิุคคลผู้
ประกอบดว้ยธรรม  ๑๐  ประการนี้แล(คอืคอื  ภกิษุในธรรมวนิยันี้ ขอ้ทีว่า่ ๑ 
เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมัมาทฏิฐทิีเ่ป็นอเสขะ)วา่  เป็นผูม้กีุศลเพยีบพรอ้ม  มกุีศล
ยอดเยีย่ม  เป็นสมณะผูบ้รรลุธรรมชัน้สงูทีค่วรบรรลุ  ไมม่ใีครสูว้าทะได ้ (ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๒๖๐/๓๐๗) 

อคุฆฏิตญัญ  ู: ผูอ้าจรูไ้ดฉ้บัพลนัแต่พอทา่นยกหวัขอ้ขึน้แสดงคอืมปัีญญาเฉียบแหลม พดูใหฟั้ง
เพยีงหวัขอ้กเ็ขา้ใจ (ขอ้ ๑ ในบุคคล ๔) ดงัคาํในอุคฆฏติญัญสูตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  บุคคล ๔ จาํพวกนี้มปีรากฏอยูใ่นโลก คอื ๑. 
อุคฆฏติญัญ ู (ผูเ้ขา้ใจไดฉ้บัพลนั) ๒. วปิจติญัญ ู (ผูเ้ขา้ใจต่อเมือ่ขยายความ) ๓. 
เนยยะ (ผูท้ีพ่อจะแนะนําได)้ ๔. ปทปรมะ (ผูท้ีส่อนใหรู้ไ้ดเ้พยีงตวับทคอื
พยญัชนะ) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุคฆฏติญัญ ูหมายถงึบุคคลทีบ่รรลุธรรมคอือรยิสจั 
๔ ไดเ้รว็ คอื พอยกหวัขอ้ขึน้แสดงเทา่นัน้ (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๑๓๓/๓๘๐) 



 

๖๔๙๓ 
 

 

เป็นบุคคลจาํพวก ๑ ในบุคคล ๔ คอื คอื (๑) อุคฆฏติญัญ ู (๒) วปิจติญัญ ู (๓) 
เนยยะ (๔) ปทปรมะ พระอรรถกถาจารยเ์ปรยีบอุคฆฏติญัญ ู เป็นเหมอืนบวัพน้
น้ํา ทีพ่อตอ้งแสงอาทติยแ์ลว้กบ็านในวนันี้ เปรยีบวปิจติญัญ ู เป็นเหมอืนบวัอยู่
เสมอน้ําทีจ่ะบานในวนัรุง่ขึน้ เปรยีบเนยยะ เป็นเหมอืนบวัจมอยูใ่นน้ําทีจ่ะขึน้มา
บานในวนัที ่๓ สว่นปทปรมะ  เปรยีบเหมอืนบวัทีม่งีไมพ่น้น้ํา ไมม่โีอกาสขึน้มา
บาน เป็นภกัษาของปลาและเต่า พระผูม้พีระภาคทรงตรวจดหูมืน่โลกธาตุอนั
เป็นเหมอืนกออุบลเป็นตน้ไดท้รงเหน็โดยอาการทัง้ปวงวา่หมูป่ระชาผูม้ธีุลใีนตา
น้อยมปีระมาณเทา่น้ี หมูป่ระชาผูม้ธีุลใีนตามากมปีระมาณเทา่น้ี และใหมูป่ระชา 
ทัง้ ๒ นัน้ อุคฆฏติญัญบูคุคลมปีระมาณเทา่น้ี (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๖๖/๖๔-๖๕) 

อคุฆฏิตญัญสูตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูเ้ขา้ใจไดฉ้บัพลนั พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๔ 
จาํพวก คอื (๑) อุคฆฏติญัญ ู ผูเ้ขา้ใจไดฉ้บัพลนั (หมายถงึผูบ้รรลุธรรมคอื 
อรยิสจั ๔ ไดเ้รว็ เพยีงแคย่กหวัขอ้ขึน้แสดงเทา่นัน้) (๒) วปิจติญัญ ู ผูเ้ขา้ใจ
ต่อเมือ่ขยายความ (หมายถงึผูบ้รรลุธรรมเมือ่ไดฟั้งคาํอธบิายเนื้อความโดย
พสิดาร คอืเมือ่ยกหวัขอ้ขึน้กล่าวโดยยอ่แลว้กล่าวอธบิายโดยพสิดารจงึสามารถ
บรรลุพระอรหตัผลได)้ (๓) เนยยะ ผูท้ีพ่อจะแนะนําได ้ (หมายถงึผูท้ีม่นสกิาร
โดยแยบคาย โดยการแสดง การถาม การเสพ การคบหา การเขา้ไปนัง่ใกล้
กลัยาณมติร จงึบรรลุธรรมโดยลาํดบั) (๔) ปทปรมะ ผูท้ีส่อนใหรู้ไ้ดเ้พยีงตวับท
คอืพยญัชนะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ปทปรมะ หมายถงึบุคคลทีฟั่งไวม้ากแสดงไวม้าก 
ทรงจาํไวม้าก แต่ไมส่ามารถบรรลธุรรมในชาตน้ีิ คอื ไมส่ามารถทีจ่ะบาํเพญ็
ฌาน วปัิสสนา มรรค หรอืผลใหบ้งัเกดิได ้ (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี  ๒/๑๓๓/๓๘๐, 
องฺ.จตุกฺก.ฏกีา (บาล)ี  ๒/๑๓๓-๑๓๔/๔๑๗-๔๑๘)  

อจุจากเณรกุา, ช้างพงั : ชือ่ชา้งพงัตวัหนึ่ง ตวัใหญ่ มรีอยเทา้ขนาดใหญ่ทัง้ยาวและกวา้ง มี
ขนายตมู มกีล่าวไวใ้นจฬูหตัถปโทปมสตูร ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาตรสัวา่ พราน
ชา้งนัน้ตามรอยเทา้ชา้งนัน้ไป เมือ่ตามรอยเทา้ชา้งนัน้ไปกเ็หน็รอยเทา้ชา้ง
ขนาดใหญ่ทัง้ยาวและกวา้ง ทีท่ีถู่กเสยีดสใีนทีส่งู และทีท่ีง่าแซะขาดในทีส่งูใน
ป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้ง  พรานชา้งผูฉ้ลาดกย็งัไมด่ว่นตดัสนิใจวา่‘ชา้งตวันี้ใหญ่จรงิ
หนอ’ขอ้นัน้เพราะเหตุไร  เพราะชา้งพงัทัง้หลายชือ่วา่อุจจากเณรุกา(พงัโยง่มี
ขนายตมู) ทีม่รีอยเทา้ใหญ่  ในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้ง  รอยเทา้น้ีจะพงึเป็นรอยเทา้
ชา้งพงัเหล่านัน้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙๑/๓๒๒) 

อจุจากาฬาริกา, ช้างพงั : ชือ่ชา้งพงัตวัหนึ่ง ตวัใหญ่ มรีอยเทา้ขนาดใหญ่ทัง้ยาวและกวา้ง มี
ขนายดาํแดง มกีล่าวไวใ้นจฬูหตัถปโทปมสตูร ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาตรสัวา่ 



 

๖๔๙๔ 
 

 

พรานชา้งนัน้ตามรอยเทา้ชา้งนัน้ไป เมือ่ตามรอยเทา้ชา้งนัน้ไปกเ็หน็รอย
เทา้ชา้งขนาดใหญ่ทัง้ยาวและกวา้ง และทีท่ีถู่กเสยีดสใีนทีส่งูในป่าเป็นทีอ่ยูข่อง
ชา้ง พรานชา้งผูฉ้ลาดกย็งัไมด่ว่นตดัสนิใจวา่ ‘ชา้งตวันี้ใหญ่จรงิหนอ’  ขอ้นัน้
เพราะเหตุไร เพราะยงัมชีา้งพงัทัง้หลายชือ่วา่อุจจากาฬารกิา(พงัโย่งมขีนายดาํ
แดง)  ทีม่รีอยเทา้ใหญ่ในป่าเป็นทีอ่ยูข่องชา้ง  รอยเทา้น้ีจะพงึเป็นรอยเทา้
ชา้งพงัเหล่านัน้ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๙๑/๓๒๒)  

อจุจาระ : ขี,้อ ึดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ องคชาตแขง็ตวัไดด้ว้ยเหต ุ  ๕  อยา่ง  คอื  กาํหนดั 
ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ถูกลมราํเพยพดั  ถูกบุง้ขน  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๗๔/
๖๔) หรอืดงัคาํในมหาปทานสตูรวา่ พระวปัิสสรีาชกมุารไดท้อดพระเนตรเหน็
คนเจบ็ทนทุกข ์ ป่วยหนกั  นอนทุรนทุรายจมกองอุจจาระปัสสาวะของตนคนอื่น
ตอ้งชว่ยกนัพยงุใหก้นิอาหาร,หรอืดงัคาํในมหาสตปัิฏฐานสตูรทีว่า่ ภกิษุทาํ
ความรูส้กึตวัในการกา้วไป  การถอยกลบั...ทาํความรูส้กึตวัในการถ่ายอุจจาระ
และปัสสาวะ,หรอืดงัคาํในมหาวรรคทีว่า่ ภกิษุรปูหนึ่งอาพาธเป็นโรคทอ้งรว่ง  
ภกิษุนัน้นอนกลิง้เกลอืกไปมาบนปัสสาวะและอุจจาระของตนเอง (ว.ิม.(ไทย) ๕/
๓๖๕/๒๓๙) ไดใ้นคาํวา่ “โรคอุจจารธาตุ”หมายถงึโรคทอ้งเสยี ทอ้งเดนิ หรอื
ทอ้งรว่ง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๓๒/๓๖๔,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๐๙/๑๐๕,๑๒/๓๘๐/๔๑๕,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๒/๑๕,๑๓/๓๓๔/๔๐๔,๑๓/๔๘๑/๖๑๐,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๑๕/
๒๓,๑๔/๗๕/๘๐,๑๔/๑๐๓/๑๒๔,๑๔/๑๕๔/๑๙๘) 

อจุจาระปัสสาวะ : 1.ขีแ้ละเหยีย่ว มุง่หมายถงึการขบัถ่ายของคน ดงัคาํในสามญัญผลสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัสอนเรือ่งสตสิมัปชญัญะไวว้า่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ทาํความ
รูส้กึตวัในการกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวดกูารคูเ้ขา้ การเหยยีด
ออก การครองสงัฆาฏบิาตรและจวีร การฉนั การดืม่ การเคีย้วการลิม้ การถ่าย
อุจจาระปัสสาวะ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๑๔/๗๓) 

 2.อกีนยัหนึ่งมุง่อธบิายสภาพของคนเจบ็ ดงัคาํในมหาปทานสตูรวา่ พระวปัิสสี
ราชกุมารไดท้อดพระเนตรเหน็คนเจบ็ทนทุกข ์ ป่วยหนกั นอนทุรนทุรายจมกอง
อุจจาระปัสสาวะของตน (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๗/๒๔,๑๐/๔๘/๒๕) 

 3.อกีนยัหนึ่ง มุง่อธบิายถงึขีแ้หง้ หมายถงึขีห้ม ูมลูสกุร ดงัคาํในปายาสริาชญัญ
สตูรทีพ่ระกุมารกสัสปะกล่าวอุปมาแก่พระเจา้ปายาสไิวต้อนหน่ึงวา่ มบีุรุษผู้
เลีย้งสกุรคนหนึ่งออกจากหมูบ่า้นของตนไปยงัหมูบ่า้นอื่น  เหน็อุจจาระแหง้
จาํนวนมากทีเ่ขาทิง้ไวใ้นบา้นนัน้ จงึมคีวามคดิดงันี้วา่  ‘อุจจาระแหง้มากมายที่
เขาทิง้นี้เป็นอาหารของสกุรของเรา ทางทีด่ ี เราควรนําอุจจาระแหง้ไปจากทีน้ี่’  



 

๖๔๙๕ 
 

 

จงึปผูา้หม่ลงแลว้โกยเอาอุจจาระแหง้จาํนวนมาก  ผกูเป็นหอ่ทนูเดนิไป (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๔๓๒/๓๖๔) 

อจุจาสยนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่วน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ่ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ เพราะไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั ๔ สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ่จงึมี
จาํนวนน้อยกวา่สตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการทีน่อนสงูใหญ่ เหมอืนแผน่ดนิใหญ่
มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๑๕๒/๖๔๗) 

อจุฉังคชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยหญงิหาบุตรหาสามไีดง้า่ยเหมอืนหาของทีช่ายพก มเีนื้อความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ พระเจา้พรมทตัโพธสิตัวส์ดบัเหตุผลทีห่ญงิคนหนึ่งมาทลู
ขอโทษใหพ้ีช่ายทีท่าํความผดิพรอ้มทัง้สามแีละบุตรวา่ บุตรหาไดง้า่ยเหมอืนหา
เมีย่งทีช่ายพก สามกีห็าไดง้า่ย เพยีงเดนิไปตามทางไมก่ีก่า้วกห็าไดแ้ลว้ แต่จะ
หาพีช่ายรว่มสายโลหติกนัอกีหาไมไ่ดเ้ลย หมอ่มฉนัจงึขอพีช่ายไว ้ พระราชา
ทรงพอพระทยัในเหตุผล จงึทรงยกโทษใหท้ัง้สามแีละลกูชายของนางดว้ย (ข.ุ
ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๖๗/๒๘) 

อจุฉังคปปุผิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุจฉงัคปุปผยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดใ้ชด้อกไมบ้ชูาพระพทุธเจา้พระนาม
วา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นเวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่นมนุษยโลกและ
เทวโลกหลายแสนชาต ิ ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ 
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๔๒/๒๑) 

อจุฉิฏฐภตัตชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพราหมณ์บรโิภคอาหารทีเ่ป็นเดน มเีน้ือความอธบิายวา่ นกั
ฟ้อนโพธสิตัวผ์ูย้ากจนมอีาชพีฟ้อนราํขอทานเขาเลีย้งชวีติ วนัหนึ่งไปยนืรอขอ
ขา้วทีบ่า้นหลงัหนึ่ง ทีแ่มบ่า้นเป็นคนทุศลี นอกใจสาม ี หลงัจากทีส่ามอีอกจาก
บา้นไปธุระแลว้ นางพาชายชูม้ารว่มอภริมยก์นัแลว้หุงหาขา้วปลาใหก้นิ ในขณะ
ทีช่ายชูก้าํลงักนิขา้วอยู ่ นางเหน็สามกีลบัมาจงึบอกใหช้ายชูห้ลบลงไปในยุง้ขา้ว 
สว่นนางคดขา้วใสจ่านเพิม่เตมิจากขา้วทีเ่หลอื เมื่อสามนีัง่กนิสอดมอืเขา้ไปใน
จานขา้วเจอขา้วรอ้นขา้งบน ขา้วเยน็ขา้งล่าง กร็ูว้า่อาหารนัน้เป็นเดน จงึ
สอบถามภรรยาแต่นางไมย่อมพดู คนขอทานโพธสิตัวจ์งึบอกพฤตกิรรมของนาง
ใหส้ามนีางทราบ ฝ่ายสามไีดจ้บัคนทัง้สองมาลงโทษเฆีย่นตสีัง่สอนไมใ่หท้าํ
อยา่งนี้อกีแลว้ไลช่ายชูไ้ป สว่นพระโพธสิตัวน์ัน้หลงัจากบอกความจรงิแลว้กห็นี
ไปเพราะกลวัภยั การทีจ่ะรกัษาสตรผีูทุ้ศลี ไมม่ยีางอาย เป็นสิง่ทาํไดย้าก บุรุษผู้
เป็นบณัฑติจงึยอมใหอ้ภยัเธอ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๒๓/๙๗) 

อจุฉุขณัฑิกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุจฉุขณัฑกิเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ท่านไดถ้วายทอ่นออ้ยแดพ่ระพทุธเจา้
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พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๔/๖๖) 

อจุฉุขณัฑิกทายิกาวิมาน :วมิานทีเ่กดิขึน้แก่เหญงิผูถ้วายทอ่นออ้ย เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิ
ผูถ้วายทอ่นออ้ยแดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๔๒๙-๔๓๖/
๖๓) 

อจุฉุทายิกาวิมาน : วมิานของผูถ้วายทอ่นออ้ย, วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายทอ่นออ้ย เป็น
วมิานทีเ่กดิแก่หญงิผูถ้วายทอ่นออ้ย คอืหญงิสะใภผู้ม้ศีรทัธาชาวกรุงราชคฤห ์
ไดถ้วายทอ่นออ้ยแดท่า่นพระมหาโมคคลัลานเถระก่อนถูกแมผ่วัผูไ้มม่ศีทัราตี
ดว้ยตัง่จนเสยีชวีติ และไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๙๖/๔๗) 

อจุฉุเปตวตัถ ุ: เรือ่งเปรตเจา้ของไรอ่อ้ย  เป็นเรื่องแสดงผลแหง่กรรมชัว่ของบุรษุเดนิกนิออ้ย 
ตระหนี่ ไมใ่หท้านดว้ยเคารพตายแลว้ไปเกดิเป็นเปรตมไีรอ่อ้ยเกดิขึน้มากมาย
อยากจะกนิกก็นิไมไ่ด ้ และไมรู่ว้า่ทาํไมจงึเป็นเช่นนัน้ เมือ่พบทา่นพระมหาโมค
คลัลานเถระจงึไดถ้ามความเป็นมาของตนเอง (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๗๓๗/๒๘๘) 

อจุฉุวิมาน : วมิานของผูถ้วายทอ่นออ้ย,วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายท่อนออ้ยเป็นวมิานที่
เกดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายทอ่นออ้ยแดท่า่นพระมหาโมคคลัลานเถระถูกแมผ่วัผูไ้มม่ี
ศรทัธาทุ่มดว้ยกอ้นดนิจนเสยีชวีติ ไปเกดิในวมิานนี้ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ (ข.ุว.ิ
(ไทย) ๒๖/๘๐๘/๙๓) 

อจุเฉททิฏฐิ : ความเหน็วา่ขาดสญู เชน่เหน็วา่คนและสตัวจุ์ตจิากอตัภาพนี้แลว้ขาดสญู (ขอ้ ๒
ในทฏิฐ ิ ๒) ดงัคาํในอเจลกสัสปสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ กสัสปะ เมือ่
เบือ้งตน้ม(ีวาทะ)วา่ ‘ผูน้ัน้กระทาํ  ผูน้ัน้เสวย(ทุกข)์’ ต่อมามวีาทะวา่  ‘ทุกขเ์ป็น
สิง่ทีต่นกระทาํเอง’ อนันัน้เป็นสสัสตทฏิฐ ิ (ความเหน็วา่เทีย่ง) เมื่อมผีูถู้กเวทนา
เสยีดแทง เบือ้งตน้วา่  ‘คนอื่นกระทาํ คนอื่นเป็นผูเ้สวย(ทุกข)์’ตอ่มามวีาทะวา่ 
‘ทุกขค์นอื่นกระทาํให’้ อนันัน้เป็นอุจเฉททฏิฐ(ิความเหน็วา่ขาดสญู) ตถาคตไม่
เขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนี้ ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ ‘เพราะอวชิชาเป็น
ปัจจยั สงัขารทัง้หลายจงึม ี  เพราะสงัขารเป็นปัจจยั  วญิญาณจงึม ีฯลฯ ความ
เกดิขึน้แหง่กองทุกขท์ัง้มวลนี้  มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ หรอืดงัคาํในปาลเิลยยก
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่   ปุถุชนไมพ่จิารณาเหน็รปูโดยความเป็นอตัตา  
ไมพ่จิารณาเหน็เวทนา ... ไมพ่จิารณาเหน็สญัญา ... ไมพ่จิารณาเหน็สงัขาร ... 
ไมพ่จิารณาเหน็วญิญาณโดยความเป็นอตัตา  ทัง้ไมม่ทีฏิฐอิยา่งนี้ว่า  ‘อตัตากบั
โลกเป็นอยา่งเดยีวกนั  เรานัน้ละโลกนี้ไปแลว้จกัเป็นผูเ้ทีย่งแท ้  ยัง่ยนื  คงทน  
ไมผ่นัแปร’  แต่มทีฏิฐอิยา่งนี้วา่‘ถา้เราไมพ่งึม ี  แมบ้รขิารของเรากไ็มพ่งึม ี  ถา้
เราจกัไมไ่ดม้แีลว้  แมบ้รขิารของเรากจ็กัไมม่’ี กอุ็จเฉททฏิฐ ิ (ความเหน็วา่ขาด
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สญู) นัน้จดัเป็นสงัขาร  หรอืดงัคาํในอานนัทสตูรที ่พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  
อานนท ์  เราถูกวจัฉโคตรปรพิาชกถามวา่‘อตัตามอียูห่รอื’  ถา้ตอบวา่  ‘อตัตามี
อยู’่  คาํตอบนัน้กจ็กัไปตรงกบัลทัธขิองพวกสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นสสัสตทฏิฐ ิ
(ความเหน็วา่เทีย่ง)  และเราถูกวจัฉโคตรปรพิาชกถามวา่  ‘อตัตาไมม่หีรอื’  ถา้
ตอบวา่  ‘อตัตาไมม่’ี  คาํตอบนัน้กจ็กัไปตรงกบัลทัธขิองพวกสมณพราหมณ์ผู้
เป็นอุจเฉททฏิฐ ิ (ความเหน็วา่ขาดสญู)  อน่ึง  เราถูกวจัฉโคตรปรพิาชกถามวา่ 
‘อตัตามอียูห่รอื’ ถา้ตอบวา่ ‘อตัตามอียู’่  คาํตอบนัน้กจ็กัอนุโลมแก่ความเกดิขึน้
แหง่ญาณของเราวา่ ‘ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา’ บา้งหรอื เมือ่พระอานนทก์ราบ
ทลูวา่ ไมอ่นุโลม จงึตรสัอกีวา่ เราถูกวจัฉโคตรปรพิาชกถามวา่  ‘อตัตาไมม่หีรอื’  
ถา้ตอบวา่‘อตัตาไมม่’ี  คาํตอบนัน้กจ็กัมเีพือ่ความงมงายยิง่ขึน้แก่วจัฉโคตร
ปรพิาชกผูง้มงายอยูแ่ลว้วา่ ‘เมือ่ก่อนอตัตาของเราไดม้แีลว้แน่นอน บดัน้ีอตัตา
นัน้ไมม่”ี  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๗/๒๘,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๑/๑๓๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/
๔๑๙/๔๙๓) ; ตรงขา้มกบั สัสสตทฏิฐิ 

อฏุฐานสญัญามนสิการ ทาํในพระทยัถงึความสาํคญัในอนัทีจ่ะลุกขึน้, ตัง้ใจวา่จะลุกขึน้อกี 
(พจนานุกรมทพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อจุเฉททิฏฐินิทเทส : แสดงอุจเฉททฏิฐ ิ อธบิายอุทเทสที ่ ๖ คอื อุจเฉททฏิฐ ิ โดยวธิปีจุฉาและ
วสิชันา ซึง่มรีายละเอยีดคลา้ยกบัคาํวสิชันาในอสัสาททฏิฐ ิ ในปฏสิมัภิทิามรรค 
ต่างกนัแต่ลดอาการจาก ๒๐ อาการ เหลอื ๕ อาการ เชน่ ในการพจิารณาเหน็
รปู มเีพยีงคาํวา่ “พจิารณาเหน็รปู โดยความเป็นอตัตา” เทา่นัน้ เมื่อนําคาํน้ีไป
หมนุกบัขนัธ ์ ๕ แต่ละขนัธ ์ กจ็ะได ้ อาการ ๕ ประการ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๓๙/
๒๑๔) 

อจุเฉทวาทะ : วาทะวา่ขาดสญู ลทัธทิีเ่หน็ว่าหลงัจากตายแลว้อตัตาขาดสญู ในพรหมชาลสตูร 
กล่าววา่ม ี๗ อยา่ง เชน่ ขอ้ที ่๑ ว่า สมณะหรอืพราหมณ์บางคนในโลกนี้มวีาทะ
มทีรรศนะอยา่งนี้วา่ ทา่นผูเ้จรญิ อตัตานี้มรีปูมาจากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากบดิา
มารดา หลงัจากตายแลว้อตัตายอ่มขาดสญูพนิาศ ไมเ่กดิอกี ดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ี
อตัตานี้จงึขาดสญูเดด็ขาด สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบญัญตัคิวามขาดสญู ความ
พนิาศ และความไมเ่กดิอกีของสตัวอ์ยา่งนี้,ในปฏสิมัภทิามรรคกล่าวไวว้า่ 
อุจเฉทวาทะ ลทัธทิีถ่อืวา่หลงัจากตายแลว้อตัตาขาดสญู ม ี๗ ลทัธ ิ (ท.ีส.ี(ไทย) 
๙/๘๔/๓๔,๙/๑๗๐/๕๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕/๓๔, ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๒/๒๒๑,
อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๒๓๖/๑๐๗) 



 

๖๔๙๘ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุจเฉทวาทะ หมายถงึ ลทัธทิีถ่อืวา่ตายแลว้ไมเ่กดิ
อกี เป็นแนวคดิเชงิวตัถุนิยม ลทัธน้ีิทาํใหห้มกมุน่ในกามสขุ (ท.ีส.ีอ.(บาล)ี ๘๔/
๑๑๐)  

อชุชยเถรคาถา : ภาษติของพระอุชชยเถระ,คาถาของพระอุชชยเถระ  ทา่นพระอุชชยเถระ
กล่าววา่ ขา้แต่พระพทุธองคผ์ูท้รงแกลว้กลา้ ขา้พระองคข์อนอบน้อมแดพ่ระองค ์
พระองคท์รงหลุดพน้แลว้จากกเิลสทัง้มวล  ขา้พระองคด์าํรงอยูใ่นพระโอวาท
ของพระองค ์ จงึอยู่อยา่งผูป้ราศจากอาสวกเิลส (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๗/๓๒๐) 

อชุชยพราหมณ์ : ชื่อพราหมณ์คนหน่ึง ทีเ่ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคและทลูถามปัญหา ในอุชชย
สตูร พระผูม้พีระภาคตรสัอธบิายเรือ่งการบชูายญัดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  
พราหมณ์  เราไมไ่ดส้รรเสรญิยญัไปเสยีทุกอยา่ง  และเรากไ็มไ่ดต้เิตยีนยญัไป
เสยีทัง้หมด เราไมส่รรเสรญิยญัทีม่กีริยิา คอื  ยญัทีม่กีารฆา่โค ๑  ยญัทีม่กีาร
ฆา่แพะ  แกะ ๑ ยญัทีม่กีารฆา่ไก่  สกุร  ๑  ยญัทีท่าํใหส้ตัวต์่าง ๆ ไดร้บัความ
เดอืดรอ้น ๑ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร  เพราะพระอรหนัตห์รอืทา่นผูบ้รรลุ
อรหตัตมรรคยอ่มไมเ่กีย่วขอ้งกบัยญัทีม่กีริยิาอยา่งนัน้ พราหมณ์  แต่เรา
สรรเสรญิยญัทีไ่มม่กีริยิา คอื นิจทาน และอนุกลูยญั คอืยญัทีไ่มม่กีารฆา่โค ๑  
ยญัทีไ่มม่กีารฆา่แพะ  แกะ  ๑ ยญัทีไ่ม่มกีารฆา่ไก่ สกุร ๑ ยญัทีไ่มท่าํใหส้ตัว์
ต่างๆ ไดร้บัความเดอืดรอ้น ๑ ขอ้นัน้เพราะเหตุไร  เพราะพระอรหนัตห์รอืทา่น
ผูบ้รรลุอรหตัตมรรคยอ่มเกีย่วขอ้งกบัยญัทีไ่มม่กีริยิาอยา่งนี้และอกีแห่งหนึ่ง
อธบิายถงึ พราหมณ์  ธรรม ๔ ประการนี้  ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลูในภพนี้ เพือ่
สขุในภพนี้แก่กุลบตุร ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้งคอื๑.อุฏฐานสมัปทา ๒.อารกัข
สมัปทา๓.กลัยาณมติตตา ๔. สมชวีติา (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๖๔,องฺ.อฏฺฐก.
(ไทย) ๒๓/๕๕/๓๔๔) 

อชุชยสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื   
 1.อชุชยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาของอุชชยพราหมณ์ อุชชยพราหมณ์เขา้เฝ้า

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัแลว้ทลูถามวา่ แมพ้ระโคดมกท็รงสรรเสรญิยญัของ
พวกขา้พเจา้หรอื พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราไมไ่ดส้รรเสรญิ ไมไ่ดต้เิตยีนยญัไป
เสยีทัง้หมด เราไมส่รรเสรญิยญัทีม่กีริยิา (กจิทีจ่ะตอ้งทาํหรอืตอ้งเตรยีมการมาก
เชน่ตอ้งฆา่สตัวเ์ป็นจาํนวนมาก) คอื (๑) ยญัทีม่กีารฆา่โค (๒) ยญัทีม่กีารฆา่
แพะ ฆา่แกะ (๓) ยญัทีม่กีารฆา่ไก่ ฆา่สกุร (๔) ยญัทีท่าํใหส้ตัวต์่างๆ ไดร้บั
ความเดอืดรอ้น เพราะพระอรหนัตห์รอืผูบ้รรลุอรหตัตมรรคยอ่มไมเ่กีย่วขอ้งกบั
ยญัทีม่กีริยิาอยา่งนัน้ แต่เราสรรเสรญิยญัทีไ่มม่กีริยิาคอื นิจทาน(สลากภตั) และ
อนุกลูยญั (หมายถงึทานทีพ่งึบชูาพงึใหต้ามลาํดบัตระกลู เพราะพอ่ ปู่ เคยถวาย
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มาแลว้) คอืยญัทีไ่มม่กีารฆา่โคเป็นตน้ เพราะพระอรหนัตห์รอืผูบ้รรลุ
อรหตัตมรรคยอ่มเกีย่วขอ้งกบัยญัทีไ่ม่มกีริยิาอยา่งนัน้ แลว้ตรสัอกีวา่ มหายญัที่
มกีริยิามากเหล่านัน้ คอือสัวเมธะ บุรษุเมธะ สมัมาปาสะ วาชเปยยะ นิรคัคละ 
ไมม่ผีลมาก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๖๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คาํทัง้ ๕ คาํ หมายถงึมหายญั ๕ ของพราหมณ์ 
ไดแ้ก่ อัสวเมธะ คอื การฆา่มา้บชูายญั บุรุษเมธะ คอื การฆา่คนบชูายญั สัมมา
ปาสะ คอื การทาํบ่วงแลว้ขวา้งไมล้อดบ่วง ไมต้กทีไ่หน ทาํพธิบีชูายญัทีน่ัน้ วา
ชเปยยะ คอื การดืม่เพือ่พลงัหรอืเพือ่ชยัชนะ นิรัคคละ คอื ยญัไมม่ลีิม่หรอืกลอน
คอืทัว่ไปไมม่ขีดีขัน้จาํกดั การฆา่ครบทุกอยา่งบชูายญั อน่ึง มหายญั ๕ น้ี เดมิ
ทเีดยีวเป็นหลกัสงเคราะหท์ีด่งีาม แต่พราหมณ์สมยัหนึ่งดดัแปลงเป็นการบชูา
ยญัเพือ่ผลประโยชน์ในทางลาภสกัการะแก่ตน (องฺ.จตุกฺก.ฏกีา (บาล)ี ๒/๓๙/
๓๗๑-๓๗๒) 

 2.อชุชยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอุชชยพราหมณ์ อุชชยพราหมณ์เขา้เฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคกราบทลูวา่ พวกขา้พระองคค์ดิจะไปอยูต่่างถิน่ ขอพระโคดมโปรดแสดงธรรม
ทีจ่ะอาํนวยผลเพือ่เกือ้กลูเพือ่สุขในภพนี้และภพหน้าแก่พวกขา้พระองคเ์ถดิ พระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่เกือ้กลูเพือ่สขุในภพนี้ ๔ มอุีฏฐานสมัปทา 
เป็นตน้ และตรสัวา่ ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่เกือ้กลูเพือ่สขุในภพหน้า ๔ มสีทัธา
สมัปทา เป็นตน้ เหมอืนในทฆีชาณุสตูร (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๕/๓๔๔) 

อชุชโสภิตะ, ภิกษุ : ชือ่พระภกิษุรปูหนึ่ง ชาวปาจนี เป็น ๑ ในภกิษุ ๔ รปู ทีเ่ป็นพระเถระใน
สงัคายนาครัง้ที ่๒ ทีพ่ระเรวตะประกาศใหส้งฆท์ราบวา่ ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์ง
ฟังขา้พเจา้ เมือ่พวกเรากาํลงัวนิิจฉยัอธกิรณ์น้ี มเีสยีงเซง็แซ่เกดิขึน้ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
และไมม่ใีครทราบความหมายแหง่ถอ้ยคาํทีก่ล่าวแลว้ไดแ้มแ้ต่เรือ่งเดยีว ถา้สงฆ์
พรอ้มแลว้พงึระงบัอธกิรณ์เรือ่งนี้ดว้ยอุพพาหกิวธิ ี สงฆจ์งึคดัเลอืกภกิษุชาว
ปราจนี  ๔ รปู คอื ทา่นพระสพัพกาม ี  ทา่นพระสาฬหะ ทา่นพระอุชชโสภติะ  
และทา่นพระวาสภคามกิะ และภกิษุชาวเมอืงปาเฐยยะอกี ๔ รปู คอื ทา่นพระเร
วตะ ทา่นพระสมัภตูสาณวาส ีทา่นพระยสกากณัฑกบุตรและท่านพระสมุนะ (ว.ิ
จ.ู(ไทย) ๗/๔๕๖/๔๑๒) 

อชุเชนี, กรงุ : ชือ่นครหลวงของแควน้อวนัต ีสมยัพทุธกาล มพีระเจา้จณัฑปัชโชตปกครอง ดงั
คาํวา่ พระเจา้ปัชโชตในกรงุอุชเชนี ทรงประชวรเป็นโรคผอมเหลอืงนายแพทย์
ทศิาปาโมกขค์นสาํคญัหลายคนมารกัษากไ็มอ่าจทาํใหโ้รคหายไดไ้ดเ้งนิไปเป็น
จาํนวนมาก,ในวตัถุกถาแหง่สตุตนบิาตและจฬูนิทเทสกล่าวถงึวา่กรงุอุชเชนีเป็น
เมอืงทีศ่ษิยข์องพาวรพีราหมณ์เดนิทางผา่นก่อนเขา้พระพทุธเจา้และทลูถาม
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ปัญหา ดงัคาํวา่ ทุกคนเกลา้ชฎาและครองหนงัเสอื อภวิาทพราหมณ์พาวรแีละ
ทาํประทกัษณิแลว้ ต่างออกเดนิทาง มุง่หน้าไปทางทศิอุดร สูส่ถานเป็นทีต่ ัง้
แควน้อุฬกะ เมอืงมาหสิสตใินกาลนัน้ กรุงอุชเชนี เมอืงโคนทัธะ เมอืงเวทสิา 
เมอืงวนสวหยะ กรุงโกสมัพ ี เมอืงสาเกต กรุงสาวตัถอีนัอุดม เมอืงเสตพัยะกรุง
กบลิพสัดุ ์กรุงกุสนิารา กรุงปาวา โภคนคร กรุงเวสาล ี แควน้มคธ และปาสาณก
เจดยีอ์นัรืน่รมย ์น่ารืน่เรงิใจ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๓๔/๑๙๑, ๕/๓๓๔/๑๙๒,ข.ุส.ุ(ไทย) 
๒๕/๑๐๑๘/๗๔๑,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๓๖/๗); บดัน้ีเรยีกวา่ อุชเชน (Ujjain ด ูอวนัตี  

อชุฌานสญัญิเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระอุชฌานสญัญเีถระ พระผูม้พีระภาคทรงปรารภพระอุ
ชฌานสญัญผีูเ้ทีย่วจบัผดิภกิษุ  จงึตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่ ผูท้ีค่อย
แต่สอดสา่ยหาโทษคนอื่น คอยเพง่โทษอยูเ่นืองนิตยจ์ะมอีาสวะพอกพนูยิง่ขึน้ 
และหา่งไกลจากความสิน้อาสวะโดยแท ้(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๓/๑๑๑) 

อชุฌานสญัญิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพวกเทวดาผูมุ้ง่หมายจะเพง่โทษ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั เทวดาองคห์น่ึงทลูถามวา่ เมือ่มคีนมาขอโทษ หาก
ผูใ้ดไมย่อมยกโทษให ้ ผูน้ัน้ชือ่วา่ยงัมคีวามโกรธอยูภ่ายในและชือ่วา่ผกูเวร ใคร
ชือ่วา่ไมม่คีวามผดิ ไมม่โีทษ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูท้ีเ่มือ่มคีนมาขอโทษแลว้
ไมย่อมยกโทษให ้ ชือ่วา่ยงัมคีวามโกรธอยูภ่ายในและชือ่วา่ผกูเวร พระตถาคต
เจา้ชือ่วา่เป็นผูไ้มม่คีวามผดิ ไม่มโีทษ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓๕/๔๕) 

อชุุญญา, เมอืง : ชื่อเมอืงแห่งหนึ่ง เป็นเมอืงทีอ่เจลกสัสปะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคและได้
สนทนาธรรม มปีรากฏในมหาสหีนาทสตูร ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่
ณกณัณกถล มฤคทายวนัเขตเมอืงอุชุญญาครัง้นัน้ อเจลกสัสปะเขา้ไปเฝ้าพระผู้
มพีระภาค สนทนากบัพระองคพ์อคุน้เคยแลว้,ในสตูรนี้พระผูม้พีระภาคบนัลอื
อยา่งองอาจดงัพญาราชสหี ์ หลงัจบการสนทนาธรรม อเจลกสัสปะไดบ้รรพชา
อุปสมบทในสาํนกัของพระผูม้พีระภาค เมือ่บวชแลว้ไมน่าน จากไปอยูผู่เ้ดยีว 
ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร มุง่มัน่พระนิพพานอยู ่ ไมน่านนกักท็าํใหแ้จง้ทีส่ดุแหง่
พรหมจรรย ์ จงึเป็นอนัวา่ ทา่นพระกสัสปะไดเ้ป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึงในบรรดา
พระอรหนัตท์ัง้หลาย (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๘๑/๑๖๑) 

อฏุฐานผลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผลแหง่ความขยนัหมัน่เพยีร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๔ 
จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูด้าํรงชพีดว้ยผลแหง่ความขยนัหมัน่เพยีร แต่ไมด่าํรง
ชพีดว้ยผลแหง่กรรม(คอืผูท้าํงานดว้ยความขยนัหมัน่เพยีรตลอดทัง้วนัเลีย้งชพี
ไดผ้ลแหง่ความขยนัหมัน่เพยีรนัน้ แต่ไมไ่ดอ้าศยัผลบุญใดๆเลย) (๒) ผูด้าํรงชพี
ดว้ยผลแหง่กรรม แตไ่มด่าํรงชพีดว้ยผลแหง่ความขยนัหมัน่เพยีร (หมายถงึ
เทวดาทุกจาํพวก) (๓) ผูด้าํรงชพีดว้ยผลแหง่ความขยนัหมัน่เพยีรและดาํรงชพี
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ดว้ยผลแหง่กรรม (หมายถงึชนชัน้ปกครองมพีระราชาและมหาอาํมาตยเ์ป็นตน้) 
(๔) ผูไ้มด่าํรงชพีดว้ยผลแหง่ความขยนัหมัน่เพยีรและไมด่าํรงชพีดว้ยผลแหง่
กรรม (หมายถงึสตัวน์รก) (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๓๔/๒๐๓) 

อฏุฐานสญัญา : ความหมายใจวา่จะลุกขึน้,ความกาํหนดหมายวา่จะลุกขึน้ ดงัคาํในการณัฑว
สตูรวา่ นนัทะตอ้งชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมเครือ่งกางกัน้ดว้ยการจงกรม  
ดว้ยการนัง่ตลอดวนัชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมเครือ่งกางกัน้ดว้ยการจงกรม 
ดว้ยการนัง่ตลอดปฐมยามแหง่ราตรสีาํเรจ็สหีไสยาโดยตะแคงขา้งขวาซอ้นเทา้
เหลือ่มเทา้ มสีตสิมัปชญัญะทาํอุฏฐานสญัญา(ความหมายใจวา่จะลกุขึน้)ไวใ้นใจ
ในมชัฌมิยามแหง่ราตร ีลุกขึน้ชาํระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมเครือ่งกางกัน้ดว้ยการ
จงกรม ดว้ยการนัง่ตลอดปัจฉิมยามแหง่ราตร,ีในปฐมนฬกปานสตูร พระผูม้พีระ
ภาครบัสัง่ใหป้ลูาดสงัฆาฏทิบ ๔ ชัน้ บรรทมสหีไสยาสน์โดยพระปรศัวเ์บือ้งขวา
ทรงวางระบาทเหลื่อมพระบาททรงมสีตสิมัปชญัญะ ทรงทาํอุฏฐานสญัญา(ความ
กาํหนดหมายวา่จะลุกขึน้) ไวใ้นพระหทยั  (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๙/๒๑๕, 
องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๗/๑๔๖,๒๔/๖๘/๑๔๘) 

อฏุฐานสมัปทา : ความถงึพรอ้มดว้ยความหมัน่, ถงึพรอ้มดว้ยความหมัน่ คอื ขยนัหมัน่เพยีรใน
การประกอบอาชพีทีส่จุรติ ในการศกึษาเล่าเรยีน และในการทาํธรุะหน้าทีก่าร
งานรูจ้กัใชปั้ญญาสอดสอ่ง หาวธิจีดัการดาํเนินการใหไ้ดผ้ลด ี (ขอ้ ๑ ในทฏิฐธมั
มกิตัถสงัวตัตนิกธรรม ๔ คอื ๑. อุฏฐานสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยความหมัน่) 
๒.อารกัขสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา) ๓.กลัยาณมติตตา(ความเป็นผู้
มมีติรด)ี๔.สมชวีติา (ความเป็นอยูเ่หมาะสม)), ในทฆีชาณุสตูร อุชชยสตูร พระผู้
มพีระภาคตรสัอธบิายความหมายไวว้า่ กุลบุตรในโลกนี้เลีย้งชพีดว้ยการงานใด 
จะเป็นกสกิรรม พาณิชยกรรมโครกัขกรรม เป็นชา่งศร รบัราชการ หรอืศลิปะ
อยา่งใดอย่างหนึ่งกต็าม เป็นผูข้ยนัไมเ่กยีจครา้นในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัทาํ
นัน้ ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาอนัเป็นอุบายในการงานทีจ่ะตอ้ง
ชว่ยกนัทาํนัน้ สามารถทาํได ้ สามารถจดัได ้ น้ีเรยีกวา่อุฏฐานสมัปทา,ในปฐม
สมัปทาสตูร กล่าวไวว้า่เป็นขอ้ที ่ ๑ ในสมัปทา ๘ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๔/
๓๔๐,๒๓/๕๕/๓๔๔,๒๓/๗๕/๓๘๘,๒๓/๗๖/๓๘๙) 

อฏุฐานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการลุกขึน้นัง่สมาธ ิ พระผูม้พีระภาคทรงสอนปลกุใจใหลุ้กขึน้
บาํเพญ็เพยีร เจรญิกมัมฏัฐานเพือ่บรรลุสนัตธิรรม อยา่ปล่อยใหโ้อกาสหรอืเวลา
ผา่นไปโดยเปล่าประโยชน์ คาํวา่ “สนัตธิรรม” หมายถงึธรรมคอืความสงบ ม ี๓ 
ประการ คอื (๑) อจัจนัตสนัต(ิความสงบอยา่งสิน้เชงิ) (๒) ตทงัคสนัต ิ (ความ
สงบดว้ยองคน์ัน้ ๆ) (๓) สมัมตุสินัต(ิความสงบโดยสมมตุ)ิ แต่ในสตูรนี้
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หมายถงึอจัจนัต-สนัต ิ กลา่วคอืนิพพาน (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๓๓๔/๕๗๗,ข.ุสุ.อ. 
(บาล)ี ๒/๓๓๕/๑๕๔)  

อฑุฑิตสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทีถู่กดกั สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั 
เทวดาทลูถามว่า อะไรดกั อะไรลอ้ม อะไรปิดโลกไว ้และโลกตัง้อยูใ่นอะไร พระ
ผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ โลกถูกตณัหาดกัไว ้ โลกถูกชราลอ้มไว ้ โลกถูกมจัจุปิด
ไว ้โลกตัง้อยูใ่นความทุกข ์(ส .ํส.(ไทย) ๑๕/๖๗/๗๖) 

อณุณาภพราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์คนหน่ึง ชาวกรุงโกสมัพ ี ทีเ่ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคและได้
สนทนาปัญหาเกีย่วกบัอนิทรยี ์ ๕ มปีรากฏในอุณณาภพราหมณสตูร ดงัคาํวา่ 
ครัง้นัน้แล  พราหมณ์ชือ่อุณณาภะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั กราบ
ทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ ทา่นพระโคดม อนิทรยี ์  ๕  ประการนี้ (จกัขนุทรยี์
เป็นตน้)  มอีารมณ์ต่างกนั มโีคจรต่างกนั  ไมเ่สวยอารมณ์อนัเป็นโคจรของกนั
และกนั พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ พราหมณ์ ใจเป็นทีย่ดึเหน่ียวของอนิทรยี ์ ๕ 
ประการนี้ทีม่อีารมณ์ต่างกนั มโีคจรต่างกนั  ไมเ่สวยอารมณ์อนัเป็นโคจรของกนั
และกนั และใจยอ่มเสวยอารมณ์อนัเป็นโคจรของอนิทรยี ์๕ ประการนี้ แลว้ตรสั
ต่ออกีวา่ สต ิวมิตุต ิและนพิพาน ตามลาํดบั โดยตรสัวา่ พราหมณ์ นิพพานเป็น
ทีย่ดึเหน่ียวของวมิตุต ิหรอืดงัคาํวา่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่  ณ  โฆสติาราม  เขต
กรุงโกสมัพ ี  ครัง้นัน้พราหมณ์ชื่ออุณณาภะเขา้ไปหาท่านพระอานนทถ์งึทีอ่ยู่ 
กล่าวสนทนากบัพระอานนทว์า่ประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่อะไรกนั (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๕๑๒/๓๒๓,๑๙/๘๒๗/๔๐๐) 

อณุณาภพราหมณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุณณาภพราหมณ์ ม ี๒ สตูร แตเ่น้ือหาต่างกนั 
คอื 

 1.อณุณาภพราหมณสตูร อุณณาภพราหมณ์เขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 
อะไรเป็นทีย่ดึเหน่ียวของอนิทรยี ์๖ มจีกัขนุทรยีเ์ป็นตน้นัน้ พระองคต์รสัตอบวา่ 
ใจ(มนินทรยี)์  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๒/๓๒๓) 

 2.อณุณาภพราหมณสตูร อุณณาภพราหมณ์เขา้ไปถามทา่นพระอานนท์
เกีย่วกบัอทิธบิาท ๔ เป็นตน้วา่ มมีรรคปฏปิทาเพือ่ละฉนัทะอยูห่รอืไม ่ทา่นพระ
อานนทก์ล่าวว่า การเจรญิอทิธบิาทตามปธาน ๔ นัน่แลคอืมรรคปฏปิทาเพือ่ละ
ฉนัทะ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๗/๔๐๐) 

อณุหภมูิ : ระดบัความรอ้น, ความอุ่น ดงัคาํในอุจฉิฏฐภตัตชาดก พราหมณ์ถามนาง
พราหมณีวา่ ขา้วขา้งบนมอุีณหภมูอิยา่งหนึ่ง ขา้วขา้งล่างมอุีณหภมูอิยา่งหนึ่ง 
แมพ่ราหมณี ฉนัขอถามเธอหน่อยเถดิ ทาํไมขา้วขา้งล่างจงึเยน็  สว่นขา้ว
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ขา้งบนจงึรอ้น(ข.ุชา.ทุก(ไทย)๒๗/๑๒๓/๙๗),ในภาษาไทย หมายถงึระดบัความ
สงูตํ่าของความรอ้นนิยมวดัไดด้ว้ยเครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่เทอรโ์มมเิตอร ์

อณุหวลาหก, พวก :เทพวลาหกจาํพวกหน่ึง ดงัคาํในเทสนาสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คอื 
เทพทัง้หลายทีเ่ป็นสตีวลาหกกม็ ี  ทีเ่ป็นอุณหวลาหกกม็ ี  ทีเ่ป็นอพัภวลาหกกม็ ี
ทีเ่ป็นวาตวลาหกกม็ ี  ทีเ่ป็นวสัสวลาหกกม็ ี ,ในอุณหวลาหกสตูร พระผูม้พีระ
ภาคตรสัแก่ภกิษุรปูหน่ึงวา่ ภกิษุ  เทพพวกอุณหวลาหกมอียู ่  เมือ่ใด เทพ
เหล่านัน้มคีวามคดิอย่างนี้วา่ ‘ทาํอยา่งไรหนอ พวกเราพงึยนิดดีว้ยความยนิดี
ของตนเอง เมือ่นัน้ เพราะอาศยัความตัง้ใจของเทพเหล่านัน้ ความรอ้นจงึม ี
ภกิษุ น้ีแล เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหม้คีวามรอ้นในกาลบางคราว (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/
๕๕๐/๓๖๙,๑๗/๕๖๒๖๐๑/๓๗๑,๑๗/๖๐๓/๓๗๒) 

อณุหวลาหกทานูปการสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพพวกอุณหวลาหก ภกิษุ
นัน้  นัง่ ณทีส่มควร  ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิอะไร
หนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหบุ้คคลบางคนในโลกนี้  หลงัจากตายแลว้จะเขา้ถงึ
ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพพวกอุณหวลาหก(เทพแหง่ไฟ)  จะเขา้ถงึความเป็นผู้
อยูร่ว่มกบัเทพพวกอพัภวลาหก (เทพแหง่หมอก)  จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู่
รว่มกบัเทพพวกวาตวลาหก(เทพแหง่ลม) จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่่วมกบัเทพ
พวกวสัสวลาหก  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  ภกิษุ  บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤตสิจุรติ ทางกาย  วาจา  และใจ  เขาไดฟั้งมาวา่  ‘เทพพวกวสัสวลาหก  
มอีายยุนื  มผีวิพรรณงาม  มคีวามสขุมาก’  จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่  ‘ไฉน
หนอ  หลงัจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพพวกวสัส
วลาหก’  จงึใหข้า้ว  ฯลฯใหน้ํ้า ... ใหผ้า้ ... ใหย้าน ... ใหด้อกไม ้... ใหข้องหอม 
... ใหเ้ครือ่งลบูไล ้  ...ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพ่กั ... ใหเ้ครือ่งประทปี  หลงัจากตาย
แลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพพวกวสัสวลาหก ภกิษุ  น้ีแล  เป็นเหตุ
เป็นปัจจยัใหบุ้คคลบางคนในโลกนี้  หลงัจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู่
รว่มกบัเทพพวกวสัสวลาหก” (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๖๒-๖๐๑/๓๗๑) 

อณุหวลาหกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเทพพวกอณุหวลาหก(เทพแหง่ไฟ) ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไป
เฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ ความรอ้นมไีด้
อยา่งไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เพราะหากเทพพวกอุณหวลาหกอยากใหม้ ี
(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๐๓/๓๗๒) 

อณุหิส : กรอบหน้า, มงกุฎ ดงัคาํในธมัมเจตยิสตูรทีก่ล่าววา่ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรง
มอบพระแสงขรรคแ์ละพระอุณหสิแก่ทฆีการายนเสนาบดใีนทีน่ัน้  หลงัจากนัน้
ทฆีการายนเสนาบดไีดค้ดิว่า บดัน้ี พระมหาราชจกัทรงปรกึษาความลบั  เรา
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ควรจะยนือยูใ่นทีน้ี่แลหรอืดงัคาํในเตมยิชาดกทีพ่ระราชาตรสัสัง่วา่จงตระเตรยีม
เครือ่งราชกกุธภณัฑ ์๕อยา่ง คอื พดัวาลวชีนี  อุณหสิ  พระขรรค ์  เศวตฉตัร 
และฉลองพระบาททีป่ระดบัตกแต่งดว้ยทองคาํขึน้รถไปดว้ย (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๓๖๖/๔๕๒, ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๒/๑๙๔) 

อณุหิสทอง, อณุหิสทองคาํ :กรอบหน้าทอง ดงัคาํในภรูทิตัตชาดก ทีพ่ระเจา้สาคร
พรหมทตัทลูถามพระบดิาผูเ้ป็นดาบสวา่กระบวนกลอง ตะโพน สงัข ์บณัเฑาะว ์
และมโหระทกึนําหน้าใครมา ยงัพระราชาผูจ้อมทพัใหท้รงรา่เรงิ ใครมหีน้าสี
สกุใสดว้ยกรอบอุณหสิทอง ทีต่ดิอยูช่ายหน้าผากอนัหนา มปีระกายดงัสายฟ้า 
ใครยงัหนุ่มแน่นสวมสอดแล่งธนู รุง่เรอืงดว้ยสริเิดนิมา (ข.ุชา.สตฺตต.ิ(ไทย) ๒๘/
๙๖๘/๓๓๓), อกีแหง่หนึ่งอธบิายไวห้มายถงึมงกุฎทองคาํในทีน้ี่หมายถงึกรอบ
หน้าของพระเจา้มโนชะ ดงัคาํในโสณนนัทชาดกทีโ่กสยิดาบสไดเ้หน็พระเจา้มโน
ชะนัน้มหีมูก่ษตัรยิแ์วดลอ้มเป็นประดุจกองทพัรุง่เรอืงอยูด่ว้ยเดชานุภาพ กาํลงั
เสดจ็มา จงึไดก้ล่าววา่ ใครมหีน้าผากสวมกรอบอุณหสิทองคาํอนัหนา มวีรรณะ
ประดุจสายฟ้า ใครหนอยงัหนุ่มแน่นผกูสอดแล่งลกูศร รุง่เรอืงอยูด่ว้ยสริกิาํลงัมา  
(ข.ุชา.สตฺตต.ิ(ไทย) ๒๘/๑๑๘/๗๕) 

อดุมบรุษุ : ชือ่พระอรหนัต ์ดงัคาํในนวสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุหนุ่มรปูน้ีเป็นอุดม
บุรุษ ชนะมารพรอ้มทัง้กองทพัไดแ้ลว้ ทรงไวซ้ึง่อตัภาพสดุทา้ย ดงัคาํในสตัตฏั
ฐานสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูฉ้ลาดในฐานะ ๗ 
ประการ ผูเ้พง่พนิิจโดยวธิ ี ๓ วธิเีราเรยีกวา่ อุดมบุรุษ ผูห้มดกเิลสโดยสิน้เชงิ 
อยูจ่บพรหมจรรยใ์นธรรมวนิยันี้ หรอืดงัคาํในอนุราธสตูรทีก่ล่าวไวว้า่ ทา่นอนุ
ราธะ พระตถาคตเป็นอุดมบุรุษ เป็นบรมบุรุษ  ทรงบรรลุธรรมทีค่วรบรรลุอยา่ง
ยอดเยีย่ม (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๘/๓๓๑, ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๗/๘๗,๑๗/๘๖/
๑๕๓,ส.ํสฬา.(ทไย) ๑๘/๔๑๑/๔๗๓,๑๘/๔๑๘/๔๙๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๖๑/
๔๑๖,ข.ุ๒๖/๑๘๙/๕๘๖,๒๙/๖/๒๖ 

อดุมสมบูรณ์ : เจรญิรุง่เรอืง หมายถงึมขีา้วน้ําสมบรูณ์ สะดวกสบาย ดงัคาํในมหาวรรควา่ 
กรุงเวสาลเีป็นถิน่อุดมสมบรูณ์มอีาณาเขตกวา้งขวาง พลเมอืงมาก มคีนคบัคัง่ 
หาขา้วปลาอาหารงา่ย หรอืดงัคาํในลกัขณสตูรวา่มหาบุรุษทรงชนะโดยธรรม  
ไมต่อ้งใชอ้าชญา  ไมต่อ้งใชศ้สัตรา ครอบครองแผน่ดนินี้มสีาครเป็นขอบเขต 
ไมม่เีสาเขือ่น  ไมม่เีขตหมาย ไมม่รี ัว้หนาม มัง่คัง่ อุดมสมบรูณ์ปลอดภยัสงบ ไร้
เสีย้นหนาม หรอืดงัคาํในอุปาลวิาทสตูรทีก่ล่าวถงึเมอืงนาลนัทาไวว้า่ บา้นนาลนั
ทาน้ีมัง่คัง่ อุดมสมบรูณ์ มปีระชากรมากมพีลเมอืงหนาแน่น (ว.ิม.(ไทย) ๕/
๓๒๖/๑๗๙, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๐/๑๙๖,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๔/๖๑) 



 

๖๕๐๕ 
 

 

อตุตมะ, พระเจดีย  ์ :ชือ่เจดยีน์ามวา่อุตตมะ เป็นทีป่ระดษิฐานพระแทน่สหีาสน์ ของ
พระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี มปีรากฏในอาสนสนัถวกิเถราปทาน ดงัคาํทีท่า่น
พระอาสนสนัถวกิเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนสรุปความไดว้า่ ขา้พเจา้เป็นผู้
บอด เทีย่วคน้หาพระเจดยีช์ือ่วา่อุตตมะ ของพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี ผูเ้ป็น
เผา่พนัธุข์องโลก ในไพรวนัซึง่เป็นป่าใหญ่ ขา้พเจา้ออกจากป่าใหญ่ ไดพ้บพระ
แท่นสหีาสน์ จงึทาํหนงัสตัวเ์ฉวยีงบ่าขา้งหนึ่งขา้พเจา้ไดส้รรเสรญิพระพทุธเจา้
พระนามวา่สขิ ี ดว้ยการทาํนิมติอภวิาทอาสนะแลว้ บ่ายหน้าหลกีไปทางทศิ
เหนือ ประนมมอืสรรเสรญิพระพทุธเจา้ เพราะผลแหง่การสรรเสรญิ ในกปัที ่ 
๒๗ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๗ ชาต ิ พระนามวา่อตุลยะ
สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอ.(ไทย) ๓๒/๒๖/๔๗๖) 

อตุตราเถรีวตัถ ุ: เรือ่งพระอุตตราเถร ีพระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่พระอุตตราเถรผีูม้อีายุ 
๑๒๐  ปี วา่  รา่งกายน้ีแก่หงอ่มแลว้ เป็นรงัของโรค  มแีต่จะทรุดโทรมลงไป  
รา่งกายทีเ่น่าเป่ือยนี้กจ็ะแตกดบัไป เพราะชวีติมคีวามตายเป็นทีส่ดุ (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๑๔๘/๗๘) 

อตุตรกรทุวีป : ชือ่ทวปีใหญ่ทวปีหนึ่ง ใน ทวปีทัง้ ๔ ไดแ้ก่๑.ชมพทูวปี ๒. อมรโคยานทวปี ๓. 
อุตตรกุรุทวปี ๔. ปุพพวเิทหทวปี (องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๘๑/๓๐๖-๓๐๗),ใน
อาฏานาฏยิสตูรกล่าวถงึลกัษณะไวว้า่ อุตตรกุรุทวปีเป็นรมณียสถาน มภีเูขา
หลวงชือ่สเินร ุ  แลดงูดงาม  ตัง้อยูท่างทศิใด พวกมนุษยซ์ึง่เกดิในอุตตรกุรทุวปี
นัน้ ไมย่ดึถอืสิง่ใดวา่เป็นของตนไมถ่อืครอง มนุษยเ์หล่านัน้  ไม่ตอ้งหวา่นพชื 
ไมต่อ้งนําไถออกไถ หมูม่นุษยบ์รโิภคขา้วสาล ี อนัผลผิลในทีท่ีไ่มต่อ้งไถ พวก
เขาหุงขา้วสาลอีนัไมม่รีาํ ไมม่แีกลบ บรสิุทธิ ์  มกีลิน่หอม  มเีมลด็เป็นขา้วสาร 
บนเตาอนัปราศจากควนัและถ่านแลว้บรโิภคโภชนะจากทีน่ัน้พวกเขาใชแ้มโ่ค
แทนมา้กบีเดีย่วแลว้เทีย่วไปสูท่ศิน้อยทศิใหญ่  ใชส้ตัวเ์ลีย้งแทนมา้กบีเดีย่ว  
แลว้เทีย่วไปสูท่ศิน้อยทศิใหญ่ใชห้ญงิเป็นพาหนะแลว้เทีย่วไปสูท่ศิน้อยทศิใหญ่  
ใชช้ายเป็นพาหนะ แลว้เทีย่วไปสูท่ศิน้อยทศิใหญ่ ใชเ้ดก็หญงิเป็นพาหนะ  แลว้
เทีย่วไปสูท่ศิน้อยทศิใหญ่ ใชเ้ดก็ชายเป็นพาหนะแลว้เทีย่วไปสูท่ศิน้อยทศิใหญ่ 
พระสนมทัง้หลายของทา้วมหาราชนัน้ กข็ึน้สูย่านเหล่านัน้ ตามหอ้มลอ้มไปทุก
ทศิยานชา้ง ยานมา้ ยานทพิย ์  ปราสาท และวอบงัเกดิแก่ทา้วมหาราชผูม้ยีศ, 
ในมารตชัชนียสตูรกล่าวถงึทวปีน้ีรูไ้ดด้ว้ยวโิมกข ์ดงัคาํวา่  ภกิษุรปูใด ไดส้มัผสั
ยอดภเูขาใหญ่ชือ่สเินรุ ชมพทูวปี ปุพพวเิทหทวปี  อมรโคยานทวปีและอุตตรกุรุ
ทวปีดว้ยวโิมกขภ์กิษุรปูใดเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ยอ่มรูเ้หตุนัน้มาร
ประทุษรา้ยภกิษุเชน่นัน้ ยอ่มประสบทุกขอ์ยา่งหนกั,ในตฏิฐานสตูรกล่าวขอ้ดี



 

๖๕๐๖ 
 

 

ของทวปีนี้ไวด้งัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุทัง้หลายมนุษยช์าวอุตตรกุรุทวปี
เหนือกว่าเทวดาชัน้ดาวดงึสแ์ละมนุษยช์าวชมพทูวปี ดว้ยฐานะ ๓ ประการ 
ฐานะ ๓ ประการ คอื ๑. ไมม่คีวามเหน็แก่ตวั ๒. ไมม่คีวามหวงแหน ๓. มอีายุ
แน่นอน ภกิษุทัง้หลาย  มนุษยช์าวอุตตรกุรุทวปีเหนือกวา่เทวดาชัน้ดาวดงึส์
และมนุษยช์าวชมพทูวปีดว้ยฐานะ๓  ประการน้ีแล,ในเถรคาถาพระมหาโมคคลั
ลานะกล่าวทกัทายพรหมวา่ ภกิษุใดแสดงยอดขนุเขาสเินรุใหช้นชาวชมพทูวปี 
ปุพพวเิทหทวปี อมรโคยานทวปี และชาวอุตตรกุรทุวปี เหน็กนัไดด้ว้ยวโิมกข ์
ภกิษุใดเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ยอ่มรูว้โิมกขต์ามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว้
แลว้นี้ไดโ้ดยประจกัษ์แจง้กณัห มาร ทา่นทาํรา้ยภกิษุเชน่นัน้เขา้ จะตอ้งไดร้บั
ทุกข,์ทวปีนี้มกีล่าวไวห้ลายแหง่ทัง้องัคุตตรนิกาย ชาดกและอปทาน (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๑๓/๕๕๓, ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๑๑/
๕๓๗,ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๔๑๙/๔๐๔,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓๖/๖๗๒,๓๒/๑๘๖/
๓๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๓๖/๔๙๘,๓๓/๔๓๗/๕๑๑) 

อตุตรกา, นิคมของชาวถลู  ู :ชือ่นิคมของชาวถูล ู ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องนกับวชเปลอืยนามวา่โกรกั
ขตัตยิะ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราอยูท่ีนิ่คมของชาวถูล ูชือ่อุตตรกา ใน
ชุมชนชาวถูล ู ครัน้ในเวลาเชา้ เราครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร มสีนุกัขตั
ตะ ลจิฉวบีตุร เป็นปัจฉาสมณะ เขา้ไปยงัอุตตรกานิคมเพือ่บณิฑบาต (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๗/๒๕๕๐) 

อตุตรชนบท : ชือ่นิคมหนึ่งในโกลยิชนบท ในกรุงสาวตัถ ี ดงัคาํวา่ ทา่นผูม้อีาย ุ บดัน้ีพระผูม้ี
พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ประทบัอยูท่ีก่รุงสาวตัถ ี  ใน
อุตตรชนบท (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔๒/๔๐๒) 

อตุตรเถรคาถา : ภาษติของพระอุตตรเถระ,คาถาของพระอุตตรเถระ ม ี ๒ เรือ่ง แต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื 

 1.อตุตรเถรคาถา ทา่นพระอุตตรเถระกล่าววา่ ภพทีเ่ทีย่งสกัภพกไ็ม่ม ี หรอืแม้
สงัขารทีเ่ทีย่งกไ็มม่ ีขนัธเ์หล่านัน้ยอ่มเวยีนเกดิและเวยีนดบัไป เรารูโ้ทษอยา่งนี้
แลว้  จงึไมม่คีวามตอ้งการภพ สลดัออกจากกามทุกอยา่ง  ไดถ้งึความสิน้อาสวะ
แลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๒๑/๓๔๘) 

 2.อตุตรเถรคาถา ทา่นพระอุตตรเถระเมือ่พยากรณ์พระอรหตั จงึไดก้ล่าววา่  
เรากาํหนดรูข้นัธท์ัง้หลายแลว้  ถอนตณัหาขึน้ไดด้ว้ยด ี ถงึโพชฌงคเ์ราเจรญิ
แลว้ เราไดถ้งึความสิน้อาสวะแลว้ ครัน้กาํหนดรูข้นัธท์ัง้หลายแลว้ถอนตณัหาดุจ
ขา่ยได ้ เจรญิโพชฌงคแ์ลว้  จกัเป็นผูไ้มม่อีาสวะนิพพาน (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๑๖๑/๓๕๗) 



 

๖๕๐๗ 
 

 

อตุตรเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุตตรเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๐,๐๐๐ (จากกปันี้ไป) ทา่นไดเ้กดิเป็นวทิยาธรเหาะไปทาง
อากาศ ไดเ้หน็พระรศัมขีองพระพทุธเจา้พระนามวา่สเุมธะ ผูเ้ขา้สมาธอิยูใ่นป่า 
จงึลงไปใชด้อกกรรณิการบ์ชูา ๓ ดอก เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไดเ้สวย
มนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายแสนชาต ิในชาตสิดุทา้ยนี้ ทา่นเกดิเป็นบุตร
ของพราหมณ์มหาศาลในกรงุราศคฤห ์มชีือ่วา่อุตตระ  เขาไดบ้รรลุนิตภิาวะแลว้  
ถงึความสาํเรจ็ในวชิาของพราหมณ์แลว้  ดว้ยชาตติระกลู ดว้ยรปูสมบตั ิ  ดว้ย
ความรู ้ ดว้ยวยั  และดว้ยศลีจารวตัร  เขาจงึไดร้บัความยกยอ่งจากชาวโลก วสั
สการพราหมณ์  ตาํแหน่งมหาอาํมาตยป์ระจาํแควน้มคธ  ไดม้องเหน็สมบตัอินั
นัน้ของอุตตระนัน้แลว้   จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะยกธดิาของตนมอบใหแ้ก่เขา  ได้
ประกาศความประสงคข์องตนใหท้ราบแล.้  อุตตระนัน้ปฏเิสธเรือ่งผูห้ญงิ  
เพราะวา่เขาเป็นผูม้อีธัยาศยัเพือ่จะออกจากทุกข ์  เขา้ไปหาพระธรรมเสนาบดี
เป็นประจาํตามการอนัสมควร  ไดฟั้งธรรมในสาํนกัของทา่นแลว้  ไดม้ศีรทัธา
บรรพชาแลว้  เป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยวตัรปฏบิตั ิ  บาํรุงพระเถระเป็นประจาํ  กโ็ดย
สมยันัน้  อาพาธอยา่งหนึ่งเกดิขึน้แก่พระเถระ อุตตระสามเณรประสงคจ์ะปรุง
เภสชัถวายพระเถระ  รุง่ขึน้เชา้  จงึถอืบาตรและจวีรออกจากวหิาร  ในระหวา่ง
หนทางไดว้างบาตรไวใ้กลส้ระน้ําแลว้  เขา้ไปใกลน้ํ้า  ลา้งหน้าอยู.่  ครัง้นัน้   
โจรขดุอุโมงคค์นหนึ่ง  ไปทาํการลกัขโมยมาแลว้  ถกูพวกจาํรวจตดิตามไล่จบั 
ออกจากเมอืงโดยถนนใหญ่  เมือ่จะหนีไปไดใ้สห่่อรตันะทีต่นถอืมาลงในบาตร
ของสามเณรแลว้   จงึหนีไป  แมส้ามเณร  เขา้ไปใกลบ้าตรแลว้ พวกตาํรวจ
ตดิตามโจรไป  มองเหน็ห่อของในบาตรของสามเณรเขา้ใจผดิวา่  ผูน้ี้  เป็นโจร,  
ผูน้ี้ไดก้ระทาํโจรกรรมแลว้ดงันี้แลว้ จงึผกูแขนสามเณรไพล่หลงั  นําไปแสดงแก่
ทา่นวสัสการพราหมณ์ กใ็นครัง้นัน้ ทา่นวสัสการพราหมณ์เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งผู้
พพิากษาประจาํพระราชสาํนกั  ย่อมตดัสนิการตดัและการทาํลายได ้ ทา่นวสสั
การพราหมณ์กล่าววา่ ครัง้ก่อน ทา่นไม่เชือ่ถอ้ยคาํเรา. ไปบวชในหมูผู่ป้ระพฤติ
นอกรตีนอกรอยจากทางทีบ่รสิทุธิ ์  ไมย่อมชาํระคดใีหข้าวสะอาด  ใครจ่ะตดัสนิ
ฆา่อยา่งเดยีว โดยวธิเีอาหลาวเสยีบเขาทัง้ ๆ   ทีย่งัมชีวีติอยูน่ัน่แหละ ลาํดบั
นัน้  พระผูม้พีระภาค ไดท้รงแลเหน็วา่ญาณของเขาแก่กลา้แลว้  จงึเสดจ็ไปยงั
สถานทีน่ัน้  ทรงวางพระหตัถม์พีระองคุลยีาวเรยีวอ่อนนุ่มดุจปุยนุ่นเหมอืนตดั
ดว้ยเปลวไฟ  คลา้ยทอ่ธารทองคาํสแีดงชาตหิลัง่ไหลออกเพราะมพีระหตัถแ์ละ
พระนขาอนังดงามดุจสาํเรจ็ดว้ยแกว้มณีทาํใหส้ัน่สะเทอืนลงบนศรีษะของอุตต
ระสามเณรตรสัวา่ อุตตระ  น้ีเป็นผลกรรมในครัง้ก่อนเกดิขึน้แลว้แก่เธอ   เธอพงึ
อดกลัน้ดว้ยกาํลงัแหง่ปัจจเวกขณญาณแลว้   จงึทรงแสดงธรรมอนัเหมาะแก่



 

๖๕๐๘ 
 

 

อธัยาศยั อุตตระสามเณร  ไดร้บัปีตปิราโมทยอ์นัโอฬาร   เพราะเกดิความ
เลื่อมใสโสมนสัใจ   ดว้ยการสมัผสัพระหตัถข์องพระคาสดา   เชน่กบัไดร้บัการ
รดดว้ยน้ําอมฤต   เริม่ยกจติขึน้สูห่นทางวปัิสสนาตามทีต่นไดส้ัง่สมมา   เพราะ
ญาณถงึความแก่กลา้   และเพราะความไพเราะแหง่เทศนาของพระศาสดา  จงึ
ทาํกเิลสทัง้ปวงใหส้ิน้ไปไดต้ามลาํดบัแหง่มรรค ในขณะนัน้นัน่เอง  เป็นผูไ้ด้
อภญิญา ๖ กค็รัน้ทา่นเป็นผูไ้ดอ้ภญิญา ๖ แลว้ไดถ้อนตนขึน้จากหลาว  ยนือยู่
ในอากาศ  เพือ่อนุเคราะหผ์ูอ้ื่น  จงึแสดงปาฏหิารยิแ์ลว้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๕/๓๔๔) 

อตุตรเทพบตุร : อุตตรเทพบุตรยนือยู่ ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ล่าวคาถานี้ในสาํนกัของพระผูม้ี
พระภาควา่ ชวีติถูกชรานําเขา้ไป อายจุงึสัน้ ผูท้ีถู่กชรานําเขา้ไปแลว้ไมม่เีครือ่ง
ตา้นทานบคุคลพจิารณาเหน็ภยัน้ีในมรณะ ควรทาํบุญทีนํ่าความสขุมาให ้ (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๐๐/๑๐๖) 

อตุตรปาลเถรคาถา :ภาษติของพระอุตตรเถระ, คาถาของพระอุตตรเถระ ทา่นพระอุตตรเถระ
กล่าววา่ เบญจกามคุณซึง่ทาํใจใหลุ้่มหลง ไดท้าํเราผูเ้ป็นบณัฑติ สงบ สามารถ
คน้ควา้ประโยชน์ได ้  ใหต้กอยูใ่นโลก เราไดต้กไปในอาํนาจแห่งมาร ถูกลกูศร
คอืราคะเสยีบตดิแน่น กย็งัสามารถเปลือ้งตนจากบ่วงมจัจุราชได ้กามทัง้ปวงเรา
ละไดแ้ลว้ ภพทัง้ปวงเราทาํลายไดแ้ลว้ การเวยีนวา่ยตายเกดิสิน้ไปแลว้ บดัน้ี  
ไมม่กีารเกดิอกี (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๕๒/๓๗๙) 

อตุตรมาณพ,อตุตระ, มาณพ :1.ชือ่มาณพคนหนึ่งทีเ่ป็นผูร้บัใชพ้ระเจา้ปายาสทิาํหน้าทีถ่วาย
แทนพระเจา้ปายาสภิายหลงัไปเกดิในภพดาวดงึสเ์ทวโลก(ท.ีม.(ไทย)๑๐/๔๓๙/
๓๖๙,๑๐/๔๓๙/๓๗๐,๑๐/๔๔๐/๓๗๐) 

 2.อุตตรมาณพศษิยข์องปาราสริยิพราหมณ์ ดงัคาํในอนิทรยิภาวนาสตูรวา่ พระ
ผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ เวฬุวนั กชัชงัคลานิคม ครัง้นัน้แล อุตตรมาณพศษิย์
ของปาราสริยิพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๓๘๔/๔๗๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๕๓/๕๐๔ 

 3.ชือ่มาณพคนหน่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้นามวา่สมณโคดม ดงัคาํ
ในสุเมธพทุธวงศท์ีพ่ระพทุธเจา้ตรสัวา่ เราเป็นมาณพมชีือ่วา่อุตตระ มทีรพัยท์ี่
เกบ็สะสมไวใ้นเรอืนถงึ ๘๐ โกฏ ิเราไดถ้วายทรพัยส์มบตัทิัง้สิน้แดพ่ระชนิเจา้ ผู้
ทรงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลกพรอ้มทัง้พระสงฆ ์ ถงึพระองคเ์ป็นสรณะแลว้ พอใจการ
บรรพชา ครัน้นัน้ แมพ้ระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ เมือ่ทรงทาํอนุโมทนา กท็รง
พยากรณ์เราวา่ ใน ๓๐,๐๐๐ กปั  มาณพนี้จกัเป็นพระพทุธเจา้ พระตถาคตได้
เสดจ็ออกจากกรุงกบลิพสัดุท์ีน่่ารืน่รมย ์(ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/๖๔๖) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เวฬุวนั ในทีน้ี่หมายถงึสวนรุกขชาตซิึง่เตม็ไปดว้ย
ไมไ้ผ ่(ไมใ่ชพ่ระเวฬุวนั กรงุราชคฤห)์ (ม.อุ.อ.(บาล)ี ๓/๔๕๓/๒๕๖)  

อตุตรมาตเุปติวตัถ ุ :เรือ่งนางเปรตมารดาของอุตตรมาณพ เป็นเรือ่งแสดงผลแหง่กรรมชัว่ของ
หญงิชาวกรุงโกสมัพ ี มารดาของอุตตรอุบาสก คอื ไดด้า่ว่าบุตรสาปแชง่บุตรที่
ทาํบุญใหท้าน จงึตายไปเกดิเป็นเปรต เรือ่งนี้เกดิขึน้หลงั พทุธปรนิิพพานไม่
นานนกั (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๓๓๑/๒๑๙) 

อตุตรวิปัตติสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยพระอุตตระแสดงธรรมเรือ่งวบิตั ิพระอุตตระอยู่ทีว่ฏชาลกิา
วหิาร(หมายถงึวหิารทีอ่ยูใ่นป่าไทรยอ้ย) ใกลภ้เูขาสงัเขยยกะ มหสิวตัถุชนบท 
กล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ ทางทีด่ ี ภกิษุพงึพจิารณาเหน็ความวบิตัขิองตนและ
ของผูอ้ื่นตามกาลอนัควร และพงึพจิารณาเหน็สมบตัขิองตนและของผูอ้ื่นตาม
กาลอนัควร สมยันัน้ ทา้วเวสวณัมหาราชไดส้ดบัเรือ่งทีพ่ระอุตตระกล่าวกบัภกิษุ
ทัง้หลายจงึไปกราบทลูทา้วสกักะ  ทา้วสกักะจงึลงจากดาวดงึสเ์ทวโลก
ไปตรสัถามพระอุตตระวา่ ขอ้ความนี้เป็นปฏภิาณสว่นตวัของทา่นเอง หรอืว่า
เป็นพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาค 

  พระอุตตระตอบแบบยอ้นถามดว้ยอุปมาโวหารวา่ หากคนขนขา้วเปลอืกจาก
กองขา้วใหญ่ทีอ่ยูไ่มไ่กลจากหมูบ่า้นกาํลงัเดนิมา เมือ่ถูกถามว่า ขนมาจากไหน 
พวกเขาจะตอบวา่อยา่งไร ทา้วสกักะตอบวา่ พวกเขาตอ้งตอบวา่ขนมาจากกอง
ขา้วใหญ่โน้น 

  พระอุตตระจงึสรุปวา่ ในทาํนองเดยีวกนั พระดาํรสัทีเ่ป็นสภุาษติทัง้หมด เป็น
พระดาํรสัของพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ อาตมภาพและสาวกเหล่าอื่นยอ่ม
กล่าวโดยถอืเอาจากสภุาษติทัง้หมดนัน้  

  ทา้วสกักะทรงชืน่ชมวา่ ทา่นกล่าวเรือ่งนี้ไวด้ยีิง่นกั แลว้ตรสัเลา่เรือ่งวบิตัขิอง
พระเทวทตัทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงซึง่มเีนื้อหาสาระเหมอืนในเทวทตัตวิ
ปัตตสิตูร แลว้ตรสัอกีวา่ ดว้ยเหตเุพยีงเท่าน้ี ในหมูม่นุษย ์บรษิทั ๔ คอื ภกิษุ 
ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา ธรรมบรรยายนี้หาไดต้ัง้มัน่อยูใ่นบรษิทัหมูไ่หนไม ่ขอ
ทา่นอุตตระโปรดเรยีน จดจาํ ทรงจาํธรรมบรรยายนี้ไวเ้ถดิ เพราะธรรมบรรยาย
น้ีประกอบดว้ยประโยชน์ เป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๘/
๒๐๙) 

อตุตรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุตตรเทพบตุร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนั อุตตรเทพบุตรกราบทลูวา่ ชวีติถูกชรานําเขา้ไปอายจุงึสัน้ ผูท้ีถู่กชรา
นําเขา้ไปแลว้ไมม่เีครือ่งตา้นทาน บุคคลพจิารณาเหน็ภยันี้ในมรณะ ควรทาํบุญ
ทีนํ่าความสขุมาให ้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชวีติถูกชรานําเขา้ไปอายจุงึสัน้ ผูท้ี่



 

๖๕๑๐ 
 

 

ถูกชรานําเขา้ไปแลว้ไมม่เีครือ่งตา้นทาน บุคคลพจิารณาเหน็ภยันี้ในมรณะ ควร
ละโลกามสิ มุง่สูส่นัตเิถดิ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๐๐/๑๐๖) 

อตุตระ, กรงุ : ชือ่กรุงแหง่หนึ่ง ทีม่พีระเจา้อุตตระปกครอง และเป็นกรุงทีพ่ระพุทธเจา้นาม
วา่มงัคลแสดงธรรม มปีรากฏในมงัคลพทุธวงศ ์ ดงัคาํวา่ กรุงชือ่วา่อุตตระ 
กษตัรยิพ์ระนามวา่อุตตระเป็นพระชนก พระเทวนีามวา่อุตตราเป็นพระชนนีของ
พระพทุธเจา้พระนามวา่มงัคละผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ พระมงัคลโพธสิตัวท์รง
ทรงครองฆราวาสอยู ่๙,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั คอืยสวาปราสาท 
สจุมิาปราสาท และสริมิาปราสาท (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๐๕) 

อตุตระ, กษตัริย  ์: ชือ่กษตัรยิค์นหน่ึง แห่งกรุงอุตตระ และเป็นพทุธบดิาของพระพทุธเจา้
นามวา่มงัคล มปีรากฏในมงัคลพทุธวงศ ์(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๐๕) 

อตุตระ, นิคม : ชือ่นิคมแหง่หนึ่ง แควน้โกฬยิะ เป็นทีอ่ยูข่องผูใ้หญ่บา้นชือ่ปาฏลยิะทีไ่ดส้นทนา
ธรรมกบัพระผูม้พีระภาคเรือ่งธรรมสมาธ ิ ดงัคาํในปาฏลยิสตูรวา่ พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยูท่ีนิ่คมของชาวโกฬยิะชือ่อุตตระในแควน้โกฬยิะครัง้นัน้
ผูใ้หญ่บา้นชือ่ปาฏลยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ทา้ยสตูรเขาแสดง
ตนเป็นอุบาสก ตลอดชวีติ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๐) 

อตุตระ, พระโอรส :1.ชือ่พระโอรสแห่งมหาบุรุษปทุมตุตระกบัพระวสลุทตัตา แห่งกรุงชือ่วา่
หงสวด ี ทีม่พีระเจา้อานนทผ์ูเ้ป็นพระเจา้ปู่ ปกครอง ดงัคาํในปทุมุตตรพทุธวงศ์
ซ่า พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่๙,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงัคอืนารี
ปราสาทพาหนปราสาทและยสวดปีราสาทมนีางสนมกาํนลั  ๔๓,๐๐๐  นาง ลว้น
ประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามว่าวสลุทตัตา พระราชโอรสพระนาม
วา่อุตตระ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๔๓) 

 2. 1.ชือ่พระโอรสแหง่มหาบุรุษปทุมตุตระกบัพระวสลุทตัตา แหง่กรุงชือ่วา่หงสว
ด ี ทีม่พีระเจา้อานนทผ์ูเ้ป็นพระเจา้ปู่ ปกครอง ดงัคาํในปทุมตุตรพทุธวงศซ่์า 
◌์ทรงครองฆราวาสอยู ่  ๔,๐๐๐  ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั คอืกามวฑัฒ
ปราสาท  กามสทุธปิราสาท  และรตวิฑัฒปราสาท มนีางสนมกาํนลั ๓๐,๐๐๐  
นาง ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามวา่โรปินี พระราชโอรสพระ
นามวา่อุตตระ  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๗๐๔) 

อตุตระ, ภิกษุ,พระ : 1.ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึง ซึง่เป็นพระอุปัฏฐากของพระเรวตะ ดงัคาํในจฬู
วรรคว่า พระอุตตระมพีรรษา ๒๐ เป็นอุปัฏฐากของทา่นพระเรวตะ  ครัง้นัน้พวก
ภกิษุวชัชบีตุรชาวกรุงเวสาลไีดเ้ขา้ไปหาทา่นพระอุตตระถงึทีพ่กั (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/
๔๕๔/๔๐๗, ๗/๔๕๔/๔๐๘, ๗/๔๕๔/๔๐๙, ๗/๔๕๘/๔๒๐) 
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 2. ชือ่พระภกิษุรปูหนึ่ง ผูพ้กัอยู ่ณ วฏชาลกิาวหิาร  ใกลภ้เูขาสงัเขยยกะ มหสิ
วตัถุชนบท ทีส่อนใหภ้กิษุใหพ้จิารณาเหน็ความวบิตัขิองตนตามกาลอนัควรและ
พจิารณาเหน็สมบตัขิองผูอ้ืน่ตามกาลอนัควร ดงัคาํในอุตตรวปัิตตสิตูร ทา้ว
สกักะจอมเทพไดท้รงหายจากเทวโลกชัน้ดาวดงึส ์ ไปปรากฏต่อหน้าทา่นพระ
อุตตระ ทีว่ฏชาลกิาวหิารใกลภ้เูขาสงัเขยยกะ มหสิวตัถุชนบท (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) 
๒๓/๘/๒๐๙) 

อตุตรา, นางพราหมณี : ชือ่พราหมณีคนหนึ่ง ผูพ้ระพทุธมารดาของพระพทุธเจา้นามวา่โกนา
คมนะ ดงัคาํในมหาปทานสตูรวา่  พระโกนาคมนพทุธเจา้มพีราหมณ์ยญัญทตั
เป็นพระบดิา  นางพราหมณีอุตตราเป็นพระมารดาผูใ้หก้าํเนิด  สมยันัน้  ไดม้ี
พระราชาทรงพระนามวา่โสภะ กรุงโสภวดเีป็นราชธานีของพระเจา้โสภะ (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑๒/๕)  

อตุตรา, พระเทวี : 1.ชือ่พระเทวใีนพระเจา้อุตตระ เป็นพทุธมารดาของพระพุทธเจา้นามวา่
มงัคละ ดงัคาํในมงัคลพุทธวงศว์า่ กรุงชือ่วา่อุตตระ  กษตัรยิพ์ระนามวา่อุตตระ
เป็นพระชนก พระเทวนีามวา่อุตตราเป็นพระชนนี ของพระพทุธเจา้พระนามวา่
มงัคละ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๐๕) 

 2.ชือ่พระมเหสขีองพระปทุมโพธสิตัว ์แหง่กรุงจมัปกะ ทีม่พีระเจา้อสมะปกครอง 
ดงัคาํวา่ พระปทุมโพธสิตัว ์ ทรงครองฆราวาสอยู ่ ๑๐,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดม
อยู ่ ๓  หลงั คอืนนัทปราสาท วสปุราสาท และยสุตตรปราสาท มนีางสนมกาํนลั 
๓๓,๐๐๐  นาง  ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามวา่อุตตรา พระ
ราชโอรสพระนามวา่รมัมะ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๓๒) 

 3.ชือ่พราหมณีคนหน่ึงแหง่โสภวดทีีม่พีระเจา้โสภะปกครองเป็นพุทธมารดาของ
พระนามวา่โกนาคมนะดงัคาํวา่ ยญัญทตัตพราหมณ์นัน้เป็นพทุธบดิา นาง
พราหมณีชือ่วา่อุตตราเป็นพระมารดา ของพระศาสดาพระนามวา่โกนาคมนะ 
(ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๗/๗๐๙) 

อตุตรา, อบุาสิกา,อตุตราอบุาสิกา :อุบาสกิาสาํคญั มชีือ่ซ้ํากนั ๒ ทา่นเรยีกแยกกนัดว้ยคาํ
เตมิขา้งหน้า หรอืเตมิขา้งหลงั ไดแ้ก่ ขชุชุตตรา (อุตตราผูค้อ่ม) กบั อุตต
รานนัทมารดา (อุตตรามารดาของนนัทะ) ; ด ู ขชุชุตตรา, นนัทมารดา 2.อตุต
รานันทมารดา ด ู นนัทมารดา หรอืดงัคาํในธรรมบทว่า พระผูม้พีระภาคทรง
ชมเชยนางอุตตราทีอ่ดกลัน้ความโกรธต่อนางสริมิา จงึตรสัแก่นางอุตตราวา่ 
บุคคลพงึชนะคนโกรธดว้ยความไมโ่กรธ พงึชนะคนไมด่ดีว้ยความด ีพงึชนะคน
ตระหนี่ดว้ยการให ้  พงึชนะคนพดูเหลาะแหละดว้ยคาํสตัย ์ภายหลงัตายไปแลว้
ไปเกดิในสวรรคแ์ละไดจ้ะบรรลุธรรมชัน้สกทิาคาม ีดงัคาํในอุตตราวมิานวา่ อุตต
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ราอุบาสกิาถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้  
พระพทุธเจา้ขา้  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ขอ้ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ดฉินั
วา่จะไดบ้รรลสุามญัผลขัน้ใดขัน้หนึ่งนัน้ไมน่่าอศัจรรยเ์ทา่กบัทีท่รงพยากรณ์
ดฉินัวา่ จะไดบ้รรลุสกทาคามผิลเลย (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๓/๑๐๒, ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๑๓๖/๒๓,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๖/๕๗๐,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๐/๖๘๒,๓๓/๑๑/
๖๖๓,๓๓/๑๑/๖๗๒,๓๓/๑๑/๗๐๓,๓๓/๑๒/๖๖๓,๓๓/๑๓/๖๐๔,๓๓/๑๓/
๖๑๕,๓๓/๑๓/๖๔๒,๓๓/๑๓/๖๕๘,๓๓/๑๓/๖๙๓,๓๓/๑๓/๗๐๘) 

อตุตราเถรี : 1.ชือ่พระเถรผีูม้อีายมุาก ๑๒๐ ปี ดงัคาํในธรรมบททีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
รา่งกายนี้แก่หงอ่มแลว้ เป็นรงัของโรค มแีต่จะทรุดโทรมลงไป รา่งกายทีเ่น่า
เป่ือยนี้กจ็ะแตกดบัไปเพราะชวีติมคีวามตายเป็นทีส่ดุ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๔๘/
๗๘) 

 2.ชือ่พระเถรผีูเ้ป็นคูอ่คัรสาวกิของพระพุทธเจา้นามวา่นารทะ ดงัคาํในนารท
พทุธวงศท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  พระอุตตราเถรแีละพระผคัคนีุเถรเีป็นพระ
อคัรสาวกิา ตน้ไมเ้ป็นทีต่รสัรูข้องพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) 
๓๓/๒๔/๖๓๘) 

อตุตราเถรีคาถา : ภาษติของพระอุตตราเถร,ี คาถาของพระอุตตราเถร ีม ี๒ องค ์แต่เนื้อหา
ต่างกนั คอื 

 อตุตราเถรีคาถา ทา่นพระอุตตราเถร(ีรบัพระพทุธโอวาทแลว้) ไดก้ล่าววา่ เรา
เป็นผูส้าํรวมกาย  วาจา และใจ ถอนตณัหาพรอ้มทัง้มลูรากไดแ้ลว้เป็นผูเ้ยน็ดบั
สนิทแลว้ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๕/๕๕๕) 

 2.อตุตราเถรีคาถา ทา่นพระอุตตราเถรกีล่าววา่ เราฟังคาํพรํ่าสอนของพระปฏา
จาราเถรนีัน้แลว้ลา้งเทา้  เขา้ไปนัง่  ณ ทีส่มควร ในปฐมยามแหง่ราตรรีะลกึชาติ
ก่อนไดแ้ลว้ ในมชัฌมิยามแหง่ราตรชีาํระทพิยจกัขใุหห้มดจดได ้ ในปัจฉิมยาม
แหง่ราตรทีาํลายกองแห่งความมดืไดแ้ลว้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ จงึลุกจากอาสนะ ใน
ภายหลงั ไดท้าํตามคาํสอนของทา่นแลว้ จะอยูแ่วดลอ้มทา่น เหมอืนเทวดาชัน้
ดาวดงึสแ์วดลอ้มทา้วสกักะผูไ้มแ่พใ้นสงคราม เราไดบ้รรลุวชิชา  ๓  เป็นผูไ้มม่ี
อาสวะ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๗๕/๕๘๔) 

อตุตราเถรีวตัถ ุ: เรือ่งพระอุตตราเถร ีพระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่พระอุตตราเถรผีูม้อีายุ 
๑๒๐  ปี วา่  รา่งกายน้ีแก่หงอ่มแลว้ เป็นรงัของโรค  มแีต่จะทรุดโทรมลงไป  
รา่งกายทีเ่น่าเป่ือยนี้กจ็ะแตกดบัไป เพราะชวีติมคีวามตายเป็นทีส่ดุ (ข.ุธ.(ไทย) 
๒๕/๑๔๘/๗๘) 
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อตุตรานันทมาตา,อบุาสิกา :ชือ่อุบาสกิาคนหน่ึงทีเ่ป็นเลศิในความยนิดใีนฌาน ดงัคาํทีพ่ระผูม้ ี
พระภาคตรสัวา่ อุตตรานนัทมาตาเลศิกวา่อุบาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผู้
ยนิดใีนฌาน (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๖๒/๓๒) 

อตุตราบถ : เมอืงแถบชมพทูวปีตอนเหนือ เป็นเมอืงทีอ่ยูข่องมา้ทีม่าพกัอยูเ่มอืงเวรญัชา 
และเป็นนําขา้วมา้ถวายพระภกิษุ ๕๐๐ รปูทีพ่กัจาํพรรษา ณ เมอืงเวรญัชา ดงั
คาํวา่ พวกพอ่คา้มา้ชาวเมอืงอุตตราบถ มมีา้อยูป่ระมาณ  ๕๐๐ ตวั เขา้พกัแรม
ชว่งฤดฝูนในเมอืงเวรญัชา พวกเขาตระเตรยีมขา้วนึ่ง เพือ่ถวายพระภกิษุรปูละ
ประมาณ ๑ ทะนานไวท้ีค่อกมา้  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๖/๙) 

อตุตราวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่นางอุตตรา เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่นางอุตตรา(ธดิาของ ปุณณ
เศรษฐชีาวกรุงราชคฤห)์ เป็นวมิานอนัรุง่เรอืงยิง่ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ เพราะได้
รกัษาอุโบสถศลี ฟังธรรม และปฏบิตัธิรรม จนบรรลุสกทาคามผิล (ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๑๒๔/๒๑) 

อตุตราสงค  ์: ผา้หม่, เป็นผา้ผนืหนึ่งในจาํนวน ๓ ผนื ของไตรจวีร ไดแ้ก่ ผนืทีเ่รยีกกนัสามญั
วา่ จวีร หรอืดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาควา่ ภกิษุทัง้หลาย  สทัธวิหิารกิ
พงึประพฤตโิดยชอบในอุปัชฌายว์ธิปีระพฤตโิดยชอบในอุปัชฌายน์ัน้มดีงันี้  
สทัธวิหิารกิพงึลุกขึน้แตเ่ชา้ตรู ่ ถอดรองเทา้ หม่อุตตราสงคเ์ฉวยีงบ่าขา้งหนึ่ง
ถวายไมช้าํระฟัน น้ําลา้งหน้า ปอูาสนะ (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๗๙๐๑๒๔,ว.ิม.
(ไทย) ๔/๖๖/๘๒, ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๔,ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๙๗/๑๙๒,๖/๑๐๐/
๑๙๕,๖/๑๐๒/๑๙๗,๖/๑๐๔/๑๙๙,๖/๑๐๖/๒๐๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๒/๓๐๖,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๓๓๘/๔๐๘,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๕/๒๖๐) ; (พจนานุกรมเขยีน 
อุตราสงค์) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ไตรจวีร คอื อนัตรวาสก (ผา้นุ่ง) อุตตราสงค ์(ผา้
หม่) สงัฆาฏ ิ(ผา้หม่ซอ้นนอก) (ว.ิอ. (บาล)ี ๒/๔๕๙/๑๓๙) เป็น ๑ ในภกิษุณีใช้
ผา้กาสายะ ๕ ผนื คอื (๑) สงัฆาฏ ิผา้หม่ซอ้นนอก (๒) อุตตราสงค ์ผา้ห่ม (๓) 
อนัตรวาสก ผา้นุ่ง (๔) อุทกสาฏกิา ผา้อาบน้ํา (๕) สงักจัจกิา ผา้รดัถนั (กงฺ
ขา.อ. (บาล)ี ๓๗๕)  

อตุตราอปุาสิกาวตัถ ุ: เรือ่งนางอุตตราอุบาสกิา พระผูม้พีระภาคทรงชมเชยนางอุตตราทีอ่ด
กลัน้ความโกรธต่อนางสริมิา จงึตรสัเน้ือความนี้แก่นางอุตตราวา่ บุคคลพงึชนะ
คนโกรธดว้ยความไมโ่กรธ พงึชนะคนไม่ดดีว้ยความดพีงึชนะคนตระหนี่ดว้ย
การให ้พงึชนะคนพดูเหลาะแหละดว้ยคาํสตัย ์(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๒๓/๑๐๒) 

อตุตริมนุสสธรรม : ธรรมยวดยิง่ของมนุษย,์ ธรรมของมนุษยผ์ูย้อดยิง่,ธรรมลํ้ามนุษย ์ ไดแ้ก่ 
ฌาน วโิมกข ์สมาบตั ิมรรคผล, บางทเีรยีกใหง้า่ยวา่ธรรมวเิศษ บา้ง คุณวเิศษ 
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หรอื คุณพเิศษ บา้ง ดงัคาํในภกิขณีุวภิงัคว์า่ ภกิษุณีรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์ 
หม่อุตตราสงคเ์ฉวยีงบ่าขา้งหน่ึง  กราบเทา้ภกิษุณผีูแ้ก่พรรษา  นัง่กระโหยง่  
ประนมมอื หรอืดงัคาํวา่ ภกิษุใด  ไมรู่ย้ ิง่  กล่าวอวดอุตรมินุสสธรรมอนัเป็น
ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ ใหน้้อมเขา้มาในตน หรอืดงัคาํวา่ ภกิษุมี
ความปรารถนาชัว่  ถูกความอยากครอบงาํ  กล่าวอวดอุตตรมินุสสธรรมทีไ่มม่ี
อยูไ่มเ่ป็นจรงิ ยอ่มไมเ่ป็นสมณะไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบุตร,ในบทภาชนีย ์ ทีช่ื่อ
วา่ อุตตรมินุสสธรรม ไดแ้ก่ ฌาน วโิมกขส์มาธ ิ สมาบตั ิ ฌาณทสัสนะ มรรค
ภาวนา การทาํผลใหแ้จง้ การละกเิลส ภาวะทีจ่ติปลอดจากกเิลส ความยนิดใีน
เรอืนวา่ง  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙๘/๑๘๓, ๑/๑๙๙/๑๘๕,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๗/
๒๕๓,๒/๗๐/๒๕๖,ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๒/๒๕๖๒,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๒/๓,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/
๒๕๒/๑๘, ๗/๒๕๒/๑๙,ว.ิป.(ไทย) ๘/๖/๘,๘/๖/๙,๘/๖๑/๕๐,๘/๖๓/๕๒,๘/๑๖๐/
๑๒๓) ; (พจนานุกรมเขยีน อุตริมนุสสธรรม) 

อตุตริมนุสสธมัมสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยญาณทสัสนะทีย่ิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุยงัละธรรม ๖ ไมไ่ด ้ กไ็ม่อาจบรรลุญาณทสัสนะทีย่ ิง่กว่าธรรมของ
มนุษยไ์ด ้ ต่อเมือ่ภกิษุละไดแ้ลว้ จงึบรรลุญาณทสัสนะทีย่ ิง่กว่าธรรมของมนุษย์
ได ้ ธรรม ๖ ประการ คอื (๑) ความหลงลมืสต(ิ๒) ความไมม่สีมัปชญัญะ (๓) 
ความไม่คุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้ ๖ (๔) ความไมรู่จ้กัประมาณในการบรโิภค
(๕) การหลอกลวง (๖) การพดูป้อยอ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๗๗/๖๐๐) 

อตุตเรยยทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุตตเรยยทายกเถระ มเีนื้อความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเกดิเป็นพราหมณ์ผูค้งแก่เรยีน 
ไดถ้วายผา้แดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไม่
รูจ้กัทุคตเิลย ไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๕๐ ชาต ิเกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๓๖ ชาต ิ
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙๐/
๕๑๓) 

อตุติยคหบดี : ชือ่คหบดทีีไ่ดบ้รรลุอรหตัผลขณะเป็นคฤหสัถ ์ เมือ่บรรลุอรหตัผลแลว้กข็อบวช
กบัพระผูม้พีระภาค ดงัคาํในกถาวตัถุทีพ่ระปรวาทถีามพระสกวาทวีา่ ยส
กุลบตุร อุตตยิคหบด ี เสตมุาณพ บรรลุอรหตัตผลขณะมเีพศคฤหสัถม์ใิชห่รอื 
พระสกวาทกีก็ล่าวยอมรบั (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๘๗/๔๐๑) 

อตุติยเถรคาถา : ภาษติของพระอุตตยิเถระ,คาถาของพระอุตตยิเถระ ม ี ๓ องคแ์ต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื 



 

๖๕๑๕ 
 

 

 1.อตุติยเถรคาถา ทา่นพระอุตตยิเถระกล่าววา่ เมือ่อาพาธเกดิขึน้แก่เรา  เราก็
ไดส้ตวิา่ อาพาธเกดิแก่เราแลว้  เวลาน้ีเราไมค่วรประมาท (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/
๓๐/๓๑๓) 

 2.อตุติยเถรคาถา ทา่นพระอุตตยิเถระกล่าววา่ ฝนตกลงมา  เสยีงดงักระหึม่
คลา้ยเสยีงเพลงอนัไพเราะ กุฎขีองเราสบาย มงุบงัมดิชดิด ีในกุฎนีัน้  เราอยู(่แต่
ผูเ้ดยีว)  ไมม่เีพือ่นถา้ตอ้งการจะตกกจ็งตกลงมาเถดิฝน (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๔/
๓๒๓) 

 3.อตุติยเถรคาถา ทา่นพระอุตตยิเถระกล่าววา่ เมือ่บคุคลฟังเสยีงแลว้  มวัใสใ่จ
ถงึอารมณ์อนัเป็นทีร่กัอยู ่ ย่อมหลงลมืสตไิด ้ ผูท้ีม่จีติกาํหนดันกัยงัเสวยสทัทา
รมณ์อยู ่ สทัทารมณ์นัน้ยอ่มผกูพนัเขาไว ้ และอาสวะทัง้หลายยอ่มเจรญิแก่เขาผู้
เขา้ถงึสงัสารวฏั (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๙๙//๓๓๙) 

อตุติยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุตตยิเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  
ในอดตีชาตเิมือ่ ๙๔ กปัทีแ่ลว้มา ทา่นเกดิเป็นจระเขอ้ยูใ่นแมน้ํ่าจนัทภาคา ได้
นําพระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ ขา้มแมน้ํ่า เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ท่านไม่
รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย)๓๒/๑๖๙/๑๔๕) 

อตุติยปริพาชก : ชือ่ปรพิาชกคนหน่ึง เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ทลูถามพระผูม้ี
พระภาควา่  ทา่นพระโคดม โลกเทีย่ง น้ีเทา่นัน้จรงิ  อยา่งอื่นไมจ่รงิหรอืหนอ 
พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  อุตตยิะ ขอ้วา่ โลกเทีย่ง น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไม่
จรงิ น้ีเราไมต่อบ มปีรากฏในอุตตยิสตูร ต่อมาพระอานนทอ์ธบิายใหอุ้ตตยิ
ปรพิาชกฟังวา่ พระตถาคตมไิดท้รงมคีวามขวนขวายอยา่งนี้วา่  สตัวโ์ลก
ทัง้หมด  หรอืกึง่หนึ่ง  หรอืสามสว่นจกัออกจากทุกขไ์ด ้ โดยทีแ่ท ้ พระตถาคต
ทรงมพีระญาณในเรือ่งนี้อยา่งนี้วา่ สตัวเ์หล่าใดเหล่าหน่ึงทีอ่อกไปแลว้ กาํลงั
ออกไปหรอืจกัออกไปจากโลก  สตัวเ์หลา่นัน้ทัง้หมดละนิวรณ์ ๕  ประการทีเ่ป็น
เครือ่งเศรา้หมองแหง่ใจ  เป็นเครือ่งทอนกาํลงัปัญญา  เป็นผูม้จีติตัง้มัน่ดใีนสติ
ปัฏฐาน ๔  เจรญิโพชฌงค ์  ๗  ตามความเป็นจรงิแลว้จงึออกไป  กาํลงัออกไป  
หรอืจกัออกไปจากโลกอยา่งนี้ ทา่นอุตตยิะ กเ็พราะทา่นไดท้ลูถามปัญหานัน้กบั
พระผูม้พีระภาคดว้ยเหตุอยา่งอื่น  ฉะนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึไมท่รงตอบปัญหา
นัน้แก่ทา่น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๕/๒๒๓) 

อตุติยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอุตตยิะ ม ี๓ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อตุติยสตูร ทา่นพระอุตตยิะทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ กามคุณ ๕ เป็น

อยา่งไร พระองคต์รสัตอบวา่ กามคุณ ๕ ไดแ้ก่รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะที่



 

๖๕๑๖ 
 

 

น่าปรารถนา น่าใคร ่ น่าพอใจ แลว้ตรสัวา่ เธอพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่
ละกามคุณ ๕ นัน้  (ส.ํม.(ไทย)๑๙/๓๐/๒๙) 

 2.อตุติยสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสักบัทา่นพระอุตตยิะวา่ เบือ้งตน้ เธอควร
รกัษาศลีใหบ้รสิทุธิ ์ทาํความเหน็ใหต้รงแลว้เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ อนัจะเป็นเหตใุห้
เจรญิในกุศลธรรม ไมม่คีวามเสือ่ม (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๘๒/๒๓๗) 

 3.อตุติยสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยอุตตยิปรพิาชกทลูถามพระผูม้พีระภาค อุตตยิ
ปรพิาชกเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั สนทนาปราศรยัแลว้ ทลูถาม
ปัญหาตามลาํดบัดงันี้วา่ (๑) โลกเทีย่ง น้ีเทา่นัน้จรงิ อย่างอื่นไม่จรงิหรอื (๒) 
โลกไมเ่ทีย่ง น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิหรอื(๓) โลกมทีีส่ดุ น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่ง
อื่นไมจ่รงิหรอื (๔) โลกไมม่ทีีสุ่ด น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิหรอื (๕) ชวีะกบั
สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิหรอื (๖) ชวีะกบัสรรีะเป็น
คนละอยา่งกนั น้ีเทา่นัน้จรงิ อย่างอื่นไมจ่รงิหรอื(๗) หลงัจากตายแลว้ตถาคต
เกดิอกี น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิหรอื (๘) หลงัจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี 
น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิหรอื (๙) หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีกม็ ีไมเ่กดิ
อกีกม็ ี น้ีเท่านัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิหรอื (๑๐) หลงัจาก ตายแลว้ตถาคตเกดิอกีก็
ไมใ่ช ่ไมเ่กดิอกีกไ็มใ่ช ่น้ีเทา่นัน้จรงิ อยา่งอื่นไมจ่รงิหรอื 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบปัญหาแต่ละอยา่งวา่ ปัญหาเหล่าน้ีเราไมต่อบ เมือ่อุ
ตตยิปรพิาชกทลูถามว่า เมือ่พระโคดมถูกถามปัญหาเหล่าน้ีแลว้ไมต่อบ พระโค
ดมจะตอบในทางไหน จงึตรสัวา่ เราแสดงธรรมแก่สาวกทัง้หลายเพือ่ความรูย้ ิง่ 
เพือ่ความหมดจดแหง่สตัวท์ ัง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะ และปรเิทวะ เพือ่ดบัทุกข์
และโทมนสั เพือ่บรรลุญายธรรม เพือ่ทาํนิพพานใหแ้จง้ เมือ่อุตตยิปรพิาชกทลู
ถามวา่ ขอ้ทีพ่ระโคดมไดแ้สดงธรรมแก่สาวกทัง้หลายอยา่งนี้ จกัเป็นเหตุใหส้ตัว์
โลกทัง้หมดหรอืกึง่หนึ่ง หรอืสามสว่นออกไปจากทุกขไ์ดห้รอื พระผูม้พีระภาค
ไดท้รงนิ่งเสยี 

  พระอานนทม์คีวามคดิวา่ มจิฉาทฏิฐขิออยา่ไดม้แีก่อุตตยิปรพิาชกเลย เพราะจะ
พงึเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชน์เกือ้กลู เพือ่ทุกขต์ลอดกาลนานแก่เธอ แลว้จงึกล่าว
กบัอุตตยิปรพิาชกวา่ ถา้เชน่นัน้ เราจกัอุปมาแก่ทา่น บุคคลผูรู้บ้างพวกในโลกน้ี 
ย่อมรูอ้รรถแหง่ภาษติไดด้ว้ยอุปมา  

  เปรยีบเหมอืนนครของพระราชาทีต่ัง้อยูช่ายแดน มป้ีอมกาํแพงและประตู
มัน่คง มปีระตูเดยีว นายประต ู เป็นคนฉลาด หา้มคนทีไ่ม่รูจ้กัเขา้ไป ใหค้นที่
รูจ้กัเขา้ไป เดนิเลยีบไปตามทางเลยีบกาํแพงโดยรอบ ไมเ่หน็ทีต่่อกาํแพงหรอื
ชอ่งกาํแพงโดยทีส่ดุแมเ้พยีงชอ่งทีแ่มวลอดได ้ และเขากไ็มรู่ว้า่ สตัวเ์ขา้หรอื



 

๖๕๑๗ 
 

 

ออกนครน้ีมจีาํนวนเทา่น้ี แต่รูว้า่ สตัวใ์หญ่ ๆ บางเหล่าทีเ่ขา้หรอืออกนครน้ี
ทัง้หมดทางประตน้ีู แมฉ้นัใด 

  พระตถาคตกฉ็นันัน้ มไิดท้รงมคีวามขวนขวายวา่ สตัวโ์ลกทัง้หมด หรอืกึง่
หน่ึง หรอืสามสว่นจกัออกจากทุกขไ์ด ้แต่พระองคท์รงมพีระญาณในเรือ่งนี้อยา่ง
น้ีวา่ เหล่าสตัวท์ีอ่อกไปแลว้ กาํลงัออกไป หรอืจกัออกไปจากโลกทัง้หมดละ
นิวรณ์ ๕ ทีเ่ป็นเครื่องเศรา้หมองแหง่ใจ ทอนกาํลงัปัญญา มจีติตัง้มัน่ดใีนสตปัิฏ
ฐาน ๔ เจรญิโพชฌงค ์๗ ตามความเป็นจรงิแลว้จงึออกไป กาํลงัออกไป หรอืจกั
ออกไปจากโลก เพราะทา่นไดท้ลูถามปัญหานัน้กบัพระผูม้พีระภาคดว้ยเหตุ
อยา่งอื่น พระองคจ์งึไมท่รงตอบปัญหานัน้แก่ทา่น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๕/
๒๒๓) 

อตุติยะ, พระ : ชือ่พระภกิษุผูป้ระเสรฐิ มปัีญญามาก เป็นพระเถระผูท้รงจาํพระวนิยัสบืกนัมา 
ดงัคาํในปรวิารวา่ พระเถระผูป้ระเสรฐิมปัีญญามากเหล่าน้ี คอื พระมหนิทะ  
พระอฏิฏยิะ  พระอุตตยิะ  พระสมัพละ,ในอุตตยิสตูร ทา่นพระอุตตยิะเขา้ไปเฝ้า
พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  อุตตยิะ  เพราะเหตุนัน้  
เธอจงทาํเบือ้งตน้ในกุศลธรรมทัง้หลายใหห้มดจดก่อน อะไรเป็นเบือ้งตน้แหง่
กุศลธรรมทัง้หลาย คอื  ศลีทีบ่รสิทุธิด์แีละความเหน็ทีต่รง อุตตยิะเมือ่ใด ศลีของ
เธอจกับรสิทุธิด์แีละความเหน็จกัตรง เมือ่นัน้เธออาศยัศลี ดาํรงอยูใ่นศลีแลว้ พงึ
เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ,จากนัน้ ทา่นกไ็ปปฏบิตัติามคาํสอน บรรลุอรหตัผล 
ดงัคาํวา่ ทา่นพระอุตตยิะไดเ้ป็นพระอรหนัตอ์งคห์น่ึงในบรรดาพระอรหนัต์
ทัง้หลาย (ว.ิป(ไทย) ๘/๒๐๒/๒๐๖, ๗/๑๙/๓๐/๒๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๘๒/๒๓๗) 

อตุรา : ชือ่ยกัษ์ตนหนึ่ง เป็นลูกของนางยกัษณิีผูเ้ป็นมารดาของปุนพัพส ุ ฟังธรรมจาก
พระผูม้พีระภาค ดงัคาํในปุนพัพสสุตูรวา่ นางยกัษณิีผูเ้ป็นมารดาของปุนพัพสุ 
ปลอบบตุรน้อยอยา่งนี้วา่ ลกูอุตรา เจา้จงนิ่งเถดิ ลกูปุนพัพส ุ เจา้จงนิ่งเถดิ 
จนกวา่แมจ่ะฟังพระธรรมของพระพทุธเจา้ ผูป้ระเสรฐิ ผูเ้ป็นพระศาสดา (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๒๔๑/๓๔๕) 

อตุสาหวิริยะ : ขยนัหมัน่เพยีร ดงัคาํในปุฬนิถูปิยเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวไวว้า่ บุรุษผูม้ี
กาํลงั มคีวามอุตสาหะทีจ่ะขา้มทะเลใหญ่ พงึถอืทอ่นไมเ้ลก็ ๆ แลว้วิง่ลงทะเล
ใหญ่ดว้ยคดิวา่  เราอาศยัทอ่นไมน้ี้แลว้จกัขา้มทะเลใหญ่ไปได ้ นรชนพงึขา้ม
ทะเลใหญ่ไปไดด้ว้ยอุตสาหวริยิะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๗๙/๑๗๘) 

อตุสาหะ : ความบากบัน่,ความพยายาม,ความขยนั, ความอดทน ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ บรรพชาอาศยัโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้เธอพงึทาํ
อุตสาหะในโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้นัน้จนตลอดชวีติ  อตเิรกลาภ  
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คอื  สงัฆภตั …ปาฏปิทกิภตั ดงัคาํในกฏีาคริสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
กุลบตุรนัน้เกดิฉนัทะแลว้ ยอ่มอุตสาหะ ครัน้อุตสาหะแลว้  ยอ่มไตรต่รองครัน้
ไตรต่รองแลว้ ยอ่มอุทศิกายและใจ เมือ่อุทศิกายและใจแลว้ ยอ่มทาํใหแ้จง้สจัจะ
อนัยอดเยีย่ม๒ดว้ยนามกาย และเหน็แจม่แจง้สจัจะอนัยอดเยีย่มนัน้ดว้ยปัญญา 
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๓/๒๑๒,๑๓/๔๓๒/๕๔๒) 

อตุ  ุ: 1.ฤด,ู ดนิฟ้าอากาศ, สภาพแวดลอ้ม, เตโชธาตุ, อุณหภมู,ิ ภาวะรอ้นเยน็, ไออุ่น 
ดงัคาํในปัฏฐานวา่ แมอุ้ตุและโภชนะกเ็ป็นปัจจยัโดยอุปนิสสยปัจจยั แมบุ้คคลก็
เป็นปัจจยัโดยอุปนิสสยปัจจยั  แมเ้สนาสนะกเ็ป็นปัจจยัโดยอุปนิสสยปัจจยั 
(อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๕/๗๘๒,๔๐/๙/๘,๔๐/๑๓/๗๐๕,๔๐/๑๓/๗๘๗,๔๐/๑๕/
๘๘๘,๔๐/๑๙/๗๙๑,๔๐/๒๕/๗๑๒,๔๐/๒๙/๗๑๓,๔๐/๓๕/๗๑๙,๔๐/๓๙/
๗๑๖,๔๐/๔๗/๗๑๙) 

 2. ระด ู(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในสปัปายะ (ความเหมาะสม) ๕ ประการ คอื 

อุตุสปัปายะ อาหารสปัปายะ เสนาสนะสปัปายะ ปุคคลสปัปายะ และธมัมสัส
วนสปัปายะ (องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๑๐๒/๒๕๔)  

อตุทุี่เกิดขึน้ : ฤดทูีเ่กดิขึน้ หมายถงึภาวะไออุ่นทีเ่กดิขึน้ ดงัคาํในปัฏฐานวา่ บุคคลอาศยัอุตทุี่
เกดิขึน้แลว้ทาํฌานใหเ้กดิขึน้ ทาํวปัิสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภญิญา ฯลฯ 
สมาบตัใิหเ้กดิขึน้   (อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๙/๕๕๓) 

อตุทุี่เป็นปัจจบุนั : ฤดทูีเ่กดิขึน้ หมายถงึภาวะไออุ่นทีเ่กดิขึน้ ดงัคาํในปัฏฐานวา่ บุคคลอาศยั
อุตุทีเ่ป็นปัจจุบนัแลว้ ทาํฌานใหเ้กดิขึน้ทาํวปัิสสนา ฯลฯ อาศยัโภชนะทีเ่ป็น
ปัจจุบนั ... เสนาสนะแลว้ ทาํฌานใหเ้กดิขึน้ฯลฯ ทาํสมาบตัใิหเ้กดิขึน้ (อภ.ิป.
(ไทย) ๔๑/๘/๕๖๓) 

อทุกดาบส รามบุตร : อาจารยผ์ูส้อนสมาบตัทิีพ่ระมหาบุรุษเสดจ็ไปศกึษาอยูด่ว้ยคราวหนึ่ง 
ก่อนทีจ่ะทรงบาํเพญ็ทุกรกริยิา, ทา่นผูน้ี้ไดส้มาบตัถิงึข ัน้เนวสญัญานาสญัญายต
นะ ดงัคาํในปาสาทกิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า จุนทะ  ทราบทกดาบส ราม
บุตร กล่าวขอ้ความอยา่งนี้วา่ บุคคลเหน็อยูช่ือ่วา่ไมเ่หน็ ถามวา่ บุคคลเหน็อะไร
อยู ่ ชือ่วา่ไม่เหน็ ตอบวา่ บุคคลเหน็ใบของมดีโกนทีล่บัดแีลว้ แต่ไมเ่หน็คมของ
มดีโกนนัน้ จุนทะ อุทกดาบส  รามบุตรจงึกล่าวขอ้ความน้ีวา่ บุคคลเหน็อยู ่ชือ่
วา่ไมเ่หน็ หรอืดงัคาํในมหาสจัจกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่อคัคเิวสสนะวา่ 
อคัคเิวสสนะ เรานัน้แสวงหาวา่อะไรเป็นกุศล ขณะทีแ่สวงหาทางอนัประเสรฐิคอื
ความสงบซึง่ไมม่ทีางอืน่ยิง่กว่า ไดเ้ขา้ไปหาอุทกดาบสรามบุตรแลว้กล่าววา่ 



 

๖๕๑๙ 
 

 

ทา่นรามะขา้พเจา้ปรารถนาจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนิยันี้ (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๑๗๖/๑๓๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๗๒/๔๐๘,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๓/๑๑๔) 

อทุกทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุทกทายกเถระ ม ี๒ องค ์แต่เน้ือหาต่างกนั 
คอื 

 1.อทุกทายกเถราปทาน มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๐๐,๐๐๐ (จากกปัน้ีไป) ทา่นไดถ้วายน้ําดืม่แด่พระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมตุ
ตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา 
๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย ) ๓๓/๕๑/๑๗๔)  

 2.อทุกทายกเถราปทาน  มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่
๙๔ (จากกปัน้ีไป) ทา่นไดถ้วายน้ําดืม่แดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ 
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๖๑ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๕/๓๗๓) 

อทุกทายิกาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุทกทายกิาเถร ี มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายน้ําสรงแดพ่ระสงฆ ์ เพราะผล
แหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย เวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่นเทวดาและมนุษย์
เทา่นัน้ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๑๑๖/๓๘๓)  

อทุกทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายน้ําบว้นปากและน้ําดืม่ เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่
หญงิผูถ้วายน้ําบว้นปากและน้ําดืม่ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๘๕/๖๐) 

อทุกนิมิต : นิมติคอืน้ํา หมายถงึใชน้ํ้าเป็นนิมติหรอืสญัลกัษณ์ ในการกาํหนเขตแดนอุโบสถ
ของภกิษุสงฆ ์ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในเบือ้งตน้พงึทกันิมติ คอืปัพพต
นิมติ (นิมติคอืภเูขา) ปาสาณนิมติ (นิมติคอืแผน่หนิ) วนนิมติ(นิมติคอืป่า)รุกขนิ
มติ(นิมติคอืตน้ไม)้ มคัคนิมติ(นิมติคอืหนทาง)วมัมกินิมติ(นิมติคอืจอมปลวก)นที
นิมติ(นิมติคอืแมน้ํ่า)อุทกนิมติ(นิมติคอืน้ํา) (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕) 

อทุกปชูกเถราปทาน  : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุทกปชูกเถระ มปีรากฏ ๒ แหง่ แต่เป็นคน
เดยีวกนั คอื 

 1.อทุกปชูกเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๐๐,๐๐๐ (จากกปัน้ีไป) ทา่นเคยวกัน้ําถวายแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุ
ตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมไ่ปสูทุ่คตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๙/๒๕๔) 



 

๖๕๒๐ 
 

 

 2.อทุกปชูกเถราปทานมเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๐๐,๐๐๐ ทา่นวกัน้ําขึน้บนอากาศถวายแดพ่ระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ 
เพราะผลแหง่การบูชานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๑๖๕ ทา่นไดเ้กดิเป็น
พระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมากถงึ ๓ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๗/๕๐๑) 

อทุกภยั : ภยัคอืน้ํา หมายถงึภยัทีเ่กดิจากน้ํา ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถงึ
เมอืงปาฏลบุีตรวา่ อานนท ์ ตลอดพืน้ทีอ่นัเป็นยา่นชุมชนแหง่อารยชนและเป็น
ทางคา้ขาย นครน้ีจะเป็นนครชัน้เอก  เป็นทาํเลคา้ขาย  ชือ่ปาฏลบีุตร และนคร
ปาฏลบีตุรจะเกดิอนัตราย ๓  อยา่ง คอื อคัคภียัอุทกภยัหรอืการแตกความ
สามคัคภีายในกลุ่ม,ในทุตยิภยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่เป็น ๑ ในภยั ๔ คอื 
๑. อคัคภียั (ภยัเกดิจากไฟ)  ๒. อุทกภยั  (ภยัเกดิจากน้ํา) ๓. ราชภยั (ภยัเกดิ
จากพระราชา) ๔.  โจรภยั  (ภยัเกดิจากโจร) หรอืดงัคาํทีพ่ระสเุมธาเถรกีล่าวไว้
วา่ กามทัง้หลายมภียัอยูท่ ัว่ไป คอื ราชภยั อคัคภียั  โจรภยั  อุทกภยั และอปั
ปิยภยั๒จงึชือ่วา่มขีา้ศกึมาก (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๑, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๒๐/๑๘๑,ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๕๐๗/๖๓๗) 

อทุกรหทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลเปรยีบเหมอืนหว้งน้ํา พระผูม้พีระภาคตรสัว่า หว้งน้ํา ๔ 
ชนิด คอื (๑) หว้งน้ําตืน้แต่เงาลกึ (๒) หว้งน้ําลกึแตเ่งาตืน้ (๓) หว้งน้ําตืน้และ
เงาตืน้ (๔) หว้งน้ําลกึและเงาลกึ แลว้ตรสัวา่ บุคคลเปรยีบเหมอืนหว้งน้ํา ๔ 
จาํพวก คอื (๑) บุคคลเปรยีบเหมอืนหว้งน้ําตืน้แตเ่งาลกึ (๒) บุคคลเปรยีบ
เหมอืนหว้งน้ําลกึแต่เงาตืน้ (๓) บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน้ําตืน้และเงาตืน้ (๔) 
บุคคลเปรยีบเหมอืนหว้งน้ําลกึและเงาลกึ แลว้ตรสัอธบิายบคุคลเปรยีบเหมอืน
หว้งน้ํา ๔ จาํพวก (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๐๔/๑๕๙) 

อทุกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุทกดาบส พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อุทกดาบส รามบุตรถงึจะกล่าววา่ เราเป็นผูถ้งึเวท เรา
เป็นผูช้นะวฏัฏะ รากเหงา้แหง่ทุกขท์ีใ่ครขดุไมไ่ดเ้ราขดุไดแ้ลว้ แต่เขากย็งัไมไ่ด้
เป็นเชน่นัน้ เพราะความจรงิ เมือ่จะกล่าวเรือ่งนี้ ควรกล่าววา่ เราเป็นผูถ้งึเวท 
ชนะวฏัฏะ รากเหงา้แหง่ทุกขท์ีใ่ครขดุไมไ่ดเ้ราขดุไดแ้ลว้แน่นอน ซึง่ภกิษุชือ่วา่
เป็นผูถ้งึเวท ไดแ้ก่ภกิษุผูรู้ค้วามเกดิ ความดบั คุณ โทษและเครือ่งสลดัออก
จากผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูช้นะวฏัฏะ ไดแ้ก่ภกิษุผูรู้ค้วามเกดิ ความดบั คุณ โทษและ
เครือ่งสลดัออกจากผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจรงิแลว้ เป็นผูห้ลุดพน้เพราะ
ไมถ่อืมัน่  
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  รากเหงา้แหง่ทุกขท์ีใ่ครขดุไมไ่ดช้ือ่วา่อนัภกิษุขดุไดแ้ลว้ ไดแ้ก่ภกิษุผูล้ะกายน้ี
ซึง่ประกอบขึน้จากมหาภูตรปู ๔ เกดิจากมารดาบดิา เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและ
ขนมกุมมาส ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ ตอ้งนวดเฟ้น มอีนัแตกกระจดักระจายไปเป็น
ธรรมดาและตณัหาชื่อว่าคณัฑมลูไดแ้ลว้ ตดัรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถู่ก
ตดัรากถอนโคนไปแลว้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๓/๑๑๔) 

อทุกเสจนะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระ
โพธสิญิจกเถระดงัคาํในโพธสิญิจกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาติ
ของตนสรุปความไดว้า่ ไดม้กีารฉลองตน้มหาโพธิ ์แหง่พระผูม้พีระภาคพระนาม
วา่วปัิสส ี ในครัง้นัน้ ขา้พเจา้บวชอยู ่ จงึเขา้ไปใกล ้ ๆ ขา้พเจา้ไดถ้อืดอกโกสมุ
และน้ําไปโปรยและรดทีต่น้โพธิ ์ เพราะผลแหง่การรดน้ําตน้โพธิ ์ เมือ่กปัที ่  ๓๓ 
กาํลงัเป็นไปอยู ่ ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๘ ชาต ิพระนามวา่อุทกเสจนะ  ทรง
เป็นใหญ่ในหมูช่น (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๙/๒๓๖) 

อทุกาสนทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุทกาสนทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดล้าดแผน่กระดานสาํหรบันัง่และ
ตัง้น้ําใชค้นเดนิทางเพราะผลแห่งกรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๑๕ 
ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๓๙๙) 

อทุกกุเขปสีมา : เขตสามคัคชีัว่วกัน้ําสาดแห่งคนมอีายแุละกาํลงัปานกลาง หมายถงึ เขตชุมนุม
ทาํสงัฆกรรมทีก่ําหนดลงในแมน้ํ่าหรอืทะเล ชาตสระ (ทีข่งัน้ําเกดิเองตาม
ธรรมชาต ิ เชน่ บงึ หนอง ทะเลสาบ)โดยพระภกิษุประชุมกนับนเรอื หรอืบนแพ 
ซึง่ผกูกบัหลกัในน้ํา หรอืทอดสมออยูห่า่งจากตลิง่กวา่ชัว่วดิน้ําสาด(หา้มผกูโยง
เรอืหรอืแพนัน้ กบัหลกัหรอืตน้ไมร้มิตลิง่ และหา้มทาํในเรอืหรอืแพทีก่าํลงัลอย
หรอืเดนิ); อุทกุกเขปนี้ จดัเป็นอพทัธสมีาอยา่งหนึ่ง ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย ในแมน้ํ่า ในสมทุร  หรอืในชาตสระ ชัว่ระยะชาย
มสีณัฐานปานกลาง วกัน้ําสาดไปโดยรอบเป็นอุทกุกเขปสมีา สมีานี้ในน่านน้ํา
เหล่านัน้ เป็นสมานสงัวาส มอุีโบสถเดยีวกนั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๔๗/๒๒๕) 

อทุกปูมาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูเ้ปรยีบดว้ยคนตกน้ํา พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บคุคลผู้
เปรยีบดว้ยคนตกน้ํา ๗ จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูจ้มลงครัง้เดยีวกย็งัจมอยู่นัน่เอง 
หมายถงึผูม้อีกุศลธรรมฝ่ายดาํโดยสว่นเดยีว(คอืนิยตมจิฉาทฏิฐ ิไดแ้ก่ ลทัธนิตัถิ
กวาทะ อเหตกุวาทะ และอกริยิวาทะ) (๒) ผูโ้ผล่ขึน้แลว้จมลงอกี หมายถงึผูม้ ี
ศรทัธา หริ ิ โอตตปัปะ วริยิะ และมปัีญญาดใีนกุศลธรรมทัง้หลาย แต่ไมค่งทีไ่ม่
เจรญิเสือ่มไปฝ่ายเดยีว (๓) ผูโ้ผล่ขึน้แลว้หยดุอยู่ หมายถงึผูม้ศีรทัธาเป็นตน้ดี
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ในกุศลธรรมแลว้ และศรทัธาเป็นตน้ของเขาไมเ่สือ่มไม่เจรญิคงอยูก่บัที ่ (๔)ผู้
โผล่ขึน้แลว้เหลยีวมองด ู หมายถงึผูม้ศีรทัธาเป็นตน้ดใีนกุศลธรรมแลว้เพราะ
สงัโยชน์ ๓ สิน้ไป จงึเป็นพระโสดาบนั (๕) ผูโ้ผล่ขึน้แลว้ขา้มไป หมายถงึผูม้ ี
ศรทัธาเป็นตน้ดใีนกุศลธรรมแลว้ เพราะสงัโยชน์ ๓ สิน้ไป และเพราะบรรเทา
ราคะ โทสะ โมหะ ใหเ้บาบางจงึเป็นพระสกทาคาม ี (๖) ผูโ้ผล่ขึน้แลว้ไดท้ีพ่ ึง่ 
หมายถงึผูม้ศีรทัธาเป็นตน้ดใีนกุศลธรรมแลว้เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕ สิน้ไป 
จงึเป็นโอปปาตกิะ (พระอนาคาม)ี (๗) ผูโ้ผล่ขึน้แลว้ขา้มไปถงึฝัง่ เป็นผูล้อยบาป
อยูบ่นบก หมายถงึผูม้ศีรทัธาเป็นตน้ดใีนกุศลธรรมทัง้หลายแลว้ทาํใหแ้จง้เจโต
วมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ(องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๕/๒๑) 

อทุทกดาบสรามบตุร : อาจารยผ์ูส้อนสมาบตัทิีพ่ระมหาบุรุษเสดจ็ไปศกึษาอยูด่ว้ยคราวหนึ่ง 
ก่อนทีจ่ะทรงบาํเพญ็ทุกรกริยิา, ทา่นผูน้ี้ไดส้มาบตัถิงึข ัน้เนวสญัญานาสญัญายต
นะ มปีรากฏในมหาวรรค ดงัคาํวา่ เทวดาผูไ้มป่รากฏกายมาทลูพระผูม้พีระภาค
วา่  พระองคผ์ูเ้จรญิอุททกดาบส  รามบุตร ไดท้าํกาละเมือ่วานนี้ แมพ้ระผูม้พีระ
ภาคกไ็ดเ้กดิญาณขึน้วา่ อุททกดาบส รามบุตร ไดท้าํกาละเมือ่วานนี้  จงึทรง
ดาํรวิา่ อุททกดาบส รามบุตร  เป็นผูม้คีวามเสือ่มนานหนอเพราะถา้เธอไดฟั้ง
ธรรมนี้ กจ็ะพงึรูไ้ดฉ้บัพลนั(ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๐/๑๖) ; เรยีกเตม็วา่อุททกดาบส 
รามบุตร  

อทุเทศาจารย :์   อาจารยผ์ูบ้อกธรรม,อาจารยส์อนธรรม (ขอ้ ๔ ในอาจารย ์ ๔) (พจนานุกรม
พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์; คูก่บั ธรรมันเตวาสิก 

อทุทาลกชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยอุททาลกดาบส มเีนื้อความอธบิายวา่ พระโพธสิตัวเ์ป็นปุโรหติ
ของพระเจา้พรหมทตั ไดต้เิตยีนการบชูายญัและการถอืผดิของอุททาลกดาบสผู้
เป็นบุตรพรอ้มดว้ยบรวิารทีเ่หน็วา่ บคุคลทีจ่ะไดช้ือ่วา่พราหมณ์เพราะการบชูา
ไฟเป็นประจาํ บุคคลเมือ่รดน้ําบชูายญัและใหย้กเสาบชูายญัชือ่วา่เป็นพราหมณ์
เตม็ตวั พราหมณ์ผูท้าํอยา่งนี้ชื่อเป็นผูเ้กษม บณัฑติเรยีกวา่ผูด้าํรงอยูใ่นธรรม 
ปุโรหติแยง้วา่ ความบรสิทุธิไ์มใ่ชม่ไีดเ้พราะการรดน้ํา จะเป็นพราหมณ์เตม็ตวัก็
หาไม่ ผูท้ีไ่มม่ขีนัตแิละโสรจัจะจะบรรลุนิพพานดบักเิลสไมไ่ด ้ผูท้ีไ่มม่ไีรน่า ไมม่ี
เผา่พนัธุ ์ ไมย่ดึถอืวา่เป็นของเรา ไมม่คีวามหวงั หมดความโลภอนัเป็นบาป มี
ความโลภในภพหมดสิน้แลว้ ผูท้ีบ่าํเพญ็ตนอย่างนี้ เรยีกวา่เป็นพราหมณ์ เป็นผู้
มคีวามเกษม เป็นผูต้ ัง้อยูใ่นธรรมหรอืวา่เป็นผูบ้รรลุนิพพาน เมือ่อุททกดาบสไม่
สามารถหาเหตุผลมาแสดงได ้ ทา่นทลูขอใหพ้ระราชาจบัสกึและใหเ้ขา้รบั
ราชการทัง้หมด (ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๖๒/๔๓๒) 
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อทุทาลกปปุผิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุททาลกปุปผยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๓๑ ท่านนําดอกราชพฤกษไ์ปบชูาพระปัจเจก
พทุธเจา้พระนามวา่สชุาตะ (บางแหง่วา่ อนาถะ) เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่น
ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๒๔/๕๔๖) 

อทุทาลทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุททาลทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดถ้วายดอกราชพฤกษ์แดพ่ระปัจเจก
พทุธเจา้พระนามวา่กุกกุธะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาติ
สดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๔/๔๑๓) 

อทุทิยะ, ชื่อผา้กมัพล : ชือ่ผา้กมัพลชนิดหน่ึง มปีรากฏในมหาวาณิชชาดก ทีก่ล่าวไวว้า่ ครัง้
ที ่๔ พวกทีเ่ป็นคนโงถู่กโมหะครอบงาํ  คดิเหน็พอ้งกนัวา่ ขอเชญิพวกเราเหลา่
พอ่คา้พากนัตดักิง่ดา้นทศิเหนือเถดิ กก็ิง่ไมน้ัน้พอถูกตดัแลว้  กห็ลัง่แกว้มกุดา 
แกว้ไพฑรูย ์ เงนิ ทอง เครือ่งลาดหลงัชา้ง และเครือ่งปลูาดทีท่าํดว้ยขนแกะ ผา้
แควน้กาสแีละผา้กมัพลชือ่อุททยิะออกมาเป็นจาํนวนมาก พวกพอ่คา้เหล่านัน้
พากนัขนบรรทุกเกวยีนเหลา่นัน้ตามทีต่อ้งการ(ข.ุชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๑๙๒/
๔๕๓) 

อทุเทส : หวัขอ้,การยกขึน้แสดง, การยกขึน้ชีแ้จง ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ภกิษุ บอกให้
ผูอ้ื่นรูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนือุทเทส หรอืดงัคาํวา่ ทีช่ือ่วา่  สงัวาส  
ไดแ้ก่กรรมทีท่าํรว่มกนั อุทเทสทีส่วดรว่มกนั ความมสีกิขาเสมอกนั  น้ีชือ่วา่
สงัวาส หรอืดงัคาํวา่ พวกภกิษุฉพัพคัคยีใ์ชพ้วกภกิษุณีใหซ้กับา้ง ใหย้อ้มบา้ง 
สางบา้ง ซึง่ขนเจยีม พวกภกิษุณีซกั ยอ้ม สาง  ซึง่ขนเจยีม  จงึละเลยอุทเทส 
ปรปิุจฉา อธศิลี อธจิติ อธปัิญญา (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๔๕/๓๔, ๑/๕๕/๔๓,๑/๔๐๑/
๔๔๕, ๑/๔๒๕/๔๕๕, ๑/๔๒๖/๔๕๖,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๗๖/๑๐๑,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) 
๓/๑๐๕๖/๒๘๔, ๓/๑๑๐๙/๓๑๗,ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๗/๘๘, ๔/๗๙/๑๑๒, ๔/๘๗/
๑๔๐,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๑/๒๓,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๑๔/๖๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุทเทส ในทีน้ี่ คอื การยกภกิขปุาตโิมกข ์ ภกิขนีุ
ปาตโิมกขข์ึน้สวด (ว.ิอ. (บาล)ี ๑/๕๓/๒๖๙)  

อทุเทสภตั : อาหารอุทศิสงฆห์รอืภตัทีท่ายกถวายตามทีส่งฆแ์สดงให ้ หมายถงึของทีเ่ขา
ถวายสงฆแ์ตไ่มพ่อแจกทัว่กนัทา่นใหแ้จกไปตามลาํดบั เริม่ตัง้แตพ่ระสงัฆเถระ
ลงมา ของหมดแคล่าํดบัไหนกาํหนดไว ้เมือ่ของมมีาอกีจงึแจกต่อไปตัง้แตล่าํดบั
ทีค่า้งอยู ่อยา่งนี้เรือ่ยไปจนทัว่กนั แลว้จงึเวยีนขึน้ตน้ใหมอ่กี ดงัคาํในมหาวรรค
ขอ้ที ่๑ แหง่นิสสยั ๔ วา่ บรรพชาอาศยัโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้เธอ
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พงึทาํอุตสาหะในโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้นัน้จนตลอดชวีติ 
อตเิรกลาภ คอื สงัฆภตัอุทเทสภตั นิมนัตนภตั สลากภตั  ปักขกิภตั อุโปสถกิ
ภตั ปาฏปิทกิภตั หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  ภกิษุทัง้หลาย เรา
อนุญาตสงัฆภตั อุทเทสภตั นิมนัตนภตั  สลากภตั  ปักขกิภตั อุโปสถกิภตั ปาฏิ
ปทกิภตั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑, ๔/๑๒๘/๑๙๗,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๒๕/๑๕๔,อภ.ิก.
(ไทย) ๓๗/๗๙๕/๘๓๐) ; เทยีบสังฆภตั  

  ฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อุทเทสภตั  คอื ภตัตาหารถวายภกิษุ ๒ - ๓ รปู 
(สารตฺถ.ฏกีา ๓/๗๑-๗๓/๒๘๕)  

อทุเทสวิภงัคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการแสดงอุทเทสและวภิงัค ์พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระ
สตูรมลีกัษณะเป็นการบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบเองแก่ภกิษุทัง้หลาย ณ วดั
พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี เพราะมพีระ
ประสงคใ์หศ้กึษาอุทเทสและวภิงัคเ์กีย่วกบัการอบรมจติมใิหฟุ้้งซ่านไมใ่หส้ะดุง้ 
แต่ทรงแสดงเพยีงอุทเทส ทา่นพระมหากจัจานะเป็นผูแ้สดงวภิงัค ์  พระผูม้พีระ
ภาคทรงยกอุทเทสขึน้แสดงวา่ ภกิษุพงึพจิารณาโดยวิธีทีทํ่าให้วิญญาณไม่
ฟุ้งซ่านไปภายนอก ไม่ตัง้มัน่อยู่ภายใน ไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมัน่ เมือ่ทําได้อย่าง
น้ี เหตุเกิดแห่งชาติ ชรา มรณะและทุกข์ ก็จะไม่มีต่อไป (น้ีเป็นสว่นอุทเทส) 

  จากนัน้ พระมหากจัจานะแสดงวภิงัคแ์หง่อุทเทสนัน้ โดยยกขอ้ความในอุท
เทสทีท่รงแสดงไวม้าตัง้เป็นคาํถาม-ตอบ ดงันี้ 

  ๑.  วิญญาณที่ซ่านไปภายนอก ไดแ้ก่ภกิษุเหน็รปูทางตา ฟังเสยีงทางห ูดม
กลิน่ทางจมกู ลิม้รสทางลิน้ ถูกตอ้งโผฏฐพัพะทางกายแลว้มวีญิญาณซ่านไป
ตามนิมติคอืรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธมัมารมณ์ วญิญาณทีถู่กความ
ยนิดใีนนิมติมรีปูเป็นตน้นัน้ตรงึไว ้ เกีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชน์ ชื่อว่าวญิญาณทีซ่่าน
ไปภายนอก สว่นวญิญาณทีไ่มซ่่านไปภายนอกมนียัตรงกนัขา้ม 

  ๒. จิตที่ต ัง้ม ัน่อยู่ภายใน ไดแ้ก่ จติทีม่ลีกัษณะ ๔ อยา่งนี้ คอื 
  ๑. จติทีถู่กความยนิดใีนปีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกตรงึไว ้ เกีย่วขอ้งดว้ย

สงัโยชน์ เพราะภกิษุสงดัจากกามและอกุศลทัง้หลายแลว้บรรลุปฐมฌานทีม่วีติก 
วจิาร ปีต ิ และสขุอนัเกดิจากวเิวก วญิญาณของเธอซ่านไปตามปีตแิละสขุอนั
เกดิจากวเิวก  

  ๒. จติทีถู่กความยนิดใีนปีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกตรงึไว ้ เกีย่วขอ้งดว้ย
สงัโยชน์ เพราะวติก วจิารสงบระงบัไป ภกิษุบรรลุทุตยิฌานมคีวามผอ่งใสใน
ภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึ่งผดุขึน้ ไมม่วีติก วจิาร มแีต่ปีตแิละสขุอนัเกดิจาก
สมาธ ิวญิญาณของเธอซ่านไปตามปีตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธ ิ 
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  ๓. จติทีถู่กความยนิดใีนสขุอนัเกดิจากอุเบกขาตรงึไว ้ เกีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชน์ 
เพราะปีตคิลายไป ภกิษุมอุีเบกขา มสีตสิมัชญัญะเสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลุ
ตตยิฌาน วญิญาณของเธอซ่านไปตามอุเบกขา  

  ๔. จติทีถู่กความยนิดใีนอทุกขมสขุตรงึไว ้ เกีย่วขอ้งดว้ยสงัโยชน์ เพราะละสขุ
และทุกขไ์ด ้ เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัไปก่อน ภกิษุบรรลุจตตุถฌาน มสีติ
บรสิทุธิเ์พราะอุเบกขาอยู ่วญิญาณของเธอซ่านไปในอทุกขมสขุ  

  สว่นจติทีไ่ม่ตัง้มัน่อยูภ่ายในพงึทรายโดยนยัทีต่รงกนัขา้มจากจติทีต่ ัง้มัน่อยู่
ภายในนี้ 

  ๓. ความสะด ุ้งเพราะยึดม ัน่ ไดแ้ก่ปุถุชนผูย้งัไมไ่ดส้ดบั ไมไ่ดพ้บพระอรยิะ
หรอืสตับุรุษ ไมฉ่ลาดในธรรมและยงัไมไ่ดร้บัการแนะนําจากท่านเหล่านัน้ ยอ่ม
พจิารณาเหน็รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณโดยความเป็นอตัตา 
พจิารณาเหน็อตัตาวา่มรีปูเป็นตน้ พจิารณาเหน็รปูเป็นตน้ในอตัตาบา้ง 
พจิารณาเหน็อตัตาในรปูเป็นตน้บา้ง รปูเป็นตน้นัน้ของเขายอ่มแปรผนัไปเป็น
อยา่งอื่นบา้ง เขาจงึมวีญิญาณคลอ้ยตามความแปรผนัของรปู ความสะดุง้และ
ความเกดิขึน้แหง่ธรรม อนัเกดิจากการคลอ้ยตามความแปรผนัของรปูเป็นตน้
ย่อมครอบงาํจติของเขาได ้ เพราะจติถกูครอบงาํเขาจงึเป็นผูห้วาดหวัน่ และ
สะดุง้เป็นตน้ น้ีแลชือ่วา่ความสะดุง้เพราะยดึมัน่ สว่นความไมส่ะดุง้เพราะไมย่ดึ
มัน่มนียัตรงกนัขา้ม 

  เมือ่ทา่นพระมหากจัจานะแสดงจบ ภกิษุกล่าวชมเชยภาษติทา่น แลว้พากนัไป
เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคทลูรายงาน พระองคต์รสัชมเชยทา่นพระมหากจัจานะวา่
เป็นบณัฑติ มปัีญญามาก ถา้พระองคท์รงแสดงวภิงัคข์องอุทเทสนัน้ กจ็ะทรง
แสดงอยา่งทีท่า่นพระมหากจัจานะนี้แหละ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ ภกิษุทัง้หลายต่างมใีจยนิดชีืน่ชม
พระภาษติของพระองค ์(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๑๓/๓๘๐) 

อทุธตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูม้จีติฟุ้งซ่านพระผูม้พีระภาคทรงปรารภพวกภกิษุผูม้จีติ 
ฟุ้งซ่าน ทรงเปล่งอุทานแสดงวา่การอยูอ่ยา่งประมาทปราศจากสต ิมโีทษ คอืถูก 
กเิลสมารครอบงาํ และการอยูอ่ยา่งไมป่ระมาท มอีานิสงสค์อืสามารถละทคุตทิัง้
มวลได ้(ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๒/๒๓๗,ข.ุอุ.อ. (ไทย) ๓๒/๒๕๔)  

อทุธจัจสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุทธจัจะ  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ธรรมฝ่ายอกุศล คอื (๑) อุทธจั
จะ (๒) อสงัวร (๓) ปมาทะ และตรสัวา่ ธรรมฝ่ายกุศล คอื (๑) สมถะ (๒) สงัวร 
(๓) อปัปมาทะ (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๑๑๖/๖๓๖) 
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อทุธจัจะ  : ความฟุ้งซ่าน, จติตส์า่ย, ใจวอกแวก (พจนานุกรมเขยีน อุทธัจ);(ขอ้ ๙ ใน
สงัโยชน์ ๑๐ ตามนยัพระอภธิรรม), เป็นขอ้ ๑ ในสงัโยชน์ ๑๐ ดงัคาํวา่ สงัโยชน์ 
กเิลสทีผ่กูมดัใจสตัวไ์วก้บัทกุข ์ ม ี ๑๐อยา่ง คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ ความเหน็วา่
เป็นตวัของตน (๒) วจิกิจิฉา ความลงัเลสงสยั (๓) สลีพัพตปรามาส ความถอืมัน่
ศลีพรต (๔) กามราคะ ความตดิใจในกามคุณ  (๕) ปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่
ในใจ (๖) รปูราคะ ความตดิใจในรปูธรรม (๗) อรปูราคะ ความตดิใจในอรปูธรรม 
(๘) มานะ ความถอืวา่ตวัเป็นนัน่เป็นนี่ (๙) อุทธจัจะ ความฟุ้งซ่าน (๑๐) อวชิชา 
ความไม่รูจ้รงิ (ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๑๘๐-๑๘๑/๑๐๖) ,  ; ด ูเยวาปนกธรรม 

อทุธงัโสตอกนิฏฐคามี : พระอนาคามผีูจ้ะปรนิิพพาน ต่อเมือ่เลื่อนขึน้ไปเกดิในชัน้สงูขึน้ไป
จนถงึชัน้อกนิฏฐะ (ขอ้ ๕ในอนาคาม ี๕) ดงัคาํในอนิจจานุปัสสสีตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัววา่ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูพ้จิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง  มสีญัญา
วา่ ไมเ่ทีย่ง รูว้า่เป็นสภาวะไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวงอยู ่ ตัง้ใจมัน่เนืองๆ 
สมํ่าเสมอ ไมข่าดระยะ มปัีญญาหยัง่รู ้  เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า ๕  ประการสิน้
ไป เขาจงึเป็นอุทธงัโสตอกนิฏฐคาม ี (องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๔๕๗,๒๓/๑๖/
๒๖,๒๓/๑๙/๒๙,๒๓/๕๕/๑๐๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๘/๓๐๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/
๘๘/๓๑๖,๒๐/๘๙/๓๑๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุทธงัโสตอกนิฏฐคาม ี หมายถงึพระอนาคามผีูม้ ี
กระแสสงูขึน้ไปจนถงึชัน้อกนิฏฐภพคอืเกดิในสทุธาวาสภพใดภพหน่ึงแลว้กจ็ะ
เกดิเลื่อนต่อไปจนถงึชัน้อกนิฏฐภพแลว้จงึปรนิิพพานในภพนัน้ (องฺ.ตกิ.อ. 
(ไทย) ๒/๘๘/๒๔๒)  

อทุธจัจกกุกจุจนิวรณ์ : นิวรณ์คอืความฟุ้งซ่านและรอ้นใจ,สิง่ทีข่ดัขวางจติไมใ่หบ้รรลุความดี
คอืความฟุ้งซ่านและรอ้นใจ,สิง่ทีก่ ัน้จติคอืความฟุ้งซ่านและรอ้นใจ, เป็นขอ้ ๔ ใน
นิวรณ์ ๕ คอื ๑.กามฉนัทนิวรณ์(นิวรณ์คอืความพอใจในกาม) ๒.พยาบาทนิวรณ์
(นิวรณ์คอืความคดิรา้ย)  ๓. ถนีมทิธนิวรณ์(นิวรณ์คอืความหดหูแ่ละเซื่องซมึ) 
๔. อุทธจัจกุกกุจจนิวรณ์ (นิวรณ์คอืความฟุ้งซ่านและรอ้นใจ) ๕. วจิกิจิฉานิวรณ์
(นิวรณ์คอืความลงัเลสงสยั),ในธมัมสงัคณีอธบิายวา่ อุทธจัจกุกกุจจนิวรณ์ เป็น
ไฉน อุทธจัจกุกกุจจะนัน้แยกเป็นอุทธจัจะอยา่งหนึ่ง  เป็นกุกกจุจะอยา่งหนึ่ง 
บรรดา ๒ อยา่งนัน้ อุทธจัจะ เป็นไฉนความฟุ้งซ่านแห่งจติ ความไมส่งบแหง่จติ 
ความซดัสา่ยแห่งจติ ภาวะทีจ่ติ พล่านไป น้ีเรยีกวา่อุทธจัจะ กุกกุจจะ เป็นไฉน  
ความสาํคญัวา่ควรในสิง่ทีไ่ม่ควร ไมค่วรในสิง่ทีค่วร มโีทษในสิง่ทีไ่มม่โีทษ ไมม่ี
โทษในสิง่ทีม่โีทษ ความราํคาญ กริยิาทีร่าํคาญ ภาวะทีร่าํคาญ ความเดอืดรอ้น
ใจความยุง่ใจ มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่กุกกุจจะ อุทธจัจะและกุกกุจจะดงัวา่น้ี



 

๖๕๒๗ 
 

 

รวมเรยีกวา่อุทธจัจกุกกุจจนิวรณ์ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๑,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/
๑๑๖๔/๒๙๗) 

อทุธจัจกกุกจุจะ : ความฟุ้งซ่านและราํคาญ, ความฟุ้งซ่านและความเดอืดรอ้นใจ (ขอ้ ๔ ใน
นิวรณ์ ๕) (ท.ีส.ี(ไทย)๙/๒๑๗/๗๔,๙/๔๕๘/๒๐๑,๙/๕๔๘/๒๔๐,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๗๐/๔๘,๑๑/๓๔๘/๓๖๓,๑๑/๓๕๕/๓๘๑,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๑๑๕/๑๑๒,๑๒/๒๙๖/
๓๒๖,๑๒/๔๑๒/๔๔๙,๑๒/๔๕๔/๔๙๓) 

อทุธจัจนิวรณ์ : นิวรณ์คอืความฟุ้งซ่าน ดงัคาํวา่ ถนีมทิธนิวรณ์  อุทธจัจนิวรณ์  และอวชิชา
นิวรณ์อาศยักามฉนัทนิวรณ์เกดิขึน้ อุทธจัจนิวรณ์และอวชิชานิวรณ์อาศยักาม
ฉนัทนิวรณ์เกดิขึน้  ถนีมทิธนิวรณ์ อุทธจัจนิวรณ์  และอวชิชานิวรณ์อาศยั
พยาบาทนิวรณ์เกดิขึน้ อุทธจัจนิวรณ์ และอวชิชานิวรณ์อาศยัพยาบาทนิวรณ์
เกดิขึน้  ถนีมทิธนิวรณ์ อุทธจัจนิวรณ์  กุกกุจจนิวรณ์  และอวชิชานิวรณ์อาศยั
พยาบาทนิวรณ์เกดิขึน้ อุทธจัจนิวรณ์  กุกกุจจนิวรณ์และอวชิชานิวรณ์อาศยั
พยาบาทนิวรณ์เกดิขึน้ อุทธจัจนิวรณ์อาศยัวจิกิจิฉานิวรณ์เกดิขึน้ อวชิชานิวรณ์
อาศยัอุทธจัจนิวรณ์เกดิขึน้ ดงัคาํในธมัมสงัคณีวา่ อุทธจัจนิวรณ์เกดิขึน้ในจติตปุ
บาททีส่หรคตดว้ยอุทธจัจะ, ขอ้ ๔ ในนิวรณ์ ๕ และ ขอ้ ๔ ในนิวรรณ์ ๖  (อภ.ิป.
(ไทย) ๔๒/๑/๓๙๐,๔๒/๔๑/๔๐๖,อภ.ิป.(ไทย) ๔๔/๕/๓๒๐) 

อทุธจัจะ : ความฟุ้งซ่าน,เป็นขอ้ ๙ ในสงัโยชน์ หมายถงึ กเิลสทีผ่กูมดัใจสตัว,์ ธรรมทีม่ดัใจ
สตัวไ์วก้บัทุกข ์ม ี๑๐ อยา่งคอื สกักายทฏิฐ ิ , วจิกิจิฉา,  สลีพัพตปรามาส,กาม
ฉนัทะหรอืกามราคะ, พยาบาทหรอืปฏฆิะ, รปูราคะ, อรปูราคะ, มานะ, อุทธจัจะ, 
อวชิชา มปีรากฏในโยชนสตูร (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑), ในธมัมสงัคณี
อธบิายความหมายไวว้า่ อุทธจัจะ เป็นไฉนความฟุ้งซ่านแหง่จติ ความไมส่งบ
แหง่จติ ความซดัสา่ยแหง่จติ ภาวะทีจ่ติ พล่านไป น้ีเรยีกวา่อุทธจัจะ (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๓๒/๔๐๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๐/
๒๓๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๖๖/๕๘๕,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๖๗/๕๘๒,ข.ุม.(ไทย) 
๒๙/๗/๒๙,๒๙/๒๑/๙๘,๒๙/๒๒/๙๙,๒๙/๒๘/๑๑๗,๒๙/๓๕/๑๓๑,อภ.ิส.ํ(ไทย) 
๓๔/๑๑๖๔/๒๙๗) 

อทุธมัภาคิยสงัโยชน์ : สงัโยชน์เบือ้งสงูไดแ้ก่ กเิลสผกูใจสตัวอ์ยา่งละเอยีดม๕ี คอื รปูราคะ 
อรปูราคะ มานะ อุทธจัจะอวชิชา พระอรหนัตจ์งึละได ้๑๑/๓๑๕/๓๐๒,๑๙/๑๘๑/
๑๐๖,๑๙/๔๖๑/๒๘๐,๑๙/๔๖๒/๒๘๐,๑๙/๔๖๓/๒๘๐,๒๓/๗๐/๕๕๔; ด ูสังโยชน์   

อทุธมัภาคิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุทธมัภาคยิสงัโยชน์ ม ี๓ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนัคอื 
 1.อทุธมัภาคิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อุทธมัภาคยิสงัโยชน์ (สงัโยชน์

เบือ้งสงู) ๕ คอื (๑) รปูราคะ ความตดิใจในอารมณ์แหง่รปูฌาน (๒) อรปูราคะ 



 

๖๕๒๘ 
 

 

ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปูฌาน (๓) มานะ ความถอืตวั (๔) อุทธจัจะ ความ
ฟุ้งซ่าน (๕) อวชิชา ความไมรู่แ้จง้ แลว้ตรสัวา่ เพือ่ละอุทธมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ นัน้ 
ภกิษุพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๗๐/๕๕๔) 

 2.อทุธมัภาคิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อุทธมัภาคยิ
สงัโยชน์(สงัโยชน์เบือ้งสงู)ม ี๕ ประการ คอื (๑) รปูราคะ ความตดิใจในอารมณ์
แหง่รปูฌาน (๒) อรปูราคะ ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปูฌาน (๓) มานะ ความ
ถอืตวั (๔) อุทธจัจะ ความฟุ้งซ่าน (๕) อวชิชา ความไมรู่แ้จง้ พรอ้มกบัทรงยํ้าวา่ 
เธอทัง้หลายพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป 
เพือ่ละอุทธมัภาคยิสงัโยชน์เหล่านัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๑/๑๐๖) 

 3.อทุธมัภาคิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อุทธมัภาคยิ
สงัโยชน์(สงัโยชน์เบือ้งสงู)ม ี๕ ประการ คอื (๑) รปูราคะ ความตดิใจในอารมณ์
แหง่รปูฌาน (๒) อรปูราคะ ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปูฌาน (๓) มานะ ความ
ถอืตวั (๔) อุทธจัจะ ความฟุ้งซ่าน (๕) อวชิชา ความไมรู่แ้จง้ พรอ้มกบัทรงยํ้าวา่ 
เธอทัง้หลายพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป 
เพือ่ละอุทธมัภาคยิสงัโยชน์เหล่านัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๑๑/๒๐๓) 

อทุธมัภาคิยาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุทธมัภาคยิสงัโยชน์เป็นตน้ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่  
ภกิษุทัง้หลาย  อุทธมัภาคยิสงัโยชน์(สงัโยชน์เบือ้งสงู)  ๕  ประการน้ี อุทธมั
ภาคยิสงัโยชน์  ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื ๑. รปูราคะ ๒. อรปูราคะ ๓. มานะ ๔. 
อุทธจัจะ  ๕. อวชิชา อุทธมัภาคยิสงัโยชน์  ๕  ประการน้ี  ภกิษุทัง้หลาย  เธอ
ทัง้หลายพงึเจรญิสตปัิฏฐาน  ๔ ประการเพือ่รูย้ ิง่ เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป  
เพือ่ละอุทธมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ประการนี้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๖๑-๔๗๐/๒๘๐) 

อทุธมุาตกสญัญา : กาํหนดหมายซากศพทีเ่น่าพองขึน้อดื,มปีรากฏในสงัคตีสิตูรและ อุทธุมา
ตกสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  อุทธุมาตกสญัญา  
(ความหมายรูซ้ากศพทีเ่น่าพองขึน้อดื)  ทีบุ่คคลเจรญิแลว้ ทาํใหม้ากแลว้  ย่อม
เป็นไปเพือ่ความอยู่ผาสกุมาก ฯลฯ,เป็นขอ้ ๑ ในสญัญา ๑๐ คอืภกิษุเจรญิอนิจจ
สญัญา ... เจรญิอนตัตสญัญา ... เจรญิมรณสญัญา ... เจรญิอาหาเรปฏกิลู
สญัญา ... เจรญิสพัพโลเกอนภริตสญัญา ... เจรญิอฏัฐกิสญัญา ... เจรญิปุฬวก
สญัญา ... เจรญิวนีิลกสญัญา ... เจรญิวจิฉิททกสญัญา  ...เจรญิอุทธุมาตก
สญัญา ...,ในทุตยิสญัญาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย สญัญา ๑๐ 
ประการนี้  ทีบุ่คคลเจรญิทาํใหม้ากแลว้ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก  หยัง่ลงสู่
อมตะ  มอีมตะเป็นทีส่ดุ สญัญา ๑๐ ประการ คอื ๑. อนิจจสญัญา  (กาํหนด
หมายความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขาร) ๒. อนตัตสญัญา (กาํหนดหมายความเป็น
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อนตัตาแหง่ธรรมทัง้ปวง) ๓. มรณสญัญา (กาํหนดหมายความตายทีจ่ะตอ้ง
มาถงึเป็นธรรมดา) ๔.อาหาเรปฏกิลูสญัญา (กาํหนดหมายความปฏกิลูใน
อาหาร) ๕. สพัพโลเก อนภริตสญัญา(กาํหนดหมายความไมน่่าเพลดิเพลนิใน
โลกทัง้ปวง) ๖. อฏัฐกิสญัญา (กาํหนดหมายซากศพทีย่งัเหลอือยูแ่ต่รา่งกระดกู
หรอืกระดกูทอ่น) ๗.ปุฬุวกสญัญา (กาํหนดหมายซากศพทีม่หีนอนคลาคลํ่าเตม็
ไปหมด) ๘.วนีิลกสญัญา (กาํหนดหมายซากศพทีม่สีเีขยีวคลํ้าคละดว้ยสตี่าง ๆ) 
๙. วจิฉิททกสญัญา (กาํหนดหมายซากศพทีข่าดจากกนัเป็น ๒ ทอ่น) ๑๐. อุทธุ
มาตกสญัญา (กาํหนดหมายซากศพทีเ่น่าพองขึน้อดื) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๐/
๒๘๕,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๔๒/๑๙๓,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๖๓/๕๐,๒๐/๔๖๔/
๕๐,๒๐/๔๖๕/๕๐,๒๐/๔๖๖/๕๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔/๒๖,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๒๓๗/๓๘๖) 

อทุธมุาตกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุทธุมาตกสญัญา  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลาย
วา่ ภกิษุผูเ้จรญิโพชฌงค ์ ๗ ทีม่อุีทธุมาตกสญัญา(ความหมายรูซ้ากศพทีเ่น่า
พองขึน้อดื)ย่อมมผีลมาก แลว้ทรงอธบิายคาํวา่ มผีลมาก ดว้ยการตรสัพระสตูร
ย่อย ๕ สตูร ในลกัษณะเดยีวกนั ดงัแสดงไวใ้นอฏัฐกิมหปัผลสตูรที ่ ๑ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๒๔๒/๑๙๓) 

อทุปานทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุทปานทายกเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่นไดข้ดุบ่อน้ําถวายพระพทุธเจา้(พระนาม
วา่วปัิสส)ี และไดถ้วายอาหารบณิฑบาต เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคติ
เลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๑๘/๓๔๑) 

อทุปานทูสกชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยสนุขัจิง้จอกทาํลายบ่อน้ํา มเีน้ือความอธบิายวา่ ดาบส
โพธสิตัว ์ตเิตยีนสนุขัจิง้จอกทีม่าดืม่น้ําในบ่อน้ําแลว้ ชอบถ่ายอุจจารปัสสาวะรด
ทุกคราวไปวา่ทาํไมถงึทาํอยา่งนี้บ่อน้ําน้ีพวกฤาษขีดุไดด้ว้ยความยากลาํบาก 
ไดฟั้งวา่เป็นธรรมกถาของพวกสนุขัจิง้จอกทีส่ ัง่สอนกนัมาตัง้แต่ครัง้ปู่ ยา่ตายาย
จะมาตาํหนิธรรมเนียมของพวกมนัไมถู่กตอ้ง ทา่นจงึไดก้ล่าววา่ ธรรมของพวก
เจา้ยงัเป็นเชน่นี้ แลว้สิง่ทีไ่มใ่ชส่ภาพธรรมของพวกเจา้จกัเป็นเชน่ไร ขอพวกเรา
อยา่ไดเ้หน็ธรรมหรอืสิง่ทีไ่มใ่ชธ่รรมของพวกเจา้ในกาลไหน ๆ เลย แลว้หา้มไม่
ใชส้นุขัจิง้จอกมาทีน่ัน้อกี การยดึถอืธรรมเนียมทีบ่อกกล่าวสัง่สอนกนัมาผดิ ๆ 
ของคนพาลยงัมอียูเ่ป็นจาํนวนมาก บณัฑติชนควรพจิารณาใหด้เีสยีก่อนคอ่ย
เสพธรรมนัน้ ถา้เหน็วา่เป็นสิง่ทีไ่มถู่กตอ้งควรทิง้เสยี แมเ้ป็นของเก่าทีส่อนกนั
มาแลว้กต็าม เพราะไมว่า่ในกาลไหน ๆ ธรรมและอธรรมไมส่ามารถเขา้กนัได้
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เลย ธรรมใหผ้ลเป็นความสขุ อธรรมใหผ้ลเป็นความทุกข ์ (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/
๖๑/๑๓๔) 

อทุปานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบ่อน้ําเมือ่คราวทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิถงึหมูบ่า้นพราหมณ์
ชือ่ถูนคาม แควน้มลัละ ไดม้พีวกพราหมณ์และคหบดชีาวบา้น ถูนคามผูไ้ม่
เลื่อมใสพระรตันตรยั พากนัใชห้ญา้และแกลบถมบ่อน้ําจนเตม็เพือ่จะไมใ่หพ้ระผู้
มพีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆไ์ดน้ํ้าดื่ม แต่ดว้ยพระฤทธานุภาพของพระองค ์
ทาํใหม้น้ํีาใสสะอาดไหลซมึขงัอยูจ่นเตม็บ่อ พดัพาหญา้และแกลบออกไป พระผู้
มพีระภาคทรงปรารภเหตุนัน้แลว้ทรงเปลง่อุทานแสดงถงึความสาํเรจ็สม
ปรารถนาโดยปราศจากการอธษิฐาน เพราะตดัตณัหาไดแ้ลว้ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/
๖๙/๓๑๗,ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๖๙/๔๐๘) 

อทุยคามินีปฏิปทา :ขอ้ปฏบิตัทิีใ่หถ้งึความเจรญิ ,ในพราหมณสตูร  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ใน
อรยิวนิยั เรากบ็ญัญตัอุิทยคามนีิปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่ายอยา่งทีส่ดุ 
เพือ่คลายกาํหนดั  เพือ่ดบั  เพือ่สงบระงบั  เพือ่รูย้ ิง่  เพือ่ตรสัรู ้ เพือ่นิพพาน มี
อธบิายไวว้า่ อุทยคามนิีปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเบื่อหน่ายอยา่งทีสุ่ด ฯลฯ 
เพือ่นิพพานนัน้  เป็นอยา่งไร คอือรยิสาวกในธรรมวนิยันี้๑. ประกอบดว้ยความ
เลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ แม ้ เพราะเหตุน้ี พระผูม้พีระภาค
พระองคน์ัน้ ฯลฯ เป็นศาสดา ของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลายเป็นพระพทุธเจา้
เป็นพระผูม้พีระภาค๒.ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระธรรม
ฯลฯ ๓.ประกอบดว้ยความเลื่อมใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระสงฆฯ์ลฯ ๔. 
ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าดฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๐๐๘/๕๑๑) 

อทุยชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้อุทยั  มเีน้ือความอธบิายวา่ พระเจา้อุทยัโพธสิตัวไ์ม่
ปรารถนาจะอภเิษกสมรสดว้ยประสงคจ์ะประพฤตพิรหมจรรย ์ แตถู่กพระราช
บดิาพระราชมารดาขอรอ้งใหอ้ภเิษกสมรสกบัพระนางอุทยัภทัทา ซึง่กไ็ม่
ปรารถนาจะบรโิภคกามเชน่กนั ทัง้คู่อยูด่ว้ยกนัถงึ ๗๐๐ ปี ต่อมาพระเจา้อุทยั
จุตไิปเกดิเป็นทา้วสกักะ ไดแ้ปลงกายเป็นชายหนุ่มรปูงามมาชกัชวนพระนาง
อุทยัภทัทาใหย้นิดใีนการเสพกาม แต่พระนางไมย่นิดดีว้ยจงึแสดงพระองคแ์ละ
สอนพระนางใหย้นิดปีระพฤตพิรหมจรรยใ์หม้ากยิง่ขึน้จกัไดไ้ปเกดิในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึส ์ พระนางกท็าํตามนัน้ หลงัจากตายแลว้กไ็ดไ้ปเกดิในสวรรค ์ (ข.ุชา.
เอกาทสก.(ไทย) ๒๗/๓๗/๓๖๐) 

อทุยพราหมณ์ : ชื่อพราหมณ์คนหน่ึง ชาวกรุงสาวตัถ ีตกับาตรกบัพระผูม้พีระภาค ๓ วนั ดงั
คาํวา่ ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและจวีร  
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เสดจ็เขา้ไปยงัทีอ่ยูข่องอุทยพราหมณ์ลําดบันัน้ อุทยพราหมณ์ตกัขา้วใสบ่าตร
ถวายจนเตม็ ภายหลงัพระผูม้พีระภาคแสดงธรรมใหฟั้งวา่  สตัวย์อ่มเกดิและ
ตายบ่อยๆ บุคคลทัง้หลายยอ่มนําซากศพไปป่าชา้บอ่ยๆ สว่นผูม้ปัีญญาดุจ
แผน่ดนิยอ่มไม่เกดิบ่อยๆ เพราะไดม้รรคแลว้ไมม่ภีพใหมอ่กีต่อไปเขาแสดงตน
เป็นอุบาสกนบัถอืพระรตันตรยัตลอดชวีติ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๘/๒๘๕) 

อทุยมาณวกปัญหา : ปัญหาของอุทยัมาณพ(อุทยัมาณพทลูถามดงันี้) ขา้พระองคม์ปัีญหาทีจ่ะ
ทลูถาม จงึมาเฝ้าพระองคผ์ูท้รงมฌีาน  ปราศจากธุล ีประทบันัง่อยู ่ ผูท้รงทาํกจิ
สาํเรจ็แลว้  ไมม่อีาสวะ ทรงถงึฝัง่แหง่ธรรมทัง้ปวง ขอพระองคโ์ปรดตรสั
บอกอญัญาวโิมกข ์ อนัเป็นเครือ่งทาํลายอวชิชาดว้ยเถดิ (พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบวา่  อุทยั) เราจะบอกอญัญาวโิมกข ์ อนัเป็นเครื่องละความพอใจในกาม  
และโทมนสัทัง้  ๒  อย่าง เป็นเครือ่งบรรเทาความยอ่ทอ้ และเป็นเครื่องกัน้
ความคะนอง เราจะบอกอญัญาวโิมกขท์ีบ่รสิทุธิ ์  เพราะมอุีเบกขาและสต ิ ทีม่ี
ธรรมตรรกะเป็นเบือ้งตน้ เป็นเครือ่งทาํลายอวชิชา (อุทยัมาณพทลูถามอกีดงันี้) 
สตัวโ์ลกมอีะไรเป็นเครือ่งประกอบไว ้ อะไรเล่าเป็นเหตุเทีย่วไปของสตัวโ์ลกนัน้
เพราะละอะไรไดเ้ล่า  พระองคจ์งึตรสัวา่  นิพพาน(พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
ดงันี้)สตัวโ์ลกมคีวามเพลดิเพลนิเป็นเครือ่งประกอบไว ้ ความตรกึเป็นเหตุเทีย่ว
ไปของสตัวโ์ลกนัน้ เพราะละตณัหาได ้  เราจงึเรยีกวา่ นิพพาน (อุทยัมาณพทลู
ถามอกีดงันี้) ขา้พระองคม์าเฝ้าเพือ่ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ สตัวโ์ลกมสีติ
เทีย่วไปอยูอ่ยา่งไร  วญิญาณจงึดบัสนิท ขอฟังพระดาํรสันัน้ของพระองค ์(พระผู้
มพีระภาคตรสัตอบดงันี้) สตัวโ์ลกไมย่นิดเีวทนาภายในและภายนอก มสีตเิทีย่ว
ไปอยูอ่ยา่งนี้  วญิญาณจงึดบัสนิท (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๑๑๒/๗๖๘) 

  มอีธบิายไวว้า่ อญัญาวโิมกข ์ หมายถงึความหลุดพน้ดว้ยอรหตัตผล (องฺ.ติ
ก.อ. ๒/๓๓/๑๑๕-๑๑๖) และด ูข.ุจ.ู (ไทย)  ๓๐/๗๔-๗๕/๒๖๖-๒๗๕ ประกอบ 

อทุยมาณวปัญหา :ปัญหาของอุทยัมาณพ อุทยัมาณพทลูถามวา่ ... ขอพระองคโ์ปรดตรสั
บอกอญัญาวโิมกข ์ อนัเป็นเครือ่งทาํลายอวชิชา คาํวา่ อญัญาวโิมกข ์ ทา่นพระ
สารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ หมายถงึ ความหลุดพน้จากกเิลสดว้ยอรหตัตมรรค 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
  เราจะบอกอญัญาวโิมกขอ์นัเป็นเครื่องละความพอใจ ในกามและโทมนสัทัง้ ๒ 

อยา่ง เป็นเครื่องบรรเทาความยอ่ทอ้ และเป็นเครือ่งกัน้ความคะนอง (ข.ุจ.ู(ไทย) 
๓๐/๑๓๐/๓๐) 

อทุยมาณวปัญหานิทเทส :แสดงปัญหาของอุทยัมาณพ อธบิายปัญหาของอุทยัมาณพผูเ้ขา้ไป
ทลูถามพระผูม้พีระภาคเป็นคนที ่๑๓ เกีย่วกบัอญัญาวโิมกข ์ความตรกึ ๙ อยา่ง 
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และเรือ่งวญิญาณดบัสนิท มทีัง้หมด ๗ คาถา โดยอุทยัมาณพทลูถาม ๓ คาถา 
พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ ๔ คาถา 

  อุทยัมาณพทลูถามวา่... ขอพระองคโ์ปรดตรสับอกอญัญาวโิมกข ์อนัเป็น
เครือ่งทาํลายอวชิชา 

  คาํวา่ อญัญาวโิมกข ์ ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ หมายถงึ ความ
หลุดพน้จากกเิลสดว้ยอรหตัตมรรค 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
  เราจะบอกอญัญาวโิมกข ์
  อนัเป็นเครือ่งละความพอใจ 
  ในกามและโทมนสัทัง้ ๒ อยา่ง  
  เป็นเครือ่งบรรเทาความยอ่ทอ้  
  และเป็นเครือ่งกัน้ความคะนอง 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ อญัญาวโิมกขอ์นัเป็นเครือ่งละความพอใจ หมายถงึ อมตนิพพานอนั

เป็นเครือ่งละ เครือ่งเขา้ไปสงบ สลดัทิง้ ระงบัความพอใจในกามทัง้หลายและ
โทมนสั อมตนิพพานเป็นธรรมเครือ่งบรรเทาความยอ่ทอ้ ความหดหูแ่ละความ
คะนองมอื ความคะนองเทา้ความคะนองเกดิขึน้เพราะเหตุ ๒ อยา่ง คอื เพราะ
ทาํ และเพราะไมท่าํ ความคะนองทีเ่กดิขึน้เพราะทาํ หมายถงึ เพราะทาํ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ความคะนองทีเ่กดิขึน้เพราะไมท่าํ หมายถงึ เพราะไมไ่ดท้าํ
กุศลกรรมบถ ๑๐ อกีความหมายหนึ่ง ความคะนองเกดิขึน้ เพราะมไิดร้กัษาศลี
ใหบ้รบิรูณ์ ไมส่าํรวมอนิทรยี ์ ไมรู่จ้กัประมาณในการบรโิภคอาหาร ฯลฯ ไมท่าํ
นิโรธใหป้ระจกัษ์แจง้ 

  อุทยัมาณพทลูถามวา่ 
  สตัวโ์ลกมอีะไรเป็นเครือ่งประกอบไว ้
  อะไรเป็นเหตุเทีย่วไปของสตัวโ์ลก  
  และเพราะละอะไรได ้พระองคจ์งึตรสัวา่ นิพพาน 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่สตัวโ์ลกมคีวามเพลดิเพลนิเป็นเครือ่งประกอบไว้

ความตรกึเป็นเหตุเทีย่วไปของสตัวโ์ลกเพราะละตณัหาได ้ เราจงึเรยีกวา่ 
นิพพาน 

  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ ตณัหา พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกวา่ ความเพลดิเพลนิ ไดแ้ก่ ความ

กาํหนดั ความกาํหนดันกั ฯลฯ อภชิฌา อกุศลมลูคอืโลภะ ความเพลดิเพลนิที่
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เป็นเครือ่งประกอบ เป็นเครือ่งเกีย่วขอ้ง เป็นเครือ่งผกูพนั เป็นเครือ่งเศรา้หมอง
ของสตัวโ์ลก 

  คาํวา่ ความตรกึ ไดแ้ก่ ความตรกึ ๙ อย่าง คอื  
  ๑.  ความตรกึในกาม  ๒.  ความตรกึในความพยาบาท  
  ๓.  ความตรกึในความเบยีดเบยีน ๔. ความตรกึถงึญาต ิ 
  ๕.  ความตรกึถงึชนบท  ๖. ความตรกึถงึเทพเจา้  
  ๗.  ความตรกึทีเ่กีย่วกบัความเอน็ดผููอ้ื่น 
  ๘.  ความตรกึเกีย่วกบัลาภสกัการะ  
  ๙.  ความตรกึเกีย่วกบัความไมถู่กดหูมิน่ 
  ความตรกึ ๙ อย่างนี้เป็นเหตุสญัจร เหตุทอ่งเทีย่วไปของสตัวโ์ลก การละรปู

ตณัหา สทัทตณัหาคนัธตณัหารสตณัหา โผฏฐพัพตณัหาและธมัมตณัหาได ้
เรยีกวา่ นิพพาน 

  อุทยัมาณพทลูถามวา่ 
  ... สตัวโ์ลกมสีตเิทีย่วไปอยูอ่ยา่งไร 
  วญิญาณจงึดบัสนิท ... 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ สตัวโ์ลกมสีตเิทีย่วไปอยูอ่ยา่งไร วญิญาณจงึดบัสนิท อธบิายวา่ สตัว์

โลกมสีตสิมัปชญัญะเทีย่วไป วญิญาณจงึดบั คอื เขา้ไปสงบ ตัง้อยูไ่มไ่ด ้ ระงบั
ไป 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
  สตัวโ์ลกไม่ยนิดเีวทนาภายในและภายนอก 
  มสีตเิทีย่วไปอยูอ่ยา่งนี้ วญิญาณจงึดบัสนิท 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ สตัวโ์ลกไมย่นิดเีวทนาภายในและภายนอก อธบิายวา่ สตัวโ์ลก 

พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาภายนอกอยู่ จงึไมย่นิด ี ไมบ่่นถงึ ไมต่ดิใจ สตัว์
โลก พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้และความเสือ่มไปทัง้ภายในและ
ภายนอกอยู่ จงึไมย่นิด ี ไมบ่่นถงึ ไม่ตดิใจ สตัวโ์ลกพจิารณาเหน็เวทนาโดย
อาการ ๑๒ คอื โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง โดยความเป็นทุกข ์ฯลฯ จงึไมย่นิด ี
ไมบ่่นถงึ ไมต่ดิใจ สตัวโ์ลกมสีตเิทีย่วไปอยูอ่ยา่งนี้ วญิญาณทีส่หรคตดว้ย
ปุญญาภสิงัขาร อปุญญาภสิงัขาร และอาเนญชาภสิงัขารจงึดบัไป (ข.ุจ.ู(ไทย) 
๓๐/๗๔/๒๖๘) 

อทุยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุทยพราหมณ์ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ หมูบ่า้น
พราหมณ์ชือ่เอกนาลา ทกัขณิาครีชีนบท แควน้มคธ อุทยพราหมณ์ตกัขา้วใส่



 

๖๕๓๔ 
 

 

บาตรถวายจนเตม็ถงึ ๓ ครัง้แลว้ทลูวา่ พระสมณโคดมนี้เหน็จะตดิในรสจงึเสดจ็
มาบ่อย ๆ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ กสกิรยอ่มหวา่นพชืบ่อย ๆ ฝนยอ่มตกบ่อย ๆ ชาวนา
ย่อมไถนาบ่อย ๆ แวน่แควน้ยอ่มสมบรูณ์ดว้ยธญัชาตบิ่อย ๆ ยาจกยอ่มขอบ่อย 
ๆ ทานบดยีอ่มใหบ้่อย ๆ ครัน้ใหบ้่อย ๆ แลว้กจ็ะเขา้ถงึสวรรคบ่์อย ๆ ผู้
ตอ้งการน้ํานมยอ่มรดีน้ํานมบ่อย ๆ ลกูโคยอ่มเขา้หาแมบ่่อย ๆ บุคคลย่อม
ลาํบากและดิน้รนบ่อย ๆ คนเขลายอ่มเขา้หอ้งบ่อย ๆ สตัวย์อ่มเกดิและตายบ่อย 
ๆ บุคคลทัง้หลายยอ่มนําซากศพไปป่าชา้บ่อย ๆ สว่นผูม้ปัีญญาดุจแผน่ดนิยอ่ม
ไมเ่กดิบ่อย ๆ เพราะไดม้รรคแลว้ยอ่มไมม่ภีพใหมอ่กี เมือ่พระองคต์รสัอยา่งนี้
แลว้ กสภิารทวาชพราหมณ์เกดิความเลือ่มใสแลว้ประกาศตนเป็นอุบาสกตลอด
ชวีติ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๘/๒๘๕) 

อทุยพัพยญาณนิทเทส : แสดงอุทยพัพยญาณ, อุทยพัพยานุปัสสนาญาณนิทเทส 
อธบิายอุทเทสที ่๖ ของญาณกถาทีย่กมา ตัง้เป็นคาํปุจฉา ดงันี้ 

  สาระสาํคญัของอุทยพัพยานุปัสสนาญาณนิทเทส แบ่งเป็น ๒ ตอน คอื 
  ตอนที ่๑ 
  ทา่นพระสารบีุตรนําธรรม ๑๙๙ ประการ (หมวดธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ในสตุมยญาณ

ที ่๑ ตอนที ่๒ ชุดที ่๑ ตัง้แต่ขนัธ ์๕ จนถงึปฏจิจสมปุบาทขอ้ที ่๑๐ คอื ภพ) มา
จาํแนกอุทยพัพยานุปัสสนาญาณรวม ๑๙๙ รอบ แตล่ะรอบมรีปูแบบเหมอืนกนั 
ต่างกนัแต่องคธ์รรมเท่านัน้ เชน่ 

  รปูทีเ่กดิแลว้เป็นปัจจุบนั ลกัษณะความบงัเกดิแห่งรปูนัน้ ชือ่วา่ความเกดิขึน้ 
ลกัษณะความแปรผนัแหง่รปูนัน้ ชือ่วา่ความเสือ่ม ปัญญาทีพ่จิารณาเหน็ดงัน้ี 
ชือ่วา่อนุปัสสนาญาณ 

  เวทนาทีเ่กดิแลว้ ฯลฯ 
  ภพทีเ่กดิแลว้เป็นปัจจุบนัลกัษณะความบงัเกดิแหง่ภพนัน้ ชื่อว่าความเกดิขึน้ 

ลกัษณะความแปรผนัแหง่ภพนัน้ชือ่วา่ความเสือ่ม ปัญญาทีพ่จิารณาเหน็ดงันี้ 
ชือ่วา่อนุปัสสนาญาณ 

  ตอนที ่๒ 
  ทา่นนําขนัธ ์๕ มาจาํแนกดว้ยลกัษณะ ๓ ประการ คอื (๑) ความเกดิขึน้ (๒) 

ความเสือ่ม (๓) ความเกดิขึน้และความเสือ่ม โดยวธิปีุจฉาและวสิชันา แบ่ง เป็น 
๓ ลาํดบั ดงันี้ 

  ลาํดบัที ่ ๑ พระโยคาวจรเมือ่เหน็ความเกดิขึน้แหง่เบญจขนัธ ์ ยอ่มเหน็ 
ลกัษณะ ๒๕ ประการ เมือ่เหน็ความเสือ่มแหง่เบญจขนัธ ์ยอ่มเหน็ลกัษณะ ๒๕ 



 

๖๕๓๕ 
 

 

ประการ เมือ่เหน็ความเกดิขึน้และความเสือ่มแห่งเบญจขนัธ ์ ยอ่มเหน็ลกัษณะ 
๕๐ ประการ 

  ลาํดบัที ่๒ พระโยคาวจรเมือ่เหน็ความเกดิขึน้แหง่รปูขนัธ ์ยอ่มเหน็ลกัษณะ ๕ 
ประการ เมือ่เหน็ความเสือ่มแหง่รปูขนัธ ์ยอ่มเหน็ลกัษณะ ๕ ประการ เมือ่เหน็
ความเกดิขึน้และความเสือ่มแหง่รปูขนัธ ์ยอ่มเหน็ลกัษณะ ๑๐ ประการ 

  ลาํดบัที ่๓ คอื  
  ๑. พระโยคาวจรยอ่มเหน็ความเกดิขึน้แหง่รปูขนัธ ์ โดยความเกดิขึน้แหง่ 

ปัจจยัวา่ “เพราะอวชิชาเกดิ รปูจงึเกดิ” 
  ๒. ...โดยความเกดิขึน้แหง่ปัจจยัวา่ “เพราะตณัหาเกดิ รปูจงึเกดิ” 
  ๓. ...โดยความเกดิขึน้แหง่ปัจจยัวา่ “เพราะกรรมเกดิ รปูจงึเกดิ” 
  ๔. ...โดยความเกดิขึน้แหง่ปัจจยัวา่ “เพราะอาหารเกดิ รปูจงึเกดิ” 
  ๕. พระโยคาวจรเมือ่เหน็ลกัษณะแหง่ความเกดิ ยอ่มเหน็ความเกดิขึน้แหง่ 

รปูขนัธ ์(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๙/๗๗) 
อทุยาน : สถานทีซ่ึง่ชนทัง้หลายแหงนชม[ดอกไม ้และผลไม ้ เป็นตน้]เดนิไป, สวนหลวงที่

เป็นสาธารณะ, สวนสาธารณะทีท่างการบา้นเมอืงจดัดแูล ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ 
พวกนกัเลงจาํนวนมากพากนัไปเทีย่วรืน่เรงิในอุทยาน สง่ชายสือ่ไปสาํนกัหญงิ
แพศยาคนหนึ่งดว้ยสัง่วา่ เชญินางมาเถดิ  พวกเราจกัไปเทีย่วรืน่เรงิในอุทยาน
ดว้ยกนั หรอืดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ เจา้หน้าทีเ่ฝ้าพระราชอุทยานรบัสนองพระ
ราชโองการแลว้จงึไปทาํความสะอาดพระราชอุทยาน  ไดเ้หน็พระผูม้พีระภาค
พทุธเจา้ประทบันัง่อยู ่  ณ  ควงไมต้น้หนึ่ง (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๐๐/๓๔๒,ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๔๙๔/๕๘๕,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๙๗๙/๒๓๙,ว.ิป.(ไทย) ๘/๒๒๒/
๒๔๔,๘/๒๓๕/๒๙๗,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๓/๒๒,๑๐/๔๔/๒๒,๑๐/๔๔/๒๓,๑๐/๔๕/
๒๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๓/๓๖๐,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๗/๑๒๐,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๙/
๓๐,๒๖/๘๕๔/๙๙,๒๖/๑๐๑๕/๑๒๕) 

อทุยานจิตรลดาวนั :ชือ่สวนในภพดาวดงึส ์ ,เป็น ๑ ใน ๔ สวน ดงัคาํในอาสงักชาดกทีน่างอา
สงักากุมารกิากราบทลูพระราชาวา่เถาวลัยช์ือ่อาสาวดเีกดิแลว้ในอทุยาน
จติรลดาวนั เถาวลัยน์ัน้ ๑,๐๐๐ ปี จงึจะออกผลหนึ่ง แมน้านถงึเพยีงนัน้จงึจะมี
ผล ทวยเทพกย็งัพากนัไปเยอืนอุทยานนัน้เนือง ๆ (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/๒๖/
๒๓๓) 

อทุยานนันทวนั : ชื่อสวนในภพดาวดงึส ์ ดงัคาํในมหานารทกสัสปชาดก ทีพ่ระนางรุจากราบทลู
วา่ ขา้แต่พระเจา้วเิทหะ หม่อมฉนัจุตจิากชาตเิป็นกระเทยนัน้แลว้ ไดไ้ปเกดิเป็น
นางอปัสรในพระอุทยานนนัทวนัชัน้ดาวดงึสพภิพ มฉีววีรรณงามน่ารกัใคร่ หรอื



 

๖๕๓๖ 
 

 

ดงัคาํในเวสสนัตรชาดกว่า ภมูภิาคเป็นทีน่่ารืน่รมยใ์จ  ไมห่่างไกลจากอาศรม
นัน้ มสีระโบกขรณีดารดาษไปดว้ยดอกปทุมและดอกอุบลเหมอืนมใีนอุทยาน
นนัทวนัของพวกเทวดา (ข.ุชา.(ไทย) ๒๘/๑๐๕๑/๓๔๗,๒๘/๑๑๒๗๔/๓๗๙, 
๒๘/๒๐๓๒/๕๐๑) 

อทุญัจนี, หญิง : ชื่อหญงิคนหนึ่ง ทีไ่ดด้าบสหนุ่ม เป็นสาม ี เป็นภรรยาดุจโจร ดงัคาํในอุทญัจนี
ชาดก ทีด่าบสผูเ้ป็นบุตรของพระโพธสิตัวอ์ดทนต่อการเคีย่วเขญ็ของนาง
อุทญัจนีไมไ่หวหนีไปหาบดิาแลว้ จงึกล่าววา่ นางโจรชือ่อุทญัจนีเบยีดเบยีน
ขา้พเจา้ ผูอ้ยูอ่ยา่งสบายใหเ้ดอืดรอ้น เพราะเรยีกตนเองวา่เป็นภรรยาจงึรอ้งขอ
น้ํามนัและเกลอื (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๐๖/๔๔) 

อทุญัจนีชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยนางอุทญัจนี มเีน้ือความอธบิายวา่ ดาบสโพธสิตัวส์อนลกูชายผู้
ถูกนางอุทญัจนีหลอกลวงใหล้าพรตพาไปเป็นสาม ี แต่ทนการรบกวนของนางไม่
ไหวทีอ่า้งตวัวา่เป็นภรรยา เดีย๋วขอน้ํามนั เดีย๋วขอเกลอื ทาํใหไ้มม่เีวลาเจรญิ
พรตจงึหนีนางมาหาบดิาในป่า บดิาจงึใหเ้จรญิเมตตาพรหมวหิารจนไดฌ้าน (ข.ุ
ชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๐๖/๔๔) 

อทุญัญา, นคร : ชื่อนครแหง่หนึ่ง ทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปพกั และพระเจา้ปเสนทโิกศลเสดจ็
เขา้เฝ้าแลว้สนทนาธรรม ดงัคาํในกณัณกตัถลสตูรวา่ สมยัหนึ่ง  พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ณ ตาํบลกณัณกตัถละเป็นทีใ่หอ้ภยัหมูเ่น้ือ ใกลน้ครชือ่อุทญัญา 
สมยันัน้แล พระเจา้ปเสนทโิกศลเสดจ็ไปยงัอุทญัญานครดว้ยพระราชกรณียกจิ
บางอยา่ง แลว้เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ ทีน่ัน้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๗๕/๔๕๙) 

อทุพัพละ, ภเูขา : ชื่อภเูขาลกูหน่ึง อยูไ่มไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์ดงัคาํในปังสกุลูปชูกเถราปทาน 
ทีพ่ระเถระกลา่วไวว้า่ ในทีไ่มไ่กลจากภเูขาหมิพานต ์ มภีเูขาลกูหน่ึงชือ่อุทพั
พละ  ทีภ่เูขานัน้ขา้พเจา้ไดเ้หน็ผา้บงัสกุุลแขวนหอ้ยอยูบ่นยอดไม ้ ครัง้นัน้ 
ขา้พเจา้มจีติรา่เรงิ บนัเทงิใจ ไดเ้ลอืกเกบ็ดอกกระดิง่ทอง ๓  ดอกมาบชูาผา้
บงัสกุุล (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘/๑๖๗) 

อทุยั, มาณพ : ชือ่ศษิยค์นหนึ่งของพราหมณ์พาวร ี,เป็นศษิยล์าํดบัที ่๑๔ ในพราหมณ์  ๑๖ คน 
ผูเ้ป็นศษิย ์คอื (๑)  อชติะ (๒)  ตสิสเมตเตยยะ  (๓)  ปุณณกะ (๔) เมตตค ู(๕)  
โธตกะ (๖) อุปสวีะ (๗)  นนัทะ  (๘)  เหมกะ (๙)  โตเทยยะ (๑๐) กปัปะ  (๑๑)  
ชตุกณัณิ  ผูเ้ป็นบณัฑติ (๑๒)  ภทัราวธุ (๑๓) อุทยั (๑๔) โปสาละ (๑๕) โม
ฆราช ผูม้ปัีญญา (๑๖)  ปิงคยิะผูเ้ป็นมหาฤๅษ,ีเขาไดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค
และไดท้ลูถามวา่ขอพระองคโ์ปรดตรสับอกอญัญาวโิมกข ์ อนัเป็นเครือ่งทาํลาย
อวชิชาดว้ยเถดิ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่เราจะบอกอญัญาวโิมกขท์ีบ่รสิทุธิ ์



 

๖๕๓๗ 
 

 

เพราะมอุีเบกขาและสต ิ ทีม่ธีรรมตรรกะเป็นเบือ้งตน้ เป็นเครือ่งทาํลายอวชิชา 
(ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๑๕/๗๔๐) 

อทุยัภทัรกมุาร : ชื่อพระโอรสของพระเจา้พระอชาตศตัร ู ดงัคาํในสามญัญผลสตูรทีพ่ระเจา้
อชาตศตัร ู เวเทหบุิตร เสดจ็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ไดป้ระทบั
ยนื ณ ทีส่มควร ทรงชาํเลอืงเหน็ภกิษุสงฆส์งบน่ิงเหมอืนสระน้ําใส จงึทรงเปล่ง
อุทานวา่ ขอใหอุ้ทยัภทัรกุมาร ของเราจงมคีวามสงบอยา่งภกิษุสงฆใ์นเวลานี้
เถดิ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๖๑/๕๑,๙/๑๖๑/๕๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุทยัภทัรกุมาร คอื พระโอรสของพระเจา้อชาตศตัร ู
(ท.ีส.ีอ.(บาล)ี ๑๖๑/๑๓๙)  

อทุร : ทอ้ง ดงัคาํในมหาวรรควา่ ครัง้นัน้  พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปกรุงราชคฤห ์ 
ประทบัอยู ่  ณ พระเวฬุวนั  สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต  สมยันัน้  พระผูม้พีระภาค
ทรงประชวรโรคลมในพระอทุร (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๗๔/๗๐)  

อทุริยะ  : อาหารใหม,่ อาหารทีร่บัประทานเขา้ไปแลว้อยูใ่นทอ้ง ในลาํไส ้ กาํลงัผา่น
กระบวนการยอ่ย แต่ยงัไมก่ลายเป็นอุจจาระ มกีล่าวอธบิายไวใ้นกายานุปัสสนา 
มหาสตปัิฏฐาน (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ดปูระกอบใน ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๓๗๗/๒๐๖  

อทุยั  : การขึน้, การโผล่ขึน้, พระอาทติยแ์รกขึน้ ดงัคาํในพทุธอุทานคาถาที ่๓ เมือ่ใด
แล ธรรมทัง้หลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผูม้คีวามเพยีรเพง่อยู ่ เมื่อนัน้พราหมณ์
นัน้ยอ่มกาํจดัมารและเสนาเสยีได ้ ดุจพระอาทติยอุ์ทยัขึน้สาดสอ่งทอ้งฟ้าให้
สวา่งไสวฉะนัน้ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๓/๖) 

อทุาน : วาจาทีเ่ปล่งขึน้โดยความเบกิบานใจ มกัเป็นขอ้ความยาว ๑ หรอื ๒ คาถา;ใน
ภาษาไทย หมายถงึเสยีงหรอืคาํทีเ่ปล่งออกมาเวลาดใีจ แปลกใจ หรอืตกใจเป็น
ตน้,เป็นขอ้๑ ในนวงัคสตัถุศาสน์,พระคาถาทีท่รงเปล่งดว้ยพระทยัอนัสหรคต
ดว้ยโสมนสั สมัปยตุดว้ยญาณ พรอ้มทัง้ขอ้ความ  อนัประกอบอยูด่ว้ย ดงัคาํใน
มหาวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัว่า สารบีุตร พระพทุธเจา้วปัิสส ีพระพทุธเจา้สขิ ี
พระพทุธเจา้เวสสภ ู  ทรงผอ่นคลายทีจ่ะแสดงธรรมโดยพสิดารแก่สาวก สตุตะ 
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวิุตตกะ ชาดก อพัภตูธรรม เวทลัละ หรอื
ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัคว์า่ พวกภกิษุผูเ้ป็นเถระผลดัเปลีย่นกนัสัง่สอนพวกภกิษุณ ี
ครัง้นัน้ ถงึวาระทีท่า่นพระจฬูปันถกจะสัง่สอนพวกภกิษุณีพวกภกิษุณีกล่าวกนั
อยา่งนี้วา่วนันี้เหน็ทกีารสัง่สอนจะไมส่มัฤทธผิลประเดีย๋วพระคุณเจา้จฬูปันถกก็
คงจะเปล่งอุทานซ้ําซากเหมอืนเดมิ (ว.ิมหา.(ไทย)๑/๑๙/๑๑,๒/๑๕๓/๓๒๖,๑๒/
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๒๓๘/๒๕๒,๑๓/๒๑๕/๒๕๔,๑๓/๒๗๘/๓๓๑,๑๓/๓๕๒/๔๓๐,๑๓/๓๘๗/
๔๘๑,๑๕/๑๘๗/๒๖๓,๒๑/๖/๑๐,๒๑/๑๙๑/๒๗๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุทาน  ไดแ้ก่ พระคาถาทีท่รงเปล่งดว้ยพระทยั
อนัสหรคตดว้ยโสมนสั สมัปยตุดว้ยญาณ พรอ้มทัง้ขอ้ความ  อนัประกอบอยู่
ดว้ย รวมเป็นพระสตูร ๘๒ สตูร (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๖/๒๘๒, ว.ิอ. (บาล)ี ๑/
๒๖)  

อทุาน , พระ : ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึง อยู ่ ณเขมยิอมัพวนั เขตกรุงพาราณส ี ทีไ่ดส้นทนาธรรม
กบัโฆฏมขุพราหมณ์ ทาํใหพ้ราหมณ์ไดม้โีอกาสทาํบุญ ถวายเงนิและทอง แต่
พระอุเทนไมร่บั ใหท้าํบุญสรา้งโรงทาน ดงัคาํในโฆฏมขุสตูรวา่ ทา่นพระอุเทนอ
ยู่ ณเขมยิอมัพวนั  เขตกรุงพาราณส ี  สมยันัน้พราหมณ์ชือ่โฆฏมขุะไดไ้ปกรุง
พาราณส ี ดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง  ครัง้นัน้แล โฆฏมขุพราหมณ์ เดนิเทีย่วเล่น
อยู ่  ไดเ้ขา้ไปยงัเขมยิอมัพวนั ไดส้นทนากบัพระอุเทน จนเกดิความเลื่อมใส ดงั
คาํทา้ยสตูรวา่ ดงัคาํวา่ ทา่นอุเทน  ถา้ทองและเงนินัน้ไม่สมควร  ขา้พเจา้จะให้
สรา้งวหิารถวายทา่นอุเทน ทา่นพระอุเทนกลา่ววา่ พราหมณ์  ถา้ท่านปรารถนา
จะใหส้รา้งวหิารถวายอาตมภาพกข็อใหส้รา้งโรงฉนัถวายแก่สงฆใ์นเมอืงปาตลี
บุตรเถดิโฆฏมขุพราหมณ์ กล่าววา่ ดว้ยบุญทีท่า่นอุเทนชกัชวนขา้พเจา้ใน
สงัฆทานนี้ขา้พเจา้ชืน่ชมยนิดเีหลอืประมาณ ทา่นอุเทน ขา้พเจา้จะสรา้งโรงฉนั
ถวายแก่สงฆใ์นเมอืงปาตลบุีตรดว้ยเบีย้เลีย้งประจาํสว่นนี้  และเบีย้เลีย้งประจาํ
สว่นอื่น ครัง้นัน้แล โฆฏมขุพราหมณ์ใหจ้ดัสรา้งโรงฉนัถวายแก่สงฆใ์นเมอืงปาต
ลบีตุรดว้ยเบีย้เลีย้งประจาํสว่นนี้ และเบีย้เลีย้งประจาํสว่นอื่น ๆ  โรงฉนันัน้
ปัจจุบนัเรยีกวา่ โฆฏมขุ ี (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๒/๕๑๕) 

อทุานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการเปล่งอุทาน พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนัไดท้รงเปล่งอุทานวา่ ภกิษุผูน้้อมใจไปวา่ ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็
ไมพ่งึม ี ถา้กรรมสงัขาร(การปรุงแต่งกรรม)จกัไมไ่ดม้แีลว้ ปฏสินธขิองเรากจ็กั
ไมม่ ีพงึตดัโอรมัภาคยิสงัโยชน์(สงัโยชน์เบือ้งตํ่า)ได ้  

  เมือ่ภกิษุรปูหนึ่งทลูถามวา่ ภกิษุผูน้้อมใจไปอยา่งนัน้จะตดัโอรมัภาคยิ
สงัโยชน์ไดอ้ยา่งไร จงึตรสัอธบิายวา่ ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ไมไ่ดเ้หน็พระอรยิะ ไม่
ฉลาดและไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้หน็สตับรุุษ ไมฉ่ลาด
และไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของสตับุรษุ พจิารณาเหน็ขนัธ ์๕ โดยความเป็น
อตัตา พจิารณาเหน็อตัตาวา่มขีนัธ ์ ๕ พจิารณาเหน็ขนัธ ์ ๕ ในอตัตา หรอื
พจิารณาเหน็อตัตาในขนัธ ์๕ จงึไม่รูช้ดัขนัธ ์๕ ทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา 
ถูกปัจจยัปรุงแต่งและจกัม ี ตามความเป็นจรงิวา่ ขนัธ ์ ๕ ไมเ่ทีย่งเป็นตน้ สว่น
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อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเป็นตน้ ไมพ่จิารณาเหน็อยา่งนัน้ จงึตดัโอรมัภาคยิสงัโยชน์
ได ้ 

  เมือ่ภกิษุนัน้ทลูถามอกีวา่ เมือ่ภกิษุรู ้ เหน็อยา่งไร อาสวะจงึจะสิน้ไป จงึตรสั
อธบิายวา่ ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ยอ่มสะดุง้ในทีไ่มค่วรสะดุง้อยา่งนี้วา่ ถา้เราไมพ่งึ
ม ีแมบ้รขิารของเรากไ็มพ่งึม ีถา้กรรมสงัขารจกัไมไ่ดม้แีลว้ ปฏสินธขิองเรากจ็กั
ไมม่ ี สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั ไมส่ะดุง้ในทีไ่มค่วรสะดุง้อยา่งนัน้ และวญิญาณที่
เขา้ถงึรปู เวทนา สญัญาและสงัขาร เมือ่ตัง้อยู ่ กพ็งึมรีปู เวทนา สญัญาและ
สงัขารเป็นอารมณ์และเป็นทีต่ ัง้ เขา้ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ จงึถงึ
ความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้ ดงันัน้ เธอทัง้หลายจงึไมค่วรยดึถอืคาํพดูวา่ เรา
จกับญัญตักิารมา การไป เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อุปยสตูรใน
วรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๕/๗๘ 

อทุายิเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระอุทายเีถระ พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุทัง้หลายวา่คน
พาล  แมจ้ะอยูใ่กลบ้ณัฑติชัว่ชวีติ กไ็ม่รูแ้จง้ธรรม  เหมอืนทพัพไีมรู่ร้สแกง 
ฉะนัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๖๔/๔๗)  

อทุายิพราหมณ์ : ชื่อพราหมณ์คนหน่ึง ทีม่คีวามสนใจการบชูายญัฆา่สตัว ์ แต่พระพทุธเจา้สอน
การบชูายญัทีไ่มม่กีารฆา่สตัว ์ มปีรากฏในอุทายสีตูร ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ เราสรรเสรญิยญัทีไ่มม่กีริยิา คอืนิจทานและอนุกลูยญั  คอืยญัทีไ่มม่กีาร
ฆา่โค ๑ ยญัทีไ่มม่กีารฆา่แพะ แกะ  ๑  ยญัทีไ่มม่กีารฆา่ไก่ สกุร ๑ ยญัทีไ่มท่าํ
ใหส้ตัวต์่าง ๆ  ไดร้บัความเดอืดรอ้น๑ ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะพระอรหนัต์
หรอืทา่นผูบ้รรลุอรหตัตมรรคยอ่มเกีย่วขอ้งกบัยญัทีไ่มม่กีริยิาอยา่งนี้ (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๐/๖๖) 

อทุายิสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อทุายิสตูร พระสตูรว่าดว้ยปัญหาของอุทายพิราหมณ์  อุทายพิราหมณ์เขา้

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัแลว้ทลูถามวา่ แมพ้ระโคดมกท็รงสรรเสรญิยญั
ของพวกขา้พเจา้หรอื พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราไมไ่ดส้รรเสรญิ ไม่ไดต้เิตยีน
ยญัไปเสยีทัง้หมด เราไมส่รรเสรญิยญัทีม่กีริยิา ๔ (ดงัทีก่ล่าวไวใ้นอุชชยสตูร) 
เพราะพระอรหนัตห์รอืทา่นผูบ้รรลุอรหตัตมรรค ยอ่มไม่เกีย่วขอ้งกบัยญัทีม่ี
กริยิาอยา่งนัน้ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๐/๖๖) 

 2.อทุายิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพระอุทาย ี ทา่นพระอานนทแ์ละทา่นพระอทุายอียู ่
ณ โฆสติาราม ทา่นพระอุทายเีขา้ไปถามทา่นพระอานนทว์า่ พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่กายน้ีเป็นอนตัตา เหตุนัน้ แมว้ญิญาณน้ี ทา่นจะบอก แสดง บญัญตั ิ
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กาํหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ย วา่เป็นอนตัตาไดไ้หม ทา่นพระอานนทต์อบ
วา่ แมว้ญิญาณนี้กส็ามารถกล่าววา่เป็นอนตัตาได ้ 

  : เพราะอาศยัอายตนะภายในและอายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ จงึเกดิหรอื 
: อยา่งนัน้  

  : ถา้เหตุและปัจจยัทีท่าํใหว้ญิญาณ ๖ เกดิแลว้พงึดบัทุกสิง่ไมเ่หลอืโดย
ประการทัง้ปวง วญิญาณ ๖ จะพงึปรากฏบา้งหรอื : ไม่ปรากฏ  

  : วญิญาณ ๖ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่เป็นอนตัตา เพราะเหตุเชน่นี้หรอื : บุรุษ
ผูต้อ้งการแก่นไม ้ แสวงหาแก่นไม ้ เทีย่วแสวงหาแก่นไม ้ ถอืขวานเขา้ป่าพบตน้
กลว้ยใหญ่ ตน้ใหม ่สงูมาก พงึตดัโคนและปลายแลว้ปอกกาบออก แมก้ระพีต้น้
กลว้ยนัน้กย็งัหาไมพ่บ ไม่ตอ้งกล่าวถงึแก่นเลย แมฉ้นัใด ภกิษุกฉ็นันัน้ เมือ่ไม่
พจิารณาเหน็อตัตาหรอืสิง่ทีเ่นื่องดว้ยอตัตาในผสัสายตนะ ๖ คอื อายตนะ
ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ และวญิญาณ ๖ มาประจวบกนั ยอ่มไมย่ดึถอืสิง่
ใดในโลก เมือ่ไมย่ดึถอื กไ็ม่ดิน้รน เมือ่ไมด่ิน้รน กด็บัไปเฉพาะตน รูช้ดัวา่ชาติ
สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็น
อยา่งนี้อกี๑๘/๒๓๔/๒๒๘ 

  ฏกีาอธบิายวา่ คาํวา่ บอก หมายถงึกล่าวคาํเริม่ตน้ แสดงคาํเริม่ตน้ คาํวา่ 
แสดง หมายถงึการใหอุ้ทเทส (คาํเริม่ตน้) จบลง คาํว่า บญัญตัิ หมายถงึ
ประกาศใหรู้ถ้งึเนื้อความตามทีต่ ัง้อุทเทสไวโ้ดยประการต่าง ๆ ตามทีย่กแสดง
ไว ้ (องฺ.จตุกฺก.ฏกีา (บาล)ี ๒/๑๗๒/๔๓๔)คาํวา่ กาํหนด หมายถงึการให้
เนื้อความนัน้ดาํเนินไปโดยประการต่าง ๆ คาํวา่ เปิดเผย หมายถงึการชีแ้จง
แสดงเนื้อความตามทีต่ ัง้อุทเทสไวโ้ดยการวกกลบัมาอธบิายซ้ําอกี คาํวา่ 
จาํแนก หมายถงึการจาํแนกประเดน็ทีเ่ปิดเผยแลว้ คาํวา่ ทาํให้ง่าย หมายถงึ
การแสดงประเดน็ทีจ่าํแนกไวใ้หช้ดัเจนดว้ยการชีเ้หตุและยกอุทาหรณ์ต่าง ๆ มา
ประกอบ (องฺ.จตุกฺก.ฏกีา (บาล)ี๒/๑๗๒/๔๓๕) 

 3.อทุายิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพระอุทาย ี ทา่นพระอุทายไีดก้ราบทลูพระผูม้พีระ
ภาควา่ ทา่นรูส้กึอศัจรรยใ์จทีเ่กดิความรกั ความเคารพ ความละอาย และความ
เกรงกลวัในพระผูม้พีระภาคมาก และเมือ่ครัง้เป็นคฤหสัถ ์ กไ็มไ่ดน้บัถอืพระ
ธรรมและพระสงฆเ์ลย แต่เพราะเหน็แก่ความรกั ความเคารพ ความละอาย และ
ความเกรงกลวัในพระผูม้พีระภาค จงึออกบวช ครัน้ออกบวชแลว้ไดฟั้งธรรมจาก
พระผูม้พีระภาค จงึไดรู้ช้ดัอรยิสจั ๔ และไดบ้รรลุอรหตัตผลดว้ยการเจรญิ
โพชฌงค ์๗  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๑๑/๑๔๒) 
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อทุายี, พระ : ชือ่พระภกิษุรปูหน่ึงชาวกรงุสาวตัถ ี สอนพระเสยยกะ ใหป้ล่อยอสจุ ิ ดงัคาํวา่ 
ทา่นพระอุทายแีนะนําวา่ ถา้เป็นอยา่งนัน้ คุณจงฉนัอาหารตามตอ้งการ  จาํวดั 
สรงน้ําตามตอ้งการเถดิ  เสรจ็แลว้เมือ่คุณเกดิความกระสนัถกูราคะรบกวนจติ
ขึน้มา กจ็งใชม้อืพยายามทาํน้ําอสจุใิหเ้คลื่อน (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๓๔/๒๔๙) 

 2.ชือ่พระเถระรปูหนึ่ง มปีรากฏในสมัปสาทนียสตูร ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “อุทาย ี เธอจงดคูวามมกัน้อย  ความสนัโดษ  ความ
ขดัเกลาของตถาคตผูม้ฤีทธิม์ากอยา่งนี้  มอีานุภาพมากอยา่งนี้  แต่ถงึกระนัน้ก็
ไมโ่ออ้วด  ถา้พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกไดเ้หน็ประจกัษ์ธรรมเพยีงขอ้หนึ่งจาก
ธรรมของเราน้ีแลว้ ดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ี  พวกเขาจะตอ้งยกธงเทีย่วประกาศ อุ
ทาย ี  เธอจงด ูความมกัน้อย  ความสนัโดษ  ความขดัเกลาของตถาคตผูม้ฤีทธิ ์
มากอยา่งนี้มอีานุภาพมากอยา่งนี้แต่ถงึกระนัน้กไ็ม่โออ้วด หรอืดงัคาํใน วา่ ครัน้
เวลาเยน็  ทา่นพระอุทายอีอกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่
ประทบั ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้นัง่  ณ  ทีส่มควร  (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๑๖๒/๑๒๔,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๘/๑๖๕) 

 3.ชือ่ภกิษุรปูหนึ่ง มปีรากฏในพหุเวทนยิสตูร ดงัคาํวา่ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกงัคะเขา้
ไปหาทา่นพระอุทายถีงึทีอ่ยู ่ ไหวแ้ลว้นัง่  ณ  ทีส่มควร  ไดเ้รยีนถามท่านพระอุ
ทายวีา่ ท่านอุทายพีระผูม้พีระภาคตรสัเวทนาไวเ้ทา่ไร ขอรบัทา่นพระอุทายี
ตอบวา่ ชา่งไม ้พระผูม้พีระภาคตรสัเวทนาไว ้๓  ประการ  คอื(๑) สขุเวทนา 
(๒)  ทุกขเวทนา (๓)  อทุกขมสขุเวทนา  พระผูม้พีระภาคตรสัเวทนาไว ้ ๓ 
ประการนี้ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๘/๙๐) 

  พระอุทาย ี มปีรากฏอกีหลายแหง่ เชน่ ,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๓๓/๑๖๔,๑๘/
๒๓๔/๒๒๘,๑๘/๒๖๗/๒๙๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๐๗/๑๓๘,๑๙/๒๑๑/๑๔๓,องฺ.ตกิ.
(ไทย) ๒๐/๘๑/๓๐๘,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๖๗) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พระเถระชือ่อุทายมี ี๓ องค ์คอื (๑) พระโลฬุทาย ี
(๒) พระกาฬุทาย ี(๓) พระมหาอุทาย ีในทีน้ี่หมายถงึ  พระมหาอุทาย ี(ท.ีปา.อ. 
(บาล)ี ๑๖๒/๙๒)  

อทุายีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทา่นพระอุทาย ีม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนัคอื 
 1.อทุายีสตูร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ โฆสติาราม เขตกรุงโกสมัพ ี พระ

อานนทเ์หน็พระอุทายแีสดงธรรมแก่คฤหสัถห์มู่ใหญ่ จงึเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค
แลว้กราบทลูเรือ่งนัน้ใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ การแสดงธรรม
แก่บุคคลอื่นมใิชท่าํไดง้า่ย ภกิษุเมือ่จะแสดงธรรมแก่ผูอ้ื่น พงึตัง้ธรรม ๕ ไวใ้น
ตน คอื (๑) แสดงธรรมไปตามลาํดบั(เชน่ แสดงเรือ่งทานลาํดบัที ่๑ ศลีลาํดบัที ่
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๒ เรื่องสวรรคล์าํดบัที ่๓) (๒) แสดงธรรมอา้งเหตุ (๓) แสดงธรรมอาศยัความ
เอน็ด(ูคอือนุเคราะหด์ว้ยคดิวา่ จกัเปลือ้งผูม้คีวามคบัแคน้มากใหพ้น้จากความ
คบัแคน้) (๔) แสดงธรรมโดยไมเ่พง่อามสิ (ไมมุ่ง่หวงัปัจจยั ๔ เพือ่ตน) (๕) ไม่
แสดงธรรมกระทบตนและผูอ้ื่น (ไมแ่สดงธรรมยกตนขม่ทา่น) (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๕๙/๒๖๓) 

 2.อทุายีสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัถามพระอุทายถีงึ ๓ ครัง้วา่ อนุสสตฏิฐานมี
เทา่ไร พระอุทายไีดแ้ตน่ิ่งอยู ่ พระอานนทจ์งึบอกกบัทา่นพระอุทายวีา่พระ
ศาสดาตรสัถาม  

  พระอุทายกีลา่ววา่ ผมไดย้นิพระดาํรสัแลว้ แลว้กราบทลูวา่ ปุพเพนิวาสานุส
สตญิาณ เป็นอนุสสตฏิฐาน พระผูม้พีระภาคตรสักบัพระอานนทว์า่ เรารู ้ อุทาย ี
เป็นโมฆบุรษุ ไมป่ระกอบอธจิติอยู ่ แลว้ตรสัถามพระอานนทว์า่อนุสสตฏิฐานมี
เทา่ไร  พระอานนทก์ราบทลูวา่ ม ี ๕ คอื (๑) บรรลุฌาน ๓ เบือ้งตน้ (๒) 
มนสกิารอาโลกสญัญา (๓) พจิารณาเหน็กายแยกเป็นสว่นๆวา่ ไมส่ะอาด ( ๔) 
เหน็สรรีะทีถู่กทิง้ไวใ้นป่าชา้หลายวนัแลว้ กน้็อมกายน้ีเขา้ไปเปรยีบเทยีบวา่ แม้
กายน้ีเป็นเชน่นัน้ ไมล่่วงพน้ความเป็นอยา่งนี้ไปได ้ (๕) บรรลุจตตุถฌาน แลว้
ทรงสรรเสรญิพระอานนท ์แลว้ทรงแสดงอนุสสตฏิฐานที ่๖ คอื มสีตใินเวลากา้ว
ไป ถอยกลบั ยนือยู ่นัง่อยู่ นอนอยู ่และทาํการงานอยู ่(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๙/
๔๖๗) 

   พระภกิษุชือ่อุทายมี ี๓ องค ์คอื (๑) พระโลฬุทาย ี (๒) พระกาฬุทาย ี (๓) 
พระมหาอุทาย ีในทีน้ี่หมายถงึ  พระมหาอุทาย ี(ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๑๖๒/๙๒) 

อทุายีเถรคาถา : ภาษติของพระอุทายเีถระ ,คาถาของพระอุทายเีถระ  ทา่นพระอุ
ทายเีถระเมือ่จะชมเชยพระศาสดากล่าววา่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูท้รงบงัเกดิใน
หมูม่นุษย ์ ฝึกฝนพระองคแ์ลว้  มพีระหฤทยัตัง้มัน่ ทรงดาํเนินไปในทางที่
ประเสรฐิ  ทรงยนิดใีนธรรมเป็นทีส่งบระงบัจติ ทรงถงึความสาํเรจ็แหง่ธรรมทัง้
ปวงพระองคใ์ดทีม่นุษยท์ัง้หลาย นอบน้อม  พระสมัมาสมัพุทธเจา้พระองคน์ัน้
แมเ้ทวดาทัง้หลายก ็นอบน้อม  ขา้พเจา้ฟังมาแต่พระอรหนัตท์ัง้หลายดงัวา่มาน้ี 
เทวดาและมนุษยท์ัง้หลายยอ่มนอบน้อมพระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระองคใ์ด  ผู้
ทรงล่วงสงัโยชน์ทัง้ปวง  เสดจ็ออกจากป่า๑  มาสูนิ่พพาน  เสดจ็ออกจากกาม
มายนิดใีนเนกขมัมะ  เหมอืนทองคาํทีพ่น้จากหนิ พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองค์
นัน้แล  เป็นดุจชา้งตวัประเสรฐิ ทรงรุง่เรอืงล่วงโลกพรอ้มทัง้เทวโลก  ดุจภเูขา
หมิวนัตเ์หนือภเูขา ศลิาเหล่าอื่น  ทรงมพีระนามวา่นาคโดยแทจ้รงิ  ทรงยอด
เยีย่ม กวา่ผูท้ีม่นีามวา่นาคทัง้หมด ฯลฯ ไฟกองใหญ่ทีลุ่กโชน  เมือ่หมดเชือ้ก็
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ดบัไป ถงึเมือ่ยงัมเีถา้อยู ่  เขากเ็รยีกวา่  ไฟดบั อุปมาทีใ่หรู้แ้จม่แจง้เนื้อความ
ขอ้น้ี วญิญชูนทัง้หลายแสดงไวแ้ลว้ ทา่นผูท้ีม่นีามวา่มหานาคทัง้หลายจะรูแ้จง้
พญาชา้งคอืพระพทุธเจา้ อนัเราผูไ้ดน้ามวา่นาคแสดงไวแ้ลว้ พญาชา้งคอื
พระพทุธเจา้ ปราศจากราคะ  โทสะ  โมหะ หมดอาสวะ  เมือ่ทรงละพระวรกาย  
จะไมม่อีาสวะปรนิิพพาน(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๘๙/๔๕๗) 

อทุาหรณ์ : ตวัอยา่ง, การอา้งองิ, การยกขึน้ใหเ้หน็ ดงัคาํในมหาสตุโสมชาดกทีก่าฬ
เสนาบด ี เมือ่จะนําเรือ่งมาแสดง  จงึกราบทลูว่า พระองคท์รงประมาทไปแลว้ มี
พระทยัยนิดยีิง่นกัในรส(เน้ือมนุษย)์ ถา้เป็นคนพาลต่อไป ยงัไมท่รงรูส้กึอยา่งนี้  
จะตอ้งมาละทิง้พระโอรส  พระมเหสแีละพระญาต ิ จะกลบัมาเสวยตวัพระองค์
เอง เพราะไดท้รงสดบัอุทาหรณ์ทีข่า้พระองคนํ์ามากราบทลูนี้ ขอความพอ
พระทยัทีจ่ะเสวยเนื้อมนุษยจ์งคลายไปเถดิ (ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๓๘๐/๑๖๐) 

อทิุศ  :  เฉพาะ, เจาะจง, เพง่เลง็ถงึ, ทาํเพือ่,หมายใจต่อ, มุง่ใหแ้ก่, มุง่ไปยงั, มุง่ไปที(่ดงั
ตวัอยา่งในประโยคต่างๆ วา่ “เขาออกบวชอุทศิพระพทุธเจา้”, “เธอใหท้านอุทศิ
หมูญ่าต”ิ, “พระเถระเดนิทางไกลจากเมอืงสาวตัถอุีทศิหมูบ่า้นนัน้”, “นายวาณิช
ลงเรอืออกมหาสมทุรอุทศิสวุรรณภมู”ิ);ในภาษาไทย มกัใชใ้นความหมายที่
สมัพนัธก์บัประเพณีการทาํบุญเพือ่ผูล้ว่งลบั หมายถงึ ตัง้ใจทาํการกุศลนัน้โดย
มุง่ใหเ้กดิผลแก่ผูต้ายทีต่นนกึถงึ ดงัคาํในวหิารวมิาน ทีเ่ทพธดิาองคห์น่ึงกล่าว
วา่ พระคุณเจา้ผูเ้จรญิ  นางวสิาขามหาอุบาสกิาสหายของดฉินัอยูใ่นกรุงสาวตัถี
ไดจ้ดัสรา้งมหาวหิารถวายสงฆ ์  ดฉินัไดเ้หน็อาคารและการบรจิาคทรพัยจ์าํนวน
มากอุทศิสงฆ ์ เป็นทีพ่อใจของดฉินัเชน่นัน้  จงึเลื่อมใสแลว้อนุโมทนาในบุญนัน้ 
(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๗๓๖/๘๕) 

อทิุสสมงัสะ :  เนื้อสตัวท์ีเ่ขาฆา่เจาะจงเพือ่ถวายภกิษุ ทา่นมใิหภ้กิษุฉนั, หากภกิษุฉนัทัง้ได้
เหน็ ไดย้นิ หรอืสงสยัว่าเขาฆา่เพือ่ถวายตน ตอ้งอาบตัทิุกกฏ;ตรงขา้มกบั 
ปวตัตมังสะ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ดปูระกอบในชวีกสตูร
ทีก่ล่าวไวว้่า หมอชวีกโกมารภจัเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบักราบทลู
วา่    ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ  ขา้พระองคไ์ดฟั้งมาอย่างนี้วา่ชนทัง้หลายฆา่สตัว์
เจาะจงถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมกท็รงทราบการนัน้  แต่กย็งัเสวย
เนื้อทีเ่ขาฆา่เจาะจงพระองค ์ ทีเ่ขาอาศยัพระองคท์าํ พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ชี
วก เรากล่าวเนื้อทีภ่กิษุไมค่วรฉนัไวด้ว้ยเหตุ ๓  ประการ คอื ๑.  เน้ือทีต่นเหน็ 
๒.  เนื้อทีต่นไดย้นิ ๓.  เน้ือทีต่นสงสยั เรากล่าวเน้ือทีภ่กิษุไมค่วรฉนัไวด้ว้ยเหตุ 
๓ ประการน้ีแลเรากล่าวเน้ือทีภ่กิษุควรฉนัไวด้ว้ยเหตุ  ๓  ประการ  คอื๑. เน้ือที่
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ตนไม่เหน็  ๒.  เน้ือทีต่นไมไ่ดย้นิ ๓.  เนื้อทีต่นไมส่งสยั  ชวีก เรากล่าวเนื้อที่
ภกิษุควรฉนัไวด้ว้ยเหตุ  ๓  ประการนี้แล(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๒/๔๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า เนื้อทีต่นเหน็หมายถงึเน้ือสตัวห์รอืเนื้อปลาทีภ่กิษุ
เหน็ทายกฆา่(นํามาปรุงอาหาร) ถวายหมูภ่กิษุ เนื้อทีต่นไดย้นิ และเนื้อทีต่น
สงสยักม็นียัเดยีวกนั (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๕๒/๓๕)  

อทิุศกายและใจ : มุง่มัน่บาํเพญ็เพยีรไมห่วงกายและใจ คอืมุง่ทีจ่ะบรรลุอรหตัตผล โดยไมห่่วง
อาลยัต่อรา่งกายและชวีติของตน ดงัในมหาวรรควา่ ทา่นพระโสณะไดต้ัง้ความ
เพยีรใหพ้อด ี ปรบัอนิทรยีใ์หเ้สมอกนัและถอืเอานมิติในความเสมอกนันัน้ได้
หลกีไปอยูผู่เ้ดยีว  ไมป่ระมาท มคีวามเพยีรอุทศิกายและใจ  ไมน่านนกั กไ็ดท้าํ
ใหแ้จง้ประโยชน์ยอดเยีย่มอนัเป็นทีสุ่ดแห่งพรหมจรรยห์รอืดงัคาํในมหา
ปรนิิพพานสตูรวา่ สภุทัทปรพิาชก ไดก้ารบรรพชาไดก้ารอุปสมบทในสาํนกัของ
พระผูม้พีระภาคแลว้แล  เมือ่ทา่นสภุทัทะไดบ้รรพชาอุปสมบทแลว้ไมน่านหลกี
ออกไปอยูผู่เ้ดยีวไมป่ระมาทมคีวามเพยีรอุทศิกายและใจอยู ่ ไมน่านนกักท็าํให้
แจง้ซึง่ประโยชน์ยอดเยีย่มอนัเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๔๓/
๘,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๐๔/๑๕๒,๑๐/๒๑๕/๑๖๔,๔๑๐/๑๘/๓๕๒,ม.ม.(ไทย) ๑๒/
๕๒/๔๒,๑๒/๕๔/๔๓,๑๒/๘๐/๖๙,๑๒/๒๐๗/๒๑๙,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘/๑๙,๑๓/
๘๒/๘๓,๑๓/๑๘๓/๒๑๒,๑๓/๒๙๙/๓๕๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่คาํวา่ อุทศิกายและใจอยูใ่นทีน้ี่หมายถงึมุ่งทีจ่ะบรรลุ
อรหตัตผล โดยไมห่ว่งอาลยัต่อร่างกายและชวีติของตน (ท.ีม.อ.(บาล)ี ๒๐๔/
๑๙๐, สารตฺถ.ฏกีา (บาล)ี ๓/๒๔๓/๓๕๓)  

อทิุศส่วนกศุล : มุง่ใหบุ้ญกุศล ดงัคาํทีเ่ปรตตนหนึ่งกล่าวแก่พระเถระชาวกุณฑนิครรปูหน่ึงซึง่
อยูป่ระจาํทีภ่เูขาสานะมชีือ่วา่  โปฏฐปาทะ ตอนหน่ึงไวว้่า เปรตมารดาบดิาของ
ทา่นเหล่านัน้ตกยาก มรีา่งกายเศรา้หมอง อดึอดัดว้ยของบูดเน่า  ลาํบากยิง่นกั 
เปลอืยกาย  ซูบผอม  สะดุง้  หวาดเสยีวมาก ทาํงานหนกั  ไมก่ลา้ปรากฏตวั 
ขอทา่นกรุณาอนุเคราะหใ์หท้านอุทศิสว่นกุศลใหพ้วกเรา พวกเปรตทีท่าํงาน
หนกัจกัเป็นอยูไ่ดด้ว้ยทานทีท่า่นใหแ้ลว้ (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๔๑๕/๒๓๒) 

อทุุมพรชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยลงิหลอกลงิดว้ยผลมะเดือ่ มเีนื้อความอธบิายวา่ รุกเทวดา
โพธสิตัวเ์หน็ลงิแก่หลอกลงิหนุ่มใหอ้อกจากทีซ่่อนไปหาผลมะเดื่อกนิเพือ่แยง่ที่
อยูเ่มือ่ลงิหนุ่มออกไปแลว้ไมม่ผีลไมด้งัทีบ่อกจงึกลบัมา ลงิแก่ไมย่อมใหท้ีอ่ยู่
เดมิ จงึตอ้งทอ่งเทีย่วทนหนาวไปตลอกทัง้คนื กริยิาทีห่ลอกลวงในหมูม่นุษย์
และสตัวน์ัน้ไมต่่างกนั ถา้หลอกดว้ยลาภดว้ยทรพัยท์ีเ่ขาชอบใจแลว้มกัประสพ
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ผลสาํเรจ็ไดง้า่ยแต่การหลอกลวงนัน้เป็นกริยิาทีเ่ลวใคร ๆ ไมค่วรถอืปฏบิตั ิ (ข.ุ
ชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๔๒/๑๕๒) 

อทุุมพรผลทายกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุทุมพรผลทายกเถระ มเีนื้อความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายผลมะเดื่อแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี ผูป้ระเสรฐิ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กั
ทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๑๕/๕๖๕) 

อทุุมพระ, เมอืง : ชื่อเมอืงแห่งหนึ่งทีพ่ระเรวตเถระไปพกัอยู ่ดงัคาํในจฬูวรรควา่ ทา่นพระเรวตะ
เดนิทางจากเมอืงกณัณกุชชะไปเมอืงอุทุมพระ  ต่อมา ทา่นพระเรวตะเดนิทาง
จากเมอืงอุทุมพระไปเมอืงอคัคฬปุระ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๕๑/๔๐๓,๗/๔๕๘/๔๑๙) 

อทุุมพริกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการบนัลอืสหีนาททีอุ่ทุมพรกิาราม พระสตูรวา่ดว้ยการบนัลอืสี
หนาททีอุ่ทุมพรกิาราม ซึง่อยูใ่นเขตกรุงราชคฤห ์แควน้มคธ ชือ่น้ีตัง้ตามเนื้อหา
สาระของพระสตูร สนัธานคหบดชีาวกรุงราชคฤห ์ ออกจากบา้นแต่เชา้เพือ่ไป
เฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ ภเูขาคชิฌกฏู แต่เหน็วา่ยงัเชา้เกนิไปจงึแวะเขา้ไป
สนทนากบันิโครธปรพิาชก ณ อุทุมพรกิาราม ไดก้ล่าวเปรยีบปฏปิทาของพวก
ปรพิาชกกบัของพระผูม้พีระภาควา่ พวกปรพิาชกเมือ่มาประชุมพบปะกนั ชอบ
พดูเสยีงดงัดว้ยเรือ่งดริจัฉานกถา สว่นพระผูม้พีระภาคทรงใชเ้สนาสนะอนัสงบ
สงดั มเีสยีงเบา 

  นิโครธปรพิาชกกล่าววา่ พระสมณโคดมจะเจรจากบัใครได ้ จะเขา้ไปสนทนา
กบัใครได ้ จะมปัีญญาเฉลยีวฉลาดเหนือกวา่ใคร ปัญญาของพระสมณโคดม
เหมาะกบัเรอืนวา่งเทา่นัน้ พระสมณโคดมไมก่ลา้เขา้สูบ่รษิทั ไมส่ามารถจะ
เจรจาได ้พระองค ์ประทบัอยู่ภายในทีส่งดั เหมอืนโคตาบอดเดนิวนเวยีนอยู ่ณ 
ภายในทีส่งดัเทา่นัน้ คหบด ีขอใหพ้ระสมณโคดมมาสูบ่รษิทัน้ีเถดิ พวกเราจะผกู
พระสมณโคดมดว้ย ปัญหาขอ้เดยีวเท่านัน้เหวีย่งใหห้มนุเหมอืนหมอ้เปล่า 
ฉะนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคทรงทราบการสนทนานัน้ดว้ยพระโสตธาตุอนัเป็นทพิย ์ จงึ 
เสดจ็ลงจากภเูขาคชิฌกฏูไปยงัฝัง่โบกขรณีสมุาคธาและเสดจ็จงกรมอยู่
กลางแจง้ เมื่อนิโครธปรพิาชกเหน็จงึตกลงกบัคณะวา่ ถา้พระผูม้พีระภาคเสดจ็
มาสูบ่รษิทันัน้จะทลูถามวา่ พระองคท์รงแนะนําสาวกดว้ยธรรมอะไรทีท่าํให้
สาวกเหล่านัน้ถงึความเบาใจ ปฏญิาณอาทพิรหมจรรย ์ (โลกุตตรมรรค) อนัเป็น
ทีพ่ึง่ชัน้สงู และเมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาถงึ เขากท็ลูถามปัญหาน้ี 
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  ๑. พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ธรรมทีท่รงไดแ้นะนําเหลา่สาวกนัน้ ผูน้บัถอื
ลทัธอิื่นไมส่ามารถเขา้ใจได ้ ขอใหท้ลูถามปัญหาทีเ่กีย่วกบัลทัธขิองเขาเถดิ 
นิโครธ-ปรพิาชกกราบทลูวา่ ตนนบัถอืลทัธกิารกดีกนับาปดว้ยตบะ และทลูถาม
วา่ การกดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์เป็นอยา่งไร ทีไ่มบ่รบิรูณ์เป็นอยา่งไร 

  ๒. ทรงแสดงวธิบีาํเพญ็ตบะของพวกอเจลก (นกับวชเปลอืย) และของ
ปรพิาชก ต่าง ๆ โดยละเอยีด ตัง้แต่นกับวชเปลอืยทีไ่มม่มีารยาท เลยีมอื ไมร่บั
อาหารทีเ่ขาเชญิไป ไมห่ยดุรบัอาหารทีเ่ขาเชญิใหห้ยดุ จนถงึถอืการอาบน้ําวนั
ละ ๓ ครัง้ แลว้ตรสั ถามวา่ การกดีกนับาปดว้ยตบะเหล่าน้ี เป็นลทัธกิารกดีกนั
บาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์หรอืไมบ่รบิรูณ์ นิโครธปรพิาชกทลูตอบวา่ เป็นลทัธกิาร
กดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์ 

  ๓. ทรงแยง้วา่ ยงัไมบ่รบิรูณ์ ยงัเศรา้หมองอยู ่ เมือ่นิโครธปรพิาชกทลูถามวา่ 
เพราะเหตุไร จงึยงัไมบ่รบิรูณ์ จงึทรงแสดงอุปกเิลส คอื เหตุทีท่าํใหก้ารกดีกนั
บาปดว้ยตบะเหล่านัน้ไมบ่รบิรูณ์จาํนวน ๒๒ ขอ้ แลว้ตรสัถามวา่ การกดีกนั
บาปดว้ย ตบะเหล่านัน้ไมบ่รบิรูณ์จรงิหรอืไม ่เขาทลูตอบวา่ ไมบ่รบิรูณ์จรงิ และ
ทลูขอใหท้รงแสดงการกดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์ 

  ๔. ทรงแสดงการกดีกนับาปดว้ยตบะทีถ่งึความบรสิทุธิ ์๒๒ ขอ้ มนียัตรงกนั
ขา้มกบัอุปกเิลส ๒๒ ขอ้ขา้งตน้ แลว้ตรสัถามวา่ การกดีกนับาปดว้ยตบะที ่ทรง
แสดงนัน้ เป็นลทัธกิารกดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์หรอืไม ่ เขาทลูตอบวา่ 
บรบิูรณ์แบบถงึยอดถงึแก่นทเีดยีว ทรงแยง้วา่ ยงัไมบ่รบิรูณ์ถงึยอดถงึแก่น 
บรบิูรณ์แคส่ะเกด็เทา่นัน้ 

  ๕. เมือ่นิโครธปรพิาชกทลูขอใหแ้สดงการกดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์ถงึ
ยอดถงึแก่น จงึทรงแสดงวตัรสงัวร ๔ ประการ ทรงแนะใหล้ะนวิรณ์ ๕ ใหเ้จรญิ 
อปัปมญัญา ๔ โดยแผจ่ติไปยงัหมูส่ตัวท์ัว่ทุกทศิตลอดโลกอนัหาประมาณมไิด ้
แลว้ตรสัถามวา่ เป็นลทัธกิารกดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์หรอืไม ่ เขาทลูตอบ
วา่ บรบิรูณ์ถงึยอดถงึแก่นแน่นอน แต่ทรงแยง้วา่ ยงัไมถ่งึยอดถงึแก่น เป็นแค่
เปลอืก เทา่นัน้ 

  ๖. เมือ่นิโครธปรพิาชกทลูขอใหแ้สดงการกดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์ถงึ
ยอด ถงึแก่น จงึทรงแสดงต่อจากอปัปมญัญา ๔ จนถงึไดปุ้พเพนิวาสานุสสติ
ญาณ คอื การระลกึชาตก่ิอนได ้ ๑ ชาตบิา้ง ๒� ชาตบิา้ง จนถงึ ๑๐๐,๐๐๐ 
ชาต ิและตรสั ถามวา่ เป็นลทัธกิารกดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์หรอืไม ่ เขาทลู
ตอบวา่ บรบิรูณ์ ถงึยอดถงึแก่นโดยแท ้แต่ทรงแยง้วา่ ยงัไมถ่งึยอดถงึแก่น เป็น
แคก่ระพีเ้ทา่นัน้ 



 

๖๕๔๗ 
 

 

  ๗. เมือ่นิโครธปรพิาชกทลูขอใหแ้สดงการกดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์ถงึ
ยอดถงึแก่นต่อไป จงึทรงแสดงต่อจากปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ จนถงึ
จุตปูปาตญาณ หรอื ทพิยจกัษุ แลว้ตรสัถามวา่ เป็นลทัธกิารกดีกนับาปดว้ยตบะ
ทีบ่รบิรูณ์ถงึยอดถงึแก่นหรอืไม ่ เขาทลูตอบวา่ ถงึยอดถงึแก่นแน่นอน และทรง
รบัรองวา่ ถงึยอด ถงึแก่น (ตามลทัธขิองพวกนิครนถป์รพิาชกเหลา่นัน้) ทาํให้
พวกปรพิาชกพอใจเป็นอยา่งมาก 

  ๘. ทรงยอ้นไปถงึปัญหาขอ้แรกทีนิ่โครธปรพิาชกทลูถาม คอืปัญหาทีว่า่ 
ธรรมอะไรทีท่รงใชแ้นะนําเหล่าพระสาวก ทาํใหเ้หล่าพระสาวกถงึความเบาใจ 
ปฏญิาณ อาทพิรหมจรรยอ์นัเป็นทีพ่ึง่ชัน้สงู แลว้ตรสัตอบวา่ ธรรมนัน้ยอดเยีย่ม
กว่าและประณีตกวา่การกดีกนับาปดว้ยตบะทีบ่รบิรูณ์ถงึยอดถงึแก่น ดงัทีท่รง
แสดงมาแลว้ 

  เมือ่ตรสัจบ พวกปรพิาชกสง่เสยีงอือ้องึวา่ พวกตนและอาจารยฉ์ิบหายแลว้ 
พวกตนและอาจารยไ์มรู่ย้ ิง่ไปกวา่น้ีเลย 

  ๙. เมือ่สนัธานคหบดกีล่าวเป็นเชงิเตอืนนิโครธปรพิาชกวา่ไมเ่หน็ทาํตามที่
พดูอวดอา้งไวเ้ลย นิโครธปรพิาชกนัง่นิ่ง เกอ้เขนิ คอตก กม้หน้า ซบเซา ตอบ
ไมไ่ด ้พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ พดูอยา่งนัน้จรงิหรอื เขากราบทลูวา่ พดูจรงิ 
ขอสารภาพผดิ และทลูขอใหท้รงอภยัโทษเพือ่สาํรวมต่อไป พระองคท์รงใหอ้ภยั 
แลว้ตรสัวา่ บคุคล ผูรู้ ้ไมโ่ออ้วด ไมม่มีายาเป็นคนตรงจงมาเถดิ พระองคจ์ะทรง
แนะนําสัง่สอนใหป้ฏบิตัธิรรมเพยีง ๗ ปี ถงึ ๗ วนั กส็ามารถทาํใหบ้รรลุถงึ
ประโยชน์ยอดเยีย่มได ้

  ๑๐. ตรสัสรุปไวใ้นตอนทา้ยวา่ ทีต่รสัอยา่งนี้ มไิดห้วงัจะใหพ้วกปรพิาชกมา
เป็นศษิยข์องพระองค ์ ทัง้มไิดห้วงัจะใหพ้วกเขาเคลื่อนจากอุทเทส จากอาชพีที่
ยดึถอื อยูเ่ดมิมาดาํรงอยูใ่นอกุศลธรรมแต่อยา่งใดทรงหวงัใหเ้ขาละอกุศลกระทาํ
แต่กุศล เทา่นัน้ปรากฏวา่ปรพิาชกเหล่านัน้นัง่นิ่งเหมอืนถูกมารดลใจ(ท.ีปา.
(ไทย)๑๑/๔๙/๓๕) 

อทุุมพริกา : ชือ่อารามของปรพิาชก เป็นอารามทีอ่ยูข่องทา่นนิโครธาราม พรอ้มศษิย ์๓,๐๐๐ 
คน เป็นทีพ่ระผูม้พีระภาคบนัลอืสหีนาท ดงัคาํในอุทุมพรกิาสตูร ทีก่ล่าวไวว้า่ 
ปรพิาชกชือ่นิโครธอาศยัอยูใ่นปรพิาชการามของพระนางอุทุมพรกิาพรอ้มกบั
ปรพิาชกบรษิทัหมูใ่หญ่ประมาณ ๓, ๐๐๐  คน ,ในทา้ยสตูร มอีธบิายไวว้า่ พระ
ผูม้พีระภาคทรงบนัลอืสหีนาท ในอารามของปรพิาชกของพระนางอุทุมพรกิา
แลว้ ทรงเหาะขึน้สูอ่ากาศ ปรากฏพระองคอ์ยูบ่นภเูขาคชิฌกฏู (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๔๙/๓๕,๑๑/๗๙/๕๘) 



 

๖๕๔๘ 
 

 

อเุทน, อบุาสก : ชื่ออุบาสกคนหนึ่ง สรา้งวหิารถวายภกิษุสงฆ ์ ในกรุงสาวตัถ ี ดงัคาํใน
มหาวรรควา่ อุบาสกชือ่อุเทนไดส้รา้งวหิารถวายอุทศิสงฆใ์นแควน้โกศลแลว้สง่
ทตูไปในสาํนกัภกิษุทัง้หลายวา่ ขออาราธนาพระคุณเจา้ทัง้หลายมา  ขา้พเจา้
ปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรมและเหน็ภกิษุทัง้หลาย (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๘๗/
๒๙๔) 

อเุทน, พระ : 1.ชือ่พระภกิษุรปูหนึ่ง เป็นอคัรอุปัฏฐากของพทุธเจา้นามวา่สมุนะ ดงัคาํวา่ พระ
เถระนามวา่อุเทนเป็นพระอุปัฏฐาก ของพระพทุธเจา้พระนามวา่สมุนะ ผู้
แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๖/๖๑๑) 

 2.ชือ่ภกิษุรปูหนึ่ง สมยัพทุธกาล มปีรากฏใน วา่ สมยัหน่ึงทา่นพระอุเทนอยู ่ณ 
เขมยิอมัพวนั เขตกรุงพาราณส ี ไดม้โีอกาสสนทนาธรรมกบั โฆฏมขุพราหมณ์ 
จนทาํใหพ้ราหมณ์ผูน้ี้ไดบ้าํเพญ็ทานสรา้งโรงทาน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๑๒/๕๑๕)    

อเุทน, ราชา,อเุทน, กษตัริย  ์: 1.พระเจา้แผน่ดนิแควน้วงัสะ ครัง้พทุธกาล ครองราชยส์มบตัอิยู่
ทีก่รุงโกสมัพ ี ดงัคาํในจฬูวรรควา่ พระเจา้อุเทนกบัพระมเหสปีระทบัอยูใ่นราช
อุทยานพรอ้มขา้ราชบรพิารพระมเหสขีองพระเจา้อุเทนไดส้ดบัวา่ พระคุณเจา้
พระอานนทผ์ูเ้ป็นอาจารยข์องพวกเรานัง่อยูท่ีโ่คนไมแ้หง่หนึ่งใกลร้าชทยาน 
หรอืดงัคาํในอุเทนสตูรว่า พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ โฆสติาราม เขตกรุง
โกสมัพสีมยันัน้เมือ่พระเจา้อุเทนเสดจ็ประพาสพระราชอุทยาน  ภายใน
พระราชวงัถูกไฟไหม ้ หญงิ๕๐๐ คน มพีระนางสามาวดเีป็นหวัหน้า  ต่าง
เสยีชวีติทัง้หมด (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๔๕/๓๘๗, ๗/๔๔๕/๓๘๘, ๗/๔๔๕/๓๘๙, ๗/
๔๔๕/๓๙๑,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๗๐/๓๑๙) 

 2.ชือ่กษตัรยิอ์งคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระเอกถมัภกิเถระ ดงัคาํใน
เอกถมัภกิเถราปทาน ทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาตติอนหน่ึงสรปุความไดว้า่ 
พระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะ มคีณะอุบาสกหมูใ่หญ่  และอุบาสก
เหล่านัน้ ถงึพระพทุธเจา้วา่เป็นทีพ่ึง่  เชือ่ฟังพระตถาคต ขา้พเจา้ไดพ้บอุบาสก
เหล่านัน้ในป่า จงึเขา้ไปหาคณะอุบาสกแลว้ยกมอืไหว ้ ไดส้อบถามคณะอุบาสก
ในครัง้นัน้  หมูอุ่บาสกผูม้ศีลีทีข่า้พเจา้ถามไดช้ีแ้จงใหข้า้พเจา้ทราบวา่ พวกเรา
ตอ้งการจะสรา้งศาลาโรงฉนั  แต่ยงัหาเสาอกีหน่ึงตน้ไมไ่ด ้ (ขา้พเจา้จงึกล่าววา่)  
ทา่นทัง้หลาย จงใหเ้สาตน้หนึ่ง(เป็นภาระ)ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จกัถวายพระ
ศาสดา ในกปัที ่๒๑ (นบัจากกปัน้ีไป) ขา้พเจา้ไดเ้กดิเป็นกษตัรยิม์นีามวา่อุเทน
แมใ้นสถานทีน่ัน้ วมิานของขา้พเจา้กส็งูตระหงา่นถงึ ๗ ชัน้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๒๓/๑๐๕) 



 

๖๕๔๙ 
 

 

 3.ชือ่กษตัรยิอ์งคห์น่ึง แหง่กรุงเวภาระ สมยัพุทธเจา้นามวา่ สทิธตัถะ ดงัคาํวา่ 
กรุงชื่อว่าเวภาระกษตัรยิพ์ระนามวา่อุเทนเป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่สผุสั
สาเป็นพระชนนี ของพระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ ผูแ้สวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ 
(ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๓/๖๗๓) 

อเุทนเจดีย  ์: เจดยีสถานแหง่หนึ่ง อยูท่างทศิตะวนัออกของเมอืงเวสาล ี นครหลวงของแควน้
วชัช ี เป็นสถานทีแ่หง่หนึ่งทีพ่ระพทุธเจา้เคยทรงทาํนิมติตโ์อภาสแก่พระอานนท ์
ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคไดต้รสักบัทา่นพระอานนทด์งันี้วา่  อานนทก์รุงเวสาลี
น่ารื่นรมย ์  อุเทนเจดยีน่์ารืน่รมย ์  โคตมกเจดยีน่์ารืน่รมย ์  สตัตมัพเจดยีน่์า
รืน่รมย ์  พหุปุตตเจดยีน่์ารืน่รมย ์  สารนัททเจดยีน่์ารืน่รมย ์  ปาวาลเจดยีน่์า
รืน่รมยอ์ทิธบิาท  ๔  ผูใ้ดผูห้น่ึงเจรญิ  ทาํใหม้ากแลว้ ทาํใหเ้ป็นดุจยานแลว้  ทาํ
ใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้  ใหต้ัง้มัน่แลว้  สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ ผูน้ัน้เมือ่มุง่หวงั พงึ
ดาํรงอยูไ่ด๑้  กปั หรอืเกนิกวา่ ๑ กปั  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๗/๑๑๒,๑๐/๑๖๗/
๑๑๓,๑๐/๑๘๑/๑๒๘,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑/๒๕๕๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๒๒/
๓๘๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๗๐/๓๗๒) 

อเุทนเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุเทนเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ (จากกปัน้ีไป) ทา่นเป็นดาบสสรา้งอาศรมอยูใ่นป่า
หมิพานต ์ ไดถ้วายดอกปทุมแด่พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผล
แหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๑,๐๐๐ ชาต ิ
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ทา่นพระอุเทนเถระ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๓๓๐/๖๙๗) 

อเุทนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระราชวงัของพระเจา้อุเทนถูกเผา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบคาํ
ทลูถาม ของภกิษุทัง้หลายถงึคต ิและภพของหญงิ ๕๐๐ คน มพีระนางสามาวดี
เป็นหวัหน้า ซึง่เสยีชวีติในเหตุการณ์ทีพ่ระราชวงัของพระเจา้อุเทนถูกไฟเผาวา่ 
พวกเธอเป็นโสดาบนั กม็ ี เป็นสกทาคามกีม็ ี เป็นอนาคามกีม็ ีทรงเปล่งอุทานมี
สาระสาํคญั ดงัน้ี คนพาลผูถู้กอุปธ ิ๓ ประการ คอื (๑) อุปธคิอืกาม (๒) อุปธคิอื
กเิลส (๓) อุปธคิอืขนัธ ์ ยอ่ม เขา้ใจวา่สรรพสิง่ยัง่ยนื แต่ผูรู้ย้อ่มปราศจากกเิลส
เครือ่งกงัวล (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๗๐/๓๑๙,ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๗๐/๔๐๙-๔๑๔) 

อเุทศ : การยกขึน้แสดง, การยกขึน้ชีแ้จง,ขอ้ทีย่กขึน้แสดง, หวัขอ้, การเรยีนการสอน, 
การสวดปาฏโิมกข,์ ปาฏโิมกขท์ีย่กขึน้สวด, หมวดหนึ่งๆ แหง่ปาฏโิมกขท์ีจ่ดัไว้
สาํหรบัสวด, ในคาํว่า “สงฆม์อุีเทศเดยีวกนั” หมายความวา่ รว่มฟังสวดปาฏิ
โมกขด์ว้ยกนั; อุเทศในปาฏโิมกขจ์ดัโดยย่อม๕ี คอื ๑. นิทานุทเทส ๒. ปาราชิ
กุทเทส๓. สังฆาทเิสสุทเทส ๔. อนิยตุทเทส ๕.วิตถารุทเทส, อุทเทสที ่ ๕ นัน้ 



 

๖๕๕๐ 
 

 

รวมเอานิสสคัคยิทุเทส ปาจติตยิทุเทส ปาฏเิทสนียทุเทส เสขยิุทเทส และสมถุท
เทส เขา้ไวด้ว้ยกนั ถา้แยกออกนบัโดยพสิดารกจ็ะเป็น ๙ อุทเทส การรูจ้กัอุเทศ
หรอือุทเทสเหล่าน้ีเป็นประโยชน์สาํหรบัการตดัตอนสวดปาฏโิมกขย์อ่ไดใ้นคราว
จาํเป็น(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ดงัคาํในวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ เรานัน้จุตจิากชาตนิัน้แลว้จงึมาเกดิในภพนี้  พระตถาคตทรงระลกึ
ชาตใินหนหลงัไดห้ลาย ๆ  ชาตพิรอ้มทัง้อาการ  พรอ้มทัง้อุเทศ (อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๙/๕๓๒) ; ด ูปาฏโิมกข์ย่ออบุล บวั, ดอกบวั 

อบุล ,อบุล , ดอก : บวัชนิดหน่ึง ดงัคาํในสามญัญผลสตูรวา่ ในกอบวัเขยีว (อุบล) กอบวั
หลวง (ปทุม) หรอืกอบวัขาว (บุณฑรกิ) ดอกบวัเขยีว ดอกบวัหลวง หรอืดอกบวั
ขาวบางเหล่าทีเ่กดิเจรญิเตบิโตในน้ํา ยงัไมพ่น้น้ํา จมอยูใ่ตน้ํ้า มน้ํีาหล่อเลีย้งไว ้
ดอกบวัเหล่านัน้ชุม่ชืน่เอบิอาบซาบซมึดว้ยน้ําเยน็ตัง้แต่ยอดถงึเหงา้ ไม่มสีว่น
ไหนทีน้ํ่าเยน็จะไมถู่กตอ้ง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๓๑/๗๗,๙/๔๖๙/๒๐๔,ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๒๕๓/๑๘๙,๑๐/๓๗/๒๑,๑๐/๖๙/๓๙) 

อบุล , บวั : ชือ่ดอกชนิดหน่ึง ดงัคาํในมหาวรรควา่ ในกออุบล  ในกอปทุม  หรอืในกอ
บุณฑรกิ  ดอกอุบล  ดอกปทุมดอกบุณฑรกิ  บางดอกทีเ่กดิในน้ํา  เจรญิในน้ํา  
ยงัไมพ่น้น้ํา  จมอยูใ่นน้ํา  ดอกอุบลดอกปทุม  ดอกบุณฑรกิ  บางดอกทีเ่กดิใน
น้ํา  เจรญิในน้ําอยูเ่สมอน้ํา  ดอกอุบลดอกปทุม  ดอกบุณฑรกิ  บางดอกทีเ่กดิ
ในน้ํา  เจรญิในน้ํา  ขึน้พน้น้ํา  ไมแ่ตะน้ํา (ว.ิม.(ไทย) ๔/๙/๑๔) 

อบุลขาว,อบุลเขียว,อบุลแดง : บวัชนิดหน่ึง ดงัคาํในมหาเวสสนัตรชาดกวา่ มสีระมจุลนิทท์ี่
ดารดาษไปดว้ยดอกบุณฑรกิ ดอกอุบลขาว และดอกไมท้ีม่กีลิน่หอม หรอืดงัคาํ
ทีอ่จัจุตฤษกีลา่วไวว้า่ พราหมณ์  ในสระโบกขรณีนัน้ มอุีบลอยู่  ๓  เหล่า  คอื
อุบลเขยีว อุบลขาว และอุบลแดง  งามตระการตามากมาย (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/
๒๐๓๓/๕๐๑,๒๘/๒๐๓๔/๕๐๑) 

อบุลวรรณา, พระเถรี,ภิกษุณี : พระมหาสาวกิาองคห์น่ึงเป็นธดิาเศรษฐใีนพระนครสาวตัถไีด้
ชือ่วา่อุบลวรรณา เพราะมผีวิพรรณดงัดอกนิลุบล (อุบลเขยีว) มคีวามงามมาก 
จงึเป็นทีป่รารถนาของพระราชาในชมพทูวปีหลายพระองค ์ ต่างสง่คนมาตดิต่อ
ทา่นเศรษฐเีกดิความลาํบากใจ จงึคดิจะใหธ้ดิาบวชพอเป็นอุบาย แต่นางเอง
พอใจในบรรพชาอยูแ่ลว้จงึบวชเป็นภกิษุณีดว้ยศรทัธาอยา่งจรงิจงั คราวหนึ่งอยู่
เวรจุดประทปีในพระอุโบสถ นางเพง่ดเูปลวประทปีถอืเอาเป็นนิมติเจรญิฌานมี
เตโชกสณิเป็นอารมณ์ไดบ้รรลุพระอรหตั ไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในทาง
แสดงฤทธิไ์ดต้่างๆ และเป็นอคัรสาวกิาฝ่ายซา้ย ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ชายหนุ่ม
คนหน่ึงมคีวามรกัใครภ่กิษุณีอุบลวรรณา หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
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อุบลวรรณาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา  ผูม้ฤีทธิม์าก  หรอืดงัคาํที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เขมาและอุบลวรรณานี้เป็นบรรทดัฐาน  เป็นมาตรฐาน
ของภกิษุณีสาวกิาของเรา (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๖๘/๕๖,๑/๖๘/๕๗,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/
๕๐๘/๓๓,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๑๐/๓๒๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๓/๒๗๘,องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๒๓๗/๓๐,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๒/๑๑๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๖/๒๔๘,ข.ุ
ชา.ปกณฺิณก.(ไทย) ๒๗/๑๐๐/๔๓๙,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๘๘/๔๓๙,๓๓/๓๙๐/
๔๓๙,๓๓/๓๙๘/๔๔๐) 

อบุลเหลือง : บวัดอกสเีหลอืง ดงัคาํในปีตวมิานทีท่า้วสกักเทวราชตรสัถามเทพธดิาองคห์น่ึง
วา่ เทพธดิาผูม้ผีา้นุ่งหม่และธงลว้นแต่สเีหลอืง ประดบัประดาดว้ยเครือ่งประดบั
สเีหลอืง มกีายลบูไลด้ว้ยจนัทน์เหลอืง ทดัทรงดอกอุบลเหลอืง (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๗๙๕/๙๑) 

อบุะทอง : ดอกไมท้าํดว้ยทองทีร่อ้ยเป็นสายแลว้เขา้พวงอยา่งพูส่าํหรบัหอ้ยกบัมาลยั หอ้ย
ระหวา่งเฟ่ือง หรอืหอ้ยประดบัขา้งหเูป็นตน้ ดงัคาํในมลัลกิาวมิานทีพ่ระนารท
เถระถามมลัลกิาเทพธดิาวา่วา่ เทพธดิาผูส้วมเกยรูทอง ประดบัอุบะทอง คลุม
เรอืนรา่งดว้ยขา่ยทอง เธอผูส้วมศรีษะดว้ยพวงมาลยัแกว้นานาชนิดเป็นใครกนั 
(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๕๘/๗๔) 

อบุตัิ : เกดิขึน้, กาํเนิด, เหตุใหเ้กดิ ดงัคาํมหาวภิงัคท์ีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เรานัน้ได้
น้อมจติไปเพือ่จุตปูปาตญาณเหน็หมู่สตัวผ์ูก้าํลงัจุต ิ  กาํลงัอุบตั ิ ทัง้ชัน้ตํ่าและ
ชัน้สงู  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๓/๖, ม.ม.(ไทย) ๑๒/๕๐๔/๕๔๑,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๔/
๑๐,๑๖/๑๐/๑๕,๑๖/๔๐/๘๑,๑๖/๖๕/๑๒๖ ,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๓/๑๘๗,ข.ุส.ุ
(ไทย) ๒๕/๕๒๓/๖๒๓) 

อบุาทว ์: อปัรยี,์ จญัไร, ไมเ่ป็นมงคล ดงัคาํใน ทพัพมลัลปุตตเถราปทานทีพ่ระ ทพัพมลัล
ปุตตเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนตอนหน่ึงไวว้า่ ครัง้นัน้ขา้พเจา้ทัง้หลายเป็น
ภกิษุรวม ๗ รปูดว้ยกนั ไดเ้หน็ความอุบาทวท์ีร่า้ยแรง แสดงเหตุถงึความตัง้อยู่
ไมไ่ดแ้ห่งศาสนา จงึเกดิความสงัเวชใจ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๓๔/๒๕๕) 

อบุตัิเทพ : เทพโดยอุบตั ิดงัคาํในเถรคาถาวา่ อุบตัเิทพมฤีทธิ ์มเีกยีรตยิศ มจีาํนวนมากถงึ 
๑๐,๐๐๐ เหล่าน้ี และหมูพ่รหมทัง้หมดนัน้ พากนัมายนืประนมมอื นอบน้อม
ทา่นพระธรรมเสนาบดสีารบีุตรผูเ้ป็นปราชญ ์เขา้ฌานสมาบตัไิดอ้ยา่งอุกฤษฏ ์มี
จติตัง้มัน่,ในจฬูนิทเทสอธบิายวา่ เป็น ๑ เทพ ๓ จาํพวก คอื ๑. สมมตุเิทพ ๒. 
อุบตัเิทพ ๓.วสิทุธเิทพ และอธบิายความหมายไวว้า่  เทวดาชัน้จาตุมหาราช  
เทวดาชัน้ดาวดงึส ์  เทวดาชัน้ยามา  เทวดาชัน้ดุสติ เทวดาชัน้นิมมานรด ี 
เทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี  เทวดาผูน้บัเนื่องในหมูพ่รหมและเทวดาชัน้สงูขึน้ไป
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กว่านัน้ เรยีกวา่อุบตัเิทพ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๘๗/๕๓๓,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๓๒/
๑๖๐) 

อบุตัิภพ : ภพโดยอุบตั ิหมายถงึภพทีไ่ปเกดิ ดงัคาํในกุตหูลสาลาสตูรวา่ ครปูรูณะ กสัสปะ
นัน้พยากรณ์สาวกผูล่้วงลบัดบัไปในอุบตัภิพทัง้หลายวา่ ทา่นโน้นเกดิในภพโน้น  
ทา่นโน้นเกดิในภพโน้น แมส้าวกใดของครปูรูณะ กสัสปะนัน้เป็นอุดมบุรุษ เป็น
บรมบุรุษ ไดบ้รรลุผลทีค่วรบรรลุอยา่งยิง่ ทา่นกพ็ยากรณ์สาวกนัน้ผูล้่วงลบัดบั
ไปในอุบตัภิพทัง้หลายวา่  ทา่นโน้นเกดิในภพโน้น  ทา่นโน้นเกดิในภพโน้น 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๔๑๘/๔๙๑,๑๘/๔๑๘/๔๙๒) 

อบุาย : วธิสีาํหรบัประกอบ, หนทาง, วธิกีาร,กลวธิ ี ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พวกภกิษุ
ฉพัพคัคยีไ์ดม้คีวามคดิวา่  พวกเราจะจาํพรรษาในทีน้ี่ดว้ยอุบายอย่างไรหนอ 
ลาํดบันัน้ พวกภกิษุฉพัพคัคยีจ์งึเขา้ไปนอนแทรกแซงภกิษุผูเ้ป็นเถระดว้ยตัง้ใจ
วา่เมื่อทา่นมคีวามคบัใจกจ็กัจากไปเอง หรอืดงัคาํใมหามาลุงกยสตูรทีก่ล่าวไว้
วา่ อรยิสาวกนัน้มจีติทีว่จิกิจิฉากลุม้รุมไม่ได ้ ทีว่จิกิจิฉาครอบงาํไมไ่ดอ้ยู ่ และรู้
อุบายเครื่องสลดัวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ อรยิสาวกนัน้ยอ่มละ
วจิกิจิฉานัน้พรอ้มทัง้อนุสยัได ้ หรอืดงัคาํในมหากจัจานสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ กจัจานะ โดยมากโลกนี้ยงัพวัพนัอยูด่ว้ยอุบายและความยดึมัน่อนัเป็น
เหตุทีใ่จเขา้ไปตัง้มัน่ถอืมัน่และนอนเนื่อง  แต่อรยิสาวกไมเ่ขา้ไปถอืมัน่อุบาย
และความยดึมัน่อนัเป็นเหตุทีใ่จเขา้ไปตัง้มัน่ถอืมัน่และนอนเนื่อง  (ว.ิมหา.(ไทย) 
๑/๑๑๙/๒๙๙, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๑/๑๔๕,๑๓/๒๑๐/๒๔๘,๑๓/๒๑๒/๒๕๐,ม.อุ.
(ไทย) ๑๔/๒๒/๓๑,๑๔/๓๓/๔๒,๑๔/๒๙๐/๓๕๐,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๕/๒๔,ส.ํข.
(ไทย) ๑๗/๓/๑๒,๑๗/๔/๑๖,๑๗/๑๑๒/๒๐๖,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๘๕/๒๔๒,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๕/๕๖,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๔๕/๑๓๐,ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/
๑๖/๗) ; ในภาษาไทยใชห้มายถงึ เล่หเ์หลีย่มดว้ย 

อบุายกาํจดัอาฆาต : วธิกีารกาํจดัความโกรธเคอืง ,ในปฐมอาฆาตปฏวินิยสตูร พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อุบายกาํจดัอาฆาต ๕ ประการนี้ เป็นเครือ่งกาํจดัอาฆาต
ทีเ่กดิขึน้แก่ภกิษุไดอ้ยา่งสิน้เชงิ อุบายกาํจดัอาฆาต ๕ ประการ คอื ๑.ภกิษุพงึ
เจรญิเมตตาในบุคคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาต๒ ภกิษุพงึกาํจดัอาฆาต ในบุคคลนัน้
อยา่งนี้ ๒.ภกิษุพงึเจรญิกรุณาในบุคคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาตภกิษุพงึกาํจดัอาฆาต
ในบุคคลนัน้อย่างนี้ ๓. ภกิษุพงึเจรญิอุเบกขาในบุคคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาตภกิษุพงึ
กาํจดัอาฆาตในบุคคลนัน้อยา่งนี้ ๔. ภกิษุไมพ่งึระลกึถงึ ไมพ่งึมนสกิารถงึบุคคล
ผูท้ีต่นเกดิอาฆาต ภกิษุพงึกาํจดัอาฆาตในบคุคลนัน้อยา่งนี้ ๕.ภกิษุพงึนึกถงึ
ความเป็นผูม้กีรรมเป็นของตนใหม้ัน่ในบคุคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาตนัน้ ดงันี้วา่ ทา่น
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ผูน้ี้เป็นผูม้กีรรมเป็นของตน เป็นผูร้บัผลของกรรม มกีรรมเป็นกาํเนิด มกีรรม
เป็นเผา่พนัธุ ์ มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั ทาํกรรมใดไว ้จะเป็นกรรมดหีรอืกรรมชัว่ก็
ตามยอ่มเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ภกิษุพงึกาํจดัอาฆาตในบคุคลนัน้อยา่งนี้,ใน
ทุตยิอาฆาตปฏวินิยสตูร พระสารบีุตรกล่าววา่ ผูม้อีายทุัง้หลาย อุบายกาํจดั
อาฆาต ๕ ประการนี้ เป็นเครือ่งกาํจดัอาฆาตทีเ่กดิขึน้แก่ภกิษุไดอ้ยา่งสิน้เชงิ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๑/๒๖๕,๒๒/๑๖๒/๒๖๖),ในปรวิารกล่าวไวว้า่ อุบาย
กาํจดัอาฆาตวตัถุม ี๙ กม็ ีมปีรากฏในอาฆาตปฏวินิยสตูร (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/
๓๐/๔๙๒) ม ี ๑๐ กม็ ี มปีรากฏในอาฆาตปฏวินิยสตูร (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๙/
๔๘๘,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๐/๑๗๘) 

อบุายเครื่องสลดั : วธิกีารสลดัออก หมายถงึทางสลดัทฏิฐ ิ๒ คอื (๑) ภวทฏิฐ ิ(๒)  วภิวทฏิฐ ิ
ดงัคาํในจฬูสหีนาทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหน่ึงไมรู่ช้ดัความเกดิความดบั คุณ โทษและอุบายเครือ่งสลดัทฏิฐ ิ ๒ 
ประการนี้ตามความเป็นจรงิ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๔๒/๑๓๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ภวทฏิฐ ิหมายถงึสสัสตทฏิฐ ิ ความเหน็ว่าเทีย่ง วิ
ภวทฏิฐ ิ หมายถงึอุจเฉททฏิฐ ิ ความเหน็วา่ขาดสญู (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๑๔๒/
๓๓๐)  

อบุายเครื่องสลดัผสัสายตนะ : วธิสีลดัอายตนะ ๖ มตีาเป็นตน้ ดงัคาํในสามญัญผลสตูรทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดภกิษุรูช้ดัถงึความเกดิ ความดบั คุณ 
โทษแหง่ผสัสายตนะ ๖ และอุบายเครือ่งสลดัผสัสายตนะเหล่านัน้ออกตามความ
เป็นจรงิเมือ่นัน้เธอยอ่มรูช้ดัยิง่กวา่สมณพราหมณ์เหล่านัน้ หรอืดงัคาํในปฐมโก
สลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบญัญตัิ
นิพพานอนัยอดยิง่ในปัจจุบนั มอียู ่  ความหลุดพน้แหง่จติเพราะไมถ่อืมัน่  
เพราะรูค้วามเกดิ ความดบั  คุณ  โทษและอุบายเครือ่งสลดัผสัสายตนะ ๖  
ประการ  ตามความเป็นจรงิ  น้ีเลศิกวา่สมณพราหมณ์ผูบ้ญัญตันิิพพานอนัยอด
ยิง่ในปัจจุบนั (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๔๕/๔๕,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๙/๗๕) 

อบุายเครื่องสลดัเวทนา : วธิสีลดัเวทนา ดงัคาํในพรหมชาลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งนี้ตถาคตรูช้ดัวา่ มลูเหตุแหง่ทฏิฐเิหล่าน้ีทีบุ่คคลยดึถอือยา่ง
น้ีแลว้ ยอ่มมคีตแิละภพหน้าอยา่งนัน้ ๆ ตถาคตรูม้ลูเหตุนัน้ชดั และยงัรูช้ดั
ยิง่ขึน้ไปกวา่นัน้อกีจงึไมย่ดึมัน่เมือ่ไมย่ดึมัน่จงึรูค้วามดบัดว้ยตนเองรูว้ามเกดิ
ความดบัคุณ โทษ และอุบายเครือ่งสลดัเวทนาออกตามความเป็นจรงิ ตถาคตจงึ
หลุดพน้เพราะไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๖/๑๖,๙/๕๑/๒๑,๙/๕๙/๒๔,๙/
๗๒/๓๐) 



 

๖๕๕๔ 
 

 

อบุายเป็นเครื่องกาํจดัความอาฆาต : วธิกีาํจดัความโกรธเคอืง มปีรากฏในสงัคตีสิตูรและ
อาฆาตปฏวินิยสตูร กล่าวไวว้า่ ม ี๙ อยา่ง เชน่ บุคคลยอ่มกาํจดัอาฆาตวา่  ‘ผูน้ี้
ไดท้าํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรา  การ ทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่เรานัน้จะหา
ไดใ้นผูน้ี้แต่ทีไ่หน (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๒๒,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๓๐/๔๙๒) 

อบุายสลดัออกจากทุกข  ์: วธิสีลดัออกจากทุกข ์ หมายถงึหนทางพน้ทุกข ์ ดงัคาํในมหาป
ทานสตูรวา่ พระวปัิสสโีพธสิตัวป์ระทบัหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั ทรงมพีระราํพงึ
อยา่งนี้วา่ สตัวโ์ลกนี้ถงึความคบัคน้ จงึเกดิ แก่ ตาย จุตแิละอุบตั ิกบุ็คคลผูไ้มรู่้
อุบายสลดัออกจากทุกข ์ คอืชรา(ความแก่)มรณะ(ความตาย)น้ี เมือ่ไร จงึจะพน้
จากทุกขค์อืชรามรณะนี้ได ้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๕๗/๓๑,๑๖/๑๐/๑๕,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๖๕/๑๒๖) 

อบุายสลดัออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนะ : วธิสีลดัออกจากเนวสญัญานาสญัญายตนะ 
ดงัคาํในมหานิทานสตูรที ่พระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่  อานนท ์  อายตนะที ่  ๒ 
คอืเนวสญัญานาสญัญายตนะ ผูท้ีรู่เ้นวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ รูค้วามเกดิ รู้
ความดบั รูคุ้ณ รูโ้ทษของเนวสญัญานาสญัญายตนะนัน้และรูอุ้บายสลดัออกจาก
เนวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ เขาควรจะเพลดิเพลนิในเนวสญัญานาสญัญายต
นะนัน้อยูอ่กีหรอื พระอานนทก์ราบทลูวา่ไมค่วร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒๘/๗๔) 

อบุายสลดัออกจากวิญญาณฐิติ :วธิสีลดัออกจากวญิญาณฐติ ิทัง้ ๗ ดงัคาํในมหานิทาน
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่  อานนท ์ ในวญิญาณฐติ ิ๗ ประการนัน้ เช่น
ในวญิญาณฐติทิี ่ ๑ วา่ สตัวท์ัง้หลายผูม้กีายต่างกนั มสีญัญาต่างกนั คอืมนุษย์
บางพวก เทพบางพวกและวนิิปาตกิะบางพวก ผูท้ีรู่ว้ญิญาณฐตินิัน้ รูค้วามเกดิ 
รูค้วามดบั รูคุ้ณ รูโ้ทษของวญิญาณฐตินิัน้และรูอุ้บายสลดัออกจากวญิญาณฐติิ
นัน้ เขาควรจะเพลดิเพลนิในวญิญาณฐตินิัน้อยูอ่กีหรอื พระอานนทก์ราบทลูวา่
ไมค่วร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒๘/๗๔) 

อบุายสลดัออกจากอสญัญีสตัตายตนะ : วธิสีลดัออกจากอสญัญสีตัตายตนะ ดงัคาํใน
มหานิทานสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัถามวา่ อานนท ์ในอายตนะ ๒ ประการนัน้ 
อายตนะที ่๑ คอือสญัญสีตัตายตนะ  ผูท้ีรู่อ้สญัญสีตัตายตนะนัน้ รูค้วามเกดิ รู้
ความดบัรูคุ้ณรูโ้ทษของอสญัญสีตัตายตนะนัน้ และรูอุ้บายสลดัออกจากอสญัญี
สตัตายตนะนัน้เขาควรจะเพลดิเพลนิในอสญัญสีตัตายตนะนัน้อยูอ่กีหรอื พระ
อานนทก์ราบทลูวา่ไมค่วร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๒๘/๗๔) 

อบุาล ี, กมุาร : ชือ่กุมารคนหน่ึง ชาวกรุงราชคฤห ์ เป็นหวัหน้าเดก็ ๑๗ คน ภายหลงัพอ่แมใ่ห้
บวช ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ในกรุงราชคฤห ์ มเีดก็ชายผูเ้ป็นเพือ่นกนั ๑๗ คน 
เดก็ชายอุบาลเีป็นหวัหน้าของเดก็เหล่านัน้ หรอืดงัคาํทีเ่ดก็ชายอุบาลกีล่าวกบั



 

๖๕๕๕ 
 

 

พวกเดก็วา่ เพือ่นทัง้หลาย  มาเถดิ  พวกเราจะไปบวชในสาํนกัพระสมณะเชือ้
สายศากยบตุร (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๔๐๒/๕๑๓,ว.ิม.(ไทย) ๔/๙๙/๑๕๒, ๔/๙๙/
๑๕๓) 

อบุาล ี, คหบดี : ชือ่คหบดคีนหน่ึง ผูเ้ป็นหวัหน้า เป็นศษิยข์องนิครนถ ์ นาฏบุตร ดงัคาํวา่ 
นิครนถ ์ นาฏบุตร นัง่อยูก่บับรษิทัคฤหสัถเ์ป็นจาํนวนมากซึง่เป็นกลุ่มชาวบา้น
พาลกะมคีหบดชีือ่อุบาลเีป็นหวัหน้าไดเ้หน็นิครนถช์ือ่ทฆีตปัสสเีดนิมาแต่ไกล  
จงึทกัทายและทราบความจรงิว่าไดโ้ตต้อบกบัพระผูม้พีระภาค ภายหลงั อุบาลี
คหบดอุีบาลอีาสาโตว้าทะกบัพระพทุธเจา้ ภายหลงัจากการโตว้าทะแลว้ เขา
บรรลุธรรมแสดงตนเป็นอุบาสกของพระสมณโคดม ดงัคาํในทา้ยของอุปาลวีาท
สตูรวา่ อุบาลคีหบดเีหน็ธรรม บรรลุธรรม  รูธ้รรม  หยัง่ลงสูธ่รรม หมดความ
สงสยั ไมม่คีาํถามใด ๆ  มคีวามแกลว้กลา้  ไมต่อ้งเชือ่ใครอกีในหลกัคาํสอน
ของพระศาสดา (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๘/๕๖,๑๓/๗๐/๖๖,๑๓/๗๕/๗๒) 

อบุาล ี, ช่างกลับก : ชือ่ชา่งตดัผมของเจา้ศากยะ ภายหลงัออกบวชพรอ้มกบัเจา้ศากยะแต่ได้
บวชออก ดงัคาํในจฬูวรรควา่ พระเจา้ภทัทยิศากยะ  เจา้อนุรุทธะ  เจา้อานนท ์
เจา้ภคุ  เจา้ กมิพลิะและเจา้เทวทตั  กบัอุบาลซีึง่เป็นชา่งกลับก รวมเป็น ๗  คน 
เสดจ็ออกพรอ้มดว้ยเสนา ๔  เหล่า หรอืดงัคาํวา่  พระผูม้พีระภาคจงึโปรดใหอุ้
บาลผีูเ้ป็นชา่งกลับกบวชก่อน แลว้ใหศ้ากยกุมารบวชภายหลงั,ในอปทานกล่าว
ไวว้่า เขาถูกกุศลมลูตกัเตอืนแลว้จุตจิากสวรรคช์ัน้ดสุติแลว้  เป็นคนตํ่าตอ้ยโดย
ชาตกิาํเนิดชือ่วา่อุบาล ี (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๓๑/๑๗๐, ๗/๓๓๑/๑๗๑, ๗/๓๓๑/
๑๗๒, ๗/๓๕๕/๒๒๑,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๗/๑๖๙) 

อบุาล ี,ภิกษุ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง เดมิเป็นกลับกของเจา้ศากยะ ไดอ้อกบวชทีอ่นุปิยอมัพ
วนั พรอ้มกบัพระอานนทแ์ละพระอนุรุทธะ เป็นตน้ มอุีปัชฌายช์ือ่พระกปัปิตก 
ครัน้บวชแลว้ เรยีนกรรมฐาน จะไปอยูป่่า พระพทุธเจา้ไมท่รงอนุญาต ทา่นเล่า
เรยีนและเจรญิวปัิสสนาไมช่า้กส็าํเรจ็พระอรหตั เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
เชีย่วชาญในพระวนิยัมาก จนพระพทุธเจา้ทรงยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในบรรดา
ภกิษุผูท้รงพระวนิยั (วนิยัธร) ดงัคาํวา่ อุบาลเีลศิกว่าภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา  
ผูท้รงวนิยั  พระอุบาลเีป็นกาํลงัสาํคญัในคราวทาํปฐมสงัคายนา คอืเป็นผูว้สิชันา
พระวนิยั มปีรากฏในจฬูวรรค ดงัคาํวา่ ทา่นพระอุบาลตีอบคาํถามเกีย่วกบัพระ
วนิยั (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๗๘/๖๖, ๑/๑๕๘/๑๓๒,ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๑๗/๔๒,๒/
๑๙๒/๓๕๖,๒/๔๓๘/๕๔๘,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๐๒๘/๒๖๘,ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๑๐/
๑๗๕, ๔/๑๑๓/๑๗๘,ว.ิม.(ไทย) ๕/๔๐๐/๒๘๘, ๕/๔๐๐/๒๘๙, ๕/๔๐๐/๒๙๐,ว.ิจ.ู
(ไทย) ๗/๔๓๙/๓๗๘, องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๒๘/๒๙) 



 

๖๕๕๖ 
 

 

อบุาสก : ชายผูน้ัง่ใกลพ้ระรตันตรยั, คนใกลช้ดิพระศาสนา, คฤหสัถผ์ูช้ายทีแ่สดงตนเป็น
คนนบัถอืพระพทุธศาสนาโดยประกาศถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะปฐมอุบาสกผู้
ถงึสรณะ ๒ ไดแ้ก่ตปุสสะและภลัลกิะ ปฐมอุบาสกผูถ้งึไตรสรณะ คอืบดิาของ
พระยสะอุบาสกผูเ้ป็นอรยิสาวก ไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะ รวม ๑๐ ตาํแหน่ง
เชน่ ตปสุสะและภลัลกิะ สองวาณิช เป็นเอตทคัคะ ในบรรดาอุบาสกสาวกผูถ้งึ
สรณะเป็นปฐม สทุตัตะอนาถปิณฑกิคหบด ี เป็นเอตทคัคะ ในบรรดาอุบาสก
สาวกผูเ้ป็นทายกอุบาสกทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัยกยอ่งวา่เป็น “ตุลา” คอืเป็นตราช ู
หรอืเป็นแบบอยา่งสาํหรบัอุบาสกทัง้หลาย เป็นอคัรอุบาสก ๒ ทา่น ไดแ้ก่ จติต
คหบด ี และเจา้ชายหตัถกะอาฬวกะดงัคาํวา่ จติตคหบดชีาวเมอืงมจัฉิกาสณัฑ์
เลศิกวา่อุบาสกสาวกทัง้หลายของเราผูเ้ป็นธรรมกถกึ หรอืดงัคาํวา่ หตัถก
อุบาสกชาวกรุงอาฬวเีลศิกวา่อุบาสกสาวกทัง้หลายของเรา  ผูส้งเคราะหบ์รษิทั
ดว้ยสงัคหวตัถุ  ๔ หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ จติตคหบดแีละหตัถก
อุบาสกชาวเมอืงอาฬวน้ีีเป็นบรรทดัฐาน  เป็นมาตรฐานของอุบาสกสาวกของ
เรา (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๕๐/๘๕,๙/๒๙๙/๑๐๙,๙/๒๙๙/๑๑๐,๙/๓๑๙/๑๒๓,ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๑๕๗/๑๐๒,๑๐/๑๖๘/๑๑๔,๑๐/๑๖๘/๑๑๕,๑๐/๑๗๕/๑๒๓,ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๑๖๓/๑๒๔,๑๑/๒๐๔/๑๖๖,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๐-๒๕๑/๓๐,องฺ.
ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๓/๑๑๗) ; ดตุูลา, เอตทคัคะ  

อบุาสกธรรม : ธรรมของอุบาสกอุบาสกิา ดงัคาํในจณัฑาลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย อุบาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นอุบาสกแกว้ เป็นอุบาสก
ปทุมและเป็นอุบาสกบุณฑรกิ ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื ๑. เป็นผูม้ศีรทัธา 
๒. เป็นผูม้ศีลี ๓.เป็นผูไ้มถ่อืมงคลตื่นขา่ว  เชือ่กรรมไมเ่ชือ่มงคล๔.ไมแ่สวงหา
ผูร้บัทกัษณิานอกศาสนานี้ ๕.ทาํอุปการะในศาสนานี้กอ่น ภกิษุทัง้หลาย อุบาสก
ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนี้แลเป็นอุบาสกแกว้ เป็นอุบาสกปทุม และเป็น
อุบาสกบุณฑรกิ (ดปูระกอบใน องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๕/๒๙๓, พจนานุกรม
พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ู สมบติัของอุบาสกอบุาสิกา ด ู ตุลา
,เอตทคัคะ  

อบุาสกแก้ว : ชายผูน้ัง่ใกลพ้ระรตันตรยัดเีลศิ, คนใกลช้ดิพระศาสนาอยา่งด,ี คฤหสัถผ์ูช้ายชัน้
เลศิทีแ่สดงตนเป็นคนนบัถอืพระพทุธศาสนาโดยประกาศถงึพระรตันตรยัเป็น
สรณะ ประกอบคุณธรรม ๕ คอื มศีรทัธา มศีลี ไมถ่อืมงคลตื่นขา่ว เชือ่กรรมไม่
เชือ่มงคลตื่นขา่ว ไมแ่สวงหาผูร้บัทกัษณิทานนอกศาสนาและทาํอุปการะใน
ศาสนานี้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๕/๒๙๓) 



 

๖๕๕๗ 
 

 

อบุาสกจณัฑาล : อุบาสกชัน้เลว อุบาสกทีม่คีุณธรรมตํ่า ดงัในจณัฑาลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อุบาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นอุบาสก
จณัฑาล เป็นอุบาสกเศรา้หมอง และเป็นอุบาสกน่ารงัเกยีจ ธรรม ๕ ประการ คอื
๑. เป็นผูไ้มม่ศีรทัธา ๒.เป็นผูทุ้ศลี ๓. เป็นผูถ้อืมงคลตื่นขา่วเชือ่มงคลไมเ่ชือ่
กรรม ๔.แสวงหาผูร้บัทกัษณิานอกศาสนาน้ี ๕.ทาํอุปการะ๓นอกศาสนาก่อน 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๕/๒๙๒) 

อบุาสกบริษทั : ชุมชนคอือุบาสก ,เป็น ๑ ในบรษิทั ๔ ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรและ อานนัท
อจัฉรยิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ถา้อุบาสกบรษิทัเขา้พบอานนท ์ แมเ้พยีง
ไดพ้บกม็ใีจยนิดถีา้อานนท ์ แสดงธรรมในอุบาสกบรษิทันัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรม
กม็ใีจยนิด ี อุบาสกบรษิทัยงัไมเ่ตม็อิม่ เมื่ออานนทห์ยุดแสดง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๒๐๙/๑๕๖,๒๑/๑๒๙/๑๙๘) 

อบุาสกบณุฑริก : ชือ่อุบาสกผูเ้ลศิ เป็นผูป้ระกอบดว้ยอุบาสกธรรม ๕ ประการ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) ๒๒/๑๗๕/๒๙๓) ; ด ูอุบาสกธรรม 

อบุาสกปทุม : ชือ่อุบาสกผูเ้ลศิ เป็นผูป้ระกอบดว้ยอุบาสกธรรม ๕ ประการ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๗๕/๒๙๓) ; ด ูอุบาสกธรรม  

อบุาสกผ ูถ้ึงสรณะ : อุบาสกผูถ้งึพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ดงัคาํในคณกโมค
คลัลานสตูรทีค่ณกโมคคลัลานพราหมณ์  ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้
พระองคน้ี์ขอถงึทา่นพระโคดม  พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆว์า่เป็นสรณะ 
ขอทา่นพระโคดมโปรดทรงจาํขา้พระองคไ์วว้า่เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นัน้ี
เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ,ในปิณฑปาตปารสิทุธสิตูร พราหมณ์และคหบดี
ชาวบา้นนครวนิทะไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคทาํนองเดยีวกนั,ใน        ตมิ
พรุกขสตูร ตมิพรุกขปรพิาชกไดก้ราบทลูว่า ทา่นพระโคดม พระภาษติของ
พระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นกัทา่นพระโคดม พระภาษติของพระองคช์ดัเจน
ไพเราะยิง่นกัฯลฯขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคน้ี์ขอถงึทา่นพระโคดมพรอ้ม
ทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะขอทา่นพระโคดมโปรดทรงจาํขา้พระองคว์า่
เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แต่วนันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๘/
๘๔,๑๔/๔๓๗/๔๙๘,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๘/๓๑) 

อบุาสกสาวก : สาวกผูเ้ป็นอุบาสก ม ี๒ จาํพวก คอื (๑) ชายผูย้งัเป็นคฤหสัถ ์ นุ่งขาวหม่ขาว 
ประพฤตพิรหมจรรย ์ เป็นผูเ้ฉียบแหลม (๒) ชายผูเ้ป็นคฤหสัถ ์ นุ่งขาวหม่ขาว
บรโิภคกาม เป็นผูเ้ฉียบแหลม ดงัคาํในปาสาทกิสตูรวา่ อุบาสกสาวกของศาสดา
นัน้เป็นคฤหสัถ ์ นุ่งขาวหม่ขาว ประพฤตพิรหมจรรยเ์ป็นผูเ้ฉียบแหลม,อุบาสก



 

๖๕๕๘ 
 

 

สาวกของศาสดานัน้ เป็นคฤหสัถนุ่์งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม  เป็นผูเ้ฉียบแหลม 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๗๔/๑๓๕,๑๑/๑๗๕/๑๓๖) 

อบุาสกอบุาสิกา : ชายหญงิผูน้ัง่ใกลพ้ระรตันตรยั,คนใกลช้ดิพระศาสนาทีเ่ป็นชายและหญงิ 
ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ครัง้นัน้  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ  หมูบ่า้นภทัทวดี
ตามพระอธัยาศยัแลว้จงึเสดจ็จารกิไปทางกรุงโกสมัพ ี พวกอุบาสกอุบาสกิา
ชาวกรุงโกสมัพทีราบขา่ววา่ พระสาคตะต่อสูก้บันาคทีท่า่อมัพตติถะ หรอืดงัคาํ
วา่ พวกอุบาสกอุบาสกิาชาวปาฏลคิาม  ทราบอาการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงรบั
นิมนตแ์ลว้จงึลุกจากทีน่ัง่ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคกระทาํประทกัษณิ (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๓๒๖/๔๖๓, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๔๙/๙๓,๑๐/๑๕๑/๙๕,๑๐/๒๗๓/
๒๐๕) 

อบุาสิกา : หญงิผูน้ัง่ใกลพ้ระรตันตรยั,คนใกลช้ดิพระศาสนาทีเ่ป็นหญงิ,คฤหสัถผ์ูห้ญงิที่
แสดงตนเป็นคนนบัถอืพระพทุธศาสนา โดยประกาศถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ
ปฐมอุบาสกิา ไดแ้ก่ มารดา (นางสชุาดา) และภรรยาเก่าของพระยสะอุบาสกิาผู้
เป็นอรยิสาวกิา ไดร้บัยกยอ่งเป็นเอตทคัคะ รวม ๑๐ ตาํแหน่งเชน่ นางสชุาดา 
เป็นเอตทคัคะในบรรดาอุบาสกิาสาวกิาผูถ้งึสรณะเป็นปฐม นางวสิาขา เป็น
เอตทคัคะในบรรดาอุบาสกิาสาวกิาผูย้นิดยีิง่ในการถวายทาน อุบาสกิาที่
พระพทุธเจา้ตรสัยกยอ่งว่าเป็น “ตุลา” คอืเป็นตราช ู หรอืเป็นแบบอยา่งสาํหรบั
อุบาสกิาทัง้หลาย เป็นอคัรอุบาสกิา ๒ ทา่น ไดแ้ก่ ขชุชุตตราและเวฬุกณัฏกี
นนัทมารดา ดงัคาํในอายาจนสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อุบาสกิาขชุชุตตรา
และอุบาสกิาเวฬุกณัฏกนีนัทมาตานี้เป็นบรรทดัฐาน เป็นมาตรฐานของอุบาสกิา
สาวกิาของเรา  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๖๘/๑๑๕,๑๐/๑๗๕/๑๒๓,๑๐/๑๗๖/๑๒๕,ท.ีม.
(ไทย)๑๑/๑๖๓/๑๒๔,๑๑/๒๐๔/๑๖๖,๑๑/๒๑๐/๑๗๑,๑๑/๒๒๘/๑๘๖,ม.ม.ู(ไทย)
๑๒/๖๐/๕๑,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๗๐/๖๖,๑๓/๗๒/๖๗,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๘-
๒๕๙/๓๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๓๔/๑๑๗) 

อบุาสิกาบริษทั : ชุมชนคอือุบาสกิา,เป็น ๑ ในบรษิทั ๔ ดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรและ
อานนัทอจัฉรยิสตูรวา่ ถา้อุบาสกิาบรษิทัเขา้พบอานนท ์  แมเ้พยีงไดพ้บกม็ใีจ
ยนิด ีถา้อานนทแ์สดงธรรมในอุบาสกิาบรษิทันัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรม กม็ใีจยนิด ี
อุบาสกิาบรษิทัยงัไมเ่ตม็อิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๐๙/
๑๕๖,๑๐/๒๐๙/๑๕๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๙/๑๙๘) 

อบุาสิกาสาวิกา : สาวกผูเ้ป็นอุบาสกิา ม ี๒ จาํพวก คอื (๑) หญงิผูย้งัเป็นคฤหสัถ ์ นุ่งขาวหม่
ขาว ประพฤตพิรหมจรรย ์ เป็นผูเ้ฉียบแหลม (๒) หญงิผูเ้ป็นคฤหสัถ ์ นุ่งขาวหม่
ขาวบรโิภคกาม เป็นผูเ้ฉียบแหลม ดงัคาํในปาสาทกิสตูรวา่ อุบาสกิาสาวกิาของ



 

๖๕๕๙ 
 

 

ศาสดานัน้เป็นคฤหสัถ ์ นุ่งขาวหม่ขาว ประพฤตพิรหมจรรยเ์ป็นผูเ้ฉียบแหลม,
อุบาสกิาสาวกิาของศาสดานัน้เป็นคฤหสัถนุ่์งขาวหม่ขาว บรโิภคกาม  เป็นผู้
เฉียบแหลม (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๗๔/๑๓๕,๑๑/๑๗๕/๑๓๖)  

อเุบกขา : 1. ความวางใจเป็นกลาง ไมเ่อนเอยีงดว้ยชอบหรอืชงั, ความวางใจเฉยไดไ้ม่
ยนิดยีนิรา้ย เมือ่ใชปั้ญญาพจิารณาเหน็ผลอนัเกดิขึน้โดยสมควรแก่เหตุและรูว้า่
พงึปฏบิตัติ่อไปตามธรรมหรอืตามควรแก่เหตุนัน้, ความรูจ้กัวางใจเฉยด ู เมือ่
เหน็เขารบัผดิชอบตนเองไดห้รอืในเมือ่เขาควรตอ้งไดร้บัผลอนัสมควรแก่ความ
รบัผดิชอบของเขาเอง,ความวางทเีฉยคอยดอูยูใ่นเมือ่คนนัน้ๆสิง่นัน้ๆ ดาํรงอยู่
หรอืดาํเนินไปตามควรของเขาตามควรของมนั ไมเ่ขา้ขา้งไมต่กเป็นฝักฝ่าย ไม่
สอดแส ่ไมจู่จ้ ีส้าระแนไมก่า้วก่ายแทรกแซง (ขอ้ ๔ ในพรหมวหิาร ๔, ขอ้ ๗ ใน
โพชฌงค ์๗, ขอ้๑๐ ในบารม ี๑๐, ขอ้ ๙ ในวปัิสสนูปกเิลส ๑๐) ดงัคาํอธบิาย
ตตยิฌานและจตุตถฌานวา่ เพราะปีตจิางคลายไปแลว้  เรามอุีเบกขา มี
สตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย ไดบ้รรลุตตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลาย
สรรเสรญิวา่ ผูม้อุีเบกขา มสีต ิ อยูเ่ป็นสขุ เพราะละสขุและทุกขไ์ดแ้ลว้  เพราะ
โสมนสัและโทมนสัดบัไปก่อนแลว้ เราไดบ้รรลุจตตุถฌานทีไ่มม่ทีุกข ์ ไมม่สีขุ มี
สตบิรสิทุธิเ์พราะอุเบกขาอยู่ หรอืดงัคาํในกฏัโฐปมสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
อุเปกขนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศยัผสัสะอนัเป็นทีต่ัง้แหง่อุเบกขาเวทนา ภกิษุนัน้
วางเฉยกร็ูช้ดัวา่ เราวางเฉย เพราะผสัสะอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุเบกขาเวทนานัน้แล
ดบัไป เธอกร็ูช้ดัวา่ อุเปกขนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัผสัสะอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่
อุเบกขาเวทนาทีเ่สวยอยูอ่นัเกดิจากผสัสะนัน้ดบัไป ระงบัไป (ว.ิมหา.(ไทย)๑/
๑๑/๒๕๔๙,ท.ีส.ี(ไทย)๙/๙๗/๓๘,๙/๙๘/๓๘,๙/๒๓๐/๗๖,๙/๒๓๒/๗๗,๙/๒๗๙/
๑๐๑,๙/๔๑๓/๑๗๘,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๑/๑๙๔,๑๐/๓๕๙/๒๘๗,๑๐/๓๖๒/
๒๘๘,๑๐/๓๖๒/๒๘๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๐๙/๓๑๘) 

 2. ความรูส้กึเฉยๆ ไมสุ่ขไมทุ่กข ์ เรยีกเตม็วา่ อุเบกขาเวทนา (=อทุกขมสขุ) ; 
(ขอ้ ๓ ในเวทนา ๓) (ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๒๗๐/๓๐๓)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในเวทนา ๓ ไดแ้ก่ (๑) สขุเวทนา ความรูส้กึเป็น
สขุ (๒) ทุกขเวทนา ความรูส้กึเป็นทุกข ์ (๓) อทุกขมสุขเวทนาความรูส้กึเฉย ๆ 
หรอืเรยีกวา่อุเบกขาเวทนา  ส.ํนิ.อ. (ไทย) ๒/๖๓/๑๒๗)  

อเุบกขาจิต : จติทีว่างใจเป็นกลางไม่เอนเอยีงดว้ยชอบหรอืชงั,จติทีว่างใจเฉยไดไ้มย่นิดยีนิ
รา้ย ดงัคาํในเตวชิชสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุมกีรุณาจติ  ฯลฯ มมีทุติา
จติ ฯลฯ  มอุีเบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่ ๒  ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิเบือ้ง
บน เบือ้งล่าง  ทศิเฉียง  แผไ่ปตลอดโลกทัว่ทุกหมูเ่หล่าในทีทุ่กสถาน ดว้ย
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อุเบกขาจติอนัไพบลูย ์ เป็นมหคัคตะ ไมม่ขีอบเขต  ไมม่เีวร ไมม่คีวาม
เบยีดเบยีนอยู ่หรอืดงัคาํวา่  พระเจา้มหาสทุสัสนะ ทรงมอุีเบกขาจติแผไ่ปตลอด
ทศิที ่ ๑ ... ทศิที ่ ๒ ... ทศิที ่ ๓ ... ทศิที ่ ๔  ...ทศิเบือ้งบน  ทศิเบือ้งล่าง  ทศิ
เฉียง  แผไ่ปตลอดโลกทัว่ทุกหมู่เหล่าในทีทุ่กสถานดว้ยอุเบกขาจติอนัไพบลูย ์ 
เป็นมหคัคตะ  ไมม่ขีอบเขต  ไมม่เีวร  ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอย (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๕๕๖/๒๔๕,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๒/๑๙๔,๑๐/๓๒๗/๒๕๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๑/
๔๙,๑๑/๗๒/๕๐,๑๑/๗๓/๕๒,๑๑/๑๑๐/๘๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๗/๖๗,๑๒/๔๓๘/
๔๖๘,๑๒/๔๕๙/๔๙๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๐/๒๒) 

อเุบกขาเจโตวิม ุตติ :ความหลุดพน้ทางใจเพราะอุเบกขา ดงัคาํในเตวชิชสตูรวา่ วาเสฏฐะ  
กรรมทีท่าํพอประมาณในอุเบกขาเจโตวมิตุตทิีบุ่คคลอบรมแลว้อยา่งนี้  จะไม่
เหลอือยูใ่นรปูาวจรและอรปูาวจรเปรยีบเหมอืนคนเป่าสงัขผ์ูแ้ขง็แรงพงึใหผู้อ้ื่น
ไดย้นิตลอดทัง้ ๔ ทศิไดโ้ดยไมย่าก วาเสฏฐะ น้ีแลเป็นทางไปเพือ่ความเป็นผู้
อยูร่ว่มกบัพรหม หรอืดงัคาํวา่ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไดเ้จรญิ อุเบกขาเจโต
วมิตุตแิลว้ ทาํใหม้ากแลว้ ทาํใหเ้ป็นดุจยานแลว้ ทาํใหเ้ป็นทีต่ ัง้แลว้ ใหต้ัง้มัน่
แลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แต่ราคะกย็งั ครอบงาํจติของภกิษุนัน้อยู ่ ขอ้นัน้
เป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะอุเบกขาเจโตวมิตุตน้ีิเป็นธาตทุีส่ลดัราคะ, หรอืดงัคาํใน
สภุสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่ภกิษุนัน้เจรญิอุเบกขาเจโตวมิตุตอิยา่งนี้
แลว้  กรรมใดเป็นประมาณทีภ่กิษุทาํแลว้กรรมนัน้จกัไมเ่หลอือยูไ่มค่งอยูใ่น
กรรมอนัเป็นรปูาวจรนัน้ หรอืดงัคาํใน        เมตตาสหคตสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เรากล่าวอุเบกขาเจโตวมิตุตวิา่มอีากญิจญัญายตนฌาน
เป็นอย่างยิง่สาํหรบัภกิษุผูม้ปัีญญาอนัเป็นโลกยิะยงัไมรู่แ้จง้วมิตุตทิีย่อดเยีย่มใน
ธรรมวนิยันี้ หรอืดงัคาํในกรชกายสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  
อุเบกขาเจโตวมิตุตน้ีิ สตรหีรอืบุรุษควรเจรญิแท ้  สตรหีรอืบุรุษจะพาเอากายน้ี
ไปไมไ่ด ้  สตัวผ์ูจ้ะตอ้งตายนี้เป็นผูม้จีติเป็นเหตุ สตัวน์ัน้ยอ่มรูช้ดัอยา่งนี้วา่ 
บาปกรรมอะไร ๆ ของเรานี้  ทีก่รชกายนี้เคยทาํมาแลว้ บาปกรรมนัน้ทัง้หมด
เราพงึเสวยในอตัภาพนี้ จกัไมต่ดิตามไป ภกิษุทัง้หลาย อุเบกขาเจโตวมิตุตทิี่
ภกิษุผูม้ปัีญญาในธรรมวนิยัน้ียงัไมแ่ทงตลอดวมิตุตอินัยิง่อบรมแลว้อยา่งน้ี  
ย่อมเป็นไปเพือ่ความเป็นอนาคาม ี หรอืดงัคาํในอฏัฐกนาครสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ภกิษุนัน้พจิารณาเหน็ดงันี้ยอ่มรูช้ดัวา่‘แมอุ้เบกขาเจโตวมิตุตน้ีิกถ็ูก
ปรุงแต่งแลว้กส็ิง่ใดสิง่หนึ่งทีถู่กปรุงแต่งแลว้ สิง่นัน้ไมเ่ทีย่ง  มคีวามดบัไปเป็น
ธรรมดา’ภกิษุนัน้ตัง้อยูใ่นธรรมคอืสมถะ และวปัิสสนานัน้แลว้ยอ่มบรรลุความสิน้
ไปแหง่อาสวะทัง้หลายหากยงัไมบ่รรลุความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายกจ็ะเป็น
โอปปาตกิะเพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่า๕ ประการสิน้ไปดว้ยความยนิดเีพลดิเพลนิใน
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ธรรม นัน้ๆจกัปรนิิพพานในภพนัน้ ไมห่วนกลบัมาจากโลกนัน้อกี (ท.ีส.ี(ไทย)๙/
๕๕๖/๒๔๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๖/๓๒๖,๑๑/๓๕๖/๓๙๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๗๑/
๕๙๖,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๐/๔๑๑,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๓๕/๑๗๗,องฺ.เอกก.(ไทย) 
๒๐/๓๘๓/๔๖,๒๐/๓๘๔/๔๖,๒๐/๓๘๕/๔๖,๒๐/๓๘๖/๔๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๒๑๙/๓๖๕) 

อเุบกขาฌาน : ฌานทีม่อุีเบกขา ดงัคาํในปฐมเมตตาสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลบาง
คนในโลกนี้มอุีเบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่ ๑  ทศิที ่ ๒  ... ทศิที ่ ๓ ... ทศิที ่ ๔ 
... ทศิเบือ้งบน  ทศิเบือ้งลา่ง  ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกทัว่ทุกหมูเ่หล่าในทีทุ่ก
สถานดว้ยอุเบกขาจติอนั ไพบลูย ์  เป็นมหคัคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่ี
ความ เบยีดเบยีนอยูอ่ยา่งนี้ เขาชอบใจอุเบกขาฌานนัน้ ตดิใจ อุเบกขาฌานนัน้  
และถงึความปลืม้ใจกบัอุเบกขาฌานนัน้ เขา ดาํรงอยูใ่นอุเบกขาฌานนัน้ น้อมใจ
ไปในอุเบกขาฌานนัน้ ชอบอยูก่บัอุเบกขาฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไป
ย่อมเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกเทวดาชัน้เวหปัผละพวกเทวดาชัน้เวหปั
ผละมอีายปุระมาณ ๕๐๐กปั คนทีเ่ป็นปุถุชนดาํรงอยูใ่นชัน้เวหปัผละนัน้จนสิน้
อาย ุ ใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นกาํหนดอายขุองเทวดา เหล่านัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รก
บา้ง ไปสูก่าํเนิดสตัวด์ริจัฉานบา้ง ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระ
ภาคดาํรงอยูใ่นชัน้เวหปัผละนัน้จนสิน้อายใุหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นกาํหนดอายขุอง
เทวดาเหล่านัน้หมดไปแลว้ปรนิิพพานในภพนัน้แล น้ีแลเป็นความแปลกกนัเป็น
ความแตกต่างกนัเป็นเหตทุาํใหต้่างกนัระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบักบัปุถุชนผู้
ไมไ่ดส้ดบั  เมือ่คตแิละอุบตัยิงัมอียู ่(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๕/๑๙๓) 

อเุบกขาที่ควรเสพ :ความวางเฉยทีค่วรเจรญิ เป็น๑ ในอุเบกขา ๒ อยา่ง ดงัคาํในสกักปัญหสตูร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ จอมเทพ เรากล่าวอุเบกขาไว ้ ๒อยา่ง คอือุเบกขาที่
ควรเสพและอเุบกขาทีไ่มค่วรเสพ และตรสัอธบิายวา่ บรรดาอุเบกขา ๒ อยา่ง
นัน้อุเบกขาใดบุคคลรูว้า่ เมือ่เราเสพอุเบกขานี้แล อกุศลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง 
กุศลธรรมทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้ อุเบกขาเช่นนี้เป็นอุเบกขาทีค่วรเสพ (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๕๙/๒๘๗,๑๐/๓๖๒/๒๘๘,๑๐/๓๖๒/๒๘๙) 

อเุบกขาที่ไม ่ม ีเหต  ุ:อุเบกขาทีเ่ป็นอเหตกุะ ดงัคาํในปัฏฐานวา่ จติตสมฏุฐานรปูอาศยัอุเบกขาที่
ไมม่เีหตุเกดิขึน้ ในปฏสินธขิณะทีเ่ป็นอเหตุกะ ฯลฯหทยัวตัถุอาศยัอุเบกขา
เกดิขึน้  (อภ.ิป.(ไทย) ๔๓/๑๘๐/๕๒๓) 

อเุบกขานิมิต : นิมติคอือุเบกขา หมายถงึสภาวะเป็นกลาง ๆ (มชัฌตัตภาวะ) ทีเ่ป็นเหตุ,เป็น ๑ 
ในนิมติ ๓ คอื สมาธนิิมติ ปัคคหนิมติ และอุเบกขานิมติ ดงัคาํในนิมติตสตูรที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุผูบ้าํเพญ็อธจิติพงึมนสกิารนิมติ ๓ 
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ประการตามสมควรแก่เวลาคอื๑.พงึมนสกิารสมาธนิิมติตามสมควรแก่เวลา๒.
พงึมนสกิารปัคคหนิมติตามสมควรแก่เวลา ๓. พงึมนสกิารอุเบกขานิมติตาม
สมควรแก่เวลา ถา้ภกิษุผูบ้าํเพญ็อธจิติพงึมนสกิารเฉพาะสมาธนิิมติอยา่งเดยีว  
เป็นไปไดท้ีจ่ตินัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ความเกยีจครา้น ถา้ภกิษุผูบ้าํเพญ็อธจิติพงึ
มนสกิารเฉพาะปัคคหนิมติอยา่งเดยีว เป็นไดท้ีจ่ตินัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ความ
ฟุ้งซ่าน ถา้ภกิษุผูบ้าํเพญ็อธจิติพงึมนสกิารเฉพาะอุเบกขานิมติอยา่งเดยีว 
เป็นไปไดท้ีจ่ตินัน้จะไมพ่งึตัง้มัน่ดว้ยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ แต่เมือ่ใดทีภ่กิษุผู้
บาํเพญ็อธจิติมนสกิารสมาธนิิมติตามสมควรแก่เวลา มนสกิารปัคคหนิมติตาม
สมควรแก่เวลา และมนสกิารอุเบกขานิมติตามสมควรแก่เวลา เมือ่นัน้ จตินัน้
ย่อมอ่อน  เหมาะแก่การใชง้าน ผดุผอ่ง และไมเ่สยีหาย ตัง้มัน่ดว้ยดเีพือ่ความ
สิน้อาสวะ (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๐๓/๓๔๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุเบกขานิมติ หมายถงึสภาวะเป็นกลาง ๆ 
(มชัฌตัตภาวะ) ทีเ่ป็นเหตุ (องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๑๐๓/๒๕๕)  

อเุบกขาบารมี : บารมคีอืความวางเฉย มกีล่าวไวใ้นชาดก พทุธวงศแ์ละจรยิาปิฎก เชน่   วา่
ดว้ยพระมหานารทกสัสปะทรงบาํเพญ็อุเบกขาบารม ี หรอืดงัคาํในพทุธวงศท์ี่
สเุมธดาบสกล่าวไวว้า่ เมือ่เราคน้หาอยู ่  ไดเ้หน็อุเบกขาบารมเีป็นขอ้ที ่๑๐ ทีผู่้
แสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ่ทัง้หลายในปางก่อน ไดอ้บรมสัง่สมมา  จงึเตอืนตนเองวา่ 
‘ทา่นจงยดึอุเบกขาบารมขีอ้ที ่ ๑๐ น้ี บําเพญ็ใหม้ัน่คงก่อน ทา่นเป็นผูม้อุีเบกขา
เทีย่งตรง  มัน่คง จกับรรลุสมัโพธญิาณได ้หรอืดงัคาํในมหาโลมหงัสจรยิาทีพ่ระ
ผูม้พีระภาคตรสัวา่ เรานอนอยูใ่นป่าชา้  เอาซากศพซึง่มแีต่กระดกูทาํเป็นหมอน
หนุน เดก็ชาวบา้นพวกหนึ่ง พากนัแสดงอาการหยาบชา้รา้ยกาจนานปัการ อกี
พวกหน่ึงรา่เรงิดใีจพากนันําของหอม ดอกไม ้อาหาร และเครือ่งบรรณาการต่าง 
ๆ เป็นอนัมากมาใหเ้รา พวกใดนําทุกขม์าใหเ้รา และพวกใดนําสขุมาใหเ้รา เรา
เป็นผูเ้สมอแก่เขาทัง้หมด ไมม่คีวามเอน็ด ู ไมม่คีวามโกรธ เราเป็นผูว้างเฉยใน
สขุและทุกขใ์นยศและความเสือ่มยศเป็นผูเ้สมอในสิง่ทัง้ปวง น้ีเป็นอุเบกขาบารมี
ของเรา (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๑๕๓/๓๖๓, ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๖๑/๕๘๖,๓๓/
๑๖๒/๕๘๖,๓๓/๑๖๔/๕๘๘,ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๔,๓๓/๑๒๒/๗๗๘) 

อเุบกขาปรมตัถบารมี : ปรมตัถบารมคีอือุเบกขา เป็นการบาํเพญ็บารมเีกีย่วกบัอุเบกขาขัน้
สงูสดุ ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในภพทีเ่ราเป็นนกแขกเตา้ ๒ ครัง้  เป็น
อุเบกขาบารม ี  ๒๔ ในภพทีเ่ราเป็นโลมหงัสบณัฑติ เป็นอุเบกขาปรมตัถบารม ี 
๒๖ (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๒๒/๗๗๘) ดปูระกอบในโลมหงัสชาดก ดงัคาถาน้ีได้
ปรากฏแจม่แจง้แก่นกับวชชเีปลอืยโพธสิตัวว์า่เราเรา่รอ้นแลว้เปียกชุม่อยูใ่นป่า
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อนัน่าสะพรงึกลวัผูเ้ดยีว เปลอืยกายไมไ่ดผ้งิไฟ  เป็นมนีุขวนขวายในการ
แสวงหาพรหมจรรย (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๙๔/๓๙) 

  ในพทุธาปทาน พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ต่อไปนี้  ขอใหเ้ธอทัง้หลายผูม้ใีจหมด
จด จงฟังประวตัใินอดตีชาตขิองพระพทุธเจา้ทัง้หลาย พระพทุธเจา้ผูท้รงเป็น
พระธรรมราชาสมบรูณ์ดว้ยบารม ี ๓๐  ประการนบัไมถ่ว้น (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕/
๒) ,เป็นบารมขีอ้ ๑๐ ขัน้ปรมตัถ ์ ดงัคาํวา่ บารม ี ๓๐ ประการ คอื ทาน ศลี 
เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ ขนัต ิสจัจะ อธษิฐาน เมตตา อุเบกขา, ทานอุปบารม ี
ฯลฯ อุเบกขาอุปบารม,ี ทานปรมตัถบารม ี ฯลฯ อุเบกขาปรมตัถบารม ี ทาน
บารม ี การ  บาํเพญ็ทานตามปกต ิ ทานอุปบารม ี การบาํเพญ็ทานยิง่กวา่ปกต ิ
ทานปรมตัถบารม ี การบาํเพญ็ทาน  ระดบัสงูสดุ เชน่ สละทรพัยภ์ายนอกเป็น
ทานบารม ีสละอวยัวะเป็นทานอุปบารม ีสละชวีติเป็นทานเป็นปรมตัถบารม ี (ข.ุ
พทุธ. ๓๓/๗๖/๔๔๖, ข.ุจรยิา. (ไทย) ๓๓/๑๑๒/๗๗๖-๗๗๗)  

อเุบกขาภาวนา : การเจรญิอุเบกขา และมอีานิสงสจ์ะละความหงดุหงดิได ้ มปีรากฏในมหา
ราหุโลวาทสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัสอนพระราหุลตอนหนึ่งวา่ เป็นขอ้ ๔ ใน
ภาวนา ๖ คอื ราหุล๑. เธอจงเจรญิเมตตาภาวนาเถดิ  เพราะเมือ่เธอเจรญิ
เมตตาภาวนาอยู ่ จกัละพยาบาทได ้๒.เธอจงเจรญิกรุณาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่
เธอเจรญิกรุณาภาวนาอยูจ่กัละการเบยีดเบยีนได ้ ๓. เธอจงเจรญิมทุติาภาวนา
เถดิ  เพราะเมือ่เธอเจรญิมุทติาภาวนาอยู ่  จกัละความรษิยาได ้๔. เธอจงเจรญิ
อุเบกขาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอเจรญิอุเบกขาภาวนาอยูจ่กัละความหงดุหงดิ
ได๕้. เธอจงเจรญิอสภุภาวนาเถดิเพราะเมือ่เธอเจรญิอสภุภาวนาอยูจ่กัละราคะ
ได๖้.เธอจงเจรญิอนิจจสญัญาเถดิเพราะเมือ่เธอเจรญิอนิจจสญัญาอยูจ่กัละความ
ถอืตวัได ้(ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๐/๑๓๑) 

อเุบกขามีวิตก มีวิจาร : อุเบกขาทีเ่กดิขึน้ดว้ยอาํนาจปฐมฌาน ดงัคาํในสกักปัญหสตูรทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ในอุเบกขานัน้  อุเบกขาใดมวีติก  มวีจิาร และอุเบกขาใดไมม่ี
วติกไมม่วีจิาร บรรดาอุเบกขา ๒ อยา่งนัน้ อุเบกขาทีไ่มม่วีติก ไมม่วีจิารประณีต
กว่า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๖๒/๒๘๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุเบกขามวีติกมวีจิาร ในทีน้ี่หมายถงึอุเบกขาที่
เกดิขึน้ดว้ยอาํนาจปฐมฌาน (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๓๖๒/๓๔๗)  

อเุบกขาเวทนา : ความรูส้กึเฉย ๆ ,เป็น ๑ ในเวทนา ๓ คอื (๑) สขุเวทนา ความรูส้กึเป็นสขุ 
(๒) ทุกขเวทนา ความรูส้กึเป็นทุกข ์ (๓) อทุกขมสขุเวทนา  ความรูส้กึเฉยๆ 
หรอืเรยีกวา่อุเบกขาเวทนา ดงัคาํในกฏัโฐปมสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  อุ
เปกขนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศยัผสัสะอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุเบกขาเวทนา ภกิษุนัน้
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วางเฉยกร็ูช้ดัวา่ เราวางเฉย เพราะผสัสะอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุเบกขาเวทนานัน้แล
ดบัไปเธอกร็ูช้ดัวา่ อุเปกขนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัผสัสะอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่
อุเบกขาเวทนาทีเ่สวยอยูอ่นัเกดิจากผสัสะนัน้ดบัไป  คอืสงบไป หรอืดงัคาํใน
ปฏสิมัภทิามรรควา่ แมส้ขุเวทนา  ทุกขเวทนา หรอือุเบกขาเวทนาทีเ่กดิเพราะ
มโนสมัผสัเป็นปัจจยักเ็ป็นธรรมวา่งจากอตัตาและจากสิง่ทีเ่น่ืองดว้ยอตัตา
เพราะฉะนัน้เราจงึกล่าววา่  โลกวา่ง (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๐๙/๓๑๗,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๔๖/๕๒๕) 

อเุบกขาสมัโพชฌงค  ์: ธรรมทีเ่ป็นองคแ์ห่งการตรสัรูค้อืความวางใจเป็นกลาง, เป็นขอ้ ๗ ใน
โพชฌงค ์ ๗ คอื๑. สตสิมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อืความระลกึ
ได)้ ๒. ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์ (ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อืการเฟ้นธรรม) ๓. 
วริยิสมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อืความเพยีร) ๔. ปีตสิมัโพชฌงค์
(ธรรมเป็นองคแ์ห่งการตรสัรูค้อืความอิม่ใจ) ๕. ปัสสทัธสิมัโพชฌงค(์ธรรมเป็น
องคแ์หง่การตรสัรูค้อืความสงบกายสงบใจ)๖.สมาธสิมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองค์
แหง่การตรสัรูค้อืความตัง้จติมัน่)๗.อุเบกขาสมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองคแ์หง่การ
ตรสัรูค้อืความวางใจเป็นกลาง),ในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายวา่ การตรสัรูค้อืการ
พจิารณา ชือ่วา่อุเบกขาสมัโพชฌงค ์ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๖,๑๐/๓๘๕/๓๒๓,
ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๑/๑๑๒,๑๑/๓๑๐/๒๘๕,๑๑/๓๓๐/๓๓๑,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๗/
๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๐/๑๙๓,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๗๗/๔๕๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๘๓/๑๑๓,๑๙/๑๘๔/๑๑๕, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๕/๘,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๐/
๕๗๔) 

อเุบกขาสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยอุเบกขา พระผูม้พีระภาคภกิษุทัง้หลาย  อุเบกขาทีบุ่คคลเจรญิ
แลว้ฯลฯ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๔๖/๑๙๔) 

อเุบกขาอาศยัเนกขมัมะ : อุเบกขาทีอ่าศยัการออกบวช หมายถงึอุเบกขาประกอบดว้ย
วปัิสสนาญาณเกดิขึน้แก่บุผูไ้มย่นิดยีนิรา้ยในอฏิฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ ดงัคาํ
ในสฬายตนวภิงัคสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในสตัตบท  ๓๖ นัน้อุเบกขา
อาศยัเนกขมัมะ ๖ ประการ คอื๑.อุเบกขายอ่มเกดิขึน้แก่บุคคลผูท้ราบความทีร่ปู
ทัง้หลายนัน่แลไม่เทีย่งเหน็ความแปรผนั ความคลายกาํหนดั และความดบันัน่
ตามความเป็นจรงิ  ดว้ยปัญญาอนัชอบอยา่งนี้วา่รปูในกาลก่อนและในบดัน้ี
ทัง้หมดนัน้  ลว้นไมเ่ทีย่ง  เป็นทุกข ์มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา อุเบกขาเชน่นี้
นัน้ยอ่มล่วงพน้รปูได ้ เพราะฉะนัน้ เราจงึเรยีกอุเบกขานัน้วา่ อุเบกขาอาศยั
เนกขมัมะ ๒. อุเบกขายอ่มเกดิขึน้แก่บคุคลผูท้ราบความทีเ่สยีงทัง้หลายนัน่แล 
... ๓. อุเบกขายอ่มเกดิขึน้แก่บุคคลผูท้ราบความทีก่ลิน่ทัง้หลายนัน่แล  ... ๔. 
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อุเบกขายอ่มเกดิขึน้แก่บุคคลผูท้ราบความทีร่สทัง้หลายนัน่แล  ... ๕.  อุเบกขา
ย่อมเกดิขึน้แก่บุคคลผูท้ราบความทีโ่ผฏฐพัพะทัง้หลาย นัน่แล... ๖.  อุเบกขา
ย่อมเกดิขึน้แก่บุคคลผูท้ราบความทีธ่รรมารมณ์ทัง้หลาย นัน่แลไมเ่ทีย่ง เหน็
ความแปรผนัความคลายกาํหนดั และความดบันัน่ตามความเป็นจรงิ ดว้ยปัญญา
อนัชอบอยา่งนี้วา่ ‘ธรรมารมณ์ในกาลก่อนและในบดัน้ีทัง้หมดนัน้  ลว้นไมเ่ทีย่ง 
เป็นทุกข ์ มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา อุเบกขาเชน่นี้นัน้ยอ่มล่วงพน้ธรรมารมณ์
ได ้เพราะฉะนัน้ เราจงึเรยีกอุเบกขานัน้วา่ อุเบกขาอาศยัเนกขมัมะ  (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๓๐๘/๓๗๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุเบกขาอาศยัเนกขมัมะในทีน้ี่หมายถงึอุเบกขา
ประกอบดว้ยวปัิสสนาญาณเกดิขึน้แก่บคุคลผูไ้มย่นิดยีนิรา้ยในอารมณ์ทีน่่า
ปรารถนาและไมน่่าปรารถนาผูไ้มลุ่่มหลงในเพราะการไมพ่จิารณาในเมือ่อารมณ์
ทีน่่าปรารถนาเป็นตน้ไปสูค่ลองในทวารทัง้ ๖ (ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๓๐๘/๑๙๒)  

อเุบกขาอาศยัเร ือน : อุเบกขาของปถุุชนทีอ่ยูค่รองเรอืน เป็นคนกเิลสหนา หมายถงึอุเบกขาที่
ไมล่่วงพน้รปูารมณ์เป็นตน้ ในเมือ่อารมณ์ทีน่่าปรารถนาไปสูค่ลองในทวารทัง้ ๖ 
กย็งัคงตดิอยูใ่นรปูารมณ์เป็นตน้ ดงัคาํในสฬายตนวภิงัคสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ในสตัตบท ๓๖ นัน้  อุเบกขาอาศยัเรอืน ๖ประการ  คอื๑. เพราะเหน็รปู
ทางตา อุเบกขาจงึเกดิขึน้แก่ปุถุชน ผูโ้งเ่ขลา งมงายผูย้งัไมช่นะกเิลส ยงัไมช่นะ
วบิาก  ผูไ้มเ่หน็โทษ  ไม่ไดส้ดบัเป็นคนกเิลสหนา อุเบกขาเชน่นี้ ยงัล่วงพน้รปู
ไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ เราจงึเรยีกอุเบกขานัน้วา่  อุเบกขาอาศยัเรอืน ๒. เพราะฟัง
เสยีงทางห ู... ๓. เพราะดมกลิน่ทางจมกู ... ๔. เพราะลิม้รสทางลิน้ ... ๕. เพราะ
ถูกตอ้งโผฏฐพัพะทางกาย ...  ๖. เพราะรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ  อุเบกขาจงึ
เกดิขึน้แก่ปุถุชน  ผูโ้งเ่ขลางมงายผูย้งัไมช่นะกเิลส  ยงัไมช่นะวบิากผูไ้มเ่หน็
โทษไมไ่ดส้ดบั เป็นคนกเิลสหนา อุเบกขาเชน่นัน้ยงัล่วงพน้ธรรมารมณ์ไมไ่ด ้
เพราะฉะนัน้ เราจงึเรยีกอุเบกขานัน้วา่อุเบกขาอาศยัเรอืน (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๓๐๘/๓๗๔,๑๔/๓๐๙/๓๗๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุเบกขาอาศยัเรอืน ในทีน้ี่หมายถงึอุเบกขาทีไ่ม่
ล่วงพน้รปูารมณ์เป็นตน้ ในเมือ่อารมณ์ทีน่่าปรารถนาไปสูค่ลองในทวารทัง้ ๖ ก็
ยงัคงตดิอยูใ่นรปูารมณ์เป็นตน้นัน้ดุจแมลงจบัทีง่บน้ําออ้ยตดิอยู ่ (ม.อุ.อ. (บาล)ี 
๓/๓๐๘/๑๙๑-๙๒)  

อเุบกขปูวิจาร : การใครค่รวญอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้แหง่อุเบกขา ในสงัคตีสิตูร พระสารบีุตรกล่าว
ไวว้่า ม ี ๖ ประการ คอื ๑. เหน็รปูทางตาแลว้  ใครค่รวญรปูอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่
อุเบกขา๒. ฟังเสยีงทางหแูลว้ ใครค่รวญเสยีงอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุเบกขา  ๓. ดม
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กลิน่ทางจมกูแลว้ใครค่รวญกลิน่อนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุเบกขา๔.ลิม้รสทางลิน้แลว้
ใครค่รวญรสอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุเบกขา๕.ถูกตอ้งโผฏฐพัพะทางกายแลว้ใครค่รวญ
โผฏฐพัพะอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุเบกขา๖.รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ใครค่รวญ
ธรรมารมณ์อนัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุเบกขา(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๐) 

อโุบสถ : 1.  การสวดปาฏโิมกขข์องพระสงฆทุ์กกึง่เดอืน เป็นเครือ่งซกัซอ้มตรวจสอบ
ความบรสิทุธิท์างวนิยัของภกิษุทัง้หลาย และทัง้เป็นเครือ่งแสดงความพรอ้ม
เพรยีงของสงฆด์ว้ย, อุโบสถเป็นสงัฆกรรมทีต่อ้งทาํเป็นประจาํสมํ่าเสมอและมี
กาํหนดเวลาทีแ่น่นอน มชีือ่เรยีกยอ่ยออกไปหลายอยา่ง การทาํอุโบสถจะมกีาร
สวดปาฏโิมกขไ์ดต้่อเมือ่มภีกิษุครบองคส์งฆจ์ตวุรรค คอื ๔ รปูขึน้ไป ถา้สงฆ์
ครบองคก์าํหนดเชน่นี้ทาํอุโบสถ เรยีกวา่ สังฆอุโบสถ (มรีายละเอยีดวธิปีฏบิตัิ
ตามพทุธบญัญตัใินอุโปสถขนัธกะ, วนิย.๔/๑๔๗/๒๐๑);ในกรณีทีม่ภีกิษุอยูใ่น
วดัเพยีง ๒ หรอื๓ รปู เป็นเพยีงคณะ ทา่นใหบ้อกความบรสิทุธิแ์ก่กนัและกนั
แทนการสวดปาฏโิมกข ์ เรยีกอุโบสถนี้วา่ คณอุโบสถ หรอื__ปาริสุทธิอุโบสถ 
กล่าวคอื ถา้ม ี๓ รปูพงึใหร้ปูทีส่ามารถตัง้ญตัตวิา่ “สณุนฺตุเม อายสฺมนฺตา, อชฺชุ
โปสโถ ปณฺณรโส,ยทายสฺมนฺตานํ ปตฺตกลฺล,ํ มย ํอญฺญมญฺญ ◌ํ ปารสิทฺุธอุิโปสถํ 
กเรยฺยาม.”(ปณฺณรโส คอื ๑๕ คํ่า ถา้ ๑๔ คํ่าเปลีย่นเป็น จาตุทฺทโส) จากนัน้ ทัง้
สามรปูพงึบอกความบรสิทุธิข์องตนไปตามลาํดบัพรรษา (พระเถระวา่ “ปรสิทฺุโธ 
อห ํอาวุโส, ปรสิทฺุโธต ิม ํธาเรถ” วา่ ๓ ครัง้;รปูอื่นเปลีย่น อาวุโส เป็น ภนฺเต), 
ถา้ม๒ี รปู ไมต่อ้งตัง้ญตัต ิ เพยีงบอกความรสิุทธิข์องตนแก่กนั (พระเถระวา่“ปริ
สทฺุโธ อห ํ อาวุโส, ปรสิทฺุโธต ิ ม ํ ธาเรห”ิ วา่ ๓ ครัง้; รปูทีอ่่อนพรรษาเปลีย่น 
อาวุโส เป็น ภนฺเต และเปลีย่นธาเรห ิ เป็น ธาเรถ); ถา้มภีกิษุอยูใ่นวดัรปูเดยีว 
ทา่นใหท้าํเพยีงอธษิฐาน คอืตัง้ใจกาํหนดจติวา่ วนัน้ีเป็นอุโบสถของเรา(“อชฺช 
เม อุโปสโถ”) อุโบสถทีท่าํอยา่งนี้ เรยีกวา่ ปุคคลอุโบสถ หรอือธิษฐานอุโบสถ; 
อุโบสถทีท่าํในวนัแรม ๑๔ คํ่า เรยีกวา่ จาตุทสิก- ทาํในวนัขึน้หรอืแรม ๑๕ คํ่า 
เรยีกวา่ ปัณณรสิกทาํในวนัสามคัค ี เรยีกวา่สามัคคีอุโบสถ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/
๓๘๗/๔๒๐, ๑/๓๘๗/๔๒๑,๑/๔๐๔/๔๓๖,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๐๕๙/๒๘๕, ๓/
๑๐๕๙/๒๘๖, ๓/๑๐๖๐/๒๘๕, ๓/๑๐๖๐/๒๘๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๘๓/๖๒,๑๑/๘๕/
๖๓,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๗๙/๖๘)  

 2. อุโบสถ คอื การอยูจ่าํรกัษาองค ์๘ ทีโ่ดยทัว่ไปเรยีกกนัวา่ ศีล ๘ ของอุบาสก
อุบาสกิา นัน้ จาํแนกไดเ้ป็น ๓ ประเภทคอื ๑. ปกติอุโบสถ อุโบสถทีร่กัษา
ตามปกตชิัว่วนัหนึ่งกบัคนืหนึ่ง ปัจจุบนันิยมรกัษากนัเฉพาะในวนัขึน้และแรม ๘ 
คํ่าวนัจนัทรเ์พญ็ คอื ขึน้ ๑๕ คํ่า และวนัจนัทรด์บั คอื แรม ๑๕ คํ่า หรอื ๑๔คํ่า 
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(ปกตอุิโบสถอยา่งเตม็ ม ี๘ วนั คอืวนั ๕ คํ่า ๘ คํ่า ๑๔ คํ่า และ ๑๕ คํ่าของทกุ
ปักษ์ ถา้เดอืนขาดรกัษาในวนัแรม ๑๓ คํ่าเพิม่ดว้ย) ๒. ปฏชิาครอุโบสถ อุโบสถ
ของผูต้ื่นอยู ่(คอืผูก้ระตอืรอืรน้ขวนขวายในกุศล ไมห่ลบัใหลดว้ยความประมาท) 
ไดแ้ก่ อุโบสถทีร่กัษาครัง้หนึ่งๆ ถงึ ๓ วนั คอื รกัษาในวนัอุโบสถตามปกต ิ
พรอ้มทัง้วนัก่อนและวนัหลงัของวนันัน้ ซึง่เรยีกวา่ วนัรับและวนัส่งดว้ย เชน่ 
อุโบสถทีร่กัษาในวนั ๕ คํ่า มวีนั ๗ คํ่า เป็นวนัรบั วนั ๙ คํ่า เป็นวนัสง่ (เดอืน
หน่ึงๆ จะมวีนัรบัและวนัสง่รวม ๑๑ วนั, วนัทีม่ใิชว่นัอุโบสถ ในเดอืนขาดม ี๑๐ 
วนั เดอืนเตม็ ๑๑ วนั) ๓. ปาฏหิาริยอุโบสถอุโบสถทีพ่งึนําไปซํ้าอกีๆ หรอื
ยอ้นกลบัไปนําเอามาทาํ คอืรกัษาใหเ้ป็นไปตรงตามกาํหนดดงัทีเ่คยทาํมาเป็น
ประจาํในแตล่ะปี หมายความวา่ ในแต่ละปีมชีว่งเวลาทีก่าํหนดไวเ้ฉพาะทีจ่ะ
รกัษาอุโบสถประเภทนี้ อย่างสามญั ไดแ้ก่ อุโบสถทีร่กัษาเป็นประจาํตลอด ๓ 
เดอืน ใน__พรรษา (อยา่งเตม็ไดแ้ก่รกัษาตลอด ๔ เดอืน แห่งฤดฝูน คอื แรม ๑ 
คํ่า เดอืน ๘ ถงึ ขึน้ ๑๕ คํ่า เดอืน ๑๒, ถา้ไมส่ามารถรกัษาตลอด ๔ เดอืน หรอื 
๓ เดอืน จะรกัษาเพยีง ๑ เดอืน ระหวา่งวนัปวารณาทัง้สอง คอื แรม ๑ คํ่าเดอืน 
๑๑ ถงึ ขึน้ ๑๕ คํ่า เดอืน ๑๒ กไ็ด,้ อยา่งตํ่าสดุพงึรกัษากึง่เดอืนต่อจากวนั
ปวารณาแรกไป คอื แรม ๑ คํ่าเดอืน ๑๑ ถงึ แรม ๑๔ คํ่า เดอืน ๑๑);อย่างไรก็
ตาม มตใินสว่นรายละเอยีดเกีย่วกบัอุโบสถ ๒ ประเภทหลงันี้คมัภรีต์่างๆ ยงั
แสดงไวแ้ตกต่างไมล่งกนับา้ง ทา่นวา่พอใจอยา่งใด กพ็งึถอืเอาอย่างนัน้ เพราะ
แทจ้รงิแลว้ จะรกัษาอุโบสถในวนัใดๆ กใ็ชไ้ด ้ เป็นประโยชน์ทัง้นัน้ แต่ถา้รกัษา
ไดใ้นวนัตามนิยมกย็อ่มควร (องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๘/๑๙๕) 

 3. วนัอุโบสถสาํหรบัพระสงฆค์อื วนัจนัทรเ์พญ็ (ขึน้ ๑๕ คํ่า) และวนัจนัทรด์บั 
(แรม ๑๕ คํ่า หรอื ๑๔ คํ่าเมือ่เดอืนขาด), สาํหรบัคฤหสัถ ์คอื วนัพระไดแ้ก่ วนั
ขึน้และแรม ๘ คํ่า วนัจนัทรเ์พญ็ และวนัจนัทรด์บั 4. สถานทีส่งฆท์าํสงัฆกรรม 
เรยีกตามศพัทว์า่ อุโปสถาคารหรอื อุโปสถคัคะ (โรงอุโบสถ), ไทยมกัตดัเรยีกวา่ 
โบสถ์ ดงัคาํในมหาวรรควา่ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  ภกิษุทัง้หลาย ไม่พงึยก
ปาตโิมกขข์ึน้แสดงปักษ์ละ ๓ ครัง้ รปูใดยกขึน้แสดง ตอ้งอาบตัทิุกกฏ ภกิษุ
ทัง้หลาย เราอนุญาตใหย้กปาตโิมกขข์ึน้แสดงปักษ์ละ ๑ ครัง้ คอื ในวนั ๑๔ คํ่า 
หรอืวนั ๑๕ คํ่า๑ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๓๖/๒๑๓) 

อโุบสถ ๑๕ ค ํา่, วนั : วนัจนัทรเ์พญ็,วนัพระขึน้ ๑๕ คํ่า ดงัคาํในชนัตุสตูรวา่ ภกิษุจาํนวนมากอยู่
ในกุฎป่ีา ขา้งภเูขาหมิพานต ์ แควน้โกศล เป็นผูฟุ้้งซ่าน ถอืตวั โลเลปากกลา้  
พดูพรํ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มจีติกวดัแกวง่ ไมส่าํรวมอนิทรยี ์ครัน้
ในวนัอุโบสถ ๑๕ คํ่า ชนัตุเทพบุตรเขา้ไปหาภกิษุเหล่านัน้ถงึทีอ่ยู ่ ไดก้ล่าวกบั
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ภกิษุเหล่านัน้วา่ ทา่นเหลา่ใดไมป่ระมาท  ขา้พเจา้ขอนอบน้อมทา่นเหล่านัน้  
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๐๖/๑๑๗) 

อโุบสถ, พญาช้าง :ชือ่ชา้งประเภทหนึ่ง, เป็นชา้งเผอืก มฤีทธิเ์หาะได,้ เป็น ๑ ในรตันะ ๗ 
ประการของพระเจา้จกัรพรรด ิ ดงัคาํในมหาสทุสัสนสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ชา้งแกว้ซึง่เป็นชา้งเผอืก  เป็นทีพ่ึง่ของเหล่าสตัว ์ มฤีทธิ ์ เหาะไปในอากาศ
ได ้  เป็นพญาชา้งตระกลูอุโบสถ ไดป้รากฏแก่พระเจา้มหาสทุสัสนะ  หรอืดงัคาํ
ในโคมยปิณฑสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ  เรือ่งเคยมมีาแลว้ เราไดเ้ป็น
พระราชามหากษตัรยิผ์ูไ้ดร้บัมรูธาภเิษกมเีมอืง  ๘๔,๐๐๐ เมอืง ซึง่มกุีสาวดรีาช
ธานีเป็นเมอืงหลวง ...มชีา้งตน้ ๘๔,๐๐๐  ชา้ง ซึง่มเีครือ่งประดบัทาํดว้ยทองมี
ธงทาํดว้ยทองคลุมดว้ยขา่ยทอง มพีญาชา้งอุโบสถเป็นหวัหน้า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๒๔๖/๑๘๕,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๙๖/๑๘๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ พญาชา้งตระกลูอุโบสถ ในทีน้ี่หมายถงึชา้งมงคล
ตระกลู ๑ ในบรรดา ๑๐ ตระกลู คอื (๑) กาฬวกหตัถ ี  (สดีาํ) (๒) คงัไคยหตัถ ี
(สเีหมอืนน้ําไหล) (๓) ปัณฑรหตัถ ี (สขีาวดงัเขาไกรลาส) (๔) ตามพหตัถ ี (สี
ทองแดง)  (๕) ปิงคลหตัถ ี(สทีองอ่อนดงัสตีาแมว) (๖) คนัธหตัถ ี (สไีมก้ฤษณา 
มกีลิน่ตวัหอม) (๗) มงัคลหตัถ ี  (สนิีลอญัชนั มกีริยิาทา่ทางเดนิงดงาม) (๘) 
เหมหตัถ ี (สเีหลอืงดัง่ทอง) (๙) อุโบสถหตัถ ี (สทีองคาํ)  (๑๐) ฉทัทนัตหตัถ ี
(กายสขีาวบรสิทุธิด์งัสเีงนิยวง แต่ปากและเทา้สแีดง) (พจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕) ในชา้งมงคล ๑๐ ตระกลูนี้ ชา้งอุโบสถ
ประเสรฐิทีส่ดุ (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒๔๖/๒๓๔)  

อโุบสถกรรม : การทาํอุโบสถ ดงัคาํในมหาวรรควา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็หลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั 
ไดท้รงเกดิความดาํรขิึน้ในพระทยัอย่างนี้วา่  ถา้กระไรเราพงึอนุญาตสกิขาบทที่
ไดบ้ญัญตัไิวแ้ก่ภกิษุทัง้หลายใหเ้ป็นปาตโิมกขทุเทสของพวกเธอ ปาตโิมกขทุ
เทสนัน้กจ็กัเป็นอุโบสถกรรมของพวกเธอ หรอืดงัคาํในลกัขณสตูรวา่ มหาบุรุษ
ทรงยนิดใีนสจัจะ  ในธรรม ในการฝึก ในความสาํรวม ในความสะอาด ในศลีที่
เป็นอาลยั ในอุโบสถกรรมหรอืดงัในวมิานวา่   (พราหมณ์ถามวา่) เมือ่เจา้ให้
ทานน้อยหรอืมาก ในเรอืนของตน หรอืรกัษาอุโบสถกรรมเชน่นัน้ขา้พเจา้มไิด้
เหน็เพราะกรรมอะไรเจา้จงึไปเทวโลกได ้  (ว.ิม.(ไทย) ๔/๒๐๗/๓๒๔, ๔/๒๐๗/
๓๒๕, ๔/๒๐๗/๓๒๖, ๔/๒๐๗/๓๒๗,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๕/๔๗๓,๘/๓๓๒/๔๙๖,๘/
๓๓๓/๔๙๗,๘/๔๑๗/๕๘๙,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๐๓/๑๖๕,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๒๑๙/
๑๕๓) ; ด ูอุโบสถ  



 

๖๕๖๙ 
 

 

อโุบสถที่ประกอบด้วยองค  ์๘ : การถอือุโบสถศลี มอีงค ์ ๘ ดงัคาํในอุโปสถสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ การครองราชยข์องพระราชาพระองคน์ัน้ยงัมคีา่ไม่ถงึเสีย้วที ่ ๑๖ 
แหง่อุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์ ๘ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร  เพราะราชสมบตัขิอง
มนุษยเ์มือ่นําไปเปรยีบกบัสขุทีเ่ป็นทพิยถ์อืวา่เป็นของเลก็น้อย, สตรหีรอืบุรุษ
บางคนในโลกน้ีรกัษาอุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์ ๘  (คอื บุคคลไม่พงึฆา่สตัว ์ 
ไมพ่งึลกัทรพัย ์ ไมพ่งึพดูเทจ็ไมพ่งึดืม่น้ําเมา พงึงดเวน้จากเมถุนทีเ่ป็นความ
ประพฤตไิมป่ระเสรฐิ ไมพ่งึบรโิภคอาหารในเวลาวกิาล ในเวลากลางคนืไมพ่งึ
ทดัทรงดอกไม ้  ไมพ่งึลบูไลข้องหอม และพงึนอนบนเตยีง บนพืน้หรอืบนทีท่ีปู่
ลาดไว)้ หรอืดงัคาํในธมัมกิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บณัฑติทัง้หลายกล่าว
วา่ อุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์ ๘  น้ีแล                  พระพทุธเจา้ผูถ้งึทีส่ดุ
แหง่ทุกขท์รงประกาศไวแ้ละต่อไป สาวกทีเ่ป็นคฤหสัถผ์ูม้ใีจเลื่อมใส ควรเขา้จาํ
อุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘  ใหบ้รบิรูณ์ด ีทุกวนั ๘ คํ่า ๑๔ คํ่า หรอื ๑๕  คํ่า
แหง่ปักษ์และตลอดปาฏหิารกิปักษ์ (ข.ุสุ.(ไทย) ๒๕/๔๐๔/๕๙๓,๒๕/๔๐๕/
๕๙๓,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๑/๕๕๙) 

อโุบสถศีล : ศลีทีร่กัษาเป็นอุโบสถ หรอืศลีทีร่กัษาในวนัอุโบสถ ไดแ้ก่ ศลี ๘ ทีอุ่บาสก
อุบาสกิาสมาทานรกัษาเป็นการจาํศลีในวนัพระ คอืขึน้และแรม ๘ คํ่า๑๕ คํ่า 
(แรม ๑๔ คํ่าในเดอืนขาด) ดงัคาํในอุโปสถกิอติถวีตัถุทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัพระ
คาถานี้แก่นางวสิาขาและหญงิผูร้กัษาอุโบสถศลีประมาณ  ๕๐๐  คนดงันี้คน
เลีย้งโคใชท้อ่นไมไ้ล่ตอ้นฝงูโคไปยงัทีห่ากนิ  ฉนัใดความแก่และความตาย กไ็ล่
ตอ้นอายขุองสตัวท์ัง้หลายไป ฉนันัน้ หรอืดงัคาํในอุตตราวมิานทีเ่ทพธดิากล่าว
ไวว้่า ดฉินัเขา้จาํอุโบสถศลีซึง่ประกอบดว้ยองค ์๘ ทุกวนั ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่าและ๘  
คํ่าแหง่ปักษ์และตลอดปาฏหิารยิปักษ์  (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๓๕/๗๔, ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๑๗๙/๓๒,๒๖/๓๑๒/๕๐,๒๖/๓๒๐/๕๑,๒๖/๓๘๑/๖๐,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๙๓/
๒๖๔,๒๖/๖๗๒/๗๖,ข.ุชา.ม.(ไทย)๒๘/๑๒๑๐/๓๗๑,๒๘/๑๒๓๕/๓๗๔,๒๘/
๑๒๖๖/๓๗๘,๒๘/๑๕๐๓/๔๑๙) 

อโุบสถสามคัคี : สามคัคดีว้ยการลงอุโบสถ หมายถงึภกิษุสงฆท์ีแ่ตกสามคัคกีนัรว่มกนัลง
อุโบสถ, เป็น ๑ ในอุโปสถ ๓ อยา่ง คอื ๑. อุโบสถในวนั ๑๔ คํ่า ๒. อุโบสถใน
วนั ๑๕ คํ่า ๓. อุโบสถสามคัค ี(ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๓/๔๔๘) 

อโุบสถิกภตั ,อโุปสถิกภตั : ภตัรประจาํอุโบสถ หมายถงึอาหารทีเ่ขาถวายในวนัอุโบสถ คอื
วนัพระนัน้เอง ดงัคาํในปาฏเิทสนียสกิขาบทวา่ ภกิษุฉนัอุโบสถกิภตั,ใน
มหาวรรคพระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บรรพชาอาศยัโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ย
ปลแีขง้เธอพงึทาํอุตสาหะในโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้นัน้จนตลอด
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ชวีติ  อตเิรกลาภ คอื สงัฆภตั อุทเทสภตั นิมนัตนภตั สลากภตั ปักขกิภตั อุ
โปสถกิภตั  ปาฏปิทกิภตั,ในจฬูวรรค พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่ ภกิษุทัง้หลาย 
เราอนุญาตสงัฆภตั อุทเทสภตั นิมนัตนภตั สลากภตั  ปักขกิภตั อุโปสถกิภตั  
ปาฏปิทกิภตั (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๖๙/๖๔๑, ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑, ๔/๑๒๘/
๑๙๗,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๒๕/๑๕๔) 

  ฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อุโปสถกิภตั คอื ภตัตาหารถวายในวนัอุโบสถ (สารตฺถ.ฏี
กา (บาล)ี ๓/๗๑-๗๓/๒๘๕)  

อปุกมณัฑิกบตุร : ชือ่บุรุษคนหนึ่ง ชาวราชคฤห ์ทาํนาเกลอื อวดด ี ปากกลา้ เป็นอุปัฏฐาก
ของพระเทวทตั เคยสนทนาโตต้อบกบัพระผูม้พีระภาค ทา้ยสดุ เขาถูกพระเจา้
อชาตศตัรตูเิตยีน ดงัคาํในอุปกสตูรวา่ สมยัหนึ่ง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่  ณ  
ภเูขาคชิฌกฏู  เขตกรุงราชคฤห ์ครัง้นัน้แล อุปกมณัฑกิาบุตร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ี
พระภาคถงึทีป่ระทบั เพือ่สนทนาธรรมในเรือ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรม ทา้ย
สตูรมอีธบิายสรุปไวว้า่ พระเจา้แผน่ดนิมคธพระนามวา่ อชาตศตัร ู  เวเทหบุิตร
กริว้ ไมท่รงพอพระทยั ไดต้รสักบัอุปกมณัฑกิาบุตรวา่ เจา้เดก็ลกูชาวนาเกลอืน้ี
อวดด ี ปากกลา้ บงัอาจ จกัสาํคญัพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้
พระองคน์ัน้วา่ควรรุกราน เจา้อุปกะจงไปเสยีจงพนิาศไป  อยา่มาใหเ้ราเหน็หน้า
อกี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๘/๒๗๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปกมณัฑกิบุตร คอื ผูเ้ป็นอุปัฏฐากของพระเทวทตั 
(องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี  ๒/๑๘๘/๔๐๗)  

อปุกรณ์เครื่องปลืม้ใจ : ทรพัยส์นิเงนิทอง ดงัคาํในสาเลยยกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
บางคนในโลกน้ี เป็นผูล้กัทรพัย ์  คอืเป็นผูถ้อืเอาทรพัยอ์นัเป็นอุปกรณ์เครือ่ง
ปลืม้ใจของผูอ้ื่นซึง่อยูใ่นบา้นหรอืในป่าทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้  ดว้ยจติเป็นเหตขุโมย 
หรอืบางคนในโลกนี้เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการลกัทรพัย ์  คอืไม่ถอืเอาทรพัยอ์นั
เป็นอุปกรณ์เครือ่งปลืม้ใจของผูอ้ื่นซึง่อยู่ในบา้นหรอืในป่าทีเ่จา้ของมไิดใ้หด้ว้ย
จติเป็นเหตขุโมย (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๖,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗๖/
๓๒๓,๒๔/๒๑๖/๓๕๕,๒๔/๒๑๗/๓๕๗) 

อปุกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปกมณัฑกิาบุตร  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ ภเูขาคชิฌกฏู 
เขตกรุงราชคฤห ์อุปกมณัฑกิาบุตร เขา้ไปเฝ้า พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั แลว้
กราบทลูวา่ ตนมวีาทะ มทีฏิฐวิา่ ผูใ้ดผูห้น่ึงกล่าวตเิตยีนผูอ้ื่น เมือ่กล่าวตเิตยีน
ผูอ้ื่น ยอ่มไม่ใหกุ้ศลกรรมเกดิขึน้โดยประการทัง้ปวงเมือ่ไมใ่หกุ้ศลกรรมเกดิขึน้
โดยประการทัง้ปวง ยอ่มถูกตเิตยีนกล่าวโทษ  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ถา้



 

๖๕๗๑ 
 

 

เป็นเชน่นัน้ ทา่นนัน้แลกลา่วตเิตยีนผูอ้ืน่ เมือ่ทา่นกล่าวตเิตยีนผูอ้ื่น ยอ่มไมใ่ห้
กุศลกรรมเกดิขึน้ เมือ่ไมใ่หกุ้ศลกรรมเกดิขึน้ ยอ่มถูกตเิตยีนกล่าวโทษ  

  อุปกมณัฑกิาบุตรกราบทลูวา่ ขา้พระองค ์ พอกล่าวขึน้เท่านัน้ พระผูม้พีระ
ภาคทรงจบัดว้ยบว่ง  คอืวาทะอนัใหญ่เปรยีบเหมอืนบุคคลพงึจบัปลาทีพ่อผดุ
ขึน้เทา่นัน้ดว้ยแหใหญ่ พระผูม้พีระภาคจงึทรงแสดงบญัญตั ิ๔ ซึง่แต่ละบญัญตั ิ
มบีท พยญัชนะและธรรมเทศนาประมาณไมไ่ด ้คอื (๑) บญัญตัวิา่ น้ีเป็นอกุศล 
(๒) บญัญตัวิา่ อกุศลควรละเสยี (๓) บญัญตัวิา่ น้ีเป็นกุศล (๔) บญัญตัวิา่ กุศล
ควรเจรญิ อุปกมณัฑกิาบุตร ชืน่ชมพระภาษติแลว้ลากลบั แลว้ไดเ้ขา้เฝ้าพระ
เจา้อชาตศตัรแูลว้กราบทลูเรือ่งราวทีต่นไดส้นทนากบัพระผูม้พีระภาคใหท้รง
ทราบ พอพระเจา้อชาตศตัรไูดฟั้งคาํกราบทลูเชน่นัน้ กริว้ ไมท่รงพอพระทยั 
แลว้ไดข้บัไล่ออกไป (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๘/๒๗๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เข้าไปเฝ้า หมายถงึอุปกมณัฑกิาบุตรอุปัฏฐากของ
พระเทวทตัเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค เพือ่จะจบัผดิวา่ เมื่อเราเขา้ไปเฝ้าแลว้
พระศาสดาจกัทรงสรรเสรญิหรอืจกัทรงตาํหนิ บางแหง่ท่านอธบิายไวว้า่ อุ
ปกมณัฑกิาบุตรฟังขา่ววา่ พระเทวทตัตอ้งไปเกดิในนรก ไมส่ามารถแกไ้ขได ้จงึ
มคีวามมุง่หมายทีจ่ะกระทบกระทัง่พระศาสดาแลว้เขา้ไปเฝ้า (องฺ.จตุกฺก.อ. 
(บาล)ี ๒/๑๘๘/๔๐๗-๔๐๘) 

อปุกะ, นักบวชอาชีวก, อาชีวก, ภิกษุ :1. ชือ่อาชวีกผูห้น่ึงซึง่พบกบัพระพทุธเจา้ใน
ระหวา่งทางขณะทีพ่ระองคเ์สดจ็จากพระศรมีหาโพธิไ์ปยงัป่าอสิปิตน
มฤคทายวนั เพือ่โปรดพระปัญจวคัคยีด์งัคาํวา่ อาชวีกชือ่อุปกะไดพ้บพระผูม้ี
พระภาคเสดจ็ดาํเนินทางไกล ณ ระหวา่งแมน้ํ่าคยากบัตน้โพธพิฤกษ์  ไดท้ลู
พระผูม้พีระภาคดงันี้วา่  อาวุโส อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นกั ผวิพรรณของทา่น
บรสิทุธิผ์ุดผอ่ง  ทา่นบวชอุทศิใคร  ใครเป็นศาสดาของทา่น หรอืทา่นชอบใจ
ธรรมของใคร,ในปาสราสสิตูร และโพธริาชกุมารสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
วา่ เราไมม่อีาจารย ์  เราไมม่ผีูเ้สมอเหมอืน  เราไม่มผีูท้ดัเทยีมในโลกกบัทัง้เท
วโลกเพราะเราเป็นอรหนัตเ์ป็นศาสดาผูย้อดเยีย่มเราผูเ้ดยีวเป็นผูต้รสัรูเ้องโดย
ชอบ เป็นผูเ้ยอืกเยน็ดบักเิลสในโลกไดแ้ลว้ ,เขาฟังแลว้ กล่าววา่  อาวุโส  ควร
จะเป็นอย่างนัน้โคลงศรีษะแลว้เดนิสวนทางหลกีไป (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๑/๑๖, ๔/
๑๑/๑๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๘๕/๓๑๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๑/๔๑๒) 

  2.ชือ่ภกิษุรปูหนึ่งทีเ่คยไปเกดิในพรหมโลกชัน้อวหิา ในฆฏกิารสตูรฆฏกิาร
เทพบตุรกราบทลูวา่ ภกิษุ ๗ รปู ผูบ้งัเกดิในพรหมโลกชัน้อวหิา พระผูม้พีระ
ภาคตรสัถามวา่ ภกิษุเหล่านัน้คอืใครบา้ง ฆฏกิารเทพบุตรทลูตอบวา่ ภกิษุ  ๓ 
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รปูเหล่าน้ี  คอื ทา่นอุปกะ ทา่นผลคณัฑะ  และทา่นปุกกุสาต ิภกิษุอกี  ๔ รปู  
คอื  ทา่นภทัทยิะ  ทา่นขณัฑเทวะ ทา่นพหุทนัตแีละทา่นสงิคยิะภกิษุเหล่านัน้ละ
ทิง้กายมนุษยแ์ลว้ กา้วล่วงโยคะอนัเป็นทพิยไ์ด ้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๐/๖๔,๑๕/
๑๐๕/๑๑๔) 

อปุกาชีวกวตัถ ุ: เรือ่งอาชวีกชือ่อุปกะ พระผูม้พีระภาคเมือ่แรกตรสัรูป้ระทบันัง่ทีค่วงไมโ้พธิ ์ 
อาชวีกชือ่อุปกะเขา้มาถามพระองคว์า่  บวชเพือ่ใคร  ใครเป็นศาสดา พระองค์
จงึตรสัวา่ เราเป็นผูค้รอบงาํธรรมทัง้ปวง  รูธ้รรมทัง้ปวง มไิดแ้ปดเป้ือนในธรรม
ทัง้ปวง  ละธรรมทัง้ปวงได ้หลุดพน้เพราะสิน้ตณัหา ตรสัรูย้ ิง่เองแลว้จะพงึกล่าว
อา้งใครเล่า (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๕๓/๑๔๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่คาํวา่ ธรรม หมายถงึธรรม ๓ ระดบั (กามาวจรภมู ิรปูาว
จรภมู ิอรปูาวจรภมู)ิ คาํวา่ ธรรม หมายถงึธรรม ๔ ระดบั (กามาวจรภูม ิรปูาว
จรภมู ิอรปูาวจรภมู ิโลกุตตรภูม)ิ คาํวา่ มไิดแ้ปดเป้ือนในธรรมทัง้ปวง หมายถงึ
ไมเ่ป้ือนดว้ยตณัหาและทฏิฐใินธรรม ๓ ระดบันัน้ คาํวา่ ละธรรมทัง้ปวงได ้
หมายถงึละธรรม ๓ ระดบั กล่าวคอืละธรรมชัน้กามาวจร ชัน้รปูาวจร และชัน้อรู
ปาวจรได ้ คาํวา่ ตรสัรูย้ ิง่เองแลว้จะพงึกล่าวอา้งใครเลา่  หมายถงึเมือ่รูเ้องได้
อยา่งนี้แลว้ จะตอ้งอา้งใครเป็นอุปัชฌาย ์ หรอือาจารยอ์กีเล่า (ข.ุธ.อ. ๘/๓๔) 
และด ูว.ิม. (ไทย) ๔/๑๑/๑๑ 

อปุการคณุ : คุณทีเ่กือ้หนุนกนั ดงัคาํในสปัปุรสิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สตับุรุษผูม้ี
ปัญญาอยูค่รองเรอืน เป็นผูไ้มเ่กยีจครา้นทัง้กลางคนืและกลางวนั  ยอ่มเกดิเพือ่
ประโยชน์แก่คนหมูม่าก เมือ่ระลกึถงึอุปการคุณทีม่ารดาบดิาทาํไวก้่อน ยอ่ม
บชูามารดาบดิาโดยชอบธรรม หรอืดงัคาํในปลาสชาดกทีรุ่กขเทวดาโพธสิตัว์
เลื่อมใสต่อพราหมณ์  จงึกล่าววา่ พราหมณ์  ขา้พเจา้นัน้เพง่ถงึ ความเป็นผูรู้อุ้ป
การคุณทีท่า่นทาํแลว้ จกัตอบแทนทา่นตามอานุภาพของตน (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๓๘/๒๙๘, ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๓๑/๑๖๒,๒๗/๓๒/๑๖๒) 

อปุการนคร : ชือ่นครหนึ่ง เขตเมอืงปัญจาลนคร สรา้งใหเ้ป็นทีป่ระทบัของพระเจา้วเิทหะ ดงั
คาํในมโหสธชาดกวา่ พระเจา้จฬูนีผูท้รงมพีระกาํลงัมาก เฝ้าระวงัไวต้ลอดราตรี
ทัง้สิน้ ครัน้รุง่อรุณกเ็สดจ็ไปถงึอุปการนคร พระเจา้ปัญจาละพระนามวา่จฬูนีผู้
ทรงมพีระกาํลงัมาก เสดจ็ขึน้ประทบัชา้งพระทีน่ัง่ตวัประเสรฐิมกีาํลงั ตวัมอีาย ุ
๖๐ ปีจงึเสือ่มกาํลงั (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๗๐๗/๒๙๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปการนคร หมายถงึนครทีม่โหสธบณัฑติใหส้รา้ง
ขึน้ในเขตเมอืงปัญจาลนคร(ของพระเจา้จุฬามณี เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของพระ
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เจา้วเิทหะ เพือ่รอเวลาเขา้พธิวีวิาหก์บัพระนางปัญจาลจนัทนธีดิาของพระเจา้
จุฬามณี (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๙/๑๐๗/๓๘๖)  

อปุการะ : ความเกือ้หนุน, ความอุดหนุน,การชว่ยเหลอื ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคไดท้รง
ดาํรดิงันี้วา่ เราจะพงึแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจกัรูธ้รรมนี้ไดฉ้บัพลนั จงึ
ทรงดาํรวิา่  ภกิษุปัญจวคัคยี ์  มอุีปการะแก่เรามากทีไ่ดเ้ฝ้าปรนนิบตัเิราผูมุ้ง่
หน้าบาํเพญ็เพยีรมา ถา้กระไร เราจะพงึแสดงธรรมแก่ภกิษุปัญจวคัคยีก่์อน (ว.ิ
ม.(ไทย) ๔/๑๐/๑๖, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๑/๔๑๒,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๗/๔๒๕) 

อปุกิเลส : โทษเครือ่งเศรา้หมอง, สิง่ทีท่าํจติตใ์จใหเ้ศรา้หมองขุน่มวั รบัคุณธรรมไดย้าก ม ี
๑๖ อย่าง คอื ๑. อภชิฌาวิสมโลภะ ละโมบ จอ้งจะเอาไมเ่ลอืกควรไมค่วร ๒. 
โทสะ คดิประทุษรา้ย ๓. โกธะ โกรธ ๔. อุปนาหะ ผกูโกรธไว ้๕. มักขะ ลบหลู่
คุณทา่น ๖. ปลาสะตเีสมอ ๗. อิสสา รษิยา ๘. มัจฉริยะตระหนี่ ๙. มายา เจา้เล่ห ์
๑๐. สาเถยยะโออ้วด ๑๑. ถมัภะ หวัดือ้ ๑๒. สารัมภะแขง่ด ี๑๓. มานะ ถอืตวั 
๑๔. อติมานะ ดหูมิน่ทา่น ๑๕. มทะ มวัเมา ๑๖. ปมาทะ เลนิเล่อหรอืละเลย มี
ปรากฏใน วตัถูปมสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลายอปุกเิลสแหง่จติ 
อะไรบา้ง คอื ๑. อภชิฌาวสิมโลภะ(ความโลภไมส่มํ่าเสมอคอืความเพง่เลง็อยาก
ไดส้ิง่ของของผูอ้ื่น)เป็นอุปกเิลสแหง่จติ๒. พยาบาท(ความคดิปองรา้ยผูอ้ื่น) เป็น
อุปกเิลสแหง่จติ ...๑๖. ปมาทะ(ความประมาท)เป็นอุปกเิลสแหง่จติ หรอืดงัคาํที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ จตินี้ผดุผอ่ง แต่จตินัน้แลเศรา้หมองเพราะอุปกเิลส ที่
เกดิขึน้ภายหลงัจติน้ีผดุผอ่งและจตินัน้แลหลุดพน้แลว้จากอุปกเิลสทีเ่กดิขึน้
ภายหลงั  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๕๗/๔๐,๑๑/๕๘/๔๐,๑๑/๖๐/๔๒,๑๑/๖๑/๔๒,ม.ม.ู
(ไทย) ๑๒/๗๑/๖๓,๑๒/๑๗๕/๑๗๗,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๔๒/๒๘๗,๑๔/๒๔๔/
๒๘๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๔๒/๓๔๙,องฺ.เอกก.ผไทย) ๒๐/๔๙/๙,๒๐/๕๐/๙,๒๐/๕๑/
๙,๒๐/๕๒/๑๐,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๐/๘๒,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๖๖/๕๑๕) 

อปุกิเลสญาณนิทเทส : แสดงญาณในอุปกเิลส อธบิายญาณในอุปกเิลสโดยวธิปีุจฉาและวสิชันา 
ดงันี้ 

  คาํปุจฉาวา่ “อุปกเิลส ๑๘ ประการเหลา่ไหนยอ่มเกดิขึน้” ทา่นพระสารบุีตร
วสิชันาไวด้งันี้ 

  ทา่นจาํแนกภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิ๓ หมวด หมวดละ ๖ ประการ หรอื
เรยีกวา่ฉกักะ คอื (๑) ปฐมฉกักะ (๒) ทตุยิฉกักะ (๓) ตตยิฉกักะ 

  ๑. ปฐมฉกักะ ภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิไดแ้ก่ 
  ๑. จติทีถ่งึความฟุ้งซ่านในภายใน เมือ่พระโยคาวจรใชส้ตไิปตามลมหายใจ 

เขา้ทีฐ่านเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุ  
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  ๒. จติทีถ่งึความฟุ้งซ่านในภายนอก เมือ่พระโยคาวจรใชส้ตไิปตามลมหายใจ
ออกทีฐ่านเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุ    

  ๓. ความเป็นไปแหง่ตณัหาคอืความตดิใจหวงัลมหายใจเขา้ 
  ๔. ความเป็นไปแหง่ตณัหาคอืความตดิใจหวงัลมหายใจออก 
  ๕. ความหลงในการไดล้มหายใจออกของพระโยคาวจรผูถ้กูลมหายใจเขา้

ครอบงาํ 
  ๖. ความหลงในการไดล้มหายใจเขา้ของพระโยคาวจรผูถ้กูลมหายใจออก 

ครอบงาํ 
  ๒. ทุตยิฉกักะ ภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิไดแ้ก่ 
  ๑. จติกวดัแกวง่อยูท่ีล่มหายใจเขา้ เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึนิมติ  
  ๒. จติกวดัแกวง่อยูท่ีนิ่มติ เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึลมหายใจเขา้  
  ๓. จติกวดัแกวง่อยูท่ีล่มหายใจออก เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึนิมติ  
  ๔. จติกวดัแกวง่อยูท่ีนิ่มติ เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึลมหายใจออก  
  ๕. จติกวดัแกวง่อยูท่ีล่มหายใจออก เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึลมหายใจเขา้  
  ๖. จติกวดัแกวง่อยูท่ีล่มหายใจเขา้ เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึลมหายใจออก  
  ๓. ตตยิฉกักะ ภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิไดแ้ก่ 
  ๑. จติทีแ่ล่นไปในอตตีารมณ์ ตกไปขา้งฝ่ายฟุ้งซ่าน 
  ๒.  จติทีห่วงัอนาคตารมณ์ ถงึความกวดัแกว่ง 
  ๓. จติทีห่ดหู ่ตกไปขา้งฝ่ายเกยีจครา้น 
  ๔. จติทีม่คีวามเพยีรกลา้ ตกไปขา้งฝ่ายอุทธจัจะ 
  ๕. จติทีน้่อมรบั ตกไปขา้งฝ่ายกาํหนดั 
  ๖. จติทีผ่ละออก ตกไปขา้งฝ่ายพยาบาท 
  ทา่นแสดงวา่ ภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิ ๑๘ ประการนี้เป็นเหตใุหก้ายและ

จติกระสบักระสา่ย หวัน่ไหว และดิน้รน เมือ่พระโยคาวจรใชส้ตไิปตามลมหายใจ 
เขา้-ออกทีฐ่านเบือ้งตน้ ท่ามกลางและทีส่ดุ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๕๔/๒๓๖) 

อปุกิเลสสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอุปกเิลส (หมายถงึความเศรา้หมอง) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ความเศรา้หมองแหง่จติ ๕ คอื (๑) กามฉนัทะ (๒) พยาบาท (๓) ถนีมทิธะ (๔) 
อุทธจัจกุกกุจจะ (๕) วจิกิจิฉา เปรยีบเหมอืนสิง่เศรา้หมองแห่งทอง ๕ คอื (๑) 
เหลก็ (๒) โลหะ (๓) ดบีุก (๔) ตะกัว่ (๕) เงนิ เมื่อจติพน้จากความเศรา้หมอง ๕ 
น้ีแลว้ ยอ่มเป็นจติอ่อน เหมาะแก่การใชง้าน ผดุผอ่ง ไมฟุ้่งซ่าน ตัง้มัน่ด ี เพือ่
ความสิน้อาสวะ และสามารถน้อมจติไปเพือ่แสดงฤทธิต์่าง ๆ ได ้ เชน่ ทพิพโส
ตะ เจโตปรยิญาณ และวชิชา ๓ (ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ จุตปูปาตญาณ และ
อาสวกัขยญาณ) เปรยีบเหมอืนเมือ่ทองพน้จากสิง่เศรา้หมอง ๕ นัน้ ยอ่มอ่อน 



 

๖๕๗๕ 
 

 

ใชก้ารได ้ ผดุผอ่ง ไม่แตกงา่ย ใชง้านไดด้ ี และชา่งทองมุง่หมายจะทาํ
เครือ่งประดบัชนิดต่าง ๆ เชน่ แหวน ต่างห ูเครือ่งประดบัทีจ่ะทาํนัน้ยอ่มอาํนวย
ประโยชน์ใหแ้ก่เขาได ้(ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓/๒๗) 

อปุกิเลสญาณนิทเทส : แสดงญาณในอุปกเิลส อธบิายญาณในอุปกเิลสโดยวธิปีุจฉาและวสิชันา 
ดงันี้ 

  คาํปุจฉาวา่ “อุปกเิลส ๑๘ ประการเหลา่ไหนยอ่มเกดิขึน้” ทา่นพระสารบุีตร
วสิชันาไวด้งันี้ 

  ทา่นจาํแนกภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิ๓ หมวด หมวดละ ๖ ประการ หรอื
เรยีกวา่ฉกักะ คอื (๑) ปฐมฉกักะ (๒) ทตุยิฉกักะ (๓) ตตยิฉกักะ 

  ๑. ปฐมฉกักะ ภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิไดแ้ก่ 
  ๑. จติทีถ่งึความฟุ้งซ่านในภายใน เมือ่พระโยคาวจรใชส้ตไิปตามลมหายใจ 

เขา้ทีฐ่านเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุ  
  ๒. จติทีถ่งึความฟุ้งซ่านในภายนอก เมือ่พระโยคาวจรใชส้ตไิปตามลมหายใจ

ออกทีฐ่านเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุ    
  ๓. ความเป็นไปแหง่ตณัหาคอืความตดิใจหวงัลมหายใจเขา้ 
  ๔. ความเป็นไปแหง่ตณัหาคอืความตดิใจหวงัลมหายใจออก 
  ๕. ความหลงในการไดล้มหายใจออกของพระโยคาวจรผูถ้กูลมหายใจเขา้

ครอบงาํ 
  ๖. ความหลงในการไดล้มหายใจเขา้ของพระโยคาวจรผูถ้กูลมหายใจออก 

ครอบงาํ 
  ๒. ทุตยิฉกักะ ภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิไดแ้ก่ 
  ๑. จติกวดัแกวง่อยูท่ีล่มหายใจเขา้ เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึนิมติ  
  ๒. จติกวดัแกวง่อยูท่ีนิ่มติ เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึลมหายใจเขา้  
  ๓. จติกวดัแกวง่อยูท่ีล่มหายใจออก เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึนิมติ  
  ๔. จติกวดัแกวง่อยูท่ีนิ่มติ เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึลมหายใจออก  
  ๕. จติกวดัแกวง่อยูท่ีล่มหายใจออก เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึลมหายใจเขา้  
  ๖. จติกวดัแกวง่อยูท่ีล่มหายใจเขา้ เมือ่พระโยคาวจรคาํนึงถงึลมหายใจออก  
  ๓. ตตยิฉกักะ ภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิไดแ้ก่ 
  ๑. จติทีแ่ล่นไปในอตตีารมณ์ ตกไปขา้งฝ่ายฟุ้งซ่าน 
  ๒.  จติทีห่วงัอนาคตารมณ์ ถงึความกวดัแกวง่ 
  ๓. จติทีห่ดหู ่ตกไปขา้งฝ่ายเกยีจครา้น 
  ๔. จติทีม่คีวามเพยีรกลา้ ตกไปขา้งฝ่ายอุทธจัจะ 
  ๕. จติทีน้่อมรบั ตกไปขา้งฝ่ายกาํหนดั 



 

๖๕๗๖ 
 

 

  ๖. จติทีผ่ละออก ตกไปขา้งฝ่ายพยาบาท 
  ทา่นแสดงวา่ ภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสมาธ ิ ๑๘ ประการนี้เป็นเหตใุหก้ายและ

จติกระสบักระสา่ย หวัน่ไหว และดิน้รน เมือ่พระโยคาวจรใชส้ตไิปตามลมหายใจ 
เขา้-ออกทีฐ่านเบือ้งตน้ ท่ามกลางและทีส่ดุ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๕๔/๒๓๖) 

อปุกิเลสสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอุปกเิลส (หมายถงึความเศรา้หมอง) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ความเศรา้หมองแหง่จติ ๕ คอื (๑) กามฉนัทะ (๒) พยาบาท (๓) ถนีมทิธะ (๔) 
อุทธจัจกุกกุจจะ (๕) วจิกิจิฉา เปรยีบเหมอืนสิง่เศรา้หมองแห่งทอง ๕ คอื (๑) 
เหลก็ (๒) โลหะ (๓) ดบีุก (๔) ตะกัว่ (๕) เงนิ เมื่อจติพน้จากความเศรา้หมอง ๕ 
น้ีแลว้ ยอ่มเป็นจติอ่อน เหมาะแก่การใชง้าน ผดุผอ่ง ไมฟุ้่งซ่าน ตัง้มัน่ด ี เพือ่
ความสิน้อาสวะ และสามารถน้อมจติไปเพือ่แสดงฤทธิต์่าง ๆ ได ้ เชน่ ทพิพโส
ตะ เจโตปรยิญาณ และวชิชา ๓ (ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ จุตปูปาตญาณ และ
อาสวกัขยญาณ) เปรยีบเหมอืนเมือ่ทองพน้จากสิง่เศรา้หมอง ๕ นัน้ ยอ่มอ่อน 
ใชก้ารได ้ ผดุผอ่ง ไม่แตกงา่ย ใชง้านไดด้ ี และชา่งทองมุง่หมายจะทาํ
เครือ่งประดบัชนิดต่าง ๆ เชน่ แหวน ต่างห ูเครือ่งประดบัทีจ่ะทาํนัน้ยอ่มอาํนวย
ประโยชน์ใหแ้ก่เขาได ้(ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๓/๒๗) 

อปุกิเลสแห่งวิปัสสนา : อุปกเิลสแหง่วปัิสสนา,สภาวะทีท่าํใหว้ปัิสสนามวัหมองขอ้งขดั,สภาพ
น่าชืน่ชม ซึง่เกดิแก่ผูเ้จรญิวปัิสสนาในขัน้ทีเ่ป็นวปัิสสนาอยา่งอ่อน(ตรุณ
วปัิสสนา) แต่กลายเป็นโทษเครื่องเศรา้หมองแหง่วปัิสสนา โดยทาํใหเ้ขา้ใจผดิ
วา่ตนบรรลุมรรคผลแลว้ จงึชะงกัหยดุเสยี ไมด่าํเนินกา้วหน้าต่อไปในวปัิสสนา
ญาณ ม ี๑๐ คอื ๑. โอภาสแสงสวา่ง ๒. ปีติ ความอิม่ใจปลาบปลืม้เตม็ไปทัง้ตวั 
๓. ญาณ ความรูท้ีค่มชดั ๔. ปัสสัทธิ ความสงบเยน็กายใจ ๕.สุข ความสขุฉ่ําชื่น
ทัว่ทัง้ตวัทีป่ระณีตอยา่งยิง่ ๖. อธิโมกข์ ศรทัธาแรงกลา้ทีท่าํใหใ้จผอ่งใสอยา่งยิง่ 
๗. ปัคคาหะความเพยีรทีพ่อด ี๘. อุปัฏฐาน สตชิดั ๙. อุเบกขา ความวางจติเป็น
กลางทีล่งตวัสนิท ๑๐. นิกันติ ความตดิใจพอใจ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรคทีก่ล่าว
ไวว้่า ภกิษุ มใีจถูกอุทธจัจะในธรรมกัน้ไว ้  เป็นอยา่งไร คอื  เมือ่ภกิษุมนสกิาร
โดยความไมเ่ทีย่ง  โอภาสยอ่มเกดิขึน้  ภกิษุนึกถงึโอภาสวา่  โอภาสเป็นธรรม  
เพราะนึกถงึโอภาสนัน้  ความฟุ้งซ่านเป็นอุทธจัจะ  ภกิษุมใีจถูกอุทธจัจะนัน้กัน้
ไว ้  ยอ่มไมรู่ช้ดัความปรากฏโดยความไม่เทีย่งตามความเป็นจรงิไมรู่ช้ดัความ
ปรากฏโดยความเป็นทุกขต์ามความเป็นจรงิ ไมรู่ช้ดัความปรากฏโดยความเป็น
อนตัตาตามความเป็นจรงิ เพราะเหตุนัน้  ทา่นจงึกล่าววา่  มใีจถูกอุทธจัจะใน
ธรรมกัน้ไว ้ ในเวลาทีจ่ติตัง้มัน่สงบอยูภ่ายใน  มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึ่งผดุขึน้  ตัง้
มัน่อยูม่รรคกเ็กดิแก่เธอ  มรรคยอ่มเกดิอยา่งไร  ฯลฯ  มรรคย่อมเกดิอยา่งนี้  



 

๖๕๗๗ 
 

 

ภกิษุยอ่มละสงัโยชน์ไดอ้ยา่งนี้  อนุสยัยอ่มสิน้ไปอยา่งนี้ เมือ่มนสกิารโดยความ
ไมเ่ทีย่ง ญาณ (ความรู)้ ยอ่มเกดิขึน้  ปีต ิ  (ความอิม่ใจ)ย่อมเกดิขึน้ ปัสสทัธ ิ
(ความสงบกายสงบใจ) ยอ่มเกดิขึน้ สขุ  (ความสุข) ยอ่มเกดิขึน้อธโิมกข ์(ความ
น้อมใจเชือ่) ยอ่มเกดิขึน้  ปัคคหะ  (ความเพยีรทีพ่อด)ี ยอ่มเกดิขึน้อุปัฏฐาน 
(สตแิก่กลา้) ยอ่มเกดิขึน้ อุเบกขา  (ความมใีจเป็นกลาง)  ยอ่มเกดิขึน้นิกนัต ิ 
(ความตดิใจ) ยอ่มเกดิขึน้... เมือ่มนสกิารโดยความเป็นทุกขฯ์ลฯ เมือ่มนสกิาร
โดยความเป็นอนตัตาโอภาสยอ่มเกดิขึน้ ฯลฯ  ญาณยอ่มเกดิขึน้  ปีตยิอ่ม
เกดิขึน้ ปัสสทัธยิอ่มเกดิขึน้สขุยอ่มเกดิขึน้  อธโิมกขย์อ่มเกดิขึน้ ปัคคหะย่อม
เกดิขึน้ อุปัฏฐานยอ่มเกดิขึน้ อุเบกขายอ่มเกดิขึน้ นิกนัตยิอ่มเกดิขึน้ (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๖/๔๒๕) ; ด ู วิปัสสนูปกิเลส (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์  

อปุฆาตกกรรม : กรรมตดัรอน ไดแ้ก่กรรมทีเ่ป็นกุศลกด็ ีทีเ่ป็นอกุศลกด็ ีซึง่มกีาํลงัแรง เขา้ตดั
รอนการใหผ้ลของชนกกรรม หรอือุปัตถมัภกกรรม ทีต่รงขา้มกบัตนเสยี แลว้
ใหผ้ลแทนที ่(ขอ้ ๘ในกรรม ๑๒) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปุกิเลสแห่งจิตของตน : สิง่ทีท่าํใหจ้ติของตนเศรา้หมอง หมายถงึสงัโยชน์เบือ้งตน้ ๕ ดงัคาํใน
ปฏสิมัภทิามรรควา่ อุปกเิลสแหง่จติของตน คอืสกักายทฏิฐ ิ  (ความเหน็วา่เป็น
อตัตาของตน)วจิกิจิฉา  (ความลงัเลสงสยั)  สลีพัพตปรามาส  (การยดึมัน่ศลี
พรต)ทฏิฐานุสยั(กเิลสทีน่อนเนื่องอยูใ่นสนัดานคอืทฏิฐ)ิ  วจิกิจิฉานุสยั  (กเิลสที่
นอนเนื่องอยูใ่นสนัดานคอืวจิกิจิฉา)  เป็นกเิลสทีโ่สดาปัตตมิรรคตดัไดโ้ดย
เดด็ขาดแลว้  จติจงึชือ่วา่หลุดพน้แลว้  หลุดพน้ดแีลว้จากอุปกเิลส  ๕  ประการ
น้ี  พรอ้มดว้ยกเิลสทีก่ลุม้รุมจติชือ่วา่ญาณ  เพราะมสีภาวะรูว้มิตุตนิัน้  ชือ่วา่
ปัญญา  เพราะมสีภาวะรูช้ดั  เพราะเหตุนัน้ ทา่นจงึกล่าววา่  ปัญญาในการ
พจิารณาเหน็อุปกเิลสทีอ่รยิมรรคตดัขาดแลว้ชือ่วา่วมิตุตญิาณ,ในสงัโยชน์เบือ้ง
สงู ๕(คอื รปูราคะ  อรปูราคะ มานะ อุทธจัจะ  อวชิชา) เชน่ กามราคสงัโยชน์  
ปฏฆิสงัโยชน์  สว่นหยาบ ๆ กามราคานุสยั  ปฏฆิานุสยั สว่นหยาบ ๆ กด็ ีกาม
ราคสงัโยชน์  ปฏฆิสงัโยชน์  สว่นละเอยีด ๆ กามราคานุสยั ปฏฆิานุสยั สว่น
ละเอยีด ๆ   กด็ ็หรอื รปูราคะ  อรปูราคะ  มานะ  อุทธจัจะ  อวชิชา กด็ ีกช็ือ่วา่
อุปกเิลสแหง่จติของตน เขน่กนั  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖๔/๑๐๔) 

อปุจาร : อปุจาร  เฉียด, จวนเจยีน, ทีใ่กลช้ดิ,ระยะใกลเ้คยีง, ชาน, บรเิวณรอบๆ; ดงั
ตวัอยา่งคาํทีว่า่ อุปจารเรือน อุปจารบ้านแสดงตามทีท่า่นอธบิายในอรรถกถา
พระวนิยัดงันี้อาคารทีป่ลกูขึน้รว่มในแคร่ะยะน้ําตกทีช่ายคาเป็นเรือน, บรเิวณ
รอบๆเรอืนซึง่กาํหนดเอาทีแ่มบ่า้นยนือยูท่ีป่ระตเูรอืนสาดน้ําลา้งภาชนะออกไป
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หรอืแมบ่า้นยนือยูภ่ายในเรอืน โยนกระดง้หรอืไมก้วาดออกไปภายนอกตกทีใ่ด 
ระยะรอบๆ กาํหนดนัน้เป็นอุปจารเรือนบุรุษวยักลางคนมกีาํลงัด ี ยนือยู่ทีเ่ขต
อุปจารเรอืน ขวา้งกอ้นดนิไป กอ้นดนิทีข่วา้งนัน้ตกลงทีใ่ด ทีน่ัน้จากรอบๆ
บรเิวณอุปจารเรอืน เป็นกาํหนด เขตบ้าน,บุรุษวยักลางคนมกีาํลงัดนีัน้แหละ ยนื
อยูท่ีเ่ขตบา้นนัน้โยนกอ้นดนิไปเตม็กาํลงักอ้นดนิตกเป็น เขตอุปจารบ้าน; สมีาที่
สมมตเิป็นตจิวีราวปิปวาสนัน้ จะตอ้งเวน้บา้นและอุปจารบา้นดงักลา่วนี้เสยีจงึจะ
สมมตขิึน้ คอืใชเ้ป็นตจิวีราวปิปวาสสมีาได ้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ ; ด ูติจีวราวิปปวาสสีมา ดว้ย 

อปุจารบ้าน,อปุจารหมู่บา้น : เขตชายทีข่วา้งกอ้นดนิไปตก ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ทีช่ือ่วา่ 
อุปจารหมูบ่า้น  ไดแ้ก่เขตทีช่ายมกีาํลงัปานกลางยนือยูท่ีเ่สาเขือ่นของหมูบ่า้นที่
มรี ัว้ลอ้มขวา้งกอ้นดนิไปตกลง หรอื เขตทีช่ายมกีาํลงัปานกลางยนือยูท่ีอุ่ปจาร
เรอืนของหมู่บา้นทีไ่มม่รี ัว้ลอ้ม ขวา้งกอ้นดนิไปตกลง ทีช่ือ่วา่ ป่าไดแ้ก่  สถานที่
ทีเ่วน้หมูบ่า้นและอุปจารหมูบ่า้นนอกนัน้ชือ่วา่ป่าหรอืดงัคาํในมหาวรรควา่ ภกิษุ
ผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญตัตทิตุยิกรรมวาจาวา่ ทา่นผู้
เจรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สมานสงัวาสสมีามอุีโบสถเดยีวกนั แหง่ใดทีส่งฆ์
สมมตแิลว้ ถา้สงฆพ์รอ้มกนัแลว้ พงึสมมตสิมีานัน้ใหเ้ป็นแดนไมอ่ยูป่ราศจาก
ไตรจวีร เวน้หมูบ่า้นและอุปจารหมูบ่า้น น่ีเป็นญตัต ิ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๙๒/๘๑,ว.ิ
ม.(ไทย) ๔/๑๔๔/๒๒๓) 

อปุจารภาวนา : ภาวนาขัน้จวนเจยีน คอืเจรญิกรรมฐานถงึขัน้เกดิอุปจารสมาธ ิ (ขอ้ ๒ ใน
ภาวนา ๓) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 

  วสิทุธมิรรคอธบิายวา่ เป็น ๑ ในภาวนา ๒ คอืทัง้อุปจารภาวนาและอปัปนา
ภาวนา (ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๑๒๐/๑๐๕)  

อปุจารสมาธิ  :  สมาธจิวนจะแน่วแน่,สมาธทิีย่งัไม่ดิง่ถงึทีส่ดุ เป็นขัน้ทาํใหก้เิลสมนิีวรณ์เป็น
ตน้ระงบั ก่อนจะเป็นอปัปนา คอืถงึฌาน (ขอ้ ๑ ในสมาธ ิ๒,ขอ้ ๒ ในสมาธ ิ๓) 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในสมาธ ิ๒ คอื อุปจารสมาธ ิหรอือปัปนาสมาธ ิ
(ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๓๔/๑๒๒, องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี ๓/๙๙/๓๗๐)  

อปุจารแห่งสงฆ ์: บรเิวณรอบๆ เขตสงฆช์ุมนุมกนั (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
อปุจาลาเถรีคาถา :ภาษติของพระอุปจาลาเถร,ีคาถาของพระอุปจาลาเถร ีทา่นพระอุปจาลาเถร ี

เมือ่จะกล่าวภาษติทีม่ารกลา่วแก่ตนจงึไดก้ล่าววา่ เราเป็นภกิษุณี  มสีต ิมจีกัษุ 
อบรมอนิทรยีแ์ลว้ รูแ้จง้บทอนัสงบซึง่อุดมบุรุษคบหาแลว้ 
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   (มารถามวา่) ทาํไม แมน่างจงึไมช่อบใจความเกดิเพราะธรรมดาผูเ้กดิมาแลว้
ย่อมบรโิภคกามทัง้หลาย เชญิแมน่างบรโิภคความยนิดใีนกามทัง้หลายเถดิ แม่
นางอยา่ไดม้คีวามเดอืดรอ้นในภายหลงัเลย 

   (พระอุปจาลาเถรตีอบวา่) ผูเ้กดิมาแลว้จะตอ้งตาย  จะตอ้งถูกตดัมอืตดัเทา้ 
ถูกฆา่ ถูกจองจาํ  เกดิมาแลว้จาํตอ้งประสบทุกขพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้  เสดจ็
อุบตัใินตระกลูศากยะ ผูท้รงชนะแลว้  ทรงพระชนมช์พีอยู ่  พระองคไ์ดท้รง
แสดงธรรม โปรดเราอนัเป็นอุบายล่วงเสยีซึง่ชาต ิ  คอืทุกข ์  เหตใุหเ้กดิทุกข ์ 
ความดบัทุกข ์ และอรยิมรรคมดีว้ยองค๘์ซึง่เป็นขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกขเ์รา
ไดฟั้งคาํสอนของพระองคแ์ลว้  ยนิดอียูใ่นคาํสอน ไดบ้รรลุวชิชา ๓  ไดท้าํตาม
คาํสัง่สอนของพระพุทธเจา้แลว้ กาํจดัความเพลดิเพลนิในกามทัง้ปวงไดแ้ลว้ 
ทาํลายกองแหง่ความมดืไดแ้ลว้มารผูช้ ัว่ชา้เลวทรามทา่นจงรูอ้ยา่งนี้วา่ ทา่นถูก
เรากาํจดัแลว้ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๘๙/๕๘๖) 

อปุจาลาภิกษุณี : ชื่อภกิษุณีรปูหน่ึง ซึง่เป็นน้องสาวของสารบีุตร ในบรรดาน้องสาว ๓ คน ดงั
คาํในอุปจาลาสตูร ทีก่ล่าววา่  ครัน้เวลาเชา้  อุปจาลาภกิษุณีครองอนัตรวาสก 
ฯลฯ จงึนัง่พกักลางวนัทีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึ่ง  ลําดบันัน้  มารผูม้บีาป ฯลฯ ได้
ถามอุปจาลาภกิษุณี อุปจาลาภกิษุณี กล่าวดว้ยคาถาวา่ พวกเทพชัน้ดาวดงึส ์ 
ชัน้ยามา ชัน้ดุสติ  ชัน้นิมมานรด ีและชัน้ปรนิมมติวสวตัด ียงัผกูพนัดว้ยเครือ่ง
ผกูคอืกาม จาํตอ้งกลบัมาสูอ่าํนาจมารอกี โลกทัง้หมดเรา่รอ้น  โลกทัง้หมดคุ
กรุน่ โลกทัง้หมดลุกโพลง โลกทัง้หมดสัน่สะเทอืน ใจของเรายนิดแีน่วแน่ใน
นิพพาน ซึง่ไมส่ ัน่สะเทอืน ไมห่วัน่ไหว  ทีปุ่ถุชนเสพไมไ่ด ้มใิชค่ตขิองมาร (ส.ํส.
(ไทย) ๑๕/๑๖๘/๒๒๔) 

อปุจาลาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปจาลาภกิษุณี สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนั  มารเขา้ไปหาอุปจาลาภกิษุณี (ผูเ้ป็นน้องสาวของพระสารบีุตร) ถงึทีอ่ยู่ 
เมือ่ทราบวา่ นางไมอ่ยากเกดิ จงึกล่าววา่ ทา่นจงตัง้จติไวใ้นพวกเทพชัน้
ดาวดงึส ์ชัน้ยามา ชัน้ดุสติ ชัน้นิมมานรด ีและชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีนางอุปจาลา
ภกิษุณีกล่าววา่ พวกเทพชัน้ดาวดงึสเ์ป็นตน้นัน้ยงัผกูพนัดว้ยเครือ่งผกูคอืกาม 
จาํตอ้งกลบัมาสูอํ่านาจมารอกี โลกทัง้หมดเรา่รอ้น คุกรุน่ ลุกโพลง สัน่สะเทอืน 
ใจของเรายนิดแีน่วแน่ในนพิพาน ซึง่ไมส่ ัน่สะเทอืน ไมห่วัน่ไหวทีปุ่ถุชนเสพ
ไมไ่ด ้มใิชค่ตขิองมาร (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๖๘/๒๒๔) 

อปุจาลาอบุาสิกา : ชือ่อคัรอุบาสกิาคนหน่ึง ซึง่เป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพุทธเจา้นามวา่
สมุนะ ดงัคาํในสมุนพทุธวงศว์า่ วรุณอุบาสกและสรณอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก 
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จาลาอุบาสกิาและอุปจาลาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๘/
๖๑๒) 

อปุเจฬะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระนนัทเถระ 
ดงัคาํในนนัทเถราปทาน ทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนสรุปความได้
วา่  ขา้พเจา้ไดถ้วายผา้เปลอืกไมแ้ดพ่ระผูม้พีระภาค พระนามวา่ปทุมตุตระผู้
เจรญิทีส่ดุในโลก พระพทุธเจา้ผูท้รงเป็นผูนํ้าซึง่รุง่เรอืงสงูสดุ ทรงพยากรณ์
ขา้พเจา้นัน้วา่ ดว้ยการถวายผา้น้ี  ทา่นจกัเป็นผูม้ผีวิพรรณดงัทอง ในกปัที ่
๖๐,๐๐๐ (นบัจากกปัน้ีไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๔  ชาตมิพีระนามวา่อุปเจ
ละ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๒/๑๐๖) 

อปุติสสเถระ : พระเถระชือ่อุปตสิสะ หมายถงึ พระสารบีุตร ดงัคาํในเปสวตวีมิานทีเ่ทพธดิา
องคห์น่ึงกล่าวไวว้า่   ดฉินันัน้มใีจเบกิบาน  ไดส้ัง่สมกุศลกรรมไวใ้นชาตปิาง
ก่อนนัน้ คอืไดเ้กลีย่ดอกคาํโรยลงบชูาพระอุปตสิสเถระทีท่วยเทพและมนุษยพ์า
กนับชูา,ในพทุธวงศก์ล่าวถงึอุปตสิสเถระมาคูก่บัพระโกลติเถระ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๖๕๖/๗๓,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๑/๖๗๒) ; ด ูสารีบุตร 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปตสิสเถระ หมายถงึพระธรรมเสนาบด ี (พระสารี
บุตร) (ข.ุว.ิอ. (บาล)ี ๖๕๖/๑๘๕)  

อปุติสสะ,อปุติสสะ, พระ, สารีบตุรปริพาชก : คาํเรยีกพระสารบุีตรเมือ่บวชเป็นปรพิาชกอยูใ่น
สาํนกัของสญชยั (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๖๐/๒๘๔,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๓๖/๓๒๖,ว.ิป.
(ไทย) ๘/๓/๖,๘/๘/๑๓,๘/๒๒/๒๖,ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๒/๗๗) 

อปุติสสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอุปตสิสะ(ชือ่เดมิของพระสารบีุตร) สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั พระสารบีุตร(อุปตสิสะ)แสดงธรรมแก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ความไม่มัน่คงถาวรแหง่สตัวแ์ละสงัขารยงัมอียู ่ แมแ้ต่พระศาสดาผู้
ทรงศกัดิใ์หญ่มฤีทธานุภาพมากยงัแปรผนัไป เมือ่คดิไดด้งันี้ จงึจะไมม่โีสกะ 
ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสั อุปายาสและถอนอหงัการ มมงัการ มานานุสยัได(้ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๒๓๖/๓๒๖) 

อปุติสสะ, พระปัจเจกพทุธเจ้า:ชือ่พระปัจเจกพทุธเจา้องคห์น่ึง อยูไ่มห่า่งไกลจากภเูขาหมิ
พานต ์ ดงัคาํในตณิมฏุฐทิายกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิอง
ตนไวว้า่ ในทีไ่มไ่กลภเูขาหมิพานต ์มภีเูขาลกูหน่ึงชือ่ลมัพกะ พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้พระนามวา่อุปตสิสะ เสดจ็จงกรมอยู่ ณ ทีก่ลางแจง้ เมือ่ก่อน ขา้พเจา้เป็น
นายพรานเนื้ออยูใ่นป่าดงทบึ ไดเ้หน็พระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ มจีติผ่องใส  ได้
ถวายหญา้กาํมอืหนึ่งสาํหรบัประทบันัง่แดพ่ระพทุธเจา้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๘/
๕๒๙) 
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อปุติสสะและโกลิตะ, พระอคัรสาวก : คูพ่ระอคัรสาวกของพระพทุธเจา้นามวา่โคดม ดงัคาํใน
โคตมพทุธวงศว์า่ เราเป็นพระชนิสหีป์ระกาศพระธรรมจกัร ทีป่่าอสิปิตน
มฤคทายวนั  เขตกรุงพาราณส ี เราเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ชือ่วา่โคดม เป็นที่
พึง่ของสรรพสตัว ์ภกิษุ ๒ รปู ชือ่อุปตสิสะและโกลติะเป็นอคัรสาวกของเรา (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๑๘/๗๒๐) 

อปุถมัภ ์ : การคํ้าจุน, เครือ่งคํ้าจุน,อุดหนุน, ชว่ยเหลอื, หล่อเลีย้ง ดงัคาํในจฬูวรรควา่ จติต
คหบดเีป็นผูม้ศีรทัธาเลื่อมใส เป็นทายก เป็นผูท้าํงาน เป็นผูอุ้ปถมัภส์งฆ ์ หรอื
ดงัคาํในพหุการสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  พราหมณ์และ
คหบดทีัง้หลายผูบ้าํรุงอุปถมัภเ์ธอทัง้หลายดว้ยจวีร บณิฑบาต  เสนาสนะ  
และคลิานปัจจยัเภสชับรขิาร  ชือ่วา่เป็นผูม้อุีปการะมากแก่เธอทัง้หลาย (ว.ิจ.ู
(ไทย) ๖/๓๕/๖๘,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๔๒๐/๓๔๑,ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๗/๔๘๖) 

อปุธิ : สิง่นุงนงั, สภาวะกลัว้กเิลส, สิง่ทีย่งัระคนดว้ยกเิลส ม ี๒ นยั คอื 1. รา่งกาย ดงั
คาํทีพ่ระอุรุเวลกสัสปะกล่าววา่ยญัทัง้หลายกล่าวสรรเสรญิกามทัง้หลาย คอื รปู 
เสยีง รสและสตรทีัง้หลาย ขา้พระองคไ์ดรู้ใ้นอุปธวิา่ นัน่เป็นมลทนิ เพราะฉะนัน้ 
จงึมไิดย้นิดใีนการเซ่นสรวง  มไิดย้นิดใีนการบชูา (ว.ิม.(ไทย) ๔/๕๕/๖๗)  

 2. สภาวะอนัเป็นทีต่ ัง้ทีท่รงไวแ้หง่ทุกข ์ ไดแ้ก่กาม กเิลส เบญจขนัธ ์ และอภิ
สงัขาร ดงัคาํวา่ ทา่นสารบีตุรและทา่นโมคคลัลานะ ผูน้้อมจติไปในธรรม อนัยอด
เยีย่ม  ลกึซึง้  เป็นวสิยัแหง่ญาณ เป็นทีส่ิน้อุปธ ิ ยงัมาไมถ่งึพระเวฬุวนั พระ
ศาสดากท็รงพยากรณ์แลว้ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๒/๗๗, ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๘/๓๗,ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๑๕๙/๑๒๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๔๒/๒๕๘,๑๒/๒๗๔/๒๙๗,ม.ม.
(ไทย) ๑๓/๑๕๔/๑๗๒,๑๓/๓๓๗/๔๐๗,๑๓/๔๐๐/๕๐๑,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๖๕/
๗๑,๑๔/๓๖๗/๔๑๒,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๒/๑๒) 

  ฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปธ ิหมายถงึ อุปธ ิในทีน้ี่หมายถงึขนัธุปธ ิซึง่เป็นทีต่ ัง้
แหง่ทุกขอ์นัมขีนัธเ์ป็นมลู (สารตฺถ.ฎกีา (บาล)ี ๓/๕๕/๒๖๐)  

อปุธิกิเลส : กเิลสคอือุปธ ิ หมายถงึสิง่เศรา้หมองคอืสภาวะอนัเป็นทีต่ ัง้ทีท่รงไวแ้หง่ทุกข ์
ไดแ้ก่กาม กเิลส เบญจขนัธ ์ และอภสิงัขาร ดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่
พราหมณ์ผูด้บักเิลสแลว้ ยอ่มอยูเ่ป็นสขุทุกเมือ่ ผูไ้มต่ดิอยูใ่นกาม  เป็นคนเยอืก
เยน็ไมม่อุีปธกิเิลสตดักเิลสเครือ่งขอ้งไดทุ้กอยา่งแลว้ กาํจดัความกระวนกระวาย
ในใจ เขา้ถงึความสงบ ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ หรอืดงัคาํในวาเสฏฐสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ เราเรยีกบุคคลผูล้ะไดท้ัง้ความยนิดแีละความยนิรา้ย เป็นผูส้งบ
เยอืกเยน็ ปราศจากอุปธกิเิลส ครอบงาํโลกคอืขนัธท์ัง้หมดได ้ มคีวามเพยีรวา่ 
เป็นพราหมณ์ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๐๕/๑๑๔, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๓/๑๔๗,๑๓/๔๕๙/



 

๖๕๘๒ 
 

 

๕๘๐,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๓๕/๑๙๑,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๓/๓๘,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๕๗/๑๐๔,๒๒/๑๔๐/๒๓๒,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/๖/๑๐,องฺ.เอกาทสก.(ไทย) 
๒๔/๗/๔๐๐,๒๔/๘/๔๐๒,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๕๕๒/๖๒๙) 

อปุธิวิเวก : ความสงดัคอือุปธ,ิสงดักเิลส หมายถงึบรรลุนิพพาน, เป็น ๑ ในวเิวก ๓ (ความ
สงดั) ๓ ประการ คอื กายวเิวก จติตวเิวกและ อุปธวิเิวก ดงัคาํในมหามาลุงกย
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้ เพราะละอกุศลธรรมทัง้หลาย
ดว้ยอุปธวิเิวก เพราะระงบัความเกยีจครา้นทางกายไดโ้ดยประการทัง้ปวง จงึ
สงดัจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลายแลว้บรรลุปฐมฌานทีม่วีติก  วจิาร  ปีต ิ 
และสขุอนัเกดิจากวเิวกอยู,่ในมหานิทเทสอธบิายความหมายไวว้า่  อุปธวิเิวก  
เป็นอย่างไร คอื กเิลสกด็ ี  ขนัธก์ด็ ี  อภสิงัขารกด็ ี  ตรสัเรยีกวา่  อุปธ ิ  อมต
นิพพาน ตรสัเรยีกวา่ อุปธวิเิวก  คอืธรรมเป็นทีร่ะงบัสงัขารทัง้ปวง เป็นทีส่ลดั
ทิง้อุปธทิัง้หมดเป็นทีส่ ิน้ตณัหา เป็นทีค่ลายกาํหนดั เป็นทีด่บักเิลส เป็นทีเ่ยน็
สนิท น้ีชือ่วา่อุปธวิเิวก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๓๓/๑๔๗,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๔๙/
๑๗๑,๒๙/๑๕๐/๔๐๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ อุปธวิเิวก คอืสภาวะอนัเป็นทีต่ ัง้ทีท่รงไวแ้หง่ทุกข ์ ไดแ้ก่ 
กาม กเิลส เบญจขนัธ ์และอภสิงัขารกลา่วคอืนิพพาน (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี ๒/๔๕/
๕๓) เป็น ๑ ในวเิวก ๓ ประการ คอื (๑) กายวเิวก สงดักาย (๒) จติตวเิวก สงดั
จติ (๓) อุปธวิเิวก สงดักเิลส (ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๓๑/๑๐๙),ในอรรถกถาแหง่มหา
มาลุงกยสตูรอธบิายวา่ อุปธวิเิวก ในทีน้ี่หมายถงึความสงดัจากกามคุณ ๕ 
ประการ (คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ) (ม.ม.อ.(บาล)ี ๒/๑๓๓/๑๐๘)  

อปุนันทศากยบตุร, ภิกษุ : ชือ่ภกิษุรปูหนึ่ง ทีร่บเรา้ใหโ้ยมถวายผา้ คอืขอผา้กบัคนที่
ไมใ่ชญ่าต ิ เป็นตน้บญัญตั ิ มปีรากฏในอญัญาตกวญิญตัตสิกิขาบท,เป็นตน้
บญัญตัอิกีหลายสกิขาบท,ในมหาวรรคกล่าวไวว้า่ มสีามเณรรบัใช ้๒ รปู ดงัคาํ
วา่ ทา่นพระอุปนนัทศากยบุตรมสีามเณรอยู ่ ๒ รปู คอืสามเณรกณัฏกะและ
สามเณรมหกะ เธอทัง้ ๒ ชอบรงัแกกนัและกนั,จาํพรรษาอยูก่รุงสาวตัถ ี แต่ไป
วางบรขิารหลายแหง่ในชนบท และมกัก่อเรือ่งราว เชน่เรือ่งบงัคบัภกิษุผูน้ัง่
อาสนะถดัไปใหลุ้กขึน้ทัง้ทีย่งัฉนั ดงัคาํวา่ มหาอมาตยผ์ูห้น่ึงเป็นสาวกของ
อาชวีกจดัถวายสงัฆภตั ทา่นพระอุปนนัทศากยบตุรมาภายหลงั  บงัคบัภกิษุผู้
นัง่อาสนะถดัไปใหลุ้กขึน้ทัง้ทีก่าํลงัฉนัอยู ่  จงึเกดิความวุน่วายขึน้ในโรงอาหาร 
(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๑๕/๓๙,๒/๕๑๕/๔๐,๒/๕๑๕/๔๑,๒/๕๒๗/๕๑,๔/๑๐๑/๑๕๖, 
ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๐๘/๑๗๒, ๔/๒๐๖/๓๒๓, ๔/๒๐๖/๓๒๔,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๗๗/๗๕, 
๕/๒๗๗/๗๖, ๕/๓๖๔/๒๓๗,ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๓๑๖/๑๓๑) 
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อปุนันทสกัยปตุตเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระอุปนนัทศากยบตุรเถระ  พระผูม้พีระภาคตรสั
เนื้อความน้ีแก่ภกิษุหนุ่ม ๒ รปูผูเ้ป็นศษิยข์องพระสกัยบุตรเถระนามวา่อุปนนัทะ
ผูเ้กยีจครา้นกล่าวสอนธรรมแก่ศษิยแ์ลว้กก็ลบัไปนอนหลบัต่ออกีวา่ บณัฑติพงึ
ตัง้ตนไวใ้นคุณธรรมทีเ่หมาะสมก่อน แลว้สอนคนอืน่ในภายหลงั จงึจะไมม่วั
หมอง (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๕๘/๘๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ตัง้ตนไวใ้นคุณธรรมทีเ่หมาะสมก่อน หมายถงึเมือ่
บณัฑติประสงคจ์ะสอนผูอ้ื่นดว้ยคุณธรรมมคีวามมกัน้อย เป็นตน้ หรอืดว้ย
ปฏปิทาของอรยิวงศ ์ ตนเองจะตอ้งดาํรงอยูใ่นคุณธรรมนัน้ก่อน คาํวา่ ไมม่วั
หมอง หมายถงึไมถู่กนินทา (ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๖/๘) 

อปุนันทเสนาบดี : ชือ่เสนาบดคีนหน่ึง แหง่แควน้มคธ เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของวสัสการมหา
อาํมาตย ์ดงัคาํในโคปกโมคคลัลานสตูรวา่ วสัสการพราหมณ์ มหาอาํมาตยแ์หง่
แควน้มคธ ไดเ้รยีกอุปนนัทเสนาบดมีาพดูวา่ เสนาบด ีทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่
อยา่งไร คอืพระคุณเจา้เหล่าน้ีสกัการะธรรมทีค่วรสกัการะเคารพธรรมทีค่วร
เคารพ นบัถอืธรรมทีค่วรนบัถอื  บชูาธรรมทีค่วรบชูาอยูอ่ยา่งนี้ (ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๘๓/๙๒) 

อปุนันทะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระตนิ
ทุกทายกเถระ ดงัคาํในตนิทุกทายกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาติ
ของตนสรุปความไดว้า่ ขา้พเจา้เป็นลงิ  มกีาํลงัแขง็แรง เทีย่วไปตามซอกภเูขา
และลาํธาร ไดเ้หน็ตน้มะพลบัออกผล จงึหวนระลกึถงึพระพทุธเจา้ ขา้พเจา้เกดิ
ความปราโมทยแ์ลว้ ถอืผลไมเ้ขา้ไปถวาย เพราะผลแหง่การถวายผลไม ้  ในกปั
ที ่  ๕๗ (นบัจากกปัน้ีไป) ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดมิพีระนามวา่อุปนนัทะ 
สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๐/๓๖๔) 

อปุนาหะ : ความผกูโกรธ, ผกูโกรธไว,้ ผกูใจเจบ็, เป็นธรรมคูก่บัโกธะ ดงัคาํในทุกนิบาตวา่ 
ธรรม  ๒  ประการ  อะไรบา้ง  คอื ๑. โกธะ  (ความโกรธ) ๒.  อุปนาหะ (ความ
ผกูโกรธ) (ขอ้ ๔ ในอุปกเิลส ๑๖),ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ ความโกรธ
ครัง้แรกชือ่วา่ความโกรธ  ความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผกูโกรธ  ความ
ผกูโกรธ  กริยิาทีผ่กูโกรธ  ภาวะทีผ่กูโกรธ  การไมห่ยดุโกรธ  การตัง้ความ
โกรธไว ้  การดาํรงความโกรธไว ้  การโผลงไปตามความโกรธ การตามไปผกู
ความโกรธไว ้  การทาํความผกูโกรธไวใ้หม้ัน่  มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ีเรยีกวา่อุป
นาหะ (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๒,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๔๐/๑๒๐,๒๐/๑๘๑/
๑๓๐,๒๐/๒๓๒/๑๓๗,๒๐/๒๓๓/๑๓๗,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๐๔/๓๙๒,๒๑/
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๓๐๕/๓๙๒,๒๑/๓๐๖/๓๙๒,๒๑/๓๐๗/๓๙๒,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๐/๖๔๔,
อภ.ิวิ.(ไทย) ๓๕/๘๙๑/๕๖๑) 

อปุนาหีสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูม้กัโกรธ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนั เมื่อทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในโกธนสตูร จงึตรสัตอบวา่ 
เพราะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื ๑. ไมม่ศีรทัธา๒. ไมม่หีริ ิ ๓. ไม่มี
โอตตปัปะ๔. มกัผกูโกรธ ๕. มปัีญญาทราม(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๘๕/๓๑๖) 

อปุนิสสยปัจจยั:ปัจจยัคอุืปนิสสยัหมายถงึสภาวธรรมทีช่่วยอุปการะโดยความเป็นทีอ่าศัยทีมี่
กําลัง ดงัทีท่า่นอุปมาไวว้่า ฝนเป็นปัจจยัสาํคญัยิง่ในการหล่อเลีย้งพชืพนัธุ์
ธญัญาหาร ฉนัใด อุปนิสสยปัจจยักเ็ป็นปัจจยัทีม่คีวามสาํคญัยิง่ในการทาํใหปั้จจ
ยุปบนัเกดิขึน้ ฉนันัน้ หมายความวา่ สภาวธรรมทัง้หลายอาศยัสภาวธรรมใด
เป็นปัจจยัหลกัในการเกดิขึน้หรอืตัง้อยู ่ สภาวธรรมนัน้ทา่นเรยีกวา่อุปนิสสย
ปัจจยั ดงัคาํในปัฏฐานวา่ อุปนิสสยปัจจยั ไดแ้ก่ สภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลซึง่เกดิ
ก่อน ๆ เป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นกศุลซึง่เกดิหลงั ๆ โดยอุปนิสสยปัจจยั 
สภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลซึง่เกดิก่อน ๆ เป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นอกุศลบาง
เหล่าซึง่เกดิหลงัๆ โดยอุปนิสสยปัจจยั สภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลซึง่เกดิก่อนๆ เป็น
ปัจจยัแก่สภาวธรรมทีเ่ป็นอพัยากฤตซึง่เกดิหลงั ๆ โดยอุปนิสสยปัจจยั (อภ.ิป.
(ไทย) ๔๐/๙/๘,๔๐/๖๐/๓๒,๔๐/๒๕๘/๑๓๗,๔๐/๓๑๔/๑๘๔,๔๐/๓๒๑/๑๙๖,๔๐/
๓๒๘/๒๐๔,๔๐/๓๔๗/๒๑๖,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๘๓/๒๐๗,๔๑/๘๘/๒๘๒,๔๑/๑๐๒/
๘๑) 

อปุนิสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมมเีหตุใหถู้กขจดั ม ี๔ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อปุนิสสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อวปิปฏสิารของผูทุ้ศลี 

มศีลีวบิตัยิ่อมมเีหตุถกูกาํจดั เมือ่ไมม่อีวปิปฏสิาร ปราโมทยย์อ่มมเีหตถุูกกาํจดั 
เมือ่ไมม่ปีราโมทย ์ปีตยิอ่มมเีหตุถกูกาํจดั เมือ่ไมม่ปีีต ิปัสสทัธยิอ่มมเีหตุถกูกาํจดั 
เมือ่ไมม่ปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุถกูกาํจดั เมือ่ไมม่สีขุ สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุถกู
กาํจดั เมือ่ไมม่สีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตถุูกกาํจดั เมือ่ไมม่ี
ยถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาและวริาคะยอ่มมเีหตถุูกกาํจดั เมือ่ไมม่นิีพพทิาและ
วริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุถกูกําจดั เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบ
วบิตัแิลว้ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้ และแก่นของตน้ไมน้ัน้ยอ่มไมถ่งึความบรบิรูณ์ 
สว่นอวปิปฏสิารของผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ยอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มอีวปิปฏสิาร 
ปราโมทยย์อ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มปีราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มปีีต ิ
ปัสสทัธยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มสีขุ 
สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มสีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุ
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สมบรูณ์ เมือ่มยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาและวริาคะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มี
นิพพทิาและวริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่ ี
กิง่และใบสมบรูณ์ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้ และแกน่ของตน้ไมน้ัน้ยอ่มถงึความ
บรบิรูณ์ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓/๕) 

 2.อปุนิสสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระสารบีุตรกล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ อวปิปฏิ
สารของผูท้ศุลี มศีลีวบิตั ิยอ่มมเีหตถุูกกาํจดั เมือ่ไมม่อีวปิปฏสิาร ปราโมทยย์อ่ม
มเีหตุถกูกาํจดั เมือ่ไมม่ปีราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตถุูกกาํจดั เมื่อไมม่ปีีต ิ ปัสสทัธิ
ย่อมมเีหตถุูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีขุ 
สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตถุูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมี
เหตถุูกกาํจดั เมือ่ไมม่ยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาและวริาคะยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั 
เมือ่ไมม่นิีพพทิาและวริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เปรยีบเหมอืน
ตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบวบิตัแิลว้ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้ และแก่นของตน้ไมน้ัน้ยอ่มไม่
ถงึความบรบิรูณ์ สว่นอวปิปฏสิารของผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ 
เมือ่มอีวปิปฏสิาร ปราโมทยย์อ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มปีราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตุ
สมบรูณ์ เมือ่มปีีต ิ ปัสสทัธ ิ ยอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุ
สมบรูณ์ เมือ่มสีุข สมัมาสมาธยิ่อมมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มสีมัมาสมาธ ิ
ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาและ
วริาคะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มนิีพพทิาและวริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุ
สมบรูณ์ เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบสมบรูณ์ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้และแก่น
ของตน้ไมน้ัน้ยอ่มถงึความบรบิรูณ์ (องฺ.ทกก.(ไทย) ๒๔/๔/๖) 

 3.อปุนิสสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระอานนทก์ล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ อวปิปฏิ
สารของผูทุ้ศลี มศีลีวบิตั ิ ยอ่มมเีหตุถกูกาํจดั เมือ่ไมม่อีวปิปฏสิาร ปราโมทย์
ย่อมมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปีราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดัเมือ่ไมม่ปีีต ิ
ปัสสทัธยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีุข 
สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมี
เหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาและวริาคะยอ่มมเีหตุถูก
กาํจดั เมือ่ไมม่นิีพพทิาและวริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั 
เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบวบิตัแิลว้ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้ และแก่นของ
ตน้ไมน้ัน้ยอ่มไมถ่งึความบรบิรูณ์ สว่นอวปิปฏสิารของผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี 
ย่อมมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มอีวปิปฏสิาร ปราโมทยย์อ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มี
ปราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มปีีต ิ ปัสสทัธยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่
มปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มสีขุ สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มี
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สมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มยีถาภตูญาณทสัสนะ 
นิพพทิาและวริาคะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มนิีพพทิาและวริาคะ วมิตุตญิาณทสั
สนะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบสมบรูณ์ สะเกด็ เปลอืก 
กระพี ้และแกน่ของตน้ไมน้ัน้ยอ่มถงึความบรบิรูณ์ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕/๗) 

 4.อปุนิสสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีอ่าศยักนั พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เราเมือ่รูเ้หน็วา่ รปู เวทนา สญัญา 
สงัขาร และวญิญาณมคีวามเกดิขึน้และความดบัอยา่งนี้ จงึกล่าวถงึความสิน้ไป
แหง่อาสวะวา่ เมื่อมคีวามสิน้ไปแหง่อาสวะ ขยญาณ(ญาณในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไป)
จงึม ีและขยญาณอาศยัวมิตุต ิวมิตุตอิาศยัวริาคะ วริาคะอาศยันพิพทิา นิพพทิา
อาศยัยถาภูตญาณทสัสนะ ยถาภตูญาณทสัสนะอาศยัสมาธ ิ สมาธอิาศยัสขุ สขุ
อาศยัปัสสทัธ ิ ปัสสทัธอิาศยัปีต ิ ปีตอิาศยัปราโมทย ์ ปราโมทยอ์าศยัศรทัธา 
ศรทัธาอาศยัทุกข ์ ทุกขอ์าศยัชาต ิ ชาตอิาศยัภพ ภพอาศยัอุปาทาน อุปาทาน
อาศยัตณัหา ตณัหาอาศยัเวทนา เวทนาอาศยัผสัสะ ผสัสะอาศยัสฬายตนะ 
สฬายตนะอาศยันามรปู นามรปูอาศยัวญิญาณ วญิญาณอาศยัสงัขาร สงัขาร
อาศยัอวชิชา เหมอืนเมือ่ฝนเมด็ใหญ่ตกบนยอดภเูขา น้ําไหลไปตามทีลุ่่ม ทาํให้
ซอกเขา ลาํธาร หว้ย หนองน้ํา บงึ แมน้ํ่าน้อย แมน้ํ่าใหญ่ และมหาสมทุรใหเ้ตม็
ได ้ฉะนัน้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๓/๔๐) 

อปุนิสะ : อุปนิสยั,เหตุปัจจยั หมายถงึหมวดธรรมทีเ่ป็นเหตทุาํหน้าทีร่ว่มกนั ดงัคาํใน
ชนวสภสตูรทีส่นงักุมารพรหมไดต้รสัเนื้อความนี้แลว้ จงึตรสัต่อไปวา่ ทา่นผู้
เจรญิทัง้หลาย สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีวซึง่มอีงค ์๗ ประการน้ีแวดลอ้มเรยีกวา่ 
อรยิสมัมาสมาธทิีม่อุีปนิสะ บา้ง วา่ อรยิสมัมาสมาธทิีม่บีรขิารบา้ง หรอืดงัคาํใน
มหาจตัตารสีกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราจกัแสดง
สมัมาสมาธอินัเป็นอรยิะ ทีม่อุีปนิสะบา้ง มปีรขิารบา้ง แก่เธอทัง้หลาย (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๔,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๔๕/๖๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปนิสะ หมายถงึอุปนิสยั ในทีน้ี่ไดแ้ก่หมวดธรรมที่
เป็นเหตุทาํหน้าทีร่ว่มกนั (ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒๙๐/๒๕๗, ท.ีม.ฏกีา (บาล)ี ๒๙๐/
๒๖๗) อกีแห่งหนึ่งอธบิายวา่ คาํวา่ อุปนิสะ หมายถงึมเีหตุปัจจยั (ม.อุ.อ. (บาล)ี 
๓/๑๓๖/๙๒)  

อปุนิสยั : ความประพฤตทิีเ่คยชนิเป็นพืน้มาในสนัดาน, ความดทีีเ่ป็นทุนหรอืเป็นพืน้อยูใ่น
จติต,์ ธรรมทีเ่ป็นเครือ่งอุดหนุน ดงัคาํในกถาวตัถุวา่ ชาวโลกพงึรูจ้กับุคคลได้
ดว้ยการมารว่มประชุมสนทนากนัวา่ ผูน้ี้มอุีปนิสยัหรอืไมม่อุีปนิสยั บุคคลผูไ้ม่
เงีย่หฟัูง ชือ่วา่ไมม่อุีปนิสยั บุคคลผูเ้งีย่หฟัูงชือ่วา่“มอุีปนิสยั  บุคคลนัน้ผูม้ ี
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อุปนิสยัยอ่มรูธ้รรมอย่างหน่ึง กาํหนดรูธ้รรมอยา่งหน่ึง ละธรรมอยา่งหน่ึงทาํให้
แจง้ธรรมอยา่งหนึ่ง หรอืดงัคาํในทาสวีมิานทีเ่ทพธดิากล่าวไวว้า่ ขอเชญิทา่นดู
ผลแหง่ความเพยีรออกจากกเิลส ซึง่ดฉินัผูม้คีวามรูน้้อย ไดบ้รรลุอรยิมรรคอนัมี
สกิขาบท ๕ เป็นอุปนิสยั  เป็นทางสวสัด ี เป็นเหตุถงึความเกษม (องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๖๘/๒๗๑,ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๔/๒๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปนิสยั หมายถงึปัจจยัสง่เสรมิทีส่ ัง่สมไวใ้นอดตี 
(องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๖๘/๒๐๙)  

อปุนิสาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมมเีหตุใหถู้กขจดั ม ี๓ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อปุนิสาสตูร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 

อวปิปฏสิารของบุคคลผูท้ศุลียอ่มมเีหตุถกูกาํจดั เมือ่ไม่มอีวปิปฏสิาร ปราโมทย์
ย่อมมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปีราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปีีต ิ
ปัสสทัธยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีุข 
สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมี
เหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาย่อมมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ี
นิพพทิา วริาคะยอ่มมเีหตถุูกกาํจดั เมื่อไมม่วีริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมี
เหตุถูกกาํจดั เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบวบิตัแิลว้ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้
แมแ้ก่นของตน้ไมน้ัน้ยอ่มไม่ถงึความบรบิรูณ์ สว่นอวปิปฏสิารของบุคคลผูม้ศีลี
ย่อมมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มอีวปิปฏสิาร ปราโมทยย์อ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มี
ปราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มปีีต ิ ปัสสทัธยิ่อมมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่
มปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มสีขุ สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มี
สมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มยีถาภตูญาณทสัสนะ 
นิพพทิายอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มนิีพพทิา วริาคะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มวีริาคะ 
วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบสมบรูณ์ 
สะเกด็ เปลอืก กระพี ้ แมแ้ก่นของตน้ไมน้ัน้ยอ่มถงึความบรบิรูณ์ (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๓/๓๙๒) 

 2.อปุนิสาสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระสารบีตุรกล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
อวปิปฏสิารของบุคคลผูท้ศุลี ยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่อีวปิปฏสิาร ปราโมทย์
ย่อมมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปีราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปีีต ิ
ปัสสทัธยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีุข 
สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมี
เหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาย่อมมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ี
นิพพทิา วริาคะยอ่มมเีหตถุูกกาํจดั เมื่อไมม่วีริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมี
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เหตุถูกกาํจดั เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบวบิตัแิลว้ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้
แมแ้ก่นของตน้ไมน้ัน้ยอ่มไม่ถงึความบรบิรูณ์  

  สว่นอวปิปฏสิารของบคุคลผูม้ศีลียอ่มมเีหตุสมบูรณ์ เมือ่มอีวปิปฏสิาร 
ปราโมทยย์อ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มปีราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มปีีต ิ
ปัสสทัธยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มสีขุ 
สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตสุมบรูณ์ เมือ่มสีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุ
สมบรูณ์ เมือ่มยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาย่อมมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มนิีพพทิา 
วริาคะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมื่อมวีริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตสุมบรูณ์ 
เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบสมบรูณ์ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้แมแ้กน่ของตน้ไม้
นัน้ยอ่มถงึความบรบิรูณ์ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๔/๓๙๔) 

 3.อปุนิสาสตูร (ตติย) (สตูรที ่ ๓) พระอานนทก์ล่าวกบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
อวปิปฏสิารของบุคคลผูท้ศุลียอ่มมเีหตุถกูกาํจดั เมือ่ไม่มอีวปิปฏสิาร ปราโมทย์
ย่อมมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปีราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปีีต ิ
ปัสสทัธยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีขุ
สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่สีมัมาสมาธ ิ ยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมี
เหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิาย่อมมเีหตุถูกกาํจดั เมือ่ไมม่ี
นิพพทิา วริาคะยอ่มมเีหตถุูกกาํจดั เมื่อไมม่วีริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมี
เหตุถูกกาํจดั เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบวบิตัแิลว้ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้
แมแ้ก่นของตน้ไมน้ัน้ยอ่มไม่ถงึความบรบิรูณ์  

  สว่นอวปิปฏสิารของบุคคลผูม้ศีลียอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มอีวปิปฏสิาร 
ปราโมทยย์อ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มปีราโมทย ์ ปีตยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมื่อมปีีต ิ
ปัสสทัธยิอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มปัีสสทัธ ิ สขุยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มสีุข 
สมัมาสมาธยิอ่มมเีหตุสมบูรณ์ เมือ่มสีมัมาสมาธ ิยถาภตูญาณทสัสนะยอ่มมเีหตุ
สมบรูณ์ เมือ่มยีถาภตูญาณทสัสนะ นิพพทิายอ่มมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มนิีพพทิา 
วริาคะย่อมมเีหตุสมบรูณ์ เมือ่มวีริาคะ วมิตุตญิาณทสัสนะยอ่มมเีหตุสมบรูณ์ 
เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กีิง่และใบสมบูรณ์ สะเกด็ เปลอืก กระพี ้ แมแ้ก่นของ
ตน้ไมน้ัน้ยอ่มถงึความบรบิรูณ์(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๕/๓๙๕) 

อปุนิสินนกถา :  ถอ้ยคาํของผูเ้ขา้ไปนัง่ใกล,้ การนัง่คุยสนทนาอยา่งกนัเองหรอืไมเ่ป็นแบบ
แผนพธิ ี เพือ่ตอบคาํซกัถาม แนะนําชีแ้จง ใหค้าํปรกึษา เป็นตน้ (พจนานุกรม
พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปุนียสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยชวีติถูกชรานําเขา้ไป สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดั
พระเชตวนั เทวดาองคห์น่ึงกราบทลูวา่ ชวีติถูกชรานําเขา้ไป อายจุงึสัน้ ผูท้ีถู่ก
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ชรานําเขา้ไปแลว้ไมม่เีครือ่งตา้นทาน บุคคลพจิารณาเหน็ภยันี้ในมรณะ ควร
ทาํบุญทีนํ่าความสขุมาให ้พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ชวีติถูกชรานําเขา้ไป อายุจงึ
สัน้ ผูท้ีถู่กชรานําเขา้ไปแลว้ไมม่เีครือ่งตา้นทาน บุคคลพจิารณาเหน็ภยันี้ใน
มรณะ ควรละโลกามสิ มุง่สูส่นัตเิถดิ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๓/๔) 

อปุบารมี :  บารมขีัน้รอง, บารมขี ัน้จวนสงูสุด คอื บารมทีีบ่าํเพญ็ยิง่กว่าบารมตีามปกต ิแต่
ยงัไมถ่งึสดุทีจ่ะเป็นปรมตัถบารม ี เชน่ สละทรพัยภ์ายนอกเป็นทานบารม ี สละ
อวยัวะเป็นทานอุปบารมสีละชวีติเป็นทานปรมตัถบารม ี ดงัคาํในพุทธวงศท์ีพ่ระ
สารบีุตรทลูถามวา่ ทาน ศลี เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ  ขนัต ิสจัจะ  และอธษิฐาน
เป็นเชน่ไร เมตตาและอุเบกขาเป็นเชน่ไร ขา้แต่พระมหาวรีะ ผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัว์
โลก บารม ี  ๑๐  เป็นอยา่งไร  อุปบารม ี๑๐ เตม็ไดอ้ยา่งไร และปรมตัถบารม ี 
๑๐  เตม็ไดอ้ยา่งไร (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๗๗/๕๖๖) ; ด ูบารมี 

อปุปฏิปาฏิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอนิทรยีท์ีเ่กดิสบัลําดบักนั พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ทุกขนิทรยีย์อ่มดบัทีป่ฐมฌาน โทนสัสนิทรยีย์อ่มดบัทีท่ตุยิฌาน 
สขุนิทรยีย์อ่มดบัทีต่ตยิฌาน โสมนสัสนิทรยีย์่อมดบัทีจ่ตุตถฌาน อุเกขนิทรยี์
ย่อมดบัทีส่ญัญาเวทยตินิโรธสมาบตั ิ(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๑๐/๓๑๘) 

อปุปถกิริยา  :  การทาํผดิทาง, การทาํนอกรตีนอกรอยของสมณะ, ความประพฤตนิอกแบบแผน
ของภกิษุสามเณร ทา่นจดัรวมไวเ้ป็น ๓ ประเภท คอื ๑. อนาจาร ประพฤตไิมด่ ี
ไมง่าม และเล่นไมเ่หมาะสมต่างๆ ๒.ปาปสมาจาร ความประพฤตเิลวทราม คอื 
คบหากบัคฤหสัถใ์นทางทีไ่มส่มควร ทาํตนเป็นกุลทสูก ๓. อเนสนา หาเลีย้งชพี
ในทางทีไ่มส่มควร เชน่ เป็นหมอเสกเป่าใหห้วย เป็นตน้ (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ดปูระกอบในอุปปถสตูร (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๘/๗๑) 

อปุปลวณัณา  :  พระมหาสาวกิาองคห์น่ึงเป็นธดิาเศรษฐใีนพระนครสาวตัถไีดช้ือ่วา่อุบลวรรณา 
เพราะมผีวิพรรณดงัดอกนิลุบล (อุบลเขยีว) มคีวามงามมาก จงึเป็นทีป่รารถนา
ของพระราชาในชมพทูวปีหลายพระองค ์ ต่างสง่คนมาตดิต่อทา่นเศรษฐเีกดิ
ความลาํบากใจ จงึคดิจะใหธ้ดิาบวชพอเป็นอุบาย แต่นางเองพอใจในบรรพชา
อยูแ่ลว้จงึบวชเป็นภกิษุณดีว้ยศรทัธาอยา่งจรงิจงั คราวหนึ่งอยูเ่วรจุดประทปีใน
พระอุโบสถ นางเพง่ดเูปลวประทปีถอืเอาเป็นนิมติเจรญิฌานมเีตโชกสณิเป็น
อารมณ์ไดบ้รรลุพระอรหตั ไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในทางแสดงฤทธิไ์ด้
ต่างๆและเป็นอคัรสาวกิาฝ่ายซา้ย ดงัคาํวา่ อุบลวรรณาภกิษุณีครองอนัตรวาสก  
ถอืบาตรและจวีร  ฯลฯไดย้นือยูท่ีโ่คนตน้สาละซึง่มดีอกบานสะพรัง่ตน้หนึ่งหรอื
ดงัคาํในอปทานวา่พระอุบลวรรณาภกิษุณีถงึความสาํเรจ็แหง่ฤทธิก์ราบไหวพ้ระ
ยุคลบาทของพระศาสดาแลว้กราบทลูคาํน้ีวา่ ขา้แต่พระมหามนีุ หมอ่มฉนัขา้ม



 

๖๕๙๐ 
 

 

พน้ชาตสิงสารไดแ้ลว้ บรรลุบททีไ่มห่วัน่ไหว ทุกขท์ัง้ปวงหมอ่มฉนัใหส้ิน้ไปแลว้ 
(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๖๖/๒๒๒,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๘๔/๔๓๘) ; ด ูอุบลวรรณา 

อปุปถสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยทางผดิ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั 
เทวดาทลูถามว่า อะไรถอืวา่เป็นทางผดิ อะไรสิน้ไปตามคนืวนั อะไรเป็นมลทนิ
ของพรหมจรรย ์อะไรไมใ่ชน้ํ่าแต่วา่เป็นเครือ่งชาํระลา้ง 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ราคะถอืวา่เป็นทางผดิ วยัยอ่มสิน้ไปตามคนืวนั 
หญงิเป็นมลทนิของพรหมจรรย ์ตบะและพรหมจรรยไ์มใ่ชน้ํ่า แต่เป็นเครือ่งชาํระ
ลา้ง (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๕๘/๗๑) 

อปุปริกขสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการพจิารณาโดยวธิทีีจ่ติไม่ฟุ้งซ่าน พระผูม้พีระภาคทรงแนะนํา
ภกิษุผูบ้าํเพญ็วปัิสสนาพจิารณาสงัขารทัง้หลายใหก้าํหนดสมถนิมติ พจิารณา
รูท้นัอยา่งต่อเนื่อง ประกอบความเพยีรใหส้มํ่าเสมอ ไมใ่หม้ากเกนิ และไม่ใหย้อ่
หยอ่น เมือ่ทาํไดอ้ยา่งนี้ จติกจ็ะไมฟุ้่งซ่าน สามารถละกเิลสเครือ่งขอ้ง ๗ 
ประการ คอื (๑) ตณัหา (๒) ทฏิฐ ิ (๓) มานะ (๔) โกธะ (๕) อวชิชา (๖) กเิลส 
(๗) ทุจรติ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๙๔/๔๖๘,ข.ุอติ.ิอ. (บาล)ี๙๔/๓๔๐)  

อปุปลทายิกาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปปลทายกิาเถร ี มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นเกดิเป็นมเหสขีองพระเจา้อรุณะใน
กรุงอรุณวด ีไดบ้าํรุงสมณะรปูหนึ่งดว้ยความเคารพ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่น
ไดเ้สวยสมบตัทิัง้ในมนุษยแ์ละสวรรคห์ลายแสนชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ เกดิใน
ศากยตระกลู ไดเ้ป็นหวัหน้าพระสนมของพระโอรสของพระเจา้สทุโธทนะ มี
บรวิาร ๑,๐๐๐ คน ในขณะทีย่งัเป็นฆราวาสวสิยั ต่อมาจงึออกบวชไดบ้รรลุ
วชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๕๗/๕๒๗) 

อปุปลนรก : นรกเลก็อยูใ่นอเวจมีหานรก ไมม่ภีมูเิป็นของตนเอง  เป็นนรกทีส่ตัวจ์ะตอ้งรบั
กรรม ดงัคาํในโกกาลกิสตูรที ่ พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุ  หน่ึงเกวยีน
เมลด็งาของชาวโกศลมอีตัรา ๒๐ ขาร ี ล่วงไปแลว้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี  บุรุษจงึนํา
เมลด็งาออกจากเกวยีนนัน้หนึ่งเมลด็ เมลด็งาหนึ่งเกวยีนของชาวโกศลซึง่มี
อตัรา ๒๐ ขารนีัน้จะพงึหมดไปโดยทาํนองนี้เรว็กวา่ แต่วา่ ๑ อพัพทุนรกหา
หมดไปไม ่๒๐  อพัพทุนรก  เป็น ๑ นิรพัพทุนรก .... ๒๐ โสคนัธกินรก เป็น ๑ 
อุปปลนรก เป็นตน้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๑/๒๕๑,องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๘๙/๒๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ เป็น ๑ ในชือ่นรกเลก็ ๑๐ คอื อพัพทุนรก นิรพัพทุนรก 
อพพัพนรก อุหหนรก อฏัฏนรก กุมทุนรก โสคนัธกินรก อุปปลนรก ปุณฑรกิ
นรก ปทุมนรก ทัง้หมดน้ีอยูใ่นอเวจมีหานรก เป็นนรกเลก็อยูใ่นนรกใหญ่ ไมม่ี
ภมูเิป็นของตนเอง  แต่เป็นทีซ่ึง่สตัวจ์ะตอ้งรบักรรม (องฺ. ทสก. อ. ๓/๘๙/๓๖๖)  



 

๖๕๙๑ 
 

 

อปุปลวณัณาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุบลวรรณาเถร ี มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  หลงัจากทีท่า่นไดบ้รรลุพระอรหตัแลว้ ทา่นไดท้ลูขอขมาโทษ
ต่อพระพทุธเจา้ ทีอ่าจจะเคยล่วงเกนิมาบา้งในอดตีชาตทิีเ่คยเกดิรว่มกนัมากบั
พระผูม้พีระภาคและพระราหุล จากนัน้ทา่นจงึแสดงฤทธิต์่าง ๆ ถวายให้
พระพทุธเจา้ทอดพระเนตร และไดเ้ลา่ประวตัขิองทา่นไวว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๐๐,๐๐๐ สมยัพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ ทา่นไดเ้กดิเป็นนางนาคชือ่
วมิลา เกดิเลือ่มใสศรทัธาไดฟั้งพระธรรมเทศนาและถวายทานเป็นอนัมาก ได้
เหน็ภกิษุณีรปูหน่ึงมฤีทธิม์าก ทา่นจงึปรารถนาตาํแหน่งนัน้ จุตจิากชาตนิัน้แลว้
ไปเกดิในสวรรค ์ต่อมาในกปัที ่๙๑ สมยัพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ีทา่นเกดิ
เป็นธดิาเศรษฐ ี ไดฟั้งพระธรรมเทศนา ถวายทานและบชูาดว้ยดอกอุบล เพราะ
ผลแหง่ทานนัน้ ทา่นจงึมผีวิพรรณเหมอืนดอกอุบล ในภทัรกปันี้ สมยั
พระพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ ท่านเกดิเป็นพระราชธดิาองคท์ี ่๒ ของพระเจา้
กาส ี ไดป้ระพฤตพิรหมจรรยก์บัพระพีน่างและพระน้องนาง ๗ องค ์ (เหมอืนอป
ทานที ่ ๘) จุตจิากชาตนิัน้แลว้ไปเกดิในสวรรค ์ จากนัน้ทา่นเวยีนเกดิเวยีนตาย
อยู ่บาํเพญ็บุญอกีหลายชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ทา่นเกดิในตระกลูเศรษฐ ี ในกรุง
สาวตัถ ี แต่ไมย่นิดใีนทรพัยส์มบตั ิ ทา่นไดอ้อกผนวช ประพฤตพิรหมจรรย ์ ยงั
ไมถ่งึเดอืนกไ็ดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ และไดร้บัตาํแหน่งผูเ้ลศิกวา่
ภกิษุณีทัง้หลายผูม้ฤีทธิม์าก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๘๔/๔๓๘) 

อปุปลวณัณาเถรีวตัถ ุ: เรือ่งพระอุบลวณัณาเถร ีม ี๒ เรือ่ง แต่เนื้อหาต่างกนั คอื  
 1.อปุปลวณัณาเถรีวตัถ ุ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุ

ทัง้หลายวา่ ตลอดเวลาทีบ่าปยงัไมใ่หผ้ล คนพาลยอ่มสาํคญับาปดุจน้ําผึง้ แต่
เมือ่ใดบาปใหผ้ล  เมือ่นัน้คนพาลยอ่มประสบทุกข ์(ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๖๙/๔๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สาํคญับาปดุจน้ําผึง้ หมายถงึสาํคญัวา่บาปอกุศลที่
ตนทาํอยู ่ปรากฏน่าปรารถนา น่าใคร ่ น่าชอบใจ  เหมอืนน้ําผึง้ (ข.ุธ.อ. (บาล)ี 
๓/๑๓๖)  

 2.อปุปลวณัณาเถรีวตัถ ุ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่ภกิษุทัง้หลายวา่  
ผูใ้ดไมต่ดิในกามทัง้หลาย เหมอืนน้ําไมต่ดิอยูบ่นใบบวัเหมอืนเมลด็พนัธุผ์กักาด
ไมต่ดิอยูบ่นปลายเหลก็แหลม เราเรยีกผูน้ัน้วา่พราหมณ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๐๑/
๑๖๐) 

อปุปลวณัณาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุบลวรรณาภกิษุณี สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนั มารประสงคจ์ะใหอุ้บลวรรณาภกิษุณีเกดิความกลวัเป็นตน้จงึเขา้
ไปหาแลว้ถามวา่ ทา่นไปใกลต้น้สาละ ซึง่มดีอกบานสะพรัง่ถงึยอดแลว้ยนือยูแ่ต่



 

๖๕๙๒ 
 

 

ผูเ้ดยีว ผวิพรรณของทา่นไมเ่ป็นสองรองใคร ทา่นไมก่ลวัความสามหาวของ
พวกนกัเลงเจา้ชูห้รอื นางอุบลวรรณาภกิษุณีกล่าววา่ แมน้กัเลงแสนคนจะมา 
เรากไ็มส่ะดุง้ แมน้ขนของเรากไ็มห่วัน่ไหว เราไมก่ลวัทา่น เราจะหายตวัไปหรอื
เขา้ทอ้งทา่น แมจ้ะยนือยู ่ณ ระหวา่งตา ทา่นกไ็มเ่หน็เรา เราเป็นผูช้าํนาญในจติ 
เจรญิอทิธบิาทด ีพน้จากเครือ่งผกูทุกชนิดไดแ้ลว้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๖๖/๒๒๒) 

อปุปลหตัถิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปปลหตัถยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นเป็นชา่งดอกไมม้จีติเลื่อมใสไดถ้วาย
ดอกไมก้าํมอืหน่ึงแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ 
ทา่นไดเ้ป็นพระราชา ๕๐๐ ชาต ิ ไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๒๕๑) 

อปุปลาอบุาสิกา : อุบาสกิาชือ่วา่อุปปลา เป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่อ
โนมทสัส ี ดงัคาํวา่ นนัทวิฑัฒอุบาสกและสริวิฑัฒอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก อุป
ปลาอุบาสกิาและปทุมาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๔/
๖๒๗) 

อปุปัชชเวทนียกรรม :  กรรมใหผ้ลในภพทีจ่ะไปเกดิ คอื ในภพถดัไป (ขอ้ ๒ ในกรรม ๑๒) 
ดงัคาํในกถาวตัถุทีพ่ระสกวาทถีามวา่ อุปปัชชเวทนียกรรมฯลฯ อปราปรยิเวทนี
ยกรรม  เป็นสภาวะทีแ่น่นอน โดยอรรถวา่เป็นกรรมอนับุคคลพงึเสวยใน
อตัภาพต่อ ๆ ไปใชไ่หม พระปรวาทกีก็ล่าวยอมรบั (อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๙๐/
๙๒๑) 

อปุปัชชนัติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยแสงหิง่หอ้ยกบัแสงอาทติย ์ พระผูม้พีระภาคทรงปรารภการ
อุบตัขิึน้ของพระพทุธเจา้วา่เป็นเหตุใหพ้วกเดยีรถยีต์อ้งอบัเฉาหมดความรุง่เรอืง 
มลีาภสกัการะน้อย ทรงเปล่งอุทานแสดงเปรยีบเทยีบวา่เหมอืนการโคจรขึน้ของ
ดวงอาทติย ์ เป็นเหตุใหห้ิง่หอ้ยทีส่อ่งแสงอยูย่ามราตรตีอ้งอบัแสงไป (ข.ุอุ.(ไทย) 
๒๕/๖๐/๓๐๗) 

อปุปัตติจิต : จติทีอุ่บตั,ิจติทีเ่กดิขึน้ ดงัคาํในปัฏฐานวา่ สภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยอทุกขมสขุ
เวทนาเป็นปัจจยัแก่สภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยสขุเวทนาโดยอนนัตรปัจจยั  ไดแ้ก่
จุตจิติทีส่มัปยตุดว้ยอทุกขมสขุเวทนาเป็นปัจจยัแก่อุปปัตตจิติทีส่มัปยตุดว้ยสขุ
เวทนาโดยอนนัตรปัจจยั หรอืดงัคาํวา่ สภาวธรรมทีม่ที ัง้วติกและวจิารเป็นปัจจยั
แก่สภาวธรรมทีไ่มม่ที ัง้วติกและวจิารโดยอนนัตรปัจจยั  ไดแ้ก่  จุตจิติทีม่ที ัง้วติก
และวจิารเป็นปัจจยัแก่อุปปัตตจิติทีไ่มม่ที ัง้วติกวจิารและวจิารโดยอนนัตรปัจจยั 
(อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๔๕/๖๖๙,๔๗/๖๗๐,อภ.ิป.(ไทย) ๔๑/๗๙/๖๑,๔๑/๘๑/๖๕, 
อภ.ิป.(ไทย) ๔๒/๑๐/๒๕๕,๔๒/๑๗/๙๙๗) 
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อปุปัตติเทพ  :  เทวดาโดยกาํเนิดไดแ้ก่พวกเทวดาในกามาพจรสวรรคแ์ละพรหมทัง้หลาย (ขอ้ 
๒ ในเทพ ๓) ดปูระกอบใน ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๓๒/๑๖๐) ดงัคาํวา่ เทวดาชัน้จาตุ
มหาราช เทวดาชัน้ดาวดงึส ์เทวดาชัน้ยามา เทวดาชัน้ดุสติเทวดาชัน้นิมมานรด ี
เทวดาชัน้ปรนิมมติวสวตัด ี  เทวดาผูน้บัเนื่องในหมูพ่รหมและเทวดาชัน้สงูขึน้ไป
กว่านัน้เรยีกวา่อุบตัเิทพ 

  วสิทุธมิรรคมหาฎกีากล่าวไวว้่า เป็น ๑ ในเทพ  ๓ จาํพวก คอื สมมตเิทพ อุป
ปัตตเิทพ และวสิทุธเิทพ (วสิทฺุธ.ิฏกีา. (บาล)ี ๑/๑/๙)  

อปุปัตติภพ : ภพโดยอุบตั ิ ดงัคาํในวภิงัคท์ีอ่ธบิายวา่ กามภพ  รปูภพ  อรปูภพ สญัญาภพ 
อสญัญาภพ เนวสญัญานาสญัญาภพ เอกโวการภพ  จตุโวการภพ  และปัญจ
โวการภพ น้ีเรยีกวา่  อุปปัตตภิพ (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๓๔/๒๒๑) 

อปุปันนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเหตุเกดิโพชฌงค ์ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาตา่งกนั คอื 
 1.อปุปันนสูตร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 

โพชฌงค ์ ๗ เกดิขึน้ได ้ เพราะความอุบตัขิ ึน้ของพระตถาตคอรหนัตสมัมาสมั
พทุธเจา้เทา่นัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๙๐/๑๒๕) 

 2.อปุปันนสูตร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
โพชฌงค ์๗ เกดิขึน้ในวนิยัของพระสคุตเทา่นัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๙๑/๑๒๕) 

อปุปาทลกัษณะ : ลกัษณะทีเ่กดิขึน้, ลกัษณะความเกดิขึน้, เป็นขอ้ ๑ ในลกัษณะ ๓  
ประการ  ไดแ้ก่ ๑. อุปปาทลกัษณะ  (ลกัษณะความเกดิขึน้) ๒. วยลกัษณะ  
(ลกัษณะความเสือ่ม) ๓.  ฐติญัญถตัตลกัษณะ  (ลกัษณะแปรผนัเมือ่ยงัตัง้อยู)่,
ในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายวา่ อุปปาทลกัษณะ  เป็นธรรมวา่งจากวยลกัษณะ
และฐติญัญถตัตลกัษณะ วยลกัษณะ  เป็นธรรมวา่งจากวยลกัษณะและฐติญัญ
ถตัตลกัษณะ ฐติญัญถตัตลกัษณะ  เป็นธรรมวา่งจากอุปปาทลกัษณะและวย
ลกัษณะ อุปปาทลกัษณะแหง่รปู  เป็นธรรมวา่งจากวยลกัษณะและฐติญัญถตัต
ลกัษณะ วยลกัษณะแหง่รปู  เป็นธรรมวา่งจากอุปปาทลกัษณะและฐติญัญถตัต
ลกัษณะ ฐติญัญถตัตลกัษณะแหง่รปู  เป็นธรรมวา่งจากอุปปาทลกัษณะและวย
ลกัษณะ อุปปาทลกัษณะแหง่เวทนา  ฯลฯ  สญัญา  ฯลฯ  สงัขาร  ฯลฯ  
วญิญาณ  ฯลฯจกัข ุ ฯลฯ  อุปปาทลกัษณะแหง่ชราและมรณะ  เป็นธรรมวา่งจา
กวยลกัษณะและฐติญัญถตัตลกัษณะ ฐติญัญถตัตลกัษณะแหง่ชราและมรณะ  
เป็นธรรมวา่งจากอุปปาทลกัษณะและวยลกัษณะ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๒๘) 

อปุปาทสตูร : ม ี๕ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อปุปาทสตูร พระสตูรวา่ดว้ยความเกดิขึน้แหง่ธาตุ ๔ เป็นทุกข ์ พระผูม้พีระ

ภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความเกดิขึน้ 
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ความตัง้อยูแ่ละความบงัเกดิแหง่ธาตุ ๔ นัน้เป็นความเกดิขึน้แหง่ทุกข ์ เป็นทีต่ ัง้
แหง่โรคและเป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ สว่นความดบั ความระงบัและ
ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้ห่งธาต ุ ๔ นัน้เป็นความดบัทุกข ์ เป็นความระงบัโรคและเป็น
ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้ห่งชราและมรณะ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๒๐/๒๑๑) 

 2.อปุปาทสตูร  พระสตูรวา่ดว้ยความเกดิขึน้แหง่ขนัธ ์ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความเกดิขึน้ ความ
ตัง้อยู ่ความบงัเกดิ ความปรากฏแหง่ขนัธ ์๕ น้ีเป็นความเกดิขึน้แหง่ทุกข ์ เป็น
ความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ สว่นความดบั ความ
สงบระงบั ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้ห่งขนัธ ์๕ น้ีเป็นความดบัแหง่ทุกข ์ เป็นความสงบ
ระงบัแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๐/๔๓) 

 3.อปุปาทสตูร (ปฐม) พระสตูรวา่ดว้ยความเกดิขึน้แหง่ธรรม (สตูรที ่๑) พระ
ผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรมคอือรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เกดิขึน้ได ้
เพราะความอุบตัขิ ึน้ของพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เทา่นัน้ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๑๔/๑๘) 

 4.อปุปาทสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยความเกดิขึน้แหง่ธรรม (สตูรที ่๒) พระ
ผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธรรมคอือรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เกดิขึน้ในวนิยั
ของพระสคุตเทา่นัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๕/๑๙) 

 4.อปุปาทสตูร (ปฐม) พระสตูรว่าดว้ยความเกดิขึน้แหง่อนิทรยี ์(สตูรที ่๑) พระ
ผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อนิทรยี ์ ๕ มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ เกดิได้
เพราะความอุบตัขิ ึน้ของพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เทา่นัน้ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๕๒๙/๓๔๓) 

 5.อปุปาทสตูร (ทุติย) พระสตูรวา่ดว้ยความเกดิขึน้แห่งอนิทรยี ์(สตูรที ่๒) พระ
ผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อนิทรยี ์ ๕ มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ เกดิขึน้ใน
วนิยัของพระสคุตเทา่นัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๓๐/๓๔๔) 

อปุปาทาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเกดิขึน้แหง่พระตถาคต พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ตถาคต
เกดิขึน้กต็าม ไมเ่กดิขึน้กต็าม ธาตุนัน้คอืความตัง้อยูต่ามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดากค็งตัง้อยูอ่ยา่งนัน้ ตถาคตรู ้บรรลุธาตุนัน้วา่ สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง 
สงัขารทัง้ปวงเป็นทุกข ์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตาแลว้ บอก แสดง บญัญตั ิ
กาํหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ย (องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕) 

อปุปาเทตพัพธมัมสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรใหเ้กดิขึน้และทีไ่มค่วรใหเ้กดิขึน้ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เราจกัแสดงธรรมทีค่วรใหเ้กดิขึน้และธรรมทีไ่มค่วรใหเ้กดิขึน้แก่
เธอทัง้หลาย เมือ่ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ จงึตรสัวา่ ธรรมทีไ่ม่
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ควรให้เกิดข้ึน คอื อกุศลกรรมบถ ๑๐ ธรรมทีค่วรให้เกิดข้ึน คอื กุศลกรรมบถ 
๑๐ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๙๓/๓๓๙) 

อปุปาเทตพัพสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีค่วรใหเ้กดิขึน้และทีไ่มค่วรใหเ้กดิขึน้ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ ธรรมทีไ่ม่ควรให้เกิดข้ึน คอื มจิฉตัตธรรม ๑๐ มมีจิฉาทฏิฐ ิเป็นตน้ 
ธรรมทีค่วรให้เกิดข้ึน คอื สมัมตัตธรรม ๑๐ มสีมัมาทฏิฐ ิ เป็นตน้ (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๔๙/๒๙๓) 

อปุปาละ,พระ : ชือ่พระสาวกรปูหน่ึง พกัอยูก่รุงเวสาล ี ดงัคาํในกณัฏกสตูรวา่ พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ  กฏูาคารศาลา  ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ี พรอ้มดว้ยพระสาวกผู้
เป็นเถระทีม่ชีือ่เสยีงหลายรปูคอื ทา่นพระปาละ  ทา่นพระอุปปาละ  ทา่นพระ
กกักฏะ  ทา่นพระกฬมิภะ ทา่นพระนิกฏะทา่นพระกฏสิสหะ  และพระสาวกผู้
เป็นเถระมชีือ่เสยีงเหล่าอื่น (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๗๒/๑๕๘) 

อปุปาลาอบุาสิกา : ชือ่อุบาสกิาคนหน่ึง ผูเ้ป็นอคัรอุปัฏฐายกิาของพระพทุธเจา้นามวา่เรวตะ 
ดงัคาํวา่ วรุณอุบาสกและสรภอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก ปาลาอุบาสกิาและอุปปา
ลาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๑๗) 

อปุปีฬกกรรม : “กรรมบบีคัน้” ไดแ้ก่กรรมทีเ่ป็นกุศลกด็ ี อกุศลกด็ ี ซึง่บบีคัน้การใหผ้ลแหง่ชนก
กรรมและอุปัตถมัภกกรรม ทีต่รงขา้มกบัตน ใหแ้ปรเปลีย่นไป เชน่ ถา้เป็นกรรม
ดกีบ็บีคัน้ใหอ่้อนลง ไมใ่หไ้ดร้บัผลเตม็ที ่ถา้เป็นกรรมชัว่กเ็กยีดกนัใหทุ้เลา (ขอ้ 
๗ ในกรรม ๑๒) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปุมา : ขอ้ความทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ, การอา้งเอามาเปรยีบเทยีบ, ขอ้เปรยีบเทยีบ เชน่
ในมหาวภิงัคก์ล่าวถงึพระพทุธองคท์รงอุปมาดว้ยลกูไก่ หรอืในพรหมชาลสตูร 
พระผูม้พีระภาคตรสัถงึพระสตูรนี้อุปมาเหมอืนชาวประมงทอดแห (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๑๑/๕, ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑๔๖/๔๕,๙/๑๔๗/๔๖,๙/๒๑๘/๗๔,๙/๔๕๙/๒๐๑,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๔,๑๒/๓๗๔/๔๑๐,๑๒/๔๕๖/๔๙๕,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒/
๔๓,๑๓/๖๖/๖๓,๑๓/๗๔/๗๐,๑๓/๒๓๕/๒๗๗) 

อปุมา ๓ ข้อ :  ขอ้เปรยีบเทยีบ ๓ ประการทีป่รากฏแกพ่ระโพธสิตัว ์ เมือ่จะทรงบาํเพญ็เพยีรที่
ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคมคอื ๑. ไมส้ดชุม่ดว้ยยาง ทัง้ตัง้อยูใ่นน้ําจะเอามาสใีหเ้กดิ
ไฟ กม็แีต่จะเหนื่อยเปล่า ฉนัใด สมณพราหมณ์ ทีม่กีายยงัไมห่ลกีออกจากกาม 
ยงัมคีวามพอใจหลงใหลกระหายกาม ละไมไ่ด ้ ถงึจะไดเ้สวยทุกขเวทนาทีเ่ผด็
รอ้นแรงกลา้ อนัเกดิจากความเพยีรกต็าม ไมไ่ดเ้สวยกต็าม กไ็มค่วรทีจ่ะตรสัรู ้
ฉนันัน้๒. ไมส้ดชุม่ดว้ยยาง ตัง้อยูบ่นบกไกลจากน้ํา จะเอามาสใีหเ้กดิไฟ กม็แีต่
จะเหนื่อยเปลา่ ฉนัใด สมณพราหมณ์ทีม่กีายหลกีออกแลว้จากกาม แต่ยงัมี
ความพอใจหลงใหลกระหายกาม ละไมไ่ด ้ ถงึจะไดเ้สวยทุกขเวทนาทีเ่ผด็
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รอ้นแรงกลา้ อนัเกดิจากความเพยีรกต็ามไมไ่ดเ้สวยกต็าม กไ็มค่วรทีจ่ะตรสัรู้
ฉนันัน้ ๓. ไมแ้หง้เกราะ ทัง้ตัง้อยูบ่นบกไกลจากน้ํา จะเอามาสใีหเ้กดิไฟยอ่มทาํ
ไฟใหป้รากฏได ้ ฉนัใด สมณพราหมณ์ทีม่กีายหลกีออกแลว้จากกาม ไมม่คีวาม
พอใจหลงใหลกระหายกาม ละกามไดแ้ลว้ ถงึจะไดเ้สวยทุกขเวทนาทีเ่ผด็
รอ้นแรงกลา้ อนัเกดิจากความเพยีรกต็าม ไมไ่ดเ้สวยกต็าม กค็วรทีจ่ะตรสัรู ้ฉนั
นัน้เมื่อไดท้รงพระดาํรดิงันี้แลว้ พระโพธสิตัว ์จงึไดท้รงเริม่บาํเพญ็ทุกรกริยิา ดงั
เรือ่งทีม่าในพระสตูรเป็นอนัมาก มโีพธริาชกุมารสตูร เป็นตน้ แต่มกัเขา้ใจกนัผดิ
ไปวา่ อุปมา ๓ ขอ้น้ีปรากฏแก่พระโพธสิตัวห์ลงัจากทรงเลกิละการบาํเพญ็ทุกร
กริยิา มปีรากฏในมหาสจัจกสตูร และโพธริาชกุมารสตูร (ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๓๗๔/
๔๑๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๙/๓๙๙) 

อปุมาโวหาร  :    สาํนวนเขยีนทีก่ล่าวถงึเรือ่งราวโดยยกสิง่ต่าง ๆ ขึน้มาเปรยีบเทยีบประกอบ
ดงัคาํในปายาสสิตูรทีพ่ระกมุารกสัสปะกล่าวแก่พระเจา้ปายาสวิ่า บพติร  ถา้
เชน่นัน้อาตมภาพจะยกอุปมาถวายพระองคใ์หส้ดบัคนฉลาดบางพวกในโลกนี้ 
เขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยคาํไดด้ว้ยอุปมาโวหาร หรอืดงัคาํในรถวนีิตสตูรทีพ่ระ
ปุณณมนัตานีบุตรกล่าวแกพ่ระสารบีุตรวา่ ทา่นผูม้อีาย ุ ถา้ธรรมนอกจากธรรม
เหล่าน้ี จกัเป็นอนุปาทาปรนิิพพานแลว้ปถุุชนกจ็ะพงึปรนิิพพาน เพราะวา่ปุถุชน
เวน้จากธรรมเหล่าน้ี  ผมจะเปรยีบเทยีบใหท้า่นฟัง คนฉลาดบางพวกในโลกน้ี
ย่อมเขา้ใจความหมายแหง่ถอ้ยคาํไดด้ว้ยอุปมาโวหาร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๒๐/
๓๕๓,๑๐/๔๒๔/๓๕๖๑๐/๔๒๖/๓๕๘,๑๐/๔๒๘/๓๖๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๕๘/
๒๘๑) 

อปุไมย : ขอ้ความทีค่วรจะนําสิง่อื่นมาเปรยีบเทยีบ,สิง่ทีค่วรจะหาสิง่อื่นมาเปรยีบเทยีบ, 
สิง่ทีถู่กเปรยีบเทยีบ ดงัคาํในโลหจิจสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โลหจิจะ ที่
กล่าวมานี้สรปุไดว้า่ ผูก้ล่าววา่ ‘โลหจิจพราหมณ์ปกครองหมูบ่า้นสาลวตกิาก็
ควรไดร้บัผลประโยชน์ทีเ่กดิในหมูบ่า้นสาลวตกิาแต่เพยีงผูเ้ดยีวไมค่วรแบ่งให้
ผูอ้ื่นผูท้ีก่ล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทาํความเดอืดรอ้นใหแ้ก่คนทีอ่าศยัทา่นเลีย้งชพี เมือ่
ทาํความเดอืดรอ้นใหก้ช็ือ่วา่ไมห่วงัประโยชน์ ผูไ้มห่วงัประโยชน์กช็ือ่วา่คดิเป็น
ศตัร ู เมือ่คดิเป็นศตัรกูช็ือ่วา่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ขอ้อุปไมยนี้กเ็ชน่กนั หรอืดงัคาํใน
มหาสหีนาทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อุปมาเหมอืนภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี  
สมบรูณ์ดว้ยสมาธ ิ  สมบรูณ์ดว้ยปัญญา พงึยนิดอีรหตัตผลในปัจจุบนันัน่แล แม้
ฉนัใด เรากล่าวขอ้อุปไมยนี้ ฉนันัน้  บุคคลนัน้ไมล่ะวาจานัน้  ไม่ละความคดินัน้ 
ไมส่ลดัทิง้ทฏิฐนิัน้ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรกเหมอืนถูกนําไปฝังไว ้  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/
๕๑๑/๒๒๕,๙/๕๑๒/๒๒๖,๙/๕๑๓/๒๒๗,๙/๕๑๔/๒๒๗,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๔๙/



 

๖๕๙๗ 
 

 

๑๔๘,ม.ม.(ไทยป ๑๓/๒๗๗/๓๓๐,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๑/๑๑๓,๑๘/๑๓๘/
๑๗๔,๑๘/๒๓๑/๒๒๑,๑๘/๒๔๔/๒๕๕)  

อปุยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความเขา้ถงึ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั
ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความเขา้ถงึไม่ใชค่วามหลุดพน้ ความไมเ่ขา้ถงึ
ต่างหากทีเ่ป็นความหลุดพน้ คอื วญิญาณเขา้ถงึรปู เวทนา สญัญาและสงัขาร 
เมือ่ตัง้อยู ่กพ็งึมรีปู เวทนา สญัญาและสงัขาร เป็นอารมณ์และเป็นทีต่ัง้ แลว้เขา้
ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ จงึถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้ ดงันัน้ 
เธอทัง้หลายจงึไมค่วรยดึถอืคาํพดูทีว่า่ เราจกับญัญตักิารมา การไป การจุต ิการ
อุบตัหิรอืความเจรญิงอกงามไพบลูยแ์ห่งวญิญาณ โดยเวน้จากรปู เวทนา 
สญัญาและสงัขาร เพราะถา้ภกิษุละความกาํหนดัในรปูธาตุ เวทนาธาตุ สญัญา
ธาตุ สงัขารธาตุและวญิญาณธาตุไดแ้ลว้ อารมณ์จงึจะขาดสญู ทีต่ัง้แหง่วญิญาณ
กไ็มม่ ี วญิญาณเมือ่ไมม่ทีีต่ ัง้ กจ็ะไมง่อกงาม ไมป่รุงแต่งปฏสินธ ิ จติจงึจะหลุด
พน้ ตัง้มัน่ สนัโดษ ไมส่ะดุง้และดบัไปเอง อนัจะเป็นเหตุใหไ้ดบ้รรลุเป็นพระ
อรหนัต ์(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๓/๗๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า ความเข้าถึง หมายถงึเขา้ถงึขนัธ ์ ๕ ดว้ยอาํนาจ
ตณัหา มานะ และทฏิฐ ิ(ส.ํข.อ. (บาล)ี ๒/๕๓/๒๙๘) 

อปุยนัติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยน้ําขึน้น้ําลง พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั 
ไดท้รงแสดงปฏจิจสมปุบาทแก่ภกิษุทัง้หลาย โดยเปรยีบเทยีบกบัมหาสมทุรทีม่ี
น้ําขึน้น้ําลงและสง่ผลใหแ้มน้ํ่าใหญ่น้อยขึน้ลงตาม อวชิชากเ็หมอืนกนั เมือ่
เกดิขึน้กท็าํใหส้งัขารเกดิขึน้ตามและเมือ่สงัขารเกดิขึน้แลว้กท็าํใหว้ญิญาณ
เกดิขึน้ตามเป็นตน้เป็นลาํดบัไป (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๖๙/๑๔๒) 

อปุราช : ผูส้าํเรจ็ราชการต่างพระองคป์ระจาํภาคหน่ึง ๆ ในอาณาจกัร ดงัคาํในมหาสทุสัส
สตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อานนท ์พระเจา้มหาสทุสัสนะ  ทรงเล่นอยา่งเดก็
อยู ่  ๘๔,๐๐๐ ปี ทรงดาํรงตาํแหน่งอุปราช  ๘๔,๐๐๐  ปี ทรงครองราชยอ์ยู่ 
๘๔,๐๐๐ ปี ทรงดาํรงเพศคฤหสัถป์ระพฤตพิรหมจรรยอ์ยูใ่นธรรมปราสาท 
๘๔,๐๐๐ ปี  เพราะทรงเจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการ หลงัจากสวรรคตแลว้จงึไป
เกดิในพรหมโลก หรอืดงัคาํมฆสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อานนท ์  พระเจา้
มฆเทวะทรงเล่นอยา่งเดก็อยู ่  ๘๔,๐๐๐ ปี ทรงดาํรงตาํแหน่งอุปราชอยู่  
๘๔,๐๐๐  ปี  ทรงครองราชยอ์ยู ่ ๘๔,๐๐๐ ปี  เสดจ็ออกจากวงัผนวชเป็น
บรรพชติประพฤตพิรหมจรรยอ์ยูท่ีม่ฆเทวอมัพวนันี้อกี ๘๔,๐๐๐  ปี  พระองค์
ทรงเจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการ หลงัจากสวรรคตแลว้ไดเ้สดจ็เขา้ถงึพรหมโลก 
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๖๙/๒๐๒, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๙/๓๗๔) 
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อปุริมทิส : ทศิเบือ้งบน หมายถงึสมณพราหมณ์ ดปูระกอบในสงิคาลกสตูร (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๒๔๒/๑๙๙,พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ูทศิหก   

อปุรจุิ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระสปีุฐยิ
เถระ ดงัคาํใน สปีุฐยิเถราปทาน ทีท่า่นพระเถระกลา่วถงึอดตีชาตขิองตนสรุป
ความไดว้า่ ขา้พเจา้มจีติรา่เรงิ  เบกิบานไดถ้วายตัง่ทีส่ะอาดหมดจด แด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่ตสิสะ เพราะผลแห่งการถวายตัง่ ในกปัที ่๓๘  นบัจาก
กปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๓ ชาต ิชาตทิี ่๑ พระนามวา่รุจ ิชาตทิี ่๒พระ
นามวา่อุปรุจ ิและชาตทิี ่ ๓  พระนามวา่มหารุจ ิ(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๒/๒๔๐) 

อปุลวณัณาเถรีคาถา : ภาษติของพระอุบลวรรณาเถร,ีคาถาของพระอุบลวรรณาเถร ี ทา่น
พระอุบลวรรณาเถรอีาศยัภาษติทีโ่ยมมารดาของพระคงัคาตรียิเถระกล่าว  จงึได้
กล่าววา่ เรา ๒ คน คอืมารดาและธดิามสีามรีว่มกนั เรานัน้ไดม้คีวามสลดใจ  
ขนพองสยองเกลา้อยา่งไมเ่คยม ี น่าตเิตยีนนกั  กามทัง้หลายไมส่ะอาด มกีลิน่
เหมน็  มหีนามมาก ทีเ่รา ๒ คน คอื มารดาและธดิา เป็นภรยิารว่มกนั เรานัน้
เหน็โทษในกามทัง้หลาย เหน็การออกจากกามโดยความปลอดโปรง่ จงึออกจาก
เรอืนบวชเป็นบรรพชติในกรุงราชคฤห ์พระอุบลวรรณาเถรไีดก้ล่าวว่า เราระลกึ
ชาตกิ่อนได ้  ทพิพจกัข ุ  เจโตปรยิญาณ และโสตธาต ุ  เราชาํระใหห้มดจดแลว้ 
แมฤ้ทธิเ์ราทาํใหแ้จง้แลว้ เราบรรลุความสิน้อาสวะแลว้  ทาํอภญิญา ๖ ใหแ้จง้
แลว้ ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ ฯลฯ พระอุบลวรรณาเถรเีมือ่จะ
คุกคามมาร  จงึไดก้ล่าววา่ ต่อใหน้กัเลงเจา้ชูต้ ัง้แสนคนเชน่นี้หอ้มลอ้ม แมเ้พยีง
ขนของเรากไ็ม่พงึหวัน่ไหว  ไมส่ะเทอืน มาร ทา่นผูเ้ดยีวจะทาํอะไรเราได ้ เรา
นัน้หายตวักไ็ด ้ เขา้ทอ้งทา่นกไ็ด ้ยนือยูร่ะหวา่งคิว้ของทา่นกไ็ด ้เรายนือยู ่ทา่น
กม็องไมเ่หน็ เรามจีติเชีย่วชาญ  อบรมอทิธบิาทดแีลว้ เราทาํอภญิญา  ๖  ให้
แจง้แลว้ ไดท้าํตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ กามทัง้หลายเปรยีบดว้ย
หอกและหลาว เป็นเขยีงรองสบัขนัธท์ัง้หลาย บดัน้ี  เราไมม่คีวามยนิดใีนกามที่
ทา่นพดูถงึ กาํจดัความเพลดิเพลนิในกามทัง้ปวงไดแ้ลว้ทาํลายกองแหง่ความมดื
ไดแ้ลว้ มารผูช้ ัว่ชา้เลวทราม  ทา่นจงรูอ้ยา่งนี้วา่ ทา่นถูกเรากาํจดัแลว้ (ข.ุเถร.ี
(ไทย) ๒๖/๒๒๔/๕๙๒) 

อปุวาณเถรคาถา : ภาษติของพระอุปวาณเถระ,คาถาของพระอุปวาณเถระ ทา่นพระอุปวาณ
เถระเมือ่จะบอกประโยชน์แก่พราหมณ์  จงึไดก้ล่าววา่ ท่านพราหมณ์  พระสคุต
เป็นพระอรหนัต ์ ในโลก เป็นมนีุ  ถูกลมเบยีดเบยีนแลว้ ถา้มน้ํีารอ้น ขอทา่นจง
ถวายพระมนีุเถดิ พระมนีุพระองคน์ัน้เป็นผูอ้นับุคคลผูค้วรบชูา  บชูาแลว้ ผูค้วร



 

๖๕๙๙ 
 

 

สกัการะ สกัการะแลว้  และผูค้วรนอบน้อม  นอบน้อมแลว้ เราปรารถนาจะนําน้ํา
รอ้นไปถวายพระองค ์(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๘๕/๓๖๓) 

อปุวาณเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปวาณเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่  
ในอดตีชาต ิ เมือ่มหาชนพากนัสรา้งพระสถูปบรรจุพระบรมสารรีกิธาตขุอง
พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ แลว้ฉลองกนัอยู ่ ทา่นมจีติเลือ่มใสจงึไดท้าํ
สกัการะดว้ยการยกธงขึน้บชูาใกลพ้ระสถปู เพราะผลแห่งการบชูานัน้ ทา่นได้
เสวยสมบตัเิป็นอนัมาก เกดิเป็นทา้วสกักะ ๘๐ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ
๑,๐๐๐ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้ประเทศราชนบัชาตไิมถ่ว้น ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๒/๑๒๙) 

อุปวาณเถราปทาน, อปุวานเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปวานเถระ มเีนื้อความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ เมือ่มหาชนสรา้งเจดยีบ์รรจุ
พระบรมสารรีกิธาตุของพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ และกาํลงัฉลองอยู่ 
ทา่นเกดิเป็นคนยากจนไมม่สีิง่ใดจะทาํบญุ จงึนําผา้หม่มาผกูเป็นธงบูชาพระ
เจดยี ์ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ท่านไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลาย
แสนชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๓/๑๒๒/๓๕๔) 

อปุวาณสนัทิฏฐิกสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอุปวาณะทลูถามธรรมทีพ่งึเหน็เอง  ทา่นพระอุป
วาณะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ 
ดว้ยเหตุเพยีงเทา่ไร จงึชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิตัจิะพงึเหน็ชดัดว้ยตนเอง ไม่
ประกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรน้อมเขา้มาในตน อนัวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะ
ตน  

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ธรรมชือ่วา่มคุีณตามทีก่ล่าวนัน้ ไดแ้ก่การทีภ่กิษุ
เหน็รปูทางตาเป็นตน้แลว้ เป็นผูเ้สวยอายตนะภายนอก ๖ เสวยความกาํหนดัใน
อายตนะภายนอก ๖ และรูช้ดัถงึความกาํหนดัในอายตนะภายนอก ๖ ในภายใน
ซึง่มอียูว่า่มอียู ่หรอืภกิษุผูเ้หน็และผูเ้สวยอายตนะภายนอก ๖ แลว้ แต่ไม่เสวย
ความกาํหนดัในอายตนะภายนอก ๖ และรูช้ดัถงึความกาํหนดัในอายตนะ
ภายนอก ๖ ในภายในซึง่ไมม่วีา่ไมม่ ี(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๗๐/๕๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ไม่ประกอบด้วยกาล หมายถงึใหผ้ลไมจ่าํกดักาล 
คอืไมข่ึน้กบักาลเวลา ใหผ้ลแก่ผูป้ฏบิตัทุิกเวลา ทุกโอกาส ปฏบิตัเิมือ่ใด กไ็ดร้บั
ผลเมือ่นัน้ (องฺ.ทุก.อ. (บาล)ี ๒/๕๔/๑๕๘)  

อปุวาณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอุปวาณะ ม ี๓ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 



 

๖๖๐๐ 
 

 

 1.อปุวาณสตูร สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั ทา่นพระอุป
วาณะเขา้ไปเฝ้าเพือ่ทลูถามปัญหาเรือ่งทุกขเ์ป็นตน้ เนื้อหาสาระของสตูรต่อจาก
น้ีพงึทราบเหมอืนในอญัญตติถยิสตูร(สตูรที ่๔) (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๖/๕๑) 

 2.อปุวาณสตูร ทา่นพระอุปวาณสนทนาธรรมกบัทา่นพระสารบีุตรวา่ โพชฌงค์
ทีป่รารภดแีลว้ เป็นไปเพือ่ความอยูผ่าสกุ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๙/๑๒๔) 

 3.อปุวาณสตูร พระอุปวาณะถามพระสารบีุตรเรือ่งการทาํทีส่ดุแหง่ทุกขด์ว้ย
เหตุ ๔ อยา่ง คอื (๑) ดว้ยวชิชา (๒) ดว้ยจรณะ (๓) ดว้ยวชิชาและจรณะ หรอื 
(๔) ดว้ยเหตนุอกจากวชิชาและจรณะ พระสารบีุตรตอบวา่ไม่ใชอ่ยา่งนี้ เมือ่พระ
อุปวาณะถามวา่ บุคคลทาํทีสุ่ดแห่งทุกขไ์ดอ้ยา่งไร จงึตอบว่า ถา้บุคคลจกัทาํ
ทีส่ดุแห่งทุกขด์ว้ยวชิชา ดว้ยจรณะ หรอืดว้ยวชิชาและจรณะแลว้ กจ็กัมคีวาม
ยดึมัน่ถอืมัน่ทาํทีส่ดุแหง่ทกุข ์ ถา้บุคคลทาํทีส่ดุแหง่ทกุขด์ว้ยเหตุนอกจากวชิชา
และจรณะแลว้ ปุถุชนกจ็กัทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ด ้ เพราะปุถุชนไมม่วีชิชาและจรณะ 
บุคคลผูม้จีรณวบิตั ิ ยอ่มไม่รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ บุคคลผูม้จีรณสมบตั ิ ยอ่มรู้
เหน็ตามความเป็นจรงิ เมือ่รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ ยอ่มทาํทีสุ่ดแห่งทุกขไ์ด ้
(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๕/๒๔๗) 

อปุวาณะ, พระ : พระมหาสาวกองคห์น่ึงเกดิในตระกลูพราหมณ์ผูม้ ัง่คัง่ ในนครสาวตัถไีดเ้หน็
พระพทุธองคใ์นพธิถีวายวดัพระเชตวนั เกดิความเลือ่มใส จงึไดม้าบวชในพระ
ศาสนาและไดบ้รรลุอรหตัตผลทา่นเคยเป็นอุปัฏฐากของพระพทุธองคแ์มใ้นวนั
ปรนิิพพานพระอุปวาณะกถ็วายงานพดัอยูเ่ฉพาะพระพกัตรเ์รือ่งราวเกีย่วกบั
ทา่นปรากฏในพระไตรปิฎก ๔–๕ แห่ง เชน่เรือ่งทีท่า่นสนทนากบัพระสารบุีตร
เกีย่วกบัโพชฌงค ์๗ ประการ เป็นตน้ ดงัคาํวา่ ทา่นพระอุปวาณะยนืถวายงาน
พดัพระผูม้พีระภาคอยูต่รงพระพกัตรข์ณะนัน้  พระผูม้พีระภาครบัสัง่ทา่นพระ
อุปวาณะใหถ้อยไปดว้ยพระดาํรสัวา่ ภกิษุ  เธอจงหลบไป อยา่ยนืตรงหน้าเรา 
หรอืดงัคาํในเทวหติสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคทรงพระประชวรดว้ยโรคลม  ทา่น
พระอุปวาณะเป็นอุปัฏฐากของพระผูม้พีระภาค  ครัง้นัน้  พระผูม้พีระภาครบัสัง่
เรยีกทา่นพระอุปวาณะมาตรสัวา่  อุปวาณะ  เอาเถดิ  เธอจงจดัหาน้ํารอ้น
สาํหรบัเรา,ในอุปวาณสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อุปวาณะ  เรากล่าววา่ทุกข์
เป็นสภาวะทีอ่าศยัปัจจยัเกดิขึน้  อาศยัปัจจยั  อะไรคอื อาศยัผสัสะ  บุคคลผู้
กล่าวถอ้ยคาํเชน่นี้  จงึชือ่วา่พดูตรงตามทีเ่รากล่าวไว ้  ไมช่ือ่วา่กล่าวตู่เราดว้ย
คาํเทจ็ ชือ่วา่กล่าวแกอ้ยา่งสมเหตุสมผล  ทัง้ไมม่กีารคลอ้ยตามคาํเชน่นัน้ทีจ่ะ
เป็นเหตุใหถู้กตาํหนิได,้ในอุปวาณสนัทฏิฐกิสตูร ทา่นพระอุปวาณะทลูถาม
ปัญหากบัพระผูม้พีระภาคเรือ่งธรรมทีผู่ป้ฏบิตัจิะพงึเหน็ไดเ้อง (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/



 

๖๖๐๑ 
 

 

๒๐๐/๑๔๙, ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๙๙/๒๘๗,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๖/๕๑,ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๗๐/๕๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๙/๑๒๔,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๗๕/๒๔๗,องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๖๖/๒๗๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๐๑/๑๓๔, ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๗๒/
๓๖๐,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๗๐๐) 

อปุวาฬะ, ภิกษุ : พระภกิษุรปูหนึ่ง มปีรากฏในจฬูวรรค ตสัสปาปิยสกิา วา่ดว้ยระงบัอธกิรณ์
โดยการลงโทษแก่ผูท้าํผดิ ดงัคาํวา่  สมยันัน้  พระอุปวาฬะถูกซกัถามอาบตัใิน
ทา่มกลางสงฆ ์  ปฏเิสธแลว้รบัรบัแลว้ปฏเิสธเอาเรือ่งหน่ึงมากล่าวกลบเกลื่อน
อกีเรือ่งหน่ึง กล่าวเทจ็ทัง้ทีรู่ ้ ต่อมา พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงตาํหนิ ฯลฯ  
ครัน้ทรงตาํหนิแลว้  ฯลฯ  ทรงแสดง  ธรรมกีถารบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้  สงฆจ์งลงตสัสปาปิยสกิากรรมแก่ภกิษุอุปวาฬะ(ว.ิจ.ู(ไทย) 
๖/๒๐๕/๓๒๐,๖/๒๐๖/๓๒๐,๖/๒๐๕/๓๒๑,๖/๒๐๖/๓๒๑,๖/๒๑๑/๓๒๖) 

อปุสมะ : ความสงบใจจากสิง่ทีเ่ป็นขา้ศกึแก่ความสงบ, การทาํใจใหส้งบ, สภาวะอนัเป็นที่
สงบ คอื นิพพาน (ขอ้ ๔ ในอธษิฐานธรรม ๔ คอื ๑. อธษิฐานธรรมคอืปัญญา 
๒.อธษิฐานธรรมคอืสจัจะ ๓. อธษิฐานธรรมคอืจาคะ ๔. อธษิฐานธรรมคอือุปส
มะ) (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔๗/๔๐๔) 

อปุสมบท : บวชเป็นภกิษุ, การใหกุ้ลบตุรบวชเป็นภกิษุหรอืใหกุ้ลธดิาบวชเป็นภกิษุณี, การ
บวชเป็นภกิษุ หรอืภกิษุณี ดงัคาํในมหาวรรควา่ ทา่นพระอญัญาโกณฑญัญะได้
เหน็ธรรมแลว้บรรลุธรรมแลว้รูแ้จง้ธรรมแลว้หยัง่ลงสูธ่รรมแลว้ขา้มความสงสยั
แลว้ ปราศจากความแคลงใจถงึความเป็นผูแ้กลว้กลา้ไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ื่น ในคาํสอน
ของพระศาสดา  ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันี้วา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้
พระองคพ์งึไดก้ารบรรพชา พงึไดก้ารอุปสมบทในสาํนกัของพระผูม้พีระภาค 
พระผูม้พีระภาคไดต้รสัวา่ เธอจงมาเป็นภกิษุเถดิแลว้ตรสัต่อไปวา่ ธรรมอนัเรา
กล่าวดแีลว้เธอจงประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ทาํทีส่ดุทกุขโ์ดยชอบเถดิพระวาจา
นัน้ ไดเ้ป็นการอุปสมบทของทา่นพระอญัญาโกณฑญัญะนัน้ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๘/
๒๕, ๔/๑๙/๒๖, ๔/๑๙/๒๗, ๔/๒๘/๓๖,ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๐๔/๑๗๓,๙/๔๔๒/๑๙๖,
ท.ีม.(ไทย)๑๐/๗๖/๔๓,๑๐/๗๗/๔๓,๑๐/๘๐/๔๕,๑๐/๘๑/๔๕,๘๔/๔๖,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๘๒/๘๒) ; ด ูอุปสัมปทา 

อปุสมสขุ : สขุทีเ่กดิจากความสงบ,สขุในผลสมาบตัทิีใ่หก้เิลสสงบระงบั,สขุจากความเขา้ไป
สงบ  หมายถงึสขุทีส่งบระงบัราคะ  โทสะ  โมหะ ดงัคาํในมหาสญุญตสตูรวา่  
เป็นไปได๖้ทีภ่กิษุผูห้ลกีออกจากคณะ อยูต่ามลาํพงัผูเ้ดยีว  พงึหวงัเนกขมัมสขุ
ปวเิวกสขุ  อุปสมสขุ  สมัโพธสิขุ  จกัเป็นผูไ้ดส้ขุนัน้  ตามปรารถนาไดโ้ดยไม่
ยากโดยไม่ลาํบาก หรอืดงัคาํในนาคติสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ นาคติะ  เรา
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ไมต่ดิยศ  และยศกไ็มต่ดิเรา  ผูใ้ดแลไมไ่ดต้ามความปรารถนา  ไมไ่ดโ้ดยไม่
ยาก  ไมไ่ดโ้ดยไมล่าํบากซึง่เนกขมัมสขุ  ปวเิวกสขุ อุปสมสขุ  สมัโพธสขุทีเ่รา
ไดต้ามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่าํบากน้ีผูน้ัน้ชือ่ว่ายนิดสีขุทีไ่ม่
สะอาด สขุในการนอนหลบั  และสขุทีอ่งิอาศยัลาภสกัการะและการสรรเสรญิ (ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๑๘๖/๒๒๓,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๒,องฺ.ฉกฺก.(ไทย)๒๒/๔๒/
๔๙๕,องฺ.อฏฐก.(ไทย) ๒๓/๘๖/๔๑๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปสมสขุ หมายถงึความสขุอนัสงบเพราะเป็นไป
เพือ่การเขา้ไปสงบกเิลสมรีาคะเป็นตน้ (ม.อุ.อ. (บาล)ี ๓/๑๘๖/๑๑๔)  

อปุสมะอนัยอดเยี่ยม : ความสงบทีป่ระเสรฐิ หมายถงึความสงบระงบัราคะ  โทสะ  โมหะ  ดงั
คาํในธาตุวภิงัคสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  อวชิชา คอื ความหลง  งมงาย
ของภกิษุผูไ้มรู่แ้จง้ในกาลก่อนนัน้นัน่แลมอียูเ่ธอละอภชิฌา คอืความหลง  งม
งายนัน้ไดแ้ลว้  ตดัรากถอนโคน  เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ 
เหลอืแต่พืน้ที ่ ทาํใหไ้มม่ ี เกดิขึน้ต่อไปไมไ่ดเ้พราะฉะนัน้ภกิษุผูเ้พยีบพรอ้มแลว้
อยา่งนี้จงึชือ่วา่เป็นผูป้ระกอบดว้ยอธษิฐานธรรม คอือุปสมะอนัยอดเยีย่มนี้ 
ความสงบระงบัราคะ โทสะ โมหะ  น้ีเป็นความสงบระงบัอนัประเสรฐิยอดเยีย่ม 
(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๖๘/๔๑๓) 

อปุสมาเถรีคาถา : ภาษติของพระอุปสมาเถร,ีคาถาของพระอุปสมาเถร ี ทา่นพระอุปสมาเถร ี
(รบัพระพทุธโอวาทแลว้) ไดก้ล่าว วา่ อุปสมา  เธอพงึขา้มโอฆะซึง่เป็น
บ่วงมารทีข่า้มไดแ้สนยาก จงชนะมารพรอ้มทัง้เสนามาร ดาํรงไวซ้ึง่กายทีม่ใีน
ภพสดุทา้ยเถดิ (ข.ุเถร.ี(ไทย) ๒๖/๑๐/๕๕๔) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ สงัสารวฏั (ข.ุเถร.ีอ. (บาล)ี ๑๐/๑๖)  
อปุสมาธิษฐาน : ทีม่ ัน่คอืความสงบ,ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจใหเ้ป็นฐานทีม่ ัน่คอืสนัต,ิ ผูม้คีวาม

ระงบักเิลสไดใ้จสงบเป็นฐานทีม่ ัน่ (ขอ้ ๔ ในอธฏิฐาน(ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจ) ๔ 
(คอื ๑. ปัญญาธษิฐาน(ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอืปัญญา) ๒. สจัจาธษิฐาน(ธรรม
ทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอืสจัจะ) ๓. จาคาธษิฐาน(ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอืจาคะ) ๔. 
อุปสมาธษิฐาน (ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจคอือุปสมะ) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐) 
; ดอูธิษฐานธรรม  

อปุสมานุสสติ : ระลกึถงึธรรมอนัเป็นทีส่งบ,ระลกึถงึคุณพระนิพพานซึง่เป็นทีร่ะงบักเิลสและกอง
ทุกข ์ (ขอ้๑๐ ในอนุสต ิ๑๐) (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๙๗/๓๗,๒๐/๔๗๓/๕๐,๒๐/
๔๗๔/๕๐,๒๐/๔๗๕/๕๐,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓/๘,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๓๐๑/๒๓๗) 

อปุสรรค :  ความขดัขอ้ง, สิง่ทีเ่ขา้ไปขดัขอ้ง, เครือ่งกดีกัน้, สิง่ขดัขวาง ดงัคาํในมหาวรรค
วา่ ชฎลินทกีสัสปะไดเ้หน็ผม ชฎา เครือ่งบรขิาร และเครื่องบชูาไฟลอยน้ํา
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มาแลว้คดิวา่ อุปสรรคอย่าไดม้แีก่พีช่ายของเราเลย จงึสง่ชฎลิทัง้หลายไป หรอื
ดงัคาํในจฬูสกุลุทายสิตูรวา่บรษิทัของสกุลุทายปีรพิาชกไดท้าํใหส้กุลุทายี
ปรพิาชกมอุีปสรรคต่อการประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค (ว.ิม.(ไทย) 
๔/๕๒/๖๒,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๗๗/๓๓๐) 

อปุสนัตะ, ภิกษุ : ชื่อภกิษุรปูหนึ่ง เป็นอคัรอุปัฏฐาก ของพระพทุธเจา้นามวา่เวสสภ ู ดงัคาํใน
มหาปทานสตูรวา่ พระเวสสภพูทุธเจา้มภีกิษุอุปสนัตะเป็นอุปัฏฐาก เป็นอคัร
อุปัฏฐาก (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๑/๒๕๔๘) 

อปุสมับนั  :  ผูไ้ดร้บัอุปสมบทเป็นภกิษุหรอืภกิษุณีแลว้, ผูอุ้ปสมบทแลว้ ไดแ้ก่ภกิษุและ
ภกิษุณี; เทยีบ อนุปสัมบนั ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ อุปสมับนั ภกิษุสาํคญัวา่เป็น
อุปสมับนั  ใหจ้วีรเองแลว้โกรธ ไมพ่อใจชงิเอามาหรอืใชใ้หช้งิเอามาตอ้งอาบตัิ
นิสสคัคยิปาจติตยี ์(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๖๓๔/๑๕๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปสมับนั ผูไ้ดร้บัอุปสมบทดว้ยญตัตจิตุตถกรรม
แลว้ หมายถงึภกิษุ (ว.ิอ. (บาล)ี ๑/๔๕/๒๕๘)  

อปุสมัปทา  :  การบวช, การบวชเป็นภกิษุหรอืภกิษุณี; วธิอุีปสมบททัง้หมด ๘ อยา่งแต่
เฉพาะทีใ่ชเ้ป็นหลกัม ี๓ อยา่ง คอื๑. เอหภิกิขุอุปสัมปทา การอุปสมบทดว้ยพระ
วาจาวา่ “จงเป็นภกิษุมาเถดิ”เป็นวธิทีีพ่ระพทุธเจา้ทรงบวชใหเ้อง ๒.ติสรณ
คมนูปสัมปทา หรอื สรณคมนูป-สัมปทา การอุปสมบทดว้ยถงึไตรสรณะเป็นวธิทีี่
ทรงอนุญาตใหพ้ระสาวกทาํในยคุตน้พทุธกาล เมือ่คณะสงฆย์งัไมใ่หญ่นกั เมือ่
ทรงอนุญาตวธิทีี ่๓ แลว้วธิทีี ่๒ น้ีกเ็ปลีย่นใชส้าํหรบับรรพชาสามเณร ๓. ญัตติ
จตุตถกมัมอุปสัมปทาการอุปสมบทดว้ยญตัตจิตุตถกรรมเป็นวธิทีีท่รงอนุญาตให้
สงฆท์าํ ในเมื่อคณะสงฆเ์ป็นหมูใ่หญ่ขึน้แลว้ และเป็นวธิทีีใ่ชส้บืมาจนทุกวนันี้; 
วธิอุีปสมบทอกี ๕ อยา่งทีเ่หลอืเป็นวธิทีีท่รงประทานเป็นการพเิศษจาํเพาะ
บุคคลบา้ง ขาดตอนหมดไปแลว้บา้ง ไดแ้ก่ (จดัเรยีงลําดบัใหม ่เอา ขอ้ ๓. เป็น
ขอ้ ๘. ทา้ยสดุ) ๓. โอวาทปฏคิคหณูปสัมปทา การอุปสมบทดว้ยการรบัโอวาท 
เป็นวธิทีีท่รงอนุญาตแก่พระมหากสัสปะ ๔.ปัญหาพยากรณูปสัมปทา การ
อุปสมบทดว้ยการตอบปัญหาของพระพทุธองคเ์ป็นวธิทีีท่รงอนุญาตแก่โสปาก
สามเณร๕. ครุธรรมปฏคิคหณูปสัมปทา (หรอือฏัฐครธุรรมปฏคิคหณูปสมัปทา) 
การอุปสมบทดว้ยการรบัครธุรรม ๘ประการ เป็นวธิทีีท่รงอนุญาตแก่พระนาง
มหาปชาบดโีคตม ี ๖. ทูเตนะอุปสัมปทา การอุปสมบทดว้ยทตู เป็นวธิทีีท่รง
อนุญาตแก่นางคณิกา (หญงิโสเภณี) ชือ่ อฑัฒกาส ี ๗. อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา 
การอุปสมบทมวีาจา ๘ คอืทาํดว้ยญตัตจิตุตถกรรม ๒ ครัง้จากสงฆท์ัง้สองฝ่าย
คอืจากภกิษุณีสงฆค์รัง้หนึ่ง จากภกิษุสงฆค์รัง้หนึ่ง ไดแ้ก่การอุปสมบทของ
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ภกิษุณี ๘. ญัตติจตุตถกมัมอุปสัมปทา (ขอ้ ๓. เดมิ) มปีรากฏในมหาวรรค อุป
สมปทาวธิ ิ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๒๕/๑๙๒) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวล
ศพัท)์  

อปุสมัปทากรรม : กรรรมคอืการบวชหมายถงึสงัฆกรรมเกีย่วกบัการบวชดงัคาํในปรวิารวา่ 
อุปสมัปทากรรม  มอีะไรเป็นเบือ้งตน้  มอีะไรเป็นทา่มกลาง  มอีะไรเป็นทีส่ดุ 
หรอืดงัคาํในอาทมิชัฌนัตวสิชัชนาวา่  ถาม: อุปสมัปทากรรม  มอีะไรเป็น
เบือ้งตน้  มอีะไรเป็นทา่มกลาง  มอีะไรเป็นทีส่ดุ 

  ตอบ: อุปสมัปทากรรม  มบีุคคลเป็นเบือ้งตน้  มญีตัตเิป็นทา่มกลาง มี
กรรมวาจาเป็นทีส่ดุ (ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๓๒/๔๙๖,๘/๓๓๓/๔๙๙) 

อปุสมัปทาเปกขะ, ผูจ้ะบวช :บคุคลผูเ้พง่อุปสมบทคอืผูมุ้ง่จะบวชเป็นภกิษุ,ผูข้อบวชเป็นภกิษุ, 
ผูข้อบวชนาค ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  สงฆ์
พงึใหอุ้ปสมบทอยา่งนี้ ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญตัติ
จตุตถกรรมวาจาวา่ ทา่นผูเ้จรญิ  ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้  ผูน้ี้มชีือ่น้ีเป็น
อุปสมัปทาเปกขะ(ผูข้อบวชเป็นภกิษุ)ของทา่นผูม้ชีือ่น้ี  ถา้สงฆพ์รอ้มกนัแลว้ 
พงึใหผู้ม้ชีือ่น้ีอุปสมบท มทีา่นผูม้ชีือ่น้ีเป็นอุปัชฌาย ์ น่ีเป็นญตัต ิ(ว.ิม.(ไทย) ๔/
๗๐/๙๘, ๔/๗๒/๑๐๐, ๔/๑๒๒/๑๙๐, ๔/๑๒๒/๑๙๑,๔/๑๒๖/๑๙๓, ๔/๑๒๖/๑๙๔, 
๔/๑๒๖/๑๙๕, ๔/๑๒๗/๑๙๖) 

อปุสมัปทาเปกขา : สตรผีูมุ้ง่จะอุปสมบท, หญงิผูเ้พง่อุปสมัปทาคอืผูข้อบวชเป็นภกิษุณี ดงัคาํ
ในจฬูวรรคที ่ พระผูม้พีระภาครบัสัง่วา่  ภกิษุทัง้หลาย  เราอนุญาตใหส้ตรี
อุปสมัปทาเปกขาผูอุ้ปสมบทแลว้ในสงฆฝ่์ายเดยีว  บรสิทุธิใ์นภกิษุณีสงฆแ์ลว้  
ไปอุปสมบทในฝ่ายภกิษุสงฆไ์ด ้(ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/ ๔๒๓/๓๕๖) 

อปุสมัปทาสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยคุณสมบตัขิองภกิษุผูใ้หอุ้ปสมบท พระอุบาลทีลูถามพระผู้
มพีระภาควา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรมเทา่ไร พงึใหกุ้ลบตุรอุปสมบทได ้

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๑๐ พงึใหกุ้ลบตุร
อุปสมบทได ้คอื ภกิษุ(๑-๓) มเีนื้อความเหมอืนในอุพพาหกิาสตูร (๔) สามารถ
พยาบาลไดเ้อง หรอืใหผู้อ้ื่นชว่ยพยาบาลสทัธวิหิารกิผูเ้จบ็ไข ้ (๕) สามารถระงบั
ไดเ้องหรอืใชใ้หผู้อ้ื่นชว่ยระงบัความไม่ยนิด(ีหมายถงึความเบื่อหน่ายในการ
ประพฤตพิรหมจรรย ์ ประสงคจ์ะลาสกิขา) (๖) สามารถบรรเทาความราํคาญที่
เกดิขึน้ไดเ้องโดยธรรม (๗) สามารถปลดเปลือ้งความเหน็ผดิทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดย
ธรรม (๘) สามารถใหส้มาทานอธศิลี (๙) สามารถใหส้มาทานอธจิติ (๑๐) 
สามารถใหส้มาทานอธปัิญญา (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๔/๘๔) 
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อปุสมัปาเทตพัพสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคุณสมบตัขิองภกิษุผูใ้หอุ้ปสมบท พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ พงึใหกุ้ลบตุรอุปสมบทได ้คอื (๑) มสีลีขนัธ์
ทีเ่ป็นอเสขะ (คอืธรรมระดบัโลกตุตระ) (๒) มสีมาธขินัธท์ีเ่ป็นอเสขะ (๓) มี
ปัญญาขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ (๔) มวีมิตุตขินัธท์ีเ่ป็นอเสขะ (๕) มวีมิตุตญิาณทสัสน
ขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๕๑/๓๙๒) 

อปุสาฬหกชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพราหมณ์อุปสาฬหกะ ฤาษโีพธสิตัว ์ สอนพราหมณ์กบับุตร
ใหรู้ว้า่สถานทีท่ีส่ตัวไ์มเ่คยตายไมม่ใีนโลก เพราะเหตทุีพ่ราหมณ์ก่อนตายไดส้ัง่
ลกูชายใหเ้ผาศพตนเองบนยอดเขาคชิฌกฏูซึง่แกเชือ่วา่เป็นสถานทีท่ีส่ตัวไ์ม่
เคยตายและไมเ่คยเป็นทีเ่ผาศพคนเลว แต่ดาบสไดแ้สดงใหเ้หน็วา่สถานทีต่รงนี้
พราหมณ์คนนัน้เองเคยถูกเผามาแลว้ถงึ ๑๔,๐๐๐ ชาต ิ  สถานทีท่ีส่ตัวไ์มเ่คย
ตายไมม่ใีนโลก แต่วา่พระอรยิเจา้ยอ่มคบหาคนทีม่ธีรรมเหล่าน้ีคอื อรยิสจั ๔ 
และญาณในสจัจะอนัเป็นสว่นเบือ้งตน้ โลกุตรธรรม ๙  อหงิสาคอืความไม่
เบยีดเบยีนผูอ้ื่น สญัญมะคอืความสาํรวมในศลี และทมะคอืความฝึกฝนอนิทรยี ์
เพราะวา่คุณธรรมเหล่าน้ีชือ่ไมต่ายไปจากโลก อยา่มวัหาทีน่อนตายอนับรสิทุธ์
เลย จงหาธรรมทีท่าํใหไ้มต่ายเถดิ (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๓๑/๗๑) 

อปุสาลหกะ, พราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์คนหนึ่งทีส่รรเสรญิคุณของพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นอดตีชาติ
ของพระเทสกติตกเถระ ดงัคาํในเทสกติตกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนไวว้า่ ครัง้นัน้  ขา้พเจา้เป็นพราหมณ์มนีามวา่อุปสาลหกะ เขา้
ไปยงัป่าดงทบึ ไดเ้หน็พระพุทธเจา้ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลก ทรงองอาจกวา่นรชน 
หวนระลกึถงึพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ สรรเสรญิภมูภิาคนัน้แลว้ บนัเทงิอยูใ่น
สวรรคต์ลอดหนึ่งกปั (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๔๕๗) 

อปุสาละ, พระราชโอรส : ชือ่พระโอรสองคห์น่ึง ของพระอโนมทสัสโีพธสิตัวก์บัพระสริมิา แหง่
กรุงจนัทวด ี ดงัคาํในอโนมทสัสพีทุธวงศว์า่ พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่ 
๑๐,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั คอืสริปิราสาทอุปสริปิราสาท  และวฑัฒ
ปราสาท มนีางสนมกาํนลั ๒๓,๐๐๐  นาง  ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระ
มเหสพีระนามวา่สริมิา พระราชโอรสพระนามวา่อุปสาละ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/
๑๙/๖๒๗) 

อปุสาฬหกะ, พราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์แต่ละคน มมีากถงึ ๑๔,๐๐๐  คน มปีรากฏในอุปสาฬหก
ชาดก ดงัคาํที ่พราหมณ์โพธสิตัวต์อบปัญหาของมาณพกาํหนดดว้ยปุพเพนวิาส
ญาณแลว้จงึกล่าววา่ พราหมณ์ชือ่อุปสาฬหกะ จาํนวน ๑๔,๐๐๐  คน ไดถู้ก
พวกญาตเิผาในสถานทีน้ี่ สถานทีไ่มเ่คยมคีนตายไมม่ใีนโลก (ข.ุทุก.(ไทย) ๒๗/
๓๑/๗๑) 



 

๖๖๐๖ 
 

 

อปุสิงฆปปุผชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยฤาษลีกัดมดอกไม ้ พราหมณ์โพธสิตัวอ์อกบวชเป็นฤาษ ี รุง่
เชา้ทา่นไปยนืสดูกลิน่ดอกบวัขาวอยูท่ีร่มิสระ ถูกนางเทพธดิามาตเิตยีนวา่แอบ
ดมดอกไมท้ีเ่ขายงัไมใ่ห ้ เป็นอาการของขโมย ทา่นตอบวา่ทีบุ่รุษคนหน่ึงลงไป
ในสระ ไปขดุเหงา่บวั หกัดอกขึน้มาทาํไมไมไ่ปวา่ เทพธดิาจงึวา่ นัน้เป็นเรือ่ง
ของคนหยาบชา้สกปรกเราจะไปวา่อะไร เพราะทาํกรรมชัว่อยูแ่ลว้ แตท่า่น
แสวงหากรรมสะอาด แสวงหาทางหลุดพน้โทษแมเ้พยีงเลก็น้อยกต็อ้งมองให้
เหน็วา่มโีทษมากซจิงึจะถูก ทา่นระลกึไดว้า่เทพธดิาพดูถูกเราเป็นพระเป็น
สมณะตอ้งมคีวามสงบ มคีวามสาํรวมใหม้ากในขอ้วตัรปฏบิตัจิงึขอบคุณ
เทพธดิาทีไ่ดใ้หส้ตทิา่น ธรรมดาบณัฑติเมือ่มผีูต้กัเตอืนดว้ยความปรารถนาดี
ย่อมไมแ่สดงความโกรธแตก่ลบัแสดงความขอบคุณ (ข.ุชา.ฉกฺก.(ไทย) ๒๗/
๑๑๕/๒๔๙) 

อปุสิริปราสาท : 1.ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่งของอโนมทสัสโพธสิตัว ์ ดงัคาํในอโนมทสัสพีทุธวงศว์า่ 
พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่  ๑๐,๐๐๐ ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั คอืสริิ
ปราสาทอุปสริปิราสาท และวฑัฒปราสาท  (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๘/๖๒๗) 

 2.ชือ่ปราสาทหลงัหนึ่งของสชุาตโพธสิตัว ์ ดงัคาํในสชุาตพทุธวงศว์่า พระองค์
ทรงครองฆราวาสอยู ่  ๙,๐๐๐  ปี มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่  ๓  หลงั คอืสริปิราสาท 
อุปสริปิราสาท และจนัทปราสาท (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๑/๖๕๔) 

อปุสีวเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปสวีเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ 
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายหญา้ทาํเป็นเครือ่งปลูาดและบชูาดว้ย
ดอกสาละแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไม่
รูจ้กัทุคตเิลย ไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๗๑ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๑,๐๐๐ 
ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้ประเทศราชนบัชาตไิมถ่ว้น ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๐๐/๖๖๘) 

อปุสีวมาณวกปัญหา : ปัญหาของอุปสวีมาณพ (อุปสวีมาณพทลูถามดงันี้) บุคคลใดเป็นผู้
ปราศจากราคะในกามทัง้ปวง ละสมาบตัอิืน่อาศยัอากญิจญัญายตนสมาบตั ิน้อม
ใจไปในสญัญาวโิมกขช์ัน้สงู บุคคลนัน้ไมห่วัน่ไหว  ดาํรงอยู ่ในพรหมโลกชัน้อา
กญิจญัญายตนะนัน้ไดห้รอื (พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่  อุปสวีะ) บุคคลใดเป็น
ผูป้ราศจากราคะในกามทัง้ปวง ละสมาบตัอิื่น  อาศยัอากญิจญัญายตนสมาบตั ิ
น้อมใจไปในสญัญาวโิมกขช์ัน้สงู บุคคลนัน้ไมห่วัน่ไหว  ดาํรงอยูใ่นพรหมโลก
ชัน้อากญิจญัญายตนะนัน้ได ้ (อุปสวีมาณพทลูถามดงันี้)                    
บุคคลใดเป็นผูป้ราศจากราคะในกามทัง้ปวง ละสมาบตัอิื่นอาศยัอา
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กญิจญัญายตนสมาบตั ิ น้อมใจไปในสญัญาวโิมกขช์ัน้สงู (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/
๑๐๗๖/๗๕๗) 

  มอีธบิายวา่ คาํวา่ หว้งกเิลสอนัยิง่ใหญ่ หมายถงึโอฆะ ๔ คอื กาม ภพ ทฏิฐ ิ
และอวชิชา (ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๓๘/๑๗๗) คาํวา่ ละสมาบตัอิื่น ในทีน้ี่หมายถงึละ
สมาบตั ิ๖ เบือ้งตํ่า (รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๒) (ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๔๐/๑๘๔) คาํวา่ 
สญัญาวโิมกข ์ หมายถงึสญัญาสมาบตั ิ คุณธรรมชัน้สงูทีบุ่คคลบรรลุ ม ี ๗ 
ประการ ไดแ้ก่ รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๓ (ยกเวน้เนวสญัญานาสญัญายตน
สมาบตั)ิ (ข.ุจ.ู (ไทย) ๓๐/๔๐/๑๘๔, ข.ุสุ.อ. (บาล)ี ๒/๑๐๗๘/๔๔๒) 

อปุสีวมาณวปัญหา : ปัญหาของอุปสวีมาณพ อุปสวีมาณพทลูถามวา่ 
  ...ขา้พระองคผ์ูเ้ดยีวไมไ่ดอ้าศยั(ใคร ๆ หรอืสิง่ใด ๆ) 
  จงึไมส่ามารถขา้มหว้งกเิลสอนัยิง่ใหญ่ได ้
  ขอพระองคโ์ปรดตรสับอกอารมณ์ 
  ทีข่า้พระองคไ์ดอ้าศยัแลว้พงึขา้มหว้งกเิลสน้ีได ้
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
  เธอจงมสีต ิเพง่พจิารณาอากญิจญัญายตนสมาบตั ิ
  ยดึเอาเป็นอารมณ์วา่ ไมม่อีะไรดงันี้แลว้ 
  กจ็ะขา้มหว้งกเิลสได ้เธอจงละกามทัง้หลาย 
  เป็นผูง้ดเวน้จากความสงสยัทัง้หลาย 
  พจิารณาความสิน้ตณัหา ทัง้คนืทัง้วนั (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๙๔/๒๐) 
อปุสีวมาณวปัญหานิทเทส : แสดงปัญหาของอุปสวีมาณพ อธบิายปัญหาของอุปสวีมาณพผู้

เขา้ไปทลูถามพระผูม้พีระภาค เป็นคนที ่ ๖ เกีย่วกบัอารมณ์ทีอ่าศยัเพือ่ใหข้า้ม
หว้งกเิลส อากญิจญัญายตนสมาบตั ิวญิญาณ เป็นตน้ มทีัง้หมด ๘ คาถา โดย
อุปสวีมาณพทลูถาม ๔ คาถา พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ ๔ คาถา 

  อุปสวีมาณพทลูถามวา่ 
  ...ขา้พระองคผ์ูเ้ดยีวไมไ่ดอ้าศยั(ใคร ๆ หรอืสิง่ใด ๆ) 
  จงึไมส่ามารถขา้มหว้งกเิลสอนัยิง่ใหญ่ได ้
  ขอพระองคโ์ปรดตรสับอกอารมณ์ 
  ทีข่า้พระองคไ์ดอ้าศยัแลว้พงึขา้มหว้งกเิลสน้ีได ้
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ ขา้พระองคผ์ูเ้ดยีวไมไ่ดอ้าศยั(ใคร ๆ หรอืสิง่ใด ๆ) อธบิายวา่ ขา้

พระองค ์ ผูเ้ดยีวไมไ่ดอ้าศยับุคคลหรอืธรรมใดเลย จงึไมส่ามารถขา้มหว้งกเิลส
ใหญ่ คอื กาโมฆะ ภโวฆะ ทฏิโฐฆะ และอวชิโชฆะได ้
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  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
  เธอจงมสีต ิเพง่พจิารณาอากญิจญัญายตนสมาบตั ิ
  ยดึเอาเป็นอารมณ์วา่ ไมม่อีะไรดงันี้แลว้ 
  กจ็ะขา้มหว้งกเิลสได ้เธอจงละกามทัง้หลาย 
  เป็นผูง้ดเวน้จากความสงสยัทัง้หลาย 
  พจิารณาความสิน้ตณัหา ทัง้คนืทัง้วนั  
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ เธอจงมสีต ิเพง่พจิารณาอากญิจญัญายตนสมาบตั ิอธบิายวา่ พราหมณ์

นัน้ไดอ้ากญิจญัญายตนสมาบตัโิดยปกต ิ ไมรู่ท้ีอ่าศยัวา่ สมาบตัน้ีิเป็นทีอ่าศยั
ของเรา พระผูม้พีระภาคจงึตรสับอกทีอ่าศยัและทางออกทีส่งูขึน้ไปแก่พราหมณ์
วา่ เธอจงเป็นผูม้สีตเิขา้อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ ออกจากสมาบตัแิลว้ เพง่
พจิารณาจติและเจตสกิธรรมทีเ่กดิในสมาบตันิัน้โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็น
ทุกข ์ เป็นโรค เป็นดุจหวัฝี ฯลฯ มชีาต ิ ชรา มรณะเป็นธรรมดา เป็นสิง่ทีต่อ้ง
สลดัออกไป ทีช่ือ่วา่อากญิจญัญายตนสมาบตั ิเพราะอรรถวา่ อะไรน้อยหน่ึงยอ่ม
ไมม่ ี เธอจงละกาม ๒ อย่าง คอื วตัถุกามและกเิลสกาม งดเวน้จากความสงสยั
ในทุกข ์ ทุกขสมุทยั เป็นตน้ พจิารณาความสิน้ตณัหา ความสิน้ราคะ โทสะ 
โมหะ คต ิการถอืกาํเนิด ปฏสินธ ิภพ สงสาร วฏัฏะ ตลอดกลางคนืและกลางวนั 

  อุปสวีมาณพทลูถามวา่ 
  บุคคลใดคลายราคะในกามทัง้ปวง 
  ละสมาบตัอิื่น อาศยัแต่อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ
  น้อมใจไปในสญัญาวโิมกขช์ัน้สงู 
  บุคคลนัน้ไมห่วัน่ไหว ดาํรงอยูใ่นพรหมโลก 
  ชัน้อากญิจญัญายตนะนัน้ไดห้รอื 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ ได ้
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ ละสมาบตัอิื่น อาศยัแต่อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ อธบิายวา่ ละสมาบตั ิ

๖ เบือ้งตํ่า อาศยัแต่อากญิจญัญายตนสมาบตั ิ
  คาํวา่ น้อมใจไปในสญัญาวโิมกขช์ัน้สงู อธบิายวา่ สญัญาสมาบตั ิ ๗ ทา่น

เรยีกวา่ สญัญาวโิมกข ์บรรดาสญัญาสมาบตัเิหล่านัน้ อากญิจญัญายตนสมาบตัิ
เป็นวโิมกขอ์นัเลศิ ประเสรฐิ สงูสดุ 

  อุปสวีมาณพทลูถามวา่ 
  ...ถา้บุคคลนัน้ ไมห่วัน่ไหว  
  ดาํรงอยูใ่นพรหมโลกนัน้นานปีไซร ้
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  บุคคลนัน้เป็นผูห้ลุดพน้แลว้ 
  มคีวามสงบเยน็อยูใ่นพรหมโลกนัน้นัน่แลหรอื 
  หรอืวา่วญิญาณของบุคคลนัน้จะพงึจุตอิกี 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
  เปลวไฟถูกกาํลงัลมพดัไป 
  ยอ่มดบั กาํหนดไมไ่ด ้ฉนัใด 
  มนีุพน้แลว้จากนามกาย 
  ยอ่มดบัไป กาํหนดไมไ่ด ้ฉนันัน้ 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ ยอ่มดบั กาํหนดไม่ได ้ อธบิายวา่ ยอ่มดบั ย่อมถงึความไมม่ ี ถงึความ

ตัง้อยูไ่มไ่ด ้กาํหนดไมไ่ด ้คอื ยกมาอา้งไมไ่ด ้นบัไมไ่ด ้บญัญตัไิมไ่ดว้า่ เปลวไฟ
นัน้ไปทศิชือ่โน้นแลว้ ฉนัใด มนีุนัน้ปรนิิพพานแลว้ดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุ 
กาํหนดไม่ได ้ยกมาอา้งไมไ่ด ้นบัไมไ่ด ้บญัญตัไิมไ่ดว้่ากษตัรยิ ์วา่พราหมณ์ วา่
แพศย ์ฯลฯ วา่สตัวม์สีญัญากม็ใิช ่ไมม่สีญัญากม็ใิช ่ฉนันัน้ 

  อุปสวีมาณพทลูถามวา่ 
  มนีุนัน้ถงึความสลายไป หรอืวา่ไมม่ ี
  หรอืวา่ไมแ่ตกทาํลายเพราะมคีวามแน่แท.้.. 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ มนีุนัน้ถงึความสลายไป หรอืไมม่ ี อธบิายวา่ มนีุนัน้ดบัไปแลว้ สญูไป

แลว้ หายไปแลว้ คาํวา่ หรอืว่าไมแ่ตกทาํลาย เพราะมคีวามแน่แท ้ อธบิายวา่ 
หรอืวา่ เทีย่ง มัน่คง แน่แท ้มคีวามไมแ่ปรผนัไปเป็นธรรมดา พงึดาํรงอยูอ่ยา่ง
นัน้เสมอกบัสิง่ทีย่ดึถอืวา่แน่แทใ้นพรหมโลกนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ 
   มุนีถงึความสลายไป ยอ่มไมม่อีะไรเป็นประมาณ 
  ชนทัง้หลายพงึวา่กล่าวมนีุนัน้ดว้ยกเิลสใด 
  กเิลสนัน้ยอ่มไมม่แีก่มนีุนัน้ 
  (เพราะ)เมือ่มนีุนัน้ถอนธรรมทัง้ปวงไดเ้ดด็ขาดแลว้ 
  แมค้รรลองแห่งวาทะทัง้ปวง 
  ทา่นกถ็อนไดเ้ดด็ขาดแลว้เหมอืนกนั 
  ทา่นพระสารบีุตรอธบิายมใีจความวา่ 
  คาํวา่ มุนีถงึความสลายไป ยอ่มไมม่อีะไรเป็นประมาณ อธบิายวา่ มนีุถงึความ

สลายไป คอื ปรนิิพพานแลว้ดว้ยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุ ยอ่มไม่มปีระมาณแหง่
รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ คอืทา่นละสิง่เหลา่น้ีไดแ้ลว้ คาํวา่ กเิลสนัน้
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ย่อมไมม่แีก่มุนีนัน้ อธบิายวา่ กเิลสคอืราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทฏิฐ ิ อุทธจัจะ 
วจิกิจิฉา ไมม่แีก่มนีุ คาํวา่ แมค้รรลองแห่งวาทะทัง้ปวง ทา่นกถ็อนไดเ้ดด็ขาด
แลว้ อธบิายวา่ กเิลส ขนัธ ์และอภสิงัขารตรสัเรยีกวา่ ครรลองแห่งวาทะ วาทะ 
ครรลองแหง่วาทะ ชือ่ ครรลองแหง่ชือ่ ภาษา ครรลองแหง่ภาษา บญัญตั ิ
ครรลองแหง่บญัญตั ิมนีุถอนไดเ้ดด็ขาดแลว้ (ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๓๘/๑๗๗) 

อปุสีวะ, พระ : ศษิยค์นหนึ่งในจาํนวน ๑๖ คนของพราหมณ์พาวร ี ทีไ่ปทลูถามปัญหากะพระ
ศาสดา ทีป่าสาณเจดยี ์มปีรากฏในอุปสวีเถราปทาน ประวตัใินอดตีชาตขิองพระ
อุปสวีเถระ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๕๕/๖๗๔) 

อปุสีวะ, มาณพ : ชื่อมาณพคนหนึ่ง เป็น ๑ ในศษิย ์ ๑๖ คนของพราหมณ์พาวร ี ทีไ่ปทลูถาม
ปัญหากะพระศาสดา ทีป่าสาณเจดยี ์ ดงัคาํที(่อุปสวีมาณพทลูถามดงันี้) ขา้แต่
พระองคผ์ูส้กักะ  ขา้พระองคผ์ูเ้ดยีว ไมไ่ดอ้าศยั(ใคร ๆ  หรอืสิง่ใด ๆ) จงึไม่
สามารถขา้มหว้งกเิลสอนัยิง่ใหญ่ ได ้  ขา้แต่พระองคผ์ูม้สีมนัตจกัข ุขอพระองค์
โปรดตรสับอกอารมณ์ ทีข่า้พระองคไ์ดอ้าศยัแลว้  พงึขา้มหว้งกเิลสนี้ได ้พระผูม้ี
พระภาคตรสัตอบว่า  อุปสวีะ) เธอจงมสีต ิ  เพง่พจิารณาอากญิจญัญายตนส
มาบตั ิยดึเอาเป็นอารมณ์วา่  ‘ไมม่อีะไร’  ดงัน้ีแลว้กจ็ะขา้มหว้งกเิลสได ้ เธอจง
ละกามทัง้หลาย  เป็นผูง้ดเวน้จากความสงสยัทัง้หลาย พจิารณาดคูวามสิน้
ตณัหาทัง้คนืทัง้วนั (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๑๔/๗๔๐) 

อปุเสนวงัคนัตบตุร, ภิกษุ : พระมหาสาวกองคห์น่ึง เป็นบุตรพราหมณ์ชือ่ วงัคนัตะ
มารดาชือ่นางสาร ี เป็นน้องชายของพระสารบีุตร เกดิทีห่มูบ่า้นนาลกะ เตบิโต
ขึน้เรยีนไตรเพทจบแลว้ ต่อมาไดฟั้งธรรมมคีวามเลื่อมใส จงึบวชใน
พระพทุธศาสนา หลงัจากบวชได ้๒ พรรษา จงึสาํเรจ็พระอรหตั ทา่นออกบวช
จากตระกูลใหญ่ มคีนรูจ้กัมากและทัง้เป็นนกัเทศกท์ีส่ามารถ จงึมกีุลบุตร
เลื่อมใสมาขอบวชดว้ยจาํนวนมาก ตวัทา่นเองเป็นผูถ้อืธุดงค ์ และสอนให้
สทัธวิหิารกิ__ถอืธุดงคด์ว้ย ปรากฏวา่ทัง้ตวัทา่นและบรษิทัของทา่นเป็นที่
เลื่อมใสของคนทัว่ไปหมด จงึไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในทางทาํใหเ้กดิ
ความเลื่อมใสทัว่ทุกดา้น (คอืไมเ่ฉพาะตนเองน่าเลื่อมใส แมค้ณะศษิยก์น่็า
เลื่อมใสไปหมด) ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ทา่นพระอุปเสนวงัคนัตบุตรพรอ้มดว้ย
บรษิทัเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ  ทีส่มควร 
หรอืดงัคาํวา่ ภกิษุทัง้หลายมพีรรษา ๑ บา้ง มพีรรษา  ๒  บา้ง  ใหส้ทัธวิหิารกิ
อุปสมบท  แมท้า่นพระอุปเสนวงัคนัตบตุรมพีรรษาเดยีว  กใ็หส้ทัธวิหิารกิ
อุปสมบท ทา่นออกพรรษาแลว้  มพีรรษา  ๒  ไดพ้าสทัธวิหิารกิมพีรรษา  ๑ 
เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค  ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ ทีส่มควร หรอืดงัคาํทีพ่ระผู้
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มพีระภาคตรสัวา่ อุปเสนวงัคนัตบตุรเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา  ผูเ้ป็น
ทีเ่ลื่อมใสของคนโดยรอบ (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๖๕/๘๙,๒/๕๖๖/๘๙,๒/๕๖๖/๙๐,๒/
๕๖๖/๙๑,ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๕/๑๐๓,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๑๓/๒๘); อุปเสนะวงั
คันตบุตร กเ็ขยีน  

อปุเสนวงัคนัตปตุตเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปเสนวงัคนัตบตุรเถระ
  มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่ ในอดตีชาต ิ ทา่นนําดอกกรรณิการม์า
ประดบัฉตัรแลว้ยกขึน้บชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ และไดถ้วาย
อาหารบณิฑบาตอยา่งดแีดพ่ระสงฆอ์กี ๘ รปู เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นได้
เกดิเป็นทา้วสกักะ ๓๖ ชาต ิ เกดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๒๑ ชาต ิ เกดิเป็นพระ
เจา้ประเทศราชนบัชาตไิมถ่ว้น ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ย
คุณวเิศษ (๓๒/๘๖/๑๑๔) 

อปุเสนสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอุปเสนวงัคนัตบตุร พระผูม้พีระภาคทรงปรารภทา่นพระ อุป
เสนวงัคนัตบตุรเถระ ทรงเปล่งอุทานแสดงสภาวะจติทีม่ ัน่คง ไมห่วัน่ไหวของ
พระขณีาสพวา่ แมจ้ะมชีวีติอยูห่รอืไม ่ กไ็มเ่ศรา้โศก (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๓๙/
๒๕๐,ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๓๙/๒๘๘-๒๘๙)  

อปุเสนอาสีวิสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระอุปเสนะถูกพษิง ูสมยัทีท่า่นพระสารบุีตรและทา่นพระ
อุปเสนะอยูท่ีเ่งือ้มเขาชือ่สปัปโสณฑกิะ ป่าสตีวนั เขตกรุงราชคฤห ์ งตูวัหนึ่งได้
ตกลงมากดัทา่นพระอุปเสนะ ทา่นจงึใหภ้กิษุทัง้หลายชว่ยยกกายของทา่นขึน้
เตยีงแลว้หามออกไปขา้งนอก ก่อนทีก่ายของทา่นจะเรีย่รายเหมอืนกาํแกลบ
และเมือ่ทา่นพระสารบุีตรกล่าววา่ พวกเรายงัไมเ่หน็กายหรอือนิทรยีข์องทา่น
แปรผนัไปเลย จงึกล่าววา่ กระผมไมไ่ดม้คีวามคดิว่า เราเป็นอายตนะภายใน ๖ 
หรอื อายตนะภายใน ๖ เป็นของเรา แลว้ความทีก่ายของกระผมเป็นอยา่งอื่น
หรอืความทีอ่นิทรยีข์องกระผมแปรผนัไป จกัมไีดอ้ยา่งไร  

  ทา่นพระสารบีุตรจงึกล่าววา่ เพราะทา่นไดถ้อนอหงัการ มมงัการและมานา
นุสยั(กเิลสทีน่อนเนื่องคอื ความถอืตวั) ไดเ้ดด็ขาดนานมาแลว้ จงึไมม่คีวามคดิ
อยา่งนัน้และในขณะทีภ่กิษุยกกายของทา่นขึน้เตยีงแลว้หามออกไปขา้งนอก 
กายของทา่นกไ็ดเ้รีย่รายเหมอืนกาํแกลบในทีน่ัน้เอง (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๙/๕๘)  

อปุเสนะ, พระ : ชือ่พระเถระรปูหน่ึง เป็นน้องชายของพระสารบีุตร ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ พระผูม้ี
พระภาคตรสัถามทา่นพระอุปเสนวงัคนัตบุตรวา่  อุปเสนะเธอทัง้หลายยงั
สบายดหีรอื  ยงัพอเป็นอยูไ่ดห้รอื  เดนิทางมาโดยไม่ลาํบากหรอื” หรอืดงัคาํวา่ 
ทา่นพระสารบุีตรและทา่นพระอุปเสนะอยู่ทีเ่งือ้มเขาชือ่สปัปโสณฑกิะ ป่าสตีวนั  
เขตกรุงราชคฤห ์  สมยันัน้ งตูวัหนึ่งไดห้ล่นลงมาทีก่ายของทา่นพระอุปเสนะ,ใน
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อุปเสนวงัคนัตปุตตเถราปทาน มปีระวตัขิองพระอุปเสนะกล่าวไวอ้ย่างชดัเจน  
(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๖๕/๘๙, ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๖๙/๕๘,๓๒/๙๔/๑๑๕) 

อปุเสนะ, พระโอรส : ชือ่พระโอรสองคห์น่ึงของพระสชุาตโพธสิตัว ์ กบัพระนางสรินินัทา แหง่
กรุงสมุงัคละ ดงัคาํในสชุาตพทุธวงศว์า่ พระองคท์รงครองฆราวาสอยู ่๙,๐๐๐  ปี 
มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่๓ หลงั คอืสริปิราสาท อุปสริปิราสาท  และจนัทปราสาท มี
นางสนมกาํนลั  ๒๓,๐๐๐  นาง ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนาม
วา่สรินินัทา พระราชโอรสพระนามวา่อุปเสนะ (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๒/๖๕๔) 

อปุเสนากมุารี : ชื่อพระกุมารขีองพระเจา้เอกราช แหง่กรุงบุปผวด ี มปีรากฏในจนัทกุมาร
ชาดก ดงัคาํทีพ่ระราชาตรสัวา่ ขอพวกเจา้จงไปทลูพระกุมารที ัง้หลาย  คอือุป
เสนากุมาร ี  โกกลิากุมาร ีมทุติากุมาร ี  และนนัทากุมารเีถดิวา่ ไดย้นิวา่  พวก
ทา่นจงรวมกนัเป็นหมูอ่ยูใ่นทีเ่ดยีวกนั เพือ่ประโยชน์แก่การบชูายญั (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๙๘๙/๓๓๖) 

อปุเสนาอบุาสิกา : ชือ่อุบาสกิาคนหน่ึง เป็นอคัรอุบาสกิาของพระพทุธเจา้นามวา่สมุนะ ดงัคาํ
วา่  สมัพลอุบาสกและสริอุิบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก กสีาโคตมอุีบาสกิาและอุป
เสนาอุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา(ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๓/๖๗๙) 

อปุหจัจปรินิพพายี,พระอนาคามี:พระอนาคามผีูจ้ะปรนิิพพานต่อเมือ่อายพุน้กึง่แลว้ คอืจะ
ปรนิิพพาน เมือ่ใกลจ้ะสิน้อาย ุ (ขอ้ ๒ใน อนาคาม ี๕) ,ในปุคคลบญัญตัอิธบิาย
ความหมายไวว้า่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัโยชน์เบือ้งตํ่าทัง้ ๕ ประการ
สิน้ไป เป็นโอปปาตกิะปรนิิพพานในชัน้สทุธาวาสนัน้ไมก่ลบัมาจากภพนัน้เป็น
ธรรมดาบุคคลนัน้ยงัอรยิมรรคใหเ้กดิขึน้เพือ่ละสงัโยชน์เบือ้งสงู กา้วล่วง
ทา่มกลางประมาณอายบุา้ง ใกลจ้ะทาํกาลกริยิาบา้ง บคุคลน้ีเรยีกวา่  ผูเ้ป็นอุป
หจัจปรนิิพพาย ี (ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๓๑๘/๓๐๗,องฺ.ตกิ.(ไทย)๒๐/๘๘/๓๑๖,๒๐/๘๙/
๓๑๘,องฺ.นวก.(ไทย)๒๓/๑๒/๔๕๗,๒๓/๑๖/๒๖,๒๓/๑๙/๒๘,๒๓/๕๕/๑๐๑,
อภ.ิก.(ไทย)๓๗/๒๗๖/๑๖๒,๓๗/๓๔๒/๓๒๐,๓๗/๓๖๖/๓๕๙,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๑๘๔/๑๑๖,๑๙/๔๘๕/๒๙๖,๑๙/๔๙๔/๓๐๔,๑๙/๕๓๖/๓๔๘,องฺ.ทสก.(ไทย)๒๔/
๖๓/๑๔๑,๒๔/๖๔/๑๔๓,อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๓๗/๑๕๕) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปหจัจปรนิิพพายอีนาคามบีุคคล หมายถงึพระ
อนาคามผีูเ้กดิในสทุธาวาสภพใดภพหนึ่งแลว้จวนถงึ  ปรนิิพพาน คอือายพุน้กึง่
แลว้จวนถงึสิน้อายจุงึปรนิิพพาน (องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๘๘/๒๔๓)  

อปุักกมธาต  ุ: ธาตุคอืความพยายาม เป็นชือ่หนึ่งของวริยิะ ดงัคาํในอตัตการสีตูร ทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ พราหมณ์ การทีเ่มือ่มอุีปักกมธาตุ สตัวท์ัง้หลายผูม้คีวามพยายาม
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ยงัมปีรากฏอยู ่  น้ีแลคอือตัตการ  น้ีแลคอืปรการของสตัวท์ัง้หลาย (องฺ.ฉกฺก.
(ไทย) ๒๒/๓๘/๔๘๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปักกมธาตุ หมายถงึสภาวะทีม่คีวามพยายามธาตุ 
น้ีเป็นชือ่ของวริยิะทีม่อีาการต่างกนั (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๓๘/๑๑๘, องฺ.ฉกฺก.ฏี
กา (บาล)ี ๓/๓๘- ๔๑/๑๓๓)  

อปุักกิเลสสตูร : ม ี๓ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อปุักกิเลสสตูร พระสตูรวา่ดว้ยความเศรา้หมองแหง่จติ พระผูม้พีระภาคตรสั

กบัภกิษุทัง้หลายวา่ จติเศรา้หมองเพราะนิวรณ์ ๕ เหมอืนทองเศรา้หมองเพราะ
สิง่เศรา้หมอง ๕ คอื เหลก็ โลหะ ดบีุก ตะกัว่ และเงนิ  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๑๔/
๑๔๖) 

 2.อปุักกิเลสสตูร พระสตูรว่าดว้ยสิง่มวัหมอง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สิง่ทีม่วั
หมอง ทีเ่ป็นเหตุใหด้วงจนัทรด์วงอาทติยม์วัหมอง ไมส่อ่งแสง ไม่สวา่ง ไม่
รุง่เรอืงม ี๔ คอื (๑) เมฆ (๒) หมอก (๓) ควนัและฝุ่ นละออง (๔) ราหผููเ้ป็นจอม
อสรู แลว้ตรสัวา่ อุปกเิลสทีเ่ป็นเหตุใหส้มณพราหมณ์มวัหมอง ไมส่งา่ ไมผ่อ่งใส 
ไมรุ่ง่เรอืง ๔ คอื (๑) ดืม่สุราและเมรยั ไมเ่วน้ขาดจากการดืม่สรุาและเมรยั (๒) 
เสพเมถุนธรรม ไม่เวน้ขาดจากการเสพเมถุนธรรม (๓) ยนิดทีองและเงนิ ไมเ่วน้
ขาดจากการรบัทองและเงนิ (๔) ดาํเนินชวีติดว้ยมจิฉาชพี ไมเ่วน้ขาดจาก
มจิฉาชพี (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๕๐/๘๑) 

 3.อปุักกิเลสสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอุปกเิลส พระผูม้พีระภาคตรสัคาถา
ปรารภเหตุทีภ่กิษุกรุงโกสมัพเีกดิความบาดหมาง แลว้เสดจ็ไปทางบา้นพาลก
โลณการคาม โดยทา่นทา่นพระภคุรบัเสดจ็ จากนัน้เสดจ็ไปยงัป่าปาจนีวงัสทาย
วนั ซึง่ทา่นพระอนุรุทธะ ท่านพระนนัทยิะและท่านพระกมิพลิะพกัอยู่ พระองค์
ไดต้รสัถามถงึความเป็นอยูแ่ละทรงสนทนากบัทา่นเหล่านัน้ถงึเรือ่งการปฏบิตัิ
ธรรมและอุปกเิลสทีเ่กดิขึน้ในขณะปฏบิตัธิรรมแลว้ทรงแสดงพระสตูรนี้ซึง่มี
ลกัษณะเป็นการสนทนาธรรมแบบพรรณนาโวหาร และสาธกโวหารประกอบ  
พระผูม้พีระภาคไดต้รสัถามถงึญาณทสัสนะของพระเถระทัง้ ๓ รปู เมือ่ทา่น
เหล่านัน้ทลูวา่ สามารถจาํแสงสวา่งและเหน็รปูได ้แตไ่มน่าน พระองคจ์งึไดต้รสั
ถงึการปฏบิตัขิองพระองค ์ ซึง่ทรงพบอุปสรรคหลายอยา่ง แต่ทรงพจิารณาจน
เหน็อุปกเิลส ซึง่เป็นเหตุปัจจยัทีท่าํใหเ้ป็นเชน่นัน้ ๑๑ ประการ คอื  

  ๑. ความลงัเล สงสยั  ๒. ความไมใ่สใ่จ  
  ๓. ความหดหู ่  ๔. ความสะดุง้กลวั  
  ๕. ความปลาบปลืม้   ๖. ความชัว่หยาบ  
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  ๗. ความเพยีรทีป่รารภเกนิไป ๘. ความเพยีรทีห่ยอ่นเกนิไป  
  ๙. ตณัหาทีค่อยกระซบิ ๑๐. ความหมายรูส้ ิง่ต่าง ๆ(นานตัสญัญา)  
  ๑๑. ลกัษณะทีเ่พง่รปูมากเกนิไป  
  เมือ่ละอุปกเิลสเหล่าน้ีแลว้จงึเจรญิสมาธ ิ๓ ประการได ้คอื  
  ๑. สมาธทิีม่วีติก มวีจิาร ไมม่วีติก มเีพยีงวจิาร ไมม่ทีัง้วติกและวจิาร  
  ๒. สมาธทิีม่ปีีต ิไมม่ปีีต ิสหรคตดว้ยความสขุ  
  ๓. สมาธทิีส่หรคตดว้ยอุเบกขา  
  หลงัจากเจรญิสมาธเิชน่น้ีแลว้ญาณทสัสนะจงึไดเ้กดิขึน้แก่พระองคเ์มือ่พระผูม้ี

พระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ ทา่นพระอนุรุทธะมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษติ
ของพระองค ์(ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๓๖/๒๗๖) 

อปุัชฌาย  ์: ผูเ้พง่โทษน้อยใหญ่หมายถงึผูร้บัรองกุลบตุรเขา้รบัการอุปสมบทในทา่มกลาง
ภกิษุสงฆ,์เป็นทัง้ผูนํ้าเขา้หมู ่ และเป็นผูป้กครองคอยดแูลผดิและชอบ ทาํหน้าที่
ฝึกสอนอบรมใหก้ารศกึษาต่อไป ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ภกิษุรปูหน่ึง  เพศกลบั
กลายเป็นหญงิ ภกิษุทัง้หลายจงึนําเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง
ทราบมพีระพทุธานุญาตวา่ ภกิษุทัง้หลายเราอนุญาตใหถ้อือุปัชฌายเ์ดมิ  ใหถ้อื
อุปสมบทเดมิ  นบัพรรษาเดมิ และใหอ้ยูร่ว่มกบัภกิษุณีทัง้หลายได ้ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๖๙/๕๗, ๑/๒๖๔/๒๗๙,ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๐๖๙/๒๙๑, ๓/๑๐๗๔/
๒๙๔, ๓/๑๐๘๑/๒๙๙, ๓/๑๐๘๗/๓๐๒,ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๔/๗๙, ๔/๖๕/๘๑, ๔/๖๖/
๘๒, ๔/๖๖/๘๓,ว.ิม.(ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๐); อุปัชฌายใ์นฝ่ายภกิษุณี เรยีกวา่ 
ปวตัตินี  

อปุัชฌายมตัต  ์:  ภกิษุผูพ้อจะเป็นอุปัชฌายไ์ด ้ คอืมพีรรษาครบ ๑๐, พระปนูอุปัชฌาย ์ มี
ปรากฏในปรวิารวา่ กจิทีพ่งึทาํแก่พระอาจารยก์จิทีพ่งึทาํแก่พระอุปัชฌาย ์  กจิที่
พงึทาํแก่ภกิษุปนูอุปัชฌาย ์ กจิทีพ่งึทาํแก่ภกิษุปนูอาจารย ์  กจิน้ีไม่เป็นอธกิรณ์ 
หรอืดงัคาํวา่ อนัภกิษุผูว้นิิจฉยัอธกิรณ์ทีส่งฆอ์นุมตัแิลว้  มปีระสงคจ์ะวนิิจฉยั
อธกิรณ์  ไมพ่งึถามถงึอุปัชฌาย ์  ไมพ่งึถามถงึอาจารย ์  ไมพ่งึถามถงึ
สทัธวิหิารกิ  ไมพ่งึถามถงึอนัเตวาสกิไมพ่งึถามถงึภกิษุปนูอุปัชฌาย ์  (ดู
ประกอบใน ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๕๘/๓๕๗,๘/๓๖๕/๕๕๐, พจนานุกรมพทุธศาสน์ 
ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปุัชฌายวตัร :  ธรรมเนียมหรอืขอ้ปฏบิตัทิีส่ทัธวิหิารกิ พงึกระทาํต่ออุปัชฌายข์องตน, หน้าที่
ต่ออุปัชฌายโ์ดยยอ่คอืเอาใจใสป่รนนิบตัริบัใช ้ คอยศกึษาเล่าเรยีนจากทา่น 
ขวนขวาย ป้องกนั หรอืระงบัความเสือ่มเสยี เชน่ ความคดิจะสกึ ความเหน็ผดิ 
เป็นตน้ รกัษาน้ําใจของทา่น มคีวามเคารพ จะไปไหนบอกลาไมเ่ทีย่วตาม
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อาํเภอใจและเอาใจใสพ่ยาบาลเมือ่ท่านอาพาธ มปีรากฏในมหาวรรค อุปัชฌาย
วตัตกถา วา่ดว้ยอุปัชฌายวตัร หรอืดงัคาํในจฬูวรรควา่ ภกิษุทัง้หลาย  น้ีคอื
อุปัชฌายวตัร  อนัสทัธวิหิารกิพงึประพฤตชิอบ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๔/๗๙,ว.ิจ.ู
(ไทย) ๗/๓๘๒/๒๖๗, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; เทยีบ 
สัทธิวิหาริกวตัร  

อปุัชฌายสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยอุปัชฌาย ์  ภกิษุรปูหนึ่งซึง่ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยู่แลว้
ถูกอกุศลธรรมคอืถนีมทิธะครอบงาํ ไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์จงึบอกแก่พระ
อุปัชฌายข์องตน พระอุปัชฌายพ์าสทัธวิหิารกิเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคกราบ
ทลูใหท้รงทราบ พระองคท์รงแสดงธรรมแก่เธอวา่ สาเหตุทีภ่กิษุถูกอกุศลธรรม
ครอบงาํ เพราะเหตุ ๕ คอื (๑) ไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยี ์(๒) ไมรู่จ้กัประมาณ
ในการบรโิภค (๓) ไมป่ระกอบความเพยีรเครือ่งตื่นอยู(่๔) ไมเ่หน็แจง้กุศลธรรม
ทัง้หลาย (๕) ไม่ประกอบการเจรญิโพธปัิกขยิธรรมทุกวนัทุกคนื ภกิษุนัน้รบัพระ
โอวาทนัน้ไปปฏบิตัแิลว้ ไมน่านนกัทาํใหแ้จง้อรหตัตผล แลว้นําเรือ่งนี้ไปบอกแก่
พระอุปัชฌายข์องตน พระอุปัชฌายพ์าสทัธวิหิารกิเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค 
กราบทลูเรือ่งนัน้ใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาคตรสัสอนใหภ้กิษุทัง้หลายศกึษาวา่ 
เราจกัคุม้ครองทวารในอนิทรยี ์ รูจ้กัประมาณในการบรโิภคประกอบความเพยีร
เครือ่งตื่นอยู ่ เหน็แจง้กศุลธรรม ประกอบการเจรญิโพธปัิกขยิธรรมทุกวนัทุกคนื 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๖/๙๗) 

อปุัญญาตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตุใหท้รงรูส้พัพญัญุตญาณ พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ เรารูท้ ัว่ถงึธรรม ๒ คอื (๑) ความไมส่นัโดษเพยีงแคกุ่ศลธรรมทัง้หลาย (๒) 
ความไม่ทอ้ถอยในการบาํเพญ็เพยีร เราเริม่ตัง้ความเพยีรไมย่อ่หยอ่นวา่ จะ
เหลอือยูแ่ต่หนงั เอน็ และกระดกูกต็ามท ี เนื้อและเลอืดในสรรีะจงเหอืดแหง้ไป
เถดิ ยงัไมบ่รรลุสมัโพธญิาณแลว้ จกัไมห่ยดุความเพยีร บดัน้ี สมัโพธญิาณ และ
ธรรมอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะ เราไดบ้รรลุแลว้ ดว้ยความไมป่ระมาท แมถ้า้
เธอทัง้หลายพงึตัง้ความเพยีรไมย่อ่หยอ่นไม่หยดุความเพยีรแลว้ ไมน่านนกักจ็กั
ทาํใหแ้จง้ซึง่ประโยชน์สงูสดุดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั เหตุนัน้ 
เธอทัง้หลายพงึสาํเหนียกวา่ เราจกัเริม่ตัง้ความเพยีรไมย่อ่หยอ่น หากยงัไม่
บรรลุอรยิ ผลแลว้ จกัไมห่ยดุความเพยีร(องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕/๖๑) 

อปุัฏฐาก : ผูบ้าํรุง, ผูร้บัใช,้ ผูด้แูลความเป็นอยู,่ ผูอุ้ปถมัภบ์าํรุงพระภกิษุสามเณร; ใน
พทุธกาล พระเถระมากหลายรปูไดเ้ปลีย่นกนัทาํหน้าทีเ่ป็นพระอุปัฏฐากของ
พระพทุธเจา้ จนกระทัง่พรรษาที ่ ๒๐ พระอานนทจ์งึไดร้บัหน้าทีเ่ป็นพระ
อุปัฏฐากประจาํพระองค ์ (อรรถกถาใชค้าํเรยีกวา่ “นิพทัธุปัฏฐาก”)สบืมา ๒๕ 



 

๖๖๑๖ 
 

 

พรรษา จนสิน้พทุธกาล ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ สมยันัน้ภกิษุรปูหนึ่งกาํลงัเขา้ไป
หมูบ่า้นไดบ้อกภกิษุอกีรปูหน่ึงวา่ ทา่นครบั  ผมจะไปบอกตระกลูอุปัฏฐากให้
ตามทีท่า่นสัง่ (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๕๐/๑๑๘,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๕,ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/
๑๐,๙๑/๕๑,๙๑/๕๓,๙๒/๕๓,๙๓/๕๕,๑๖๔/๑๐๙,๒๐๐/๑๔๙,๒๐๗/๑๕๕,๒๐๘/
๑๕๕,๓๕๒/๒๗๙,๓๕๔/๒๘๑,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๓๓/๓๖๗) ;อุปฐาก กเ็ขยีน; ดู 
นิพทัธุปัฏฐาก, อานนท์  

อปุัฏฐากชาย : ชายผูร้บัใช ้ ดงัคาํในสงัขชาดกทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เทพธดิานัน้ปลืม้ใจ 
ยนิดปีรดีา ไดเ้นรมติเรอือนังดงาม ณ  ทีน่ัน้ พาสงัขพราหมณ์  พรอ้มทัง้
อุปัฏฐากชายนําไปสง่ถงึเมอืงอนัน่ารืน่รมย ์(ข.ุชา.ทสก.(ไทย) ๒๗/๔๘/๓๒๙) 

อปุัฏฐากพระสงฆ:์ผูร้บัใชพ้ระ,คนอยูร่บัใชพ้ระภกิษุ ดงัคาํในเอกกนิบาตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ อุคคตคหบดชีาวหตัถคีามเลศิกวา่อุบาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผูอุ้ปัฏฐาก
พระสงฆ ์ หรอืดงัคาํในสหีเสนาปตสิตูรทีก่ล่าวไวว้า่ สหีะเสนาบด ี  เป็นการก
บุคคล เป็นผูอุ้ปัฏฐากพระสงฆ ์ (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๕๔/๓๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย) 
๒๓/๕๗/๑๑๑) 

อปุัฏฐากสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุไขท้ีพ่ยาบาลไดย้ากและงา่ย ม ี ๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั 
คอื 

 1.อปุัฏฐากสูตร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุไขผู้้
ประกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) ไมท่าํสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ (๒) ไมรู่จ้กัประมาณในสิง่
ทีเ่ป็นสปัปายะ (๓) ไมฉ่นัยา (๔) ไมบ่อกอาการอาพาธทีม่อียูต่ามความเป็นจรงิ
แก่ผูพ้ยาบาลทีห่วงัด ี (๕) ไมอ่ดกลัน้ต่อทุกขเวทนา เป็นผูพ้ยาบาลไดย้าก สว่น
ภกิษุไขผู้ป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ มนียัตรงกนัขา้ม เป็นผูพ้ยาบาลไดง้า่ย (องฺ.ปญฺ
จก.(ไทย) ๒๒/๑๒๓/๒๐๓ ) 

 2.อปุัฏฐากสูตร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษุผูป้ระกอบดว้ย
ธรรม ๕ คอื (๑) ไมส่ามารถจดัยา (๒) ไมท่ราบสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะและสิง่ทีไ่ม่
เป็นสปัปายะ (๓) พยาบาลอยา่งเหน็แก่อามสิสนิจา้ง ไมพ่ยาบาลดว้ยจติเมตตา 
(๔) รงัเกยีจทีจ่ะนําอุจจาระและปัสสาวะ อาเจยีนหรอืน้ําลายออกไปทิง้ (๕) ไม่
สามารถชีแ้จงใหภ้กิษุไขม้กีาํลงัใจไมค่วรพยาบาลภกิษุไข ้ สว่นภกิษุผู้
ประกอบดว้ยธรรม ๕ มนียัตรงกนัขา้ม ควรพยาบาลภกิษุไข ้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๒๔/๒๐๔) 

อปุัฏฐาน : สตแิก่กลา้ ดงัคาํในปฏสิมัภทิามรรควา่ เมือ่มนสกิารโดยความไมเ่ทีย่ง  ญาณ 
(ความรู)้ ยอ่มเกดิขึน้  ปีต ิ  (ความอิม่ใจ) ยอ่มเกดิขึน้  ปัสสทัธ ิความสงบกาย
สงบใจ)  ย่อมเกดิขึน้ สขุ (ความสขุ) ย่อมเกดิขึน้อธโิมกข ์ (ความน้อมใจเชือ่) 



 

๖๖๑๗ 
 

 

ย่อมเกดิขึน้ ปัคคหะ (ความเพยีรทีพ่อด)ี  ยอ่มเกดิขึน้  อุปัฏฐาน (สตแิก่กลา้) 
ย่อมเกดิขึน้ หรอืดงัคาํวา่ เมือ่มนสกิารชราและมรณะโดยความเป็นอนตัตา 
โอภาสยอ่มเกดิขึน้  ญาณยอ่มเกดิขึน้ ปีตยิ่อมเกดิขึน้ปัสสทัธยิอ่มเกดิขึน้ สขุ
ย่อมเกดิขึน้อธโิมกขย์อ่มเกดิขึน้ปัคคหะยอ่มเกดิขึน้อุปัฏฐานยอ่มเกดิขึน้  (ข.ุป.
(ไทย) ๓๑/๖/๔๒๕,๓๑/๗/๔๒๖) 

อปุัฏฐานจริยา : ความประพฤตดิว้ยการเขา้ไปตัง้สต ิดงัคาํวา่ ความประพฤตสิมัมาสต ิ ชือ่วา่อุ
ปัฏฐานจรยิา(ความประพฤตดิว้ยการเขา้ไปตัง้สต)ิ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๒๘/๕๘๖) 

อปุัฏฐานวิมาน :  วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูต้ ัง้ใจปฏบิตัมิารดาบดิาของสาม ี เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้
แก่หญงิผูต้ ัง้ใจปฏบิตัมิารดาบดิาของสาม ี(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๓๙๓/๖๑) 

อปุัฏฐานศาลา : หอฉนั, หอประชุม,อาคารสาํคญัในวดั ทีก่ล่าวถงึบ่อยในพระไตรปิฎก โดยพืน้
เดมิ เป็นศาลาโรงฉนัหรอืหอฉนั (โภชนศาลา) และขยายมาใชเ้ป็นศาลาโรง
ประชุมหรอืหอประชุม(สนันิบาตศาลา) ซึง่ภกิษุทัง้หลายมาเฝ้าพระพทุธเจา้ ฟัง
พระองคแ์สดงธรรมและถกเถยีงสนทนาธรรมกนั ตลอดจนวนิิจฉยัขอ้วนิยัต่างๆ 
เป็นสว่นประกอบสาํคญัในวถิชีวีติของพระสงฆใ์นยคุพทุธกาล และเป็นทีเ่กดิขึน้
ของพทุธพจน์เป็นอนัมากในพระธรรมวนิยั, อุปัฏฐานศาลาเกดิมขีึน้ตัง้แต่
ระยะแรกของพทุธกาล สบืเนื่องจากพทุธานุญาตใหพ้ระสงฆม์เีสนาสนะเป็นทีอ่ยู่
อาศยั คอืในชว่งปีที ่ ๒-๓ แหง่พทุธกจิ ขณะประทบัอยูท่ีพ่ระเวฬุวนั เมอืง
ราชคฤหค์าํรอ้งขอของเศรษฐแีหง่เมอืงราชคฤหท์ีม่ศีรทัธาจะสรา้งวหิารคอืกฎุทีี่
พกัอาศยัถวายแก่ภกิษุทัง้หลาย ไดเ้ป็นเหตุใหท้รงอนุญาตเสนาสนะแก่ภกิษุ
ทัง้หลาย (วนิย.๗/๒๐๐/๘๖) ต่อจากนัน้ กม็พีทุธบญัญตัเิกีย่วกบัสิง่ก่อสรา้ง
ต่างๆ ในวดั รวมทัง้พุทธานุญาตหอฉนัคอือุปัฏฐานศาลานี้(วนิย.๗/๒๓๕/๙๘) 
แลว้ในเวลาใกลเ้คยีงต่อจากนัน้ อนาถบณิฑกิเศรษฐกีไ็ดส้รา้งวดัพระเชตวนัขึน้
ทีเ่มอืงสาวตัถ ี ในคาํบรรยายการสรา้งวดัพระเชตวนันัน้ บอกดว้ยวา่ไดส้รา้งอุ
ปัฏฐานศาลา โดยใชค้าํพหพูจน์ (อุปฏฺฐานสาลาโย, วนิย.๗/๒๓๕/๙๘) ซึง่แสดง
วา่ทีพ่ระเชตวนันัน้ มอุีปัฏฐานศาลาหลายหลงั, นอกจากอุปัฏฐานศาลาแลว้ 
ตามเรือ่งในพระไตรปิฎกอาคารอกีชือ่หน่ึงรองลงไป ทีภ่กิษุทัง้หลายมกัไปนัง่
ประชุมสนทนาธรรมกนัซึง่บางครัง้พระพทุธเจา้กเ็สดจ็ไปทรงไถ่ถามและทรง
ชีแ้จงอธบิาย ไดแ้ก่“มณัฑลมาฬ” (โรงกลม) ซึง่เป็นศาลาทีน่ัง่พกั หรอืเรยีก
อยา่งชาวบา้นวา่ศาลาทีน่ัง่เล่น (นิสทีนศาลา, อรรถกถาบางแหง่วา่เป็นอุปัฏฐาน
ศาลาเช่นกนั) พระสตูรสาํคญับางสตูรกเ็กดิขึน้ทีศ่าลานัง่พกัแบบนี้ ดงัคาํใน
นิโรธสตูรวา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเยน็แลว้เสดจ็เขา้
ไปประทบันัง่ทีอุ่ปัฏฐานศาลา  ไดต้รสัถามทา่นอุปวานะ หรอืดงัคาํในราชสตูรวา่ 



 

๖๖๑๘ 
 

 

สมยันัน้  ภกิษุจาํนวนมากกลบัจากบณิฑบาตหลงัจากฉนัอาหารเสรจ็แลว้  มา
นัง่ประชุมพรอ้มกนัในอุปัฏฐานศาลาไดส้นทนาอนัตรากถาขึน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 
๒๒/๑๖๖/๒๑๖,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๐) 

  ในชัน้อรรถกถา นิยมเรยีกทีป่ระชุมฟังพระธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้วา่ 
“ธรรมสภา” ดงันัน้ อุปัฏฐานศาลาของพระไตรปิฎก จงึมกัปรากฏในอรรถกถา 
ในชือ่วา่ธรรมสภา ดงัทีอ่รรถกถาบางแหง่ไขความวา่ “คาํวา่ ‘ในอุปัฏฐานศาลา’ 
หมายความวา่ ‘ในธรรมสภามณฑป’” (อุ.อ.๑๒/๑๐๖); ด ูธรรมสภา คาํวา่ อุปัฏ
ฐานศาลา แปลวา่ศาลาเป็นทีบ่าํรุงหรอืหอฉนั ในทีน้ี่หมายถงึ มณฑปแสดงธรรม 
คอื เมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาทรงแสดงพระธรรมเทศนาทีม่ณฑปนี้ ภกิษุ
ทัง้หลายจงึไดถ้วายอุปัฏฐากพระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีจงึเรยีกวา่ อุปัฏฐานศาลา ใช้
เป็นทีป่ระชุมสนทนาธรรม วนิิจฉยัวนิยั และแสดงธรรมของภกิษุทัง้หลาย (ข.ุ
อุ.อ. (บาล)ี ๑๒/๑๐๖)  

อปุัฏฐานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเทวดาเตอืนภกิษุผูเ้ขา้พกัผอ่นในทีพ่กักลางวนั สมยัทีภ่กิษุรปู
หน่ึงนอนหลบัในทีพ่กักลางวนั ณ ราวป่าแหง่หนึ่ง แควน้โกศล เทวดาผูส้งิสถติ
อยูใ่นราวป่านัน้ประสงคจ์ะใหเ้ธอสลดใจจงึกล่าววา่ ทา่นจงลุกขึน้ จะนอนทาํไม 
การหลบัจะมปีระโยชน์อะไร ทา่นเรา่รอ้นเพราะกเิลส ถูกลกูศรเสยีบแทงดิน้รน
อยูจ่ะมามวัหลบัอยูท่าํไม ทา่นออกบวชดว้ยศรทัธาใด จงเพิม่พนูศรทัธานัน้เถดิ 
อยา่ตกไปสูอ่าํนาจแห่งความหลบัเลย  

  ภกิษุนัน้กล่าววา่ คนเขลาหมกมุน่อยูใ่นกามารมณ์ทีไ่ม่เทีย่ง ไมย่ัง่ยนื เพราะ
กาํจดัฉนัทราคะและเพราะกา้วลว่งอวชิชาได ้ ญาณนัน้จงึบรสิทุธิ ์ ความหลบัจะ
แผดเผาบรรพชติ ผูไ้มม่คีวามเศรา้โศก ไมม่คีวามคบัแคน้ใจ เพราะทาํลาย
อวชิชาไดด้ว้ยวชิชาและเพราะสิน้อาสวะ ผูป้รารภความเพยีร อุทศิกายและใจอยู ่
มคีวามเพยีรมัน่คงเป็นนิตย ์ผูห้วงันิพพานอยูไ่ดอ้ย่างไร (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๒๒/
๓๒๔) 

อปุัฏฐายิกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปัฏฐายกิเถระ  มเีนื้อความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ ทา่นถวายความอุปัฏฐากแดพ่ระพทุธเจา้
พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๕๗ 
ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๔/๔๔๖) 

อปุัฏฐายิกา : อุปัฏฐากทีเ่ป็นหญงิ ดงัคาํในสเุมธากถาทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ นนัทมารดา
อุบาสกิาและอุตตราอุบาสกิา จกัเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๑๖/
๖๕๒) 



 

๖๖๑๙ 
 

 

อปุัฏฐิตสัสติสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยมาตุคามผูม้สีตติัง้มัน่ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนั เมือ่ทา่นพระอนุรุทธทลูถามปัญหาเหมอืนในอโกธนสตูร จงึตรสั
ตอบวา่ เพราะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื๑. มศีรทัธา ๒. มหีริ ิ ๓. มี
โอตตปัปะ ๔. มสีตติัง้มัน่ ๕. มปัีญญา (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๒/๓๒๕) 

อปุัฑฒทุสสทายกเถราปทาน :  ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปัฑฒทุสสทายกเถระ  มี
เนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายผา้
ครึง่ผนืแด่พระสาวกของพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมุตตระ เพราะผลแหง่ทาน
นัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษย-สมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายแสนชาต ิ ไมรู่จ้กัทุคตเิลย 
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๑/
๑๗๑) 

อปุัฑฒสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยความเป็นผูม้มีติรดเีป็นพรหมจรรยก์ึง่หนึ่ง ทา่นพระอานนท์
กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ความเป็นผูม้มีติรดเีป็นพรหมจรรยก์ึง่หนึ่ง พระองค์
ตรสัหา้มมใิหก้ล่าวเชน่นัน้โดยตรสัวา่ ความเป็นผูม้มีติรดเีป็นพรหมจรรย์
ทัง้หมดและเป็นเหตุใหส้ามารถเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ จนถงึความพน้ทุกขไ์ด ้
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒/๒) 

อปุัตติภพ,อปุปัตติภพ : ภพทีอุ่บตั ิ มกีล่าวไวใ้นปคุคลบญัญตั ิ ดงัคาํวา่ อุปปัตตภิพ กามภพ
สญัญาภพ ญจโวการภพสงเคราะหเ์ขา้ไดก้บั ขนัธ ์๕ อายตนะ  ๑๑  และธาต ุ 
๑๗ หรอืดงัคาํในธาตุกถาวา่ สภาวธรรมเหล่าใดวปิปยตุจากอุปปัตตภิพ  สญัญา
ภพ ปัญจโวการภพ สภาวธรรมเหล่านัน้สงเคราะหเ์ขา้ไดก้บัขนัธ ์  ๔  อายตนะ 
๒ และธาตุ ๓  (อภ.ิปุ.(ไทย) ๓๖/๖๗/๑๘,อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๔๖๘/๑๒๐) 

อปุัตติเหต  ุ: เหตุทีเ่กดิขึน้, เหตุการณ์ทีเ่กดิเชน่ ควรเทศนาใหเ้หมาะแก่อุปัตตเิหตุคอื แสดง
ธรรมใหเ้ขา้กบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้;บดัน้ีเขยีน อุบติัเหตุ และใชใ้นความหมายทีต่่าง
ออกไป (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปุัตถมัภกกรรม : กรรมสนบัสนุนไดแ้ก่กรรมทัง้ทีเ่ป็นกุศลและอกุศลทีเ่ขา้ชว่ยสนบัสนุนซํ้าเตมิ
ต่อจากชนกกรรมเหมอืนแม่นมเลีย้งทารกทีเ่กดิจากผูอ้ื่นถา้กรรมดกีส็นบัสนุนให้
ดขีึน้ถา้กรรมชัว่กซ้ํ็าเตมิใหเ้ลวลงไปอกี (ขอ้ ๖ ในกรรม ๑๒) (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปุัทวะ,อปุัททวะ : อุบาทว,์สิง่เลวรา้ยทีก่่อความเดอืดรอ้นหรอืกดีกัน้ขดัขวางไมใ่หเ้ป็นอยู่
เป็นไปดว้ยด,ี บางทพีดูควบกบัอนัตราย เป็น อุปัทวนัตราย (อุปัทวะและ
อนัตราย) ดงัคาํในมหาสญุญตสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อานนท ์  เมื่อเป็น
เชน่นัน้ อุปัทวะของอาจารยจ์งึมไีด ้  เมือ่เป็นเชน่นัน้ อุปัทวะของศษิยจ์งึมไีด ้
เมือ่เป็นเช่นนัน้ อุปัทวะของผูป้ระพฤตพิรหมจรรยจ์งึมไีด ้หรอืดงัคาํวา่ ทศิทีไ่ม่



 

๖๖๒๐ 
 

 

เคยมอุีปัททวะกก็ลบัมอุีปัททวะ ในทีท่ีไ่มเ่คยมลีม  กก็ลบัมลีมแรง หรอืดงัคาํ
ในภยสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ภยัทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ ลว้นเกดิ
จากคนพาล  มใิชเ่กดิจากบณัฑติอุปัททวะทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ ลว้นเกดิจากคนพาล  
มใิชเ่กดิจากบณัฑติ  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๔/๑๖๐,๑๔/๑๙๒/๒๓๐,ว.ิมหา.(ไทย) 
๑/๓๘๓/๔๑๗,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๑/๑๓๙,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๐๗/๑๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปัททวะ ในทีน้ี่หมายถงึภาวะทีจ่ติฟุ้งซ่าน เชน่ 
เมือ่รูว้า่โจรจะปลน้กเ็กดิความระสํ่าระสายพยายามจะ  หนีพรอ้มกบัขนขา้วของ
ไปดว้ยเทา่ทีพ่อจะตดิมอืไปได ้(องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/๑/๗๗)  

อปุัทวะของศิษย  ์: อุบาทวข์องศษิย ์ ดงัคาํในมหาสญุญตสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
อานนท ์  เมือ่เป็นเชน่นัน้  อุปัทวะของอาจารยจ์งึมไีด ้  เมือ่เป็นเชน่นัน้อุปัทวะ
ของศษิยจ์งึมไีด ้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ อุปัทวะของผูป้ระพฤตพิรหมจรรยจ์งึมไีด,้ และ
ตรสัอธบิายวา่ สาวกของศาสดานัน้ เมือ่เพิม่พนูความสงดัตามศาสดานัน้  จงึพกั
อยู ่ณ เสนาสนะอนัเงยีบสงดั คอื ป่าโคนไม ้ภเูขา  ซอกเขา ถํ้า ป่าชา้ป่าชฏั ที่
แจง้และลอมฟาง เมือ่สาวกนัน้หลกีออกอยูอ่ยา่งนัน้  พราหมณ์และคหบด ีชาว
นิคมและชาวชนบท  จะพากนัเขา้ไปหา  เมื่อพราหมณ์และคหบด ีชาวนิคมและ
ชาวชนบทพากนัเขา้ไปหาแลว้  สาวกนัน้ยอ่มยนิดคีวามหมกมุน่ ถงึความอยาก
ได ้  จะเวยีนกลบัมาเพือ่ความเป็นผูม้กัมาก สาวกน้ีเราเรยีกวา่ศษิยม์อุีปัทวะ 
ดว้ยอุปัทวะของศษิย ์  บาปอกุศลธรรมอนัเศรา้หมอง เป็นเหตุเกดิในภพใหม ่มี
ความกระวนกระวายมทุีกขเ์ป็นวบิาก เป็นทีต่ ัง้แหง่ชาต ิ ชราและมรณะต่อไป ก็
ไดฆ้า่สาวกนัน้ อานนท ์ อุปัทวะของศษิย ์ เป็นอยา่งนี้ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙๔/
๒๓๑) 

อปุัทวะของอาจารย  ์: อุบาทวข์องอาจารย ์ ดงัคาํในมหาสญุญตสตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่  ศาสดาบางคนในโลกนี้ พกัอยู ่ ณ เสนาสนะอนัเงยีบสงดั คอื ป่า โคนไม้
ภเูขา ซอกเขา ถํ้า ป่าชา้ ป่าชฏั ทีแ่จง้ และลอมฟาง เมือ่ศาสดานัน้หลกีออกอยู่
อยา่งนัน้ พราหมณ์และคหบด ี ชาวนิคมและชาวชนบทจะพากนัเขา้ไปหาเมือ่
พราหมณ์และคหบด ี ชาวนิคมและชาวชนบท  พากนัเขา้ไปหาแลว้ ศาสดานัน้
ย่อมยนิดคีวามหมกมุน่ ถงึความอยากได ้ จะเวยีนกลบัมาเพือ่ความเป็นผูม้กั
มากศาสดานี้เราเรยีกวา่อาจารยม์อุีปัทวะดว้ยอุปัทวะของอาจารย ์ บาปอกุศล
ธรรมอนัเศรา้หมอง เป็นเหตุเกดิในภพใหมม่คีวามกระวนกระวาย มทุีกขเ์ป็น
วบิากเป็นทีต่ ัง้แหง่ชาต ิ ชราและมรณะต่อไปกไ็ดฆ้า่ศาสดานัน้ อานนทอุ์ปัทวะ
ของอาจารย ์เป็นอยา่งนี้  (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๙๓/๒๓๐) 



 

๖๖๒๑ 
 

 

อปุัสสยทายกวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่สองสามภีรรยาผูบ้าํรุงพระอรหนัต ์ม ี๒ เรือ่ง แต่เน้ือหา
ต่างกนั คอื 

 1.อปุัสสยทายกวิมาน (ปฐม) (เรือ่งที ่๑) เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่สองสามภีรรยา
ผูบ้าํรงุพระอรหนัตเ์รือ่งที ่ ๑ เป็นวมิานอนัรุง่เรอืงในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ เพราะ 
ผูร้บัเป็นภกิษุผูม้ศีลีาจารวตัรกาํลงัเดนิทางไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ณ กรุง
ราชคฤห ์(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๖๙/๑๓๔) 

 2.อปุัสสยทายกวิมาน (ทุติย) (เรือ่งที ่ ๒) เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แกสองสามี
ภรรยาผูบ้าํรุงพระอรหนัตเ์รือ่งที ่๒ เป็นวมิานอนัรุง่เรอืงยิง่ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์
เพราะผูร้บัเป็นภกิษุผูม้ศีลีาจารวตัรหลายรปูกาํลงัเดนิทางไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาค ณ กรุงราชคฤห ์(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๗๕-๑๐๗๘/๑๓๔) 

อปุัสสยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระมหากสัสปะแสดงธรรมในสาํนกัภกิษุณี ทา่นพระมหากสัส
ปะขณะพกัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั ถูกทา่นพระอานนทช์วนไปยงัสาํนกัภกิษุณี
แหง่หนึ่ง แลว้ทา่นพระมหากสัสะไดแ้สดงธรรมแก่เหล่าภกิษุณีหลงัจากแสดง
ธรรมแลว้  ภกิษุณีชือ่ถุลลตสิสาแสดงอาการไมพ่อใจพรอ้มกล่าวดหูมิน่วา่ เหตุ
ไฉนจงึแสดงธรรมต่อหน้าพระอานนทผ์ูเ้ป็นมนีุ ทา่นพระมหากสัสปะจงึกล่าว
สอนเชงิหา้มปรามโดยอา้งคุณวเิศษวา่ เรามอีนุปุพพวหิารสมาบตั ิ ๙ และ
อภญิญา ๖ เทา่กบัพระผูม้พีระภาค อนัเป็นเหตุใหภ้กิษุณีรปูนัน้ลาสกิขาไป (ส.ํ
นิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๓/๒๕๓) 

อปุัสสยะของภิกษุณี :สว่นทีอ่ยูข่องภกิษุณี ตัง้อยูใ่นอาวาสทีม่ภีกิษุอยูด่ว้ยแต่อยูเ่อกเทศ ไม่
ปะปนกบัภกิษุ มกีล่าวไวใ้นภกิขนูุปัสสยสกิขาบท หรอืในภกิขนูุปัสสยสตูร (ว.ิ
มหา.(ไทย) ๒/๑๕๘/๓๓๐,ว.ิป.(ไทย) ๘/๗๖/๕๙,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๗๖/๒๒๔, 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; เรยีกตามศพัทว์า่ ภกิขุนูปัสสยะ 
(สาํนกัภกิษุณี)   

อปุัสสฏัฐสูตร :  พระสตูรวา่ดว้ยสิง่ทัง้ปวงถูกเบยีดเบยีน พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัไดท้รงแสดงเนื้อหาสาระของสตูรนี้โดยนยัแหง่อนิจจสตูรในวรรคนี้ 
ต่างกนัเพยีงเปลีย่นจากคาํวา่ สิง่ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง เป็นคาํวา่ สิง่ทัง้ปวงถูก
เบยีดเบยีน (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๕๒/๔๓) 

อปุัสสตุิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการแอบฟังธรรม พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ พระ
ตาํหนกัอฐิในหมูบ่า้นญาตกิะไดต้รสัวา่ เพราะอาศยัอายตนะภายใน และ
อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ จงึเกดิ เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่
ทุกขสมุทยสตูรในวรรคนี้และเมือ่พระผูม้พีระภาคไดท้อดพระเนตรเหน็ภกิษุรปู
หน่ึงยนืแอบฟังอยูจ่งึตรสัวา่ เธอจงศกึษา เล่าเรยีนและจงทรงจาํธรรมบรรยายนี้
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ไวเ้ถดิ เพราะวา่ธรรมบรรยายน้ี ประกอบดว้ยประโยชน์ เป็นเบือ้งตน้แหง่
พรหมจรรย ์(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๓/๑๒๖) 

อปุาคตหาสนิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปาคตหาสนิยเถระ มเีน้ือความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นเกดิเป็นผเีสือ้น้ําไดก้ราบไหว้
พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๔/
๔๓๐) 

อปุาติธาวนัติสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยแมลงบนิเขา้ไฟ พระผูม้พีระภาคทรงเปล่งอุทานแสดงวา่ 
บุคคลผูถู้กมจิฉาทกิฐคิรอบงาํ พอกพนูตณัหาและทฏิฐ ิ ยอ่มตกไปสูห่ลุมถ่าน
เพลงิ คอื กามภพ รปูภพ และอรปูภพ เหมอืนแมลงบนิเขา้กองไฟ ถงึความยอ่ย
ยบั ฉะนัน้ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๕๙/๓๐๖,ข.ุอุ.อ.(บาล)ี ๕๙/๓๘๒)  

อปุาทาน : ความถอืมัน่, ความยดึตดิถอืคา้งถอืคาไว ้ (ปัจจุบนัมกัแปลกนัวา่ ความยดึมัน่) 
ไมป่ล่อยไมว่างตามควรแก่เหตุผลเน่ืองจากตดิใครช่อบใจหรอืใฝ่ปรารถนาอยา่ง
แรง; ความถอืมัน่ดว้ยอาํนาจกเิลสม ี๔ คอื ๑. กามุปาทาน ความถอืมัน่ในกาม 
๒. ทิฏฐุปาทาน ความถอืมัน่ในทฏิฐ ิ ๓. สีลัพพตุปาทาน ความถอืมัน่ในศลีและ
พรต ๔. อัตตวาทุปาทานความถอืมัน่วาทะวา่ตน; ตามสาํนวนทางธรรม ไมใ่ชค้าํ
วา่ “ถอืมัน่” หรอื “ยดึมัน่”กบัความมัน่แน่วในทางทีด่งีาม แต่ใชค้าํวา่“ตัง้มัน่” 
เชน่ ตัง้มัน่ในศลี ตัง้มัน่ในธรรมตัง้มัน่ในสจัจะ; ในภาษาไทย มกัใช“้อุปาทาน” 
ในความหมายทีแ่คบลงมาวา่ยดึตดิอยูก่บัความนึกคดิเอาเองวา่เป็นอยา่งนัน้
อยา่งนี้หรอืจะตอ้งเป็นไปเชน่นัน้เชน่นี้ ดงัคาํในปฏจิจสมปุบาทวา่เพราะตณัหา
เป็นปัจจยัอุปาทานจงึม ี เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั ภพจงึม ี (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑/๒, 
๔/๑/๓, ๔/๒/๔, ๔/๓/๕, ๔/๓/๖,ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๔๔/๑๒,๕/๒๔๔/๙, ๕/๒๔๔/๑๐,
ท.ีส.ี(ทไย) ๙/๑๔๔/๔๕,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๕๗/๓๒,๑๐/๕๘/๓๓,๑๐/๖๐/๓๔,๑๐/๖๑/
๓๕,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓) 

อปุาทานขนัธ  ์: ขนัธอ์นัเป็นทีต่ ัง้แหง่อุปาทาน, ขนัธท์ีป่ระกอบดว้ยอุปาทานไดแ้ก่ เบญจขนัธ์ 
คอื รปู, เวทนา,สญัญา, สงัขาร, วญิญาณ ทีป่ระกอบดว้ยอาสวะ ดงัคาํใน
มหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาควา่ ภกิษุทัง้หลาย ขอ้น้ีเป็นทุกขอรยิสจั  คอื  แม้
ความเกดิกเ็ป็นทุกข ์ แมค้วามแก่กเ็ป็นทุกข ์ แมค้วามเจบ็กเ็ป็นทุกข ์  แมค้วาม
ตายกเ็ป็นทุกข ์  ความประสบกบัสิง่อนัไมเ่ป็นทีร่กักเ็ป็นทุกข ์  ความพลดัพราก
จากสิง่อนัเป็นทีร่กักเ็ป็นทุกข ์  ความไมไ่ดส้ิง่ทีป่รารถนากเ็ป็นทุกข ์  โดยยน่ยอ่ 
อุปาทานขนัธ ์ ๕ กเ็ป็นทุกข ์ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๔/๒๑, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๘๓/
๓๑๘,๑๐/๓๘๓/๓๑๙,๑๐/๓๘๗/๓๒๔,๑๐/๓๙๙/๓๒๘,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๗/
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๒๗๙,๑๑/๓๑๕/๒๙๙,๑๑/๓๕๕/๓๘๐,๑๑/๓๕๘/๔๐๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๑๖/
๑๑๔,๑๒/๑๒๐/๑๑๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปาทานขนัธ ์๕ ไดแ้ก่ ความยดึตดิวา่ รปู เวทนา 
สญัญา สงัขาร และวญิญาณ มตีวัตนและเป็นของตน อนัเป็นเหตุใหเ้กดิทุกข ์(ท.ี
ส.ีอ. (บาล)ี ๒๑๗/๑๙๐)  

อปุาทานปริปวตัตนสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปาทานขนัธเ์วยีนรอบ พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายว่า ขณะทีเ่รายงัไมรู่ช้ดั
อุปาทานขนัธ ์ ๕ ประการ คอื (๑) รปูปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืรปู) (๒)  
เวทนูปาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืเวทนา) (๓) สญัญปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธ์
คอืสญัญา) (๔) สงัขารปูาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืสงัขาร) (๕)  วญิญาณู
ปาทานขนัธ(์อุปาทานขนัธค์อืวญิญาณ) โดยเวยีนรอบ ๔ ครัง้ คอื (๑) ขนัธ ์๕ 
(๒) ความเกดิแหง่ขนัธ ์๕ (๓) ความดบัแหง่ขนัธ ์๕ (๔) ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบั
แหง่ขนัธ ์ ๕ ตามความเป็นจรงิ เรากย็งัไมก่ลา้ยนืยนัวา่ เราเป็นผูต้รสัรูส้มัมา
สมัโพธญิาณอนัยอดเยีย่มในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่
สตัว ์ พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ ต่อเมือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิ
แลว้ จงึกลา้ยนืยนั แลว้ตรสัอธบิายการเวยีนรอบ ๔ ครัง้แหง่ขนัธ ์๕ โดยเริม่จาก
ขนัธท์ี ่๑ ดงันี้ 

  ๑. รปู ไดแ้ก่มหาภตูรปู ๔ และรปูทีอ่าศยัมหาภตูรปู ๔ เพราะอาหารเกดิ รปู
จงึเกดิ เพราะอาหารดบั รปูจงึดบั และอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ
ความดบัรปู 

  ๒. เวทนา ๖ ประการ ไดแ้ก่ 
  ๑. จกัขสุมัผสัสชาเวทนา  เวทนาเกดิจากจกัขสุมัผสั 
  ๒. โสตสมัผสัสชาเวทนา  เวทนาเกดิจากโสตสมัผสั 
  ๓. ฆานสมัผสัสชาเวทนา  เวทนาเกดิจากฆานสมัผสั 
  ๔. ชวิหาสมัผสัสชาเวทนา  เวทนาเกดิจากชวิหาสมัผสั 
  ๕. กายสมัผสัสชาเวทนา  เวทนาเกดิจากกายสมัผสั 
  ๖. มโนสมัผสัสชาเวทนา  เวทนาเกดิจากมโนสมัผสั 
  เพราะผสัสะเกดิ เวทนาจงึเกดิ เพราะผสัสะดบั เวทนาจงึดบัและอรยิมรรคมี

องค ์๘ เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัเวทนา  
  ๓. สญัญา ๖ ประการ ไดแ้ก่ 
  ๑. รปูสญัญา   ความหมายรูข้นัธ ์๕  
  ๒. สทัทสญัญา   ความหมายรูเ้สยีง 
  ๓. คนัธสญัญา   ความหมายรูก้ลิน่ 
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  ๔. รสสญัญา   ความหมายรูร้ส 
  ๕. โผฏฐพัพสญัญา  ความหมายรูโ้ผฏฐพัพะ 
  ๖. ธมัมสญัญา   ความหมายรูธ้รรมารมณ์ 
  เพราะผสัสะเกดิ สญัญาจงึเกดิ เพราะผสัสะดบั สญัญาจงึดบัและอรยิมรรคมี

องค ์๘ เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่สญัญา 
  ๔. เจตนา(สงัขาร) ๖ ประการ ไดแ้ก่ 
  ๑. รปูสญัเจตนา   ความจาํนงรปู 
  ๒. สทัทสญัเจตนา   ความจาํนงเสยีง 
  ๓. คนัธสญัเจตนา   ความจาํนงกลิน่ 
  ๔. รสสญัเจตนา   ความจาํนงรส 
  ๕. โผฏฐพัพสญัเจตนา  ความจาํนงโผฏฐพัพะ 
  ๖. ธมัมสญัเจตนา   ความจาํนงธรรมารมณ์ 
  เพราะผสัสะเกดิ สงัขารจงึเกดิ เพราะผสัสะดบั สงัขารจงึดบัและอรยิมรรคมี

องค ์๘ เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่สงัขาร  
  ๕. วญิญาณ ๖ ประการ ไดแ้ก่ 
  ๑. จกัขวุญิญาณ   ความรูอ้ารมณ์ทางตา 
  ๒. โสตวญิญาณ   ความรูอ้ารมณ์ทางห ู
  ๓. ฆานวญิญาณ   ความรูอ้ารมณ์ทางจมกู 
  ๔. ชวิหาวญิญาณ   ความรูอ้ารมณ์ทางลิน้ 
  ๕. กายวญิญาณ   ความรูอ้ารมณ์ทางกาย 
  ๖. มโนวญิญาณ   ความรูอ้ารมณ์ทางใจ 
  เพราะนามรปูเกดิ วญิญาณจงึเกดิ เพราะนามรปูดบั วญิญาณจงึดบัและ

อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่วญิญาณ  
  สมณะหรอืพราหมณ์ผูรู้ช้ดัขนัธ ์ ๕ ความเกดิขึน้ ความดบัและปฏปิทาทีใ่หถ้งึ

ความดบัแหง่ขนัธ ์๕ อยา่งนี้แลว้ ปฏบิตัเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายกาํหนดั 
เพือ่ดบัขนัธ ์ ๕ ชือ่วา่ผูป้ฏบิตัดิแีลว้ และชือ่ว่ามัน่คงในธรรมวนิยันี้ สมณะหรอื
พราหมณ์ผูรู้ช้ดัขนัธ ์ ๕ ความเกดิขึน้เป็นตน้อยา่งนี้แลว้ เป็นผูห้ลุดพน้แลว้ 
เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลายกาํหนดั เพราะดบัไปและเพราะไมย่ดึมัน่ถอื
มัน่ขนัธ ์ ๕ ชือ่วา่หลุดพน้ดแีลว้ และชือ่วา่หมดกเิลสโดยสิน้เชงิ ไมม่วีฏัฏะเพือ่
ความปรากฏอกี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๖/๘๑) 

อปุาทานปัญหาสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งอุปาทาน ชมัพขุาทกปรพิาชกเขา้ไปหา
ทา่นพระสารบุีตรผูอ้ยู ่ ณ หมูบ่า้นนาลกคาม แควน้มคธแลว้ถามวา่ อุปาทานมี
เทา่ไร 



 

๖๖๒๕ 
 

 

 ทา่นพระสารบีุตรตอบวา่ อุปาทานม ี๔ ประการ คอื  
 ๑. กามปุาทาน(ความยดึมัน่ในกาม)   
 ๒. ทฏิฐปุาทาน(ความยดึมัน่ในทฏิฐหิรอืทฤษฎ)ี 
 ๓. สลีพัพตุปาทาน(ความยดึมัน่ในศลีและพรต) 
 ๔. อตัตวาทุปาทาน(ความยดึมัน่ในวาทะวา่อตัตา) 
 เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแห่งนิพพานปัญหาสตูรในวรรคนี้ 
 (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๒๕/๓๔๓) 

อปุาทานสตูร : ม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อปุาทานสตูร พระสตูรวา่ดว้ยความยดึมัน่ถอืมัน่  พระผูม้พีระภาค

ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่ภกิษุพจิารณา
เหน็ความพอใจในธรรมทีเ่ป็นปัจจยัแหง่อุปาทาน ตณัหายอ่มเจรญิ เพราะ
ตณัหาเป็นปัจจยั อุปาทานจงึม ี เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั ภพจงึม ี เพราะภพ
เป็นปัจจยั ชาตจิงึม ี เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์
โทมนสัและอุปายาสจงึม ี เหมอืนกองไฟใหญ่ทีค่นคอยใสห่ญา้แหง้ โคมยัแหง้ 
และไมแ้หง้ทกุระยะ ไฟกล็ุกโพลงอยูต่ลอดเวลา ตรงกนัขา้ม ถา้ภกิษุพจิารณา
เหน็โทษในธรรมทีเ่ป็นปัจจยัแหง่อุปาทาน ตณัหาย่อมดบั เมือ่ตณัหาดบั 
อุปาทาน ภพ ชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนสัและอุปายาสจงึดบั
ตามลาํดบั เหมอืนกองไฟดบัไป เพราะเชือ้เก่าหมดไปและเชือ้ใหมไ่มม่ ี  (ส.ํนิ.
(ไทย) ๑๖/๕๒/๑๐๔) 

 2.อปุาทานสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอุปาทาน  พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุ
ทัง้หลายวา่ อุปาทาน(ความยดึมัน่)ม ี๔ ประการ คอื (๑) กามปุาทาน ความยดึ
มัน่ในกาม (๒) ทฏิฐุปาทาน ความยดึมัน่ในทฏิฐ ิ (๓) สลีพัพตุปาทาน ความยดึ
มัน่ในศลีพรต (๔) อตัตวาทุปาทาน ความยดึมัน่วาทะวา่มอีตัตา พรอ้มกบัทรง
ยํ้าวา่ เธอทัง้หลายพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่ความ
สิน้ไป เพือ่ละอุปาทานเหล่านัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๗๔/๑๐๒) 

อปุาทานักขนัธสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุปาทานขนัธ ์พระผูม้พีระภาคตรสัว่า อุปาทานขนัธ ์(ขนัธ์
อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความยดึมัน่) ๕ คอื (๑) รปูปูาทานขนัธ ์ (๒) เวทนูปาทานขนัธ ์
(๓) สญัญปูาทานขนัธ ์ (๔) สงัขารปูาทานขนัธ ์ (๕) วญิญาณูปาทานขนัธ ์ แลว้
ตรสัวา่ เพือ่ละอุปาทานขนัธ ์๕ นัน้ ภกิษุพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ (องฺ.นวก.(ไทย) 
๒๓/๖๖/๕๕๑) 

อปุาทานักขนัธสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยอุปาทานขนัธ ์ พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
อุปาทานขนัธม์ ี ๕ ประการ คอื (๑) รปูาูทานขนัธ ์ (๒) เวทนูปาทานขนัธ ์ (๓) 



 

๖๖๒๖ 
 

 

สญัญปูาทานขนัธ ์ (๔) สงัขารปูาทานขนัธ ์ (๕) วญิญาณูปาทานขนัธ ์พรอ้มกบั
ทรงยํ้าวา่ เธอทัง้หลายพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่
ความสิน้ไป เพือ่ละอุปาทานขนัธเ์หล่านัน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๗๙/๑๐๕) 

อปุาทานิยธมัมสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่กือ้กลูแก่อุปาทาน พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายโดยนยัแหง่สญัโญชนิยธมัม
สตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๓/๑๔๘) 

อปุาทานิยปัญญา :ปัญญาทีม่อุีปาทาน หมายถงึปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพัยากฤต
ในภมู ิ  ๓, เป็น ๑ ในปัญญา ๒ คอื อุปาทานิยปัญญา  อนุปาทานิยปัญญา,ใน
วภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพัยากฤตใน
ภมู ิ ๓ ชือ่วา่ อุปาทานิยปัญญา  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๑) 

อปุาทานิยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่กือ้กลูแก่อุปาทาน ม ี ๒ สตูร แต่เน้ือหาตา่งกนั คอื
  

 1.อปุาทานิยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่กือ้กลูแก่อุปาทาน  พระผูม้พีระ
ภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ขนัธ ์ ๕ เป็น
ธรรมทีเ่กือ้กลูแก่อุปาทาน ฉนัทราคะในขนัธ ์ ๕ นัน้เป็นอุปาทาน (ส.ํข.(ไทย) 
๑๗/๑๒๑/๒๑๔) 

 2.อปุาทานิยสตูร พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่กือ้กลูแก่อุปาทาน พระผูม้พีระภาค
ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายโดยนยัแหง่สญัโญช
นิยสตูรในวรรคน้ี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๑๐/๑๒๔) 

อปุาทาปริตสัสนาสตูร :พระสตูรวา่ดว้ยความสะดุง้เพราะถอืมัน่ ม ี ๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั 
คอื 

 1.อปุาทาปริตสัสนาสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัได้
ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความสะดุง้เพราะถอืมัน่ ไดแ้ก่ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ไมไ่ด้
เหน็พระอรยิะ ไมฉ่ลาดและไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้หน็
สตับุรษุ ไมฉ่ลาดและไมไ่ดร้บัการแนะนําในธรรมของสตับุรุษ พจิารณาเหน็ขนัธ ์
๕ โดยความเป็นอตัตา พจิารณาเหน็อตัตาวา่มขีนัธ ์๕ พจิารณาเหน็ขนัธ ์๕ ใน
อตัตา หรอืพจิารณาเหน็อตัตาในขนัธ ์ ๕ ขนัธ ์ ๕ ของเขาแปรผนัเป็นอยา่งอื่น 
เพราะขนัธ ์ ๕ แปรผนัไปเป็นอยา่งอื่น วญิญาณจงึหมนุเวยีนไปตามความแปร
ผนัแหง่ขนัธ ์๕ ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ธรรมทีเ่กดิจากความหมนุเวยีน
ไปตามความแปรผนัแหง่ขนัธ ์ ๕ กค็รอบงาํจติของปุถุชนนัน้ เพราะจติถกู
ครอบงาํ ปุถุชนนัน้จงึหวาดกลวั ลาํบากใจ หว่งใยและสะดุง้เพราะถอืมัน่ สว่น



 

๖๖๒๗ 
 

 

ความไม่สะดุง้เพราะไมถ่อืมัน่ พงึทราบโดยนยัตรงกนัขา้ม (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๗/
๒๐) 

 2.อปุาทาปริตสัสนาสตูร (ทุติย)  (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคขณะ
ประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความสะดุง้เพราะถอืมัน่ 
ไดแ้ก่ปุถุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั พจิารณาเหน็ขนัธ ์๕ วา่ นัน่ของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็น
อตัตาของเรา ขนัธ ์ ๕ ของเขาแปรผนัเป็นอยา่งอื่น เพราะขนัธ ์ ๕ แปรผนัและ
เป็นอย่างอื่น โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์ โทมนสัและอุปายาสจงึเกดิขึน้แก่เขา สว่น
ความไม่สะดุง้เพราะไมถ่อืมัน่ พงึทราบโดยนยัตรงกนัขา้ม  (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘/
๒๓) 

อปุาทายรปู : รปูอาศยั, รปูทีเ่กดิสบืเนื่องจากมหาภตูรปู, อาการของมหาภตูรปู ม ี๒๔ อยา่ง
,เป็นสว่นหนึ่งของนามรปู ดงัคาํในเกวฏัฏสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแก่เกวฏัฏ
คหบดวี่า ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ยอ่มตัง้อยูไ่มไ่ดใ้นวญิญาณ๑
ซึง่เป็นสิง่ทีม่องไมเ่หน็ ไมม่ทีีส่ดุ แต่มทีา่ขา้มโดยรอบดา้น อุปาทายรปูทีย่าว
และสัน้ละเอยีด และหยาบ งามและไมง่าม กย็่อมตัง้อยูไ่มไ่ด ้ ในวญิญาณน้ี
เชน่เดยีวกนั หรอืดงัคาํวา่ เวทนา สญัญา เจตนา ผสัสะ  มนสกิาร น้ีเรยีกวา่ 
นาม มหาภตูรปู ๔ (ไดแ้ก่ดนิ น้ํา ลม ไฟ)  และรปูทีอ่าศยัมหาภตูรปู ๔ (อุปา
ทายรปู ๒๔)  น้ีเรยีกวา่รปู  นามและรปูดงักล่าวนี้  เรยีกวา่นามรปู หรอืดงัคาํใน
โคปาลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุในธรรมวนิยันี้รูช้ดัรปูอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงตามความเป็นจรงิวา่ มหาภูตรปู ๔ และอุปาทายรปู  ๔ ภกิษุรูร้ปูเป็นอยา่ง
น้ีแล,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้า่ รปูทีเ่ป็นอุปาทายรปู นัน้เป็นไฉน      
จกัขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชวิหายตนะ กายายตนะ รปูายตนะ สทั
ทายตนะ คนัธายตนะ รสายตนะ อติถนิทรยี ์ปุรสินิทรยี ์ ชวีตินิทรยี ์กายวญิญตั ิ
วจวีญิญตั ิอากาสธาตุ ลหตุารปู มทุุตารปู กมัมญัญตารปู อุปจยรปู สนัตตริปู ชร
ตารปู อนิจจตารปู และกวฬงิการาหาร  (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๙๘/๒๒๐,๙/๔๙๙/
๒๒๐,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๐๐/๙๕, องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๗/๔๒๙,อภ.ิส.ํ(ไทย) 
๓๔/๕๙๕/๑๙๐, อภ.ิป.(ไทย) ๔๐/๑/๘๗๕,๔๐/๓/๗๘๐,๔๐/๖/๗,๔๐/๘/๗,๔๐/
๑๐/๗๘๔,๔๐/๑๓/๗๘๖,๔๐/๑๘/๗๐๗, ๔๐/๒๑/๑๑,๔๐/๒๔/๑๓) ; ด ูรูป ๒๘ 

อปุาทายสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสขุทุกขอ์าศยัปัจจยัเกดิขึน้ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ 
วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มอีายตนะภายใน ๖ เพราะอาศยั
อายตนะภายใน ๖ สขุและทุกขภ์ายในจงึเกดิขึน้ แลว้ตรสัถามโดยนยัเป็นตน้วา่ 
อายตนะภายใน ๖ เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง เมือ่ภกิษุทัง้หลายทลูตอบตามลาํดบั แลว้
จงึตรสัวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเหน็อยูอ่ยา่งนี้ ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นอายตนะภายใน 



 

๖๖๒๘ 
 

 

๖ ยอ่มเบื่อหน่ายแมใ้นมโน เมือ่เบื่อหน่ายยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลาย
กาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ เมือ่จติหลุดพน้แลว้ กร็ูว้า่หลดุพน้แลว้ ชาตสิิน้แลว้ อยู่
จบพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งน้ีอกี 
(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๕/๑๑๘) 

อปุาทิ : 1.สภาพทีถู่กกรรมกเิลสถอืครอง,สภาพทีถู่กอุปาทานยดึไวม้ัน่, เบญจขนัธ ์ มี
ปรากฏในคาํอื่น เชน่ สอุปาทเิสสนิพพาน (ดปูระกอบใน ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๔๔/
๓๗๒) 2. กเิลสเป็นเหตุถอืมัน่, ความยดึตดิถอืมัน่, อุปาทาน (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

อปุาทินนกรปู : รปูทีม่กีรรมเป็นสมฏุฐาน หมายถงึชือ่ของรปูทีด่าํรงอยู่ภายในสรรีะ ทีย่ดึถอื จบั
ตอ้ง ลบูคลาํได ้เชน่ ผม ขน ฯลฯ อาหารใหม่ อาหารเก่า  ดงัคาํในมหาหตัถปิโท
ปมสตูร ตอนอธบิายปฐวธีาตุไวว้่า  ปฐวธีาตุภายใน  เป็นอยา่งไร คอื  อุปาทนิ
นกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แขง็ เป็นของหยาบไดแ้ก่ ผม  
ขน เลบ็ ฟัน หนงั เน้ือเอน็ กระดกู เยือ่ในกระดกู ไต หวัใจ  ตบัพงัผดื  มา้ม 
ปอด ไสใ้หญ่ไสน้้อย อาหารใหม ่ อาหารเก่า หรอือุปาทนินกรปูภายในอื่นใด ที่
เป็นของเฉพาะตน เป็นของแขน้แขง็ เป็นของหยาบ น้ีเรยีกวา่ ปฐวธีาตุภายใน 
(ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๓๐๒/๓๓๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๔/๑๒๖,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๔๙/
๔๐๕) ; ดทูี ่รูป ๒๘  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปาทนินกรปู หมายถงึรปูมกีรรมเป็นสมฏุฐาน 
และคาํน้ียงัเป็นชือ่ของรปูทีด่าํรงอยูใ่นสรรีะโดยทีย่ดึถอื  จบัตอ้ง ลบูคลาํได ้เช่น 
ผม ขน ฯลฯ อาหารใหม ่อาหารเก่า คาํน้ีกาํหนด จาํแนกไวโ้ดยเป็นปฐวธีาตุที ่
เป็นภายใน สาํหรบักุลบตุรผูบ้าํเพญ็ธาตุกมัมฏัฐาน(ทีก่าํหนดจาํแนกเป็น
อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ) กเ็ชน่เดยีวกนั พงึทราบความพสิดารใน
คมัภรีว์สิทุธมิรรค (ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๓๐๒/๑๓๐)  

อปุาทินนกสงัขาร : สงัขารทีก่รรมครอบครอง พดูเขา้ใจกนัอยา่งงา่ยๆ วา่สงัขารทีม่ใีจครอง 
เชน่ คน สตัว ์ เทวดา (ขอ้ ๑ ในสงัขาร ๒) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  

อปุาทินนปัญญา : ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นวบิากในภมู ิ ๓  ชือ่วา่อุปาทนินปัญญา,เป็น ๑ 
ในปัญญา ๒ คอื อุปาทนินปัญญา  อนุปาทนินปัญญา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๖๗/
๕๐๑)  

อปุาทิยมานสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูย้ดึมัน่ขนัธ ์ ภกิษุรปูหน่ึงไดก้ราบทลูใหพ้ระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแสดงธรรมเกีย่วกบัการหลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีวแก่
ทา่นโดยยอ่ ซึง่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัวา่ บุคคลเมือ่ยดึมัน่กจ็ะถูกมารผกูมดัไว ้
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เมือ่ไมย่ดึมัน่กจ็ะพน้จากมาร ภกิษุนัน้ไดเ้ขา้ใจเนื้อความแหง่พระภาษตินัน้ตาม
พระพทุธประสงคว์า่ ถา้บคุคลเมือ่ยดึมัน่ขนัธ ์๕  กจ็ะถูกมารผกูมดัไว ้เมื่อไมย่ดึ
มัน่ กจ็ะพน้จากมารนัน้ แลว้กล่าวชืน่ชมยนิดพีระภาษติของพระองค ์ ลุกจาก
อาสนะ ถวายอภวิาท กระทาํประทกัษณิ หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ตัง้ใจบาํเพญ็
เพยีรไมน่านนกักไ็ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๖๓/๑๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ยึดม ัน่ ในทีน้ี่หมายถงึยดึมัน่ดว้ยอํานาจตณัหา 
มานะ และทฏิฐ ิ(ส.ํข.อ.๒/๖๓/๓๐๘) 

อปุายโกศล : ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย ,เป็นขอ้ ๑ ในโกศล ๓ คอื อายโกศล (ความเป็นผู้
ฉลาดในความเจรญิ)อปายโกศล (ความเป็นผูฉ้ลาดในความเสือ่ม) อุปายโกศล  
(ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย) ,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ เมือ่บุคคล
พจิารณาธรรมเหล่าน้ีอยู ่  ธรรมทีเ่ป็นกุศลซึง่ยงัไมเ่กดิกไ็มเ่กดิ  ทีเ่กดิแลว้กด็บั
ไป  หรอืเมื่อบุคคลพจิารณาธรรมเหล่าน้ีอยู ่ ธรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่ยงัไมเ่กดิกเ็กดิ  
และทีเ่กดิแลว้กเ็ป็นไปเพือ่ภยิโยภาพ  ไพบลูย ์  ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดัฯลฯ ความ
ไมห่ลงงมงาย ความเลอืกเฟ้นธรรมสมัมาทฏิฐใินขอ้นัน้ น้ีเรยีกวา่อปายโกศล 
ปัญญาแมท้ัง้หมดทีเ่ป็นอุบายสาํหรบัแกไ้ขในเมือ่กจิรบีด่วนหรอืภยัทีเ่กดิ แลว้
นัน้ชือ่วา่ อุปายโกศล   (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๗๑/๕๐๕)  

อปุายโกสลัละ : ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย, เป็นขอ้ ๓ ในโกสลัละ (ความเป็นผูฉ้ลาด) ๓ คอื ๑. 
อายโกสลัละ(ความเป็นผูฉ้ลาดในความเจรญิ)  ๒. อปายโกสลัละ(ความเป็นผู้
ฉลาดในความเสือ่ม) ๓.อุปายโกสลัละ (ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย) ๑๑/๓๐๕/
๒๗๔) ; ด ูโกศล ๓  

  ในฎกีาอธบิายวา่ คาํวา่ อุปายโกสลัละ หมายถงึปัญญาทีรู่จ้กัวธิทีาํการงานทัง้
ฝ่ายเสือ่มและฝ่ายเจรญิ (ท.ีปา.ฏกีา (บาล)ี ๓๐๕/๒๗๐)  

อปุายาส : ความคบัแคน้ใจ, ความสิน้หวงั ดงัคาํในปฏจิจสมปุบาทวา่ เพราะภพเป็นปัจจยั
ชาตจิงึม ี เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกขะโทมนสั อุ
ปายาสจงึม ี หรอืดงัคาํในทุกขอรยิสจัตอนหน่ึงวา่ ทุกขอรยิสจั เป็นอยา่งไร คอื
ชาต ิ (ความเกดิ) เป็นทุกข ์ ชรา (ความแก่) เป็นทุกข ์ มรณะ (ความตาย)เป็น
ทุกข ์ โสกะ (ความโศก) ปรเิทวะ (ความครํ่าครวญ) ทุกข ์ (ความทุกขก์าย)
โทมนสั (ความทุกขใ์จ) อุปายาส (ความคบัแคน้ใจ)เป็นทุกข,์ในวภิงัคอ์ธบิาย
ความหมายของอุปายาสไวว้า่ ความแคน้  ความคบัแคน้  ภาวะทีแ่คน้ ภาวะที่
คบัแคน้ ของผูท้ีถู่กความเสือ่มญาต ิความเสือ่มโภคทรพัย ์ความเสือ่มเกีย่วดว้ย
โรค ความเสือ่มศลี หรอืความเสือ่มทฏิฐกิระทบ ของผูท้ีป่ระกอบดว้ยความเสือ่ม
อยา่งใดอยา่งหนึ่งกระทบ(หรอื)ผูท้ีถู่กเหตุแหง่ทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่งกระทบ น้ี
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เรยีกวา่อุปายาส (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑/๒, ๔/๑/๓, ๔/๒/๔, ๔/๓/๕, ๔/๓/๖,ท.ีส.ี(ไทย) 
๙/๑๔๔/๔๕,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๕๘/๓๓,๑๐/๖๑/๓๕,๑๐/๙๗/๕๙,๑๐/๓๘๗/๓๒๔,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๑๙/๒๐,๑๒/๑๒๘/๑๑๙,๑๒/๑๔๒/๑๓๗,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๙๘/
๑๖๕)  

อปุาลิเถรคาถา : ภาษติของพระอุปาลเิถระ,คาถาของพระอุปาลเิถระ  ทา่นพระอุปาลเิถระ
เมือ่กล่าวสอนภกิษุทัง้หลาย จงึไดก้ล่าววา่ ภกิษุออกบวชใหมด่ว้ยศรทัธา ยงั
ใหม(่ต่อการศกึษา) พงึคบกลัยาณมติรผูม้อีาชวีะบรสิทุธิไ์มเ่กยีจครา้น ภกิษุออก
บวชใหมด่ว้ยศรทัธา ยงัใหม่อยูใ่นหมูส่งฆ ์  พงึเป็นผูฉ้ลาดศกึษาพระวนิยั ภกิษุ
ออกบวชใหมด่ว้ยศรทัธา  ยงัใหม ่พงึเป็นผูฉ้ลาดในสิง่ทีค่วรและไมค่วร ไมค่วร
ประพฤตตินเป็นคนออกหน้าออกตา (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๔๙/๓๗๙) 

อปุาลิเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุบาลเีถระ ม ี๒ เรือ่ง แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อปุาลิเถราปทาน มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาต ิ ทา่นเกดิ

เป็นพราหมณ์ชือ่สชุาตะ เป็นผูค้งแก่เรยีน มชีื่อเสยีง มทีัง้ปรพิาชกและดาบส
จาํนวนมากพยายามทีจ่ะชกัชวนทา่นเขา้เป็นพวก แต่ทา่นไมย่อมนบัถอืใคร 
เมือ่พระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ อุบตัขิึน้ในโลกทรงแต่งตัง้ ภกิษุรปูหน่ึง
ไวใ้นตาํแหน่งพระวนิยัธร ทา่นจงึไดส้รา้งอารามถวายพระพุทธเจา้และปรารถนา
ตาํแหน่งนัน้ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นเวยีนเกดิเวยีนตายอยูแ่ตใ่นมนุษยแ์ละ
เทวดาหลายรอ้ยชาต ิ ไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๑,๐๐๐ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๔๑/๖๘) 

 2.อปุาลิเถราปทาน มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเคยบวชเป็นดาบส ไดอ้ภวิาทและกลา่วชมเชยพระพุทธเจา้พระ
นามวา่ปทุมุตตระ เพราะผลแห่งกรรมนัน้ ทา่นไดเ้กดิเป็นทา้วสกักะ ๑๘ ชาต ิ
เป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๒๕ ชาต ิ เป็นพระเจา้แผน่ดนิ ๓๐๐ ชาต ิ เป็นพระเจา้
ประเทศราชนบัชาตไิมถ่ว้น ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑/๑๖๗) 

อปุาลิปัญจกะ  : ชือ่ตอนหนึ่งในคมัภรีป์รวิาร แหง่พระวนิยัปิฎก ตอนทีว่า่อุปาลปัิญจกะ วา่ดว้ย
เรือ่งพระอุบาล ี๕ หมวด (ว.ิป.(ไทย) ๘/๔๑๓/๕๑๙)  

อปุาลิวงศ  ์  : ชื่อนิกายพระสงฆล์งักาทีบ่วชจากพระสงฆส์ยาม (พระอุบาลเีป็นหวัหน้านําคณะ
สงฆไ์ทยไปอุปสมบทกุลบตุรในประเทศลงักา เมือ่ พ.ศ. ๒๒๙๖ ในแผน่ดนิพระ
เจา้อยูห่วับรมโกษฐ ์ สมยัอยธุยาตอนปลาย) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์  
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อปุาลิวาทสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยวาทะของคหบดชีือ่อุบาล ี พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการสนทนาแบบถาม-ตอบและบรรยายโวหารแบบถาม-ตอบมี
อุปมาอุปไมยแก่นิครนถท์ฆีตปัสสแีละอุบาลคีหบด ีณ ปาวารกิมัพวนั เขตเมอืง
นาลนัทา นิครนถช์ือ่ทฆีตปัสสทีลูพระผูม้พีระภาคว่า ขา้พระองคไ์มไ่ดบ้ญัญตัิ
กรรมในการทาํชัว่ แต่บญัญตัทิณัฑะ(อาญา) ๓ อยา่ง คอื (๑) กายทณัฑะ (๒) 
วจทีณัฑะ (๓) มโนทณัฑะ ในทณัฑะเหลา่น้ี กายทณัฑะมโีทษมากทีส่ดุ พระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ พระองคก์ไ็มไ่ดบ้ญัญตัทิณัฑะในการทาํชัว่ แตบ่ญัญตักิรรม ๓ 
อยา่ง คอื (๑) กายกรรม (๒) วจกีรรม (๓) มโนกรรม ในกรรมเหลา่น้ี มโนกรรม
มโีทษมากทีส่ดุ 

  อุบาลคีหบดซีึง่เป็นสาวกของนิครนถ ์ไมพ่อใจทีอ่าจารยข์องตนถูกพระผูม้พีระ
ภาคโตก้ลบัมาอยา่งนัน้จงึเขา้ไปโตว้าทะ ๔ ขอ้ คอื  

  ๑. เรือ่งมโนสตัว(์สตัวท์ีม่แีต่ใจไมม่กีาย) มหีรอืไม่ 
  ๒. เรือ่งกรรมทีไ่มจ่งใจทาํกบักรรมทีจ่งใจทาํ อยา่งไหนมโีทษมากกวา่ 
  ๓. เรือ่งการทาํลายหมูบ่า้นดว้ยกาํลงัทางกายกบักาํลงัทางจติ(อทิธฤิทธิ)์ 

อยา่งไหนทาํไดเ้รว็กวา่กนั 
  ๔. เรือ่งฤาษทีาํป่าใหเ้ป็นป่าทบึเพราะพลงัจติใชห่รอืไม ่
  พระผูม้พีระภาคทรงสอบถามใหเ้ขาตอบตามคาํสอนของนิครนถน์าฏบุตรและ

ตามทีต่นเคยเหน็มา ๔ ประการ คอื 
  ๑. เรือ่งมโนสตัวม์(ีอนัไดแ้ก่พวกทีเ่กดิเป็นเทพ) 
  ๒. เรือ่งกรรมทีจ่งใจทาํมโีทษมากกวา่ 
  ๓. เรือ่งผูม้พีลงัจติสามารถทาํลายไดเ้รว็กวา่  
  ๔. เรือ่งฤาษสีามารถใชพ้ลงัจติทาํป่าใหท้บึได ้
  เมือ่จบการโตว้าทะ อุบาลคีหบดยีอมจาํนนแลว้จงึยอมรบัวา่ มโนกรรมมพีลงั

มากกวา่กายกรรมและวจกีรรมจรงิ แลว้แสดงตนเป็นอุบาสก ฟังอนุปุพพกีถาใน
สาํนกัของพระผูม้พีระภาคแลว้สาํเรจ็เป็นพระโสดาบนั และจากนัน้มากไ็ม่
ตอ้นรบัพวกนคิรนถอ์กี และเมือ่เขาไดพ้รรณาพระคุณของพระผูม้พีระภาคต่อ
หน้านิครนถนาฏบุตรวา่ ขา้พเจา้เป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นปราชญ์ 
ปราศจากโมหะ ทรงทาํลายกเิลสเครือ่งตรงึจติไดแ้ลว้ ทรงชาํนะมาร ไมม่ทุีกข ์มี
จติเสมอดว้ยด ี มมีารยาทเจรญิ มปํีญญาด ี ทรงขา้มกเิลสอนัปราศจากความ
เสมอ ปราศจากมลทนิไดเ้ป็นตน้ กถ็งึกบัทาํใหนิ้ครนถนาฏบุตรกระอกัโลหติอุ่น 
ๆ ออกจากปาก (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๕๖/๕๓) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คาํวา่ ปาวาริกมัพวนั หมายถงึสวนมะมว่งทีป่าวา
รกิเศรษฐสีรา้งเป็นวดัถวายพระผูม้พีระภาค (ม.ม.อ. ๒/๕๖/๓๙) 

อปุาลิสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.อปุาลิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพระอุบาลทีลูถามประโยชน์แห่งการบญัญตัิ

สกิขาบท พระอุบาลเีขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวายอภวิาทแลว้นัง่ ณ 
ทีส่มควร ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ พระตถาคตทรงบญัญตัสิกิขาบท ทรงแสดง
ปาตโิมกขแ์ก่เหล่าสาวกโดยอาศยัอํานาจประโยชน์เทา่ไร พระผูม้พีระภาคตรสั
ตอบวา่ ตถาคตบญัญตัสิกิขาบท แสดงปาตโิมกขแ์ก่เหล่าสาวกโดยอาศยัอาํนาจ
ประโยชน์ ๑๐ คอื (๑) เพือ่ความรบัวา่ดแีหง่สงฆ ์ (๒) เพือ่ความผาสกุแหง่สงฆ ์
(๓) เพือ่ขม่บุคคลผูเ้กอ้ยาก(ผูทุ้ศลีทีก่าํลงัล่วงละเมดิสกิขาบท) (๔) เพือ่ความ
อยูผ่าสกุแหง่เหล่าภกิษุผูม้ศีลีดงีาม (๕) เพือ่ปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิ
ในปัจจุบนั (๖) เพือ่กาํจดัอาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในอนาคต (๗) เพือ่ความ
เลื่อมใสของคนทีย่งัไมเ่ลื่อมใส (๘) เพือ่ความเลื่อมใสยิง่ขึน้ไปของคนทีเ่ลื่อมใส
แลว้ (๙) เพือ่ความตัง้มัน่แหง่สทัธรรม (๑๐) เพือ่เอือ้เฟ้ือวนิยั (องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๓๑/๘๑) 

 2.อปุาลิสตูร พระสตูรวา่ดว้ยพระอุบาลขีออนุญาตอยูป่่า พระอุบาลเีขา้เฝ้าพระ
ผูม้พีระภาค ณ ทีป่ระทบัแลว้กราบทลูวา่ ขา้พระองคป์รารถนาจะอาศยั
เสนาสนะอนัเงยีบสงดัคอืป่าโปรง่(หมายถงึป่าอยูน่อกเสาหลกัเขตเมอืงออกไป
อยา่งน้อยชัว่ ๕๐๐ธนู) และป่าทบึ(หมายถงึทีไ่ม่มคีนอยูอ่าศยัเลยเขตหมูบ่า้น
ไป) อยู ่พระผูม้พีระภาคจงึตรสัวา่ เสนาสนะอนัเงยีบสงดัเชน่นัน้อยูล่าํบาก ทาํ
วเิวก(หมายถงึกายวเิวก) ไดย้าก การอยู่โดดเดีย่วกอ็ภริมยไ์ดย้าก ป่าทัง้หลาย
เหน็จะชกันําจติของภกิษุผูย้งัไมไ่ดส้มาธ(ิหมายถงึอุปจารสมาธ ิ หรอือปัปนา
สมาธ ิ) ใหห้วาดหวัน่ 

  ตรสัวา่ ผูท้ีก่ล่าววา่ เรายงัไมไ่ดส้มาธ ิ จกัอาศยัเสนาสนะอนัเงยีบสงดัเชน่นัน้
อยู ่ พงึหวงัไดว้า่ จกัจมลง(หมายถงึจมลงเพราะกามวติก) หรอืจกัฟุ้งซ่าน
(หมายถงึฟุ้งซ่านเพราะพยาบาทวติกและวหิงิสาวติก) เปรยีบเหมอืนมหีว้งน้ํา
ใหญ่ ถา้มชีา้งใหญ่มาถงึเขา้แลว้คดิวา่ จะลงสูห่ว้งน้ําน้ีแลว้ลา้งหเูลน่บา้ง ลา้ง
หลงัเล่นบา้ง อาบ ดืม่ ขึน้มาแลว้หลกีไปตามปรารถนา แลว้กท็าํอยา่งนัน้ไดต้าม
ปรารถนา เพราะมรีา่งกายใหญ่ จงึลงน้ําลกึได ้ แต่ครัน้กระต่ายหรอืเสอืปลา
มาถงึหว้งน้ํานัน้แลว้คดิทีจ่ะทาํเหมอืนชา้งใหญ่นัน้ แลว้รบีลงสูห่ว้งน้ํานัน้ ไมท่นั
ไดพ้จิารณา กพ็งึหวงัไดว้า่ จกัจมลงหรอืจกัลอยขึน้ เพราะมรีา่งกายเลก็ จงึลงใน
หว้งน้ําลกึไมไ่ด ้ฉะนัน้ 



 

๖๖๓๓ 
 

 

  ตรสัต่อไปอกีวา่ เปรยีบเหมอืนเดก็อ่อนยงันอนหงาย เล่นมตูรและคถูของตน 
การเล่นนี้เป็นการเล่นของเดก็อ่อนโดยทัว่ไปหรอื เมือ่พระอุบาลทีลูตอบวา่ เป็น
อยา่งนัน้ จงึตรสัต่อไปวา่ สมยัต่อมา เดก็คนนัน้เจรญิเตบิโต มอีนิทรยีแ์ก่กลา้ขึน้ 
เล่นเครือ่งเล่นสาํหรบัเดก็ มเีล่นไถน้อยๆ เป็นตน้ การเล่นนี้ ยิง่กวา่ ประณีตกวา่
การเล่นทีม่มีาก่อนหรอื เมื่อไดร้บัคาํทลูตอบวา่ เป็นอยา่งนัน้ จงึตรสัต่อไปวา่ 
สมยัต่อมา เดก็คนนัน้เองเจรญิเตบิโตขึน้อกี มอีนิทรยีแ์ก่กลา้เตม็ที ่ อิม่เอบิพรัง่
พรอ้มดว้ยกามคุณ ๕ บาํเรอตนอยูด่ว้ยกามคุณ ๕ อนัน่าปรารถนา การเล่นนี้ยิง่
กว่า ประณีตกวา่การเล่นทีม่มีาก่อนหรอื เมือ่ไดร้บัคาํทลูตอบวา่ เป็นอยา่งนัน้ 
จงึตรสัวา่ ตถาคตอุบตัขิึน้มาในโลกเป็นพระอรหนัต ์ ตรสัรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ 
ทรงรูแ้จง้โลกนี้พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณ
พราหมณ์ เทวดา และมนุษยด์ว้ยตนเองแลว้ประกาศใหผู้อ้ื่นรูต้าม แสดงธรรมมี
ความงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลางและมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศ 
พรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น คหบดหีรอื
บุตรคหบดฟัีงธรรมแลว้เกดิศรทัธาในพระตถาคตพจิารณาเหน็วา่ ฆราวาสคบัแคบ 
เป็นทางมาแหง่ธุล ี บรรพชาปลอดโปรง่ การทีบุ่คคลผูอ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤติ
พรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้นนี้ มใิช่ทาํไดง้า่ย ทางทีด่ ีเราควรออกบวช
เป็นบรรพชติแลว้ไดอ้อกบวชเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสกิขาและสาชพีเสมอดว้ยภกิษุ
ทัง้หลาย ละเวน้จากการฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์เป็นตน้ สนัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกาย 
และบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง จะไป ณ ทีใ่ด ๆ กไ็ปไดท้นัทเีหมอืนนกบนิไป ณ ทีใ่ด ๆ 
กม็แีต่ปีกเป็นภาระ เป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่สาํรวมในอนิทรยี ์ ๖ คอื เมือ่เหน็รปูทางตา 
ฟังเสยีงทางห ู ดมกลิน่ทางจมกู ลิม้รสทางลิน้ ถกูตอ้งโผฏฐพัพะทางกาย รู้
ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ซึง่เมือ่ไมส่าํรวมแลว้ กจ็ะเป็นเหตใุห้
ถูกบาปอกุศลธรรมคอือภชิฌาและโทมนสัครอบงาํได ้จงึรกัษาอนิทรยี ์๖ ถงึความ
สาํรวมในอนิทรยี ์ ๖ และทาํความรูส้กึตวัในอริยิาบถต่าง ๆ การกา้วไป การถอย
กลบั เป็นตน้แลว้ ไปสูป่่ากด็ ี ไปสูโ่คนไมก้ด็ ี ไปสูเ่รอืนวา่งกด็ ี กน็ัง่คูบ้ลัลงักต์ัง้
กายตรง ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะหน้าแลว้ละนิวรณ์ ๕ ทีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ ทอน
กาํลงัปัญญา สงดัจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลายแลว้บรรลุปฐมฌาน ทตุยิฌาน 
ตตยิฌาน จตตุถฌาน อากาสานญัจายตนฌาน วญิญาณญัจายตนฌาน อา
กญิจญัญายตนฌาน เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน และสญัญาเวทยตินิโรธ
ตามลาํดบัอยู ่ 

  ตรสัถามอกีวา่ การบรรลุธรรมในแตล่ะขัน้แลว้อยูเ่ชน่นี้ ยิง่กวา่และประณีต
กว่าการอยูท่ ัง้หลายทีม่มีาก่อนหรอื เมื่อไดร้บัคาํทลูตอบวา่ เป็นอยา่งนัน้ จงึตรสั
วา่ สาวกทัง้หลายของเราเมือ่พจิารณาเหน็ธรรมแมน้ี้ในตน จงึอาศยัเสนาสนะ



 

๖๖๓๔ 
 

 

อนัเงยีบสงดัอยู ่ แต่สาวกของเราเหล่านัน้ยงัไม่บรรลปุระโยชน์ของตนก่อน เธอ
จงอยูใ่นสงฆเ์ถดิ เมือ่เธออยูใ่นสงฆ ์ความสาํราญจกัม ี (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๙/
๒๓๒) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ การทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงเตอืนใหพ้ระอุบาลอียูใ่น
ทา่มกลางสงฆ ์ ไมท่รงอนุญาตใหท้า่นอยูป่่า เพราะทรงเหน็วา่การอยูป่่าจะทาํให้
ทา่นบาํเพญ็วปัิสสนาธุระคอืการเจรญิวปัิสสนากมัมฏัฐานไดเ้พยีงดา้นเดยีว ไม่
สามารถบาํเพญ็คนัถธุระคอืการเรยีนพระคมัภรีใ์หส้าํเรจ็ได ้ แต่การอยูใ่น
ทา่มกลางสงฆ ์ จะทาํใหท้า่นบาํเพญ็ธุระไดท้ัง้ ๒ ดา้น และบรรลุพระอรหตัตผล
ไดด้ว้ย ทัง้จกัเป็นหวัหน้าในการสงัคายนาพระวนิยัปิฎก (องฺ.ทสก.อ. (บาล)ี๓/
๙๙/๓๗๑)  

อปุาสกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุบาสก พระผูม้พีระภาคทรงปรารภเรือ่งทีอุ่บาสกกราบทลูวา่มี
กจิธรุะทีจ่ะตอ้งทาํมาก จงึไมม่โีอกาสเขา้มาเฝ้าพระองค ์ ทรงเปล่งอุทานแสดง
ความมกีเิลสวา่เป็นเหตุก่อความเดอืดรอ้น แต่ความปราศจากกเิลส กล่าวคอืการ
บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ เป็นเหตุนําสขุมาให ้ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๕/๑๙๕) หมายถงึ
บุคคลทีป่ระกาศความเป็นอุบาสก ยอมรบันบัถอืพระรตันตรยัเป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ 
สมาทานรกัษาศลี ๕ ประการ (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๑๕/๑๙๕)  

อปุาสกตัตเทสนา :การแสดงความเป็นอุบาสก คอื ประกาศตนเป็นอุบาสกโดยถงึพระรตันตรยั
เป็นสรณะ ดปูระกอบในอมัพฏัฐสตูร เชน่พราหมณ์โปกขรสาตปิระกาศตนเป็น
อุบาสก (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๙๙/๑๐๙) 

อปุาสิกาสตูร :   พระสตูรวา่ดว้ยธรรมเป็นเหตุใหอุ้บาสกิาเกดิในนรกและสวรรค ์ พระผูม้พีระ
ภาคตรสัวา่ อุบาสกิาประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มดาํรงอยูใ่นนรก เหมอืนถูก
นําไปฝังไว ้คอื อุบาสกิาเป็นผูป้ระกอบดว้ยอกุศลกรรมบถ๑๐ มกีารฆา่สตัวเ์ป็น
ตน้ สว่นอุบาสกิาประกอบดว้ยธรรม ๑๐ ยอ่มดาํรงอยูใ่นสวรรค ์ เหมอืนไดร้บั
อญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ คอื อุบาสกิาเป็นผูป้ระกอบดว้ยกุศลกรรมบถ๑๐มกีารละ
เวน้ขาดจากการฆา่สตัวเ์ป็นตน้(องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๑๔/๓๕๒) 

อปุาหนชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยการใชศ้ลิปะในทางทีผ่ดิก่อใหเ้กดิโทษเหมอืนรองเทา้กดั มี
เนื้อความอธบิายวา่ นายหตัถาจารยโ์พธสิตัวส์อนวชิาใหแ้ก่ศษิยค์นหนึ่ง ต่อมา
ศษิยค์ดิลา้งครทูา้ประลองวชิาฝึกชา้งกบัอาจารยเ์พือ่ตอ้งการความเป็นหนึ่งจกั
ไดม้เีกยีรตยิศชือ่เสยีง ลาภสกัการะ แต่ศษิยส์ูไ้มไ่ดเ้พราะอาจารยย์งัสอนเคลด็
วชิาไมห่มด จงึถูกชาวเมอืงลงประชาทณัฑจ์นตาย พระโพธสิตัวเ์ขา้ไปกราบทลู
ใหพ้ระราชาทราบวา่ บุคคลเรยีนศลิปวทิยาเพือ่ความสขุแก่ตน แต่ศลิปวทิยาที่
คนเรยีนไมด่ยีอ่มนําความพนิาศมาให ้ เหมอืนรองเทา้ทีท่าํไมด่ยีอ่มกดัเทา้ 
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บณัฑติเรยีกคนทีเ่กดิในตระกลูตํ่า ไมใ่ชอ่ารยชนเรยีนศลิปวทิยาจากสาํนกั
อาจารยม์าเพือ่ฆา่ตนเองวา่เป็นอนารยชน  ศษิคดิลา้งคร ูเป็นคนอกตญัญ ูย่อม
ประสพกบัความพนิาศ  (ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๑๖๑/๑๐๘) 

อปุาหนทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุปาหนทายกเถระ มเีน้ือความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายรองเทา้คูห่น่ึงแดพ่ระ
ปัจเจกพทุธเจา้ เพราะผลแห่งทานนัน้ ท่านไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๐/๔๑๙) 

อปุาหนทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายรองเทา้ เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผู้
ถวายรองเทา้แดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๕๘๙-๕๙๖/๖๖) 

อปุาหนา :  รองเท้า (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
อปุารมัภจิตตตา : ความคดิแขง่ด,ี เป็นขอ้ ๓ ในธรรม ๓ คอือรยิานงั อทสัสนกมัยตา (ความ

ไมอ่ยากเหน็พระอรยิะ) สทัธมัมงั อโสตุกมัยตา(ความไมอ่ยากฟังพระสทัธรรม)อุ
ปารมัภจติตตา(ความคดิแขง่ด)ี,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้่า ความคดิแขง่ด ี
ความคดิแขง่ดเีนืองๆ กริยิาทีค่ดิแขง่ด ีกริยิาทีค่ดิแขง่ด ีเนืองๆ ภาวะทีค่ดิแขง่ดี
เนือง ๆ ความดถููก ความดหูมิน่ ความดแูคลน ความเป็นผูค้อยแสวงหาโทษ น้ี
เรยีกวา่ อุปารมัภจติตตา (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๙๓๔/๕๘๕) 

อเุปกขาธาต  ุ : ธาตุคอือุเบกขา, เป็นขอ้ ๕ ในธาตุ ๖ คอื ๑. สขุธาตุ(ธาตุคอืสขุ) ๒. ทุกขธาต ุ 
(ธาตุคอืทุกข)์  ๓. โสมนสัสธาตุ  (ธาตคุอืโสมนสั) ๔. โทมนสัสธาตุ  (ธาตุคอื
โทมนสั) ๕. อุเปกขาธาตุ (ธาตุคอือุเบกขา) ๖. อวชิชาธาตุ  (ธาตุคอือวชิชา) มี
ปรากฏในพหุธาตุกสตูร,ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ ความสาํราญทางใจก็
ไมใ่ช ่  ความไมส่าํราญทางใจกไ็มใ่ช ่  ความเสวยอารมณ์ทีไ่มทุ่กขไ์มส่ขุ อนัเกดิ
แต่เจโตสมัผสั กริยิาเสวยอารมณ์ทีไ่มทุ่กขไ์มส่ขุ  อนัเกดิแต่เจโตสมัผสั น้ี
เรยีกวา่อุเปกขาธาตุ (ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๒๕/๑๖๒, อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๑๘๐/๑๓๙) 

อเุปกขาสมัโพชฌงค  ์:  ธรรมทีเ่ป็นองคแ์ห่งการตรสัรูค้อือุเบกขา, เป็นขอ้ ๗ ในโพชฌงค ์๗,
ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ อุเปกขาสมัโพชฌงค ์ เป็นไฉน  ภกิษุนัน้เป็นผู้
วางเฉยดว้ยดซีึง่จติทีต่ัง้มัน่อยา่งนัน้  น้ีเรยีกวา่อุเปกขาสมัโพชฌงค ์ หรอืดงัคาํ
วา่ อุเปกขาสมัโพชฌงค ์  เป็นไฉน   อุเบกขาในธรรมภายในตนกม็ ี  ในธรรม
ภายนอกตนกม็ ี  อุเบกขาในธรรมภายในตน  กค็อือุเปกขาสมัโพชฌงค ์  ยอ่ม
เป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่  เพือ่ความตรสัรู ้ เพือ่นิพพานถงึอุเบกขาในธรรมภายนอก
ตน  กค็อือุเปกขาสมัโพชฌงค ์  ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่เพือ่ความตรสัรู ้  เพือ่
นิพพาน หรอืดงัคาํวา่  อุเบกขา  ความวางเฉย  ความเพง่เฉย  ความวางจติเป็น
กลาง อุเปกขาสมัโพชฌงค ์ น้ีเรยีกวา่ อุเปกขาสมัโพชฌงค ์  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
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๔๖๗/๓๕๙,๓๕/๔๖๙/๓๖๐,๓๕/๔๗๔/๓๖๓,๓๕/๔๗๖/๓๖๔,๓๕/๔๗๙/
๓๖๕,๓๕/๔๘๑/๓๖๖) 

อเุปกขาสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยจตุตถฌานทีม่สีตบิรสิทุธิเ์พราะอุเบกขา ทา่นพระอานนทไ์ดถ้าม
ทา่นพระสารบุีตรผูอ้ยู ่ณ วดัพระเชตวนัวา่ อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นกั สหีน้า
กบ็รสิทุธิผ์ดุผ่อง วนันี้ ท่านสารบุีตรอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร เมือ่ทา่นพระสารี
บุตรตอบวา่ เพราะละสขุและทุกขไ์ด ้ เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัไปก่อนแลว้ 
วนันี้ ผมเขา้จตุตถฌานไมม่ทุีกข ์ ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอุเบกขาอยู ่ผมนัน้
ไมไ่ดค้ดิวา่ เราเขา้จตตุถฌานอยู ่ เขา้จตุตถฌานแลว้ หรอืออกจากจตุตถฌาน
แลว้ จงึกล่าวชมวา่ เพราะทา่นพระสารบีุตรถอนอหงัการ มมงัการและมานานุสยั
ออกไดน้านแลว้ จงึไมม่คีวามคดิเชน่นัน้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๓๕/๓๔๔) 

อเุปกขินทรีย  ์: อนิทรยีค์อือุเบกขา, อนิทรยีค์อือุเบกขาเวทนา, เป็นขอ้ ๕ ในอนิทรยี ์๕ อกีนยั
หน่ึง คอื ๑.  สขุนิทรยี(์อนิทรยีค์อืความสขุกาย)๒.ทุกขนิทรยี(์อนิทรยีค์อืความ
ทุกขก์าย)๓. โสมนสัสนิทรยี(์อนิทรยีค์อืความสขุใจ)๔. โทมนสัสนิทรยี ์ (อนิทรยี์
คอืความทุกขใ์จ) ๕. อุเปกขนิทรยี(์อนิทรยีค์อือุเบกขา) ,ในธมัมสงัคณีและวภิงัค์
อธบิายความหมายไวว้า่ ความสาํราญทางใจกไ็มใ่ช ่ ความไมส่าํราญทางใจก็
ไมใ่ช ่ ความเสวยอารมณ์ทีไ่มทุ่กขไ์มส่ขุ อนัเกดิแตเ่จโตสมัผสั  กริยิาเสวย
อารมณ์ทีไ่มทุ่กขไ์มส่ขุ อนัเกดิแต่เจโตสมัผสั ในสมยันัน้ น้ีชือ่วา่อุเปกขนิทรยี์
,เป็นขอ้ ๑๔ ในอนิทรยี ์ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๑๐,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๒๗๐/
๓๐๓,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๕๐๕/๓๑๒,๑๙/๕๑๐/๓๒๐,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔/๑๒,๓๑/
๑๒๓/๑๙๑,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๑๕๔/๕๔,๓๔/๔๐๗/๑๑๘,๓๔/๔๔๐/๑๒๖,๓๔/
๔๖๖/๑๓๐,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๒๒๑/๑๙๗,๓๕/๒๒๒/๒๐๐) 

อโุปสถขนัธกะ : ชื่อขนัธกะที ่๒ แห่งคมัภรีม์หาวรรค พระวนิยัปิฎก วา่ดว้ยการทาํอุโบสถ คอื 
สวดปาฏโิมกขแ์ละอุโปสถกิะ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๓๒/๒๐๗) 

อโุปสถาวิมาน วมิานทีเ่กดิขึน้แก่นางอุโบสถาอุบาสกิา เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่นางอุโปสถา
อุบาสกิา เพราะไดป้ฏบิตัธิรรม รกัษาอุโบสถศลีเป็นประจาํ และไดถ้วายทานแด่
พระอรยิสงฆด์ว้ยความเคารพ แต่นางมใีจผกูพนักบัทพิยสมมตัใินสวนนนัทวนั 
ของเหล่าเทพชัน้ดาวดงึสจ์นเกนิไป มไิดป้ฏบิตัธิรรมใหส้งูขึน้ตามพระพทุธดาํรสั 
นางจงึไปเกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์และอยูท่ีน่ัน้ถงึ ๖๐,๐๐๐ ปีทพิย ์แลว้กลบัไป
เกดิในโลกมนุษยอ์กี ทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระปลอบใจนางวา่ พระผูม้พีระ
ภาคทรงพยากรณ์ไวว้า่นางจะบรรลุโสดาปัตตผิลเมื่อกลบัไปเกดิเป็นมนุษยอ์กี 
(ข.ุว.ิ(ไทย)๒๖/๒๒๙/๓๙) 
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อโุปสถิกภตั :  อาหารทีเ่ขาถวายในวนัอุโบสถ คอื วนัพระ ในเดอืนหน่ึงสีว่นั, เป็นของจาํพวก
สงัฆภตัหรอือุทเทสภตันัน่เอง แต่มกีาํหนดวนัเฉพาะคอื ถวายเนื่องในวนัอุโบสถ 
ดงัคาํในมหาวรรค นิสสยั ๔ วา่ บรรพชาอาศยัโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลี
แขง้เธอพงึทาํอุตสาหะในโภชนะคอืคาํขา้วทีพ่งึไดด้ว้ยปลแีขง้นัน้จนตลอดชวีติ  
อตเิรกลาภ  คอื สงัฆภตั อุทเทสภตั  นิมนัตนภตั สลากภตั ปักขกิภตั อุโปสถกิ
ภตั  ปาฏปิทกิภตั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑)  

  ฎกีาอธบิายวา่ อุโปสถกิภตั คอืภตัตาหารถวายในวนัอุโบสถ (สารตฺถ.ฏกีา ๓/
๗๑-๗๓/๒๘๕)  

อโุปสถศีล : ศลีอุโบสถ หมายถงึศลีทีส่มาทานรกัษาในวนัอุโบสถ วนัขึน้-แรม ๘ คํ่า ๑๔ หรอื 
๑๕ คํ่าแหง่ปักษ์ มปีรากฏในอุโปสถกิอติถวีตัถุ หรอืดงัคาํในอุตตราวมิานที่
เทพธดิากล่าวไวว้า่ ดฉินัเขา้จาํอุโปสถศลีซึง่ประกอบดว้ยองค ์๘  ทกุวนั ๑๔ คํ่า 
๑๕ คํ่าและ ๘ คํ่าแหง่ปักษ์ และตลอดปาฏหิารยิปักษ์ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๓๕/๗๔, 
ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๒๙/๒๒) 

อโุปสถสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยอุโบสถ ม ี๘ สตูร แปลความหมาย เหมอืนกนั ๕ สตูร ต่างกนั ๓ 
สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 

 1.อโุปสถสูตร ภกิษุรปูหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูป้ระทบัอยู ่ณ วดัพระเช
ตวนัแลว้ทลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจยัใหน้าคทีเ่ป็นอณัฑชะรกัษาอุโบสถ
และสละกายได ้

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เพราะนาคทีเ่ป็นอณัฑชะบางพวกคดิวา่ พวกเรา
เป็นผูม้ปีกตกิระทาํกรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจาและใจ หลงัจากตายแลว้ จงึเขา้ถงึ
ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกนาคทีเ่ป็นอณัฑชะ ถา้วนันี้ พวกเราพงึประพฤติ
สจุรติดว้ยกาย วาจาและใจ หลงัจากตายแลว้ พวกเรากจ็ะพงึไปเกดิในสคุตโิลก
สวรรค ์ เชญิพวกเราประพฤตสิจุรติดว้ยกาย วาจาและใจในบดัน้ีเถดิ จงึพากนั
รกัษาอุโบสถและสละกายได ้(ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๔๔/๓๕๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ กรรมทัง้ ๒ หมายถงึ (ส.ํข.อ. ๒/๓๔๓-๒๙๑/๓๘๑)  
 2.อโุปสถสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้

ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหน้าคที่
เป็นชลาพชุะรกัษาอุโบสถและสละกายได ้ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัตอบโดยนยั
แหง่อุโปสถสตูรในสงัยตุนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๔๕/๓๕๒) 

 3.อโุปสถสูตร (ตติย) (สตูรที ่ ๓) ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผู้
ประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหน้าคที่
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เป็นสงัเสทชะรกัษาอุโบสถและสละกายได ้ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัตอบโดยนยั
แหง่อุโปสถสตูรในสงัยตุนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๔๖/๓๕๒) 

 4.อโุปสถสูตร (จตตุถ) (สตูรที ่๔ ) ภกิษุรปูหนึ่งเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคผูป้ระทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัแลว้ทลูถามวา่ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัให้
นาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะรกัษาอุโบสถและสละกายได ้ พระผูม้พีระภาคไดต้รสัตอบ
โดยนยัแหง่อุโปสถสตูรในสงัยตุนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๓๔๗/๓๕๓) 

 5.อโุปสถสูตร พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ ปราสาทของนางวสิาขามคิาร
มาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวตัถ ีตรสักบันางวสิาขามหาอุบาสกิาวา่ อุโบสถ 
๓ คอื (๑) โคปาลอุโบสถ (อุโบสถทีป่ฏบิตัเิหมอืนคนเลีย้งโค) หมายถงึคนรกัษา
อุโบสถเพยีงคดิวา่ พรุง่นี้จะไดข้องเคีย้วอยา่งนี้ ของบรโิภคอยา่งนี้ เหมอืนคน
เลีย้งโคคดิเพยีงวา่ พรุง่นี้จะตอ้นโคไปทีโ่น้น ทีน้ี่ เพือ่หากนิ เป็นตน้ ผูน้ัน้มใีจ
ประกอบดว้ยอภชิฌา ยอ่มใหว้นัเวลาผา่นไปดว้ยโลภะ ฉะนัน้ (๒) นิคัณฐ
อุโบสถ (อุโบสถทีป่ฏบิตัอิยา่งพวกนิครนถ)์ หมายถงึพวกเดยีรถยีช์กัชวนพวก
สาวกใหล้งอาชญาในสตัวท์ัง้หลายทีอ่ยูใ่นทศิทัง้ ๔ ทศิ เกนิ ๑๐๐ โยชน์ เมือ่
เป็นเชน่นี้ พวกนิครนถช์ือ่วา่ชกัชวนเพือ่อนุเคราะหส์ตัวบ์างพวก ไมอ่นุเคราะห์
สตัวบ์างพวกในวนัอุโบสถ พวกนิครนถช์กัชวนสาวกอยา่งนี้วา่ มาเถดิ พอ่คุณ 
ทา่นจงทิง้ผา้ทุกชิน้ แลว้กล่าวอยา่งนี้วา่ เราไมเ่ป็นกงัวลของใคร ๆ ในทีไ่หน ๆ 
และตวัเรากไ็มม่คีวามกงัวลในบคุคลและสิง่ของใด ๆ ในทีไ่หน ๆ แตค่นที่
เกีย่วขอ้งกบัเขา กร็ูว้า่ใครเป็นใคร แมเ้ขากร็ูช้ดัวา่ ทา่นเหล่านัน้เป็นใคร จงึทาํ
ใหพ้วกนิครนถเ์หล่านัน้ชกัชวนในการพดูเทจ็ ในเวลาทีค่วรชกัชวนในการพดูคาํ
สตัย ์ กรรมนัน้จดัเป็นมสุาวาท พอล่วงราตรนีัน้ไป เขาบรโิภคโภคะเหล่านัน้ที่
เจา้ของไมไ่ดใ้ห ้กรรมนัน้จดัเป็นอทนินาทาน อุโบสถทัง้ ๒ น้ี ไมม่ผีลมาก ไมม่ี
อานิสงสม์าก (๓) อริยอุโบสถ (อุโบสถทีป่ฏบิตัอิยา่งพระอรยิสาวก) หมายถงึ ใน
เบือ้งตน้ คนทีท่าํจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ไดด้ว้ยความเพยีร โดยการระลกึถงึ
สิง่ทีค่วรระลกึ ๕ อยา่ง คอื (๑) พระพทุธเจา้ (๒) พระธรรม (๓) พระสงฆ ์ (๔) 
ศลี (๕) เทวดา ทัง้ ๕ อยา่งนี้ ยอ่มทาํใหจ้ติของผูร้ะลกึมคีวามผอ่งใส เกดิความ
ปราโมทย ์ ละความเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้ การระลกึถงึพระพทุธเจา้ เรยีกวา่
รกัษาพรหมอุโบสถ อยูร่ว่มกบัพรหม การระลกึถงึพระธรรม เรยีกวา่รกัษาธมัม
อุโบสถ อยูร่ว่มกบัพระธรรม การระลกึถงึพระสงฆ ์ เรยีกวา่สงัฆอุโบสถ อยู่
รว่มกบัพระสงฆ ์ การระลกึถงึศลี เรยีกวา่สลีอุโบสถ อยูร่ว่มกบัศลี การระลกึถงึ
เทวดา เรยีกวา่รกัษาเทวตาอุโสบถ  
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  เพราะการระลกึถงึอุโบสถทัง้ ๕ น้ี ยอ่มทาํใหจ้ติของผูร้ะลกึมคีวามผอ่งใส เกดิ
ความปราโมทย ์ ละความเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้ เมือ่เป็นเชน่นี้ อรยิสาวกพงึ
เหน็ประจกัษว์า่ พระอรหนัตท์ัง้หลาย (๑) เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ (๒) เวน้ขาด
จากการลกัทรพัย ์ (๓) ละพฤตกิรรมอนัเป็นขา้ศกึแก่พรหมจรรย ์ (๔) เวน้ขาด
จากการพดูเทจ็ (๕) เวน้ขาดจากการดืม่น้ําเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตุแหง่
ความประมาท (๖) ฉนัมือ้เดยีวไมฉ่นักลางคนื (๗) เวน้ขาดจากการฟ้อนราํ ขบั
รอ้ง ประโคมดนตร ี การดกูารละเล่นอนัเป็นขา้ศกึแกกุ่ศล (๘) เวน้ขาดจากที่
นอนสงูและทีน่อนใหญ่ พระอรยิสาวกเมือ่ปฏบิตัคิรบทัง้ ๘ น้ี ชือ่วา่ทาํตามพระ
อรหนัตแ์ละรกัษาอุโบสถ  

  อรยิอุโบสถน้ี มผีลานิสงสม์ากกวา่การครองราชยข์องพระเจา้จกัรพรรด ิ ผู้
ครอบครองทัง้ ๑๖ แควน้ คอื องัคะ มคธะ กาส ีโกสละ วชัช ีมลัละ เจต ีวงัสะ กุ
รุ ปัญจาละ มจัฉะ สรุเสนะ อสัสกะ อวนัต ี คนัธาระ กมัโพชะ ซึง่สมบรูณ์ดว้ย
แกว้ ๗ ประการ เพราะราชสมบตัขิองมนุษย ์ เมือ่นําไปเปรยีบกบัสขุทีเ่ป็นทพิย์
ถอืวา่เป็นของเลก็น้อย บุคคลผูร้กัษาอุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์ ๘ ตลอดวนั
หน่ึงกบัคนืหนึ่ง หลงัจากตายแลว้จะไปเกดิอยูร่ว่มกบัเทวดาชัน้จาตุมหาราช 
ดาวดงึส ์ยามา ดุสติ นิมมานรด ีและปรนิมมติวสวตัด ีซึง่มอีายยุนืยาวมากกวา่
กนัเป็นลาํดบัไป(องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๗๑/๒๗๙) 

 6.อโุปสถสูตร พระสตูรวา่ดว้ยทรงสรรเสรญิภกิษุในวนัอุโบสถ พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ณ บุพพาราม เขตกรุงสาวตัถ ีตรสัชมเชยภกิษุบรษิทัผูน่ิ้งเงยีบในวนั
อุโบสถ แลว้ทรงแสดงภกิษุ ๔ จาํพวก คอื ภกิษุ (๑) ผูถ้งึความเป็นเทวดาคอืผู้
ไดร้ปูฌาน ๔ (๒) ผูถ้งึความเป็นพรหมคอืผูเ้จรญิอปัปมญัญา ๔ (๓) ผูถ้งึความ
เป็นอเนญชาคอืผูไ้ดอ้รปูฌาน ๔ (๔) ผูถ้งึความเป็นอรยิะคอืผูรู้ช้ดัอรยิสจั ๔ 
ตามความเป็นจรงิ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๙๐/๒๗๓) 

 7.อโุปสถสูตร พระสตูรวา่ดว้ยเหตทุีพ่ระพทุธเจา้ไมท่รงแสดงปาตโิมกข ์พระผูม้ี
พระภาคประทบัอยู ่ ณ วดับุพพาราม เขตกรงุสาวตัถ ี ในวนัอุโบสถวนัหนึ่ง ทรงมี
ภกิษุสงฆแ์วดลอ้ม พระอานนทก์ราบทลูอาราธนาใหพ้ระองคท์รงแสดงพระ
ปาตโิมกขแ์ก่ภกิษุทัง้หลาย แต่พระองคท์รงนิ่ง พระอานนทก์ราบทลูอาราธนาถงึ ๒ 
ครัง้กท็รงนิ่ง (เหตุทีท่รงนิ่ง อรรถกถาอธบิายวา่พระองคไ์มท่รงยกปาตโิมกขข์ึน้
แสดง เพราะทรงมุง่อนุเคราะหภ์กิษุทุศลีทีม่อียูใ่นบรษิทั หากพระองคท์รงยก
ปาตโิมกขข์ึน้แสดง ศรีษะของภกิษุทุศลีจกัแตก ๗ เสีย่ง) พอถงึครัง้ที ่๓ จงึตรสั
วา่ บรษิทัไม่บรสิทุธิ ์ พระมหาโมคคลัลานะคดิวา่ พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งน้ี
หมายถงึใครกนั แลว้จงึกําหนดจติตรวจดภูกิษุสงฆทุ์กรปูจงึไดเ้หน็บุคคลทุศลีนัง่
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อยูใ่นทา่มกลางสงฆ ์ แลว้จงึลุกจากอาสนะเขา้ไปหาบคุคลนัน้ไดก้ลา่วกบัเขา ๓ 
ครัง้วา่ ทา่นจงลุกขึน้ พระผูม้พีระภาคทรงเหน็ทา่นแลว้ ทา่นไมม่สีงัวาสกบัภกิษุ
ทัง้หลาย เมือ่พระมหาโมคคลัลานะกลา่วอยา่งนี้แลว้ เขายงันิ่งอยู ่ พระเถระจงึ
จบัแขนเขาฉุดใหอ้อกไปภายนอกซุม้ประต ู ใสก่ลอนแลว้เขา้เฝ้ากราบทลูวา่ ขา้
พระองคใ์หบุ้คคลนัน้ออกไปพน้แลว้ บรษิทับรสิทุธิแ์ลว้ ขอพระผูม้พีระภาคทรง
โปรดยกพระปาตโิมกขข์ึน้แสดงแก่ภกิษุทัง้หลายเถดิ 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ น่าอศัจรรยจ์รงิ โมฆบุรุษนี้ ดือ้อยูจ่นตอ้งฉุดแขนไล่
ออกไป แลว้รบัสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ตัง้แต่บดัน้ีไป เธอทัง้หลายพงึทาํอุโบสถ 
พงึยกปาตโิมกขข์ึน้แสดง ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไป เราจกัไมท่าํอุโบสถ จกัไมย่ก
ปาตโิมกขข์ึน้แสดง เป็นไปไมไ่ดท้ีต่ถาคตจะยกปาตโิมกขข์ึน้แสดง ในเมือ่บรษิทั
ไมบ่รสิทุธิ ์ แลว้ตรสัวา่ ธรรมทีน่่าอศัจรรยใ์นธรรมวนิยั ๘ เปรยีบเทยีบกบัสิง่ที่
น่าอศัจรรย ์ ในมหาสมทุร ๘ เหมอืนในปหาราทสตูร (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๐/
๒๕๒) 

 8.อโุปสถสูตร พระสตูรวา่ดว้ยอุโบสถกรรม คอืในวนัอุโบสถวนัหนึ่ง ขณะทีพ่ระ
ผูม้พีระภาค ประทบัอยู ่ณ บุพพาราม เขตกรุงสาวตัถ ีมภีกิษุสงฆแ์วดลอ้ม ทา่น
พระอานนทเถระ ทลูอาราธนาใหท้รงแสดงพระปาตโิมกขแ์ก่ภกิษุทัง้หลาย แต่
พระองคท์รงนิ่ง ทา่นพระอานนทเถระกราบทลูถงึ ๒ ครัง้ กท็รงน่ิง พอถงึครัง้ที ่
๓ จงึตรสัวา่บรษิทัไม ่บรสิทุธิ ์ทรงหมายถงึในบรษิทันัน้มภีกิษุผูท้ศุลีอยูด่ว้ย ถา้
ทรงแสดงพระปาตโิมกข ์ ศรีษะของภกิษุผูทุ้ศลีจะแตกเป็น ๗ เสีย่ง ทีไ่มท่รง
แสดงเพราะทรงมุง่อนุเคราะห ์ ภกิษุนัน้ ทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระจงึขอรอ้ง
ใหภ้กิษุนัน้ลุกขึน้ออกไปเสยี ภกิษุนัน้ถกูขอรอ้งถงึ ๓ ครัง้ กย็งันิ่งอยูอ่ยา่งนัน้ 
ทา่นพระมหาโมคคลัลานเถระจงึฉุดแขนดงึออกไปนอกซุม้ประตแูลว้ใสก่ลอน 
กราบทลูวา่บรษิทับรสิทุธิแ์ลว้ พระผูม้พีระภาค จงึรบัสัง่ใหภ้กิษุสงฆท์าํอุโบสถ 
แสดงอาณาปาตโิมกข(์สกิขาบทบญัญตั)ิ ทรงงดการแสดงโอวาทปาตโิมกขท์ี่
ทรงแสดงมาเป็นเวลา ๒๐ ปี ทัง้นี้เพราะทรงปฏบิตัติามพทุธประเพณีทีว่า่ 
เมือ่ใดพบวา่บรษิทัไมบ่รสิทุธิ ์ เมือ่นัน้ พระพทุธเจา้ทุกพระองคจ์ะไมท่รงทาํ
อุโบสถและแสดงพระปาตโิมกขใ์นสว่นพทุธโอวาทอกีต่อไป แตเ่พือ่มใิหอุ้โบสถ
ขาดไป จงึทรงอนุญาตใหส้งฆแ์สดงปาตโิมกขใ์นสว่นพทุธอาณาแทน 

  จากนัน้ทรงแสดงวา่ ธรรมวนิยัมธีรรมน่าอศัจรรย ์ ๘ ประการ เหมอืนกบั
มหาสมทุรมสีิง่น่าอศัจรรย ์ ๘ ประการ ทรงเปล่งอุทานมสีาระสาํคญัวา่ภกิษุผู้
ตอ้งอาบตัแิลว้ปิดบงัไว ้ยอ่มเป็นเหตุใหต้อ้งอาบตัอิื่น ๆ อกี แต่เมือ่เปิดคอืแสดง
อาบตัแิก่ภกิษุอื่น ยอ่มเป็นเหตุใหพ้น้จากอาบตันิัน้ และสงัวรระวงัต่อไปไมต่อ้ง
อาบตัอิื่น ๆ อกี (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๔๕/๒๖๐,ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๔๕/๓๒๗) 



 

๖๖๔๑ 
 

 

อโุปสถา, ชื่อ : ชือ่อุบาสกิาคนหน่ึง ชาวเมอืงสาเกต มนีามวา่อุโบสถ ศรทัธา สมบรูณ์ดว้ยศลี 
และยนิดแีจกจา่ยทานทุกเมือ่ ดงัคาํในอุโปสถาวมิานวา่  เทพธดิานัน้ดใีจทีพ่ระ
มหาโมคคลัลานเถระถาม จงึตอบปัญหาผลกรรมไปตามทีพ่ระเถระถามวา่ 
ชาวเมอืงสาเกตรูจ้กัดฉินัในนามวา่อุโปสถา ดฉินัเป็นอุบาสกิาอยูใ่นเมอืงสาเกต 
เป็นผูม้ศีรทัธา สมบรูณ์ดว้ยศลี และยนิดแีจกจา่ยทานทุกเมือ่ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/
๒๓๓/๓๙) 

อโุปสถิกอิตถีวตัถ ุ: เรือ่งหญงิผูร้กัษาอุโบสถศลี พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความนี้แก่นางวสิาขา
และหญงิผูร้กัษาอุโบสถศลีประมาณ  ๕๐๐  คนวา่  คนเลีย้งโคใชท้อ่นไมไ้ล่ตอ้น
ฝงูโคไปยงัทีห่ากนิ  ฉนัใด ความแก่และความตาย  กไ็ล่ตอ้นอายขุองสตัว์
ทัง้หลายไป  ฉนันัน้ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๓๕/๗๔) 

อพุพรี, พระนาง : 1.ชือ่พระมเหสขีองพระเจา้พรหมทตั ผูเ้ป็นพระราชโอรสของพระเจา้จฬูนี 
แหง่กรุงปัญจาละ เมือ่พระเจา้พรหมทตัสวรรคต กก็รรแสง และไดฟั้งคตธิรรมวา่
นางเป็นมเหสขีองพระเจา้พรหมทตัมากมายจากดาบส จงึออกบวชเป็นดาบสนีิ
แลว้ไปเกดิในพรหมโลก ดงัคาํในอุพพรเีปตวตัถุวา่ พระนางอุพพรมีเหสขีอง
พระองค ์ เสดจ็ไปยงัพระเมรุมาศแลว้ทรงกรรแสงอยูเ่มือ่ไมเ่หน็พระเจา้พรหมทตั 
กท็รงกรรแสงวา่พรหมทตั ๆ ...พระนางอุพพรฟัีงคาํสภุาษติของดาบสผูเ้ป็น
สมณะนัน้แลว้ ถอืบาตรจวีรออกบวชเป็นบรรพชติ ครัน้ออกบวชแลว้เป็นผูส้งบ
เจรญิเมตตาจติ เพือ่บงัเกดิในพรหมโลก (ว.ิเปต.(ไทย) ๒๖/๓๖๙/๒๒๕) 

 2.ชือ่พระเทวขีองพระเจา้อสัสกะ มปีรากฏในอสัสกชาดก ดงัคาํพระนางอุพพรี
เทวขีองพระเจา้อสัสกะสวรรคตไปเกดิเป็นหนอน ไดก้ล่าวเป็นภาษามนุษยใ์น
ทา่มกลางบรษิทัว่า สถานทีน้ี่ขา้พเจา้ไดเ้ทีย่วเล่น กบัพระเจา้อสัสกะพระสวามี
สดุทีร่กั ผูม้พีระประสงคต์ามความใคร ่ ความสขุและความทุกขเ์ก่า ๆ ถูก
ความสขุและความทุกขใ์หม่ ๆ ปิดบงัไวเ้พราะฉะนัน้  แมลงจงึเป็นทีร่กัของ
ขา้พเจา้ ยิง่กวา่พระเจา้อสัสกะเสยีอกี (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๑๓/๙๔) 

อพุพรีเปตวตัถ ุ: เรือ่งพระนางอุพพรกีบัเปรต เป็นเรือ่งอดตีทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงยกขึน้แสดง
แก่อุบาสกิาชาวกรุงสาวตัถคีนหนึ่งทีก่าํลงัเศรา้โศกถงึสาม ี ผูต้ายจากโลกนี้ไป 
ทาํใหน้างไดบ้รรลุโสดาปัตตผิลเรือ่งอดตีนัน้คอืพระนางอุพพรอีคัรมเหสขีองพระ
เจา้จฬูนีพรหมทตัผูค้รองกบลินคร แควน้ปัญจาละ พระนางทรงเศรา้โศกถงึพระ
สวามทีีส่วรรคตไปเหมอืนคนบา้ พระดาบส(พระโพธสิตัว)์มาเฝ้าพระนางและได้
ถวายโอวาทแก่พระนางทาํใหท้รงไดส้ตแิละทรงออกผนวชเจรญิเมตตาจติ
ปรารถนาจะไปเกดิในพรหมโลก (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๓๖๘/๒๒๕) 



 

๖๖๔๒ 
 

 

อพุพาหิกวิธี : กริยิาทีถ่อนนําไป, การเลอืกแยกออกไป, หมายถงึวธิรีะงบัววิาทาธกิรณ์ในกรณี
ทีท่ีป่ระชุมสงฆม์คีวามไมส่ะดวก ดว้ยเหตุอย่างใดอยา่งหน่ึงสงฆจ์งึเลอืกภกิษุ
บางรปูในทีป่ระชุมนัน้ตัง้เป็นคณะ แลว้มอบเรือ่งใหนํ้าเอาไปวนิิจฉยั (เป็น
ทาํนองตัง้คณะกรรมการพเิศษ) ดงัคาํในจฬูวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  ถา้เมือ่ภกิษุเหล่านัน้วนิิจฉยัอธกิรณ์นัน้อยู ่มเีสยีงเซง็แซ่เกดิขึน้ไมม่ทีี่
สิน้สดุและไมม่ใีครทราบความแหง่ถอ้ยคาํทีก่ล่าวแลว้นัน้ เราอนุญาตใหร้ะงบั
อธกิรณ์เหน็ปานนี้ดว้ยอุพพาหกิวธิ ี(ว.ิจ.ู(ไทย) ๖/๒๓๑/๓๔๙,๖/๒๓๒/๓๕๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า อุพพาหกิวธิ ี คอื วธิรีะงบัววิาทาธกิรณ์ ในกรณีที่
ประชุมสงฆม์คีวามไมส่ะดวกดว้ยเหตบุางอยา่ง สงฆจ์งึ  เลอืกภกิษุบางรปูในที่
ประชุมนัน้ ตัง้เป็นคณะแลว้มอบเรือ่งใหนํ้าไปวนิิจฉยั (ว.ิอ. ๓/๒๓๑/๒๙๙)  

อพุภตกสณัฐาคาร :ทอ้งพระโรงชือ่อุพภตก เป็นทอ้งพระโรง หรอืหอประชุมทีส่รา้งขึน้ใหม่
ของมลัลกษตัรยิแ์หง่เมอืงปาวา มลัลกษตัรยิท์ลูอาราธนาพระพทุธเจา้ไปประทบั
พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ เพือ่เป็นสริมิงคลก่อนจะเปิดใชง้าน ณ ทีน้ี่ พระสารบีุตรได้
แสดงสงัคตีสิตูร อนัเป็นตน้แบบของการสงัคายนา ดงัคาํวา่   ทอ้งพระโรงหลงั
ใหมอ่นัมนีามวา่อุพภตกะทีพ่วกเจา้มลัละกรุงปาวา  โปรดใหส้รา้งสาํเรจ็แลว้ได้
ไมน่าน  ยงัไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์  หรอืใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษยเ์ขา้พกัอาศยัเลย 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๗/๒๔๗)   

อพุพาหิกาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยคุณสมบตัขิองภกิษุผูร้ ือ้ฟ้ืนอธกิรณ์ พระอุบาลทีลูถาม
พระผูม้พีระภาควา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรมเทา่ไร สงฆพ์งึสมมตใิหเ้ป็นผูร้ ือ้ฟ้ืน
อธกิรณ์ (เรือ่งทีส่งฆต์อ้งดาํเนินการม ี๔ มวีวิาทาธกิรณ์ เป็นตน้)ได ้พระผูม้พีระ
ภาคตรสัตอบวา่ ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๑๐ สงฆพ์งึสมมตใิหเ้ป็นผูร้ ือ้ฟ้ืน
อธกิรณ์ได ้คอื ภกิษุ (๑) มศีลี สาํรวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์(๒) เป็นพหสูตู 
ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมาก (๓) ทรงจาํปาตโิมกขท์ัง้สอง(คอื มหาวภิงัค ์
(ภกิขวุภิงัค)์ วา่ดว้ยสกิขาบทในปาตโิมกขฝ่์ายภกิษุ ๒๒๗ ขอ้ และภกิขนีุวภิงัค ์
วา่ดว้ยสกิขาบทฝ่ายภกิษุณี ๓๑๑ ขอ้) ไดด้ ี จาํแนกไดด้ ี ใหเ้ป็นไปไดด้โีดย
พสิดาร วนิิจฉยัไดด้โีดยสตูร โดยอนุพยญัชนะ  (๔) เป็นผูต้ ัง้มัน่ ไมง่อ่นแงน่ใน
วนิยั (๕) เป็นผูส้ามารถปรบัคูค่วามทัง้ ๒ ฝ่ายใหย้นิยอมกนัได ้ ใหส้าํนึกตวั ให้
เพง่พนิิจด ู ใหเ้หน็ผล ใหเ้ลื่อมใส (๖) เป็นผูฉ้ลาดในการระงบัอธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้ 
(๗) รูอ้ธกิรณ์ (๘) รูเ้หตุเกดิอธกิรณ์ (๙) รูค้วามดบัอธกิรณ์ (๑๐) รูว้ธิปีฏบิตัเิพือ่
ระงบัอธกิรณ์ (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๓๓/๘๓) 

อพุพิทธะ, กษตัริย  ์: ชือ่กษตัรยิอ์งคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระมหากสัสปเถระ  ดงัคาํใน
มหากสัสปเถราปทาน ทีท่า่นพระเถระกลา่วถงึอดตีชาตขิองตนสรุปความไดว้า่ 



 

๖๖๔๓ 
 

 

ขา้พเจา้ทาํจติใหเ้ลื่อมใสในหอ้งบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุนัน้ สรา้งกุศลเป็นอนั
มากแลว้ระลกึถงึบุพกรรมแลว้ จงึไปเกดิยงัสวรรคช์ัน้ไตรทพิย ์ แสงสวา่งแหง่
เรอืนยอดซึง่โชตชิว่งอยูเ่หลา่นัน้ไดส้วา่งเจดิจา้ ขา้พเจา้ปกครองเทวดาทัง้ปวง 
น้ีเป็นผลแหง่บุญกรรม ในกปัที๖่๐,๐๐๐  (นบัแต่กปัน้ีไป) ขา้พเจา้เป็นกษตัรยิ์
นามวา่อุพพทิธะ  มชียัชนะ มทีวปีทัง้  ๔  เป็นขอบเขต  ครองแผน่ดนิ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๔๑๑/๖๓) 

อพุพิรีเถรีคาถา : ภาษติของพระอุพพริเีถร,ีคาถาของพระอุพพริเีถร ี ทา่นพระอุพพริเีถร(ีบรรลุ
พระอรหตัแลว้) เมือ่จะกราบทลู ไดก้ล่าววา่ ลกูศรคอืความโศกทีเ่หน็ไดย้าก  ซึง่
เสยีบทีห่ทยัหมอ่มฉนั หมอ่มฉนัถอนขึน้ไดแ้ลว้ เพราะพระองคไ์ดท้รงชว่ย
บรรเทาความ โศกถงึธดิาของหมอ่มฉนัซึง่ถูกความโศกครอบงาํ วนันี้หมอ่มฉนั
นัน้ถอนลกูศรคอืความโศกขึน้ไดแ้ลว้ หมดความอยาก  ดบัรอบแลว้ ไดถ้งึมุนี
พระพทุธเจา้ พระธรรมและพระสงฆว์า่เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๑/
๕๖๓) 

อพุภตกะ, ท้องพระโรง : ชือ่ทอ้งพระโรงแหง่หนึ่ง แหง่กรุงปาวา เป็นหอประชุมทีพ่ระเจา้มลั
ลกษตัรยิส์รา้งขึน้ ทลูอาราธนาพระพทุธเจา้ไปประทบัพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ เพือ่
เป็นสริมิงคลกอ่นจะเปิดใชง้าน ณ ทีน้ี่ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๙๗/๒๔๗) ; ดอุูพภ
ตกสณัฐาคาร  

อภุโตบญัญตัิ : พระบญัญตัโิดยสงฆ ์ ๒ ฝ่าย คอื ภกิษุสงฆแ์ละภกิษุณีสงฆ ์ ดงัคาํในปรวิาร   
คาํถาม – คาํตอบสถานทีบ่ญัญตัเิป็นตน้ในปาราชกิกณัฑว์า่ พระผูม้พีระภาค
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้  ผูท้รงรู ้  ทรงเหน็ทรงบญัญตัปิาราชกิ
สกิขาบทที ่  ๑ ณ ทีไ่หน  ทรงปรารภใคร  เพราะเรือ่งอะไร  ในปาราชกิ
สกิขาบทที ่ ๑  นัน้  มพีระบญัญตั ิ พระอนุบญัญตั ิ อนุปปันนบญัญตั ิสพัพตัถ
บญัญตั ิ ปเทสบญัญตั ิ สาธารณบญัญตั ิ อสาธารณบญัญตั ิ เอกโตบญัญตั ิอุภ
โตบญัญตัอิยูห่รอื (ว.ิป.(ไทย) ๘/๑/๑,๘/๗/๙,๘/๘/๑๐,๘/๒๑/๒๑,๘/๒๒/๒๓) 

อภุโตพยญัชนก : คนมทีัง้ ๒ เพศ คอืคอืมสีญัลกัษณ์ทัง้ทีเ่ป็นเพศชายและเพศหญงิ ดงัคาํในหา
วภิงัคว์า่ อุภโตพยญัชนก ๓  จาํพวก คอื อุภโตพยญัชนกทีเ่ป็นมนุษย ์ อุภโตพ
ยญัชนกทีเ่ป็นอมนุษย ์ และอุภโตพยญัชนกทีเ่ป็นสตัวด์ริจัฉาน หรอืดงัคาํวา่ 
ภกิษุเสพเมถุนธรรมกบัอุภโตพยญัชนกทีเ่ป็นมนุษย ์ ... กบัอุภโตพยญัชนกที่
เป็นอมนุษย ์... กบัอุภโตพยญัชนกทีเ่ป็นสตัวด์ริจัฉาน ๓  ทาง  คอื  ทวารหนกั  
ทวารเบาปาก ตอ้งอาบตัปิาราชกิ,ในมหาวรรค พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย  อนุปสมับนัผูเ้ป็นอุภโตพยญัชนกไมพ่งึใหอุ้ปสมบท  ทีอุ่ปสมบทแลว้  



 

๖๖๔๔ 
 

 

พงึใหส้กึเสยี  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๕๖/๔๓, ๖๑/๔๘,ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๑๖/๑๘๐, ว.ิม.
(ไทย) ๕/๓๗๕/๒๕๒, ๕/๓๘๙/๒๗๗, ๕/๓๙๐/๒๗๘, ๕/๓๙๑/๒๗๙)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุภโตพยญัชนก หมายถงึคนม ี ๒ เพศ คอื
สญัลกัษณ์เพศหญงิ และสญัลกัษณ์เพศชาย เพราะผลกรรมทีท่าํไว ้ (ว.ิอ. (บาล)ี 
๓/๑๑๖/๙๒)  

อภุโตภฏัฐชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยผูเ้สือ่มประโยชน์ทัง้ ๒ ดา้น มเีนื้อความอธบิายวา่ รุกข
เทวดาโพธสิตัวเ์หน็นายพรานเบด็ผูห้วงัจะคดิหวงลาภก่อนไดล้าภ โดยการสัง่ให้
บุตรชายไปบอกภรรยาใหเ้ทีย่วทะเลาะกบัชาวบา้นทีอ่ยูใ่กลช้ดิสนิทกนั  สว่น
ตนเองแกผ้า้กระโดดลงน้ําเพราะคดิวา่ตนวางเบด็ไดป้ลาตวัใหญ่ดงึไมข่ึน้ เพราะ
เบด็ตดิตอ แต่เมือ่กระโดดลงไปโดยไมพ่จิารณาจงึถูกตอตาํตาแตกทัง้สองขา้ง 
ไดร้บัทกุขเวทนา คลาํหาทางขึน้ฝัง่ ผา้ทีว่างไวบ้นฝัง่กถ็ูกขโมยลกัไป เดนิแกผ้า้
กุมตากลบับา้นไมถู่กจงึไดก้ล่าวตเิตยีน วา่ตาของเจา้กแ็ตกทัง้สองขา้ง ผา้นุ่งก็
หาย ภรรยาของเจา้กท็ะเลาะกบัชาวบา้นแลว้ การงานทัง้ทางน้ําและทางบกก็
เสยีหายทัง้สองดา้น คลพาลยอ่มทาํตนใหเ้สือ่มจากประโยชน์ทัง้สองดา้น ทัง้ใน
ดา้นความเป็นคฤหสัถแ์ละความเป็นบรรพชติ เพราะความประพฤตทิีเ่หน็แก่ตวั
ของเขา (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๓๙/๕๗) 

อภุโตภาควิมตุตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยบุคคลผูเ้ป็นอุภโตภาควมิตุ พระอุทายถีามพระอานนท์
วา่ พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกบุคคลวา่ อุภโตภาควมิตุ ดว้ยเหตุเทา่ไรพระอานนท์
ตอบวา่ ดว้ยเหตุเทา่น้ี คอื ภกิษุ (๑) บรรลุปฐมฌาน สมัผสัอายตนะคอืปฐมฌาน
นัน้ดว้ยกายโดยประการทีอ่ายตนะนัน้มอียู ่และรูช้ดัอายตนะนัน้ดว้ยปัญญา (๒) 
บรรลุทตุยิฌาน สมัผสัอายตนะคอืทตุยิฌานนัน้ดว้ยกาย โดยประการทีอ่ายตนะ
นัน้มอียู ่และรูช้ดัอายตนะนัน้ดว้ยปัญญา (๓) บรรลุตตยิฌาน สมัผสัอายตนะคอื
ตตยิฌานนัน้ดว้ยกาย โดยประการทีอ่ายตนะนัน้มอียู ่ และรูช้ดัอายตนะนัน้ดว้ย
ปัญญา (๔) บรรลุจตตุถฌาน สมัผสัอายตนะคอืจตุตถฌานนัน้ดว้ยกาย โดย
ประการทีอ่ายตนะนัน้มอียู ่ และรูช้ดัอายตนะนัน้ดว้ยปัญญา (๕) บรรลุอา
กาสานญัจายตนฌาน สมัผสัอายตนะคอือากาสานญัจายตนฌานนัน้ดว้ยกาย 
โดยประการทีอ่ายตนะนัน้มอียู ่ และรูช้ดัอายตนะนัน้ดว้ยปัญญา (๖) บรรลุ
วญิญาณญัจายตนฌาน สมัผสัอายตนะคอืวญิญาณญัจายตนฌานนัน้ดว้ยกาย 
โดยประการทีอ่ายตนะนัน้มอียู ่ และรูช้ดัอายตนะนัน้ดว้ยปัญญา (๗) บรรลุอา
กญิจญัญายตนฌาน สมัผสัอายตนะคอือากญิจญัญายตนฌานนัน้ดว้ยกาย โดย
ประการทีอ่ายตนะนัน้มอียู ่ และรูช้ดัอายตนะนัน้ดว้ยปัญญา (๘) บรรลุเนว
สญัญานาสญัญายตนฌาน สมัผสัอายตนะคอืเนวสญัญานาสญัญายตนฌานดว้ย



 

๖๖๔๕ 
 

 

กาย โดยประการทีอ่ายตนะนัน้มอียู ่และรูช้ดัอายตนะนัน้ดว้ยปัญญา (๙) บรรลุ
สญัญาเวทยตินิโรธแลว้ ทาํอาสวะทัง้หลายใหห้มดสิน้ไป เพราะเหน็ดว้ยปัญญา
สมัผสัอายตนะคอืสญัญาเวทยตินิโรธนัน้ดว้ยกาย โดยประการทีอ่ายตนะนัน้มี
อยู ่และรูช้ดัอายตนะนัน้ดว้ยปัญญา (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๔๕/๕๓๘) 

อภุโตภาควิมตุ : ผูห้ลุดพน้ทัง้สองสว่นคอื พระอรหนัตผ์ูบ้าํเพญ็สมถะมาเป็นอยา่งมากจนได้
สมาบตั ิ๘ แลว้ จงึใชส้มถะนัน้เป็นฐานบาํเพญ็วปัิสสนาต่อไปจนบรรลุอรหตัผล; 
หลุดพน้ทัง้สองสว่น(และสองวาระ) คอืหลดุพน้จากรปูกายดว้ยอรปูสมาบตั ิ(เป็น
วกิขมัภนะ) หนหนึ่งแลว้ จงึหลุดพน้จากนามกายดว้ยอรยิมรรค (เป็นสมจุเฉท) 
อกีหนหนึ่ง ดงัคาํในมหานิทานสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ อานนท ์ ภกิษุผูเ้ขา้
วโิมกข ์  ๘  ประการนี้  โดยอนุโลมบา้ง  โดยปฏโิลมบา้งทัง้โดยอนุโลมและ
ปฏโิลมบา้ง  เขา้หรอืออกไดต้ามโอกาสทีต่อ้งการ  ตามชนิดสมาบตัทิีต่อ้งการ  
และตามระยะเวลาทีต่อ้งการ  ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะ
เพราะอาสวะสิน้ไป  ดว้ยปัญญาอนัยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบนั  ภกิษุน้ีเรา
เรยีกวา่  ผูเ้ป็นอุภโตภาควมิตุอานนทอุ์ภโตภาควมิตุตอิยา่งอื่นทีด่กีวา่หรอื
ประณีตกวา่อุภโตภาควมิตุตน้ีิ  ไมม่ ี(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๓๐/๗๖,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/
๑๕๐/๑๑๑,๑๑/๓๓๒/๓๓๗,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๙/๙๒,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๑๔/
๒๐,๒๓/๕๖/๑๐๖,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๒๖๒,๒๓/๔๕/๕๓๘) ;เทยีบ ปัญญา
วิมุต 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อุภโตภาควมิตุ คอื ผูห้ลดุพน้ทัง้ ๒ สว่น หมายถงึ
พระอรหนัตผ์ูบ้าํเพญ็สมถะมามากจนไดส้มาบตั ิ ๘ แลว้จงึใชส้มถะนัน้เป็นฐาน
บาํเพญ็วปัิสสนาต่อไป ชือ่วา่หลุดพน้ ๒ สว่น คอื (๑) หลุดพน้จากรปูกายดว้ย
อรปูสมาบตั ิ (วกิขมัภนะ) (๒) หลุดพน้จากนามกายดว้ยอรยิมรรค (สมจุเฉทะ) 
(ท.ีม.อ. (บาล)ี ๑๓๐/๑๑๓)  

อภุโตสชุาติ  : เกดิดแีลว้ทัง้สองฝ่าย คอืทัง้ฝ่ายมารดาทัง้ฝ่ายบดิา หมายความวา่ มสีกุลสงู 
เป็นเชือ้สายวรรณะนัน้ต่อเนื่องกนัมาโดยตลอด ทัง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา, 
เป็นคุณสมบตัทิีพ่วกพราหมณ์และกษตัรยิบ์างวงศถ์อืเป็นสาํคญัมาก ดงัคาํใน
เวสสนัตรชาดกทีท่า้วสกักะตรสัวา่ ทัง้ ๒  พระองคเ์ป็นกษตัรยิผ์ูส้มบรูณ์ดว้ย
พระโคตร เป็นอุภโตสชุาตทิัง้ฝ่ายพระมารดาและพระบดิา ทรงถูกเนรเทศจาก
แควน้มาอยู ่  ณ  อาศรมในป่าน้ีบุญทัง้หลายทีพ่ระองคก์ระทาํมาแลว้ฉนัใดขอ
พระองคท์รงใหท้าน กระทาํบุญอยูร่ํ่าไปฉนันัน้ (ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๒๙๑/
๕๓๘) 



 

๖๖๔๖ 
 

 

อภุยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยปฏปิทาทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัทัง้ ๒ สว่น พระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ปฏปิทา ๔ คอื (๑) ทุกขาปฏปิทา ทนัธาภญิญา เป็นขอ้ปฏบิตัทิีม่ลีกัษณะตํ่า
ทัง้ ๒ สว่น เพราะปฏบิตัลิาํบากและรูไ้ดช้า้ (๒) ทุกขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 
เป็นขอ้ปฏบิตัทิีม่ลีกัษณะตํ่า เพราะปฏบิตัลิาํบาก แตรู่ไ้ดเ้รว็ (๓) สขุาปฏปิทา 
ทนัธาภญิญา เป็นขอ้ปฏบิตัทิีม่ลีกัษณะตํ่า เพราะรูไ้ดช้า้ (๔) สขุาปฏปิทา ขปิปา
ภญิญา เป็นขอ้ปฏบิตัทิีม่ลีกัษณะประณตีทัง้ ๒ สว่น เพราะปฏบิตัสิะดวกและรู้
ไดเ้รว็ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๖/๒๓๓) 

อภุยตัถสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยประโยชน์ทัง้สอง พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ผูไ้มป่ระมาทในกุศล
ธรรม ทัง้หลาย ยอ่มไดร้บัประโยชน์ทัง้ในภพน้ีและภพหน้า (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/
๒๓/๓๖๗) 

อภุยตัถะ  :  ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย, ประโยชน์รว่มกนั, สิง่ทีเ่กือ้กลูแกส่ว่นรวมเป็นคุณแก่ชวีติ
ทัง้ของตนและของผูอ้ื่นชว่ยใหเ้ป็นอยูก่นัดว้ยดพีากนัประสบทฏิฐธมัมกิตัถะ 
สมัปรายกิตัถะ และปรมตัถะ ยิง่ขึน้ไป มปีรากฏในอุภยตัถสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคตรสัถงึความไมป่ระมาทไวว้า่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอยา่งหนึ่งทีบุ่คคลอบรม
แลว้ ทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มถอืเอาประโยชน์ทัง้สองได ้ คอื ประโยชน์ในโลกนี้และ
ประโยชน์ในโลกหน้า (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๒๓/๓๖๗, พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบั
ประมวลศพัท)์ ; ด ูอัตถะ 

อมุมคัคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูม้ปัีญญาใฝ่รู ้ พระผูม้พีระภาคตรสัชมเชยภกิษุรปูหนึ่งผูม้ ี
ปัญญาใฝ่รู ้ทีเ่ขา้เฝ้าแลว้ทลูถามปัญหา ๔ ขอ้ คอื (๑) โลกอนัอะไรนําไป โลกอนั
อะไรชกันํามา และบุคคลลุอาํนาจอะไรทีเ่กดิขึน้ (๒) บุคคลเป็นพหสูตู เป็นผูท้รง
ธรรม ดว้ยเหตุเทา่ไร (๓) บุคคลเป็นผูส้ดบั มปัีญญาชาํแรกกเิลส ดว้ยเหตุเทา่ไร 
(๔) บุคคลเป็นบณัฑติ มปัีญญามาก ดว้ยเหตุเทา่ไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบ
ปัญหา ๔ ขอ้ ดงันี้ (๑) โลกอนัจตินําไป อนัจติชกันํามา และบุคคลลุอาํนาจจติที่
เกดิขึน้ (๒) บุคคลเป็นพหสูตู เป็นผูท้รงธรรม เพราะรูอ้รรถ รูธ้รรม แลว้ปฏบิตัิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม (๓) บุคคลเป็นผูส้ดบั มปัีญญาชาํแรกกเิลส เพราะไดส้ดบั
อรยิสจั ๔ และเหน็แจง้เนื้อความแหง่คาํทีไ่ดส้ดบั (๔) บุคคลเป็นบณัฑติ มี
ปัญญามาก เพราะไมค่ดิเบยีดเบยีนตนและผูอ้ื่น แต่คดิเกือ้กลูตนและผูอ้ื่น (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๘๖/๒๖๖) 

อมุมตัตกสมมติ :  การทีส่งฆส์วดประกาศความตกลงใหถ้อืภกิษุเป็นผูว้กิลจรติ มปีรากฏใน
มหาวรรค อุมมตัตกสมมต ิวา่ดว้ยการสมมตภิกิษุวกิลจรติ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๖๗/
๒๕๑) ; ดทูีป่กาสนียกรรม, อสัมมุขากรณีย์ 



 

๖๖๔๗ 
 

 

อภุโตวิภงัค  ์: วภิงัคโ์ดย ๒ ฝ่าย และคอืบญัญตัสิกิขาบทไวเ้พือ่ ๒ ฝ่าย เป็นภกิขปุาตโิมกข์
และภกิขนีุปาตโิมกข ์ ดงัคาํในปรวิารวา่  หากพระวนิยัคอือุภโตวภิงัค ์ ขนัธกะ
และมาตกิายงัดาํรงอยู่ พระวนิยัทา่นรอ้ยกรองไวด้ว้ยคมัภรีป์รวิาร หรอืดงัคาํใน
อปทานทีพ่ระอุบาลเีถระกลา่วไวว้า่ ขา้พระองคต์ัง้บทไวใ้นวนิยัและขนัธกะ  และ
ขยายอุภโตวภิงัค ์ เรยีก(ภกิษุผูถู้กลงโทษ)กลบัเขา้หมูโ่ดยกจิ(หน้าที)่ ขา้
พระองคเ์ป็นผูฉ้ลาดในนิรุตตศิาสตร ์  และฉลาดในประโยชน์และสิง่มใิช่
ประโยชน์ สิง่ทีข่า้พระองคไ์ม่รูไ้มม่ ี(ว.ิป.(ไทย) ๘/๒๕๗/๓๕๒, ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๕๒๑/๗๙ 

อมุมาทนัตี, หญิง : ชือ่หญงิคนหนึ่ง กรุงสพี ี นางมอีาํมาตยค์นหนึ่งชือ่ภปิารกะ เป็นสาม ี
ภายหลงัพระเจา้กรุงสพี ี พบนางขณะเสดจ็ประพาสพระนคร แลว้เหน็นางบน
ปราสาทหลงัหนึ่งแลว้เกคิดวามหลงรกั จงึตรสัถามสนุนัทสารถ ี ดงัคาํในอุมมา
ทนัตชีาดกทีส่นุนัทสารถกีราบทลูวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูจ้อมชน  กอ็าํมาตยค์นหน่ึง
ของพระองค ์ผูป้ระสบความสาํเรจ็  มัง่คัง่  และเจรญิรุง่เรอืง นางเป็นภรรยาของ
อภปิารกอาํมาตย ์ชือ่วา่อุมมาทนัต ี  พระเจา้ขา้ (ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๖๐/
๑๑) 

อมุมาทนัตี,ธิดา : ชือ่หญงิคนหนึ่ง มสีริโิฉมงดงามเป็นทีจ่งูใจใหห้ลงใหล ของพราหมณ์ชื่อติ
รฏิวิจัฉะ แห่งอรฏิฐบุร ี เป็นอดตีชาตขิองพระอุบลวณัณาเถร ี ดงัคาํทีพ่ระเถระ
กล่าวไวว้า่ ขา้พเจา้ เกดิในตระกลูพราหมณมหาศาลในอรฏิฐบุรเีป็นธดิาของ
พราหมณ์ชือ่ตริฏิวิจัฉะมชีือ่ว่าอุมมาทนัต ี มสีริโิฉมงดงามเป็นทีจ่งูใจใหห้ลงใหล 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๓๙/๔๔๖) 

อมุมาทนัตีชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยเสนาบดถีวายนางอุมมาทนัตแีดพ่ระราชา มเีน้ือความอธบิาย
วา่ พระโพธสิตัวเ์สวยพระชาตเิป็นพระราชโอรสของพระเจา้กรุงสพี ี
พระมหากษตัรยิแ์หง่กรุงอรฏิฐบุร ี แควน้สพี ี เมือ่พระราชกุมารทรงสาํเรจ็
การศกึษาศลิปศาสตรจ์ากเมอืงตกักสลิาแลว้กไ็ดค้รองราชสมบตัสิบืต่อจากพระ
ราชบดิา ต่อมาพระองคท์รงพอพระทยัในนางอุมมาทนัตซีึง่เป็นภรรยาของ
เสนาบดขีองพระองค ์ แมเ้สนาบดจีะกราบทลูถวายนางแดพ่ระองคก์ม็ไิดท้รงรบั 
เพราะทรงพจิารณาเหน็วา่ การประพฤตผิดิในภรรยาของผูอ้ื่นเป็นความไม่
ถูกตอ้ง ชาวเมอืงจะครหานินทาได ้ และจะไดร้บัความเดอืดรอ้นอยา่งรา้ยแรงใน
สมัปรายภพ อกีดว้ย (ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๕๗/๑๑) 

อมุาปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุมาปุปผยิเถระ ม ี๓ องค ์ แต่เนื้อหาเป็น
คนละองคก์นั คอื 



 

๖๖๔๘ 
 

 

 1.อมุาปปุผิยเถราปทาน มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่
๙๔ ทา่นนําดอกฝ้ายไปบชูาพระสถูปของพระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ 
เพราะผลแหง่การบูชานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลพุระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๑/๓๑๐) 

 อมุาปปุผิยเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ 
ทา่นไดนํ้าดอกสามหาวไปบชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่ สทิธตัถะ เพราะผลแหง่
การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๕๕ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดิ
ผูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑/๔๘๓) 

 อมุาปปุผิยเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่   ในอดตีชาตใิน
ภทัรกปั ทา่นไดใ้ชด้อกผกัตบบชูาตน้โพธิซ์ึง่เป็นสถานทีต่รสัรูข้องพระพทุธเจา้ 
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ 
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๑/๘๐) 

อรุคชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยงมูคุีณธรรมสงู มเีน้ือความอธบิายวา่ ดาบสโพธสิตัวส์อนพญาครุฑ
ตวัหนึ่งทีก่าํลงัไล่ล่าพญานาคเพือ่จะจบักนิเป็นอาหาร เพราะความโกรธทีเ่มือ่ทัง้
สองปลอมตวัเป็นมนุษยไ์ปเทีย่วงานมหรสพประจาํปีในเมอืงพาราณส ีพญานาค
ไมท่นัสงัเกตจงึไปหลงวางมอืบนบ่าของพญาครุฑ ซึง่กาํลงัยนืชมมหรสพอยู่  
พญาครุฑโกรธจงึไล่ตดิตามไปจนถงึทีอ่ยูข่องฤาษ ี เหน็จวนตวัจงึเขา้ไปอยูใ่นผา้
คากรองของฤาษซีึง่วางอยูบ่นบกขณะทีท่า่นกาํลงัสรงน้ํา พญาครุฑเหน็ดงันัน้จงึ
ไมก่ลา้เขา้ไปจบัเพราะละอายต่อบาป เคารพต่อเพศพรหมจรรย ์ ฤาษโีพธสิตัว์
สอนใหส้ตัวท์ัง้สองมเีมตตากรุณาต่อกนัเป็นมติรกนั และแสดงอานิสงสข์องศลี
ใหส้ตัวท์ัง้สองรกัใครส่ามคัคกีลมเกลยีวกนั ความอาฆาตพยาบาทจองเวรเป็น
เหตุนํามาซึง่ความทุกขต์ลอดกาลนาน (ข.ุชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๗/๖๓) 

อรุคชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยคนตายเหมอืนงลูอกคราบ มเีน้ือความอธบิายวา่ ชาวนาโพธสิตัว ์
สัง่สอนบุตร ภรรยา ธดิา สะใภ ้ และทาสใีหห้มัน่เจรญิมรณสตคิอืการระลกึถงึ
ความตายเป็นประจาํ เพราะรา่งกายของคนอุปมาเหมอืนงลูอกคราบ วนัหนึ่ง 
ทา่นออกไปไถนาแต่เชา้กบับุตรชาย บตุรชายถูกงกูดัตาย ทา่นจงึยกศพไปวาง
ไวบ้นคนันาแลว้ไถนาต่อไป เมือ่เพือ่นบา้นเดนิผ่านมาไดส้ัง่ใหบ้อกคนทัง้บา้น
มาใหพ้รอ้ม เมือ่ทุกคนมาพรอ้มกนัไดป้ระชุมเผาศพบุตรชาย มไิดม้ใีครรอ้งไห้
เศรา้โศกเลย ทา้วสกักะจงึมาถามเหตุทีค่นเหล่าน้ีไมร้อ้งไหเ้สยีใจ พระโพธสิตัว์
บอกวา่ บตุรชายละทิง้รา่งกายไปเหมอืนงรูอกคราบ เมือ่รา่งกายใชก้ารไมไ่ด ้
เขาตอ้งละทิง้ไป แมจ้ะถูกเผาเขากไ็มรู่ส้กึอะไร ผูเ้ป็นมารดาบอกวา่ เมือ่เขามา



 

๖๖๔๙ 
 

 

เกดิเขากไ็มบ่อก เมือ่เขาไปเขากไ็มบ่อกจะรอ้งไหไ้ปทาํไม น้องสาวบอกวา่ ถา้
รอ้งไหร้า่งกายดฉินักจ็ะผา่ยผอมทรุดโทรม ไมส่วย ญาตมิติร เพือ่น ๆ หรอืคน
อื่น ๆ คงไมช่อบใจแน่ ภรรยาบอกวา่ คนรอ้งไหถ้งึคนตายกเ็หมอืนเดก็รอ้งไห้
อยากไดด้วงจนัทรด์วงอาทติย ์ดฉินัจงึไมร่อ้งไห ้สาวใชบ้อกวา่ คนรอ้งไหถ้งึคน
ตายเป็นสิง่ไรป้ระโยชน์ เหมอืนหมอ้ดนิแตกแลว้กป็ระสานกนัไมไ่ด ้ ดฉินัจงึไม่
รอ้งไห ้ ทา้วสกักะสดบัคาํของชนเหล่านัน้แลว้เกดิความเสือ่มใสศรทัธา จงึสัง่
สอนใหต้ัง้อยูใ่นศลีในธรรมอยา่ประมาท แลว้บนัดาลใหท้รพัยส์มบตัจิาํนวนมาก
ตกเตม็เรอืนของเขา การเจรญิมรณสตทิีบุ่คคลทาํเป็นประจาํสมํ่าเสมอยอ่มใหผ้ล
ทีเ่หน็ไดใ้นปัจจุบนัคอืการเขา้ใจสภาพความเป็นจรงิของสงัขารวา่มคีวามแตก
เป็นธรรมดา และอดกลัน้ความเศรา้โศกไว ้(ข.ุชา.ปญฺจก.(ไทย) ๒๗/๑๙/๒๐๒) 

อรุคชาติ : ชาตทิีเ่ลื่อยไปดว้ยอก หมายถงึนาค ดงัคาํในจมัเปยยชาดกทีน่างนาคสมุนาตอบ
วา่ กช็าวโลกรอ้งเรยีกสตัวใ์ดวา่ อุรคชาต ิ ผูม้เีดชยิง่ใหญ่ ขอเดชะ  พระองคผ์ู้
จอมชนชนทัง้หลายเรยีกสตัวน์ัน้วา่ นาค ชายผูต้อ้งการเลีย้งชพีไดจ้บันาคนัน้มา 
นาคนัน้เป็นสามหีมอ่มฉนัขอพระองคโ์ปรดทรงปล่อยนาคนัน้จากเครือ่งผกูเถดิ
เพคะ (ข.ุชา.วสีต.ิ(ไทย) ๒๗/๒๔๓/๕๑๒,๒๗/๒๔๘/๕๑๓,๒๗/๒๔๙/๕๑๓,๒๗/
๒๕๑/๕๑๔,๒๗/๕๒/๕๑๔) 

อรุคเปตวตัถ ุ: เรือ่งเปรตผูจ้ากไปเหมอืนงลูอกคราบ เป็นเรือ่งแสดงถงึเหตุผลทีไ่มร่อ้งไหเ้มือ่ผู้
เป็นทีร่กัตายไป เหตุผลนัน้คอืคนทีต่ายไป (เปตะหรอืเปรต) ไดล้ะทิง้รา่งกาย
มนุษยไ์ปเหมอืนงลูอกคราบทีล่ะทิง้คราบไป (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๘๕/๑๘๑) 

อรุคสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการกาํจดักเิลสดุจงลูอกคราบ พระผูม้พีระภาคพรรณนาถงึการ
กาํจดักเิลสต่าง ๆ เชน่ ความโกรธ ราคะ ตณัหา และมานะ เป็นตน้ พระผูม้พีระ
ภาค ตรสัวา่ ภกิษุผูก้าํจดักเิลสเหล่านัน้ได ้ ชือ่วา่ละฝัง่ในกล่าวคอืสงัโยชน์เบือ้ง
ตํ่า ๕ ประการไดเ้หมอืนงลูอกคราบเก่าทิง้ไป (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑/๔๙๙,ข.ุส.ุอ. 
(บาล)ี ๑/๑/๑๒) 

อรุเุวลกปัปนิคม : ชือ่นิคมแหง่หนึ่ง แควน้มลัละ ดงัคาํในคนัธภกสตูรวา่ พระผูม้พีระภาค
ประทบัอยู ่ ณ  อุรุเวลกปัปนิคมของชาวมลัละแควน้มลัละ  ครัง้นัน้  ผูใ้หญ่บา้น
ชือ่คนัธภกะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบัถวายอภวิาทแลว้ นัง่  ณ  ที่
สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ขอประทาน
วโรกาส  ขอพระผูม้พีระภาคโปรดทรงแสดงเหตุเกดิและความดบัทุกขแ์ก่ขา้
พระองคด์ว้ยเถดิ, เป็นทีอ่ยูข่องตปุสสคหบด ี ทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็ไป
บณิฑบาตและไดส้นทนาธรรมกบัตปุสสคหบด ี ดงัคาํในตปุสสสตูรวา่ พระผูม้ี
พระภาคทรงครองอนัตรวาสกทรงถอืบาตรและจวีรเสดจ็เขา้ไปยงันิคมชือ่อุรุเวล
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กปัปะเพือ่บณิฑบาตแลว้ประทบันัง่พกัผอ่นกลางวนัทีโ่คนไมแ้หง่หนึ่ง ทา่นพระ
อานนทพ์รอ้มดว้ยตปุสสคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั ถวาย
อภวิาทแลว้นัง่ ณ ทีส่มควร (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๓/๔๑๖,องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/
๔๑/๕๒๓) 

อรุเุวลกสัสปเถรคาถา : ภาษติของพระอุรุเวลกสัสปเถระ,คาถาของพระอุรุเวลกสัสปเถระ ทา่น
พระอุรุเวลกสัสปเถระกล่าววา่ (พระโคดมยงัไม่กาํราบเราเพยีงใด) เราเหน็
ปาฏหิารยิข์องพระโคดมผูเ้รอืงยศแลว้ กย็งัเป็นคนลวงโลกดว้ยความรษิยาและ
มานะ ยงัไมน่อบน้อม เพยีงนัน้ พระศาสดาผูเ้ป็นสารถฝึีกคน ทรงทราบความ
ดาํรขิองเราแลว้  กท็รงปราม แต่นัน้  เรากไ็ดม้คีวามสงัเวช ขนพองสยองเกลา้
อยา่งไมเ่คยเป็น คราวนัน้เราละความสาํเรจ็นิดหน่อยของเรา ครัง้ทีเ่คยเป็นชฎลิ 
แลว้บวชในพระศาสนาของพระชนิเจา้ ครัง้ก่อน  เรายนิดดีว้ยการบชูายญั  มุง่
กามสคุตภิมู ิ ภายหลงั  ถอนราคะ  โทสะ  และแมโ้มหะไดข้าด เรารูข้นัธท์ีอ่าศยั
อยูม่าก่อนไดช้าํระทพิยจกัษุใหห้มดจดแลว้มฤีทธิ ์ รูจ้ติของผูอ้ื่น และบรรลุทพิพ
โสตญาณ อน่ึง  เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเพือ่ประโยชน์ใด ประโยชน์
นัน้เป็นทีส่ิน้ไปแหง่สงัโยชน์ทัง้ปวง เราบรรลุแลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๗๕/๔๐๔) 

อรุเุวลกสัสปเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระอุรุเวลกสัสปเถระ มเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดฟั้งพระธรรมเทศนาและ
ถวายทานดว้ยศรทัธาแดพ่ระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ และไดต้ัง้ความ
ปรารถนาวา่ ขอใหไ้ดเ้ป็นสาวกผูเ้ลศิกวา่ภกิษุทัง้หลายผูม้บีรวิารมาก เพราะผล
แหง่กรรมนัน้ ทา่นเกดิในภพใด ๆ กเ็ป็นผูม้บีรวิารมากโดยตลอด ในชาตสิดุทา้ย
น้ี ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๕๑/๒๗๒) 

อรุเุวลกสัสปะ, ชฏิล : ชือ่ชฎลิคนหนึ่ง นบัถอืลทัธบิชูาไฟ ตัง้อาศรมอยู ่ ณ ฝัง่แมน้ํ่าเนรญั
ชรา มบีรวิาร ๕๐๐ คน ดงัคาํในมหาวรรควา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็จารกิไปโดย
ลาํดบั  ลุถงึตาํบลอุรุเวลาสมยันัน้  ชฎลิ  ๓ คน คอือุรุเวลกสัสปะนทกีสัสปะ 
คยากสัสปะ อาศยัอยู่ทีต่ําบลอุรุเวลา ในชฎลิ ๓ คนนัน้ ชฎลิอุรุเวลกสัสปะเป็น
ผูนํ้า เป็นผูฝึ้ก เป็นเลศิ เป็นหวัหน้าเป็นประธานของชฎลิ ๕๐๐  คน (ว.ิม.(ไทย) 
๔/๓๗/๔๗, ๔/๓๗/๔๘, ๔/๓๘/๔๙, ๔/๓๙/๔๙) 

อรุเุวลกสัสปะ, ภิกษุ : พระมหาสาวกองคห์น่ึงเคยเป็นนกับวชประเภทชฎลิ นบัถอืลทัธบิชูา
ไฟ ถอืตวัวา่เป็นพระอรหนัตส์รา้งอาศรมสัง่สอนลทัธขิองตนอยูใ่กลฝั้ง่แมน้ํ่า
เนรญัชรา ตาํบลอุรุเวลา เพราะเหตทุีเ่ป็นชาวกสัสปโคตรและอยู ่ ณตาํบลอุรุ
เวลา จงึไดช้ือ่วา่ อุรุเวลกัสสปทา่นผูน้ี้เป็นคณาจารยใ์หญ่ทีช่าวราชคฤหน์บัถอื
มาก มน้ีองสองคน คนหน่ึงชือ่นทีกัสสป อกีคนหน่ึงชือ่ คยากัสสปลว้นเป็น



 

๖๖๕๑ 
 

 

หวัหน้าชฎลิตัง้อาศรมอยูถ่ดักนัไปบนฝัง่แมน้ํ่าเนรญัชรา ไมห่่างไกลจากอาศรม
ของพีช่ายใหญ่ ต่อมาพระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็มาทรงทรมานอุรุเวลกสัสปดว้ย
อทิธปิาฏหิารยิต์่างๆ จนทา่นชฎลิใหญ่คลายพยศ ยอมมอบตวัเป็นพทุธสาวก 
ขอบรรพชา ทาํใหช้ฎลิผูน้้องทัง้สองพรอ้มดว้ยบรวิารออกบวชตามดว้ยทัง้หมด 
ครัน้บวชแลว้ไดฟั้งเทศนาอาทติตปรยิายสตูร จากพระพทุธเจา้ กไ็ดส้าํเรจ็พระ
อรหตัทัง้สามพีน้่องพรอ้มดว้ยบรวิารทัง้หมดหน่ึงพนัองค ์พระอุรุเวลกสัสปไดร้บั
ยกยอ่งเป็นเอตทคัคะในทางมบีรษิทัใหญ่ คอื มบีรวิารมาก ๔/๕๒/๖๒, ๔/๕๕/
๖๖, ๔/๕๖/๖๗,๒๐/๒๒๔/๒๙ 

อรุเุวลสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพทุธกจิในตาํบลอุรุเวลา ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.อรุเุวลสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั เขต

กรุงสาวตัถ ี ตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่แรกตรสัรู ้ เราอยูท่ีต่น้อชปาลนิโครธ 
ใกลฝั้ง่แมน้ํ่าเนรญัชรา ตาํบลอุรุเวลา ไดเ้กดิความราํพงึขึน้วา่ บคุคลผูไ้มเ่คารพ 
ไมย่าํเกรงยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์เราพงึสกัการะ เคารพ อาศยัสมณะหรอืพราหมณ์คน
ไหนหนออยู ่ เพือ่ความบรบิรูณ์แหง่ธรรมแต่ละอยา่งทีย่งัไมบ่รบิูรณ์ คอืศลีขนัธ ์
สมาธขินัธ ์ ปัญญาขนัธ ์ และวมิุตตขินัธ ์ แต่เราไมเ่หน็สมณะหรอืพราหมณ์อื่นใน
โลกพรอ้มทัง้เทวโลกผูม้ศีลี สมาธ ิปัญญา และวมิุตตสิมบรูณ์กวา่เรา ทีเ่ราจะพงึ
สกัการะ เคารพ อาศยัอยู ่จงึไดม้คีวามดาํรวิา่ ทางทีด่ ีเราควรจะสกัการะเคารพ
อาศยัธรรมทีเ่ราตรสัรูแ้ลว้นัน่แลอยู ่ ทา้วสหมับดพีรหมรูค้วามราํพงึของเรา จงึ
ลงจากพรหมโลกมาปรากฏต่อหน้า หม่ผา้เฉวยีงบ่า คกุเขา่ขา้งขวาลงบนพืน้ดนิ 
ประนมมอื ไดก้ล่าวกบัเราวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคในอดตีทรง
สกัการะเคารพ อาศยัธรรมอยู ่ พระผูม้พีระภาคในอนาคตจกัสกัการะเคารพ 
อาศยัธรรมอยู ่ แมพ้ระผูม้พีระภาคในปัจจุบนักข็อจงสกัการะเคารพ อาศยัธรรม
อยูเ่ถดิ ไหวเ้รา แลว้ทาํประทกัษณิหายไปในทีน่ัน้ การทีเ่ราทราบการเชือ้เชญิ
ของพรหม และสกัการะเคารพ อาศยัธรรมทีเ่ราตรสัรูแ้ลว้นัน่แลอยู ่ นัน้เป็นการ
สมควรแก่เรา แต่เมือ่สงฆป์ระกอบดว้ยความเป็นใหญ่ (ใน ๔ ดา้น คอื (๑) 
ความรตัตญัญ ู(๒) ความไพบลูย ์(๓) พรหมจรรย ์(๔) ความเลศิดว้ยลาภ) เราก็
มคีวามเคารพในสงฆ ์(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๑/๓๓) 

 2.อรุเุวลสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เมือ่แรกตรสัรู ้เราอยูท่ี่
ตน้อชปาลนิโครธ ณ ฝัง่แมน้ํ่าเนรญัชรา ตาํบลอุรุเวลา พราหมณ์จาํนวนมากซึง่
เป็นผูแ้ก่ ผูเ้ฒา่ เขา้มาหาเรา แลว้ไดก้ล่าววา่ พวกขา้พเจา้ไดท้ราบมาวา่ พระ
สมณโคดมไม่อภวิาท ไมลุ่กรบัพวกพราหมณ์ผูแ้ก่ ผูเ้ฒา่ ล่วงกาลผา่นวยั 
หรอืไมเ่ชือ้เชญิใหน้ัง่ การทีพ่ระโคดมทาํเชน่นัน้ไมส่มควรเลย เราไดม้คีวาม
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ราํพงึวา่ บุคคลผูพ้ดูไมถู่กเวลา พดูไมจ่รงิ ไมอ่งิประโยชน์ ไมอ่งิธรรม ไมอ่งิวนิยั 
ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ แมจ้ะเป็นคนแก่ มอีาย ุ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรอื ๑๐๐ ปี ยงั
ไมน่บัวา่ เป็นเถระ แต่เรยีกวา่ เป็นคนแกผู่โ้งเ่ขลา สว่นบุคคลผูพ้ดูถูกเวลา พดู
คาํจรงิ องิประโยชน์ องิธรรม องิวนิยั ประกอบดว้ยประโยชน์ แมจ้ะเป็นเดก็ 
เป็นคนหนุ่มรุน่เยาว ์อยูใ่นปฐมวยั กน็บัวา่ เป็นเถระผูฉ้ลาด แลว้ตรสัวา่ ธรรมที่
ทาํใหเ้ป็นเถระม ี๔ ประการ คอื ภกิษุ (๑) มศีลี สาํรวมในปาตโิมกข ์ประพฤติ
เครง่ครดัในสกิขาบท (๒) เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่
ธรรมทัง้หลายแลว้ทรงจาํไวไ้ด ้คล่องปากขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ(๓) เป็นผู้
ไดฌ้าน ๔ อนัมใีนจติยิง่ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบนัตามความปรารถนา
ทีไ่ดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ําบาก (๔) ทาํใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอินัไมม่ี
อาสวะ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๒/๓๕) 

อรุเุวลา, ตาํบล : ชื่อตาํบลใหญ่แห่งหนึ่ง ในแควน้มคธ ตัง้อยู่ ณ ลุ่มแมน้ํ่าเนรญัชรา เป็นภมูิ
สถานทีส่งบน่ารืน่รมย ์ พระมหาบุรุษทรงเลอืกเป็นทีบ่าํเพญ็เพยีร ไดป้ระทบัอยู ่
ณ ทีน้ี่นานถงึ ๖ ปี ทรงบาํเพญ็ทุกรกริยิาและเปลีย่นมาทรงดาํเนินใน
มชัฌมิาปฏปิทาจนไดต้รสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณภายใตร้่มพระศรมีหาโพธิ ์
ณ รมิฝัง่แมน้ํ่าเนรญัชรา ในตาํบลนี้ ดงัคาํในมหาวรรควา่ พระผูม้พีระภาคพทุธ
เจา้ เมือ่แรกตรสัรู ้ประทบัอยู ่ณ ควงตน้โพธพิฤกษ์  ใกลฝั้ง่แม่น้ําเนรญัชรา เขต
ตาํบลอุรุเวลา ครัง้นัน้พระผูม้พีระภาคไดป้ระทบันัง่โดยบลัลงักเ์ดยีวเสวยวมิตุติ
สขุอยู ่ณ ควงตน้โพธพิฤกษเ์ป็นเวลา ๗ วนั หรอืดงัคาํในมหาปรนิิพพานสตูรที่
พระผูม้ตีรสัวา่ สมยัหนึ่ง เมือ่แรกตรสัรู ้ เราพกัอยูท่ีต่น้อชปาลนิโครธใกลฝั้ง่
แมน้ํ่าเนรญัชรา ทีต่าํบลอุรุเวลา แลว้ตรสัเรือ่งมารแก่พระอานนท,์ในตโปกมัม
สตูร กก็ล่าวถงึพระผูม้พีระภาคตรสัถงึมารเขา้เฝ้าเชน่กนั (ว.ิม.(ไทย) ๔/๑/๑, ๔/
๑๐/๑๖, ๔/๓๒/๔๐, ๔/๓๖/๔๕, ๔/๓๗/๔๗, ๔/๕๔/๖๓,ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๗๕/
๑๒๓,๑๐/๓๔๙/๒๗๗,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๓๗/๑๗๕,๑๕/๑๓๘/๑๗๖,๑๕/๑๓๙/
๑๗๗) 

อรุเุวลา, บา้น :  ชื่อบา้นแหง่หนึ่ง เป็นบา้นทีอ่ยู่ของพระนางอุพพร ี ผูเ้ป็นพระชายายของพระ
ราชโอรสของพระเจา้จฬูนี แควน้ปัญจาละ ภายหลงัพระสวามสีวรรคต ไดฟั้ง
ธรรมจากดาบสแลว้ บวชเป็นดาบสนีิ กลบัมาตายทีบ่า้นอุรุเวลา ดงัคาํวา่ พระ
นางเมือ่เทีย่วจากบา้นหนึ่งไปยงับา้นหน่ึง ไปยงันิคมและราชธานีทัง้หลาย ได้
เสดจ็สวรรคตทีบ่า้นอุรุเวลา (ข.ุเปต.(ไทย) ๒๖/๓๘๕/๒๒๘) 

อรุเุวลาเสนานิคม, ตาํบล : ชือ่ตาํบลหนึ่ง แควน้มคธ เป็นทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็พบ
ชฎลิ ๓ คนคอื อุรุเวลกสัสปะนทกีสัสปะ คยากสัสปะ  ซึง่อาศยัอยูท่ีต่าํบลอุรุ



 

๖๖๕๓ 
 

 

เวลา ดงัคาํวา่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคมตามพระ
อธัยาศยัไดเ้สดจ็จารกิไปยงัตาํบลคยาสสีะ พรอ้มดว้ยภกิษุหมูใ่หญ่ ราว ๑,๐๐๐ 
รปู ลว้นเคยเป็นชฎลิทัง้นัน้,ในปาสราสสิตูร โพธริาชกุมารสตูรและ สงัคารวสตูร
กล่าวถงึภมูปิระเทศของตาํบลนี้ไวว้า่ พระผูม้พีระภาคเมือ่เทีย่วจารกิไปในแควน้
มคธโดยลาํดบั ไดไ้ปถงึตาํบลอุรุเวลาเสนานิคม  ไดเ้หน็ภมูปิระเทศทีน่่ารืน่รมย ์
มรีาวป่าน่าเพลดิเพลนิใจ  มแีมน้ํ่าไหลรนิไมข่าดสาย  มทีา่น้ําสะอาดด ี น่า
รืน่รมย ์  มโีคจรคาม อยูโ่ดยรอบ,ใน ทุตยิมารปาสสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
สตัวท์ัง้หลายผูม้กีเิลสดุจธลุใีนตาน้อยมอียูย่อ่มเสือ่มเพราะไมไ่ดฟั้งธรรม จกัมี
ผูรู้ธ้รรม ภกิษุทัง้หลาย แมเ้รากจ็กัไปยงัตาํบลอุรุเวลาเสนานิคมเพือ่แสดงธรรม  
(ว.ิม.(ไทย) ๔/๕๔/๖๓, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๗๙/๓๐๓,๑๒/๓๗๓/๔๐๙,ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๒๙/๓๙๘,๑๓/๔๗๗/๖๐๔) 

อรุเุวลาอบุาสก : ชื่ออุบาสกคนหนึ่ง เป็นอคัรอุปัฏฐากของพระพทุธเจา้นามวา่สเุมธะ ดงัคาํวา่ 
อุรุเวลาอุบาสกและยสวาอุบาสกเป็นอคัรอุปัฏฐาก ยโสธราอุบาสกิาและสริมิา
อุบาสกิาเป็นอคัรอุปัฏฐายกิา (ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๒๕/๖๔๙) 

อลุกูชาดก  : ชาดกวา่ดว้ยนกเคา้ มเีนื้อความอธบิายวา่ พญาหงสท์องโพธสิตัวไ์ดร้บัเลอืกให้
เป็นราชานก โดยก่อนหน้านัน้นกเคา้กาํลงัจะไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นหวัหน้านก 
ในขณะทีก่าํลงัมกีารลงคะแนนอยูน่ัน้ ถูกกาคดัคา้นไมเ่หน็ดว้ยเพราะกาให้
เหตุผลวา่นกเคา้หน้าไมง่ามไมค่วรเป็นหวัหน้า นกเคา้ไมพ่อใจจงึแสดงความ
โกรธไล่จกิตกีาออกจากสถานนัน้ไป กากบันกเคา้จงึเป็นเวรกนัมาแต่กาลนัน้
จนถงึปัจจุบนันี้ นกทัง้หลายจงึตัง้พญาหงสท์องโพธสิตัวเ์ป็นราชานก รปูรา่ง
หน้าตากเ็ป็นสว่นหนึ่งทีจ่ะแสดงใหค้นอื่นเหน็แลว้เกดิความเสือ่มใสพอใจได ้ ถา้
รปูกายงามแต่ขาดสตปัิญญา กไ็มม่ปีระโยชน์อะไร คนจงึควรพฒันาปัญญาให้
ยิง่ขึน้ไป เพราะรปูงามเป็นทรพัยข์องสตร ี สว่นปัญญานัน้เป็นทรพัยข์องบุรุษ 
(ข.ุชา.ตกิ.(ไทย) ๒๗/๕๘/๑๓๓) 

อสุภขนัธกมุาร : ชื่อพระกุมารองคห์น่ึง ซึง่เป็นพระโอรสของพระทปัีงกรโพธสิตัวก์บัพระนาง
ปทุมา แหง่กรุงรมัมวด ี ดงัคาํวา่ เมอืงชือ่วา่รมัมวด ี  กษตัรยิพ์ระนามวา่สเุทพ 
เป็นพระชนก พระเทวพีระนามวา่สเุมธาเป็นพระชนน ี ของพระศาสดาพระนาม
วา่ทปัีงกร พระชนิเจา้ทรงครองฆราวาสอยู ่ ๒๐,๐๐๐ ปี ทรงมฝีงูหงส ์  นก
กระเรยีน นกยงูมากมาย มปีราสาททีอุ่ดมอยู ่ ๓ หลงั มนีางสนมกาํนลั 
๓๐๐,๐๐๐ นาง ลว้นประดบัประดาสวยงาม พระมเหสพีระนามวา่ปทุมา พระ
ราชโอรสพระนามวา่อุสภขนัธกุมาร (ข.ุพุทฺธ.(ไทย) ๓๓/๒๐/๕๙๔) 



 

๖๖๕๔ 
 

 

อสุภเถรคาถา : ภาษติของพระอุสภเถระ,คาถาของพระอุสภเถระ ม ี ๒ เรือ่ง แต่เน้ือหาต่างกนั 
คอื 

 1.อสุภเถรคาถา ภาษติของพระอุสภเถระ,คาถาของพระอุสภเถระ ทา่นพระ
อุสภเถระกล่าววา่ พฤกษชาตทิัง้หลายบนยอดเขาทีฝ่นตกรดใหม ่ ๆ งอกงาม
เตม็ทีแ่ลว้  ยอ่มใหเ้กดิภาวะทีจ่ติควรแกภ่าวนาเพิม่ขึน้แก่ เราผูช้ือ่วา่อุสภะ ซึง่
ยงัตอ้งการความสงดั  เหน็ความสาํคญัในป่า (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๐/๓๔๓) 

 2.อสุภเถรคาถา ภาษติของพระอุสภเถระ,คาถาของพระอุสภเถระ ทา่นพระ
อุสภเถระเมือ่จะพยากรณ์พระอรหตั  จงึไดก้ล่าวว่า เราฝันวา่ไดห้ม่จวีรสใีบ
มะมว่งอ่อนเฉวยีงบ่า นัง่บนคอชา้ง  เขา้ไปบณิฑบาตยงัหมูบ่า้น ลงจากคอชา้ง
แลว้  ไดค้วามสลดใจ ครัง้นัน้  เรานัน้มคีวามสวา่งไดค้วามสลดใจ  ถงึความสิน้
อาสวะแลว้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๙๗/๓๖๖) 

อสภุนิมิต (ขยบั) : นิมติคอืความไมง่าม หมายถงึอสภุกมัมฏัฐาน ดงัในนาคติสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ นาคติะ ความเป็นของปฏกิลูในอสภุนมิติ  ยอ่มตัง้อยูแ่ก่ภกิษุผู้
ขวนขวายการประกอบตามอสภุนิมติ น้ีเป็นผลแหง่การประกอบตามอสภุนิมติ
นัน้   (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๓๐/๔๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อสภุนิมติ ในทีน้ี่หมายถงึอสภุกมัมฏัฐาน (องฺ.ปญฺ
จก.อ. (บาล)ี ๓/๓๐/๑๓)  

อสุภะ, ชื่อ : 1.ชือ่พระเถระรปูหนึ่ง ผูเ้ป็นอรหนัต ์ ดงัคาํทีท่า่นพระอุสภเถระไดก้ล่าววา่  
พฤกษชาตทิัง้หลายบนยอดเขาทีฝ่นตกรดใหม่ๆ  งอกงามเตม็ทีแ่ลว้ ยอ่มใหเ้กดิ
ภาวะทีจ่ติควรแก่ภาวนาเพิม่ขึน้แก่ เราผูช้ือ่ว่าอุสภะ  ซึง่ยงัตอ้งการความสงดั  
เหน็ความสาํคญัในป่า (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๑๑๐/๓๔๓) 

 2.ชือ่โค เป็นโคจา่ฝงูของโคจาํนวนมากตัง้ ๑๐๐ ตวั ๑,๐๐๐ ตวั ๑๐๐  คอก 
๑,๐๐๐ คอก มสีขีาว น่าด ูมกีาํลงัสามารถนําภาระหนกัยิง่ไปได ้ยนืหยดัดว้ยเทา้
ทัง้ ๔ ไมห่วัน่ไหวต่อเสยีงฟ้ารอ้งตัง้ ๑๐๐ ครัง้ ดงัคาํวา่ ลกัษณะโคอุสภะ มี
ปรากฏในสามญัญผลสตูร (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๐๖/๗๐) 

อสุสทนรก : ชือ่นรกเลก็ ซึง่เป็นบรวิารของมหานรก ดงัคาํในมารตชัชนียสตูรทีพ่ระผูม้พีระ
ภาคพระนามวา่กกุสนัธะ ตรสัวา่ ทสูมีารน้ีไมรู่จ้กัประมาณเลย  กแ็ลทสูมีาร
เคลือ่นแลว้จากทีน่ัน้  ไดไ้ปเกดิในมหานรก  พรอ้มกบัพระกริยิาทีท่รงชาํเลอืงดู
มาร  มหานรกนัน้ม ี ๓  ชื่อ  คอื  (๑)  ฉผสัสายตนิกนรก  (๒)  สงักุสมาหตนรก
(๓)  ปัจจตัตเวทนียนรก ครัง้นัน้  พวกนายนิรยบาลเขา้มาหาเรา(ผูเ้ป็นทสูมีาร)
แลว้บอกวา่  เมือ่ใดหลาวเหลก็กบัหลาวเหลก็มารวมกนัทีก่ลางหทยัของทา่น  
เมือ่นัน้  ทา่นจะพงึรูว้า่  เราไหมอ้ยูใ่นนรกพนัปีแลว้ เรานัน้หมกไหมอ้ยูใ่นมหา



 

๖๖๕๕ 
 

 

นรกหลายปี  หลายรอ้ยปี  หลายพนัปี  และหมกไหมอ้ยูใ่นอุสสทนรกซึง่ป็นบริ
วารแหง่มหานรกนัน้ เสวยทุกขเวทนาหนกักวา่ก่อนอกีหน่ึงหมืน่ปี  เรานัน้มี
รา่งกายเหมอืนมนุษย ์ มศีรีษะเป็นปลา,เป็นทีเ่สวยกรรมของนางเรวต ี ดงัคาํใน
เรวตวีมิานวา่ ยกัษ์บรวิารของทา้วเวสวณัปรารถนาจะจบันางเรวดโียนลงไปใน
อุสสทนรกจงึกล่าววา่จงลุกขึน้ นางเรวดผีูแ้สนจะชัว่ชา้ มปีกตไิมใ่หท้าน ประตู
(นรก)เปิดแลว้พวกเราจะนําเจา้ไปโยนลงนรกอนัเป็นสถานทีท่อดถอนใจของ
เหล่าสตัวน์รก,ในสงักจิจชาดก ม ี๑๖ ขมุ ดงัคาํวา่ นรก  ๘  ขมุเหล่าน้ีบณัฑติ
กล่าววา่  กา้วพน้ไดโ้ดยยาก เกลื่อนกล่นไปดว้ยเหล่าสตัวผ์ูม้กีรรมหยาบชา้  แต่
ละขมุ ๆ มอุีสสทนรก๑๖ขมุเป็นบรวิาร (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๕๑๒/๕๕๐,ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๘๖๓/๑๐๑, ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/๘๔/๔๗,๒๘/๑๓๒/๕๔) 

อสุสงักิตสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีท่าํใหน่้ารงัเกยีจ พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุ
ประกอบดว้ยธรรม ๕ คอื (๑) มหีญงิแพศยาเป็นโคจร(คอืไปมาหาสูบ่่อยๆ) (๒) 
มหีญงิหมา้ยเป็นโคจร (๓) มสีาวเทือ้(คอืสาวแก่) เป็นโคจร (๔) มบีณัเฑาะก ์
(คอืชายทีถู่กตอน กะเทย) เป็นโคจร และ(๕) มภีกิษุณีเป็นโคจร ถงึแมจ้ะเป็นผู้
มอีกุปปธรรม (เป็นพระขณีาสพ) (ยอ่มเป็นทีร่งัเกยีจสงสยัว่าเป็นภกิษุชัว่ 
(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๐๒/๑๗๖) 

อสุสาวนันติกา, กปัปิยภมูิ : กปัปิยภมูทิีท่าํดว้ยการประกาศ ไดแ้ก่ กฎุทีีภ่กิษุทัง้หลายตก
ลงกนัแต่ตน้วา่จะทาํเป็นกปัปิยกุฎ ี ในเวลาทีท่าํ พอชว่ยกนัยกเสาหรอืตัง้ฝาที
แรกกร็อ้งประกาศใหรู้ก้นัวา่ “กปปิฺยกุฏ ึ กโรม” ๓ หน (แปลวา่ “เราทัง้หลายทาํ
กปัปิยกุฎ”ี) ดงัคาํในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  เรา
อนุญาตกปัปิยภมู ิ๓  ชนิดคอื ๑. อุสสาวนนัตกิา (กปัปิยภมูทิีป่ระกาศใหรู้ก้นัแต่
เริม่สรา้ง) ๒.โคนิสาทกิา (กปัปิยภมูเิคลือ่นทีไ่ด)้ ๓. คหปต ิ (เรอืนของคหบดทีี่
เขาถวายใหเ้ป็นกปัปิยภมู)ิ,และต่อมาทรงอนุญาตอกี ๑ ชนิดรวมเป็น ๔ เพิม่วา่ 
๔. สมัมตกิา(กปัปิยภมูทิีส่งฆส์มมต)ิ  (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๙๕/๑๑๙-๑๒๐) ; ด ู กัป
ปิยภมิู 

อสุสาหะ : ความเพยีรพยายามยิง่ยวด ดงัคาํในทุตยิสมาธทิีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคลผู้
ไมไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไมไ่ดค้วามเหน็แจง้ธรรมดว้ยปัญญาอนัยิง่ 
ควรทาํความพอใจ ความพยายาม  ความอุตสาหะความขะมกัเขมน้  ความไม่
ทอ้ถอย  สตแิละสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่เพือ่ไดกุ้ศลธรรมเหล่านัน้เถดิ  
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๒๐/๔๔๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คาํวา่ อุสสาหะ หมายถงึความเพยีรทีย่ ิง่กวา่ความ
เพยีรพยายาม(วริยิะ) (องฺ.จตุกฺก.อ.(บาล)ี ๒/๙๒/๓๖๗)  



 

๖๖๕๖ 
 

 

อสุสรูภตัตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภตัรหุงตม้ในเวลาสาย พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โทษของ
ตระกลูทีหุ่งตม้อาหารในเวลาสาย ๕ คอื (๑) ไมไ่ดต้อ้นรบัแขกทีค่วรตอ้นรบัตาม
เวลา(๒) ไมไ่ดเ้ซ่นไหวเ้ทวดาผูร้บัพลกีรรมตามเวลา (๓) ไมไ่ดถ้วายสมณ
พราหมณ์ผูฉ้นัมือ้เดยีว ไมฉ่นัตอนกลางคนื งดเวน้การฉนัในเวลาวกิาล (๔) 
ทาส กรรมกรและคนใช ้หลบหน้าทาํการงาน(นัง่อยูเ่ฉย ๆ ไมท่าํงาน เพราะหวิ) 
(๕) อาหารทีบ่รโิภคในเวลาไมค่วรเชน่นัน้ไมม่โีอชา แลว้อานิสงสข์องตระกลูที่
หุงตม้อาหารตามเวลา ๕ โดยนยัตรงกนัขา้ม (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๘/๓๖๙) 

อสุีรธชะ, ภเูขา : ภเูขาทีก่ ัน้อาณาเขตของมชัฌมิชนบทดา้นเหนือ ดงัคาํในมหาวรรควา่ ทางทศิ
อุดรมภีเูขาอุสรีธชะเป็นขอบเขต พน้เขตนัน้ออกไปเป็นปัจจนัตชนบทดา้นใน
เป็นมชัฌมิชนบท (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๕๙/๓๙)  

อสุยุา : ความรษิยา ดงัคาํในมหาโควนิทสตูรทีส่นงักุมารกล่าวไวว้า่เป็นกลิน่ชัว่รา้ยตอน
หน่ึงวา่ ‘โกธะ (ความโกรธ)  โมสวชัชะ  (การพดูเทจ็) นิกต ิ  (การโกง) โทพภะ 
(การประทุษรา้ยมติร) กทรยิตา๑(ความตระหนี่)  อตมิานะ  (ความดหูมิน่) อุสยุา 
(ความรษิยา).สตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยกเิลสเหล่าน้ี   จดัวา่เป็นผูม้กีลิน่ชัว่รา้ย ตอ้งไป
อบายปิดพรหมโลกแลว้  (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๒๐/๒๔๘) 

อสุโุลมเปรต : เปรตรา่งมขีนเป็นลกูศรเพศชาย ดงัคาํในมหาวภิงัคแ์ละนิทานวรรควา่ อุสโุลม
เปรตเพศชาย  ลอยในอากาศ  (ขน)ลกูศรเหล่านัน้ของมนัหลุดลอยขึน้ไปแลว้
กลบัตกลงทีร่า่งของมนัเองจนมนัรอ้งครวญคราง,พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุ
ทัง้หลายเปรตนัน้เคยเป็นเพชฌฆาตอยู่ในกรุงราชคฤห ์  เพราะผลกรรมนัน้ จงึ
ตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปีหลายพนัปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีตัภาพเชน่น้ี 
เพราะเศษกรรมทีย่งัเหลอื,ในอุสโุลมสตูร พระมหาโมคคลัลานเถระกล่าวไวว้า่ 
ทา่น  เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู  ไดเ้หน็อุสโุลมเปรต(เปรตรา่งมขีนเป็น
ลกูศร)เพศชาย  ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ  (ขน)ลกูศรเหล่านัน้ของมนัหลุดลอยขึน้
ไปแลว้กลบัตกลงมาทีร่า่งของมนัเองจนมนัรอ้งครวญครางฯลฯ พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นเพชฌฆาตในกรุงราชคฤห ์ฯลฯ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๑/๒๒๙/๒๒๘, ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๘/๓๐๖,๑๖/๒๑๖/๓๑๐) 

อสุโุลมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตรา่งมขีนเป็นลกูศรเพศชาย พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเวฬุวนั ไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตร่างมขีนเนลกูศรเพศชายวา่ 
เปรตตนนี้เคยเป็นเพชฌฆาต (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๐๘/๓๐๖) 

อหุหนรก : ชือ่นรกเลก็ในมหานรก ดงัคาํในโกกาลกิสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัอุปมาปทุม
นรกใหภ้กิษุรปูหน่ึงฟังวา่ ภกิษุ  หน่ึงเกวยีนเมลด็งาของชาวโกศลมอีตัรา ๒๐ 
ขาร ีลว่งไปแลว้ ๑๐๐,๐๐๐  ปี  บุรษุจงึนําเมลด็งาออกจากเกวยีนนัน้หนึ่งเมลด็ 



 

๖๖๕๗ 
 

 

เมลด็งาหนึ่งเกวยีนของชาวโกศลซึง่มอีตัรา ๒๐ ขารนีัน้จะพงึหมดไปโดยทาํนอง
น้ีเรว็กวา่ แต่วา่ ๑ อพัพทุนรก หาหมดไปไม ่  ๒๐ อพัพทุนรก เป็น ๑ นิรพัพทุ
นรก ๒๐ นิรพัพทุนรก เป็น ๑ อพพัพนรก  ๒๐ อพพัพนรก เป็น ๑ อุหหนรก 
๒๐ อุหหนรก เป็น ๑ อฏัฏนรก ... (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๘๑/๒๕๑,องฺ.ทสก.(ไทย) 
๒๔/๘๙/๒๐๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ อพัพทุนรก นิรพัพทุนรก อพพัพนรก อุหหนรก 
อฏัฏนรก กุมุทนรก โสคนัธกินรก อุปปลนรก ปณุฑรกินรก ปทุมนรก ทัง้หมดนี้
อยูใ่นอเวจมีหานรก เป็นนรกเลก็อยูใ่นนรกใหญ่ ไมม่ภีมูเิป็นของตนเอง แต่เป็น
ทีซ่ึง่สตัวจ์ะตอ้งรบักรรม (องฺ. ทสก. อ. (บาล)ี ๓/๘๙/๓๖๖)  

อฬุารวิมาน : วมิานอนัโอฬาร เป็นวมิานทองคาํทีเ่กดิขึน้ แก่หญงิสะใภผู้ม้ศีรทัธาชาวกรุงรา
ชคฤห ์ เพราะไดถ้วายขนมเบือ้งแดท่า่นพระมหาโมคคลัลานเถระขณะเทีย่ว
บณิฑบาตมาถงึเรอืนตนก่อนถูกแมผ่วัผูไ้มม่ศีรทัธาตดีว้ยสากจนเสยีชวีติและไป
เกดิในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๒๘๖/๔๖) 

อฬุกะ, แควน้ : ชือ่แควน้แหง่หนึ่ง เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงมาหสิสต ิ ทีศ่ษิยพ์ราหมณ์พาวรเีดนิ
ทางผา่น มกีล่าวไวใ้นวตัถุกถา ดงัคาํวา่ ศษิยพ์ราหมณ์พาวรทุีกคนเกลา้ชฎา
และครองหนงัเสอื อภวิาทพราหมณ์พาวรแีละทาํประทกัษณิแลว้ ต่างออก
เดนิทาง มุง่หน้าไปทางทศิอุดร สูส่ถานเป็นทีต่ ัง้แควน้อุฬกะเมอืงมาหสิสต ิ ใน
กาลนัน้ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๑๐๑๘/๗๔๑) 

อเูณคเณจรณะ, อเูน คเณ จรณํ:การประพฤตใินคณะสงฆอ์นัพรอ่ง การประพฤต ิ (วตัร) ใน
คณะอนัพรอ่ง คอื ประพฤตใินถิน่ เชน่อาวาส ทีม่ปีกตตัตภกิษุไมค่รบองคส์งฆ์
คอืไมถ่งึ ๔ รปู แต่ทีนิ่ยมปฏบิตักินัมาไมต่ํ่ากวา่ ๕ รปู; เป็นเหตุอยา่งหนึ่งของ
รตัตเิฉทแหง่มานตั,เป็นขอ้ ๔ ในรตัตเิฉทของภกิษุผูป้ระพฤตมิานตัม ี ๔ อยา่ง 
คอื ๑. สหวาสะ(การอยูร่ว่มกนั) ๒.วปิปวาสะ(การอยูป่ราศจาก) ๓. อนาโรจนา
(การไมบ่อก) ๔.อเูณคเณจรณะ(การประพฤตใินคณะสงฆอ์นัพรอ่ง) (ว.ิจ.ู(ไทย) 
๖/๘๓/๑๖๔,๖/๙๒/๑๘๕,ว.ิจ.ู(ไทย) ๘/๓๒๔/๔๕๕) ; ด ูรัตติเฉท 

อรู  ุ:  ขาอ่อน, โคนขา (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
อมูิภยสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภยัจากคลื่น พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภยัทีค่นลงไปในน้ําพงึ

ประสบ ๔ คอื (๑) อมูภิยั ภยัจากคลื่น (๒) กุมภลีภยั ภยัจากจระเข ้(๓) อาวฏัฏ
ภยั ภยัจากน้ําวน (๔) สสุกุาภยั ภยัจากปลารา้ย แลว้ทรงแสดงเปรยีบเทยีบภยั 
๔ อยา่งนี้กบัภยัทีกุ่ลบตุร ผูม้ศีรทัธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติพงึประสพ 
๔ อยา่ง คอื (๑) อมูภิยั คอืผูม้ศีรทัธาออกบวช คดิวา่ เราถูกชาต ิชรา มรณะ โส
กะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาสครอบงาํ ตกอยูใ่นกองทุกข ์มทีุกขป์ระดงัเขา้



 

๖๖๕๘ 
 

 

มา ไฉนหนอ การทาํกองทุกขท์ัง้หมดน้ีใหส้ิน้สดุจะพงึปรากฏ ถูกเพือ่น
พรหมจารตีกัเตอืนพรํ่าสอนเกีย่วกบัเรือ่งกริยิามารยาทและการนุ่งหม่ เธอขุน่
เคอืงไม่พอใจ โกรธและคบัแคน้ใจ อดทนต่อการวา่กล่าวตกัเตอืนไมไ่ด ้ จงึบอก
คนืสกิขา (๒) กุมภลีภยั คอืคนผูม้ศีรทัธาออกบวช คดิวา่ เราถูกชาต ิชรา จนถงึ
อุปายาสครอบงาํ ... ถูกเพือ่นพรหมจารตีกัเตอืนพรํ่าสอนเกีย่วกบัการบรโิภค 
ขบฉนัวา่ สิง่น้ีฉนัไดใ้นเวลา สิง่นี้ฉนัไมไ่ดใ้นเวลา เธอขุน่เคอืงไมพ่อใจ เป็นคน
เหน็แก่ปากทอ้ง อดทนต่อความหวิกระหายไมไ่ด ้ จงึบอกคนืสกิขา (๓) อาวฏัฏ
ภยั คอืคนผูม้ศีรทัธาออกบวช คดิว่า เราถูกชาต ิชรา จนถงึอุปายาสครอบงาํ ...
ในเวลาออกบณิฑบาตในหมูบ่า้นหรอืตาํบลไมร่กัษากาย วาจา ใจ มสีตไิมต่ัง้มัน่ 
ไมส่าํรวมอนิทรยี ์ เหน็คหบดหีรอืบุตรคหบดใีนหมูบ่า้น หรอืตาํบลนัน้ ผูเ้อบิอิม่ 
พรัง่พรอ้ม บาํเรอตนอยูด่ว้ยกามคุณ ๕ จงึคดิทีจ่ะลาสกิขาไปใชช้วีติเหมอืน
คหบดหีรอืบุตรคหบดเีชน่นัน้ แลว้ไดบ้อกคนืสกิขา (๔) สสุกุาภยั คอืผูม้ศีรทัธา
ออกบวช คดิว่า เราถูกชาต ิ ชรา จนถงึอุปายาสครอบงาํ ...ในเวลาออก
บณิฑบาตในหมูบ่า้นหรอืตาํบล ไมร่กัษากาย วาจา ใจ มสีตไิมต่ัง้มัน่ ไมส่าํรวม
อนิทรยี ์ เหน็มาตุคามในหมูบ่า้นหรอืตาํบลนัน้ นุ่งหม่ไมเ่รยีบรอ้ย จงึทาํใหร้าคะ
รบกวนจติ มจีติฟุ้งซ่านเพราะราคะ แลว้บอกคนืสกิขา จากนัน้ พระองคต์รสัวา่ 
อมูภิยัเป็นชือ่เรยีกความโกรธและความคบัแคน้ใจ กุมภลีภยั เป็นชือ่เรยีกความ
เป็นคนเหน็แก่ปากทอ้ง อาวฏัฏภยั เป็นชือ่เรยีกกามคุณ ๕ และสสุกุาภยัเป็นชือ่
เรยีกมาตุคาม (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๒/๑๘๔) 

อมูิภยั : ภยัจากคลื่น,คาํวา่  อมูภิยั น้ีเป็นชือ่เรยีกความโกรธและความคบัแคน้ใจ เป็น ๑ 
ในภยั ๔ คอื ๑.อมูภิยั(ภยัจากคลื่น) ๒. กุมภลีภยั(ภยัจากจระเข)้ ๓. อาวฏัฏภยั 
(ภยัจากน้ําวน) ๔. สสุกุาภยั(ภยัจากปลารา้ย),ในจาตุมสตูร และอมูภิยสตูร พระ
ผูม้พีระภาคตรสัอธบิายวา่ กุลบุตรบางคนในโลกนี้ มศีรทัธาออกจากเรอืนบวช
เป็นบรรพชติคดิวา่‘เราถูกชาต(ิความเกดิ)ชรา(ความแก)่ มรณะ(ความตาย) โส
กะ(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ(ความครํ่าครวญ)  ทุกข(์ความทุกขก์าย) โทมนสั
(ความทุกขใ์จ) อุปายาส (ความคบัแคน้ใจ)  ครอบงาํ  ตกอยูใ่นกองทุกข ์ มทีุกข์
ประดงัเขา้มา ไฉนหนอ การทาํกองทุกขท์ัง้หมดนี้ใหส้ิน้สดุ จะพงึปรากฏ เพือ่น
พรหมจารตีกัเตอืนพรํ่าสอนเธอผูบ้วชแลว้นัน้วา่ ‘เธอพงึกา้วไปอยา่งนี้ พงึถอย
กลบัอยา่งนี้ พงึแลดอูยา่งนี้พงึเหลยีวดอูยา่งน้ี พงึคูเ้ขา้อยา่งนี้ พงึเหยยีดออก
อยา่งนี้ พงึครองสงัฆาฏ ิ  บาตรและจวีรอยา่งนี้’ เธอคดิอยา่งนี้ว่า ‘เมือ่ก่อน เรา
เป็นคฤหสัถม์แีต่ตกัเตอืนพรํ่าสอนผูอ้ื่น  กภ็กิษุเหล่าน้ี  มอีายคุราวลกูคราว
หลานของเรา ยงัจะมาตกัเตอืนพรํ่าสอนเรา’ เธอจงึบอกคนืสกิขากลบัมาเป็น
คฤหสัถ ์ น้ีเรยีกวา่ภกิษุผูก้ลวัอมูภิยั บอกคนืสกิขากลบัมาเป็นคฤหสัถ ์คาํวา่  อู



 

๖๖๕๙ 
 

 

มภิยั  น้ีเป็นชือ่เรยีกความโกรธและความคบัแคน้ใจ น้ีเรยีกว่าอมูภิยั (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๖๒/๑๘๒,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๒๒/๑๘๔,ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๕๘/๔๔๓) 

เอกจมัปกปปุผิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกจมัปกปุปผยิเถระ มเีนื้อความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๓๑ ทา่นไดนํ้าดอกจาํปาไปบชูาพระ
ปัจเจกพทุธเจา้ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ 
ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๗/๕๔๗) 

เอกจาริยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกจารยิเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไว้
สรุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเกดิเป็นเทวดาไดนํ้าดอกมณฑารพ
ไปบชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ ผูใ้กลจ้ะปรนิิพพาน เพราะผลแหง่
การบชูานัน้ ทา่นไมไ่ปสูทุ่คตเิลย ในกปัที ่ ๖๐,๐๐๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้
จกัรพรรดผิูม้ ีพลานุภาพมากถงึ ๑๖ ชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตั
พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๑/๓๕๕) 

เอกจินติกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกจนิตกิเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเกดิเป็นเทวดาขณะใกลจ้ะจตุไิด้
ทาํใจใหเ้ลื่อมใสในพระพทุธเจา้ พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแห่งกรรมนัน้ 
ทา่นจุตแิลว้อุบตัขิึน้ในเทวโลกนัน้อกี ทา่นไมไ่ปสูทุ่คตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคณุวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๔/๓๕๒) 

เอกจินติตะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ: ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองสมุงัคล
เถระ ดงัคาํในสมุงัคลเถราปทานทีท่่านพระเถระกลา่วถงึอดตีชาตติอนหนึ่งวา่ 
ขา้พเจา้ผูม้วีตัรดงีามกาํหนดแลว้ นัง่ลง  ทาํความรา่เรงิ เขา้ไปบาํรุงพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ จงึไดไ้ปเกดิยงัสวรรคช์ัน้ดุสติ ในกปัที ่๑๑๖ นบัจากกปันี้
ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ ๑๘  ชาต ิ พระนามวา่เอกจนิตติะ สมบรูณ์ดว้ย
รตันะ ๗ ประการ มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๒๖๓) 

เอกฉัตติยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกฉตัตยิเถระ ม ี ๒ องค ์ แต่เป็นคนละ
องคก์นั คอื 

 1.เอกฉัตติยเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๑๘ ทา่นไดย้นืถอืเศวตฉตัรกางกัน้ถวายพระพทุธเจา้พระนามวา่อตัถทสัส ี
เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายพนัชาต ิ
ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๒/๖) 

 2.เอกฉัตติยเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดก้ัน้รม่ถวายพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่
กรรมนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายแสนชาต ิ ไมเ่คยไป



 

๖๖๖๐ 
 

 

เกดิในทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๓/๓๗/๙๗) 

เอกฉันท ์: มคีวามพอใจอยา่งเดยีวกนั,เหน็เป็นอยา่งเดยีวกนัหมด ดงัคาํในมโหสธชาดก
ตอนหนึ่งวา่ (พระเจา้วเิทหะไดส้ดบัดงันัน้ ไมท่รงยนิด ี ไมท่รงคดัคา้น  เริม่ตัง้
คาํถามขึน้เองวา่) มนตบ์ทน้ีเหน็ไดย้ากแน่นอน มโหสธผูม้คีวามเพยีรไดเ้หน็
ประโยชน์อนับรสิทุธิ ์ จรงิอยา่งนัน้ กายของเรากย็งัหวัน่ๆอยูใ่ครเลา่จกัทิง้แควน้
ของตนไปสูเ่งือ้มมอืของผูอ้ื่น(พระเจา้วเิทหะตรสัถามมโหสธบณัฑติโพธสิตัวว์า่) 
มตขิองเราทัง้ ๖คนผูเ้ป็นบณัฑติ มปัีญญายอดเยีย่ม เป็นเอกฉนัทเ์สมอกนั 
มโหสธ แมเ้ธอกจ็งลงมตวิา่ ควรไปหรอืไมค่วรไป หรอืควรยบัยัง้อยูท่ีน้ี่ (ข.ุชา.ม.
(ไทย) ๒๘/๖๐๓/๒๗๖) 

เอกโตบญัญตัิ : บญัญตัเิฉพาะสงฆฝ่์ายเดยีว หมายถงึสกิขาบททีท่รงบญัญตัเิฉพาะภกิษุสงฆ ์
หรอืสกิขาบททีท่รงบญัญตัเิฉพาะภกิษุณีสงฆ ์ ดงัคาํในปรวิารวา่ คาํถาม - 
คาํตอบสถานทีบ่ญัญตัเิป็นตน้ในปาราชกิกณัฑ ์ พระผูม้พีระภาคอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ผูท้รงรู ้ทรงเหน็ทรงบญัญตัปิาราชกิสกิขาบทที ่๑ 
ณ ทีไ่หน ทรงปรารภใคร  เพราะเรือ่งอะไร  ในปาราชกิสกิขาบทที ่๑ นัน้มพีระ
บญัญตั ิ พระอนุบญัญตั ิ อนุปปันนบญัญตัสิพัพตัถบญัญตั ิ ปเทสบญัญตั ิ สา
ธารณบญัญตั ิอสาธารณบญัญตั ิเอกโตบญัญตั ิอุภโตบญัญตัอิยูห่รอื (ว.ิป.(ไทย) 
๘/๑/๑,๘/๗/๙,๘/๘/๑๐,๘/๒๑/๒๑,๘/๒๒/๒๓) 

เอกถมัภิกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกถมัภกิเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไว้
สรุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๔ ทา่นเกดิเป็นอุบาสกผูห้น่ึงในศาสนาของ
พระพทุธเจา้พระนามวา่สทิธตัถะ ทา่นไดถ้วายเสาตน้หนึ่งเพือ่รว่มสรา้งศาลา
โรงฉนัถวายแดพ่ระพุทธเจา้ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ทา่น
เวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่นเทวดาและมนุษยเ์ป็นอนัมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๓/๑๐๔) 

เอกทีปิวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้เพราะจุดประทปีดวงเดยีวแก่เทพบตุร ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ ดงั
คาํในเอกทปิียเถราปทาน ทีพ่ระเถระกลา่วไวว้า่ เมือ่พระสคุตพระนามวา่สทิธตั
ถะ ผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัวโ์ลก ปรนิิพพานแลว้ ขา้พเจา้ไดต้ามประทปีใหลุ้กโพลงไว้
ใกลจ้ติกาธาน ประทปีของขา้พเจา้ลุกโพลงอยูจ่นถงึเวลาดวงอาทติยอุ์ทยั ดว้ย
กรรมทีข่า้พเจา้ไดท้าํไวด้นีัน้และดว้ยเจตนาทีต่ัง้ไวม้ ัน่ ขา้พเจา้ละกายมนุษย์
แลว้ จงึไดไ้ปเกดิยงัสวรรคช์ัน้ดาวดงึสใ์นสวรรคช์ัน้ดาวดงึสน์ัน้วมิานทีบุ่ญกรรม
ไดท้าํไวเ้ป็นอยา่งดเีพือ่ขา้พเจา้ เรยีกกนัวา่เอกทปิีวมิาน มปีระทปี  ๑๐๐,๐๐๐  
ดวง สอ่งสวา่งอยูใ่นวมิานของขา้พเจา้ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๒๘/๒๐) 



 

๖๖๖๑ 
 

 

เอกทีปิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกทปิียเถระ ม ี๒ องค ์แต่เป็นคนละองค์
กนั คอื 

 1.เอกทีปิยเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่ในอดตีชาตกิปัที ่
๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายดวงประทปีบชูาตน้ไมส้ถานทีต่รสัรูข้องพระพทุธเจา้พระ
นามวา่ปทุมุตตระ เพราะผลแหง่การบชูานัน้ ท่านไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่
๑๖,๐๐๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดถิงึ ๔ ชาต ิในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
พระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๐/๓๔๓) 

 2.เอกทีปิยเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๔ 
ทา่นไดจุ้ดประทปีทีจ่ติกาธานของพระพทุธเจา้พระนามวา่ สทิธตัถะ เพราะผล
แหง่กรรมนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายรอ้ยชาต ิ ในชาติ
สดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๒๔/๑๙) 

เอกทุสสทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกทุสสทายกเถระ ม ี ๒ องค ์ แต่
เป็นคนละองคก์นั คอื 

 1.เอกทุสสทายกเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาติ
กปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเป็นคนเกีย่วหญา้ขาย มศีรทัธาไดนํ้าผา้สาฎกผนืหนึ่งไป
ถวายพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมุตตระ เพราะผลแห่งทานนัน้ ทา่นไมไ่ปสูทุ่คติ
เลย ในกปัที ่ ๓๖ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพ มากถงึ ๓๓ 
ชาต ิในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๑๙/๕๐๓) 

 2.เอกทุสสทายกเถราปทาน มเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาติ
กปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายผา้สาฎกแดพ่ระพทุธเจา้พระนามวา่ปทมุตุตระ 
เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรค์
สมบตัหิลายแสนชาต ิในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๓/๑๕/๓๓ ) 

เอกธมัมสวนิยเถรคาถา : ภาษติของพระเอกธรรมสวนิยเถระ,คาถาของพระเอกธรรม
สวนิยเถระ ทา่นพระเอกธรรมสวนิยเถระกล่าววา่ เราเผากเิลสทัง้หลายแลว้ เรา
ถอนภพทัง้ปวงไดแ้ลว้ การเวยีนวา่ยตายเกดิสิน้ไปแลว้ บดัน้ี  ไมม่กีารเกดิอกี 
(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๖๗/๓๒๗) 

เอกธมัมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมอนัเป็นเอก ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.เอกธมัมสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เราไมท่รงเหน็ธรรม

อื่นใดแมอ้ยา่งหนึ่งทีจ่ะทาํใหล้ะธรรมทีเ่กือ้กลูแก่สงัโยชน์ได ้ เหมอืนโพชฌงค ์๗  
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๑๐/๑๔๑) 



 

๖๖๖๒ 
 

 

 2.เอกธมัมสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ อานาปานสตเิป็น
ธรรมอนัเป็นเอก ภกิษุผูเ้จรญิอานาปาสตเิพยีงอยา่งเดยีว กย็อ่มไดผ้ลานิสงส์
มาก แลว้ตรสัวธิเีจรญิอานาปานสต ิ ๑๖ ขัน้ มกีารกําหนดวา่ เมื่อหายใจเขา้-
ออกยาวกร็ูช้ดัวา่หายใจเขา้ออกยาวเป็นตน้  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๗๗/๔๕๓) 

เอกธมัมสัสวนิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกธมัมสวนิยเถระ มเีนื้อความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดฟั้งพระธรรมเทศนาครัง้
เดยีวจากพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นได้
เสวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตัหิลายแสนชาต ิ ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
วชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘๘/๔๔) 

เอกธีตสุตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธดิาคนเดยีว พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั 
ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารุณเป็นตน้ 
ถา้อุบาสกิาผูม้ศีรทัธาเมือ่จะวงิวอนธดิาผูน่้ารกัคนเดยีวของตนอยา่งถูกตอ้งก็
ตอ้งวงิวอนวา่ ขอเจา้จงทาํตวัหมอืนนางขชุชุตตราอุบาสกิาและนางนนัทมารดา 
ถา้ออกบวชกจ็งทาํตวัเหมอืนพระเขมาเถรแีละพระอุบลวรรณาเถร ี เพราะทา่น
เหล่านัน้เป็นผูว้ดัได ้ชา่งได ้และอยา่ใหล้าภสกัการะและความสรรเสรญิครอบงาํ
เจา้เลย (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๗๓/๒๗๘) 

เอกนาลา, หมู่บา้น : ชือ่หมู่บา้นพราหมณ์แหง่หนึ่ง ทกัขณิาครีชีนบท แควน้มคธ เป็นทีพ่ระผูม้ี
พระภาคเสดจ็ไปแสดงธรรมโปรดกสภิารทวาชพราหมณ์ จนไดบ้รรลุธรรม 
แสดงตนเป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ ดงัคาํวา่ พระ
ผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ หมู่บา้นพราหมณ์ชือ่เอกนาลา ทกัขณิาครีชีนบท 
แควน้มคธ สมยันัน้ กสภิารทวาชพราหมณ์ประกอบไถจาํนวน ๕๐๐ ในฤดหูวา่น
ขา้ว (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๕๐/๑๙๑,๑๕/๑๙๗/๒๘๓) 

เอกบณุฑริก, อาราม : ชือ่อารามหนึ่งของ ปรพิาชกชือ่วจัฉโคตร กรุงเวสาล ี เป็นทีพ่ระผูม้ี
พระภาคเจา้เสดจ็หา ปรพิาชกชือ่วจัฉโคตร ณ อารามและไดส้นทนาธรรม ดงัคาํ
ในจฬูวจัฉโคตตสตูรวา่พระผูม้พีระภาคเสดจ็เขา้ไปหาวจัฉโคตรปรพิาชกถงึ
อารามของปรพิาชกชือ่เอกบุณฑรกิ ประทบันัง่บนพทุธอาสน์ทีป่ลูาดไวแ้ลว้ 
แมว้จัฉโคตรปรพิาชกกเ็ลอืกนัง่ณ  ทีส่มควรทีใ่ดทีห่น่ึงซึง่ตํ่ากวา่ (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๘๕/๒๑๕) 

เอกบรุษุ : บุรุษผูเ้ป็นเอกบุคคล หมายถงึพระผูม้พีระภาค ดงัคาํในสารปีุตตสตูรทีพ่ระสารี
บุตรกล่าวไวว้า่ พระผูม้พีระภาคผูม้พีระจกัษุยอ่มปรากฏแก่ชาวโลกพรอ้มทัง้เท
วโลกทรงกาํจดัความมดืทัง้ปวงทรงเป็นเอกบุรุษ บรรลุความยนิดแีลว้,ในมหา
นิทเทส พระสารบุีตรอธบิายความหมายของเอกบุรุษไวว้า่  คาํวา่ ทรงเป็น



 

๖๖๖๓ 
 

 

เอกบุรุษ บรรลุความยนิดแีลว้  อธบิายวา่ พระผูม้พีระภาค  ชือ่วา่ทรงเป็น
เอกบุรุษ เพราะสว่นแหง่การบรรพชา ชือ่วา่ทรงเป็นเอกบุรุษ เพราะอธบิายวา่ 
ไมม่เีพือ่น ชื่อวา่ทรงเป็นเอกบุรษ เพราะอธบิายวา่  ทรงละตณัหาได ้  ทรง
ปราศจากราคะโดยสิน้เชงิ  จงึชือ่วา่ทรงเป็นเอกบุรษ  ทรงปราศจากโทสะโดย
สิน้เชงิ จงึชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษ ทรงปราศจากโมหะโดยสิน้เชงิ จงึชือ่วา่ทรง
เป็นเอกบุรุษ ทรงปราศจากกเิลสโดยสิน้เชงิ  จงึชือ่วา่ทรงเป็นเอกบรุุษ เสดจ็ถงึ
ทางสายเอกแลว้จงึชือ่วา่ทรงเป็นเอกบุรุษ ตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณจงึชือ่
วา่ทรงเป็นเอกบุรุษ,และอธบิายความหมายแต่ละขอ้ เช่น พระผูม้พีระภาค ชือ่วา่
ทรงเป็นเอกบรุุษ  เพราะสว่นแหง่การบรรพชา เป็นอยา่งไร  คอื พระผูม้พีระ
ภาค ยงัทรงหนุ่มแน่น  มพีระเกศาดาํสนิทด ี เพยีบพรอ้มดว้ยความหนุ่มฉกรรจ ์
ในปฐมวยั  เมือ่พระชนกและพระชนนี  มน้ํีาพระเนตรนองพระพกัตร ์  กรรแสง
รํ่าไห ้  ไมป่รารถนา(ใหท้รงผนวช)  ทรงละหมูพ่ระญาต ิทรงตดัความกงัวลดว้ย
พระยศ ความกงัวลดว้ยพระโอรสและพระมเหส ี ความกงัวลดว้ยพระญาต ิ 
ความกงัวลดว้ยพระสหายและอาํมาตย(์และ)ความกงัวลดว้ยการสัง่สมทุกอยา่ง 
ทรงปลงพระเกศาและพระมสัส ุ  ทรงครองผา้กาสาวะ  เสดจ็ออกผนวชจาก
พระราชวงัเป็นบรรพชติ ทรงเขา้ถงึความเป็นผูไ้มม่กีงัวล  เสดจ็เทีย่วไป ประทบั
อยูท่รงเปลีย่นอริยิาบถ ทรงเป็นไป  ทรงรกัษาพระชนมชพี ทรงดาํเนินไป ทรง
ยงัชวีติใหด้าํเนินไป ตามลาํพงัพระองคเ์ดยีว พระผูม้พีระภาค ชือ่วา่ทรงเป็น
เอกบุรุษ เพราะสว่นแหง่การบรรพชา เป็นอยา่งนี้ (ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/๙๖๓/๗๓๐, 
ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๗,๓๐/๑๐๗/๓๖๒) 

เอกปทชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยเหตุอยา่งเดยีวทาํใหบ้รรลปุระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง มเีน้ือความ
อธบิายวา่ เศรษฐโีพธสิตัวช์าวกรุงพาราณส ี ถูกบุตรชายถามถงึเหตุทีบุ่คคลทาํ
เพยีงอยา่งเดยีวแต่ไดป้ระโยชห์ลายอยา่งวา่มอียูห่รอืไม ่ ทา่นจงึสอนบุตรชายวา่
ใหม้คีวามขยนัเพยีงอยา่งเดยีว กส็ามารถบรรลุประโยชน์หลายอยา่งได ้ แต่คน
ขยนันัน้ตอ้งเป็นคนดมีศีลีและธรรมคอืความอดทนกาํกบัดว้ยกจ็ะประสพ
ความสาํเรจ็ในชวีติได ้ สามารถทาํใหม้ติรสหายมคีวามสขุ และสามารถทาํศตัรู
ใหอ้ยูเ่ป็นทุกขไ์ด ้ คนขยนัถา้ไมม่ศีลีธรรมกาํกบัอาจทาํความผดิไดม้าก  (ข.ุชา.
ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๗๕/๑๑๒) 

เอกปทุมิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกปทุมยิเถระ  มเีนื้อความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นเกดิเป็นพญาหงส ์ ไดค้าบ
ดอกบวัไปบชูาพระพทุธเจา้พระนามวา่ปทุมตุตระ เพราะผลแหง่การบูชานัน้ 



 

๖๖๖๔ 
 

 

ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑/๕๒๑) 

เอกปัณณชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยตน้ไมม้ดีา้นละใบ มเีน้ือความอธบิายวา่ ฤาษโีพธสิตัวส์อน
พระราชกุมารผูโ้หดรา้ยทีพ่ระราชานํามากฝากใหช้ว่ยหาวธิสีอนให ้ ดว้ยการ
อุปมาดว้ยหน่อสะเดา โดยทรงนําพระราชกุมารเทีย่วไปในพระราชอทุยาน เหน็
หน่อสะเดาขึน้ใหมย่งัมเีพยีงขา้งละใบ จงึใหพ้ระราชกุมารถอนขึน้มาเคีย้วด ู พอ
ใบสะเดาถกูลิน้เท่านัน้กเ็กดิความขม พระราชกุมารจงึถ่มทิง้ทนัท ีพรอ้มกบัตรสั
วา่ ตน้ไมน้ี้เปรยีบเหมอืนยาพษิทีร่า้ยแรงตัง้แต่ยงัเลก็ทเีดยีว ถา้เตบิใหญ่คงจะ
ฆา่มนุษยเ์ป็นอนัมาก วา่แลว้กถ็อนหน่อสะเดาขยีท้ิง้  พลางตรสัวา่ ตน้ไมน้ี่มี
ดา้นละใบ สงูจากพืน้ดนิยงัไมถ่งึ ๔ น้ิว แต่มรีสขมเชน่กบัยาพษิ โตขึน้จะเป็น
เชน่ไรหนอ พระโพธสิตัวไ์ดโ้อกาสถอืเอาคาํของเธอมากล่าวสอนวา่ พระองคไ์ม่
พอใจตน้สะเดาถอนขยีท้ิง้เสยี ฉนัใด ประชาชนกค็งจะทาํลายพระองคผ์ูเ้ป็นคน
โหดรา้ยตัง้แต่เดก็ ฉนันัน้ ต่อไปกค็งไมม่อบราชสมบตัใิห ้  เพราะกลวัความต่อ
โหดรา้ย  ทาํใหพ้ระกุมารไดส้ตลิะพยศ หมดมานะ แลว้ตัง้ตนอยูใ่นความดแีต่
นัน้มา คนดุรา้ยไมเ่ป็นทีป่รารถนาของใครแมแ้ต่มารดาบดิา อน่ึงการสอนโดย
การมอุีปกรณ์เป็นเครือ่งชว่ยทาํใหเ้ขา้ใจงา่ยแก่ผูเ้รยีนเพราะผูเ้รยีนได้
ประสพการณ์ตรง (ข.ุชา.เอกก.(ไทย) ๒๗/๑๔๙/๖๐) 

เอกปัตตทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกปัตตทายกเถระ มเีนื้อความที่
ทา่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายบาตรดนิลกูหน่ึงแด่
พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๙/๑๘๙) 

เอกปิณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกปิณฑปาตทายกิาเถร ี มี
เนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดถ้วายอาหาร
บณิฑบาตแกภ่กิษุรปูหน่ึงเพยีงครัง้เดยีว เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคติ
เลย เวยีนเกดิเวยีนตายอยูใ่นเทวดาและมนุษยเ์ทา่นัน้ ในชาตสิุดทา้ยนี้ ไดบ้รรลุ
วชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๔๖/๓๗๓) 

เอกปตุตกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบุตรคนเดยีว ม ี ๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหา
ต่างกนั คอื 

 1.เอกปตุตกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยบุตรคนเดยีว พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่
ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ
เป็นสิง่ทารุณเป็นตน้ ถา้อุบาสกิาผูม้ศีรทัธาเมือ่จะวงิวอนบุตรผูน่้ารกัคนเดยีว
ของตนอยา่งถูกตอ้งกต็อ้งวงิวอนวา่ ขอเจา้จงทาํตวัเหมอืนจติตคหบดแีละหตัถก
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อาฬวกอุบาสก ถา้ออกบวชกจ็งทาํตวัเหมอืนพระสารบีุตรและพระมหาโมคคลัลา
นะ เพราะทา่นเหลา่น้ีเป็นผูว้ดัไดช้ัง่ไดแ้ละอยา่ใหล้าภสกัการะและความ
สรรเสรญิครอบงาํเจา้เลย  (ส.ํนิ.(ไทย)๑๖/๑๗๒/๒๗๗) 

 2.เอกปตุตกสตูร พระสตูรวา่ดว้ยอุบาสกมบีุตรน้อยคนเดยีว พระผูม้พีระภาค
ทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งผูเ้ศรา้โศกเพราะการเสยีชวีติของลกูน้อย ทรงเปลง่
อุทานแสดงวา่อวชิชาเป็นเหตุใหย้ดึตดิในสิง่เป็นทีร่กั ก่อใหเ้กดิผลคอืความเศรา้
โศก ทุกข ์โทมนสั แต่ผูไ้มป่ระมาทยอ่มถอนอวชิชาเสยีได ้ (ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๑๗/
๑๙๘) 

เอกปปุผิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกปุปผยิเถระ  มเีนื้อความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๙๑ ทา่นเกดิเป็นปีศาจอยูท่ีป่ระตกูรุงพนัธุมด ี
เหน็พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เสดจ็ผา่นมา จงึนําดอกไมไ้ปบชูา เพราะผล
แหง่การบชูานัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๖/๔๔๕) 

เอกผสุสิตะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระสจัจ
สญัญกเถระ ดงัคาํในสจัจสญัญกเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตน
สรุปความไดว้า่ พระผูม้พีระภาคพระนามว่าเวสสภ ู มหีมูภ่กิษุแวดลอ้ม  ทรง
แสดงอรยิสจัชว่ยมหาชนใหส้งบเยน็ ขา้พเจา้ถงึความเป็นคนน่าสงสารอยา่งยิง่ 
ไดไ้ปสูท่ีป่ระชุม  นัง่ฟังธรรมของพระศาสดา ขา้พเจา้ครัน้ฟังธรรมของพระ
ศาสดานัน้แลว้ (ตายแลว้)ไดไ้ปเกดิยงัเทวโลก เพราะผลแหง่สจัจสญัญา(การได้
ความทรงจาํในสจัจะ) ในกปัที ่๒๖ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดอิงค์
หน่ึง  มพีระนามวา่เอกผสุสติะ ทรงเป็นใหญ่ในหมูช่น มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.
(ไทย) ๓๒/๑๕/๓๘๑) 

เอกพีชี : ผูม้พีชืคอือตัภาพอนัเดยีว หมายถงึ พระโสดาบนัซึง่จะเกดิอกีครัง้เดยีวกจ็ะ
บรรลุพระอรหตัตผลในภพทีเ่กดิขึน้,เป็นขอ้ ๑ ในโสดาบนั ๕ (ขอ้ ๑ ในโสดาบนั 
๓, บางแหง่ทา่นจดักลบัเป็นขอ้ ๓) มปีรากฏในเอกพชีสีตูร ในขอ้ที ่๘-๑๒ ดงัคาํ
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ภกิษุทัง้หลาย บุคคล ๘. เป็นพระเอกพชีโีสดาบนั 
เพราะมอีนิทรยีอ่์อนกวา่พระสกทาคามนีัน้ ๙.เป็นพระโกลงัโกลโสดาบนั เพราะ
มอีนิทรยีอ่์อนกวา่พระเอกพชีโีสดาบนันัน้๑๐.เป็นพระสตัตกัขตัตุปรมโสดาบนั 
เพราะมอีนิทรยีอ่์อนกวา่พระโกลงัโกลโสดาบนันัน้ ๑๑.เป็นพระโสดาบนัผูธ้มัมา
นุสารเีพราะมอีนิทรยีอ่์อนกวา่พระสตัตกัขตัตุปรมโสดาบนันัน้ ๑๒.เป็นพระ
โสดาบนัผูส้ทัธานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ่์อนกวา่พระโสดาบนัผูธ้มัมานุสารนีัน้หรอื
ดงัคาํในสอุปาทเิสสสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวต้อนหนึ่งวา่บุคคลบางคนใน



 

๖๖๖๖ 
 

 

โลกน้ีเป็นผูม้ปีกตทิาํศลีใหบ้รบิรูณ์มปีกตทิาํสมาธพิอประมาณ มปีกตทิาํปัญญา
พอประมาณ เพราะสงัโยชน์ ๓ ประการสิน้ไป เขาจงึเป็นเอกพชี ีเกดิเป็นมนุษย์
อกีเพยีงครัง้เดยีว กจ็ะทาํทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ด ้ น้ีเป็นบุคคลจาํพวกที ่ ๗ ผูเ้ป็นสอุ
ปาทเิสส เมื่อตายไป กพ็น้จากนรกได ้ฯลฯ พน้จากอบาย ทุคต ิและวนิิบาตได ้
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๙๔/๓๐๔, องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๑๒/๔๕๗,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/
๒๗๔/๑๖๐,๓๗/๓๙๓/๔๑๑,๓๗/๔๐๖/๔๓๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เอกพชีโีสดาบนั หมายถงึผูม้พีชืคอือตัภาพอนัเดยีว 
คอืเกดิอกีครัง้เดยีวกจ็กับรรลุอรหตัตผล (ส.ํม.อ.(บาล)ี ๓/๔๙๔/๓๑๓,องฺ.ตกิ.อ.
(บาล)ี ๒/๘๘/๒๔๒, องฺ.ตกิ.ฏกีา (บาล)ี ๒/๘๘/๒๓๗)  

เอกพีชีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระเอกพชีโีสดาบนั พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ 
บุคคลจดัวา่เป็นพระอรหนัตเ์พราะมอีนิทรยี ์ ๕ มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้นัน้ ครบทัง้ 
๕ จดัวา่เป็นพระอนาคามผีูอ้นัตราปรนิิพพาย ี พระอนาคามผีูอุ้ปหจัจปรนิิพพาย ี
พระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิิพพาย ี พระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิิพพาย ี พระ
อนาคามผีูอุ้ทธงัโสโตอกนิฏฐคาม ีพระสกทาคาม ีพระเอกพชีโีสดาบนั  พระเกพี
ชโีกลงัโกลโสดาบนั พระสตัตกัขตัตุปรมโสดาบนั พระโสดาบนัผูธ้มัมานุสาร ี
พระโสดาบนัผูส้ทัธานุสาร ี เพราะมอีนิทรยีอ่์อนกวา่กนัตามลาํดบั (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๔๙๔/๓๐๔) 

เอกภณัฑะ : ทรพัยส์ิง่เดยีวซึง่มรีาคาเพยีงพอทีจ่ะเป็นวตัถุแหง่ปาราชกิ (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

เอกภตัติกะ :  ผูฉ้นัภตัเดยีว คอื ฉนัวนัละมือ้เดยีวเฉพาะมือ้เชา้ ก่อนเทีย่งวนั (พจนานุกรม
พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; เทยีบเอกาสนิกะ; ด ูฉันม้ือเดียว 

เอกวจนะ  :  คาํกล่าวถงึสิง่ของสิง่เดยีว (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
เอกมลูสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยบาดาลมรีากอนัเดยีว สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดั

พระเชตวนั เทวดาองคห์น่ึงกล่าววา่ บาดาลมรีากอนัเดยีว มวีนเวยีน ๒ อย่าง มี
มลทนิ ๓ ประการ มเีครือ่งลาด ๕ ประการ เป็นทะเลหมนุไปไดท้ัง้ ๑๒ ดา้น ถงึ
กระนัน้ พวกฤาษกีข็า้มพน้ไดแ้ลว้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๔๔/๕๙) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ บาดาลมีรากอนัเดียว หมายถงึอวชิชา วนเวียน 
๒ อย่าง หมายถงึสสัสตทฏิฐแิละอุจเฉททฏิฐ ิมลทิน ๓ ประการ หมายถงึราคะ 
โทสะ โมหะ เครื่องลาด ๕ ประการ หมายถงึกามคุณ ๕ หมนุไปได้ท ัง้ ๑๒ 
ด้าน หมายถงึหมนุไปในอายตนะ ๑๒ (ส.ํส.อ. ๑/๔๔/๘๒ 

เอกรสฏัฐญาณ : ญาณทีม่สีภาวะเป็นรสเดยีว,เป็นขอ้ ๒๓ ในญาณ ๗๓ ดงัคาํใน ปัญญาเครือ่ง
เจรญิชือ่วา่เอกรสฏัฐญาณ(ญาณทีม่สีภาวะเป็นรสเดยีว),ในปฏสิมัภทิามรรค



 

๖๖๖๗ 
 

 

อธบิายวา่ ธรรมใด ๆทีพ่ระโยคาวจรเจรญิแลว้ธรรมนัน้ ๆ กเ็ป็นธรรมมรีสเป็น
อนัเดยีว ชือ่วา่ญาณ  เพราะมสีภาวะรูธ้รรมนัน้ ชือ่วา่ปัญญา เพราะมสีภาวะรู้
ชดั เพราะเหตุนัน้ ปัญญาเครือ่งเจรญิชือ่วา่เอกรสฏัฐญาณ  (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๗๕/๑๒๖) 

เอกราช, พระราชา : ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ซึง่เป็นพระชาตขิองพระสทิธตัถโพธสิตัว ์ ดงัคาํใน
เอกราชจรยิาทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ในกาลทีเ่ราเป็นพระราชา ปรากฏนามวา่
เอกราช ครัง้นัน้ เราอธษิฐานศลีทีบ่รสิทุธิย์ ิง่ ปกครองแผน่ดนิใหญ่ สมาทานกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการประพฤตโิดยไมม่เีศษ สงเคราะหม์หาชนดว้ยสงัคหวตัถุ ๔ 
ประการ เมือ่เราเป็นผูไ้มป่ระมาทประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า 
ดว้ยอาการอยา่งนี้ (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๑๔/๗๗๓) 

เอกราชจริยา : พระสตูรวา่ดว้ยพระจรยิาของพระเจา้เอกราช พระผูม้พีระภาคทรงเล่าวา่ ในสมยั
ทีเ่ป็นในกาลทีเ่ราเป็นพระราชาปรากฏนามวา่เอกราช  ครัง้นัน้  เราอธษิฐานศลี
ทีบ่รสิทุธิย์ ิง่ปกครองแผน่ดนิใหญ่สมาทานกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการประพฤติ
โดยไมม่เีศษสงเคราะหม์หาชนดว้ยสงัคหวตัถุ  ๔  ประการ เมือ่เราเป็นผูไ้ม่
ประมาทประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า  ดว้ยอาการอยา่งน้ี เมือ่
ขา้ศกึแยง่ชงิราชสมบตั ิกท็รงยนิดสีละให ้ถูกศตัรนํูาไปฝังทัง้เป็นในป่าชา้พรอ้ม
ดว้ยขา้ราชบรพิาร กม็ไิดว้า่กระไร แต่ เพราะอาศยักาํลงัเมตตา ทาํใหพ้ระองค์
ไดร้าชสมบตักิลบัคนืมา (ข.ุจรยิา.(ไทย) ๓๓/๑๑๔/๗๗๓) 

เอกราชชาดก :  ชาดกวา่ดว้ยพระเจา้เอกราช มเีน้ือความอธบิายวา่ พระเจา้พรหมทตัโพธสิตัว์
เสวยราชสมบตัใินเมอืงพาราณส ี ถูกพระราชาโจรมาปลน้ราชสมบตัแิลว้จบั
พระองคแ์ขวนไวใ้นสาแหรก หอ้ยพระเศยีรลง พระองคท์รงเจรญิเมตตาพรหม
วหิารจนสามารถสลดัเครือ่งจองจาํออกมาได ้ ประทบันัง่ขดัสมาธอิยูใ่นอากาศ 
ทาํใหพ้ระกายของพระราชาโจร เกดิความเร่ารอ้นถงึกบัลงไปนอนกลิง้เกลอืกบน
พิน้ดนิ พระราชาโจรเหน็พระฉววีรรณของพระเจา้พรหมทตัผอ่งใสยิง่นกั จงึได้
ถามถงึสาเหต ุ ไดส้ดบัวา่ เพราะทรงมขีนัตแิละตบะ ทรงบรรเทาความสขุดว้ย
ความทุกข ์และขม่ความทกุขด์ว้ยความสขุ ทรงวางพระองคเ์ป็นกลางในความใน
สขุและความทุกข ์ ทรงมคีวามสงบเยอืกเยน็ในภาวะทัง้สอง จงึทาํใหพ้ระ
ฉววีรรณผอ่งใส  พระราชาโจร ขอใหพ้ระโพธสิตัวย์กโทษใหแ้ละถวายพระราช
สมบตัคินื สว่นตนเองกป็ฏบิตัติามโอวาททีพ่ระโพธสิตัวส์อนครองราชสมบตัโิดย
ธรรมสบืมาจนสิน้พระชนม ์ ผูท้ีว่างใจเป็นกลางระหวา่งความสขุและความทุกข์
คอืสามารถเขา้ฌานได ้ จะพบกบัความสงบในภายใน ไมต่กอยูใ่นอาํนาจของ
ความสขุและความทุกข ์(ข.ุชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๙/๑๕๘) 



 

๖๖๖๘ 
 

 

เอกวนัทนิยเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกวนัทนิยเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไว้
สรุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๓๑ ทา่นไดอ้ภวิาทพระพทุธเจา้พระนามวา่เวสสภ ู
ดว้ยจติเลื่อมใส เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่๒๔ ทา่น
ไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย)๓๒/๔๘/๓๙๗) 

เอกวิหาริเถรวตัถ ุ: เรือ่งพระเถระผูอ้ยูร่ปูเดยีว พระผูม้พีระภาคตรสัเน้ือความนี้แก่ภกิษุ
ทัง้หลายวา่ ภกิษุพงึยนิดกีารนัง่ผูเ้ดยีว การนอนผูเ้ดยีว ไมเ่กยีจครา้น  เทีย่วไป
ตามลาํพงั ฝึกฝนอยูผู่เ้ดยีว และยนิดกีารอยูป่่า (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๓๐๕/๑๒๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ คาํว่า “นัง่ผูเ้ดยีว นอนผูเ้ดยีว” มใิชห่มายถงึการอยู่
ตามลาํพงั แต่หมายถงึการอยูอ่ยา่งไมล่ะการมนสกิาร กมัมฏัฐาน เมือ่ทาํได้
อยา่งนี้ แมจ้ะอยูท่า่มกลางหมูภ่กิษุพนัรปู กช็ือ่วา่ นัง่ผูเ้ดยีว นอนผูเ้ดยีว (ข.ุธ.อ.
(บาล)ี ๗/๑๐๖)  

เอกวิหาริยเถรคาถา :ภาษติของพระเอกวหิารยิเถระ,คาถาของพระเอกวหิารยิเถระ ทา่น
พระเอกวหิารยิเถระกล่าววา่ ถา้ไมม่ผีูอ้ื่นอยูข่า้งหน้าหรอืขา้งหลงั  เราอยูใ่นป่าผู้
เดยีวจะมคีวามผาสกุอยา่งยิง่ เอาเถอะ เราคนเดยีวจะไปป่าทีพ่ระพทุธเจา้ทรง
สรรเสรญิวา่มแีต่ความผาสกุแก่ภกิษุผูม้กัอยูผู่เ้ดยีว มใีจเดด็เดีย่ว เราผูเ้ดยีวมุง่
ประโยชน์เป็นสาํคญั จะรบีเขา้ป่าใหญ่ทีท่าํปีตใิหเ้กดิแก่ผูบ้าํเพญ็เพยีร น่า
รืน่รมย ์ ซึง่ชา้งซบัมนัอาศยัอยู ่ฯลฯ เพราะฉะนัน้แล  บุคคลพงึปรารถนาทา่นผู้
เป็นนกัปราชญ ์ และทา่นผูเ้ป็นพหสูตูซึง่สามารถทาํกจิของตนใหส้าํเรจ็ได ้ ดว้ย
กาํลงัปัญญาใหอ้ยูใ่นสกุล เหมอืนคนทัง้หลายขา้มแมน้ํ่าทีเ่ตม็เป่ียมไดด้ว้ยเรอื 
(ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๕๓๗/๔๓๔) 

เอกวิหาริยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกวหิารยิเถระ มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไว้
สรุปไดว้า่ ในอดตีชาตใินภทัรกปัน้ี สมยัแหง่พระพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ 
ทา่นไดห้นีความเกีย่วขอ้งวุน่วายไปปฏบิตัธิรรมอยูใ่นป่าผูเ้ดยีว เพราะผลแหง่
กรรมนัน้ ในชาต ิสดุทา้ยน้ี ทา่นไดบ้รรลวุชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ  

 (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑/๕๘) 
เอกโวการภพ : ภพทีม่ขีนัธ ์ ๑ ไดแ้ก่ อสญัญาภพ,เป็นชือ่ ในตณัหา ดงัคาํในมหานิทเทสวา่ 

ตณัหานัน้แผไ่ป  คอื  ซ่านไป  ขยายไปในรปู  เสยีง  กลิน่  รส โผฏฐพัพะ ...
กามธาตุ รปูธาตุ อรปูธาตุ กามภพ รปูภพ อรปูภพ  สญัญาภพ  อสญัญาภพ  
เนวสญัญานาสญัญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ อดตี 
อนาคต ปัจจุบนั  รปูทีเ่หน็แลว้  เสยีงทีไ่ดย้นิแลว้ กลิน่  รส  โผฏฐพัพะทีร่บัรู้
แลว้ และธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ ฉะนัน้ จงึชือ่วา่วสิตัตกิา(ข.ุม.(ไทย)๒๙/๓/
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๑๒,๒๙/๔๖/๑๖๑,๒๙/๗๔/๒๒๖,๒๙/๘๐/๒๓๙,๒๙/๘๗/๒๖๔,๒๙/๑๕๗/
๔๔๑,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๕/๑๓,๓๑/๑๒๓/๑๙๑,อภ.ิธา.(ไทย) ๓๖/๗๐/๑๙,๓๖/๑๗๔/
๓๙,๓๖/๒๐๖/๕๐) ; ด ูโวการ 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เอกโวการภพ (ภพทีม่ขีนัธ ์ ๑)  คอืภพที่
ประกอบดว้ยรปูขนัธ ์๑หรอืภพทีม่ขีนัธ ์๑ ไดแ้ก่ อสญัญาภพ (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๑๐/
๑๐๓,ข.ุม.อ. ๓/๔๒)  

เอกศาลา, อาราม : ชือ่อารามแหง่หนึ่ง เป็นทีอ่ยูข่องปรพิาชกชือ่อุคคาหมานะ สมณมณุฑกิา
บุตร เขตกรุงสาวตัถ ี เป็นทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปหาปรพิาชกชือ่อุคคาหมานะ 
สมณมณุฑกิาบุตรเพือ่สนทนาธรรม ดงัคาํในสมณมณุฑกิสตูรวา่ ปรพิาชกชือ่อุค
คามานะ สมณมณุฑกิาบุตรกบัปรพิาชกประมาณ ๕๐๐ คน พรอ้มดว้ยปรพิาชก
บรษิทัหมูใ่หญ่ อาศยัอยู่ในอารามของพระนางมลัลกิาเทวชีือ่เอกศาลา ซึง่
แวดลอ้มดว้ยตน้มะพลบั อนัเป็นทีป่ระชุมแสดงลทัธ ิ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๖๐/
๓๐๗) 

เอกสงัขิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกสงัขยิเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นไดเ้ป่าสงัขบ์ชูาตน้โพธิซ์ึง่เป็นสถานที่
ตรสัรูข้องพระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ีเพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไม่รูจ้กัทุคติ
เลย จะไป เกดิในทีใ่ด ๆ กม็ดีนตรขีบักล่อมตลอดเวลา ในชาตสิดุทา้ยนี้ ได้
บรรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑๓/๖๐) 

เอกสญัญกเถราปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกสญัญกเถระ ม ี๒ เรือ่ง แต่เป็นคนละคน
กนั คอื 

 1.เอกสญัญกเถราปทาน มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่   ในอดตีชาติ
กปัที ่ ๙๑ ทา่นเคยถวายขา้วทพัพหีน่ึงแก่พระสาวกของพระพทุธเจา้พระนามวา่
วปัิสส ีเพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๘/๒๑๘) 

 2.เอกสญัญกเถราปทาน  มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่
๓๑ ทา่นไดไ้หวผ้า้บงัสกุุลของพระพทุธเจา้พระนามวา่เวสสภ ูซึง่พาดอยูบ่นยอด
ไม ้ เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในกปัที ่ ๒๕ ทา่นไดเ้กดิเป็น
พระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้ม
ดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๗/๓๘๒)  

เอกสาฎก : นกับวชมผีา้สาฎกผนืเดยีว ในทีน้ี่หมายถงึนกับวชปลอมทีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศล
ใหไ้ปตรวจราชการตามชนบท ดงัคาํในสตัตชฏลิสตูร วา่ สมยันัน้  ชฎลิ  ๗ คน  
นิครนถ ์๗ คน อเจลก  ๗ คน  เอกสาฎก  ๗  คนปรพิาชก ๗  คน ผูม้ขีนรกัแร ้
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เลบ็และขนยาว  ถอืเครือ่งบรขิารต่าง ๆ  เดนิผา่นไปในทีไ่มไ่กลพระผูม้พีระภาค 
ภายหลงัพระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ นกับวชเหล่านัน้
เป็นคนของขา้พระองค ์  เป็นบุรุษสอดแนม เป็นสายลบัเทีย่วสอดแนมไปยงั
ชนบทแลว้พากนักลบัมา ขา้พระองคจ์ะรูเ้รือ่งราวหลงัจากทีค่นเหล่านัน้สบืมา  
บดัน้ีคนเหล่านัน้คงจะชาํระลา้งละอองธุลนีัน้แลว้  อาบสะอาดด ี ลบูไลผ้วิดแีลว้ 
โกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้ขาวเอบิอิม่เพยีบพรอ้มดว้ยกามคุณ ๕ บาํเรอขา้
พระองคอ์ยู ่(ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๑๒๒/๑๔๑,ข.ุอุ.(ไทย) ๒๕/๕๒/๒๘๕) 

เอกสาลกะ : ชือ่อารามแหง่หนึ่งเป็นทีอ่ยูข่องโปฏฐปาทปรพิาชก ปรพิาชกบรษิทัหมูใ่หญ่
ประมาณ ๓,๐๐๐ รปู เขตกรุงสาวตัถ ี เป็นทีเ่สดจ็เขา้ไปหาโปฏฐปาทปรพิาชก 
ดงัคาํในโปฏฐปาทสตูรวา่ในสมยันัน้โปฏฐปาทปรพิาชกพรอ้มดว้ยปรพิาชก
บรษิทัหมูใ่หญ่ประมาณ ๓,๐๐๐ รปู พกัอยูใ่นพระราชอุทยานของพระนาง
มลัลกิา ชือ่เอกสาลกะ ทีจ่ดัไวเ้พือ่เป็นทีป่ระกาศลทัธ ิ รายลอ้มดว้ยตน้มะพลบั 
(๙/๔๐๖/๑๗๕,๙/๔๐๗/๑๗๕) 

เอกสิทธิ : สทิธพิเิศษ, สทิธโิดยเฉพาะ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
เอกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยกาํลงัทีเ่ป็นเอก พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช

ตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ บุรษุย่อมครองใจมาตุคามได ้ เพราะ
ประกอบดว้ยกาํลงัทีเ่ป็นเอก อนัไดแ้ก่กาํลงัคอืความเป็นใหญ่ เพราะมาตคุาม
ถูกกาํลงัคอืความเป็นใหญ่ครอบงาํแลว้ กาํลงัรปูกด็ ีกาํลงัทรพัยก์ด็ ีกําลงัญาตกิ็
ด ีกาํลงับุตรกด็ ีกาํลงัศลีกด็ ีกต็า้นทานไวไ้มไ่ด ้(ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๐๗/๓๒๘) 

เอกเสสนัย :  อาการกาํหนดดว้ยเหลอืศพัทเ์ดยีว, เป็นวธิกีารอยา่งหนึ่งในไวยากรณ์บาล ี
กล่าวคอื บคุคล วตัถุ หรอืภาวะบางอยา่ง เป็นของควบคูก่นัมาดว้ยกนัเสมอ 
เมือ่เหน็อยา่งหนึ่งกเ็ป็นอนัรูถ้งึอกีอยา่งหนึ่งดว้ย หรอืเป็นของชุดเดยีวกนั
จาํพวกเดยีวกนั เมือ่เรยีกชือ่อยา่งหนึ่งจะหมายถงึอยา่งหนึ่งอยา่งใดในชุดหรอื
ในจาํพวกนัน้กไ็ด ้ ในกรณีเชน่นี้ บางททีา่นกล่าวถงึหรอืออกชือ่ไวอ้ยา่งใดอยา่ง
หน่ึงแต่เพยีงอนัเดยีว ใหผู้อ่้านหรอืผูฟั้งหมายรูอ้กีอยา่งหนึ่งดว้ย หรอืใหเ้ขา้ใจ
เอาเอง จากขอ้ความแวดลอ้มวา่ ในทีน่ัน้หมายถงึอยา่งไหนขอ้ใดในชุดหรอืใน
จาํพวกนัน้ จงึเรยีกวา่ เหลอืไวอ้ย่างเดยีวหรอืเหลอืไวศ้พัทเ์ดยีว เชน่ ก) เป็นทีรู่้
กนัดวีา่คูพ่ระอคัรสาวกคอืใคร ดงันัน้ ในคาํสมาสบาล ี เมือ่ระบุนามพระอคัร
สาวกองคเ์ดยีวแต่เป็นพหพูจน์วา่ สาริปุตฺตา“พระสารบีุตรทัง้หลาย” กเ็ป็นอนั
รวมอกีองคห์น่ึงทีไ่มไ่ดร้ะบดุว้ย จงึหมายถงึพระสารบีตุรและพระมหาโมคคลัลา
นะข) ตามสาํนวนวธิอีธบิายธรรม เชน่ ในหลกัปฏจิจสมปุบาท คาํวา่ นามรูป 
เป็นเอกเสส หมายถงึ นามหรอืรปู หรอืทัง้นามและรปู คาํวา่ สฬายตนะ กเ็ป็น
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เอกเสส หมายถงึอายตนะที ่๖ กไ็ดอ้ายตนะทัง้ ๖ กไ็ด ้ดงันัน้ เมือ่พดูวา่นามรปู
เป็นปัจจยัใหเ้กดิสฬายตนะ ถา้พดูถงึอรปูภพ กรณีกบ็งัคบัใหต้อ้งแปลความวา่ 
นามเป็นปัจจยัใหเ้กดิอายตนะที๖่ (คอืมโน) ค) ในสาํนวนนิยมทางภาษาอยา่งใน
ภาษาบาล ีคาํพดูบางคาํมคีวามหมายกวา้ง หมายถงึสิง่ของหรอืสภาวะสองสาม
อยา่งทีถ่อืไดว้า่เป็นชุดเดยีวกนัเชน่ สคุต ิ หมายถงึโลกสวรรคก์ไ็ด ้ โลกมนุษยก์็
ได ้ (สวรรคก์บัมนุษยอ์ยูใ่นชุดทีเ่ป็นสคุตดิว้ยกนั) เมือ่อยา่งหนึ่งในชุดนัน้ มคีาํ
เฉพาะระบชุดัแลว้ คาํทีม่คีวามหมายกวา้ง กย็อ่มหมายถงึอกีอยา่งหนึ่งในชุดนัน้ 
ทีย่งัไมถู่กระบุ เชน่ ในคาํว่า“สคุต ิ (และ) โลกสวรรค”์ สวรรคก์เ็ป็นสคุต ิแต่มคีาํ
เฉพาะระบไุวแ้ลว้ ดงันัน้คาํวา่ สคุต ิ ในกรณีน้ี จงึหมายถงึ โลกมนุษย ์ ซึง่เป็น
สคุตอิยา่งเดยีวทีเ่หลอืนอกจากสวรรค ์ เอกอุ เลศิ, สงูสดุ (ตดัมาจากคาํวา่ เอก
อุดม)เอกคัคตา ความมอีารมณ์เป็นอนัเดยีวคอื ความมจีติตแ์น่วแน่อยูใ่น
อารมณ์อนัเดยีว ไดแ้ก่สมาธ ิ (พจนานุกรม__เขยีน เอกคัตา) (พจนานุกรมพทุธ
ศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ูฌาน 

เอกนัตโลมิ : เครือ่งลาดทีม่ขีนตกไปขา้งเดยีวกนั (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
เอกอคัรบคุคล : อคัรบุคคลผูเ้ป็นเอก หมายพระพทุธเจา้ ดงัคาํในอปทานทีพ่ระอุทุมพรผล

ทายกเถระ กล่าวถงึอดตีชาตขิองตนสรุปความไดว้า่ พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นบุรุษผู้
สงูสดุ ประทบัอยูใ่กลฝั้ง่แมน้ํ่านินนคา ขา้พเจา้ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ผูป้ราศจากธุลี
คอืกเิลส เป็นเอกอคัรบุคคลมพีระหฤทยัตัง้มัน่ดว้ยด ีหรอืดงัคาํทีพ่ระมหากปัปิน
เถระกล่าวไวว้า่ขา้พเจา้ไดฟั้งขา่วการอุบตัขิองพระพทุธเจา้ทีพ่วกพอ่คา้บอก
ดงันี้วา่พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นเอกอคัรบุคคล  ไมม่ใีครเหมอืน เสดจ็อุบตัขิึน้แลว้ใน
โลก พระองคท์รงประกาศพระสทัธรรม  ซึง่เป็นอมตะเป็นสขุอยา่งประเสรฐิ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๑๕/๕๖๕,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๘๗/๒๔๙) 

เอกอคัรมเหสี : อคัรมเหสผีูเ้ป็นเอก ในทีน้ี่หมายถงึเทพธดิาชือ่อาจามทายกิา ผูเ้คยเป็นหญงิ
กาํพรา้ ผูถ้วายขา้วตงัแดพ่ระมหากสัสปเถระ ตายไปแลว้ไปเกดิในสวรรคช์ัน้
นิมมานรด ี ดงัคาํทีท่า้วสกักเทวราชตรสัสรรเสรญิทานนัน้วา่ น่าอศัจรรยจ์รงิ
หนอทานทีห่ญงิกาํพรา้ตัง้ไวด้แีลว้ในพระคุณเจา้มหากสัสปะ ทกัษณิาสาํเรจ็ผล
แลว้ดว้ยไทยธรรมทีไ่ดม้าจากผูอ้ื่นความเป็นเอกอคัรมเหสขีองพระเจา้จกัรพรรด ิ
ซึง่นารผีูง้ามทัว่สรรพางคก์าย สามมีองมริูเ้บื่อ ไดค้รอบครองแลว้นัน้ ยงัมคี่าไม่
ถงึเสีย้วที ่๑๖ ของการถวายขา้วตงันัน้ (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๙๑/๓๓) 

เอกอคัรราชา : พระอคัรราชาผูเ้ป็นเอกหมายถงึพระราชาปกครอง ดงัคาํในภสิชาดกทีด่าบส
น้องชายกล่าวไวว้า่ ทา่นพราหมณ์  หญงิใดไดล้กัเหงา้บวัของทา่นไปขอองคเ์อก
อคัรราชาทรงปราบปรามศตัรทูัว่พืน้ปฐพจีงสถาปนาหญงินัน้ในตาํแหน่งทีย่อด
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กว่าหญงิพนัๆคนและประเสรฐิกวา่หญงิภายในขอบขณัฑสมีา (ข.ุชา.ปกณฺิณก.
(ไทย) ๒๗/๘๖/๔๓๗) 

เอกอญัชลิกะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิอง
พระเอกญัชลยิเถระดงัคาํในเอกญัชลยิเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวอดตีชาติ
ของตนสรุปความไดว้า่ ขา้พเจา้ประคองอญัชลแีลว้ ลาดเครือ่งลาดดอกไมถ้วาย
พระผูม้พีระภาคนามวา่ตสิสะ เพราะเป็นผลแหง่การถวายเครือ่งลาด ในกปัที ่
๑๔ นบัจากกปันี้ไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่เอกอญัชลกิะ ใหญ่ใน
มนุษย ์มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๒๒/๔๓๗) 

เอกคัคตา : ความมอีารมณ์เดยีว,ความมอีารมณ์เป็นหนึ่ง หมายถงึจติมอีารมณ์เดยีว ดงัคาํ
ในมหาเวทลัลสตูรทีพ่ระปุณณมนัตานีเถระตอบพระสารบีุตรวา่ปฐมฌานละองค์
๕ประกอบดว้ยองค ์ ๕ คอืภกิษุในพระธรรมวนิยันี้เขา้ปฐมฌาน (๑)  ละกาม
ฉนัทะ (๒) ละพยาบาท (๓)  ละถนีมทิธะ (๔) ละอุทธจัจกุกกุจจะ (๕) ละ
วจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ยอ่มม ี (๑) วติก (๒) วจิาร (๓) ปีต ิ (๔) สขุ(๕) เอกคัคตา 
ปฐมฌานละองค ์ ๕ ประกอบดว้ยองค ์ ๕ อย่างนี้,ในธมัมสงัคณีอธบิาย
ความหมายของเอกคัคตาไวว้า่ความตัง้อยูแ่ห่งจติ  ความดาํรงอยู ่ ความตัง้มัน่ 
ความไม่ซดัสา่ย ความไมฟุ้่งซ่าน ความทีจ่ติไมซ่ดัสา่ย สมถะ สมาธนิทรยี ์สมาธิ
พละ สมัมาสมาธ ิ น้ีชือ่วา่เอกคัคตา (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๕๔/๔๙๓,อภ.ิส.ํ(ไทย) 
๓๔/๑๑/๒๙,๓๔/๘๘/๔๓,๓๔/๒๘๗/๙๑,๓๔/๓๗๕/๑๑๑,๓๔/๔๒๔/๑๒๒,๓๔/
๔๓๘/๑๒๕,๓๔/๔๕๐/๑๒๘,๓๔/๔๖๔/๑๓๐) 

เอกคัคตาจิต : จติมอีารมณ์เดยีว หมายถงึจติมอีารมณ์เป็นหนึ่ง ดงัคาํในจฬูวรรควา่ ผูม้ศีลีไม่
บรสิทุธิ ์  ทรามปัญญา ยอ่มไมป่ระสบเอกคัคตาจติ  ผูม้จีติฟุ้งซ่าน อารมณ์มาก 
ย่อมไมเ่หน็ธรรมโดยชอบ เมือ่ไมเ่หน็พระสทัธรรม ยอ่มไมพ่น้ไปจากทุกข ์ภกิษุ
ผูบ้าํเพญ็วตัร ชือ่วา่บาํเพญ็ศลี ผูม้ศีลีบรสิทุธิ ์ มปัีญญา ยอ่มไดร้บัเอกคัคตาจติ 
ผูไ้มฟุ้่งซ่านอารมณ์เดยีว ยอ่มเหน็ธรรมโดยธรรม เมื่อเหน็พระสทัธรรมยอ่มพน้
จากทุกขไ์ด ้ หรอืดงัคาํในทุตยิวภิงัคสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่  สมาธนิทรยี ์ 
เป็นอย่างไร  คอื  อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้ ทาํนิพพานใหเ้ป็นอารมณ์แลว้ ได้
สมาธ ิ ไดเ้อกคัคตาจติ หรอืดงัคาํทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ สตัวท์ีท่าํนิพพานให้
เป็นอารมณ์แลว้ไดส้มาธ ิ  ไดเ้อกคัคตาจติ(จติมอีารมณ์เป็นหนึ่ง)มจีาํนวนน้อย
(ว.ิจ.ู(ไทย)๗/๓๘๒/๒๗๗,ส.ํม.(ไทย)๑๙/๔๗๙/๒๘๙,๑๙/๔๘๐/๒๙๑,๑๙/๔๘๑/
๒๙๒,๑๙/๕๒๐/๓๓๒,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๓๓๓/๔๔,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๐๖/
๔๐๙) 
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เอกคัคตารมณ์ : อารมณ์เป็นหนึ่งเดยีว ดงัคาํในเถรคาถาทีท่า่นพระรามเณยยกเถระไดก้ล่าววา่ 
เจา้มารรา้ยเอ๋ย  จติของเรานัน้ไมห่วัน่ไหว ในเพราะเสยีงจอ้กแจก้ของฝงูนก
กระจาบและเสยีงกู่กอ้งของฝงูลงิ เพราะจติของเรายนิดใีนเอกคัคตารมณ์ 
(องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๒/๔๙๖,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๔๙/๓๒๑,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๑/
๒๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ มอีารมณ์เดยีว (ข.ุเถร.อ. (บาล)ี ๑/๔๙/๑๘๘)  
เอกงัสพยากรณียปัญหา : ปัญหาทีค่วรตอบโดยนยัเดยีว, เป็นขอ้ที ่ ๑ ในปัญหา

พยากรณ์ ๔ คอื ๑.เอกงัสพยากรณียปัญหา(ปัญหาทีค่วรตอบโดยนยัเดยีว)๒. 
ปฏปุิจฉาพยากรณียปัญหา (ปัญหาทีค่วรตอบโดยยอ้นถาม) ๓.วภิชัชพยา
กรณียปัญหา(ปัญหาทีค่วรแยกตอบ) ๔.ฐปนียปัญหา(ปัญหาทีค่วรงดตอบ) มี
ปรากฏในสงัคตีสิตูรและปัญหพยากรณสตูร (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๑,องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๓/๗๐) 

เอกงัสิกธรรม : ธรรมทีเ่ป็นไดอ้ยา่งเดยีว ดงัคาํในโปฏฐปาทสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โปฏฐ
ปาทะเราแสดงและบญัญตัธิรรมเหล่าไหนวา่เป็นเอกงัสกิธรรมคอืธรรมทีว่า่ น้ี
ทุกข ์ น้ีทุกขสมุทยั (เหตุเกดิทุกข)์ น้ีทุกขนิโรธ (ความดบัทุกข)์ น้ีทุกขนิโรธคา
มนีิปฏปิทา (ขอ้ปฏบิตัเิครือ่งดาํเนินไปสูค่วามดบัทุกข)์ เราแสดงและบญัญตัิ
ธรรมเหล่าน้ีวา่เป็นเอกงัสกิธรรม(ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๒๓/๑๘๕,๙/๔๒๔/๑๘๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เอกงัสกิธรรม คอืธรรมทีเ่ป็นไดอ้ยา่งเดยีว ไดแ้ก่ 
ธรรมทีม่คีวามชดัเจน แน่นอน สามารถบอกไดว้า่เป็นอย่างนัน้ ไมเ่ป็น  อยา่งอื่น 
เชน่เหตขุองทุกขค์อืตณัหาเทา่นัน้ (ท.ีส.ีอ.(บาล)ี ๔๒๓/๓๑๔)  

เอกจัจสสัสตวาทะ : วาทะทีเ่หน็วา่เทีย่งเป็นบางอยา่ง หมายถงึลทัธทิีถ่อืว่าอตัตาและโลกเทีย่ง
เป็นบางอยา่ง ม ี ๔ ลทัธ ิ ดงัคาํในพรหมชาลสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตวา่ ภกิษุ
ทัง้หลาย มสีมณพราหมณ์พวกหนึ่งมวีาทะวา่ บางอยา่งเทีย่งบางอยา่งไมเ่ทีย่ง 
บญัญตัอิตัตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ดว้ยมลูเหตุ ๔ อยา่ง 
กส็มณพราหมณ์ผูเ้จรญิเหล่านัน้อาศยัอะไรปรารภอะไร จงึมวีาทะวา่ บางอยา่ง
เทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง บญัญตัอิตัตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง บางอย่างไม่
เทีย่ง ดว้ยมลูเหตุ ๔ อยา่ง (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๓๘/๑๖,๙/๕๐/๒๑) 

เอกจัจสสัสติกวาทะ : วาทะวา่อตัตาและโลกเทีย่งบางอยา่ง. ลทัธทิีถ่อืวา่บางอยา่งเทีย่ง 
บางอยา่งไมเ่ทีย่ง ม ี๔ ลทัธ ิซึง่เป็นสว่นหนึ่งในลทัธ ิ๖๒ มปีรากฏในปฏสิมัภทิา
มรรค (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๑๔๑/๒๒๑) 

เอกชัฌะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระผลทายก
เถระ ดงัคาํในผลทายกเถราปทาน ทีท่า่นเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตนสรุป
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ความไดว้า่ ขา้พเจา้มใีจผอ่งใสไดถ้วายผลไมน้ัน้ทุกชนิด แดพ่ระผูม้พีระภาค
พระนามวา่สทิธตัถะ เพราะผลแห่งการถวายผลไม ้ ในกปัที ่  ๕๗  นบัจากกปันี้
ไป ไดเ้ป็นกษตัรยิผ์ูจ้กัรพรรดพิระนามวา่เอกชัฌะ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๙/๔๔๓) 

เอกญัชลิกเถราปทาน :  ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกญัชลกิเถระ มเีน้ือความทีท่า่นเล่า
ไวส้รุปไดว้่า  ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๑ ทา่นมจีติเลือ่มใสไดป้ระคองอญัชลตี่อ
พระพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
ชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๘๐/
๑๔๗) 

เอกญัชลิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกญัชลกิเถระ  ม ี ๒ เรือ่ง แต่เป็น
คนละคนกนั ปรากฏ ๒ แหง่ แต่มเีนื้อหาตรงกนั ดงัมเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รปุ
ไดว้า่   ในอดตีชาตกิปัที ่ ๙๒ ทา่นไดถ้วายเครือ่งลาดทีท่าํดว้ยดอกไมแ้ด่
พระพทุธเจา้ พระนามวา่ตสิสะ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ใน
กปัที ่ ๑๔ ทา่นไดเ้กดิเป็นพระเจา้จกัรพรรดผิูม้พีลานุภาพมาก ในชาตสิดุทา้ยน้ี 
ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๑๙/๔๓๖,ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๖๓/๕๓๑) 

เอกนัตทุกขสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยธาตุ ๔ มทุีกขโ์ดยสว่นเดยีว พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธาต ุ๔ มทีัง้ทุกขแ์ละสขุคละ
เคลา้กนั ฉะนัน้ สตัวจ์งึยนิดบีา้ง เบื่อหน่ายบา้ง ถา้สตัวร์ูถ้งึโทษของธาตตุาม
ความเป็นจรงิแลว้ ยอ่มหลดุพน้ได ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๘/๒๑๐) 

เอกตัตสญุญะ :ความวา่งดว้ยธรรมทีเ่ป็นสภาวะเดยีว, เป็นขอ้ที ่๒๐ ในญาณ ๒๕ ในปฏสิมัภทิา
มรรคอธบิายความหมายไวว้า่ คอื กามฉนัทะเป็นสภาวะต่าง ๆ  เนกขมัมะเป็น
สภาวะเดยีว  เนกขมัมะทีเ่ป็นสภาวะเดยีวของบุคคลผูค้ดิอยู ่  เป็นธรรมวา่งจาก
กามฉนัทะ พยาบาทเป็นสภาวะต่าง ๆ  อพยาบาทเป็นสภาวะเดยีว  อพยาบาท
ทีเ่ป็นสภาวะเดยีวของบุคคลผูค้ดิอยู ่ เป็นธรรมวา่งจากพยาบาท  ถนีมทิธะเป็น
สภาวะต่าง ๆ  อาโลกสญัญาเป็นสภาวะเดยีว  อาโลกสญัญาทีเ่ป็นสภาวะเดยีว
ของบุคคลผูค้ดิอยู ่  เป็นธรรมวา่งจากถนีมทิธะ  อุทธจัจะเป็นสภาวะต่าง ๆ  
อวกิเขปะเป็นสภาวะเดยีว  อวกิเขปะทีเ่ป็นสภาวะเดยีวของบุคคลผูค้ดิอยู ่  เป็น
ธรรมวา่งจากอุทธจัจะ  วจิกิจิฉาเป็นสภาวะต่าง ๆธมัมววตัถานเป็นสภาวะเดยีว  
ธมัมววตัถานทีเ่ป็นสภาวะเดยีวของบุคคลผูค้ดิอยูเ่ป็นธรรมว่างจากวจิกิจิฉา  
อวชิชาเป็นสภาวะต่าง ๆ  ญาณเป็นสภาวะเดยีว  ญาณทีเ่ป็นสภาวะเดยีวของ
บุคคลผูค้ดิอยู ่ เป็นธรรมวา่งจากอวชิชา  อรตเิป็นสภาวะต่าง ๆปามชุชะเป็น
สภาวะเดยีว ปามชุชะทีเ่ป็นสภาวะเดยีวของบุคคลผูค้ดิอยู ่  เป็นธรรมวา่งจาก
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อรต ิ นิวรณ์เป็นสภาวะต่างๆ ปฐมฌานเป็นสภาวะเดยีว ปฐมฌานทีเ่ป็นสภาวะ
เดยีวของบุคคลผูค้ดิอยู ่ เป็นธรรมว่างจากนิวรณ์ ฯลฯกเิลสทัง้ปวงเป็นสภาวะ
ต่างๆอรหตัตมรรคเป็นสภาวะเดยีว อรหตัตมรรคทีเ่ป็นสภาวะเดยีวของบุคคลผู้
คดิอยู ่ เป็นธรรมวา่งจากกเิลสทัง้ปวง น้ีชือ่วา่เอกตัตสญุญะ นานตัตสญุญะ 
(ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๓๓) 

เอกนัตทุกขสูตร : พระสตูรวา่ดว้ยธาตุ ๔ มทุีกขโ์ดยสว่นเดยีว พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ณ วดัพระเชตวนั ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ธาต ุ๔ มทีัง้ทุกขแ์ละสขุคละ
เคลา้กนั ฉะนัน้ สตัวจ์งึยนิดบีา้ง เบื่อหน่ายบา้ง ถา้สตัวร์ูถ้งึโทษของธาตตุาม
ความเป็นจรงิแลว้ ยอ่มหลดุพน้ได ้(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๑๘/๒๑๐) 

เอกนัตทุกขีส ูตร : พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีม่ทีุกขโ์ดยสว่นเดยีว ม ี ๒ สตูร แต่เนื้อหา
ต่างกนั คอื 

 1.เอกนัตทุกขีสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสั
ถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่ขนัธ ์๕ จงึเกดิมทีฏิฐิ
วา่ หลงัจากตายแลว้ อตัตาทีม่ทีุกขโ์ดยสว่นเดยีวไมส่ลายไป เน้ือหาสาระที่
เหลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรในวรรคน้ี (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๔๗/๓๐๙) 

 2.เอกนัตสขุีสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถาม
ภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์ ๕ เพราะถอืมัน่และยดึมัน่ขนัธ ์ ๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ 
หลงัจากตายแลว้อตัตาทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวไมส่ลายไป เน้ือหาสาระทีเ่หลอืพงึ
ทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรในวรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๔๖/๓๐๙) 

เอกาทสัสิตะ, พระเจ้าจกัรพรรดิ : ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระอาลมั
พนทายกเถระ ดงัคาํในอาลมัพนทายกเถราปทานทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึ
อดตีชาตขิองตนสรุปความไดว้า่ ขา้พเจา้ไดถ้วายราวสะพานแดพ่ระผูม้พีระภาค
พระนามวา่อตัถทสัส ี ผูเ้จรญิทีส่ดุในโลก ผูค้งที ่  ทรงเป็นจอมแห่งเทวดาและ
มนุษย ์ในกปัที ่๖๒ นบัจากกปัน้ีไปไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรด ิ๓ ชาต ิพระนามวา่
เอกาทสัสติะมพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔/๓๘๙) 

เอกายนมรรค : มรรคทีเ่ป็นทางเอก,ทางอนัเอก,สต ิ คอื ขอ้ปฏบิตัอินัประเสรฐิทีจ่ะนําผูป้ฏบิตัิ
ไปสูค่วามบรสิทุธิห์มดจด หมดความทุกข ์ และบรรลุนิพพาน ไดแ้ก่ สตปัิฏฐาน 
๔;อยา่งกวา้งขวาง เชน่ ในมหานิทเทสหมายถงึ โพธปัิกขยิธรรมดว้ย ดงัคาํใน
มหานิทเทสทีอ่ธบิายไวว้า่  สต ิคอื ความตามระลกึถงึ ความระลกึไดเ้ฉพาะหน้า  

  สต ิ คอืความระลกึได ้ ความจาํได ้ ความไมเ่ลื่อนลอย ความไมห่ลงลมืสต ิ คอื
สตนิทรยี(์สตทิีเ่ป็นใหญ่) สตพิละ(สตทิีเ่ป็นกาํลงั)  สมัมาสต(ิระลกึชอบ)สติ
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สมัโพชฌงค(์สตทิีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรูธ้รรม)เอกายนมรรค(สตทิีเ่ป็นทางเอก)น้ี
แหละตรสัเรยีกวา่สต ิ  

  บุคคลผูป้ระกอบประกอบพรอ้ม ดาํเนินไป ดาํเนินไปพรอ้ม เป็นไปเป็นไป
พรอ้ม  เพยีบพรอ้มแลว้ดว้ยสตน้ีิ ผูน้ัน้พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกวา่ผูม้สีต,ิในสา
รปีุตตสตุตนิทเทส มอีธบิายว่า คาํว่า มสีตไิดแ้ก่สต ิคอืความตามระลกึถงึ ความ
ระลกึไดเ้ฉพาะหน้า สต ิคอืความระลกึได ้ความจาํได ้ความไมเ่ลื่อนลอย ความ
ไมห่ลงลมื  สต ิคอื สตนิทรยีส์ตพิละ สมัมาสต ิสตสิมัโพชฌงค ์เอกายนมรรค น้ี
ตรสัเรยีกวา่สต ิ (ข.ุม.(ไทย) ๒๙/๓/๑๓,๒๙/๑๕๑/๔๑๖,๒๙/๒๐๙/๖๑๔,๒๙/๒๑๐/
๖๑๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เอกายนมรรค หมายถงึทางเอกทีต่อ้งละความคลุก
คลดีว้ยหมูค่ณะตอ้งอยู่คนเดยีวจากสงัสารวฏั ไปสูนิ่พพาน เหล่าสตัวต์อ้งไป
ดว้ยความสงดัทีเ่รยีกวา่วเิวกเทา่นัน้อกีอยา่งหนึ่งอรยิมรรคมอีงค ์๘ อนัประเสรฐิ 
ซึง่พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิกวา่สตัวท์ัง้ปวง ทรงดาํเนินไปและชีบ้อกทางใหส้ตัว์
ทัง้หลายดาํเนิน ไปตามทางนี้ (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๓/๕๐)  

เอกาสนทายกเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกาสนทายกเถระ ม ี ๒ เรือ่ง แต่
เป็นคนละคนกนั ดงัมเีน้ือความเหมอืนกนั  มเีนื้อความทีท่า่นเล่าไวส้รุปไดว้า่  
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นถวายอาหารแดพ่ระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมตุ
ตระ เพราะผลแห่งทานนัน้ ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิุดทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระ
อรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕/๔๑๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๓๖/๓๖) 

เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน :ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกาสนทายกิาเถร ีมเีน้ือความทีท่า่น
เล่าไวส้รุปไดว้า่  ในอดตีชาตกิปัที ่๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดเ้กดิเป็นชา่งรอ้ยมาลยั ได้
จดัปอูาสนะถวายพระพทุธเจา้(พระนามวา่ปทุมุตตระ) เพราะผลแหง่ทานนัน้ 
ทา่นไมรู่จ้กัทุคตเิลย ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุ
อป.(ไทย)๓๓/๓๗/๓๙๑) 

เอกาสนิกะ : ผูฉ้นัทีน่ัง่เดยีว คอื ฉนัวนัละมือ้เดยีวครัง้เดยีว ลุกจากทีแ่ลว้ไมฉ่นัอกีในวนันัน้ มี
ปรากฏองัคุตตรนิกาย ซึง่เป็นคาํทีอ่ยูข่า้งหน้าสตูร เชน่ เอกาสนิกสตูร ทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุผูน้ัง่ฉนัอาสนะเดยีวเป็นวตัร  ๕  จาํพวกนี้ 
และมปีรากฏในจฬูนิทเทสทีก่ล่าวไวว้า่ บุคคลน้อมใจไปในเอกาสนิกงัคธุดงค์
(สมาทานการนัง่ฉนั  ณ  อาสนะเดยีวเป็นวตัร)   (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๑๘๘/
๓๑๒,ข.ุจ.ู(ไทย) ๓๐/๘๓/๒๙๔) ; เทยีบ เอกภตัติกะ; ด ูฉันม้ือเดียว 

เอกาสนิกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยภกิษุผูน้ัง่ฉนัอาสนะเดยีวเป็นวตัร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุผูน้ัง่อาสนะเดยีวเป็นวตัร ๕ จาํพวก เหมอืนในอารญัญกิสตูร และตรสัยกย่อง
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ภกิษุจาํพวกที ่ ๕ ผูน้ัง่อาสนะเดยีวเป็นวตัร เพราะอาศยัความมกัน้อย เป็นผูเ้ลศิ
ประเสรฐิทีส่ดุ เปรยีบเหมอืนบรรดาโครส ๕ อยา่ง หวัเนยใส เป็นเลศิกวา่นมสด 
นมสม้ เนยขน้และเนยใส ฉะนัน้ (องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๘๘/๓๑๒) 

เอกาสนิกงัคะ :  องคแ์หง่ผูถ้อืนัง่ฉนัทีอ่าสนะเดยีวเป็นวตัร คอื ฉนัวนัละมือ้เดยีว ลุกจากทีแ่ลว้
ไมฉ่นัอกีในวนันัน้(ขอ้ ๕ ในธุดงค ์ ๑๓) มปีรากฏในจฬูนิทเทส ซึง่เป็นคาํทีอ่ยู่
ขา้งหน้าธุดงค ์ ดงัคาํวา่ น้อมใจไปในเอกาสนิกงัคธุดงค(์สมาทานการนัง่ฉนั ณ 
อาสนะเดยีวเป็นวตัร)  (ข.ุป.(ไทย) ๓๐/๘๓/๒๙๔) 

เอกาสนิยเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกาสนิยเถระ ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๑๘ 
ทา่นเกดิเป็นทา้วเทวราชชือ่วรุณะ ไดม้าบํารุงพระพทุธเจา้พระนามวา่อตัถทสัส ี
เพราะผลแหง่กรรมนัน้ ทา่นเวยีนเกดิเวยีนตายอยูแ่ต่ในเทวดาและมนุษยด์ว้ย
ทรพัยแ์ละยศเป็นอนัมาก ในชาตสิดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณ
วเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๑/๒๖๖)  

เอกิสสระ, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระกสิลยปู
ชกเถราะ ดงัคาํในกสิลยปชูกเถราปทาน ทีพ่ระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตน
สรุปความไดว้า่ พระผูม้พีระภาคพระนามวา่สทิธตัถะผูก้ลา้แขง็ดว้ยกาํลงัของ
พระองค ์ ขา้พเจา้ไมเ่หน็อะไร ๆอื่นทีค่วรจะบชูาพระองค ์ ผูแ้สวงหาคุณอนั
ยิง่ใหญ่เหน็แต่ใบอ่อนของตน้อโศก จงึจบัโยนขึน้ไปบนอากาศ ใบอ่อนเหล่านัน้ 
ตามไปเบือ้งพระปฤษฎางคข์องพระพทุธเจา้เพราะผลแหง่การบชูาพระพทุธเจา้
ในกปัที ่๒๗ นบัจากกปัน้ีไป ไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึงพระนามว่าเอกสิ
สระ สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗  ประการ  มพีลานุภาพมาก (ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๓/
๓๖๓) 

เอกทุานขีณาสววตัถ ุ: เรือ่งพระเอกุทานขณีาสพ  พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่
ภกิษุผูท้รงพระไตรปิฎก ๒ รปูวา่ บุคคลไมช่ือ่วา่ผูท้รงธรรมเพยีงเพราะพดูมาก 
สว่นผูใ้ดไดส้ดบัตรบัฟังธรรมน้อย แต่พจิารณาเหน็ธรรมดว้ยนามกาย ทัง้ไม่
ประมาทธรรมนัน้ผูน้ัน้ชือ่วา่ ผูท้รงธรรม (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๕๙/๑๑๓) 

เอกทุานิยเถรคาถา :ภาษติของพระเอกุทานิยเถระ,คาถาของพระเอกุทานิยเถระ ทา่นพระเอกุ
ทานิยเถระกลา่ววา่ ผูม้จีติมัน่คง ไมป่ระมาท เป็นพระขณีาสพ ศกึษาทางแหง่
ความเป็นพระมนีุ ผูค้งที ่สงบ มสีตทิุกขณะยอ่มเป็นผูไ้มเ่ศรา้โศก (ข.ุเถร.(ไทย) 
๒๖/๖๘/๓๒๘) 

เอกโูปสถวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูร้กัษาอุโบสถ ๑ วนั เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิ
ผูร้กัษา อุโบสถ๑ วนั เพราะดฉินัไดเ้หน็ภกิษุและภกิษุณีทัง้หลายกาํลงัเดนิทาง
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ไดฟั้งธรรมเทศนาของทา่นเหล่านัน้แลว้ ไดเ้ขา้จาํอุโบสถศลีหน่ึงวนั (ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๓๗๗-๓๗๙/๕๙) 

เอกโูปสถิกาเถริยาปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระเอกูโปสถกิาเถร ี ในอดตีชาตกิปัที ่
๙๑ ทา่นไดเ้กดิเป็นสาวใช ้ ไดร้กัษาอุโปสถศลีเพยีงครัง้เดยีว เพราะผลแหง่
กรรมนัน้ ทา่นไดเ้สวยมนุษยสมบตัแิละสวรรคส์มบตั ิ ไม่รูจ้กัทุคตเิลย ในชาติ
สดุทา้ยนี้ ไดบ้รรลุวชิชา ๓ พรอ้มดว้ยคุณวเิศษ (ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๑/๓๘๖) 

เอชาสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยความหวัน่ไหว ม ี๒ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 เอชาสตูร (ปฐม) (สตูรที ่๑) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั

ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความหวัน่ไหวเป็นโรค เป็นหวัฝี เป็นลกูศร เหตุนัน้ 
ตถาคตจงึเป็นผูไ้มห่วัน่ไหวปราศจากลกูศรอยู ่ ถา้ภกิษุอยากเป็นอย่างตถาคตก็
ไมค่วรกาํหนดหมายอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั 
๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิช่สขุมใิชทุ่กขท์ีเ่กดิขึน้
เพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยั ไมค่วรกาํหนดหมายในสิง่เหล่านัน้ ไมค่วรกาํหนด
หมายเพราะสิง่เหล่านัน้ ไมค่วรกาํหนดหมายวา่สิง่เหลา่นัน้เป็นปัจจยันัน้ของเรา
และไมพ่งึกาํหนดหมายสิง่ทัง้ปวง ไมพ่งึกาํหนดหมายในสิง่ทัง้ปวง ไมพ่งึ
กาํหนดหมายเพราะสิง่ทัง้ปวง ไมพ่งึกําหนดหมายวา่สิง่ทัง้ปวงของเรา ภกิษุผู้
ไมก่าํหนดหมายอยา่งนี้ยอ่มไม่ถอืมัน่อะไร เมือ่ไมถ่อืมัน่ ยอ่มไมส่ะดุง้กลวั เมือ่
ไมส่ะดุง้กลวัยอ่มดบัเฉพาะตนเอง รูช้ดัวา่ชาตสิิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทาํ
กจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว้ ไมม่กีจิอื่นเพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี (ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๙๐/
๙๐) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ความหว ัน่ไหว ในทีน้ี่หมายถงึตณัหา (ส.ํสฬา.อ. 
(บาล)ี ๓/๙๐-๙๑/๓๐)  

 เอชาสตูร (ทตุิย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเชตวนั
ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ ความหวัน่ไหวเป็นโรค เป็นหวัฝี เป็นลกูศร เหตุนัน้ 
ตถาคตจงึเป็นผูไ้มห่วัน่ไหว ปราศจากลกูศรอยู ่ ถา้ภกิษุหวงัอยากเป็นอยา่ง
ตถาคตกไ็มค่วรกาํหนดหมายอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ 
๖ สมัผสั ๖ และแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทุกขห์รอืมใิชส่ขุมใิชทุ่กขท์ี่
เกดิขึน้เพราะสมัผสั ๖ เป็นปัจจยั ไมค่วรกาํหนดหมายในสิง่เหล่านัน้ ไมค่วร
กาํหนดหมายเพราะสิง่เหล่านัน้ ไมค่วรกาํหนดหมายวา่ สิง่เหล่านัน้ของเรา 
บุคคลกาํหนดหมายสิง่ใด กาํหนดหมายในสิง่ใด กาํหนดหมายเพราะสิง่ใด 
กาํหนดหมายวา่สิง่ใดของเรา สิง่นัน้ยอ่มเป็นโดยอาการอื่นจากทีก่ําหนดหมาย
นัน้ คอื สตัวโ์ลกขอ้งอยูใ่นภพ ถงึจะมคีวามเปลีย่นแปลงโดยอาการอืน่ กย็งัยนิดี
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ภพอยู ่ แลว้ตรสัสรุปวา่ บุคคลไมพ่งึกําหนดหมายขนัธ ์ ธาตุและอายตนะ ไมพ่งึ
กาํหนดหมายสิง่เหล่านัน้ ไมพ่งึกําหนดหมายเพราะสิง่เหล่านัน้ ไมพ่งึกาํหนด
หมายวา่สิง่เหล่านัน้ของเรา บุคคลผูไ้มก่าํหนดหมายอยา่งนี้ยอ่มไดร้บัประโยชน์ 
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่ปฐมเอชาสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.(ไทย) 
๑๘/๙๑/๙๒) 

เอณิชงัฆสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพระผูม้พีระชงฆเ์หมอืนเนื้อทราย สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบั
อยู ่ ณ วดัพระเชตวนั เทวดาองคห์น่ึงทลูถามวา่ บคุคลจะหลุดพน้จากทุกขไ์ด้
อยา่งไร พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ บุคคลละความพอใจในนามรปูไดแ้ลว้ ยอ่ม
หลุดพน้จากทุกข(์ส.ํส.(ไทย)๑๕/๓๐/๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า นามรปู หมายถงึ นามคอืใจ และรปูคอืกามคุณ ๕ 
(ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/๓๐/๕๓) 

เอณีปัสสา, เทพธิดา : ชือ่หนึ่งของเทพธดิาองคห์น่ึง เป็น ๑ ในดุรยิเทพหกหมืน่องค ์ ดงัคาํ
ในทาสวีมิานทีท่าสเีทพธดิากล่าววา่ เทพกญัญาอกีพวกหน่ึง คอื เอณีปัสสา  สุ
ผสัสา  สภุทัทา และมทุุวาทนีิ  ผูป้ระเสรฐิกวา่นางอปัสรทัง้หลาย  ผูม้หีน้าที่
ปลุกเรา้ใหเ้กดิปีตโิสมนสั (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๖๘/๓๐) 

เอตทคัคะ : “นัน่เป็นยอด”, “น่ีเป็นเลศิ”,บุคคลหรอืสิง่ทีย่อดเยีย่ม ดเีดน่ หรอืเป็นเลศิ ในทาง
ใดทางหนึ่ง เชน่ ในพทุธพจน์ (องฺ.เอกก.๒๐/๑๔๖/๓๑) ว่า “เอตทคฺค ํภกฺิขเว มม 
สาวกานํ ภกฺิขนํู รตฺตญฺญนํู ยททิ ํ อญฺญาโกณฺฑญฺโญ” (ภกิษุทัง้หลาย บรรดา
ภกิษุสาวกของเราผูร้ตัตญัญ ู อญัญาโกณฑญัญะนี่ เป็นผูย้อดเยีย่ม), (องฺ.เอกก.
๒๐/๗๘/๑๗) วา่ “เอตทคฺค ํภกฺิขเว วุฑฺฒนํี ยททิ ํปญฺญาวุฑฺฒ”ิ (ภกิษุทัง้หลาย 
บรรดาความเจรญิทัง้หลายความเจรญิเพิม่พนูปัญญานี่ เป็นเยีย่ม)(องฺ.นวก.๒๓/
๒๐๙/๓๗๗) วา่ “เอตทคฺค ํภกฺิขเว ทานานํ ยททิ ํธมฺมทานํ” (ภกิษุทัง้หลาย ใน
บรรดาทานทัง้หลาย ธรรมทานนี้เป็นเลศิ); ตามปกต ิ มกัหมายถงึพระสาวกที่
ไดร้บัยกยอ่งจากพระพทุธเจา้วา่เป็นผูย้อดเยีย่มในทางใดทางหนึ่งเชน่ เป็น
เอตทคัคะในทางธรรมกถกึหมายความวา่เป็นผูย้อดเยีย่มในทางแสดงธรรมเป็น
ตน้พระสาวกทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัวา่เป็นเอตทคัคะ ในบรษิทั ๔ ปรากฏใน
พระไตรปิฎก (องฺ.เอก.๒๐/๑๔๖/๓๑–๑๕๒/๓๓) ดงันี้๑. ภกิษุบรษิทัพระอญัญา
โกณฑญัญะ เป็นเอตทคัคะในบรรดาภกิษุสาวกผูร้ตัตญัญ,ู พระสารบุีตร …ใน~
ผูม้ปัีญญามาก, พระมหาโมคคลัลานะ …ใน~ผูม้ฤีทธิ,์ พระมหากสัสป …ใน~ผู้
ถอืธุดงค,์ พระอนุรุทธะ…ใน~ผูม้ทีพิยจกัษุ, พระภทัทยิะกาฬ-ิโคธาบุตร …ใน~ผู้
มตีระกลูสงู, พระลกุณฏกภทัทยิะ ใน~ผูม้เีสยีงไพเราะ,พระปิณโฑลภารทัวาชะ 
…ใน~ผูบ้นัลอืสหีนาท, พระปุณณมนัตานีบตุร …ใน~ผูเ้ป็นธรรมกถกึ, พระ
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มหากจัจานะ …ใน~ผูจ้าํแนกความยอ่ใหพ้สิดาร, พระจุลลปันถกะ …ใน~ผู้
นฤมติมโนมยกาย (กายอนัสาํเรจ็ดว้ยใจ), พระจุลลปันถกะ …ใน~ผูฉ้ลาดทางเจ
โตววิฏัฏ ์ (การคลีข่ยายทางจติ คอืในดา้นสมาบตั ิ หรอืเรือ่งสมาธ)ิ, พระมหา
ปันถกะ …ใน~ผูฉ้ลาดทางปัญญาววิฏัฏ ์ (การคลีข่ยายทางปัญญา คอืในดา้น
วปัิสสนา; บาลเีป็นสญัญาววิฏัฏ ์กม็ ีคอื ชาํนาญในเรือ่งอรปูฌาน), พระสภุตู ิ…
ใน~ผูม้ปีกตอิยูไ่มข่อ้งเกีย่วกบักเิลส (อรณวหิาร)ี, พระสภุูต…ิใน~ผูเ้ป็นทกัขิ
ไณย, พระเรวตขทริวนิยะ…ใน~ผูถ้อือยูป่่า (อารญัญกะ), พระกงัขาเรวตะ …
ใน~ผูบ้าํเพญ็ฌาน, พระโสณโกฬวิสิะ …ใน~ผูป้รารภความเพยีร,พระโสณ
กุฏกิณัณะ …ใน~ผูก้ล่าวกลัยาณพจน์, พระสวีล ี …ใน~ผูม้ลีาภ,พระวกักล ิ …
ใน~ผูม้ศีรทัธาสนิทแน่ว(ศรทัธาธมิตุ), พระราหุล …ใน~ผูใ้ครต่่อการศกึษา, พระ
รฐัปาละ …ใน~ผูอ้อกบวชดว้ยศรทัธา, พระกุณฑธานะ …ในผูจ้บัสลากเป็นปฐม, 
พระวงัคสีะ …ในผูม้ปีฏภิาณ, พระอุปเสนวงัคนัตบุตร …ใน~ผูท้ีน่่าเลื่อมใสรอบ
ดา้น, พระทพัพมลัลบตุร …ใน~ผูจ้ดัแจกเสนาสนะ, พระปิลนิทวจัฉะ …ใน~ผู้
เป็นทีร่กัใครช่อบใจของเหลา่เทพยดา, พระพาหยิทารุจรียิะ…ใน~ผูต้รสัรูเ้รว็
พลนั, พระกุมารกสัสปะ…ใน~ผูแ้สดงธรรมวจิติร, พระมหาโกฏฐติะ …ใน~ผู้
บรรลุปฏสิมัภทิา, พระอานนท ์ …ใน~ผูเ้ป็นพหสูตู, พระอานนท ์ …ใน~ผูม้สีต,ิ 
พระอานนท ์ …ใน~ผูม้คีต,ิ พระอานนท ์ …ใน~ผูม้คีวามเพยีร, พระอานนท ์ …
ใน~ผูเ้ป็นอุปัฏฐาก,พระอุรุเวลกสัสปะ …ใน~ผูม้บีรษิทัใหญ่,พระกาฬุทาย ี …
ใน~ผูท้าํสกลุใหเ้ลื่อมใส,พระพกักุละ …ใน~ผูม้อีาพาธน้อย, พระโสภติะ …ใน~ผู้
ระลกึบุพเพนิวาส, พระอุบาล ี …ใน~ผูท้รงวนิยั, พระนนัทกะ…ใน~ผูโ้อวาท
ภกิษุณี, พระนนัทะ …ใน~ผูส้าํรวมระวงัอนิทรยี,์ พระมหากปัปินะ…ใน~ผู้
โอวาทภกิษุ, พระสาคตะ …ใน~ผูช้าํนาญเตโชธาตุสมาบตั,ิ พระราธะ …ใน ~ผู้
สือ่ปฏภิาณ, พระโมฆราช …ใน~ผูท้รงจวีรเศรา้หมอง๒. ภกิษุณีบรษิทัพระ
มหาปชาบดโีคตม ี เป็นเอตทคัคะในบรรดาภกิษุณีสาวกิาผูร้ตัตญัญ,ู พระเขมา 
…ใน~ผูม้ปัีญญามาก, พระอุบลวรรณา …ใน~ผูม้ฤีทธิ,์ พระปฏาจารา…ใน~ผู้
ทรงวนิยั, พระธมัมทนินา …ใน~ผูเ้ป็นธรรมกถกึ, พระนนัทา …ใน~ผูบ้าํเพญ็
ฌาน, พระโสณา …ใน~ผูป้รารภความเพยีร, พระสกุลา …ใน~ผูม้ทีพิยจกัษุ, 
พระภทัทากุณฑลเกสา …ใน~ผูต้รสัรูเ้รว็พลนั, พระภทัทากปิลานี(ภทัทกาปิลาน ี
กว็่า) …ใน~ผูร้ะลกึบุพเพ-นิวาส, พระภทัทากจัจานา …ใน~ผูบ้รรลุมหาอภญิญา
, พระกสีาโคตม ี …ใน~ผูท้รงจวีรเศรา้หมอง, พระสคิาลมารดา …__ใน~ผูม้ี
ศรทัธาสนิทแน่ว (ศรทัธาธมิตุ)๓. อุบาสกบรษิทัตปุสสะและภลัลกิะ สองวาณิช 
เป็นเอตทคัคะ ในบรรดาอุบาสกสาวกผูถ้งึสรณะเป็นปฐม, สทุตัตะอนาถปิณฑกิ-
คหบด ี …ใน~ผูเ้ป็นทายก, จติตะคหบดชีาวเมอืงมจัฉิกาสณฑ ์ …ใน~ผูเ้ป็น
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ธรรมกถกึ, หตัถกะอาฬวกะ …ใน~ผูส้งเคราะหบ์รษิทัดว้ยสงัคหวตัถุ ๔,มหานา
มะเจา้ศากยะ …ใน~ผูถ้วายของประณีต, อุคคะคหบด ี ชาวเมอืงเวสาล…ีใน~ผู้
ถวายของที[่ตวัผูถ้วายเอง]ชอบใจ, อุคคตะคหบด ี …ใน~ผูเ้ป็นสงัฆอุปัฏฐาก, สู
ระอมัพฏัฐะ …ใน~ผูม้ปีสาทะไมห่วัน่ไหว, ชวีกโกมารภจัจ ์ …ใน~ผูเ้ลื่อมใส
[เลอืกตวั]บคุคล, นกุลบดิาคหบด ี…ใน~ผูส้นิทคุน้เคย๔. อุบาสกิาบรษิทัสชุาดา
เสนานีธดิา เป็นเอตทคัคะ ในบรรดาอุบาสกิาสาวกิาผูถ้งึสรณะเป็นปฐม,วสิาขามิ
คารมารดา …ใน~ผูเ้ป็นทายกิา,ขชุชุตตรา …ใน~ผูเ้ป็นพหสูตู, สามาวด…ีใน~ผู้
มปีกตอิยูด่ว้ยเมตตา, อุตตรานนัทมารดา …ใน~ผูบ้าํเพญ็ฌานสปุปวาสาโกลยิ
ธดิา …ใน~ผูถ้วายของประณีต, สปุปิยาอุบาสกิา …ใน~ผูเ้ป็นคลิานุปัฏฐาก, กา
ตยิานี …ใน~ผูม้ปีสาทะไมห่วัน่ไหว, นกุลมารดาคหปตานี …ใน~ผูส้นิทคุน้เคย, 
กาฬอุีบาสกิา ชาวกุรรฆรนคร …ใน~ผูม้ปีสาทะดว้ยสดบัคาํกล่าวขาน มปีรากฏ
ในเอตทคัควรรค แห่งองัคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๑๘๘-
๒๖๗/๒๕-๓๓) ; เทยีบ อสีติมหาสาวก 

เอตทคัคฐาน :  ตาํแหน่งเอตทคัคะ,ตาํแหน่งทีไ่ดร้บัยกยอ่งจากพระพุทธเจา้วา่เป็นเลศิในคุณ
นัน้ๆ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

เอตงัมมสตูร : ม ี๒ สตูร แปลความหมายสตูรและเนื้อหาต่างกนั คอื 
 1.เอตงัมมสตูร พระสตูรวา่ดว้ยการพจิารณาเหน็วา่นัน่ของเรา พระผูม้พีระภาค

ขณะประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์ ๕ 
เพราะอาศยัและเพราะยดึมัน่ขนัธ ์ ๕ บุคคลจงึพจิารณาเหน็วา่ นัน่ของเรา เรา
เป็นนัน่ นัน่เป็นอตัตาของเรา แลว้ตรสัถามโดยนยัเป็นตน้วา่ ขนัธ ์ ๕ เทีย่ง
หรอืไมเ่ทีย่ง เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่อชัฌตัตสตูรทัง้หมดใน
วรรคนี้ (ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๑๕๑/๒๔๐) 

 2.เอตงัมมสตูร พระสตูรวา่ดว้ยทฏิฐวิา่นัน่ของเรา พระผูม้พีระภาคขณะประทบั
อยู ่ณ วดัพระเชตวนัไดต้รสัถามภกิษุทัง้หลายวา่ เมือ่มขีนัธ ์๕ เพราะถอืมัน่และ
ยดึมัน่ขนัธ ์ ๕ จงึเกดิมทีฏิฐวิา่ นัน่ของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็นอตัตาของเรา 
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่วาตสตูรในวรรคนี้ (ส.ํส.(ไทย) ๑๗/
๒๐๗/๒๘๐) 

เอน็ : กลุ่มหรอืมดัเสน้ใยเนื้อเยือ่เกีย่วพนั ซึง่เรยีงตวัในทศิทางเดยีวเหน็ไดช้ดั และไม่
มกีลา้มเน้ือยดึทีป่ลาย, ชาวบา้นเรยีก เสน้เอน็ มปีรากฏในอาการ ๓๒ แห่งกา
ยานุปัสสนาสตปัิฏฐาน (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๑๔/๑๒๖,๑๓/๑๒๖/๑๓๘ ,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๑๕๔/๒๐๐,๑๔/๒๖๙/๓๑๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๑๒๗/๑๕๓,ส.ํม.(ไทย)๑๙/
๘๓๒/๔๐๘,๓๑/๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐) 
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เอรกเถรคาถา : ภาษติของพระเอรกเถระ,คาถาของพระเอรกเถระ ทา่นพระเอรกเถระ ไดก้ล่าว
ซ้ําคาถาทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแลว้นัน่แลวา่ เอรกะ กามมแีต่ทุกข ์ กามไมม่สีุข
เลย  ผูท้ีย่นิดใีนกาม ชือ่วา่ใฝ่ทุกข ์ ผูท้ีไ่มย่นิดใีนกาม ชือ่วา่ไมใ่ฝ่ทุกข ์ (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๙๓/๓๓๗) 

เอรกปัตตนาคราชวตัถ ุ :เรือ่งพญานาคชือ่เอรกปัตต ์ พระผูม้พีระภาคตรสัเนื้อความน้ีแก่
พญานาคชื่อเอรกปัตตว์า่ การไดเ้กดิมาเป็นมนุษยก์น็บัวา่ยาก การดาํรงชวีติอยู่
ของเหล่าสตัวก์น็บัวา่ยาก การทีจ่ะไดฟั้งสทัธรรมกน็บัวา่ยาก การทีพ่ระพทุธเจา้
ทัง้หลายจะเสดจ็อุบตัขิึน้กย็ิง่ยาก (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐) 

เอรกจัฉะ,เมอืง : ชื่อเมอืงทีพ่ระเจา้ทสนันะปกครอง เป็นเมอืงทีเ่กดิของธนปาลเศรษฐ ี ผูม้ี
ทรพัย ์ ๔๐ ซึง่มคีวามตระหน่ีอาศยัอยู ่ ภายหลงัเศรษฐผีูน้ี้ตายแลว้ไปเกดิเป็น
เปรต ดงัคาํในธนปาลเสฏฐเิปตวตัถุทีเ่ปรตกล่าวแก่พวกพอ่คา้วา่มพีระนครของ
พระเจา้ทสนันราช ปรากฏชือ่วา่เอรกจัฉะเมือ่ก่อนขา้พเจา้เป็นเศรษฐอียู่ในนคร
นัน้ชนทัง้หลายเรยีกขา้พเจา้วา่ ธนปาลเศรษฐ ี ขา้พเจา้มเีงนิ ๘๐ เล่มเกวยีน 
ทองคาํ แกว้มกุดาแกว้ไพฑรูยก์ม็มีากมาย แมข้า้พเจา้จะมทีรพัยม์ากมายถงึ
เพยีงนัน้กไ็มพ่อใจทีจ่ะใหท้านปิดประตเูรอืนแลว้  จงึบรโิภคอาหาร (ข.ุเถร.
(ไทย) ๒๖/๔๓๖/๖๒๖) 

เอราปถะ, พญางู : ชือ่ตระกลูพญางตูระกลูหนึ่ง, เป็น ๑ ตระกลูพญาง ู๔ คอื ๑. ตระกลูพญางู
ชือ่วริปัูกษ ์ ๒. ตระกลูพญางชูือ่เอราปถะ ๓. ตระกลูพญางชูือ่ฉพัยาบุตร ๔. 
ตระกลูพญางชูือ่กณัหาโคตมกะ,ในขนัธชาดก ฤาษสีอนใหแ้ผเ่มตตาจติแก่พญาง ู
๔ ตระกูล ดงัคาํทีฤ่ๅษโีพธสิตัวส์อนดาบสทัง้หลายใหเ้จรญิเมตตาในพญางทูัง้ ๔ 
วา่ เราขอมเีมตตากบัตระกลูพญางวูริปัูกษ์ เราขอมเีมตตากบัตระกลูพญางเูอ
ราปถะเราขอมเีมตตากบัตระกลูพญางฉูพัยาบุตร เราขอมเีมตตากบัตระกลูพญา
งกูณัหาโคตมกะ (ว.ิจ.ู(ไทย) ๗/๒๕๑/๑๔, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๗/๑๑๑,ข.ุชา.
ทุก.(ไทย) ๒๗/๑๐๕/๙๒) 

เอราวณั, ช้างแก้ว : ชือ่ชา้งในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส,์ เป็นเทพบุตรทีอ่ยูใ่นรปูของพญาชา้ง ฟัง
ธรรมแลว้บรรลุธรรม ดงัคาํในมหาสมยสตูรทีว่า่ นาคผูอ้ยูใ่นแมน้ํ่ายมนุา และ
นาคทีเ่กดิในตระกลูธตรฐผูม้ยีศกม็า พญาชา้งเอราวณักม็ายงัป่าทีป่ระชุมของ
ภกิษุทัง้หลาย หรอืดงัคาํในธมัมกิสตูรวา่ พญาชา้งเอราวณั ทราบว่าพระผูม้พีระ
ภาคเป็นผูท้รงชนะบาปธรรมไดแ้ลว้จงึเขา้ไปเฝ้าพระองคถ์งึทีป่ระทบัพญาชา้ง
แมน้ัน้ไดป้รกึษาทลูถามปัญหากบัพระองคฟั์งคาํพยากรณ์แลว้ไดบ้รรลุธรรมมี
ความยนิดเีปล่งสาธุการแลว้จากไป (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๓๘/๒๒๖,ข.ุส.ุ(ไทย) ๒๕/
๓๘๒/๕๘๙, ข.ุชา.ม.(ไทย) ๒๘/๑๐๗๘/๓๕๑,อภ.ิก.(ไทย) ๓๗/๘๗๐/๙๐๑) 
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  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ชา้งเอราวณั หมายถงึเทพบุตรชือ่เอราวณัเนรมติ
กายเป็นพญาชา้ง (ข.ุส.ุอ.(บาล)ี ๒/๓๗๘/๑๘๘)ในอรรถกถากถาวตัถุอธบิายวา่ 
เทพบตุรทีเ่ป็นสตัวด์ริจัฉานไมม่แีต่มเีทพบุตรจาํแลงเป็นสตัว ์(อภ.ิปญฺจ.อ.(บาล)ี 
๘๖๙/๓๑๒)    

เอสนา : การแสวงหา ในสงัคตีสิตูร กล่าววา่ ม ี๓ คอื ๑. กาเมสนา(การแสวงหากาม)๒.ภ
เวสนา(การแสวงหาภพ)๓.พรหมจรเิยสนา(การแสวงหาพรหมจรรย)์,ในวภิงัค์
แปลวา่ ความพอใจ ๓ ประการ คอื ความพอใจในกามฯลฯ ความหมกมุน่ในกาม 
น้ีเรยีกวา่กาเมสนา ความพอใจในภพ ฯลฯ  ความหมกมุน่ในภพ  น้ีเรยีกวา่ 
ภเวสนา ความเหน็วา่ โลกเทีย่ง  โลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ  หลงัจากตายแลว้  ตถาคต
เกดิอกีกไ็มใ่ช ่  จะว่าไมเ่กดิอกีกไ็มใ่ชด่งันี้  ทฏิฐ ิ  ความเหน็ผดิฯลฯความยดึถอื
โดยวปิลาส  มลีกัษณะเชน่ว่าน้ี น้ีเรยีกวา่ พรหมจรเิยสนา, อกีนยัหนึ่งอธบิายวา่ 
ความกาํหนดัในกาม กายกรรม  วจกีรรม มโนกรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่ตัง้อยูใ่นฐาน
เดยีวกนักบัความกาํหนดัในกามนัน้ น้ีเรยีกวา่กาเมสนา ความกาํหนดัในภพ 
กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่ตัง้อยูใ่นฐานเดยีวกนักบัความ
กาํหนดัในภพนัน้นี้เรยีกวา่ ภเวสนา ความเหน็ทีถ่อืวา่ โลกมทีีส่ดุ กายกรรม 
วจกีรรม มโนกรรมทีเ่ป็นอกุศล ซึง่ตัง้อยูใ่นฐานเดยีวกนักบัความเหน็ทีถ่อืวา่โลก
มทีีส่ดุนัน้ น้ีเรยีกวา่ พรหมจรเิยสนา  (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๕,อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๙๑๙/๕๗๕) 

เอสนาทิสตุตทสกะ : ว่าดว้ยพระสตูร ๑๐ สตูร มเีอสนาสตูรเป็นตน้ (คอื (๑) เอสนาสตูร (๒) 
วธิาสตูร (๓) อาสวสตูร (๔) ภวสตูร (๕) ทุกขตาสตูร (๖) ขลีสตูร (๗) มลสตูร 
(๘) นีฆสตูร (๙) เวทนาสตูร (๑๐) ตณัหาสตูร (๑๑) ตสนิาสตูร )พระผูม้พีระภาค
ตรสัวา่  ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ การแสวงหา ๓ ประการ  
อะไรบา้ง  คอื ๑. การแสวงหากาม ๒. การแสวงหาภพ  ๓.การแสวงหา
พรหมจรรย ์ การแสวงหา ๓  ประการนี้ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุพงึเจรญิ
สมัมปัปธาน ๔ ประการเพือ่รูย้ ิง่ เพือ่กาํหนดรูเ้พือ่ความสิน้ไป  เพือ่ละการ
แสวงหา ๓  ประการนี้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๖๘๕-๖๙๔/๓๖๕) 

เอสนาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการแสวงหาเป็นตน้  ม ี๓ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.เอสนาทิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๑ สตูร คอื (๑) เอสนาสตูร (๒) 

วธิาสตูร (๓) อาสวสตูร (๔) ภวสตูร (๕) ทุกขตาสตูร (๖) ขลีสตูร (๗) มลสตูร 
(๘) นีฆสตูร (๙) เวทนาสตูร (๑๐) ตณัหาสตูร (๑๑) ตสนิาสตูร ในลกัษณะ
เดยีวกนักบัพระสตูร ๑๑ สตูร ในเอสนาวรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่เปลีย่น



 

๖๖๘๔ 
 

 

หมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นโพชฌงค ์ ๗  (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๒๙๒-
๓๐๑/๒๐๒) 

 2.เอสนาทิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๑ สตูร คอื (๑) เอสนาสตูร (๒) 
วธิาสตูร (๓) อาสวสตูร (๔) ภวสตูร (๕) ทุกขตาสตูร (๖) ขลีสตูร (๗) มลสตูร 
(๘) นีฆสตูร (๙) เวทนาสตูร (๑๐) ตณัหาสตูร (๑๑) ตสนิาสตูร ในลกัษณะ
เดยีวกนักบัพระสตูร ๑๑ สตูร ในเอสนาวรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่เปลีย่น
หมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นสตปัิฏฐาน ๔ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๔๕๑-
๔๖๐/๒๗๙) 

 3.เอสนาทิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๑ สตูร คอื (๑) เอสนาสตูร (๒) 
วธิาสตูร (๓) อาสวสตูร (๔) ภวสตูร (๕) ทุกขตาสตูร (๖) ขลีสตูร (๗) มลสตูร 
(๘) นีฆสตูร (๙) เวทนาสตูร (๑๐) ตณัหาสตูร (๑๑) ตสนิาสตูร ในลกัษณะ
เดยีวกนักบัพระสตูร ๑๑ สตูร ในเอสนาวรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่เปลีย่น
หมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นอนิทรยี ์ ๕ มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๗๙๒-๘๐๒/๓๗๔) 

เอสนาทิสตูร (ปนุ) : พระสตูรวา่ดว้ยการแสวงหาเป็นตน้ (อกีสตูรหนึ่ง) พระผูม้พีระภาคตรสั
พระสตูร ๑๑ สตูร คอื (๑) เอสนาสตูร (๒) วธิาสตูร (๓) อาสวสตูร (๔) ภวสตูร 
(๕) ทุกขตาสตูร (๖) ขลีสตูร (๗) มลสตูร (๘) นีฆสตูร (๙) เวทนาสตูร (๑๐) 
ตณัหาสตูร (๑๑) ตสนิาสตูร ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๑ สตูร ในเอสนา
วรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็น
โพชฌงค ์๗ อนัเป็นธรรมมกีารกาํจดัราคะ โทสะ และโมหะเป็นทีส่ดุ (ส.ํม.(ไทย) 
๑๙/๓๔๖-๓๕๖/๒๐๘) 

เอสนาสญุญะ : ความวา่งดว้ยธรรมทีแ่สวงหา, ขอ้ที ่ ๑๖ ในสญุญะ ๒๕,ในปฏสิมัภทิามรรค
อธบิายความหมายไวว้า่ เนกขมัมะทีบุ่คคลแสวงหา เป็นธรรมวา่งจากกามฉนัทะ 
อพยาบาททีบ่คุคลแสวงหา เป็นธรรมวา่งจากพยาบาท อาโลกสญัญาทีบุ่คคล
แสวงหาเป็นธรรมวา่งจากถนีมทิธะอวกิเขปะทีบุ่คคลแสวงหาเป็นธรรมวา่งจาก
อุทธจัจะญาณทีบุ่คคลแสวงหา เป็นธรรมวา่งจากอวชิชา  ธมัมววตัถานทีบุ่คคล
แสวงหาเป็นธรรมวา่งจากอรตปิฐมฌานทีบุ่คคลแสวงหาเป็นธรรมวา่งจากนิวรณ์
ฯลฯอรหตัตมรรคทีบุ่คคลแสวงหา  เป็นธรรมวา่งจากกเิลสทัง้ปวง น้ีชือ่วา่เอสนา
สญุญะ (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๘/๕๓๒) 

เอสนาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการแสวงหา ม ี๓ สตูร แต่เน้ือหาต่างกนั คอื 
 1.เอสนาสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ การแสวงหาม ี ๓ 

ประการ คอื (๑) การแสวงหากาม (๒) การแสวงหาภพ (๓) การแสวงหา



 

๖๖๘๕ 
 

 

พรหมจรรย ์พรอ้มกบัทรงยํ้าวา่ เธอทัง้หลายพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ 
เพือ่กาํหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละการแสวงหาเหล่านัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๖๑/๙๑) 

 2.เอสนาสตูร (ปฐม) (สตูรที ่ ๑) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ การแสวงหา ๓ 
ประการ ไดแ้ก่ (๑) การแสวงหากาม (๒) การแสวงหาภพ (๓) การ แสวงหา
พรหมจรรย ์ กล่าวคอืลทัธทิีเ่ชือ่วา่โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง เป็นตน้ ผูท้ีล่ะการ
แสวงหากาม ภพ และพรหมจรรยไ์ดแ้ลว้ ชือ่วา่เป็นผูห้มดความหวิ บรรลุ
นิพพานตดัความสงสยัไดส้ิน้เชงิ (ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๕๔/๔๐๗,ข.ุอติ.ิอ.(บาล)ี ๕๔/
๒๒๔)  

 3.เอสนาสตูร (ทุติย) (สตูรที ่ ๒) พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ การแสวงหา ๓ 
ประการ ไดแ้ก่ (๑) การแสวงหากาม (๒) การแสวงหาภพ (๓) การ แสวงหา
พรหมจรรย ์ และตรสัวา่ การแสวงหากาม การแสวงหาภพ และการแสวงหา
พรหมจรรย ์ คอืการยดึถอืวา่อยา่งนี้จรงิอนัเป็นทฏิฐฏิฐาน ภกิษุผูค้ลายกาํหนดั
ไดท้ัง้หมด หลุดพน้เพราะสิน้ตณัหา ชือ่วา่สละคนืการแสวงหา(กามและภพ) 
พรอ้มทัง้ถอนทฏิฐฏิฐานได ้ เพราะสิน้การแสวงหาทัง้หลาย ภกิษุจงึเป็นผูไ้มห่วงั 
และหมดความสงสยัโดยสิน้เชงิ (ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๕๕/๔๐๘) 

เอสิกา, แควน้ : ชื่อแควน้หนึ่ง มเีมอืงปัณณกต ตัง้อยู ่เป็นทีอ่ยูข่องหญงิ ๔ คน ทีท่าํบุญถวาย
ของแต่ละชนิด คอืดอกผกัตบ ดอกบวัหลวง ดอกบวัเขยีน และดอกมะล ิ ตาย
แลว้ไดไ้ปเกดิในสวรรค ์ ดงัคาํทีเ่ทพธดิาองคท์ี ่ ๑ กลา่วไวว้า่ ชาตก่ิอนดฉินัได้
ถวายดอกราชพฤกษ์ กาํมอืหน่ึง แดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาตในปัณณกตนคร
ซึง่ตัง้อยูบ่นเนิน เป็นเมอืงทีรุ่ง่เรอืง  น่ารืน่รมย ์ ของแควน้เอสกิา  (ข.ุว.ิ(ไทย) 
๒๖/๗๕๙/๘๘) 

เอสกุารี, พราหมณ์ : ชือ่พราหมณ์คนหน่ึงเป็นชาวกรุงสาวตัถ ี เคยสนทนาธรรมกบัพระผูม้พีระ
ภาค เกีย่วกบัการบาํเรอ ๔ ประเภท มปีรากฏในเอสกุารสีตูร ทา้ยสตูรเขาแสดง
ตนเป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะ  ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๔๓๖/๕๔๗) 

เอสกุารีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่เอสกุาร ี พระผูม้พีระภาคทรงแสดงพระสตูรมี
ลกัษณะเป็นการสนทนาธรรมแบบถาม-ตอบแก่เอสกุารพีราหมณ์ ณ วดัพระเช
ตวนั เขตกรุงสาวตัถ ี เพือ่ทรงตอบปัญหา  เอสกุารพีราหมณ์เขา้เฝ้าพระผูม้พีระ
ภาคแลว้ไดท้ลูถามขอ้บญัญตัเิกีย่วกบัการบาํเรอ ๔ ประการ คอื  

  ๑. พราหมณ์ กษตัรยิ ์แพศยแ์ละศทูรควรบําเรอพราหมณ์ 
  ๒. กษตัรยิ ์แพศยแ์ละศูทร ควรบาํเรอกษตัรยิ ์



 

๖๖๘๖ 
 

 

  ๓. แพศยแ์ละศทูร ควรบาํเรอแพศย ์
  ๔. ศทูรเทา่นัน้ควรบาํเรอศทูร 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ นัน่เป็นการบญัญตัขิองพวกพราหมณ์ เหมอืน

การบงัคบัคนยากจนใหก้นิเนื้ออาบยาพษิแลว้ใหจ้า่ยคา่เนื้อ โดยทรงอธบิายวา่ 
บุคคลควรบาํเรอแต่สิง่ทีบ่าํเรอแลว้มแีต่ความด ี สว่นสิง่นอกนัน้ไมค่วรบาํเรอ 
บุคคลจะเป็นผูป้ระเสรฐิหรอืเลวทราม ไมใ่ชเ่พราะเกดิในตระกลูสงู ผวิพรรณด ีมี
โภคะมาก แต่เพราะศรทัธา ศลี สตุะ จาคะและปัญญา 

  เอสกุารพีราหมณ์ทลูถามถงึขอ้บญัญตัเิกีย่วกบัทรพัย ์๔ ประการ คอื 
  ๑. ทรพัยข์องพราหมณ์ ไดแ้ก่การเทีย่วหาอาหาร 
  ๒. ทรพัยข์องกษตัรยิ ์ไดแ้กแ่ล่งธนู 
  ๓. ทรพัยข์องแพศย ์ไดแ้ก่กสกิรรมและโครกัขกรรม 
  ๔. ทรพัยข์องศทูร ไดแ้ก่เคยีวและไมค้าน 
  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ นัน่เป็นการบญัญตัขิองพวกพราหมณ์ แต่

พระองคบ์ญัญตัวิ่า ทรพัยข์องบุคคล ไดแ้ก่โลกุตตรธรรมอนัเป็นอรยิะทรพัย ์
เพราะไมว่่าบคุคลจะเกดิในตระกลูใด เมือ่ออกบวช ย่อมสามารถเวน้ขาดจาก
การฆา่สตัว ์ เวน้ขาดจากการลกัทรพัยเ์ป็นตน้แลว้สามารถเจรญิเมตตาจติ 
สามารถอาบน้ําลอยละอองธุลไีด ้ และเมือ่ถอืเอาไมร้างสนุขั ไมร้างสกุรเป็นตน้ 
มาสใีหเ้กดิไฟ ไฟทีไ่ดก้เ็ป็นไฟมเีปลว มแีสงสวา่ง ใชป้ระโยชน์ไดเ้หมอืนกนั 
เมือ่พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินี้แลว้ เอสกุารพีราหมณ์มใีจยนิดชีืน่ชม
พระภาษติของพระองค ์ พรอ้มกบัประกาศตนเป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะจนตลอด
ชวีติ (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๓๖/๕๔๗) 

เอหิปสสฺิโก : (พระธรรม) ควรเรยีกใหม้าดคูอื เชญิชวนใหม้าชม เหมอืนของดวีเิศษทีค่วรป่าว
รอ้งใหม้าด ู หรอืทา้ทายตอ่การพสิจูน์ เพราะเป็นของจรงิและดจีรงิ (ขอ้ ๔ ใน
ธรรมคุณ ๖) (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

เอหิภิกขอุปุสมัปทา : การบวชดว้ยพระดาํรสัของพระพทุธเจา้วา่ จงเป็นภกิษุมาเถดิ ดงัคาํในอป
ทานทีพ่ระอุรุเวลกสัสปเถระกล่าวไวว้า่ขา้พเจา้กบับรวิาร๑,๐๐๐ไดอุ้ปสมบทดว้ย
เอหภิกิขอุุปสมัปทา ไดบ้รรลุอรหตัพรอ้มกบัภกิษุเหล่านัน้ทุกรปู หรอืดงัคาํใน
พทุธวงศว์า่ ในกาลเมื่อพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่สนุนัทะ เสดจ็เขา้เฝ้าพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงลัน่ธรรมเภร(ีกลองคอืธรรม) อนั
ประเสรฐิยอดเยีย่ม และครัง้นัน้  บรวิารของพระเจา้จกัรพรรดพิระนามวา่สนุนั
ทะ มปีระมาณ ๙๐ โกฏ ิทัง้หมดนัน้ไม่เหลอืเลยไดบ้วชดว้ยเอหภิกิขอุุปสมัปทา 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๒๙๐/๒๗๗,ข.ุพทฺุธ.(ไทย) ๓๓/๗/๖๐๒) 



 

๖๖๘๗ 
 

 

เอฬกโลมสมฏุฐาน : สมฏุฐานวา่ดว้ยขนแพะ มปีรากฏในปรวิาร เอฬกโลมสมฏุฐาน (ว.ิป.
(ไทย) ๘/๒๖๓/๓๕๔,ว.ิป.(ไทย) ๘/๘๔/๖๓,๘/๘๕/๖๔,๘/๙๐/๖๖,๘/๙๑/๖๗) 

เอฬาลกุทายิกาวิมาน : วมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผูถ้วายฟักทอง เป็นวมิานทีเ่กดิขึน้แก่หญงิผู้
ถวายฟักทองแดภ่กิษุผูก้าํลงัเทีย่วบณิฑบาต (ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๔๕๓-๔๖๐/๖๔) 

เอฬิกกมุาร : ชือ่กุมารคนหน่ึง ทีห่ลงรกั ไดเ้จา้หญงิขนงามนามวา่กุรุงคเทวเีป็นภรรยา 
ภายหลงัเจา้หญงิไดค้บชู ้ ดงัคาํทีน่กกุณาละกล่าวใหเ้พือ่นนกปุณณมขุะฟังวา่ 
เราไดเ้หน็มาแลว้  ปุณณมขุะเพือ่นเอ๋ย  เจา้หญงิขนงามนามว่ากุรุงคเทวผีูท้าํให้
เอฬกิกุมาร มคีวามรกัใคร ่  ไดก้ระทาํลามกกบัฉฬงัคกุมารเสนาบดแีละธนนัเต
วาส ี(ข.ุชา.อสตี.ิ(ไทย) ๒๘/๒๙๐/๑๔๐)  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ เอฬกิกุมาร เป็นอดตีชาตขิองนกกุณาละ (ข.ุชา.อ. 
(บาล)ี ๘/๒๙๐/๓๓๕)  

เอเฬยยะ, พระเจ้า : ชือ่พระราชาองคห์น่ึง ผูเ้ลือ่มใสยิง่นกัในสมณรามบุตร ทรงเป็นผูโ้งเ่ขลา  
และทรงทาํความเคารพอยา่งยิง่เหน็ปานนี้ คอืทรงไหว ้ทรงลุกรบั ทรงทาํอญัชลี
กรรมและสามจีกิรรมในสมณรามบุตร มปีรากฏในวสัสการสตูร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 
๒๑/๑๘๗/๒๖๙) 

แอก,แอกมีรเูดียว : ไมว้างขวางบนคอววัหรอืควายใชไ้ถนา คราดนา หรอืเทยีมเกวยีน เป็น
ตน้ ดงัคาํในสกิขาบทวภิงัค ์ภกิษุพงึทอดจกัษุลง มองดชูัว่แอก ไปในละแวกบา้น 
(ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๘๒/๖๕๖) ในทีน้ี่หมายถงึแอกมรีเูดยีว ดงัคาํในมหาวรรควา่ 
หญงิงามเมอืงชือ่อมัพปาลทีาํใหง้อนรถกระทบงอนรถ  แอกกระทบแอก  ลอ้
กระทบลอ้  เพลากระทบเพลา  ของเจา้ลจิฉวหีนุ่ม ๆ (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๘๙/๑๐๕) 
หรอืดงัคาํในภทัทาลสิตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ คนฝึกมา้กจ็ะฝึกใหม้นัรูเ้รือ่ง
อื่นต่อไปอกี เชน่  ฝึกเทยีมแอก  เมือ่เขากาํลงัฝึกใหม้นัรูเ้รือ่งในการเทยีมแอก 
มนักจ็ะพยศ  สบดั  ดิน้รนอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัคาํในปฐมฉิคคฬยคุสตูรทีพ่ระผู้
มพีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย เต่าตาบอดนัน้ เมือ่โผล่ขึน้มา  ๑๐๐  ปีต่อครัง้  
จะสอดคอเขา้ไปในแอกทีม่รีเูดยีวโน้นยงัเรว็กวา่ แต่เราไมก่ล่าววา่คนพาลผูต้ก
ไปสูว่นิิบาตคราวเดยีวแลว้กลบัไดเ้ป็นมนุษยอ์กี (จะเรว็กวา่นัน้) (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๑๔๗/๑๖๓,๑๓/๓๘๗/๔๗๘,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๒/๒๙๗,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๑๑๗/๖๓๐,๑๙/๑๑๑๘/๖๓๑) 

โอกกมนธรรม : ธรรมทีล่ดลง หมายถงึนิวรณ์ ๕ ดงัคาํในคณกโมคคลัลานสตูรทีค่ณกโมคคลั
ลานพราหมณ์  ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ทา่นพระโคดม บุคคลผูไ้มม่ี
ศรทัธาประสงคจ์ะเลีย้งชวีติ  ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเป็นผูโ้ออ้วด มี
มารยา  เจา้เล่ห ์  ฟุ้งซ่าน ถอืตวั โลเล  กลบักลอกปากกลา้  พดูพรํ่าเพรือ่  ไม่



 

๖๖๘๘ 
 

 

คุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย ไมรู่ป้ระมาณในการบรโิภคอาหารไมป่ระกอบ
ความเพยีรเป็นเครื่องตื่นอยา่งต่อเนื่อง ไมนํ่าพาในความป็นสมณะ  ไมม่คีวาม
เคารพอยา่งจรงิใจในสกิขา มกัมาก ยอ่หยอ่นไป เป็นผูนํ้าในโอกกมนธรรม ทอด
ธุระในปวเิวก(ความสงดั)… ทา่นพระโคดมยอ่มอยูร่ว่มกบัคนเหล่านัน้ไมไ่ด ้ (ม.
อุ.(ไทย) ๑๔/๗๘/๘๔,องฺ.ตกิ.(ไทย) ๒๐/๙๖/๓๒๙,องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๖๐/
๒๒๔,องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๖,๒๒/๑๕๖/๒๕๖) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โอกกมนธรรม ในทีน้ี่หมายถงึนิวรณ์ ๕ คอื กาม
ฉนัทะ พยาบาท ถนีมทิธะ อุทธจัจกุกกุจจะ และ วจิกิจิฉา (องฺ.ตกิ.อ. (บาล)ี ๒/
๙๖/๒๔๙)  

โอกกากราช, ชื่อ : กษตัรยิผ์ูเ้ป็นตน้สกุลของศากยวงศ ์ ดงัคาํอมัพฏัฐสตูรวา่  พระเจา้โอก
กากราชจงึทรงเปล่งพระอุทานวา่  ท่านทัง้หลาย  พวกกุมารมคีวามสามารถ  
(ศากยะ) พวกกุมารมคีวามสามารถยอดเยีย่ม (บรมศากยะ) พวกทีช่ือ่วา่ 
ศากยะ ไดเ้กดิขึน้ตัง้แตบ่ดันัน้เป็นตน้มาและพระเจา้โอกกากราชพระองคน์ัน้ก็
คอืบรรพบุรุษของพวกศากยะ หรอืดงัคาํในวมิานวตัถุทีพ่ระมหากจัจายนเถระ
กล่าวไวว้า่ พระศาสดาผูเ้ป็นบุรุษอาชาไนย ทรงสมภพในราชวงศ ์ ของพระเจา้
โอกกากราช ในชนบทดา้นทศิตะวนัออก พระองคเ์สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานเสยี
แลว้ (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๒๖๗/๙๒, ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๐๐๒/๑๒๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/
๓๘/๑๗๑) 

โอกขาสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการใหท้าน พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเชตวนั 
ไดต้รสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เมตตาเจโตวมิตุตทิีบ่คุคลเจรญิเพยีงชัว่เวลารดี
น้ํานมโคมผีลมากกวา่การใหท้านครัง้ละ ๑๐๐ หมอ้ถงึ ๓ ครัง้ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๒๒๖/๓๑๕) 

โอกะ : ทีม่น้ํีา คอือายตนะทัง้ ๖ หมายถงึวฏัฏะ ดงัคาํในสปิปสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ผูใ้ดไมอ่าศยัศลิปะเลีย้งชพี เป็นอยูเ่รยีบงา่ย มุง่บาํเพญ็ประโยชน์ สาํรวม
อนิทรยี ์ หลุดพน้แลว้ในธรรมทัง้ปวง ไมต่อ้งแล่นไปในโอกะ ไม่มกีารยดึถอืวา่
ของเราไมม่คีวามหวงักาํจดัมารไดแ้ลว้ เทีย่วไปผูเ้ดยีว ผูน้ัน้ชือ่วา่ภกิษุ (ข.ุอุ.
(ไทย) ๒๕/๒๙/๒๒๘) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โอกะ ทีม่น้ํีา ดงัคาํวา่ หมายถงึออกจากวฏัฏะที่
เรยีกวา่ โอกะ (ทีม่น้ํีา) มาสูว่วิฏัฏะทีเ่รยีกวา่ อโนกะ (ทีไ่มม่น้ํีา) ไดแ้ก่ นิพพาน 
(ส.ํม.อ. (บาล)ี ๓/๓๑-๔๐/๑๙๖, องฺ.ทสก.อ.(บาล)ี ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕, ข.ุธ.อ.
(บาล)ี ๔/๔๗) มอีธบิายวา่ ไมต่อ้งแล่นไปในโอกะ หมายถงึไมต่อ้งแล่นไปใน



 

๖๖๘๙ 
 

 

อาํนาจของอายตนะทัง้ ๖ ทีเ่รยีกวา่ “โอกะ” เพราะไมม่ธีรรมเครือ่งแล่นไปคอื
ตณัหา (ข.ุอุ.อ. (บาล)ี ๒๙/๒๑๗)  

โอกาส : ชอ่ง, ทาง; เวลาทีเ่หมาะ, จงัหวะ,ฌาน ดงัคาํในมหาวรรควา่ คนทัง้หลายใน
ชนบทบรรทุกเกลอืบา้ง  น้ํามนับา้ง  ขา้วสารบา้งของกนิบา้งเป็นอนัมากไวใ้น
เกวยีนแลว้ตัง้วงลอ้มเกวยีนอยูน่อกซุม้ประตพูระวหิารคอยวา่  “พวกเราจะทาํ
ภตัตาหารถวายเมือ่ไดโ้อกาส (ว.ิม.(ไทย) ๕/๒๙๕/๑๑๘) หรอืดงัคาํในมหาป
ทานสตูรวา่ ทา้วมหาพรหมไดท้ราบวา่ พระวปัิสสพีทุธเจา้ไดท้รงประทาน
โอกาสเพือ่จะทรงแสดงธรรมแลว้ จงึถวายอภวิาทกระทาํประทกัษณิแลว้หายไป 
ณ  ทีน่ัน้เอง หรอืดงัในจฬูสจัจกสตูรวา่ สจัจกะ นิครนถนาฏบุตรครัน้นัง่แลว้ได้
ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ขา้พเจา้ขอถามทา่นพระโคดมสกัหน่อยหนึ่ง  ถา้ทา่น
พระโคดมจะเปิดโอกาสทีจ่ะตอบปัญหาแก่ขา้พเจา้ หรอืดงัคาํในโฆฏมขุสตูรที่
โฆฏมขุพราหมณ์กล่าวไวว้า่ อน่ึงบุคคล  ๔  จาํพวกนี้  ทา่นอุเทนกล่าวโดยยอ่  
ไมจ่าํแนกโดยพสิดาร  ขอโอกาสเถดิทา่น  ขอทา่นอุเทนชว่ยอนุเคราะหจ์าํแนก
บุคคล ๔ จาํพวกนี้ใหข้า้พเจา้ฟังโดยพสิดารดว้ยเถดิ หรอืดงัคาํในปัญจาลจณัฑ
สตูรทีปั่ญจาลจณัฑเทพบุตรยนือยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ล่าวในสาํนกัของพระผู้
มพีระภาควา่ แมใ้นทีค่บัขนั ผูม้ปัีญญาดุจแผน่ดนิกย็งัไดโ้อกาส ผูใ้ดบรรลุฌาน 
ผูน้ัน้เป็นผูต้ื่นเป็นผูห้ลกีออกไดอ้ยา่งองอาจเป็นมนีุ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๘๘/
๒๒๐,๑๐/๓๐๑/๒๓๕,๑๐/๓๐๒/๒๓๕,ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๕๖/๓๙๑,๑๒/๕๑๐/๕๔๙,
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๔๐/๔๑๑,๑๓/๓๙๒/๔๘๖,๑๓/๔๑๔/๕๑๙,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๘๘/
๙๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โอกาส ในทีน้ี่หมายถงึฌาน (ส.ํส.อ. ๑/๘๘/๑๐๒)  
โอกิลินีสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยเปรตรา่งถูกไฟลวกเพศหญงิ พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ 

วดัพระเวฬุวนัไดท้รงแสดงบุพกรรมของเปรตรา่งถูกไฟลวกเพศหญงิวา่ เปรต
ตนนี้เคยเป็นอคัรมเหสขีองพระเจา้กาลงิคะ นางเป็นคนขีห้งึไดเ้อากระทะใสถ่่าน
ไฟคลอกหญงิรว่มสาม ี(ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๒๑๙/๓๑๐) 

โอฆกิเลส : กเิลสคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ หมายถงึหว้งน้ํากเิลส ๔ ดงัคาํทีพ่ระวงัคสีเถระ
กล่าวไวว้า่ ความจรงิ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดต้รสัทางไวห้ลายอยา่งเพือ่ถอน
โอฆกเิลส  หากพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัทางอมตะนัน้ไวแ้ลว้ภกิษุทัง้หลายผู้
เหน็ธรรม  กต็ัง้มัน่ไมห่วัน่ไหว หรอืดงัคาํในอปทาน เชน่พระตนิทุกผลทายก
เถระ  เมือ่จะประกาศประวตัใินอดตีชาตขิองตนจงึกล่าววา่ขา้พเจา้ไดเ้หน็
พระพทุธเจา้ผูโ้ชตชิว่ง ดงัดอกกรรณิการป์ราศจากธุลคีอืกเิลส ขา้มโอฆกเิลสได้
แลว้ ไมม่อีาสวะ ประทบันัง่อยูร่ะหวา่งภเูขา (ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๑๖/๓๑๖,ข.ุเถร.



 

๖๖๙๐ 
 

 

(ไทย) ๒๖/๑๒๕๒/๕๔๓,ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๔๐/๕๒๗,๓๒/๕๙/๕๓๐,๓๒/๓๐๙/
๖๒๔,๓๒/๓๕๖/๖๓๑,๓๒/๕๑๔/๖๕๒) 

โอฆโคจฉกะ : ชือ่หมวดธรรมมาตกิา มปีรากฏในธมัมสงัคณี เชน่ คนัถโคจฉกะ โอฆโคจฉกะ
,ในโอฆโคจฉกะ อธบิายโอฆทุกะไวว้า่ สภาวธรรมทีเ่ป็นโอฆะ สภาวธรรมทีไ่ม่
เป็นโอฆะ อธบิายโอฆนิยทุกะไวว้า่ สภาวธรรมทีเ่ป็นอารมณ์ของโอฆะ
สภาวธรรมทีไ่มเ่ป็นอารมณ์ของโอฆะ อธบิายโอฆสมัปยตุตทุกะไวว้า่ 
สภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยโอฆะ สภาวธรรมทีว่ปิปยตุจากโอฆะ อธบิายโอฆโอฆ
นิยทุกะไวว้า่สภาวธรรมทีเ่ป็นโอฆะและเป็นอารมณ์ของโอฆะ สภาวธรรมทีเ่ป็น
อารมณ์ของโอฆะแต่ไมเ่ป็นโอฆะ อธบิายโอฆโอฆสมัปยตุตทกุะไวว้า่ 
สภาวธรรมทีเ่ป็นโอฆะและสมัปยตุดว้ยโอฆะ สภาวธรรมทีส่มัปยตุดว้ยโอฆะแต่
ไมเ่ป็นโอฆะ อธบิายโอฆวปิปยตุตโอฆนิยทุกะไวว้า่ สภาวธรรมทีว่ปิปยตุจาก
โอฆะ แต่เป็นอารมณ์ของโอฆะ สภาวธรรมทีว่ปิปยุตจากโอฆะและไมเ่ป็น
อารมณ์ของโอฆะ,ในธมัมสงัคณี มกีล่าวอธบิาย มเีพยีงสัน้ๆวา่ สภาวธรรมที่
เป็นโอฆะ เป็นไฉน ฯลฯ แต่ใหด้เูตม็ในโคจฉกกุสลตกิะ  ดงัคาํวา่ โอฆโคจฉกะ
และโยคโคจฉกะ เหมอืนกบัอาสวโคจฉกกุสลตกิะ (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๓๒/๑๐, 
อภ.ิป.(ไทย) ๔๔/๔๖/๓๑๙) 

โอฆตรณสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยการขา้มโอฆะ สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ ณ วดัพระเช
ตวนั เทวดาองคห์น่ึงไดเ้ขา้ไปทลูถามปัญหาวา่ พระองคท์รงขา้มโอฆะได้
อยา่งไร   

  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบวา่ เราเมือ่ไม่พกั ไมเ่พยีรจงึขา้มโอฆะได(้ส.ํส.(ไทย) 
๑๕/๑/๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ ไม่พกั หมายถงึไมแ่สวงหาความสขุในกามารมณ์ 
ซึง่จดัอยูใ่นกามสขุลัลกิานุโยค คาํวา่  ไม่เพียร หมายถงึไมแ่สวงหาความสขุ
ดว้ยการทรมานตนใหล้าํบาก ซึง่จดัอยูใ่นอตัตกลิมถานุโยค (ส.ํส.อ. ๑/๑/๑๘) 

โอฆนิยปัญญา : ปัญญาทีเ่ป็นอารมณ์ของโอฆะ หมายถงึปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและ
อพัยากฤตในภมู ิ  ๓, เป็นขอ้ ๑ ในปัญญาหมวด ๒ คอื โอฆนิยปัญญา  อโนฆ
นิยปัญญา,ในวภิงัคอ์ธบิายความไวว้า่ ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพั
ยากฤตในภมู ิ  ๓  ชือ่วา่  โอฆนิยปัญญาปัญญาในมรรค  ๔  ผล  ๔  ชือ่วา่  
อโนฆนิยปัญญา  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๑) 

โอฆปัญหาสตูร  : พระสตูรวา่ดว้ยปัญหาเรือ่งโอฆะ ชมัพขุาทกปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระสารี
บุตรผูอ้ยู ่ณ หมูบ่า้นนาลกคาม แควน้มคธแลว้ถามวา่ โอฆะมเีทา่ไร ทา่นพระสา
รบีุตรตอบวา่ โอฆะม ี๔ ประการ คอื  
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 ๑. กาโมฆะ(โอฆะคอืกาม) ๒. ภโวฆะ(โอฆะคอืภพ) 
 ๓. ทฏิโฐฆะ(โอฆะคอืทฏิฐ)ิ ๔. อวชิโชฆะ(โอฆะคอือวชิชา) 
เนื้อหาสาระทีเ่หลอืพงึทราบโดยนยัแหง่นิพพานปัญหาสตูรในวรรคนี้ (ส.ํสฬา.
(ไทย) ๑๘/๓๒๔/๓๔๒) 

โอฆวิปปยตุตโอฆนิยปัญญา :ปัญญาทีท่ีว่ปิปยตุจากโอฆะ แต่เป็นอารมณ์ของโอฆะ หมายถงึ
ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพัยากฤตในภมู ิ  ๓,เป็นขอ้ ๒ ในปัญญา
หมวด ๒ คอืโอฆวปิปยตุตโอฆนิยปัญญาโอฆวปิปยตุตอโนฆนิยปัญญา,ใน
วภิงัคอ์ธบิายความหมายไวว้า่ ปัญญาในสภาวธรรมทีเ่ป็นกุศลและอพัยากฤตใน
ภมู ิ  ๓ ชือ่วา่โอฆวปิปยตุตโอฆนิยปัญญา  ปัญญาในมรรค ๔  ผล  ๔  ชือ่วา่ 
โอฆวปิปยตุตอโนฆนิยปัญญา  (อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๗๖๗/๕๐๐) 

โอฆสงสาร : สงสารคอืโอฆกเิลส ดงัคาํกณัฐกวมิานทีก่ณัฐกเทพบตุรกล่าววา่ ขา้พเจา้คอื
พญามา้กณัฐกะ  เป็นสหชาต กบัพระราชโอรสของ พระเจา้สทุโธทนะในกรุง
กบลิพสัดุร์าชธานีทีอุ่ดมของกษตัรยิศ์ากยวงศ ์ คราวเมือ่พระราชโอรสพระองค์
นัน้เสดจ็ออกเพือ่พระโพธญิาณในเวลาเทีย่งคนื พระองคท์รงใชฝ่้าพระหตัถท์ี่
อ่อนนุ่ม มพีระนขาทีแ่ดงปลัง่ กระตุน้ขา้พเจา้ และไดร้บัสัง่วา่ พาไปซ ิสหาย เรา
บรรลุพระสมัมาสมัโพธญิาณอนัสงูสดุแลว้ จกัชว่ยสตัวโ์ลกใหข้า้มโอฆสงสาร (ข.ุ
ว.ิ(ไทย) ๒๖/๑๑๘๖/๑๔๘) 

โอฆสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยโอฆะ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงโอฆะ(หว้งน้ํา) ๔ ประการ 
ไดแ้ก่ (๑) กาโมฆะ โอฆะคอืกาม (๒) ภโวฆะ โอฆะคอืภพ (๓) ทฏิโฐฆะ โอฆะ
คอืทฏิฐ ิ (๔) อวชิโชฆะ โอฆะคอือวชิชา และทรงแนะนําใหเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์
๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่กาํหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละโอฆะเหล่านัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๗๒/๑๐๑) 

โอฆะ : หว้งน้ําคอืสงสาร, หว้งน้ําคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ,หมายถงึกเิลสดุจน้ําทว่มพาผู้
ตกไปใหพ้นิาศ ; กเิลสอนัเป็นดุจกระแสน้ําหลากทว่มใจสตัว ์ม ี๔ คอืกาม ภพ 
ทฏิฐ ิ อวชิชา,ในพระสตูรทัง้หลาย เชน่ สงัคตีสิตูรกล่าวไวว้า่ โอฆะ(หว้งน้ํา) ๔ 
คอื ๑. กาโมฆะ (โอฆะคอืกาม) ๒. ภโวฆะ(โอฆะคอืภพ) ๓. ทฏิโฐฆะ(โอฆะ
คอืทฏิฐ)ิ ๔. อวชิโชฆะ(โอฆะคอือวชิชา)(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๗๐,๑๐/๓๕๔/
๒๘๔,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๗๖/๕๕,๑๑/๓๑๒/๒๙๒,๑๑/๓๕๔/๓๗๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๔๕๙/๕๘๐,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๓/๗๗,๑๕/๑/๑,ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๙๖/๑๐๒,๑๕/๑๖๑/
๒๑๔,๑๕/๑๗๔/๒๓๗) 



 

๖๖๙๒ 
 

 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โอฆะ ๔ ประการ คอื (๑) กาโมฆะ (โอฆะคอืกาม) 
(๒) ภโวฆะ (โอฆะคอืภพ) (๓) ทฏิโฐฆะ (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ (๔) อวชิโชฆะ (โอฆะ
คอือวชิชา) (ท.ีปา.อ. (บาล)ี ๓๔/๑๔)  

โอฆาทิสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ ม ี ๘ สตูร แปลความหมายสตูรเหมอืนกนั แต่
เนื้อหาต่างกนั คอื 

 1.โอฆาทิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๐ สตูร คอื (๑) โอฆสตูร (๒) โยค
สตูร (๓) อุปาทานสตูร (๔) คนัถสตูร (๕) อนุสยสตูร (๖) กามคุณสตูร (๗) 
นีวรณสตูร (๘) อุปาทานกัขนัธสตูร (๙) โอรมัภาคยิสตูร (๑๐) อุทธมัภาคยิสตูร 
ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๐ สตูร ในโอฆวรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่
เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นโพชฌงค ์ ๗ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๓๐๒-๓๑๐/๒๐๓) 

 โอฆาทิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๐ สตูร คอื (๑) โอฆสตูร (๒) โยค
สตูร (๓) อุปาทานสตูร (๔) คนัถสตูร (๕) อนุสยสตูร (๖) กามคุณสตูร (๗) 
นีวรณสตูร (๘) อุปาทานกัขนัธสตูร (๙) โอรมัภาคยิสตูร (๑๐) อุทธมัภาคยิสตูร 
ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๐ สตูร ในโอฆวรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่
เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นสตปัิฏฐาน ๔ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๕๘๗-๕๙๖/๓๕๕) 

 3.โอฆาทิสูตร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๐ สตูร คอื (๑) โอฆสตูร (๒) โยค
สตูร (๓) อุปาทานสตูร (๔) คนัถสตูร (๕) อนุสยสตูร (๖) กามคุณสตูร (๗) 
นีวรณสตูร (๘) อุปาทานกัขนัธสตูร (๙) โอรมัภาคยิสตูร (๑๐) อุทธมัภาคยิสตูร 
ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๐ สตูร ในโอฆวรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่
เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นอนิทรยี ์ ๕ มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๖๔๑-๖๕๐/๓๕๘) 

 4.โอฆาทิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๐ สตูร คอื (๑) โอฆสตูร (๒) โยค
สตูร (๓) อุปาทานสตูร (๔) คนัถสตูร (๕) อนุสยสตูร (๖) กามคุณสตูร (๗) 
นีวรณสตูร (๘) อุปาทานกัขนัธสตูร (๙) โอรมัภาคยิสตูร (๑๐) อุทธมัภาคยิสตูร 
ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๐ สตูร ในโอฆวรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่
เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นอนิทรยี ์ ๕ มสีทัธนิทรยีเ์ป็นตน้ 
(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๖๙๕-๗๐๔/๓๖๗) 

 5.โอฆาทิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๐ สตูร คอื (๑) โอฆสตูร (๒) โยค
สตูร (๓) อุปาทานสตูร (๔) คนัถสตูร (๕) อนุสยสตูร (๖) กามคุณสตูร (๗) 
นีวรณสตูร (๘) อุปาทานกัขนัธสตูร (๙) โอรมัภาคยิสตูร (๑๐) อุทธมัภาคยิสตูร 
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ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๐ สตูร ในโอฆวรรคแหง่มคัคสงัยตุต่างแต่
เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นสมัมปัปธาน ๔ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๗๔๙-๗๕๘/๓๗๒) 

 6.โอฆาทิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๐ สตูร คอื (๑) โอฆสตูร (๒) โยค
สตูร (๓) อุปาทานสตูร (๔) คนัถสตูร (๕) อนุสยสตูร (๖) กามคุณสตูร (๗) 
นีวรณสตูร (๘) อุปาทานกัขนัธสตูร (๙) โอรมัภาคยิสตูร (๑๐) อุทธมัภาคยิสตูร 
ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๐ สตูร ในโอฆวรรคแหง่มคัคสงัยตุต่างแต่
เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นพละ ๕ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๘๐๓-
๘๑๒/๓๗๕) 

 7.โอฆาทิสูตร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๐ สตูร คอื (๑) โอฆสตูร (๒) โยค
สตูร (๓) อุปาทานสตูร (๔) คนัถสตูร (๕) อนุสยสตูร (๖) กามคุณสตูร (๗) 
นีวรณสตูร (๘) อุปาทานกัขนัธสตูร (๙) โอรมัภาคยิสตูร (๑๐) อุทธมัภาคยิสตูร 
ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๐ สตูร ในโอฆวรรคแหง่มคัคสงัยตุต่างแต่
เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นอทิธบิาท ๔ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๘๘๙-๘๙๘/๔๒๗) 

 8.โอฆาทิสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูร ๑๐ สตูร คอื (๑) โอฆสตูร (๒) โยค
สตูร (๓) อุปาทานสตูร (๔) คนัถสตูร (๕) อนุสยสตูร (๖) กามคุณสตูร (๗) 
นีวรณสตูร (๘) อุปาทานกัขนัธสตูร (๙) โอรมัภาคยิสตูร (๑๐) อุทธมัภาคยิสตูร 
ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๐ สตูร ในโอฆวรรคแหง่มคัคสงัยตุต่างแต่
เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เป็นฌาน ๔ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๙๖๗-
๙๗๖/๔๕๑) 

โอฆาทิสตูร (ปนุ) : พระสตูรวา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ (อกีสตูรหนึ่ง ) พระผูม้พีระภาคตรสัพระ
สตูร ๑๐ สตูร คอื (๑) โอฆสตูร (๒) โยคสตูร (๓) อุปาทานสตูร (๔) คนัถสตูร 
(๕) อนุสยสตูร (๖) กามคุณสตูร (๗) นีวรณสตูร (๘) อุปาทานกัขนัธสตูร (๙) โอ
รมัภาคยิสตูร (๑๐) อุทธมัภาคยิสตูร ในลกัษณะเดยีวกนักบัพระสตูร ๑๐ สตูร 
ในโอฆวรรคแหง่มคัคสงัยตุ ต่างแต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ 
เป็นโพชฌงค ์๗ อนัเป็นธรรมมกีารกาํจดัราคะ โทสะ และโมหะเป็นทีส่ดุ (ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๓๕๗-๓๖๖/๒๐๙) 

โอชสี, ยกัษ์ : ชือ่ยกัษ์ตนหนึ่ง ทีเ่ป็นบรวิารของทา้วเวสสวณั ยกัษ์ตนนี้ทาํหน้าทีห่าขา่วและ
ประกาศใหท้ราบ ดงัคาํในอาฏานาฏยิสตูรวา่ ยกัษ์ชือ่ตโตลา ชือ่ตตัตลา ชือ่ต
โตตลา  ชือ่โอชส ี ชือ่เตชส ี ชือ่ตโตชส ีชือ่สรุะ ชื่อราชา  ชือ่สโูรราชา ชือ่อรฏิฐะ 



 

๖๖๙๔ 
 

 

ชือ่เนม ิ ชือ่อรฏิฐเนม ิ ต่างทาํหน้าทีห่าขา่วและประกาศใหท้ราบ (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๒๘๑/๒๒๗,๑๑/๒๙๑/๒๔๑) 

โอชะ : โอชา หมายถงึรสอาหาร ทัง้ของทพิยแ์ละของมนุษย ์ ดงัคาํในมหาวภิงัคท์ีพ่ระ
มหาโมคคลัลานะกราบทลูวา่ เวลานี้เมอืงเวรญัชาเกดิขา้วยากหมากแพง 
ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่รน้แคน้ ใชส้ลากปันสว่นซือ้อาหาร  ลม้ตายกนักระดกู
ขาวเกลื่อน  ยากทีพ่ระอรยิะจะบณิฑบาตยงัชพีได ้ พระพทุธเจา้ขา้  พืน้ดนิใต้
มหาปฐพน้ีีมโีอชะ มรีสอรอ่ย  (ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๗/๑๐) หรอืดงัคาํในลกัขณสตูร
ทีพ่ระโบราณาจารยก์ล่าวไวว้า่ มหาบุรษุเป็นผูไ้มท่รงเบยีดเบยีน ไมท่รงยํ่ายี
ปวงชนดว้ยฝ่ามอื และทอ่นไมด้ว้ยกอ้นดนิ ดว้ยศสัตรา ดว้ยคาํสัง่ประหาร ดว้ย
การจองจาํ หรอืดว้ยการขม่ขูเ่พราะกรรมนัน้นัน่แหละ มหาบุรุษจงึเขา้ถงึสคุต ิ
บนัเทงิใจและเพราะทาํกรรมมผีลเป็นสขุจงึไดส้ขุมากเสดจ็มาในโลกนี้ ทรงได้
เสน้ประสาทรบัรสพระกระยาหารไดด้ ี ตัง้อยูใ่นทีเ่หมาะสม ทาํใหโ้อชะแผ่ไป
สมํ่าเสมอ (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๗/๑๘๕) 

โอชะและราชพลี : รสอาหารและสิง่ของภาษอีากร ดงัคาํในมหาโพธชิาดกทีพ่ระโพธสิตัว์
กราบทลูพระราชาวา่ขตัตยิราชพระองคใ์ดทรงเบยีดเบยีนชาวนิคม
ผูป้ระกอบการซือ้ขาย กระทาํการถวายโอชะและราชพล ี ขตัตยิราชพระองคน์ัน้
จะทรงคลาดจากพระคลงัสมบตัเิชน่นัน้เหมอืนกนั(ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/
๑๗๗/๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํว่า โอชะและราชพล ีหมายถงึรสทีไ่ดจ้ากสิง่ของต่าง ๆ 
ทีช่าวชนบทถวายพรอ้มทัง้การเสยีภาษอีากรดว้ย (ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๘/๑๗๗/๗๓)  

โอชา : รส ดงัคาํในสกักปัญหสตูรทีท่า้วสกักะกราบทลูวา่ เรือ่งเคยมมีาแลว้  เมือ่ครัง้
เกดิสงครามระหวา่งเทพกบัอสรูถงึขัน้รบประชดิ  ในสงครามนัน้พวกเทพชนะ  
พวกอสรูพา่ยแพ ้ เมือ่ขา้พระองคช์นะสงครามจงึมคีวามคดิวา่  บดัน้ีพวกเทพใน
เทวโลกจะบรโิภคโอชา (รส) ๒  ประการ  คอื  ทพิยโอชาและอสรูโอชา หรอืดงั
คาํในมหาสจัจกสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ เราจงึมคีวามดาํรวิา่  เราปฏญิญา
วา่จะตอ้งอดอาหารทุกอยา่ง แต่เทวดาเหล่าน้ีจะแทรกโอชาอนัเป็นทพิยเ์ขา้ทาง
ขมุขนของเรา เราจะยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปดว้ยโอชานัน้  การปฏญิญานัน้กจ็ะพงึ
เป็นมสุาแก่เรา เราจงึกล่าวหา้มเทวดาเหล่านัน้วา่อยา่เลย หรอืดงัคาํกฏีาคริสิตูร
ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่คาํสอนของศาสดายอ่มงอกงามมโีอชาแกส่าวกผูม้ี
ศรทัธา ผูท้าํตามคาํสัง่สอนของศาสดา สาวกผูม้ศีรทัธาผูท้าํตามคาํสัง่สอนของ
ศาสดายอ่มมหีลกัปฏบิตัวิา่ หนงั เอน็และกระดกูจงเหอืดแหง้ไปเถดิ เน้ือและ
เลอืดในสรรีะของเรา จงเหอืดแหง้ไปกต็ามทเีมือ่เรายงัไม่บรรลุผลทีพ่งึบรรลุดว้ย



 

๖๖๙๕ 
 

 

เรีย่วแรงของบุรุษ ดว้ยความเพยีรของบุรุษดว้ยความบากบัน่ของบรุุษแลว้ จกั
ไมห่ยดุความเพยีรนัน้ (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๖๘/๒๙๖, ม.ม.ู(ไทย)๑๒/๓๗๙/๔๑๔,
ม.ม.(ไทย)๑๓/๑๘๔/๒๑๓,๑๓/๓๓๔/๔๐๓,๑๓/๔๘๑/๖๐๙) 

โอฏฐวจิตตกะ, นก : ชือ่นกชนิดหน่ึง มภีายในวสิาณาราชธานีของเมอืงทีท่า้วกุเวรปกครอง ดงั
คาํในอาฏานาฏยิสตูรวา่ ในวสิาณาราชธานีนัน้มเีสยีงรอ้งของนกชวีญัชวีกะ และ
นกโอฏฐวจติตกะ มไีก่ป่า ในสระบวัมปีทูอง และนกชือ่โปกขรสาตกะ (ท.ีปา.
(ไทย) ๑๑/๒๘๑/๒๒๘) 

โอฏฐีพยาธิ, ช้างพงั : ชือ่ชา้งชนิดหน่ึงเป็นชา้งทีบ่าดเจบ็หรอืแก่ ดงัคาํในโสมทตัตชาดกที ่ (พระ
โพธสิตัวก์ราบทลูพระราชาว่า) บุคคลบางคนยงัหวงัประโยชน์อยูต่ราบใด กย็งั
คบหากนัอยูต่ราบนัน้เมือ่ไรป้ระโยชน์ พวกคนโงก่ท็อดทิง้เขาไป เหมอืนกษตัรยิ์
ทรงทอดทิง้ชา้งพงัชือ่โอฏฐพียาธ ิ(ข.ุชา.สตฺตก.(ไทย) ๒๗/๑๐๑/๒๗๔) 

โอณโตณตสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยผูต้ํ่ามาและตํ่าไป  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ บุคคล ๔ 
จาํพวก คอื บุคคล (๑) ผูต้ํ่ามาและตํ่าไป (๒) ผูต้ํ่ามาแต่สงูไป (๓) ผูส้งูมาแต่ตํ่า
ไป (๔) ผูส้งูมาและสงูไป แลว้ตรสัอธบิายบุคคลทัง้ ๔ จาํพวกเหมอืนในตโมตม
สตูร (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๘๖/๑๓๑) 

โอตตปัปธนะ : ทรพัยค์อืความเกรงกลวับาป, ขอ้ ๔ ในอรยิทรพัย ์๗ คอื สทัธาธนะ (ทรพัยค์อื
ศรทัธา) สลีธนะ (ทรพัยค์อืศลี) หริธินะ (ทรพัยค์อืหริ)ิ โอตตปัปธนะ(ทรพัยค์อื
โอตตปัปะ) สตุธนะ (ทรพัยค์อืสุตะ) จาคธนะ (ทรพัยค์อืจาคะ) ปัญญาธนะ
(ทรพัยค์อืปัญญา),ในวติถตธนสตูรอธบิายความหมายไวว้า่ อรยิสาวกในธรรม
วนิยันี้เป็นผูม้โีอตตปัปะ คอืสะดุง้กลวัต่อกายทุจรติวจทีุจรติ มโนทุจรติสะดุง้กลวั
ต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทัง้หลายน้ีเรยีกวา่โอตตปัปธนะ (ท.ีปา.(ไทย) 
๑๑/๒๒๒/๑๘๑,๑๑/๓๓๐/๓๓๑,๑๑/๓๕๗/๓๙๗,องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕/๘,๒๓/
๖/๙,๒๓/๗/๑๓) 

โอตตปัปพละ : กาํลงัคอืความเกรงกลวับาป, ขอ้ ๔ ในพละ ๗ คอื ๑.สทัธาพละ(กาํลงัคอืศรทัธา) 
๒. วริยิพละ(กาํลงัคอืวริยิะ) ๓.หริพิละ(กาํลงัคอืหริ)ิ ๔. โอตตปัปพละ (กาํลงัคอื
โอตตปัปะ) ๕.สตพิละ(กาํลงัคอืสต)ิ ๖.สมาธพิละ(กาํลงัคอืสมาธ)ิ ๗. ปัญญาพละ
(กาํลงัคอืปัญญา), เป็นขอ้ ๓ ในเสขพละ ๕ คอื ๑. สทัธาพละ  (กําลงัคอืศรทัธา) 
๒. หริพิละ(กาํลงัคอืหริ)ิ ๓. โอตตปัปพละ(กาํลงัคอืโอตตปัปะ) ๔. วริยิพละ
(กาํลงัคอืวริยิะ) ๕. ปัญญาพละ(กาํลงัคอืปัญญา),ในวติถตสตูร พระผูม้พีระภาค
ตรสัอธบิายความหมายไวว้า่ คอื อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้เป็นผูม้โีอตตปัปะ คอื
สะดุง้กลวัต่อกายทุจรติวจทีุจรติ มโนทุจรติ  สะดุง้กลวัต่อการประกอบบาป
อกุศลธรรมทัง้หลาย น้ีเรยีกวา่โอตตปัปพละ,ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไว้



 

๖๖๙๖ 
 

 

วา่ กริยิาทีเ่กรงกลวัต่อการประพฤตทุิจรติอนัเป็นสิง่ทีค่วรเกรงกลวั กริยิาทีเ่กรง
กลวัต่อการประกอบสภาวธรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่เป็นบาป น้ีชือ่วา่โอตตปัปพละ 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๑/๓๓๕, องฺ.ปญฺจก.(ไทย)๒๒/๑/๒,๒๒/๒/๔,๒๒/๑๑/
๑๖,๒๒/๑๒/๑๖,องฺ.สตฺตก.(ไทย)๒๓/๓/๔,๔/๕,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๔๔/๕๑๕,อภ.ิส.ํ
(ไทย) ๓๔/๓๑/๓๓,๓๔/๑๐๒/๔๖,๓๔/๓๑๑/๙๖) 

โอตตปัปะ : ความกลวับาป, ความเกรงกลวัต่อทุจรติ, ความเกรงกลวัความชัว่เหมอืนกลวั
อสรพษิ ไมอ่ยากเขา้ใกลพ้ยายามหลกีใหห้า่งไกล (ขอ้ ๒ ในธรรมคุม้ครองโลก 
๒ คอื๑. หริ(ิความอายบาป) ๒.โอตตปัปะ (ความกลวับาป), ขอ้ ๔ ในอรยิทรพัย ์
๗,ขอ้ ๓ ในสทัธรรม ๗ คอื ศรทัธา หริ ิโอตตปัปะ พหสูตู ปรารภความเพยีร สติ
มัน่คง และปัญญา),ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้า่ กริยิาทีเ่กรงกลวัต่อ
การประพฤตทิุจรติอนัเป็นสิง่ทีค่วรเกรงกลวั  กริยิาทีเ่กรงกลวัต่อการประกอบ
สภาวธรรมทีเ่ป็นอกุศลซึง่เป็นบาป  น้ีชือ่วา่โอตตปัปะ (ว.ิม.(ไทย) ๔/๘๔/๑๒๕, 
๔/๘๕/๑๓๓, ๔/๑๐๓/๑๕๘, ๑๐๓/๑๕๙, ๔/๑๐๔/๑๖๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๔/
๒๕๓,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๘๕/๗๗,๑๒/๘๗/๘๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๕/๒๘,ม.อุ.(ไทย) 
๑๔/๙๑/๑๐๕,ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๐๑/๑๙๑,อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๓๙/๓๔) 

โอทกสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยสตัวท์ีเ่กดิในน้ํา พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ เพราะ
ไมไ่ดเ้หน็อรยิสจั ๔ สตัวท์ีเ่กดิในน้ําจงึมจีาํนวนมากกวา่สตัวท์ีเ่กดิบนบก 
เหมอืนแผน่ดนิใหญ่มากกวา่ฝุ่ นทีเ่ราใชป้ลายเลบ็ชอ้นขึน้มา(ส.ํม.(ไทย) ๑๙/
๑๑๓๕/๖๔๒) 

โอทาตกสิณ : กสณิคอืสขีาว,เป็นขอ้ ๘ ในกสณิายตนะ (บ่อเกดิแหง่ธรรมทีม่กีสณิเป็นอารมณ์) 
๑๐,ในองัคุตตรนิกาย เอกกนิบาตอธบิายไวว้า่ ภกิษุเจรญิปฐวกีสณิ ... เจรญิ
อาโปกสณิ ... เจรญิเตโชกสณิ  ...เจรญิวาโยกสณิ ... เจรญินีลกสณิ ... เจรญิปี
ตกสณิ ... เจรญิโลหติกสณิ ... เจรญิโอทาตกสณิ ... เจรญิอากาสกสณิ... เจรญิ
วญิญาณกสณิ ... (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๖/๓๖๑,๑๑/๓๖๐/๔๓๐,ม.ม.(ไทย) ๑๓/
๒๕๐/๒๙๘,องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๔๔๓/๕๐,๒๐/๔๔๔/๕๐,๒๐/๔๔๕/๕๐,๒๐/
๔๔๖/๕๐,ข.ุป.(ไทย)๓๑/๔/๑๑,๓๑/๑๒๓/๑๙๐,๓๑/๑๓๗/๒๑๒) 

โอทาตคยัหะ : ชือ่เทพหมู่ ๑ ในเทพ ๑๐ หมู ่ทีเ่ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆ ์ณ ป่ามหา
วนั เขตกรุงกรุงกบลิพสัดุ ์ แควน้สกักะ ดงัคาํในมหาสมยสตูรวา่ เทพอกี  (๑๐ 
หมู)่ คอื สกุกะ กรุมหะ อรุณะ เวฆนสะ โอทาตคยัหะผูเ้ป็นหวัหน้า วจิกัขณะ 
สทามตัตะ หารคชะ มสิสกะผูม้ยีศ และปชุนนเทวราชผูบ้นัดาลฝนใหต้กทัว่ทกุ
ทศิกม็า (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๓๔๐/๒๖๙) 
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โอธานสโมธาน : ชือ่ปรวิาสประเภทสโมธานปรวิาสอยา่งหนึ่ง ใชส้าํหรบัอาบตัสิงัฆาทเิสสทีต่อ้ง
หลายคราวแต่มจีาํนวนวนัทีปิ่ดไวเ้ทา่กนั เชน่ ตอ้งอาบตั ิ๒ คราวปิดไวค้ราวละ 
๕ วนั ใหข้อปรวิาสรวมอาบตัแิละราตรเีขา้ดว้ยกนัเพือ่อยูเ่พยีง ๕วนัเทา่นัน้, (แต่
ตามนยัอรรถกถาทา่นแกว้า่ สาํหรบัอนัตราบตัมิวีนัปิดทีป่ระมวลเขา้กบัอาบตัิ
เดมิ) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ูสโมธานปริวาส 

โอธิโสผรณา  :  แผโ่ดยมขีอบเขต, เมตตาทีต่ ัง้ใจแผ่ไปต่อสตัวท์ัง้หลายอยา่งจาํกดัขอบเขต เช่น
วา่ ขอใหช้นชาวเขา จงมคีวามสขุ, ขอใหเ้หล่าพอ่คา้ จงมคีวามสขุ,ขอใหเ้ต่าปลา 
จงมคีวามสขุ, บางทเีรยีก“โอทสิสกผรณา” (แผไ่ปเจาะจง); เทยีบอโนธิโสผรณา, 
ทิสาผรณา ดปูระกอบในการแผเ่มตตา แหง่ปฏสิมัภทิามรรค (ข.ุป.(ไทย) ๓๑/
๒๒/๔๖๑) (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์ ; ด ูแผ่เมตตา,วิกุพพนา, 
สีมาสัมเภท 

โอปนยิโก :   (พระธรรม) ควรน้อมเขา้มาไวใ้นใจ หรอืน้อมใจเขา้ไปใหถ้งึดว้ยการปฏบิตัใิห้
เกดิขึน้ในใจ หรอืใหใ้จบรรลุถงึอยา่งนัน้ (ขอ้ ๕ ในธรรมคุณ ๖ คอืพระธรรมเป็น
ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิตัจิะพงึเหน็ชดัดว้ยตนเองไม่
ประกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ู  ควรน้อมเขา้มาในตน  อนัวญิญชูนพงึรู้
เฉพาะตน) ดปูระกอบในทฆีนิกาย (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๕) (พจนานุกรม
พทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

โอปปาติกโยนิ : กาํเนิดของสตัวท์ีเ่กดิผดุขึน้, เป็นขอ้ ๔ ในโยนิ (กาํเนิด) ๔ คอื ๑.อณัฑชโยนิ
(กาํเนิดของสตัวท์ีเ่กดิในไข)่ ๒. ชลาพชุโยนิ(กาํเนิดของสตัวท์ีเ่กดิในครรภ)์ ๓. 
สงัเสทชโยนิ(กาํเนิดของสตัวท์ีเ่กดิในเถา้ไคล) ๔.โอปปาตกิโยนิ (กาํเนิดของ
สตัวท์ีเ่กดิผดุขึน้) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓) 

โอปปาติกสตัว  ์: สตัวเ์กดิผดุขึน้ คอื หมายถงึสตัวท์ีเ่กดิและเตบิโตเตม็ทีท่นัท ี  เมือ่จุตกิห็ายวบั
ไป ไมท่ิง้ซากศพไว ้ (ขอ้ ๔ ในโยนิ ๔);บาลวีา่ รวมทัง้มนุษยบ์างพวก ดงัคาํใน
ปายาสสิตูรทีว่า่ สมยันัน้ เจา้ปายาสมิคีวามเหน็ชัว่เชน่นี้เกดิขึน้วา่  แมเ้พราะ
เหตุน้ีโลกอื่นไมม่ ี โอปปาตกิสตัว ์ไมม่ ี ผลวบิากแห่งกรรมทีท่าํดแีละทาํชัว่ไมม่ ี 
(ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๔๐๗/๓๔๑,๑๐/๔๐๘/๓๔๒,๑๐/๔๑๐/๓๔๓,๑๐/๔๑๑/๓๔๔,ท.ี
ปา.(ไทย)๑๑/๓๔๒/๓๕๖,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๘,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒๕/
๒๖๒,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๒๑๐/๒๘๕,ส.ํสฬา.(ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๓๘,องฺ.ตกิ.(ไทย) 
๒๐/๑๑๘/๓๖๑) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โอปปาตกิสตัว ์หมายถงึสตัวท์ีเ่กดิและเตบิโตเตม็ที่
ทนัท ีและเมือ่จุต ิ (ตาย) กห็ายวบัไป ไมท่ิง้ซากศพไว ้ เชน่ เทวดาและสตัวน์รก 
(ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๔๙)  
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โอปปาติกะ : ด ูโอปปาตกิสตัว ์
โอปักกมิกา อาพาธา: ความเจบ็ไขเ้กดิจากความพยายามหรอืจากคนทาํให,้เจบ็ป่วยเพราะการ

กระทาํของคนคอืตนเองเพยีรเกนิกาํลงั หรอืถูกเขากระทาํ เชน่ถูกจองจาํ ใสข่ือ่
คา เป็นตน้ (พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์,ในมหามรรค
กล่าวถงึปัญจาพาธวตัถุ เรือ่งวา่ดว้ยอาพาธ ๕ ชนิด (ว.ิม.(ไทย) ๔/๘๘/๑๔๒) ; 
ด ูอาพาธ 

โอปมญัญะ : เทพผูบ้รวิารของทา้วมหาราชองคห์น่ึง ทีเ่ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆ ์
ณ ป่ามหาวนั เขตกรุงกรุงกบลิพสัดุ ์แควน้สกักะ ดงัคาํในมหาสมยสตูรวา่  ปนา
ทะ  โอปมญัญะ  มาตลผิูเ้ป็นเทพสารถ ี จติตเสนะ นโฬราชะ ชโนสภะ  ปัญจ
สขิะ ตมิพรุ  (คนัธรรพเทวราชา) และสรุยิวจัฉสา (คนัธรรพเทวธดิา) กม็าดว้ย
,ในอาฏานาฏยิสตูร กล่าวไวว้า่เป็นยกัษ์บรวิารของทา้วเวสสวณั (ท.ีม.(ไทย) 
๑๐/๓๓๗/๒๖๕, ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๓/๒๓๑) 

โอปวยุหเถราปทาน : ประวตัใินอดตีชาตขิองพระโอปวุยหเถระมเีน้ือความทีท่า่นเล่าไวส้รปุไดว้า่  
ในอดตีชาตกิปัที ่ ๑๐๐,๐๐๐ ทา่นไดถ้วายมา้อาชาไนยแด่พระพทุธเจา้พระนาม
วา่ปทุมตุตระแต่เหน็วา่เป็นของไมค่วรจงึซือ้ไวเ้องแลว้นําปัจจยัไปซือ้ของทีค่วร
ไปถวายพระพทุธเจา้ เพราะผลแหง่ทานนัน้ ทุกภพทีท่า่นเกดิจงึมมีา้อาชาไนย
เป็นพาหนะคูใ่จเสมอ ในชาตสิดุทา้ยน้ี ไดบ้รรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ยคุณวเิศษ 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๓๓/๑๙๒) 

โอปาสาทะ, บ้านพราหมณ์:ชือ่หมูบ่า้นพราหมณ์แห่งหนึ่ง แควน้โกศล เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดร้บั
พระราชทานจากพระเจา้ปเสนทโิกศล เป็นหมูบ่า้นทีพ่ระผูม้พีระภาคเสดจ็ไป
แสดงธรรมโปรดพราหมณ์ชื่อจงัก ี ดงัคาํในจงักสีตูรวา่ พระผูม้พีระภาคเสดจ็
จารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มกบัภกิษุสงฆห์มู่ใหญ่ เสดจ็ถงึบา้นพราหมณ์ชือ่โอ
ปาสาทะของชาวโกศล ประทบัอยู ่ ณ ป่าไมส้าละชือ่เทพวนั ทางทศิเหนือแหง่
บา้นพราหมณ์ชือ่โอปาสาทะสมยันัน้แลพราหมณ์ชือ่จงักปีกครองบา้นพราหมณ์
ชือ่โอปาสาทะซึง่มปีระชากรและสตัวเ์ลีย้งมากมายมพีชืพนัธุธ์ญัญาหารและน้ํา
หญา้อุดมสมบรูณ์เป็นพระราชทรพัยท์ีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลพระราชทานปนู
บาํเหน็จใหเ้ป็นพรหมไทย (ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๒๒/๕๓๐) 

โอภาส : 1. แสงสวา่ง, แสงสกุใส ผุดผอ่ง ดงัคาํในเกวฏัฏสตูรที ่พวกเทพเหลา่นัน้ตอบวา่
แมพ้วกเรากไ็มรู่ท้ ีอ่ยู่ของทา้วมหาพรหมหรอืทศิทางทีท่า้วมหาพรหมอยู่ แต่มี
นิมติทีส่งัเกตได ้  (คอื)  แสงสวา่งเกดิขึน้  โอภาสปรากฏขึน้  ทา้วมหาพรหมก็
จะปรากฏพระองคด์ว้ย การทีแ่สงสวา่งเกดิขึน้ โอภาสปรากฏขึน้นี้ จดัเป็นบุรพ
นิมติแหง่การปรากฏของทา้วมหาพรหม (ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๔๙๓/๒๑๘) (ขอ้ ๑ ใน
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วปัิสสนูปกเิลส ๑๐) 2. การพดูหรอืแสดงออกทีเ่ป็นเชงิเปิดชอ่งทางหรอืให้
โอกาสเชน่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงกระทาํโอภาส ณ ทีต่่างๆ หลายแหง่ ซึง่ถา้พระ
อานนทเ์ขา้ใจ กจ็ะทลูขอใหท้รงดาํรงพระชนมอ์ยูต่ลอด[อาย]ุกปั ดงัคาํทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัแก่พระอานนทว์า่ อทิธบิาท ๔ ผูใ้ดผูห้น่ึงเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ทาํ
ใหเ้ป็นดุจยานแลว้ ทาํใหเ้ป็นทีต่ ัง้แลว้ ใหต้ัง้มัน่แลว้  สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้  ผู้
นัน้เมือ่มุง่หวงั  พงึดาํรงอยูไ่ด๑้ กปั หรอืเกนิกวา่ ๑ กปั อทิธบิาท ๔ ตถาคต
เจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ทาํใหเ้ป็นดุจยานแลว้ ทาํใหเ้ป็นทีต่ ัง้แลว้  ใหต้ัง้มัน่แลว้ สัง่
สมแลว้ ปรารภดแีลว้  ตถาคตเมือ่มุง่หวงั  พงึดาํรงอยูไ่ด ้๑ กปั  หรอืเกนิกวา่ ๑ 
กปั  เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงทาํนิมติทีช่ดัแจง้  ทรงทาํโอภาสทีช่ดัเจนแมอ้ยา่งนี้ 
ทา่นพระอานนทก์ไ็มอ่าจจะรูท้นัจงึไมก่ราบทลูวงิวอนพระผูม้พีระภาค (ท.ีม.
(ไทย) ๑๐/๒๘๓/๒๑๔,๑๐/๒๘๓/๒๑๕,๑๐/๒๘๔/๒๑๕,๑๐/๒๙๙/๒๓๓,ส.ํม.
(ไทย) ๑๙/๘๒๒/๓๘๗,องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๖๔/๓๖๔,ข.ุป.(ไทย) ๓๑/๖/
๔๒๕,๓๑/๗/๔๒๖,ข.ุอป.(ไทย) ๓๓/๖๖/๑๑๕) 

โอมสวาท : วาทะเสยีดแทง, พดูเสยีดแทงใหเ้จบ็ใจหรอืใหไ้ดค้วามอปัยศ ไดแ้ก่การพดูแดก
หรอืประชดกต็าม ดา่กต็ามกระทบถงึ อักโกสวตัถุ ๑๐ ประการ มชีาตกิาํเนิด ชือ่ 
ตระกลู เป็นตน้ ภกิษุกล่าวโอมสวาทแก่ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ แก่อนุปสมับนั
ตอ้งอาบตัทุิกกฏตามสกิขาบทที ่ ๒ แห่งมสุาวาทวรรคปาจติตยิกณัฑ ์ (ว.ิมหา.
(ไทย) ๒/๑๒/๑๙๙)  

โอภาส, พระเจ้าจกัรพรรดิ :ชือ่พระเจา้จกัรพรรดอิงคห์น่ึง ซึง่เป็นอดตีชาตขิองพระสมัมขุาถวิ
กเถระ ดงัคาํในสมัมขุาถวกิเถราปทาน ทีท่า่นพระเถระกล่าวถงึอดตีชาตขิองตน
สรุปความไดว้า่ พระสมัมาสมัพุทธเจา้พอประสตูแิลว้เทา่นัน้ กท็รงเหลยีวดทูศิ
ทัง้ปวง  แลว้ทรงเปล่งอาสภวิาจา น้ีเป็นธรรมดาของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 
ขา้พเจา้ทาํหมูช่นใหเ้กดิสงัเวชแลว้ ชมเชยพระผูม้พีระภาคผูท้รงเป็นผูนํ้าสตัว์
โลก เพราะผลแหง่การชมเชย ในกปัที ่ ๘๘ นบัจากกปัน้ีไปไดเ้ป็นกษตัรยิผ์ู้
จกัรพรรดพิระนามวา่โอภาส สมบรูณ์ดว้ยรตันะ ๗ ประการ  มพีลานุภาพมาก 
(ข.ุอป.(ไทย) ๓๒/๕๔/๒๘๔) 

โอภาสกร : ผูท้าํโอภาส,เป็นชือ่หน่ึงพระอรยิะ ดงัคาํในสลีสมัปันนสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสั
วา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูท้รงคุณเหน็ปานนี้นัน้ เราเรยีกวา่ ศาสดา บา้งสตัถวา
หะ(ผูนํ้าหมูค่ณะ) บา้ง รณญัชหะ(ผูล้ะขา้ศกึคอืกเิลส) บา้ง ตโมนุทะ(ผูบ้รรเทา
ความมดื)  บา้ง  อาโลกกร(ผูท้าํแสงสวา่ง)  บา้ง โอภาสกร(ผูท้าํโอภาส)  บา้ง 
(ข.ุอติ.ิ(ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๓) 
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โอภาสสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยความสวา่งไสว พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ความสวา่งไสว ๔ คอื 
ความสวา่งไสวแหง่ (๑) ดวงจนัทร ์(๒) ดวงอาทติย ์(๓) ไฟ (๔) ปัญญา บรรดา
ความสวา่งไสว ๔ น้ี ความสวา่งไสวแหง่ปัญญาเป็นเลศิ(องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/
๑๔๔/๒๑๐) 

โอมฏัฐะ : ชือ่เครือ่งประหารชนิดหน่ึง ใชต้ดัศรีษะนกัโทษ ดงัคาํในเถรคาถาทีพ่ระตสิส
เถระกล่าวไวว้า่ ภกิษุพงึมสีตพิยายามละกามราคะ เหมอืนคนพยายามใชศ้สัตรา 
ตดัเครือ่งประหารทีช่ือ่วา่โอมฏัฐะ เมื่อศรีษะถูกไฟไหม ้หรอืดงัคาํทพีระมหาโมค
คลัลานเถระกล่าวไวว้า่ ภกิษุผูม้สีตพิยายามละภวราคะ เหมอืนคนพยายามใช้
ศสัตราตดัเครือ่งประหารทีช่ือ่วา่โอมฏัฐะและเหมอืนคนถูกไฟไหมศ้รีษะรบีดบั
ไฟนัน้ (ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๓๙/๓๑๗,๒๖/๑๑๗๒/๕๓๑) 

โอมานะ : ความดหูมิน่ตนเอง,ความถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่เขา, เป็นขอ้ ๒ ใน ธรรม ๖ ประการ 
คอื ๑. มานะ (ความถอืตวั) ๒. โอมานะ(ความถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่เขา) ๓.อตมิานะ 
(ความดหูมิน่เขา) ๔. อธมิานะ (ความเขา้ใจผดิ) ๕.ถมัภะ (ความหวัดือ้) ๖.อตนิิ
ปาตะ (ความดหูมิน่ตนเองวา่เป็นคนเลว),เป็นขอ้ ๒ ในมานะ ๓ คอื ๑. มานะ 
(ความถอืตวัวา่เสมอเขา) ๒.โอมานะ (ความถอืตวัวา่ดอ้ยกวา่เขา)๓.อตมิานะ
(ความถอืตวัวา่ดกีว่าเขา),ในวภิงัคอ์ธบิายวา่ บุคคลบางคนในโลกนี้ดหูมิน่ตนเอง
โดยเหตุอยา่งใดอย่างหน่ึง คอื โดยชาตโิดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผูม้ี
ตระกลู โดยความเป็นผูม้รีปูงามโดยทรพัยโ์ดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าทีก่าร
งาน โดยศลิปะ โดยวทิยฐานะโดยการศกึษาหรอืโดยปฏภิาณ ความดหูมิน่ตน 
กริยิาทีด่หูมิน่ตน ภาวะทีด่หูมิน่ตน ความเกลยีดตน กริยิาทีเ่กลยีดตน ภาวะที่
เกลยีดตน ความดถููกตนวา่ตํ่าตอ้ย ความดแูคลนตน มลีกัษณะเชน่วา่น้ี น้ี
เรยีกวา่ โอมานะ,ในวภิงัคอ์ธบิายวา่ เป็นขอ้ ๒ ในมานะ ๗ คอื๑. มานะ (ความ
ถอืตวั) ๒.อตมิานะ(ความถอืตวัจดั) ๓. มานาตมิานะ(ความเยอ่หยิง่) ๔.โอมานะ
(ความดหูมิน่ตนเอง) ๕.อธมิานะ(ความสาํคญัวา่ไดบ้รรลุ) ๖. อสัมมิานะ
(ความสาํคญัวา่มตีวัตน) ๗.มจิฉามานะ(ความถอืตวัผดิ) (องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/
๗๖/๕๙๙๒๒/๑๐๘/๖๒๘,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๘๑/๕๕๘, ๓๕/๙๕๐/๖๐๗) 

โอรส : ผูเ้กดิแต่อก,ลกูชาย ดงัคาํในมหาวภิงัคว์า่ ระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทบัอยู ่  ณ 
พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตกรุงสาวตัถ ี  ครัง้นัน้  ทา่น
พระนนัทะ โอรสพระมาตุจฉา ของพระผูม้พีระภาค  มรีปูงาม น่าด ู  น่าชม รา่ง
ตํ่ากว่าพระผูม้พีระภาค ๔องคุล ี (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๕๗/๖๒๓, ท.ีม.(ไทย) ๑๐/
๒๑๑/๑๕๙,๑๐/๒๑๑/๑๖๐,๑๐/๒๒๖/๑๗๐,ท.ีปา.(ไทย)๑๑/๒๗๗/๒๒๒,๑๑/
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๒๗๙/๒๒๓,ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๑๗/๓๘๓,๑๓/๔๐๒/๕๐๓,ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๐๕/
๒๓๙,ข.ุเถร.(ไทย) ๒๖/๒๙๕/๓๘๖) 

โอรสที่ธรรมเนรมิต :บุตรของพระพทุธเจา้ หมายถงึสาวกทีบ่รรลธุรรมแลว้ ดงัคาํในอปทานที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ดาบสน้ีจกัมนีามวา่สารบีุตร เป็นธรรมทายาท  เป็น
โอรสทีธ่รรมเนรมติ จกัเป็นอคัรสาวกของพระศาสดาพระองคน์ัน้ (ข.ุอป.(ไทย) 
๓๒/๑๐/๑๕๑,๓๒/๑๕/๑๙๐,๓๒/๗๕/๑๙๙,๓๒/๙๐/๔๙๖,๓๒/๙๔/๖๖๖,๓๒/๑๕๕/
๖๗๔,๓๒/๒๕๔/๔๑,๓๒/๓๔๒/๖๒๙,๓๒/๔๐๗/๖๓๗,๓๒/๔๗๗/๖๔๗) 

โอรสองคใ์หญ่ : บุตรคนโต หมายพีค่นโต ดงัคาํในจกักวตัตสิตูร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
ภกิษุทัง้หลาย ครัน้พระเจา้ทฬัหเนมทิรงสัง่สอนพระกุมารผูเ้ป็นพระราชโอรส
องคใ์หญ่ในเรือ่งการครองราชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  ทรงโกนพระเกศาและพระมสัสุ
ทรงครองผา้กาสาวพสัตรเ์สดจ็ออกจากพระราชวงัผนวชเป็นบรรพชติ หรอืดงัคาํ
มฆเทวสตูรทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ครัง้นัน้ พระเจา้มฆเทวะพระราชทานบา้น
สว่ยแก่ชา่งกลับกแลว้รบัสัง่ใหเ้รยีกพระราชกุมารผูเ้ป็นโอรสองคใ์หญ่มาเฝ้า (ท.ี
ปา.(ไทย) ๑๑/๘๓/๖๑, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๐๙/๓๗๓) 

โอรมัภาคิยสงัโยชน์ :สงัโยชน์เบือ้งตํ่า,ธรรมทีม่ดัสตัวไ์วก้บัทุกขเ์บือ้งตํ่า,กเิลสผกูใจสตัวอ์ยา่ง
หยาบ ม ี ๕ อยา่งคอื๑. สกักายทฏิฐ(ิความเหน็วา่เป็นตวัของตน)  ๒.วจิกิจิฉา
(ความลงัเลสงสยั) ๓.สลีพัพตปรามาส (ความถอืมัน่ศลีพรต) ๔. กามฉนัทะ
(ความกาํหนดัในกามคุณ)๕.พยาบาท(ความคดิรา้ย) (ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/
๓๐๒,ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๗/๕๙,๑๒/๒๔๕/๒๖๓,๑๒/๓๕๒/๓๘๖,ม.ม.(ไทย)๑๓/
๑๙/๒๐,๑๓/๒๐/๒๓,๑๓/๑๒๙/๑๔๒,๑๓/๑๓๓/๑๔๙,ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๔๗/
๑๘๕,ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๕๕/๗๘,ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๐/๑๐๖) ; ด ูสังโยชน์ 

  ในทสกนิบาตอธบิายไวว้า่ สงัโยชน์ หมายถงึกเิลสทีผ่กูมดัใจสตัว,์ ธรรมทีม่ดั
ใจสตัวไ์วก้บัทกุข ์ ม ี ๑๐ ประการ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ  (๒) วจิกิจิฉา (๓) 
สลีพัพตปรามาส (๔) กามฉนัทะหรอืกามราคะ (๕) พยาบาทหรอืปฏฆิะ (๖) รปู
ราคะ  (๗) อรปูราคะ (๘) มานะ (๙) อุทธจัจะ (๑๐) อวชิชา ๕ ขอ้ตน้ชือ่โอ
รมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ขอ้หลงัชือ่อุทธมัภาคยิสงัโยชน์ พระโสดาบนัละสงัโยชน์ ๓ 
ขอ้ตน้ได ้พระสกทาคามทีาํสงัโยชน์ที ่๔ และที ่๕ ใหเ้บาบาง พระอนาคามลีะ
สงัโยชน์ ๕ ขอ้ตน้ไดห้มดพระอรหนัตล์ะสงัโยชน์ไดห้มดทัง้ ๑๐ ขอ้ (องฺ.ทสก.
(ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑) 

โอรมัภาคิยสตูร :  พระสตูรวา่ดว้ยโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ม ี๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกนั คอื 
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 1.โอรมัภาคิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ โอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ มเีน้ือความ
เหมอืนในโอรมัภาคยิสตูรแหง่สตปัิฏฐานวรรคแลว้ตรสัวา่ เพือ่ละโอรมัภาคยิ
สงัโยชน์ ๕ นัน้ ภกิษุพงึเจรญิสมัมปัปธาน ๔ (องฺ.นวก.(ไทย) ๒๓/๖๗/๕๕๒) 

 2.โอรมัภาคิยสตูร พระผูม้พีระภาคตรสักบัภกิษุทัง้หลายวา่ โอรมัภาคยิ
สงัโยชน์(สงัโยชน์เบือ้งตํ่า)ม ี๕ ประการ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิความเหน็ว่าเป็น
ตวัของตน (๒) วจิกิจิฉา ความลงัเลสงสยั (๓) สลีพัพตปรามาส ความถอืมัน่ศลี
พรต (๔) กามฉนัทะ ความพอใจในกาม (๕) พยาบาท ความคดิปองรา้ย พรอ้ม
กบัทรงยํ้าวา่ เธอทัง้หลายพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์ ๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่กาํหนดรู ้
เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละโอรมัภาคยิสงัโยชน์เหล่านัน้ (ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๘๐/๑๐๖) 

โอริมตีรสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นฝัง่นี้และธรรมทีเ่ป็นฝัง่โน้น พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
เราจกัแสดงฝัง่นี้และฝัง่โน้นแก่เธอทัง้หลาย เมือ่ภกิษุทลูรบัสนองพระดาํรสัแลว้ 
จงึทรงแสดงฝัง่น้ีและฝัง่โน้นเหมอืนในสคารวสตูร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๑๘/
๒๗๑) 

โอริมสตูร : พระสตูรวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นฝัง่นี้และธรรมทีเ่ป็นฝัง่โน้น พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 
เราจกัแสดงฝัง่นี้และฝัง่โน้นแก่เธอทัง้หลาย เมือ่ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัสนองพระ
ดาํรสัแลว้จงึทรงแสดงฝัง่นี้และฝัง่โน้นเหมอืนในสคารวสตูร (องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/
๑๗๐/๓๐๖) 

โอวาท : คาํกล่าวสอน, คาํแนะนํา, คาํตกัเตอืน ดงัคาํในภกิขนีุวภิงัคอ์ธบิายวา่   ภกิษุณี
ทัง้หลายไดก้ล่าวกบัพวกภกิษุณีฉพัพคัคยีด์งันี้ว่า มาเถดิ  แมเ่จา้ทัง้หลาย พวก
เราจะไปรบัโอวาท (ว.ิภกฺิขนีุ.(ไทย) ๓/๑๐๕๕/๒๘๔, ๓/๑๐๕๖/๒๘๔, ๓/๑๐๕๙/
๒๘๕, ๓/๑๐๕๙/๒๘๖, ๓/๑๐๖๐/๒๘๕,๓/๑๐๖๐/๒๘๖) หรอืดงัคาํในมหาวรรคที่
พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย อุปัชฌายพ์งึสงเคราะหอ์นุเคราะห์
สทัธวิหิารกิ  ดว้ยอุทเทสปรปิุจฉา  โอวาท  และอนุศาสน์,  ภกิษุทัง้หลาย  
อาจารยพ์งึสงเคราะหอ์นุเคราะหอ์นัเตวาสกิ  ดว้ยอุทเทส ปรปิุจฉา  โอวาท  
และอนุศาสน (ว.ิม.(ไทย) ๔/๖๗/๘๘,๔/๗๙/๑๑๒,ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๑/๑๙๘,
ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๓๓/๒๔๔)) ; โอวาทของพระพทุธเจา้ ๓ คอื๑. เวน้จากทุจรติ 
คอืประพฤตชิัว่ดว้ยกายวาจาใจ (=ไม่ทําความชัว่ทัง้ปวง) ๒. ประกอบสจุรติ คอื
ประพฤตชิอบดว้ยกายวาจาใจ (=ทําแต่ความดี) ๓.ทาํใจของตนใหห้มดจดจาก
เครือ่งเศรา้หมอง มโีลภ โกรธ หลง เป็นตน้ (=ทําจิตต์ของตนให้สะอาดบริสุทธ์ิ) 
โอวาท ๓ น้ี รวมอยูใ่นโอวาทปาฏโิมกข์ ; ดปูระกอบใน ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐) 

  อรรถกถาในภกิขนีุวภิงัคอ์ธบิายวา่ คาํวา่ ทีช่ือ่วา่โอวาท ไดแ้ก่ครุธรรม ๘
ประการ คาํวา่ ครุธรรม ๘ ประการน้ี พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ขณะทีป่ระทบัอยู ่
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ณ กฎูาคารศาลา ป่ามหาวนั  ไดป้ระทานแก่พระนางมหาปชาบดโีคตมผีูเ้ดนิ
ทางไกลจากกรุงบลิพสัดุเ์พือ่ทลูบวชเป็นภกิษุณีในพระ  พทุธศาสนา นบัเป็น
ภกิษุณีรปูแรก และเป็นการประทานครธุรรมครัง้แรก (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๑๔๙/
๓๒๒-๓๒๓)  

โอวาทปาฏิโมกข :์หลกัคาํสอนสาํคญัของพระพทุธศาสนาหรอืคาํสอนอนัเป็นหวัใจของ
พระพทุธศาสนา ไดแ้ก่ พระพทุธพจน์ ๓ คาถากึง่ทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัแก่พระ
อรหนัต ์ ๑,๒๕๐รปูผูไ้ปประชุมกนัโดยมไิดน้ดัหมาย ณพระเวฬุวนาราม ในวนั
เพญ็เดอืน๓ ทีเ่ราเรยีกกนัว่าวนัมาฆบชูา(อรรถกถากล่าววา่ พระพทุธเจา้ทรง
แสดงโอวาท-ปาฏโิมกขน้ี์ แก่ทีป่ระชุมสงฆ ์ เป็นเวลา๒๐ พรรษาก่อนทีจ่ะโปรด
ใหส้วดปาฏโิมกขอ์ยา่งปัจจุบนันี้แทนต่อมา), คาถาโอวาทปาฏโิมกข ์มดีงันี้ 

 สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสปูสมฺปทา 
 สจตฺิตปรโิยทปนํ เอต ํพุทฺธาน สาสนํ ฯ 
 ขนฺต ีปรม ํตโป ตตีกฺิขา 
 นิพฺพานํ ปรม ํวทนฺต ิพทฺุธา 
 น ห ิปพฺพชโิต ปรปูฆาต ี
 สมโณ โหต ิปร ํวเิหฐยนฺโต ฯ 
 อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาตโิมกฺเข จ สวํโร 
 มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺม ึปนฺตญฺจ สยนาสนํ 
 อธจิตฺิเต จ อาโยโค เอต ํพทฺุธาน สาสนํ ฯ 
 แปล: การไมท่าํความชัว่ทัง้ปวง ๑ 
 การบาํเพญ็แต่ความด ี๑ การทาํจติต ์
 ของตนใหผ้อ่งใส ๑ น้ีเป็นคาํสอนของ 
 พระพทุธเจา้ทัง้หลาย 
 ขนัต ิคอืความอดกลัน้ เป็นตบะ 
 อยา่งยิง่, พระพทุธเจา้ทัง้หลายกล่าววา่ 
 นิพพาน เป็นบรมธรรม, ผูท้าํรา้ยคนอื่น 
 ไมช่ือ่วา่เป็นบรรพชติ, ผูเ้บยีดเบยีนคน 
 อื่น ไมช่ือ่วา่เป็นสมณะ 
 การไมก่ล่าวรา้ย ๑ การไมท่าํรา้ย 
 ๑ ความสาํรวมในปาฏโิมกข ์๑ ความ 
 เป็นผูรู้จ้กัประมาณในอาหาร ๑ ทีน่ัง่ 
 นอนอนัสงดั ๑ ความเพยีรในอธจิติต ์๑ 
 น้ีเป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 
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 ทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไป และจาํกนัไดม้าก กค็อื ความในคาถาแรกทีว่า่ ไม่ทํา 
 ชัว่ ทําแต่ความดี ทําจิตต์ใจให้ผ่องใส (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐, ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/

๑๘๓/๙๐, พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  
โอวาทปาติโมกข  ์: หลกัคาํสอนสาํคญัของพระพทุธศาสนาหรอืคาํสอนอนัเป็นหวัใจของ

พระพทุธศาสนา มปีรากฏในมหาปทานสตูร (ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐) ; ด ูโอวาท
ปาฏโิมกข์ 

โอวาทวรรค  : ตอนทีว่า่ดว้ยเรือ่งใหโ้อวาทแก่นางภกิษุณี เป็นตน้, เป็นชือ่วรรคที ่ ๓ แหง่ปาจิ
ตตยิกณัฑ ์ ในมหาวภิงัคพ์ระวนิยัปิฎก (ว.ิมหา.(ไทย) ๒/๑๔๔/๓๑๖,ว.ิป.(ไทย) 
๘/๗๔/๕๗) 

โอวาทสตูร :  ม ี ๔ สตูร แปลความหมายสตูรเหมอืนกนัวา่ พระสตูรวา่ดว้ยการใหโ้อวาท ๓ 
สตูร ต่างกนั ๑ สตูร แตเ่น้ือหาต่างกนั คอื   

 1.โอวาทสตูร พระสตูรวา่ดว้ยคุณสมบตัขิองภกิษุผูจ้ะสอนภกิษุณี พระผูม้พีระ
ภาคประทบัอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรุงเวสาล ีพระอานนทเ์ขา้เฝ้า
แลว้ทลูถามวา่ ภกิษุประกอบดว้ยคุณสมบตัเิทา่ไร สงฆจ์งึควรสมมตใิหเ้ป็นผูส้ ัง่
สอนภกิษุณีจงึตรสัวา่ ตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ๘ คอื (๑) มศีลี สาํรวมดว้ย
การสงัวรในปาตโิมกข ์ ...สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย (๒) เป็นพหสูตู 
ฟังมามากซึง่ธรรมทัง้หลาย ทรงจาํไวไ้ดค้ล่องปาก ขึน้ใจแทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ
(๓) ทรงจาํปาตโิมกขท์ัง้สองไดด้ ีจาํแนกไดด้ ีใหเ้ป็นไปไดด้โีดยพสิดาร วนิิจฉยั
ไดด้โีดยสตูร โดยอนุพยญัชนะ (๔) มวีาจางาม เจรจาถอ้ยคาํไพเราะ 
ประกอบดว้ยวาจาของชาวเมอืงทีส่ละสลวย (๕)สามารถชีแ้จงใหภ้กิษุณีสงฆ์
เหน็ชดัดว้ยธรรมกีถา (๖) เป็นทีร่กัเป็นทีช่อบใจของภกิษุณีโดยมาก (๗) ไมเ่คย
ประพฤตลิว่งครุธรรม (คอืหมายถงึในสมยัทีเ่ป็นคฤหสัถ ์ ไม่เคยจบัตอ้งกาย
ภกิษุณี ไมเ่คยประพฤตผิดิประเพณีกบันางสกิขมานาหรอืสามเณร)ี ในสตรผีูนุ่้ง
หม่ผา้กาสายะ บวชอุทศิพระผูม้พีระภาคพระองคน้ี์ (๘) มพีรรษา ๒๐ หรอืเกนิ 
๒๐ (องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕๒/๓๓๗) 

 2.โอวาทสตูร พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ ณ วดัพระเวฬุวนั ไดร้บัสัง่ให้
ทา่นพระมหากสัสปะสัง่สอนภกิษุทัง้หลาย เมือ่ทา่นกราบทลูวา่ บดัน้ี ภกิษุ
ทัง้หลายเป็นผูว้า่ยาก สอนยาก ไมอ่ดทน ไมร่บัคาํพรํ่าสอนโดยเคารพ เชน่ภกิษุ
ภณัฑะสทัธวิหิารกิของพระอานนท ์ และภกิษุอาภชิชกิะสทัธวิหิารกิของพระอนุ
รุทธะ  

  พระผูพ้ระภาครบัสัง่เรยีกภกิษุทัง้ ๒ รปูนัน้มาแลว้ตรสัสอนวา่ ถา้เธอทัง้หลาย
ไมรู่ท้ ัว่ถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งนี้ เธอทัง้หลายรูเ้หน็อะไรจงึบวชแลว้กล่าว
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ล่วงเกนิกนัดว้ยสตุะเล่า  เมือ่ภกิษุทัง้ ๒ รปูไดน้้อมศรีษะลงแทบพระบาทแลว้
ทลูขออภยัโทษ จงึตรสัวา่  การทีบุ่คคลเหน็ความผดิเป็นความผดิแลว้แกไ้ขให้
ถูกตอ้งและสาํรวมต่อไป น้ีเป็นความเจรญิในวนิยัของพระอรยิะ (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/
๑๔๙/๒๔๓) 

 โอวาทสตูร (ทุติย) (สตูรที ่๒) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเวฬุ
วนั ไดร้บัสัง่ใหท้า่นพระมหากสัสปะสัง่สอนภกิษุทัง้หลาย เมือ่ทา่นกราบทลูวา่ 
บดัน้ี ภกิษุทัง้หลายเป็นผูว้า่ยาก สอนยาก ไมอ่ดทน ไมร่บัคาํพรํ่าสอน ทัง้ไม่มี
ศรทัธา หริ ิ โอตตปัปะ วริยิะ ปัญญาในกุศลธรรม จงึไมม่คีวามเจรญิในธรรม 
เหมอืนดวงจนัทรข์า้งแรมทีอ่บัแสง ไมเ่ตม็ดวง ไรร้ศัม ี การทีบุ่คคลไมม่ศีรทัธา
เป็นตน้นี้นบัวา่เป็นความเสือ่ม แต่ถา้มศีรทัธาเป็นตน้นบัวา่เป็นความเจรญิ 
เหมอืนดวงจนัทรใ์นวนัเพญ็เปล่งรศัมเีจดิจา้ พระผูม้พีระภาคทรงอนุโมทนา
ภาษติของทา่น  (ส.ํนิ.(ไทย) ๑๖/๑๕๐/๒๔๕) 

 โอวาทสตูร (ตติย) (สตูรที ่๓) พระผูม้พีระภาคขณะประทบัอยู ่ณ วดัพระเวฬุ
วนั ไดร้บัสัง่ใหท้า่นพระมหากสัสปะสัง่สอนภกิษุทัง้หลาย ทา่นจงึกราบทลูวา่ 
บดัน้ี ภกิษุทัง้หลายเป็นผูว้า่ยาก สอนยาก ไมอ่ดทน ไมร่บัคาํพรํ่าสอนโดย
เคารพ พระผูม้พีระภาคตรสัรบัรองวา่ จรงิอยา่งนัน้ เพราะครัง้ก่อน ภกิษุผูเ้ถระ
เป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บงัสกุุลเป็น
วตัร เป็นผูท้รงไตรจวีรเป็น เป็นผูม้กัน้อย สนัโดษ สงดัจากหมู่ ไมค่ลุกคลดีว้ย
หมู ่ปรารภความเพยีร และกล่าวสรรเสรญิคุณแหง่ธุดงคเ์หล่านัน้ ภกิษุทัง้หลาย
ผูเ้ถระยอ่มนมินตภ์กิษุนัน้ใหน้ัง่วา่ มาเถดิภกิษุ เธอชือ่ไร ชา่งเจรญิจรงิ ใคร่ต่อ
การศกึษาแท ้ น้ีอาสนะ นิมนตท์า่นนัง่เถดิ ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นนวกะเมื่อเหน็
เชน่นัน้กท็าํตามอยา่ง ขอ้นัน้ยอ่มมเีพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความสขุตลอดกาล
นาน ในบดัน้ี ภกิษุผูเ้ถระไมเ่ป็นเชน่นัน้ เมือ่ภกิษุรปูใดมชีือ่เสยีง มยีศ ไดจ้วีร 
บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจยัเภสชับรขิาร ภกิษุผูเ้ถระยอ่มนิมนตใ์หน้ัง่
วา่ มาเถดิภกิษุ เธอชือ่ไร ชา่งเจรญิจรงิ ปรารถนาดตี่อเพือ่นสพรหมจารดีว้ยกนั
แท ้ น้ีอาสนะ นิมนตท์า่นนัง่เถดิ ภกิษุผูเ้ป็นนวกะเมือ่เหน็เชน่นัน้กท็าํตามอยา่ง 
ขอ้นัน้ยอ่มมเีพือ่มใิชป่ระโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความทุกขต์ลอดกาลนาน (ส.ํนิ.(ไทย) 
๑๖/๑๕๑/๒๔๗)  

โอวาทานุสาสนี เพิม่เตมิ) : คาํกล่าวสอนและพรํ่าสอน, คาํตกัเตอืนและแนะนําพรํ่าสอน 
(พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท)์  

โอษฐ  ์: ปาก, รมิฝีปาก ดงัคาํในอคัคญัญสตูรและอสัสลายนสตูร วา่ พวกพราหมณ์กล่าว
อยา่งนี้วา่  วรรณะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืพราหมณ์เท่านัน้  วรรณะอื่นเลว วรรณะที่
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ขาวคอืพราหมณ์เทา่นัน้ วรรณะอื่นดาํพราหมณ์เทา่นัน้บรสิทุธิ ์  ผูท้ีไ่มใ่ช่
พราหมณ์ไมบ่รสิทุธิ ์พราหมณ์เทา่นัน้เป็นบุตรเป็นโอรส  เกดิจากโอษฐข์องพระ
พรหม เกดิจากพระพรหม เป็นผูท้ีพ่ระพรหมสรา้งขึน้ เป็นทายาทของพระพรหม 
(ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๓/๘๔, ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๐๒/๕๐๓ 

โอสถ : ยาแกโ้รค, ยารกัษาโรค; เครือ่งยา ดงัคาํในมหาโพธชิาดกทีพ่ระโพธสิตัวก์ล่าว
ไวว้่า ขตัตยิราชพระองคใ์ดทรงปกครองชนบทโดยไมเ่ป็นธรรม ขตัตยิราช
พระองคน์ัน้จะทรงเป็นผูค้ลาดจากโอสถ ทัง้ปวง (ข.ุชา.ปญฺญาส.(ไทย) ๒๘/
๑๗๖/๓๓) 

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โอสถ หมายถงึรากไม ้ เปลอืกไม ้ ใบไม ้ ดอกไม ้
และผลไม ้เป็นตน้ ทีเ่ป็นยา รวมถงึเนยใส เนยขน้ทีเ่ป็นยาดว้ย (ข.ุชา.อ. (บาล)ี 
๘/๑๗๖/๗๓)  

โอสถวิเศษ : นิพพาน เพราะเป็นโอสถทีท่าํใหห้มดเกดิหมดตาย ดงัคาํในอปทานทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัแก่พระอานนทว์า่ เธอทุกรปูเมือ่ปรารถนาพระนิพพานอนัเป็น
โอสถวเิศษมใีจผอ่งใสดแีลว้กจ็งตัง้ใจฟังถอ้ยคาํทีไ่พเราะดุจน้ําผึง้หยาดน้อยๆ 
(เกีย่วกบัประวตั)ิ ของพระปัจเจกพทุธเจา้ ผูเ้ป็นมหาฤๅษผีูต้รสัรูไ้ดเ้องเถดิ (ข.ุ
อป.(ไทย) ๓๒/๘๗/๑๓) 

โอสถหญ้า : หญา้ยารกัษาโรค ในจฬูธมัมสมาทานสตูร หมายถงึเมลด็พชืแหง่เถายา่นทราย 
ดงัคาํวา่ พวกอารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา และพวกเทวดาทีส่งิอยูท่ี่
ตน้ไมอ้นัเป็นโอสถหญา้และตน้ไมเ้จา้ป่า ผูเ้ป็นมติรอาํมาตย ์  ญาตสิาโลหติของ
เทวดาทีส่งิอยูท่ีต่น้สาละนัน้ต่างกพ็ากนัมาปลอบโยน (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๖๘/
๕๑๐) 

โอฬาร : ใหญ่โต, โอ่โถง, กวา้งขวาง; ยิง่ใหญ่, เลศิลน้; ประเสรฐิ, ด ีดงัคาํในเปสวตวีมิาน 
ทีพ่ระเทพธดิากล่าวไวว้า่ ดฉินันัน้มใีจเบกิบาน  ไดส้ ัง่สมกุศลกรรมไวใ้นชาติ
ปางก่อนนัน้ คอืไดเ้กลีย่ดอกคาํโรยลงบชูาพระอุปตสิสเถระ ทีท่วยเทพและ
มนุษยพ์ากนับชูา ครัน้บชูาพระเถระผูม้คุีณอนัโอฬาร ครองเรอืนรา่งเป็นชาติ
สดุทา้ย ผูบ้รรลุอนุปาทเิสสนิพพานแลว้ ดฉินัจงึละรา่งมนุษยม์าเกดิในสวรรคช์ัน้
ดาวดงึสค์รอบครองวมิานในเทวโลกนี้ หรอืดงัคาํในเสรสีสกวมิานทีพ่วกพอ่คา้
กล่าววา่ เทวดา พวกขา้พเจา้รูจ้กัชา่งตดัผมคนทีท่า่นพดูถงึด ีแต่ไมรู่ว้า่เขาเป็น
คนเชน่นี้เลย เทวดา แมพ้วกเราฟังคาํของทา่นแลว้กจ็กับชูาอุบาสกนัน้อยา่ง
โอฬาร(ข.ุว.ิ(ไทย) ๒๖/๖๕๗/๗๔,๒๖/๑๒๗๔/๑๖๒) 

โอสารณา :  การเรยีกเขา้หมู,่ เป็นชือ่สงัฆกรรมจาํพวกหน่ึง มทีัง้ทีเ่ป็นอปโลกนกรรม (เชน่ 
การรบัสามเณรผูก้ล่าวตู่พระผูม้พีระภาคเจา้ซึง่ถูกนาสนะไปแลว้และเธอกลบัตวั



 

๖๗๐๗ 
 

 

ได)้ เป็นญตัตกิรรม(เชน่ เรยีกอุปสมัปทาเปกขะทีส่อนซอ้มอนัตรายกิธรรมแลว้
เขา้ไปในสงฆ)์ เป็นญตัตทิุตยิกรรม (เชน่ หงายบาตรแก่คฤหสัถท์ีก่ลบัตวั
ประพฤตดิ)ี เป็นญตัตจิตุตถกรรม (เชน่ ระงบันิคหกรรมทีไ่ดท้าํแก่ภกิษุ) ดงัคาํ
ในมหาวรรคทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่ ภกิษุทัง้หลาย  โอสารณา(การเรยีกเขา้
หมู)่ ม ี๒อยา่งนี้  คอื ภกิษุทัง้หลาย  บุคคลทีย่งัไมไ่ดถู้กรบัเขา้หมู ่ถา้สงฆร์บั
บุคคลนัน้เขา้หมู ่บางคนเป็นอนัรบัเขา้ดกีม็ ี  บางคนเป็นอนัรบัเขา้ไมด่กีม็ ี (ว.ิม.
(ไทย) ๕/๓๙๖/๒๘๓,ว.ิป.(ไทย) ๘/๓๒๒/๔๒๑) ; คูก่บั นิสสารณา 

โอฬาริกรปู :  รปูหยาบ, ในธมัมสงัคณีอธบิายความหมายไวว้า่ จกัขายตนะฯลฯ  โผฏฐพั
พายตนะ รปูนี้ชือ่วา่รปูหยาบ (อภ.ิส.ํ(ไทย) ๓๔/๖๗๔/๒๑๑) ; ดทูี ่รูป ๒๘  

  อรรถกถาอธบิายวา่ คาํวา่ โอฬารกิรปู หมายถงึ รปูหยาบ (อภ.ิว.ิอ. (บาล)ี ๗/
๑๓)  

โอ้อวด : อวด, พดูยกตวั, พดูอวดความรูค้วามสามารถหรอืความมัง่มเีป็นตน้, เป็นอกุศล
ธรรม ดงัคาํในอนงัคณสตูรทีพ่ระโมคคลัลานะกล่าวไวว้า่ บุคคลเหล่าใดไมม่ี
ศรทัธาตอ้งการทีจ่ะมชีวีติอยู(่ในโลกนี้)ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ  มใิช่
ดว้ยศรทัธา เป็นคนโออ้วด มมีารยา (ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๖๓/๕๕),เป็นธรรมขอ้ ๑ 
ในธรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้า่ยาก ๑๖ คอืในขอ้ที ่๑๔ วา่ เป็นผูโ้ออ้วด มมีารยา แม้
ขอ้ทีภ่กิษุเป็นผูโ้ออ้วด มมีารยานี้ กเ็ป็นธรรมทีท่าํใหเ้ป็นผูว้า่ยาก (ม.ม.ู(ไทย) 
๑๒/๑๘๑/๑๘๘), แปลมาจากสาเถยยะ,หรอืดงัคาํในโพธริาชกุมารสตูรทีพ่ระผูม้ี
พระภาคตรสัวา่ เขาเป็นคนโออ้วด มมีารยา จงึไมบ่รรลุผลเท่าทีบ่คุคลผูไ้มโ่อ้
อวดไมม่มีารยาจะพงึบรรลุ,  เป็นขอ้ ๒ ในธรรม ๒,ในธรรมบท พระผูม้พีระภาค
ตรสัสอนภกิษุทัง้หลายไวว้า่ เพราะเหตุเพยีงการพดูจาคล่องแคลว่ หรอืเพราะมี
ผวิพรรณงดงาม แต่ยงัมคีวามรษิยา ตระหนี่ และโออ้วด บุคคลกห็าชือ่วา่คนดี
ไดไ้ม,่ในวภิงัคอ์ธบิายความหมายสาเถยยะไวว้า่ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผูโ้อ้
อวด เป็นผูโ้ออ้วดจดั ความโออ้วด กริยิาทีโ่ออ้วด ภาวะทีโ่ออ้วด ความกระดา้ง 
การพดูเป็นเหลีย่มค ูภาวะทีก่ระดา้งในบุคคลนัน้ น้ีเรยีกวา่สาเถยยะ (ม.ม.(ไทย) 
๑๓/๓๔๓/๔๑๖,องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๘๑/๑๓๐, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๖๗/
๒๘๑,องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๓๖/๔๘๕,ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๖๒/๑๑๔,อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/
๘๙๔/๕๖๒)  
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วิธีการใช้พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีศัพท์
ท่ีเกื้อกูลให้คึกษาค้นคว้าคำสอนทางพระศาสนาได้รอบด้าน  เพราะมีคำศัพท์มากมาย จำนวน 
๒๑,๕๑๑ ศัพท์ เพราะศึกษาค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎก ท้ังภาษาไทยและภาษาบาลี คัมภีร์อรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส อำนวยให้เกิดความเก้ือกูลต่องานวิชาการที่เป็นท่ียอมรับของสังคม 
พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งหมายให้ผู้ท่ีจะ
ศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา คำศัพท์
ทางพระพุทธศาสนา มีเป็นจำนวนมาก ได้ดำเนินการรวบรวมนำคำศัพท์เหล่าน้ันมาไว้เป็นหมวดหมู่
และเป็นระบบระเบียบ จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๔๕ 
เล่ม และมีคำศัพท์ท่ีเป็นดรรชนีท่ีมีความหมาย ซึ่งเป็นศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมาย
เฉพาะ ศัพท์ท่ีเป็นอสาธารณนาม ท่ีเป็นช่ือบุคคล สถานท่ี สิ่งของเคร่ืองใช้ ศัพท์ช่ือชาดก ศัพท์ช่ือพระ
สูตร มีมากกว่า ๑๘,๐๐๐ ศัพท์  

พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะ
แก้ปัญหาในการศึกษาค้นคว้าคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ระดับหน่ึง เพราะศัพท์ท่ีค้นคว้าน้ัน จะมี
ลักษณะเด่นท่ีพอสังเกตได้อยู่ ๓ อย่าง คือ (๑) ความหมาย (๒) อธิบายความหมาย/คำที่เกี่ยวข้อง/
ยกตัวอย่างประกอบ (๓) อ้างอิง คำศัพท์มีการนิยามศัพท์ ท้ังที่มีความหมายเดียว มี ๒ ความหมาย 
หรือท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป  อธิบายครอบคลุม การมีเช่ือมโยงศัพท์นั้นศัพท์น้ี และจะอธิบาย
สัมพันธ์กัน และเม่ือไปดูศัพท์ท่ีต้องการ ก็อธิบายไว้ในการดำเนินการของโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก
ก็คือเป็นการบริการวิชาการด้านพระพุทธ ศาสนา แก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

การให้นิยามศพัท์ที่มีความหมาย ใช้สำนวนภาษาเป็นภาษาร่วมสมัย อธิบายให้ชัดเจน โดย
อาศัยกำลังบุคลากรเป็นคณะทำงานกลุ่มต่างๆ หลายคณะ เร่ิมต้ังแต่คณะผู้รวบรวม คณะบรรณกร 
คณะบรรณาธิการ และต้องอาศัยเวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน ต้องทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นจำนวนมากและอาศัยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา 
ท่ีสามารถสื่อหรือให้คำนิยามตรงประเด็น แม้บุคลากรเฉพาะด้านเช่นนี้ มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งผูท้ี่มีความ
เช่ียวชาญมาก อยู่ในวัยอาวุโสก็เกื้อกูลช่วยเหลือและสนบัสนุน อีกทั้งได้รับอุปถัมภ์จากภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาเป็นแรงสนับสนุน จึงสามารถทำให้โครงการน้ีสำเร็จลงตามเป้าหมาย 

สำหรับวิธีการใช้พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสำคัญหรือบทบาทต่อการศึกษาค้นคว้าคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
ของพระสงฆ์ นิสิต นักศึกษาและประชาชน อันเป็นเป้าหมายและวิธีการในการจัดทำพจนานุกรม
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พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันสามารถเทียบเคียงกับ
เป้าหมายและวิธีการในการจัดทำพจนานุกรมฉบับต่างๆได้ระดับหน่ึง   

เพ่ือให้สะดวกในการค้นคว้าศัพท์ หมวดอักษรวรรค ก เป็นต้น คณะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มศัพท์ 
โดยจะกล่าวเฉพาะหมวดอักษรวรรค ก เท่านั้น 

คณะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มศัพท์ หมวดอักษรวรรค ก ๓ กลุ่มดังน้ี (๑) ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก 
ท่ีมีความหมายเดียว (๒) ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย  (๓) ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่
มีต้ังแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป  เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ ศัพท์
เกี่ยวกับคำภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ช่ือชาดก ศัพท์ช่ือพระสูตร และสงเคราะห์รวมคำที่
เป็นคาถา วิมาน อปทานและจริยาเข้าไว้ด้วย ดังต่อไปน้ี 

 
   ๑.ศพัท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีความหมายเดียว 

ในเบื้องต้นการนิยามศัพท์พระไตรปิฎกภาษาไทย คณะทำงานได้ค้นคว้าคำศัพท์เกี่ยวกับช่ือ
บุคคล สัตว์ สถานท่ี ช่ือสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ และคำไทยที่มีความหมายเฉพาะ ช่ือชาดก ช่ือ
พระสูตร ตลอดถึงช่ือตระกูล จริยา จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ แล้วได้รวบรวมศัพท์ เลือกศัพท์ มอบหมายศัพท์
ให้เขียน ผู้เขยีนได้นิยามศัพท์จากพระไตรปิฎก ปกรณวิเสส อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภรี์
ไวยากรณ์ ฉบบัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอ้างอิงหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อ้างอิง
เรียงลำดับคัมภีร์ เรียงลำดับสูตร ให้วงเล็บคำบาลี เพ่ือให้ความหมายชัดเจนขึ้น ตรวจสอบอ่านเน้ือหา
โดยผ่านคณะบรรณกร คณะบรรณาธิการ คณะผู้บริหารโครงการวิจัย และนำเผยแพรให้ทราบ เพ่ือให้
นำไปใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าคำสอนทางพระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์ นิสิต นักศึกษาและประชาชน 
ซึ่งคณะผู้วิจัย จะได้นำเสนอศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ประกอบด้วย อักษร ก จำนวน ๒,๓๑๗ ศพัท์  
อักษร ข จำนวน ๔๘๗ ศัพท์ อักษร ค จำนวน ๑๕๙๕ ศัพท์ อักษร ฆ จำนวน ๕๑ ศัพท์ อักษร ง 
จำนวน ๕๐ ศัพท์ ในการนำเสนอน้ัน จะไม่นำเสนอครบทุกศัพท์ จะเสนอเพียงบางศัพท์ เพ่ือให้เห็น
เป็นแนวทางในการนำไปใช ้สะดวกท่ีจะค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ย่ิงๆ ขึ้นไป  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีความหมายเดียว  
ศัพท์เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี เนื่องจากศัพท์ท่ีอยู่กลุ่มน้ี มี ๓ ประเภท คือ บุคคล ๑ 

สัตว์ ๑ และ สถานท่ี ๑ เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า จะขอกล่าวแยกแต่ละจำพวกดังน้ี 
เก่ียวกับบุคคล แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ บรรพชิต และคฤหสัถ ์
กลุ่มบรรพชิต มีท้ังภิกษุ ภิกษุณี สามเณร  เช่น กัจจายนะ, พระ : พระมหากัจจายนเถระ  

พระอรหันต์มหาสาวกสมัยพุทธกาล   



 

๖๗๑๐ 
 

 

กฏโมรกติสสกะ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุรูปหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสหายของพระเทวทัต 
กฏิสสหะ, พระ : ช่ือของพระเถระผู้มีช่ือเสียงชาวเมืองเวสาล ี
กปิละ,ภิกษุ :ช่ือของภิกษุรูปหน่ึงชาวกรุงโกสัมพี 
กังขาเรวตะ,  ภิกษุ  :พระมหาสาวกองค์หน่ึง ได้รับเอตทัคคะในด้านยินดีฌานสมาบัติ  
กัณฏกี, ภิกษุณี  : ภิกษุณีรูปหน่ึงสมัยพุทธกาล  ถูกสามเณรกัณฏกะข่มขืน     
กิสาโคตมี, ภิกษุณี : กิสาโคตมภิีกษุณี หรือกีสาโคตมีเถรี  
กัณฏกะ, สามเณร  : สามเณรกัณฏกะศิษย์ของพระอุปนัทศากยบุตร ผูข้่มขืนกัณฏกีภิกษุณี 
โคปกะ, ภิกษุ : ช่ือภิกษุนามว่าโคปกะ, พระเถระอยู่ในวัดกุกกุฏาราม เมืองปาฏลีบุตร  
โคลิสสานิ, พระ : ภิกษุช่ือว่าโคลิสสานิ ชาวกรุงราชคฤห์ 
 
กลุ่มคฤหัสถ์ มีท้ังอุบาสก เทพบุตร ดาบส พราหมณ์  ยักษ์ เจ้าลัทธิ พระโอรส เปรต เทวี 

เช่น กกุฏอุบาสก : อุบาสกชาวบ้านญาติกะ แคว้นโกศล  
กกุธ, เทพบุตร :เป็นช่ือของเทพบุตรองค์หน่ึง เคยเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ณ 

พระอัญชนวัน  
กัณฐกเทพบุตร :เทพบุตรผู้เคยเป็นพญามา้กัณฐกะ  
กกุธโกฬิยบุตร :ชาวบ้านช่ือว่ากกุธะ ในหมูบ้่านญาติกะ แคว้นโกศล  
กกุธะ, อุบาสก :อุบาสกชาวบ้านญาติกะ บางแห่งก็เรียกนาทิกะ แคว้นโกศล 
กฏิสสหอุบาสก :อุบาสกคนหน่ึงชาวนาทิกคาม เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี 
กบิลดาบส : ดาบสช่ือว่ากบิล เป็นดาบสท่ีอยู่ในดงไม้สักกะประเทศหิมพานต์ 
กบิลพราหมณ ์ :พราหมณ์ช่ือว่ากบิละ อาศัยอยู่ในมัททชนบท นครสากละ     
กรติยะ, ยักษ์  :ช่ือยักษ์ตนหน่ึง 
กัจจายนะ, ตระกูล :  ช่ือตระกูลช้ันสูง 
กัณหโคตร : วงศ์คนผิวดำ,โคตรคนดำ 
กัณหายนตระกูล  : ตระกูลกัณหายนะ  
กัสสปะ,โคตร  :ช่ือวงศ์สกุล, เผ่าพันธ์ุ หรือต้นตระกูลของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์  
กัจจายนะ,เจ้าลัทธิ:กัจจานะ หรือปกุธะกัจจายนะ เจ้าลัทธิในสมัยพุทธกาล เป็นนัตถิกวาทะ  
กัญจนาเวฬะ, พระโอรส : ช่ือพระโอรสของพระปิยทัสสีพุทธเจ้าเม่ือครั้งเป็นฆราวาส 
กัณฑรายนะ,พราหมณ์ :ช่ือพราหมณ์ ผู้สนทนากบัพระมหากัจจานะ ณ ป่าคุนทาวัน    

เมืองมธุ 
กัณณมุณฑเปติวัตถุ: เร่ืองนางเปรตที่ถูกสุนัขกัณณมุณฑะกัดกิน  
กัณหเปตวัตถุ : เรื่องเปรตกัณหโคตร  



 

๖๗๑๑ 
 

 

กัณหดาบส, กัณหะ, ดาบส : ผู้มีชาติดำ คนผิวดำ 
กัณหากุมารี  : พระธิดาของพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี เป็นน้องสาวของชาลี 
กรุมหะ : ช่ือหมู่เทพหมู่หน่ึง ในบรรดาเทพ ๑๐ หมู ่เทพหมู่นี้มาร่วมประชุมในมหาสมยสูตร 
กีสวัจฉดาบส : ช่ือดาบสหรือฤษีในสรภังคชาดก 
กากวดี, เทวี :ช่ือพระเทวีของพญาครุฑเวนเตยยะ อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร 
โคปกเทพบุตร :เทพบุตรช่ือว่าโคปกะ, ช่ือเทพบุตรองค์หนึ่งอยู่ในภพช่ือว่าดาวดึงส์    
โคปกโมคคัลลานพราหมณ์ :พราหมณ์ช่ือว่าโคปกโมคคัลลานะ มีอายุอยู่หลังพุทธกาล เป็น

ข้าราชการ 
โคปาละ, ยักษ์ :ช่ือยักษ์ตนหน่ึง ผู้เป็นบริวารของท้าวกุเวร  เป็นผู้คอยรับใช้เจ้านาย มีมายา 

อยู่ทางทิศเหนือ 
โคปิกา : ธิดาชาวศากยะช่ือว่าโคปิกา ในกรุงกบิลพัสด์ุ 
ฆฏิการอุบาสก:อุบาสกช่ือว่าฆฏิการะ,อุบาสกช่างป้ันหม้อ ผู้เป็นอริยบุคคลช้ันอนาคามี เป็น

อุปัฏฐาก  
โฆฏมุขะ, พราหมณ์ :พราหมณ์ช่ือว่าโฆฏมุขะ 
โฆสิตคหบดี : คหบดีช่ือว่าโฆสิต หมายถึงกมุภโฆสกเศรษฐ ี
 
เก่ียวกับสัตว์ และสงเคราะห์ศัพท์ท่ีมีคำว่า วัตถุ ท้ายเข้าด้วย  
เช่น  
กปิลมัจฉวัตถุ  :เรื่องปลากปิละ  
กัณหะ, โค  : โคตัวมีกำลังสามารถลากเข็นธุระหนักไปได้  
กัณหาโคตมกะ, พญางู : ตระกูลของพญางู ๔ ตระกูล  
ไก่เถ่ือน : ช่ือไก่ชนิดหน่ึง ในมหาวนวัณณนา  เวสสันดรชาดก 
ไก่ป่า  :ช่ือไก่ชนิดหนึ่ง,ไก่ในป่า มีขาสีเทา โคนหางสีขาว ชอบอาศัยในป่าไผ่  
ไก่ฟ้า :ช่ือไก่ชนิดหน่ึง ตัวโตขนาดไก่บ้าน ขาและปากแข็งแรงมาก ตัวผู้มีขนยาว สีสัน

สวยงามกว่าตัวเมีย  
ไกรสรราชสห์ี : ราชสีห์ท่ีมีสีขาวหรือมีสีแดง,มีชาติสูง  
โคกัณหะ  : โคช่ือว่ากัณหะ,โคดำ, โคพลิพัทธ์ท่ีแขง็แรงมาก 
โคควัมปติ  : ช่ือโคอุสภะ, เป็นโคหัวหน้าฝูง  
โคนิสภะ : ช่ือโคอุสภะ, เป็น ๑ ในบรรดาโค(ท่ีใช้ฆ่าบูชายัญ) ๔ ชนิด 
โคพลพัิท,โคพลิพัทท์ : โคผู้,โคถึกที่มีกำลัง  
งูเขียว :งูตัวเขียว หมายถึงงูท่ีมีอยู่บนก้อนหินหรือต้นไม้ ช่ือว่างูเขียว 



 

๖๗๑๒ 
 

 

งูปลา :งูที่เต็มด้วยลายเป็นแนวยาว 
งูพิษ : ช่ือสัตว์เลื้อยคลาน ลำตัวเรียวยาว ไม่มีขา มีเกล็ด 
งูเรือน :งูที่นำธรรมไป (เพราะไม่เบียดเบียน)  ช่ือว่างูเรือน   
งูเวฬุกะ : งูไม้ไผ่, ช่ืองูอยู่ในปล้องไม้ไผ่ เป็นงูพิษร้าย กัดคนตาย   
งูเหลือม : งูท่ีนำไป ช่ือว่างูเหลือม, งูท่ีกินแพะได้ช่ือว่างูเหลือม 
 
เก่ียวกับสถานที่ กล่าวถึงแมน้่ำ ภูเขา ซอกเขา นิคม ตำบล กรุง รฐั แคว้น เมือง วิหาร 

ปราสาท ป่า ท่าน้ำ ประตู โคนไม้ เช่น กกุธา, แม่น้ำ : แมน้่ำขนาดเล็ก ไหลผ่านเมืองปาวา กับเมืองกุสิ
นาราแคว้นมัลละ 

กชังคลนคิม :นิคมแห่งหนึ่งอยู่ใกล้เวฬุวันมหาวิหาร อยู่ด้านทิศตะวันออกของมัธยมประเทศ  
กัณณกถล, ตำบล :ป่าสงวนอันน่ารื่นรมย์ (เอโก รมณีโย ภูมิภาโค) ต้ังอยู่ในเขตเมือง

อุชุญญา 
กทัมพะ, ภูเขา  :ช่ือภูเขาแห่งหน่ึงอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานต์    
กบิลพัสด์ุ, กรงุ :ช่ือเมืองๆ หนึ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะหรือศากยะ  
กบิลรัฐ :  ช่ือแคว้นๆ หน่ึง มีเมืองหลวงช่ือว่าอุตตรปัญจาละ    
กปิละ,แคว้น :ช่ือแคว้นในอดีต  ท่ีอุดมม่ังค่ังมีพาหนะมากมาย    
กปิวันตะ, เมือง :ช่ือเมืองๆหน่ึงในอุตตรกุรุทวีปต้ังอยู่ทางทิศเหนือมีท้าวเวสวัณมหาราชทรง

เป็นผู้ปกครอง  
กโปตกันทราวิหาร : วิหารที่สร้างใกล้ซอกเขาที่มีนกพิราบอาศัยอยู่จำนวนมาก อยู่ในกรุงรา

ชคฤห์ 
กโปตะ,ซอกเขา  : ช่ือซอกเขาแห่งหนึ่งในเขตนครราชคฤห์ 
กัจฉตบุรี  : ช่ือเมืองหนึ่งสมัยโบราณ 
กัชชังคลนคิม  :ช่ือเมืองเล็กๆ ด้านตะวันออกแห่งมัชฌิมประเทศ  ใกลห้มู่บ้านมหาศาล 
กัญจนปราสาท : ปราสาทสีเหมือนทองคำ, ช่ือปราสาทหลังหน่ึงใน ๓ หลัง 
กัณฏกีวัน  : ช่ือป่า ในเขตเมืองสาเกต 
กัณณกถลมฤคทายวัน,ปา่สงวน  : ช่ือป่าสงวนในเขตเมืองอุชุญญา 
กัณณกุชชะ, เมือง  : ช่ือเมืองในชมพูทวีป 
โคดม, ท่า  : ท่าท่ีพระสมณโคดมเสด็จข้ามแม่น้ำคงคา เมื่อคราวที่เสด็จเมืองปาฏลีบุตร  
โคดม, ประตู  :ประตูท่ีพระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านไปนั้น ได้ปรากฏนามว่า ประตูพระโคดม  
โคนต้นสาละ :  โคนต้นไม้ที่พญามารสนทนากับพระอุบลวรรณาเถรี   



 

๖๗๑๓ 
 

 

โคนต้นอชปาลนิโครธ : โคนต้นไม้ที่ประทับน่ังรับข้าวปายาส ก่อนที่จะเสด็จไปยังแม่น้ำ
เนรัญชรา 

โคนิสาทิกา : ช่ือกัปปิยภูมิเคลื่อนที่ได้ เป็นข้อที่ ๒ ใน กัปปิยภูมิ ๔  
โฆฏมุขี : โรงเล้ียงท่ีพราหมณ์ช่ือว่าโฆฏมุขสร้างถวาย ในเมืองปาฏลีบุตร 
โฆสิตาราม : อารามของท่านโฆสิตเศรษฐี,วัดที่เศรษฐีช่ือว่าโฆสิตให้สร้าง 
 
ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีความหมายเดียว : ศัพท์เก่ียวกับช่ือสิ่งของเครื่องใช้  
เช่น กง : ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถ เรียกกงเกวียน กงรถ  
กงจักร :สิ่งท่ีมรีูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉก ๆ โดยรอบ   
กงล้อ :ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถม้าเป็นต้น  
กรรไกร  : เครื่องมือที่เป็นสิ่งของมีคมอย่างหนึ่ง  ใช้ประโยชน์ในการตัด 
กากข้าว  : ข้าวเปลือกที่หักหรือขัดไม่หมดปะปนในข้าวสารหรือข้าวสุก 
กริช : อาวุธชนิดหน่ึง คล้ายมีด มี ๒ คม ปลายแหลม ใบมีดตรงก็มี คดก็มี 
ก่ึงกหาปณะ :มาตราวัดรูปิยะหรือเงินครึ่งหนึ่งของกหาปณะ 
ไข่มุก :วัตถุมีค่า ลักษณะกลมๆ เกิดจากหอยบางชนิด มีหลากสี ใช้เป็นเคร่ืองประดับ    
งอนไถ :หางไถ, สิ่งที่เป็นใหญ่ในไถช่ือว่าหางไถหมายถึงท่อนไม้อยู่ตอนหางของไถ ช่ือว่า  

หางไถ  
งอนไถใหญ่ :ท่อนไม้อยู่ตอนหางของไถขนาดใหญ่ ในท่ีน้ีหมายถึงหางไถมีขนาดใหญ่เท่ากับ

งวงพญาช้าง 
งอนรถ :สิ่งท่ีอยู่หน้ารถ เป็นสัญลักษณ์ของรถ 
ง้าว :ดาบด้ามยาว, มีดใหญ่ท่ีมีด้ามยาว มีดที่ตัดร่างกายของศัตรูเหมือนดาบ ช่ือว่าง้าว 
เงินยวง :ลักษณะของเงินบริสุทธ์ิท่ีละลายและย้อยลงมาเรียกว่าเงินยวง 
 
ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีความหมายเดียว : ศัพท์ธรรมะ  
เช่น กฏัตตารูป  : รูปที่กรรมแต่งขึ้น,รูปที่เกิดจากกรรม  
กฏัตตารูปท่ีเปน็ภายนอก:รูปท่ีกรรมแต่งขึ้น,รูปท่ีเกิดจากกรรมหมายเอาเฉพาะรูปท่ีอยู่

ภายนอกตน 
กตเวทิตา  : ความเป็นผู้ประกาศคุณท่าน,ความเป็นผู้สนองคุณท่าน 
กตัญญุตา  : ความกตัญญู,ความเป็นผู้รู้อุปการคุณท่ีท่านทำให้กับตน 
กทริยตา  : ความตระหนี่ ในท่ีน้ีหมายถึงความตระหนี่จัด  
กรรม :การกระทำ หมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา 
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กรรมกิเลส  :กรรมเครื่องเศร้าหมอง, การกระทำที่เป็นเหตุให้เศร้าหมอง 
กรรมช่ัว :กรรมที่บุคคลทำไมดี่,กรรมที่น่าติเตียน 
กรรมเป็นเครือ่งก้ัน:กรรมกัน้ความดี หมายถึงการกระทำที่ร้ายแรงส่งผลให้ไมส่ามารถบรรลุ

ธรรมได้ 
กรรมเป็นทายาท :กรรมดุจทรัพย์มรดก หมายถึงการกระทำของสัตว์ท่ีต้องได้รับผลด่ังทรัพย์

มรดกเลวและดีต่างกัน  
กรรมภพ:กรรมก่อให้เกิดหมายถึงการกระทำทั้งดีและไม่ดีที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ 
กรรมวัฏ : วนคือกรรม หมายถึงวงจรกรรม, กระบวนกรรมที่ปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่างๆ  
กรุณาภาวนา :  การเจริญกรณุา 
กวฬิงการาหาร :อาหารคือคำข้าว, อาหารท่ีจะต้องทำให้เป็นคำๆ ไปแลว้กลืนกิน 
โคจรคาม  : หมู่บ้านที่อาศัยเที่ยวภิกษาจารของภิกษุ  
โคปาลอุโบสถ :อุโบสถที่ปฏิบัติอย่างคนเลี้ยงโค  
โควัตร :ข้อประพฤติปฏิบัติเลียนแบบโค คือผูกเขา ผูกหางเท่ียวไปกับฝูงโค  
ฆานายตนะ : อายตนะคือจมูก 
ฆานนิทรยี์ : อินทรีย์คือจมูก, อธิบายว่า ความเป็นใหญ่ทางจมูก 
 
ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีความหมายเดียว : ศัพท์เก่ียวกับคำภาษาไทยท่ีมี

ความหมายเฉพาะ 
เช่น กฎกติกา  :ข้อกำหนด, ข้อบัญญัติท่ีบญัญัติท่ีบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม 
กฐินเดาะ  : กฐินที่เสียหายคอืกฐินใช้ไม่ได้ หมดประโยชน์  
กด: บังคับลง, ข่ม, ใช้กําลังดันให้ลง  
กติกาสงฆ์  : หลักเกณฑ์หรือข้อตกลงที่สงฆ์กำหนดข้ึนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน 
กรชกาย :  ร่างกายท่ีเกิดจากธุลีคือราคะ,ร่างกาย,กายอันเกิดด้วยธุลีในสรีระ 
กรณียกิจ  : หน้าท่ีท่ีพึงทำ,ข้อท่ีควรทำ,เรื่องที่ควรทำ,กิจที่พึงประพฤติ 
กรรมกรณ์  : เครื่องลงอาญา, ของสำหรับลงโทษ  
กรรมฐาน  : ท่ีต้ังแห่งการงาน, อารมณ์เป็นท่ีต้ังแห่งการงานของใจ, อุบายทางใจ 
กัญญา :  สาวรุ่น, สาวน้อย  
กัณฑ์ :เร่ืองหรือหมวด,ตอน,ส่วนของเรื่อง มักปรากฏต่อท้ายคำอ่ืนๆ เช่น เวรัญชกัณฑ ์
กัณหาภิชาติ :  ผู้มีชาติดำ ผู้เกิดในตระกูลต่ำ ผู้มีอาชีพการงานน่าหวาดกลัว  
กัตติกโจร  : โจรเดือนกัตติกา  
กวัดแกว่ง : หว่ันไหว, ไม่อยู่ท่ี 
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กสาวะ :กิเลสอันเปรียบเสมือนน้ำฝาด,กิเลสดุจน้ำย้อม   
กีฬาซักป่าน : กีฬาชนิดหนึ่ง นิยมใช้เป็นอุปมาในการต่อสู้ด้วยการโต้วาทะ  
ก่ึงเดือน  : ครึง่เดือน, ๑๕ วัน, ปักษ์, 
เฆี่ยน :ลักษณะการลงโทษผูท้ำความผิดชนิดหน่ึง โดยใช้แส้หรือหวายเฆี่ยน 
ฆ่ามารดา :ฆ่าแม่บังเกิดเกล้า, ทำลายชีวิตแม่ผู้ให้กำเนิด,เป็นข้อแรกในอนันตริยกรรม ๕ ข้อ 
เงื่อนปม  : ขอดของผ้าหรือเชือก, ข้อยุ่งท่ีแก้ยาก 
เงื้อมภูเขา  :  สิ่งท่ีสูงย่ืนง้ำออกมาของภูเขา 
 
ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีความหมายเดียว : ศัพท์ชือ่ชาดก  
เช่น กกัณฏกชาดก : ชาดกว่าด้วยเรื่องก้ิงก่า  
กณเวรชาดก  : ชาดกว่าด้วยหญิงหลายใจระลึกถึงความหลงัใต้ต้นยี่โถแดง 
กปิชาดก  : ชาดกว่าด้วยการเข้าใจผิดว่าลงิเป็นฤษี 
กโปตกชาดก : ชาดกว่าด้วยนกพิราบโพธิสัตว์ 
กัญจนักขันธชาดก : ชาดกว่าด้วยการแบ่งแท่งทอง 
กัฏฐหาริชาดก,กัฏฐวาหนชาดก : ชาดกว่าด้วยหญิงหาฝืน ชาดกเร่ืองน้ีปรารภพระนาง

วาสภขัตติยา  
กัณหชาดก  : ชาดกว่าด้วยกัณหฤษี 
กันทลกชาดก  :ชาดกว่าด้วยนกหัวขวาน ปรารภพระเทวทัตประพฤติเลียนพระพุทธเจ้าแต่

ทำไม่ได้ 
กัลยาณธัมมชาดก : ชาดกว่าด้วยผู้มีกัลยาณธรรม   
กัสสปมนัทิยชาดก  :  ชาดกว่าด้วยฤษีกัสสปมันทิยะ 
ขันธชาดก  : ชาดกว่าด้วยเร่องมนต์ป้องกันสัตว์ร้าย 
ขุรัปปชาดก  :  ชาดกว่าด้วยคนกล้าไม่กลัวลกูศรท่ีคม 
คชกุมภชาดก   :ชาดกว่าด้วยสัตว์เลื้อยคลานช่ือคชกุมภะ   
คหปติชาดก  :  ชาดกว่าด้วยเรื่องคหบดีโพธิสัตว์ 
ฆฏชาดก :  ชาดกว่าด้วยเรื่องพระเจ้าฆฏะ 
ฆตปัณฑิตชาดก :  ชาดกว่าด้วยฆตบัณฑิต   
ฆตาสนชาดก :  ชาดกว่าด้วยเรื่องภัยเกิดจากที่พ่ึง 
 
ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ที่มีความหมายเดียว : ศัพท์ชื่อพระสูตร และในที่นีข้อ

สงเคราะห์พระสูตรทีเ่ปน็อปทาน คาถา วิมาน และจริยาไว้ด้วย 
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เช่น กกจูปมสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อย   
กกุธเถรสูตร : พระสูตรว่าด้วยกกุธเทพบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ 
กกุธสูตร : พระสูตรว่าด้วยกกุธเทพบุตร  
กตโมรกติสสกสูตร  : พระสตูรว่าด้วยกตโมรกติสสกภิกษุ  
กติฉินทสูตร  : พระสูตรว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอฆะได้ 
กถาปวัตติสูตร  :พระสูตรว่าด้วยเหตุให้การสนทนาดำเนินไปได้  
กถาสูตร  : พระสูตรว่าด้วยกถาเคร่ืองขัดเกลากิเลส   
กถาวัตถุสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยกถาวัตถุ (สูตรท่ี ๑)  
กถาวัตถุสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยกถาวัตถุ  (สูตรที ่๒)    
กยวิกกยสูตร :  พระสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อการขาย  
กรชกายสูตร : พระสูตรว่าด้วยบาปกรรมท่ีกรชกายเคย  
กัฏโฐปมสูตร  : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยไม้เสียดสีกัน 
กัณฏกสูตร  : พระสูตรว่าด้วยสิ่งตรงข้าม สิง่แย้งกัน (ปฏิปักขธรรม)   
กีฏาคิริสูตร : พระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีฏาคีรีนิคม    
โคมยปิณฑสูตร :พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนโคมัย    
โฆสิตสูตร :พระสูตรว่าด้วยโฆสิตคหบดี 
กัณหทินนเถรคาถา  : คาถาของพระกัณหทินนเถระ 
กีสาโคตมีเถรคีาถา : คาถาของพระกีสาโคตมีเถรี  
กรณียวิมาน (ปฐม) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำ (เร่ืองที่ ๑) 
กรณียวิมาน (ทุติย) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจทีค่วรทำ (เรื่องท่ี ๒) 
กัญชิกทายิกาวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำข้าวปรุงผสมผลพุทราอบ    
กัณฐกวิมาน  : วิมานที่เกิดขึ้นแก่พญาม้ากณัฐกะ  ดู กัณฐกเทพุตร  
กณเวรปุปผิยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกณเวรปุปผิยเถระ 
กณิการฉัตติยเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการฉัตติยเถระ 
กณิการปุปผิยเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการปุปผิยเถระ  
กทลผิลทายกเถราปทาน :  ประวัติในอดีตชาติของพระกทลิผลทายกเถระ    
กีสาโคตมีเถรยิาปทาน : ประวัติของพระกสีาโคตมีเถรี   
กปิลราชจริยา  :จริยาของพญาวานร  
กัณหทีปายนจริยา :  ความประพฤติ,จริยาของกัณหทีปายนดาบส  
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สรุปว่า ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีความหมายเดียว จะมีจำนวนมาก  มีครบท้ัง ๖ หัวข้อ
ย่อย แต่ศัพท์ท่ีนำมากล่าวนั้น เป็นเพียงนิยามศัพท์ท่ีเป็นความหมายเท่าน้ัน ไม่ได้กล่าวถึงเน้ือหาของ
ศัพท์ การยกตัวอย่างประกอบและอ้างอิงท่ีมา  เพราะบทนิยามศัพท์ท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี ๓   
 
       ๒.ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย  

ในการนำเสนอศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ทีมี่ ๒ ความหมายนั้น จะไม่นำเสนอครบทุกศัพท์ 
จะเสนอเพียงบางศัพท์ เพ่ือให้เห็นเป็นแนวทางในการนำไปใช้ สะดวกท่ีจะค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ย่ิงๆ ขึ้น
ไป ซึ่งศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีม ี๒ ความหมาย มีเปน็จำนวนน้อย  จะมีไมค่รบทัง้ ๗ หัวข้อย่อย 
ดังเช่นศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีความหมายเดียว จะยกมากล่าวเฉพาะศัพท์ท่ีปรากฏในวรรค ก 
เท่าน้ัน ดังมีรายละเอียดดังนี้  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย: ศัพท์เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานที่ 
เน่ืองจากศัพท์ที่อยู่กลุ่มนี้ ม ี ๓ ประเภท คือ บุคคล ๑ สัตว์ ๑ และ สถานท่ี ๑ เพ่ือสะดวกในการ
ค้นคว้า จะขอกล่าวแยกแต่ละจำพวกดังน้ี 

เก่ียวกับบุคคล เชน่ 
กัปปะ มี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) กัปปะ: ภิกษุรูปหน่ึงสมัยพุทธกาล (๒) กัปปะ :  มาณพคน

หนึ่งในจำนวน ๑๖ คน ผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี   
กัมพล มี ๒ นยั กล่าวคือ (๑)  กัมพล, นาค   :ช่ือนาคท่ีเป็นบริวารของท้าวจตุโลกบาลช่ือ

ว่าวิรูปักษ์ เป็น ๑ ในหมู่นาค (๒) กัมพล, ผา้ : ผ้าท่ีทอด้วยขนสัตว์ เช่น สักหลาด มีหลายสี 
กาลี ม ี๒ นัย กล่าวคือ (๑) กาลี, สาวใช้ : หญิงสาวใช้ช่ือกาลี ผู้เป็นคนรับใช้หญิงแม่เรือน

ช่ือเวเทหิกา (๒) กาลี, อุบาสิกา : อุบาสิกาช่ือว่ากาลี ชาวปวัตตบรรพต  เมืองกุรุรฆระ แคว้นอวันตี
ชนบท 

กาสี มี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) กาสี, ราชา : พระเจ้าพรหมทัต ราชาแห่งแคว้นกาสี  เป็น
พ่อตาของทีฆาวุกุมาร แห่งแคว้นโกศล (๒) กาสี, กรุง, แคว้น, ชนบท,รัฐ :แคว้นหน่ึงในบรรดา ๑๖ 
แคว้นแห่งชมพูทวีป  

กาฬกัณณี มี ๒ นัย กล่าวคือ (๑)  กาฬกัณณี, ช่ือคน :บุรุษคนหนึ่งช่ือกาฬกัณณี (๒) 
กาฬกัณณี, ชื่อเทพธิดา :ช่ือเทพธิดาผู้เป็นลูกสาวของท้าววิรูปักข์มหาราช มีผิวพรรณดำ เป็นคน
โหดร้าย ไร้ปัญญา มีพ่ีชาย ๒ คน 

กาฬเทวิลดาบส  มี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) ช่ือดาบสองค์หน่ึง ผู้เป็นศิษย์ช้ันหัวหน้าองค์ท่ี ๔ 
ของโชติปาลดาบสโพธิสัตว์  (๒)  อสิตดาบส ดาบสผู้คุน้เคย และเป็นท่ีนับถือของศากยราชสกุล  มี
เรื่องปรากฏในนาลกสูตร  



 

๖๗๑๘ 
 

 

โกสิยะ ม ี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) ชฏิลช่ือว่าโกสิยะ,ช่ือชฎิลคนหนึ่ง โกสิยชฎิลน้ีอยู่อาศรม 
บริเวณภูเขานิสภะ  ไม่ห่างไกลจากป่าหิมพานต์ บำเพ็ญพรตอยู่ผู้เดียว ไม่มีเพ่ือน (๒) โกสิยะ,ตระกลู : 
ช่ือตระกูลช้ันต่ำ ตระกูล ๑ ในบรรดาตระกูลช้ันต่ำ ๒ ตระกูล  

เก่ียวกับสัตว์  
เช่น กุกกุฏะ มี ๒ นัย คือ (๑) กุกกุฏะ, นก : อดีตชาติของพระกุมุททายกเถระผู้เคยเกดิเป็น

นกช่ือกุกกุฏะ  เป็นสัตว์มีศีล  สมบูรณ์ด้วยวัตร (๒) กุกกุฏะ, ภูเขา :ช่ือของภูเขาลูกหนึ่ง  อยู่ไม่ไกล
จากภูเขาหิมพานต์  มีพระปัจเจกพุทธะ ๗  พระองค์อาศัยอยู่   

เก่ียวกับสถานที่  
เช่น กาฬศลิา มี ๒ นัย กลา่วคือ (๑) กาฬศิลา, ตำบล  :สถานท่ีสำคญัแห่งหนึ่ง ในแคว้น

มคธ  อยู่ข้างภูเขาอิสิคิลิ  กรงุราชคฤห์  (๒) กาฬสิลา: ช่ือมหาวิหารแห่งหนึ่ง   
กุรุ มี ๒ นัย คือ (๑) ช่ือแคว้นหนึ่ง  แคว้น  ๑ ในบรรดา ๑๖ มหาชนบทแห่งชมพูทวีป (๒) 

คนผู้อยู่เมืองกุรุ  
โขมะ ม ี๒ นัย คือ (๑) โขมะ,แคว้น  :แคว้นช่ือว่าโขมะ  แคว้นโขมะ จัดเป็นหนึ่งในสามของ

แคว้นท่ีขึ้นชื่อด้านการผลิตผ้า  อันประกอบด้วย แคว้นกาสี  แคว้นโขมะ  และแคว้นโกทุมพร  (๒) โข
มะ, ด้ายเปลอืกไม้  :ด้ายที่ทำด้วยเปลือกไม้โขมะ ไม้โขมะ กว่าจะแปรสภาพมาเป็นผ้าท่ีประณีตได้ 
ต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย: ศัพท์เกี่ยวกับช่ือสิ่งของเครื่องใช้  ในหมวด
อักษรวรรค ก ตอนนี้ยังไม่พบ   

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย : ศัพท์ธรรมะ  
เช่น กรุณา มี ๒ นัย กล่าวคอื กรุณา (๑) : ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์, ความหว่ันใจ 

เม่ือเห็นผู้อ่ืนมทุีกข์ กรุณา (๒) :ช่ือเทพจำพวกหน่ึงช้ันจาตุมมหาราช  
กุศล มี ๒ นัย กล่าวคือ (๑) สภาวะที่เกี่ยวตัดทิ้งสิ่งเลวร้ายอันน่ารังเกียจ, ความรู้ท่ีทำความ

ช่ัวร้ายให้เบาบาง, ธรรมท่ีตัดความช่ัวอันเป็นดุจหญ้าคา, สภาวะหรือการกระทำที่ฉลาด กอปรด้วย
ปัญญา หรือเกดิจากปัญญา เกื้อกูล เอ้ือต่อสุขภาพ ไม่เสียหาย ไร้โทษ ดีงาม เป็นบุญ มีผลเป็นสขุ (๒) 
ความเกษม, ความปลอดภัย, สวัสดิภาพ, ความหวังดี, ความมีเมตตา  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย : ศัพท์เกี่ยวกับคำภาษาไทยที่มีความหมาย
เฉพาะ เช่น กาละ มี ๒ นัย กล่าวคือ(๑) ตาย, เสียชีวิต, มรณะ อาการอย่างหน่ึงของมรณะ  (๒) ช่ือ
บุตรของอนาถปิณฑิกเศรษฐนีามว่ากาละ  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย: ศัพท์ช่ือชาดก 
เช่น กากชาดก  มี ๒ ชาดก คือ (๑) ชาดกว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว (๒)  ชาดกว่าด้วยกาวิด

น้ำด้วยจะงอยปาก    



 

๖๗๑๙ 
 

 

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย : ศัพท์ช่ือพระสูตร ในที่น้ีขอสงเคราะห์ศัพท์ที่
เป็น คาถา อปทาน เข้าไปด้วย 

เช่น  กัณหสัปปสูตร มี ๒ สตูร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ กัณหสปัปสูตร (สูตรท่ี ๑) : พระสูตร
ว่าด้วยงูเห่า งูเห่ามีโทษ ๕ ประการ กัณหสัปปสูตร  (สูตรที่ ๒) :พระสูตรว่าด้วยงูเห่า มีโทษ ๕ 
ประการ แต่ต่างกันที่เนื้อหาธรรมะ  

กัปปสูตร มี ๒ สูตร มีเน้ือหาแตกต่างกัน กล่าวคือ กัปปสูตร (สูตรท่ี ๑) :พระสูตรว่าด้วย
พระกัปปะ กัปปสูตร(สูตรท่ี ๒) : พระสูตรว่าด้วยพระกัปปะ  

กัปปสูตร มี ๒ สูตร มีเน้ือหาต่างกันมาก กล่าวคือ  กัปปสูตร  :  พระสตูรว่าด้วยกัป แสดง
ความยาวนานแห่งอสงไขยกัป ๔ ประการ กัปปสูตร (สูตรท่ี ๑) :พระสตูรว่าด้วยพระกัปปะ ท่านพระ
กัปปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระผู้มีพระภาค ทูลถามปัญหา  

กัสสปสูตร  : พระสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  กัสสปสูตร (ปฐม)  : พระ
สูตรว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สตูรท่ี ๑  

กัสสปสูตร  มี ๒ สูตร มีเน้ือหาแตกต่างกัน กล่าวคือ (๑) กัสสปสูตร  :  พระสูตรว่าด้วย
พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ  (๒) กัสสปสูตร (ปฐม)  : พระสูตรว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สูตรท่ี ๑   
กัสสปสูตร (ทุติย)  :พระสูตรว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สูตรท่ี ๒     

กามภูสูตร ม ี๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน กล่าวคือ กามภูสูตร,ปฐม  : พระสูตรว่าด้วยพระ
กามภู สูตรท่ี ๑ กามภูสูตร, ทุติย  : พระสูตรว่าด้วยพระกามภู สูตรท่ี ๒    

กายทุจจริตสูตร ม ี๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกันบางข้อ กลา่วคือ (๑) กายทุจจริตสูตร (ปฐม) 
: พระสูตรว่าด้วยกายทุจริต พระพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของกายทุจริตและอานิสงส์ของกายสุจริต  
(สูตรท่ี ๑)   (๒) กายทุจจริตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยกายทุจริต (สูตรท่ี ๒)  พระพุทธเจ้าตรัสถึง
โทษของกายทุจริตและอานิสงส์ของกายสุจริต  

ขตสูตร  มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน กล่าวคือ (๑) ขตสูตร  : พระสตูรว่าด้วยการบริหาร
ตนให้ถูกกำจัด (๒) ขตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด (สูตรท่ี ๑) และ ขตสูตร 
(ทุติย) : พระสตูรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด (สูตรท่ี ๒) 

กาลสูตร มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน  กล่าวคือ กาลสูตร (ปฐม)  : พระสูตรว่าด้วยกาล 
(สูตรท่ี ๑) พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กาล มี ๔ ประการ กาลสูตร (ทุตยิ)  : ว่าด้วยกาล (สูตรท่ี ๒) พระผู้
มีพระภาคตรัสว่า  กาลท่ีบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ ให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบ ย่อมให้ถึงความสิ้นอา
สวะตามลำดับ มี ๔ ประการ  

กุลปุตตสูตร มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน  กล่าวคือ กุลปุตตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วย
กุลบุตร (สูตรท่ี ๑) กุลปุตตสตูร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยกุลบุตร (สูตรท่ี ๒)  



 

๖๗๒๐ 
 

 

กุลุปกสูตร มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน  กลา่วคือ กุลุปกสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยภิกษุ
ผู้เข้าไปสู่ตระกูล (สูตรที ่๑) ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล มีโทษ ๕ ประการ กุลุปกสูตร (ทุติย) :พระสูตรว่า
ด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล (สูตรท่ี ๒)  ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล อยู่คลุกคลีในตระกูลนานเกินเวลา มีโทษ 
๕ ประการ  

กุลูปกสูตร อีกนัยหน่ึง มี ๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน  กล่าวคือ กุลูปกสูตร(นัย๑)  : พระสูตร
ว่าด้วยภิกษุเข้าไปสู่ตระกูล  พระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธีการเข้าไปสู่ตระกูลของท่านพระมหากัสสป
โดยไม่ยึดติดในปัจจัย ๔ กุลปูกสูตร(นยั๒)  : พระสูตรว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล คือ พระ
ผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายอกุศลและฝ่ายกศุล ฝ่ายละ ๕ ประการ  

กุสลสูตร ม ี๒ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน คือ กุสลสูตร (ปฐม) : พระสตูรว่าด้วยธรรมท่ีเป็น
กุศล(สูตรที่๑),พระสูตรท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมท่ีเป็นกุศลแก่ภิกษุท้ังหลาย  กุสลสูตร (ทุติย) :   
 พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นกุศล (สูตรที่ ๒)  ทรงแสดงว่า โยนิโสมนสิการ เลิศกว่ากุศลธรรม
ท้ังหมด  

โกฏิคามสูตร มี ๒ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน คือ โกฏิคามสูตร  (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยพระ
ธรรมเทศนาทีห่มู่บ้านโกฏิคาม(สูตรท่ี๑)ท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านโกฏิคามทรงแสดงธรรมกับ
ภิกษุท้ังหลาย โกฏิคามสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านโกฏิคาม(สูตรท่ี๒)ที่
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีหมู่บ้านโกฏิคามทรงแสดงธรรมกับภิกษุท้ังหลาย   

คิลานสูตร  ๒ สูตร แต่เนื้อหาธรรมะต่างกัน กล่าวคือ คิลานสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วย
ภิกษุอาพาธ(สูตรท่ี ๑)  คิลานสูตร(ทุติย):  พระสูตรว่าด้วยภิกษุอาพาธ(สูตรท่ี ๒)     

กิมพิลเถรคาถา มี ๒ คาถา แต่เน้ือหาต่างกัน คือ (๑) กิมพิลเถรคาถา (๑): คาถาของพระ
กิมพิลเถระ ทา่นพระกิมพิลเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังน้ีว่าวัยย่อมร่วงโรยไปเร็วนัก (๒) กิมพิลเถรคาถา
(๒) :คาถาของพระกิมพิลเถระ ท่านพระกิมพิลเถระเม่ือจะแสดงความอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี  

กทัมพปุปผิยเถราปทาน มี ๒ เรื่อง กล่าวคือ กทัมพปุปผิยเถราปทาน (๑)  : ประวัติใน
อดีตชาติของพระกทัมพปุปผยิเถระท่านพระกทัมพปุปผิยเถระได้นำดอกกระทุ่มไปบูชาพระพุทธเจ้า
พระนามว่าวิปัสสี  กทัมพปุปผิยเถราปทาน (๒)  : ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ  
ท่านพระกทัมพปุปผิยเถระได้ใช้ดอกไม้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า  ๗  พระองค์     

กุฏชปุปผิยเถราปทาน ม ี๒ เรื่อง กล่าวคือ กุฏชปุปผิยเถราปทาน(๑) : ประวัติในอดีตชาติ
ของพระกุฏชปุปผิยเถระ เป็นอดีตชาติกัปท่ี ๙๒ ท่านได้ใช้ดอกโมกมันบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุส
สะ (๒)กุฏชปปุผิยเถราปทาน(๒) :ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ เป็นอดีตชาติกัป
ท่ี ๓๑  ท่านได้ถวายดอกอัญชันเขียวแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า (พระนามว่า สุทัสสนะ)   

กุฏิวิหารีเถรคาถา มี ๒ คาถา กล่าวคือ (๑) คาถาของพระกุฏิวิหารีเถระ,คาถาของพระ
เถระผู้อยู่ในกระท่อมบรรลุพระอรหัตในอดีตชาติท่านเป็นชาวบ้านถวายหม้อน้ำเป็นทานแด่



 

๖๗๒๑ 
 

 

พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระทางอากาศ  (๒) กุฏิวิหารีเถรคาถา (ทุติย) :คาถาของพระกุฏิวิหารี
เถระ,คาถาของพระเถระผู้อยู่ในกระท่อมบรรลุพระอรหัต (องค์ที่ ๒) ในอดีตชาติ ท่านเป็นอุบาสกถวาย
พัดที่สานอย่างวิจิตรด้วยดอกอ้อแด่ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  

สรุปว่า ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมี ๒ ความหมาย จะมีจำนวนหนึ่ง  มีเพียง ๕ หัวขอ้ย่อย 
และศัพท์ท่ีนำมากล่าวนั้น เป็นเพียงนิยามศัพท์ท่ีเป็นความหมาย และกล่าวถึงเน้ือหาของศัพท์บางส่วน 
เพ่ือให้เห็นถึงความต่างกันของศัพท์  มีการยกตัวอย่างประกอบบ้าง เพราะต้องการให้เห็นถึงช่วงเวลา  
ส่วนเน้ือหาของบทนิยามศัพท์ท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี ๓   

  
  ๓.  ศพัท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป    

ในการนำเสนอศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ทีมี่ต้ังแต่ ๓ ความหมายขึ้นไปนั้น จะไม่นำเสนอ
ครบทุกศัพท์ จะเสนอเพียงบางศัพท์ เพ่ือให้เห็นเป็นแนวทางในการนำไปใช้ สะดวกที่จะค้นคว้าศึกษา
เรียนรู้ย่ิงๆ ขึ้นไป 

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีตั้งแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์เกีย่วกับช่ือบุคคล สัตว์ 
สถานที่ เนื่องจากศัพท์ท่ีอยู่กลุ่มน้ี มี ๓ ประเภท คือ บุคคล ๑ สัตว์ ๑ และ สถานท่ี ๑ เพ่ือสะดวกใน
การค้นคว้า จะขอกล่าวแยกแต่ละจำพวกดังน้ี 

เก่ียวกับบุคคล  
เช่น  กิสาโคตมีวัตถุ มี ๓เรื่อง แต่เน้ือหาต่างกัน กล่าวคือ : (๑)  เรื่องนางกิสาโคตมี ในสหัส

สวรรค  ธรรมบท (๒) เรื่องนางกิสาโคตมี  ในมัคควรรค  ธรรมบท (๓)  เรื่องนางกิสาโคตมี  ในพ
ราหมณวรรค  ธรรมบท   แต่เน้ือหาธรรมะแตกต่างกัน 

กาลิงคะ มี ๓ นัย กล่าวคือ (๑) กาลิงคะ,พระราชา  :ราชาผู้ปกครองกรุงทันตปุระ ของกา
ลิงครัฐ,ราชาแห่งแคว้นกาลิงคะ เรียกพระนามของพระองค์ตามช่ือว่าแคว้นท่ีปกครอง (๒) กาลิงคะ, 
ป่า  :ช่ือป่ารกทึบสมัยก่อนพุทธกาล;  ป่า  ๑ ในบรรดา ๔ ป่า คือ ป่าทัณฑกี  ป่ากาลิงคะ ป่าเมชฌะ 
ป่ามาตังคะ (๓) กาลิงคะ, แคว้น, รัฐ   : ดินแดนที่พระเจ้ากาลิงคะปกครอง, แคว้นท่ีได้พระเขี้ยวแก้ว
ไปบูชาสักการะ  

กิมพิละ มี  ๓ นัย คือ (๑) เช้ือสายกษัตริย์ศากยะ ภายหลังได้ออกบวชพร้อมกับสหายอีก ๖ 
ท่าน คือพระเจ้าภัททิยศากยะ เจ้าอนุรุทธะ เจ้าอานนท์ เจ้าภคุ เจ้ากิมพิละและเจ้าเทวทัต  (๒) 
กิมพิลา, เมือง :  ช่ือเมืองแห่งหนึ่งในอดีต สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ (๓) ช่ือเมืองหน่ึงใน
สมัยพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีฝั่งแม่น้ำคงคา เขตเมืองกิมพิละ    

โกณฑัญญะ มี ๔ นัย กล่าวคือ (๑) โกณฑัญญพราหมณ์ผู้ทำนายพุทธลักษณะของ
พระพุทธเจ้า ก็ดี โกณฑัญญะ, พระ, ภิกษุ  : พระโกณฑัญญะเป็น ๑ ในบรรดาภิกษุ ๕ รูปท่ีเป็น



 

๖๗๒๒ 
 

 

พระปัญจวัคคีย์ ก็ดี หรือ ฤษีนามว่าโกณฑัญญะ ก็ดี เป็นคนเดียวกัน แต่อยู่ในคนละช่วงเวลาต่างกัน 
(๒) โกณฑัญญะ, ตระกูล:ตระกูลของพระอัญญาโกณฑญัญะ (๓) พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าโกณ
ฑัญญะ (๔)โกณฑัญญะ, พระพุทธเจา้  :พระพุทธเจ้าพระนามว่า โกณฑัญญะ   

กัสสปะ มี ๘ นัย กล่าวคือ 1.อัญเดียรถีย์นามว่าอเจลกัสสปะ ผู้ท่ีสนทนากับพระพุทธเจ้า
ขณะประทับอยู่ ณ กัณณกถล มฤคทายวัน เขตเมืองอุชุญญา 2.พระมหาเถระรูปหน่ึง  ท่ีได้ช่ือว่ากัสส
ปะ  เพราะเรียกตามโคตร  ช่ือเดิมว่า ปิปผลิ 3.พระกุมารกัสสปเถระ ช่ือเดิมว่า กัสสปะ เป็นบุตรธิดา
เศรษฐีในเมืองราชคฤห์ เกิดขณะที่มารดาเป็นภิกษุณี 4.ชฎิลสามพ่ีน้อง ผู้ถือลัทธิบูชาไฟ เรียนจบไตร
เพท เกิดในวรรณะพราหมณ์ บิดามารดาไม่ปรากฏชื่อ เกิดที่เมืองพาราณสี มีช่ือตามโคตรว่า กัสสปะ 
5.เจ้าลัทธิคนหน่ึง ช่ือเดิมว่าปูรณะ  มีช่ือตามโคตรว่า กัสสปะ  เป็น ๑ ในเจ้าลัทธิท้ัง ๖  6. ช่ือ
พราหมณ์คนหน่ึง ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ 7.กัสสปฤษี  8.กัสสปะ, สมณกุมาร 

เก่ียวกับสัตว์ ในหมวดอักษรวรรค ก ตอนนียั้งไม่พบ      
เก่ียวกับสถานที่ เช่น โกกนุท มี ๓ นัย กล่าวคือ (๑) โกกนุท, ปราสาท: ปราสาทที่นาย

ช่างทำให้มีสัณฐานคล้ายดอกบัว (๒) โกกนุทปริพาชก  : ปริพาชกช่ือว่าโกกนุท ณ  ตโปทารามเขต
กรุงราชคฤห์  (๓) ดอกบัวแดง 

โกลิยะ มี ๓ นัย กล่าวคือ (๑) โกลิยะ,กรงุ,เมือง  : ดินแดนของกษัตริย์โกลิยวงศ์ แคว้น ๑ 
ในชมพูทวีปครัง้พุทธกาล  มนีครหลวงช่ือเทวทหะและ รามคาม  (๒) โกลิยะ, พระโอรส  : พระ
กุมารของกษัตริย์ผู้อยู่บริเวณดินแดนต้นโกละมีนามว่าโกลิยะ  (๓) โกลยิะ,ราชา : เจ้าโกลิยะ หมายถงึ
พระราชบุตรท่ีเป็นสามีของพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา   

โกศล ม ี๔ นัย กล่าวคือ (๑) ช่ือแคว้นหน่ึงในบรรดา  ๑๖ แคว้นแห่งชมพูทวีป   (๒) โกศล,
ชาว,ชนบท  : ชนบทที่อยู่ในเขตดินแดนแคว้นโกศล (๓) โกศล,พระราชา :  พระเจ้าปเสนทิโกศลท่ีชุบ
เลี้ยงกุมารกัสสปะ ทรงครองกรุงสาวัตถี แคว้นโกศล (๔) โกศล,ข้อธรรม  : ความฉลาด มี ๓ ข้อ อัน
ได้แก่ (๑) อายโกศล(ความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ) (๒) อปายโกศล (ความเป็นผู้ฉลาดในความเส่ือม) 
(๓) อุปายโกศล (ความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย)  

โกสัมพี มี ๓ นัย คือกล่าวคอื (๑) โกสัมพี, กรุง  : ช่ือเมืองหลวงของแคว้นวังสะ  (๒) โกสัม
พี, ภิกษุ  :ภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ผู้อยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี (๓) โกสัมพี, อุบาสกอุบาสิกา : 
ชาวบ้านกรุงโกสัมพี, ชาวเมืองโกสัมพี  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีตั้งแต่ ๓ ความหมายขึน้ไป: ศัพท์เกี่ยวกับช่ือสิ่งของเครื่องใช้ 
ในหมวดอักษรวรรค ก ตอนนียั้งไม่พบ    

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป : ศัพท์ธรรมะ ในหมวดอักษร
วรรค ก ตอนนียั้งไม่พบ   



 

๖๗๒๓ 
 

 

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีตั้งแต่ ๓ ความหมายขึน้ไป: ศัพท์เกีย่วกับคำภาษาไทยท่ีมี
ความหมายเฉพาะ ในหมวดอักษรวรรค ก ตอนนี้ยังไม่พบ    

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีตั้งแต่ ๓ ความหมายขึน้ไป: ศัพท์ช่ือชาดก 
เช่น กัจฉปชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องเต่า มี ๓ ชาดก (๑) กัจฉปชาดก ชาดกน้ีสอนไม่ให้ติดที่

อยู่อาศัย ปรารภชายหนุ่มชาวเมืองสาวัตถี  (๒) กัจฉปชาดก ชาดกเร่ืองน้ีสอนโทษการพูดมาก ปรารภ
พระโกกาลิกะ  (๓) กัจฉปชาดก ชาดกเร่ืองนี้ปรารภความทะเลาะของมหาอมาตย์ ๒ คน ของพระเจ้า
โกศล     

โคธชาดก มี ๔  ชาดก คือ โคธชาดก (๑) : ชาดกว่าด้วยเรื่องพญาเหี้ยติเตียนดาบส  โคธ
ชาดก (๒) : ชาดกว่าด้วยเรื่องตระกูลเห้ียประสพความพินาศเพราะกิ้งก่า   โคธชาดก  (๓) : ชาด
กว่าด้วยเรื่องฤษีลวงเห้ีย โคธชาดก (๔) : ชาดกว่าด้วยเรื่องพระราชาหลอกกินเห้ียย่าง  

ศัพท์หมวดอักษรวรรค ก ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป: ศัพท์ช่ือพระสูตร รวมอปทาน
เข้าไว้วด้วย  

เช่น กัณฏกีสูตร มี ๓ สูตร กล่าวคือ กัณฏกีสูตร (สตูรท่ี ๑) : ว่าด้วยการสนทนาธรรม
ท่ีกัณฏกีวัน  พระอนุรุทธเถระ พระสารีบุตรเถระ และพระมหาโมคคัลลานเถระ พักอยู่ท่ีกัณฏกีวัน  ใน
เวลาเย็น พระสารีบุตรเถระและพระมหาโมคคัลลานเถระ เข้าไปหาพระอนุรุทธเถระ ถามเรื่องธรรมที่
เสขบุคคลพึงเข้าถึงอยู่  กัณฏกีสูตร (สูตรที่ ๒) : เน้ือหาเหมือนสูตรที ่๑  พระสารบุีตรเถระถามเรื่อง
ธรรมท่ีอเสขบุคคลพึงเข้าถึงอยู่ คำตอบเหมือนพระสูตรท่ี ๑ กัณฏกีสตูร (สูตรท่ี ๓) : เน้ือหาเหมือน
สูตรท่ี ๑ พระสารีบุตรเถระถามเรื่องธรรมที่พระอนุรุทธเถระเจริญทำให้มาก แล้วทำให้ทรงอภิญญา  
คำตอบเหมือนพระสูตรท่ี ๑ 

กามสูตร มี ๓ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน กล่าวคือ กามสูตร(นัยท่ี๑) :พระสูตรว่าด้วยผู้ต้องการ
ประโยชน์ พระสูตรนี้เกี่ยวกับการสนทนาถามตอบระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดา กามสูตร(นัยท่ี๒) : 
พระสูตรว่าด้วยด้วยกาม  พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายโดยมากหมกมุ่นอยู่ในกาม กุลบุตรผู้ละ
เคียวและคานหาบหญ้าออกบวช กามสูตร(นัยท่ี๓) : พระสูตรว่าด้วยเรื่องกาม พระพุทธเจ้าตรัสแก่
พราหมณ์ผู้เป็นชาวนา ณ กรุงสาวัตถี    

กุกกุฏารามสูตร  มี ๓ สูตร แต่มีเน้ือหาต่างกัน กล่าวคือ  กุกกุฏารามสูตร (ปฐม) : พระ
สูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม (สูตรท่ี ๑) กุกกุฏารามสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยการ
สนทนาธรรมในกุกกุฏาราม (สูตรที่ ๒) กุกกุฏารามสูตร (ตติย) :พระสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมใน
กุกกุฏาราม (สตูรท่ี ๓)    

ขตสตูร  มี ๔ สูตร แต่เน้ือหาต่างกัน กล่าวคือ (๑) ขตสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้
ตนถูกทำลาย (สูตรท่ี ๑)  (๒) ขตสูตร (ทุติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรท่ี ๒)  



 

๖๗๒๔ 
 

 

(๓) ขตสูตร (ตติย) : พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรท่ี ๓)  (๔) ขตสูตร (จตุตถ) : 
พระสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลาย (สูตรที ่๔)  

คิลานสูตร ม ี ๓ สูตร แต่มเีน้ือหาต่างกัน กล่าวคือ คิลานสูตร(ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยผู้
อาพาธ(สูตรที่ ๑)  ใจความของพระสูตรน้ี ท่านพระมหากัสสปะอาพาธ คิลานสูตร(ทุตยิ): พระสูตรว่า
ด้วยผู้อาพาธ(สูตรท่ี๒) ใจความของพระสูตรนี้ ท่านพระมหาโมคัลลานะอาพาธ  คิลานสูตร(ตติย) : 
พระสูตรว่าด้วยผู้อาพาธ(สูตรท่ี ๓)  ใจความของพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงพระประชวร  

กุลสูตร ม ี๔ สูตร กล่าวคือ กุลสูตร (นัย ๑) : พระสูตรว่าด้วยตระกูล กุลสูตร (นยั ๒) :
เหตุปัจจัยท่ีทำให้ตระกูลคบัแค้น ๘ ประการ  กุลสูตร (นัย ๓) : เหตุที่ตระกูลต้ังอยู่ได้ไม่นาน ๔ 
ประการ กุลสตูร (นัย ๔) :เหตุท่ีทำให้ตระกูลประสพบุญ ๕ ประการ 

คิลานสูตร มี ๔ สูตร แต่มีเนือ้หาต่างกัน กล่าวคือ (๑) คลิานสูตร,สำหรบัภิกษุไข้ :  พระสูตร
ว่าด้วยธรรมสำหรับภิกษุไข้ ใจความของพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงมุ่งเอาธรรมที่มีผลแก่ภิกษุไข้  (๒) 
คิลานสูตร,อุบาสกป่วย : พระสูตรว่าด้วยอุบาสกป่วย ใจความของพระสูตรน้ีมีว่า เจ้าศากยะพระนาม
ว่ามหานามะเข้าไปทูลถามพระพุทธองค ์ (๓) คิลานสูตร  : พระสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรยีบ
ด้วยคนไข้ ใจความของพระสูตรน้ีพระพุทธองค์ทรงเปรียบคนไข้กับบุคคลในโลก ๓ จำพวก  (๔) คิลาน
สูตร : พระสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร ใจความของพระสูตรน้ีมีว่า พระผู้มีพระภาค
ทรงพระประชวรอย่างหนัก   

โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ม ี ๓ เรื่อง แต่มีเนื้อหาต่างกัน คือ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน 
(เรื่อง๑) :ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ ในอดีตชาติกัปท่ี  ๙๒  ท่านได้ถวายดอก
หงอนไก่บูชารอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน (เรื่อง 
๒): ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ ท่านได้ถวายดอกหงอนไก่บูชารอยพระยุคลบาท
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ โกรณัฑปุปผิยเถราปทาน (เรื่อง ๓): ประวัติในอดีตชาติของพระ
โกรัณฑปุปผิยเถระในอดีตชาติกัปท่ี ๙๒  ท่านได้ใช้ดอกหงอนไก่บูชารอยพระยุคลบาทของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ 
 
สรุปโครงการท้ัง ๔  

ในโครงการวิจัยปีท่ี ๑ ศัพท์พจนานุกรมทีน่ำเสนอจำนวน  ๔,๕๐๐ ศพัท์ เม่ือได้เข้าพิจารณา
แล้ว ศัพท์อักษร ก มมีากถึง ๒,๓๑๗ ศัพท์ รองลงมา ศัพท์อักษร ค.มี ๑,๕๙๕ ศัพท์  ศัพท์อักษร ข มี 
๔๘๗ ศัพท์  และศัพท์อักษร ฆ มี ๕๑ ศัพท์ และท่ีน้อยสุด คือศัพท์อักษร ง ม ี๕๐ ศัพท์  ในบรรดา
ศัพท์ดังกล่าว ปรากฏว่า มีบางศัพท์ซ้ำกัน แต่เน้ือหาแตกต่างกัน จึงใช้วิธีใช้ตัวเลขกำกับไว้หลังศัพท ์
เช่น กุลสูตร ๑  กุลสูตร ๒  และศัพท์ที่เปน็พระสูตร ช่ือสูตรเหมือนกัน แต่เนื้อหาธรรมะต่างกัน ก็ได้
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นำเสนอไว้ตามลำดับสูตรท่ี ๑ ท่ี ๒ หรือ ๓ เช่น คิลานสตูร ปฐม, คิลานสูตร ทุติย, คิลานสูตร ตติย 
และจำนวนศัพท์ท่ีนำเสนอ คณะผู้วิจัยได้ทำดรรชนีศัพท์เรียงลำดับไว้ โปรดดูในภาคผนวก ก.  
 ในโครงการวิจัยปีที่ ๒ ศัพท์พจนานุกรมท่ีนำเสนอจำนวน ๔,๒๒๐ ศัพท์ เมื่อพิจารณาแล้ว ใน
ท้ัง ๓ วรรค ใน ต วรรค อักษร ท มมีาก ๘๒๒ ศัพท์ รองลงมา อักษร น มี  ๘๑๒ ศัพท ์ อักษร ต
(616)รวมกันอักษร ด  (196)  ม ี๘๑๒ ศัพท์  อักษร จ มี ๖๗๗ ศัพท์ อักษร ธ  มี ๔๓๓ ศัพท์ อักษร ช 
(372) รวมกับอักษร ซ (14) มี ๓๘๖ ศัพท์ อักษร ฉ มี ๗๘ ศัพท์ อักษร อักษร ถ ม ี๖๙ ศัพท์ อักษร ญ 
มี ๖๕ ศัพท์ อักษร ฐ ม ี๒๙ ศัพท์ และศัพท์ท่ีน้อยสุด อักษร ฏ ฒ ณ มีอักษรละ ๑ ศัพท์ ส่วนศัพท์
อักษร ฑ  ไมมี่ศัพท์  บรรดาศัพท์ดังกล่าว ปรากฏว่า มีบางศัพท์ซ้ำกัน แต่เน้ือหาแตกต่างกัน จึงใช้
วิธีใช้ตัวเลขกำกับไว้หลังศัพท์ เช่นจักกวัตติสูตร ๑ จักกวัตติสูตร ๒  จักกวัตติสูตร ๓ และศัพท์ท่ีเป็นพระ
สูตร ช่ือสูตรเหมือนกัน แต่เนื้อหาธรรมะต่างกัน ก็นำเสนอตามลำดับสูตรท่ี ๑ ท่ี ๒ หรือ ๓ เช่นจักกานุ
วัตตนสูตร (ปฐม), จักกานุวัตตนสูตร (ทุติย), หรือศัพท์ที่เป็นอปทาน ช่ืออปทานเหมือนกัน แต่เน้ือหา
ประวัติของพระเถระต่างกัน ก็นำเสนอตามลำดับอปทานท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ หรือ ท่ี ๕ เช่น จิตกปู
ชกเถราปทาน๑ จิตกปูชกเถราปทาน๒ จิตกปูชกเถราปทาน๓ จิตกปูชกเถราปทาน๔ จิตกปูชกเถราป
ทาน๕ จิตกปูชกเถราปทาน๖  และจำนวนศัพท์ที่นำเสนอ คณะผู้วิจัยทำดรรชนีเรียงลำดับไว้ โปรดดู ใน
ภาคผนวก จ วรรค ฏ วรรคต วรรค 

ในโครงการวิจัยปีที่ ๓ ศัพท์พจนานุกรมท่ีนำเสนอจำนวน  ๔,๒๓๙ ศัพท์ เม่ือพิจารณาแล้ว ใน
หมวดอักษร ป วรรค คือ อักษร บ  (๒๖๘ ศัพท์), อักษร ป (๑,๕๐๓ ศัพท์) จำนวน ๑,๗๗๑ ศัพท์  
อักษร ผ (๒๓๓ ศัพท์) อักษร (ฝ) (๘ ศัพท์) จำนวน  ๒๔๑  ศัพท์  อักษร พ (๗๒๑ ศัพท์),อักษร (ฟ) 
(๑๒ ศัพท์)  จำนวน  ๗๓๓ ศัพท์ อักษร ภ จำนวน  ๔๐๒ ศัพท์ อักษร ม  จำนวน  ๑,๐๙๑ ศัพท์  รวม
จำนวนศัพท์  ท้ังสิ้น ๔,๒๓๙ ศัพท์  
 บรรดาศัพท์ดังกล่าว ปรากฏว่า มีบางศัพท์ซ้ำกัน แต่เน้ือหาแตกต่างกัน จึงใช้วิธีใช้ตัวเลข
กำกับไว้หลังศัพท ์เช่น ปฏิปทาสูตร๑  พระสูตรว่าด้วยปฏิปทา พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัด
พระเชตวัน   ได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ปฏิปทามี  ๒  อย่าง  ปฏิปทาสูตร๒  พระสูตรว่าด้วยปฏิปทา 
พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักกาย
สมุทัย  ปฏสัิลลานสูตร๑ พระสูตรว่าด้วยการหลีกเร้นพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเช
ตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในท่ีสงดั  เพราะผู้หลีกเร้นอยู่ในที่
สงัดย่อมรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งขันธ์  ๕  ตามความเป็นจริง  ปฏิสัลลานสูตร๒ พระสูตรว่า
ด้วยการหลีกเร้น  พระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันได้ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  เธอ
ท้ังหลายหลีกเร้นแล้ว  จงประกอบความเพียรเถิด  เพราะผู้หลีกเร้นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า 
อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  วิญญาณ  ๖  สัมผัส  ๖  และแม้ความเสวยอารมณ์ท่ีเป็น
สุขหรือทุกข์หรอืมิใช่สุขมใิช่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นเพราะสัมผัส  ๖  เป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยง  ปฏิสลัลานสตูร๓ 
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พระสูตรว่าด้วยผู้หลีกเร้น พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  การหลีกเร้นทำให้รู้ชัดอริยสัจ  ๔  
มีทุกข์เป็นต้น  ตามความเป็นจริง  ปฏิสัลลานสูตร๔  พระสูตรว่าด้วยการหลีกเร้น  พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้พอใจในการหลีกเร้น ยินดีในการหลีกเร้น  หมั่นประกอบ
ความสงบแห่งจิตภายใน    ไม่ห่างจากฌาน   ประกอบด้วยวิปัสสนา  เพ่ิมพูนเรือนว่าง  และศัพท์ที่
เป็นพระสูตร ช่ือสูตร ก็ดี วิมาน ก็ดี ท่ีเหมือนกัน แต่เน้ือหาธรรมะต่างกัน ก็นำเสนอตามลำดับสูตรท่ี ๑ 
ท่ี ๒ หรือ ๓ เช่น ปรสิุทธสูตร (ปฐม) : พระสูตรว่าด้วยธรรมอันบริสุทธ์ิ  (สูตรที่  ๑) พระผู้มีพระภาค
ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่า  ธรรมคืออริยมรรคมีองค์  ๘  อันบริสุทธ์ิ  ผอ่งแผ้ว  ไม่มกีิเลสเพียงดังเนิน
เกิดขึ้นได้  เพราะความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น  ปรสิุทธสูตร (ทุติย) :
พระสูตรว่าด้วยธรรมอันบรสิทุธ์ิ สูตรท่ี๒ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทัง้หลายว่า  ธรรมคืออริยมรรค
มีองค์  ๘  อันบริสุทธ์ิ  ผ่องแผ้ว  ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเกิดขึ้นในวินัยของพระสุคตเท่านั้น  ปริหานิ
สูตร (ปฐม) :พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งความเสื่อม (สูตรท่ี ๑) ปริหานิสูตร (ทุติย) :พระสตูร
ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งความเสื่อม (สูตรท่ี ๒)  ปติพพตาวิมาน (ปฐม) : วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้
ซื่อสัตย์ต่อสาม ี (เรื่องท่ี ๑) กล่าวถึงวิมานที่ดาดด้วยบุปผชาติน่ารื่นรมย์ มีนกนานาพันธ์ุส่งเสียงไพเราะ
น่าฟังในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีในท่ีนี้คือหญิงชาวกรุงสาวัตถี เป็นผู้รักษาศีล ให้ทาน ชอบ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน และได้ถวายข้าวและน้ำเป็นอันมากด้วย ความเคารพ  ปติพพตาวิมาน (ทุติย) : วิมาน
ท่ีเกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี (เรื่องที ่๒) กล่าวถึงวิมานที่มีเสาทำด้วยแก้ไพฑูรย์เปล่งแสงเรืองรอง
ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีในท่ีน้ีคือหญิงชาวกรุงสาวัตถี เป็นอุบาสิกา ได้ถวายข้าวและน้ำ
เป็นอันมากแด่พระเถระผู้เป็นพระอรหันต์ด้วยความเคารพ  และจำนวนศพัท์ท่ีนำเสนอ คณะผู้วิจัยทำ
ดรรชนีเรียงลำดับไว้ โปรดดู ในภาคผนวก ก หมวดอักษร ป วรรค 

 ในโครงการวิจัยปีท่ี ๔ ศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ท่ีนำเสนอจำนวน  ๘,๕๕๒  ศัพท์ เม่ือพิจารณาแล้ว ในหมวดอักษรอวรรค คือ 
อักษร ย  (๑๗๗ ศัพท์), อักษร ร (๗๐๔ ศัพท์) อักษร (ฤ) (๓๔) จำนวน ๗๓๘ ศัพท์  อักษร ล (๒๑๖ 
ศัพท์) อักษร ว  (๑,๐๑๙ ศัพท์)  อักษร (ศ) (๑๒๕ ศัพท์) อักษร (ษ) (ไม่มีศัพท์) อักษร ส จำนวน  
๒,๗๗๙  ศัพท์  อักษร ห (๒๗๗ ศัพท์) อักษร ฬ (ไม่มีศัพท์) และ  อักษรอัง (สระทั้งหมด คือ อ อา อิ อี 
อุ อู เอ โอ)   จำนวน  ๓,๒๑๑ ศัพท์  ในจำนวนศัพท์ทั้งสิ้น ๘,๕๕๒ ศัพท์ท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่า 
อักษรอัง หรือสระทั้งหมด จำนวนมากถึง ๓,๒๑๑ ศัพท์ รองลงมาก ก็คืออักษร ส มีจำนวนถึง ๒,๗๗๙ 
ศัพท์ ซึ่งอักษรทั้ง ๒ เหล่านี้เป็นอักษรที่มากท่ีสุดของทั้ง  ๔ โครงการ และศัพท์ จำนวน ๒ อักษร คือ
อักษร (ษ) และอักษร ฬ ณ ตอนนี้ยังไม่พบศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ ๒ อักษรเหล่านเลย   

นอกจากนี้ ยังมีบางศัพท์ซ้ำกัน แต่เนื้อหาแตกต่างกัน จึงใช้วิธีใช้ตัวเลขกำกับไว้หลังศัพท์ เช่น 
รังสิสัญญกเถราปทาน๑ : ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ  รังสิสัญญกเถราปทาน๒ : 
ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ  ราหุลสูตร๑ : พระสูตรว่าด้วยพระพุทโธวาทท่ีตรัสโปรด
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พระราหุล ราหุลสูตร๒ :พระสูตรว่าด้วยพระราหุล จำนวนศัพท์เหล่าน้ีเมื่อได้เข้าพิจารณาแล้ว ปรากฏ
ว่า ศัพท์บางศัพท์ท่ีซ้ำกัน ก็ตัดออกและรวมเข้าเป็นศัพท์เดียวกัน และบางศัพท์ก็เขียนเพ่ิมเติมขึ้นมา
ใหม่ คณะผู้วิจัยทำดรรชนีเรียงลำดับไว้ โปรดดู ในภาคผนวก ก หมวดอักษรอวรรค คือ ย ร (ฤ) ล ว 
(ศ,ษ) ส ห ฬ และอัง  (สระท้ังหมด คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ)    

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้นำเสนอตัวอย่างวิธีการใช้พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งศัพท์ท่ีเป็นวรรคและอวรรค ท่ีมีความหมายเดียว ศัพท์ที่
มี ๒ ความหมาย  หรือศัพท์ท่ีมีต้ังแต่ ๓ ความหมายข้ึนไป  เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานท่ี ช่ือสิ่งของ
เคร่ืองใช้ ศัพท์ธรรมะ ศัพท์เกี่ยวกับคำภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ช่ือชาดก ศัพท์ช่ือพระสูตร 
รวมถึงจริยา คาถาและจริยา  เพ่ือเป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างสำหรับใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้
คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาได้และใช้ได้ถูกท่ี และถูกความหมาย ในตอนท้ายอีกด้วย 
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กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒.  
พระอัคควังสเถระ.สัททนีติปกรณ์สุตตมาลา.  (ฉบับแปลภาษาไทย โดยพระธรรมโมลีและคณะ). 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕. 



 

๖๗๓๑ 
 

 

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคำ) จำลอง  สารพัดนึก. พจนานกุรม บาลี-ไทย สำหรบั
นักศึกษา ฉบบัปรับปรุงใหม่.พิมพ์คร้ังที ่๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูร
วงษ์พรินท์ต้ิง จำกัด, ๒๕๓๘. 

พุทธทาสภิกขุ. ภาษาคน-ภาษาธรรม.พมิพ์ครัง้ท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษทัเยลโล่การพมิพ์ 
จำกัด, ๒๕๓๘. 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. วินยักกมจันทิกา : บาลี-แปล : โรงพิมพ์วญิญาณ, 
๒๕๔๗.  

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส. กัจจายนสุตตนทิ
เทส คัมภีร์อธิบายสูตรกัจจายนไวยากรณ์.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทย
รายวัน, ๒๕๔๕.  

___________________. กัจจายนวรรณนา คัมภีร์อธบิายสูตรกัจจายนไวยากรณ์.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พทิักษ์อักษร, ๒๕๔๕.   

___________________. คันถาภรณมัญชรีและคันถาภรณ์วรรณนา. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕.   

___________________. สัททนี ติ ปทมาลา  คั ม ภี ร์ห ลั กบ าลี มหาไวยากรณ์  เล่ ม  ๑ . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕.   

___________________. สัททนีติธาตุมาลา คมัภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์ เล่ม ๒. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พทิักษ์อักษร, ๒๕๔๕.   

___________________. สัททนี ติสุ ตตมาลา คัมภี ร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์  เล่ม  ๓ . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕.   

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ.  สัททนีติธาตุมาลา ฉบับภูมิพโลภิกขุ เป็นที่ระลึกในโอกาสฉลองครบ 
๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 
๒๕๒๓.    

___________________. พจนานุ กรม  บาลี  –ไทย -อั งกฤษ   ฉบับ ภู มิพ โลภิกขุ  เล่ม  ๑ -๘ .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๓๔.        

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,  ๒๕๔๖. 



 

๖๗๓๒ 
 

 

____________. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๒๕.   พิมพ์ครั้งท่ี ๔.กรุงเทพฯ :  
อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๑. 

____________. พจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฏกบาลี –โรมัน-ไทย  เล่ม ๑ อักษร อ. กรุงเทพฯ : ห้าง
หุ้นส่วนอรุณการพิมพ์, ๒๕๔๕. 

____________. พจนานุกรมศัพ ท์วรรณคดี ไทย  สมัยสุโขทัย ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน .
กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์,  ๒๕๔๔. 

____________. ราชนีติ  -  ธรรมนีติ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหมิตรพ
ริ้นต้ิง,  ๒๕๔๖. 

____________. พระธรรมบทจตุรภาค ฉบับราชบณัฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จำกัด อรุณการพิมพ์,  ๒๕๓๙.  

____________. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรงุเทพมหานคร : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘. 

ลอย  ชุนพงษ์ทอง.  ดิกชันนารี  ไทย-อังกฤษ ฉบับเขียนได้ พูดเป็น. Thai3Engkish Dictionary  
For  Everyday  Usage.  กรุงเทพมหานคร:  รัฐยาการพิมพ์,  ๒๕๔๔. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. บาลีไวยากรณ์.  กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทยมหาเถระ). มูลน้อยอาศัยมูลใหญ่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์.  พระคมัภีร์อภิธานัปปทิกา  หรือพจนานุกรมภาษา
บาลีแปลเป็นไทย. พระนคร :  โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๘. 

สุเชาว์ พลอยชุม. สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนพินธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙. 

เสฐียรพงษ์  วรรณปก ราชบัณฑิต. พระไตรปิฎกวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร :  โรง
พิมพ์ซันต้า, ๒๕๔๖. 

หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรรมธัช).   ธาตุปฺปทีปิกา หรือพจนานุกรม บาลี-ไทย แผนกธาตุ
ประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ชั้นสงู. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๑๘. 

โมคคัลลานะ . อภิธานปฺปทีปิ กา . สิริมหาจตุรั งคพลมหาอมาตย์  อภิ ธาน ปฺปที ปิ กาฎีกา . 
กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร,๒๕๒๗. 

 



 

๖๗๓๓ 
 

 

รายงานวิจัย 
พระสุธีธรรมานุวัตร.อภิธานศัพท์ (Vocabulary). รายงานวิจัย, กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร์, ๒๕๔๕. 
สมิทธิพล เนตรนิมิตร,ผศ.ดร.บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท. รายงานวิจัย. พิมพ์เป็นอนุสรณ์สตม

วาร คุณพ่อโหม่ง  เนตรนิมิตร.กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอม่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกดั, 
๒๕๕๖. 

 
บทความ 
สมภาร พรมทา,รศ. “พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในมมุมองของ

นักวิชาการ”, ในเก็บเพชรจากคัมภีรพระไตรปิฎก.พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

สิริ เพ็ชรไชย. “การเรียนภาษาบาลีเม่ือ ๖๐ ปีท่ีแล้วมา”, ในอาสีติกบชูา พระภัททันตธัมมานันทมหา
เถระ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. “วิธีศกึษาค้นคว้าพระตไรปิฎก”, ในเก็บเพชรจากคัมภีรพระไตรปิฎก.พิมพ์ครั้ง
ท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ซีดีรอม 
โปรแกรม CD Rom MCU Trai  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โปรแกรม CD ROM  BUDDIR  พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โปรแกรม CD Rom ฉบับเรียนพระไตรปิฎก แจกเป็นธรรมทาน โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 
โปรแกรม CD ROM  BUDDI พระไตรปิฎก ฉบับฉัฏฐสังคายนา  
 
ภาษาอังกฤษ 
Buddhadatta Mahathera,A.P. English-Pali Dictionary. Delhi : Motilal Banarasidass,1997. 
Childer,R.C. Dictionary of the Pali Language. Delhi : Asian  Educational 

Serveces,1993. 
G.P. Malalasakera. Dictionary of  pali proper  names 1–2. New  Delhi : Asian  

Educational Serveces,2003. 
 
 
 



 

๖๗๓๔ 
 

 

ประวตัิผู้เรียบเรียง 
 

ช่ือ-นามสกุล(ภาษาไทย) :  นายสุชญา ศิริธัญภร 
ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)   Mr.Suchaya Sirithanyaporn  
ตำแหน่งหน้าท่ี : -รองผู้อำนวยการกองวิชาการ  
การศึกษา : -เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
  -พุทธศาสตรบัณ ฑิต คณะครุศาสตร์ (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  -พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประวัติการทำงาน : -บรรณกรและเลขานุการ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เลม่ท่ี ๑๐,๑๑,๒๑ และบรรณกร เล่มท่ี ๑๔ 
(พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒)  

  -เป็นอนุกรรมการจัดทำหนังสือพระพุทธศาสนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานช่วงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(พ.ศ.๒๕๔๔-
๒๕๔๙)  

  -หัวหน้าฝ่ายตำราและเอกสารทางวิชาการ กองวิชาการ สำนักงาน
อธิการบดี  

  -รักษาการหัวหน้าฝ่ายตำราและเอกสารทางวิชาการ กองวิชาการ 
สำนักงานอธิการบดี  

  -ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙-ปัจจุบัน  

ผลงานวิจัย : -งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว  
   หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 

: ความตาย กับมรณัสสติ” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (งบประมาณ
สนับสนุน ๒๕๔๘)   

   ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง“พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อักษรวรรค ก  



 

๖๗๓๕ 
 

 

    ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง“พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อักษรวรรค ก คอื 
ก ข ค ฆ ง”  

    ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง“พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อักษรวรรค จ คือ 
จ ฉ ช ฌ ญ อักษร ฏ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ และอักษร ต คือ ต ถ ท ธ 
น”  

   ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง“พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อักษรวรรค ป คือ 
ป ผ พ ภ ม”  ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง“พจนานุกรม
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อักษรอวรรค คือ ย ร (ฤ) ล ว (ศ) (ษ) ส ห ฬ อัง (คือสระ
ท้ังหมด คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน : -บ้านเลขท่ี ๒/๔๗๔ หมูท่ี่ ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุร ี๑๑๑๔๐     

  -สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เลขที่ ๗๙ หมูท่ี่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา ๑๓๑๗๐  โทร.๐๓๕ ๒๔๘ ๐๑๓ โทรสาร.๐๓๕ ๒๔๘ ๐๑๓ 
โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๖ ๙๙๘ ๔๖๔๖ 

  Email.  su_cha2509@hotmail.com   
 

 
 
 


